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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  همان 

: هدنسیون

 ( یضر دیس  یضر (  فیرش  نیسحلا  نب  دمحم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  163همان 

باتک 163تاصخشم 

163همدقم

168هراشا

524هراشا

نیثکان نارس  ياشفا  : 1 526همان

526عوضوم

همان 526نتم 

اه 526همجرت 

526یتشد

526يدیهش

527یلیبدرا

527یتیآ

527نایراصنا

528حورش

528يدنوار

529يردیک

مثیم 529نبا 

دیدحلا یبا  532نبا 

542یناشاک

543یلمآ

543ینیوزق

544یجیهال
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545یئوخ

638يرتشوش

648هینغم

649هدبع

يرفعج 649همالع 

مالسالا 649ضیف 

650ینامز

يزاریش دمحم  651دیس 

652يوسوم

654یناغماد

يزاریش 665مراکم 

هتشگ رب  گنج  زا  نادهاجم  زا  رّکشت  : 2 674همان

674عوضوم

همان 674نتم 

اه 674همجرت 

674یتشد

674يدیهش

674یلیبدرا

674یتیآ

674نایراصنا

675حورش

675يدنوار

675يردیک

مثیم 675نبا 

دیدحلا یبا  675نبا 

675یناشاک
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676یلمآ

676ینیوزق

676یجیهال

676یئوخ

726يرتشوش

728هینغم

728هدبع

يرفعج 728همالع 

مالسالا 728ضیف 

729ینامز

يزاریش دمحم  729دیس 

729يوسوم

729یناغماد

يزاریش 729مراکم 

نارازگراک تنایخ  اب  هناعطاق  دروخرب  : 3 732همان

732عوضوم

همان 732نتم 

اه 733همجرت 

733یتشد

734يدیهش

735یلیبدرا

736یتیآ

736نایراصنا

737حورش

737يدنوار

737يردیک
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مثیم 738نبا 

دیدحلا یبا  738نبا 

740یناشاک

742یلمآ

742ینیوزق

743یجیهال

745یئوخ

765يرتشوش

771هینغم

773هدبع

يرفعج 773همالع 

مالسالا 773ضیف 

774ینامز

يزاریش دمحم  775دیس 

776يوسوم

778یناغماد

يزاریش 779مراکم 

هدننک لمع  ياهورین  شنیزگ  شور  : 4 791همان

شهاپس نارس  زا  یضعب  هب  791عوضوم :

همان 791نتم 

اه 791همجرت 

791یتشد

791يدیهش

791یلیبدرا

791یتیآ

792نایراصنا
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792حورش

792يدنوار

792يردیک

مثیم 792نبا 

دیدحلا یبا  793نبا 

793یناشاک

794یلمآ

794ینیوزق

794یجیهال

794یئوخ

796يرتشوش

797هینغم

797هدبع

يرفعج 797همالع 

مالسالا 797ضیف 

798ینامز

يزاریش دمحم  798دیس 

798يوسوم

799یناغماد

يزاریش 799مراکم 

لاملا تیب  ياوران  هدافتسا  زا  رادشه  : 5 803همان

803عوضوم

همان 803نتم 

اه 803همجرت 

803یتشد

803يدیهش
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804یلیبدرا

804یتیآ

804نایراصنا

804حورش

804يدنوار

805يردیک

مثیم 805نبا 

دیدحلا یبا  806نبا 

807یناشاک

808یلمآ

808ینیوزق

808یجیهال

809یئوخ

815يرتشوش

816هینغم

817هدبع

يرفعج 817همالع 

مالسالا 817ضیف 

817ینامز

يزاریش دمحم  818دیس 

818يوسوم

819یناغماد

يزاریش 819مراکم 

مالّسلا هیلع  ماما  تموکح  تّیعورشم  للع  : 6 824همان

824عوضوم

همان 824نتم 
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اه 825همجرت 

825یتشد

825يدیهش

826یلیبدرا

826یتیآ

826نایراصنا

827حورش

827يدنوار

827يردیک

مثیم 827نبا 

دیدحلا یبا  829نبا 

831یناشاک

832یلمآ

832ینیوزق

832یجیهال

833یئوخ

841يرتشوش

843هینغم

844هدبع

يرفعج 844همالع 

مالسالا 844ضیف 

845ینامز

يزاریش دمحم  845دیس 

846يوسوم

847یناغماد

يزاریش 847مراکم 
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تعیب تّیعورشم  هیواعم و  قافن  هرهچ  ياشفا  : 7 851همان

851عوضوم

همان 851نتم 

اه 852همجرت 

852یتشد

852يدیهش

852یلیبدرا

852یتیآ

853نایراصنا

853حورش

853يدنوار

853يردیک

مثیم 854نبا 

دیدحلا یبا  855نبا 

857یناشاک

858یلمآ

858ینیوزق

858یجیهال

859یئوخ

870يرتشوش

873هینغم

873هدبع

يرفعج 873همالع 

مالسالا 873ضیف 

874ینامز

يزاریش دمحم  875دیس 
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876يوسوم

877یناغماد

يزاریش 878مراکم 

تعیب هب  هیواعم  نتخاس  راداو  : 8 885همان

885عوضوم

همان 885نتم 

اه 885همجرت 

885یتشد

885يدیهش

885یلیبدرا

885یتیآ

886نایراصنا

886حورش

886يدنوار

886يردیک

مثیم 887نبا 

دیدحلا یبا  887نبا 

888یناشاک

888یلمآ

888ینیوزق

889یجیهال

889یئوخ

929يرتشوش

930هینغم

931هدبع

يرفعج 931همالع 
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مالسالا 931ضیف 

931ینامز

يزاریش دمحم  932دیس 

932يوسوم

933یناغماد

يزاریش 934مراکم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تماقتسا  شیرق و  ياه  ینمشد  ياشفا  : 9 936همان

936عوضوم

همان 936نتم 

اه 937همجرت 

937یتشد

938يدیهش

938یلیبدرا

939یتیآ

940نایراصنا

941حورش

941يدنوار

942يردیک

مثیم 942نبا 

دیدحلا یبا  950نبا 

1101یناشاک

1103یلمآ

1103ینیوزق

1104یجیهال

1106یئوخ

1144يرتشوش
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1158هینغم

1160هدبع

يرفعج 1160همالع 

مالسالا 1161ضیف 

1163ینامز

يزاریش دمحم  1167دیس 

1169يوسوم

1173یناغماد

يزاریش 1190مراکم 

هیواعم هرهچ  ياشفا  : 10 1205همان

1205عوضوم

همان 1205نتم 

اه 1207همجرت 

1207یتشد

1208يدیهش

1208یلیبدرا

1209یتیآ

1210نایراصنا

1211حورش

1211يدنوار

1211يردیک

مثیم 1211نبا 

دیدحلا یبا  1216نبا 

1221یناشاک

1222یلمآ

1222ینیوزق
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1223یجیهال

1225یئوخ

1242يرتشوش

1248هینغم

1249هدبع

يرفعج 1250همالع 

مالسالا 1250ضیف 

1251ینامز

يزاریش دمحم  1253دیس 

1254يوسوم

1256یناغماد

يزاریش 1257مراکم 

نایرکشل هب  یماظن  شزومآ  : 11 1269همان

1269عوضوم

همان 1269نتم 

اه 1269همجرت 

1269یتشد

1269يدیهش

1270یلیبدرا

1270یتیآ

1270نایراصنا

1270حورش

1270يدنوار

1271يردیک

مثیم 1271نبا 

دیدحلا یبا  1273نبا 
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1274یناشاک

1275یلمآ

1275ینیوزق

1276یجیهال

1276یئوخ

1284يرتشوش

1285هینغم

1286هدبع

يرفعج 1286همالع 

مالسالا 1286ضیف 

1287ینامز

يزاریش دمحم  1288دیس 

1288يوسوم

1289یناغماد

يزاریش 1290مراکم 

زات شیپ  نازابرس  هب  تبسن  یماظن  ياهطایتحا  : 12 1295همان

1295عوضوم

همان 1295نتم 

اه 1295همجرت 

1295یتشد

1295يدیهش

1296یلیبدرا

1296یتیآ

1296نایراصنا

1297حورش

1297يدنوار
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1297يردیک

مثیم 1297نبا 

دیدحلا یبا  1299نبا 

1302یناشاک

1302یلمآ

1302ینیوزق

1303یجیهال

1304یئوخ

1318يرتشوش

1319هینغم

1320هدبع

يرفعج 1320همالع 

مالسالا 1320ضیف 

1321ینامز

يزاریش دمحم  1321دیس 

1322يوسوم

1323یناغماد

يزاریش 1323مراکم 

یهدنامرف بتارم  هلسلس  تیاعر  : 13 1327همان

1327عوضوم

همان 1328نتم 

اه 1329همجرت 

1329یتشد

1329يدیهش

1329یلیبدرا

1329یتیآ
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1329نایراصنا

1329حورش

1329يدنوار

1330يردیک

مثیم 1330نبا 

دیدحلا یبا  1331نبا 

1334یناشاک

1334یلمآ

1334ینیوزق

1334یجیهال

1335یئوخ

1338يرتشوش

1340هینغم

1341هدبع

يرفعج 1341همالع 

مالسالا 1341ضیف 

1342ینامز

يزاریش دمحم  1342دیس 

1343يوسوم

1343یناغماد

يزاریش 1346مراکم 

گنج رد  یناسنا  لوصا  تیاعر  : 14 1349همان

1349عوضوم

همان 1349نتم 

اه 1350همجرت 

1350یتشد
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1350يدیهش

1350یلیبدرا

1351یتیآ

1351نایراصنا

1351حورش

1351يدنوار

1352يردیک

مثیم 1352نبا 

دیدحلا یبا  1354نبا 

1358یناشاک

1358یلمآ

1358ینیوزق

1359یجیهال

1359یئوخ

1379يرتشوش

1382هینغم

1382هدبع

يرفعج 1382همالع 

مالسالا 1382ضیف 

1383ینامز

يزاریش دمحم  1384دیس 

1384يوسوم

1385یناغماد

يزاریش 1389مراکم 

گنج رد  شیاین  : 15 1395همان

1395عوضوم
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همان 1396نتم 

اه 1397همجرت 

1397یتشد

1397يدیهش

1397یلیبدرا

1397یتیآ

1397نایراصنا

1398حورش

1398يدنوار

1398يردیک

مثیم 1398نبا 

دیدحلا یبا  1399نبا 

1400یناشاک

1401یلمآ

1401ینیوزق

1401یجیهال

1401یئوخ

1410يرتشوش

1412هینغم

1413هدبع

يرفعج 1413همالع 

مالسالا 1413ضیف 

1413ینامز

يزاریش دمحم  1414دیس 

1414يوسوم

1415یناغماد
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يزاریش 1415مراکم 

یماظن ياه  کیتکات  شزومآ  : 16 1418همان

1418عوضوم

همان 1418نتم 

اه 1419همجرت 

1419یتشد

1419يدیهش

1419یلیبدرا

1419یتیآ

1419نایراصنا

1420حورش

1420يدنوار

1420يردیک

مثیم 1421نبا 

دیدحلا یبا  1422نبا 

1423یناشاک

1423یلمآ

1423ینیوزق

1424یجیهال

1424یئوخ

1440يرتشوش

1442هینغم

1442هدبع

يرفعج 1442همالع 

مالسالا 1442ضیف 

1443ینامز
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يزاریش دمحم  1443دیس 

1444يوسوم

1444یناغماد

يزاریش 1444مراکم 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  هّیما و  ینب  هرهچ  ياشفا  : 17 1452همان

1452عوضوم

همان 1453نتم 

اه 1454همجرت 

1454یتشد

1455يدیهش

1455یلیبدرا

1456یتیآ

1456نایراصنا

1457حورش

1457يدنوار

1457يردیک

مثیم 1458نبا 

دیدحلا یبا  1462نبا 

1465یناشاک

1467یلمآ

1467ینیوزق

1467یجیهال

1468یئوخ

1504يرتشوش

1517هینغم

1519هدبع
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يرفعج 1519همالع 

مالسالا 1519ضیف 

1521ینامز

يزاریش دمحم  1522دیس 

1523يوسوم

1525یناغماد

يزاریش 1528مراکم 

( یعامتجا قالخا  ، ) مدرم اب  دروخرب  شور  : 18 1536همان

1536عوضوم

همان 1536نتم 

اه 1537همجرت 

1537یتشد

1537يدیهش

1537یلیبدرا

1538یتیآ

1538نایراصنا

1538حورش

1538يدنوار

1539يردیک

مثیم 1539نبا 

دیدحلا یبا  1541نبا 

1547یناشاک

1548یلمآ

1548ینیوزق

1548یجیهال

1549یئوخ
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1554يرتشوش

1561هینغم

1561هدبع

يرفعج 1562همالع 

مالسالا 1562ضیف 

1563ینامز

يزاریش دمحم  1563دیس 

1563يوسوم

1565یناغماد

يزاریش 1571مراکم 

مدرم اب  يراتفر  دب  زا  رادشه  : 19 1576همان

1576عوضوم

همان 1576نتم 

اه 1577همجرت 

1577یتشد

1577يدیهش

1577یلیبدرا

1577یتیآ

1577نایراصنا

1578حورش

1578يدنوار

1578يردیک

مثیم 1578نبا 

دیدحلا یبا  1579نبا 

1579یناشاک

1579یلمآ
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1579ینیوزق

1580یجیهال

1580یئوخ

1583يرتشوش

1584هینغم

1584هدبع

يرفعج 1584همالع 

مالسالا 1584ضیف 

1585ینامز

يزاریش دمحم  1585دیس 

1585يوسوم

1586یناغماد

يزاریش 1586مراکم 

لاملا تیب  هب  تنایخ  زا  رادشه  : 20 1591همان

1591عوضوم

همان 1591نتم 

اه 1591همجرت 

1591یتشد

1591يدیهش

1591یلیبدرا

1591یتیآ

1592نایراصنا

1592حورش

1592يدنوار

1592يردیک

مثیم 1592نبا 
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دیدحلا یبا  1593نبا 

1593یناشاک

1594یلمآ

1594ینیوزق

1594یجیهال

1595یئوخ

1597يرتشوش

1598هینغم

1598هدبع

يرفعج 1598همالع 

مالسالا 1598ضیف 

1599ینامز

يزاریش دمحم  1599دیس 

1600يوسوم

1600یناغماد

يزاریش 1600مراکم 

يور هنایم  هب  شرافس  : 21 1603همان

1603عوضوم

همان 1603نتم 

اه 1603همجرت 

1603یتشد

1604يدیهش

1604یلیبدرا

1604یتیآ

1604نایراصنا

1604حورش
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1605يدنوار

1605يردیک

مثیم 1605نبا 

دیدحلا یبا  1606نبا 

1606یناشاک

1606یلمآ

1607ینیوزق

1607یجیهال

1607یئوخ

1610يرتشوش

1611هینغم

1612هدبع

يرفعج 1612همالع 

مالسالا 1612ضیف 

1613ینامز

يزاریش دمحم  1613دیس 

1613يوسوم

1614یناغماد

يزاریش 1614مراکم 

ییارگ ترخآ  هب  شرافس  : 22 1620همان

1620عوضوم

همان 1620نتم 

اه 1620همجرت 

1620یتشد

1620يدیهش

1620یلیبدرا
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1621یتیآ

1621نایراصنا

1621حورش

1621يدنوار

1621يردیک

مثیم 1621نبا 

دیدحلا یبا  1622نبا 

1623یناشاک

1624یلمآ

1624ینیوزق

1624یجیهال

1624یئوخ

1629يرتشوش

1631هینغم

1631هدبع

يرفعج 1631همالع 

مالسالا 1631ضیف 

1632ینامز

يزاریش دمحم  1632دیس 

1633يوسوم

1633یناغماد

يزاریش 1633مراکم 

هنادواج ياهدنپ  : 23 1637همان

1637عوضوم

همان 1637نتم 

اه 1638همجرت 
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1638یتشد

1638يدیهش

1639یلیبدرا

1639یتیآ

1639نایراصنا

1640حورش

1640يدنوار

1640يردیک

مثیم 1640نبا 

دیدحلا یبا  1642نبا 

1643یناشاک

1644یلمآ

1644ینیوزق

1644یجیهال

1645یئوخ

1648يرتشوش

1650هینغم

1651هدبع

يرفعج 1651همالع 

مالسالا 1651ضیف 

1652ینامز

يزاریش دمحم  1653دیس 

1654يوسوم

1655یناغماد

يزاریش 1655مراکم 

لاوما ظفح  ترورض  / یصخش لاوما  هب  تبسن  يداصتقا  تّیصو  :24 1661همان
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1661عوضوم

همان 1661نتم 

اه 1662همجرت 

1662یتشد

1662يدیهش

1663یلیبدرا

1663یتیآ

1664نایراصنا

1665حورش

1665يدنوار

1665يردیک

مثیم 1666نبا 

دیدحلا یبا  1668نبا 

1670یناشاک

1671یلمآ

1671ینیوزق

1672یجیهال

1673یئوخ

1679يرتشوش

1684هینغم

1685هدبع

يرفعج 1685همالع 

مالسالا 1685ضیف 

1686ینامز

يزاریش دمحم  1687دیس 

1687يوسوم
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1689یناغماد

يزاریش 1691مراکم 

تاناویح قوقح  زا  تیامح  / يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  : 25 1699همان

1699عوضوم

همان 1699نتم 

اه 1702همجرت 

1702یتشد

1703يدیهش

1704یلیبدرا

1705یتیآ

1706نایراصنا

1707حورش

1707يدنوار

1708يردیک

مثیم 1708نبا 

دیدحلا یبا  1711نبا 

1715یناشاک

1716یلمآ

1716ینیوزق

1717یجیهال

1719یئوخ

1736يرتشوش

1741هینغم

1742هدبع

يرفعج 1742همالع 

مالسالا 1742ضیف 
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1743ینامز

يزاریش دمحم  1744دیس 

1745يوسوم

1748یناغماد

يزاریش 1749مراکم 

يراد تناما  / یتایلام نارازگراک  قالخا  : 26 1757همان

1757عوضوم

همان 1757نتم 

اه 1759همجرت 

1759یتشد

1759يدیهش

1760یلیبدرا

1760یتیآ

1761نایراصنا

1761حورش

1761يدنوار

1762يردیک

مثیم 1762نبا 

دیدحلا یبا  1765نبا 

1767یناشاک

1768یلمآ

1768ینیوزق

1769یجیهال

1770یئوخ

1779يرتشوش

1782هینغم
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1782هدبع

يرفعج 1783همالع 

مالسالا 1783ضیف 

1783ینامز

يزاریش دمحم  1784دیس 

1785يوسوم

1786یناغماد

يزاریش 1786مراکم 

گرم دای  ترورض  / نادهاز ییارگ  لادتعا  / یعامتجا قالخا  : 27 1802همان

1802عوضوم

همان 1802نتم 

اه 1804همجرت 

1804یتشد

1805يدیهش

1806یلیبدرا

1807یتیآ

1808نایراصنا

1809حورش

1809يدنوار

1810يردیک

مثیم 1810نبا 

دیدحلا یبا  1819نبا 

1827یناشاک

1830یلمآ

1830ینیوزق

1833یجیهال
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1835یئوخ

1849يرتشوش

1869هینغم

1871هدبع

يرفعج 1872همالع 

مالسالا 1872ضیف 

1874ینامز

يزاریش دمحم  1876دیس 

1878يوسوم

1882یناغماد

يزاریش 1882مراکم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیمولظم  / مشاه ینب  لئاضف  / هیواعم نیغورد  ياهاعّدا  ياشفا  : 28 1904همان

1904عوضوم

همان 1904نتم 

اه 1908همجرت 

1908یتشد

1911يدیهش

1913یلیبدرا

1914یتیآ

1917نایراصنا

1919حورش

1919يدنوار

1921يردیک

مثیم 1923نبا 

دیدحلا یبا  1933نبا 

1988یناشاک
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1993یلمآ

1993ینیوزق

1998یجیهال

2002یئوخ

2117يرتشوش

2173هینغم

2177هدبع

يرفعج 2178همالع 

مالسالا 2178ضیف 

2182ینامز

يزاریش دمحم  2185دیس 

2189يوسوم

2194یناغماد

يزاریش 2196مراکم 

هرصب مدرم  هب  رادشه  : 29 2228همان

2228عوضوم

همان 2228نتم 

اه 2229همجرت 

2229یتشد

2229يدیهش

2229یلیبدرا

2230یتیآ

2230نایراصنا

2230حورش

2230يدنوار

2231يردیک
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مثیم 2231نبا 

دیدحلا یبا  2232نبا 

2233یناشاک

2234یلمآ

2234ینیوزق

2234یجیهال

2235یئوخ

2243يرتشوش

2246هینغم

2247هدبع

يرفعج 2247همالع 

مالسالا 2247ضیف 

2247ینامز

يزاریش دمحم  2248دیس 

2248يوسوم

2249یناغماد

يزاریش 2250مراکم 

هیواعم هب  رادشه  دنپ و  : 30 2253همان

2253عوضوم

همان 2253نتم 

اه 2254همجرت 

2254هراشا

2254یتشد

2254يدیهش

2254یلیبدرا

2255یتیآ
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2255نایراصنا

2255حورش

2255يدنوار

2255يردیک

مثیم 2256نبا 

دیدحلا یبا  2258نبا 

2259یناشاک

2260یلمآ

2260ینیوزق

2260یجیهال

2261یئوخ

2266يرتشوش

2268هینغم

2268هدبع

يرفعج 2268همالع 

مالسالا 2268ضیف 

2269ینامز

يزاریش دمحم  2269دیس 

2270يوسوم

2271یناغماد

يزاریش 2271مراکم 

هاگن کی  رد  2271همان 

2272همجرت

 ! شاب دوخ  راک  تبقاع  رکف  هب  ریسفت : 2272حرش و 

ناشدنزرف هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همان  : 31 2277همان

2277عوضوم
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لوا 2277شخب 

همان 2277نتم 

اه 2277همجرت 

2277یتشد

2277يدیهش

2277یلیبدرا

2278یتیآ

2278نایراصنا

2278حورش

2278يدنوار

2279يردیک

مثیم 2279نبا 

دیدحلا یبا  2280نبا 

2302یناشاک

2303یلمآ

2303ینیوزق

2304یجیهال

2305یئوخ

2305يرتشوش

2312هینغم

2313هدبع

يرفعج 2313همالع 

مالسالا 2313ضیف 

2313ینامز

يزاریش دمحم  2314دیس 

2315يوسوم
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2317یناغماد

يزاریش 2343مراکم 

مود 2349شخب 

همان 2349نتم 

اه 2351همجرت 

2351یتشد

2351يدیهش

2351یلیبدرا

2351یتیآ

2352نایراصنا

2352حورش

2352يدنوار

2352يردیک

مثیم 2352نبا 

دیدحلا یبا  2354نبا 

2369یناشاک

2370یلمآ

2370ینیوزق

2371یجیهال

2371یئوخ

2372يرتشوش

2373هینغم

2374هدبع

يرفعج 2374همالع 

مالسالا 2374ضیف 

2374ینامز
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يزاریش دمحم  2374دیس 

2375يوسوم

2376یناغماد

يزاریش 2376مراکم 

موس 2379شخب 

همان 2379نتم 

اه 2379همجرت 

2379یتشد

2379يدیهش

2380یلیبدرا

2380یتیآ

2380نایراصنا

2380حورش

2380يدنوار

2380يردیک

مثیم 2381نبا 

دیدحلا یبا  2381نبا 

2381یناشاک

2381یلمآ

2381ینیوزق

2382یجیهال

2382یئوخ

2382يرتشوش

2382هینغم

2383هدبع

يرفعج 2383همالع 
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مالسالا 2383ضیف 

2383ینامز

يزاریش دمحم  2383دیس 

2383يوسوم

2384یناغماد

يزاریش 2384مراکم 

مراهچ 2385شخب 

همان 2386نتم 

اه 2386همجرت 

2386یتشد

2386يدیهش

2386یلیبدرا

2387یتیآ

2387نایراصنا

2387حورش

2387يدنوار

2388يردیک

مثیم 2388نبا 

دیدحلا یبا  2389نبا 

2389یناشاک

2389یلمآ

2389ینیوزق

2390یجیهال

2390یئوخ

2391يرتشوش

2393هینغم
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2394هدبع

يرفعج 2394همالع 

مالسالا 2394ضیف 

2394ینامز

يزاریش دمحم  2394دیس 

2395يوسوم

2397یناغماد

يزاریش 2397مراکم 

مجنپ 2404شخب 

همان 2404نتم 

اه 2405همجرت 

2405یتشد

2405يدیهش

2405یلیبدرا

2406یتیآ

2406نایراصنا

2406حورش

2406يدنوار

2406يردیک

مثیم 2406نبا 

دیدحلا یبا  2407نبا 

2407یناشاک

2408یلمآ

2408ینیوزق

2410یجیهال

2410یئوخ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


2410يرتشوش

2411هینغم

2412هدبع

يرفعج 2412همالع 

مالسالا 2412ضیف 

2412ینامز

يزاریش دمحم  2413دیس 

2414يوسوم

2417یناغماد

يزاریش 2417مراکم 

مشش 2422شخب 

همان 2422نتم 

اه 2423همجرت 

2423یتشد

2423يدیهش

2423یلیبدرا

2423یتیآ

2424نایراصنا

2424حورش

2424يدنوار

2424يردیک

مثیم 2424نبا 

دیدحلا یبا  2425نبا 

2425یناشاک

2425یلمآ

2426ینیوزق
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2426یجیهال

2427یئوخ

2427يرتشوش

2428هینغم

2428هدبع

يرفعج 2429همالع 

مالسالا 2429ضیف 

2429ینامز

يزاریش دمحم  2429دیس 

2429يوسوم

2430یناغماد

يزاریش 2430مراکم 

متفه 2434شخب 

همان 2434نتم 

اه 2434همجرت 

2434یتشد

2434يدیهش

2435یلیبدرا

2435یتیآ

2435نایراصنا

2436حورش

2436يدنوار

2436يردیک

مثیم 2436نبا 

دیدحلا یبا  2437نبا 

2437یناشاک
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2438یلمآ

2438ینیوزق

2439یجیهال

2439یئوخ

2440يرتشوش

2441هینغم

2441هدبع

يرفعج 2442همالع 

مالسالا 2442ضیف 

2442ینامز

يزاریش دمحم  2443دیس 

2443يوسوم

2446یناغماد

يزاریش 2446مراکم 

متشه 2451شخب 

همان 2451نتم 

اه 2452همجرت 

2452یتشد

2452يدیهش

2452یلیبدرا

2453یتیآ

2453نایراصنا

2453حورش

2453يدنوار

2453يردیک

مثیم 2453نبا 
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دیدحلا یبا  2454نبا 

2454یناشاک

2455یلمآ

2455ینیوزق

2455یجیهال

2456یئوخ

2456يرتشوش

2457هینغم

2458هدبع

يرفعج 2458همالع 

مالسالا 2458ضیف 

2458ینامز

يزاریش دمحم  2459دیس 

2459يوسوم

2460یناغماد

يزاریش 2460مراکم 

مهن 2463شخب 

همان 2463نتم 

اه 2463همجرت 

2464یتشد

2464يدیهش

2464یلیبدرا

2464یتیآ

2465نایراصنا

2465حورش

2465يدنوار
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2465يردیک

مثیم 2465نبا 

دیدحلا یبا  2465نبا 

2466یناشاک

2466یلمآ

2466ینیوزق

2466یجیهال

2467یئوخ

2467يرتشوش

2468هینغم

2468هدبع

يرفعج 2468همالع 

مالسالا 2468ضیف 

2468ینامز

يزاریش دمحم  2469دیس 

2469يوسوم

2470یناغماد

يزاریش 2471مراکم 

مهد 2473شخب 

همان 2473نتم 

اه 2475همجرت 

2475یتشد

2475يدیهش

2476یلیبدرا

2476یتیآ

2477نایراصنا
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2477حورش

2477يدنوار

2477يردیک

مثیم 2477نبا 

دیدحلا یبا  2479نبا 

2479یناشاک

2480یلمآ

2480ینیوزق

2481یجیهال

2482یئوخ

2483يرتشوش

2484هینغم

2484هدبع

يرفعج 2485همالع 

مالسالا 2485ضیف 

2485ینامز

يزاریش دمحم  2486دیس 

2487يوسوم

2489یناغماد

يزاریش 2489مراکم 

مهدزای 2493شخب 

همان 2493نتم 

اه 2494همجرت 

2494یتشد

2494يدیهش

2494یلیبدرا
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2495یتیآ

2495نایراصنا

2495حورش

2495يدنوار

2496يردیک

مثیم 2496نبا 

دیدحلا یبا  2497نبا 

2497یناشاک

2498یلمآ

2498ینیوزق

2499یجیهال

2500یئوخ

2500يرتشوش

2504هینغم

2505هدبع

يرفعج 2505همالع 

مالسالا 2505ضیف 

2505ینامز

يزاریش دمحم  2506دیس 

2507يوسوم

2510یناغماد

يزاریش 2510مراکم 

مهدزاود 2513شخب 

همان 2513نتم 

اه 2513همجرت 

2514یتشد
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2514يدیهش

2514یلیبدرا

2514یتیآ

2514نایراصنا

2514حورش

2514يدنوار

2515يردیک

مثیم 2515نبا 

دیدحلا یبا  2515نبا 

2515یناشاک

2516یلمآ

2516ینیوزق

2516یجیهال

2516یئوخ

2517يرتشوش

2517هینغم

2517هدبع

يرفعج 2517همالع 

مالسالا 2517ضیف 

2518ینامز

يزاریش دمحم  2518دیس 

2518يوسوم

2520یناغماد

يزاریش 2520مراکم 

مهدزیس 2522شخب 

همان 2522نتم 
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اه 2522همجرت 

2522یتشد

2523يدیهش

2523یلیبدرا

2523یتیآ

2524نایراصنا

2524حورش

2524يدنوار

2524يردیک

مثیم 2525نبا 

دیدحلا یبا  2527نبا 

2527یناشاک

2528یلمآ

2528ینیوزق

2528یجیهال

2529یئوخ

2529يرتشوش

2529هینغم

2530هدبع

يرفعج 2530همالع 

مالسالا 2530ضیف 

2530ینامز

يزاریش دمحم  2531دیس 

2532يوسوم

2535یناغماد

يزاریش 2535مراکم 
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مهدراهچ 2540شخب 

همان 2540نتم 

اه 2541همجرت 

2541یتشد

2541يدیهش

2542یلیبدرا

2542یتیآ

2542نایراصنا

2543حورش

2543يدنوار

2543يردیک

مثیم 2543نبا 

دیدحلا یبا  2544نبا 

2545یناشاک

2545یلمآ

2545ینیوزق

2546یجیهال

2547یئوخ

2547يرتشوش

2547هینغم

2548هدبع

يرفعج 2548همالع 

مالسالا 2548ضیف 

2548ینامز

يزاریش دمحم  2549دیس 

2549يوسوم
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2554یناغماد

يزاریش 2554مراکم 

مهدزناپ 2556شخب 

همان 2556نتم 

اه 2557همجرت 

2557یتشد

2557يدیهش

2557یلیبدرا

2557یتیآ

2558نایراصنا

2558حورش

2558يدنوار

2558يردیک

مثیم 2558نبا 

دیدحلا یبا  2559نبا 

2559یناشاک

2559یلمآ

2559ینیوزق

2560یجیهال

2560یئوخ

2560يرتشوش

2563هینغم

2563هدبع

يرفعج 2563همالع 

مالسالا 2563ضیف 

2564ینامز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش دمحم  2564دیس 

2564يوسوم

2565یناغماد

يزاریش 2565مراکم 

مهدزناش 2568شخب 

همان 2568نتم 

اه 2569همجرت 

2569یتشد

2569يدیهش

2569یلیبدرا

2569یتیآ

2569نایراصنا

2569حورش

2569يدنوار

2570يردیک

مثیم 2570نبا 

دیدحلا یبا  2570نبا 

2570یناشاک

2570یلمآ

2570ینیوزق

2571یجیهال

2571یئوخ

2571يرتشوش

2572هینغم

2572هدبع

يرفعج 2573همالع 
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مالسالا 2573ضیف 

2573ینامز

يزاریش دمحم  2573دیس 

2573يوسوم

2574یناغماد

يزاریش 2575مراکم 

مهدفه 2577شخب 

همان 2577نتم 

اه 2577همجرت 

2577یتشد

2577يدیهش

2578یلیبدرا

2578یتیآ

2578نایراصنا

2578حورش

2579يدنوار

2579يردیک

مثیم 2579نبا 

دیدحلا یبا  2580نبا 

2580یناشاک

2581یلمآ

2581ینیوزق

2582یجیهال

2582یئوخ

2582يرتشوش

2583هینغم
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2584هدبع

يرفعج 2584همالع 

مالسالا 2584ضیف 

2584ینامز

يزاریش دمحم  2585دیس 

2585يوسوم

2587یناغماد

يزاریش 2587مراکم 

مهدجه 2590شخب 

همان 2590نتم 

اه 2590همجرت 

2590یتشد

2590يدیهش

2590یلیبدرا

2591یتیآ

2591نایراصنا

2591حورش

2591يدنوار

2591يردیک

مثیم 2591نبا 

دیدحلا یبا  2592نبا 

2592یناشاک

2593یلمآ

2593ینیوزق

2594یجیهال

2594یئوخ
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2594يرتشوش

2595هینغم

2595هدبع

يرفعج 2595همالع 

مالسالا 2595ضیف 

2596ینامز

يزاریش دمحم  2596دیس 

2596يوسوم

2598یناغماد

يزاریش 2598مراکم 

مهدزون 2600شخب 

همان 2600نتم 

اه 2602همجرت 

2602یتشد

2602يدیهش

2603یلیبدرا

2604یتیآ

2604نایراصنا

2605حورش

2605يدنوار

2605يردیک

مثیم 2606نبا 

دیدحلا یبا  2609نبا 

2609یناشاک

2610یلمآ

2610ینیوزق
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2612یجیهال

2614یئوخ

2615يرتشوش

2618هینغم

2619هدبع

يرفعج 2619همالع 

مالسالا 2619ضیف 

2620ینامز

يزاریش دمحم  2621دیس 

2622يوسوم

2630یناغماد

يزاریش 2630مراکم 

متسیب 2640شخب 

همان 2640نتم 

اه 2640همجرت 

2640یتشد

2640يدیهش

2641یلیبدرا

2641یتیآ

2641نایراصنا

2641حورش

2641يدنوار

2641يردیک

مثیم 2642نبا 

دیدحلا یبا  2642نبا 

2642یناشاک

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


2643یلمآ

2643ینیوزق

2643یجیهال

2644یئوخ

2644يرتشوش

2644هینغم

2645هدبع

يرفعج 2645همالع 

مالسالا 2645ضیف 

2645ینامز

يزاریش دمحم  2645دیس 

2646يوسوم

2647یناغماد

يزاریش 2647مراکم 

مکی تسیب و  2650شخب 

همان 2650نتم 

اه 2651همجرت 

2651یتشد

2651يدیهش

2652یلیبدرا

2652یتیآ

2652نایراصنا

2653حورش

2653يدنوار

2653يردیک

مثیم 2654نبا 
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دیدحلا یبا  2655نبا 

2656یناشاک

2656یلمآ

2656ینیوزق

2658یجیهال

2659یئوخ

2659يرتشوش

2659هینغم

2660هدبع

يرفعج 2661همالع 

مالسالا 2661ضیف 

2661ینامز

يزاریش دمحم  2662دیس 

2663يوسوم

2665یناغماد

يزاریش 2665مراکم 

مود تسیب و  2670شخب 

همان 2670نتم 

اه 2670همجرت 

2670یتشد

2671يدیهش

2671یلیبدرا

2671یتیآ

2671نایراصنا

2671حورش

2671يدنوار
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2672يردیک

مثیم 2672نبا 

دیدحلا یبا  2673نبا 

2673یناشاک

2673یلمآ

2673ینیوزق

2674یجیهال

2674یئوخ

2674يرتشوش

2675هینغم

2675هدبع

يرفعج 2675همالع 

مالسالا 2675ضیف 

2676ینامز

يزاریش دمحم  2676دیس 

2676يوسوم

2676یناغماد

يزاریش 2676مراکم 

موس تسیب و  2679شخب 

همان 2679نتم 

اه 2680همجرت 

2680یتشد

2680يدیهش

2681یلیبدرا

2681یتیآ

2681نایراصنا
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2682حورش

2682يدنوار

2682يردیک

مثیم 2682نبا 

دیدحلا یبا  2684نبا 

2684یناشاک

2685یلمآ

2685ینیوزق

2687یجیهال

2688یئوخ

2689يرتشوش

2692هینغم

2693هدبع

يرفعج 2693همالع 

مالسالا 2693ضیف 

2694ینامز

يزاریش دمحم  2694دیس 

2695يوسوم

2698یناغماد

يزاریش 2698مراکم 

مراهچ تسیب و  2704شخب 

همان 2704نتم 

اه 2705همجرت 

2705یتشد

2705يدیهش

2706یلیبدرا
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2706یتیآ

2707نایراصنا

2708حورش

2708يدنوار

2708يردیک

مثیم 2708نبا 

دیدحلا یبا  2713نبا 

2713یناشاک

2715یلمآ

2715ینیوزق

2722یجیهال

2723یئوخ

2724يرتشوش

2732هینغم

2733هدبع

يرفعج 2734همالع 

مالسالا 2734ضیف 

2735ینامز

يزاریش دمحم  2737دیس 

2738يوسوم

2754یناغماد

يزاریش 2754مراکم 

مجنپ تسیب و  2765شخب 

همان 2765نتم 

اه 2765همجرت 

2765یتشد
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2766يدیهش

2766یلیبدرا

2766یتیآ

2767نایراصنا

2767حورش

2767يدنوار

2767يردیک

مثیم 2768نبا 

دیدحلا یبا  2769نبا 

2769یناشاک

2770یلمآ

2770ینیوزق

2772یجیهال

2773یئوخ

2774يرتشوش

2777هینغم

2777هدبع

يرفعج 2778همالع 

مالسالا 2778ضیف 

2778ینامز

يزاریش دمحم  2779دیس 

2780يوسوم

2784یناغماد

يزاریش 2784مراکم 

مشش تسیب و  2791شخب 

همان 2791نتم 
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اه 2792همجرت 

2792یتشد

2792يدیهش

2792یلیبدرا

2792یتیآ

2793نایراصنا

2793حورش

2793يدنوار

2793يردیک

مثیم 2793نبا 

دیدحلا یبا  2794نبا 

2794یناشاک

2795یلمآ

2795ینیوزق

2795یجیهال

2796یئوخ

2796يرتشوش

2798هینغم

2798هدبع

يرفعج 2798همالع 

مالسالا 2798ضیف 

2799ینامز

يزاریش دمحم  2799دیس 

2799يوسوم

2801یناغماد

يزاریش 2801مراکم 
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متفه تسیب و  2804شخب 

همان 2804نتم 

اه 2805همجرت 

2805یتشد

2805يدیهش

2806یلیبدرا

2807یتیآ

2807نایراصنا

2808حورش

2808يدنوار

2808يردیک

مثیم 2808نبا 

دیدحلا یبا  2813نبا 

2813یناشاک

2814یلمآ

2815ینیوزق

2819یجیهال

2820یئوخ

2823يرتشوش

2829هینغم

2831هدبع

يرفعج 2832همالع 

مالسالا 2832ضیف 

2833ینامز

يزاریش دمحم  2836دیس 

2838يوسوم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


2844یناغماد

يزاریش 2844مراکم 

متشه تسیب و  2860شخب 

همان 2860نتم 

اه 2860همجرت 

2860یتشد

2861يدیهش

2861یلیبدرا

2861یتیآ

2862نایراصنا

2862حورش

2862يدنوار

2862يردیک

مثیم 2863نبا 

دیدحلا یبا  2865نبا 

2883یناشاک

2884یلمآ

2884ینیوزق

2885یجیهال

2885یئوخ

2886يرتشوش

2890هینغم

2890هدبع

يرفعج 2891همالع 

مالسالا 2891ضیف 

2891ینامز
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يزاریش دمحم  2892دیس 

2892يوسوم

2899یناغماد

يزاریش 2899مراکم 

مهن تسیب و  2905شخب 

همان 2905نتم 

اه 2906همجرت 

2906یتشد

2906يدیهش

2906یلیبدرا

2906یتیآ

2907نایراصنا

2907حورش

2907يدنوار

2907يردیک

مثیم 2907نبا 

دیدحلا یبا  2908نبا 

2908یناشاک

2908یلمآ

2908ینیوزق

2908یجیهال

2909یئوخ

2909يرتشوش

2914هینغم

2914هدبع

يرفعج 2914همالع 
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مالسالا 2914ضیف 

2915ینامز

يزاریش دمحم  2915دیس 

2915يوسوم

2915یناغماد

يزاریش 2915مراکم 

هیواعم يرامحتسا  تسایس  ياشفا  : 32 2919همان

2919عوضوم

همان 2919نتم 

اه 2919همجرت 

2919یتشد

2920يدیهش

2920یلیبدرا

2920یتیآ

2921نایراصنا

2921حورش

2921يدنوار

2921يردیک

مثیم 2921نبا 

دیدحلا یبا  2923نبا 

2926یناشاک

2926یلمآ

2927ینیوزق

2927یجیهال

2928یئوخ

2929يرتشوش
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2933هینغم

2933هدبع

يرفعج 2934همالع 

مالسالا 2934ضیف 

2934ینامز

يزاریش دمحم  2934دیس 

2935يوسوم

2936یناغماد

يزاریش 2936مراکم 

جح مسارم  رد  هیواعم  نارای  نیغورد  تاغیلبت  زا  رادشه  : 33 2942همان

2942عوضوم

همان 2943نتم 

اه 2944همجرت 

2944یتشد

2944يدیهش

2944یلیبدرا

2945یتیآ

2945نایراصنا

2945حورش

2945يدنوار

2946يردیک

مثیم 2946نبا 

دیدحلا یبا  2948نبا 

2949یناشاک

2950یلمآ

2950ینیوزق
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2950یجیهال

2951یئوخ

2952يرتشوش

2954هینغم

2955هدبع

يرفعج 2955همالع 

مالسالا 2955ضیف 

2955ینامز

يزاریش دمحم  2956دیس 

2957يوسوم

2958یناغماد

يزاریش 2959مراکم 

لوزعم يرادنامرف  زا  ییوجلد  شور  : 34 2964همان

2964عوضوم

همان 2964نتم 

اه 2965همجرت 

2965یتشد

2965يدیهش

2965یلیبدرا

2966یتیآ

2966نایراصنا

2967حورش

2967يدنوار

2967يردیک

مثیم 2967نبا 

دیدحلا یبا  2968نبا 
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2970یناشاک

2970یلمآ

2970ینیوزق

2971یجیهال

2972یئوخ

2973يرتشوش

2974هینغم

2975هدبع

يرفعج 2975همالع 

مالسالا 2975ضیف 

2976ینامز

يزاریش دمحم  2976دیس 

2977يوسوم

2978یناغماد

يزاریش 2979مراکم 

رصم طوقس  للع  : 35 2984همان

2984عوضوم

همان 2984نتم 

اه 2984همجرت 

2984یتشد

2985يدیهش

2985یلیبدرا

2985یتیآ

2986نایراصنا

2986حورش

2986يدنوار
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2986يردیک

مثیم 2986نبا 

دیدحلا یبا  2987نبا 

2988یناشاک

2989یلمآ

2989ینیوزق

2989یجیهال

2990یئوخ

2991يرتشوش

2992هینغم

2993هدبع

يرفعج 2993همالع 

مالسالا 2993ضیف 

2993ینامز

يزاریش دمحم  2994دیس 

2995يوسوم

2996یناغماد

يزاریش 2996مراکم 

مالسلا هیلع  ماما  یمزر  یگدامآ  : 36 3003همان

3003عوضوم

همان 3003نتم 

اه 3004همجرت 

3004یتشد

3004يدیهش

3005یلیبدرا

3005یتیآ
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3006نایراصنا

3007حورش

3007يدنوار

3007يردیک

مثیم 3008نبا 

دیدحلا یبا  3010نبا 

3012یناشاک

3013یلمآ

3013ینیوزق

3015یجیهال

3017یئوخ

3018يرتشوش

3035هینغم

3036هدبع

يرفعج 3036همالع 

مالسالا 3036ضیف 

3037ینامز

يزاریش دمحم  3038دیس 

3039يوسوم

3040یناغماد

يزاریش 3040مراکم 

هیواعم نیغورد  ياعّدا  ياشفا  : 37 3050همان

3050عوضوم

همان 3050نتم 

اه 3050همجرت 

3050یتشد
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3050يدیهش

3050یلیبدرا

3051یتیآ

3051نایراصنا

3051حورش

3051يدنوار

3051يردیک

مثیم 3052نبا 

دیدحلا یبا  3053نبا 

3054یناشاک

3054یلمآ

3055ینیوزق

3056یجیهال

3056یئوخ

3058يرتشوش

3059هینغم

3059هدبع

يرفعج 3059همالع 

مالسالا 3059ضیف 

3060ینامز

يزاریش دمحم  3060دیس 

3061يوسوم

3061یناغماد

يزاریش 3061مراکم 

رتشا کلام  دننام  یب  ياه  یگژیو  : 38 3066همان

3067عوضوم
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همان 3067نتم 

اه 3068همجرت 

3068یتشد

3068يدیهش

3069یلیبدرا

3069یتیآ

3069نایراصنا

3070حورش

3070يدنوار

3070يردیک

مثیم 3070نبا 

دیدحلا یبا  3072نبا 

3074یناشاک

3075یلمآ

3075ینیوزق

3075یجیهال

3076یئوخ

3077يرتشوش

3082هینغم

3083هدبع

يرفعج 3083همالع 

مالسالا 3083ضیف 

3084ینامز

يزاریش دمحم  3085دیس 

3085يوسوم

3086یناغماد
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يزاریش 3088مراکم 

صاع ورمع  یگدرب  ياشفا  : 39 3096همان

3096عوضوم

همان 3096نتم 

اه 3097همجرت 

3097یتشد

3097يدیهش

3097یلیبدرا

3097یتیآ

3098نایراصنا

3098حورش

3098يدنوار

3098يردیک

مثیم 3098نبا 

دیدحلا یبا  3100نبا 

3102یناشاک

3102یلمآ

3102ینیوزق

3103یجیهال

3104یئوخ

3105يرتشوش

3108هینغم

3109هدبع

يرفعج 3109همالع 

مالسالا 3109ضیف 

3109ینامز
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يزاریش دمحم  3110دیس 

3110يوسوم

3111یناغماد

يزاریش 3112مراکم 

رازگراک کی  شهوکن  : 40 3117همان

3117عوضوم

همان 3117نتم 

اه 3118همجرت 

3118یتشد

3118يدیهش

3118یلیبدرا

3118یتیآ

3118نایراصنا

3119حورش

3119يدنوار

3119يردیک

مثیم 3119نبا 

دیدحلا یبا  3119نبا 

3120یناشاک

3121یلمآ

3121ینیوزق

3121یجیهال

3122یئوخ

3122يرتشوش

3123هینغم

3123هدبع
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يرفعج 3123همالع 

مالسالا 3123ضیف 

3123ینامز

يزاریش دمحم  3124دیس 

3124يوسوم

3125یناغماد

يزاریش 3125مراکم 

راکتنایخ رازگراک  کی  شهوکن  للع  : 41 3128همان

3128عوضوم

لوا 3129شخب 

همان 3129نتم 

اه 3130همجرت 

3130یتشد

3130يدیهش

3131یلیبدرا

3131یتیآ

3132نایراصنا

3132حورش

3132يدنوار

3133يردیک

مثیم 3133نبا 

دیدحلا یبا  3134نبا 

3135یناشاک

3136یلمآ

3136ینیوزق

3137یجیهال
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3138یئوخ

3139يرتشوش

3146هینغم

3147هدبع

يرفعج 3148همالع 

مالسالا 3148ضیف 

3148ینامز

يزاریش دمحم  3149دیس 

3150يوسوم

3151یناغماد

يزاریش 3153مراکم 

مود 3157شخب 

همان 3157نتم 

اه 3159همجرت 

3159یتشد

3159يدیهش

3160یلیبدرا

3160یتیآ

3160نایراصنا

3161حورش

3161يدنوار

3161يردیک

مثیم 3161نبا 

دیدحلا یبا  3164نبا 

3166یناشاک

3167یلمآ
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3167ینیوزق

3168یجیهال

3169یئوخ

3170يرتشوش

3171هینغم

3172هدبع

يرفعج 3172همالع 

مالسالا 3172ضیف 

3173ینامز

يزاریش دمحم  3173دیس 

3174يوسوم

3174یناغماد

يزاریش 3175مراکم 

اه بصن  لزع و  رد  ییوجلد  شور  :42 3183همان

3183عوضوم

همان 3183نتم 

اه 3183همجرت 

3183یتشد

3183يدیهش

3184یلیبدرا

3184یتیآ

3184نایراصنا

3184حورش

3184يدنوار

3184يردیک

مثیم 3185نبا 
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دیدحلا یبا  3185نبا 

3186یناشاک

3186یلمآ

3187ینیوزق

3187یجیهال

3187یئوخ

3188يرتشوش

3189هینغم

3190هدبع

يرفعج 3190همالع 

مالسالا 3190ضیف 

3190ینامز

يزاریش دمحم  3190دیس 

3191يوسوم

3192یناغماد

يزاریش 3192مراکم 

لاملا تیب  فرصم  رد  يریگ  تخس  : 43 3197همان

3197عوضوم

همان 3197نتم 

اه 3197همجرت 

3197یتشد

3197يدیهش

3197یلیبدرا

3198یتیآ

3198نایراصنا

3198حورش
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3198يدنوار

3199يردیک

مثیم 3199نبا 

دیدحلا یبا  3200نبا 

3200یناشاک

3201یلمآ

3201ینیوزق

3201یجیهال

3202یئوخ

3203يرتشوش

3204هینغم

3205هدبع

يرفعج 3205همالع 

مالسالا 3205ضیف 

3206ینامز

يزاریش دمحم  3206دیس 

3207يوسوم

3207یناغماد

يزاریش 3207مراکم 

دایز هب  تبسن  هیواعم  هئطوت  ياشفا  : 44 3212همان

3212عوضوم

همان 3212نتم 

اه 3213همجرت 

3213یتشد

3213يدیهش

3214یلیبدرا
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3214یتیآ

3215نایراصنا

3215حورش

3215يدنوار

3216يردیک

مثیم 3217نبا 

دیدحلا یبا  3219نبا 

3232یناشاک

3233یلمآ

3233ینیوزق

3235یجیهال

3236یئوخ

3238يرتشوش

3245هینغم

3246هدبع

يرفعج 3246همالع 

مالسالا 3246ضیف 

3248ینامز

يزاریش دمحم  3250دیس 

3250يوسوم

3252یناغماد

يزاریش 3263مراکم 

نارازگراک یتسیز  هداس  ترورض  : 45 3272همان

3273عوضوم

لوا 3273شخب 

همان 3273نتم 
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اه 3274همجرت 

3274یتشد

3274يدیهش

3274یلیبدرا

3274یتیآ

3275نایراصنا

3275حورش

3275يدنوار

3275يردیک

مثیم 3275نبا 

دیدحلا یبا  3276نبا 

3277یناشاک

3278یلمآ

3278ینیوزق

3278یجیهال

3279یئوخ

3281يرتشوش

3299هینغم

3300هدبع

يرفعج 3300همالع 

مالسالا 3300ضیف 

3301ینامز

يزاریش دمحم  3301دیس 

3302يوسوم

3302یناغماد

يزاریش 3303مراکم 
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مود 3307شخب 

همان 3307نتم 

اه 3308همجرت 

3308یتشد

3308يدیهش

3308یلیبدرا

3308یتیآ

3309نایراصنا

3309حورش

3309يدنوار

3309يردیک

مثیم 3309نبا 

دیدحلا یبا  3310نبا 

3311یناشاک

3311یلمآ

3311ینیوزق

3312یجیهال

3312یئوخ

3313يرتشوش

3316هینغم

3316هدبع

يرفعج 3316همالع 

مالسالا 3316ضیف 

3317ینامز

يزاریش دمحم  3317دیس 

3317يوسوم
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3318یناغماد

يزاریش 3318مراکم 

موس 3321شخب 

همان 3321نتم 

اه 3322همجرت 

3322یتشد

3323يدیهش

3323یلیبدرا

3324یتیآ

3324نایراصنا

3325حورش

3325يدنوار

3325يردیک

مثیم 3326نبا 

دیدحلا یبا  3331نبا 

3371یناشاک

3373یلمآ

3373ینیوزق

3377یجیهال

3378یئوخ

3388يرتشوش

3391هینغم

3392هدبع

يرفعج 3392همالع 

مالسالا 3392ضیف 

3394ینامز
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يزاریش دمحم  3395دیس 

3396يوسوم

3398یناغماد

يزاریش 3413مراکم 

مراهچ 3422شخب 

همان 3422نتم 

اه 3423همجرت 

3423یتشد

3423يدیهش

3423یلیبدرا

3424یتیآ

3424نایراصنا

3425حورش

3425يدنوار

3425يردیک

مثیم 3426نبا 

دیدحلا یبا  3428نبا 

3431یناشاک

3432یلمآ

3432ینیوزق

3433یجیهال

3434یئوخ

3435يرتشوش

3443هینغم

3443هدبع

يرفعج 3444همالع 
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مالسالا 3444ضیف 

3444ینامز

يزاریش دمحم  3445دیس 

3445يوسوم

3447یناغماد

يزاریش 3447مراکم 

مجنپ 3453شخب 

همان 3453نتم 

اه 3453همجرت 

3453یتشد

3454يدیهش

3454یلیبدرا

3454یتیآ

3455نایراصنا

3455حورش

3455يدنوار

3456يردیک

مثیم 3456نبا 

دیدحلا یبا  3456نبا 

3458یناشاک

3458یلمآ

3458ینیوزق

3459یجیهال

3460یئوخ

3460يرتشوش

3460هینغم
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3461هدبع

يرفعج 3461همالع 

مالسالا 3461ضیف 

3462ینامز

يزاریش دمحم  3462دیس 

3463يوسوم

3464یناغماد

يزاریش 3464مراکم 

مشش 3470شخب 

همان 3470نتم 

اه 3471همجرت 

3471یتشد

3471يدیهش

3472یلیبدرا

3472یتیآ

3473نایراصنا

3473حورش

3473يدنوار

3473يردیک

مثیم 3474نبا 

دیدحلا یبا  3477نبا 

3478یناشاک

3479یلمآ

3479ینیوزق

3480یجیهال

3481یئوخ
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3482يرتشوش

3482هینغم

3482هدبع

يرفعج 3483همالع 

مالسالا 3483ضیف 

3483ینامز

يزاریش دمحم  3484دیس 

3484يوسوم

3486یناغماد

يزاریش 3486مراکم 

یعامتجا قالخا  يرادنامرف و  تّیلووئسم  : 46 3496همان

3496عوضوم

همان 3496نتم 

اه 3497همجرت 

3497یتشد

3497يدیهش

3497یلیبدرا

3498یتیآ

3498نایراصنا

3498حورش

3498يدنوار

3498يردیک

مثیم 3498نبا 

دیدحلا یبا  3499نبا 

3500یناشاک

3500یلمآ
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3500ینیوزق

3501یجیهال

3501یئوخ

3502يرتشوش

3504هینغم

3504هدبع

يرفعج 3504همالع 

مالسالا 3504ضیف 

3505ینامز

يزاریش دمحم  3505دیس 

3506يوسوم

3507یناغماد

يزاریش 3507مراکم 

هنادواج ياهدنپ  : 47 3511همان

3511عوضوم

همان 3511نتم 

اه 3513همجرت 

3513یتشد

3514يدیهش

3514یلیبدرا

3515یتیآ

3516نایراصنا

3517حورش

3517يدنوار

3517يردیک

مثیم 3517نبا 
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دیدحلا یبا  3520نبا 

3524یناشاک

3525یلمآ

3525ینیوزق

3527یجیهال

3528یئوخ

3530يرتشوش

3541هینغم

3542هدبع

يرفعج 3542همالع 

مالسالا 3542ضیف 

3543ینامز

يزاریش دمحم  3546دیس 

3547يوسوم

3551یناغماد

يزاریش 3553مراکم 

نمشد نداد  زردنا  : 48 3574همان

3574عوضوم

همان 3574نتم 

اه 3574همجرت 

3574یتشد

3574يدیهش

3574یلیبدرا

3575یتیآ

3575نایراصنا

3575حورش
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3575يدنوار

3576يردیک

مثیم 3576نبا 

دیدحلا یبا  3577نبا 

3578یناشاک

3578یلمآ

3578ینیوزق

3579یجیهال

3580یئوخ

3581يرتشوش

3583هینغم

3584هدبع

يرفعج 3584همالع 

مالسالا 3584ضیف 

3584ینامز

يزاریش دمحم  3585دیس 

3585يوسوم

3586یناغماد

يزاریش 3586مراکم 

یتسرپ ایند  زا  هیواعم  هب  رادشه  : 49 3591همان

3591عوضوم

همان 3591نتم 

اه 3591همجرت 

3591یتشد

3591يدیهش

3591یلیبدرا
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3592یتیآ

3592نایراصنا

3592حورش

3592يدنوار

3592يردیک

مثیم 3592نبا 

دیدحلا یبا  3593نبا 

3594یناشاک

3594یلمآ

3594ینیوزق

3594یجیهال

3595یئوخ

3596يرتشوش

3597هینغم

3597هدبع

يرفعج 3597همالع 

مالسالا 3597ضیف 

3597ینامز

يزاریش دمحم  3598دیس 

3598يوسوم

3599یناغماد

يزاریش 3599مراکم 

نایماظن يربهر و  ياه  تّیلوئسم  / اه تمعن  رد  یگدز  رورغ  زا  زیهرپ  : 50 3604همان

3604عوضوم

همان 3604نتم 

اه 3604همجرت 
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3604یتشد

3604يدیهش

3605یلیبدرا

3605یتیآ

3606نایراصنا

3606حورش

3606يدنوار

3607يردیک

مثیم 3607نبا 

دیدحلا یبا  3608نبا 

3610یناشاک

3611یلمآ

3611ینیوزق

3611یجیهال

3612یئوخ

3614يرتشوش

3617هینغم

3618هدبع

يرفعج 3618همالع 

مالسالا 3618ضیف 

3619ینامز

يزاریش دمحم  3619دیس 

3620يوسوم

3622یناغماد

يزاریش 3622مراکم 

يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  : 51 3630همان
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3630عوضوم

همان 3630نتم 

اه 3631همجرت 

3631یتشد

3631يدیهش

3632یلیبدرا

3632یتیآ

3633نایراصنا

3633حورش

3633يدنوار

3634يردیک

مثیم 3634نبا 

دیدحلا یبا  3636نبا 

3637یناشاک

3638یلمآ

3638ینیوزق

3639یجیهال

3640یئوخ

3642يرتشوش

3644هینغم

3645هدبع

يرفعج 3645همالع 

مالسالا 3645ضیف 

3646ینامز

يزاریش دمحم  3647دیس 

3648يوسوم
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3649یناغماد

يزاریش 3649مراکم 

هناگجنپ زامن  ياه  تقو  : 52 3657همان

3657عوضوم

همان 3657نتم 

اه 3658همجرت 

3658یتشد

3658يدیهش

3658یلیبدرا

3658یتیآ

3659نایراصنا

3659حورش

3659يدنوار

3659يردیک

مثیم 3660نبا 

دیدحلا یبا  3661نبا 

3665یناشاک

3665یلمآ

3665ینیوزق

3666یجیهال

3667یئوخ

3671يرتشوش

3672هینغم

3673هدبع

يرفعج 3673همالع 

مالسالا 3673ضیف 
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3674ینامز

يزاریش دمحم  3674دیس 

3675يوسوم

3675یناغماد

يزاریش 3676مراکم 

رتشا کلام  هب  همان  : 53 3683همان

3683عوضوم

لوا 3683شخب 

همان 3683نتم 

اه 3684همجرت 

3684یتشد

3684يدیهش

3684یلیبدرا

3685یتیآ

3685نایراصنا

3686حورش

3686يدنوار

3687يردیک

مثیم 3687نبا 

دیدحلا یبا  3688نبا 

3689یناشاک

3689یلمآ

3690ینیوزق

3690یجیهال

3691یئوخ

3692يرتشوش
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3693هینغم

3694هدبع

يرفعج 3694همالع 

مالسالا 3694ضیف 

3696ینامز

يزاریش دمحم  3696دیس 

3697يوسوم

3713یناغماد

يزاریش 3714مراکم 

مود 3726شخب 

همان 3726نتم 

اه 3728همجرت 

3728یتشد

3728يدیهش

3729یلیبدرا

3729یتیآ

3730نایراصنا

3730حورش

3730يدنوار

3730يردیک

مثیم 3731نبا 

دیدحلا یبا  3732نبا 

3733یناشاک

3734یلمآ

3734ینیوزق

3736یجیهال
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3737یئوخ

3745يرتشوش

3747هینغم

3748هدبع

يرفعج 3748همالع 

مالسالا 3748ضیف 

3749ینامز

يزاریش دمحم  3751دیس 

3752يوسوم

3755یناغماد

يزاریش 3755مراکم 

موس 3761شخب 

همان 3761نتم 

اه 3761همجرت 

3761یتشد

3761يدیهش

3762یلیبدرا

3762یتیآ

3762نایراصنا

3763حورش

3763يدنوار

3763يردیک

مثیم 3764نبا 

دیدحلا یبا  3765نبا 

3765یناشاک

3766یلمآ
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3766ینیوزق

3768یجیهال

3768یئوخ

3768يرتشوش

3770هینغم

3771هدبع

يرفعج 3771همالع 

مالسالا 3771ضیف 

3771ینامز

يزاریش دمحم  3772دیس 

3772يوسوم

3773یناغماد

يزاریش 3774مراکم 

مراهچ 3779شخب 

همان 3779نتم 

اه 3780همجرت 

3780یتشد

3780يدیهش

3780یلیبدرا

3780یتیآ

3781نایراصنا

3781حورش

3781يدنوار

3781يردیک

مثیم 3781نبا 

دیدحلا یبا  3782نبا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


3782یناشاک

3783یلمآ

3783ینیوزق

3784یجیهال

3784یئوخ

3785يرتشوش

3787هینغم

3787هدبع

يرفعج 3788همالع 

مالسالا 3788ضیف 

3788ینامز

يزاریش دمحم  3788دیس 

3788يوسوم

3789یناغماد

يزاریش 3789مراکم 

مجنپ 3792شخب 

همان 3792نتم 

اه 3792همجرت 

3792یتشد

3793يدیهش

3793یلیبدرا

3793یتیآ

3794نایراصنا

3794حورش

3794يدنوار

3794يردیک
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مثیم 3794نبا 

دیدحلا یبا  3795نبا 

3796یناشاک

3796یلمآ

3796ینیوزق

3797یجیهال

3797یئوخ

3798يرتشوش

3800هینغم

3802هدبع

يرفعج 3802همالع 

مالسالا 3802ضیف 

3802ینامز

يزاریش دمحم  3802دیس 

3803يوسوم

3804یناغماد

يزاریش 3804مراکم 

مشش 3810شخب 

همان 3810نتم 

اه 3811همجرت 

3811یتشد

3811يدیهش

3811یلیبدرا

3811یتیآ

3812نایراصنا

3812حورش
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3812يدنوار

3812يردیک

مثیم 3812نبا 

دیدحلا یبا  3813نبا 

3816یناشاک

3816یلمآ

3816ینیوزق

3819یجیهال

3819یئوخ

3820يرتشوش

3821هینغم

3821هدبع

يرفعج 3822همالع 

مالسالا 3822ضیف 

3822ینامز

يزاریش دمحم  3823دیس 

3823يوسوم

3824یناغماد

يزاریش 3825مراکم 

متفه 3829شخب 

همان 3829نتم 

اه 3829همجرت 

3829یتشد

3829يدیهش

3830یلیبدرا

3830یتیآ
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3830نایراصنا

3830حورش

3830يدنوار

3830يردیک

مثیم 3830نبا 

دیدحلا یبا  3831نبا 

3831یناشاک

3832یلمآ

3832ینیوزق

3832یجیهال

3832یئوخ

3833يرتشوش

3834هینغم

3834هدبع

يرفعج 3834همالع 

مالسالا 3835ضیف 

3835ینامز

يزاریش دمحم  3837دیس 

3837يوسوم

3837یناغماد

يزاریش 3838مراکم 

متشه 3842شخب 

همان 3842نتم 

اه 3842همجرت 

3842یتشد

3842يدیهش
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3843یلیبدرا

3843یتیآ

3843نایراصنا

3844حورش

3844يدنوار

3844يردیک

مثیم 3844نبا 

دیدحلا یبا  3845نبا 

3847یناشاک

3848یلمآ

3848ینیوزق

3850یجیهال

3851یئوخ

3852يرتشوش

3855هینغم

3855هدبع

يرفعج 3856همالع 

مالسالا 3856ضیف 

3856ینامز

يزاریش دمحم  3856دیس 

3857يوسوم

3858یناغماد

يزاریش 3859مراکم 

مهن 3864شخب 

همان 3864نتم 

اه 3865همجرت 
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3865یتشد

3865يدیهش

3866یلیبدرا

3866یتیآ

3867نایراصنا

3867حورش

3867يدنوار

3868يردیک

مثیم 3868نبا 

دیدحلا یبا  3869نبا 

3870یناشاک

3871یلمآ

3871ینیوزق

3872یجیهال

3873یئوخ

3874يرتشوش

3876هینغم

3877هدبع

يرفعج 3877همالع 

مالسالا 3877ضیف 

3878ینامز

يزاریش دمحم  3879دیس 

3880يوسوم

3881یناغماد

يزاریش 3881مراکم 

مهد 3888شخب 
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همان 3888نتم 

اه 3889همجرت 

3889یتشد

3889يدیهش

3889یلیبدرا

3889یتیآ

3890نایراصنا

3890حورش

3890يدنوار

3890يردیک

مثیم 3890نبا 

دیدحلا یبا  3891نبا 

3891یناشاک

3892یلمآ

3892ینیوزق

3892یجیهال

3893یئوخ

3896يرتشوش

3897هینغم

3897هدبع

يرفعج 3898همالع 

مالسالا 3898ضیف 

3898ینامز

يزاریش دمحم  3898دیس 

3899يوسوم

3899یناغماد
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يزاریش 3899مراکم 

مهدزای 3903شخب 

همان 3903نتم 

اه 3903همجرت 

3903یتشد

3904يدیهش

3904یلیبدرا

3905یتیآ

3905نایراصنا

3906حورش

3906يدنوار

3906يردیک

مثیم 3906نبا 

دیدحلا یبا  3908نبا 

3909یناشاک

3909یلمآ

3909ینیوزق

3910یجیهال

3911یئوخ

3911يرتشوش

3913هینغم

3914هدبع

يرفعج 3914همالع 

مالسالا 3914ضیف 

3915ینامز

يزاریش دمحم  3915دیس 
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3915يوسوم

3916یناغماد

يزاریش 3916مراکم 

مهدزاود 3923شخب 

همان 3923نتم 

اه 3924همجرت 

3924یتشد

3924يدیهش

3925یلیبدرا

3925یتیآ

3925نایراصنا

3926حورش

3926يدنوار

3926يردیک

مثیم 3926نبا 

دیدحلا یبا  3927نبا 

3928یناشاک

3929یلمآ

3929ینیوزق

3930یجیهال

3930یئوخ

3938يرتشوش

3940هینغم

3941هدبع

يرفعج 3941همالع 

مالسالا 3941ضیف 
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3942ینامز

يزاریش دمحم  3942دیس 

3943يوسوم

3944یناغماد

يزاریش 3946مراکم 

مهدزیس 3950شخب 

همان 3951نتم 

اه 3952همجرت 

3952یتشد

3952يدیهش

3953یلیبدرا

3953یتیآ

3954نایراصنا

3954حورش

3954يدنوار

3954يردیک

مثیم 3954نبا 

دیدحلا یبا  3956نبا 

3959یناشاک

3960یلمآ

3960ینیوزق

3961یجیهال

3962یئوخ

3964يرتشوش

3967هینغم

3967هدبع
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يرفعج 3968همالع 

مالسالا 3968ضیف 

3968ینامز

يزاریش دمحم  3969دیس 

3970يوسوم

3970یناغماد

يزاریش 3970مراکم 

مهدراهچ 3975شخب 

همان 3975نتم 

اه 3975همجرت 

3975یتشد

3976يدیهش

3976یلیبدرا

3976یتیآ

3976نایراصنا

3976حورش

3977يدنوار

3977يردیک

مثیم 3977نبا 

دیدحلا یبا  3977نبا 

3977یناشاک

3978یلمآ

3978ینیوزق

3980یجیهال

3980یئوخ

3982يرتشوش
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3982هینغم

3982هدبع

يرفعج 3983همالع 

مالسالا 3983ضیف 

3983ینامز

يزاریش دمحم  3984دیس 

3984يوسوم

3985یناغماد

يزاریش 3985مراکم 

مهدزناپ 3988شخب 

همان 3988نتم 

اه 3989همجرت 

3989یتشد

3989يدیهش

3989یلیبدرا

3990یتیآ

3990نایراصنا

3991حورش

3991يدنوار

3991يردیک

مثیم 3991نبا 

دیدحلا یبا  3993نبا 

3998یناشاک

3999یلمآ

3999ینیوزق

4001یجیهال
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4002یئوخ

4007يرتشوش

4009هینغم

4011هدبع

يرفعج 4012همالع 

مالسالا 4012ضیف 

4012ینامز

يزاریش دمحم  4013دیس 

4014يوسوم

4016یناغماد

يزاریش 4018مراکم 

مهدزناش 4026شخب 

همان 4026نتم 

اه 4027همجرت 

4027یتشد

4027يدیهش

4028یلیبدرا

4028یتیآ

4028نایراصنا

4029حورش

4029يدنوار

4029يردیک

مثیم 4030نبا 

دیدحلا یبا  4031نبا 

4032یناشاک

4033یلمآ
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4033ینیوزق

4037یجیهال

4037یئوخ

4040يرتشوش

4044هینغم

4045هدبع

يرفعج 4046همالع 

مالسالا 4046ضیف 

4046ینامز

يزاریش دمحم  4047دیس 

4048يوسوم

4049یناغماد

يزاریش 4049مراکم 

مهدفه 4055شخب 

همان 4055نتم 

اه 4056همجرت 

4056یتشد

4056يدیهش

4057یلیبدرا

4057یتیآ

4058نایراصنا

4058حورش

4058يدنوار

4059يردیک

مثیم 4059نبا 

دیدحلا یبا  4060نبا 
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4062یناشاک

4063یلمآ

4063ینیوزق

4066یجیهال

4067یئوخ

4069يرتشوش

4072هینغم

4074هدبع

يرفعج 4074همالع 

مالسالا 4075ضیف 

4075ینامز

يزاریش دمحم  4076دیس 

4077يوسوم

4078یناغماد

يزاریش 4079مراکم 

مهدجه 4085شخب 

همان 4085نتم 

اه 4085همجرت 

4085یتشد

4086يدیهش

4086یلیبدرا

4087یتیآ

4087نایراصنا

4088حورش

4088يدنوار

4088يردیک
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مثیم 4088نبا 

دیدحلا یبا  4090نبا 

4094یناشاک

4095یلمآ

4095ینیوزق

4096یجیهال

4097یئوخ

4100يرتشوش

4103هینغم

4104هدبع

يرفعج 4105همالع 

مالسالا 4105ضیف 

4105ینامز

يزاریش دمحم  4106دیس 

4107يوسوم

4108یناغماد

يزاریش 4109مراکم 

مهدزون 4115شخب 

همان 4115نتم 

اه 4115همجرت 

4115یتشد

4115يدیهش

4116یلیبدرا

4116یتیآ

4117نایراصنا

4117حورش
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4117يدنوار

4118يردیک

مثیم 4118نبا 

دیدحلا یبا  4119نبا 

4120یناشاک

4121یلمآ

4121ینیوزق

4123یجیهال

4124یئوخ

4129يرتشوش

4131هینغم

4133هدبع

يرفعج 4134همالع 

مالسالا 4134ضیف 

4134ینامز

يزاریش دمحم  4135دیس 

4136يوسوم

4137یناغماد

يزاریش 4137مراکم 

متسیب 4145شخب 

همان 4145نتم 

اه 4146همجرت 

4146یتشد

4146يدیهش

4147یلیبدرا

4147یتیآ
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4148نایراصنا

4149حورش

4149يدنوار

4149يردیک

مثیم 4149نبا 

دیدحلا یبا  4151نبا 

4152یناشاک

4153یلمآ

4153ینیوزق

4157یجیهال

4158یئوخ

4159يرتشوش

4161هینغم

4162هدبع

يرفعج 4163همالع 

مالسالا 4163ضیف 

4164ینامز

يزاریش دمحم  4165دیس 

4166يوسوم

4168یناغماد

يزاریش 4168مراکم 

مکی تسیب و  4176شخب 

همان 4176نتم 

اه 4177همجرت 

4177یتشد

4177يدیهش
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4177یلیبدرا

4178یتیآ

4178نایراصنا

4178حورش

4178يدنوار

4178يردیک

مثیم 4179نبا 

دیدحلا یبا  4179نبا 

4180یناشاک

4180یلمآ

4180ینیوزق

4181یجیهال

4182یئوخ

4182يرتشوش

4185هینغم

4186هدبع

يرفعج 4186همالع 

مالسالا 4186ضیف 

4187ینامز

يزاریش دمحم  4188دیس 

4188يوسوم

4189یناغماد

يزاریش 4189مراکم 

مود تسیب و  4193شخب 

همان 4193نتم 

اه 4193همجرت 
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4193یتشد

4193يدیهش

4193یلیبدرا

4194یتیآ

4194نایراصنا

4194حورش

4194يدنوار

4194يردیک

مثیم 4194نبا 

دیدحلا یبا  4195نبا 

4195یناشاک

4196یلمآ

4196ینیوزق

4198یجیهال

4198یئوخ

4199يرتشوش

4199هینغم

4200هدبع

يرفعج 4200همالع 

مالسالا 4200ضیف 

4201ینامز

يزاریش دمحم  4202دیس 

4202يوسوم

4203یناغماد

يزاریش 4203مراکم 

موس تسیب و  4205شخب 
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همان 4205نتم 

اه 4205همجرت 

4205یتشد

4205يدیهش

4206یلیبدرا

4206یتیآ

4206نایراصنا

4206حورش

4206يدنوار

4207يردیک

مثیم 4207نبا 

دیدحلا یبا  4207نبا 

4208یناشاک

4208یلمآ

4208ینیوزق

4209یجیهال

4210یئوخ

4211يرتشوش

4211هینغم

4212هدبع

يرفعج 4212همالع 

مالسالا 4212ضیف 

4212ینامز

يزاریش دمحم  4212دیس 

4213يوسوم

4213یناغماد

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش 4213مراکم 

مراهچ تسیب و  4217شخب 

همان 4217نتم 

اه 4217همجرت 

4217یتشد

4217يدیهش

4218یلیبدرا

4218یتیآ

4218نایراصنا

4219حورش

4219يدنوار

4219يردیک

مثیم 4219نبا 

دیدحلا یبا  4220نبا 

4223یناشاک

4223یلمآ

4223ینیوزق

4224یجیهال

4225یئوخ

4227يرتشوش

4228هینغم

4229هدبع

يرفعج 4229همالع 

مالسالا 4229ضیف 

4229ینامز

يزاریش دمحم  4230دیس 
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4231يوسوم

4232یناغماد

يزاریش 4232مراکم 

مجنپ تسیب و  4237شخب 

همان 4237نتم 

اه 4238همجرت 

4238یتشد

4238يدیهش

4238یلیبدرا

4239یتیآ

4239نایراصنا

4240حورش

4240يدنوار

4240يردیک

مثیم 4240نبا 

دیدحلا یبا  4241نبا 

4246یناشاک

4247یلمآ

4247ینیوزق

4248یجیهال

4249یئوخ

4252يرتشوش

4256هینغم

4257هدبع

يرفعج 4257همالع 

مالسالا 4257ضیف 
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4257ینامز

يزاریش دمحم  4259دیس 

4260يوسوم

4261یناغماد

يزاریش 4265مراکم 

مشش تسیب و  4270شخب 

همان 4271نتم 

اه 4272همجرت 

4272یتشد

4272يدیهش

4273یلیبدرا

4273یتیآ

4274نایراصنا

4275حورش

4275يدنوار

4275يردیک

مثیم 4276نبا 

دیدحلا یبا  4278نبا 

4280یناشاک

4281یلمآ

4281ینیوزق

4286یجیهال

4287یئوخ

4290يرتشوش

4295هینغم

4296هدبع
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يرفعج 4297همالع 

مالسالا 4297ضیف 

4298ینامز

يزاریش دمحم  4299دیس 

4300يوسوم

4301یناغماد

يزاریش 4302مراکم 

متفه تسیب و  4309شخب 

همان 4309نتم 

اه 4310همجرت 

4310یتشد

4310يدیهش

4310یلیبدرا

4311یتیآ

4311نایراصنا

4311حورش

4311يدنوار

4312يردیک

مثیم 4312نبا 

دیدحلا یبا  4313نبا 

4314یناشاک

4314یلمآ

4315ینیوزق

4316یجیهال

4316یئوخ

4318يرتشوش
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4320هینغم

4321هدبع

يرفعج 4321همالع 

مالسالا 4322ضیف 

4322ینامز

يزاریش دمحم  4323دیس 

4323يوسوم

4325یناغماد

يزاریش 4325مراکم 

متشه تسیب و  4329شخب 

همان 4329نتم 

اه 4330همجرت 

4330یتشد

4330يدیهش

4330یلیبدرا

4331یتیآ

4331نایراصنا

4332حورش

4332يدنوار

4332يردیک

مثیم 4332نبا 

دیدحلا یبا  4333نبا 

4335یناشاک

4336یلمآ

4336ینیوزق

4339یجیهال
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4339یئوخ

4342يرتشوش

4343هینغم

4345هدبع

يرفعج 4345همالع 

مالسالا 4345ضیف 

4346ینامز

يزاریش دمحم  4347دیس 

4348يوسوم

4349یناغماد

يزاریش 4349مراکم 

مهن تسیب و  4355شخب 

همان 4355نتم 

اه 4355همجرت 

4355یتشد

4356يدیهش

4356یلیبدرا

4356یتیآ

4356نایراصنا

4357حورش

4357يدنوار

4357يردیک

مثیم 4357نبا 

دیدحلا یبا  4358نبا 

4358یناشاک

4359یلمآ
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4359ینیوزق

4362یجیهال

4362یئوخ

4363يرتشوش

4365هینغم

4365هدبع

يرفعج 4365همالع 

مالسالا 4365ضیف 

4366ینامز

يزاریش دمحم  4366دیس 

4366يوسوم

4367یناغماد

يزاریش 4367مراکم 

ما یس  4372شخب 

همان 4372نتم 

اه 4372همجرت 

4372یتشد

4372يدیهش

4373یلیبدرا

4373یتیآ

4373نایراصنا

4374حورش

4374يدنوار

4374يردیک

مثیم 4374نبا 

دیدحلا یبا  4375نبا 
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4382یناشاک

4383یلمآ

4383ینیوزق

4383یجیهال

4384یئوخ

4386يرتشوش

4394هینغم

4395هدبع

يرفعج 4395همالع 

مالسالا 4395ضیف 

4396ینامز

يزاریش دمحم  4397دیس 

4397يوسوم

4412یناغماد

يزاریش 4412مراکم 

لمج نارس  ياهاعّدا  هب  خساپ  : 54 4416همان

4416عوضوم

همان 4416نتم 

اه 4417همجرت 

4417یتشد

4417يدیهش

4418یلیبدرا

4418یتیآ

4419نایراصنا

4419حورش

4419يدنوار
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4420يردیک

مثیم 4420نبا 

دیدحلا یبا  4421نبا 

4423یناشاک

4424یلمآ

4424ینیوزق

4425یجیهال

4426یئوخ

4428يرتشوش

4433هینغم

4434هدبع

يرفعج 4434همالع 

مالسالا 4434ضیف 

4434ینامز

يزاریش دمحم  4435دیس 

4436يوسوم

4436یناغماد

يزاریش 4438مراکم 

نمشد هب  نداد  زردنا  : 55 4444همان

4444عوضوم

همان 4444نتم 

اه 4445همجرت 

4445یتشد

4445يدیهش

4446یلیبدرا

4446یتیآ
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4446نایراصنا

4447حورش

4447يدنوار

4448يردیک

مثیم 4448نبا 

دیدحلا یبا  4449نبا 

4451یناشاک

4451یلمآ

4452ینیوزق

4452یجیهال

4453یئوخ

4454يرتشوش

4456هینغم

4458هدبع

يرفعج 4458همالع 

مالسالا 4458ضیف 

4459ینامز

يزاریش دمحم  4460دیس 

4460يوسوم

4462یناغماد

يزاریش 4462مراکم 

یهدنامرف قالخا  : 56 4467همان

4467عوضوم

همان 4468نتم 

اه 4468همجرت 

4468یتشد
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4468يدیهش

4468یلیبدرا

4468یتیآ

4468نایراصنا

4469حورش

4469يدنوار

4469يردیک

مثیم 4469نبا 

دیدحلا یبا  4470نبا 

4470یناشاک

4471یلمآ

4471ینیوزق

4471یجیهال

4471یئوخ

4472يرتشوش

4473هینغم

4474هدبع

يرفعج 4474همالع 

مالسالا 4474ضیف 

4474ینامز

يزاریش دمحم  4475دیس 

4475يوسوم

4475یناغماد

يزاریش 4476مراکم 

داهج يارب  مدرم  ندرک  جیسب  شور  : 57 4478همان

4478عوضوم
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همان 4478نتم 

اه 4479همجرت 

4479یتشد

4479يدیهش

4479یلیبدرا

4479یتیآ

4479نایراصنا

4479حورش

4479يدنوار

4480يردیک

مثیم 4480نبا 

دیدحلا یبا  4480نبا 

4481یناشاک

4481یلمآ

4481ینیوزق

4482یجیهال

4482یئوخ

4483يرتشوش

4485هینغم

4485هدبع

يرفعج 4485همالع 

مالسالا 4485ضیف 

4486ینامز

يزاریش دمحم  4486دیس 

4486يوسوم

4487یناغماد
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يزاریش 4487مراکم 

نیّفص گنج  ثداوح  ياشفا  : 58 4489همان

4489عوضوم

همان 4489نتم 

اه 4490همجرت 

4490یتشد

4490يدیهش

4490یلیبدرا

4491یتیآ

4491نایراصنا

4492حورش

4492يدنوار

4492يردیک

مثیم 4492نبا 

دیدحلا یبا  4494نبا 

4495یناشاک

4496یلمآ

4496ینیوزق

4497یجیهال

4498یئوخ

4501يرتشوش

4505هینغم

4506هدبع

يرفعج 4507همالع 

مالسالا 4507ضیف 

4508ینامز
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يزاریش دمحم  4508دیس 

4509يوسوم

4510یناغماد

يزاریش 4510مراکم 

یهدنامرف ياه  تّیلوئسم  : 59 4516همان

4516عوضوم

همان 4516نتم 

اه 4516همجرت 

4516یتشد

4516يدیهش

4517یلیبدرا

4517یتیآ

4517نایراصنا

4518حورش

4518يدنوار

4518يردیک

مثیم 4518نبا 

دیدحلا یبا  4519نبا 

4520یناشاک

4521یلمآ

4521ینیوزق

4521یجیهال

4522یئوخ

4524يرتشوش

4525هینغم

4526هدبع
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يرفعج 4526همالع 

مالسالا 4526ضیف 

4526ینامز

يزاریش دمحم  4527دیس 

4528يوسوم

4529یناغماد

يزاریش 4529مراکم 

یماظن ياهرونام  رد  اهتراسخ  ناربج  : 60 4533همان

4533عوضوم

همان 4533نتم 

اه 4535همجرت 

4535یتشد

4535يدیهش

4535یلیبدرا

4536یتیآ

4536نایراصنا

4536حورش

4536يدنوار

4537يردیک

مثیم 4537نبا 

دیدحلا یبا  4538نبا 

4539یناشاک

4539یلمآ

4539ینیوزق

4540یجیهال

4541یئوخ
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4542يرتشوش

4544هینغم

4544هدبع

يرفعج 4545همالع 

مالسالا 4545ضیف 

4545ینامز

يزاریش دمحم  4546دیس 

4547يوسوم

4547یناغماد

يزاریش 4548مراکم 

هدروخ تسکش  هدنامرف  زا  شهوکن  : 61 4552همان

4552عوضوم

همان 4552نتم 

اه 4553همجرت 

4553یتشد

4553يدیهش

4553یلیبدرا

4554یتیآ

4554نایراصنا

4554حورش

4554يدنوار

4554يردیک

مثیم 4555نبا 

دیدحلا یبا  4555نبا 

4556یناشاک

4556یلمآ
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4557ینیوزق

4557یجیهال

4558یئوخ

4559يرتشوش

4560هینغم

4560هدبع

يرفعج 4561همالع 

مالسالا 4561ضیف 

4561ینامز

يزاریش دمحم  4562دیس 

4562يوسوم

4563یناغماد

يزاریش 4564مراکم 

تفالخ رد  ماما  تّیمولظم  : 62 4568همان

4568عوضوم

همان 4568نتم 

اه 4570همجرت 

4570یتشد

4571يدیهش

4572یلیبدرا

4573یتیآ

4574نایراصنا

4574حورش

4574يدنوار

4576يردیک

مثیم 4576نبا 
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دیدحلا یبا  4578نبا 

4624یناشاک

4626یلمآ

4626ینیوزق

4627یجیهال

4629یئوخ

4632يرتشوش

4647هینغم

4649هدبع

يرفعج 4649همالع 

مالسالا 4649ضیف 

4651ینامز

يزاریش دمحم  4653دیس 

4654يوسوم

4657یناغماد

يزاریش 4659مراکم 

يزیگنا هنتف  زا  یسوم  وبا  نتشاد  زاب  : 63 4670همان

4670عوضوم

همان 4670نتم 

اه 4670همجرت 

4670یتشد

4671يدیهش

4671یلیبدرا

4672یتیآ

4672نایراصنا

4673حورش
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4673يدنوار

4674يردیک

مثیم 4674نبا 

دیدحلا یبا  4676نبا 

4678یناشاک

4679یلمآ

4679ینیوزق

4680یجیهال

4682یئوخ

4683يرتشوش

4688هینغم

4689هدبع

يرفعج 4690همالع 

مالسالا 4690ضیف 

4691ینامز

يزاریش دمحم  4691دیس 

4692يوسوم

4694یناغماد

يزاریش 4694مراکم 

هیواعم یماظن  تادیدهت  خساپ  : 64 4701همان

4701عوضوم

لوا 4701شخب 

همان 4701نتم 

اه 4702همجرت 

4702یتشد

4702يدیهش
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4703یلیبدرا

4703یتیآ

4704نایراصنا

4704حورش

4704يدنوار

4705يردیک

مثیم 4705نبا 

دیدحلا یبا  4708نبا 

4711یناشاک

4712یلمآ

4712ینیوزق

4713یجیهال

4714یئوخ

4717يرتشوش

4719هینغم

4720هدبع

يرفعج 4720همالع 

مالسالا 4720ضیف 

4721ینامز

يزاریش دمحم  4724دیس 

4725يوسوم

4726یناغماد

يزاریش 4756مراکم 

مود 4763شخب 

همان 4763نتم 

اه 4763همجرت 
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4764یتشد

4764يدیهش

4764یلیبدرا

4765یتیآ

4765نایراصنا

4766حورش

4766يدنوار

4766يردیک

مثیم 4767نبا 

دیدحلا یبا  4768نبا 

4786یناشاک

4787یلمآ

4787ینیوزق

4788یجیهال

4789یئوخ

4789يرتشوش

4798هینغم

4798هدبع

يرفعج 4798همالع 

مالسالا 4798ضیف 

4799ینامز

يزاریش دمحم  4799دیس 

4800يوسوم

4801یناغماد

يزاریش 4801مراکم 

هیواعم یهارمگ  للع  ياشفا  : 65 4806همان
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4806عوضوم

همان 4806نتم 

اه 4807همجرت 

4807یتشد

4807يدیهش

4808یلیبدرا

4808یتیآ

4809نایراصنا

4810حورش

4810يدنوار

4811يردیک

مثیم 4812نبا 

دیدحلا یبا  4814نبا 

4818یناشاک

4819یلمآ

4819ینیوزق

4821یجیهال

4822یئوخ

4824يرتشوش

4832هینغم

4834هدبع

يرفعج 4835همالع 

مالسالا 4835ضیف 

4836ینامز

يزاریش دمحم  4837دیس 

4838يوسوم
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4840یناغماد

يزاریش 4840مراکم 

ینیب عقاو  ترورض  : 66 4849همان

4849عوضوم

همان 4849نتم 

اه 4849همجرت 

4849یتشد

4849يدیهش

4849یلیبدرا

4850یتیآ

4850نایراصنا

4850حورش

4850يدنوار

4850يردیک

مثیم 4850نبا 

دیدحلا یبا  4851نبا 

4852یناشاک

4852یلمآ

4852ینیوزق

4853یجیهال

4853یئوخ

4854يرتشوش

4858هینغم

4858هدبع

يرفعج 4858همالع 

مالسالا 4858ضیف 
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4859ینامز

يزاریش دمحم  4859دیس 

4860يوسوم

4860یناغماد

يزاریش 4860مراکم 

جح مسارم  رد  نایجاح  روما  هب  یگدیسر  : 67 4863همان

4863عوضوم

همان 4863نتم 

اه 4864همجرت 

4864یتشد

4864يدیهش

4865یلیبدرا

4865یتیآ

4865نایراصنا

4866حورش

4866يدنوار

4866يردیک

مثیم 4866نبا 

دیدحلا یبا  4868نبا 

4869یناشاک

4870یلمآ

4870ینیوزق

4870یجیهال

4871یئوخ

4872يرتشوش

4874هینغم
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4875هدبع

يرفعج 4876همالع 

مالسالا 4876ضیف 

4877ینامز

يزاریش دمحم  4878دیس 

4878يوسوم

4879یناغماد

يزاریش 4880مراکم 

ایند اب  دروخرب  شور  : 68 4885همان

4885عوضوم

همان 4886نتم 

اه 4886همجرت 

4886یتشد

4886يدیهش

4886یلیبدرا

4887یتیآ

4887نایراصنا

4887حورش

4887يدنوار

4887يردیک

مثیم 4887نبا 

دیدحلا یبا  4888نبا 

4892یناشاک

4892یلمآ

4892ینیوزق

4893یجیهال
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4893یئوخ

4893يرتشوش

4896هینغم

4896هدبع

يرفعج 4897همالع 

مالسالا 4897ضیف 

4897ینامز

يزاریش دمحم  4899دیس 

4899يوسوم

4902یناغماد

يزاریش 4906مراکم 

یتموکح نارازگراک  قالخا  :69 4913همان

4913عوضوم

همان 4913نتم 

اه 4915همجرت 

4915یتشد

4916يدیهش

4916یلیبدرا

4917یتیآ

4918نایراصنا

4919حورش

4919يدنوار

4920يردیک

مثیم 4920نبا 

دیدحلا یبا  4923نبا 

4929یناشاک
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4931یلمآ

4931ینیوزق

4935یجیهال

4937یئوخ

4939يرتشوش

4945هینغم

4947هدبع

يرفعج 4947همالع 

مالسالا 4948ضیف 

4949ینامز

يزاریش دمحم  4954دیس 

4955يوسوم

4959یناغماد

يزاریش 4959مراکم 

رارف هدیدپ  اب  دروخرب  شور  : 70 4979همان

4979عوضوم

همان 4979نتم 

اه 4979همجرت 

4980یتشد

4980يدیهش

4980یلیبدرا

4981یتیآ

4981نایراصنا

4981حورش

4981يدنوار

4982يردیک
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مثیم 4982نبا 

دیدحلا یبا  4982نبا 

4983یناشاک

4984یلمآ

4984ینیوزق

4984یجیهال

4985یئوخ

4986يرتشوش

4987هینغم

4988هدبع

يرفعج 4988همالع 

مالسالا 4988ضیف 

4988ینامز

يزاریش دمحم  4989دیس 

4990يوسوم

4990یناغماد

يزاریش 4991مراکم 

يداصتقا تنایخ  زا  شنزرس  : 71 4996همان

4996عوضوم

همان 4996نتم 

اه 4997همجرت 

4997یتشد

4997يدیهش

4997یلیبدرا

4998یتیآ

4998نایراصنا
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4999حورش

4999يدنوار

4999يردیک

مثیم 4999نبا 

دیدحلا یبا  5000نبا 

5003یناشاک

5004یلمآ

5004ینیوزق

5004یجیهال

5005یئوخ

5006يرتشوش

5009هینغم

5010هدبع

يرفعج 5010همالع 

مالسالا 5010ضیف 

5011ینامز

يزاریش دمحم  5012دیس 

5013يوسوم

5014یناغماد

يزاریش 5016مراکم 

یهلا تارّدقم  ناسنا و  : 72 5022همان

5022عوضوم

همان 5022نتم 

اه 5023همجرت 

5023یتشد

5023يدیهش
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5023یلیبدرا

5023یتیآ

5023نایراصنا

5023حورش

5024يدنوار

5024يردیک

مثیم 5024نبا 

دیدحلا یبا  5024نبا 

5025یناشاک

5025یلمآ

5025ینیوزق

5025یجیهال

5026یئوخ

5026يرتشوش

5026هینغم

5027هدبع

يرفعج 5027همالع 

مالسالا 5027ضیف 

5027ینامز

يزاریش دمحم  5028دیس 

5028يوسوم

5028یناغماد

يزاریش 5029مراکم 

هیواعم نیغورد  يامیس  ياشفا  : 73 5033همان

5033عوضوم

همان 5033نتم 
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اه 5033همجرت 

5033یتشد

5034يدیهش

5034یلیبدرا

5034یتیآ

5034نایراصنا

5035حورش

5035يدنوار

5035يردیک

مثیم 5035نبا 

دیدحلا یبا  5036نبا 

5038یناشاک

5039یلمآ

5039ینیوزق

5039یجیهال

5040یئوخ

5041يرتشوش

5047هینغم

5047هدبع

يرفعج 5048همالع 

مالسالا 5048ضیف 

5048ینامز

يزاریش دمحم  5049دیس 

5050يوسوم

5051یناغماد

يزاریش 5052مراکم 
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نیملسم شزاس  حلص و  ینابم  : 74 5057همان

5057عوضوم

همان 5057نتم 

اه 5058همجرت 

5058یتشد

5058يدیهش

5058یلیبدرا

5059یتیآ

5059نایراصنا

5059حورش

5059يدنوار

5060يردیک

مثیم 5060نبا 

دیدحلا یبا  5061نبا 

5062یناشاک

5062یلمآ

5062ینیوزق

5063یجیهال

5064یئوخ

5065يرتشوش

5069هینغم

5069هدبع

يرفعج 5069همالع 

مالسالا 5069ضیف 

5070ینامز

يزاریش دمحم  5070دیس 
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5071يوسوم

5072یناغماد

يزاریش 5072مراکم 

هیواعم هب  تعاطا  نامرف  : 75 5077همان

5077عوضوم

همان 5077نتم 

اه 5078همجرت 

5078یتشد

5078يدیهش

5078یلیبدرا

5078یتیآ

5079نایراصنا

5079حورش

5079يدنوار

5079يردیک

مثیم 5079نبا 

دیدحلا یبا  5080نبا 

5080یناشاک

5081یلمآ

5081ینیوزق

5081یجیهال

5082یئوخ

5082يرتشوش

5084هینغم

5084هدبع

يرفعج 5084همالع 
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مالسالا 5084ضیف 

5085ینامز

يزاریش دمحم  5085دیس 

5085يوسوم

5086یناغماد

يزاریش 5087مراکم 

یهدنامرف قالخا  : 76 5089همان

5089عوضوم

همان 5089نتم 

اه 5089همجرت 

5089یتشد

5089يدیهش

5090یلیبدرا

5090یتیآ

5090نایراصنا

5090حورش

5090يدنوار

5090يردیک

مثیم 5091نبا 

دیدحلا یبا  5091نبا 

5091یناشاک

5092یلمآ

5092ینیوزق

5092یجیهال

5093یئوخ

5093يرتشوش
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5094هینغم

5094هدبع

يرفعج 5094همالع 

مالسالا 5094ضیف 

5094ینامز

يزاریش دمحم  5095دیس 

5095يوسوم

5095یناغماد

يزاریش 5095مراکم 

ناملسم نمشد  اب  هرظانم  شور  : 77 5098همان

5098عوضوم

همان 5098نتم 

اه 5098همجرت 

5098یتشد

5099يدیهش

5099یلیبدرا

5099یتیآ

5099نایراصنا

5099حورش

5099يدنوار

5099يردیک

مثیم 5100نبا 

دیدحلا یبا  5100نبا 

5101یناشاک

5102یلمآ

5102ینیوزق
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5102یجیهال

5102یئوخ

5102يرتشوش

5109هینغم

5109هدبع

يرفعج 5109همالع 

مالسالا 5109ضیف 

5110ینامز

يزاریش دمحم  5111دیس 

5111يوسوم

5111یناغماد

يزاریش 5113مراکم 

هعماج طوقس  للع  : 78 5117همان

5117عوضوم

همان 5117نتم 

اه 5118همجرت 

5118یتشد

5118يدیهش

5119یلیبدرا

5119یتیآ

5119نایراصنا

5120حورش

5120يدنوار

5120يردیک

مثیم 5120نبا 

دیدحلا یبا  5121نبا 
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5123یناشاک

5123یلمآ

5124ینیوزق

5125یجیهال

5125یئوخ

5126يرتشوش

5127هینغم

5128هدبع

يرفعج 5129همالع 

مالسالا 5129ضیف 

5130ینامز

يزاریش دمحم  5130دیس 

5131يوسوم

5132یناغماد

يزاریش 5133مراکم 

اه تّلم  يدوبان  للع  : 79 5140همان

5140عوضوم

همان 5140نتم 

اه 5141همجرت 

5141یتشد

5141يدیهش

5141یلیبدرا

5141یتیآ

5141نایراصنا

5141حورش

5141يدنوار
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5141يردیک

مثیم 5141نبا 

دیدحلا یبا  5142نبا 

5142یناشاک

5142یلمآ

5142ینیوزق

5143یجیهال

5143یئوخ

5143يرتشوش

5144هینغم

5144هدبع

يرفعج 5144همالع 

مالسالا 5144ضیف 

5145ینامز

يزاریش دمحم  5145دیس 

5145يوسوم

5146یناغماد

يزاریش 5146مراکم 

5149هراشا

زکرم 5535هرابرد 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  همان 

باتک تاصخشم 

 - 1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس : 

حرش .هدیزگرب   . هغالبلا جهن  يدادرارق :  ناونع 

و یضر )  دیس  یضر (  فیرش  نیسحلا  نب  دمحم  حرـش / )  همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  همان  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.ناگدنسیون زا  یعمج 

حلاص یحبص  رتکد  هغالبلا  جهن  يدنب  هحفص  هغالبلا  جهن  ياه  تمکح 

-1399 � ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.ص 106 يرهاظ :  تاصخشم 

.تسا مالسلا “ هیلع  یلع  نینموملا  ریما   “ رثا هغالبلا “  جهن  زا “ يا  هدیزگرب  حرش  رضاح  رثا  تشاددای : 

(. اه همان   ) هغالبلا جهن  ناور  حرش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah -- Criticism and interpretation عوضوم : 

حرش .هدیزگرب  .هغالبلا  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هدوزفا :  هسانش 

Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah هدوزفا :  هسانش 

BP38/0423/ص16 1396 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 

1 ص :

همدقم
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دیس موحرم  طسوت  هک  ینامز  زا  .مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  زیمآ  تمکح  نانخـس  زا  ولمم  تسا  یباتک  هغالبلا  جهن  باتک 
نونک ات  .دنا  هتـشون  اه  همجرت  اه و  حرـش  نآ  يارب  املع  رـضاح  نامز  ات  تسا  هدش  نیودـت  يرجه  لاس 400  رد  هللا  همحر  یـضر 

.تسا هدش  شراگن  هغالبلا  جهن  يارب  حرش  همجرت و  باتک  زا 80  شیب 

جهن ياه  همان  شخب  هب  صاـصتخا  تسا ، هدـش  میظنت  ناهفـصا  هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسؤم  طـسوت  هک  یلاـتیجید  رثا  نیا 
هللا ءاش  نا  هک  تسا  نیا  هسسؤم  نیا  ششوک  .تسا  هدش  هدروآ  تمکح  ره  لیذ  رد  حورـش  اه و  همجرت  زا  یبختنم  دراد و  هغالبلا 

رـضاح هخـسن ي  بیترت  نیمه  رب  زین  هغالبلا  جهن  ياه  همان  اه و  هبطخ  شخب  دـنک و  هفاضا  ار  حورـش  اه و  همجرت  ریاس  هدـنیآ  رد 
.دیدرگ دهاوخ  میظنت 

: دشاب یم  لیذ  رارق  هب  تسا  هدش  جرد  رثا  نیا  رد  هک  یحورش  اه و  همجرت 

اه همجرت 

( یتشد  ) یتشد دمحم  . 1

( يدیهش  ) يدیهش رفعج  دیس  . 2

( یلیبدرا  ) یلیبدرا نیدلا  فرش  نب  نیسح  . 3

( یتیآ  ) یتیآ دمحملادبع  . 4

( نایراصنا  ) نایراصنا نیسح  . 5

2 ص :
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حورش * 

( يدنوار  ) يدنوار نیدلا  بطق  هغالبلا / جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  . 6

( يردیک  ) یقهیب يردیک  نیدلا  بطق  هغالبلا / جهن  حرش  یف  قیاقحلا  قیادح  . 7

( مثیم نبا   ) ینارحب مثیم  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  ای  نیکلاسلا  حابصم  . 8

( دیدحلا یبا  نبا  ) دیدحلا یبا  نب  دیمحلادبع  دماحوبا  هغالبلا / جهن  حرش  . 9

( یناشاک  ) یناشاک هللا  حتفالم  نیفراعلا / هرکذت  نیلفاغلا و  هیبنت  . 10

( یلمآ  ) یلمآ نیدلا  سمش  نب  رفعج  نیدلازع  یلمآ / هغالبلا  جهن  حرش  همجرت و  . 11

( ینیوزق  ) ینیوزق ینغور  حلاص  دمحم  یلوم  ینیوزق / ینغور  حرش  . 12

( یجیهال  ) یجیهال رقابدمحم  ازریم  یجیهال / باون  هغالبلا  جهن  حرش  . 13

( ییوخ  ) ییوخ مشاه  هللا  بیبح  ازریم  هغالبلا / جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  . 14

( يرتشوش  ) يرتشوش یقتدمحم  خیش  هغالبلا / جهن  حرش  یف  هغابصلا  جهب  . 15

( هینغم  ) هینغم داوجدمحم  هغالبلا / جهن  لالظ  یف  . 16

( هدبع  ) هدبع دمحم  هغالبلا / جهن  حرش  . 17

( يرفعج  ) يرفعج همالع  هغالبلا / جهن  ریسفت  همجرت و  . 18

( مالسالا ضیف   ) مالسالا ضیف  یقن  یلع  دیس  هغالبلا / جهن  حرش  همجرت و  . 19

( ینامز  ) ینامز یفطصم  هغالبلا / جهن  حرش  همجرت و  . 20

( يزاریش دمحمدیس   ) يزاریش ینیسحدمحم  دیس  هغالبلا / جهن  حیضوت  . 21

( يوسوم  ) يوسوم یلع  سابع  دیس  هغالبلا / جهن  حرش  . 22

( یناغماد  ) یناغماد يودهم  دومحم  / دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج  . 23

( يزاریش مراکم   ) يزاریش مراکم  هللا  تیآ  مالسلا / هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  . 24
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: هجوت لباق  تاکن  * 

.تسا هتفرگ  رارق  فیلات  نامز  بیترت  هب  هناگادج ، مادکره  اه  همجرت  حورش و  .1

جهن نتم  دوبن  هخـسن و  فالتخا  لیلد  هب  هکنیا  اـی  درادـن و  یحرـش  فلوم  اـی  ینعی  .درادـن  دوجو  اـه  همجرت  حورـش و  زا  یخرب  .2
.هدرکن شراگن  يزیچ  نآ  ندوب  حضاو  لیلد  هب  حراش  هکنیا  ای  هتشونن و  يزیچ  حراش  هخسن  نآ  رد  هغالبلا 

.تسا هتفرگ  رارق  زتنارپ  لخاد  رکذلا  قوف  تسیل  رد  دشاب  یم  همجرت  حرش و  ره  هدننک ي  صخشم  هک  يا  هملک  .3

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  رثا  نتم  ناونع  هب  حلاص  یحبص  هخسن ي  هغالبلا ، جهن  خسن  ددعت  هب  هجوتاب  . 4

.دنا هدش  هداد  رارق  زتنارپ  لخاد  اه  همجرت  حورش و  ياه  یقرواپ  .5

.دییامن مالعا  ار  بتارم  هیمئاق  هسسؤم  هب  يراتشون  تاهابتشا  ای  یلصا و  بتک  اب  فالتخا  هنوگره  هدهاشم ي  تروص  رد  .6

4 ص :
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هراشا
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 280 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 282 
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120 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 283 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 284 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 285 
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123 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 286 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 287 
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125 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 288 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 289 
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127 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 290 
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128 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 291 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 292 
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130 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 293 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 295 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 296 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 297 
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135 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 298 
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 299 
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137 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 300 
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138 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 301 
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139 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 302 
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140 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 303 
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141 ص :
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 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


143 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


144 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 307 
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145 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 308 
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146 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 309 
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147 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 310 
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148 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 311 
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149 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 312 
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150 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 313 
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151 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 314 
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152 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 315 
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153 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 316 
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154 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 317 
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155 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 318 
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156 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 319 
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157 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 320 
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158 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 321 
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159 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 322 
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160 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 323 
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161 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 324 
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162 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 325 
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163 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 326 
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164 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 327 
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165 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 328 
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166 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 329 
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167 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 330 
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168 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 331 
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169 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 332 
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170 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 333 
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171 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 334 
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172 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 335 
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173 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 336 
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174 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 337 
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175 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 338 
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176 ص :
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178 ص :
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179 ص :
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180 ص :
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181 ص :
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182 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 345 
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183 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 346 
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184 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 347 
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185 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 348 

http://www.ghaemiyeh.com


186 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 349 

http://www.ghaemiyeh.com


187 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


189 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


191 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


195 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


196 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 361 

http://www.ghaemiyeh.com


199 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


200 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


201 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


203 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


204 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


205 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


206 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


207 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


208 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


209 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


211 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 374 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 375 

http://www.ghaemiyeh.com


213 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 376 

http://www.ghaemiyeh.com


214 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 377 

http://www.ghaemiyeh.com


215 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


216 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


217 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


218 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


220 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


221 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


222 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


223 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


225 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 389 

http://www.ghaemiyeh.com


227 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


228 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com


229 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


230 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


231 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


232 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


233 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


234 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


235 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


236 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


237 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


238 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


239 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


240 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


241 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


242 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


243 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com


244 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 407 

http://www.ghaemiyeh.com


245 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


247 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 410 

http://www.ghaemiyeh.com


248 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


249 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


250 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


251 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


252 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


253 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 416 

http://www.ghaemiyeh.com


254 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 417 

http://www.ghaemiyeh.com


255 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


256 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 419 
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258 ص :
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259 ص :
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260 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 423 
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261 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 424 
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262 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


263 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 426 
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264 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 427 

http://www.ghaemiyeh.com


265 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 428 
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266 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 429 

http://www.ghaemiyeh.com


267 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 430 
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268 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 431 
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269 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 432 
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270 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 433 
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271 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 434 
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272 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 435 
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273 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 436 
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274 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 437 
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275 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 438 
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276 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 439 
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277 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 440 
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278 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 441 
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279 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 442 
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280 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 443 
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281 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 444 
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282 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 445 
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283 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 446 
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284 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 447 
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285 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 448 
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286 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 449 
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287 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 450 
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288 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 451 
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289 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 452 
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290 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 453 
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291 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 454 
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292 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 455 
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293 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


294 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 457 
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295 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 458 
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296 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 459 
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297 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 460 
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298 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 461 
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299 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 462 
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300 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 463 
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301 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 464 

http://www.ghaemiyeh.com


302 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 465 
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303 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 466 
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304 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 467 
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305 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 468 
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306 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 469 
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307 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 470 
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308 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 471 
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309 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 472 
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310 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 473 
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311 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 474 
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312 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 475 
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313 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 476 
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314 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 477 
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315 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 478 
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316 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 479 
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317 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 480 
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318 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 481 
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319 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 482 
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320 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 483 
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321 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 484 
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322 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


323 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 486 
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324 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 487 
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325 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 488 
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326 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 489 
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327 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 490 
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328 ص :
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نم ریتخاام  کلذ  یف  لخدـیو  هدالب ،  ءارمأو  هئادـعأ  یلإ  هلئاسرو  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  انالوم  بتک  نم  راتخملا  باـب 
 . هباحصأو هلهأل  هایاصوو  هلامع ،  یلإ  هدوهع 

نیثکان نارس  ياشفا  : 1 همان

عوضوم

هرصبلا یلإ  هنیدملا  نم  هریسم  دنع  هفوکلا  لهأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

رسای راّمع  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  ار  همان  نیا  يرجه  لاس 36  رد  هرصب ، فرط  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هب  هفوک  مدرم  هب  همان  )
( دندرب هفوک  هب 

همان نتم 

َنوُکَی یّتَح  َناَمثُع  ِرمَأ  نَع  مُکُِربخُأ  ِّینَإف  ُدـَعب  اـّمَأ  ِبَرَعلا  ِماَنَـس  ِراَـصنَألا َو  ِهَهبَج  ِهَفوُکلا  ِلـهَأ  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  ِّیلَع  ِهّللا  ِدـبَع  نِم 
ِهِیف اَمِهِریَـس  ُنَوهَأ  ُرَیبّزلا  ُهَحلَط َو  َناَک  َُهباَتِع َو  ِّلقُأ  َُهباَتِعتـسا َو  ُِرثکُأ  َنیِرِجاَهُملا  َنِم  اًلُجَر  ُتنُکَف  ِهیَلَع  اُونَعَط  َساـّنلا  ّنِإ  ِِهناَـیِعَک  ُهُعمَس 

َنیِرَبُجم َال  َنیِهَرکَتسُم َو  َریَغ  ُساّنلا  ِیَنَعیَاب  ُهُولَتَقَف َو  ٌموَق  َُهل  َحِیتُأَف  ٍبَضَغ  ُهَتلَف  ِهِیف  َهَِشئاَع  نِم  َناَک  ُفِینَعلا َو  اَمِِهئاَدِح  ُقَفرَأ  ُفیِجَولا َو 
ِبطُقلا یَلَع  ُهَنتِفلا  ِتَماَـق  ِلَـجرِملا َو  َشیَج  تَشاَـج  اَِـهب َو  اوـُعَلَق  اَِـهلهَِأب َو  تَعَلَق  دَـق  ِهَرجِهلا  َراَد  ّنَأ  اوُـمَلعا  َنـیِّریَُخم َو  َنیِِعئاَـط  لـَب 

ّلَج ّزَع َو  ُهّللا  َءاَش  نِإ  مُکّوُدَع  َداَهِج  اوُرِدَاب  مُکِریِمَأ َو  َیلِإ  اوُعِرسَأَف 

اه همجرت 

یتشد

شیاتـس زا  سپ  دنراد ،  الاو  یماقم  برع  رد  و  دنمـشزرا ، يا  هیاپ  راصنا  نایم  رد  هک  هفوک ، مدرم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادـخ ، هدـنب 
نم و  دنتفرگ ، بیع  نامثع  رب  مدرم  دشاب ، ندید  نانوچ  نآ  ندینـش  هک  مهد  یهاگآ  نانچ  نامثع  راک  زا  ار  امـش  انامه  راگدرورپ !

.مدوشگ نابز  وا  شنزرس  هب  رتمک  و  هتشاداو ، مدرم  تیاضر  بلج  هب  ار  وا  هک  مدوب  نارجاهم  زا  یسک  اهنت 

وا رب  ناهگان  زین  هشیاع  دـنزاس .  شناوتان  و  دـنناجنرب ، ار  وا  و  دـنرب ، شروی  وا  رب  هک  دوب  نآ  ناشراک  نیرت  ناسآ  ریبز ، هحلط و  اّما 
 . دندرک تعیب  نم  اب  رابجا ، هارکا و  نودب  مدرم  هاگنآ  دنتشک ، ار  وا  هدمآ  گنت  هب  يا  هّدع  تفرگ ، مشخ 

يارب زین  مدرم  دـنار و  نوریب  هچراپ  کـی  ار  مدرم  .تسا ] هنیدـم  رهـش  ناـمه  هرجهلا » راد   » ترجه نیمزرـس   ] هنیدـم دیـشاب ! هاـگآ 
.دنتفرگ هلصاف  وا  زا  بوشآ  یبوکرس 

رب نمـشد  اب  داهج  رد  و  دیباتـشب ، دوخ  هدنامرف  يوس  هبلا  .داتـسیا  دوخ  ياه  هیاپ  رب  اه  هنتف  دـمآ و  شوج  هب  بوشآ  ثداوح  رگید 
 . گرزب زیزع و  يادخ  تساوخ  هب  دیریگ ، یشیپ  رگیدکی 

يدیهش
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راک زا  ار  امـش  نم  دنلب ! یماقم  برع  رد  و  دنراد ، دـنمجرا  يا  هیاپ  راصنا  نایم  رد  هک  هفوک  مدرم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادـخ ، هدـنب 
رتشیب مدوب  نارجاـهم  زا  یکی  نم  .دـنتفرگ  هدرخ  ناـمثع  رب  مدرم  دوب : ندـید  نوچمه  نآ  ندینـش  هکناـنچ  منک ، یم  هاـگآ  ناـمثع 

و دـنزاتب ، وا  رب  هـک  دوـب  نآ  ناـشراک  نیرتناـسآ  ریبز  هـحلط و  و  مدوـمن ، یم  شـشنزرس  رتـمک  متــساوخ و  یم  ار  يو  يدونــشخ 
وا راک  دنتفای و  تصرف  یمدرم  درک و  راکـشآ  تشاد ، وا  زا  هک  ار  یمـشخ  دروآرب و  رـس  زین  هشیاع  .دنزاس  شناوتان  شدنناجنرب و 

شمدرم هنیدم  هک  دینادب  .رایتخا و  هب  رادربنامرف و  هکلب  رابجا  يور  زا  هن  هاوخلدان و  هن  دندرک ، تعیب  نم  اب  مدرم  سپ  .دـنتخاس  ار 
.دنامن رهش  رد  نآ  مدرم  و  دنار ، دوخ  زا  ار 

رگیدکی رب  ناتنمـشد  اب  داهج  رد  دییوپب و  ناباتـش  دوخ  ریما  يوس  هب  سپ  .ناشورخ  ياپ و  رب  هنتف  و  تشگ ، ناشوج  بوشآ  گید 
.هّللا ءاش  نا  دییوج ! یشیپ 

یلیبدرا

یتسردب نآ  ندید  نوچمه  نآ  ندینـش  دشاب  ات  نامثع  راک  زا  ار  امـش  مهد  یم  ربخ  نم  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دمح و  سپ  اما 
وا تشگزاب  تساوخرد  مدرک  یم  رایـسب  ناگدـننک  ترجه  زا  يدرم  نم  مدوب  سپ  شعینـش  لعف  وا و  رب  دـندرک  نعط  نامدرم  هک 

ندنار نیرت  مرن  باتـشب و  دوب  ینتفر  وا  لتق  رد  ناشیا  ریـس  نیرتناسآ  ریبز  هحلط و  دـندوب  ار و  وا  شنزرـس  مدرک  یم  مک  يزیچب و 
وا يارب  دـش  هدرک  نییعت  ریدـقت و  سپ  ناهاگان  دوب  یمـشخ  رابکیب  نامثع  لتق  باب  رد  هشیاع  بناـج  زا  دوب  دـنا و  تخـس  ناـشیا 
رد هکلب  دـندوب  نآ  رد  ناگدـش  هدرک  رابجا  هن  هارکا و  هن  هک  یتلاـح  رد  ناـمدرم  نم  اـب  دـندرک  هعیاـبم  رد  ار  وا  دنـشکب  هک  یموق 
دنا هدش  هدنکارپ  شلها و  اب  تسا  هدنکرپ  هنیدم  ینعی  ترجه  يارـس  دینادب  دندومن و  مادقا  نآ  رد  دوخ  رایتخا  عوطب و  هک  یتلاح 
ریما يوسب  دیباتـشب  سپ  مالـسا  نید  رادم  رب  هنتف  تساوخ  ياپ  رب  شتآ و  رد  گید  شـشوج  دـننام  دز  شوج  راید و  نآ  زا  ناشیا 

دشاب ادخ  هدارا  رگا  دوخ  نمشد  يازغب  دییامن  تردابم  دوخ و 

یتیآ

: هرصب هب  هنیدم  زا  شتکرح  ماگنه  هفوک  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  يا  همان 

یم ربخ  نامثع  راک  زا  ار  امش  .دعب  اما  .دنا  برع  نادنمجرا  نارای و  ناراوگرزب  هک  هفوک  مدرم  هب  نینمؤملا  ریما  یلع ، ادخ ، هدنب  زا 
وا يدونشخ  هراومه  مدوب ، نارجاهم  زا  يدرم  هک  نم  دنتفرگ و  هدرخ  وا  رب  مدرم  دشاب : ندید  نوچ  شندینش  هک  يا  هنوگ  هب  مهد ،

دوب وا  رب  نتخات  ناشراک ، نیرتناسآ  دنتشاد و  رگید  هویش  وا  هراب  رد  ریبز  هحلط و  یلو  .مدرک  یم  شنزرس  رتمک  متـساوخ و  یم  ار 
نآ .شدنتـشک  دـندیروش و  وا  رب  یمدرم  تفرگ و  مشخ  وا  رب  لمأت  یب  هشیاع  هاگانب ، .دوب  راومهاـن  يراـتفر  ناـشراتفر ، نیرتمرن  و 

.رایتخا اضر و  هب  لب  رابجا ، ای  هارکا  يور  زا  هن  دندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  هاگ 

، دـشاب شتآ  رب  هک  یگید  نوـچ  هاـگان ، .دـنتفر  اـجنآ  زا  زین  مدرم  دـنار و  دوـخ  زا  ار  شمدرم  هنیدـم ]  ] ترجه يارـس  هـک  دـینادب 
.دیزات شیپ  هب  نمشد ، اب  داهج  يارب  دهاوخ ، ادخ  رگا  دیباتشب و  ناتریما  يوس  هب  سپ  .تشادرب  رس  هنتف  تفرگ و  ندیشوج 

نایراصنا
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 . برع نارورس  ماقم و  دنلب  نارای  ، هفوک لها  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  هدنب 

: دشاب شندید  نوچ  شندینش  هکنانچ  منک  یم  هاگآ  نامثع  عضو  زا  ار  امش  ، دعب اما 

یپ رد  رتمک  دنک و  بلج  ار  مدرم  ياضر  متساوخ  یم  وا  زا  ارثکا  هک  مدوب  نارجاهم  زا  يدرف  نم  ،و  دندرک ییوج  بیع  وا  زا  مدرم 
هب مه  هشیاع   ، دوب وا  هب  ندروآ  راشف  ناـشراک  نیرت  مرن  و  يوردـنت ، وا  هراـب  رد  ریبز  هحلط و  هماـنرب  نیرت  کبـس.مدوب  شـشنزرس 
زا هکلب  رابجا ، هارکا و  نودـب  مدرم  ،و  دنتـشک ار  وا  دـندش و  اّیهم  يو  نتـشک  رب  يا  هدـع  هاگ  نآ  ، تفرگ مشخ  وا  قح  رد  ناـهگان 

 . دندرک تعیب  نم  اب  رایتخا  لیم و  يور 

اپ رب  هنتف  ،و  دمآ شوج  هب  گید  شـشوج  نوچ  هنیدم  دندش ، هدنک  نآ  زا  مه  شلها  دنکرب و  ار  شلها  ( هنیدـم ) ترجه راد  دـینادب 
 . دهاوخ ادخ  رگا  ، دینک یتسدشیپ  نانمشد  اب  داهج  بناج  هب  ،و  دیباتشب دوخ  ریما  يوس  هب.تشگ 

حورش

يدنوار

ههبجلاک مهنم  دحاو  لک  نا  لاق  نم  .هعامجلا و  سانلا : نم  ههبجلا  و  راصنالا ، ههبج  هحیحصلا  هیاورلا  .هعامج و  يا  مالـسالا : ههبج 
نا و  اهطـسو ، اهدجم و  ضرالا  مانـس  ناف  مهدجم ، يا  برعلا : مانـس  کلذک  .اهانرـسف و  یتلا  هیبرعلا  هغلا  نع  لفغ  دـقف  هجولا  یف 

دارملا .هجوم و  مالک  هنا  لاقی : نا  الا  هراعتـسا ، نیعـضوملا  یف  سیل  .عضولا و  لصا  امهالک  و  لبالا ، همنـسا  دـحاو  فورعملا  ناـک 
نم یلعا  فرـش  ذا ال  برعلا ، فرـش  مهنا  لاق  امنا  و  اهب ، اومـس  نیذـلا  هنیدـملا  لها  یلا  ههبجلا  فیـضی  ـال  و  ناوعـالا ، راـصنالاب :

، ناسللاب اذه  هیلع  اونعط  سانلا  نا  هلوق  .ءالوهب و  مهدجمف  مهیلا ، نوعجری  يداوبلا  لها  راصمالا و  یف  ءاهقفلا  ءاملعلا و  و  مالـسالا ،
صلخت نیرجاهملا  نم  الجر  تنکف  هلوق  .نیعلا و  حـتفب  عراضملاف  نانـسلاب  نعطلا  ناک  اذا  و  نیعلا .) مضب   ) لـعفی یلع  هعراـضم  و 

هباتع لقا  هباتعتـسا و  رثکا  هلوق  .نینعاطلل  هیلع و ال  نوعطملل  هیف  رذع  هجح و ال  دح  کلذ ال  یف  هیلع  سیل  یمـشاه  مالک  و  میظع ،
( ءاسنلا لاجرلا و  نم   ) هرـصبلا یلا  اوجرخ  نیذـلا  هثالثلا  ءالوه  هوادـع  و  مول ، لقا  همولا  ـال  ساـنلا و  یـضری  نا  اریثک  هنم  بلطا  يا 

یبضغ تناک  هارملا ، و  سانلا ، عیمج  یعـس  نم  غلبا  ناک  هلتق  یف  نیلجرلا  یعـس  نا  یفخی  مث ال  .هفورعم  نامثعل  نامثع  مدـب  نیبلاط 
، الثعن اولتقا  اهتاقوا  رثکا  یف  لوقت  تناک  اهنا  يور : یتح  هلبق ، اهایا )  ) نیلجرلا هدـعاسمک  لاـملاب  اهدـعاسی  مل  اذا  هتاـیح ، ماـیا  هیلع 

هفوکلا لهال  مالعا  هبغر  اعوط و  راصنالا  عیمج  نیرجاهملا و  عیمج  ینعیاب  هلوق و  .موق و  هلتقف  يوارلا  یلع  هدهعلا  و  الثعن ، هللا  نعل 
، اهوراثا یتلا  هنتفلا  هذهل  هرـصبلا  لها  یلا  موقلا  ضوهنل  دوعقلا  هنکمی  مالـسلا ال  هیلع  هنا  ربخا  ابندق  انب  ماقملا  نا  لاق  مث  .يرج  امب 

باتعلا لیلخلا : لاق  ..یناضراف و  هتیـضرتسا  يا  ینبتعاف  هتبتعتـسا  لاقی : .مکریما و  وه  نم  یلا  اوعرـساف  لاقف : هتنواعم  یلا  مهاـعد  و 
بتعا بتعتسا و  .یبتعلا و  هنم  مسالا  و  هئاسالا ، نع  اعجار  یترـسم  یلا  داع  اذا  نالف  ینبتعا  و  لالذالاب ، هبطاخم  هدجوملا و  هرکاذم 

انالف تبتعتسا  لوقت : مهلقی ، مل  مهبر  اولیقتـسی  نا  هانعم : نیبتعملا  نم  مه  امف  اوبعتـسی  نا  رانلا و  لها  هفـص  یف  یلاعت  لاق  و  ینعمب ،
مل لوقی : اوبتعی ، مل  ایندـلا  یلا  مهدرو  هللا  مهلاقا  نا  يا  نیبتعملا  نم  مه  امف  اوبتعتـسی  نا  ینلاقا و  امف  هتلقتـسا  کلوقک  ینبتع ، اـمف 

، هعرـس بارطـضا و  هیف  لیخلا  لبالا و  ریـس  نم  برـض  فیجولا : هنع و  اوهنامل  اوداعل  اودرول  یلاعت و  هلوق  وه  و  هللا ، هعاـطب  اولمعی 
.امهریـس و یف  امهتعرـس  امهفیجو  و  متلمعا ، امب  يا  باکرال  لیخ و  نم  هیلع  متفجوا  اـمف  یلاـعت  هللا  لاـق  فجعاـف ، فجوا  لاـقی :
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دق و  اـهل ، ءاـنغلا  لـبالا و  قوس  ءادـحلا : .هیف و  هیلع و  فنع  لاـقی : لـیخلا ، بوکرب  قفر  هل  سیل  نم  فینعلا  و  قفرلا ، دـض  فـنعلا :
يرتعی امک  يوایند  ببـسب  هیلع  تبـضغاهنآ  انرکذ  دق  و  بضغ ، هاجف  يا  بضغ : هتلف  هیف  اهنم  ناک  .ءادح و  اودح و  ریعبلا  تودح 

هللا حاتا  مالـسلا  هیلع  لقی  مل  و  هل ، ردق  یـشلا ء : هل  حیتا  .ربدـت و  ورت و  نع  نکی  مل  هلفغ و  يا  هتلف  رمالا  کلذ  ناک  لاقی  و  ءاسنلا ،
ینعیاب هلوق و  .بلق و  لک  هب  رسیل  دحا و  لک  هنع  یضریل  هلعاف  مسی  مل  ام  یلع  رکذ  امنا  و  اموق ، ناطیـشلا  هل  حاتا  لاق  و ال  اموق ، هل 

- یـضرلا طخب  .اهرـسک و  ءارلا و  حـتفب  نیهرکتـسم  ریغ  هلوق  .اعـضو و  عیبلا  نم  نوکی  نا  ازئاج  ناـک  نا  هعیبلا و  نم  هنا  اـفرع  ملعی 
هتهرکتسا اذک و  یلع  انالف  تهرکا  مهلوق : نم  حتفلاب  و  ینعمب ، هتهرک  یـشلا ء و  تهرکتـسا  کلوق  نم  رـسکلاب ، هنع - هللا  یـضر 

و یفنلا ، ینعم  نم  ریغ  یف  امل  نیربجم  یف  لخد ال  امنا  و  نیربجم ، هلوق و ال  هنم  و  هیلع ، هتهرکا  يا  رمالا  یلع  هتربجا  لاقی : .هیلع و 
رجاه یتلا  هفوکلا  هرجهلا  رادـب  دارملا  .نیلاضلا و  مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  یلاعت  هلوقک  نیربجم ، نیهرکتـسم و ال  ـال  لاـق : هناـک 

ناک اذا  هعلق  سلجم  و  نطوتسمب ، سیل  يا  هعلق  لزنم  اذه  لاقی  .هنیدملا و  وا  مالسلاراد  یه  لیق : و  اهیلا ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
يا اهب  اوعلق  و  اهلها ، تلحر  يا  اهلهاب  تعلق  و  هلحر ، یلع  يا  هعلق  یلع  مه  لاـقی : و  يرخا ، دـعب  هرم  موقی  نا  یلا  جاـتحی  هبحاـص 

هنتفلا تماق  .ساحن و  نم  ردق  لجرملا : .تلغ و  ردقلا : تشاج  و  ادج ، دـتما  رخز و  يا  يداولا  شاج  لاقی : .رادـلا و  کلتب  اوجعزا 
.برحلا یحر  بطق  شیجلا  بحاص  و  اهماقم ، یف  تخسر  تتبث و  يا  بطقلا : یلع 

يردیک

برعلا مانس  .اهرایخ و  هعلسلا  هجو  و  مهدیس ، مههجو ، موقلا ، ههبج  هعامجلا و  سانلا ، نم  ههبجلا  .راصنالا  ههبج  مالـسلا : هیلع  هلوق 
مه نیح  نامثع  لاق  دـق  فجعاف و  فج  وا  لثملا  یف  و  لبالا ، ریـس  نم  برـض  فیجولا : .بتارم  اـهالعا  اـهداجما و  اهفارـشا و  يا 

باد وه  امک  ربدـت  نع  هلفغ ال  نع  ردـص  بضع  يا  تبـضغ : هتلف  .هفالخلا  یف  هحلط  هینما  ققحت  ـال  مهللا  هحلط  مهیف  و  هب ، ساـنلا 
نم حتفلاب  و  هتهرک ، ینعمب  یـشلا ء  تهرکتـسا  نم  ءارلا  رـسکب  یـضرلا  طخب  نیهرکتـسم : ریغ  ردق  يا  هل : جیتا  .لوقعلا و  صقاون 

نامثع و لتق  نتف  ایاقب  نم  هنیدـملا  یف  تناک  یتلا  نتفلا  نع  رابخا  لـجرملا : شیج  تشاـج  هلوق  .هتهرکا  يا  اذـک  یلع  هتهرکتـسا 
.تلغ ردقلا  تشاج  و  هثادحا ،

مثیم نبا 

، اهرهش رد  شنایاورنامرف  نانمشد و  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نامرورـس  ياه  همان  زا  يا  هدیزگرب  ماما  ياه  همان  زا  يا  هدیزگ 
هدروآ شنارای  هداوناخ و  هب  يو  ياهـشرافس  ایاصو و  شناگدنیامن و  هب  ترـضح  نآ  ياه  هماندهع  زا  يا  هدـیزگ  نآ ، هارمه  هب  و 

باتش نآ  رد  هک  نتفر  هار  زا  یعون  فیجو : هرصب : فرط  هب  هنیدم  زا  رفس  ماگنه  هفوک  لها  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان ي  .دوش  یم 
بآ و هلهاب : لزنلا  علق  هشیدنا  رکف و  نودب  و  یناهگان ، هتلف : ارادـم  یمرن و  دـض  فنع : .نآ  ندـید  هنایع : .دراد  دوجو  بارطـضا  و 

تردق حیتا : .تشادن  تیحالص  دوخ  رد  نانآ  نداد  ياج  يارب  سپ  دش ، نانآ  عبط  رفنت  ثعاب  و  تخاسن ، شنانکاس  هب  هناخ  ياوه 
گید لجرم : دمآ  شوج  هب  گید  ردقلا : تشاج  دنتفرگن  تابث  دنتفاین و  رارقتـسا  نآ  رد  شلها  هب : اوعلق  دـش  ادـیپ  وا  رب  ییاناوت  و 

دمح زا  سپ  برع ، نارتهم  راوگرزب و  ناگدننک  يرای  هفوک  مدرم  هب  نانموم  ياورنامرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ادخ  هدنب ي  زا   ) یـسم
: دیونـش یم  يو  هرابرد ي  هک  ار  هچنآ  دینیبب  ات  منک  یم  هاگآ  نامثع  رما  زا  ار  امـش  نانچنآ  نونکا  نم  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  ادـخ و 
وا زا  هعماج  يدونـشخ  راتـساوخ  رایـسب  مدوب و  نارجاهم  زا  نم  هک  دـندوب  هداد  رارق  شنزرـس  نعط و  دروم  ار  نامثع  یعقوم  مدرم ،
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ناشزاوآ نیرت  هتـسهآ  يوردـنت و  وا ، هراـبرد ي  ناـشراتفر  نیرتناـسآ  ریبز ، هحلط و  اـما  مدرک ، یم  شنزرـس  ار  يو  رتمک  مدوب و 
، دـندناسر لتق  هب  ار  يو  دـندیروش و  وا  رب  یهورگ  نیاربانب  تفرگ ، مشخ  وا  رب  هقباس  یب  روطب  زین  هشیاـع  و  دوب ، روآ  جـنر  رایـسب 

نآ زا  شلها  یلاخ و  شلها  زا  ترجه  يارس  هک  دیشاب  شوهب  .دندرک  تعیب  نم  اب  رایتخا  لیم و  اب  هکلب  رابجا  هارکا و  نودب  سپس 
يوس هب  سپ  تسا ، هتفرگ  رارق  دوخ  يراکهابت  رادم  رب  بوشآ  هدمآ و  شورخ  شوج و  هب  گید  ندیشوج  دننام  و  دنا ، هدش  رود 

بآ همشچرس ي  رب  هک  تشون  یتقو  رد  ترضح  ار  همان  نیا  .هللاءاشنا ) دیشوکب ، نانمشد  اب  گنج  يارب  دیباتـشب و  دوخ  ياورنامرف 
.داب وا  رب  ادخ  تمحر  دومرف ، لاسرا  ار  نآ  رـسای  رامع  نسح و  ماما  شدنزرف  هارمه  و  دوب ، هدمآ  دورف  هرـصب  هار  نیب  رد  ییاراوگ 
راداو دوخ  يرای  هب  هرصب ، لها  اب  گنج  روظنم  هب  ار  ناشیا  ات  تسا  هدوتـس  ار  هفوک  لها  دوخ  نانخـس  زاغآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

هب تبسن  يراوگرزب  يرترب و  تفارـش و  تزع و  رد  اهنآ  هک  دنک  ناشنرطاخ  ات  هدناوخ  راصنا  ههبج ي  هراعتـسا  روطب  ار  نانآ  دنک ،
، دنامهفب ات  تسا  هدروآ  هراعتسا  نانآ  يارب  ار  مانس  هژاو ي  زین  و  دنـشاب ، یم  تروص  هیقب ي  هب  تبـسن  یناشیپ  دننام  راصنا  هیقب ي 
يرترب و برع  نایم  رد  زین  هفوک  مدرم  دـشاب  یم  يو  ندـب  مامت  تفارـش  هیاـم ي  دراد و  رارق  يدـنلب  رد  رتش  ناـهوک  هک  ناـنچمه 

تیعمج ینعی  راصنا  ههبج ي  تسا ، هتفگ  يدـنوار  نیدـلا  بطق  موحرم  .تسا  رتدایز  نید  رد  ناشتوق  رتشیب و  مالـسا  هب  ناشتفارش 
هچنآ اب  انعم  نیا  دنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  یقیقح  تعفر  يدنلب و  هک  اهنآ  زا  یناسک  نانآ و  يرترب  ولع و  ینعی  برعلا  مانـس  و  نانآ ،

یقیقح يانعم  ياهتمالع  زا  یکی  اریز  تسین ، ظفل  ود  نیا  یقیقح  يانعم  هک  نیا  زج  تسا ، مه  هب  کیدزن  میدرک  رکذ  ـالاب  رد  هک 
نامثع لتق  ههبـش ي  ماما  اج ، نیا  رد  هنایع ، دعب …  اما  .تسین  ردابتم  انعم  ود  نیا  هک  نآ  لاح  دـشاب و  نهذ  هب  ردابتم  هک  تسا  نآ 

یتح و  دندوب ، هتخادنا  اهنابز  رـس  رب  دنروآ ، دوجو  هب  داسف  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  یلک ، روطب  ماش و  لها  لمج و  باحـصا  هک  ار 
هیانک هلمج  نیا  هنایعک ، هعمس  نوکی  یتح  تسا : هداد  زین  ار  نآ  خساپ  هدرک و  رکذ  دوب ، هتفرگ  رارق  مالسا  رد  اهبوشآ  مامت  هیام ي 

سانلا نا  .تسا  هدومرف  یفاکـشوم  نشور و  لماک  روطب  دـندوب  هدرکن  كرد  ار  نامز  نآ  هک  ناـنآ  يارب  ار  بلطم  هک  تسا  نآ  زا 
دنداد رارق  شنزرـس  دروم  ار  وا  دوب  هداد  ماجنا  هک  ییاهتعدب  تلع  هب  مدرم  هک  تسا  هدومرف  نامثع  لتق  تلع  هب  هراشا  هیلع ، اونعط 

، میدرک رکذ  دنتفرگ ، یم  بیع  وا  رب  مدرم  دوب و  هداد  ماجنا  نامثع  هک  ار  اهفالخ  زا  يرایسب  هتـشذگ  رد  ام  دنتفرگ و  ماقتنا  وا  زا  و 
: ترـضح نخـس  زین  و  دنا ، هداد  يو  هب  تبـسن  ار  نامثع  لتق  هک  نانآ  زا  خساپ  يارب  تسا  يا  همدقم  دـننام  راتفگ ، نیا  تقیقح  رد 

همه زا  وا  هک  نآ  رب  دنک  یم  لالدتسا  دشاب و  یم  لوا  لکش  زا  رمضم  سایق  يارغص  لوا و  همدقم ي  دننام  هباتع ، الجر …  تنکف 
دوخب هک  متـساوخ  وا  زا  رایـسب  هک  تسا  نآ  هباتعتـسا ، رثکا  ماما  راتفگ  نیا  يانعم  .تسا  رتهانگ  یب  ناـمثع  لـتق  دروم  رد  مدرم  ي 
.مدروآ یم  شیورب  مدید  یم  وا  زا  هک  ار  ییاهزیچ  رتمک  هباتع ، لقا  تسا و  مدرم  تیاضر  دروم  هک  هچنآ  يوس  هب  ددرگرب  دـیآ و 

ار دوـجوم  فـالخ  و  یهد ، رارق  باـطخ  دروـم  یــشورفرخف  تارج و  يور  زا  ار  فرط  هـک  تـسا  نآ  باـتع  دــیوگ : یم  لــیلخ 
یم وا  زا  داد و  یم  رارق  باـطخ  دروم  ار  وا  نآ  زا  رتـمهم  روـما  رد  هکلب  تخادرپ  یم  وا  شنزرـس  هب  رتـمک  ماـما  .ینک  شدزـشوگ 

ناورم لثم  یتعامج  هک  نیا  ای  و  دنزاس ، شوماخ  ار  بوشآ  شتآ  دـننک و  عافد  يو  زا  ات  دـنک  بلج  ار  مدرم  تیاضر  هک  تساوخ 
ضرغ هب  نایفارطا  تفگ  یم  وا  هب  ار  یبلطم  تیمیمـص  یتسود و  يور  زا  ترـضح  هاگره  هک  دـندوب  هتفرگ  ار  نامثع  رود  وا  ریغ  و 

ار وا  تیاضر  رتشیب  نم  ترابع : يانعم  رد  موس  لامتحا  دنتخاس ، یم  ردکم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبـسن  ار  وا  دـندرک و  یم  لمح 
اب نارجاهم ، زا  سک  ره  تسا : نیا  سایق  ياربک  ریدـقت  و  متـشاد ، یم  زاب  لـمع  نیا  زا  ار  وا  هدـننک ي  شنزرـس  مدرک و  یم  بلج 

هحلط و ناک  .دوب و  دهاوخ  يو  لتق  زا  يرود  رد  نانآ ، نیرتروذعم  مدرم و  نیرتریـصقت  یب  وا ، نوخ  دروم  رد  دشاب ، نینچ  نامثع 
هک ناـمثع  نوخ  زا  دوخ ، هئربت ي  روظنم  هب  ترـضح  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  زا  همدـقم  نیتسخن  زین  هلمج  نیا  بضغ ، ریبزلا … 

نیرتناسآ هک  نایب  نیا  اب  .تسا و  هدومرف  لالدتـسا  نآ  هب  دـندوب ، هتـسب  وا  رب  نانآ ، زج  هشیاـع و  ریبز و  هحلط ، لـیبق  زا  شنانمـشد 
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یعس و رایسب  نامثع  لتق  ندرک  مهارف  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  دوب ، روآ  جنر  ناشزاوآ  نیرت  هتسهآ  يدنت و  ناشراتفر 
هک میدرک  نایب  نامثع  اب  ار  هحلط  لاح  حرـش  زا  يرادـقم  لبق  ياه  هبطخ  رد  اـم  و  دـندوب ، نآ  راکردـنا  تسد  دنتـشاد و  شـشوک 
یم دوب  هرـصاحم  رد  هک  یعقوـم  ناـمثع  هک  تسا  هدـش  تیاور  تشاد و  زاـب  وا  يراـی  زا  ار  شناراـی  دـیناروش و  يو  هیلع  ار  مدرم 
ارم نوخ  دـهاوخ  یم  زورما  وا ، یلو  مدیـشخب  الط  ياـهرانید  وا  هب  ردـقچ  زورید  هحلط ، ینعی  هیمرـضح  رـسپ  زا  نم  رب  ياو  تفگ :
هدش لقن  و  نک ، دراو  وا  رب  ار  شیرگمتـس  يازـس  ناسرم و  شدوصقم  هب  ار  وا  ایادخ  دـنک ، یم  کیرحت  نم  هیلع  ار  مدرم  دزیرب و 

راصنا زا  یکی  هناخ ي  رد  زا  ار  اهنآ  هحلط  دـنوش ، دراو  شا  هناخ  رد  زا  تشاذـگن  دـش و  عناـم  ار  نارجاـهم  ناـمثع  یتقو  هک  تسا 
هک تسا  هدـش  لقن  زین  و  دـنهد ، رارق  هرـصاحم  رد  ار  نامثع  هناخ ي  دنتـسناوت  درب و  ماب  تشپ  هب  ار  ناـنآ  اـجنآ  زا  درک و  تیادـه 

شلتق هب  منیبب  ار  وا  هاگره  تفرگ و  مهاوخ  ماقتنا  نامثع  نوخ  هرابرد ي  هحلط  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : لـمج  گـنج  رد  ناورم 
دیـشکب تفگ : یم  هتـسویپ  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  ریبز  هرابرد ي  و  تشک ، ار  يو  درک و ، اهر  يریت  يزور  هرخـالاب  مناـسر و  یم 

مـسق ادخ  هب  تفگ  دنک ؟ یم  تیامح  وا  زا  رد ، مد  هک  ترـسپ  دـنتفگ : وا  هب  یـضعب  تسا ، هدرک  نوگرگد  ار  ناتنید  هک  ار  نامثع 
لتق هب  مدرم  ندرک  راداو  رد  رفن  ود  نیا  لاـح  هک  نیا  هصـالخ  دوـش ، وا  گرمـشیپ  مرـسپ  هچ  رگا  دوـش  هتـشک  ناـمثع  هک  میـضار 

اما و  دشکب ، ار  لثعن  ادخ  دیـشکب  ار  لثعن  تفگ  یم  مدامد  هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا  اما  دننآرب  یگلمج  هک  تسا  يزیچ  نامثع 
هیما ینب  رایتخا  رد  ار  ناناملسم  لاوما  يو  هک  تسا  نآ  شرهاظ  لیلد  درک ، ادیپ  نامثع  هب  تبسن  هقباس  یب  روطب  هشیاع  هک  یمشخ 
رگید ياهتعدـب  و  دنتـساخرب ، وا  هیلع  و  درک ، نیبدـب  وا  رب  رما  نیمه  زین ، ار  مدرم  ریاس  هک  دوب ، هداد  رارق  دوخ  کیدزن  ناـشیوخ  و 

رد ناوارف  تیعمج  هک  یلاـح  رد  دوب ، هتفر  ـالاب  ربنم  رب  ناـمثع  يزور  هک  تسا ، هدـش  تیاور  درک ، یم  کـمک  ار  بلطم  نیا  مه ،
نهاریپ اهـشفک و  اهنیا  تفگ : داد و  ناشن  ار  ینهاریپ  نیلعن و  تفج  کی  دوخ  تسد  اب  هدرپ  تشپ  زا  هشیاع  دندوب ، هتـسشن  دجـسم 

، تفگ وا  هب  یتشرد  دنت و  نانخـس  يا و  هداد  رییغت  ار  يو  تنـس  هدرک و  ضوع  ار  وا  نید  اما  هدشن  هنهک  زونه  هک  تسادخ  لوسر 
او نامثع  لتق  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یللع  نیرتمهم  زا  هشیاع ، راـتفگ  لـمع و  نیا  و  داد ، یتشرد  اـب  ناـنچمه  ار  يو  خـساپ  زین  ناـمثع 

میتفگ .درادن  حیضوت  هب  يزاین  هک  تسا  روهشم  نانچ  نآ  نامثع  نتشک  هب  ار  مدرم  تیصخش  هس  نیا  نتخاس  راداو  الامجا  تشاد ،
سک ره  دوش : یم  ضرف  نینچ  سایق  ياربک  ینعی  مود  همدـقم ي  نونکا  و  تسا ، ساـیق  همدـقم ي  نیتسخن  بلطم  ردـص  هلمج ي 

هل حیتاف  .تسا  رتراوازس  نآ  رب  مدرم  ندرک  راداو  نامثع و  لتق  رد  ندش  لخاد  هب  دشاب  هتشاد  رفن  هس  نیا  لثم  یتلاح  دشاب و  نینچ 
نیا هب  ات  دهد  یم  تبسن  یهلا  تاردقم  هب  ار  نامثع  نتشک  رب  مدرم  عامتجا  ترضح  هک  دیآ  یمرب  نانچ  ترابع  نیا  زا  هولتقف ، موق 
هلمج ماما  هک  نیا  تسا  هتفگ  دوخ  حرش  رد  يدنوار  بطق  و  دزاس ، فرـصنم  شدوخ  هب  نآ  نداد  تبـسن  زا  ار  مدرم  ياهنهذ  لیلد 

دونـشخ یـضار و  ار ، هورگ  ود  هک  تسا  هدوب  لیلد  نیا  هب  هدادـن  ناطیـش  اـی  ادـخ ، هب  تبـسن  ار  نآ  هدروآ و  لوهجم  تروص  هب  ار 
زا لمج  باحـصا  هک  نآ  رب  هدش  لالدتـسا  نآ  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  لوا  همدـقم ي  هلمج  نیا  نیریخم ، ینعیاب …  .دـنک و 

و : ) دیامرف یم  دنوادخ  هک  دندش  لخاد  يرما  رد  دندرک و  ینکـش  نامیپ  دندییارگ و  بیرف  رکم و  هب  هدـش و  جراخ  ادـخ  یگدـنب 
ثکن نمف  : ) دـیامرف یم  زین  و  ضرالا ) یف  نودـسفی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نوعطقی  هقاـثیم و  دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلا 
تسین اور  دندرک ، تعیب  رایتخا  لیم و  يور  زا  سک  ره  اب  مدرم  هک  دوش  یم  نیا  لالدتـسا  ياربک  ریدقت  و  هسفن ) یلع  ثکنی  امناف 

ماما تراـبع  یـضر  موحرم  هخـسن ي  رد  .دـش  رکذ  هک  هیآ  ود  نیا  لـیلد  هب  دـنیآرد  گـنج  رد  زا  وا  اـب  دـننک و  ضقن  ار  وا  تعیب 
.متشادن و شوخ  ار  نآ  ینعی  یئیشلا ، تهرکتـسا  مییوگ  یم  یتقو  ناگدنراد ، شوخان  ینعی  تسا  هدمآ  ار )  ) رـسک هب  نیهرکتـسم 
بوشآ و يارب  امـش  هک  نیا  زا  هنیدم ، مدرم  هک  دنک  یم  هاگآ  ار  هفوک  لها  نخـس  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لجرملا ، اوملعا … 
، دـندنویپب ناشماما  هب  دوخ  نامیااب  ناردارب  نوچمه  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم  و  دـننارگن ، لاح و  ناـشیرپ  دـیا ، هدـمآ  نم  اـب  گـنج 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهنیمزرـس مامت  مدرم  هک  دشاب  نیا  زا  هیانک  علق  هژاو ي  و  دـشاب ، یمالـسا  ياهنیمزرـس  هرجهلاراد ، زا  روظنم  هک  دور  یم  لامتحا 
یتحاران و ببس  هب  ار  مدرم  ياهلد  و  دشاب ، یم  شوشم  نآ  نتفای  شرتسگ  زا  ناشیاهلد  دنبارطضا و  رد  يرگبوشآ  نیا  زا  یمالـسا 

نآ يارب  تسا  نایلغ  يانعم  هب  هک  ار  شیج  هژاو ي  ور ، نیا  زا  هدرک و  شوج  لاح  رد  گـید  هب  هیبشت  هنتف ، نیا  رد  شوج  بنج و 
چوک نآ  هیلع  هزرابم  يارب  ار  مدرم  تسا  هتفرگ  رارق  دوخ  رادـم  رب  هنتف  هک  نیا  گنج و  بوشآ و  رکذ  اـب  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا 

و دننک ، باتش  نمشد  اب  داهج  يارب  دنباتشب و  تسا  ترضح  دوخ  هک  ناشیاورنامرف  يوس  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  ور  نیا  زا  هداد و 
دناخرچ و یم  ار  شلها  دوخ  شدرگ  رد  گنج  هک  تسا  نآ  گنج ، يارب  بایسآ  گنس  هراعتـسا ي  هجو  هک  یتسناد  نیا  زا  شیپ 

.تسادخ زا  قیفوت  .دنک  یم  درآ  دنادرگ و  یم  ار  هناد  بایسآ  گنس  هک  نانچ  دنک ، یم  دوبان 

دیدحلا یبا  نبا 

َنوُکَی یَّتَح  َناَْمثُع  ِْرمَأ  ْنَع  ْمُکُِربْخُأ  یِّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ِبَرَْعلَا  ِماَنَـس  ِراَْـصنَْألا َو  ِهَْهبَج  ِهَفوُْکلَا  ِلـْهَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
َناَک َُهباَتِع َو  لقأف } .» :» جـهنلا هطوطخم  ( 1 ُِّلقُأ {  َُهباَتِْعتْـسا َو  ُِرثْکُأ  َنیِرِجاَهُْملَا  َنِم  ًـالُجَر  ُْتنُکَف  ِْهیَلَع  اُونَعَط  َساَّنلا  َّنِإ  ِِهناَـیِعَک  ُهُعْمَس 

[ ُهُولَتَق  ] ٌمْوَق َُهل  َحِیتُأَف  ٍبَضَغ  ُهَْتلَف  ِهِیف  َهَِشئاَع  ْنِم  َناَک  َفِینَْعلا َو  اَمِِهئاَدِح  ُقَفْرَأ  َفیِجَْولا َو  ِهِیف  اَمِهِْریَس  ُنَوْهَأ  ُْرَیبُّزلَا  ُهَْحلَط َو 

اَِـهب َو اوُعَلَق  اَِـهلْهَِأب َو  ْتَعَلَق  ْدَـق  ِهَرْجِْهلا  َراَد  َّنَأ  اوُمَلْعا  َنیِرَّیَُخم َو  َنیِِعئاَـط  ْلـَب  َنیِرَبُْـجم  َـال  َنیِهَرْکَتْـسُم َو  َْریَغ  ُساَّنلا  ِینَعَیاـَب  ُهُولَتَقَف َو 
 . َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُکِّوُدَع  َداَهِج  اوُرِدَاب  ْمُکِریِمَأ َو  َیلِإ  اوُعِرْسَأَف  ِبْطُْقلا  یَلَع  ُهَْنتِْفلا  ِتَماَق  ِلَجْرِْملا َو  َْشیَج  ْتَشاَج 

نأل مهفارـشأ  راصنألا و  هداس  هب  دیری  نأ  نکمی  هعامجلا و  هغللا  یف  ههبجلا  نإف  راصنألا  هعامج  دیری  نأ  نکمی  راصنألا  ههبج  هلوق 
.ناوعألا انهاه  راصنألا  لب  .جرزخلا }  سوألا و  ُّمُأ  هلیق  یه  ( 2 هلیق {  ینب  انهاه  راصنألاب  دیری  سیل  هئاضعأ و  یلعأ  ناسنإلا  ههبج 

 . ریعبلا ءاضعأ  یلعأ  مانسلا  نأل  مهنم  ولعلا  هعفرلا و  لهأ  يأ  برعلا  مانس  هلوق ع و 

رومألا یلع  هفینعت  هباتع و  لقأ  هاضر و  بلط  رثکأ  تنک  لاق  اضرلا  یه  یبتعلا و  بلط  باتعتسالا  هباتع  لقأ  هباتعتـسا و  رثکأ  هلوق ع 
.هیلع نیدیدش  اناکف  ریبزلا  هحلط و  امأ  و 

نإ یّتـح  هیلع  نعطلا  یف  هیلع } .» نعطلا  یف  رمـشملل  برعلا  یف  لـثم  اذـه  و  :» ا ( 1 نیرمـشملل {  لثم  اذه  عیرـس و  ریـس  فیجولا  و 
 . هیلع هب  ناضرحی  ام  قفرأ  فینعلا  ءادحلا  هرمأ و  یف  ناریسی  ام  أطبأ  عیرسلا  ریسلا 

 . هنیدملا هرجهلا  راد  و 

اهلهأ و تقراف  لوقی  یناثلا  یف  نم  ینعمب  لوألا و  وه  نیعـضوملا و  دـحأ  یف  هدـئاز  انهاه  ءابلا  اهب  اوعلق  اـهلهأب و  تعلق  دـق  هلوق  و 
.نطوتسمب سیل  يأ  هعلق  لزنم  اذه  مهلوق  هنم  اهوقراف و 

تشاج و 

.ردقلا لجرملا  تبرطضا و 
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ّهنأ يرت  لمأتملا أ ال  یلع  یفخی  ام ال  يربتلا  صلختلا و  نم  کلذ  یف  نإف  نیرجاهملا  نم  الجر  تنکف  هلوق ع  مـالکلا  فیطل  نم  و 
هفالخ تدقعنا  مهنم  ریـسی  رفنب  نیذلا  نیرجاهملا  ضرع  نم  دحاوک  هسفن  لعج  دـق  ناک  ثیح  نعاطل  هجح  کلذ  یف  هیلع  قبی  مل 

.هیف مهلوخدل  هجح  عامجإلا  ناک  اّمنإ  دقعلا و  لحلا و  لهأ  مه  رکب و  یبأ 

.امهبم رمألا  لعج  اموق و  ناطیشلا  هل  حاتأ  لاق  اموق و ال  هل  هّللا  حاتأ  لقی  مل  هولتق و  موق  هل  حیتأف  هلوق  اضیأ  مالکلا  فیطل  نم  و 

ینعمب ءیشلا  تهرکتسا  ءاج  دق  ناک  نإ  بوصأ و  نسحأ و  حتفلا  ءارلا و  رسکب  نیهرکتـسم  هّللا  همحر  یـضرلا  طخ  نأ  رکذ  دق  و 
.هتهرک

مالکلا قایس  هنیدملا و  دارملا  لب  حیحصب  سیل  اهیلإ و  نینمؤملا ع  ریمأ  رجاه  یتلا  هفوکلا  انهاه  هرجهلا  رادب  دارملا  ّيدنوارلا  لاق  و 
مهسفنأ نع  مهربخی  مهیلإ  بتکی  فیکف  مهنع  ادیعب  هفوکلا  لهأ  یلإ  باتکلا  اذه  بتک  نیح  ناک  ّهنأل  کلذ و  یضتقی 

هفوکلا لهأ  یلإ  هلسر  هرصبلا و  یلإ  هریسم  دنع  یلع  رابخأ 

ِهَفوُْکلَا َیلِإ  َثََعب  ِهَرْصَْبلَا  َیلِإ  ًاهِّجَوَتُم  َهََذبَّرلَا  ٌِّیلَع ع  َلََزن  اََّمل  َلاَق  ِّیِـشَرُْقلا  ٍراَسَی  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِهِّمَع  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ًاـناَوْخِإ َو ْمُِکب  ِیبْـسَحَف  ِهِرِخآ  ِیف  َداَز  َباَـتِْکلا َو  اَذَـه  ْمِْهَیلِإ  َبَتَک  ِقـیِّدِّصلا َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  ٍِبلاَـط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِرَفْعَج  َْنب  َدَّمَُحم 

َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج  ًالاِقث َو  ًافافِخ َو  اوُرِْفنِا  ًاراَْصنَأ َف  ِنیِّدِلل 

. { . هبوتلا 41 هروس  ( 1 } 

ِْنب َهَْبتُع  َْنب  َمِشاَه  َثََعب  َهََذبَّرلَا  َلََزن  اََّمل  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  ُثِّدَُـحی  َهَداَنُج  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ُبَعْقَّصلَا  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍفَنِْخم  ُوبَأ  يَوَر  و 
ِریِمَأ ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم  ُهَـعَم  ِهـَْیلِإ  َبَـتَک  َساَّنلا َو  ِهـَْیلِإ  َرِّفَُنِیل  ِهَفوُْـکلَا  یَلَع  ٍذـِئَمْوَی  ُریِمَأـْلا  َوُـه  ِّيِرَعْـشَْألا َو  یَـسُوم  ِیبَأ  َیلِإ  ٍصاَّقَو  ِیبَأ 
َیلِإ اوُهَّجَوَتَِیل  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  َکَلَِبق  ْنَم  ََّیلِإ  َصِخُْـشِتل  َهَْبتُع  َْنب  َمِشاَه  َْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَق  یِّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ٍْسیَق  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا 

َْمل یِّنِإَف  َْکیَلَع  ُمَدـْقَی  َنیِح  ُهَعَم  ََّیلِإ  ِساَّنلِاب  ْصَخْـشاَف  َمیِظَْعلا  َثَدَْـحلا  اَذَـه  ِمَالْـسِْإلَا  ِیف  اُوثَدْـحَأ  ِیتَعیِـش َو  اُولَتَق  ِیتَْعَیب َو  اُوثَکَن  ٍمْوَق 
ُمَالَّسلا ِْرمَْألا َو  اَذَه  یَلَع  يِراَْصنَأ  ِّقَْحلا َو  یَلَع  ِیناَوْعَأ  ْنِم  َنوُکَِتل  َّالِإ  ِْهیَلَع  َكَِّرقُأ  َْمل  ِهِیف َو  َْتنَأ  يِذَّلا  َرْصِْملا  َکِّلَوُأ 

نم هتبثأ  ام  و  «، ارفنتسا و  :» ا ( 1 اَرَْفنَتْسا {  َهَفوُْکلَا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َمِدَق  اََّمل  َلاَق  ُهَّنِإَف  َقاَحْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُهَیاَوِر  اَّمَأَف 
اَّمَأ َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ِْنیَلُجَّرلا  ِْنیَذَه  َعَم  ِجوُرُْخلا  ِیف  َِکیْأَِرب  اَْنیَلَع  ْرِـشَأ  َُهل  اُولاَقَف  ًْالَیل  یَـسُوم  ِیبَأ  یَلَع  ْمُْهنِم  ٌمْوَق  َلَخَدَف  َساَّنلا  .ب } 

ِْنیَدَّمَحُْملَا َِکلَذ  َغََلب  ِجوُرُْخلا َو  َنِم  ِهَفوُْکلَا  َلـْهَأ  َِکلَذـِب  َعَنَمَف  اَـمُهَعَم  اوُصَخْـشاَف  اَْینُّدـلا  ُلـِیبَس  اَّمَأ  ْمُکَتُوُیب َو  اُومَْزلاَـف  ِهَرِخآـْلا  ُلـِیبَس 
َْلبَق ٍدَحَِأب  َأَدـْبَِنل  اَّنُک  اَم  ًالاَِتق  اَنْدَرَأ  َْول  اَمُِکقاَنْعَأ َو  یُِقنُع َو  ٍِّیلَع َو  ُِقنُع  یَِفل  َناَْمثُع  َهَْعَیب  َّنِإ  ِهَّللا  یَـسُوم َو  ُوبَأ  َلاَقَف  یَـسُوم  ِیبَِأل  اَظَلْغَأَف 

َرَبَْخلا ُهاَرَبْخَأَف  ٍِّیلَِعب ع  اَقِحَلَف  ِهِْدنِع  ْنِم  اَجَرَخَف  َناَْمثُع  ِهَلَتَق 

اَم ِْعبَّتا  َلاَقَف  ُهَراَشَتْساَف  َّيِرَعْشَْألا  ٍِکلاَم  َْنب  َِبئاَّسلَا  یَسُوم  ُوبَأ  اَعَد  َهَفوُْکلَا  َمِدَق  اََّمل  َهَْبتُع  َْنب  َمِشاَه  َّنِإ  َلاَق  ُهَّنِإَف  ٍفَنِْخم  ِیبَأ  ُهَیاَوِر  اَّمَأ  َو 
.ُُهفِّوَُخی ُهُدَّعَوَتَی َو  ٍمِشاَه  َیلِإ  َثََعب  َباَتِْکلا َو  َسَبَح  َِکلَذ َو  َیبَأَف  َْکَیلِإ  ِِهب  َبَتَک 

اَی ُدـَْعب  اَّمَأ  َهَْبتُع  ِْنب  ِمِشاَه  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَِعل  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َبَتَکَف  یَـسُوم  ِیبَأ  ِْيأَِرب  ُُهتْرَبْخَأَف  ًامِـشاَه  ُْتیَتَأَف  ُِبئاَّسلَا  َلاَـق 
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ُْتبَتَک ْدَق  ِْلتَْقلِاب َو  ِینَفَّوَخ  ِنْجِّسلِاب َو  ِینَدَّدَهَتَف  ِنآَنَّشلا  ِّلِْغلا َو  ِرِهاَظ  ِّدُْولا  ِدیَِعب  ٍّقاَشُم  ٍئِْرما  یَلَع  َِکباَتِِکب  ُْتمِدَـق  یِّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 
ُْبتْکا ََکل َو  اََدب  اَّمَع  ُْهلَأْساَف  اَنَلَِبق  اَم  ُْملِع  ُهَْدنِع  َكِراَْصنَأ َو  َِکتَعیِـش َو  ْنِم  َوُه  ٍئِّیَط َو  یِخَأ  َهَفِیلَخ  ِْنب  ِّلِحُْملَا  َعَم  َباَتِْکلا  اَذَـه  َْکَیلِإ 

.ُمَالَّسلا َِکیْأَِرب َو  ََّیلِإ 

َِکلَذ َهِرَکَف  ُهَعِضْوَم  ُهَعَضَو  ِِهلْهَأ َو  َیلِإ  َّقَْحلا  يَّدَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َمَّلَـس  ٍِّیلَع ع  یَلَع  ٍمِشاَه  ِباَتِِکب  ُّلِحُْملَا  َمِدَق  اَّمَلَف  َلاَق 
اَی ِهَّللا  ْمِْهیَلَع َو  ِءْوَّسلا  َهَِرئاَد  َلَعَج  ْمِهِروُُحن َو  ِیف  ْمُهَدـْیَک  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّدَرَف  ُهوُدَـهاَج  ُهوُزَرَاب َو  َُّمث  ٍدَّمَُحم ص  َهَُّوُبن  اوُهِرَک  ِهَّللا  ْدَـق َو  ٌمْوَق 

.ُهَدَْعب ْمَُهل  ًءاَدْعَأ  اوُراَص  ْذِإ  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ًاظْفِح  ٍنِطْوَم  ِّلُک  ِیف  َکَعَم  ْمُهَّنَدِهاَُجَنل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 

َریِمَأ اَی  ِهَّللا  َلاَـقَف َو  یَـسُوم  ِیبَأ  ْنَع  ِساَّنلا َو  ِنَع  َُهلَأَـس  ٍمِشاَـه َو  َباَـتِک  َأَرَق  ِِهِبناَـج َو  َیلِإ  ُهَسَلْجَأ  َُّمث  ًاْریَخ  َُهل  َلاَـق  ٌِّیلَع ع َو  ِِهب  َبَّحَرَف 
ٍحِصاَن َو ٍنَمَتْؤُِمب َو َال  يِْدنِع  َناَک  اَم  ِهَّللا  ٌِّیلَع ع َو  َلاَقَف  َِکلَذ  یَلَع  ُهُدِعاَُسی  ْنَم  َدَجَو  ْنِإ  َِکفَالِخ  یَلَع  ُُهنَمآ  ِِهب َو َال  ُِقثَأ  اَم  َنِینِمْؤُْملا 

.ُُهتْرَْرقَأَف َنوُضاَر  ِِهب  ِهَفوُْکلَا  َلْهَأ  َّنَأ  َرَکَذ  ُهَِّرقُأ َو  ْنَأ  ِیَنلَأَسَف  ُرَتْشَْألَا  ِیناَتَأَف  َُهلْزَع  ُتْدَرَأ  ْدََقل 

طقاس ( 1-1 ٍئِّیَط {  یِخَأ  .ب }  نم  طقاس  ( 1-1 َهَفِیلَخ {  ِْنب  ِّلِحُْملَا  ِلوُصُو  َدـَْعب  ِهَذـَبَّرلَا  َنِم  ٌِّیلَع ع  َثََعب  َلاَق َو  ٍفَنِْخم  ُوبَأ  يَوَر  و 
ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم  اَمُهَعَم  َبَتَک  یَـسُوم َو  ِیبَأ  َیلِإ  ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  ٍساَّبَع َو  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  .ب }  نم 

ًالْهَأ َو َال َُهل  ُهَّللا  َْکلَعْجَی  َْمل  يِذَّلا  ِْرمَْألا  اَذَـه  ْنِم  َكَدـُْعب  َّنَأ  يَرََأل  ُْتنُک  یِّنِإ  ِهَّللا  َوَف  ِهِیبَأ  ِْریَأ  َّضاَع  اَی  ِِکئاَْحلا  َْنبا  اَـی  ُدـَْعب  اَّمَأ  ٍْسیَق 
َرْـصِْملا َو اَمِهِّلَخَف َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنبِا  ٍساَّبَع َو  َْنبِا  َْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَـق  َّیَلَع َو  ِءاَِزْتنِالا } {  يِْرمَأ َو  ِّدَر  ْنِم  َکُعَنْمَیَـس  ًابیِـصَن  ِهِیف  َکـَل  َلَـعَج 

اَذِإَف َنِیِنئاْخلا  َدـْیَک  يِدـْهَی  َهّللا ال  َّنَأ  ٍءاوَس  یلَع  َكاَذـِباَُنی  ْنَأ  اَمُُهتْرَمَأ  ْدَـق  یِّنِإَف  َّالِإ  َْتلَعَف َو  ْنِإَف  ًاروُحْدَـم  ًامُؤْذَـم  اَنَلَمَع  ْلِزَتْعا  ُهَلْهَأ َو 
.ِهَِبقاَْعلا ِءاَجَِرب  َلِمَع  ِهَْعیَْبلِاب َو  یَفَو  َهَمْعِّنلا َو  َرَکَش  ْنَم  یَلَع  ُمَالَّسلا  ًابْرِإ َو  ًابْرِإ  َكاَعَّطَق  َْکیَلَع  اَرَهَظ 

اَذ َلََزن  اَّمَلَف  اََهلَزَنَف  ٍراَق  يِذ  َیلِإ  ِهَذـَبَّرلَا  ِنَع  َلَحَر  اَعَنَـص  اَم  ِرْدَـی  َْمل  ٍِّیلَع ع َو  ْنَع  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُْنبِا  ٍساَّبَع َو  ُْنبِا  َأَْطبَأ  اَّمَلَف  ٍفَنِْخم  ُوبَأ  َلاَـق 
ِهَفوُْکلَا ِلْهَأ  َیلِإ  ٌباَتِک  ْمُهَعَم  َهَداَبُع َو  ِْنب  ِدْعَـس  َْنب  َْسیَق  َناَحوُص َو  َْنب  َدـْیَز  ٍرِـساَی َو  َْنب  َراَّمَع  ُهَْنبا ع َو  َنَسَْحلَا  ِهَفوُْکلَا  َیلِإ  َثََعب  ٍراَـق 

ْنَم َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم  َوُه  ٍِّیلَع َو  َباَـتِک  اوُءَرَق  َهَفوُْـکلَا  اوـُلَخَد  اَّمَلَف  ُساَّنلا  ُمُهاَّقَلَتَف  ِهَّیِـسِداَْقلِاب  اُوناَـک  یَّتَـح  اُولَْبقَأَـف 
َنیِِملْسُْملَا َنِم  ِهَفوُْکلِاب 

ََّیلِإ َرَفَن  َّالِإ  اَذَه  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ًالُجَر  َهَّللا  ُدُْـشنَأَف  َّیَلَع  ًاّیِْغبَم  اَّمِإ  ًایِغَاب َو  اَّمِإ  ًامُولْظَم َو  اَّمِإ  ًاِملاَظ َو  اَّمِإ  اَذَـه  یِجَرْخَم  ُتْجَرَخ  یِّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ُمَالَّسلا ِینَبَتْعَتْسا َو  ًاِملاَظ  ُْتنُک  ْنِإ  ِینَناَعَأ َو  ًامُولْظَم  ُْتنُک  ْنِإَف 

اَْنلََزن یَّتَح  ٍراَق  يِذ  ْنِم  ٍرِـساَی  ِْنب  ِراَّمَع  ِنَسَْحلَا َو  َعَم  اَْنلَْبقَأ  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  یَْلَیل  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُْنب  یَـسُوم  ِینَثَّدَحَف  ٍفَنِْخم  ُوبَأ  َلاَق 
َُّمث ْمِِهلاَح  ْنَع  ِهَفوُْکلَا َو  ِلْهَأ  ْنَع  َساَّنلا  ُلَأْسَی  َلَـعَج  َُّمث  ِهِْفیَـس  ِلـِئاَمَِحب  ٌراَّمَع  یَبَتْحاَـف  اَـمُهَعَم  اَْـنلََزن  ٌراَّمَع َو  ُنَسَْحلَا َو  َلَزَنَف  َهَّیِـسِداَْقلَا 

.ِراَّنلِاب ُهاَْنقَرْحَأ  َُّمث  ِهِْربَق  ْنِم  َناَْمثُع  اَنْشَبَن  َنوُکَن  َّالَأ  ْنِم  ََّیلِإ  َّمَهَأ  ًهَّزَح  یِسْفَن  ِیف  ُتْکَرَت  اَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس 

اَهُّیَأ َلاَق  َُّمث  ِِهلوُسَر  یَلَع  یَّلَـص  َهَّللا َو  َدِـمَحَف  َساَّنلا  َرَْفنَتْـساَف  ُنَسَْحلَا  َماَقَف  ُساَّنلا  اَمِْهَیلِإ  َعَمَتْجا  َهَفوُْکلَا  ٌراَّمَع  ُنَسَْحلَا َو  َلَخَد  اَّمَلَف  َلاَـق 
ْنَم ِلَْضفَأ  َنُولِّدَُـعت َو  ْنَم  ِلَدـْعَأ  َنیِِملْـسُْملَا َو  َنِم  َهَّقَفَت  ْنَم  ِهَْقفَأ  َیلِإ  ِِهلوُسَر َو  ِهَّنُـس  ِِهباَتِک َو  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ْمُکوُعْدـَن  اَْـنئِج  اَّنِإ  ُساَّنلا 

«. هلوسر و  :» ا ( 1 َیلاَعَت {  ُهَّللا  َُهبَّرَق  ْنَم  َیلِإ  ُهَِقباَّسلا  ِِهب  ْدـُعْقَت  َْمل  ُهَّنُّسلا َو  ُْهلَهْجَت  َْمل  ُنآْرُْقلَا َو  ُْهبِعَی  َْمل  ْنَم  َنوُِعیاَُـبت  ْنَم  یَفْوَأ  َنُولِّضَُفت َو 
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َنُولِذاَخَتُم ُساَّنلا  َُهلوُسَر َو  ِِهب  ُهَّللا  یَفَک  ْنَم  َیلِإ  ٍهَُرثْأَم  ِّلُک  َیلِإ  َساَّنلا  َقَبَـس  ْنَم  َیلِإ  ِمِحَّرلا  ََهباَرَق  ِنیِّدـلا َو  ََهباَرَق  ِْنیََتباَرَق  ِِهلوُسَر  َیلِإ  { 
ْمُه ُهَقَّدَـص َو  َنوُمِجُْحم َو  ْمُه  ْمُهَعَم َو  َزَراـَب  َنوـُمِزَْهنُم َو  ْمُه  ُهَعَم َو  َلَـتاَق  َنوُکِرْـشُم َو  ْمُه  ُهَعَم َو  یَّلَـص  َنوُدِـعاَبَتُم َو  ْمُه  ُْهنِم َو  َبُرَقَف 

ُهوُرِزاَُوِتل َو ِْهَیلِإ  ِریِـسَْملِاب  ْمُکُُرمْأَی  ِّقَْحلا َو  َیلِإ  ْمُکوُعْدَی  َرْـصَّنلا َو  ْمُُکلَأْسَی  َوُه  ٌهَِقباَس َو  َُهل  ُأَفاَُکت  ٌهَیاَوِر َو َال  َُهل  َّدَُرت  َْمل  ْنَم  َیلِإ  َنُوبِّذَُکی 
اوُرُمَف ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  ِْهَیلِإ  اوُصَخْـشاَف  ِِهلاَم  َْتَیب  اُوبَهَْتنا  ِِهلاَّمُِعب َو  اُولَّثَم  ِِهباَحْـصَأ َو  ْنِم  ِحَالَّصلا  َلْهَأ  اُولَتَق  ُهَتَْعَیب َو  اُوثَکَن  ٍمْوَق  یَلَع  ُهوُرُْـصنَت 

َنوُِحلاَّصلا ِِهب  ُرُضْحَی  اَِمب  اوُرُضْحا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو 

 { ....ّيربطلا خیرات  ( 2 } 

اَْنیَلَع َمِدَق  َلاَق  یِجاَّنلا  ٍمَیْذِح  ُْنب  ُمیِمَت  ِینَثَّدَح  َلاَق  َدیِزَی  ُْنب  ُِرباَج  ِینَثَّدَح  ٍفَنِْخم  ُوبَأ  َلاَق 

ٍِّیلَع ع ُْنب  ُنَسَْحلَا 

ِیثْرََأل یِّنِإ  ِهَّللا  ٌثَدَح َو  یًتَف  َوُه  ُنَسَْحلَا َو  َماَق  ِِهباَتِک  ِهَءاَِرق  ْنِم  اَغَرَف  اَّمَلَف  ُُهباَتِک  اَمُهَعَم  ٍِّیلَع ع َو  َیلِإ  َساَّنلا  ِناَرِْفنَتْسَی  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  َو 
ُدَناَسَتَی ٍدوُمَع  یَلَع  ُهَدَی  َعَضَوَف  اَنِِّیبَن  ِْتِنب  ِْنبِا  َقِْطنَم  ْدِّدَس  َّمُهَّللا  َنُولوُقَی  ْمُه  ْمِهِراَْصبَِأب َو  ُساَّنلا  ُهاَمَرَف  ِهِماَقَم  َِهبوُعُص  ِهِّنِس َو  ِهَثاَدَح  ْنِم  َُهل 

ِِهب َرَهَج  ْنَم  َلْوَْقلا َو  َّرَسَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءاوَس  ِلاَعَتُْملا  ِرِیبَْکلا  ِراَّهَْقلا  ِدِحاَْولا  ِراَّبَْجلا  ِزیِزَْعلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  ِِهب  يَوْکَـش  ْنِم  ًالِیلَع  َناَک  ِْهَیلِإ َو 
ٍءاَخَر َو ٍهَّدِـش َو  ْنِم  اَنْهِرَک  اَْنبَبْحَأ َو  اَم  یَلَع  ِءاَمْعَّنلا َو  ِرُهاَظَت  ِءَالَْبلا َو  ِنْسُح  یَلَع  ُهُدَـمْحَأ  ِراهَّنلِاب  ٌبِراـس  ِلـْیَّللِاب َو  ٍفْخَتْـسُم  َوُه  ْنَم  َو 
ُهَیْحَو َو ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  ِِهَتلاَسِِرب َو  ُهَّصَتْخا  ِِهتَُّوُبِنب َو  اَْنیَلَع  َّنَْتما  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َـال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  ـَّالِإ  ََهلِإ  َـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ 

یَلَع ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَصَف  ُنَمْحَّرلا  َدِحُج  ُناَْطیَّشلَا َو  َعیِطُأ  ُناَثْوَْألا َو  ِتَِدبُع  َنیِح  ِّنِْجلا  ِْسنِْإلا َو  َیلِإ  ُهَلَسْرَأ  ِهِْقلَخ َو  ِعیِمَج  یَلَع  ُهاَفَطْـصا 
ُهَْرمَأ ُهَّللا  َدَشْرَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  َنُوفِْرعَت  اَم  َّالِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  یِّنِإَف َال  ُدَْعب  اَّمَأ  َنیِِملْـسُْملَا  يَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ُهاَزَج  ِِهلآ َو 

اَم َکـِلَذ  ِلِـجاَع  ِیف  َناَـک  ْنِإ  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  ِداَـهِْجلا  ِباَـتِْکلِاب َو  ِلَـمَْعلا  َیلِإ  ِباَوَّصلا َو  َیلِإ  ْمُکوُعْدَـی  ْمُْـکَیلِإ  ِینَثََعب  ُهَرْـصَن  َّزَعَأ  َو 
ٍهَرِـشاَع یَِفل  ِِهب  َقَّدَص  َمْوَی  ُهَّنِإ  ُهَدْحَو َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  یَّلَـص  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدََـقل  ُهَّللا َو  َءاَش  ْنِإ  َنوُّبُِحت  اَم  ِِهلِجآ  ِیف  َّنِإَف  َنوُهَرْکَت 

اَم ِمَالْسِْإلَا  ِیف  ِهَنَسَْحلا  ِهِراَثآ  ِِهلوُسَر َو  ِهَعاَط  ِهَّللا َو  ِهاَضْرَم  ِیف  ِهِداَِهتْجا  ْنِم  َناَک  ِهِدِهاَشَم َو  َعیِمَج  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  َدِهَش  َُّمث  ِهِّنِـس  ْنِم 
َءاَْملا ِْهَیلِإ  ُلُْقنَی  ِهِّمَع  ُْنبا  ُلْضَْفلَا  ُُهناَوْعَأ َو  ُهَِکئَالَْملا  ُهَدْحَو َو  ُهَلَّسَغ  ِهِدَِیب َو  ُهَضَّمَغ  یَّتَح  ُْهنَع  ًایِضاَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْلَزَی  َْمل  ْمُکَغََلب َو  ْدَق 

ْدََقل ِهِسْفَن َو  َیلِإ  اَعَد  اَم  ِهَّللا  َُّمث َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِّنَم  ْنِم  َِکلَذ  ُّلُک  ِهِرُومُأ  ْنِم  َِکلَذ  ِْریَغ  ِِهتاَدِـع َو  ِِهْنیَد َو  ِءاَضَِقب  ُهاَصْوَأ  ُهَتَْرفُح َو  ُهَلَخْدَأ  َُّمث 
ًادَسَح ُهاَتَأ  ٍفَالِخ  ُهَثَدْحَأ َو َال  ٍثَدَح  َِالب  َنُوثِکاَن  ْمُْهنِم  َثَکَن  َُّمث  َنیِِعئاَط  ُهوُعَیاَبَف  اَهِدوُرُو  َْدنِع  ِمیِْهلا  ِِلبِْإلا  َّكاَدَـت  ِْهیَلَع  ُساَّنلا  َّكاَدَـت 

ِهَّللِاب ِهَناَِعتْسِالا  ِْربَّصلا َو  ِّدِْجلا َو  ِِهتَعاَط َو  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَبِع  ْمُْکیَلَعَف  ِْهیَلَع  ًایَْغب  َُهل َو 

اَنَناَعَأ ُهاَْوقَت َو  ْمُکاَّیِإ  اَنَمَْهلَأ َو  ِِهتَعاَط َو  َلْهَأ  ُهَءاَِیلْوَأ َو  ِِهب  َمَصَع  اَِمب  ْمُکاَّیِإ  ُهَّللا َو  اَنَمَـصَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِْهَیلِإ  ْمُکاَعَد  اَم  َیلِإ  ِفوُفُْخلا  َو 
 . َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ِهِیبَِأل  ًالِْزنَم  َأَّیَهَف  ِهَبْحَّرلَا  َیلِإ  یَضَم  َُّمث  ْمَُکل  ِیل َو  َمیِظَْعلا  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  ِِهئاَدْعَأ َو  ِداَهِج  یَلَع  ْمُکاَّیِإ  َو 

اَم َضَْعب  ُتْظِفَح  ْدََقل  ُرَثْکَأ َو  ِِهلْوَق  ْنِم  یِّنَع  َطَقَس  اََمل  َلاَقَف َو  ِهِمَالَک  ْنِم  ُهَتْـصَصَق  ْدَق  اَم  ُمَالُْغلا  اَذَه  َقاَطَأ  َْفیَک  ٍمیِمَِتل  ُْتلُقَف  ٌِرباَج  َلاَق 
.ُْتعِمَس

ًاِفئاَخ ًابوُعْرَم  اَِهب  َماَقَأ  ٍراَق َو  اَذ  َلََزن  ْدَق  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِكُِربْخُأ  یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َرَمُع  ِْتِنب  َهَصْفَح  َیلِإ  ُهَِشئاَع  ْتَبَتَک  ٍراَق  اَذ  ٌِّیلَع ع  َلََزن  اََّمل  َلاَق َو 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 535 

http://www.ghaemiyeh.com


ِفُوفُّدلِاب َْنبِرْـضَی  َْنیَّنَغَتَی َو  اََهل  َيِراَوَج  ُهَصْفَح  ْتَعَدَف  َرُِحن  َرَّخَأَت  ْنِإ  َرِقُع َو  َمَّدَقَت  ْنِإ  ِرَقْـشَْألا  َِهلِْزنَِمب  َوُهَف  اَِنتَعاَمَج  اَِنتَّدُع َو  ْنِم  ُهَغََلب  اَِمل 
ُرَبَْخلا اَم  ُرَبَْخلا  اَم  َّنِِهئاَنِغ  ِیف  َْنلُقَی  ْنَأ  َّنُْهتَرَمَأَف 

.ِءاَنِْغلا َِکلَذ  ِعاَمَِسل  َنْعِمَتْجَی  َهَصْفَح َو  یَلَع  َْنلُخْدَی  ِءاَقَلُّطلا  ُتاََنب  ْتَلَعَج  َو 

ْتَلِجَخ َو ُهَصْفَح  اَْهتَفَرَع  اَّمَلَف  اَهِهْجَو  ْنَع  ْتَرَفْسَأ  َُّمث  ٍتاَرِّکَنَتُم  ٍهَوِْسن  ِیف  َّنِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اَهَبِیبَالَج َو  ْتَِسبَلَف  ٍِّیلَع ع  َْتِنب  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  َغَلَبَف 
ُهَـصْفَح َْتلاَقَف  َلَْزنَأ  اَم  اَمُکِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ُْلبَق  ْنِم  ِهیِخَأ  یَلَع  اَُمتْرَهاَظَت  ْدََـقل  ِمْوَْیلا  ُذـْنُم  ِْهیَلَع  اَُمتْرَهاَظَت  ِْنَئل  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  َْتلاَـقَف  ْتَعَجْرَتْسا 

.َهَّللا ْتَرَفْغَتْسا  َقِّزُمَف َو  ِباَتِْکلِاب  ْتَرَمَأ  ُهَّللا َو  ِکَمِحَر  یَفَک 

ِّيِرْصَْبلا ِنَسَْحلَا  ِنَع  ٍراَنیِد  ُْنب  ُنَسَْحلَا  ُهاَوَر  ِمَکَْحلَا َو  ِنَع  َدیِزَی  ُْنب  ُریِرَج  اَذَه  يَوَر  ٍفَنِْخم  ُوبَأ  َلاَق 

َراَعْشَْألا ِهِذَه  َِکلَذ  ِیف  ٍْفیَنُح  ُْنب  ُلْهَس  َلاَقَف  َلاَق  ُهَْلثِم  ًاْضیَأ  ُِّیِنئاَدَْملَا  َرَکَذ  َِکلَذ َو  َْلثِم  ُّيِِدقاَْولَا  َرَکَذ  َو 

ِلاَجِّرلا ِبْرَِحب  َلاَجِّرلا  اَنْرَذَع 

ُریِسَأ ٍسِراَف  ُْفلَأ  َلاَقَف َأ َال  ِهَرْصَْبلَا  َرَْبنِم  ُْرَیبُّزلَا  َدِعَـص  ِهِرَکْـسَع  ْنِم  ٍهَِّلق  ِیف  ٍراَق  اَذ  َلََزن  اََّمل  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  ُِّیْبلَْکلَا  اَنَثَّدَحَف  َلاَق 
اَِهب ُثِّدَُحن  اَّنُک  ِیتَّلا  ُهَْنتِْفلا  ِهَّللا  ِهِذَه َو  َلاَق  ًامِجاَو َو  َلَزَنَف  ٌدَحَأ  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ُدَدَْملا  ُهَِیتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  ًاحاَبَص  ُهُحِّبَصُأ  ًاتاََیب َو  ُُهتَِّیبُأَف  ٍِّیلَع  َیلِإ  ْمِِهب 

َعَجْرَتْساَف ُِربْصَن  َُّمث َال  ُرِْـصُبَنل  اَّنِإ  ِهَّللا  َکَْحیَو َو  َلاَقَف  اَـهِیف  ُلـِتاَُقن  َُّمث  ًهَْنِتف  اَهیِّمَُـست  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  ُهَّللا  َکَـمِحَر  ِهِیلاَوَم  ُضَْعب  َُهل  َلاَـقَف 
ِِهب َْکیَلَع  َّمُهَّللَا  َلاَقَف  ُهَرَبْخَأَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ًاّراَف  ِْلیَّللا  ِیف  َجَرَخ  َُّمث  َیلْوَْملا 

اَهُّیَأ َلاَـق  َُّمث  ِِهلوُسَر  یَلَع  یَّلَـص  ِْهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِـمَحَف  ٌراَّمَع  ُهَدـَْعب  َماَـق  ِِهتَبْطُخ  ْنِم  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلَا  َغَرَف  اََّمل  ٍفَـنِْخم َو  وـُبَأ  َلاَـق 
ُُهتَمْرُح ُبَجْوَأ َو  ْمُِکنیِد  ُّقَحَف  ْمُکِّمُأ  ِهَمْرُح  ْمُِکنیِد َو  ِّقَِحب  ُهَّللا  ْمُکَـالَب  ْدَـق  ِهَّللا َو  ِنیِد  ِرْـصَِنل  ْمُکُرِْفنَتْـسَی  ِهِّمَع  ُْنبا  ْمُکِِّیبـَن َو  وُخَأ  ُساَّنلا 

ْدَق َْول  ْمُکَّنِإ  ٍدَحَِأل َو  ْتَْسَیل  ِمَالْـسِْإلَا  ِیف  ٍهَِقباَس  يِذ  ُلُْکنَی َو  ٍسَْأب َال  ُبِحاَص  ُمَّلَُعی َو  ٍهیِقَف َال  ُبَّدَُؤی َو  ٍماَمِِإب َال  ْمُْکیَلَع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ُمَظْعَأ 
.ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ْمُکَْرمَأ  ْمَُکل  َنََّیب  ُهوُُمتْرَضَح 

اَنَلَعَج ِهَقْرُْفلا َو  َدَْعب  اَنَعَمَجَف  ٍدَّمَحُِمب  اَنَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَق  َرَْبنِْملا َو  َدِعَـصَف  َماَق  ٍراَّمَع  ِنَسَْحلَا َو  َهَبْطُخ  یَـسُوم  ُوبَأ  َعِمَـس  اَّمَلَف  َلاَق 
هرقبلا 188. هروس  ( 1 ِلِطاْبلِاب {  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  ُهَناَْحبُس َو ال  ُهَّللا  َلاَق  اََنلاَْومَأ  اَنَءاَمِد َو  اَْنیَلَع  َمَّرَح  ِهَواَدَْعلا َو  َدَْعب  َنیِّباَحَتُم  ًاناَوْخِإ 

{

ْمُکَتَِحلْسَأ َو اوُعَـض  ِهَّللا َو  َداَبِع  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ءاسنلا 93 } . هروس  ( 1 اهِیف {  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َیلاَعَت َو  َلاَـق  َو 
.ْمُِکناَوْخِإ ِلاَِتق  ِنَع  اوُّفُک 

ْمُکِیف ُنَمْأَی  ُّرَطْـضُْملا َو  ْمُْکَیلِإ  يِوْأَی  ِبَرَْعلَا  ِمِیثاَرَج  ْنِم  ًهَمُوثْرُج  اُونوُکَت  ًاِیناَث  ِینوُعیُِطت  ًایِدَاب َو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإ  ِهَفوُْکلَا  َلـْهَأ  اَـی  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ِهِذَِهب ُمَلْعَأ  اَنَأ  َنیِِملْـسُْملَا َو  َنِم  ْمُهَعَم  ْنَم  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  ِّيِراَوَح  َْرَیبُّزلَا  َهَْحلَط َو  َهَِشئاَع َو  ْمُکِّمُأ  ِداَهِِجل  ْمُکُرِْفنَتْـسَی  اَمَّنِإ  ًاِّیلَع  َّنِإ  ُِفئاَْخلا 

ِهاَْقلُْملا ِسَالْحَْألاَک  اَکَْرُتی  َُّمث  َـالِتَتْقَیَف  ْمُْکنِم  ِناَّراَـغ  َیِقَْتلَی  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُفاَـخَأ  یِّنِإ  ْتَرَفْـسَأ  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ْتَهِّبُـش َو  ْتَلَْبقَأ  اَذِإ  اَـهَّنَأ  ِنَتِْفلا 
ٍرَْکنُم ْنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو َال  َنوُُرمْأَی  ِساَّنلا َال  َنِم  .ءاملا }  یف  هلـصأ  ،و  هیقبلا : هجرجرلا ( 2 ٌهَجَرْجَر {  یَْقبَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َنِم  ٍهَوْجَِنب 
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ُلوُقَیَف َنَتِْفلا  ُرُکْذَـی  ِسْمَْألِاب  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُعَمْـسَأ  یِّنَأَک  َناَْریَح  َمِیلَْحلا  ُكُْرتَت  یَتُْؤت  َْنیَأ  ْنِم  يَرْدـُی  ٌهَِرفاَک َال  ٌهَْنِتف  ْمُْکتَءاَـج  ْدَـق  اَـهَّنِإ 
اوُفِّصَق ْمُکَفُویُـس َو  اوُمِّلَثَف  ًایِعاَس  َْکنِم  ٌْریَخ  ًاِمئاَق  اَهِیف  َْتنَأ  ًاِمئاَق َو  َکـْنِم  ٌْریَخ  ًاـِسلاَج  اَـهِیف  َْتنَأ  ًادِـعاَق َو  َکـْنِم  ٌْریَخ  ًاـِمئاَن  اَـهِیف  َْتنَأ 

ْنِإَف اَهَعْدَص  ْبَأْرَت  اَهَْقتَف َو  ِْقتْرَت  ًاْشیَُرق  اوُّلَخ  ْمُکَراَتْوَأ َو  اوُعِّطَق  ْمُکَماَهِس َو  .لصنلا }  هنع  لازأ  : مهسلا لصنأ  ( 3 اُولِْصنا {  ْمُکَحاَمِر َو 
ِینوُصْعَت ِینوُعیِطَأ َو َال  ِینوُّشِغَتْسَت َو  ِینوُحِْصنَتْسا َو َال  اَهِمیِدَأ  ِیف  اَُهنْمَـس  ْتَنَج  اَم  اَهِـسُْفنَأ  یَلَعَف  َْتبَأ  ْنِإ  ْتَلَعَف َو  اَم  اَهِـسُْفنَِألَف  ْتَلَعَف 

ْمَعَن َلاَق  َِکلَذ  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتعِمَـس  َْتنَأ  َلاَقَف  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  ِْهَیلِإ  َماَقَف  اَهاَنَج  ْنَم  َهَْنتِْفلا  ِهِذَه  یَلْـصَی  ْمُکُدْـشُر َو  ْمَُکل  ُنَّیَبَتَی 
اَمَأ ِهَْنتِْفلا  ِیف  َّنَلُخْدَت  َکَْتَیب َو َال  ْمَْزلاَف  َهَّجُْحلا  َْکیَلَع  َذَخَّتا  َكَدْحَو َو  َِکلَِذب  َكاَنَع  اَمَّنِإَف  ًاقِداَص  َْتنُک  ْنِإ  َلاَقَف  ُْتُلق  اَِمب  يِدَـی  ِهِذَـه 

ََکل َّنَمِیقَُأل  َْتئِـش  ْنِإ  َنیِطِـساَْقلَا َو  ِلاَتِِقب  ُهَرَمَأ  یَّمَـس َو  ْنَم  ْمِهِیف  َُهل  یَّمَـس  َنِیثِکاَّنلَا َو  ِلاَـتِِقب  ًاـِّیلَع  َرَمَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ 
ِهَّللا ص َلوُسَر  َّنَأ  َنوُدَهْشَی  ًادوُهُش 

ُهَّللا َبَلَغ  ٌراَّمَع  َُهل  َلاَقَف  ُهَدَی  ِْهَیلِإ  َّدَمَف  َْتعِمَس  اَم  یَلَع  َكَدَی  ِینِطْعَأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  ِهَْنتِْفلا  ِیف  ِلوُخُّدلا  َنِم  َكَرَّذَح  َكَدْحَو َو  َكاَهَن  اَمَّنِإ 
ِرَْبنِْملا ِنَع  َلَزَنَف  َُهبَذَج  َُّمث  ُهَدَهاَج  ُهََبلاَغ َو  ْنَم 

اوُهَّجَوَت ْدَق  ْمُهَّنَأ  ِْرَیبُّزلَا َو  َهَْحلَط َو  َهَِشئاَع َو  ِْرمَِأب  ِهَنیِدَْـملِاب  َوُه  ُرَبَْخلا َو  ًاِّیلَع ع  یَتَأ  اََّمل  َلاَق  ِخـیِراَّتلَا  ِیف  ُّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ْمُهَّنَأ ْمُْهنَع  ُهاَتَأ  ِهََذبَّرلَا  َیلِإ  یَهَْتنا  اَّمَلَف  ْمُهَّدُرَی  ْمُهَکِرْدـُی َو  ْنَأ  وُجْرَی  َوُه  َو  مهردابی } .» :» ّيربطلا خـیرات  ( 1 ُرِداَُبی {  َجَرَخ  ِقاَرِْعلَا  َوَْحن 

ِبَرَْعلَا ُءاَسَؤُر  ْمِهِیف  ًاّبُح َو  ِیل  ُّدَشَأ  ِهَفوُْکلَا  َلْهَأ  َّنِإ  َلاَق  َِکلَِذب َو  َّرُسَف  َهَرْـصَْبلَا  َنوُدیُِری  ْمُهَّنَأ  ْمُْهنَع  ُهاَتَأ  ًاماَّیَأ َو  ِهََذبَّرلِاب  َماَقَأَف  اُونَْعمَأ  ْدَق 
َِرثَْألِاب یِّنِإ  ِراَْصمَْألا َو  یَلَع  ْمُُکتْرَتْخا  ْدَق  یِّنِإ  ْمِْهَیلِإ  َبَتَکَف  ْمُهُمَالْعَأ  َو 

(. { ابروأ هعبط  ّيربطلا 1:3106( خیرات  ( 2 } 

َْنَیب َلوُزُّنلا  ُتَْرثآ  ْمُُکتْرَتْخا َو  ْدَـق  یِّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ِهَفوُْکلَا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَذـَبَّرلَا  َنِم  ٌِّیلَع ع  َبَتَک  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍریِرَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَـق 
 . ِْهیَلَع يِذَّلا  یَضَق  َّقَْحلا َو  َباَجَأ  ْدَقَف  ِینَرَصَن  ِینَءاَج َو  ْنَمَف  ِِهلوُسَر  ِهَِّلل َو  ْمُکِّبُح  ْمُِکتَّدَوَم َو  ْنِم  ُفِرْعَأ  اَِمل  ْمُکِرُهْظَأ 

یَـسُوم ِیبَأ  َیلِإ  ِهَفوُْکلَا  ُلْهَأ  َءاَجَف  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهَفوُْکلَا  َیلِإ  ِهََذبَّرلَا  َنِم  ٌِّیلَع ع  ُهَثََعب  ْنَم  ُلَّوَأَف  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق 
اوُدُعْقَت ْنَأَف  ِهَرِخْآلا  ُلِیبَس  اَّمَأ  ْمَُهل  َلاَقَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِجوُرُْخلا  ِیف  هنوریشتسی } .» :» ب ( 3 ُهوُریِشَتْسَِیل {  ْمِْهیَلَع  ُریِمَْألا  َوُه  َو 

.اوُجُرْخَت ْنَأَف  اَْینُّدلا  ُلِیبَس  اَّمَأ  َو 

َلاَق اَمَُهل َو  َظَلْغَأَف  َُهل  اَظَلْغَأ  ُهاَیَتَأَف َو  ِّيِرَعْشَْألا  یَسُوم  ِیبَأ  ُلْوَق  ِْنیَدَّمَحُْملَا  َغََلب  َو 

يَّزُْعلا ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  ٍّيِدَـع  ِْنب  ِِّیلَع  ُتْخُأ  َْتلاَق  َناَک َو  ُْثیَح  َِلُتق  َّالِإ  َناَْمثُع  ِهَلَتَق  ْنِم  ٌدَـحَأ  یَْقبَی  یَّتَح َال  ٍِّیلَع  َعَم  ُلاَتِْقلا  ََکل  ُّلِحَی  َال 
ُهَلَمَح ٍریَِعب  ِیف  ْكِراَُبت  ُهَلَمَج َو َال  ٍِّیلَِعب  ْرِقْعاَف  َّمُهَال  ِهِرَکْسَع  ِهَلْمُج  ِیف  ٍِّیلَع ع َو  ِهَعیِش  ْنِم  ٍّيِدَع  ُْنب  ُِّیلَع  اَهوُخَأ  َناَک  ٍسْمَش َو  ِْدبَع  ِْنب 

.َُهل َْسَیل  ٍّيِدَع  ُْنب  ُِّیلَع  َالَأ 

ُدیُِرت َو ٍءْیَـش  َّيَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  ِِعفاَر  ُْنب  ُهَعاَفِر  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ِهَرْـصَْبلَا  َیلِإ  ِهََذبَّرلَا  َنِم  ِریِـسَْملا  یَلَع  ٌِّیلَع ع  َعَمْجَأ  َُّمث  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق 
اَم ِّقَْحلا  َنِم  ْمِهیِطُْعن  ْمُهوُعْدَن َو  َلاَق  اُولَبْقَی  َْمل  ْنِإَف  َلاَق  ِْهَیلِإ  اُوباَجَأ  اَّنِم َو  اُوِلبَق  ْنِإ  ٌحَالْـصِإَف  يِْونَن  ُدیُِرن َو  يِذَّلا  اَّمَأ  َلاَق  اَِنب  ُبَهْذَـت  َْنیَأ 

َلاَق اَنوُکُْرتَی  َْمل  ْنِإَف  َلاَق  اـَنوُکَرَت  اَـم  ْمُهُعَدـَن  َلاَـق  اْوَضْرَی  َْمل  ْنِإَـف  َلاَـق  ربصن } .» قحلا و  مهیطعن  و  :» ّيربطلا ( 2 ِِهب {  اْوَضْرَی  ْنَأ  وُـجَْرن 
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.ًاذِإ ْمَعَنَف  َلاَق  ْمُْهنِم  ُِعنَتْمَن 

اَهِکاَرَد َلاَق  َُّمث  ِلْوَْقلِاب  ِمْوَْیلا  ُذـْنُم  ِینَْتیَـضْرَأ  اَمَک  ِلْعِْفلِاب  َکَّنَیِـضْرَُأل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ِهَّللا  َلاَـقَف َو  ُّيِراَْـصنَْألا  َهَّیَزُغ  ُْنب  ُجاَّجَْحلَا  َماَـق  َو 
اَناَّمَـس اَـمَک  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَرُْـصنََنل  ِهَِّلل  َتْوَْملا َو  ُْتفِخ  ْنِإ  َیِـسْفَن  َْتلَأَو  َـال  ِتْوَّصلا  َوَْحن  اَِـنب  ِمْسا  اَِـنب َو  ْرِْفنا  ِتْوَْفلا َو  َلـْبَق  اَـهِکاَرَد 

.ًاراَْصنَأ

یَلَع ٍساَّبَع َو  ُْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  ِِهتَنَْمیَم  یَلَع  ِهَّیِفَنَْحلا َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِِهْنبا  َعَـم  ُهـُْتیَأَر  ِهَرْـصَْبلَا َو  َوَْـحن  ٌِّیلَع ع  َراَـس  ُهَّللا َو  ُهَـمِحَر  ٍرَفْعَج  وـُبَأ  َلاَـق 
هترمح طلاخ  يذـلا  : لـیخلا نم  تیمکلا  ( 3 ًاـْتیَمُک {  ًاـسَرَف  ُدوـُقَی  َءاَرْمَح  ٍهَقاـَن  یَلَع  ِْبلَْقلا  ِیف  ٌِّیلَع ع  َهَمَلَـس َو  ِیبَأ  ُنـْب  ُرَمُع  ِِهتَرَْـسیَم 

ْنِم ٌمَالُغ  َْدیَِفب  ُهاَّقَلَتَف  .صلاخ }  ریغ  داوس  يأ  ؛ ءونق

ٌِّیلَع ع اَهَعِمَـسَف  ٍهَِیناَف  ٍسوُُفن  ْنِم  ٌءاَمِد  اَهِیف  ٌهَِیناَق  ٌهَْرفُـس  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَذَـه  َلِیق  ِءَـالُؤَه  ْنَم  َلاَـقَف  َهَُّرم  یَعْدـُی  َهَبَْلعَث  ِْنب  ِدْعَـس  ِیَنب 
ٌْئیَط ٌدَـسَأ َو  ُْهتَتَأَف  َدـْیَِفب  َلََزن  ُهَلِیبَس َو  یَّلَخَف  ٌِفئاَع  َْلب  َلاَق  ِمْوَْیلا  َِرئاَس  ٌنِهاَک  َکَْشیَع َأ  ُهَّللا  َّرَمَأ  َلاَق  ُهَُّرم  َلاَق  َکُمْـسا  اَـم  َلاَـقَف  ُهاَعَدَـف 

 . ٌهَیاَفِک َنیِرِجاَهُْملَا  یِفَف  ْمُکَراَرَق  اُومَْزِلا  َلاَقَف  ْمُهَسُْفنَأ  ِْهیَلَع  اوُضَرَعَف 

َكَءاَرَو اَّمَع  ِینِْربْخَأ  َلاَق  ُِّیناَْبیَّشلَا  َلاَق  ُِّیْثیَّللَا  َلاَق  ٍفَرْطِم  ُْنب  ُِرماَع  َلاَق  ِلُجَّرلا  ِنَم  َُهل  َلاَقَف  ًاِّیلَع ع  یَتَأَف  ًادـْیَف  ِهَفوُْکلَا  َنِم  ٌلُجَر  َمِدَـق  َو 
َّدَُری ْنَأ  َّالِإ  َْحلُّصلا  َّالِإ  ُدیِرُأ  اَم  َلاَقَف ع  ٍبِحاَِصب  ََکل  َْسَیل  یَسُوم  ُوبَأَف  َلاَتِْقلا  َتْدَرَأ  ْنِإ  َُکبِحاَص َو  یَسُوم  ُوبَأَف  َْحلُّصلا  َتْدَرَأ  ْنِإ  َلاَق 

ِهِسْأَر َو َْرعَـش  ُْرَیبُّزلَا  ُهَْحلَط َو  َفَتَن  ْدَـق  ٍْفیَنُح َو  ُْنب  ُناَْـمثُع  ِْهیَلَع  َمِدَـق  ٍرَفْعَج َو  ُوبَأ  َلاَـق  ّيربطلا 3143-1:3141 } . خیرات  ( 1 اَْنیَلَع { 
َْرَیبُّزلَا َهَْحلَط َو  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ًارْجَأ  ًاْریَخ َو  َْتبِـصُأ  َلاَقَف  َدَْرمَأ  َُکْتئِج  ٍهَیِْحل َو  اَذ  ِینَْتثََعب  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  ِْهیَبِجاَـح  ِِهتَیِْحل َو 
ُتَْـسل یِّنَأ  ِناَمَْلعََیل  اَمُهَّنِإ  ِهَّللا  َّیَلَع َو  اَمُُهفَالِخ  َرَمُع َو  ٍرَْکب َو  ِیبَِأل  اَمُهُداَیِْقنا  ِبَجَْعلا  َنِم  َساَّنلا َو  َّیَلَع  اَبَّلَأ  ِیتَْعَیب َو  ِیناَثَکَن  َُّمث  ِیناَـعَیَاب 

 } َالِمَع ْدَق  اَمِیف  َهَءاَسَْملا  اَمِهِرَأ  اَمِهِـسُْفنَأ َو  ِیف  اَمَکْحَأ  ْدَق  اَم  ْمِْرُبت  اَدَـقَع َو َال  اَم  ُْللْحاَف  َّمُهَّللا  .لجر }  نودـب  :» ّيربطلا ( 2 اَمِِهنوُِدب { 
. { . ّيربطلا 1:3143،3144 خیرات  ( 3

ٌِّیلَع ع َلاَقَف  َرَبَْخلا  ُهاَرَبْخَأَف  ٍراَـق  يِذ  َیلِإ  یَهَْتنا  ِدَـق  ُهاَـیِقَلَف َو  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  ُْنب  ٌدَّمَُحم  َداَـع  ٍرَفْعَج َو  ُوبَأ  َلاَـق 
ُْدبَع َبَهَذَف  َساَّنلا  ِرِْفنَتْسا  ِفَالِْخلا َو  ِناَیْصِْعلا َو  َنِم  ُهْرِّذَح  ِهَعاَّطلا َو  َیلِإ  یَسُوم  َابَأ  ُعْداَف  ِهَفوُْکلَا  َیلِإ  َْتنَأ  ْبَهِْذا  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل 

َباَحْـصَأ َّنِإ  َلاَق  ْمُهَبَطَخَف َو  یَـسُوم  ُوبَأ  َماَـقَف  ِهَفوُْکلَا  ِلـْهَأ  ْنِم  ُءاَـسَؤُّرلا  َعَمَتْجا  یَـسُوم َو  اـَبَأ  َیِقَلَف  َهَفوُْکلَا  َمِدَـق  یَّتَح  ٍساَّبَع  ُْنب  ِهَّللا 
ًاّقَح َّیَلَع  ْمَُکل  َّنِإ  ُْهبَحْصَی َو  َْمل  ْنَّمِم  ِهَّللِاب  ُمَلْعَأ  ْمُهَف  ٍهَرِیثَک  َنِطاَوَم  ِیف  ُهُوبِحَص  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

اَذَه ِیف  ِهَنیِدَْـملَا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َمِدَـق  ْنَم  َّلُک  اوُذُـخْأَت  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  اوُءِرَتْجَت  َّالَأ  ِهَّللا َو  ِناَْطلُِـسب  اوُّفِخَتْـسَت  َّالَأ  َْرمَأ  ْمُْکَیلِإ  ِهیِّدَُؤم  اَنَأ  َو 
َنِم ٌْریَخ  ُناَظْقَْیلا  ِناَـظْقَْیلا َو  َنِم  ٌْریَخ  اَـهِیف  ُِمئاَّنلا  ُءاَّمَـص  ٌهَْنِتف  اَـهَّنِإ  ِِهب  یِـضَتْرَت  ٍماَـمِإ  یَلَع  ُهَّمُأـْلا  َعِمَتْجَت  یَّتَح  ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  ُهوُدِرَتَف  ِْرمَأـْلا 

ْمُکَتَّنِـسَأ َو اُولِْـصنَأ  ْمُکَفُویُـس َو  اوُدِمْغَأ  ِبَرَْعلَا  ِمِیثاَرَج  ْنِم  ًهَمُوثْرُج  اُونوُکَف  ِبِکاَّرلا  َنِم  ٌْریَخ  ُِمئاَْقلا  ِِمئاَْقلا َو  َنِم  ٌْریَخ  ُدِعاَْقلا  ِدِـعاَْقلا َو 
.ُهَْنتِْفلا ِهِذَه  َِیلَْجنَت  ُْرمَْألا َو  اَذَه  َِمئَْتلَی  یَّتَح  ْمُکِّیِِسق  َراَتْوَأ  اوُعَْطقا 

اَّمَلَف ِهَفوُْـکلَا  َیلِإ  اَمُهَلَـسْرَأ  ٍرِـساَی َو  َْنب  َراَّمَع  ُهَْنبا ع َو  َنَسَْحلَا  اَعَدَـف  ُهَرَبْخَأَـف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ٍساَّبَع  ُْنبِا  َعَـجَرَف  ُهَّللا  ُهَـمِحَر  ٍرَفْعَج  وـُبَأ  َلاَـق 
َلاَق َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْمْتلَتَق  َمَالَع  ِناَظْقَْیلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍراَّمَع  یَلَع  َلَْبقَأ  اَمِْهیَلَع َو  َمَّلَـسَف  ِعَدْـجَْألا  ُْنب  ُقوُرْـسَم  اَمُهاَتَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َناَـک  اَهاَمِدَـق 
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یَسُوم ُوبَأ  َجَرَخ  َُّمث  َنیِِرباَّصِلل  ًاْریَخ  َناََکل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  ُْمْتبَقاَع  اَم  ِهَّللا  َوَف  َلاَق  اَنِراَْشبَأ  ِبْرَض  اَنِـضاَرْعَأ َو  ِْمتَـش  یَلَع 
«. { ادغ نمیف  تودغ  أ  :» ّيربطلا ( 1 َنِینِمْؤُْملا {  ِریِمَأ  یَلَع  اَدَغ  ْنَمِیف  َتْوَدَغ  ِناَظْقَْیلا َأ  َابَأ  اَی  ٍراَّمَِعل  َلاَق  ِْهَیلِإ َو  ُهَّمَـضَف  َنَسَْحلَا ع  َیِقَلَف 

َوَف اَّنَع  َساَّنلا  ُطِّبَُثت  َِمل  یَـسُوم  َابَأ  اَی  یَـسُوم  ِیبَِأل  َلاَق  ُنَسَْحلَا َو  اَمِْهیَلَع  َعَطَقَف  ِینْءوُسَت  َْمل  ْلَْعفَأ َو  َْمل  َلاَق  ِراَّجُْفلا  َعَم  َکَـسْفَن  َْتلَلْحَأ  َو 
ٌنَمَتُْؤم َراَشَتْـسُْملا  َّنَِکل  یِّمُأ َو  ِیبَِأب َو  َْتقَدَـص  یَـسُوم  ُوبَأ  َلاَق  ٍءْیَـش  یَلَع  ُفاَخَی  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُْلثِم  اَم  َحَالْـصِْإلا َو  َّالِإ  اَنْدَرَأ  اَم  ِهَّللا 

ریخ یـشاملا  یـشاملا و  نم  ریخ  مئاقلا  و  مئانلا ، نم  ریخ  اهیف  دعاقلا  :» ثیدحلا هیقب  ( 2 ٌهَْنِتف {  ُنوُکَتَـس  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس 
َماَق ًهَّصاَخ َو  َُهل  َِکلَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  اَمَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َِکلَذ َو  ُهَءاَـس  ٌراَّمَع َو  َبِضَغَف  ِثیِدَْـحلا  َماَـمَت  َرَکَذ  َو  بکارلا } .» نم 

ُهَتَقَبَط َناَـحوُص َو  ُْنب  ُدـْیَز  َراـَث  َمْوَْیلا َو  اـَنَریِمَأ  ُِهفاَُـست  ِءاَـغْوَْغلا َو  َعَم  ِسْمَأ  َْتنَأ  ُدـْبَْعلا  اَـهُّیَأ  ْتُکْـسا  ٍراَّمَِعل  َلاَـقَف  ٍمیِمَت  ِیَنب  ْنِم  ٌلُـجَر 
ُهَعَم َناَـحوُص َو  ُْنب  ُدـْیَز  َلَْـبقَأ  َرَْبنِْملا َو  َدِعَـص  یَّتَح  َقَلَْطنا  َُّمث  ِهَْنتِْفلا  ِنَع  ْمُهُعَدْرَی  َساَّنلا َو  ُّفُکَی  یَـسُوم  ُوبَأ  َلَـعَج  ٍراَّمَِعل َو  اوُرَـصَْتناَف 

ِهَرُْصن ْنَع  ْمُهُطِّبَُثت  ًهَّماَع  ِهَفوُْکلَا  ِلْهَأ  َیلِإ  اَْهنِم  ٌباَتِک  ًهَّصاَخ َو  ِْهَیلِإ  َهَِشئاَع  ْنِم  ٌباَتِک 

ٌهَْنِتف َنوُکَت  یَّتَح َال  َِلتاَُقن  ْنَأ  ُنَْحن  اَنِْرمُأ  اَِـهْتَیب َو  ِیف  َّرَقَت  ْنَأ  ْتَِرمُأ  ِهِذَـه  َیلِإ  اوُرُْظنا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  َلاَـق  ِضْرَأـْلا َو  ِموُُزِلب  ْمُهُُرمْأَـت  ٍِّیلَع َو 
ِسْمَأ َْتقَرَـس  ُقَمْحَْألا  ُِّیناَّمُْعلا  اَهُّیَأ  َكاَذ  َْتنَأ َو  اَم  َُهل َو  َلاَـقَف  ٍّیِْعبِر  ُْنب  ُثَبَـش  ِْهَیلِإ  َماَـقَف  ِِهب  اـَنِْرمُأ  اَـم  ْتَبِکَر  ِِهب َو  ْتَِرمُأ  اَِـمب  اَْـنتَرَمَأَف 

اَی َُهل  َلاَق  ِرَْبنِْملا َو  یَلَع  َوُه  یَـسُوم َو  ِیبَأ  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َهَعوُطْقَْملا َو  ُهَدَی  َلاَش  ٌدـْیَز َو  َماَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َّمُأ  ُّبُسَت  ُهَّللا َو  َکَعَطَقَف  َءَالُولَِجب 
(1 ...اّنَمآ {  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساّنلا  َبِسَح  ملا َأ  َأَرَق  َُّمث  ُهُکِرْدـُت  َتَْسل  اَم  َکـْنَع  ْعَد  ِهِجاَْومَأ  ْنَع  َتاَرُْفلَا  ُّدُرَت  ٍْسیَق َأ  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع 

ُْنب ُنَسَْحلَا  َماَق  َنیِعَمْجَأ َو  ِْهَیلِإ  اوُرِْفنا  َنِیلَسْرُْملا َو  ِدِّیَس  ِطاَرِـص  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  َیلِإ  اوُریِـس  يَداَن  َُّمث  ِْنیَتَیْآلا  توبکنعلا 3-1 } . هروس 
یَهُّنلا ُولوُأ  ُهَِیلَی  ْنََأل  ِهَّللا  ِْهَیلِإ َو  ُرِْفنَی  ْنَم  ِْرمَْألا  اَذَِهل  ُدَجُویَـس  ُهَّنِإَف  ْمُِکناَوْخِإ  َیلِإ  اوُریِـس  ْمُکِماَمِإ َو  َهَوْعَد  اُوبیِجَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع 

.ُهَّللا ُمُکَحَلْصَأ  اَنِْرمَأ  یَلَع  اَنُونیِعَأ  اَنَتْوَعَد َو  اُوبیِجَأَف  ِهَِبقاَْعلا  ِیف  ٌْریَخ  ِهَلِجاَْعلا َو  ِیف  ُلَْثمَأ 

ِِهتَْعَیب ُضْقَن  ِِهب  ُّلِحَی  ًاثَدَح  ٌِّیلَع  َثَدْحَأَف  َلاَق َأ  یََلب  َلاَق  ًاِّیلَع  اَِعیاَُبی  َْمل  ِْنیَلُجَّرلا َأ  ِْنیَذَه  ْنَع  ِینِْربْخَأ  یَـسُوم  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍْریَخ  ُدـْبَع  َماَق  َو 
ِهِذَـه ْنَع  ًاجِراَخ  ًادَـحَأ  ُمَْلعَت  ْلَه  ِینِْربْخَأ  َيِرْدَـت  یَّتَح  َكوُکِراَت  ُنْحَنَف  يِرْدَـت  َْتنُک َال  اَذِإ  َْتیَتَأ  َْتیَرَد َو َال  َـال  َلاَـق  يِرْدَأ  َـال  َلاَـق 
ُلَتاَُقی ٌءْیَف َو َال  ْمِِهب  یَبُْجی  ٍدوُُعق َال  ِزاَجِْحلِاب  ٍهَِعباَر  ٍهَقِْرف  ِماَّشلاـِب َو  َهَیِواَـعُم  ِهَرْـصَْبلِاب َو  ِْرَیبُّزلَا  َهَْحلَط َو  ِهَفوُْکلَا َو  ِرْهَِظب  ٍِّیلَع  َِعبْرَأـْلا  ِقَرِْفلا 

ّيربطلا خیرات  ( 2 َکُّشِغ {  َْکیَلَع  َبَلَغ  ْدَـقَف  یَـسُوم  َابَأ  اَی  ْتُکْـسا  ٍْریَخ  ُدـْبَع  َلاَـق  ِساَّنلا  ُْریَخ  َکـَِئلوُأ  یَـسُوم  ُوبَأ  َلاَـقَف  ٌّوُدَـع  ْمِِهب 
 { . .راصتخا فرصت و  عم   3142-1:3146

ْبَهْذاَف ِهَفوُْکلَا  یَلَع  ُهَِّرقُأ  ْنَأ  یَـسُوم  ِیبَأ  ِیف  َْتعَفَـش  َْتنَأ  ِرَتْشَْأِلل  َلاَقَف  ِهَفوُْکلِاب  ِساَّنلا  ِفَالِتْخِاب  ًاِّیلَع ع  ُراَبْخَْألا  ِتَتَأ  ٍرَفْعَج َو  ُوبَأ  َلاَـق 
َتْدَْسفَأ اَم  ِْحلْصَأَف 

َیلِإ ِینوُِعبَّتا  َلاَق  ْمُهاَعَد َو  َّالِإ  ٍهَلِیبَِقب  ُّرُمَی  َلَعَجَف َال  ِمَظْعَْألا  ِدِجْـسَْملَا  ِیف  ُساَّنلا  اَهَلَخَد َو  یَّتَح  َلَْبقَأَف  ِهَفوُْکلَا  َوَْحن  َصَخَـشَف  ُرَتْشَْألَا  َماَـقَف 
ْلِزَتْعا ُلوُقَی  ُنَسَْحلَا ع  ُُهبِطاَُخی َو  ٌراَّمَع  ْمُهُطِّبَُثی َو  ِرَْبنِْملا َو  یَلَع  َساَّنلا  ُبُطْخَی  ٍِذئَمْوَی  یَسُوم  ُوبَأ  ُهَمَحَْتقاَف َو  َرْـصَْقلَا  َلَصَو  یَّتَح  ِرْـصَْقلَا 

.ََکل َّمُأ  اَنِرَْبنِم َال  ْنَع  َّحَنَت  اَنَلَمَع َو 

(1 َنوُرِداَُبی {  َنوُّدَتْشَی َو  یَسُوم  ِیبَأ  ُناَْملِغ  اَْنیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  ٍِذئَمْوَی  ِدِجْـسَْملا  یَِفل  یِّنِإ  ِهَّللا  َلاَق َو  ُّیِفَقَّثلا  َمَیْرَم  ُوبَأ  يَوَرَف  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق 
یَّتَح َءاَج  ِرَْبنِْملا َو  َنِم  یَسُوم  ُوبَأ  َلَزَنَف  اَنَجَرْخَأ  اََنبَرَضَف َو  َرْصَْقلَا  َلَخَدَف  َءاَج  ْدَق  ُرَتْشَْألَا  اَذَه  ُریِمَْألا  اَهُّیَأ  یَـسُوم  َابَأ  نودانی } .» :» ّيربطلا
ِهِذَـه ِیْنلِّجَأ  َلاَق  ًامیِدَـق  َنیِِقفاَنُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  ِهَّللا  َوَف  َکَسْفَن  ُهَّللا  َجَرْخَأ  ََکل  َّمُأ  َـال  اَنِرْـصَق  ْنِم  ْجُرْخا  ُرَتْشَأـْلَا  ِِهب  َحاَـصَف  َرْـصَْقلَا  َلَـخَد 
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َلاَق ُرَتْشَْألَا َو  ْمُهَعَنَمَف  یَسُوم  ِیبَأ  َعاَتَم  َنُوبِهَْتنَی  ُساَّنلا  َلَخَد  َو  .ّيربطلا }  نم  ( 2 َهَْلیَّللا {  ِرْصَْقلَا  ِیف  َّنَتِیبَت  َُکْتلَّجَأ َو َال  ْدَق  َلاَق  َهَّیِشَْعلا 
ُْهنَع ٍِذئَنیِح  ُساَّنلا  َّفَکَف  ْمُْکنَع  ُُهْتلَزَع  ُُهتْجَرْخَأ َو  ْدَق  یِّنِإ 

. { ّيربطلا 1:3153،3154 خیرات  ( 3 } 

ُتْدَـعََقل ِهَّللا  َوَف  ٌدِـحاَو  ٌلُجَر  ٍلُجَر َو  َْفلَأ  َرَـشَع  اَْنثا  ِهَفوُْکلَا  َنِم  ْمُکِیتْأَی  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َلاَق  ِْلیَفُّطلا  ِیبَأ  ْنَع  ُِّیبْعَّشلَا  يَوَرَف  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق 
ٍراَق يِذ  .ضرألا }  نم  هلوح  ام  یلع  فرشملا  ناکملا  : هفجنلا و.ّيربطلا  نم  هتبثأ  ام  باوصلا  و  «، هفجل :» لوصألا یف  ( 4 ِهَفََجن {  یَلَع 

 . ًالُجَر اوُصَقَن  ًالُجَر َو َال  اوُداَز  اَمَف  ًادِحاَو  ًادِحاَو  ْمُُهْتیَصْحَأَف 

. { ّيربطلا 1:3173،3174 خیرات  ( 5 } 

اهرابخأ هشئاع و  بسن  یف  لصف 

رکذ یف  انتداع  یلع  ایرج  اهیف  نوملکتملا  انباحـصأ  هلوقی  ام  اهرابخأ و  هشئاع و  بسن  نم  افرط  عضوملا  اذـه  یف  رکذـن  نأ  یغبنی  و 
هباحصلا نم  دحأ  رکذب  انررم  املک  کلذ  لثم 

نب هنیذأ  نب  باتع  نب  سمش  دبع  نب  رمیوع  نب  رماع  هنبا  َناَموُر  ُّمُأ  اهمأ  مدقت و  امیف  هبسن  انرکذ  دق  رکب و  یبأ  هنبا  اهنإف  اهبـسن  امأ 
هنانک نب  کلام  نب  میمت  نب  ثراحلا  نب  نامهُد  نب  عیبس 

ِهَنیِدَْملِاب َو اَْهیَلَع  یََنب  َنِینِس َو  ِْعبَس  ُْتِنب  َلِیق  َنِینِـس َو  ِّتِس  ُْتِنب  َیِه  ٍثَالَِثب َو  َلِیق  ِْنیَتَنَِـسب َو  ِهَرْجِْهلَا  َْلبَق  َهَّکَِمب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهَجَّوَزَت 
.َِکلَذ ِیف  اوُِفلَتْخَی  َْمل  ٍعِْست  ُْتِنب  َیِه 

 . َُهل یَّمَُست  ٍمِعْطُم َو  ِْنب  ِْریَبُِجل  ُرَکُْذت  َْتناَک  َو 

ْنُکَی ْنِإ  َلاَقَف  اَْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  َهَجیِدَخ  یَّفَوَتُم  ٍریِرَح  ِهَقِرَـس  ِیف  ِماَنَْملا  ِیف  َهَِشئاَع  َيِرُأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهَحیِحَّصلا  ِراَبْخَْألا  ِیف  َدَرَو  َو 
ِْسأَر یَلَع  ٍلاَّوَش  ِیف  ِهَنیِدَْـملِاب  اَِهب  َسَرْعَأ  ٍلاَّوَش َو  ِیف  اَهَجَّوَزَت  َنِینِـس َو  ِثَالَِثب  َهَجیِدَـخ  ِتْوَم  َدـَْعب  اَهَجَّوَزَتَف  ِهِضُْمی  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اَذَـه 

ِهَنیِدَْملَا َیلِإ  ِهِرَجاَهُم  َنِم  ًارْهَش  َرَشَع  َهَِیناَمَث 

. { باعیتسإلا 474 ( 1 } 

ُلوُقَت َّنِهِجاَوْزَأ َو  یَلَع  ٍلاَّوَش  ِیف  اَِهتَّبِحَأ  اَِهلْهَأ َو  ْنِم  ُءاَسِّنلا  َلُخْدَـت  ْنَأ  ُّبُِحت  ُهَِشئاَع  َْتناَک  ِباَعِیتْسِْإلَا  ِباَتِک  ِیف  ِِّرْبلا  ِدـْبَع  ُْنبِا  َلاَـق  َو 
ٍلاَّوَش ِیف  َّیَلَع  یََنب  ِینَحَکَن َو  ْدَق  یِّنِم َو  ُهَْدنِع  یَظْحَأ  ِِهئاَِسن  ِیف  َناَک  ْلَه 

. { . باعیتسإلا 474 ( 1 } 

.اهجوز تیب  لهأ  اهئامحأ و  نیب  اهنیب و  لاحلا  تأر  فیک  لاقف  سانلا  ضعب  یلع  مالکلا  اذه  ئرق  تلق 
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َعِْـست ُهَعَم  اَهُّنِـس  َناَکَف  ًهَنَـس  َهَرْـشَع  َناَمَث  ُْتِنب  َیِه  اَْهنَع َو  َیِّفُُوت  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِروُکْذَْملا  ِباَتِْکلا  ِیف  ِِّرْبلا  ِْدبَع  ُْنب  َرَمُع  ُوبَأ  يَوَر  َو 
َْتناَکَف اَِهتْخُأ  َْنبا  ِینْعَی  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِِکْنبِاب  ِینَتْکا  اََهل  َلاَقَف  ِهَْینُْکلا  ِیف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتنَذْأَتْسا  اَهَْریَغ َو  ًارِْکب  ْحِْکنَی  َْمل  َنِینِس َو 

 . ِهَّللا ِْدبَع  َّمُأ  اَُهتَْینُک 

. { . باعیتسإلا 474 ( 1 بطلا {  رعشلا و  ضئارفلاب و  هملاع  ههیقف  تناک  و 

.ِماَعَّطلا یَلَع  ِدیِرَّثلا  ِلْضَفَک  ِءاَسِّنلا  یَلَع  َهَِشئاَع  ُلْضَف  َلاَق  َِّیبَّنلَا ص  َّنَأ  َيِوُر  و 

اهنم لضفأ  مهدنع  همطاف ع  نأل  هتاجوز  یلع  ربخلا  اذه  یف  ءاسنلا  هظفل  نولمحی  انباحصأ  و 

.َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ُهَدِّیَس  اَهَّنِإ  ِِهلْوَِقل ص 

ُلْهَأ اَهِیف  َلاَقَف  ُهَعَم  َْتناَـک  ِقَلَطْـصُْملا َو  ِیَنب  ِهاَزَغ  ْنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َفَرَْـصنُم  ٍّتِس  ِهَنَـس  ِیف  ِّیِمَلُّسلا  ِلَّطَعُْملا  ِْنب  َناَْوفَِـصب  ْتَفِذـُق  َو 
 . اَِهتَءاَرَِبب ُنآْرُْقلَا  َلََزن  اُولاَق َو  اَم  ِْکفِْإلا 

دوسـألا عم  هب  تفذـق  اـم  هیطبقلا و  هیراـم  یف  تلزنأ  اـّمنإ  اـهیف و  لزنت  مل  رونلا  هروس  یف  یتـلا  تاـیآلا  نأ  اومعز  هعیـشلا  نم  موق  و 
يرج ام  هصفح و  رمأ  اهرمأ و  نم  ناک  ّمث  هرتاوتملا  رابخألا  نم  هرورـض  ملعی  امل  دحج  هشئاع  یف  کلذ  لازنإل  مهدـحج  یطبقلا و 

نهلک و هءاسن  هّللا ص  لوسر  لزتعا  هب و  زیزعلا  باتکلا  قطن  دـق  اـم  امهادـحإ  یلع  هرـسأ  يذـلا  رمـألا  یف  هّللا ص  لوسر  عم  اـمهل 
نیب دـلوتف  رودـصلا  رغوی  ثیدـح  تاغالبإ و  همطاف  هشئاـع و  نیب  ترج  اـهعجار و  مث  هصفح  قلط  نهحلاـص و  ّمث  نهعم  اـمهلزتعا 
هلوق اهریرقت و  هیراجلا و  برـضب  کفإلا  هصق  یف  هّللا ص  لوسر  یلع  هتراشإ  کـلذ  یلإ  مضنا  هنیغـض و  عون  یلع ع  نیب  هشئاـع و 

 . ریثک ءاسنلا  نإ 

هتنبا هشئاع  رمأ  نع  سانلاب  یلص  اّمنإ  ّهنأ  کلذب و  رمأی  مل  هّللا ص  لوسر  نأ  هعیشلا  معزتف  سانلاب  رکب  یبأ  هالص  ثیدح  يرج  ّمث 
هّللا ص لوسر  رمأ  نع  ناک  کلذ  نأ  نیثدـحملا  مظعم  معز  بارحملا و  نع  هاحنف  لقثم  وه  ـالماحتم و  جرخ  هّللا ص  لوسر  نأ  و 

سانلا ناک  لاقلا  مهنم  سانلا و  رئاسک  رکب  یبأب  متئا  لب  لاق  نم  مهنم  سانلاب و  وه  یلـص  هاـحن و  لاـق  نم  مهنمف  اوفلتخا  ّمث  هلوق  و 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هالصب  یلصی  رکب  وبأ  رکب و  یبأ  هالصب  نولصی 

 . لمجلا موی  کلذ  الت  ّمث  هعضاوم  یف  هانرکذ  دق  ام  هیلع  سانلا  بیرضت  نامثع و  رمأ  یف  اهنم  ناک  ّمث 

لاق عابتألا و  ءاسؤرلا و  مهلک  لمجلا  باحـصأ  رفک  هّیمامإلا  تلاقف  لمجلا  هعقاو  رـضح  نم  لاح  اـهلاح و  یف  نوملکتملا  فلتخا  و 
.هباحصأ یلع ع و  إطخ  مهئطخب و ال  مکحن  مهیلع و ال  مثإ  الف  اودهتجا  هّماعلا  هیوشحلا و  نم  موق 

لاق نم  دنع  عورفلا  لئاسم  ضعب  یف  دـهتجملا  إطخک  روفغم و  أطخ  هنکل  اوئطخأ و  لمجلا  باحـصأ  لوقن  لب  ءالؤه  نم  موق  لاق  و 
 . هیرعشألا رثکأ  بهذی  لوقلا  اذه  یلإ  هبشألاب و 

ریبزلا هحلط و  کلذک  اهتبوت و  تتبث  نمم  هشئاع  اولاق و  مهنم  هتبوت  تتبث  نم  ّالإ  نوکلاه  لمجلا  لهأ  لک  هلزتعملا  انباحـصأ  لاق  و 
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هتیل لوقت  تناک  اّهنأ  مدـنلا و  راهظإب  اهنع  هیاورلا  ترتاوت  دـق  وفعلا و  هتلأس  إطخلاب و  لمجلا  موی  یلعل ع  تفرتعا  اـهنإف  هشئاـع  اـمأ 
تناک اّهنأ  لمجلا و  موی  نکی  مل  مهتلکث و  ماشه و  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  لثم  مهلک  هرشع  نونب  هّللا ص  لوسر  نم  یل  ناک 
افرتعم برحلا  نع  عجرف  ریبزلا  امأ  اهرامخ و  لبت  یّتح  یکبت  مویلا  کلذ  ترکذ  اذإ  تناک  اّهنأ  لـمجلا و  موی  لـبق  تم  ینتیل  لوقت 

نم لاق  تنأ  نیقیرفلا  يأ  نم  لاق  فقوف  فق  هل  لاقف  سراف  عیرـص  وه  هب و  رم  هنإف  هحلط  امأ  هرکذأ و  ام  یلع ع  هرکذأ  امل  إطخلاب 
.هعیابف نینمؤملا  ریمأل  کعیابأ  كدی  ددما  لاقف  هدعقأف  یندعقأ  لاق  نینمؤملا  ریمأ  باحصأ 

اّمنإ هبوتلا  نأل  اولاق  مهتیـصعم  نم  اعطق  ملع  ام  ضراعی  مهتبوتب ال  داحآلا  راـبخأ  نم  يوری  اـم  لوقی  نأ  لـئاقل  سیل  انخویـش  لاـق  و 
ابذاک اقفانم و  هبوتلا  رهظأ  نم  نوکی  نأ  زوجن  انأ  يرت  عطقلا أ ال  یلع  عضاوملا ال  عیمج  یف  ّنظلا  بلاـغ  یلع  فلکملل  اـهب  مکحی 

.مهتبوت نم  نظی  امب  مهتیصعم  نم  ملع  ام  ضراعی  نأ  زاجف  ّنظلا  یلإ  وه  اّمنإ  عضوم  لک  یف  اهلوبق  یف  عجرملا  نأ  نابف 

یناشاک

نیسح ماما  بوحـصم  هب  ریدغلائام )  ) هب وا  لوزن  نیح  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  بیتاکم  هلمج  زا  بوتکم  نیا  و  هفوکلا ) لها  یلا  )
رهش هب  هنیدم  رهش  زا  هرـصبلا ) یلا  هنیدملا  نم   ) وا نتفر  دزن  هریـسم ) دنع   ) هفوک لها  يوس  هب  هداتـسرف  رـسای ، رامع  مالـسلا و  هیلع 

زا تسا  يا  همان  نیا  هفوکلا ) لها  یلا  نینموملاریم  یلع  هللادـبع  نم   ) .لمج باحـصا  لاتق  هب  هفوک  ناریلد  دـنوش  رـضاح  ات  هرـصب ،
يارب زا  تسا  راعتـسم  نیا  دننید  ناگدنهد  يرای  یناشیپ  هک  راصنالا ) ههبج   ) نایفوک يوس  هب  تسا  نانموم  ریما  هک  یلع  ادخ ، هدنب 

يدنلب و زا  تسا  تیانک  نیا  دنبرع و  ناهوک  و  برعلا ) مانس  و   ) .ندب هب  تبسن  ههبج  دننام  راصنا  رد  ناشیا  فرش  رابتعا  هب  نایفوک 
هب سپ  نامثع ) رما  نع  مکربخا  یناف  ( ) ص  ) یهانپ تلاسر  ترـضح  رب  تاولـص  یهلا و  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اـما   ) ناـشیا تعفر 

وچمه هنایعک )  ) نآ ندینـش  دـشاب  ات  هعمـس ) نوکی  یتح   ) وا لتق  اشنم  نافع و  نامثع  راـک  زا  ار  امـش  مهد  یم  ربخ  نم  هک  یتسرد 
( نیرجاهملا نم  الجر  تنکف   ) نامثع عینـش  لعف  رب  دـندرک  نعط  نامثع ) یلع  اونعط   ) نامدرم هک  یتسرد  هب  ساـنلا ) نا   ) نآ ندـید 

دزاس دونشخ  هک  يزیچ  هب  وا  تشگزاب  تساوخرد  مدرک  یم  رایسب  هباتعتسا ) رثکا   ) ناگدننک ترجه  زا  يدرم  نم  مدوب  سپ 

ناسآ امهریـس ) نوها   ) ریبز هحلط و  دندوب  و  ریبزلا ) هحلط و  ناک  و   ) ار وا  شنزرـس  مدینادرگ  یم  مک  و  هباتع ) لقا  و   ) ار ناناملـسم 
زا ار  وا  دندرک و  یم  لامها  وا  تحیصن  رد  هچ  بارطضا  باتش و  هب  دوب  ینتفر  فیجولا )  ) وا لتق  رد  هیف )  ) ناشیا ندرک  ریـس  نیرت 

هرقف ود  ره  نیا  هچ  دوب  تخـس  ندـنار  فینعلا )  ) ناـشیا ندـنار  نیرت  مرن  و  امهئادـح ) قفرا  و   ) .دـندومن یمن  یهیبـنت  هعینـش  روـما 
یم عمج  کیدزن  رود و  زا  ار  مدرم  وا و  لـتق  رب  دـندومن  یم  بیغرت  ار  باحـصا  هچ  وا  لـتق  رد  ناـشیا  تعرـس  تدـش  زا  دـنتیانک 
یم دـش  روصحم  هک  ینیح  رد  ناـمثع  .ار و  نیلـسرملادیس  نید  داد  رییغت  هک  ار  وا  دیـشکب  هک  تفگ  یم  ریبز  .وا و  عفد  رب  دـندرک 

بناج زا  دوب  و  هیف ) هشیاع  نم  ناـک  و   ) .دراد نم  نوخ  دـصق  لاـحلا  مدرک و  تیاـعر  ناـنچ  نینچ و  ار  وا  هک  هحلط  رب  ياو  تفگ :
هک تسا  روکذم  هربتعم  بتک  رد  .وا و  لتق  رد  وا  ندش  كانمـشخ  رابکی  هب  یبضع و  هاجف ) بضغ  هتلف   ) نامثع لتق  باب  رد  هشیاع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نهاریپ  نیلعن و  هدرپ  سپ  زا  هشیاـع  ولمم ، ربـمغیپ  باحـصا  زا  دجـسم  دوب و  ربـنم  رب  ناـمثع  يزور 

اب يداد و  هار  وا  تنـس  رد  رییغت  يدرک و  لیدـبت  ار  وا  نید  وـت  هدـشن  هنهک  ترـضح  نآ  نهاریپ  نیلعن و  نیا  زوـنه  تفگ  دوـمنب و 
زارد درم  دیشکب  ینعی  الثعن  هللا  لتق  الثعن  اولتقا  تفگ : باوج  ار  وا  هشیاع  .تفگ  عرقا  ار  وا  نامثع  دنتفگ و  تشرد  نخس  رگیدکی 

ریدقت و سپ  موق ) هل  حیتاف   ) .نمی دالب  رد  شیر  زارد  دوب  يدوهی  لثعن )  ) .ار و شیر  زارد  نیا  داشکب  ادخ  هک  ار  يوم  رایسب  شیر 
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رد نم  اب  نامدرم  دندرک  تعیابم  و  سانلا ) ینعیاب  و   ) لاح نآ  رد  اباحم  یب  ار  وا  دنـشکب  هولتق )  ) هک یموق  وا  يارب  دش  هدرک  نییعت 
دندـشن هدرک  رابجا  و  نیربجم ) و ال   ) دنتـشادن راک  نآ  رب  روز  هب  ار  ناشیا  ینعی  دـندشن ، هدرک  هارکا  هک  نیهرکتـسم ) ریغ   ) انثا نآ 

نآ رد  دوخ  رایتخا  هب  دـندومن و  مادـقا  راک  نآ  رد  دوخ  تبغر  عوط و  هب  هک  دوب  یتلاح  رد  هکلب  نیریخم ) نیعئاط  لـب   ) رما نآ  رد 
اوعلق و   ) شلها اب  دش  هدـنکرب  اهلهاب ) تعلق  دـق   ) هنیدـم ینعی  ترجه ، هناخ  هک  دـینادب  و  هرجهلا ) راد  نا  اوملعا  و   ) دـندومن عورش 

لثم لجرملا ) شیج   ) دز شوج  و  تشاج ) و   ) بوشآ هنتف و  دـصق  هب  دـندمآ  نوریب  اج  نآ  زا  راید و  نآ  زا  ناشیا  دـندنکرب  و  اهب )
سفن دارم  مالـسا  نید و  رادـم  رب  بطقلا ) یلع   ) دروآ ور  هنتف و  تساخ  ياـپرب  و  هنتفلا ) تماـق  و   ) راـن زا  نیـسم ، گـید  شـشوج 

و  ) راظتنا یب  ناتدوخ  ریما  يوس  هب  دیباتـشب  سپ  مکریما ) یلا  اوعرـساف   ) .مالـسا تسا و  ناـمیا  هیلع  رادـم  هک  تسا  شدوخ  سیفن 
یلاعت يادخ  هدارا  رگا  هللا ) ءاش  نا   ) رادتقا لامک  اب  ناتدوخ  نمـشد  يازغ  هب  مکودع ) داهج   ) دیباتـشب دییامن و  تردابم  و  اورداب )

.دشاب هتفرگ  قلعت  نآ  هب 

یلمآ

ینیوزق

ترـصن ددـمب و  ارناشیا  هدروآ و  ملق  رد  هفوک  لـهاب  ار  هماـن  نیا  دـشیم  هرـصب  هجوتم  ریبز  هحلط و  هنتف  عفد  يارب  هنیدـم  زا  هکیتقو 
لامعتـسا حدم  رد  رتش  ناهوک  ینعی  مانـس  دنهن و  كاخ  رب  هدجـس  رد  يور  نیا  زا  دراد  یفرـش  یتمرح و  يور  رد  یناشیپ  .دـناوخ 

وا راصنا  موق  نآ  رخآ  و  تفگ ، مانـس  ههبج و  دـناوخ و  راصنا  ار  هفوک  لـها  سپ  دراد ، قوفت  يرترب و  ءاـضعا  همه  زا  نوچ  دوشیم 
هللا یلص  لوسر  يارب  هنیدم  وچمه  دش  وا  ترجه  راد  هفوک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  راصنا  هنیدم  لها  وچمه  دنتـشگ 

ناطیـش دش  هتـشک  نامثع  نوچ  .دشاب  نآ  ندید  وچمه  نآ  ندینـش  هچنانچ  نامثع  رما  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  نم  دیامرفیم  هلآ  هیلع و 
جورخ یغب و  زیوآ  تسد  ارنآ  ات  دیناهجرب  ار  هشیاع  ریبز و  هحلط و  الوا  دینادرگ و  ناناملـسم  فالتخا  هنتف و  بجوم  ار  نامثع  لتق 

ار مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و  دـنتخادنا ، نیمز  فارطا  رد  داسف  هلغلغ  نامثع  نوخ  هناـهب  هب  و  دـنتخاس ، تموکح  کـلم و  بلط  و 
هیضق تقیقحب  ار  هفوک  لها  ترضح  نآ  يور  نیا  زا  دنتشگ  هرصب  دصاق  هدروآ  درگ  يرکشل  هلیـسو  ناب  و  دندرک ، مهتم  وا  نوخب 

زا يدرمکی  نم  مدوب  نامثع و  رب  دـندرک  راکنا  نعط و  نامدرم  .دـیامنیم  لاقم  نسحاب  راصتخا  فطل و  لاـمک  رد  یمـالعا  ناـمثع 
و مدومنیم ، تلالد  دوخ  کلسم  عضو و  رییغتب  ار  وا  و  مدرکیم ، هلگ  تحیصن و  ینعی  .مدرکیم  باتعتسا  وا  اب  تاقوا  رتشیب  نیرجاهم 
درامگ و وا  تمالم  باتع و  رب  تمه  همه  دید  راتفرگ  یئالب  رد  ار  یـسک  نوچ  راومهان  تشرد و  درم  مدومنیم ، باتع  تقو  رتمک 

یندرب هار  رتناسآ  ریبز  هحلط و  نامثع و  اب  دوب  ترضح  نآ  کلسم  هچنانچ  درآ ، هارب  تلالد  تحیصنب و  ار  وا  راومه  مرن و  صخش 
تشرد و تخـس و  یندـنار  دـندرکیم  ار  وا  هک  یندـنار  رت  مرن  و  دوب ، راوشد  باتـشب و  یندرب  هار  دـندرکیم  هاریب  ناویح  نآ  اـب  هک 

لتق رب  ار  مدرم  و  تفگ ، ینخس  وا  هرابرد  و  تفشآرب ، وا  رب  ینعی  .لمات  یب  هاگان و  داتفا  یبضغ  وا  هرابرد  ار  هشیاع  .دوب و  راومهان 
نوریب تسد  هدرپ  سپ  زا  هشیاع  دوب  ربنم  رب  نامثع  يزور  دـنیوگ  و  الثعن ، هللا  لتق  ـالثعن  اولتقا  تفگ : هکنآ  لـثم  .دومن  صیرحت  وا 
هدـشن هنهک  زوـنه  تسا  ادـخ  لوـسر  صیمق  نیلعن و  ود  نیا  تفگ : هدوـمن  مدرمب  ار  ربـمغیپ  فیرـش  نهاریپ  نیلعن و  ود  ره  درک و 

دـش ردـقم  سپ  .تفگ  وا  اب  ناـمثع  ناـمثع و  اـب  وا  تشرد  نانخـس  و  يداد ، رییغت  وا  تنـس  و  يدرک ، لیدـبت  ار  وا  نید  وت  تسا و 
ترجاهم راد  هک  دـینادب  .راـیتخا و  تبغر و  عوطب و  هکلب  راـبجا ، هارک و  اـب  هن  نم  اـب  مدرم  دـندرک  تعیب  ار و  وا  دنتـشک  هک  یموق 

ماقم دلب  نآ  رد  رگید  ار  ناصاخ  نانموم و  ینعی  .ناب  شلها  دندش  هدنکرب  شلهاب و  دش  هدنکرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
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رب گید  وچمه  جرم  جره و  زا  تسا ، هدروآرب  شوج  تسا و  هدش  نوگرگید  تسا و  هتشگ  دلب  لها  دلب و  لاوحا  هک  تسین  رـسیم 
ببـس ناـشیا  يارب  دـهاوخیم  رگم  تسا ، شدرگ  رد  اـجنآ  هنتف  يایـسآ  ینعی  ایـسآ  بطق  رب  اـجنآ  هـنتف  تـسا  هداتـسیا  شتآ و  رس 

لها هک  تسا  نآ  ضرغ  دـیوگیم ، ینارحب  حراش  .دـنادرگ و  نیبم  دوب  تفـالخ  رقم  ترجه و  لـحم  هک  هنیدـم  زا  ار  دوخ  تکرح 
ادخ رگا  دوخ  نمشد  داهجب  دینک  یتسد  شیپ  و  دوخ ، ریما  يوسب  دیباتشب  سپ  دنوش ، رضاح  زین  ناشیا  دنا  هدش  رـضاح  وا  اب  هنیدم 

.دهاوخ

یجیهال

.هرصبلا یلا  هنیدملا  نم  هریسم  دنع  هفوکلا  لها  یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتکلا 

.هرـصب و يوس  هب  هنیدـم  زا  درک  یم  تکرح  هک  یتـقو  رد  هفوک ، لـها  يوـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  بوـتکم  زا  ینعی 
.دوب هنع  هللا  یضر  رسای  رامع  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترضح  بوتکم  لماح 

، برعلا مانس  راصنالا و  ههبج  هفوکلا  لها  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  »

هباتعتـسا و ارثکا  نیرجاهملا  نم  الجر  تنکف  هیلع ، اونعط  سانلالا  هنایعک : هعمـس  نوکی  یتح  نامثع  رما  نع  مکربخا  یناـف  دـعب  اـما 
موق هل  حیتاف  بضغ ، هتلف  هیف  هشئاع  نم  ناک  فینعلا و  امهئادـح  قفرا  فیجولا و  هیف  امهریـس  نوها  ریبزلا  هحلط و  ناک  هباتع و  لقا 

« نیریخم نیعئاط  لب  نیربجم  نیهرکتسم و ال  ریغ  سانلا  ینعیاب  هولتق و 

.دنبرع هفیاط ي  گرزب  نارگیرای و  سیئر  هک  هفوک  لها  يوس  هب  تسا  نانمومریما  یلع  ادخ  هدنب ي  زا  بوتکم  نیا  ینعی 

دـشاب هکنیا  ات  نامثع  لاـح  زا  ار  امـش  مهد  یم  ربخ  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اـما 
دنتفگ ازسان  وا و  رب  دندز  نعط  نامدرم  هک  قیقحتلا  تسا : وگتسار  هدنهدربخ  هک  اریز  امش ، ندید  دننام  ندوب  نیقی  رد  امش  ندینش 
یعـس رایـسب  هنیدم ، هب  هکم  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، اب  ناگدـننک  ترجه  زا  يدرم  نم  مدوب  سپ  وا ، رادرک  تهج  هب  وا  هب 

وا لتق  هرابرد ي  ناشیا  ریـس  رتناسآ  ریبز  هحلط و  دوب  وا و  هبار  مدرم  شنزرـس  مدـینادرگ  كدـنا  وا و  زا  قلخ  ياـضرتسا  رد  مدرک 
هدامآ ایهم و  سپ  یندرک ، مشخ  هاگان  هب  وا  هرابرد ي  هشیاع  بناج  زا  دوب  ندنار و  تخـس  ناشیا  ندـنار  نیرت  مرن  ندرک و  باتش 
دندوب بغار  هک  یتلاح  رد  هکلب  ناشیا ، تهارک  نودب  نم  اب  نامدرم  دندرک  تعیب  ار و  وا  دنتـشک  هک  یتعامج  وا  لتق  يارب  زا  دـش 

.دنتشاد رایتخا  و 

مکریما و یلا  اوعرـساف  بطقلا ، یلع  هنتفلا  تماق  لـجرملا و  شیج  تشاـج  اـهب و  اوعلق  اـهلهاب و  تعلق  دـق  هرجهلا  راد  نا  اوملعا  و 
« .هللا ءاش  نا  مکودع ، داهج  اورداب 

هدنک .داتفوا  ندرک  نطو  تیحالـص  زا  ینعی  شلها ، زا  دیدرگ  رود  دـش و  هدـنک  دـشاب  هنیدـم  هک  ترجه  يارـس  هک  دـینادب  ینعی 
ینعی دوخ ، بطق  رب  داسف  هنتف و  دش  اپرب  گید و  ندیشوج  دننام  دمآرد  شـشوج  هب  دندرکن و  وا  رد  رارق  ینعی  شلها  وا  زا  دندش 

رگا ار ، امـش  نید  نمـشد  اـب  ندرک  داـهج  دـیئوج  یـشیپ  امـش و  گرزب  ریما و  روضح  يوـس  هب  دیباتـشب  سپ  شتوـق ، تدـش و  هب 
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.ادخ دشاب  هتساوخ 

یئوخ

: دهعلا حاحصلا : یف  يرهوجلا  لاق  هیلع ، طرش  هاصوا و  نالف  یلا  دهع  لاقی : هلامع  یلا  هدوهع  هیلع : هللا  ناوضر  یـضرلا  لوق  هغللا :
یف .هالولل و  بتکی  يذلا  دهعلا  قتشا  هنم  هتیصوا و  يا  هیلا  تدهع  دق  هیـصولا و  و  ظافحلا ، و  همذلا ، و  قثوملا ، و  نیمیلا ، و  نامالا ،

هیـصولا عمج  ایاصولاو  .دوهع  عمجلا  نامرفلاب و  فرعی  ناک  هلادعلا و  ءارجاب  هیف  مهرمای  هالولل  رمالا  یلو  هبتکی  ام  دـهعلا  دـجنملا :
اذا یـصی  یـصو  نم  هتافو  دعب  ناسنالا  هدهعی  ام  ینعمب  و  ءاصیالا : نم  مسا  وه  و  زردـنا ، هیـسرافلاب : لاقی  هیحـصنلا و  ینعمب  هینغک 

رکذـی بابلا  اذـه  یف  هقفلا و  بتک  یف  ررقملا  وه  ریخالا  هلبق و  امب  توملا  دـعب  هفرـصت  لصوی  یـصوملا  نال  هریغب  یـشلا ء  لـصو 
نیب اـم  یه  هفورعم و  هریغ  ساـنلل و  ههبجلا  هـهبج ) (: ) مالـسلا هـیلع   ) هلوـق .نـیینعملا  نـم  دـحاو  لـک  یلع  مالـسلا ) هـیلع   ) هاـیاصو

اهبکاوک نال  ههبج  رمقلا  لزانم  نم  نم  رشاعلا  لزنملا  یمس  اذل  سارلا و  نم  دوجسلا  عضوم  يا  سارلا  مدقم  صاصق  یلا  نیبجاحلا 
هعامجلا حتفلاب : سانلا  نم  ههبجلا  ناسللا ، حاحـصلا و  یف  .کلذل  دسالا  ههبج  لاقی : دسالاب و  هموسوملا  بکاوکلل  ههبجلاک  عبرالا 

نا ثیح  نم  ههبج  مهئاسور  مهتداس و  مهفارـشا و  سانلا و  نایعال  لاقی  لوالا  یلع  .مهنم و  هعامج  يا  سانلا  نم  ههبج  انتئاج  لاقی 
هلیبق و ینب  مهب  دـیری  سیل  ناوعالا و  انهه  راصنالاب  دارملا  .هوجولاب و  مهتیمـستک  کلذـب  مهتیمـست  اهانـسا و  ءاضعالا  العا  ههبجلا 
: باحسلاک هلوا  حتفب  مانسلا )  ) .بحص بحاصک و  رـصنلا  یلع  عمجی  هنال  رـصان  عمج  فارـشا ال  فیرـشک و  ریـضن  عمج  راصنالا 
یش ء لک  العال  لاقی  ریعبلا  ءاضعا  العا  مانسلا  نا  ثیح  نم  .رتش و  ناهوک  هیـسرافلاب : لاقی  .همنـسا و  عمجلا : .ریعبلا  رهظ  یف  هبدح 
یش ء و لک  مظعمل  مانسلا  لاقی  اذک  دبعلا و  كدلاو  موزخم و  تنب  ونب  مشاه  لآ  نم  دجملا  مانس  نا  و  تباث : نب  ناسح  لاق  همانس 
.مرعلا و مانـس  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نم  دارملا  وه  امک  مهمانـس  مهعیفر  موقلا و  ریبکل  لاقی  اذل  نیدـلا و  مانـس  داهجلا  ثیدـحلا : هنم 

هنیاعم هنیاع  لاقی  نیاع  ردصم  بارضلاک  رـسکلاب  نایعلا )  ) .لوالا اهانعم  وه  ههبجلاب  دارملا  نا  یلع  هنیرق  مانـسلا  نوکی  نا  باوصلا 
.هباع و هحدق و  عنم : رـصن و  یباب  نم  انانعط  انعط و  لوقلاب  هیلع  هیف و  نعط )  ) .هایا هتیور  یف  کشی  مل  هنیعب  هار  هدهاش و  اذا  انایع  و 

انعط و  : ) یلاعت هللا  لاق  هعیقولل  ریعتـسا  مث  امهارجم  يرجی  ام  نرقلاب و  حمرلاب و  برـضلا  بغارلل : تادرفملا  یف  امک  لصالا  یف  وه 
یه یبتعلا  و  یبتعلا ، هنم  بلط  اذا  اذک  یبتعلا و  هاطعا  اذا  هبتعتـسا  لاقی  دادضالا  نم  باتعتـسالا ) (. ) مکنید یف  اونعط  و  نیدـلا - یف 
یلع ینعملاف  ( 25 مح : ( ) نیبتعملا نم  مه  امف  اوبتعتـسی  نا  و  : ) یلاعت هللا  لاق  یناضراف  هتیـضرتسا  يا  ینبتعاف  هتبتعتـسا  لاقی : .اضرلا 
.هنع اوضری  یتح  هیلع  مهنعط  موقلا و  طخس  ببس  راص  امم  ثدحا  امع  عجری  نا  ینعمب  اضرلا  یبتعلا و  هنم  تبلط  ینا  یناثلا  هجولا 

يدونشوخ باتعتسا  زنکلا : یف  یلاعت و  هللا  ءاشنا  حرشلا  یف  حضتیـس  ام  یلع  هل  یبتعلا  موقلا  نم  تبلط  وا  ماقملاب  بسنالا  وه  اذه  و 
مل هیوغل  هفیطل  هباتع ) لقا  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق یف  يوغل : ثحب  .نآ  ریغ  يدب و  زا  نتساوخ  نتشگزاب  نتساوخ و  یتشآ  نتـساوخ و 
وا الیلق  هلعج  اذا  یشلا ء  لقا  ینعمب  سیل  لقا  هملک  نال  کلذ  باوصلا و  نع  اولدع  ریـسفت  یف  لب  نومجرتملا  حارـشلا و  اهـضرعتی 

نیحراشلا مالک  رهاظ  وه  ام  یلع  موقلا  هیلا  بهذ  امک  ظفللا  یف  هلابق  لعج  نا  ورثکا  لابق  سیل  لـقا  ینعم  نا  هلمجلاـب  لـیلقب و  یتا 
حلاصلا یلوملا  ار و  وا  شنزرـس  مدـینادرگ  یم  مک  و  لاـق : ثیح  یناـساقلا  هللا  حـتف  یلوملا  همجرت  حیرـص  ینارحبلا و  یلزتعملا و 

ام يا  یفنلا  انه  لقا  نم  دارملا  نا  باوصلا  لب  نیمجرتملا  نم  امه  ریغ  اذـک  و  مدومن ، یم  باتع  تقو  رتمک  و  لاـق : ثیح  ینیوزقلا 
اریثک لمعتسی  ظفللا  اذه  هیلع و  تبتاع 

وغلی يا ال  وغللا  لقی  ناک  هنا  ثیدـحلا  یف  و  هیاهنلا : نم  ق ل ل - هدام - یف  ریثالا  نبا  بیدالا  لضافلا  لاـق  یـشلا ء  لـصا  یفن  یف 
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نب دمحا  یلعوبا  مامالا  خیـشلا  .هلوق و  یهتنا  .نونموی ) ام  الیلقف  : ) یلاعت هلوقک  یـشلا ء  لصا  یفن  یف  لمعتـسی  ظفللا  اذه  الـصا و 
عبط  ) هسامحلا باتکب  فورعملا  یئاطلا  مامت  یبا  یلا  بوسنملا  راـیتخالا  یلع  هحرـش  یف  یناهفـصالا  یقوزرملا  نسحلا  نب  دـمحم 

يونلا و یتش  يوهلا  ریثک  هبیـصی  مهملل  یکـشتلا  لیلق  هلوق : ص 95 )  ) ارـش طباتل  هسامحلا 13  حرـش  یف  ه 1951 م ) هرهاقلا 1371 
ینعملا ال و  نالف ، دـیعوب  ثارتک  الا  لیلق  نالف  لاقی  امک  اذـه  و  لکلا ، یفن  یلا  دـصقلا  و  لیلقلا ، ظفل  لمعتـسا  و  لاـق : کـلاسملا 

نم لیلق  تابثا  هب  داری  سیل  و  یفنلا ، ینعم  ینعملا  و  اذـک ، لوقی  لجر  لقا  و  اذـک ، لوقی  لـجر  لـق  مهلوق : کـلذ  یلع  .ثرتکی و 
نوکی رثکالا  یف  یـشلا ء  نم  لیلقلا  نا  تلق : یفنلا ؟ یف  تابثالل  وه  لیلقلا و  ظفل  لمعتـسی  نا  غاس  نیا  نم  لیق : ناف  لاق : مث  .ریثک 

هظفل لمعتـسا  کلذک  ناک  املف  ءاحمالا ، سوردلا و  ءانفلا و  هکلم  یف  هردـق  هفخب  هلوخدـل  هیلع  جرعی  هب و ال  دـتعی  ام ال  مکح  یف 
نم یکنا  غلبا و  هرثا  يذـلا  ضیرعتلاک  نوکیل  و  لوقلا ، یف  نیلمجم  درلا و  نم  نیزرتحم  تاـبثالا  نم  هرهاـظ  یف  اـم  یلع  یفنلا  یف 

حرـش یف  .ریثکب و  هلباـقف  ارزن  ائیـش  لوـالاب  تبثا  هنا  ـال  ظـفللا  ثیح  نم  ریثک  هلوقب  لـیلقلا  قباـط  يوهلا ) ریثک  : ) هلوق و  حیرـصتلا ،
دیفی ام ) لق   ) هلوق و  لاق : اعلـصی  بیـشی و  یتح  یتفلا  دوسی  ام  لقف  ینیرکنت  ـال  اـهل  تلقف  رعاـشلا : لوق  ص 322 )  ) هسامحلا 105
موقی ام  تلق  کناکف  دـیز  موقی  ام  لق  تلق : اذاف  لعفلا ، یلا  مسالا  نع  هل  هلقان  لعافلا و  بلط  نع  لقل  هفاک  نوکت  اـم  اـنه و  یفنلا 

هسامحلا 165 حرـش  یف  .دیز و  الا  كاذ  لوقی  ام  يرجم  يرجا  و  دـیز ، الا  كاذ  لوقی  لجر  لق  اولاق : مهنا  کلذ  یلع  لدـی  دـیز ،
و مونلا ؟ رارغ  لیلق  ینعم  ام  لیق  ناف  لاق : اعفـسم  ایمک  یقلی  وا  راثلا  مد  همه  ربکا  مونلا  رارغ  لـیلق  هلوق : ص 492 )  ) اضیا ارش  طباتل 

لیلق لیلق  وه  لوقت  تنا ال  مونلا و  رارغ  لیلق  لوقت : نا  زاج  فیکف  ارارغ  الا  همون  اـم  مهلوق  هلالدـب  مونلا  نم  لـیلقلا  رارغلا  ناـک  اذا 
هسامحلا 271 حرـش  یف  و  هقوف ؟ ام  فیکف  رارغلا  ماـنی  ـال  ینعملا : هنم و  یـش ء  تاـبثا  ـال  یفنلا  لـیلقلاب  داری  نا  زوجی  تلق : مونلا ؟

یفن لیلق )  ) هلوقب دیری  لاق : دـغ  یف  ثیداحالا  باقعا  مویلا  نم  ظفاح  تابیـصملل  یکـشتلا  لیلق  هلوق : ص 819 )  ) همصلا نب  هیردل 
ینعملا .كاذ و  لوقی  لجر  لقا  اذـک و  لوقی  لجر  لق  مهلوق : و  نونموی ) ام  الیلقف   ) یلاعت هلوق  اذـه  یلع  هنع ، اهلک  یکـشتلا  عاونا 
ثیداحا نم  هلاعفا  بقعتی  ام  هموی  نم  ظفحی  هنا  هتریـشع و  هیوذ و  یف  هیلع  ددـجتت  بئاـصملا  هتحاـسب و  لزنت  بئاونلل  ملاـتی  ـال  هنا 

اثاریم ناک  اذا  هتعمج  لام  کنع  ءانغ  لق  و  هلوق : ص 1201 )  ) ذاحش یبا  نب  دمحمل  هسامحلا 447  حرش  یف  .خلا و  هدغ  یف  سانلا 
هتکرت هنع و  تبهذ  اذا  هعمجت  لام  کنع  ینغی  ال  لوقیف : لیلق  یـش ء  تابثا  یفنلا ال  انهاه  هلقلا  رکذـب  دارملا  لاق : دـحال  كاراو  و 

یلع هارجم و  يرجی  ام  امئاق و  وا  ادـعاق  ـالا  اذـک  لـعفی  اـملق  وحن  یفنلا  نع  هب  ربعی  لـیلق  و  بغارلا : تادرفم  یف  .خـلا و  کـتثرول 
یلع لدـت  هیالا  رهاظ  نال  مهنع  نامیالا  یفنب  نونموی ) ام  الیلقف   ) یلاعت هلوق  اورـسف  امنا  و  نونموی ) ام  الیلق   ) یلاعت هلوق  لمح  کلذ 

مهنعل لب  فلغ  انبولق  اولاق  نولتقت و  اقیرف  متبذک و  اقیرفف  متربکتسا  مکـسفنا  يوهت  امب ال  لوسر  مکئاج  املکفا  : ) یلاعت لاق  کلذ 
نونموتفا : ) یلاعت هلوق  یه  اهیلع و  همدـقتملا  هیالا  لعجت  نا  نکمی  ناـک  نا  و  هرقبلا ) نم  82 و 83  ( ) نونموی ام  ـالیلقف  مهرفکب  هللا 

امک ینعملا  کلذ  هدافتـسا  یلع  يرخا  هوجوب  لووی  وا  اهیف  هرثکلا  لابق  یف  هلقلا  هدارا  یلع  هنیرق  ضعبب ) نورفکت  باتکلا و  ضعبب 
قیلی يذـلا  و  لاق : هیالا  هذـه  ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  یفف  ریثک ، برعلا  مالک  یف  یفنلا  ینعم  لـیلقلا  هداـفا  نکلو  ریـسافتلا  یف  رکذ 
امنا .طق و  اذه  تیار  ام  يا  طق  اذـه  تیار  ام  لق  لاقی  امک  لیلقلاب  مهفـصو  امنا  الـصا و  مهل  نامیا  هب ال  دارملا  نوکی  نا  انبهذـمب 

هظفللا هذه  نا  ملعیل  .حرـشلا و  یف  اهب  یتان  هقیقدل  هرهاظ  یلع  هلمح  نع  انـضرعا  و  هباتع ، لقا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نم  یفنلا  انرتخا 
دیز و الا  كاذ  لوقی  لجر  لقا  اضیا  اولاق  و  لاق : ثیح  اضیا  هسامحلا  حرش  یف  یقوزرملا  هب  حرـص  ام  یلع  هرثکلا  یف  لمعتـسی  دق 

لوط یلع  لاصو  املق  دودـصلا و  تلوطاـف  تددـص  .تیبلا  اذـه  کـلذ  یلع  دـیز و  لوقی  اـم  رثک  لوقیف : هارجم  هفـالخ  اورجا  مهنا 
نا نکمی  هنا  ملعا  .لوالا و  فالخب  ادج  رزن  لامعتـسالا  اذـه  نا  یفخی  و ال  هسامحلا 105 .) حرش  ص 322   ) یهتنا مودی  دودصلا 
نیب ارشب  حایرلا  لسری  يذلا  وه  و  : ) یلاعت لاق  .هعفر  هلمح و  هقاطا و  اذا  یشلا ء  نالف  لقا  نم  هباتع ) لقا  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق نوکی 
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هلوق هنم  و  الاقث ، اباحـس  حامرلا  تلمح  يا  ( 56 فارعالا : ( ) ءاملا هب  انلزناف  تیم  دلبل  هانقس  الاقث  اباحـس  تلقا  اذا  یتح  هتمحر  يدی 
هجولا اذـه  یلع  ریـسفتلا  هجو  .رذ و  یبا  نم  قدـصا  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  ام  هنع : هللا  یـضر  رذ  یبا  یف  مالـسلا ) هیلع  )

نم ریظنلا  هاعارم  وه  عیدـب و  نیـسحت  اضیا  لوالا  ینعملاب  لب  ینعملا  اذـهب  لقا  نیب  عمجلا  یفف  .یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  حرـشلا  یف  ملعی 
نابسانتم و ناینعم  امهل  نوکی  نیظفلب  نیبسانتم  ریغ  نیینعم  نیب  عمجی  نا  ریظنلا  هاعارم  عیدبلا و  نف  یف  ررقملا  مالکلا  نیسحت  هوجو 

رعاشلا لوق  وحن  هیسرافلاب  و  نادجسی ) رجشلا  مجنلا و  نابـسحب و  رمقلا  سمـشلا و  و   ) یلاعت هلوق  وحن  انهه  نیدوصقم  انوکی  مل  نا 
همال و اذا  اباتع  هبتاعم و  هیلع  هبتاع  لاقی  بارـضک  هلعافملا  باب  نم  ناث  ردصم  رثکلاب  باتع )  ) .دوب نیریـش  دـنک  ورـسخ  نآ  هچره 

برض فیجولا  و  هفجاو ) ذئموی  بولق  : ) یلاعت لاق  برطضا ، ینعمب  یشلا ء  فیج  و  فیجولا )  ) .لالدالا هبطاخ  هدجوملا و  هفصاو 
راـس ادـع و  ریعبلا : سرفلا و  فجو  دراوملا : برقا  یف  .هتعرـسا و  ریعبلا : تفج  وا  بارطـضا ، هعرـس و  هیف  لـیخلا  لـبالا و  ریـس  نم 

لبالا قوس  ودح : نم  يواو  بابذ  باتکک و  اضیا  همض  هلوا و  رسکب  ءادح )  ) فیجولا هیف  امهریـس  نوها  یلع : ثیدح  یف  و  قنعلا ،
حیرلا تدـح  لاقی  .داح  وهف  اهل  ینغ  اهقاس و  رـصن  باب  نم  ءادـح  ءادـح و  اودـح و  ودـحی  لبالاب  لبالا و  ادـح  لاقی  .اهل  ءاـنغلا  و 

مل مرک  باب  نم  هیلع  هب و  فنع  .لـیخلا  بوکرب  قفر  هل  سیل  يذـلا  .ریـسلا و  لوقلا و  نم  دـیدشلا  فینعلا )  ) .اـهتقاس يا  باحـسلا 
برقا یف  .ربدت و  ددرت و ال  نع  نکی  مل  اذا  هاجف  يا  هتلف  رمالا  كاذ  ناک  لاقی  حاحصلا  یف  حتفلاب ، هتلفلا )  ) .هدشب هلماع  هب و  قفری 

حات حیتا )  ) .هتلف رکب  یبا  هعیب  تناک  لاقی : لاق : اعیرـس ، تلتفا  هناک  یتح  ربدت  ددرت و ال  ریغ  نم  هاجف  يا  هتلف  رمالا  ثدح  دراوملا :
لاق .حاحـصلا  یف  هلاق  هل ، هردق  يا  یـشلا ء  هل  هللا  حاتا  ییهت ء و  هل و  ردق  یـشلا ء  هل  حـیتا  رـصن و  باب  نم  احوت  حوتی  یـشلا ء  هل 

هسامحلا 33 و  ) هسامحلا تایبا  نم  وه  اـهلابن و  بولقلا  تارغل  حاـتت  هلجر  فشرح  لـیخلا  روحن  تحت  و  یناـبهنلا : میکح  نب  فینا 
هللا ناوضر  یـضرلا  طخ  نا  رکذ  دق  و  یلزتعملا : حراشلا  لضافلا  لاق  نیهرکتـسم )  ) .هراغلا بولقلل  ردقت  مهلابن  ناب  مهفـصو  ( 209
ءاج دق  هارکتسالا  لوقا : .یهتنا  .هتهرک  ینعمب  یشلا ء  تهرکتـسا  ءاج  دق  ناک  نا  بوصا و  نسحا و  حتفلا  ءارلا و  نیهرکتـسم  هیلع 

ام يا  .هیلع  اوهرکتـسا  ام  ءاطخلا و  یتما  نع  عفر  ثیدح  لوالا  نم  اهیرک و  هنادـجو  یـشلا ء و  دـع  ینعمب  ءاج  امک  هارکالا  ینعمب 
یلع ههرکا  مجاعملا : یف  اولاق  .دحاو و  رابجالا  هارکالا و  نیهرکملا و  ینعمب  ناکل  ءارلا  حتفب  نیهرکتسملا  يرق ء  ولف  .هیلع  اوهرکا 
دحاو ینعمب  ذـئنیح  نیربجملا  هنـال و  رارکتلا  مزلل  حـتفلاب  يرق ء  ولف  ههرکا  رمـالا  یلع  هربـجا  اولاـق  اذـک  و  ارهق ، هیلع  هلمح  رمـالا :

يا یشلا ء  تهرکتـسا  لاقی : هدنراد  دنـسپان  شوخان و  يا  هراکلا  ینعمب  رـسکلاب  هرکتـسملا  .یـضرلا و  هراتخا  امک  نیعتم  رـسکلاف 
شوخان و  نتـشاد ، يراک  رب  متـس  تساوخانب و  هارکتـسا : برعلا : هغل  یف  برالا  یهتنم  یف  و  حراشلا ، لضافلا  هیلا  راشا  امک  هتهرک 

هرجهلا رادب  دارملا  نا  هللا  همحر  يدنوارلا  نم  لوقنملا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هنیدم  هرجهلا  رادب  دارملا  .ندرمش و 
نال هللا  همحر  هملق  نایغط  نم  وه  امنا  ادـج و  بیجع  اذـه  و  لوقا : .اـهیلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  رجاـه  یتلا  هفوکلا  اـنهه 
نیح مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لجرملا  شیج  تشاج  اـهلهاب و  تعلق  دـق  هنیدـملا  ناـب  هفوکلا  لـها  ربخا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

مهربخی مهیلا  بتکی  فیکف  دـعب  اهیف  مقی  مل  هفوکلا و  یلا  لصی  مل  هفوکلا و  نع  ادـیعب  راق  يذ  یف  الزان  ناک  مهیلا  باـتکلا  بتک 
فعـض یفخی  و ال  لوقا : .اهدالب  مالـسالا و  راد  هرجهلا  رادب  دیری  نا  لمتحی  لیق : .هلاطالا و  یف  هدئاع  رهاظ ال  اذـه  مهـسفنا و  نع 
تعلق  ) .الا تسیل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هنیدم  هنیدملا  نم  دارملا  نا  حرـشلا  یف  حضتیـس  هفلکت و  لامتحالا و  اده 

.نطوتسمب و سیل  يا  مضلاب  هعلق  لزنم  اذه  حاحصلا ، یف  امک  مهلوق  هنم  مهناطیتسال و  حلـصی  مل  اذا  هلهاب  لزنملا  علق  لاقی  اهلهاب )
هدـئاز ءابلا  لاقی : وا  یفخی ، اـمک ال  دارملل  دـکآ  نوکیف  عم  ینعمب  نیعـضوملا  یف  ءاـبلا  نوکت  نیلوهجم و  نـالعفلا  ءرقی  نا  نکمی 

وا هلصا  نم  هعزتنا  اذا  هعلق  لاقی  هسفنب  دعتم  علقلا  نال  ادیهش ) هللااب  یفک  و  : ) یلاعت هلوقک  نیعضوملا  الک  یف  مولعم  لعفلا  دیکاتلل و 
اورقتـسی مل  اهنم و  اوجرخ  اهوقراف و  مهنا  يا  اهب  اوعلق  اذـک  هنم و  مهتجرخا  اهلها و  تقراف  هنیدـملا  نا  دارملا  هعـضوم و  نع  هلوح 
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راصنالا و ههبج  نوکی  نا  نکمی  بارعالا : .هردابملا  نم  رما  اوعراس  يا  اورداـب )  ) .لـعفم نزو  یلع  هلآ  مسا  ردـقلا  لـجرملا :)  ) .هیف
نایب اونعط ) سانلا  نا   ) .لکلا نم  لکلا  وا  لـکلا  نم  ضعبلا  لدـب  نیلدـب  اـنوکی  نا  نکمی  اـمک  هفوکلا  لـهال  نیتفـص  برعلا  ماـنس 

هل نیتفص  هباتع  لقا  هباتعتسا و  رثکا  اتلمج  نوکت  نا  نکمی  و  لجرلل ، هفـص  الحم  بوصنم  رقتـسم  فرظ  نیرجاهملا ) نم   ) .رابخالل
عراضملا لوقن : انال  هیلاحلا ؟ واولاب  تای  مل  ملف  لاقی : .تنک ال  ریمـضل  نـالاح  نیتلمجلا  نا  رهاـظلا  نکلو  هرکن ، هلمجلا  نـال  اـضیا 

ههبـشا و ام  کلذک  لعافلا و  مسا  لخدت  واولا ال  ینعملا و  هنزلا و  یف  لعافلا  مسا  هبـشی  هنال  واولاب  نرتقی  دق ال  نم  درجملا  تبثملا 
نوکت هیف و ال  رتتـسملا  ننمت  لعاف  نم  لاح  رثکتـست  هلمجف  رثکتـست ) ننمت  ـال  و   ) یلاـعت هلوق  نازو  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نوکی 

نم لدب  امهریـس  نوها  ضعب : لاق  تلخ  واولا  نم  اریمـض و  توح  تبث  عراضمب  ءدب  تاذ  .کلام و  نبال  هیفلالا  یف  واولاب و  هنرتقم 
بهذ ام  نا  باوصلا  تلق : .یلوالا  یلع  فطع  اهنال  فینعلا  امهئادـح  قفرا  یف  مـالکلا  اذـک  ناـک و  ربخ  فیجولا  ریبزلا و  هحلط و 

هیناـثلا و هلمجلا  یف  مکحلا  اذـک  ناـک و  ربخ  فیجولا  هیف  امهریـس  نوها  هلمج  نوها و  ربخ  فیجولا  نـال  مه  ضعبلا و  کـلذ  هیلا 
فیجو ریـسلا  نال  کلذک  سیل  الثم و  فیجو  هحلط  لاقی  نا  هحلط  ریبزلا و  یلع  هلمح  حصل  ناک  ربخ  ناک  ول  فیجولا  نال  کلذ 

نم  ) .لمجلا بیکرت  لدـبلا و  ماکحاب  فراعلا  یلع  یفخت  يرخا ال  بئاعم  هیف  نا  یلع  لـبالا ، ریـس  نم  عون  فیجولا  نا  تیرد  اـمل 
مسالا یلع  مدق  ناک  ربخ  هیف  و  يزاجم ، همـسا  ثینات  نال  تناک  لقی  مل  ناک و  مسا  هتلف  .فورظلا و  هعـسل  مدق  هتلفب  قلعتی  هشئاع )

امل سانلا  نا  يا  نامثع ، موقلا  لتق  ببس  ءدبم  نایب  انه  یلا  سانلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نم  نال  بیبستلل  ءافلا  حیتاف ) : ) فرظ هنال 
نال يرکذلا  بیترتلل  هولتقف )  ) یف ءافلا  و  هیلع .) یـضقف  یـسوم  هزکوف   ) یلاعت هلوق  نازو  یلع  هولتقف  موق  هل  ردـقف  هیلع و …  اونعط 

ماقملا و  هرهج ) هللا  انرا  اولاقف  کلذ  نم  ربکا  یـسوم  اولاـس  دـقف  : ) یلاـعت هلوق  وحن  لـمجملا  یلع  لـصفملا  فطع  یف  هعوقو  رثکا 
رمالا ناک  اذا  ریدـقتلا : هحیـصف و  اوعرـساف )  ) یف ءافلا  و  هربقاف .) هتاما  : ) یلاعت هلوق  وحن  بیقعتلل  نوکت  نا  نکمی  .اـضیا و  کلذـک 

دنع هفوکلا  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک يذـلا  باتکلا  کلذ  لقن  دـق  يرخا  هروص  یلع  باتکلا  لـقن  .ها  .اوعرـساف  اذـک  یلا  رجنا 
یف هرـس  سدق  دیفملا  لجالا  خیـشلا  لمجلا  ضعب  یف  جهنلا  یف  امم  هبیرق  يرخا  هروص  یلع  هرـصبلا  یلا  هنیدـملا  نم  مهیلا  هریـسم 
نب یلع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  .هتروص  هذـه  و  فجنلا ) عـبط  ص 116   ) هرصبلا برح  یف  هرـصنلا  وا  لمجلاب ، مجرتملا  هباتک 
نم الجر  تنکف  هیلع  اونعط  سانلا  نا  مکل : نایعلاک  هرما  نوکی  یتح  نامثع  رما  نم  مکربخا  یناف  دـعب  اما  هفوکلا  لها  یلا  بلاـطیبا 

متفرع ام  هلتق  هشئاع و  رما  نم  ناک  دق  فیجرلا و  امهریـس  نوها  ریبزلا  هحلط و  ناک  هب و  یقـشا  هرکا و  هبتع و  هعم  رهظا  نیرجاهملا 
مث یلبق  ناک  نم  هب  اعیاب  ام  یلع  ینعیاـب  نم  لوا  ریبزلا  هحلط و  ناـک  نیراـتخم و  نیعئاـط  نیرکنتـسم  ریغ  یناـعیاب  ساـنلا  هلتق  اـملف 
یلا راسف  هنتف  اهناذـختی  اهتیب  نم  هشئاع  اجرخا  برحلا و  یف  اـنذا  دـهعلا و  اـضقنف  هرمعلا  نادـیری  اـنوکی  مل  هرمعلا و  یف  ینانذاتـسا 

تثعب دق  کش و  یـسفن  یف  مهلتاق و  ام  هللا  هلوسر و  هللا و  نوبیجت  امنا  نوبیجت  يایا  يرمعل  مکعم و  مهیلا  ریـسلا  ترتخا  هرـصبلا و 
همامالا و یف  يرونیدلا  باتکلا  لقن  و  لوقا : .مالـسلا  مکب و  ینظ  دنع  اونوکف  مکل  نیرفنتـسم  اسیق  ارامع و  نسحلا و  يدـلو  مکیلا 

اهمقن امم  نامثع  اهثدـحا  یتلا  ثادـحالا  رکذـن  نا  ماقملا  یف  يرحلا  اـمنا  ینعملا : رصم 1377 ه ) عبط  ج 1  ص 66   ) اضیا هسیـسلا 
يربـطلا و نع  اـنهه  اـهنم  هفئاـط  رکذـنف  هثادـحا  اـما  لـمجلا  هنتف  عوقو  هلع  هعبتت  مث  هلتق  ببـس  تراـص  هیلع و  اوـنعط  هنم و  ساـنلا 

لاملا نم  هنزاخ  دـنع  ناک  لـتق  موی  ناـمثع  نا  هبتع  نب  هللادـبع  رکذ  - 1 بهذـلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  .امهریغ  يدوعـسملا و 
ارثک و الیخ  فلخ  راـنید و  فلا  هاـم  اـمهریغ  نینح و  يرقلا و  يداوب  هعایـض  همیق  مهرد و  فلا  فلا  راـنید و  فلا  هاـم  نوسمخ و 
رـصمب و ارود  اضیا  ینتبا  هرـصبلاب و  هراد  ینب  ماوعلا  نب  ریبزلا  مهنم  رودـلا  عایـضلا و  هباحـصا  نم  هعاـمج  هماـیا  یف  ینتقا  .البا 2 -

فلا نیـسمخ  هتافو  دـعب  ریبزلا  لام  غلب  .هیاغلا و  هذـه  یلا  لوهجم  ریغ  مولعمف  هعایـض  هرود و  نم  رکذ  ام  هیردکنـسالا و  هفوکلا و 
یمیتلا هللادیبع  نب  هحلط  کلذک  و  .راصمالا 3 - نم  انرکذ  ثیحب  اططخ  هما و  فلا  دـبع و  فلا  سرف و  فلا  ریبزلا  فلخ  راـنید و 
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هیحانب کلذ و  نم  رثکا  لیق  راـنید و  فلا  موی  لـک  قارعلا  نم  هتلغ  تناـکو  نیتحلطلا  رادـب  ساـنکلاب  هفورعملا  هفوکلاـب  هراد  ینتبا 
ینتبا يرهزلا  فوع  نب  نامحرلادـبع  کلذـک  و  .جاسلا 4 - صجلا و  رجالاب و  اهانب  هنیدـملاب و  هراد  دیـشو  .اـنرکذ  اـمم  رثکا  هارس 

.افلا نینامث  هعبرا و  هلام  نمث  عبر  هتافو  دعب  غلب  منغلا و  نم  فالآ  هرشع  و  فلا …  هل  سرف و  هام  هطبرم  یلع  ناک  اهعـسو و  هراد و 
بیسملا نب  دیعس  رکذ  دق  و  .تافرش 6 - اهالعا  لعج  اهئاضف و  عسو  اهکمـس و  عفرف  قیقعلاب  هراد  صاقو  یبا  نب  دعـس  ینتبا  و  - 5

فلا هام  همیقب  عایـضلا  لاومالا و  نم  فلخ  ام  ریغ  سووفلاب  رـسکی  ناک  ام  هضفلا  بهذلا و  نم  فلخ  تام  نیح  تباث  نب  دـیز  نا 
اهلعج تافرـش و  اهالعا  لعج  هنیدـملا و  نم  لاـیما  یلع  فرجلاـب  فورعملا  عضوملا  یف  هنیدـملاب  هراد  دادـقملا  ینتبا  و  .رانید 7 -

نم کلذ  ریغ  تاراقع و  سانلا و  یلع  اـنوید  راـنید و  فلا  هامـسمخ  فلخ  هیما و  نب  یلعی  تاـم  و  .نطابلا 8 - رهاظلا و  هصـصجم 
مل همایا و  یف  لاومالا  نم  کلمت  نمیف  هفـصو  رثکی  هرکذ و  عستی  باب  اذـه  و  يدوعمـسلا : لاق  مث  .رانید  فلا  هاـم  هتمیق  اـم  هکرتلا 

هنیدملا یلا  هئیجم  هباهذ و  یف  قفناف  رمع  جـح  هنیب و  هقیرط  هحـضاو و  هداج  تناک  لب  باطخلا  نب  رمع  رـصع  یف  کلذ  لثم  نکی 
یف کلذ  صاقو و  نبا  نب  دعس  مهریما  سانلا  اکش  دقل  .اذه و  انرفس  یف  انتقفن  یف  انفرسا  دقل  هللا : دبع  هدلول  لاق  ارانید و  رشع  هتس 
یف مهعمج  هفوکلا و  رصق  باب  هیلع  قرخف  لهـشالا  دبع  ینب  فیلح  يراصنالا  هملـسم  نب  دمحم  رمع  ثعبف  نیرـشع  يدحا و  هنس 

فینح نبا  نامثع  رغثلا و  یلع  رـسای  نب  رامع  هفوکلا  یلا  ثعب  هلزعف و  ضعب  هئاـس  مهـضعب و  هدـمحف  هنع  مهلاـسی  هفوکلا  دـجاسم 
هاش موی  لک  یف  مهل  ضرف  نیدـلا و  یف  مههقفی  نآرقلا و  سانلا  ملعی  نا  هرما  لاملا و  تیب  یلع  دوعـسم  نب  هللادـبع  جارخلا و  یلع 
وه نیا  انرکذ و  نمم  رمع  نیاف  فینح  نب  نامثع  دوعسم و  نب  هللادبع  نیب  رخالا  رطشلا  رـسای و  نب  رامعل  اهطقاوس  اهرطـش و  لعجف 

هدـع یه  یتلا  همیظعلا  لاومالاب  هتیب  لها  رثوی  ناـک  هنا  کـلذ  نم  و  يدـهلا : ملع  یـضترملا  فیرـشلل  یفاـشلا  یف  و  انفـصو ؟ نمع 
حتف یلع  فلا  هاـم  ناورم  یطعا  راـنید و  فـلا  هاـمعبرا  هتاـنب  مهجوز  شیرق  نم  سفنا  هعبرا  یلا  عـفد  هنا  يور  اـم  وـحن  نیملـسملل 

دعابالا راثیا  قاقحتـسالا و  ردقب  سانلا  یلع  همـسقلا  یف  مدقت  نم  هریـس  فالخب  اذه  کلذ و  ریغ  هیقیرفا و  سمخ  يوری  هیقیرفا و 
اما و  یفاشلا :- یف  يدهلا  ملع  هنع  لقن  امک  لاق - هنم ) هراذـتعا  کلذ و  نع  ینغملا  یف  رابجلادـبع  یـضاقلا  باوج   ) .براقالا یلع 

کلذ لمتحا  اذا  هلام و  نم  مهاطعا  امنا  نوکی  نا  عنتمی  الف  لاومالا  ریثک  راسیلا  میظع  ناک  دـقف  لاومالاب  هتیب  لها  هراثیا  نم  هورکذ 
لکل رانید  فلا  هام  هتانب  مهجوز  شیرق  نم  رفن  هثالث  یلا  هعفد  نم  يور  يذـلا  نا  یلع  یبا  نع  یکح  هحـصلا و  یلع  هلمح  بجو 

نم یطعا  نوکی  نا  عنتمی  ناکل ال  کلذ  حـص  ول  لاملا و  تیب  نم  کلذ  مهاطعا  هنا  یف  حـصت  هیاور  هلاـم و ال  نم  وه  اـمنا  دـحاو 
یلع یبا  نع  یـضاقلا  یکح  مث  لاق : .هریغ  ضرقی  نا  هلامک  کلذ  لعفی  نا  هجاحلا  دنع  مامالل  نال  هلام  نم  هضوع  دریل  لاملا  تیب 

دصقی نم  هیوری  امنا  هلوبق و  بجوی  هجو  یلع  لوقنم  ظوفحمب و ال  سیل  ناورم  یلا  تحتف  امل  هیقیرفا  سمخ  هعفد  نم  يور  ام  نا 
هیلع و هللا  حـتفف  شیجلا  یف  ناورم  هعم  رحبلا و  ازغ  اـمل  خرـس  یبا  نبا  نا  طاـیخلا  نیـسحلا  یبا  نـع  یکح  .ناـمثع و  یلع  عینـشتلا 

بولق تناک  دـق  حـتفلاب و  اریـشب  نامثع  یلع  مدـق  مث  اهرثکا  هاطعا  فلا و  هامب  حرـس  یبا  نم  سمخلا  ناورم  يورتشا  همینغ  اومنغ 
کلذ لثم  یف  ابیغرت  کلذ  لعف  ماـمالل  لاـملا و  نم  هیلع  یقب  هلاـم  هل  بهی  نا  ناـمثع  يارف  شیجلا  کـلذ  رماـب  تقلعت  نیملـسملا 
هاطعا امیف  رکذ  هب و  قلعتلل  هجو  الف  اهیف  هنم  دـحا  اربتی  مل  هتماما و  نم  یلوالا  هنـسلا  یف  ناک  هنم  عینـصلا  اذـه  لاـق و  لاـق : .رومـالا 

هعاطقا یف  رکذ  .احالص و  هآر  اذا  مامالا  یف  هلثم  عنتمی  مهتجاحل و ال  مهلصو  هنا  هبراقال 

اهحالـصاب و موقی  نمم  اهیف  دـبال  هنا  نوملعی  تاهج و  نم  اهل  کلام  عایـضلا ال  مهیدـیا  یف  لصحت  دـق  همئالا  نا  عئاطقلا  هیما  ینب 
ملعی ام  بسحب  ضعب  یلع  اضعب  دـیزی  نا  اضیا  هل  هب و  موقی  نم  یلا  کلذ  فرـصی  نا  هل  قحلا و  نم  بجی  ام  اهنع  يدویف  اهترامع 

ام باوج  یف  هلوق  اماف  یفاشلا : یف  لاق  یضاقلا ) یلع  يدهلا  ملع  فیرشلا  ضارتعا   ) .داهتجالا کلذ  قیرط  فلاتلا و  حالصلا و  نم 
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هنا لجرلا  حرـص  دـق  کلذ و  فالخب  هیاورلاف  هلام ، نم  مهاطعا  امنا  نوکی  نا  عنتمی  هنا ال  لاومـالاب  هتیب  لـها  هراـثیا  نم  هنع  لاـسی 
نم ایاطعلا  هذـه  نا  لاق  رذـعلا و ال  نم  برـضلا  اذـهب  هنم  رذـتعی  مل  کلذ  یلع  فقو  امل  همحرل و  هلـص  لاملا  تیب  نم  یطعی  ناک 
اناک رمع  رکبابا و  نا  لوقی  نامثع  تعمـس  لاق : هنا  هبتع  نب  روسیملا  نع  هدانـساب  يدقاولا  يور  دـق  .هیف و  دـحال  ضرتعا  یلام و ال 

هللادیبع نب  دایز  هترضحب  ناک  هنا  هنع  يور  .یمحر و  هلص  هیف  تلوان  ینا  اهماحرا و  يوذ  امهـسفنا و  فلظ  لاملا  اذه  یف  نالوانتی 
هدـلو هلها و  نیب  همـسقی  ناـمثع  لـعجف  هرـصبلا  نم  میظع  لاـمب  یـسوموبا  ثعب  دـق  یفقثلا و  هدـلک  نـب  ثراـحلا  یلوـم  ثراـحلا 

هللا هجو  ءاغتبا  هماحرا  يوذ  هلها و  عنمی  ناک  رمع  ناف  کبت  ال  لاقف : لاملاب  هعینص  نم  يار  امل  اعومد  دایز  انیع  تضافف  فاحصلاب 
: لاق هدانـساب  يدقاولا  يور  .هفلتخم و  ظافلاب  قرط  هدـع  نم  هنع  ینعملا  اذـه  يور  دـق  .هللا و  هجو  ءاغتبا  یتبارق  یلها و  یطعا  انا  و 

انمدق دقف  نامثع  مع  نبا  اذه  ثرحلا  ناک  لوقا : .صاعلا  یبا  نب  مکحلا  نب  ثرحلل  اهبهوف  نامثع  یلع  هقدصلا  لها  نم  لبا  تمدق 
اهبهوف فلا  هامثالث  تغلبف  هعاضق  تاقدـص  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  یلو  هنا  اضیا  يور  و  لاق : .همع  ناـک  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  نا 

یلع هملکف  فلا  هام  صاعلا  یبا  نبا  دیعس  هئاطعا  نامثع  یلع  اورکنا  سانلا  نا  اعیمج  يدقاولا  فنخموبا و  يور  .اهب و  هاتا  نیح  هل 
هبارق و رمع  رکب و  یبال  ناک  اما  اولاقف : امحر ، هبارق و  یل  نا  لاقف : کلذ  یف  نامحرلادبع  دعس و  هحلط و  ریبزلا و  و  مالـسلا ) هیلع  )

نم انیلا  بحا  هللا  امهیدهف و  اولاق : .یتبارق  ءاطع  یف  بستحا  انا  امهتبارق و  عنم  یف  نابـستحی  اناک  رمع  رکبابا و  نا  لاقف : محر ؟ ووذ 
هللادبعل رما  هعم  سان  هکم و  نم  صیعلا  یبا  نب  دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللادـبع  نامثع  یلع  مدـق  امل  هنا  فنخموبا  يور  دـق  .کیدـه و 

در هرثکتـساف و  لاملا  تیب  نزاخ  ناـک  مقرـالا و  نب  هللادـبع  یلع  کلذـب  کـصف  فلا  هاـم  موقلا  نم  دـحاو  لـکل  فلا و  هاـمثالثب 
هل لاقف  موقلا ، یلا  لاملا  عفدـی  نا  مقرالا  نبا  عنتما  کلذ و  یباف  نید  باتک  کلذـب  بتکی  نا  نامثع  لاـس  هنا  لاـقی : هب و  کـصلا 
هللا کمالغ و  کنزاخ  امنا  نیملـسملل و  انزاخ  ینارا  تنک  مقرالا : نبا  لاقف  تلعف ؟ ام  یلع  کلمح  امف  انل  نزاخ  امنا  اـمنا  ناـمثع :

يور .هالوم و  لئان  یلا  نامثع  اهعفدـف  نامثع  یلا  اهاقلا  لب  لاقی : ربنملا و  یلع  اهقلعف  حـیتافملاب  ءاجف  ادـبا  لاملا  تیب  کـل  یلا  ـال 
املف مهرد  فلا  هامثالث  لعفلا  اذه  بیقع  یف  مقرالا  نب  هللادبع  یلا  لاملا  تیب  نم  لمحی  نا  تباث  نب  دـیز  رما  نامثع  نا  يدـقاولا :

قرفف هجاح  تاذ  محر  وذ  کل  هراجتلا و  نع  كانلغـش  دق  انا  لوقی  کیلا  لسرا  نینموملاریما  نا  دمحمابا  ای  هل : لاق  هیلع  اهب  لخد 
اذه ناک  نئل  هللا  نامثع و  ینبیثی  نال  المع  ام  هجاح و  هیلا  یلام  مقرالا : نب  هللادـبع  لاقف  کلایع ، یلع  هب  نعتـسا  مهیف و  لاملا  اذـه 

ام ائیـش و  هلام  نم  هارزا  نا  بحا  ام  نامثع  لام  نم  ناک  نئل  و  مهرد ، فلا  هامثالث  یطعا  نا  یطعا  ردـق  غلب  ام  نیملـسملا  لاـم  نم 
قیرط یلع  کلذ  نوکی  نا  زاجل  لاملا  تیب  نم  مهاطعا  هنا  حـصول   ) هلوق اما  .هیلع و  هبنی  هیلا و  راشی  نا  نم  حـضوا  رومالا  هذـه  یف 

نم هبراقا  ءاطعا  هباحصلا  هوجو  هلع  مقن  امل  بجی ظ )  ) بحی ناک  دق  هورکذ و  ام  فلاخی  الوا  تایاورلا  نال  یشب ء  سیلف  ضرقلا )
سیل هنا  یلع  .یمحر  هب  لصا  یننا  نم  هرکذ  مدـقت  ام  لوقی  هضوع و ال  درا  انا  ضرقلا و  لیبس  یلع  اذـه  مهل : لوقی  نا  لاـملا  تیب 

نم نونکمتی  هقاف ال  هلخ و  دس  یفوا  اهعفن  مهیلع  دوعی  همهم  نیملسملل  هحصم  یف  فرـصنی  ام  الا  لاملا  تیب  نم  ضرتقی  نا  مامالل 
یبا نع  ایکاح  هلوق  اماف  .کلذ  زیجی  دحا  الف  مهقاسف  هیما و  ینب  یفرتم  هیف  حرمی  حدـتنیل و  لاملا  ضرتقی  نا  اماف  اهعم  رمالاب  مایقلا 

يرورـضلا و يرجم  يرجی  کلذب  ملعلا  نال  لطابلاب  هنم  للعتف  لوقنم ) ظوفحمب و ال  سیل  ناورم  یلا  هیقیرفا  سمخ  هعفد  نا   ) یلع
هماسا نع  يدقاولا  يور  دق  .هرئاظن و  ملعی  امک  کش  هیف  ضرتعی  هجو ال  یلع  کلذ  ملع  رابخالا  ارق  نم  و  هرئاسب ، مدـقت  ام  يرجم 

یبا نب  دعـس  نب  هللادـبع  باصاف  هیقیرفا  نیرـشع  عبـس و  هنـس  نامثع  انازغا  لاق : ریبزلا  نب  هللادـبع  نع  ریبزلا  یلوم  عفان  نع  دـیز  نب 
ءاطعا یلا  زواجتی  سمخلا و  یلع  هدایزلا  نمـضتی  يرت  امک  اذـه  مئانغلا و  کلت  مکحلا  نب  ناورم  نامثع  یطعاف  هلیلج  مئانغ  حرس 

هماعط و یلا  سانلا  یعد  هنیدملاب  هراد  ناورم  ینب  امل  تلاق : روسیملا  تنب  رکب  ما  نع  رفعج ، نب  هللادبع  نع  يدـقاولا  يور  .لکلا و 
لاـقف هقوف ، اـمف  اـمهرد  نیملـسملا  لاـم  نم  هذـه  يراد  یف  تقفنا  اـم  هللا  و  مهثدـحی : وه  ناورم و  لاـقف  هاـعد  نمم  روسیملا  ناـک 
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القث انفخا  اـناوعا و  اـقیقر و  ـالام و  اـنلقال  کـنا  هیقیرفا و  اـنعم  توزغ  دـقل  کـل  اریخ  ناـک  تکـس  کـماعط و  تلکا  ول  روسیملا :
نا فنخم  یبا  نع  هیبا  نع  یبلکلا  يور  .نیملـسملا و  لاوما  تذـخاف  تاقدـصلا  یلع  تلمع  هیقیرفا و  سمخ  کمع  نبا  كاطعاف 
وه هنیعب  اذـه  و  نامثع ، یلع  کلذ  سانلا  رکناف  هل  اهبهوف  نامثع  ملک  رانید و  فلا  هامب  وا  فلا  یتاـمب  هیقیرفا  سمخ  عاـتبا  ناورم 
ام نمث  ناورمل  بهی  نا  نامثع  يارف  شیجلا  کلذ  رماب  تقلعت  نمیلـسملا  بولق  ناب  رذـتعا  طایخلا و  نیـسحلاوبا  هب  فرتعا  يذـلا 

اذه یف  رابخالا  نم  هانیور  يذـلا  نال  یـشب ء  سیل  راذـتعالا  اذـه  و  بیغرتلا ، لیبس  یلع  حـتفلاب  اریـشب  هئاج  امل  سمخلا  نم  هعاتبا 
زاج امل  اوعدا  امک  حتفلاب  اریـشب  یتا  ول  هتلـصب و  وه  ادتبا  وا  هکرتف  هیلع  کلذ  كرت  هلاس  هنا  یـضتقی  امنا  هراشبلا و  نم  لاخ  بابلا 
یف داهتجا  رانید و ال  فلا  یتام  اهب  ریـشبلا  غلبی  نا  قحـستی  هراشبلا ال  کلت  نیملـسملا و  یلع  هدئاعلا  همینغلا  سمخ  هیلع  كرتی  نا 

و اهب ، ریـشبلا  یلا  همینغلا  لصا  عفد  یلا  داهتجالا  يدوی  نا  زوج  نم  هلثم و  یلا  داهتجالا  يدوی  نا  زوج  نم  نیب  قرف  اذـه و ال  لـثم 
: هلوق اما  .برغلا و  قرشلا و  یف  نیملـسملا  لاوما  عیمج  ریـشبلا  اذه  ءاطعا  زاوج  یلا  داهتجالا  يدوی  نا  زاوج  مزلا  کلذ  بکترا  نم 

همع ینب  لصو  هنا  : ) هلوق اماف  .یـصقتسم  هیف  مالکلا  یـضم  دـقف  هنم ) دـحا  ءربتی  مل  هماـیا و  نم  یلوـالا  هنـسلا  یف  کـلذ  لـعف  هنا  )
ریسایملا و مهنم  لصی  ناک  هنا  هلخلا و  هجاحلا و  هیضتقی  امم  رثکا  تناک  مهل  هتالص  نا  انیب  دقف  احالص ) کلذ  یف  يار  مهتجاحل و 
، هبراقا یلع  وا  نیملسملا  یلع  ادئاع  نوکی  نا  نم  ولخی  هآر ال  هنا  معز  يذلا ، حالصلا  مث  هریثکلا ، عایضلا  هعـساولا و  لاوحالا  يوذ 

یبا نب  مکحلا  رانید و  فلا  یتام  ناورم  ءاـطعا  یف  نیملـسملا  نم  داـحال  حالـص  ـال  هنا  هرورـض  مولعمف  نیملـسملا  یلع  ناـک  ناـف 
هیاغ کـلذ  یف  نیملـسملا  یلع  لـب  روکذـم ، وه  نمم  کـلذ  ریغ  یلا  مهرد  فلا  هاـمثالث  دیـسا  نبا  مهرد و  فلا  هاـمثالث  صاـعلا 

.نیملسملا هب  رـضی  امب  مهعفنی  نیملـسملارما و  داسفب  هبراقا  رما  حلـصی  نا  هل  سیلف  براقالا  یلع  دئاعلا  حالـصلا  دارا  نا  و  ررـضلا ،
یلا اهملسف  اهل  رماع  ابارخ ال  تناک  هنال  نیملـسملا  یلع  دوعی  هحلـصمل  اهایا  مهعطقا  امنا  هیما  ینب  اهعطقا  یتلا  عئاطقلا  نا   ) هلوق اماف 

هنوعملا هلـصلا و  لیبس  یلع  عئاطقلا  هذـه  نکی  مل  هرکذ و  اـم  یلع  رمـالا  ناـک  ول  هنا  هیف  اـم  لواـف  اـهیف ) قحلا  يدوی  اـهرمعی و  نم 
.هثادحا نم  هیلع  هوفقاو  ام  هلمج  یف  هیلع  هنوفقاوی  هبلاثم و ال  نم  کلذ  نودعی  اوناکل ال  نیرـضاحلا و  یلع  کلذ  یفخ  امل  هبراقال 

نم يور  ام  فالخب  مهل  هباوج  نوکی  نا  کلذ  اولعف  ول  بجی  ناک  مث 

مهل و یتالـص  هلمج  نم  کلذ  اودـعی  یتح  یتبارق  یلع  هدـئاع  عئاطقلا  هذـه  یف  هعفنم  يا  و  مهل : لوقی  نا  بجی  ناک  هنـال  هباوج ،
تمدـقت ام  لوقی  نا  بجی  ناک  ام  مهعافتنا و  نم  رثکا  مهب  عفتنی  نیذـلا  هرکـالا  هلزنمب  اـهیف  مهتلعج  اـمنا  و  مهیلا ؟ عفاـنملا  لاـصیا 

.هورکذ يذلا  ینعملا  نم  لاخ  وه  امم  کلذ  ریغ  یلا  یمحرل  هلصلا  لیبس  یلع  کلذ  نا  یتبارق و  ءاطعا  یف  بستحم  ینا  نم  هتیاور 
نا هلیصفت  .همد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رده  ام  دعب  هتفالخ  لبق  دعس  نب  هللادبعب  لعف  ام  هحداوق  نم  و  لوقا : .یهتنا 

رجاه حتفلا و  لبق  ملـسا  نامثع  هما  تعـضرا  هعاضرلا  نم  نافع  نب  نامثع  وخا  وه  ییحیابا و  ینکی  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع 
راص اکرشم و  دترا  مث  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  یحولا  بتکی  ناک  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا 
لک معن  لوقیف  میکح  میلع  وا  لوقاف  میکح  زیزع  یلع  یلمی  ناک  دیرا  ثیح  ادـمحم  فرـصا  تنک  ینا  مهل : لاقف  هکمب  شیرق  یلا 
ول هبابـص و  نب  سیقم  لـطخ و  نب  هللادـبع  لـتق  هلتقب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  حـتفلا  موی  ناـک  اـملف  باوـص 

هلآو و هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  هب  یتا  یتح  نامثع  هبیغف  نافع  نب  نامثع  یلا  دعـس  نب  هللادبع  رفف  هبعکلا  راتـسا  تحت  اودجو 
نامثع فرصنا  اماف  معن  لاق : مث  الیوط  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تمـصف  هل  هنماتـساف  هکم  لها  نامطا  ام  دعب  ملس )

الهف راصنالا : نم  لجر  لاقف  هقنع  برضیف  مکضعب  هیلا  موقیل  الا  تمص  ام  هلوح : نمل  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 
ریـسفت یف  ضیفلل  یفاصلا  یف  .هباغلا و  دـسا  یف  هلاق  نیعالا ، هنئاخ  هل  نوکی  نا  یغبنی  یبنلا ال  نا  لاـقف : هللا ؟ لوسر  اـی  یلا  تاـموا 
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ام لثم  لزناس  لاق  نم  یش ء و  هیلا  حوی  مل  یلا و  یحوا  لاق  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و  : ) یلاعت هلوق  نمض  یف  نآرقلا 
هلمعتسا نامثع  ناک  يذلا  حرس  یبا  نبا  یف  هیالا  تلزن  مالـسلاامهیلع )  ) امهدحا نع  یـشایعلا  یفاکلا و  یف  ( 94 ماعنالا : ( ) هللا لزنا 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسرل  بتکی  ناک  همد و  رده  هکم  حتف  موی  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  نمم  وه  رـصم و  یلع 
(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هل  لوقیف  میکح  میلع  هللا  نا  بتک  میکح  زیزع  هللا  نا  لج  زع و  هللا  لزنا  اذاف  ملـس ) هلآ و  و 
هللا لزناف  یلع  ریغی  امف  هب  یجی ء  اـم  لـثم  یـسفن  نم  لوقـال  ینا  نیقفاـنملل  لوقی  حرـس  یبا  نبا  ناـک  میکح و  میلع  هللا  ناـف  اـهعد 

هعاضرلا نم  نامثع  اخا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یمقلا  .لزنا و  يذلا  هیف  یلاعت  كرابت و 
هیلمی ام  بتکف  هاعد  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  یحولا  لزنا  اذا  ناک  نسح و  طخ  هل  ناک  هنیدملا و  مدق  ملـسا و 

میلع و عیمس  بتکی  ریصب  عیمس  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  اذا  ناکف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیلع 
وه لوقی : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  ءاـیلا و  ءاـتلا و  نیب  قرفی  و  ریـصب ، بتکی  ریبخ  نولمعی  اـمب  هللا  و  لاـق : اذا 
اناف کلذ  یلع  رکنی  الف  لوقی  ام  لثم  لوقا  انا  لوقی  ام  دـمحم  يردـی  ام  هللا  و  شیرقل : لاـق  هکم و  یلا  عجر  ارفاـک و  دـتراف  دـحاو 
رما هکم  هللا  لوسر  حـتف  امل  هللا - لزنا  ام  لـثم  هلوق : یلا  يرتفا - نمم  ملظا  نم  و  کـلذ - یف  هیبن  یلع  هللا  لزناـف  لزنی  اـم  لـثم  لزنا 

لوسر تکسف  هنع  فعا  هللا  لوسر  ای  لاقف  دجسملا  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هدیب و  ذخا  دق  نامثع  هب  ءاجف  هلتقب 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  رم  اـملف  کـل  وه  لاـقف  داـعا  مث  تکـسف  داـعا  مث  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاقف  هلتقاف  یلا  ریـشت  نا  هللا  لوسر  ای  کیلا  ینیع  تناک  لجر  لاقف  هلتقیلف ؟ هآر  نم  لقا  ملا  هباحـصال :

هللا لوسر  ناک  و  قاحـسا : نبا  لاق  هیوبنلا : هریـسلا  یف  ماشه  نبا  لاق  .ءاقلطلا و  نم  ناکف  هراشالاب  نولتقی  ءایبنالا ال  نا  ملـس :) هلآ و 
دق هنا  الا  مهلتاق ، نم  اولتاقی ال  نا ال  هکم ، اولخدی  نا  مهرما  نیح  نیملـسملا  نم  هئارما  یلا  دهع  دـق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

لوسر رما  امنا  و  لاق : .يول  نب  رماع  ینب  وخا  دعس  نب  هللادبع  مهنم  هبعکلا  راتسا  تحت  اودجو  نا  مهلتقب و  رما  مهامـس  رفن  یف  دهع 
دتراف یحولا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  بتکی  ناـک  ملـسا و  ناـک  دـق  هنـال  هلتقب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  یتا  یتح  هبیغف  هعاضرلل  هاخا  ناک  نافع و  نب  نامثع  یلا  رفف  شیرق  یلا  اعجار  اکرـشم 
املف معن  لاق : مث  الیوط ، تمـص  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  اومعزف  هل ، نماتـساف  هکم  لها  سانلا و  نامطا  نا  دـعب 

برضیف مکضعب  هیلا  موقیل  تمـص  دقل  هباحـصا : نم  هلوح  نمل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  نامثع ، هنع  فرـصنا 
رمع هالوف  دـعب  ملـسا  مث  ماشه : نبا  لاق  .هراشالاب  لتقی  یبنلا ال  نا  لاق : هللا  لوسر  ای  یلا  تام  وا  الهف  راصنالا : نم  لجر  لاقف  هقنع 

هیـالا نمـض  نآرقلا  ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  یف  یـسربطلا  لاـق  .رمع و  دـعب  ناـفع  نب  ناـمثع  هـالو  مث  هلاـمعا  ضعب  باـطخلا  نب 
انقلخ دقل  و   ) موی تاذ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیلع  یلما  حرس  یبا  نبا  دعـس  نب  هللادبع  هب  دارملا  لیق : هروکذملا و 

نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  حرـس  یبا  نبا  ناسل  یلع  يرجف  رخآ ) اقلخ  هاناشنا  مث  یلاـعت - هلوق  یلا  نیط - نم  هلالـس  نم  نانـسالا 
دقلف ابذاک  ناک  نئل  هیلا و  یحوا  امک  یلا  یحوا  دقلف  اقداص  دـمحم  ناک  نئل  لاق : هللا و  ودـع  دـتراف  لزنا  اذـکه  لاق  هیلع و  هالماف 
ذخا دق  نامثع و  هب  ءاج  حتفلا  موی  ناک  املف  همد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رده  مالـسالا و  نع  دترا  لاق و  امک  تلق 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تکسف  هنع  فعا  هللا  لوسر  ای  لاقف : دجسملا  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هدیب و 
هآر نم  لقا  ملا  هباحصال : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  رم  املف  کل  وه  لاقف  تکسف  داعا  مث  تکـسف  داعا  مث  ملس )

نولتقی ءایبنالا ال  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف هلتقاف ، یلا  ریشت  نا  هللا  لوسر  ای  کیلا  ینیع  تناک  رشب : نب  دابع  لاقف  هلتقیلف ؟
ذختا هرهظ و  ءارو  هللا  باتک  ذبن  هنا  هتلمج  هدادترا و  ببـس  یف  فالتخالا  امنا  حرـس و  یبا  نبا  دادـترا  یف  مالک  ال  لوقا : .هراشالاب 
بتکی ریصب  عیمس  لاق : اذا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یف   ) هیاورلا نم  یفاصلا  یف  ضیفلا  هب  یتا  ام  نکلو  .ایرخس 
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هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  ءایلا و  ءاتلا و  نیب  قرفی  ریصب و  بتکی  ریبخ  نولمعی  امب  هللا  و  لاق : اذا  میلع و  عیمس  حرـس  یبا  نبا 
نآرقلا ظفحب  همامتها  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیانع  هدش  نال  ادج  هحیحـصب  تسیل  دحاو ) وه  لوقی  ملـس ) هلآ و 

نیب بوتکملا  فحـصملا  اذـه  نا  یف  اذـه  دـیعب  قینالا  قیقحتلا  یتایـس  کلذ و  لوبق  نع  اـنعنمی  رییغتلا  فیرحتلا و  نع  هتـسارح  و 
ناصقن و هدایز و  ریغ  نم  هنس  نیرشع  فین و  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع لزن  ام  عیمج  سانلا  نیب  نالا  لوادتملا  نیتفدلا 

رما یلاعت و  هللا  رماـب  ناـک  یفیقوت  فحـصملا  یف  وه  اـم  یلع  روسلا  بیترت  تاـیالا و  نم  روسلا  بیکرت  نا  فیرحت و  فیحـصت و 
یـضتقی بسانی و  هنا  یلع  لدی  هیآ  لک  ردـص  نا  یلع  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یحولا نیما 

زجعا يذـلا  هللا  باتک  امیـس  بدالا  نونف  مالکلا و  بیلاساب  فراعلا  یلع  یفخی  امک ال  اهریغ  قفاوی  اهماتخ و ال  یف  هصاخ  تاملک 
هب اورهجا  وا  لوقلا  اورسا  و  : ) یلاعت هلوق  نا  الثم  .تایآ  ثالث  رثوکلا  وحن  اهنم  هروس  ناک  نا  هلثم و  نایتاب  اوهوفتی  نا  نع  نیملاعلا 
وه وا و  رودصلا ، تاذـب  میکح  هنا  بسانی  ال  14 و 15 ) کلملا - ( ) ریبخلا فیطللا  وهو  قلخ  نم  ملعی  الا  رودصلا  تاذـب  مهیلع  هنا 

.عیمـسلا و ملعی و  نیب  عمجلا  فالخب  هلاتلا  قوذ  اهکردـی  هیمکح  هفیطل  فیطللا  نیب  ملعی و  نیب  عمجلا  یف  ناف  الثم  ریبخلا  عیمـسلا 
مه کئلوا  ادبا و  هداهش  مهل  اولبقت  هدلج و ال  نینامث  مهودلجاف  ءادهش  هعبراب  اوتای  مل  مث  تانصحملا  نومری  نیذلا  و  : ) یلاعت هلوق 

زیزع هنا  نود  میحرلا  روفغلا  هبوتلا  بساـنی  5 و 6 ) رونلا - ( ) میحر روفغ  هللا  ناف  اوحلـصا  کلذ و  دعب  نم  اوبات  نیذلا  الا  نوقـسافلا 
نوعنمی هیهلالا  جـجحلا  يرن  انا  یلع  .هفرعملا  معللا و  نیعب  اهیف  ربدـتف  رخالا  تاـیالا  یف  اذـک  اـهلاثما و  میلع و  میکح  وا  ماـقتنا ، وذ 

: لاق نانـس  نب  هللادـبع  نع  هدانـساب  هبیغلا  باتک  یف  همحرلا  هیلع  هیوباب  نب  دـمحم  يور  اهفیرحت  هیعدالا و  یف  فرـصتلا  نع  سانلا 
فیک تلق : قیرغلا ، ءاعدب  اعد  نم  الا  اهیف  وجنی  يده و ال  ماما  ملع و ال  الب  نوقبتف  ههبش  مکبیـصیس  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  لاق 

بولقلا و بلقم  ای  تلقف : کنید ، یلع  یبلق  تبث  بولقلا  بلقم  ای  میحر  ای  نمحر  ای  هللا  ای  لوقت : مالـسلا ) هیلع   ) لاق قیرغلا ؟ ءاـعد 
یلع یبلق  تبث  لوقا : امک  لق  نکلو  راصبالا  بولقلا و  بلقم  لج  زع و  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کنید ، یلع  یبلق  تبث  راصبالا 

عم ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب کنظ  فیکف  فیرحتلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) مامالا عدری  ایفیقوت و  ءاعدـلا  ناک  اذاف  .کنید 
هللا لوسر  دـیرط  وه  ناورم  هیما و  ینب  نم  امهریغ  ناورم و  همع  نبا  صاـعلا و  یبا  نب  مکحلا  همع  ناـمثع  یلع  مدـق  و  .نآرقلا 9 -

لوسر يدیرط  اناک  امهیلک  ناورم  هنبا  مکحلا و  نا  لوقا : .هراوج  نع  هافن  هنیدملا و  نع  هبرغ  يذـلا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
ناورم هنبا  ناف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دیرط  وه  مکحلا  نا  لاقی : نا  باوصلا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

یکاحی ناک  نامثع  مع  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  نا  کلذ  یف  ببسلا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هدرط  نیح  الفط  ناک 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  یبنلا  هآرف  هیرخس  هب و  ءازهتسا  کلذ  لعفی  ناک  هصقنی و  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیشم 

هنیدملا نم  جرخا  ینیکحتا ؟ کلذل : بضغ  دق  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هل  لاقف  کلذ  لعفی  وه  اموی و  ملـس ) هلآ و  و 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  هدـم  نیدورطم  امهب  ایفن  نمیلا و  دالب  یلا  امهاقن  ناورم و  هنبا  هدرطف و  اتیم  ایح و ال  اهیف  ینترواج  الف 

نا نامثع  ای  یندـیرتا  لاق : هیلع و  ظلغا  هربزف و  کلذ  یف  رکبابا  ملکف  امهدری  نا  نامثع  عمط  رکبوبا  یلو  تام و  اـملف  ملـس ) هلآ و 
اباف امهدر  یف  اضیا  هملکف  رمع  یلو  یتح  نامثع  تکسف  .کلذ  نوکی  الک ال  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دیرط  يوآ 

هل متتـسا  یلو و  املف  نامثع  تکـسف  مالکلا  اذـه  نع  بزعا  رکب  یبا  دـیرط  هللا و  لوسر  دـیرط  يوآ  نا  ینم  نوکی  ـال  لاـق : هیلع و 
: هباغلا دـسا  یف  يرزجلا  ریثالا  نبا  لاق  .نیمرکم و  داهـشالا  سوور  یلع  هنیدـملا  امهمدـقاف  هنیدـملا  امدـقا  ناـب  اـمهیلا  بتک  رمـالا 

يور .حـتفلا و  موی  ملـسا  ناـفع  نب  ناـمثع  مع  زاـجحلا  لـها  یف  دـعی  مکحلا  نب  ناورموبا  يومـالا  هیما  نب  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا 
یبنلا لاقف  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  رمف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  انک  لاق : هیبا  نع  معطم  نب  ریبج  نب  عفان  یلا  هدانـساب 

هنیدملا نم  هافن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دیرط  وه  اذه و  بلـص  یف  امم  یتمال  لیو  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
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ناک لیقف : هایا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یفنل  بجوملا  ببـسلا  یف  فلتخا  دق  .ناورم و  هنبا  هعم  جرخ  فئاطلا و  یلا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دارا  يذـلا  هنا  هتیب و  باـب  نم  هیلع  علطی  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رـس  عمـستی 

ناک لیق : .بابلا و  نم  هیلع  علطا  امل  هدی  یف  يردمب  هنیع  اقفی  نا  ملس )

لزی ملف  کلذـک ، نک  لاقف : هتیـشم  یف  جـلختی  وه  هآرف و  اموی  تفتلاف  هتیـشم  یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یکحی 
مراف كوبا  نیعللا  نا  مکحلا : نب  نامحرلادـبعل  هئاجه  یف  تباث  نب  ناـسح  نب  نامحرلادـبع  هرکذـف  ذـئموی ، نم  هتیـشم  یف  شعتری 

نا نامحرلادـبع  لوق  ینعم  انیطب و  ثیبخلا  لمع  نم  لظی  یقتلا و  لمع  نم  نطبلا  صیمخ  یـسمی  انونجم  اجلخم  مرت  مرت  نا  هماظع 
یبا نب  نامحرلادـبع  اهیخال  لاق  نیح  مکحلا  نب  ناورمل  تلاق  اهنا  همثیخ  یبا  نبا  اـهرکذ  قرط  نم  هشئاـع  نع  يورف  كوبا  نیعللا 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  نا  دهـشاف  ناورم  ای  تنا  اما  هروهـشم  هصقلا  و  لاق : ام  دـهعلا  هیالوب  هیواعم  نب  دـیزیل  هعیبلا  نم  عنتما  اـمل  رکب 
عوطقملا رمالا  نا  الا  اهرکذ  یلا  هجاح  هریثک ال  ثیداحا  هیقن  هنعل و  یف  يور  دـق  هبلـص و  یف  تنا  كابا و  نعل  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

یبنلا هایح  ایفنم  لزی  مل  میظع و  رمال  الا  کلذ  هب  لعف  ام  هرکی  ام  یلع  هئاضغا  هملح و  عم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هب 
اهدـقع هدـقع  لحال  تنک  ام  لاقف : هنیدـملا  یلا  هدریل  مکحلا  یف  هل  لـیق  هفـالخلا  رکبوبا  یلو  اـملف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

تعفش دق  تنک  لاق : هدر و  هفالخلا  نامثع  یلو  املف  رمع  کلذک  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

یبا نب  مکحلا  نب  ناورم  اـضیا : هیف  .ناـمثع و  هفـالخ  یف  یفوـت  هدرب و  یندـعوف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  یلا  هیف 
فئاطلا یلا  جرخ  هنال  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ری  مل  صاعلا و  یبا  نب  نافع  نبا  نامثع  مع  نبا  يومالا  هیما  نب  صاـعلا 
امهدرف ناـمثع  فلختـسا  یتح  فئاـطلاب  هیبا  عم  ناـک  مکحلا و  هاـبا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یفن  اـمل  لـقعی  ـال  ـالفط 

: ناورمل لاقی  ناک  .کینب و  نم  کنم و  دـمحم  هما  لیو  کلیو و  لاقف : اـموی  یلع  هیلا  رظن  هیلا و  همـض  ناورم و  ناـمثع  بتکـساو 
عیوب امل  و  هقنع ، ترـصق  يذـلا  صقوالا  صقوا و  کلذ  دـعب  شاعف  هیوایلع  دـحا  عطقف  هافق  یلع  رادـلا  موی  برـض  لـطاب و  طـیخ 

لئاسل ینا  يردا و  ام  هللا  وف  ناورم : يار  يری  رعـشلا ال  نسح  انجام  ناک  مکحلا و  نب  نامحرلادبع  هوخا  لاق  ماشلاب  هفالخلاب  ناورم 
( مالـسلا هیلع   ) یلع لوق  لوقا : عنمی  ءاشی و  ام  یطعی  سانلای  یلع  لطاب  طیخ  اورما  اموق  هللا  اـحل  عنـصت  فیک  اـفقلا  بورـضم  هلیلح 

لیو مکحلا : هیبا  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هلاق  ام  یلا  هراشا  کینب ، نم  کنم و  دمحم  هما  لیو  کلیو و  ناورمل :
یفاشلا یف  يدهلا  ملع  یـضترملا  فیرـشلا  لقن  هنم ) هراذـتعا  کلذ و  نع  رابجلادـبع  یـضاقلا  باوج   ) .اذـه بلـص  یف  امم  یتمال 

ناک هنا  رکذ  کلذ  یف  بتوع  اـمل  هنا  هنع  يور  دـقف  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  هدر  اـماف  لاـق : هنا  ینغملا  هباـتک  نع  کـلذ  نع  هباوج 
امناکف امهنع  يور  کلذک  دحاو و  دهاش  هنال  هلوق  رمع  رکبوبا و  لبقی  مل  امنا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نذاتـسا 

هملعب مکح  نامثع  یلا  رمالا  راص  املف  هداهـشلا  يرجم  هایرجا  دـحاولا و  ربخ  هیف  البقی  ملف  صخت  یتلا  قوقحلا  هلزنمب  کلذ  ـالعج 
وا هیالولا  لبق  ملعلا  نوکی  نا  قح و ال  دح و  نیب  نالـصفی  انیخیـش و ال  دنع  هریغ  یف  بابلا و  اذه  یف  هملعب  مکحی  نا  مکاحلل  نال 

نذا یف  هتیاور  بذـک  یلع  هب  عـطقی  هنا  یلع  یبا  نع  رکذ  مث  .رارقـالا  هنیبـلا و  نمم  مکحلا  یف  يوـقا  هـنا  نوـلوقی  هیـالولا و  لاـح 
نم هملعب  مکحی  امنا  مکاحلا  نا  یف  هسفن  لاس  مث  .اروذـعم  هنوک  زیوجت  نم  دـبالف  هدر ، یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا

حـصی هجو  هلعفل  ناک  اذا  همهتی  نا ال  هریغ  یلع  بجاولا  ناـب  باـجا  و  هتبارقل ، هیوق  مکحلا  در  یف  تناـک  همهتلا  نا  همهتلا و  لاوز 
نم ریثک  نالطب  یلا  يدال  همهتلل  هعانتما  انزوج  ول  هحصلا و  یلع  هلاعفا  لمح  هنع و  همهتلا  لاوز  یـضتقی  ابـصنم  بصن  دق  هنال  هیلع 

نوکی نا  زاجل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  نذا  هدر  یف  نکی  مل  ول  هنا  طایخلا  نسحلا  یبا  نع  یکح  .ماـکحالا و 
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یبال زاج  اذا  یفنملا و  لاح  ریغت  تاقوالا و  فالتخاب  همکح  ریغتی  نا  عنتمی  لاحلا ال  یف  احالص  ناک  اذا  یفنلا  نال  داهتجالا  هقیرط 
تریغت ثیح  نم  هذوفنب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  دق  ناک  نا  هیلا و  هجاحلل  هماسا  شیج  نم  رمع  درتسی  نا  رکب 

هتیعدا و ام  اما  هل : لاقی  لاقف : یفاشلا  یف  هیلع  ضرتعا  هباوج ) هلاطبا  هیلع و  يدهلا  ملع  ضارتعا   ) .مکحلا یف  هلثم  عنتمم  ریغف  لاحلا 
وهف .کلذ  یف  هل  نذا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نا  یعدا  هدر  یف  بتوع  امل  نامثع  نا  نم  مکحلا  هصق  یف  رمالا  تینب 

يدقاولا يور  دق  .کلذ و  فالخب  مهلک  سانلا  هاور  ام  هتدجو و  باتک  يا  یف  هتلقن و  نیا  نم  يردی  کنم و ال  الا  عمـس  ام  یش ء 
یلا ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هجرخا  حـتفلا  دـعب  هنیدـملا  مدـق  اـمل  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  نا  هریغ  هفلتخم و  قرط  نـم 
املف کلذ  لثم  رمع  نم  ناک  مث  کلذ ، لثم  رکب  یبا  نم  ناک  مث  یباف ، هملکف  نامثع  هئاجف  ادبا  دلب  یف  یننکاست  ال  لاق : فئاطلا و 

نب رامع  فوع و  نب  نامحرلادبع  دعس و  هحلط و  ریبزلا و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع کلذ  یف  یشمف  همرکا  هلصو و  هلخدا و  نامثع  ماق 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  دق  هعم و  نم  مکحلا و  نونعی  موقلا  ءالوه  تلخدا  دق  کنا  هل : اولاقف  نامثع  یلع  اولخد  یتح  رـسای 

کلبق و نم  هالولا  کلذ  تبا  دق  ابلقنم و  اداعم و  کل  ناف  كداعم  مالسالا و  هللا و  كرکذن  انا  و  رمع ، رکبوبا و  هجرخا و  ملـس ) و 
هللا لوسر  ناک  دـق  نوملعت و  ثیح  ینم  مهتبارق  نا  لاقف : .هیف  کیلع  یلاعت  هللا  فاـخن  ببـس  اذـه  هیف و  مهملکی  نا  دـحا  عمطی  مل 

مهناـکم مکرـضی  نل  مکحلا و  نع  هتغلب  همکل  مهجرخا  اـمنا  هل و  نذاـی  نا  یف  ینعمطا  هتملک  ثیح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
: لاق رمع  نا  ملعت  له  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  مث  .مهنم  هنم و ال  ارش  دحا  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .مهنم  رش  وه  نم  سانلا  یف  ائیش و 

نم هنیب  هنیب و  نوکی  دـحا  مکنم  ناک  ام  نامثع : لاقف  لاـق : هنلتقیل ؟ لـعف  نئل  هللا  ساـنلا و  باـقر  یلع  طـیعم  یبا  ینب  نلمحیل  هللا  و 
هللا و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع بضغف  لاق : .هنم  رـش  وه  نم  سانلا  یف  هلخدا و  الا  لانا  ام  هردـقملا  نم  لانی  هنیب و  ینیب و  اـم  هبارقلا 

بحاص هاعدا  ام  فالخ  يرت  امک  اذـه  .هدـنع و  نم  اوجرخ  مث  لعفت ، اـم  بغ  ناـمثع  اـی  يرتس  تملـس و  نا  اذـه  نم  رـشب  اـنیتاتل 
نم هیف  هتیاعر  ناب  حرـص  مث  هدر ، یف  هعمطا  ناک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نا  یعدا  لفتحا  امل  لـجرلا  نـال  باـتکلا 

(. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هفلاخم  هدرل و  هبجوملا  یه  هبارقلا 

یلـص  ) هللا لوسر  هجرخی  رمع : هل  لاق  هاربز و  هلاظلغا و  مکحلا  در  یف  رمع  رکبابا و  ملک  امل  نامثع  نا  هفلتخم  قرط  نم  يور  دق  و 
و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  ریغ  لئاق  لوقی  نا  نمآ  مل  هتلخدا  ول  هللا  هلخدا و  نا  ینرمات  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

نا نافع  نبا  ای  كایا  و  ارما ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  فلاخا  نا  نم  یلا  بحا  هملبالا  قشنت  امک  نینثاب  قشا  نئل  هللا 
هللا لوسرلا  نم  ادـهع  يدـنع  نا  رمع : رکب و  یبا  نم  خـیبوتلا  فینعتلا و  باوج  یف  لاق  ناـمثع  اـنیار  اـم  .مویلا و  دـبع  هیف  یندواـعت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  رقوم  ملسم  سفن  بیطت  فیک  انیجهت و  اباتع و ال  هعم  قحتسا  هیف ال  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
نا یلا  رمالا  هب  غلب  یتح  هیف  هعیقولا  هتوادعب و  حرصم و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  ودع  یلا  یتای  ناب  هل  مظعم  ملس )
هللا یلص   ) هللا لوسر  دیرط  هناب  اروهشم  راص  یتح  هنعل  هدعبا و  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هدرطف  هتیـشم  یکحی  ناک 
اذه نا  هلام  وا  نیملسملا  لام  نم  اما  هلصی  میظعلا و  لاملاب  هلصی  هنم و  جرخا  ثیح  یلا  هدری  همرکی و  هیوویف و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

.لطابلا لیواتلاب  للعتلا  لماتلا و  حفصتلا و  لبق  ریبک  میظعلا 

هیف ام  لواف  صخت ) یتلا  قوقحلا  هلزنمب  کلذ  العج  دـحاو و  دـهاش  هنال  هلوق  البقی  مل  رمع  رکبابا و  نا   ) باتکلا بحاص  لوق  اـماف 
لب نیدهاشلا  یلا  هیف  جاتحی  يذلا  بابلا  نم  اذه  سیل  مث  .سانلا  عیمج  هاور  ام  یلع  مکحلا  باب  یف  یـشب ء  امهدـنع  دهـشی  مل  هنا 
نم دـبال  هلوق : .اـهیف و  سیل  اـم  قوقحلا  يرجم  رمع  رکبوبا و  يرجی  نا  زوجی  فیک  داـحالا و  راـبخا  هیف  لـبقی  اـم  لـک  هلزنمب  وـه 
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یلـص  ) هللا لوسرلا  نع  وری  مل  هنا  انیب  دق  انال  یـشب ء  سیل  هیلا ، لیبس  هتیاور ال  بذک  یلع  عطقلا  نال  هتیاور  یف  اقداص  هنوک  زیوجت 
نکی مل  هقدص  یلع  انعطق  لب  هیاورلا  هذه  یف  اقداص  هنوک  انزوج  اذا  کلذ و  یف  هعمطا  هنا ، یعدا  امنا  انذا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

ام لواف  همهتلا ) لاوز  یلا  یضفی  ابصنم  باصتت  هیلع ال  حصی  هجو  هلعفل  ناک  اذا  همهتی  نا ال  هریغ  یلع  بجاولا  : ) هلوق اماف  .اروذعم 
مهتت بابـسا  تاراما و  نع  اهیف  عقو  امف  تامالع  تراما و  اهل  نوکی  دق  همهتلا  همهتلا و  عم  هملعب  مکحی  نا  زوجی  مکاحلا ال  نا  هیف 

هیف و ملکت  دق  نم  هبیـسن و  هبیرق و  نامثع و  مع  وه  مکحلا  و  هل ، ریثات  الف  ءدتبم  ناک  کلذـک و  نکی  مل  ام  ارثوم و  ناک  هداعلا  یف 
هـصاخ بابلا  اذه  یف  هملعب  مکحلا  بنجتی  نا  بجی  ناک  دقف  همهتلا  بابـسا  اهلک  هذـه  لاو و  دـعب  لاول  يرخا و  دـعب  هرم  هدر  یف 

هآ راذا  هدری  نا  زاجل  هدر  یف  نذای  مل  ول  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نا   ) نم طایخلا  نع  هاکح  ام  اماف  .هیف  همهتلا  قرطتل 
هحابا یف  دـهتجی  نا  دـحال  نکی  مل  هحابا  وا  ائیـش  رظح  اذا  لوسرلا  نال  نالطبلا  رهاظف  ریغتت ) دـق  لاوحالا  نـال  کـلذ  یلا  هداـهتجا 
انزوج ول  هیف و  .صن  امیف ال  مهدنع  زوجی  امنا  هنال  اذه  لثم  یلع  مدقی  هعیرشلا ال  یف  داهتجالا  زوج  نم  حابملا و  رظح  وا  روظحملا 

اذـه لاحلا و  ریغتی  ناب  هالـصلا  طاقـسا  رمخلا و  لیلحت  یلا  دـهتجم  داهتجا  يدوی  نا  نمان  مل  صنلا  هلوانت  ام  هفلاـخم  یف  داـهتجالا 
: يدوعسملا لاق  مث  .هیف 10 - ام  یضم  دق  دحاو و  نیرمالا  یف  مالکلاف  هماسا  شیج  نم  رمع  دادرتساب  هداهشتسا  اماف  .هعیرـشلل  مده 

لها نم  هنا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربخا  نمم  وه  هفوکلا و  یلع  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلولا  مهنم  هعامج  هلامع  ناک  و 
هفوکلا نع  فرـص  و  هرـصبلا ، یلع  رماع  نب  هللادبع  ماشلا و  یلع  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  رـصم و  یلع  حرـسا  یبا  نب  هللادـبع  .رانلا و 
برشی ناک  هبقع  نب  دیلولا  نا  يور  ام  یلع  دیعس  هیالو  دیلولا و  فرص  یف  ببسلا  ناک  صاعلا و  نب  دیعـس  اهالو  هبقع و  نب  دیلولا 

هالـص یف  بارحملا  یلا  مدقتف  هلئالغ  یف  الـصفنم  جرخ  هالـصلاب  نونذوملا  هنذآ  املف  حابـصلا  یلا  لیللا  لوا  نم  هینغم  هئامدن و  عم 
ناک نم  ضعب  هل  لاقف  ینقسا ، برشا و  لاطا : دق  هدوجس و  یف  لاق  هنا  لیق : مکدیزا و  نا  نودیرت  لاق : اعبرا و  مهب  یلـصف  حبـصلا 

: لئاقلا اذه  ناک  اریما و  انیلع  ایلاو و  انیلا  کثعب  نمم  الا  بجعا  هللا ال  ریخلا و  دـیزم  هللا  كداز  ال  دـیرت ؟ ام  لوالا : فصلا  یف  هفلخ 
: ارش طباتل  تایباب  لثمتی  حنرتی و  هرصق  لخدف  دجسملا  ءابـصحب  سانلا  هبـصحف  دیلولا  سانلا  بطخ  و  لاق : .یفقثلا  نالیغ  نب  باتع 
لسلستملا و بحاسلاب  الملا  یشما  یتم و  اهرمخلا  نم  يورا  یننکلو  لزعم  ریخلا  نع  دلـص  افـصب  هنیقو و ال  مادم  نع  ادیعب  تسل  و 

مهتالـص تمت  دـق  يدان و  رذـعلاب  قحا  دـیلولا  نا  هبر  یقلی  موی  هئیطحلا  دهـش  جورملا : یفاشلا و  یف  امک  هئیطحلا  لوقی  کـلذ  یف 
اوسبح رتولا  عفـشلا و  نیب  تنرقل  اولعف  ول  بهوابا و  اوباف  رـشع  یلع  مهدازل  هنم  اولبق  ول  يرخا و  مهدیزیل  يردی  ام  المث و  مکدیزاا 
هعامج هیلع  مجهف  رمخلا  برش  هتموادم  هقسف و  رهظ  هلعف و  هفوکلاب  اوعاشا  يرجت و  لزت  مل  کنانع  اولخ  ول  هالـصلا و  یف  کنانع 

هریرـس ال یلع  اعجطـضم  نارکـس  هودـجوف  امهریغ  يدزالا و  ریهز  نب  بدـنجوبا  يدزالا و  فوع  نب  بنیز  وبا  مهنم  دجـسملا  نم 
هنیدملا یلا  مهروف  نم  اوجرخ  هدـی و  نم  همتاخ  اوعزتتاف  رمخلا  نم  برـش  ام  مهیلع  ایاقت  مث  ظقیتسی  ملف  هتدـقر  نم  هوظقیاف  لقعی 

یتلا رمخلا  یه  الاقف : ارمخ ؟ برش  هنا  امکیردی  ام  و  نامثع : لاقف  رمخلا  برـش  هنا  دیلولا  یلع  هدنع  اودهـشف  نافع  نب  نامثع  اوتاف 
بلاطیبا نب  یلع  ایتا  اجرخف و  ینع  ایحنت  لاق : امهرودص و  یف  عفد  امهازرف و  هیلا  هاعفدف و  همتاخ  اجرخا  هیلهاجلا و  یف  اهبرشن  انک 

نا يرا  لاق : يرت ؟ امف  نامثع : هل  لاقف  دودـحلا  تلطبا  دوهـشلا و  تعفد  لوقی : وه  ناـمثع و  یتاـف  هصقلاـب  هاربخا  و  مالـسلا ) هیلع  )
اماقاف نامثع  امهاعد  دـیلولا  رـضح  املف  دـحلا  هیلع  تمقا  هجحب  لدـی  مل  ههجو و  یف  هیلع  هداهـشلا  اـماقا  ناـف  کـبحاص  یلا  ثعبت 

: لاقف هیلع  هللا  بجوا  ام  هیلع  مقاف  ینب  ای  مق  نسحلا  هنبال  یلع  لاـقف  یلع  یلا  طوسلا  ناـمثع  یقلاـف  هجحب  لدـی  مل  هیلع و  هداهـشلا 
هنم اند  طوسلا و  یلع  ذـخا  هنم  هتبارقل  نامثع  بضغل  ایقوت  هیلع  دـحلا  هماقا  نع  هعامجلا  عاـنتما  یلا  رظن  اـملف  يرت  اـم  ضعب  هیفکی 

طیعم یبا  نبا  ای  ملکتتل  کنا  رـضح : نمم  ناک  بلاط و  یبا  نب  لیقع  لاقف  سکم ، بحاص  اـی  لاـق  دـیلولا و  هبـس  هوحن  لـبقا  اـملف 
رکذ ناک  هیربط  دالب  نم  ندرالا  لامعا  نم  نوجللا  اکع و  نیب  هیرق  یه  و  هیروفـص - لها  نم  جلع  تنا  تنا و  نم  يردت  کناک ال 
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هنم ایدوهی  ناک  هابا  نا 

رـش یلب و  لاق : اذه  هب  لعفت  نا  کل  سیل  نامثع : لاقف  طوسلاب  هالع  ضرالا و  هب  برـضف  هبذـتجاف  یلع  نم  غوزی  دـیلولا  لبقاف  ا -
نامثع یلو  و  .همال 11 - نامثع  اخا  ناک  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلولا  نا  لوقا : .هنم  ذخوی  نا  یلاعت  هللا  قح  عنم  قسف و  اذا  اذـه  نم 

نا لاق : هلـسغب و  رما  لسغی و  یتح  ربنملا  دعـصی  نا  یبا  ایلاو  هفوکلا  دیعـس  لخد  املف  صاعلا  نب  دیعـس  هبقع  نب  دیلولا  دـعب  هفوکلا 
هب بتک  مایالا و  ضعب  یف  لاق  لاومالاب و  هبتـشا  هرکنم و  روما  هنم  ترهظ  هفوکلاب  دیعـس  مایا  تلـصتا  املف  اسجر  اسجن  ناک  دیلولا 

زکارم انفویـس و  لالظب  انیلع  هللا  ءافا  ام  لعجتا  یعخنلا : ثرحلا  کلام  وه  رتشالا و  هل  لاقف  شیرقل  ریطف  داوسلا  اذـه  امنا  نامثع  یلا 
اولاس صاعلا و  نب  دیعـس  هریـس  ءوس  اورکذـف  هفوکلا  لها  نم  ابکار  نیعبـس  یف  نامثع  یلا  جرخ  مث  کموقل  کل و  اناتـسب  اـنحامر 
نامثع یلع  مدـق  هنیدـملاب و  مهمایا  تدـتما  یـش ء و  دیعـس  یف  نامثع  نم  مهل  جرخی  امایا ال  هباحـصا  رتشالا و  ثکمف  مهنع  هلزع 

نب دیعـس  هرـصبلا و  نم  رماع  نب  هللادـبع  ماشلا و  نم  هیواـعم  رـصم و  نم  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع  مهنم  راـصمالا ، نم  هوارما 
هیلا بتک  یتح  هلزعی  نا  هرک  هفوکلا و  یلا  ادیعـس  دری  نا  ههارک  مهراصما  یلا  مهدری  اـمایا ال  هنیدـملاب  اوماـقاف  هفوکلا  نم  صاـعلا 
لاق .يدـنج و  یب  ضارف  انا  اما  هیواعم  لاقف  نورت ؟ ام  لاق : نامثع و  مهعمجف  روغثلا  لیطعت  جارخلا و  هرثک  نوکـشی  مهراـصماب  نم 

هماعلل و لماع  لزع  ریثکب  سیل  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  لاق  یلبق و  ام  کفکا  هلبق  ام  ورما  کفکیل  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع 
دجـسملا یف  اقلح  اوراص  دق  نولزعی و  نولوی و  نیذلا  مه  هفوکلا  لها  ناک  اذـه  تلعف  نا  کنا  صاعلا  نب  دیعـس  لاق  .هریغ و  هیلوت 

نب ورمع  هتلاقم  عمـسف  هتباد  رهظ  یلع  تومی  نا  مهدـحا  مه  نوکی  یتح  ثوعبلا  یف  مهزهجف  ضوخلا  ثیداـحالا و  ریغ  مهل  سیل 
كرت ام  رشبا  لاق  کئارو  امف  الاقف : امهیلا  راصف  اینلا  هل : الاقف  هنم  هیحان  یف  ناسلاج  ریبزلا  هحلط و  اذاف  دجـسملا  یلا  جرخف  صاعلا 

یف مکزیهجتب  رما  مکیلع و  در  دـق  ءابطخ  هیف  متمق  يذـلا  مکلماـع  نا  هل  ـالاقف  رتشـالا  ءاـج  و  هب ، رما  هب و  یتا  ـالا  رکنملا  نم  اـئیش 
الول کلذ  یلع  هللا  میا  انمق و  دق  فیکف و  ءابطخ  هب  انمق  ام  هتریـس و  ءوس  وکـشن  انک  دق  هللا  و  رتشالا : لاقف  .اذک  اذـکب و  ثوعبلا و 

: لاق .كرفس  یف  کتوفت  یتلا  کتجاح  اندنعف  هل : الاقف  .اهلوخد  هعنما  یتح  هفوکلا  یلا  هتقبسل  هرهظلا  تیـضنا  هقفنلا و  تدفنا  ینا 
یف مکزیهجتب  رما  مکیلع و  در  دق  هباحصا و  نیب  اهمسقف  مهرد  فلا  نیسمخ  امهنم  دحاو  لک  هفلساف  مهرد  فلا  ءام  اذا  ینافلـساف 

ادیعـس یقلف  هکم  وا  هنیدـملا  دـیری  ایفختم  اـبکار  جرخ  هفوکلا و  لـها  نم  فـالآ  هرـشع  هعیاـبف  اهلخدـی  نا  یلع  ینوعیاـبف  ثوعبلا 
نم لو  کلمع  کیلع  دـسفیل  الا  کلماع  انعنم  ام  هللا  اـنا و  ناـمثع  یلا  رتشـالا  بتک  هنیدـملا  یلا  فرـصناف  ربخلاـب  هربخاـف  هصقاوب 
هلقن ام  اذه  لوقا : .هولوف  يرعشالا  یسوموبا  وه  اذاف  اورظنف  هولوف  باطخلا  نب  رمع  مایا  مکلماع  ناک  نم  اورظنا  مهیلا  بتکف  تببحا 
هیالو یلا  مهتباجا  یلا  ذئنیح  رطـضا  نامثع  نا  دجی  هیف  لمات  نم  فالخ و  الب  نیخروملا  نم  هریغ  بهذـلا و  جورم  یف  يدوعـسملا 
اوبتک نیذـلا  دـحا  اذـه  دیعـس  ناک  .مهنع و  هفوکلا  لها  هفرـص  امنا  هلمج و  هفرـص  ام  لب  اراـتخم  ادیعـس  فرـصی  مل  یـسوم و  یبا 
یلع هیواعم  هبتاع  هاتا و  هیواعمل  رمالا  رقتسا  املف  نیفص  لمجلا و ال  دهشی  ملف  هتیب  مزل  نامثع  لتق  امل  نافع و  نب  نامثعل  فحصملا 
.هلزع اذا  ناورم  یلوی  هنیدملا و  نع  ناورم  لزع  اذا  هیلوی  ناکف  هنیدملا  هالو  مث  هرذع  هیواعم  لبقف  وه  رذتعاف  هبورح  یف  هنع  هفلخت 

نب دیلولا  دعب  هفوکلا  یلع  نامثع  هلمعتـسا  هباغلا : دـسا  یفو  مالـسلا .) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هلتق  ارفاک  ردـب  موی  صاعلا  هوبا  لتق  و 
اهازغف ناجیبرذآ  تضقنا  نیثالث و  هنـس  وا  نیرـشع  عست و  هنـس  اهحتتفاف  ناجرج  ازغ  اهحتتفاف و  ناتـسربط  ازغ  طیعم و  یبا  نب  هبقع 

کلذل و ال حلصی  نم ال  نیملسملا  روما  یلو  هنا  نامثع  ثادحا  نم  و  يدهلا : ملع  یضترملا  فیرشلل  یفاشلا  یف  .لوق  یف  اهحتتفاف 
نیملـسملل رظنلا  نیدلا و  همرح  هاعارم  نع  الودع  هبارقلا و  همرحل  هاعارم  هل  ملع  نم ال  داسفلا و  قسفلا و  هنم  رهظ  نم  هیلع و  نمتوی 

رمالا ال اذه  تیلو  اذا  هل  لاق  هبراقاب و  فلک  هناب  هفـصو  ثیح  نم  هیف  کلذ  نم  رذـح  رمع  ناک  دـق  ررکت و  هنم و  کلذ  رهظ  یتح 
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نبا دیلولا  هلامعتسا  وحن  کلذ  هیف و  بتعلا  عفنی  ملف  کلذ  یف  بتوع  هرذح و  ام  هنم  دجوف  سانلا  باقر  یلع  طیعم  یبا  ینب  طلـست 
، هفوکلا لها  هجرخا  اهدنع  یتلا  رومالا  هنم  ترهظ  یتح  صاعلا  نب  دیعس  هلامعتسا  رمخلا و  برـش  هنم  رهظ  یتح  هایا  هدیلقت  هبقع و 

رصم لها  هنم  ملظت  امل  هنا  حرس  یبا  نبا  رما  یف  هنع  يوری  یتح  زیرک  نب  رماع  نبا  هللادبع  حرـس و  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  هتیلوت  و 
ناک عمجلا و  رثک  دعب و  نم  ملظتلا  مظع  کلذل  باتکلا و  کلذب  رفظ  هیلع و  دری  نمم  هریغ  رکب و  یبا  نب  دمحمل  مهنع  هفرص  و و 

هطلست ناورم و  رما  نم  ناک  یتح  لتقلا و  راصحلا و  ببس 

لقن ینغملا ) یف  هنع  هباوج  کلذ و  نم  رابجلادـبع  یـضاقلا  راذـتعا   ) .هعفد نکمی  رهاظ ال  کلذ  هببـسب و  لتق  ام  هروما  یلع  هیلع و 
نیح هنا  یعدـی  نا  نکمی  ـال  هنا  اـنملع  دـقف  لمعتـسی  نا  زوجی  ـال  نم  هتیلوـت  نم  هورکذ  اـما  لاـق : هنا  یفاـشلا  یف  يدـهلا  ملع  هنع 

لوالا یف  مهنوک  عنتمی  دـعب و ال  نم  ثدـح  رومالا  نم  مهنع  تبث  يذـلا  نال  حالـصلا  رتسلا و  فالخ  مهلاوحا  نم  ملع  مهلمعتـسا 
ملع امل  لیق  ناف  .کلذل  نوحلـصی  لاحلا ال  یف  مه  مهلمعتـسا و  ول  هتئطخت  بجی  امنا  هدـنع و  نیروتـسم  وا  هقیقحلا  یف  نیروتـسم 

کلذب اودهـش  املف  هنم  رمخلا  برـش  روهظ  لبق  هبقع  نب  دـیلولا  لمعتـسا  هنال  لعف  کلذـک  هل : لیق  مهلزعی ، نا  بجی  ناک  مهلاحب 
هدلج هصخشاف و  رمخلا  برشب  هیلع  اودهـشف  هلامعا  ضعب  نوعظم  نب  همادق  یلو  هنال  رمع  نع  هلثم  يور  دق  هفرـص و  دحلا و  هدلج 
دحلا هیلع  میقا  هصخـشا  امل  هنا  لاقی : و  نامثع ، بئاعم  نم  دیلولا  یف  هورکذ  ام  دعی  نا  زجی  مل  رمع  لئاضف  یف  کلذ  دع  اذاف  دـحلا 

هلزع یلا  داهتجا  هاداف  هفوکلا  لها  هاکش  ادعس  ناب  دیلولاب  صاقو  یبا  نب  دعس  هلزع  نم  رذتعا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دهشمب 
یبا نب  دعـس  نب  هللادـبع  کلذـک  و  يرعـشالا ، یـسومابا  هناکم  یلو  هفوکلا و  نع  هلزع  هناف  صاعلا  نب  دیعـس  اماف  لاق : مث  .دـیلولاب 

هلزع حرس 

انعط کلذ  ناک  ول  هیف و  المعتـسم  ناک  اـمع  هفرـصی  نا  بجوی  اـم  ناورم  باـب  یف  هل  رهظی  مل  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هناـکم  یلو  و 
نینموملاریما ضعب  نم  ثدحو  ثدح  ام  هنم  ثدحف  هبقع  نب  دیلولا  یلو  مالسلا ) هیلع   ) هنا انملع  دق  یلو و  نم  لک  یف  هلثم  بجول 

لامب سیق  نبا  ثعشالا  لعف  کلذک  هیواعمب و  قحل  اهلام و  ذخاف  ل خ ) ناسارخ -  ) ناسیم یلع  هالو  هناف  روش  نب  عاقعقلاک  هنایخلا 
ءادـتبا یف  بیع  هقحلی  مل  اذا  اماف  .هریغ  لعفب  دـحا  باعی  نا  بجی  ـال  .ناـک و  اـم  هنم  ناـک  مکحلا و  یـسومابا  یلو  .ناـجیابرذآ و 

رذح رمع  ناک  دق  نیملـسملل و  طایتحالا  هقیرط  نع  لاز  هبراقا و  یف  تایالولا  مسق  هنا  مهلوقف : .هادـع  امیف  بیعلا  لاز  دـقف  هیالولا 
یلوا مهمیدقت  نا  لیق  ول  .هصوصخم و  تافـص  یلع  اوناک  اذا  نسحی  هنا  دعابالا و  هیلوتک  براقالا  هیلوت  نال  بیعب  سیلف  کلذ  نم 

( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما یلو  دـق  و  برقا ، ناکمل  مهب  لادبتـسالا  مهلزع و  نم  انکمت  دـشا  مهل  یلوملا  ناـک  ذا  کـلذ  عنتمی  مل 
امیف سما  خیـشلا  انلتق  اذ  ام  یلع  کلذ : دـنع  رتشالا  لاق  یتح  هکم  سابعلا  نب  مثق  سابع و  نب  هللادـیبع  هرـصبلا و  سابع  نب  هللادـبع 

فیرشلا ا هیلع  ضرتعا  هباوج ) هلاطبا  هیلع و  يدهلا  ملع  ضارتعا   ) .هداهتجا یف  هیلع  بجو  ام  يدا  اذا  بیعب  کلذ  نکی  مل  يوری و 

مهلاح نم  کلذب  املاع  نکی  مل  هناب  هقـسفلا  نم  هالو  نم  نامثع  هیالو  یف  هراذتعا  اما  هل : لاقی  هنا  یفاشلا  یف  يدهلا  ملع  یـضترمل 
یف هروهـشم  مهلاح  الا و  رفنلا  ءالوه  لری  مل  هنال  هلثم  یلع  لوعی  یـشب ء  سیلف  مهلزعف  ددـجت  اـم  مهنم  ددـجت  اـمنا  هیـالولا و  لـبق 

فافختـسالا رمخلا و  برـشب  رهاظتلا  فناتـسی  مل  هبقع  نب  دـیلولا  نا  یف  نانثا  فلتخی  مل  کتهتلا و  مرحتلا و  هناجملا و  هعالخلا و 
هقیـصل و هبیرق و  وه  نامثع و  یلع  یفخی  فیک  هنم و  هفورعملا  هداعلا  هتنـس و  تناک  هذـه  لب  هفوکلا  هتیـالو  لابقتـسا  یلع  نیدـلاب 
ای هفوکلا : لخد  دـق  يدـقاولا و  هیاور  یف  صاقو  یبا  نب  دعـس  هل  لاق  اذـهلف  دـعابالا  بناجالا  یلع  یفخی  ام ال  هلاح  نم  همال  هوخا 

، كدـعب يدـعب و ال  تقمحام  لاق : يدـعب ؟ تسـسک  ما  كدـعب  تقمحا  يردا  ام  دعـس : لاقف  اریما ، لب  لاق : ارئاز ؟ ما  اریما  بهواب 
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رم هفوکلا  لخد  امل  دیلولا  نا  ییحی : نب  طول  فنخم  یبا  هیاور  یف  .اقداص و  الا  كارا  ام  دعـس : لاقف  اورثاتـساف  اوکلم  موقلا  نکلو 
عزنی نا  هلدع  نم  نافع  نبا  مکوخا  هب  انلبقتـسا  ام  سئب  دـسا  ینب  رـشعم  ای  ورمع : لاقف  فقوف  یعخنلا  هرارز  نب  ورمع  سلجم  یلع 

مظعتسا اثیدح و  امیدق و  رجافلا  نجاملا  قمحالا  دیلولا  هاخا  انیلع  ثعبی  بیرقلا و  لهسلا  نیللا  نیهلا  صاقو  یبا  نبا  انع 

ام قیقحت  اذـه  و  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هما  ناوهب  هیخا  همارک  ناـمثع  دارا  اولاـق : هب و  دعـس  لزع  همدـقم و  ساـنلا 
یف .رهظ و  ام  هنم  رهظ  یتح  اروتـسم  ناک  هنا  لاقی  فیکف  دـحا  یلع  اهیف  بیر  هیالولا ال  لبق  هروهـشم  تناـک  هلاـح  نا  نم  هاـنرکذ 

( مالسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  انهه  نموملاف  ( 20 هدجسلا - ( ) نووتسی اقـساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا   ) یلاعت هلوق  لزن  دیلولا 
اموق اوبیـصت  نا  اونیبتف  ابنب  قساف  مکئاج  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق  لزن  هیف  .لیواتلا و  لها  هرکذ  ام  یلع  دـیلولا  قساـفلا  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـنع  قلطـصملا  ینب  یلع  بذـک  هنا  کلذ  یف  ببـسلا  و  نیمدان ) متلعف  ام  یلع  اوحبـصتف  هلاهجب 
یتح هرکس  هفوکلاب و  رمخلا  هبرـش  اما  .حرـشلا و  لاطل  هیواسم  همدقتملا و  هیزاخم  انـصصق  ول  و  هقدصلا ، هوعنم  مهنا  یعدا  و  ملس )
یلا هتافتلا  هالـصلا و  یف  همالک  کلذک  نابکرلا و  هب  تراس  دق  رهاظف  ملعی  وه ال  هعبـصا و  نم  همتاخ  ذـخا  لخد و  نم  هیلع  لخد 
موی هئیطخلا  دهـش  ارعـش : کلذ  یف  هئیطحلا  لاق  یتح  انتالـص  انیـضق  دق  اولاقف ال  مکدـیزا  هلوق  نارکـس و  وه  اهیف و  هب  يدـتقی  نم 

قافنلاب رهاج  هینالع و  اهیف  داز  هالصلا و  یف  ملکت  هیف : اضیا  لاق  افنآ و  هروکذملا  تایبالا  هبر - یقلی 

هنا : ) هلوق اماف  قالخ  نم  یل  ام  مکل و  امف  ینودمحت  نا  یلع  مکدیزاا  قارتفا  یلا  عمجلا  يدان و  یلـصملا و  ننـس  یف  رمخلا  جـم  و 
هیلع  ) نینموملاریما نکی  مل  ولف  لضان ، هنع و  جتحا  عئام و  عفاد و  نا  دعب  الا  هلزعی  مل  و  کلذ ؟ ناک  یـش ء  يا  دعبف  هلزع ) هدـلج و 

برـشب دیلولا  یلع  نودهـشی  دوهـشلا  هئاج  امل  نامثع  نا  يدقاولا  يور  دق  .هدلج و  نم  نکم  هلزع و ال  امل  هیار  یلع  هرهق  مالـسلا )
یتاف اوکـشف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اوتاف  اطاوسا  دوهـشلا  ضعب  برـض  هنا  لاـقی : و  ياورلا : لاـق  .مهددـهت  مهدـعوا و  رمخلا 
طیعم یبا  لآ  هیما و  ینب  لمحت  ال  رمع : لاق  دـق  مکحلا و  تبلقف  کیخا  یلع  ادوهـش  اموق  تبرـض  دودـحلا و  تلطع  لاقف : ناـمثع 

لها اونوکی  مل  ناف  دوهشلا  نع  لاست  نا  و  نیملسملا ، روما  نم  ائیش  هیلوت  هلزعت و ال  نا  يرا  لاق : يرت ؟ امف  لاق : سانلا ، باقر  یلع 
نم نسلالا  هتذخا  هدیدش و  الاوقا  اولاق  هشیاع و  ریبزلا و  هحلط و  کلذ  لثم  یف  ملکت  .دحلا و  کبحاص  یلع  تمقا  هوادع  هنظ و ال 

هدحی نا  نامثع  دارا  ههجو و  یف  هیلع  اودهـش  امل  دوهـشلا  نا  يدقاولا  يور  .هیلع و  دحلا  هماقا  نم  نکم  هلزع و  ذـئنیحف  بناج  لک 
بـضغت یمحر و  عـطقت  نا  هللا  كدـشنا  دـیلولا  هل  لاـق  هبرـضیل  شیرق  نم  ـالجر  هیلا  ثعب  اذا  لـعجف  اـتیب  هلخدا  زخ و  هـبج  هـسبلا 

هدلج هلزع و  یف  هل  رذع  ياف  هب  هدلجف  هیلع  لخد  طوسلا و  ذـخا  کلذ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما يار  املف  فکیف ، نینموملاریما 
نا هتعیدـخ و  هرکمب و  سانلا  رغی  هیدـی و  نیب  بعلی  يذـلا  رحاسلا  عم  دـیلولا  هصق  .هماتلا و  هعفادـملا  هلیوطلا و  هعنامملا  هذـه  دـعب 

لتقی نا  دارا  دـیلولا  نا  اقداص و  تنک  نا  کسفن  یحا  هل : لاق  هلتقف و  هیلع  لـخد  کـلذ و  نم  ضعتما  يدزـالا  هللادـبع  نب  بدـنج 
.هصقلا لقن  یتایس  و  لوقا : .هروهشم  هفورعم  نجسلا  نم  بره  یتح  هسبح  لاط  هسبحف و  هیلع  کلذ  دزالا  رکنا  یتح  رحاسلاب  ابدنج 

اـضیا دیلولا  رمع  یلو  قلطـصملا و  ینب  هقدـص  هبقع  نب  دـیلولا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هللا  یلو  دـق  لیق : ناف  لاق :
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رغ  هنا  مرج  ال  انلق : هرهاظ ؟ هیـالولل  حلـصی  ـال  هنا  یف  هلاـح  نا  نوعدـی  فیکف  بلغت  ینب  هقدـص 

امل رمع  اماف  .هفوکلا  هیالو  بطخ  هقدـصلا  هیالو  بطخ  سیل  هلزعف و  هرکذ  انمدـق  یتلا  هیـالا  تلزن  یتح  موقلا  یلع  بذـک  و  ملس )
هئارما ضعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لزع  اما  .هلزع و  لئاو  هبنا  بلغت  ینم  کـلیوف  روشمب  ینم  سارلا  تددـش  اـم  اذا  هلوق : هغلب 

هناف هل ، هدلج  رمخلا و  برشب  هیلع  اودهش  امل  نوعظم  نب  همادق  رمع  لزع  کلذک  هریغ و  روش و  نبا  عاقعقلاک  ثدحلا  هنم  رهظ  امل 
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ریغ سانلا  دنع  هدنع و  رهاظلا  نسح  هیف  هتیلوت  دنع  نظلا  نسح  وه  نم  الا  رمالا  لوی  مل  هانرکذ  نمم  دحاو  لک  نال  مدقت  ام  هبشی  ال 
لب مهرباک  هیلع و  دوهـشلا  بذـک  هنع و ال  ماحی  مل  رهظ  ام  هنم  رهظ  امل  مث  داسفلاب ، روهـشم  و ال  خ ل ) هنعللاـب -  ) بعللاـب فورعم 

یـسوموبا اماف  .هیلع  دحلا  هماقا  دیلولا و  لزع  ناک  فیک  انیب  دق  انال  و  نامثع ، ءارما  یف  رجی  مل  اذـه  لک  رطـضم و  ریغ  اراتخم  هلزع 
هیالو نا   ) هلوق اماف  .روهقمل  يار  هرما و ال  یلع  رهق  هیار و  یلع  بلغ  هنکل  اراـتخم  مکحلا  هلوی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناـف 
هیلوت رکذ  دـشا و  مهلزع  نم  نکمتلا  ناک  ثیح  نم  مهیلع  براقالا  مدـقی  نا  یلوا  ردـجا و  دـعابالا  لـب  دـعابالا  هیـالوک  براـقالا 

نم براقالا  هیلوت  هیلع  مقنت  مل  نامثع  نال  یشب ء  سیلف  مهریغ ) سابعلا و  ینب  امثق  هللادیبع و  هللادبع و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
و سانلا ، باقر  یلع  مهلمحی  هناب  رعـشا  مهنم و  رمع  هرذـح  اذـهل  همهتلا و  هنظلا و  تیب  لها  اوناک  ثیح  نم  لب  براقا  اوناـک  ثیح 
هلمتحا و ـال  هلهمی و  مل  هبیرلا  ضعب  ساـبع  نبا  نم  سحا  نیح  اـنینظ و  ـال  اـمهتم و  هبراـقا  نم  لوی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

نع لدعی  نا  نامثع  یلع  بجی  مل  ول  و  رهاظ ، رئاس  روهشم  وه  امب  هبتاک 

سانلا و یلع  هبراقا  لمحی  نا ال  يروشلا  موی  هیلع  طرـش  هیلع و  صنلا  نع  هلودع  ببـس  کلذ  رمع  لعج  ثیح  نم  الا  هبراقا  هیالو 
همیمذلا و مهلاصخ  نم  فاضنا  ام  کلذ  یلا  فاضنی  نا  نع  الـضف  ایوق  اقداص  ناکل  مهریغ  هب  رثوی  امب ال  هبارقلا  ناکمل  مهرثوی  ال 
هل اولاق  یتح  كرتت  تئاش و  ام  هنم  ذـخات  شیرقل  ناتـسب  داوسلا  امنا  هفوکلا : یف  لاق  هناـف  صاـعلا  نب  دیعـس  اـماف  .هحیبقلا  مهفئارط 
مث هروهـشم  هصقلا  هفوکلا و  نم  ریـس  نم  هرییـست  یلا  رمالا  کلذ  یـضفا  هوذـبان و  کموقل و  کل و  اناتـسب  انیلع  هللا  ءافا  ام  لعجتا 

رطـضاف نامثع  نوعلخی  اوداک  یتح  ارهاـظ  اـمالک  ناـمثع  یف  هیف و  اوملکت  اـهلوخد و  نم  ادیعـس  هفوکلا  لـها  عنم  یلا  رمـالا  یهتنا 
لاق .مهنع 12 - هفوکلا  لها  هفرـص  امنا  هلمج و  هفرـص  ام  لب  اراتخم  ادیعـس  فرـصی  ملف  یـسوم  یبا  هیالو  یلا  مهتباجا  یلا  ذـئنیح 
ینب هنیب و  ناک  ام  اهنم  هلعف  نم  اهورکذ  ءایـشال  ریکنلا  هیلع  رهظ  نامثع و  یلع  نعطلا  رثک  نیثـالث  سمخ و  هنـس  یف  و  يدوعـسملا :

امیدق همالـسا  ناک  یلذهلا  لفاغ  نب  دوعـسم  نب  هللادبع  هباغلا : دسا  یف  .هلجا و  نم  نامثع  نع  لیذه  فارحنا  دوعـسم و  نب  هللادـبع 
رجاه و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  هکمب  نآرقلاب  رهج  نم  لوا  ناک  مالسالا و  یف  هتس  سداس  مالسالا  لوا 

عم دـهاشملا  رئاس  ناوضرلا و  هعیب  قدـنخلا و  ادـحا و  اردـب و  دهـش  نیتلبقلا و  یلـص  هنیدـملا و  یلا  هشبحلا و  یلا  اعیمج  نیترجهلا 
یلا هدانـساب  هیف  .اضیا و  لیذه  نم  ءادوس  نب  دودبع  تنب  دبع  ما  دوعـسم  نب  هللادبع  ما  و  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

هنع ذخانف  الد  ایده و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  سانلا  برقاب  انثدح  انلقف  هفیذح  انیتا  لاق : دیزی  نب  نامحرلادبع 
نوظوفحملا ملع  دقل  دوعسم و  نبا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  اتمـس  الد و  ایده و  سانلا  برقا  ناک  لاق : هنم  عمـسن  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلارما لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هیف  .یفلز و  هللا  یلا  مهبرقا  نم  وه  دبع  ما  نبا  نا  دمحم  باحـصا  نم 
هللا لوسر  لاقف  هیقاس  هشومح  نم  اوکحضف  هللادبع  قاس  یلا  هباحـصا  رظنف  یـشب ء  اهنم  هیتای  هرجـش  یلع  دعـصف  دوعـسم  نبا  ملس )
یلع نع  نیوج  نب  هبح  نع  هیف  .دحا و  نم  همایقلا  موی  نازیملا  یف  لقثا  هللادبع  لجرل  نوکحضت  ام  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
نبا نم  اعرو  دـشا  هسلاجم و ال  نسحا  امیلعت و ال  قفرا  اقلخ و ال  نسحا  الجر  انیار  ام  اولاقف : اسولج  هدـنع  انک  لاـق : مالـسلا ) هیلع  )

لا لاق : معن ، اولاق : مکبولق ؟ نم  قدصلا  وها  هللا  مکدشنا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  .دوعسم 

هبقعل منغ  یف  اعفای  امالغ  تنک  لاق : دوعسم  نب  هللادبع  یلا  هدانساب  همالسا  ببس  یف  هیف  .لضفا و  اولاق و  ام  لثم  لوقا  ینا  دهشا  مهل 
ینکلو معن ، تلقف : نبل ؟ نم  کعم  له  مالغ  ای  لاقف : رکبوبا  هعم  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتاف  اهاعرا  طـیعم  یبا  نب 
حـسمی لعجف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهلقتعاف  هعذـج  وا  قانعب  هیتاف  لحفلا  ایهلع  زنی  مل  هاشب  ینتئا  لاـقف : نمتوم 
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هیلع هللا  یلص   ) یبنلا برش  مث  رکبوبا  برشف  برشا  رکب : یبال  لاق  مث  اهیف  بلتحاف  هوحصب  رکبوبا  هاتاف  تلزنا  یتح  وعدی  عرضلا و 
ینملع ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای  تلقف : تیتا  مث  .ناک  امک  داعف  صلقف  صلقا  عرـضلل : لاق  مث  هدعب  ملـس ) هلآ و  و 

و هیف : .رشب و  اهیف  ینعزان  ام  هروس  نیعبس  هنم  تذخا  دقلف  ملعم  مالغ  کنا  لاق : یـسار و  حسمف  نآرقلا  اذه  نم  وا  مالکلا  اذه  نم 
رمآ الا  لاق : .یبر  همحر  لاق : یهتـشت ؟ امف  لاق : .یبونذ  لاق : یکتـشت ؟ ام  لاقف : نافع  نب  ناـمثع  هداـعف  هللادـبع  ضرم  هبیطوبا  لاـق 

یتانب یلع  یشختا  لاق : کتانبل ، نوکی  لاق : .هیف  یل  هجاح  ال  لاق : ئاطعب ؟ کل  رمآ  رملا  لاق : .ینضرما  بیبطلا  لاق : بیبطب ؟ کلل 
هعقاولا ارق  نم  لوقی : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  ینا  هعقاولا  هروس  هلیل  لک  نارقی  نا  یتاـنب  ترما  ینا  رقفلا ؟

هنیدملاب دوعسم  نبا  یفوت  .نیتنس  هنع  هسبح  دق  ناک  هنال  کئاعطب  کل  رمآ  الا  نامثع  هل  لاق  امنا  و  لاق : .ادبا  هقاف  هبصت  مل  هلیل  لک 
لیق رامع و  هیلع  یلص  کلذ و  یلع  ریبزلا  بتاعف  هنفدب  نامثع  ملعی  مل  کلذب و  یـصوا  الیل  نفد  هرجهلا و  نم  نیثالث  نیتنثا و  هنس 

فالتخا یلع  ثیدحلا  باحصا  نم  هریس  يور  نم  لک  يور  دق  و  یـضترملا : فیرـشلا  يدهلا  ملعل  یفاشلا  یف  .ریبزلا و  هیلع  یلص 
اوور و  هیف : .هنم و  ینم و  زجعالا  تومی  یتح  هیلع  یثحا  یلع و  یثحی  جلاع  لمرب  نامثع  ینتیل و  لوقی : ناک  دوعـسم  نبا  نا  مهقرط 

.الجوم اکلم  لوازا  نا  نم  یلا  بحا  ایسار  البج  لوا  زا  نئل  هللا  و  لوقیف : کعم ؟ جرخنل  هیلا  تجرخالا  هل  لاقیف  هیلع  نعطی  ناک  هنا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يده  يدهلا  نسحا  هللا و  باتک  لوقلا  قدصا  نا  انلعم : ارهاج  هفوکلاب  هعمج  موی  لک  یف  لوقی  ناک  و 

نامثعب اضرعم  کلذ  لوقی  امنا  و  رانلا ، یف  هلالـض  لک  هلالـض و  هعدب  لک  هعدب و  ثدحم  لک  اهتاثدـحم و  رومالا  رـش  و  ملـس ) و 
هنا يور  و  هیف : .هیلع و  همدقتـسی  نامثع  بتکف  هیف  نامثع  یلا  بتکف  هذه  هتبطخ  نع  هاهن  هضرعت و  رارمتـسا  نم  دیلولا  بضغ  یتح 

هنوعیشی هعم  سانلا  جرخ  هفوکلا  نع  اجعزم  هنیدملا  یلا  دوعسم  نب  هللادبع  جرخ  امل 

.هحتف نم  لوا  نوکا  نا  بحا  نوکیس و ال  رما  لاقف : کیلع ، هنمان  اناف ال  ادبا  کیلا  لصوی  هللا ال  وف  عجرا  نمحرلادبع  ابا  ای  اولاق : و 
سانلا مالک  هنم و  هرکنملا  هثدحملا  رومالا  يار  امل  هایا  مهلتق  نامثع و  یلع  سانلا  مایق  نوکیـس  رما  هلوق  نم  دـیری  هنا  رهاظلا  لوقا :

حانج هللا  دنع  نامثع  نزی  ام  لوقی : ناک  هنا  هرثک  یـصحت  قرط ال  نم  هنع  يور  دـق  و  یفاشلا : یف  .هلاعفا و  نامثع و  یف  مهطخـس  و 
هللادبع رارـصا  نم  غلب  هنا  .هیلع و  داهـشتسالا  یلا  جاتحی  نا  نم  رهظا  وه  لوطی و  بابلا  اذـه  یف  هنع  يور  ام  حرـش  یطاعت  .بابذ و 

دیری يذلا  اوفرع  موقلا و  تکـسف  اهیف ؟ امی  لع  اهب  هیـصوا  هیـصو  ینم  لبقتی  نم  توملا  هرـضح  امل  لاق  نا  هوادعلاب  هترهاظم  یلع 
نامثع ءاج  نفد  امل  هنا  لاقیف : .کل  کلذ  لاقف : .نامثع  یلع  یلـصی  ال  دوعـسم : نبا  لاقف  .اهلبقا  اناف  رـسای : نب  رامع  لاـقف  اـهداعاف 

کنذوا الا  یلا  دـهع  هنا  هل : لاقف  ینذوت ؟ مل  نا  یلع  کلمح  ام  رامعل : لاقف  .رمالا  اذـه  یلو  ارامع  نا  لئاق : هل  لاقف  کلذـل  ارکنم 
کنفرعـال رعاـشلا : لوقب  ریبزلا  لـثمتف  یقب  نم  ریخ  نع  مکیدـیاب  هللا  متعفر و  لوقی  وه  فرـصنا و  مث  هیلع  ینثا  هربق و  یلع  فقوف 

ام لاقف : ادـئاع  نامثع  هاتاف  هیف  تام  يذـلا  هضرم  دوعـسم  نبا  ضرم  امل  هیف : يداز و  ینتدوز  ام  یتاـیح  یف  ینبدـنت و  توملا  دـعب 
کل رمآ  الف  لاـق  .ینـضرما  بیبطلا  لاـق : اـبیبط ؟ کـل  وعدا  ـالا  لاـق : یبر  همحر  لاـق : یهتـشت ؟ اـمف  لاـق : .یبونذ  لاـق : یکتـشت ؟

ابا ای  یلرفغتـسا  لاق : .هللا  یلع  مهقزر  لاق : كدلول ، نوکی  لاق : .هنع  نغتـسم  انا  هینیطعت و  هیلا و  جاتحم  انا  هینتعنم و  لاق : کئاطعب ؟
یلع دجـسملا  نم  هجارخاب  رما  نامثع  نا  ملع  رابخالا  ارق  نم  لک  نا  هیف : .یقحب و  کنم  یل  ذـخای  نا  هللا  لاسا  لاقف : نمحرلادـبع ،

نم یلا  رذـتعی  هعلـضل و  هرـسک  هالوم  یلع  رکنی  نا  بجول  هاضر  هرماـب و  نکی  مل  ول  هیلع و  يرج  اـم  يرج  هرماـب  هوجولا و  فنعا 
لیلد نکی  مل  کلذ  ناب  انملع  یف  هلعف و  نم  یلع  ترکنا  دق  هلعاف و  نم  هتیـضر  کلذب و ال  رمآ  مل  یننا  لوقی : ناب  هلعف  یلع  هبتاع 
اهیا لاق : هلوخدب  نامثع  ملع  املف  هعمج  هلیل  اهلخد  هنیدملا  همدقتسا  امل  نامثع  نا  هریغ  هدانـساب و  يدقاولا  يور  دق  .هانلق و  ام  یلع 

هللا لوسر  بحاص  یننکلو  کلذک  تسل  دوعـسم : نبا  لاقف  .حلـسی  یقی و  هماعط  یلع  یـشمت  نم  هبیود  هلیللا  مکقرط  دق  هنا  سانلا 
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هشیاع تحاصف  لاق : نینح ، موی  هبحاص  قدنخلا و  موی  هبحاص  ناوضرلا و  هعیب  موی  هبحاص  ردب و  موی  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
دوسالا نب  هعمز  نب  هللادبعل  لاق  مث  .یتکـسا  نامثع : لاقف  ملـس ؟) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحاصل  اذـه  لوقتا  نامثع  ایا 

هب برـضف  دجـسملا  باب  هب  ءاج  یتح  هلمتحاف  هعمز  نبا  هذخاف  افینع  اجارخا  هجرخا  یـصق : نبا  يزعلادبع  نب  دـسا  نب  بلطملا  نب 
نامثعل یلوم  هعمز  نبا  نا  يرخا  هیاور  یف  .نامثع و  رماب  رفاکلا  هعمز  نبا  ینلتق  دوعسم : نبا  لاقف  .هعالضا  نم  اعلض  رـسکف  ضرالا 

دجـسملا نم  هجرخیل  هلمتحا  امل  هنا  هیاور  یف  .نامثع و  یلوم  مومحی  کلذ  لعاف  نا  يرخا  هیاور  یف  .ـالاوط و  امدـسم  ناـک  دوسا 
هللا لوسر  هیف  لوقی  يذـلا  وه  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلیلخ  دجـسم  نم  ینجرخت  نا  هللا  كدـشنا  هللادـبع  هادان 

بهذلا و جورم  یف  يدوعسملا  لاق  .دحا 13 - لبج  نم  همایقلا  موی  نازیملا  یف  لقثا  دبع  ما  نبا  اقاسل  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
یفاـشلا صیخلت  یف  .هلجا و  نم  ناـمثع  نع  موزخم  ینب  فارحنا  برـضلا و  نتفلا و  نم  رـسای  نب  راـمع  لاـن  اـم  کـلذ  نم  و  هریغ :

: لوقی ناک  هلتق و  یلع  نیملظتملا  رهاظ  نم  دحا  ناک  قتف و  هب  راص  هنا  يور  یتح  رامع  یلع  همادـقا  کلذ  نم  و  یـسوطلا : خیـشلل 
هبقانم رامع و  همجرت  یف  رابخالا  لاوقالا و  نم  هفئاـط  هبطخلا 236  حرش  یف  رـشع  سماخلا  دلجملا  یف  انرکذ  دق  لوقا : .ارفاک  هانلتق 

: یلجملا یف  یئاسحالا  روهمج  نبا  لاق  .عجارف  هداعالا  یلا  هجاح  الف  هلئاضف  و 

دجسملا یف  ماق  رـسای  نب  رامع  نا  هریـسلا  لها  نم  تاقثلا  هاور  ام  یلع  قتفلا  هذخا  یتح  رـسای  نب  رامعل  هبرـض  نامثع  حداوق  نم  و 
هلجرب و هنطب  یف  ساد  هافق و  یلع  هاقلا  یتح  هلجرب  هضکرف  نامثع  لزنف  هلاعفا  هثادـحاب و  هخبوف  ربنملا  یلع  بطخی  ناـمثع  اـموی و 

یلا رامع  لمتحاف  هلزنم  یلا  یـضم  هکرت و  هبـسی و  ارامع و  متـشی  کلذ  عم  وه  هیلع و  یـشغ  یتح  هوبرـضف  هیما  ینب  نم  هناوعا  رما 
هلاـعفا و تملع  دـق  ناـمثعل و  ضرعتلا  کـلام و  لاـق و  ضعب و  همـالف  ساـنلا  هیلع  لـخد  هتوشغ  نم  قاـفا  اـملف  هب  اـمل  وه  هلزنم و 

قح هملک  لامعالا  لضفا  لاق : هناف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  تعمـس  مالک  کلذ  یلع  ینلمح  امنا  لاقف : هثادحا ؟
رابجلادبع و یـضاقلا  باوج   ) .همایقلا موی  هللا  دنع  افقوم  نامثعل  یل و  نا  هجردلا و  هذـه  لانا  نا  تدراف  رئاج  ماما  يدـی  نیب  اهلوقت 

فورعملا باتکلا  بحاص  رابجلادـبع  یـضاقلا  ینعی   ) باتکلا بحاص  لاق  یفاشلا : یف  يدـهلا  ملع  لاق  کلذ ) نع  یلع  یبا  هخیش 
ول تباث و  ریغ  کلذ  نا  یلعوبا  انخیش  لاق  دقف  قتف  هب  راص  یتح  ارامع  هبرض  نم  هب  اونعط  ام  اماف  همامالا :) یف  جاجحلا  نم  ینغملاب 

کلذ هحص  دعبی  امم  کلذ و  قحتسی  نم  بیدات  مامالل  نال  انعط  نوکی  نا  بجی  مل  هلوقی  ناک  يذلا  میظعلا  لوقلل  هبرـض  هنا  تبث 
نا

هریغ ناکل  کلذ  عقو  دق  ناک  ول  هنال  مولعم و  رفاکلا  هب  رفکی  يذلا  نال  رفکلا  بجوتـسی  ام  هنم  عقی  امل  هرفکی و  نا  زوجی  ارامع ال 
هلتقی اماما  اومیقی  نا  بجی  ناک  لب  احابم  مهل  هلتق  نوکی  نا ال  بجول  هعلخ و  یلع  اوعمتجی  نا  بجول  کلذب و  یلوا  هباحـصلا  نم 

یف لوقلا  انیب  دـق  انال  الها  اـهل  نکی  مل  هفـالخلا و  یلع  بثو  ثیح  نم  هرفک  اـمنا  لوقی  نا  دـحال  سیل  هیف و  لوقلا  انمدـق  اـم  یلع 
نا يور  .نامثع و  هماما  هحـص  یـضتقی  امهتماما  هحـص  نا  انیب  دق  و  لبق ، نم  انمدق  ام  یلع  رمع  رکب و  یبال  ابوصم  ناک  هنال  کلذ ،

امهـضعب قلعت  انموم و  لتق  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا لاق  ارفاک و  نامثع  لـتق  راـمع  لاـقف  هرما  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا عزاـن  اراـمع 
اذک مالسلا ) هیلع   ) نسحلا لاق  اذک و  تلق  ینا  لاقف  کیخا ؟ نبا  نم  دیرت  اذام  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  اراصف  ضعبب 
هبرض هیلع  مقن  امل  نامثع  نا  طایخلا  نع  یکح  .رامع و  تکسف  نامثع ؟ هب  نموی  ناک  برب  رفکتا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاقف 

لوغـشم ینا  امهیلا  تلـسراف  اهتلعف  ءایـشا  كرکاذـن  نا  دـیرن  اناف  انتئا  نا  یلا  الـسراف  رامع  دعـس و  ینئاج  لاقف  هسفنل  جـتحا  رامعل 
هلوانتف ب فرصنی  نا  یباف  هیلا  لوسرلا  تدعاف  فرصنی  نا  رامع  یبا  دعس و  فرصناف  اذک  موی  امک  دعومف  افرصناف 
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ضارتـعا  ) .هلدـعا لوق و  فصنا  نم  اذـه  و  لاـق : ینم  صتقیلف  اـنا  اـهو  تیـضر  ـال  هب و  ترما  اـم  هللا  يرما و و  ریغب  یناـملغ  ضع 
نیرما نیب  رامع  ناـمثع و  هصق  یف  كاندـجو  دـق  هل : لاـقی  هنا  هباوج : یف  يدـهلا  ملع  لاـق  هیلع ) يدـهلا  ملع  یـضترملا  فیرـشلا 

نحن هیف و  جرح  قحتـسملا ال  بیداـتلا  ناـب  هنم  راذـتعا  هل و  لواـت  کلذـب و  فارتعا  نیب  هبرـض و  نم  يور  اـمل  عفد  نیب  نیفلتخم :
نم لک  اراشتنا و  اروهظ و  سمـشلا  عولطل  وا  ارامع  یمـسی  دحا  دوجول  راکنالاک  وهف  رامع  برـضل  عفدـلا  اما  نیرمالا : یلع  ملکتن 

هاورلا فلتخی  مل  رامع  برـض  ینعی  لعفلا  اذه  هعفادم و  هرباکم و ال  هنع  هینثت  ام ال  رمالا  اذـه  نم  ملعی  ریـسلا  حفـصت  رابخالا و  ارق 
هیف طفـس  هنیدـملاب  لاملا  تیب  یف  ناک  لاق : هدانـسا  یف  فنخم  یبا  نع  یبلکلا  ماشه  نع  سابع  يورف  هببـس : یف  اوفلتخا  امنا  هیف و 

یتـح دـیدش  مـالک  لـکب  هیف  هوملک  کـلذ و  یف  هیلع  نعطلا  ساـنلا  رهظاـف  هلها  ضعب  هب  یلح  اـم  ناـمثع  هنم  ذـخاف  رهوج  یلح و 
لاحی کلذ و  عنمت  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  ماوقا  فونا  تمغز  نا  یفلا ء و  اذـه  نم  اـنتجاح  نذـخانل  لاـقف : بطخف  هوبـضغا 

هوذخاف هوذخ  يرتجت ئ ؟ هیمس  رـسای و  نبا  ای  یلعا  نامثع : لاقف  کلذ ، نم  مغار  لوا  یفنا  نا  هللا  دهـشا  رامع : لاقف  هنیب  کنیب و 
همحر ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جوز  هملـس  ما  لزنم  یلا  لمحف  جرخا  مث  هیلع  یـشغ  یتح  هبرـضف  هب  اعدف  نامثع  لخدف 

لاقف هللا  یف  هیف  انیذوا  موی  لوا  اذـه  سیل  دـمحلا هللا  لاق : یلـص و  اضوت و  قافا  املف  برغملا  رـصعلا و  رهظلا و  لـصی  ملف  اـهیلع  هللا 
تبرض انیلع و  تارتجاف  نحن  اما  هتیقتاف و  یلع  اما  نامثع  ای  موزخم ، ینبل  افیلح  رامع  ناک  یموزخملا و  هریغملا  نب  دیلولا  نب  ماشه 

: لاق هیرـسقلا ، نبا  انا  اهل  کنا  هریـسلا و  میظع  هیما  ینب  نم  ـالجر  هب  نلتقـال  تاـم  نئل  هللا  اـما و  فلتلا  یلع  هب  تیفـشا  یتح  اـناخا 
رامعب و تبضغ  دق  یه  اذاف  هملس  ما  هب  یتاف  جرخاف  هب  رما  نامثع و  همتـشف  هلیجب  نم  نیتیرـسق  هتدجو  هما  تناک  ناتیرـسق و  امهناف 

هبایث نم  ابوث  هلاعن و  نم  العن  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رعش  نم  ارعش  تجرخا  تبضغف و  رامعب  عنـص  ام  هشیاع  غلب 
رم نامثع  نا  کلذ  یف  ببسلا  نا  نورخآ  يور  .دعب و  لبی  مل  هلعن  هبوث و  هرعـش و  اذه  مکلوسر و  هنـس  متکرت  ام  عرـسا  ام  تلاق : و 

هناشب مایقلا  هیلع و  هالـصلل  یلوتملا  ناک  ذا  هتوم  هایا  هناـمتکل  راـمع  یلع  بضغف  دوعـسم  نب  هللادـبع  لـیقف : هنع  لاـسف  دـیدج  ربقب 
هللا لوسر  باحـصا  نم  هدع  ارامع و  ریبزلا و  هحلط و  دادقملا و  نا  نورخآ  يور  .قتفلا و  هباصا  یتح  ارامع  نامثع  یطو ء  اهدـنعف 

رامع ذـخاف  .علقی  مل  نا  هوبثاوم  مهنا  هوملعا  هبر و  هوفوخ  ناـمثع و  ثادـحا  هیف  ادودـع  اـباتک  اوبتک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
انا لاقف : .هیمس  نبا  ای  تبذک  لاقف : .کل  مهحـصنا  ینال  لاقف : مهنیب ؟ نم  مدقت  یلعا  نامثع : لاقف  .اردص  هنم  هارقف  هب  هاتاف  باتکلا 

قتفلا و هباصاف  هریکاذم  یلع  نیفخلا  یف  یهو  هیلجرب  نامثع  هبرضف  هیلجر  هیدیب و  اودمف  هناملغ  رماف  رسای  نبا  انا  هیمس و  نبا  هللا  و 
هاور يذـلا  ربخلا  و  هببـس ، یف  اوفلتخا  امنا  هاورلا و  نیب  هیف  فلتخم  ریغ  يرت  ام  یلع  راـمع  برـضف  .هیلع  یـشغف  اریبک  افیعـض  ناـک 

عضوملا یلا  هفیضی  نا  بجی  ناک  دق  هریظن و  نم  هنم و  هیلاخ  هفورعملا  ریـسلا  بتک  هفرعن و  ام  طایخلا  نع  هاکح  باتکلا و  بحاص 
ینم و صتقیلف  انا  اه  هلوق  لدب  لوقی  نا  بجی  ناکل  احیحـص  ناک  ول  .هجحب و  اسیل  هیلا  دنـسا  نم  لوق  هلوق و  ناف  هنم ، هذخا  يذـلا 

نیب یفانت  الف  دـعب  لدـعا و  یلوا و  هناف  هنم  صقتیلف  یناجلا  مالغلا  اذـه  مـالغلا : هبرـض  اـمنا  هیـضر و  ـال  کلذـب و  رما  اـم  ناـک  اذا 
یـش طاقـسا  زجی  مل  ضراعتت  مل  اذا  تایاورلا  يرخا و  لاح  یف  هبرـض  همالغ  نوکی  نا  زوجی  هنال  افورعم  هاور  ام  ناـک  ول  نیتیاورلا 

.تایاورلا و هب  تئاج  دـق  فورعم  هل  رامع  ریفکت  ناف  رکفلا ، بجوی  انم  هنم  عقی  مل  هرفکی و  نا  زوجی  اراـمع ال  نا  هلوق : اـماف  .اـهنم 
رـش انا  عبارلا و  انا  عبارلا و  انا  رفکلاب و  نامثع  یلع  نودهـشی  هثالث  لوقی : ناک  ارامع  نا  هریثک  دیناساب  هفلتخم و  قرط  نم  يور  دـق 
نم مقرا  نب  ندیز  نع  يور  .هللا و  لزنا  ام  ریغب  مکح  دـق  هنا  دهـشا  انا  نورفاکلا و  مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  هعبرالا و 

لوسر باحصا  نم  نیرجاهملا  لعج  و  ءاینغالا ، نیب  هلود  لاملا  لعج  ثالثب : لاق : نامثع ؟ مترفکا  یش ء  ياب  لیق : هنا  هفلتخم  قرط 
یف ام  لوقی : ناک  هنا  هقیذـح  نع  يور  .هللا و  باتک  ریغب  لمع  و  هلوسر ، هللا و  براـح  نم  هلزنمب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
اماف .انامیا  نینموملا  لضفا  وه  هلتق و  یتح  هنتفلا  هیلا  ضاخ  نموم  ما  ارفاک  لتق  رفاکا  هلتاق  یف  کشا  یننکل  کشا  هللا  دمحب  نامثع 
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هلوق نم  دهاش  وه  لب  هل  ارفکم  رامع  نوکل  عفار  ریغ  اوهف و ال  امهعفارت  کلذ و  یف  ارامع  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا هعزانم  نم  هاور  ام 
امهنیب یضقی  نا  نع  هلودع  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نحل  نم  ملع  ارامع  نا  هیف  هجولاف  احیحص  ربخلا  ناک  نا  .کلذب و 

هنال هفالخلا  یلع  بثو  ثیح  نم  هرفکی  نا  زوجی  هلوق ال  اماف  .هضرغ  نم  مهف  امل  رامع  کسماف  هیقتلاب  کسمتم  هنا  لوقلا : حیرـصب 
نا هجولا  اذـه  نم  هحـصلا  یلع  لجرلل  رامع  ریفکت  انلمح  اذا  دـبالف  کلذ  یف  همالک  نم  مدـقت  امل  رمع و  رکب و  یبال  ابوصم  ناـک 
مل هیف  لوقی  ناک  يذـلا  میظعلا  لوقلل  هبرـض  هنا  تبثول  هنا  یلع  یبا  نع  هلوق  اماف  .یعدا  اـم  یلع  نیلجرلل  بوصم  ریغ  راـمع  نوکی 

یلع و یبا  نم  همالک  یکح  نم  وا  باتکلا  بحاص  شحوتـسی  نا  بجی  ناک  دقف  کلذ ، قحتـسی  نم  بیدات  مامالل  نال  انعط  نکی 
نم یشب ء  افافختـسا  اناهتما و  مادقالاب  هیطو  هالـصلا و  هل  كرت  یـشغلا و  نم  هقحل  یتح  هذق  رامع و  برـض  نم  رذتعی  نا  نم  هریغ 

نیعلا و نیب  ام  هدلج  رامع  هیف : لاق  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  نمب  هورکملا  هیاهن  عاقیا  نم  عمـسی  رذع  الف  ردغلا 
هنوعدی هنجلا و  یلا  مهوعدی  رامعل  مهل و  ام  لاق : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا يور  .فنالا و  مدت  دـلجلا  کنت  یتم  فنالا و 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  دیلولا  نب  دلاخ  نع  همقلع  نع  لیهک  نب  هملـس  نع  بشوح  نب  ماوعلا  يور  رانلا و  یلا 
میظعلا هورکملا  کلذ  هب  قحتـسی  رامع  نم  هعمـس  ظیلغ  مالک  يا  .هللا و  هصغبا  اراـمع  ضغبا  نم  هللا و  هاداـع  اراـمع  داـع  نم  لاـق :

نم رهظی  ام  یلع  انایحا  هبیاعم  هثادحا و  هیلع  اوثنی  هریغ  رامع و  ناک  امنا  دودحلا و  یف  یلاعت  هللا  هضرف  يذلا  رادقملا  زواجتی  يذـلا 
اهنم هتئارب  وا  اهیف  هرذـع  نیبی  نا  وا  لاعفالا  کلت  نم  هیلع  فقاوی  امع  عزنی  نا  اما  نیرمالا  دـحا  هیلع  بجی  ناک  دـق  هلاعفا و  ییس ء 

هلعفت ام  یلع  مدـقی  هریغ و ال  وا  ظعوب  کلذ  نع  هرجز  هقیـسفت  هخیبوت و  یلع  کلذ  دـعب  میقم  ماقا  ناف  رهتـشی  رـشتنی و  رهظی و  ام 
عمتجا هنا  اورکذ  يرونیدلا : هبیتق  نبال  هسایسلاو  همامالا  یف  .هب و  مکح  یلاعت و  هللا  لزنا  ام  ریغب  ظیغلا  ءافش  نم  هرساکالا  هربابجلا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هنس  نم  نامثع  هیف  فلاخ  ام  هیف  اورکذ  اباتک و  اوبتکف  مالسلا  هالصلا و  هیلع  یبنلا  باحصا  نم  سان 
رـضح نمم  ناک  نامثع و  دـی  یف  باتکلا  نعفدـیل  موقلا  دـهاعت  مث  لاق : هثادـحا  نم  ریثکب  یتا  ام  دـعب  و  هیبحاص - هنـس  و  ملـس ) و 
اولعج رامع  دی  یف  باتکلا  نامثع و  یلا  هوعفدیل  باتکلاب  اوجرخ  املف  هرـشع  اوناک  دوسالا و  نبا  دادقملا  رـسای و  نب  رامع  باتکلا 

نب ناورم  هدنع  هیلع و  لخدف  تاش  موی  یف  هل  نذاف  هیلع  نذاتساف  نامثع  راد  ءاج  یتح  یضمف  هدحو  یقب  یتح  رامع  نع  نوللـستی 
ناک .لاق  کعم ؟ ناک  نم  و  لاق : معن ، لاق : باتکلا ؟ اذـه  تبتک  تنا  هل : لاقف  هارقف  باتکلا  هیلع  عفدـف  هیما  ینب  نم  هلها  مکحلا و 

نا نینموملاریما  ای  ناورم : لاقف  مهنیب ؟ نم  یلع  تارتجا  ملف  لاق : مهب ، كربخا  ال  لاـق : مه ؟ نم  لاـق : کـنم ، اـقرف  اوقرفت  رفن  یعم 
مهعم نامثع  هبرض  هوبرـضا و  نامثع : لاق  هئارو ، نم  هب  تلکن  هتلتق  نا  کنا  سانلا و  کیلع  ارج  دق  ارامع ) ینعی   ) دوسالا دبعلا  اذه 

نم و  بهذلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  .لاق 14 - ام  رخآ  یلا  رادـلا - باـب  یلع  هوحرط  یتح  هورجف  هیلع  یـشغف  هنطب  اوقتف  یتح 
رـسج یلیامم  هفوکلا  يرق  نم  هیرق  ینکاس  نم  دوهیلا  نم  لجر  نع  هغلب  هنا  کلذ  هفوکلا و  دجـسم  یف  هبقع  نب  دـیلولا  لعف  کـلذ 
رهظا نا  وه  لییاختلا و  نم  ابرض  دجسملا  یف  هاراف  رـضحاف  يورطمب  فرعی  رحـسلا  هذبعـشلا و  نم  اعاونا  لمعی  هرارز  هل : لاقی  لباب 

مث هیف  نم  لخد  رامح  هروص  هارا  مث  لبج  یلع  یشمی  هقان  يدوهیلا  راص  مث  دجسملا  نحـص  یف  سرف  یلع  امیظع  الیف  لیللا  یف  هل 
هفوـکلا لـها  نم  هعاـمج  ناـک  لـجرلا و  ماـقف  هیلع  فیـسلا  رما  مث  هسار  هدـسج و  نیب  قرفف  لـجر  قـنع  برـض  مث  هربد  نم  جرخ 

وه کلذ  نا  ملع  نمحرلا و  نم  دـعبی  لـمع  نم  ناطیـشلا و  لـعف  نم  هللااـب  ذیعتـسی  لـعجف  يدزـالا  بعک  نب  بدـنج  مهنم  اروضح 
نا لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  لاق : هندب و  نم  هیحان  هسار  رادا  هبرض  يدوهیلا  هب  برض  هفیـس و  طرتخاف  رحـسلا  لییختلا و  نم  برض 

برضف لخد  افیس و  ذخا  هلقایصلا و  ضعب  نم  اند  قوسلا و  یلا  جرخ  ابدنج  نا  اراهن و  ناک  کلذ  نا  لیق  دق  .اقوهز و  ناک  لطابلا 
هلتق دارا  هسبحف و  دزالا  هعنمف  هب  هدـیقی  نا  دارا  کلذ و  دـیلولا  هیلع  رکناف  کـسفن  یحاـف  اـقداص  تنک  نا  لاـق : يدوهیلا و  قنع  هب 

هللا هاضرم  یف  ریثکب  کلذ  سیل  لاق : .یب  لتقت  بدنج : هل  لاقف  کسفنب  جنا  هل : لاقف  حبصلا  یلا  هلیل  همایق  یلا  ناجـسلا  رظن  هلیغ و 
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قنع برـضف  هب  رهب  هربخاف  ناجـسلا  لاسف  هدـجی  ملف  هلتقل  دعتـسا  دـق  هب و  اعد  دـیلولا  حبـصا  املف  هللا ، ءاـیلوا  نم  یلو  نع  عفدـلا  و 
لتاق وه  دزالا و  بدانج  دحا  يدزالا  هللادبع  نب  بعک  نب  بدنج  هباغلادـسا : یف  يرزجلا  ریثال  نبا  لاق  .سانکلاب  هبلـص  ناجـسلا و 
اولاق هریغ  هیقفلا و  نارهم  نب  دـمحم  نب  میهاربا  انربخا  لاق : .نسحلا  هنع  يور  يراـخبلا  یبلکلا و  هلاـق  نمم  رثکـالا و  دـنع  رحاـسلا 

لاق لاق : بدـنج  نع  نسحلا  نع  ملـسم  نب  لیعامـسا  نع  هیواعموبا  انربخا  عینم  نب  دـمحا  انربخا  یـسیع  نبا  دـمحم  نع  مهدانـساب 
دانسالا اذهب  هعفر  نم  مهنمف  ثیدحلا  اذه  عفر  یف  فلتخا  دق  .فیسلاب  هبرض  رحاسلا  دح  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

رحاس هدنع  رـضح  هفوکلا  یلع  اریما  ناک  امل  طیعم  یبا  هبقع  نب  دیلولا  نا  رحاسلا  هلتق  ببـس  ناک  .بدـنج و  یلع  هفقو  نم  مهنم  و 
لمتشا لقیص و  نم  افیـس  ذخاف  اهئایح  نم  جرخی  مث  هقان  مف  یف  لخدی  هییحی و  مث  الجر  لتقی  هنا  هیری  دیلولا  يدی  نیب  بعلی  ناکف 

: لاقف دـیلولا  یلا  عفرف  نورـصبت ) متنا  رحـسلا و  نوتاتا  : ) ارق مث  کسفن  یحا  هل : لاق  مث  هلتقف  هبرـض  هبرـضف  رحاسلا  یلا  ءاج  هیلع و 
هموص هتالص و  ناجسلا  يار  املف  دیلولا  هسبحف  فیسلاب  هبرـض  رحاسلا  دح  لوقی : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمس 
بره یتح  هسبح  لاطا  هسبحف و  کلذ  دزالا  رکنا  یتح  رحاسلاب  ابدنج  لتقی  نا  دارا  دـیلولا  نا  هصیخلت : یفاشلا و  یف  .هلیبس و  یلخ 
دیلولا سبح  لب  لیق : هقالطاب و  نامثع  باتک  هاتاف  هنجـس  لب  لیق : هلتقف و  ناجـسلا  دـیلولا  ذـخاف  هباغلادـسا : یف  لاق  .نجـسلا و  نم 

یبنلا باحـصا  لتقی  بدـنج و  سبحی  راحـسلا  برـضم  یفا  هلوق : کلذـف  ابدـنج  جرخا  هلتقف و  ناجـسلا  یلا  هیخا  نبا  یتاف  ابدـنج 
نیکرـشملا اهب  لتاقی  لزی  ملف  مورلا  ضرا  یلا  قلطنا  لتاقی و  بدـنج و  قلطی  قحلا  وه  هطهر  یملـس و  نباب  ینظ  کی  ناف  لـئاوالا 

هبطخلا 236 حرش  یف  هیف  مالکلا  انمدق  دق  نازمرهلا و  لتق  هصق  کلذ  نم  و  .هیواعم 15 - هفالخ  نم  نیضم  تاونس  رشعل  تام  یتح 
هیلع  ) نینموملاریما ناک  دق  هب و  هدقی  ملف  همالـسا  دعب  نازمرهلا  لتق  هناف  رمع  نب  هللادیبع  یف  بجاولا  دحلا  لطع  نامثع  نا  هتلمج  و 

یج ء تاوزغلا و  ضعب  یف  رـسا  دق  ناک  سراف و  ءامظع  نم  ناک  نازمرهلا  نا  لامجالا  یلع  هصقلا  کلت  .کلذـل و  هبلطی  مالـسلا )
رمالا هبتشا  حبصلا و  سلغ  یف  رمع  برض  املف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هقتعاف  هیدی  یلع  ملساف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هذخاف  هنیدملا  یلا  هب 

عمـسف رمع  تومی  نا  لبق  هلتقف  هیلا  هللادـیبع  ردابف  نازمرهلا  نونعی  مهنا  نظف  جـلعلا  هلتق  نولوقی : موق  هللادـیبع  هنبا  عمـس  هبراض  یف 
املف هالوم  وه  هیدلا و  هنم  لبقی  ایلع ال  ناف  هب  هندیقال  تشع  نا  هولولوبا و  ینبرض  يذلا  نا  هللادیبع  اطخا  دق  لاقف : هنبا  هلعف  امب  رمع 

سمالاب لتق  نامثع : لاقف  هیلو  انا  املظ و  يالوم  لتق  هنا  لاـق : هللادـیبع و  دوقب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بلاـط  ناـمثع  یلوت  رمع و  تاـم 
هیلع  ) یلع لاق  اذهل  هقح و  ایلع  عنم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  همیلـست  نم  عنتما  هب و  مهباصم  رمع  لآ  بسح  هنبا  لتقی  مویلا  رمع و 
جرخ هیواعم و  یلا  اجتلا  ماشلا و  یلا  هنم  هللادیبع  بره  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  املف  هب  هنلتقال  اموی  هنم  رهدـلا  یننکما  نال  مالـسلا )
یلع قح  لطع  فیک  نامثع  یلا  رظناف  یلجملا : یف  یئاسحالا  لاق  نیفص  برح  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلتقف  نیفـص  برح  یلا  هعم 

یف ربطلا  رفعجوبا  لاق  و  اناطلس .) هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و   ) لوقی یلاعت  هللا  هیارب و  هنسلا  باتکلا و  فلاخ  و  مالسلا ) هیلع  )
وه صاقو و  یبا  نب  دعس  راد  یف  اسوبحم  ناک  ورمع  نب  هللادیبع  اعد  دجسملا و  بناج  یف  سلج  نامثع  سانلا  عیاب  ام  دعب  خیراتلا :
یبا مد  یف  كرـش  نمم  ـالاجر  نلتقـال  هللا  و  لوقی : ناـک  هولول و  یبا  هنبا  نازمرهلا و  هنیفج و  هلتق  دـعب  هدـی  نم  فیـسلا  عزن  يذـلا 
یتح هراد  یف  هسبح  ضرالا و  یلا  هعجضا  یتح  هرعـش  بذج  هدی و  نم  فیـسلا  عزنف  دعـس  هیلا  ماقف  راصنالا  نیرجاهملاب و  ضرعی 
يرا یلع  لاقف  قتف ، ام  مالسالا  یف  قتف  يذلا  اذه  یف  یلع  اوریشا  راصنالا : نیرجاهملا و  نم  هعامجل  نامثع  لاقف  هیلا  نامثع  هجرخا 

نا كافعا  دـق  هللا  نا  نینموملاریما  ای  صاـعلا : نب  ورمع  لاـقف  مویلا ؟ هنبا  لـتقی  سما و  رمع  لـتق  نیرجاـهملا : ضعب  لاـقف  هلتقت  نا 
اهتلعج دق  مهیلو و  انا  نامثع : لاق  کل  ناطلـس  ثدحلا و ال  اذه  ناک  امنا  ناطلـس  نیملـسملا  یلع  کل  ناک و  ثدـحلا  اذـه  نوکی 
هللادیبع ای  الا  لاق : رمع  نبا  هللادیبع  يار  اذا  یـضایبلا  دـیبل  نب  دایز  هل  لاقی  راصنالا  نم  لجر  ناک  و  لاق : .یل  ام  یف  اهتلمتحا  هید و 

نا ریغ  یش ء  ریغ  یلع  رطخ  هل  نازمرهلا  لتق  امارح و  هلح  ریغ  یف  هللا  امد و  تبصا  رفخ  يورا و ال  نبا  نم  اجلم  برهم و ال  کل  ام 
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هتیب فوج  یف  دبعلا  حالـس  ناک  رما و  دـق  راشا و  دـق  همهتا  معن  همج  ثداوحلا  هیفـس و  لاقف  رمع  یلع  نازمرهلا  نومهتتا  لئاق  لاق 
دایز انـشاف  لاق : هاهنف  دیبل  نب  دایز  نامثع  اعدف  هرعـش  دیبل و  نب  دایز  نامثع  یلا  رمع  نب  هللادـیبع  یکـشف  ربتعی  رمالاب  رمالا  اهبلقی و 

ذا وفعتا  ناهر  اسرف  اطخلا  بابـساف  هنع  مرجلا  ترفغ  نا  کناف  نازمرهلا  لتقب  ککـشت  الف  نهر  هللادیبع  رمعابا و  نامثع : یف  لوقی 
نامثع لیطعت  نم  رابجلادبع  یـضاقلا  راذتعا   ) .هبذش هاهنف و  دیبل  نب  دایز  نامثع  اعدف  نادی  یکحت  يذلاب  کل  امف  قح  ریغب  توفع 

یف دحلا  لیطعت  نم  هیلا  بسن  ام  رکذ  مث  هلوقب : رابجلادـبع  نع  یفاشلا  یف  يدـهلا  ملع  لقن  رمع ) نب  هللادـیبع  یف  ( ) بجاولا دـحلا 
.لتقی نا  هل  امک  وفعی  نا  یلولل  هل و  یلوال  نم  یلو  مامالا  همدـب و  بلطی  یلو  نازمرهلل  نکی  مل  هنا  یلع  یبا  نع  یکح  نازمرهلا و 

هنال نیدلازع  یلا  دوعی  ام  هنع  وفعلاب  نامثع  دارا  امنا  و  یـضاقلا : لاق  .کلذ  یلا  اوباجاف  هنع  اوفعی  نا  نیملـسملا  لاس  هنا  يور  دق  و 
هماع نا  طایخلا  نع  یکح  .هتامـش و  نوکیف  کلذ  یف  لاحلا  نوفرعی  هدلو و ال  اولتق  مهماما و  اولتق  لاقیف : هلتق  ودعلا  غلبی  نا  فاخ 
لبقاف مامالا  یلا  هرما  هب و  بلطی  یلو  هل  سیلف  کتیالو  ریغ  یف  کفـس  مد  وه  اولاـق : نازمرهلاـب و  داـقیالا  یلع  اوعمجا  نیرجاـهملا 

نم لتق  زوجی  هنال ال  نازمرهلاب  هلتقیل  هبلطی  ناک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  تبثی  مل  و  لاق : .نیملسملا  حالـص  کلذف  هیدلا  هنم 
( مالـسلا هیلع   ) یلع نع  يور  ام  نوکی  نا  زوجی  و  لاق : .هناش  نم  رغـصی  هردـق و  نم  عضیل  هبلطی  ناک  امنا  لوتقملا و  یلو  هنع  یفع 

ملع ضارتعا   ) .هللا نید  یف  ددـشتلا  یلا  برقا  داهتجالا و  یف  يوقا  کلذ  يری  ناـک  هنا  ینعی  هتلتقل ، ناـمثع  لدـب  تنک  ول  لاـق : هنا 
نع لودعلا  یف  نازمرهلا و  لتق  یف  مالکلا  اماف  هلوقب : یفاشلا  یف  يدهلا  ملع  یضترملا  فیرشلا  هیلع  ضرتعا  یضاقلا ) یلع  يدهلا 

یفوتـسی نا  هل  امک  وفعی  نا  هل  هل و  یلو  نم ال  یلو  مامالا  نال  یلو  هل  نکی  مل  هنا  نم  هب  رذـتعا  امب  کلذ  نم  هراذـتعا  هلتاق و  لـتق 
فاصنالا لذبی  نا  بجی  ناک  دق  همدـب و  بلاطی  رـضاح  یلو  هل  نکی  مل  سراف و  لها  نم  لجر  نازمرهلا  نال  یـشب ء  سیلف  دوقلا ،

هنال همد  یلو  نامثع  نکی  مل  یلو  هل  نکی  مل  ول  مث  .بلاط  رـضح و  بلاطی و  یلو  هل  ناـک  نا  یتح  اورـضح  یتم  اونموی  هئاـیلوال و 
هلداعلا هنیبلا  مقی  مل  نا  هللادیبع  هنبا  لتقب  هرهاظلا  تایاورلا  هب  تئاج  ام  یلع  رمع  یـصوا  دق  همد و  یلو  رمع  راصف  رمع  مایا  یف  لتق 

اذه یلو  مکیا  لاقف : يروشلا  لها  یلا  کلذب  هتیصو  تناک  هلتقب و  هبعش  نب  هریغملا  مالغ  هولولابا  ارما  امهنا  هنیفج  نازمرهلا و  یلع 
اهنع و عفادف  رمع  نب  هللادـیبع  یف  هیـصولا  ءاضما  نامثع  یلا  نوملـسملا  بلط  رمع  تام  املف  هانرکذ ، امم  اذـک  اذـک و  لعفیلف  رمالا 

هماقا یف  ودـعلل  هتامـش  يا  یلاعت و  هللا  دودـح  نم  ادـح  لـطبی  نا  وفعی  نا  هل  نکی  مل  هرکذ  اـم  یلع  مدـلا  یلو  وه  ناـک  ولف  مهللع 
یتح نبالا  بالا و  لتق  نیب  عمجلا  یف  جرح  يا  و  دودـحلا ، لیطعت  یف  مالـسالا  ءادـعا  نم  اهلک  هتامـشلا  امنا  و  یلاـعت ؟ هللا  دودـح 

نب دایز  يور  دـق  .یلاعت و  هللارماب  رخالا  هللا و  رما  ریغب  املظ  امهدـحا  لـتق  اـمنا  ـالتق و  هنبا  ماـمالا و  ناـب  ربخلا  رـشتنی  نا  هرک  لاـقی 
یف هملکف  فلختـسا  ام  دعب  نامثع  یتا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  حالـصا  نب  نابا  نع  قاحـسا  نب  دمحم  نع  یئاکبلا  هللادـبع 

مویلا و هلتقا  سمالاب و  هابا  اولتق  نامثع : لاقف  املـسم ، ائرما  لتق  يذلا  ثیبخلا  قسافلا  اذه  لتقا  لاقف : هریغ  دحا  هملکی  مل  هللادـیبع و 
اموی کی  ترفظ  نئل  هللا  اما و  هیا  قساف  ای  هل  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  هللادـیبع  رم  هیلع  یبا  املف  ضرالا  لها  نم  لجر  وه  امنا 

دیز نب  یسیع  نب  نسحلا  نع  دانقلا  يور  و  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما یلع  هیواعم  هعم  جرخ  کلذلف  کقنع  نبرـضال  رهدلا  نم 
هنیفجل و سیل  هنا  یلب  لاق : .هنع  وفعت  نا  کل  سیل  اولاق : رمع  نب  هللادـیبع  نع  توفع  دـق  ینا  نامثع  لاق  امل  نیملـسملا  نا  هیبا  نع 

لوقت امک  سیل  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  توفع  دـق  نیملـسملا و  رما  یلو  ینال  امهب  یلوا  انا  مالـسالا و  لها  نم  هبارق  نازمرهلا 
هلتقب هتراما  یف  التق  يذلا  کلبق  يذلا  یلاولا  مکح  دق  كریغ و  هرما  یف  امهلتق  امنا  نیملسملا و  یـصقا  هلزنمب  امهرما  یف  تنا  امنا 

لتق الا  اوبا  دق  نیملسملا  نا  نامثع  يار  املف  .اذه  نع  کلئاس  هللا  ناف  هللا  قتاف  هنع  وفعلا  کل  نکی  مل  کتراما  یف  امهلتق  ناک  ول  و 
نیملـسملا و دنع  کلذ  مظعف  رمع  نبا  هفیوک  اهل  لاقی  یتلا  یه  اضرا و  اراد و  اهب  هعطقا  ینتبا و  هفوکلا و  یلا  لحتراف  هرما  هللادیبع 

موی نامثع  یـسما  ام  لاق : هنا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  ننع  يور  .هیف و  مهمالک  رثک  هوربکا و 
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لب هلتقیل  هبلطی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هلوق : اماف  .نازمرهلاب  هلتقی  مل  ثیح  رمع  نب  هللادـیبع  رما  یف  هیلع  اومقن  یتح  یلو 
ام یلع  هنع  یفع  اذا  مدلا  یلو  ناف  دعب  .هقنع و  برـضل  الا  نکی  مل  هنا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هب حرـص  ام  فالخب  وهف  هردـق  نم  عضیل 
نا زوجی  ـال  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هلوق : .هلتقی و  نا  هل  سیل  اـمک  هردـق  نمم  عضی  هب و  فختـسی  نا  دـحال  نکی  مل  اوعدا 
هیلع  ) نوکی نا  زوجی  هلوق : .رثوم و  ریغ  هنا  اـنیب  دـق  ارثوم و  وفعلا  کـلذ  ناـک  ول  احیحـص  نوکی  اـمناف  هنع  ماـمالا  وفغ  عم  هدـعوتی 

دهتجم لک  نا  یلع  هنم  ءانب  اذه  کلذک و  هنا  کش  الف  هللا  نید  یف  ددـشتلا  یلا  برقا  داهتجالا و  یف  يوقا  هلتق  يری  نمم  مالـسلا )
یف .هفالخ 16 - غوسی  يذلا ال  وهف  یضتقی  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما داهتجا  ناک  اذا  و  کلذ ، فالخب  رمالا  نا  انیب  دق  بیـصم و 

یلـص  ) یبنلا هیلع  ناک  امل  افالخ  كولملا  هیلهاجلا و  يزب  هنییزت  هربابجلا و  هلاـمعال  هراـهظا  ربکتلاـب و  هلمع  هحداوق  نم  و  یلجملا :
نیزتـلا ریرحلا و  سبل  ناـملغلا و  باـجحلا و  لمعتـساف  ءاحلـصلا  هقیرط  دـهزلا و  عـضاوتلا و  نم  هباحـصا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

هیلع نیمدقتملا  ءافلخلا  هباحصلا و  هیلع  ناک  ام  هیدمحالا و  هعیرشلل  هفلاخم  لامعا  هذه  لک  هباب و  یلع  تاقوبلا  برض  بهذملاب و 
کلذل و هقاقحتـساب  مهملعل  هولتقف  یباف  مهترما  نع  لازتعالا  هنم  اوبلط  هقـسف و  راصنالا  نیرجاهملا و  نیب  رهظ  هیلع و  اومقن  اذهل  و 

برح لوا  تناـک  یتلا  ردـب  هازغ  رـضحی  مل  هناـب  هاـیا  مهبیع  هحداوق  نم  و  هیفو : .قسفلاـب 17 - نلعم  وه  نمل  زوجی  ـال  هفـالخلا  نا 
هتجوز تومب  اللعتم  اهنع  فلخت  اهرـضحی و  مل  ناوضرلا  هعیب  کلذک  هتجوز و  ضرمب  للعت  هتیب و  یف  سلجف  نونموملا  هب  نحتما 

موی اضرلا و  کلذ  نم  امورحم  ناکف  هرجـشلا ) تحت  کـنوعیابی  ذا  نینموملا  نع  هللا  یـضر  دـقل   ) اـهلها یف  لوقی  یلاـعت  هللا  نا  عم 
هکم بیرق  هیرق  یلا  لصو  یتح  هارو  یلا  تفتلی  مایا ال  هثـالث  هدـم  هتمیزه  یف  یقب  هنا  یتح  رارف  حـبقا  فحزلا  نم  رف  مزهنا و  دـحا 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا همالـسب  ملع  نا  دعب  هنیدـملا  یلا  عجر  امل  هیقراوسلا و  اهل : لاقی 
مهعمجاـب هباحـصلا  نا  هحداوق  نم  و  هیف : و  .هلعف 18 - امم  الجخ  اباوج  دری  مل  ناـمثع و  اـی  هضیرع  اـهیف  تبهذ  دـقل  ملـس :) هلآ و 

هنیدملا یف  هئاسن  هدلو و  نیب  هتیب  یف  هولتق  یتح  لتاق  لذاخ و  نیب  ذئموی  اوناک  هیلع و  اهومقن  یتلا  هثادحا  لجال  هبرح  یلع  اوعمجا 
هل ماـحم و ال  مهنم  هنع  محی  مل  مهماـما  مهتفیلخ و  هنا  عم  نیملـسملا  ینارهظ  نیب  وه  ماـیا و  هثـالث  ءاـملا  نم  هوعنم  هرجهلا و  راد  و 

نیعمجملا نا  ءاملعلا : ضعب  لاق  یتح  هتفالخ  یلع  اوعمجا  امک  همدل  مهلالحتسا  هلتق و  یلع  مهعامجا  یلع  لیلد  کلذ  مئاق و  مهنم 
مل هلتق  دعب  هسانکلا  یلع  ایمرم  مایا  هثالث  یقب  یتح  هثادحا  مظغل  الا  كاذ  ام  هتعیب و  یلع  نیعمجملا  نم  رثکا  اوناک  نامثع  لتق  یلع 

لیلد کلذ  دحا و  مهب  ملعی  الیکل  هونفد  هقرـس و  هفاصتتا  دعب  لیللاب  هوذخاف  هیما  ینب  نم  رفن  هثالث  ماق  یتح  هنفدـی  نا  دـحا  رـسجی 
مالکلا لیصفت  رکذنس  .لاق و  ام  رخآ  یلا  .هب  هولعف  امل  اقحتسم  ناک  هنا  ولف ال  هلها  مالـسالا و  یف  هیـصاعم  ربک  هثادحا و  مظع  یلع 

نیب ترهظ  هثادحا و  ترثک  امل  هنا  کلذ  رصم و  لها  عم  هروهشملا  هتصق  هحداوق  نم  و  هیف : و  .ماقملا 19 - یف  هورکذ  ام  هلتق و  یف 
- حرس یبا  نب  هللادبع  مهیلع  هلماع  نم  نوکشی  رصم  لها  نم  هعامج  هنیدملا  یلا  دروف  هلامع  نم  هنم و  تایاکشلا  ترثک  نیملسملا 

یلع هلمعتـساف  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـیرن  اولاقف : اوواش  نم  مهـسفنال  اوراتخت  لاق : هلماع و  رـصم  لها  نع  نامثع  لزع  و  لاق : نا  یلا 
یلا نامثع  بتک  هنیدملا  نم  اوجرخ  امل  رکب  یبا  نب  دـمحم  مهلماع  عم  رـصم  لها  نا  مث  .لکلا  هرـضحب  ادـهع  اهب  هل  بتک  رـصم و 
یلا کلمع - یلع  قبا  مهبلصا و  مهلتقاف و  نییرصملا  هباحصا  رکب و  یبا  نب  دمحم  کیلع  مدق  یتم  کنا  اباتک  حرس  یبا  نب  هللادبع 

نیرجاهملا و هکرت  يرونیدلا :- هبیتق  نبال  هسایـسلا  همامالا و  یف  امک  اهنم - و  .یلاعت 20 - هللا  ءاش  نا  هلیصفت  یتایـس  لاق و  ام  رخآ 
تایطعالا قازرالا و  عئاطقلا و  هراردا  اـضیا : هیف  و  .مهیار 21 - نع  هیارب  ینغتسا  مهریشتسی و  یـش ء و ال  یلع  مهلمتـسی  راصنالا ال 

نم ناک  اـم  و  اـضیا : هیف  و  .نوبذـی 22 - نوزغی و ال  ـال  مث  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  یبنلا  نم  هبحـص  مهل  تسیل  هنیدـملاب  ماوقا  یلع 
یف .نارزیخلا و  هردلاب و  هلبق  نیتفیلخلا  برض  ناک  امنا  سانلا و  روهظ  طایسلاب  برض  نم  لوا  هنا  طوسلا و  یلا  نارزیخلا  هتزواجم 
یه یتـلا  فحاـصملا  هقارحا  هحداوق  نم  و  یلجملا : یف  .هردـلاب 23 - برـضی  هلبق  ناک  نم  طوسلاب و  دـلج  هنا  هصیخلت : یفاشلا و 
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اجراخ ادـترم  ناک  هتمرحب  فختـسا  نم  نا  یلع  اوعمجا  مهنا  هتمرحب و  مایقلا  همیظعت و  مالـسالا  لها  یلع  بجاولا  زیزعلا  هللا  مالک 
بلط هفحـصم  یلع  سانلا  عامتجا  دارا  امل  هنا  هریـسلا  لها  لقن  دقف  رانلاب ، قرحلا  نم  غلبا  فافختـسالا  یف  یـش ء  مالـسالا و ال  نم 
یتح رانلاب  اهخبط  ردق و  یف  اهعضو  هنا  يرخا  هیاور  یف  .اهقرحا و  هنا  مث  اهلک  اهعمج  یتح  سانلا  يدیا  یف  تناک  یتلا  فحاصملا 

ضعب رسک  یتح  کلذ  یلع  هبرضف  هیلا  هملسی  مل  هعنمف و  هبلط  هناف  دوعسم  نب  هللادبع  فحصم  ریغ  اهنم  قبی  مل  تقرفت و  تقزمت و 
و هلحی ، نا  ضری  ملف  هلحی  نا  هنم  بلط  هضرم و  یف  نامثع  هیلع  لـخد  تاـم و  یتح  اـضیرم  هللادـبع  یقب  هئاـطع و  هعنم  هعالـضا و 
مهئالضف و هباحـصلا و  رباکا  نم  الجر  برـضی  نا  هل  حص  فیک  هعینـشلا و  لاعفالا  هذهب  زیزعلا  باتکلا  یلع  مجهتلا  هل  حص  فیک 

هعیرشلل فلاخم  لعفلا  کلذ  لک  نا  لکلل  مولعملا  نم  و  برـضلا ، کلذ  ببـسب  تام  یتح  هیلا  هملـسی  هکلم ال  هعنم  یلع  مهئاملع 
کش ام  هلاطبا  فحاصملا و  هقارحا  دیز و  هئارق  یلع  سانلا  هعمج  هیلع  مدقا  ام  میظع  نم  مث  یفاشلا : یف  .هنـسلا و  باتکلاب و  مرحم 

هیلع  ) لوسرلا هیلا  قبـسل  غوسی  اـمم  کـلذ  ناـک  ول  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسرلا نع  ذوخاـم  هنا  نآرقلا و  نم  لزنم  هنا 
نع القن  یفاشلا  یف  يدـهلا  ملع  فیرـشلا  لاق  کلذ ) نم  ینغملا  یف  رابجلادـبع  یـضاقلا  راذـتعا   ) .رمع رکبوبا و  هلعفل  و  مالـسلا )

هیلع و هللادبع  نعط  اندنع  حص  هایا و ال  هبرض  اندنع  تبثی  مل  لاق : هنا  هبرض  دوعـسم و  نبا  هصق  یف  یلع  یبا  نع  یکح  هنا  یـضاقلا 
یلع لقثی  امک  هیلع  کلذ  لقث  فحاصملا و  هقارحا  دیز و  هئارق  یلع  سانلا  عمج  هنم  هرک  هنا  کلذ  یف  حصی  يذـلا  هل و  هرافکا  ال 

هیف و هعزاـنملا  عطق  هطبـض و  نآرقلا و  نیـصحت  هدـحاو  هئارق  یلع  ساـنلا  عمج  یف  هجولا  نا  رکذ  هیلع و  هریغ  میدـقت  اـنم  دـحاولا 
اذا مامالا  نا  کلذ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلعفل  ابجاو  ناک  ول  لوقی  نا  دـحال  سیل  و  یـضاقلا : لاق  .فالتخالا 
نا دحال  سیل  و  هنود ، تامف  کلذ  یلع  مزع  دق  ناک  هنا  رمع  نع  يور  دق  .فلتخی و  کلذ  یف  لاوحالا  نال  هلعف و  هناک  راص  هلعف 

يذلا دجـسملا  برخی  نا  هیلع  هللا  تاولـص  لوسرلا  نم  زاج  اذا  هنال  کلذ  نیدلاب و  افافختـسا  ناک  امنا  فحاصملا  هقارحا  نا  لوقی 
برض تبثا  ام  دعب  لاق  یـضاقلا ) یلع  یفاشلا  یف  یـضترملا  فیرـشلا  ضارتعا   ) .فحاصملا قارحا  عنتمم  ریغف  ارفک  ارارـض و  ینب 

نم هراذتعا  فحاصملا و  هقارحا  دیز و  هئارق  یلع  سانلا  هعمج  طخـس  دوعـسم  نبا  نا  هلوق : اماف  نامثع - هنعط  دوعـسم و  نبا  نامثع 
دوعسم نبا  نا  یف  کش  حیحصب و ال  سیل  هیف ، فالتخالا  هعزانملا و  عطق  نآرقلا و  نیـصحت  هیف  ناب  هدحاو  هئارق  یلع  سانلا  عمج 

مالک هاورلا  رکذ  هیف و  اوملکت  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  هعامج  ههرک  اـمک  فحاـصملا  قارحا  هرک 
لوقی يذـلا  وه  اهورکم و  الا  هریغ  هئارق  یلع  سانلا  رـصق  هتئارق و  میرحت  نم  هللادـبع  هرک  ام  الـصفم و  کلذ  یف  مهنم  دـحاو  لـک 

هنا سابع  نبا  نع  يور  .دبع و  ما  نبا  هئارق  یلع  ارقیلف  لزنا  امک  اضغ  نآرقلا  ارقی  نا  هرـس  نم  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
رهش یف  هنس  لک  یف  نآرقلا  هیلع  ضرعب  ناک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هریخالا  هئارقلا  یه  دبع  ما  نبا  هئارق  لاق 
یهف حص  ام  هنم و  خسن  ام  هللادبع  دهـش  نیتعفد و  هیلع  ضرع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هیف یفوت  يذلا  ماعلا  ناک  املف  ناضمر 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یف  نم  تذـخا  دـقل  دوعـسم : نبا  لاق  لاق : شمعالا  نع  کیرـش  يور  .هریخـالا و  هئارقلا 
ناـمثع قـش  اـمل  لـئاووبا : لاـق  هباغلادـسا : یف  لاـق  لوـقا : .هباوذ  هل  باـتکلا  یف  يدوـهی  مـالغل  تباـث  نب  دـیز  نا  هروـس و  نـیعبس 

ملعا ادـحا  نا  ملعا  ینا  ول  مهریخب و  انا  ام  هللا و  باتکب  مهملعا  ینا  دـمحم  باحـصا  ملع  دـقل  لاقف : هللادـبع  کلذ  غلب  فحاصملا 
رکنی دـمحم  باحـصا  نم  ادـحا  تعمـس  امف  نولوقی ، ام  عمـسا  قلخلا  یلا  تمقف  لئاووبا : لاقف  هتیتال ، لبالا  هینغلبت  ینم  هللا  باتکب 
مهنال نامثع  هعنـص  امل  بجومب  سیلف  فرحالا  هئارقلا و  یف  ساـنلا  فـالتخا  اـماف  يدـهلا : ملع  فیرـشلا  لاـق  .یهتنا  .هیلع  کـلذ 

نآرقلا یف  مهدنع  فالتخالا  اذـهف  فاک  فاش  اهلک  فرحا  هعبـس  یلع  نآرقلا  لزن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نووری 
ناک ولف  حابم  وه  ام  فورحلا  یف  عسوتلا  نم  نامثع  مهیلع  رظحی  فیکف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرلا  نع  دنـسم  حابم 
ملعا هنال  هدحاولا  هئارقلا  الا  لصالا  یف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا حابا  امل  یعدا  امک  نآرقلا  نیـصحت  هدحاولا  هئارقلا  یف 
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نم ثدـح  لوـقی : نا  هل  سیل  رذـی و  یتاـی و  اـم  لـک  یف  اـفقوم  یحولاـب  ادـیوم  ناـک  ثیح  نم  هتما  عـیمج  نـم  حـلاصملا  هوـجوب 
یلع ناک  ول  رمالا  نا  کلذ  هحابا و  ام  هلمج  نم  و ال  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا مایا  یف  نکی  مل  ام  همایا  یف  فالتخالا 

.ههبـش و الب  حابملا  مدقتملا  میرحت  یلع  هئارقلا  نم  ثدـح  ام  هلمحی  عدـتبملا و ال  رمالا  هثداحلا و  هئارقلا  نع  یهنی  نا  بجول  اذـه 
ام نوکی  فیک  هنم و  لطابلاب  للعتف  .هلعف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا ناکف  کلذ  لعف  اذا  مامالا  نا  باتکلا : بحاص  لوق 

راشتنال اببـس  ناک  ولف  هنع  یهن  ام  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا مایا  یف  ادوجوم  ناک  دـق  هنیعب  فـالتخالا  اذـه  یعدا و 
هنا لاقی : نا  ـالا  مهللا  هریغ ، نم  یلوا  فـالتخالا  اذـه  نع  یهنلاـب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـکل هل  نیـصحت  هعطق  یف  نآرقلا و  یف  هداـیزلا 
امف هنود ، تامف  کلذ  یلع  مزع  دـق  ناک  رمع  نا  هلوق : اما  .خـلا و  اذـه - یلع  ناک  ول  رمـالا  نا  اـنلق  دـقف  نکی  مل  فـالتخا  ثدـح 

هلمحب نیدـلاب  افافختـسا  نوکی  فحاصملا ال  قارحا  نا  نم  هراذـتعا  اماف  .ارکنم  ناکل  ناک  لعاف  يا  کلذ  لعف  ولف  هنم  الا  هاـنعمس 
هدصق و ینابلا و  هینب  یلاعت  اتیب هللا  ادجسم و  نوکی  امنا  ناینبلا  نال  دیعب  نوب  نیرمالا  نیبف  رفکلا ، رارضلا و  دجسم  بیرخت  ینع  هایا 

هدابعلا هبرقلا و  ریغ  هرکذ  يذـلا  عضوملا  یف  هدـصق  ناک  امل  ضعب و  نم  یلوا  ادجـسم  نوکی  ناب  ناینبلا  ضعب  نکی  مل  کلذ  الول 
جرح همدهف ال  رمالا ، رهاظ  یلع  ازاجم و  کلذب  یمس  نا  ادجـسم و  هقیقحلا  یف  نکی  مل  هدیکملا  داسفلا و  نم  اهدض  اهفالخ و  لب 

هتنایص بجی  يذلا  مظعملا  رقوملا  یلاعت  هللا  مالک  هنال  نیتفدلا  نیب  ام  کلذک  سیل  هیف و 

بحاص رابجلادـبع  یـضاقلا  ینعی  : ) باتکلا بحاص  لاـق  يدـهلا : ملع  لاـق  مث  .نیرمـالا  نیب  هبـسن  ياـف  فافختـسالا  هلذـبلا و  نع 
نم هیف  عقو  دـق  عینـصلا  اذـه  عم  هنال  نآرقلا  هب  نصح  ام  میظع  نم  کلذ  نا  انیب  دـقف  هدـحاو  هئارق  یلع  ساـنلا  هعمج  اـماف  ینغملا )

ناکل اذـه  انتقو  یلا  هباحـصلا  مایا  نم  هاتا  ام  یلع  عیمجلا  قابطا  الا  هیف  نکی  مل  ول  کـلذ و  لـعفی  مل  ول  فیکف  عقو  اـم  فـالتخالا 
یـصقتسم و هیلع  مالکلا  یـضم  دقف  هدحاو  هئارق  یلع  سانلا  عمج  نم  هب  رذتعا  ام  اما  لاق : ثیح  يدـهلا  ملع  هیلع  ضرتعا  .ایفاک و 
.هفلتخملا و تآارقلا  حـیبی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  امل  انیـصحت  ناک  ول  نآرقلل و  انیـصحت  سیل  کلذ  نا  انیب 

تآارقلا یف  فالتخالا  دـجن  انال  یـشب ء  سیل  اذـه ، انتقو  یلا  هباحـصلا  مایا  نم  هاتا  ام  یلع  عیمجلا  قابطا  ـالا  هیف  نکی  مل  ول  هلوق :
کسمتلا دحا  یلع  نوبجوی  نیملسملا  دجن  سیل  اذه و  انتقو  یلا  اهرکذ  یتلا  تاقوالا  عیمج  یف  ارمتـسم  فورحلا  یلا  اهیف  عوجرلا 

مهعمج هنا  الا  هدـحاو  هئارق  یلع  سانلا  هعمجب  نعا  مل  لاق : ناف  نامثع ؟ هاـتا  اـم  یلع  عیمجلا  عاـمجا  یعدـی  فیکف  دـحاو ، فرحب 
ام فالخب  اذه  هل : لیق  .رکنم  وه  ام  هادع  امم  ناصقنلا  هدایزلا و  نم  نمـضتی  ناک  فحاصملا  نم  هادـع  ام  نال  دـیز  فحـصم  یلع 

هنمضت

رقا ام  ملکلا  ظافلالا و  یف  فالخلا  نم  نمـضتت  نا  نم  دـیز  فحاصم  دـعت  یتلا  فحاصملا  کلت  ولخت  ـال  ـالوا و  کـمالک  رهاـظ 
یف مالکلا  يرجم  يرجی  ناصقنلا  هدایزلا و  یف  مالکلاف  کلذک  ناک  ناف  هتئارق  حابا  هیلع و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

.هرظحی نا  دحال  سیلف  الوقنم  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  ایورم  احابم و  ناک  اذا  فالخلا  نا  هفلتخملا و  فورحلا 
ءوسا وهف  هتوالت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا حـبی  مل  ام  یلاعت و  هللا  هلزنا  ام  فالخب  ناصقنلا  هدایزلا و  هدـه  تناک  نا  و 
هقثلا هئارقلا و  یف  املع  ناک  نم  الا  مهنم  نکی  مل  هنا  انملع  دق  هریغ و  دوعسم و  نباک  فحاصملا  هذهب  نورقی  نیذلا  موقلا  یلع  ءانث 

نآرقلا یف  هدایزلا  راکنا  نال  هریغ  نم  هنم  راکنالا  اذه  مدقتی  نا  بجی  ناک  دـق  هللا و  هلزنا  ام  فالخب  ارقی  نا  نع  ههازنلا  هنامالا و  و 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  بتکی  ناک  یحولا  باتک  دحا  وه  تباث  نب  دـیز  لوقا : .هلبق  رمالا  یلو  نع  هریخات  زوجی  ناصقنلا ال  و 

ادیز رماف  هینایرسلاب  بتک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  درت  تناک  هباغلادسا و  یف  لاق  .هریغ  یحولا و  ملـس ) هلآ و 
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نآرقلا بتک  يذـلا  وه  .همیظعت و  یلع و  لضف  رهظی  ناک  هبورح و  نم  ائیـش  یلع  عم  دهـشی  مل  اینامثع و  دـیز  ناک  و  لاق : .اهملعتف 
نب دیعـس  نع  بهذـلا  جورم  یف  يدوعـسملا  رکذ  يذـلا  وه  .اـضیا و  میدـنلا  نبـال  تسرهفلا  یف  اـمک  ناـمثع  رکب و  یبا  دـهع  یف 

همیقب عایـضلا  لاومالا و  نم  فلخ  ام  ریغ  سووفلاب  رـسکی  ناک  ام  هضفلا  بهذلا و  نم  فلخ  تام  نیح  تباث  نبا  دیز  نا  بیـسملا 
هباصع هیلع  عمتجا  تباث  نب  دیز  نا  يدـقاولا  يور  هنا  يدـهلا  ملعل  یفاشلا  یف  .اینامثع و  ناک  هنال  نامثع  نم  اهانتقا  رانید  فلا  هام 
بذـت نا  دـیز  ای  کعنمی  ام  هلبج : هل  لاقف  ینزاملا  هیح  نب  ورمع  نب  هلبج  هیلع  فقوف  نامثع  رـصن  یلا  مهوعدـی  وه  راصنالا و  نم 

رما یف  میرکلا  يراقلا ء  اهیا  رظنا  .اهنم  هقیدح  لثم  کیبا  نم  ثرت  مل  ام  لخن  نم  قئادح  كاطعا  رانید و  فلا  هرـشع  كاطعا  هنع 
هعسوت مولعلا و  رشن  یف  ناک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هنا هقد  رظن  هینایرسلا  ملعتب  ادیز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

لک ناسل  نا  بیر  هدـحاو و ال  هغل  دـحاو و  ناسل  یلع  دومجلا  هیبصعلا و  هباد  نکی  مل  مامتهالا و  نم  دـحلا  کـلذ  یلع  فراـعملا 
مهتداعس هیف  ام  مهیلع  مرحی  مل  ءاقترالا و  نع  یبن  سانلا  عنمی  مل  مهنونف و  كرد  مهمولع و  لین  مهفراعم و  یلا  لوصولل  ملـس  موق 

ولتی مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلاوه   ) لئاق نم  زع  لاق  لوقعلا  ذیحـشت  سوفنلا و  بیذـهت  مولعلا و  جـیورتل  اوثعب  ءاـیبنالا  لـب 
هیناطیـشلا و سواـسولا  دوـیق  یف  نیروساـملا  ایندـلا  دـیبع  شاـبوالا و  نا  ـالا  همکحلا ) باـتکلا و  هملعی  مـهیکزی و  هتاـیآ و  مـهیلع 

امب اودوعت  امل  لماکتلا  ندمتلا و  ینعم  نع  نیلفغملا  هلالج و  لج  برلا  بانج  نع  نیبوجحملا  هیناحورلا و  تاذـللا  نم  نیمورحملا 
نم اضرغ  قفاوی  مل  امیف  میکحلا  عراشلا  نم  ءاج  امعا  زامـشا و  نوبـسکی  اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  ادـعب و  الا  قحلا  نم  مهدادزی  ال 

فیرحت مدع  یلا  ریشن  نا  ساب  الف  فحاصم  نامثع  قارحا  یلا  ثحبلا  رجنا  امل  نآرقلا ) فیرحت  مدع  یف  نایبتلا   ) .هیندلا مهضارغا 
ام نا  ناهذالا  ضعب  یف  جـلتخی  و  هناصقن ، هتدایز و  هفیرحت و  نع  لاسی  ام  اریثک  لب  مهوتی  ام  اریثک  هناـف  ماـقملا  یف  میرکلا  نآرقلا 

قحلا نا  ملعا  و  ملس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) متاخلا لوسرلا  یلع  لزنا  ام  عیمج  وه  سیل  نالا  نیملـسملا  يدیاب  يذلا  نیتفدلا  نیب 
یلع یلاعت  هللا  لزنا  ام  عیمج  وه  میرکلا  نآرقلا  نم  ساـنلا  يدـیا  یف  اـم  نا  هیلقنلا  هیلقعلا و  نم  هیعطقلا  نیهربلاـب  نهربملا  ققحملا 
عبرا هام و  هروس  غلبم  و  الـصا ، ناصقن  هدایز و  هیلا  قرطت  ام  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادبع نب  دمحم  نییبنلا  متاخ  هلوسر 
رماب ناک  امنا  یفیقوت  روسلا  یف  تایالا  بیترت  نا  بیر و  الب  نالا  یلا  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ندل  نم  هروس  هرـشع 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یف  اوناک  سانلا  نا  و  هبر ، رما  نع  لیئاربج  نیمالا  هبربخا  امک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
نمز یف  یحولا  باتک  نم  بوتکملا  مسرلا  وه  دیجملا  نآرقلا  یف  طخلا  مسر  نا  و  اهیماساب ، روسلا  نوفرعی  هتلحر  لبق  ملـس ) هلآ و 

عم تلزن  امک  اهعم  لزنت  مل  اهنال  هئاربلا  لوا  یف  بتکت  مل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیآ  نا  و  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا
یف راثالا  رابخالا و  نم  ءاج  ام  نا  .هیف و  ناتیآ  اهنا  لب  لـمنلا  هیآ  ءزج  اـهنا  اـمک  هروس  لـک  ءزج  اـهنا  هرم و  روسلا 113  نم  اهریغ 
یلع عقو  نآرقلا  عمج  نا  درو  امک  هتلحر  دعب  وا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا دهع  یف  نآرقلا  هباحصلا  نم  ریفغ  مج  عمج 

بهذـم وه  انرکذ  املک  .اضیا و  روسلا  بیترت  قیقحت  یف  مالکلا  یتایـس  روسلا و  یف  تاـیالا  اوبتر  مهنا  دارملا  سیلف  رکب  یبا  دـهع 
کلذ فالخ  یلا  بهذ  نم  باوصلا و  یلا  هللا  مهادـه  هماعلا  ءاملع  نم  مهریغ  مهیلع و  هللا  ناوضر  هیماـمالا  اـنئاملع  نم  نیققحملا 

فلاخملا لوق  نالطب  نیبن  اهیلا و  انرـشا  امم  دـحاو  لک  یف  نیهاربلاب  یتان  ول  انا  مث  .ءایمع  هقیرط  کلـس  ءاوشع و  طبخ  طـبخ  دـقف 
اهب لاطل  لیصفتلا  یلع 

ءاج ام  نا  ملعا  .بلق و  هل  ناک  نمل  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هیافک  اهیف  ناف  اهنم  هلمج  درونانکل  بطخلا  انبرثک  باطخلا و  رشتنا  باتکلا و 
یف نآرقلا و  تایآ  ضعب  لـئاضف  یف  لـب  اـهیماساب  روسلا  لـئاضف  یف  هرتاوتملا  راـبخالا  نم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب 
نا ـالثم  ضعب  نود  هعطقملا  فورحلا  نم  ضعبب  حـتتفا  روسلا  ضعب  نا  و  یحولا ، نیما  رماـب  صاـخ  عضوم  لـک  یف  تاـیالا  عـضو 
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و سطب ، لـمنلا  و  مسطب ، ءارعـشلا  و  صعیهکب ، میرم  و  صملاـب ، فارعـالا  و  رملاـب ، دـعرلا  و  رلاـب ، سنوـی  و  ملاـب ، تـحتتفا  هرقبلا 
هللا مسبب  هودـبم  تسیل  هئاربلا  هروس  نا  اـهب و  حـتتفی  مل  اهـضعب  نا  و  رخـالا ، روسلا  یف  اذـکه  و  قسعمحب ، يروشلا  و  محب ، نموملا 
یلع اـنلزن  اـمم  بیر  یف  متنک  نا  و  ( 22 هرقبلا -  ) یلاـعت هلوق  و  ( 2 رونلا -  ) اهانـضرف اـنلزنا و  هروس  یلاـعت : هلوق  و  میحرلا ، نمحرلا 

هروسب اوتاف  لق  هیرتفا  نولوقی  ما  ( 39 سنوی -  ) هلوق .نیقداص و  متنک  نا  هللا  نود  نم  مکئادهـش  اوعدا  هلثم و  نم  هروسب  اوتاف  اندبع 
هلوق .خـلا و  هللااـب  اونمآ  نا  هروس  تلزنا  اذا  و  ( 88 هبوتلا -  ) یلاـعت هلوق  .نیقداـص و  متنک  نا  هللا  نود  نم  متعطتـسا  نم  اوـعدا  هلثم و 

متنک نا  هللا  نود  نم  متعطتسا  نم  اوعدا  تایرتفم و  هلثم  روس  رشعب  اوتاف  لق  هیرتفا  نولوقی  ما  ( 16 دوه - )

هموسوم هبترم  تناک  اهنا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رماب  ناـک  تاـیالا  نم  روسلا  بیکرت  نا  یلع  هیعطق  هلدا  نیقداـص -
نایبلا و عمجم  هریـسفت  یف  مالـسالا  نیما  لقن  .اـهب  ساـنلا  اـهفرعی  هلاـحترا  لـبق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هدـهع یف  اـهیماساب 

اموی اوقتا  و  : ) یلاعت هلوق  نا  يدـسلا  سابع و  نبا  نع  ءاملعلا  ءالجا  نم  مهریغ  ناقتالا و  یف  یطویـسلا  فاـشکلا و  یف  يرـشخمزلا 
هللا لوـسر  یلع  ناـقرفلا  نم  تلزن  هیآ  رخآ  ( 280 هرقبلا - ( ) نوملظی ـال  مه  تبـسک و  اـم  سفن  لـک  یفوت  مث  هللا  یلا  هیف  نوـعجرت 
نم نیتاملا  نینامثلا و  سار  یف  اهعض  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هل لاق  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج نا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
نبا نعف  اهلوزن ، دـعب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هایح  هدـم  یف  فالتخالا  امنا  یعامجا و  اـمناک  لوقلا  اذـه  و  هرقبلا ،

ریبج و نبا  دیعـس  لاق  لایل و  عست  حـیرج : نبا  لاق  و  اموی ، نیرـشع  ادـحا و  اهدـعب  شاـع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا ساـبع 
یف رکذـی  مل  نا  یلاعت و  هللارماب  ناک  اهعـضاوم  یف  تایالا  عیمج  عضو  لوقا : .تاعاس  ثالث  لیق  فاشکلا : یف  لایل و  عبـس  لتاقم :

هرخاتم هروسلا  یف  هیآ  یلع  همدقتملا  هیالا  نوکت  نا  ریض  هدحیلع و ال  هیاور  اهنم  هدحاو  هدحاو  لکل  عماوجلا 

لاس تلق : لاق : روسلا ؟ رئاس  یف  امک  هیمـستلا  هیاب  تردـص  اله  تلق : ناف  فاشکلا : نم  هبوتلا  هلوا  یف  يرـشخمزلا  لاق  .الوزن  اـهنع 
یف اهولعجا  لاق : هیالا  وا  هروسلا  هیلع  تلزنا  اذا  ناک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لاقف : امهنع  نامثع  نبا  کلذ  نع 

هیاورلاف لوقا : .خلا  اهعـضن - نیا  انل  نیبی  مل  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یفوت  اذک و  اذک و  هیف  رکذی  يذلا  عضوملا 
الا هئاربـلا و  عم  لزنی  مل  هلمـسبلا  هیآ  نا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هرماـب ناـک  تاـیالاب  روسلا  بیکرت  نا  یلع  هحیرـص  هلاد 

ناقتالا عمجملا و  یف  هیورم  هیاورلا  هذـه  اهب و  هحتتفم  هروس  لک  عم  هرم  هرـشع  ثالث  هاـم و  تلزن  هلمـسبلا  نا  اـهلوا و  یف  اـهلعجل 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : هدیرب  نع  ریسلا  عماوجلا و  ریسافتلا و  یف  هریغ  عمجملا و  یف  یـسربطلا  يور  .اضیا 

ناقرف وا  ناتبایغ  وا  ناتمامغ  امهناک  همایقلا  موی  اـمهبحاص  نـالظت  اـمهنا  ناوارهزلا و  اـمهناف  نارمع  لآ  هروس  هرقبلا و  هروس  اوملعت 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یف  اـتناک  نیتروسلا  نیتاـه  نا  یلع  احیرـص  لدـی  ثیدـحلاف  لوقا : فاوـص  ریط  نم 

یسربطلا مهنم  نورسفملا  ناقتالا و  یف  یطویسلا  يور  .سانلا و  امهفرعی  نیتلوادتم  نیتبترم 

هللا یلص   ) لاق بیشلا  کیلا  عرـسا  دق  هللا  لوسر  ای  لیق : لاق : هفیحج  یبا  نع  قاحـسا  نع  هدانـساب  یبلعثلا  يور  دوه  هروس  لوا  یف 
کیلا لجع  هللا : لوسر  ای  لتق  لاق : رکب  یبا  نع  کلام  نب  سنا  نع  يرخا  هیاور  یف  .اهتاوخا و  دوه و  ینتبیـش  ملـس :) هلآ و  هیلع و 

لاق .هیشاغلا  ثیدح  کیتا  له  نولئاستی و  مع  هعقاولا و  هقاحلا و  اهتاوخا  دوه و  ینتبیش  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق بیـشلا 
ناکم تیطعا  لاق : هنا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  ربخلا  یف  عاش  دق  و  نایبلا : عمجم  همدقم  نم  عبارلا  نفلا  یف  یـسربطلا 
اضیا هریغ  ناقتالا و  یف  یطویـسلا  اهاور  .لصفملاب و  تلـضف  نیئملا و  روبزلا  ناکم  یناثملا و  لیجنالا  ناکم  لوطلا و  عبـسلا  هاروتلا 

لوطلا باوصلا  فیحـصت و  هنکلو  لاوطلا  ینعا  فلالاب  ابلاغ  اهریغ  هعوبطملا و  خسنلا  یف  هبوتکم  لوطلا  هملک : نایب : .مهعماوج  یف 
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عمج مضلاب  لوطلا  لوطلا و  عبـسلا  تیتوا  ثیدـحلا : یف  ررکت  دـق  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  لوطـالا  ثنوم  یلوطلا  عمج  درـصک 
یلوطب برغملا  یف  ارقی  ناک  هملـس  ما  ثیدح  هنم  و  لاق : هفاضالا  وا  ماللا  فلالا و  همزلی  ءانبلا  اذه  يربکلا و  یف  ربکلا  لثم  یلوطلا 

یف اذک  یهتنا و  فارعالا - ماعنالا و  ینعی  نیتلیوطلا  نیتروسلا  لوطاب  اهیف  ارقی  ناک  هنا  يا  لوطالا  اهرکذـم  یلوطلا و  هینث  نییلوطلا 
امم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  نیقیرفلا  نم  هیورملا  اهلاثما  ثیداحالا و  هذه  نا  لوقا : .نیرحبلا  عمجم  سوماقلا و 
الف اهیماساب  اهنوفرعی  سانلا  ناک  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرلا  هلحر  لبق  هبترم  تناک  روسلا  نا  یلع  لدت  هرثک  دعت  ال 

تایآ بیترت  نا  لب  لوزنلا  بیترت  یلع  سیل  نآرقلا  روس  بیترت  نا  معن  .روسلا  لـئاضف  یف  هدراولا  راـبخالا  عیمج  لـقن  یلا  هجاـح 
نم ریثـک  ناـیبلا و  عمجم  یف  اـمک  ماـعنالا  هروسک  هدـحاو  هلمج  تلزن  هروـسلا  تناـک  ءاوـس  لوزنلا  بیترت  یلع  سیل  اـضیا  روـسلا 
نا ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  نم  ناـک  روسلا  یف  تاـیالا  بیترت  نا  یلع  تمهلا  اـمم  نا  مث  .نکت  ملوا  لـصفملا 

ضعبلا یلع  مدـقم  اهـضعب  نا  یف  مالک  اـموجن و ال  تلزن  روسلا  تاـیآ  رثکا  نا  و  هدـحاو ، هلمج  تلزن  ـالثم  ماـعنالاک  روسلا  ضعب 
هغالبلا لامک  روسلا  یف  هقستملا  تایالا  نیب  ناک  وحن  لع  تبکر  کلذ  عم  ارهاظ و  اهلوزن  بیترتب  سیل  اهنم  روسلا  بیکرت  الوزن و 

نا یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  : ) لاق نآرقلا و  نم  هروسب  وا  روس  رـشعب  نایتالاب  هدابع  یلاعت  هللا  يدـحت  دـح  یلع  هحاصفلا  و 
یف تلزن  یتش  المج  فلوی  نا  رشبلل  ینا  و  ( 91- فهکلا ( ) اریهظ مهضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  نوتای  نآرقلا ال  اذه  لثمب  اوتای 
مل روسلا  یف  کلذک  اهبیترت  نا  لوقی  نا  ادحا  عسی  لهف  زاجعالا ؟ نم  دحلا  کلذ  یلا  غلبت  هفلتخم  ماکحا  یف  هنـس  نیرـشع  فین و 

افالتخا هیف  اودـجول  هللا  ریغ  دـنع  نم  ناک  ول  نآرقلا و  نوربدـتی  الفا   ) باـبلالا یلوا  اـی  اوهبتناـف  هلوسر ؟ رما  یلاـعت و  هللا  رماـب  نکی 
هدعب اهوبتر  هباحصلا  نا  هبترم و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دهع  یف  نکت  مل  ول  تایالا  نا  یلع  (. 85 ءاسنلا - ( ) اریثک

و روس ، رـشعب  وا  هروسب - اوتاف  یلاعت : هلوقل  نکی  مل  قمعت  ربدـت و  ریغ  نم  لـیلق  همذرـش  مهوت  اـمک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
تاـیالا بیترت  نا  یلع  هفدارتـملا  صوصنلا  عاـمجالا و  .ناـقتالا  نم  عونلا 18  نم  لوالا  لـصفلا  یف  یطویـسلا  لاـق  .ینعم  اـمهلاثما 

یف تایالا  بیترت  هترابع : هتابسانم و  یف  ریبزلا  نب  رفعجوبا  ناهربلا و  یف  یشکرزلا  مهنم  دحاو  ریغ  هلقنف  کلذ  یف  ههبش  یفیقوت ال 
یف کعمـس  عرقی  اـم  اریثک  مث  .نیملـسملا  نیب  اذـه  یف  فـالخ  ریغ  نم  هرما  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هفیقوتب عقاو  اـهروس 
الا متفخ  نا  و  : ) یلاعت هلوق  عمجملا  یف  یـسربطلا  لاق  الثم  هتاـهب ، کـلت  هیـالا و  کـلتب  هطبترم  هیـالا  هذـه  نا  حورـشلا  ریـسافتلا و 
نا مهدارمف  ( 127 ءاسنلا - ( ) نهیف مکیتفی  هللا  لق  ءاـسنلا  یف  کنوتفتـسیو  : ) یلاـعت هلوقب  هلـصتم  ( 3 ءاسنلا - ( ) یماتیلا یف  اوطـسقت 

ماعلل صاخلا  قلطملل و  دیقملا  لمجملل و  نیبملاک  اضعب  هضعب  رـسفی  نآرقلا  نال  کلذ  ینعم و  ضعبب  اهـضعب  لصتم  تایالا  کلت 
ضعبب و هضعب  قطنی  هب و  نوعمـست  هب و  نوقطنت  هب و  نورـصبت  هللا  باـتک  هبطخلا 131 : جـهنلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق 

یلع هضعب  دهـشی  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نم  دارملا  .خلا و  هللا - نع  هبحاصب  فلاخی  هللا و ال  یف  فلتخی  ضعب و ال  یلع  هضعب  دهـشی 
افالتخا هیف  اودـجول  هللا  ریغ  دـنع  نم  ناک  ول  نآرقلا و  نوربدـتی  الفا  : ) یلاعت هللا  لاق  امک  هداضی  اضعب و ال  قدـصی  هضعب  نا  ضعب 

- هرقبلا ( ) دـیعب قاقـش  یفل  باتکلا  یف  اوفلتخا  نیذـلا  نا  قحلاب و  باتکلا  لزن  هللا  ناب  کـلذ  : ) یلاـعت لاـق  و  ( 85 ءاسنلا - ( ) اریثک
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یلع  تبتر  تایالا  نا  نم  تیرد  امل  يرخالاب  هلـصتم  تایالا  کلت  نا  مهدارم  سیل  و  ( 173

تزوج هدحاو و  حارـشنالا  یحـضلا و  اتروس و  تدـع  ینعملا  طابترا  هج  نم  و  لوقا : .نیققحملا  ءاملعلا  روهمج  هیلع  هرماب و  ملس )
هضیرف و هعکر  یف  نیتروسلا  نیب  نآرقلا  نع  یهنلا  درو  هنا  عم  هضیرفلا  یف  اـمهنم  هدـحاو  هئارق  زجت  مل  لـب  نیتروسلا  یف  اـمهتئارق 

نیب هلمـسبلا  كرتب  هرـس  هللا  سدـق  یـسوطلا  خیـشلا  لوق  هروسلا و  ءزج  اـهنال  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نیتروسلا  نیب  ارقی  نا  بجی 
هدحاو حارشنالا  یحـضلا و  .هردلا و و  یف  هرـس  سدق  مولعلا  رحب  دیـسلا  لاق  شیرق ، لیفلا و  اذک  و  لیلد ، هقفاوی  لیلع ال  نیتروسلا 

نیب عمجلا  زوجی  هنال  هضیرفلاب  هعکرلا  انیدق  امنا  یفانی و  هللا ال  مسب  لصف  فالیالا و  عم  لیفلا  کلذـک  هدـهاش  یناعملا  قافتالاب و 
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نع یلذـهلا  لماک  یف  و  لاق : ناـقتالا  نم  عونلا 19  یف  هروس و  لک  عم  هلمـسبلا  ارقی  نا  بجو  اـهعمج  اذاـف  لـفاونلا  یف  هریثک  روس 
مسب نا  ملعا  .نیرسفملا و  نم  هریغ  سوواط و  نع  هریسفت  یف  يزارلا  مامالا  هلقن  هدحاو  هروس  حرشن  ملا  یحضلا و  لاق : هنا  مهضعب 
تناک ءاوس  هالـصلا  یف  اهکرت  نم  اذـل  هروس و  لک  نم  هیآ  اهنا  اهیف و  ناتیآ  اهنا  لـب  لـمنلا  هروس  نم  هیآ  ءزج  میحرلا  نمحرلا  هللا 

وه هئارقلاب و  هیف  تفاخی  امیف  اهب  رهجلا  بحتـسی  هئارقلاب و  هیف  رهجی  اـمیف  اـهب  رهجلا  بجی  هتالـص و  تلطب  ابدـن  وا  اـضرف  هالـصلا 
یف لاق  .لکلا  الول  فلسلا  ءاملع  لج  بهذم  وه  لب  مهرثکا  هیف  انقفاو  نا  فالخ و  اهیف  همالا  ءاهقف  نیب  هیمامالا و  انباحـصا  بهذم 

روسلا رئاس  نم  اهناکم  یف  اوفلتخا  .لمنلا و  هروس  نم  هیآ  ءزج  اـهنا  نآرقلا و  نم  هلمـسبلا  نا  یلع  نوملـسملا  عمجا  راـنملا : ریـسفت 
مصاع و مهنم  هفوکلا و  لها  ریثک و  نبا  مهنم  مهئارق و  مهئاهقف و  هکم  لها  نم  فلـسلا  ءاملع  هروس  لـک  نم  هیآ  اـهنا  یلا  بهذـف 
هیلوق و دحا  یف  دمحا  يروثلا و  هعابتا و  دیدجلا و  یف  یعفاشلا  هنیدـملا و  لها  نم  نیعباتلا  هباحـصلا و  ضعب  ءارقلا و  نم  یئاسکلا 

نیعباتلا ءاملع  نم  هریرهوبا و  رمع و  نبا  سابع و  نبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هباحـصلا  ءاملع  نم  کلذ  مهنع  يورملا  نم  و  هیمامالا ،
یف اـهتابثا  یلع  مهدـعب  نم  هباحـصلا و  عاـمجا  کـلذ  یف  مهججح  يوـقا  و  كراـبملا ، نـبا  يرهزلا و  ءاـطع و  ریبـج و  نـب  دـیعس 
رخآ یف  نیمآ  اوبتکی  مل  کلذـل  .هنم و  سیل  اـم  لـک  نع  نآرقلا  دـیرجتب  رمـالا  عم  هئارب  هروـس  يوـس  هروـس  لـک  لوا  فحـصملا 
یلع تلزنا  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق  سنا  ثیدح  نم  هحیحص  یف  ملسم  هجرخا  ام  اهنم  ثیداحا  و  هحتافلا ،

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  سابع  نبا  نع  حیحـص  دانـساب  دوادوبا  يور  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ارقف  هروس  افنآ 
یف مکاـحلا  هـجرخا  و  مـیحرلا ، نـمحرلا  هللا  مـسب  هـیلع  لزنی  یتـح  هروـسلا - ءاـضقنا  هـیاور  یف  هروـسلا و  لـصف  فرعی  ــال  ناــک 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : هریره  یبا  ثیدح  نم  ینطق  رادلا  يور  .نیخیـشلا و  طرـش  یلع  حیحـص  لاق : و  كردتـسملا ،
يدحا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  و  یناثملا ، عبـسلا  نآرقلا و  ما  اهناف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اوورقاف  دمحلا هللا  متارق  اذا  ملـس ) هلآ و 

اهنا یلا  هرـصبلا  ءارق  نم  بوقعی  ورمعوبا و  ماشلا و  ءاملع  نم  هریغ  یعازوالا و  و  هنیدـملا ، ءاملع  نم  هریغ  کلام و  بهذ  .اهتایآ و 
نم هیآ  اهنا  دـمحا  نع  يور  هفوکلا و  ءارق  نم  هزمح  لاـق  و  هیفنحلا ، هیلع  و  اـهنیب ، لـصفلا  روسلا و  سوور  ناـیبل  تلزنا  هدرفم  هیآ 

هدحاو هیآ  هلمـسبلا  ناب  نیلئاقلا  همذرـشلا  ءالوهل  نکی  مل  لوقا : هحتافلا .) هروس  یف  هلاق   ) هذاش رخا  لاوقا  همث  اهریغ و  نود  هحتافلا 
تاـیالا نم  اریثـک  نا  و  فیک ؟ و  باـبترا ، هیرم و  ـالب  هضحاد  یهف  هجحب  اوتا  وـل  اـهب و  دـتعی  هعطاـق  هجح  طـقف  هدـحاو  هرم  تلزن 

یف تارم  رشع  نیبذکملل  ذئموی  لیو  هیآ  و  نمحرلا ، یف  هرم  نیثالث  يدحا و  نابذکت  امکبر  ءالآ  يابف  هیآ  وحن  نآرقلا  یف  تررک 
، نارمع لآ  هرقبلا ، حـتتفم  یف  تارم : تس  ملا  هـیآ  و  تاـفاصلا ، یف  تارم  عـبرا  نینـسحملا  يزجن  کلذـک  اـنا  هـیآ  و  تالـسرملا ،
: تارم تس  مح  هیآ  و  رجهلا ، میهاربا ، فسوی ، دوه ، سنوی ، حـتتفم  یف  تارم : سمخرلا  هیآ  و  هدجـسلا ، نمقل ، مورلا ، توـبکنعلا 

مـسط هیآ  و  تارم ، عبـس  ریـصت  قسع ) مح   ) يروشلا هروس  عم  فاـقحالا و  هیثاـجلا ، ناخدـلا ، فرخزلا ، تلـصف ، نموـملا ، حـتتفم 
( نوملسم مهف  انتایاب  نموی  نم  الا  عمست  نا  مهتلالض  نع  یمعلا  يداهب  تنا  ام  و  : ) یلاعت هلوق  .صصقلا و  ءارعـشلا و  حتتفم  نیترم :

تبتک یتلا  فحاصملل  اعابتا  یمعلا ) داهب   ) ینعا ءایالب  هبوتکم  هیناثلا  یف  يداـه )  ) هملک نا  ـالا  ( 54 مورلا -  ) و ( 85 لمنلا -  ) نیترم
ءالوهل زوجی  یناف  نآرقلا  یف  تررک  رخا  تایآ  نم  هفئاط  اذک  .هقیقحت و  یتایس  امک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دهع  یلع 

حیرص داضی  مهبهذم  نا  یلع  هرم ؟ ریغ  اهتاوخاک  هلزان  هلمسبلا  نکی  مل  ملف  کلذ  یلع  مهلیلد  ام  هدحاو و  هرم  تلزن  اهنا  اولوقی  نا 
و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  ماـمتها  نا  عـم  نآرقلا ، یف  اهددـعب  تلزن  هلمـسبلا  نا  یف  هحرـصملا  راـبخالا  نم  ریثـک 

هللا لوسر  لاق  لاق : دیعـس  یبا  نع  ناـقتالا  نم  عونلا 18  یف  و  هنم ، سیل  ام  لـک  نع  نآرقلا  دـیرجت  مهتریـس  مهباد و  نیملـسملا و 
نم هباحصلا و ال  بتکی  مل  و  رانملا : ریسفت  نم  هبوتلا  لوا  یف  لاق  .نآرقلا و  ریغ  ائیش  ینع  اوبتکت  ال  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

نمل هیاعر  لیق  هلیلعت و  یف  راتخملا  دـمتعملا  وه  اذـه  لاق : روسلا  نم  اهریغ  عم  تلزن  امک  اـهعم  لزنت  مل  اـهلوا  یف  هلمـسبلا  مهدـعب 
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، رظن هلع  اببس و  هلعج  یف  امم  کلذ  ریغ  لیق  دوهعلا و  ذبن  فیسلاب و  اهلوزنل  هنا  روهشملا  هدحاو و  هروس  لافنالا  عم  اهنا  لوقی  ناک 

ءانثتسالا نال  يا  هروس  لک  نم  هیآ  هلمسبلا  نا  یلع  لدت  اهنا  همکحلا  هذه  یف  ءاملعلا  ضعب  هلاق  امم  هلع و  همکح ال  هنا  لاقی : دق  و 
نـال هئاربلا  یف  نکت  مل  هیمـستلا  نا  حیحـصلا  يریـشقلا  جرخا  هنم .) عونلا 19  لوا   ) ناـقتالا یف  لاـق  .یهتنا و  مومعلا  راـیعم  لوقلاـب 
لاق المجت  هبر و  د )  ) اهوم ن )  ) لاج ر )  ) هنـس ب )  ) نیتروسلا نیب  لمـسب  و  هیبطاشلا : یف  .اهیف و  اهب  لزنی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج

نولاق و مه  اهولقن و  اهوعفر و  يا  اهومن  هنـسب ، کلذ  یف  نیذـخآ  نیتروسلا  نیب  اولمـسب  ـالاجر  نا  ربخا  حرـشلا : یف  حـصاقلا  نبا 
اهومن یتلا  هنـسلاب  دارا  .هبرد و  اهومن  لاجر  هنـسب  هلوق  نم  لادلا  نونلا و  ءارلا و  ءابلاب و  مهیلا  راشا  ریثک و  نبا  مصاع و  یئاسکلا و 

ال ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  فحصملا و  یف  ام  اوارقا  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  لوق  فحـصملا و  یف  اهل  هباحـصلا  هباتک 
انتمئا نع  يور  و  لوقا : .هروس  لـک  عم  اـهلوزن  ریرکت  یلع  لـیلد  هیفف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلع  لزنت  یتح  هروسلا  ءاـضقنا  ملعی 

لزنا ام  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  یل  لاق  لاق : لامجلا  ناوفص  نع  یشایعلا  ریـسفت  یف  امک  اهنع  هیورملا  هیاورلا  وحن  مالـسلا ) هیلع  )
ءادـتبا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لوزنب  هروسلا  ءاضقنا  فرعی  ناک  اـمنا  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  هتحتاـفو  ـالا  اـباتک  ءامـسلا  نم  هللا 

لجر یف  لوقت  كادـف  تلعج  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجیبا یلا  تبتک  لاق : یلذـهلا  ریمع  یبا  نب  ییحی  نع  یفاکلا  یف  اذـک  .يرخالل و 
سیل یـشایعلا : لاقف  اهکرت  هروسلا  نم  باتکلا  ما  ریغ  یلا  راص  املف  باتکلا  ما  یف  هدـحو  هالـص  یف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ادـتبا 

ابا تلاس  لاق : ملـسم  نب  دمحم  هحیحـص  .یـشایعلا و  ینعی  هفنا  مغر  یلع  نیترم  اهدـیعی  هطخب : مالـسلا ) هیلع   ) بتکف ساب  کلذـب 
معن لاق : عبـسلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تلق : معن  لاق : هحتافلا  یه  میظعلا  نآرقلا  یناـثملا و  عبـسلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع
لاق المـسبم  تسل  فیـسلاب  اهلیزنتل  هئارب  تادب  وا  اهلـصت  امهم  .باتکلا و  ماب  صتخت  هریخالا  تایاورلا و  نم  اهریغ  نهلـضفا و  یه 

يراقلا اهلصو  ءاوس  اهلوا  یف  هلمسب  هئارب ال  هروس  نا  ینعی  ریسفتلا  هطیرش  یلع  رکذلا  لبق  رمضا  هئاربل  هیف  ریمـضلا  اهلـصت  حراشلا :
دیعو و طخـس و  یلع  تلزن  هئارب  نا  ینعی  فیـسلاب  اهلیزنتل  لاقف  اهلوا  یف  هلمـسبلا  كرت  یف  همکحلا  رکذ  مث  اهب ، ادـتبا  وا  لافنالاب 

هللا مسب  نال  لاقف : میحرلا ؟ نمحرلا  هللا  مسب  هئارب  یف  بتکت  مل  مل  هنع  هللا  یـضر  ایلع  تلاس  سابع  نبا  لاق  .فیـسلا  اهیف  دـیدهت و 
.فیسلاب تلزن  ناما  اهیف  سیل  هئارب  ناما و 

ملاعلا هراتخا  هرم و  ریغ  یـضم  امک  اهعم  اهلوزن  مدع  وه  هئاربلا  لوا  هلمـسبلا  كرت  لیلعت  یف  دمتعملا  راتخملا  نا  یف  مالک  ال  لوقا :
كرت ناب   ) لوقلا لاق : نم  لـیلع و  مهلیلد  نا  ملعل  هئارب  یف  اـهکرتل  اودـصت  ثیح  رخـالا  لاوقـالا  یف  لـموت  ول  هریـسفت و  یف  هدـبع 

لوا یف  هروکذم  هلمـسبلا  نال  وه  لوقلا  معنف  هلع ، همکح ال  همحر ) هیآ  هلمـسبلا  دونعلا و  ذـبن  فیـسلاب و  اهلوزنل  هئارب  یف  هلمـسبلا 
لوق لمحی  لوقلا  اذه  یلع  امهوحن و  عقاو و  باذعب  لئاس  لئـس  هیـشاغلا و  ثیدح  کیتا  له  وحن : باذعلاب  تئدـب  روسلا  نم  ریثک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  لزنی  مل  هنا  هیبطاـشلا  حرـش  و  هئارب ) هروس  لوا   ) عمجملا یف  هب  یتا  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموـملاریما 
عامـسلا و یه  کلذ  یف  هدـمعلا  هلمجلاب  .فیـسلاب و  نامالا  عفرل  هئارب  تلزن  همحرلا و  نامالل و  هللا  مسب  نال  هئارب  هروس  سار  یلع 

همکحلا کلتب  هئارب  یف  اهلوزن  مدـع  نیبی  مالـسلا ) هیلع   ) هناف اهیفانت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق وحن  کلذ  یف  هدراولا  رابخالا  و  دـبعتلا ،
هیآ روسلا  نم  ءزج  هلمسبلا  نا  تملع  اذاف  .اهیف  اهب  لزنی  مل  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج نا  هریغ  يریشقلا و  حرص  امک  اهعم  تلزن  ام  یهف 

حتافلا هئارقب  ادتبا  نم  الثم  هیهقفلا : لئاسملا  نم  ریثک  هیلع  بترتی  هنا  ملعاف  اهلایح  یلع 

نم و  يرخالا ، يروسلا  وا  هحتافلا  هلمسب  صالخالا  یف  يون  ول  اذک  هتالص و  حصت  مل  الثم  صالخالا  نم  ائزج  هلمسبلا  يون  ول  ه و 
.امارح لعف  اهیدحا  نم  ءزج  اهنا  یلع  ایوان  هلمسبلا  ارق  ولف  طقف  هدجسلا  تایآ  هئارق  مئازعلا ال  روس  هئارق  هیلع  مرحی  انلق  ابنج و  ناک 
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لیفلا و عمج  نم  اهرئاظن و  و  هیلع ، اهرهج  بجی  حبـصلا  نیئاشعلا و  یلـصی  نم  نا  اـمک  هیلع  اـهتافخا  بجی  نیرهظلا  یلـصی  نم  و 
نم روـسلا  بیکرت  نا  کـش  ـال  نآرقلا ) روـس  بیترت  یف  ناـیبلا   ) .نیتروـسلا نیب  لمـسبی  نا  بجی  حارـشنالا  یحـضلا و  شیرقلا و 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رماب  ناک  هدـحاو  هلمج  لزنت  مل  یتلا  روسلا  نم  نیعم  عضوم  یف  هیآ  لک  عضو  وا  ینعا  یفیقوت  تایالا 
هدـحاو هلمج  لزنت  مل  یتلا  روسلا  یف  انلق  امنا  هانققح و  امک  هبطاق  نیملـسملا  عامجا  وه  هبر و  رما  نع  لـیئربج  هب  ربخا  ملـس ) هلآ و 

ماعنالا و هحتافلا و  هروسک  الوا  تایالا  هبترتم  تلزن  اهنال  حـضوا  اهیف  رمالاف  هدـحاو  هعفد  ینعا  هدـحاو  هلمج  تلزن  یتلا  روسلا  نال 
اهرخآ هحتافلا و  اهلوا  نالا  انل  هدوهـشملا  هئیهلا  کلت  یلع  نیتفدـلا  یف  نآرقلا  روس  بیترت  نا  یف  مالکلا  امنا  .لصفملا و  نم  ریثک 

یترت نا  هلمجلاب  و  ما ال ؟ اضیا  هرماب  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یف  عقو  له  سانلا 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا دهع  یلع  ناک  نآرقلا  نال  کلذ  لوالاک و  لوالا  وه  قحلا  و  ما ال ؟ یفیقوت  تایالا  بیترتک  اضیا  روسلا  ب 
امک روسلا  بیترت  ناک  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  هوارق  هباحصلا و  نم  دحاو  ریغ  هعمج  انودم  اعومجم  ملـس ) هلآ و 

امیدق نیملسملا  ءاملع  نم  نیققحملا  بهذم  وه  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رماب  تایالا  بیترتک  نالا  فحـصملا  یف  وه 
لقن نع  ینغ  یف  نحن  ربخلا و  دار  مهف  یلا  لصی  ملوا  عوضوملا  وا  دـحاولا  ذاشلا  رابخالا  ضعبب  کسمت  هنع  لدـع  نم  اثیدـح و  و 

، رصم عبط  ص 41   ) تسرهفلا یف  میدـنلا  نبا  لاق  .نیب  رمالا  ناف  هیف  لئاط  مالک ال  لیوطت  الا  دـیزی  اهنال ال  اهلاطبا  اهدرو و  مهلاوقا 
، هیلع هللا  ناوضر  بلاطیبا  نب  یلع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  نآرقلل  عامجلا  یلوالا :) هلاقملا  نم  ثلاـثلا  نفلا 

یضر سوا  نب  لبج  نب  ذاعم  هنع ، هللا  یـضر  دیز  نبا  رمیوع  ءادردلاوبا  هنع ، هللا  یـضر  دیز  نب  ورمع  نب  نامعنلا  نب  دیبع  نب  دعس 
نب تباث  نب  دیز  هیواعم ، نب  دـیبع  سیقلا ، يرما ء  نب  کلام  نب  سیق  نب  بعک  نب  یبا  نامعنلا ، نب  دـیز  نب  تباث  دـیزوبا  هنع ، هللا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  نآرقلا  عمج  نم  هدـعب  ناقتالا  نم  هریغ  نیرـشعلا و  عونلا  یف  یطویـسلا  یتا  .كاحـضلا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمـس  لاق : صاعلا  نب  ورمع  نب  هللادبع  نع  يراخبلا  يور  لاق : نیفلوملا  رابک  نم  هفتلخم  قرطب  ملس )
نع حیحص  دنسب  یئانسلا  جرخا  لاق : .بعک و  نب  یبا  ذاعم و  ملاس و  دوعسم و  نب  هللادبع  نم  هعبرا  نم  نآرقلا  اوذخ  لوقی  ملـس ) و 

: لاق .ثیدحلا  هرش - یف  هارقا  لاقف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا غلبف  هلیل  لک  هب  تارقف  نآرقلا  تعمج  لاق : رمع  نب  هللادبع 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یلع  نآرقلا  عمج  لاق : یظرقلا  بعک  نب  دمحم  نع  نسح  دنسب  دواد  یبا  نبا  جرخا  و 

رابخالا نم  اهریغ  .يراصنالا و  بویاوبا  ءادردـلاوبا و  بعک و  نب  یبا  تماـصلا و  نبا  هداـبع  لـبج و  نب  ذاـعم  راـصنالا : نم  هسمخ 
ارق هباحـصلا  نم  هدـع  نا  یلع  هلاد  تاـیاور  نم  مک  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دـهع  یلع  عمج  نآرقلا  نا  یف  هدراوـلا 
نب یبا  تباث و  نب  دیز  دوعسم و  نب  هللادبع  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  مهنم  ارارم  هیلع  نآرقلا 

تامتخ هدـع  هیلع  هومتخ  هیلع و  هوارق  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  نآرقلا  اوعمج  نم  ءـالوه  .مهریغ  بعک و 
اروتبم اثوثبم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع هومتخ  هوارق و  مهنا  لاـمتحا  اـبترم و  اـعومجم  هدـهع  یلع  نآرقلا  نکی  مل  فیکف 
هیقوت نآرقلا و  هسارح  یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مامتها  هدش  روسلا و  مظن  یف  لمات  یندا  لمات  نم  ادـج و  روتبم 

هللا باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق هظفحب و  هتیانع  هیف و  هقیلـس  قوذ و  لامعا  دحا و  داهتجا  نع 
یلص  ) هیلع نآرقلا  لیئربج  هضراعم  یف  نیملمسلا  قرف  نم  هدراولا  هیاورلا  یف  هریثک و  قرطب  نیملسملا  نم  يورملا  خلا  یتیب  لها  و 

یف رابخالا  نم  امهریغ  نیترم و  اهیف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یفوت یتلا  هنـسلا  یف  هرم و  هنـس  لک  یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
یف نایب : .ناصقن  هدایز و  لیدبت و  رییغت و  الب  نالا  فحـصملا  یف  وه  ام  یلع  هروس  هتایآ و  ابترم  اعومجم  ناک  هنا  ملع  ینعملا  اذه 

هرم و هنس  لک  یف  نآرقلا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هضراعی ناک  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج نا  هیریثالا : هیاهنلا  نم  ع ر ض - هدام -
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يا باتکلاب  باتکلا  تضراع  هنم  هلباقملا و  ینعمب  هضراعملا  نم  نآرقلا  نم  لزن  ام  عیمج  هسرادی  ناک  يا  نیترم ، ماعلا  هضراع  هنا 
هقرف مث  ایندـلا  ءامـس  یلا  هلک  نآرقلا  هللا  لزنا  يرابنالا : نب  رکبوبا  لاق  ناقتالا : نم  رـشع  نماثلا  عونلا  نماثلا  لصفلا  یف  .هب و  هتلباـق 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لیئربج  فقوی  ربختـسمل و  اباوج  هیالا  ثدـحی و  رمال  لزنت  هروسلا  تناکف  نیرـشع  عضب و  یف 
وا هروس  مدق  نمف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هلک  فورحلا  تایالا و  قاستاک  روسلا  قاستاف  هروسلا  هیالا و  عضوم  یلع 

بیترتلا و اذه  یلع  ظوفحملا  حوللا  یف  هللا  دنع  وه  اذکه  روسلا  بیترت  ناهربلا : یف  ینامرکلا  لاق  .نآرقلا و  مظن  دسفا  دـقف  اهرخا 
یفوت یتلا  هنـسلا  یف  هیلع  هضرع  هنم و  هدـنع  عمتجی  ناک  ام  هنـس  لک  لیئربج  یلع  ضرعی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ناک هیلع 

لاق .نیدـلا و  ابرلا و  یتیا  نیب  اهعـضی  نا  لیئربج  هرماـف  هللا ) یلا  هیف  نوعجرت  اـموی  اوقتا  و   ) ـالوزن تاـیالا  رخآ  ناـک  نیترم و  اـهیف 
یف تبثا  مث  حـلاصملا  بسح  یلع  اـقرفم  لزن  مث  ایندـلا  ءامـسلا  یلا  ظوـفحملا  حوـللا  نم  هدـحاو  هلمج  ـالوا  نآرقلا  لزنا  یبـیطلا :
هللا یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  نآرقلا  ناک  لخدـملا : یف  یقهیبلا  لاق  .ظوفحملا و  حوللا  یف  تبثملا  مظنلا  فیلاتلا و  یلع  فحاصملا 

بیترتلا اذه  یلع  روسلا  فیلات  نا  راتخملا  ساحنلا : رفعجوبا  لاق  .خلا و  بیترتلا - اذـه  یلع  هتایآ  هروس و  ابترم  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
نا یلع  لدـی  ثیدـحلا  اذـهف  لاق : لوطلا ، عبـسلا  هاروتلا  ناکم  تیطعا  هلثاو  ثیدـحلا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم 

عضو روسلا و  بیترت  راصحلا : نبا  لاق  .خلا و  تقولا - کلذ  نم  هنا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  ذوخام  نآرقلا  فیلات 
: لاق یفیقوت  تایالا  بیترتک  روسلا  بیترت  نا  یف  مظاعالا  نم  رخا  لاوقا  لقن  دـعب  یطویـسلا  مث  .یحولاب  ناک  امنا  اهعـضوم  تایالا 

لـصف لب  ءالو  تاحبـسملا  بترت  مل  نیـساوطلا و  اذـک  ءالو و  تبتر  میماوحلا  نوک  یفیقوت  روسلا  بیترت  نا  یلع  لدـی  امم  و  تلق :
تاحبـسملا ترکذل  ایداهتجا  بیترتلا  ناک  ول  امهنم و  رـصقا  اهنا  عم  سطب  صـصقلا  مسط  ءارعـشلا و  مسط  نیب  لصف  اهروس و  نیب 

یلع امهنم  دحاو  لک  بیترت  روسلا و  تایالا و  هبسانم  یف  هنم  عونلا 62  یف  لاوقا  هدع  لقن  اذک  صصقلا و  نع  سط  ترخا  ءالو و 
یهلالا میقلا  رفسلا  اذه  روس  بیکرت  نا  یف  راهنلا  هعئار  یف  سمـشلا  نم  نیبا  حبـصلا و  نم  جلبا  رمالا  لوقا : .یلاعت  هرماب  جهنلا  اذه 

هباتک و یلع  قلتخا  هللا و  یلع  يرتفا  انققح  ام  ریغ  نآرقلا  یف  لاق  نم  یلاعت و  هرماب  الا  نکی  مل  عیدبلا  بولـسالا  اذه  یلع  اهبیترت  و 
یبا دهع  یلع  تبتر  امنا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دهع  یلع  نکی  مل  روسلا  بیترت  نا  یلا  همذرـش  بهذ  و.هلوسر 

هللا لوسر  دـعب  تبتر  نآرقلا  روس  نا  اهرهاظب ، اورتغا  اهیلع و  اولدتـسا  اهب و  اوکـسمت  اـم  نع  ضاـمغالا  دـعب  انملـس  ول  لوقا : .رکب 
( مالـسلا هیلع   ) وه نینموملاریما و  وه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هدـعب نآرقلا  عمج  نم  لوا  ناف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

هیلع  ) هنع هوذـخا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنم نآرقلا  اوملعت  هباحـصلا  رابک  تلزن و  نم  یلع  تلزن و  نیا  تایالا و  تلزن  امیف  اـملاع  ناـک 
هللا لوسر  دهع  یلع  نآرقلا  ظفاح  ناک  هنا  یلع  همالا  تعمجا  هریغ و  نم  نآرقلاب  فرعا  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا بیر  و ال  مالـسلا )

حرـش یف  انیب  امک  موصعم  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  هجح  هبیترت  هعمج و  نا  بیر  الف  ارارم  هیلع  هارق  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
فحاصملا و یف  نـالا  دوهـشملا  بیترتلا  اذـه  مدآ و  ینب  یلع  هجح  لـلخلا و  نم  نوصم  موصعملا  هب  ءاـج  اـم  لـک  هبطخلا 237 و 
ص 6 ( ) مالسلا هیلع   ) هلئاضف یف  جهنلا  یلع  هحرش  همدقم  یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  لاق  مالسلا .) هیلع   ) هتئارق هبیترت و  وه  هتئارق 

ظفحی ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لکلا  قفتا  بابلا  اذـه  یف  هیلا  روظنملا  وهف  هب  لاغتـشالا  نآرقلا و  هئارق  اـما  ناریا 1304 ه :) عبط 
نع رخاـت  هنا  مهلک  اولقن  هعمج ، نم  لوا  وه  مث  هظفحی  هریغ  نکی  مل  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  نآرقلا 
یلع لدی  اذهف  نآرقلا  عمجب  لغاشت  نولوقی  لب  هعیبلل  هتفلاخم  رخات  هنا  نم  هعیـشلا  هلوقت  ام  نولوقی  ثیدحلا ال  لهاف  رکب  یبا  هعیب 

هعمجب لغاشت  نا  یلا  جاتحا  امل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هایح  یف  اـعومجم  ناـک  ول  هنـال  نآرقلا  عمج  نم  لوا  هنا 
ءالعلا نب  ورمع  یباک  هیلا  نوعجری  مهلک  ءارقلا  همئا  تدجو  نآرقلا  بتک  یلا  تعجر  اذا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هتافو دعب 

هنع هذـیملت و  ناک  نامحرلادـبع  وبا  يراقلا و  یملـسلا  نب  نامحرلادـبع  یبا  یلا  نوعجری  مهنال  اـمهریغ  دوجنلا و  یبا  نب  مصاـع  و 
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یتا امک  رابخا  تدرو  دق  لوقا : .هلوق  یهتنا  .قبـس  امم  ریثکل  لثم  اضیا  هیلا  یهتنی  یتلا  نونفلا  نم  نفلا  اذـه  راص  دـقف  نآرقلا  ذـخا 
تبتر روسلا  نا  یلا  موق  بهذف  نآرقلا  اوعمج  هریغ  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مهعماوج  یف  هریغ  ناقتالا و  یف  یطویـسلا  اهب 

نا یفانت  اهرهاظ ال  نا  اولفغ  دق  اهرهاظ و  یلع  ادومج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دعب  هباحـصلا  داهتجاب  نیتفدـلا  یف 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رماب  نالا  فحـصملا  یف  امک  صاخ  عضوم  یف  اهنم  هدـحاو  لـک  عضو  روسلا و  بیترت  ینوکی 

هللا یلـص   ) هدـعب ناک  روسلا  بیترت  نا  یبنلا  دـعب  عمج  نآرقلا  نا  هریغ  روکذـملا و  لضافلا  لوق  نم  ینعت  نا  كایاف  قحلا  وه  امک 
هلاقملا نم  ثلاـثلا  نفلا  نم  رـصم  عبط   41  ) تسرهفلا یف  میدـنلا  نبا  لاق  .یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  اـنایب  كدیزنـس  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

نع یـسودسلا  ریهظ  نب  مکحلا  نع  دامح  نبا  نب  نامحرلادـبع  نع  تربخا  لاق : سابعلا  نسحلا  ینثدـح  يدانملا  نبا  لاق  یلوالا :)
هرهظ نع  عیضی  هنا ال  مسقاف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءافو  دنع  هریط  سانلا  نم  يار  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  ریخ  دبع 

ناک و  لاق : مث  .هبلق  نم  نآرقلا  هیف  عمج  فحـصم  لوا  وهف  نآرقلا  عمج  یتح  ماـیا  هثـالث  هتیب  یف  سلجف  نآرقلا  عمجی  یتح  هئادر 
نب یلع  طخب  قاورا  هنم  طقس  دق  افحـصم  هللا  همحر  ینـسحلا  هزمح  یلعی  یبا  دنع  اننامز  یف  انا  تیار  رفعج و  لها  دنع  فحـصملا 
لاق لاق : ریخ  دبع  نع  نسح  دنسب  ناقتالا  نم  رشع  نماثلا  عونلا  یف  یطویـسلا  يور  دق  .نامزلا و  رم  یلع  نسح  ونب  هثراوتی  بلاطیبا 

عمجا یتح  هعمج  هالـصل  الا  یئادر  یلع  ذـخآ  نا ال  تیلآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تاـم  اـما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
یف بلاطیبا  نب  یلع  دعق  رکب  یبا  هعیب  دعب  ناک  امل  لاق  همرکع  نع  نیریس  نب  دمحم  نع  رخآ  قیرطب  اضیا  يور  .هتعمجف و  نآرقلا 

تثدـحف هیف  دازی  هللا  باتک  تیار  لاق : ینع ؟ كدـعقا  ام  رکبوبا : لاق  لاق : نا  یلا  هیلا - لسراف  کتعیب  هرک  دـق  رکب  یبال  لـیقف  هتیب 
لوالا لزنا  امک  هوفلا  همرکعل : تلقف  دمحم : لاق  تیار ، ام  معن  کناف  رکبوبا : هل  لاق  هعمجا  یتح  هالصل  الا  یئادر  سبلاال  نا  یسفن 

ص 76  ) هقرحملا قعاوصلا  یف  رجحلا  نبا  لاق : .اوعاطتـسا  ام  فیلاتلا  اذـه  هوفلوی  نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  ول  لاق : لوـالاف ؟
عمج نم  دحاو  لاق  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع الا  ینولس  لوقی  هباحصلا  نم  دحا  نکی  مل  لاق : بیسم  نبا  دیعس  نع  هدانـساب  رـصم ) عبط 

ام هللا  و  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  دعـس  نبا  جرخا  اـضیا  لاـق  و  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  هضرع  نآرقلا و 
دعـس نبا  جرخا  لاق : .اقطان و  اناسل  الوقع و  ابلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن  نم  یلع  تلزن و  نیا  تلزن و  میف  تملع  دق  الا و  هیآ  تلزن 

و لاق : .لبج  یف  ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلب  تفرع  دق  الا و  هیآ  نم  سیل  هناف  هللا  باتک  نع  ینولس  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق 
عم نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع  لوقی : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  تلاق : هملـس  ما  نع  طسوالا  یف  یناربطلا  جرخا 

عمج هنا  یلع  نع  درو  دـق  و  رجح : نبا  لاق  رـصم 1318 ص 74 ج 1 ) عبط   ) ناقتالا یف  .صوحلا و  یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  یلع ال 
ظفاـحلا وه  اذـه  رجح  نبا  لوقا : .دواد  یبا  نبا  هجرخا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا توم  بقع  لوزنلا  بیترت  یلع  نآرقلا 

هنـس 852 ه و یفوت  امهریغ  بیذـهتلا و  بیرقت  هباحـصلا و  هفرعم  یف  هباصالا  باتک  بحاـص  ینالقـسعلا  رجح  نب  یلع  نب  دـمحا 
مث .ه  هنس 910  تام  يوطیـسلا  نیدلا  لالج  هنس 973 ه و  تام  یمتیهلا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  هیمـس  هقرحملا  قعاوصلا  بحاص 
وهف نـالا  فحـصملا  وه  اـم  یلع  هروس  هبترملا  نآرقلا  ریغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عمج  يذـلا  نآرقلا  نا  رجح  نبا  يور  اـمم  دافتـسی 

تائارقلا و هوجو  هیف  نیبی  نآرقلا و  رـسفی  اـملاع  نا  اـمک  تاـیالا  روسلا و  لوزن  بیترت  عمجلا  اذـه  یف  نیبی  نا  دارا  مالـسلا ) هیلع  )
ریـسافتلا نم  اهریغ  هریـسفت و  یف  هیآ  لکل  هبـسانملا  هدراولا  رابخالا  عمجی  رخآ  هبیرغ و  رخآ  نآرقلا و  تاغل  هریـسفت  یف  نیبی  رخآ 
فالتخا باب  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هلقن  مالـسلا  هیلع  هلوق  هیلا  انبهذ  اـم  دـیوی  هل و  قلخ  اـمل  رـسیم  لـکلا  ناـف  اـضارغا  هفلتخملا 

لوسر یلع  تلزن  امف  مالسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  لیوط  ثیدح  یف  یلالهلا - سیق  نب  میلس  نع  هدانـساب  یفاکلا  لوصا  نم  ثیدحلا 
اههباشتم اهمکحم و  اهخوسنم و  اهخسان و  اهریسفت و  اهلیوات و  ینملع  یطخب و  اهتبتکف  یلع  اهالما  اهینارقا و  الا  نآرقلا  نم  هیآ  هللا 

یل هللا  اعد  ذنم  هتبتک  یلع و  هالما  املع  هللا و ال  باتک  نم  هیآ  تبـسن  امف  اهظفح  اهمهف و  ینیطعی  نا  هللا  یعد  اهماع و  اهـصاخ و  و 
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وا هعاط  نم  هلبق  دـحا  یلع  لزنم  باتک  نوکی و ال  وا  ناک  یهن  رما و ال  مارح و ال  لالح و ال  نم  هللا  هملع  ائیـش  كرت  ام  اعد و  امب 
امکح و امهف و  املع و  یبلق  المی  نا  یل  هللا  یعد  يردـص و  یلع  هدـی  عضو  مث  ادـحاو  افرح  سنا  ملف  هتظفح  هینملع و  ـالا  هیـصعم 

یلع فوختتفا  هبتکا  مل  یـش ء  ینتفی  مل  ائیـش و  سنا  مل  توعد  اـمب  یل  هللا  توـعد  ذـنم  یما  تناـی و  باـب  هللا  یبـن  اـی  تلقف  اروـن 
دقل و  ج 19 ص 126 :)  ) راحبلا یف  امک  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .لهجلا و  نایـسنلا و  کیلع  فوختا  تسل  ال  لاقف : دعب ؟ امیف  نایـسنلا 

نا ادـحا  عسی  اذـه ال  یلعف  خـلا - خوسنملا  خـسانلا و  هباشتملا و  مکحملا و  لیزنتلا و  لیواتلا و  یلع  المتـشم  ـالمک  باـتکب  مهتئج 
راـبخالا و  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  هبترم  روسلا  نکت  مل  اـهتبر و  روسلا و  عمج  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اـتب  لوقی 

هللا یلـص   ) یبنلا رماب  نکی  مل  نآرقلا  روس  بیترت  نا  یلع  لدـی  لیبقلا ال  اذـه  نم  هوعمج  هریغ  رکبابا و  نا  یلع  هلادـلا  اضیا  رخـالا 
هضعب فرع  هیلع  هللا  هرهظا  و   ) یلاعت هلوق  عمجملا  یف  یسربطلا  لاق  .اطخا  دقف  ضرغلا  کلذل  اهب  کسمت  نمف  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

نب رکبوبا  فیفختلا  راتخا  دـیدشتلاب و  فرع  نوقابلا  فیفختلاـب و  فرع  هدـحو  یئاـسکلا  ارق  (: 4 میرحتلا - ( ) ضعب نـع  ضرعا  و 
تـصلختسا یتح  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هئارق  نم  مصاع  هئارق  یف  اهتلخدا  ینا  لاـق : یتلا  رـشعلا  فورحلا  نم  وه  شاـیع و 

دیدشتلاب ناسنا  ارق  اذا  نامحرلادبع  وبا  ناک  یملـسلا و  نامحرلادبع  یبا  نسحلا و  هئارق  یه  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هئارق  ینعی  هتئارق 
هعبـسلا ءارقلا  نم  مصاع  هلدـهب و  دوجنلا  یبا  نب  مصاعل  نایوار  زازبلا  نامیلـس  نب  صفح  شایع و  نب  رکبوبا  لوقا : .یهتنا  هبـصح -

نبا نع  یـسربطلا  لقن  امم  دافتـسی  مصاع و  نع  صفح  هئارقب  وه  امنا  نالا  لوادـتملا  نآرقلا  بارعا  نکلو  مهتائارق  ترتاوت  نیذـلا 
مـصاع هئارق  یف  رکبوبا  اهلخدا  تاملک  رـشع  یف  الا  ءادفلا  هل  یحور  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  هئارق  یه  مصاع  هئارق  نا  شایع 
همدقم نم  یناثلا  نفلا  یف  یسربطلا  لاق  اذک  و  مالسلا ) هیلع   ) هتئارق یه  هلوادتملا  هئارقلاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هئارق  تصلختسا  یتح 

امناف مالسلا .) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یلع  ارق  وه  یملسلا و  نامحرلادبع  یبا  یلع  ارق  هناف  مصاع  اماف  ءارقلا : یماسا  رکذ  یف  هریسفت 
هئارق هتئارق  هنا  کلذ  یف  رـسلا  يرخالا و  تآارقلا  نم  طبـضا  اهنال  اهتدوج و  اهتلوهـسل و  مصاع  هئارق  میرکلا  فحـصملا  یف  رتیخا 

یف هرـس  سدـق  یلحلا  همالعلا  لاـق  هزئاـج  هرتاوتم و  عبـسلا  تاـئارقلا  نم  هدـحاو  لـک  هئارق  ناـک  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
لاق شایع و  نب  رکب  یبا  هیاورب  روکذـملا  مصاع  هئارق  وه  هریـصبلا  بابرا  دـنع  عبـسلا  تائارقلا  هذـه  طبـضا  هصن : اذـه  اـم  یهتنملا 
یف هرـس  سدـق  یـسوطلا  ققحملا  لاق  مالـسلا .) هیلع   ) یلع فحـصم  وه  نالا  دوجوملا  فحـصملا  اذـه  نا  هرکذـتلا : یف  هللا  همحر 

: هحرـش یف  یجـشوقلا  لضافلا  لاق  .زیزعلا و  یلاعت  هللا  باتکل  مهظفحا  ناک  و  هداهج و …  هرثکل  هباحـصلا  لضفا  یلع  و  دـیرجتلا :
یلع ذیملت  وه  یملـسلا و  نامحرلادبع  یبا  هذـمالت  مهناف  هیلا  مهتئارق  نودنـسی  امهریغ  مصاع و  ورمع و  یباک  هئارقلا  همئا  رثکا  ناف 

دـهاوشلا و نیقیرفلا و  ءاملع  نم  نیققحملا  لج  هیلع  یفیقوت و  تایالاک  روسلا  بیترت  نا  الوا  لوقن  انا  هلمجلاب  .امهنع و  هللا  یـضر 
نا تیرد  امل  هباحـصلا  داهتجا  یلع  هروس  ابترم  نآرقلا  عمجی  مل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  نا  هریثک و  هیلع  نیهاربلا 
ناک مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  یف  اقفتا  نیقیرفلا  نا  لوقن : ضامغالا  دـعب  کـلذ و  یلع  هلاد  هریغ  اـهب  اوکـسمت  یتلا  راـبخالا 

هبطخلا 208 ( ) مالسلا هیلع   ) لاق مهنم و  هب  فرعا  ناک  هرم و  ریغ  هیلع  ارق  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هدهع یلع  نآرقلل  اظفاح 
- الطاب اقح و  سانلا  يدیا  یف  نا  سانلا : يدیا  یف  امع  لئاس  هلاس  دـق  و  یفاکلا ) نم  القن  یفاولا ص 62 ج 1  یف  اذک  جهنلا و  نم 
یجی ء نا  نوبحیل  اوناک  نا  یتح  همهفتسی  هلاسی و  نمم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  لک  سیل  و  لاق : نا  یلا 

ءالوه لاق  و  هتظفح ، هنع و  تلاس  الا  یـش ء  کلذ  نم  یب  رمی  ناـک ال  اوعمـسی و  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـسیف يراـطلا  وا  یبارعـالا 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  نآرقلا  عمج  نم  لوا  هنا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتئارق نالا  هلوادتملا  هئارقلا  نا  ءاملعلا : نم  ماظعلا 

همصعب نیلئاقلا  هیمامالا  انباحصا  دنع  امیس  ماکحالا  نآرقلا و  یف  نوعجاری  هب  مولعلا و  یف  هباحصلا  دمتعم  ناک  مالسلا ) هیلع   ) وه و 
نآرقلا و عم  یلع  یلع و  مک  اـضقا  مالـسلا ) هیلع   ) هیف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  همـالا  قاـفتاب  و  مالـسلا ) هیلع  )
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نا به  لوقن : مث  .هلوـسر  یلاـعت و  هللا  هدارا  يذـلا  جـهنلا  یلع  عـقو  نآرقلا  روـس  بیترتـف  راد و …  ثیح  هعم  قـحلا  هعم و  نآرقلا 
هفئاط رهاظ  وه  امک  هرماب  رکب و  یبا  دهع  یلع  ناک  امنا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  ناک  نیتفدـلا  یف  روسلا  بیترت 

مل مالـسلا ) هیلع   ) هنا لیق  ول  هتفالخ  یف  هلدـبل  الا  هب و  یـضر  هررق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  نا  یف  مالک  لاوقالا و ال  نم 
یعامجا تایالا  نم  روسلا  بیکرت  نا  یلع  هجح ، هواضما  هریرقت و  موصعم و  مالـسلا ) هیلع   ) وه کلذب و  رکب  یبا  دـهع  یف  نکمتی 

ام وه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  لزن  امف  موصعملارماب  ضرفلاب  روسلا  بیترت  نکی  مل  ولف  تیرد  امک  هیف  فالخ  ـال 
نا هبارـضا : قئادحلا و  یف  ینارحبلا  هیقفلا  لوق  نا  رهظ  کلذبف  یـش ء  هنم  صقن  ام  هیف و  دیز  ام  لاح  لک  یلع  نالا و  نیتفدـلا  نیب 

ام نامثع  نا  یلع  ناهربلا   ) .دـعبلا هیاغ  باوصلا  نع  دـیعب  هیف ، هجح  الف  موصعملا  عمج  نم  سیل  نـالا  فحـصملا  یف  نآرقلا  عمج 
نیملـسملا نم  مهریغ  هباحـصلا و  هیانع  نا  ملعا  هدـحاو ) هئارق  یلع  سانلا  عمج  امنا  لب  ائیـش  ( ) هیف داز  اـم  ائیـش و  نآرقلا  نم  صقن 

و هیلا ، سوفنلا  نم  فالا  هجوت  هیاهنلا و  هتیامح  هلقن و  یلع  یعاودـلا  ترفوت  هیاـغلا و  هتـسارح  نآرقلا و  ظـفح  یف  هدـیدش  تناـک 
هضعب ظفح  نم  اما  المک و  بلقلا  رهظ  یلع  نآرقلا  ظافح  اوناک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا باحـصا  نم  هدع  نا  تیرد 
قرطت لامتحا  نا  ملع  هذخا  هطبـض و  یف  مهتیانع  هدش  نآرقلا و  عم  هباحـصلا  هریـس  یف  لمات  یندا  لمات  نمف  یـصحی  دعی و ال  الف 
کلت عم  کلذ  لقعلا  زیوجت  مدعل  ائیـش  هنم  صقن  وا  ائیـش  نآرقلا  یف  داز  نامثع  نا  دحا  عدی  مل  ادـج و  ها  هیف و  ناصقنلا  هدایزلا و 

یناف هتایآ  هروس و  ددع  نآرقلاب و  نیفراع  ضرالا  راطقا  یف  سانلا  ناک  هظفح و  یف  نیملسملا  نم  هیانعلا 

هدایزلا و نم  کلذب  نوصی  نآرقلا  نا  هنم  انظ  تآئارقلا  رئاسب  ظفل  هدـحاو و  هئارق  یلع  سانلا  عمج  هنا  لب  کلذ  لاجم  نامثعل  ناک 
یف خیاشملا  نم  ریفغ  مج  نم  ءارالا  لاوقالا و  کنود  و  نآرقلا ، یف  نآرقلا  نم  سیل  ام  لاخدا  بجوت  تائارقلا  هرثک  نا  ناصقنلا و 

هئارقلا هوجو  یف  فالتخالا  رثک  امل  یلا 64 :) رصم 1318 ه ص 58  عبط  ناقتالا  نم  رشع  نماثلا  عونلا   ) هریغ نیتلا و  نبا  لاق  .کلذ 
کلت خـسنف  کلذ  یف  رمالا  مقافت  نم  نامثع  یـشخف  ضعب  هئطخت  یلا  مهـضعب  کلذ  يداف  تاغللا  عاستا  یلع  مهتاـغلب  هوارق  یتح 

یف عسو  دق  ناک  نا  مهتغلب و  لزن  هناب  اجتحم  شیرق  هغل  یلع  تاغللا  رئاس  نم  رـصتقا  هروسل و  ابترم  دـحاو  فحـصم  یف  فحـصلا 
: اضیا هیف  .هدحاو و  هغل  یلع  رـصتقاف  تهتنا  دق  کلذ  یلا  هجاحلا  نا  يارف  رمالا  ءادـتبا  یف  هقـشملا  جرحلل و  اعفر  مهریغ  هغلب  هتئارق 
و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هفورعملا  هتباثلا  تائارقلا  یلع  مهعمج  نامثع  دصق  امنا  راصتنالا : یف  رکبوبا  یـضاقلا  لاق 

تبثم عم  بتک  هتوالت  خوسنم  لیزنت و ال  عم  تبثا  لیوات  ریخات و ال  هیف و ال  میدـقت  فحـصمب ال  مهذـخا  کلذـک و  سیل  ام  ءاغلا 
دنع روهشملا  یبساحملا : ثراحلا  لاق  و  لاق : .دعب  یتای  نم  یلع  ههبشلا  داسفلا و  لوخد  هیشخ  هظفح  هتئارق و  ضورفم  همسر و 

نم نیب  هنیب و  عقو  رایتخا  یلع  دـحاو  هجوب  هئارقلا  یلع  سانلا  ناـمثع  لـمح  اـمنا  کلذـک  سیل  ناـمثع و  نآرقلا  عماـج  نا  ساـنلا 
تناک دقف  کلذ  لبق  اماف  تائارقلا  فورح  یف  ماشلا  قرعلا و  لها  فالتخا  دـنع  هنتفلا  یـشخ  امل  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  هدـهش 

و روکذـملا : یبساحملا  نع  القن  اضیا  هیف  .نآرقلا و  اهب  لزنا  یتلا  هعبـسلا  فورحلا  یلع  تاقلطملا  تائارقلا  نم  هوجوب  فحاـصملا 
دیوس نع  حیحـص  دنـسب  دواد  یبا  نبا  جرخا  و  لاق : .نامثع  اهب  لمع  یتلا  فحاصملاب  تلمعل  تیلو  ول  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  دق 

ام لاق : انم  ءالم  نع  الا  فحاصملا  یف  لعف  يذـلا  لعف  ام  هللا  وف  اریخ  الا  نامثع  یف  اولوقت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  لاـق : هلفغ  نب 
نا يرا  لاق : يرت ؟ امف  انلق : ارفک  نوکی  داکی  اذه  کتئارق و  نم  ریخ  یتئارق  نا  لوقی  مهـضعب  نا  ینغلب  دقف  هئارقلا  هذه  یف  نولوقت 

يذـلا راصتنالا : یف  رکبوبا  یـضاقلا  لاق  لاق : .تیار  ام  معنف  انلق : فالتخا  هقرف و ال  نوکت  ـالف  دـحاو  فحـصم  یلع  ساـنلا  عمجی 
نیتفدلا نیب  يذلا  اذه  وه  هلوزن  دـعب  هتوالت  عفر  هخـسنی و ال  مل  همـسر و  تابثاب  رما  هللا و  هلزنا  يذـلا  نآرقلا  عیمج  نا  هیلا  بهذـن 
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هلوسر هیلع  هبتر  هللا و  همظن  ام  یلع  تباث  همظن  هبیترت و  نا  هیف و  دـیز  یـش ء و ال  هم  صقنی  مل  هنا  ناـمثع و  فحـصم  هاوح  يذـلا 
هللا یلـص   ) یبنلا نع  تطبـض  همالا  نا  مدقم و  هنم  رخا  رخوم و ال  کلذ  نم  مدـقی  مل  روسلا  يآ  نم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

نکمی هنا  هوالتلا و  تاذ  تائارقلا و  سفن  هنع  تطبـض  امک  اهعقاوم  تفرع  اهعـضاوم و  هروس و  لک  يآ  بیترت  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
هـسفنب کلذ  لوتی  مل  هدعب و  همالا  یلا  کلذ  لک  دق و  نوکی  نا  هروس و  بتر  دق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نوکی  نا 

امک هسفنب  اضیا  روسلا  بیترت  یلوت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا یف  کشن  نیعتم و ال  لوالا  لب  لوقا : .برقا  یناثلا  اذه  و  لاق :
ریغ نم  هلوسر  یلع  هللا  هلزنا  يذلا  نآرقلا  نیتفدلا  نیب  اوعمج  مهنع  هللا  یضر  هباحصلا  هنسلا : حرـش  یف  يوغبلا  لاق  اضیا ، هیف  .رم و 
نم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  اوعمـس  امک  هوبتکف  هتظفح  باهذب  هضعب  باهذ  فوخ  ائیـش  هنم  اوصقن  وا  اوداز  نا 
هللا یلص   ) هللا لوسر  ناک  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  هوذخای  مل  ابیترت  هل  اوعـضو  وا  اورخا  وا  ائیـش  اومدق  نا  ریغ 
هایا لیربج  فیقوتب  انفحاصم  یف  نـالا  وه  يذـلا  بیترتلا  یلع  نآرقلا  نم  هیلع  لزن  اـم  مهملعی  هباحـصا و  نقلی  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
هعمج یف  ناک  هباحـصلا  یعـس  نا  تبثف  اذک  هروس  یف  اذک  هیآ  بقع  بتکت  هیالا  هذه  نا  هیآ  لک  لوزن  دـنع  همالعا  کلذ و  یلع 

ناک مث  ایندلا  ءامـسلا  یلا  هلمج  هللا  هلزنا  بیترتلا  اذـه  یلع  ظوفحملا  حوللا  یف  بوتکم  نآرقلا  ناف  هبیترت  یف  دـحاو ال  عضوم  یف 
نب ریثک  نع  نیریـس  نب  دـمحم  قیرط  نم  دواد  یبا  نبا  جرخا  و  لاق : .هوالتلا  بیترت  ریغ  لوزنلا  بیترت  هجاـحلا و  دـنع  اـقرفم  هلزنی 
رمع تیب  یف  یتلا  هعبرلا  یلا  اوثعبف  راصنالا  شیرق و  نم  الجر  رـشع  ینثا  هل  عمج  فحاصملا  بتکی  نا  ناـمثع  دارا  اـمل  لاـق  حـلفا 

: لوقی اکلام  تعمس  لاق : بهو  نبا  نع  جرخا  و  لاق : .خلا  هورخا - یـش ء  یف  اورادت  اذا  اوناکف  مهدهاعتی  نامثع  ناک  اهب و  یجف ء 
نبا نع  يراخبلا  جرخا  نافرعلا : لهانم  یف  لاق  و  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  نوعمـسی  اوناک  ام  یلع  نآرقلا  فلا  امنا 

اذامل ینعملا  اهعدت و  وا  اهبتکت  ملف  يرخالا  هیالا  اهتخـسن  اجاوزا ) نورذی  مکنم و  نوفوتی  نیذـلا   ) نافع نبا  نامثعل  تلق  لاق : ریبز 
اهانلقن امنا  لاوقالا و  نم  اهریغ  .هناکم و  نم  ائیـش  ریغا  یخا ال  نبا  ای  لاـق : هخوسنم ؟ اـهنا  عم  هبوتکم  اـهکرتت  اذاـمل  لاـق  وا  اـهبتکت 

ناک فحاصملا  هقارحا  نا  لوالا  نیهجول : هلمع  یف  نامثع  اونعط  امنا  اهلقن و  یلا  هیف  هجاح  کلذ و ال  نم  حـضوا  رمالا  ناف  ادـییات 
حیبی ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  امل  انیـصحت  ناک  ول  نآرقلل و  انیـصحت  سیل  کلذ  نا  یناثلا  نیدلاب و  افافختـسا 

غلب یتح  ترثکت  کلذ  عم  هدـحاو و  هئارق  یلع  سانلا  عمجی  نا  نامثع  دارا  یـصقتسم  هیلع  مـالکلا  یـضم  دـقف  هفلتخملا  تاـئارقلا 
هباتک مهظفح  نیبملا  نآرقلا  طبـضب  مهمامتها  نیملـسملا و  هیانع  هدـش  نم  و  نآرقلا ) طـخ  مسر  یف  مـالکلا   ) .عبـسلا یلا  اـهرتاوتم 

ناک نا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دهع  یلع  یلوالا  هبتکلا  یلع  یحولا  باتک  هبتک  يذـلا  ءاجهلا  یلع  همـسر  نآرقلا و 
رتاوتلاب فلسلا  نم  طوبضملا  مسرلا  کلذ  یلع  الا  نآرقلا  بتکی  نا  دحال  زوجی  الف  مسرلا  بدال  افلاخم  مسرلا  نم  عضاوملا  ضعب 

مـسر نال  نیب  مارح  نآرقلا  مسر  هفلاخم  لوقن  لب  مسرلا  نم  ناک  نا  هیف و  فیرحتلا  قرطت  نم  ارذـح  ناک و  اـم  یلع  نآرقلل  ءاـقب 
یلع هجح  نوکت  همایقلا و  یلا  نیدـناعملا  فیرحت  تاهبـشلا و  نع  هنوصم  یقبتل  رعاعـشلا  ظـفح  بجی  نیدـلا و  رئاعـش  نم  نآرقلا 

هدـعب یتان  اهریغ و  هیوبنلا و  هضورلا  تیبلا و  رعـشم و  ینم و  دودـح  ظـفح  بجی  اـمک  رهدـلا  رخآ  یلا  نینئمطم  هب  اوجتحی  ساـنلا 
فیحـصتلا و فیرحتلا و  لیدبتلا و  رییغتلا و  نع  هوجولا  عیمج  نم  نیـص  نآرقلا  نا  نییبت  دـشا  کل  نیبتی  یتح  نآرقلا  نم  عضاوم 

هللا تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  فحاصملا : یف  هدودـملا  ءاتلاب  هبوتکم  تاضرم )  ) هملک نا  الثم  ناصقنلا  هداـیزلا و 
هیتون فوسف  هللا  تاضرم  ءاغتبا  کـلذ  لـعفی  نم  و  (، 268 هرقبلا -  ) هللا تاضرم  ءاغتبا  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  لـثم  (، 204 هرقبلا - )

هبوتکم تمعن )  ) هملک و  (. 2 میرحتلا -  ) کجاوزا تاضرم  یغتبت  کل  هللا  لحا  ام  مرحت  مل  یبنلا  اهیا  اـی  ءاسنلا 116 ،)  ) ایمظع ارجا 
يرخا و عضاوم  هدع  یف  اذـک  و  ( 12 هدـئاملا -  ) مکیلع هللا  تمعن  هورکذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  فحاصملا : یف  اضیا  هدودـملا  ءاتلاب 

اذک و  ( 51 مورلا -  ) هللا تمحر  راثآ  یلا  رظناف  اهلک : فحاصملا  یف  هدودملا  ءاتلاب  هبوتکم  تمحر )  ) هملک .رصحلا و  ماقم  یف  انسل 
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عضاوم و  ( 36 نارمع - لآ   ) نارمع تارما  تلاـق  ذا  اـهلک : فحاـصملا  یف  هدودـملا  ءاـتلاب  هبوـتکم  تارما )  ) هملک .يرخا  عـضاوم 
رشلاب ناسنالا  عدی  و  یلاعت : هلوق  یف  عدی )  ) هملک ( 41 هکئالملا -  ) هنم تنیب  یلع  مهف  هدودـملا : ءاتلاب  هبوتکم  تنیب )  ) هملک .يرخا 

نینموملا هللا  توی  فوس  و  یلاعت : هلوق  یف  هبوتکم  توی )  ) هملک .مزاجلا  مدـع  عم  واو  الب  هبوتکم  ( 14 لیئارسا - ینب   ) ریخلاب هئاعد 
مکل نیبی  انلوسر  مکئاج  دـقف  باتکلا  لها  ای  یلاـعت : هلوق  یف  اوفعی )  ) هملک .مزاـجلا  مدـع  عم  ءاـی  ـالب  ( 146 ءاسنلا -  ) اـمیظع ارجا 

هبوتکم ( 16 هدئاملا -  ) ریثک نع  اوفعی  باتکلا و  نم  نوفخت  متنک  امم  اریثک 

يذلا کبر  مساب  ارقا  یلاعت  هوق  مسالا و  فلا  طقسا  نآرقلا  یف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  عیمج  یف  .دارفالا و  هغیصب  اهنا  عم  فلالاب 
(85 لمنلا -  ) نوملـسم مهف  انتایاب  نموی  نم  الا  عمـست  نا  مهتلالـض  نع  یمعلا  يداـهب  تنا  اـم  و  یلاـعت : هلوق  .هفلا و  بوتکم  قلخ 

فلاخی نآرقلا  یف  تاملک  نم  مک  اذـک  .ءاـی و  ـالب  هبوتکم  هیالا 54  مورلا  هروس  یف  هیالا  هذـه  نا  عم  ءاـیلاب  يداـهب  هملک  هبوتکم 
فلالاب هرخآ  بوتکم  درفم  لعف  نم  مک  فلا و  هرخآ  یف  بتکی  مل  عمجلا  هغیص  یلع  الثم  ضام  لعف  نم  مکف  وحنلا  دعاوق  همسر 

ریثک امهریغ و  فاحتالا و  هیبطاشلا و  یف  هروکذم و  یه  امم  اهریغ  اهیلا و  جایتحالا  مدـع  عم  فلا  هطـسو  یف  دـیز  هملک  نم  مک  و 
نآرقلا اذـه  نا  میرکلا  يراقلا  ملعی  نا  دارملا  اـمنا  ماـقملا و  کـلذ  یف  انـسل  هدـحیلع و  لـئاسر  طـخلا  مسر  یف  اوفلا  خـیاشملا  نم 

مـسر یف  اونتعی  مل  هباحـصلا  نا  یتح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) نییبنلا متاخ  یلع  لزن  يذلا  باتکلا  وه  نیتفدلا  نیب  بوتکملا 
ریغتی یتح ال  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  تبتک  یتلا  فحاصملل  اعابتا  برعلا  طخ  موسر  وحنلا و  دـعاوقب  هطخ 

یف رصم 1318 ه ) عبط  هنم ص 166 ج 2  عونلا 76   ) ناقتالا یف  یطویسلا  لاق  .فیحصتلا  هیف  دحا  مهوتی  هفورح و ال  نآرقلا و  طخ 
سرم

فورحب بتکی  ظفللا  نا  هیبرعلا  هدعاقلا  لاق : نا  یلا  نیرخاتملا - نیمدقتملا و  نم  قئالخ  فینصتلاب  هدرفا  هتباتک  بادآ  طخلا و  مو 
فحـصملا طخ  فورحلا  ضعب  یف  اهفلاخ  دق  دـعاوق و  الوصا و  هل  هاحنلا  دـهم  دـق  و  هیلع ، فقولا  هب و  ءادـتبالا  هاعارم  عم  هیئاجه 

هاور یلوالا  هبتکلا  یلع  الا  ال  لاقف : هاجهلا ؟ نم  سانلا  هثدـحا  ام  یلع  فحـصملا  بتکی  لـه  کـلام  لئـس  بهـشا : لاـق  و  ماـمالا ،
لثم نآرقلا  یف  فورحلا  نع  کلام  لئـس  رخآ : عضوم  یف  ینادلا  لاق  همالا و  ءاملع  نم  هل  فلاخم  و ال  لاق : مث  عنقملا  یف  ینادـلا 

مـسرلا یف  نیتدیزملا  فلالا  واولا و  ینعی  ورمعوبا : لاق  ال ، لاق : کلذـک ؟ هیف  دـجو  اذا  فحـصملا  نم  ریغی  نا  يرتا  فلالا  واولا و 
.کلذ ریغ  فلا  وا  ءای  وا  واو  یف  نامثع  فحـصم  طخ  هفلاخم  مرحی  دـمحا : ماـمالا  لاـق  و  لاـق : اولوا ، وحن  ظـفللا  یف  نیتمودـعملا 

لاق اضیا  هیف  .نکت و  مل  ول  هصاـخ  هیاور  یلا  هتمرح  یف  هجاـح  ـال  اـفنآ و  هاـنیب  اـمک  قح  هفلاـخملا  همرح  یف  دـمحا  لاـق  اـم  لوقا :
هیف و ال مهفلاخی  فحاصملا و ال  کلت  هب  اوبتک  يذلا  ءاجهلا  یلع  ظفاحی  نا  یغبنیف  افحصم  بتکی  نم  نامیالا : بعـش  یف  یقهیبلا 

.مهیلع اکاردتسا  انسفناب  نظن  نا  یغبنی  الف  انم  هناما  مظعا  اناسل و  ابلق و  قدصا  املع و  رثکا  اوناک  مهناف  ائیش  هوبتک  امم  ریغی 

نم نیثالثلا  لصفلا  یف  نودـلخ  نبا  همالعلا  رکذ  ام  وه  کلذ  هلع  طخلا )؟ مسر  لوصا  هینآرقلا  فورحلا  کلت  مسر  فلاخی  اذامل  )
ناقتالا و ماکحالا و  نم  هیاغلا  یلا  غلاب  ریغ  مالسالا  لوال  یبرعلا  طخلا  ناک  لاق : رـصم ، عبط  همدقملا ص 619  نم  سماخلا  بابلا 

مهمـسر یف  کـلذ  لـجال  عقو  اـم  رظنا  عئانـصلا و  نع  مهدـعب  شحوتلا و  هوادـبلا و  نم  برعلا  ناـکمل  طـسوتلا  یلا  ـال  هداـجالا و 
هعانص موسر  هتضتقا  ام  مهموسر  نم  ریثکلا  فلاخف  هداجالا  یف  همکحتسم  ریغ  تناک  مهطوطخب و  هباحصلا  همسر  ثیح  فحصملا 

ریخ و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا باحصا  همـسر  امب  اکربت  اهیف  مهمـسر  فلـسلا  نم  نوعباتلا  یفتقا  مث  اهلها  دنع  طخلا 
اباوص وا  ائطخ  همـسر  عبتی  اکربت و  ملاع  وا  یلو  طخ  دهعلا  اذهل  یفتقی  امک  همالک  هللا و  باتک  نم  هیحول  نوقلتملا  هدـعب  نم  قلخلا 
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ام یلا  کلذ  یف  نتفتلت  هعضاوم و ال  یلع  مسرلاب  ءاملعلا  هبن  امسر و  تبثا  کلد و  عبتاف  هوبتک  امیف  هباحصلا  نم  کلذ  هبـسن  نیا  و 
لیختی امک  سیل  مسرلا  لوصال  مهطوطخ  هفلاخم  نم  لیختی  ام  نا  طخلا و  هعانـصل  نیمکحم  اوناک  مهنا  نم  نیلفغملا  ضعب  همعزی 

هیبنت هنا  دـییاب )  ) یف ءایلا  هدایز  یف  و  عقی ، مل  حـبذلا  نا  یلع  هیبنت  هنا  هنحبذا ) ال   ) یف فلالا  هدایز  لـثم  یف  نولوقی  هجو  اـهلکل  لـب 
یلع

اهیزنت کلذ  یف  نا  مهداقتعا  الا  کلذ  یلع  مهلمح  ام  ضحملا و  مکحتلا  الا  هل  لصا  امم ال  کلذ  لاـثما  هیناـبرلا و  هردـقلا  لاـمک 
اوبلط هتداجاب و  لامکلا  مهیلا  اوبسن  هصقن و  نع  مهوهزنف  لامک  طخلا  نا  اوبـسح  طخلا و  هداجا  هلق  یف  صقنلا  مهوت  نع  هباحـصلل 

عئانـصلا هلمج  نم  طخلا  اذا  مهقح  یف  لامکب  سیل  طخلا  نا  ملعا  و  حیحـصب ، سیل  کلذ  همـسر و  نم  هداـجالا  فلاـخ  اـم  لـیلعت 
یف نیدـلا و ال  یف  تاذـلا  یلع  هصقن  دوعی  ذا ال  قلطم  لامکب  یفاضا  عئانـصلا  یف  لاـمکلا  رم و  اـمیف  هتیار  اـمک  هیـشاعملا  هیندـملا 
هللا یلـص   ) ناک دـق  سوفنلا و  یف  ام  یلع  هتلالد  لجال  هیلع  نواعتلا  نارمعلا و  بسحب  شاعملا و  بابـسا  یلع  دوعی  اـمنا  لـالخلا و 

شاعملا بابسا  یه  یتلا  هیلمعلا  عئانصلا  نع  ههزنت  هفرشل و  هماقم  یلا  هبسنلاب  هقح و  یف  الامک  کلذ  ناک  ایما و  ملس ) هلآ و  هیلع و 
اهلک عئانـصلا  ناش  ایندـلا  هایحلا  یلع  نونواعتم  نحن  هبر و  یلا  عطقنم  وه  ذا  نحن  اـنقح  یف  ـالامک  هیمـالا  تسیل  اـهلک و  نارمعلا  و 

ضعب هیلا  بهذ  ام  نا  رهظ  انرکذ  امم  و  لوقا : .یهتنا  انفالخب - هلمج  اهنع  ههزنت  وه  هقح  یف  لامکلا  ناـف  هیحالطـصالا  مولعلا  یتح 
بجی الف  بتاکلا  هقاذح  مدع  نم  طخلا  مسرل  هفلاخملا  رومالا  هذه  لاثما  نا  نم  نآرقلا  مولع  یف  هربخ  هل  نکی  مل  نیلفغملا 

نآرقلا ظفحب  نیملسملا  هیانع  هتوص  یلعاب  يدانی  امم  و  ذاوشلا ) نود  هرتاوتملا  عبسلا  تائارقلا  یلع  نآرقلا  ءرقی   ) .ادج طلغ  اهعابتا 
هذاشلا هیاورلا  ناـک  ول  ذاوشلا و  نود  عبـسلا  هرتاوتملا  تاـئارقلاب  نآرقلا  مهتئارق  فیرحتلا  هیف  مهوتیاـم  لـک  نع  هتـسارح  میرکلا و 

یلع ناک  اـهلک  تاـیالا  روسلا و  بیترت  طـخلا و  مسر  هئارقلا و  یف  مهداـمتعا  نـال  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  اـیورم 
ناک نا  هتعباتم و  زوجی  هرتاوت ال  تبثی  مل  عبسلا و  تائارقلا  نم  هعبسلا  ءارقلا  یلا  بستنی  ام  لک  نا  لوقن : لب  .داهتجالا  نود  عامسلا 

هذاشلا تائارقلا  رئاس  مکح  همکحف  ذاوشلا  نم  هعبـسلا  نع  يوری  امف  رتاوتلا  وه  هئارقلا  عابتا  یف  طاـنملا  نـال  هیبرعلا  ساـیقل  اـقفاوم 
مکلانلعج ضرالا و  یف  مکانکم  دـقل  و   ) یلاعت هلوق  یف  شیاعم - ءارقلا - لک  ارق  لاق : عمجملا  یف  یـسربطلا  مالـسالا  نیما  نا  ـالثم 

هیاورلا هذـهف  یهتنا  ازومهم  ادودـمم  شئاعم - عفان - نع  مهـضعب  يور  زمه و  ریغب  ( 12 فارعالا - ( ) نورکـشت ام  الیلق  شیاعم  اهیف 
یف کلذ  سکع  دـجوی  له  تلق : ناف  .هذاشلا  هئارقلا  کـلتب  هئارقلا  زوجی  ـال  و  هعبـسلا ، نم  عفاـنلا  ناـک  نا  رتاوتم و  ریغ  عفاـنلا  نع 
باث نب و  ییحی  یناتسجسلا و  دمحم  نب  لهس  متاحوبا  یمرضحلا و  قاحسا  نب  بوقعیک  عبسلا  ریغ  نم  يراقلا  نوکی  ناب  تائارقلا 

هئارقلا کـلت  نا  ثیح  نم  نکلو  ریظن  نم  هل  مک  و  لوقا : ارتاوتم ؟ مهتئارق  ضعب  نوـکی  مهبارـضا و  بلغت و  نب  ناـبا  شمعـالا و  و 
ءالوه و هئارق  یلع  سانلا  عمتجا  امنا  .اهب و  نآرقلا  هئارق  اهیلع و  لاکتالا  زوجی  الا ال  اهتقفاو و  امف  هرتاوتملا  عبـسلا  تاـئارقلل  هقفاوم 

یف وا  مهلبق  ناـک  نم  مهملع و  هرثک  عم  مهتیاـنع  کلذـب  تدتـشا  نآرقلا و  هئارقل  اودرجت  مهنا  امهدـحا  نیببـسل : اـهیف  مهب  اودـتقا 
وا هقفلا  کئلوا  یلع  بلاغلا  ناک  مهدرجت و  کلذل  درجتی  مل  ذاوشلا  یف  مهتئارق  تدع  ءاملعلا و  نم  هئارقلا  هیلا  بسن  نمم  مهتنمزا 
ام عم  هرخآ  یلا  نآرقلا  لوا  نم  افرح  افرح  اعامـس  وا  ظفل  هدنـسم  تدـجو  مهتئارق  نا  رخـالا  .مولعلا و  نم  کـلذ  ریغ  وا  ثیدـحلا 
هللا مالـس  انتمئا  نا  یلع  لوقا : نایبلا .) عمجم  هریـسفت  همدقم  یف  یـسربطلا  امهلاق   ) نآرقلا هوجوب  مهملع  هرثک  مهلئاضف و  نم  فرع 
مل مهودری و  مل  ءارقلا و  نم  اهنوذـخای  سانلا  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) مهرـصع یف  هلوادـتم  تناک  اهنال  تائارقلا  کلت  اوررق  مهیلع 

مهنم هئارق  يورت  نا  قفنی  املق  هعبـسلا و  دـحا  هئارق  قفاوی  مالـسلا ) هیلع   ) تیبلا لـها  هئارق  نا  لوقن : لـب  مهنع  اهذـخا  نع  مهوعنمی 
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فیکف هدـحاو  هئارق  یلع  لزن  نآرقلا  تلق : ناف  .نآرقلا  مولع  یف  علـضتملا  ریبخلل  عبتتلاب  رهظی  اـمک  تارتاوتملا  نع  هجراـخ  مهیلع 
باتکلا و فیرحت  بجوی  تائارقلا ال  فالتخا  نا  ـالوا  تلق : فیرحتلا .؟ ـالا  هدـیدلا  تاـئارقلا  لـهف  هدـحاو  نم  رثکاـب  هتئارق  زاـج 
باطخلا و ظفلتلا و  هیفیک  ریمـضلا و  عاجرا  بارعالا و  یف  اهفالتخا  ناف  هنم  صقنت  نآرقلا و ال  یف  هملک  دازت  اهفالتخاب ال  هرییغت و 

هلوق یف  الثم  هظوفحم  اهتاذب  هینآرقلا  تاملکلا  تایالا و  عیمجلا  یف  کلذـل و  حلـصت  تاملک  یف  اهلاثما  عمجلا و  دارفالا و  هبیغلا و 
حتف ءایلا و  مضب  یحوی  مصاع  نع  رکبوبا  ارق  ( 109 فسوی - ( ) يرقلا لها  نم  مهیلا  یحون  الاجر  الا  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و   ) یلاعت

نیهجولا ـالک  یلع  ینعملا  ملکتملا و  هغیـص  یلع  ءاـحلا  رـسک  نونلا و  مضب  مصاـع  نع  ضفح  ارق  لوـهجملا و  هغیـص  یلع  ءاـحتلا 
نع رکبوبا  ارق  ( 84 ءارـسلا - ( ) هبناجب ائن  ضرعا و  ناسنالا  یلع  انمعنا  اذا  و   ) یلاـعت هلوق  یف  .نوصم و  ظوفحم و  ظـفللا  حـیحص و 
الفا هودـبعاف   ) یلاعت هلوق  یف  و  رییغتلا ، فیرحتلا و  بجوی  هنا ال  مولعم  اهحتفب و  مصاـع  نع  صفح  اـئن و  یف  هزمهلا  هلاـماب  مصاـع 

یلاعت هلوق  یف  و  هملکلا ، تاذ  لیدبت  بجوی  وه ال  اهفیفختب و  صفح  لاذلا و  دیدشتب  مصاع  نع  رکبوبا  ارق  ( 4 سنوی - ( ) نورکذت
دیحوتلاب انتیرذ  رکبوبا  ارق  ( 75 ناقرفلا - ( ) انتیرذ انجاوزا و  نم  )

اهیقلت یلع  نوملـسملا  عمجا  هعبتم  هجح  نقتم و  هجو  لکل  ریـسافتلا و  نفلا و  بتک  یف  هروکذم  یه  امم  اهلاثما  عمجلاب و  صفح  و 
اهنا ال تائارقلا  یف  علـضتملا  عبتتملا و  ریـصبلا  یلع  یفخی  و ال  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  یهتنت  اهنا  عم  لوبقلاـب 

ارقی نا  حـصی  هئیطخ ، لک  سار  ایندـلا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق نا  الثم  ظفلتلا - هحـص  هوجو  نیبی  لـب  فیرحتلا  بجوت 
وا هظوفحم ، اهتاذب  هلمجلا  هزمهلا و  مضب  هئیطخ  لک  سا  مهردلا ) لباقم   ) رانیدـلا نا  یناثلا  روهـشملا و  وه  ام  لوالا  نیهجولا  یلع 

يرولا ریخ  هلودلا :) مجن  عبط  لوکشکلا ص 135  یف  خیشلا  هب  یتا   ) ینسلا هعیشلا و  هیف  ناک  سلجم  یف  يزاریشلا  بطقلا  هدشنا  ام 
یلـص  ) هللا لوسر  نم )  ) هملک نم  دارملا  نوکی  نا  نکمی  هتیز  یف  يدـهلا  ءوض  یمعلا  لیل  یجد  یف  نم  هتیب  یف  هتنب  نم  یبنلا  دـعب 

رکبوبا و اـهنم  دارملا  نوکی  وا  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نینموـملاریما  یلا  یناـثلا  هیلا و  عـجری  لوـالا  ریمـضلا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
.تیبلا یف  ارییغت  بجوی  یناثلا و ال  تیبلا  یف  اذکه  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  یناثلا  هیلا و  عجری  لوالا  ریمـضلا 

همالک ارقی  نا  زوجن  اندـحا  نا  امک  اذـه  کلذ و  اوزاجا  يدـهلا  همئالا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لوقن : ایناث  و 
زاجا مث  یلک  لمحلا  عیاشل  هریغ  یلوا و  لمحب  یلکلا  یقطنملاف  همظتنملا : یلائللا  یف  لاق  يراوزبسلا  میکحلا  نا  ـالثم  نیهجو  یلع 

قالطالل و ءایلا  لکی و  لک  نم و  رما  اهرـسکب  اما  یلک و  ففخم  فاکلا  مضب  اما  یلک  لاـق : نیهجو و  یلع  یلک  هئارق  حرـشلا  یف 
بحاـص نم  بجعلا  .میرکلا و  نآرقلا  یف  مـالکلا  اذـکه  .یهتنا و  .صاـصتخالل  یناـثلا  یلع  لـیلعتلل و  لوـالا  یلع  عئاـشل )  ) مـاللا

سرام نم  ناف  کلذ : یف  لـیوط  ثحب  لـیذ  یف  لاـق  عبـسلا و  تاـئارقلا  رتاوت  مدـع  یلا  رهاوجلا  هالـص  یف  لاـم  هللا  همحر  رهاوجلا 
یبنلا هئارق  مهدـع  نم  هئارقلا  بتک  یف  ام  هیلا  یموی  امک  مهراظناب  هنونـسحتسی  ام  مهداـهتجاب و  ـالا  مهتئارق  سیل  نا  ملع  مهتاـملک 

- اذک  ) كاذ نم  نیرحبتملا و  مهومس  انه  نم  مهتئارق و  هلباقم  یف  مالسلا ) هیلع   ) تیبلا لها  یلع و  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
هقیرط یلع  دری  مل  هلبق و  نم  الا  فرعی  هئارقلا ال  یف  اقیرط  سانلل  عرـش  رهمت  عرب و  اذا  ناک  مهدـحا  نال  الا  كاذ ) ام  و  رهاـظلا : و 
داحتال هیلا  رتاوت  امب  هل  رماعملا  ملعی  نا  هداعلا  یـضتقمب  بجاولا  نم  ناک  لب  هب  صتخی  مل  الا  دودحم و  رتاوتم  بهذـم  هکولـسم و 

نم هنا  امک  رخـالا  یلا  رتاوتملا  یلع  علطی  ـال  مهـضعب  رتاوتلا و  یلع  علطن  اـنا  ادـج  دعبتـسملا  نم  ذـخاملا و  نع  دـعبلا  مدـع  نفلا و 
عبسلا تائارقلا  نا  انیب  دق  لوقا : .همالک  یهتنا  .نآرقلا  روس  نم  اهریغ  هحتافلا و  یف  الثم  تانکسلا  تاکرحلا و  رتاوت  اضیا  دعبتسملا 
عبـسلا قفاوی  مل  ام  نا  الا  اضیا  هئارقلا  فالتخا  زوج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لب  نالا  یلا  همئالا  رـصع  نم  ارتاوتم  ناـک 

نف لک  یف  هربخلا  لها  عامجا  نالا و  یلا  مالـسالا  ردص  نم  هبطاق  نیملـسملا  عامجا  اهناف  عبـسلا  فالخب  نظلا  الا  دیفی  هرتاوتملا ال 
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عامجا ملع  هسرامملا  قح  تائارقلا  ریـسفتلا و  بتک  سرام  نم  عاـمجالا و  رـضی  ـال  مهنف  نم  جراـخلا  مهعاـمجا  فلاـخ  ول  هجح و 
نم لوقنملا  وه  ام  کلذ  یف  قحلا  عامسلاب و  تائارقلا  یف  نیموصعملا  همئالا  نمز  یف  یتح  رصع  لک  یف  لیج  دعب  الیج  نیملسملا 

عامجالا و یف  ربتعملا  اذا  نیملـسملا  عامجا  یف  حدـقی  ـال  هئارقلاـب  نیلهاـجلا  هفلاـخم  و  لاـق : ثیح  هیاـهنلا  یف  هرـس  سدـق  همـالعلا 
مل هللا  یلع  فطللا  بوجو  وا  ملاعلا  ثودـح  یف  ملکتملا  ریغ  لـعافلا و  عفر  یف  يوحنلا  ریغ  فلاـخ  ولف  هربخلا  لـها  لوق  فـالخلا 

هرخالاب ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  یهتنی  هرتاوتملا  تائارقلا  نا  یلع  .هاحنلا  وا  هعیـشلا  وا  نیملـسملا  عامجا  یف  حدقی 
وه و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  ذخا  وه  يراقلا و  یملـسلا  نب  نامحرلادـبع  یبا  یلا  نوعجری  مهلک  ءارقلا  نا  افنآ  انرکذ  امک 

(: رـصم یلوالا ط  هلاقملا  نم  ثلاثلا  نفلا  نم  ص 49   ) تسرهفلا یف  میدنلا  نبا  لاق  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ذـخا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا یلع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ارق  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  یملـسلا  ارق  یملـسلا و  نامحرلادبع  یبا  یلع  مصاع  ارق 

فرحب ءرقی  یلیل  یبا  نبا  ناک  یلیل و  یبا  نب  نامحرلادـبع  یلع  ارق  یئاـسکلا  هزمح  نب  یلع  ص 45 :)  ) اضیا لاق  و  ملـس ،) هلآ و  و 
هفلوملا بتکلا  رئاس  نایبلا و  عمجم  یسربطلا  ریسفت  همدقم  نم  یناثلا  نفلا  ناقتالاب و  کیلعف  ءارقلا  رئاس  اذک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

: هرکذـتلا یف  هرـس  سدـق  یلحلا  همالعلا  لاق  دـق  .ناهربلا و  مامت  نایبلا و  روهظ  دـعب  هسوسولل  لاجم  الف  نآرقلا  تائارق  ءارقلا و  یف 
ام وه  تایالا و  نم  رتاوتملاب  ارقی  نا  بجی  ذوشلاب و  ارقی  نا  زوجی  ـال  هعبـس و  یه  تاـئارقلا و  نم  رتاوتملاـب  ارقی  نا  بجی  هلئـسم ) )

نلی امم  و  هفورح ) نآرقلا و  يآ  ددع   ) .هادع ام  نامثع  قرح  هیلع و  اوقفتا  هباحصلا  رثکا  نال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فحـصم  هنمـضت 
هتامـض و هتارـسک و  هناـحتف و  یتـح  هفورح  هیآ و  هتاـملک و  مهدـع  فیرحتلا  نع  هظفح  نآرقلا و  طبـضب  نیملـسملا  هیاـنع  هدـشب 

لاق ناریا 1324 ه :) عبط  274 م 5   ) هرس سدق  ضیفلل  یفاولا  یف  .کلذ و  یف  الصف  ناقتالا  یف  یطویـسلا  درفا  هتادم و  هتادیدشت و 
روس نا  یلا  اوبهذ  ءارقلا  رثکا  نا  مظعالا : طیحملاب  موسوملا  هریسفت  یف  هارث  باط  ینیـسحلا  يولعلا  ردیح  نب  یلع  نب  ردیح  دیـسلا 

افلا و نوعبس  هعبس و  هتاملک  نا  یلا  هیآ و  نوتـس  تس و  هامتـس و  فالآ و  هتـس  هتایآ  نا  هروس و  هرـشع  عبرا  هام و  اهرـساب  نآرقلا 
هثالث هناحتف  نا  یلا  افرح و  نوعبس  هامتس و  افلا و  نورـشع  نانثا و  فالآ و  هامثالث  هفورح  نا  یلا  هملک و  نوثالث  عبـس و  هامعبرا و 

نع هدنتـسم  هیاور  عـمجملا  نم  یتا  لـه  هروـس  ریـسفت  یف  یـسربطلا  يور  .خـلا  هحتف - نوـعبرا  هثـالث و  ناـتام و  اـفلا و  نوعـست  و 
باوثب ینربخاف  نآرقلا  باوث  نع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تلاس  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 

روس عیمج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـق  مث  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق نا  یلا  ءامـسلا - نم  تلزن  اـم  وحن  یلع  هروس  هروـس 
نآرقلا فورح  عیمج  و  هیآ ، نوثالث  تس و  هیآ و  اـتام  هیآ و  فـالآ  هتـس  نآرقلا  تاـیآ  عیمج  و  هروس ، هرـشع  عبرا  هاـم و  نآرقلا 

هتئارق دهعتی  ءادعـسلا و ال  الا  نآرقلا  ملعت  یف  بغری  افرح ال  نوسمخ  ناتام و  فرح و  فلا  نورـشع  دـحا و  فرح و  فلا  هامثالث 
كذ .یهتنا و  .نامحرلا  ءایلوا  الا 

نآرقلا و فورح  ریثک  قلخ  دـع  دـق  لوقا : .نآرقلا  يآ  یف  سانلا  فالتخا  یلوالا ) هلاقملا  نم  ص 41   ) تسرهفلا یف  میدـنلا  نبا  ر 
فلتخا مث  نارهط 1380 ه ) عـبط  ص 275   ) نئازخلا یف  یقارنلا  دـمحا  یلوـملا  مهنم  مهتاـفیلات و  یف  اورکذ  مـهنم و  اوـلقن  نورخآ 

فحاصملا نم  مهنم ال  سیل  فالتخالا  فالتخا و  نم  ولخی  رومالا ال  هذه  لاثما  دـیدحت  نا  بیر  اددـع و ال  اهرادـقم  یف  نوداعلا 
یلا هجوتلا  کلذ  یف  انضرغ  امنا  تملع و  امک  هنم  صقن  ام  فرح و  هیف  دیز  ام  یش ء و  هنم  لدب  ام  دحاو و  دنع  نم  لزن  دحاو  هناف 

لئاطال امم  کلذ  باعیتساب  لاغتشالا  ناک  نا  ام و  فیرحت  نع  یلاعت  هللا  مالک  طبض  یف  رـصع  دعب  ارـصع  هبطاق  نیملـسملا  مامتها 
یف دـیفی  امناف  دافا  نا  کلذ  نال  هدـئاف  نم  فورحلا  تاملکلا و  دـعل  ملعا  ال  ناقتلا ص 72 ج 1 :)  ) يواخـسلا لاق  اـم  معنل  هتحت و 

: ناقتالا یف  یطویـسلا  لاق  ام  وهف  هببـس  يالا و  فالتخا  اـما  .کـلذ و  هیف  نکمی  ـال  نآرقلا  ناـصقنلا و  هداـیزلا و  هیف  نکمی  باـتک 
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ددع یف  ببـسلا  فالتخا  ببـس  لاق و  نا  یلا  کلذ - یلع  داز  امیف  اوفلتخا  مث  هیآ  فالآ  هتـس  نآرقلا  تایآ  ددـع  نا  یلع  اوعمجا 
عماسلا بسحیف  مامتلل  اهلـصو  اهلحم  ملع  اذاف  فیقوتلل  يالا  سوور  یلع  فقی  ناـک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يـالا 

ددع نا  ملعا  اهتفرعم : یف  هدئافلا  نآرقلا و  يآ  دادعت  یف  ریسفتلا  همدقم  نم  لوالا  نفلا  یف  یـسربطلا  لاق  .هلـصاف  تسیل  اهنا  ذئنیح 
یف هدئافلا  و  لاق : نا  یلا  مالـسلا -) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نع  ذوخام  هنال  دانـسا  اهالعا  دادعالا و  حـصا  هفوکلا  لها 

هل دهـشت  نا  يرحلاب  هناسل و  هبلق و  عم  نآرقلاب  هدی  لغـش  دق  هنال  اباوث  رثکا  ناک  هعباصاب  اهدـع  اذا  يراقلا ء  يا  نآرقلا  يآ  هفرعم 
یلص  ) یبنلا نع  دوعسم  نب  هللادبع  يور  دق  وهسلا و  نم  نمای  يراقلا ال  ناف  ظفحتلا  یلا  برقا  کلذ  نال  هلوسم و  اهناف  همایقلا  موی 

تالوسم و نهناف  لمانالاب  ندـقعا  ءاسنلا : ضعبل  هالـصلا  هیلع  لاق  یـشحو و  هناـف  نآرقلا  اودـهاعت  لاـق : هنا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
اهدیدحت رومالا و  کلت  لاثما  دـع  نا  هلمجلاب  .نآرقلا و  ریماسم  ددـعلا  هعبـسلا  ءارقلا  دـحا  وه  بیبح و  نب  هزمح  لاق  تاقطنتـسم ،

نم بجعلا  .هفلتخم و  تناک  فحاصملا  نا  تاـفالتخالا  کـلتب  میرکلا  يراـقلا  رتغی  ـال  نیداـعلا و  نم  ناـنثالا  دـحتی  نا  قفتی  اـملف 
هیآ نوتس  تسو و  هامتس  فالآ و  هتس  نآرقلا  نا  سانلا  نیب  مویلا  رهتشا  دق  ص 274 م 5 :)  ) یفاولا یف  لاق  یلاعت  هللا  همحر  ضیفلا 

فالتخا یف  تالامتحالا  دحا  لعج  مث  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  عمجملا  یف  افنآ  هروکذملا  یسربطلا  هیاور  يور  مث 
هعمج امیف  نوکت  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  دـنع  هنوزخم  نوکت  یقاوبلا  لعلف  لاق : ثیح  فحاصملا  فـالتخا  هرهـشلا  هیاورلا و 
هدـع لقن  دـعب  یفاصلا  هریـسفت  نم  هسداسلا  همدـقملا  یف  لاق  رـصبتسا و  هنع و  لدـع  هر )  ) هنکل .خـلا  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما

نآرقلا نم  یش ء  یلع  دامتعا  انل  قبی  مل  ریدقتلا  اذه  یلع  هنا  وه  لاکـشا و  هلک  اذه  یلع  دری  و  لوقا : باتکلا : فیرحت  یف  تایاور 
یفتنتف الـصا  هجح  نآرقلا  یف  انل  قبی  ملف  هللا  لزنا  ام  فالخ  یلع  نوکی  اریغم و  افرحم و  نوکی  نا  هنم  هیآ  لک  لمتحی  اذه  یلع  ذا 

هیدی نیب  نم  لطابلا  هیتای  زیزع ال  باتکل  هنا  و   ) لج زع و  هللا  لاق  اضیا  و  کلذ ، ریغ  یلا  هب  کسمتلاب  هیـصولا  هعابتاب و  رمالا  هدـئاف 
( نآرقلا یف  وحنلا  مسر   ) .خـلا رییغتلا - فیرحتلا و  هیلا  قرطتی  فیکف  نوظفاحل ) هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا   ) لاق و  هفلخ ) نم  و ال 
: تسرهفلا نم  هیناثلا  هلاقملا  لوا  یف  میدنلا  نبا  لاق  هیف  وحنلا  مسر  هدیوی  نآرقلا و  طبـضب  نیملـسملا  هیانع  هدش  نع  صحفی  امم  و 

دق و  لاـق : نا  یلا  مالـسلا -) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نینموملاریما  نع  ذـخا  وه  دوسـالا و  یبا  نع  ذـخا  وحنلا  نا  ءاـملعلا  رثکا  معز 
هدیبعوبا لاقف  وحنلا  نم  همسر  ام  یلا  دوسالاابا  اعد  يذلا  ببسلا  یف  سانلا  فلتخا 

نا دایز  هیلا  ثعب  یتح  دـحا  یلا  ههجو  هللا  مرک  یلع  نع  هذـخا  ائیـش  جرخی  ناـک ال  دوسـالاوبا و  بلاـطیبا  نب  یلع  نع  وحنلا  ذـخا 
نیکرشملا نم  يرب ء  هللا  نا   ) ارقی ائراق  دوسالاوبا  عمس  یتح  کلذ  نم  هافعتساف  هللا  باتک  هب  فرعی  اماما و  سانلل  نوکی  ائیش  لمعا 

ام لعفی  انقل  ابتاک  ینغبیلف  ریمالا  هب  رما  ام  لعفا  لاقف : دایز  یلا  عجرف  اذـه  یلا  لآ  ساـنلا  رما  نا  تننظ  اـم  لاـقف : رـسکلاب  هلوسر ) و 
یمف تحتف  دق  ینتیار  اذا  دوسالاوبا : لاقف  مهنم  هبـسحا  درملا  سابعلاوبا  لاق  رخاب  یتاف  هضری  ملف  سیقلادـبع  نم  بتاکب  یتاف  لوقا 
تحت نم  هطقنلا  لـعجاف  ترـسک  نا  فرحلا و  يدـی  نیب  هطقن  طـقناف  یمف  تممـض  نا  هـالعا و  یلع  هقوـف  هـطقن  طـقناف  فرحلاـب 

هرسکلا يا  تحتلا  هطقن  هحتفلا و  ینعمب  قوفلا  هطقنف  بارعالا  وه  انهه  طقنلا  نم  دارملا  نایب : .یهتنا  .دوسالا  یبا  طقن  اذهف  فرحلا 
ترکذ ام  بتکلا و  ضعب  یف  روسلا  نم  هدع  دجوت  دق  لیق : نا  و  لیطابالا ) ماهوالا و  مجر   ) .همـضلا یه  فرحلا  يدـی  نیب  هطقن  و 

یف ینایتشالا  باطخلا و  لصف  یف  يرونلا  ثدـحملا  اهب  یتا  بهاذـملا و  ناتـسبد  باتک  بحاص  اـهلقن  نیرونلا  هروسک  نآرقلا  یف 
باطخلا لصف  یف  يرونلا  ثدـحملا  اهب  یتا  ظـفحلا ، هروس  و  علخلا ، هروس  و  دـفحلا ، هورـس  و  نارهط ) عبط  ص 101   ) دئاوفلا رحب 

اضیا
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نا تلق  ملف  يورسکلل ، يرواد  باتک  یف  هلوقنملا  هیالولا  هروس  و  ناقتالا ، نم  رشع  عساتلا  عونلا  لوا  یف  یطویسلا  نیلوالا و  لقن  و 
تناک ول  ایناث  نآرقلا و  نم  اهنوک  مدـع  یلع  لیلد  نآرقلا  یف  اـهنوک  مدـع  ـالوا  تلق : یـش ئ ؟ هنم  صقن  اـم  هروس و  نآرقلا 114 

22 و هرقبلا -  ) هلثم نم  هروسب  اوتاف  هلوقب : هدابع  یلاعت  هللا  يدحت  امم  سورعلا  اهب  یکبت  یلکثلا و  اهب  کحضت  تاملکلا  هذه  لاثما 
هیدابلا و بارعا  ناکل  هیالا  سنالا  نجلا و  تعمتجا  نئل  لـق  یلاـعت : هلوق  و  ( 16 دوه -  ) هلثم هروس  رـشعب  اوتاف  هلوق  و  ( 39 سنوی -

سایقک الثم  يریرحلل  تاماقملاب  هلوعجملا  روسلا  هذـه  سایق  و  ءاـملعلا ، رباـکا  نع  الـضف  مهیلا  یحوی  ءاـیبنا  اـعیمج  هبلطلا  رغاـصا 
.تایآ ثالث  رثوکلا  وحن  تناک  ول  هنم و  هروسب  نایتالاب  اوهوقت  نا  نع  هقوف  نم  يریرحلا و  زجعا  میرکلا  نآرقلاب  الضف  ربتلاب  نبتلا 

هب برضی  رثنلا  هبوذع  رعـشلا و  هدوج  یف  نانبلاب  هیلا  راشملا  مالکلا و  نوئـش  بدالا و  نونف  یف  تیرخلا  يرعملا  ءالعلاوبا  وه  اذه  و 
هضراعملل يدصت  اهریغ  و  هسامحلا ، حرش  و  دنزلا ، طقس  و  مزلی ، ام ال  موزل  هباتک : ادهاش  هلـضف  یف  یفک  هیبرعلا و  مولعلا  یف  لثملا 

رظنا مث  هضراعملل  لاق  امب  یتانف  هتمجرت  یف  ءابدالا  مجعم  یف  يومحلا  توقای  لقن  ام  یلع  نآرقلاب 

نب دمحم  نب  هللادـبع  طخب  تارق  توقای : لاق  سمـشلا ، یلا  هعاریک  نآرقلا  یلا  هتبـسن  نا  کل  نیبتی  یتح  هفرعملا  ملعلا و  نیعب  اهیف 
یلص  ) یبنلل هزجعم  راص  یتح  هحاصفلاب  هداعلا  قرخی  مل  نآرقلا  نا  هیف  معز  هفرصلا  یف  هفلا  هل  باتک  یف  یجافخلا  نانس  نب  دیعس 

هزجعم هسفن  یف  نآرقلا  نوکی  نا  کلذ ال  نع  اوفرـص  مهنا  الا  هلثمب  نایتالا  یلع  رداق  غیلب  حیـصف  لک  نا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
لمح دق  و  هفیعاضقت : یف  لاق  مساقلاوبا  یـضترملا  یـسیرملا و  رـشب  مهنم  هضفارلا  نیملکتملا و  نم  هعامجل  بهذم  وه  هحاصفلا و 

بولـسا یلع  اومظنی  نا  یلع  يدحتلا  نامز  دـعب  هضراعملا  نم  دـحا  نکمی  هنا ال  یلع  يارلا  اذـه  باحـصا  لوق  ءابدالا  نم  هعامج 
هباهلا حـیرلا  و  لیخلا ، قلاـخب  مسقا  همـالک : ضعب  یف  ءـالعلا  یبا  لوق  هنم  رهظ  اـمم  و  نورخآ ، هاـفخا  موق و  کـلذ  رهظا  نآرقلا و 

نم هبوتلا  علاط  و  لیـسلا ، جرادم  قتا  لیذـلا ، فوفکمل  رمعلا  نا  و  لیذـلا ، لیوطل  رفاکلا  نا  لیهـس ، علاطم  طارـشالا و  نیب  ام  لیلب ،
، اهابح امب  فرـشلا  اهالوا  اهابتجا  همرکب  هللا  و  اهابر ، هدـحولا و  باصا  و  اهابا ، هذـئاعلا  تلذا  هلوق : .جانب و  کلاخا  ام  جـنت و  لیبق ،

شبلا يوقلا  فرص  یلاعت  هللا  نا  موق  معز  هفرصلا : یف  هفلا  هلوق : نایب : .اهابقع  فاخی  و ال  اهابص ، لامشلا و  لسرا 

یلا نورخالا  بهذ  و  هلثبم ، اوتای  نا  اوعاطتسال  مهل  یلاعت  هفرص  الول  نآرقلا و  لثمب  نایتالا  نع  اوزجع  کلذل  هضراعملا و  نع  هیر 
یلا رـشبلا  زجع  یلع  امهقافتال  هدـحاو  نیلوقلا  الک  هجیتن  و  هلثمب ، نایتالا  یلع  نیرداقب  اوسیل  مهنکلو  اـهنع  مهفرـصی  مل  یلاـعت  هنا 
ملع فیرـشلا  وه  مساقلا  یبا  یـضترملا  نم  دارملا  .نکی و  ملوا  يوقلا  فرـصب  ناک  ءاوس  هروسب  ول  هلثمب و  نایتالا  نع  همایقلا  موی 

بطرلا نم  هقفلملا  تاملکلا  هذه  لاثما  نا  هیاردلا  لضفلا و  یلوا  یلع  یفخی  .امهیلع و ال  هللا  ناوضر  یضرلا  فیرـشلا  وخا  يدهلا 
نا مث  .ینعم  اظفل و  اهنم  لضفا  وه  امب  اوتای  نا  نوعیطتـسی  سانلا  ناف  هب  هدابع  هللا  يدـحت  امل  میرکلا  نآرقلا  ضراـعت  ول  سباـیلا  و 
یلع اهلمج  تسیل  لب  اهردـص  اهلیذ  بساـنی  ـال  تاـملک  اـفنآ  هروکذـملا  باـطخلا  لـصف  بهاذـملا و  ناتـسبد  نم  هلوقنملا  روسلا 

کلت يآ  نمف  اهفیلات  هکاکر  اـهظافلا و  هفاخـس  کـل  رهظی  یتح  نیرونلا  هروس  نم  همذرـش  لـقتنف  ینعم  دـیفت  ـال  وحنلا و  بولـسا 
لعفی هقلخ  یف  کئلوا  نینموملا  نم  لعج  هکئالملا و  نم  یفطصا  ءاش و  امب  ضرالا  تاومسلا و  رون  يذلا  هللا  نا  ههوشملا : هروسلا 

دقل و  اهنم : و  میعنلا ، تانج  مهتیزج  ینا  كدهعب  نوفوی  نیذلا  لثم  اهنم : و  میحرلا ، نمحرلا  وه  الا  هلا  ءاشی ال  ام  هللا 

دقل و  اهنم : و  نوثعبی ، موی  یلا  مهانعل  ریزانخلا و  هدرقلا و  مهنم  انلعجف  لیمج  ربصف  نوره  اوغبف  فلختسا  امب  نوره  یسوم و  انلسرا 
عاضولا دناعملا  صللا  کلذ  نا  رظناف  .نوعجری  مهلعل  ایـص  مهنم و  کل  انلعج  نیلـسرملا و  نم  کلبق  نم  نیذلاک  مکحلا  کب  انیتا 
لوقعلا ءافعـض  يار  امل  و  نیملـسملا ، نیب  انیتفت  لطابلاب  قحلا  طلخ  ءافعـضلا و  یلع  اسیبلت  هتاهرتب  هینآرقلا  لمجلا  ضعب  قفل  فیک 
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تیار یتح  لوبقلاب  اهوقلت  نآرقلا  نم  هذختملا  نوعجری ، مهلعل  نوثعبی ، موی  یلا  تاومسلا ، رون  لیمج ، ربص  وحن  اهیف  یتش  تاملک 
جراخم اوملع  نیذـلا  ءارقلا  نم  نایبصلا  كاسنلا و  نم  لاهجلا  لمع  الا  اذـه  سیل  هشماه و  یف  روسلا  هذـه  تبتک  اعوبطم  افحـصم 

هآ هآ  لاق : ثیح  مهنع  ربخا  ظفاحلا  دمحم  نیدلا  سمش  فراعلا  امناک  و  الـصا ، ملع  اوملع  ام  ءارو  سیل  نا  اونقیا  قلحلا و  فورح 
هوقصلا امم  و  هارث : باط  یغالبلل  نمحرلا  ءالآ  ریسفت  یف  دننک  یم  ربارب  رد  اب  ار  هرهمرخ  نامز  ره  سانشان  رهوگ  نافارص  تسد  زا 

فحاصملا قارحا  نا  نولوقی  مهنا  هعیـشلا  یلا  بسن  هنا  بهاذـملا  ناتـسبد  باتک  نم  باطخلا  لـصف  یف  هلقن  اـم  دـیجملا  نآرقلاـب 
یهاضی خ امالک  رکذ  و  نیرونلا )  ) هروسلا هذه  اهنم  مالسلا ) هیلع   ) هتیب لها  یلع و  لضف  یف  تلزن  نآرقلا  نم  روس  فالتا  ببس 

نع الـضف  طلغلا  نم  کلذ  یف  ام  عمـساف  هتاـیآ  بولـسا  یلع  میرکلا  نآرقلا  تارقف  نم  قفل  دـق  لـصاوفلا  یف  هیآ  نیرـشع  اـسم و 
هکئالملا و نم  یفطـصا  اذام  هقلخ ) یف  کئلوا  نینموملا  نم  لعج  هکئالملا و  نم  یفطـصا  و   ) طـلغلا نمف  قفلملا : هبولـسا  هکاـکر 

وه ام  يرعش  تیل  میعنلا ) تانج  هتیزج  ینا  كدهعب  نوفوی  نیذلا  لثم  : ) هنم و  هقلخ ؟ یف  کئلوا  ینعم  ام  نینموملا و  نم  لعج  اذام 
فلختسا امب  ینعم  ام  و  همدمدلا ، هذه  ینعم  ام  لیمج ) ربصف  نوره  اوغبف  فلختسا  امب  نوره  یسوم و  انلسرا  دقل  و  : ) هنم و  مهلثم ؟

نم يذلاک  مکحلا  کب  انیتآ  دـقل  و   ) کلذ نم  و  لیمجلا ؟ ربصلاب  رمالا  نمل  اوغب و  یف  ریمـضلا  دوعی  نمل  نوره و  اوغبف  ینعم  ام  و 
مهنم و یف  يذـلا  ریمـضلا  عجری  نمل  مکحلا و  کب  انیتآ  ینعم  ام  نوعجری ) مهلعل  ایـصو  مهنم  کل  اـنلعج  نیلـسرملا و  نم  کـلبق 

ضعب اذـه  لاق : نا  یلا  کلذ - نم  و  نوعجری ؟ مهلعل  یف  هبـسانملا  هجو  وه  ام  رعاـشلا و  بلق  یف  وه  ریمـضلا  عجرملا  لـه  مهلعل و 
اذـه لاثما  دـعیل  هنا  ذاوشلل و  عبتتلا  یف  نیدـجملا  نیرثکملا  نیثدـحملا  نم  باطخلا  لـصف  بحاـص  نا  هلزهملا و  هذـه  یف  مـالکلا 

بحاص نم  بجعلل  ایف  هعیـشلا ، بتک  یف  رثا  لوقنملا  اذهل  دجی  مل  هنا  لاق  کلذ  عم  هدوشنم و  هلاض  بهاذملا  ناتـسبد  یف  لوقنملا 
بجع نکلو ال  بتکلا  یف  نوکی  اذکهفا  اهدجو  مهل  باتک  يا  یف  هعیشلا و  یلا  يوعدلا  هذه  هبسن  ءاج  نیا  نم  بهاذملا ، ناتسبد 

ریغ نودلخ و  نبا  همدقم  یناتسرهشلل و  للملا  باتک  یف  امک  بذاکلا  لقنلا  اذه  لثم  هعیشلا  نع  اولقن  مکف  مزخا  نم  اهفرعا  هنـشنش 
رفنب هعامتجا  ( ) نآرقلا هب  فصی  امیف  هریغملا  نب  دیلولا  ریحت   ) .یهتنا ناعتـسملا - هللا  نینـسلا و  هذه  یف  سانلا  ضعب  هبتک  امم  کلذ 

راحسالاب ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا اوفصی  نا  شیرق  قافتا  و  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دض  اوتیبیل  شیرق  نم 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  یلا  یحوا  یحو  لیلاضالا  لیطابالا و  کلت  نا  مالکلا  ءاحناب  فراـع  لـقاع  مکحی  فیک  مهیف ) هللا  لزنا  اـم  و 
یف برعلا  ءاحـصف  ریحت  میرکلا و  نآرقلا  مظن  یف  ءابرعلا  برعلا  تهب  دـق  و  هلثمب ، ناـیتالاب  هللا  داـبع  يدـحت  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

، هقئاقح رحب  یف  اوصوغتی  نا  وا  هیناعم  جرداوج  ردتی  نا  نع  نوملاعلا  زجع  هتغالب و  ولع  نود  مهئاغلب  هنـسلا  تلک  هتحاصف و  ءادـیب 
هریـسلا یف  ماشه  نبا  لاق  نآرقلا ، هب  فصی  امیف  ریحت  ءابرعلا  برعلا  رجح  یف  اشن  هنا  عم  هریغملا  نب  دیلولا  نیبملا  مصخلا  وه  اذه  و 
مسوملا رضح  دق  مهیف و  نماذ  ناک  شیرق و  نم  رفن  هیلا  عمتجا  هریغملا  نب  دیلولا  نا  1955 م :) رصم 1375 ه - عبط  (ص 270 ج 1 

لاقف

لوسر هب  ینعی  اذه - مکبحاص  رماب  اوعمس  دق  هیف و  مکیلع  مدفتس  برعلا  دوفو  نا  مسوملا و  اذه  رضح  دق  هنا  شیرق  رشعم  ای  مهل :
: اولاق اضعب ، هضعب  مکلوق  دری  اضعب و  مکـضعب  بذـکیف  هوفلتخت  ادـحاو و ال  ایار  هیف  اوعمجاـف  ملـس -) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

انیار دقل  نهاکب  وه  ام  هللا  ال و  لاق : نهاک ، لوقن : اولاق : عمسا  اولوقف  متنا  لب  لاق : هب  لوقن  ایار  انل  مقا  لقف و  سمـشدبع  ابا  ای  تناف 
هقنخب و ال وه  امف  هانفرع  نونجلا و  انیار  دـقل  نونجمب  وه  ام  لاق : نونجم ، لوقنف : اولاق : هعجـس ، نهاکلا و ال  همزمزب  وه  امف  ناهکلا 

هطوسبم هضوبقم و  هضیرق و  هجزه و  هزجر و  هلک : رعـشلا  انفرع  دـقل  رعاشب  وه  ام  لاق : رعاش ، لوقتف : اولاق : هتـسوسو ، ـال  هجلاـخت و 
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ابا ای  لوقن  امف  اولاق : مهدقع ، مهثفنب و ال  وه  امف  مهرحس  راحسلا و  انیار  دقل  رحاسب  وه  ام  لاق : رحاس ، لوقنف : اولاق : رعشلاب ، وه  امف 
نا لطاب و  هنا  فرع  الا  ائیـش  اذه  نم  نیلئاقب  متنا  ام  هانجل و  هعرف  نا  و  قذعل ، هلـصا  نا  و  هوالحل ، هلوقل  نا  هللا  و  لاق : سمـشدبع ؟

ءرملا نیب  هتجوز و  ءرملا و  نیب  هیخا و  ءرملا و  نیب  هیبا و  ءرملا و  نیب  هب  قرفی  رحس  وه  لوقب  ءاج  رحاس  اولوقت  نال  هیف  لوقلا  برقا 
مدق نیح  سانلا  لبسب  نوسلجی  اولعجف  کلذب  هنع  اوقرفتف  هتریشع  و 

نم ینرذ و  : ) هلوق نم  کلذ  یف  هریغملا و  نب  دیلولا  یف  یلاعت  هللا  لزناف  هرما  مهل  اورکذ  هایا و  هورذح  الا  دـحا  مهب  رمی  مسوملا ال 
هقهراس ادـینع  انتایال  ناک  هنا  ـالک  دـیزا  نا  عمطی  مث  ادـیهمت  هل  تدـهم  ادوهـش و  نینب  ادودـمم و  ـالام  هل  تلعج  ادـیحو و  تقلخ 

نا رثوی  رحـس  الا  اذه  نا  لاقف  ربکتـسا  ربدا و  مث  رـسب  سبع و  مث  رظن  مث  ردق  فیک  لتق  مث  ردق  فیک  لتقف  ردـق  رکف و  هنا  ادوعص 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  یف  لوقلا  نوفنـصی  هعم  اوناک  نیذلا  رفنلا  یف  یلاعت  هللا  لزنا  و  رثدملا ) هروس  نم  تایالا  ( ) رـشبلا لوق  الا  اذه 

نیعمجا مهنلئسنل  کبر  وف  نیضع  نآرقلا  اولعج  نیذلا  نیمستقملا  یلع  انلزنا  امک  : ) یلاعت هللا  نم  هب  ءاج  امیف  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
نالا لوادتملا  نیتفدلا  نیب  بوتکملا  نآرقلا  اذه  نا  یلع  هلاد  رابخا  تدرو  دق  لیق : نا  و  یلا 95 .)  92 رجحلا - ( ) نولمعی اوناک  امع 

قرطت ام  فرح و  هنم  صقن  ام  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  لزنا  ام  نا  تیعدا  فیکف  تاملک  تایآ و  هنم  طقـسا 
نا یفاصلا  ریـسفت  یف  ضیفلا  اهب  یتا  جاجتحالا و  یف  اهلقن  هیاورک  مالک  الب  لوعجم  تاـیوارلا  کـلت  ضعب  نا  لوقا : فیرحت ؟ هیلا 

سنلا  ) ءاسنلا نم  مکل  باط  ام  اوحکناف  یماتیلا  یف  اوطسقت  الا  متفخ  نا  و  هیالا : یف  اوطقسا  نیقفانملا 

یف امک  هیالا  قیداصم  نم  اقادصم  نیبی  اهـضعب  .نآرقلا و  ثلث  نم  رثکا  صـصقلا  باطخلا و  نم  اوحکناف  ینب  یماتیلا و  نیب  ( 5 ءا -
ال هیاور : تدرو  ( 84 لیئارـسا - ینب   ) اراسخ الا  نیملاظلا  دـیزی  نینموملل و ال  همحر  ءافـش و  وه  اـم  نآرقلا  نم  لزنن  و  یلاـعت : هلوق 

مکبر لزنا  اذام  مهل  لیق  اذا  و  یلاعت : هلوق  یف  امک  تالیواتلا  ضعب  یلا  ریـشی  اهـضعب  .اراسخ و  الا  مهقح  دـمحم  لآ  یملاـظ  دـیزی 
هذـه موق  لعجف  تاـیالا  رـسفی  اهـضعب  و  مالـسلا .) هیلع   ) هیلع یف  مکبر  لزنا  اذاـم  هیاور  تدرو  ( 25 لحنلا -  ) نیلوالا ریطاسا  اولاـق 

باطخلا و لصف  یف  يرونلا  ثدـحملا  اهعمج  یـش ء و  هنم  صقن  نآرقلا  نا  هرهاـظب  اومکح  نآرقلا و  فیرحت  یلع  ـالیلد  راـبخالا 
مدـع تنیب  باطخلا و  لصف  رابخا  نم  دـحاو  لک  تلقنل  هلاطالا  فوخ  ول ال  نورخالا و  هعبتا  باتکلا و  فیرحت  یلع  ـالیلد  اـهلعج 

لیواتلا و نیبی  رخالا  اهـضعب  بیعلاب و  هدنـس  بوشم  اهـضعب  بیر و  الب  لوعجم  اهـضعب  هرابخا  ناـف  باـتکلا  فیرحت  یلع  اـهتلالد 
امک الصا  ثیدحلا  بتک  یف  لقنی  مل  بهاذملا  ناتسبد  باتک  نم  لوقنم  اهـضعب  يرخا و  اهنم  هفئاط  داضی  لیزنتلا و  رـسفی  اهـضعب 

داحآ ال بابلا  کلذ  یف  هدراولا  هریغ  باطخلا و  لصف  یف  هلوقنملا  رابخالا  کلت  نا  هلمجلاب  .اضیا و  هب  حرـص  يرونلا  ثدحملا  نا 
نآرقلا و یفاـنی  ـال  هجو  اـهل  دـجو  ناـف  نـالا  یلا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  نم  نوصملا  رتاوتملا  نآرقلا  ضراـعی 

بحاص لیبنلا  ربحلا  لیلجلا و  ثدحملا  اذه  نا  مث  ذوبنش ) نبا  یلع  يرج  ام  يرونلا  ثدحملا  یلع  يرج   ) .رادجلا یلع  برـضتفالا 
فیخسلا و ال فیرحتلا  بهذم  نع  لدع  ءازج  ریخ  نیملسملا  مالـسالا  نع  هللا  هازج  لئاسرلا  نم  ریثک  فلوم  لئاسولا و  كردتـسم 

هلاقملا نم  ثلاثلا  نفلا  یف  میدنلا  نبا  لاق  ذوبنـش  نبا  یلع  يرج  ام  هر )  ) هیلع يرج  وبنی و  دق  فیـسلا  وبکی و  دـق  داوجلا  نا  یفخی 
هعمجلا موی  نم  هالصلل  يدون  اذا  ارق : هدسفی و  رکبابا و ال  يوانی ء  ناک  ذوبنـش  نب  بویا  نب  دمحا  نب  دمحم  تسرهفلا : نم  یلوالا 

کفلخ نمل  نوکتل  کندـبب  کیجنن  مویلا  ارق : و  ابـصغ ، هحلاص  هنیفـس  لک  ذـخای  کلم  مهماما  ناک  و  ارق : و  هللارکذ ، یلا  اوضماف 
: هتائارق هدع  لقن  دعب  لاق  نا  یلا  نیهملا  باذـعلا  یف  الوح  اوثبل  ام  بیغلا  نوملعی  اوناک  ول  نجلا  نا  سانلا  تنیبت  رخ  املف  ارق  و  هیآ ،

فلاخت افورح  ءرقا  تنک  دق  بویا : نب  دمحا  نب  دمحم  لوقی  بتکف : هبوتلاب  هطخ  ذخا  بیتتسا و  مث  هلک  کلذب  فرتعا  هنا  لاقی : و 
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هنم انا  اطخ و  کلذ  نا  یل  ناب  مث  هتئارق  یلع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  قفتا  يذـلا  هیلع و  عمجملا  ناـمثع 
بئات و ع

هباتک و ظفاح  هللا   ) .هریغ ءرقی  هفالخ و ال  زوجی  يذـلا ال  قحلا  وه  نامثع  فحـصم  ناک  ذا  يرب ء  هنم  همـسا  لـج  هللا  یلا  علقم و  هن 
ءالعا دـهعت  هباتک و  هظافح  نمـض  یلاـعت  هللا  نا  وه  نآرقلا  فیرحت  مدـع  یف  اـنامیا  اهدـیزی  بولقلا و  هب  نئمطت  اـمم  و  هرون ) متم 

انا رکذلا و  انلزن  نحن  انا  : ) یلاعت لاق  کلذ : یف  هینآرقلا  يالا  کنود  ادعو و  اثیدح و  هللا  نم  قدصا  نم  هرون و  مامتا  دعو  هرکذ و 
نا رارکت  یلاـعت و  هیلا  هعجارلا  هعبرـالا  رئامـضلا  هیمـسالا و  هلمجلا  نـم  هدـیدع  تادـیکات  هیـالا  یفف  ( 11 رجحلا - ( ) نوظفاـحل هل 

نآرقلا وه  رکذـلاب  دارملا  .هقلعتم و  یلع  رورجملا  راـجلا و  میدـقت  اـمهربخ و  هیمـسا  هیناـثلا و  نا  ربخ  یف  دـیکاتلا  مـال  هدـکوملا و 
لزنن ام  نیقداصلا  نم  تنک  نا  هکئالملاب  انیتات  ام  ول  نونجمل  کنا  رکذـلا  هیلع  لزن  يذـلا  اهیا  ای  اولاـق  و  : ) لاـق یلاـعت  هنـال  میرکلا 

مل فیکف  نآرقلا  الا  رکذـلا  نم  دارملا  نوکی  الف  نوظفاحل ) هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا  نیرظنم  اذا  اوناک  ام  قحلاب و  الا  هکئـالملا 
هیتای زیزع ال  باتکل  هنا  مهئاج و  امل  رکذـلاب  اورفک  نیذـلا  نا  : ) لـئاق نم  زع  لاـق  .اـناصقن و  هداـیز و  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ظـفحی 

: یلاعت لاق  و  43 و 44 ) تلصف - ( ) دیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا 

هللا رون  اوفطی  نا  نودـیری  : ) یلاـعت لاـق  و  ( 10 فصلا - ( ) نورفاـکلا هرک  ول  هروـن و  متم  هللا  مههاوفاـب و  هللا  روـن  اوـفطیل  نودـیری  )
اهیا ای  : ) یلاعت لاـق  اـمک  میرکلا  نآرقلا  رونلا  نم  دارملا  و  ( 34 هبوتلا - ( ) نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هللا  یباـی  مههاوفاـب و 

اوعبتا هورصن و  هورزع و  هب و  اونمآ  نیذلاف  : ) لاق امک  و  ( 175 ءاسنلا - ( ) انیبم ارون  مکیلا  انلزنا  مکبر و  نم  ناهرب  مکئاج  دق  سانلا 
نا مث  هنآرق  عبتاف  هانارق  اذاف  هنآرق  هعمج و  انیلع  نا  : ) یلاـعت لاـق  و  (. 158 فارعالا - ( ) نوحلفملا مه  کئلوا  هعم  لزنا  يذـلا  رونلا 
لک هقیقحلا  یف  لـب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  هیقاـبلا  هزجعملا  وه  نآرقلا  نا  مث  (. 18  - 20 همیقلا - ( ) هنایب انیلع 
نم هنوصی  فیکف ال  دانتلا  موی  یلا  دابعلا  هفاکل  هیادـه  یلاعت  هللا  هلزنا  هزجعم و  رـشع  عبرا  هاـم و  وهف  اـهلایح  یلع  هزجعم  هنم  هروس 
لزن يذـلا  كرابت  : ) یلاعت لاق  و  (، 21 ماعنالا - ( ) غلب نم  هب و  مکرذـنال  نآرقلا  اذـه  یلا  یحوا  و  : ) یلاعت لاق  دانعلا  لـها  فیرحت 

رذنتل هیدی و  نیب  يذلا  قدصم  كرابم  هانلزنا  باتک  اذه  و  : ) یلاعت  ) لاق و  (: 2 ناقرفلا - ( ) اریذن نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا 
نیب اـمم  لـقا  وا  رثـکا  ناـک  ( ) هنا نآرقلا  فیرحتب  لوـقلا  هیماـمالا  یلا  بسن  نم   ) .اـهریغ و  ( 92 ماـعنالا - ( ) اـهلوح نم  يرقلا و  ما 
دقف اصقن  هدایز و  نآرقلا  رییغتب  لوقلا  مهیلا  يزع  نم  نا  ملعی  هیمامالا  ءاملعلا  نم  نیققحملا  رافـسا  عبتت  نم  و  بذاک ) وهف  نیتفدـلا 

هیمامالا هعیـشلا  یلا  بسن  ام  بصاونلا : بئاصم  یف  هدـقرم  هللا  رون  يرتستلا  هللا  رون  یـضاقلا  یمامالا  ریبخلا  ملاعلا  لاـق  مهیلع  يرتفا 
لجالا خیـشلا  .مهنیب و  ام  یف  مهب  دادتعا  مهنم ال  هلیلق  همذرـش  هب  لاق  امنا  هیمامالا  روهمج  هب  لاق  امم  سیل  نآرقلا  یف  رییغتلا  عوقوب 

يذلا نآرقلا  نا  انداقتعا  نآرقلا : غلبم  یف  داقتعالا  باب  تاداقتعالا : یف  لاق  یفوتملا 381 ه  هللا  همحر  قودصلا  هیوباب  نبا  رفعجوبا 
کلذ و نم  رثکاب  سیل  سانلا  يدـیا  یف  ام  وه  نیتفدـلا و  نیب  ام  وه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هیبن  یلع  یلاعت  هللا  هلزنا 

هیماـمالا هفئاـطلا  خیـش  .بذاـک و  وهف  کـلذ  نم  رثکا  هنا  لوقن  اـنا  اـنیلا  بسن  نم  هروس و  رـشع  عبرا  هاـم و  ساـنلا  دـنع  هروس  غلبم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا قدص  یلع  هیمظع  هزجعم  نآرقلا  نا  ملعا  نایبتلا : هریـسفت  لوا  یف  لاق  یفوتملا 460 ه  یسوطلا  رفعجوبا 
هنم ناصقنلا  هنالطب و  یلع  عمجم  هیف  هدایزلا  نال  هب  قیلی  اممف ال  هناصقن  هتدایز و  یف  مالکلا  اـما  تازجعملا و  ربکا  وه  لـب  ملـس ) و 
نب لضفلا  یلعوبا  ناشلا  میظعلا  رسفملا  مالسالا  نیما  .خلا و  انبهذم - نم  حیحصلاب  قیلا  وه  هفالخ و  نیملسملا  بهاذم  نم  رهاظلاف 

هتدایز و یف  مالکلا  کلذ  نم  و  نایبلا : عمجم  هریسفت  همدقم  نم  سماخلا  نفلا  یف  لاق  یفوتملا 548 ه  یسربطلا  لضفلا  نب  نسحلا 
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هیوشح نم  موق  انباحـصا و  نم  هعامج  يور  دـقف  هنم  ناصقنلا  اما  هنالطب و  یلع  عمجف  هیف  هدایزلا  اماف  ریـسفتلاب  قیلی  هناف ال  هناـصقن 
لاق یفوتملا 726 ه  یلحلا  رهطملا  نب  فسوی  نب  نسح  همالعلا  .هفالخ و  انبهذم  نم  حیحصلا  اناصقن و  ارییغت و  نآرقلا  یف  نا  هماعلا 

هتوبنب عطقلا  لصحیل  رتاوتلا  ددع  یلا  نآرقلا  نم  هیلع  لزن  ام  هعاشاب  افلکم  ناک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هیاهنلا : یف 
یلا هغلبی  مل  ولف  هقدص  یلع  هلادلا  هزجعملا  هناف  لاق : نا  یلا  هنم - هوعمـس  ام  لقن  یلع  قفاوتلا  نکمی  ذـئنیح ال  هل و  هزجعملا  هنا  یف 
یف لاق : یفوتملا 1031 ه  یلماعلا  نیدـلائاهب  لیلجلا  ملاعلا  .خـلا و  هتوبن - یلع  هجح  كانه  یقبی  ـالف  هتزجعم  تعطقنا  رتاوتلا  دـح 

بیترت یف  باحـصالا  فلتخا  لاق : هر )  ) هنا نامحرلا  ءالآ  ریـسفت  یف  هنع  لوقنملا  .هلقن و  یلع  یعاودلا  رفوتل  رتاوتم  نآرقلا  هدـبزلا :
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  هباحـصلا  نم  عقو  کلذ  نا  مهنم  عمج  معزف  نالا  هیلع  وه  اـم  یلع  اـهتایآ  میظعلا و  نآرقلا  روس 

بیترت نکی  مل  اذـک  تقولا و  کلذ  یف  هققحتم  هروسلا  نکی  مل  هنامز و  یف  نالا  هیلع  یه  ام  یلع  هبترم  ریغ  تایالا  تناـک  و  ملس )
یف ناک  روسلا  لوصح  تایالا و  بیترت  قحلا  فیخـس و  معزلا  اذـه  و  نامزلا ، کلذ  یف  نالا  هیلع  تناـک  يذـلا  جـهنلا  یلع  روسلا 

وا ناک  هدایز  عوقولا  کلذ  نع  ظوفحم  میظعلا  نآرقلا  هنا  حیحـصلا  هیف و  ناصقنلا  هدایزلا و  عوقو  یف  اوفلتخا  و  لاق : نا  یلا  هناـمز 
ضعب یف  هنم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مسا  طاقـسا  نم  سانلا  نیب  رهتـشا  ام  و  نوظفاحل ) هل  انا  و   ) یلاعت هلوق  هیلع  لدی  اناصقن و 

نیدجملا يذ  لجالا  دیـسلا  مالک   ) .ءاملعلا دـنع  ربتعم  ریغ  وهف  کلذ  ریغ  و  یلع - یف  کیلا ) لزنا  ام  غلب   ) یلاعت هلوق  لثم  عضاوملا 
لقن ناصقنلا ) هداـیزلا و  نم  ( ) نآرقلا رییغت  مدـع  یف  یفوتملا 436 ه  هرـس  سدق  يدهلا  ملع  ( ) نیـسحلا نب  یلع  همئالا  راثآ  ییحم 

نا هماعلا  هیوشح  نم  موق  انباحـصا و  نم  هعامج  يور  دقف  یـسربطلا : لاق  نایبلا  عمجم  هریـسفت  نم  سماخلا  نفلا  یف  یـسربطلا  هنع 
هیف مالکلا  یفوتسا  هحور و  هللا  سدق  یضترملا  هرصن  يذلا  وه  هفالخ و  انباحصا  بهذم  نم  حیحـصلا  اناصقن و  ارییغت و  نآرقلا  یف 

ملعلا نا  عضاوم  یف  رکذ  تایسلبارطلا و  لئاسملا  باوج  یف  ءافیتسالا  هیاغ 

هیانعلا ناف  هروطـسملا  برعلا  راعـشا  هروهـشملا و  بتکلا  ماظعلا و  عئاقولا  رابکلا و  ثداوحلا  نادـلبلاب و  ملعلاک  نآرقلا  لقن  هحـصب 
مولعلا ذـخام  هوبنلا و  هزجعم  نآرقلا  نـال  هاـنرکذ  اـمیف  هغلبی  مل  دـح  یلا  تغلب  هتـسارح و  هلقن و  یلع  ترفوـت  یعاودـلا  تدتـشا و 

هبارعا و نم  هیف  فلتخا  یـش ء  لک  اوفرع  یتح  هیاغلا  هتیامح  هظفح و  یف  اوغلب  دق  نیملـسملا  ءاملع  و  هینیدـلا ، ماکحالا  هیعرـشلا و 
ملعلا نا  اضیا : لاق  و  لاق : دـیدشلا ، طبـضلا  هقداـصلا و  هیاـنعلا  عم  اـصوقنم  وا  اریغم  نوکی  نا  زوجی  فیکف  هتاـیآ  هفورح و  هتئارق و 

هیوبیس و باتکک  هفنصملا  بتکلا  نم  هرورض  ملع  ام  يرجم  کلذ  يرج  هتلمجب و  ملعلاک  هلقن  هحص  یف  هضاعبا  نآرقلا و  لیصفتب 
وحنلا یف  اباب  هیوبیس  باتک  یف  الخدم  نا  ول  یتح  امهتلمج  نم  هنوملعی  ام  امهلیصفت  نم  نوملعی  ناشلا  اذهب  هیانعلا  لها  ناف  ینزملا 

هیاـنعلا نا  مولعم  و  ینزملا ، باـتک  یف  لوقلا  کلذـک  باـتکلا و  لـصا  نم  سیل  قـحلم و  هنا  ملع  زیم و  فرعل و  باـتکلا  نم  سیل 
ناک نآرقلا  نا  هنع : هللا  یضر  اضیا  رکذ  و  لاق : ءارعـشلا ، نیواود  هیوبیـس و  باتک  طبـضب  هیانعلا  نم  قدصا  هطبـض  نآرقلا و  لقنب 

نآرقلا ك ناب  کلذ  یلع  لدتسا  نالا و  هیلع  وه  ام  یلع  افلوم  اعومجم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یلع 

یلص  ) یبنلا یلع  ضرعی  ناک  هنا  هل و  مهظفح  یف  هباحـصلا  نم  هعامج  یلع  نیع  یتح  نامزلا  کلذ  یف  هعیمج  ظفحی  سردی و  نا 
یلع نآرقلا  اومتخ  امهریغ  بعک و  نب  یبا  دوعـسم و  نب  هللادبع  لثم  هباحـصلا  نم  هعامج  نا  هیلع و  یلتی  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

، ثوثبم روتبم و ال  ریغ  ابترم  اعومجم  ناک  هنا  یلع  لمات  ینداب  لدی  کلذ  لک  تامتخ و  هدـع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
باحـصا نم  موق  یلا  فاضم  کلذ  یف  فالخلا  ناف  مهفالخب  دتعی  هیوشحلا ال  هیمامالا و  نم  کلذ  یف  فلاخ  نم  نا  رکذ : و  لاق :

هللا یلعا  همالک  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  .هتحص  یلع  عوطقملا  مولعملا  نع  اهلثمب  عجری  اهتحص ال  اونظ  هفیعـض  ارابخا  اولقن  ثیدحلا 
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خیـشلا و  یلماعلا ، رحلا  خیـشلا  و  ءاطغلا ، فشاک  و  یکرکلا ، ققحملاک  هیمامالا  اـنئاملع  رئاـس  نم  دـحاو  ریغ  حرـص  اذـک  .هماـقم و 
و فیرحتلا ، مدع  یلع  نیدهتجملا  روهمج  لاق و  یمقلا  ققحملا  دهاجملا و  دیـسلا  و  هیفاولا ، بحاص  ینوتلا  لضافلا  و  نیدـلائاهب ،
( ثحبلا هکلذـف   ) .اناصقن هدایز و  رییغتلا  فیرحتلا و  مدـع  یلع  مهئاـقب  لوطب  نیملـسملا  هللا  عتم  نیرـصاعملا  اـنئاملع  نم  نیققحملا 

نا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رماب  ناک  اضیا  روسلا  بیترت  تایالا و  نم  روسلا  بیکرت  نا  هانمدـق  اـم  عیمج  نم  لـصحف 
سب

نا و  لمنلا ، هروس  نم  ءزج  اهنا  امک  اـهیآ  نم  هیآ  هروس و  لـک  ءزج  هنا  و  هبوت ، ادـع  اـم  هروس  لـک  عم  تلزن  میحرلا  نمحرلا  هللا  م 
هنم صقن  فرح و ال  هیف  دیز  ام  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) متاخلا هلوسر  یلع  هللا  هلزن  يذلا  وه  نیتفدـلا  ینب  بوتکملا  نآرقلا 
نا كایا  هدـحاو و  هئارق  یلع  سانلا  عمج  کلذ  نم  هضرغ  لب  ائیـش  هیف  داز  هنم و ال  ذـخا  نآرقلا و ال  فرح  ام  نامثع  نا  و  یش ء ،
الا سیل  هیلع  هریغ  يدهلا و  ملع  ضارتعا  نا  و  هللااب ، ذوعن  ریغملا  فرحملا 00و  لطابلا و  یقبا  حیحصلا و  فحصملا  قرحا  هنا  نظت 

نآرقلا ءرقی  رتاوتم ال  عبـسلا  تائارقلا  نا  و  دیجملا ، هللا  مالک  هلیدبت  حیحـصلا و  فحـصملا  هقارحا  رخالا ال  تائارقلا  هعنم  ههج  نم 
یلع تبتک  ام  یلع  همـسر  ءاقبا  بجیف  لوادـتملا  طخلا  مسر  وحنلاب و  ساقی  یعامـس ال  نآرقلا  طخ  مسر  نا  و  ذاوشلا ، نم  اـهریغب 
مظن یلحا  نسحا و  داجا و  ام  .هرون و  ممتم  هباتک و  ظفاح  هللا  نا  و  بذاک ، وهف  هفیرحت  هیماـمالا  یلا  يزع  نم  نا  و  یلوـالا ، هبتکلا 
نیا دریمن  وت  يریمب  رگ  قح  فاطلا  درک  هدـعو  ار  یفطـصم  يونثملا : هباتک  نم  ثلاثلا  دـلجملا  یف  لاق  ماقملا  یف  یمورلا  فراـعلا 

نایغاط معفار  ملاع  ود  ردنا  ار  وت  نم  مضفار  نآرق  زار  نک  مک  شیب و  مضفاخ  ارتزجعم  باتک و  نم  قبس 

رب وت  ماـن  منک  نوزفا  زور  زور  ار  تقنور  وجم  رگید  یظفاـح  نم  زا  هب  وت  وا  رد  ندرک  مک  شیب و  دـناتن  سک  معفاد  تثیدـح  زا  ار 
ناهنپ دـنرآ  زامن  نوچ  دـنربیم  ناـهنپ  سرت  زا  وت  ماـن  وت  رهق  دـش  نم  رهق  تبحم  رد  وت  رهب  مزاـس  بارحم  ربنم و  منز  هرقن  رب  رز و 

ریز دوش  یم  ناهنپ  تنید  نیعل  رافک  سرت  ساره و  زا  نونفوذ  يا  زامن  گناب  مه  هیفخ  نونک  ار  تماـن  دـنیوگ  یم  هیفخ  دـنرذگب 
تمایق ات  هامب  ات  یهام  دریگ ز  وت  نید  هاج  دنریگ و  اهرهش  تنارکاچ  ار  قاع  مشچ  ود  منادرگ  روک  ار  قافآ  منکرب  هرانم  نم  نیمز 

وت رم  نآرق  تسه  یتسیسوم  هقرخ ي  مه  یقداص  یتسین  وداج  وت  ام  لوسر  يا  یفطصم  يا  نید  خسن  زا  سرتم  وت  ام  میراد  شیقاب 
رد رگا  وت  برح  هاگ  ار  ادخ  دیآ  نوگنرـس  برغ  قرـش و  دریگ  نوعرف  ناهج  رگ  اهدژا  نوچ  دشکرد  ار  اهرفک  اصع  نوچ  مه  ار 

تفگ نآ  دوب  هگآ  اـصع  نوچ  كاـخ  ریز  رد  وت  هتفخ  یـشاب  هچرگ  يا  هتفگ  هچنآ  وـت  ناد  شیاـصع  نوـچ  يا  هتفخ  یکاـخ  ریز 
نامک هدرک  هز  وت  راکیپ  رهب  نامـسآ  رد  ناج  رون  هتفخب  نت  ینتفخ  كرابم  هش  يا  بسخب  وت  ین  تسد  تیاصع  رب  ارنادصاق  كاپ 

فخ هکنوچ  دوش  نمیا  گرگ  تفخ  ناپوچ  هکنوچ  دنک  یم  شزود  ریت  ترون  سوق  دنک  یم  شزوپ  هچنآ  یفسلف و 

یف مالکلا  قاظن  عستا  امنا  تسا و  اجک  هر  دیما و  اجنآ  ار  گرگ  تسا  ادخ  شناپوچ  هک  یناویح  کیل  دوش  نکاس  ادهج و  نآ  ت 
ظاعولا نم  اریثک  يرن  انا  یلع  کلذ  یف  قحلا  حاضیا  ناهربلا و  داریا  یلا  مهتجاح  هرثک  هب و  سانلا  هیانع  هدش  انیار  امل  ثحبلا  اذه 

تیک و تیک و  نولوقی  باـتکلا و  فیرحت  یلع  راـبخالا  نم  هفئاـطب  هیوط  هیور و  ریغ  نم  نوکـسمتی  سلاـجملا  یف  رباـنملا و  یلع 
رکذتی نا  دارا  نم  عفنت  اهلعلف  اهل  بسانملا  ماقملا  اذه  یف  هفیرـشلا  ثحابملا  کلت  مدقا  نا  تببحاف  لوبقلا  یلع  مهنم  هنوقلتی  سانلا 

یلع اهب  اوکـسمت  امم  هدراولا  لاوقالا  رابخالا و  عیمج  رکذا  نا  تببحال  بانطالا  فوخ  ـال  ول  کـلذ  عم  يدـهلا و  لـیبس  کلـسی  و 
هللا هدئاف و  معا  نوکت  هدـحیلع  هلاسر  کلذ  یف  فلون  انلعل  هدـیب و  هناطفلا  تذـخا  نمل  ایفاک  هانرکذ  ام  ناک  نا  باتکلا و  فیرحت 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  نا  عم  نیملـسملا  نع  یمحلا  یمح  هنا  کلذ  نم  و  .هیف 24 - انک  ام  یلا  عجرن  نا  نآ  دـقف  قیفوتلا  یلو  یلاـعت 
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نع یمحلا  یمح  هنا  نم  هورکذ  ام  اما  و  ینغملا : یف  رابجلادـبع  یـضاقلا  لاق  .ءـالکلا  ءاـملا و  یف  ءاوس  مهلعج  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
نیملسملا و یلع  دوعت  اهتعفنم  یتلا  هقدصلا  لبال  هامح  هنکل  هب  رثاتسا  الا  هسفنل و  ءالکلا  محی  مل  هنا  هباوجف  نیملسملا 

ام راذتعالا  یف  سیل  هللا و  رفغتـسا  انا  نالا و  هتقلطا  دـق  هقدـصلا و  لبال  کلذ  تلعف  امنا  لاق : هنا  و  هنیعب ، مالکلا  اذـه  هنع  يور  دـق 
هامح هناب  یمحلا  یف  هراذتعا  اماف  لاقف : یفاشلا  یف  يدهلا  ملع  هیلع  ضرتعا  هیلع ) یـضترملا  فیرـشلا  ضارتعا   ) .کلذ یلع  دـیزی 

هدانساب يور  يدقاولا  نال  هرکذ  ام  فالخب  الوا  يورملاف  رذتعا ، هنم و  رفغتسا  هنا  نیملـسملا و  یلع  دوعت  اهتعفنم  یتلا  هقدصلا  لبال 
نامزلا رخآ  ناک  یتح  هیما  ینبل  سرف و ال  هل و ال  ریعب  یمحلا  یف  لخدی  ناکف ال  عیقنلا  فرـشلا و  هذبرلا و  یمحی  نامثع  ناک  لاق :

نیملـسملا و لیخل  عیفنلا  یمحی  هقدصلا و  لبال  هذـبرلا  یمحی  ناک  و  مکحلا ، لبال  ریعب و  فلا  تناک  هلبال و  فرـشلا  یمحی  ناکف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر یلاعت و  هللا  نال  ابیـصم  کلذـب  نکی  مل  هقدـصلا  لبال  هامح  ناک  ول  هنا  یلع  هیما ، ینب  لـیخ  هلیخ و 

هحلصمل هامح  امنا  ابیصم و  لعفلا  اذه  یف  ناک  ول  و  هحابالا ، هذه  ریغی  نا  دحال  سیلف  اکرتشم  هالعج  هاحابا و  ءالکلا و  الحا  ملس )
یطعا هنا  کلذ  نم  و  .باوصلا 25 - نود  ءاطخلا  نم  نوکی  امنا  راذتعالا  نال  رذتعی  هنم و  رفغتسی  نا  زاج  امل  نیملـسملا  یلع  دوعت 

قب ینغملا  یف  یضاقلا  رذتعا  .نیدلا و  یف  لحی  امم ال  کلذ  اهریغ و  هلتاقملا و  هقدصلا  لام  تیب  نم 

لها ءانغتـسا  هیلا و  هلتاقملا  هجاحب  هملعل  کلذ  لعف  امناف  حـص  ولف  هلتاـقملا  هقدـصلا  لاـم  تیب  نم  هئاـطعا  نم  هورکذ  اـم  اـماف  هلو :
یف مامالل  ارس و  کلذ  لثم  لعفی  ناک  هنا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  يور  دق  و  ضارتقالا ، قیرط  یلع  تاقدصلا 
لام نم  لوانتی  نا  زوجی  نابف  سانلا  نم  ضرتقی  نا  هل  زوجی  امبر  هجاحلا  دنع  نال  يرجملا  اذـه  يرج  ام  لعفی  نا  رومالا  هذـه  لثم 
لام تیب  نم  هلتاقملا  هئاطعا  نم  هراذـتعا  اماف  هلوقب : یفاـشلا  یف  يدـهلا  ملع  هیلع  ضرتعا  .یلوا و  رخـالا  لاـملا  نم  هدریل  هدـی  یف 
لعف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرلا  نا  هنع و  هقدصلا  لها  ءانغتسا  هیلا و  هلتاقملا  هجاحب  هملعل  زاج  امنا  کلذ  ناب  هقدصلا 

یف هحلـصملا  تناک  ول  داهتجالاب و  هتهج  نع  لدـعی  نا  زوجی  هصوصخم ال  ههج  هل  هللا  لعج  يذـلا  لاملا  نـال  یـشب ء  سیلف  هلثم ،
لهال لعجی  ناکل ال  انم و  اـهفالتخا  حـلاصملاب و  ملعا  یلاـعت  هنـال  مکحلا  اذـه  یف  یلاـعت  هللا  اهطرـشل  هجاـحلا  یلع  هفوقوم  کـلذ 

ناک دق  ناهرب و  ریغ  نم  هدرجم  يوعد  وهف  هلعف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرلا  نا  هلوق : اماف  .اقلطم  طسقلا  اهنم  هقدصلا 
.هیلع فقو  امل  رذعلا  اذه  نع  نامثع  ناک  نیاف  ضارتقالا  نم  هرکذ  ام  اماف  .کلذ  یف  رکذ  ام  يوری  نا  بجی 

مالـسالا یف  هتناکم  هتجرد و  ولع  هرما و  هماخف  رذ و  یبا  ناش  هلالج  نا  ملعا  .یلعت و  هللا  همحر  رذ  یباب  لـعف  اـم  کـلذ  نم  و  - 26
.هلاجعلا هذه  عسی  ام ال  همالسا  نسح  هتبتر و  ومس  یف  ناقیرفلا  يور  دقف  مالک  نایب و  یلا  جاتحی  نا  وا  هرابعلا  هلوح  موحی  نا  قوف 

هنکاسلا و نونلا  همومضملا و  میجلاب  بدنج  هیف : لیق  ام  حصا  وه  رثکالا و  لوق  اریثک و  افالتخا  همسا  یف  فلتخا  هباغلا : دسا  یف  لاق 
ناک هعبرا و  دعب  ملسا  لاقی : مالسالا  میدق  مهئالضف  هباحصلا و  رابک  نم  ناک  .اضیا  میجلا  مضب  هدانج  نبا  هحوتفملا  هلمهملا  لادلا 

: هیف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  مالسالا و  هیحتب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ییج  نم  لوا  وه  اسماخ و 
نب رفعج  لئـس  رذ و  یبا  نم  قدـصا  هجهل  يذ  یلع  يزخا : هراـبع  یف  رذ و  یبا  نم  قدـصا  ءاربـغلا  تلقا  ـال  ءارـضخلا و  تلظا  اـم 

یتما یف  رذوبا  لاق : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هباغلادسا  یف  .هقدـصف و  ربخلا  اذـه  نع  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا دـمحم 
ناک .ائیش و  هنم  جرخی  ملف  هیلع  اکوا  مث  هنع  سانلا  زجع  املع  رذوبا  یعو  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  .میرم و  نب  یـسیع  دهز  یلع 

هتافو هذبرلا و  یلا  هنیدملا  نم  رذابا  نامثع  یفن   ) .هیحللا سارلا و  ضیبا  امیظع  الیوط  مدآ 
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مهقرط و فالتخا  یلع  هریـسلا  لها  عیمج  يور  دـق  يدـهلا : میلع  یـضترملا  فیرـشلل  یفاشلا  یف  کلذ ) یف  ببـسلا  رکذ  و  ( ) اهیف
یطعا مهرد و  فلا  نامثالث  صاعلا  یبا  نب  ممحلا  نب  ثرحلا  یطعا  هاطعا و  اـم  مکحلا  نب  ناورم  یطعا  اـمل  ناـمثع  نا  مهدـیناسا 

هضفلا و بهذلا و  نورنکی  نیذلا  و  : ) یلاعت هلوق  ولتی  میلا و  باذعب  نیرفاکلا  رـشب  لوقی : رذوبا  لعج  مهرد ، فلا  هام  تباث  نب  دیز 
کنع ینغلبی  امع  هتنا  نا  هالوم  الئان  رذ  یبا  یلا  لسراف  نامثع  یلا  ناورم  کلذ  عفرف  میلا ) باذعب  مهرشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  ال 

نا نم  ریخ  یلا و  بحا  نامثع  طخسب  هللا  یضرا  نال  هللا  وف  هللا  رما  كرت  نم  بیع  یلاعت و  هللا  باتک  هئارق  نع  نامثع  یناهنیا  لاقف :
لاقف موی  تاذ  نامثع  سلجم  رضح  رذابا  نا  بهذلا : جورم  یف  هیف و  .رباصت و  هظفحا و  کلذ و  بضغاف  هللا ، طخسب  نامثع  یضرا 
تبذک هل : لاق  بعک و  ردص  یف  رذوبا  عفدف  نینموملاریما  ای  ال  رابحالا : بعک  لاقف  هریغل ؟ قح  هیف  له  هلام  یکز  نم  متیارا  نامثع :

تیب نم  الام  ذـخای  نا  مامالل  زوجیا  نامثع : لاقف  .هیالا  برغملا ) قرـشملا و  لبق  مکهوجو  اولوت  نا  ربلا  سیل   ) الت مث  دوهیلا  نبا  ای 
ردص یف  اهب  عفدف  اصعلا  رذوبا  عفرف  کلذب  ساب  ال  رابحالا : بعک  لاقف  هاضق ؟ رسیا  اذاف  هروما  نم  هبونی  امیف  هقفنیف  نیملـسملا  لام 

کهجو بیغ  یباحـصاب  کعلوت  یل و  كاذا  رثکا  ام  نامثع : هل  لاقف  اننید  یف  لوقلا  یلع  كارجا  ام  يدوهیلا  نبا  اـی  لاـق : بعک و 
اهلعفی ءایـشا  هیواعم  یلع  رکنی  رذوبا  ناک  ماشلاب و  نامثع  لماع  ذئموی  هیواعم  ناک  .اهیلا و  هجرخاف  ماشلاب  قحلا  ینتیذآ ، دـقف  ینع 

اهیف یل  هجاح  الف  هلـص  تناک  نا  اهتلبق و  اذه  یماع  هینوتمرح  يذـلا  یئاطع  نم  تناک  رذوبا : لاقف  رانید ، هامثالث  هیواعم  هیلا  ثعبف 
ناک نا  اهتلبق و  اذه  یماع  هینوتمرح  يذلا  یئاطع  نم  تناک  نا  هیواعم  ای  رذوبا : لاقف  قشمدـب  ءارـضخلا  هیواعم  ینب  .هیلع و  اهدر  و 

هیبن و هنـس  هللا و ال  باتک  یف  یه  ام  هللا  اهفرعا و  ام  لامعا  تثدح  دقل  هللا  و  لوقی : هللا  همحر  رذوبا  ناک  .فارـسالا و  یهف  لام  نم 
يرهقلا هملـسم  نب  بیبح  لاـقف  .هیلع  ارثاتـسم  اـحلاص  یقت و  ریغب  هرثا  ابذـکم و  اـقداص  ییحی و  ـالطاب  اـفطی و  اـقح  يرـال  ینا  هللا 

عومجلا و هیلا  عتمجت  رذبا  نا  نامثع  یلا  هیواعم  بتکف  هجاح  هیف  مل  تناک  نا  هلها  كرادتف  ماشلا  مکیلع  دسفمل  رذابا  نا  هیواعمل :
طلغا یلع  یلا  ابدـنج  لمحاف  دـعب  اما  نامثع : هیلا  بتکف  .کیلا  هلمحاف  هجاح  موقلا  یف  کل  ناک  ناف  کیلع  مهدـسفی  نا  نمآ  ـال 

اهیلع سیل  فراش  یلع  لمح  راهنلا و  لیللا و  هب  راس  نم  عم  هب  هجوف  .هرعوا  بکرم و 

نم هسمخ  هعم  سبای  بتق  هیلع  رعیب  یلع  هلمحف  يدوعـسملا : لاق  .دهجلا و  نم  هیذخف  محل  طقـس  دـق  هنیدـملا و  مدـق  یتح  بتقالا 
تاهیه لاقف : کلذ ، نم  تومت  کنا  هل : لیقف  فلتی  نا  داک  هذاخفا و  نطاوب  تخلـست  دق  هنیدملا  هب  اوتا  یتج  هب  نوریطی  هبلاقـصلا 

قحلا ناب  نامثع  هیلا  ثعب  هنیدملا  رذوبا  مدق  املف  یفاشلا : یف  .هنفد و  یلوتی  نم  دعب و  هب  لزن  ام  عماوج  رکذ  یفنا و  یتح  توما  نل 
هریسف هذبرلا  یلا  كریسم  ینکل  ال و  لاق : نیرـصملا ، دحابف  لاق : ال ، لاق : سدقملا ، تیببف  لاق : لاق : هکمب  لاقف : تئـش  ضرا  يراب 

ای انیع  هللا  معنا  ـال  هل : لاـقف  ناـمثع  یلع  لـخد  اـمل  رذاـبا  نا  يدـقاولا  هیاور  یف  .یلاـعت و  هللا  همحر  تاـم  یتح  اـهب  لزی  ملف  اـهیلا :
هب ینامـس  يذلا  هللا  لوسر  مسا  ترتخاف  هللادبع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ینامـس  بدنج و  انا  رذوبا : لاقف  بدینج 

متنک ال ول  و  رذوـبا : لاـقف  ئاـینغا ؟ نحن  ریقف و  هللا  نا  هلوـلغم  هللا  دـی  نا  لوـقن  اـنا  معزت  يذـلا  تنا  ناـمثع : هل  لاـقف  یمـسا ، یلع 
صاعلا یبا  ونب  غلب  اذا  لوقی : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـسل  دهـشا  ینکل  هدابع و  یلع  هللا  لام  متقفنـال  نومعزت 

نم اهومتعمسا  هرضح : نمل  نامثع  لاقف  .مهنم  دابعلا  هللا  حیری  مث  الخد  هللا  نید  الوخ و  هللا  دابع  الود و  هللا  لام  اولعج  الجر  نیثالث 
نمل رذوبا  لاقف  ملـس ؟) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بذـکتا  رذابا  ای  کلیو  نامثع : لاقف  هانعمـس ، اـم  اولاـقف : هللا ؟ یبن 
ینب یف  کثیدح  هیلع  صصقا  رذ : یبال  نامثع  ءاج  املف  مالسلا ،) هیلع   ) ایلع یل  اوعدا  نامثع : لاقف  تقدص ؟ ینا  نونظت  اما  هرضح :
هیلع  ) یلع لاقف  ملس ؟) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  اذه  تعمس  له  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل نامثع  لاقف  هثدحف ، صاعلا  یبا 

: لوقی ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  ینال  لاق : هقدص ؟ تفرع  فیک  نامثع : لاقف  رذوبا ، قدص  دق  و  ال ، مالـسلا )
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  رـضح  نم  لاقف  رذ  یبا  نم  قدـصا  هجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ـال  ءارـضخلا و  تلظا  اـم 
نظا تنک  ام  ینومهتت  مث  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  هتعمـس  ینا  مکثدحا  رذوبا : لاقف  .رذوبا  قدص  اعیمج : ملس )

نابهـص نع  هدانـساب  رخآ  ربخ  یف  يدقاولا  يور  و  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم باحـصا  نم  اذه  عمـسا  یتح  شیعا  ینا 
ینتششغتساف کتحصن  ینا  رذوبا : لاق  .تلعف  تلعف و  يذلا  تنا  هل : لاقف  نامثع  یلع  هب  لخد  موی  رذابا  تیار  لاق : نییملسالا  یلوم 

هنـس عبتا  رذوبا : لاقف  .انیلع  ماشلا  تبلق  دـق  اهبحت  هنتفلا و  دـیرت  کنکل  تبذـک و  ناـمثع : لاـقف  .ینـشغتساف  کـبحاص  تحـصن  و 
رمالا الا  رذع ، یل  تدجو  ام  هللا  و  رذوبا : لاقف  کل ؟ ما  کلذل ال  کل و  ام  نامثع : هل  لاقف  مالک  کیلع  دحال  نوکی  کیبحاص ال 

دق هناف  هلتقا  وا  هسبحا  وا  هبرـضا  نا  اما  باذـکلا : خیـشلا  اذـه  یف  یلع  اوریـشا  لاقف : نامثع  بضغف  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و 
نوعرف لآ  نموم  لاق  امب  کیلع  ریـشا  لاقف : ارـضاح  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملکتف  ضرالا ، نم  هیفنا  وا  نیملـسملا  هعامج  قرف 

نامثع هباجاف  باذک ) فرـس  هوه  نم  يدهی  هللا ال  نا  مکدـعی  يذـلا  ضعب  مکبـصی  اقداص  کی  نا  هبذـک و  هیلعف  ابذاک  کی  ناف  )
ای کحیو  لاق : هیدـی  نیب  فقو  هب  یتا  املف  هب  یتوی  نا  رما  مث  .هلثمب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هباـجا  هرکذا و  نا  بحا  مل  ظـیلغ  باوجب 

خ ل) مهیدهک ؟ کیده  له   ) مهیده اذه  تیار  له  رمع  رکبابا و  تیار  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تیار  اما  نامثع 
.تئش ثیح  لاق : جرخا ؟ نیا  یلاف  لاق : كراوج  یلا  ضغبا  امف  رذوبا : لاقف  اندالب  نم  انع  جرخا  لاقف : رابج  شطب  یب  شطبت  کنا 

: لاق قارعلا ؟ یلا  جرخافا  لاق : اهیلا ؟ كدرافا  اهتدـسفا ، دـق  امل  ماشلا  نم  کتیلج  امنا  لاقف : داهجلا ؟ ضرا  ماشلا  یلا  جرخافا  لاـق :
.ال لاق : رصم ؟ یلا  جرخافا  لاق : .همئالا  یلع  نعط  ههبش و  لها  موق  یلع  مدقت  لاق : مل ؟ و  لاق : .ال 

دعب الا  فرـشلا  فرـشلا  نامثع : لاقف  دجن ؟ یلا  جرخا  هرجهلا  دـعب  برعتلا  اضیا  وه  رذوبا : لاقف  .تئـش  ثیح  لاق  جرخا ؟ نیا  لاق :
دعب يدوعسملا - لاق  .اهیلا  جرخف  هذبرلا  نودعت  اذه و ال  کهجو  یلع  ضما  لاق : .یلع  کلذ  تیبا  دق  رذوبا : لاقف  .یصقاف  یـصقا 

هکرتب نامثع  یتا  دق  مویلا  کلذ  یف  ناک  و  لاق : ربخلا - نیثالث ، اوغلب  اذا  صاعلا  یبا  دلو  یف  ربخلا  رکذ  نامثع و  يدل  هسولج  رکذ 
دبعل وجرال  ینا  نامثع : لاقف  مئاقلا  لـجرلا  نیب  ناـمثع و  نیب  تلاـح  یتح  ردـبلا  تضنف  لاـملا  نم  يرهزلا  فوع  نب  نمحرلادـبع 

اـصعلا رذوبا  لاشف  نینموملاریما ، ای  تقدص  رابحالا : بعک  لاقف  نورت ، ام  كرت  فیـضلا و  يرقی  قدصتی و  ناک  هنال  اریخ  نمحرلا 
هاطعا هللا  نا  لاملا  اذـه  كرت  تام و  لجرل  لوقت  يدوهیلا  نبا  ای  لاق : ملالا و  نم  هیف  ناک  اـم  هلغـشی  مل  بعک و  سار  اـهب  برـضف 

توما و نا  ینرسی  ام  لوقی : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  انا  و  کلذب ؟ هللا  یلع  عطقت  هرخالا و  ریخ  ایندلا و  ریخ 
یتح هیف  هدبعا  یبر  تیب  نم  ینعنمتف  لاق : .هللا  ال و  لاق : .هکم  یلا  ریسا  لاقف : کهجو ، ینعرا  و  نامثع : هل  لاقف  اطاریق ، نزی  ام  عدا 

ام ریغ  راتخا  ام  هللا  ال و  لاق : نادلبلا ، هذه  ریغ  رتخاف  هللا ، ال و  لاق : هرصبلا  لاق : هللا ، ال و  لاق : .ماشلا  یلاف  لاق : هللا  يا و  لاق : توما ؟
.هدبزلا یلا  كریسم  یناف  لاق : .دالبلا  نم  تئـش  ثیح  ینریـسف  نادلبلا  نم  ائیـش  تدرا  ام  یترجه  راد  یف  ینتکرت  ول  کل و  ترکذ 
ینربخا لاق : کل ؟ لاق  ام  و  نامثع : لاق  .قال  انا  ام  لکب  ینربخا  دـق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  قدـص  ربکا  هللا  لاـق :

هل لمج  یلا  رذوبا  ثعب  .زاجحلا و  وحن  قارعلا  نم  نودری  نمم  رفن  یتاراوم  یلوتی  هذبرلاب و  توما  هنیدـملا و  هکم و  نع  عنما  یناب 
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموـملاریما  مـالک   ) .هذـبرلا یلا  رـسی  یتـح  ساـنلا  هاـفاجتی  نا  ناـمثع  رما  هتنبا و  لـیق  هتارما و  هیلع  لـمحف 
رذ یبال  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یـضم  دـق  هر ) رذ  یبا  مالک  هذـبرلا و  یلا  نامثع  هجرخا  امل  ( ) هللا همحر  رذ  یبال  لـیقع  نینـسحلا و 
نم جراف  هللا  تبـضغ  کـنا  رذاـبا  اـی  وه : و  بطخلا ) نم  راـتخملا  باـب  نم  - 130 مقرلا -  ) هذـبرلا یلا  جرخا  اـمل  یلاـعت  هللا  همحر 

( مالـسلا هیلع   ) همالک حرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .هرخآ  یلا  .کنید  یلع  مهتفخ  مهاـیند و  یلع  كوفاـخ  موقلا  نا  هل  تبـضغ 
يور دق  .نامثع و  یلع  تمقن  یتلا  ثادحالا  دحا  هذبرلا  یلا  هجارخا  رذ و  یبا  هعقاو  بهذلا : جورم  یف  يدوعسملا  هنم  ابیرق  اذه و 
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هیبا نع  قازرلادبع  نع  هفیقسلا  باتک  یف  يرهوجلا  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  مالکلا  اذه 

رما هعیـشی و  رذابا و ال  دـحا  ملکی  نا ال  سانلا  یف  يدونف  ناـمثع  رما  هذـبرلا  یلا  رذوبا  جرخا  اـمل  لاـق : ساـبع  نبا  نع  همرکع  نع 
ارامع انیـسح و  انـسح و  هاخا و  الیقع  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  الا  سانلا  هاماحت  هب و  جرخف  هب  جرخی  نا  مکحلا  نب  ناورم 

یهن دق  نینموملاریما  نا  ملعت  الا  نسح ! ای  اهیا  ناورم : هل  لاقف  رذابا  ملکی  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا لعجف  هنوعیـشی ، هعم  اوجرخ  مهناف 
: لاق هتلحار و  ینذا  نیب  طوسلاب  برضف  ناورم  یلع  مالسلا ) هیلع   ) یلع لمحف  کلذ ، ملعاف  ملعت  تنک ال  ناف  لجرلا  اذه  مالک  نع 
موقلا و هعدوف  رذوبا  فقو  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  یلظلتف  ربخلا  هربخاف  نامثع  یلا  ابـضغم  ناورم  عجرف  رانلا  یلا  هللا  كاحن  حنت 

کنا رذابا ! ای  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  اظفاح  ناک  موقلا و  مالک  تظفحف  ناوکذ : لاق  .بلاط  یبا  تنب  یناـه  ما  یلوم  ناوکذ  هعم 
تاوامـسلا و تناک  ول  هللا  الفلا و  یلا  كوقن  یلقلاب و  كونحتماف  کنید  یلع  مهتفخ  مهایند و  یلع  كوفاـخ  موقلا  نا  تبـضغ هللا 

هیلع  ) لاق مث  .لطابلا  الا  کنـشحوی  قحلا و ال  الا  کنـسنوی  ال  رذابا ! ای  اجرخم : اهنم  هل  لـعجل  هللا  یقتا  مث  اـقتر  دـبع  یلع  ضرـالا 
تنا کبحن و  انا  ملعت  تنا  رذابا  ای  لوقن  نا  یسع  ام  لاقف : لیقع  ملکتف  كاخا  عدو  لیقعل : لاق  و  مکمع ، اوعدو  هباحصال : مالسلا )

سایلا و عدـف  سایلا  نم  هیفاعلا  کئاطبتـسا  عزجلا و  نم  ربصلا  کلاقثتـسا  نا  ملعا  مرک و  ربصا  هاجن و  يوقتلا  ناـف  هللا  قتاـف  اـنبحت 
لاط نا  مالکلا و  رصقل  فرصنی  نا  عیـشملل  و  نا …  عدوملل  یغبنی  هنا ال  الول  هامع  ای  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا ملکت  مث  .عزجلا 

کیبن یقلت  یتح  ربصا  اهدعب و  ام  ءاجرب  اهنم  دتـشا  ام  هدش  اهقارف و  رکذتب  ایندلا  کنع  عضف  يرت  ام  کیلا  موقلا  یتا  دق  فسالا و 
يرت دق  ام  ریغی  نا  رداق  یلاعت  هللا  نا  هامع  ای  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا ملکت  مث  .ضار  کنع  وه  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

هللا لاساف  مهتعنم  ام  یلا  مهجوحا  كوعنم و  امع  كانغا  امف  کنید  مهتعنم  مهایند و  موقلا  کعنم  دـق  ناش و  یف  وه  موی  لک  هللا  و 
مث .الجا  رخوی  عزجلا ال  اقزر و  مدـقی  ـال  عشجلا  نا  مرکلا و  نیدـلا و  نم  ربصلا  ناـف  عزجلا  عشجلا و  نم  هبذعتـساو  رـصنلا  وربصلا 

تیضر ول  كونمال و  مهایند  تدرا  ول  هللا  اما و  کفاخا  نم  نمآ  کشحوا و ال  نم  هللا  سنآ  ال  لاقف : ابـضغم  هللا  همحر  رامع  ملکت 
هیلع و مهتعامج  ناطلـس  ام  یلا  اولام  توملا و  نم  عزجلا  ایندـلاب و  اضرلا  الا  کلوقب  اولوقی  نا  سانلا  عنم  ام  كوبحـال و  مهلاـمعا 

رذوبا یکبف  .نیبملا  نارـسخلا  وه  کلذ  الا  هرخـالا  ایندـلا و  اورـسخف  مهاـیند  موقلا  مهحنم  مهنید و  مهل  اوبهوف  بلغ ، نمل  کـلملا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مکب  ترکذ  مکتیار  اذا  همحرلا  تیب  لـها  اـی  هللا  مکمحر  لاـق : اریبـک و  اخیـش  ناـک  هللا و  همحر 

هاخا هرواجا  نا  هرک  ماشلاب و  هیواعم  یلع  تلقث  امک  زاجحلاب  نامثع  یلع  تلقث  ینا  مکریغ  نجـش  نکـس و ال  هنیدملاب  یلام  ملس )
ام ابحاص و  هللا  الا  دـیرا  ام  هللا  هللا و  الا  عفاد  رـصان و ال  هب  یل  سیل  دـلب  یلا  ینریـسف  اـمهیلع  ساـنلا  دـسفاف  نیرـصملاب  هلاـخ  نبا  و 
در یلع  نم  ینرذعی  نم  نیملسملا  رشعم  ای  نامثع : لاقف  بلاطیبا  نب  یلع  هب  لعف  ام  نامثع  یلا  ناورم  یکشف  .هشحو  هللا  عم  یشخا 

نابـضغ نینموملاریما  نا  اولاقف : سانلا  هلبقتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عجر  املف  .هقح  هنیطعنل  هللا  اذک و  لعف  هل و  هتهج  امع و  یلوسر 
تعنص ام  یلع  کلمح  ام  هل : لاقف  نامثع  یلا  ءاج  یـشعلاب  ناک  املف  ءاج  مث  مجللا ، یلع  لیخلا  بضغ  یلع : لاقف  .رذابا  کعیبشتل 

.هرغـصا ملف  كرما  اما  يدر و  نع  هتددرف  یندری  ینلبقتـسا  هناـف  ناورم  اـما  لاـق : يرما ؟ یلوسر و  تددر  یلع و  تارتجا  ناورمب و 
: لاق کسفن ، نم  ناورم  دقا  نامثع : لاق  هیف ؟ كانعطا  هتیصعم  رماب  ترما  املک  ام  وا  لاق : رذ ؟ یبا  مالک  نع  ییهن  کغلب  ام  وا  لاق :

یلع لاق  هتلحار ، ینذا  نیب  تبرض  لاق : هدیقا ؟ ام  و 

اهلثم کتمتش  الا  همتش  ینمتشی  هللا ال  وف  يایا  همتش  اما  و  لعفیلف ، هتلحار  تبرـض  امک  اهبرـضی  نا  دارا  ناف  کلت  یهف  یتلحار  اما  : 
اناف و ینلدعت ؟ ناورمب  لوقلا و  اذه  لوقت  یلا  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  بضغف  اقح ، الا  لوقا  هیف و ال  بذکا  امب ال 
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رمحا نامثع و  بضغف  کلبنب  لبقاف  مله  اهتلثن و  دـق  یلبن  هذـه  کما و  نم  لـضفا  یما  کـیبا و  نم  لـضفا  یبا  کـنم و  لـضفا  هللا 
دغلا نم  ناک  املف  .راصنالا  نیرجاهملا و  نم  لاجر  هتیب و  لها  هیلا  عمتجاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فرـصنا  هراد و  لخد  ماـقف و  ههجو 

- ینبیعی نم  رهاظی  ینبیعی و  هنا  لاق : و  مالسلا ) هیلع   ) ایلع مهیلا  وکـشی  هیما  ینب  یلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  هوجو  یلا  نامثع  لسرا 
هیلع  ) ایلع اوتاف  .كاذ  تدد  و  لاق : لمجا ، هحالـصا  هیلع و  یلاولا  تنا  موقلا : لاقف  امهریغ - رـسای و  نبا  رامع  رذابا و  کلذب  دیری 
یلا اوعجرف.هتیتآ  نامثع  بحا  نا  نکلو  هنم  رذـتعا  هیتآ و ال  الف  ناورما  الک  لاقف : هتیتا ، ناورم و  یلا  ترذـتعا  ول  اولاـقف : مالـسلا )
یلع تدجو  ام  اما  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملکتف  مشاهونب  هعم  هاتاف و  هیلا  نامثع  لسراف  هوربخاف  نامثع 

ضرتعا هناف  ناورم  اما  و  هقح ، ءاضق  هب  تدرا  نکلو  کیلع  فالخلا  گـتئاسم و ال  تدرا  اـم  هللا  وف  هعادو  رذ و  یبا  مـالک  نم  هیف 
مل ام  ینم  بضغلا  جرخاف  ینتبـضغا  کناف  کیلا  ینم  ناک  ام  اما  و  هلثم ، یلثم  در  هتددرف  لـج  زع و  هللا  قح  ءاـضق  نع  يدر  دـیری 
هللا یفع  دقف  ناورم  یلا  کنم  ناک  ام  اما  و  کل ، هتبهو  دقف  یلا  کنم  ناک  ام  اما  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  نامثع  ملکتف  .هدرا 

: ناورمل هیما  ونب  شیرق و  تلاق  ضهن  املف  .هردص  یلا  اهمـضف  هدیذخاف  كدـی  نداف  قداصلا  ربلا  تناف  هیلع  تفلح  ام  اما  و  کنع ،
یف جرزخلا  سوالا و  سرف و  همطل  یف  سبع  نایبذ و  هقان و  عرض  یف  لئاو  تنافت  دق  کتلحار و  برـض  یلع و  کهبج  لجر  تناا 

يذـلا نا  ملعا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  مث  .هیلع  تردـق  امل  کلذ  تدرا  ول  هللا  و  ناورم : لاقف  کیلا ؟ هابا  ام  یلعل  لـمحتفا  هعـسن ؟
مث هیواعم  هنم  یکش  امل  هنیدملا  یلا  همدقتسا  مث  ماشلا  یلا  الوا  رذابا  افن  نامثع  نا  لقنلا  رابخالا و  ءاملع  هریـسلا و  بابرا  رثکا  هیلع 

مکحلا و نب  ناورم  یطعا  امل  نامثع  نا  هعقاولا  هذه  لصا  ماشلاب و  لمعی  ناک  ام  ریظن  هنیدملاب  لمع  امل  هذبرلا  یلا  هنیدملا  نم  هافن 
باذـعب نیرفاکلا  رـشب  عراوشلا  تاقرطلا و  سانلا و  نیب  لوقی  رذوبا  لعج  اهنم  یـشب ء  تباث  نب  دـیز  صتخا  لاومـالا و  تویب  هریغ 

نع لاجرلا  یبا  نب  کلام  نع  یفاشلا - یف  امک  يدقاولا - يور  .اهریفاذحب و  یفاشلا  نم  انلقن  املب  یتاف  هتوص - کلذب  عفری  میلا و 
ینربخت الا  هل : تلقف  هذبرلا  هب  تلزنف  هجورخ  ببس  نع  هلاسال  رذ  یبا  ءاقل  بحا  تنک  لاق : یلودلا  دوسالاابا  نا  هرـسیم  نب  یـسوم 

هیلع هللا  یلص   ) لوسرلا هنیدم  یلا  تجرخاف  مهنع  ینغا  روغثلا  نم  رغث  یف  تنک  ینا  اما  لاق : تجرخا ؟ وا  اعئاط  هنیدملا  نم  تجرخ 
لوسر یب  رم  ذا  دجسملا  یف  مئان  هلیل  تلذ  انا  انیب  لاق : مث  يرت ، ام  یلا  اهنم  تجرخاف  یباحـصا  یترجه و  راد  تلقف  ملـس ) هلآ و  و 

فیک لاقف : هیف ، تمنف  ینیع  ینتبلغ  یما  تنا و  یباب  تلقف : امئان : كارا  ال  لاقف : هیلجرب  ینبرضف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
اذا کب  فیک  لاقف : داـهجلا ، ضرا  مالـسالا و  هیقب  ضرا  هسدـقم و  ضرا  اـهناف  ماـشلاب  قحلا  اذا  تلقف : هنم ؟ كوجرخا  اذا  عنـصت 
هللا لوسر  لاقف  هب ، برضاف  یفیس  ذخآ  تلق : هنم ؟ كوجرخا  اذا  عنصت  فیک  لاق : دجسملا ، یلا  عجرا  تلق : لاق : اهنم ؟ كوجرخا 
انا تعطا و  تعمـسف و  عیطت  عمـست و  كوقاـس و  ثیح  مهعم  قسنا  کـلذ  نم  ریخ  یلع  کـلدا  ـالا  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

یندر اهیف : لوقی  ناک  اقیدـص و  یل  قحلا  كرت  ام  هذـبرلاب : لوقی  ناک  .یبنج و  یف  مثآ  وه  نامثع و  هللا  نیقلیل  هللا  عیطا و  عمـسا و 
دعب برعتلا  هیریثالا : هیاـهنلا  یف  .اـیبارعا و  راـص  يا  هترجه  دـعب  برعت  يرهوجلل : حاحـصلا  یف  لوقا : .اـیبارعا  هرجهلا  دـعب  ناـمثع 
رذـع ریغ  نم  هعـضوم  یلا  هرجهلا  دـعب  عجر  نم  ناـک  ارجاـهم و  ناـک  نا  دـعب  بارعـالا  عم  میقی  هیداـبلا و  یلا  دوعی  نا  وه  هزجهلا 

یلع بتک  هیقفلا : هرـضحی  نم ال  نع  القن  م 3 ص 176 ) ( ) هر  ) ضیفلل یفاولا  نم  رئابکلا  میرحت  للع  باب  یف  .دترملاک و  هنودـعی 
دعب برعتلا  هللا  مرح  و  مالسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  هلئاسم - باوج  نم  بتک  امیف  نانس  نب  دمحم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب 

لک قح  لاطبا  داسفلا و  نم  کلذ  یف  ام  تاولـصلا و  لضفا  مهیلع  جـجحلا  ءاـیبنالل و  هرزاوملا  كرت  نیدـلا و  نع  عوجرلل  هرجهلا 
نا نموی  هنال ال  هیلع  فوخلا  و  لهجلا ، لها  هنکاسم  هل  زجی  مل  الماک  نیدلا  لجرلا  فرع  ول  کلذل  ودبلا و  ینکس  هلعل  قح ال  يذ 

ودـبلا ینکـس  هلعل  خـسنلا : ضعب  یف  و  هنایب : یف  ضیفلا  لاق  .کلذ  یف  يداـمثلا  لـهجلا و  لـها  عم  لوخدـلا  ملعلا و  كرت  هنم  عقو 
رابجلادبع و یـضاقلا  راذـتعا   ) .لماتف یهتنا ، .لاطبالا  داسفلا و  یلع  فطع  هیلع  فوخلا  و  هدـعب ، امب  قثوا  حـضوا و  وه  نودـب ال و 
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نا هذـبرلا  یلا  رذ  یبا  یفن  یف  یلع  یبا  هخیـش  نع  یـضاقلا  یکح  یفاشلا : یف  لاق  هذـبرلا ) یلا  ( ) رذ یبا  یفن  یلع  یلع  یبا  هخیش 
؟ هذبرلا کلزنا  نامثعا  رذ : یبال  لیق  هنا  هنع  يورف  هرما  یف  اوفلتخا  سانلا 

راص املف  هنیدـملا  یلا  هریـص  نا  نامثع  هیلا  بتکف  ماشلاب  وه  هوکـشی و  بتک  هیواعم  نا  يور  کلذ و  یـسفنل  ترتخا  لب  ال ، لاقف :
اذک عضوم  هنیدملا  هرامع  تغلب  اذا  لوقی : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا تعمس  ینال  لاق : ماشلا ؟ یلا  کجرخا  ام  لاق : هیلا 
یف نکی  مل  رابخالا  تافاکت  اذا  اهیلارـص و  لاقف : هذـبرلا ، لاقف : ماشلا ؟ دـعب  کیلا  دالبلا  ياف  لاق : تجرخ ، کلذـلف  اـهنع  جرخاـف 
امبر لب  رذ  یبال  املظ  نوکی  الف  نیدـلا  یلا  عجری  حالـصل  هذـبرلا  یلا  جرخی  نا  عنتمی  ـال  ناـکل  کـلذ  تبث  ول  هجح و  مهل  کـلذ 

مالکلا و یف  نشخی  لوقلا و  یف  ظلغی  ناـک  هنا  يور  دـقف  .هورکم  هنیدـملا  لـها  ضعب  نم  هلاـنی  نا  نم  اـفوخ  هیلع و  اقافـشا  نوکی 
مهیلا و عجری  امل  حلصا  هجارخا  يارف  لوقلا  اذهب  رفنی  دهع و  یلع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  قبی  مل  لوقی :

یلا یلاعت  هللا  بدن  و  لاق : .هتیحان  فاخ  امل  جاجح  نب  رـصن  هنیدملا  نع  جرخا  رمع  نا  يور  دق  .نیدـلا و  یلا  هحلـصملا و  نم  هیلا 
اوضفنال هظاظفلا  لمعتـسا  ول  هنا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلل نیب  نیرفاکلل و  نیللا  لوقلا  یلا  نینموملل و  حاـنجلا  ضفخ 

نب دیز  نع  يور  دق  .لعف و  ام  لعف  ریفنتلا  هنم  یشخی  امم  هدروی  ناک  ام  رذ و  یبا  مالک  هنوشخ  نم  نامثع  يار  املف  کلوح  نم 

هیالا هذه  ترکذ  دق  هیواعم و  مایا  یف  ماشلاب  تنک  ینا  كربخا  لاق : لزنملا ؟ اذه  کلزنا  ام  هذبرلاب : وه  رذ و  یبال  تلق  لاق : بهو 
مهیف و تلقف  باتکلا  لصا  یف  هذه  هیواعم  لاقف  میلا ) باذعب  مهرـشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذلا و  نوزنکی  نیذـلا  )

کلذ توکـشف  ینوفرعی  مل  مهناک  یلا  سانلا  لاثناف  هیلع  تمدـقف  یلع  مدـقا  نا  یلا  بتکف  کلذ  یف  نامثع  یلا  هیواعم  بتکف  انیف 
یلا رذ  یبا  جورخ  نا  نم  مدقت  امم  ابیرق  طایخلا  نع  یکح  هذـبرلا و  تلزنف  تئـش  ثیح  لزنا  تببحا  نا  لاق : ینریخف و  نامثع  یلا 

همالـس نامثع و  هماما  هحـص  یف  لوالا  رمالا  یلا  عجرن  حرطتف و  رابخالا  فلتخی  نا  کلذ  یف  ام  لقا  و  لاـق : هراـیتخاب  ناـک  هذـبرلا 
هئفاکم رابخالا  نا   ) هلوق اماف  هلوقب : همالک  درو  هیلع  یفاشلا  یف  ضرتعا  هضارتعا ) يدهلا و  ملع  یضترملا  فیرشلا  باوج   ) .هلاوحا

فورعملا لب  کلذ  یف  یفاـکتی ء  نا  هللا  ذاـعمف  هراـیتخا ) ریغب  وا  هراـیتخاب  کـلذ  ناـک  لـه  هذـبرلا و  یلا  هجارخا  رذ و  یبا  رما  یف 
فالتخا یلع  هریـسلا  لها  عیمج  يور  دـق  هلوق  يدـقاولا و  نع  تالثلا  تاـیاورلاب  یتا  مث  هذـبرلا ، یلا  هنیدـملا  نم  هاـفن  هنا  رهاـظلا 

عسوا اهرصحن و  نا  نم  رثکا  بابلا  اذه  یف  رابخالا  و  لاق : مث  افنآ  هروکذملا  یفاشلا  نم  هنع  هانلقن  ام  رخآ  یلا  قرطلا 

باتکلا بحاص  هدروا  ام  نوکی  نا  رکنن  انـسل  و  لاق : .هذـبرلا  یلا  اراتخم  جرخ  رذابا  نا  اعدا  یلع  هسفن  لمحت  ام  وا  اهرکذـن  نا  نم 
حفـصت نم  اهفالخ و  نمـضتت  یتلا  تایاورلا  لک  هذـفلا  هیاورلا  هذـه  ءازاب  ردانلا و  ذاشلا  یف  هنا  الا  يرور  دـق  اراـتخم  جرخ  هنا  نم 

نع هجورخ  زوجی  فیک  و  ینغملا - باتک  بحاص  یـضاقلا  هب  ینعی  باتکلا - بحاص  نظ  اـم  یلع  هئفاـکتم  ریغ  اـهنا  ملع  راـبخالا 
عنم مدق  امل  مث  .هیلع  هدجوملل  هب  ریـسلا  حبق  بکرملا و  هنوشخ  نم  هیلع  صخـشا  يذـلا  هجولا  یلع  مشلا  نم  صخـشا  امنا  رییخت و 

بحی رذابا  نا  لقاع  نظی  فیک  .هرایتخاب و  هذـبرلا  یلا  هجرخا  نوکی  نا  هبـشی  اذـه ال  لک  لوقلا و  یف  هل  ظلغا  همالک و  نم  سانلا 
ضعب هلانی  نا  نم  هیلع  قفـشا  هنا   ) هلوق اماف  .هلثم  لزنمب  نکی  مل  تاریخلا و  نع  اهدعب  اهطحق و  اهبدـج و  عم  الزنم  هذـبرلا  راتخی  نا 
هلوقب ایضار  ناک  نم  الا  هنیدملا  لها  یف  نکی  مل  هنال  هیلع  لوعی  یـشب ء  سیلف  لوقلا ) هل  ظلغی  ناک  ثیح  نم  هورکمب  هنیدملا  لها 

رذ و یبا  یلع  ثدح  امم  یثر  نم  الا  هنیدملا  لها  یف  ام  هدنع و  ام  فخم  هسفن و  یف  امب  رهاجم  نیب  اوناک  مهنا  الا  هبتع  لثمب  ابتاع 
نیب ام  دعبایف  جاجح ) نب  رصن  هنیدملا  نم  جرخا  رمع  نا   ) هلوق اماف  .هانرکذ  ام  فرع  ریسلا  بتک  یلا  عجر  نم  هعظفتسا و 
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نا همیظعت و  هریقوت و  یلع  نوملـسملا  عمجا  نم  مهنیع و  هباحـصلا و  هجو  وه  رذ و  یبا  نیب  يوسی  ادـحا  نا  نظن  انک  ام  نیرمـالا و 
ناک يذلا  ثدحلا  جاجحلا  نب  رـصن  نیب  ادحا و  هب  حدمی  مل  امب  هجهللا  قدص  نم  هحدم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
بنذ ریغ  نم  جاجحلا  نب  رصن  هجارخاب  مذ  دق  رمع  نا  یلع  .نید  لضف و ال  یف  هل  ظح  هبابشب و ال  هب و  ءاسنلا  ناتتفا  نم  رمع  فاخ 

لوسرلا یلاعت و  هللا  نا  ) هلوق اماف  هللا ؟ همحر  رذ  یبا  لثم  جرخا  نمب  فیکف  امومذم  جاجحلا  نب  رـصن  جرخا  نم  ناک  اذا  هنم و  ناک 
نا یغبنی  ناک  بدا  اذـه  نا  الا  لاق  امک  وهف  رفاکلا ) نموملل و  لوقلا  نیل  حاـنجلا و  ضفخ  یلا  ابدـن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

هورکم هعمـسی  هقدص و ال  یلع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا عطق  دق  بیذکتلاب و  هلباقی  رذ و ال  یبا  یف  نامثع  هب  بداتی 
یف .هیفاک  هلمج  هذه  هرخالا و  ایندلا و  یف  هل  اریخ  ناکل  هنع  عزون  ول  ام  یلع  هبتاع  هبویع و  هیلع  يدها  هل و  حـصن  امنا  وه  مالکلا و 
يذ یف  نامث  هنـس  یف  هرجهلا  نم  نیثالث  نیتنثا و  هنـس  یف  کلذ  هذـبرلا و  یف  رذابا  هاـفولا  ترـضح  اـمل  يربطلا : رفعج  یبا  خـیرات 

اهرما مث  دـعب ، یتعاس  تئاج  امف  لاق : ال ، تلاق : ادـحا ؟ نیرت  لـه  يرظناـف  هینب  اـی  یف  رـشتسا  هتنبـال : لاـق  ناـمثع  هراـما  نم  هجحلا 
املف اولکاـت  یتح  اوبکرت  ـال  نا  مکیلع  مسقی  رذاـبا  نا  مهل : یلوقف  ینونفدـی  نیذـلا  کـئاج  اذا  لاـق : مث  .اـهتخبط  مث  هاـش  تحبذـف 

هللا و مسب  لاق : تلعفف و  هبعکلا ، یب  یلبقتسا  لاق : .نولبقم  بکر  ءالوه  معن ، تلاق : ادحا ؟ نیرت  له  يرظنا  اهل : لاق  اهردق  تجـضن 
نیا و  اولاق : .رذاـبا  اودهـشا  هللا  مکمحر  تلاـق  مهتقلتف و  هتنبا  تجرخ  مث  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلم  یلع  هللااـب و 

دوعـسم نبا  مهیف  هوفکلا  لها  نم  بکر  اذا  کلذب و  هللا  انمرکا  دقل  نیع  همعن  معن و  اولاق : هونفداف  تام  دق  هیلا و  مهل  تراشاف  وه ؟
هونفک هولسغف و  هدحو  ثعبی  هدحو و  تومی  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  قدص  لوقی : یکبی و  دوعسم  نبا  هیلا و  اولامف 

.اولعفف و اولکات  یتح  اوبکرت  نا ال  مکیلع  مسقا  مالـسلا و  مکیلع  ءرقی  رذابا  نا  مهل : تلاق  اولحتری  اودارا  املف  هونفد  هیلع و  اولـص  و 
یلع انیتا  یتح  ابکار  رـشع  هعبرا  نحن  و  - 31 هنـس - دوعـسم  نبا  عم  انجرخ  لاق : يرذ  نب  لاحلحلا  نع  هدانـساب  يرخا  هیاور  یف  هیف 

دوعـسم نبا  لامف  ءابخ  یلا  تراشاف  رذوبا ؟ نیا  لاقف و  انغلب  هرماب و ال  انرعـش  ام  رذابا و  اودهـشا  تلاقف : انتقلت  دـق  هارما  اذاف  هذـبرلا 
کسمب حوضنم  ءابخ  هوابخ  اذا  هانفک و  هانلسغف و  یکبی  وه  هیلا و 

هکسملا کلت  یفودف  نولکای  حیرلا و ال  نودجی  دوهش  هرضحی  تیملا  نا  لاق : رضح  املف  هکـسم  تناک  تلاقف  اذه ؟ ام  هارملل  انلقف 
یلا انتعد  انفد  املف  مهیرقاف  ینفد  نولی  نوحلاص  موق  یندهـشیس  هناف  محللا  اذـه  یخبطا  اهحیر و  مهیرقاف  ءابخلا  اهب  یـشر  مث  ءاـمب 

نم هیلع و  دوعـسم  نب  هللادبع  هالـص  هتوم و  هذبرلا و  یف  هماقم  هتمجرت و  همالـسا و  رذ و  یبا  لئاضف  یف  ثیداحالا  .انلکاف و  ماعطلا 
: هخیرات یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  نامثع ) لامعا  مهرکاذـت  سانلا و  عامتجا  یف  مالکلا   ) .اهرکذـب لوطنـال  هریثک  هتوم  یف  هعم  ناـک 

یلع هقدصلا  لبا  نم  لبا  تمدـق  لاق : اهیبا  نع  همرخم  نب  روسملا  تنب  رکب  ما  نع  هثدـح  رفعج  نب  هللادـبع  نا  رمع  نب  دـمحم  رکذ 
نب دوسالا  نب  نمحرلادبع  یلا  همرخم و  نبا  روسملا  یلا  لسراف  فوع  نب  نمحرلادـبع  کلذ  غلبف  مکحلا  ینب  ضعبل  اهبهوف  نامثع 
نع حلاص  نب  دمحم  ینثدـح  رمع و  نب  دـمحم  لاق  لاق : .رادـلا  یف  نامثع  سانلا و  یف  نمحرلادـبع  اهمـسقف  اهاذـخاف  ثوغی  دـبع 

ای لاقف : هعماج  هعم  هراد و  ءانفب  وه  يدعاسلا و  ورمع  نب  هلبج  یلع  نامثع  رم  لاق : دیرشلا  نب  نامثع  نع  هحاقن  نب  عفار  نب  هللادیبع 
لزناف ربنملا  یلع  نامثع  يرخا و  هرم  هئاج  مث  رانلا ، هرح  یلا  کنجرخ  ءابرج و ال  صولق  یلع  کنلمحال  کنلتق و  هللا ال  لثعن و 

یف هموق و  يدن  یف  سلاج  وه  نامثع و  هب  رم  يدعاسلا  ورمع  نب  هلبج  ییسلا ء  قطنملاب  نامثع  یلع  ارتجا  نم  لوا  ناک  لاق : .هنع  ه 
نامثع یلع  لبقا  مث  اذـک ؟ اذـک و  لعف  لجر  یلع  نودرت  مل  هلبج : لاقف  موقلا  درف  ملـس  ناـمثع  رم  اـملف  هعماـج  ورمع  نب  هلبج  دـی 
ناورم لاقف : .سانلا  ریختال  ینا  هللا  وف  هناطب ؟ يا  نامثع : لاق  .هذه  کتناطب  نکرتتل  وا  کقنع  یف  هعماجلا  هذه  نحرطال  هللا  و  لاقف :
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لوسر حابا  همدب و  نآرقلا  لزن  نم  مهنم  هتریخت ، دعـس  نب  هللادبع  و  هتریخت ، زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  و  هتریخت ، هیواعم  و  هتریخت ،
ورمع لاقف  همایا  ضعب  یف  بطخ  و  لاق : .هیلع  نیئرتجم  سانلا  لازامف  نامثع  فرصناف  لاق : .همد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
نامثع بطخ  کلذ  دـعب  ناک  امل  مث  لاق : نا  یلا  بتن - بتف  کعم  اهانبکر  ریباـهن و  تبکر  دـق  کـنا  نیموملاریما  اـی  صاـعلا : نب 
ربنملا اذه  نع  لزناف  لثعن  ای  مق  هعماج  هئابع و  اهیلع  اهب  انئج  دق  فراش  هذه  نا  الا  نامثع  ای  حاصف  يرافغلا  هاجهج  هیلا  ماقف  سانلا 

حبق هللا و  کحبق  نامثع : لاقف  ناخدلا ، لبج  یف  کحرطن  مث  فراشلا  یلع  کلمحنل  هعماجلا و  یف  کحرطنل  هئابعلا و  کعردـنلف 
: لاق .رادلا  هولخداو  هولمحف  هیما  ینب  نم  هتعیـش  هتریخ و  نامثع  یلا  ماق  سانلا و  نم  ءالم  نع  الا  کلذ  نکی  مل  و  لاق : هب ، تئج  ام 

هفیذح یبا  نب  دمحم  لعج  لوقلا  مزه  امیظع و  هلتقم  مهنم  اولتقف  ءادعالا  یلع  هللا  مهرـصن  يراوصلا و  هوزغ  نوملـسملا  ازغ  ام  دعب 
سانلا دـسفا  یتح  اذـک  اذـک و  لعف  نافع  نب  نامثع  لوقیف : داهج ؟ يا  و  هل : لیقف  اـقح ، داـهجلا  اـنفلخ  اـنکرت  دـقل  هللا  اـما و  لوقی :

یبا نب  دـمحم  جرخ  لاـق : يرهزلا  نع  هدانـساب  لاـق : .هب  نوقطنی  اونوکی  مل  اـم  لوـقلا  نم  اورهظا  مهدـسفا و  دـق  مهدـلب و  اومدـقف 
مورلا هوزغل  نامثع  رماب  دعس  نب  هللادبع  جرخ  ماع 31  ینعی  حرـس - یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  جرخ  ماع  رکب  یبا  نب  دمحم  هفیذح و 

لمعتـسا نالوقی  لالح و  نامثع  مد  نا  رمع و  رکبابا و  هب  فالخ  ام  ریغ و  ام  نامثع و  بیعا  رهظاف  يراوصلا - هوزغ  اـهل  لاـقی  یتلا 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  جرخا  هرفکب و  نآرقلا  لزن  همد و  حابا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  ـالجر  دعـس  نب  هللادـبع 
هللا یلص   ) هللا لوسر  باحـصا  عزن  و  امهریغ - نیدیرطلا و  ناورم  هنبا  صاعلا و  نب  مکح  ینعی  مهلخدا - اموق و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

ام بکرم  یف  ابکرف  انعم  ابکرت  ال  لاقف : دعس  نب  هللادبع  کلذ  غلبف  رماع  نب  هللادبع  صاعلا و  نب  دیعس  لمعتسا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و 
عنص ام  سانلا  يار  امل  لاق : هنا  راسی  نمحرلادبع  نع  هدانساب  يور  .بیعلا و  دشا  نامثع  اباع  و  لاق : نا  یلا  نیملسملا - نم  دحا  هیف 

مکنا روغثلا : یف  اوقرفت  دق  اوناک  مهنم و  قافالاب  نم  یلا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  هنیدملاب  نم  بتک  نامثع 
نم دـسفا  دـق  دـمحم  نید  ناف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نید  نوبلطت  لج  زع و  هللا  لیبس  یف  اودـهاجت  نا  متجرخ  امنا 
یلع نینموملاریما  حـصن   ) .هولتق یتح  قفا  لک  نم  اولبقاف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نید  اومیقاف  اوملهف  كرت  مکفلخ و 

باحصا بتک  - 34 هنـس - تناک  امل  لاق : هیبا  نع  هثدح  دمحم  نب  هللادـبع  نا  معز  هناف  يدـقاولا  اما  و  لاق : نامثع ) مالـسلا ) هیلع  )
یلع سانلا  رثک  داهجلا و  اندـنعف  داهجلا  نودـیرت  متنک  ناـف  اومدـقا  نا  ضعب  یلا  مهـضعب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

یهنی و دحا  مهیف  سیل  نوعمسی  نوری و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا  دحا و  نم  لین  ام  حبقا  هنم  اولان  نامثع و 
بلاطیبا نب  یلع  اوملک  سانلا و  عمتجاف  تباث  نب  ناسح  کلام و  نم  بعک  يدعاسلا و  دیـسا  وبا  تباث و  نب  دـیز  ریفن  الا  بذـی  ال 

هلهجت و ال ائیـش  فرعا  ام  کل و  لوقا  ام  يردا  ام  هللا  کیف و  ینوملک  دـق  یئارو و  سانلا  لاقف : نامثع  یلع  لخدـف  مالـسلا ) هیلع  )
رماب انـصصخ  ام  هکغلبنف و  یـشب ء  انولخ  هنع و ال  كربخنف  یـش ء  یلا  كانقبـس  اـم  ملعن  اـم  ملعتل  کـنا  هفرعت  ـال  رما  یلع  کـلدا 
قحلا لمعب  یلواب  هفاحق  یبا  یبا  ام  هرهص و  تلن  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تبحص  تعمس و  تیار و  دق  کنود و 

تلن دقل  امحر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  برقا  کنا  و  کنم ، ریخلا  نم  یـشب ء  یلواب  باطخلا  نبا  کنم و ال 
نم رصبت  ام  هللا  کناف و  کسفن  یف  هللا  هللااف  یش ء  یلا  كاقبـس  الانی و ال  مل  ام  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رهـص  نم 

لداع ماما  هللا  دـنع  هللا  دابع  لضفا  نا  نامثع  ای  ملعت  همئاقل  نیدـلا  مـالعا  نا  نیب و  حـضاول  قیرطلا  نا  لـهج و  نم  ملعت  ـال  یمع و 
مالعا و اهل  همئاقل  عدبلا  نا  مالعا و  اهل  همئاقل  ننسلا  نا  نیبل و  الک  نا  هللا  وف  هکورتم  هعدب  تاما  همولعم و  هنس  ماقاف  يده  يده و 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  ینا  هکورتم و  هعدب  ایحا  همولعم و  هنـس  تاماف  هب  لض  لض و  رئاج  ماما  هللا  دنع  سانلا  رـش  نا 

یحرلا رودت  امک  منهج  یف  رودـیف  منهج  یف  یقلیف  رذاع  ریـصن و ال  هعم  سیل  رئاجلا و  مامالاب  همایقلا  موی  یتوی  لوقی : ملـس ) هلآ و 
هذه ماما  نوکت  نا  كرذحا  میلا و  دـیدش  هباذـع  ناف  هتامقن  هتاوطـس و  كرذـحا  هللا و  كرذـحا  ینا  منهج و  هرمغ  یف  مطتری  مث 
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الف اعیش  اهکرتی  اهیلع و  اهروما  سبلت  همایقلا و  موی  یلا  لاتقلا  لتقلا و  اهیلع  حتفیف  ماما  همالا  هذه  یف  لتقی  لاقی : هناف  لوتقملا  همالا 
ول هللا  اما و  تلق  يذـلا  نلوقیل  تملع  هللا  دـق و  نامثع : لاقف  .اجرم  اهیف  نوجرمی  اجوم و  اهیف  نوجومی  لـطابل  اولعل  قحلا  نورـصبی 

تیلو اعئاض و  تیوآ  هلخ و  تددس  امحر و  تلـصو  نا  ارکنم  تئج  کیلع و ال  تبع  کتملـسا و ال  کتقنع و ال  ام  یناکم  تنک 
: لاق هالو ؟ رمع  نا  ملعتف  لاق : معن ، لاق : كانه ؟ سیل  هبعـش  نب  هریغملا  نا  ملعت  له  یلع  ای  هللا  كدشنا  یلوی ، رمع  ناک  نمب  اهیبش 

نم لک  ناک  باطخلا  نب  رمع  نا  كربخاس  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  هتبارق ؟ همحر و  یف  رماع  نبا  تیلو  نا  ینومولت  ملف  لاق : ملعن ،
لاق .کئابرقا  یلع  تقفر  تفعـض و  لعفت  ـال  تنا  هیاـغلا و  یـصقا  هب  غلب  مث  هبلج  فرح  هنع  هغلب  نا  هخامـص  یلع  اـطی  اـمناف  یلو 
ملعت له  نامثع : لاق  .مهریغ  یف  لضفلا  نکلو  هبیرقل  ینم  مهمحر  نا  يرمعل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  اضیا ، كوابرقا  مه  ناـمثع :

نم رمع  نم  فوخا  ناک  هیواعم  نا  ملعت  له  هللا  كدـشنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هتیلو .؟ دـقف  اهلک  هتفالخ  هیواـعم  یلو  رمع  نا 
نامثع رما  اذـه  سانلا  لوقیف  اهملعت  تنا  کنود و  رومالا  عطتقی  هیواعم  ناف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  معن ، لاق : هنم ؟ رمع  مالغ  افری 
بولق لامتساف  هربنملا  یلع  سلجف  هرثا  یلع  نامثع  جرخ  .هدنع و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  مث  .هیواعم  یلع  رییغت  کغلبیف و ال 
مکحلا نب  ناورم  ماق  همالک  نم  یهتنا  املف  هحداوق  هنعاطم و  یف  اولاق  امب  سانلا  نم  یکتشا  هلاعفا و  نم  رذتعا  لاق و  امب  هیلا  سانلا 

مکب تبنف  انـضارعا  مکل  انـشرف  رعاشلا : لاق  امک  متنا  هللا و  نحن و  فیـسلا  مکنیب  اننیب و  هللا  انمکح و  متئـش  نا  سانلل : ابطاخم  لاقف 
!؟ قطنت الا  کیلا  مدقتا  ملا  اذـه  یف  کقطنم  ام  یباحـصا  ینعد و  تکـس  تکـسا ال  نامثع : لاقف  يرثلا  نمد  یف  نونبت  مکـسراعم 

دیفملا لجالا  خیـشلا  ناـمثع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  حـصن  نم  يربطلا  هاور  اـمب  یتا  لوقا : .ناـمثع  لزن  ناورم و  تکـسف 
- مالکلا وه  جـهنلا و  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  فیرـشلا  هلقن  اذـک  و  فجنلا - عبط  ص 84  اضیا - لمجلا  باتک  یف  هرـس  سدـق 

هومقن امم  هوکـش  هیلع و  سانلا  عمتجا  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  و  یـضرلا : لوقب  انونعم  بطخلا  باـب  نم  راـتخملا  نم  - 163
مهنیب کنیب و  ینورفستسا  دق  یئارو و  سانلا  نا  لاقف : هیلع  مالسلا ) هیلع   ) لخدف مهل  هباتعتسا  مهنع و  هتبطاخم  هولاس  نامثع و  یلع 

: لاق هنا  يربنعلا  دیز  نب  هللادبع  نع  هدانساب  يربطلا  يور  .ریـسی و  فالتخا  ثالثلا  خسنلا  نیب  خلا و  کل - لوقا  ام  يردا  ام  هللا  و و 
اولسراف هثادحاب  هربخی  هملکی و  الجر  هیلا  اوثعبی  نا  یلع  مهیار  عمتجاف  عنص  ام  نامثع و  لامعا  اورکاذتف  نیملسملا  نم  سان  عمتجا 

تبکر دـق  كودـجوف  کلامعا  یف  اورظنف  اوعمتجا  نیملـسملا  نم  اسان  نا  هل : لاقف  هیلع  لخدـف  هاتاف  یمیمتلا  هللادـبع  نبرماـع  هیلا 
یجی ء وه  مث  يراق ء  هنا  نومعزی  سانلا  ناف  اذـه  یلا  رظنا  نامثع : هل  لاـق  .اـهنع  عزنا  هیلا و  بتو  لـج  زع و  هللا  قتاـف  اـماظع  اروما 
یلب و رماع : لاق  هللا ، نیا  يردـت  ام  هللا  معن و  لاق : هللا ، نیا  يردـن  انا ال  رماع : لاق  .هللا  نیا  يردـی  اـم  هللا  وف  تارقحملا  یف  ینملکیف 

نب دیعس  یلا  حرـس و  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  یلا  نایفـس و  یبا  نب  هیواعم  یلا  نامثع  لسراف  .کل  داصرملاب  هللا  نا  يردال  ینا  هللا 
مهنع هغلب  ام  هیلا و  بلط  ام  هرما و  یف  مهرواشیل  مهعمجف  رماع  نب  هللادـبع  یلا  یمهـسلا و  لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  یلا  صاـعلا و 
متیار دق  ام  سانلا  عنص  دق  یتقث و  لها  یئاحـصن و  یئارزو و  مکنا  ءاحـصن و  ءارزو و  يرما ء  لکل  نا  مهل : لاق  هدنع  اوعمتجا  املف 

نب هللادـبع  هل  لاقف  .یلع  اوریـشا  مکیار و  اودـهتجاف  نوبحی  اـم  یلا  نوهرکی  اـم  عیمج  نع  عجرا  نا  یلاـمع و  لزعا  نا  یلا  اوبلط  و 
همه نوکی  الف  کل  اولذـی  یتح  يزاـغملا  یف  مهرمجت  نا  کـنع و  مهلغـشی  داـهجب  مهرماـت  نا  نینموملاریما  اـی  کـل  ییار  رماـع :

ای لاـق : کـیار ؟ اـم  هل : لاـقف  صاـعلا  نب  دیعـس  یلع  ناـمثع  لـبقا  مث  .هورف  لـمق  هتباد و  هربد  نم  هیف  وـه  اـم  هـسفن و  ـالا  مهدـحا 
لکل نا  لاق : وه ؟ ام  و  لاق : بصت ، ییارب  لمعا  فاخت و  يذلا  کنع  عطقا  ءادـلا و  کنع  مسحاف  انیار  دـیرت  تنک  نا  نینموملاریما 

: لاق کیار ؟ ام  لاقف : هیواعم  یلع  لبقا  مث  .هیف  ام  ول ال  يارلا  اذه  نا  نامثع : لاقف  رما ، مهل  عمتجی  اوقرفتی و ال  کلهت  یتم  هداق  موق 
ام هل : لاقف  صاعلا ، نب  ورمع  یلع  لبقا  مث  .مهبولق  کیلع  فطعت  لاملا  اذـه  نم  مهطعاف  عمط  لها  ساـنلا  نا  نینموملاریما  اـی  يرا 

ضما امزع و  مزتعاف  تیبا  ناف  لزتعت  نا  مزتعاف  تیبا  ناف  لدـتعت  نا  مزتعاف  نوهرکی  امب  سانلا  تبک  ردـق  کنا  يرا  لاـق : کـیار ؟
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نینموملاریما ای  هللا  ال و  ورمع : لاق  موقلا  قرفت  اذا  یتح  ارهد  هنع  تکـساف  کنم  دجلا  اذها  كورف  لمق  کلام  نامثع : لاقف  .امدـق 
وا اریخ  کیلا  دوقاف  یب  اوقثیف  یلوق  مهغلبی  نا  تدراف  انم  لجر  لک  لوق  سانلا  غلبیـس  نا  تملع  دق  نکلو  کلذ  نم  یلع  زعا  تنال 

یلع مزع  ثوعبلا و  یف  سانلا  ریمجتب  مهرما  مهلبق و  نم  یلع  قییـضتلاب  مهرما  مهلامعا و  یلع  هلامع  ناـمثع  درف  .ارـش  کـنع  عفدا 
هودرف و هوقلتف  حالـسلاب  هیلع  هفوکلا  لها  جرخف  هفوکلا  یلع  اریما  صاعلا  نب  دیعـس  در  و  هیلا ، اوجاتحی  هوعیطیل و  مهتایطعا  میرحت 

هنـس ناک  امل  ریـسلا : باحـصا  نم  امهریغ  يربطلا و  يدـقاولا و  دوعمـسلا و  لاق  .انفویـس  انلمح  ام  امکح  انیلع  یلی  هللا ال  ال و  اولاق :
و هرصبلا ، لها  نم  لجر  هام  یف  يدبعلا  هلبج  نب  میکح  لجر و  یتئام  یف  هفوکلا  نم  یعخنلا  ثرحلا  نب  کلام  راس  نیثالث  سمخ 

مهرما عامج  ناک  رکب و  یبا  نب  دمحم  مهیف  ءاول و  مهنم  لجر  لک  عم  هعبرا  سوور  اهل  هیولا  هعبرا  یلع  لجر  هامتس  رصم  لها  نم 
نبا نامحرلادـبع  یلا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا باحـصا  نم  ناـک  یعازخلا و  ءاـقرو  نب  لیدـب  نـب  ورمع  یلا  اـعیمج 
هللا هللااف  مهـسفناب  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  ملعاف  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلا : اوبتک  امیف  ناکف  یبیجتلا  سیدـع 

بضغن و هللا هللا  انا و  ملعا  ایندلا و  کل  غوست  الف  هرخالا  نم  کبیـصن  سنت  هرخآ و ال  اهعم  اهیلا  متتـساف  ایند  یلع  کناف  هللا  هللا  مث 
انتیضق کل و  انتلاقم  هذهف  هجلبم  هحلجم  هلالـض  وا  هحرـصم  هبوت  کنم  انیتات  یتح  انقتاوع  نع  انفویـس  عضن  نل  انا  یـضرن و  هللا  یف 

نوکـسمی هللااب ال  هل  نومـسقی  نوجتحی و  هبوتلا و  یلا  هنوعدی  نامثع  یلا  هنیدملا  لها  بتک  .مالـسلا و  کنم و  انریذـع  هللا  کیلا و 
دق ام  موقلا  عنـص  دـق  مهل : لاقف  هتیب  لها  هئاحـصن و  رواش  لتقلا  فاـخ  اـملف  .هللا  قح  نم  همزلی  اـم  مهیطعی  وا  هولتقی  یتح  ادـبا  هنع 

مهیـضری ام  مهیطعی  هنع و  مهدری  نا  هیلا  بلطیف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یلا  لـسری  نا  هیلع  اوراـشاف  جرخملا ؟ اـمف  مهتیار 
ناک ام  یلوالا  مهتمدق  یف  ینم  ناک  دـق  ادـهع و  یلمحم  یه  لیلعتلا و  اولبقی  نل  موقلا  نا  نامثع : لاقف  .دادـما  هیتای  یتح  مهلواطیل 

برقلا یلع  مهترثاکم  نم  لثما  يوقت  یتح  مهتبراقم  نینموملاریما  ای  مکحلا : نب  ناورم  لاقف  .هب  ءافولا  ینولاسی  کلذ  مهطعا  یتمف 
: لاق هئاج  املف  هاعدف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لسراف  .مهل  دهع  الف  کیلع  اوغب  مه  امناف  كولواط  ام  مهلواط  كولاس و  ام  مهطعاف 
زع و هللا  مهل  ناف  ینع  مهددراف  یلتق  یلع  مهنمآ  تسل  تملع و  دـق  ام  ینم  ناک  تیار و  دـق  ام  سانلا  نم  ناک  دـق  هنا  نسحاـبا  اـی 

هیلع  ) یلع هل  لاقف  .یمد  کفـس  کلذ  یف  ناک  نا  يریغ و  نم  یـسفن و  نم  قحلا  مهیطعا  نا  نوهرکی و  ام  لک  نم  مهبتعا  نا  لج 
یلوالا مهتمدق  یف  مهتیطعا  تنک  دق  یضرلاب و  الا  نوضری  اموق ال  يرال  ینا  کلتق و  یلا  مهنم  جوحا  کلدع  یلا  سانلا  مالـسلا :)

یناف یـش ء  نم  هرملا  هذـه  ینرغت  الف  کلذ  نم  یـشب ء  مهل  فت  مل  مث  کـنع  مهتددرف  اومقن  اـم  عیمج  نع  نعجرتل  هللا  نم  ادـهع 
متبلط امنا  مکنا  سانلا  اهیا  لاقف : سانلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخف  .مهل  نیفال  هللا  وف  مهطعاـف  معن ، لاـق : .قحلا  کـیلع  مهیطعم 
.هیلع اودکو  هنم و  اولبقاف  نوهرکت  ام  عیمج  نع  عجار  هریغ و  نم  هسفن و  نم  مکفـصنم  هنا  معز  دـق  نامثع  نا  هومتیطعا  دـقف  قحلا 

هیلع لخد  مث  .مکل  کلد  مالـسلا :) هیلع   ) یلع مهل  لاقف  .لعف  نود  لوقب  یـضرن  ام  هللا  اناف و  انل  هنم  قثوتـساف  انلبق  دـق  ساـنلا : لاـق 
یلع هل  لاق  .دحاو  موی  یف  اوهرک  ام  در  یلع  ردـقا  یناف ال  هلهم  هیف  یل  نوکی  الجا  مهنیب  ینیب و  برـضا  نامثع : لاقف  ربخلا  هربخاف 
لاق .مایا  هثالث  هنیدملاب  امیف  ینلجا  نکلو  معن ، لاق : .كرما  لوصو  هلجاف  باغ  ام  هیف و  لجا  الف  هنیدملاب  رـضح  ام  مالـسلا :) هیلع  )

هملظم لک  دری  نا  یلع  اثالث  هیف  هلجا  اباتک  نامثع  نیب  مهنیب و  بتک  کلذب و  مهربخاف  سانلا  یلا  جرخف  معن ، مالـسلا :) هیلع   ) یلع
نم اسان  هیلع  دهـشا  قاثیم و  دـهع و  نم  هقلخ  نم  دـحا  یلع  هللا  ذـخا  ام  مظعا  باتکلا  یف  هیلع  ذـخا  مث  .هوهرک  لماع  لک  لزعی  و 

لاتقلل و بهاتی  نامثع  لعجف  .هسفن  نم  مهاطعا  اـمب  مهل  یفی  نا  یلا  اوعجر  هنع و  نوملـسملا  فکف  .راـصنالا  نیرجاـهملا و  هوجو 
هوهرک و امم  ائیـش  ریغی  مل  هلاح و  یلع  وه  هثالثلا و  مایالا  تضمف  سمحلا  قیقر  نم  امیظع  ادنج  ذختا  ناک  دـق  حالـسلاب و  دعتـسی 
اوئاج و رـصم  لها  نا  املف  هلتق ) یف  حرـس  یبا  نبال  اباتک  ( ) هلاسرا رـصم و  یلع  رکب  یبا  نب  دـمحم  ناـمثع  هیلوت   ) .ـالماع لزعی  مل 
ام هالـصلا  تیقاوم  یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  یلا  اوکـشو  دجـسملا  اولزنف  مهلماع  حرـس  یبا  نبا  اوکش 
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هللا لوسر  باحـصا  کیلا  مدقت  دق  هل : تلاقف  نامثع  یلا  هشئاع  تلـسرا  دـیدش و  مالکب  مکلتف  هحلط  ماقف  حرـس  یبا  نبا  مهب  عنص 
ناکم الجر  کنولاسی  امنا  هل : لاقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیلع  لخد  اذک  لجرلا و  اذه  لزع  كولاس  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

: اولاقف .مهیلع  هیلوا  الجر  اوراتخا  لاقف : .هنم  مهفـصناف  قح  هیلع  مهل  بجو  ناف  مهنیب  ضقا  هنع و  هلزعاف  امد  هلبق  اوعدا  دـق  لجر و 
حرس و یبا  نبا  نیب  امیف  نورظنی  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  ددع  هعم  جرخ  هالو و  هدهع و  نامثع  بتکف  رکب  یبا  نب  دمحم  لمعتسا 

مالغب مه  اذا  سمخب  فورعملا  عضوملا  یف  هنیدملا  نم  لایل  ثالث  هریـسم  یلع  اوناک  اذا  یتح  هعم  نم  دـمحم و  جرخف  .رـصم  لها 
نم لبقم  وه  مهئیـسی و  مهقرافی و  مث  مهیلا  عجری  مث  مهقراـفی  مث  مهل  ضرعتی  براـه  وا  بلاـط  هناـک  ریعبلا  طـبخی  ریعب  یلع  دوسا 

کل نا  کناش  ام  کتـصق و  ام  رکب : یبا  نب  دمحم  باحـصا  هل  لاقف  نامثع  لمج  یلع  نامثع  مالغ  شرو  وه  اذاف  هلوماتف  هنیدملا ،
دمحم ربخاف  .دیرا  اذه  سیل  لاق : انعم ، رـصم  لماع  اذه  لجر : هل  لاقف  .رـصم  لماع  یلا  ینهجو  نینموملاریما  مالغ  انا  لاقف : ارمال ؟

یتح نامثع  مالغ  انا  لوقی : هرم  و  ناورم ، مالغ  انا  لوقی : هرم  لبقاف  تنا ؟ نم  مالغ  هل : لاقف  هیلا  هب  ءاجف  الجر  هبلط  یف  ثعبف  هرماـب 
: لاق باتک ؟ کعم  اما  لاق : .هلاسرب  لاق : اذامب ؟ لاق : رـصم ، لماع  یلا  لاق : کلـسرا ؟ نم  یلا  دمحم : هل  لاقف  نامثعل  هنا  لجر  هفرع 

اهیف اذاف  هتوادا  اوقـشف  جرخی  ملف  جرخیل  هوکرحف  لقلقتی  یـش ء  اهیف  تسبی  دـق  هوادا  هعم  تناک  اباتک و  هعم  اودـجی  ملف  هوشتفف  ال ،
باتکلا کف  مث  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نم  هعم  ناـک  نم  دـمحم  عمجف  .رـصم  لـماع  حرـس  یبا  نب  هللادـبع  یلا  ناـمثع  نم  باـتک 

نم مهلجرا  مهیدـیا و  عـطقی  وا  مهلتقی  وا  مهبلـصی  نا  نـالف  نـالف و  رکب و  یبا  نب  دـمحم  كاـتا  اذا  هیف : اذاـف  هارقف  مهنم  رـضحمب 
دمحم متخ  هنیدـملا و  یلا  اوعجر  هنم و  اوـعزف  باـتکلا  اوار  اـملف  .ییار  کـیتای  یتـح  کـلمع  یلع  رق  مهباـتک و  لـطبا  فـالخ و 

ادعس ریبزلا و  هحلط و  و  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع اوعمجف  هنیدملا  اومدق  مث  مهنم  لجر  یلا  هعفد  هعم و  اوناک  نیذلا  رفنلا  متاوخب  باتکلا 
مهارقا مالغلا و  هصقب  مهربخا  مهنم و  رـضحمب  باتکلا  اوکف  مث  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  ناـک  نم  و 

مهلزانمب و اوقحلف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  ماق  و  نامثع ، یلع  قنحالا  هنیدـملا  لها  نم  دـحا  قبی  ملف  باتکلا 
رفعج یبا  خـیرات  یف  .رکب و  یبا  نب  دـمحم  هیلع  بلجا  هعم و  ناک  نم  جورخلا و  ءاملا و  هوعنم  هب و  اوطاحا  نامثع و  ساـنلا  رـصح 

همد لحا  دق  هللا  نا  اذک و  اذکب و  انیف  بتک  هنا  نامثع  هللا  ودع  یلا  رت  ملا  اولاقف : مالـسلا ) هیلع   ) ایلع اوتا  هنیدملا  اومدـق  امل  يربطلا :
مث ضعب  یلا  مهـضعب  رظنف  طق  اباتک  مکیلا  تبتک  ام  هللا  و  لاقف : انیلا ؟ تبتک  ملف  اولاق : نا  یلا  مکعم  موقا  هللا ال  و  لاق : هیلا  اـنعم  مق 
یتح اوقلطنا  مهنا  مث  هیرق  یلا  هنیدملا  نم  جرخف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قلطناف  نوبـضغت ؟ اذـهل  وا  نولتاقت  اذـهلا  ضعبل : مهـضعب  لاق 
هللااب ینیمی  وا  نیملـسملا  نم  نیلجر  یلع  اومیقت  نا  ناتنثا  امه  امنا  نامثع : لاقف  .اذـک  اذـکب و  انیف  تبتک  اولاقف : ناـمثع  یلع  اولخد 
یلع متاخلا  شقنی  دـق  لجرلا و  ناسل  یلع  بتکی  باـتکلا  نا  نوملعت  دـق  تملع و  ـال  تللما و  ـال  تبتک و  اـم  وه  ـالا  هلاـال  يذـلا 
ملا نامثع  یلا  اولـسرا  هنیدملا  اومدق  امل  اضیا  هیف  .هورـصاحف و  قاثیملا  دـهعلا و  تضقن  کمد و  هللا  لحا  هللا  دـقف و  اولاقف : .متاخلا 

انا یلب  لاق : هقاثیم ؟ هللا و  دـهع  کلذ  یلع  انتیطعا  کنم و  انهرک  امع  عجار  کثادـحا و  نم  بئات  کنا  تمعز  کنا  یلع  کقرافن 
یلع

: اولاق .نولوقت  امب  ملع  یل  تلعف و ال  ام  لاق : کلماع ؟ یلا  هب  تبتک  کلوسر و  عم  اندـجو  يذـلا  باـتکلا  اذـه  اـمف  اولاـق : .کـلذ 
.هیلع شقتناف  متاخلا  اما  و  طخلا ، طخلا  هبشی  دق  و  قورـسمف ، لمجلا  اما  لاق : کمتاخ  هیلع  کبتاک  باتک  کلمج و  یلع  كدیرب 
ددرا انلاوما و  انئامد و  یلع  مهتی  نم ال  انیلع  لمعتـسا  قاسفلا و  کلامع  انع  لزعا  كانمهتا  دـق  انک  نا  کیلع و  لجعن  اناف ال  اولاق :

نلعفتل هللا  و  اولاق : .مکرما  اذا  رمالا  متهرک  نم  لزعا  متیوه و  نم  لمعتسا  تنک  نا  یـش ء  یف  اذا  ینارا  ام  نامثع : لاق  انملاظم  انیلع 
لها راصح   ) .نیعبرا هورصحف  هللا  هینلبرس  الابرـس  علخال  نکا  مل  لاق : مهیلع و  نامثع  یباف  عدوا ، کسفنل  رظناف  نلتقتل  وا  نلزعتل  وا 
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رت ملا  اولاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  اولبقا  رصم  لها  نا  اورکذ  يرونیدلل : هسایسلا  همامالا و  یف  و  نامثع ) مهریغ  هفوکلا و  رـصم و 
لاق انیلا ؟ تبتک  ملف  اولاق : مکعم  موقا  هللا ال  ال و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  همد ، هللا  لحا  دـقف  هیلا  انعم  مق  اـنیف ؟ بتک  اذاـم  هللا  ودـع 

لجر و فلا  یف  هفوکلا  نم  یعخنلا  رتشالا  لبقا  مث  .ضعب  یلا  مهـضعب  رظنف  طق  اباتک  مکیلا  تبتک  ام  هللا  ـال و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
نیقیرفلا ضرحی  هحلط  اراهن و  الیل و  نامثع  بابب  رـصم  لها  هفوکلا و  لها  ماقاف  لجر  هاـمعبرا  یف  رـصم  نم  هفیذـح  یبا  نبا  لـبقا 

لخدی نا  ءاملا  هوعنماف  بارشلا  ماعطلا و  هیلا  لخدی  وه  هومترصح و  ام  یلابی  نامثع ال  نا  مهل : لاق  هحلط  نا  مث  نامثع  یلع  اعیمج 
لجا لاق : کبتاک ، باتک  باتکلاف  اولاـق : لـعتفم  اذـه  لاـق  باـتکلا و  بتک  نوکی  نا  ناـمثع  رکنا  اـمل  يربطلا : خـیرات  یف  .هیلع و 

لمجلاـف اولاـق  ینذا ، ریغب  جرخ  هنکلو  لـجا  لاـق : .کـمالغ  باـتکلا  هعم  اندـجو  يذـلا  لوسرلا  ناـف  اولاـق : يرما ، ریغب  هبتک  هنکلو 
نم هب  ترما  امل  علخلا  تققحتسا  دقف  ابذاک  تنک  ناف  بذاک  وا  قداص  الا  تنا  ام  اولاق : یملع ، ریغب  ذخا  هنکلو  لجا  لاق : .کلمج 

كرتن نا  انل  یغبنی  هنال ال  کتناطب  ثبخ  کتلفغ و  کفعـضل و  علخت  نا  تققحتـسا  دقف  اقداص  تنک  نا  اهقح و  ریغب  انئامد  کفس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  نم  الاجر  تبرض  کنا  هل : اولاق  .هتلفغ و  هفعـضل و  هنود  رمالا  اذه  لثم  عطتقی  نم  انباقر  یلع 
هل تنا  هتبرـض و  نم  کسفن  نم  دـقاف  کلامعا  نم  نورکنتـسی  نم  دـنع  قحلا  هعجارمب  کنورمای  کنوظعی و  نیح  مهریغ  و  ملس )
دق کنا  اولاق : .یـسفن  یلع  یتا  ءاطخب  هتبـصا  نم  لک  تدـقا  ول  ینال  یـسفن  نم  دـیقا  ـالف  بیـصی  یطخی ء و  ماـمالا  لاـقف : .ملاـظ 

هبوتلا و انتیطعاف  کیلع  انمدـق  مث  اهلثم  یلا  اهیلا و  تدـع  مث  هبوتلا  تیطعا  اهیف  تملک  اذاف  علخلا  اـهب  تققحتـساف  اـماظع  تثدـحا 
انعجرف هرما  یف  لخدا  ال  لاق : کنم و  اربتف  هترفخاف  رما  نم  ثدح  ام  انل  نمـض  هملـسم و  نب  دمحم  کیفانم  قحلا و ال  یلا  عوجرلا 

انیف هرمات  انیلع  کلماع  یلا  کنم  باتک  انقحلف  کیلع  لج  زع و  هللااب  رهظتـسن  کیلا  راذـعالا  یـصقا  غلبن  کتجح و  عطقنل  هرم  لوا 
دقف کمتاخ  هیلع  کباتک و  طخب  کـلمج و  یلع  کـمالغ و  عم  وه  کـملع و  ریغب  بتک  هنا  تمعز  بلـصلا و  عطقلا و  لـتقلاب و 

طـسبتلاب رمالل  هبوقعلا  مسقلا و  یف  هرثالا  مکحلا و  یف  روجلا  نم  کلذ  لبق  کنم  انولب  ام  عم  هحیبقلا  همهتلا  کلذـب  کـیلع  تعقو 
نم کب  لدبتـسن  کعلخن و  یتح  عجرن  نا  انل  ناک  اـم  کـنع و  اـنعجر  دـقل  هئیطخلا و  یلا  عوجرلا  مث  هبوتلل  راـهظالا  ساـنلا و  نم 

انتفالخ ددراف  کیلع  عقو  ام  همهتلا  نم  هیلع  عقی  مل  کنم و  انبرج  ام  لثم  ثدحی  مل  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا 
مل مکناف  دعب  اما  لاق : .معن  اولاق : نودیرت ؟ ام  عیمج  نم  متغرف  نامثع : لاقف  .انم  کل  ملسا  کنم و  انل  ملسا  کلذ  ناف  انرما  لزتعا  و 

یشل دوعا  عزنا و ال  بوتا و  ینکلو  هللا  هینصمق  اصیمق  عزنا  الف  کسفن  علخت  مکلوق  اما  ءاضقلا  یف  اوفـصنت  مل  قطنملا و  یف  اولدعت 
هنم تبث  مث  هتثدحا  ثدح  لوا  ناک  ول  اذه  نا  اولاق : .هنم  فئاخلا  هللا  یلا  ریقفلا  هللا  یناف و  نوملسملا  هباع  ء 

دقل تملع و  دـق  ام  اذـه  لبق  ثادـحالا  نم  کنم  ناک  دـق  هنکلو  کنع ، فرـصنن  نا  کنم و  لـبقن  نا  اـنیلع  ناـکل  هیلع  مقت  مل  و 
لبقن فیک  کمالغ و  عم  کباتک  یف  اندـجو  امب  هب  تللتعا  نم  ـال  اـنیف و  بتکت  نا  یـشخن  اـم  یلوـالا و  هرملا  یف  کـنع  انفرـصنا 

ناف کب  لدبتـسن  کلزعن و  یتح  نیفرـصنم  انـسلف  هیلع  تدـع  الا  بنذ  نم  هبوتلا  کسفن  نم  یطعت  نا ال  کنم  انولب  دـق  کتبوت و 
قحلت وا  کلتقنف  کیلا  صلخن  یتح  مهانلتاق  لاتقب  کنود  کـیلا  عاـقطنالا  لـها  کـمحر و  يوذ  کـموق و  نم  کـعم  نم  لاـح 

و لاقف : مهدری  نا  هملکف  هملـسم  نب  دـمحم  یلا  نامثع  لسرا  و  برحلاب ، هونذآ  نامثع و  نع  اوفرـصنا  مث  لاق : نا  یلا  .هللااب  انحاورا 
کنم و سانلا  هعمـسی  امالک  ملکت  هل : لاقف  نییرـصملا  فارـصنا  دـعب  ءاج  ایلع  نا  يربطلا : لاـق  .نیترم  هنـس  یف  هللا  بذـکا  ـال  هللا 

نم نومدقی  نیرخآ  ابکر  نمآ  الف  کیلع  تضخمت  دق  دالبلا  ناف  هبانالا  عوزنلا و  نم  کبلق  یف  ام  یلع  هللا  دهـشی  هیلع و  نودهـشی 
یلع ای  لوقتف  هرـصبلا  نم  نورخآ  بکر  مدـقی  ارذـع و  عمـسا  ـال  مهیلا و  بکرا  نا  ردـقا  ـال  مهیلا و  بکرا  یلع  اـی  لوقتف  هفوکلا 
عزن یتلا  هبطخلا  بطخف  نامثع  جرخف  .کقحب  تففختـسا ظ )  ) تققحتـسا کمحر و  تعطق  دـق  ینتیار  لعفا  مل  ناـف  مهیلا  بکرا 
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مکنم باع  نم  باع  ام  هللا  وف  سانلا  اهیا  دعب  اما  لاق : مث  هلها  وه  امب  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  ماقف  هبوتلا  هسفن  نم  سانلا  یطعا  اهیف و 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  دقل  يدـشر و  نع  لض  ینتبذـک و  یـسفن و  ینتننم  ینکلو  هفرعا  ابا  الا و  ائیـش  تئج  ام  هلهجا و  ائیش 
لوا اناف  قیرطلا  نم  دـعبا  ناک  روجلا  یف  يدامت  نم  نا  هکلهلا  یف  يدامتی  بتیلف و ال  اـطخا  نم  بتیلف و  لز  نم  لوقی : هلآ ) هیلع و 
ادبع قحلا  یندر  نئل  هللا  وف  مهیار  ینوریلف  مکفارشا  ینتایلف  تلزن  اذاف  بات  عزن و  یلثمف  هیلا  بوتا  تلعف و  امم  هللا  رفغتسا  ظعتا  نم 

نزجعی الف  هیلا  الا  بهذم  هللا  نع  ام  رکـش و  قتع  نا  ربص و  کلم  نا  قوقرملاک  ننوک  دبعلا و ال  لذ  نلذ  دـبعلا و ال  هنـسب  ننتـسال 
مل هیما و  ینب  نم  ارفن  ادیعـس و  ناورم و  هلزنم  یف  دـجو  نامثع  لزن  املف  .یلامـش  ینعباتتل  ینیمی  تبا  یلا  وندـی  نا  مکراـیخ  مکنع 
لب ال  هیبلکلا : نامثع  هارما  هصفارفلا  هنبا  هلئان  تلاقف  تمصا ؟ ما  ملکتا  نینموملاریما  ای  ناورم : لاق  سلج  املف  هبطخلا  اودهش  اونوکی 
دقل هللا  وف  كاذ  تنا و  ام  لاقف : ناورم  اهیلع  لبقاف  اهنع ، عزنی  نا  هل  یغبنی  هلاقم ال  لاق  دـق  هنا  هومتوم  هولتاق و  هللا  مهناـف و  تمـصا 

كابا ال نا  هیلع و  بذـکت  بئاـغ  وه  یبا و  نع  ربخت  ءاـبالا  رکذ  نع  ناورم  اـی  ـالهم  هل : تلاـقف  اـضوتی ، نسحی  اـم  كوبا و  تاـم 
نع عفدی  نا  عیطتسی 

ما ملکتا  نینموملاریما  ای  لاق : مث  ناورم  ناهنع  ضرغاف  هیلع ، بذـکا  نل  ام  هنع  کـتربخا  همغ  هلاـنی  هنا  همع و  هنا  ـال  ول  هللا  اـما و  ه 
یضر نم  لوا  تنکف  عینم  عنتمم  تنا  تناک و  هذه  کتلاقم  نا  تدد  ول  هللا  یما و  تنا و  یباب  ناورم : لاقف  .ملکت  لب  لاق : تمـصا 

هللا لیلذـلا و  هلیلذـلا  هطخلا  یطعا  نیح  یبزلا و  لـیبسلا  فلخ  نییبطلا و  مازحلا  غلب  نیح  تلق  اـم  تلق  کـنکلو  اـهیلع  ناـعا  اـهب و 
عمتجا دـق  هئیطخلاب و  برقت  مل  هبوتلاب و  تبرقت  تئـش  نا  کنا  اهیلع و  فوخت  هبوت  نم  لمجا  اهنم  هللا  رفغتـست  هئیطخ  یلع  هماـقال 

بابلا و یلا  ناورم  جرخف  .مهملکا  نا  ییحتـسا  یناف  مهملکف  مهیلا  جرخاف  نامثع : لاقف  .سانلا  نم  لابجلا  لـثم  باـبلا  یلع  کـیلا 
الا هبحاص  نذاب  ذـخآ  ناسنا  لک  هوجولا  تهاش  بهنل  متئج  دـق  مکناک  متعمتجا ؟ دـق  مکناش  ام  لاقف : اضعب  مهـضعب  بکری  سانلا 
بغ اودمحت  مکرـسی و ال  رما ال  انم  مکیلع  نرمیل  انومتمر  نئل  هللا  اما و  انع  اوجرخا  انیدیا ؟ نم  انکلم  اوعزنت  نا  نودیورت  دـیرا  نم 

هربخاف ع )  ) ایلع یتا  یتح  مهـضعب  جرخ  سانلا و  عجرف  .انیدـیا  یف  ام  یلع  نیبولغم  نحن  اـم  هللا  اـناف و  مکلزاـنم  یلا  اوعجرا  مکیار 
کنید نع  کفرحتب  الا  کنم  یضر  ناورم و ال  نم  تیضر  اما  لاقف : نامثع  یلع  لخد  یتح  ابضغم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ءاجف  ربخلا 

و

مث ال كدرویـس  هار  ینا ال  هللا  میا  هسفن و  هنید و ال  یف  يار  يذـب  ناورم  ام  هللا  هب و  راسی  ثیح  داقی  هنیعظلا  لمج  لثم  کلقع  نع 
هیلع تلخد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  املف  .كرما  یلع  تبلغ  کفرـش و  تلهذا  کتبتاعمل  اذه  یماقم  دعب  ذئاعب  انا  ام  كردصی و 

: نامثع لاق  .ءاش  ثیح  كدوقی  ناورم  تعطا  دق  كدواعی و  سیل  هنا  کل و  یلع  لوق  تعمـس  دـق  تلاقف : هئارما  هصفارفلا  هنبا  هلئان 
هل سیل  ناورم  کلتق و  ناورم  تعطا  یتم  کناف  کلبق  نم  کیبحاص  هنـس  عبتت  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  یقتت  تلاق : عنـصا ؟ امف 

کنم هبارق  هل  ناف  هحلصتساف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لسراف  ناورم  ناکمل  سانلا  ککرت  امنا  هبحم و  هبیه و ال  ردق و ال  سانلا  دنع 
هیف هلئان  هلاقم  ناورم  غلبف  .دئاعب  تسل  ینا  هل  هتملعا  دق  لاق : هیتای و  نا  یباف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  نامثع  لسراف  یـصعی ، وه ال  و 

فرحب اهنرکذـت  ال  نامثع : لاقف  هصفارفلا ، تنب  نا  لاقف : ملکت ، لاقف : تکـسا ؟ وا  ملکتا  لاقف : هیدـی  نیب  سلجف  ناـمثع  یلا  ءاـجف 
یلا بتک  سانلا  نم  هیلع  ثعبنا  دق  ام  هب و  لزن  دق  ام  نامثع  يار  املف  .ناورم  فکف  کنم  یل  حصنا  هللا  یهف و  کهجو  کل  يوسا 

هعیبلا اوثکن  هعاطلا و  اوفلخا  اورفک و  دـق  هنیدـملا  لها  ناـف  دـعب  اـما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ماـشلاب : وه  نایفـس و  یبا  نبا  هیواـعم 
ناک نا  ماشلا : لها  یلا  زرک و  نب  دسا  نب  دـیزی  یلا  بتک  مث  لولذ ، بعـص و  لک  یلع  ماشلا  لها  هلتاقم  نم  کلبق  نم  یلا  ثعباف 
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عنم امل  نامثع  نا  هسایـسلا : همامالا و  یف  هحلط ) رـصقلا  یلعا  نم  نامثع  هبطاخم   ) .یلجاعم موقلا  ناف  لجعلا  لجعلاف  ثایغ  مکدـنع 
يدوهیلا ال نالفل  تناک  .هموررئب  نا  ملعت  اما  هحلط  ای  لاقف : هاتاف  هحلط ؟ نیا  يدان  مث  هالعا  یف  يوتـسا  رـصقلا و  یلع  دعـص  ءاملا 
؟ مهیلع رثاتسا  مل  نیملـسملا ، نم  لجر  ءاشرک  اهیف  یئاشر  تلعجف  افلا  نیعبراب  اهتیرتشاف  نمثب  الا  هرطق  اهنم  سانلا  نم  ادحا  یقـسی 

نا ملعت : لهف  لاق : .تریغ  تلدـب و  کنال  لاق : کلذ .؟ مل  يریغ ؟ مویلا  اـهنم  برـشی  نا  عنمی  ادـحا  نا  ملعت  لـهف  لاـق : معن ، لاـق :
.معن هحلط : لاق  .دجسملا  یف  هتلخدا  افلا و  نیرشعب  هتیرتشاف  هنجلا ، هب  هلف  دجـسملا  یف  هداز  تیبلا و  اذه  يرتشا  نم  لاق : هللا  لوسر 
يور هحلط ) یف  نامثع  مالک   ) .تلدب تریغ و  کنال  لاق : مل ؟ لاق : .ال  لاق : يریغ ؟ هالـصلا  نم  هیف  عنمی  ادحا  مویلا  ملعت  لهف  لاق :

: لاقف هعاس ، هدنع  تثدحتف  نامثع  تلخد  لاق : هعیبر  نبا  سابع  نب  هللادبع  نع  هدانساب  رصم 1357 ه - عبط  ص 411 ج 3  يربطلا -
: لوقی نم  مهنم  و  هب ، نورظتنت  ام  لوقی : نم  مهنم  امالک  انعمسف  نامثع  باب  یلع  نم  مالک  ینعمـساف  يدیب  ذخاف  لاعت  سابع  نبا  ای 

سیدع نبا  هئاجف  .اذوهاه  لیقف : سیدع ؟ نبا  نیا  لاقف  فقوف  هللادـیبع  نب  هحلط  رم  ذا  نافقاو  وه  انا و  انیبف  عجاری  نا  یـسع  اورظنا 
یل لاقف  لاق : هدـنع ، نم  جرخی  لجرلا و ال  اذـه  یلع  لخدـی  ادـحا  اوکرتت  ال  هباحـصال : لاقف  سیدـع  نبا  عجر  مث  یـشب ء  هاـجانف 
ینا هللا  مهبلا و  ءالوه و  یلع  لمح  هناـف  هللادـیبع  نب  هحلط  ینفکا  مهللا  ناـمثع : لاـق  مث  هللادـیبع : نب  هحلط  هب  رما  اـم  اذـه  ناـمثع :

: دـیفملل لمجلا  یف  نامثع ) یلع  ریبزلا  هحلط و  راکنا   ) .هل لحی  ام ال  ینم  کهتنا  هنا  همد  کفـسی  نا  وا  رفـص  اهنم  نوکی  نا  وجرال 
ذفنا ءاملا و  هوعنم  ادـیدش و  ارـصح  هورـصحف  کلذ  یلع  امهعم  سانلا  هراصح و  ریبزلا  هحلط و  یلوت  هسفن  علخی  نا  نامثع  یبا  امل 

دی یلع  ادـمتعم  ع )  ) جرخف نسحا ، حالـسلاب  توـملا  شطعلا و  نـم  ینـالتق  دـق  ریبزلا  هـحلط و  نا  لوـقی : مالـسلا ) هـیلع   ) یلع یلا 
هآر هاـملف  يدـنه  صیمق  هیلع  ـالبن و  يوسی  هراد  یف  سلاـج  وه  هللادـیبع و  نب  هحلط  یلع  لـخد  یتـح  يرهزلا  همزخم  نب  دوسملا 

کلذ نا  اشطع و  هومتکله  دـق  مکنا  یلا  لسرا  دـق  نامثع  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هل  لاـقف  هداـسولا ، یلع  هل  عسو  هب و  بحر  هحلط 
هیلع اولخدت  نا  بحا  انا  رـصم و  لها  دعب  ادـحا  هنع  درا  نا ال  یـسفن  یلع  تیلآ  دـق  تنک  نسحا و  حالـسلاب  لتقلا  نسحلاب و  سیل 

: هحلط لاقف  هیف ، مکیار  اورت  یتح  ءاملا 

ام عد  یندریف ، شیرق  نم  ادحا  ملکا  نا  نظا  تنک  ام  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  برـشی ، لکای و ال  هکرتن  انیع و ال  هنمعنن  هللا ال  ال و 
نبا ای  ملعتـس  لاق : ابـضغم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـقف  یـش ء  نم  کـلذ  یف  یلع  اـی  تنا  تنک  اـم  هحلط : لاـقف  هحلط ، اـی  هیف  تنک 
دیزی ینثدح  لاق : اضیا  یشرقلا  ریشب  نب  قاحسا  نب  هفیذحوبا  يور  و  لاق : .فرصنا  مث  ما ال ، یش ء  نم  کلذ  یف  نوکا  هیمرضحلا 
حمرلا هدـیب  مهدا و  سرف  یلع  وه  روصحم و  نامثع  هحلط و  یلا  رظنـال  ینا  هللا  و  لاـق : یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  نع  داـیز  یبا  نبا 

یلع هیما  ونب  دمع  نامثعب  راصحلا  دتـشا  امل  لاق : قاحـساوبا  يور  و  لاق : .عردلا  ءارو  ام  ضایب  یلا  رظنا  یناک  رادـلا و  لوح  لوجی 
راد یف  مهـسب  یمر  نم  لوا  وه  هللادـیبع و  نبا  هحلط  سرحلا  یلع  ناک  اـسرح و  هیلع  اولعجف  ساـنلا  فرع  هکم و  یلا  ـالیل  هجارخا 
امم انومعطا  ءاملا و  نم  هبرـش  انوقـسا  سانلا  اهیا  يدانف : شطعلا  نم  امظ  راصحلا و  هب  دتـشا  دـق  نامثع و  علطا  و  لاق : لاق : .ناـمثع 
نع تباث  نب  بیبح  نع  شمعالا  نع  یـشرقلا  هقیذـحوبا  يور  و  لاق : .هقوذـت  هللا ال  لثعن ال و  ای  ماوعلا  نب  ریبزلا  هادانف  هللا ، مکقزر 

رظنف ءاملا  نیب  رادلا و  لها  نیب  لیح  دق  هللادبع  ابا  ای  هل : تلقف  تیزلا  راجحا  دنع  وه  ریبزلا و  تیتا  لاق : ینامحلا  دیزی  نب  هبلغت 

ثیداحالا هذهف  ( 54 ءابس : ( ) بیرم کش  یف  اوناک  مهنا  لیق  نم  مهعایشاب  لعف  امک  نوهتشی  ام  نیب  مهنیب و  لیح  و  : ) لاق مهوحن و 
- خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  يور  نامثع ) یلع  بیلاتلا  ضیرحتلا و  دیدش  صاعلا  نب  ورمع  ناک   ) .ینعملا اذه  یف  هریثک  هلمج  نم 

رخاوا یف  اموی  نامثع  بطخ  دـقل  هب و  يرغی  نامثع و  یلع  ضرحی  نمم  ناک  صاعلا  نب  ورمع  نا  رصم 1357 - عبط  ص 395 ج 3 
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کنا نامثع و  هادانف  بتن  هللا  یلا  بتف  کعم  اهانبکر  ریباهن و  تبکر  دـق  کناف  نامثع  ای  هللا  قتا  صاعلا  نب  ورمع  هب  حاصف  هتفـالخ 
کلذ و لثم  يرخا  نم  يدون  هللا و  یلا  بت  يرخا  هیحان  نم  يدونف  لمعلا  نم  کتکرت  ذـنم  کتبج  هللا  تلمق و  هغبانلا  نبا  ای  اـنهه 

جرخ هلزنم و  عجر  کیلا و  بئات  لوا  ینا  مهللا  لاقف : هلبقلا  لبقتـسا  ادـم و  هیدـی  نامثع  عفرف  لاق : کـنع  ساـنلا  فکی  هبوتلا  رهظا 
نامثع یلع  هبیلات  لقن  اذـک  .هیلع و  هضرحاف  یعارلا  یقلـال  تنک  نا  هللا  و  لوقی : ناـکف  نیطـسلفب  هلزنم  لزن  یتح  صاـعلا  نب  ورمع 

جارخلا نع  هلزعف  نامثعل  الماع  رـصم  یلع  صاعلا  نب  ورمع  ناک  هنم : یف ص 392  .عجارف و  یف ص 392  لیوطتلا  لیصفتلا و  یلع 
هنیدملا صاعلا  نب  ورمع  مدق  املف  دعـس  نب  هللادـبعل  امهعمج  مث  جارخلا  یلع  دعـس  نب  هللادـبع  لمعتـسا  هالـصلا و  یلع  هلمعتـسا  و 
لمعلاب كدـهع  امنا  کتبج  نابرج  لمق  ام  عرـسا  ام  هغبانلا  نبا  ای  لاقف : هب  ایلاخ  نامثع  اـموی  هیلا  لـسراف  ناـمثع  یلع  نعطی  لـعج 

سانلا و لوقی  امم  اریثک  نا  ورمع : لاقف  کلذ  تلعف  ام  هلکا  ول ال  هللا  رخاب و  ینع  بهذـت  هجوب و  ینیتاـت  و  یلع ؟ نعطتا  لوا  اـماع 
، کیف هلاقلا  هرثک  کعلظ و  یلع  کتلمعتـسا  دقل  هللا  و  نامثع : لاقف  کتیعر ، یف  نینموملاریما  ای  هللا  قتاف  لطاب  مهتالو  یلا  نولقنی 

رمع هب  كذـخآ  امب  کتذـخآ  ول  هللا  انا و  و  نامثع : لاقف  ضار  ینع  وه  ینقرافف و  باطخلا  نب  رمعل  الماع  تنک  دـق  ورمع : لاـقف 
عد ورمع : لاقف  ناطلـسلا  اذـه  یلا  نا  لبق  هیلهاجلا و  یف  ارفن  کنم  زعا  انال  هللا  اما و  یلع  تارتجاف  کیلع  تنل  ینکلو  تمـصتسال 
هللا وف  نافع  كابا  تیار  لئاو و  نب  صاعلا  تیار  دق  هب  اناده  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحمب انمرکا  يذـلا  هللادـمحلاف  اذـه  کنع 

نینموملاریما و ای  لاقف : ناورم  لخد  ورمع و  جرخ  و  هیلهاجلا ، رکذل  انل و  ام  لاق : نامثع و  رـسکناف  کیبا ، نم  فرـشا  ناک  صاعلل 
دنع نم  ورمع  جرخف  .هابا  اورکذ  لاجرلا  ءابآ  رکذ  نم  کنع  اذـه  عد  نامثع : لاقف  كابا ؟ صاعلا  نب  ورمع  رکذـی  اـغلبم  تغلب  دـق 

نامثع و یل  هبلویف  هرم  هحلط  یتای  نامثع و  یلع  هبلویف  هرم  ریبزلا  یتای  نامثع و  یلع  هبلویف  هرم  ایلع  یتای  هیلع  دـقتحم  وه  نامثع و 
جاحلا ف ضرتعی 

لزنف عبـسلا  اهل  لاقی  نیطـسلفب  هل  ضرا  یلا  یهتنا  یتح  هنیدملا  نم  جرخ  لوالا  نامثع  رـصح  ناک  املف  نامثع ، ثدحا  امب  مهبرخی 
هللادبع دمحم و  هانبا  هعم  کلذ و  هرـصق  یف  سلاج  وه  انیبف  نافع  نبا  نع  انیتای  ام  بجعلا  لوقی  وه  نالجعلا و  هل  لاقی  هل  رـصق  یف 

، نامثع ینعی  لجرلا ؟ لعف  ام  لاق : هنیدملا  نم  لاقف : لجرلا ؟ مدق  نیا  نم  ورمع  هادانف  بکار  مهب  رم  ذا  یماذجلا  حور  نب  همالـس  و 
رم یتح  کلذ  هسلجم  حربی  ملف  رانلا  یف  هاوکملا  ریعلا و  طرـضی  دق  هللادـبع  وبا  انا  ورمع : لاق  راصحلا ، دـیدش  اروصحم  هتکرت  لاق :

ضرحال تنک  نا  اهتاکن  هحرق  تککح  اذا  هللادـبع  وبا  انا  لاق : لتق ، لاق : نامثع ، ینعی  لجرلا ؟ لعف  ام  رمع و  هاداـنف  رخآ  بکار  هب 
برعلا نیب  مکنیب و  ناک  هنا  شیرق  رـشعم  ای  حور : نب  همالـس  لاقف  .لـبجلا  سار  یف  همنغ  یف  یعارلا  هیلع  ضرحـال  ینا  یتح  هیلع 

اعرـش قحلا  یف  سانلا  نوکی  نا  لطابلا و  هرفاـح  نم  قحلا  جرخن  نا  اـندرا  لاـقف : کـلذ ؟ یلع  مکلمح  اـمف  هومترـسکف  قیثو  باـب 
نیلوالا و مضب  ناـبرج : ناـیب : .هلزع  نیح  اـهقراقف  طـیعم  یبا  نب  هبقع  تنب  موثلک  ما  همـال  ناـمثع  تخا  ورمع  دـنع  تناـک  .ءاوس و 
ق هلوق : .هبرعم و  نوکی  نا  هبشی  هماج و  نابیرگ  هیسرافلاب  لاقی  امهوحن و  صیمقلا و  هبجلا و  بیج  اضیا : امهرسکب  ءابلا و  دیدشت 

هجفرع نب  هطفرع  کلذ  لاق  نم  لوا  هیف و  هعوقو  لبق  عزجیف  رمالا  فوخی  لجرلل  برـضی  لثم  راـنلا ، یف  هاوکملا  ریعلا و  طرـضی  د 
نیرشعلا يداحلا و  بابلا  یف  ینادیملا  لاثمالا و  هرهمج  نم  نیرشعلا  يداحلا و  بابلا  یف  يرکـسعلا  لالهوبا  هلیـصفت  رکذ  یئازهلا 

ص بهذلا - جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  ایندلا ) دیبع  ناک  هنا  یف  حیرـصلا  لوالل  فلاخملا  رخالا  همالک   ) .عجارف لاثمالا  عمجم  نم 
رما هب  لصتا  املف  ماشلا  لزنف  هریغ  رصم  هیلوت  هفارحنال و  نامثع  نع  فرحنا  صاعلا  نب  ورمع  ناک  دق  و  رصم 1346 ه :- عبط  4 ج 2 
اذا اعناص  تنک  ام  هیلا : هب  بتک  امیف  ناک  نامثع و  مدـب  هبلاطملاب  هیلع  ریـشی  هزهی و  هیواعم  یلا  بتک  یلع  هعیب  نم  ناک  ام  نامثع و 
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ینید نم  کنیعا  هللا ال  و  لاق : ینعیاب  هیواعم : هل  لاقف  هیلا  راسف  هیواعم  هیلا  ثعبف  عناص ، تنا  ام  عنصاف  هکلمت  یش ء  لک  نم  ترشق 
يواعم ال کلذ : یف  صاعلا  نب  ورمع  لاق  اباتک و  هب  هل  بتک  کلذ و  یلا  هباجاف  همعط  رـصم  لاق : لس ، لاق : كایند ، نم  لانا  یتح 

يربطلا يور  عفنی  رضی و  اخیش  اهب  تذخا  هقفص  حبراف  ارصم  ینطعت  ناف  عنصت  فیک  نرظناف  ایند  کنم  هب  لنا  مل  ینید و  کیطعا 
ادبع هانبا  هعم  ماشلا و  وحن  اهجوتم  هنیدملا  نم  صاعلا  نب  ورمع  جرخ  نامثعب  طیحا  امل  هنا  ص 560 ج 3 )  ) اضیا

لاقف نامثع  مدـب  بلطلا  یلع  هیواعم  نوضحی  ماشلا  لها  دـجوف  هیواعم  یلع  مدـق  یتح  لیوط - مالک  یف  لاـق  نا  یلا  دـمحم - هللا و 
یلا يرت  الا  ورمعل : ورمع  انبا  لاقف  ورمع  لوق  یلا  تفتلی  هیواعم ال  و  مولظملا ، هفیلخلا  مدـب  اوبلطا  قحلا  یلع  متنا  صاعلا : نب  ورمع 
تنا كدـف و  را  امم  دـفرا  ینا  کل  بجعل  هللا  و  لاقف : هیواعم  یلع  ورمع  لخدـف  هریغ ، یلا  فرـصنا  کلوق ؟ یلا  تفتلی  هیواـعم ال 

هلـضف و هتقباس و  ملعت  نم  لتاقن  ثیح  اهیف  اـم  کـلذ  نم  سفنلا  یف  نا  هفیلخلا  مدـب  بلطن  کـعم  اـنلتاق  نا  هللا  اـما و  ینع  ضرعم 
نب ورمع  نا  هناطفلا  هیاردـلا و  یلوا  یلع  یفخی  ال  لوقا : .یهتنا  .هیلع  فطع  هیواعم و  هحلاصف  ایندـلا ، هذـه  اندرا  امنا  اـنکل  هتبارق و 

مهـضعب یماسا  تعمـس  نمم  هبارـضاک  هنا  اهلها و  یلا  برقتلا  ایندـلا و  الا  همه  ناک  ام  قدـصلا و  قحلا و  نع  لزعمب  ناک  صاـعلا 
یلع نیدـحوملا  دیـس  مظعالا  هللا  یلو  برح  یلا  اوماق  ردـغلا و  لـتخلا و  لـها  اوناـک  ایرخـس و  هللا  باـتک  اوذـختا  نیدـلاب و  اوبعل 

نب ورمع  وه  اذه  هللا و  لهال  اضغب  هیندـلا و  ایندـلل  ابح  مهبلوق  یف  هنماکلا  نئاغـضلا  مهرودـص و  یف  هرغاولا  هوادـعلاب  نینموملاریما 
مدب اوبلطا  قحلا  یلع  متنا  نامثع : هعیشل  هرات  لاق  کعم و  اهانبکر  ریباهن و  تبکر  دق  کناف  نامثعل : هرم  لاق  یصاعلا 

اندرا امنا  انکل  و  (ع )) ایلع ینعی   ) هتبارق هلضف و  هتقباس و  ملعت  نم  لتاقن  هیواعمل : لاقف  هتریرس  ثبخ  رهظا  يرخا  و  مولظملا ، هفیلخلا 
نعط نم  لوا  تناک  هشئاع  نا  ریـسلا : بتک  نم  هریغ  هسایـسلا و  همامالا و  یف  هیلع ) اهراکنا  نامثع و  یف  هشئاع  مـالک   ) .ایندـلا هذـه 
اهایا ابطاخم  بالک  ما  نب  دـیبع  لاق  .نامثع و  لثعن  نم  ینعت  .رجف و  دـقف  الثعن  اولتقا  لوقت : تناک  هیف و  سانلا  عمطا  ناـمثع و  یلع 

لمجلا یف  .اهاخا  تبعتتسا  هبراه و  جحلا  یلا  هجراخ  هشئاع  تزهجت  رجف و  دق  هنا  انل  تلق  مامالا و  لتقب  ترما  تنا  و  هل : تایبا  یف 
هاور ام  کلذ  نمف  هیلع  ریبزلا  هحلط و  بیلاـت  نم  راـبخالا  هب  تدرو  اـمم  رهظا  یهف  ناـمثع  یلع  هشئاـع  بیلاـت  اـما  و  هر :)  ) دـیفملل

هعفترم و فک  اذاف  دجـسملا  یلا  هنیدـملاب  اموی  تلخد  لاق : هللادـبع  نب  میکح  نع  هخئاشم  نع  هریـسلا  بحاص  قاحـسا  نب  دـمحم 
صیمقلا کلذ  يرا  یناک  هصیمق و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  العن  ناذـه  بیرق  دـهعلا  سانلا  اـهیا  لوقی : فکلا  بحاـص 

الف ءاسنلا  لقع  اهلقع  هارما و  اهنا  سانلل : لوقی  مث  یتکـسا  اهل : لوقی  نامثع  و  هشئاع ، یه  اذاف  همالا  هذه  نوعرف و  مکیف  نا  حولی و 
ئاق نامثع  اهلجح و  ءارو  نم  نیتدوع  نیب  فحصملا  نم  هقرو  هشئاع  تعفر  لاق : دعس  نب  نسحلا  يور  و  لاق : .اهلوق  یلا  اوغصت 

هللا اما و  هشئاع : هل  تلاقف  رانلا ، رمح  کیلع  نلخدال  وا  هیلع  تنا  امع  نیهتنتل  لاقف : باتکلا ، اذـه  یف  ام  مقا  ناـمثع  اـی  تلاـق : مث  م 
یبا نب  ثیللا  يور  و  لاق : .هتنـس  تریغ  دـق  ریغتی و  مل  هللا  لوسر  صیمق  اذـه  هلوسر و  هللا و  کنعلی  یبنلا  ءاـسنب  کـلذ  تلعف  نـال 
رجف ای  ردـغ  ای  هشئاـع  هتداـنف  ناـمثع  رمف  دجـسملا  یف  تنک  لاـق : راـصنالا  یلوم  رماـع  یبا  نبا  نع  يراـصنالا  تباـث  نع  ناـمیلس 

برضف : ) نامثع لاقف  هاشلا ، حبذ  كوحبذی  یتح  لاجرلا  کیلا  یشمل  سمخلا  تاولصلا  ول ال  کتیعر و  تعیضو  کتناما  ترقحا 
لیق ائیـش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امهاتناخف  نیحلاص  اندابع  نم  نیدـبع  تحت  اـتناک  طول  هارما  حون و  هارما  اورفک  نیذـلل  ـالثم  هللا 

لوتقم لجرلا  نا  هشئاع  تفرع  امل  لاق : هقیذح  ینئادملا و  قاحسا  نب  دمحم  يور  و  لاق : (. 11 میرحتلا : ( ) نیلخادلا عم  رانلا  الخدا 
نا هنع و  عفدلا  یلع  هرداق  تنا  لوتقم و  لجرلا  نا  نظنل  انا  اهل : الاقف  صاعلا  نب  دیعـس  مکحلا و  نب  ناورم  اهئاج  هکم  یلا  تزهجت 

اهدنع نم  جرخف  یـسفن  یلع  جحلا  تبجوا  يرئارغ و  تیرغ  یباکر و  تمدق  دـق  هدـعاقب و  انا  ام  تلاق : هنع ، کب  هللا  عفدـی  یمیقت 
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یف ینارتا  لوقت  ام  تعمس  دق  مله  لثمتملا  اهیا  تلاقف : هشئاع  تعمسف  تبرطضا  اذا  یتح  دالبلا  یلع  سیق  فرخز  لوقی  ناورم 

هللا لق و  تینبت  هللا  لق و  ناورم : لاقف  .هیف  هتقذـق  رحبلاب  تررم  اذا  یتح  يرئارغ  نم  هرارغ  یف  هنا  تدد  ول  هللا  کبحاص و  نم  کش 
دق کنا  سابع  نبا  ای  تلاقف  هنیدملا  دـیری  سابع  نبا  ءاعلـصلا و  هل  لاقی  لزنمب  سابع  نبا  اهلبقتـساف  هشئاع  تراسف  لاق  لاق : تینبت 
لتق  ) .کلذ دـعب  تلعف  ام  هل و  اهلاوقا  یف  رابخالا  نم  هفئاط  یتایـس  .هیغاطلا و  لتق  نع  ساـنلا  درت  نا  كاـیا  اـنایب و  ـالقع و  تیتوا 

ءاملل هبلط  ایلع  غلبف  يدوعسملا : لاق  انیقسی ؟ دحا  الا  لاق : سانلا و  یلع  فرشاف  ءاملا  هوعنم  هراد  یف  نامثع  سانلا  رصح  امل  نامثع )
حیجضلا رثک  توصلا و  عفترا  هیما و  ینب  مشاه و  ینب  یلاوم  نم  هعامج  جرخ  یتح  کلذ  هیلا  لصو  امف  ءام  برق  ثالثب  هیلا  ثعبف 

.اهفالحا و نم  ناک  هنال  دوعسم  نب  هللادبع  لجال  هرهز  ونب  سانلا  یف  هنع و  یلخی  نا  یباف  ناورمب  هوبلاط  حالسلاب و  هرادب  اوقدحا  و 
ریغ رکب و  یبا  نبا  دـمحم  عم  هرم  نب  میت  و  رذ ، یبا  لجال  اهفالحا  رافغ و  و  رامعل ، اهفالحا  موزخم و  ونب  اـهنم و  ناـک  هنـال  لیذـه 
نم نابکر  مدـق  هرـشع  نامث  نیعبرالا  نم  تضم  املف  نیعبـس  لوزنلا  هلیل و  نیعبرا  رـصحلا  ناک  يربطلا : لاـق  .ریثک  قلخ  نم  ءـالوه 

اهدنعف هرصبلا  نم  عشاجم  هفوکلا و  نم  عاقعقلا  رـصم و  نم  هیواعم  ماشلا و  نم  بیبح  قافالا : نم  مهیلا  ایهت  نم  ربخ  اوربخاف  هوجلا 
للعلا اوبلط  دیری و  امم  یـشلاب ء  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لخدی  ناک  دق  ءاملا و  یتح  یـش ء  لک  هوعنم  نامثع و  نیب  سانلا و  نیب  اولاح 

یف نا  نوملعت  الا  هللا  نوقتت  الا  ناـمثع : مهاداـنف  .ـالیل  کـلذ  اـنلتوق و  اولوقیف  اومریل  هراـجحلاب  هراد  یف  اورثعف  هلع  مهیلع  علطت  ملف 
اننوئطخت و متنا  انئطخی و  مل  انامر  ول  لج  زع و  هللا  نا  متبذک  لاق : هللا ، اولاق : انامر ؟ نمف  لاق : كانیمر  ام  هللا  ال و  اولاق : يریغ ؟ رادلا 

ءاملا نم  ائیش  انیلا  اولـسرت  نا  متردق  ناف  ءاملا  انوعنم  دق  مهناب  یلع  یلا  ورمعل  انبا  حرـسف  هناریج  مه  مزح و  لآ  یلع  نامثع  فرـشا 
سلغلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءاج  هبیبح  ما  یلع و  هل  اداجنا  مهلوا  ناـکف  یبنلا ، جاوزا  هشئاـع و  یلا  ریبزلا و  هحلط و  یلا  اولعفاـف و 

سراف مورلا و  ناف  هداملا  لجرلا  اذـه  نع  اوعطقت  نیرفاکلا ال  رما  نینموملا و ال  رما  هبـشی  نوعنـصت ال  يذـلا  نا  سانلا  اهیا  ای  لاقف :
هنا هربخی  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  نامثع  ثعب  يربطلا : يدوعـسملا و  هسایـسلا و  همامالا و  یف  يرونیدلا  لاق  .یقـست  معطتف و  رـساتل 

؟ اذه تنا و  ام  هحلط : لاقف  هیلا  لصلفت  تداک  امف  ءام  هئولمم  برق  ثالث  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  ثعبف  هب  ثیغتـسی  ءاملا و  نم  عنم 
لاقف تآ  مهاتا  اذا  کلذک  مه  امنیبف  دیدش  مالک  کلذ  یف  امهنیب  ناک  و 

الا نوعناص و  متنا  ام  اوعنـصاف  ماـشلا  لـیخ  نم  فـالآ  هعبرا  یف  ناـمثعل  ادـمم  دیـسا  نب  دـیزی  ماـشلا  نم  ثعب  دـق  هیواـعم  نا  مهل :
مهرما هترصنل و  هباب  یلا  حالسلاب  هیلاوم  نیـسحلا و  نسحلا و  هینباب  ثعب  هلتق  نودیری  مهنا  ایلع  غلب  املف  يدوعـسملا : لاق  .اوفرـصناف 
ءادتقا مهوابآ  مهلـسرا  هباحـصلا  ءانبا  رثکا  کلذک و  ادـمحم  هنبا  هحلط  ثعب  هرک و  یلع  هللادـبع  هنبا  ریبزلا  ثعب  مهنم و  هوعنمی  نا 

ونب مشاه و  ونب  بصعتی  نا  موقلا  یـشخف  هحلط  نب  دمحم  حرج  ربنق و  جش  نسحلا  حرج  موقلا و  کبتـشاف  رادلا  نع  مهودصف  مهب 
نب دـمحم  هیلا  لصو  نمم  ناک  اهیلع و  اوروستف  راصنالا  نم  موق  راد  یلا  مهنم  رفن  یـضم  بابلا و  یلع  لاتقلا  یف  موقلا  اوکرتف  هیما 

هتیحلب ذخا  هردص و  یلع  دعق  دمحم و  هعرـصف  لاتقلاب  لغاشم  هیلاوم  هلها و  هلئان و  هتجوز  نامثع  دنع  نارخآ و  نالجر  رکب و  یبا 
امف یتیحل  کنع  عد  یخا  نبا  ای  نامثع : هل  لاقف  .حرـس  یبا  نبا  رماع و  نبا  کنع  ینغا  ام  هیواعم و  کنع  ینغا  ام  لـثعن  اـی  لاـق : و 

یضبق نم  دشا  کب  دیرا  ام  کیلع و  اهرکنا  لامعالا  هذه  لمعت  یبا  كآر  ول  دمحم : لاقف  هیلع  تضبق  ام  یلع  ضبقیل  كوبا  ناک 
نالجرلا لخد  هب و  مرتحیل  هرجح  یف  هعضوف  افحصم  ذخا  اضوتف و  ءوضوب  نامثع  اعدف  هکرت  رادلا و  یلا  هنع  جرخ  کتیحل و  یلع 

دقل هللا  هقلح و  نم  نیلا  طق  ائیـش  تیار  ام  هللا  لاقف و  جرخ  مث  هقفخ  مث  نامثع  قنخ  دوسالا  توملا  امهدـحال  لاقی  هالتقف  هادـجوف 
حـضتناف اصقـشم  هرعـشاف  یبیجتلا  رـشب  نب  هنانک  هیلع  لخدـف  يربطلا : لاق  .ناجلا  سفنک  هدـسج  یف  ددرتت  هسفن  تیار  یتح  هتقنخ 
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هیلع لخد  هب  مرتحیل  هرجح  یف  هعضوف  افحصم  ذخا  امل  يرونیدلا : لاق  میلعلا .) عیمسلا  وه  هللا و  مهکیفکیـسف   ) هیالا هذه  یلع  مدلا 
هبرضف رخآ  ءاج  فحـصملا و  کلذ  یلع  مدلا  حضن  هامداف و  هوقرتلا  یلی  امم  هکنم  هباجوف  هدی  یف  صقـشمب  هفوکلا  لها  نم  لجر 

ههجو یلع  ءاملا  شرو  هواسن  حیاصتف  ءالوه  عم  لخدـی  مل  رکب  یبا  نب  دـمحم  هیلع و  یـشغف  هفیـس  مئاقب  هاجوف  رخآ  ءاج  هلجرب و 
هتیحلب ذخاف  رـصم  لها  نم  لجر  لخد  مث  تلعف  تلدـب و  تریغ و  لثعن  يا  هل : لاقف  قافا  دـق  رکب و  یبا  نب  دـمحم  لخدـف  قافاف ،

رـشب نب  هنانک  وه  رخآ و  لجر  لخد  مث  اهعطقف  هدیب  نامثع  هاقلتف  فیـسلاب  هالعف  یل  اوجرفا  لاق : هفیـس و  لس  هلـصخ و  اهنم  فتنف 
نب نامثع  ینکلو  لثعنب  تسل  لاـقف : لـثعن ؟ اـی  تنا  هلم  يا  یلع  لاـقف : هیلا  یـشمف  دـیدح  نم  رخآ  زرج  هعم  یبیجتلا و  باـتع  نبا 
یلع رخ  مدلا و  هلـسغف  رـسیالا  هغدص  یلع  زرجلاب  هبرـض  تبذـک و  لاق : نیرکـشملا ، نم  انا  ام  افینح و  میهاربا  هلم  یلع  انا  نافع و 

نا لیق : دق  ههجو و 

لاق .هنطب و  هفیسب  ضخضخ  یمیمتلا و  یمجربلا  یباض ء  نب  ریمع  هیلع  لام  نمیف  ناک  تانعط و  عست  ماهسب  هنعط  قمحلا  نب  ورمع 
، هلتق یتح  فیـسلاب  هالع  مث  هقلح  یف  تلخد  یتح  تضمف  نامثع  نذا  لصا  یف  اهباجوف  هدی  یف  تناک  صقاشم  هنانک  عفر  يربطلا :
رخ ام  دـعب  يدارملا  نارمح  نب  نادوس  هبرـضف  هنیبجل  رخف  دـیدح  دومعب  هسار  مدـقم  هنیبج و  برـض  هنانک  نا  يرخا  هیاور  يور  و 
دق هودـجوف  هیما  ینب  نم  امهعم  ناک  نم  نیـسحلا و  نسحلا و  لخدـف  نینموملاریما  لتق  دـق  تلاـق : هتارما و  تخرـصف  .هلتقف  هنیبجل 

لخد موقلا و  عجرتساف  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  مهریغ  ادعـس و  ریبزلا و  هحلط و  ایلع و  کلذ  غلبف  يدوعـسملا : لاق  هسفن ، تضاـف 
برـض نسحلا و  مطل  و  بابلا ، یلع  اـمتنا  نینموملاریما و  لـتق  فیک  هینبـال : لاـقف  نیزحلا  هلاولاـک  وه  رادـلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

تنک تنا  هلتق و  نم  هصفارفلا : تنب  هلئان  هتجوزل  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاق  .ریبزلا و  نب  هللادبع  نعل  هحلط و  نب  دمحم  متش  نیـسحلا و 
املف هلتق  دـیرا  انا  هیلع و  تلخد  دـقل  هللا  و  لاق : تلاق و  ام  رکنی  ملف  رکب  یبا  نب  دـمحم  ربخ  تصق  نالجر و  هیلا  لخد  تلاقف  هعم ؟
هدم ناک  و  هلتقب ، ملعا  انا ال  لتق و  دـقل  ببـس و  هلتق  یف  یل  ناک  ام  هللا  و  ینع ، نیلجرلا  فلختب  ملعا  تجرخ و ال  لاق  امب  ینبطاخ 
یف يربطلا  رفعجوبا  لاق  نامثع ) هیف  نفد  يذـلا  عضوملا   ) .کـلذ نم  رثکا  لـیق  اـموی و  نیعبرا  اعـست و  هراد  یف  ناـمثع  رـصوح  اـم 

تحانق هسماخلا  هتنبا  هیلاوم و  نم  هثالث  ناورم و  الا  هتزانج  دهشی  مل  هنفد و  نوعیطتسی  مایا ال  هثالث  لتق  ام  دعب  نامثع  ثبل  خیراتلا :
عقو عمـسی  نیعرـسم و  اوقلطنا  باب و  یلع  هولمتحا  هبیتق : نبا  لاق  .مجرت و  تداک  لثعن و  لثعن  اولاق : هراجحلا و  سانلا  ذـخا  هتنبا و 

نفدی نا  مهوعنم  هیلع و  هالـصلا  مهنوعنمی  راصنالا  نم  رفن  ءاج  هیلع  یلـصیل  عضو  املف  .قط  قط  لوقیل : هسار  نا  حوللا و  یلع  هسار 
هونفدف ادبا  نیملـسملا  رباقم  یف  نفدی  هللا ال  ال و  اولاقف : هتکئالم ، هیلع و  هللا  یلـص  دـقف  هونفدا  هتزانج : لمح  نم  ضعب  لاقف  عیقبلاب 
طئاحلا کلذ  مدهب  رما  سانلا  یلع  نایفس  یبا  نب  هیواعم  رهظ  املف  مهاتوم  هیف  نفدت  دوهیلا  تناک  بکوک  شح  هل : لاقی  طئاح  یف 

یف نفک  نامثع و  لسغی  مل  نیملسملا و  رباقمب  کلذ  لصتا  یتح  هربق  لوح  مهاتوم  اونفدی  نا  سانلا  رماف  عیقبلا  یلا  هب  یـضفا  یتح 
عیقبلاب و هتجرـستسا  جارـسب  مهتعبت  هلئان  نا  رخآ : لقن  یف  لاق  .اراهن و  هب  اوجرخی  نا  نوردـقی  مهنال ال  ـالیل  هونفد  هئاـمد و  هباـیث و 

ءالوه نم  هیلع  فاخن  انا  اولاق : موقلا و  اهربزف  ملکتت  نا  هلئان  تدارا  ناورم و  هیلع  یلـص  رخآ  لـقن  یف  معطم و  نب  ریبج  هیلع  یلص 
و نبلب ، هودحلی  مل  هونفدـف و  هترفح  یف  هولد  مث  هسایـسلا : همامالا و  یف  هبیتق  نبا  لاق  .اهلزنم و  یلا  هلئان  تعجرف  هوشبنی ، نا  ءاغوغلا 

هیلا ابلط  هنفد و  یف  اـیلع  اـملک  معطم  نب  ریبج  یـشرقلا و  مازح  نب  میکح  نا  يربطلا  رفعج  یبا  خـیرات  یف  .اوثح و  بارتلا  هیلع  اوثح 
ریسی سان  هب  جرخ  هراجحلاب و  قیرطلا  یف  هل  اودعق  کلذب  عمـس  املف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مهل  نذا  لعفف و  کلذ  یف  هلهال  نذای  نا 

اومجر سانلا  یلع  جرخ  اـملف  مهاـتوم  هیف  نفدـت  دوهیلا  تناـک  بکوک  شح  هل : لاـقی  هنیدـملاب  اـطئاح  هب  نودـیری  مه  هلها و  نم 
لقن یف  .بکوک و  شح  یف  نفد  یتـح  قلطناـف  اولعفف  هنع  نفکیل  مهیلع  مزعی  مهیلا  لـسراف  اـیلع  کـلذ  غلبف  هحرطب  اوـمهو  هریرس 
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عنم اومار  نیذلا  فک  هریرس و  مجر  نم  عنمف  مالسلا ) هیلع   ) یلع لسراف  هیلع  هالـصلا  نم  اوعنمیل  راصنالا  نم  سان  ءاج  و  هنم : رخآ 
مـشاه ینب  لوقی : وه  هبدنی و  نامثع  لتقم  نم  هیناثلا  هلیللا  عمـسف  همال  نامثع  اخا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلولا  ناک  .هیلع و  هالـصلا 

امیک هب  مترذع  هبهانم  لحت  ام  هوبهنت  مکتخا و ال  نبا  حالسا  در و  مشاه  ینب  هبئارح  مکدنع و  يورا  نبا  فیـس  اننیب و  ناک  امف  هیا 
هب یمر  امیف  رعشلا و  اذه  نع  هباجاف  تایبا ، یه  هبزارم و  يرسکب  اموی  تردغ  امک  هناکم  اونوکت 

اولس هبحاص  عورلا  يدل  هاقلا  عیضا و  مکفیس  نا  مکفیس  انولاست  الف  لاقف : بهل  یبا  نب  سابعلا  نبا  لصفلا  مهیلا  بسن  مشاه و  ینب 
هللا یلو  یلع  هبحاص  نطاوملا  لک  یف  یلع و  دمحم  دعب  دهعلا  یلو  ناک  هبئارح و  هفیس و  هوبلس  مهف  انتخا  نبا  حالس  نع  رصم  لها 

کنا نمحرلا  لزنا  دق  هبتاعت و  میمح  نم  انیف  کلامف  حرام  روفیـص  لها  نم  ورما  تنا  هبراحت و  امیف  نیقـشالا  عم  تنا  هنید و  رهظا 
ریخ نا  الا  هبقع : نب  هرامع  هاخا  ضرحی  اضیا  روکذملا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلولا  لاق  هبلاطت و  مهـس  مالـسالا  یف  کل  امف  قساف 
نبا راتوا  تیبی و  رتو  لحذب و ال  بلطی  هرامع ال  اقداص  یما  نباب  ینظ  کی  ناف  رـصم  نم  ءاج  يذلا  یبیجتلا  لیتق  هثالث  دعب  سانلا 

يروفـصلا ناوکذ  نبا  نیا  هل و  هنم و ال  تسل  اراث  بلطتا  اضیا : سابع  نب  لضفلا  هباجاف  رـصقلا  قنروخلا و  نیب  همیحم  هدـنع  نافع 
دنع یطصملا  یبنلا  یصو  دمحم  دعب  سانلا  ریخ  نا  الا  رخفلا  یلوا  یماست  ذا  اهابا  یسنت  اهماب و  رامحلا  تنب  تلصتا  امک  ورمع  نم 
هملظ نم  هل  اوناـکل  مکمع  نبا  ملظ  راـصنالا  تار  وـلف  ردـب  يدـل  هاوـغلا  يدرا  نم  لوا  هیبـن و  ونـص  یلـص و  نم  لوا  رکذـلا و  يذ 
رصح یف  لاوقالا  نم  هفئاط  تضم  دق  هرکذت )  ) رصم نم  شیباحالل  هوملسی  نا  هلتقب و  اوریـشی  نا  ابیع  كاذ  یفک  رـصنلا  يرـضاح 

ینا یتـح  ناـمثع  نع  بذا  تلزاـم  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق هفلاـخلل و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  مساـب  ساـنلا  فـته  ناـمثع و 
ثادـحا نم  انلقن  اـملک  نکی  مل  ول  و  لوقا : .عجارف  بطخلا  باـب  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نم  راتخملا 238  یف  اهریغ  یحتـسال و 

اومدـق هولعف و  امم  املظتم  دالبلا  نم  هدـصق  نم  یلع  رکنی  هباحـصلا  نوکی  نا  بجول  هنم  هئاربلا  هعلخ و  بجوی  امم  هضعب  وا  نامثع 
مل ثادحالا و  نم  هیلا  بسن  ام  هیلع  اوقدص  کلذ و  اورکنی  مل  هباحـصلا  رابک  راصنالا و  نیرجاهملا و  هنیدملاب  نا  انملع  دـق  هیلع و 
نم نونکمتم  مهنا  عم  هنم  ءاملا  عنم  هرصح و  هلتق و  نم  اوعنمی  مل  هیلتاق و  اوناعا  لب  هنع  اوعفدی  مل  هوملسا و  لب  ارذع  هلعج  ام  اولبقی 

فلکت دـق  و  هنم ) هراذـتعا  هانمدـق و  ام  ضعب  نع  رابجلادـبع  یـضاقلا  باوج   ) هانلق اـم  یلع  لیلدـلا  يوقا  کـلذ  کـلذ و  فـالخ 
یف هریصب  یندا  هل  ناک  نم  نع  اهنه  یفخی و  امب ال  امولظم  لتق  هماما  نا  یلع  رومالا  هذه  ضعب  نع  باوجلا  یف  رابجلادبع  یضاقلا 

.هریـصبلل هدایز  هل  يدهلا  ملع  ضارتعاب  هعبتن  مث  لاق  ام  رکذن  انکل  نآرقلا و  مکح  لوسرلا و  هریـسل  هفلاخملا  هثادحا  نامثع و  هریس 
ریکنتلا دشا  رکنا  دقف  هباحـصا  لتقی  هلتقی و  ناب  رکب  یبا  نب  دمحم  یلو  ثیح  حرـس  یبا  نبا  یلا  بتک  هنا  مهلوق  اماف  یـضاقلا : لاق 

یف هبطاخ  نم  هلمج  یف  ناک  هتلحار و  هلحارلا  ـال  همـالغ و  مـالغلا  ـال  هباـتک و  سیل  رهظ  يذـلا  باـتکلا  نا  نیب  هیلع و  فلح  یتح 
زوجی دق  باتکلا  نا  ملع  دق  کلذ و  لثم  یف  لوبقم  دـحا  لک  لوق  نال  نیب  کلذ  هرذـع و  لبقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما کلذ 

هنـال باـتکلا  روز  يذـلا  وه  ناورم  نا  ملع  دـق  لوقی  نم  لوق  نع  رذـتعا  مث  .بذـکلا  هیف  زوجی  يذـلا  ربخلا  هلزنمب  وهف  ریوزتلا  هیف 
نا هنال و  کلذ  لعف  يذلا  وه  ناورم  نا  یلع  عطقی  نا  ردقلا  اذهب  بجی  سیل  لاق : ناب  هیف ؟ بجاولا  ماقا  الهف  هنع  بتکی  ناک  يذلا 
نا مامالا  یلع  بجاولا  نال  ملظ  کلذ  مهیلا و  ناورم  میلـست  هنوموسی  موقلا  ناک  دـق  هب و  مکحی  نا  زوجی  الف  نظلا  یف  کلذ  بلغ 

دحلا ناورم  یف  بجوی  ام  هدنع  اوتبثی  نا  بجاولا  ناک  دـقف  هریغ  نم  هیملـست  هل  لحی  بیداتلا و ال  وا  هقحتـسی  نم  یلع  دـحلا  میقی 
ادوق بجوی  لتقلاب ال  رمالا  نا  مهبتک  یف  اورکذ  ءاـهقفلا  نا  رکذ  مث  .فینعتلا  قحتـسی  هذـه  لاـحلا  لـمعی و  مل  اذا  ناـک  هب و  هلعفیل 

دق و  لاق : تبثی  مل  هنال  هریزعت  نع  لدع  هنکل  ریزعتلا  قحتـسا  نا  لتقلا و  قحتـسی  مل  هورکذ  ام  ناورم  یف  تبث  ولف  ادـح  هیدالو و ال 
کلذ نال  هرمال  احیبقت  ناورم  يداعی  نم  ضعب  لعف  لعفلا  اذه  نا  نظ  نامثع  نوکی  نا  زوجی 
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ناک ناف  هیلع  اومقن  ام  لجا  نم  ثیدـحلا  اذـه  ناف  دـعب  هنظ و  هداهتجا و  ناک  فیک  ملعی  هلعف و ال  نم  نوکی  نا  زوجی  اـمک  زوجی 
لتقلاب ال رمالا  نال  لتقلا  بجوی  ناک  ام  تبث  ول  رمالا  اذه  نا  انملع  دق  کلذ و  الا  سیلف  هلتق  نامثع و  علخ  بجوی  کلذ  نم  یش ء 

ءاعدا مهنکمی  الف  هلتق ؟ بجی  ناکا  نامثع  یلع  کلذ  تبث  ول  مهل  لاقیف  لاق : .هب  روماملا  لـتقلا  عوقو  لـبق  امیـس  ـال  لـتقلا  بجوی 
عفدـی نا  بجی  ناک  دـقف  ءاملا  نم  هعنم  رادـلا و  یف  هسبح  یف  کلذـکف  ملظ  هلتق  نا  اولوقی : نا  دـبال  نیدـلا و  فالخب  هنال  کـلذ 

نا رکذ  مث  .لوسرلا  باحـصا  هئطخت  کلذ  یف  اـئطخم و  نوکی  مهیلع  رکنی  مهعفدـی و  مل  نم  نا  لاـقی  نا  کـلذ و  لـک  نع  موقلا 
دق نیفـص و  یف  ءاملا  نم  ماشلا  لها  عنمی  مل  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  بارـشلا و  ماعطلا و  عنمی  نا  لحی  علخلا ال  لـتقلا و  قحتـسم 

نایعا لاهجلا و  عینـص  نم  ناک  کلذ  نا  امولظم و  هنوک  یلع  لدـی  کلذ  لـک  و  لاـق : نا  یلا  کـلذ  یف  بنطا  مهعنم و  نم  نکمت 
هذـهب اوناک  هلتق  یلع  اومدـقا  نیذـلا  نا  سانلا و  نم  ماوعلا  هـالوتی  نا  زجی  مل  بجو  ول  هلتق  نا  رکذ  مث  کلذـل ، نوهراـک  هباحـصلا 

دعب انز  وا  هدر  نم  لتقلا  قحتـسی  ام  هنم  نکی  مل  هنا  رکذ  مث  .بجاو  مهیلع  ریکنلا  مهعنمف و  مهل  نکی  مل  هلتق  نا  حـص  اذا  هفـصلا و 
لتق وا  ناصحا 

و لاق : بجاو ، رکنملا  راکنا  رکنم و  لاح  لک  یلع  هلتقف  ماـمالا  هـالوتی  نا  بجاولا  ناـکل  لـتقلا  بجوی  اـم  هنم  ناـک  ول  هنا  سفن و 
مهلاح و یف  رظن  مهفـصنا و  لب  کلذ  نم  عنتمی  مل  هنال  مهنع  ملظلا  عفد  نم  عنتما  ثیح  نم  هسفن  لتق  حاـبا  هنا  لوقی  نا  دـحا  سیل 
هباب و اوقرحا  مهنا  يورملا  و  لاق : .عفدـلا  هجو  یلع  ناک  اذا  ملاظلا  لـتق  لـحی  اـمنا  هنـال  هلتق  مهل  لـحی  مل  کـلذ  لـعفی  مل  ول  هنـال 

لحی هلتقلا ال  هذه  لثم  هراد و  عاتم  اوبهتنا  هیلع و  تعقو  امل  هتجوز  دی  اوبرضف  صقاشملا  فیـسلاب و  هوجعب  هلزنم و  یف  هیلع  اومجه 
مث هنع  موقلا  عفدی  مل  ثیح  نم  قحتسم  هنا  لاقی  یتح  املظ  هدعی  مل  کلذ و  رکنی  مل  هباحـصلا  نا  نظی  فیکف  دترملا  رفاکلا و  یف 

دهـشا مهبتعا و  هودارا و  ام  مهل  لذـب  هنا  مهرمال و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما طسوت  هیلع و  موقلا  عمجت  یف  هتـصق  نم  ائیـش  صق 
نا رکذ  موقلا و  لتقل  نمـضتملا  کـلذ  دـعب  هودـجو  يذـلا  باـتکلا  هصق  رکذ  ههجو و  یلع  هب  تاـی  مل  هفرح و  کلذـب  هسفن  یلع 

سانلل نا  ادـحا و  مهتا  ام  لاق : مهتت ؟ نمف  هل : لاـقف  هب  رما  ـال  هبتک و  اـم  هنا  فلحف  باـتکلا  یلع  هفقاو  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هیف کتهت  نا  هذه  لاحلا  زوجی و  فیکف  لاق : رفغتـسم  بئات  یناف  تدمعت  وا  تاطخا  تنک  نا  هلوقب  هرهاظ  هیاورلا  نا  رکذ  الیحل و 

مالسالا همرح 

هنا ول ال  هقحتسی و  نمیف ال  فیکف  لتقلا  قحتسی  نمیف  لحی  مارح ال  هلیغلا  هجو  یلع  لتقلا  نا  ههبـش  و ال  لاق : .مارحلا  دلبلا  همرح  و 
و هترـصن ، هتنوعم و  تلذب  راصنالا  نا  یکح  هراصن و  هرثکل  عیرذـلا  لتقلا  یلا  يدوی  کلذ  ناب  هنم  انظ  موقلا  هبراحم  نم  عنمی  ناک 

هیلا ریـصملا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دارا  ینتاـیلف و  کـیبال  لـق  هل : لاـقف  ع )  ) نسحلا هیلا  ثعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا 
کیلا اربا  ینا  مهللا  لاق : هلبقلا و  یلا  هدـی  دـمف  نامثع  لتقب  خیرـصلا  ءاج  یتح  هیلع  ءاسنلاب  ثاغتـسا  دـمحم و  هنبا  کلذ  نم  هعنمف 

ناک دـقف  مهل  لیق  نیبراحملا ، هیآ  تحت  لخاد  هنا  ضرالا و  یف  نیدـسفملا  نم  هنا  اودـقتعا  مهنا  اولاق  ناف  لاق : مث  .ناـمثع  مد  نم 
مهلتاقم نم  عنمی  ناک  هنا  روهـشملا  کلذ و  یعدی  فیک  و  لاق : دـحلا ، يرجم  يرجی  کلذ  نال  لعفلا  اذـه  مامالا  یلوتی  نا  بجی 

يدوی امب ال  هنا  الا  رمالا  کلذل  ریکنلل  ارثوم  ناک  دق  رح و  وهف  هفیس  دمغا  نم  لاتقلاب : اومه  دقو  هیلاوم  هدیبعل و  لاق  هنا  يور  یتح 
نال هناعا  نم  هناعا  رمال  دتشا  امل  ناک  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصاب  نعتـسی  مل  کلذلف  هنتفلا  ءامدلا و  هقارا  یلا 

نمم هتناعا  تناک  رمالا  دتـشا  ثیح  و  اوفقوت ، اوعنتما و  هرما  یلع  هرـصنلا  تفقو  ثیحف  هرماب  هنوعملا ال  هرـصنلا و  بجت  کلذ  دـنع 
هکردا
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ملع لاق  هب ) ثبشت  امع  هباوج  یضاقلا و  ( ) یلع يدهلا  ملع  یضترملا  فیرـشلا  ضارتعا   ) .هنظ یف  کلذ  بلغی  ردقی و  مل  نم  نود 
هباحـصا و رکب و  یبا  نب  دمحم  لتقل  نمـضتملا  باتکلا  رکنا  هنا   ) هلوق اما  ینغملا : نم  یـضاقلا  لوق  لقن  ام  دعب  یفاشلا  یف  يدـهلا 

هنا هیف  ام  لواف  هرذـع ) لبق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هتلحار و  هلحارلا  همـالغ و ال  مـالغلا  ـال  هباـتک و  سیل  باـتکلا  نا  فلح 
نا رکنا  اـمنا  هلحارلا و  مـالغلا و  متاـخلاب و  فرتـعا  هنا  رکذ  هصقلا  هذـه  يور  نم  عیمج  نـال  هیلع  ترج  اـم  فـالخب  هصقلا  یکح 

ریبزلا و هحلط و  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اوعمجف  هنیدـملا  اومدـق  باتکلاب  اورفظ  اـمل  موقلا  نا  يور  هنـال  باـتکلاب  رما  نوکی 
نیموملاریما عم  باتکلا  نامثع و  یلع  اولخدـف  مالغلا  هصقب  مهوربخا  مهنم و  رـضحمب  باتکلا  اوکف  مث  باحـصالا  هعامج  ادـعس و 

هللااب فلح  ال و  لاق : باتکلا ؟ اذه  تبتک  تنافا  لاق : معن ، لاق : كریعب ؟ ریعبلا  و  لاق : معن ، لاق : کمالغ ؟ مالغلا  اذـها  هل : لاقف  (ع )
کمتاخ و هیلع  باتکب  كریعبب  کمالغ  جرخی  فیک  لاق : معن ، لاقف : کمتاخ ؟ متاخلاف  هل : لاقف  هب ، رما  باتکلا و ال  بتک  ام  هنا 
: لاق مهتت ؟ نمف  لاق  یمتاخ ، یلعف  متاخلا  اما  یبتاک و  طخف  طخلا  اـما  ناـمثع  هل  لاـق  هفقاو  اـمل  هنا  يرخا  هیاور  یف  و  هب ؟ ملعت  ـال 

کمهتا

ام يرج  یتح  هرما  طسوت  نع  دعق  هراد و  مزل  كرما و  وه  لب  لوقی : وه  ابضغم و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما جرخف  یبتاک ، مهتا  و 
عم لوقلا  اذهب  ههجو  یف  هایا  هیقلت  کلذب و  هرهاظت  کمهتا و  ینا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال هلوق  رومالا  بجعا  هرما و  یف  يرج 

اواجعی نا  اودارا  یلوالا  هعفدلا  یف  موقلا  ناف  هصاخ  هرما  یف  مث  یـش ء  لک  یف  هنظلا  همهتلا و  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دـعب 
هنع و اوفرـصنا  یتح  مهبتعی  مهبراقی و  ناب  هیلا  راشا  هحلـصا و  هطـسوت و  هرماب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ماق  یتح  هورخا  اـم  هل 

باتکلا رما  یف  هیلع  لاجم  همهتلل  ناک  امل  هیلع  امهتم  کلذ  نم  یشوح  و  ع )  ) ناک ول  ننحتملا و  بدحلا  قفشملا  حیصنلا  لعف  اذه 
همتاخب و موتخم  نامثع و  مالغ  دی  یف  ناورم و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ودع  هلوسر و  ودع  هللا و  ودع  طخب  باتکلا  نال  هصاخ 
هل لاق  دـقل  .همعنلل و  رکـشلا  هلق  هوادـعلا و  ـال  ول  ناـکملا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریماـب قلعت  نظ  ياـف  هریعب  یلع  لومحم 

تناف هب  ترما  هتبتک و ال  ام  تنک  ادا  اولاق : مهنال  هجحلا  باب  یف  هیلع  هدایزال  ائیـش  هباتک  باـتکلا  نوکی  نا  دـحج  اـمل  نویرـصملا 
هیلع مت  نم  كرما و  ریغب  كریعب  یلع  کمالغ  دـیب  هذـفنی  کمتاخب و  همتخی  امب  کـبتاک  بتکی  نا  کـیلع  مت  ثیح  نم  فیعض 

نا باتکلا  بحاص  یلع  بجی  ناک  دق  لاح و  لک  یلع  هفالخلا  نع  علتخاف  نیملسملا  روما  یلع  ایلاو  نوکی  نا  حلصی  کلذ ال  لثم 
هلاـق اـم  حـصان و  هل  وه  هعنـشی و  همهتی و  نم  رذـع  لـبقی  فـیک  هرذـع و  لـبق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما نا  هلوـق : نم  ییحتـسی 

باتکلا و یف  ریوزتلا  زوجی  هنال ال  یشب ء  سیل  ریوزتلا  هیف  زوجی  باتکلا  نا  هلوق  .فورعم و  هنم  لوقلا  اذه  عامس  دعب  نینموملاریما 
هصقلا و نع  ثحبی  نا  لاح  لک  یلع  بجی  ناک  دـق  ریوزتلا و  اهیف  دـعب  ضعب  یلا  اهـضعب  فاضنا  اذا  رومالا  هذـه  ریعبلا و  مالغلا و 

نم زرتحیف  هیلع  هلیحلا  تمت  فیک  یهد و  نیا  نم  فرعی  یتح  میقی  ـال  کـلذ و  نع  ماـنی  ـال  لوسرلا و  ذـفنا  باـتکلا و  روز  نمع 
بتک ناورم  نا  نظلا  یف  بلغ  نا  هنا و   ) هلوق اماف  .هفشک  هثحب و  نم  قفشم  هیلع  رتاس  هل  فئاخ  ءاضغا  کلذ  نع  یـضغی  اهلثم و ال 
همیقی مامالاف  هیلع  بجو  اذا  بیداتلا  دـحلا و  نال  ملظ  هایا  هوماسام  یلع  موقلا  یلا  همیلـست  زوجی و  ـال  نظلاـب  مکحلا  ناـف  باـتکلا 

ناک اما  هنظ  یف  بلغ  امنا  باتکلا و  بتک  يذـلا  وه  ناورم  نا  ملعی  مل  هنا  یف  هلوق  یلع  الا  لمعن  انال ال  لـطابلاب  هنم  لـلعتف  مهنود )
ببـس هنتفلل و  بلاج  هنا  یف  تارامالا  هوق  همهتلا و  عوقو  عم  بجی  ناک  ام  وا  دیدهتلا  رجزلا و  فینعتلا و  ضعب  نظلا  اذـهب  قحتـسی 

ام هتمعن و  هبلسی  هراد و  نع  هدرطی  هنع و  هدعبی  نا  هقرفلا 

لبق امیـس  هید ال  ادوق و ال  بجوی  لتقلاب ال  رمالا  نا   ) هلوق اماف  .هیلع  هبنی  نا  نم  رهظا  رومالا  هذه  یف  ام  همارکا و  نم  هب  هصخی  ناک 
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مل هلوق : و  اداعبا ، ادرط و ال  اریزعت و ال  ابیدات و ال  لتقلاب  رمالا  یلع  بجوی  اما  لاق  ام  یلع  کـلذ  نا  بهف  هب ) روماـملا  لـتقلا  عوقو 
هداعبا و هدرط و  مهتملا و  دیدهت  فشکلا و  ثحبلا و  نم  هلامعتسا  بجی  ام  هیف  لمعتسی  مل  هنا  انیب  هیف و  ام  یـضم  دقف  کلذ ، تبثی 
وا لـتقلا  قحتـسا  نا  ءاـملا و  نم  هعنم  رادـلا و  یف  هسبح  کلذـک  ملظ و  هلتق  نا  : ) هلوق اـماف  .اـهلثم  نم  هب  اربتی  اـمب  همهتلا  نم  ءربتلا 

، ائطخم نوکی  نا  بجی  هباحـصلا  نم  کلذ  نع  عفدی  مل  نم  نا  هلوق  و  کلذ ، یف  هبانطا  بارـشلا و  ماعطلا و  عنمی  نا  لحی  علخلا ال 
امنا هلتق و  اودـمعت  ام  اونوکی  نا  رکنی  هولتق ال  نیذـلا  نال  لطابف  ساـنلا ) نم  ماوعلا  هـالوتی  نا  زجی  مل  بجو  ول  اـضیا  هلتق  نا  هلوق  و 
یلع ماقا  عانتمالا و  یلع  ممـص  جلف و  هریغ  هماقا  نم  هعم  نونکمتی  الازتعا  رمالا  لزتعی  هثادـحا و  نم  رهظ  امل  هسفن  علخی  ناب  هوبلاط 

مث هنع  نوعفدـی  هیما  ینب  شاـبوا  نم  رفن  هیلا  عمتجا  هرادـب  مصتعاـف  هسفن  علخ  یلا  هوئجلی  نا  یلا  هرـصحب  موـقلا  دـصقف  دـحاو  رما 
یضفا امنا  لصالا و  یف  ادوصقم  لتقلا  لاتقلا و ال  نکی  مل  لتقلا و  یلا  مث  جیردتب  لاتقلا  یلا  رمالا  یهتناف  رادلا  نم  یند  نم  نومری 
هعفادی هعنامی و  نا  بولغملا  یلع  بجاولاف  هعاتم  هلحر و  یلع  اناسنا  بلغ  ملاظ  يرجم  کلذ  يرج  بیترت و  جیردتب و  امهیلا  رمالا 
یناتلا یف  موقلا  فاخ  امنا  اروذعم و  ناک  دصق  الب  کلذ  یلا  رمالا  یضفا  ناف  هلتق  هفالتا و ال  یلا  دصقی  هدی و ال  نم  هل  ام  صلخیل 
ضعب دری  نا  اونمای  مل  هیلا و  شویجلا  مدقتـسی  مهیلع و  رـصنتسی  قافالا  یف  تراط  یتلا  هبتک  نم  هسفن  علخی  نا  یلا  هیلع  ربصلا  هب و 

جرخیل و هیلع  اقیـضت  الا  کلذ  لعف  اـمف  ماـعطلا  ءاـملا و  عنم  اـما  .یمظعلا و  هیلبلا  يربکلا و  هنتفلا  یلا  کـلذ  يدویف  هنع  عفدـی  نم 
هیلع دحلا  هماقا  رذعتف  تایانجلا  يوذ  نم  مرحلا  یلا  اجل  نمیف  کلذ  لثم  هعیرشلا  یف  لمعتـسی  دق  هیلع و  بجاولا  علخلا  یلا  جوحی 
یف ناک  دـق  هنال  کلذ  لمح  نم  نکم  نم  ذـفنا  ماعطلا و  ءاملا و  عنم  رکنا  دـق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  یلع  مرحلا ، ناـکمل 
هیف رهاظتلا  هیلع و  عمجتلا  علخلاب و  هبلاطملا  مکح  ناک  ول  بارـشلا و  ماعطلا و  هعنم  لحی  نم ال  نایبصلا  مرحلا و  ءاسنلا و  نم  رادـلا 
هیلع  ) هنع يور  دقف  هریغ  نم  عنم  امک  هنم  عنم  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هرکنال  رکنملا  حبقلا و  یف  بارـشلا  ماعطلا و  عنم  مکح 

نا يرا  لایع ال  نایبص و  رادـلا  یف  کلذ  يرا  ال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق ءاملا  نم  رادـلا  یف  نم  اوعنم  دـق  موقلا  نا  هغلب  امل  هنا  مالـسلا )
لب علخلاب  هبلاطملا  رکنا  ام  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مولعم  هانرکذ و  يذـلا  ینعملاب  حرـصف  نامثع  مرجب  اـشطع  ءـالوه  لـتقی 
یلع عقو  هلتق  نوکی  نا  رکنن  هنا ال  انیب  دقف  عفدلا ) لیبس  یلع  لحی  امنا  ملظلا  لتق  نا   ) هلوق اماف  .هیف  ارواشم  کلذ  یلع  ادعاسم  ناک 

باتکلا هصق  نم  هصق  ام  اماف  .هبجاو  هتعفادـمف  مهل  ملاظلا  مکح  یف  اهقحتـسی  وه ال  مهیلع و  هیـالولاب  هکـسمت  یف  نـال  هجولا  اذـه 
وا تاطخا  تنک  نا  لاق : هنا   ) هلوق اما  .هورکذ و  ام  فالخب  وه  هیارلا و  هب  تدرو  يذلا  اهحرـش  انرکذ  دق  انال  اهفرح  دـقف  هدوجوملا 

هبوتلاب و ربنملا  یلع  تبطخ  یلوالا و  هرملا  یف  تلق  اذـکه  اولاقف : اذـه  نع  موقلا  هباجا  دـقف  رفغتـسا ) هللا  یلا  بئاـت  یناـف  تدـمعت 
یلع لتقلا  نا   ) هلوق اماف  .كرافغتسا  کتبوتب و  قثن  فیکف  هنم  انبتع  ام  حبقا  یلع  رارصالا  یـضتقی  امب  کباتک  اندجو  مث  رافغتـسالا 
امنا نوکی  نا  عنتمی  هنا ال  هلیغلا و  لیبس  یلع  نکی  مل  هنا  انیب  دـقف  هقحتـسیال ) نمیف  فیکف  لتقلا  قحتـسی  نمیف  لحت  ـال  هلیغلا  هجو 
رمالا ءادتبا  یف  يرمعل  کلذ  ناک  دقف  لاتقلا  كرت  یف  هدیبع  یلع  مسقا  هترـصن و  نم  عنم  هنا  هئاعدا  اماف  .هعفادـملا  لیبس  یلع  عقو 

عوجرلا و نم  سایلا  عقو  رمالا و  دتـشا  املف  هب ، اومه  ام  هیلع و  مهاـمع  نوعجری  موقلا  حلـصی و  رمـالا  ناـب  هنم  اـنظ  همالـسلل و  اـبلط 
هرـصنتسی و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  ثعب  دـق  کـلذ و  نم  عنمی  فـیک  هنع و  هباـحملا  هترـصن و  نم  ادـحا  عـنمی  مل  عوزنلا 

لها نیب  فالخ  هنا ال  هریغ  نود  هانرکذ  يذلا  هجولل  الا  مهتبراحم  نم  ءادتبالا  یف  عنمی  مل  هنا  کلذ  یلع  لدـی  يذـلا  هخرـصتسی و 
اماف .بئاغلا  هرصن  یعدتسی  نم  رضاحلا  هرصن  نع  بغری  فیکف  شویجلا  یعدتسی  رصنتسی و  قافالا  یف  تقرفت  هبتک  نا  یف  هیاورلا 
یف لاکـشا  هنال ال  ادج  هیاورلا  هب  تئاج  امم  دـیعب  لوقف  دـمحم ) هنبا  هعنم  یتح  هیتای  نا  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  : ) هلوق

هقحتسی ام  هیف  الئاق  ادبا  هیتای  هنا ال  یلع  الماع  ابـضغم  فرـصنا  هشغتـسی  همهتی و  هناب  نامثع  ههجاو  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ناک دق  و   ) هلوانتت نیبراحملا  هیآ  ضرالا و  یف  نیدـسفملا  نم  هنا  هیف  اودـقتعا  مهنا  لاق  نم  لاوس  باوج  یف  هلوق  اماف  .لاوقالا  نم 
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ناک اذا  يرجملا  اذه  يرجی  ام  یلوتی  مامالا  نال  فیرطف  دـحلا ) يرجم  يرجی  کلذ  نال  هسفنب  لعفلا  کلذ  مامالا  یلوتی  نا  بجی 
اهـسوفنب کلذ  یلوتی  نا  زاج  همالا  نع  بذلا  نیدلا و  نع  عفدلاب  موقی  ماما  كانه  موقلا  ارثکا  بهذـم  یلع  نکی  مل  اتباث و  ابوصنم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  نا  انیفلاخم  ءاعدا  نم  بجعا  تیار  ام  و 

یف رظنلا  لبق  هرورـضلا  عفد  يرجم  هلمات  نم  دـنع  يرجی  اذـه  املظ و  ارکنم و  هنودـقتعی  اوناک  مهنا  هیلع و  يرج  امل  نیهراک  اوناک 
مهرما ذفنی  ثیحب  مهزع و  راد  یف  مهرثکا  وا  هباحصلا  عیمج  ههرکی  ام  نا  مولعم  هنال  هصقلا  هذه  حرش  نم  درو  ام  عامس  رابخالا و 

هنیدملا و اومدقی  نا  زوجیال  رـصم  لها  نم  ارفن  نا  مولعم  متی و  نا  زوجی  رـصم ال  لها  نم  ارفن  نا  مولعم  متی و  نا  زوجی  مهیهن ال  و 
تارورضلا ههادبلاب و  هنالطب  مولعم  اذه  عمـسم و  مهنم  يارمب  مهماماب  هنوهرکی  ام  اولعفی  مهئارآ و  یلع  نیملـسملا  عیمج  اوبلغی  نا 

: لاق موزخم  ینب  یلوم  يراقلا  رفعج  یبا  نع  دانزلا  یبا  نبا  نع  يدـقاولا  يور  دـق  .اهلمات و  رابخالا و  حفـصت  راثالا و  یجم ء  لـبق 
قمحلا نب  ورمع  يدنکلا و  ریـشب  نب  هنانک  يولبلا و  سیدع  نب  نمحرلادـبع  مهیلع  هامتـس  نامثع  اورـصح  نیذـلا  نویرـصملا  ناک 
مهـسیئر لجر  هام  هرـصبلا  ننم  اومدق  نیذـلا  یعخنلا و  رتشالا  ثرحلا  نب  کلام  مهیلع  نیتام  هفوکلا  نم  اومدـق  نیذـلا  و  یعازخلا ،

يرمعل لتقلا و  یلا  مهب  غلبی  رمالا  نا  نوری  هولذـخ ال  نیذـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  ناک  يدـبعلا و  هلبج  نب  میکح 
امم رثکا  بابلا  اذـه  یف  نیدـفاولا  موقلا  ددـع  نم  تنمـضت  هیاورلا  هذـه  اوفرـصنال و  کئلوا  هوجو  یف  بارتلا  اـثحف  مهـضعب  ماـقول 

.اهریغ هنمضت 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  عنمی  مل  فیک  هل : تلق  لاق : نمحرلادـبع  نب  میهاربا  نب  دعـس  نع  جاجحلا  نب  هبعـش  يور  و 
نامثع لتقم  نع  لئس  هنا  يردخلا  دیعس  یبا  نع  يور  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا  هلتق  امنا  لاق : نامثع ؟ نع  هلآ )

نیهراک و اوناک  موقلا  نا  لاقی : فیک  و  هامنامث ، هدهش  معن  لاق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  دحاو  هدهـش  له 
دقاع وه  فوع و  نب  نمحرلادبع  اذه  و  هنوعنـصی ، امیف  هنورواشی  نوحوری و  مهنم و  دحاو  لک  یلا  نودغی  اوناک  نویرـصملا  ءالوه 

نا لبق  هولجاع  هیف  تام  يذلا  هضرم  یف  نامثع  هل  رکذ  دق  يدقاولا و  هاور  ام  یلع  لوقی  هدی  یف  هریـصم  هیلا و  هبلاج  نامثعل و  رمالا 
هیلع یلصی  نا ال  نمحرلادبع  یصو  اهنم و  عنمف  نمحرلادبع  معن  اهنم  یقسی  ناک  رئب  یلا  ثعبف  کلذ  نامثع  غلبف  هکلم  یف  يدامتی 
امل لاق : يدقاولا  يور  .ادبا و  نامثع  ملکی  الا  هثادحا  تعباتت  امل  فلح  ناک  دق  صاقو و  یبا  نب  دعـس  وا  ریبزلا  هیلع  یلـصف  نامثع 

کلمع اذه  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  نامثع  لعف  نمحرلادبع  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رکاذت  هذـبرلاب  رذوبا  یفوت 
لوقی نامثع  هیلا  لسرا  هناف  هملسم  نب  دمحم  اماف  .یناطعا  ام  فلاخ  هنا  یفیس  ذخآ  کفیـس و  ذخف  تئـش  اذاف  نمحرلادبع  هل  لاقف 

نم دحا  ناک  هنا  کلذب  ینع  امنا  و  نیترم : هنس  یف  هللا  بذکا  هللا ال  ال و  لاقف : ینع  ددرا  هیناثلا : هعفدلا  یف  نییرصملا  مودق  دنع  هل 
نامثع یتوی و  ناک  هملـسم  نب  دـمحم  نا  يدـقاولا  هیاور  یف  اضرلا و  ناـمثع  نع  مهل  نمـض  یلوـالا و  هعفدـلا  یف  نییرـصملا  ملک 

عیمج هشئاـع و  ریبزلا و  هحلط و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مـالک  اـماف  هسفن  لـتق  وه  لوـقیف : لوـتقم  ناـمثع  هل : لاـقیف  روـصحم ،
هعلخ و نم  هب  اوحرـص  اـم  هلـصفم و  مهلاوقا  یلع  فـقی  نا  دارا  نم  حرـشلا و  هب  لاـطل  هرکذ  اـنیطاعت  وـلف  ادـحاو  ادـحاو  هباحـصلا 

یف رابجلادبع  یضاقلا  ضارتعا   ) .بابلا اذه  یف  هیلع  هدایز  ام ال  کلذ  نم  هریغ  وه و  رکذ  دقف  يدقاولا  باتکب  هیلعف  هیلع  بالجالا 
باوجلا لبق  مدقن  نحن  و  لاق : هنا  یفاشلا  یف  يدهلا  ملع  یضترملا  فیرشلا  هنع  لقن  هثادحاب ) نامثع  یلع  ( ) نینعاطلا یلع  ینغملا 

بجول احیحص  ناک  ول  کلذ  نا  یلع  یبا  نع  یکح  .اهلیـصفت  یلع  ملکتت  مث  هلمجلا  یلع  اهنالطب  نیبت  نامدقم  نعاطملا  هذه  نع 
رهظ یتم  هنا  فالخ  هنال ال  هتومک  کلذ  روهظ  نوکی  نا  همامالل و  بصنی  ـالجر  اوبلطی  نا  هلاـح  نم  کـلذ  رهظ  يذـلا  تقولا  نم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


نم نکی  مل  هلتق و  دـعب  ناک  ماما  هماقال  مهبلط  نا  انملع  املف  هاوس  ماما  هماقا  نیملـسملا  یلع  بجاولا  نا  هعلخ  بجوی  ام  ماـمالا  نم 
.ثادحالا نم  هیلا  هوفاضا  ام  نالطب  یلع  هلالدلا  لدا  نم  کلذف  مئاق  نکمتلا  لبق و 

مه اصوصخ و  کلذ  نم  نکمتلا  هوعنم  هورـصح و  دق  مهلاح و  نم  ملاعتملا  نال  کلذ  نم  اونکمتی  مل  لوقی  نا  دـحال  سیل  و  لاق :
یف عمجا  لصحت  مل  اهنا  ثادـحالا  هذـه  لاح  نم  مولعم  و  لاـق : .هنم  هئاربلا  هعلخ و  یف  دـحاو  لوح  یلع  اوناـک  عیمجلا  نا  نوعدـی 

نیملسملا نم  رخات  امل  هئاربلا  علخلا و  بجوی  کلذ  ناک  ولف  لاح  دعب  الاح  لبق  نم  لصحت  تناک  لب  لتق  اهیف و  رصوح  یتلا  مایالا 
یف ریکنلاب  لضفلا  ملعلا و  لها  نال  دـالبلا  نم  نیدراولا  نم  کلذـب  یلوا  هنیدـملاب  نیمیقملا  هباحـصلا  راـبک  ناـکل  هیلع و  راـکنالا 

رظتنی ثدح و ال  ام  هنم  هیف  ثدح  موی  لوا  نم  علخلا  هئاربلا و  لصحت  نا  مهتقیرط  یلع  بجی  ناک  دقف  لاق : .مهریغ  نم  قحا  کلذ 
اونقیت اذا  کلذ  نع  مهکاسما  نا  رکذ  مث  .هریغ  رظتنی  الا و  دـح  یلا  هتنی  مل  کلذ  راـظتنا  بجو  ول  هنـال  ثادـحالا  نم  هریغ  لوصح 
لصح کلذب  مهملع  نا  اولوقی  نا  مهنکمی  و ال  لاق : .کلذ و  زوجی  الف  لالضلا  مهعیمج و  یلا  ءاطخلا  هبـسن  بجوی  هنم  ثادحالا 

مهنکمی امنا  تقولا و  اذه  مدقت  اهلج  وا  اهلک  لب  لاحلا  هذه  مدقت  ام  اهنورکذی  یتلا  ثادـحالا  هلمج  یف  نال  عنم  يذـلا  تقولا  یف 
اثدـح کلذ  نوک  بجوا  ام  لتقلاب و  حرـس  یبا  نبا  یلا  ذـفانلا  باتکلا  ثیدـح  نم  نورکذـی  امب  تقولا  یف  ثدـح  امیف  اوقلعتی  نا 

نا نم  ولخی  سیلف  دعب  رخاتملا و  لامتحاک  لیواتلل  مدقتملا  لامتحا  لبق و  نم  کلذ  اولعفی  نا  بجی  ناکف  اثدح  هریغ  نوک  بجوی 
مل عامجالاب  تتبث  اذا  همامالا  نا  انملع  دقف  همالا  ضعب  یف  کلذف  اوعدا  ناف  مهضعب  نم  وا  همالا  لک  نم  عقو  علخلا  بلط  نا  اوعدی 

نامثع و عامجالا  هلمج  نم  نال  حـصی  مل  عامجالا  کلذ  یف  اوعدا  نا  همالا و  ضعب  یلع  زئاج  ءاـطخلا  نـال  فـالخلاب  اـهلاطبا  زجی 
یلع لاق : .تبثی  مل  کلذ و  یلا  لصوتی  عامجالاب  نال  لطاب  یلع  ناک  هنا  لاقی  هناب  عامجالا  نم  هجارخا  نکمی  هرصنی و ال  ناک  نم 

راصنالا هعم  نم  نامثعل و  لاق  هنا  تباث  نب  دـیز  نع  يور  دـقف  هرـصنی  نم  اما  نیقیرف  نیب  تناک  اهنا  هباحـصلا  لاـح  نم  رهاـظلا  نا 
هنال ضراعلا ال  لاوزلا  راظتنا  نوعنتمی  نوقابلا  هبعـش و  نب  هریغملا  هریره و  یبا  رمع و  نبا  نع  کلذ  لثم  يور  .كرـصنن و  انل  نذئا 
هیلا نیسحلا  نسحلا و  نینموملاریما  ذافنا  نم  يور  ام  رکذ  مث  .کلذ  مهلاح  نم  ملاعتملا  لب  اولعف  ام  عفدلا  یف  رمالا  مهیلع  قیـض  ول 

هنا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  نووری  ثیدحلا  باحـصا  نا  رکذ  .ارـصق و  هنم  انظ  هیلا  لوقلا  لوصو  یلع  امهم  لتق ال  امل  هنا  و 
لاق و ال .امولظم  هللا  لتق و  اهلوق  نم  هشئاع  نع  يور  ام  يدـهلا و  یلع  ذـئموی  هباحـصا  نامثع و  نا  فالتخا و  هنتف و  نوکتـس  لاق :

قلعتی نا  عنتمی 

نا مهنم و  يوعد  کلذ  نال  هیلع  اوناک  هباحـصلا  عیمج  نا  مهاوعد  وحن  هعفدـی  رهاظ  رما  كانه  سیل  هنال  کـلذ  یف  داـحآ  راـبخاب 
همیلـسلا و هلاوحا  نم  تبث  اـم  وه  تباـث و  رما  یلا  عوـجرلا  بجو  تطقـس و  تاـیاورلا  تضراـعت  اذا  داـحالا و  نمف  هیاور  هیف  ناـک 

يذلا هجولا  لمتحی  الا و  هورکذ  امم  یش ء  الف  هلمتحم  روماب  هتماما  هحـص  همیظعت و  نع  لدعی  نا  زوجی  سیل  و  لاق : .هیلوت  بوجو 
یلا تضفا  نا  ابیصم و  نوکی  دق  هنظ و  بلاغ  یلع  اهیف  لمعی  هب و  هطونملا  رومالا  یف  هیار  دهتجی  نا  مامالل  نا  رکذ  مث  .حیحص  وه 

نع هاکح  ام  اماف  هلوقب : یفاشلا  یف  هیلع  ضرتعا  تاملکلا ) هذه  یلع  يدهلا  ملع  ضارتعا   ) .هیف بنطا  کلذ و  دکا  همومذم و  هبقاع 
همامالا یف  هنوبـصنی  الجر  اوبلطی  نا  هیف  ترهظ  يذـلا  تقولا  نم  بجول  احداق  ثادـحالا  نم  هورکذ  ام  ناـک  ول   ) هلوق نم  یلع  یبا 

یـشب ء کلذ  سیلف  ثادـحالا ) نم  هیلا  هوفاضا  ام  نالطب  یلع  لد  هلتق  دـعب  اماما  اوبلط  مهانیار  املف  لاق  هتومک  ثدـحلا  روهظ  نال 
یلع اومدقی  مل  مهناف  همامالا  هریغلا  ودقعی  نال  هیـضتقم  اهل و  هخـساف  هتمامال و  مکدنع  هلیزم  ناک  نا  ثادحالا و  کلت  نال  دـمتعم 

همامالل حلـصی  نم  طـشنی  ههبـشلا و  لوزن  یتح  هسفن  علخی  نا  اودارا  بذاـجتلا و  عزاـنتلا و  هنتفلا و  نم  اـفوخ  هثبـشت  عم  هریغ  بصن 
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اولخ یف  ههبـش  یقبی  هتیالو و ال  رارمتـسا  یف  عمطلا  مسحی  هتوم  نال  هتوم  يرجم  کلذ  يرجی  سیل  رمالاب و  لفکتلا  دقعلا و  لوبقل 
مهنا لوقن : سیل  هرما و  رارمتـسا  یف  ههبـشلا  هعم  یقبی  هدعب و  یلع  لیواتلا  هیف  غوسی  يذلا  هثدـح  کلذـک  سیل  و  ماما ، نم  نامزلا 

بابـسا عطق  ههبـشلا و  هلازا  داوملا و  مسحل  مهتدارا  نم  هانرکذ  اـم  مهلودـع  یف  هجولا  لـب  هسفن  لاـس  اـمک  کـلذ  نم  اونکمتی  میل 
ولف لاح  دعب  الاح  عقت  تناک  لب  لتق  اهیف و  رصح  یتلا  مایالا  یف  عمجا  لصحت  مل  اهنا  ثادحالا  هذه  نم  مولعم  هنا   ) هلوق اماف  .هنتفلا 

نیدراولا نم  کلذب  یلوا  هباحصلا  نم  هنیدملاب  نومیقملا  ناکل  هیلع و  راکنالا  نیملسملا  نم  رخات  امل  هئاربلا  علخلا و  بجوت  تناک 
درو ام  اولوات  مهنال  رخات  اـمنا  مهریکن  نوکی  نا  رکنم  ریغ  هنا  ـالا  دـحاو  تقو  یف  لـصحت  مل  ثادـحالا  نا  کـش  ـالف  دـالبلا ) نم 

ذئنیحف قیرط  لیمجلا  نظلل  قبی  مل  جـیرختلا  رذـعت  لـیواتلا و  دـعب  مقاـفت و  رمـالا و  داز  یتح  هوجولا  لـمجا  یلع  هلاـعفا  نم  مهیلع 
نم مدـقت  ام  بسحب  هلیلقلا  لاعفالا  لعفلا و  یف  لواتت  هلیمجلا  هقیرطلا  هلادـعلا و  نا  نم  هرکذ  انمدـق  اـم  یلع  رمتـسم  اذـه  هورکنا و 
نا بابلا  اذـه  یف  حیحـصلا  هجولا  نا  یلع  .حـیبقلا  رهاظلا  یلع  لمعلا  لیواتلا و  دـعب  یلا  کلذ  دـعب  رمـالا  یهتنی  مث  هب  نظلا  نسح 
یف ام  راهظا  نم  مهعنم  امنا  تاقوالا و  نم  اتق  تبثت و  مل  هتماما  نال  نیدـقتعم  لب  ثدـح  لوا  نم  هعلخل  نیدـقتعم  اوناک  قحلا  لـها 
هنع هوجولا  تضرعا  لاح و  دعب  الاح  هرما  نیبت  املف  اماع  ناک  لجرلاب  رارتغالا  نال  هیقتلا و  فوخلا و  بابسا  نم  هانمدق  ام  مهسوفن 

مالکلا عقو  يذلا  تقولا  یلا  كاسمالا  یـضتقی  سیلف  هلوا  نود  رمالا  رخآ  یف  ناک  امنا  اذـه  هلزع و  یف  هملکلا  تیوق  هلذاعلا  لق  و 
هزیح یف  ناک  نم  جورخ  هسفن و  هجارخاب  هعلخ  یلع  تعمجا  همـالا  نوکی  نا  هعفد  اـماف  .هنظ  اـم  یلع  عیمجلا  یلا  ءاـطخلا  هبـسن  هیف 
اوناک هارجم  يرج  نم  ناورمک و  مهقاسف  هلها و  راجف  نم  طهرلا  هدیبع و  ادع  هادع و  نم  نا  تبث  اذا  هنال  یـشب ء  سیلف  ماوقلا ) نع 
یلع هنا  یعدی  امنا  لطبم و  همالا  عیمج  بیصملا و  وه  نوکی  نا  زوجی  هنال ال  هزیح  هریغ  یف  قحلا  نا  ههبـش  الف  هعلخ  یلع  نیعمجم 

هنع ذاذشلا  عامجالا  باب  یف  نوربتعی  انیفلاخم  دجن  ام  ههبش و  یقبی  سیلف  کلذ  میلـست  عم  اماف  هادع  نم  عامجا  یف  عزانت  نم  قحلا 
مهئازاب و نم  هرثک  مهتلقل و  رکب  یبا  هعیب  یف  هلها  هدـلو و  دعـس و  فالخب  نوفلحی  ـال  مهنا  يرت  ـالا  هنم  نیجراـخلا  لـیلقلا  رفنلا  و 

یف هقیرطلا  هذه  اوقراف  فیکف  هل  ریثات  اذاش ال  هنولعجی  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعیب  نم  عنتما  نم  فالخب  نودتعی  کلذک ال 
نالف نالف و  رمع و  نبا  تباث و  نب  دیزک  هرصنی  نم  اما  نیقیرف  نیب  هباحـصلا  نا   ) هلوق اماف  .نولت  بلقت و  الا  اذه  له  نامثع و  علخ 
اوناک نیذـلا  مهراصنا  نا  رهاظلا  نال  بیجعف  هنع ) عفدـلا  یف  رمالا  مهیلع  قیـض  ام  هنال  ضراعلا و  لاوزلا  راظتنا  نوعنتمم  نوقاـبلا  و 
زوجی فیک  ارـصان و  دـعی  الیتف ال  هنع  ینغا  ام  هلزنم  یف  ناک  نم  اماف  طـقف ، هیلع  نیمجاـهلا  نوعفدـی  هنع و  نولتاـقی  رادـلا  یف  هعم 

الا هرـصنلا  داری  له  ضراعلا و  لاوزل  ابلط  هرـصنلا  نع  فقوتی  نا  هلعخل  نیبلاطلا  ءاـطخ  هباوصل و  ادـقتعم  ناـک  هترـصن و  دارا  نمم 
اهل ال ادـقتعم  ناک  نم  لب  اهیف  رمالا  مهیلع  وه  قیـضی  نا  یلا  هترـصن  یف  جاتحی  سیل  اهیلا و  هجاـح  ـال  هلاوز  دـعب  ضارعلا و  عفدـل 

یلا هراکنا  یف  جاتحی  سیلف  هنع  یهنلاب  هیف  یلاعت  هللا  رما  مدقت  دـق  امم  رکنملا  نال  اهنع  هیهنب  لفحی  اهیف و ال  هنذا  یلا  هلمح  جاتحی 
فورعم ببس  هیلا  هلیمل  نیرجاهملا و  راصنالا و  عیمج  هئازاب  کلذ و  ینعنامف  نامثع  یلا  هلیم  يور  دقف  تباث  نب  دیز  اماف  .هریغ  رما 

تباث نب  دیز  یلا  ءاج  ریخالا  رـصحلا  نامثع  رـصح  امل  مکحلا  نب  ناورم  نا  رادلا  باتک  یف  يور  دق  يدقاولا  ناف و  هاورلا  هتور  دق 
دیز یلع  تلبقاف  هنع  بذت  میقت و  نا  یف  اهاملکف  جحلا  یلا  همزاع  یه  اهیلا و  ایـضمف  رمالا  اذه  یف  اهملکیل  هشئاع  یلا  هبحـصتساف 
اهز لاملا  تیب  نم  كاطعا  اذک و  اذـک و  کل  نامثع و  کل  اهعطق  دـق  فیواسالا  کل  تباث و  نبا  ای  کعنم  ام  و  تلاقف : تباث  نب 
قرح الثمتم  لوقی  وه  ناورم و  ماقف  مایقلاب  ناورم  یلا  تراشا  و  لاق : .ادـحاو  اـفرح  اـهیلع  عجرا  ملف  دـیز : لاـق  راـنید ؟ فلا  هرـشع 

تعمس هللا  دق و  راعشالا ؟ لثمت  یلعا  مکحلا  نبا  ای  هبتعلا : نم  جرخ  دق  هشیاع و  هتدانف  ام ، دجا  تمرطضا  اذا  یتح  دالبلا  یلع  سیق 
رحبلا یف  اهیقلاف  اهیلع  هطیخم  يرئارغ  نم  هرارغ  یف  نالا  هنا  تدد  ول  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  کبحاص ؟ نم  کش  یف  ینارتا  تلق ، ام 

مهوعدی وه  راصنالا و  نم  هبـصع  هیلع  عمتجا  تباث  نب  دیز  نا  يدقاولا : يور  .سانلا و  یلع  اهدنع  نم  انجرخف  دیز : لاق  رـضخالا ،
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رانید فلا  هرشع  كاطعا  هنع  بذت  نا  دیز  ای  کعنمی  ام  هلبج : هل  لاقف  ینزاملا  هیح  نب  ورمع  نب  هلبج  هیلع  فقوف  نامثع  رصن  یلا 
هللا و  لاق : هنا  رمع  نبا  نع  يور  اضیا  يدقاولا  ناف  رمع  نبا  اماف  .اهنم  هقیدح  لثم  کیبا  نم  ثرت  مل  ام  لخن  نم  قئادـح  كاطعا  و 

نیـسحلا نسحلا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ذافنا  هرکذ  اماف  .یفخی  نا  نم  حـضوا  اذـه  یف  رمالا  لتاق و  وا  لذاخ  الا  انم  ناک  اـم 
امهذـفنی مل  بارـشلا و  ماعطلا و  نم  هئاسن  همرح و  عنم  هلتق و  دـمعت  همیرح و  كاهتنا  نم  ناعنمیل  امهذـفنا  ناک  نا  امهذـفنا  اـمناف 
نوحوری نودغی و  اوناک  هیلا  کلذ  یف  اوعـس  نیذلا  موقلا  علخلل و  قحتـسم  هثادحاب  هناب  حرـصم  وه  یک و  علخلاب  هتبلاطم  نم  اعنمیل 

یف ام  ملعی  وهف  هتلتق  نعل  هنا  هئاعدا  اماف  .هریخالا  هرملا  یف  امیس  هرما ال  ضقن  هعلخ و  یلع  ادعاسم  ناک  هنا  هرورض  هنم  مولعم  هیلا و 
ادصاق هلتقل  ادمعتم  هلتق  نم  نعل  یلع  هلومحم  نوکی  نا  زوجیف  تحـص  نا  هیاورلا و  هذه  نم  رهظا  یه  یتلا  هفلتخملا  تایاورلا  اذه 

هیاورلا و یف  فورعم  ریغ  نالطبلا و  رهاـظف  رادـلا  موی  ناـمثع  هدـشان  اـمل  عجر  هحلط  نا  هئاـعدا  اـماف  .مهل  نکی  مل  کـلذ  ناـف  هیلا 
هعطق انینفال  يور  دـق  ام  هیف  همالک  نم  انیکح  ول  ظـلغا و  ـال  رادـلا و  موی  هحلط  نم  دـشا  ناـمثع  یلع  نکی  مل  هنا  فورعملا  رهاـظلا 
.هیلع موقلا  دشا  هناب  هنم  املع  کلذ  ررکی  هحلط و  ینفکا  مهللا  رادلا : موی  لوقی  ناک  نامثع  نا  يور : دق  .باتکلا و  اذـه  نم  هریبک 

نع  ) هیاورلا نم  هئاعدا  اماف  .لجرلا  لـتق  یتح  لاـتقلا  نع  عزنی  مل  ساـنلا و  یماری  وه  عرد و  رادـلا  موی  هیلع  ناـک  هحلط  نا  يور  و 
یف نوکی  هذاشلا ال  هیاورلا  هذه  نا  ملعی  وهف  يدهلا ) یلع  ذئموی  هباحصا  نامثع و  نا  هنتف و  نوکتس  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

المی ام  هیاورلا  هذـه  ءازاب  هیف و  راصنالا  نیرجاهملا و  هوجو  مـالک  هلذـخ و  هعلخ و  یلع  همـالا  عاـمجا  نم  هرورـض  مولعملا  هلباـقم 
یلوا نامثع  ناکل  هفورعم  هیاورلا  هذـم  تناک  ول  هتنمـضت و  اـم  دـض  نمـضتی  اـمم  هریغ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  سورطلا 

جتح و ال  هسفن ، علخی  ناب  بلوط  مصوخ و  امل  کلذ  لبق  و  نیمـس ، ثغ و  لکب  مهیلع  جتحا  دق  رادـلا و  موی  اهب  جاجتحالاب  سانلا 
لتق : ) اهلوق نم  هشئاع  نع  ءاور  ام  اماف  .هعونصم  هنا  یلع  هلالد  نکی  مل  کلذ  نم  ائیش  ناب  انملع  یف  هراصنا و  هباحـصا و  ضعب  هنع 
لبی مل  هصیمق  اذه  لوقت : یه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  صیمق  اهجارخا  همولعم و  هفورعم  هیف  هشیاع  لاوقاف  امولظم ) هللا  و 
هیلع  ) نینموملاریما رمالا  لاقتناب  اهملع  بیقع  ناک  امناف  هیلع  اهوانث  اهحدم و  اماف  .هرثک  یصحی  امم ال  کلذ  ریغ  هتنس و  تیلب  دق  و 

داحالا رابخاب  قلعتی  نا  عنتمی  ال  : ) هلوق اماف  .ارخاتم  امدقتم و  هیف  اهمالک  نیب  لبوق  هیلع و  تفقو  دق  فورعم و  هیف  ببسلا  و  مالـسلا )
یف ناک  نم  الا  هنیدـملا  لها  هباحـصلا و  قابطا  نال  نالطبلا  حـضاوف  داحالا ) اضیا  هقیرط  امم  هنوعدـی  ام  هلباقم  یف  اهنال  کـلذ  یف 

فیک رابخالا و  عمـس  نم  لکل  هرورـض  مولعم  دـعاقتم  لذاخ  نیب  زرابم و  لتاقم  دـهاجم و  نیب  اوناک  مهنا  هفالخ و  یلع  هعم  رادـلا 
روماب هتیالو  نع  لدعن  انا ال  : ) هلوق اماف  هرهاظ ؟ هرباکم  الا  اذـه  له  هردان و  هذاش  رابخاب  ضراعی  یتح  داحالا  هلمج  نم  اهنا  یعدـی 

رهاظ هل  ام  اماف  هفلتخملا  رومالا  هب  ذاجتی  يذـلا  هل و  رهاظ  ام ال  وه  لمتحملا  نا  انلق  ینعملا و  اذـه  یف  مالکلا  یـضم  دـقف  هلمتحم )
نا  ) هلوق اماف  .انیب  الیـصفت  کلذ  انلـصف  هیالولا و  نع  هلجا  نم  لدعی  امم  هنا  انیب  دـقف  هیمـستلا  هذـهب  هامـس  نا  المتحم و  یمـسی  الف 
نا هریغ  مامالل و ال  سیل  هنا  هیف  ام  لواف  همومذم ) هبقاع  یلا  تضفا  نا  ابیصم و  نوکی  هب و  هطونملا  رومالا  یف  هیار  دهتجی  نا  مامالل 

داهتجالا اهیف  غوسی  اروما ال  انهه  نا  کش  الف  داهتجالا  انملـس  اذا  مث  .صوصنلا  یلع  الا  اهیف  لمعلا  زوجی  ماکحالا و ال  یف  دـهتجی 
یف راذـعالا  نم  هاطاعت  ام  یلع  مـالکلا  دـنع  نیبی  هلمجلا  هذـه  لیـصفت  قدـصم و  ریغ  اـهیف  دـهتجا  هناـب  هنع  اـنربخ  نم  نوکی  یتح 

هولذخ ءاملا و  نم  هوعنم  هلیل و  نیعبرا  هورصح  مهنا  نامثعب  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  هباحصلا  رابک  لعف  یف  رظن  نم  لوقا : .هثادحا 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  نم  هامنامث  هلتق  دهـش  لب  هیلتاق  اوناعا  مهنا  یلع  هنع  عفدلا  مهنکمی  ناک  دق  لتق و  یتح 

هونفد دحا و  مهب  ملعی  الیکل  هونفد  هقرـس و  لیللاب  هوذخاف  هیما  ینب  نم  رفن  هثالث  ماق  یتح  هونفدـی  مل  مایا و  هثالث  لتقلا  دـعب  هوکرت 
نا همدقتملا  يدقاولا  هیاورب  هملـسم  نب  دمحم  لاق  امک  قحلا  هیـصاعم و  ربک  هثادحا و  مظع  هیلع  لدـی  دوهی  ربقم  بکوک  شح  یف 

هلذخ هبارضا و  مکحلا و  نب  ناورمک  اقاسف  مهرثکا  ناک  هرـصن  نیذلا  نال  هیرـصان  نم  اریخ  اوناک  هیلذاخ  نا  یلع  هسفن ، لتق  نامثع 
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کلذ و یلع  هتردـق  عم  رمالا  رخآ  هترـصن  نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ضارعا  ماقملا  یف  یفک  و  راصنالا ، نورجاـهملا و 
نم باتل  الا  احصن و  مالسلا ) هیلع   ) هنم نامثع  دارا  ام  هرم و  ریغ  هرصن  هحصن و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  .هلتق  هللا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق
یف موقلا  ءامظع  هباحصلا و  رابک  تالاقم  عمـس  خیراوتلا و  ریـسلا و  بتک  عبتت  نم  و  هرم ، دعب  هرم  سانلا  عدخ  امل  هقیقح و  هحداوق 

لاملا تیب  ابعل و  هللا  نید  ذـختا  نامثع  نا  يرد  يرخا  هعفد  لـعف  اـم  هلعف  هبوتلا و  هضقن  مث  هعفد  هثادـحا  نم  ارهاـظ  هتبوت  ناـمثع و 
هعایـشا رابجلادـبع و  یـضاقلا  هبوجا  نا  و  مهرما ، هعاشب  مهلاح و  هعانـش  تعمـس  نمم  همحر  يوذ  هعابتا و  هیما و  ینبل  هل و  اـمعط 

قرطتت نال ال  هنیدملا  یف  هلزنم  نع  دعب  هنا  نامثع و  لتقب  هنتفلل  الزتعم  ناک  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  و  بصعتلا ، نم  هئـشان  هیهاولا 
یتح هناکم  نع  اوثحب  هوسمتلا و  ناـک  اـم  ناـمثع  رما  نم  ناـک  اـمل  هباحـصلا  نا  ساـنلا و  یلع  رمـالاب  هعیبلا  یف  هتبغرب  نونظلا  هیلع 

ربیخب و مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  نامثع  رـصح  امل  هنا  خیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  صن  .همالاب و  مایقلا  هولاس  هیلا و  اوراصف  هودجو 
ناتهب همهت و  مالسلا ) هیلع   ) هیلا نامثع  مد  دانسا  نا  هیناطیش و  تالیوستل  اعابتا  نامثع  مدب  ع )  ) ایلع اومهتا  هرصبلا  لها  هیواعم و  نا 

هرم و ریغ  هرصنتسا  امل  رمالا  ودب  نم  نامثع  رصن  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نال  رکـشلا  هلق  همعنلا و  نارفک  همهتلا  هذه  الا و  سیل 
تیـشخ یتح  نامثع ) نع  ینعی   ) هنع تعفد  دـقل  هللا  و  بطخلا : باب  یف  راتخملا  نم  مالکلا 238  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یـضم  دقل 

ام هیلع  ثدـحی  مل  اهلبق  ول  اهیف و  هحالـص  ناـک  روماـب  ناـمثع  یلع  راـشا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يرمعل  و  اـمثآ ، نوکا  نا 
ریبزلا و هحلط و  نا  ملعیل  مث  قاذ  ام  قاذ  یتح  الوذخم  هکرت  ابضغم  هدنع  نم  جرخ  تعمس  امک  هلاوقا  هلاعفا و  ع )  ) يار املف  ثدح 

يوذل نیب  رهاظ  کلذ  داسفلا و  مدلا و  کفس  رصحلا و  علخلا و  نم  هیلع  مت  ام  بابسا  دکوا  نم  نامثع  مایا  یف  هوعنـص  امیف  هشئاع 
ثادحا رکذ  نم  انضرغ  سیل  هنا  ملعا  .هیتالا و  بتکلا  حرـش  یف  حاضیا  دشا  حضتیـس  دیلقتلا و  بصعتلا و  هفآ  نم  همیلـسلا  لوقعلا 

دنع اهنع  عجر  هثادحا و  لبق  هتماماب  لاق  نمب  صتخی  امنا  ثحبلا  اذه  ناف  هنم  اهروهظ  دـعب  هتمامال  الاطبا  هنم  سانلا  مقن  ام  نامثع و 
یف انمدق  امل  تاقوالا  نم  اتقو  ههابشا  لجرلا و  هماما  تبثی  مل  هیمامالا  رـشاعم  اندنع  اما  مهقفاو و  نم  جراوخلا و  مه  هثادحا و  عوقو 
نم اصوصنم  ابوصنم و  نوکی  نا  بجی  مامالا  نا  اهلعجی و  ثیح  ملعا  یلاعت  هللا  هیهلا و  هساـئر  اندـنع  هماـمالا  نا  هبطخلا 237  حرش 

: حرـشلا یلا  دوعن  نا  انب  يرحلاف  نیملاظلا  لانی  هللا ال  دـهع  اهنا  اقلطم و  بویعلا  نم  اهزنم  بونذـلا و  عیمج  نم  اموصعم  یلاعت و  هللا 
امنا لوقا : هرـصبلا ) یلا  هنیدملا  نم  مهیلا  هریـسم  دنع  هفوکلا  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) دـنع هللا  یـضر  یـضرلا  لوق 
یلع هرصبلا  یف  هعوقو  هلع  لاتقلا و  کلذ  ببس  ناک  ام  رکذن  نا  قیلیف  لمجلا  باحصا  لاتقل  هرصبلا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هریسم ناک 
لتق دق  لجرلا  اذه  نا  اولاقف  هلزنم  ع )  ) ایلع نینموملاریما  اوتا  نامثع  لتق  دـعب  سانلا  نا  ملعا  .هریـصب و  یلع  يراقلا  نوکیل  لامجالا 

نم برقا  هقباس و ال  مدقا  کنم ال  رمالا  اذهب  قحا  ادحا  مویلا  دجن  كاوس و ال  نیملـسملا  همامال  حلـصی  ماما و ال  نم  سانلل  دبال  و 
اریزو نوکا  یناف  هب  تیضر  دقف  مترتخا  نمف  مکعم  انا  مکرما  یف  یل  هجاح  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

یـضمی اولاقف : اضعب  مهـضعب  ملک  مالـسلا ) هیلع   ) هنع اوفرـصنا  املف  .كریغ  راتخن  ام  هللا  و  اولاقف : اوراـتخاف  اریما ، نوکا  نا  نم  ریخ 
لجر لک  روثیف  هدعب  دحال  عیوب  هنا  نوعمسی  هلتقب و ال  نوعمسیف  دالبلا  یف  نامثع  لتق 

.نونکسی سانلا و  نئمطیف  عیابی  یتح  هکرتت  الف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  عجرنلف  داسفلا  کلذ  یف  نوکی  نا  نمان  الف  هیحان  یف  مهنم 
نحن ام  هللا  وف  رمالا  لاط  دـق  هرماـب و  ـالا  ساـنلا  حلـصی  ـال  هنا  هل : اولاـقف  کـلذ  رخآ  یف  هوتا  مث  ارارم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا اوفلتخاـف 

نب هللادبع  لاق  نیملسملا ، اضر  نع  الا  نوکت  هیفخ و ال  نوکت  یتعیب ال  ناف  دجسملا  یفف  مالسلا ) هیلع   ) لاقف کعیابن  یتح  نیلعافب 
.هوعیابف راصنالا  نورجاهملا و  لخد  لخد  املف  دجـسملا  الا  وه  یبا  هیلع و  بغـشی  نا  هفاخم  دجـسملا  یتای  نا  تهرک  دقلف  سابع :

ینوعد و نامثع :- لتق  دـعب  هعیبلا  یلع  دـیرا  اـمل  ساـنلل - مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نیعـستلا  هدـحاولا و  هبطخلا  یف  یـضم  دـقل  و  لوقا :
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دق هجحملا  تماغا و  دـق  قافالا  نا  لوقعلا و  هیلع  تبثت  بولقلا و ال  هل  موقت  ـال  ناولا  هوجو و  هل  ارما  نولبقتـسم  اـناف  يریغ  اوسمتلا 
مکدـحاک و اـناف  ینومتکرت  نا  بتاـعلا و  بتع  لـئاقلا و  لوق  یلا  غصا  مل  ملعا و  اـم  مکب  تبکر  مکتبجا  نا  ینا  اوـملعا  ترکنت و 

ادنسم اضیا  خیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  هاور  .اریما و  ینم  مکل  ریخ  اریزو  مکل  انا  مکرما و  هومتیل  نمل و  مکعوطا  مکعمسا و  یلعل 
: لمجلا یف  دـیفملا  خیـشلا  لاق  مالـسلا .)) هیلع   ) هعیاب نم  لوا  امهنا  و  ع )  ) اـیلع ریبزلا  هحلط و  هعیب  (. ) رصم 1357 ه (ص 256 ج 3 

میهاربا نب  قاحساوبا  يور 

یلع یلا  ریبزلا  هحلط و  ءاج  لاق : ملـسا  نب  دـیز  نع  نالجع  نب  دـمحم  نع  سیردا  نع  هبیـش  یبا  نب  نامثع  نع  یفقثلا  دـمحم  نب 
ال امهل : لاقف  کب  نوضری ال  سانلا ال  ناف  کـعیابن  كدـی  طـسبا  ـالاق  هیلع و  الخدـف  هنیدـملا  ناـطیحب  ذوعتم  وه  و  مالـسلا ) هیلع  )

نورثوی سانلا ال  نا  الاقف  .هعیابا  هدی  امکنم  یـشرق  طسبیلف  اریما  امکل  نوکا  نا  نم  ریخ  اریزو  امکل  نوکا  نا  کلذ و  یف  یل  هجاح 
یلا جرخا  یتح  الهماف  ارـس  نوکت  یتعیب ال  نا  لاـقف : ساـنلا  لوا  کـعیابن  كدـی  طـسباف  كاوس  یلا  کـنع  نولدـعی  ـال  كریغ و 

هللادـیبع و نب  هحلط  مهلوا  ربنملا  یلع  سانلا  هعیاب  مث  سانلا  لوا  هاعیابف  دجـسملا  یف  کعیابن  مث  انهه  کعیابن  لب  ـالاقف : .دجـسملا 
دی یلع  تقفص  دی  لوا  يار  املف  هیلا  رظنی  مئاق  ریطلا  رجزی  دسا  ینب  نم  لجر  هدی و  یلع  قفصف  هیلا  ربنملا  دعصف  ءالـش  هدی  تناک 
اذه متی  نا ال  کشوی  ءالش  هدی  یلع  تقفص  دی  لوا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لاق : ءالش  یه  هحلط و  دی  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
یلا مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  نامثع  لتق  امل  خـیراتلا : یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  .امهدـعب  سانلا  هعیاب  ریبزلا و  هحلط و  لزن  مث  رمـالا 

نب ورمع  ینب  طئاح  لخدـف  ههجو  یف  اوشهب  ساـنلا و  هعبتاـف  هجحلا  يذ  نم  تلخ  هلیل  هرـشع  یناـمثل  تبـسلا  موی  کـلذ  قوسلا و 
طـسبا یلع  ای  الاقف : ریبزلا  هحلط و  مهیف  اولخدف  بابلا  اوعرقف  سانلا  ءاجف  بابلا  قلغا  نصحم  نب  ورمع  نب  هرمع  یبال  لاق  لوذبم و 

جرخ رمالا و  اذه  متی  ءالـش ال  دی  هعیبلاب  ادـب  نم  لوا  لاقف : عیاب  نیح  هحلط  یلا  بیوذ  نب  بیبح  رظنف  ریبزلا  هحلط و  هعیابف  كدـی 
لقن یف  يربطلا  لاق  .سانلا و  هعیایف  سوق  یلع  ائکوتم  هدـی  یف  هالعن  زخ و  همامع  قاط و  رازا و  هیلع  ربنملا و  دعـصف  دجـسملا  یلع 
الوق مکل  لئاق  ینا  متیتا و  یلا و  متفلتخا  دـق  مکنا  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هعیبلل  ارارم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا سانلا  فلتخا  امل  رخآ :

: لاقف هیلا  سانلا  عمتجاف  ربنملا  دعصف  ءاجف  هللا  ءاش  نا  هانلبق  یش ء  نم  تلق  ام  اولاق : هیف ؟ یل  هجاح  الف  الا  مکرما و  تلبق  هومتلبق  نا 
نا یل  سیل  هنا  الا و  یعم  مکلام  حـیتافم  نا  الا  مکنود  رما  یل  سیل  هنا  ـالا و  مکیلع  نوکا  نا  ـالا  متیباـف  مکرمـال  اـهراک  تنک  ینا 

ناسح مهنم  هینامثع  اوناک  اریسی  اریفن  الا  کلذ  یلع  مهعیاب  مث  مهیلع  دهشا  مهللا  لاق : معن ، اولاق : متیـضر ؟ مکنود  امهرد  هنم  ذخآ 
عفار تباث و  نبا  دیز  ریشب و  نب  نامعنلا  هملـسم و  نب  دمحم  يردخلا و  دیعـسوبا  دلخم و  نب  هملـسم  کلام و  نب  بعک  تباث و  نب 
اوناک و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  ءالوه  یبا  فیک  نسح  نب  هللادبعل  لجر  لاقف  لاق : .هرجع  نب  بعک  دیبع و  نب  هلاضف  جـیدخ و  نب 

: لاق نامثع  رصح  املف  لاملا  تیب  ناویدلا و  نامثع  هالوف  تباث  نب  دیز  اما  عنـصی و  ام  یلابی  ارعاش ال  ناکف  ناسح  اما  لاق : هینامثع ؟
یلع هلمعتساف  کلام  نب  بعک  اماف  نادضعلا ، نم  کل  رثکا  هنا  الا  هرصنت  ام  بویاوبا : لاقف  نیترم  هللا  راصنا  اونوک  راصنالا  رشعم  ای 

نب دعس  مهنم  هوعیابی  ملف  رفن  هعبس  صبرت  هنیدملاب و  ع )  ) ایلع سانلا  عیاب  هیف : رخآ  لقن  یف  .هل و  مهنم  ذخا  ام  كرت  هینزم و  هقدص 
نم دحا  فلختی  مل  دیز و  نب  هماسا  شقو و  نب  هلمس  هملسم و  نب  دمحم  تباث و  نب  دیز  بیهص و  رمع و  نب  هللا  دبع  صاقو و  یبا 
نب دعس  هملسم و  نب  دمحم  رمع و  نبا  هللادبع  ملکی  نا  ع )  ) ایلع نذاتسا  رسای  نب  رامع  نا  هسایـسلا  همامالا و  یف  .عیاب و  الا  راصنالا 

لاقف مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  رامع  فرـصناف  لاق :- مهنم  دحاو  لکل  رامع  هملاکم  لقن  دعب  و  اوباف - ع )  ) ایلع مهتعیب  یف  صاقو  یبا 
موی هاخا  تلتق  ینا  هملسم  نبا  دمحم  یلا  یبنذ  و  دوسحف ، دعس  اما  فیعضف و  رمع  نبا  اما  طهرلا  ءالوه  عد  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل 
هیلع  ) همـالک نم  و  هرـس : سدـق  دـیفملل  داـشرالا  یف  هتعیب ) نع  ءـالوه  فلخت  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک  ) .يدوهیلا بحرم  ربـیخ :
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هماسا تباث و  نب  ناسح  هملـسم و  نب  دـمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  باطخلا و  نب  رمع  نبا  هللادـبع  هتعیب  نع  فلخت  نیح  مالـسلا )
مث هیلع  ینثا  هللا و  دمح  هتعیب  نع  اوفقوت  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هانیمس  نم  دعـس و  لزتعا  امل  لاق : یبعـشلا  هاور  ام  دیز ، نبا 
نا مهل و  رایخ  الف  انوعیاب  اذاف  اوعیابی  نا  لبق  سانلل  رایخلا  امنا  یلبق و  ناک  نم  هیلع  عیوب  ام  یلع  ینومتعیاب  مکنا  ساـنلا  اـهیا  لاـق :

نکت مل  هلها و  لیبس  ریغ  عبتا  مالسالا و  نید  نع  بغر  اهنع  بغر  نم  هماع  هعیب  هذه  میلستلا و  هیعرلا  یلع  هماقتـسالا و  مامالا  یلع 
نفـصنال مصخلل و  نحـصنال  هللا  میا  مکـسفنال و  یننودیرت  متنا  مکدیرا هللا و  ینا  دـحاو و  مکرما  يرما و  سیل  هتلف و  يایا  مکتعیب 

یتا لوقا : .مهنیب  ینیب و  قحلا  اـهتهرک و  روما  تباـث  نب  ناـسح  هللادـبع و  هماـسا و  هملـسم و  نبا  دعـس و  نع  ینغلب  دـق  موـلظملل و 
نا یلع  دیفملا  هرـسف  امک  هببـس  مهفرعن  نیذلا  حارـشلا  نم  دحا  وه و ال  رـسفی  مل  نکلو  .جـهنلا  یف  یـضرلا  فیرـشلا  اذـه  همالکب 

ادحاو مکرما  يرما و  سیل  هتلف و  يایا  مکتعیب  نکت  مل  مالسلا :) هیلع   ) همالک نم  و  اذکه : لقن  هناف  مکلاو  فیکلا  یف  اتوافت  امهنیب 
ملاظلا ندوقال  هملاظ و  نم  مولظملا  نفـصنال  هللا  میا  مکـسفنا و  یلع  ینونیعا  سانلا  اهیا  مکـسفنال  یننودیرت  متنا  مکدیرا هللا و  ینا 

سدق دیفملا  لجالا  خیـشلل  لمجلا  باتک  یف  و  بطخلا .) باب  نم  مالکلا 136   ) اهراک ناـک  نا  قحلا و  لـهنم  هدروا  یتح  هتمازخب 
هنیدملا تیقب  اولاق : عمجا  نامثع  یبا  ملعالا و  نب  هحلط  هداوس و  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نع  ییحی  نب  طول  فنخموبا  يور  هنا  هرس :

ایلع نویرـصملا  نوتایف  نودجی  الف  رمالا  اذهل  مهبیجی  نم  نوسمتلی  سانلا  برح و  نب  ضقاولا  اهریما  مایا و  هسمخ  نامثع  لتق  دـعب 
نع نمحرلادبع  نب  دـیمحلا  نع  دـشار  نب  قاحـسا  يور  و  لاق : .مهیلع  یبای  هوقلا  اذاف  هنیدـملا  ناطیحب  ذولی  مهنع و  یبتخیف ء  (ع )

طـسبا هحلطل : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  لاملا  تیب  دـنع  سانلا  یقتلا  امل  يانذا  تعمـس  يانیع و  تار  امب  ثدـحا  الا  لاـق : يرثا  نبا 
(: مالـسلا هیلع   ) یلع لاقف  یل ، عمتجی  مل  ام  سانلا  ءالوه  نم  کل  عمتجا  دق  ینم و  رمالا  اذهب  قحا  تنا  هحلط : لاقف  کعیابا  كدـی 

عفار و یبا  نب  هعافر  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  رـسای و  نب  رامع  ماق  و  یلبق ، نم  یتوت  هللا ال  وف  شخت  ال  هحلط : لاقف  كریغ  كانیـشخ  ام 
نم هاتا  ام  نامثع و  عنـص  ام  تیار  دق  دسف و  دق  رمالا  اذه  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل اولاقف  دیز  نب  دلاخ  بویاوبا  نالجع و  نب  کلام 
عنص ام  متیار  دق  لاق : و  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاقتساف  دسف ، دق  ام  همالا  رما  نم  حلصتل  کعیابنل  كدی  طسباف  هنسلا  باتکلا و  فالخ 

هلوسرب هلوسر و  راصنا  هللا و  راصنا  متنا  راصنالا  رـشعم  اـی  اولاـق  راـصنالا و  یلع  اولبقاـف  مهیف  یل  هجاـح  ـالف  موقلا  يار  متفرع  یب و 
.اریخ مکلانی  یلو  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  هتناکم  هتبارق و  مالـسالا و  یف  هتقباس  یلع و  لضف  متملع  دق  هللا و  مکمرکا 

نب مثیهلا  یبا  نبا  نع  هدانـساب  .هوعیاـب و  یتح  هب  اولازی  اـم  هیلع و  اوعمتجا  مث  الدـب  هب  دـیرن  اـم  هب  ساـنلا  یـضرا  نحن  موقلا : لاـقف 
اذه اودرف  يایا  هرایتخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  یناکم  یتحیصن و  ییار و  متفرع  دق  راصنالا و  رـشعم  ای  لاق : ناهیتلا 

موقلا هباجاف  مکئامد  هب  نقحی  مکتفلا و  هب  عمجی  نا  هللا  لعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  مکالوا  امالـسا و  مکمدقا  یلا  رمالا 
هعیبلا هل  اولذب  مهروما و  یف  رظنی  نا  هولاس  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  سانلا  عمتجا  لاق : هلاجر  نع  فیـس  يور  .هعاطلا و  عمـسلاب و 

ول ینا  مهل : لاق  هیلع  اوحلا  املف  همالا  هذـه  عایـض  یف  هللا  فاخت  الا  هنتفلا  يرت  اما  هللا  كدـشنن  هل : اولاقف  يریغ ، اوسمتلا  مهل : لاـقف 
انیف ام  و  کلمحب ط )  ) کـملحب انیـضر  دـق  اولاـق : مکدـحاک ظ .)  ) مکدـحال تنک  ینومتکرت  نا  ملعا و  اـم  یلع  مکتلمح  مکتبجا 

هملعل رادبلا  روفلا و  یلع  موقلا  هباجا  هرک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  لوقا : .هعامجلا  هعیاب  مث  هارت  ام  یلع  انلمحاف  کل  فلاخم 
( مالـسلا هیلع   ) هئابا مهعنمی  مل  هیلا و  هوعد  امیف  اوحلا  موقلا  نانـشلا و  هل و  هرهاظلل  هیلع و  فالخلا  یلع  موقلا  مادـقا  رومالا و  هبقاعب 

موقی ادـحا  دـجن  كاوس و ال  نیملـسملا  همامال  حلـصی  هنا ال  هل  اولاق  لج و  زع و  هللااب  هورکذا  اودارا و  امیف  حاحلالا  نع  هباجالا  نم 
هبطخ لوا   ) .هعاطلا عمسلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هوعیابف نیملـسملا  مالـسالا و  هطایحل  موقی  نیدلا و  روما  حلـصی  كریغ  رمالا  اذهب 

رفعجوبا لاق  قیقحتلا ) یلع  اـهنیب  قیفوتلا  هیف و  لاوقـالا  فـالتخا  و  ( ) هفـالخلاب هل  عیوب  اـم  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اـهبطخ 
هجحلا يذ  نم  نیقب )  ) نبقب سمخل  هعمجلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عـیوب  رصم 1357 ه :) عبط  ص 457 ج 3   ) خیراتلا یف  يربطلا 
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نع هریغملا  یبا  نب  نامیلس  نع  فیس  نع  بیعش  نع  يرسلا  یلا  هب  بتک  امیف  فلختسا  نیح  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهبطخ  هبطخ  لواف 
، رـشلا اوعد  ریخلاب و  اوذـخف  رـشلا  ریخلا و  هیف  نیب  ایداه  اباتک  لزنا  لج  زع و  هللا  نا  لاـقف : هیلع  ینثا  هللا و  دـمح  نیـسحلا : نب  یلع 

دـش اـهلک و  مرحلا  یلع  ملـسملا  همرح  لـضف  هلوهجم و  ریغ  اـمرح  مرح  هللا  نا  هنجلا ، یلا  مکدوـی  هناحبـس  هللا  یلا  اـهودا  ضئارفلا 
رما اورداب  بجی  امب  الا  ملـسملا  يذا  لحی  قحلاب ال  الا  هدی  هناسل و  نم  سانلا  ملـس  نم  ملـسملا  نیملـسملا و  دـیحوتلا  صالخالاب و 

مهیرخا سانلا  رظتنی  امناف  اوقحلت  اوففخت  مکودـحت  هعاسلا  مکفلخ  نم  ام  نا  مکماما و  سانلا  ناف  توملا  مکدـحا  هصاخ  هماـعلا و 
هب اوذخف  ریخلا  متیار  اذا  هوصعت و  لج و ال  وزع  هللا  اوعیطا  مئاهبلا  عاقبلا و  نع  یتح  نولوسم  مکنا  هدالب  هدابع و  یف  هدابع  هللا  اوقتا 

نیب جـهنلا و  یف  هنع  هللا  یـضرلا  هبطخلا  هذـهب  یتا  لوقا : .ضرـالا  یف  نوفعـضتسم  لـیلق  متنا  ذا  هورکذا  هوعدـف و  رـشلا  متیار  اذا  و 
رـشلا ریخلا و  هیف  نیب  ایداه  اباتک  لزنا  هناحبـس  هللا  نا  اهلوا : جهنلا  نم  هبطخلا 166  یلا  عجراف  تارابعلا  ضعب  یف  توافت  نیتخـسنلا 

هیلع  ) هلوق یه  جـهنلا و  نم  هبطخلا 21  نا  رهاظلا  مث  .اهرخآ  یلا  اودصقت - رـشلا  تمـس  نع  اوفدصا  اودـتهت و  ریخلا  جـهن  اوذـخف 
هبطخ یـضرلا  اهلعج  یتلا  مکرخآ ) مکلواب  رظتنی  امناف  اوقحلت  اوففخت  مکودـحت  هعاسلا  مکئارو  نا  مکماما و  هیاغلا  ناـف  ( ) مالـسلا
هیاغلا ناف   ) نوکت هبطخلا 21  یف  اهنال  طقف  هدـحاو  هملک  یف  جـهنلا  یف  نیتبطخلا  نیب  فالتخالا  هبطخلا و  کـلت  نم  ءزج  اـهلایحب 

دح یلع  ینعملا  هلازج  ظافلالا و  هزاج  عمج و  هنال  رکذلاب  ءزجلا  کلذ  درفا  امنا  و  مکماما ) سانلا  ناف   ) هبطخلا 166 یف  و  مکماما )
هللا لوسر  مالک  دـعب  هناحبـس و  هللا  مالک  دـعب  نزو  ول  یـضرلا : لاق  امک  وه  ههبـشب و  هوفتت  هلثمب و  یتات  نا  نع  ساـنلا  نسلا  تلک 
لقا مالک  عمس  امف  اوقحلت  اوففخت  مالسلا ) هیلع   ) هلوق اماف  لاق : هقباس ، هیلع  زرب  احجار و  هب  لامل  مالک  لکب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

همامالا و یف  لاق  يرونیدلا  هبیتق  نبا  نا  مث  .لاق  ام  رخآ  یلا  الوصحم ، رثکا  اعومسم و ال  هنم 

ینثا یلاعت و  هللا  دمحف  ربنملا  دعصف  فیرشلا  دجسملا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  هنیدملاب  تمت  امل  هعیبلا  نا  اورکذ  و  هسایـسلا :
هتریـشع و نع  دلو  لاماذ و  ناک  نا  لجرلا و  ینغتـسی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  هدـهج  مهفلات  اریخ و  هسفن  نم  سانلا  دـعو  هیلع و 

ضعب هب  لزن  وا  هبیـصم  هتباصا  نا  یهلع  مهفطعا  هیعـس و  مهیلا  هئارو و  نم  هطیح  سانلا  مظعا  مه  مهتنـسلا  مهیدـیاب و  هنع  مهعاـفد 
ءاغتبا فورعملاب  هدی  طسب  نم  هریثک و  دیا  هنع  ضبقت  هدـحاو و  ادـی  مهنع  ضبقی  هناف  هتریـشع  نع  هدـی  ضبقی  نم  رومالا و  هراکم 

هل ریخ  سانلا  یف  ءرملل  هللا  هعلجی  قدـص  ناسل  نا  اوملعا  و  هترخآ ، یف  هل  فعاضی  هایند و  یف  قفنا  ام  هل  هللا  فلخی  یلاـعت  هللا  هجو 
هکـسما و ال نا  هدیزی  يذلاب ال  اهلـصی  نا  هبارقلا  نع  مکدـحا  لفغی  هسفن و ال  یف  همظع  ءایربک و ال  مکدـحا  ندادزی  الف  لاملا  نم 

هیاغلا هنجلا و  هقبسلا  نا  الا و  ادغ  قبسلا  مویلا و  رامـضملا  نا  الا و  تلبقا  دق  هرخالا  تربدا و  دق  ایندلا  نا  اوملعا  هکلها و  نا  هصقنی 
مکنید و ماوق  یلا  اوعزفاف  ءانع  یف  هبحاص  رورغ و  وهف  هرسح  ثروی  هلفغب و  یتای  دعولا و  بذکی  بلقلا و  یهسی  لمالا  نا  الا  رانلا 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ثیدحلا  اوقدصا  هللا و  باتک  اوملعت  مکمامال و  هحیـصنلا  مکتاکز و  ءادا  مکتالـص و  مامتا 

فوا

ریخلاب زوفی  موی  اریخ  اوزجت  ریخلا  اولمعا  هباذع و  اوبهرا  هللا و  باوث  یف  اوبغرا  متنمتئا و  اذا  تانامالا  اودا  متدـهاع و  اذا  دـهعلاب  او 
هلوق نم  هادتبم  داشرالا  یف  دیفملا  اهلقن  و  هبطخلا 28 )  ) جهنلا یف  هروکذم  يرونیدلا  نم  هلوقنملا  هبطخلا  هذه  لوقا : .ریخلا  مدق  نم 

هب حرـص  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) هل هعیبـلا  تمت  اـمل  ع )  ) اـهبطخ هبطخلا  ناـب  اـنیبی  مل  تربدا و  دـق  ایندـلا  نا  اوـملعا  و  مالـسلا ) هیلع  )
مالک رهاظ  نا  یفخی  .داشرالا و ال  جـهنلا و  یف  ام  نیب  هسایـسلا و  هماـمالا و  یف  اـم  نیب  امیـس  اـفالتخا  خـسنلا  نیب  نا  عم  يرونیدـلا 

یف اهبطخ  هبطخ  لوا  هنوک  مدـع  هنمدافتـسی  نا  هقدـلاب  نکمی  ناک  نا  هعیبلا و  مامت  دـعب  اهبطخ  هبطخ  لوا  وه  هلقن  ام  نا  يرونیدـلا 
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هیلع  ) هلوق فجنلا :) عبط  ص 77   ) لمجلا یف  لاق  هرـس  سدـق  دـیفملا  نا  مث  .هترابع  نم  رهاظلا  فالح  هنکل  مالـسلا ) هیلع   ) هتفالخ
تلقل ءاشا  ول  اما  يارلا  يدومحم  ریغ  اـهیف  متنک  روما  تضم  دـق  هل : ساـنلا  هعیب  ناـمثع و  لـتق  دـعب  اـهبطخ  هبطخ  لوا  یف  مالـسلا )

هل اریخ  ناکل  هسار  عطق  هحانج و  صق  ول  هلیو  ای  هجرف  هنطب و  هتمه  بارغلاک  ثلاثلا  ماق  نالجرلا و  قبس  فلـس  امع  هللا  یفع  نکلو 
( هر  ) دـیفملا هلقن  ام  لوقا : .اهرخآ  یلا  هبطخلا  هذـهب  لصتی  اـمف  نوراـق ، ناـماه و  نوعرف و  هللا  کـلها  دـق  و  هلوق - یلا  یهتنا  یتح 

روکذم ب

رطق ددـع  هنع  بزعی  ناسل ال  هفـصی  ناکم و ال  هیوحی  نامز و ال  هریغی  ناش و ال  هلغـشی  ال  اهلوا : حـهنلا  نم  هبطخلا 177  یف  اهضع 
( رجحلاب هعوبطملا  عبط 1276  ص 354   ) جهنلا حرش  یف  هللا  همحر  ینارحبلا  مثیم  نبا  ققحملا  حراشلا  حرـص  و  اهرخآ - یلا  ءاملا -
هنا و امک  هتفالخ  لوا  یف  نامثع  لتقم  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  اهب  بطخ  جهنلا  نم  هبطخلا 177  ینعا  هبطخلا  هذه  ناب 

هبطخ لوا  افنآ  هروکذـملا  جـهنلا  نم  هبطخلا 166  ناب  اوحرـص  مهریغ  يربطلا و  یـضرلا و  فیرـشلا  یلزتعملا و  لـضافلا  حراـشلا 
لاوقالا و ریسلا و  رابخالا و  یف  روغلا  عبتتلا و  صحفلا و  دعبف  اهیف ) عمجلا  هجو  لاوقالا و  کلت  نیب  قیفوتلا   ) .هتفالخ لوا  یف  اهبطخ 

تناک هبطخلا 177  هبطخلا 166 و  هبطخلا 28 و  جهنلا و  نم  هبطخلا 21  نا  انل  لصح  جـهنلا  نم  هموسوملا  بطخلا  يوحف  یف  لماتلا 
هبطخ ءزج  لک  لعجف  جهنلا  یف  تتـشتف  اهنم  ءزج  عضوم  لک  یف  نوفلوملا  رکذ  هتفالخ و  لوا  یف  ع )  ) اهبطخ هدـحاو  هبطخ  اعیمج 
هنتفلا رهاظ  نا  ملعا  و  مالـسلا )) هیلع   ) نینموملاریما هعیب  امهثکن  هلع  ریبزلا و  هحلط و  ناـثکانلا   ) .هیف اـنک  اـم  یلا  عجرنلف  .هدـح  یلع 

نع امهجورخ  اراثیا و  ارایتخا و  اعوط و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال اهالذب  یتلا  هعیبلا  ثکن  نم  ریبزلا  هحلط و  هثدحا  امنا  هرـصبلاب 
هکم یلا  نیملسملا  لاوماب  نیبراهلا  نامثع  لامع  هشئاع و  عم  اعمتجا  اهالـص  املف و  هرمعلا  ءاغتبا  امهنم  راهظا  یلع  هکم  یلا  هنیدملا 
کلذ یف  هیلع  قلعتلا  نامثع و  مدـب  بلطلا  یلع  مهیار  قافتا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  اـفوخ  اـمهنم و  هوبجتحا  اـمیف  اـعمط 

هب مهصاصتخا  اراصنا و  هل و  ادنج  مهنوک  قارعلا و  رصم و  لها  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  هیلذاخ  هیرصاح و  نامثع و  هلتق  زایحناب 
، کلذ یف  مهنع  ضارعالا  نامثعب و  هوعنم  ام  راکنا  كرت  مالکلا و  نم  نسحلا  مهیف  هلوق  لیمجلاب و  مهل  هترهاظم  هنم و  مهبرح  یف 

موقلا هب  عنص  ام  هب  قحتسی  یـش ء  نم  هئاربلا  نامثع و  ملظل  کلذب  مهومهوا  ءاهفـسلا و  هب  اورتغا  ءافعـضلا و  یلع  کلذب  اوهبـش  و 
نا مهملعل  هرـصبلا  اودـصق  هانفـصو و  اـمب  هووغتـسا  نم  هنتفلا  نم  مهدارم  یلا  مهباـجاف  همد  یلا  هعزاـنملا  هـعلخ و  هراـصحا و  نـم 

انطاب ارهاظ و  مهنم  کلذ  ناک  رماع و  نب  زیرک  نب  هللادـبع  وه  اهب و  ناک  همع  نبا  هلماع  باحـصا  نامثع و  هعیـش  نم  اهلها  روهمج 
ریـسلاب و ءاملعلا  عامجاب  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  نا  يرت  الا  رابتعالا ، هب  مکحلا  هحـص  نع  حـضوی  رابخالا و  هیلع  لدـت  امک  هفالخب 
کلذ و نع  مهعفدـی  لزی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هلتق و  هرـصح و  ناـمثع و  علخل  ببـسلا  دـکوا  اوناـک  نیذـلا  مهراـثالا 

مهعنم یف  فطلی 

یف رابخالا  نم  هفئاط  رکذـنلف  هلاوقاب  هیلع  نیجتحملا  هلاعفاب و  هل  نیبئاـعلا  هیلع  نیرکنملا  عم  هلاـح  حالـصا  یف  دـهجلا  لذـبی  هنع و 
دعب ع )  ) ایلع ایتا  هحلط  ریبزلا و  نا  اورکذ  يرونیدـلل : هسایـسلا  همامالا و  یف  .لمجلا  هنتف  امهتراثا  هعیبلا و  ریبزلا  هحلط و  ثکن  ببس 

متعیاب ام  یلع  هعاطلا و  عمـسلا و  یلع  معن  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  نینموملاریما ؟ ای  كانعیاب  ام  یلع  يردـت  له  ـالاقف : هعیبلا  غارف 
یف ناکیرش  امکنکلو  ال ، مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  .رمالا  یف  كاکیرش  انا  یلع  كانعیاب  انکلو  ال  الاقف : نامثع : رمع و  رکبابا و  هیلع 
نا امهل  نابتسا  املف  نمیلا  یف  هحلط  قارعلا و  هیالو  یف  کشی  ریبزلا ال  ناک  و  لاق : .دالوالا  زجعلا و  یلع  نوعلا  هماقتسالا و  لوقلا و 

انتبثا یتح  نامثع  رما  یف  هلانمق  یلع ، نم  انوازج  اذـه  لاقف : شیرق ، نم  ءالم  یف  ریبزلا  ملکتف  هاکـشلا  رهظا  ائیـش  اـمهیلوم  ریغ  اـیلع 
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انک انا  الا  موللا  ام  هحلط : لاقف  انریغ ، اننود  لعج  دارا  ام  انب  لان  املف  رمالا  یفک  هتیب و  یف  سلاج  وه  لتقلا و  هل  انببـس  بنذـلا و  هیلع 
یهتنف لاق : .انوجر  ام  اناطخا  دـق  انحبـصاف  هدـی  یف  ام  انعنم  انیدـیا و  یف  ام  هانیطعا  هانعیاب و  اندـحا و  ههرک  يروشلا  لها  نم  هثـالث 
ینغلب معن ، لاق : نیلجرلا ؟ نیذـه  لوق  کـغلب  هل : لاـقف  هرزوتـسا ، ناـک  ساـبع و  نب  هللادـبع  اعدـف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  اـمهلوق 

نبا دـیلولا و  نم  کیلا  برقاب  اسیل  امهناف  هفوکلا  هحلط  لو  ریبزلا و  هرـصبلا  لوف  هیالولا  ابحا  امهنا  يرا  لاق : يرت ؟ امف  لاق : .امهلوق 
سانلا باـقر  اـکلمت  یتم  لاومـالا و  لاـجرلا و  اـمهب  نیقارعلا  نا  کـحیو  لاـق : مث  مالـسلا ) هیلع   ) یلع کحـضف  ناـمثع : نم  رماـع 

تلمعتسال هعفن  هرضل و  ادحا  المعتسم  تنک  ول  و  ناطلسلاب ، يوقلا  یلع  ایوقی  ءالبلاب و  فیعـضلا  ابرـضی  عمطلاب و  هیفـسلا  الیمتـسی 
هیلع  ) یلع یلا  ریبزلا  هحلط و  یتا  مث  لاق : .يار  امهیف  یل  ناـکل  هیـالولا  یلع  امهـصرح  نم  یل  رهظ  اـم  ـال  ول  ماـشلا و  یلع  هیواـعم 
هیلع  ) یلع امهیلا  رظنف  کعبتن ، رـست  نا  کیلا و  انعجر  اهئاضقنا  یلا  مقت  ناـف  هرمعلا  یلا  اـنل  نذـئا  نینموملاریما  اـی  ـالاقف : مالـسلا )

امهنا بهذلا : جورم  یف  يدوعسملا  لاق  .ایضمف و  امکناش  یلا  ایـضمت  نا  نادیرت  امنا  نادیرت و  هرمعلا  ام  هللا  و  معن ، لاق : و  مالـسلا )
یتایـس و  لوقا : .هکم  ریغ  نادـیری  امهنا ال  امـسقاف  ماشلا  هرـصبلا و  نادـیرت  امکلعل  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هرمعلا  یف  ع )  ) ایلع انذاتـسا 

اناک امم  امهـسای  وه  هعیبلا  نیلجرلا  ثکن  ببـس  نم  ریبخلا  عبنتملا  دیفتـسی  اـم  نا  اذـه و  دـیعب  اـمهیف  راـبخالا  لاوقـالا و  نم  هفئاـط 
ام مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  بلاطیبا  نب  یلعل  هعیبلا  یف  رمالا  قاستا  همامالاب و  امهدـحال  هعیبلا  نم  نافع  نب  نامثع  لـتق  نم  هب  ناوجری 

لین نم  نالجرلا  سیا  امل  دیفملل : لمجلا  یف  .کلذب  ثکنلا  ببس  دکات  تعمس و  دق  امل  کلذل  الها  انوکی  مل  امهنال  ائیـش  امهیلو 
ادحا و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریماب لدعت  همالا ال  ادجو  مهیلع و  دـیلا  طسب  مهرمال و  کلمتلا  سانلا و  یلع  رماتلا  نم  هیف  اعمط  ام 

نایلی امهنا ال  اققحت  هرما و  یف  هئاکرـش  کلذب  انظو  هعیب  یلا  رادبلاب  هدنع  هوظحلا  دارا  کلذ  نم  راصنالا و  نیرجاهملا و  يار  افرع 
نامثع و هناطب  نم  ذـش  نم  الا  سانلا  هفاک  مشاه و  ینب  راصنالا و  نیرجاهملا و  هعیبب  ع )  ) نینمومللاریما یلع  رمالا  رقتـسا  ارما و  هعم 

هیالو هحلط  هنم  بلطف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  اراصف  نامیالا ، لها  نم  مهئامد  یلع  هفاـخم  مهـصاخشال  ءاـفخ  یلع  اوناـک 
دق ناطخاس و  امه  افرـصناف و  کلذ  نم  یـش ء  یف  امهتباجا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع کسماف  ماشلا  هیـالو  ریبزلا  هنم  بلط  قارعلا و 
هراد هیلع  یف  ناک  امهل و  نذاف  هیلع  انذاتـسا  هیلا و  اراص  مث  مایا  هثالث  وا  نیموی  هاکرتف  هیار  نم  لبق  اـمهنظ  یف  بلغ  ناـک  اـم  اـفرع 

عفدتل كانئج  دق  هدشلا و  نم  هیف  نحن  ام  هنمزالا و  هذه  لاح  تفرع  دـق  نینموملاریما  ای  الاق  هیدـی و  نیب  هدـنع  اسلج  هیلا و  ادعـصف 
عبنیب یل  ام  امتفرع  دق  مالسلا ) هیلع   ) لاقف .انیلع  اقوقح  هب  یضقن  انلاوحا و  هب  حلصن  ائیش  انیلا 

تیب نم  انطعا  هل : الاقف  عنـصا ؟ ام  امهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف عبنیب  کلام  یف  انل  هجاح  ال  الاقف : .رـسیت  ام  هنم  امکل  تبتک  امتئـش  ناف 
ناف مهل ، نیما  مهنزاخ و  انا  نیملسملل و  کلذ  لاملا و  تیب  یف  یلدی  يا  هللا و  ناحبس  مالسلا ) هیلع   ) لاقف .هیافک  هیف  انل  ائیش  لاملا 

ینکل مهبئاغ  مهدـهاش و  نیملـسملا  هفاکل  وه  کلذـب و  یل  ینا  و  تلعف ، هیف  اونذا  ناف  امتئـش  ام  کلذ  امتلاس  ربنملا و  امتیقر  امتئش 
ام انعمـس  دق  الاق : عنـصا ؟ امف  امهل : لاقف  نوملـسملا  کباجا  امل  كانفلک  ول  کلذ و  کفلکن  يذلاب  انک  ام  الاقف  ارذع  امکل  يدـبا 
انک نا  انبولقب و  انعیاب  ام  هللا  و  نالوقی : اهتعمس  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال همداخ  رادلا  ضرا  یف  ناک  هیلعلا و  نم  الزن  مث  كدنع 

ثکنی امناف  ثکن  نمف  مهیدـیا  قوف  هللا  دـی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذـلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  انتنـسلاب ، انعیاب 
هـشئاع راهظاب  ربخلا  امهئاج  دق  نیرخآ و  نیموی  هاکرتف  ( 11 حتفلا :  ) امیظع ارجا  هیتویـسف  هللا  هیلع  دـهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع 

راصمالا نم  اوبره  دق  نامثع  لامع  نا  همدب و  بلطلا  هرـصن و  یلا  ءاعدلا  نامثع و  لتق  نم  ههارک  هرما و  ههارک  نم  هترهظا  ام  هکمب 
نا راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نم  هعم  نم  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  مهفوخل  نیملـسملا و  لاوملا  نم  هوـبجتحا  اـمب  هکم  یلا 
یلع ناک  هلماع  همع و  نبا  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  نمیلاب و  ناک  هلماع  هتفیلخ و  هبنم  نب  یلعی  نامثع و  مع  نبا  مکحلا  نب  ناورم 
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الخد املف  هتولخ  تقو  اممیت  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  اراصف  هنتفلا  یف  رمالا  نوربدی  مه  هشئاع و  عم  اوعمتجا  دق  هرـصبلا و 
ام هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .اهیف  انل  نذئا  اهب  دـهعلا  دـیعب  انال  هرمعلا  یف  جورخلل  کنذاتـسن  كانئج  دـق  نینموملاریما  ای  الاق  هیلع 

هللااب یلافلحا  مالسلا ) هیلع   ) لاقف .هرمعلا  الا  دیرن  ام  ارفغ  مهللا  الاقف : .هرصبلا  نادیرت  امنا  و  هردغلا ، نادیرت  امکنکلو  هرمعلا  نادیرت 
امیف هدـکوملا  ناـمیالاب  امهتنـسلا  الذـبف  هنتف  یف  نایعـست  ـال  هعیب و  یل  ناـثکنت  ـال  نیملـسملا و  رما  یلع  نادـسفت  ـال  اـمکنا  میظعلا 
.معن الاقف : نینموملاریما ؟ امکل  نذا  امهل : لاقف  سابع  نبا  امهیقل  مالـسلا ) هیلع   ) هدـنع نم  اـجرخ  اـملف  .کـلذ  نم  هیلع  امهفلحتـسا 

( مالسلا هیلع   ) لاقف ریبزلا  هحلط و  تیار  دق  لاق : ربخلا ؟ كدنعا  سابع ! نبا  ای  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) هادتباف نینموملاریما  یلع  لخدف 
سابع نبا  ای  هللا  اداسف و  اثدحی  اثکنی و ال  اردغی و ال  نا ال  نامیالاب  امهنم  تقثوتـسا  نا  دعب  امهل  تنذاف  هرمعلا  یف  ینانذاتـسا  امهنا 

لمح دـق  رجافلا  نئاخلا  هبنم  نب  یلعی  ناف  یبرح  یلا  ایعـسیل  هکم  یلا  اراص  دـق  امهب و  یناکف  هنتفلا  الا  ادـصق  اـم  اـمهنا  ملعا  ینا  و 
: سابع نب  هللادبع  لاق  .يراصنا  یتعیش و  ءامد  ناکفسی  يرما و  یلع  نالجرلا  ناذه  نادسفیـس  کلذ و  قفنیل  سراف  قارعلا و  لاوما 

لاقف امه ؟ رش  نیملسملا  تیفک  دیدحلاب و  امهتقثوا  امهتـسبح و  اله  امهل و  تنذا  ملف  مولعم  نینموملاریما  ای  كدنع  کلذ  ناک  اذا 
الک و هنوک ؟ لبق  لعفلاب  ذخاوا  همهتلا و  هنظلا و  یلع  بقاعا  هنسحلا و  لبق  هئیسلاب  ائدب و  ملظلاب  ینرماتا  سابع  نبا  ای  مالـسلا : هیلع 

ینکلو امهنم  نوکی  ام  فرعا  امهل و  تنذا  یننا  سابع  نبا  ای  لصفلاب  ادتبا  لدعلا و ال  مکحلا و  نم  یلع  هللا  ذخا  امع  تلدـع  هللا ال 
یتعیب و امهثکن  یل و  امهملظب  امهذخای  هللا  نا  امه و  انم  رمالا  نم  نایقلی  امهنظ و ال  نبیخال  امهنلتقال و  هللا  امهیلع و  هللااب  ترهظتسا 
انیع و هنمعنن  ال  لاق : نامثع و  راد  یف  مهـسب  یمر  نم  لوا  ناک  هحلط  نا  نیقیرفلا  نم  انلقن  امم  اقباس  تملع  دـق  لوقا : .یلع  اـمهیغب 
- نوهتـشی ام  نیب  مهنیب و  لیح  لاق و  مهوحن و  ریبزلا  رظنف  ءاملا  نیب  نامثع و  راد  لها  نیب  لیح  امل  و  برـشی ، لـکای و ال  هکرتن  ـال 

انیب انلـصف و  دـق  ام  یلع  ع )  ) ایلع عیاب  نم  لوا  امهنا  تیرد  مث  هتداعا  یلا  هجاح  امم ال  هب  اولعف  نامثل و  اولاق  امم  کلذ  ریغ  و  هیالا ،
امهنا بجعلا  هانرکذ و  يذلا  ببسلاب  هتعیب  اثکن  مث 

نیدـحوملا هتعیـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ابراحف  همد  بلط  یلا  اضهن  اکـسمتسم و  نامثع  مد  العج  نامثعب  العف  ام  عم  اـمهنا 
نیدلا و ال یف  هیوط  لیمج  یلع  هوعنـص  امیف  اونوکی  مل  امهبارـضا  امهنا و  ملع  انمدق  ام  عیمج  یف  لماتلا  قح  لمات  نم  نیملـسملا و 

نم هللااب  ذوعن  .نیفعـضتسملا  هماعلا و  یلع  اسیبلت  اهیبشت و  ناک  اـمنا  ناـمثع  مدـب  بلطلا  نم  هورهظا  يذـلا  نا  نیملـسملل و  هحیـصن 
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  هشئاع  فالخ   ) .اهـسا هئیطخ و  لک  سار  اهناف  انمه  ربکا  ایندـلا  لعجی  ـال  نا  هلاـسن  نیطایـشلا و  تازمه 

سانلا عمطا  نامثع و  یلع  نعط  نم  لوا  تناک  هشئاع  نا  قبس  امم  تملع  دق  نامثع ) یف  و  مالسلا ) هیلع   ) هیف اهلاوقا  اهلاوحا و  راوطا 
هللا لوسر  صیمق  هتئارا  رجف و  ای  ردـغ  ای  اهلوقب  هتدان  نامثع و  لتقب  ترما  هیغاط و  هناـب  تحرـص  ـالثعن و  اولتقا  لوقت : تناـک  هیف و 

ینعت هیغاطلا  لتق  نع  سانلا  دری  نا  نع  سابع  نبا  تهن  و  هتنس ، تریغ  تنا  ریغتی و  مل  اهنا  هل  تلاق  هیلعن و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
لـصو املف  قافالا  یلا  هاغبلا  جرخ  نافع  نب  نامثع  لـتق  اـمل  مث  .روط  وه  اذـه  .نیقیرفلا  نم  اـهانلقن  اـمم  اـهریغ  ناـمثع و  هیغاـطلاب 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  هنس  تاما  هللا و  باتک  قرحا  هنا  هلامع  تلاق  هلتقب و  ترشبتساف  هشئاع  کلذب  تعمس  هکم  یلا  مهـضعب 
نامثعل و اجاعن  هللادـبع  نب  هحلط  ذـخا  یتح  هنیدـملا  نم  حربا  مل  یعانلا : اهل  لاقف  سانلا ؟ عیاب  نم  و  یعانلل : تلاـقف  هللا ، هلتقف  هلآ )

تلاق مث  ایفاک ، اهب  انـسحم و  اهل  كودجو  عبیـصال  اذـه  يا  تلاقف  هوعیاب  دـق  سانلا  نا  کش  لاملا و ال  تیب  باوبال  حـیتافم  لمع 
عـضوم  ) ءاقرـش تغلب  یتح  تراس  اهبکرم  یلع  توتـسا  اهلاحر و  اودـش  املف  یلزنم  یلا  هجوتال  یترمع  تیـضق  دـقف  یلحر  اودـش 

نع ینربخا  تلاقف : لثعن ، لتق  تلاق : نامثع ، لتق  لاقف : ربخلا ؟ ام  تلاقف : بالک  ما  نب  دـیبع  نب  میهاربا  اهیقل  مسالا ) اذـهب  فورعم 
تویب یلع  حیتافم  ذـختا  رمالا و  یلع  بلغ  دـق  هللادـبع  نب  هحلط  تیار  رادـلاب  سانلا  طاحا  امل  اهل : لاقف  هرما ؟ ناک  فیک  هتـصق و 
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یف اوجرخ  هریغ و  هحلط و ال  هب  اولدـعی  مل  بلاطیبا و  نب  یلع  یلا  سانلا  لام  نامثع  لـتق  اـملف  هل  عیاـبیل  اـیهت  نئازخلا و  لاومـالا و 
هعاطلا یلع  انعیاب  هل  اولاقف  هیف  نکـس  تیب  یف  وه  ایلع و  اوتا  یتح  رـسای  نب  رامع  رکب و  یبا  نب  دمحم  رتشالا و  مهمدقی  یلع  بلط 

هحلط هعامجلا  یف  ناک  لاق و  سانلا ، فلتخی  نا  لبق  عیابف  كریغ  کب  نولدـعی  سانلا ال  نا  یلع  ای  رتشالا : لاقف  هعاس  رکفتف  کـل 
امف عیابف  ریبز  ای  مق  مث  عیابف  هحلط  ای  مق  هحلطل : رتشالا  لاقف  کلذ ، لبق  مالک  یلع  ریبزلا و  هحلط و  نیب  نوکیـس  نا  تننظف  ریبزلا  و 

اماقف نارظتنت 

سانلا نا  الا  ظفحا  مـالکب ال  ملکتف  ربنملا  بلاـط  یبا  نب  یلع  دعـص  مث  هتعیبب  امهناقفـصی  یلع  دـی  یلع  امهیدـیا  يرا  اـنا  اـعیابف و 
تنا رکب  ینب  اخا  ای  تلاقف : .يدـعب  يرج  ام  ملعا  تجرخ و ال  ثلاثلا  مویلا  ناـک  اـملف  دـغلا  نم  هوعیاـب  ربنملا و  یلع  ذـئموی  هوعیاـب 

لجرلا و هللا  هرکا و  انا هللا  تلاقف : هعیاب  نم  لوا  ریبزلا  هحلط و  تیار  الا  تلق  ام  هعیاب و  هتیار  هللا  يا و  تلقف : ایلع ؟ عیاـب  هحلط  تیار 
هللا هفیلخ  لتق  مهرما و  بلاطیبا  نب  یلع  بصغ  یلا و  تعجرف  یلاغب  اودر  امولظم ، هللا  هفیلخ  لـتق  مهرما و  بلاـطیبا  نب  یلع  بصغ 
اذـه یل  تلاقف  ناک  اـم  اـهربخا  تلعج  ریـسملا و  یف  ینلاـست  تلعجف  اـهعم  ترـس  و  لاـق : هکم ، یلا  تعجرف  یلاـغب  اودر  اـمولظم ،

، ءانع ءالب و  وذ  عیوب  يذـلا  هبحاصف  ءالبلاب  ناک  ناف  تلق  دـحا ، موی  هئالب  عم  هحلط  نع  نولدـعی  سانلا  نا  نظا  تنک  ام  يدـهعب و 
بلطلا نامثع و  مدـب  مایقلا  لاقف : نینموملا  ما  در  ام  سانلا  کلاسف  هکم  تلخد  اذا  یتح  ریغ  اذـه  کلاسن  رکب ال  ینب  اخا  ای  تلاـقف 

لاق مث  نالا ، لاق : هلتق ، نمم  هللا  یلا  تارب  تلاقف : هلتق  یلع  نیـضرحت  يذـلا  کتفیلخ  لتق  دـق  اهل : لاـقف  هبنم  نب  یلعی  اـهئاج  .هب و 
يدان هیف و  ترتستف  رجحلاب  تادتباف  دجسملا  یلا  هشئاع  تجرخف  .هلتاق  نم  ایناث  هئاربلا  يرهظا  اهل :

هاعنت نامثع و  هرـصن  یلا  اوعدـت  نامثع و  لتق  نمم  اربتت  تلعج  رتسلا و  ءارو  نم  تملکت  اوعمتجا  املف  اهیلا  سانلا  عامتجاب  اـهیدانم 
نامثع و لتق  کنیع  ترق  لاقف : هکم  یلع  نامثع  لماع  یمرـضحلا  نب  هللادـبع  اهئاج  امولظم و  لتق  هنا  دهـشت  هیکبت و  ساـنلا و  یلا 

نامثع نم  ریخ  نم  هللا  لتق و  هیف  یناضرا  یش ء  نم  هیلع  هبتاع  تنک  امنا  هلتق  تبلط  انا  هللا  ناحبـس  تلاقف : هرما ، نم  تدرا  ام  تغلب 
هیلع هللا  یلص   ) دمحم ثعب  ذنم  ارخوم  ع ))  ) ایلع نینموملاریما  ینعت   ) هلتاق لاز  ام  هللا  نیملسملا و  دنع  هللا و  دنع  یـضرا  نافع و  نب 

هرمالا لجر  هنکلو  رمالل  الها  هنوری  و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  نم  هریخ  یلع  سانلا  هنع  لدع  یفوت  نا  دعب  و  هلآ ) و 
نم نامثع  لتق  دقل  امولظم و  لتق  نامثع  نا  نیملسملا  رشاعم  تلاق : مث  .هعاسلا  مایق  یلا  هدلو  نم  دحا  یلع  هیلع و ال  عمتجت  هللا ال  و 
یف يربـطلا  رفعجوـبا  لاـق  .هدـهع  ضقن  یلع  مهثحت  نینموـملاریما و  فـالخ  یلع  ساـنلا  ضرحت  تلعج  هـنم و  ریخ  ناـمثع  عبـصا 
هما یلا  بسنی  هملـس  یبا  نب  دبع  وه  بالک و  ما  نب  دبع  اهیقل  هکم  یلا  اهقیرط  یف  هعجار  فرـس  یلا  تهتنا  امل  هشئاع  نا  خیراتلا :
یلا رومالا  مهب  تزاجف  عامتجالاب  هنیدملا  لها  اهذـخا  لاق : اذام ؟ اوعنـص  مث  تلاق : اینامث ، اوثکمف  نامثع  اولتق  لاق  میهم ؟ هل  تلاقف 

ینودر ینودر  کـبحاصل  رمـالا  مت  نا  هذـه  یلع  تقبطنا  هذـه  نا  تـیل  هللا  و  تلاـقف : بلاـطیبا  نـب  یلع  یلع  اوـعمتجا  زاـجم  ریخ 
لاما نم  لوا  نا  هللا  وف  مل ؟ و  بالک : ما  نبا  اهل  لاقف  .همدـب  نبلطال  هللا  امولظم و  نامثع  هللا  لـتق و  لوقت : یه  هکم و  یلا  تفرـصناف 
یلوق نم  ریخ  ریخالا  یلوق  اولاق و  تلق و  دـق  هولتق و  مث  هوباتتـسا  مهنا  تلاق : رفک  دـقف  الثعن  اولتقا  نیلوقت : تنک  دـقل  تنال و  هفرح 

دق هنا  انل  تلق  مامالا و  لتقب  ترما  تنا  رطملا و  کنم  حایرلا و  کنم  ریغلا و  کنم  ءادـبلا و  کنم  بـالک : ما  نبا  اـهل  لاـقف  لوـالا 
ردت اذ  سانلا  عیاب  دق  رمقلا و  انسمش و  فسکنی  مل  انقوف و  نم  فقسلا  طقسی  مل  رما و  نم  اندنع  هلتاق  هلتق و  یف  كانعطا  انبهف  رفک 

دجـسملا باب  یلع  تلزنف  هکم  یلا  تفرـصناف  ردـغ  دـق  نم  لثم  یفو  نم  ام  اهباوثا و  برحلل  سبلی  رعـصلا و  میقی  ابـشلا و  لـیزی  ا 
یلع میهم  نایب : .همدـب  نبلطال  هللا  امولظم و و  لتق  نامثع  نا  سانلا  اـهیا  اـی  تلاـقف : ساـنلا  اـهیلا  عمتجا  ترتسف و  رجحلل  تدـصقف 
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تیل اهلوق : .ماقملل  هبسانملا  اهلاثما  و  ربخلا ، ام  و  ثدح ، ام  کناش و  ام  و  کلاح ، ام  اهانعم  اهب  مهفتـسی  ماهفتـسا  هملک  رفعج  نازو 
هراثال هرـصبلا  یلا  اوجرخ  رکـسعلا و  اوبع  موقلا و  زهجت  امل  مث  .ضرالا  یلع  تقبطنا  ءامـسلا  نا  ینعت  .هذـه  یلع  تقبطنا  هذـه  نا 

نم سان  هیلع  باوحلاب  فرعی  بالک  ینبل  ءام  یلا  لیللا  یف  اوهتنا  بدالا  لـمجلا  یلع  مهعم  هشئاـع  تناـک  برحلا و  هراـنا  هنتفلا و 
باوحلا اهلمجل : قئاسلا  اهل  لاقف  عضوملا ؟ اذـه  مسا  ام  تلاـقف : اـهلبا  باعـص  ترفن  یتح  بکرلا  یلع  مهبـالک  توعف  بـالک  ینب 

هللا لوسر  مرح  یلا  ینودر  ینودر  بئوحلا  بالکل  اهنا  تلاقف و  اهریعب  مامز  تکـسماف  کلذ  یف  اهل  لیق  ام  ترکذ  تعجرتساـف و 
لتقیف بئاوحلا  بالک  اهحبنت  یتلا  ببدالا  لمجلا  هبحاص  نکتیا  يرعش  تیل  لوقی : هللا  لوسر  تعمس  یناف  ریـسملا  یف  یل  هجاح  ال 
سانلا هقاس  یف  هحلط  ناک  هب و  كربخا  امیف  طـلغ  دـقل  باوحلا و  اذـه  اـم  هللااـب  ریبزلا : نبا  لاـقف  .هریثک  یلتق  اـهراسی  اـهنیمی و  نع 

تراسف باوحلا  ءامب  سیل  اذـه  نا  اهل  اوفلحف  العج  مهل  اولعج  ایبارعا  نیـسمخ  اهل  اوقفلف  باوحلاب  سیل  کـلذ  نا  مسقاـف  اـهقحلف 
هداهـش لوا  کلذ  ناکف  مهعم  ناک  نمم  ـالجر  نوسمخ  هحلط  ریبزلا و  نبا  عم  دهـش  بهذـلا ، جورم  یف  يدوعـسملا  لاـق  .اـههجول 

یعد هللا و  کمحر  یمدقت  هحلط : نب  دمحم  اهل  لاقف  هسایسلا : همامالا و  یف  يرونیدلا  لاق  .همالک و  یهتنا  .هرـصبلا  یف  تمیق  اروز 
نم روز  هنیبب  اهاتا  لیللا و  لوا  هتفلخ  دقل  هللااب  اهل  فلحف  ریبزلا  نب  هللادبع  یتا  .لوقلا و  اذه 

يرهزلا نع  هدانساب  خیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  يور  .مالسالا و  یف  اهب  دهش  روز  هداهش  لوا  اهنا  اومعزف  کلذب  اودهشف  بارعالا 
یلع اوذـخاف  هرـصبلا  یلا  اوفرـصنا  راـق  يذـب  یلع  لزنم  ریبزلا  هحلط و  غلب  اـمل  هنا  ینغلب  لاـق : رـصم 1357 ه ) عبط  ج 3  ص 485  )

لوسر تعمس  دق  هیهل  ینا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تلاقف  باوحلا  اولاقف  اذه ؟ ءام  يا  تلاقف  بالکلا  حابن  هشئاع  تعمسف  ردکنملا 
نم بذک  لاق  هنا  معزف  ریبزلا  نب  هللادـبع  اهاتاف  عوجرلا  تداراف  باوحلا  بالک  اهحبنت  نکتیا  يرعـش  تیل  هواسن  هدـنع  لوقی و  هللا 

هدـیدع و قرطب  هماعلا  هصاخلا و  هتور  ناقیرفلا و  هب  قفتا  اـمم  باوحلا  ثیدـح  لوقا : .تضم  یتح  لزی  مل  باوحلا و  اذـه  نا  لاـق 
لمجلا هبحاص  نکتیا  يرعش  تیل  هئاسنل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا ثیدحلا  یف  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  نایب : .هریثک  دیناسا 

یف یطویـسلا  نم  لوقنملا  .هجولا و  ربو  ریثکلا  ببدالا : و  باوحلا ، لجال  ماغدالا  رهظاف  بدالا  دارا  باوحلا ، بالک  اهحبنت  ببدالا 
مال ماللا  هیهل ، ینا  اهلوق : .خلا  لمجلا - هبحاص  نکتیا  ثیدـحک  يرخا  هملک  عابتال  ماغدالا  قحتـسا  ام  کفی  دـق  هنا  هفیناصت  ضعب 

هفولحز هیلاعلا  لها  فاقلاب و  هقولحز  نولوقی  میمت  ونب  ءافلا و  فاقلاب و  هفلحزملا  ماللا  یمـست  هروکـسملا و  نا  دعب  لخدت  ءادتبالا 
الئل نا  نود  ماللا  اوفلحزف  نیدکوم  نیفرحب  مالکلا  حاتتفا  اوهرکف  مئاق  ادیز  نال  الثم  مئاقل  ادیز  نا  لصا  نال  کلذب  تیمـس  ءافلاب 

و (. 8 هعراقلا : ( ) هیهام کیردا  ام  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  تکسلل  هرخآ  یف  اهلا  هارملا و  یلا  هعجار  ریمض  یه  .اهیلع و  اهلومعم  مدقتی 
دق نکادحاب  یناک  هئاسنل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  تلاق  اذکه : يرونیدلل  هسایسلا  همامالا و  یف  ثیدحلا  لقن 
نا خیراتلا : یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  مث  .ه  رصم 1377  عبط  ص 63 ج 1  ءاریمح - ای  تنا  ینوکت  نا  كایا  باوحلا و  بالک  اـهحبن 

ذخای مهلک  الجر  نوعبـس  ذئموی  لتق  عاردالا و  اهجدوه  اوسبلا  ارکـسع و  یعدی  اهلمج  ناک  اهلمج و  تبکر  لمجلا  هنتف  یف  هشئاع 
( مالـسلا هیلع   ) یلع فقوف  طاطـسف  اهیلع  برـضف  هشئاع  رکب  یبا  نب  دـمحم  لمتحا  سانلا  مزه  لمجلا و  رقع  اـملف  لـمجلا  ماـظخب 

تکلم بلاطیبا  نبا  ای  هشئاع : تلاقف  ریثک  مالک  یف  اضعب  مهـضعب  لتق  یتح  مهنیب  تبلاف  اوزف  دـق  ساـنلا و  تززفتـسا  لاـقف : اـهیلع 
ینثاب اهل  رما  اهزهج و  ءاسن و  لاجر و  نم  هعامج  اهعم  لسرا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهحرـسف  مویلا ، کـموق  تیلبا  اـم  معن  حجـساف 
راهظاب اهنع  هیاورلا  ترتاوت  دق  نارهط 1302 ه :) عبط  ص 159 ج 2   ) یلزتعملا حراشلا  لضافلا  لاق  مث  .لاق  ام  رخآ  یلا  افلا - رـشع 

نب ثراحلادـبع  نب  نمحرلادـبع  لـثم  مهلک  هرـشع  نونب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یل  ناـک  هتیل  لوقت  تناـک  هنا  مدـنلا 
یکبت مویلا  کلذ  ترکذ  اذا  تناک  اهنا  لـمجلا ، موی  لـبق  تم  ینتیل  لوقت : تناـک  اـهنا  و  لـمجلا ، موی  نکی  مل  مهتلکث و  ماـشه و 
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ام ریبزلا  هحلط و  نیلجرلاک  هارملا  نا  تیرد  اهلاوحا  راوطا  اهلاوقا و  فالتخا  نم  نیقیرفلا  نم  انرکذ  امم  و  لوقا : .اهرامخ  لبت  یتح 
لیمج یلع  هوعنـص  امیف  اونوکی  مل  موقلا  نا  نیفعـضتسملا و  هماعلا و  یلع  اسیبلت  اهیبشت و  ناک  امنا  ناـمثع  مدـب  بلطلا  نم  ترهظا 

ناک ام  فرعت  نا  لبق  هنیدملا  یلا  هجوتلا  یلع  تدمع  تناک  اهنا  هشئاع  لعف  نم  تملع  نیملـسملل و  هحیـصن  نیدـلا و ال  یف  هیوط 
ناـمثعل یعاـنلا  تیقل  قـیرطلا  ضعبب  تراـص  اـملف  اـهتخا  جوز  ریبزلا  هحلطل و  ناـمثع  دـعب  رمـالا  ماـمتب  هـیجار  نیملـسملا  رما  نـم 
بیلاتلا یف  اهنم  ناک  ام  یلع  مدـنلا  ترهظا  اهنزحا و  کلذ و  اهئاس  نینموملاریمـال  تمت  هعیبلا  نا  تربخا  اـملف  هل  هیعنب  ترـشبتساف 

موقلا تثح  هنتفلا و  تراثا  امنا  و  ع )  ) ایلع ضغبت  تناک  هشئاع  نا  یلع  .تلعف  ام  تلعف  یتح  هکم  یلا  هعجار  تعرـساف  نامثع  یلع 
ام دعابتلا  نم  یلع  نیب  ینیب و  لزی  مل  لوقت  تناک  اهنا  اهنع  ءاملعلا  هفاک  هاور  ام  کلذ  نم  نانـشلا و  هوادعلاب و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع

هفاک هاور  ام  اضیا  کلذ  نم  .ه و  رصم 1357 عبط  خـیراتلا ج 3 ص 547  یف  هاور  يربطلا  رفعجوبا  مهنم  ءامحالا و  تنب  نیب  نوکی 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  نا  هشئاع  نع  هبتع  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  نع  هدانـساب  يور  خـیراتلا ص 433 ج 2  یف  يربطلا  مهنم  ءاملعلا و 
یف ضرمی  نا  نهنذاتـساف  هئاـسن  اعدـف  هنومیم  تیب  یف  ص )  ) وه تلاـق و  نا  یلا  هیف  یفوت  يذـلا  هضرم  یف  ضرم  اـمل  هلآ ) هیلع و 

هامدـق طخت  رخآ  لـجر  ساـبعلا و  نب  لـضفلا  امهدـحا  هلها  نم  نیلجر  نیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  جرخف  هل  نذاـف  یتیب 
هللادبع اهنع  ثیدحلا  اذه  تثدحف  هللادیبع : لاق  يربطلا : رفعجوبا  لاق  یتیب ، لخد  یتح  هسار  ابـصاع  ضرالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یه ریخب و  هرکذـت  نا  یلع  ردـقت  تناک ال  اهنکلو  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  لاـق : ـال ، تلق  لـجرلا ؟ نم  يردـت  لـه  لاـقف  ساـبع  نب 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لتق  امل  فجنلا : عبط  لمجلا ص 68  یف  هرس  سدق  دیفملا  لجالا  خیـشلا  هاور  ام  کلذ  نم  .عیطتـست و 

بارتلا هیف  یف  سیل  عانب  هاعن  هدقلف  ایعان  کی  ناف  هلثمتم : تلاق  ترشبتسا و  هیعنب  هشئاع  تعمـس  املف  هنیدملا  لها  یعنف  یعانلا  ءاج 
ام یلع  ارکش  هدجاس  ترخ  مث  ینورکذف  تیـسن  اذاف  یـسنا  تلاق  مث  تکحاضتف  نیلوقت ؟ یلعلا  یملـس : یبا  تنب  بنیز  اهل  تلاقف 

رابخالا نم  اذه  هر )  ) لاق رفاسملا و  بایالاب  انیع  رق  امک  يونلا  اهب  رقتسا  اهاصع و  تقلاف  لوقت : یه  اهسار و  تعفر  هلتق و  نم  اهغلب 
تلخدا لاق : هنا  قورسم  نع  يور  دق  اضیا و  لمجلا  یف  ام  کلذ  نم  .اهیلع و  هاورلا  قافتال  اهتحـص  یف  هیرم  اهیف و ال  بیر  یتلا ال 

لتاق مجلم  نب  نمحرلادبعل  ابح  تلاق  نمحرلادبع ؟ هتیمس  فیکف  اهل : تلق  يدبع ، تلاق : نمحرلادبع  مساب  امالغ  تعدتـساف  اهیلع 
هذه نع  یلحترا  نا  هرـصبلاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهیلا  ثعب  امل  هنا  راثالا  هلقن  هاور  يذلا  روهـشملا  ربخلا  کلذ  نم  .یلع و 
لئاو نب  رکب  نم  هوسن  کیلا  نذـفنال  وا  نیلحترتل  هللا  ما و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهل  لاقف  اذـه  یناکم  متیرا  ـال  تلاـق  هدـلبلا 

رابخالا نم  اهریغ  .هیف و  وه  نوکی  ناکم  نم  یلا  ضغبا  ناکم  ناک  ام  فلحا  هللاابف  لحترا  هلوسرل  تلاـقف  دادـح  قاقـشب  کنذـخای 
مت امل  هرصبلا ) یلا  هکم  نم  ( ) مهعایشا مهعابتا و  ریبزلا و  هحلط و  هشئاع و  جورخ  (. ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریما اهـضغب  یف  هدراولا 

هماـمالاب و امهدـحال  هعیبلا  نم  ناـمثع  لـتق  نم  هب  ناوجری  اـناک  اـمم  ریبزلا  هحلط و  سیا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمـال هعیبلا  رما 
یلع و ال مهرقی  ال  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  نامثع  لاـمع  فرع  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمـال رمـالا  ماـمت  هشئاـع  تققحت 

یلع هباـقع  نم  اورذـح  یلاـعت و  هللا  لاوما  نم  مهیدـیا  یف  اـمم  جورخلا  مهبلاـط  هیلا  اوراـص  وا  مهنکاـما  یف  اوتبث  نا  مهنا  مهتاـی و 
موقلا راسف  هنع  سانلا  قیرفت  یف  دهتجا  هل و  دـیکلا  یف  لاتحا  هنم و  زرحتلا  یلع  مهنم  قیرف  لک  لمع  نیملـسملا  هنایخ  یف  مهطروت 

اهیلا و زیحتلل  نینموملاریمال  مهدیک  مامت  یف  اوعمط  اهب و  هشئاع  ناکملا و  کلذ  یلا  اونکـس  اهب و  هذاعتـسا  هکم  یلا  ناکم  لک  نم 
هعامج هکم  یلا  قحل  هدـهع و  ضقن  یلع  مهثحت  نینموملاریما و  فالخ  یلع  سانلا  ضرحت  هشئاع  تلعج  اهب و  سانلا  یلع  هیومتلا 

باطخلا و نب  رمع  نب  هللادـبع  اهب  قحل  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  اوبره  نیذـلا  نامثع  لامع  اهیلا  راص  شیرق و  یقفانم  نم 
نم هوربد  امیف  مهل  اجلملا  اولعج  اهیلا و  اوزاحنا  هیما  ینب  نم  هتـصاخ  هدـیبع و  ناـمثع و  دـالوا  مکحلا و  نب  ناورم  هللادـیبع و  هوخا 

نینموملاریما قاقـش  یلع  دضاعتلا  اهب و  قاحللا  یلع  ادـمع  موقلا  لاح  ریبزلا  هحلط و  فرع  امل  و  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما دـیک 
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لتق دـعب  هکم  یلا  امهروهظ  ناک  هعیبلا و  نیثکان  هعاطلا و  نیعلاخ  هکم  یلا  اراس  افنآ و  انلقن  اـمک  هرمعلا  یف  نینموملاریما  انذاتـساف 
هورملا و افـصلا و  نیب  ایعـس  هرمعلا و  فاوط  تیبلاب  افاط  امهتـصاخ  امهدالوا و  نم  امهعبت  نمیف  اهیلا  ادرو  املف  رهـشا  هعبراب  نامثع 

یلع ساـنلا  ضرحی  هعیبر  یبا  نب  هللادـبع  لـعج  و  مالـسلا .) هـیلع   ) نینموـملاریما یلع  جورخلاـب  ریبزلا  نـب  هللادـبع  هشئاـع  یلا  اـثعب 
دنجلا یلع  نامثعل  الماع  یمیمتلا  هبنم  نب  یلعی  ناک  و  هرـصبلا ، یلا  سانلا  زاهج  یف  هفقناف  الیزج  الام  بحـص  دـق  ناـک  جورخلا و 

هزاهج و یلعف  نامثع  مد  بلطلا  جرخ  نم  سانلا  اهیا  لاـق : هراد و  نم  جرخ  هعیبر  یبا  نبا  لوق  هغلب  اـملف  ماـعلا  کـلذ  جـحلا  یفاوف 
لـصتا امل  .لاجرلا و  اهیلع  لمح  ءاحطبلاب و  اهخانا  ریعب و  هاـمعبرا  يرتشا  ساـنلا و  اـهیطعی  لـعجف  راـنید  فـالآ  هرـشع  هعم  لـمح 

نباب ترفظ  نا  هللا  و  لاق : هیلع  داسفالا  هقاقـش و  یف  لاملا  نم  هالذـب  اـم  هبنم و  نبا  هعیبر و  یبا  نبا  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هرـشع هل  نیا  نم  یبرح  یف  رانید  فالآ  هرـشع  لذـب  هبنم  نبا  نا  ینغلب  لاق : مث  هللا ، لیبس  یف  امهلاوما  نلعجال  هعیبر  یبا  نبا  هبنم و 

نینموملاریما هفلاخم  نم  هکمب  مهعامتجا  هشئاع  تار  امل  .هب و  رقا  امب  هتذخال  هتدجو  نال  اهب  ءاج  مث  نمیلا  نم  اهقرس  رانید  فالآ 
املف نامثع  مدب  بلطت  هرصبلا  یلا  هرئاس  نینموملا  ما  ناف  رسیلف  ریسملا  دیری  ناک  نم  لوقی : اهیدانم  حورخلل و  تبهات  مالسلا ) هیلع  )
ناف هرصبلا  یلا  هضهنلا  عرسن  نا  بحن  اولاق  مهـصاوخ و  هشئاع و  ریبزلا و  هحلط و  عمتجا  هرـصبلا  یلا  ریـسملا  یلع  موقلا  مزع  ققحت 

نامثع مدب  بلطلا  یلع  هتنوعمل  قرشملا  دالب  سراف و  نم  دونجلا  دادمتسا  یلع  لمع  دق  رماع و  نب  هللادبع  هلماع  نامثع و  هعیـش  اهب 
ضعب یف  وا  هکمب  یلع  انمهدـی  نا  نم  انفخ  جورخلا  نم  انیطبا  ناف  ماشلا  نم  دونجلا  انل  ذـفنی  نا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  انبتاک  دـق  و 
انعتـسا اهب و  هتعیـش  انلتق  اهنم و  هلماع  انجرخا  هرـصبلا و  یلا  ریـسملا  انعرـسا  اذا  انتملک و  قرفی  نا  نم  اـفوخ  هیار  ياری  نمیف  قیرطلا 

لتق امک  هلتقن  وا  هسفن  قلخیف  هرـصحن  یتح  ادونج  هیلا  انریـس  هنیدملاب  ماقا  نا  بلاط و  یبا  نباب  رفظلا  نم  هقثلا  یلع  انک  اهنم  هلاوماب 
.هتنتف نم  نیملسملا  حیری  نا  الا  هل  دبالف  نونصحتم  اهب  نحن  هرـصبلا و  رهاظ  یلع  وه  نوماح و  نحن  یلاک ء و  وهف  راس  نا  نامثع و 

يدقاولا يور  لمجلا : یف  دیفملا  لاق  لوبقلا ) نع  هشئاع  ءابا  روط و  ( ) دعب اروط  اهل  اهحـصن  جورخلا و  نم  هشئاع  هملـس  ما  ریذحت  )
همیقم تنک  تلاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هجوز  هملـس  ما  نع  عفار  یبا  نب  هللادبع  نع  دایز  نب  دـیزی  نع  دیعـس  نب  حـلفا  نع 
جرخت نا  دـیرت  هشئاع  نینموملا  ما  نا  لوقی  اـمهنع  ینئاـج  ریبزلا  هحلط و  لوسرب  ـالا  را  ملف  مرحملا  لـخد  یتح  هنـسلا  کـلت  هکمب 

انرما دقل  هئـشاع  ترما و ال  اذهب  ام  هللا  امهیلا و  تلـسراف  همالا  هذه  قتف  امکب  حلـصی  نا  انوجر  اهعم  تجرخ  ولف  نامثع  مدب  بلطلل 
الا كاذ  ام  صاصقال و  حلـص و  وفع و ال  انل  زوجی  هللا ال  انریغ و  نامثع  ءایلوا  نا  عم  لاتقلل  وا  برحلل  جرخن  انتویب ال  یف  رقن  نا  هللا 

امتفـصنا ام  هللا  رمالا و  اذهب  سانلا  یلوا  ءانعلا و  رمالا و  اذهب  ءالبلا  اذ  نینموملاریما  بلاط  یبا  نبا  یلع  لتاقن  يرخا  و  نامثع ، دـلول 
هملـس ما  غلب  و  هیف : لاـق  مث  .مکتویب  یف  مکئاـسن  اوکرتت  قارعلا و  یلا  نهوجرخت  ثیح  هئاـسن  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

اهدـصت اهظعتل و  هشئاع  یلا  تشم  ترفخت و  اهتـسبلف و  اهبایث  تندا  مث  اهرامخ  لضخا  یتح  تکبف  هیف  هوضاخ  ام  موقلا و  عاـمتجا 
تدـع کنا  تلاق : اهیلا  تراص  اـملف  موقلا  عم  جورخلا  نع  اهدـعقت  هفـالخلاب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هرهاـظم  یف  اـهیار  نع 
كرفخ کلم  هیحدنت و  الف  کلیذ  نآرقلا  عمج  دق  هتمرح و  یلع  بورضم  کباجح  هتما و  نیب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

نع كاهن  لب  لعف  کیلا  دهعی  نا  دارا  ول  کناکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ملع  دق  همالا  هذه  ءارو  نم  هللا  هللا  اهیحـضت  الف 
فح فارطـالا و  ضغ  ءاـسنلا  عدـصف  عدـصنا  نا  نهب  بعـشی  ـال  ملثنا و  نا  ءاـسنلاب  ماـقی  ـال  نیدـلا  دوـمع  نا  ءـالبلا و  یف  طرفلا 

اصولق هضان  هالفلا  ضعبب  کضراع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  ول  هلئاق  تنک  ام  لویذلا و  مض  هداهولا و  رـصق  فاطعالا و 
نیدرت و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  كاوهل  کب  هللا  ریغی  نا  هتدهع  تکرت  هتقادص و  تکته  دـق  نا  رخآ  یلا  لهنم  نم 

هرتس دق  اباجح  هکتاه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یقلا  نا  تییحتـسال  سودرفلا  یلخدا  یل  لیق  مث  اذه  كریـس  ترـس  ول  هللا 
ام نیدلا  عوبن  يرظنا  هیتمزل و  ام  هل  ینوکت  ام  عوطا  کلذ  یلع  تنا  هنیقلت و  یتح  كربق  تیبلا  هعاق  کتیب و  کنـصح  یلعجا  یلع 
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ناف هرخاتم  هرئاس و  نیب  انا  هیلا و  تعزف  ریـسم  ریـسملا  معنل  کحـصنل و  ینلبقا  کظعوب و  ینفرعا  ام  هشئاع : اـهل  تلاـقف  .هنع  تلح 
اهناکم و یلا  تداع  جورخلا  نع  عنقت  هشئاع ال  نا  هملـس  ما  تار  املف  .هنم  دایز  الا  نم  دبال  ام  یلاف  ریـسا  نا  جرح و  ریغ  نمف  دـعنا 

نایعشی ریبزلا - هحلط و  ینعا  .نالجرلا  ناذه  اناک  مکترضحب و  نامثع  لتق  دقل  مهل  تلاق  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  طهر  یلا  تثعب 
هللا لوسر  هسیبح  اجرخی  نا  نادـیری  نامثع و  مدـب  ابلطی  نا  امعز  هیلع  نالا  اجرخ  دـق  ع )  ) ایلع اعیاب  هرما  یـضق  املف  متیار  امک  هیلع 

کلذ يوس  دـهع  هشئاع  عم  ناک  ناـف  نهتویب  یف  نرقی  نا  ادـحاو  ادـهع  هئاـسن  عیمج  یلا  دـهع  دـق  مهعم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هحلط و یلع  ریثک  قشف  مکل ، انل و  یلو  هللا  هلبحب و  ماصتعالا  هللا و  يوقتب  مکرمان  اناف  هللادابع  هللا  اوقتاـف  هفرعن  اـنیلا  هجرخت  هرهظت و 

فرعا تنک  دـق  یظعتت و  ملف  کتظعو  دـق  اهل : تلاقف  هشئاع  یلا  هملـس  ما  تذـفنا  مث  .هملـس  ما  نم  لوقلا  اذـه  عامـس  دـنع  ریبزلا 
دیرت امولظم و  لتق  هنا  نیلوقت  مویلا  تنا  مث  هتیعنمل  ءام  هبرش  کنم  بلط  ول  هنا  نامثع و  یف  کیار 

تنک ام  اما  هشئاع  اهیلا  تلسراف  .هطخسل  یضرعت  هتاقت و ال  قح  هللا  یقتاف  اثیدح  امیدق و  رمالا  اذهب  سانلا  یلوا  لاتقل  يریثت  نا  نی 
.سانلا نیب  يروش  رمالا  اذـه  درب  هرمآ  یناف  یلع  اما  همدـب و  بلطلا  الا  هنم  اجرخم  دـجا  ناک و ال  دـقف  ناـمثع  یف  ییار  نم  هیفرعت 

هللا رانلا و  مث  راوبلا  کیلع  هفئاخل  ینا  هللا  یتقاط و  يدـهج و  هملکم  دـعب و ال  نم  کل  هظعاو  ریغف  اـنا  اـما  هملـس  ما  اـهیلا  تذـفناف 
نم انرکذ  امب  یتا  دـق  و  لوقا : .مالـسلا  لوقا و  ام  هبقاع  نیفرعتـس  هیلع و  یغب  نم  یلع  بلاـط  یبا  نبا  هللا  نرـصنیل  کـنظ و  نبیخیل 
نبا یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  و  رصم 1377 ه ) عبط  ص 56 ج 1   ) هسایسلا همامالا و  یف  يرونیدلا  هبیتق  نبا  هشئاع  هملـس  ما  ریذحت 

دق و  لوالا : یفف  هلمجلا  یف  لمجلا  ضعب  یف  فـالتخا  خـسنلا  نیب  و  هغـالبلا ، جـهن  یلع  هحرـش  نم  یناـثلا  ءزجلا  یف  دـیدحلا  یبا 
جورخ  ) .لویذـلا مض  راصبالا و  ضغ  ءاسنلا  تایدامح  عدـصنا ، نا  نهب  باری  لام و ال  نا  ءاسنلاب  تبثی  ـال  نیدـلا  دومع  نا  تملع 

نبا اعدف  قارعلا  وحن  اوهجوت  دق  مهرما  نع  ربخلا  ع )  ) ایلع ءاج  هرصبلا  یلا  ریـسملل  موقلا  بهات  امل  هذبرلا ) یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
لاقف هیف ، لوقلا  مکنم  عمسا  امب  یلع  اوریشا  لاقف  کلذب  مهربخا  فینح و  نب  لهس  رـسای و  نب  رامع  رکب و  یبا  نب  دمحم  سابع و 

ای يدـنع  يارلا  ساـبع : نبا  لاـق  و  هرـصبلا ، یلا  موقلا  ءـالوه  قـلطنا  دـق  هعیـش و  اـنل  اـهلها  ناـف  هفوـکلا  یلا  ریـسن  نا  يارلا  راـمع :
یلع نامثعل  الماع  ناک  يرعـشالا و  یـسومابا  ینعی   ) يرعـشالا یلا  بتکت  کل و  اوعیابیف  هفوکلا  یلا  ـالاجر  مدـقت  نا  نینموملاریما 

کعم جرختف  هملس  ما  یلا  بتکت  هرصبلا و  اولخدی  نا  لبق  موقلا  لجاعنف  هفوکلاب  قحلن  یتح  ریـسملا  هدعب  مث  کل  عیابی  نا  هفوکلا )
قیرطلاب مهتکردا  ناف  موقلا  ءارو  قیرطلا  عابتا  یف  یعم  نم  یـسفنب و  ضهنا  لـب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاـقف  .هوق  کـل  اـهناف 

نم اهجارخا  يرا  یناف ال  هملـس  ما  اما  و  مهیلا ، ترـس  راصمالا و  یلا  دونجلا  تددمتـسا  هفوکلا و  یلا  تبتک  ینوتاـف  نا  مهتذـخا و 
اثکن دـق  ریبزلا  هحلط و  ناف  ریـسملل  اوزهجت  سانلا : یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما يدان  مث  .هشئاع  جارخا  نالجرلا  يار  امک  اـهتیب 

: لاقف ءاسملا  یلا  هیدی  عفر  مث  هلبقلا ، لها  ءامد  کفـس  هنتفلا و  هراثال  هرـصبلا  نادیری  اهتیب  نم  هشئاع  اجرخا  دـهعلا و  اضقن  هعیبلا و 
ینرفظا امهملظب و  امه  ذخ  هللا  کلذ  اهموس  قح  ریغب  ینایقـش  يدهع و  اضقن  يدهع و  اثکن  یلع و  ایغب  دق  نیلجرلا  نیذه  نا  مهللا 

نب مثق  ثعب  سابع و  نب  مامت  هنیدملا  یلع  فلختسا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  لجر  هامعبس  یف  جرخ  مث  امهیلع  ینرـصنا  امهب و 
یمیمتلا و هحلط  یف  اریـسلا  اوثح  نیلبم و  اوریـس  لوقی : وه  رمحا و  ـالمج  بکر  موقلا  یلا  هجوـتلا  ع )  ) يار اـمل  هکم و  یلا  ساـبع 

هداجلا قیرط  نم  هکم  هفوکلا و  نیب  هذبرلا  غلب  یتح  ریسلا  یف  ادجم  راس  اریعس و  ادغ  مهلخدا  بر  ای  اریخ  افاع  ارـش و  ابلج  ذا  اریبزلا 
و ( ) هذـبرلا نم  هفوکلا و  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  : ) هفوکلا لها  یلا  بتکف  امایا  اهب  ماقاف  اهب  لزنف  اوتاف  دـق  موقلا  دـجوف 

انثدح لاق : رمع  ینثدـح  رصم 1357 ه :) عبط  ص 493   ) خـیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  هذـبرلا ) یف  سانلا  اهب  بطخ  یتلا  هتبطخ 
مسب هفوکلا : لها  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق  هیبا  نع  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبع  نب  دمحم  نع  مصاع ، نب  ریشب  نع  نسحلاوبا 
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هللا یلـص   ) هلوسرل لج و  زع و  مکبح هللا  مکتدوم و  نم  فرعا  امل  مکرهظا  نیب  لوزنلا  مکترتخا و  یناف  دـعب  اما  میحرلا  نمحرا  هللا 
یلع يربطلا  هلقن  جهنلا و  یف  روکذمب  سیل  اذه  هباتک  لوقا : .هیلع  يذلا  یضق  قحلا و  باجا  دقف  ینرصن  ینئاج و  نمف  هلآ ) هیلع و 

( مالسلا هیلع   ) یلع مدق  امل  لاق : هحلط  دمحم و  نع  فیس ، نع  بیعش ، نع  يرسلا ، یلا  بتک  ص 394 ج 3 :)  ) لاق اضیا  رخآ  هجو 
تعزف راصمالا و  یلع  مکترتخا  ینا  مهیلا  بتک  رفعج و  نبا  دـمحم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هفوکلا  یلا  اهنم  حرـس  اهب و  ماـقا  هذـبرلا 

کلذ و بحا  نم  اناوخا و  همالا  دوعتل  دیرن  ام  حالـصالاف  انیلا  اوضهنا  انودیا و  اراصنا و  اناوعا و  هللا  نیدل  اونوکف  ثدـح  امل  مکیلا 
هذبرلاب مالسلا ) هیلع   ) یلع یقب  نالجرلا و  یـضمف  لاق : .هصمغ  قحلا و  ضغبا  دقف  کلذ  ضغبا  نم  هرثآ و  قحلا و  بحا  دقف  هرثآ 

مالسالاب انزعا  لح  زع و  هللا  نا  لاق : مهبطخف و  سانلا  یف  ماق  هرما و  رما  حالس و  هباد و  نم  دارا  ام  هقحلف  هنیدملا  یلا  لسرا  ایهتی و 
مهیف و قحلا  مهنید و  مالـسالا  هللا  ءاش  ام  کلذ  یلع  سانلا  يرجف  دـعابت  ضغاـبت و  هلق و  هلذ و  دـعب  اـناوخا  هب  اـنلعج  هب و  اـنعفر  و 

هقرتفم دبال  همالا  هذه  نا  الا  همالا  هذه  نیب  غزنیل  ناطیشلا  مهغزن  يذلا  موقلا  ءالوه  يدیاب  لجرلا  اذه  بیـصا  یتح  مهماما  باتکلا 
قرتفتـس همالا  هذه  نا  الا و  نوکی  نا  نئاک  امم  دـبال  هنا  لاقف : هیناث  داع  مث  نئاک  وه  ام  رـش  نم  هللااب  ذوعنف  مهلبق  ممالا  تقرتفا  امک 

و ص )  ) مکیبن يدهب  اودـها  مکنید و  اومزلاف  متیار  متکردا و  دـقف  یلمعب  لمعت  ینلحتنت و ال  هقرف  اهرـش  هقرف  نیعبـس  ثالث و  یلع 
اـبر و زع  لـج و  هللااـب  اوضرا  هودرف و  هرکنا  اـم  هومزلاـف و  نآرقلا  هفرع  اـمف  نآرقلا  یلع  مکیلع  لکـشا  اـم  اوـضرعا  هتنـس و  اوـعبتا 

اـسیل اـضیا  هبطخلا  هذـه  باـتکلا و  کـلذ  لوـقا : .اـماما  اـمکح و  نآرقلاـب  اـیبن و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب اـنید و  مالـسالاب 
نیروکذمب

ارارسا نم  ارس  انل  رهظی  لب  نآرقلا  نوطب  نم  انطب  انل  نیبی  هبطخلا  هذه  نا  هینآرقلا  تایالا  یف  علـضتملا  یلع  یفخی  مث ال  جهنلا - یف 
نیذـلا لثم  همالا  هذـه  یتای  ینآرقلا  يالا  ضعب  هیلا  ریـشی  ام  اذـه  لعلف  مهلبق  ممالا  تقرتفا  امک  هقرتفم  دـبال  همالا  هذـه  ناب  ردـقلا 
یسوم یبا  یلا  سانلا  ءاجف  نوع  نب  دمحم  هفوکلا و  یلا  رکب  یبا  نب  دمحم  ثعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يربطلا : لاق  مث  .اهلبق  نم  اولخ 

نیدـمحملا غلب  و  ملعا ، متنا  اوجرخت و  ناف  ایندـلا  لیبس  اما  و  اومیقت ، ناف  هرخالا  لیبس  اما  یـسوموبا : لاـقف  جورخلا  یف  هنوریـشتسی 
لتاقن لتاقن ال  نا  اندرا  نا  امکلسرا  يذلا  امکبحاص  قنع  یقنع  یف  نامثع  هعیب  نا  هللا  اما و  لاقف : هل  اظلغا  هانیابف و  یـسوم  یبا  لوق 

عم جرخ  دق  ربخلا و  هاربخا  راق و  يذب  هایفاوف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  اقلطناف  .ناک  ثیح  لتق  الا  نامثع  هلتق  نم  دـحا  یقبی  یتح ال 
بهذا یش ء  لک  یف  ضرتعملا  یـسوم و  یبا  یف  انبحاص  تنا  رتشا  ای  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هفوکلا  یلا  لجعی  ناک  دق  رتشالا و 

هیلع اناعتـسا  یـسومابا و  املک  هفوکلا و  ام  دـقف  رتشالا  هعم  سابع و  نب  هللادـبع  جرخف  تدـسفا  ام  حلـصاف  سابع  نب  هللادـبع  تنا و 
یلا مهرفنتـسا  مـهبطخ و  ساـنلا و  عـمجف  موـیلا  مکبحاـص  اـنا  هـعرجلا و  موـی  مکبحاـص  اـنا  نییفوـکلل : لاـقف  هفوـکلا  نـم  ساـناب 
یلع راس  مت  يرعشالا ) سیق  نب  هللادبع  یسوم  یبا  ( ) یلا هباتک  راقاذ و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لوزن  (. ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریما
ناک يرعـشالا و  یـسوم  یبا  یلا  اباتک  هعم  بتک  لاقرملا و  هبتع  نب  مشاه  ع )  ) اعد مث  راـق  يذـب  لزن  یتح  هعم  نمب  مالـسلا ) هیلع  )

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  باتکلا : نومضم  ناک  هعم و  داهجلا  یلا  اهنم  سانلا  رفنتـسیل  هیلا  باتکلا  لصوی  نا  نامثع  لبق  نم  هفوکلاب 
نیملسملا نم  کلبق  نم  هعم  صخشتل  لاقرملا  هبتع  نب  مشاه  کیلا  تلسرا  یناف  دعب  اما  سیق  نب  هللادبع  یلا  نینموملاریما  یلع  نم 

باتکلاب مدقی  نیح  هعم  یلا  سانلا  صخـشاف  میظعلا  ثدحلا  همالا  هذه  یف  اوثدـحا  یتعیـش و  اولتق  یتعیب و  اوثکن  موق  یلا  اوهجوتیل 
مشاه مدقف  .مالسلا  رمالا و  اذه  یلع  يراصنا  یناوعا و  نم  نوکت  نا  الا  هیف  تنا  يذلا  رصملا  یف  كرقا  مل  یناف  هسبحت  الف  کیلع 

ام عبتا  بئاسلا : هل  لاقف  يرت ؟ ام  هل : لاق  و  باتکلا ، هارقاف  يرعـشالا  کلام  نب  بئاسلا  یـسوموبا  یعدـف  یـسوم  یبا  یلع  باـتکلاب 
نب بئاسلا  لاقف  نجسلاب  هدعوتی  هفوخی و  هبتع  نب  مشاه  یلا  ثعب  هاحم و  باتکلا و  رـسک  کلذ و  یـسوموبا  یباف  کیلا ، هب  بتک 
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تمدـق یناف  نینموملاریما  ای  دـعب  اما  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلا  مشاه  بتکف  .یـسوم  یبا  هرماب  هتربخاف  امـشاه  تیتاـف  کـلام :
وه ینظ و  یخا  هفیلخ  نب  لغملا  عم  باتکلا  اذهب  کیلا  تثعب  دق  قاقـشلا و  لغلا و  رهاظ  محرلا  دـیعب  قاع  قاش  ءرما  یلع  کباتکب 

یلع یلا  باتکلا  مدـق  املف  .مالـسلا  هعبتا و  کیارب  یلا  بتکا  کلادـب و  امع  هلاساف  انلبق  اـم  ملع  هدـنع  كراـصنا و  کتعیـش و  نم 
هیلع یلع  باتک   ) .مهعم بتک  یـسوم و  یبا  یلا  مهثعب  دعـس و  نب  سیق  رـسای و  نب  راـمع  هنبا و  نسحلا  اـعد  هارق  و  مالـسلا ) هیلع  )

تنک ال ینا  هللا  کئاحلا و  نبا  ای  دعب  اما  سیق  نب  هللادبع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  ایناث ) يرعـشالا  یـسوم  یبا  یلا  مالـسلا 
مهل لخ  اسیق  ارامع و  نسحلا و  کل  تثعب  دق  ابیـصن و  هیف  کل  لعج  الها و ال  هل  هللا  کلعجی  مل  يذلا  رمالا  اذه  نم  كدـعب  يرا 

اورهظا ناف  نینئاخلا  بحی  هللا ال  نا  يوس  یلع  كوذـبانی  نا  مهترما  الا  تلعف و  ناف  اروحدـم  ابوسنم  اـنلمع  لزتعا  هلها و  رـصملا و 
سیق رامع و  و  ع )  ) نسحلا مدـقف  .هبقاعلا  ءاجر  لمع هللا  هعیبلا و  یـضر  معنلا و  رکـش  نم  یلع  مالـسلا  ابرا و  اـبرا  كوعطق  کـیلع 
باب نم  لوالا  باـتکلا  وه  مهعم و  ناـک  اـباتک  هفوکلا  لـها  یلا  بتک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناـک  اـهلهال و  نیرفنتـسم  هفوکلا 

نیتخسنلا انرکذ  دق  بابلا و  اذه  ردص  یف  هب  انیتا  حرشلل و  نونعملا  باتکلا  کلذ  يا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  نم  راتخملا 
يرعـشالا یـسوم  یبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنم نیباتکلا  نیذه  نا  ملعا  .دیفملل و  لمجلا  یف  ام  يرخالا  جـهنلا و  یف  ام  امهادـحا  هنم 

يربـطلا ریرج  نب  دـمحم  رفعج  یبا  خـیرات  و  فجنلا ) عبط  ص 115   ) دیفملل لمجلا  نم  امهانلقن  دـق  جـهنلا و  یف  نیروکذـمب  اسیل 
( مالسلا هیلع   ) هنم نیتسلا  ثلاثلا و  باتکلا  یتایس  تارابعلا و  ضعب  یف  فالتخا  نیتخسنلا  نیب  و  رصم 1357 ه ) عبط  (ص 512 ج 3 

یلع هللادـبع  نـم  لـمجلا : باحـصا  برحل  مهبدـن  اـمل  هـیلا  جورخلا  نـع  ساـنلا  هطیبـثت  هـنع  هـغلب  دـق  يرعـشالا و  یـسوم  یبا  یلا 
نوعب باتکلا  لمج  يدصتن  نا  ناح  دقف  .خلا  کیلع - کل و  وه  لوق  کنع  ینغلب  دـقف  دـعب  اما  سیق  نب  هللادـبع  یلا  نینموملاریما 

یلع هللادـبع  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یلاعت : هللا  ءاش  نا  یلاتلا  باـتکلا  حرـش  یف  لـمجلا  هعقاو  همتت  رکذـن  باـهولا و  کـلملا  هللا 
هعامجلا و ناینعم : اهل  ههبجلا  نا  باتکلا  تاـغل  ریـسفت  یف  انمدـق  دـق  برعلا ) مانـس  راـصنالا و  ههبج  هفوکلا  لـها  یلا  نینموملاریما 
هجولا و یف  افرش  همرح و  ههبجلل  نا  ثیح  نم  مهفارـشا  مهتداس و  سانلا و  نایعا  یناثلا  یلع  ینکی  دق  سارلا و  نم  دوجـسلا  عضوم 

مانس راصنالا و  ههبج  هلوقب  مهحدمب  هباتک  ع )  ) ردصف مانسلا  هنیرقب  ماقملا  یف  دارملا  وه  اذه  هدجسلا و  یف  ضرالا  یلع  عضوت  اذل 
هیلع  ) هراـصنا رمـالا  رخآ  هفوکلا  لـها  راـص  هعفرلا و  هزعلا و  یف  مانـسلا  ههبجلاـک و  مالـسلا ) هیلع   ) هناوـعا نیب  اوناـک  مهنـال  برعلا 
لثم نا  مث  .هترجه  راد  هنیدملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  راصنا  اوراص  هنیدملا  لها  نا  امک  هترجه  راد  هفوکلا  و  مالـسلا )
مهل اباذتجا  حدملاب  هردصف  داری  امیف  بیغرتلا  بولقلا و  فیلات  بیحتلا و  یلع  هلادلا  ظافلالاب  باتکلا  ریدصت  یـضتقی  ماقملا  اذـه 
انتبثا دق  هنایعک ) هعمس  نوکی  یتح  نامثع  رما  نع  مکربخا  یناف  دعب  اما  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .نیثکانلا  یلع  هترـصن  نم  دیری  ام  یلا 

نم هوعنم  هلیل و  نیعبرا  هورـصح  هیلع و  اونعط  هنم و  اهومقن  لعف  ام  لعف  ثدـحا و  ام  ثدـحا  نامثع  نا  اوار  امل  سانلا  نا  اـنققح  و 
نا لیق  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  هامنامث  هلتق  دهـش  اهانیب و  للع  اهانمدق و  دـق  یتلا  ضارغالل  امایا  ءاملا 
هللا و  لاق : یتح  هرم  ریغ  هنع  عفد  دـقل  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  و  هتعیب ، یلع  نیعمجملا  نم  رثکا  اوناک  ناـمثع  لـتق  یلع  نیعمجملا 
یف هوعنـص  امیف  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  نا  اهتداعا و  یلا  هجاـح  ـال  اـمم  کـلذ  ریغ  اـمثآ و  نوکا  نا  تیـشخ  یتح  هنع  تعفد  دـقل 
هنا هحلط  یف  نیقیرفلا  لاوقا  تعمس  و  داسفلا ، همد و  کفس  رصحلا و  علخلا و  نم  نامثع  یلع  متام  بابـسا  دکوا  نم  تناک  نامثع 

نامثع و یلع  نعط  نم  لوا  تناک  اهنا  هیلع و  هشیاع  راکنا  یف  نامثعل و  لاق  ام  ریبزلا  یف  نامثع و  راد  یف  مهـسب  یمر  نم  لوا  ناک 
هیویندـلا لامالا  نم  مهتبیخ  اوار  امل  مهنا  الا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  عیاب  نم  لوا  اناک  ریبزلا  هحلط و  نا  تیرد  .هیف و  سانلا  عمطا 

نیفعضتسملا و هماعلا و  یلع  اسیبلت  اهیبشت و  نامثع  مد  بلطب  اوکسمتسا  هعیبلا و  اوثکن  هیناطیشلا  هیناوهشلا و  ضارغالا  نم  مهسای  و 
مهبارـضا و نیثکانلا و  نا  ملع  باتکلا  اذه  ریـسفت  یف  انمدق  امیف  رظن  نم  هیلا و  همد  اوزع  هلتقب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اومهتا 
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هنتف لک  ادبم  نامثع  لتق  ههبـش  تناک  امل  مث  .نیملـسملا  یلع  رماتلا  رمالل و  کلمتلا  مهدـصق  ناک  امنا  نیدـلاب و  اوبعل  دـق  مهعابتا 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  هناحیر  نم  ءاملا  عنم  یف  اهب  اوکـسمت  هیما  ینب  نا  یتح  ناورهن  نیفـص و  لمجلا و  هنتف  نم  مالـسالا  یف  تاشن 

نامثع رما  نع  هفوکلا  لها  مالسلا ) هیلع   ) یلع ربخاف  هلتق  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هنجلا  لها  بابش  دیس  هلآ ) هیلع و 
دهـش هناک  يا  هنایعک  هدهـشی  مل  نمل  هعمـس  نوکی  حاضیا  دـح  یلع  هیف  اونعط  هنم و  سانلا  اهمقن  اـمم  هیلع  ترج  یتلا  لاوحـالا  و 
ناتهب همهت و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا همد  دانـسا  نا  هیلا و  نامثع  لتق  دانـسا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) ههیزنت ملعیل  هنیعب  اـهآر  هعقاولا و  کـلت 

رما نع  رابخالا  یف  عورـش  اذـه  هیلع ) اونعط  سانلا  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نامثع  مد  نم  سانلا  ءربا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ـالا و  سیل 
هیلع اونعط  اهبکترا و  یتلا  حداوقلاب  نامثع  نم  اومقن  سانلا  نا  هفوکلا  لها  ملعیل  هیلع  اونعط  ساـنلا  ناـب  ع )  ) حرـص اـمنا  و  ناـمثع ،

نم ـالجر  تنکف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق .هـلتق  ادـبم  یتـلا  هراـشا  هـیف  نـیقیرفلا و  بـتک  نـم  اهتعمـس  اـمم  اهثدـحا  یتـلا  ثادـحالاب 
نم کلذ  یف  ناف  نیرجاهملا  نم  الجر  تنکف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق مالکلا  فیطل  نم  و  یلزتعملا : حراشلا  لضافلا  لاق  نیرجاهملا )

دحاوک هسفن  لعج  دـق  ناک  ثیح  نم  نعاطل  هجح  کلذ  یف  هیلع  قبت  مل  هنا  يرت  الا  لـماتملا  یلع  یفخی  ـال  اـم  يربتلا  صلختلا و 
مهلوخدل هجح  عامجالا  ناک  امنا  دقعلا و  لحلا و  لها  مه  رکب و  یبا  هفالخ  تدقعنا  مهنم  ریـسی  رفنی  نیذلا  نیرجاهملا  ضرع  نم 

هبتر و هل  ناک  نیترجهلا  رجاـه  نم  هللا و  لوسر  عم  رجاـه  نم  نـال  کـلذ  لـطابلاب و  قحلا  طـلخ  حراـشلا  نا  لوقا : .هلوق  یهتنا  .هیف 
هباحصلا و هفرعمل  تنود  یتلا  عماوجلا  نم  ریثک  یف  يرت  امک  هرجاهملاب  نوهابی  نورجاهملا  ناک  هباحصلا و  رئاس  نیب  فرش  هعفر و 

تلو یناف  ینما  اربتت و  الف  هئاربلا  اما  و  بطخلا : باب  نم  مالک 56  یف  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  الثم  هیف  هیرم  امم ال  اذه 
یلع هیصو  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  الا  هلعف  رجاهملا و  هلاق  ام  عیمج  نا  اما  .هرجهلا و  نامیالا و  یلا  تقبس  هرطفلا و  یلع 

اونوکی مل  نیرجاـهملا  ءـالوه  نـال  دراوملا  ضعب  یف  مهواـطخ  ققحت  لـب  هباوص  تبثی  ملف  رثکا  وا  ادـحاو  ناـک  ءاوس  نینموملاریما 
رکب یبا  هفالخ  داقعنا  نم  هیلا  تراشا  یتلا  هعقاولا  یف  امیس  مهیف  همصعلا  دحا  عدی  مل  مهتمصع و  تبثی  مل  ءاطخلا و  نع  نیموصعم 

لـضفا هیف  نکی  مل  هجح و  عاـمجالا  کـلذ  نوـکی  فـیک  هیف و  اـم  هـیفف  هـیف  مهلوخدـل  هـجح  عاـمجالا  نوـک  و  مـهنم ، ریـسی  رفنب 
هنا یلع  یسوم ، نم  نوراه  هلزنمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  ناک  نم  نیدحوملا و  دیـس  نیملـسملا و  مدقا  نیرجاهملا و 

رـصانخلا و مهیلع  ینثت  نمم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رابک  نم  دحاو  ریغ  رفنلا  ءالوه  نم  لصاحلا  عامجالا  کلذ  نعط  دق 
نع افرصنم  رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام  لاق : مهلعف و  مهیلع  رکنا  مهعامجا و  نعط  نیتداهـشلا  وذ  يراصنالا  تباث  نب  همیزخ  وه  اذه 

لیربج نم  یبنلاب و  ادـهع  سانلا  رخآ  ننـسلا و  راثالاب و  سانلا  فرعا  مهتلبقب و  یلـص  نم  لوا  سیلا  نسح  یبا  نع  اهنم  مث  مشاـه 
نا اه  هملعنف  هنع  مکدر  يذـلا  اذ  ام  نسحلا  نم  هیف  اـم  موقلا  یف  سیل  هب و  نورتمی  ـال  مهیف  اـم  هیف  نم  نفکلا  لـسغلا و  یف  هل  نوع 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مع  بلطملادبع  نب  سابعلا  وه  اذه  .نتفلا و  لوا  نم  مکتعیب  نا  اه  : هخـسن یف  نبغلا و  نبغا  نم  مکتعیب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مع  سانلا  لوقیل  کعیابا  یخا  نبا  اـی  كدـیددما  هل : لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اـعد  هلآ )

هاکزلا لمح  نم  اوعنتما  هرما و  اورکنا  رکب  یبا  دلقت  اوفرع  امل  همامیلا  لها  ءالوه  .نانثا و  کیلع  فلتخی  الف  هللا  لوسر  مع  نبا  عیاب 
نع انجرخل  بطخلا و  انب  رثکل  کـلذ  یف  مـالکلا  اـنبنطا  ول  .مالـسالا و  نع  هدرلاـب  مهیلع  مکح  مهلتقف و  شویجلا  مهیلا  ذـفنا  یتح 
یلع اذه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک هلالد  یفخی  ال  هباتع ) لقا  هباتعتـسا و  رثکا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .باتکلا  عوضوم  مالکلا و  بولـسا 

هنـشخ و ال ظافلاب  همولی  ـال  باوص  ریغ  بوص  یف  هریغ  يار  اذا  میرکلا  حـصانلا  نـال  کـلذ  ساـنلاب و  هتیور  فطل  هتیوط و  نسح 
لب ردقلا ، یف  هللا  رسب  علطی  مل  نم  باد  لاهجلا و  ندید  نم  اهنال  هلعفب  هخبوی  هتیلبب و ال  حرفی  هب و ال  تمـشی  فنعب و ال  هنع  یهنی 

هحـصن هئاضرتسا و  رثکا  يا  هباتع  لقا  هباتعتـسا و  رثکا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اذـل  موش و  قزحلا  نمی و  قفرلا  ناف  نیللا  قفرلاب و  هظعی 
هرم ریغ  هنع  عفد  نینموملاریما  نا  تیرد  امک  هنع  موقلا  ءاضرتسا  رثکا  وا  هنم ، اهومقن  هیلع و  موقلا  طخـس  ببـس  تراص  امع  عجریل 
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هللا و  اضیا : مالسلا ) هیلع   ) لاق و  جهنلا .) نم  هبطخلا 238   ) امثآ نوکا  نا  تیشخ  یتح  هنع  تعفد  دقل  هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) لاق یتح 
یف باتکلا و  اذـه  حرـش  یف  هانققح  امم  و  رصم 1357ه ) عبط  ص 410  يربطلا ج 3  خـیرات   ) یحتـسال ینا  یتح  هنع  بذا  تلزام 
هیلع ثدحی  مل  اهیف  هحالص  ناک  روما  نم  هیلع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  راشا  ام  لبق  ول  نامثع  نا  تیرد  هبطخلا 238  حرش 

نم هفئاطب  هر )  ) یضرلا یتا  دقل  .هحـصن و  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ظعاوم  نع  هئاباب  قاذ  ام  قاذ  امنا  ثدح و  ام 
- خلا مهنیب  کنیب و  ینورفستسا  دق  یئار و  سانلا و  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق مالکلا 163 )  ) بطخلا باب  یف  هل  مالـسلا ) هیلع   ) هصحن

تبتاع ام  يا  هباتع ، لقا  و  مالسلا ) هیلع   ) هلوق لمجلا ص 84 . یف  دیفملا  خیشلا  خیراتلا ص 376 ج 3 و  یف  يربطلا  رفعجوبا  هلقن  و 
مارک باد  نم  نا  تعمـس  امل  کلذ  یفنلا و  انه  لقا  نم  دارملا  نا  يوغللا  ثحبلا  یف  انققح  اـمل  خـیبوتلا  موللاـب و  هتملک  اـم  هیلع و 
هیلا راشا  ام  معن  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  یف  یتح  سانلا  عم  فنعلا  هنوشخلا و  كرت  فطللا و  نیللا و  قفرلا و  ساـنلا 

هدـهاشم دـنع  بضغلا  هیوهتـسی  سـسحتلا و ال  سـسجتلا و  هینعی  فراعلا ال  تاراشالا : نم  عساـتلا  طـمنلا  رخآ  یف  سیئرلا  خیـشلا 
ققحملا لاق  .ریعم و  فنعب  حـصان ال  قفرب  رما  فورعملاب  رما  اذا  اما  ردـقلا و  یف  هللا  رـسل  رـصبتسم  هناـف  همحرلا  هیرتعی  اـمک  رکنملا 

هللا قلخ  عیمج  یلع  هتقفـشل  کلذ  هدلو و  دلاولا  رما  ریعم  فنعب  حـصان ال  قفرب  رما  فورعملاب  فراعلا  رما  اذا  حرـشلا : یف  یـسوطلا 
دارملا ناک  اذا  باتعلا و  یفن  هباتع  لقا  هظفل  نم  دارملا  ناک  اذا  اذـه  .هظعی  ناـک  لـب  هلاـعفا  یلع  همـال  هخبو و  هنا  لـقنی  مل  هنا  یلع 

امل کلذ  هحـصن و  نع  هباتع  ینعنم  ام  هحـصن و  هباتعتـسا و  رثکا  تنک  کلذ  عم  هباـتع و  تلمح  ینا  ینعملاـف  باـتعلا  لـمح  اـهنم 
لضفاب يدنع  تنا  ام  هللا  وف  مالسلا :) هیلع   ) هل لاق  مکحلا و  نب  ناورمب  مالسلا ) هیلع   ) هلدع دق  نامثع  نا  هفلاسلا  رابخالا  نم  تملع 

نم اهانلقن  امم  کلذ  ریغ  هقح و  هنیطعنل  هللا  و  لاق : نا  یلوسر  در  یلع  نم  ینرذعی  نم  نامثع : لاق  رذابا  ع )  ) عیش امل  و  ناورم ، نم 
هیلع  ) هلوق .تیرد  اـمک  حـصنلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنم یبا  ناـمثع  نکل  هباتعتـسا  رثـکی  ناـک  کـلذ  عـم  مالـسلا ) هیلع   ) وـه نیقیرفلا و 
لتق یف  امهیعس  هدش  نع  نیتلمجلاب  ع )  ) ینک فینعلا ) امهئادح  قفرا  فیجولا و  هیف  امهریـس  نوها  ریبزلا  هحلط و  ناک  و  (: ) مالـسلا

نا یلا  ضعب  بهذ  دـق  .هیف و  امهلعف  قفرا  ناـک  فینعلا  ءادـحلا  و  هلتق ، یف  ناریـسی  اـم  نوها  ناـک  فیجولا  ریـسلا  نا  یتح  ناـمثع 
يداحلا و قئاسلاب و  ریبزلا  هحلط و  هبـش  ضعبلا  کلذ  نا  ینعا  فینعلا  هقفرا  فیجولا و  هنوها  ناک  هایا  امهئادـح  نامثع و  اـمهریس 

هتوص یلعاب  يدانی  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نکل  يدعتلا  موزللا و  نم  دحاو  لکل  ءاج  نا  ریـسلا و  نال  مه  هنکلو و  الثم  لبالاب  نامثع 
ناک فیجولا  ریسلا  نا  یتح  فیجولا  ریسلا  نم  هعرس  دشا  اراس  امهنا  نم  هانرسف  ام  باوص  ضعبلا و  کلذ  هیلا  بهذ  ام  ءاطخ  یلع 

هحلط و لمع  نیقیرفلا  رابخا  نم  انمدق  امم  تملع  دق  کنا  مث  .هیلع  رابغ  رهاظ ال  اذه  .هیلاتلا و  هلمجلا  اذک  هلتق و  یف  امهریس  نوها 
هلع نع  هلاس  مث  هحلط  يدان  رصقلا و  یلع  دعـص  نامثع  رـصح  امل  راصتخالا : یلع  انهه  اهنم  هذبن  رکذن  نامثع و  یف  امهلاوقا  ریبزلا 

يور .ه و  رصم 1377  عبط  يرونیدلل ص 38 ج 1  هسایسلا  همامالا و  تریغ - تلدب و  کنال  نیترم : هباجاف  ءاملا  نم  هعنم  هرـصح و 
هدنع نم  جرخی  لجرلا و ال  اذه  یلع  لخدی  ادحا  اوکرتت  هباحصال ال  هحلط  لاق  رصم 1357 ه  عبط  ص 411 ج 3  يربطلا - رفعجوبا 

هنا همد  کفـسی  نا  وا  ارفـص  اهنم  نوکی  نا  وجرال  ینا  مهبلا  ءالوه و  یلع  لمح  هناـف  هللادـیبع  نب  هحلط  ینفکا  مهللا  ناـمثع  لاـقف 
نم امظ  نامثعب و  راـصحلا  دتـشا  مل  هنا  قاحـساوبا  يور  فجنلا :- عبط  ص 60  دـیفملل - لمجلا  یف  و  هل ، لحی  اـم ال  ینم  کـهتنا 
مث .هقوذـت  هللا ال  لثعن ال و  ای  ماوعلا  نب  ریبزلا  هادانف  هللا ، مکقزر  امم  انومعطا  ءاملا و  نم  هبرـش  انوقـسا  سانلا  اهیا  ای  يدانف : شطعلا 

هحلط سرحلا  یلع  ناک  اسرح و  هیلع  اولعجف  سانلا  فرع  هکم و  یلا  الیل  هجارخا  یلع  هیما  ونب  دمع  نامثعب  راصحلا  دتـشا  امل  لاق :
اهبضغ هتلف  یف  ببـسلا  بضغ ) هتلف  هیف  هشئاع  نم  ناک  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نامثع  راد  یف  مهـسب  یمر  نم  لوا  وه  هللادیبع و  نب 

همیظعلا لاومالاب  هتیب  لها  رثآ  هتریـشع و  هیوذ و  هعابتا و  هیما و  ینبل  هل و  همعط  نیملـسملا  لام  لـعج  ناـمثع  نا  انمدـق  اـم  وه  هیلع 
یطعا راـنید و  فلا  هاـمعبرا  هتاـنب  مهجوز  شیرق  نم  سفنا  هعبرا  یلا  عفد  هنا  نیقیرفلا  نم  اـنلقن  اـموحن  نیملـسملل  هدـع  یه  یتـلا 
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نامثع لـعجف  هرـصبلا  نم  میظع  لاـمب  ثعب  یـسومابا  نا  اوور  اـم  وحن  و  هیقیرفا ، سمخ  يوری  هیقیرفا و  حـتف  یلع  فلا  هاـم  ناورم 
همامالا یف  يرویندـلا  لاق  .هنم و  سانلا  اهمقن  ام  هنعاـطم و  هحداوق و  نم  رم  اـمم  کـلذ  ریغ  فاحـصلاب و  هدـلو  هلها و  نیب  همـسقی 

هیاور یف  و  رجف ، دـقف  الثعن  اولتقا  لوقت  هشئاـع  تناـک  و  هیف ، ساـنلا  عمطا  ناـمثع و  یلع  نعط  نم  لوا  تناـک  هشئاـع  نا  هسایـسلا :
قاحسا نب  دمحم  نع  فجنلا - عبط  ص 61  لمجلا - یف  دیفملا  لجالا  خیشلا  يور  .الثعن و  هللا  لتق  الثعن  اولتقا  لوقت : تناک  يرخا 

: لوقی فکلا  بحاص  هعفترم و  فک  اذاف  دجسملا  یلا  هنیدملاب  اموی  تلخد  لاق : هللادبع  نب  میکح  نع  هخئاشم  نع  هریـسلا  بحاص 
یه اذاف  همالا  هذـه  نوعرف  مکیف  نا  حولی و  صیمقلا  کلذ  يرا  یناـک  هصیمق و  هللا و  لوسر  ـالعن  ناذـه  بیرق  دـهعلا  ساـنلا  اـهیا 
امک يرخا  هیاور  یف  و  اهلوق ، یلا  اوغـصت  الف  ءاسنلا  لـقع  اـهلقع  هارما و  اـهنا  ساـنلل  لوقی  مث  یتکـسا  اـهل : لوقی  ناـمثع  هشئاـع و 

: سابع نبال  تلاق  اهنا  يرخا  و  لثعن ، ای  هتنـس  تریغ  دـق  ریغتی و  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  صیمق  هل : تلاق  اـهنا  اهانمدـق 
یلع اهبیلات  راکنا  یف  تئاج  یتلا  رابخالا  نم  کـلذ  ریغ  ناـمثع و  لـثعن  هیغاـطلاب و  ینعت  هیغاـطلا و  لـتق  نع  ساـنلا  درت  نا  كاـیا 
هیلع  ) هلوق .هب  نامثع  هشئاع  تهبش  هیحللا و  الیوط  يدوهی  مسا  لثعن  ناک  اهنم و  هفئاط  انمدق  دق  نامثع  لتقب  سانلا  اهئارغا  نامثع و 
یف ررق  امم  اهریغل  وا  هب  ملعلل  وا  ماهبالل  وا  يونعم  وا  یظفل  ضرغل  وا  هب  لهجلل  لعافلا  فذحی  دـق  هولتقف ) موق  هل  حـیتاف  ( ) مالـسلا

رمالا هللا  یـضق  ءاملا و  هللا  ضاغ  يا  رمالا ) یـضق  ءاملا و  ضیغ   ) یلاعت هلوق  وحن  هب  ملعلل  ماقملا  یف  هفذح  نوکی  نا  نکمی  هلحم و 
نا لوقی : نا  لئاقل  هولتقف و  هل  اموق  ایه  هللا و  ردـق  يا  یهلا  ریدـقتب  ناک  هلتق  نا  ینعملاف  ماقملا  یف  اذـک  هب و  ملعلل  لعافلا  فذـحف 

ریبزلا و هحلط و  ببـس  ایه و  يا  هثالثلا  ءـالوه  فوذـحملا  لـعافلا  نا  یلع  لدـی  هشئاـع  ریبزلا و  هحلط و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک
فذحف تیرد  امک  هلتق  یلع  سانلا  اورغا  اوضرح و  اوثح و  دق  مهنال  لامتحالا  اذـه  دـیوت  همدـقتملا  رابخالا  هولتقف و  اموق  هل  هشئاع 

لعفلا ینب  اـمنا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يدـنوارلا  بطقلا  داـفا  اـمک  ماـهبالل  نوـکی  نا  نکمی  و  ظـفللا ، یف  زاـجیالل  هب و  مـلعلل  لـعافلا 
یتا ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) همالک فطل  یفخی  هلمجلاب ال  ناقیرفلا و  کلذـب  یـضریل  ناطیـشلا  حاـتا  وا  هللا  حاـتا  لـقی  مل  لوعفملل و 

نا انهرب  انققح و  دـق  نیریخم ) نیعئاط  لب  نیربجم  ـال  نیهرکتـسم و  ریغ  ساـنلا  ینعی  اـب  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لوهجملا  لـعفلاب 
هبطخلا 238 یف  یضم  دق  و  نیهرکم ، ریغ  يا  نیربجم  و ال  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نیهراک و  ریغ  يا  ءارلا  رسکب  هرکتـسملا  یف  نیعتملا 
( مالسلا هیلع   ) همـساب نوفتهی  اوناک  داهـشالا و  سوور  یلع  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نورکذی  سانلا  ناک  اروصحم  ناک  امل  نامثع  نا 

نم کب  لدبتسن  کعلخن و  یتح  عجرن  نا  انل  ناک  ام  علخلا و  اهب  تققحتساف  اماظع  اثادحا  تثدحا  دق  کنا  نامثعل  اولاق  هفالخلل و 
انتفالخ ددراف  کیلع  عقو  ام  همهتلا  نم  هیلع  عقی  مل  کنم و  انبرج  ام  لثم  ثدحی  مل  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا 

هلئام هعامجلا  بولق  نا  نامثع  يار  املف  ع )  ) ایلع نینموملاریما  یباحـصلا  کلذـب  نونعی  کنم و  انل  ملـسا  کلذ  ناف  اـن  رما  لزتعا  و 
هل سانلا  هعیب  نم  عنتمی  ناک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نا  افنآ  انیب  دق  .هفالخلل و  همساب  سانلا  فته  لقیل  عبنی  یلا  جورخلا  هلاس  هیلا 

اوسمتلا مهل : لاـق  هعیبلا  هل  اولذـب  مهروما و  یف  رظنی  نا  هولاـس  هیلا و  ساـنلا  عمتجا  اـمل  و  هنیدـملا ، ناـطیحب  ذولی  مهنع و  یبتخیف ء 
ناف کعیابن  كدـی  طسبا  هل : ـالاق  هیلع و  الخدـف  هنیدـملا  ناـطیحب  ذوعتم  وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ریبزلا  هحلط و  ءاـج  اـملو  يریغ ،

نا الاقف  اریما  نوکا  نا  نم  ریخ  اریزو  امکل  نوکا  نا  کلذ و  یف  یل  هجاح  امهل ال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق کـب ، ـالا  نوضری  ـال  ساـنلا 
اولاقف هیلع  کلذ  یف  سانلا  حـلا  مث  سانلا ، لوا  کعبابن  كدـی  طسباف  کلاوس  یلا  کنع  نولدـعی  ـال  كریغ و  نورثوی  ـال  ساـنلا 

ام یلا  انبجت  نا  اولاق  همالا و  هذه  عایض  یف  هللا  فاخت  الا  هنتفلا  يرت  اما  هللا  كدشنن  هل  اولاق  الدب و  هب  دیرن  ام  هب  سانلا  یـضرا  نحن 
املف هبعـش  عاطتـسی  ام ال  نیدـلا  یف  عدـصنا  هقتر و  نکمی  ام ال  مالـسالا  یف  قتفنا  الا  هعیبلا و  لوبق  رمالا و  دـیلقت  نم  هیلا  كانوعد 

فلاخم انیف  ام  کملحب و  انیـضر  دق  اولاق  مکدحال ، تنک  ینومتکرت  نا  ملعا و  ام  یلع  مکتلمح  مکتبجا  ول  ینا  مهل  لاق  هیلع  اوحلا 
هینبا اووطو  هفاطعا و  اوقـش  یتح  اهدورو  موی  اهـضایح  یلع  لبالا  كادـت  هیلع  اوکادـتف  هعامجلا  هعیاب  مث  هارت  ام  یلع  انلمحاف  کـل 
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هعیبلا یلع  دیرا  امل  کلذ  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک یضم  دقل  .هل و  هعیبلا  یلع  مهـصرح  هیلع و  مهماحدزا  هدشل  نیـسحلا  نسحلا و 
هیلع  ) هلوـق نم  دارملا  مث  هبطخلا 91 .)  ) اریما ینم  مکل  ریخ  اریزو  مکل  اـنا  و  هلوق : یلا  يریغ - اوسمتلا  ینوـعد و  ناـمثع : لـتق  دـعب 

هللا لوسر  هنـس  هللا و  باتک  ریاغی  ام  ع )  ) ثدـحی مل  نیریخم و  نیعاط  لب  نیهرکم  نیهراک و ال  ریغ  هوعیاب  سانلا  نا  اذـه  مالـسلا )
ثکنی امناف  ثکن  نمف   ) لئاق نم  زع  لاق  هوبراحی  نا  نع  الضف  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب اوثکنی  نا  مهل  زوجی  الف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هیلع  ) یلع يدان  مث  رصم 1346 ه - عبط  ص 11 ج 2  بهذلا - جورم  یف  يدوعسملا  مهنم  ریسلا و  باحصا  رکذ  هیالا و  هسفن ) یلع 
هیلع  ) یلع لاق  نامثع  مدـب  بلطلا  لاق : کـجرخا ؟ يذـلا  اـم  ریبزلا - هینک  دـمحموبا  دـمحمابا - اـی  ریبزلا  عجر  نیح  هحلط  مالـسلا )
تنا و  هاداع ؟ نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  اما  نامثع  مدـب  انالوا  هللا  لتق  مالـسلا )

همامالا و یف  .عجر و  مث  هللارفغتـسا  لاقف  هسفن ) یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نم  و  : ) لـج زع و  هللا  لاـق  دـق  تثکن و  مث  ینعیاـب  نم  لوا 
فیسلا کتعیاب و  هحلط : لاق  یتعیب : كرتال  تنک  امف  هرکم ؟ ریغ  اعئاط  دمحمابا  ای  ینعیابت  ملوا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هل  لاق  هسایسلا :
هملـسم نب  دمحم  رمع و  نبا  ادعـس و  تهرکال  ادحا  اهرکم  تنک  ول  و  هعیبلا ؟ یلع  ادـحا  تهرکا  ام  ینا  ملعت  ملا  لاق : یقنع ، یلع 

امنا مالسلا ) هیلع   ) یلع لاق  هثالث ، نحن  كانهرک و  دق  نانثا و  تامف  هتس  يروشلا  یف  انک  هحلط : لاق  مهتکرتف ، اولزتعا  هعیبلا و  اوبا 
ناف ثدـحب  هیلع  تعیوب  امم  اجرخت  نا  الا  هب  امتیـضر  ام  ریغ  امکل  سیلف  نالا  اما  هعیبلا و  لبق  اضرلا و  لـبق  ایـضرت  ـالا  اـمکل  ناـک 
یلع رتشالا  فیـس  نا  هارکالا و  رابجالاب و  هعیاـب  هنا  یقنع  یلع  فیـسلا  هلوقب و  هحلط  دارا  ناـیب : .یل  هومـسف  اثدـح  تثدـحا  تنک 

- دـیفملل لمجلا  یفف  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب هدـهع و  مهثکن  مهـضقنب و  ع )  ) ایلع مهملظب  اوفرتعا  نیثکانلا  نم  اریثک  يرن  اـنا  مث  .هقنع 
قحاـسم نب  مشاـه  نع  قراـخملا  نب  هللادـبع  نع  دـیربلا  نع  مشاـه  یبا  نع  يودـعلا  نع  فنخموبا  يور  فجنلا :- عـبط  ص 207 

ضعبل و مهـضعب  لاقف  مکحلا  نب  ناورم  مهیف  شیرق  نم  هفئاط  هعم  عمتجا  لمجلا  موی  سانلا  مزهنا  امل  هنا  یبا  انثدـح  لاق : یـشرقلا 
هریـس مرکا  طق  انیار  امف  انیلع  رهظ  دقل  هللا  ثدح و  ریغ  نم  هتعیب  انثکن  و  ع -)  ) ایلع نینموملاریما  نونعی  لجرلا - اذـه  انملظ  دـقل  هللا 

هباب یلا  انرـصف  لاق  هانعنـص ، امیف  هیلا  رذـتعن  هیلع و  لخدـن  یتح  اولاعت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـعب  اوفع  نسحا  ـال  هنم و 
اقح تلق  ناف  مکلثم  رـشب  انا  امنا  مکفکا  اوتـصنا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف ملکتی  انملکتم  لعج  هیدـی  نیب  انلثم  اـملف  .اـنل  نذاـف  هانذاتـساف 

سانلاب هب و  سانلا  لوا  انا  ضبق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  نوملعتا  هللا  مکدـشنا  یلع  اودرف  الطاب  تلق  نا  ینوقدـصف و 
نا مث  مهتعامج ، نیب  قرفا  نیملـسملا و  اصع  قشا  بحا  مل  تکـسماف و  رکبابا  متعیاب  ینع و  متلدـعف  لاق  معن ، مهللا  انلق  هدـعب ؟ نم 
لتق یتح  تربصف  هماقمب  هلوسرب و  هللااب و  سانلا  یلوا  تنک  ینا  تملع  دق  سانلا و  جیها  مل  تففکف و  هدـعب  نم  رمعل  اهلعج  رکبابا 

یتیب و یف  سلاج  انا  هومتلتق و  هیلع و  متیغطف  ناـمثع  متعیاـب  مث  نیملـسملا ، نیب  قرفا  نا  بحا  مل  تففکف و  هتـس  سداـس  ینلعج  و 
یلا مکاعد  امهتعیب و  ثکن  نم  مکعنم  يذا  ام  یل و  اوفت  مل  امهل و  متیفو  مکلاب  امف  رمع  رکبابا و  متعیاب  امک  ینومتعیاب  ینومتیتا و 

محرا وـه  مکل و  هللا  رفغی  موـیلا  مکیلع  بیرثـت  ـال   ) لاـق ذا  فـسوی  حـلاصلا  دـبعلاک  نینموـملاریما  اـی  نک  هل : اـنلقف  یتـعیب .؟ ثکن 
دق .مکحلا و  نب  ناورم  ینعی  هتـساب ، ثکنل  هدـیب  ینعیاب  ول  الجر  مکیف  نا  مویلا و  مکیلع  بیرثت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف نیمحارلا )

كادت یلع  اوکادتف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هبطخلا 53  امهدـحا  هفالخلاب  هتعیب  فصو  یف  بطخلا  باـب  نم  نیعـضوملا  یف  ع )  ) ملکت
هیلع  ) هلوق بطخلا  باـب  نم  مالکلا 227  لـمجلا ، ملکلا و  ضعب  یف  لوـالا  نم  بیرقلا  اـمهیناث  .خـلا و  اـهدورو - موی  میهلا  لـبالا 
لام .خلا و  اهدورو - موی  اهضایح  یلع  مهیلا  لبالا  كادت  یلع  متککادت  مث  اهتضبقف  اهومتددم  اهتففکف و  يدی  متطسب  و  مالـسلا :)
لاق .هیلا و  انرشا  ام  باوصلا  مه و  هنکلو و  نیفصب  هباحـصا  هفـص  یلا  راشا  هبطخلا 53  ینعا  لوالا  همالک  نا  یلا  ینارحبلا  حراـشلا 

حرش یف  یلزتعملا  حراشلا 
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ریبزلا هحلط و  نا  ریـسلا  بابرا  روهمج  سانلا و  رثکا  هیلع  يذـلاف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعیب  یف  سانلا  فلتخا  هبطخلا : کـلت 
راکب نب  ریبزلا  بعصم و  نب  هللادبع  مهنم  نویریبزلا  لاق  هب  رادغ  امهتاین و  تدسف  امهمئازع و  تریغت  مث  نیهرکم  ریغ  نیعئاط  هاعیاب 
جللا تعیاب و  لوقی : ناک  ریبزلا  نا  و  نیهرکم ، اعیاب  امهنا  هحلطل  هبیـصعلا  باـبرا  هرم  نب  میمت  ینب  نم  مهلوق  قفاو  نم  مهتعیـش و  و 

یف نیئاـیلا  يدـحا  اومغدا  ءاـی و  فلـالا  اوبلق  مهـسفنا  یلا  صوقنملا  اوفاـضا  اذا  هیلذـه  هغل  یفق  رتشـالا و  فیـس  جـللا  یفق و  یلع 
هیلع  ) هبتک نم  لوالا  راتخملا  همتت  هحفص 3 ) دلجم 17 ،  ) .ياصع يا  یصع  هذه  ياوه و  يا  يوه  کلذ  قفاو  دق  نولوقیف : يرخالا 

هیلع و هللا  یلـص   ) لوسرلا هنیدم  نا  يا  اهب ) اوعلق  اهلهاب و  تعلق  دق  هرجهلا  راد  نا  اوملعا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هلئاسر  و  مالـسلا )
لاقف هنم  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم اما  .باتکلا و  تاـغل  ریـسفت  یف  اـنیب  اـم  یلع  اـهوقراف  اـهلها  اذـک  مهنم و  تلخ  اـهلها و  تقراـف  هلآ )
تماق هنیدملا  نا  هنیدملا  نم  هجورخ  هتکرح و  ببس  نع  بطقلا ، یلع  یلا - اوملعا - هلوق و  نم  مهربخی  مالسلا ) هیلع   ) هنا مهـضعب :
تلدبت دلبلا و  لاوحا  تبلقنا  جرملا و  جرهلا و  نم  لجرملا  شیج  تشاج  مهروما و  اهینکاس و  لاوحا  تبرطـضا  هنتفلا و  یحر  اهیف 

: لوقا .هتفالخ  رقم  هرجاهم و  هفوکلا  لعج  اـهنم و  جرخ  اذـل  و  روسیمب ، صاوخلا  نینموملل و  امیـس  ساـنلل  اـهیف  ماـقملا  سیل  ثیحب 
هیلع  ) هناف مکودع ، داهج  اورداب  مکریما و  یلا  اوعرساف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق قفاوی  ماقملا و ال  بسانی  ریسفتلا ال  اذه  نا  یلع  یفخیال 

ال نیثکانلا ، داهجل  هرصبلا  وحن  هنیدملا  نم  رفن  باتکلا و  لیذ  یف  هب  حرص  امک  داهجلا  یلا  مهرفنتسیل  باتکلا  مهیلا  بتک  مالـسلا )
اهلقب ینک  مالسلا ) هیلع   ) هنا لیق : ام  ریـسفتلا  اذه  نم  برقی  .هیف و  مالک  رهاظ ال  اذه  و  اهنم ، هجورخ  ببـس  فرـص  نع  مهربخی  هنا 
ربخا امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رهاظلا  لوقا : .هنتفلا  هذه  ناروث  نم  مهبولق  رارقتـسا  مدع  اهب و  مهروما  بارطـضا  نع  اهب  مهعلق  اهلهاب و 
اوثکن نم  مهنم  نا  مهملعا  سانلا  هعیب  نع  هشئاع و  ریبزلا و  هحلط و  هیلع و  يرج  امع  هعم و  هتریس  نع  نامثع و  رما  نع  هفوکلا  لها 

لها اوضهنف  برحلا ، اوماقا  یتح  ءانحـشلا  هوادـعلا و  رـشلا و  سانلا  نیب  اوجیه  برحلا و  یلع  اـماوقا  اوطـشن  هنتفلا و  اوراـثا  هعیبلا و 
امیـس اهونکاس ، اهقراف  اهلها و  نم  هنیدملا  تلخ  هضهن  هنتفلا  هلازا  هرئانلا و  هذـه  ءافطال  هللا  ءادـعا  هللا  لیبس  یف  نیدـهاجم  هنیدـملا 

نا نم  افوخ  هنیدـملا  یف  اوثبلی  مل  انیتفت  نامثع  مدـب  اوکـسمت  نامثع  لآ  نا  اوار  امف  نیملاتم ، هتعیـش  نامثع و  لاعفا  نم  اوناـک  مهنا 
دارا مالسلا ) هیلع   ) وهف هحفص 4 ) دلجم 17 ،  ) .نیعرـسم هنیدملاب  اوعلقف  مهودع  داهج  یلا  اوردابف  نولطبملا ، دـسفی  هنتفلا و  عیـشت 

لمجلا باحـصا  لاتقل  اوضهنی  هللا و  نید  اورـصنی  داهجلا و  یف  اوبغریل  دـحلا  کلذ  یلع  هنیدـملا  لـها  ضوهنب  هفوکلا  لـها  مـالعا 
و (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .داـهجلاب  هرداـبملا  هیلا و  هعرـسلاب  ع )  ) مهرما اذـل  و  هلها ، هحازا  لـطابلا و  هتاـما  یف  مهتمه  اومتهی  مهعم و 

امل داهجلاب  مهعل  هنیدملا و و  لها  بارطـضاب  هفوکلا  لها  رابخا  دارملا  .ردـقلا و  یف  ءاملا  نایلغک  تلغ  يا  لجرملا ) شیج  تشاج 
هیلع  ) هلوق .داهجلا  هضهنلا و  یلع  هفوکلا  لـها  ضیرحت  اـضیا  اذـه  .هنتفلا و  هراـث  ـال  هرـصبلا  یلا  مهعاـبتا  نیثکاـنلا و  ریـسمب  اوملع 

، بطقلا هنیرقب  یحرلاب  هنتفلا  هبش  بطقلا ، یلع  تماق  مهعابتا  نوثکانلا و  اهراثا  یتلا  هنتفلا  يا  بطقلا ) یلع  هنتفلا  تماق  و  ( ) مالسلا
.داهجلا یلع  هفوکلا  لها  ضیرحت  اضیا  اهیفف  اهئافطا ، یلا  اوعرساف  هلعتـشم  اهران  همئاق و  هنتفلا  نا  دارملا  هرئاد و  هنتفلا  یحر  نا  يا 

و هرئاد ، هنیدـملا  یف  هنتفلا  یحر  ناب  اهرـسف  ثیح  بطقلا  یلع  هنیدـملا  یف  هنتفلا  تماق  هلوقب : هلمجلا  نیحراـشلا  ضعبر  دـق  دـق  و 
هرصبلا یف  تناک  هفوکلا  لها  یلا  باتکلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلاسرا نیح  برحلا  هنتف  نال  ماقملل  بسانم  ریغ  ریدقتلا  کلذ  نا  یفخیال 

وه .یلاعت و  هللاءاش  نا  یناثلا  باتکلا  حرـش  یف  حضتیـس  امک  همئاق  فینح  نب  نامثع  مالـسلا ) هیلع   ) هلماـع لـمجلا و  باحـصا  نیب 
همئاق هنتفلا  ناب  هفوکلا  لها  ملعا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هلمجلاب  و  افنآ ، انققح  امم  تیرد  امک  راق  يذ  یف  دـئتعاس  ناـک  مالـسلا ) هیلع  )

دارا مالسلا ) هیلع   ) هنا لاقی : نا  نکمی  مث  .همدقتملا  لمجلا  نم  ضعبلا  کلذ  رتغا  امناکف  ریدقتلا  کلذ  یلا  هجاح  بطقلا و ال  یلع 
اذک و  مهرما ، هیلع  رودی  يذلا  مهدیس  يا  نالف  ینب  بطق  نالف  لاقی : نیملسملا  مالسالا و  بطق  مالـسلا ) هیلع   ) هناف هسفن ، بطقلاب 
نا ینعملا  نوکیف  کلفلا ، بطق  اهنومـسی  کلفلا و  اـهیلع  رودـی  یتلا  هطقنلاـب  اـهیبشت  برحلا  یحر  بطق  شیجلا : بحاـصل  لاـقی 
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دلجم 17،  ) ءالعتسالل لوالا  هجولا  یلع  ررـضلل و  هجولا  اذه  یلع  یلع ، هملک  نوکتف  هیلع  تمجه  تماق و  هیلا و  تلبقا  هنتفلا  کلت 
نا هیع  رللف  ینعملا  اذهب  بطقلا  یلع  همئاق  هنتفلا  تناک  اذاف  ءالعتسالل  نیهجولا  یلع  نوکی  نا  نکمی  و  راتخملا ) همجرت  هحفص 5 ،
معن و  مهتلزنم ، مهتعفر و  کلذب  نوبلطی  و  هللا ، نید  نورصنی  اهنم و  مهسفنا  نوجنی  هقیقحلا  یف  مهنال  اهنم  هتاجن  اهئافطاب و  هونواعت 

یتالا هلوق  یف  ریمالا  هملک  لعجی  نا  نکمی  و  نهاک ! نوهلا  هبوبحب  يدـل  تناف  نهی  نا  زع و  كالوم  نا  زعلا  کـل  رعاـشلا : لاـق  اـم 
یف بطقلا  رـسف  یناساقلا  هللا  حـتف  یلوملا  نا  انیارف  ینعملا  اذـه  یلا  اننهذ  رداـب  اـم  دـعب  .بطقلا و  نم  ینعملا  اذـه  هدارا  یلع  هنیرق 
نا مکودع  داهج  اورداب  مکریما و  یلا  اوعرساف  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .قافولا  یلع  هللادمحلاف  هجولا ، اذهب  جهنلا  یلع  یـسرافلا  هحرش 

مکریما یلا  اوعرـساف  نیدلا ، هرـصن  لطابلا و  قاهز  هنیدـملا ال  لها  لعف  ام  نیثکانلا و  لمع  نم  انلق  ام  متعمـس  اذا  يا  یلاعت ) هللاءاش 
جهن هناگ  هس  ياهباب  زا  مود  باب  همجرتلا : .لمجلا  باحـصا  ودعلاب  ینعی  مکودـع  داهج  اورداب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هسفن ریمالاب  ینعی 

رد و  تسا ، هتشون  شیاهرهش  ناریما  شنانمشد و  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینموملاریما  هدیزگرب  ياه  هلاسر  اه و  همان  رد  هغالبلا :
.دمآ هتـشاگن  دومرف ، شنارای  نامدودب و  هک  اهزردـنا  اهتیـصو و  و  داتـسرف ، شیوخ  لامعب  هک  يا  هدـیزگرب  ياهنامرف  زین  باب  نیا 

باحصا هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  هرصب ، يوسب  هنیدم  زا  یماگنه  هک  تسا  نیملسم  مالسا و  بطق  نآ  ياه  همان  زا  یکی  نیا 
یبتجم نسح  ماما  شدنزرف  تساوخ و  يرای  ناشیا  زا  تشون و  هفوک  مدرمب  ارنآ  دیـسر ، راق  يذ  مانب  ییاج  رد  دش ، راپـسهر  لمج 

نیا .دـنناوخ و  ترـصن  ددـمب و  ار  ناـشیا  دـنناسر و  ناـیفوکب  ار  هماـن  هک  تشاد  لیـسگ  هفوک  يوسب  ار  سیق  رـسای و  نب  راـمع  و 
هحفص 6) دلجم 17 ،  ) يرای یناشیپ  هک  هفوک  مدرم  هب  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسیا  همان  نیا  تسا : باب  نیا  باتک  نیتسخن 
رد تعفرب  دنرکیپ و  هب  تبسن  یناشیپ  نوچ  نید  راصناب  تبـسن  فرـش  رد  نانآ  هکنیا  زا  نیا  هیانک   ) دنبرع ناهوک  نید و  ناگدننک 
هک انامه  دـشاب : نآ  ندـید  نوچمه  نآ  ندینـش  هکنانچ  مهد  ربخ  نامثع  رما  زا  ار  امـش  رتش ) اب  تبـسن  ناهوک  نوچمه  برع  نایم 

مدرکیم تساوخرد  وا  زا  رایسب  هک  مدوب  نیرجاهم  زا  يدرم  نم  دندومن  راکنا  نعط و  وا  رب  دندرک و  بیع  وا  لاعفاب  ار  نامثع  مدرم 
يراد دوـخ  وا  شنزرـس  زا  و  مدوـمنیم ، تلـالد  يراگتـسر  هارب  مدرکیم و  تحیـصن  ار  وا  هراوـمه  دزاـس و  دونــشوخ  ار  مدرم  هـک 

شنزرـس ار  وا  رتمک  هکنیا  هن  تسا  باـتع  یفن  ینعمب  اـجنیا  رد  هباـتع ) لـقا   ) ینعم هچ   ) مدرکیمن شنزرـس  ار  وا  چـیه  و  مدومنیم ،
زا دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  ارادـم  قـفرب و  ادـخ  نادرم  هک  میا  هدرک  ناـیب  حرـش  رد  و  دـنا ، هتفر  هابتـشاب  نیمجرتـم  هکناـنچ  مدرکیم 
وا شنزرس  مدرکیم و  تلالد  تحیصن و  ار  نامثع  هراومه  نم  هک  دشاب  نینچ  هلمج  ینعم  هک  تسا  نکمم  و  دننز ، زاب  رـس  یتشرد 

( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما ياهزردنا  زا  نامثع  هچ  متـشادن ، غیرد  شتیاده  داشرا و  زا  وا  خیبوتب  مدرکیم و  لیمحت  نتـشیوخ  رب  ار 
ینعمب ار  لقا )  ) هک تسا  یهجو  رب  انب  نیا  و  دـنیبب ، شیاسآ  تمعن  رد  ارم  نامدود  دـهاوخیمن  نسحلاوبا  هک  تفگیم  دـیجنر و  یم 

لمح يارب  مه  یفن و  يارب  مه  لـقا )  ) هک میا  هدرک  قیقحت  باـتک  نیا  يوغل  ثحب  رد  هکناـنچ  میریگب ، منکیم ، لـمح  مرادـیمرب و 
نآ ینعی   ) تخس ندنار  ناشندنار  نیرتمرن  و  دوب ، بارطضا  باتشب و  نتفر  وا  نتشک  رد  ناشنتفر  نیرت  تسـس  و  دوشیم .) لامعتـسا 

شیور هب  ار  بآ  دوب و  رـصح  رد  نامثع  هکیماگنه  دنتخیگنا  یمرب  نآ  رب  ار  مدرم  دـندرکیم و  رایـسب  باتـش  نامثع  نتـشک  رد  ود 
وا رب  یگنشت  هک  هاگنآ  و  يداد ، رییغت  يدرک و  لیدبت  ار  ادخ  نید  وت  نوچ  تفگ : باوج  رد  هحلط  تساوخ ، ببس  هحلط  زا  دنتسب 
درک باطخ  نامثع  هب  ریبز  دیناروخب ، ار  ام  درک  يزور  امـش  رب  ادخ  هچنآ  زا  دیهد و  بآ  ار  ام  مدرم  يا  هک  داد  رد  ادن  دش و  هریچ 

رد ریبز  هحلط و  راتفگ  و  درک ، اهر  نامثع  هناخب  ریت  هک  دوب  یسک  لوا  هحلط  و  دیشچ ، یهاوخن  بآ  زگره  هللا  لثعن و  يا  تفگ : و 
وا هرابرد  هشئاع  زا  و  تسا .) رایـسب  نآ  رب  ار  مدرم  ود  نآ  راـتخملا ) همجرت  هحفص 7 ، دـلجم 17 ،  ) بیغرت ضیرحت و  نامثع و  لتق 

شنادنواشیوخ شیوخ و  همعط  ار  ناناملـسم  لاوما  نامثع  تفگ  یم  هک  دوب  نیا  نامثع  رب  يو  مشخ  ببـس   ) دوب یناهگان  یمـشخ 
دوب ربنم  رب  نامثع  یهاگ  درک ، ضارعا  لوسر  تنـس  زا  داد و  رییغت  ار  ادخ  نید  دیزگرب و  نادـب  ار  شناوریپ  نامدود و  دـینادرگ و 
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هک هدـشن  هنهک  زونه  ادـخ  لوسر  نهاریپ  نیلعن و  نیا  تفگ : هدومن و  مدرمب  سلجم  ناـیم  رد  ار  ربمغیپ  نهاریپ  نیلعن و  هشئاـع  هک 
لثعن دیشکب  تفگیم : زین  و  تسا ، رجاف  وا  هک  ار  لثعن  دیـشکب  تفگ : یم  تسا و  هدرک  لیدبت  ار  ادخ  نید  نامثع  تما  نیا  نوعرف 

دوب یـسک  لوا  هشئاع  و  تسا ، هدرکیم  هیبشت  نادب  ار  نامثع  هشئاع  هک  شیر  زارد  دوب  دوهی  يدرم  لثعن  .دـشکب و  ار  لثعن  ادـخ  ار 
هک دش  ردقم  یهورگ  شیارب  سپ  تخیگنارب .) وا  نتـشک  رب  ار  مدرم  هتفرگ و  بیع  ار  وا  ياهراک  تسا و  هدرک  نعط  نامثع  رب  هک 

هدش رابجا  هکنآ  یب  و  دنشاب ، هراک  دنشاب و  هتشاد  دنسپان  شوخان و  ارم  اب  تعیب  هکنآ  یب  دندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  دنتـشک و  ار  وا 
هنیدم هکنیا  ای   ) دندش هدنکرب  نآ  زا  مدرم  دش و  یلاخ  شلها  زا  هنیدم  هک  دینادب  .دندرک  تعیب  رایتخا  تبغر و  لیمب و  هکلب  دنشاب 
دندـمآ نوریب  اجنآ  زا  هنیدـم  مدرم  هکنیا  هصالخ  و  تسا ، دـکآ  دوصقم  تلالد  رد  هک  هنیدـم ، اب  نآ  لها  دـش و  هدـنکرب  شلها  اب 

، لمج باحـصا  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باکر  رد  هللا  لیبس  یف  داهج  ادخ و  نید  يرای  دصقب 
نوچ هنیدـم  و  دـننک .) هنیدـم  لهاب  یـسات  نید  ترـصن  داهج و  رد  هک  تسا  هفوک  لها  جـییهت  بیغرت و  يارب  ترـضح  راتفگ  نیا 

دندرک دهع  ضقن  دنتسکش و  ار  تعیب  نامثع  نوخ  هناهبب  یهورگ  دندید  مدرم  یتقو  هک  تسا  نیا  دارم   ) تسا هدمآ  شوجب  گید 
مایق تضهن و  نانچ  ناـنآ  عفد  يارب  دـندوب  هدرزآ  لد  دـندید و  جـنر  تخـس  ناـمثع  لاـعفا  زا  هک  صوصخب  دـنراد  نیتفت  دـصق  و 

زا هیاـنک   ) تسا هداتـسیا  بطق  رب  هنتف  هحفص 8 ) دـلجم 17 ، ( ) دـندمآ شوجب  گید  نوچ  ایوگ  ناجیه  بارطـضا و  زا  هک  دـندرک 
ترـضح نآ  دوخ  بطق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما دارم  هکنیا  اـی  تسا  لعتـشم  هنتف  شتآ  ینعی  دـنزیم  رود  هنتف  يایـسآ  هکنیا 

هدروآ يور  راوگرزب  نآ  رب  لمج  باحصا  هنتف  ینعی  تسا ، نآ  لها  نامیا و  رادم  نیملسم و  مالـسا و  بطق  راوگرزب  نآ  هچ  دشاب 
.دهاوخ ادخ  رگا  دوخ  نمشد  داهجب  دیریگ  یشیپ  دوخ و  ریما  يوسب  دیباتشب  سپ  دنزیم ) رود  ناکما  ملاع  بطق  نآ  رب  تسا و 

يرتشوش

باـب (. ) مثیم نبا   ) یف سیل  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب  : ) فنـصملا لوق  رمع ) ناـمثعب و  قـلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  )
نبا  ) یف و  هدالب ) ءارما  هئادعا و  یلا  (. ) انالوم  ) هملک مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف سیل  نینموملاریما ) انالوم  بتک  نم  راتخملا 

لخدی و   ) .لدب دازف و  هدالب ،) ءایلوا  هئادعا و  یلا  هلئاسر  و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نینموملاریما  بتک  نم  راتخملا  باب  (: ) دیدحلا یبا 
و یضاقلا ، حیرشل  مالـسلا ) هیلع   ) همالک دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هباحـصاو .) هلمال  هایاصو  و  هلامع ، یلا  هدوهع  نم  ریتخا  ام  کلذ  یف 

باتک هنکل  باتک  هناب  هیف  حرصف  لوالا ، اما  يرت ، امک  همالک  تلق : .هبشا  بطخلا  بابب  ماشلا  یلا  هتمدقم  هلعج  امل  یناه  نب  حیرشل 
عساـتلا و لـصفلا   ) .اـقاحلا بتکلا  یف  اهلوخدـب  حرـص  یتـلا  هلاـمع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هدوـهع نم  یناـثلا  و  هلاـسر ، باـتک  ـال  عـیب 
( مهریغ و   ) وا هئایلوا ) و   ) هملک هئادـعا ) یلا   ) دـعب فنـصملا  ناونع  نم  طقـسی  مل  ول  نکلو  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا -
، بتکلا نم  وه  راصمالا و  لها  یلا  هباتک  و  نوسمخلا ، عباسلا و  یناثلا و  لوالا و  هفوکلا  لها  یلا  هثالثلا  هبتک  باـبلا  اذـه  نم  جرخ 

لوخد مدعل  اهنم  وه  ناملس و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک و  اهنم ، لیقع  هیخا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک و  اهنم ، رـصم  لها  یلا  هاباتک  و 
: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  لوقا : .هایاصو  و  مالـسلا ) هیلع   ) هدوهع یف  و ال  هدالب ، ءارما  یلا  و ال  هئادـعا ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک یف  اـه 

هفوکلا یلا  ثعب  هرـصبلا  یلا  اهجوتم  هذـبرلا  یلع  لزن  امل  لاـق : یـشرقلا ، راـسی  نب  نمحرلادـبع  همع  نع  قاحـسا  نب  دـمحم  يور 
ف اراـصنا ، نیدـلل  و  اـناوخا ، مکب  یبـسحف  هرخآ : یف  داز  و  باـتکلا ، اذـه  مهیلا  بتک  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  رفعج و  نـب  دـمحم 

یف هبیتـق  نبا  هاور  و  تلق : نوـملعت .) متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  هللا  لـیبس  یف  مکـسفنا  مکلاوماـب و  اودـهاج  ـالاقث و  اـفافخ و  اورفنا  )
نبا و  ع ،)  ) نسحلا ثعبف  افرصناف ، یسوموبا  امهعنمف  ارامع ، رکب و  یبا  نب  دمحم  الوا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ثعب  لاق : هنا  الا  هئافلخ ) )

نوکی یتح  نامثع  رما  نع  مکربخا  یناف  دعب ، اما  اذکه : هدایز  هیف  و  باتکلا ، اذه  مهعم  بتک  و  دعـس ، نب  سیق  و  ارامع ، و  سابع ،
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نالجرلا ناذـه  ناک  .هباتعتـسا و  رثکا  و  هبیع ، لقا  نیرجاـهملا  نم  ـالجر  تنکف  ناـمثع ، یلع  اونعط  ساـنلا  نا  هنیاـع ، نمک  هعماـس 
هیف هشئاع  نم  ناک  و  فیجولا ، و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) هجهللا هیف  امهریـس  نوها  ریبزلا  هحلط و 
مث یلبق ، ناک  نم  هیلع  عیوب  ام  یلع  ینعیاب  نم  لوا  امه  و  نیهرکتسم ، ریغ  سانلا  ینعیاب  و  هولتقف ، موق  هل  یحتناف  بضغ ، یلع  لوق 

ارایتخا هرصبلا  یلا  اراس  دق  و  هنتف ، اهاذختیل  اهتیب  نم  هشئاع  اجرخا  و  برحلا ، ابصن  و  دهعلا ، اضقنف  امهل ، تنذاف  هرمعلا ، یلا  انذاتسا 
و رـسای ، نب  رامع  و  سابعلا ، نب  هللادـبع  یمع  نبا  و  نسحلا ، ینبا  تثعب  دـق  و  هللا ، الا  نوبیجت  ام  نوبیجت ، يایا  ام  يرمعل  و  اـهلهال ،

نم : ) فنصملا لوق  .سابع  نبا  رکذی  مل  هنا  الا  هلثم  هلمج )  ) یف دیفملا  هاور  .ناعتسملا و  هللا  و  مکب ، اننظ  دنع  اونوکف  دعس  نب  سیق 
نم هبتک  هنا  قاحسا  نب  دمحم  هیاور  نم  تفرع  دق  لوقا : هرصبلا .) یلا  هنیدملا  نم  هریسم  دنع  هفوکلا  لهال  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک 
یلا نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هرصبلا  یلا  هریسم  یف  هفوکلا  برق  نم  ناک  هنا  ءافلخلا )  ) نم مهفی  .هذبرلا و 

یلعا ریعبلا  مانـس  نا  امک  مهالعا ، يا : برعلا ) مانـس  و   ) .هنیدـملا راصنا  دارملا  سیل  و  قحلا ، راصنا  يا : راصنالا ) ههبج  هفوکلا  لها 
ترثآ مکترتخا و  یناف  دـعب ، اما  هفوکلا : لها  یلا  هذـبرلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  يربطلا : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هئاـضعا 

- نورـشعلا عساتلا و  لصفلا   ) باجا دـقف  ینرـصن  ینءاج و  نمف  هلوسرل ، مکبح هللا و  مکتدوم و  نم  فرعا  امل  مکرهظا ، نیب  لوزنلا 
نع يردـخلا  دیعـسابا  لاـس  هنا  نوراـه : یبا  نع  یناـمعنلا  يور  و  تلق : .هیلع  يذـلا  یـضق  و  قـحلا ، رمع ) ناـمثعب و  قـلعتی  اـم  یف 

و برعلا ، همجمج  هفوکلا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  دیعـسوبا : لاقف  مارح ، هنا  هفوکلا  لـها  معزی  يذـلا  کمـسلا 
هعم و عمج  و  ع )  ) نسحلا هنبا  مالـسلا ) هیلع   ) هثعب رکذ  دـعب  هبیتق -) نبا  ءافلخ   ) یف .مهنع و  ذـخف  ناـمیالا ، زنک  و  یلاـعت ، هللا  حـمر 

مکانیتا دـق  و  مکغلب ، دـق  ام  ع )  ) نینموملا ریماریـسم  یف  ناک  دـق  هنا  سانلا ، اهیا  لاقف : ماق ، مث  مهیلع - مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک هتءارق 
و مکغلبام ، هشئاعب  امهجورخ  امهتعیب و  دعب  ریبزلا  هحلط و  ضقن  نم  ناک  دـق  و  برعلا ، سوور  و  راصنالا ، ههبج  مکنال  نیرفنتـسم ،

یناـف دـعب ، اـما   ) .ءاـسنلا یلع  نیماوق  لاـجرلا  هللا  لـعج  کـلذ  لـجا  نم  و  یـشالتلا ، یلا  نهیار  فعـض  ءاـسنلا و  نه  نا و  نوملعت 
مهبطخ و  مالسلا ) هیلع   ) هیبا باتک  ع )  ) نسحلا مهارقا  امل  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف هنایعک ) هعمـس  نوکی  ینح  نامثع  رما  نع  مکربخا 
اوفلاخت الف  انتویب ، یف  هب  هللا  اناتا  دقف  نامثع ، لتق  ملعن  یتح  هنیدملا ، یلا  بکرن  نا  اندرا  دـقل  لاقف : یناه  نب  حیرـش  ماق  کلذ ، یف 

مدـق قاررلا : رطم  لاق  جرفلا :) یبا  یناغا   ) یف هیلع ) اونعط  ساـنلا  نا   ) .هعاـط اعمـس و  هانرـصنل  اـنب  رـصنتسی  مل  ول  هللا  و  هتوعد ، نع 
هادغلا هالـص  تیلـص  ینا  نامثعل : لاقف  هنیدـملا  یلا  هفوکلا  لها  نم  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) لجر
نامثع برـضف  .رمخلا  هحئار  هنم  انممـش  و  اطاشن ؟ مویلا  دـجا  یناـف  مکدـیزاا  لاـقف : ساـنلا  یلا  هالـصلا  يا  تفتلاـف  دـیلولا ، فلخ 

عنـص ام  سانلا  يار  امل  راسی : نب  نمحرلادبع  لاق  يربطلا :)  ) یف .دوهـشلا و  تبرـض  و  دودحلا ، تلطع  نامثعل : سانلا  لاقف  .لجرلا 
امنا مکنا  : ) روغثلا یف  اوقرفت  دـق  اوناک  مهنم و  قافالاب  نم  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  هنیدـملاب  نم  بتک  نامثع 

، كرت مکفلخ و  نم  دسفا  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نید  ناف  ع ،)  ) دمحم نید  نوبلطت  و  هللا ، لیبس  یف  اودماجت  نا  متجرخ 
نامثع بطخ  هبیبحوبا : لاق  اضیا : يربطلا )  ) یف .هولتق و  یتح  قفا  لک  نم  اولبقاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نید  اومیقاـف  اوملهف 

و هءابعلا ، کعردـنلف  لزناف  هعماج ، هذـه  هءابع و  اهیلع  اهب ، انئج  دـق  فراش  هذـه  نا  نامثع ! ای  حاصف : يراـفغلا ، هاـجهج  هیلا  ماـقف 
ماق و  سانلا ، نم  الم  نع  الا  هنم  کلذ  نکی  مل  .ناخدـلا و  لبج  یف  کحرظن  مث  فراشلا ، یلع  کلمحنل  و  هعماجلا ، یف  کحرطنل 

: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  نیرجاهملا ) نم  الجر  تنکف   ) .هتیار ام  رخآ  ناکف  لاق : .رادـلا  هولخداف  هولمحف  هیما  ینب  نم  هبزح  نامثع  یلا 
نم نعاطل ، هجح  کلذ  یف  هیلع  قبت  مل  هنا  يرت  الا  لماتملا ، یلع  یفخی  ام ال  يربتلا  صلختلا و  نم  هیف  ناف  مـالکلا ، فیظل  نم  وه 
امنا و  دـقعلا ، لحلا و  لها  مه  و  رکب ، یبا  هفالا  تدـقعنا  مهنم  ریـسی  رفنب  نیذـلا  نیرجاهملا ، ضرع  نم  دـحاوک  هسفن  لـعج  ثیح 

نم مالـسلا ) هیلع   ) همالک معن  تلق : .هیف  مهلوخدـل  هجح  عامجالا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) ناـک
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نییقیقحلا نیرجاهملا  نم  مهیف  ناک  نامثعل  نیرکنملا  نامثع و  یلع  نینعاطلا  نا  یلع  لد  هنال  لب  لاـق ، اـمل  ـال  نکل  مـالکلا  فیطل 
، نیـضرغملاب ءاغوغلا و ال  هماعلاب  اورـصحنی  مل  و  مهئارظن ، هفیذح و  و  رامع ، و  دادقملا ، و  رذ ، یباک  لکلا  دنع  هعیرـشلاب  نیمزتلملا 

هنیدملا مدق  حرس  یبا  نبا  لمعتسا  و  رصم ، نع  صاعلا  نب  ورمع  لزع  امل  نامثع  نا  يدقاولا : نع  يربطلا  يورف  .صاعلا  نب  ورمعک 
صاعلا نب  ورمع  عمس  امل  و  لاق :- نا  یلا  کتبج - نابرج  لمق  ام  عرسا  ام  هغبانلا ، نب  ای  نامثع : هل  لاقف  نامثع ، یلع  نعطی  لعج  و 

نامثع هلزع  نیح  ورمع  قراف  .لبجلا و  سار  یف  هیلع  یعارلا  ضرحال  ینا  یتح  سانلا ، هیلع  ضرح  تنک ال  ینا  لاق : ناـمثع  لـتقب 
کحـضی امم  رکب ) یبا  هفالخ  تدقعنا  مهنم  ریـسی  رفنب  نیذلا  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لوق  .طیعم و  یبا  تنب  موثلک  ما  همال  نامثع  تخا 

رکب یبا  هعیب  اما  .امهوارظن و  رامع و  و  رذوبا ، مه  انلق : مهدحا  هسفن  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لعج  نیذـلا  نورجاهملاف  یلکثلا ،
بتکف هیبتعتـسم ، نم  اوناک  هلاعفال ال  ببـسلا  اوناک  ثیح  نامثع  لاـعفا  اولعف  مه  و  هدـیبع ، یبا  رمع و  نیب  هنیب و  هئطوت  نع  تناـکف 

يروشلا رما  یف  ربد  امب  لعفی  ام  لعفی  هناب  هملع  عم  رمع  هافاکف  رمعل ، هفالختسا  رکب  یبا  هوشغ  یف  رکب - یبا  بتاک  ناک  و  نامثع -
ام یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  : ) سانلل لوقی  رکبوبا  ناکف  هثـالثلا ، کـئلوا  اوناـکف  هدـقع  هلح و  لـها  اـما  .هتفیلخ و  هتروریـصل 
نع هخیرات )  ) یف یفقثلا  يور  .کمدقتنل و  انک  ام  نالوقی : اناک  امه  .هدیبع و  یبا  وا  رمع  نیذـه : دـحا  اوعیاب  رمع ) نامثعب و  قلعتی 

؟ هیف کلوق  ام  نامثع ، نع  ینربخت  ـالا  رذـنملاابا ، اـی  لاـقف : بعک  نب  یبا  یلا  ءاـج  ـالجر  نا  هتیلح :)  ) یف میعنوبا  هاور  و  مهلاـجر ،
الف نیدـلا  یف  هقفتلا  مکلاسن  مث  هومتنیاع ، یحولا و  متدهـش  دـمحم ! باحـصا  اـی  ارـش  هللا  مکازج  لـجرلا : هل  لاـقف  هنع ، کـسماف 
هللا و  اوکلها ) نم  یلع  یـسآ  نکلو  یـسآ  مهیلع  ام  هللا  اما و  هبعکلا ! بر  هدقعلا و  باحـصا  کله  : ) کلذ دـنع  یبا  لاقف  .انوملعت 

بلط يا : هباتعتسا ) رثکا   ) .سیمخلا موی  تامف  .تییحتـسا  وا  تلتق  ملعا ، امب  هیف  ملکتا  اماقم  نموقال  هعمجلا  موی  یلا  هللا  یناقبا  نئل 
هیـسرافلا ب یف  لاتعلا ! نع  ربعی  .باتع و  لکل  اقحتـسم  ناک  دـق  و  هدـجوملا ، راـهظا  باـتعلا : هباـتع ) لـقا  و   ) .لـطابلا نع  هعوجر 

يور هباتع ، نم  نورثکی  اوناکف  نورجاهملا ، اما  و  شنزرس .) )

، همایقلا موی  کباحـصاب  کب و  ءاـجی  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینثدـح  ناـمثعل : لوقی  ناـک  رذاـبا  نا  هخیراـت :)  ) یف یفقثلا 
لعجف ماشلاب ، ناـمثع  بیع  رهظا  رذاـبا  نا  هخیراـت :)  ) یف يدـقاولا  رکذ  .مکاـظتف و  مئاـهبلا  مکیلع  رمتف  مکهوج ، یلع و  نوحطبتف 

و رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .هحیبقالاصخ اهنم  رکذ  و  نامثع ، متـش  هنم  جرخ  وا  دجـسملا  لخد  املک 
هفوکلا یلا  ءاج  امل  ارامع  عمـس  هنا  هیبا :) نع   ) یلیل یبا  نب  نمحرلادـبع  نع  هتیاور  فنخم ) یبا   ) باتک نع  دـیدحلا  یبا  نبا  لـقن 

یف یفقثلا  يور  دق  .رانلاب و  هانقرحا  مث  هربق ، نم  نامثع  انشبن  نوکن  نا ال  نم  یلا  مها  هزح  یسفن  یف  تکرت  ام  لوقی : مهرافنتـسال 
.لاملا تیب  نم  مهرد  فلا  نیـسمخب  طیعم  یبا  لآ  نم  لجرلل  بتک  نامثع  نا  هل : لاقف  بعک ، نب  یبا  یلا  ماق  ـالجر  نا  هخیراـت :) )

ای هیواهلا ! نب  ای  لاقف : نامثع  یلع  لخدـف  ماقف  کصلا ، هب  رم  ذا  کلذـک  وه  امنیبف  .وهام  يردا  ام  یـشب ء  ینوتات  لازتال  یبا : لاقف 
اضیا وه  يور  .نامثع و  بضغف  مهرد ؟ فلا  نیـسمخب  کنب  نیملـسملا  لام  تیب  یلا  طیعم  یبا  لآ  ضعبل  بتکتا  هیماحلا ! رانلا  نب 

: لاقف .کلذ  یف  هل  تلقف  نامثع ، نعلی  دوعـسم  نبا  تعمـس  لاق : یناملـسلا  هدـیبع  نع  هراد )  ) باتک یف  يدـقاولا  و  هخیراـت ،)  ) یف
رکاذتن الجر  رشع  انثا  نحن  و  تیب ، یف  نحن  انیب  دوعسم : نبا  لاق  همثیخ  نع  .رانلاب و  هل  دهـشی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمس 

تیبلا یف  نا  هدیب  یـسفن  يذلا  و  لاجدلا ، رما  نم  نورکاذـتت  ام  لاقف : مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لخد  ذا  هتنتف ، لاجدـلا و  رما 
و دوعـسم : نبا  لاق  مث ) ، ) نامثع ریغ  يریغ و  تیبلا  یف  ناک  نم  یـضم  دق  و  دوعـسم : نبا  لاق  .لاجدلا  نم  یتما  یلع  دـشا  وه  نمل 

یتح بارتلا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) یثاحتن جـلاع  لمرب  نامثع  ینا و  تددول  هدـیب  یـسفن  يذـلا 
حانج یلاعت  هللا  دـنع  نامثع  لدـعی  ـال  دوعـسم : نبا  لاـق  اولاـق : دوعـسم ، نبا  باحـصا  نم  عمج  نع  لوـالا  يور  .زجعـالا و  تومی 
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بثوف هحدـمی ، لجر  اذا  و  نامثع ، یلع  نوعمتجم  سانلا  اذاف  هنیدـملا  دجـسم  تلخد  لاق : ثراـحلا ، نب  ماـمه  نع  يور  .هضوعب و 
نمحرلادبع ناک  لاق : دیز  نب  یـسیع  نع  يور  .هدیب و  هیقتی  نامثع  تیارف  هب ، هیمری  ذخاف  بارت  وا  یـصح  نم  افک  ذخا  دادـقملا و 

، هنم اربی  هیلع و  نعطی  و  هروج ، رکذیو  رعشلا ، یف  هرکذی  ناکو  نامثع ، یلع  سانلا  دشا  نم  ردب - لها  نم  وه  و  یشرقلا - لبنح  نب 
.دیدحلا و یف  اقثوم  هسبح  مث  هنیدـملا  یف  هب  فاط  و  ریعب ، یلع  هلمح  و  طوس ، هئام  هبرـض  نامثع  کلذ  غلب  املف  هعئانـص ، فصی  و 

لجر دنع  نم  ینومتیتا  دقل  هفیذح : لاقف  نامثع ، یلا  هب  نوعفـشتسی  هفیذح  یلا  سبع  ونب  تءاج  لاق : مزاح  یبا  نب  سیق  نع  يور 
و قالخالا ، مرکل  هیاعر  اباتعتـسا ، مهرثکا  و  هل ، اباتع  مهلقا  ناکف  مالـسلا ) هیلع   ) وه اما  .هنطب و  یف  یتنانک  یف  مهـس  لک  نا  تددو 

نیب هنیب و  تعقو  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  و   ) ناونع یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  هاروش -)  ) یف يدقاولا  يور  .مهتلا  نع  هءارب 
هیلع  ) یلعل نامثع  باتع  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) تدهـش لاق : ساـبع  نبا  نع  هرجاـشم -) ناـمثع 

نا یلا  باطخلا - نبا  اقیتع و  عیطت  تنا  کب و  يدـهعلف  اباب ! هقرفلل  حـتفت  نا  هللا  کتدـشن  هلاق : ام  ضعب  یف  هل  لاقف  اموی ، مالـسلا )
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یفوت  نیح  كانیار  دـقف  کل ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلعج  رمالا  اذـه  نا  معزت  تنک  ناف  لاـق :-

هیلع  ) یلع لاقف  لاق :- نا  یلا  هعاطلاب - تعخب  و  هعیبلاب ، امهل  تنعذا  فیکف  ادـج  رمالا  نم  ابکری  مل  اـناک  ناـف  تررقا ، مث  تعزاـن 
یلا کیدـها  و  هنع ، هلوسر  هللا و  كاهنی  امع  كاهنا  ینکل  و  الیبس ، اهیلا  لهـسا  وا  اباب ، اهل  حـتفا  نا  هللا  ذاعمف  هقرفلا ، اما  مالـسلا :)
یلام و  نوملسملا ، کلذب و  ملعا  تناف  یل ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هلعج  ام  اذخا  اناک  ناف  باطخلا  نبا  قیتع و  اما  و  كدشر ،

، رمـالا اذـه  اـیل  اـمهنا و  امهدـحاک ، تـسلف  اـمهنیب ، کـنیب و  هیوـستلا  اـما  و  لاـق :- نا  یلا  نـیح - ذـنم  هـتکرت  دـق  رمـالا و  اذـهل  و 
الا كرمع  نم  یقب  له  رظنا  و  ورمعابا ، هللا  یلا  عجراف  هجللا ، یف  حـباسلا  موع  کـموق  هیف و  تمع  و  هنع ، اـمهلها  امهـسفناافلظف و 
ملظ ول  هللا  و  مهلاوما ! مهراشبا و  نیملسملا و  ضارعا  نع  هیما  ینب  ءاهفـس  یهنتالا )  ) یهنتال یتم ! یلا  یتم و  یتحف  .رامحلا  مظک ء 
لک یلامع ) نم   ) لزعا لعفا و  و  یبتعلا ، کل  نامثع : لاقف  .کنیب  هنیب و  اکرتشم  همثا  ناکل  سمشلا  برغت  ثیح  کلامع  نم  لماع 
ناک و   ) .مهنم ادـحا  لزعت ) الف   ) لزعی ملف  سانلا ، کـیلع  يرتجی  لاـق : و  ناورم ، هدـصف  اـقرتفا  مث  نوملـسملا ، ههرکی  همرکت و  نم 
لتقم  ) باتک نع  دـیفملا ) لمج   ) يور عیرـس ، لیخلا  لبالا و  ریـس  نم  برـض  فیجولا : فیجولا ) هیف  امهریـس  نوها  ریبزلا  هحلط و 

نب نمحرلادبع  لاق  هماعلا : ثیدح  لها  نم  یـشرقلا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) هفیذـح یبال  نامثع )
هنا اضیا  يور  .نامثع و  راد  لوح  لوجی  حـمر  هدـیب  و  سرف ، یلع  وه  و  روصحم ، نامثع  و  هحلط ، یلا  رظن  یناـک ال  هللا  و  یلیل : یبا 

سرحلا یلع  ناک  و  اسرح ، هیلع  اولعج  کلذ و  سانلا  فرع  و  هکم ، یلا  الیل  هجارخا  یلع  هیما  ونب  دـمع  نامثعب  راصحلا  دتـشا  اـمل 
ای تاه  هیواعم : هل  لاقف  ماشلا ، یئاطلا  فافخ  مدق  محازم :) نب  رـصن  نیفـص   ) یف .نامثع و  راد  یف  مهـسب  یمر  نم  لوا  وه  هحلط و 

: رفن هثالث  هرما  یف  درجت  و  رامع ، دمحم و  هرما  یف  یلو  و  میکح ، هیف  مکح  و  حوشکملا ، هرـصح  لاق : .نامثع  نع  انثدـح  یط ! اخا 
اجاجع و ریبزلل  اهیف  ناک  دق  و  رمع : نب  هللادـیبع  لاق  .ریبزلا و  هحلط و  هرما  یف  دـجو  قمحلا ، نب  ورمع  و  رتشالا ، و  متاح ، نب  يدـع 

اذامب لاقف : .انفذاقت  تئـش  نا  ریبزلا : لاـقف  ریبزلا ، عزاـن  ناـمثع  نا  اورکذ  يرذـالبلا :) باـصنا   ) یف بعـال و  ریغ  دـهاج  اـهیف  هحلط 
قفرا و   ) .لـبنلا شیری  دـعقملا  ناـک  و  فویـسلا ، عـبطی  باـبخ  ناـک  دـعقملا و  شیر  باـبخ و  عـبطب  نکلو  هللا  ـال و  لاـق : رعبلاـبا ؟

مل دوسالا : نب  نمحرلادـبع  لاق  يربطلا :)  ) یف دـیدشلا ، يا : فینعلا )  ) .اهل ءانغلا  و  لبالا ، قوس  ودـحلا : يرهوجلا : لاـق  امهنادـح )
و ربنملا ، یلع  ادـهع  سانلا  یطعا  امل  نامثع  نع  ابکنم  (ع ) ایلع يرا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) لزا
، ایاورلا هیلع  لخدی  نا  یف  نامثع  رـصح  نیح  هحلط  ملک  دق  هنا  ملعا  ینا  الا  بابلا ، نع  مهقرف  و  مهمتـش ، ناورم و  جرخف  هتیب  لخد 
، نامثع یلع  تلخد  هعیبر : یبا  نب  شایع  نب  هللادـبع  لاق  هیف : .نامثع و  یلع  ایاورلا  تلخد  یتح  ادـیدش  ابـضغ  کـلذ  یف  بضغ  و 

نم مهنم  و  هب ؟ نورظتنت  ام  لوقی : نم  مهنم  انعمـسف  بابلا ، یلع  نم  مالک  ینعمـساف  يدیب  ذخاف  .لاعت  لاقف : هعاس ، هدنع  تثدـحتق 
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هاجانف سیدـع ، نبا  هءاجف  .اذ  وه  اه  : لیقف سیدـع ؟ نبا  نیا  لاقف : هحلط ، رم  ذا  فقاو  وه  انا و  اـنیبف  .عجاری  نا  یـسع  اورظنا  لوقی :
لتقم  ) یف .هدنع و  نم  جرخی  و ال  لجرلا ، اذه  یلع  لخدی  نا  ادحا  اوکرتت  ال  هباحـصال : لاقف  سیدع ؟ نبا  عجر  مث  یـشب ء ، هحلط 

مکقزر امم  انومعطا  ءاملا و  نم  هبرش  انوقسا  سانلا  اهیا  يدانف  شطعلا ، نم  یمظ  راصحلا و  هب  دتشا  دق  نامثع و  علطا  هفیذح :) یبا 
نیب لیح  دـق  هل : تلقف  تیزلا  راجحا  دـنع  وه  ریبزلا و  تیتا  ینامحلا : هبلعث  لاق  اضیا : هیف  .هقوذـت و  هللا ال  لثعن و  ای  ریبزلا  هادانف  .هللا 

کـش یف  اوناک  مهنا  لبق  نم  مهعایـشاب  لـعف  اـمک  نوهتـشی  اـم  نیب  مهنیب و  لـیح  و  : ) لاـق مهوحن و  رظنف  .ءاـملا  نیب  رادـلا و  لـها 
جرخف نسحا ، حالسلاب  توملا  نا  شطعلا و  نم  ینالتق  دق  ریبزلاو  هحلط  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  نامثع  ذفنا  اضیا : هیفو  بیرم .)

عساتلا و لصفلا   ) صیمق هیلع  البن و  يوسی  هراد  یف  سلاج  وه  هحلط و  یلع  لـخد  یتح  يرمزلا  همرخم  نب  روسم  دـی  یلع  ادـمتعم 
نامثع نا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقق  هداسولا ، یلع  هل  عسو  هب و  بحر  هحلط  هآر  املف  يدـنم ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا -

هنع درا  نا ال  یـسفن  یلع  تیلآ  تنک  و  نسحا ، حالـسلاب  لـتقلا  و  نسحب ، سیل  کـلذ  نا  و  اـشطع ، هومتکلما  مکنا  یلا  لـسرا  دـق 
لکای و هکرتن  انیع و ال  همعننـال  هللا  و  هحلط : لاـقق  .هیف  مکیار  اورت  یتح  ءاـملا  هیلع  اولخدـت  نا  بحا  اـنا  و  رـصم ، لـها  دـعب  ادـحا 

تنا تنک  ام  هحلط : لاقف  .هحلط  ای  هیف  تنک  ام  عد  یندریف ، شیرق  نم  ادحا  ملکا  نا  نظا  تنک  ام  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .برشی 
مث ماء ال ؟ یـش  نم  کلذ  یف  نوکا  هیمرـضحلا  نب  ای  ملعتـس  لاق : ابـضغم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماقف  .ء  یـش  نم  کـلذ  یف  یلعاـی 
ناک و  كانعیاب -؟ ام  یلع  يردت  له  هل : الاقف  هتفالخ ، دـعب  ع )  ) ایلع ایتا  ریبزلا  هحلط و  نا  اورکذ  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف .فرـصنا و 

هیاکـشلا ارهظا  ائیـش ، امهیلوم  ریغ  (ع ) ایلع نا  امهل  نابتـسا  املف  لاق :- نا  یلا  نمیلا - یف  هحلط  و  قارعلا ، هیالو  یف  کـشی  ـال  ریبزلا 
هل انیبس  و  بنذـلا ، هیلع  انتبثا  یتح  نامثع  رما  یف  هل  اـنمق  یلع ، نم  اـنوازج  اذـه  لاـقف : شیرق ، نم  ـالم  یف  ریبزلا  ملکتف  هاکـشلا ،) )

لها نم  هثالث  انک  انل ، الا  موللا  ام  هحلظ : لاقف  .اـنریغ  اـننود  لـعج  دارا  اـم  اـنب  لاـن  اـملف  .رمـالا  یفک  هتیب و  یف  سلاـج  وه  لـتقلا و 
هحلط دارم  و  تلق : .انوجر  ام  اـناطخا  دـق  انحبـصاف  هدـی ، یف  اـم  اـنعنم  و  انیدـیا ، یف  اـم  هاـنیطعا  و  هاـنعیاب ، اندـحا و  ههرک  يروشلا ،

و اضیا : هیف  .اسای و  دعـس  هلزتعا  و  اعمط ، مالـسلا ) هیلع   ) هاعیاب امهف  صاق ، یبا و  نب  دعـس  عم  امه  يروشلا : لها  نم  هثـالث  مهنوکب 
دیعس مهیلع  لبقا  ربیخ ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) ضرا نم  ساطواب ، هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  لزن  امل 

؟ اهب عنـصت  ام  و  لاق : .هرـصبلا  لاق : دـیرت ؟ نیا  و  هل : لاقف  ریبزلا - هحلط و  عم  ناک  و  ناورم - یلع  لـبقاف  هل ، بیجن  یلع  صاـعلا  نب 
رمالا نادـیری  امه  نامثع و  التق  ریبزلا - هحلط و  ینعی  نیلجرلا - نیذـه  نا  کعم ، نامثع  هلتق  ءـالوهف  لاـق : .ناـمثع  هلتق  بلطا  لاـق :

مه انیبف  هرـصبلا :- ریبزلا  هحلط و  لوخد  رکذ  دـعب  اضیا - هیف  .هبوتلاب و  هبوحلا  و  مدـلاب ، مدـلا  لسغن  الاق : هیلع  اـبلغ  اـملف  امهـسفنال ،
: لاق باتکلا ؟ اذه  فرعت  له  هحلطل : لاقف  نامثع ، لتق  یلع  بیلاتلا  یف  هحلط  هبتک  باتکب  هرصبلا  فارـشا  نم  لجر  مهاتا  کلذک 
.همدـب و بلطلا  یلا  انوعدـت  مویلا  تنا  و  نامثع ، لتق  یلع  انبلوت  انیلا  بتکت  سما  تنک  و  هیلع ؟ تنک  ام  یلع  كدر  اـمف  لاـق : .معن 

تام یتح  فوع  نب  نمحرلادبع  نم  نامثع  یلع  دشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم باحصا  نم  دحا  ناک  ام  يدقاولا :) خیرات   ) نع
، مهریغ نییرـصملا و  فهک  لزی  مل  هناف  مهدشا - ناک  و  هحلط - نم  و  نامثع ، تام  یتح  صاق  یبا و  نب  دعـس  نم  و  نمحرلادـبع ،

یلوت و  لاملا ، تیب  یلع  حـیتافملا  لمع  و  لاتقلا ، برحلا و  یلو  ناـکف  اودـهاج ،)  ) هوبراـح نا  یلا  هدـنع  نوثدـحتی  لـیللاب  هنوتاـی 
نبا ءافلخ   ) یف و  هللا …  ال و  لاق : و  هیلا ، ءاملا  لمح  یف  ص )  ) یلع هعافـش  درو  ءاملا ، نم  هعم  نم  نامثع و  عنم  و  ساـنلاب ، هالـصلا 
لها هفوکلا و  لها  ماقاف  لجر ، هئامعبرا  یف  رـصم  نم  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  لبقا  و  لجر ، فلا  یف  هفوکلا  نم  رتشـالا  لـبقا  هبیتق :)
یلع اعیمج  نیقیرفلا  ضرحی  هحلط  و  اراهن ، الیل و  ناـمثع  باـبب  رـصم  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  )

.هیلع و لخدـی  نا  ءاملا  هوعنماف  بارـشلا  ماعطلا و  هیلا  لخدـی  وه  و  هومترـصح ، ام  یلابی  نامثع ال  نا  مهل : لاق  هحلط  نا  مث  نامثع ،
ناـمثع نیع  يذـلا  وه  و  فوع ، نب  نمحرلادـبع  فینعلا  هیق  ادـحو  فیجولا  هیف  راـس  و  ریبزلا ، هحلط و  ریغ  ناـمثع  یلع  جـیه  نمم 
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هیلع  ) هوبراح مث  هولتق ، یتح  نامثع  اولتاق  نیذلا  لمجلا  باحـصا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نال  مالـسلا ،) هیلع   ) هرکذـی مل  و  اماما ،
لاق یفقثلا :) خیرات   ) نع .نامثع و  لبق  تام  هنا  الا  هیلع  ءادـشا  اوناک  نمم  اضیا  نمحرلادـبع  نوک  تفرع  دـقف  .هراث  مساب  مالـسلا )
نم لوا  و  هعیاب ، نم  لوا  تناف  هل : لیقف  .هللا  باتک  مکیف  میقی  نا  یبا  ناـمثع  نا  لوقی : وه  نمحرلادـبع و  تیار  باهـش : نب  قراـط 
یف فوع  نب  نمحرلادبع  یلع  تلخد  دیرـش : نب  نامثع  لاق  يدقاولا :) خیرات   ) نع .دهع و  ضقانل  سیل  و  ضقن ، هنا  لاق : .هل  دـقع 

ال لاق : .هتیل  تناف و  اولاق : .هکلم  یف  يدامتی  نا  لبق  هذه  مکتیغاط  اولجاع  لاقف : نامثع ، هدنع  رکذـف  هدوعا ، هیف  تام  يذـلا  هاوکش 
، نمحرلادـبعب اودانف  نامثع ، هفالخ  یف  رجفلا  اولـص  نیح  اموی  سانلا  حبـصا  قاحـساوبا : لاق  یفقثلا :) خـیرات   ) نع .ضقاـنل و  دـهع 

مکدهشا هللا و  دهشا  نیملسملا ، رشعمای  دمحم ، باحصارشعمای  لاقف : هبیج  نع  هصیمق  علخ  مث  هلبقلا ، ربدتسا  و  مهیلا ، ههجو  لوحف 
لـصفلا ، ) لبق نم  تیـصع  دق  نالا و  : ) لوالا فصلا  نم  بیجم  هباجاف  .اذه  یلابرـس  تعلخ  امک  هفالخلا  نم  نامثع  تعلخ  دق  ینا 

نم ناک  و   ) .بلاط یبا  نب  یلع  وه  اذاف  لجرلا  نماورظنف  نیدـسفلا ) نم  تنک  و  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و 
یف یثراحلا  بعک  نب  یبا  نع  ادنـسم  رخآ  عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  هتفیقـس ،)  ) یف يرهوجلا  يور  بضغ ) هتلف  هیف  هشئام 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  رفن  هلوح  و  هیراس ، یلا  سلاج  رامع  اذاف  دجـسملا ، لخد  یتح  نامثع  تعبت  لاق : لـیوط ، ربخ 
یلصف نامثع  مدقتف  هالـصلا ، تمیقا  مث  .مهنیب  اوقرفف  .ءالوه  اوقرف  لاقف : اوواجف ، طرـشلاب ، یلع  باثو  ای  نامثع : لاقف  نوکبی ، هلآ )

: تلاق مث  هب ، هللا  هثعب  ام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ترکذ  مث  تملکت ، و  سانلا ، اـهیا  اـهترجح : نم  هارما  تلاـق  ربک  اـملف  مهب ،
یلع لبقا  مث  نامثع  ملـسف  .هصفح  هشئاع و  امه  اذاف  کلذ ، لثمب  يرخا  تملکت  تتمـص و  مث  اذه ، وحن  و  هدـهع ، هللا و  رما  متکرت 
عیوب هنا  اهاتا  امل  هشئاع  نا  اورکذ  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف و  ملاع …  اهلـصاب  انا  و  امهبـس ، یل  لحی  ناتناتفل ، نیتاه  نا  لاق : و  سانلا ،

انا و  امولظم ، هللا  نامثع و  لتق  ضرالا ، یلع  ءامـسلا  عقت  نا  یلابا  تنک  ام  تلاق : هنیدـملا - نع  هجراخ  تناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
لاق تلق و  تلاقف : .ارجفا  رفک  دـقف  الثعن  اولتقا  تلق : دـقل  و  تنال ، هیف  سانلا  عمطا  هیف و  نعط  نم  لوا  نا  دـیبع : لاقف  .همدـب  هبلاـط 

رطملا کنم  حایرلا و  کنم  ریغلا و  کنم  ءادبلا و  کنمف  لاق : مث  .هللا  فیعـض و  رذع  دیبع : لاقف  .هلوا  نم  ریخ  یلوق  رخآ  و  سانلا ،
هلتق و یف  كانعطا  انبهف  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) رجف دـق  هنا  اـنل  تلق  ماـمالا و  لـتقب  ترما  تنا  و 

لها غلب  دق  و  هکم ، یلع  صاعلا  نب  دلاخ  تلمعتـسا  دق  ینا  نامثع ، یل  لاق  لاق : سابع ، نبا  نع  يربطلا :)  ) یف رما و  نماندـنع  هلتاق 
مـسوملا لها  یلا  هعم  بتک  .مسوملا و  رما  کیلوا  نا  تیارف  مهلتاقیف ، یبایف ،)  ) فقوملا هوعنمی  نا  فئاخ  اناف  سانلا ، عنـص  ام  هکم 

- هللا كدـشنا  سابع ، نب  ای  تلاقف : لصلـصلا ، یف  هشئاعب  رمف  سابع ، نبا  جرخف  .هرـصح  نمم  قحلاب  هل  اوذـخای  نا  مهلاسی  باتکب 
مهرئاصب و مهل  تناب  دقف  سانلا ، هیف  ککـشت  نا  و  لجرلا ، اذه  نع  لذـخت )  ) لداجت نا  الیعزا -)  ) هل اقلذ  اناسل  تیطعا  دـق  کناف 
، حیتافم نئازخلا  لاومالا و  تویب  یلع  ذختا  دق  هحلط  تیار  دـق  و  مح ، دـق  رمال  نادـلبلا  نم  اوبلحت  و  رانملا ، مهل  تعفر  و  تجهنا ،

ینربخا هل : لاقف  لمجلا ، موی  ادباع - ناک  و  هحلط - نب  دمحم  یلع  هنیهج  نم  مالغ  لبقا  هیف : رکب و  یبا  همع  نبا  هریسب  رسی  لی  ناف 
لمجلا بحاص  یلع  ثلث  و  هشئاـع - ینعی  جدوهلا - هبحاـص  یلع  ثلث  ثـالثا ، هثـالث  یلع  ناـمثع  مد  معن ، لاـقف : .ناـمثع  هلتق  نع 

نبا تلاس  لاق : و  مالسلا ،) هیلع   ) یلعب قحل  و  لالض ! یلع  ینارا  لاق : و  مالغلا ، کحضف  .یلع  یلع  ثلث  و  هحلط - هابا  ینعی  رمحالا 
یلع ثلث  اهردـخ و  یف  کلت  یلع  ثلثف  ربعتـسا  نافع و  نبا  اوتاما  مه  طهر  هثالث  لاـقف  ربقی  مل  هنیدـملا  فوجب  کـلاه  نع  هحلط 

تقدص تلقف  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) رقرق هیودب  نحن  بلاط و  یبا  نبا  یلع  ثلث  رمحالا و  بکار 
لاقف سانلا ، دابع  نم  ناک  و  دمحم ، هنبا  لوق  هحلط  غلب  و  داز : و  هییتق ،) نبا  ءافلخ   ) هاور رهزالا و  ثلاثلا  یف  تاطخا  نیلوالا و  یلع 
فک هیبا ، نودب  كوبا  و ال  هنم ، ریخب  تنا  ام  هللا  وف  ریبزلا ، نب  هللا  دبعک  نک  کیبا ؟ یلع  دهشت  کلذک  نامثع ، لتاق  ینا  معزتا  هل :

عجراف الا  و  کلوق ، نع 
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یلا هشئاع  تءاج  یفقثلا :) خـیرات   ) نع .دوعا و  نل )  ) اقح و ال الا  تلق  ام  لاقق : .هماع  داسف  كداسف  و  دـحاو ، هرـصن  کترـصن  ناف 
رمع كوبا و  ناک  نکلو  هنـسلا ، یف  و ال  باتکلا ، یف  اعـضوم  هل  دـجا  ال  لاـق : .رمع  یبا و  ینیطعی  ناـک  اـم  ینطعا  تلاـقف : ناـمثع 

، تنا تدهـشف  هنم ، اهثاریم  بلطت  همطاف  یجت  ملوا  لاق : .یبنلا  نم  یثاریم  ینطعاف  تلاق : .لعفا  انا ال  امهـسفنا و  هبیط  نع  کنایطعی 
یلا جرخ  اذا  نامثع  ناکف  .لعفا  ـال  ثاریملا ؟ نیبلطت  تئج  همطاـف و  قح  دـللطبا  و  ثروی ، ـال  یبنلا  نا  يرـصبلا  سوا  نب  کـلام  و 

نامثع نا  هنع : .صیمقلا و  اذـه  بحاص  فلاخ  ناـمثع  نا  يداـنت : و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا صیمق  هشئاـع  تجرخا  هالـصلا 
ءارعزلا هذـه  نا  نامثع : لاقق  .اذـه  بحاص  تفلاخ  دـقل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا صیمق  تعفر  و  هشئاع ، هتدانف  ربنملا ، دـعص 

حون و رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) هارماب بانکلا  یف  هصفح  اهتبحاص  لثم  اهلثم و  هللا  برض  هللا ، هودع 
فکلا بحاـص  هعفترم و  فک  اذا  و  نوعمتجم ، ساـنلا  اذاـف  دجـسملا  تلخد  لاـق : همع  نع  یبـلغتلا  یـسوم  نع  هنع : .طول و  هارما 

قرو نم  تاـقر  هشئاـع و  تعفر  لاـق : دیعـس  نـب  نـسحلا  نـع  .ناـمثع و  ینعت  هشئاـع  یه  اذاـف  هـلثم ) وا  نوـعرف  مـکیف  نا  : ) لوـقی
.یلق نع  قرافت  قرافت  نا  ارداغ و  بحاصت  بحاصت  نا  هللا ، باتک  یف  ام  مقا  نامثع ، ای  تلاـقف : ربنملا ، یلع  ناـمثع  و  فحـصملا ،

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا کنعل  دـقل  تلعف  نا  اما  تلاق : .اهدوس  لاجرلا و  نارمح  کیلع  نلخد  وا ال  نیهتنتل  هللا  اما و  ناـمثع : لاـقف 
و ناورم ، اـمءاجف  جـحلل ، هشئاـع  تزهجت  ناـمثع  یلع  راـصحلا  دتـشا  اـمل  هـنا  قرط : هدـع  نـع  يور  .کـل و  رفغتـسا  اـم  مـث  هـلآ )

تسلف جحلا ، یـسفن  یلع  تضرف  و  یباکر ، تیندا  و  يرئارغ ، تیرغ  دق  تلاقف : هنع ، عفدلا  هماقالا و  اهالاسف  باتع  نب  نمحرلادبع 
نامثع نا  تددول  هللا  وف  کبحاص ! یف  اکـش  هتلق  يذـلا  اذـه  تلق  امنا  ینا  يرت  کـلعل  ناورمل : تلاـقف  لاـق :- نا  یلا  میقا - یتلاـب 

، جحلا یلع  اریما  سابع  نبا  اهقحلف  قیرطلا ، ضعب  تلزن  یتح  تلحترا  مث  .میلا  یف  هفذـقا  نوکا  یتح  يرئارغ  ضعب  یف  هیلع  طیخم 
تلخد سابع : نبا  لاق  لاق :- نا  یلا  ادغ - هیغاطلا  اذه  لتق  نع  لذخت  نا  هللا  كدـشناف  املع ، اناسل و  كاطعا  دـق  هللا  نا  هل : تلاقف 

هتلتق تناف  اهل : تلقف  .نامثع  مدب  بلطلا  الا  هبوت  یل  را  مل  ینجرخا ، قطنملا  كاذ  تلاقف : ثیدـحلا ، اذـه  اهترکذـف  هرـصبلاب ، اهیلع 
نامثع مد  هال  یضرا و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) وا کتیب ، یف  تنا  یبوت و  نیجرخت ؟ نیاف  کناسلب 

و رمخلا ، هبرـش  و  هبقع ، نب  دـیلولا  رما  یف  نامثا  یلا  هفوکلا  لها  نم  طهر  جرخ  يرهزلا : لاق  یناغالا )  ) یف .اـنعد و  تلاـق : .هدـل  و 
مکل تحبصا  نئل  لطابلاب ! هامر  هریما  یلع  مکنم  لجر  بضغ  املکا  نامثع : لاقف  هالصلا ، یف  هینغت  و  نارکـس ، اعبرا  حبـصلا  هتالص 
لها قارم  دـجی  اما  لاقف : هظلغلا ، ضعب  هیف  امالک  اـتوص و  اـهترجح  نم  عمـسف  ناـمثع  حبـصا  و  هشئاـعب ، اوراجتـساف  .مکب  نلکنـال 

سانلا عماستف  .لعنلا  اذه  بحاص  هنس  تکرت  تلاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لعن  تعفرف  تعمسف  هشئاع ! تیب  الا  اجلم  قارعلا 
نم طهر  لخد  و  لاعنلاب ، اوبراضت  اوبـصاحت و  ینح  اذـهل ! ءاسنلل و  ام  لـئاق : نم  و  تنـسحا ، لـئاق : نمف  دجـسملا ، اوـالمف  اوواـجف 

تظلغا هشیاع  نا  لاقی ، يرذالبلا :) باسنا   ) یف .مهنع و  كاخا  لزعا  و  دـحلا ، لطعت  هللا و ال  قتا  هل : اولاـقف  ناـمثع ، یلع  هباحـصلا 
کلذـب یلوا  نم  و  نورخآ : لاق  و  هلوق ، لثم  موق  لاقف  .کتیب  یف  يرقت  نا  ترما  امنا  اذـه ؟ تنا و  ام  و  لاق : اهل و  ظـلغا  ناـمثعل و 

هیف نعطی  ناک  نامثع  نا  هلمجلاب : و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  نیملـسملا  نیب  لاتق  لوا  کلذ  ناک  لاعنلاب و  اوبرطـضاف  .اهنم 
نب ورمع  و  هفیذـح ، و  رامع ، و  دادـقملا ، و  رذ ، یبا  نم  هتعیـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  الا  رجافلا ، ربلا و  هلامع  هلاـمعال و 

و ال ملاظ ، هظک  یلع  اوراقی  الا  ءاملعلا  یلع  ذـخا   ) لـج زع و  هناـف  یلاـعت ، هیف هللا  نونعطی  اوناـک  مهئارظنو  رتشـالا  کـلام  و  قمحلا ،
قلعتی ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) نا امک  رـصم ، نع  هلزع  هنال  هیف  نعطی  ناـک  هناـف  صاـعلا ، نب  ورمع  اـما  و  مولظم .) بغس 
رکبابا رمع  یطعا  امک  اهیف  هکیرـش  نوکی  و  هیلا ، اهدریل  هفالخلا  هاطعا  هنـال  هیف  نعطی  ناـک  فوع  نب  نمحرلادـبع  رمع ) ناـمثعب و 

.هتافو و دـعب  هتایح و  یف  هیبا - ینب  هیما - ینب  ریغ  هیلوت  دری  مل  ناـمثع  .هتقو و  یف  اـهیف  هکیرـش  ناـک  و  هدـعب ، هیلا  اـهدرف  هفـالخلا ،
نا اعمط  نامثع  اعیاب  اناک  ریبزلا  هحلط و  کلذک  .هیلویل و  يروشلا  یف  همهس  نع  یفاجت  هنال  هیف  نعطی  صاقو  یبا  نب  دعس  کلذک 
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هللا ریغ  ادحا  بقاری  هنا ال  نوملعی  امهریغ  امه و  اناک  يذـلا  نینموملاریما  نم  کلذ  اعمط  فیک ال و  و  هتموکح ، یف  هیکیرـش  انوکی 
تفرع امک  رمالا  ایلیل  هلتق  یف  ایعـس  هیما  ینب  ریغ  رظنی  ـال  هنا  اـیار  اـملف  هقوف - اـناک  و  ناـمثع - قوف  امهـسفنا  ناـیری  اـناک  و  یلاـعت ،

اهتیلاعف لابق  یف  اهقح  یلع  ادئاز  اهنایطعی  هبحاص  اهوبا و  ناک  ام  نامثع  اهیطعی  نا  عمطت  تناک  هشئاع  کلذک  .کلذـب و  امهفارتعا 
نعطلا تدارا  املف  هبحاص ، اهوبا و  اهیطعی  ام  لثم  هسایـس  اهیطعی  ناکف  کلذب ، هیواعم  نظف  هیف و  تنعط  هنم  تباخ  املف  امهتفالخل ،

.تتکـسف و .داعملا  یلا  ارجح  ینیلخف و  اهل : لاق  معن  تلاق : نسح ؟ كواطع  له  اهل : لاق  دهاجملا  دـباعلا  يدـع  نب  رجح  لتقب  هیف 
راص ناک  اذاف  هحلط - اهمع - نبا  یلا  رمالا  ریـصی  نا  اعمط  هلتق  یلع  تضرح  کل ، سیل  ام  نیعدـت  کناب  اـههبج  اـملف  ناـمثع ، اـما 
هللا دعبا  : ) تلاق هحلط  یلا  رمالا  هروریص  تنظ  نامثع و  لتقب  تعمس  املف  هبحاص ، مایا  اهیبا و  مایا  یف  امک  اهیلا  راص  هناک  ناک  هیلا ،

نامثعب و قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) اهیا : ) هحلط یلا  هریـشم  تلاق  و  هلتق ،) يذلا  دـمحلا هللا  هادـی ، تمدـق  امب  نامثع 
امک ضرالا .) ینعت  هذه - یلع  تعقو  ءامـسلا - ینعت  هذـه  نا  تددو  : ) تلاق نینموملاریمال  سانلا  هعیب  اهغلب  املف  عبـصالا ) اذ  رمع )

- ءامـسا اهتخا  جوز  ریبزلا  و  اهمع ، نبا  هحلط  ناک  و  امهعم - هشئاع  تقفتاف  امدـن ، امهیلا  رمالا  لوصو  نم  اسیا  امل  ریبزلا  هحلط و  نا 
لماع فینح  نب  نامثع  ثعب  هبیتق :) نباءافلخ   ) یف .مهیلا و  عجری  رمالا  لعل  یلع ) هلتاـق  نا  و  اـمولظم ، ناـمثع  لـتق  : ) اولوقی نا  یلع 
ائدبف امهیلع ، هتجحلا  مامتال  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  یلا  یلودلا  دوسالا  یبا  و  نیصحلا ، نب  نارمعب  هرصبلا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ذا نامثعل  بضغن  ملف  هتعیب ، یف  انل  نیرماوم  ریغ  ایلع  متعیاب  و  هلتق ، یف  انل  نیرماوم  ریغ  نامثع  متلتق  مکنا  دوسالاوبا : هل  لاقف  هحلطب ،
ایلع و متعیاـب  مث  اوبـضغت ، مل  ذا  هل  بضغن  مل  ناـمثع و  متلتق  مکنا  نارمع : هل  لاـق  .مکل و  ادـب  مث  عیوب ، ذا  یلعل  بضغن  مل  و  لـتق ،

امهل لاقف  .یفوالا  هنم  مکبیصن  و  رفوالا ، هنم  مکظحف  اطخ  ناک  نا  و  اذامل ؟ مکریـسمف  اباوص  نامثع  لتق  ناک  ناف  متعیاب ، نم  انعیاب 
امنا هنا  حرـص  دقف  اذه  اما  نارمعل : دوسالاوبا  لاقف  .هانعیاب  اذه  یلع  سیل  و  هریغ ، رمالا  اذه  یف  هعم  نا  يری  امکبحاص ال  نا  هحلط :
لوا اناک  و  هلتقب ،)  ) رما نم  رخآ  و  نامثع ،) یف   ) نعط نم  لوا  اناک  ریبزلا  هحلط و  نا  هفوکلا : لهال  رامع  لاق  هیف : .کـلملل و  بضغ 

، اذه .ثدـح  ریغ  نمامهتعیب  اثکن  هالما  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) ام امهاطخا  املف  ع ،)  ) ایلع عیاب  نم 
نا نم  هشئاعل  نامثع  هلاق  ام  و  کلذ ، ریغ  و  يدوهیلا ، لثعنب  ههبـش  و  هنعل ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نامثعل : هشئاع  هتلاق  اـم  و 

 … ( طول هارما  حون و  هارما  اورفک  نیذـلل  الثم  هللا  برـض  : ) الع لـج و  هلوق  یف  روکذـملا  لـثملا  هصفحل  اـهل و  برـض  یلاـعت  هللا 
امهنم لک  هوادع  هدـش  عم  امهنا  اضیا ، .امهلوق و  هحـص  نم  دـبالف  هقیدـص ، هشئاع  و  ماما ، نامثع  انناوخا : دـنع  نا  ثیح  ناحیحص ،

تـسیل يراصنلا  تلاق  یـش ء و  یلع  يراصنلا  تسیل  دوهیلا  تلاـق  و   ) اـبویعم هلثم  هفرط  نوکب  هلباـق  نکل  هیلا ، هبـسن  اـمب  رقا  رخـالل 
دقعلا  ) یف هولتق .) (: ) هیطخلا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف و  هولتقف ) موق  هل   ) .ردق يا : جیتاف )  ) .قدـص امهنم  لک  و  ...ء ) یـش  یلع  دوهیلا 

ابوضخم ناـمثع  صیمقب  هیلا  تثعب  و  ریـشب ، نب  ناـمعنلا  عـم  اـباتک  هیواـعم  یلا  تبنک  ناـمثع  هارما  هصفارفلا  تنب  هلئاـن  نا  دـیرفلا :)
مهلیل و هوـسرح  و  هراد ، یف  هورـصح  هنیدـملا  لـها  نا  .هلک  هرما  هدـهاش  ینا  هربـخ ، مکیلع  صقا  ینا  اـهباتک : یف  ناـک  و  ءامدـلاب ،

لها و  هلیل ، نیسمخ  هعم  نم  وه و  ثکمف  ءاملا ، هوعنم  یتح  هیلع ، اوردق  یـش ء  لک  نم  هنوعنمی  حالـسلاب ، هباوبا  یلع  امایق  مهراهن 
و رکب ، یبا  نب  دمحم  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  (، ) مالسلا هیلع   ) یلع یلا  مهرما  اودنـسا  دق  رـصملا 
و هنیزم ، و  هنیهج ، نم  فئاوط  و  لیذه ، و  رکب ، نب  دعسو  هعازخ ، لئابقلا : نم  مهعم  ناک  و  هلتقب ، مهورماف  ریبزلا ، و  هحلط ، و  رامع ،

ثالث هسار  یلع  هوبرضف  بقللاب ، هوعد  هنیحلب و  ذخاف  رکب ، یبا  نب  دمحم  مهمدقی  موقلا  هیلع  لخد  و  تلاق :- نا  یلا  برثی - طابنا 
هیلع تطقسف  مظعلا ، یف  تعرسا  هبرض  فنالا  قوف  نیبجلا )  ) نیعلا مدقم  یلع  هوبرضو  تانعط ، ثالث  هردص  یف  هونعط  و  تابرض ،

و  … ) ادـیدش ائطو  انئطوف  یعم ، هیلع  اهـسفنب  تقلاف  هبیـش  هنبا  ینتتاف  هب ، اوبهذـیف  هسار  اوعطقی  نا  نودـیری  هایح ، هبو  هونخثا  دـق  و 
هیلع  ) هواـجلا لـب  نیریخم ) نیعناـط  لـب   ) .رهقلا راـبجالا : و  هبغرلا ، مدـع  هارکتـسالا : نیربجم ) ـال  نیهرکتـسم و  ریغ  ساـنلا  ینعیاـب 
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( مالـسلا هیلع   ) یلع یلع  سانلا  تفاهت  لاق : هیواعمل ، یئاطلا  فافخ  اهفـصو  امک  هتعیب  یف  مهتبغر  تناک  و  هعم ، هعیبلا  یلا  مالـسلا )
دقل هسفن و  یلا  اعد  ام  هللا  و  (: ) مالسلا هیلع   ) نسحلا لاق  .خیشلا و  یطو  و  ءادرلا ، طقس  و  لعنلا ، تلـض  یتح  شارفلا  تفاهت  هعیبلاب 

تـشاج  ) نم تشاجو ) اهب  اوعلق  اهلهاب و  تعلق  دق  هرجهلا  راد  نا  اوملعا  و  (. ) اهدورو دنع )  ) میهلا لبالا  كادت  هیلع  سانلا  كادـت 
قلعتی ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .ساحن نم  ردق  لجرملا  لجر :)  ) یف حاحـصلا )  ) یف لجرملا ) شیج   ) .تلغ يا : دقلا ر )

یلع مزع  امل  لاق : هیبا  نع  لیـضفلا ،)  ) لضفلا نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع )  ) دیبع نع  يدقاولا  يور  دیفملا :) لمج   ) یف رمع ) نامثعب و 
رکذ دـعب  لاـق  نا  یلا  هفوـکلا - یلا  رکب  یبا  نب  دـمحم  و  هیفنحلا )  ) رفعج نب  دـمحم  ثعب  هنیدـملا  نم  ریـسملا  یلع  مالـسلا ) هیلع  )

تعلقت هرجهلا  راد  ناف  دعب ، اما  اباتک  امهعم  بتک  و  ع )  ) نسحلا ارامع و  ثعبف  انع :- سانلا  عنمی  یـسومابا  نا  امهلوق : و  امهعوجر ،
، باوحلا بالک  اهتحبن  و  لمجلا ، هارملا  تبکر  دـق  و  تلعف ، ام  اموی  هلعاف  تناک  و  لجرملا ، شیج  تشاجو  اـهنع ، اوعلقناـف  اـهلهاب 
، اوحابا ام  اوحابا  و  اهوکهتنا ، همرح  و  هومتـش ، مه  ضرع  و  هوکفـس ، مه  مدـب  نوبلطی  لاجر )  ) اهدوقی هیغابلا  هنتفلا ا  هئفلا ا  تماقو 

مکمحر اوملعا - نیقسافلا ،) موقلا  نع  یضری  هللا ال  ناف  مهنع  اوضرت  ناف  مهنع  اوضرتل  مکل  نوفلحی   ) هللا نود  سانلا  یلا  نورذتعی 
ادب دجا  مل  ینا  ملعی  هللا  و  مکدشر ، مکیلع  ضرعی  و  هیلع ، مکثحی  نم  مکراد  یف  مکءاج  دـقف  دابعلا ، یلع  ضرتفم  داهجلا  نا  هللا -
ریغ نیعئاط  ریبزلا  هحلط و  ینعیاب  دـق  و  هیلا ، تمدـق )  ) تمدـقت اـمل  ینم  هب  یلوا  ادـحا  نا  تملع  ول  و  رمـالا ، اذـه  یف  لوخدـلا  نم 
ایبا و  هییغلا ، یف  رمع  رکبابا و  اعاطا  فیک  امهل  تبجع  و  العف ، ام  نامثعب  العف  ناذللا  امم  و  نامثع ، مدـب  نابلطی  اجرخ  مث  نیهرکم ،
هیلا هشئاع  نم  باـتک  هعم  ناـحوص و  نب  دـیز  لـبقا  يربطلا : لاـق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  بطقلا ) یلع  هنتفلا  تماـق  و   ) .یلع کـلذ 
یلا اورظنا  دـیز : لاقف  ضرالا ، موزلب  مهرمات  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع هرـصن  نع  مهطبثت  هماع ، هفوکلا  لها  یلا  اهنم  باتک  و  هصاخ ،

( رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) نوکت یتح ال  لتاقن ، نا  نحن  اـنرماو  اـهتیب ، یف  رقت  نا  ترما  هارملا ، هذـه 
یلع وه  یـسوم و  یبا  یلا  هدـیب  اموا  و  هعوطقملا ، هدـی  لاشو  ماقف  لاـق :- نا  یلا  هب ، اـنرما  اـم  تبکر  و  هب ، ترما  اـمب  اـنترماف  هنتق ،

نونتفی و مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا  : ) ارق مث  .هکردـت  تسل  اـم  کـنع  عد  هجاوما ! نع  تارفلا  درتا  ربنملا :
نا حـلاص : یبا  نع  یبلکلا ، نع  فنخموبا  يور  و  لاق : نیبذاـکلا .) نملعیل  اوقدـص و  نیذـلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  اـنتف  دـقل 

هحبصا و  اتایب ، هعیباف  یلع ، یلا  مهب  ریسا  سراف  فلا  الا  لاقف : هرـصبلا ، ربنم  ریبزلا  دعـص  هرکـسع ، نم  هلق  یق  راقاذ  لزن  امل  (ع ) ایلع
اهیمست هیلاوم : ضعب  هل  لاقف  اهب ! ثدحتن  انک  یتلا  هنتفلا  هللا  هذه و  لاق : و  امجا ، لزنف و  دحا ، هبجی  ملق  ددملا ! هیتای  نا  لبق  احابص ،

( مالـسلا هیلع   ) یلع یلا  اراف  لیللا  یف  جرخ  مث  یلوملا  عجرتساف  .ربصن  ـال  مث  رـصبنل  اـنا  هللا  کـحی و  و  لاـقف : اـهیف ! لـتاقت  مث  هنتف 
مکنم اوملظ  نیذلا  نبیـصت  هنتف ال  اوقتا  و  : ) تلزن دقل  ریبزلا : لاق  يرـصبلا  نسحلا  نع  دقعلا :)  ) یف و  هب ! کیلع  مهللا  لاقف : هربخاف ،

یف .رـصبن و  ـال  رظنن و  اـنا  کـحی ! و  لاـقف : هرـصبلا ؟ یلا  تـئج  مـلف  مهـضعب : لاـقف  .اـهیلا  فـلتخی  نـم  يردـن  اـم  و  هصاـخ ) … 
یبا نب  یلع  اومزلاف  کلذ  ناک  اذاف  هنتف ، يدعب  نوکتـس  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يرافغلا ، یلیل  یبا  نع  باعیتسالا :) )

وقحلا نیب  قرفی  همالا ، هذـه  قوراف  وه  و  ربکالا ، قیدـصلا  وه  و  همایقلا ، موی  ینحفاـصی  نم  لوا  و  یناری ، نم  لوا  هناـف  ع ،)  ) بلاـط
یلا اوعرساف   ) .نیقفانملا بوسعی  لاملا  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  ، ) نینموملا بوسعی  وه  و  لطابلا ،
ملا  ) هتوالت دـعب  مدـقملا  ربخلا  یف  يا  ناحوص - نب  دـیز  ماق  يربطلا : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مکودـع ) داهج  اورداـب  و  مکریما ،

نسحلا ماق  .نیلسرملا و  دیـس  طارـص  و  نینموملاریما ، یلا  اوریـس  يدان : مث  نونتفی ) مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 
یهنلا اولوا  هیلی  نال  هللا  و  هیلا ، رفنی  نم  رمالا  اذـهل  دجویـس  هناف  مکناوخا ، یلا  اوریـس  و  مکماما ، هوعد  اوبیجا  سانلا ، اهیا  لاقف : (ع )

لخد امل  لاق : یلیل ، یبا  نبا  نع  فنخموبا  يور  و  لاق : .انرما و  یلع  انونیعا  و  انتوعد ، اوبیجاف  هبقاعلا ، یف  ریخ  و  هلجاـعلا ، یف  لـثما 
هقفا یلا  و  هلوسر ، هنـس  هباتک و  یلا  هللا و  یلا  مکوعدـن  انئج  انا  سانلا ، اهیا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا لاق  هفوکلا ، رامع  و  ع )  ) نسحلا
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هلهجت مل  و  نآرقلا ، هبعی )  ) هیعی مل  نم  نوعیابت ، نم  یفوا  و  نولـضفت ، نم  لـضفا  و  نولدـعت ، نم  لدـعا  و  نیملـسملا ، نم  هقفت  نم 
لک یلا  ساـنلا  قبـس  نم  یلا  محرلا ، هبارق  نیدـلا و  هبارق  نیتبارق : هلوسر  یلا  یلاـعت  هللا  هبرق  نم  یلا  هقباـسلا ، هب  دـعقت  مل  و  هنـسلا ،
مه هعم و  لتاق  و  نوکرـشم ، مه  هعم و  یلـص  و  نودـعابتم ، مه  هنم و  برقف  نولذاختم ، سانلا  هلوسر و  هب  هللا  یفک  نم  یلا  هرثاـم ،
وه و  هقباس ، هل  افاکت  و ال  هیاور )  ) هیار هل  درت  مل  نم  یلا  نوبذکی )  ) نوبذکم مه  هقدص و  و  نومجحم ، مه  هعم و  زراب  و  نومزهنم ،
نم حالـصلا  لها  اولتق  و  هتعیب ، اوثکن  موق  یلع  هورـصنت  هورزاوتل و  هیلا ، ریـسملاب  مکرمای  و  قحلا ، یلا  مکوعدـی  و  رـصنلا ، مکلاسی 

- هللا مکمحر  هیلا - اونصخشاف  هلام ، تیب  اوبهتنا  و  هلامعب ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) اولثم و  هباحـصا ،
امهعم و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  سانلا  نارفنتـسی  راـمع  و  ع )  ) نسحلا اـنیلع  مدـق  لاـق : یجاـنلا  میمت  نع  و  ورعملاـب ف …  اورمف 
سانلا هامرف  هماقم - هبوعـص  هنـس و  هثادـح  نم  هل  یثرال  ینا  و  ثدـح ، یتف  وه  و  ع )  ) نسحلا ماق  هباتک ، هءارق  نم  اغرف  املف  هباـتک ،

: لاقف هب ، يوکش  نم  الیلع  ناک  و  هیلا ، دناستی  دومع  یلع  هدی  عضوف  (ص ) انیبن تنب  نبا  قطنم  ددس  مهللا  نولوقی : مه  مهراصباب و 
لـیللاب و فختـسم  وه  نم  هب و  رهج  نم  لوقلا و  رـسا  نم  مکنم  ءاوس  ، ) لاـعتملا ریبـکلا  راـهقلا ، دـحاولا  راـبجلا ، زیزعلا  هنل  دـمحلا 

یناف دعب ، اما  لاق :- نا  یلا  ءاخر - هدـش و  نم  انهرک  انببحا و  ام  یلع  و  ءامعنلا ، رهاظت  و  ءالبلا ، نسح  یلع  هدـمحا  راهنلاب .) براس 
لمعلا یلا  و  باوصلا ، یلا  مکوعدـی  مکیلا  ینثعب  هرـصن - زعا  و  هرما ، هللا  دـشرا  نینموملاریما - نا  نوـفرعت ، اـم  ـالا  مکل )  ) لوـقا ـال 

نا متملع  دقل  و  یلاعت ، هللا  ءاش  نا  نوبحت  ام  هلجآ  یف  ناف  نوهرکت ، ام  کلذ  لجاع  یف  ناک  ناف  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  و  باتکلاب ،
هللا یلص   ) لوسرلا عم  دهـش  مث  هنـس ، نم  هرـشاع  یفل  هب  قدص  موی  هنا  و  هدحو ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا عم  یلـص  ع )  ) ایلع
لزی مل  و  مکغلب ، دـق  ام  مالـسالا  یف  هنـسحلا  هراثآ  هلوسر و  هعاط  هللا و  هاضرم  یف  هداهتجا  نم  ناک  .هدـهاشم و  عیمج  هلآ ) هیلع و 

، ءاملا هیلا  لقنی  همع  نبا  لضفلا  و  هناوعا ، هکئالملا  و  هدحو ، هلـسغ  هدیب و  هضمغ  یتح  هنع ، ایـضار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا
یف نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .هیلع هللا  نم  نم  کلذ  لک  هروما ، نم  کلذ  ریغ  و  هتادع ، هنید و  ءاضقب  هاصوا  و  هترفح ، هلخدا  مث 
اهیا لاـق : ربـنملا و  دعـص  ع )  ) نسحلا نا  هلمج :)  ) یف دـیفملا  يور  و  تلق : هسفن …  یلا  اـعد  اـم  هللا  مث و  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم 
امل انا  سانلا ! اهیا  ءانثلا : دـعب  لاق  رامع و  دعـصف  لزن  مث  .يدرت  هفلاـخ  نم  و  يدـتها ، هلخد  نمف  يدـه ، باـب  ع )  ) اـیلع نا  ساـنلا !

و هفیلخلا ، معنف  اماما ، هانیضر  هفیلخ و  ایلع  انرتخاق  اننیدلو  انسفنال  انرظن  همیدا ، يرعتی  نا  و  هبناوج ، مدهی  نا  نیدلا  اذه  یلع  انیشخ 
سانلا نم  دـحال  سیل  مالـسالا  یف  هقباس  وذ  و  رکنا ، ساـب ال  بحاـص  و  ملعی ، ـال  هیقف  و  بدوی ، ـال  بدوم  بذوملا ،)  ) ماـمالا معن 

ول مکناف  هللا ، مکمحر  مهیلا  اوجرخاف  هرـصبلا ، یلا  اوهجوت  دـق  و  هیلع ، نوغاب  و  هل ، نودـساح  هباحـصا ، نم  موق  هفلاخ  دـق  و  هریغ ،
ذبن لجر  امهدـعب  یلو  مث  رمع :- رکب و  یبا  رکذ  دـعب  لاق - رتشالا و  ماق  مث  .نوملاظ  مهنا  مکل  نیبت  مهومتججاـح  مهومتدـهاش و 

اننید و كاله  یلع  هکاله  انرتخاف  لعفی ، ملف  هسفن  انل  لزتعی  نا  هانلاسف  هسفن ، يوهب  هللا  ماـکحا  یف  لـمع  و  هرهظ ، ءارو  هللا  باـتک 
یلـص  ) لوسرلا مع  نبا  امهـس ، مالـسالا  یف  مهربکا  و  اناکم ، سانلا  مظعاب  هللا  مکءاج  دق  و  نیملاظلا ، موقلا  الا  هللا  دعبی  و ال  انایند ،

؟ نورظتنت اـمف  مکرفنتـسا  دـق  و  ساـبلا ، موـی  ءاـقللا  دـنع  مهعجـشا  و  باـتکلل ، مهئرقا  و  نیدـلا ، یف  ساـنلا  هقفا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا 
ام حابتسا  و  اعبرا ) حبصلا   ) رکس یلع  مکب  یلص  رمخلا و  برش  يذلا  دیلولا  ما  شیرق ،) ریطف  مکداوس  لعج  يذلا   ) ادیعس نورظتنتا 

لاق .نولقعت  متنک  نا  حصان  مکل  ینا  .مکیبن و  تنب  نبا  عم  اورفناف  يارلا ! اذه  هل  نم  هللا  حـبق  نودـیرت ؟ نیذـه  يا  مکیف ، هللا  همرح 
یلع رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) لاـق لـیفطلا ، یبا  نع  یبعـشلا  يور  يربطلا : لاـق  دـیدحلا : یبا  نبا 
ادحا مهتیـصحاف و  راق ، يذ  هفجن  یلع  تدعقل  هللا  وف  لاق : .دحاو  لجر  و  لجر )  ) فلا رـشع  انثا  هفوکلا  نم  مکیتای  مالـسلا :) هیلع  )

نع دعـس ، نب  رمع )  ) ورمع نع  محازم  نب  رـصن  يور  هلمج :)  ) یف دـیفملا  لاق  و  تلق : .الجر  اوصقن  و ال  الجر ، اوداز  اـمف  ادـحاو ،
ع)  ) ایلع تربخا  سابع : نبا  لاـقا  هرـصبلا )  ) هفوکلا ا لـهاربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  اـطبا  اـمل  لاـق : یلع ، نب  دـیز  نع  حـلجالا ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com


نلتقیل و  هرـصبلا ، لها  نبلغیل  و  لجر ، هئامتـس  فالآ و  هتـس  هفوکلا  نم  نیمویلا  نیذه  یف  انیتایل  هللا  وف  تکـسا ، یل : لاقف  کلذـب ،
اهتعمس یتلا  هدعلاب  ینربخاف  هتربختساو ، هتلبقتساف  بکار  یتا  اذا  یتح  اهلبقتسا ، رابخالا و  فرشتسال  ینا  هللا  وف  لاق : .ریبزلا  هحلط و 
مکیتای هعیبلا : ذخال  سلاج  وه  راق و  يذـب  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  هداشرا :)  ) یف .ادـحا و  الجر و  صقنی  مل  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نم 

تفخ و  کلذل ، تعزجف  سابع : نبا  لاق  .توملا  یلع  یننوعیابی  الجر ، نوصقنی  الجر و ال  نودـیزی  ال  لجر ، فلا  هفوکلا  لبق  نم 
تیفوتـساف مهیـصحا  تلعجف  مهلئاوا ، درو  یتـح  اـمومهم ، لزا  ملف  اـنیلع ، رمـالا  دـسفیف  هیلع  اودـیزی  وا  ددـعلا  نع  موقلا  صقنی  نا 

!؟ لاق ام  یلع  هلمح  اذام  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تلقف : موقلا ، یجم ء  عطقنا  مث  الجر ، نیعست  هعـست و  و  لجر )  ) هئامعـست مهددع 
نامثعب و قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) لجار وه  اذا  اند و  اذا  یتح  لبقا ، دـق  اصخـش  تیار  ذا  کلذ  یف  رکفم  انا  امنیبف 

یلع لاقف  .کـعیابا  كدـی  ددـما  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  برقف  هتوادا ، هسرت و  هفیـس و  هعم  فوص  ءاـبق  هیلع  رمع )
هیلع  ) لاقف .سیوا  لاق : کمـسا ؟ ام  هل : لاقف  .کیلع  هللا  حـتفی  وا  توما  یتح  کیدـی  نیب  لاـتقلا  یلع  لاـق : مـالع ؟ مالـسلا ) هیلع  )

نم نوکی  ینرقلا ، سیوا  هل  لاقی  هتما  نم  ـالجر  كردا  ینا  یبیبح  ینربخا  ربکا ! هللا  لاـق : .معن  لاـق : ینرقلا ؟ سیوا  تنا  مالـسلا :)
رضم هعیبر و  لثم  هتعافش  یف  لخدی  هداهشلا ، یلع  تومی  هلوسر ، هللا و  بزح 

هینغم

.هواضرتسا هباتعتسا : .هعفرلا و  مانـسلاب  دارملا  .راصنالا و  هباحـصلا  ال  ناوعالا ، انه  راصنالاب  دارملا  و  مهتعامج ، راصنالا : ههبج  هغللا :
اوعلق .مهتجرخا و  رادلا : مهب  تعلق  .هنیدملا و  هرجهلا : راد  .هل و  ردق  هل : حیتا  .هتغبلا و  هوفهلا و  هتلفلا : .هعرـسب و  ودـعلا  فیجولا : و 

اربخ فوذـحمب  قلعتم  هللادـبع  نم  بارعالا : .رادـملا  هیلع  يذـلا  بطقلا : .ردـقلا و  لجرملا : .تلغ و  تشاـج : .اـهنم و  اوجرخ  اـهب :
ربخ لثم  ینعمب  فاکلا  هنایعک  .هذـه  نم  نایب  فطع  هلاـسرلا  و  هللادـبع ، نم  مکیتاـت  وا  هنئاـک  هلاـسرلا  هذـه  يا : فوذـحم ، ادـتبمل 
دعب نیطـساقلا  نیثکانلا و  برحل  هنیدـملا  نم  ع )  ) مامالا جرخ  ینعملا : .ناـک  ربخ  هلمجلا  و  ربخ ، فیجولا  و  ادـتبم ، نوها  و  نوکی ،

يرعشالا یسوموبا  ناک  و  هلاسرلا ، هذه  اهلها  یلا  بتک  هفوکلا - هکم و  نیب  ناکم  هذبرلا - یلا  یهتنا  امل  و  هتفالخ ، نم  رهـشا  هعبرا 
ام هلمج  نم  لاق  و  مامالا ، عم  ریسملا  یلع  حیرـش  مهثح  و  سانلا ، يرعـشالا  طبثف  نامثع ، لبق  نم  اهیـضاق  يدنکلا  حیرـش  و  اهیلا ، و 

لها نم  مامالل  اوباجتسا  نیذلا  ددع  نا  هنس 36 : ثداوح  ریثالا  نبا  خیرات  یف  .هعاط و  اعمس و  هانرصنل  انب  رـصنتسی  مل  ول  هللا  و  لاق :
رـشع انثا  هفوکلا  لها  نم  مکیتای  لوقی : ایلع  تعمـس  لاق : هنا  لیفطلا  یبا  نع  ریثالا  نبا  لقن  .لجر و  لجر و  فلا  رـشع  اـنثا  هفوکلا 

میرکلا دـبع  بیطخلا  میرکلا  دـبع  فرحلاب  اذـه  لقن  اضیا  .الجر و  اوصقنال  و  الجر ، اوداز  اـمف  مهتیـصحاف ، لـجر ، لـجر و  فلا 
نم افرط  انرکذ  و  نامثع ، یلع  يا  (.. خـلا هیلع  اونعط  ساـنلا  نا  . ) يربطلا ج 5 ص 199 نع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هباـتک : یف  بیطخلا 
نم رثکا  تقرغتسا  و  هنـس 35 ، ثداوح  یف  ریثالا  نبا  اهاور  هیاکحلا  هذه  قبـس  ام  یلع  فطعن  و  هبطخلا 3 ، حرش  یف  نعاطملا  هذه 

ام موقلا  نم  ءاج  دـق  مع ، نبا  ای  هل : لاـق  ماـمالا و  تیب  یلا  بهذ  لـتقلاب  نقیا  نیح  ناـمثع  نا  اهـصخلم  و  ریبکلا ، عطقلاـب  نیتحفص 
: مامالا لاق  .ریـشت  امب  لمعا  نا  یلع  لاـق : کـنع .؟ مهدرا  یـش ء  يا  یلع  و  ماـمالا : لاـقف  .ینع  مهدرف  ردـق ، مهدـنع  کـلو  يرت ،

نوثالث هعم  یلع و  بکرف  .کعیطا  مهیـصعا و  انا  نامثع : لاق  .هریغ  ناورم و  يارب  لمعت  عجرت و  دعت و  و  هرملا ، دعب  هرملا  کتملک 
تبـضغف مامالا ، حلـصا  ام  اودـسفا  هباحـصا و  ناورم و  ءاج  ام  ناعرـس  نکل  .نامثع و  نع  سانلا  اودر  و  راصنالا ، نیرجاـهملا و  نم 

هدبع دمحم  خیـشلا  لقن  خـلا ..) ریبزلا  هحلط و  ناک  و   ) .عجوا ملآ و  وه  امب  اهیلع  درف  هرکی ، ام  ناورم  تعمـسا  نامثع و  هجوز  هلئان 
و اهراتـس ، تحت  نم  هصیمق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلعن  تجرخا  هشئاـع  نینموملا  ما  نا  هلمجلا : هذـه  یلع  هقیلعت  یف 

يرج .هتنـس و  نم  تریغ  و  هنید ، نم  تلدـب  دـقل  و  لبت ، مل  هصیمق  هللا و  لوسر  العن  ناذـه  هل : تلاـق  و  ربنملا ، یلع  بطخی  ناـمثع 
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دصقب اوباجتسا  موقلا  نا  يا  هولتقف  موق  هل  ردق  يا  هل  حیتاف  فورعم ، لجرب  ههبشت  .الثعن  اولتقا  هشئاع : تلاقف  .هنشاخملا  مالک  امهنیب 
هبطخلا 22 و حرـش  یف  نامثع  دـض  ریبزلا  هحلط و  نم  اهنم و  ناک  امع  مالکلا  مدـقت  .نامثع و  لتقب  نینموملا  ما  رمـال  دـصق  ریغ  وا 

جرخ خـلا ..) هرجهلا  راد  نا  اوـملعا  و   ) هـبطخلا 90 هبطخلا 3 و  یف  حرـشلا  عم  مدـقت  خـلا ..) نیهرکتـسم  ریغ  سانلا  ینعیاب  و  . ) 135
یتلا هنتفلا ) تماق  و   ) راصنالا نیرجاهملا و  نم  دیدعلا  مهیف  و  هنیدملا ، لها  نم  ریثکلا  هعم  و  قارعلا ، یلا  اهجوتم  هنیدملا  نم  مامالا 

یف دیدحلا  یبا  نبا  هلاق  ام  یلا  انه  ریـشن  نا  دیفملا  نم  .اهدـشا و  هنتفلا  تغلب  يا  بطقلا ) یلع   ) نینموملا ما  هحلط و  ریبزلا و  اهراثا 
تفرتعا تبات و  هشئاع  نا  و  بات ، نم  الا  مهلماکب  لمجلا  لها  كالهب  اومکح  هلزتعملا  هباحـصا  ناب  صخلتی  و  هبطخلا ، هذـه  حرش 

مل و  مهلک ، مهتلکث  نینب  هرشع  هللا  لوسر  نم  یل  نا  تددو  و  لمجلا ، لبق  تم  ینتیل  تلاق : اهنا  و  هرذعملا ، هتلاس  و  اهئطخب ، مامالل 
يا نم  هحلط : هل  لاقف  سراف ، هب  رم  هنم  حورلا  جرخت  نا  لبق  هناـف  هحلط  اـما  و  اـبئات ، برحلا  نع  عجر  دـقف  ریبزلا  اـما  .لـمجلا  نکی 

نحن .هعیاب و  اهدمف و  نینموملاریما ، یلعل  کعیابا  كدی  ددـما  هحلط : هل  لاقف  .نینموملاریما  یلع  باحـصا  نم  لاق  تنا ؟ نیقیرفلا 
نولمعی نیذلل  هبوتلا  تسیل  و  یلاعت : هلوقب  اهدرن  هبوتلا و  هذه  شقانن  اضیا ال  و  اطخلاب ، حیرص  فارتعا  اهنال  هیاورلا ، هذه  شقانن  ال 

.اطخلاب فارتعالا  دعب  شقانن  درن و ال  .ءاسنلا ال   18 نالا - تبت  ینا  لاق  توملا  مهدحا  رضح  اذا  یتح  تائیسلا 

هدبع

هباتعتـسا هباتعتـس : رثـکا  نیرجاـهملا  هعفرلا …  ثیح  نم  مانـسلاب  مرکلا و  ثـیح  نـم  ههبجلاـب  مههبـش  راـصنالا : هـهبج  هفوـکلا  … 
هنتفلا هراثال  اعراس  امهنا  يا  ناک  ربخ  فیجولا  امهریـس  نوها  هلمج  عیرـس و  لبالا  لیخلا و  ریـس  نم  برـض  فیجولا  هواـضرتسا و 

ملس هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلعن  تجرخا  نینموملاریما  ما  نا  لیق  بضغ : هتلف  هیف  هشئاع  اهقوس …  لبالا و  رجز  ءادحلا  هیلع و 
هنید و نم  تلدب  دق  لبت و  مل  هصیمق  هللا و  لوسر  العن  ناذه  تلاق  ربنملا و  یلع  هنع  هللا  یضر  نامثع  اهراتـس و  تحت  نم  هصیمق  و 

هرجهلا راد  هولتقف …  موق  هل  ردق  يا  حیتاف  فورعم  لجرب  ههبشت  الثعن  اولتقا  تلاقف  هنـشاخملا  مالک  امهنیب  يرج  هتنـس و  نم  تریغ 
.نایلغلا شیجلا  تلغ و  تشاج  .مهناطیتسال و  حلـصی  ملف  مهذبن  هلهاب  ناکملا  علق  هنیدملا و  هرجهلاراد  اهب : اوعلق  اهلهاب و  تعلق  دق 

تماق مامالا  سفن  وه  بطقلا  .هنتفلا و  لها  لاتقل  اعیمج  اوجرخ  دقف  هرجهلا  راد  لهاب  اودتقت  نا  مکیلعف  يا  ردـقلا  ربنمک  لجرملا  و 
لمجلا باحصا  هنتف  هیلع 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ریبز و هحلط و  اـب  گـنج  يارب   ) هنیدـم زا  هک  یماـگنه  هار  نـیب  رد  هفوـک  لـها  هـب  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
نامثع ندش  هتشک  ببس  زا  ار  نانآ  تشون و  هفوک  لها  يارب  ار  همان  نیا  دیسر  بیذعلاءام  هب  نوچ   ) تفر یم  هرـصب  هب  ناشناوریپ )

یلع ادـخ  هدـنب  زا  داتـسرف :) رـسای  نبا  رامع  نسح و  ماما  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  نآ  دـیبلط و  دوخ  يرای  کمک و  هب  هتخاـس  هاـگآ 
ربمغیپ رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  .دنـشاب  یم  برع  نارتهم  زا  راوگرزب و  ناگدـننک  يرای  هک  هفوک  لـها  يوس  هب  نینموملاریما 

هک یناسک  ات   ) دشاب ندید  دننام  نآ  ندینش  هک  يروط  هب  مزاس  یم  هاگآ  وا ) ندش  هتشک  ببس  و   ) نامثع راک  زا  ار  امـش  نم  مرکا ،
شیاهیتشز هتـسیاشان ) ياهراک  رثا  رب   ) نامثع هب  مدرم  دندید ) دندوب و  هک  دنـشاب  نانآ  دننام  دـندوبن  هعقاو  نآ  رد  هک  هفوک  لها  زا 

زا هدمآ و  شیاسآ  حلص و  يارب  هنیدم  هب  هکم  زا  مرکا  ربمغیپ  اب   ) هک مدوب  ناگدننک  ترجه  زا  يدرم  نم  دنتفگ و  ازـسان  هدومن  ار 
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یم شنزرـس  ار  وا  رتـمک  و  هدوب ، وا  زا  مدرم  يدونـشخ  راتـساوخ  رایـسب  و ) متـسج ، یم  يرود  هدوب  رازیب  يزیرنوخ  داـسف و  هنتف و 
يوردنت وا  هرابرد  ریبز  هحلط و  شور  نیرتناسآ  نکل  و  مدرک ) یم  توعد  رادرک  رییغت  هب  هداد و  زردنا  دنپ و  ار  وا  هراومه   ) مدومن

يراکهابت هنتف و  ندومن  اپرب  ددصرد و  هشیمه  هکلب  هدرکن ، تحیصن  ار  وا  زگره   ) دوب ندنار  تخس  ناشنداد  قوس  نیرت  هتـسهآ  و 
هک دیـشکب  ار  وا  تفگ : یم  ریبز  هکنانچ  دندومن ، یم  بیغرت  وا  نتـشک  هب  هدروآدرگ  کیدزن  رود و  زا  ار  مدرم  ور  نیا  زا  دندوب ،

تیاـعر ناـنچ  نینچ و  ار  وا  هک  هحلط  رب  ياو  تفگ : یم  دوخ  هناـخ  رد  ندوـب  روـصحم  ماـگنه  ناـمثع  و  هداد ، رییغت  ار  امـش  نید 
يارب  ) دـیدرگ كانمـشخ  وا  هرابرد  هشیدـنا  لمات و  یب  هشیاع  ناهگان  و  تسا ) هدـمآرب  نم  نوخ  نتخیر  ددـصرد  نونکا  مدومن و 

، الثعن اولتقا  تفگ : دومن و  راداو  شنتـشک  هب  ار  مدرم  تفـشآرب و  داد  صاصتخا  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  ار  لاملا  تیب  ناـمثع  هکنیا 
نامثع هک  هنیدم  رد  هدوب  یشیر  زارد  يدوهی  مان  لثعن  و  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  درخ  یب  ریپ  قمحا و  خیـش  ینعی  الثعن  هللا  لتق 
نوریب تسد  هدرپ  سپ  زا  هشیاـع  دوب ، تیعمج  زا  رپ  دجـسم  هتفر و  ربـنم  يـالاب  ناـمثع  يزور  هدـش  تیاور  هدوـمن ، هیبـشت  وا  هب  ار 

وت هتـشگن و  هنهک  زونه  هک  تسا  ادـخ  لوسر  نهاریپ  شفک و  نیا  تفگ : دوـمن و  مدرم  هب  ار  مرکا  ربـمغیپ  نهاریپ  نیلعن و  دروآ و 
بیغرت وا  نتـشک  هب  ار  مدرم  هشیاـع  ریبز و  هحلط و   ) سپ دـنتفگ ) رگیدـکی  هب  تـشرد  نانخـس  و  يداد ، رییغت  ار  وا  تنـس  نـید و 
ددـصرد نانآ  هکنآ  هن  دومن ، یهاوخنوخ  ناـشیا  زا  دـیاب  نیارباـنب   ) دنتـشک ار  وا  هدـش  هداـمآ  شنتـشک  يارب  یهورگ  و ) دـندومن ،

ریبز و هحلط و  تفلاخم  ببـس  سپ   ) دـندومن تعیب  نم  اب  رایتخا  لـیم و  يور  زا  راـبجا  هارکا و  نودـب  مدرم  و  دـنیآرب ) یهاوخنوخ 
هنیدـم ترجه  يارـس  هشیاع ) ریبز و  هحلط و  يزیگنا  هنتف  رثا  رب   ) دـینادب و  تسیچ .)!؟ بوشآ  هنتف و  ندومن  اپرب  نم و  اب  ناشناوریپ 
شورخ شوج و  هب  گید  ندیـشوج  دـننام  و  مدـش ) جراخ  اجنآ  زا  راچان  نم   ) دـندش رود  نآ  زا  شلها  و  هتـشگ ، یلاـخ  شلها  زا 

هب سپ  دروآور ، يراکهابت  مالسلا ) هیلع  ماما  ینعی  نید   ) رادم رب  تفر ) نیب  زا  نآ  شیاسآ  شمارآ و  جرم  جره و  ببـس  هب   ) هدمآ
( ناـشناوریپ ریبز و  هحلط و   ) ناتنمـشد اـب  گـنج  يارب  دـیئامن و  يراـی  کـمک و  ار  وا  دـینک  باتـش  دوخ  ياوشیپ  رادرـس و  يوـس 

.دهاوخب ادخ  رگا  دیشوکب 

ینامز

نیگنس کبس و  : ) تشون ار  هیآ  نیا  همان  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  یـسوموبا  لزع 
، بلطم لابند  .تسا ) رتهب  امـش  يارب  راک  نیا  دینادب  رگا  دینک ، داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  دینک و  چوک  گنج  يارب  راب 

تموکح اب  تفلاـخمب  هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  هک  دـنکیم  هراـشا  تسا  هنیدـم  رادـنامرف  هک  يرعـشا  یـسوموبا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هفوک فرطب  ارنانآ  داد و  رفعج  نب  دمحم  رکب و  یبا  نب  دمحم  تسدـب  ار  همان  .دـنا  هدـیناسر  لتقب  ارم  نایعیـش  هتـساخرب و  يزکرم 

دوس رگا  دینامب و  اه  هناخ  رد  دیهاوخیم  ترخآ  دوس  رگا  تفگ : وا  دندرک و  فیلکت  بسک  یسوموبا  زا  هفوک  مدرم  .تشاد  مازعا 
.دنیوگ نخـس  وا  اب  ات  دنتفر  یـسوموبا  شیپ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگدنیامن  هب  ربخ  یتقو  .دیوش  گنج  راپـسهر  دیهاوخیم  ایند 
.دیگنج وا  اب  دـیاب  تسا و  نامثع  لتاق  مالـسلا  هیلع  یلع  .درکیم  رارکت  ار  هیواعم  ياهفرح  یـسوموبا  .تشادـن  هجیتن  يو  اب  وگتفگ 

اب مه  زاب  تسا  يرادنامرف  تسپ  رد  هکنیا  اب  دشاب  هتـشاد  یـشقن  دناوتیمن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  رد  دـنادیم  هک  یـسوموبا 
هیلع ماما  .دنکیم  گرم  نادنزب و  دیدهت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هداتسرف  دنکیمن و  تعانق  بلطم  نیا  اب  دنکیم و  تفلاخم  ترـضح  نآ 
ماما نانآ  بیقعت  رد  تشاد و  مازعا  هفوک  هب  ار  نانآ  داد و  سابع  نب  هللادبع  رکب و  یبا  نب  دـمحم  تسدـب  ار  وا  لزع  مکح  مالـسلا 

هب سپـس  درک  حرطم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـئاضف  دوـمن و  ینارنخـس  هفوـک  رد  ترـضح  نآ  داتـسرف و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 
هک رفـس  نیمه  رد  .دوش  هفوک  دراو  هک  تفرگ  رظن  رد  ترـضح  نآ  يارب  يا  هناخ  تخادرپ و  ترـضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  حیـضوت 
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نآ هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ربخ  ات  درک  فقوت  هفوک  هار  رد  راق ) يذ   ) رد دوب و  هرصب  اجنآ  زا  هفوک و  مزاع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هب يا  همان  یلاحـشوخ  زا  هشیاع  دیـسر و  هشیاع  هب  ربخ  دندوب ، مک  مالـسلا  هیلع  ماما  نازابرـس  نوچ  ریـسم  نیا  رد  .دـسرب  ترـضح 

نانز يارب  ناوخ  هزاوآ  نانز  گـنهآ  اـب  فینـصت  تروصب  ار  هماـن  هصفح  .تشون  ص ))  ) ادـخ لوسر  رـسمه  رمع  رتخد  ( ) هصفح )
یلع تسیچ ؟ ربخ  تسیچ ؟ ربخ  .رحن  رخات  نا  .رقع و  مدـقت  نا  .رقـشالا  سرفلاـک  .رفـسلا  یف  یلع  .ربخلا  اـم  ربخلا  اـم  درک : هضرع 

هتـشک ولهپ  زا  دورب  رتبقع  رگا  دسریم و  لتقب  دیایب  رتولج  رگا  تسا  هدـش  يا  هداتفا  سفنب  بسا  دـننام  .تسا  رفـس  رد  مالـسلا  هیلع 
هصفح هناخ  دراو  سانـشان  تروصب  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ما  دوب  هدیچیپ  اج  همه  ناشدورـس  زاوآ و  زاس و  يادص  .دوشیم 

.درک هراپ  تفرگ و  ار  هشیاـع  هماـن  هصفح  دـندرک و  یهاوخرذـع  دـندش و  هدنمرـش  همه  تفرگرب  تروص  زا  هدرپ  ناـهگان  دـش و 
نم دسیونیم : رسای  رامع  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  طسوت  هفوک  مدرمب  دوخ  همان  رد  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درد  نیرتالاب 

دیـسر سک  ره  هب  ما  همان  نیا  هک  مهدیم  رکذت  هدش  متـس  نم  رب  هکنیا  ای  مراکمتـس و  ای  .مولظم  ای  متـسه  ملاظ  ای  ما  هدـمآ  اجنیا  ات 
تروصب لئاضف  همه  نآ  اب  قطان  نآرق  قح ، رب  ماما  .دیامن  مشنزرس  متسه  ملاظ  رگا  دنک و  کمک  نمب  ممولظم  رگا  دیآ  نم  شیپ 

لوزعم رادنامرف  يرعـشا  یـسوموبا  هکنیا  درد  نیا  زا  رتگرزب  .یگرزب  درد  هچ  یتسار  دنک !! یفرعم  یغای  رگمتـس و  ار  دوخ  دـیدرت 
دنونشیم و ار  ینارنخس  ود  ره  مه  مدرم  دنکیم و  موکحم  ار  نانآ  بلاطم  رـسای  رامع و  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ینارنخـس  زا  سپ 

هدیـشارت ریبز  هحلط و  ار  وا  ياهوربا  شیر و  رـس و  هک  فینح  نب  نامثع  طئارـش ، نیمه  رد  .دزیخیمرب  یـسوموبا  اب  هلباقم  هب  راـمع 
شیر رس و  اب  هرصب  يرادنامرف  يارب  ارم  درک : ضرع  دیسر و  ترضح  تمدخ  دندوب  هداتسرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شیپ  دندوب و 

هک ینارحب  طئارـش  نینچ  رد  .يا  هدیـسر  شاداپ  ریخ و  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  ما !! هدـمآ  وم  نودـب  کـنیا  يداتـسرف و  وربا  و 
متـساوخیم نم  دوـمرف : رتـشا  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تفرگیم  جوا  فـالتخا  تشادـیمنرب و  تساـیر  زا  تـسد  یـسوموبا 

لزع ار  یسوموبا  مدرم  نایم  رد  دش و  هفوک  راپسهر  کلام  نک ! علخ  ار  وا  کنیا  یتشاذگن  منک  لزع  فالخ  زاغآ  رد  ار  یسوموبا 
هیلع یلع  ماـما  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .تشاذـگن  کـلام  یلو  دـندرب  موجه  یـسوموبا  لاوما  ندرک  تراـغ  يارب  مدرم  درک 

.دوب نینچ  قیقد  روطب  مدرک  هرامش  ار  نازابرس  دیوگیم  يوار  دوشیم و  دراو  زابرس  رفن  کی  رازه و  هدزاود  هفوک  زا  دومرف : مالسلا 

يزاریش دمحم  دیس 

هفوکلا لها  یلا  نینموملاریما  یلع  هللا  دـبع  نم   ) هیئوانم لاح  هلاـح و  هیف  نیبی  هرـصبلا ، یلا  هنیدـملا  نم  هریـسم  دـنع  هفوکلا ، لـهال 
مهناک مهل ، فیرشت  ههبجلاب  مههیبشت  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  راصنا  ال  مالـسلا ، هیلع  هراصنا  دارملا : راصنالا ) ههبج 

مث ال مهل ، اعیفرت  مانـسلاب ، مههبـش  امنا  و  لبالا ، رهظ  یف  عفترملا  لحملا  مانـسلا  برعلا ) مانـس  و   ) هراصنا بتارم  نم  هبترم  یلعا  یف 
و نامثع ) رما  نع  مکربخا  یناف  دعب  اما   ) .ادعب البق و  مهلاح  فلتخا  هنال  مهنع ، دعب  امیف  مالسلا  هیلع  هرجضت  یفانی  اذه ال  نا  یفخی 

مکعامـس يا  هناـیعک ) هعمـس  نوکی  یتح  ، ) ریبزلا هحلطک و  تاـصعلا  هیعدـی  اـمک  هلتق ، یف  یکارتـشا  مدـع  اوملعتل  هیلع ، يرج  اـم 
يا هباتعتـسا ) رثکا  نیرجاهملا  نم  الجر  تنکف   ) هلامعا اوباع  يا  هیلع ) اونعط  سانلا  نا   ) هیفاـخ رمـالا  نم  مکیلع  یفخت  ـال  هیورلاـک 

امهریـس نوها  ریبزلا  هحلط و  ناک  و   ) .هیلع بیعلا  و  هباتع ) لقا  و   ) هعورـشملا مهبیلاطم  مهیطعیف  سانلا  نع  یـضری  یتح  هئاـضرتسا ،
و  ) هیف نعطلا  هرثک  هیلع و  هنتفلا  هراثآ  یف  امهتعراسم  نع  هیانک  اذـه  و  عیرـسلا ، يا  فیجولا )  ) هیلع همقنلا  نامثع و  رما  یف  يا  هیف )

هتلف  ) نامثع یف  يا  هیف ) هشیاع  نم  ناک  و   ) فنع هدش و  لکب  ریـستلا  فینعلا  و  هریـسل ، لبالا  لجز  ءادـحلا  فینعلا ) امهئادـح  قفرا 
نامثع هبـشت  هللا ) هلتق  الثعن  اولتقا  : ) لوقت هشئاع  تناک  دـقف  هیور ، الب  هئجف و  لمع  وا  لوق  نم  ناسنالا  نم  ردـصی  اـم  هتلفلا  بضغ )
کلت ببــسب  هوـلتقف )  ) هعاـمج ناـمثعل  ییه ء  يا  موـق ) هـل  حـیتاف   ) .ضیرحت دـشا  هـیلع  ساـنلا  صرحت  تناـک  يدوـهیلا و  لـثعنب 
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و ناسنالا ، دـی  نمرمالا  جورخ  ربجلا  و  نیربجم ) و ال   ) هعیبلا یلع  دـحا  مههرکی  مل  نیهرکتـسم ) ریغ  سانلا  ینعیاب  و   ) تاـضیرحتلا
برـشت مل  نا  هل  لیق  اذا  و  اراـبجا ، یمـس  هوقلاـب  ناـسنا  قلح  یف  ءاـملا  بص  اذاـف  هرکی ، نم  فوخل  هنکل  هتاذـب ، هلمعی  نا  هارکـالا 

( هرجهلا راد  نا  اوملعا  و   ) .مهتدارا مهرایتخا و  لکب  نیریخم )  ) مهتعیب یف  نیعئاط ) لب   ) اهارکا یمـس  هبرـش ، هدیب و  ذـخاف  كانلتق ،
هباحصا مامالا و  اهلها ، لقتنا  ذا  اهلهاب ) تعلق  دق   ) اهیلا هباحصا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هرجه  تناک  یتلا  هنیدملا  يا 

مل هنع و  اولقتنا  اذا  هلهاـب ، ناـکملا  علق  لاـقی  اـهوقراف ، يا  اـهب ) اوعلق  و   ) قارعلا بوص  یلا  مهم - یقب  نم  راـصنالا - نورجاـهملا و 
مکیلعف يا  ریبزلا ، نبا  هحلط و  هشئاع و  هنتف  عفدـتل  ردـقلا ، نایلغ  لثم  يا  لجرملا ) شیج   ) تلغ يا  تشاج ) و   ) مهناطیتسال حلـصی 

و مامالا ، وه  و  هفالخلا ، بطق  يا  بطقلا ) یلع  هنتفلا  تماق  و   ) .تاصعلا دض  مالسالا  هرـصنل  هفوکلا  نم  جورخلا  یف  مهب  اودتقت  نا 
هـسفن ینعی  مکریما ) یلا   ) هفوکلا لها  اـی  اوعرـساف )  ) بناوجلا فارطـالا و  یلع  موقت  یتلا  هنتفلا  نم  یلوا ، هنتفلا  هذـه  لـثم  داـمخا 

( لج زع و  هللا  ءاش  نا   ) بارطـضالا یـضوفلا و  نودیری  ذا  نیملـسملا  ءادـعا  تاصعلا  ناف  مکودـع ) داهج   ) یلا اورداب ) و   ) هفیرـشلا
.كربتلل تلمعتسا  مث  طرشلل ، تناک  هملک 

يوسوم

حتفب مانـسلا : .ناوعالا  راصنالا : .ءاسورلا  فارـشالا و  یلع  انه  امک  قلطت  سارلا و  مدقم  صاصق  یلا  نیبجاحلا  نیب  ام  ههبجلا : هغللا :
.هدهاش اذا  هنیاعم  هنیاع  هیورلا و  بارضلاک ، رسکلاب  نایعلا : .مانسلاب  میظعلا  عیفرلا  هبـشی  ریعبلا و  رهظ  یف  هبدح  همنـسا  عمجلا  هلوا و 

: هبتعتسا .هنیدملا  یلا  یبنلا  عم  اورجاه  هکم و  اوکرت  نیذلا  هباحصلا  مه  نیرجاهملا : .حمرلاب  برـضلا  لصالا  یف  هوباع و  هیف : اونعط 
بناجلا و نیل  قفرلا  نم  قفرا : .عیرسلا  ریسلا  فیجولا : .لهسا  فخا و  رسیا و  نوها : .رومالا  یلع  فینعتلا  موللا و  باتعلا : .هیضرتسا 

نع رداصلا  رمالا  هوفهلا ، هتلفلا : .هدشب  هلماعملا  لوقلا ، ریسلا و  نم  دیدشلا  فینعلا : .هعامـس  دنع  عرـست  لبالل  ءانغ  ءادحلا : .فطللا 
.لوسرلا هنیدم  هرجهلا : راد  .نیربجم  ریغ  نیهرکتـسم  ریغ  هتهرک و  یـشلا ء : تهرکتـسا  .ایهت  هل و  ردق  هل : حیتا  .ربدت  نودب  صخش 

ءاع ردقلا و  لجرملا : .تبرطـضا  تشاج : .نطوتـسمب  سیل  يا  مضلاب  هعلق  لزنم  اذـه  مهل و  حلـصت  مل  مهتقراف و  رادـلا : مهب  تعلق 
ههبج هفوکلا  لها  یلا  نینموملاریما  یلع  هللا  دبع  نم  : ) حرـشلا .اوعرـسا  اورداب : .رومالا  هیلع  رودت  يذـلا  زکرملا  بطقلا : .هیف  خـبطی 

هیلع و سانلا  اوبلا  نیذلا  مه  هباحصلا  نا  فیک  ملظلا و  نم  هیلع  ناک  ام  نامثع و  لاح  فشکت  هلاسرلا  هذه  برعلا ) مانس  راصنالا و 
یلا هوعد  هنتفلا و  روهظب  ناذـیا  نایب و  اهماتخ  یف  هل و  هحـصن  هنم و  مامالا  فقومل  حاضیا  اضیا  اـهیف  و  هنم ، صـالخلا  یلع  مهوثح 

هبن و  الیل …  هدـبعب  يرـسا  يذـلا  ناحبـس  لاقف : هدابع  صلخا  اـهب  هللا  فصو  هبترم  فرـشا  هیدوبعلا  هللا و  دـبع  نم  هعم …  داـهجلا 
نا هل و  مهـصلخا  هیدوبع هللا و  سانلا  دشا  مهءایبنالاف  اذـکه  دوواد و  اندـبع  رکذا  و  بویا …  اندـبع  رکذا  و  لاق : امنیح  اهیلا  سانلا 

هفیلخلا وه  هنم و  فارتعا  وه  هتیدوبع هللا  رکذب  ءادتبالا  نا  .هادع  ام  لک  نم  مهررحت  نوکی  هل  مهتیدوبع  مهدبعت هللا و  رادقمب  قلخلا 
مث مظعی …  ناـسنالا و  ربکی  هب  عضاوت هللا  اـضیا  اذـه  یف  هدـیب و  رمـالا  حبـصا  رمـالا و  یلوت  نا  هللا و  دـبع  هنا  هطلـسلا  سار  یلع  و 

نوکی یتح  نامثع  رما  نع  مکربخا  یناف  دـعب  اما   ) .مهـالعا برعلا و  مظعا  مهفارـشا و  ناوعـالا و  هداـس  مهناـب  هفوکلا  لـها  فصو 
مامالا فشکی  اهزج  وا  هرابع و  غلباب  هباـتع ) لـقا  هباتعتـسا و  رثکا  نیرجاـهملا  نم  ـالجر  تنکف  هیلع  اونعط  ساـنلا  نا  هناـیعک  هعمس 

ههبـش و لک  لوزت  ثیحب  نیعلا  يار  اهنوری  مهناک  هلاوحال  هفـصو  حبـصی  یتح  هعقاو  فصی  هنا  هفوکلا …  لها  ماما  ناـمثع  هقیقح 
ام هلامعا و  هتافرـصتب و  هوباع  يا  هیلع  اونعط  سانلا  نا  هصخلم  حـضوا و  لب  حبـصلا  قلفک  مهیدـل  رمالا  حبـصی  هواشغ و  لک  عفترت 

رثکا نیرجاهملا  نم  الجر  تنکف  هلوق : هنم  لمجا  .عمتجملا و  هماع  يا  سانلا ) نا  : ) هلوق لمجا  ام  لامعالا و  حـیبق  نم  هسرامی  ناک 
نا نکمی  یتلا  رومالا  نم  رثکا  نیدلا  دومع  ماق  مهب  دقعلا و  لحلا و  مهل  نیذلا  نیرجاهملا  هلمج  نم  تنک  يا  هباتع  لقا  هباتعتـسا و 
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همقنلا بجوی  ام  هبویع و  رکذ  نم  للقا  لباقملا  یف  تنک  هعفنت و  هحلـصت و  یتلا  رومالا  هجو  هل  نیبا  بضغ هللا ، اهیف  سیل  هیـضرت و 
اهب سانلا  هباع  یتلا  بویعلا  اما  مهخیبوت …  اهباحـصا و  فینعت  اهتعاذا و  بویعلا و  رـشن  سیل  حالـصالا و  مامالا  مه  نا  ثیح  هیلع 

هماـیا یف  هیقیرفا  تحتتفا  .عیاطقلا 2 - مهعطقا  تایالولا و  مهـالو  ساـنلا و  باـقر  هیما  ینب  اـطوا  - 1 اـهمها : رکذا  هریثـک  روما  یهف 
یبا نب  مکحلا  داعا  .مهرد 4 - فلا  هیامعبرا  هاطعاف  هلص  دیسا  نب  دلاخ  نب  هللادبع  هنم  بلط  .ناورمل 3 - هبهوف  هلک  سمخلا  ذخاف 

قدصت .مهرد 5 - فلا  هئام  هاطعا  رمع و  رکبوبا و ال  هدری  مل  مث  هریـس  دـق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  نا  دـعب  صاـعلا 
ناورم اخا  مکحلا  نب  ثراحلا  نامثع  هعطقاف  نیملـسملا  یلع  زوزهمب  فرعی  هنیدـملاب  قوس  عضومب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.اهنع تعفدف  هلحنلاب  هرات  ثاریملاب و  هرات  اهیبا  هافو  دعب  اهتبلط  مالـسلااهیلع  همطاف  تناک  دـق  كدـف و  ناورم  عطقا  .مکحلا 6 - نب 
هللا ءافا  ام  عیمج  حرس  یبا  نب  هللادبع  یطعا  .هیما 8 - ینب  نع  الا  مهلک  نیملسملا  یـشاوم  نم  اهلک  هنیدملا  لوح  یعارملا  یمح  - 7

نایفسابا یطعا  .نیملـسملا 9 - نم  دـحا  هیف  هکرـشی  نا  ریغ  نم  هجنط  یلا  برغلا  سلبارط  نم  یه  برغملاب و  هیقیرفا  حـتف  نم  هیلع 
نم لاوماب  یـسوموبا  هاتا  .فـلا 10 - هئاـمب  مکحلا  نب  ناورمل  هیف  رما  يذـلا  موـیلا  سفن  یف  لاـملا  تیب  نم  فـلا  یتئاـم  برح  نب 
هبرض .هبرغ 12 - ضرا  یف  تام  ثیح  هذبرلا  یلا  هللا  لوسر  بحاص  رذ  یبال  هرییـست  .هیما 11 - ینب  یف  اهلک  اهمسقف  هلیلج  قارعلا 

تافلاخملا نم  تانیع  هذه  .نیملـسملا  نم  هعامج  لتقب  هیف  رمای  يذـلا  باتکلا  هتباتک  .هعالضا 13 - رسک  یتح  دوعـسم  نب  هللادبعل 
اربا مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و  دیدحلا : یبا  نبا  لوقی  امک  و  یباف …  اهنم  هبوتلا  اهنع و  هدر  نوحلـصملا  لواح  دق  اهبکترا و  یتلا 

هلتق و یلع  تالام  نامثع و ال  تلتق  ام  هللا  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  کـلذ  نم  همـالک  نم  ریثک  یف  کلذـب  حرـص  دـق  همد و  نم  ساـنلا 
نم ریبزلا  هحلط و  فقاوم  فینعلا ) امهئادـح  قـفرا  فـیجولا و  هیف  امهریـس  نوـها  ریبزلا  هحلط و  ناـک  و   ) .هیلع هللا  تاولـص  قدـص 

نامثع یلع  دشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصا  نم  نکی  مل  نیریس : نبا  قیرط  نم  يرذالبلا  يور  دقف  هروهـشم ، هفورعم  نامثع 
کلذ یف  هنود  ریبزلا  ناک  و  نامثع - یلع  هیلع - اضیرحت  سانلا  دـشا  نم  هحلط  ناک  هحرـش : یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  .هحلط و  نم 

يدـب ء ول  نامثع و  لتقی  نا  هرکا  ام  لاقف : بابلاب  هنع  یماحی  کنبا  نا  هل : اولاقف  مکنید  لدـب  دـقف  هولتقا  لوقی : ناک  ریبزلا  نا  اوور 
برـضی لثم  فینغلا  امهئادـح  قفرا  فیجولا و  یف  امهریـس  نوها  امهیف : ماـمالا  لوق  .ادـغ و  طارـصلا  یلع  هفیجل  ناـمثع  نا  ینباـب 

یف امهف  هیلع  هب  ناضرحی  ام  رسیا  قفرا و  فینعلا  ءادحلا  هرما و  یف  ناریسی  ام  اطبا  عیرسلا  ریسلا  نا  یتح  هیلع  نعطلا  یف  نیرمـشملل 
نیعئاط لب  نیربجم  نیهرکتسم و ال  ریغ  سانلا  ینعیاب  هولتقف و  موق  هل  حیتاف  بضغ  هتلف  هیف  هشئاع  نم  ناک  و   ) .هیلع نانوکی  ام  دشا 

همامالا و یف  يرونیدـلا  يور  دـقف  نامثع  یلع  برحلا  نشت  تحارف  نغـضلا  نم  ءاسنلا  ذـخای  ام  هشئاـع  نینموملا  ما  ذـخا  نیریخم )
انایب امهف و  القع و  كاطعا  دـق  هللا  نا  سابع : نبال  لوقت  تناک  هیف و  سانلا  عمطا  نامثع و  یلع  نم  لوا  تناک  هشئاـع  نا  هسایـسلا :
تناک اهلزنم و  یف  هتبـصنف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بایث  نم  ابوث  تجرخا  یتلا  یه  هیغاطلا و  اذه  نع  سانلا  درت  نا  كایاف 

يدوهی لجر  مسا  الثعن - نامثع  یمـس  نم  لوا  اولاق : .هتنـس و  یلبا  دـق  نامثع  لبی و  مل  هللا  لوسر  بوث  اذـه  اهیلع  نیلخادـلل  لوقت 
دق نینموملا و  ما  ریبزلا و  هحلط و  اهدوقی  هیمالعالا  برحلا  تناکف  الثعن …  هللا  لـتق  ـالثعن  اولتقا  لوقت : تناـک  هشئاـع و  هیندـملاب -

عمتجملا تاقبط  رئاس  يواکشلا  تمع  سانلا و  عیمج  یلا  ءابنالا  تلصو  یتح  هبیاعم  رکذ  نامثع و  حئاضف  رـشن  یلع  هردق  مهل  ناک 
دعب هتایح و  یلع  اوضق  هیلع و  اوزهجا  نا  الا  هنم  ناک  امف  کلذ  یف  اوحلفی  ملف  هفک  هعدرل و  نوصلخملا  اهدنع  یعادـتف  یمالـسالا 

ریهامجلا تفحز  دـقل  .هلدـع  همکح و  یلا  نحت  هیلا و  راظنالا  هجوتت  یتلا  دـیحولا  لجرلا  وهف  مامالا  وحن  سانلا  لبقا  نامثع  لتق  نا 
تحت نکل  نتفلا و  نم  هثداحلا  هذه  لمحت  ام  هحاسلا و  یلع  يرجتس  تاروطت  نم  ملعی  امل  اهعفدی  ناکف  هعیابت  نا  هنم  بلطت  هوحن 

یلع ریهامجلا  تمجه  ناک  اذـکه  لماکلا و  ماتلا  رایتخالاب  الملا و  ماـما  دـسجملا  یف  نوکت  نا  یلع  اـهلبق  حاـحلالا  بلطلا و  هدـش 
ارفن نا  یتح  رضح  نم  رئاس  اذکه  ریبزلا و  هعیاب  مث  ءالش  اهنال  سانلا  اهنم  مءاشت  دق  هعیابت و  دی  لوا  تناک  هحلط و  هعیاب  دق  هتعیب و 
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هعیب تناـک  دـقف  مهناـش  مهکرت و  لـب  هوقلاـب  اـهیلع  مهلمحی  مل  هتعیب و  یلع  مهربجی  مل  هریغ  رمع و  نب  هللادـبعک  هعیبلا  نع  اوفقوت 
سیلف عیمجلل  همزلم  تناک  هروصلا  هذـهب  هعیبلا  تعقو  اذا  هربجی و  وا  ادـحا  هرکتـسی  مل  عافدـنا و  نع  هیف و  مهنم  هبغر  نع  هل  سانلا 
هاردا هل  قحی  يذـلا  یعرـشلا  هفیفلخلا  مامالا  حبـصا  اذـهب  راتخی و  نا  دـیعبلا  بئاغلل  سیل  ثکنی و  عجری و  نا  عیاب  يذـلا  رـضاحلل 

مهباتتسا مامالا  هریس  تناک  اذکه  هللا و  یلا  هدر  هلاتق و  بجی  هیعرشلا  هطلـسلا  یلع  جرخی  هیلع  جرخی  نم  لک  نوکی  دالبلا و  مکح 
تماق لجرملا و  شیج  تشاج  اهب و  اوعلق  اهلهاب و  تعلق  دق  هرجهلا  راد  نا  اوملعا  و   … ) مهیلع برحلا  نلعاف  اوعجری  وا  اوبوتی  ملف 

هعم جورخلا  یلع  مهثحی  باتکلا  همتاخ  هذه  لج ) زع و  هللا  ءاش  نا  مکودع  داهج  اورداب  مکریما و  یلا  اوعرـساف  بطقلا  یلع  هنتفلا 
لک تکرحت  تبرطـضا و  دق  هنیدـملا  نا  نیب  داهجلل و  اهوکرت  هعم و  اهنم  اوجرخ  يذـلا  هنیدـملا  لها  رکذـی  نیثکانلا  برل  هئاقل  و 

تعقو دق  هنتفلا  نا  مهربخا  مث  .لصح  ثدح و  امم  هجعزنم  بضغ  هعرـسب و  كرحتت  ردـقلا و  یلغی  امک  یلغت  اهنا  ابـضغ هللا  اهاوق 
مالـسالا و بطق  هنال  فیرـشلا  هصخـش  دیری  اهروحم - وه  رومالا و  هیلع  رودت  يذـلا  ساسالا  زکرملا  طقلا - یلع  یـضقت  نا  دـیرت 

اریخا رامدلا و  كالهلا و  ناکف  کلذـک  رمالا  ناک  اذا  تراد و  تکرحت و  دـق  هنتفلا  نا  دـیری  امبر  و  ردـصت …  هنم  رومالا و  هدـیب 
 … همالا لمش  قزمی  هدحولا و  يرع  ککفی  نا  دیری  يذلا  مهودع  داهج  یف  هتباجتسا  یلا  اوعرسی  ناب  مهرما 

یناغماد

ریما ّیلع  هّللا  دـبع  نم   » تراـبع اـب  هک  هماـن  نیا  رد   ] هرـصب هب  هنیدـم  زا  تکرح  ماـگنه  هفوـک  مدرم  هـب  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
ناراـی و نیرت  هدـیزگ  هفوک ، مدرم  هب  ناـنمؤم  ریما  یلع  ادـخ ، هدـنب  زا  « ) برعلا مانـس  راـصنالا و  ههبج  هفوکلا ، لـها  یلا  نینمؤـملا 

ضارتعا نآ و  فیاطل  تاحالطصا و  تاغل و  زا  یخرب  هرابرد  حیضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  دوش ، یم  عورـش  برع ) ناگتـسجرب 
[: تسا هدروآ  ار  ریز  یخیرات  ثحب  تسا ، هتسناد  هرجهلا  راد  ار  هفوک  هک  يدنوار ، بطق  هب 

: هفوک مدرم  هب  وا  ياهمایپ  ناگداتسرف و  هرصب و  هب  تکرح  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع رابخا 

رد مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  یـشرق ، راسی  نب  نامحرلا  دـبع  دوخ ، يومع  لوق  زا  قاحـسا  نب  دـمحم 
تشاد و لیـسگ  هفوک  هب  ار  قیدص  رکب  یبا  نب  دمحم  بلاط و  یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  دمآ ، دورف  هذبر  رد  هرـصب  هب  تکرح  لاح 

.تشون ار  همان  نیا  نانآ  يارب 

، امـش ریظن  نید ، يارب  یناراـی  امـش و  نوچ  یناردارب  نتـشاد  نم  يارب  تسا : هدوزفا  هماـن  نیمه  رد  مه  ار  ریز  تراـبع  قاحـسا  نبا 
، تسا رتهب  امش  يارب  نآ  هک  دینک  داهج  دوخ  ياهناج  لاوما و  اب  دینک و  تکرح  راب  نیگنس  راب و  کبس  ادخ  هار  رد  تسا - هدنسب 

یلع نوچ  تفگ : یم  هک  مدینـش  هدانج  نب  هللا  دبع  زا  دوخ ، هک  درک  لقن  نم  يارب  بعقـص  دیوگ : یم  فنخم  وبا  .دیـشاب  اناد  رگا 
لیسگ دوب ، هفوک  ریما  ماگنه  نآ  رد  هک  يرعشا  یسوموبا  شیپ  ار  صاقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاه  دمآ ، دورف  هذبر  رد  مالـسلا ) هیلع  )

دبع هب  نانمؤم ، ریما  یلع ، ادخ  هدنب  زا  دومرف : موقرم  نینچ  یسوم  وبا  يارب  وا  هارمه  دنک و  جیـسب  تکرح  يارب  ار  مدرم  هک  تشاد 
گنهآ ات  ینک  هناور  نم  دزن  دنتسه  وت  شیپ  هک  ار  یناناملسم  ات  متشاد  لیسگ  وت  شیپ  ار  هبتع  نب  مشاه  نم  سپس ، .سیق و  نب  هللا 

شیپ مشاه  نوچ  کنیا  .دنا  هدروآ  دیدپ  ار  گرزب  راک  نیا  مالسا  رد  و  دنا ، هتشک  ارم  نایعیش  هتـسسگ و  ارم  تعیب  هک  دننک  یموق 
نم نارای  زا  هکنیا  رگم  ما ، هدرکن  رقتسم  تموکح  هب  یتسه  نآ  رد  هک  يرهش  نآ  رب  ار  وت  نم  هک  نک  هناور  وا  اب  ار  مدرم  دیسر  وت 

.مالسلا .یشاب و  راک  نیا  رب  قح و  رب 
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دنتساوخ مدرم  زا  دندیـسر ، هفوک  هب  رکبوبا  نب  دمحم  رفعج و  نب  دمحم  نوچ  هک  تسا ، هدمآ  نینچ  قاحـسا  نب  دمحم  تیاور  رد 
هک نک  ییامنهار  ار  ام  شیوخ  يأر  اب  دنتفگ : دنتفر و  یـسوموبا  شیپ  هنابـش  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  .دننک  تکرح  دنوش و  جیـسب 
رد هک  تسا  نیا  ترخآ  هار  تفگ : یسوم  وبا  .مینک  هچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  نتـسویپ  درم و  ود  نیا  هارمه  ندش  نوریب  دروم  رد 

نوچ .درک  عنم  ناشیا  اب  تکرح  زا  ار  هفوک  مدرم  هنوگ  نیدـب  و  دـیورب ، ود  نآ  اب  هک  تسا  نیا  ایند  هار  دینیـشنب و  دوخ  ياه  هناـخ 
نم و یلع و  ندرگرب  نامثع  تعیب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  دندرک و  یتشرد  یسوم  وبا  هب  تبـسن  دیـسر  دمحم  ود  هب  ربخ  نیا 
زا ود  نآ  .درک  میهاوخن  گنج  ناـمثع  ناگدنـشک  زا  ریغ  سکچیه  اـب  میهد ، ماـجنا  یگنج  میهاوخب  رگا  تسا و  یقاـب  زونه  اـمش 

.دنداد شرازگ  وا  هب  ار  ربخ  دنتسویپ و  یلع  هب  دنتفر و  نوریب  یسوم  وبا  شیپ 

دناوخ ارف  ار  يرعـشا  کلام  نب  بئاس  یـسوم ، وبا  دمآ ، هفوک  هب  هبتع  نب  مشاه  نوچ  دیوگ : یم  هک  تسا  نینچ  فنخم  وبا  تیاور 
ار همان  نآ  تفریذپن و  یـسوم  وبا  یلو  نک ، يوریپ  تسا  هدش  هتـشون  وت  يارب  هچنآ  زا  تفگ : یـسوم  وبا  هب  وا  .درک  ینزیار  وا  اب  و 

.داد میب  درک و  دیدهت  ار  وا  لیسگ و  مشاه  شیپ  ار  یسک  تشادب و  هدیشوپ 

يارب تشون : ار  ریز  همان  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب  وا  متخاس و  شهاگآ  یـسوم  وبا  هشیدنا  زا  متفر و  مشاه  شیپ  دیوگ : یم  بئاس 
هک یتسود  زا  رود  تخس  رس  درم  نیا  يارب  ار  تا  همان  نم  نانمؤم  ریما  يا  سپـس  .هبتع و  نب  مشاه  زا  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ ، هدنب 
هک هفیلخ ، نب  ّلحم  هارمه  ار  همان  نیا  نم  .داد  میب  نتـشک  زا  درک و  دیدهت  نادنز  هب  ارم  .مدروآ  تسا ، راکـشآ  وا  زا  یلغد  هنیک و 
وا زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسا ، هاـگآ  تساـم  شیپ  هچنآ  زا  وا  .مداتـسرف  وت  يارب  تسوـت ، نایعیـش  ناراـی و  زا  یط و  هلیبـق  دارفا  زا 

.مالسلا .سیونب و  نم  يارب  ار  شیوخ  رظن  سرپب و 

ساپـس تفگ : سپـس  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  تسخن  دروآ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  ار  مشاه  همان  ّلحم  نوچ  دـیوگ :
ادـخ هب  هک  دـنراد ، یم  شوخاـن  یهورگ  ار  راـک  نیا  داـهن و  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  نآ  دـناسر و  نآ  لـها  هب  ار  قـح  هک  يدـنوادخ 

دندرک گنج  هزرابم و  وا  اب  هک  نانچ  نآ  دنتشاد ، یم  شوخان  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  مه ، ار  دمحم  يربمایپ  دنگوس 
ادـخ هب  نینمؤملا  ریما  يا  .دومرف  ررقم  ناشیا  هب  ار  یگدـنامرد  یتخبدـب و  دـنادرگرب و  ناشدوخ  يولگ  هب  ار  نانآ  رکم  دـنوادخ  و 

وا نادناخ  دارفا  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تمرح  ظفح  روظنم  هب  نیا  درک و  میهاوخ  گنج  اج  همه  رد  ناشیا  اب  وت ، هارمه  هک  دنگوس 
.دندش ناشیا  نمشد  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  مدرم  هک  دوب ، دهاوخ 

مدرم هرابرد  دناوخ و  ار  مشاه  همان  هاگنآ  دناشن و  دوخ  يولهپ  ار  وا  دومرف و  هدیدنسپ  نخس  مدقم و  ریخ  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
رگا هک  متسین  نمیا  مرادن و  دامتعا  وا  هب  نینمؤملا ، ریما  يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  هک  دیسرپ ، وا  زا  يرعـشا  یـسوم  وبا  و 

ریخ نیما و  مه  نم  رظن  رد  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دنکن  مایق  وت  فالخ  رب  دنهد ، شیرای  هک  دـنک  ادـیپ  ینارای 
مرادـب و یقاب  هفوک  تموکح  رب  نانچمه  ار  وا  تساوخ  نم  زا  دـمآ و  نم  شیپ  رتشا  .مزاس  شرانک  رب  متفرگ  میمـصت  .تسین  هاوخ 

.متشادب رادیاپ  ار  وا  ببس  نیدب  دندونشخ و  وا  هب  هفوک  مدرم  تفگ :

یبا نب  دمحم  سابع و  نب  هللا  دبع  دوب ، یط  مدرم  زا  هک  هفیلخ ، نب  لحم  ندیسر  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگ : یم  فنخم  وبا 
نب هللا  دـبع  هب  نانمؤم ، ریما  یلع ، ادـخ  هدـنب  زا  تشون : وا  يارب  ار  ریز  هماـن  ود  نآ  هارمه  تشاد و  لیـسگ  یـسوم  وبا  شیپ  ار  رکب 

تفالخ هب  لوصو  زا  وت  يرود  هک  مدید  یم  متشادنپ و  یم  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  هیامورف ، تسپ  هداز  یهالوج  يا  سپـس ، و  سیق ،
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زاب ینک  جورخ  نم  رب  در و  ارم  نامرف  هکنیا  زا  ارت  تسا ، هدادن  رارق  نآ  رد  يا  هرهب  وت  يارب  هتـسنادن و  نآ  هتـسیاش  تدنوادخ  هک 
زا راذـگب و  دازآ  شمدرم  هفوک و  هب  طوـبرم  روـما  رد  ار  ود  نآ  .مداتـسرف  وـت  شیپ  ار  رکب  یبا  نبا  ساـبع و  نبا  کـنیا  .دراد  یم 

گنج وت  اب  هک  ما  هداد  نامرف  ود  نآ  هب  هنرگ  ینک و  نینچ  دیاب  .ریگب  هرانک  يا  هدش  هدنار  شنزرـس و  هک  یلاح  رد  ام  يرازگراک 
دنهاوخ هراپ  هراپ  ارت  دـنوش ، زوریپ  وت  رب  ود  نآ  رگا  دـناسر و  یمن  ناماس  هب  ار  ناگـشیپ  تنایخ  يزاـس  هراـچ  دـنوادخ  هک  دـننک ،

.دیامن لمع  تیفاع  دیما  هب  دنک و  يرادافو  شیوخ  تعیب  نامیپ و  هب  دراد و  ساپ  ار  تمعن  هک  سک  نآ  رب  مالس  .درک و 

هک تسنادـن  دیـسرن و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  سابع و  نبا  راک  یگنوگچ  ربخ و  نوچ  و  دـیوگ : یم  فنخم  وبا 
نب دیز  رـسای و  نب  رامع  و  ع )  ) نسح شیوخ  رـسپ  هاگنآ  .دمآ  دورف  راقوذ  هب  درک و  تکرح  هذـبر  لزنم  زا  دـنا ، هدرک  هچ  ود  نآ 

هب نوچ  دـندرک و  تکرح  نانآ  .دومرف  لیـسگ  رهـش  نآ  هب  هفوک  مدرم  يارب  يا  همان  هارمه  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ناـحوص و 
مدرم يارب  دوب  نینچ  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همان  دـندش ، هفوک  دراو  نوچ  دـندرک و  لابقتـسا  ار  ناـشیا  مدرم  دندیـسر ، هیـسداق 

ای ما ، هدمآ  نوریب  هار  نیا  هب  هک  نم  سپـس ، .دنا و  هفوک  نکاس  هک  یناناملـسم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  دـندناوخ : هفوک 
یم دنگوس  ادخ  هب  دسر ، یم  وا  هب  ما  همان  نیا  هک  ار  سک  ره  کنیا  .تسا  هدش  متس  نم  رب  ای  مرگمتس  ای  ملاظ ، ای  متـسه و  مولظم 

.دراد و او  یهاوخ  شزوـپ  هب  ارم  مرگمتـس  ملاـظ و  رگا  دـهد و  میراـی  متـسه  موـلظم  رگا  .دـیآ  نم  شیپ  دـنک و  تکرح  هک  مهد 
.مالسلا

نسح و هارمه  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  لقن  نم  يارب  شردپ  لوق  زا  یلیل ، یبا  نب  نامحرلا  دبع  نب  یـسوم  دـیوگ : یم  فنخم  وبا 
ناشیا اب  مه  ام  .دنتخاس  لزنم  دـندمآ و  دورف  اجنآ  رامع  نسح و  میدیـسر ، هیـسداق  هب  نوچ  میدرک و  تکرح  راقوذ  زا  رـسای  رامع 

.میدمآ دورف 

یم مدینـش  درک و  ناشیا  لاوحا  هفوک و  مدرم  هراـبرد  وج  سرپ و  هب  عورـش  تخیوآ و  ندرگ  هب  ار  شیوخ  ریـشمش  لـیامح  راـمع 
اب هدروآ و  نوریب  شروگ  زا  ار  ناـمثع  دـسج  شاـک  يا  هک  مرادـن ، نیا  زا  رت  مهم  رتـگرزب و  یهودـنا  چـیه  دوخ  سفن  رد  تفگ :

.میدوب هدنازوس  شتآ 

هدمآ ام  مدرم  يا  تفگ : سپـس  تساخرب و  نسح  .دندمآ  مهارف  ناشیا  شیپ  مدرم  دندش ، هفوک  دراو  رامع  نسح و  نوچ  و  دیوگ :
تسا و ناناملسم  ناهیقف  رت  هیقف  هک  مینک  توعد  یسک  يوس  هب  میناوخ و  ارف  شربمایپ  ّتنس  شباتک و  دنوادخ و  هب  ار  امـش  ات  میا 

یـسک نیرترادافو  وا  .دـیهد  یم  يرترب  ار  نانآ  هک  یناـسک  همه  زا  رترب  و  دـیناد ، یم  رگداد  ار  ناـنآ  هک  یناـسک  همه  زا  رترگداد 
یمک و  تسا ، هتخاـسن  بوسنم  یناداـن  هب  ار  وا  ّتنـس  هتفرگن و  یبـیع  وا  رب  نآرق  هک  تسا  یـسک  .دـیا  هدرک  تعیب  وا  اـب  هک  تسا 

تبارق ود  اـب  شیوخ  لوسر  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  ارف  یـسک  يوس  هب  ار  امـش  .تسا  هدـناشنن  دوخ  ياـج  رب  ار  وا  هقباـس 
یتلیـضف ره  رد  مدرم  همه  زا  هک  یـسک  يوـس  هب  .کـیدزن  يدـنواشیوخ  تبارق  يرگید  نید و  تـبارق  یکی  تـسا ، هتخاـس  برقم 

- دندرک یم  يراد  دوخ  شنداد  يرای  زا  هک  مدرم - زا  وا  دوجو  هب  ار  دوخ  لوسر  دـنوادخ  هک  یـسک  يوس  هب  .تسا  هتفرگ  یـشیپ 
یلاح رد  درازگ ، زامن  ص )  ) ربمایپ اب  دـندوب و  رود  وا  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دـش ، کیدزن  ص )  ) ربمایپ هب  وا  .تسا  هتخاـس  زاـین  یب 

وا .دـندنام  یم  شوماخ  دـنتخیرگ و  یم  مدرم  هک  یلاح  رد  درک ، هزرابم  گنج و  يرادـیاپ و  وا  هارمه  دـندوب و  كرـشم  مدرم  هک 
چیه هدماین و  وا  ياهراک  ّدر  رب  یتیاور  چیه  هک  یـسک  .دـندرک  یم  شبیذـکت  نارگید  هک  یلاح  رد  درک ، قیدـصت  ار  ص )  ) ربمایپ
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دناوخ و یم  ارف  قح  هب  ار  امـش  دـبلط و  یم  يرای  امـش  زا  وا  کنیا  .تسین  وا  نتفرگ  یـشیپ  هقباس و  هیاپمه  ینتفرگ  یـشیپ  هقباس و 
ار وا  تعیب  هک  یهورگ  اب  گنج  يارب  .دینک  يراکمه  وا  اب  دـیهد و  يرای  ار  وا  هک  دـینک  تکرح  شیوس  هب  هک  دـهد  یم  ناتنامرف 

کنیا .دـنا  هدرب  جارات  هب  ار  وا  لاملا  تیب  دـنا و  هدرک  هراپ  هراپ  ار  شنارازگراـک  دـنا و  هتـشک  ار  وا  حـلاص  ناراـی  و  دـنا ، هتـسسگ 
دنروآ یم  مهارف  ناحلاص  هک  ار  ییاهراک  دینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دینک ، وا  رضحم  گنهآ  دانک ، تمحر  ناتیادخ 

.دیروآ مهارف 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نسح  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  لقن  نم  يارب  یجان  میذح  نب  میمت  زا  دیزی ، نب  رباج  دیوگ : یم  فنخم  وبا 
نوچ دوب و  ناشهارمه  مه  یلع  همان  .دنهد  تکرح  مالسلا ) هیلع   ) یلع شیپ  ندرب  يارب  ار  مدرم  ات  دندمآ  ام  شیپ  رسای  نب  رامع  و 
لاس نس و  یمک  زا  نم  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  دوب  لاس  نس و  مک  یناوج  هک  نسح  دـندش ، غراف  همان  نآ  ندـناوخ  زا 

ناربمایپ رتخد  رسپ  نخـس  ایادخ  راب  دنتفگ : یم  دنتخود و  وا  هب  مشچ  وس  ره  زا  مدرم  .مدوب  كانمیب  وا  يارب  راک  نآ  يراوشد  وا و 
نینچ دوـب و  دـنمدرد  تشاد  هک  يراـمیب  ببـس  هب  داد و  هیکت  نآ  رب  داـهن و  ینوتـس  هب  ار  دوـخ  تسد  ع )  ) نسح .رادـب  راوتـسا  ار 

هک سک  نآ  امش  زا  تسا  ناسکی   » هبترم دنلب  گرزب و  هریچ و  ياتکی  دنوادخ  ار ، هدننکـش  مه  رد  دنمورین  دنوادخ  ساپـس  تفگ :
هدننک راکشآ  زور  رد  هکنآ  دراد و  یم  هدیشوپ  نتـشیوخ  بش  یکیرات  رد  هکنآ  دزاس و  راکـشآ  ار  نآ  ای  درادب  هدیـشوپ  ار  نخس 

یم یتخس  شیاسآ و  زا  میراد ، یم  شوخان  شوخ و  هچنآ  رب  تسا و  رهاظ  هک  اهتمعن  هدیدنـسپ و  نومزآ  نیا  رب  ار  وا  تسا » دوخ 
هک تسوا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  تسین و  يزابنا  ار  وا  هک  تسین  هناـگی  يادـخ  زج  يراـگدرورپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  .میاـتس و 
وا هدرک و  لزان  وا  رب  ار  دوخ  یحو  و  تسا ، هدومرف  هژیو  شیوخ  تلاسر  هب  ار  وا  تسا و  هدرازگ  ّتنم  ام  رب  وا  يربمایپ  اب  دـنوادخ 

ناطیـش زا  دـش و  یم  تدابع  اهتب  هک  يراگزور  هب  تسا ، هتـشاد  لیـسگ  نایرپ  نایمدآ و  يوس  هب  هدـیزگرب و  دوخ  قلخ  همه  رب  ار 
نیرترب ار  وا  شیادـخ  داب و  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  .دـش و  یم  راـکنا  ناـمحر  يادـخ  دـیدرگ و  یم  يرادربناـمرف 

انامه .میوگ  یمن  امش  يارب  دیسانش  یم  هچنآ  زج  يزیچ  نم  انامه  سپس  .دانک و  تیانع  دراد ، یم  ینازرا  ناناملسم  هب  هک  شاداپ ،
هدومرف و لیسگ  امش  شیپ  ارم  دشخب ، تزع  ار  شترـصن  درادب و  ناماس  هب  ار  شراک  دنوادخ  هک  بلاط ، یبا  نب  یلع  نانمؤم ، ریما 
رد رـضاح  لاح  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دناوخ و  یم  ارف  ادخ  هار  رد  داهج  ادـخ و  باتک  هب  لمع  تسار و  تسرد و  هار  هب  ار  امش 
نآ رد  دیراد ، یم  شوخ  هک  يزیچ  دنوادخ  تساوخ  هب  ترخآ  هدـنیآ و  رد  یلو  دـشاب ، دـیراد  یم  شوخان  هک  يزیچ  توعد  نیا 

یگلاس هد  رد  تسا و  هدرازگ  زامن  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  ییاـهنت  هب  یتدـم  یلع  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  امـش  .دوب و  دـهاوخ  هتفهن 
هار رد  وا  داهج  ششوک و  .تسا  هدرک  تکرش  وا  ياهگنج  همه  رد  ص )  ) ربمایپ هارمه  یهگناو  تسا ، هدرک  قیدصت  ار  وا  شیوخ 

ربمایپ تسا و  هدیسر  امش  هب  شربخ  هک  تسا  نانچ  مالـسا ، رد  شا  هدیدنـسپ  راثآ  و  ص )  ) ربمایپ زا  يرادربنامرف  دنوادخ و  ياضر 
زا سپ  ار  ص )  ) ربماـیپ ياهمـشچ  یلع  هک  تسا  هتـشاد  همادا  یماـگنه  اـت  يدونـشخ  نیا  تسا و  هدوب  دونـشخ  وا  زا  هراومه  (ص )

رـسپ لـضف ، داد و  لـسغ  ار  وا  دـندوب  شناراـی  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  ییاـهنت و  هب  تسب و  شیوخ  تسد  هب  ترـضح  نآ  تلحر 
دروم رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ .درک و  روگ  دراو  ار  ص )  ) ربمایپ رهطم  دـسج  یلع  دروآ و  یم  بآ  شیارب  شیومع ،

نیا همه  .تشاذگاو و  شا  هدهع  رب  مه  ار  يرگید  ياهراک  دومرف و  تیـصو  دوب  هداد  هک  ییاه  هدـعو  ندروآرب  نوید و  تخادرپ 
ارف دوخ  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  یلع  زگره  همه  نیا  اـب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  دـنوادخ  ياـهتنم  زا  روما 

تعیب وا  اب  تبغر  لیم و  لامک  رد  دنروآ و  یم  هلمح  روخـشبآ  هب  هنـشت  نارتش  هک  دـندرب  موجه  نانچ  وا  رب  مدرم  هکنآ  ات  دـناوخن 
ار وا  تعیب  وا ، رب  متس  کشر و  ببس  هب  طقف  دشاب ، هدروآ  یتعدب  هداد و  ماجنا  یفالخ  راک  وا  هکنآ  نودب  یهورگ  سپـس  .دندرک 
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يرادیاپ شـشوک و  دیاب  تسا و  مزال  وا  زا  يرادربنامرف  دنوادخ و  ياوقت  هب  تبظاوم  ار  امـش  ادـخ ، ناگدـنب  يا  کنیا  .دنتـسسگ 
امش ام و  دنوادخ  .درک  هجوت  دناوخ  یم  ارف  نآ  هب  ار  امش  نینمؤملا  ریما  هک  هچنآ  هب  دیاب  تساوخ و  يرای  لاعتم  دنوادخ  زا  درک و 

دیامرف و ماهلا  امـش  ام و  هب  ار  دوخ  ياوقت  دانک و  ظفح  دیامرف ، یم  ظفح  ار  دوخ  نارادربنامرف  ناتـسود و  هک  یتمـصع  نامه  اب  ار 
سپس نسح  ماما  .مهاوخ  یم  شزرمآ  امش  مدوخ و  يارب  گرزب  دنوادخ  زا  دهد و  يرای  شیوخ  نانمشد  اب  گنج  رد  ار  امش  ام و 

.درک هیهت  یلزنم  نینمؤملا  ریما  شردپ  يارب  تفر و  هبحر  هیحان  هب 

نانخـس زا  رادقم  نآ  تفگ : دیوگب  نخـس  يدرک  لقن  وت  هک  رادقم  نیا  تسناوت  ناوج  نآ  هنوگچ  متفگ : میمت  هب  دیوگ : یم  رباج 
.مدرک ظفح  مدینش ، هچنآ  زا  یشخب  نم  مدرک و  لقن  هک  تسا  يرادقم  نیا  زا  رتشیب  ما  هدرک  شومارف  هک  وا 

راقوذ رد  یلع  هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  دـعب ، اما  تشون : هصفح  يارب  هشیاع  دـمآ ، دورف  راـق  وذ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  دـیوگ :
نوچمه کنیا  و  هدرک ، گنرد  كانمیب  ناسرت و  اجنامه  تسا ، هدیسر  وا  هب  ام  رامـش  گرب و  زاس و  ربخ  نوچ  تسا و  هدمآ  دورف 

رتخد هصفح ، .دوش  یم  هتشک  دور ، سپ  یماگ  رگا  دوش و  یم  عطق  شیاهاپ  دهن ، شیپ  یماگ  رگا  هک  تسا  دولآ  نوخ  خرس  بسا 
هزات ربخ  دـنیوگب : نینچ  دوخ  هنارت  رد  داد  روتـسد  نانآ  هب  دـننزب و  هریاد  دـنناوخب و  هنارت  اـت  دـناوخ  ارف  ار  شیوخ  ناـکزینک  رمع ،

دوش و یم  عطق  شیاهاپ  دهن ، شیپ  یماگ  رگا  تسا ، دولآ  نوخ  خرس  بسا  نوچمه  رفـس  رد  یلع  هک  تسا  نیا  هزات  ربخ  تسیچ ،
هب دش  دمآ و  هب  عورش  هکم ) حتف  رد  شیرق  هدش  دازآ  یگنج  ناریسا   ) ءاقلط نارتخد  نانز و  .دوش  یم  هتـشک  دور ، سپ  یماگ  رگا 

.دندرک هنارت  نیا  ندینش  يارب  اجنآ  رد  عامتجا  هصفح و  هناخ 

یهورگ هارمه  تخادنا و  دنب  ور  دیشوپ و  ار  شیوخ  دنلب  ياه  هماج  دیسر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع رتخد  موثلک  ما  یهاگآ  هب  ربخ  نیا 
انا هللا دش و  راسمرش  دید  ار  وا  هصفح  هک  نیمه  .دوشگ  هرهچ  زا  ار  دنب  ور  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دش و  دراو  نانآ  رب  سانـشان  نانز ، زا 

هیلع  ) یلع اـب  هداد و  تشپ  هب  تشپ  زورما  هشیاـع - هصفح و  رفن - ود  امـش  رگا  تفگ : موثلک  ما  .دروآ  ناـبز  رب  نوـعجار  هیلا  اـنا  و 
دیاب هک  ار  هچنآ  امش  هرابرد  دنوادخ  دیدرک و  نینچ  ص -)  ) ربمایپ شردارب - هب  تبـسن  نیا  زا  شیپ  انامه  دینک ، یم  زیتس  مالـسلا )

شزرمآ بلط  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  دـندیرد و  ار  همان  داد  روتـسد  تسا و  یفاک  دانک ، تمحر  تیادـخ  تفگ : هصفح  .دومرف  لزان 
.دنا هدرک  تیاور  يرصب  نسح  لوق  زا  رانید  نب  نسح  مکح و  لوق  زا  دیزی  نب  ریرج  ار  عوضوم  نیا  دیوگ : یم  فنخم  وبا  .درک 

گنج رد  ار  نادرم  تسا : هدورس  ار  راعشا  نیا  هراب  نیا  رد  مه  فینح  نب  لهس  دیوگ : دنا ، هدروآ  ار  نآ  ریظن  مه  ینیادم  يدقاو و 
درک لقن  ام  يارب  حلاص  وبا  لوق  زا  یبلک  دیوگ : ...راک  هچ  هزیتس  مانـشد و  هب  ار  نانز  یلو  میراد ، یم  روذعم  نادرم  اب  دوخ  زیتس  و 

هب هرـصب  رد  ریبز  دـندوب ، وا  اب  شنایرکـشل  زا  كدـنا  یهورگ  درک و  لزنم  راقوذ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  تسا : هتفگ  یم  هک 
یمد هدـیپس  اـی  مـنز  نوخیبـش  وا  رب  مورب و  یلع  هاـگرارق  هـب  ناـنآ  هارمه  هـک  تـسین  مـهارف  راوـس  رازه  اـیآ  تـفگ : تـفر و  ربـنم 

: تفگ دمآ و  دورف  ربنم  زا  هتـشگرس  .دادن  وا  هب  یخـساپ  سکچیه  .دسرب  وا  يارب  يدادما  ياهورین  هکنآ  زا  شیپ  منک ، شریگلفاغ 
تیادخ هللا  دـبع  ابا  يا  تفگ : وا  هب  ریبز  ناگتـسباو  زا  یکی  میتفگ ، یم  نخـس  نآ  زا  هک  تسا  يا  هنتف  نامه  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب 

ادـخ هب  يرآ  وت ، رب  ياو  يا  تفگ : ریبز  ینک  یم  گنج  تکرـش و  نآ  رد  نیا  دوجو  اب  یناد و  یم  هنتف  ار  راک  نیا  داـنک ، تمحر 
تخیرگ بش  نامه  دروآ و  نابز  رب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هتسباو  نآ  .میتسین  ابیکـش  نآ  رد  یلو  مینک  یم  ادیپ  شنیب  هک  دنگوس 

.ریگورف ار  وا  دوخ  وت  اراگدرورپ  تشاد : هضرع  یلع  .داد  ربخ  وا  هب  ار  عوضوم  تفر و  مالسلا ) هیلع   ) یلع يوس  و 
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يانث دمح و  تسخن  تساخرب ، رسای  نب  رامع  دش ، غراف  دوخ  هبطخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  نوچ  و  دیوگ : یم  فنخم  وبا 
يارب دهاوخ  یم  امش  زا  وا  يومع  رسپ  ناتربمایپ و  ردارب  مدرم  يا  تفگ : نینچ  سپـس  دروآ و  نابز  رب  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  ادخ و 
دروـم رد  تسخن  .تسا  هداد  رارق  شیاـمزآ  هتوـب  رد  زیچ  ود  دروـم  رد  ار  امـش  دـنوادخ  کـنیا  و  دـینک ، تکرح  ادـخ  نید  يراـی 

نآ تمرح  تیاعر  رت و  بجاو  امـش  نید  قح  هک  تسا  یهیدـب  و  هشیاع - ناـتردام - قح  تیاـعر  رگید  امـش و  نید  قح  تمرح و 
یـشناد هقف و  تسین  مزال  هک  یهیقف  دوش ، هتخومآ  وا  هب  یبدا  تسین  مزال  هک  یماما  اب  تمزالم  داب  امـش  رب  مدرم  يا  .تسا  رتگرزب 

ار سکچیه  هک  تسا  يا  هقباس  نانچ  ياراد  مالسا  رد  هک  یسک  درادن ، یگدنامرد  گنج  رد  هک  يدنمورین  دوش ، هداد  میلعت  وا  هب 
.دزاس یم  نشور  امش  يارب  ار  امش  راک  دنوادخ  تساوخ  هب  دیور  شروضح  هب  امش  رگا  و  تسین ، مهارف 

هب ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تفگ : نینچ  تفر و  ربنم  هب  تساخرب و  دینش ، ار  رامع  نسح و  نانخـس  یـسوم  وبا  نوچ  و  دیوگ :
رارق رگیدکی  رادتسود  ناردارب  ار  ام  زیتس  ینمـشد و  زا  سپ  و  دومرف ، عمج  ار  ام  یگدنکارپ  زا  سپ  تشاد و  یمارگ  دمحم  دوجو 

ناتدوخ نایم  ار  دوخ  لاوما  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  و  دومرف ، مارح  ار  نآ  رد  فرـصت  مرتحم و  ار  ام  لاوما  اهنوخ و  و  داد ،
کنیا .تسا » نآ  رد  هنادواج  تسا و  منهج  شیازـس  دشکب ، دمع  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  و  : » تسا هدومرف  زین  و  .دـیروخم » قحان  هب 

مدرم يا  سپس  .دینک و  يراد  دوخ  شیوخ  ناردارب  اب  گنج  زا  دیهن و  نیمز  رب  شیوخ  حالـس  و  دیـسرتب ، ادخ  زا  ادخ  ناگدنب  يا 
نارگن ره  هک  دش  دیهاوخ  برع  ناگتسجرب  زا  هتسجرب  یهورگ  دینک ، تعاطا  نم  زا  سپس  دیرب و  نامرف  ادخ  زا  تسخن  رگا  هفوک 
دهاوخ یم  امـش  زا  یلع  انامه  درک ، دـهاوخ  تینما  ساـسحا  امـش  ناـیم  یکاـنمیب  ره  دروآ و  دـهاوخ  هاـنپ  امـش  هب  يا  هدـنامرد  و 

گنج و دنتـسه  ناشیا  هارمه  هک  یناناملـسم  دـنیادخ و  لوسر  يراوح  ود  هک  ریبز  هحلط و  هشیاع و  ناـتردام  اـب  اـت  دـینک  تکرح 
یمرب هرهچ  زا  باقن  دنک  یم  تشپ  نوچ  تسا و  زیگنا  ههبـش  دروآ  یم  يور  نوچ  هک  مرت ، هاگآ  اه  هنتف  نیا  هب  نم  .دـینک و  داهج 

رد نیمز  هنارک  رد  هدیـسوپ  سالپ  نوچ  ناگتـشک  دننک و  گنج  دـنرب و  هلمح  رگیدـکی  هب  امـش  رکـشل  ود  هک  مراد  میب  نم  .دراد 
ارف ار  امـش  شکرـس  هدیـشوپ و  يا  هنتف  انامه  .رکنم  زا  یهن  هن  دـننک و  فورعم  هب  رما  هن  هک  دـننامب  یقاـب  مدرم  زا  یهورگ  دـنتفا و 

نونکا مه  ییوگ  .دزاس  یم  هتـشگرس  ار  دنمدرخ  هک  نانچ  نآ  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  اجک  زا  تسناد  ناوت  یمن  هک  تسا  هدیـسر 
هتفخ تروص  هب  هدیـشک و  زارد  نآ  رد  وت  رگا  : » دومرف یم  نم  هب  داد و  یم  رکذـت  ار  اـه  هنتف  هک  مونـش  یم  ار  ص )  ) ربماـیپ نخس 

زا رتهب  یشاب  هداتسیا  رگا  یشاب و  هداتسیا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یشاب  هتسشن  نآ  رد  رگا  یشاب و  هتـسشن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یـشاب 
ياه هز  دـیروآرد و  نآ  زا  ار  اـهریت  اـه و  هزین  ياـهناکیپ  دـینک و  ماـین  رد  ار  ناتیاهریـشمش  نیارباـنب  .يودـب » نآ  رد  هک  تسا  نآ 

شدوس دندرک ، نینچ  رگا  .دوش و  میمرت  نآ  هنخر  فاکـش و  ات  دیراذگاو ، شدوخ  هب  ار  شیرق  راک  دـینک و  زاب  ار  دوخ  ياهنامک 
کنیا دوب ، دـهاوخ  شدوـخ  تسوـپ  رد  نآ  هیپ  یبرچ و  تسا ، ناـشدوخ  رب  تیاـنج  نیا  ناـیز  دـنتفریذپن ، رگا  تسا و  ناـنآ  يارب 

امـش يارب  امـش  تیاده  دشر و  ات  دینکم  یـشکرس  دیرب و  نامرف  نم  زا  دـیزروم و  شغ  لغ و  .دـینک و  یهاوخ  ریخ  نم  هب  تبـسن 
.دنا هدش  بکترم  ار  نآ  هک  دنتفا  رد  نآ  رد  دریگورف و  ار  یناسک  هنتف  نیا  هرارش  دوش و  نشور 

.متسه متفگ  هچنآ  یتسرد  هب  دهعتم  يرآ و  تفگ : دومرف  یم  نینچ  ص )  ) ربمایپ هک  يدینـش  وت  تفگ : تساخرب و  رـسای  نب  رامع 
هتفرگ تجح  وت  رب  هنوگنیدـب  هتـشاد و  روظنم  ار  رفن  کـی  وت  طـقف  ص )  ) ربماـیپ اـنامه  ییوـگب ، تسار  هک  ضرف  رب  تفگ : راـمع 

ناـمیپ اـب  گـنج  هب  ار  یلع  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  اـما  .وشم  دراو  هنتف  رد  نیـشنب و  تا  هناـخ  هب  کـنیا  تسا ،
وت يارب  یهاوخب ، رگا  تسا و  هداد  نامرف  ناراکهبت  اب  گنج  هب  ار  وا  مه  تسا و  هتفگ  وا  يارب  ار  نانآ  ماـن  هداد و  ناـمرف  نالـسگ 
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هک تسا  هتشاد  رذح  رب  هدومرف و  یهن  راک  نیا  زا  ییاهنت  هب  ارت  طقف  ص )  ) ادخ لوسر  دنهد  یهاوگ  هک  مراد  یم  ياپ  رب  یناهاوگ 
یـسوم وبا  .هدب و  نم  هب  يا  هدینـش  هچنآ  رب  ار  دوخ  تسد  ییوگ  یم  تسار  رگا  تفگ : یـسوم  وبا  هب  سپـس  .يوشم  دراو  هنتف  رد 

تسد سپـس  .دوش  زوریپ  دنک ، یم  داهج  زیتس و  وا  اب  هک  سک  ره  رب  دنوادخ  تفگ : وا  هب  رامع  .درک  زارد  وا  يوس  ار  دوخ  تسد 
.دمآ دورف  ربنم  زا  یسوم  وبا  دیشک و  ار  وا 

هک دیـسر ، هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ریبز  هحلط و  هشیاع و  ربخ  نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
هک دش  هاگآ  دیسر  هذبر  هب  نوچ  .دنادرگرب  دبایرد و  ار  ناشیا  هک  دوب  راودیما  دمآ و  نوریب  ناباتش  دنا ، هدرک  قارع  گنهآ  ناشیا 

هیلع  ) یلع دنا ، هدرک  هرصب  گنهآ  هک  دیسر  ناشیا  ربخ  .درک و  تماقا  هذبر  رد  يزور  دنچ  هک  دوب  نیا  دنا ، هدش  رود  رایـسب  نانآ 
همان نانآ  يارب  و  دنناشیا ، نایم  برع  ناسانـش  يور  نارـس و  دـنراد و  یم  تسود  رتشیب  ارم  هفوک  مدرم  دومرف  دـش و  داش  مالـسلا )

.ما همان  نیا  یپ  زا  دوخ  مدیزگرب و  اهرهش  رگید  مدرم  رب  ار  امش  نم  هک  تشون 

اما تشون : نینچ  هفوک  مدرم  يارب  هذـبر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیوگ : یم  دانک ، تمحر  شیادـخ  هک  ریرج ، نب  دـمحم  رفعج  وبا 
هب تبـسن  امـش  تبحم  تدوم و  زا  هک  تسا  یتخانـش  ببـس  هب  نیا  .منک  لزنم  امـش  نایم  مداد  حیجرت  مدیزگرب و  ار  امـش  نم  دعب ،

.تسا هتخادرپ  تسوا ، هدهع  رب  ار  هچنآ  تسا و  هداد  خساپ  ار  قح  دهد  يرای  ارم  دیآ و  نم  شیپ  سک  ره  مراد ، شلوسر  ادخ و 

نب دمحم  رکب و  یبا  نب  دمحم  تشاد ، لیسگ  هفوک  هب  هذبر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یناسک  نیتسخن  دیوگ : یم  يربط  رفعج  وبا 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  اـیآ  هک  دـندمآ ، ینزیار  يارب  دوب  ناـشریما  ماـگنه  نآ  رد  هک  یـسوم  وبا  شیپ  هفوک  مدرم  دـندوب ، رفعج 

یـسوم وبا  راتفگ  نیا  .دیور  نوریب  هک  تسا  نیا  ایند  هار  دینک ، يراد  دوخ  هک  تسا  نیا  ترخآ  هار  تفگ : نانآ  هب  وا  دنورب  نوریب 
ناگدنشک زا  یکی  هک  یماگنه  ات  تفگ : درک و  یتشرد  نانآ  رب  مه  وا  و  دندرک ، یتشرد  دندمآ و  وا  شیپ  دیسر ، ود  نآ  عالطا  هب 

.تسین لالح  وت  يارب  یلع  هارمه  ندرک  گنج  دشاب ، هدنز  نامثع 

رد و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  يدع  نب  یلع  شردارب  و  تسا ، سمـش  دبع  نب  يّزعلا  دبع  نادناخ  زا  هک  يدع  نب  یلع  رهاوخ 
هدـنخرف دـشک  یم  دوخ  رب  ار  وا  هک  يا  هقان  و  روآ ، رد  ياـپ  زا  ار  یلع  رتش  ایادـخ  راـب  تسا : هدورـس  نینچنیا  دوب ، وا  رکـشل  هرمز 

.تسین وا  رب  نیرفن  نیا  هک  يدع  نب  یلع  دروم  رد  رگم  .رادم 

يا تفگ : تساخرب و  عفار  نب  هعافر  .دورب  هرصب  هب  هذبر  زا  تفرگ  میمصت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سپـس  دیوگ ، یم  يربط  رفعج  وبا 
زا هک  نآ  طرش  هب  تسا ، حالصا  میراد ، ار  نآ  تین  گنهآ و  هچنآ  دومرف : يرب  یم  اجک  ار  ام  يراد و  یمیمصت  هچ  نینمؤملا  ریما 

دونشخ نآ  هب  میراودیما  هک  یقح  رادقم  نآ  میناوخ و  یم  ارف  ار  نانآ  دومرف : دنتفریذپن  رگا  تفگ : .دنوش  نآ  میلـست  دنریذپب و  ام 
، مینک یم  اهر  ار  نانآ  ام  دـنرادب ، ام  زا  تسد  نانآ  هک  یماـگنه  اـت  دومرف  دـندشن  دونـشخ  رگا  تفگ : .میهد  یم  ناـشیا  هب  دـنوش 

نیرت هدیدنـسپ  تروص  نآ  رد  هک  يرآ  تفگ : .مینک  یم  عافد  ناـنآ  لاـبق  رد  نتـشیوخ  زا  دومرف : دـندرکن  اـهر  ار  اـم  رگا  تفگ :
.تساهراک

اب ارم  زورما  هک  هنوگنامه  تخاس ، مهاوخ  دونـشخ  دوخ  لمع  اب  ارت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  يراـصنا  هیزغ  نب  جاـجح 
هب دوخ  اب  ار  ام  دوشب ، تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  بایرد ، ار  وا  بایرد ، ار  وا  دورس : ار  تایبا  نیا  سپس  يدومرف و  دونشخ  دوخ  نخس 
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وا تسا ، هداهن  مان  راصنا  ار  ام  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنگوس ، ادخ  هب  .دریگن  مارآ  مناج  مسرتب ، گرم  زا  رگا  ربب ، گناب  نیا  يوس 
.داد میهاوخ  يرای  ار 

شرـسپ هارمه  وا  تیار  درک ، تکرح  هرـصب  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیوگ : یم  داـنک ، تمحر  شیادـخ  هک  يربط ، رفعج  وبا 
( مالسلا هیلع   ) یلع .دنتشاد  یهدنامرف  هملس  یبا  نب  رمع  نآ  هرسیم  رب  سابع و  نب  هّللا  دبع  شرگـشل  هنمیم  رب  .دوب  هیفنح  نب  دمحم 

ینب هلیبق  زا  یناوجون  هب  دیف  رد  .دوب  هاپس  بلق  رد  دیـشک ، یم  كدی  ار  هایـس  یبسا  دوب و  يوم  خرـس  يا  هقان  رب  راوس  هک  یلاح  رد 
یناف يرفس  تفگ : .تسا  نینمؤملا  ریما  نیا  دش : هتفگ  دنتسیک  نانیا  دیـسرپ  ناوجون  نآ  دروخرب ، دوب  هّرم  شمان  هک  هبلعث  نب  دعس 
تمان تفگ : و  شدناوخارف ، دینش  ار  وا  نخس  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دوش  یم  یناف  مدرم  زا  ییاهنوخ  نآ  رد  هک  تسا  هدنوش  دوبان  و 

ار وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .مسانـش  هناشن  هن ، تفگ : یموق  نیا  نهاک  ایآ  درادب ، خلت  ارت  یگدنز  دنوادخ  دومرف  .هّرم  تفگ : تسیچ 
هاگیاج رب  اجنیمه و  دومرف : دنداهن ، وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  دندمآ و  شروضح  هب  ءیط  دـسا و  لیابق  .دـمآ  دورف  دـیف  رد  و  درک ، اهر 

وت دومرف : دمآ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  دیـسر و  دیف  هب  هفوک  زا  يدرم  .دنتـسه  یفاک  نارجاهم  نیمه  کنیا  هک  دیـشاب  دوخ 
: تفگ .هدـب  ربخ  نم  هب  هفوک - دوخ - رـس  تشپ  زا  دومرف : مینابیـش ، هن ، تفگ : یتسه  یثیل  دومرف : .فرطم  نب  رماع  تفگ : یتسیک 

حلـص زج  يدـصق  چـیه  دومرف : .دوب  دـهاوخن  وت  اب  يراد ، گنج  هدارا  رگا  دوب و  دـهاوخ  وت  اب  یـسوم  وبا  يراد ، حلـص  هدارا  رگا 
.دنریذپن ار  نآ  هکنیا  رگم  مرادن ،

شیر و رـس و  ياهوم  ماـمت  ریبز  هحلط و  روتـسد  هب  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هب  مه  فینح  نب  ناـمثع  دـیوگ : یم  يربط 
نودب کنیا  يدوب و  هداتـسرف  متـشاد  شیر  هک  یلاح  رد  ارم  وت  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : نامثع  .دـندوب  هدـنک  نب  زا  ار  وا  ياهوربا 

دـندرک و تعیب  نم  اـب  ریبز  هحلط و  اـنامه  مدرم  يا  تفگ : سپـس  .يدیـسر و  ریخ  دزم و  هب  دومرف : .مدـمآ  زاـب  تروضح  هب  شیر 
يرادربناـمرف رمع  رکبوبا و  زا  ود  نآ  هک  تسا  نیا  اهیتفگـش  زا  دـندناروش و  نم  رب  ار  مدرم  و  دنتـسسگ ، ارم  ناـمیپ  تعیب و  سپس 

راب .متـسین  رتورف  هفیلخ  ود  نآ  زا  نم  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  ود  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـندیزرو  تفلاـخم  نم  هب  تبـسن  دـندرک و 
يدب دننک  یم  هچنآ  رد  رادم و  راوتسا  دنا  هدرک  راوتسا  شیوخ  رادنپ  رد  ار  هچنآ  و  رادب ، هتسسگ  دنا  هتسویپ  ناشیا  ار  هچنآ  ایادخ 

.هدب رارق  ناشیا  هرهب 

دوب هدیـسر  راـقوذ  هب  هک  یلاـح  رد  ار  وا  دنتـشگرب و  یلع  روضح  هب  رفعج  نب  دـمحم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  دـیوگ : یم  رفعج  وـبا 
هب ار  یـسوم  وـبا  ورب و  هفوـک  هـب  وـت  دوـمرف : ساـبع  نـب  هللا  دـبع  هـب  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع .دـنداد  شرازگ  وا  هـب  ار  ربـخ  دـندید و 

تکرح سابع  نب  هللا  دـبع  .نک  راداو  تکرح  هب  ار  مدرم  راد و  رذـح  رب  تفلاـخم  یـشکرس و  زا  ار  وا  نک و  توعد  يرادربناـمرف 
ناشیا يارب  تساخرب و  یـسوم  وبا  .دـندش  عمج  مه  هفوک  مدرم  ياهرالاس  .درک  رادـید  یـسوم  وبا  اـب  دیـسر  هفوک  هب  نوچ  درک و 

اب هک  یمدرم  رگید  زا  دنا ، هدوب  ترضح  نآ  مازتلا  رد  يرایسب  ياهگنج  رد  هک  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  تفگ : درک و  ینارنخس 
ار نآ  هک  .تسا  یقح  نم  ندرگرب  ار  امـش  انامه  و  دنرت ، هاگآ  دنوادخ  ماکحا  ادخ و  هب  دنا ، هتـشادن  تبحاصم  ص )  ) ادـخ لوسر 
ره و  دینکم ، یخاتسگ  ادخ  رب  و  دیرمشم ، کبس  ار  دنوادخ  هطلـس  مهد  یم  نامرف  امـش  هب  هک  تسا  نیا  نآ  مزادرپ و  یم  امـش  هب 

تماما هب  تبـسن  تما  هکنآ  ات  دینادرگرب  هنیدم  هب  دیریگب و  تسا ، هدمآ  امـش  شیپ  تموکح  يارب  دروم و  نیا  رد  هنیدـم  زا  ار  هک 
رادیب رادیب و  زا  رتهب  نآ  رد  هتفخ  هک  تسا ، راوشد  تخس  يا  هنتف  نیا  لاح  ره  هب  .دنوش  گنهامه  تسا  دونـشخ  نآ  هب  هک  یـسک 

، دیشاب برع  ياه  هیام  زا  يا  هیام  هناوتسا و  امش  .تسا  هراوس  زا  رتهب  هداتسیا  هداتسیا و  زا  رتهب  هتسشن  هتسشن و  زا  رتهب  هدیشک  زارد 
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راک دزیخرب و  نایم  زا  هنتف  نیا  ات  دییاشگب ، ار  ناتیاهنامک  ياه  هز  دینک و  زاب  ار  دوخ  ياه  هزین  رس  دینک و  ماین  رد  ار  ناتیاهریشمش 
.دریگ ناماس 

.داد شرازگ  ار  عوضوم  تشگرب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شیپ  ساـبع  نبا  دـیوگ : یم  داـنک ، تمحر  شیادـخ  هک  يربط ، رفعج  وبا 
هفوک هب  ود  نآ  نوچ  .تشاد  لیسگ  هفوک  هب  ار  ود  نآ  دناوخ و  ارف  ار  رسای  نب  رامع  و  ع )  ) نسح شیوخ  رـسپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

يا تفگ : دروآ و  رامع  هب  ور  سپس  .درک  مالس  ود  نآ  رب  هک  دوب  عدجا  نب  قورسم  دمآ  ناشیا  شیپ  هک  یسک  نیتسخن  دندیـسر ،
ار ام  درب و  یم  ار  ام  يوربآ  داد و  یم  مانـشد  هک  ببـس  نیدب  تفگ : دـیتشک ؟ ببـس  هچ  هب  ار  نامثع - نینمؤملا - ریما  ناظقیلا ، وبا 

دیدرک یم  ییابیکـش  ربص و  رگا  هکنآ  لاح  .دیدرکن و  تبوقع  دیدوب ، هدش  تبوقع  هک  هنوگنادب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : .دز  یم 
يا تفگ : رامع  هب  باطخ  دناشن و  دوخ  رانک  ار  وا  درک و  رادید  نسح  اب  دمآ و  یسوم  وبا  هاگنآ  .دوب  رت  هدیدنسپ  نایابیکـش  يارب 

رد ناراکهبت  هرمز  رد  ار  نتـشیوخ  يدیزرو و  متـس  نامثع - نینمؤملا - ریما  رب  نارگید  هارمه  دادماب ، نآ  رد  مه  وت  ایآ  ناظقیلا  وبا 
نیا رد  ینک ؟ یم  راـتفر  يدـب  هب  نینچ  نم  اـب  کـنیا  وـت  ارچ  دـماین و  مدـب  راـک  نآ  زا  یلو  ما ، هدرکن  نینچ  تفگ : راـمع  يدروآ 

هب هک  يراد  یم  زاب  ام  يرای  زا  ار  مدرم  ارچ  یسوم  وبا  يا  تفگ : یسوم  وبا  هب  و  درک ، عطق  ار  ود  نآ  نخـس  ع )  ) نسح ماما  ماگنه 
یـسوم وبا  تشاد ، میب  وا  زا  ناوتب  يدروم  رد  هک  تسین  یـسک  یلع  نینمؤملا  ریما  .میرادـن  حالـصا  زج  يا  هدارا  اـم  دـنگوس  ادـخ 

ص)  ) ربمایپ زا  دوخ  نم  .دـشاب  نمیا  دـیاب  دوش  یم  ینزیار  هک  سک  نآ  اـب  اـما  یتفگ  تسار  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :
ص)  ) ربمایپ تفگ : دش و  نیگمـشخ  دمآ و  دب  ار  رامع  ثیدح ، رخآ  ات  ...هک » دوب  دـهاوخ  يا  هنتف  يدوزب  : » دومرف یم  هک  مدـینش 

.تسا هدومرف  وت  يارب  طقف  ار  نخس  نیا 

یم هلفـس  ار  ام  ریما  زورما  يدوب و  مدرم  ياغوغ  اب  زورید  وت  شاب ، تکاس  هدرب  يا  تفگ : رامع  هب  تساـخرب و  میمت  ینب  زا  يدرم 
زا مدرم  نتشادزاب  هب  عورش  یسوم  وبا  .دنتفگ  نخس  رامع  يرای  هب  دنتـسجرب و  شهورگ  ناحوص و  نب  دیز  ماگنه  نیا  رد  يرمش ،
نب دـیز  ماـگنه  نیا  رد  .تفر  ربـنم  هب  درک و  تکرح  سپـس  و  درک ، یم  عـنم  هنتف  ندروآ  دـیدپ  زا  ار  ناـنآ  درک و  مانـشد  هلمح و 

هب باطخ  يرگید  دوب و  هتشون  دیز  يارب  طقف  هک  هشیاع  زا  یکی  دمآ  شیپ  تشاد ، هارمه  هشیاع  زا  همان  ود  هک  یلاح  رد  ناحوص ،
ياـه هناـخ  رد  دننیـشنب و  نیمز  رب  دوب  هداد  ناـمرف  هدرک و  عنم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نداد  يراـی  زا  ار  ناـنآ  هک  هفوـک  مدرم  موـمع 

.دنریگ مارآ  شیوخ 

ام هب  دنیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  تسا  هدش  هداد  نامرف  وا  هب  هک  دـیرگنب  ار  نز  نیا  مدرم  يا  تفگ : مدرم  هب  باطخ  ناحوص  نب  دـیز 
دـنک و یم  راذـگاو  ام  هب  تسا  نآ  رومأم  دوخ  هک  ار  يراک  وا  کنیا  و  دـنامن ، یقاب  يا  هنتف  ات  مینک  گنج  تسا  هدـش  هداد  نامرف 

نانخـس نیا  اب  ارت  قمحا  ینامع  يا  تفگ : دـیز  هب  تساخرب و  یعبر  نب  ثبـش  .دوش  یم  بکترم  وا  تسام  هب  طوبرم  هک  ار  يراک 
هک یلاح  رد  دیز  .یهد  یم  مانشد  نانمؤم  ردام  هب  کنیا  و  دیرب ، ار  تتـسد  يادخ  يدرک و  يدزد  ءالولج  رد  هتـشذگ  رد  راک  هچ 

هناخدور جاوما  زا  یناوت  یم  وت  رگم  سیق  نب  هللا  دـبع  يا  تفگ : درک و  هراـشا  یـسوم  وبا  هب  داد ، یم  ناـکت  ار  دوخ  هدـیرب  تسد 
هب طقف  هک  دـنرادنپ  یم  مدرم  ایآ  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  .نک  اـهر  یـسر  یمن  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  .ینک  يریگولج  تارف 
هک نانمؤم  ریما  يوس  هب  هک  دروآرب  دایرف  هاگنآ  .دناوخ  مود  هیآ  رخآ  ات  و  ...دنوش » یم  هدرک  اهر  میا  هدروآ  نامیا  دـنیوگب  هکنیا 

تساخرب و مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  ماگنه  نیا  رد  .دـیورب  وا  يوس  هب  ناگمه  و  دـینک ، تکرح  تسا  ناربماـیپ  رورـس  رادومن 
تکرح راک  نیا  يارب  هک  يدارفا  يدوزب  هک  دینک ، تکرح  دوخ  ناردارب  يوس  دیوش و  اریذپ  ار  دوخ  ماما  توعد  مدرم  يا  تفگ :
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کنیا .تسا  رت  هدیدنسپ  رتهب و  هدنیآ  لاح و  يارب  دنوش  راک  نیا  راد  هدهع  نادنمدرخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دنوش  یم  مهارف  دننک 
.دروآ حالص  هب  ناتدنوادخ  دیهد ، يرای  نامراک  رد  ار  ام  دیوش و  اریذپ  ار  ام  توعد 

تعیب یلع  اب  اـیآ  هک  هدـب ، ربخ  نم  هب  ریبز - هحلط و  درم - ود  نیا  هراـبرد  یـسوم  وبا  يا  تفگ : تساـخرب و  مه  یناویخ  ریخ  دـبع 
دشاب اور  وا  تعیب  نتـسکش  هک  تسا  هدش  یهانگ  راک و  بکترم  یلع  ایآ  تفگ : ریخ  دبع  .دنا  هدرک  تعیب  يرآ ، تفگ : دنا  هدرک 

نیا زا  نوریب  یـسک  رگم  یهگناو  .ینادـب  ات  مینک  یم  اـهر  ارت  اـم  یناد  یمن  وت  هک  کـنیا  ینادـن ، زگره  تفگ : .مناد  یمن  تفگ :
رد مراـهچ  هورگ  تسا و  ماـش  رد  هیواـعم  دـنا ، هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  تسا ، هفوک  تشپ  یلع  میوگ ، یم  هک  تسا  یهورگ  راـهچ 
وبا يا  تفگ : ریخ  دبع  .دـنمدرم  نیرتهب  نانآ  تفگ : یـسوم  وبا  دـننک ، یم  گنج  هن  دـنهاوخ و  یم  یتمینغ  هن  دـنا ، هتـسشن  زاجح 

.تسا هدش  هریچ  وت  رب  وت  یلغد  هک  شاب  تکاس  یسوم 

رتشا هب  دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عالطا  هب  هفوک  رد  رگیدکی  اب  مدرم  فالتخا  هب  طوبرم  رابخا  نوچ  و  دیوگ : یم  يربط  رفعج  وبا 
.نک حالصا  يدرک  هابت  ار  هچنآ  ورب و  کنیا  مراد ، رقتسم  هفوک  رب  ار  وا  هک  يدرک  تعافـش  یـسوم  وبا  دروم  رد  وت  دومرف : یعخن 
یم هک  هلیبـق  ره  راـنک  زا  رتـشا  .دـندوب  مظعا  دجـسم  رد  مدرم  هک  دـش  هفوک  دراو  یماـگنه  .درک  هفوک  گـنهآ  تساـخرب و  رتـشا 

رد یسوم  وبا  دش  نآ  دراو  هاگان  دیسر و  رصق  هب  رتشا  نوچ  .دییایب  خاک  هب  نم  یپ  زا  تفگ : یم  و  دناوخ ، یم  ارف  ار  نانآ  تشذگ 
وا هب  ع )  ) نسح و  درک ، یم  وگم  وگب و  وا  اب  رامع  تشاد و  یم  زاب  تکرح  زا  ار  نانآ  دوب و  مدرم  يارب  ینارنخس  لوغـشم  دجـسم 

.وش رود  ام  ربنم  زا  نک و  يریگ  هرانک  ام  راک  زا  ردام  یب  يا  تفگ : یم 

ناهگان هک  مدوب  دجـسم  رد  زور  نآ  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  یفقث  میرم  وبا  دیوگ : یم  يربط  رفعج  وبا 
دمآ و رتشا  کنیا  ریما  يا  هک  دـندروآرب  دایرف  دـندناسر و  یـسوم  وبا  هب  ار  دوخ  دـندش و  دجـسم  دراو  ناباتـش  یـسوم  وبا  نامالغ 

ردام یب  يا  هک  دز  گناب  وا  رب  رتشا  .دناسر  خاک  هب  ار  دوخ  دمآ و  دورف  ربنم  زا  یـسوم  وبا  .درک  نوریب  دز و  ار  ام  دش و  خاک  دراو 
متلهم هاگماش  ات  تفگ : .يا  هدوب  ناقفانم  زا  زابرید  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دروآ  نوریب  ار  تناج  يادـخ  هک  وش  نوریب  اـم  خاـک  زا 

رتشا دـندمآ و  یـسوم  وبا  هیثاثا  مزاول و  جارات  روظنم  هب  مدرم  .ینارذـگب  خاک  رد  دـیابن  ار  بشما  مداد و  تتلهم  تفگ : رتشا  .هدـب 
.دنتشادب تسد  راک  نآ  زا  مدرم  مدرک و  نوریب  لزع و  امش  رب  يریما  زا  ار  وا  تفگ : و  درک ، عنم  ار  نانآ 

رازه و هدزاود  هفوک  زا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا ، هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  تیاور  لیفطلا  وبا  زا  یبعـش  دـیوگ : یم  رفعج  وبا 
دوب رتمک  نت  کی  هن  مدرمش  رب  یکی  یکی  ار  نانآ  مداتسیا و  راقوذ  هپت  يور  نم  دنگوس  ادخ  هب  .دنیآ و  یم  امـش  ددم  هب  نت  کی 

.نوزفا هن  و 

: هشیاع رابخا  بسن و  رد  یلصف 

رب .مییوگب  نخـس  دـنیوگ  یم  وا  هرابرد  ام  ملکتم  نارای  هچنآ  هشیاع و  رابخا  بسن و  هرابرد  یکدـنا  اـجنیمه  تسا  راوازـس  کـنیا 
رتخد وا  هک  تسا  نینچ  وا  يردپ  بسن  اما  .مینک  یم  راتفر  هنوگ  نیمه  میسر  یم  هباحص  زا  یکی  مان  هب  هاگره  هک  نامدوخ  تداع 

دبع نب  رمیوع  نب  رماـع  رتـخد  وا  تسا و  ناـمور  ما  شرداـم  .میا  هدروآ  ار  رکب  وبا  بسن  هتـشذگ  ثحاـبم  نمـض  اـم  .دوب  رکب  وبا 
هتفگ و  لاس ، ود  هکم  رد  ص )  ) ربمایپ .تسا  هنانک  نب  کلام  نب  میمت  نب  ثراح  نب  نامهد  نب  عیبس  نب  هنیذا  نب  باـتع  نب  سمش 
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هک یلاح  رد  هنیدم  رد  .دروآرد و  شیوخ  دقع  هب  ار  وا  دوب ، هلاس  تفه  ای  شش  وا  هک  یلاح  رد  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  تسا  هدش 
یم هدرب  مان  معطم  نب  ریبج  اب  يرـسمه  يارب  هشیاع  زا  البق  .دومرف  یـسورع  وا  اب  تسین  یفـالتخا  دروم  نیا  رد  تشاد و  لاـس  هن  وا 

رد ار  هشیاع  اهنع ، هللا  یضر  هجیدخ ، تلحر  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  حیحص  رابخا  رد  .دوب  وا  دزمان  حالطـصا  هب  دش و 
لاس هس  .دومرف  دهاوخ  ردقم  ار  نآ  شدوخ  دشاب  دنوادخ  تساوخ  عوضوم  نیا  رگا  دومرف : تسا و  ریرح  هماج  رد  هک  دید  باوخ 

.دومرف یسورع  وا  اب  لاوش  هام  رد  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  هام  هدجه  و  دومرف ، دقع  ار  وا  لاوش  هام  رد  هجیدخ و  تلحر  زا  سپ 

هب لاوش  هام  رد  شناتـسود  نادـنواشیوخ و  نانز  هک  تسا  هتـشاد  یم  تسود  هشیاع  دـیوگ : یم  باعیتسالا  باتک  رد  ّربلا  دـبع  نبا 
رد ارم  ص )  ) ربمایپ و  تسا ، هدوبن  نم  زا  رتظح  رپ  رتهب و  سکچیه  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  ناـیم  تسا  هتفگ  یم  .دـنورب  رهوش  هناـخ 
زا یکی  يارب  ار  ربخ  نیا  دـیدحلا :] یبا  نبا   ] دـیوگ یم  .تسا  هدومرف  یـسورع  نم  اـب  لاوش  هاـم  رد  تسا و  هدرک  دـقع  لاوش  هاـم 

.تسا هدید  یم  هنوگچ  ار  شرهوش  نادناخ  دارفا  نادنواشیوخ و  دوخ و  نایم  طباور  هشیاع  تفگ  دندناوخ ، مدرم 

هن ص )  ) ربمایپ .دوب  هلاس  هدـجه  هشیاع  دومرف ، تلحر  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ دـیوگ : یم  باـتک  ناـمه  رد  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبا 
، تساوخ هزاجا  هینک  باختنا  يارب  ص )  ) ربمایپ زا  هشیاـع  تسا ، هدومرفن  جاودزا  وا  زج  يا  هزیـشود  اـب  درک و  یگدـنز  وا  اـب  لاـس 
ما شا  هینک  ببـس  نیدب  تسوا و  هداز  رهاوخ  هک  ریبز  نب  هللا  دبع  ینعی  .نک  باختنا  ار  دوخ  هینک  هللا  دبع  ترـسپ  مان  هب  دـندومرف :

.تسا هدوب  هللا  دبع 

تلیـضف تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  هدـش  تیاور  .تسا  هدوب  یکـشزپ  رعـش و  ثاریم و  لئاسم  روما و  هب  اناد  هیقف و  ینز  هشیاع 
نارـسمه ار  نانز  هملک  زا  دوصقم  تیاور  نیا  رد  ام  یلزتعم  نارای  .تساهیکاروخ  رگید  رب  دـیرت  تلیـضف  نوچمه  ناـنز  رب  هشیاـع 

رورس وا  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) ربمایپ اریز  تسا ، هشیاع  زا  لضفا  مالـسلا ، اهیلع  همطاف ، ناشیا  رظن  رد  اریز  دنناد ، یم  ص )  ) ربمایپ
هک دـش  یملـس  لطعم  نب  ناوفـص  هب  مهتم  قلطـصم ، ینب  گنج  زا  تشگزاب  ماگنه  ترجه و  مشـش  لاس  هب  .تسا  ناـیناهج  ناـنز 
زا یهورگ  .دـش  لزان  ماهتا  نآ  زا  وا  تئارب  هب  نآرق  .دـندرک  ییارـس  هوای  وا  هرابرد  کفا  لها  ناگدـننز و  تمهت  دوب و  شهارمه 
هک تسا  یتمهت  هیطبق و  هیرام  هرابرد  هکلب  تسا ، هدـشن  لزان  هشیاع  دروم  رد  تسا ، رون  هروس  رد  هک  یتایآ  دـنا  هتـشادنپ  ناـیعیش 

رکنم ار  نانآ  ياعدا  تسا ، هدمآ  هشیاع  هرابرد  تایآ  نآ  لوزن  دروم  رد  هک  يرابخا  رتاوت  یلو  .دنا  هدز  وا  هب  یطبق  دوسا  دروم  رد 
ود نآ  هب  زار  تروص  هب  هدیـشوپ و  هک  ینخـس  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ ناشیا و  ناـیم  هچنآ  هصفح و  وا و  دروم  رد  سپـس  .دوش  یم 

ود و نآ  زا  یتدم  ص )  ) ربمایپ .تسا و  هدرک  نایب  ار  نآ  زیزع  نآرق  هک  دـمآ  شیپ  يروما  دـندوب ، هدرک  شاف  ار  نآ  دوب و  هدومرف 
هشیاع و نایم  هاگنآ  .دومرف  عوجر  وا  هب  سپـس  داد و  قالط  ار  هصفح  درک و  یتشآ  نانآ  اب  دـعب  تفرگ و  هرانک  شیوخ  نانز  همه 

یعون زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هشیاع و  نایم  .دنک  یم  دنمدرد  ار  هنیـس  هک  ینانخـس  دش و  لدب  در و  ییاهمایپ  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف
رارقا وا  زا  دـننزب و  ار  هشیاع  زینک  هکنیا  هب  کفا ، ناتـساد  رد  ص )  ) ربمایپ هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراـشا  و  دـمآ ، دـیدپ  زیتس  هنیک و 

.دش هدوزفا  هنیک  نآ  رب  دنرایسب » وت  يارب  نانز   » هکنیا دنریگب و 

هب ص )  ) ربمایپ هک  درادنپ  یم  نینچ  هعیش  دمآ و  شیپ  ص -)  ) ربمایپ يرامیب  رد  مدرم - اب  رکب  وبا  ندرازگ  زامن  ناتساد  نآ  زا  سپ 
نیگنـس شیرامیب  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ درازگ و  زامن  مدرم  اب  هشیاع  شرتخد  روتـسد  هب  رکب  وبا  و  دوب ، هدادـن  نامرف  راـک  نآ 

نامرف و هب  راک  نآ  هک  دـنا  هتـشادنپ  نینچ  ناثدـحم  رتشیب  هتبلا  دز ، راـنک  بارحم  زا  ار  وا  دـمآ و  دوب ، هداد  هیکت  نارگید  هب  دوب و 
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زا ار  وا  ص )  ) ربمایپ دـنیوگ  یم  یخرب  .دـنراد  فالتخا  نآ  روما  هیقب  دروم  رد  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  ص )  ) ادـخ لوسر  هتفگ 
یم یخرب  و  دومرف ، ادتقا  رکب  وبا  هب  مدرم  رگید  دننام  ترـضح  نآ  دنیوگ  یم  یخرب  درازگ ، زامن  مدرم  اب  دوخ  دز و  رانک  بارحم 

.دوب هدرک  ادتقا  ص )  ) ربمایپ زامن  هب  رکب  وبا  هکنآ  لاح  دندرازگ و  زامن  وا  اب  هدرک و  ادتقا  رکب  وبا  هب  مدرم  دنیوگ 

گنج ناتـساد  نآ  یپ  زا  و  میا ، هدروآ  شیوخ  ياج  رد  هک  تفرب  اهراک  نآ  وا  رب  مدرم  ندناروش  نامثع و  ناتـساد  رد  نیا  زا  سپ 
هیماما دنا ، هتفگ  نخـس  فلتخم  دنا  هدـش  رـضاح  لمج  گنج  رد  هک  ینانآ  همه  هشیاع و  لاح  هرابرد  ناملکتم  .دـمآ  دـیدپ  لمج 

: دنا هتفگ  هماع  نایوشح و  زا  یهورگ  .ناوریپ  هچ  اهرالاس و  هچ  دنا ، هدش  رفاک  یگمه  لمج  گنج  رد  ناگدننک  تکرش  دندقتعم 
زا یخرب  .مینک  یم  مکح  شنارای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ياطخ  هب  هن  ناشیا و  ياطخ  هب  هن  دنرادن و  یهانگ  دنا و  هدرک  داهتجا  نانآ 

، شزرمآ روخ  رد  ياطخ  یلو  دـنا  هدرک  اطخ  لمج  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  هک  میدـقتعم  مییوگ و  یم  ام  دـنیوگ : یم  ناـنیا 
نیا رب  نایرعـشا  رتشیب  و  دـنا ، هدوب  هبـشا  هب  دـقتعم  هک  یناسک  رظن  رد  مه  نآ  یعرف ، لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  دـهتجم  ياطخ  نوچمه 

.دنا هدیقع 

، دنا هدش  كاله  دنا - هدوب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  اب  هک  نانآ  لمج - گنج  رد  ناگدننک  تکرـش  همه  دنیوگ  یم  ام  یلزتعم  نارای 
تباث نانآ  هبوت  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ریبز  هحلط و  نینچمه  هشیاع و  هک  دـندقتعم  .تسا و  هدـش  تباث  ناشیا  هبوت  هک  یناسک  رگم 
تسا هدیسر  رتاوتم  تایاور  و  درک ، وفع  ياضاقت  وا  زا  اطخ و  هب  رارقا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب  لمج  گنج  رد  هشیاع  .تسا  هدش 

دبع تلیضف  هب  ناشیا  زا  کی  ره  هک  متشاد  یم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رسپ  هد  شاک  يا  تسا : هتفگ  یم  هدرک و  ینامیـشپ  راهظا  هک 
شاک يا  تسا  هتفگ  یم  .تشاد و  یمن  دوجو  لمج  گـنج  و  مدوب ، یم  ناـشیا  گرم  دـهاش  دوب و  ماـشه  نب  ثراـح  نب  نمحرلا 
سیخ شدـنب  ور  يرـسور و  هک  تسیرگ  یم  نادـنچ  درک ، یم  دای  لمج  گنج  زور  زا  هاگ  ره  و  مدرم ، یم  لمج  گـنج  زا  شیپ 

.دش یم 

اما .تشگرب  گنج  نادـیم  زا  دوب  دوخ  ياطخ  هب  فرتعم  هک  یلاح  رد  دروآ ، شدایارف  ار  یبلاطم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکنیمه  ریبز 
راوس نآ  نوچ  تسیاـب و  تفگ  وا  هب  هحلط  تشذـگ ، شراـنک  زا  يراوس  دوـب ، هداـتفا  نادـیم  رد  یمخز  هک  لاـح  ناـمه  رد  هحلط 
هحلط دناشن ، ار  وا  ناشنب ، ارم  تفگ : هحلط  .متسه  یلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  تفگ : یهورگ  مادک  زا  دیـسرپ  وا  زا  هحلط  داتـسیا ،
دیاشن ار  یـسک  دـنیوگ : یم  ام  هلزتعم  خویـش  .درک  تعیب  منک و  تعیب  نینمؤملا  ریما  يارب  وت  اب  اـت  روآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  تفگ :
.دشاب هتـشاد  ضراعت  ناشیا  تیـصعم  هب  ام  یعطق  ملع  اب  دناوت  یمن  تسا  هدیـسر  ناشیا  هبوت  هرابرد  هک  داحآ  رابخا  نیا  دیوگب  هک 

دروم رد  اـم  هک  ینیب  یمن  رگم  .عطق  روط  هب  هن  دوش  یم  رداـص  بلاـغ  ناـمگ  قبط  دراوم  همه  رد  فلکم  يارب  هبوـت  هب  مکح  اریز 
رد هبوت  لوبق  هک  دوش  یم  نشور  نیاربانب  .مینک  یمن  قافن  بذـک و  هب  مکح  دزاـس ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  هبوت  رهاـظ  هب  هک  یـسک 
هب یعطق  ملع  اب  هک  دنک  یم  تیافک  نانیا  هبوت  نامگ  هک  مییوگب  تسا  زیاج  هنوگ  نیدب  دـنک و  یم  تیافک  نامگ  قبط  دراوم  همه 

.تسا هتشاد  ضراعت  ناشیا  تیصعم 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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هرصبلا یلإ  هنیدملا  نم  هریسم  دنع  ، هفوکلا لهأ  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

تایاور رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  قباطم  هماـن : دنـس  ( . 1  } .هتـشاگن هرـصب  يوس  هب  هنیدـم  زا  تکرح  ماگنه  هب  هفوک  لـها  يارب  هک 
زا.دیـسر هذـبر  نیمزرـس  هب  دوـخ  ریـسم  رد  درک ، تکرح  هرـصب  يوـس  هـب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـک  یماـگنه  : تـسا هدـمآ 

هفوک يوس  هب  همان  نیا  اب  « رکب یبا  نب  دمحم  » یهارمه هب  دوب  سیمع  تنب  ءامسا  شردام  هک  ار  « بلاط یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  » اجنآ
نبا  » .تسا هدـش  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـمآ  یتافاضا  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  قباـطم  هماـن  نیا  لـیذ  رد.داتـسرف 

یـضر دیـس  زا  لبق  هک  لمجلا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  موحرم  تسا و  هدروآ  یتافاضا  اب  ار  هماـن  نیا  زین  هسایـسلا  هماـمالا و  رد  « هبیتق
يوس هب  رـسای  رامع  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هلیـسوب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  : دـیوگ یم  یلو  هدرک  رکذ  ار  همان  نیا  ، هتفاـی فیلأـت 

ار همان  مامت  یضر  دیس  هک  تسا  نشور  تسا و  هدروآ  ییاهتوافت  اب  ار  نآ  یلاما  رد  زین  یـسوط  خیـش  موحرم  .داتـسرف  هفوک  مدرم 
( { ،ج 3،ص 194 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدومن  رکذ  ار  نآ  زا  يا  هدیزگ  هکلب  هدرکن  لقن 

لتق هک  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک  دنک  نشور  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  تسخن  : تسا هدوب  زیچ  هس  همان  نیا  نتـشون  زا  فده  عقاو  رد 
هار هب  هشیاـع  یتسدـمه  هب  لـمج  گـنج  تامدـقم  نتخادـنا  هار  هب  مالـسلا و  هیلع  ماـما  دـض  رب  شروـش  يارب  يا  هناـهب  ار  ناـمثع 

.درک عافد  يو  زا  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دندوب  کیرش  وا  لتق  رد  ناشدوخ  دنتخادنا 

رب ار  وا  تفالخ  دندرک و  تعیب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  راشف  ربج و  هنوگ  چیه  نودب  دوخ و  هدارا  لیم و  يور  زا  مدرم  همه  هکنیا  رگید 
.دندش اریذپ  یمالسا  هعماج 

هیلع ماـما  يراـی  يارب  هک  تسا  مزـال  هفوک  لـها  همه  رب  ، دـنتخادنا هار  هب  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  هک  يا  هنتف  هب  هّجوت  اـب  هکنیا  موس 
.دنوش قحلم  ترضح  نآ  رکشل  هب  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  مالسلا و 

: لّوا شخب 

ُهُعْمَس َنوُکَی  یَّتَح  َناَْمثُع  ِْرمَأ  ْنَع  ْمُکُِربْخُأ  یِّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ.ِبَرَْعلا  ِماَنَسَو  ِراَْصنَْألا  ِهَْهبَج  ، ِهَفوُْکلا ِلْهَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللاِْدبَع  ْنِم 
ِهِیف اَمِهِْریَـس  ُنَوـْهَأ  ُْرَیبُّزلاَو  ُهَْحلَط  َناَـک  َو  َُهباَـتِع ، ُّلـِقُأَو  ، َُهباَتِْعتْـسا ُِرثْـکُأ  َنیِرِجاَـهُْملا  َنِم  ًـالُجَر  ُتـْنُکَف  ، ِهـْیَلَع اوـُنَعَط  َساَّنلا  َّنِإ.ِِهناَـیِعَک 

.ُفِینَْعلا اَمِِهئاَدِح  ُقَفْرَأَو  ، ُفیِجَْولا

.َنیِرَّیَُخم َنیِِعئاَط  َْلب  ، َنیِرَبُْجم َالَو  َنیِهَرْکَتْسُم  َْریَغ  ُساَّنلا  ِینَعَیَابَو  ، ُهُولَتَقَف ٌمْوَق  َُهل  َحِیتُأَف  ، ٍبَضَغ ُهَْتلَف  ِهِیف  َهَِشئاَع  ْنِم  َناَکَو 

برع ناگیاپ  دـنلب  دنمتفارـش و  نارای  هورگ  هفوک  لـها  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  هک  تسا  يا  هماـن  نیا 
: تسا هدش  هتشاگن 

وا رب  دنتفرگ و  بیع  وا  هب  مدرم  ؛ دشاب شندـید  نوچمه  نآ  ندینـش  هک  نانچ  نآ  ، مزاس یم  هاگآ  ار  امـش  « نامثع » راک نایرج  زا  نم 
ياهـشور رییغت  مدرم و  تیاـضر  قـیرط  زا   ) ناـمثع تیاـضر  بلج  يارب  هک  مدوـب  نارجاـهم  زا  یکی  ناـیم  نیا  رد  نم  دـندز  هـنعط 
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ریبز هحلط و  یلو  دنوش ) وا  لتق  هب  کیرحت  مدرم  ادابم   ) مدرک شنزرس  ار  وا  رتمک  مداد و  جرخ  هب  ار  شـشوک  تیاهن  شتـسردان )
رتش ندنار  دنت  دننام  دندرک  یم  دراو  وا  رب  هک  يراشف  نیرتناسآ  هک ) يا  هنوگ  هب  دندناسر  دـح  نیرخآ  هب  ار  وا  ربارب  رد  تنوشخ  )

یمشخ زین  هشیاع  يوس  زا  و  دنک ) یم  هتسخ  دراد و  یم  او  باتش  هب  ار  رتش  هک  يزاوآ   ) دوب نآ  نیرتخس  «، اه يدُح  » نیرتمرن دوب و 
ار وا  دـندیروش و  وا  دـض  رب  دـندمآ و  گنت  هب  یهورگ  نآ  لابند  هب  و  دـناروش ) نامثع  دـض  رب  تخـس  ار  مدرم  هک   ) دوب یناـهگان 

.دندومن تعیب  نم  اب  رایتخا  تبغر و  اب  هکلب  رابجا  هارکا و  نودب  مدرم  سپس )  ) دنتشک

نامثع لتق  يارجام  تقیقح 

یم دـنک و  یم  یفرعم  ار  نآ  ناـبطاخم  هماـن و  هدنـسیون  هدوب  ناـمز  نآ  لومعم  هچنآ  قباـطم  هماـن  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف

هدـش هتـشاگن  برع  ناگیاپدـنلب  دمنتفارـش و  نارای  هورگ  هفوک  لها  يوس  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  هک  تسا  يا  همان  نیا  »
یناشیپ هک  اجنآ  زا  تسا و  یناشیپ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « ههبج ( .» 1  } ِهَْهبَج ، ِهَفوُْکلا ِلْهَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللاِدـْبَع  ْنِم  ( ؛» تسا

کی سییر  هب  نینچمه  دـننک و  رـش  عفد  اـی  ریخ  بلج  يارب  مادـقا  هک  يدـنمورین  ّتیعمج  هب  تسا  ندـب  راکـشآ  فیرـش و  وـضع 
( . ِبَرَْعلا ِماَنَسَو  ِراَْصنَْألا   { .تسا هدش  قالطا  زین  ّتیعمج 

هداد رارق  نارجاهم  لباقم  رد  ًالومعم  هک  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  راصنا  ، اجنیا رد  راصنا  زا  دارم  هک  تسا  نشور 
ریبـعت تسا و  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ناراـی  ياـنعم  هـب  اـجنیا  رد  راـصنا  هـکلب  دوـبن  يراـصنا  هـهبج  هفوـک  رد  نوـچ  تـسین  دـنوش  یم 

.تسا ناسنا  ياضعا  نیرت  فیرش  زا  یناشیپ  هک  ارچ  تساهنآ  يدنمتفارش  هب  هراشا  « ههبج » هب

.تسا هدش  قالطا  هیاپدنلب  صخش  ره  هتسجرب و  زیچ  رب  سپس  یلو  تسا  رتش  ناهوک  يانعم  هب  لصا  رد  هچ  رگ  « مانس »

یم هاگآ  ار  امـش  ناـمثع  راـک  ناـیرج  زا  نم  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا  سپ   ) دـعب اـما  :» دـیامرف یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
(. ِِهناَیِعَک ُهُعْمَس  َنوُکَی  یَّتَح  َناَْمثُع  ِْرمَأ  ْنَع  ْمُکُِربْخُأ  یِّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دشاب شندید  نوچمه  شندینش  هک  نانچنآ  ، مزاس

هناتـسآ رد  همان  نیا  هکنیا  يارب  دور ؟ یم  نامثع  لتق  هثداح  ياه  هشیر  غارـس  هب  زیچ  ره  زا  لبق  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارچ 
یهاوخ نوخ  هلأسم  ناشناوریپ ) هشیاع و  ، ریبز ، هحلط  ) لمج نایـشروش  هناهب  میناد  یم  دـش و  هتـشون  هفوک  مدرم  يارب  لمج  گـنج 

یم مالسلا  هیلع  ماما  هب  يرتشیب  تیارد  اب  هفوک  مدرم  تخاس ، یم  نشور  الماک  ار  هلأسم  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  ره  دوب و  نامثع 
.دنتسویپ

(. ِْهیَلَع اُونَعَط  َساَّنلا  َّنِإ  ( ؛» دندز هنعط  دنتفرگ و  اهبیع  وا  رب  مدرم  :» دوزفا سپس 

لاملا و تیب  هنالداعان  میـسقت  : دوب زیچ  ود  اتدـمع  نامثع  رب  مدرم  داریا  هک  دـنا  هتـشون  ناققحم  مومع  مالـسا و  ناخروم  همه  ًابیرقت 
نایم زا  حـلاصان  دارفا  هب  یمالـسا  تموکح  يدـیلک  ياهتـسپ  ندرپس  رگید  دوخ و  نادـنواشیوخ  نایفارطا و  هب  باسح  یب  شـشخب 

.شناوریپ نادنواشیوخ و 
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مدرم تیاضر  قیرط  زا   ) نامثع تیاضر  بلج  يارب  هک  مدوب  نارجاهم  زا  یکی  نایم  نیا  رد  نم  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
وا لتق  هب  کیرحت  مدرم  اداـبم   ) مدرک شنزرـس  ار  وا  رتمک  مداد و  جرخ  هب  ار  شـشوک  تیاـهن  شتـسردان ) ياهـشور  رییغت  وا و  زا 
یم دراو  وا  رب  هک  يراـشف  نیرتناـسآ  هک ) يا  هنوگ  هب  دـندناسر  دـح  نیرخآ  هب  ار  وا  ربارب  رد  تنوـشخ   ) ریبز هحلط و  یلو  دـنوش )

( دنک یم  هتسخ  دراد و  یم  او  باتـش  هب  ار  رتش  هک  يزاوآ   ) دوب نآ  نیرتخـس  ، اه يدُح  نیرتمرن  دوب و  رتش  ندنار  دنت  دننام  دندرک 
رب دندمآ و  گنت  هب  یهورگ  نآ  لابند  هب  و  دناروش ) نامثع  دض  رب  تخس  ار  مدرم  هک   ) دوب یناهگان  یمـشخ  زین  هشیاع  يوس  زا  و 

شنزرس يانعم  هب  « یبتع » هدام زا  « باتعتـسا ( .» 1  } َُهباَتِْعتْـسا ُِرثْکُأ  َنیِرِجاَـهُْملا  َنِم  ًـالُجَر  ُْتنُکَف  ( ؛» دنتـشک ار  وا  دـندیروش و  وا  ّدـض 
يانعم هب  سپـس  دوش و  یـضار  هک  دنک  شنزرـس  ردقنآ  ار  ام  میهاوخ  یم  يرگید  زا  هک  تسا  موهفم  نیا  هب  هدـش و  هتفرگ  ندرک 

رب « فجو » هدام زا  « فیجو ( .» 2  } ُفیِجَْولا ِهِیف  اَمِهِْریَـس  ُنَوْهَأ  ُْرَیبُّزلاَو  ُهَْحلَط  َناَکَو  ، َُهباَتِع ُِّلقُأَو   {، .تسا هتفر  راک  هب  ندـیبلط  تیاضر 
هژاو نیا  ، دوش یم  ادیپ  هدننک  ریس  رد  بارطضا  ، ریس تعرـس  ماگنه  هب  هک  ییاجنآ  زا  هدش و  هتفرگ  بارطـضا  يانعم  هب  « فقو » نزو
يارب ندناوخ  زاوآ  يانعم  هب  « اعد » نزو رب  « ءادُح » نینچمه »و  ءادِـح ( .» 3  } اَمِِهئاَدِـح ُقَفْرَأَو   {، .تسا هتفر  راکب  زین  تعرـس  يانعم  هب 

ُفِینَْعلا  { .تسا هدش  لامعتسا  يراک  ماجنا  يارب  کیرحت  نتخیگنارب و  هنوگ  ره  يانعم  هب  سپس  .تسا  رتشیب  تعرس  روظنم  هب  رتش 
يراک يانعم  هب  « هتلف ( .» 5  } ُهَْتلَف ِهِیف  َهَِشئاَع  ْنِم  َناَک  َو   {. .هدـش هتفرگ  لمع  تدـش  تنوشخ و  يانعم  هب  « فنع » هداـم زا  « فینع ( .» 4}

رداص تلفغ  يور  زا  هعلاطم و  یب  ناسنا  زا  هک  تسا  ینانخـس  « ناسللا تاتلف  دوش و« یم  ماـجنا  یناـهگان  هعلاـطم و  نودـب  هک  تسا 
هل حیتاف  » هلمج تسا و  يراک  ماجنا  يارب  ندش  هدامآ  يانعم  هب  « ءیـش » نزو رب  « حـیت » هشیر زا  « حـیتا ( .» 6  } َحِیتُأَف ، ٍبَضَغ  { .ددرگ یم 

(. ُهُولَتَقَف ٌمْوَق  َُهل   { .دندش هدامآ  نامثع  نتشک  يارب  یهورگ  هک  تسانعم  نیا  هب  « موق

رد ( . 1  } .دنک بلج  ار  مدرم  تیاضر  هک  متساوخ  یم  هتـسویپ  نامثع  زا  نم  هک  هدش  هداد  « هباتعتـسا رثکا  » ریـسفت رد  زین  لامتحا  نیا 
ریـسفت رد  هک  یتروص  رد  سانلا » نم  هباتعتـسا  » ینعی تسا  فوذحم  نآ  لوعفم  تسا و  یلعاف  ریمـض  « هباتعتـسا » ریمـض تروص  نیا 

 { .دراد دعب  هلمج  اب  يرتشیب  بسانت  هک  تسا  یلوعفم  ریمض  لّوا 

َالَو َنیِهَرْکَتْـسُم  َْریَغ  ُساَّنلا  ِینَعَیَابَو  ( ؛» دـندومن تعیب  نم  اب  رایتخا  تبغر و  اب  هکلب  رابجا  هارکا و  نودـب  مدرم  :» دـیامرف یم  هاـگ  نآ 
(. َنیِرَّیَُخم َنیِِعئاَط  َْلب  ، َنیِرَبُْجم

لمج نایشروش  هرابرد  یبوخ  هب  دنناوتب  مدرم  ات  دیامرف  یم  هراشا  هتکن  هس  هب  انعم  رپ  هاتوک و  نایب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
.دننک تواضق 

.دنک شوماخ  ار  هنتف  شتآ  دنادرگ و  رب  تسار  هار  هب  ار  وا  تساوخ  یم  دوب و  نامثع  ناعفادم  زا  وا  .1

دندیمد و یم  شتآ  نیا  رب  زین  نانآ  یلو  تشاد  یمدرم  یمومع و  هبنج  شروش  هچ  رگ.دندوب  هنتف  یلـصا  نالماع  زا  ریبز  هحلط و  .2
ناـمثع هب  راـصنا  نارجاـهم و  روـضح  رد  ربـمغیپ  دجـسم  رد  هک  یهاـتوک  هلمج  اـب  زین  هشیاـع  نـینچمه  دـنتخیر و  یم  مزیه  نآ  رب 
هدـشن هنهک  ربمغیپ  نهاریپ  شفک و  زونه  ناـمثع  يا  : دز ادـص  دوب ، هتفرگ  تسد  رد  ار  ربمغیپ  نهاریپ  شفک و  هک  یلاـح  رد  ، تفگ

.یتخاس نوگرگد  ار  شتّنس  نید و  وت  هک 

نم اب  هارکا  راشف و  اب  سک  چـیه  دوب و  یناگمه  ماع و  یتعیب  موس ) مود و  ، لّوا هفیلخ  اـب  تعیب  فـالخ  رب   ) دـش نم  اـب  هک  یتعیب  .3
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.درکن تعیب 

.دنا لطاب  رب  لمج  نایشروش  قح و  رب  وا  دننادب  مدرم  ات  تخاس  نشور  ار  تقیقح  مالسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب 

اه هتکن 

مالسلا هیلع  ماما  تیامح  يارب  هفوک  مدرم  جیسب  یسوموبا و  يارجام  -1

دش وا  لتق  هب  یهتنم  يو و  دض  رب  مدرم  شروش  هب  رجنم  هک  یمالسا  تموکح  رما  رد  وا  گرزب  تاهابتشا  نامثع و  يارجام  هرابرد 
اب مدرم  یمومع  تعیب  ناتـساد  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دض  رب  اهنآ  مایق  ریبز و  هحلط و  ینکـش  نامیپ  هرابرد  زین  و 

اه و هشیر  لمج و  گنج  نامثع و  لـتق  ناتـساد  ( . 1  } .میا هدرک  ثحب  یفاک  ردق  هب  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
نآ زا  یمهم  ياهـشخب  هب  ، هعومجم نیا  قباس  تادـلجم  رد  ام  هک  تسا  ینالوط  ارجامرپ و  رایـسب  ناتـساد  ، نآ ياهدـمایپ  لـماوع و 

انشآ ناتـساد  بناوج  مامت  هب  تبـسن  نآ  هب  هعجارم  اب  ات  میرامـش  یم  رب  ناگدنناوخ  يارب  ار  نآ  زا  یتسرهف  نونکا  میدرک و  هراشا 
نامثع و لتق  .3 ات 391 . ،ج 1،ص 389  لمج گنج  يارجام  .2 ات 376 . ،ج 1،ص 371  نامثع دض  رب  نیملسم  شروش  للع  .1 دنوش :
،ج نامثع لتق  هرابرد  يرگید  لـیلحت  .4 ،ج 2،ص 30 . مدرم کـیرحت  رد  ریبز  هـحلط و  شقن  نآ و  رد  ناـنمؤم  ریما  تلاـخد  مدـع 

مشخ ببس  دز و  رـس  نامثع  زا  هک  ییاهراک  .6 ،ج 2،ص 251 . لمج گنج  يارجاـم  رد  ریبز  هحلط و  شقن  .5 ات 241 . 2،ص 232 
. { ،ج 6،ص 527 نامثع لتق  هب  مدرم  کیرحت  رد  هحلط  شقن  هرابرد  يرگید  ثحب  .7 ،ج 2،ص 488 . دش مدرم 

هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ؛ تسا یمخ  چـیپ و  رپ  ناتـساد  هفوک  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  همان  نتـشون  ناتـساد 
: دینک یم  هعلاطم  ریز  رد  ار  نآ  هصالخ  دراد و  نآ  هب  يا  هدرشف  هراشا  دوخ 

يارب ار  مدرم  ات  داتسرف  هفوک  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  رفعج و  نب  دمحم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  زا  وا 
مالسلا هیلع  ماما  ، نامثع لتق  زا  سپ  دوب و  هفوک  رادنامرف  هک  يرعشا  یـسوم  وبا  دزن  یعمج.دننک  هدامآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  کمک 

.دندش ایوج  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يرای  يارب  ار  يو  رظن  دنتفر و  ، دوب هدومن  اقبا  ار  وا 

: تفگ تخاس و ) راکشآ  اجنیا  رد  ار  دوخ  تثابخ  دوب  یثیبخ  درم  هک   ) یسوموبا

اب یهارمه  زا  مدرم  اذـل  دـینک  تـکرح  رفن  ود  نـیا  اـب  دـیتسه  اـیند  بلاـط  رگا  دینیــشنب و  هناـخ  رد  دــییوپ  یم  ار  ترخآ  هار  رگا 
.دندرک يراددوخ  مالسلا  هیلع  ماما  ناگداتسرف 

تعیب : داد خساپ  اهنآ  هب  بجعت ) تیاهن  اب   ) یسوموبا یلو  دندرک  ضارتعا  وا  هب  هتفر و  یـسوموبا  دزن  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگداتـسرف 
.مینک عورش  نامثع  نیلتاق  زا  دیاب  مینک  هزرابم  دشاب  رارق  رگا  ؛ تسا یقاب  امش  نم و  ندرگ  هب  زونه  نامثع 

.دنداد شرازگ  ار  نایرج  دنتشگ و  زاب  ترضح  نآ  دزن  مالسلا  هیلع  ماما  ناگداتسرف 

.درک لتق  هب  دیدهت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هداتسرف  یسوموبا  یلو  ، تشون یسوموبا  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  ماما 
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ماقم زا  ار  وا  داتسرف و  وا  يارب  رکب  یبا  نب  دمحم  سابع و  نب  هّللادبع  هارمه  هب  تشون و  یسوموبا  هب  يرگید  همان  مالسلا  هیلع  ماما 
.درک رانکرب  دوخ 

.داد همادا  دوخ  تفلاخم  هب  یسوموبا  مه  زاب 

گنج نازورفا  شتآ  اب  داهج  يارب  مدرم  جیـسب  یـسوموبا و  هلئاق  هب  نداد  همتاـخ  يارب  ار  رتشا  کـلام  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماـجنارس 
.داتسرف هفوک  هب  لمج 

رد دـنورب و  هرامالا  راد  رـصق  هب  وا  اب  اـت  درک  توعد  ار  مدرم  دـناوخ و  يا  هباـطخ  مظعا  دجـسم  رد  دـش و  هفوک  دراو  رتشا  کـلام 
وبا رـس  رب  يدایرف  رتشا.دندوب  ثحب  رج و  لوغـشم  یـسوم  وبا  اب  رـسای  رامع  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هک  دـندش  رـصق  دراو  یلاح 
يا وش  نوریب  هرامالاراد  زا  ؛  ًامیدق نیقفانملا  نمل  کنا  هّللاوف  کسفن  هّللا  جرخا  کل  ما  انرصق ال  نم  جرخا  : » تفگ دیشک و  یسوم 

«. يدوب ناقفانم  زا  میدق  زا  وت  دنگوس  ادخ  هب  دهد  تگرم  دنوادخ  كاپان 

هرامالا راد  رد  هکنیا  طرـش  هب  داد  تلهم  يو  هب  وا.تساوخ  تلهم  رتشا  زا  بش  کی  دـید  فعـض  رد  الماک  ار  دوخ  هک  یـسوم  وبا 
جهن حرش  ( . 1  } .دنتفاتـش هرـصب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يراـی  يارب  هفوک  زا  رفن  رازه  هدزاود  زا  شیب  ارجاـم  نیا  زا  سپ.دـنامن 

. { ،ج 14،ص 21-8 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

نایم هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ  -2

دامتعا لباق  لداع و  ، نامیا اب  ، كاپ يدارفا  انثتـسا  نودب  ار  اهنآ  همه  ینعی  دنتـسه  هباحـص  هیزنت  هب  لئاق  ّتنـس  لها  بلاغ  میناد  یم 
.دنرمش یم 

زا.دنناد یم  رفاک  قیدنز و  ار  هباحـص  زا  رفن  کی  نافلاخم  یتح  هک  دنا  هدـییوپ  ار  هغلابم  قارغا و  هار  رما  نیا  رد  يردـق  هب  یـضعب 
یکی هب  هک  دیدید  ار  یسک  هاگ  ره  : دیوگ یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  يزار  هعرز  وبا  زا  « هباصالا  » باتک رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هلمج 

قح نآرق  تسا و  قح  ادـخ  لوسر  اریز  (، تسا هّجوت  لباق  وا  لـیلد   ) تسا قیدـنز  وا  هک  دـینادب  دریگ  یم  هدرخ  ربمغیپ  باحـصا  زا 
دنزادنایب رابتعا  زا  ار  ام  دوهـش  دنهاوخ  یم  نافلاخم  دنا و  هدروآ  ام  يارب  هباحـص  ار  اهنیا  مامت  تسا و  قح  هدروآ  وا  هچنآ  تسا و 

. { ،ج 1،ص 17 هباصالا ( . 1  } .دورب تسد  زا  ّتنس  باتک و  ات 

ربارب رد  ار  یگنج  شتآ  هشیاـع  یتح  ریبز و  هحلط و  ًـالثم  هک  دـنریگ  یم  رارق  یخیراـت  ملـسم  ثداوح  ربارب  رد  هک  یماـگنه  اـهنآ 
هب رازه و  هد  زا  شیب  گنج  نآ  رد  دـندوب و  هدرک  تعیب  وا  اـب  راـصنا  رجاـهم و  مدرم و  ياـه  هدوت  هک  دـنتخورفارب  نیملـسم  هفیلخ 
رب هیواعم  دننیب  یم  هک  یماگنه  زین  دنیوگب و  هچ  باوج  رد  هک  دـنوش  یم  نادرگرـس  ناریح و  ، دـندش هتـشک  رفن  رازه  هدـفه  یلوق 
زا رفن  رازه  اـههد  دزادـنا و  یم  هار  هب  ار  نیفـص  گـنج  دزیخ و  یم  رب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  نیملـسم  هفیلخ  دـض 

.دنریگ یم  رارق  یبیجع  يانگنت  رد  ، دنوش یم  هتشک  هیواعم  ناوریپ  تسد  هب  رسای  رامع  دننام  هباحص  زا  يدارفا  یتح  نیملسم و 

قطنم هب  لسوتم  اجنیا  رد.دنرادرب  هباحص  هیزنت  زا  تسد  دنرـضاح  هن  دننک و  راکنا  دنناوت  یم  ار  یخیرات  ملـسم  قیاقح  نیا  هن  اهنآ 
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.دنوش یم  یبیجع 

بیترت نیا  هب  و  .{ هیآ 134 ، هرقب ( . 2  ...« } ْتَبَـسَک ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌهَّمُأ  َْکِلت   » مینک تبحـص  هباحـص  هرابرد  دیابن  ام  دنیوگ  یم  هاگ 
زا يرایـسب  رگنایب  هک  یخیرات  قیاقح  رب  ار  دوخ  مشچ  دناوت  یم  يدنمدرخ  درف  چیه  ایآ.دندنب  یم  دوخ  رب  ار  كرد  مهف و  ياهرد 

.ددنب ورف  تسام  زورما  زاین  دروم  لئاسم 

درک و لمع  دوخ  داهتجا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک ؛ لمع  دوخ  داهتجا  هب  کی  ره  دندوب و  دـهتجم  همه  هباحـص  دـنیوگ  یم  هاگ 
.دنروذعم ادخ  هاگشیپ  رد  همه  دندرک و  لمع  دوخ  داهتجا  هب  زین  هیواعم  هشیاع و  ریبز و  هحلط و 

درادن داهتجا  ياج  ، ملـسم یهیدب و  لئاسم  تسا و  دیدرت  کش و  دروم  يرظن و  لئاسم  هب  طوبرم  داهتجا  هک  دـندرک  شومارف  اهنیا 
دـض رب  مایق  نآ  ساسا  هک  نیفـص  ای  لمج  گـنج  هلأـسم  دـنک ؟ زور  ار  بش  بش و  ار  زور  دوخ  داـهتجا  اـب  دـناوت  یم  یـسک  اـیآ 
مارح هک  تسین  يزیچ  اه  سوه  اوه و  یبلط و  هاـج  رثا  رب  ناـنآ  ياـهنوخ  نتخیر  دوب و  ناناملـسم  لوبق  دروم  یمالـسا و  تموکح 

.دشاب روفغم  روذعم و  درک  اطخ  دوخ  داهتجا  رد  رگا  دنک و  داهتجا  نآ  رد  دهاوخب  یسک  ات  دشاب  دیدرت  کش و  ياج  نآ  ندوب 

بوخ و ياراد  مدرم  ياه  هورگ  ریاس  دننام  ربمغیپ  هباحص  دننک  فارتعا  دنرادرب و  بصعت  زا  تسد  دنتسین  رضاح  ناردارب  نیا  ارچ 
؟ دنا حلاصان  حلاص و  دب و 

یناسک هچ  ناقفانم  نیا.دراد  نانآ  شهوکن  ناقفانم و  هراـبرد  يداـیز  ياـهثحب  نیقفاـنم  بازحا و  ، هبوت ، هرقب هروس  رد  دـیجم  نآرق 
؟ دنامب شا  هیفاق  رد  هک  دیوگب  يرعش  ناسنا  ارچ.دنک  یم  قیبطت  الماک  نانآ  رب  هباحص  فیرعت  هک  دندوب  یناسک  نامه  دندوب ؟

یهورگ دـندش  هتـسد  ود  زین  ناحلاص  حـلاص و  یهورگ  دـندوب و  حـلاصان  ربمغیپ  نامز  رد  یهورگ  مییوگب  هک  تسین  نیا  رتهب  ایآ 
یبئاصم دندش و  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  یبلط  هاج  رثا  رب  یهورگ  دندرک و  ظفح  ار  دوخ  تسادق  یکاپ و  ، مرکا ربمغیپ  زا  دـعب 

.دنیآرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  یهلا  ناحتما  هدهع  زا  دنتسناوتن  اهنآ  يرآ  ، دنروآ راب  مالسا  ناهج  يارب 

هبطخ 97،و ج لیذ  دـعب و ج 4،ص 320  هب  ،ج 1،ص 376  موس هبطخ  لـیذ  رد  ( . 1  } .نایم هب  دـیآ  هبرجت  کـحم  رگ  دوب  شوخ 
روط هب  دیوگ  یم  خـساپ  هعیـش  باتک  رد  زین  تسا و  هدـمآ  هباحـص  هیزنت  هرابرد  يرگید  تاحیـضوت  هبطخ 135، لـیذ  5،ص 518 

 { .تسا هدش  ثحب  هراب  نیا  رد  یفوتسم 

: مود شخب 

،َو ْمُکِریِمَأ َیلِإ  اوُعِرْـسَأَف  ، ِبْطُْقلا یَلَع  ُهَْنتِْفلا  ِتَماَـقَو  ، ِلَـجْرِْملا َْشیَج  ْتَشاَـج  ،َو  اَِـهب اوُعَلَق  اَِـهلْهَِأب َو  ْتَعَلَق  ْدَـق  ِهَرْجِْهلا  َراَد  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 
.َّلَجَوَّزَع ُهّللا  َءاَش  ْنِإ  ، ْمُکِّوُدَع َداَهِج  اوُرِدَاب 

رب یگید  نوچمه  هنیدم )  ) دنتفرگ و هلـصاف  نآ  زا  مه  اهنآ  دنار و  نوریب  دنک و  اج  زا  ار  دوخ  لها  هنیدـم )  ) ترجه يارـس  دـینادب 
دوخ هدـنامرف  ریما و  يوس  هب  تسا  نینچ  هک  لاـح  تسا  شدرگ  رد  دوخ  روـحم  رب  هتـساوخ و  اـپب  هنتف  ، تسا ناـیلغ  لاـح  رد  شتآ 

.دیزرو تردابم  گرزب ، دنوادخ  تساوخ  هب  شیوخ  نانمشد  اب  دهج  هب  دیباتشب و 
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لمج گنج  نازورفا  شتآ  هرصب و  نایشروش 

دهاوخ یم  تسا و  لمج  گنج  نازورفا  شتآ  هرصب و  نایـشروش  تیهام  یفرعم  لابند  هب  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
داجیا يارب  اذـل  دـننک  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  دنباتـشب و  مالـسلا  هیلع  ماما  يرای  هب  ات  دـنک  جیـسب  اهنآ  اب  هزراـبم  يارب  ار  هفوک  لـها 

دنتفرگ و هلـصاف  نآ  زا  مه  اهنآ  دنار و  نوریب  دنک و  اج  زا  ار  دوخ  لها  هنیدم )  ) ترجه يارـس  دینادب  :» دـیامرف یم  اهنآ  رد  هزیگنا 
ِهَرْجِْهلا َراَد  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ( ؛» تسا شدرگ  رد  دوخ  روحم  رب  هتـساوخ و  اپب  هنتف  ، تسا نایلغ  لاح  رد  شتآ  رب  یگید  نوچمه  هنیدم ) )

هتفرگ ندـمآ  ناجیه  هب  ندیـشوج و  يانعم  هب  « فیح » نزو رب  « شیج » هشیر زا  « تشاـج ( .» 1  } ْتَشاَج ،َو  اَِهب اوُعَلَق  اَِـهلْهَِأب َو  ْتَعَلَق  ْدَـق 
هک یماگنه  اذل  ، نآ ریغ  سم و  ای  دنشاب  هتخاس  لافس  زا  ارنآ  هاوخ  تسا  گید  يانعم  هب  « لجرم ( .» 2  } ِلَجْرِْملا َْشیَج   { .تسا هدش 
يا هلیم  يانعم  هب  لصا  رد  « بطق ( .» 1 (. } ِبْطُْقلا یَلَع  ُهَْنتِْفلا  ِتَماَق  َو  «. {، هلجارم تشاج  :» دنیوگ یم  دوش  یم  ینابصع  تخس  یسک 

يروحم شقن  هک  يزیچ  ره  هب  سپـس  ؛ دـخرچ یم  نآ  رود  هب  نییور  گنـس  دراد و  رارق  بایـسآ  نیریز  گنـس  طسو  رد  هک  تسا 
 { .تسا هدش  قالطا  بطق  دراد 

نانمؤم تسا و  شروش  شوج و  بنج و  هچراپکی  هنیدم ، ، مالسا تختیاپ  هک  یلاح  رد  دیا  هتسشن  شوماخ  ارچ  امـش  هکنیا  هب  هراشا 
.دنا هدرک  تکرح  هچراپکی  هرصب  رد  نایشروش  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  نم  اب  هنیدم 

هب شیوخ  نانمـشد  اـب  داـهج  هب  دیباتـشب و  دوـخ  هدـنامرف  ریما و  يوـس  هب  تسا  نینچ  هک  لاـح  :» دـیازفا یم  نآ  لاـبند  هب  ترـضح 
(. َّلَجَو َّزَع  ُهّللا  َءاَش  ْنِإ  ، ْمُکِّوُدَع َداَهِج  اوُرِدَابَو  ، ْمُکِریِمَأ َیلِإ  اوُعِرْسَأَف  ( ؛» دیزرو تردابم  ، گرزب دنوادخ  تساوخ 

خیراـت رد  ترجه  نیرتـگرزب  دوـب و  فورعم  ماـن  نیا  هب  هک  تسا  هنیدـم  « هرجهلا راد  » زا روـظنم  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  روـط  ناـمه 
لک ای  دشاب  هفوک  نآ  زا  روظنم  هک  دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب  هکنیا  دوب و  هنیدـم  هب  ربمایپ  صخـش  هّکم و  ناناملـسم  ترجه  ، مالـسا

.تسا يدیعب  رایسب  لامتحا  مالسا  دالب 

نامثع یگدـنز  رخاوا  رد  هک  تسا  یثداوح  رطاخ  هب  تسا  ناـیلغ  لاـح  رد  هدـش و  هدراذـگ  شتآ  يور  هک  یگید  هب  هنیدـم  هیبشت 
.دش عقاو  وا  لتق  زا  سپ 

يارب هدـش  نییعت  شیپ  زا  یحرط  اب  هک  تسا  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  هنتف  هب  هراـشا  ، شروحم رب  شدرگ  هنتف و  نتـساخ  اـپب  هب  ریبعت  و 
هیلع یلع  تسد  رد  هنیدـم  زاجح و  هک  يا  هنوگ  هب  مالـسا  روشک  هیزجت  لقا  ای ال  تفـالخ و  زکرم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ندز  راـنک 
یلع هک  دوب  یمیظع  هنتف  نیا.دـشاب  هیواعم  تسد  رد  ماش  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  تسد  رد  هرـصب  هفوک و  قارع و  دـشاب و  مالـسلا 

.داد رادشه  نآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع 

هیلع ماما  هب  هرـصب  رد  دـندش و  جیـسب  رفن  رازه  هدزاود  زا  شیب  تشاذـگ و  هفوک  مدرم  رد  ار  دوخ  ریثأت  اـنعم  رپ  هاـتوک و  هماـن  نیا 
.دنتشاد لمج  گنج  رد  نانکش  نامیپ  ناقفانم و  رب  يزوریپ  رد  يّرثؤم  شقن  دنتسویپ و  مالسلا 

هب هفوک  رکشل  نتـسویپ  زا  لبق  : دیوگ یم  لیفطلاوبا  مان  هب  ربخ  نایوار  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  يربط  خیرات  رد  هک  تسا  نیا  بلاج 
قیقد ربخ  نیا  زا  نم  دـیوگ  یم  دنباتـش و  یم  امـش  يرای  هب  هفوک  زا  رفن  کی  هفاضا  هب  رفن  رازه  هدزاود  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ام 
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تقد هب  ار  اـهنآ  متـسشن و  یعفترم  ناـکم  هب  رکـشل  هار  رـس  رب  مرامـشب  تقد  هب  ار  اـهنآ  دـیاب  متفگ  دوخ  اـب  متفر و  ورف  بجعت  رد 
خیرات ( . 1  } .رتشیب هن  رتمک و  هن  دـندوب  رفن  کـی  رازه و  هدزاود  اـهنآ  دوب  هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  ناـمه  مدرک و  هراـمش 

. { ،ج ص 3،513 يربط

لمج نایشروش  تشونرس 

هب هکنآ  زا  هتشذگ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دناد  یم  دنک  هعلاطم  ار  لمج  گنج  هچخیرات  هک  یهاگآ  ناسنا  ره  هکلب  ، قّقحم خروم  ره 
یهاگیاپ اب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  ًامـسر  دندرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  میظع  ياه  هدوت  دوب ، تفالخ  هب  بوسنم  مرکا  ربمغیپ  هلیـسو 

رد يدایز  ياهنوخ  دندیروش و  وا  رب  ماقم  تورث و  ناگتخابلد  یلو  ؛ دنتفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  ، نیشیپ يافلخ  زا  رت  يوق  یمدرم 
.تسین هتفریذپ  اهنآ  زا  يرذع  چیه  دندوب و  درمتم  راکهانگ و  اهنآ  همه  نیقی  هب  دش  هتخیر  هار  نیا 

یم وا  ؛ تسا نینچ  شا  هصـالخ  هک  دراد  هنیمز  نیا  رد  ینخـس  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  بلاـج  یلو 
فـالتخا دـندش  رـضاح  هـعقاو  نآ  رد  هـک  یناـسک  تشونرـس  لـمج و  نایــشروش  هراـبرد  دـئاقع  مـلع  باـبرا  ناـملکتم و  : دـیوگ
یمالـسا تموکح  دض  رب  تقو و  ماما  رب  نوچ   ) دـندش رفاک  ناوریپ  اسؤر و  زا  معا  لمج  باحـصا  یمامت  دـندقتعم  هّیماما  ، دـندرک

نیاربانب دناشک ، هار  نیا  هب  ار  نانآ  ناشداهتجا  دندوب و  دهتجم  اهنیا  : دنیوگ یم  ّتنـس  لها  زا  یهورگ  هک  یلاحرد  دـندرک ) جورخ 
.ار شباحصا  مالسلا و  هیلع  یلع  هن  میناد و  یم  راکاطخ  ار  اهنآ  هن  ام.دنتشادن  یهانگ 

نیا هّیعرف و  لئاسم  رد  دهتجم  ياطخ  دننام  ؛ تسا هدوشخب  اهنآ  ياطخ  یلو  ؛ دندوب راکاطخ  لمج  باحصا  : دنیوگ یم  یموس  هورگ 
.تسا هرعاشا  رثکا  هدیقع 

: دنیوگ یم  دوب ) اهنآ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هلزتعم   ) ام باحصا  دیازفا  یم  سپس 

هحلط و نینچمه  درک و  هبوت  هک  دوب  یناسک  زا  هشیاع  : دـنیوگ یم  اهنآ  ؛ دـندرک هبوت  ًادـعب  هک  یناسک  رگم  دـندوب  هارمگ  اهنآ  مامت 
راـهظا هراـبرد  هرتاوتم  تاـیاور  دومن و  وفع  ياـضاقت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  درک و  اـطخ  هب  فارتـعا  لـمج  زور  رد  هشیاـع  اـما  ، ریبز

دندرم یم  نم  تایح  رد  اهنآ  همه  مدوب و  هدروآ  ربمغیپ  زا  رسپ  هد  نم  شاک  يا  : تفگ یم  وا.تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  وا  ینامیـشپ 
زین مدوب و  هدرم  لـمج  زور  زا  لـبق  شاـک  يا  : تفگ یم  هاـگ  دوب و  هدـماین  دوجو  هب  لـمج  زور  یلو  ؛ متخیر یم  کـشا  اـهنآ  رب  و 

هحلط.دـش و یم  رت  تشاد  رـس  رب  هک  يا  هعنقم  هک  تخیر  یم  کشا  ردـقنآ  داتفا  یم  لمج  زور  دای  هب  ناـمز  ره  هک  هدـش  تیاور 
 { ،ج 14،ص 24 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .دندرک هبوت  دوخ  راک  زا  زین  ریبز 

هتخیر نیملـسم  زا  یهورگ  ياهنوخ  هک  دز  يراـک  هب  تسد  یـسک  رگا  هک  میراد  وا  لاـثما  دـیدحلا و  یبا  نبا  زا  ار  لاؤس  نیا  یلو 
ار اه  سانلا  قح  دـیاب  ای  دـنک  یم  تیافک  نتخیر  کـشا  ینامیـشپ و  تمادـن و  راـهظا  ، یمیظع ساـنلا  قح  نینچ  ربارب  رد  اـیآ  دوش 

؟ درک ناربج 

363 ص :
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هتشگ رب  گنج  زا  نادهاجم  زا  رّکشت  : 2 همان

عوضوم

هرصبلا حتفدعب  مهیلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دنتشاد هدننک  نییعت  شقن  نایفوک  هک  يرجه  لاس 36  بجر  هام  رد  هرصب  نایشروش  رب  يزوریپ  زا  سپ  هفوک  مدرم  هب  همان  )

همان نتم 

ُمتیِعُد ُمتعَطَأ َو  ُمتعِمَس َو  دَقَف  ِِهتَمِعِنل  َنیِرِکاّشلا  ِِهتَعاَِطب َو  َنِیِلماَعلا  ِيزَجی  اَم  َنَسحَأ  مُکِّیبَن  ِتَیب  ِلهَأ  نَع  ٍرصِم  ِلهَأ  نِم  ُهّللا  ُمُکاَزَج  َو 
.ُمتبَجَأَف

اه همجرت 

یتشد

ناگدنب هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  دهد ، وکین  شاداپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  يوس  زا  ار  هفوک  مدرم  امـش  دنوادخ 
دیدش و هدناوخ  ارف  گنج  هب  دیدرک ، تعاطا  دیدینش و  ار  ام  توعد  امش  اریز  دیامرف ، یم  اطع  شتمعن  نارازگـساپس  و  رادربنامرف ،

 . دیتشگ جیسب 

يدیهش

ار دوخ  ناربنامرف  هک  شاداپ  نیرتوکین  داب ) وا  رب  ادخ  دورد  هک   ) ناتربمایپ نادناخ  يوس  زا  داهد ! شاداپ  ار  رهش  مدرم  امـش  ادخ  و 
.دیتفگ خساپ  دیدش و  هدناوخ  دیتفریذپ و  دیدینش و  هک  دهد  ار  شتمعن  نارازگساپس  دشخب و 

یلیبدرا

نادزی و يرادرب  ناـمرفب  ناگدـننک  لـمع  يازج  نیرتوکین  دوخ  ربـمغیپ  نادـناخ  زا  دیرـصم  لـها  زا  هک  ادـخ  ار  امـش  داـهد  ازج  و 
میدرک تباجا  سپ  میدش  هدناوخ  میدرب و  نامرف  میدونش و  قیقحتب  سپ  ار  ادخ  تمعن  رم  ناگدننک  رکش  يازج  نیرتهب 

یتیآ

: تسا هتشون  هفوک  مدرم  هب  هرصب  حتف  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  يا  همان 

یم شتمعن  نایوگساپس  ناربنامرف و  هب  هک  شاداپ  نامه  دهد ، وکین  شاداپ  ناتربمایپ  نادناخ  بناج  زا  رهـش  مدرم  امـش  هب  دنوادخ 
.دیداد خساپ  دیدش و  هدناوخارف  دیدرک ، تعاطا  دیدینش و  امش  .دهد 

نایراصنا
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یم تیانع  شتمعن  نارازگرکش  ناعیطم و  هب  هک  ییازج  نیرتهب  دهد  ازج  ناتربمایپ  تیب  لها  بناج  زا  هفوک  مدرم  امـش  هب  دنوادخ 
 . دیدومن تباجا  دیدش و  توعد  و  دیدرک ، تعاطا  دیدینش و  ار  مروتسد  ، دنک

حورش

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نادـناخ هیحان ي  زا  دـیتسه ، نیـشنرهش  یمدرم  هک  امـش  هب  دـنوادخ  : ) هرـصب حـتف  زا  سپ  هفوک ، لـها  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هماـن 
تعاطا دیدینـش و  هک  اریز  دنک ، یم  اطع  شیاهتمعن  نارازگـساپس  دوخ و  ناعیطم  نالماع و  هب  هک  دـهد  یـشاداپ  نیرتهب  ناتربمایپ 

ریمـض زا  سنج  ناـیب  يارب  نم  فرح  ور  نیا  زا  تسا و  هفوـک  لـها  هب  باـطخ  اـیوگ  .دـیداد ) تـبثم  خـساپ  ار  توـعد  و  دـیدرک ،
ربماـیپ و نادـناخ  زا  ندرک  يراـی  تلع  هب  اـهنآ  هب  هک  دـنک  یم  تساوـخرد  ادـخ  زا  ناـنآ  يارب  دـشاب و  یم  مـکازج  رد  بوـصنم 

يرای يارب  و  دیدرک ، تعاطا  ار  نآ  دیدینش و  ار  ادخ  رما  متعمس ، دقف  .دیامرف  تیانع  ار  شاداپ  نیرتهب  يو ، تمعن  زا  يرازگساپس 
نییعت هب  یهجوت  تساهراک و  لامعا و  رکذ  روظنم  اریز  هدش  فذح  لعف  دنچ  نیا  ياهلوعفم  .دیتفریذپ  ار  نآ  دیدش  توعد  شنید 

.دشاب یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما یهلا  يادن  هک  دوش  یم  هتخانش  لوعفم  نخس ، ياوحف  زا  نآ  رب  هوالع  تسین  لوعفم 

دیدحلا یبا  نبا 

ُْمتیِعُد ُْمتْعَطَأ َو  ُْمتْعِمَس َو  ْدَقَف  ِِهتَمِْعِنل  َنیِرِکاَّشلا  ِِهتَعاَِطب َو  َنِیِلماَْعلا  يِزْجَی  اَم  َنَسْحَأ  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنَع  ٍرْصِم  ِلْهَأ  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکاَزَج  َو 
 . ُْمْتبَجَأَف

.الاح نوکی  نأ  زوجی  زییمتلا و  یلع  بصن  رصم  لهأ  نم  هلوق  عضوم 

قتـشم اذـه  ادـماج و  ّالإ  نوکی  زییمتلا ال  عیطملا و  يزجی  ام  نسحأ  نیندـمتم  هّللا  مکازج  هریدـقت و  ازییمت و  نوکی  فیک  تلق  نإف 
.دیس نم  تنأ  ام  ادیس  ای  مهلوق  هراج و  تنأ  ام  مهلوق  وحن  یف  اقتشم  زییمتلا  نوک  اوزاجأ  مهنإ  تلق 

لوصوملا و یلإ  دئاعلا  فذح  دق  نوکی  يذـلا و  ینعمب  نوکت  نأ  زوجی  نیلماعلا و  ءازج  نسحأ  يأ  هیردـصم  نوکت  نأ  زوجی  ام  و 
نیلماعلا هب  يزجی  يذلا  نسحأ  هریدقت 

یناشاک

مکازج و   ) هرصب حتف  زا  دعب  هفوک  لها  يوس  هب  هداتسرف  هک  ترضح  نآ  ياه  همان  زا  تسا  یضعب  همان  نیا  هرصبلا ) حتف  دعب  مهیلا  )
يزجی ام  نسحا   ) امـش ربمغیپ  نادـناخ  زا  مکیبن ) تیب  لها  نع   ) دیرهـش لها  زا  هک  ار  امـش  يادـخ  داهد  ازج  و  رـصم ) لها  نم  هللا 

( هتمعنل  ) ناگدننکرکـش يازج  نیرتهب  و  نیرکاشلا ) و   ) نادزی يادربنامرف  هب  هتعاطب )  ) ناگدننک لمع  يازج  نیرتوکین  هب  نیلماعلا )
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ریبدت نسح  هب  دیدرب  نامرف  و  متعطا ) و   ) ار دوخ  ریما  راتفگ  امـش  دیدینـش  هک  قیقحت  هب  سپ  متعمـس ) دقف   ) نانم يادـخ  تمعن  رم 
دیدرک تباجا  سپ  متبجاف )  ) دیدش هدناوخ  و  متیعد ) و   ) دوخ

یلمآ

ینیوزق

لها بناج  زا  ار  هفوک  لها  امـش  یلاعت  دنوادخ  دـهد  ازج  و  هرـصب ، حـتف  زا  دـعب  هفوک  لها  يوسب  تسا  ترـضح  نآ  همان  هلمج  زا 
تعاطا ار و  ام  نامرف  دیدینـش  قیقحتب  ار ، دوخ  تمعن  نارکاش  ار و  دوخ  تعاط  نـالماع  دـهد  هک  یئازج  نیرتهب  امـش  ربمغیپ  تیب 

.میدومن تباجا  ترصنب و  میدناوخ  ار  امش  دیدومن و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم 

هرصبلا حتف  دعب  مهیلا 

.هرصب رهش  ندرک  حتف  زا  دعب  هفوک  لها  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

متعطا و متعمـس و  دـقف  هتمعنل ، نیرکاشلا  هتعاـطب و  نیلماـعلا  يزجی  اـم  نسحا  مکیبن ، تیب  لـها  نع  رـصم  لـها  نم  هللا  مکازج  «و 
« .متبجاف متیعد 

ازج هک  يزیچ  رتهب  هب  امش ، ربمغیپ  تیب  لها  ندرک  تعاطا  تهج  زا  دیا  هفوک  رهـش  لها  هک  ادخ  ار  امـش  دهد  کین  يازج  ینعی و 
نخس ینعی  امش  دیدینـش  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، وا  تمعن  رم  ناگدننکرکـش  ار و  وا  تعاط  هب  سبلتم  ناگدننک  لمع  ادخ  دهد  یم 

.امش دیدرک  تباجا  سپ  وا  بناج  زا  امش  دیدش  هدناوخ  دیدرک و  تعاطا  ار و  امش  ریما 

یئوخ

هحفص 8] ]

هنج اوربص  امب  مهازج  و  : ) یلاعت هللا  لاق  رـشف ، ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  هلباقملا  نم  هیافکلا  هیف  ام  وه  یئای و  ءازجلا  مکازج ) : ) هغللا
لاق لها )  ) .برـض باب  نم  ءازج  هیزجی  اذـک  یلع  اذـکب و  اذـک و  هازج  لاقی : اـهلثم ) هئیـس  هئیـس  ءازج  و  : ) یلاـعت لاـق  و  اریرح ) و 

نیدـی نم  مالـسالا  لها  و  هتالو ، رمالا  لها  و  هتما ، یبن  لک  لها  و  هناکـس ، تیبلا  دـلبلا و  لها  هب ، سانلا  صخا  لجرلا  لها  لیلخلا :
نم دارملاف  تیبلا ،) لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  : ) یلاعت هلوق  یلا  هراـشا  مکیبن ) تیب  لـها  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هب و 

یناعم دـحاو  یف ، ینعمب  انهه  هراجلا  هملک  ناـف  هناـمز  یف  يا  هدـهع ) یلع  : ) هغللا .هیـالا  یف  تیبلا  لـها  وه  مکیبن ، تیب  لـها  هلوق :
.یهتنا .هنامز  یف  يا  نالف  دـهع  یلع  کلذ  ناک  هنم  و  هنامز ، يا  یبابـش  دـهع  یف  کـلذ  ناـک  دراوملا : برقا  یفف  ناـمزلا ، دـهعلا 

یلع هعمج  لیلدب  دیدشتلاب  راند  هلـصا  و  برعم ، یـسراف  هنا  دراوملا  برقا  یف  و  هیبهذلا ، همیدقلا  دوقنلا  نم  برـض  رانیدلا  رانید ) )

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 676 

http://www.ghaemiyeh.com


یتلا رداصملاب  سبتلی  الئل  ءای  هفیعـضت  یفرح  دـحا  نم  لدـباف  ابلاغ  اهلـصا  یلا  هملکلا  ناعجری  امهنال  رینیند ، یع  هریغـصت  ریناند و 
هماندلا هرانـصلا و  لثم  هلـصا  یلع  جرخیف  ءاهلاب  نوکی  نا  الا  ( 29 ابنلا - ( ) اباذـک انتایاب  اوبذـک  و  : ) یلاعت هلوقک  لاـعف  یلع  یجی ء 

یف هملک  نوکت  وا  ادوهش ، هیف  ترضحا  يا  ادوهش ) هیف  تدهشا   ) هبلط يا  هاعدتسا )  ) .حاحـصلا یف  هلاق  سابتلالا ، نم  نالا  نما  هنال 
، هیلع ادهاش  هلعج  يا  اذک  یلع  انالف  دهـشا  لاقی : هط 76 و  ( ) لخنلا عوذـج  یف  مکنبلـص  و ال   ) یلاعت هلوق  وحن  یلع  ینعمب  هراجلا 

یلع نالفل  مکاحلا  دـنع  دهـش  لاقی : یناثلا  انه  دارملا  ردـصم و  ریغ  اردـصم و  ءاج  دوهـشلا  و  هیلع ، ادوهـش  اموق  تلعج  ینعملاف و 
دهـش و  لودع ، لداع و  وحن  دوهـش  یلع  عمجیف  دـهاش  وهف  هداهـشلا ، نم  هدـنع  ام  يدا  اذا  مرک  ملع و  یباب  نم  هداهـش  اذـکب  نالف 
الودع تدهشا  و  ءایلوالا : هیلح  نیعبرالا و  یتخسن  یف  .نیملاع و  ملاعک و  نیدهاش  راصنا و  رصانک و  داهشا  و  بحص ، بحاصک و 

اما نم  نم  دارملا  نم ) کیتایـس   ) .انهه هیبنت  فرح  یناثلا : فیفخت  لوالا و  حـتفب  اـما )  ) .لودـعلا نم  ماـقملاب  بسنا  دوهـشلا  نکلو 
امنا لوقعلا و  يوذ  ریغ  یف  ابلاغ  لمعتـسی  ام  نا  امک  لوقعلا  يوذ  یف  ابلا  لمعتـسی  نم  نـال  یلوا  یناـثلا  و  تومل ، کـلم  وا  توملا 

هلوقک لوـقعلا  يوذ  ریغ  یف  نم  و  ( 6 سمشلا - ( ) اهنیب ام  ءامـسلا و  و  : ) یلاعت هلوقک  لوقعلا  يوذ  یف  لمعتـسی  دق  ام  نال  ابلاغ  انلق 
حنلا بتک  نم  تالوصوملا  یف  روکذم  لیصفتلا  و  ( 45 رونلا - ( ) هنطب یلع  یشمی  نم  مهنمف   ) یلاعت

و  ) یلاعت هلوق  هنم  هسیقی و  هردـقی و  هیف ، رکف  هربدـت و  اذا  هیف  رظن  هنیعب و  هرـصبا  اذا  هیلا  رظن  هرظن و  لاقی : کـباتک ) یف  رظنیـال   ) .و
یلا يدعتی  هسفنب و  تارصبملا  یلا  يدعتی  رظن  نا  مهـضعب : لاق  اذل  و  87 و 88 ) تافاصلا - ( ) میقـس ینا  لاقف  موجنلا  یف  هرظن  رظن 
امک نعب  یناثلا  یلا  هسفنب و  لوالا  یلا  نیلوعفم  یلا  يدعتی  رابختسالا  ینعمب  ناک  اذا  لاوسلا  کتنیب ) نع  کلاسی  ال   ) .یفب یناعملا 
لاس لاقیف  هلعف  نم  هزمهلا  ففخت  دق  و  هنع ، لس  يا  اریبخ ، هب  لس  وحن : نع  ینعم  هنمضم  ءابلاب  یناثلا  یلا  يدعتی  دق  و  ماقملا ، یف 

هسامحلا 757 ص  ) هسامحلا حرـش  یف  یقوزرملا  مالک  رهاـظ  نم  دافتـسملا  فوخم ، فخ و  فاـخی  فاـخک  لوسم  لـس و  لاـسی 
هب يذلا  عرج  الاب  ءانغلا  هنابلا  یلـس  هسامحلا 510 .)  ) هنیمدلا نب  هللادـبع  لاق  .لیذـه  هغل  وه  فیفختلا  نا  رصم 1371 ه ) عبط   1715
مث یلسا ، راصف  نیسلا  یلع  اهتکرح  تیقلا  افیفخت و  هزمهلا  فذخف  یلاسا  هلـصا  ناک  یلـس ، هلوقف : كراد  لالطا  تییح  له  نانبلا 

مهانیتآ مک  لیئارسا  ینب  لس  : ) یلاعت هلوق  سایقلا  اذه  یلع  و  یلـس ، تراصف  تفذحف  اهدعب  ام  كرحتل  لصولا  هزمه  نع  ینغتـسا 
ام و  ماقلاب ، بسنا  لوالا  اـهتیرتشا و  یتلا  كراد  يا  کـتیب  نع  نیعبرـالا  هخـسن  یف  .هجحلا و  هنیبلا ) ( ) 209 هرقبلا - ( ) هنیب هیآ  نـم 

فراعلا یلع  یفخیال  امک  كراد  نم  ال  هنم ، کجرخی  یتح  مالسلا :) هیلع   ) لاقل الا  باتکلا و  نم  فرح  یناثلا  نا  لابلا  یف  جلتخی 
ثیح هرس  سدق  نیدلا  ءاهب  خیشلل  نیعبرالا  یلع  هحرش  یف  هیـسرافلاب  لماعلا  نوتاخ  نبا  همجرت  کلذل  دهاشلا  و  مالکلا ، بیلاساب 

ناتقفتم نیتخسنلا  نا  یلع  .خلا  دسرپن ، يزیچ  وت  ناهاوگ  زا  و  دنکن ، وت  دنسب  هاگن  هک  یـصخش  دوش  دراو  وت  رب  هک  دشاب  دوز  لاق :
یه اذاـف  : ) یلاـعت هلوـق  و  ( 44 رجحلا - ( ) راـصبالا هیف  صخـشت  مویل  مهرخوی  اـمنا  : ) یلاـعت هلوـق  یلا  هراـشا  اـصخاش )  ) .لوـالا یف 
يا مهراصبا  هصخاـش  راـصبالا ، هیف  صخـشت  یلاـعت : لاـق  تادرفملا : یف  بغارلا  لاـق  ءایبنالا 98 ) ( ) اورفک نیذـلا  راصبا  هصخاـش 

هرصب صخش  یلا و  دلب  نع  صخش  و  هلزنم ، نم  جرخ  اذا  اصوخش  رفاسملا  صخش  ریـسفتلا : نایبلا  عمجم  یف  .فرطت و  مهنافجا ال 
صخـش و  همحـشلا ، یف  نارود  عم  فرطی  لعج ال  هینیع و  حـتف  اذا  صخاش  وهف  هرـصب  صخـش  لاقی : .یهلا  جرخ  هناک  هیلا  رظن  اذا 

هاگن درک  دنلب  ارنآ و  دزن  مهرب  تشاداو و  ار و  مشچ  درک  او  هرـصب : صخـش  برالا : یهتنم  یف  و  هعفر ، يا  هرـصبب  هرـصب و  تیملا 
بهذ و ینعمب  اصوخـش  دلب  یلا  دلب  نم  رفاسملا  صخـش  نم  صخاشلا  ذـختی  نا  نکمی  .وا و  مشچ  دـنام  زاب  هنیع  تیـصخش  و  ار ،

نع عفترا  اذا  مهـسلا  صخـش  نم  وا  .لـهاجلا  صوخـش  نم  لـضفا  لـقاعلا  هماـقا  ثیدـح  هنم  و  هریغ ، یلا  عـضوم  نم  جرخ  راـس و 
یف يرهوـجلا  لاـق  کـتمحر ، كوـفع و  یلا  هرظاـن  اـهنافجا  تعفترا  يا  راـصبالا  تصخـش  کـیلا  مهللا  ءاعدـلا : هـنم  و  فدـهلا ،
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اهنم کجرخی  یتح  ریخالا  هجولا  اذه  یلع  دارملاف  صخاش ، مهس  وه  و  هالعا ، نم  ضرغلا  همهس  زاج  اذا  یمارلا  صخشا  حاحصلا :
لوالا یلع  هرابعلا  لعج  اضیا و  نیعبرالا  یف  خیـشلا  امهلمتحا  امم  ناریخالا  ناـهجولا  .لاـجرلا و  فاـتکا  یلع  ـالومحم  يا  اـعوفرم 

وهف حتفلاب  هرـصب  صخـش  لاق : ثیح  حاحـصلا  یف  يرهوجلا  هب  یتا  يذـلا  هجولا  یلع  صخاشلا  ینعم  رکذ  هناف  توملا ، نع  هیانک 
دعب دراوملا  برقا  یف  نکلو  .نیرحبلا  عمجم  یف  یحیرطلا  اذـک  توملا و  نع  هیانک  وه  و  فرطی ، راص ال  هینیع و  حـتف  اذا  صخاش 
ناف کجرخی ، یتح  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق بسانی  ینعملا ال  اذـه  و  همحـشلا ، نارود  عم  هلوق : وه  دـئاز و  دـیقب  بتا  خاحـصا  یف  اـم 

رمالا و هدش  یلا  رمالا  هیاغ  توملا ، یلا  ریـشی  حاحـصلا ال  یف  هرکذ  يذلا  ینعملا  نا  یفخیال  و  هراد ، نم  جرخیال  تمی  ملام  ءرملا 
اورفک نیذـلا  راصبا  نا  هلوقب : اورفک ) نیذـلا  راصبا  هصخاش  یه  اذاف  : ) یلاعت هلوق  نایبلا  عمجم  یف  اـمک  یبلکلا  رـسف  اذـل  و  هل ، وه 

لاوهالا کلت  یلا  نورظنی  هل ، وه  مویلا و  کلذ  هدش  نم  فرطت  داکت  يا ال  مویلا  کلذ  یف  صخشت 

اذا هرـصبب  هرـصب و  تیملا  صخـش  نم  صخاشلا  ذـخوی  نا  الا  صخاشلا  توم  یلع  لدـی  لوالا ال  ینعملاب  صخـش  نا  هلمجلاب  و  . 
.زجوـتلا نم  عوـن  یلع  راـس  بهذ و  ینعمب  رفاـسملا  صخـش  نم  وا  یئاـنکلا ، ینعملا  میقتـسی  یتـح  هـنیع ، تصخـش  اذـک  و  هـعفر ،

نا نکمی  و  هنم ، هلوانتف  هایا  هاطعا  يا  نالف  یلا  هملـس  لاقی : هایا  کـلوانی  كربق و  کـیطعی  يا  میلـستلا  نم  كربق ) یلا  کملـسی  )
ضحملا و وه  صلاخلا  اصلاخ )  ) .هیلا هملس  يا  نالف  یلا  هرما  ملسا  نالف  لاقی : اضیا  ملـس  ینعمب  ءاج  ملـسا  نال  مالـسالا  نم  ذخوی 

نالفل هتدقن  هتدقن و  لاقی : کلالح ) ریغ  نم  نمثلا  تدقن   ) .اهنم ایراع  کجرخی  يا  اهماطح  ایندلا و  ضارعا  نم  يراعلا  انه  دارملا 
تنزو و  نیعبرالا : یف  خیـشلا  هخـسن  یلع  .لاحلاب و  لاحلا  عیب  يا  ادـقن  اعیب  اهتعتبا  کنا  دارملاف  الجعم ، ادـقن  هاـیا  هتیطعا  يا  نمثلا 
یلاعت لاق  دیزل  تلک  ادیز و  تلک  لاقی : امک  نالفل  تنزو  انالف و  تنزرو  نا  لاقی  الام  اهعئابل  وا  رادلل  تنزو  يا  هلح ، ریغ  نم  الام 
رهاـظ هاـنعم  و  هلح ، ریغ  نم  ـالام  تثر  وا  هیلحلا : یف  مـیعن  یبا  هخـسن  یلع  و  (. 4 نیففطملا -  ) نورـسخی مهونزو  وا  مهولاـک  اذا  و 

ام .فسعت و  فلکت و  نم  اولخیال  تثرو  یلع  هرابعلا  ریـسفت  ماقملا و  یف  تثرو  هبـسانم  مدعل  تنزو  نا و  لاقی : نا  باوصلا  نکلو 
هدرجم ریغ  وا  هدرجم  باوبالا  تناک  ءاوس  باوبالا  ریغتب  اـهیناعم  ریغتت  اـمک  لاـعفالا  ءارـش ) یف  بغرت   ) .نیتخـسنلل قفاوم  نتملا  یف 

ینعم دیفت  هراجلا  یف  هملک  اهتلـص  تناک  اذا  اهتاقتـشم  هبغرلاف و  اهرداصم ، یف  مکحلا  اذک  و  اهتالـص ، ریغتب  اهیناعم  ریغتت  کلذـک 
تناک اذا  و  هیلع ، صرح  هیف و  عمط  هیلا و  لام  و  هبحا ، هدارا و  اذا  یـشلا ء  یف  بغر  لاقی : امهوحن  یـشلا ء و  یلا  لـیملا  هدارـالا و 

نم و  : ) یلاعت لاق  هکرت  هنع و  ضرعا  هدری و  مل  هیف و  دـهز  اذا  هنع  بغر  لاقی : كرتلا  ضارعـالا و  دـیفت  هراـجلا  نع  هملک  اـهتلص 
همیدقلا دوقنلا  نم  برض  اهرـسک : ءاهلا و  حتف  لادلا و  رـسکب  مهردلا ) (. ) 126 هرقبلا - ( ) هسفن هفـس  نم  ـالا  میهاربا  هلم  نع  بغری 

.برعم و ینانوی  دجنملا : دراوملا و  برقا  یف  برعم و  یسراف  هنا  برالا : یهتنم  حاحصلا و  یف  لاق  هلماعملل ، هضفلا  نم  هبورـضملا 
عمج و  مهارد ، مهردـلا  عمج  یماتاخ و  اهقافآ  یف  زاجل  ماهرد  یتام  يدـنع  نا  ول  رعاشلا : لاق  لادـلا  رـسکب  اضیا  ماهرد  اولاق  امبر 

: بارعالا .حاحصلا  یف  یتیبلا  لقن  فیرایصلا  داقنت  میهاردلا  یفن  هرجاه  لک  یف  یـصحلا  اهادی  یفنت  رعاشلا : لاق  میهارد ، ماهردلا 
یف العاف  ناک  ام  ددعل و  ازیمت  نکی  مل  اذا  نمب  زیمتلا  زج  زوجی  هنال  مکازج )  ) یف مک )  ) ینعا لوعفملا  ریمضل  ریمت  رصم ) لها  نم  )

معنف هاوس  لدـعت  ملف  هریخت  دوسالا : نب  رکبوبا  لاق  لجر ، نم  معن  تیز و  نم  لـطر  مهلوقک  لوعفملا  نع  لوحملا  زیمتلا  ینعملا و 
هیفلالا و یف  نیلوالا  کلام  نب  ینثتـسا ! عارذلا و  بحر  فاتکالا  اطوم  دیـس  نم  تنا  ام  ادیـس  ای  رخآ : لاق  یماهت و  لجر  نم  ءرملا 
ام نسحا   ) .مکازج هلوقب  قلعتت  مکیبن ) تیب  لها  نع   ) دـفت اسفن  بطک  ینعملا  لعافلا  ددـعلا و  يذ  ریغ  تئـش  نا  نمب  ررجا  و  لاق :
يا هل  هفـص  وه  هیلع و  لدی  قلطملا و  لوعفملا  یلع  باصتنالا  یف  فوذحملا  ردصملا  نع  نسحا  بانف  یعون  قلطم  لوعفم  يزجی )

ام هملک  نا  رهاظلا  .ریسلا و  نسحا  ریسلا  ترس  يا  ریـسلا ، نسحا  ترـس  مهلوقک : هتعاطب  نیماعلا  يزجی  ام  نسحا  ءازجلا  هللا  مکازج 
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هب يزجی  يذلا  نسحا  ریدقتلا : اهیلا و  دئاعلا  فذح  تالوصوملا و  نم  نوکت  نا  زوجی  و  هتعاطب ، نیلماعلا  ءازج  نسحا  يا  هیردصم 
حیرـشل هفـص  یـضاق ) : ) بارعالا .هتمنل  رکـش  هتعاطب و  لمع  لاقی  نریکاشلل  هتمعنل  و  نیملاـعلل ، قلعتم  هتعاـطب )  ) .هتعاـطب نیلماـعلا 

ارانید نینامثب  اراد  هدـهع  یلع  يرتشا  هلمج  .نامثالا  ضاوعالا و  یلع  هیلخادـلا  یه  هلباقملا و  ضیوعتلل و  ءابلا  نینامثب ) .هفاـضالاب 
نم انیار  امیف  بضغم  هملک  نا  مث  .رظن  لعفل  قلطم  لوعفم  بضغم ) رظن   ) .اهل لعاف  کـلذ  هماـت و  ناـک  کـلذ ) ناـک  دـق   ) .نا ربخ 
هللا انقزر  دق  ادج  هححـصم  هقیتع  هخـسن  یف  امک  اهحتفب  باوصلا  مه و  اهنکل و  داضلا  رـسکب  هلوکـشم  جـهنلا  نم  هعوبطملا  خـسنلا 
دعب .هبابـسا و  ایه  ائیـش  هللا  دارا  اذا  ربخلا : یف  فیک ال و  رثالا  اذـه  مامتا  یف  قیفوتلا  اهب  تلافت  دـق  اهعایتباب و  اـنقفو  حرـشلا و  ءاـنثا 

مق ملعلا  رادب  هتبتکم  نم  هخسن  یلع  عالطالاب  اقیفوت  هللا  هداز  يدروجاللا  ینیسحلا  يدهم  دیسلا  لضافلا  انقیدص  انیلع  لضفت  کلذ 
امهیف بضغملا  و  اهیف ، اتلبوق  عضاوم  هدع  یف  هحص  انتم و  ناتقفاوم  ناتخسنلا  و  هیلع ، هللا  ناوضر  یضرلا  مامالا  دیسلا  هخسنب  تلبوق 

اذـل و  هیلا ، ملکتملا  یقلی  امم  یـش ء  نع  بطاخملا  لفغیال  یتح  اهلک  لـمجلا  اـهب  ردـصی  هیبنتلا  فورح  نم  اـما  .حـتفلاب  هلوکـشم 
هرـشالا نع  بطاخملا  لفغیال  یتح  هراشالا  ءامـسا  یلع  تادرفملا  نم  هصاخ  هریخلا  و  اهو ، ـالاو  اـما  یه : و  هیبنتلا ، فورح  تیمس 

فطع کملـسی  ابوجو و  هردقملا  ناب  بوصنم  لعفلا  کجرخی ) یتح   ) .امهوحن و  اتاه ، و  اذـه ، وحن : اهب  الا  اهیناعم  نیعتی  یبتلا ال 
یف نوکتال ) حیرـش  ای  رظناف   ) .کملـسی یف  لوعفملا  ریمـضل  لاح  اصلاخ )  ) .کـجرخی یف  لوعفملا  ریمـضل  لاـح  اـصخاس )  ) .هیلع
اما رـصبا  ینعمب  ناک  نا  و  یفب ، هتلـص  نم  دبالفلا  فت  ربدت و  ینعمب  ناک  ناف  .نوکتال  نا  رظناف  ءایلوالا : هیلح  نیعبرالا و  یتخـسن 
نا بسن  الا  یلوالا و  نا  مث  .هغللا  یف  انمدـق  امک  هنیعب  هرـصبا  يا  هیلا  رظن  هرظن و  لاـقی  هسفنب  يدـعتی  اـما  و  یلاـب ، هتلـص  نوکت  نا 
هذه تیرتشا  نوکتال  نا  یف  ربدت  لمات و  يا  رکفتلا  لماتلا و  ربدتلا و  ینعم  دیفت  یتح  هردـقملا  هراجلا  یف  هملک  لعفلا  هلـص  نوکت 
يا ضفاخلا ، عزنب  ابوصنم  هبـصانلا  ناب  كوبـسملا  ردصملا  نوکی  اذه  یلعف  .کلالح  ریغ  نم  نمثلا  تدقن  وا  کلام  ریغ  نم  رادلا 

: یلاعت هلوق  ناز  یلعف و  جـهنلا  هخـسن  اما  و  کلالح ، ریغ  نم  اهنمث  کئادا  یف  کلام و  ریغ  نم  اهل  اـیراش  کـنوک  مدـع  یف  لـمات 
ریغ نم  رادلا  هذـه  تعتبا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  کلام  ارقی  نا  باوصلا  ملعا  مث  ( 52 ءارسالا - ( ) لاثمالا کل  اوبرـض  فیک  رظنا  )

وا  ) و کلام ) ریغ  نم  رادلا  هذـه  تعتبا   ) یتلمج ینعم  نال  رارکتلا  مزلی  ریمـضلا  یلا  لاملا  هفاضاب  يرقول ء  هنال  لعافلا  هئیهب  کلام 
نا رظناف   ) نیعبرالا یف  خیـشلا  هخـسن  و  هللا ، فاضم  فاضم و  لـعاف ال  هنا  نیعتملاـف  ذـئنیح  دـحاو  کـلالح ) ریغ  نم  نمثلا  تدـقن 

نیمجرتملا نم  ریثک  اهرـسف  هرابعلا و  مجرت  دق  راتخملل و  هعطاق  هجح  لب  قداص  دهاش  اهکلام ) ریغ  نم  رادلا  هذه  تیرتشا  نوکتال 
هلوق یف  هعقاولاک  هیئاجف  هذه  اذا  نیعبرالا : یفلا  شلا  لاق  ترسخ ) دق  تنا  اذاف   ) .هقیقدلا کلتل  اونطفتی  مل  هفاضالاب و  نیرـسفملا  و 

هخـسن یف  و  هقوف ) امف  مهرداب  رادلا  هذه  ءارـش  یف  بغرت  ملف  .نارـسخلل  ائجافم  نوکیف  يا  ( 30 سی - ( ) نودـماخ مه  اذاف   ) یلاعت
یف فلتخا  و  ولو ، نا  دـعب  اهعوق  رثکالا و  ءازج و  باوج و  فرح  اذا  هبارعا : یف  خیـشلا  لاق  و  نیمهردـب ) اهرتشت  مل  اذا   ) نیعبرـالا
اما و  لوقا : .هلوق  یهتنا  .تلمها  نا  ینزاملاک  تلمعا و  نا  روهمجملاک  ءارفلا  و  نونلاب ، ینزاملا  فلالاب و  روهمجلا  اـهتباتک و  مسر 
مل ءابلاب و  الحم  رورجم  يذلا  ینعمب  وا  هفوصوم  هرکن  ام  فطعلل و  ءافلا  .هقوف  امف  مهردلاب  مالسلا :) هیلع   ) هلوقف جهنلا  هخـسن  یلع 
هیلع  ) هلوق هیجوت  یتایـس  مهردـلا و  هیلع  فوطعملا  و  رارقتـسالا ، نیهجوـلا  یلع  قوـف  یف  لـماعلا  رهاـظلا و  یلع  فـطع  هنـال  دـعت 
لها یلا  عجری  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  لوق  یف  مهیلا )  ) ریمـض ینعملا : .یلاـعت  هللاءاـش  نا  ینعملا  یف  هقیقحت  هقوف و  اـمف  مالـسلا )

نم بجعلا  هرـصبلا و  حـتف  دـعب  باتکلا  اذـه  هفوکلا  لـها  یلا  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) هناـب حیرـص  هلوقف  قباـسلا ، باـتکلا  یف  هفوکلا 
یضرلا لوق  هناونع  یف  لقن  هنا  عم  هفوکلا  لهال  باطخلا  نوکی  نا  هبشی  جهنلا : یلع  هحرـش  یف  لاق  ثیح  ینارحبلا  حراشلا  لضافلا 

مل هرـصبلا و  حتف  دعب  مهیلا  ع )  ) بتک يذلا  باتکلا  ءزجل  باتکلا  اذه  نا  مث  .هرـصبلا  حتف  دعب  مهیلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و 
انیب امک  جهنلا  یف  ریزعب  سیل  اذه  و  هتغالبل ، ردقلا  اذه  هنم  هرایتخال  وا  هیلع ، هروثع  مدعل  اما  همامتب  هنع  هللا  یـضر  یـضرلا  هرکذـی 
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ام ضعبب  یتا  وا  اهنم ، ءزج  عضوم  لک  یف  رکذ  جهنلا و  نم  عضاوم  عبرا  یف  تئزج  تعطق و  هدـحاو  هبطخ  نا  هفلاسلا  ثحابملا  یف 
لبق يذلا  باتکلا و  اذه  لقن  مث  .اضیا  هیتالا  ثحابملا  یف  انمدق  ام  رثکا  یلع  فقتس  رخالا و  امهضعب  كرت  بتکلا و  بطخلا و  یف 

نب حیرـش  نا  يور  : ) هلوق ینعملا : .ماـمتلا  دنـسلاب و  باـتکلا  کـنود  و  یناـبمکلا ، عـبطلا  راـحبلا ص 409  نم  نماـثلا  دـلجملا  یف 
هیف لیق  ام  هئاضق و  هدم  هربخ و  هبسن و  حیرش و  همجرت  باتکلا  حرش  لیذ  یف  رکذنـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یـضاق  ثراحلا 

هفوکلا یف  اراد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هایح  نامر  یف  يرتشا  يا  ارانید ) نینامثب  اراد  هدـهع  یلع  يرتشا  : ) هلوق یلاعت  هللاءاـشنا 
: هلوق .اضیا  هفوکلا  یف  اهارتشا  هنا  ارهاظ  نظی  و  اهیف ، ایـضاق  ناک  هنال  هفوکلا  یف  اراد  يرتشا  انلق  امنا  و  اراـنید ، نیناـمث  اـهنمث  ناـک 

ینغلب هل  لاق  و  : ) هلوق .احیرـش  ع )  ) بلطف رادـلا  کلت  حیرـش  عایتبا  ع )  ) اـیلع نینموملاریما  غلب  يا  احیرـش ) یعدتـساف  کـلذ  هغلبف  )
اهنمث اراد  کئارتشا  ینغلب  حیرـشل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق يا  ادوهـش ) هیف  تدهـشا  اباتک و  اهل  تبتک  ارانید و  نینامثب  اراد  تعتبا  کنا 

: هلوق .یلع  ینعمب  یف  نوکت  نا  یلع  هیلع  ادوهـش  اموق  تلعج  وا  ادوهـش ، کلذ  یف  ترـضحا  هلاـبق و  اـهل  تبتک  و  اراـنید ، نوناـمث 
لاق يا  بضغم ) رظن  هیلا  رظنف  لاق  : ) هلوق .همات  ناک  نال  کلذ  عقو  تبث و  دـق  يا  نینموملاریما ) ای  کلذ  ناک  دـق  حیرـش  هل  لاـقف  )
.یلا رظنف  لاقل  الا  خیرش و  یلا  ریمـضلا  عاجرا  زوجیال  و  نیعبرالا ، یف  هرـس  سدق  خیـشلا  هیاور  یلع  هلدهب  نب  مصاع  وه  يوارلا و 

مهتفار هیاغ  هللااب و  مهنامیا  لاـمک  نم  کـلذ  ناـک  اـمنا  و  لـج ، زع و  ـالا هللا  نوکیـال  مهرغ  یلع  هئاـیلوا  هللا و  ءارفـس  بضغ  نا  مث 
ءارتشاب هفارتعاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما فسآ  دـق  يرـش  و  ارکنم ، دـحا  بکتری  وا  هشحافلا  عیـشت  نا  نوبحیال  مهنال  ساـنلاب ،

ع)  ) طخـس امل  قحلا  نع  زواجتی  مل  اهئارتشا و  یلع  ادحا  ملظی  مل  ول  احیرـش  نا  انمدق  امل  کلذ  بضغم و  رظنف  هیلا  ع )  ) رظنف رادلا 
هخـسن یف  و  کیتایـس ) هنا  اما  حیرـش  ای  لاق  مث  : ) هلوق .يوغملا  ناطیـشلا  یلا  یهتنی  يذلا  دـحا  رادـلا  دودـح  دـحا  لعج  امل  هیلع و 

هللا كاری  نا ال  يوقتلا  مهضعب : لاق  کیلع ، همرح  ام  رذحا  هللا و  فخ  يا  کیتایس ) هناف  هللا  قتا  حیرش  ای  لاق   ) نیعبرالا یف  خیـشلا 
یقتی يذـلا  وه  لیق : .هیلع و  بجوا  ام  لـعف  هیلع و  مرح  اـم  یقتا  يذـلا  یقتملا  لـیق : .كرما و  ثیح  كدـقفی  ـال  و  كاـهن ، ثیح 

: لاق معن ، لاقف : كوش ؟ اذ  اقیرط  تذـخا  له  لاقف : يوقتلا ، نع  رابحالا  بعک  باطخلا  نب  رمع  لاس  .هللا و  باذـع  هلامعا  حـلاصب 
وهف اهریبک  اهریغـص و  بونذلا  لخ  لاقف : سانلا  ضعب  همظن  و  يوقتلا ، کلذ  بعک : لاقف  ترمـش ، ترذح و  لاق : هیف ؟ تلمع  امف 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نع  يور  یصحلا و  نم  لابجلا  نا  هریغـص  نرقحت  يری ال  ام  رذحی  كوشلا  را ض  قوف  شامک  عنـصا  یقتلا و 

مرحملاک مجلم  یقتلا  زیزعلادبع : نب  رمع  لاق  .ساب و  هب  امف  عوقولل  ارذـح  هب  ساب  ام ال  مهکرتل  نوقتملا  یمـس  امنا  لاق : هنا  هلآ ) و 
هیلع  ) هلوـق (. 3 هرقبلا - ( ) نیقتملل يدـه  هیف  بیرـال  باـتکلا  کـلذ   ) یلاـعت هلوـق  نمـض  عـمجملا  یف  یـسربطلا  اـهب  یتا  مرحلا  یف 

ینموملاریما هظقیتسا  امئان  ناک  احیرـش  ناک  هیبنتلل  اما  کتنیب ) نع  کلاسی  کباتک و ال  یف  رظنیـال  نم  کیتایـس  هنا  اـما  (: ) مالـسلا
لماتی توملا ال  وا  توملا  کلم  کیتایس  حیرش  ای  هبتنا  لاقف : هلفغلا  مون  نم  مالسلا ) هیلع   ) ههبنف مئانلاک  هلامعا  یف  لفاغلا  نال  (ع ،)
دارملا ناک  نا  حضاو و  رمالاف  توملا  نم  نم  دارملا  ناک  ناف  هرابختسا ، هرظن و  مدع  اما  .کتجح  نع  كربختـسی  کباتک و ال  یف 

لق : ) یلاعت لاق  سانلا  لاـمعا  نع  لاوسلا  هفیلکت  سیل  و  طـقف ، حاروـالا  ضبقل  روماـم  هنا  لوـالا  ناـهج : وف  ع )  ) توملا کـلم  هنم 
( موـلعم ماـقم  هل  ـالا  اـنم  اـم  و  : ) یلاـعت هلوـق  و  ( 13 هدجـسلا - ( ) نوـعجرت مکبر  یلا  مث  مـکب  لـک  ویذـلا  توـملا  کـلم  مکیفوـتی 

نکی مل  نم  هنع  ربختـسی  یـشلا ء و  نع  لاسی  امنا  و  مهنود ، اـمب  هطیحملا  هدرجملا  لوقعلا  نم  هنا  یناـثلا  هجولا  (. 165 تافاصلا - )
لاح رادـلا  کلت  نم  توملا  کلم  وا  توملا ، کـجرخی  یتح  يا  اـصخاش ) اـهنم  کـجرخی  یتح  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هب  اـطیحم 
تنا لاحلا  وا و  .فدـهلا  نع  عفترا  اذا  مهـسلا  صخـش  نم  صخاشلا  انذـخا  نا  اذـه  لاجرلا ، فاتکا  یلع  الومحم  اعوفرم  کـنوک 

رفاسملا صخـش  نم  هانذـخا  نا  هرخـالا  رادـلا  یلا  رادـلا  هذـه  نم  لـحترم  تنا  يا  يرخا  راد  یلا  رئاـس  رادـلا و  کـلت  نم  جراـخ 
يذلا قیقحتلا  یلع  هنیع  تصخش  هرـصب و  تیملا  صخـش  نم  هانذخا  نا  اتیم  کنوک  لاح  وا  .هریغ  یلا  هلزنم  نم  جرخ  اذا  اصوخش 
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لهالا و لاملا و  نم  ایراع  کنوکلاح  كربق  یلا  کملسی  يا  اصلاخ ) كربق  یلا  کملسی  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هغللا  یف  هانمدق 
ربقلا و هشحو  یف  لاومالا  نم  ترخدا  ام  نایعلا و  لهالا و  نم  تکرت  ام  کعفنی  يا ال  اهماطح ، ایندلا و  ضارعا  نم  ادرجم  لایعلا و 

تعتبا نوکتال  حیرـش  ای  رظناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .میلـس  بلقب  هللا  یتا  ام  الا  نونب  لام و ال  عفنیال  موی  لامعالا  حـلاص  ـالا  هتبرغ 
یلا ملسی  اصخاش و  ایندلا  نم  جرخی  نا  دحا  لک  لام  ناک  اذا  يا  کلام ) ریغ  نم  رادلا  هذه 

نم تعتبا  ینعم  یف  دـبال  ذـئنیحف  هبوصغم  رادـلا  نوکت  ناب  اهکلام  ریغ  نم  اهل  ایراش  کـنوک  مدـع  یف  ربدـت  لـماتف و  اـصلاخ  هربق 
ناک اذا  يا  تعتبا ، یلع  فطع  کـلالح ) ریغ  نم  نمثلا  تدـقن  وا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اـمزج  احیحـص  اـعیب  نکی  مل  هنـال  عسوت ،
یف هاضقلا  ایـضاق و  ناک  هنال  اهوحن ، وا  هوشر  ذخاب  مارح  نم  هبـستکا  ناب  کلالح  ریغ  نم  اهنمث  کئادا  یف  لمات  ربدتف و  کلذـک 

( هرخالا راد  ایندلا و  راد  ترسخ  دق  تنا  اذاف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هتاقت  قح  یقتا هللا  نم  الا  لطابلاب ، لاملا  لکا  ءاشترالا و  ضرعم 
نال ایندلا  راد  یف  هنارـسخ  اما  .نیرادلا  یف  نارـسخلل  اجافم  تناف  مارحلا  نم  اهنمث  وا  هبوصغم  هعیبملا  رادـلا  تناک  نا  يا  هیئاجف  اذا 

بحر سانلا  ریما  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  لدعلا  رصنع  دیحوتلا و  لکیه  هیف  ناک  رـصع  یف  امیـس  اهبـصاغ  دی  نم  اهبلـسی  رادلا  کلام 
هذخای هکلامف  هکلام  ریغ  نم  الام  يرتشا  ول  ادحا  نا  هقفلا  یف  ررقت  دقف  يرتشملا ، یلع  نارسخلا  یقبیف  اهکلام ، یلا  رادلا  دریف  عابلا 

اما .ءاش و  مهیا  مازلا  یف  کـلاملا  ریخت  هیف  هدـیدع  دـیا  تبقاـعت  نا  و  بصاـغلا ، عئاـبلا  یلا  هنمث  یف  عجری  يرتشملا  يرتشملا و  نم 
هیلع  ) هلوق .نیبـملا  نارـسخلا  وه  کـلذ  و  هرخـالا ، یف  ـالاب  ریـصت و  ایندـلا  یف  لـالحلا  ریغ  نم  عتمتلا  ناـف  هرخـالا  راد  یف  هنارـسخ 

(: ) مالسلا

اهئدـبم و اهدودـح و  رادـلا و  کلت  هفاسم  یف  هلابق  کتلابق  لابق  یف  کل  تبتک  يا  هقوف ) امف  مهردـب  هلوق : یلا  تنک - کنا  ول  اما 
فیک هلابقلا  هخـسن  یف  لمات  اذا  لقاعلا  .همیقلا و  رغـصلا و  یف  هنود  امف  مهردـب  اهعایتبا  بحت  مل  درت و  مل  اهفاصوا  رئاس  اـهاهتنم و 

ناطیـشلا یلا  عبارلا  و  يدرملا ، يوهلا  یلا  هتنم  ثلاثلا  و  تابیـصملا ، یعاود  رخالا  و  تاـفالا ، یعاود  هدودـح  دـحا  تیب  یف  بغری 
یتلا رادـلا  نا  تلق : هنود ؟ امف  مهدـب  هترـسف  فیکف  هقوف ، امف  مهردـب  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا تلق : ناف  .اباحم  اهیطعا  ول  يوغملا و 

هرابعلا لمح  حـصی  الف  هیلع ، رابغال  رهاظ  اذـه  و  رثکاف ، نیمهردـلا  نم  هقوف  امب  بغریال  نا  یلو  الابف  مهردـب  اهئارـش  یف  بغریال 
نالف لوقی : نمل  کلوق  وحن  هراقحلا ، هلقلا و  یف  مهردلا  قوف  هقوف ، امف  هلوق  نم  دارملا  لب  نمثلا ، رادـقم  یف  مهردـلا  قوف  ام  یلع 

یف هنود  امف  یلا  هقوف  امف  لویف  هلاذـنلا  هلافـسلا و  نم  هب  فصو  امیف  قرعا  غلبا و  وه  دـیرت  کلذ ، قوف  وه  مهلذـنا : سانلا و  لفـسا 
امف هضوعب  ام  الثمب  برـضی  نا  ییحتـسی  هللا ال  نا  : ) یلاعت هلوق  یف  نورـسفملا  اـمهرکذ  نیهجولا  دـحا  وه  اذـه  .همیقلا و  رغـصلا و 

ضعب و  هلقلا ، رغصلا و  یف  اهقوف  امف  دارملا  نا  یلا  امهعابتا  حیرج و  نبا  هداتقک و  مهضعب  بهذف  ( 26 هرقبلا - ( ) اهقوف

میهاربا نع  ملسم  حیحص  یف  يور  ام  یف  نالامتحالا  يرجی  .مجحلا و  یف  اهیلع  داز  ام  اهنم و  ربکا  يا  اهقوف  امف  دارملا  نا  یلا  رخآ 
بنط یلع  رخ  نالف  اولاق : مککحضی ؟ ام  تلاقف : نوکحضی ، مه  ینمب و  یه  هشئاع و  یلع  شیرق  نم  بابش  لخد  لاق : دوسالا  نع 

كاشی ملسم  نم  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یتا  اوکحضتال  تلاقف : بهذت ، نا  هنیع  وا  هقنع  تداکف  طاطـسف 
دشا وه  ام  لمتحی  و  هلقلا ، یف  اهزواجت  هکوشلا و  ادع  امف  لمتحیف  .هئیطخ  اهب  هنع  تیحم  هجرد و  اهب  هل  تبتک  الا  اهقوف  امف  هکوش 

الا و اهقوف  امف  هرعـش  مقـسلا  كرتی  مل  يدسج  نم  و  هلوق : دنع  یبنتملا  ناوید  یلع  هحرـش  یف  يربکعلا  لاق  .عجوا و  هکوشلا و  نم 
یلاعت هلوق  یف  نورـسفملا  لاق  دـق  رغـصلا و  یف  اهنود  ام  دـیری  نا  زوجی  و  اهنم ، مظعا  وه  ام  نوکی  نا  زوجی  اهقوف  ام  لعف و  هل  اهیف 

ام نا  تملع  امل  ماقملا  یف  نایـشمتی  ربخلا ال  هیالا و  یف  نیهجولا  ـالک  نکلو  .یهتنا  .اـنرکذ  ناذـللا  ناـهجولا  اـهقوف ) اـمف  هضوعب  )
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نوکت ماقملا  یف  هرابعلا  هذـه  نا  نم  جـهنلا  هیـشاح  یف  ضعب  هیلا  راشا  امف  .هقوف  امب  هیف  بغریال  نا  یلو  الابف  مهردـب  هیف  بغریـال 
رعتی مل  انمدق  امم  فطلا  قدا و  رخآ  اهجو  هرابعلا  هذه  وحن  ریسفتل  نا  مث  .احیحص  هقالطاب  سیل  اهقوف ) امف  هضوعب   ) یلاعت هلوق  لثم 

، هقوف امب  اهیف  بغرت  فیکف  مهردب  اهیف  بغرت  مل  اذکه : نوکی  الثم  جـهنلا  هرابع  دافم  نا  یه : نیرـسفملا و  حارـشلا و  نم  دـحالا 
دزرا یمن  یمردب  الاک  نیا  هیسرافلا : تارواحملا  یف  لاقی  نومـضملا  اذه  ریظن  یلولا ، مهردلا  قوف  امب  اهیف  بغریال  نابف  لاق : هناک 

نابف ال هضوعب ) ام  الثم  برـضی  نا  یبحتـسی  هللا ال  نا   ) ـالثم هبـسحب  ماـقم  لـک  یف  هوحن  اذـکه  .نآ و  زا  رتشیب  هب  هک  دـسر  هچ  اـت 
.اهوحن ینتملا و  رعش  ربخلا و  یف  سایقلا  اذه  یلع  و  اهقوف ، الثم  برضی  نا  ییحتسی  فیک  وا  یلوا ، اهقوف  الثم  برضی  نا  ییحتـسی 

یلو الابف  مهردـب  اهیف  بغری  مل  اذا  هنا  مولعم  هقوف و  امف  لاق  فیکف  تلق : ناف  هلوقب : باوجلا  لاوسلا و  ررق  ینارحبلا  حراشلا  نا  مث 
کئارـش دـنع  ینتیتا  ول  کنا  ضرغلا  ناک  هلقلا و  یف  هب  کلمتلا  نسحی  ام  لقا  مهردـلا  ناک  اـمل  تلق : هقوف .؟ اـمباهیف  بغریـال  نا 

، كرتی مل  يدسج  نم  و  یبنتملا ، لوق  هوحن  و  هقوف ، ام  الا  مهردـلا  ءارو  رکذـی  نا  نسحی  مل  الـصا  یـشب ء  اهتیرـش  امل  رادـلا  هذـه 
مل فکیف  کلذ  ضرغلا  ناک  هب و  کلمتلا  نسحی  ام  لقا  مهردـلا  ناک  اذا  لوقا : .یهتنا  .اهنود  اـمف  لوقی : نا  هساـیق  ناـک  و  تیبلا ،

ینعم هلبق  امب  هقوف  ام  الا  مهردلا  ءارو  رکذی  نا  نسحی  مل  هلوق  طبتری  و ال  هقوف ، رکذ  اذامل  طقف و  مهردب  ع )  ) فنکی

نا هنم  يرخا  خسن  همامتب و  هلقن  باتکلا و  دنـس  .باتکلا  هرابع  هنع  یبات  و  باوصلا ، نع  دیعب  باوجلا  نم  هب  یتا  ام  نا  هلمجلاب  و  ، 
هیلع هللا  ناوضر  یـضرلا  لـبق  تفلا  یتـلا  عیماـجملا  عماوجلا و  نم  هلقن  جـهنلا و  یف  اـم  دنـس  لیـصحت  حرـشلا  کـلذ  یف  اـنمهی  اـم 

هنـس 255 یفوتملا  ظحاجلا  رحب  نب  ورمع  نامثع  یبال  نییبتلا  نایبلا و  .ه و  هنس 328  یفوتملا  ینیلکلا  مالسالا  هقثل  یفاکلا  عماجلاک 
نب دمحال  یبوقعیلا  خیراتلاب  فورعملا  باتکلا  .ه و  هنـس 285  یفوتملا  دربملاب  فورعملا  دیزی  نب  دمحم  سابعلا  یبال  لماکلا  .ه و 

خیرات .ه و  هنـس 246  یفوت  هنا  هللا  همحر  یمقلا  ثدـحملل  باقلالا  ینکلا و  یف  .ه و  هنـس 292  دودح  یفوتملا  بتاکلا  بوقعی  یبا 
خیشلل نیفص  باتک  .ه و  هنـس 310  یفوتملا  یلملا  يربطلاریرج  نب  دمحم  رفعج  یبال  يربطلا  خـیراتلاب  فورعملا  كولملا  ممالا و 

يرـصاعم نم  ناک  نیعباتلا  هجرد  یف  هعقاولا  لـب  نیمدـقتملا  هوارلا  هلمج  نم  یفوکلا  یمیمتلا  يرقنملا  محازم  نبرـصن  لـضفلا  یبا 
ع)  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  كردا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلاجر نم  ناک  هناک  مولعلا و  رقاب  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم 

نع هدانـساب  هبتک  یف  لقن  ام  امیـس  ـال  .ه  هنـس 413  یفوتملا  هرـس  سدق  دیفملا  لجالا  خیـشلا  بتک  و  يدـنوارلل ، جـئارخلا  یف  امک 
ءافلخلا خیراتب  فورعملا  هسایسلا  همامالا و  باتک  .ه و  هنس 207  یفوتملا  یندملا  يدقاولا  دقاو  نب  رمع  نب  دمحم  روهشملا  خروملا 
نـسحلا یبال  خـیراتلا  یف  رهوجلا  نداعم  بهذـلا و  جورم  .ه و  هنـس 276  یفوتملا  يرونیدلا  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  تافلوم  نم 
رهتـشملا یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  بتک  .ه و  هنس 346  یفوتملا  يدوعسملا  یلع  نب  نیـسحلا  هب  یلع 

ضعبب جهنلا  عماج  یـضرلا  لبق  اوناک  نیذلا  نیمدـقالا  ءامعلل  هروهـشملا  بتکلا  نم  اهریغ  .ه و  هنس 381  یفوتملا  قودصلا  خیـشلاب 
نیقباسلا و نم  نیفلاخملا  ضعب  نعط  کلذ  یلع  انادـح  اـمنا  .نییبنلا و  متاـخ  هرجه  نم  هنـس 406  یفوت  وه  نیئم و  قوـف  یلا  نینس 

نم وا  یـضرلا  هعـضو  امم  لب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  مالک  نم  سیل  هناب  جـهنلا  یلع  نیرـصاعملا  ضعب  لب  نیقحـاللا 
ملع یـضترملا  فیرـشلا  همجرت  دنع  نینموملا  سلاجم  یف  هللا  همحر  هللا  رون  یـضاقلا  لقن  دـق  و  مالـسلا .) هیلع   ) هیلا هبـسن  هعمج و 

بلاط یبا  نب  یلع  مالک  نم  عومجملا  هغالبلا  جـهن  باتک  یف  سانلا  فلتخا  دـق  و  لاق : هنا  یعفاـیلا  خـیرات  نم  یـضرلا  خا  يدـهلا 
، هیلا هبـسن  هعـضو و  يذلا  وه  امهدـحا  امنا  بلاط و  یبا  نب  یلع  مالک  نم  سیل  هنا  لیق : دـق  یـضرلا و  هوخا  وا  هعمج  وه  له  (ع ،)
نایعالا و تایفو  یف  ناکلخ  نبا  یضاقلا  نم  نعطلا  اذه  ذخا  یعفایلا  نا  رهاظلا  لوقا : .یعفایلا  مالک  یضاقلا  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا 

الا .ه  هنس 768  یعفایلا  .ه و  هنس 681  تام  وه  يدهلا و  ملع  همجرت  دنع  یـضاقلا  هلاق  دق  و  دحاو ، لئاقلا  هخیرات و  یف  هظافلاب  هلقن 
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.هعضو و يذلا  وه  هیلا  هبسن  هعمج و  يذلا  امنا  و  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  سیل  هنا  سانلا  فالتخا  یف  هلوق  دعب  لاق  ناکلخ  نبا  نا 
نوکی نا  نکمیف  تایفولا  یف  ام  یلع  اـما  و  یـضرلا ، هوخا  وا  يدـهلا  ملع  وه  یعفاـیلا  هراـبع  یلع  عضولاـب  لـئاقلا  نا  اـمهنیب  قرفلا 

و مالکلا ، ءاحناب  افراع  نکی  مل  بتکلا و  یف  صحفتی  مل  كاته  لهاج  دناعم  نم  تردـص  امنا  هیهاولا  ههبـشلا  کلت  نا  مث  .امهریغ 
یلا قلاخلا  مالک  نود  قولخملا و  مالک  قوف  وه  يذـلا  مالکلا  لحنی  نا  مالکلا  نونف  نع  ثحابلا  عبتتملا  ملاـعلا  يرتجی  فیکف  ـالا 

نایتاب هوفتی  نا  نع  تلک  دق  نسلالا  نا  یلع  .سمشلا  یلا  ءاهسلا  هبسنک  جهنلا  یف  ام  یلا  هتاملک  رئاس  هراعـشا و  هتاشنم و  هبـسن  نم 
و هنم ، اوذـخا  لک  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلایع رـصانخلا  مهیلع  ینثت  نانبلاب و  مهیلا  راشت  نیذـلا  ءابطخلا  ینعم و  وا  اظفل  هبطخ  نم  هبطخ 

یلع لدت  یتلا  هیقشقشلا  هبطخلا  ناب  یـضرلا  یلع  نیفلاخملا  ضعب  يرتفا  دق  و  راتخملا 237 . حرش  یف  هیلا  انرـشا  ام  ضعب  انم  دقدق 
یتلا بطخلا  نم  اهنا  لوقا : و  هیلا ، اهبـسن  هتالوعجم  نم  لصف  الب  هللا  لوسر  دـعب  هتفالخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هماما  تاـبثا 

بولسالا اذه  سفنلا و  اذه  یـضرلا  ریغل  یـضرل و  یناف  اهلثمب  اوتای  نا  نع  ءاغلبلا  ءابطخلا  تیعا  و  اهانعم ، مهف  نع  ءالقعلا  تزجعا 
رخآ یف  لوـالا  ینارحبلا  یلزتعملا و  ناـحراشلا  هلقن  دـق  فورعم  روهـشم  باـشخلا  نبا  هخیـش  بیبش و  نب  قرـصم  نیب  يرج  اـم  و 

تیور یه  و  نارهط 1329 ه ) عبط  ص 393   ) اضیا یلجملا  یف  یئاـسحالا  روهمج  یبا  نبا  اـهلقن  هلوا و  یف  رخـالا  و  اـهیلع ، هحرش 
( ینابمکلا عبطلا  نم  ص 160   ) راحبلا نم  نماثلا  دلجملا  یف  هرس  سدق  یـسلجملا  اهب  یتا  هماعلا  هصاخلا و  اهتور  هریثک  فرط  یلع 

هعفدیف یضرلا  وا  هعمج  یـضترملا  له  جهنلا  یف  اوفلتخا  دق  سانلا  نا  نم  یعفایلا  خیرات  تایفولا و  یف  ام  اما  .اهلقن و  یلا  هجاح  الف 
همئالا صئاصخ  یف  باتک  فیلاتب  تادـتبا  نصغلا  هضاضغ  نسلا و  ناوفنع  یف  تنک  یناـف  هیلع : هتمدـقم  یف  جـهنلا  عماـج  هلاـق  اـم 
هعیشلا نم  نیثدحملا  نیخروملا و  لج  نا  یلع  هللا ، همحر  یضرلا  بتک  نم  همئالا  صئاصخ  نا  یف  مالک  و ال  خلا ،)  ) مالسلا مهیلع 

نیفلوملا نم  اریثک  نا  یلع  .هب  ابعی  کلذ ال  یف  هل  هربخ  نم ال  بایترا  و  یضرلا ، هعمج  امم  هنا  اولاق : هماعلا  نم  کلذک  مهلک و  لب 
عمجب اونتعا  نیعباتلا  هباحصلا و  رابک  نم  یتح 

لوا یف  اذه  انحرش  یلع  همیقلا  هدیفملا  هتلاقم  یف  ینارعشلا  ذاتسالا  اهنم  هدع  رکذ  دق  و  هتاملک ، رئاس  هبتک و  و  مالسلا ) هیلع   ) هبطخ
یلع اهنم  هریثک  هدع  دع  اذک  و  هیسرافلاب ، هغالبلا  جهن  یلع  ینیوزقلا  حلاص  یلوملا  حرش  یلع  و  جاهنملا ، هلمکت  نم  لوالا  دلجملا 

ریغ ینم  سمتلا  دق  .ناریا و  عبط  مایصلا  رهش  لاوحا  مایالا  عیاقوب  موسوملا  هباتک  نم  یف ص 349  ینابایخلا  يزیربتلا  میظعلادبع  نب 
هیلع  ) هتاملک یـضرلا  عمج  نیذـلا  نیمدـقالا  بتکلا  نم  جـهنلا  یف  ام  كرادـم  رکذـب  مامتهالا  لـک  ماـمتهالا  یئاقدـصا  نم  دـحاو 

ام یف  نالا  یلا  ادهج  لآ  مل  یناف  هقاطلا  لب  عسولا  ردقب  مهسامتلا  بیجا  نا  هللا  نم  وجرا  و  اررکم ، کلذب  یناصوا  اهنم و  مالـسلا )
هغللا و دنـسلا و  نم  اهر  رد  ءانتقال  اهیناعم  راحب  یف  صوغی  نا  دارا  نم  اهیلا  جاتحی  ام  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـملک ریـسفت  یف  هنم  دـبال 
.باهولا و ضایفلا  هللا  نوعب  ماقم  لک  یف  هبـسانملا  رابخالا  تایالا و  لقن  و  باب ، لک  یف  قئاقحلا  دـضن  یناعملا و  دـقن  بارعالا و 

فورعملا نامعنلا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  لجالا  خیـشلا  لاقف  هنم : يرخا  خـسن  همامتب و  هلقن  نونعملا و  باـتکلا  دنـس  اـما 
يدسالا رماع  نع  تلصلا ، نب  دیزی  نع  دعـس  نب  رمع  هیاور  یف  فجنلا ) عبط  ص 201   ) لمجلا باتک  یف  .ه  یفوتملا 413  دیفملاب 

نب هضرق  یلا  بلاط  یبا  نب  یلع  هللادبع  نم  هفوکلا : لها  یلا  یبحرالا  هملـس  نب  رمع  عم  هرـصبلا  حتف  دعب  بتک  (ع ) لا لع  نا  لاق :
انتعیبل نیثکانلا  موقلا  انیقل  اـناف  دـعب  اـما  وه ، ـالا  هلا  ـال  يذـلا  مکیلا  هللا  دـمحا  یناـف  مکیلع ، مالـس  نیملـسملا ، نم  هلبق  نم  بعک و 

و رذنلاب ، امهیلا  تمدقت  دـق  ریبزلا و  هحلط و  لتق  مهیلع و  هللا  انرـصنف  هللا  یلا  مه  انججاحف  انتما  نم  انیلع  نیغابلا  انتعامجل  نیقرفملا 
اهلوح لتقف  هشئاعب  یغبلا  لها  ذال  و  نیحـصانلا ، اباجا  نیدـشرملا و ال  اعاطا  امف  هعیبلا  یف  امهتنکم  همالا و  ءاحلـص  امهیلع  تدهـشا 

ام عم  رـصملا  کلذ  لها  یلع  اهنم  ماشاب  رجحلا  هقان  تناک  امف  اوربداـف ، مهتیقب  هجو  هللا  برـض  مث  هللا ، ـالا  مهددـع  یـصحیال  مج 
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نینموملا و نیب  هقرفتلا  نم  هتعنـص  اـم  اـهب و  رتغا  نم  رارتـغا  برحلا و  نم  اـهیبن  اـهبرل و  اهتیـصعم  یف  ریبـکلا  بوحلا  نم  هب  تئاـج 
کتهی و ال  حیرج ، یلع  زهجی  و ال  ربدم ، لتقیال  نا  ترما  هللا  مهمزه  املف  اهل ، هجح  هرذعم و ال  هنیب و ال  نیملـسملا ال  ءامد  کفس 

، مهتاجرد عفر  تنانـسحلا و  مهل  هللا  فعاض  نوحلاص ، لاجر  انم  دهـشتسا  سانلا و  تنمآ  دق  و  اهلها ، نذاب  الا  راد  لخدیال  و  رتس ،
دقف هتمعنل ، نیرکاشلاو  هتعاطب  نیلماـعلا  يزجی  اـم  نسحا  مهیبن  تیب  لـها  نع  رـصم  لـها  نم  مهازج  و  نیرباـصلا ، باوث  مهباـثا  و 

نب هللادـبع  بتک  هتاکرب ، هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  و  متنا ، قحلا  یلع  ناوعالا  ناوخالا و  معنف  متبجاـف  متیعد  متعطا و  متعمس و 
نم وجرن  هغالبلا و  جهن  یف  ام  لج  دیتاسا  اندجو  یلاعت  هللا  نوعب  نحن  باتکلا  دنـس  .یهتنا  .نیثالث  تس و  هنـس  بجر  یف  عفار  یبا 

یـضرلا هب  تای  مل  ام  جهنلا و  یف  ام  دیناسا  رکذا  نا  يدـیب  قیفوتلا  ذـخا  نا  یلابب  و  دـعب ، لصحی  مل  ام  دـیتاسا  لیـصحت  يداهلا  هللا 
الئل هک  رادـم  جـهنلا و  یف  لقن  ام  دـیناسا  رکذ  یـضرلا  تیل  ای  لوقنف : .حرـشلا  رخآ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نم  هیلع  هللا  ناوضر 

: ماقملا یف  لوقن  مث  مالسلا .) هیلع   ) هیلا هدنسا  یضرلا  لثم  نا  هدنـس  یف  یفک  لاقی : نا  فاصنالا  نکلو  لیواقالا : ضعب  هیلع  لوقتی 
لج یف  هعلضت  مالکلا و  نونف  یف  هرحبت  رابخالاب و  هنافرع  راثالا و  یف  هعبت  هرما و  هماخف  هناش و  هلالج  عم  یضرلا  فیرـشلا  نا  الوا 
ءاهب خیشلا  همالعلا  نا  ایناث  و  مالسلا ) هیلع   ) هیلا حیرشل ، مالسلا ) هیلع   ) هبتک يذلا  باتکلا  کلذ  ینعا  باتکلا  دنسا  عرشلا  هب  یتا  ام 

خئاشملا نم  هدنـس  هلـسلس  هنم و  رـشع  عبارلا  ثیدـحلا  وه  نیعبرالاب و  فورعملا  هباتک  یف  ادنـسم  هاور  هرـس  سدـق  یلماعلا  نیدـلا 
هنم لیضفلا  سابتقا  یف  و  مالسلا ،) هیلع   ) هیلا باتکلا  دانـسا  یف  شقانی  نا  دحال  لاجم  الف  یتلا  ایتللا و  دعبف  ءالجالا ، هاورلا  ماظعلا و 
نب دمحم  لیلجلا  خیشلا  یلا  لصتملا  هدنـسب  هللا  همحر  خیـشلا  يور  .نیعبرالا  یف  ام  یلع  هدنـس  باتکلا و  کنود  و  مالـسلا ) هیلع  )
نب دمحم  نب  دمحم  نع  دمحا ، نب  یـسیع  نب  حلاص  نع  نیعبرالا - نم  لوالا  ثیدحلا  یف  هیوباب  نبا  یلا  هدنـس  رکذ  دـق  و  هیوباب -
(- ع  ) اضرلا باحـصا  نم  هقث  میجلا  هحوتفملا و  همجعملا  ءاخلا  همومـضملا و  هلمهملا  ءارلاـب  یجخرلا - جرفلا  هب  دـمحم  یلع  یلع ،

نابا نع  هیبا ، نع  يرلاب - نوفدملا  میظعلادبع  هاشب  فورعملا  ینـسحلا - هللادبع  نب  میظعلادـبع  نع  یلجعلا ، دـمحم  نب  هللادـبع  نع 
غلبف الودـع ، تدهـشا  اـباتک و  تبتک  اراد و  تیرتـشا  یـضاقلا : حیرـش  یل  لاـق  لاـق : هلدـهب  نـب  مصاـع  نـع  یلع ، نـب  دـیز  یلوـم 

یف رظنیال  نم  کیتایس  هناف  هللا  قتا  حیرش  ای  لاق : هیلع  تلخد  املف  هتیتاف  ربنق ، هالوم  یلا  ثعبف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما 
هذـه تیرتشا  نوکتال  نا  رظناف  اصلاخ ، كربق  یلا  کملـسی  و  اصخاش ، كراد  نم  کجرخی  یتح  کتنیب  نع  لاسی  و ال  کـباتک ،
تنک ولف  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  هرخالا ، ایندلا و  اعیمج : نیرادلا  ترـسخ  دق  اذاف  هلح ، ریغ  نم  الام  تنزو  و  اهکلام ، ریغ  نم  رادـلا 

ای بتکت  تنک  ام  و  تلق : لاق : نیمهردـب ، اـهرتشت  مل  ذا  هخـسنلا  هذـه  یلع  اـباتک  کـل  تبتکف  ینتیتا  رادـلا  هذـه  تیرتشا  اـم  دـنع 
(: مالسلا هیلع   ) لاق نینموملاریما ؟

راد یلف  اراد  يرتشا  لـیحرلاب  جـعزا  تیم  نم  لـیلذ  دـبع  يرتشا  اـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  باـتکلا : اذـه  کـل  بتکا  تنک 
دحلا و  تافالا ، یعاود  یلا  یهتنی  اهنم  لوالا  دحلاف  هعبرا : دودح  رادلا  هذه  عمجت  نیکلاهلا و  رکـسع  یلا  نینافلا  بناج  نم  رورغلا 
يوهلا یلا  یهتنی  اهنم  عبارلا  دـحلا  و  تابیـصملا ، یعاود  یلا  یهتنی  اـهنم  ثلاـثلا  دـحلا  و  تاـهاعلا ، یعاود  یلا  یهتنی  اـهنم  یناـثلا 

رادلا هذه  عیمج  لجالاب ، جعزملا  اذه  نم  لمالاب ، نوتفملا  اذـه  يرتشا  .رادـلا  هذـه  باب  عرـشی  هیف  و  يوغملا ، ناطیـشلا  يدرملا و 
سوفن بلاس  كولملا و  ماسجا  یلبم  یلعف  كرد  نم  يرتشملا  اذه  كردا  امف  بلطلا ، لذ  یف  لوخدـلا  و  عونقلا ، زع  نم  جورخلاب 

، دلولل همعزب  رخدا  فرخزف و  دجن  و  دیشف ، ینب  و  رثکاف ، لاملا  یلا  لاملا  عمج  نم  و  ریمح ، عبت و  و  رصیق ، يرـسک و  لثم  هربابجلا 
و يوهلا ، يرسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهش  نولطبملا  کلانه  رسخ  و  ءاضقلا ، لصفل  ضرعلا  فقوم  یلا  اعیمج  مهصاخشا 

اود وزت  نیمویلا  دحا  لیحرلا  نا  نینیع  يذـل  قحلا  نیبا  ام  اهتاصرع : یف  يدانی  دـهزلا  يدانم  عمـس  و  ایندـلا ، لهال  لاوزلا  نیعب  رظن 
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مهیلا مالـسلا ) هیلع   ) هباتک نا  مث  مالـسلا .) هیلع   ) هبتاک ناک  عفار  یبا  نب  هللادـبع  نایب : .لاجالاب  لامالا  اوبرق  و  لاـمعالا ، حـلاص  نم 
خیشلا و  يرصانلا 1302 ) عبطلا  ص 287 ،  ) یفاشلا یف  یضترملا  فیرشلا  يدهلا  ملع  اهاور  اضیا  رخآ  هجوب  يور  هرـصبلا  حتف  دعب 

هنا يدقاولا  نع  اوور  نارهط 1377 ه ) عبط  ص 123   ) داـشرالا یف  و  ص 198 )  ) لمجلا یف  دیفملا  خیشلا  و  هصیخلت ، یف  یـسوطلا 
مکیلع مالس  هفوکلا ، لها  یلا  نینموملاریما  یلع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هرصبلا : حتف  دعب  هفوکلا  لها  یلا  بتک  مالـسلا ) هیلع  )

ءوس موقب  هللا  دارا  اذا  مهـسفناب و  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  لدع ال  مکح  هللا  ناف  دعب  اما  وه ، الا  هلا  يذلا ال  مکیلا  هللادـمحا  یناف 
شیرق و نم  هیلا  راـس  نم  هرـصبلا و  لـها  عوـمج  نم  هیلا  انرـس  نمع  اـنع و  مکربـخا  ینا  و  لاو ، نم  هنود  نم  مهل  اـم  هل و  درم  ـالف 

نب نامثع  یلماعب  هوعنـص  ام  مهریخ و  یلا  یهتنا  نیح  هنیدـملا  نم  تضهنف  اـمهنامیا ، هقفـص  اـمهثکن  دـعب  ریبزلاو  هحلط  عم  مهریغ 
اعرـس مکناوخا  ینباجاف  انقح  هلوسر و  قح  هللا و  قحل  مهترفنتـساف  اسیق ، ارامع و  نسحلا و  ینبا  تثعبف  راـق  اذ  تمدـق  یتح  فینح 

هرثعلا و تلقا  هجحلا و  تمقا  ءاعدلاب و  ترذـعاف  هرـصبلا  رهظ  تلزن  یتح  هللا  هعاط  یلا  هعراسملال  مهب و  ترـسف  یلع  اومدـق  یتح 
يدامتلا یعم و  نم  لاتق  یلاتق و  الا  اوباف  مهیلع  یل  هللادهع  یتعیب و  مهثکن  نع  مهتبتتـسا  و  مهریغ ، شیرق و  نم  هدرلا  لها  نم  هلزلا 

تلبقف لاتقلا  فک  نم  هیلا  مهتوعد  ام  ینولاـسف  مهرـصم ، یلا  یلو  نم  یلو  مهنم و  لـتق  نم  لـتق  داـهجلاب و  مهتـضبهانف  یغلا ، یف 
یلع ساـبعلا  نب  هللادـبع  مهیلع  تلمعتـسا  مهنیب و  هنـسلا  قـحلا و  تیرجا  مهیف و  وفعلاـب  تذـخا  مهنع و  فویـسلا  تدـمغا  مهنم و 

قحلا مهدر  مهنع و  انع و  مکربخی  هولاستل  یفعجلا  سیق  نب  رجز  مکیلا  تثعب  دق  و  یلاعت ، هللاءاش  نا  هفوکلا  یلا  رئاس  انا  و  هرصبلا ،
تس و هنس  یلوالا  يدامج  یف  عفار  یبا  نب  هللادبع  بتک  و  هتاکرب ، هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  نوهراک و  مه  هللا و  مهدر  انیلع و 

شیرق نم  مهیلا  بشاـت  نم  هرـصبلا و  لـها  عومج  نم  لاـق : نا  یلا  هفوکلا - لـها  یلا  حـتفلاب  ع )  ) بتک مث  داـشرالا : یفف  .نیثـالث 
ریسی فالتخا  عم  مهرصم ، یلا  یلو  نم  یلو  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یلا  لقن  مث  لمجلا ) یف  امک  شیرق - نم  هیلا  راس  نم  ناکم و  )
اوربدا اولذخف و  رجحلا  هقان  نم  ماشا  مهیلع  هارملا  تناک  امهقاقش و  امهثکن و  یلع  ریبزلاو  هحلط  لتق  و  هدعب : و  تارابعلا ، ضعب  یف 
ضعب یف  لیلق  فالتخا  عم  هرخآ  یلا  تدـمغ - مهنم و  تلبقف  مهنع  وفعلا  ینولاس  مهب  لـح  اـم  اوار  اـملف  بابـسالا ، مهب  تعطقت  و 

هب بتک  ام  لاق : راصتخالا  لامجالاب و  رصم 1357 ه ) عبط  545 ج 3   ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  باتکلا  لقن  .لمجلا و  ظافلالا و 
یلع بتک  و  الاق : هحلط  دـمحم و  نع  فیـس ، نع  بیعـش ، نع  يرـسلا ، یلا  بتک  هفوکلاب : هلماع  یلا  حـتفلا  نم  بلاط  یبا  نب  یلع 

نم فصنلا  یف  انیقتلا  اـناف  دـعب  اـما  نینموملا  ریما  هللادـبع  نم  هکمب : ذـئموی  وه  اـهرما و  یف  بتک  نیح  هفوکلاـب  هلماـع  یلا  حـتفلاب 
نمم بیـصا  هریثک و  یلتق  مهنم  انم و  لتق  نیملـسملا و  هنـس  لجو  زع  هللا  مهاطعاف  هرـصبلا  هینفا  نم  ءاـنف  هبیرخلاـب  هرخـالا  يداـمج 

عفار و یبا  نب  هللادبع  بتک  و  جودحم ، ناحوص و  انبا  دیز  ناحیس و  مثیهلا و  نب  ءابلع  ورمع و  نبدنه  ینثملا و  نب  همامث  انم  بیصا 
هـضعب هفلتخم  قرطب  يور  امنا  دـحاو و  باتکلا  نا  رهاظلا  لوفا : .هرخالا  يدامج  یف  هراشبلاب  هفوکلا  یلا  سیق  نب  رفز  لوسرلا  ناک 

بتک یف  اندـجو  ام  حـتفلا و  دـهب  مهیلا  باتکلا  ددـعت  یلع  لدـت  کلذـک ال  هتیاور  و  رخآ ، قیرط  یف  رخالا  هضعب  قیرط و  یف  لقن 
امک یقابلا  كرت  هضعب و  رایتخا  و  نسح ، هلک  لب  هریثک  باتکلا  اذه  نساحم  نا  مث  .هددعت  یلع  لدی  ام  عبتتلا  صخفلا و  دعب  راثالا 

( مالـسلا هیلع   ) هل نارخآ  ناباتک  .هغدـغد  نم  ولخی  هماـمتب ال  باـتکلا  یلع  هروثع  مدـعب  لوقلا  باوصب و  سیل  یـضرلا  دیـسلا  هلعف 
لها یلا  هبتک  امهدحا  يدقاولا  نع  ص 197 )  ) لمجلا یف  هرـس  سدق  دیفملا  امهلقن  امنا  جهنلا و  یف  نیروکذم  ریغ  ناباتکلا  ناذه 

: لاق عفار و  یبا  نب  هللادبع  هبتاک  یعدتساف  لوالا  اما  .اضیا  حتفلا  دعب  بلاط  یبا  تنب  یناه  ما  یلا  امهیناث  وهرـصبلا  حتف  دعب  هنیدملا 
الا هلا  يذلا ال  مکیلا  هللادمحا  یناف  مکیلع  مالـس  بلاط : یبا  نب  یلع  هللادبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هنیدـملا : لها  یلا  بتکا 

موقب ام  ریغی  هللا ال  نا  : ) قحلا هلوق  هباتک و  یف  هناحبس  لاق  دق  و  لدع ، مکح  مکدنع  يدنع و  هئالب  نسح  هلضف و  هنمب و  هللا  ناف  وه 
نم هیلا  انرـس  نمع  انع و  مک  ربخم  ینا  و  لاو ) نم  هنود  نم  مهل  اـم  هل و  درم  ـالف  ءوس  موقب  هللا  دارا  اذا  و  مهـسفناب ، اـم  اوریغی  یتح 
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ریغ ناعئاط  امه  یتعیب و  نم  متملع  دـق  ام  یلع  امهثکن  ریبزلاو و  هحلط  عم  مهریغ  شیرق و  نم  مهیلا  راس  نم  هرـصبلا و  لـها  عومج 
هفوکلا و لها  نم  رفن  نم  یعم  رفنف  راقاذ  تلزن  یتح  قحلا  یلا  یتعیب و  یلا  عراس  نمم  تجرخ  نمب  مکدنع  نم  تجرخف  نیهرکم 

رهظ تلزن  مث  راذعالا ، لک  ترذعا  لسرلا و  مهیلا  تمدـقف  اعنـص ، ام  فینح  نب  نامثع  یلماعب  اعنـص  هرـصبلا و  ریبزلاو  هحلط  مدـق 
الا اوباف  يدهع  امهضقن  یتعیب و  مهثکن  نم  امهعم  نم  امهتبتتسا و  هلزلا و  هرثعلا و  تلقا  هجحلا و  تمدق  ءاعدلاب و  ترذعاف  هرـصبلا 
یلو و  اثکان ، مهنم  لتق  نم  هللا  لتقف  داهجلاب ، مهتفـصانف  یل  مهتفـصانم  یف  ادب  دـجا  ملف  یغلا ، یف  يدامتلا  یعم و  نم  لاتق  یلاتق و 

هتلمعتـسا الماع  مهل  ترتخا  مهمکح و  یف  هنـسلا  قحلا و  تیرجا  مهیف و  وفعلاب  تذخا  مهنع و  فویـسلا  تدمغا  و  مهنم ، یلو  نم 
تس و هنـس  یلوالا  يدامج  یف  عفار  یبا  نب  هللادبع  بتک  و  یلاعت ، هللاءاش  نا  هفوکلا  یلا  رئاس  ینا  و  سابع ، نب  هللادبع  وه  مهیلع و 

نمضتی هنیدملا  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باتک  اضیا  يدقاولا  يور  و  یفاشلا : یف  يدهلا  ملع  لاق  .هرجهلا و  نم  نیثالث 
هنیدملا لها  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هیانک یـضرلا  رکذ  مدع  یف  هجولا  لعل  و  لوقا : .هظافلا  نم  ابیرق  هفوکلا و  لها  یلا  هباتک  یناعم  لثم 

: یناثلا باتکلا  اما  .هیناعم  هظافلا و  یف  هفوکلا  لها  یلا  هباتک  نم  ابیرق  ناک  هنیدـملا  لها  یلا  هباتک  نا  ینعا  کـلذ  ناـک  جـهنلا  یف 
یف هملظلا  هاغبلا و  عم  انیقتلا  اناف  دعب  اما  وه ، الا  هلا  يذـلا ال  هللا  کیلا  دـمحا  کیلع  مالـس  بلاط : یبا  تنب  یناه  ما  یلا  ع )  ) بتکف

باتع و نب  نمحرلادبع  ریبزلا و  هحلط و  نم  لک  لتقف  نیملاظلا  هنس  مهاطعا  و  هتوق ، هلوحب و  مهیلع  رصنلا  یلاعت  هللا  اناطعاف  هرصبلا 
دقل .مالـسلا و  و  هللا - مهمحر  نیملـسملا  نم  دعی  نمیف  همامث  دنه و  ءابلغ و  ناحوص و  انبا  عودـخمونب و  انم  لتق  یـصحیال و  عمج 

بتکلاب و یتان  نا  هلک  انـضرغ  نالا  وا  ملعیل  مدقتملا و  باتکلا  یف  هاندهع  يذلا  دهعلاب  ءافو  لمجلا  هعقاو  میمتت  یلا  عجرن  نا  ناح 
دنـس رکذن  یتح  اهرخآ  یلا  لمجلا  هعقاو  ءدب  یف  عقاولا  بیترتلا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هنم تردص  یتلا  مکحلا  راعـشالا و  بطخلا و 

و هقاطلا ، عسولا و  ردق  یلع  صحفلا  عبتتلاب و  باتکلا  حرـش  نیح  يرخا  و  مایالا ، فلاس  یف  هنم  هفئاط  اندـجو  ام  یلع  جـهنلا  یف  ام 
بولسا یلع  نیفـص  هعقاو  لقن  یف  انلعف  امک  مالـسلا ) هیلع   ) هتاملک نم  جهنلا  یف  هب  تای  مل  ام  عئاقولا  هذه  وحن  رکذ  یف  رکذن  اذک 

هعقاو رکذ  یف  اهانم  دق  هلیلج  هریزغ  دئاوف  عم  هیف  رکذت  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هتاملک نم  هفئاط  رکذ  و  جهنلا ، یف  ام  ریثک  هیف  نیب  عیدـب 
جرخ .قرعلا  وحن  اوهجوت  دـق  مهنا  ریبزلا  هحلط و  هشئاع و  رماب  هنیدـملاب  وه  ربخلا و  ع )  ) انیلع نینموملاریما  یتا  اـمل  لوقنف : نیفص ،
مهنا موقلا  نع  هاتا  امایا و  هذـبرلاب  ماقاف  اونعما ، دـق  مهنا  مهنع  هاـتا  هذـبرلا  یلا  یهتنا  اـملف  مهدری  مهکردـی و  نا  وجری  وه  رداـبی و 

هتبع نب  مشاه  اعد  مث  مهمالعا ، برعلا و  سوور  مهیف  ابح و  یلا  دـشا  هفوکلا  لها  نا  لاق : و  هنع ، کلذـب  يرـسف  هرـصبلا  نودـیری 
یلا اهنم  سانلا  رقتتـسیل  هیلا  باتکلا  لصوی  نا  نامثع  لبق  نم  هفوکلاب  ناک  و  يرعـشالا ، یـسوم  یبا  یلا  اباتک  هعم  بتک  لاـقرملا و 

مـشاه ثعب  هذبرلا  لزن  امل  (ع ) ایلع نا  ثدحی  هدانج  نب  هللادبع  تعمـس  لاق : بقعـصلا ، ینثدـح  لاق : فنخموبا ، يور  .هعم  داهجلا 
یلع هللادـبع  نم  هعم  هیلا  بتک  سانلا و  هیلا  رفنیل  هفوکلا  یلع  ذـئموی  ریمالا  وه  يرعـشالا و  یـسوم  یبا  یلا  صاـقو  یبا  نب  هبتع  نب 

نم کلبق  نم  یلا  صخـشتل  هبتع  نب  مشاه  کیلا  تثعب  دق  یناف  دب  اما  يرعـشالا ) یـسوموبا  وه   ) سیق نب  هللادبع  یلا  نینموملاریما 
نیح هعم  یلا  سانلاب  صخشاف  میظعلا ، ثدحلا  اذه  مالـسالا  یف  اوثدحا  یتعیـش و  اولتق  یتعیب و  اوثکن  موق  یلا  اوهجوتیل  نیملـسملا 

و رمالا ، اذـه  یلع  يراصنا  قحلا و  یلع  یناوعا  نم  نوکتل  الا  هیلع  كرقا  مل  هیف و  تنا  يذـلا  رـصملا  کلوا  مل  یناف  کیلع  مدـقی 
رصم عبط  ج 3  ص 512   ) يربـطلا رفعج  یبا  خـیرات  و  فجنلا ،) عـبط  ص 115   ) دـیفملا لمج  یف  اضیا  باتکلا  اذـه  لقن  .مالـسلا 

غلب امل  لاق : هللا  همحر  هناف  راق ، يذ  نم  یـسوم  یبا  یلا  باتکلاب  مشاه  لـسرا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلا  بهذ  دـیفملا  نا  ـالا  1357 ه )
، مشاه عم  باتکلا  کلذ  لسرا  مث  اهب ، ماقاف  راق  يذـب  لزن  یتح  هرـصبلا  وحن  هجوت  مث  الیلق ، اهب  لزنف  اوتاـف  دـق  موقلا  دـجو  هذـبرلا 

یـسوم یبا  یلع  باـتکلاب  مشاـه  مدـقف  .هاـنبتر  هاـنلقن و  اـم  مهریغ  يربـطلا و  قاحـسا و  نبا  فنخم و  یبا  هیاور  یلع  نکل  .خـلا و 
، کیلا هب  بتک  ام  عبتا  بئاسلاوبا : هل  لاقف  يرت ؟ ام  هل : لاق  باتکلا و  هارقاف  يرعـشلا  کلام  نب  بئاسلا  یـسوموبا  اعدـف  يرعـشالا ،
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( هفوکلا نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  هتبع  نب  مشاه  باتک   ) .هفوخی هدعوتی و  مشاه  یلا  ثعب  باتکلا و  سبح  کلذ و  یباف 
نینموملاریما یلع  هللادبعل  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما یلا  مشاه  بتکف  یسوم  یبا  ياب  هتربخاف  هبتع  نب  مشاه  تیتاف  بئاسلا : لاقف 

ینددهتف نائنـشلا  لغلا و  رهاظ  محرلادـیعب  قاع  قاشم  ءرما  یلع  کباتکب  تمدـق  ینا  نینموملاریما و  ای  دـعب  اما  هتبع : نب  مشاه  نم 
ملع هدنع  كراصنا و  کتعیش و  نم  وه  یط و  یخا  هفیلخ  نب  لحملا  عم  باتکلا  اذه  کیلا  تبتک  دق  و  لتقلاب ، ینفوخ  نجـسلاب و 

: لاق مث  هیلع  ملس  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  مشاه  باتکب  لحملا  مدق  املف  .مالسلا  و  کیارب ، یلا  بتکا  کلادب و  امع  هلاساف  انلبق  ام 
هوزراب مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هوبن  اوهرک  هللا  دق و  موق  کلذ  هرکف  هعـضوم ، هعـضو  هلها و  یلا  قحلا  يدا  يذلا  هللادمحلا 

نطوم لک  یف  کعم  مهندهاجنل  نینموملا  ریما  ای  هللاو  مهیلع ، ءوسلا  هرئاد  لعج  و  مهروحن ، یف  مهدـیک  مهیلع  هللا  درف  هودـهاج ، و 
مث اریخ ، هل  لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  بحرف  هدـعب ، مهل  ءادـعا  اوراص  ذا  هتیب  لـها  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  اـظفح 
هنمآ هب و ال  قثا  ام  نینموملاریما  ای  هللاو  لاقف : يرعـشالا ، یـسوم  یبا  نع  سانلا و  نع  هلاس  مشاـه و  باـتک  ارق  هبناـج و  یلا  هسلجا 
هلزع تدرا  دقل  و  حصان ، نمتومب و ال  يدنع  ناک  ام  هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) یعلا قف  .کلذ  یلع  هدعاسی  نم  دجو  نا  کتفالخ  یلع 

اعد مث  يرعشالا ) یسوم  یبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  .هتررقاف  نوضار  هب  هفوکلا  لها  نا  رکذ  هرقا و  نا  ینلاسف  رتشالا  یناتاف 
هیلع  ) نینموملاریما یلع  هللادـبع  نم  امهعم : بتک  یـسوم و  یبا  یلا  اـمهثعب  رکب و  یبا  نب  دـمحم  ساـبع و  نب  هللادـبع  مالـسلا  هیلع 

مل يذـلا  ربمالا  اذـه  نم  كدـب  نا  يرال  تنک  ینا  هللاوف  هیباریا ، ضاع  ای  کـئاحلا  نبا  اـی  دـعب  اـما  سیق : نب  هللادـبع  یلا  مالـسلا )
رکب یبا  نبا  سابع و  نبا  کیلا  تثعب  دـق  و  یلع ، ءازتنالا  يرما و  در  نم  کعنمیـس  ابیـصن  هیف  کل  لعج  ـالها و ال  هل  هللا  کـلعجی 

يدهی هللا ال  نا  ءاوس  یلع  كاذب  انی  نا  امهترما  ردق  یناف  الا  و  تلعف ، ناف  اروجدـم ، اموذـم  انلمع  لزتعا  هلها و  رـصملاو و  امهلخف 
اذـه لوقا : .هبقاعلا  ءاجرب  لمع  هعیبلاب و  یف  همعنلا و و  رکـش  نم  یلع  ملاسلاو  اـبراابرا ، كاـعطق  کـیلع  ارهظ  اذاـف  نینئاـخلا ، دـیک 

نم مالسلا :) هیلع   ) هلوق وه  هنم و  باتکلا 63  وه  هیلا و  مالـسلا ) هیلع   ) هنم رخآ  باتک  هیف  رکذ  امنا  جهنلا و  یف  روکذم  ریغ  باتکلا 
نبا اطبا  املف  فنخموبا : لاق  .خلا  کیلع ، کل و  وه  لوق  کنع  ینغلب  دقف  دـعب  اما  سیق ، نب  هللادـبع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع 

هفوکلا یلا  ثعب  راقاذ  لزن  امف  اهلزنف ، راقلا  یلا  هذـبرلا  نع  لـحر  اعنـص  امردـی  مل  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  رکب  یبا  نبا  ساـبع و 
یتح اولبقاف  هفوکلا ، یلا  باتک  مهعم  هداـبع و  نب  دعـس  نب  سیق  ناـحوص و  نبدـیز  رـسای و  نبراـمع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنبا نسحلا 

نم یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  وه : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  اوارق  هفوکلا  اولخد  املف  ساـنلا ، مه  اـقلتف  هیـسداقلاب ، اوناـک 
غلب الجر  هللا  دشناف  یلع ، ایغبم  اما  و  ایغاب ، اما  و  امولظم ، اما  و  املاظ ، اما  اذه  یجرخم  تجرخ  یناف  دـعب  اما  نیملـسملا : نم  هفوکلاب 
یف یضرلا  فیرشلا  باتکلا  اذهب  بتا  لوقا : .مالسلاو  ینبتعتـسا ، املاظ  تنک  نا  و  ینناعا ، امولظم  تنک  ناف  یلا ، رفن  الا  اذه  باتک 
یلا هنیدـملا  نم  هریـسم  دـنع  هفوکلا  لـها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  هلوق : هنم  باتکلا 57  وه  ریـسی و  فـالتخا  عم  جـهنلا 
رصم عبط  ص 512 ج 3   ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  باتکلا  اذه  لقن  اذک  .خـلا و  اذـه ، ییح  نم  تجرخ  یناف  دـعب  اما  هرـصبلا ،

هیلع  ) یلع نب  نسحلا  لخد  املف  .باهولا  کلملا  هللا  نوعب  باتکلا  حرـش  یف  اهرکذن  هلمجلا و  یف  فالتخا  خـسنلا  نیب  و  1357 ه )
نیتروـص یلع  فـنخموبا  اـهاور  هبطخ  بطخ  ساـنلا و  رفنتـساف  ع )  ) نسحلا ماـقف  ساـنلا ، اـمهیلا  عـمتجا  هفوـکلا  راـمع  و  مالـسلا )

رامع و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  انیلع  مدق  لاق : یجانلا  میذح  نب  میمت  ینثدح  لاق : دیزی  نب  رباج  ینثدـح  لاق : ام  امهادـحاف 
ینا هللاو  ثدح  یتف  وه  و  ع )  ) نسحلا ماق  هباتک  هئارق  نم  اغرف  املف  هباتک ، امهعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  سانلا  نا  رفنتـسی  رـسایلا 
یلع هدـی  عضوف  انیبن ، تنیب  نبا  قطنم  ددـس  مهللا  نولوقی : مه  مهراصباب و  سانلا  هامرف  هماقم ، هبوعـص  هنـس و  هثادـح  نم  هل  یثرال 
هیلع  ) هیبا یلا  سانلا  رفنتـسی  هفوکلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  هبطخ  لاقف : هب  يوکـش  نم  ـالیلع  ناـک  هیلا و  دـناستی  دومع 

لیللاب و فختسم  وه  نم  هب و  رهج  نم  لوقلا و  رسا  نم  مکنم  ءاوس  لاعتملا ، ریبکلا  راهقلا ، دحاولا  رابجلا ، زیزعلا  هللادمحلا  مالـسلا )
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هدحو هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  ءاخر ، هدش و  نم  انهرک  انببحا و  ام  یلع  و  ءامعنلا ، رهاظت  و  ءالبلا ، نسح  یلع  هدمحا  راهنلاب ، براس 
و هقلخ ، عیمج  یلع  هافطـصا  و  هیحو ، هیلع  لزنا  و  هتلاسرب ، هصتخا  و  هتوبنب ، انیلع  نتما  هلوسر ، هدـبع و  ادـمحم  نا  و  هل ، کیرـش  ال 
ام لضفا  هازج  و  هلآ ، یلع  هیلع و  هللا  یلـصف  نمحرلا ، دـجح  و  ناطیـشلا ، عیطا  و  ناـثوالا ، تدـبع  نیح  نجلا  سنـالا و  یلا  هلـسرا 

ینثعب هرـصن ، زعا  و  هرما ، هللا  دـشرا  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  نا  نوفرعت  ام  الا  مکل  لوقاـال  یناـف  دـعب  اـما  نیملـسملا ، يزج 
هلجآ یف  ناف  نوهرکت  ام  کلذ  لجاع  یف  ناک  نا  و  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  و  باتکلاب ، لمعلا  یلا  و  باوصلا ، یلا  مک  وعدـی  مکیلا 

مث هنـس ، نم  هرـشاع  یفل  هب  قدـص  موی  هنا  هدـحو و  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  عم  یلـص  ایلع  نا  متملع  دـقل  و  هللاءاش ، نا  نوبحت  ام 
یف هنـسحلا  هراثآ  هولـسر و  هعاط  هللا و  هاـضرم  یف  هداـهتجا  نم  ناـک  هدـهاشم و  عیمج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  دـهش 

هناوعا و هکئالملا  هدحو و  هلـسغ  و  هدیب ، هضمغ  یتح  هنع  ایـضار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لزی  مل  مکغلب و  دق  ام  مالـسالا 
، هیلع هللا  نم  نم  کلذ  لک  هروما ، نم  کلذ  ریغ  هتادع و  هنید و  ءاضقب  هاصوا  و  هترفح ، هلخدا  مث  ءاملا ، هیلا  لقنی  همع  نبا  لضفلا 

نوثکان مهنم  ثکن  مث  نیعئاط ، هوعیابف  اهدور ، شاطعلا و  مهیلا  لب  الا  كادـت  هیلع  سانلا  كادـت  دـقل  و  هسفن ، یلا  اعد  ام  هللا  مث و 
، هللااب هناعتـسالا  ربصلا و  دـجلا و  و  هتعاط ، هللا و  يوقتب  هللا  دابع  مکیلعف  هیلع  ایغب  هل و  ادـسح  هاتا ، فـالخ  ـال  و  هثدـحا ، ثدـح  ـالب 

مکایا انمهلا و  و  هتعاط ، لـها  هئاـیلوا و  هب  مصع  اـمب  مکاـیا  هللا و  انمـصع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیلا  مکاـعد  اـم  یلا  ثوخلاو 
هیلع  ) نینموملاریما هیبال  الزنم  ایهف  هبهرلا  یلا  یـضم  مث  مکل  یل و  میظعلا  هللارفغتـسا  و  هئادـعا ، داهج  یلع  مکاـیا  اـنناعا و  و  هاوقت ،
دقل رثکا و  هلوق  نم  ینع  طقـس  امل  و  لاقف : همالک ؟ نم  هتـصصق  دـق  ام  مالغلا  اذـه  قاـطا  فیک  میمتل : تلقف  رباـج : لاـق  مالـسلا .)

و ع )  ) نسحلا لخد  امل  هنا  هیبا  نع  یلیل ، یبا  نب  نمحرلادبع  نب  یسوم  نع  يورف  يرخالا  اهتروص  اما  .تعمـس و  ام  ضعب  تظفح 
انئج انا  ساـنلا  اـهیا  لاـق : مث  هلوسر  یلع  یلـص  هللا و  دـمحف  ساـنلا ، رفنتـساف  ع )  ) نسحلا ماـقف  ساـنلا  اـمهیلا  عمتجا  هفوکلا  راـمع 
یف وا  و  نولضفت ، نم  لضفا  و  نولدعت ، نم  لدعا  و  نیملـسملا ، نم  هقفت  نم  هقفا  یلا  هلوسر و  هنـس  هباتک و  یلا  هللا و  یلا  مکوعدن 

و نیدـلا ، هبارق  نیتبارق : هلوسر  یلاعت و  هللا  هبرق  نم  یلا  هقباسلا ، هب  دـعقت  مل  و  هنـسلا ، هلهجت  مل  و  نآرقلا ، هیعی  مل  نم  نوعیابت ، نم 
و نودـعابتم ، مه  مهنم و  برقف  نولذاختم ، سانلا  هلوسر و  هب  هللا  یفک  نم  یلا  هرثاـم ، لـک  یلا  ساـنلا  هقبـس  نم  یلا  محرلا ، هبارق 
هل درت  مل  نم  یلا  نوبذـکی ، مه  هقدـص و  و  نوـمجحم ، مه  هعم و  زراـب  و  نوـمزهنم ، مه  هعم و  لـتاق  و  نوکرـشم ، مه  هعم و  یلص 

اوثکن موق  یلع  هورـصنت  هورزاوتل و  هیلا  ریـسملاب  مکرمای  و  قحلا ، یلا  مکوعدـی  و  رـصنلا ، مکلاسی  مه  و  هقباس ، هل  افاکت  ـال  و  هیار ،
نع اوهنا  فورعملاب و  اورمف  هللا ، مکمحر  هیلا ، اوصخشاف  هلام ، تیب  اوبهتنا  و  هلامعب ، اولثم  و  هباحصا ، نم  حالصلا  لها  اولتق  هتعیب و 

: لاق رخآ  هجوب  مالـسلا ) هیلع   ) هتبطخ هسایـسلا  همامالا و  یف  يرونیدلا  هبیتق  نبا  لقن  .نوحلاصلا و  هب  رـضحی  امب  اورـضحا  رکنملا و 
نینموملاریما ریسم  نم  ناک  دق  هنا  سانلا  اهیا  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  ماق  مث  رصم 1377 ه 1957 م ) عبط  (ص 67 ج1 

ریبزلا هحلط و  ضقن  نم  ناک  دق  و  برعلا ، سوور  و  راصنالا ، هبچ  مکنال  نیرفنتـسم ، مکانیتا  دق  و  مکغلب ، دق  ام  بلاط  یبا  نب  یلع 
هللا لعج  کلذ  لجا  نم  و  یـشالتلا ، یلا  نهیار  فعـض  ءاـسنلا و  نه  نا و  نوملعت  و  مکغلب ، اـم  هشئاـعب  اـمهجورخ  اـمهتعیب و  دـعب 

.هیافک و راصنالا  نیرجاهملا و  نم  هعم  لبقا  نمیف  نوکی  نا  توجرل  دـحا  مکنم  هرـصنی  مل  ول  هللا  میا  ءاسنلا و  یلع  نیماوق  لاـجرلا 
خسنلا کلت  نا  رهاظلا  لوقا : .هسایسلاو و  همامالا  هخسن  نم  هبیرق  هتخسن  اضیا و  فجن ) عبط  دیفملا ص 117  لمج   ) یف هبطخلا  لقن 

قیرف اهنم  هفئاط  ظفح  و  قیرف ، اهـضعب  ظفح  یجانلا  میذـح  نب  میمت  لاق  امک  یه  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هدـحاو  هبطخ  تناـک  اـهلک 
نم مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  غرف  امل  .کلذک و  رخالا  رخالا  كرت  اراصتخا و  اهـضعب  مهـضعب  راتخا  وا  اوظفح ، ام  اولقنف  رخآ 
نید رـصنل  مکرفنتـسی  همع  نباو  مکیبن  وخا  سانلا  اهیا  ای  لاق  مث  هلوسر  یلع  یلـص  یهلع و  ینثا  هللا و  دمحف  رامع  هدعب  ماق  هتبطخ 
هیقف و  بدویـال ، ماـماب  مکیع  ساـنلا  اـهیا  مظعا ، هتمرح  و  بجوا ، مکنید  قـحف  مکما ، هـمرح  مـکنید و  قـحب  هللا  مکـالب  دـق  و  هللا ،
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: لوقا .هللاءاش  نا  مکرما  مکل  نیب  هومترـضح  دـق  ول  مکنا  و  دـحال ، تسیل  مالـسالالا  هقباس  يذ  و  لکنیال ، ساب  بحاص  و  ملعیـال ،
نا مث  .جاـهنملا  هلمکت  نم  هبطخلا 236 ص 2 ج 16  حرـش  یف  بدویال  ماماب  مکیلع  مالـسلا ) هیلع   ) هیف رامع  لوق  هجو  یـضم  دقل 

هـسایسلا همامالا و  یف  هبیتق  نبا  اهلقن  و  یلوالا ، ریاغت  فجنلا ) عبط  ص 117   ) لمجلا یف  رسای  نبرامع  هبطخ  لقن  هرـس  سدق  دیفملا 
ماق مث  .اهنم  يرخا  رخآ  یف  اهنم و  هفئاط  باتک  یف  ترکذ  و  تقرف ، تعطق و  اضیا  هتبطخ  نوکت  نا  دـعب  و ال  اـمهریاغت ، هجو  یلع 
هللا یلص   ) هللا لوسر  نم  هناکمل  هب  سانلا  قحا  یلع  ناکل  يروشلا  هب  انلبقتسا  ول  رمالا  اذه  نا  سانلا  اهیا  لاقف  دعس  نب  سیق  امهدعب 

مکئاج دق  و  ایغب ، ادسح و  اعلخ  مث  اعوط  هاعیاب  دـق  ریبزلا  هحلط و  یلع  هجحلاب  فیکف  الالح  کلذ  یبا  نم  لاتق  ناک  و  هلآ ) هیلع و 
الهـس و الها و  مهل  انلق  دمحم و  ولـسرلا  ءانبا  ایلع و  انمـسق  ناک  ذا  هللا  مسقبب  انیـضر  لوقی : اشنا  مث  راصنالا ، نیرجاهملا و  یف  یلع 

متنا هیصو و  یفطصملا و  لیلس  مکاتا  دی  نم  هیف  هحلط  هیخال  همرح و ال  دهعلا  ضقانلا  ریبزلل  امف  ددوت  يده و  نم  انیدی  دمن  ابحرم 
ام ناک  نا  علدم و  ریغف  هاندا  نم  دوسی  دنهملا  حیفـصلا  یلاوعلا و  مض  یغولا و  یلا  لیخب  یجری  مئاق  نمف  يدنلا  هضراع  هللا  دـمحب 

هملکت نم  دـلجملا 16  یف  انرکذ  دـق  هرکذـت : دـمعت  ریغف  يوهن  ام  طخت  نا  هدـیرن و  کلاذـف  يوهن  ام  کی  ناـف  دوسم  ریغ  هیـضفن 
یلص  ) هللا لوسر  یصو  هناب  هفیرعت  نینموملاریما و  حردم  یف  نیعباتلا  هباحصلا و  راعـشا  نم  هفئاط  یلا ص 23  نم ص 19  جاهنملا 

نامزب مهبرق  عم  ماظعلا  ءالوه  نم  هرداصلا  هملکلا  هذه  نا  کلانه  انمدـق  دـق  اذـه و  دعـس  نب  سیق  نم  ناتیب  اهنم  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
غرف املف  .عجارف  هنع ، ثحبی  قحلا و  بطی  نم  اهلجبی  اهب و  ینتعی  امم  هاـیا  مهنم  ریثک  كاردا  لـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

همالک انلقن  ام  رخآ  یلا  انعمجف  دمحمب  انمرکا  يذلا  دمحلا هللا  لاق : ربنملا و  دعصف  ماق  مهتبطخ  یسوموبا  عمس  مهمالک و  نم  موقلا 
رشع سداسلا  دلجملا  نم  یف ص 6  هبطخلا 236  حرش  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هرـصن  نع  مهایا  هطیبثت  هفوکلا و  لهال 

نم دیز  لاق  مث  .عجارف  هداعالا - یلا  هجاحالم  همالک  نم  هیلع  امهیلع  هللا  همحر  رـسای  نبرامع  جاجتحا  اذـک  و  جاهنملا ، هلمکت  نم 
هومال هلاعفب و  هوخبو  هیلع و  اوجتحاو  یـسومابا  اومـصاخ  رخآ و  لجر  مث  ریخ ، دبع  هدعب  و  ریخ ، دبع  نب  هللادـبع  هدـعب  و  ناحوص ،

، لمجلا یف  هللا  همحر  دیفملا  مهنم  دحاو  لک  مالک  لقن  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هرصن  نع  سانلا  هطیبثت  نع  هوهن  هلاقمب و 
ای لاـقف : هر )  ) رتشـالا کـلام  هیلا  ماـقف  هترـصن ، نع  ساـنلا  هلیذـخت  یـسوم و  یبا  ربـما  نم  ناـک  اـم  نینموـملاریما  غـلب  و  لاـق : مـث 

کل بینتـسی  نا  تثعب  نم  فلخا  ءالوه  ائیـش و  مکح  هرا  ملف  نالا  تنعلا  نم  لـیق  ـالجر  هفوکلا  یلا  تثعب  دـق  کـنا  نینموملاریما 
نا و  هعاط ، یل  نسحا  هفوکلا  لها  ناف  مهرثا  یف  ینثعبت  نا  كادـف  تلعج  تیار  ناف  نوکی ، ام  يردا  تسل  و  بحت ، ام  یلع  سانلا 

لخد یتح  رتشالا  لبقاف  هللا ، مسا  یلع  مهب  قحلا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  .مهنم  دحا  ینفلاخی  نا ال  توجر  مهیلع  تمدـق 
یلا ینوعبتا  مهل : لاق  مهاعد و  الا  دجسم  وا  سلجم  یف  هعامج  اهیف  هلیبقب  رمیال  ذخاف  مظعالا ، دجسملاب  سانلا  عمتجا  دق  هفوکلا و 
یع هرصن  نع  مهطبثی  سانلا و  بطخی  مظعالا  دجسملا  یف  مئاق  یسوموبا  محتقاف و  سانلا  نم  هعامج  یف  رصقلا  یلا  یهتناف  رصقلا ،

مالکلا و یف  مهانیبف  .انربنم  نع  حـنت  و  کـل ، ما  ـال  اـنلمع  لزتعا  هل : نولوقی  سیق  راـمع و  و  ع )  ) نسحلاو مالـسلا ) هیلع   ) یلع (ع )
: هل اولاقف  رتشالا  باحصا  هیلع  لخد  و  دجسملا ، یف  نم  جرخا  رتشالا  اذه  یـسومابا  ای  نودانی  یـسوم  یبا  ناملغ  لخد  ذا  هرجاشملا 
، هیشعلا هذه  ینلجا  نا  رتشالا  یلا  ذفنا  یسوموبا و  جرخف  نیقفانملا  نمل  هللاو  کنا  کحور  هللا  جرخا  کلیو  ای  دجـسملا  نم  جرخا 

نمب رتشالا  مهعبتاـف  یـسوم  یبا  عاـتم  نوبهتنی  ساـنلا  لـخد  و  هنع ، هیحاـن  لزتعاو  هلیلا  هذـه  رـصقلا  یف  تیبت  کـتلجا و  دـق  لاـق :
فالتخاب ص )  ) ایلع رابخالا  تتا  و  خـیراتلا : یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  .هنع  سانلا  فکف  هتلجا ، ینا  مهب : لاق  رـصقلا و  نم  مهجرخا 

وحن صخشف  رتشالا  ماقف  تدسفا ، ام  حلصاف  بهذاف  هفوکلا ، یلع  هرقا  نا  یسوم  یبا  یف  تعفـش  تنا  رتشالل : لاقف  هفوکلاب ، سانلا 
رصقلا لصو  یتح  رصقلا  یلا  ینوعبتا  لاق : و  مهاعد ، الا  هلیبقب  رمیال  لعجف  مظعالا ، دجسملا  یف  سانلاو  اهلخد  یتح  لبقاف  هفوکلا ،

انربنم ال نع  حنت  انلمع و  لزتعا  لوقی : ع )  ) نسحلا هبطاخی و  رامع  مهطبثی و  ربنملا و  یلع  سانلا  بطخی  ذئموی  یسوموبا  همحتقاف و 
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هیلع هللا  ناوضر  رتشالا  ربنملادعص  مث  هبطخ  ابطخ  و  هر )  ) رسای نبرامع  هدعب  ایناث و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلادعـص  مث  .کل  ما 
لمجلا یف  هر )  ) دیفمللا لجالا  خیـشلا  مهبطخ  لقن  هبطخ ، بطخ  یلاعت و  هللا  همحر  يدنکلا  يدع  نب  رجح  ماق  مث  هبطخ ، بطخ  و 
دیفملا لاق  .هعاطلا  عمـسلاب و  سانلا  مهباجاف  هللا ، لیبس  یف  داهجلاو  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  سانلا  مهنم  دـحاو  لک  رفنتـسا 

: سابع نبا  لاقف  هظلغ  یـسوم و  یبا  یلا  اباتک  سابع  نبا  عم  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  و  يدقاولا : نع  القن  لمجلا  یف 
وملاریما باتک  قشا  نا  ترظن  یباتک و  یف  رظنیال  نا  باتکلا  اذه  لثمب  ریما  وه  لجر و  یلع  مدقا  یسفن  یف  تلق 

بغرن امنا  انیلا و  کعاطقنا  تیبلا و  لها  انایا  کتدوم  تفرع  دـقف  دـعب  اـما  یـسوم : یبـال  هنع  اـباتک  يدـنع  نم  تبتک  و  ع )  ) نینم
ریمالا انا  یل : لاق  یـسوموبا  هارق  املف  هیلا ، هعفدف  .مالـسلا  سانلا و  انل  عیابف  یباتک  كاتا  اذاف  انیف ، کیار  نسح  نم  فرعن  امل  کیلا 
ینلزنت تنا  تلقف : هنم  یلازنا  مارف ، ربنملا  تدعـص  تمق و  عیاب  املف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  یلا  سانلا  اعدـف  ریمالا  تلق  تنا  لب و 

هیلع  ) یلعل ساـنلا  تعیاـبف  حربی  ملف  هب ، کتبذـه  کـیلا  تلزن  نـال  هللا  کـناکم و  تبثا  تلقف : یفیـس  مئاـقب  تذـخا  ربنملا و  نع 
یلعل تریـس  یتح  هفوکلا  نم  حربا  مل  و  يراصنالا ، هللادـبع  نب  همـضرق  هناکم  تلمعتـسا  لاـحلا و  یف  یـسومابا  تعلخ  و  مالـسلا )
.لجر افلا  اهریغ  یط و  لابج  نم  هعم  راس  دـق  و  لاق : راق  يذـب  هتقحل  و  لجر ، فالا  هعبـس  اـهلها  نم  رحبلاو  ربلا  یف  مالـسلا ) هیلع  )

نینموملاریما نا  نیقیرفلا  نم  راثالا  ترـصانت  رابخالا و  ترفاظت  دـق  بیغلاـب  هراـبخاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  هزجعم  روهظ 
کلت تفلتخا  اـمنا  و  توملا ، یلع  هنوعیاـبی  هترـصنل و  هنوتاـی  هفوکلا  لـبق  نم  ـالاجر  ناـب  راـق  يذ  یف  ساـنلا  ربـخا  مالـسلا ) هیلع  )

راق و يذب  مالسلا ) هیلع   ) لاق نارهط 1377 ه :) عبط  ص 149   ) هرس سرق  دیفملل  داشرالا  یفف  .هب  ع )  ) ربخا يذلا  دعلا : یف  تایاورلا 
نبا لاق  توملا ، یلع  یننوعیابی  الجر  نوصقنی  الجر و ال  نودـیزی  لـجر ال  فلا  هفوکلا  لـبق  نم  مکیتاـی  هعیبلا : ذـخال  سلاـج  وه 

موقلا ءاصحا  یباد  امومهم  لزا  مل  انیلع و  رمالا  دسفیف  هیلع  نودـیزی  وا  ددـعلا  نع  موقلا  صقنی  نا  تفخو  کلذـل  تعزجف  سابع :
انا هللا و  انا  تلقف : موقلا  یجم ء  عطقنا  مث  الجر ، نوعست  هعست و  هئامعست و  مهددع  تیفوتـساف  مهیـصحا  تلعجف  مهلئاوا  درو  یتح 

فوص ءابق  هیع  لجر  وه  اذا  یند و  اذا  یتح  لبقا  دق  اصخش  تیار  ذا  کلذ  یف  رکفم  انا  امنیبف  لاق ، ام  یلع  هلمح  اذ  ام  نوعجار  هیلا 
هیلع  ) نینموـملاریما هل  لاـقف  کـعیابا ، كدـی  ددـما  هل : لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما نم  برقف  هتاودا ، هـسرت و  هفیـس و  هـعم 

ام مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کیلع ، هللا  حـتفی  وا  توما  یتح  کیدـی  نیب  لاتقلا  هعاطلا و  عمـسلا و  یلع  لاق : ینعیاـبت ؟ یلع م  مالـسلا :)
لخدـی هداهـشلا  یلع  تومی  هلوسر  هللا و  بزح  نم  نوکی  ربکا  هللا  لاق : معن ، لاق : ینرقلا ؟ سیوا  تنا  لاق : سیوا ، لاـق : کمـسا ؟

نع جلحالا ، نع  دعس  نب  رمع و  نب  رـصن  يور  لمجلا : یف  لاق  .ینع و  هللا  يرـسف و  سابع : نبا  لاق  رـضم  هعیبر و  لثم  هتعافـش  یف 
کلذـب ایلع  تربخاف  سابع : نب  هللادـبع  لاق  هالف  یف  نحن  هرـصبلا و  لها  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  اطبا  اـمل  لاـق : یلع  نب  دـیز 

نلتقیل هرصبلا و  لها  نبلغیلو  لجر  هئامتس  فالآ و  هتـس  هفوکلا  نم  نیمویلا  نیذه  یف  انیتاتل  هللا  وف  سابع ، نبا  ای  تکـسا  یل : لاقف 
نم اهتعمس  یتلا  هدعلاب  ینربخاف  هتربختـسا  هتلبقتـساف و  بکار  یتا  اذا  یتح  اهلبقتـسا  رابخالا و  فرـشتسا  یننا  هللا  وف  ریبزلا  هحلط و 
لاق رمع  ینثدح  رصم 1357 ه :) عبط  ص 513 ج 3   ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  .ادحاو و  الجر  صقنت  مل  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هفوکلا نم  مکیتای  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  لاـق : لـیفطلا  یبا  نع  یبعـشلا  نع  رباـج ، نع  فنخموبا ، انثدـح  لاـق : نسحلاوبا  انثدـح 
: لاق رمع  ینثدـح  لاق : مث  .الجر  اوصقن  الجر و ال  اوداز  امف  مهتیـصحاف ، راق  يذ  هفجن  یلع  تدـعقف  لـجر  لـجر و  فلا  رـشعانثا 

مه لـجر و  فلا  رـشع  اـنثا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  جرخ  لاـق : هیبا  نع  یلیل ، یبا  نبا  نع  مصاـع ، نب  ریـشب  نع  نسحلاوبا ، انثدـح 
نارهط 1304 عبط  ص 102 ج 1   ) یلزتعملا حراشلا  لضافلا  حرش  یف  امک  فنخموبا  يور  .خلا و  دسا  هنانک و  شیرق و  یلع  عابـسا 
ای تلق : راـق  اذ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عـم  اـنلزن  اـمل  لاـق : ساـبع  نب  یلع  نب  دـیز  نـع  حـلاص ، یبا  نـع  یبـلکلا ، نـع  هـبطخلا 33 ) ه 
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نودیزیال و الجر  نوتس  هسمخ و  فالآ و  هتـس  مهنم  ینیتایل  هللا  و  لاقف : نظا ؟ امیف  هفوکلا  لها  نم  کیتای  نم  لقا  ام  نینموملاریما 
لاـق .مهندـعال  اومدـق  نا  هللا  و  یـسفن : یف  تلق  هلوـق و  یف  دـیدش  کـش  کـلذ  نـم  هللا  ینلخدـف و  ساـبع : نـبا  لاـق  نوصقنیـال ،

نع قاحسا  نبا  ثدحف  فنخموبا :

نوتس هئامسمخ و  فالآ و  هتـس  ربلا  رحبلا و  یف  هفوکلا  نم  راق  يذ  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  رفن  لاق : راسی  نب  نمحرلادبع  همع 
نبا لاق  هلقنم  مهبراس  املف  هلوح ، لاغبلا  جیحش  لیخلا و  لیهص  عمس  یتح  اموی  رشع  هسمخ  راق  يذب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماقا  الجر 

مهتدـجو ام  هللاوف  مهتـضرعف  هلوق ، اوعمـس  اوناک  دـق  سانلا  ناف  مه  ریغ  نم  مهتممتا  الا  لاق و  امک  اواک  ناف  مهندـعال  هللاو  ساـبع :
هیلع  ) هاتا بهذـلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  .انرـس و  مث  هلوسر ، هللا و  قدـص  ربکا  هللا  تلقف : الجر ، نوصقنی  ـالجر و ال  نودـیزی 
هیلع  ) یلع باحـصا  نم  لتق  لاق : و  الجر ، نوتـس  هئامـسمخ و  فالآ و  هتـس  لیق  فالآ و  هعبـس  نم  وحن  هفوکلا  لـها  نم  مالـسلا )
هیلع  ) هنا یف  هنیدـملا و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  اوجرخ  یتلا  هدـعلا  یف  هدراولا  رابخالا  فالآ و  هسمخ  لمجلا  هعقو  یف  مالـسلا )

ددعلا بسانی  اهریغ ال  و  مالسلا ) هیلع   ) هباحـصا نم  یلتقلا  ددع  یف  و  فلا ، رـشع  ینثا  یف  هرـصبلا  ادصاق  راق  يذ  نم  راس  مالـسلا )
اهب بطخ  بطخ  هدـع  .رادـقملا  کـلذ  لـقن  یف  هقفاوـی  نم  راـثالا  یف  انـصحف  هرثـک  عـمرن  مل  و  داـشرالا ، یف  دـیفملا  هرکذ  يذـلا 
لاق ( 1  ) اهثعـش مل  اهلـصا و  نیاب  جهنلا و  یف  هروکذـم  بطخ  هدـع  دنـس  یف  قینا  قیقحت  راق و  يذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

دمحلا هللا و نم  رثکاف  ملکتلا  عهرـضح  نم  یلع  هعیبلا  ذخا  راق  يذـب  لزن  امل  و  نارهط 1377 ه ) عبط  ص 119   ) داشرالا یف  دیفملا 
هللا رمال  امیلـست  يذـقلا  اننیعا  یف  اهیلع و  اـنربص  روما  ترج  دـق  لاـق : مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  هالـصلا  هیلع  ءاـنثلا 
لها نحن  مهوامد ، کفـست  نوملـسملا و  قرفتی  نا  نم  لثما  اهیلع  ربصلا  ناک  و  کلذ ، یلع  باوثلا  ءاجر  و  هب ، اننحتما  اـمیف  یلاـعت 

نم اسیل  ریبزلاو  هحلط  اذه  و  همالا ، هذه  اهب  هللا  ادتبا  یتلا  همارکلا  ندـعم  هلاسرلا و  ناطلـسب  قلخلا  قحا  لوسرلا و  هرتع  هوبنلا و  تیب 
ابثو یتح  الماک ، ارهـش  ادحاو و ال  الوح  اربصی  ملف  رـصعا ، دعب  انقح  اننیلع  در  دق  هللا  نا  ایار  نیح  لوسرلا  هیرذ  نم  هوبنلا و ال  لها 

ص  ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  ( 2  ) .امهیلع اعد  مث  ینع ، نیملـسملا  هعامج  اقرفی  یقحب و  ابهذیل  امهلبق  نیـضاملا  باد  یلع 
یلع مهاقلت  راق  يذب  اوقتلا  امل  لاق : یبعشلا  نع  ورمع ، نع  فیس ، نع  بیعش ، نع  يرـسلا  یلا  بتک  رصم 1357 ه ) عبط  501 ج 3 

تراص یتح  مهعومج  متـضضف  مهکولم و  مجعلا و  هکوش  متیلو  متنا  هفوکلا  لها  ای  لاـق : مهب و  بحرف  ساـبع  نبا  مهیف  ساـنا  یف 
اوعجری ناف  هرـصبلا ، لها  نم  انناوخا  انعم  اودهـشتل  مکتوعد  دـق  و  مهودـع ، یلع  سانلا  متنعا  مکتزوح و  متینغاف  مهثیراوم ، مکیلا 

ارما عدن  نل  و  ملظب ، انوادبی  یتح  مهانیاب  و  قفرلاب ، مهانیراد  اوجلی  نا  و  دیرن ، ام  كاذف 

نا نکمی  جـهنلا و  یف  اترکذ  ام  اهلبق  یتلاو  هبطخلا  هذـه  لوقا : .هللااب  الا  هوق  و ال  هللاءاش ، نا  داسفلا  هیف  ام  یلع  هانرثآ  ـالا  حالـص  هیف 
يذ یلا  هفوکلا  لها  راص  امل  دـیفملا : لمج  یف  امک  يدـقاولا  لاق  و  ( 3  ) .تایاورلا فالتخاب  تقرفتف  هدـحاو  هبطخ  اهعیمج  نوکی 

مهبطخ و  ع )  ) ماق مث  اریخ ، مهازجف  کترـصنب ، انمرکا  انتدومب و  انـصخ  يذـلا  دـمحلا هللا  اولاق : هب و  اوبحر  اـهب  ع )  ) اـیلع اوقلو  راـق 
مهلدـعا نیملـسملا و  مرکا  نم  مکنا  هفوکلا  لها  ای  لاق : مث  هیلع  یلـصف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف 

دـشا متنا  مهیلاوم ، مهناسرف و  برعلا و  تاتویب  مکبرح  اـباصن ، اـبکرم و  برعلا  یف  مهدوجا  و  امهـس ، مالـسالا  یف  مهلـضفا  و  هنس ،
، يدهع یتعیب و  ریبزلاو  هحلط  ضقن  دنع  مکسفنا  یل  متلذب  امل  هللا  دعب  هقث  مکترتخا  امنا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل ادو  برعلا 

لها نا  ینغلب  دـق  و  هرـصبلا ، اهامدـقا  یتح  اهتیب  نم  اهل  امهجارخا  و  یتزراـبم ، یتفلاـخمل و  هشئاـعب  اـمهلابقا  یتعاـط و  اـمهفالخ  و 
نحن هفوکلا : لها  هباجاف  ع )  ) تکـس مث  ریبزلا ، هحلط و  لعف  اـم  اوهرک  اولزتعا و  دـق  نیدـلاو  لـضفلا  ریخلا و  هقرف  ناـتقرف : هرـصبلا 
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: لوقا .اریخ  مهیلع  درف  هانوجر  ریخلا و  کلذ  یف  انبـستحا  سانلا  نم  مهفاعـضا  یلا  انتوعد  ول  كودـع و  یلع  کناوعا  كراـصنا و 
خلا هذه 

نیتخـسنلا نیب  و  نارهط 1377 ه ) عـبط  ص 119   ) اضیا داشرالا  یف  هرـس  سرق  دـیفملا  اهاور  دـق  جـهنلا و  یف  هروکذـمب  تسیل  هبط 
نب هملـس  نع  یلجعلا ، هارمع  نب  دـیمحلادبع  يور  دـق  و  هللا : همحر  لاق  .موقا  مکحا و  داشرالا  یف  اـم  ناـک  هلمجلا و  یف  فـالتخا 

انمرکا كاروجب و  انـصخ  يذلا  دمحلا هللا  اولاق : مث  هب  اوبحر  راق  يذب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هفوکلا  لها  یقتلا  امل  لاق : لیهک 
و نیملـسملا ، مرکا  نم  مکنا  هفوکلا  لها  ای  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  ابیطخ  مهیف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ماـقف  کترـصنب ،

یبنلل اد  برعلا و  دـشا  متنا  اباصن ، ابکرم و  برعلا  یف  مهدوجا  و  مالـسالا ، یف  امهـس  مهلـضفا  هنـس و  مهلدـعا  و  امیوقت ، مهدـصقا 
امهفلخ ریبزلا و  هحلط و  ضقن  دـنع  مکـسفنا  نم  متلذـب  يذـلل  مکب  هللا  دـعب  هقث  مکتئج  اـمنا  و  هتیب ، لـها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

لها نا  ینغلب  دق  هنا  عم  اهاغوغ ، اهماغط و  اووغتساف  هرصبلا  اهامدقا  یتح  اهتیب  نم  اهایا  امهجارخا  هنتفلل و  هشئاعب  امهلابقا  و  یتعاط ،
كراصنا و نحن  هفوکلا : لها  لاقف  ع ،)  ) تکـس مث  ریبزلا  هحلط و  عنـص  ام  اوهرک  اولزتعا و  دـق  نیدـلا  یف  مهرایخ  مهنم و  لـضفلا 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  مهل  اعدف  هانوجر ، ریخلا و  کلذ  یف  انبستحا  سانلا  نم  مهفاعـضا  یلا  انتوعد  ول  و  كودع ، یلع  کناوعا 
: لاق مث  مهیلع  ینثا  و 

ناراسف امهل  تنذاف  هرمعلا  یف  ینانذغاتسا  مث  نیبغار  نیهرکم  ریغ  ینعئاط  یناعیاباب  ریبزلا  هحلط و  نا  ینمملسملا  رشاعم  متملع  دقل 
و ال ادـقع ، ام  للحاف  یلع ، سانلا  ابلا  یتعیب و  اثکن  یناـملط و  یناـعطق و  اـمهنلا  مهللا  رکنملا ، ـالعف  نیملـسملا و  ـالتقف  هرـصبلا  یلا 

دارا امل  اضیا : يدـقاولا  نع  القن  فجنلا ) عبط  ص 28   ) لمجلا یف  هر  دـیفملا  لاق  ( 4  ) .المع امیف  هعاسملا  امهرا  و  امربا ، اـم  مکحت 
هفاک و سانلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  لـج  زع و  هللا  نا  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  ملکت  راـق  يذ  نم  ریـسملا  (ع )
و ءامدـلا ، هب  نقح  لیبسلا و  هب  نمآ  و  قتفلا ، هب  قتر  و  عدـصلا ، هب  ملا  املف  هبر ، تـالاسر  غلب  هب و  رما  اـمب  عدـصف  .نیملاـعلل  همحر 

يدا دق  و  ادـیمح ، هیلا  لج  زع و  هللا  هضبقف  بولقلا  یف  هنماکلا  نئاغـضلا  و  رودـصلا ، یف  هرغاولا  هوادـعلا  داقحالا و  يوذ  نیب  فلا 
مکنم لانف  نافع  نب  نامثع  اهیلو  مث  اناوس  اولو  نم  اولو  و  انعفد ، نم  انقح  نع  انعفد  هلیبسل  ص )  ) یضم املف  همالل ، خصن  و  هلاسرلا ،
يدـی متـضبقف  کـلذ ، نم  دـبال  یلب  متلقف : لـعفاال ، مکل : تلقف  اـنعیاب ، متلقف : ینومتیتا  ناـک  اـم  هرما  نم  ناـک  اذا  یتح  هنم  متلن  و 

مکضعب وا  یلتاق  مکنا  تفخ  دقل  یتح  اهدورو  موی  اهضایح  یلع  مهیلا  لبالا  كادت  یلع  متککادت  و  اهومتطسبف ،

دقل و  دمحم ، هما  نیب  هموکحلل  اهراک  تنک  ینا  هناحبـس  هللا  ملع  دق  و  لذج ، کلذب و ال  رورـسم  ریغ  انا  ینومتعیابف و  ضعب ، لتاق 
: هباتک رـشنی  مث  قئالخلا ، سوور  یلع  هقنع  یلا  هادی  هلولغم  همامیقلا  موی  هللا  یتا  الا  یتما  رما  نم  ائیـش  یلی  لاو  نم  ام  لوقی : هتعمس 

ثکنلا امههجو و  یف  ردـغلا  فرعا  انا  ریبزلا و  هحلط و  ینعیاب  مکالم و  یلع  عمتجا  مث  .يوه  ارئاج  ناک  نا  و  اجن ، الداع  ناک  ناـف 
امهعم صخش  .اهاعدخ و  هشئاع و  افختسا  هکم و  یلا  اراسف  نادیری ، هرمعلا  سیل  نا  امهتملعاف  هرمعلا  یف  ینانذاتـسا  مث  امهینیع  یف 

امه یلع و  امهیغب  رمع و  رکب و  یبال  امهتماقتـسال  ابجع  اـی  و  رکنملا ، اولعف  نیملـسملا و  اـهب  اوکته  هرـصبلا  اومدـقف  ءاـقلطلا ، ءاـنبا 
هامتکف هیف ، امهعدـخی  اباتک  ماشلا  نم  امهیلا  بتک  هیواعم  ناک  دـقل  و  تلقل ، لوقا  نا  تئـش  ول  و  امهدـحا ، نود  تسل  ینا  ناـملعی 

نامثع مد  نا  و  افـصن ، امهنیب  ینیب و  العج  و ال  ارکنم ، یلع  ارکنا  ام  هللاو  نامثع ، مدـب  نابلطی  اـمهنا  ماـغطلا  ناـمهوی  اـجرخ  ینع و 
نا و  ءایمع ، هلاهج  و  ءامـص ، هلالـض  یفل  امهنا  هللا  بیجا و  اذ  امب  و  یعد ، ام  یلا  یعادـلا  هبیخ  ای  امهیف ، بولطم  امهب و  بوصعمل 

: لاق هیدـی و  عفر  مث  .هباصن  یلا  لطابلا  دری  هناطوا و  یلا  روجلا  دـیعیل  هلجر ، هلیخ و  امهنم  بلجتـسا  هبزح و  امهل  رید  دـق  ناطیـشلا 
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امیف هئاسملا  امهرا  و  ادـبا ، امهل  رفغت  و ال  امربا ، ام  ثکنا  و  ادـقع ، ام  للحاف  یتعیب  اثکن  یناملظ و  یناعطق و  ریبزلا  هحلط و  نا  مهللا 
فالتخا خسنلا  نیب  جاجتحالا و  یف  هللا  همحر  یـسربطلا  و  اضیا ، داشرالا  یف  هللا  همحر  دیفملا  هبطخلا  هذـه  لقن  دـق  .الما و  المع و 

هحلط و ثکن  دنع  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  نارهط 1377 ه :) عبط   117  ) هللا همحر  لاق  .نقتا  نتما و  داشرالا  یف  اـم  هلمجلا و  یف 
هنا مالـسلا ) هیلع   ) هنع ءاملعلا  هظفح  ام  هفالخ  یلع  فیلاتلا  هیلع و  بیلاتلا  یف  هشئاع  عم  عامتجالل  هکم  یلا  اـمههجوت  هتعیب و  ریبزلا 

عدصف نیملاعلل ، همحر  هلعج  و  هفاک ، سانلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم ثعب  هللا  ناف  دعب  اما  لاق : هیلع  ینثا  هللا و  دـمح  نا  دـعب 
نحـالا و يوذ  نیب  هب  فلا  و  ءامدـلا ، هب  نقح  لـیبسلا و  هب  نمآ  و  قتفلا ، هب  قتر  و  عدـصلا ، هب  ملف  هبر ، تـالاسر  غلب  و  هب ، رما  اـمب 
و هلاسرلا ، يدا  اهیلا  یتلا  هیاغلا  یف  رصقی  مل  ادیمح  هیلا  هللا  هضبق  مث  بولقلا ، یف  هخـسارلا  نئاغـضلا  و  رودصلا ، یف  رغولاو  هوادعلا 
، نامثع یلوت  مث  رمع ، هدعب  رکبوبا و  یلوتف  هرمالا ، یف  عزانتلا  نم  ناک  ام  هدعب  نم  ناک  و  دصقلا ، هنع  ریصقتلا  یف  ناک  ائیـش  غلب  ال 

مکتعزان و  اهومتطـسبف ، يدـی  تضبق  ال و  تلقف : یلب ، متلقف : لعفاال ، تلقف : انعیاب ، متلقف : ینومتیتا  هومتفرع  ام  هرما  نم  ناـک  اـملف 
يدل اضعب  لتاق  مکـضعب  نا  و  یلتاق ، مکنا  تننظ  یتح  اهدورو  موی  اهـضایح  یلع  مهیلا  لبالا  كادت  یلع  متککادـت  و  هومتبذـجف ،

و هرمعلا ، یف  ینانذاتسا  نا  اثبلی  مل  مث  نیهرکم ، ریغ  نیعئاط  ریبزلا  هحلط و  مکل  وا  یف  ینعیاب  و  نیراتخم ، ینومتعیابف  يدی  تطسبف 
یتعیب و اثکن  .یلابفی و  مل  مث  ینادهاعف  لئاوغلا ، همالا  ایغبی  نا ال  و  هعاطلا ، یف  دـهعلا  امهیلع  تددـجف  هردـغلا ، ادارا  امهنا  ملعی  هللا 

تلقل لوقا  نا  تئـش  ول  و  نیلجرلا ، دـحا  نودـب  تسل  و  یل ، امهفالخ  و  رمع ، رکب و  یبال  امهدایقنا  نم  امهل  اـبجعف  يدـهع ، اـضقن 
ثیح هبطخلا  هذه  ءزج  اهناک  جهنلا  نم  هبطخلا 227  لوقا : .امهب  ینرفظ  يرما و  نم  ارغص  یقح و  یف  اعنص  امب  امهیلع  مکحا  مهللا 

.اهدورو موی  اهضایح  یلع  میهلا  لبالا  كادت  یلع  متککادت  مث  اهتضبقف ، اهومتددم  و  اهتففکف ، يدی  متطسب  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق
موی میهلا  لـبالا  كادـت  یلع  اوک  ادـتف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یه  هنم و  هبطخلا 54  معن  .تارابعلا  نم  لـیلق  یف  اـهریاغت  اـمنا  .خـلا و 

، لمجلاو تارابعلا  ضعب  یف  اههباشت  تناک  نا  يرخا و  هبطخ  ءزج  نوکت  نا  هبشی  .خلا  اهیناثم - تعلخ  اهیعار و  اهلسرا  دق  اهدورو 
هذـه تارقف  نم  اریثک  هباشت  خـلا  ارکنم - یلع  اورکنالا  هلوا : بطخلا  باب  نم  مالکلا 135  وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لیذ  نا  امک 

امب عدصف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق یه  هبطخلا 229 و  حرش  یف  انمدق  دق  انا  ملعیل  .هبطخلا و  هذه  نم  نیئزج  انوکت  نا  دعبیال  هبطخلا و 
کلانه انلق  امل  هسارفلا  سدـحلاب و  کلذـب  اـنمکح  هبطخ و  ءزجل  اـهنا  خـلا ) قتفلا - هب  قتر  عدـصلا  هب  هللا  ملف  هبر  هلاـسر  غلب  رما و 

یف اهانبـصا  ثیح  انـسدح  باصا  یلاعت  هللا  دمحب  اهبرفظن و  مل  اهناظن  یف  انعبتت  انـصحف و  نا  انا و  جاهنملا ) هلمکت  (ص 19 ج 15 
داشرالا دیفملا و  لمج  یف  يدقاولا  نع  هلوقنملا  هبطخلا  هذه  نم  ءزجل  اهنا  یفخی  و ال  یـسربطلا ، جاجتحاو  هداشرا  دیفملا و  لمج 

ملو لمجلا  باتک  یف  يدقاولا  اهرکذ  هرـصبلا  یلا  هجوتم  وه  راق و  يذب  اهبطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا همث : هللا  همحر  یـضرلا  لاق  دق  و 
لـصحتف رومالا ، هذه  لاثما  قیقحت  مالـسلا ) هیلع   ) همالک حرـش  یف  مهیلع  بجی  ام  مها  نم  نا  عم  کلذل  حارـشلا  نم  دحا  ضرعتی 

، راق يذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهب  بطخ  هبطخلا  هذه  ضعب  اعیمج  هنم  هبطخلاو 229 جهنلا  نم  هبطخلا 227  نا  انرکذ  امم 
ص 495 ج  ) خیراتلا یف  يربطلا  هلقن  هروکذملا  هبطخلا  لیذ  نا  ملعا  مث  .اهنم  نیئزج  انوکت  نا  نکمی  اضیا  هبطخلا 54 و 135  نا  و 

عنص امل  هرصبلا  نم 34  نامثع  هاتا  دق  و  هذبرلا ، یف  فینح  نب  نامثعل  هلاق  مالسلا ) هیلع   ) هنع رصم 1357 ه ) عبط   3

ریمع نبا  هللادبع  نع  دمحم  یبا  نع  نسحلاوبا  انثدح  لاق : رمع  ینثدح  يربطلا : لاق  .راصتخالاب  هرکذنس  امک  اوعنص  ام  هب  نوثکانلا 
ای لاقف : هیبجاح  هتیحل و  هسار و  رعش  اوفتن  دق  هذبرلاب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  فینح  نب  نامثع  مدق  لاق : هیفینحلا  نبا  دمحم  نع 

ثلاث مهیلو  مث  باتکلاب ، المعف  نالجر  یلبق  مهیلو  ساـنلا  نا  اریخ  ارجا و  تبـصا  لاـق ، درما  کـتئج  هیحلاذ و  ینتثعب  نینموملاریما 
رمع و رکب و  یبـال  اـمهدایقنا  بجعلا  نم  و  یلع ، ساـنلا  اـبلا  یتعیب و  اـثکن  مث  ریبزلا  هحلط و  ینعیاـب  ینوعیاـب و  مث  اولعف ، اولاـقف و 
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امهسفنا و یف  امکحا  دق  ام  مربت  و ال  ادقع ، ام  للحاف  مهللا  یضمدق ، نمم  لجر  نودب  تسل  ینا  ناملعیل  امهنا  هللا  و  یلع ، امهفالخ 
و جاهنملا ) هلمکت  ص 19 ج 5   ) یفاکلا نع  جهنلا  نم  هبطخلا 229  حرش  لیذ  یف  اهانلقن  یتلا  هبطخلا  ( 5  ) .المع امیف  هئاسملا  امهرا 

جرخیل قحلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم ثعبف  اهلوا : جهنلا  نم  هبطخلا 145  یه  مث و  انلق  امک  جهنلا  یف  اهمامتب  رکذـت  مل  یه 
تاملکلا و ضعب  یف  هلمجلا  یف  فالتخا  یفاکلا  هخسن  نیب  جهنلا و  هخـسن  نیب  ناک  نا  و  خلا )  ) هتدابع یلا  ناثوالا  هدابع  نم  هدابع 

ع  ) جهنلا نم  هبطخلا 237  اذک  .ناتخسنلا و  تلبوق  یتمرظن  لمات و  ینداب  ملعی  امک  بایترا  الب  هدحاو  هبطخ  امهنکل  و  لمجلا ،

هبطخلا لیذ  یه  خـلا )  ) مهملع نع  مهملح  مکربخی  لهجلا  توم  ملعلا و  شیع  مه  هلوقب : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  اهیف  ( 
هدحاو هنم  هبطخلا 237  جهنلا و  نم  هبطخلا 145  نا  لصحتف  .مالک  الب  یفاکلا  نع  هلوقنملا  هبطخلا  کلت  لیذ  ینعا  جهنلا  نم   145
.انمدق امک  راق  يذ  یف  ع )  ) اهب بطخ  اضیا  رخآ  دنسب  ینیلکلا  ریغ  اهاور  یفاکلا و  نع  اهانلقن  يذلا  وه  اهدنـس  اهمامتب و  هبطخلا  و 

لعج و  الوا ، اهبطخ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) هناب هبطخلا  نایبل  جـهنلا  نم  نیعـضوملا  ـالک  یف  ضرعتی  مل  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  نا  مث 
دنع هل  هبطخ  نم  و  هللا : همحر  لاق  جهنلا  یف  یـضرلا  اهرکذ  یتلا  هبطخلا 33  ( 6  ) .ایناث رخآ  عضوم  یف  اـهلیذ  مث  عضوم  یف  هبطخلا 
هذه و  خلا .)  ) هلعن فصخی  وه  راق و  يذب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  تلخد  سابع : نب  هللادبع  لاق  هرـصبلا ، لها  لاتقل  هجورخ 

هذـبرلا ال یف  اهب  موقلا  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لاق : و  نارهط 1377 ه ) عبط  ص 118   ) داشرالا یف  هللا  همحر  دـیفملا  اهلقن  هبطخلا 
داشرالا یف  ام  اما  و  هدیوست ، یلا  هجاح  الف  جهنلا  یف  ام  اما  هلمجلا ، یف  فالتخا  نیتخـسنلا  نیب  نا  یلع  جهنلا ، یف  امک  راق  يذ  یف 

یف وه  همالک و  نم  اوعمـسیل  اوعمتجاف  جاحلا  رخآ  اهب  هیقلف  هذـبرلا  لزن  هرـصبلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هجوت  امل  و  لاـقف :
ملف عنـصت  ام  یلا  انم  جوحا  انرما  حلـصت  نا  یلا  نحن  هل : تلقف  العن  فصخب  هتدـجوف  هتیتاف  هنع : هللا  یـضر  سابع  نبا  لاـق  هئاـبخ ،

مهرد رـسک  تلق : كاذ  یلع  لاق : همیق ، اـمهل  سیل  تلقف : اـمهموق ، یل : لاـق  اـهتبحاص و  یلا  اهمـض  مث  هلعن  نم  غرف  یتح  ینملکی 
نا یل  نذاتف  کمالک  نم  اوعمسیل  اوعمتجا  دق  جاحلا  نا  تلق : الطاب ، عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  اذه  مکرما  نم  یلا  بحا  امهل  هللا  لاق :

نیفکلا نثـش  ناک  يردص و  یلع  هدـی  عضو  مث  ملکتا  انا  ال  لاق : ینم ؟ ناک  کلذ  ریغ  ناک  نا  کنم و  ناک  انـسح  ناک  ناف  ملکتا 
: لاق مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  هیلع  اوعمتجاف  جرخ  مث  یندـشنت  ال  لاق : محرلا  هللا و  کتدـشن  تلق : هبوثب و  تذـخاف  ماق  مث  ینملاف ،

یلا سانلا  قاسف  هوبن ، یعدـی  اباتک و ال  ارقی  دـحا  برعلا  یف  سیل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  یلاـعت  هللا  ناـف  دـعب ، اـما 
مهتلتاق دقل  هللا  ما و  شیرقل ، یل و  ام  اهریفاذحب ، تلوت  یتح  تنخ  و ال  تلدـب ، تریغ و ال  ام  اهتقاس  یف  تلز  ام  هللا  ما و  مهتاجنم ،

انم مقنت  ام  هترصاخ ، نم  قحلا  جرخی  یتح  لطابلا  نرقبال  هللا  ما و  هف ، یلا  دهع  نع  اذه  يریـسم  نا  و  نینوتفم ، مهنلتاق  نیرفاک و ال 
ارمتلا و هرشقملا  دبزلاب  کلکا  اصلاخ و  ضحملا  کبرـش  يرمعل  بنذ  دشنا : انزیح و  یف  مهانلخداف  مهیلع  انراتخا  هللا  نا  الا  شیرق 

هبیرقل جهنلا  نم  هبطخلا 102  نا  مث  .داشرالا  یف  ام  یهتنا  ارمـسلا  درجلا و  کلوح  اـنطح  اـنیلع و  نکت  مل  ولا  لـعلا  كاـنبه  نحن و 
و هنع : هللا  یضر  یضرلا  لاق  و  ها ، اباتک  ءرقی  برعلا  نم  دحا  سیل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم ثعب  هناحبس  هللا  ناف  اهلوا : اهنم ،

نا لصحتف  دـیفملا  نع  هنع و  اـهانلقن  یتلا  هبطخلا 33  وه  اهراتخم  مدـقت  ام  دارا  و  لوقا : .هیاورلا  هذـه  فالخب  اـهراتخم  مدـقت  دـق 
یلع دمحلا هللا  و  داشرالا ، یف  دـیفملا  اهب  یتا  یتلا  یه  هیاورلا و  یف  فالتخالا  امنا  هدـحاو و  جـهنلا  نم  هبطخلا 102  هبطخلا 33 و 
رما ام  هللا  وف  نینموملاریما ، ای  کیلع  ضفخ  لاقف : هنع  هللا  یـضر  رتشـالا  ماـق  هبطخلا  نم  ع )  ) غرف اـمل  هلمجلاـب  .هلاـضفا و  هماـعنا و 
مث هانث  دحا  مالـسالا  یف  ثدـح  و ال  هانلمع ، روج  ریغ  یلع  اناقراف  مث  ارایتخا  رمالا  اذـه  یف  الخد  دـقل  لیحمب ، انیلع  ریبزلا  هحلط و 
نا امعز  ناف  رای ، دـلاوحن  اهجوت  و  راعلا ، اسبل  دـقل  فرعی  رثا  و ال  يرت ، هجح  امهعم  سیل  نیرئاـج  نیهئاـت  اـنیلع  هنتفلا  ناریثی  ـالبقا 
مل هنم و  اجرخ  امیف  الخدـی  مل  نئل  نینموملاریما  ای  هللا  دهـشا  و  هالتق ، امهنا  دهـشاف  امهنم ، نامثع  لآ  دقتـسیلف  امولظم  لـتق  ناـمثع 
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الاق ماح و  نب  يدع  اذک  ناهیتلا و  نب  مثیهلاوبا  ماق  .نافع و  نباب  امهقحتلنل  هیلع  اناک  ام  کتعاط و  یلا  اعجری 

الیبس و انادـهال  کنا  قحلا  یلع  انک  نا  هللا  و  لاقف : يدزالا  بنیزوبا  ماق  .لمجلا و  یف  دـیفملا  امهلوق  لـقن  رتشـالا ، لاـق  اـمم  اـبیرق 
یلا ریسملا  اندرا  دق  و  ارهظ ، انلقثا  ارزو و  انمظعا  کنال  هیلع - نکن  نا  هللااب  ذایعلا  هلالـضلا - یلع  انک  نا  و  ابیـصن ، ریخلا  یف  انمظعا 

كدشتن انا  لج و  زع و  هللا  هملعی  ام  کلذـب  دـیرن  و  هوادـعاب ، مهانرهاظ  و  هئاربلا ، مهنم  انرهظا  هیالولا و  مهنم  انعطق  و  موقلا ، ءالوه 
ارصان کنیدل  تجرخ  نئل  دهـشا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف لالـضلا ؟ یلع  انودع  قحلا و  یلع  انـسلا  ملعن ، نکن  مل  ام  کملع  يذلا  هللا 

یلع هللا  کناف و  بنیزابا  اـی  رـشباف  هللا ، ناوضر  یفل  کـنا  تلق  اـمک  هئاربلا  مهنم  ترهظا  و  هیـالولا ، مهنم  تعطق  دـق  هینلا  حـیحص 
اذـه یلع  عابتا  سانلا  ریخ  ناف  یبنلا  ءادـعا  بازحالا  یلا  اوریـس  لوقی : بنیزوبا  اشناف  بازحالا  لتاقت  اـمنا  کـناف  کـشتالف ، قحلا 

نینموملاریمال ضوهنلا  یلع  هفوکلا  لها  رما  رقتـسا  امل  دـیفملا  لمج  یف  رهمـسلا و  زه  لیخلا و  اـندوق  یفرـشملا و  لـس  باـط  ناوا 
قاحتلالل راق  يذ  یلا  هفوکلا  لـها  نم  مهعبتا  نمیف  لـسرلا  نم  هعم  نم  ساـبع و  نبا  رداـب  کلذـل ، مهـضعب  فخ  و  مالـسلا ) هیلع  )

هنع نیریخاتم  ریغ  هب  نوقحال  مهنا  و  هتعاط ، یف  داهتجالا  دجلا و  نم  موقلا  هیلع  امب  هرابخا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریماب

قاحللا یلع  سانلا  ثحی  و  هفوکلا ، یلع  يراصنالا  بعک  نب  هضرف  فلختـسا  ناک  دق  و  برحلل ، رفـسلل و  دعتـسیل  مهمدقت  امنا  و  ، 
نم هولحتسا  ام  هللا و  همحر  فینح  نب  نامثع  هلماعب  موقلا  هعنـص  ام  هرـصبلا  نم  هیلا  بتک  دق  اباتک  ع )  ) ینینموملاریما یلع  دروف  .هب 

همغ و کلذ و  هنزحا  دق  سابع و  نبا  هدـجوف  اهیف  هنتفلا  نم  هوراثا  ام  هراصنا و  هتعیـش و  نم  هولتق  نم  لتق  لاومالا و  بهن  ءامدـلا و 
يذـلا ددـملا  هفوکلا و  لـها  رظتنی  ماـقا  کـلذ و  دـنع  رـسف  هرـصنلاب ، مهنم  هدـعو  و  هفوـکلا ، لـها  هعاـطب  هوربخاـف  هقلقا ، هجعزا و 

لاـق مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما لـماع  فـینح  نب  ناـمثع  نیب  مـهنیب و  برحلاو  هرـصبلا  نیثکاـنلا  لوـخد  .هودـع  یلع  مهبرـصتنی 
نم لجر  مهاتا  لاق : نا  یلا  قیرطلا - یف  سانلا  اهل  فطصا  هرصبلا  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  لزن  امل  هسایسلا : هنمامالا و  یف  يرونیدلا 
امف لاق : .معن  لاق : باتکلا ؟ اذـه  فرعت  له  هحلطل : لاقف  ناـمثع ، لـتق  یلع  بیلاـتلا  یف  هحلط  هبتک  ناـک  باـتکب  هرـصبلا  فارـشا 
نا امتمعز  دـق  و  همدـب ، بلطلا  یلا  انوعدـت  مویلا  تنا  نامثع و  لتق  یلع  انبلوت  انیلا  بتکت  سما  تنک  و  هیلع ؟ تنک  اـم  یلع  كدر 

ناثکنت فیکف  هامتعیابف  هتقباس ، هتبارقل و  هامدقت  نا  الا  امتیباف  هنم ، نسا  امتنک  ذا  هلبق  امکل  هعیبلا  نوکت  نا  یلا  امکاعد  انیلع 

ریغ هنا  انیلع  ضرع  نیح  هانملعف  سانلا ، هعیاب  اهبـصتغا و  نا  دـعب  هعیبلا  یلا  اـناعد  هحلط : لاـق  اـمکیلع ؟ ضرع  يذـلا  دـعب  اـمکتعیب 
: لاق نامثع ؟ یف  امکل  ادـب  امف  لاق : .نیهراک  هانعیابف  لتقنف ، هتعیب  درن  نا  انفخ  و  راصنالا ، نورجاهملا و  کلذ  یبا  لعف  ول  و  لـعاف ،

لاتق یلع  انعیاب  لاق : هب ؟ یننا  رمات  ام  لاق : .همدـب  بلطلا  الا  اجرخم  کلذ  نم  دـجن  ملف  هایا  اننالذـخ  هیلع و  اننعط  نم  ناک  ام  انرکذ 
یننا رماتا  امتفصنا ، ام  لاق : هعیابت ، ال  لاق : .عنـصن  ام  هیلا  ناوعدت  ام  یلا  انوعدی  نم  امک  دعب  اناتا  نا  امتیارا  لاق : .هتعیب  ضقن  یلع و 

امک انعیاب  امتئـش  ناف  ایلع  انعیاب  دق  اننا  اما  امکیلع ؟ هل  هعیب  نم ال  هعیب  نع  ینایهنت  امکقانعا و  یف  یه  هتعیب و  ضقنا  ایلع و  لتاقا  نا 
يربطلا و رفعج  یبا  خیرات  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعیـش  نم  هریغ  فینح و  نب  نامثعب  موقلا  عنـص  ام  رکذن  .انیدیا و  راسیب 

لاق .رابخالا  ولماح  هیلع  قفتا  امب  راصتخالا  یلع  راـثالاو  ریـسلا  هلقن  بتک  نم  اـهریغ  يدوعـسملل و  بهذـلا  جورم  دـیفملا و  لـمج 
لوقلا انرـصتخا  یتلا  دیناس  الاب  امهخیاشم  نع  باد  نبا  ینئادملا و  امهباحـصا و  نع  فنخموبا  يدقاولا و  يور  لمجلا : یف  دیفملا 

نا اولاقف : مهبتک  موقلا و  تافنصم  یف  اهتوبث  یلع  اهیف  اندمتعا  و  اهطاقساب ،

، شیرق نم  مهریغ  نامثع و  لامع  هیما و  ینب  نم  مهعبتا  نم  عم  ریـسلا  ودـعا  هرـصبلا  یلا  هکم  نم  اوراس  امل  ریبزلا  هحلط و  هشئاع و 
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هیلع  ) نینموملاریما هفیلخ  ذـئموی و  هرـصبلا  لـماع  وه  فینح و  نب  ناـمثع  غلبف  .یـسوم  یبا  رفح  اوـلزنف  هرـصبلا ، یلا  اوراـص  یتـح 
هل لاقف  یـسوم ، یبا  رفح  اولزن  دـق  موقلا  نا  تربخ  لاقف : کغلب ؟ يذـلا  ام  میکح : هل  لاقف  هلبج ، نب  میکح  هدـنع  ناـک  و  مالـسلا )

.مهلـسارا یتح  کلذ  نع  فقوت  نامثع  هل  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعاط  یف  لـجر  یناـف  مهیلا  ریـسا  نا  یل  نذـئا  میکح :
هب و اودـصق  ام  یلع  مهباطخ  .مهیلا  ریـسملا  امهلاس  موقلا و  مودـق  امهلرکذـف  یلودـلا  دوسالا  یبا  نیـصح و  نب  نارمع  یلا  لسراف 

طوس نم  امکل  تبـضغ  تلاقف : ریـسملا ؟ یلع  کلمح  ام  نینموملا  ما  ای  اهل : الاقف  هشئاع  یلع  ـالخد  یتح  اـجرخف  هنتفلا  نع  مهفک 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  سیبح  تنا  امنا  هاصع  نامثع و  طوس  نم  تنا  ام  و  اـهل : ـالاقف  لـتقی ، نا  بضغا  ـال  هاـصعو و  ناـمثع 

الاتق هللا  معن و  یلودـلا : دوسالاوبا  اهل  لاقف  ینلتاقی ؟ دـحا  نم  له  و  تلاقف : کلیبس ، یف  ءامدـلا  قارهی  نا  هللا  كرکذـن  انا  و  هلآ ،)
و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بقانم  امهل  ناد  دعی  العج  هحلط و  یلع  هدعب  ریبزلا و  یلع  الخدف  اهدنع  نم  اجرخ  مث  .دیدش  هن  وها 

امهدنع نم  اجرخف  امهنم  اسیاف  هنتفلا  نع  ضارعالا  حـصنلا و  ایباف  امکلیبس ، یفلا  مدـلا  قارهی  نا  هللا  امک  دـشنن  امهل : الاقف  هلئاضف ،
تبکر لاتقلا  یف  فینح  نبا  يار  هشئاع  غلب  اـمل  .برحلاـب و  ساـنلل  ناـمثع  نذاـف  ربخلا  هاربخاـف  فینح  نب  ناـمثع  یلا  اراـص  یتح 
هیروهج تناک  تملکتف و  مهب ، دـبرملا  ـالتما  یتح  ساـنلا  اـهیلا  عمتجلا  دـبرملاب و  تفقو  یتح  تراـس  موقلا و  اـهتطاحا  لـمجلا و 

ریغ و ناک  دـق  نافع  نب  نامثع  ناف  دـعب  اما  تلاق : هیلع و  تنثا  لج و  زع و  هللا  تدـمحف  هلیلج  هارما  توص  هناـک  هرثک  اـهتوصولعی 
مث اناودع ، املظ و  هراد  یف  هعم  سان  لتق  هراد و  یف  هلوتق  هیلع و  اودعف  یفـصملا ، بهذلاک  راص  یتح  هبوتلاب  هلـسغی  لزی  ملف  لدـب 

کیلا اهذـخ  نولوقی : هل  نوعیابملا  ناک  مهرما و  هللا  زتباـف و  راـیتخاال  يروش و  ـال  ساـنلا و  نم  لاـم ء  ریغ  نم  هوعیاـبف  اـنیلع  اورثآ 
یلا ربمالا  دری  یتح  حصی  ربمالا ال  نا  فیسلا  نم  نامثعل  بضغن  فیکف ال  طوسلا  نم  نامثع  یلع  مکل  انبـضغ  انا  نسحابا  نرذحاو 

مد کفـس  دـحا  هیف  لخدـی  الف  يروشلا  نم  سانلا : ضعب  لاـقف  .ناـمثع  مد  کفـسدحا  هیف  لخدـی  ـالف  يروشلا  نم  رمع  عنـص  اـم 
زیحت دق  و  نیغابدلا ، تتا  یتح  تراس  مهتکرت و  لاعفلاب و  اوبرطظا  و  تبذـک ، مهـضعب : لاق  و  تقدـص ، سانلا : ضعب  لاقف  .نامثع 

هعیبب کسمتم  مهضعب  و  هشئاع ، ریبزلا و  هحلط و  عم  مهضعب  سانلا 

نبا ناورم  ریبزلا و  هحلط و  اـهعم  اـهیار و  یلع  اـهعبتا  اـهعم و  نم  اهعـضوم و  نم  تراـسف  .هب  اـضرلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هراصنا و هیلا  عمتجا  و  کلذ ، مهیلع  یباف  اهنع ، جورخلا  فینح  نب  ناـمثع  اولـساف  هراـمالا ، رداوتا  یتح  ریبزلا  نب  هللادـبع  مکحلا و 

نم بوضخم  خیش  هئامسمخ  هصاخ  سیقلادبع  نم  ذئموی  بیصا  و  سمـشلا ، تلاز  یتح  ادیدش  الاتق  اولتتقاف  هرـصبلا  لها  نم  هرمز 
یلا فحازتلا  مهنیب  برحلا  غلب  و  سانلا ، رئاس  نم  بیـصا  نم  يوس  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعیـش  فینح و  هب  نامثع  باحـصا 

یلتقلا و هیف  رثک  ادیدش  الاتق  اولتتقاف  قزرلا ، راد  هعلس  یه  هقوبارلا و  یلا  اوهتنا  یتح  هرـصبلا  هانـسم  یلع  اوجرخ  مث  نزام  ینب  هربقم 
نب نامثعل  نا  یلع  اوحلاصتف  هب  اولتبا  ام  میظع  نم  اوار  امل  سانلا  مهنیب  لـخد  حلـصلا و  یلا  اوعادـت  مهنا  مث  .نیقیرفلا  نم  یجرجلا 
هیلع  ) نینموملاریما مدقی  یتح  اوجاحی  هرصبلا و ال  نم  اواش  ام  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  و  لاملا ، تیب  دجسملا و  هرامالا و  راد  فینح 

اهودکا و دوهعلا و  هیف  اوقثوا  مهنیب و  اباتک  کلذب  اوبتک  و  اولتاقی ، نا  اوبحا  نا  هتعاط و  یف  لوخدلا  کلذ  دنعف  اوبحا  ناف  مالـسلا )
يربطلا خیرات  یف  باتکلا  لقن  و  هنع ، سانلا  قرفت  هسفن و  یلع  فینح  نب  نامثع  نما  حالـسلا و  عضو  کلذ و  یلع  سانلا  اودهـشا 

لفاغ فینح  نب  ناـمثع  هراـمالا و  راد  اوتا  یتح  يدـن  حاـیر و  تاذ  هدراـب  هملطم  هلیل  یف  امهباحـصا  ریبزلا  هحلط و  بلط  مثلا  اـمتب 
اولتقف فیـسلا  مهیف  اوعـضو  مهبناوج و  عبرا  نم  طزلا  نم  امورق  اوناک  و  لاومالا ، تویب  نوسرحی  هجبابـسلا  رادلا  باب  یلع  و  مهنع ،
اخیـش ناک  هتیحل و  یلا  اودـمع  اطابر و  هوقثواف  نامثع  یلع  اومجه  مث  .هصاـخ  ریبزلا  کـلذ  مهنم  یلوتی  اربص ، مهنم  ـالجر  نیعبرا 

وا هینیع و  رافشا  هیبجاح و  رعـش  اوفتنا  قسافلا و  اوبذع  هحلط : لاق  هدحاو و  هعرـش  یـش ء و ال  اهنم  قبی  مل  یتح  اهوفتنف  هیحللا  ثک 
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هلیل یف  مهعم  هعامج  یف  لـیللا  فصن  هوتا  مکحلا  نب  ناورم  ریبزلاو و  هحلط  نا  يرونیدـلل : هسایـسلا  هاـمالا و  یف  .دـیدحلاب و  هوقث 
هذـخاف هباحـصا  لتق  هرـساف و  ناورم  هیلع  دـشف  نامثع  جرخف  سرحلا ، نم  الجر  نیعبرا  اولتقف  مئان ، ناـمثع  و  هریطم ، ءادوس  هملظم 

عزانت .هرخالا  یف  اهب  ینتفت  مل  ایندـلا  یف  اهب  ینتف  نا  لاقف : ناورم  یلا  فینح  نب  نامثع  رظنف  هیبجاح ، هسار و  هتیحل و  فتنف  ناورم 
مدقتی نا  هحلط  مارف  هادغلا ، هالصل  دجسملا  نذوم  نذا  مهیلا و  سانلا  عمتجا  اوحبصا  املف  هالصلا  یف  سانلا  امهتمامال  ریبزلا  هحلط و 

: هرصبلا لها  يدانف  علطت ، نا  سمـشلا  تداک  یتح  ناعفادتی  الاز  امف  هحلط ، هعنمف  مهب ، یلـصی  نا  دارا  ریبزلا و  هعفدف  مهب ، هالـصلل 
ریبزلا نبا  هللادـبع  سانلاب  یلـصی  نا  یلع  اوقفتا  نمث  اهتوف ، فاخن  هالـصلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  ای  هللا  هللا 

هیلع  ) نینموملاریما هعیـش  فینح و  نب  نامثعب  موقلا  عنث  ام  هللا  همحر  يدـبعلا  هلبج  نب  میکح  غلب  مث  .اـموی  هحلط  نب  دـمحم  اـموی و 
ام اولحتـسا  حلاصلا و  دبعلاب  اولعف  و  مارحلا ، مدلا  اوکفـس  نیذلا  نیملاظلا  نیلاضلا  ءالوه  یلا  اورفنا  موق  ای  هموق  یف  يدانف  مالـسلا ،)

ترثک یتح  ادـیدش  الاتق  اولتتقا  امهعم و  نم  ریبزلا و  هحلط و  مهیلع  لبقا  و  سیقدـبع ، نم  لجر  هئامعبـس  هباجاف  لج ، زع و  هللا  مرح 
و مهنم ، ـالجر  نیعبـس  موقلا  لـتقف  هب ، نولکوملا  نا و  زخلا  مهعن  اـمف  لاـملا  تیب  یلع  اوـبلغ  موـقلا  نا  مث  .یلتقلا  یحرجلا و  مهنیب 

سیقلادبع تاداس  نم  ناک  هللا و  همحر  يدبعلا  هلبج  هب  میکح  هولبق  نمم  رسالا و  دعب  نم  اربص  نیعبسلا  نم  نیـسمخ  باقر  اوبرض 
یف املظ  اولتق  نم  لوا  ءالوه  و  بهذلا : جورم  یف  يدوعسملا  لاق  و  مالسلا .) هیلع   ) نینموملاریما هعیش  نم  اهکاسن و  هعیبر و  داهز  و 
امل هلخد  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  هرـصبلا و  لام  تیب  الخد  امل  ریبزلا  هحلط و  نم  یلودـلا  دوسـالا  یبا  بجعت  .مالـسالا 
لاق انل ، اهلجعی  هن  انربخا  اهب و  هللا  اندعو  یتلا  مئانغلا  هذه  الاق : هضفلا  بهذـلا و  نم  هیف  ام  یلا  المات  لاملا  تیب  ریبزلا  هحلط و  لخد 

ءارفـص لاق : هیف  ام  يار  املف  هرـصبلا  لام  تیب  لخد  دق  کلذ و  دعب  ع )  ) ایلع تیار  امهنم و  اذـه  تعمـس  دـق  و  یلودـلا : دوسالاوبا 
هتدـجو ام  و  هنم ، هآر  امیف  رکفا  هیف و ال  ام  یلا  تفتلا  ام  هللا  الف و  نینموملا ، بوسعی  انا  و  هملظلا ، بوسعی  لاملا  يریغ  يرغ  ءاضیب 

انا همکح : نم  راتخملا  باب  یف  مالسلا ) هیلع   ) هملاک یتایـس  لوقا : مالـسلا .) هیلع   ) هنم موقلا و  نم  تبجعتف  انا  وه  بارتلاک  الا  هدنع 
یف اـملظ  اولتق  نم  لوا  ءـالوه  و  هلوقب : يدوعـسملا  دارم  نم  رهاـظلا  مث  همکحلا 316 .)  ) راـجفلا بوسعی  لاـملاو  نینموملا  بوسعی 

رامعابا ارسای  نا  جاهنملا ) نم  ص 275 ج 15،1   ) جاهنملا هلمکت  یف  انمدق  دقف  الا  و  املظ ، نوملـسملا  مهلتق  نم  لوا  مهنا  مالـسالا 
ام هشئاعل : ریبزلا  هحلط و  لاق  فینح  نب  نامثع  موقلا  ذـخا  امل  مث  .رافکلا  امهلتق  مالـسالا  یف  نیلیتق  لوا  اـمه  هما  هیمـس  هللا و  همحر 

لتقب نیریماتا  کب ؟ بهذـی  نیا  هاما  ای  اهل : تلاقف  هرـصبلا  لها  نم  هارما  اهدـنع  تناک  و  هللا ، هلتق  هولتقا  تلاقف : نامثع ؟ یف  نریمات 
هل ننوکیل  کلذ  تلعف  نئل  هللا  و  تملع ، دق  ام  جرزخلا  سوالا و  نم  هناکم  هل  هنیدملا و  یلع  هفیلخ  لهس  هوخا  فینح و  نب  نامثع 

.ییار يرا  یتح  هیلع  اوقیـض  هوسبحا و  نکل  وهولتقت  ال  تلاق : اـهیار و  هشئاـع  یلا  باـف  شیرق ، يرارذ  اـهیف  لـتقی  هنیدـملاب  هلوص 
یلا ءاج  یتح  جرخف  هسبح  اوکرتف  مهب ، عقوی  هنیدـملاب و  مهخئاشم  سبحی  نا  هیخا  نم  اوفاـخ  هسبح و  یف  مهلادـب  مث  اـمایا  سبحف 

اخیـش کتثعب  نامثع  ای  لاق : .یکب و  موقلا  هب  لکن  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیلا  رظن  املف  راق  يذـب  وه  و  ع )  ) نینموملا ریما 
مهل لجع  یتعیش و  نم  اولتق  نمب  مهلتقا  مهللا  کتامرح ، اتولحتـسا  کیلع و  اوارتجا  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  یلا ، درما  تددرف  ایحتلم 

و امهریغ ، ینئادملا و  فنخم و  یبا  يدـقاولا و  نع  لمجلا  یف  دـیفملا  هرکذ  ام  یلع  انلقن  ام  اذـه  لوقا : .یتفیلخب  اوعنـص  امب  همقنلا 
یلع یلع  مدـق  فینح  نب  نامثع  نا  هیفنحلا  نبا  دـمحم  نع  هدانـساب  افنآ  هانم  دـق  امک  خـیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  هلاق  ام  یلع  اما 
هیلع  ) لاـق درما ، کـتئج  هیحلاذ و  ینتثعب  نینموملاریما  اـی  لاـقف : هیبجاـح ، هتیحل و  هسار و  رعـش  اوـفتن  دـق  هذـبرلاب و  مالـسلا ) هیلع  )
غلب امل  جهنلا و  یف  روکذـمب  سیل  .ها  اوارتجا  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  مث  .خـلا  اریخ - ارجا و  تبـصا  مالـسلا :)
هیلع  ) هللا لوسر  بحاـصب  اوعنـص  اـم  اربـص و  نیملـسملا  نم  اولتق  نم  لـتق  نم  موقرا  بکترا  اـم  حـیبق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما

یلا باتکب  ناحوص  نب  هعصعص  مدق  راق و  يذ  نم  راس  لاتقلل و  سانلا  ع )  ) یبع لاتقلل ، مهتئبعت  فینح و  نب  نامثع  مالسلا )
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تمدـقف هللا : همحر  هعـصعص  لاق  .هوبکترا  اـم  حـیبق  هوعنـص و  اـمیف  مهفوخی  مالـسالا و  همرح  مهیلع  مظعی  هشئاـع  ریبزلا و  هحلط و 
ریبزلا یلا  تئج  مث  انل ، قفرت  برحلا  بلاط  یبا  نبا  بضغ  نیح  نالا  لاقف : هلاسرلا  تیدا  باـتکلا و  هتیطعا  هحلطب و  تادـبف  مهیلع 

هللا نامثع و  مدـب  بلطلل  تجرخ  دـق  معن ، تلاقف : رـشلا ، یلا  ساـنلا  عرـسا  اهتدـجوف  هشئاـع  یلا  تئج  مث  هحلط ، نم  نیلا  هتدـجوف 
؟ هعـصعص ای  کئارو  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هرـصبلا  لخدی  نا  لبق  هتیقلف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  تدـعف  .نلعفا  نلعفال و 

یلا مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باتک  .ناعتـسملا  هللا  مالـسلا : هیلع  لاقف  کلاتق ، الا  نودـیری  اـم  اـموق  تیار  نینموملاریما  اـی  تلق :
هادا هشئاع و  ریبزلا و  هحلط و  یلا  هبتک  يذلا  باتکلا  لقنی  مل  لمجلا و  یف  دـیفملا  هرکذ  انهه  هانلقن  ام  لوقا : هشئاع  ریبزلا و  هحلط و 
ناف ه ) رـصم 1377  عبط  ج 1  ص 70   ) هسایـسلا همام و  الا  یف  يرونیدـلا  هلقن  يذـلا  وه  باتکلا  اذـه  نا  رهاـظلا  مهیلا و  هعـصعص 
یف ام  وه  باتکلا  نارابخالا  یف  عبتتملل  حولی  نکل  و  هلماح ، هعـصعص  ناک  مهیلا  هبتک  يذلا  باتکلا  ناب  ضرعتی  مل  نا  يرونیدلا و 
ینا امتملع  دقف  دعب  اما  ریبزلا  هحلط و  یلا  بتک  مث  لاتقلل  سانلا  یبع  موقلا  هئبعت  ع )  ) ایلع غلب  امل  يرونیدلا : لاق  هسایسلا ، همامالا و 
ناف صاخ ، ناطلـسل  ینعیابت  مل  هماـعلا  نا  و  عیاـب ، دارا و  نممل  اـمکنا  ینوعیاـب و  یتح  مهعیاـبا  مل  و  ینودارا ، یتح  ساـنلا  درا  مل 

نیعئاط ینامتعیاب  امتنک  نا  و  هیـصعملا ، امک  رارـسا  هعاطلا و  امک  راهظاب  لیبسلا  امکیلع  یلا  امتلعج  دـقف  نیهراک  ینامتعیاب  اـمتنک 
نا نیرجاهملا و  خیـشل  هحلط  ای  کنا  و  هیراوح ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  سرافل  ریبز  ای  کنا  بیرق ، نم  هللا  یلا  اعجراف 

ینیبف نامثع  تلتق  ینا  امتمعز  دق  هب و  امکرارقا  دعب )  ) هنم امکجورخ  نم  امکیلع  عسوا  ناک  هیف  الخدت  نا  لبق  رمالا  اذـه  امکعافد 
یف اولخدـیلف  ناـمثعونب  ءـالوهف  ناـمثع  هلتق  تیوآ  ینا  اـمتمعز  و  هنیدـملا ، لـها  نم  اـمکنع  ینع و  فلخت  نم  ضعب  هیف  اـمکنیب  و 

: نیتحیبق نیتلـصخ  نیب  امتنا  ینامتعیاب و  دـق  امولظم و  وا  املاظ  لتق  ناک  نا  نامثع  امتنا و  ام  و  مهیبا ، هلتق  یلا  اومـصاخی  مث  یتعاط 
کنع ناـک  ارما  نیبـلطت  هلوـسرل  هبـضاغ هللا و  تجرخ  کـناف  دـعب  اـما  هشئاـع : یلا  بـتک  .اـمکما و  اـمکجارخا  و  اـمکتعیب ، ثـکن 

هیصعملا یلع  کلمح  ءالبلل و  کضرع  نمل  يرمعل  نامثع و  مدب  نیبلطت  سانلا ، نیب  حالـصالا  برحلا و  ءاسنلا و  لاب  ام  اعوضوم ،
هحلط هباجاف  .کتیب  یلا  یعجرا  هللا و  یقتاف  تجیه ، یتح  تجه  ام  تبـضغا و  یتح  تبـضغ  ام  و  نامثع ، هلتق  نم  ابنذ  کیلا  مظعا 

انلوخد نود  ایـضار  تسلف  تنا  اما  كرمال ، ضماف  هجاح ، هنم  کسفن  یف  اعجار و  تسل  هدـعب و  ام  هل  اریـسم  ترـس  کنا  ریبزلا : و 
ناباتکلا ناذه  لوقا : .مالـسلاو  باتعلا ، نع  رمالا  لج  هشئاع : تبتک  .ضاق و  تنا  ام  ضقاف  ادبا ، اهیف  نیلخادـب  انـسل  و  کتعاط ، یف 

مهیلا قـلطنا  هل : لاـقف  ساـبع  نب  هللادـبع  ع )  ) اـعد مث  .جـهنلا  یف  نیروکذـم  ریغ  هشئاـع  و  ریبزلا ، هـحلط و  یلا  مالـسلا ) هـیلع   ) هـنم
، هنتفلا هراثا  الا  هحلط  یباف  ریثک  مالک  امهنیب  عقوف  هحلطب  ادـبف  سابع  نبا  مهئاجف  مهباقر ، یف  یل  يذـلا  دـهعلا  مه  رکذ  مهدـشانف و 
(: مالـسلا هیلع   ) لاقف ربخلا  هتربخاف  کئارو ؟ ام  لاقف : هرـصباب ، تویبلا  لخد  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  تجرخف  سابع : نبا  لاق 

نبا ثعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رهاظلا  لمجلا و  یف  دـیفملا  هلقن  اذـک  لوقا : .نیحتاـفلا  ریخ  تنا  قحلاـب و  اـنموق  نیب  اـننیب و  حـتفا  مهللا 
هذفنا امل  سابع  نبال  مالسلا ) هیلع   ) هلوق هنم ) مالکلا 31   ) بطخلا باب  یف  رم  امل  کلذ  هحلط و  یقلی  نا ال  هرما  ریبزلا و  یلا  سابع 

وه لوقی  بعـصلا و  بکری  هنرق  اصقاع  روثلاک  هدجت  هقلت  نا  کناف  هحلط  نیقلت  ال  لمجلا : برح  لبق  هتعاط  یلا  هئیفتـسی  ریبزلا  یلا 
امل .ادب و  امم  ادعامف  قارعلاب  ینترکنا  زاجحلاب و  ینتفرع  کلاخ : نبا  کل  لوقی  هل  لقف  هکیرع  نیلا  هناف  ریبزلا  قلا  نکل  و  لولذلا ،

ریبزلا یقلا  نا  یناصوا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  دق  و  لاق : سابع  نبا  نا  نم  جهنلالا  ام  قفاوی  اضیا و  لمجلا  یف  دیفملا  هلقن 
نا نکمی  ریبزلا  ناکم  هحلط  نایتاب  يوارلا  وهـس  مدـع  یلوالا و  هحـص  ضرف  عم  اذـه  یلعف  هرکذنـس ، امک  فجنلا ) عبط  (ص 153 

تردق نا  ریبزلا و  یقلا  نا  یناصوا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  دق  سابع : نبا  لاق  .هرم  ریغ  مهیلا  هثعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لاقی :
رما هیلع و  تلخدف  هدنع  هدجا  ملف  يرخا  هترم  تئج  مث  هدـنع  هدـجا  کلذ  لک  نیترم  وا  هرم  تئجف  رـضاحب ، سیل  هنبا  هملکا و  نا 
نبا هبقاع  نملعتل  هللا  متفلوخ و  نا  متیـصع  لاـقف : هملکا  تلعجف  ساـنلا ، اـنع  سبحی  باـبلا و  یلع  سلجی  نا  اسحرـش  هـالوم  ریبزلا 
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ناک ریبزلا و  نب  هللادبع  یلا  ذفنا  کلذ  اسحرش  عمس  امف  يرخا ، دتشی  هرم و  نیلیف  هنیالا  تلعجف  بضغم ، لجرلا  نا  تملعف  کمع ،
: لوقا .لادجلا  لاتقلا و  الا  ریبزلا  نبا  یباف  ریثک  مالک  ریبزلا  نبا  نیب  هنیب و  يرج  مث  انیع ، لخد  یتح  اعیرـس  لبقاف  هاعدف ، هحلط  دنع 

تیبلا لها  انم  الجر  ریبزلا  لاز  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاق و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریماب هیبا  نم  هوادـع  دـشا  ناک  ریبزلا  نب  هللادـبع  نا 
مالکلا اذه  رکذ  و  نارهط 1302 ه ) عبط  ص 474 ج 2   ) جهنلا یلع  هحرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  هلقن  هللادـبع  موشملا  هنبا  اشن  یتح 

نب هللادبع  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  باعیتسالا  یف  ربلادبع  نبا 

یلع مهرارـصاب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هنم  اوداعف  لسرلا  مهیلا  رثکا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هلمجلاـب  .موشملا و  هظفل  رکذـی  مل  هنا  ـالا  ریبزلا 
بئاتکلا و بتک  لاتقلل  اوبع  داسفلا و  نع  نوهتنی  ـال  ظـعوب و  نوظعتی  ـال  مهنا  ع )  ) يار اـملف  هتعیـش ، مد  همد و  لالحتـسا  هفـالخ و 

داشرالا یف  هرـصبلا  یلا  اهجوتم  راق  يذ  نم  رفن  امل  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  .هرـصبلا  یلا  اهجوتم  راـق  يذ  نم  رفنف  رکاـسعلا  بتر 
یلع هالـصلا  هیلع و  ءانثلاو  هللادمح  دعب  هرـصبلا  یلا  اهجوتم  راق  يذ  نم  رفن  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  هرـس : سدـق  دـیفملل 
نید طق و ال  ایند  تحلـص  ام  هللا  و  هل ، هرـصن  هلعج  همظع و  داهجلا و  ضرف  یلاعت  هللا  ناف  دعب  اما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
یلع اورکنا  ام  هللا  و  تصحمت ، رومالا و  تناب  دق  و  عدخ ، کلذ و  یف  هبـش  هلیخ و  بلجتـسا  هبزح و  عمج  دق  ناطیـشلا  نا  و  هب ، الا 

نا و  هنم ، مهبیصنل  مهل  نا  هیف  مهتکرش  تنک  نئل  و  هوکفس ، امد  و  هوکرت ، اقح  نوبلطیل  مهنا  افـصن و  مهنیب  ینیب و  اولعجال  ارکنم و 
هیف هیغابلا  هئفلل  اهنا  و  یلع ، تسبل  ام  یتریـصب  یلعل  ینا  و  مهـسفنا ، یلعل  مهتجح  مظعا  نا  و  مهلبق ، الا  هتعبت  امف  ینود  هول  اوناک و 

لالضلا دوعیل  تکرت ، هتعیب  نویحی  و  تمطف ، ام  نوعضری  اهترد ، تنکما  و  اهتبلج ، تلاط  دق  همحلا خ )  ) همحللا و  محلا خ )  ) محللا
رذتعا ام  هباصن ، یلا 

هتنـس ام  کماما و  نم  تبجا و  نم  یل  و  کتوعد ، نم  یلا  هل  لیق  ول  یعد  نم  یعادلل و  هبیخ  ایف  تعنـص ، امم  اربتا  و ال  تلعف ، امم 
هدـعب نوقلی  و ال  هنع ، نوردـصی  ال  هحتام ، انا  اضوح  مهل  نطرف  هللا ال  میا  و  قطن ، امیف  هناسل  تمـصل  و  هماقم ، نع  لـطابلا  حازل  اذا 

، لوبقم قحلا  و  هلولذبم ، هبوتلاف  اولبقا  اوبات و  ناف  مهیلا ، رذعمف  مهیعاد  انا  اذا  مهیف ، هرذع  و  مهیلع ، هللا  هجحب  ضارل  ینا  و  ادبا ، ایر 
یف روکذـم  اذـه  همالک  لوقا : .نمومل  ارـصان  و  لطاب ، نم  اـیفاش  هب  یفک  فیـسلا و  دـح  مهتیطعا  اوبا  نا  و  نارفک ، هللا  یلع  سیل  و 

هبطخلا وه  لوالا  عضوملا  .اهیف  هلمج  ضعب  ررک  لب  هنم  هعطق  عضوم  لک  یف  رکذ  و  هنم ، عضاوم  هثالث  یف  تعطق  هنا  الا  اضیا  جهنلا 
وه یناـثلا  عضوملا  .ها  هلیخ  بلحتـسا  هبزح و  عمج  دـق  ناطیـشلا  نا  ـالا و  مالـسلا :) هیلع   ) هل هبطخ  نم  و  یـضرلا : لاـق  هنم  هرـشاعلا 
یلا روجلا  دوعیل  بلحتسا  هبزخ و  عمج  رمذ  دق  ناطیـشلا  نا  الا و  مالـسلا :) هیلع   ) هل هبطخ  نم  و  هلوق : هنم  نورـشعلا  هیناثلا و  هبطخلا 
یف مالسلا ) هیلع   ) هملاک نم  و  هلوق : هنم  هئاملا  نوثالثلا و  هسماخلا و  هبطخلا  وه  ثلاثلا  عضوملا  .ها  هباصن  یلا  لطابلا  عجری  هناطوا و 

اضوح مهل  نطرفلا  هللا  میا  و  مالسلا :) هیلع   ) هیلوق یلا  افصن  مهنیب  ینیب و  اولعج  ارکنم و ال  یلع  اورکنا  ام  هللا  و  ریبزلا : هحلط و  ینعم 
مالـسالا هقث  نا  ملعا  .اذه و  لیبق  هنایب  رم  دق  اهرخآ و  یلا  هدعب  اما  .یـسح و  یف  هدـعب  نوبعی  و ال  يرب ، هنع  نوردـصی  هحتام ال  انا 

ص 27 ج 9  ) یفاولا یف  هرس  سدق  ضیفلا  اهلقن  و  لمجلا ، موی  اهبطخ  مالسلا ) هیلع   ) هنم هبطخ  یفاکلا  یف  يور  هرس  سدق  ینیلکلا 
يرما ء يا  و  اهلوا : .هئاملا  نورـشعلا و  هدـحاولا و  هبطخلا  هروکذـملا و  نورـشعلا  هیناثلا و  هبطخلا  اهیف  كرتشت  داـهجلا ) باـتک  نم 

یف اهب  یتا  اهیف  یـضرلا  اهدجو  امف  عماوجلا  یف  تتتـشت  هدحاو  هبطخ  امهنا  اضیا  رهاظلاف  .خلا  شاج - هطابر  هسفن  نم  سحا  مکنم 
لمجلا موی  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هعفر  دارـسلا  نع  هیبا ، نع  یلع  یفاولا : یف  ام  یلع  یفاکلا  یف  ام  کنودـف  جـهنلا 

زربا و  دالجلل ، ربصا  نا  یلا  ینوعدف  مهیلع  تججتحا  مهتوعد و  موقلا و  ءالوه  تیتا  نیا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف 
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اناف اودع ، ریلو  اوق  ربیلف  يریغلاف  اهامار ، نم  هداقلا  فصنا  برضلاب ، بهرا  و ال  برحلاب ، ددها  ام  تنک و  دق  لبهلا  مهمالف  ناعطلل ،
دییاتلا و رـصنلا و  نم  یبر  یندـعو  ام  یلع  انا  و  يودـع ، یقلا  بلقلا  کلذـب  و  مهتعامج ، تقرف  و  مهدـح ، تللف  يذـلا  نسحلاوبا 

اهلا هزجعی  و ال  میقملا ، هتوفی  توملا ال  نا  سانلا  اهیا  .يرما  نم  ههبش  ریغ  یبر و  نم  نیقی  یلعل  یناو  رفظلا ،

یلع نوها  فیسلاب  هبرض  فلال  هدیب  یسفن  يذلا  و  لتقلا ، توملا  لضفا  نا  و  لتقی ، تمی  مل  نم  و  صیحم ، توملا  نع  سیل  بر ،
هذـخ مهللا  یتعیب ، ثکن  مث  اعئاط ، هنیمیب  هقفـص  یناطعا  لتق  اذا  یتح  نافع  نبا  یلع  سانلا  بلا  هحلطل  ابجعاو  .شارف  یلع  هتیم  نم 
ضعب لقن  .یفاکلا و  یف  ام  یهتنا  .تئـش  امب  مویلا  هینفکاـف  يودـع  یلع  رهاـظ  یمحر و  عطق  یتعیب و  ثکن  ریبزلا  نا  هلهمت و  ـال  و 

( هرـصبلا برح  یف  هرـصنلا   ) لمجلا باـتک  یف  هاور  و  نارهط 1377 ه ) عـبط  ص 114   ) داـشرالا یف  هللا  همحر  دـیفملا  هبطخلا  هذـه 
نم اهل  مک  جـهنلا و  نم  عضاوم  هدـع  یف  تقرفت  هدـحاو  هبطخ  نا  تملع  انققح  اـمب  .فجنلا و  عبط  ص 174  يدقاولا ، نع  ادنـسم 
امک اهفالتخا  تایاورلا و  قرط  رکذ  طقف ال  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نساحم  رایتخا  ناـک  جـهنلا  یف  هللا  همحر  یـضرلا  ندـید  و  ریظن ،
یف رذعلا  و  ررکملا ، ینعملا  ددرملا و  ظفللا  رایتخالا  اذه  ءانثا  یف  ءاج  امبر  و  لاق : ثیح  باتکلا  ردـص  یف  هتبطخ  یف  کلذـب  صن 
دعب دـجو  مث  ههجو  یلع  لقنف  هیاور  یف  راتخملا  مالکلا  قفتا  امبرف  ادـیدش  افالتخا  فلتخت  مالـسلا ) هیلع   ) همالک تایاور  نا  کلذ 

رایتخالل و اراهظتسا  داعی  نا  لاحلا  یضتقتف  هرابع  نسحا  ظفلب  وا  راتخم  هدایزب  اما  لوالا  هعضو  ریغ  اعوضوم  يرخا  هیاور  یف  کلذ 
مث .لاق  امرخآ  یلا  .ادامتعا  ادـصق و  انایـسن ال  اوهـس و  هضعب  دـیعاف  الوا  ریتخا  امب  اضیا  دـهعلا  دـعب  امبر  و  مالکلا ، لـئاق  یلع  هریغ 

دوراجلا نب  رذنملا  نع  رکذ  بهذلا : جورم  یف  يدوعسملا  لاق  و  هلاتق ، الا  اوباف  هللا  مهدشان  موقلا و  لسار  هرـصبلا و  یلا  ع )  ) یهتنا
یلع مدـق  امل  لاق : دوراج  نب  رذـنملا  نع  یـسیع  نب  نعم  نع  هشئاع  نبا  نع  یحمجلا  بابحلا  نب  لضفلا  هفیلخ  وبا  هب  ثدـح  اـمیف 
سرف یلع  سراف  مهمدقی  سراف  فلا  وحن  بکوم  دروف  هیلا  رظنا  تجرخف  هیوازلا  یتاف  فطلا ، یلی  امم  لخد  هرصبلا  مالسلا ) هیلع  )

دیدحلا و یف  نیججدم  هرفـصلا  ضایبلا و  اهیلع  بلغ  الا  موقلا  ناجیت  اذا  و  هیار ، هعم  افیـس  دلقتم  ضیب  بایث  هوسنلق و  هیلع  بهـشا 
مهالت مث  .مهریغ  راصنالا و  ءالوه  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحاص  يراصنابا  بویاوبا  لیقف : اذه ؟ نم  تلقف : حالـسلا 

نم تلقف : سراف  فلا  وحن  یف  رقـشا  سرف  یلع  هیار  هعم  اسوق  بکنتم  افیـس  دـلقتم  ضیب  باـیث  ءارفـص و  هماـمع  هیلع  رخآ  سراـف 
اهتحت نم  ءارفـص  همامعب  متعم  تیمک  سرف  یلع  رخآ  سراف  انبرم  مث  .نیتداهـشلا  وذ  يراصنالا  تباث  نب  همیزخ  اذـه  لـیقف : اذـه ؟
هئارقب هتوص  عفار  راقو  هنیکـس و  هیلع  همدالا  دیدش  هفلخ  نم  هیدی و  نیب  اهلدس  دـق  ءادوس  همامع  ضیبا و  ءابق  هیلع  ءاضیب و  هوسنلق 

اوفق وا  دق  ناک  بابش  لوهک و  هخیشم و  هلوح  ناجیتلا  یفلتخملا  نلا  نم  فلا  یف  ءاضیب  هیار  هعم  اسوق  بکنتم  افیـس  دلقتم  نآرقلا 
راصنالا و نیرجاهملا و  هباحـصلا  نم  هدـع  یف  رـسای  نب  رامع  لیقف : اذـه ؟ نم  تلقف : مههاـبج ، یف  رثا  دـق  دوجـسلا  رثا  باـسحلل ،

یف هالجر  طخت  افیس  دلقتم  اسوق  بکنتم  ءارفـص  همامع  ءاضیب و  هوسنلق  ضیب و  بایث  هیلع  رقـشا  سرف  یلع  سراف  انبرم  مث  .مهئانبا 
هدابع نب  دعس  نب  سیق  اذه  لیق : اذه ؟ نم  تلق : هارفص  هیار  هعم  ضایبلا  هرفصلا و  مهناجیت  یلع  بلاغلا  سانلا  نم  فلا  یف  ضرالا 

دق ءادوس  همامع  ضیب و  بایث  هیلع  هنم  نسحا  انیار  ام  لهـشا  سرف  یلع  سراف  انبرم  مث  .ناطحق  نم  مهریغ  مهئانبا و  راـصنالا و  یف 
الت مث  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  هدع  یف  سابعلا  نب  هللادبع  وه  لیق : اذـه ؟ نم  تلق : ءاولب  اهیدـی  نیب  اهلدـس 

تایارلا بکاوملا و  تلبقا  مث  .صاعلا  نب  دیعـس  وا  سابعلا  نب  مثق  لیق : اذه ؟ نم  تلق : نیلوالاب  سانلا  هبـشا  سراف  هیف  رخآ  بکوم 
هیار هلوا  یف  تایارلا  اوفلتخم  دـیدجلا  حالـسلا و  مهیلع  سانلا  نم  قلخ  هیف  بکوم  درو  مث  .حامرلا  تکبتـشا  اضعب و  اهـضعب  مدـقب 
یلا هرظن  نم  رکا  ضرالا  یلا  هرظن  نیدـعاسلا  دـیدش  لجر  هفـص  هذـه  و  هشئاع : نبا  لاق   ) ربج رـسک و  امناک  لجر  مهمدـقی  هریبک 

باـش مهترـسیم  نع  ریطلـالا و  سوور  یلع  اـمناک  ربج ) رـسک و  هنا  لـجرلا  نع  تربخا  اذا  اهفـصو  یف  برعلا  ربخت  کلذـک  قوف ،
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نبا دمحم  اذه  و  هلامـش ، هنیمی و  نع  نیـسحلا  نسحلا و  ناذـه  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  اذـه  لیق : ئالوه ؟ نم  تلق : هجولا  نسح 
ینب نایتف  نم  مهریغ  لیقع و  دـلو  ءالوه  و  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هللادـبع  هفلخ  يذـلا  اذـه  و  یمظعلا ، هیارلا  هعم  هیدـی  نیب  هیفنحلا 

تاعکر عبرا  ع )  ) یلـصف هیوازلاب ، فورعملا  عضوملا  اولزن  یتح  اوراسف  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  ردب  لها  خیاشملا  ءالوه  مشاه و 
و تلقا ، ام  نیـضرالا و  و  تلظا ، ام  تاوامـسلا و  بر  مهللا  وعدی : هیدـی  عفر  مث  هعومد ، کلذ  طلاخ  دـقو  هبرتلا  یلع  هیدـخ  رفع  و 

مهلا نیلزنملا ، ریخ  تنا  لزنم و  ریخ  اهیف  انلزنا  مهللا  اهرـش ، نم  کـب  ذوعا  اـهریخ و  نم  کـلاسا  هرـصبلا  هاذـه  میظعلا  شرعلا  بر 
جهنلا و یف  روکذمب  سیل  اذـه  همالاک  لوقا : .نیملـسملا  ءامد  نقحا  مهللا  یتعیب  اوثکن  یلع و  اوغب  یتعاط و  اوعلخ  دـق  موقلا  ءالوه 

یلص  ) هب ایـسات  هنم و  اسابتقا  هلاقلف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  وه  لب  هقیقح  مالـسلا ) هیلع   ) هنم نکی  مل  هنا  هیف  رـسلا  لعل 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هریسم رکذ  یف  رصم 1375 ه و 1955 م ) عبط  ص 329 ج 2   ) هیوبنلا هریسلا  یف  ماشه  نبا  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا 

هللا لوسر  نا  ورمع : نب  بتعم  یبا  نع  هیبا ، نع  یملـسالا ، ناورم  یبا  نب  ءاطع  نع  مهتاال ، نم  ینثدـح  قاحـسا : نبا  لاق  ربیخ : یلا 
یخ یلع  فرشا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

، نللظا ام  نیطایشلا و  بر  و  نللقا ، ام  نیضرالا و  بر  و  نللظا ، ام  تاوامسلا و  بر  مهللا  لاق : مث  اوفق ، مهیف : انا  هباحصال و  لاق  رب ،
.اهیف ام  رـش  اهلها و  رـش  اهرـش و  نم  کب  ذوعن  و  اهیف ، ام  ریخ  اهلها و  ریخ  هیرقلا و  هذه  ریخ  کلاسن  اناف  نیرذا ، ام  حایرلا و  بر  و 

ماق هموقب و  قیرف  لک  جرخف  نیقیرفلا  یف  بئاتکلا  رما  ررقت  اـمل  .اـهلخد و  هیرق  لـکل  ص )  ) اـهلوقی ناـک  و  لاـق : هللا  مساـب  اومدـقا 
سانلا اهیا  لاق : ام  هلمج  نم  لاتقلا و  یلع  سانلا  ضرح  مهرکـسعم و  یف  ریبزلا  نب  هللادـبع  لاقف  لاتقلا ، یلع  ضیرحتلاب  مهواـبطخ 
اوبضغا مکدالب  یف  هفوکلا  لها  مکدروتی  نا  نوضرتا  هرـصبلاب  مکروما  رـشنب  مکئاج  مث  هنیدملاب  نامثع  لتق  ثعولا  ثعرلا  اذه  نا 

رثکا .مکایند و  مکنید و  نکلهیل  مکب  رفظا  نئل  هللا  و  هاوسدحا ، رمالا  اذه  یف  هعم  نا  يریال  ایلع  نا  متلتوق  دقف  اولتاق  متبضغ و  دقف 
ابیطخ ماقف  بطخاف ، ینب  ای  مق  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا هدـلول  لاقف  ع )  ) اـیلع نینموملاریما  کـلذ  غلبف  ههبـش ، لوقلا و  اذـه  وحن  نم 
دالبلا هیلع  قیض  دق  و  بونذلا ، نامثع  یلع  ینجتی  هللا  ناک و  دق  ریبزلا و  نبا  هلاقم  انتغلب  دق  سانلا  اهیا  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف 

هنا معز  هیبال  هجح  سانلا  مظعا  ناف  مهرمالا  نلا  زتبا  ایلع  نا  هلوق : اما  و  یح ، وه  هلام و  تیب  یلع  هتیار  زکار  هحلط  نا  و  لـتق ، یتح 
لها دروت  نم  هبجعت  اما  کلذ و  هل  ینا  ناهربب و  هاعدا  ام  یلع  تایلف  هجیلولا ، یعدا  هعیبلاب و  رقا  دـقف  هبلقب ، هعیابی  مل  هدـیب و  هعیاب 

اننیب و امداعیم  هرـصبلا و  لـها  نملعیل  هللا  يرمعل و  و  لـطابلا ، لـها  یلعا  دروت و  قح  لـها  نم  هبجع  اـمف  هرـصبلا  لـها  یلع  هفوکلا 
: هل لاقی  لجر  ماق  هملاک  نم  ع )  ) نسحلا غرف  اـملف  .نیلـصافلا  ریخ  وه  قحلاـب و  هللا  یـضقیف  یلاـعت ، هللا  یلا  مهمکاـحن  مویلا  مهنیب ،

یف ابیطخ  هحلط  ماق  هل  حداملا  حردم  و  ع )  ) نسحلا هبطخ  ریبزلا  هحلط و  غلب  املف  ع .)  ) نسحلا حدمی  ارعـش  دـشنا  دومحم و  نب  رمع 
نب ناربج  هل : لاقی  لجر  هیلا  ماقف  .سانلا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  بلجا  بلا و  هنتفلا و  هراـثا  یلع  ساـنلا  ضرح  هباحـصا و 

اقافشا مهنم  جرخف  هب  موقلا  مهف  هعیبلا  ثکنب  هیلع  جتحا  حلط و  یلع  ضرتعا  مالغ و  وه  هرصبلا و  مدق  ناک  زاجحلا  لها  نم  هللادبع 
.ابیطخ سانلا  یف  ماق  هبرح  یلع  مهعامتجا  موقلا و  طـغل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما غلب  اـمل  .عزاـنتلا و  طـغللا و  رثک  مث  همد ، یلع 
یبنلا یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  هبرح  یلع  مهعامتجا  موقلا و  طغل  هغلب  امل  هرـصبلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هبطخ 

دق هرصبلا و  امدق  ریبزلاو  هحلط  نا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

دق و  هولتق ، امهاصع  نم  هونتف و  مهنم  امهعاطا  نمف  یفالخ ، یلاعت و  هللا  هیـصعم  یلا  مهاوعدـف  یتعیب ، هللا و  هعاط  یلع  اهلها  عمتجا 
عانقلا نالا  اوفشک  دق  و  مکیلع ، فخی  مل  ام  فینح  نب  نامثعب  امهلعف  هحبابسلا و  مهلتق  و  مکغلب ، ام  هلبج  نب  میکح  امهلتق  نم  ناک 
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دیرن انـسل  و  لشفلا ، امهعم  نارما  ناذه  و  اقربا ، هبحاص و  دعرا و  دـق  و  مکنایدا ، یف  حدـقلا  متـشلاب و  هحلط  ماق  و  برحلاب ، اونذا  و 
دق و  رطمن ، یتح  لیسن  و ال  عقون ، یتح  دعرن  انسل  و  انل ، مکـسفنا  یف  ام  نورت  و ال  مهیلع ، مکـسوفن  یف  ام  نونظب  مهنوقلت  نا  مکنم 
مهل لح  و  لاتقلا ، قحلا و  یلا  مهدر  مکلو  انل  لـحف  طخـسلا  یلا  اـنوعد  و  اـضرلا ، یلا  مکاـنوعد  و  لالـض ، یلا  يدـه  نم  اوجرخ 

یف اونسحا  ءاعدلا و  یف  اورذعاف  ادغ  موقلا  متیقل  اذاف  رمجلا ، نم  سما  مکوقاذا  و  ارارض ، مکیلا  اوشم  هللا  دق و  و  لتقلا ، مهـصاصقب 
اهمامتب یه  و  فجنلا ) عبط  ص 161   ) لمجلا یف  هرس  سدق  دیفملا  اهلقن  لوقا : .نیرباصلا  عم  هللا  نا  اوربصا  هللااب و  اونیعتسا  و  هیقتلا ،
.لشفلا نیریمالا  نیذه  عم  اوقربا و  اودعرا و  دق  و  مالسلا :) هیلع   ) هل مالک  نم  و  وه : هیف و  اهـضعبب  یتا  جهنلا و  یف  هروکذمب  تسیل 
لمجلا یف  هللا  همحر  دـیفملا  لاق  .جـهنلا  نم  بطخلا  باب  نم  عساتلا  مالکلا  وه  .رطمن و  یتح  لیـسن  و ال  عقون ، یتح  دـعرن  انـسل  و 

فالخلا یلع  مهرارصا  ملع  املف  اوعری ، اوفکیل و  مایا  هثالث  مهرذنا  مهرظنا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مث  يدقاولا : نع  القن 
موقلا ءالوه  یلا  اودهنا  هللا  دابع  داهجلا  یلع  هباحـصا  ضرحی  ماقملا  کلذ  یف  مالـسلا  هیلع  هل  يرخا  هبطخ  لاق : هباحـصا و  یف  ماق 

حربملا و برـضلاب  هوملا  نا  دـعب  هرـصبلا  نم  هوجرخا  و  یلماـعب ، اولکن  و  یتعیـش ، اولتق  یتعیب و  اوثکن  مهناـف  مکرودـص ، هحرـشنم 
نب میکح  اولتق  و  نیحلاص ، الاجر  هجبابـسلا  اوتق  همرح و  هل  اوعری  مل  و  ءالـضفلا ، راصنالا و  هوجو  نم  خیـش  وه  و  هدیدشلا ، هبوقعلا 

مهقانعا نوبرضی  هیبار  لک  تحت  هیباع و  لک  یف  مهوذخا  مهوبرض و  نا  دعب  یتعیش  اوعبتت  مث  یلاعت  هبـضغل هللا  اناودع  املظ و  هلبج 
، رارـش لطابلا  یلع  مهدـعاسم  و  رارـش ، مهناف  مهیلع  ادوسا  اونوک  هللا و  داـبع  مهیلا  اودـهناف  نوکفوی ، ینا  هللا  مهلتاـق  مهل  اـم  اربص ،
، نارقالا هلزانم  نعطلا و  برـضلا و  یلع  مکـسفنا  متنطو  دـق  نولتاقم ، نولزانم و  مکنا  مکـسفنا  نینطوم  نیبستحم  نیرباص  مهوقلاف 

هسفن نع  بذی  امک  هنع  بذیلف  انهو  وا  الشف  هیخا  نم  يار  ءاقللا و  دنع  هعاجش  عزفلا و  دنع  شاج  هطابر  هسفن  نم  نسحا  ءرما  ياف 
باب نم  مالکلا 121  جهنلا  یف  روکذم  هبطخلا  هذه  ضعب  لوقا : .هلثم  هلعجل  هللا  ءاش  ولف 

اضیا و نارهط 1377 ه ) عبط  ص 115   ) داشرالا یف  هللا  همحر  دیفملا  اهلقن  و  خلا ، هسفن - نم  سحا  مکنم  يرما ء  يا  هلوا و  بطخلا 
یلا سانلاب  لحر  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مث  دیفملا : لمج  یف  .لمجلا و  تاملکلا و  نم  ضعب  یف  ریـسی  فالتخا  خسنلا  نیب 

نب دمحم  هیارلا  یطعا  و  رسای ، نب  رامع  هترسیم  یلع  و  رتشالا ، هتنمیم  یلع  و  یلوالا ، يدامج  نم  نیضم  رشعل  سیمخلا  هادغ  موقلا 
هنبال مالـسلا ) هیلع   ) همالک یـضم  لوقا : .موقلا  یلا  رذـعا  تیح  اولجعت  سانلا ال  یف  يدان  مث  افقوم  فقو  یتح  راـس  و  هنبا ، هیفنحلا 

ضرـالا یفدـت  کـتمجمج ، هللا  رعا  كذـجان  یلع  ضع  لزتـال ، لاـبجلا و  لوزت  لـمجلا  موی  هیارلا  هاـطعا  اـمل  هیفنحلا  نبا  دـمحم 
نم بطخلا  باب  نم  رشع  يداحلا  مالکلا  هناحبس  هللا  دنع  نم  رـصنلا  نا  ملعا  و  كرـصب ، ضغ  موقلا ، یـصقا  كرـصبب  مرا  کمدق 
هنبا یلا  هتیار  لمجلا  موی  عفد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نا  جاهنملا  هلمکت  نم  لوـالا  دـلجملا  نم  یف ص 241  یـضم  دق  .جهنلا و 

ماهـسلا يرت  اما  نینموملاریما ، ای  لاقف : لمحا ، هل : لاقف  الیلق ، فقوتف  لمحا ، هل : لاق  فوفـصلا و  توتـسا  دـق  هیفنحلا و  نبا  دـمحم 
(: مالسلا هیلع   ) اعدف .بهذلا  جورم  یف  يدوعـسملا  هلقن  خلا ، کما - نم  قرع  ککردا  لاقف : هردص  یف  عفدف  رطملا ، بیباش  اهناک 

ضما لاق : فحصملا و  هاطعاف  سابع  نب  هللادبع 

یلا امکاعد  يذلا  امف  نیراتخم ؟ یناعیابت  ملا  ریبزلا : هحلطل و  لق  هیف و  ام  یلا  مهعدا  هشئاع و  ریبزلا و  هحلط و  یلا  فحـصملا  اذـهب 
یلا هنع  فرـصنا  مث  هحلط ، یلا  هنع  فرـصنا  مث  ریبزلاب  ادـبف  سابع  نبا  مهیلا  بهذـف  .امکنیب  ینیب و  هللا  باـتک  اذـه  یتعیب و  ثکن 
یلا عجرف  برحلا ، هرانا  هنتفلا و  هراثا  ءامدـلا و  کفـس  لاـتقلا و  اـیغب و  اـنایغط و  ـالا  اوباـف  ریثک  مـالک  مهنیب  هنیب و  يرج  و  هشئاـع ،

نا لبق  مهیلع  لمحاف  فیسلا  الا  موقلا  کیطعی  هللا ال  و  رظتنت ؟ ام  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  ربخلا و  هربخاف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
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درج هناک  مهباشن  یلع  علط  یتح  یناکم  نم  تمر  ام  هللا  وف  سابع : نبا  لاق  مهیلع ، هللااب  رهظتسن  مالسلا :) هیلع   ) لاقف کیلع ، اولمحی 
افحصم ع )  ) ذخاف .هیناث  مهیلا  رذعا  یتح  مالسلا :) هیلع   ) لاقف مهعفدن ، انرم  موقلا  عنصی  ام  یلا  نینموملاریما  ای  يرت  ام  تلقف : رشتنم 

فحـصملا اذـه  ذـخای  نم  لاق : هباحـصا و  یف  هب  فاطف  يدـقاولا ، نع  لـمجلا  یف  دـیفملا  خـیراتلا و  یف  ادنـسم  يربطلا  هلقن  اـمک 
نب ملـسم  هل : لاقی  سیقلادـبع  نم  نسلا  ثدـح  هفوکلا  لها  نم  یتف  ماقف  هنجلا ؟ هللا  یلع  هل  نماض  انا  لوتقم و  وه  هیلا و  مهوعدـیف 

ان .اقافـشا و  هنع  ع )  ) ضرعاف هللا ، دنع  یـسفن  تبـستحا  دـق  مهیلع و  نینموملاریما  ای  هضرعا  انا  لاقف : وشحم  ضیبا  ءابق  هیلع  هللادـبع 
ذخای نم  هثلاث : يدان  .هضرعا و  انا  یتفلا  لاقف  هنجلا ؟ هل  لوتقم و  هنا  ملعیل  موقلا و  یلع  هضرعی  فحـصملا و  اذـه  ذـخای  نم  هیناثلا :
لبقاف .هیف  ام  یلا  مهعدا  مهیلع و  هضرعا  مهیلا و  ضما  لاق : هیلا و  فحصملا  عفدف  انا  یتفلا : لاقف  هیف ؟ ام  یلا  مهوعدی  فحصملا و 

هورجشا هشئاع : تلاقف  هیف ، ام  یلا  مکوعدی  نینموملاریما  هللا و  باتک  اذه  لاق : فحصملا و  رشن  فوفصلا و  ءازاب  فقو  یتح  یتفلا 
هدـی اوعطقف  مهاعدـف  يرـسیلا  هدـیب  هذـخاف  ینمیلا ، هدـی  اوعطقف  بناـج  لـک  نم  هونعطف  حاـمرلاب  هیلا  اورداـبتف  هللا ، هحبقف  حاـمرلاب 

هیلع و اهـسفن  تحرط  تحاصف و  هرـضاح  هما  تناک  و  هیلع ، هللا  ناوضر  لتقف  هئابق ، یلع  لیـست  ءامدـلا  هردـصب و  هذـخاف  يرـسیلا ،
ع)  ) نینوملاریما يدی  نیب  هتحرط  یتح  هلمح  یلع  اهوناعا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رکسع  نم  هعامج  اهقحل  هعـضوم و  نم  هترج 
لتقلاب ال مهرمات  مهارت  همئاق  هما  مهانق و  همد  نم  اوبـضخف  مهاشخی  هللا ال  باتک  ولتی  مهاعد  املـسم  نا  مه  ال  لوقت : یکبت و  یه  و 

مهللا لاق : ءامسلا و  یلا  هیدی  عفر  مارحلا  مدلا  کفـس  نم  هولحتـسا  دانعلا و  نم  موقلا  هیلع  مدق  ام  ع )  ) نینوملاریما يار  املف  مهاهنت 
ریخ تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر  لامعالاب ، کیلا  تبرقت  بولقلا و  تضقا  يدی و  الا  تطـسب  راصبالا و  تصخـش  کیلا 

نارهطلا عبط  ص 256   ) نیفـص یف  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  هلقن  دیفملا و  لمج  نم  هانلقن  اذه  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق لوقا : .نیحتافلا 
یف ص 326 یـضم  دق  و  لئاسرلا ، بتکلا و  باب  نم  رـشع  سماخلا  وه  جـهنلا و  یف  هللا  همحر  یـضرلا  هب  یتا  هدایز و  عم  1301 ه )

هداهـش لقن  دـعب  يربطلا  لاق  .یلاعت  هللاءاشنا  هحرـش  یف  يرخا  هفئاط  یتایـس  هیف و  انم  ـالک  جاـهنملا  هلمکت  نم  لوـالا  دـلجملا  نم 
ایدانم مالسلا ) هیلع   ) یلع رما  لاتقلل  اوقفاوت  املف  يرونیدلل  هسایسلا  هامالا و  یف  .مهلاتق و  لح  نالا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  یتفلا :

ع)  ) ملکف .هغلابلا  هجحلا  مهیلع  ذـختاف  موقلا  یلا  رذـعا  یتح  حـمرب  نعطی  ارجح و ال  امهـس و ال  دـحا  نیمری  هباحـصا ال  نم  يدانی 
نم الجر  ملعت  له  اهیف : قدـصت  نا  لاصخ  عبرا  یلع  هلوسر  قحب  هللا و  قحب  هشئاع  افلحتـسا  امهل : لاـقف  لاـتقلا  لـبق  ریبزلا  هحلط و 

یفیسب برعلا  رافک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یتیافک  و  نیعمجا ، سانلا  هفاک  لبق  یمالسا  و  هلوسر ، هللااب و  ینم  یلوا  شیرق 
؟ امکنم نامثع  یف  ـالوق  نسحا  نکا  مل  ینا  یلع  و  هعیب ، یلع  ادـحا  هرکتـسا  مل  ینا  یلع  و  ناـمثع ، مد  نم  یتئارب  یلع  و  یحمر ، و 

لاقف نیلجرلا ؟ تملک  مب  نینموملاریما  ای  اولاقف : هباحصا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عجر  مث  .ریبزلا  هل  قرو  اظیلغ ، اباوج  هحلط  هباجاف 
نا مالسلا ) هیلع   ) یلع

، کشلاب ینیقل  نیقیلاب و  هتیقلو  لطاب ، ینباجاف  قحلا  نع  هتلاسف  هحلط  اما  و  مکلتاقی ، نل  جاجللا و  هداقف  ریبزلا  اما  فلتخمل  اـمهناش 
سیل مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  يرونیدلا  هلقن  ام  لوقا : .لوالا  لیعرلا  یف  ادغ  لوتقم  وه  و  هلطاب ، ینرـض  یقح و ال  همعفن  ام  هللا  وف 
ءاجف لمجلا  موی  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  عم  افقاو  تنک  لاق : هتابن  نب  غبـصالا  نع  یـسربطلا  جاـجتحا  یف  .جـهنلا و  یف  روکذـمب 

؟ مهلتاقن ام  یلعف  انیلـص ، موقلا و  یلـص  و  انلله ، موقلا و  لله  و  انربک ، موقلا و  ربک  نینموملاریما  ای  لاقف : هیدی  نیب  فقو  یتح  لجر 
، هینملعف هملعا  هباتک  یف  هللا  لزنا  ام  لک  سیل  نینموملاریما  ای  لاـقف : هباـتک ، یف  هللا  لزنا  اـم  یلع  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـقف 

هملعا هرقبلا  هورـس  یف  هللا  لزنا  اـملک  سیل  نینموملاریما  اـی  لاـقف : هرقبلا ؟ هروس  یف  هللا  لزنا  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـقف 
تاجرد ضعب  قوف  مهضعب  عفر  هللا و  ملک  نم  مهنم  ضعب  یلع  مهضعب  انلضف  لسرلا  کلت   ) هیالا هذه  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هینملعف 
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نکل تانیبلا و  مهتئاج  ام  دـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لتتقا  ام  هللا  ءاش  ول  سدـقلا و  حورب  هاندـیا  تانیبلا و  میرم  نب  یـسیع  اـنیتآ  و 
مه و  انمآ ، نیذلا  نحنف  دیری ) ام  لعفی  هللا  نکل  اولتتقا و  ام  هللا  ءاش  ول  رفک و  نم  مهنم  نمآ و  نم  مهنمف  اوفلتخا 

ص 7 ج 4  ) يربطلا خیرات  یف  .یهتنا و  .هللا  همحر  لتق  یتح  لتاق  لمح و  مث  هبعکلا ، بر  موقلا و  رفک  لجرلا : لاقف  اورفک ، نیذـلا 
ع)  ) ایلع تعمـس  لاف : یمرـضحلا  نع  قداص ، یبا  نع  دـیزی ، نب  لیعامـسا  ینثدـح  و  فنخموبا : لاق  ه 1939 م ) رصم 1358  عبط 

هانلقن ام  رخآ  یلا  هللا - وقتا  هللا  دابع  لوقی : رهنلا : موی  و  نیفـص ، موی  و  لمجلا ، موی  سانلا  ضرحی  نطاوم : هثالث  یف  ساـنلا  ضرحی 
هنا الا  نارهط 1377 ه ) عبط  ص 107   ) اضیا داشرالا  یف  هللا  همحر  دیفملا  هلقن  .جاهنملا و  هلمکت  نم  لوالا  دلجملا  نم  یف ص 238 
هیلع هللا  ناوضر  یضرلا  نا  رهاظلا  و  ریسی ، فالتخا  نیتخـسنلا  نیب  هب و  صاصتخالا  دیفی  هنکلو ال  طقف  نیفـص  موی  هناونع  یف  رکذ 

کنود و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  غیلبلا  رایتخا  یـضرلا  مامتها  ناک  ادـج و  غیلب  مالکلا  نال  جـهنلا  یف  هرکذـل  الا  هیلع و  رثعی  نمل 
دابع هیلع  ءانثلا  هللا و  دمح  دعب  نیفص  موی  لاتقلا  یلع  هضیـضحت  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  لاق : داشرالا : یف  ام  یلع  اذه  هلوق 

و هزراـبملا ، و  هلداـجملا ، و  هلزاـنملا ، یلع  مکـسفنا  اونطو  و  مـالکلا ، اولقا  و  تاوصـالا ، اوضفخا  و  راـصبالا ، اوـضغ  هللا و  اوـقتا  هللا 
هلوسر و ال هللا و  اوعیطا  و  نوحلفت ، مکلعل  اریثک  هللا  اورکذا  اوتبثاو و  همداکملا ، و  هقناعملا ، و  هدلابملا ، و  هلطابملا ،

دق .رجالا و  مهل  مظعا  و  رصنلا ، مهیلع  لزنا  ربصلا و  مهمهلا  مهللا  نیرباصلا ، عم  هللا  نا  اوربصا  مکحیر و  بهذت  اولـشفتف و  اوعزانت 
مهوبرضی و ال و ال  مهسب ، مهومری  و ال  لاتقب ، نیثکانلا  موقلا  اوادبی  نا ال  هدنج  رما  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  رابخالا  ترفاظت 

یمر دـق  لجرب  هرـسیملا  نم  موق  ءاج  و  لوتقم ، هل  خاب  هنمیملا  نم  یعازخلا  ءاقرو  نب  لیلدـب  نب  هللادـبع  ءاج  یتح  حـمرب ، مهونعطی 
هیار یه  هیارلا و  هاطعاف  هیفنحلا  نب  دمحم  هنبا  ع )  ) اعد مث  دیفملا : لمج  یف  .دهـشا و  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  لتقف ، مهـسب 
املف اهیلع  بهت  حـیرلا  اهتذـخاف و  دـمحم : لاق  ادـبا ، درت  طق و ال  درت  هیار ال  هذـه  ینب  ای  لاـق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
فق مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  اهب  یشما  نا  تدراف  لمجلا ، باحصا  ریبزلا و  هحلط و  یلع  حیرلا  تراص  اهلمح  نم  تنکمت 

اولثمت و ال  هارما ، اوجیهت  و ال  هروع ، اوفـشکت  و ال  حیرج ، یلع  اوزهجت  و ال  اربدم ، اولتقتال  سانلا  اهیا  يدان  مث  .كرمآ  یتح  ینب  ای 
، دهشا مهللا  لاق : الیتق  هآر  امف  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  باحصا  نم  لجر  لتقف  موقلا  لبن  انلظ  ذا  هباحـصا  یـصوی  وه  انیبف  .لیتقب 

سلا هیلع  نینموملاریما  يدی  نیب  هاعضو  یتح  سابعلا  نب  هللادبع  هعم  هللادبع و  هوبا  لمحف  لتقف ، لیدب  نب  هللادبع  نبا  یمر  مث 

دیرت تنک  نا  ترذـعا  هللا  دـق و  الجر  الجر  اننولتقی  موقلل  اـنروحن  یلدـن  نینموملاریما  اـی  یتم  یتح  لیدـب : نب  هللادـبع  لاـقف  مـال ،
هوخا هب  یتاـف  هلتقف  یعازخلا  ءاـقرو  نب  لیدـب  نب  هللادـبع  باـصاف  رخآ  لـجر  یمر  مث  هخیراـت : یف  یبوقعیلا  لاـق  لوقا : .راذـتعالا 

نیب رـسای  نب  رامع  ماق  مث  يدوعـسملل : بهذـلا  جورم  یف  .لاعلا و  هللا  دهـشا و  مهللا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاـقف  هلمحی  نمحرلادـبع 
لمجلا یلع  هشئاع  و  فویـسلل ، هتلیفع  متزربا  و  رودـخلا ، کـلت  ءاـقتع  متففک  ثیح  مکیبن  متفـصنا  اـم  ساـنلا  اـهیا  لاـقف : نیفـصا 

کلذ یلع  یـشغ  دـق  دوـبللا  هنود  اوـلعج  و  رقبلا ، دوـلج  حوـسملا و  هوـسبلا  دـق  .بشخلا  فوـفد  نم  جدوـه  یف  ارکـسع  یمـسملا 
یغابلا و مویلا  اذه  یف  هللا  لتق  لاقف : نامثع ، مدب  بلطلا  یلا  تلاق : یننیع ؟ دـتاذ  ام  یلا  يدانف : اهعـضوم ، نم  رامع  اندـف  عوردـلاب ،
ءاکبلا و کنمف  لبنلاب : هوقـشر  دق  لوقی و  اشنا  مث  نامثع ، لتق  یف  یلامملا  انیا  نوملعتل  مکنا  سانلا  اهیا  لاق : مث  قحلا ، ریغب  بلاطلا 

هـسرف كرحف  لصتاو  یمرلا  هیلع  رتاوت  رما و  نم  اندنع  هلتاق  مامالا و  لتقب  ترما  تنا  رطملا و  کنم  حایرلا و  کنم  لیوعلا و  کنم 
اذا سانلا  اهیا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـقف  برحلا  ـالا  موقلا  دـنع  کـل  سیل  نینموملاریما و  اـی  رظتنت  اذاـم  لاـقف : هعـضوم  نع  لاز  و 

متمزه
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و ال لیتقب ، اولثمت  و ال  هروع ، اوفـشکت  و ال  اربدـم ، اوبلطتـال  و  اـیلوم ، اوعبتت  ـال  و  اریـسا ، اولتقت  ـال  و  حـیرج ، یلع  اوزهجت  ـالف  مهو 
ثاریم وهف  کلذ  يوس  ام  و  هما ، وا  دـبع  وا  عارک  وا  حالـس  نم  مهرکـسع  یف  هنودـجت  ام  الا  مهلاوما  نم  اوبرقت  ـال  و  ارتس ، اوکتهت 
هدانساب نیفـص  باتک  یف  رـصن  نع  جاهنملا  هلمکت  نم  لوالا  دلجملا  نم  یف ص 222  یـضم  دـق  و  لوقا : .هللا  باتک  یلع  مهتثرول 

یتح موقلا  اولتاقتال  لوقی : هودـع  هعم  اـنیقل  نطوم  لـک  یف  اـنرمای  ناـک  ع )  ) اـیلع نا  هیبا  نع  يدزـالا  بدـنج  نب  نمحرلادـبع  نع 
باتکلا حرش  یف  انرکذ  دق  مث  .یلاعت  هللاءاشنا  رـشع  سماخلا  باتکلا  یف  رخالا  هلاوقا  لقن  هحرـش و  یتایـس  هرخآ و  یلا  مکوادبی -

دایز نب  هللادـبع  نع  يراصنالا  یلوم  حایر  نب  هللادـبع  يور  لمجلا : یف  دـیفملا  لاق  .عجارف و  اـمهلئاق  نیروکذـملا و  نیتیبلا  لوـالا 
لتق نامثع  نا  یلع  انلقف : انولتاقت ؟ یـش ء  يا  یلع  ءالوه  ای  لاقف : انیلا  لمجلا  موی  رـسای  نب  رامع  جرخ  لاق : نافع  نب  ناـمثع  یلوم 

انا انملعل  جره  تافعش  غلبن  یتح  انومتبرض  ول  هللا  و  لوقی : ارامع  تعمس  و  لاق : ارفاک ، لتق  هنا  یلع  مکلتاقن  نحن  رامع : لاقف  انموم ،
نع مکنم  دتری  نم  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) مویلا الا  هیالا  هذه  لیوات  لزن  ام  لوقی : هللا  هتعمـس و  و  لاق : لطابلا ، یلع  مکنا  قحلا و  یلع 
یلع لخد  امل  رسای  نب  رامع  نا  يدقاولا  يور  یسربطلا : جاجتحا  یف  و  (. 59 هدئاملا : ( ) هنوبحی مهبحی و  موقب  هللا  یتای  فوسف  هنید 

: تلاقف قحلا ؟ یلع  کینب  برض  تیار  فیک  اهل : لاقف  لمجلا - باحـصا  یلع  هباحـصا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رفظ  نا  دعب  هشیاع -
انا انملعل  رجه  تافیعـس  انوغلبت  یتح  انومتبرـض  ول  هللا  و  کلذ ، نم  اراصبتـسا  دـشا  انا  رامع : لاقف  تبلغ ، کنا  لجا  نم  ترـصبتسا 

رامع لاق  دـق  لوقا : .بلاطیبا  نبال  کنید  تبهذا  رامع  ای  هللا  قتا  کیلا  لیخی  اذـکه  هشئاع : تلاقف  لطابلا ، یلع  مکنا  قحلا و  یلع 
انکل رجه  تافعـس  انب  اوغلبی  یتح  انو  هزه  ول  هللا  و  نولطبملا ، باتری  یتح  نولتاقی  نولازی  موق ال  هوجو  يرال  ینا  اـضیا : نیفـص  یف 
يور .عجارف  هیف  خسنلا  فالتخا  جاهنملا و  هلمکت  نم  لوالا  دلجملا  نم  یف ص 285  هنانیب  رم  دق  .لطابلا و  یلع  اوناک  قحلا و  یلع 

عفد انفوفص  انففص  اهب و  انرکـسع  هرـصبلا و  انلزن  امل  لاق : هفینحلا  نبا  دمحم  نع  هیبا  نع  لیـضفلا  نب  هللادبع  ینثدح  لاق : يدقاولا 
باحصا مونلا و  نم  هینیع  حسمی  وه  عزفف و  هتعزفاف  موقلا  لبن  انلانف  مان  مث  ائیش  نثدحتال  لاق : ءاوللاب و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یبا 

اذه لثم  یف  هبا  ای  تلق : تمدـقتف و  ءاوللاب ، مدـقت  لاق : مث  دـحاو ، صیمق  الا  هیلع  سیل  زربف و  نامثع ، تاراثل  ای  نوحیـصی : لمجلا 
اند مث  عراد ، انا  تلتاق و  امم  رثکا  رساح  انا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  تلتاق  هللا  هلجا و  ءرما  زرحا  لاق : دحاو ، صیمقب  مویلا 

دعب اهـسبلی  مل  ءارتبلا و  هعردب  اعد  و  اوغب ، دـقف  مهولتاقف  لاتقلا ، الا  موقلا  یبای  لوقی : وه  عجر و  امهملکف و  ریبزلا  هحلط و  نم  لک 
لعن عسـش  هدـی  یف  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ءاج  و  لاق : .ایهوم  اهنم  هیبتفک  نیب  ناکف  ذـئموی  ـالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
لاقف یفلخ ، نم  عردلا  اذه  نم  یهوت  دق  ام  اهب  طبرا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف نینموملاریما ؟ ای  عسـشلا  اذهب  دیرت  ام  سابع : نبا  هل  لاقف 

نا فخت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاق کیلع ، فاخا  لاق : مل ؟ مالـسلا :) هیلع   ) لاقف اذـه ؟ لـثم  سبلت  مویلا  اذـه  لـثم  یفا  ساـبع : نبا  هل 
هنمیملا و یلا  مدقت  مث  ایدعس  اعرد  سبلف  سابع ، نبا  ای  سبلا  هل : لاق  مث  طق  فحز  یف  تیلو  ام  سابع  نبا  ای  هللا  یئارو و  نم  یتوا 

لک نم  اومزهنا  یتح  مدـقتا  تلعجف  ینب  ای  مدـقت  لوقی : يرهظ و  یف  عفدـی  لـعج  و  اولمحا ، لاـق : هرـسیملا و  یلا  مث  اولمحا ، لاـق :
لاطا هفوفـص  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  فص  امل  لاق : هرـصبلا  لها  خـیاشم  نم  خیـش  نع  دعـس  نب  ماـشه  نع  يدـقاولا  يور  .هجو و 

هللا داـبع  لاـق : مث  يرخـالا  یلع  هیدـی  يدـحاب  قفـصف  یتم ، یتـح  اوحاـصف  کـلذ ، مهیلع  دتـشاف  هرما ، نورظتنی  ساـنلا  فوقولا و 
يرا تنک  یناف  اولجعتال 

اوعدا لاق : مث  نیتعکر  یلص  سمشلا و  تلاز  یتح  لهماف  لاق : حیرلا  تبه  اذا  لمحی  نا  بحتـسی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هللا و دمحف  تبـصنف  هیارلاب  اعد  هیدی و  نیب  فقوف  هنـس ، رـشع  عست  نبا  ذئموی  وه  ءاجف و  هیفنحلا  نبا  دمحم  هل  یعدف  ادـمحم ، ینب 

ینب ای  مدقت  لاق : دمحم و  هدلو  یلا  اهعفد  و  اهلها ، یف  مویلا  اهعـضاو  ینا  ادبا و  درت  طق و ال  درت  مل  هیارلا  هذـه  اما  لاق : هیلع و  ینثا 
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و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هرغ  یلا  اورظن  اوقتلا و  ساـنلا  نا  ـالا  وه  اـمف  اوعـضعضتف  هیدـی  نیب  هیارلا  لـبقا و  دـق  موقلا  هآر  اـملف 
: دمحم هنبال  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : رانید  نب  رمع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  يور  .اومزهنا و  یتح  حالـسلا  سم  اودـجو 

تلمح دـق  يرت  ام  کنزفنتـسی  ینب ال  ای  لاقف : هبا ، ای  کیبل  لاقف : مساقلاابا ! ای  هادانف  هفلخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  ضماو ، هیارلاذـخ 
یلاعت هللا  نوعب  کسفن  ثدحف  هلتقب ، یـسفن  یننثدح  الا  ادحا  زرابا  مل  یننا  کلذ  يودـع و  ینزفنتـسا  امف  کنم  رغـصا  انا  هیارلا و 

نا بحت  امک  نوکا  نا  وجرا  هبا  ای  تلق  لاق : نالذـخلا  دـشا  کـلذ  ناـف  نیقیلا  نم  سفنلا  فعـض  کلذـخی  ـال  مهیلع و  كروهظب 
مهنا ملعاـف  کباحـصا  نم  نیبـت  مل  ناـف  کباحـصا  نیب  کـناکم و  یف  فـق  فوفـصلا  تفلتخا  ناـف  کـتیار  مزلاـف  لاـق : هللاءاـش ،

صف یباحصا  طسو  یفل  ینا  هللا  و  لاق : .کنوریس 

درج دـق  یفلخ  یباب  الا  ترعـش  امف  موقلا  هوجو  یف  مدـقتا  نا  دـیرا  انا  ینع و  مهدری  دـحا  موقلا  نیب  ینیب و  ام  یفلخ و  مهلک  اورا 
یتح ههجو  یف  نیذلا  برـضف  هباحـصا ، نم  هفئاط  هعم  لورهی و  يدـی  نیب  مدـقتف  کماما ، نوکا  یتح  مدـقت  ال  لوقی : وه  هفیـسب و 

الامـش و انیمی و  ساـنلا  جرفی  یبا  یلا  ترظنف  هعاـس  فویـسلا  تدـک  رو  ساـنلا  طـلتخا  هفق و  اوفقوف و  هیارلاـب  مهتقحل  مهوضهن و 
لتاقم فالآ  هعبرا  هلوح  لمجلا و  یلا  یهتنا  یتح  هیارلا - قرافت  ال  یل - هتیـصو  هفالخ و  تهرکف  لوجا  نا  تدراـف  هماـما  مهقوسی 

نم هشئاع : تلاقف  جدوهلا ، علطا  هعطقف و  رکب  یبا  نب  دـمحم  عرـساف  .ناطبلا  اوعطقا  حاص : مهریغ و  میمت و  دزالا و  هبـض و  ینب  نم 
اذه کنع  عد  هفیرش  یه  لب  يرمعل  تلاق : کتاهما  نود  نکت  مل  معن و  لاق : هیمعثخلا ؟ نبا  تلاق : کیلا ، کلها  ضغبا  لاق : تنا ؟
ینا رفظلا و  نیبحت  تنک  لاق : تلق ، ام  تلق  ام  هتهرک  ول  یخا  ای  تلاق : نیهرکت ، ام  کلذ  ناـک  دـق  لاـق : کملـس  يذـلا  دـمحلا هللا 

ذخ رومالا و  بقعت  ففکاف و ال  کـنم  یتبارقل  کتمالـس  تببحا  انرـصام  یلا  انرـص  اـم  هنکل  کـلذ  بحا  تنک  دـق  تلاـق : تلتق ،
ای لاق  هحمرب و  جدوهلا  عرقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءاج  و  لاق : .هلذـع  همول و ال  نکی  مل  كابا  ناف  هلذـع  همول و ال  نکت  رهاظلاا و ال 

 ) هللا لوسر  كاصو  اذهب  ءاریقش 

اهلمحی اهرما و  یلوتی  نا  ادمحم  هنبا  ع )  ) رما مث  .حجـساف  يربطلا : خـیرات  یف  و  حمـساف ، تکلم  دـق  بلاط  یبا  نبا  ای  تلاق : ص ؟)
محرتلا مالـسلا و  هیلع  یلعل  هل و  بسلا  نم  رتفی  ـال  اـهناسل  نا  عضوملا و  یلا  اـهلمحف  اـهرما ، یف  ع )  ) رظنی یتـح  فلخ  نبا  راد  یلا 

هتقد اردخ و  هیلع  تذختا  دق  رکسع  اهلمج  یلع  یه  هرصبلا و  موی  هشئاع  تجرخ  لاق : ریبزلا  نبا  نع  يور  .لمجلا و  باحصا  یلع 
ذئموی لمحلا  ماطخب  ذخا  ادیدش و  الاتق  اولتتقاف  اوقتلا  یتح  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مهیلا  راس  و  لبنلا ، اهیلا  صلخی  نا  هیـشخ  قوقدلاب 

نم هباصعلا  کلت  تلتق  امف  نیحیرج ، اـمهتیار  ریبزلا و  نب  هللادـبع  مکحلا و  نب  ناورم  جرخ  و  لـتق ، مهلک  شیرق  نم  ـالجر  نوعبس 
ءامدـب لمجلا  قرغ  یتح  لتق  الا  دـحا  هماطخب  ذـخای  مل  و  مهرخآ ، نع  اولتقف  لمجلا  ماـطخب  هبـض  ینب  ریثک ن  لاـجر  ذـخا  شیرق 

رود ضعب  اـهولزنا  یتح  هشئاـع  هیف  هل و  باحـصا  هعم  ردـخلا و  لـمتحا  لـمجلا و  ناـطب  عطقف  رکب  یبا  نب  دـمحم  مدـقت  و  یلتقلا ،
دیری وه  هحلط و  یلا  رظن  لـمجلا  باحـصا  یلع  رمـالا  هجوت  ناورم  اـمل  و  هلتقف ، زومرج  نبا  هکرداـف  اـمزهنم  ریبزلا  یلو  و  هرـصبلا ،

اذه و انا هللا  لوقی : وه  هعـضوم و  نم  لمح  همدب و  طقـسف  هلحکا  عطقف  مهـسب  هامرف  نامثع ، نم  يراث  ینتوفی  هللا ال  و  لاقف ، برهلا 
يور .کله  نا  ثبلی  مل  مث  یعرـصم  نم  عیـضا  خیـش  عرـصم  تیار  ام  هللا  و  انرکـسعم ، نم  الا  هارا  اـم  دـعب  نم  ینتاـی  مل  مهـس  هللا 

رعب نوذخای  دزالا  نم  لاجر  اذا  و  لمجلا ، موی  هشئاعب  دزالاو  هبض  تفاطا  لاق : یئاطلا  يرتخبلا  یبا  نع  هدانـساب  خیراتلا  یف  يربطلا 
: لوقی لتاقی و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  نم  لجر  و  کلـسملا ، حـیر  هحیر  انما  لمج  رعب  نولوقی : هنومـشی و  هنوتفیف و  لمجلا 

خرـصف ضعب ، یف  مهـضعب  سانلا  جام  دـهن و  نیدـعاسلا  لیوط  لـک  درملا  مهلوهک و  یف  برـضا  دزـالا  لاـجر  یف  یفیـس  تدرج 
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نا توجر  اونفی و  نا  تفخف  نولتقی  یموق  تیار  لاقف : هترقع ؟ مل  هل : لـیقف  یبضلا  هجلد  نب  ریجب  هبرـضف  لـمجلا ، اورقعا  خراـص :
طیحا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدـقت  سانلا و  یـسما  امل  لاق : هیب  نع  هیطع  نب  بعـصلا  نع  هدانـساب  يور  .هیقب و  مهل  یقبی  نا  هترقع 

سنخناو یـسما  نیح  کلذ  یف  لاق  و  ضعب ، نع  سانلا  ضعب  فکف  نونمآ  مکنا  لاق : هجلد و  نب  ریجب  هرقع  هلوح و  نم  لمجلاب و 
يرشعم تلتق  یسفن و  تیفـش  يرـضمب  ارـضم  مهنم  تلتق  يرـصب  یلع  اوشع  ارـشعم  يدرجب و  يرجع و  وکـشا  کیلا  لاتقلا : مهنع 

( يرـصمب يرـضم  تلتق  نا   ) و اوشغ ،)  ) ناکم اوشعا )  ) هیف ضایا و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بوسنملا  ناویدـلا  یف  ناتیبلا  رکذ  دـق  لوقا :
صلا نکلو  یسفن .) تیفش   ) ناکم یفنا ) تعذج  و  : ) ثلاثلا عارصملا  ناکم 

هیلع  ) هنا رـصم  عبط  ج 1  لـماکلا ص 126  یف  هنـس 285 ه  یفوتملا  دربملاب  فورعملا  دـیزی  نب  دـمحم  سابعلا  یبا  مالک  نم  حـیر 
نع هبـسحا  بلهملا  نب  بیبح  نب  دابع  نب  دمحم  ینثدـح  لاق : يزوتلا  ینثدـح  لاق : ثیح  رعـشلا  هئیه  یلع  همالک  لقی  مل  مالـسلا )

یلتقلا حفصتی  ران  نم  هلعشم  هدی  یف  ربنق و  هعم  مویلا و  کلذ  هلیل  یف  هنع  هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  جرخ  لمجلا  موی  امل  لاق : هیبا 
تحت ارفعم  كارا  نا  دـمحمابا  یلع  ززعا  لاـق : هیلع  فقو  اـملف  معن ، لاـق : هحلط ؟ وها  تلقف : يزوتلا : لاـق  لـجر ، یلع  فقو  یتح 

هریغ نا  رهاظلا  لوقا : .هلوق  یهتنا  .يرجب  يرجع و  وکشا  هللا  یلا  يرشعم  تلتق  یـسفن و  تیفـش  هیدوالا ، نوطب  یف  ءامـسلا و  موخت 
نم هدیدع  اتایبا  یلا 314 ) نم ص 306 -  ) جاهنملا هملکت  نم  لوالا  دـلجملا  یف  انلقن  دـق  و  رعـشلا ، یف  هجردا  اذـه و  همالک  ذـخا 

: اهذخف کلذ  دعب  اهنم  يرخا  هدع  یلع  انرثع  دق  و  ذخاملا ، دهاوشلاب و  اهانیب  امک  مالـسلا ) هیلع   ) هریغ اهلاق  امم  اهنا  ناویدلا  کلذ 
یتاف اهرخآ ، یلا  امدقت  نیصح  اهمدق  لیق  اذا  اهلظ  قفخی  ءادوسلا  هیارلا  انل  نیفص : یف  اهلاق  انیب  رشع  هثالث  نم  ناویدلا  کلذ  یف  ام 

هیلع  ) هیلا رذنملا  نب  نیصحلا  نع  هدانساب  اهدنـسا  و  يرـصانلا ) عبطلا  ص 145   ) نیفـص باتک  یف  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  اهمامتب 
هل اوور  هاورلا  رئاس  و  محازم ، نب  رصن  يور  اذکه  جهنلا : یلع  هحرش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  لاق  و  مالـسلا ،)

بحاص رذنملا  نب  نیـصحلل  خـلا - مخل ) کع و  تربص  دـق  و   ) هلوق نم  تایبالا  یقاب  اوور  یلوالا و  هتـسلا  تایب  الا  مالـسلا ) هیلع  )
ناویدـلا نیفـص و  یتخـسن  نیب  نا  یلع  .نیفـص  باـتک  یف  عبارلا  تیبلا  وه  ناویدـلا  یف  اـم  یلع  هنم  نماـثلا  تیبـلا  نا  ملعاو  .هیارلا 

تیب ءانفلا  رادب  زع  اتیم  ریصت  لیلق  نع  ایح و  ترـصف  اتیم  تنک  دق  ناویدلا : کلذ  یف  ام  تایبالا و  تارابع  ضعب  یف  اریـسی  افالتخا 
رصخلا يار  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  بوشآ  رهش  نبال  بقانملا  نع  لقن  راحبلا  هنیفس  نم  رـصخ  هدام  یفف  اتیب  ءاقبلا  راد  نیاف 

ءاقبلا رادل  نباف  اتیم  دوعت  لیلق  نع  ایح و  ترصف  اتیم  تنک  دق  هرضخلاب : بوتکم  اهیف  اذاف  هفک  یناراف  لاق : هحیصن  هلاسف  مانملا  یف 
نینموملاریما لتق  امل  هنا  قاحسا  نبا  نع  لقنف  رصم 1375 ه ) عبط  ص 225 ج 2   ) هیماشهلا هریـسلا  یف  ام  اتیب و  ءانفلا  رادل  عد  اتیب و 

بر ترصن  هیار و  ههافـس  نم  هراجحلا  رـصن  کلذ : یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق قدنخلا  هوزغ  یف  دودبع  نب  ورمع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یباوثا ینزب  رطقملا  تنک  ینناول  هباوثا  نع  تففع  یباور و  كداکد و  نیب  عذجلاک  الدجتم  هتکرت  نیح  تدصـصف  یباوصب  دمحم 

ام و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلعل  اهیف  کشی  رعشلاب  ملعلا  لها  رثکا  و  ماشه : نبا  لاق  مث  بارحالا  رشعم  اب  هیبن  ولا  يد  لذاخ  هللا  نبسحت  ال 
نا یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  لیلق و  قارفلا  نود  يذـلا  لک  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  هیلا  بوسنملا  ناویدـلا  یف 
یلع نا  يوری  و  رـصم :) عبط  لماکلا  هباتک  نم  ص 268 ج 2   ) یف دربملاب  فورعملا  دیزی  نب  دمحم  سابعلاوبا  لاقف  لیلخ  مودـی  ال 
نود يذلا  نا  و  : ) هیف لوالا  نم  یناثلا  عارـصملا  نیتیبلا و  رکذ  مث  مالـسلااهیلع ، همطاف  ربق  دنع  لثمت  هیلع  هللا  ناوضر  بلاط  یبا  نب 

رصم 1380 ه عبط  ص 118 ج 3   ) ظحاجلل نییبتلاو  نایبلا  یف  و  دحاو .) دعب  ادـحاو  يداقتفا  نا  و  : ) یناثلا نم  لوالا  و  لیلق ) قارفلا 
عامتجا لکل  لیک  تایضام و  روما  درب  ینناک  تبف  يورا  ابا  ترکذ  رخالا : لاق  و  نوراه :) دمحم  مالسلادبع  حرـش  قیقحتب و   1960

مـسی مل  يرت  امک  وه  لیلخ و  مودی  نا ال  یلع  لیلد  دحاو  دـعب  ادـحاو  يداقتفا  نا  لیلق و  قارفلا  لبق  يذـلا  لک  هقرف و  نیلیلخ  نم 
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ههجو هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلعل  تایبالا  هذـه  نا  يرابنالا  نبا  رکذ  شماهلا : یف  نوراه  دـمحم  مالـسلادبع  لاق  .تاـیبالا و  لـئاق 
نب یلع  هب  لثمت  رعـشلالا  کسبیل  لماکلا 724  یف  .ینامالـسلا و  ناقرـشل  اهنا  یبارعالا : نبا  لاق  .اهنع و  هللا  یـضر  همطاف  نفد  نیح 
نم سانلا  ناویدـلا : کلذ  یف  ام  .همالک و  یهتنا  .نیریخالا  نیتیبلا  هسامح 233  یف  يرتحبلا  يور  دق  .همطاف و  ربق  دـنع  بلاط  یبا 

رصم عبط  ص 214   ) هغالبلا رارـسا  یف  یناجزجلا  رهاقلادـبع  اهدنـساف  تایبالا  رخآ  یلا  ءاوح  مالاو  مدآ  مهوبا  ءاـفکا  لاـثمتلا  ههج 
( یمشتحم قالخا   ) باتک نم  لیذ ص 307  یف  امک  یناوریقلا  لع  یلا  هبوسنم  اهنا  لیق : و  یلصوملا ، عیبرلا  نب  دمحم  یلا  1319 ه )
جاهنملا ص 306 و هلمکت  نم  لوالا  دـلجملا  یف  هاـنرکذ  و  لوـالا ) عبطلا  ناریا ، عبط   ) هرـس سدـق  یـسوطلا  ققحملا  یلا  بوسنملا 

يدوعـسملل هیـصولا  تابثا  یف  امک  کلذ  و  بجعلا ، لک  هشئاع  هتبکر  يذلا  لمجلا  نم  مویلا  کلذ  يار  و  هددصب : انک  ام  یلا  دعنل 
هیلع  ) نینموملاریما يدان  یتح  يرخالا  یلع  تبث  همئاوق  نم  همئاق  هنم  زتبا  اـملک  هنا  اـهریغ  يربطلا و  خـیرات  یـسربطلا و  جاـجتحا  و 

: لمجلا یف  يدفملا  لاق  .هئامد و  لوط  دـعب  هرقع  رـسای  نب  رامع  رکب و  یبا  نب  دـمحم  یلوت  و  ناطیـش ، هناف  لمجلا  اولتقا  مالـسلا :)
لتاق مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هرـصبلا  موی  لاتقلا  رـضح  نمم  انباصا  انربخا  لاق : دـنه  یبا  نب  دیعـس  نع  عفان  نب  میهاربا  يور 

دح لاق : يدقاولا  يور  هیف : لاق  .عنصت و  ام  عنصت  فویسلا  هذهل  نذا  يذلا  كرات  لوقی : وهو  هوعمس  لاتقلا و  دشا  ذئموی 

: لاق نولوقی ؟ ام  دمحم : هنبال  لاقف  تعفترا  دق  لمجلا و  موی  سانلا  تاوصا  یبا  عمس  لاق : بلاطیبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هللادبع  ینث 
مث هجح ، غلبا  ربصلا  لوقی : وه  سمشلا و  تعفترا  نولوقی : ههجو  یف  نوشهی  هباحـصا  مهیلع و  دشف  لاق : نامثع ، تاراث  ای  نولوقی :

ءانثا یف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هبطخ  لاق : هیلع و  یلـصف  یبنلا  رکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  هیبرع  سوق  یلعاک  وتی  اـبیطخ  ماـق 
اهوعمـست یتلا  تاوصالا  هذـه  و  اولکنت ، اومدـقاف و ال  هرجعی ، براهلا و ال  هتوفی  ثیثح ال  بلاط  توملا  ناف  دـعب  اما  لمجلا  برح 

هدیب یسفن  يذلا  وف  فویـسلا ، عقولا  ربصا و  و  ذجانلا ، یلع  اوضعف  تمـصلاب ، برحلا  یف  رمون  انک  انا  فالتخا ، لشف و  مکودع  نم 
هعم اناک  نم  و  مکعم ، هنسلا  مکعم و  باتکلا  ناف  نیبستحم  اورباص  مهولتاقف  یشارف ، یلع  هتوم  نم  یلع  نوها  فیسلاب  هبرض  فلال 
یلع الضف  هل  نا  يریال  و  هنرطبی ، الف  ءاقللا  دنع  اربص  امادقا و  هعاجـش و  هسفن  نم  سحا  ءرما  ياف  برـضلاب  مهوقدصا  يوقلا ، وهف 

یـضرلا یتـلا  لوقا : هلثم  هلعجل  ءاـش  ول  هللا  ناـف  هسفن ، نع  بذـی  اـمک  هنع  بذـیلف  افعـض  الـشف و  هیخا  نم  يار  نا  و  هنودوـه ، نم 
مکنم ءرما  يا  و  ربحلا : هعاس  یف  باحصالل  هلاق  مالسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  و  هلوق : جهنلا ، یف  هبطخلا  هذه  ضعبب  هیلع  هللا  ناوضر 

نیب نارهط 1377 ه و  عـبط  داـشرالا ص 114  یف  دـیفملا  هلقن  و  جـهنلا ،) نم  بطخلا  باـب  نم  مـالکلا 122   ) خـلا هسفن  نم  سحا 
تدتـشا دامرک  الا  موقلا  ناک  امف  هعم  هناوعا  لمح  نیثکانلا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لمح  امل  مث  .هلمجلا  یف  فالتخا  خـسنلا 

نم اهب  اوفحف  هنجلا ، مکل  هنماض  نیاف  اوربصا  هرکلا  هرکلا  ینب  ای  تدان  موقلا  همیزه  هشئاـع  تار  اـمل  و  فصاـع ، موی  یف  حـیرلا  هب 
یلع اهنیمی  تبلق  اهعم و  تناک  هدبب  اهسفن  هشئاع  تفل  و  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما رکسع  نم  اوند  یتح  اومدقتـسا  و  بناج ، لک 

: تلاق مث  ءاقـستسالا ، دـنع  لعفی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  امک  نمی  ـالا  یلا  رـسی  ـالا  رـسی و  ـالا  یلا  نمی  ـالا  اـهبکنم 
هللا لوسر  لعف  امک  هوجولا  تهاش  تلاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحـصا  هوجو  هب  تثحف  اهولوانف  بارت ، نم  افک  ینولواـن 

ام و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق نینموملاریما  باحـصا  بصح  حربملا و  بسلا  نم  هشئاـع  تلعف  اـمل  و  ردـب ، لـهاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نع یـسوم  نب  دمحم  يور  لمجلا : یف  دیفملا  لاق  .یلاعت  هللاءاش  نا  کیلع  کلاب  ندوعیل و  یمر و  ناطیـشلا  نکلو  تیمردا  تیمر 

يدانم يدان  انففطـصا  انیقتلا و  امل  لوقی : لمجلا  رـضح  دق  ناک  یمیمتلا و  هللادبع  نب  ذاعم  تعمـس  لاق : هیبا  نع  میهاربا  نب  دـمحم 
دق مکنا  ملعا  یناف  مکسفنا  یلع  هللا  اوقتا  شیرق  رشعم  ای  مالسلا :) هیلع   ) باط یبا  نب  یلع 
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ءالوه مکاحن  یتح  اوفـصناف  متببحا  ناف  ایقب ، هل  سیل  فیـسلا  ناف  مکـسفنا  یف  هللا  هللااف  اذـه ، یلا  غلبی  ـال  رمـالا  نا  متنفظ  متجرخ و 
ربصلا یلع  انلمح  ظافحلا  نکلو  هیف  نحن  ام  انرـصبا  ءایحلا و  دـشا  انییحتـساف  لاق : هللا ، ناماب  نونمآ  مکناف  یلاـف  متببحا  نا  و  موقلا ،

، هورقعا حئاص : مهنم  حاص  لمجلا و  یلا  اولصو  دق  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحصا  تیار  دقل  هللا  وف  انم ، لتق  نم  لتق  یتح  هشئاع  عم 
یف .هنم و  اوفع  مرکا  تیار  اـم  هللا  وف  نمآ ، وهف  هتیب  لـخد  نم  و  نمآ ، وـهف  حالـسلا  حرط  نم  مالـسلا :) هیلع   ) یلع يداـن  هورقعف و 

مویلاک تیار  ام  هللا  ات  هل : تلقف  اساعن  قفخی  وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ترظن  نیهج : نیب  هیح  لاق  .يرونیدـلل  هسایـسلاو  همامالا 
ام ملعت  کنا  مهللا  لاق : هیدی و  عفر  هبتناف و  اساعن ؟ قفخت  تنا  کترـسیم و  کتنمیم و  تمزه  دق  فیـس و  فلا  هئامل  ائازاب  نا  طق ،

جورم یف  .مویلا و  هذـخف  نامثع  مدـب  اـنالوا  مهللا  ساـنلا ، یلع  اـبلجا  اـبلا و  هحلط  ریبزلا و  نا  ضاـیب و  یف  اداوس  ناـمثع  یف  تبتک 
هیلع  ) یلع لیقع و  دـلو  ضعب  هاتاف  اهوفـشکف  هترـسیم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هنمیم  یلع  اولمح  لمجلا  باحـصا  ناـک  دـق  بهذـلا :

تکسا لاق  اساعن ؟ قفخت  کنا  يرت و  ثیح  کترسیم  کتنمیم و  تغلب  دق  مع  ای  هل : لاقف  هجرس  سوبرق  یلع  اساعن  قفخی  مالسلا )
هدلو نبا  دمحم  هدلو  یلا  ثعب  مث  هیلع  توملا  عقو  وا  توملا  یلع  عق  کمع و  یلابی  هللا ال  ،و  هودعی اموی ال  کمعل  ناف  یخا  نبا  ای 
هاتاف مهماهـسافن ، رظتنی  هامرلا  نم  موق  هئاز  اب  ناک  هیلع و  دـمحم  اطباف  موقلا  یلع  لمحا  هتیار : بحاـص  ناـک  هیفنحلا و  نبا  دـمحم 

لمحا لاقف : لمحا ، مهماهسدافن و  رظتنمل  ینا  نانسوا و  مهـس  یلع  الا  امدقتم  دجا  ال  لاقف : تلمح ؟ اله  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ککردا لاق : هفیس و  مئاقب  هبرـضف  یلع  هاتف  فقوف  باشنلاو  حامرلا  نیب  نکـسف  دمحم  لمحف  هنج ، کیلع  توملل  ناف  هنـسالا  نیب 

هیماونب تفاط  فصاع و  موی  یف  حـیرلا  هب  تدتـشا  دامرک  الا  موقلا  ناک  امف  هعم  سانلا  لمح  لـمح و  هیارلا و  ذـخا  و  کـما ، قرع 
سانلا جدوهلا و  عقو  لمجلا و  بقرع  لبنلا و  باشنلاب و  جدوهلا  یمر  و  هبض ، ینب  نم  ادی  نوعبس  لمجلا  ماطخ  یلع  عطق  لمجلاب و 

هبارق و سانلا  برقا  لاق : تنا ؟ نم  تلاقف : هدی  لخداف  رکب  یبا  نب  دمحم  ءاج  جدوهلا  عقو  لمجلا و  طقـس  امل  .نولتتقی و  نوقرتفم 
یلع ءاجف  .ینرـضی  مل  مهـس  الا  ینباصا  ام  تلاق : یـش ئ ؟ کباصا  له  نینموملاریما  کل  لوقی  كوخ  ادـمحم  انا  کیلا  مهـضغبا 

یف يرقت  نا  كرماـی  ملا  اذـهب ؟ كرکما  هللا  لوسر  ءاریمح  اـی  لاـق : بیـضقب و  جدوهلا  برـضف  اـهیلع  فقو  یتـح  مالـسلا ) هیلع  )
خا رما  و  كوزربا ، مهلئاقع و  اوناصذا  كوجرخا  نیذلا  کفصنا  ام  هللا  و  کتیب ،

نوقرتفم سانلا  جدوهلا و  عقو  و  تاـحلطلا ، هحلط  ما  یه  يدـبعلا و  هحلط  یبا  نب  ثراـحلا  تنب  هیفـص  راد  یف  اـهلزناف  ادـمحم  اـها 
مهلوح سانلا  امهیسرف و  نع  ضرالا  یلا  اطقس  اکرتعاف و  ریبزلا  نب  هللادبع  یعخنلا و  ثراحلا  نب  کلام  نب  رتشالا  یقتلا  و  نولتتقی ،

ءار امهاری  و ال  دـیدحلا ، عقو  دالجلا و  هدـشل  دـحا  امهعمـسی  الف  یعم ، اکلام  اولتقاو  اکلام ، ینولتقا و  يداـنی : ریبزلا  نبا  نولوجی و 
دمحم سار  مویلا  سکنت  نینموملاریما ال  ای  لاقف ، یلع  یلا  تباـث  نبا  همیزخ  نیتداهـشلا  وذ  ءاـج  و  جاـجعلا ، فادرت  عقنلا و  هملظل 

مث درشملا  انقلا  یفرـشملاب و  دقوت  مل  اذا  برح  یف  ریخال  دمحت  کیبا  نعط  مهنعطا  لاق : هیارلا و  هیلع  درو  هب  اعدف  هیارلا  هیلا  ددراو 
هیف نحن  ام  کلغـش  ام  رفعج : نب  هللادبع  هل  لاقف  دـلبلا  بیرغ  وه  یفئاطلا و  اذـه  لاق : هوسح و  هنماسحف  ءام  لسعب و  یتاق  یقـستسا 

عضوملا یف  هعقاولا  تناک  هرـصبلا و  ع )  ) لخد مث  ایندلا ، رما  نم  طق  یـش ء  کمع  ردصب  المام  ینب  ای  هللا  هنا و  لاق : اذه ؟ ملع  نع 
موقلا رکـسع  یف  یلع  قشف  يرونیدـلا : لاق  .نیثالث و  تس و  هنـس  هرخالا  يدامج  نم  نولخرـشعل  سیمخلا  موی  هبیرخلاب  فورعملا 

یف کل  حلـصی  هناف ال  ءاملا  امالا  نموملاریما  ای  هل : لاقف  لسع  اهیف  هواداب  لجر  هاتاف  ءاملا ، ءاملا  لوقی  وه  جرخ و  مث  لتقی  نعطی و 
ای هللا  کنم و  ابجعل  لجرلا ، لاق  یفئاطل ، کلـسع  نا  لاق : مث  هوسح  هنم  اسحف  تاه ، لاقف : لسعلا  اذـه  کقوذا  نکلو  ماـقملا  اذـه 

یخا نبا  ای  هللا  هنا و  مالـسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  رجانحلا ، بولقلا  تغلب  دق  مویلا و  اذه  یف  هریغ  نم  یفئاطلا  کتفرعمل  نینموملاریما 
الاتق مویلا  کلذ  سانلا  لتتقاف  عنـصاف  اذـکه  لاق : دـمحم و  هنبال  هیارلا  یطعا  مث  یـش ء ، هباه  طق و ال  یـش ء  کـمع  ردـصالم  اـم 
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ماوعلا نب  ریبزلا  لتق  .مهمزهف  مایا  هعبـس  دعب  مهیلا  جرخ  ایلع  نا  مایا و  هعبـس  لاتقلا  یلع  نودغی  نوحوری و  کلذک  اوناک  ادـیدش و 
یلا بتک  لاق : دالبلا  یف  یـضم  یفتخاف و  لمجلا  موی  مزهنا  نمم  خیراتلا  یف  يربطلا  هدع  اربدم و  لمجلا  موی  یلو  نمم  ریبزلا  ناک 

و زومرج ، نبا  هلتقف  هنیدملا  وحن  الجار  همیزهلا  موی  ردص  یف  ریبزلا  یضم  و  الاق : هحلط  دمحم و  نع  فیس  نع  بیعـش  نع  يرـسلا 
نع راـبخالا  ترفاـظت  دـق  .هخیراـت و  یف  مهنم  اریثـک  ارفن  دـع  هزنع و  نم  تیب  لـها  یلا  يوا  مکحلا و  نب  ناورم  اربدـم  یلو  نـمم 
ریبز ای  يدانف  نیفصلا ، نیب  ءابهشلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هلغب  یلع  ارساح  هسفنب  جرخ  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  نیقیرفلا 

ای کحیو  یلع : هل  لاقف  امهیتباد  قانعا  تفلتخا  یتح  هیلا  اندف  هحالس  یف  اکئاش  جرخف  یلا  جرخا 

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیقل  اموی  رکذـت  اما  نامثع  مدـب  انالوا  هللا  لتق  لاق : نامثع ، مد  لاق : کجرخا ؟ يذـلا  ام  ریبز 
لاقف هوهز  یلع  عدی  ام  هللا  لوسر  ای  تنا : تلقف  هعم  تنا  تکحض  و  0 ص ) هللا لوسر  یلا  کحضف  هرامح  بکار  وه  هضایب و  ینب 

ول هللارفغتـسا  ریبزلا : لاقف  .ملاظ  هل  تنا  هلتاقتـس و  هللا  کنا و  کل : لاقف  هبحال  هللا  ینا و  تلقف : ریبز ؟ اـی  هبحتا  وهز ، هب  سیل  کـل :
يذـلا راعلا  هللا  اذـه و  ناطبلا ، اتقلح  تقتلا  دـق  نالا و  عجرا  فیک  و  لاقف : عجرا  ریبز  ای  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف تجرخ ، اـم  اـهترکذ 

طق انطوم  تدهش  ام  هاما  ای  لاقف : هشئاع  یلع  لخد  ریبزلا و  فرـصناف  رانلا ، راعلا و  عمجت  نا  لبق  راعلاب  عجرا  ریبز  ای  لاقف : لسغیال 
یف يرونیدلا  لقن  یلع  و  هریصب ، هیف و ال  یل  يار  هناف ال  نطوملا ، اذه  ریغ  هریصب  يار و  هیف  یلو  یلا  مالسالا  یف  كرـشلا و ال  یف 
ینب فویس  نا  هللا  اما و  لاقف : بلطملادبع  ینب  فویـس  تفخ  هللادبعابا  ای  هشئاع : هل  تلاق  لطاب ، یلعل  ینا  و  لاق : هسایـسلا  همامالا و 
نیا هللادبع : هنبا  لاق  برحلا  نع  ریبزلا  عجر  امل  و  بهذلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  .داجنا و  هیتف  اهلمحی  دادح  لاوط  بلطملادـبع 

نبجلابا رانلا  یلع  راعلا  ترتخاف  رهدلا  هیناسنا  ام  ترکذ  ینکلاو  لب  لاق : هتیسنا  دق  تنک  رماب  نسحوبا  ینرکذا  ینب  ای  لاقف : انعدت ؟
مث هرـسیملا ، یف  دـشف  جر  مث  هوج  اهدـقف  هل  اوجرفا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هنمیملا  یف  دـش  هنانـس و  لاما  مث  کل ؟ ابا  ینریعت ال 

، کبرحب کیلع  ذئنیح : هللادبع  هنبال  لاق  ریبزلا  نا  يرونیدـلا : لاق  .نابج و  اذـه  لعفیا  لاقف : هنبا  یلا  داع  مث  بلقلا ، یف  دـشف  عجر 
ریبزلا لاقف  اهنم ، انـسور  لسغن  هللا ال  و  ناتئفلا ، تعمتجا  ناطبلا و  اتقلح  تقتلا  نیح  نالا  هللادبع : هنبا  هل  لاقف  یتیب ، یلا  عجارف  انا  اما 

مث .كرـسک  هتملع  نا  ام  یندری  لاق : كدری ؟ امف  لاق : مالـسا ، هیلهاج و ال  یف  ادـحا  تقراف  ام  هللا  وف  انبج ، ینم  اذـه  دـعت  ال  هبـال :
اذه هل : لاقف  تآ  هاتاف  میمت ، ینب  نم  هموق  یف  لزتعم  سیق  نب  فنح  الا  عابسلا و  يداو  یتا  یتح  هنیدملا  یلا  اعجار  ریبزلا  فرـصنا 
رفن هقحلف  .املاس  هلزنم  یلا  رام  وه  اضعب و  مهضعب  لتقی  سانلا  نم  نیتمیظع  نیتئف  نیب  عمج  دق  و  ریبزلاب ؟ عنصا  ام  لاقف : رام ، ریبزلا 
تنا بئاتا  فرصنت ؟ مث  امولظم  وا  املاظ  ابرح  تییحا  هللادبعابا  ای  ریبزلل : لاقف  یمیمتلا  زومرج  نب  رمع و  هیلا  مهقبـسف  میمت  ینب  نم 

و نامثع ، کلذخ  لاق : .تاه  لاقف : اهنع ، کلاسا  سمخ  لاصخ  نع  ینثدح  هللادبعابا  ای  هل : لاقف  هدواع  مث  هنع ، تکسف  زجاع ؟ ما 
نامثع یلذـخ  اما  كربخا  معن  ریبزلا : لاقف  .برحلالا  کعوجر  و  کنبا ، فلخ  کتالـص  و  نینموملا ، ما  کجارخا  و  ایلع ، کتعیب 
تیـشخ راصنالا و  نورجاهملا و  هعیاب  ثیح  ادب  کلذ  نم  تدجو  ام  هللا  وف  ایلع  یتعیب  اما  و  هبوتلا ، رخا  هئیطخلا و  هیلف  هللا  ردق  رماف 

یل نکی  مل  نینموملا و  ما  هشئاع  هتمدـق  امناف  ینبا  فلخ  یتالـص  اما  و  هریغ ، هللا  دارا  ارما و  اندراف  هشئاع  انما  انجارخا  اـما  و  لـتقلا ،
مث اران  مرضا  هیفص  نبا  یلع  افهلا  و  زومرج : نبا  لاقف  .نبجلا  ریغ  تئش  ام  یب  نظف  برحلا  اذه  نع  یعوجر  اما  رما و  یبحاص  نود 

.هنعطف و هلفغتسا  عابـسلا  يداو  یلا  یهتنا  امف  عردلا ، یلع  رفک  دق  زومرج و  نبا  هعم  راس  هلتقا و  مل  نا  هللا  ینلتق  هلهاب  قحلی  نا  دارا 
یف رمع و  هلتقف  ریبزلا  هماف  کموا ؟ وا  ینموتا  زومرج : نبال  لاـقف  هالـصلا  یلا  ریبزلا  لزن  دـق  و  بهذـلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاـق 

هب یلج  ام  لاط  فیـس  مالـسلا :) هیلع   ) یع لاقف  هسارب  تای  مل  هنا  لیق : هسار و  همتاـخ و  ریبزلا و  فیـسب  اـیلع  ورمع  یتا  و  هالـصلا ،
نبا لوقی  کلذ  یفف  رانلا ، یف  هیفـص  نبا  لـتاق  و  ءوسلا ، عراـصم  نیحلا و  نکلو  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هجو  نع  ربکلا 
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ول ال ریبزلا  لتق  نا  تلقف  هفحتلا  يذ  هرـشاب  سئب  نایعلا و  لـبق  راـنلاب  رـشبف  هفلزلا  هب  یجرا  تنک  ریبزلا و  سارب  اـنیلع  تیتا  زومرج :
هفلالا هعاـمجلا و  بر  نیمرحملا و  نیلحملا و  بر  هفلح و  یل  کنودـف  ـالا  واـضرلا  کـنمف  کـلذ  ضرت  ناـف  هفلکلا  نم  كاـضر 

و لمجلا : موی  هتبطخ  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  یفاکلا : یف  هحلط  لتق  هفحجلا  يذب  زنع  هطرض  ریبزلا و  لتق  يدنع  نایـسل 
ریبزلا نا  و  هلهمت ، هذخ و ال  مهللا  یتعیب  ثکن  مث  اعئاط ، هنیمیب  هتقفص  یناطعا  لتق  اذا  یتح  نافع  نبا  یلع  سانلا  بلا  هحلطل  ابجعا 

اولتتقلا موقلا  نا  هسایـسلا : همامالا و  یف  يرونیدـلا  لاق  .تئـش و  اـمب  مویلا  هینفکاـف  يودـع  یلع  رهاـظ  یمحر و  عطق  یتعیب و  ثکن 
مایا هعبـس  دعب  مهیلا  جرخ  ایلع  نا  مایا و  هعبـس  لاتقلا  یلع  نودـغی  نوحوری و  کلذـک  اوناک  لیللا و  مهنیب  لاح  یتح  لمجلا  لوح 

، یـضرت یتح  انم  مویلا  هلذخف  هانملظ  نامثع و  رما  یف  انهاد  دـق  انک  نا  لاق : ءامـسلا و  یلا  هیدـی  عفر  کلذ  هحلط  يار  امف  مهمزهف ،
رصم 1357 ه) عبط  خـیراتلا 0ص 534 ج 3  یف  يربطلا  لاق  .رخف  هسفن  یلع  اهنم  یتا  هبرـض  ناورم  هبرـض  یتح  همالک  یـضم  اـمف 

برح موـی  يا  ذـئموی - هحلط  لاـق  لاـق : رباـج  نب  میکح  نع  دـلاخ  یبا  نب  لیعامـسا  نع  فیـس  نع  بیعـش  نع  يرـسلا  یلا  بتک 
املف امد ، هجزوم  ءالتما  یتح  تبث  جرسلاب و  هتبکر  لخف  فقاو  وه  برغ و  مهس  ءاجف  یضری ، یتح  ینم  نامثع  طعا  مهللا  لمجلا -

انقحل دق  لوقی : لعج  هکسما و  هالوم و  بکرف  امد ، عیـضا  اخیـش  مویلاک  را  ملف  هیف ، فرعاال  اناکم  ینغبا  ینفدرا و  هالومل : لاق  لقث 
لاـق .یهتنا و  .دعـس  ینب  یف  نفد  هبرخلا و  کـلت  یف  تاـمف  اـهئیف ، یف  هلزنا  هبرخ و  هرـصبلا  رود  نم  راد  یلا  هب  یهتنا  یتـح  موـقلا 
یبا ینثدح  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هیبا نع  دمحم  نب  رفعج  نع  لبـش  نب  ییحی  نع  کلملادبع  نب  لیعامـسا  يور  لمجلا : یف  دیفملا 
نزف يراث و ال  نکردال  هللا  تلق و  اوفـشک  دـق  لمجلا  موی  سانلا  تیار  امل  مکحلا : نب  ناورم  یل  لاق  لاـق : ع )  ) نیدـباعلا نیز  یلع 

اهتحت یقبف  هرجـش  تحت  هفوعـضو  یتح  هوذـخاف  هب  تئاجف  هیناث  هتیمرف  فزنی ، مدـلا  لعجف  هاـسن ، تبـصاف  حـلط  تیمرف  نـالا ، هنم 
عجر نیح  هحلط  مالسلا ) هیلع   ) یلع يدان  برحلا  نع  ریبزلا  عجر  ام  دعب  يدوعسملل  بهذلا  حورم  یف  .تام و  یتح  مدلا  هنم  فزنی 

لوسر تعمس  اما  نامثع ، مدب  انالوا  هللا  لتق  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  .نامثع  مدب  بلطلا  لاق : کجرخا ؟ يذلا  ام  دمحمابا  ای  ریبزلا :
و  ) لج زع و  هللا  لاق  دـق  و  تثکن ، مث  ینعیاب  نم  لوا  تنا  و  هاداع ؟ نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

انهه تیمر  یلابا  ام  هحلط  عجری  ریبزلا و  عجر  مکحلا : نب  ناورم  لاقف  عجر ، مث  هللارفغتـسا  لاقف : هسفن ) یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نم 
هیلا انا  اـنا هللا و  لاـقف : هیلع  تقوف  هرق  هرطنق  یف  هعـضوم  یف  هعقولا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  رمف  هلتقف ، هلحکا  یف  هاـمرف  اـنهه  نا 
ناک رقفلا  هدعبی  ینغتـسا و  وه  ام  اذا  هقیدص  نم  ینغلا  هیندی  ناک  یتف  لئاقلا : لاق  امک  هللا  تنا و  اذـهل  اهراک  تنکل  هللا  نوعجار و 

یملح لض  همادن و  تمدن  لوقی : وه  عمـس و  یلو  امل  هحلط  نا  رکذ  ردبلا و  رخالا  یف  يرعـشلا و  هدخ  یف  هنیمی و  یف  تقلع  ایرثلا 
ناک و  لوقی : وه  رابغلا و  هنیبج  نع  حسمی  وه  یمعزب و  مزح  ینب  اضر  تبلط  امل  یعسکلا  همادن  تمدن  یما  یبا و  فهل  مث  یفهل  و 
عقو دـق  هلحکا و  یف  ناورم  هامر  کلملادـبع و  هتهبج  یف  هحرج  دـق  رعـشلا و  اذـه  لوقی  عمـس و  هنا  لـیق : و  ارودـقم ، اردـق  هللا  رما 
نب رـصن  يور  لاق : هناف  ریبزلا  لتق  لبق  ناک  هحلط  لتق  نا  محازم  نب  رـصن  نع  جاجتحالا  یف  یـسربطلا  لـقن  .هسفنب و  دوجی  اـعیرص 
نیب ءابهـشلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلغب  یلع  مدـقت  هحلط  لتق  لاـتقلا و  عقو  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  محازم 

: لوقی اعم و  نیرکسعلا  یف  هماهسب  یمری  ناک  لمجلا  موی  مکحلا  نب  ناورم  نا  اضیا  يور  و  لاق : .خلا  هللا - اندف  ریبزلا  اعدف  نیفصلا 
لاق .یعـسکلا  همادـن  مهلوق  هنم  نمیلا و  نم  یح  حـتفلاف  مضلاب  عسکلا  نایب : عیمجلل  هتمهت  هنید و  هتلقل  حـتف  وهف  اـمهنم  اـیا  تبـصا 
نب براحم  همـسا  هعـسک و  نم  لجر  وه  هزمح : لاق  هظفل : اذـه  ام  یعـسکلا  نم  مدـنا  مهلثم : نایب  یف  لاـثمالا  عمجم  یف  ینادـیملا 

بـشعم داوب  هل  البا  یعری  ناک  هنا  هثیدح  نم  ثراحلا و  نب  دـماغ  همـسا  براحم و  ینب  نم  مث  عسک  ینب  نم  وه  هریغ : لاق  و  سیق ،
اهعطق و تکرا  یتح  اهبقری  اهدهعتی و  لعجف  اسوق ، هذه  نوکی  نا  یغبنی  لاقف : هتبجعاف  هرخـص  یف  هعبنب  رـصب  اذا  کلذـک  وه  انیبف 

یسرع يدلو و  یسوقب  عفنا  یسفنل و  یتذل  نم  اهناف  یسوق  تحنل  ینقفو  بر  ای  لوقی : اشنا  اسوق و  اهنم  تذختا  تفج  املف  اهففج 
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هـسمخ هنم  لعجف  اهتیارب  نم  ناکم  یلا  دمع  مث  رتوب  اهمطخ  اهنهد و  مث  سکنلا  یـسقک  تسیل  ءارفـص  سرولا  لثم  ءارفـص  اهتحنا 
نا نایبصای  بصخلاب  اورشباف  نازیم  اهموق  امناک  نانبلا  اهب  یمارلل  ذلت  ناسح  مهسا  یبر  نه و  لوقی : هفک و  یف  اهبلقی  لعج  مهسا و 
يا مهـسلا  هطخماف  اهنم  اریع  يرمف  اهنم  عیطق  رمف  اهیف ، نمکف  رمح  دراوم  یلع  هرتق  یتا  یتح  جرخ  مث  ناـمرحلا  موشلا و  ینقعی  مل 

یلام نامرحلا  اعم و  دجلا  دکن  نم  نمحرلا  زیزعلا  هللااب  ذوعا  لوقی : اشناف  اطخا  هنا  نظف  اران  يرواف  لبجلا  باصا  هزاج و  هیف و  هذفنا 
اریع یمرف  رخآ  عیطق  رمف  هلاح  یلع  ثکم  مث  نایبصلا  ءاجر  مویلا  فلخاف  نایقعلا  نول  لـثم  ارارـش  يروی  ناوصلا  نیب  مهـسلا  تیار 

یف نمحرلا  كراب  ال  لوقی : اشناف  لوالا  عینص  عنص  مهسلا و  طخماف  اهنم 

عیطق رمف  هلاح  یلع  ثکم  مث  رظن  لایتحا و  ءوس  نم  كاذ  ما  ررضلا  قاهز  مهـسلا ال  طخماا  ردقلا  ءوس  نم  قلاخلاب  ذوعا  رتقلا  یمر 
ابئاص و نوکی  نا  وجرا  تنک  دق  ابح  ابحلا  دقوی  یمهس  لاب  ام  لوقی : اشناف  یناثلا  عینص  عنص  مهـسلا و  هطخماف  اهنم  اریع  یمرف  رخآ 

اـشناف ثلاثلا  عینـص  عنـصف  امهنم  اریع  یمرف  رخآ  عیطق  هب  رمف  هناـکم  ثکم  مث  اـبئاخ  اـیار  هیف  ییار  راـصف  اـبناج  یلو  ریعلا و  نکما 
: لوقی اشناف  عبارلا  عینـص  عنـصف  اهنم  اریع  یمرف  رخآ  عیطق  هب  رم  مث  دلو  لهال و  وجرا  ام  فلخا  دکنلا  دجلا  موشلل و  افـسا  ای  لوقی :

تییح ام  یجراال  اهدعب و  يدنع  ملـست  هللا ال  اهدش و  اهنیل و  هل  الا  يزخا  اهدر  دیرا  یـسوق و  لمحا  اهدع  تظفح  دق  سمخ  دعبا 
مدـلاب همهـسا  هعرـصم و  هلوح  هحرطم  رمحلا  اذاف  رظن  حبـصا  املف  تاب  مث  اهرـسکف ، ارجح  اـهب  برـضف  هسوق  یلا  دـمع  مث  اهدـفر 

نیبت یسمخ  تعطقل  اذا  ینعواطت  یـسفن  نا  ول  همادن  تمدن  لوقی : اشنا  اهعطقف و  هماهبا  لع  دشف  سوقلا  رـسک  یلع  مدنف  هجرـضم 
یتنج تناک  راون و  هقلطم  ینم  تدغ  امل  یعسکلا  همادن  تمدن  قدزرفا : لاق  یـسوق  ترـسک  نیح  کیبا  رمعل  ینم  يارلا  ءافـس  یل 
ناکل یبلق  يدی و  تکلم  ینا  ول  راهنلالا و  یضی ء  ام  حبـصاف  ادمع  هینیع  یقافک ء  تنک  رارـضلا و  هب  جل  نیح  مداک  اهنم  تجرخف 
لثمت هحلط  نا  یفاشلا : یف  يدهلا  ملع  لاق  هادی و  تعنـص  ام  هانیع  تار  امل  یعـسکلا  همادـن  تمدـن  رخآ : لاق  رابخلا و  ردـقلل  یلع 

ءاج لمجلا  برح  لبق  و  ع )  ) ایلع هتعیب  نامثع و  لتق  دعب  هکم  مدق  امل  هحلط  نا  ادنـسم  لمجلا  رخآ  یف  دیفملا  يور  و  تیبلا ، اذـهب 
امل یعـسکلا  همادن  تمدـن  رعاشلا : لاق  امک  یلثم  هاما  ای  اهل : لاقف  ایلع  تعیاب  نامثع و  تلتق  دـمحمابا  ای  تلاق : هتار  املف  هشئاع  یلا 

مهنم یلع و  یبراـحم  نا  ( 367  - ص 379  ) جاهنملا هلمکت  نم  لوالا  دـلجملا  یف  نیب  دـق  یمالک  ثحب  هادـی  تعنـص  ام  هانیع  تار 
بجوی رفکلا ال  یف  يواستلا  نال  راـفکلا ، هریـسب  مهیف  رـسی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  و  هرفک ، لـمجلا  نیفـص و  باحـصا 

مکح فالخ  باتکلا  لها  مکح  و  یمذـلا ، مکح  فالخ  یبرحلا  مکحف  هفلتخم ، رلفکلا  ماـکحا  نـال  هماـکحا ، عیمج  یف  يواـستلا 
و مانـصالا ، دابعب  کلذ  لعفیال  و  مهنایدا ، یلع  نورقی  هیزجلا و  مهنم  ذـخوی  باتکلا  لها  ناف  مانـصالا ، دابع  نم  هل ، باـتک  ـال  نم 

هیلع  ) هبراح نم  نوکی  نا  عنتمی  ارفک ال  هنوک  یف  قافتالا  عم  هفلتخم  رفکلا  ماکحا  ناک  اذا  و  عیمجلا ، مکح  فـالخب  دـترملا  مکح 
و لمجلا ، باحـصالا  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس نم  هفئاط  کیلع  ولتنـس  امک  رافکلا  رئاس  ماکحا  فالخب  مهیفراس  نا  ارفاک و  مالـسلا )
: تلق ناف  .هب  لمعلا  بجی  يذلا  وه  مهیف  هتریس  نوکی  نا  بجیف  هتمـصع  هتماما و  نم  تبث  امب  عرـشلا  یف  هجح  مالـسلا ) هیلع   ) هلعف

یلع لدی  برحلا  نع  هعوجر  نا  مث  رانلا ، یف  هیفـص  نبا  لتاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  نیقیرفلا  نم  لقن  امیف  هجولا  امف 
همادن تمدن  هلوق : نا  هحلط  یف  مالکلا  کلذک  و  هنجلاب ، هرشبملا  هرشعلا  نم  ناک  ریبزلا  نا  یلع  نیبراحملا ، ماکحا  هلمشی  الف  هتبوت 

ینغملا و یف  رابحلادـبع  یـضاقلا  تاضارتعالا  هذـه  نم  اریثک  دروا  دـق  تلق : اضیا ؟ هرـشعلا  نم  ناک  بات و  هنا  یع  لدـی  یعـسکلا 
لمات هقد و  رظن  هبوجالا  کلت  یف  رظن  نم  هیلع و  دیزم  امب ال  یفاشلا  نم  ریخالا  لصفلا  یف  یـضترملا  فیرـشلا  يدـهلا  ملع  اهباجا 

هیف هب  یتا  ام  ناک  و  ءایبنالا ، هیزنتب  موسوملا  هباتک  یف  هصاخ  ریبزلا  یف  اهتبوجا  هلاسالا و  کلت  ضعب  رکذ  و  هیفاک ، هیفاش  اـهنا  يارل 
یتا امل  زومرج  نبا  نا  نم  ماظنلا  هرکذ  امیف  هجولا  امف  لیق : ناف  لاـق : هلبق ، یفاـشلا  فنـص  دـق  یفاـشلا و  یف  هلـصف  اـم  هصـالخ  وه 
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میئل نابجب و ال  هیفص  نبا  ناک  هللا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  عابـسلا  داوب  هلتق  دق  ریبزلا و  سارب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف نینموملاریما ، ای  هزئاجلا  زومرج : نبا  لاقف  ءوسلا ، عراصم  نیحلا و  نکلو 

یلع بجی  ناک  دق  و  تایبالا ، رخآ  یلا  ریبزلا  سارب  ایلع  تیتا  ارعش : لوقی  وه  زومرج و  نبا  جرخف  رانلاب ، هیفص  نبالا  اق  رـشب  لوقب :
؟ هعم دـهاجیف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب قحلی  نا  ءاطخ  یلع  هنا  هل  ناب  نا  ریبزلا  یلع  بجی  ناـک  ریبزلاـب و  هدـیقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

اذا امیـس  هترـصن ال  لذبی  هیلا و  زاجنی  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  لدـعی  نا  ریبزلا  یلع  بجاولا  نا  یف  ههبـش  هنا ال  باوجلا :
دـض رهظی  نا  هیلع  بجی  هواطخ  نیبت  بات و  اذا  هبراحملا  هنیابملا و  نم  رهظا  ام  رهطا  نم  و  هبانالا ، هبوتلا و  قیرط  یلع  هعوجر  ناک 
یف ریبزلا  نودوه  نم  هرـصن  یلا  جاتحم  هودـعل و  فاـصم  لاـحلا  کـلت  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما امیـس و  ـال  هرهظا  ناـک  اـم 

نینموملاریما اماق  .یفاشلا  انباتک  یف  هانرکذ  دق  و  ینعملا ، اذهب  لصتی  وه  ام  ءاصقتـسا  عضوم  اذـه  سیل  و  لاق : هدـجنلا ، هعاجـشلا و 
یلو نا  دب  هلتق  وا  هنمآ ، نا  دعب  اردغ و  هلتق  زومرج  نبا  ناک  نا  نریما  دـحال  ریبزلاب  زومرج  نبا  دـیقی  نا  لدـع  امناف  مالـسلا ) هیلع  )

اربدم ریبزلا  زومرج  نبا  لتق  املف  حیرج ، یلع  اوزهجی  اربدم و ال  اوعبتیال  نا  هباحصا  رما  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  دق  اربدم و 
ریبزلا دالوا  مه  نیذلا  مدلا  ءایلوا  نا  هب  هدقی  مل  مالسلا ) هیلع   ) هنا یف  ببسلاف  مالـسلا ،) هیلع   ) هماما رمال  افلاخم  ایـصاع  کلذب  ناک 

بکا ناک  و  هیف ، اومکح  کلذب و ال  اوبلاطی  مل 

نا دارا  ول  هنال  هقح ، کلذب  لطبا  دقف  هقاشملا  هوادعلاب و  هل  ارهاجم  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال ابراحم  هللادبع  هیلا  روظنملا  مهر و 
ام زومرج  نبا  نوکی  نا  وه  رخالا و  رمالا  ناک  نا  .هنم و  هل  فصتناف  کلذ  دعب  بلاط  مث  ملس  عیاب و  برحلا و  نع  عجرل  هب  بلاطی 

: لیق ناف  .دوقلا  یف  انهه  هلاسم  ادوق و ال  کلذـب  قحتـسی  الف  موق ، هیلا  بهذ  ام  یلع  مدـقت  ناما  ردـغ و ال  ریغب  هزرابم  الا  ریبزلا  لتق 
بقاوع یلع  نالـصحی  امنا  باقعلاو  باوثلا  نـال  هرما  هبقاـع  نع  ربخلا  اـهیف  ینعملا  اـنلق : راـنلاب ؟ هتراـشب  ینعم  اـم  هجولا  اذـه  یلع 

جورخلا کلذـب  ناکف  كانه ، لتلقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  رهنلا  لها  عم  جرخ  اذـه  زومرج  نبا  و  اهمیتاوخ ، لاـمعالا و 
فاضی نا  بجی  امنا  و  هرق ، هعاط و  هلتق  ریبزلا و  لتق  یلا  رانلاب  هراشبلا  هفاضال  هدـئاف  ياف  لـیق : ناـف  .ریبزلا  لـتقب  ـال  راـنلا  لـها  نم 

فرعی امنا  هیبنتلا و  فیرعتلا و  دارا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا امهدحا  ناباوج : اذه  نع  انلق : رانلا .؟ هب  قحتـسی  ام  یلا  رانلاب  هراشبلا 
و هلثم ، هب  فرعی  امم  رهشا  نم  ریبزلاب  هلعف  ناک  الماخ و  الفغ  ناک  زومرج  نبا  و  هفاصوا ، نم  رهاظلا  هلاعفا و  نم  روهشملاب  ناسنالا 

طلا مظعا  نم  باوصلا  هجو  یلع  قاقحتساب  ناک  اذا  ریبزلا  لتق  نا  یناثلا  باوجلا  .حیحص و  فیرعتلا  یف  هجو  اذه 

رثکی یتلا  همیظعلا  هعاطلا  هذه  نا  سانلا  ملعی  نا  مالسلا  هیلع  دارف  هنجلاب ، زوفلا  هب  نظی  هدی  یلع  يرج  نم  و  تابرقلا ، ربکا  تاعا و 
قفتا امل  هب  اونظت  الف  رانلا ، هب  قحتـسی  ام  لبقتـسملا  یف  هلعف  نم  یتایـس  هنا  و  لتاقلا ، اذـهل  هعفان  ریغ  هدـسفی  امب  بقعت  مل  اذا  اهباوث 
لوقیف هتحیصنب  روهشم  هعاط  یف  فیفخ  هب  صیـصخ  بحاص  اندحال  نوکی  نا  يرجم  يرجی  اذه  .اریخ و  هعاطلا  هذه  نم  هدی  یلع 

اذک و اذک و  قوقحلا  نم  هل  تناک  يذلا  نالف  یبحاص  سیل  وا  هبیجعت : هفارطا و  دـیری  نمل  نامزلا  نم  ههرب  دـعب  بوحـصملا  اذـه 
، لبقتسملا یف  هنمد  دجت  امب  هقحتسا  امنا  کلذ  ناک  نا  هلام و  تبلـس  همیرح و  تحبا  هتلتق و  اذک  هلزنم  یلا  یب  صاصتخالا  نم  غلب 

یلع وهف  هحلط  هبوت  یف  مالکلا  اما  و  یفاشلا : یف  لاق  .یهتنا و  .حـصاو  اذـه  بجعتلا و  لیبس  یلع  هلامعا  نم  نسحلاـب  فرع  اـمنا  و 
اهنع عجری  مل  اهیف و  دـهتجم  برحلل  رـشابم  وه  نیفـصلا و  نیب  لتق  هحلط  ناف  ریبزلا ، هبوت  یف  مالکلا  نم  جرحا  قیـضا و  فلاـخملا 
لدی هنا  هرکذ و  يذلا  تیبلا  دشنا  مهـسلا  هباصا  امل  انا  هلوق  اماف  .هرباکم  اذـه  لثم  هبوت  ءاعدا  و  هسفن ، یلع  یتاف  مهـسلا  هباصا  یتح 

همادن لثم  همدن  لعج  هنال  یلوا ، هبوتلا  فالخ  یلع  لدی  هناب  يورملا  تیبلا  لب  باوصلا ، نم  دیعبف  هتبوت  یلع 
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اعقاو هحلط  مدن  ناک  ول  و  هدـی ، نع  جرخ  رمالا و  تاف  ثیح  همادـنلا و  هعفنی  ثیح ال  مدـن  هنال  فورعم  یعـسکلا  ربخ  و  یعـسکلا ،
ام درب  ذخا  مث  .هب  عفتنی  هجو  یلع  طرف  ام  یفالت  نمم  همادنل  اهیبش  ناک  لب  یعسکلا ، همادن  لثم  نکی  مل  هحیحصلا  هبنتلا  هجو  یلع 

لاق هحلط  نا  یفخیال  لوقا : .دارملا  قوف  وه  امب  دافا  هللا  همحر  هنال  عجارف  هلمع  حیحصت  هتبوت و  یف  رابجلادبع  یـضاقلا  اهب  کسمت 
امهنوک اما  .هلمکتلا و  نم  لوالا  دـلجملا  یف  هانققح  امک  لاحلا  کلت  لثم  یف  هبوتلا  لبقیال  وهـسفنب  اهیف  دوجی  ناک  لاح  یف  تیبلا 

موی هرصبلا  اها ، مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یقتلا  امل  یلالهلا : سیق  نب  میلـس  نع  القن  جاجتحالا  یفف  هنجلاب  هرـشبملا  هرـشعلا  نم 
هـشئاع دمحم و  لآ  نم  ملعلا  ولوا  ناملعتل و  امکنا  هللا  و  لاق : هحلط ، هعم  ریبزلا و  جرخف  یلا ، جرخا  هللادـبعابا  ای  ریبزلا  يدان  لمجلا 

فیک ریبزلا : لاق  يرتفا ، نم  باخ  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ناسل  یلع  نونوعلم  لـمجلا  باحـصا  لـک  نا  رکب  یبا  تنب 
اما ریبزلا : هل  لاقف  مکلاتق ، تللحتسا  امل  هنجلا  لها  نم  مکنا  تملع  ول  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هنجلا ؟ لها  نحن  نینوعلم و  نوکن 

؟ هنجلا یف  شیرق  نم  هرشع  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عمـس  هنا  يوری  وه  لیفن و  نب  ورمع  نب  دیعـس  ثیدح  تعمس 
؟) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بذک  هارتفا  ریبزلا : لاقف  هتفالخلا ، نامثع  کلذـب  ثدـحی  هتعمـس  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق 

و ریبزلا ، و  هـحلط ، و  ناـمثع ، و  رمع ، رکبوـبا و  ریبزلا : لاـق  مهیمـست ، یتـح  یـشب ء  كربـخا  تـسل  مالــسلا :) هـیلع   ) یلع هـل  لاـقف 
(: مالـسلا هیلع   ) یلع هل  لاـقف  لـیفن ، نب  ورمع  نب  دیعـس  و  حارجلا ، نب  هدـیبعوبا  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  و  فوـع ، نب  نمحرلادـبع 

کسفنل تیعدا  ام  اما  و  هنلجا ، لها  نم  ینا  تررقا  دقف  تنا  اما  مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاق  تنا ، هل : لاق  رشاعلا ؟ نمف  هعست  تددع 
بذـک هارا  ام  لاق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بذـک  هراتفا  ریبزلا : هل  لاق  نیرفاکلا  نیدـحاجلا  نم  هباناف  کباحـصا  و 

منهج نم  كرد  لفـسا  یف  بج  یف  بعـش  یف  توبات  یفل  هتیمـس  نم  ضعب  نا  هللا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  نیقیلا ، هللا  هنکلو و 
الا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  کلذ  تعمـس  هرخـصلا  کلت  عفر  منهج  رعـسی  نا  هللا  دارا  اذا  هرخـص  بجلا  کلذ  یلع 
یلا ریبزلا  عجرف  رانلا ، یلا  مکحاورا  لجع  کباحـصا و  یلع  کیلع و  هللا  ینرفظا  الا  و  کیدی ، یلع  یمد  کفـسو  یب  هللا  كرفظا 

( مالسلا هیلع   ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  نع  رباج ، نع  زازبلا ، فسوب  بوقعی  یبا  نع  رقشالا ، نیـسح  يور  .یکبی و  وه  هباحـصا و 
نکلو هقباس  کل  تناک  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف دـعقاف  هودـعقا  لاـق : یلتقلا  نیب  هحلط  یلع  رم  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا 

لثم لمجلا  یف  دیفملا  يور  .رانلا و  كدرواف  کیرخنم  یف  لخد  ناطیشلا 

هیلع  ) هیلا هسارب  ءاج  يذـلا  فنحالل  لاق  هفیـس  ریبزلا و  سار  يار  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  اضیا  ریبزلا  یف  کـلذ  همـالک 
عراصم نیحلا و  نکلو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يدـی  نیب  لتاق  املاط  فیـس  لاق : هزهف و  هلوانف  فیـسلا ، ینلواـن  مالـسلا :)

ناطیـشلا لخد  نکلو  هبارق ، هنم  هبحـص و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  کل  ناـک  دـق  لاـق : ریبزلا و  هجو  یف  سرفت  مث  ءوسلا ،
لاق سانلا  قرفت  هحلط و  لـتق  نیح  مالـسلا  هیلع  همـالک  .یفاـشلاب  هیلعف  کـلذ  نم  رثکا  دارا  نم  .دروملا و  اذـه  كدرواـف  كرخنم 

انب و  فرشلا ، متمنـست  انب  هرـصبلا : لها  ضقنا  هحلط و  لتق  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  داشرالا : یف  هرـس  سدق  دیفملا  خیـشلا 
فالتخا نیتخـسنلا  نیب  هنم و  هعبارلا  هبطخلا  وه  اضیا و  جهنلا  یف  اذـه  همالک  رکذ  و  نارهط 1377 ه ) عبط  ص 121   ) خلا .مترجفنا 

سجوی مل  هتیراذـم  قحلا  یف  تککـش  ام  ینع ، فلخت  يرما ء  يار  برغ  جـهنلا : یف  امف  .ادـیعب  انوب  اـمهلیذ  یف  نا  ـالا  هلمجلا  یف 
ام .امظی و  مل  ءامب  قثو  نم  لطابلا  قحلا و  لیبس  یلع  انفقوت  مویلا  لالضلا ، لود  لاهجلا و  هبلغ  نم  قفـشا  هسفن ، یلع  هفیخ  یـسوم 

مهابا اوقع  یتح  یمظعلا  هجحملا  یلع  بوقعیونب  ناک  هتیرا  ذـنم  قحلا  یف  تککـش  ام  ینع ، فلخت  يرما ء  مهف  برغ  داشرالا  یف 
رفغ مهیخا  مهیبا و  رافغتساب  مهتبوت و  تناک  رارقالا  دعب  و  مهاخا ، اوعاب  و 
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خیشلا یلتقلا  یلع  هفوطت  دنع  مالسلا ) هیلع   ) همالک لقن  مهایا  همیلکت  یلتقلا و  یلع  هفوطت  دنع  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  .مهل 
یفف عماوجلا : نم  امهریغ  یف  هنم  هفئاط  رکذ  جاجتحلا و  یف  یـسربطلا  لیلجلا  ملاعلا  هضعب  داـشرالا و  لـمجلا و  یف  دـیفملا  لـجالا 

و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بکر  فلخ  ینب  رـصق  یلا  هشئاع  تلمح  ریبزلا و  هحلط و  لتق  هرـصبلاب و  برحلا  تلجنا  امل  لـمجلا 
یعازخلا و فلخ  نب  هللادبع  هب  رمف  مهیلع ، فوطی  یلتقلا  یلا  جرخ  یتح  هباکر  عم  یشمی  هللا  همحر  رـسای  نب  رامع  هباحـصا و  هعبت 

مث .سفنلا  عینم  فیرش  هنکلو  سانلا  سارب  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف سانلا ، سار  هللا  اذه و  سانلا : لاقف  هرهـشم  ناسح  بایث  هیلع 
يار املف  الجر ، الجر  یلتقلا  ضرعتـسی  لعج  مث  هورت ، امک  مهـسار  موقلا و  بوسعی  اذه  لاقف : دیـسا  نب  باتع  نب  نمحرلادبعب  رم 

مکترذح مکیلا و  تمدقت  دقل  یلا و  اضیغبل  مکعرصم  ناک  نا  هللا  اما و  یفنا  تعدج  لاق : یلتقلا  هلمج  یف  یعرص  شیرق  فارـشا 
جورم یف  .عرـصملا و  ءوس  نم  هللااـب  ذوـعن  ءوـسلا و  عراـصم  نیحلا و  نکلو  نورت ، اـمب  مکل  ملع  ـال  اثادـحا  متنک  فویـسلا و  ضع 

بوسعی کیلع  یفهل  لاقف : لمجلا  موی  لیتق  وه  هیما و  نب  صاعلا  یبا  نب  دیسا  نب  باتع  نب  نمحرلادبع  یلع  ع )  ) فقو و  بهذلا :
تیفش فانمدبع  ینب  نم  فیراطغلا  تلتق  شیرق 

تماق هنا  یل : لاقف  مهب ؟ لزن  ام  کب  اودارا  دـق  و  نینموملاریما ، ای  مهیلع  کعزج  دـشا  ام  رتشـالا : هل  لاـقف  یفنا ، تعدـجو  یـسفن 
و باتع ، نب  نمحرلادـبع  هشقن : متاخ  اهیف  باقع و  اهاقلا  ینمب  باتع  نبا  فک  بیـصا  و  لاـق : .کـنع  نمقی  مل  هوسن  مهنع  ینع و 

اهلقن نا  هیرف و  قالتخا و  نم  ولختال  فکلا  هصق  نا  رهاظلا  لوقا : .ماـیا  هثـالثب  لـمجلا  مویدـعب  فکلا  هیف  دـج  يذـلا و  مویلا  ناـک 
اوحن لاقف : فحـصملا  هقنع  یف  یلتقلا و  نیب  لدـجم  وه  یـضاقلا و  روس  نب  بعک  یلع  فقو  یتح  راس  مث  .اـضیا  يربطلا  رفعجوبا 

دق روس  نب  بعک  ای  لاقف : ضرالا  یلا  ضفخنی  هتیار  سلجاف و  ابعک  یل  اوسلجا  لاق : مث  هراهطلا ، عضاوم  یف  هفوعـض  فحـصملا و 
روس نب  بعکب  رم  مث  داشرالا : یف  لاق  .ابعک و  اوعجـضا  لاق : مث  اقح ؟ کبر  كدعو  ام  تدجو  لهف  اقح  یبر  یندعو  ام  تدـجو 

باخف حتفتـسا  مث  هیف ، ام  ملعیال  وه  هیف و  ام  یلا  سانلا  وعدی  هما  ارـصان  هنا  معزی  فحـصملا  هقنع  یف  انیلع  جرخ  يذلا  اذـه  لاقف :
لاق .خـلا و  تدـجو -  دـقل  بعک  ای  هل : لاقف  سلجاـف  روس  نب  بعک  اوسلجا  هللا ، هلتقف  ینلتقی  نا  هللا  اـعد  هنا  اـما  دـینع  راـبج  لـک 

یطعا مهئامد و  یف  لج  زع و  هللا  مهدـشانی  نیفـصلا  نیب  ردـبف  هشئاع  فحـصم  ذـخا  روس  نب  بعک  ناـک  دـق  خـیراتلا : یف  يربطلا 
نع يور  مث  هفوکلا  لها  نم  هشئاع  يدی  نیب  لوتقم  لوا  ناکف  هولتقف  ادحاو  اقشر  هوقشرف  هبکنتف  هسرتب  یتا  هتحت و  اهب  یمرف  هعرد 

هولتقف بعکب  عنـص  امک  ادحاو  اقـشر  لمجلا  باحـصا  هقـشرف  انیبا  ینب  وعدی  هللادبع  نب  ملـسم  انلـسرا  لاق : هیبا  نع  ریثک  نب  دـلخم 
هنتفلا یشنملا ء  یتعیب و  ثکانلا  اذه  لاقف : هللادیبع  نب  هحلط  هب  ع )  ) رم مث  مالسلا .) هیلع   ) نینموملاریما يدیا  نیب  لتق  نم  لوا  ناکف 

ای مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  هلاقف  سلجاف  هللادیبع  نب  هحلط  اوسلجا  یترتع  لتق  یلتق و  یلا  یعادـلاو  یلع  بلجملا  همالا و  یف 
: هعم ناک  نم  ضعب  هل  لاقف  راس  حلط و  اوعجضا  لاق : مث  اقح ، کبر  كدعو  ام  تدجو  لهف  اقح  یبر  یندعو  ام  تدجو  دق  هحلط 

هللا یلص   ) هللا لوسر  مالک  بیلقلا  لها  عمـس  امک  یمالک  اعمـس  دقل  هللا  ما و  لاقف : امهلتق ؟ دعب  هحلط  ابعک و  ملکتا  نینموملاریما  ای 
رم امل  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یـضم  دـق  .ردـب و  رئب  بیلقلاـب  ینعی  و  اـبجع ، تیارل  باوجلا  یف  اـمهل  نذا  ولو  ردـب ، موی  هلآ ) هیلع و 

خلا تنک - دقل  هللا  اما و  ابیرغ  ناکملا  اذهب  دمحموبا  حبصا  دقل  لمجلا : موی  نالیتق  امه  دیـسا و  نب  باتع  نب  نمحرلادبع  هحلطب و 
امنا اذه  ابا  هللا  محر  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف یعرـصلا  یف  وه  رمع و  نب  دادـقملا  نب  دـیعمب  ع )  ) رم و  بطخلا .) باب  نم  مالکلا 217  )
نمع یل  ابنال  نینموملاریما  ای  هللا  انا و  لفـسالا  هدـخ  لعج  ولا  قوا  يذـلا  دـمحلا هللا  رامع : لاقف  اذـه ، يار  نم  نسحا  انیف  هیار  ناک 

نب هعیبر  نب  هللادـبعب  رم  .اریخ و  قحلا  نع  هللا  كازج  رامع و  ای  هللا  کـمحر  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف دـلاو ، دـلو و  نم  قحلا  نع  دـنع 
هیبا یف  هیف و ال  نامثع  يار  ناک  ام  هللا  و  نامثعل ؟ رـصن  ما  هجرخا  نیدا  هجرخا ؟ ناک  اـم  سئاـبلا  اذـه  لاـقف : یلتقلا  یف  وه  جارد و 
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دقل هریخن و  يذب  اهیف  ناک  ام  هللا  و  مالغلا ، اذه  اهلوانتل  ایرثلا  سارب  هنتفلا  تناک  ول  لاقف : هیما  یبا  نب  ریهز  نب  دیعمب  رم  مث  .نسحب 
مل برحلا و  نم  فاخی  ناک  هنا  ع )  ) دـیری فنالا ، یف  توص  هریخنلا  لـیق : ناـیب : .فیـسلا  نم  اـقرف  لولویل  هنا  هکردا و  نم  ینربخا 

و هربخم ، يذب  اهیف  ناک  ام  هللا  و  هلمج : یف  امک  هلـصا  فیحـصت و  هنکلو  دیفملا  داشرا  یف  هروکذم  اذک  لوقا : .توص و  اهیف  نکی 
اثدـح امالغ  ناک  هنا  دارملاف  هیلع ، فوقولا  یـشلاب ء و  ملعلا  اضیا  یناثلا  یف  ثلاثلا  مضب  ثلاثلا و  لوـالا و  حـتفب  هربخملا  ربخملا و 

ملـسمب رم  مث  .فیرحتلا  نم  یـشانلا  فلکتلا  کلذ  یلا  هجاح  الف  اهوحن ، لاتقلا و  برحلا و  بادآ  رومالا و  بقاوعب  هل  ملعال  ارمغ 
، یل لاق  هاطعا و  یتح  هب  لزا  ملف  هکمب ، هلبق  هیعدی  ناک  یـش ء  یف  نامثع  ملکا  نا  ینملک  دقل  هللا  اذـه و  جرخا  ربلا  لاقف : هظرق  نب 

لمع ام  اذه  نا  هتیطعا ، ام  تنا  الول 

انلاتق یف  عضوا  نمم  اضیا  اذه  لاقف : ریهز  نب  دیمح  نب  هللادبع  هب  رم  مث  .نامثع  رصنی  نیحلل  موشملا  ءاج  مث  هریشعلا  اوخا  سئب  ت ،
نب ریمع  نب  هللادـبعب  رم  مث  لمجلا  یف  هنع و  یـضرف  ائیـش  هاطعاف  اهیف  نامثع  يذوی  اـباتک  یلا  بتک  دـقل  و  کلذـب ، هللا  بلطی  معز 
اذه لاقف : مازح  نب  میکح  نب  هللادبعب  رم  مث  .خـلا  بتک - دـقل  نامثع و  مد  همعزب  بلطی  انالتق  یف  عضوا  نمم  اضیا  اذـه  لاق : ریهز 
مولا ام  لاتقلا  یف  کش  نیح  سلج  فک و  دـق  ناـک  نا  و  اـنل ، هتعیب  یف  نسحا  دـق  انرـصنی  مل  نیح  هوبا  جورخلا و  یف  هاـبا  فلاـخ 
لتق موی  هوبا  لتقف  اذـه  اما  لاقف : سنخالا  نب  هریغملا  نب  هللادـبعب  رم  مث  .انلتاقی  يذـلا  میلملا  نکلو  اـنریغ  نع  اـنع و  فک  نم  مویلا 

هل ملعال  مالغ  وه  هیبا و  لتقمل  ابـضغ  جرخف  لمجلا  یف  و  هلتقل ، نبج  ثدـح  مالغ  وه  هیبا و  لـتقل  ابـضغم  جرخف  رادـلا  یف  ناـمثع 
ابراه فویـسلا  موقلا  ذخا  دـق  هیلا و  رظنا  یناکف  اذـه  اما  لاقف : قیرـش  نب  سنخالا  نب  نامثع  یبا  نب  هللادـبعب  رم  مث  .رومالا  بقاوعب 

برحلاب مهل  ملعال  راـمغا  شیرق  ناـیتف  یلع  یفخ  اـمم  اذـه  ناـک  هلتق و  یتح  تفهن  نم  عمـسی  ملف  هنع  تهنهنف  فصلا  نم  ودـعی 
اوراو مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  هراویلف ، هلیتق  يراوی  نا  بحا  نم  يدانف : هیداـنم  ع )  ) رما مث  .اولتقف  اوجحل  اوفقو  اـملف  اولزتسا  اوعدـخ و 

یبا نب  هللادبع  یعدتسا  هتمیخ و  یلا  عجر  مث  .ءافولاب  مهل  دهاشل  ینا  هداهشلا و  یلع  نورشحی  مهناف  اهیف  اولتق  یتلا  مهبایث  یف  انالتق 
مهتلتاقم مهثکن و  موقلا و  لعف  نم  مهیلع  يرج  امع  حـتفلاب و  مهربخا  هفوکلا  لها  یلا  رخآ  و  هنیدـملا ، لها  یلا  اباتک  بتک  عفار و 

هیلع  ) نینموملاریما هبطخ  .هداعالا  یلا  هدئاع  الف  باتکلا  اذه  حرش  ردص  یف  بتکلا  انلقن  دق  و  لمجلا ، هعقو  یف  تعقو  امم  اهریغ  و 
ماق حتفلاب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  امل  لمجلا ، یف  دیفملا  لاق  حتفلاب  هفوکلا  هنیدملا و  یلا  بتک  امدعب  هرصبلا  یف  مالسلا )

هوفع و لعج  ماقتنا  وذ  زیزع  میحر  روفغ  هللا  ناف  دعب  اما  لاق : مث  هلآ  دمحم و  یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  ابیطخ  سانلا  یف 
دق و  نوحلاصلا ، لان  هتمحرب  هنم و  سیل  ام  هنید  یف  عدـتبا  و  هرما ، فلاخ  هاضع و  نمل  هباقع  هباذـع و  لعج  هتعاط و  لـهال  هترفغم 

كرت و  قاقـشلا ، لاتقلا و  عرـش  نم  لوا  مکناف  اهلثمل ، اودوعت  نا  مکایاف  مکلاـمعاب ، مکملـسا  هرـصبلا و  لـها  اـی  مکنم  هللا  یننکما 
رم امل  نمحرلادبع  هحلط و  هب  ملک  يذـلا  همالک  الا  جـهنلا  یف  تسیل  یلتقلا  هب  ع )  ) ملک ام  هبطخلا و  هذـه  لوقا : .فاصنالا  قحلا و 
نم هعاـمج  یف  هرـصبلا ظ )  ) هفوکلا لاـم  تیب  یلع  لـخد  و  ع )  ) لزن مث  هدـهز  مالـسلا و  هیلع  یلع  لدـع  .اـفنآ  یـضم  اـمک  اـمهب 
يار املف  ارکفم ، لاملا  یلا  رظنلا  مادا  يریغ و  يرغ  ءارفص  ای  لوقی : لعجف  قرولا  نیعلا و  نم  هیف  ام  یلا  رظنف  راصنالا  نیرجاهملا و 
ددع ودحاو  مهرد  صقن  امف  اولعفف  هئامسمخ ، هئامـسمخ  یعم  نم  یباحـصا و  نیب  هومـسقا  لاق : مث  ياینج ، اذه  لاقف : اهیف  ام  هرثک 
ذخا هباحصا و  نیب  همسق  هعابف و  کلذ ، ریغ  هلآ و  عاتم و  هباد و  حالـس و  نم  مهرکـسع  یف  ناک  ام  ضبق  و  افلا ، رـشع  انثا  لاجرلا 

یمـسا نا  نینموملاریما  ای  لاقف : هباحـصا  نم  لجر  هاتاف  مهرد ، هئامـسمخ  هلها  هباحـصا و  نم  هعم  نمم  دـحاو  لکل  ذـخا  ام  هسفنل 
.لجرلا کلذ  یلا  مالسلا  هیلع  همهس  تناک  یتلا  هئامـسمخلا  عفدف  رذعب  یلدا  اذک و  روضح  نع  ینفلخ  لاق و  وا  کباتک  نم  طقس 

ام لاقف : هرـصب  لها  یف  ماق  هفوکلا  یلا  هجوتلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما درا  امل  لاق : هلاجر  نع  ییحی  نب  طول  فنخموبا  يور  و 
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یلا راشا  هرصبلا و  لها  ای  ینم  نومقنت  ام  یلها ، لزغ  نمل  امهنا  هللا  و  لاقف : هئادر  هصیمق و  یلا  راشا  و  هرصبلا ؟ لها  ای  یلع  نومقنت 
نم هللا  دـنع  اناف  نورت  امم  رثکاب  مکدـنع  نم  تجرخ  انا  ناف  نیدـملاب ، یتلغ  نم  الا  یه  ام  هللا  و  لاـقف : هتقفن  اـهیف  هدـی  یف  هردـص 

سانا یلا  لسرا  ریبزلاو  هحلط  مدق  امل  هرـصباب  تیار  دـقل  لاق : دوسالا  زرح  یبا  نع  دـنه  یبا  نب  دواد  نع  يروثلا  يور  .نینئاخلا و 
هیالا هذـه  ایلت  مث  هلوسر ، هللا و  اندـعو  ام  اذـه  الاق : لاومالا  نم  هیف  ام  ایار  املف  امهعم  لاملا  تیب  انلخدـف  مهیف ، انا  هرـصبلا  لـها  نم 

رما نم  ناک  امل  و  دحام ، لک  نم  لاملا  اذهب  قحا  نحن  الاق : هیالا و  رخآ  یلا  هذـه ) مکل  لجعف  انوذـخات  هریثک  مناغم  هللا  مکدـعو  )
يرغ لاق : يرخالا و  یلع  هیدـی  يدـحا  برـض  هیف  ام  يار  املف  لاملا ، تیب  هعم  انلخدـف  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اـناعد  ناـک  اـم  موقلا 

کباتک نم  طقس  یمـسا  نا  لاقف : لجر  هئاجف  هسفنل ، اهلزع  مهرد  هئامـسمخ  الا  قبی  مل  یتح  هیوسلاب  هباحـصا  نیب  همـسق  و  يریغ ،
دق و  لوقا : .نیملسملا  یلع  هرفو  ائیش و  لاملا  اذه  نم  یلا  لصی  مل  يذلا  دمحلا هللا  لاق : مث  هیلع ، اهودر  اهودر  مالسلا :) هیلع   ) لاقف

مهعامـسا عرق  راصعالا و  هذـه  ءارما  یلا  غلب  مالـسلا ) هیلع   ) همالک تیل  ای  .اـفنآ و  یلودـلا  دوسـالا  یبا  نع  يورملا  اـهوحن  یـضم 
الا مهناـش  سیل  نا  يار  مههوجو  تهاـش  مهتریـس  نع  صحف  نم  و  نوهبتنی ، قـحلا  نع  هلفغلا  موـن  نم  نوـلقعی و  مهلعل  هروـقوملا 

دونع رهد  یف  انحبـصا  دق  يرمعل  ایندلا و  ماطح  نم  یـش ء  مهریغ  یلا  لصی  نا ال  الا  مهلاقم  سیل  و  لطاعلا ، نییزت  لطابلا و  قیوزت 
ولو ءایمیکلا  ءاقنعلاک و  همسا  الا  لدعلا  نم  قبی  مل  ءاصحالا و  دعلا و  قوف  هللا  دابع  یلع  ملظی  دونک  نامز  و 

، لتقلا یفنلا و  نجـسلاب و  بیجا  سالفالا ؟ رقفنا و  ساـنلا  یلع  بلغ  مل  و  فاـصنالا ؟ لدـعلا و  نیا  یهلا  داـه  یناـبر و  میعز  هوفت 
هل يرخا  هبطخ  و  لاملا ، همسق  دعب  مالـسلا  هیلع  هتبطخ  .ارما  کلذ  دعب  ثدحی  هللا  لعل  هددصب  انک  ام  یلع  ملقلا  ینثن  نا  انب  يرحلاف 

ینثا هللا و  دمحف  ابیطخ  ماق  لاملا  همسق  نم  غرف  امل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يدقاولا  يور  هرـصبلا  نم  جرخ  امل  مالـسلا  هیلع 
الطاب تناه  اقح و  تبلط  تناک  ول  هللا  میا  و  هشئاع ، تبره  ریبزلا و  هحلط و  لـتق  همعن ، یلع  هللا  دـمحا  ینا  ساـنلا  اـهیا  لاـق : هیلع و 

ام هرخـصلا و  هقان  نم  ماشا  یلع  هللا  تناک و  ام  اهـسفن و  یف  اهاطخ  لوا  نا  داهجلا و  اهیلع  هللا  ضرف  ام  و  يوام ، اهتیب  یف  اهل  ناـکل 
نینموملا مکتوخا  نا  نیملاظ ، اوربدا  و  نیلطبم ، اوواج  دقل  و  انایغط ، الا  ناطیـشلا  مهداز  ام  و  اذقح ، الا  هللا  عنـص  امب  مکودـع  دادزا 

و لـصفلا ، موـی  مهاـیا  هللا و  اـنعمجی  و  لـطابلا ، یلعل  مهنا  و  قـحلا ، یلعل  اـننا  و  هللا ، هرفغم  نوـجری  اوـنمآ  هللا و  لـیبس  یف  اودـهاج 
نب رـصن  يور  .جهنلا و  یف  هروکذمب  تسیل  هبطخلا  هذه  لوقا : فجنلا .) عبط  دیفملل ص 200  لمجلا  باتک   ) .مکلو یل  هللارفغتـسا 

نینموملاریما رهظ  امل  لاق : عیرسلا  نب  ثراحلا  نع  ینادمهلا  ریـشب  نب  دمحم  نع  مصاع  نب  هللادبع  نع  دلاخ  یبا  نع  دعـس  نب  رمع 
یلص  ) هللا لوسر  یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  ابیطخ  مهیف  ماق  رکـسعلا  هاوح  ام  مسق  هرـصبلا و  لها  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
لها یلع  هباقع  هتمقن و  نا  یضق  هتعاط و  لهال  همئاد ، هرفغم  و  هعساو ، همحر  وذ  لج  زع و  هللا  نا  سانلا  اهیا  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا 

مکدهع و  قاقد ، مکمالحا  متمزهناف ، رقع  و  متفجرف ، اغر  همیهبلا ، عابتا  هارملا و  دنج  ای  هکفتوملا و  لها  ای  هرصبلا  لها  ای  هتیـصعم ،
تهفس و  مکلوقع ، تفخ  ءامـسلا ، نم  هدیعب  ءاملا ، نم  هبیرق  مکـضرا  هللا ، قلخ  رـش  متنا  قارم ، هقـسف  متنا  قافن و  مکنید  و  قاقش ،

راعلا و  رخدم ، مکل  رانلا  و  رفاظلا ، هسیرف  لکالا و  هلکا  متناف  مکماما ، متفلاخ  و  مکئامد ، متکفس  انیلع و  مکفویس  مترهش  مکمالحا ،
: لاقف مهنم  لجر  هیلا  ماقف  نالا ؟ هرـصبلا  لها  ای  مکنظ  امف  یتوادـع  يوذ  یلع  مترهاظ  و  یتعیب ، متثکن  هرـصبلا  لها  اـی  رخفم ، مکل 

لاقف نیملاعلا ، بر  یلا  بحا  وفعلاف  توفع  نا  و  انمرجا ، دـقف  تبقاع  ناف  تردـق  ترفظ و  کنا  يرن  نینموملاریما و  اـی  اریخ  نظن 
امیف اوصلخا  هبوحلا و  نع  اوعجراف  همـالا ، اـصع  قش  هعیبلا و  ثکن  نم  لوا  مکناـف  هنتفلا ، مکاـیاف و  مکنع  توفع  دـق  مالـسلا : هیلع 

یف هبطخلا  هذه  يور  دق  و  لوقا : فجنلا .) عبط  دیفملل ص 203  لمجلا  باتک   ) .هبوتلاب هللا  نیب  مکنیب و 
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نیح هرـصبلاب  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  لاق : هلمجلا ، یف  فـالتخا  نیتیاورلا  نیب  و  نارهط 1377 ه ) عبط  ص 123   ) اضیا داشرالا 
نا یـضق  میلا ، باقع  مجوفع و  همئاد و  هرفغم  هعـساو و  همحر  وذ  هللا  ناف  دعب  اما  .هیلع  ءانثلا  یلاعت و  هللا  دمح  دعب  موقلا  یلع  رهظ 

هتیـصعم لها  یلع  هباقع  هتوطـس و  هتمقن و  نا  یـضق  نودتهملا و  يدتها  هتمحرب  و  هقلخ ، نم  هتعاط  لهال  هوفع  هترفغم و  هتمحر و 
هیلا ماقف  يودـع  یلع  مترهاظ  یتعیب و  متثکن  دـق  هرـصبلا و  لها  ای  مکنظ  امف  نولاضلا ، لض  ام  تاـنیبلا  يدـهلا و  دـعب  و  هقلخ ، نم 

: لاقف یلاعت ، هللا  یلا  بح  اوفعلاف  توفع  نا  و  کلذ ، انمرتجا  دقف  تبقاع  ناف  تردـق ، ترهظ و  دـق  كارن  اریخ و  نظن  لاقف : لجر 
يدوعـسملا لقن  .هوعیابف و  سانلل  سلج  مث  همالا ، هذـه  اصع  قش  هعیبلا و  ثکن  هیعرلا  لوا  مکناف  هنتفلا  مکایاف و  مکنع  توفع  دـق 

و هلوق : امهدحا  جهنلا  نم  نیعضوملا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یضرلا  فیرشلا  اهـضعبب  یتا  .بهذلا و  جورم  یف  هبطخلا  هذه  نم  هفئاط 
عضوملا و  بطخلا .) باب  نم  رشع  ثلاثلا  مالکلا   ) خلا همیهبلا  عابتا  هارملا و  دنج  متنک  هرـصبلا : لها  مذیف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم 

باب نم  رـشع  عبارلا  مالکلا   ) خلا ءامـسلا  نم  هدیعب  ءاملا  نم  هبیرق  مکـضرا  کلذ : لثم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  هلوق : رخالا 
هنا فجنلا ) عـبط  ص 210   ) يدـقاولا نع  لمجلا  یف  دـیفملا  اهاور  يرخا  هبطخ  نم  هطقتلم  رـشع  ثلاـثلالا  لـکلا  لـیذ  و  بطخلا .)

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلغب  بکار  وه  ههجوب و  هفوکلا  لبقتـسا  هولع  یلع  راص  هرـصبلا و  نم  جرخ  اـمل  مالـسلا ) هیلع  )
هعـست اهب  ءامـسلا ، نم  اهدعبا  و  ءاملا ، نم  اهبرقا  ابارخ و  اهعرـسا  و  ابارت ، اهنـشخا  دالبلا و  ثبخا  نم  ینجرخا  يذلا  دـمحلا هللا  لاق :

و رجاف ، لک  اهیلا  یجی ء  یتح  ایندلا  بهذتال  اهنا  اما  بنذب ، اهیلا  لخادـلاو  همحرب ، اهنم  جراخلا  نجلا ، نکـسم  یه  رـشلا و  راشعا 
هللا یضر  سابع  نبا  نع  اضیا  جاجتحالا  یف  یـسربطلا  اهاور  .هنیفـس و  وجوج  هناک  اهدجـسم  نوکی  یتح  و  نموم ، لک  اهنم  جرخی 
هیلع ینثا  هللا و  دمحف  بطخف  هیلع  دعص  مث  بتق  یلع  ابتق  عضو  هرـصبلا  لها  لاتق  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما غرف  امل  لاق : هنع 

مکوام متبرهف ، رقع  و  متبجاف ، اغر  هارملا ، دـنج  ای  همیهبلا ، عابتا  ای  لاظعلا ، ءادـلا  لها  اـی  هکفتوملا  لـها  اـی  هرـصبلا  لـها  اـی  لاـقف :
ای لاقف ، اضوتی  وه  يرصبلا و  نسحلاب  مف  هعم  انیشمف  هتبطخ ، نم  هغارف  دعی  یشمی  لزن  مث  .قاقد  مکمالحا  و  قافن ، مکنیدو  قاعز ،

هدبع و ادمحم  نا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  نودهشی  اسانا  سمالاب  تلتق  دقل  نینموملاریما  ای  لاقف : ءوضولا  غبسا  نسح 
ضولا نوغبسی  و  سمخلا ، نولصی  و  هلوسر ،

نینموملاریما ای  کنقدص  هللا ال  و  لاقف : انودع ؟ انیلع  نیعت  نا  کعنم  امف  تیار  ام  ناک  دقل  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  .ءو 
، رفک هشئاع  نینموملا  ما  نع  فلختلا  نا  یف  کشا  اـنا ال  یحالـس و  یلع  تببـص  تطنحت و  تلـستغاف و  موی  لوا  یف  تجرخ  دـقل 

یف تسلج  ارعذ و  تعجرف  رانلا ، یف  لوتقملا  لتاقلا و  ناف  عجرا  نیا ؟ یلا  نسح  ای  دانم : يداـن  هبیرخلا  نم  عضوم  یلا  تیهتنا  اـملف 
دیرا تجرخ  یحالـس و  یلع  ببـص  تطنحتف و  رفکلا  وه  نینموملا  ما  نع  فلختلا  نا  کـشا  مل  یناـثلا  مویلا  یف  ناـک  اـملف  یتیب ،

لاق رانلا ، یف  لوتقملا  لتاقلا و  ناف  يرخا  هرم  نیا  یلا  نسح  ای  یفلخ : نم  داـنم  يداـنف  هبیرخلا  نم  عضوم  یلا  تیهتنا  یتح  لاـتقلا 
لوتقملا لتاقلا و  نا  کقدص  سیلبا و  كوخا  مالسلا :) هیلع   ) لاق ال  لاق : يدانملا ؟ کلذ  نم  يردتفا  تقدص  مالـسلا :) هیلع   ) یلع

: لوصف هدع  دعب  جاجتحالا  یف  یسربطلا  لاق  مث  .یکله  موقلا  نا  نینموملاریما  ای  تفرع  نالا  يرـصبلا : نسحلا  لاقف  رانلا ، یف  مهنم 
: هلوق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  ایکاح  مایاب  هرـصبلا  دعب  اهبطخ  هبطخ  ءانثا  یف  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يور 

یل نیب  هللا  لوسر  ای  یما  تنا و  یباب  تلقف : اباوج  هموصخلل  دـعاف  هللا ، يدـی  نیب  مصاخم  یتماب و  یلتبم  يدـعب و  قاب  کنا  یلع  ای 
مهالح و و  هقراملا - هطـساقلا و  هثکانلا و  يدـعب  لتاقتـس  کنا  یل : لاقف  كدـعب ؟ دـهاجا  ام  یلع  و  اهب ؟ یلتبا  یتلا  هنتفلا  هذـه  اـم 

رما وه  امنا  نیدلا  یف  يار  لا  يارلاب و  نیدلا  یف  لمعی  نمم  یتنس  نآرقلا و  فاخ  نم  لک  یتما  نم  دهاجت  و  الجر - الجر  مهامس 
کلذ ناک  اذا  معن ، هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف همایقلا ، موی  هموصخلا  دنع  جـلفلا  یلا  یندـشراف  هللا  لوسر  ای  تلقف : هیهن ، برلا و 
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نم جـجحلا  عبتتب  مهیارب  هولواتف  يارلا ، یلع  نآرقلا  اوفطع  و  يوهلا ، یلع  يدـهلا  اوفطع  کـموق  اذا  يدـهلا  یلع  رـصتقاف  کلذـک 
هعضاوم نع  ملکلا  اوفرح  کموق  اذا  و  نآرقلا ، یلع  يارلا  تنا  فطعاف  ایندلا ، یلا  هنینامطلا  دنع  هیراطلا  ءایشالا  تاهبتشمل  نآرقلا 

یغطملا و يوهلا  يدرملا و  کفالا  لها  هقراملا  يرخالا  هطـساقلا و  هقرفلا  هثکانلا و  هداقلا  هحماـطلا و  ءارـالا  هیهاـسلا و  ءاوهلا  دـنع 
هقراملا و  هیواعم ، عابتا  هطـساقلا  و  لمحلا ، عاـبتا  هثکاـنلا  ناـیب : .نیقتملل  هبقاـعلا  ناـف  هبقاـعلا  لـضف  نع  نلکنت  ـالف  هقلاـخلا ، هبـشلا 

یبا نع  جاجتحالا  یف  يور  .ناورهن و  برح  هثلاثلا  و  نیفـص ، هوزغ  اوماقا  هیناـثلا  و  لـمجلا ، هنتفا  راـثا و  یلوـالا  هفئاـطلاف  جراوخلا 
املک ناکف  حاولالا ، هعم  يرصبلا و  نسحلا  مهیف  هیلع و  سانلا  عمتجا  هرصبلا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  حتف  امل  لاق : یطـساولا  ییحی 

اهب ثدـحنل  مهراثآ  بتکن  لاقف : عنـصت ؟ ام  هتوص : یلعاب  ع )  ) نینمملاریما هل  لاقف  اهبتک ، هملکب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ظـفل 
: لوقی هنکلو  ساسمال ، لوقیال : هنا  اما  همالا  هذه  يریماس  اذه  ایرماس و  موق  لکل  نا  اما  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  مکدـعب ،

لاق یلاعت : هلوق  یلا  يرماس - ای  کبطخ  امف  لاق  : ) یلاـعت هلوق  یلا  هراـشا  ساـسم  ـال  لوقیـال  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ناـیب : .لاـتقال 
لجر یتا  لاق : رکذ  لـجر  نع  هلاـضف  كراـبملا  نع  جاـجتحالا  یف  و  (. 99 هط - ( ) ساسمال لوقت  نا  هویحلا  یف  کـل  ناـف  بهذاـف 

، تلاز دق  هثج  و  تناب ، دق  حور  نم  ینلاه  ارما  هعقاولا  هذه  یف  تیار  نینموملاریما  ای  هل : لاقف  لمجلا  دعب  مالـسلا  هیعل  نینموملاریما 
یقلتت اذهف  ارش  کی  نا  و  هبوتلاب ، یقلتت  اذهف  ارش  کی  نا  اذه  نم  ینللجی  امم  هللا  هللااف  هللااب  اکرـشم  مهیف  فرعاال  تتاف ، دق  سفن  و 

یـش ء ما  کفیـسب  سانلا  حقنت  تناف  کل  تضرع  هنتفا  هیلع  تنا  يذلا  اذـه  كرما  نع  ینربخا  هنم ، انددزا  اریخ  کی  نا  و  هبوتلاب ،
اوتا نیکرشملا  نم  اسان  نا  کثدحا ، نذا  کئبنا  نذا  كربخا  اذا  مالسلا ) هیلع   ) لاقف هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  کصخ 

، عجرن مث  انلاوما  ذـخانف  انموق  یتات  یتح  هللا  لوسر  یلع  انل  نذاتـسا  رکب : یبال  اولاـق  مث  اوملـسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
کلت عجرتا  هللا  لوسر  ای  رمع : لاقف  مهل  نذاتساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  رکبوبا  لخدف 

ماعلا یف  رکبابا  اوتا  مهنا  مث  مهموق ؟ نم  مهعم  مهلثمب  اوتایف  اوقلطنی  نا  رمع  ای  کملع  ام  و  لاقف : رفکلا ؟ یلا  مالـسالا  نم  هعامجلا 
هللا لوسر  بضغف  هلوق ، لثم  لاقف  رمع  هدنع  مهل و  نذاتـساف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  مهل  نذاتـسی  نا  هولاسف  لبقملا 
هنع نوـفلتختف  هللا  یلا  مکوعدـی  شیرق  نم  ـالجر  مکیلع  هللا  ثعبی  یتـح  نوـهتنت  مکارا  اـم  هللا  و  لاـق : مث  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )

نمف رمع : لاقف : ال ، لاق : وه ؟ انا  رمع : لاقف  ال ، لاقف : وه ؟ انا  هللا  لوسر  ای  یما  یبا و  كادـف  رکبوبا : هل  لاقف  .درـشلا  منغلا  فالتخا 
يربم ء یبحاص و  یخا و  یمع و  نبا  امکدـنع  لعنلا  فصاخ  وه  لاق  هللا و  لوسر  لعن  فصخا  انا  یلا و  یمواـف  هللا ؟ لوسر  اـی  وه 
، نوملعیال اـم  نآرقلا  لـیوات  نم  مهنیبم  و  يدـعب ، نم  ساـنلا  ملعم  و  یتـالاسر ، ینع  غلبملا  یتادـع و  ینید و  ینع  يدوملا  یتمذ و 
.هفلاخ و ام  دعب  امیف  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  دشا  لجرلا  کلذ  ناکف  تیقب ، ام  نینموملاریما  ای  اذهب  کنم  یفتکا  لجرلا : لاقف 

دعب هرـصبلاب  بطخی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  لاق : نسحلا  نب  هللادـبع  هیبا  نع  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  ییحی  يور  اضیا : هیف 
لها نم  و  هعدـبلا ؟ لها  نم  و  هقرفلا ؟ لها  نم  و  هعامجلا ؟ لها  نم  ینربخا  نینموملاریما  اـی  لاـقف : لـجر  هیلا  ماـقف  ماـیاب ، اـهلوخد 

اذا اما  کحیو  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هنسلا ؟

هللا رما  نع  قحلا  کلذ  اولق و  نا  ینعبتا و  نم  اناف و  هعامجلا  لها  اما  يدـعب ، ادـحا  اهنع  لاست  نا ال  کیلع  ینع و ال  مهفاف  ینتلاـس 
هللا و هنـس  امب  نوکـسمتملاف  هنـسلا  لها  اما  اورثک و  نا  ینعبتا و  نمل  یل و  نوفلاخملا  هقرفلا  لها  اما  .هلوسر و  رما  نع  لـج و  زع و 

مهنم یـضم  دق  و  اورثک ، نا  مهئاوها و  مهیارب و  نولماعلا  هلوسرل  هباتکل و  هللا و  رمال  نوفلاخملاف  هعدـبلا  لها  اما  اولق و  نا  هلوسر و 
ساـنلا نا  نینموملاریما  اـی  لاـق : راـمع و  هیلا  ملاـقف  .ضرـالا  ددـج  نع  اـهلاصیتسا  اهـضبق و  هللا  یلعف  جاوفا ، تیقب  لوـالا و  جوـفلا 
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اذ ناک  سیق و  نب  دابع  اعدی  لئاو  نب  رکب  نم  لجر  هیلا  ماقف  .انل  یف ء  هدـلو  هلام و  وهف و  انلتاق  نم  نا  نومعزی  یفلا ء و  نورکذـی 
: لاق کحیو ، مل ؟ و  مالسلا : هیلع  لاقف  .هیعرلا  یف  تلدع  هیوسلاب و ال  تمـسق  ام  هللا  نینموملاریما و  ای  لاقف : دیدش  ناسل  هضراع و 
: دابع لاقف  نمسلاب  اهوادیلف  هحارج  هل  تناک  نم  سانلا  اهیا  لاقف : هیرذلا ، ءاسنلا و  لاومالا و  تکرت  رکسعلا و  یف  ام  تمسق  کنال 

نم و  لیقف : فیقث ، مالغ  كردـی  یتح  هللا  کتاما  الف  ابذاک  تنک  نا  نینموملاریما : هل  لاـقف  تاـهرتلاب ، اـنئاجف  اـنمئانغ  بلطن  اـنئج 
؟ لتقی وا  تومیفا  لیقف : اهکهتنا ، الا  همرح  عدی هللا  لجر ال  لاقف : فیقث ؟ مالغ 

ام وا  يارلا  فیعـض  ءرما  تنا  رکباخا  اـی  .هنطب  نم  يرجی  اـم  هرثکل  هربد  هنم  قرتحی  شحاـف  تومب  نیراـبجلا  مصاـق  همـصقی  لاـق :
ام مکل  امنا  هرطف و  یلع  اودلو  هدـشر و  یلع  اوجوزت  هقرفا و  لبق  مهل  تناک  لاومالا  نا  ریبکلا و  بنذـب  ریغـصلا  ذـخان  انا ال  تملع 
ای .هریغ  بنذ  هیلع  لمحن  مل  انع  فک  نا  و  هبنذـب ، انذـخا  مهنم  دـحا  ادـع  ناف  ثاریم  وهف  مهرود  یف  ناـک  اـم  و  مهرکـسع ، يوح 

يوس اـمل  ضرعتی  مل  رکـسعلا و  يوح  اـم  مسقف  هکم  لـها  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مکحب  مهیف  تمکح  دـقل  رکباـخا 
الا اهیف  ام  مرحی  هرجهلا  راد  نأ  و  اهیف ، ام  لحی  برحلا  راد  نأ  تملع  امأ  رکب  اخأ  ای  .لعنلاب  لـعنلا  وذـح  هرثا  تعبتا  اـمنا  و  کـلذ ،

هـشئاع ذـخأی  مکیأـف  دـحاو -  ریغ  اذـه  یف  ملکت  هنأ  کـلذ  و  یلع -  مترثـکأ  ینوقدـصت و  مل  ناـف  هللا  مکمحر  ـالهم  ـالهمف  قحب 
ای تبـصأ  بناج : لک  نم  ساـنلا  يداـن  و  هللا ، رفغتـسن  نحنف  اـنلهحو  تملع  اـنأطخأ و  تبـصأ و  نینمؤملاریمأ  اـی  اولاـقف : همهـسب ؟

.دادسلا داشرلا و  کب  هللا  باصأ  نینمؤملاریمأ 

هرعش و سیق  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مکیبن  لهنم  نع  مکب  ضی  نل  هومتعطأ  هومتعبتا و  نا  هللاو  مکنا  سانلا  اهیأ  لاقف : دابع  ماقف 
هیلع نوراه  جاهنم  یلع  باطخلا  لصف  ایاضقلا و  ایانملا و  ملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هعدوتـسا  دـقو  کلذ  نوکی  فیک ال 

مل ام  هاطعأ  ثیح  هیبنل  هنم  امارکا  هب و  هللا  هصخ  الـضف  يدـعب  یبن  هنأ ال  الا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنأ  هل : لاـق  مالـسلا و 
نم هب  یتأـی  اـمب  ملعأ  ملاـعلا  هل  اوضماـف  هب  نورمؤت  اـم  هللا  مکمحر  اورظنا  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاـقلا  .هقلخ  نم  ادـحأ  طـعی 

ایندلاو هدیتع ، هرارم  هدیدش و  هقشم  هیف  ناک  نا  و  هاجنلا ، لیبس  یلع  ینومتعطأ  هللا  ءاشنا  مکلماح  یناف  سنخألا ، سیسخلا  لهاجلا 
نم اوبرشی  نأ ال  مهیبن  مهرمأ  لیئارسا  ینب  نم  الیج  نأ  مکربخا  ینا  مث  .لیلق  امع  همادنلا  هوقـشلا و  نم  اهب  رتغا  نمل  هوالحلا  هولخ 
امأ و  مهبر ، اوصعی  مل  مهیبن و  اوعاطأ  نیذـلا  کئلوا  نم  هللا  مکمحر  اونوکف  مهنم ، الیلق  ـالا  هنم  اوبرـشف  هرمأ  كرت  یف  اوجلف  رهنلا 

.ءاشی نم  بذعی  ءاشی و  نمع  وفعی  هللا ، یلع  باسحلا  یلوالا و  اهتمرح  کلذ  دعب  اهل  ءاسنلا و  يأر  اهکردأف  هشئاع 

مالک نم  هضرتعم  هلمج  دـحاو ، ریغ  اذـه  یف  ملکت  هنأ  کلذ  .مالکلا و  یلع  هردـق  هحارـص و  دـلجوذ و  يأ  هضراع  وذ  نالف  ناـیب :
جاجتحالا نع  نیتریخألا  نیتیاورلا  یف  مالسلا  هیلع  همالک  نم  انلقن  ام  نا  مث  .ایهملا  رـضاحلا  دیتعلا : .اهردق  يأ  هرعـش  سیق  يوارلا ،

.جهنلا یف  روکذمب  سیل 

نأ ال يدانی  ایدانم  نینمؤملاریمأ  رمأ  لمجلا  موی  ساـنلا  مزهنا  مل  هنأ  راـبخألا  ترفاـظتلا  هرـصبلا » لـها  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  هریـس  »
هل رامع  لاق  لیتقب و  اولثمت  و ال  هأرما ، اوجیهت  و ال  الاومأ ، اوذـخأت  و ال  ارتس ، اوفـشکت  و ال  اربدـم ، اوعبتت  و ال  حـیرج ، یلع  اوزهجت 
نم مسقا  هباحصأ : نم  ءارقلا  ضعب  هل  لاق  .انلتاق و  نم  انلتاق  امنا  لیبس  نم  مهیلع  يرأ  ام  لاق : هیرذلا ؟ یبس  یف  يرت  ام  مالسلا : هیلع 
راد یف  مه  اهیلع و  لیبس  هیرذلا ال  هذه  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهلاومأ ؟ لحی  مل  مهءامد و  لحأ  يذلا  امف  الا  مهلاومأ و  انل و  مهیرارذ 
عبتن ال  یلاعت : هللا  همحر  رامع  لاقف  مهماحرأ ، نم  اهیقحتـسمل  ثاریم  یهف  مهلاومأ  امأ  و  انیلع ، یغب  اـنبراح و  اـنلتق م  اـمنا  و  هرجه ،
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نأ هرـصبلا  لهأ  نم  نیلوتقملا  ءالؤه  ءاـسن  اورم  مالـسلا : هیلع  لاـق  مهتنمآ و  ینـأل  ـال ، لاـقف : مهحیرج ؟ یلع  زهجن  ـال  و  مهربدـم ،
.هقلطأ لقتلاب  هنیب  هیلع  مقت  مل  نا  و  هلتق ، لتاق  دق  ناک  ناف  مهنم  ریسأب  یتا  اذا  و  مهنم ، ندتعی 

« هنیدملا یلا  هرصبلا  نم  هشئاع  مالسلا  هیلع  یلع  زیهجت  »

امأ اهل : لاق  هشئاع  هتخا  یلع  لخدف  رکب  یبأ  نب  دمحم  یتأ  رصم 1377 ه :) عبط  ص 87 ج 1   ) هسایسلا همامالا و  یف  يرونیدلا  لاق 
یلع اهیلع  لخد  مث  ناـمثع ؟ مدـب  هنیلتاـقت  تجرخ  مث  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 

؛ لحرتأ تلاق : نیلحت ؟ رتأ  .نیلتاقت  تجرخ  مث  کتیب  یف  يدـعقت  نأ  هللا  كرمأ  دـق  جدوهلا  هبحاـص  اـی  لاـق : ملـسف و  مالـسلا  هیلع 
یلع علطت  اهنیلی و ال  نیذلا  نم  نکی  نأ  فویسلا و  ندلقتی  مئامعلا و  نسبلی  نأ  نهرمأ  هأرما و  نیعبرأ  مالـسلا  هیلع  یلع  اهعم  ثعبف 
نعـض هیندـملا و  نمدـق  املف  لاجرلا ، یعم  ثعب  لـعف ، بلاـط و  یبأ  نبا  یف  هللا  لـعف  قیرطلا : یف  لوقت  هشئاـع  تلعجف  ءاـسن ، نهنأ 

ص  ) لمجلا باتک  یف  دیفملا  هیاورلا  هذه  نم  ابیرق  رکذ  و.هنجلا  بلاط  یبأ  نبا  هللا  يزج  تلاقف : اهیلع  نلخد  فویـسلا و  مئامعلا و 
یف لوقت  هشئاع  تلعجف  لاق : مث  .روکذـملا  فصولا  یلع  هأرما  نیعبرأ  اـهعم  ذـفنأ  مالـسلا  هیلع  هنأ  هیف  حرـص  و  فجنلا ) عبط   207

نمدق املف  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  همرح  یب  ظفحی  مل  لاجرلا و  یعم  ثعب  لعفا ، بلاطیبأ و  نب  یلعب  لعفا  مهللا  قیرطلا :
هبـس و مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  مذـب  تطرف  ام  یلع  تمدـن  نهتأر  املف  اهعم ، نلخد  فویـسلا و  مئاـمعلا و  نیقلأ  اـهعم  هنیدـملا 
و بهذـلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  و.هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  همرح  یف  ظفح  دـقلف  اریخ  بلاـط  یبأ  نبا  هللا  يزج  تلاـق :

نم هأرما  نیرـشع  الجر و  نیثالث  رکب و  یبأ  نب  نمحرلادـبع  اهاخأ  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهعم  ثعب  دـق  هرـصبلا و  نم  هشئاـع  تجرخ 
(. رصم 1346 ه عبط  ص 14 ج 2   ) روکذملا فصولا  یلع  ءاسنلا  رکذ  مث  امهریغ  نادمه و  سیقلا و  دبع  نم  نیدلا  تاوذ 

تایاورلا هذـه  نأل  هب ، ینتعی  هجو  هل  لقعی  هغدـغد و ال  نم  ولخی  روکذـملا ال  فصولا  یلع  اـهعم  ءاـسنلا  لاـسرا  نأ  رهاـظلا  لوقأ :
عم میقتـسی  اذـه ال  و  ءاسن ، نهنأ  تمهف  ام  هنیدـملا و  یلا  هرـصبلا  نم  قیرطلا  ءانثأ  یف  هشئاع  یلع  سبتلا  رمـألا  نأ  یف  هقفتم  اـهلک 

اهاـخأ نأ  هعفدـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هـمرح  ظـفحل  ناـک  وـل  مالـسلا  هـیلع  هـنم  لـمعلا  اذـه  نـأل  و  اـهتناطف ، اـهئاهد و 
، مهب قثی  الاجر  الا  اهعم  نینمؤملاریمأ  ذفنأ  ناک  امل  اهوخأ  اهعم  نکی  ملول  هنأب  لصاح  یتبلا  ملعلا  نأ  یلع  اهعم ، ناک  نمحرلادـبع 

نم اهزهج  و  ءاسن ، لاجر و  نم  هعامج  اهعم  لسرأ  اهحرس و  مالـسلا  هیلع  هنأب  يربطلا  رفعج  یبأ  خیرات  یف  ام  کلذ  یف  باوصلا  و 
ص 520 و ص نیعضوملا : یف  کلذب  حرـص  الـصا ، موقلا  هاور  ام  لقنی  مل  فویـسلا و  نهدلقت  مئامعلا و  نهـسبلب  ضرعتی  نأ  ریغ 

یف دیفملا  لاق  سانلا  هتبطخ  هل و  هتیصو  هرـصبلا و  یلع  سابعلا  نبا  مالـسلا  هیلع  هریمات  .ه  رـصم 1357  عبط  ثلاثلا  دلجملا  نم   547
نب هللادـبع  اهیلع  فلختـسا  هرـصبلا  نم  جورخلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دارا  امل  لاق : هلاجر  نع  يدـقاولا  هاور  اـمم  و  لـمجلا :

سابع نبا  ای  لاق : نا  هل  هتیصو  یف  ناک  هاصو و  سابع و 

كایا و و  کملحب ، مهعـست  و  کسلجم ، مهیلع  عسوت  و  کهجو ، ساـنلل  طـسبت  نا  و  هیلع ، تیلو  نمب  لدـعلا  هللا و  يوقتب  کـیلع 
ام و  رانلا ، نم  كدـعابم  وهف  هللا  نم  کبرق  ام  نا  ملعا  و  هللا ، لیبس  نع  كدـصی  هناف  يوهلا  كایا و  ناطیـشلا و  هریط  هناـف  بضغلا 

بتکلا و باب  رخآ  یف  هیـصولا  هذـه  ضعبب  یتا  لوقا : .نیلفاغلا  نم  نکت  اریثک و ال  هللا  رکذا  و  رانلا ، نم  کبرقمف  هللا  نم  كدـعاب 
کهجوب و سانلا  عس  هرصبلا : یلع  هایا  هفالختـسا  دنع  سابعلا  نب  هللادبع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیـصو  نم  و  هلوق : جهنلا  نم  لئاسرلا 

هرـصبلا یلع  سابعلا  نبا  هللادـبع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لمعتـسا  اـمل  لاـق : یحی  نب  طول  فنخم  وبا  يور  .خـلا و   - کـسلجم
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هل و و اوعمساف  سابعلا  نب  هللادبع  مکیلع  تفلختسا  دق  سانلا  رشاعم  لاق : مث  یبنلا  یلع  یلص  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  سانلا  بطخ 
، اعر ایقت و  افیفع  هدجا  نا  وجرا  یناف  مکنع  هلزعا  ینا  اوملعاف  قحلا  نع  غاز  وا  مکیف  ثدـحا  ناف  هلوسر ، هللا و  عاطا  ام  هرما  اوعیطا 

یلا مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دمع  یتح  هرـصبلاب  هللادبع  ماقاف  لاق : .مکل  انل و  هللا  رفغ  هب  کلذ  نطا  انا  الا و  مکیلع  هلنا  مل  ینا  و 
یلا یلا  راص  یتح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  قحل  یلودلا و  دوسالاابا  هیلا  مض  هیبا و  نب  دایز  اهیلع  .فلختساف  ماشلا ، یلا  هجوتلا 

هرصبلا و یلع  سابع  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  خیراتلا : یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  .جهنلا و  یف  ترکذ  ام  هذه  هتبطخ  لوقا : .نیفص 
نا لاقف : سانلا ، نم  تناک  هنه  دنع  هترشتسا  لوقی : سابع  نبا  ناکف  هنم  عمـسی  نا  سابع  نبا  رما  و  لاملا ، تیب  جارخلا و  ادایز  یلو 

یغبنی امب  کیلع  ترـشا  يردـتال  تنک  نا  یغبنی و  امب  کـیلع  ترـشا  لـطابلا  یلع  کـفلاخ  نم  نا  قحلا و  یلع  کـنا  ملعت  تنک 
زعا ناـک  ناـف  كرما ، كرت  نم  كاـطع و  نم  کـعاطا  نمب  برـضا  لاـقف : لـطابلا ، یلع  مهنا  قـحلا و  یلع  ینا  تلقف : کلذـک ،

يرخا هبطخ  یفاکلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلکلا  مالسالا  هقی  يور  .هبتکتساف و  هقنع ، برضاف  هقنع  برضی  نا  هل  حلصا  مالـسالل و 
دمحم لاق : ص 17 ج 14 )  ) اضیا یفاولا  یف  هرس  سدق  ضیفلا  اهلقن  برحلا  ءاضقنا  دعب  هرصبلا  یف  سانلا  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هل

امل مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما نا  لاـق : لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نع  رینتـسملا  نب  مالـس  نع  قاـطلا  نموـم  نع  دارـسلا  نع  یـسیع  نب 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  ربنملا  دـص  هرـصبلاب  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  نیب  هنیب و  امیف  هصقلا  تضقنا 

و اهلما ، نم  رغتل  اهنا  هللا  میا  اهلجاعب و  مهل  نیزت  تاوهـشلاب و  سانلا  نتفت  هرـضخ  هولح  ایندـلا  نا  ساـنلا  اـهیا  لاـق : مث  هلآ ) هیلع و 
نیدـلا و لها  یلع  مهیغب  مهدـسح و  اهیف و  مهـسفانت  اهیلع و  مهلابقاب  هرـسحلا  همادـنلا و  اـماوقا  ادـغ  ثروتـس  اـهاجر و  نم  فلخت 

مئاد ایند و ال  شاعم  یف  هللا  معن  همارک  نم  هراضغ  یف  طق  موق  شاعام  هنا  هللااب  ارطب و  ارـشا و  اـیغب و  اناودـع و  اـملظ و  اـهیف  لـضفلا 
مهبونذ و نم  ثداحلا  هللا و  هعاط  نع  لیوحت  و  مهسفنا ، نم  رییغت  دعب  نم  الا  مهنع  کلذ  لازاف  همعنل  رکـشلا  هللا و  هعاط  یف  يوقت 
ام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا   ) هباتک مکحم  یف  لوقی  یلاعت  هللا  نال  هللا ، همعن  رکـشب  نواهت  هللا و  هبقارم  كرت  هتظفاحم و  هلق 

لاوز اورذح  مهاذا  بونذلا  هبسک  یصاعملا و  لها  نا  ولو  لاو .) نم  هنود  نم  مهل  ام  هل و  درم  الف  ءوس  موقب  هللا  دارا  اذا  مهـسفناب و 
یلاعت هللا  یلا  اوعزف  اوباـت و  اوعلقاـف و  مهیدـیا  تبـسک  اـمب  یلاـعت  هللا  نم  کـلذ  نا  اونقیا  هتیفاـع  لـیوحت  هتمقن و  لولح  هللا و  همعن 
همارک لک  مهیلع  درلو  هرثع  لک  مهلاقال  اذا  و  بنذ ، لـک  نع  مهل  حفـصل  مهتئاتـسا  مهبونذـب و  هل  مهنم  رارقا  مهتاـین و  نم  قدـصب 

و هتاقت ، قح  سانلا  اهیا  هللا  اوقتاف  مهیلع ، دـسف  مهنع و  لاز  ام  لک  مهیلع  هب  معنا  ناـک  اـمم  مهرما و  حالـص  نم  مهل  داـعا  مث  همعن 
لوسر دعب  ملعلا  لها  رمالا و  یلو  لاتق  نم  ناطیشلا  مکرفنتسا  ام  حیبق  نم  هیلا  اوبوت  و  نیقیلا ، اوصلخا  و  یلاعت ، هللا  فوخ  اورعشتسا 

وفعی هبوتلا و  لبقی  هللا  نا  نیبلا ، تاذ  حالص  داسف  و  رمالا ، تیتشت  و  هعامجلا ، قیرفت  نم  هیلع  متنواعت  ام  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا 
هللا لوسر  حالـس  نم  همئالادنع  ام  یلا  هیلامجا  هراشا  .اضیا  جهنلا  یف  ترکذ  ام  هبطخلا  هذـه  و  لوقا : .نولعفت  ام  ملعی  هئیـسلا و  نع 
نم مهدنع  ام  باب  یف  يرفظملا  عبطلا  نم  یفاولا ص 134 ج 2  یف  هر و  سدق  ینیلکلل  یفاکلا  یف  اهریغ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
عرد لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا تعمـس  لاق : ءالعلا  یبا  نب  ییحی  نع  نابا ، هعاـتم : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  حـالس 

امهـسبل لاق : و  اهرخوم ، یف  قرو  نم  ناتقلح  و  اهمدـقمی ، یف  قرو  نم  ناتقلح  اهل  لوضفلا  تاذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
مالسلا هیلع  یلع  دش  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  بیعش ، نب  بوقعی  نع  نابا ، یفاکلا : یف  .لمجلا و  موی  مالسلا ) هیلع   ) یلع

اذا هنطب  یلع  هب  دشی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  و  ءامسلا ، نم  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هب  لزن  قربا  لاقعب  لمجلا  موی  هنطب 
هزنع هل  تناک  و  برحلا ، یف  نینذالا  تاذ  هیرـصملا  ءاـضیبلا و  هینمیلا و  سنـالقلا  نم  سبلی  ص )  ) ناـک هیقفلا : یف  .عردـلا و  سبل 

هل تناک  و  نکلا ، یمـسی  طاطـسف  هل  ناک  و  قوشمملا ، هل  لاقی  بیـضق  هل  ناک  اهب و  بطخیف  نیدـیعلا  یف  اـهجرخی  اـهیلع و  یکتی 
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کسلا رخالل  زجترملا و  امهدحال  لاقی  ناسرف  هل  ناک  و  يرلا ، یمسی  بعق  هل  ناک  هعسلا ، یمست  هعصق 

و ءاعدجلا ، يرخالل  ءابـضعلا و  امهادـح  لاقی ال  ناتفان  هل  ناک  ءابهـشلا و  يرخالل  لدـلدلا و  امهادـحال  لاقی  ناتلغب  هل  ناک  و  ب ،
هل ناکو  موسرلا ، رخالل  مذخملا و  امهدحال  لاقی  نارخآ  نافیـس  هل  ناک  و  نوعلا ، رخالل  راقفلاوذ و  امهدحال  لاقی  نافیـس  هل  ناک 

نیب هقلح  هضف : تاقلح  ثالث  اهل  لوضفلا  تاذ  یمـست  عرد  هل  ناک  باحـسلا و  یمـست  هماـمع  هل  تناـک  و  روفعیلا ، یمـسی  راـمح 
و مولعلا ، یمسی  ءاول  هل  ناک  جابیدلا و  هل  لاقی  هیلع  لمحی  ریعب  هل  ناک  و  باقعلا ، یمـست  هیار  هل  تناک  و  اهفلخ ، ناتقلح  و  اهیدی ،

یلع رکذـف  هعبـصا  یف  هلعج  همتاخ و  جرخا  هتوم و  دـبع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  اهلک  کلذ  ملـسف  دعـسالا ، هل  لاقی  رفغم  هل  ناـک 
و کسفن ، یلع  ولو  قحلا  لق  و  کعطق ، نم  لـص  فرحا : هثـالث  اـهیف  هفیحـص  هفویـس  نم  فیـس  مئاـق  یف  دـجو  هنا  مالـسلا ) هیلع  )

یبا نع  ناکسم ، نبا  نع  یبلحلا ، ییحی  نع  رـضنلا ، نع  نیـسحلا ، نع  یـسیع ، نبا  نع  دمحم ، یفاکلا : .کیلا  ءاسا  نم  یلا  نسحا 
و الحر ، و  هزنع ، و  اعرد ، و  افیس ، عاتملا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  كرت  لاق : لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ریـصب ،
: لاق نابا  نب  رمع  نع  هلاضف ، نع  نیـسحلا ، نع  دـمحا ، نع  دـمحم ، یفاـکلا : .بلاـط  یبا  نب  یلع  هلک  کـلذ  ثروف  ءابهـشلا  هتلغب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  لاقف : هموتخم  هفیحـص  هملـس  ما  یلا  عفد  هنا  سانلا  ثدحتی  امع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تلاس 

هیلا راص  مث  تلق : لاق ، نیسحلا ، یلا  راص  مث  نسحلا ، یلا  راص  مث  كانه ، ام  هحالـس و  هملع و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثرو  ضبق  امل 
نع راسی ، نب  لیـضفلا  نع  نابا ، نع  ءاشولا ، نع  نانثالا ، یفاکلا : .معن  لاقف : کـیلا ؟ یهتنا  مث  هنبا : یلا  راـص  مث  نیـسحلا ، نب  یلع 

: یفاکلا .تلضفف  انا  اهتسبل  تطخف و  لوضفلا  تاذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عرد  یبا  سبل  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا 
لوسر حالس  يدنع  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمس  لاق : نیعا ، نب  یلعالادبع  نع  نامثع ، نب  دامح  نع  ءاشولا ، نع  نانثالا ،

رمالا اذه  نا  لاق : مث  مهریخ ، ناکل  هللا  قلخ  رش  دنع  عضو  ول  هنع  عوفدم  حالسلا  نا  لاق : مث  هیف ، غزانا  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا
.هتیعر سار  یل  ادی  هل  هللا  عضی  ناک و  يذلا  اذه  ام  سانلا  لوقیف  جرخ  هیشملا  هیف  هللا  نم  تناک  اذاف  کنحلا  هل  يولی  نم  یلا  ریصی 

هللا لوسر  هلغب  یلع  برحلل  نیفـص  یف  مدقت  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نا  جاهنملا ) هلمکت  نم  ص 254 ج 1   ) یف یـضم  دق  لوفا :
رجنی اهنایب  اهلقن و  ادج و  هرفاظتم  ینعملا  کلذ  یف  رابخلا  بهذلا و  جورم  یف  يدوعسملا  نع  القن  ءابهـشلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ترفاظت دق  هلمجم و  لمجلا  هعقو  یلا  هراشالا  یلا  هبطخلا  حرـش  اندق  امل  هنا  الا  ماقملا  کلذ  یف  انـسل  لیلذلا و  لیوط  ثحب  یلا  نا 
لوسر حالـس  نم  همئالا  دـنع  ام  یلا  ریـشا  نا  تببحا  لمجلا  موی  لوضفلا  تاذ  هللا  لوسر  عرد  سبل  (ع ) لا نموملاریما  ناب  راـبخالا 

، کنحلا هل  يولی  نم  یلا  ریصی  رمالا  اذه  نا  ریخالا : ربخلا  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نم  دارملا  مث  .اهریغ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
عرشن نا  نآ  دقف  .فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجحلا  رصعلا  یلو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  مئاق  وه 

نیبن نا  راصتخالا و  زاجی و  الا  یلع  لمجلا  هعقاو  درون  نا  هلبق  يذلا  باتکلا و  اذـه  حرـش  نم  انـضرغ  ناف  باتکلا  لمج  حرـش  یف 
و انـسفنا ، کلذـل  انبعتا  دـقف  لمجلاب ، قلعتت  امم  اهدانـسا  قرط  جـهنلا و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هدراولا  بطخلا  بطخلا و  كرادـم 

امب رکـشلا  هل  و  اناده ، ام  یلع  دمحلا  هللف  هانمدق ، يذلا  جهنلا  یلع  ربمالا  ماقتـسا  یتح  اننکما  ام  یلع  اندهج  انلذـب  و  اننیعا ، انرهـسا 
( مالـسلا هیلع   ) هتوعد اوباـجا  هفوکلا  لـها  نا  اـمل  مکیبـن ) تیب  لـها  نع  رـصم  لـها  نم  هللا  مکازج  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اـنالوا 

ءاعدـب مهلاعد  و  باـتکلا ، یف  هفوکلا  لـها  بطاـخ  مهیبن  تیب  لـها  نم  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  نیحاـترم ، هترـصنب  اوماـق  نیـصلخم و 
و هتعاطب ، نیلماعلا  يزجی  ام  نسحا  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .مکیبن  تیب  لها  نع  رصم  لها  نم  هللا  مکازج  لوقب : تاجتـسم ، باطتـسم 

ءایبنالا دوجو  همعن  هنمو  هدابع  هب  هللا  معنا  ام  عیمج  معت  همعنلا  و  هیهاون ، كرت  هرماوا و  لعف  یلاعت  هتعطاب  لـمعلا  هتمعنل ) نیرکاـشلا 
دمحلا لوقی : نا  الم  طقف  لوقلاب  رکشلا  متی  اهضعب  یفف  الثم ، بینذلا  نع  هبوتلاک  اهبسحب  همعن  لک  ءازاب  رکشلا  نا  مث  .ءایصوالا  و 
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دوجو همعن  ءازاب  رکشلا  نمف  یلاعت  هللا  لیبس  یف  داهجلا  هنم  اضیا و  ءاحنا  یلع  وه  لعفلاب و  الا  متیال  اهـضعب  یف  و  نیملاعلا ، بر  هللا 
همالک یف  راشا  ع )  ) نه امناکف  هفوکلا  لها  لعف  امک  مهنود  سفن  ـالا  لاومـالا و  لذـبی  نا  هتیب  لـها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هتعاطب و لـماعلا  لـقی  مل  يا  دارفـالا  نود  عمجلا  هئیهب  یتا  مث  نم  و  لاـقی : نا  نکمی  هتمعنل و  اورکـش  هللا و  هعاـطب  اولمع  مهنا  یلا 
مهباوث و هرثـک  نع  یبـنت ء  عمجلا  ظـفل  نا  لاـقی  نا  نکمی  اـمک  نیرکاکـشلا ، نیلماـعلا و  اوناـک  مهنا  یلا  یموـیل ء  هتمعنل  رکاـشلا 

هیلع  ) هلوق .امهریغ  نود  رکذـلاب  امهـصخ  ثیح  هتمعنل  نیرکاشلا  هتعاطب و  نیلماعلا  ءازج  یلا  اـضیا  ءاـمیا  هیف  نا  مث  .اـضیا  مهئازج 
وه هللا  هجح  رما  نال  هومتعطا ، هللارما و  متعمـس  اضیا  مکنال  هتعاطب  نیلماعلا  ءازج  مکل  ناک  اـمنا  يا  خـلا ) متعمـس - دـقف  (: ) مالـسلا

لاعفالا تاقلعتم  رکذـی  مل  امنا  یعادـلا و  متبجاف  هقیقحلا  یف  هللا  نید  هرـصن  یه  مکیبن و  تیب  لها  هرـصن  یلا  متیعد  و  یلاعت ، هرما 
زا یکی  نیا  همجرتلا : .اهیلا  اهتبـسن  نود  لاعفالا  رکذ  لیق  امک  ضرغلا  نال  وا  تاملکلا ، یناعم  نم  مالکلا و  قایـس  نم  هرهاظ  اـهنال 

تیب لـها  بناـج  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هفوک  مدرم  يا  تشون : هفوـک  مدرم  هب  هرـصب  حـتف  زا  دـعب  هک  تسا  راوـگرزب  نآ  ياـه  هماـن 
عاطا دیدینـش و  ار  ادخ  یلو  نامرف  هک  دـهد  شاداپ  دـهدیم  شنارازگـساپس  ناگدـننک و  تعاطا  هب  هک  یئازج  نیرتوکین  ناترمغیپ 
یضاق هب  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  زا  تسیباتک  نیا  همجرتلا : .دیدرک  تباجا  دیدش و  توعد  ادخ  نید  يرایب  و  دیدرک ،

نآ بناج  زا  هک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تفالخ  نامز  رد  حیرـش  هک  تسا  تیاور  تسا : هدومرف  موقرم  ثراح  نب  حیرـش  دوخ 
هک تفگ  ودب  دیبلط و  ار  حیرش  دیسر و  بانج  نآ  هب  ربخ  نیا  دیرخ ، رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  دوب ، بوصنم  اضق  تمـسب  راوگرزب 
يا تفگ : حیرـش  يا .؟ هتفرگ  هاوگ  نآ  رب  ار  یعمج  يا و  هتـشون  نآ  رب  هلابق  دنـس و  يا و  هدیرخ  رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  مدـینش 

حیرش يا  تفگ  تسیرگن و  يو  رد  نیگمشخ  دینـشب  حیرـش  زا  نخـس  نیا  یلع  نوچ  تفگ : يوار  .تسا  نینچ  يرآ  نینموملاریما 
اب ار  وت  هناخ  زا  ات  دـسرپن  تهاوگ  زا  درگنن و  تا  هلابق  رد  هک  رکـش ) ناج  ای  گرم ،  ) دـیآ تیوس  هب  یـسک  يدوزب  هک  شاب  هاـگآ 

هدـید اـب  حیرـش  يا  سپ  دراپـس ، تروـگ  هناـخب  هدـنام  ادـج  هدـش و  زیچ  همه  زا  تسد  درب و  ردـب  حور  یب  مسج  روـن و  یب  مشچ 
ارس و نیا  رد  هک  یشاب  هداد  مارح  لام  زا  ارنآ  ياهب  ای  و  یـشاب ، هدیرخ  هدوبن  نآ  کلام  هکیـسک  زا  ارنآ  ادابم  هک  رگن  رد  تریـصب 

ارنآ یمردـب  هک  یمتـشون  تیارب  هلاـبق  نیا  هنیآ  ره  يدـمآ  نم  دزن  رگا  نآ  دـیرخ  هاـگ  هک  نادـب  .دوب  یهاوخ  راـک  ناـیز  ارـس  نآ 
مل بلطم  میدـقت  هبارعا  باتکلا و  هغل  نایب  لبق  انهه  هنم  انل  دـبال  انمهی و  اـم  نا  مجر  مهو و  .رتشیب  هب  هک  دـسر  هچ  اـت  يدـیرخیمن 

هباتک یف  باتکلا  اذه  دنسا  هنس 430 ه  یفوتملا  یناهفصالا  هللادبع  نب  دمحا  میعنابا  ظفاحلا  نا  وه  و  جهنلا ، حارش  نم  دحا  هضرعتی 
ریسی فالتخا  هیلحلا  نیب  جهنلا و  یف  ام  نیب  و  کلذ ، تضتقا  هعقاو  یف  قاحسا  نب  ضیفلل  هلاق  ضایع  نب  لیضفلا  یلا  ءایلوالا  هیلح 

نم ضایع  نب  لیـضفلا  همجرت  یف  میعنوبا  لاق  میعنوبا : هلقن  ام  کنود  بایترا و  الب  دـحاو  اـمهنکلو  تاراـبعلا  ظاـفلالا و  ضعب  یف 
انث یـسوم ، نب  رـشب  انث  دمحا ، نب  نامیلـس  انثدح  هظفل : اذه  ام  1937 م ) ه - رصم 1356  عبط  و 102 ج 8  ص 101   ) ءاـیلوالا هلیح 

ضایع نب  لیضفلا  کلذ  غلبف  الودع  تدهشا  اباتک و  تبتک  اراد و  تیرتشا  قاحسا : نب  ضیفلا  لاق  لاق : دلخم  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
اباتک و تبتک  ارا و  تیرتشا  کـنا  ینغلب  دـیزی  نبا  اـی  لاـق : ینار  اـملف  هیلا  تررمف  یلا  لـسرا  مث  بهذا ، ملف  ینوعدـی  یلا  لـسراف 

اصخاش اهنم  کجرخی  یتح  کتنیب  نع  لاسی  کباتک و ال  یف  رظنیال  نم  کیتایلا  اف  لاق : کلذک ، ناک  دق  تلق : الودع ؟ تدهـشا 
ترـسخ دـق  نوکتف  هلح ، ریغ  نم  الام  تثرووا  کلام ، ریغ  نم  رادـلا  هذـه  تیرتشا  نوکتال  نا  رظناف  اـصلاخ ، كربق  یلا  کملـسی 

هنم يرتشا  لیحرلاب ، جعزا  دق  تیم  نم  لیلذ  دبع  يرتشا  ام  اذه  هخـسنلا : هذه  یلع  تبتک  تیرتشا  نیح  تنک  ول  و  هرخالا ، ایندلا و 
یلا اهنم  یهتنی  لوالا  دحلا  هعبرا : دودح  رادلا  هذه  عمجی  و  نیکلاهلا ، رکسع  یلا  ءانفلا  قاقز  یف  اهنم  دح  رورغلا ، رادب  فرعتا  راد 

یهتنی عبارلا  دـحلا  و  تافالا ، یعاود  یلا  اهنم  یهتنی  ثلاثلا  دـحلا  و  تابیـصملا ، یعاود  یلا  یهتنی  یناثلا  دـحلا  و  تاهاعلا ، یعاود 
امف بلطلا ، لذ  یف  لوخدـلا  یلا  هعاطلا  زع  نم  جورخلا  یلع  رادـلا  هذـه  باب  عرـشی  هیف  و  يوغملا ، ناطیـشلا  يدرملا و  يوهلا  یلا 
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عبت و و  رـصیق ، يرـسک و  لثم  هنعارفلا  کلم  لیزم  و  هربابجلا ، سوفن  بلاس  و  كولملا ، ماسجا  لبلبم  یلعف  رادلا  هذه  یف  ککردا 
هللا بصن  اذا  ضرعلا  فقوم  یلا  مهصخشا  فرخز و  دیشو و  ینب  نم  و  دلولا ، همعزب  رظن  دحتلا و  رثکاف و  لاملا  عمج  نم  و  ریمح ،
یلا نینیعلاب  رظن  و  ینوهلا ، رـسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهـشی  نولطبملا ، کلانه  رـسخ  و  ءاضقلا ، لصفل  هیـسرک  لج  زع و 

اند دقف  لامعالا  حلاصب  اوردابف  نیمویلا  دحا  لیحرلا  نا  نینیع  يذل  قحلا  نیبا  ام  .اهتاصرع  نع  دـهزلا  خراص  عمـس  و  ایندـلا ، لاوز 
ام ایناث ، فذحلا  طاقسالا و  مدع  يوارلا و  وهس  مدع  و  الوا ، لیضفلا  یلا  هیاورلا  دانسا  هحص  ضرف  عم  لوقا : .یهتنا  .لاوزلا  هلقنلا و 

کلتب هفیطللا  یناعملا  کلبت  اوربعی  وا  اهنع  هبغرلا  ایندلا و  یف  دهزلا  نم  دحلا  کلذ  یلا  مالکلا  اوقوسی  نا  هبارـضا  لیـضفلل و  ناک 
عینملا و جـهنلا  اذـه  یعل  یناعملا  قوس  و  عیدـبلا ، بولـسالا  اذـه  یلع  تارابعلا  کبـس  نا  یف  کشن  لب ال  اـثلاث ، هزیجولا  ظاـفلالا 

لیـضفلل عقو  هعقاولا  کلت  لثم  نا  رکنن  .هیولعلا و ال  سدـقلا  هرـضح  نم  لزن  امنا  هفاطللا  هدوجلا و  هیاغلا و  هذـهب  ایندـلا  نع  ریفنتلا 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  هلاق  ام  یلا  لقتنا  هبـسانی  حیرـش و  لمعب  هیبش  قاحـسا  نب  ضیفلا  لمع  نا  يار  اـمل  لیـضفلا  نا  ـالا  اـضیا 
باتکلا کلذـب  ملاع  اضیا  ضیفلا  ناب  هملعل  اـما  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا مـالکلا  بسنی  مل  اـمنا  و  هل ، اـهیبنت  ضیفلا  هب  بطاـخف  حیرـشل 

امظن و هیبش  ریظن و  نم  انلق  امل  مک  ياورلا و  نم  فذح  طقس و  هیلا  قرطتی  مل  نا  سابتقالا  باب  نم  هلقن  ناک  وا  هلها ، نیب  هراهتشال 
یلا بتک  ناسارخلا  ریما  روصنم  نب  حون  نا  تـالاقم ، عبرا  يا  هلاـقم ) راـهچ   ) هب فورعملا  هباـتک  یف  لـقن  یـضورعلا  نا  ـالثم  ارثن ،

هبیجی نا  روهشملا  غیلبلا  ابتاکلا  یفاکس  الا  رما  باتکلا  هغلب  املف  بهنلا  رـسالا و  لتقلاب و  هدعوا  هبوقعلاب و  هیف  هدعوت  اباتک  نیکتبلآ 
(. نیقداصلا نم  تنک  نا  اندعت  امب  انتاف  انلادج  ترثکاف  انتلداج  دق  حون  ای  : ) یفاکـس الا  بتکف  نیهتـسی ، هب و  فختـسی  هباتک و  نع 
هنال هلضف  تاملک  هل  نا  لیـضفلا و  لضف  رکنن  مث ال  .هیلا  هدانـساب  هوفتی  نا  ریغ  نم  میرکلا  نآرقلا  نم  هباتک  سبتقا  فیک  هیف  رظناف 
یف میعنوبا  هبذـعلا  هقین  الا  هتاملک  هتایاور و  نم  ریثکب  یتا  هوارلا و  هلـسلس  نم  ناـک  هنـال  یمظعلا  هداعـسلا  كاردا  ناـش و  هل  ناـک 

، هدهج هدک و  غلبمب  هفراعم  زونک  نم  فرتقا  و  هعسو ، ردقب  هقئاقح  رحب  نم  فرتغا  و  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا كردا  هنال  و  هیلحلا ،
دـیعب و نوب  باتکلا  نیب  اهنیب و  هیلحلا  یف  اهنم  ریثک  لقن  هدوجوم و  هتاملک  نکلو  یـشاجنلا  اهیوری  هخـسن  مالـسلا ) هیلع   ) هنع يور 

هیلع  ) هنم باتکلا  سبتقا  لیـضفلا  ناب  انمالک  دـیوی  امم  مث  .هیناعم  کبـس  یف  هینادـت  هظافلا و ال  کلـس  یف  ههباشت  هریثک ال  هفاـسم 
عبطلا ءاـیلوالا  هیلح  ج 8  ص 100   ) میعنوبا لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  وه  اـضیا و  هیلحلا  یف  میعنوـبا  هیلا  دنـسا  اـم  مالـسلا )

نب نایفـس  تعمـس  لاق : يرقملا  دیزی  نب  هللادبع  نب  دمحم  انث  يدنجلا ، دمحم  نب  لضفملا  انث  یلع ، نب  دـمحم  انثدـح  روکذـملا :)
اهنا عم  هیاورلا  هذه  .یهتنا و  .دحاو  بنذ  ملاعلل  رفغی  ملام  ابنذ  نوعبس  لهاجلل  رفغی  لوقی : ضایع  نبا  لیـضفلا  تعمـس  لوقی : هنییع 

ملاعلا و یلع  هجحلا  موزل  باب  لوا  یف  ص 52 ج 1 )  ) یفاولا یف  ضیفلا  اهلقن  یفاکلا و  یف  ام  یفانت  اهلئاق  لیـضفلا  نا  یلع  لدت  ال 
نوعبـس لهاجل  رفغی  صفح  ای  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ثایغ  نب  صفح  نع  يرقنملا  نع  ادنـسم  هیلع  رمالا  دـیدشت 

دهعی مل  دودحلل  نمـضتملا  مظنلا  اذه  یلع  رادـلا  ضرالا و  هلابق  میظنت  نا  کلابب  جـلتخا  نا  .دـحاو و  ینذ  ملاعلل  رفغی  نا  لبق  ابنذ 
لاثما نا  ملعاف : ع ؟)  ) ریمالا یلا  باتکلا  اذه  دانـسا  حصی  فیکف  رـصعلا  کلذ  دعب  ادوهعم  افراعت  راص  لب  مالـسالا ، ردـص  یف  هلثم 

نم و  مالـسلا .) هیلع   ) هیلا باتکلا  اذه  دانـسا  نم  برغتـسی  یتح  زیزعب  سیل  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هرداصلا  هدوهعملا  ریغلا  رومالا  هذـه 
یف و  ریمالا ، هفیلخلا و  فئاظو  اهضعب  یف  و  یلاولا ، لماعلا و  بادآ  اهـضعب  یف  نیبی  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ثیح  هلئاسر  هبتک و  یف  رظن 

ریصی هب  ام  عامتجالا و  حالص  هب  متی  ام  اهضعب  یف  و  ضئارفلا ، تاقوا  نییعت  اهـضعب  یف  و  هلتاقملا ، موسر  هدهاجملا و  نونف  اهـضعب 
فلتخت مل  و  راـصعالا ، ریغتب  ریغتت  مل  یتـلا  هصخاـشلا  هفلتخملا  تاـعوضوملا  یف  هعوـنتملا  بلاـطملا  نم  اـهریغ  هلـضاف و  هنیدـملا 

ضاف ام  عیمج  نا  ملع  تایئداملا ، هداملا و  ریغتب  ریغتم  ریغ  ینامزلاو و  نامزلا  قوف  هقیقحلا  قئاقح و  اـهنال  طـق ، راـصمالا  فـالتخاب 
هنع تیور  هنا  یلع  .دعبتسمب  سیل  مالسلا ) هیلع   ) هنم باتکلا  اذه  وحن  زورب  نا  و  برغتسی ، و  لوقعلا ، هیف  ریحتی  امم  هملع  ءامس  نم 
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یلا بوسنملا  ناویدلا  حرش  یف  يدبیملا  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  اهلقن  هلابقلا  هعقاولا و  هذه  ریظن  هلابق  يرخا و  هعقاو  مالـسلا ) هیلع  )
: هل لاق  اقر و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوان  اراد و  يرتشا  هفوکلا  لـها  ضعب  نا  يور  ناریا 1285 ه :) عبط  ص 448  ( ) ع  ) ریمالا

هنکـس و  نیبنذـملا ، هدـلب  یف  اراد  تیم  نع  تیم  يرتـشا  اـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا :) هیلع   ) بـتکف هلاـبق ، یل  بـتکا 
مث رانلا ، یلا  اما  هنجلا و  یلا  اما  عبارلا  باـسحلا و  یلا  ثلاـثلا  و  ربقلا ، یلا  یناـثلا  و  توملا ، یلا  یهتنی  اـهنم  لوـالا  دـحلا  .نیلفاـغلا 

اهنکـسی توملا  دعب  ءرملل  دراد  اهیف ال  ام  كرت  اهنم  همالـسلا  نا  تملع  دق  ایندلا و  یلع  یکبت  سفنلا  تایبالا : هذه  اهلیذ  یف  بتک 
یتح هطلـسم  تناک  یتلا  كولملا  نیا  اهیواث  باخ  رـشب  اهانب  نا  اهنکـسم و  باط  ریخب  اهانب  ناـف  اـهیناب  توملا  لـبق  ناـک  یتلا  ـالا 

سفنلا اهـضبقی و  رهدـلا  اهطـسبی و  ءرملاف  اهیوقت  لامآ  هینملا  نم  لجو  یلع  تناک  نا  سفن و  لـکل  اـهیقاس  توملا  ساـکب  اـهاقس 
ابارخ و تسما  تینبدق  قافالا  یف  نئادم  نم  مک  اهینبن  رهدلا  بارخل  انرود  اهعمجنلا و  ریملا  يوذل  اهلاوما  اهبوطت  توملا  اهرـشنت و 

بقانملا یف  امک  هعبرالا  دودـحلا  دـیدحت  ههج  نم  ثیدـحلا  اذـه  وحن  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  يور  اذـک  اهیلها و  توملا  نود 
لک هجح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا یتای  لبجلا  لها  كولم  نم  لجر  ناـک  لاـق : مکحلا  نب  ماـشه  نع  بوشآ  رهـش  نب  دـمحمل 

فالآ هرشع  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا یطعاف  هلوزن  هجح و  لاط  و  هنیدملا ، یف  هرود  نم  راد  یف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا هلزنیف  هنس ،
کـصب یتا  و  معن ، مالـسلا : هیلع  لاق  رادلا ؟ یلا  تیرتشا  كادف  تلعج  لاق : فرـصنا  امف  جحلا ، یلا  جرخ  اراد و  هل  يرتشیل  مهرد 

لوسر لوالا  اهدـح  سودرفلا  یف  اراد  يرتشا  یلبجلا ، نالف  نب  نالفل  دـمحم  نب  رفعج  يرتشا  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف :
هیلع  ) یلع نب  نیـسحلا  عبارلا  دـحلا  و  یلع ، نب  نسحلا  ثلاثلا  دـحلا  و  ع ،)  ) نینوملاریما یناـثلا  دـحلا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

هتق رفف  لاملا  کلذ  تذخا  ینا  مالسلا : هیلع  هللادبعوبا  لاقف  لاق : كادف  هللا  ینلعج  تیـضر  دق  لاق : کلذ  لجرلا  ارق  املف  مالـسلا .)
، هعم کصلا  ناک  هلزنم و  یلا  لجرلا  فرـصناف  لاق : .هنجلا  هب  کبیثی  و  کلذ ، هللا  لبقتی  نا  وجرا  و  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  دلو  یف 

هربق یلا  اودـغ  موقلا  حبـصا  املف  کلذ  اولعفف  هعم ، کصلا  اولعجی  نا  مهفلح  هلها و  عمج  هافولا  هترـضح  املف  توملا  هلع  لـتعا  مث 
ثیدـحلا اذـه  یف  هشدـخلل  و  لوقا : .لاـق  اـمب  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللا  یل و  یف  و  هیلع : بوتکم  ربـقلا  رهظ  یلع  کـصلا  ودـجوف 

حیرـش و عم  ع )  ) ریمالا هعقاو  نم  دافتـسی  امنا  هلمجلاب  انمدق و  امل  ادـییات  هانرکذ  امنا  لاجم و  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا یلا  بوسنملا 
طورـشلا و هیف  رکذـی  دودـحلا و  هیف  نیعتی  ثیح  كـالمالا  عاـنتبا  یف  بتکت  اـننامز  یف  هلوادـملا  هلاـبقلا  نا  هفوکلا  لـها  ضعب  عـم 

نوکی نا  ساب  الف  مالـسالا ، ردـص  یف  هدوهعم  نکت  مل  هیفیکلا  کلتب  اهنا  به  اضیا  هباحـصلا  نمز  یف  هفراعتم  تناک  امنا  دوهـشلا 
باتکلا دانسا  مهوتل  لاجم  الف  امئاد  بئارغلا  بئاجعلا و  یلا  اقابس  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هناف هیف ، هرکتبم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

.اعطق مولعم  هیلا  دانسالا  هحص  مدع  لب  ادج ، دعبتسم  لیضفلا  لثم  یلا  هدانتسا  لب  داعبتسالا  درجمب  مالسلا ) هیلع   ) هریغ یلا 

يرتشوش

هحفص 618] ]

هملـس نب  رمع  عم  امومع  مهیقاـب  یلا  اـصوصخ و  مهنم  بعک  نب  هضرق  یلا  هفوکلا  لـها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک باـتک  اذـه  لوقا :
، يدسالا رماع  نع  تلصلا  نب  دیزی  نع  محازم  نب  رصن  هنع  يوری  يذلا  دعس  نب  رمع  نع  هلمج -)  ) یف دیفملا  هاور  امک  یبحرالا -

نیثکانلا موقلا  انیقل  اناف  دعب  اما  وه ، الا  هلا  يذلا ال  هللا  مکیلا  دمحا  ینا  مکیلع ، مالس  : ) اذه همامت  هللا و  همحر  یضرلا  هرصتخا  دق  و 
امهیلا تمدـقت  دـق  و  ریبزلا ، هحلط و  لتق  مهیلع و  هللا  انرـصنف  هللا  یلا  مهانججاحف  انتما ، نم  انیلع  نیغابلا  اـنتعامجل  نیقرفملا  اـنتعیبل 

لتقف هشئاعب ، یغبلا  لها  ذال  نیحصانلا و  اباجا  نیدشرملا و ال  اعاطا  امف  هعیبلا ، یف  امهتنکم  همالا و  ءاحلص  امهیلع  تدهشا  رذنلاب و 
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مذ یف  نوعبرالا - عساتلا و  لصفلا   ) رجحلا هقان  تناک  امف  اوربداف ، مهتیقب  هجو  هللا  برـض  مث  هللا ، الا  مهددع  یـصحی  مج ال  اهلوح 
نم اهیبن  اهبرل و  اهتیـصعم  یف  ریبکلا  بوحلا  نم  هب  تءاج  ام  عم  رـصملا  کلذ  لها  یلع  اهنم  ماشاب  هفوکلا ) لها  حدم  ماشلا و  لها 
املف اهل ، هجح  هرذعم و ال  هنیب و ال  نیملـسملا ال  ءامد  کفـس  نینموملا و  نیب  هقرفتلا  نم  هتعنـص  ام  اهب و  رتغا  نم  رارتغا  و  برحلا ،

دهـشتسا سانلا و  تنمآ  دق  و  اهلها ، نذاب  الا  راد  لخدیال  رتس و  کتهی  حیرج و ال  یلع  زهجی  ربدـم و ال  لتقی  الا  ترما  هللا  مهمزه 
ام رخآ  یلا  رـصم - لها  نم  هللا  مکازج  نیرباصلا و  باوث  مهباثا  مهتاجرد و  عفر  تانـسحلا و  مهل  هللا  فعاض  نوحلاص  لاـجر  اـنم 

، هرـصبلا حتف  دـعب  هفوکلا  لها  یلا  رخآ  باتک  مالـسلا ) هیلع   ) هل .متنا و  قحلا  یلع  ناوعالا  ناوخالا و  معنف  هدـعب : داز  و  نتملا - یف 
ام اوریغی  یتـح  موقب  اـم  ریغی  ـال  لدـع  مکح  هللا  ناـف  دـعب ، اـما  لاـق - نا  یلا  هفوـکلا - لـها  یلا  حـتفلاب  ع )  ) بتک داـشرالا :)  ) یفف
نم هرـصبلا و  لها  عومج  نم  هیلا  انرـس  نمع  اـنع و  مکربخا  لاو ، نم  هنود  مهل  اـم  هل و  درم  ـالف  ءوس  موقب  هللا  دارا  اذا  و  مهـسفناب ،

اهیلا راس  نم  ربخ  یلا  یهتنا  نیح  هنیدـملا  نم  تضهنف  مهنامیا ، هقفـص  مهثکن  ریبزلا و  هحلط و  عم  مهریغ  شیرق و  نم  مهیلا  بشات 
، دعـس نب  سیق  رـسای و  نب  رامع  یلع و  نب  نسحلا  تثعبف  راق ، يذ  تمدـق  یتح  فینح  نب  ناـمثع  یلماـعب  اولعف  اـم  مهتعاـمج و  و 
، هرـصبلا رهظ  تلزن  یتـح  مهب  ترـسف  یلع ، اومدـق  یتـح  اعارـس  مکناوخا  یلا  لـبقاف  یقح ، هلوسر و  قح  هللا و  قـحل  مکترفنتـساف 

تذـخا یتعیب و  مهثکن  نم  مهتبتتـسا  مهریغ و  شیرق و  نم  هدرلا  لها  نم  هلزلا  هرثعلا و  تلقا  هجحلاـب و  تمق  ءاعدـلاب و  ترذـعاف 
یلو نم  یلو  اثکان و  مهنم  لتق  نم  هللا  لتقا  داهجلاب  مهتـضهانف  یغلا  یف  يداحتلا  یعم و  نم  لاتق  یلاتق و  الا  اوباـف  مهیلع ، هللا  دـهع 

و امهقاقـش ، امهثکن و  یلع  ریبزلا  هحلط و  لتق  و  هفوکلا ) لها  حدـم  ماشلا و  لها  مذ  یف  نوعبرالا - عساتلا و  لـصفلا  ، ) مهرـصم یلا 
تلبقف مهنع ، وفعلا  ینولاس  مهب  لح  ام  اوار  املف  بابسالا ، مهب  تعطقت  اوربدا و  اولذخف و  رجحلا ، هقان  نم  ماشا  مهیلع  هارملا  تناک 
ههجوت دنع  راق  يذب  هیلع  اودر  املاضیا و  هفوکلا  لها  ع )  ) حدم دق  .مهیف و  هنـسلا  قحلا و  تیرجا  مهنع و  فیـسلا  تدـمغ  مهنم و 

راق يذب  ع )  ) ایلع هفوکلا  لها  یقتلا  امل  لاق : لیهک  نب  هملـس  نع  یلجعلا  نارمع  نب  دیمحلادبع  يور  داشرالا :)  ) یفف هرـصبلا ، یلا 
لها ای  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  ابیطخ  مهیف  ع )  ) ماقف .کترـصنب  انمرکا  كراوجب و  انـصخ  يذـلا  دـمحلا هللا  اولاق : مث  هب  اوبحر 

ابکرم و برعلا  یف  مهدوجا  مالـسالا و  یف  امهـس  مهلـضفا  هنـس و  مهلدـعا  اـمیوقت و  مهدـصقا  نیملـسملا و  مرکا  نم  مکلا  هفوکلا 
ریبزلا و هحلط و  ضقن  دنع  مکسفنا  نم  متلذب  يذلل  مکب  هللا - دعب  هقث - مکتئج  امنا  و  هتیب ، لها  یبنلل و  ادو  برعلا  دشا  متنا  اباصن ،

دق هنا  عم  اهءاغوغ ، اهماغط و  اوزفتـساف  هرـصبلا ، اهامدـقا  یتح  اهتیب  نم  اهایا  امهجارخا  هنتفلل و  هشئاعب  اـمهلابقا  یتعاـط و  اـمهعلخ 
كراصنا و نحن  هفوکلا : لها  لاقف  .ریبزلا  هحلط و  عنـص  ام  اوهرک  اولزتعا و  دـق  نیدـلا  یف  مهراـیخ  مهنم و  لـضفلا  لـها  نا  ینغلب 

ینثا مهل و  مالسلا ) هیلع   ) یلع اعدف  هانوجر - ریخلا و  کلذ  یف  انبستحا  سانلا  نم  مهفاعضا  یلا  انتوعد  ول  كودع و  یلع  کناوعا 
موی هفوکلا  یلا  هرصبلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدق  امل  رـصن :) نیفـص   ) یفف هرـصبلا ، حتف  دعب  مهیلع  دروامل  ع )  ) مهحدم .مهیلع و 

عساتلا و لصفلا   ) هل اوعدف  مهفارشا - مهوارق و  مهیف  و  هفوکلا - لها  هلبقتـسلا  ( 36  ) هنس بجر  نم  تضم  هلیل  هرـشع  یتنثال  نینثالا 
لزنا یننکل  ال و  لاقف : رـصقلا ؟ لزنتا  لزنت ، نیا  نینموملاریما  ای  اولاق : هکربلاب و  هفوکلا ) لها  حدـم  ماشلا و  لـها  مذ  یف  نوعبرـالا -

هلوسر و یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  ربنملا  دعـص  مث  نیتعکر  هیف  یلـصف  مظعالا  دجـسملا  لخد  یتح  لبقا  اهلزنف و  هبحرلا ،
الا متریغف ، رکنملاب  متادب  متبجاف و  قحلا  یلا  مکتوعد  اوریغت ، اولدبت و  مل  ام  الضف  مالسالا  یف  مکل  ناف  هفوکلا  لها  ای  دعب  اما  لاق :

فاخا ام  فوخا  نا  الا  هیف ، متلخد  امیف  لخد  مکباجا و  نم  هوسا  متناف  مسقلا  ماکحالا و  یف  اماف  هللا ، نیب  مکنیب و  اـمیف  مکلـضف  نا 
مکیلع لطبملا ، ثکانلا  لذا  قحملا و  قداصلا  زعا  هودـع و  لذـخ  هیلو و  رـصن  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق - نا  یلا  يوهلا - عاـبتا  مکیلع 

انل نیلباقملا  نیعدملا  نیلحتنملا  نم  هیف  هللا  اوعاطا  امیف  مکتعاطب  یلوا  مه  نیذلا  مکیبن  تیا  لها  نم  هللا  عاطا  نم  هعاط  هللا و  يوقتب 
دعق دق  هنا  الا  ایغ ، نوقلی  فوسف  اوحرتجا  ام  لاب  اوقاذ و  دقف  هنع  انوعفادی  انقح و  اننوعزانی  انرما و  اننودـحاجی  انلـضفب و  نولـضفتی 
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هیلا ماقف  .هقرفلا  دـنع  هللا  بزح  کلذـب  فرعیل  اوبتعی  یتح  نوهرکی  اـم  مهوعمـسا  مهورجهاـف و  راز  مهیلع  اـنا  لاـجر  یترـصن  نع 
انترما نئل  هللا  و  الیلق ، مهل  هورکملا  عامـس  رجهلا و  يرال  ینا  هللا  و  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) هتطرـش بحاص  یعوبریلا  بیبح  نب  کلام 

یف غلبا  مشغلا : ضعبل  لاقف  .عزنلا  یف  تقرغا  دحلا و  تودع  يدملا و  تزج  لام ، ای  هللا  ناحبس  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .مهنلتقنل 
امف سفنلاب ) …  سفنلا  یلاعت … (  لاقف  لام ، ای  هللا  یضق  اذکه  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .يداعالا  هنداهم  نم  کبونت  روما 
ریغ لتقت  نا  لتقلا  یف  فارسالا  و  لتقلا ) …  یف  فرسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  یلاعت … (  لاق  مشغلا و  لاب 

ع)  ) مهحدـم .مشغلا و  وه  کلذ  هنع و  هفوکلا ) لها  حدـم  ماشلا و  لها  مذ  یف  نوعبرالا - عساتلا و  لـصفلا   ) هللا یهن  دـقف  کـلتاق ،
ای لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  هفوکلا  لها  سوور  هیلا  عمج  يربطلا : لاق  .هلیخنلاب  ناورهنلا  لبق  هیواعم  لاـتق  یلا  دوعلا  دارا  نیح 

مامت وجرا  ربدملا و  برـضا  مکب  نیلحملا ، يودـع  داهج  یلع  یتباحـص  قحلا و  یلع  یناوعا  يراصنا و  یناوخا و  متنا  هفوکلا  لها 
هیلج هحصانمب  ینونیعاف  لجر ، اتئام  فالآ و  هثالث  الا  مهنم  ینتای  ملف  مکیلا  مهترفنتساف  هرـصبلا  لها  یلا  تثعب  دق  و  لبقملا ، هعاط 
ناک و  لجر ، یتئام  فالآ و  هثالث  هرـصبلا  لها  نم  افلا و  نیتس  هسمخ و  هفوکلا  لـها  عیمج  ناـک  و  لاـق - نا  یلا  شغلا - نم  هیلخ 

فافخ هفـصو  امک  مهیلع  مالـسلا ) هیلع   ) همودـق یلا  هفوکلا  لها  قایتشا  ناک  .لـجر و  یتئاـم  اـفلا و  نیتس  هیناـمث و  هعم  نم  عیمج 
هیلا تجرخ  زوجعلا و  هیلا  تند  یبصلا و  هیلا  لمحف  هفوکلا  یلع  مدـق  هیواعمل : فافخ  لاق  محازم : نب  رـصن  لاـق  هیواـعمل ، یئاـطلا 

ملعتسی راق  يذب  مالسلا ) هیلع   ) هدورو ربخ  یف  بیلک  نع  دیفملا -) لمج   ) یف امک  يدحاولا - يور  .هیلا و  اقوش  هب و  احرف  سورعلا 
هرـصبلا لها  نم  اـنناوخا  يرن  نولوقی : اولعجف  هفوکلا ، لـها  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  مدـق  یتح  رکـسعلا  نع  حربا  ملف  لاـق : هلاـح ،
فئاـطل  ) یف .نوـلتقی و  ـال  مهنا  نوری  مهناـک  قـحلا ، اـنیطاعتل  اـنیقتلا  وـل  هللا  نوـلوقی و  نوـبجعی و  نوکحـضی و  اوـلعج  .اـنولتاقی و 

اهل هفوکلا ) لها  حدـم  ماشلا و  لها  مذ  یف  نوعبرالا - عساتلا و  لصفلا   ) لام هلیمج ال  هیراج  هفوکلا  لوقی : حاجحلا  ناک  یبلاـعثلا :)
ءاملا اهیتای  هاهللا  لثمک  هفوکلا  لثم  لوقی : دایز  ناک  .اهلامل و  بطخت  یها  هرـسوم  ءاـهوش  زوجع  هرـصبلا  و  اـهلامجل ، بطخت  یهف 

.دسف ریغت و  دق  ءاملا و  اهیتای  هناثملاک  هرصبلا  لثم  و  هتبوذع ، هدربب و 

هینغم

لمجلا و برح  نم  ءاهتنالا  دـعب  ءاج  هنال  بیر ، کلذ  یف  ام  هفوکلا ، لهال  باـطخلا  خـلا ..) رـصم  لـها  نم  هللا  مکازج  و  : ) ینعملا
دعب رکذ  هنال  هفوکلا ، لها  یلا  مهیلا  ریمض  .هرصبلا و  حتف  دعب  مهیلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  یضرلا : فیرـشلا  لاق  .هرـصبلا  حتف 

، هموصخ عم  اومـضنا  و  برحلا ، هیلع  اونلعا  مهنال  الوا : .هرـصبلا  لـهال  دوعی  هناـب  مهوتلا  یلا  لـیبس  ـال  و  لـصاف ، ـالب  مهیلا  هلاـسرلا 
دنع لاق  هسفن  یـضرلا  فیرـشلا  نا  ایناث : هتمعنل .؟) نیرکاـشلا  و  هتعاـطب ، نیلماـعلا  يزجی  اـم  نسحا  هللا  مکازج  : ) مهل لوقی  فیکف 
لاق .خـلا و  متبرهف  رقع  و  متبجاف ، اغر  همیهبلا ، عابتا  و  هارملا ، دـنج  متنک  هرـصبلا : لهال  ماـمالا  لاـق  لـمجلا  هعقو  دـعب  هبطخلا 13 :
لها ای  هخبـسلا ، لها  ای  اهیف : لاق  هلیوط ، هبطخ  بطخ  دـق  و  لمجلا ، هعقو  دـعب  هرـصبلا  مامالا  لـخد  بهذـلا : جورم  یف  يدوعـسملا 

.هریثک ارارم  فقوملا  اذه  دعب  هرصبلا  لها  مامالا  مذ  و  يدوعسملا : لاق  مث  .خلا  هارملا  دنج  ای  ..هکفتوملا 

هدبع

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 728 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ادخ  هدومن : ینادردق  هرصب  گنج  زا  يزوریف  حتف و  زا  سپ  نانآ  زا  هک  هفوک  لها  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
یم دوخ  ششخب  تمعن و  نارازگـساپس  ناربنامرف و  هب  هک  یـشاداپ  رتوکین  دهد  شاداپ  ناتربمغیپ  نادناخ  بناج  زا  هفوک  لها  امش 

ار ادـخ  نانمـشد  هکنآ  ات   ) دـیتفریذپ دـیدش و  توعد  نید  يرای  يارب  و  دـیدومن ، يوریپ  نآ  زا  دیدینـش و  ار  اـم  روتـسد  هک  دـهد 
(. میروآرد اپ  زا  هداد  تسکش 

ینامز

روشک هن  تسا ، رهـش  روظنم  هک  هدرب  راکب  ار  رـصم )  ) هملک دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هفوک  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  رکـشت 
زا ینادردـق  روظنمب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تسا  رهـش  روـظنم  هدـش  لامعتـسا  اـجک  ره  رـصم )  ) هک تسا  نآرق  حالطـصا  نیا  .رـصم و 

دروم میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  یعیبط  هتکن  کی  نیا  دـنکیم و  رکـشت  ناـنآ  زا  هتـشون و  ار  هماـن  هفوک  مدرم  تاـمحز 
(. دنبایمک رکاش  ناگدنب  : ) دیامرفیم ادخ  .تسا و  هدرک  شرافس  تمعن  زا  يرازگرکش  هرابرد  هداد و  رارق  ثحب 

يزاریش دمحم  دیس 

، مکترـصن ههج  نم  مکازج  يا  مکیبـن ) تیب  لـها  نم  ( ) مک  ) ناـیبل نم ) ( ) رـصم لـها  نم  هللا  مـکازج  و   ) هرـصبلا حـتف  دـعب  مـهیلا ،
( هتمعنل نیرکاشلا  و   ) هتیب لها  رئاس  لوسرلا و  هفیلخ  هرـصن  یف  هفوکلا  لها  ای  متعطا  ذا  هتعاطب ) نیلماعلا  يزجی  ام  نسحا   ) مکئلوـال

.مترصن و  متبجاف )  ) داهجلا یلا  متیعد ) و   ) رمالا متعطا ) و   ) مالکلا متعمس ) دقف   ) هل مکرصنب  هفیلخلا  همعن  مترکش  ذا 

يوسوم

مکیبن تیب  لها  نع  رـصم  لها  نم  هللا  مکازج  و  : ) حرـشلا .رطقلا  رـصملا : .هافاک  اذـک  یلع  اذـکب و  لجرلا  يزج  نم  مکازج : هغللا :
هفوکلا لهال  مامالا  نم  باتکلا  اذـه  متبجاف ) متیعد  متعطا و  متعمـس و  دـقف  هتمعنل  نیرکاـشلا  هتعاـطب و  نیلماـعلا  يزجی  اـم  نسحا 

یک مهیلع  ءانثلا  مهحدم و  هتوفی  بدوملا ال  بذـهملا و  ملعملا و  مالـسلا  هیلع  هناف  مهدایقنا  مهتعاط و  یلع  ینثی  مهیعـس و  رکـشی 
تدجو اذا  ریخلا  قیرط  یف  عفدنت  ءانثلا و  تعمس  اذا  حاترت  سفنلا  نا  یلا  افاضم  دارا  یتم  هعم  جورخلا  یلا  مهعفدی  مهمئازع و  دشی 

دق مهناف  هتمعنل  نیرکاشلا  هتعاطب  نیلماعلا  یطعی  اـم  نسحا  مهیطعی هللا  نا  مهل  اـعد  اـهفقوم …  اـهلمع و  مرتحی  اـهتمیق و  فرعی  نم 
 … ءادعالا لاتقل  اوعرسا  اوبلق و  داهجلا  یلا  مهاعد  هرما و  اوعاطا  هنم و  اوعمس  همعنلا و  اورکش  هعاطلا و  اوطعا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هرصبلا حتف  دعب  ، مهیلإ

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 
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ینالوط ًاتبسن  همان  زا  یتمسق  هدروآ  اجنیا  رد  یضر  دیـس  موحرم  هچنآ  همان : دنـس  ( . 1  } تشون هفوک  لها  هب  هرـصب  حتف  زا  دـعب  هک 
هظرق یلا  بلاط  یبا  نب  یلع  هّللادبع  نم  :» تسا نینچ  همان  لّوا  هتشون و  هفوک  مدرم  هب  هرـصب  حتف  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 
یناـف مکیلع  مالـس  نیملـسملا  نم  هلَِبق  نم  و  دوب ) هدـش  هداتـسرف  هفوک  هب  دوب و  ربـمغیپ  هباحـص  ناسانـشرس  زا  یکی  هک   ) بعک نب 

خیش ار  نآ  تشون و  يرجه  لاس 36  رد  ترضح  نآ  بتاک  عفار  یبا  نب  هّللادیبع  ار  همان  نیا  ...وه  الا  هلا  يذلا ال  هّللا  مکیلا  دمحا 
جهن ماـمت  باــتک  رد  ص 195 ) ،ج 3، هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .تـسا هدرک  لـقن  يدـقاو  لـمج  باـتک  زا  هرـصنلا  باـتک  رد  دـیفم 
هفوک لها  يوس  هب  « یفعج سیق  نب  رحَز  » هلیـسوب ار  همان  نیا  هرـصب  حتف  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدـمآ  ،ص 788  هغالبلا

«. { ...هفوکلا لها  یلا  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هّللادبع  نم  :» تسا نینچ  همان  لّوا  داتسرف و 

هاگن کی  رد  همان 

گنج نایاپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرت  لصفم  همان  زا  یهاتوک  شخب  همان  نیا  ، هدمآ همان  دنس  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه 
توعد اریز  ؛ تسا مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  مالسا و  هب  تبـسن  نانآ  تامحز  زا  ینادردق  نآ  ياوتحم  تشون و  هفوک  مدرم  يارب  لمج 

.دندوب هداد  جرخ  هب  يدرمیاپ  لمج  نارگ  نایغط  نایشروش و  اب  گنج  رد  دندوب و  هتفریذپ  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

ُْمتیِعُد ،َو  ُْمتْعَطَأ ُْمتْعِمَس َو  ْدَقَف  ، ِِهتَمِْعِنل َنیِرِکاَّشلا  ،َو  ِِهتَعاَِطب َنِیِلماَْعلا  يِزْجَی  اَم  َنَسْحَأ  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنَع  ٍرْصِم  ِلْهَأ  ْنِم  ُهّللا  ُمُکاَزَج  َو 
.ُْمْتبَجَأَف

دوـخ و نارب  ناـمرف  هب  هک  یـشاداپ  نیرتـهب  دـهد ، شاداـپ  ناـتربمایپ  تیب  لـها  يوـس  زا  هفوـک )  ) رهـش نیا  لـها  امـش  هب  دـنوادخ 
.دیدومن تباجا  دیدش و  توعد  ، دیدرک تعاطا  دیدینش و  ارم  نامرف  امش  اریز  ، دنک یم  اطع  شیاهتمعن  نارازگساپس 

هفوک مدرم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تیاضر 

دیامن و یم  يرازگـساپس  اهنآ  تامحز  تامدخ و  زا  دـنک و  یم  اعد  اهنآ  يارب  هفوک  لها  هب  باطخ  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناتربمایپ تیب  لها  يوس  زا  هفوک )  ) رهـش نیا  لها  امـش  هب  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  فیـصوت  مهم  فصو  دـنچ  هب  ار  اهنآ 

تعاطا دیدینش و  ارم  نامرف  امش  اریز  ، دنک یم  اطع  شیاهتمعن  نارازگـساپس  دوخ و  نارب  نامرف  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  ، دهد شاداپ 
،َو ِِهتَعاَِطب َنِیِلماَْعلا  يِزْجَی  اَم  َنَسْحَأ  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنَع  ٍرْـصِم  ِلـْهَأ  ْنِم  ُهّللا  ُمُکاَزَج  َو  ( ؛» دـیدومن تباـجا  دـیدش و  توعد  ، دـیدرک

(. ُْمْتبَجَأَف ُْمتیِعُد  ،َو  ُْمتْعَطَأ ُْمتْعِمَس َو  ْدَقَف  ، ِِهتَمِْعِنل َنیِرِکاَّشلا 

ناشن زین  دهاوش  هتشاگن و  هبطخ  ناونع  رد  یضر  دیس  موحرم  هک  روطنامه  دنتسه  هفوک  لها  همان  نیا  رد  بطاخم  هک  تسا  نشور 
شهوکن هغالبلا  جهن  رگید  ياه  هبطخ  رد  دنتسویپ و  ریبز  هحلط و  رکشل  هب  ًابلاغ  هرصب  لها  اریز  ؛ دهد یم 

دنداهن و شنامرف  رب  رس  دندرک و  تباجا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  توعد  هک  دنا  هدوب  هفوک  لها  نیا  و  . { هبطخ 13 و 14 ( . 1  } دنا هدش 
.دندوب رکشت  هتسیاش 

نابطاخم هک  دـهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  هک  درک  میهاوخ  لقن  رگید  عبانم  یـضعب  زا  ار  همان  عومجم  اه  هتکن  ثحب  رد  نیا  رب  هفاضا 
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.دندوب هفوک  لها 

تیب لها  زا  تیامح  هکلب  دوب  نآرق  مالسا و  زا  تیامح  اهنت  هن  مدرم  امش  مایق  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مکیبن ) تیب  لها  نع   ) هب ریبعت 
.دروآ یم  امش  يارب  یفعاضم  باوث  نیا  دش و  یم  بوسحم  زین 

یم ناشن  اعد  نیا  يارب  ار  اهنآ  یگتـسیاش  هک  هدرک  ناـیب  هفوک  مدرم  يارب  يا  هناـگ  جـنپ  فاـصوا  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع ماما  ناـمرف  تعاـطا  مراـهچ  ، ناـمرف هب  نداد  ارف  شوگ  موس  ، وا ياـهتمعن  رکـش  يادا  مود  ، یهلا تعاـط  هب  لـمع  تسخن  : دـهد

.تسا تقیقح  کی  زا  یفلتخم  تاریبعت  عقاو  رد  هک  وا  توعد  تباجا  مجنپ  مالسلا و 

هفوک لها  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  لماک  نتم 

تسا هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  همان  زا  یهاتوک  رایسب  شخب  ، دنک یم  يوریپ  نآ  زا  هک  یشنیزگ  شور  قباطم  یـضر  دیـس  موحرم 
، تغالب نونف  مه  همان  عومجم  رد  اریز  ، دـش یم  رکذ  اـجنیا  رد  نآ  ماـمت  دوب  راوازـس  تساوتحمرپ و  رایـسب  هماـن  نیا  هک  یلاـح  رد 

.دراد دوجو  ناناملسم  يارب  زاس  تشونرس  ياه  هتکن  مه  هدش  تیاعر 

لقن نینچ  فنخم  وبا  زا  دـیفم ) خیـش  هتـشون  «) هئطاخلا هبوت  لاطبا  یف  هیفاکلا  » باتک زا  ار  همان  نتم  راونـالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم 
هفوک مدرم  زا  یهورگ  هک  یماگنه  ، داتسرف هفوک  مدرم  يوس  هب  هملس  نب  رمع  اب  تشون و  يا  همان  مالسلا  هیلع  ماما  : دنک یم 

زین يدانم  دنتـشگ و  ناور  دجـسم  يوس  هب  دندش و  هاگآ  همه  دیچیپ و  هفوک  رد  ادص  ، دـندرک دـنلب  ریبکت  هب  ار  ادـص  ، دـندش ربخاب 
دندش و عمج  دجسم  رد  دندوب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  ندینش  قاتشم  هک  هفوک  مدرم  همه.درک  توعد  دجـسم  رد  عامتجا  هب  ار  مدرم 

: درک تئارق  حرش  نیا  هب  ار  همان  هملس  نب  رمع 

ناناملـسم زا  وا  دزن  هک  یناـسک  و  هفوک ) رادـنامرف   ) بعک نب  هظرق  هب  ناـنمؤم  ریما  ادـخ  هدـنب  يوـس  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  » 
.میوگ یم  ساپس  ار  اتکی  دنوادخ  نم  ، امش رب  ادخ  دورد.دنتسه 

اب لالدتـسا  قطنم و  اب  ، میدرک تاقالم  ار  تّما  زا  نایـشروش  تعامج و  زا  ناگدـنوش  ادـج  تعیب و  نانکـش  نامیپ  هورگ  ام  : دـعب اما 
دوب یلاح  رد  نیا  دندش و  هتشک  ریبز  هحلط.درک و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  ام  دنوادخ  ماجنارس  میتفرگن و  يا  هجیتن  یلو  ؛ میتفگ نخس  اهنآ 

تعاطا نایامنهار  زا  اهنآ.متفرگ  هاوگ  ار  تّما  ناحلاص  زا  یعمج  مداد و  زردـنا  تحیـصن و  مدرک و  تجح  مامتا  اـهنآ  اـب  ًـالبق  هک 
هتشک يدایز  هورگ  هرـصب  لها  زا  وا  فارطا  رد  دندرب و  هانپ  هشیاع  هب  نایـشروش  زا  یهورگ.دندومنن  تباجا  ار  ناحـصان  دندرکن و 

موق باذع  هیام  ماجنارـس  دـمآ و  رد  هب  هوک  زا  حـلاص  هقان  هک  هنوگ  نامه  و.دـندرک  رارف  دـیبوک و  هیقب  تروص  رب  دـنوادخ.دندش 
تیـصعم رد  یگرزب  هانگ  هکنیا  رب  هوالع  دروآ  راب  هب  ناوارف  یتخبدـب  هرـصب )  ) رهـش نیا  لـها  هب  تبـسن  زین  هشیاـع  رتش  ، دـش دومث 

رذـع و لیلد و  چـیه  نودـب  نانمؤم  ياهنوخ  نتخیر  نیملـسم و  فوفـص  رد  فاکـش  هیام  دـندش و  بکترم  شربمایپ  راـگدرورپ و 
.دندیدرگ راکشآ  تجح 

دراو ، دنناسرن لتق  هب  ار  ناحورجم  دننکن و  لابند  ار  نایرارف  مداد  روتـسد  ، دندرک رارف  داد و  تسکـش  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یماگنه 
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.مداد ناما  ار  هرصب  مدرم  همه  نم و  یلبق  هزاجا  اب  رگم  دننزن  رانک  ار  يا  هدرپ  دنوشن و  اه  هناخ 

اهنآ تانسح  رب  دنوادخ.دندیشون  تداهش  تبرش  ام  حلاص  نادرم  زا  یهورگ 

.دیامرف تیانع  اهنآ  رب  نارباص  ناقداص و  باوث  درب و  الاب  ار  ناشتاجرد  دیازفیب و 

دوخ و نامرف  ناـعیطم  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  دـهد ، شاداـپ  ناـتربمایپ  تیب  لـها  يوس  زا  هفوک )  ) رهـش نیا  لـها  امـش  هب  دـنوادخ 
.دیدومن تباجا  دیدش و  توعد  ، دیدرک تعاطا  دیدینش و  ارم  نامرف  امش  اریز  دنک ، یم  اطع  شیاهتمعن  نارازگساپس 

،ج 35،ص راونـالاراحب ( . 1 «. } شتاـکرب ادــخ و  تـمحر  امــش و  رب  دورد  دــیدوب  قـح  رب  نارواـی  بوـخ و  رایــسب  ناردارب  اـمش 
. { 198 تیاور ،252

نارازگراک تنایخ  اب  هناعطاق  دروخرب  : 3 همان

عوضوم

هیضاق ثراحلا  نب  حیرشل  هل ع  باتک  نم  و 

( دومرف هدرک  راضحا  ار  وا  دیرخ ، رانید  هب 80  يا  هناخ  ماما  یضاق  ثراحلا ، نب  حیرش  هک  دنداد  ربخ  ماما  هب  )

همان نتم 

َُهل َلاَق  ًاحیَرُش َو  یَعدَتساَف  َِکلَذ  ُهَغَلَبَف  ًاراَنیِد  َنِیناَمَِثب  ًاراَد  ِهِدهَع  یَلَع  يَرَتشا  َنِینِمؤُملا ع  ِریِمَأ    َ ِیضَاق ِثِراَحلا  َنب  َحیَرُـش  ّنَأ    َ ِيُور َو 
ًادوُهُش ِهِیف  َتدَهشَأ  ًاباَتِک َو  اََهل  َتبَتَک  ًاراَنیِد َو  َنِیناَمَِثب  ًاراَد  َتعَتبا  َّکنَأ  ِیَنَغَلب 

َُهل َلاَق  ُّمث  ِبَضغُملا  َرَظَن  ِهَیلِإ  َرَظَنَف  َلاَق  َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  اَی  َِکلَذ  َناَک  دَق  ٌحیَرُش  َُهل  َلاَقَف 

َكِربَق َیلِإ  َکَِملـُسی  ًاصِخاَش َو  اَهنِم  َکَجِرُخی  یّتَح  َِکتَنَّیب  نَع  َکـُلَأسَی  اـَل  َکـِباَتِک َو  ِیف  ُرُظنَی  اـَل  نَم  َکِیتأَیَـس  ُّهنِإ  اَـمَأ  ُحیَرُـش  اَـی 
اَینّدلا َراَد  َترِسَخ  دَق  َتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح  ِریَغ  نِم  َنَمّثلا  َتدَقَن  وَأ  َِکلاَم  ِریَغ  نِم  َراّدلا  ِهِذَه  َتعَتبا  ُنوُکَت  َال  ُحیَرُش  اَی  رُظناَف  ًاِصلاَخ 

364 ص :
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ِراّدلا ِهِذَه  ِءاَرِش  ِیف  بَغرَت  مَلَف  ِهَخسّنلا  ِهِذَه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُتبَتََکل  َتیَرَتشا  اَم  َِکئاَرِـش  َدنِع  ِیَنتَیَتأ  َتنُک  َول  َّکنِإ  اَمَأ  .ِهَرِخآلا  َراَد  َو 
ِِبناَج نِم  ِروُرُغلا  ِراَد  نِم  ًاراَد  ُهنِم  يَرَتشا  ِلیِحّرِلل  َجِـعزُأ  دَـق  ٍّتیَم  نِم  ٌلِیلَذ  ٌدـبَع  يَرَتشا  اَـم  اَذَـه  ِهِذَـه  ُهَخـسّنلا  ُقوَف َو  اَـمَف  ٍمَهرِدـِب 
ِیعَاَود َیلِإ  ِیَهتَنی  ِینّاثلا  ّدَـحلا  ِتاَفآلا َو  ِیعَاَود  َیلِإ  ِیَهتَنی  ُلّوَألا  ّدَـحلا  ٌهََعبرَأ  ٌدوُدُـح  َراّدـلا  ِهِذَـه  ُعَمجَت  َنیِِکلاَهلا َو  ِهّطِخ  َنِیناَفلا َو 
يَرَتشا ِراّدلا  ِهِذَه  ُبَاب  ُعَرـُشی  ِهِیف  ِيوُغملا َو  ِناَطیّـشلا  َیلِإ  ِیَهتَنی  ُِعباّرلا  ّدَحلا  ِيدُرملا َو  يَوَهلا  َیلِإ  ِیَهتَنی  ُِثلاّثلا  ّدَـحلا  ِتاَبیِـصُملا َو 

اَذَه َكَردَأ  اَمَف  ِهَعاَرّـضلا  ِبَلّطلا َو  ّلُذ  ِیف  ِلوُخّدلا  ِهَعاَنَقلا َو  ّزِع  نِم  ِجوُرُخلِاب  َراّدلا  ِهِذَه  ِلَجَألِاب  ِجَعزُملا  اَذَه  نِم  ِلَمَألِاب  ّرَتغُملا  اَذَه 
َرَصیَق يَرسِک َو  ِلثِم  ِهَنِعاَرَفلا  ِکُلم  ِلیُِزم  ِهَِرباَبَجلا َو  ِسوُُفن  ِِبلاَس  ِكُولُملا َو  ِماَسجَأ  ِِلبلَبُم  یَلَعَف  ٍكَرَد  نِم  ُهنِم  يَرَتشا  اَمِیف  ِيَرتُشملا 

مُهُصاَخشِإ َِدلَوِلل  ِهِمعَِزب  َرَظَن  َدَقَتعا َو  َرَخّدا َو  َدَّجن َو  َفَرخَز َو  َدّیَـش َو  یََنب َو  نَم  َرَثکَأَف َو  ِلاَملا  یَلَع  َلاَملا  َعَمَج  نَم  َرَیمِح َو  ٍعُّبت َو  َو 
یَلَع َدِهَـشَنُولِطبُملا  َِکلانُه  َرِـسَخ  َوِءاَضَقلا  ِلـصَِفب  ُرمَـألا  َعَقَو  اَذِإ  ِباَـقِعلا  ِباَّوثلا َو  ِعِضوَم  ِباَـسِحلا َو  ِضرَعلا َو  ِِفقوَم  َیلِإ  ًاـعیِمَج 

اَینّدلا ِِقئاَلَع  نِم  َِملَس  يَوَهلا َو  ِرسَأ  نِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُلقَعلا  َِکلَذ 

اه همجرت 

یتشد

نارازگراک تنایخ  اب  هناعطاق  دروخرب   1

.دنا هدرک  اضما  ار  نآ  یناهاوگ  و  يا ، هتشون  نآ  يارب  يدنس  و  يا ، هدیرخ  رانید  داتشه  اب  يا  هناخ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب 

اّما دنام  یقاب  دوخ  ماقم  رد  لاس  دودح 60  داد و  تواضق  بصنم  رمع  ار  ثراح  نب  حیرش  ، } نانمؤم ریما  يا  يرآ  تفگ : حیرـش  )
مالّـسلا هیلع  ماما  تموکح  نارود  رد  داد ، افعتـسا  جاّجح  نامز  رد  تفرگ و  هرانک  تواضق  زا  ریبز  نب  هّللا  دـبع  نارود  رد  لاس  هس 

مشخ هاگن  مالّـسلا  هیلع  ماما  .دنادرگزاب } هفوک  هب  هرابود  درک و  دیعبت  هنیدم  فارطا  رد  ییاتـسور  هب  ار  وا  هک  دش  بکترم  یفالخ 
(. دومرف درک و  وا  هب  يدولآ 

هناخ نآ  زا  ار  وت  ات  دسرپ ، یمن  تناهاوگ  زا  و  دـنک ، یمن  هاگن  تا  هتـشون  هب  هک  دـیآ  یم  تغارـس  هب  یـسک  يدوز  هب  حیرـش ! يا 
 . دراپسب ربق  هب  اهنت  هدرک و  نوریب 

هداد تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  هناخ  هاگنآ  هک  یشاب ، هدیرخن  مارح  لوپ  اب  ای  نارگید  لام  اب  ار  هناخ  نآ  هک  نک  هشیدنا  حیرش ! يا 
 . يا

تبغر رتشیب ، ای  یمهرد  هب  نآ  دیرخ  يارب  رگید  هک  متـشون  یم  يدنـس  وت  يارب  يدوب ، هدـمآ  نم  دزن  هناخ ، دـیرخ  ماگنه  رگا  اما 
 : متشون یم  نینچ  ار  دنس  نآ  يدرک ، یمن 

مارح يایند  ییانتعا  یب  زا  رادشه   2

، ناگدنوش دوبان  هّلحم  رد  هک  رورغ ، يارس  زا  يا  هناخ  هدیرخ ، چوک  هدامآ  يا  هدرم  زا  ار  نآ  راوخ  يا  هدنب  هک  تسا  يا  هناخ  نیا 
: ددرگ یم  یهتنم  تهج  راهچ  هب  هناخ  نیا  دراد ،  رارق  ناگدش  كاله  هچوک  و 
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مراهچ يوس  و  هدـننک ، تسـس  ياه  سوه  اوه و  هب  موس  يوس  و  اه ، تبیـصم  هب  نآ  مّود  يوس  اهالب ، اه و  تفآ  هب  نآ  يوس  کی 
 . تسا هدوشگ  ناطیش  يور  هب  هناخ  رد  و  دوش ، یم  متخ  هدننک  هارمگ  ناطیش  هب  نآ 

تعاـنق تّزع و  زا  ار  وا  هک  یغلبم  هب  ددـنب ، یمرب  تخر  ناـهج  زا  يدوز  هب  دوخ  هک  یـسک  زا  دـنمزآ ، هدروخ  بیرف  ار  هناـخ  نیا 
.تسا هدرک  يرادیرخ  هدناشک ، یتسرپ  ایند  يراوخ و  هب  جراخ و 

و هتفرگ ، ار  ناراّبج  ناج  و  هدـناسوپ ، ار  ناهاشداپ  داسجا  هک  تسا  يراگدرورپ  هدـهع  رب  دـشاب ،  هلماـعم  نیا  رد  یـصقن  هنوگ  ره 
بقل عّبت ، و  مور ، ناروتارپـما  بقل  رـصیق ، ناریا و  ناـهاشداپ  بقل  يرـسک ، و  رـصم ، ناـهاشداپ  بقل  نوعرف ،  } اـه نوعرف  تنطلس 

ار ریمح »  » و عّبت »  » و رـصیق »  » و يرـسک »  » نوچ .دوب } مالـسا  زا  شیپ  ناتـسبرع  بونج  ناـهاشداپ  بقل  ریمح ، و  نمی ، نارازگناـمرف 
.تسا هدرک  دوبان 

ناگتشذگ زا  تربع   3

تنیز و  هدرک ، يراک  الط  دـندرک ، يراک  مکحم  و  هتخاس ، اهرـصق  هک  ناـنآ  و  دـندوزفا ، نآ  رب  هدروآ  درگ  ناوارف  لاـم  هک  ناـنآ 
یـسرباسح ياپ  هب  نانآ  یگمه  دنتـشاذگ  یقاب  دوخ  نادنزرف  يارب  دوخ  نامگ  هب  و  دندرک ، يرادهگن  و  دنتخودنا ، ناوارف  دـنداد ،

نایز ناراـکهبت  سپ   » دوش رداـص  ییاـهن  تواـضق  يرواد و  ناـمرف  هک  هاـگنآ  دـنوش ، یم  هدـنار  رفیک  شاداـپ و  هاـگیاج  و  یهلا ،
« . دید دنهاوخ 

.درذگب تمالس  هب  یتسرپ  ایند  زا  و  هتفای ، تاجن  سفن  ياوه  تراسا  زا  هک  هاگ  ره  دهد  یم  یهاوگ  لقع  اه  ّتیعقاو  نیا  هب 

يدیهش

هب ربخ  نیا  نوچ  دیرخ ، رانید  داتشه  هب  يا  هناخ  ترـضح  نآ  تفالخ  رد  ع ، )  ) نانمؤم ریما  یـضاق  ثراح ، رـسپ  حیرـش  دنا  هتفگ  ]
یناهاوگ و  يا ، هتشون  نآ  يارب  يدنـس  يا و  هدیرخ  رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  دومرف ]: دیبلط و  ار  وا  دیـسر  ماما 

هب حیرـش ! دومرف ]: سپـس  درک ، ودـب  نیگمـشخ  یهاگن  ماما  تسا : هدوب  نینچ  نانمؤم  ریما  يرآ ، تفگ : حیرـش  [ ؟ يا هتفرگ  نآ  رب 
دنک و نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  وت  هکنآ  ات  دـسرپ ، یمن  تهاوگ  زا  درگن و  یمن  تا  هتـشون  هب  هک  دـیآ  یم  تتقو  رـس  هب  یـسک  يدوز 
هب لالح  زج  زا  ار  نآ  ياهب  ای  یـشاب  هدیرخ  دوخ  لام  زج  زا  ار  هناخ  نیا  ادابم  حیرـش ! سپ  .دراپـس  تروگ  هب  تسد  یهت  درادرب و 
دزن يدـیرخ  ار  هناخ  نیا  هک  هاگ  نآ  رگا  .هداد  تسد  زا  ار  ترخآ  هناخ  يا و  هدرک  نایز  ار  ایند  هناخ  هاـگ  نآ  هچ ، هدروآ ، تسد 
دنـس و  نآ ، زا  نوزفا  ای  یمهرد  هب  هناخ  ندیرخ  هب  يدرک  یمن  تبغر  سپ  ناسنیدـب ، متـشون  یم  يدنـس  وت  يارب  يدـمآ ، یم  نم 

چوک و يارب  دـنا  هدـنازیخرب  ياج  زا  ار  وا  هک  يا  هدرم  زا  راوخ ، يا  هدـنب  ار  نآ  تسا  هدـیرخ  هک  تسا  يا  هناـخ  نیا  تسا : نینچ 
رس هب  زور  ناگدنوش - هابت  دنراد و  ياج  ناگدنوش  يرپس  هک  ییوک  رد  تسا ، هدیرخ  بیرف  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  وا  زا  .راب  نتسب 

: تسا هتفرگ  ياج  ّدح  راهچ  نیا  رد  وس ، راهچ  زا  هناخ  نیا  دنرآ .-

، دزاس هابت  هک  یسوه  هب  مّوس  ّدح  و  نیزگیاج ، اهتبیصم  هک  اجنادب  مود  دح  و  تسا ، نیمک  رد  الب  اهبیسآ و  هک  اجنادب  تسخن  ّدح 
هتفیرف نیا  دیرخ  هداتـسیا .- اجنادب  ناطیـش  و  تسا - هداشگ  نیمراهچ  ّدح  هب  هناخ  رد  و  دزاس ، هارمگ  هک  یناطیـش  هب  مراهچ  دح  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 734 

http://www.ghaemiyeh.com


و تسا ، يدنمجرا  بجوم  هک  یتعانق  زا  ندـش  نورب  ياهب  هب  .دـنک  ياج  زا  ار  يو  لجا  هک  سک  نیا  زا  ار - هناخ  نیا  دـنموزرآ -
ان رب  دسر ،  هدیرخ  هچنآ  رد  ار  رادـیرخ  نیا  هک  ینایز  و  تسا - يدـنمدرد  هیام  هک  ایند  ندروآ - تسد  هب  تلذ و  رد  ندـش  نورد 

و عّبت ، و  رصیق ، و  ارسک ، نوچ  نانوعرف ، تلود  هدنزیر  مهرد  و  ناشکرس ، ياهناج  هدنریگ  و  تسا ، ناهاشداپ  ياه  نت  هدنراد  مارآ 
نامگ هب  و  تخودـنا ، و  تسارایب ، درک و  رویز  و  تشارفا ، رب  تخاس و  تشاد و  نوزفا  داـهن و  لاـم  رب  لاـم  هک  سک  نآ  و  ریمح ،

نآ دـنک  هناور  باقع  شاداپ و  لحم  و  باسح ، یگدیـسر و  هاگیاج  رد  ار  ناگمه  هک  تسوا  رب  .تخوت  هیام  دـنزرف  يارب  شیوخ 
اوه و دنب  زا  هاگره  دهد  یهاوگ  درخ  دنـس  نیا  رب  دـنرب . » نایز  ناراکهابت  هک  تساج  نآ  و  ، » دـسر تیاهن  هب  يرواد  راک  هک  هاگ 

.دور نورب  ایند  ياهیگتسبلد 

یلیبدرا

سپ رانید  داتـشه  هب  ار  یئارـس  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  دـیرخ  دوب  نینمؤملا  ریما  یـضاق  هک  ثارح  نب  حیرـش  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
هتـشون رانید و  داتـشهب  ار  یئارـس  وت  هدیرخ  هک  هدیرخ  وت  هک  نمب  دیـسر  تفگ  ار و  وا  دیبلط  سپ  ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دیـسر 

هک دیوگ  يوار  نانمؤم  ریما  يا  نینچ  نیا  دوب  قیقحتب  حیرـش  تفگ  سپ  ار  ناهاوگ  نآ  رد  هتفرگ  هاوگ  یکـسمت و  نومـضم  نیرب 
رظن هک  یسک  وت  يوسب  دیایب  هک  دشاب  دوز  هکنادب  حیرش  يا  هک  ار  وا  رم  تفگ  نآ  زا  دعب  نیگمـشخ  رظنب  وا  يوسب  درک  رظن  سپ 
مـشچ یـشاب  هک  یتلاح  رد  ارـس  نآ  زا  ارت  درب  نوریب  هکنآ  ات  تستوملا  کلم  ارم و  وت  ناهاوگ  زا  دنکن  لاوس  وت و  هلابق  رد  دـیامنن 

ارس نیا  یشاب  هدیرخ  هک  یشابن  هکنآ  زا  حیرـش  يا  نک  رظن  سپ  نامناخ  زا  یـشاب  درجم  یلاح  رد  وت  ربقب  ار  وت  رایـسب  هدنام و  زاب 
يارـس ایند و  يارـس  رد  یـشاب  هدز  نایز  وت  تلاح  نآ  رد  سپ  دوخ  لالح  ریغ  زا  ارنآ  ياهب  یـشاب  هدرک  دقن  ای  دوخ  لام  ریغ  زا  ار 
هخسن نیربا  هلابق  وت  يارب  متـشون  یم  هنیآ  ره  هدیرخ  هک  ار  يزیچ  وت  ندیرخ  دزن  نمب  يدمآ  یم  هک  يدوب  وت  رگا  هکنادب  ترخآ 

هک تسنیا  هخـسن  ریثکب و  هن  لیلقب و  هن  ینعی  دشاب  نآ  رتارف  هچنآ  سپ  مهرد  کی  هب  ارـس  نیا  ندیرخ  رد  يدرک  یمن  تبغر  سپ 
دیرخ تلحر  ههجب  تسا  هدش  هتخیگنارب  دوخ  ياج  زا  هک  تیم  رب  فرـشم  هدنب  زا  رادـقم  یب  راوخ  هدـنب  هدـیرخ  هک  تسیزیچ  نیا 

ارس نیاب  هدومن  هطاحا  ناگدش و  كاله  هعقب  ناگدش و  توف  فرط  زا  هدنام  یقاب  هک  بیرف  يارس  زا  ار  يارـس  عیاب  نآ  زا  يرتشم 
یم یهتنم  مود  دـح  هباد و  نامداخ و  ابرقا و  دالوا و  نز و  زا  دـنااهتفآ  هدـنناوخ  هک  یئاهزیچب  دوش  یم  یهتنم  لوا  دـح  دـح  راهچ 

ارس و ظفح  هچ  هدننک  كاله  ياهوزرآ  يوسب  دوش  یم  یهتنم  میـس  دح  ریاس و  دالوا و  نز و  توم  زا  اهتبیـصم  ياهدنناوخب  دوش 
يارس نیا  رد  راذگ  هار  دوش  یم  هدرک  زاب  دح  نآ  رد  هدننک و  هارمگ  ویدب  دوش  یم  یهتنم  مراهچ  دح  تسقلعت و  بجوم  نآ  عاتم 

شهاوخ ّتلذم  رد  ندمآ  رد  تعانق و  تزع  زا  ندمآ  نوریب  هب  ار  ارس  نیا  هدش  هدنکرب  نیزا  سفن  يوزرآب  هدش  هتفیرف  نیا  دیرخ 
نتفر یپ  زا  كرد و  نامـض  زا  عیاب  نآ  زا  دـیرخ  هچنآ  رد  يرتشم  نیا  تفایرد  هچنآ  سپ  یتدایز  عمط  ههج  نامدرم  دزن  ینتورف  و 

یهاـشداپ هدـننک  لـیاز  ناـشکندرگ و  ياـهناج  هدـنیابر  تسناـهاشداپ و  ياهندـب  هدـنزاس  برطـضم  هک  تستوـملا  کـلم  رب  سپ 
تکوش اب  ناهاشداپ  هک  ریمح  تسنمی و  هاشداپ  هک  عّبت  تسمور و  هاشداپ  هک  رصیق  دوب و  سراف  هاشداپ  هک  يرسک  دننام  ناینوعرف 

الطب داد  تنیز  تخارفارب و  درک و  مکحم  درک و  انب  هکنآ  ارنآ و  تخاس  رایـسب  سپ  لام  يالاب  رب  ار  لام  درک  عمج  هکنآ  دندوب و 
همه ناشیا  نداتـسرف  دوخ  دنزرف  تبقاع  يارب  دوخ  نامگب  درک  رظن  دومن و  هیویند  هعیـض  ذـخا  دومن و  هریخذ  طاسبب و  تسارایب  و 

لـطاب و زا  دـشاب  قح  هدـننک  ادـج  هک  یمکحب  رما  دوش  عـقاو  هک  یتـقو  رد  باـقع  باوـث و  ناـکم  تسباـسح و  ضرع و  فـقومب 
وا زا  دنام  ملاس  سفن و  يوزرآ  یگدنب  زا  دور  نوریب  هاگ  ره  القع  لقع  نانخـس  نیا  رب  داد  یهاوگ  ناراک  هبت  اجنآ  دنوش  راکنایز 

ایند ياهشسرپ 
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یتیآ

( مالسلا هیلع   ) یلع هب  ربخ  نیا  .رانید  داتـشه  هب  دیرخ  يا  هناخ  وا  نامز  رد  ع )  ) نینم ؤملاریما  یـضاق  ثراحلا  نب  حیرـش  هک  دنیوگ 
هب مه  ار  نت  دـنچ  يا و  هتـشون  هلاـبق  نآ  يارب  راـنید و  داتـشه  هب  يا  هدـیرخ  يا  هناـخ  ما  هدینـش  تـفگ  .دـناوخ و  ارف  ار  وا  .دیـسر 

: دومرف سپس  درک ، رظن  وا  رد  مشخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع .نینم  ؤملاریما  ای  تسا  نینچ  تفگ  حیرش  .يا  هتفرگ  تداهش 

هتساوخ لام و  چیه  یب  تدنارب و  اجنآ  زا  ات  دسرپن ، تنادهاش  زا  درگنن و  تا  هلابق  رد  هک  دیآ  وت  رس  رب  یسک  هک  ادوز  حیرـش ، يا 
زا يا  هدرمـش  رب  هک  يدقن  ای  یـشاب ، هدـیرخن  دوخ  ییاراد  زا  ار  هناخ  نیا  هک  دـنکن  رگنب ، حیرـش ، يا  سپ ، .دراپـس  تروگ  هب  يا 

.ترخآ رد  مه  يا و  هدرک  نایز  ایند  رد  مه  دشاب  نینچ  رگا  هک  .دشاب  هدماین  تسد  هب  لالح 

مهرد و کی  یتح  وت  تخـسن و  نیا  هب  متـشون  یم  يا  هلابق  تیارب  يدوب ، هدمآ  نم  دزن  يدیرخ  یم  ار  هناخ  نیا  هک  هاگنآ  رگا  اما 
: تسا نینچ  هلابق  نآ  هخسن  .یهد و  هناخ  نیا  ياهب  هب  هک  يدرک  یمن  تبغر  نآ  زا  شیب  ياج  هچ 

زا يا  هناخ  .تسا  هدیرخ  دنا ، هتخیگنارب  دوخ  ياج  زا  ار  وا  ندرک  چوک  يارب  هک  يا  هدرم  زا  لیلذ ، يا  هدنب  هک  تسا  يا  هناخ  نیا 
دوش یم  یهتنم  نیتسخن ، دح  تسا  ّدح  راهچ  ار  هناخ  نیا  .ناگدیـسر  تکاله  هب  تلحم  ناگدش و  تسد  زا  يوک  رد  بیرف  يارس 

و یناسفن ، هدننک  هابت  ياهشهاوخ  هب  موس  ّدح  و  تسا ، ببس  ار  اهتبیصم  هک  اجنآ  هب  مود  ّدح  و  دنا ، هتفرگ  نیمک  تافآ  هک  اجنآ  هب 
زا ار  نآ  تسا  شیوخ  لاـمآ  هدروـخ  بیرف  هک  رادـیرخ  .دوـش  یم  زاـب  مراـهچ  دـح  زا  نآ  رد  .رگاوـغا و  ناطیـش  هب  مراـهچ  ّدـح 

.تسا هدیرخ  يراوخ  بلط و  ّلذ  رد  لوخد  تعانق و  ّزع  زا  ندش  جراخ  ياهب  هب  شدنارب ، ات  هتخیگنارب  ار  وا  لجا  هک  يا  هدنـشورف 
زا ناج  دزاس و  ناریو  ار  ناهاشداپ  ياهمادنا  هک  تسا  یـسک  هدهع  رب  تسا ، هدیرخ  هچنآ  رد  رادیرخ  نایز  ررـض و  هلماعم  نیا  رد 
زین و  تسا ، هدناتسباهریمح  نمی و  ياهعّبت  مور و  ياهرصیق  ناریا و  نارایرهـش  نوچ  نانوعرف  زا  یهاشداپ  دنک و  نوریب  نارابج  نت 

تخاس اه  هیارآ  تسارایب و  ار  اهنآ  دروآرب و  راوتسا  ياهخاک  دوزفا و  رد  نآ  رب  هراومه  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ییاراد  هک  سک  نآ 
هک اجنآ  نارگباسح و  هاگـشیپ  رد  هضرع  يارب  ار  نانیا  همه  .دـهن  یگیر  هدرم  دـنزرف ، يارب  دوخ  نامگ  هب  اـت  داـهن  اـه  هتخودـنا  و 

ناراکهبت اجنآ  رد   ) .دیآ نایاپ  هب  يرواد  راک  دوش و  رداص  یعطق  مکح  اجنآ  رد  .دروآ  رـضاح  دـننک ، یم  نیعم  ار  باقع  باوث و 
.دهد یهاوگ  دنسر  نیا  هب  دنام ، ناما  رد  يویند  قیالع  زا  دیآ و  نوریب  سوه  تراسا  زا  هک  هاگ  ره  لقع  دنوش ) دنمنایز 

نایراصنا

رانید داتـشه  غلبم  هب  يا  هناخ  ترـضح  نآ  تموکح  نامز  رد   . دوب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یـضاق  ثراح  نب  حیرـش  هدش  هتفگ 
: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  يو  ، دیسر بانج  نآ  هب  همانرب  نیا  ربخ  ، دیرخ

يا تسا  نینچ  يرآ  : تفگ !] يا هتفرگ  یناهاوگ  نآ  رب  و  هتشون ، دنـس  شیارب  ،و  هدیرخ رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  هدیـسر  ربخ  نم  هب 
هناخ دنـس  هب  هک  ( توملا کلم  ) دیآ یم  تدزن  هب  یـسک  يدوز  هب   [: دومرف سپـس  ، تسیرگن وا  هب  دولآ  مشخ  ترـضح.نانمؤم  ریما 
يا  . دــیامن یم  ربـق  هناـخ  میلــست  اـهنت  ،و  دــنک یم  نوریب  هناـخ  نآ  زا  ار  وـت  هـکنآ  اـت  ، دــسرپ یمن  نآ  هاوـگ  زا  ،و  دــنک یمن  رظن 

تروص نیا  رد  هک  یـشاب ، هدادـن  لالح  لام  ریغ  زا  ار  نآ  تمیق  ای  ، هدـیرخن دوخ  لام  ریغ  زا  ار  هناخ  نیا  هک  شاـب  بظاوم  ، حـیرش
 . يا هدش  ترخآ  ایند و  تراسخ  راچد 
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کی هب  هناخ  نیا  دـیرخ  رد  هک  ، متـشون یم  دنـس  نیا  دـننام  يدنـس  وت  يارب  ، يدوب هدـمآ  نم  دزن  هناخ  دـیرخ  نامز  رگا  ، شاب هاگآ 
 : تسا نیا  دنس  نآ  و.يدرک  یمن  تبغر  نآ  زا  رتالاب  دسر  هچ  مهرد 

هدیرخ دنا  هدرک  شنوریب  هناخ  نیا  زا  رگید  يارس  هب  ندرک  چوک  يارب  هک  يا  هدرم  زا  ، راوخ يا  هدنب  ار  نآ  هک  تسا  يا  هناخ  نیا 
ّدح : تسا ّدح  راهچ  ار  هناخ  نیا   . هدیرخ تکاله  لها  نیمزرس  و  ناگدنوش ، یناف  بناج  زا  بیرف  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  وا  زا  ، تسا
هب هناخ  نیا  رد  ،و  هدننک هارمگ  ناطیش  هب  مراهچ  دح  ،و  روآ یهابت  ياهـسوه  هب  موس  دح  ، بئاصم هب  مود  ّدح  ، اهالب تافآ و  هب  لّوا 

 . دوش یم  زاب  مراهچ  دح  نیمه 

حورش

يدنوار

دمی ءارـشلا  و  تیرتشا ، يا  تعتبا : .بهذ و  يا  دلب ، یلا  دلب  نم  صخـش  لاقی : اهنم ، بهذلا  رادلا : نم  صخاشلا  و  هجحلا ، هنیبلا : و 
یتلا ضرالا  همجعملا : ءاـخلاب  .لزن و  اذا  طـح  لاـقی  لزنملا ، طـحملا : و  هلحر ، هیف  ناـسنالا  طـحی  ثیح  هطحلا : .اـنزلاک و  رـصقی  و 

دح .هرـصبلا و  وا  هفوکلا  ططخ  هنم : و  اراد ، اهینبیل  اهراتخا  دـق  هنا  ملعیل  طخلاب  همـالع  اـهیلع  ملعی  نا  وه  و  هسفنل ، لـجرلا  اـهطتخی 
هذه باب  عرشی  هیف  هلوق و  .لهجلا و  هیاوغلا و  یلع  سانلا  لمحی  يذلا  .کلهملا  يدرملا : .اهتایاغ و  رادلا  دودح  و  هاهتنم ، یشلا ء ،

نم کقحل  ام  لاـقی : هعبتلا ، كردـلا : .قحل و  يا  كردا : .لذـلا و  هعارـضلا : .هناـکم و  نم  هعلق  هقلقا و  هجعزا : .حـتفی و  يا  رادـلا 
کلهی ساـنلا و  یلع  هـملظلا  كوـلملا  لصاتــسی  يذــلا  هللا  یلع  يا  كوـلملا  ماـسجا  لــبلبم  یلعف  هلوـق  .هصــالخ و  یلعف  كرد 

.هاـتعلا و هنعارفلا : .بضغلا و  یلع  نولتقی  نیذـلا  هرباـبجلا : .ائیـش و  هنم  عدـت  ملف  هتعبتت  اذا  ءـالکلا  لـبالا  تلبلبت  لاـقی : مهماـسجا ،
.ریطلا نم  عون  لظلا و  هغللا : یف  عبتلا  و  نمیلا ، كولم  مه  هعبابتلا و  دحاو  عبت  .مورلا و  کلم  رصیق : .سرفلا و  كولم  بقل  يرـسک :

: دیـشو .لوالا  رهدـلا  یف  كولملا  تناک  مهنم  و  ناطحق ، نب  برعی  نب  بخـشی  نب  ابـس  نبا  ریمح  وه  و  نمیلا ، نم  هلیبقوبا  ریمح : و 
.هریخذلا نم  لعتفا  رخدا : .داسولا و  داجنلا : و  شرفلاب ، هضرا  نیز  يا  دـجن : .هناردـج و  بهذ  يا  فرخز : .هعفر و  ءانبلا و  لوط  يا 

.ایندلا نم  بولقلا  بولقلا  هب  قلعتی  ام  ایندلا : قئالع  .مهباهذا و  مهصاخشا : و 

يردیک

.هیاوغلا یف  عقوملا  يوغملا : و  کلهملا ، يدرملا : .هرخآ  یلا  لیحرلل  جعزا  دق  تیم  نم  لیلذ  دبع  يرتشا  ام  اذـه  مالـسلا : هیلع  هلوق 
اذا ءالکلا : لبالا  تلبلبت  یلاعت : هللا  ینعی  اهلـصاتسم ، ماسجالا : لیلبم  .هعبتلا  كردـلا : قحل و  كردا : هقلقا  هجعزا : حـتفی  يا  عرـسی :

يرسک ینعم  لیق : و  ورسخ ، برعم  يرسک  لیق : ناورشون و  مجعلا  كولم  نم  يرـسکب  بقل  کلم  لوا  و  ائیـش ، هنم  عدت  ملف  هتعبتت 
هنع و اهنطب  قشف  یلبح  یه  تتاـم و  هما  نا  کـلذ  هنع و  قش  رـصیق  ینعم  سطـسق و  رـصیقب  مورلا  بقل  نم  لوا  لداـعلا و  کـلملا 

كولم نم  مظعالا  کلملا  مسا  عبت  و  هیمور ، نولزنی  اوناک  هرصایقلا و  تیبلا  اذه  كولم  نم  هدعب  نمل  اولاق  مث  .رصیقب  بقلف  جرخا 
یفلا عبتلا  لیق  هوعبت و  رکاسعلا  نال  کلذـب  یمـس  و  نمیلا ، يوس  هریثک  ادالب  کلمی  نمل  بقل  عبت  و  هعبابتلا ، نود  ءاوذالا  نمیلا و 

لوا .نمیلا  الا  نوکلمی  كولم ال  رانملا ، يذ  نیعر و  يذ  ندـح و  يذ  و  نزی ، يذ  لثم  ءاوذالا  و  نامالا ، لظ  و  هللا ، لظ  هنا  ینعی  ء ،
هناردـج و بهذ  هفرخز و  و  هعفر ، هلوط و  و  ءانبلا ، دیـش  ناطحق  نب  برعی  نب  بجـشی  نبابـس  نبریمح  وه  ناطحق ، دـلو  نم  کـلم 
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یف اریسا  ناک  اذا  يا  .يوهلا  رسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهش  .داسولا  داجنلا : شرفلاب و  هضرا  نیز  هدجم و 

لواـن اراد و  اـضیا  يرتـشا  هفوـکلا  لـها  ضعب  نا  يور  دـق  و  بقاوـعلا ، یف  رکفت  اـم  و  هظعوـملا ، لـقاعلا  لـبقی  مل  يوـهلا  بلاـخم 
یف اراد  تیم  نم  تیم  يرتشا  ام  اذه  هیمستلا  دعب  مالسلا  هیلع  بتکف  يرشلا ، هلابق  یل  بتکا  هل  لاق  اقر و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

هنجلا یلا  اما  عبارلا  و  باسحلا ، یلا  ثلاثلا  و  ربقلا ، یلا  یناثلا  و  توملا ، یلا  یهتنی  اهنم  لوالا  دحلا  نیلفاغلا ، هکـس  نیینذملا و  هدلب 
اهنکسم و باط  ریخب  اهانب  ناف  اهیناب  توملا  لبق  ناک  نمل  الا  اهنکسی  توملا  دعب  ءرملل  راد  ال  مالسلا : هیلع  بتک  مث  رانلا  یلا  اما  و 

اهیواث باخ  رشب  اهانب  نا 

مثیم نبا 

نادـناخ هیحان ي  زا  دـیتسه ، نیـشنرهش  یمدرم  هک  امـش  هب  دـنوادخ  : ) هرـصب حـتف  زا  سپ  هفوک ، لـها  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هماـن 
تعاطا دیدینـش و  هک  اریز  دنک ، یم  اطع  شیاهتمعن  نارازگـساپس  دوخ و  ناعیطم  نالماع و  هب  هک  دـهد  یـشاداپ  نیرتهب  ناتربمایپ 

ریمـض زا  سنج  ناـیب  يارب  نم  فرح  ور  نیا  زا  تسا و  هفوـک  لـها  هب  باـطخ  اـیوگ  .دـیداد ) تـبثم  خـساپ  ار  توـعد  و  دـیدرک ،
ربماـیپ و نادـناخ  زا  ندرک  يراـی  تلع  هب  اـهنآ  هب  هک  دـنک  یم  تساوـخرد  ادـخ  زا  ناـنآ  يارب  دـشاب و  یم  مـکازج  رد  بوـصنم 

يرای يارب  و  دیدرک ، تعاطا  ار  نآ  دیدینش و  ار  ادخ  رما  متعمس ، دقف  .دیامرف  تیانع  ار  شاداپ  نیرتهب  يو ، تمعن  زا  يرازگساپس 
نییعت هب  یهجوت  تساهراک و  لامعا و  رکذ  روظنم  اریز  هدش  فذح  لعف  دنچ  نیا  ياهلوعفم  .دیتفریذپ  ار  نآ  دیدش  توعد  شنید 

.دشاب یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما یهلا  يادن  هک  دوش  یم  هتخانش  لوعفم  نخس ، ياوحف  زا  نآ  رب  هوالع  تسین  لوعفم 

دیدحلا یبا  نبا 

َُهل َلاَق  ًاْحیَرُـش َو  یَعْدَتْـساَف  َِکلَذ  ُهَغَلَبَف  ًاراَنیِد  َنِیناَمَِثب  ًاراَد  ِهِدـْهَع  یَلَع  يَرَتْشا  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  َیِـضاَق  ِثِراَْـحلا  َْنب  َْحیَرُـش  َّنَأ  َيِوُر 
َلاَق َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َِکلَذ  َناَک  ْدَـق  ٌْحیَرُـش  َُهل  َلاَقَف  ًادوُهُـش  ِهِیف  َتْدَهْـشَأ  ًاباَتِک َو  اََهل  َْتبَتَک  ًاراَنیِد َو  َنِیناَـمَِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب 
اَْهنِم َکَجِرُْخی  یَّتَح  َِکتَنَِّیب  ْنَع  َُکلَأْسَی  َِکباَتِک َو َال  ِیف  ُرُْظنَی  ْنَم َال  َکِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ  اَـمَأ  ُْحیَرُـش  اَـی  َُهل  َلاَـق  َُّمث  ِبَضْغُْملا  َرَظَن  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف 

َِکلَالَح ِْریَغ  ْنِم  َنَمَّثلا  َتْدَقَن  ْوَأ  َِکلاَم  ِْریَغ  ْنِم  َراَّدـلا  ِهِذَـه  َْتعَْتبا  ُنوُکَت  ُْحیَرُـش َال  اَی  ْرُْظناَف  ًاِصلاَخ  َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملُْـسی  ًاصِخاَش َو 
.ِهَرِخْآلا َراَد  اَْینُّدلا َو  َراَد  َتْرِسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف 

[ ِمَهْرِّدلِاب  ] ِراَّدلا ِهِذَه  ِءاَرِش  ِیف  ْبَغْرَت  ْمَلَف  ِهَخْسُّنلا  ِهِذَه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل  َْتیَرَتْشا  اَم  َِکئاَرِش  َْدنِع  ِینَْتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ 

ُْهنِم يَرَتْشا  ِلیِحَّرِلل  َجِعْزُأ  ْدَق  ٍتِّیَم  ْنِم  ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  يَرَتْشا  اَم  اَذَه  ِهِذَه  ُهَخْـسُّنلا  ُقْوَف َو  اَمَف  ٍمَهْرِدـِب  مهردـب } .» :» جـهنلا هطوطخم  ( 1 } 
ِتاَفْآلا َو یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُلَّوَْألا  ُّدَْـحلا  ٌهََعبْرَأ  ٌدوُدُـح  َراَّدـلا  ِهِذَـه  ُعَمْجَت  َنیِِکلاَْهلا َو  ِهَّطِخ  َنِیناَْـفلا َو  ِِبناَـج  ْنِم  ِروُرُْغلا  ِراَد  ْنِم  ًاراَد 

ِهِیف يِْوغُْملا َو  ِناَْطیَّشلَا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِعباَّرلا  ُّدَْحلا  يِدْرُْملا َو  يَوَْهلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِثلاَّثلا  ُّدَْحلا  ِتاَبیِـصُْملا َو  یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ِیناَّثلا  ُّدَْـحلا 
ِبَلَّطلا ِّلُذ  ِیف  ِلوُخُّدلا  ِهَعاَنَْقلا َو  ِّزِع  ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  َراَّدلا  ِهِذَه  ِلَجَْألِاب  ِجَعْزُْملا  اَذَه  ْنِم  ِلَمَْألِاب  ُّرَتْغُْملا  اَذَه  يَرَتْشا  ِراَّدلا  ِهِذَه  ُبَاب  ُعَرُْشی 

ِْکُلم ِلیُِزم  ِهَِرباَبَْجلا َو  ِسوُُفن  ِِبلاَس  ِكُولُْملا َو  ِماَسْجَأ  ِِلْبلَبُم  یَلَعَف  ٍكَرَد  ْنِم  ُْهنِم  يَرَتْشا  اَمِیف  يِرَتْشُْملا  اَذَـه  َكَرْدَأ  اَـمَف  ِهَعاَرَّضلا  َو 
َدَقَتْعا َو َرَخَّدا َو  َدََّجن َو  َفَرْخَز َو  َدَّیَش َو  یََنب َو  ْنَم  َرَثْکَأَف َو  ِلاَْملا  یَلَع  َلاَْملا  َعَمَج  ْنَم  َرَیْمِح َو  ٍعَُّبت َو  َرَْصیَق َو  يَرْسِک َو  ِْلثِم  ِهَنِعاَرَْفلَا 

َرِـسَخ ِءاَضَْقلا َو  ِلْصَِفب  ُْرمَْألا  َعَقَو  اَذِإ  ِباَقِْعلا  ِباَوَّثلا َو  ِعِضْوَم  ِباَسِْحلا َو  ِضْرَْعلا َو  ِِفقْوَم  َیلِإ  ًاـعیِمَج  ْمُهُـصاَخْشِإ  ِدـَلَْوِلل  ِهِمْعَِزب  َرَظَن 
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.اَْینُّدلا ِِقئَالَع  ْنِم  َِملَس  يَوَْهلا َو  ِرْسَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُلْقَْعلا  َِکلَذ  یَلَع  َدِهَش  َنُولِْطبُْملا  َِکلانُه 

نب .باـعیتسالا }  نم  هتبثأ  اـم  باوصلا  و  «، رقع :» ب ( 1 ریفع {  نب  روث  نب  مهج  نب  هیواـعم  نب  عجتنملا  نب  ثراـحلا  نب  حیرـش  وـه 
 . شئارلا ینب  نم  هدنکل  فیلح  ّهنإ  لیق  يدنکلا و  ددأ  نب  هرم  نب  ثراحلا  نب  يدع 

 . روث نب  هیواعم  نب  حیرش  وه  اّمنإ  ثراحلا و  هیبأ  مسا  سیل  یبلکلا  نبا  لاق  و 

 . ئناه نب  حیرش  وه  موق  لاق  و 

هفوکلاب ءاضقلا  یلع  باّطخلا  نب  رمع  هلمعتسا  هّیمأ  ابأ  ینکی  ثراحلا و  نب  حیرش  هنأ  حیحصلا  لیحارـش و  نب  حیرـش  وه  موق  لاق  و 
نم جاجحلا  یفعتسا  ّمث  ءاضقلا  نم  اهیف  عنتما  ریبزلا  نبا  هنتف  یف  نینس  ثالث  ّالإ  اهیف  لطعتی  مل  هنس  نیتس  ایضاق  لزی  ملف 

عبس و هنس  یّفوت  هنس و  هئام  لیق  نیتس و  اینامث و  هنـس و  هئام  شاع  ّهنإ  لیق  الیوط  ارمع  رمع  تام و  نأ  یلإ  هلزنم  مزلف  هافعأف  لمعلا 
 . نینامث

دهـش نم  حیرـشل  لاقف  هیلع  یـضقف  ملعی  وه ال  همـصخ و  هب  یعدا  امب  امهدحأ  رقأف  نالجر  هیلإ  مدـقف  احازم  حورلا  فیفخ  ناک  و 
ناک ناـسنإ  هل  لاـق  یّتح  اـهل  قر  اـمف  اهمـصخ  یلع  ملظتت  یکبت و  هتأرما  هتءاـج  ّهنإ  لـیق  کـلاخ و  تخأ  نبا  لاـق  اذـهب  كدـنع 

 . َنوُْکبَی ًءاشِع  ْمُهابَأ  ُؤاج  فسوی  هوخإ  نإ  لاقف  اهئاکب  یلإ  یضاقلا  اهیأ  رظنت  هترضحب أ ال 

.ِءاَهَقُْفلا ُِبتُک  ِیف  ٍهَروُکْذَم  ِهْقِْفلَا  َنِم  ٍهَرِیثَک  َِلئاَسَم  ِیف  َُهل  ِِهتََفلاَُخم  َعَم  ِءاَضَْقلا  یَلَع  ًاْحیَرُش  ٌِّیلَع ع  َّرَقَأ  َو 

ٌهَعاَمَج ِساَّنِلل  َنوُکَت  یَّتَح  َنوُضْقَت  ُْمْتنُک  اَمَک  اوُْضِقا  َلاَقَف  ُهَقْرُْفلا  ِتَعَقَو  اَم  َلَّوَأ  ِءاَضَْقلا  ِیف  َناَْمثُع  ِهاَُضق  َنِم  ُهُْریَغ  ٌْحیَرُـش َو  ُهَنَذْأَتْـسا  َو 
 . ِیباَحْصَأ َتاَم  اَمَک  َتُومَأ  ْوَأ 

ُرَثْـکَأ ِهَفوُْـکلَا  َنِم  ًهَبیِرَق  ًهَیْرَق  َْتناَـک  اَـیِْقناَِبب َو  ِماَـقُْملِاب  ُهَرَمَأ  ِءاَـضَْقلا َو  ِنَع  ُْهلِْزعَی  َْمل  ِهَفوُْـکلَا َو  ِنَـع  ُهَدَرَطَف  ِهـْیَلَع  ًهَّرَم  ٌِّیلَع ع  َطِخَـس  َو 
ِهَفوُْکلَا َیلِإ  ُهَداَعَأ  ُْهنَع َو  َیِضَر  یَّتَح  ًهَّدُم  اَِهب  َماَقَأَف  ُدوُهَْیلَا  اَِهنِکاَس 

ًانِـسُْحم ًارِعاَش  َناَک  َنیِِعباَّتلَا َو  َنِم  َْلب  َِهباَحَّصلَا  َنِم  ُّدَُعی  َهَِّیلِهاَْجلَا َو َال  ٌْحیَرُـش  َكَرْدَأ  ِباَعِیتْسِْإلَا  ِباَتِک  ِیف  ِِّرْبلا  ِْدبَع  ُْنب  َرَمُع  ُوبَأ  َلاَق  َو 
نیتس ءاضقلا  یلو  ؛و  هنـس هئام  نبا  وه  نینامث و  عبـس و  هنـس  یّفوت  ّهنأ  رکذ  باعیتسالا 590،و  ( 1 ِهِهْجَو {  ِیف  َرَعَش  ًاطاَنُـس َال  َناَک  َو 

 { . .ناورم نب  کلملا  دبع  نمز  یلإ  رمع  نمز  نم  هنس 

ناسنإلا اهطتخی  یتلا  ضرألا  یه  ءاخلا و  رسکب  نیکلاهلا  هطخ  هلوق ع و 

 . هرصبلا هفوکلا و  ططخ  هنم  اهرمعیل و  طخلاب  همالع  اهیلع  ملعی  يأ 

.بهذلا وه  فرخزلاب و  هناردج  بهذ  يأ  ءانبلا  فرخز  و 
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هلوقب دیری  نأ  زوجی  کلذب و  نییزتلا  دیجنتلا  امهطیخی و  دئاسولا و  شرفلا و  جـلاعی  يذـلا  داجنلا  دـئاسولاب و  لزنملا  شرف  دـجن  و 
.ضرألا نم  عفترملا  وه  دجنلا و  نم  الع  عفر و  دجن 

.تماصلا لاملا  نم  هریخذلا  وأ  هعیضلاک  هدقع  هسفنل  لعج  دقتعا  و 

اذه نم  ناسحتـسالا  عضوم  كولملا و  ماسجأ  لبلبم  یلعف  هلوق  وه  مدـقملا و  رورجملا  راجلا  هربخ  ءادـتبالاب و  عوفرم  مهـصاخشإ  و 
دهز یلع  ّلدـی  اذـه  ارانید و  نینامثب  اراد  هعایتبال  اراکنإ  بضغم  رظن  هیلإ  رظن  ّهنأ ع  امهدـحأ  نارمأ  انـسح  هلک  ناـک  نإ  لـصفلا و 

.مارح لامب  اهعاتبا  نوکی  نأ  نم  فوخ  فارسإلا و  یلإ  يرتشملا  اذه  هبسن  اهنم و  لیلقلل  راثکتسا  ایندلا و  یف  دیدش 

نالف يرتشا  ام  اذـه  نوبتکی  مهنإف  كالمألا  عایتبا  یف  بتکت  یتلا  طورـشلا  بتکل  الثامم  ایظعو  ایدـهز  اباتک  هیلع  یلمأ  ّهنأ  یناـثلا 
رخآ ّدح  نالف و  راد  یلإ  یهتنی  اهنم  دـحف  هعبرأ  دودـح  رادـلا  هذـه  عمجی  اذـک و  هطخ  اذـک و  عراش  نم  اراد  هنم  يرتشا  نالف  نم 

هنم اذـک و  یلإ  یهتنی  رخآ  ّدـح  نالفب و  فورعم  نآلا  وه  نـالفب و  فرعی  ناـک  اـم  یلإ  یهتنی  رخآ  ّدـح  نـالف و  کـلم  یلإ  یهتنی 
اذک اذک و  هغلبم  نمثب  هروکذملا  رادلا  عیمج  روکذملا  عئابلا  نم  روکذـملا  يرتشملا  اذـه  يرتشا  اهقیرط  رادـلا و  هذـه  باب  عورش 
یف دوهشلا  بتکت  ّمث  هیلع  هب  عوجرلا  عرـشلا  بجوی  نم  یلع  هب  عوجرمف  كرد  نم  روکذملا  يرتشملا  كردأ  امف  امهرد  وأ  ارانید 

تناک دق  نآلا  هبوتکملا  طورشلا  نأ  یلع  ّلدی  اذه  اضیأ و  هب  نالف  نبا  نالف  دهش  کلذب و  نالف  نبا  نالف  دهش  باتکلا  رخآ 

وه همظن  دق  امک  رخآ  ینعم  یلإ  یهقفلا  طرشلا  هغیص  لقن  مهنم  دحأ  نع  انعمس  ام  انأ  ّالإ  اهوحن  وأ  اهلثم  بتکت  هباحـصلا  نمز  یف 
.بئارغلا بئاجعلا و  یلإ  اقابس  لاز  امف  ورغ  ع و ال 

لهسأ ناک  یهتنی  هیلإ  ّدحلا  ناک  اذإ  ّهنأل  رادلا  هذه  باب  عرشی  هیف  لوقیل و  تلق  عبارلا  ّدحلا  یف  يوغملا  ناطیشلا  لعج  مل  تلق  نإف 
لالضلا هنطیشلا و  لهأ  نم  هئایلوأ  هعابتأ و  لوخد  اهیلإ و  هلوخدل 

یناشاک

هفوک رد  دوب و  ترضح  نآ  یضاق  هک  ثراح  نب  حیرش  هب  هتشون  هک  تسا  ترضح  نآ  همان  نیا  هیضاق ) ثراحلا  نب  حیرـشل  هبتک  )
هک درک  سامتلا  نیعل  جاجح  زا  ماوعلا  نب  ریبز  هنتف  رد  هک  لاس  راهچ  ای  لاس  ود  رگم  دوب  هفوک  یـضاق  لاـس  جـنپ  داـتفه و  دـنیوگ 

بـصن نآ  زا  دـعب  دومن و  لزع  ار  وا  زور  تسیب  يا  هلاـسم  هطـساو  هب  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  .دراد و  ناـعما  وا  زا  ار  هفوـک  ياـضق 
نینموملاریما یـضاق  ثراح  نب  حیرـش  هک  هدمآ  تیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  یـضاق  ثراحلا  نب  حیرـش  نا  يور   ) .دومرف

داتشه هب  ارانید ) نینامثب   ) ار يا  هناخ  ترـضح  نآ  دهع  رد  دیرخ  اراد ) هدهع  یلع  يرتشا   ) دش روکذم  هکنانچمه  دوب  مالـسلا  هیلع 
نم هب  دیـسر  ینغلب )  ) هک دومرف  و  لاق ) و   ) ار وا  دـیبلط  سپ  هاعدتـساف )  ) ربخ نیا  وا  هب  دیـسر  سپ  کلذ ) مالـسلا  هیلع  هغلبف   ) رانید

رد ار  يا  هتـشون  يا ، هتـشون  و  اباتک ) تبتک  و   ) رانید داتـشه  هب  ار  يا  هناخ  ارانید ) نینامثب  اراد   ) يا هدـیرخ  وت  هکنآ  تعتبا ) کـنا  )
ای کلذ  ناک  دق   ) تفگ حیرـش  سپ  حیرـش ) لاقف   ) ار ناهاوگ  نآ  ندـیرخ  رد  يا  هتفرگ  هاوگ  و  ادوهـش ) هیف  تدهـشا  و   ) باب نیا 

نانموم ریما  درک  رظن  سپ  مالـسلا ) هیلع  هیلا  رظنف   ) هک دیوگ  يوار  لاق )  ) نانموم ریما  يا  نینچ  نیا  دوب  هک  قیقحت  هب  نینموملاریما )
دوز هکنادـب  کیتایـس ) هنا  اما   ) حیرـش يا  هک  دومرف  نآ  زا  دـعب  حیرـش ) ای  هل  لاق  مث   ) نیگمـشخ رظن  هب  بضغم ) رظن   ) وا يوس  هب 

زا دنکن  لاوس  و  کتنیب ) نع  کلئـسی  و ال   ) وت هلابق  رد  دیامنن  رظن  هک  یـسک  کباتک ) یف  رظنی  نم ال   ) وت يوس  هب  دـیایب  هک  دـشاب 
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یـشاب هک  یتلاح  رد  اصخاش )  ) ارـس نآ  زا  ار  وت  درب  نوریب  هکنآ  ات  اـهنم ) کـجرخی  یتح   ) .تسا توملا  کـلم  دارم  وت ، ناـهاوگ 
زا تعتبا ) نوکت  ال   ) نامناخ زا  یشاب  درجم  هک  یتلاح  رد  اصلاخ )  ) وت ربق  هب  ار  وت  دراپسب  و  كربق ) یلا  کملسی  و   ) هدنامزاب مشچ 
زا کلام ) ریغ  نم   ) ار هناخ  نیا  رادلا ) هذه   ) شاب رذحرب  حیرش و  يا  نک  رظن  سپ  حیرش ) ای  رظناف   ) یشاب هدیرخ  هک  یـشابن  هکنآ 

تلاح نآ  رد  سپ  تنا ) اذاف   ) دوخ لالح  ریغ  زا  کلالح ) ریغ  نم   ) ار نآ  ياهب  یشاب  هدرک  دقن  ای  نمثلا ) تدقن  وا   ) دوخ لام  ریغ 
هکنادب تنک ) ول  کنا  اما   ) ترخآ يارـس  رد  مه  ایند و  يارـس  رد  مه  هرخالا ) راد  ایندلا و  راد   ) یـشاب هدز  نابز  ترـسخ ) دـق   ) وت

رانید داتـشه  هب  ارنآ  يدیرخ  هک  ار  يزیچ  تیرتشا ) ام   ) وت ندیرخ  دزن  کئارـش ) دنع   ) نم هب  يدمآ  یم  هک  ینتیتا )  ) يدوب وت  رگا 
ملف  ) دش دهاوخ  روکذم  هک  راثآ  تربع  هخسن  نیا  رب  هخسنلا ) هذه  یلع   ) يا هلابق  وت  يارب  متـشون  یم  هنیآ  ره  اباتک ) کل  تبتکل  )

زا رتارف  هچنآ  سپ  هقوف ) امف   ) مهرد کی  هب  مهردب )  ) ارـس نآ  ندیرخ  رد  رادـلا ) هذـه  ءارـش  یف   ) يدرک یمن  تبغر  سپ  بغرت )
( يرتشا ام  اذه  : ) هک تسا  نیا  هخسن  نآ  و  هذه ) هخـسنلا   ) .ریثک هب  هن  لیلق و  هب  هن  يدیرخ ، یمن  يزیچ  چیه  ار  نآ  ینعی  .دشاب  نآ 

دوخ ياج  زا  لیحرلل ) جعزا  دق   ) توم هب  فرشم  هدنب  زا  رادقم  یب  راوخ  هدنب  تیم ) دبع  نم  لیلذ  دبع   ) دیرخ هک  تسا  يزیچ  نیا 
هک تسا  يرخف  بجع و  تهج  زا  تلذ )  ) و تیدوبع )  ) هب يرتشم  فصو  رابتعا  یب  يایند  زا  تلحر  تهج  هب  تسا  هدش  هتخیگنارب 

يور زا  لعفلاب  توم  هلزنم  هب  تسا  هوقلاب  توم  لـیزنت  تهج  زا  تیم )  ) هب عیاـب  فصو  و  ارـس ، يارـش  هطـساو  هب  هدـش  وا  ضراـع 
( نینافلا بناج  نم   ) هدنام یقاب  هک  بیرف  يارـس  زا  ار  ییارـس  رورغلا ) راد  نم  اراد   ) عیاب نآ  زا  يرتشم  دیرخ  هنم ) يرتشا   ) .ریذـحت
( هعبرا ادودح   ) ارـس نیا  هب  هدومن  هطاحا  و  رادلا ) هذه  عمجت  و   ) ناگدش كاله  هعقب  و  نیکلاهلا ) هطخ  و   ) ناگدـش توف  فرط  زا 
( تافالا یعاود  یلا  یهتنی  لوالا  دـحلا  : ) هک هجو  نیا  هب  راگزور  ياه  هثداح  فرط  رد  تسا  عقاو  نآ  زا  يدـح  ره  هک  دـح  راـهچ 

دنیارس مزاول  زا  هک  عابتا  دالوا و  هباد و  مداخ و  نز و  زا  دنیاهتفآ  هدنناوخ  هک  ییایـشا  هب  دوش  یم  یهتنم  دح  راهچ  نآ  زا  لوا  دح 
زا دنیاهتبیصم  هدنناوخ  هک  ییاهزیچ  هب  دوش  یم  یهتنم  تابیصملا ) یعاود  یلا  یهتنی   ) دح راهچ  نآ  زا  مود  دح  و  یناثلا ) دحلا  (و 

يوهلا یلا  یهتنی   ) هعبرا دودـح  نآ  زا  موـس  دـح  و  ثلاـثلا ) دـحلا  و   ) نآ ریغ  هباد و  مداـخ و  توـف  ریاـشع و  دـالوا و  نز و  توـم 
ياـیند عاـتم  راد و  تظفاـحم  هچ  راـن  رقم  رد  تسا  راد  نآ  بحاـص  هدـننک  كـاله  هک  ییوزرآ  يوس  هب  دوش  یم  یهتنم  يدرملا )

زا مراهچ  دـح  و  عبارلا ) دـحلا  و   ) رارقلاراد زا  تسا  سفن  بجح  ببـس  نیا  رادـیاپان و  هعتما  نیا  هب  تسا  همات  تفلا  بجوم  راکم ،
هب سفن  بذـج  هب  راگدرک  قیرط  كولـس  زا  هدـننک  هارمگ  وید  يوس  هب  دوش  یم  یهتنم  يوغملا ) ناطیـشلا  یلا  یهتنی   ) دودـح نآ 

لوخد ادبم  دوخ  ياوغا  هب  ناطیش  هچ  ارس  نیا  رد  دوش  یم  هدرک  زاب  رادلا ) هذه  باب  عرشی   ) دح نیا  رد  و  هیف ) و   ) رایسب تایهتـشم 
زا وا  زا  دوش  یم  رداص  هچنآ  تسا ، هناخ  دح  هچمه  ناطیش  سپ  رامش ، یب  ياهوزرآ  رب  راد و  نآ  يارـس  رب  هثعاب  یعاود  رد  تسا 
زا لجالاب ) جعزملا  اذه  نم   ) هدش هتفیرف  نیا  دیرخ  لمالاب ) رتغملا  اذـه  يرتشا   ) .تسا ارـس  نآ  باب  وچمه  تاوهـش  حـتف  تابجوم 

و  ) تعانق يدنمجرا  تزع و  زا  ندمآ  نوریب  ببـس  هب  هعانقلا ) زع  نع  جورخلاب   ) ار ارـس  نیا  رادلا ) هذه   ) توم هب  هدش  هدنکرب  نآ 
هب تسا  تجاـح  تیلقا  مزلتـسم  تعاـنق  هچ  ینتورف  بلط و  يراوـخ  تلذـم و  رد  ندـمآرد  و  هعارـضلا ) بلطلا و  لذ  یف  لوخدـلا 

دشاب تعارض  بلط و  لذ  مزلتسم  تجاح  ردق  رب  هناخ  یتدایز  سپ  .ناشیا  زا  ندوب  ینغتسم  تسا و  تعانق  زع  مزلتسم  نآ  ناقلخ و 
( كرد نم   ) عیاب نآ  زا  دیرخ  هچنآ  رد  يرتشا ) امیف   ) يرتشم نیا  تفایرد  هچنآ  سپ  يرتشملا ) اذـه  كردا  امف   ) .نامدرم يوس  هب 

ياه ندـب  هدـننک  هدـیروش  هدـنزاس و  هک  تسا  توملا  کلم  رب  كولملا ) ماـسجا  لـبلبم  یلعف   ) نآ نتفر  یپ  زا  كرد و  نامـض  زا 
( هنعارفلا کلم  لیزم  و   ) ناشکندرگ ياه  ناج  هدنیابر  و  هربابجلا ) سوفن  بلاس  و   ) ناشیا ياه  نت  هدننادرگ  هابت  تسا و  ناهاشداپ 

سنج مسا  نیا  و  رـصیق ) و   ) تسا سرف  كولم  سنج  مسا  نیا  يرـسک و  دـننام  يرـسک ) لثم   ) ناینوعرف یهاـشداپ  هدـننک  لـیاز  و 
نب بخـسی  نب  ابـس  نب  ریمح  نآ  تسا و  نمی  هلیبـق  ردـب  هک  ریمح ) و   ) تسا نمی  كولم  سنج  مسا  هک  عبت ) و   ) تسا مور  كولم 
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لثم هب  لجا  نتـشاد  روظنم  لـما و  رـصق  بوجو  رب  يرتشم  نیا  يارب  زا  تسا  هیبنت  كولم  نیا  صیـصخت  تسا و  ناـطحق  نب  برعی 
کلم دندرم و  یتصرف  كدـنا  هب  دـندربن و  رـس  هب  ار  تکلمم  کلم و  نیا  لها  رمع و  لوط  دوجو  اب  ناهاشداپ  نیا  هچ  .كرد  نیا 
نیعلا بصن  یـضاق و  يا  يوش  یـضار  فافک  لقا  هب  هک  دیاب  سپ  كرد ، هب  دنتفر  مارح  نتخودـنا  ینامرفان و  ببـس  هب  دـندرپس و 
رایـسب سپ  رثکاف )  ) لام يالاب  رب  ار  لام  درک  عمج  هکنآ  و  لاملا ) یلع  لاملا  عمج  نم  و   ) .یـضام نامز  نارابج  لاوحا  يزاـسدوخ 

و دـجن ) و   ) ـالط هب  داد  تـنیز  و  فرخز ) و   ) تـخورفارب درک و  مـکحم  و  دیـش ) و   ) داـهن اـنب  هـکنآ  و  ینب ) نـم  و   ) ار نآ  تخاـس 
نامگ هب  درک  رظن  و  همعزب ) رظن  و   ) دومن هیویند  هغیـص  ذـخا  و  دـقتعا ) و   ) داهنب هریخذ  و  رخدا ) و   ) نآ دـننام  طاسب و  هب  تساراـیب 

ضرعلا و فقوم  یلا   ) ناشیا همه  نداتـسرف  اعیمج ) مهـصاخشا   ) وا يارب  ار  لاوما  درک  عمج  دوخ و  دلو  تبقاع  يارب  دـلولل )  ) دوخ
اذا  ) ناشیا باذـع  ناگدـنب و  باوث  ناکم  و  باقعلا ) باوثلا و  عضوم  و   ) تسا لامعا  باـسح  لاـعفا و  ضرع  فقوم  هب  باـسحلا )

و نولطبملا ) کل  انه  رـسخ  و   ) لطاب زا  دـشاب  قح  هدـننکادج  هک  یمکح  هب  رما ، دوش  عقاو  هک  یتقو  رد  ءاضقلا ) لـضفب  رمـالا  عقو 
یتقو يوهلا ) رـسا  نم  جرخ  اذا   ) ءالقع لقع  نانخـس  نیا  رب  تسا  هاوگ  لقعلا ) کلذ  یلع  دهـش   ) ناراک هبت  اجنآ  دـنوش  راک  نایز 

هک هاگره  لقع  هک  اریز  ایند  ياهشزیوآ  زا  ایندلا ) قیالع  نم   ) دوش هدیهر  و  ملس ) و   ) اوه سفن و  يور  زا  یگدنب  زا  دور  نوریب  هک 
ار راثآ  هظعوم  نانخس  نیا  دنک  یمن  لوبق  راتفرگ ، هراما  سفن  تسد  رد  تسا و  ریسا  يوه  گنچ  رد 

یلمآ

ینیوزق

جاـجح زا  هک  ریبز  نب  هللادـبع  هنتف  دـهع  رد  لاـس  راـهچ  اـی  لاـس  ود  رگم  دوب  یـضاق  هفوک  رد  لاـس  جـنپ  داـتفه و  حیرـش  دـنیوگ 
زا دـعب  و  دومن ، لزع  يا  هلاـسم  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و  دـشکب ، تسد  و  دراد ، فاـعم  اـضق  زا  ار  وا  هک  تساوخرد 

نامز رد  حیرش  هک  تسا  يدرم  .دنک  ضرع  ترـضحناب  ماکحا  هک  دوب  هدرک  رما  ار  وا  هاگدنچ  دنیوگ ، دومن  بصن  زاب  زور  تسیب 
رانید داتشهب  يدیرخ  يا  هناخ  وت  هک  دیسر  نمب  تفگ : دناوخب و  ار  حیرش  دیسر  واب  ربخ  نیا  دیرخ  رانید  داتشهب  هناخ  ترضح  نآ 

، نیگمـشخ صخـش  رظن  واب  درک  رظن  سپ  يوار ، تفگ  .نینموملاریما  يا  دوب  نینچ  تفگ : هتفرگ  ناهاوگ  هتـشون و  نآ  رب  هلاـبق  و 
تنوریب ات  تهاوگ ، زا  دسرپن  و  تا ، هلابق  رد  دنکن  رظن  هکیـسک  وت  يوسب  دیایب  هک  دشاب  دوز  هک  نادب  حیرـش  يا  وا ، اب  تفگ  سپ 

هدیرخ هک  یـشابن  حیرـش  يا  نیبب  سپ  هدنام ، ادج  زیچ  همه  زا  ربقب  تدراپـسب  و  هدـنامزاب ، مشچ  ای  هدـننک  چوک  هناخ  نآ  زا  دـنک 
هدرک نایز  وت  لاح  نیا  رد  سپ  دوخ  لالح  ریغ  زا  دـقنب  تمیق  یـشاب  هداد  و  دوخ ، لام  زا  هن  ای  یبحاص ، ریغ  زا  ار  هناخ  نیا  یـشاب 

ریغ هناخ  زا  عتمت  هک  رابتعا  نیاب  ای  دریگزاب ، دوش و  ادیپ  یعدم  ینعی  .ار  ترخآ  هناخ  مه  ار و  ایند  هناخ  مه  هداد  تسد  زا  یـشاب و 
دیامن هیبنت  ار  وا  ددرگ  رهاظ  ترـضح  نآ  رب  تلع  نآ  نوچ  هک  رابتعا  نیاب  اـی  ترخآ ، رد  هچناـنچ  اـیند  رد  مه  تسا  لاـبو  لـالح 
هخـسن نیا  رب  هلابق  وت  يارب  متـشون  یم  نآ  ندیرخ  تقو  نم  دزن  يدمآ  یم  وت  هک  دوبیم  نانچ  رگا  هک  نادب  .دـنادرگزاب  هناخ  هکلب 

ناشن طوطخب  دـنا و  هدـنکفا  نآ  رد  ترامع  حرط  هک  ینیمز  هطخ  .رترب  ای  مهرد  کیب  هناخ  نآ  ندـیرخ  رد  يدرکیمن  تبغر  سپ 
.راد نیا  زا  تلحرب  دـنا  هدرک  شنوریب  هک  هدرم  زا  راوخ  هدـنب  ارنآ  هدـیرخ  هک  تسیا  هناـخ  نیا  نآ ، هخـسن  تسا  نیا  و  دـنا ، هدرک 

: دـح راهچ  هناخ  نیاب  دـنکیم  هطاحا  .ناکلاه و  هعقب  ناگدـش و  یناف  بناج  زا  تلفغ  بیرف و  رورغ و  راد  نیا  زا  هناخ  وا  زا  دـیرخ 
دزد و لیس و  یبارخ و  يراتفرگ و  يرامیب و  زا  تسا  ایهم  هناخ  لها  هناخ و  يارب  هک  تسا  اهتفآ  ثعاوب  بابـساب و  یهتنم  لوا  دح 

لوط سفن و  شهاوخب  دوشیم  یهتنم  موس  دح  و  تسا ، انف  راد  نیا  مزال  مه  هک  تسا  اهتبیصم  ثعاوبب  یهتنم  مود  دح  و  نآ ، لاثما 
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دلو لها و  هناخ و  قیالع  هلیـسوب  هک  هدـننک  هارمگ  ناطیـش  هب  دوشیم  یهتنم  مراهچ  دـح  تسا و  ایند  نید و  كاله  ببـس  هک  لما 
هچ هناـخ  نیا  رد  دوشیم  هدرک  زاـب  بناـج  دـح و  نیا  رد  و  دـنادرگیم ، لـفاغ  ترخآ  ریبدـت  رد  دـنکفا و  یم  یـصاعم  رد  ار  یمدآ 

هدوشگ رادـیرخ  يور  رب  ایند  بح  لما و  لوط  تابیـصم و  تافآ و  ياهرد  و  تسا ، هدومن  هناخ  نیاب  هار  ناطیـش  لیوست  لالـضا و 
و تعانق ، تزع  زا  ندـش  نوریب  هب  ار  هناخ  نیا  لجاب ، هناخ  نیا  زا  هدـش  هدرک  ردـب  نآ  زا  لما  لوطب  هتـشگرورغم  لفاغ  نیا  دـیرخ 
و دشک ، تلذم  راچان  دنک  بلط  تجاح  زا  دیاز  ایند  رد  هک  ره  یگداتفا و  ینتورف و  ینعی  .تعارض  بلط و  تلذم  رد  ندش  لخاد 

ایوگ سپ  دهد ، يور  دوب  تعارـض  تلذم و  بجوم  هک  یتخـس  عاونا  ار  وا  ایند  کلم  لام و  بلط  رد  و  دهنورف ، مدرم  شیپ  ندرگ 
يوعد كرد و  ره  سپ  هتفرگ  ار  هناخ  تسا و  هداد  ارنآ  تسا ، هدش  هناخ  تمیق  نمث و  تلذـم  رد  لوخد  تعانق و  تزع  زا  جورخ 
وچمه ناینوعرف  کلم  هدننک  لیاز  نارابج و  ياهناج  هدنیابر  كولم و  ماسجا  هدننک  بارخ  رب  سپ  هناخ  نیا  رد  دسر  ار  يرتشم  ار 

دـندرک و اهانب  هک  ناـنآ  و  عاـتم ، بابـسا و  دـندرک  رایـسب  لاـم و  رـس  رب  لاـم  دـندرک  عمج  هک  ناـنآ  نمی و  مور  سراـف و  كولم 
مغ دـندرک و  دـنزرف  رما  رد  رظن  دوـخ  مـعزب  و  دـندروآ ، درگ  عایـض  دـنداهن و  هریخذ  دنتــسارایب و  دـنداد و  تـنیز  دنتــشارفارب و 
دیآ دورف  هک  یتقو  باقع ، باوث و  لحم  و  باسح ، ضرع و  فقومب  ار  اهنیا  همه  دنک  رـضاح  هک  تسوا  رب  دندروخ ، ناگدـنامزاب 

هک یتقو  لقع  نومـضم  نیا  رب  تسا  هاوگ  ناراک  لطاب  اجنآ  دنوش  راکنایز  و  لطبم ، قحم و  نایم  لصاف  ناویدب  ناهج  قلاخ  نامرف 
دیرخ و هناخ  زین  هفوک  لها  زا  یـسک  دنیوگ ، تسا  ماقم  نیا  بسانم  ایند  قیالع  ضارما  زا  دـشاب  ملاس  اوه و  يریـسا  زا  دور  نوریب 

نیا تشون ، نینچ  هللا  مسب  زا  دـعب  ترـضحنآ  سیونب ، نم  يارب  هلابق  درک  ضرع  داد و  یتسوپ  هحفـص  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماـب 
دوـشیم یهتنم  نآ  زا  لوا  دـح  .ناراعـش  تلفغ  هچوـک  ناراـک و  هاـنگ  رهـش  رد  هناـخ  کـی  هدرم  زا  هدرم  تسا  هدـیرخ  هچنآ  تسا 

شتآ فرطب  ددرگیم  دتمم  ای  تنج  يوسب  دوشیم  یهتنم  ای  نآ  مراهچ  دح  و  باسحب ، نآ  موس  دح  و  ربقب ، شمیود  دـح  گرمب و 
باط ریخب  اهانب  ناف  اهیناب  توملا  لبق  ناک  نمل  ـالا  اهنکـسی  توملا  دـعب  ءرملل  راد  ـال  .دنتـشون  ار  راعـشا  نیا  ترـضح  نآ  زا  سپ 

اهیواث باخ  رشب  اهانب  نا  اهنکسم و 

یجیهال

.ثراحلا نب  حیرشل  مالسلا  هیلع  هبتک  باتک  نم 

رب رمع  ار  وا  دوب  هدینادرگ  یضاق  هک  ثراح  رـسپ  حیرـش  يارب  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ار  وا  تشون  هک  تسا  یبوتکم  زا  ینعی 
.لاس جنپ  داتفه و  ات  دوب  یضاق  نآ  زا  دعب  هفوک و  لها 

: هل لاق  هاعدتسا و  کلذ و  هغلبف  ارانید ، نینامثب  اراد  هدهع  یلع  يرتشا  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  یضاق  ثراحلا  نب  حیرش  نا  يور 

« .ادوهش تدهشا  اباتک و  تبتک  ارانید و  نینامثب  اراد  تعتبا  کنا  ینغلب  »

: هل لاق  مث  بضغم ، رظن  هیلا  رظنف  لاق : .نینموملاریما  ای  کلذ  ناک  دق  حیرش : لاقف 

كربق یلا  کملـسی  اصخاش و  اهنم  کجرخی  یتح  کتنیب ، نع  کلئـسی  کباتک و ال  یف  رظنی  ـال  نم  کیتایـس  هنا  اـما  حیرـش  اـی  »
ایندلا و راد  ترسخ  دق  تنا  اذاف  کلالح ، ریغ  نم  نمثلا  تدقن  وا  کلام  ریغ  نم  رادلا  هذه  تعتبا  نوکتال  حیرش ، ای  رظناف  اصلاخ ،

رادلا هذه  ءارـش  یف  بغرت  ملف  هخـسنلا ، هذه  یلع  اباتک  کل  تبتکل  تیرتشا ، ام  کئارـش  دنع  ینتیتا  تنک  ول  کنا  اما  هرخالا ! راد 
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« .هقوف امف  مهردب 

هب ار  يا  هناخ  وا  تفالخ  رصع  رد  دیرخ  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  یضاق  ثراح ، رسپ  حیرش  هک  تسا  هدش  تیاور  ینعی 
وت هک  نم  هب  دیـسر  هک  ار  وا  رم  تفگ  ار و  وا  دـناوخ  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  هب  ربـخ  نیا  دیـسر  سپ  .خرـس  رز  راـنید  داتـشه 

.ار دنچ  ياهدهاش  يا  هتفرگ  دهاش  ار و  وا  هلابق ي  باتک  يا  هتشون  رانید و  داتشه  هب  يا  هناخ  يا  هدیرخ 

.نانمومریما يا  تمیق ، نآ  هب  نم  ندیرخ  هناخ  دش  عقاو  هک  قیقحت  هب  حیرش : تفگ  سپ 

: تفگ سپ  كانبضغ ، هاگن  حیرش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  درک  هاگن  سپ  هک  يوار  تفگ 

هاگن هک  دشاب  توم  هک  یسک  وت  دزن  هب  دیآ  یم  هک  قیقحت  هب  هک  شاب  هاگآ  حیرش ، يا  »

یشاب هدننک  چوک  هک  یتلاح  رد  هناخ  نآ  زا  ار  وت  دنک  نوریب  هکنیا  ات  وت ، تجح  تهج  زا  دنکن  لاوس  وت و  هلابق ي  باتک  هب  دنکن 
ریغ زا  ار  هناخ  نیا  یشاب  هدیرخ  هک  وت  یشاب  هک  حیرـش  يا  نک  هاگن  سپ  اهنت ، وت  ربق  هب  ار  وت  دراپـس  یم  رگید و  ياج  هب  اجنآ  زا 

هدرک نایز  هک  قیقحت  هب  وت  یـشاب  ماگنه  نیا  رد  سپ  وت ، لالح  لاـم  ریغ  زا  ار  هناـخ  نیا  تمیق  یـشاب  هدرک  لیـصحت  اـی  وت ، لاـم 
هک ار  هچنآ  وت  ندـیرخ  تقو  رد  نم  دزن  يدـمآ  یم  هک  وت  يدوب  هاگره  هک  شاب  هاگآ  .ترخآ  يارـس  رد  ایند و  يارـس  رد  یـشاب 

، مهرد کی  هب  هناخ  نیا  ندیرخ  رد  يدـش  یمن  بغار  سپ  هخـسن ، نیا  جـهن  رب  یباتک  وت  يارب  زا  متـشون  یم  هنیآ  ره  يا ، هدـیرخ 
! مهرد کی  زا  رتالاب  هب  ياج  هچ  سپ 

: تسا نیا  هخسن  نآ  ینعی و  هذه ، هخسنلاو 

عمجت .نیکلاهلا و  هطخ  نینافلا و  بناج  نم  رورغلا ، راد  نم  اراد  هنم  يرتشا  لیحرلل ، جعزا  دـق  تیم  نم  لیلذ  دـبع  يرتشا  ام  اذـه  »
هذه باب  عرـشی  هیف  .يوغملا و  ناطیـشلا  یلا  یهتنی  یناثلا  دـحلا  تافالا و  یعاود  یلا  یهتنی  لوالا  دـحلا  هعبرا : دودـح  رادـلا  هذـه 

« .رادلا

هب .دریم  یم  نیقی  هب  ینعی  تسا ، هدرم  هک  یـسک  زا  راوخ  لـیلذ و  هدـنب ي  تسا  هدـیرخ  هک  يزیچ  رکذ  رد  تسا  یباـتک  نیا  ینعی 
هناخ هدرم  نآ  زا  هدنب  تسا  هدـیرخ  .رگید  هناخ ي  هب  هناخ  نآ  زا  ندرک  چوک  يارب  زا  شا  هناخ  زا  تسا  هدـش  هدرک  نوریب  قیقحت 

ار هناخ  نیا  تسا  هدرک  هطاحا  عمج و  .ناگدـش و  كـاله  تیـالو  ناگدـش و  تسین  هیحاـن ي  رد  اـیند  بیرف  ياـه  هناـخ  زا  ار  يا 
لاوما تشیعم و  تنووم و  ندرک  عمج  لیصحت و  هک  شبحاص  هب  اهتفآ  بابسا  يوس  هب  دوش  یم  یهتنم  لوا  دح  هناگراهچ : دودح 
دالوا جاوزا و  هک  شبحاص  هب  اهتبیصم  بابـسا  يوس  هب  دوش  یم  یهتنم  میود  دح  تسا و  دئادش  ایالب و  تافآ و  مزلتـسم  هک  دشاب 

هدننک ي كاله  هیبضغ  هیوهش و  هوق ي  ياهشهاوخ  هب  دوش  یم  یهتنم  میس  دح  تسا و  بئاصم  مزلتـسم  هک  دشاب  مشح  مدخ و  و 
یم هدوشگ  مراهچ  دـح  نیا  رد  شبحاص و  هدـننک ي  هارمگ  هراما  سفن  ناطیـش  يوس  هب  دوش  یم  یهتنم  مراهچ  دـح  شبحاـص و 

زا راسی و  نیمی و  تسا  بناج  ود  هناـخ  ره  يارب  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  سپ  هعبرا ، دودـح  رکذ  هجو  اـما  .هناـخ  نیا  هزاورد ي  دوش 
اوه و سفن و  ناطیش  هک  نیمی  بناج  بناجود ، زین  هناخ  نیا  يارب  زا  دش  تابثا  اذهل  لفـسا ، العا و  تسا  نکر  ود  یبناج  ره  يارب 
ندوب و لخاد  تلع و  بیرقت  هب  نالوا ، ندوب  يوقا  نیمی و  اما  دشاب ، تابیصم  تافآ و  یعاود  هک  راسی  بناج  دشاب و  نآ  شهاوخ 
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هب نآ ، ياوه  لفسا  نکر  تسا و  سفن  ناطیـش  العا  نکر  نیمی  بناج  رد  ندوب و  جراخ  لولعم و  ببـس  هب  نارخآ ، ندوب  راسی  اما 
بیرقت هب  تابیـصم  یعاود  لفـسا  نکر  تسا و  تافآ  یعاود  ـالعا  نکر  زین  راـسی  بناـج  رد  هکناـنچ  لوا ، رب  یناـث  عیرفت  بیرقت 

رد تالیلعت و  هب  تبسن  راثآ  تالولعم و  برق  بیرقت  هب  راسی ، بناج  هب  دش  ادتبا  سپ  يرکذ ، بیترت  هجو  اما  لوا و  رب  یناث  عیرفت 
دوصقم بیرقت  هب  العا ، نکر  دـش  رخوم  سپ  نیمی  بناج  رد  اما  .یعیبط  مظن  رب  لفـسا  نکر  رب  العا  نکر  دـش  مدـقم  راسی  بناج 
ندیناسر ررض  لالضا و  باب  رد  تسا  يدابملا  ءدبم  هکنانچ  ندرک ، زارتحا  نتشاد و  نمشد  باب  رد  ندوب  تایاغلا  تیاغ  یلـصا و 

.ار رارضا  ندوب  هزاورد ي  وا  يور  رب  دوش  هدوشگ  ات  و 

امف هعارـضلا ، بلطلا و  لذ  یف  لوخدلا  هعانقلا و  زع  نم  جورخلاب  رادلا  هذه  لجالاب ، جعزملا  اذـه  نم  لمالاب ، رتغملا  اذـه  يرتشا  »
لثم هنعارفلا ، کـلم  لـیزم  هرباـبجلا و  سوفن  بلاـس  كولملا و  ماـسجا  لـبلبم  یلعف  كرد ، نم  يرتشا  اـمیف  يرتشملا  اذـه  كردا 

« .ریمح عبت و  رصیق و  يرسک و 

نتفر نوریب  ضوع  هب  ار  هناخ  نیا  گرم ، هب  هدش  هدرک  نوریب  صخـش  نیا  زا  ایند ، يوزرآ  هدروخ ي  بیرف  نیا  تسا  هدیرخ  ینعی 
ار يرتشم  نیا  دوش  مزال  قحال و  هک  يزیچ  نآ  سپ  ندرک ، عرـضت  ندرک و  بلط  تلذم  رد  ندـش  لخاد  ندرک و  تعانق  تزع  زا 
هدـننادرگ ي طوـلخم  هک  تسا  ییادـخ  رب  نآ  صـالخ  کـف و  سپ  تاـبکن ، تاـعبت و  تمارغ  كرد و  زا  تسا  هدـیرخ  هچنآ  رد 

ینعی ناینوعرف ، یهاشداپ  هدننک ي  تسین  تسا و  ناگدـننک  ملظ  ياهناج  هدـنریگاو ي  ندرک و  كاخ  هب  تسا  ناهاشداپ  ياهندـب 
دنشاب و نمی  ناهاشداپ  هک  عبت  دنشاب و  مور  ناهاشداپ  هک  رصیق  دنشاب و  مجع  ناهاشداپ  هک  يرسک  دننام  تسا ، ناشکرس 

.دندوب نارود  لئاوا  لوا و  نرق  ناهاشداپ  هک  دنشاب  ناطحق  نب  بجشی  نب  ابس  نبریمح  دالوا  ناهاشداپ  هک  ریمح 

یلا اعیمج  مهـصاخشا  دلولل ، همعزب  رظن  دقتعا و  رخدا و  دـجن و  فرخز و  دیـش و  ینب و  نم  رثکاف و  لاملا  یلع  لاملا  عمج  نم  «و 
«. نولطبملا کلانه  رسخ  و   » ءاضقلا لصفب  رمالا  عقو  اذا  باقعلا ، باوثلا و  عضوم  باسحلا و  ضرعلا و  فقوم 

« .ایندلا قئالع  نم  ملس  يوهلا و  رسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهش 

راوتسا ار و  ییانب  درک  انب  هک  یـسک  رایـسب و  ار  لام  تسا  هدینادرگ  سپ  لام ، يالاب  رب  ار  لام  تسا  هدرک  عمج  هک  یـسک  ینعی و 
كالما و راقع و  عایض و  تفرگرب  ار و  لاوما  درک  هریخذ  اهشرف و  عاونا  هب  ار  نآ  تسارایب  رز و  هب  ار  نآ  درک  تنیز  ار و  نآ  درک 

يوس هب  ناـشیا  لـک  ندرک  رفـس  ندرک و  چوـک  ار ، دـالوا  تلود  تعفنم و  دوـخ  ناـمگ  هب  درک  هظحـالم  درک و  رظن  ار و  نیتاـسب 
رد یمزج  یعطق  ندرک  مکح  هب  ادخ  رما  دوش  یم  رداص  هک  یتقو  رد  تسا ، باقع  باوث و  ناکم  باسح و  لامعا و  ضرع  فقوم 

بکترم هک  یناـسک  تقو  نآ  رد  دـنراکنایز  و  ، » خزود تشهب و  لـها  یـصاع و  عیطم و  یقـش و  دیعـس و  لـطاب و  قح و  هناـیم ي 
«. دنا هدوب  ایند  لطاب  ياهراک 

ییاهر هراما و  سفن  شهاوخ  اوه و  يریـسا  زا  دـشاب  هدـمآ  نوریب  هک  یتقو  رد  القع  لقع  تاروکذـم ، عیمج  رب  دـهد  یم  تداهش 
.ایند ياه  هقالع  زا  دشاب  هتفای 

یئوخ
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هجعزا لاقی  لیحرلل  هب  صخـش  يا  لوعفملل  ءانبلاب  جـعزا  لیحرلل ) جـعزا   ) .توملا نم  لـعیف  نزو  یلع  تومی  هلـصا  تمی ) : ) هغللا
هجعزا لاقی : هیلا  قیـس  ینعملاف  یلا  ینعمب  تناک  نا  لیلعتلل و  ماللا  تناک  نا  اذـه  علقنا ، قلقف و  هناکم  نم  هعلق  هقلقا و  يا  جـعزناف 

همجعملا نیغلا  مـضب  رورغلا  رورغلا ) راد   ) .دراوـملا برقا  یف  اـم  یلع  ززا  هداـم  یف  برعلا  ناـسل  یف  اـمک  اـهیلا  هقاـس  يا  هیـصعملا 
: لیق اذـک  و  باوص ، هنا  مهوی  امب  ءاطخلا  نییزت  رورغلا  لیق : اذـل  لطابلاب و  هعدـخ  يا  رـصن  باب  نم  ارورغ  هرغی  هرغ  لاـقی  ردـصم 
و نارمع 184 - لآ  ( ) رورغلا عاتم  الا  ایندـلا  هویحلا  ام  و   ) یلاعت لاـق  ایندـلا  رورغلا  راد  نم  دارملا  و  نیتحتفب ، قیرطلا  كرـش  رورغلا 

ایندلا فصوت  اذل  و  ( 35 نامقل - ( ) رورغلا هللااب  مکنرغی  ایندلا و ال  هویحلا  مکنزغت  الف  قح  هللا  دـعو  نا  : ) یلاعت لاق  و  ( 21 دیدحلا -
ناطیشلا رورغلا  يرهوجلا : حاحص  یف  امک  تیکـسلا  نبا  لاق  ایندلا ، حتفلاب  رورغلا  یناعم  دحا  لب  رورغ  ایند  لاقی : حتفلاب و  رورغلاب 

وهف اهریغ  ناطیـش و  هوهـش و  هاج و  لام و  نم  ناسنالا  رغی  ام  لک  نا  باوصلا  لوقا : رورغلا .) هللااـب  مکنرغی  ـال  و   ) یلاـعت هلوق  هنم  و 
رغت و اهنال  ایندـلاب  و  نیراغلا ، ثبخا  وه  ذا  .طئاسو  تالآ و  رومالا  کلت  یقیقحلا و  راغلا  هنـال  ناطیـشلاب  رـسف  اـمنا  حـتفلاب و  رورغ 

هطخلا حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  ططخ  هدحاو  هطخ )  ) .همکح نم  راتخملا  باب  یف  یتایـس  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق امکرمت  رـضت و 
هفوکلا ططخ  هنم  و  اراد ، اهینبیل  هسفنل  اهراتخا  دـق  هنا  ملعیل  طخلاب  همالع  اهیلع  ملعی  نا  وه  هسفنل و  لجرلا  اهطتخی  ضرالا  رـسکلاب 

.اهب طیحت  اهیوحت و  يا  رادلا ) هذه  عمجت   ) .نیمزرس هیسرافلاب : لاقی  اهلاثما و  بنانجلا و  هیحانلا و  هعقبلا و  اهنم  دارملا  و  هرصبلا ، و 
نطاب فرعا  يا  هرـسی ، هیعاد  نطبا  هرـس و  متخ  ضفا  نا  یلا  یـسفن  تقات  و  يریرحلا : لاـق  ببـسلا ، ینعمب  هیعادـلا  عمج  یعاود ) )

تافالا بابسا  يا  لوالا  اهانعم  انه  دارملا  نکلو  همومه ، ردصلا : یعاود  هفورص ، رهدلا : یعاود  دراوملا ، برقا  یف  هلقن  هرسی  ببس 
يا ههاعلا  عمج  یه  و  تاهاعلا ، یعاود  یلا  یهتنی  اهنم  یناثلا  دحلا  نیعبرالا و  یف  اهنم و  لوالا  دـحلا  و  هیلحلا : یف  .تابیـصملا و  و 
یف ههاع و  هتباصا  هلکا  نم  يا  ههوعم  وذ  ماعط  ههاع و  تاذ  يا  ههویعم  ضرا  فیا و  عرزلا و  هیع  لاقی : ههوع ، ههاعلا  لصاو  هفالا ،
اذا اوهوعا  موقلا و  هاع  لاقی : اهدـسفتف  اهبیـصت  یتلا  هفالا  يا  ههاعلا ، بهذـت  یتح  رامثلا  عیب  نع  یهن  ثیدـحلا  یف  هیریثالا : هیاـهنلا 

ال ثیدحلا : هنم  و  ههاعلا ، مهتیشام  مهرامث و  تباصا 

نطیف کلتب  لزن  اـم  هذـهب  لزنی  ـالئل  حاحـص  هلبا  نم  یلع  هریغ  وا  برج  نم  هفآ  هلباـب  نم  دروی  ـال  يا  حـصم ، یلع  ههاـع  وذ  دروی 
نم هفآ  يا  هللا ، هافـش  الا  ههاع  وذ  هب  ذولی  ربق ال  هفوکلا  رهظب  ثیدـحلا  یف  نیرحبلا : عمجم  یف  .مثاـیف و  اهتدـعا  کـلت  نا  حـصملا 

تاهاعلا تافالا و  نیب  قرفلا  لیق : .هیوشت و  ریغ  نم  هقلخلا  يوتـسم  وه  يا  تاهاعلا  نع  ائربم  مامالا  لزی  مل  ثیدحلا : یف  و  عجولا ،
مـسا يدرملا )  ) .یمحلا لثم  نم  هینطابلا  ضارمالا  نوکت  تافالا  و  ماذـج ، وا  صرب  لیبق  نم  هیرهاظلا  ضارمـالا  نوکت  تاـهاعلا  نا 
لاقی و  نیدـلا ، كاله  انه  دارملا  و  كالهلا ، يدرلا : و  کـلهملا ، يوهلا  يا  يدرملا  يوهلاـف  كـالهالا ، ینعمب  ءادرـالا  نم  لـعاف 

( يوغملا  ) .دحاو نیینعملا  لام  منهج و  هوه  یلا  طقسملا  يوهلا  هجولا  اذه  یلع  ینعملاف  اهیف ، هطقتـسا  يا  الثم  رئبلا  یف  هدارا  اضیا :
لاق ( ) 41 رجحلا - ( ) نیعمجا مهنیوغ  و ال  : ) ناطیـشلا نع  ایکاح  یلاعت  هلوق  یلا  هراشا  وه  و  لضملا ، يا  ءاوغالا  نم  لعاف  يدرملاک 

فیفخت لوالا و  مضب  قاـقزلا  ءاـنفلا ) قاـقز   ) هلیحلا یف  و  (. 85 ص - ( ) نیـصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغ  ـال  کـتزعبف 
( عرشی  ) .هقزا دیدشتلاف و  مضلاب  قاقز  هعمج  ثنوب  رکذی و  ذفان  ریغ  وا  ناک  اذفان  هکسلا  نود  قیـضلا  قیرطلا  لیق : هکـسلا و  یناثلا :
لوخدلل و ایهتی  يا  ویهتلا  ینعمب  عارشالا  نم  وا  .هحتف  قیرطلا  یلا  اباب  عرـشا  سوماقلا : یف  و  حتفی ، يا  عارـشالا  نم  لوعفملل  ءانبلاب 

ناک اذا  يا  لسالـس  وا  تعرـشا  حامر  رودـص  امهنم  دـبال  ناتنث  انل  اولاقف  هساـمحلا 4 :)  ) ثراـحلا هبلع  نب  رفعج  لوق  وحن  جورخلا 
.بسنا نیبا و  لوالا  ینعملا  نکلو  رسالا  وا  لتقلا  اما  يا  لسالـس ، وا  نعطلل  تایه  حام  رودص  اما  امهدحا  نم  دبالف  اذه  یلع  رمالا 

فرش عنم و  یباب  نم  هعارـض  عرـض  نم  ردصم  هلذلا : هعارـضلا :)  ) .هعانقلا مضلاب : عونقلا  و  عونقلا ، زع  نم  جورخلاب  نیعبرالا ،: یف 
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یف لاـق  كرد )  ) .هیلا لـصو  هقحل و  یتـح  يا  هکدرا  یتـح  یـشلا ء  بـلط  لاـقی : قـحل  ینعمب  كردا )  ) .للذـت لذ و  عـضخ و  يا 
ام لاقی : یناثلا  نوکس  لوالا و  حتفب  نیلوالا و  حتفب  نیهجو  یلع  ارقی  كردلا  نا  ینعی  كرحت ، نکست و  هعبتلا ، كردلا  حاحـصلا :

ریغب عیب  هکلم و  عیبملا  ناک  دـحا  یعدـی  ناک  يرتشملا  هیکلمب  رـضی  ام  انه  كردـلا  نم  دارملا  و  هصالخ ، یلعف  كرد  نم  کقحل 
ساوسو مهلا و  یفمهعقوا  مهجیه و  اذا  ـالابلب  هلبلب و  موـقلا  لـبلب  نم  لـعاف  مسا  لـبلبم )  ) .کـلذ ریغ  ابـصاغ و  عئاـبلا  ناـک  قـح و 

اهنزح اهمه و  نم  يا  اهلابلب  نم  سفنلا  تیفش  لها  ما  لئاوب  تراث  له  دیـسا  لئاس  ریغـصتلا :) یلع   ) میرـص نب  ثعاب  لاق  رودصلا ،
هیلع هعمتجم  هموـمغ  تناـک  يا  هلبـالب  اـمج  ناـک  اـبلق  رـشب  هدـحو و  هللا  ربـک  ینار  اـملف  يرمنلا : روـصنم  لاـق  و  هسامحلا 175 .) )

هقزم و هقرف و  اذا  یـشلا ء  لـبلب  نم  وا  .ربقلا  بارتـب  مهماـسجا  جزمی  طـلخی و  يا  اـهطلخ  يا  هنـسلالا  لـبلب  نم  وا  هسامحلا 749 .) )
هب فلکت  ام  یلا  هجاح  الف  هیلع ، رابغال  رهاظ  وه  امک  ثلاثلا  وا  یناثلا  ینعملا  انه  دارملاو  هب ، عافتنالا  دح  نع  هجرخآ  ثیحب  هدسفا 

ماسجا یلبم  یلعف  نیعبرالا : یف  خیـشلا  هخـسن  یف  .اهل و  هکلهملا  اهتائاد  جیهم  لوقب : ماسجالا  لبلبم  رـسف  ثیح  هدبع  دمحم  خیـشلا 
یف یلماعلا  نوتاخلا  نبا  اذـک  و  ساردـنالا ، روثدـلا و  وه  رـسکلاب و  ءالبلا  نم  مرکمک  یلبم  هنایب : یف  هرـس  سدـق  لاـق  و  كولملا ،
هزیر هزیر  ندیـشاپ و  مه  زا  ینعی  تسا  ساردـنا  روثد و  ینعم  هب  هک  تسا  اب  رـسکب  يالب  زا  ذوخام  مرکم  نزو  رب  یلبم  لاق : هحرش 

لکلا لام  و  یلبملا ، ناکم  لـبلبملا  هلیحلا : جـهنلا و  یف  و  نیعتملا ، وه  یلبملا  امهدـنعف  يرخا  هخـسن  یلبملا  ریغ  ـالقنی  مل  و  ندـش ،
هبلـسی هبلـس  هربابجلا ) سوفن  بلاس   ) .رخالا نم  بیرق  امهدحا  ینعمف  هدـسفا ، هقزم و  يا  هلبلب  هقلخا و  يا  بوثلا  یلبا  لاقی : دـحاو 

امک كولملا  هربابجلاو : حورلا ، ینعمب  انه  یه  سفنلا و  عمج  سوفنلا  و  رهقلا ، یلع  هریغ  نم  هعزتنا  يا  رـصن  باب  نم  ابلـس  اـبلس و 
هیلع  ) هنا رهاـظلا  مث  .هرباـبجلا  قیداـصم  ضعب  دـحا  كولملا  نا  وا  كوـلملا  حاورا  ضباـق  يا  هرباـبجلا  سوـفن  بلاـسف  ناـسللا  یف 

نیعبرالا یف  حرـص  خیـشلا  نکلو  اهنم  توملا  کلم  هدارا  نکمی  هتمظع و  تلج  هللا  نع  لیزملا  بلاسلا و  لبلبملاب و  ینک  مالـسلا )
کلملا عساو  يا  ورـسخ  برعم  وه  و  سرفلا ، كولم  بقل  اضیا  اهحتف  فاکلا و  رـسکب  يرـسک )  ) .لماتیلف توملا  اـهنم  دارملا  ناـب 

هدـحوملا ءاـبلا  دـیدشت  قوف و  نم  هاـنثملا  ءاـتلا  مضب  عبت )  ) .هرـصایق هعمج : مورلا و  كولم  بقل  رـصیق )  ) .هرـساکا هعومج : دـحاو 
نب بجشی  نب  ابـس  نب  ریمح  وه  نمیلا و  نم  هلیبق  وبا  هثلاث  حتف  هلوا و  رـسکب  ریمح )  ) .هعبابت عمجلا : نمیلا و  كولم  بقل  .هحوتفملا 

ام نیـشلا  رـسکب  دیـشلا  دیـش )  ) .حاحـصلا یف  هلاق  جنرعلا ، ریمح  مسا  لوالا و  رهدـلا  یف  كولملا  تناک  مهنم  و  ناطحق ، نب  برعی 
لومعم يا  دیـشم  وه  و  هصـصج ، حتفلاب  ادیـش  هدیـشی  هداش  لاقی : ردصملا  حـتفلاب  امهوحن و  طالب و  وا  صج  نم  طئاحلا  هب  یلطی 

اذک دراوملا و  برقا  یف  امک  هعفر  يا  ءانبلا  دیش  نم  نوکی  وا  هغلابملل ، لیعفتلا  باب  یلا  لقن  و  دیـشم ) رـصق  و  : ) یلاعت لاق  دیـشلاب 
یلاعت هلوق  نم  دحاولل  دیشملا  یئاسکلا : لاق  .اهمکحا  يا  هدعاوق  دیش  نم  وا  لوطملا ، دیدشتلاب  دیـشملا  و  لاق : ثیح  حاحـصلا  یف 

نا دارا  یئاسکلا  نا  رهاظلا  لوقا : .حاحصلا  یف  هلقن  هدیـشم ) جورب  یف   ) یلاعت هلوق  نم  عمجلل  دیدشتلاب  دیـشملا  و  دیـشم ) رـصق  (و 
هدیشم جورب  وا  دیدشتلاب  دیشم  رـصق  لاقی  الف  عمجلا  یف  یناثلا  درفملا و  یف  لمعتـسی  لوالا  نا  الا  دحاو  ینعمب  دیـشملا  دیـشملا و 

یتح : ) یلاعت هللا  لاق  نیزملا  فرخزملا  یشلا ء و  هب  نسح  ام  لک  فرخزلا  و  هنـسح ، هنیز و  يا  هفرخز  فرخز )  ) .لماتف فیفختلاب 
مقراب انـضرا  مقارا  نم  ینمت  کلعل  هسامحلا 817 :)  ) سرخالا نب  هرتنع  لاـق  (. 26 سنوی - ( ) تنی زا  اهفرخز و  ضرـالا  تذـخا  اذا 

هیتیل عمجم  هتارـس و  هدـلج و  یحاضب  ناـک  فوفم  درب  قـالخا  هنتم  یلع  اـمناک  میـشهلا  زاوجاـب  هارت  فطنم  لـک  نم  مسلا  یقـسی 
یف .لبالا و  اـهب  فرخزت  یتلا  لـیواهتلاب  اـهناولا  فـالتخال  هقنع  یتحفـص  عمجم  هرهظ و  هیحلا و  دـلج  زراـب  هبـش  فرخز  لـیواهت 

یلعف روزم ، هومم  لک  هب  هبشی  مث  بهذلا  فرخزلا  حاحصلا : یف  لاق  .فرخز  بهذلل  لیق  هنم  هقوزملا و  هنیزلا  فرخزلا  تادرفملا :
هنیز يا  تیبلا  دجن  لاقی : هلمهملا  لادلاو  هددشملا  میجاو  نونلاب  دجن )  ) .هبهذ يا  فرخزلاب  ینعمب  فرخز  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق اذه 

قرامن و شرف و  نم  تیبلا  عاتم  هکرحم : دـجنلا  هیـشوم و  باـیثب  هتطـسب  تیبلا  تدـجن  ناـسللا  یف  و  دـئاسولا ، شرفلا و  طـسبلاب و 
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ضرالا نم  عفترا  ام  ینعم  هب  دـجنلا  نم  دـجن  نوکی  وا  .اهب  نیزی  هناطیح  یلع  قلعت  یتلا  هروتـس  تیبلا : دوجنو  داجنا ، هعمج  روتس ،
هخـسن یلع  و  انیعتم ، نکی  مل  نا  بسنا  فرخزف ) دـجن  : ) لاق ثیح  نیعبرالا  یف  خیـشلا  هخـسنلا  یلع  ینعملا  اذـه  و  ءاـنبلا ، عفر  يا 

يا رخدا )  ) .هضرا نییزت  یف  دـجن  و  تیبلا ، فقـس  نییزت  یف  اـبلاغ  لمعتـسی  بهذ  ینعا  فرخز  ناـف  بسنا  لوـالا  ینعملا  یـضرلا 
، رخدا لوقت : نا  کلف  هیف  لادـلا  مغداف  الاد  ءاتلا  نم  لدـبا  هنکل  رخذـلا  نم  لـعتفا  وه  و  هیلا ، هجاـحلا  تقول  هاـبخ  لاـملا و  بستکا 

ایئادر یطک  هیوطا  ینطب  هریخذ و  ترخدا  ام  یقبا  یضرع  و  هسامحلا 422 : ریغصتلاب )  ) میحس نب  روظنم  لاق  رخدا ، لوقت : نا  کلو 
هبحاص هدقتعا  يذلا  راقعلا  هعیـضلا و  هدقعلا : و  هعیـض ، يرتشا  اذا  هدقع  دقتعا  لوقت : اهانتقا ، هعیـض : دقتعا  و  هعمج ، الام : دـقتعا ) )

واولا تاکرح  یناثلا و  نوکـس  هب  دلولا )  ) .هدقع هسفنل  لعج  يا  دقتعا  لوقت : نا  کلف  هتماصلا  لاومالا  نم  امهریغ  هانتقا و  يا  اکلم 
رـسکلاب هدـلو  دالوا و  عمجلا  رکذـم و  وه  و  عومجملا ، ینثملا و  یثنالا و  رکذـلا و  یلع  قلطی  یـش ء و  هدـلو  اـم  لـک  اـمههحتفب  و 

یف يرجت  یتلا  کلفلا  و  : ) یلاعت لاق  کلفلاک  ادرفم  اعمج و  ءاج  ریخالاف  رسکلاف  مضلاب  دلو  هزمه و  واولا  لادب  اب  هدلا  نوکسلاف و 
درفم یلوالاف  ( 24 سنوی - ( ) هبیط حیرب  مهب  نیرج  کلفلا و  یف  متنک  اذا  یتح  : ) یلاعت لاق  و  (، 161 هرقبلا - ( ) سانلا عفنیامب  رحبلا 

مهـصاخشا  ) .هیلع اننحت  هل و  هناعا  دـلولل  لاملا  عمج  اـنه  دارملا  هناـعا و  هاـثر و  زا  هل  رظن  لاـقی : دـلولل  همعزب  رظن   ) .عمج هیناـثلا  و 
هصخشا اضیا : لاقی  .مهیلا و  هعجرا  هموق : یلا  انالف  صخشا  ناسللا : یف  لاق  هیلا  مهعاجرا  يا  باسحلا ) ضرعلا و  فقوم  یلا  اعیمج 

یلع مهـضرع  مث  : ) یلاعت لاق  هاـیا  هارا  يا  هل  هیلع و  یـشلا ء  ضرع  نم  مهیلع  مهلاـمعا  ضرع  يا  ضرعلا )  ) .هرـضحا هجعزا و  يا 
(73 بازحالا - ( ) ضرالا تاومسلا و  یلع  هنامالا  اننـضرع  انا  ( ) 47 فهکلا - ( ) افص کبر  یلع  اوضرع  و  ( ) 31 هرقبلا - ( ) هکئالملا
( ءاضقلا لصف  (. ) 35 فاقحالا - ( ) رانلا یلع  اورفک  نیذلا  ضرعی  موی  و  ( ) 101 فهکلا - ( ) اضرع نیرفاکلل  ذئموی  منهج  انضرع  (و 

مکانعمج لصفلا  موی  اذه   ) یلاعت لاق  همایقلا  ءامسا  دحا  لصفلا  موی  هجرف و  امهنیب  نوکت  یتح  رخالا  نم  نیئیـشلا  دحا  هنابا  لصفلا 
: لاق و  ( 42 ناخدـلا - ( ) نیعمجا مهتاقیم  لصفلا  موی  نا   ) یلاعت لاق  و  لطابلا ، نم  قحلا  نیبی  مویلا  يا  ( 39 تالسرملا - ( ) نیلوالا و 

کلاـنه رـسخ   ) .لـطابلا قحلا و  نیب  ءاـضقلا  لـصف  يا  ءاـضقلا  لـصف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوقف ( 58 ماـعنالا - ( ) نیلـصافلا ریخ  وـه  (و 
( نولطبملا

جعزا دـق  تیم  نم  : ) بارعـالا (. 80 نموملا - ( ) نولطبملا کلانه  رـسخ  قحلاب و  یـضق  هللا  رما  ءاـج  اذاـف  : ) یلاـعت هلوق  نم  ساـبتقا 
ام هذه  لاقی : نا  سایقلا  .ثلاثلاک و  لوالل  لدب  اراد ) هنم  يرتشا   ) .دبعلل لیلذلاک  هکرن  هنال  تیملل  هفـص  لیحرلل  جعزا  دق  لیحرلل )

لزنملا و رابتعاب  يرتشا  ام  اذه  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنکلو رادلا ، هذه  عمجت  مالـسلا :) هیلع   ) هلوقک اراد  تناک  اهعاتبا  ام  نال  يرتشا 
هلوـق وـحن  رورغلا  راد  یف  اراد  يا  اـنیب  اـمک  ایندـلا  رورغلا  راد  نم  دارملا  ناـک  نا  یف  ینعمب  نم  هملک  رورغلا ) راد  نم  اراد   ) .هوـحن

ضیعبتلل هجولا  اذـه  یلع  نم  نوکت  نا  نکحمی  و  هعمجلا ، موـی  یف  يا  هعمجلا ) موـی  نم  هولـصلل  يدوـن  اذا  ( ) 10 هعمجلا -  ) یلاعت
یف هیناثلا  نم  وحن  .ایندلا  اهنم  دارملا  نوکیال  سنجلا  نایبل  نم  تناک  نا  و  رادلل ، هفص  ارقتـسم  فرظلا  نوکی  وا  رهاظ  وه  امک  اضیا 

رادلا هذه  هعبرا ) دودح  رادـلا  هذـه  عمجت   ) .روزغلا راد  یه  اراد  يا  ( 31 فهکلا - ( ) بهذ نم  رواسا  نم  اهیف  نولحی   ) یلاـعت هلوق 
هذه عمجت  بتک  ثیح  هلوعفم  دودح  لعفلا و  لعاف  رادلا  هذه  تلعج  نیعبرالا  خسن  ضعب  یف  عمجت و  لعاف  دودـح  مدـق و  لوعفم 
یف کلذ  نوکی  امرثکا  نال  يرکذلا  بیترتلل  هذه  ءافلا  لوالا ) دحلاف   ) .مهفرـصت خاسنلا و  فیرحت  نم  هنکلو  هعبرا ، ادودـح  رادـلا 
نم جورخلاب  (. ) 153 ءاسنلا - ( ) هرهج هللا  انرا  اولاقف  کلذ  نم  ربکا  یـسوم  اولاس  دـقف  : ) یلاعت هلوق  وحن  لمجم  یلع  لـصفم  فطع 

فوطعم رورجم  لوخدلا  .ریناندلا و  هذهب  رادـلا  هذـه  تیرتشا  لوقت : امک  اذـهب  اذـه  يرتشا  يا  هلباقملا  ضوعلل و  ءابلا  هعانقلا ) زع 
كولملا ماسجا  لـبلبم  یلعف   ) هلمج هربخ  ءادـتبم و  نیریدـقتلا  یلع  هفوصوم و  وا  هلوصوم  اـما  اـم  هملک  كردا ) اـمف   ) جورخلا یلع 
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هذه و  فورظلا ، هعسوتل  مدق  كولملا  ماسجا  لبلبم  یلع  هربخ  ناث و  ءادتبم  مهـصاخشا  نال  ضرعلا ) فقوم  یلا  اعیمج  مهـصاخشا 
، مهرد هلف  ینیتای  يذـلا  دـح : یلع  هنال  امل  باوج  ءافلا  هملک  لبلبم ) یلعف   ) ام نیبی  هینایب  نم  كرد ) نم   ) .امل ربخ  هیمـسالا  هلمجلا 
( هللا نمف  همعن  نم  مکب  ام  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  هربخ  یف  ءافلا  لخدـتف  طرـشلا  ینعم  اـهیف  ءادـتبملا  نمـضتی  یبتلا  عضاوملا  نم  ینعا 

اذـه نیعبرالا  یف  خیـشلا  دارا  امناک  و  ( 8 هعمجلا - ( ) مکیقـالم هناـف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لـق  : ) یلاـعت هلوق  و  ( 55 لحنلا - )
یلع فوطعم  یمسا  لوصوم  نم  عمج ) نم  و   ) .لیزملا اذک  و  لبلبم ، یلع  فطع  بلاس  هیطرـش ، كرد  ام  یف  ام  لاق : ثیح  ینعملا 

و یناثلا ، نم  یف  مکحلا  اذک  رهظا و  ریخالا  ناک  هیوخا و  رصیقک و  ریـسک  یلع  وا  خلا ، لاملا - عمج  يذلا  کلم  لیزم  يا  هنعارفلا 
هتخسن تناکل  یلع - ناکم - یلا - هملک - الول  .فرخزف و  دجن  دیشف و  ینب  رثکاف و  لاملا  یلا  لاملا  عمج  نم  :و  اذکه خیشلا  هخسن 

تافیرعتلا نع  هولخ  و  ایناث ، جـهنلا  یف  دـحاو  ماظن  یلع  هرابعلا  قیـسنت  مدـع  و  الوا ، یناثلا  نم  یلا  جاـیتحالا  مدـعل  جـهنلا  نم  یلوا 
دیفت تائافلا  .اهنم و  حـصفا  حـصا و  یلع  نکلو  ماقملا  یف  احیحـص  ینعم  دـیفت  تناـک  نا  یلا و  هملک  اـما  .اـثلاث و  هقینـالا  هنـسحلا 
نیبا اـم   ) میعن یبا  خیـشلا و  یتخـسن  یلع  و  وغل ، فرظلا  و  صاخـشالاب ، قلعتم  ضرعلا  فـقوم  یلا  .هیببـسلل  ءاـبلا  همعزب )  ) بیترتـلا

یف دورولا  لبق  باتکلا ؟ کلذ  هل  بتک  یتح  حیرـش  لمع  یلع  مالـسلا  هیلع  ریمالا  طخـس  بجوا  يذلا  ام  .بجعتلل  ام  هملک  قحلا )
امع سانلا  اوعنمی  مل  یلاعت  هللا  ءارفس  نا  یه : و  باتکلا ، ضرغ  یف  هریـصب  بلاطلا  دیزیل  همدقم  رکذ  نم  دبال  باتکلا  لمج  ریـسفت 

فرحلا و ذاختا  رودـلا و  ءانب  حـکنملا و  سبلملا و  برـشملا و  لکاملا و  لیـصحت  فراعملا و  ملعتک  مهتاـیح  یف  اـهنع  صاـنم  ـال 
میهلع اومرح  اهیف و  مهبوغر  اهیلا و  مهوبدـن  لب  ناسنالا ، عون  ینب  ءاقب  عامتجالا و  ماظن  ظفحل  هیرورـض  یه  امم  اـهوحن  عئانـصلا و 

حیحـصلا هلمع  لابق  یف  ادـحا  بتاع  هیهلالا  جـجحلا  نم  هجح  ناوری  مل  دـحا و  عدـی  ملاذـک  و  عبطلاب ، یندـم  ناسنالا  ناب  هینابهرلا 
بصغلا هنایخلا و  ءارتفالا و  بذکلا و  هقرـسلاک و  هبکترا  نم  مذی  هحبقب و  عصانلا  لقعلا  مکحی  امع  مهوهن  ولا  ورذح  لب  ینالقعلا ،
.ءاضغبلا هوادعلا و  مهنیب  ثروت  و  ءاقترالا ، لماکتلا و  نع  سانلا  عنمت  و  عامتجالا ، هداعـس  رـضت  یه  امم  اهوحن  ءاسنلاب و  ءادتقالا  و 

هبوشم تناک  هیناثلا  و  يوهلا ، نع  هیراع  تناک  یلوالا  نال  يرخا ، مذی  هیدـه و  حدـمی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  وه  اذـه  و 
رما نع  قسفی  و  قحلا ، نع  اهب  لضی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  معز  الیل و  تآ  اهب  یتا  هیده  هروص  یف  هوشر  تناک  اهناف  اهب ،

لکاف و زورون ، موی  اهلمع  ءاولح  یلا  هاعد  هباحصا  نم  مالسلا ) هیلع   ) هیلا سنای  ناک  نم  ضعبف  لوالا  مالـسلا ) هیلع   ) هحدم اما  هبر 
هیناثلا همذ  اما  .متعطتسا و  نا  موی  لک  یف  انل  اوزرون  لاق : و  ع )  ) کحضف زورون ، موی  هنال  لاقف : اذه ؟ تلمع  مل  مالـسلا :) هیلع   ) لاق
سفن یف  ناـک  يوـیند  ضرغل  هاداـهملاب  هلیمتـسی  هنا  ثعـشالا  نظ  هیف و  قناـت  ءاوـلحلا  نم  اـعون  هل  يدـها  سیقلا  نـب  ثعـشا  ناـف 

هنوجعم اهئاعو و  یف  هفوفلمب  انقرط  قراط  کلذ  نم  بجعا  و  لاق : هتیده و  درف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ضغبی  ناک  و  ثعشالا ،
كاذ اذ و ال  ال  لاقف : تیبلا ، لها  انیلع  مرحم  هلک  کلذف  هقدص ؟ ما  هاکز ؟ ما  هلـصا ؟ تلقف : اهئیقوا ، هیح  قیرب  تنجع  امناک  اهتئنش 

امب هعبـسلا  میلاقالا  تیطع  اول  هللا  و  رجهت ؟ ما  هنج  وذ  ما  طبتخما  ینعدختل  ینتیتا  هللا  نید  نعا  لوبهلا  کتلبه  تلقف : هیده ، اهنکلو 
ام اهمضقت  هدارج  مف  یف  هقرو  نم  نوهلا  يدنع  مکایند  نا  و  هتلعف ، ام  هریعش  بلج  هبلسا  هلمن  یف  هللا  یـصعا  نا  یلع  اهکالفا  تحت 
نم بطخلا  باـب  نم  مالکلا 222  لیذ   ) نیعتـسن هب  لـلزلا و  حـبق  لـقعلا و  تابـس  نم  هللااـب  ذوعن  یقبت  ـال  هذـلو  ینفی ، میعن  یلعل و 
هللا لوسر  لاق  یتح  القع  اعرـش و  احودـمم  رادـلا  عایتبا  هنم  سانلا و  هیلا  جاتحی  ام  لیـصحت  لـالحلا و  رجتملا  ناـک  اذا  مث  جـهنلا .)

لزنملا و قیض  شیعلا  ءاقـش  نم  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاق  و  عساولا ، نکـسملا  ملـسملا  ءرملا  هداعـس  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
هیلع  ) نینموملاریما لوق  یف  رظنی  نا  رصبتسملا  لقاعلل  مزالف  یفاولا ص 107 ج 11 .) هریغ  یفاکلا و  یف  هیورملا  رابخالا  نم  امهریغ 
یف هتمجرت  یتاس  و  مالسلا ) هیلع   ) هلبق نم  ایضاق  ناک  احیرش  ناف  هذه  هراد  نع  احیرش  هلاوس  ببـس  هل  رهظی  یتح  حیرـشل  مالـسلا )

هذـخاوم ببـس  اذـه  هلمع  راصف  اتیب  هوحن  وا  ءاشترالب  يرتشا  هئاضق و  ناوا  یف  قحلا  نع  زواجت  احیرـش  نا  رهاظلا  و  حرـشلا ، لـیذ 
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بیطخلا نذوملا و  سردملا و  یتفملا و  یضاقلاک و  نیدلا  روماب  نیمئاقلا  نا  امیس  رادلا  عایتبا  یلع  هایا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
سانلاب فور  عامتجالل و  ریخ  یهلا  لجر  دـیب  تناـک  اذا  رومـالا  همزا  نا  بیرـال  .بئاـغلا  یف  مهتورث  مظعت  ـال  مهلاـثما  ماـمالا و  و 

یحر رودـی  مرجالف  قحلا  نع  فرحنی  هرطفلا و  نوناـق  نع  زواـجتی  نا  دـحا  عدـی  ـال  هلـصا و  نم  ناودـعلا  روجلا و  كوش  حاـتجی 
لودـع هباتک  رهاظ  نم  حولی  امک  هلمع  حیرـش و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هطخـس بجوا  ام  نا  هلمجلاـب  .لدـعلا و  روحم  یلع  عاـمتجالا 

لعج ام  هیلع و  طخـس  امل  کلذ  الول  و  لالح ، ریغ  نم  ارانید  نینامثب  اراد  يرتشا  یتح  سانلا  قوقح  نع  هزواجت  قحلا و  نع  حیرش 
يرتشا ام  اذه  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینعملا : .رادلا  هذه  باب  عرـشی  هیف  يوغملا و  ناطیـشلا  یلا  یهتنی  يذلا  دـحلا  دودـحلا  دـحا  هل 

اناش و هل  نا  ایـضاق  ناک  ثیح  مهوتی  الئل  لیلذلا  دبعلاب  احیرـش  ربع  امنا  امهوحن و  تیبلا و  لزنملا و  رابتعاب  هذه  لقی  مل  لیلذ ) دبع 
رارفلا نم  ردقی  رهاق ال  یلوم  دی  یف  لیلذ  دـبع  روصتت  هخماش  هجرد  هعیفر و  هبتر  هیا  یلا  غلب  و  ناک ، لاح  هیا  یف  هناب  ههبن  لب  هعفر 

ال سانلا ، نم  يدحو  الا  الا  رادتقا  هتسایراذ و  هار  نا  رابکتسالا  بجعلا و  رخفلا و  ناسنالا  باد  نا  مولعم  و  هتموکح ، هناطلـس و  نع 
هیجوتلا اذه  و  (. 38 رونلا -  ) هیالا هللا ) رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  : ) لئاق نم  زع  لاق  رخافتلاب  ینتعی  ـال  رثاـکتلا و  هیهلی 

نم هسفنل  ضرعی  هاسع  امل  ارسک  هلذلا  وهیدوبعلا  هفصب  يرتشملا  صخ  لاق : ثیح  ینارحبلا  حراشلا  هیجوت  نم  نقتا  نتما و  راتخملا 
و لیحرلل ، جعزا  دق  دبع  نم  خسنلا  ضعب  یف  و  لیحرلل ) جعزا  دق  تیم  نم  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .رادلا  هذه  ءارـشب  رخفلا  بجعلا و 

توملا نا  یلع  اهیبنت  تیملا ، نم  ءارـشلا  هماقتـسا  مدـعل  یح  هنا  عم  لیحرلل  جـعزا  دـق  يذـلا  تیملاـب  عئاـبلا  ربع  اـمنا  یلوـالا  یلع 
ناب سانلل  راکذـت  اذـه  بیرق و  نع  هعوقو  ققحتل  اتیم  هدـعف  صانم ، هنم و ال  یجنمال  هنیح  ناح  اذاف  هراـفظا  بشنا  لـب  داـصرملابل 
نب یلع  نع  یفاکلا  یف  .ـالیقث و  اـموی  مهئارو  اورذـی  هلجاـعلا و  اوبحی  نا  مهل  یغبنی  ـالف  هتقئاذ ، سفن  لـک  هعوقو و  بیرق  توملا 
ءانبا نم  اونوکف  نونب ، امهنم  ذحاو  لکل  هلبقم و  تلحترا  دـق  هرخالا  نا  و  هربدـم ، تلحترا  دـق  ایندـلا  نا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا

يرتشا يا  یلوالا : يرتشا  نم  لدـب  رورغلا ) راد  نما  راد  هنم  يرتشا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .خـلا  ایندـلا ، ءانبا  نم  اونوکت  هرخـالا و ال 
راد ایندـلا  تناـک  اـمنا  .عجارف و  بارعـالا  یف  نیریـسفتلا  هجو  یـضم  دـق  و  رورغلا ، راد  یه  اراد  وا  ایندـلا ، يا  رورغلا  تیب  یف  اراد 

( رورغلا عاتم  الا  ایندـلا  هویحلا  ام  و   ) یلاعت لاق  لج  زع و  هللا  رکذ  نع  مهیهلتف  اهماطح  اهفراخز و  اـهناولاب و  اـهلها  رغت  اـهنال  رورغلا 
: لاق مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمالا مکحلا  نویع  باـتک  یف  و  (. 35 نمقل - ( ) ایندـلا هویحلا  مکنرغت  الف  : ) لاـق و  نارمع 184 ) لآ  )

تحبـصاف اـهباطخل ، تفوشت  اـهلاماب و  ترغ  و  اـهرورغب ، تنتتفا  و  اـهیلحب ، تنیزت  دـق  یتلا  هرادـغلا  هعادـخلا  ایندـلا  هذـه  اورذـحا 
هیلع  ) هلوق .خلا  هلتاق ، مهلک  اهجاوزال  یه  و  هقئات ، اهیلا  بولقلا  و  هفوغـشم ، اهب  سوفنلا  و  هرظان ، اهیلا  نویعلا  و  هولجملا ، سورعلاک 

هخسن یف  و  نیکلاهلا ، رکسع  یلا  نینافلا  بناج  نم  نیعبرالا : یف  خیـشلا  هخـسن  یف  نیکلاهلا ) هطخ  نینافلا و  بناج  نم  (: ) مالـسلا
هحرـش یف  خیـشلا  هخـسن  یلماعلا  نوتاخلا  نبا  مجرت  و  نیکلاهلا ، رکـسع  یلا  ءانفلا  قاقز  یف  اـهنم  دـح  ءاـیلوالا : هیلح  یف  میعن  یبا 

.هروکذملا هرابعلا  یف  هقفتم  جـهنلا  خـسن  و  لاحترا ، كاله و  رکـشل  ات  تسا  لاوز  انف و  بناج  زا  نآ  تفاسم  لوقب : هیلع  یـسرافلا 
حیر لثمک  : ) یلاعت لاق  هرما  هفلاخم  هللا و  هیـصعم  نم  ءوس  هتیم  تام  نم  یف  ابلاغ  لمعتـسی  كالهلا  و  ءاـقبلا ، فـالخ  ءاـنفلا  لوقا :

مه وا  اتایب  انـساب  اهئاجف  اهانکلها  هیرق  نم  مک  و  : ) لاـق و  ( 115 نارمع - لآ  ( ) هتکلهاف مهـسفنا  اوملظ  موق  ثرح  تباصا  رـص  اهیف 
هیغاطلاب اوکلهاف  دومث  اماف  : ) لئاق نم  زع  لاق  و  ( 60 فهکلا - ( ) اوملظ امل  مهانکلها  يرقلا  کلت  و  : ) لاق و  ( 5 فارعالا - ( ) نولئاق

فتح یلع  توملا  یلع  قلطی  دـق  هناللا  لاغ  انلق  اـمنا  .تاـیالا و  نم  اـهریغ  و  ( 7 هقاحلا - ( ) هیتاع رـصرص  حـیرب  اوکله  افداع  اما  و 
باحـصا نع  هیاکح  یلاـعت  هلوق  وحن  اـضیا  توملا  ریغ  یلع  و  ( 176 ءاسنلا -  0) دـلو هل  سیل  کله  ورما  نا  : ) یلاعت هلوقک  فنـالا 

اذـهل ال ءوس و  هتیم  یف  الا  نوکیال  و  تام ، لـجرلا  کـله  دراوملا : برقا  یف  لاـق  و  (. 30 هقاحلا - ( ) هیناطلس ینع  کله  : ) لامـشلا
امم کش  یف  متلز  امف  تانیبلاب  لبق  نم  فسوی  مک  ءاج  دـقل  و  : ) لـج زع و  هللا  لوق  هدری  و  لوقا : .یهتنا  ماـظعلا ، ءاـیبنالل  لمعتـسی 
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وحن دانـسا  حبق  یف  ءایبنالا  نیب  قرفن  انا ال  یلع  (. 38 نموملا -  ) هیالا الوسر ، هدـعب  نم  هللا  ثعبی  نل  متلق  کله  اذا  یتح  هب  مکئاـج 
انلـضف لسرلا  کلت  : ) الئاق زع  لاق  ضعب  یلع  مهـضعب  لضف  یلاعت  هللا  نا  رکنن  اـنک ال  نا  مهیلا و  عاـبطلا  هنع  رفنی  اـمم  ءوسلا  هتیملا 

ءانفلا و رورغلا و  راد  ینعم  نم  تفرع  اـم  یلعف  (. 256 هرقبلا -  ) هیالا تاجرد ) مهـضعب  عفر  هللا و  ملک  نم  مهنم  ضعب  یلع  مهـضعب 
ترج ام  یلع  لیق  امک  اذـه  و  نینافلا ، بناج  نم  صخا  نیکلاهلا  هطخ  رورغلا و  راد  نم  صخا  نینافلا  بناـج  نم  نوکیف  كـالهلا 

ءایلوالا هیلح  نیعرالا و  یتخسن  یلع  مث  .هنیعب  روما  یلا  عیبملا  صیـصخت  یف  ءاهتنالا  معالاب و  ءادتبالا  نم  عیبلا  بتک  یف  هب  تداعلا 
.هفطل یفخیال  هعبرالا و  اهدودـح  ایناث  نیب  و  نیکلاهلالا ، سع  یلا  ءانفلا  قاقروا  نینافلا  بناج  نم  اهناب  رادـلا  هفاسم  وا ال  ع )  ) نیع
هعبرالا اهدودح  نیب  هیتآ ، هعبرا  دودح  اهب  طیحت  رادـلا و  هذـه  يوحت  يا  هعبرا ) دودـح  رادـلا  هذـه  عمجت  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق

یف لصفلا  سنجلا و  هلزنمب  كـالمالا  دـیدحت  یف  دودـحلا  و  اـمهریغ ، رودـلا و  یـضارالا و  دودـح  نییعت  یف  فراـعتملا  وه  اـمک 
یلع هروکذـملا  اهدودـح  لصفی  ذـخا  دودـحلا ) رخآ  یلا  تافالا - یعاود  یلا  یهتنی  لوـالا  دـحلاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دودـحلا 

الف خـسنلا  انرکذ  دـق  هلمجلا و  یف  فالتخا  دودـحلا  نییعت  یف  هلیحلا  نیعبرالا و  جـهنلا و  ینعا  ثالثلا  خـسنلا  یف  ـالوا و  لاـمجالا 
، مالالا تابیصملا و  ماقسالا و  تافالا و  یلا  هلاحم  یهتنت ال  لب  مالـسلا ، راد  نوکت  ایندلا  یف  راد  دجوت  هنا ال  مث  .هداعالا  یلا  هجاح 

امب ناصتخیف  نارخالا  اما  رادلا و  عیمج  معت  نال  الا و  نا  دحلاف  هنوجعم ، مداصتلا  محازتلاب و  هفورعم و  ءالبلاب  راد  اهـسفن  ایندـلا  نال 
وه لب  يوغملا  ناطیشلا  يدرملا و  يوهلا  یلا  رجنی  حلاصلا ال  لجرلا  دی  یف  حلاصلا  لاملا  نال  روزلا  لام  روجلا و  ساسا  یلع  تینب 

يوغملا ناطیـشلا  یلا  یهتنملا  دحلا  یف  اهیف  لوخدلل  حتفی  يا  عرـشی  يذـلا  رادـلا  هذـه  باب  لعج  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .لاملا  معن 
ول و  اهئارتشال ، اببـس  ناک  ناطیـشلا  نا  یلا  هراشا  و  ناطیـشلا ، ءاوغا  نم  الا  تسیل  ناودعلا  روجلا و  یلع  هینبملا  رادلا  نع  یلع  اهیبنت 

رادلا هذه  لجالاب  جعزملا  اذه  نم  لمالاب  رتغملا  اذـه  يرتشا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهعایتبا  یلا  مدـقا  امل  هعابتا  نع  حیرـش  ضرعا 
حیرـش رارتغا  نا  الوا  هرقفلا : هذـه  یف  ع )  ) داـفا لوـالا و  نم  لدـب  هعارـضلا ) بلطلا و  لذ  یف  لوخدـلا  هعاـنقلا و  زع  نم  جورخلاـب 

یف رم  امل  هعارـضلا  بلطلا و  لذ  یف  لوخدـلا  هعانقلا و  زع  نم  جورخلا  اـهنمث  لـعج  هنا  اـیناث  .رادـلا و  هئارتشا  ببـس  راـص  لـمالاب 
هلذـلا و یلا  يدوی  هعانقلا  زع  نم  جورخلا  نا  اعبار  .هزع و  هعانقلل  زیزع و  عناقلا  نا  اثلاث  .هلباقملل و  ضوعلل و  ءاـبلا  نا  نم  بارعـالا 
هعارـضلا و بلطلا و  و  لمالا ، مذ  هنایب : قئاـقد  و  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک فئاـطل  یف  رظنا  مث  .قلخلل  هعارـضلا  بلطلا و  نم  هنکـسملا 
هعانقلا و و  لذـلا ، زعلا و  و  لوخدـلا ، جورخلا و  لجالا و  لمالا و  نیب  عمج  و  هزعلاب ، اهفـصو  و  هعانقلا ، حدـم  هعانقلا ، نم  جورخلا 

نوضحی لب  لاوسلا  لذلاب و  نورمایال  مالسلا  مهیلع  مهتثرو  ءایبنالا و  .هرابعلا  اهلوح  موحی  نا  قوف  باتکلا  اذه  نساحم  و  هعارضلا ،
و هیدـکلا ، رقفلا و  یلا  ساـنلا  نوعدـی  مهنا  مهتثعب  یلاـعت و  هللا  ءارفـس  ضرغ  نع  نوـلفغملا  نولهاـجلا و  معز  لـالجلا  زعلا و  یلع 
و مهبلاطم ، مهف  ءایبنالا و  دـصاقم  كرد  یلا  اولـصی  مل  مهئاوها و  اوعبتا  نیذـلا  نظ  کلذ  و  هینابهرلا ، هلزعلا و  هلاطبلاب و  مهنورماـی 

هفرتقی ناک  هب ، یـضری  لقعلا و ال  هضمی  مل  هجو  یلع  هراخدا  لاملا و  فارتقا  يا  همومذـملا  ایندـلا  نع  ساـنلا  اوهن  مهنا  اوردـی  مل 
هللا لاق  .ءاقترالا  نع  هعنمت  عامتجالا و  رـضت  امم  اهوحن  رمخلا و  عیب  روزلا و  هداهـش  روجلا و  واـب  رلا  راـمقلا و  هداـیقلا و  هقرـسلاب و 

نودشارلا مه  کئلوا  نایـصعلا  قوسفلا و  رفکلا و  مکیلا  هرک  مکبولق و  یف  هنیز  نامیالا و  مکیلا  ببح  هللا  نکلو  : ) یلاعت كرابت و 
مرح نم  لق  : ) لئاق نم  زع  لاـق  هدومحملا  ایندـلا  نع  مهوعنم  ـال  و  8 و 9 .) تارجحلا - ( ) میمکح میلع  هللا  همعن و  هللا و  نـم  الـضف 

تایالا لصفن  کلذـک  همیقلا  موی  هصلاخ  ایندـلا  هویحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لـق  قزرلا  نم  تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز 
اناطلس و هب  لزنی  مل  ام  هللااب  اوکرشت  نا  قحلا و  ریغب  یغبلا  مثالا و  نطب و  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  نولقعی  موقل 

يراصنلا ارتجا  اـمک  مهتثرو  ءاـیبنالا و  یلا  هیناـبهرلاب  رمـالا  دانـسا  نا  مث  و 33 .)  32 فارعـالا - ( ) نوملعتـال اـم  هللا  یلع  اولوقت  نا 
لامکلا و هزعلا و  لیصحت  بسکلا و  یلع  مهوثح  هینابهرلا و  مهیلع  اومرح  مهنال  قالتخا ، هیرف و  هللا  یبن  یـسیع  یلا  هوزع  کلذب و 
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هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  وه  اذه  و  (. 9 نوقفانملا - ( ) نینموملل هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  : ) یلاعت هللا  لاـق  هبکنلا  هلذـلاب و  اوضر  اـم 
یف هیلع  هللا  ناوضر  قودصلا  هیوباب  نبا  لجالا  خیـشلا  يور  هینابهرلا : یلا  نکر  امل  نوعظم  نب  نامثع  یلع  ریکنلا  ددـش  فیک  هلآ )
هیلع هنزح  دتشاف  هنع  هللا  یضر  نوعظم  نب  نامثعل  نبا  یفوت  لاق : کلام  نب  سنا  نع  هدانساب  هیلاما  نم  رـشع  سداسلا  سلجملا  لوا 

مل یلاعت  كرابت و  هللا  نا  نامثع  ای  هل : لاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  کـلذ  غلبف  هیف ، دـبعتی  ادجـسم  هراد  نم  ذـختا  یتح 
یـصحت الاهمذ  یف  مهتاملک  نا  عم  اهیلا  مهنوعدـی  فیک  .ثیدـحلا و  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  یتما  هینابهر  امنا  هیناـبهرلا  اـنیلع  بتکی 

دحاو لکل  دبالف  عبطلاب  یندم  ناسنالا  نال  عامتجالا ، نامثج  ءاضعا  نم  وضعک  مهنم  دـحاو  لک  ناب  اراهج ، سانلا  نودانی  و  هرثک ،
( یعـس اـم  ـالا  ناـسنالل  سیل  نا  و  : ) یلاـعت لاـق  هلذـلا  هبکنلا و  مهیلا  قرطتی  ـال  یتـح  لـتخی  ـال  و  مهرما ، هب  متی  بسکم  نم  مهنم 

هلزنمب مهمحارت  مهفطاـعت و  یف  نونموملا  اـمنا  لاـق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ناـقیرفلا  يور  دـقل  و  (. 41 مجنلا - )
هیعامتجا هیقالخا و  هقینا  بلاطم  دافتـسی  ثیدحلا  اذه  نمف  رهـسلا  یمحلاب و  ءاضعالا  رئاس  هل  یعادـت  وضع  هنم  یکتـشا  اذا  دـسج 

شنیرفآ ز رد  هک  دنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  هیسرافلاب : لاق  يدعسلا و  لجالا  خیشلا  نومضملا  اذه  ذخاف  دسج ، هلزنمب  مهنا  اهنم 
دنهن تمان  هک  دـیاشن  یمغ  یب  نارگید  تنحم  زک  وت  رارق  دـنامن  ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  دردـب  يوضع  وچ  دـنرهوگ  کـی 

بلطلا لذ  یف  هلوخد  و  هعانقلا ، زع  نم  هجورخب  اذه  هباتک  یف  احیرش  ذخآ  فیک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  وه  اذه  یمدآ و 
سانلا بیغرت  لامکلا و  لیـصحت  بسکلا و  حدـم  سانلا و  نم  لاوسلا  لمالا و  لوط  مذ  یف  انرابخا  .لمالاب و  هرارتغاـب  هعارـضلا ، و 

بانطالا فوخال  ولو  ادج  هریثک  سانلا  یلع  الک  هلاطبلا  هلاطعلاب و  اوراص  نیذـلا  نم  ءایبنالا  يربت  مهتعفر و  مهتداعـس و  هیف  ام  یلا 
ءایبنالا هب  ءاج  ام  نا  هلمجلاب  .یلاعت و  هللاءاش  نا  هیتالا  ثحابملا  یف  اهنم  هفئاطب  یتان  انلعلف  اهانرکذل  باتکلا  بولسا  نع  جورخلا  و 

نم مهجورخ  هیدم و  رـسلا  مهتداعـس  هیونعملا و  هیدب  الا  مهتایح  هیف  ام  یلا  سانلا  قوس  لوقعلا و  ظاقیا  سوفنلا و  ءایح  وه ال  امناف 
- لافنالا ( ) مکییحی امل  مکاعدا  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   ) .ـالع لـج و  هللا  لاـق  زعلا ، جوا  یلا  لذـلا  ضیـضح 
رادلا و هفاسم  ع )  ) نیب امل  كولملا ) ماسجا  لبلبم  یلعف  كرد  نم  يرتشا  امیف  يرتشملا  اذـه  كردا  امف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق (. 25

مث بوصغملا  لاملا  يرتشاف  بصغلاب  املاع  نکی  مل  نا  يرتشملا  نا  ملعاف  .يرتشملا  قحلی  ام  كرد  نامـض  نایب  یف  ذخا  اهدودح 
ناک نا  و  عئاـبلا ، یلا  رخآ  كرد  نم  هقحلاـم  هنمث و  یف  عجری  هنم  هذـخا  یلوضفلا و  عیبلا  هحـص  یلع  ءاـنب  زجی  مل  هکلاـم و  دـهش 

اناودع هیف  فرصت  ریغلا و  لام  یلع  یلوتـسا  هنال  هکلهتلا ، یلا  .هدیب  یقلا  هنال  هل  امل  همرح  الف  بوصغملا  ءارـش  یلا  مدقا  هب و  املاع 
هفئاط بهذ  اذل  .هیلا و  عوجرلا  قح  هل  سیل  عئابلا و  یلع  كرد  نم  هکرد  ام  ذئنیح  نکی  مل  و  عفانملا ، نیعلا و  نماض  بصاغ و  وهف 

عوجرلا مدـع  رهـشالا  نا  کلاسملا  یف  لب  هفلت ، عم  نمثاب  یتح  هملع  عم  بصاغلا  عئابلا  یلع  يرتشملل  عوجر  هنا ال  یلا  ءاهقفلا  نم 
هب عوجرلاب  هعمللا  یف  دیهشلاک  مهـضعب  حرـصق  نورخالا  مهفلاخ  و  هل ، هبوقع  عامجالا  هرکذتلا  یف  هیلع  یعا  لب  هنیع ، دوجو  عم  هب 

فئاطل نم  .هیلوق و  دـحا  یف  ققحملاک  وا ال  نمثلا  فلت  ءاوس  اقلطم  عوجرلاب  مهـضعب  الهاج و  وا  اـملاع  ناـک  ءاوس  نیعلا  ءاـقب  عم 
نماضلا ناب  هلماعملا  هذه  یف  يرتشملا  قحلی  يذلا  كردلا  نامض  مکح  نیبی  مل  مالسلا ) هیلع   ) هنا ماقملا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
ضرعلا فقوم  یلا  اـعیمج  مهـصاخشا  كولملا  ماـسجا  لـبلبم  یلعف  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق ثیح  هماـیقلا  موی  یلا  هلاـحا  لـب  وه ؟ نم 

یف اذـک  و  اضیا ، بیعملا  عیبملا  یف  يرجی  لب  بوصغملا  لامب  صتخی  نامـضلا ال  كرد  نا  مث  .هفطل  یفخی  الف  خـلا ، باـسحلاو -
.دحا یلع  كردلا  نامض  قلعی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هکـسم  يذ  یلع  یفخیال  مث  .هقفلا  یف  روکذملا  لیـصفتلا  یلع  بیعملا  نمثلا 

لطابلا قحلا و  نیب  مکحی  کل  انه  ینعی  باسحلا  ضرعلا و  فقوم  یلا  مهصاخشا  كولملا  ماسجا  لبلبم  یلع  نا  همالک  حیرـص  لب 
قلع مالسلا ) هیلع   ) هنا یلا  جهنلا  یلع  هحرش  یف  بهذ  ینارحبلا  حراش  نم  بجعلا  وه و  نم  كردلا  نماض  نا  ملعیف  ءاضقلا  لصفب 

حرـش یف  هرـس  سدـق  یـسلجملا  هیلا  بهذ  ام  نا  مل  انققح  اـمب  کلذـک  .توملا و  کـلمب  عیبلا  اذـه  یف  همزـاللا  هعبتلا  كردـلا و 
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ظفل عویبـلا  تالجـس  یف  بتکی  اـم  هتبـسانمل  یفکی  هنا  ملعا  مث  لاـق : ثیح  یناـبمکلا ) عـبطلا  راـحبلا  نم  ج 9  ص 545   ) باـتکلا
كردـلاب دارملاف  ریغلل ، اقحتـسم  وا  ابیعم  نمثلا  وا  عیبملا  نوکل  كردـلا  نوک  نم  اهیف  دوهعملا  وه  امل  هتقباطم  مزلی  ـال  و  كردـلا ،

و حیحـصب ، سیل  همایقلا ، یف  اهب  يزجیف  هرخالا ، ظوظح  نع  صقن  هبترم و  طح  رزو و  نم  يرتشملا  اذه  قحلی  ام  يا  مثالا  هعبتلا و 
سوفن بلاس  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .باتکلا  هبـسانی  ریـسفت ال  وهف  تارابعلا  نم  هریغ  اعیمج و  مهـصاخشا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هابای 
رکذـلاب هنعارفلا  هرابجلا و  كولملا و  صخ  امنا  .هنعارفلا و  کلم  لـیزم  و  مالـسلا :) هیلع  ) هلوق اذـک  لـبلبم و  یلع  فطع  هرباـبجلا )

هربابجلا و كولملا و  ءالوه  ناک  امل  هنا  مهل  اهیبنت  و  ناونعلا ، هرهشلا و  ماقملا و  بصنملاب و  اورتغی  یتحلا ال  ارـضا  حیرـشل و  ارـسک 
اورظنیف ضرالا  یف  اوریـسی  مل  وا  : ) یلاعت هلوق  نازو  یلع  هعایـشا ، حیرـش و  لثم  فیکف  راهقلا  دحاولا  هللادـی  یف  نیروهقم  هنعارفلا 

( قاو نم  هللا  نم  مهل  ناک  ام  مهبونذب و  هللا  مهذخاف  ضرالا  یف  اراثآ  .هوق  مهنم  دشا  اوناک  مهلبق  نم  اوناک  نیذـلا  هبقاع  ناک  فیک 
اراثآ هوق و  دشا  مهنم و  رثکا  اوناک  مهلبق  نم  نیذلا  هبقاع  ناک  فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریسی  ملفا  : ) یلاعت هلوق  و  ( 24 نموملا - )
لکل لثم  ریمح ) عبت و  رصیق و  يرـسک و  لثم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق (. 84 نموملا - ( ) نوبـسکی اوناک  ام  مهنع  ینغا  امف  ضرالا  یف 

یف یضم  دق  رثکاف ) لاملا  یلع  لاملا  عمج  نم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ریخلاب  صتخی  هنعارفلا و ال  هربابجلا و  كولملا و  نم  دحاو 
ینب نم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق خـلا  لاملا - عمج  نم  لثم  يا  هلبق  هثالثلالک  يرـسک  یلع  افوطعم  نم  نوکی  نا  رهظالا  نا  بارعالا 
هلوق .هغللا  یف  اهانیب  یتلا  هوجولا  یلع  اهدـعاوق  مکحا  وا  اهعفر  وا  اهـصصج  اراد و  ینب  نم  لـثم  يا  لوـالا  نم  یلع  فطع  دیـشو )

دئاسولا شرفلا و  طسبلاب و  هنیز  يا  دجن ) ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .بهذلاب  هناردج  ءانبلا و  فقس  نیز  يا  فرخز ) و  (: ) مالـسلا هیلع  )
هلوق .هناردج  هضرا و  نییزت  دیجنتلا  و  تیبلا ، فقـس  نییزت  بسانی  بیهذـتلا  نا  هغللالا  یـضم  دـق  و  اهوحن ، روتـسلا و  قرامنلا و  و 
هدقع هسفنل  لعج  يا  دـقتعا ) و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هیلا  هجاحلا  تقول  هیرخذ  هلعج  لاملا و  بستکا  يا  رخدا ) و  (: ) مالـسلا هیلع  )

هدـلول لاملا  عمج  یف  رظن  يا  دـلولل ) همعزب  رظن  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هتماصلا  لاومالا  نم  امهریغ  راـقعلا و  عایـضلا و  ینتقا  يا 
نینموملاریما مکح  نم  راتخملا  باب  رخاوا  یف  یتایـس  .هزعی و  هعفنی و  اذـه  هلمع  نا  هنم  انظ  هل  حلـصم  هار  هیلع و  امحرت  هل و  هناـعا 

لجر اما  نیلجر : دـحال  هفلخت  کناف  ایندـلا  نم  ائیـش  کئارو  نفلخت  ینب ال  ای  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا هنبـال  لاـق  هنا  مالـسلا ) هیلع  )
نا اقیقح  نیذه  دـحا  سیل  و  هتیـصعم ، یلع  هل  انوع  تنکف  هللا  هیـصعمب  هیف  لمع  لجر  اما  و  تیقـش ، امب  دعـسف  هللا  هعاطب  هیف  لمع 
یف مهدمی  مهعفنی و  ام  مهفالخال  اوفلخی  مهدالوال و  اورظنی  نا  سانلا  عنم  عراشلا  نا  يرت  اذـه  یلعف  تلق : ناف  .کسفن  یلع  هرثوت 

مارحلاب باستکالا  نع  مهاهن  رمالا  هیاغ  سانلا  مهدـعب  مهدالوا  ففکتی  نا  هرک  کلذـب و  مهارغا  عراشلا  لب  ـالک  تلق : مهـشاعم ؟
هیقفلا و هرـضی  نم ال  یف  هیلع  هللا  ناوضر  قودـصلا  هیوباب  نبا  يور  .راصتخالل  امور  هیاور  رکذـب  کلذ  یف  یفتکن  دـالوالل و  ارظن 

قیقرلا نم  هتـس  هل  راغـص و  هیبـص  هل  یفوـت و  راـصنالا  نم  ـالجر  نا  ج 13 :) ص 12   ) هیـصولا باوبا  یف  یفاوـلا  یف  ضیفلا  اـهلقن 
ول لاق : هانفد  اولاق : مکبحاصب ؟ متعنـص  ام  لاقف : ربخاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتاف  مهریغ ، لام  هل  سیل  هتوم و  دـنع  مهقتعاف 

کلانه رـسخ  و  هلوق : یلا  اعیمج - مهـصاخشا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .سانلا  نوففکتی  هدـلو  كرت  مالـسالا ، لها  عم  هانفد  ام  تملع 
ام قحلا  فیحصت و  اهنکلو  ضرعلا  فقوم  یلا  مهصخشا  و  میعن : یبا  هخسن  یف  مهراضحا و  مهجاعزا و  يا  مهـصاخشا  نولطبملا )

اهارجم يرجی  ام  فورظلا و  عسوتل  ربخلا  مدق  كولملا  ماسجا  لبلبم  یلع  نع  رخوم  ءادتبم  مهـصاخشا  نال  نییرخالا  نیتخـسنلا  یف 
اظفل و هدعب ال  ام  كولملا و  یلا  هعاجرا  نکمی  مهصاخشا ال  یف  ریمضلا  نا  مث  .حیحـص  هجو  یلع  هخـسنلا  کلت  لمح  نکمی  و ال 

نامـض هلاحا  دوصقملا  نالف  یناثلا  اما  و  رهاـظ ، وه  ربخلا و  ظـفل  ءزج  یلا  عجریـال  ءادـتبملا  یف  ریمـضلا  نـالف  لوـالا  اـما  ینعم  ـال 
یترـشملا عیبملا و  عئابلا و  یلا  عجری  وهف  عیبلا  یف  الیخد  ناک  نمم  نوکی  نا  دبالف  هیلا ، هب  عوجرلا  عرـشلا  بجوا  نم  یلع  كردلا 

.ءاضقلا لصفلل و  باسحلا  ضرعلا و  فقوم  یلا  اعیمج  مهراضحاب  لفکتم  دـهعتم و  توملا  کلم  نا  دارملاف  كردـلا ، بحاـص  و 
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رکذب هفدرا  كردلا  مکح  نیب  امل  ایندلا ) قئالع  نم  ملـس  يوهلا و  رـسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهـش  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
نم دبال  دهاشلا  نا  یه  هقینا و  هقیقد  انهه  نا  مث  .لاق  ام  یلع  ادهاش  لقعلا  لعج  هلابقلا و  رئاس  یف  هفراعتملا  هنـسلا  وه  امک  دوهـشلا 

، ینعملا اذه  دیفیل  ایندلا ، قئالع  نم  ملـس  يوهلا و  رـسا  نم  جرخ  اذا  هلوقب : لقعلا  کلذ  یلع  دهـش  ع )  ) دـیق امنا  الداع و  نوکی  نا 
فلا ندبلا و  كرشب  قلعت  امل  لقعلا  ینعا  هیتوکلملا  هیـسدقلا  هوقلا  کلت  نال  کلذ  و  بتک ، ام  یلع  لداعلا  دهاشلاب  یتای  نا  ینعا 

نع هلغـشی  ام  هریغ  نم  هل  ضرعیف  امهریغ ، هیناویحلا و  هاوق  ندبلا و  نع  رثاتی  دق  تایداملا  عم  هرـشح  راص  عقلبلا و  بارخلا  هرواجم 
درجی ملولف  یلقعلا ، مکحلا  ضحم  قحلا و  حیرـص  یلا  لوصولا  نع  هعنمت  هقیرطل  عاطقلا  صوصللاک  قئاوعلا  کلت  نال  هسفن ، لعف 
ذئنیح نکی  ملف  لطابلاب ، ابوشم  اقوزم  همکح  ناک  ماهوالا  دـیق  يوهلا و  رـسا  ایندـلا و  بح  ءوسلاب و  هرامالا  سفنلا  نع  امیـس  اـهنع 

نا نع  دهـشی  ایندلا  قئالع  يوهلا و  دیق  یف  اروسام  نکی  مل  ثیحب  هعبط  یلخ و  ول  لقعلا  نا  دارملاف  .هفطل  یفخی  الف  الداع ، ادهاش 
یف هروکذـم  یه  امم  امهریغ  هیلع و  تابیـصملا  تافالا و  کـلت  مزلی  عیبملا  اذـه  وحن  یف  و  نیرادـلا ، نارـسخ  يرتشملا  اذـه  وحنل 
امک مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  راتخملا  عمج  ناک  هضرغ  نال  همامتب ، باـتکلا  رکذـی  مل  هنع  هللا  یـضر  یـضرلا  نا  قحلا  مث  .هلاـبقلا 
یف اـم  وه  هماـمتب  باـتکلا  و  اـمهوحن ، وا  باـتکلا  کـلذ  وا  هبطخلا  کـلت  ضعب  وه  هب  یتا  اـم  ناـب  جـهنلا  عـضاوم  هدـع  یف  حرص 
هیلع  ) هلوق هیف : خیـشلا  نایب  نیعبرالا و  یف  ام  ضعب  رکذـنف  تارابعلا ، ضعب  یف  ام  فـالتخا  اـمهنیب  ناـک  نا  نییرخـالا و  نیتخـسنلا 

قحلا نیبا  ام  (: ) مالـسلا هیلع  ) هلوق .دعبا  ناک  نا  برقا و  لوالا  ایندـلل و  وا  رادـلل  اما  ریمـضلاو  اهتاحاس  يا  اهتاصرع ) یف  (: ) مالـسلا
نبال نا  امک  يا  نیمویلا ) دـحا  لیحرلا  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هریـصبلا  بحاصل  قحلا  رهظا  اـم  يا  هیبجعت  اـم  هملک  نینیع ) يذـل 
ادبا هلعجی  لب  هرطاخ ، نع  لوزی  نا ال  یغبنیف  توملا  موی  وه  اهنع و  لیحر  موی  هلف  رادلا ، هذه  یلا  مودقلا  موی  وه  هدالو و  موی  مدآ 

.لامالا حـضاف  و  تاذـللا ، مداـه  وه  يذـلا  توملا  رکذـتب  اهورـصق  يا  لاـجالاب ) لاـمالا  اوبرق  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هینیع  بصن 
هتفاطلل و ماقملا  یف  رکذی  نا  قیلی  اضیا  رخآ  هجوب  باتکلا  اذه  نیعبرالا  یف  هرس  سدق  نیدلا  ءاهب  خیشلا  یلماعلا  ملاعلا  رسف  هراشا :

یلا ازمر  يرتشملا  و  هیندبلا ، هینبلا  هذه  یلا  ازمر  اراد ، هنم  يرتشا  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یف  رادلا  نوکی  نا  نکمی  هراشا ، لاق : .هتبوذع 
نیوبالا یلا  ازمر  عئابلا  و  هینارونلا ، هسدـقملا  ملاوعلا  نع  اهب  هلوغـشملا  هیناملظلا  هینبلا  کلت  یلع  هفکاـعلا  هیناـسنالا  هقطاـنلا  سفنلا 

هذه نا  مث  .نیکلاهلا  رکـسع  یلا  اهلام  نینافلا و  بناج  نم  اهئدـبم  ینلا  هینبلا  اهنم  نوکتملا  هیونملا  ءازجالا  تلـصح  امهنم  نیذـللا 
سفنلا و تافال  بابـسا  عاود و  هیمیهبلا  هاوق  نکل  اهتالامک ، لیـصحت  یلا  اـهل  هلیـسو  سفنلل و  اـبکرم  ناـک  نا  ندـبلا و  ینعا  هینبلا 

ناک امل  .اـهبناوج و  نم  اـهب  هفنتکملا  رادـلا  دودـح  هلزنم  یعاودـلا  کـلت  لزنف  ناطیـشلا ، يوهلل و  اـهعابتا  اهتابیـصم و  اـهتاهاع و 
اذـه یف  رادـلا  کلت  باب  لعجی  نا  بسان  ناطیـشلا  يوهلا و  عابتاب  لـصحی  توغاـطلا  هیـالو  یف  لوخدـلا  هللا و  هیـالو  نم  جورخلا 

ندـبلا اذـه  یلع  اـهفوکعل  اـمزالم  ینارونلا  اـهملاع  یف  هیلع  تناـک  يذـلا  اهئانغتـسا  نع  اـهجورخ  سفنلا و  لد  ناـک  اـمل  .دـحلا و 
قئاسلا وه  توملا  ناک  امل  .ءارـشلا و  مزاول  نم  وه  يذـلا  نمثلاب  مالـسلا ) هیلع   ) ههبـش هل  اهئارـش  هب و  اهقلعت  نع  اببـسم  ینالویهلا و 

هیلع ههبش  هیلع  يدتعملل  يدتعملا  نم  فصتنی  لدعلا و  مکحلا  مهنیب  همایقلا  فقوم  یلا  اهرک  اعوط و  مهعمجاب  قلخلا  قوسی  يذلا 
هل نمل  یضتقی  مهنیب و  مکحیل  ءاضقلا  راد  یلا  هلماعملا  هذه  یف  لخد  هل  نم  لک  رضحی  نا  دهعتف  كردلا  نمـض  صخـشب  مالـسلا 

يرظن دـتهی  مل  اذـه  ریغ  رخآ  ینعم  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لعل  مالکلا و  اذـه  ینعم  یف  لاـبلاب  رطخ  اـم  اذـه  .هقحب  قحلا 
اهنیع وا  هراشالا  هذـه  نم  ابیرق  رکذ  .هماقم و  عفر  همالک  یهتنا  .لاحلا  هقیقحب  ملعا  هللا  .هیلع و  لیلعلا  يرکف  رثعی  مث  و  هیلا ، لـیلکلا 

هیجوتلا اذـه  نا  قحلا  لوقا : .اـضیا  یناـبمکلا ) عبطلا  ص 545   ) راحبلا نم  عساتلا  دـلجملا  یف  یـسلجملا  همـالعلا  رخا  تاراـبع  یلع 
ریسافتلا نم  هفئاط  یف  هروکذملا  تالیواتلاک  هنم  دافتسی  هبسانی و  لیوات  لب  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ینعم  سیل  هنکلو  هسفن  یف  هیجو 

ذا و   ) یلاعت هلوق  نم  یتالا  لیواتلا  نآرقلا  بئارغ  هریسفت  یف  رکذ  يروباشینلا  نا  الثم  .رابخالا  تایالل و  هبسانملا  رابخالا  حورـش  و 
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( نولمعت امع  لاغب  هللا  ام  هللا و  هیـشخ  نم  طبهی  مل  اهنم  نا  و  یلاـعت - هلوق  یلا  هرقب - اوحبذـت  نا  مکرماـی  هللا  نا  هموقل  یـسوم  لاـق 
تاهیبشتلا و ثیح  نم  هفاطل  نم  یفخیال  ناک  نا  یلاعت و  همالک  ریـسفت  سیل  لـیواتلا  اذـه  نا  اـنیقی  ملعن  و  یلا 71 ) - 65 هرقبلا - )

هیمیهبلا سفنلا  حبذ  یلا  هراشا  هرقبلا  حبذ  لیواتلا : هظفل : اذه  ام  تایالا  هریـسفت  دعب  لاق  ثیح  اضیا  کلذب  حرـص  وه  تابـسانملا و 
یف یتایح  یتایح و  یلتق  یف  نا  یتاقث  ای  ینولتقا  .اوتومت  نا  لبق  اوتوم  ربکالا ، داهجلا  وه  یناـحورلا و  بلقلا  هاـیح  اـهحبذ  یف  ناـف 
ذلل حلصت  سفن  هرقب  هنا  یه  ام  هقیقحلاب ، یحت  هعیبطلاب  تم  مهـضعب : لاق  و  هعیبطلاب ، یحت  هدارالاب  تم  یتایح  یف  یتامم  یتامم و 
دعب یفوصلا  لیق : امک  هیندـبلا  يوقلا  فعـضل  قیرطلا  كولـس  فیاضر  نع  زجعیف  هخوخیـشلا  نس  یف  ضرافال  قدـصلا ، فیـسبلا 

، هنس نیعبرا  غلب  هدشا و  غلب  اذا  یتح  یلاعت  هلوقل  کلذ  نیب  ناوع  هرکـس  هیوهتـسی  بابـشلا  حرـش  نس  یف  نوکیال  و  دراب ، نیعبرالا 
لولذ نیحلاصلا ال  ءامیس  اهناف  نیش  هرفص  نیز ال  هرفـص  اهنا  دیدری  اهنول  عقاف  تاضایرلا ، باحـصا  هوجو  هرفـص  یلا  هراشا  ءارفص 
ههجو ءامب  ایندلا  ثرح  یقست  و ال  اهتایهتشم ، اهفراخز و  بلطل  ایندلا  ضرا  ضرحلا  هلاب  ریثت  عمطلا و ال  هلذ  لمتحیال  ضرالا ، ریثت 

ریغ بلط  همالع  اهیف  سیل  اهتافـص  تافآ  نم  هملـسم  قلخلا ، دنع  قحلا و  دنع  هوام  بهذیف  قلاخلا  دنع  هتهاج  ءامب و  قلخلا و  دـنع 
نم ناک  هنا  متفلتخاف  متارا ، داف  بلقلا ، ینعی  اسفن  متلتق  ذا  هقیفوت و  نسح  هللا و  لضف  الول  هعیبطلا ، یضتقمب  نولعفی  اوداک  ام  و  هللا ،

بلقلا لیتق  یلع  قدصلا  نیکسب  هحوبذملا  سفنلا  هرقب  ناسل  برض  اهضعبب  هوبرضا  انلقف  هرامالا ، سفن  نم  وا  ایندلا  نم  ما  ناطیشلا 
بولقلا بتارم  راهنالا ، هنم  رجفتی  امل  هراجحلا  نم  نا  ءوسلاب و  هرامال  سفنلا  نا  لاق : لـج و  زع و  هللا  نذاـب  ییحف  رکذـلا  هموادـمب 
ءایشالا ضعب  تاوهـشلاو ، تاذللا  كرتب  حورلا  راونا  نم ظ )  ) نایلغلا اهیلع  رهظی  بولق  راهنالا  اهنم  رجفتی  یتلاف  هفلتخم  هوسقلا  یف 

ضعب یف  اـهیلع  رهظی  یتلا  یه  ءاـملا  اـهنم  جرخیف  ققـشت  یتـلا  و  دونهلا ، نییناـبهرلا و  ضعبل  نوکی  اـمک  تاداـعلا  قرخب  ههبـشملا 
یتلا و  ءامکحلا ، ضعبل  نوکی  امک  هلوقعملا  یناعملا  تاـیالا و  ضعب  هیریف  حورلا  راونا  نم  هیرـشبلا  بجحلا  قارخنا  دـنع  تاـقوالا 

هیشخلا فوخلا و  اهیف  عقیف  بجحلا  ءارو  نم  حورلا  راونا  سکع  لوبق  نم  للملا  نایدالا و  لها  ضعبل  نوکی  ام  هللا  هیشخ  نم  طبهی 
نا لدـعلاب  اومکحت  نا  سانلا  نیب  متمکح  اذا  اهلها و  یلا  تانامالا  اودوت و  نا  مکرمای  هللا  نا  مالـسالا  یف  یـضاقلاو  ءاضقلا  .یهتنا 
یلع مالکلا  نم  هدبن  میدقت  ماقملا  یف  بسانی  هیالا 62 ) ءاسنلا - هروس  میرک - نآرقلا   ) اریصب اعیمس  ناک  هللا  نا  هب  مکظعی  امعن  هللا 

مراکم ءایحا  بتکلا  لازنا  لسرلا و  لاسرا  نم  ضرغلا  لوقنف : راصتخالا  لامجالا و  لیبس  یلع  یضاقلا  ءاضقلا و  یف  عرـشلا  هررق  ام 
نیر نم  مهتیکزت  و  هلفغلا ، مون  نم  سانلا  لوقع  ظاقیا  و  هیوغملا ، بادالا  و  هیدرملا ، تافـصلا  هتاما  و  لاعفالا ، نساحم  و  قالخالا ،

نم ملظلا  حایتحا  و  لدـعلاب ، مهمایق  و  الع ، لج و  برلا  بانج  یلا  مهترطف  هراـثا  و  هیتوکلملا ، تاـکلملاب  مهحاورا  هراـنا  و  يوهلا ،
: یلاعت هللا  لاق  رجملا  جرهلا و  ناودعلا و  روجلا و  مهیلالا  طتی  الئل  و  هیهلالا ، قالخالاب  اوقلتخی  و  هیبوبرلا ، فاصوالاب  اوفصتیل  مهنیب 

نم دـبالف  رما  یف  لاـنلا  عزاـنت  ول  مث  (. 26 دـیدحلا - ( ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  اـنلزنا  تاـنیبلاب و  انلـسرا  دـقل  )
حراشلا اهلعج  یتلا  لوصالا  تارامالاب و  لطابلاب  لاملا  لکا  یناودـعلا و  فرـصتلا  هنع  بذـی  و  قحلا ، يذ  لـک  یطعی  لدـع  مکح 

یفاـکلا و یف  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاـق  .ءاـضقلا  لـصف  رجاـشتلا و  رجـش  عـلق  عزاـنتلا و  هداـم  مسحل  هل  اـنازیم  میکحلا 
نم سانلا  عامتجا  ظفحل  دبالف  .يدهلا  همئا  نم  هیضام  هنس  وا  هعطاق ، نیمی  وا  .هلداع  هداهش  هثالث : یلع  نیملسملا  ماکحا  بیذهتلا :

نیمالا قذاحلا  بیبطلا  یلا  همـسج  همالـس  یف  جاتحی  ناسنالا  نا  امک  .هاوهب و  هلقع  لقعی  هایندـب و ال  هترخآ  عیبی  ـال  لداـع  مکاـح 
یلا عازنلا  همـصاهخملا و  عفر  هماظن و  ظفحل  عامتجالا  جاتحی  کلذـک  یناحور ، یهلا  لماع  ملاع  یلا  هحور  همالـس  یف  و  نموملا ،
هیلع  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  مامالا  لاق  .ءابطالا  ءالوه  نم  سانلل  صانم  هلداـع و ال  هموکح  لداـعلا و  یـضاقلا  وه  رخآ و  بیبط 
اوناک کلذ  اومدـع  ناف  مهترخآ ، و  مه ظ )  ) ایند رما  یف  هیلا  عزفت  هثـالث  نع  دـلب  لـک  لـها  ینغتـسی  ـال  ینعملا : اذـه  یف  مالـسلا )

غولبلا و یـضاقلا  یف  عراشلا  ربتعا  و  هنیفـسلا .) نم  ببط  هدام  یف  لقن   ) هقث ریـصب  بیبط  و  عاطم ، ریخ  ریما  و  عرو ، ملاع  هیقف  اجمه :
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نیمـصخلا نیب  هیوستلا  یعاری  یتح  هلادـعلا  هیف  ربتعا  امنا  و  هلادـعلا ، هروکذـلا و  ملعلا و  دـلوملا و  هراهط  نامیالا و  لقعلا و  لاـمک 
ءاضقلاب یلتبا  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نع  بیذـهتلا  یفاـکلا و  یف  افیرـش و  رخـالا  اعیـضو و  امهدـحا  ناـک  نا  اـقلطم و 

عاونا نم  اـهریغ  ماـیقلا و  مالـسلا و  مـالکلا و  یف  اـمهنیب  هیوـستلا  هیلع  بجیف  سلجملا  یف  رظنلا و  یف  هراـشالا و  یف  مهنیب  ساوـیلف 
تاصنالا اذـک  و  یناثلا ، نود  میظعتلاب  یبنت ء  یلوالا  نال  مسالاب  رخالا  هینکلاب و  نیمـصخلا  دـحا  باطخ  هل  زوجیـال  یتح  مارکـالا 

حیرشل مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لاق  امب  انهه  یفتکن  نحن  .هیهقفلا و  بتکلا  یف  نیب  يذلا  لیـصفتلا  یلع  امهنم  دحاو  لکل 
هفئاطلا خیـش  و  یفاکلا ، یف  ادنـسم  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هلقن  جهنلا ، یف  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  هب  تای  مل  مکحلا  بادآ  یف  اضیا 

هملس نع  مهدانساب  ص 135 ج 9 )  ) یفاولا یف  ضیفلا  ققحملاو  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  یف  قودصلا  لجالا  خیـشلا  بیذـهتلا و  یف 
نمم رایـسلا  هردقملا و  لها  نم  سانلا  قوقح  عفد  لطملا و  کعملا و  لها  یلا  رظنا  حیرـشل : لوقی  ع )  ) ایلع تعمـس  لاق : لیهک  نب 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  رایدلا ، وراقعلا  اهیف  عب  و  مهنم ، مهقوقحب  سانلل  ذخف  ماکحلا ، یلا  نیملـسملا  لاوماب  یلدی 
سانلا لمحیال  هنا  ملعا  و  هیلع ، لیبس  الف  لام  راد و ال  الو  راـقع  هل  نکی  مل  نم  و  ملـسملل ، ملظ  رـسوملا  ملـسملا  لـطم  لوقی : هلآ )

و کفیح ، یف  کبیرق  عمطی  یتح ال  کسلجم  کقطنم و  کهجوب و  نیملسملا  نیب  ساو  مث  لطابلا ، نع  مهعزو  نم  الا  قحلا  یلع 
نیملـسملا نا  ملعا  و  ءاضقلا ، یف  تبثا  یمعلل و  یلجا  کلذ  ناف  هتنیب  عم  یعدـملا  یلع  نیمیلا  درو  .کلدـع  نم  كودـع  سابی  ال 

سلجم یف  يذاتلا  رجضتلا و  كایا و  و  انینظ ، وا  روز ، هداهشب  افورعم  وا  هنم ، بتی  مل  دح  یف  ادولجم  الا  ضعب  یلع  مهـضعب  لودع 
مرح احلـص  الا  نیملـسملا  نیب  زئاج  حلـصلا  نا  ملعا  و  قحلاب ، یـضق  نمل  رخذـلا  هیف  نسحا  و  رجـالا ، هیف  هللا  بجوا  يذـلا  ءاـضقلا 
هیلع تبجوا  مهرـضحی  مل  نا  و  هقحب ، هل  تذـخا  مهرـضحا  ناف  امهنیب ، ادـما  ابیغ  ادوهـش  یعدا  نمل  لعجا  و  امارح ، لحا  وا  الالح 

و ال هللاءاشنا ، یلع  کلذ  ضرعت  یتح  نیملسملا  قوقح  نم  قح  وا  هللا  دودح  نم  دح  وا  صاصق  یف  هیضق  ذفنت  نا  كایا  .هیضقلا و 
یف ادـحا  راست  ال  هیقفلا : بیذـهتلا و  یفاکلا و  یف  امک  اضیا  حیرـشل  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق .معطت و  یتح  ءاـضقلا  سلجم  یف  ندـعقت 
هللا یلص   ) هللا لوسر  نع  اههریغ  هعبرالا و  بتکلا  یف  هیورملا  رابخالا  .نابـضغ و  تنا  نیـضقت و  و ال  مقف ، تبـضغ  نا  و  کسلجم ،

نمل هیافک  اهنمدـق  امف  بانط و  الا  نم  افوخ  اهانک  رتا  دـج  هریثک  یـضاقلا  ءاضقلا و  مکحلا و  بادآ  یف  يدـهلا  همئا  و  هلآ ) هیلع و 
مالسالا یف  امهیواست  هجو  یلع  نوکی  یضاقلا  یلع  نیمـصخلا  نیب  هاواسملا  هاعارم  بوجو  نم  انمدق  ام  نا  مث  .باوصلل  ابلاط  ناک 

عفری نا  هل  لب  امهنیب ، اهتاعارم  هیلع  بجی  الف  ارفاک ، رخـالا  املـسم و  امهدـحا  ناـک  ول  و  نیرفاـک ، وا  نیملـسم  اـناک  ناـب  رفکلا ، وا 
مکنیب مکلاوما  اولکاـتال  .حیرـش و  سلجم  یف  يدوهیلا  لـجرلا  عم  نینموملاریما  لوـق  نم  یتاـی  اـمل  کـلذ  و  رفاـکلا ، یلع  ملـسملا 

مرح و  هرقبلا .) نم   18 هیالا : میرکلا  نآرقلا  ( ) نوملعت متنا  مثالاب و  سانلا  لاوما  نم  اقیرف  اولکاتل  ماکحلا  یلا  اهب  اولدـت  لـطابلاب و 
امب یلدا  يرهوجلل : حاحصلا  یف  و  لطابلاب ، لاملا  لکا  مهیلع  مرح  امک  مهیلا  مکاحتلا  روجلا و  هاضق  یلا  يواعدلا  عفر  سانلا  یلع 
هلوق یلاعت : هلوق  یفاولا : یف  ضیفلا  لاق  .یهتنا و  هوشرلا ، ینعی  ماکحلا ) یلا  اهب  اولدت  و   ) یلاعت هلوق  هنم  هیلا و  هعفر  مکاحلا : یلا  هل 

مهلوق نم  هراعتـسا  مکلا  ومکحیل  مکلاوما  ماکحلا  اوطعت  ینعملا ال  فطعلا و  یلع  ادامتعا  فذـح ال  اولدـت  يا و ال  اولدـت ، یلاـعت :
تلق لاق : ریـصب  یبا  نع  ناکـسم  نبا  نع  امهدانـساب  بیذهتا  یفاکلا و  یف  .ماکحلا و  یلا  لسرت  هوشرلا  ناف  اهلـسرا ، اذا  هولد  یلدا 

نا ملع  دق  نا هللا  ریـصباب  ای  لاقف : ماکحلا ) یلا  اهب  اولدت  لطابلاب و  مکنیب  مکلاوما  اولکاتال  و   ) هباتک یف  یلاعت  هللا  لوق  هللادبع : یبال 
لجر یلع  کل  ناک  ول  هنا  دـمحم  اب  ای  روجلا ، لها  ماکح  ینع  هنکلو  لدـعلا  لها  ماکح  نعی  مل  هنا  اما  نوروجی  اـماکح  همـالا  یف 

توغاطلا و یلا  مکاح  نمم  ناکل  هل ، اوضقیل  روجلا  لها  ماکح  یلا  کعفاری  نا  الا  کیلع  یباف  لدعلا  لها  ماکح  یلا  هتوعدـف  قح 
توغاطلا یلا  اومکاحتی  نا  نودیری  کلبق  نم  لزنا  ام  کیلا و  لزنا  امب  اونمآ  مهنا  نومعزی  نیذلا  یلا  رت  ملا   ) لج زع و  هللا  لوق  وه 

تارق لاق : لاضف  نبا  نع  هدانـساب  بیذهتلا  یف  و  (. 65 ءاسنلا - ( ) ادیعب الالض  مهلـضی  نا  ناطیـشلا  دیری  هب و  اورفکی  نا  اورما  دق  و 
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اهب اولدـت  لطابلاب و  مکنیب  مکلاوما  اولکاتال  و   ) هلوق ریـسفت  ام  هلاس  هطخب  هتارق  و  ع )  ) یناـثلا نسحلا  یبا  یلا  دـسالا  یبا  باـتک  یف 
ریغ وهف  یـضاقلا  هل  مکحیف  ملاظ  هنا  لجرلا  ملعی  نا  وه  هتحت : بتک  مث  لاق : هاضقلا  ماـکحلا  هطخب : هیلا  بتکف  لاـق : ماـکحلا )؟ یلا 
نا ینعا  هداهتجا  نع  ماکحالا  عیمجب  ملعلا  يا  ملعلا  هیف  ربتعا  امنا  ملاظ و  هنا  ملع  دـق  نا  اذا  هل  مکح  يذـلا  کلذ  ذـخا  یف  روذـعم 
دق ءاملعلا و  يوتف  هیفکی  الف  هنـسلا  باتکلا و  ولا  مجالا  لقعلا و  نم  هعبرالا  هلد  ـالاب  هماـکحا  اطبنتـسم  نیدـلا  یف  ادـهتجم  نوکحی 
لاق .اهنم  هلیلق  همذ  رـش  رکذـب  رـصتقن  بطخلا و  انب  رثکل  اهرکذـن  ول  و  هدـیکات ، کلذ و  دـیدشت  یف  هریثک  تایاور  تایآ و  تدرو 
یبن یصو  وا  یبن  الا  هسلجیال  اسلجم  تسلج  دق  حیرـش  ای  حیرـشل : بیذهتلا  هیقفلا و  یفاکلا و  یف  امک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

هقحل و و  باذعلا ، هکئالم  همحرلا و  هکئالم  هتنعل  هللا  نم  يده  ملع و ال  ریغب  سانلا  یتفا  نم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا لاق  .یقـش  وا 
امب سانلا  یتفت  و  لطابلاب ، هللا  نیدت  نا  كاهنا  لاجرلا : کله  امهیف  نیتلـصخ  نع  كاهنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .هایتفب و  لمع  نم  رز 

روجب یـضق  لجر  هنجلا : یف  دحاو  رانلا و  یف  هثالث  هعبرا  هاضقلا  بیذهتلا : یفاکلا و  یف  امک  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا لاق  .ملعتال و 
یف وهف  ملعیال  وه  قحلاب و  یـضق  لجر  و  رانلا ، یف  وهف  روجب  یـضق  هنا  ملعیـال  وه  روجب و  یـضق  لـجر  و  راـنلا ، یف  وهف  ملی  وه  و 

هنجلا و یف  دحاو  هثالث  هاضقلا  لاق : هنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  مالسالا  مئاعد  یف  .هنجلا و  یف  وهف  ملعی  وه  قحلاب و  یضق  لج  رانلا 
.هنجلا یف  کلذف  قحلاب  لمع  لجر  رانلا و  یف  کلذف  ءاضقلا  یف  اطخا  لجر  و  رانلا ، یف  کلذـف  ادـمعتم  راج  لجر  رانلا : یف  نانثا 

معی یبن  یـصو  وا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یف  یـصولا  لوالا و  نم  نیطـسولا  معی  ریخالا  نم  طسولا  نال  نیریخالا  نیب  یفانت  و ال  ناـیب :
هللا لاق  اهـضعب و  انمدـق  دـقف  تایالا  اما  .هیهقفلا و  بتکلا  یلا  لوکوم  ثحبلا  لیـصفت  هلدالا و  نیب  اعمج  ماعلا ، صاـخلا و  یـصولا 
هلوق و  ( 106 ءاسنلا - ( ) امیـصخ نینئاخلل  نکتال  هللا و  کیرا  امب  سانلا  نیب  مکحتل  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  انا   ) یلاعت كراـبت و 

ضرالا یف  هفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  : ) یلاـعت هلوق  51)و  هدـئاملا - ( ) نوقـسافلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  : ) یلاعت
مهتیلو موق  حلفی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوقلف هروکذلا  هیف  ربتعا  امنا  و  (. 27 ص - ( ) يوهلا عبتت  قحلاب و ال  سانلا  نیب  مکحاـف 

یلا هعمج - هارملا  یلع  سیل  یلع  ای  دامح : نع  هدانساب  هیقفلا  یف  هیورملا  مالسلا ) هیلع   ) یلعل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هتیـصو  و  هارما ،
.مهنیب و توصلا  عفر  لاجرلا و  هسلاجم  اهل  قیلی  الف  هیمامالا ، اندـنع  هیف  فالخ  یعامجا ال  کلذ  نا  نع  ءاضقلا ، یلوت  و ال  لاق : نا 

مل هنامالل و  الها  سیل  رفاکلا  نا  یلع  رفاکلا ، فیکف  لیلجلا  بصنملا  اذـهل  حلـصی  مل  اذا  قسافلا ، ملـسملا  نالف  نامیالا  راـبتعا  اـما 
( الیبس نینموملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی  نل  و  : ) یلاـعت هللا  لاـق  هیلع  ـالعی  ـال  ولعی و  مالـسالا  اذا  ملـسملا  یلع  ـالیبس  هل  هللا  لـعجی 
هتماما و نم  عنملا  یلع  لد  ام  يوحف  عامجالا و  اهیف  هدـمعلاف  دـلوملا  هراهط  اما  و  نیبف ، لقعلا  غولبلا و  رابتعا  اـما  و  (. 140 ءاسنلا - )

هربعل سانلا  يواعد  یف  هتیب  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هریـس  یف  نا  مث  .اـنزلا  دـلو  نع  رفنت  سوفنلا  نا  یلع  هتداـهش ،
هیف اـم  ساـنلا  میلعت  ـالا  نکی  مل  مثعب  نم  ضرغلا  نا  مهل  نیبتی  یتح  هیاردـلا  ملعلا و  نیعب  اـهیف  اورظنی  نا  مهل  قیلی  باـبلالا  یلوـال 

همالعلا لیلجلا  خیـشلا  يور  اهمرتحی ، سانلا و  قوقح  یعاری  فیک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  وه  اذـه  و  مهتاجن : مهحاجن و 
یـسوم نسحلا  یبا  مامالا  نع  هیبا ، نع  لیعامـسا ، نب  یـسوم  نع  هدانـساب  رـشع  عساتلا  ثیدـحلا  نیعبرالا  یف  یلماعلا  نیدـلا  ءاـهب 

، هاضاقتف ریناند  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  هل  ناک  اـیدوهی  نا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هئاـبآ  نع  مظاـکلا ،
، کعم سلجا  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف ینیـضقت ، یتح  دمحم  ای  کقرافا  یناف ال  لاق : کیطعا ، ام  يدنع  ام  يدوهی  ای  لاقف :

هللا لوسر  باحـصا  ناک  هادـفلا و  هرخـالا و  ءاـشعلا  برغملا و  رـصعلا و  رهظلا و  عضوملا  کـلذ  یف  یلـص  یتح  هعم  ص )  ) سلجف
يذـلا ام  لاـقف : مهیلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رظنف  هنودـعاوتی ، هنود و  دـهتی  هللا  لوسر  اـی  اولاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ادـهاعم و ال ملظا  ناب  لج  زع و  یبر  ینثعبی  مل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف کـسبجی ، يدوهی  هللا  لوسر  اـی  اولاـقف : هب ؟ نوعنـصت 
ام هللا  اما و  هللا  لیبس  یف  یل  ام  رطش  و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  يدوهیلا : لاق  راهنلا  الع  املف  هریغ ،
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هرجاهم و  هکمب ، هدـلوم  هللادـبع  نب  دـمحم  هاروتلا : یف  کتعن  تارق  یناف  هراوتلا  یف  کتعن  یلا  رظنـال  ـالا  تلعف  يذـلا  کـب  تلعف 
اذه و  هللا ، لوسر  کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  انا  و  انخلا ، لوقال  شحفلاب و  ننرتم  و ال  باخس ، و ال  ظیلغ ، و ال  ظفب ، سیل  هبیطب و 

فیک هلوق  هلعف و  یلا  رظناف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  وه  اذـه  .لاملا و  ریثک  يدوهیلا  ناک  هللا و  لزنا  امب  هیف  مکحاـف  یلاـم 
( مالـسلا هیلع   ) هل همکاحملا  سلجم  یف  ماق  ثیح  لدعلا  فالخ  یلا  هنوک  رب  احیرـش  ذخاوی  يدوهی و  عم  لدـعلا  هاساوملا و  یعاری 

هرکذ نع  ینغتسی  ام ال  اهیف  اهرکذ و  لوطی  هریثک  ایاضق  یف  رابخا  حیرشل  و  یناغالا : یف  جرفلاوبا  لاق  .يدوهیلل  مقی  مل  هل و  امارکا 
حون نب  رهاد  تخا  نبا  قاحـسا  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  هب  ینثدـح  لاق : عردـلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  همکاـحم  اـهنم 

: لاق یمیتلا  میهاربا  نع  شمعالا  نع  مازح  نب  میکح  ینثدـح  لاـق  یلجعلا ، مادـقملا  نب  دـمحا  ثعـشالاوبا  انثدـح  لاـق : زاوهـالاب ،
ام يردا  اـم  يدوهیلا : لاـقف  اذـک ، اذـک و  موی  ینم  تطقـس  یعرد  يدوهی  اـی  لاـقف : يدوهی  عم  اـعرد  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  فرع 

: سلجا یلع : هل  لاقف  هسلجم  نعلا  ماق  حیرش  هار  املف  حیرش  یلا  اقلطناف  نیملـسملا ، یـضاق  کنیب  ینیب و  یعدی  یف  یعرد و  لوقت ،
ال لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  ینکلو  کیدی  نیب  هعم  تسلجل  املسم  ناک  ول  یمصخ  نا  لاق : مث  حیرش  سلجف 

نا و  مهوبرضاف ، مکوبس  نا  و  قرطلا ، قیـضا  یلا  مه  رطـضاو و  مهزئانج ، اوعیـشت  و ال  مهاضرم ، ادوعت  سلجملا و ال  یف  مهوواست 
، يدی یف  یعرد و  لاق : لوقت ؟ ام  يدوهیلل : حیرش  لاقف  يدوهیلا ، اذه  عم  اهتفرع  یعرد  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  مهولتقاف ، مکوبرض 

یلع نب  نسحلا  اعد  و  هل ، دهشف  اربنق  اعدف  دهاش ، نم  دبال  نکلو  تلق  امک  کعردل  اهنا  نینموملاریما  ای  هللا  تقدص و  حیرـش : لاق 
لوقی باطخلا  نب  رمع  تعمس  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  الف ، کل  کنبا  هداهش  اما  اهتلبق و  دقف  كالوم  هداهش  اما  لاقف : هل ، دهـشف 

الفا مالسلا :) هیلع   ) لاق معن ، مهلا  لاق : هنجلا ، لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  نا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس 
يدوهیلا یلا  عردلا  ملـس  مث  اموی ، نیعبرا  اهلها  نیب  نیـضقتلف  ایقناب  یلا  نجرختل  هللا  و  هنجلا ، لها  بابـش  يدیـس  دحا  هداهـش  زیجت 

نع اذک  اذک و  موی  کنم  تطقس  کعردل  اهنا  تقدص  هب ، یضرف  هیلع  یضقف  هیـضاق  یلا  یعم  یـشم  نینموملاریما  يدوهیلا : لاقف 
هذـه مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  اـنا  اـهتطقتلاف و  قروا  لـمج 

یف ناکلخ  نبا  یـضاقلا  لاق  .یهتنا و  .نیفـص  موی  لتق  یتح  هعم  لزی  ملف  هئامعـست  یف  هل  ضرف  و  کل ، سرفلا  هذه  و  کل ، عردلا 
یلا هرهظ  دنسا  مث  كروج  لوا  اذه  لاقف : هل ، ماقف  حیرش  یـضاقلا  یلا  یمذ  مصخ  عم  لخد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نا  يور  خیراتلا :

ناکلخ نبا  و  لیصفتلاب ، جرفلاوبا  اهلقن  هدحاو  هیضق  امهنا  رهاظلا  لوقا : .هبنجب  تسلجل  املسم  ناک  ول  یمصخ  نا  اما  لاق : رادجلا و 
هریغ تاضولا و  یف  ام  هیـضقلا  هذه  یلا  ریـشی  اذک  و  كروج .) لوا  اذـه   ) هل مالـسلا ) هیلع   ) هلوق لقنی  مل  جرفلا  ابا  نا  الا  لامجالاب 
هیرق تناک  و  ایقنابب ، مایقلاب  هرما  ءاضقلا و  نع  هلزعی  مل  هفوکلا و  نم  هدرطف  هرم  حیرش  یلع  طخس  مالسلا  هیلع  هنا  يور  اولاق : ثیح 

یفاکلا و یف  همکاـحملا  هذـه  بیرق  يور  .هفوکلا و  یلا  هداـعا  هنع و  یـضر  یتح  هدـم  اـهب  ماـقاف  دوهیلا ، اهناکـس  رثکا  هفوکلا  نم 
: لاق یلجبلا  نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  ص 141 ج 9 )  ) یفاولا نم  تاداهـشلا  ءاضفلا و  باوبا  یف  ضیفلا  اهب  ءاج  هیقفلا و  بیذـهتلا و 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  هب  یـضق  لاقف : نیمی  دهاش و  نع  هالاسف  ع ،)  ) رفعج یبا  یلع  لیهک  نب  هملـس  هبیتع و  نب  مکحلا  لخد 
؟ نآرقلا فالخ  هومتدجو  نیا  و  مالسلا :) هیلع   ) لاق نآرقلا : فالخ  اذه  الاقف : هفوکلاب  مکدنع  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  یضق  و  هلآ ،)

لدع يوذ  اودهـشا  و  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا امهل  لاقف  ( 3 قالطلا - ( ) مکنم لدـع  يوذ  اودهـشا  و   ) لوقی لج  زع و  هللا  نا  ـالاقف :
لفق نب  هللادبع  هب  رمف  هفوکلا  دجسم  یف  ادعاق  ناک  ع )  ) ایلع نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  انیمی ؟ دحاو و  هداهـش  اولبقتال  نا  وه  مکنم 

لعجاف لفق : نب  هللادبع  هل  لاقف  هرـصبلا  موی  ولغ ال  تذخا  هحلط  عرد  هذـه  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  هحلط ، عرد  هعم  یمیمتلا و 
موی الولغ  تذخا  هحلط  عرد  هذه  مالـسلا :) هیلع   ) یلع احیرـش ، هنیب  هنیب و  لعجف  نیملـسملل ، هتیـضر  يذـلا  کیـضاق  کنیب  ینیب و 
اذـه لاقف : هرـصبلا ، موی  الولغ  تذـخا  هحلط  عرد  اهنا  دهـشف  ع ،)  ) نسحلاب هاتاف  هنیب ، لوقت  ام  یلع  تاه  حیرـش : هل  لاـقف  هرـصبلا ،
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: حیرش لاقف  هرصبلا  موی  الولغ  تذخا  هحلط  عرد  اهنا  دهشف  اربنق  اعدف  لاق : رخآ ، هعم  نوکی  یتح  دهاش  هداهـشب  یـضقا  دهاش و ال 
: لاق .تارم  ثالث  روجب  یضق  اذه  ناف  اهوذخ  لاق : هیلع و  هللا  تاولص  یلع  بضغف  لاق : كولمم ، هداهشب  یضقا  كولمم و ال  اذه 

کحیو وا  کلیو  هل : لاقف  تارم ؟ ثالث  روجب  تیضق  نیا  نم  ینربخت  یتح  نینثا  نیب  یـضقا  ال  لاق : مث  هسلجم  نع  حیرـش  لوحنف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  دق  هنیب و  لوقت  ام  یلع  تاه  تلقف  هرـصبلا  موی  الولغ  تذخا  هحلط  عرد  اهنا  کتربخا  امل  ینا 

اذه تلقف : دهـشف ، مالـسلا  هیلع  نسحلاب  کتیتا  مث  هدحاو ، هذهف  ثیدحلا  عمـسی  مل  لجر  تلقف  هنیب  ریغب  ذخا  لولغ  دجو  ام  ثیح 
، ناتنث هذهف  نیمی  دحاو و  هداهشب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یضق  دق  رخآ و  هعم  نوکی  یتح  دحاو  هداهشب  یضقا  دحاو و ال 

هداهـشب ساب  ام  كولمم و  هداهـشب  یـضقا  كولمم و ال  اذه  تلقف : هرـصبلا  موی  الولغ  تذخا  هحلط  عرد  انا  دهـشف  ربنقب  کتیتا  مث 
یف ضیفلا  لاق  .اذـه  نم  مظعا  وه  ام  یلع  مهروما  نم  نمتوی  نیملـسملا  ماما  کحیو  وا  کلیو  لاـق : مث  الدـع  ناـک  اذا  كولمملا 
ریغب لولغلا  ذخا  زاوج  یف  هجولا  لعل  و  هیفخ ، یف  ذخا  اذا  منغملا  نم  یـش ء  لغ  لاقی : همینغلاب  صتخی  امبر  هنایخلا و  لولغلا  اهنایب :

مث .لاق  امرخآ  یلا  حیرش ، هقامح  یلع  ادهاش  هیضقلا  هذهب  یفک  و  بهوی ، عابیل  هلها  نیب  دعب  مسقی  مل  رکسعلا و  هفرعی  امم  هنا  هنیب 
و يرخف ، رقفلا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  بصانملا  يوذ  نم  مهریغ  هاضقلل و  اهیبنت  ماقملا  یف  رکذـی  نا  قیلی  امم  و 

یف رئاسلا  وه  امک  ( 17 رطاف - ( ) دیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا   ) لئاق نم  زع  لاق  یلاعت  هللا  یلا  رقفلاب  رـسف  دق  رقفلا  اذه 
رانیدـلا و مهردـلا و  نم  رقفلا  يا  جاردـلا  حلطـصملا  هانعمب  رقفلا  نوکی  نا  وه  رخآ و  هجوب  رـسفی  نا  نکمی  نکلو  .ءاـفرعلا  هنـسلا 

نخی مل  هنا  ثیح  نم  هرقفب  یهاـبی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  و  اـهفراخز ، ایندـلا و  ماـطح  نم  اـهریغ  رادـلا و  ضرـالا و 
یف انمدق  دق  هل و  رسیتل  هقوف  امف  فرخز  نم  تیب  هل  نوکی  نا  ءاش  ول  و  هیلا ، هلبقم  تناک  ایندلا  نا  عم  مهلاوما  یلا  عمطی  مل  سانلا و 

وا ریناند  هعبـس  هنم  یفوت  يذلا  هضرم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هدـنع تناک  جاهنملا ) هلمکت  نم  ص 93 ج 1   ) هبطخلا 233 حرش 
ماقم بصنم و  اذ  نا  بیرال  و  هدنع ؟ هذه  هللا و  یقل  ول  نا  هبرب  دمحم  نظ  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق اهب و  قدصتی  نا  رماف  هتس 
اولوت اذا  لاجر  لاجرلا و ال  هابشا  نم  اریثک  نا  اذه  انرصع  یف  يرن  امک  هبسانتم  هبسن  هریغ  نم  هتقفن  هترجا و  ردق  یلع  هلاوما  داز  اذا 
ءونتل هحتاـفم  نا  اـم  زونکلا  دوـقنلا و  روـصقلا و  رودـلا و  نم  مهلاوـما  تغلب  ـالا  ناـمزلا  نم  ههرب  مهیلع  مرـصنی  مل  رومـالا  نم  ارما 
لاملا لکا  ءاشترالا و  هنایخلا و  هقرـسلا و  ـالول  .ساـنلا و  ناـخف  قیرطلا  ءاوس  نع  لدـعف  مرجـال  ناطیـشلا  عبتا  هوقلا ، یلوا  هبـصعلاب 

لاقی نا  يرحف  مهموخ  سانلاب و  فوورلا  دـحوملا  نموملا  لیـصالا  بیجنلا  فیرـشلا  رخالل  لصحت  مل  هل و  تلـصح  یناف  لطابلاب 
اونوکتـال و  ارارحا ، مکاـیند  یف  اوـنوکف  نید  مکل  نکی  مل  نا  داـصرملابل و  مکبر  ناـف  داـبعلا  ملظ  نـع  اوـبنتجا  صوـصللا : ءـالوهل 

یلع ءوس  هاضف  هب  نولخذا  یمـسجب  نهناک  ثیغاربلا  لیل  یف  هللا  كراب  هل ال  دافن  لیل ال  ثیغاربلا  لـیل  مهیف : رعاـشلا  لاـق  نیذـلاک 
یف لقعلا  مک  یـضمت  اهنا  عم  ادـج  ریثک  مکحلالا  رئاجلا  یـضاقلا  مذ  مکحلا و  یف  اـشرلا  ذـخا  مذ  یف  تاـیاورلا  مث  ثیراوملا  لاـم 
یف اشرلا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هعامـس  نع  بیذهتلا  یفاکلا و  یف  يور  .روجلا  اضرلا و  مذب  مکحی  لقعلا  نال  کلذ ،
یف اشرلا  لاقف : تحـسلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تلاس  لاق : دقرف  نب  دیزی  نع  ناکـسم  نبا  نع  امهیف  .هللااب و  رفکلا  وه  مکحلا 

و : ) یلاـعت هلوق  و  ( 47 هدئاملا -  ) هیالا تحـسلل ) نولاکا  بذـکلل  نوعامـس  : ) یلاعت هلوق  وه  تحـسلا  نم  لئاسلا  دارم  نایب : .مکحلا 
مثالا و مهلوق  نع  رابحالا  نوینابرلا و  مهیهنی  الول   ) یلاعت هلوق  و  تحـسلا ) مهلکا  ناودـعلا و  مثالا و  یف  نوعراسی  مهنم  اریثک  يرت 

مهلکا تحـسلل و  نولاکا  میرکلا  نآرقلا  یف  هانعم  اـم  يا  تحـسلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـسف و 69 )  68 هدئاملا - ( ) تحـسلا مهلکا 
هبـسن و حیرـش و  رکذ  يا  هدـنب  ریزع و  يدرک  عمط  نوچ  يا  هدـننیب  يدتـسن  توشر  وت  ات  یمورلا : فراعلا  لاق  اـم  معن  .تحـسلا و 

نب هیواعم  نب  مهجلا  نب  سیق  نب  ثراحلا  نب  حیرـش  هیماوبا  وه : هیف  قرطلا  حصا  اریثک و  فالتخا  هبـسن  یف  هاورلا  فلتخا  دـق  هربخ 
ص  ) یناغالا یف  امک  يدنکلا ، اهرـسک - اهقوف و  نم  هانثملا  ءاتلا  دـیدشتب  عترم - نب  روث  نب  هیواعم  نب  ثراحلا  نب  شئارلا  نب  رماع 
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رسکب يدنکلا  يراسناوخلل : تاضاورلا  یف  .هربتعملا و  بتکلا  نم  اهریغ  ناکلخ و  نبا  خیرات  هباغلا و  دسا  و  یساس ) عبط  35 ج 16 
نبا خـیرات  یف  اذـک  اهرفک و  ینعمب  هتمعن  هابا  دـنک  هنال  یفوکلا ، عترم  نب  روث  نماثلا  هدـج  اهب  بقل  یتلا  هدـنک  یلا  هبـسن  فاـکلا 

و یناه ء ، نب  حیرش  مهـضعب : لاقف  هبـسن  یف  اذه  دعب  هاورلا  فلتخا  دق  و  روکذملا : هبـسن  رکذ  دعب  یناغالا  یف  لاق  .اضیا و  ناکلخ 
حیرش یلا  رمع  نم  اباتک  ارق  هنا  یبعشلا  نع  دهاجم  نع  يور  ربخب  اذه  لاق  نم  لتعا  و  یثراحلا ، یناه ء  نب  حیرش  كاذ  طلغ ، اذه 

یثراحلا و یناه ء  نب  حیرش  یلا  باتکلا  اذه  رمع  بتک  نوکی  نا  زوجی  دق  و  یناه ء ، نب  حیرـش  یلا  نینموملاریما  رمع  هللادبع  نم 
ثراحلا نبا  حیرش  ضقی و  مل  یناه ء  نب  حیرـش  ناف  ءاضقلا ، بسنلا و  امهنیب  قرفلا  و  فورعم ، نیلجرلا  نیذه  الک  یبعـشلا و  هارق 

هنبا ثراحلا و  نبا  حیحصلا  و  لیحارش ، نب  حیرـش  و  هللادبع ، نب  حیرـش  لیق : و  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  باطخلا و  نب  رمعل  یـضق  دق 
يور مث  .حیرـش  نب  هرـسیم  حیرـش  نبا  نع  بئاسلا و  نب  ماشه  نع  روکذملا  هبـسن  يور  هنال  هب  ملعا  هنبا  لاق و  امنا  لوقا و  .هب  ملعا 

يذ نب  فیـس  عم  نمیلا  اومدق  نیذلا  سرفلا  دالوا  نم  هنا  لیق : ثراحلا و  حیرـش  هشقن : ناک  حیرـش  متاخ  نا  یلیل  یبا  نع  هدانـساب 
انا لاق : تنا ؟ نم  لاقف : حیرش  یلا  یبارعا  ءاج  لاق : یبعشلا  نع  هدانساب  يور  .کلذب و  هیبش  هنع  يور  دق  هدنک و  یف  هدادع  نزی و 
هللا معنا  نمم  لاق : تنا ؟ نمم  هل : لیق  اذا  حیرـش  ناک  لاق : نیـصح  یبا  نع  يور  .هدـنک و  یف  يدادـع  مهیلع و  هللا  معنا  نیذـلا  نم 
دسا یف  .ایحتساف و  هیبا ، دعب  تجوزت  هما  نال  قارعلا  یلا  مث  هنیدملا  یلا  جرخ  امل  هنا  لیق : و  عیک : لاق و  هدنک  دیدع  مالـسالاب  هیلع 

رمع و مایا  اهب  یضقف  هفوکلا  یلع  باطخلا  نب  رمع  هاضقتسا  و  هیقل ، لیق  و  هقلی ، مل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا كرد  هنا  هباغلا :
ءاکذ و هنطف و  اذ  ءاضقلاب  سانلا  ملعا  ناک  و  هنس ، نیتس  اهب  ایـضاق  ماقاف  جاجحلا ، مایا  یلا  اهب  ءاضقلا  یلع  لزی  مل  و  یلع ، نامثع و 

نب هیواعم  نب  هللادبع  نب  یلع  يور  لاق : .ههجو  یف  رعش  اجـسوک ال  ناک  هظوفحم و  راعـشا  هل  انـسحم ، ارعاش  ناک  و  لقع ، هفرعم و 
هللا لوسر  ای  لاق : مث  ملساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  ءاج  هنا  حیرش  نع  هیواعم ، هدج  نع  هیبا  نع  یضاقلا ، حیرش  نب  هرـسیم 
نم ناک  ناکلخ : نبا  لاق  .ضبق و  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهب و  ءاجف  مهب ، یج ء  هل : لاقف  نمیلاب  ددع  وذ  تیب  لها  یل  نا 

ثالث الا  اهیف  لطعتی  مل  هنـس  نیتس  اسمخ و  ایـضاف  ماقاف  هفوکلا  یلع  باطخلا  نبا  رمع  هاضقتـسا  هیلهاجلا و  كردا  نیعباتلا و  رابک 
.تام و یتح  نینثا  نیب  ضقی  مل  هافعاف و  ءاضقلا  نم  فسوی  نب  جاجحلا  یفعتـسا  و  ریبزلا ، نبا  هنتف  یف  ءاضقلا  نم  اـهیف  عنتما  نینس 
و هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  و  ریبزلا ، نب  هللادـبع  هعبرا : مه  سلطلا و  تاداسلا  دـحا  وه  و  انـسحم ، ارعاـش  ناـک  و  ربلادـبع : نبا  لاـق 
ههجو و یف  رعش  يذلا ال  يا  سلطالا  عمج  سلطلا : .روکذملا  حیرش  یضاقلا  و  ملحلا ، یف  لثملا  هب  برضی  يذلا  سیق  نب  فنحالا 

نقذلا یلع  هتیحل  تناک  نم  هغللا  یف  جـسوکلا  نال  هحماسم ، هیف  هعبرالا و  جـساوکلا  نم  هنا  لیق : و  تاضورلا : یف  يراسناوخلا  لاق 
ینعمب هلقع ، جسوکت  الا  دحا  هیحل  تلاط  ام  همکحلا : لها  ضعب  هیلع  فرعلا و  یف  کلذک  ادـج و  اهفیفخ  ناک  وا  نیـضراعلا  نود 

ینعی تسا  فورعم  هسوب  نزو  رب  هسوک  لاـق : عطاـقلا  ناـهربلا  یف  اـمک  هسوک  برعم  ناـک  نا  جـسوکلا  لوقا : .یهتنا  فخ - قر و 
ایبرع ناک  نا  و  يراسناوخلا ، هلاق  امک  وهف  تسا ، جسوک  نآ  برعم  دشابن و  يوم  يدنچ  رب  هداز  خنز  هناچ و  رد  ار  وا  هک  یصخش 

: يرهوجلا لاق  بوصالا ، حصالا و  وه  لوالا  ناک  نا  هحماسمالاب و  حیحص  جسوکلاب  ریبعتلاف  هیحل  هل  تبنی  مل  يا  لجرلا  جسک  نم 
ناک .نیـضراعلا و  یلع  هنقذ ال  یعل  هتیحل  يذـلا  وه  طثالا  .هیبرعلا و  یف  هل  لـصاال  يرهزـالا  لاـق  و  برعم ، وه  طـثالا و  جـسوکلا 

: لاق طئاحلا  نیب  کنیب و  لاقف : هللا ؟ کحلصا  تنا  نیا  هل : لاقف  متاح خ ل )  ) هاطرا نب  يذع  هیلع  لخد  احازم  حورلا  فیفخ  حیرش 
عمتسا

و لاق : نینبلا ، ءافرلاب و  لاق : مکدـنع ، تجوزت  لاق : قیحـس ، ناکم  نم  لاق : ماشلا ، لـها  نم  لـجر  ینا  لاـق : عمـسا ، لـق  لاـق : ینم ،
: لاق تلعف ، دق  لاق : اننیب  نالا  مکحاف  لاق : کلما ، طرـشلا  لاق : اهراد ، اهل  تطرـش  و  لاق : هلهاب ، قحا  لجرلا  لاق : اهلحرا ، نا  تدرا 
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ص  ) نییبتلا نایبلا و  یف  ظحاجلا  هلقن  .کتلاخ  تخا  نبا  هداهـشب  لاق : نم ؟ هداهـشب  لاق : کـما ، نبا  یلع  لاـق : تمکح ؟ نم  یلعف 
نع یندـملا  رفعجوبا  ثدـح  اضیا : تایفولا  یف  .نامزلا و  ءانبا  ءابنا  نایعالا و  تایفو  یف  ناکلخ  نبا  و  رصم 1380 ه ) عبط  98 ج 4 

فیک لاق : تئـش ، ءانا  يا  یف  بلحا  لاق : اهنبل ؟ فیک  هیماابا  ای  يرتشملا : هل  لاقف  اـهعیبیل  هقاـن  حیرـش  ضرع  لاـق : شیرق  نم  خـیش 
یلع لمحا  اهتوق ؟ فیک  لاق : من ، کطوس و  قلع  اهناکم  تفرع  لبالا  یف  اهتیار  اذا  لاق : اـهواجن ؟ فیک  لاـق : من ، شرفا و  اـطولا ؟
حیرش یلا  نالجر  مدقت  لیق  اضیا : هیف  .معن و  لاق : ینلقا  لاق : کتبذک  ام  لاق : .هب  اهفصو  امم  ائیش  ری  ملف  اهارتشاف  تئش ، ام  طئاحلا 
يدـنع دهـش  دـق  لاقف : هنیب ؟ ریغ  نم  یلع  یـضقت  لجرلا : لاقف  هیلع ، یـضقف  کلذـب  ملعیال  وه  هیلع و  یعدا  امب  امهدـحا  فرتعاف 

تجرخ بوکرلل  مهلیخ  اومدق  نا  و  جاجحلا : نیسحلا  هللادبعوبا  ینعملا  اذهب  ملا  دق  .کمع و  یخا  نبا  وه ؟ نم  و  لاق : هفثلا ،

و لاق : یتمع  وخا  هوبا  نم  يوس  هب  یعداف  مالغ  یل  یتلمج و ال  یف  انا  يوس  سیل  مهناملغ و  سانلا  لمج  یف  یتبکر و  یل  تمدقف 
اهظفحیف کیلع  هللا  همعن  فرعت  كاراف  لاق : ال ، لاق : کلذ ؟ كرـض  لهف  لاق : تعفترا ؟ ام  دشا  ام  حیرـشل : سیق  نب  ثعـشالا  لاق 

ناک ناف  رظناف  هموصخ  موق  نیب  ینیب و  نا  هیبال : لاق  حیرـشلا  نبا  نا  یبعـشلا  رماع  نع  دعـس  نب  دـمحم  ثدـحو  لاق : .کـسفن  یف 
هیلا اومـصاختف  مهیلا  قلطناف  مهمـصاخف ، قلطنا  لاقف : هیلع ، هتـصق  صقف  مهمـصاخا ، مل  قحلا  یل  نکی  مل  نا  تمـصاخ و  یل  قحلا 

ضرالا لم ء  نم  یلا  بحا  تنال  ینب  ای  هللا  و  لاقف : کلملا  مل  کیلا  مدـقتا  مل  ول  هللا  و  هلها : یلا  عجر  امل  لاـقف  هنبا ، یلع  یـضقف 
تدهش لاق : اضیا  یبعشلا  نع  .مهقح و  ضعبب  مهحلاصتف  کیلع  ءاضقا  نا  كربخا  نا  تیشخ  کنم  یلع  زعا  وه  هللا  نکلو  مهلثم ،

هوخا نا  یبعـش  ای  لاقف : همولظم ، الا  هیکابلا  هذه  نظا  ام  هیماابا  ای  تلقف : تکبف ، اهینیع  تلـسراف  الجر  مصاخت  هارما  هتئاج  احیرش و 
یلامـشب و قارعلا  کل  تطبـض  دق  نینموملاریما  ای  هیواعم : یلا  بتک  هیبا  نب  دایز  نا  يوری  و  لاق : .نوکبی  ءاشع  مهابا  اواج  فسوی 

هباصاف دایز ، نیمی  انع  لغـشا  مهللا  لاقف : هکمب  اـمیقم  ناـک  رمع و  نب  هللادـبع  کـلذ  غلبف  زاـجحلا ، ینلوف  کـتعاطل  ینیمی  تغرف 
لاقف ءابطالا  هب  هراشا  ام  هیلع  ضرع  احیرش و  یضاقلا  یعدتساف  اهعطقب ، هیلع  اوراشاف  مهراشتسا  ءابطالا و  عمجف  هنیمی  یف  نوعاطلا 
یقلت نا  کلجا  اند  دق  ناک  نا  و  نیمی ، الب  ایندـلا  یف  شیعت  نا  هدـم  کل  تناک  نا  هرکا  ینا  موتحم و  لجا  مولعم و  قزر  کل  هل :

احیرـش سانلا  مالف  هموی ، نم  دایز  تامف  کئاضق  نم  ارارف  کئاقل و  یف  اضغب  تلق : اهتعطق ؟ مل  کلاس  اذاف  نیمیلا ، عوطقم  کـبر 
اموی و هدـی  عطق  هنا  تددول  هروشملا  یف  هناـمالا  ـالول  و  نمتوم ، راشتـسملا  ینراشتـسا و  هنا  لاـقف : هل  مهـضغبل  عطقلا  نم  هعنم  یلع 

نا لثملا : یف  لاقی  یبعـشلل : لیق  ناویحلا : هاویح  یف  يریمدـلا  لاق  ایهاد ، الجر  حیرـش  ناک  .اموی و  اموی  هدـسج  رئاـس  اـموی و  هلجر 
فقیف بلعث  یجی ء  یلـصی  ماق  اذا  ناکف  فجنلا  یلا  نوعاطلا  مایا  حیرـش  جرخ  لاقف : اذـه ؟ امف  .لـیحا  بلعثلا و  نم  یهدا  اـحیرش 

لعج هیمک و  جرخا  هبـصق و  یلع  هلعجف  هصیمق  عزن  هیلع  کلذ  لاط  املف  هتالـص ، نع  هلغـشی  هیدـی و  نیب  لیخی  هیکاحی و  ههاجت و 
بلعثلا و نم  یهدا  حیرش  لاقی  کلذلف  هنغب  هذخا  هفلخ و  نم  حیرـش  هاتاف  هتداع  یلع  هیدی  نیب  فقوف  بلعثلا  لبقاف  اهیلع ، هتوسنلق 

یفف ناـیعالا  تاـیفو  یف  ناـکلخ  نبا  یـضاقلا  یناـغالا و  یف  یناهبـصالا  جرفلا  وبا  هنم  اـتایب  ارکذ  انـسحم و  ارعاـش  ناـک  .لـیحا و 
و اهیف ، املاظ  اهل  تنک  هرمالا  طق  اهیلع  تبضغ  امف  حیرـش : لاق  لاق : اهایا  حیرـش  جیورت  ریدح و  تنب  بنیز  ربخ  رکذ  دعب  یناغالا ،

امف ءانالا ، اهیلع  تافکاف  اهلتق  نع  تلجعف  ابرقع  ترـصباف  رجفلا  یتعکر  تعکر  دـق  هماقالا و  تعمـسف  یموق  ماـما  تنک  ینا  كاذ 
: تلقف يولت ، یهاداف  تئجف  برقعلا  اهتبرـضف  ءانالا  تکرحف  تلجعف  .ء  یجا  یتح  ءانالا  یکرحت  بنیز ال  ای  تلق : بابلا  دنع  تنک 
و باتکلا ، هحتاف  نیتذوعملا و  اهیلع  ارقا  حلملا و  ءاملاب و  اهعبـصا  كرعا  انا  یبعـش و  ای  ینتیار  ولف  برقعلا  ینتعـسل  تلاق : کل ؟ ام 

تلشف مهئاسن  نوبرضی  الاجر  تیار  تلقف : هتارما  برـضی  لازی  ناکف ال  یحلا ، نم  ریرع  نب  هرـسیم  هل : لاقی  راج  یبعـش  ای  یل  ناک 
: بنیز هتارما  یف  حیرش  اهلاق  یتلا  راعـشالا  نم  هیف  ینغی  امم  و  لاق : یـشیع ، اهتمـساق  ینا  تددوف  یبعـش  ای  ابنیز  برـضا  موی  ینیمی 
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بنیزف ابنذم  تنک  اذا  يرذـع  امف  یلا  هب  تنا  مرج  ریغ  یف  اهبرـضا  ابنیز ا  برـضا  موی  ینیمی  تلـشف  مهئاسن  نوبرـضی  الاجر  تیار 
و لوقا : ابلحم  طلاخ  کسملا  اـهیفب  ناـک  تیلح  یه  نا  یلحلا  نیزت  هاـتف  بکوک  نهنم  دـبت  مل  تعلط  اذا  بکاوک  ءاـسنلا  سمش و 

نیـسح نومـضملا  اذهب  لاق  اذک  انیز و  کهجو  نسح  ردلل  ناک  هوجو  نسح  ناز  ردـلا  اذا  و  ریخالا : تیبلا  نومـضم  وحن  رخآ  لاق 
اهدوقع و اهتنیز  امم  نسحاب  اهدوقع  تناز  طاـسوالا  هرـصخم  هسامحلا 460 :)  ) هسامحلا نم  بیـسنلا  باب  یف  ریغـصتلاب )  ) ریطم نب 

يورب تمحر  زا  هک  دشاب  يرد  ییانعر  یبوخ و  نیدب  ییآ  زاب  هک  رد  ره  زا  وت  هیسرافلاب : يدعـسلا  لجالا  خیـشلل  نومـضملا  اذهب 
نا یناغالا  یف  جرفلا  وبا  رکذ  یئارایب و  اهرویز  هک  یبوخ  نانچ  نت  نیمیـس  وت  ار  نایوربوخ  مدرم  دـنیارایب  اهرویز  هب  یئاشگب  قلخ 
هیلا بوسنملا  یناغالا  باتک  یف  قاحـسا  رکذ  و  لاق : مث  اضیا ، هیمیمتلا  ریدح  تنب  بنیز  هتجوز  یف  هیتالا  تایبالا  هذـه  لاق  احیرش 
نمل یملـسف  اهراد  يوه  یلدـحا  مل  نا  مهترز و  مهتراز  یه  نا  اهراوز و  تمرکا  تدـشح و  اهلها  اهراز  بنیز  اذا  زرحم : نبال  هنا 
انیلع نا  يور  ناکلخ : نبا  خیرات  یف  اهراع و  هعاس  عبتا  مل  اهدهع و  اهل  یعرا  تلز  ام  اهران و  تلعـشا  نمل  یبرح  بنیز و  تملاس 

ام اذـک ؟ یف  نولوقت  ام  مهلاسی  لـعجف  مکقراـفا ، نا  کـش  وا  ینا  لاـقف : دجـسملا  هبحر  یف  اوعمتجاـف  ءارقلا  یلا  اوعمجا  لاـق : (ع )
یف .برعلا و  لـضفا  نم  وا  ساـنلا  لـضفا  نم  تناـف  بهذا  لاـق : مهنم  غرف  اـملف  هملاـس  مـث  تکاـس ، حیرـش  و  اذـک ،؟ یف  نوـلوقت 

، لاق ام  رخآ  یلا  عضولا  راثآلا  لت  هیماعلا  هیاورلا  هذـه  نم  ناـب  ریبخ  تنا  و  لاـق : ناـکلخ  نبا  نم  هیاورلا  هذـه  لـقن  دـعب  تاـضورلا 
بطعف الجر  هیلع  لمحف  موس  یلع  اسرف  لجر  نم  ذخا  باطخلا  نب  رمع  نا  یبعـشلا : نع  هدانـساب  یناغالا  یف  لاق  .لمات و  عجارف و 
هتذـخا نینموملاریما  ای  لاقف : یقارعلا ، احیرـش  کنیب  ینیب و  لعجا  لجرلا ، هل  لاقف  الجر ، کـنیب  ینیب و  لـعجا  رمع : لاـقف  سرفلا ،
لاستالف هللا  باتک  یف  هتدجو  ام  لاق : مث  ایضاق  هب  ثعب  لاق و  ام  هبجعاف  لاق : هتذحا ، امک  هدرت  نا  کیلعف  موس  یلع  امیلس  احیحص 

نا هفلاسلا  ثحابملا  یف  انمدق  دق  لوقا : .کیاردهتجاف  هنـسلا  یف  نکی  مل  ناف  هنـسلا ، مزلاف  هللا  باتک  یف  نبتـست  مل  ام  و  اذـخا ، هنع 
حیرـشل رمع  لاق  یناغالا  یف  .هیئزجلا و  ماکحالا  امهنم  طبنتـسی  هنـسلا  باتکلا و  هب  ءاج  دق  نیدلا  روما  نم  سانلا  هیلا  جاتحی  ام  لک 

اولصف الدع و  اودارا  نا  هاضقلا  نا  نینموملاریما : ای  صاعلا : نب  رمع و  لاقف  عبت ، رتشت و ال  و ال  راضت ، و ال  راشت ، ال  هاضقتـسا ، نیح 
لوطی هریثک  ایاضق  یف  راـبخا  هل  و  لاـق : مث  ـالحم  باـص  ثیغلا  لـثمک  اوناـک  ـالهج  مهنم  مکحلاـب  اوحزحز  الـصف و  موصخلا  نیب 
قباسلا ثحبلا  یف  اهانمدـق  دـق  عردـلا و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  همکاحم  اهنم  هرکذ ، نع  ینغتـسی  ام ال  اهیف  و  اهرکذ ،

ءاضقلا و باوبا  یف  ضیفلا  بیذـهتلا و  یف  هفئاطلا  خیـشو  هیقفلا  یف  قودـصلا  یفاکلا و  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور  دـق  .افنآ و 
هیلع و ادار  هفالخب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  اهب  یضق  مث  الوا  حیرش  اهب  یـضق  هیـضق  ص 159 ج 9 )  ) یفاولا نم  تاداهشلا 
ام مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـقف  هنوتکـسی ، موـق  هلوـح  یکبی و  باـش  هلبقتـساف  دجـسملا  لـخد  مالـسلا ) هـیلع   ) نینموـملاریما نا  یه :

اوعجرف و رفسلا  یف  مهعم  یباب  اوجرخ  رفنلا  ءالوه  نا  یه ، ام  يردا  ام  هیضقبب  یلع  یضق  احیرش  نا  نینموملاریما  ای  لاقف : كاکبا ؟
ای تملع  دـق  و  مهفلحتـساف ، حیرـش  یلا  مهتمدـقف  الام  كرت  ام  اولاقف : هلام ، نع  مهتلاسف  تاـم ، اولاـقف : هنع  مهتلاـسف  یبا  عجری  مل 

لاقف حیرـش ، یلا  مهعم  یتفلا  اوعجرف و  اوعجرا ، مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما مهل  لاقف  ریثک ، لاـم  هعم  جرخ و  یبا  نا  نینموملاریما 
رفنلا ءالوه  یلع  یتفلا  اذـه  یعدا  نینموملاریما  ای  لاقف : موقلا ؟ ءـالوه  نیب  تیـضق  فیک  حیرـش  اـی  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل 
تلقف الام ، تفلخ  ام  اولاقف : هلام  نع  مهتلساف  تام ، اولاقف : هنع  مهتلاسف  هوبا ، عجری  مل  اوعجرف و  مهعم  هوبا  رفـس و  یف  اوجرخ  مهنا 

لثم یف  مکحت  اذکه  حیرش  ای  تاهیه  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  مهتفلحتـساف  ال ، لاقف : یعدت ؟ ام  یلع  هنیب  کل  له  یتفلل :
دواد الا  یلبق  قلخ  هب  مکح  ام  مکحب  مهیف  نمکح  هللا ال  و  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  فیکف ؟ نینموملاریما  ای  لاـقف : اذـه ؟

اذ ام  لاقف : مهوجو  یلا  رظن  مث  هطرـشلا ، مهنم  الجر  مهنم  دـحاو  لکب  لـکوف  مهاعدـف  .سیمخلا  هطرـش  یل  عدا  ربنق  اـی  ع ،)  ) یبنلا
لک میقا  مهنیب و  قرفف  مهـسوور  اوطغ  مهوقرف  لاق : مث  لهاجلا ، اذا  ینا  یتفلا ؟ اذـه  باب  متعنـص  اـم  ملعاـال  ینا  نولوقتا  نولوقت ؟
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هفیحـص و تاه  لاقف : هبتاک  عفار  یبا  نب  هللادیبع  اعد  مث  .مهبایثب  هاطغم  مهـسوور  دجـسملا و  نیطاسا  نم  هناوطـسا  یلا  مهنم  لجر 
: ساـنلل مث  اوربـکف ، تربـک  اـنا  اذا  مهل : لاـقف  هیلا  ساـنلا  عـمتجا  ءاـضقلا و  سلجم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما سلج  و  هاود ،

لاوسلاب هیلع  لبقا  مث  لوقی ، ام  هرارقا و  بتکا  هللادـیبعل : لاق  مث  ههجو  نع  فشک  هیدـی و  نیب  هسلجاف  مهنم  دـحاوب  اعد  مث  .اوجرفا 
، اذـک و  اذـک ، موی  یف  لجرلا : لاقف  مکعم ؟ یتفلا  اذـه  وبا  مکلزانم و  نم  متجرخ  موی  يا  یف  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاـقف 

نیا یلاو  لاق : اذک ، اذک و  هنس  یف  لاق  هنس ؟ يا  یف  مالسلا :) هیلع   ) لاق اذک ، اذک و  رهش  یف  لاق : رهـش ؟ يا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق
نالف لزنم  یف  لاق : تام ؟ نم  لزنم  یف  مالسلا :) هیلع   ) لاق اذک ، اذک و  عضوم  یلا  لاق : یتفلا ؟ اذه  وبا  تام  نیح  مکرفس  نم  متغلب 
نمف مالـسلا ،) هیلع   ) لاق اذک ، اذک و  لاق ، ضرم ؟ اموی  مکف  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اذک ، اذـک و  لاق : هضرم ؟ ناک  ام  و  لاق : نالف : نب 

نع هلاس  املف  هربق ؟ لزن  نم  هیلع و  یلص  نم  و  هومتنفک ، مب  هنفک و  نم  ،و  هلـسغ نیا  هلـسغ و  نم  تام و  موی  يا  یف  هضرمی و  ناک 
مهیلع و رقا  دق  مهبحاص  نا  اوکشی  مل  نوقابلا و  کئلوا  باتراف  اعیمج  سانلا  ربک  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ربک  دیری  ام  عیمج 

هیلع  ) لاـق مث  ههجو  نع  فـشک  هیدـی و  نیب  هسلجاـف  رخاـب  اـعد  مث  .نجـسلا  یلا  هب  قـلطنی  هسار و  یطغی  نا  ع )  ) رماـف هـسفن ، یلع 
اعد مث  .رقاف  هلتقل  اهراک  تنک  دـقل  موقلا و  نم  دـحاو  الا  انا  ام  نینموملاریما  ای  لاقف : متعنـص ؟ امب  ملعاال  ینا  متمعز  الک  مالـسلا ،)

ای حیرش : لاقف  .مدلا  لاملا و  مهمزلاف  اضیا  رقاف  نجسلا  یلا  هب  رما  ناک  يذلا  در  مث  لاملا  ذخا  لتقلاب و  رقی  مهلک  دحاو  دعب  دحاوب 
تاـمایب مهـضعب  نوداـنی  نوبعلی و  هملغب  رم  یبنلا  دواد  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف ع ؟)  ) یبـنلا دواد  مکح  ناـک  فیک  نینموملاریما و 

؟ مسالا اذهب  كامـس  نم  دواد : هل  لاقف  نیدلا  تام  لاقف : کمـسا ؟ ام  مالغ  ای  لاقف : ع )  ) دواد مهاعدـف  مالغ ، مهنم  بیجیف  نیدـلا 
: تلاقف اذه ؟ کنبا  مسا  ام  هارملا  اهتیا  ای  اهل : لاقف  هما  یلا  ع )  ) دواد قلطناف  مالسلا :) هیلع   ) لاق یما ، مالسلا :) هیلع   ) لاق یما ، لاقف :
موق و هعم  هلرفـس و  یف  جرخ  هابا  نا  تلاق : کلذ ؟ ناک  فیک  و  لاق : هوبا ، تلاق : مسالا ؟ اذـهب  هامـس  نم  و  اهل : لاقف  نیدـلا ، تام 

مل اولاق : كرت ؟ ام  نیاف  مهل : تلقف  تام ، اولاـقف : هنع  مهتلاـسف  یجوز  فرـصنی  مل  موقلا و  فرـصناف  ینطب  یف  لـمح  یبصلا  اذـه 
.هتیمسف نیدلا ، تام  هیمسف  مالغ  ها  هیراج  دلو  نم  تدلو  امف  یلبح  کنا  معز  معن  اولاق : هیصوب ؟ مکاصوا  له  تلقف : ائیـش  فلخی 

یب یقلطناف  لاق : ءایحا ، لب  تلاق : تاوما ؟ ما  مهئایحاف  لاق : معن  تلاق : کجوز ؟ عم  اوجرخ  اوناک  نیذـلا  موقلا  نیفرعت  و  دواد : لاق 
یمـس هارملل : لاق  مث  مدـلا ، لاملا و  مهیلع  تبثا  هنیعب و  مکحلا  اذـهب  مهنیب  مکحف  مهلزانم  نم  مهجرختـساف  اـهعم  یـضم  مث  .مهیلا 

نم میتاوخ  همتاخ و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ذخاف  ناک ؟ مک  یتفلا  لام  یف  اوفلتخا  موقلا  یتفلا و  نا  مث  .نیدلا  شاع  اذه  کنبا 
ینیلکلا نا  مث  .بیخی  هللا ال  مهـس  هللا و  مهـس  هنال  هاوعد ، یف  قداص  وهف  یمتاخ  جرخا  مکیاف  ماهـسلا  هذـهب  اولیجا  لاـق : مث  هدـنع 

اهدروا لاق : اهیف  حیرش  ءاضق  يار  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  لاق : اضیا و  هتابن  نب  غبـصالا  نع  هدانـساب  هیـضقلا  کلت  يور 
هللا ال و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  حیرـش ، ای  كاضق  ینغی  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاق لبالا و  دعـس  ای  دروت  اذکه  ام  لمتـشم  دعـس  دعس و 

نایب یف  لاثمالا  عمجم  نم  فلالا  باب  یف  ینادـیملا  لاق  ناـیب : .اـهرخآ  یلا  ع -)  ) یبنلا دواد  ـالا  یلبق  هکح  اـم  مکحب  مهیف  نمکح 
درواف هتارماب  ینب  جوزت و  هنالا  هنامز ، لها  لبآ  نا  هنا  الا  قمحی  ناک  و  هرم ، نب  میمت  طبـس  وه  هانم ) دـیز  نب  کلام  نم  لبآ   ) لـثم
ارفعزم اهدرو  موی  لظی  لاق : دعس و  هباجاف  .تیبلا  دعس ، اهدروا  کلام : لاقف  اهیلع ، قفرلا  اهب و  مایقلا  نسحی  مل  دعس و  هوخا  لبالا 

یف رصق  نمل  برضی  لمتشم ) دعس  دعـس و  اهدروا   ) لثم هنایب  یف  هنم  هنکاسلا  واولا  لصف  یف  لاق  ارـضخلا و  شوجت  لیطانخ  یه  و 
نم رـشاعلا  دـلجملا  یف  .هب و  مایقلا  نسحی  مل  هیـضقلا و  هذـه  مکح  یف  رـصق  احیرـش  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هدارمف .یهتنا  .رمـالا  بلط 

حیرـش یلا  ابهذف  هیلع  هل  نکی  مل  ابذک و  رانید  فلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نبا  نسحلا  یلع  لجر  یعدا  ینابمکلا : عبط  صراحبلا 90 
، هداهـشلا بیغلا و  ملاع  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللااب  لق  لجرلل : حیرـش  لاقف  هیطعا ، یمـصخ  فلح  نا  لاق : فلحتا ؟ ع )  ) نسحلل لاـقف 

ماق امف  ریناندلا ، ذخا  کلذ و  لجرلا  لاقف  فلالاذخ ، اذه و  یلع  کل  نا  هللااب  لق : نکل  اذه  لثم  دیراال  مالسلا :) هیلع   ) نسحلا لاقف 
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هنع بجحی  دیحوتلا و  هکربب  هنیمی  هل  رفغی  دیحوتلاب  ملکت  ول  هنا  تیشح  لاقف : کلذ  نع  ع )  ) نسحلا لئـسف  تام  ضرالا و  یلا  رخ 
یبا نع  ص 245 ج 5 )  ) یفاولا یف  ضیفلا  یفاکلا و  یف  ینیلکلا  داشرالا و  یف  دیفملا  خیشلا  يور  کلذ  ریظن  و  لوقا : .هنیمی  هبوقع 

کلتقا مل  نا  هللا  ینلتق  هل : لاق  روصنملا  هب  رصب  املف  هرضحاف  هراضحاب  عیبرلا  رما  روصنملا  نا  وه  و  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع

ول و  بذاک ، نمف  کغلی  ناک  نا  تدرا و  تلعف و ال  ام  هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا هل  لاقف  لئاوغلا ؟ ینیغبت  یناطلس و  یف  دحلتا 
هل لاقف  .کبـسن  عجری  مهیلا  هللا و  ءاـیبنا  ءـالوهف  رکـشف ، نامیلـس  یطعا  و  ربصف ، بویا  یلتبا  و  رفغف ، فسوی  ملظ  دـقف  تلعف  تنک 

ینقفاویل نینموملاریما  ای  هرـضحا  لاقف : ترکذ ، امب  کنع  ینربخا  نالف  نب  نـالف  نا  هل ، لاـقف  عفتراـف ، اـنهه  عفترا  لـجا  روصنملا :
هیلع  ) هللادبعوبا هل  لاقف  معن ، لاق : ع ؟)  ) رفعج نع  تیکح  ام  تعمـس  تنا  روصنملا : هل  لاقف  روکذـملا  لجرلا  رـضحاف  کلذ ، یلع 

ای ینعد  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبا  هل  لاقف  نیمیلاـب ، ادـتبا  و  معن ، لاـق : فلحتا ؟ روصنملا : هل  لاـقف  .کـلذ  یلع  هفلحتـساف  مالـسلا :)
یلوح یلا  تاـجتلا  هتوق و  هللا و  لوح  نم  تئرب  لـق : یعاـسلل : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع لاـقف  لـعفا  هل : لاـقف  اـنا  هفلحا  نینموملاریما 
لاقف هلجرب  برـض  یتح  حرب  اـمف  اـهب  فلح  مث  هئینه  اـهنم  عنتماـف  رفعج ، اذـک  اذـک و  لاـق  رفعج و  اذـک  اذـک و  لـعف  دـقل  یتوقو 

.هیتفـش كرحی  روصنملا  یلع  لخد  نیح  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  تیار  تنک  و  عیبرلا : لاـق  .هللا  هنعل  هوجرخاـف  هلجرب  اورج  رفعجوبا :
هتعتبا رفعج  یبا  دنع  نم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا جرخ  املف  هنع ، یضر  دق  هنم و  هاندا  یتح  روصنملا  بصغ  نکـس  امهک  زح  املکف 
نکس امهتکرح  املک  کیتفـش و  كرحت  تنا  تلخد و  هیلع  تلخد  املف  کیلع  ابـضغ  سانلا  دشا  نم  ناک  لجرلا  اذه  نا  هل : تلقف 

اذه ام  كادف و  تلعج  تلق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسحلا  يدج  ءاعدب  مالـسلا :) هیلع   ) لاق امهکرحت ؟ تنک  یـش ء  يابف  هبـضغ 
لاق ماری .) يذـلا ال  کنکرب  ینفنکا  مانت و  یتلا ال  کنیعب  ینـسرحا  یتبرک  دـنع  یثوغ  ای  یندـش و  دـنع  یتدـع  ای  : ) لاق ئاعدـلا ؟

تعنم مل  مالـسلا :) هیلع   ) دمحم نب  رفعجل  تلق  و  لاق : .ینع  جرفف  هب  توعد  الا  طق  هدش  یب  تلزن  امف  ءاعدلا  اذـه  تظفحف  عیبرلا :
، تعمس امب  هتفلحتساف  هتبوقع  رخوی  هنع و  ملحیف  هدجمی  هدحوی و  هللا  هاری  نا  تهرک  مالـسلا :) هیلع   ) لاق هللااب .؟ فلحی  نا  یعاسلا 

هیضق یف  هیلع  هللا  ناوضر  ایناه  بیـضقلاب  برـض  امل  دایز  نبا  نا  ینابمکلا  عبط  راحبلا ص 179  رـشاع  یف  .هیبار و  اذخا  هللا  هذخاف 
بیضقلا رسک  یتح  هتیحل  یلع  هدخ  هنیبج و  محل  رثن  هتیحلو و  ههجو  هبایث و  یلع  ءامدلا  لاس  هفنا و  رسک  یتح  ع )  ) لیقع نب  ملسم 

هعم رصقاب و  طاحا  یتح  جحذم  یف  لبقاف  لتق  دق  ایناه  نا  جاجحلا  نب  ورمع  غلب  هیف  هبسج  رادلا و  تویب  نم  تیب  یف  هئاقلاب  ربما  مث 
مهغلب دق  هعامج و  قرافن  مل  هعاط و  علخن  مل  اههوجو  جـحذم و  ناسرف  هذـه  جاجحلا و  نب  رمع و  انا  لاق : يدان و  مث  میظع ، عمج 

یح هنا  مهملعا  جرخا و  مث  هیلا  رظناف  مکبحاص  یلع  لخدا  یـضاقلا : حیرـشل  لاقف  بابلاب ، جحذم  ناسرف  هذـه  دایز : نبال  لیقف  نا 
لها نیا  نیدـلا ؟ لها  نیا  یتریـشع  تکلها  نیملـسملل  ای  هللا  ای  احیرـش : يار  اـمل  یناـه ء  لاـقف  هیلا  رظنف  حیرـش  لخدـف  .لـتقی  مل 

نا هنا  نیملسملا  نم  یتعیش  جحذم و  تاوصا  اهنظال  ینا  لاقف : رصقلا  باب  یلع  هیحصلا  عمس  ذا  هتیحل  یلع  لیست  ءامدلا  و  رصملا ؟
مکبحاص یف  مکتلاقم  مکمالک و  هغلب  امل  ریمالا  نا  مهل : لاقف  مهیلا  جرخ  حیرـش  هلاقم  عمـس  املف  .ینوذـقنا  رفن  هرـشع  یلع  لـخد 

نب ورمع  هل  لاـقف  لـطاب ، هلتق  نم  مکغلب  يذـلا  نا  یح و  هنا  مکفرعا  مکیقلا و  نا  ینرماـف  هـیلا  ترطنف  هتیتاـف  هـیلا  لوخدـلاب  ینرما 
هلمجلاب و  لاق : حیرـش  همجرت  نم  هدـبن  دـعب  تانجلا  تاضور  یف  .اوفرـصنا و  مث  دـمحلاف هللا ، لتقی  مل  اذا  اـما  هباحـصا : جاـجحلا و 

هثاغا كرت  نم  هلمج  نم  هنوک  هتواقش  هتنعلم و  هیاغ  یلع  هلالدلا  بسح  و  هریثک ، هتبقاع  ءوس  لجرلا و  اذه  يار  هثابخ  یف  رابخالاف 
اوناک نیذـلا  هلاثما  نم  هنم و  کلذ  ببـست  نم  هلمج  نم  هنوک  لب  انیقی  هنکمت  تناک  هیما ، ینب  دـنع  ریخ  هملکب  ع )  ) نیـسحلا انالوم 

هیدـلو مولظملا و  لیقع  نب  ملـسم  هعقاو  کلذـب  دهـشی  امک  هفوک ، هرامالا  راد  یف  نوعلملا  داـیز  نب  هللادـیبع  ملاـظلا  طاـسب  نواـطی 
هرکذ هنا  لتقملا  بحاص  يدزالا  فنخم  یبا  نع  لقن  ام  اضیا  هدـیوی  و  مهلتق ، یلع  هنم  ردـب  مهقح و  یف  هم  ردـص  ام  نیدیهـشلا و 
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هئاـم و لـیقف : هنـس  یف  فلتخا  .هلوق  یهتنا  .لـماتیلف  .نینوعلملا  مهعاـبتا  هیما و  ینب  نم  هماـقتنا  نمز  یف  راـتخملا  هلتق  نم  هلمج  نم 
یف .کلذ و  ریغ  لیق  و  هرجهلل ، نینامث  عبـس و  هنـس  هتاف  ناک و  و  رثکا ، کلذ و  نم  لقا  لیق  و  رـشع ، هئام و  لـیق : و  هنـس ، نورـشع 
.هنس هئام  نبا  وه  حیرش و  دلو  یعمصالا  نع  هدانـساب  هیف  و  ناورم ، نب  کلملادبع  نمز  یف  تام  هنا  یفعجلا  دیعـس  یبا  نع  یناغالا 

صغنی رمعلا و  هب  صقنی  ام  دشا  نم  ناف  هرمع  لوط  هیلا  هبـسنلا  هذه  هحـصب  دهـشی  احازم و  حورلا  فیفخ  ناک  هنا  تاضورلا ، یف  و 
هک تسیئارـس  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  همجرتلا : .یهتنا  .بورکلا  لها  یلع  هقفـشلا  و  مانتغالا ، هریغلا و  هدایز  وه  امنا  شیعلا  هب 

یناـف بناـج  زا  نآ  تفاـسم  هک  هدـیرخ  يا  هناـخ  تسا ، هدـیرخ  دـنا  هداد  شچوک  ارـس  نیا  زا  هک  يا  هدرم  زا  راوخ  يا  هدـنب  ارنآ 
نآ مود  و  دبای ، یم  نایاپ  اهتفآ  بابـساب  نآ  نیتسخن  دح  تسا  دـح  راهچ  هب  دودـحم  ارـس  نیا  .تسا  ناکلاه  نیمزرـس  ات  ناگدـش 

صخـش نیا  .دوشیم  هدوشگ  دـح  نیا  رد  نآ  رد  و  هدـننک و ، هارمگ  وید  هب  نآ  مراهچ  و  سفن ، ياوه  هب  .موس  دـح  اهتبیـصم ، للعب 
ردب لاوس  تلذ  ردو  نتفر  ردب  تعانق  تزع  زا  ياهبب  دش  هداد  چوک  دیـسر و  ارف  شگرم  هکنآ  زا  ار  هناخ  نیا  ندروخ  وزرآ  بیرف 
ناج هدنیابر  و  ناهاشدبلاک - هناخ  هدننک  بارخ  هدهع  رب  دیآ  دیدپ  یپ  زا  هملاعم  نیا  رد  یـضراوع  رگا  سپ.تسا  هدیرخ  ندـمآ ،
لام رب  ار  لام  هکنانآ  و  نمی ، نایلاو  نیطالس و  مور و  كولم  سراپ و  ناهاش  نوچمه  نانوعرف ، تنطلس  هدننک  دوبان  و  ناراکمتس ،

يزوـسلد هب  و  دـندروآ ، درگ  كاـخ  بآ و  دـنتفهن و  جـنگ  و  دنتـسارایب ، دـنداد و  شتنیز  و  دنتـشارفارب ، دـندرک و  اـنب  دنتـشابنا و 
هاگـشیپ رد  ار  همه  هتفرگ  قلعت  واب  كرد  هکنآ  رادیرخ و  هدنـشورف و  هک  دشابیم  دنا - هتخودـنا  لام  نانآ  يرای  لایخب  نادـنزرف و 

لصف هب  راهق  دنوادخ  نامرف  هک  هاگنآ  ات  دنک  رضاح  دنناسر ، رفیک  شاداپ و  هب  دنهد و  ناس  شسرپ  يارب  ار  قیالخ  هک  یهلا  لدع 
زا دازآ  درخ  .دـنوش  راکنایز  شیک  لطاب  ناـگ  هشیپ  هاـبت  اـجنآ  رد  دـبای ، لـصیف  ناـشیا  ياوعد  مهم  دـیآ  دورف  لـطاب  قح و  ناـیم 

.تسا غلاب  تجح  لداع و  دهاش  هلابق  نیا  رب  ایند  قئالع  ضارما  زا  ملاس  و  يوه ، یگدرب 

يرتشوش

هیبا نع  میظعلا  دـبع  نع  یلجعلا  یـسیع  نب  حـلاص  نع  هیلاما )  ) یف قودـصلا  هاور  لوقا : توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا  )
تدهشا اباتک و  تبتک  ارانید و  نینامثب  اراد  تیرتشا  یـضاقلا : حیرـش  یل  لاق  لاق : هلدهب  نب  مصاع  نع  یلع  نب  دیز  یلوم  نابا  نع 

هناف هللا  قتا  لاق : معن ، تلق : اراد ؟ تیرتشا  لاق : هیلع  تلخد  نا  املف  هتیتافا  ربنق  هالوم  یلا  ثعبف  مالـسلا  هیلع  ایلع  کـلذ  غلبف  الودـع 
الا رظناف  اصلاخ  كربق  یلا  کملـسی  اصخاش و  كراد  نم  کجرخی  یتح  کتنیب  نع  لاسی  کباتک و ال  یف  رظنی  ـال  نم  کـیتایس 

: لاق مث  هرخالا ، ایندلا و  اعیمج  نیرادلا  ترـسخ  دق  تنا  نذاف  هلح  ریغ  نم  الام  تنزو  وا  اهکلام  ریغ  نم  رادلا  هذـه  تیرتشا  نوکت 
یف نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) مل نذا  هخـسنلا  هذه  یلع  اباتک  کل  تبتکف  ینتیتا ، رادلا  هذه  تیرتشا  امدنع  تنک  ولف  حیرـش ! ای 
دبع يرتشا  ام  اذه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  باتکلا : اذه  کل  بتکا  تنک  لاق  بتکت ؟ تنک  ام  و  تلق : نیمهردب ، اهرتشت  توملا )

هعبرا دودح  رادلا  هذه  عمجت  نیکلاهلا و  رکسع  یلا  نینافلا  بناج  نم  رورغلا  راد  یف  اراد  هنم  يرتشا  لیحرلاب  جعزا  تیم  نم  لیلذ 
یعاود یلا  یهتنی  اهنم  ثلاثلا  دـحلا  و  تاهاعلا ، یعاود  یلا  یهتنی  اهنم  یناثلا  دـحلا  و  تافالا ، یعاود  یلا  یهتنی  اهنم  لوالا  دـحلاف 
لمالاب نوتفملا  اذه  يرتشا  رادلا  هذه  باب  عرشی  هیف  يوغملا و  ناطیشلا  يدرملا و  يوهلا  یلا  یهتنی  اهنم  عبارلا  دحلا  و  تابیـصملا ،
يرتشا ام  یف  يرتشملا  اذه  كردا  امف  بلطلا  لذ  یف  لوخدلا  عونقلا و  زع  نم  جورخلاب  رادلا  هذه  عیمج  لجالاب  جـعزملا  اذـه  نم 

لاملا یلا  لاملا  عمج  نم  و  ریمح ، عبت و  رصیق و  يرسک و  لثم  هربابجلا  سوفن  بلاس  و  كولملا ، ماسجا  لبلبم  یلعف  كرد  نم  هنم 
رسخ و   ) ءاضقلا لصفل  باسحلا  ضرعلا و  فقوم  یلا  اعیمج  مهـصاخشا  دلولل  همعزب  رخدا  و  دجنف ، فرخز  و  دیـشف ، ینب  و  رثکاف ،

دهزلا لها  يدانم  عمـس  ایندـلا و  لها  یلا  لاوزلا  نیعب  رظن  يوهلا و  رـسا  نم  جرخا  ذا  لـقعلا  کـلذ  یلع  دهـش  نولطبملا ) کـلانه 
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اند دـقف  لاجالاب  لامالا  اوبرق  و  لامعالا ، حـلاص  نم  اودوزت  نیمویلا  دـحا  لیحرلا  نا  نینیع  يذـل  قحلا  نیبا  ام  اهتاصرع  یف  يداـنی 
ایلع کلذ  غلبف  ارانید  نینامثب  اراد  يرتشا  احیرـش  نا  یبعـشلا  یکح  لاقف : هترکذـت )  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  .لاوزلاب و  هلحرلا 
هیف و  : ) هیف و  ادوهش …  کسفن  یلع  تدهشا  اذک و  اذکب و  اراد  تیرتشا  کنا  ینغلب  ثراحلا ! نبا  ای  هل  لاقف  هاعدتساف  مالسلا  هیلع 
نبا یناوتلا  کلذ  یلع  دهـش  : ) هیفا ءانرقلا ) نم  ءامجلل  صتقی  ءاضقلا و  لصفب  رمالا  عقیـس  و  : ) هیف و  اهبابـسا ) عمتجت  اهباب و  عرـشی 
لحم یلا  دـلخا  نم  بعللا و  نبا  وهللا  هبغرلا و  نبا  صرحلا  لمالا و  نبا  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لـصفلا   ) رورغلا هقاـفلا و 
طقس هیف  ناک  رم - ام  رخآ  یلا  کلذ -) یلع  دهش  : ) هلوق یف  هتیاور  تحص  ول  و  تلق : .يرخالا  نع  بغر  ایندلا و  یلا  لام  يوثلا و 
دهـش  ) لصالا نوک  نیتیاورلا  نیب  عمجلا  یـضتقم  و  هقافلا ) …  نبا  یناوتلا  حیرـش  ای  تبتک  ام  یلع  دهـش  : ) ناک لصالا  نا  دـبال  و 

نب لیـضف  نا  بیرغلا  نم  و  هقافلا .) …  نبا  یناوتلا  تنا  تبتک  اـم  یلع  دهـش  يوهلا و  رـسا  نم  جرخ  اذا  لـقعلا  اـنا  تبتک  اـم  یلع 
اباتک تبتک  اراد و  تیرتشا  قاحسا : نب  ضیفلا  لاق  : ) كاذ لیضف  ناونع  یف  میعن ) یبا  هیلح   ) یفف هئـشنم ، هنا  مهوا  هلحتنا و  ضایع 
تبتک تیرتشا و  کنا  ینغلب  دـیزی  نبا  ای  لاق : ینآر  املف  هیلا  تررمف  ینوعدـی  یلا  لسراف  لیـضفلا  کلذ  غلبف  ودـع ال  تدهـشا  و 

اهنم کجرخی  یتح  کتنیب  نع  لاسی  کباتک و ال  یف  رظنی  نم ال  کیتای  هناف  لاق : کلذ ، ناک  دـق  تلق : الودـع ، تدهـشا  اـباتک و 
(، هیضاق ثراحلا  نب  حیرشل  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  هنیعب .- هرخآ  یلا  اصلاخ - كربق  یلا  کملـسی  اصخاش و 

: یبلکلا نبا  لاق  شئار و  ینب  نم  هدنکل  فیلح  هنا  لیق : يدنکلا و  ثراحلا  نب  حیرش  وه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق 

ینب نم  هلعجی  مل  هدـنک  فیلح  هلعج  نمف  طبخ ! طلخ و  همالک  تلف : .روث  نب  هیواـعم  نب  حیرـش  وه  اـمنا  ثراـحلا و  هیبا  مسا  سیل 
، شئارلاوبا وه  امنا  هابا و  هدج ال  دج  دج  روث  نب  هیواعم  لعج  ثراحلا و  هابا  لعج  امنا  یبلکلا  نبا  نا  امک  هدنک ، نم  مهناف  شئارلا 

لاق ، ) هیلع هیباحـصلا  بتکلا  نم  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) دامتعا و  رمع ،) توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لـصفلا   ) یبا باـعیتسا   ) یفف
نب عترم  نب  روـث  نب  هیواـعم  نب  ثراـحلا  نب  شئارلا  رماـع  نب  هیواـعم  نب  مهجلا  نب  سیق  نب  ثراـحلا  نب  حیرـش  وـه  یبـلکلا : نبا 

لاقف هیضق  یف  حیرش  هدنع  مالـسلا و  هیلع  ایلع  یتا  الجر  نا  هبیرغ : یف  مالـس  نب  مساقلا  دیبعوبا  لاق  لاق : و  اذه ، هدنک .) نب  هیواعم 
يذلا هنال  رظبالا ) و  ، ) هیلهاجلا یف  یبس  هیلع  عقو  هنال  دبعلا ) هل : لاق  : ) دـیبعوبا لاق  رظبالا ، دـبعلا  اهیا  تنا  لوقت  ام  هل : مالـسلا  هیلع 

: لاق یمیتلا  میهاربا  نع  شمع  الا  يور  و  لاق : .کلذک  ناک  هنا  دبال  و  تلق : .فنالا  يذاحم  اهطسو  یف  وتن  لوط و  ایلعلا  هتفـش  یف 
هیلع یلع  لتق  مث  دوهیلا ، نیب  یضقت  نیرهش  ایقناب  یلا  کنیفنال  هللا  و  اهرما : هیلع  مقن  هیضق  یضق  دق  حیرشل و  مالسلا  هیلع  یلع  لاق 

هللا ال و  لاق : اذک ، لاق : لاق : اذک ؟ موی  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  کل  لاق  ام  حیرشل : لاق  راتخملا  ماق  املف  رهد  هیلع  یضم  مالـسلا و 
یمیتلا دیز  نع  میعن ) یبا  هیلح   ) يور و  تلق : .نیرهش  دوهیلا  نیب  یضقف  اهیلا  هریسف  .دوهیلا  نیب  یضقت  ایقناب  یلا  جرخت  یتح  دعقت 

یعرد و يدوهیلا : لاقف  قروا ، یل  لمج  نع  تطقس  یعرد  لاقف : اهفرعف  اهطقتلا  يدوهی ، دنع  هلاع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دجو  لاق :
، هیف مالسلا  هیلع  یلع  سلج  و  هسلجم ، نع  فرحت  مالسلا  هیلع  ایلع  يار  املف  احیرش  ایتاف  نیملسملا ، یـضاق  کنیب  ینیب و  يدی ! یف 
: مالـسلا هیلع  یلعل  حیرـش  لاـقف  لاـق :- نا  یلا  سلجملا - یف  هتیواـسل  نیملـسملا  نم  یمـصخ  ناـک  وـل  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـق  مث 

نـسحلا هنبا  و  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) هالوم اربنق  اعدف  نیدماش ، نم  دـبال  نکل  و  کعردـل ، اهنا  هللا  و  تقدـص ،
کتلکث مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف  اهزیجن ! الف  کل  کنبا  هداهـش  اما  و  اهانزجا ، دـقف  كالوم  هداهـش  اـما  حیرـش : لاـقف  مالـسلا  هیلع 

الفا لاق : معن ، مهللا  لاق : هنجلا ، لها  بابش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لاق  لوقی : رمع  تعمـس  اما  کما !
لاقف عردلا ، ذـخ  يدوهیلل : لاق  مث  اموی ، نیعبرا  اهلها  نیب  یـضقت  ایقناب  یلا  کنهجو  ال  هللا ، و  هنجلا ؟ لها  بابـشدیس  هداهـش  زیجت 
کل لمج  نع  تطقـس  کعردل  اهنا  هللا  تقدص و  یـضر ، هیلع و  یـضقف  نیملـسملا ، یـضاق  یلا  یعم  ءاج  نینموملاریما  يدوهیلا :
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هعم لتق  و  هئامعـستب ، هزاجا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هل  اهبهوف  هلوسر ، هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  دـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  الا  دهـشا  اـهتطقتلا ،
مالـسلا هیلع  هعم  يدوـهیلا  لـتق  نیفـص و  یلا  کـهجوت  یف  کـنم  عردـلا  عـقو  يدوـهیلا : لاـق  هـیف  رخآ و  دانـساب  هاور  .نیفـصب و 

هحلط عرد  هعم  و  یمیتلا ، لفق  نب  هللادـبع  هب  رمف  هفوکلا  دجـسم  یف  ناک  اـیلع  نا  مالـسلا : هیلع  رقاـبلا  نع  هیقفلا )  ) یف .ناورهنلاـب و 
لعجف نیملسملل ، هتیضترا  يذلا  کیضاق  کنیب  ینیب و  لعجا  لفق : نبا  لاقف  الولغ ، تذخا  هحلط  عرد  هذه  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف 

هاتاف هنیب  لوقت  ام  یلع  تاه  حیرـش : لاـقف  هرـصبلا  موی  ـالولغ  تذـخا  هحلط  عرد  هذـه  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـقف  احیرـش ، هنیب  هنیب و 
اذـم لاقف : دهـشف ، ربنقب  یتاف  رخآ ، هعم  نوکی  یتح  یـضقا  ـال  و  دـهاش ، اذـه  لاـقف : هحلط ، عرد  اـهنا  دهـشف  مالـسلا ، هیلع  نسحلا 

نع حیرـش  لوحتف  تارم  ثالث  روجب  یـضق  اذـه  عردـلا ، اوذـخ  لاـق : مالـسلا و  هیلع  یلع  بضغف  هتداهـشب ، یـضقا  ـال  كولمم و 
تاه تلق : هرـصبلا  موی  الولغ  تذـخا  هحلط  عرد  اهنا  تلق : امل  مالـسلا : هیلع  لاقف  نیا  نم  ینربخت  یتح  یـضقا  ـال  لاـق : و  هسلجم ،

کتیتا مث  ثیدـحلا ، عمـسی  ما  لـجر  تلقف : هنیب ، ریغب  تذـخا  لولغ  تدـجو  اـمثیح  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لاـق  دـقل  و  هنیب ،
یبنلا یـضق  دـق  رخآ و  هعم  نوکی  یتح  یـضقا  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) دـحاو و ال اذـه  تلقف : دهـشف ، نسحلاـب 

اذا كولمملا  هداهـشب  ساب  و ال  كولمم ، اذـه  تلقف : دهـشف ، ربنقب  کتیتا  مث  ناـتنثا ، ناـتاهف  نیمی  دـهاشب و  هلا  هیلع و  هللا و  یلص 
: فنخم یبا  نع  يربطلا )  ) یف .اذه و  نم  مظعا  وه  ام  یلع  مهروما  یف  نمتوی  نیملـسملا  ماما  نا  حیرـش ! ای  هثلاثلا  هذهف  الدع ، ناک 
ام یناه  نع  غلبی  مل  هنا  رجح و  یلع  دهش  نمم  هنا  ینامثع و  هنا  نولوقی : هعیشلا  عمسف  ایضاق ، احیرـش  لعجا  راتخملل  اولاق  سانلا  نا 

جرخ لاقف : بلعثلا ) نم  یهدا  حیرـش  : ) لثم نع  یبعـشلا  لئـس  يزوجلا :) نبا  ءایکذا   ) یف .ءاـضقلا و  نع  هلزع  اـیلع  نا  و  هب ، هلـسرا 
هیلع کلذ  لاط  املف  هتالص ، نع  هلغشیف  هیکاحی ، ههاجت  فقیف  بلعث  یجی ء  یلـصی  ماق  اذا  ناک  و  فجنلا ، یلا  نوعاطلا  مایا  حیرش 

، هفلخ نم  حیرـش  یتاف  هتداع  یلع  فقوف  بلعثلا  لبقاف  هیلع ، هتمامع  هتوسنلق و  لعج  هیمک و  جرخا  هبـصق و  یلع  هلعجف  هصیمق  عزن 
رکذ اـمک  اـثراح  هنوک  حیحـصلا  نا  ـالا  ـالاوقا  هیبا  مسا  یف  لـقن  نا  و  باـعیتسالا )  ) نا ثراـحلا ) نب  حیرـش  نا  يور   ) .هتغب هذـخاف 

(. ثراحلا نبا  اـی  : ) هل لاـق  مالـسلا  هیلع  هنا  ناونعلل  يزوجلا  نبا  طبـس  هیاور  نم  تفرع  دـق  و  هریغ ، هبیتق  نبا  رکذـی  ملف   ) فنـصملا
، مهیضاق وه  اهب و  سانلا  طتخا  يدنکلا  هرقوبا  هفوکلاب ، یضق  ضاق  لوا  هبیتق :) نبا  فراعم   ) یف مالسلا ،) هیلع  نینموملاریما  یضاق  )

یف نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) یف نینـس  ثالث  الا  اهیف  لطعتی  مل  هنـس ، نیعبـس  اسمخ و  یـضقف  احیرـش  هدعب  رمع  یـضقتسا  مث 
.هنس نیرشع  هئام و  نبا  وه  و  نینامث - لاقی  و  نیعبس -  عست و  هنـس  تام  یتح  ضقی  ملف  جاجحلا  یفعتـساف  ریبزلا ، نبا  هنتف  توملا )

وا یبن  یصو  وا  یبن  الا  هسلج  ام  اسلجم  تسلج  دق  حیرـشل : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لاق  و  هموکحلا : ءاقتا  باب  یف  هیقفلا )  ) یف و 
بتک یف  هروکذم  هقفلا  نم  هریثک  لئاسم  یف  هل  هتفلاخم  عم  ءاضقلا  یلع  احیرش  مالـسلا  هیلع  یلع  رقا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .یقش و 

سانلل نوکت  یتح  نوضقت  متنک  امک  اوضقا  لاقف : هقرفلا ، تعقو  ام  لوا  ءاضقلا  یف  نامثع  هاضق  نم  هریغ  حیرش و  هنذاتسا  ءاهقفلا و 
، دادقملا و  رذ ، یبا  و  ناملسک ، هیقتلا  یف  اوتام  نیذلا  هتعیش  هباحصاب  مالـسلا  هیلع  هدارم  تلق : .یباحـصا  تام  امک  توما  وا  هعامج 

ول لوقی : مالـسلا  هیلع  ناک  و  مهعدب ، رییغت  یلع  ردـقی  مل  امک  ایـضاق ، هل  رمع  لعجل  حیرـش …  رییغت  یلع  مالـسلا  هیلع  ردـقی  مل  و 
هیاور نم  تفرع  دق  هاعدتساف ) کلذ  هغلبف  ارانید  نینامثب  اراد   ) .هتفالخ دهع  يا : هدهع ) یلع  يرتشا   ) .ءایشا تریغل  يامدق  توتـسا 

اباتک تبتک  ارانید و  نینامثب  اراد   ) .تیرتشا يا : تعتبا ) کنا  ینغلب  هل : لاق  و   ) .هالوم ربنق  هطساوب  هاعدتسا  مالسلا  هیلع  هنا  یلامالا ) )
و نینموملاریما ) ای  کلذ  ناک  دق  حیرش  لاقف   ) .الام تنزو  الودع و  تدهشا  و  یلامالا :)  ) هیاور یف  نا  تفرع  دق  ادوهش ) تدهشا  و 
(: دیدحلا یبا  نبا   ) یف و  بضغم ) رظن  هیلا  رظنف  لاق  ( ) توملا یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) .معن تلق : لاق : یلامالا :)  ) هیاور یف 
ام متکرت  و   ) توملا کلم  يا : کتنیب ) نع  کلاسی  کباتک و ال  یف  رظنی  نم ال  کیتایـس  هنا  اما  جیرـش  ای  هل : لاق  مث  (. ) بضغملا )

یتح  … (. ) بیرم کش  یف  اوناک  مهنا  لبق  نم  مهعایشاب  لعف  امک  نوهتشی  ام  نیب  مهنیب و  لیح  و   … (، ) مکروهظ ءارو  مکانلوخ 
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(: ریثالا نبا  خیرات   ) یف اصلاخ ) كربق  یلا  کملـسی  و   ) .بهذ و  عفترا ، حتفلاب - صخـش - حاحـصلا :)  ) یف اصخاش ) اهنم  کجرخی 
یلع دانجالا  یلع  هقرفیل  حالسلا  هنازخ  یلا  بکر  ناک  و  ( 515  ) هنس رصمب  مکحلا  رمالا و  بحاص  ردب  نب  لضفا  شویجلا  ریما  لتق 

، نالجر هعم  ادرفنم  راس  هنع و  دـعبلاب  رماف  راـبغلاب  يذاـتف  هلاـیخلا ، هلاـجرلا و  نم  ریثک  ملاـع  هعم  راـسف  داـیعالا ، یف  هداـعلا  يراـج 
هتباد و نع  طقسف  هترصاخ ، یف  نیکسب  هبرضف  هئارو  نم  ثلاث  هئاج  و  هاحرجف ، نیکاکسلاب  هابرضف  هلقایصلا ، قوسب  نالجر  هفداصف 

نیعبرا هراد  یف  هفیلخلا  یقب  یلاعت و  هللا  الا  هملعی  ام ال  هلاوما  نم  هفیلخلا  لـقن  یفوتف و  لاـق - نا  یلا  هثـالثلا - اولتقف  هباحـصا  عجر 
ام ال دوجولا  هلیلقلا  هبیرغلا  ءایشالا  هسیفنلا و  قالعالا  نم  هل  دجو  و  اراهن ، الیل و  لقنت  لمحت و  باودلا  هیدی و  نیب  باتکلا  و  اموی ،
سداـسلا و لـصفلا   ) فلا فلا  هئامتـس  شویجلا  ریما  فلخ  هعطقتملا :) لودـلا   ) بحاـص نع  .هدـالوا و  لـقتعا  هریغل و  هلثم  دوـجوی 

رهوج اهیف  بهذ  هاود  بهذ و  ربا  امهیف  نیریبک  نیقودنـص  یقارع و  بهذ  قاقح  نم  هلحار  نیثالث  راـنید و  توملا ) یف  نوثـالثلا -
سینت و قر  نم  هوسک  قودنص  هئامسمخ  بهذم و  دودشم  لیدنم  رامسم  لک  یلع  بهذ  رامـسم  هئام  رانید و  فلا  رـشع  انثا  هتمیق 
ام منغلا  سیماوجلا و  رقبلا و  نم  و  هللا ! الا  هردـق  ملعیال  ام  یلحلا  لمجتلا و  و  بیطلا ، بکارملا و  و  لـیخلا ، قیقرلا و  نم  و  طاـیمد ،

( کلم  ) لعاف مسا  کلام )  ) نا رهاظلا  کلام ) ریغ  نم  رادلا  هذـه  تعتبا  نوکت  جیرـش ال  ای  رظناف   ) .رانید فلا  نوثالث  اهنابلا  نامض 
امک هلقن - یلامالا )  ) نال کـلذ  کـلالح )  ) دـعب هلوق  نغ  یئارتملا  ناـک  نا  بطاـخملا و  فاـک  یلا  فاـضم  لاـم )  ) نم بکرم  ـال 
نم عنمی  وا )  ) نا عم  کلالح ) ریغ  نم  نمثلا  تدـقن  وا   ) .دـعب هلوق  ینعمب  ناکل  هالول  هنـال  و  ناـقفاوتیف ، اـهکلام ) ریغ  نم  - ) تفرع

لیـصحت یف  هتذخاومب  هرخالا  راد  و  هئارو ، اهکرتب  ایندلا  راد  رـسخ  هرخالا ،) راد  ایندلا و  راد  ترـسخ  دـق  تنا  نذاف   ) .ادـیکات هنوک 
اقوط هللا  هلعج  اربش  هراج  ناخ  نم  و  اهبارت ، لمحی  نا  همایقلا  یف  فلک  قح  ریغب  اضرا  ذخا  نم  ربخلا : یف  .قحلا و  ریغ  نم  هایند  راد 

: هلیخنوبا هل  لاقف  اراد  ینب  دـق  رعاشلا و  هلیخن  یباب  ناوفـص  نب  دـلاخ  رم  يومحلا :) ءابدا   ) یف .هعباـسلا  ضرـالا  موخت  نم  هقنع  یف 
يرخالا تالم  احطـس و  کیدـی  يدـحا  تلعج  افارـسا  اهل  تعمج  ام  تقفنا  و  افاحلا ، اهیف  تلاس  کـتیار  لاـق : يراد ؟ يرت  فیک 

ام کئارش  دنع  ینتیتا  ول  کنا  اما  ( ) توملا یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) .یحلس هتالم  الا  یحطس و  یف  عضو  نم  تلقف : احلس 
امف : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  قوف ) امف  مهردب  رادلا  هذه  ءارش  یف  بغرت  ملف  هخـسنلا  هذه  یلم  اباتک  کل  تبتکل  تیرتشا 
یف یه  امنا  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف تسیل  هذـه  هملک  هذـه ) هخـسنلا  و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هقوف )

عیبلا بتک  یف  نوبتکی  اوناک  امل  لـیحرلاب ) جـعزا  دـق  دـبع  نم  لـیلذ  دـبع  يرتشا  اـم  اذـه   ) .اـهتدایز رهاـظلا  و  ( ) دـیدحلا یبا  نبا  )
و قالقالا ، جاعزالا : و  هراد ، عاب  ثیح  ایندـلا ، نم  هلحرلاب  جاـعزالا  فصوب  عیاـبلا  مالـسلا  هیلع  رکذ  فصولا  مسـالاب و  نیعیاـبتملا 
 ) هرارغلا ایندـلا  رود  نم  يا : رورغلا ) راد  نم  اراد  هنم  يرتشا   ) .اهئارتشا نم  نکمت  یتح  اـهلمحت  نا  دـبالف  هلذـلاب ، يرتشملا  فصو 
یف هلحملا  رکذک  وه  نبکلاهلا ) هطخ  نینافلا و  بناج  نم   ) .عیبلا هلابق  یف  هدلبلا  رکذک  وه  و  ( ) رورغلا عاتم  الا  ایندلا  هایحلا  ام   …و 
هذـه عمجت  و   ) .تسناشوماخ يداو  ام  لزنم  تبقاع  هیـسرافلاب :- لیق  ام  معنل  و  اراد ، اهینبتل  اهطخت  ضرا  رـسکلاب  هطخلا )  ) هلاـبقلا و

لاق امل  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نا  امک  هیرهاظا ، دودح  عیبلا  بتک  مسر  لابق  یف  هیونعم  ادودح  مالـسلا  هیلع  رکذ  هعبرا ) دودح  رادـلا 
و اهلـصال ، دودحلا  دح  اهدرا ! یلب  لاقف : اهدرت ، مل  اهتددح  نا  هل : مالـسلا  هیلع  لاق  و  کیلا ، اهدرا  یتح  كدف  یل  دح  دیـشرلا : هل 
: ثلاثلا و  دنقرمس ، یناثلا : و  ندع ، لوالا : اهدح  لاقف : مالسلا ، مهیلع  مهقح  یلاعت  هللا  اهلعج  یتلا  اهتفالخ  هیمالسالا و  هکلمملا  یه 

نا کـتملعا  مالـسلا : هیلع  لاـقف  دیـشرلا ، هجو  دـبراف  رحبلا ، فیـس  عـبارلا : و  توـملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا  ، ) هیقیرفا
هفالا و هتباصا  يا : عرزلا ) فیا  : ) يرهوجلا لاق  فیا )  ) هفالا یف  لصالا  تافالا ) یعاود  یلا  یهتنی  لوالا  دـحلا   ) .اهدرل مل  اهتددـح 
و ( ) ثلاثلا دـحلا  و   ) هدـعب نال  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  یناثلا ) دـحلا  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  یناثلا ،

انزح مکما  تدلو  دقل  تلاقف : روقـصلا  مهناک  اهدلو  نم  هرـشع  اهلوح  يرخا و  یلا  هارما  ترظن  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف عبارلا .) دحلا 
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مه ءاوها  قحلا  عـبتا  وـل  و   … (، ) هاوـه ههلا  ذـختا  نم  تیارفا   ) کـلهملا يا : يدرملا ) يوـهلا  یلا  یهتنی  ثلاـثلا  دـحلا  و   ) .ـالیوط
مکرمای رقفلا و  مکدـعی  ناطیـشلا   ) لـضملا يا : يوغملا ) ناطیـشلا  یلا  یهتنی  عبارلا  دـحلا  و   … (. ) ضرـالا تاوامـسلا و  تدـسفل 

.يوـغملا ناطیـشلا  یف  يا : هیف ) و   ) .توـبکنعلا لـمنلا و  یف  لـیبسلا ) نع  مهدـصف  مهلاـمعا  ناطیـشلا  مهل  نـیز  و   … ( ) ءاـشحفلاب
عرـشی هیف  و  : ) يزوجلا نبا  طبـس  هیاور  یف  نا  رم  و  رادلا ) هذه  باب  ( ) توملا یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) .حتفی يا : عرـشی ) )

هل لاقف  هنبل ، هسار  تحت  عضو  عجطضا و  دق  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  یلا  ءاج  سیلبا  نا  هانعم : ام  ربخلا  یف  و  اهبابـسا .) عمتجت  اهباب و 
هیلع یـسیع  ذـخاف  عمطم ، کیف  یل  نوکی  هنبللا  هذـهب  هقالع  کل  ماد  ام  هل : لاقف  ایندـلا ، عاتم  نم  یـش ء  یل  سیل  و  ینم ؟ دـیرت  ام 

لذ یف  لوخدلا  هعانقلا ! زع  نم  جورخلاب  رادلا  هذه  لجالاب  جعزملا  اذه  نم  لمالاب  رتغملا  اذه  يرتشا   ) .اهب یمر  هنبللا و  مالسلا 

: هلوقب نمثلا  رکذ  انه  دازو  همدـقتملا ، اهفاصواب  عیبملا  نیعیاـبتملا و  مالـسلا  هیلع  فصو  هنکـسملا ، هلذـلا و  يا : همارـضلا ، بلطلا و 
کیلا اهتعفد  هل : لاق  مهاردـب و  لجر  نم  اضرا  لجر  عاـب  اولاـق : هعارـضلا .) بلطلا و  لذ  یف  لوخدـلا  هعاـنقلا و  زع  نم  جورخلاـب  )
يرتشا ام  یف  يرتشملا  اذه  كردا  امف   ) .قرفتلا هعیرـس  عامتجالا  هئیطب  کیلا  اهتعفد  يرتشملا : هل  لاقف  هنوملا ، همیظع  هباجالا  هئیطب 

نیتحتفب و كرد ،) نم  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدعل  هدـئاز  هنم )  ) هملک و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هنم )
ناسنا نامضل  ریعتـسا  مث  ئاشرلا ، نفعی  الف  ءاملا  یلی  يذلا  وه  نوکیل  ولدلا  هوقرع  یلا  ءاشرلا  فرط  یف  دشت  لبح  هعطق  هیف  لصالا 
اـضیا كردلا  هیلماعملا  تاعیابملاک  هیـسایرلا  تاعیابملا  یف  و  عیابلا ، ریغل  اقحتـسم  هنوک  وا  بیعلا  نم  عیبملا  یف  هقحلی  ام  يرتشملل 

، ابراحتف توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) نوماملا علخ  نیمالا  داراـف  نمتوملا ، نوماـملا و  نیمـالل و  نوراـه  عیاـب  .بلاـغ 
، هلیغ رصتنملا  هلتقف  رصتنملا  علخ  دارا  مث  دیوملا  زتعملا و  رـصتنملل و  لکوتملا  عیاب  و  اضیا ، نمتوملا  نوماملا  علخ  و  نوماملا ، هلتقف 

اهنم عدی  الف  اهعبتتی  نم  يا : كولملا ) ماسجا  لبلبم  یلعف   ) .اضیا دیوملا  زتعملا  لتق  و 

و کلملادبع - يا  هفیلخلا - وخا  ناورم  نب  رشب  انیلع  مدق  يرـصبلا : نسحلا  لاق  ظحاجلا :) نایب   ) یف ءالکلا ،) لبالا  تلبلبت   ) نم ائیش 
انرص املف  هربق  یلا  هانجرخاف  تامف ، همدق  یف  نعط  مث  اموی  نیعبرا  اندنع  ماقاف  سانلا  بشا  و  هرصبلا - هفوکلا و  يا  نیرـصملا - ریما 

مث هیلع  اولـصف ، مهبحاص  اوعـضو  هیلع و  انیلـصف  ریرـسلا  انعـضوف  هربق ، یلا  مهبحاص  نولمحی  نادوس  هعبراـب  نحن  اذاـف  هناـبجلا  یلا 
رشب ربق  فرعا  ملف  تفتلا  مث  انفرصنا ، اوفرصنا و  مث  مهبحاص ، اونفد  ارشب و  انفد  و  هربق ، یلا  مهبحاص  اولمح  و  هربق ، یلا  ارـشب  انلمح 

مد فیـس و  ریغب  قارعلا  یلع  يوتـسا  رـشب  رعاشلا : هیف  لوقی  يذلا  وه  اذـه  رـشب  هنم و  بجعا  ناک  طق  ائیـش  را  ملف  یـشبحلا  ربق  نم 
سنوی هقلح  یف  انک  رمحالا ، فلخ  هرـصبلاب  روصنملا  یعن  نم  لوا  یعمـصالا : لاق  يربطلا :)  ) یف هربابجلا ) سوفن  بلاس  و   ) قارهم

و  ) قلفلا نم  هقلف  مامالا  توم  قنعلا  مخـضا  ریخ  اهوجتنت  لاق : اذام ؟ و  سنوی : لاق  قبط ، ما  اهرکبب  تقرط  دـق  لاـقف : فلخ ، اـنب  رمف 
لک و  رصم ، توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) کلم بعصم  نب  دیلولا  بقل  نوعرف ، حاحـصلا :)  ) یف هنعارفلا ) کلم  لیزم 

حتفب  ) نورـسک هسایق  نال  سایق  ریغ  یلع  هرـساکاب  عمج  يرـسک  حاحـصلا :)  ) یف .سراف  كولم  بقل  يرـسک ) لثم   ) .نوعرف تاع 
نا اورکذ  هنع ، قش  رصیق  ینعم  يدوعـسملا ) هیبنت   ) یف و  مورلا ، كولم  بقل  رـصیق ) و  (. ) نیـسلا حتفب   ) نوسوم نوسیع و  لثم  ءارلا )

( عبت و   ) .هرصایقلاب برعلا  مهتمسف  مهکولم  نم  ریثکل  همـسلاک  کلذ  راص  و  جرختـسا ، اهنطب و  هنع  قشف  هب ، برقم  یه  تتام و  هما 
اهنم جرخلاب  اهل  ترقا  اعبت  نوعبس  ناطحق  ینب  نم  انل  ریـشب : نب  نامعنلا  وا  ناسح  لاق  يدوعـسملا :) هیبنت   ) یف .نمیلا و  كولمل  مسا 

الـالظ ءادعـسلا  كولملا  تناـک  ذا  لـظلا ، هغللا : لـصا  یف  عبتلا  و  هب ، اـیفتی  يذـلا  لـظلاب  اـهیبشت  عـبت ، مهنم  کـلملل  لـیق  مجاـعالا 
ینعی عبتلا  لامـسا  اذا  هاطقلا  درو  هضیفن  هریـضح و  هایملا  دری  هینهجلا : يدعـس  وا  یلیل  لوقب  مهداهـشتسا  و  مهل ، اـفهک  و  مهعیعرل ،
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تناک مهنم  و  ناطحق ، نب  برعی  نب  بجشی  نب  ابس  نب  ریمح  وه  حاحصلا :)  ) یف حتفلاف ) نوکسلاف  رـسکلاب  ( ) ریمح و   ) .لظلا عفترا 
- نوثالثلا سداسلا و  لصفلا   ) نم هانیتآ  و  : ) نوراق یف  یلاعت  لاق  رثکاف ) لاـملا  یلع  لاـملا  عمج  نم  و   ) .لوـالا رهدـلا  یف  كولملا 

هللا كاتآ  امیف  غتبا  نیحرفلا و  بحی  هللا ال  نا  حرفت  هموق ال  هل  لاـق  ذا  هوقلا  یلوا  هبـصعلاب  ءونتل  هحتاـفم  نا  اـم  زونکلا  توملا ) یف 
لاق نیدسفملا  بحی  هللا ال  نا  ضرالا  یف  داسفلا  غبت  کیلا و ال  هللا  نسحا  امک  نسحا  ایندلا و  نم  کبیـصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا 

مهبونذ نع  لئـسی  اعمج و ال  رثکا  هوق و  هنم  دشا  وه  نم  نورقلا  نم  هلبق  نم  کلها  دق  هللا  نا  ملعی  ملوا  يدـنع  ملع  یلع  هتیتوا  امنا 
نیذلا لاق  میظع و  ظح  وذل  هنا  نوراق  یتوا  ام  لثم  انل  تیل  ای  ایندلا  هایحلا  نودیری  نیذلا  لاق  هتنیز  یف  هموق  یلع  جرخف  نومرجملا 

هئف نم  هل  ناک  امف  ضرالا  هرادـب  هب و  انفـسخف  نورباصلا  الا  اهاقلی  اـحلاص و ال  لـمع  نمآ و  نمل  ریخ  هللا  باوث  مکلیو  ملعلا  اوتوا 
ءاشی و نمل  قزرلا  طسبی  هللا  ناکیو  نولوقی  سمالاب  هناکم  اونمت  نیذـلا  حبـصا  نیرـصتنملا و  نم  ناـک  اـم  هللا و  نود  نم  هنورـصنی 
ضرالا و ال یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  نورفاکلا  حـلفی  هناکی ال  انب و  فسخل  انیلع  هللا  نم  نا  ول ال  ردـقی 

عمجلل دیشملا ) و  (، ) دیشم رـصق  و  : ) یلاعت هلوق  نم  دحاولل ، دیـشملا  یئاسکلا : لاق  و  لوط ، يا : دیـش ) و  (. ) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و 
یف فرخز ) و   ) .فیعـضتلا ءاتلا ال  لبق  نم  یناثلا  یف  هیعمجلا  ناـف  يرت ، اـمک  وه  و  تلق : هدیـشم .) …  جورب  یف  : ) یلاـعت هلوق  نم 

و  ) .نیز يا : دـجن ) و  ( ) توملا یف  نوثالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) .روزم هومم و  لـک  هب  هبـشی  مث  بهذـلا ، فرخزلا : حاحـصلا :) )
لاملا دـقع  ینعمب : نوکی  نا  نکمی  و  اهانتقا ، يا : هعیـضلا ) دـقتعا   ) نمنوکینا نکمی  دـقتعا ) و   ) .ء یـشلا  ترخذ  نم  لاعتفا  رخدا )

: يرملا حلاص  لاق  ظحاجلا :) نایب   ) یف و  هدلخا .) هلام  نا  بسحی  هددع  الام و  عمج  يذلا  : ) یلاعت لاق  اماکحتسا ، ادقع  هرخدا  يذلا 
مل مهنکاسم  کلتف   ) هراد یف  یلاعت  هللا  باتک  نم  تایآ  ثالث  تحتفتـساف  هل ، روصنملا  هبکن  دـعب  بویا  یبا  یناـیروملا  راد  تلخد 

هیحان نم  دوسا  یلا  جرخف  اوملظ ) …  امب  هیواخ  مهتویب  کلتف  رکدم ) نم  لهف  هیآ  اهانکرت  دقل  و  الیلق ) …  الا  مهدعب  نم  نکست 
لاق دادغب :) خیرات   ) یف .هدـعب  جاتحی  الئل  دـلولل ) همعزب  رظن  و   ) .قلاخلا هطخـس  فیکف  قولخملا  طخـس  اذـه  نالف ، ای  لاقف : رادـلا 

، هوبـسح یبصلا و  اذه  دلوم  اوذخا  دق  نیمجنملا  نا  اهل : لاقف  یما  یلع  یبا  لخد  تدلو  امل  هبیـش : نب  بوقعی  نب  دمحا  نب  دمحم 
طـسوتملا لجرلا  یفکی  کلذ  ناف  هرمع ، هدم  ارانید  موی  لکل  هل  دعا  نا  تمزع  دق  امایا و  اهتبـسح  دق  و  اذک ، اذک و  شیعی  وه  اذاف 

هل نوکی  اذه  لثم  هیف  لعجا  رخآ  ابح  هل  يدـعا  اهل  لاق  مث  ریناندـلاب ، هالم  ضرالا و  یف  هکرت  هتدـعاف و  ابح  هل  يدـعاف  هلایعل ، هل و 
نیبحلا نم  دحاو  لک  الم  ام  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) لثمب هالم  رخآ و  ابح  یعدتسا  مث  هالم  تلعفف و  اراهظتـسا ،

کلذ ینعفن  ام  هبیش و  نبا  لاق  عیمجلا ، نفد  و 

یـشلا دعب  یـشلاب ء  هربن  ثیدحلا و  هیلع  ارقن  رازا  الب  انئیجی  هانیار  یطقـسلا : نبا  لاق  نورت ! ام  یلا  تجتحا  دـقف  نامزلا  ثداوح  عم 
رشع دحا  فلخف  تام ، دق  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  تیار  لاق : ینظع ، دیبع  نب  ورمعل  روصنملا  لاق  ریسلا : یف  و  (. 331  ) هنس یفوت  ئ ،

نم لقا  هدلو  نم  دحاو  لک  باصا  و  نیرانیدب ، هربق  عضوم  يرتشا  و  ریناند ، هسمخب  اهنم  نفک  ارانید  رـشع  هعبـس  هتکرت  تغلب  انبا و 
دحاو موی  یف  لمح  دق  زیزعلادبع  نب  رمع  دلو  نم  الجر  تیار  و  رانید ! فلا  فلا  هدلو  نم  دحاو  لک  باصا  ماشه و  تام  و  رانید ،
فقوم یلا   ) .مهباه ذا  يا : مهـصاخشا )  ) .هیلع اوقدـصتیل  سانلا  لاـسی  ماـشه  دـلو  نم  ـالجر  تیار  هللا و  لـیبس  یف  سرف  هئاـم  یلع 

و (. ) نومصتخت مکبر  دنع  همایقلا  موی  مکلا  مث  نوتیم  مهنا  تیم و  کنا  : ) هلا هیلع و  هللا و  یلص  هیبنل  یلاعت  لاق  باسحلا ) ضرعلا و 
هیاور یف  رم  ءاـضقلا و  لـصغب  رمـالا  عقو  اذا  .هبوقعلا  باـقعلا : هعاـطلا و  ءازج  باوثلا : يرهوـجلا : لاـق  باـقعلا ) باوـثلا و  عـضوم 

یف نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) طـسقلاب مهنیب  یـضق  و   ) ءاـنرقلا نم  ءاـمجلل  صتقت  ءاـضقلا و  لـصفب  رمـالا  عقیـس  و  هرکذـتلا :) )
رـسخ قحلاب و  یـضق  هللا  رما  ءاج  اذاف  : ) یلاعت هلوق  هلبق  ام  یف  هیف و  لصالا  نولطبملا ) کلانه  رـسخ  و  (. ) نوملظی ـال  مه  و  توملا )
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يوهلا ال ناطلس  ریسا  لقعلا  ماد  امف  ایندلا ) قئالع  نم  ملـس  يوهلا و  رـسا  نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهـش  (. ) نولطبملا کلانه 
يرـسلا نع  لوزعم و  مکاح  نامرف  هک  تسا  هدش  نانچ  قشع  یهاشداپ  مایا  رد  لقع  ثیدـح  هیـسرافلاب : لیق  ام  معنل  و  همکحل ، رثا 

یلع فاـخی  نموملا  ءاـمکحلا : ضعب  نع  .كاود و  كوادـف  كاوه  تبلغ  ناـف  كاوه  كواد  اـبوتکم  رجح  یلع  تیار  یطقـسلا :
کلم رهاقلا ، بلاغلا ، وه  ناک  اذا  لـقعلا  نا  کـلذ  و  هلفغلا ، و  ربکلا ، و  صرحلا ، و  هوهـشلا ، و  يوهلا ، و  بضغلا ، نم  تاـفالا  هلقع 
همالک نم  .هفرعملا و  نسح  هللا  نم  مدـع  کلاهملا و  هتثروا  قالخالا  هذـه  نم  هدـحاو  لقعلا  یلع  بلغ  اذا  هیدرلا و  قالخالا  هذـه 

: لکوتملل نودعـس  لاق  هیفف : يروباسینلا ) نیناجم  ءـالقع   ) یف هرکذ  يذـلا  نودعـس  مهنم  عمج  ذـخا  ناونعلا : اذـه  یف  مالـسلا  هیلع 
ابجاح و ال کیلع  نذاتـسی  ملف  کئالع ، ریـصاقم  نع  کجرخا  و  کئاهب ، ریرـس  نع  کبذـجف  ظیلغ  ظف  كاـتا  دـق  کـب و  یناـک 

یف سالا ، قرو  نم  جرم  هنجلا  یف  لکوتملل : لاق  هنا  اضیا : هیف  .دـلولا و  لهالا و  قارف  دـحللا و  قیـض  یلا  کـجرخا  یتح  اـنامرهق ،
میعن یلا  یهتنی  یناثلا : دـحلا  و  نیلجولا ، هیحان  یلا  یهتنی  لوالا : دـحلا  هعبرا ، دودـح  اهل  لاق : نا  یلا  ررد - نم  رـصق  جرملا  طـسو 
فرغ یلا  یهتنی  عبارلا : دحلا  و  نیدـیرملا ، قیرط  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) یلا یهتنی  ثلاثلا : دـحلا  و  نیقاتـشملا ،
هرکذ يذلا  لولهب  مهنم  .نادلولا و  اهتحاس  یف  فوطی  نادیم  یلاو  مادخ  مایخ و  یلا  فرافر و  فئاصو و  عیانص و  فحتب و  هولمم 
اهنوک راد  هفـص  یلا  عمـسا  هل : تینب  نمل  لاقف : ایندـلا  ءانبا  ضعبل  اراد  ینبا  انا  یلا و  لولهب  رظن  لولهبلا : سابع  لاق  هیفف : اضیا ، هیف 

اذه ادوهش : هرئامض  یلع  دهشا  و  اباتک ، هسفن  یلع  بتک  لیحرلل ، جعزا  دق  دیمع  اهارتشا  ربنعلا ، اهطالب  و  کسملا ، اهـساسا  زیزعلا ،
ام یف  قحتـسملا  كردا  امف  عرولا ، زع  یلا  عمطلا  لذ  نم  جورخلاب  رادلا  هذـه  هنم  يرتشا  یفاولا ، برلا  نم  یفاجلا  دـبعلا  يرتشا  ام 

رابدا یف  کلذ  و  رطاوخلا ، یلع  نیمالا  وه  و  لـقعلا ، کـلذ  یلع  دهـش  هنیمـضت ، کـلذ و  صـالخ  یلوملا  یلعف  كرد ، نم  هارتشا 
موزل یلا  یهتنی  ثلاثلا : دحلاو  افجلا ، كرت  یلا  یهتنی  یناثلا : دحلاو  افـصلا ، نیدایم  یلا  یهتنی  اهدودح  دحا  .هرخالا  لابقا  ایندـلا و 
تئلم دق  مایخ  و  مالـسلا ، راد  یلا  یهتنی  عراش  اهل  يوتـسا ، شرعلا  یلع  نم  راوج  یف  اضرلا  نوکـس  یلا  یهتنی  عبارلا : دـحلاو  افولا ،

نا :) الع لج و  هلوق  وه  و  هیورخالا ، هلماعملل  ءارـش  باتک  نآرقلا  یف  و  هیویندلا ، هلماعملل  عیب  باتک  مالـسلا  هیلع  هباتک  .مادـخلاب و 
هاروتلا و یف  اـقح  هیلع  ادـع  نولتقی و  نولتقیف و  هللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  هنجلا  مهل  ناـب  مهلاوـما  مهـسفنا و  نینموـملا  نم  يرتـشا  هللا 

هتیب لها  وه و  لماع  دقل  و  میظعلا .) زوفلا  وه  کلذ  هب و  متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورشبتساف  هللا  نم  هدهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  لیجنالا و 
امیظع و ال ازوف  اوزافف  لمکالا ، متالا و  وحنب  هلماعملا  هذـه  یلاـعت  هللا  توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) عم مالـسلا  هیلع 

یف و  توملا : لصف  نیوانع  نم  لـقعلا )) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 214 ، دلجم 14 ،  )) .مالسلا هیلع  نیـسحلا  هنبا  امیس 
، اقوقعم اقیدص  لقعلاک  را  مل  یبارعا : لاق  عئاض و  مزحب  هنم  يوهلا  رفظ  هتاوهش  يدی  یفریـسا  نم  مک  رعاشلا : لاق  نیریزولا  قالخا 

هاوه لعج  لـقعلا )) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 215 ، دـلجم 14 ،  )) ریخلل هللا  هقفو  نم  و  اقوشعم ، اودـع  يوهلاـک  ـال  و 
اوظقیا و  هظاظفب ، يوهلا  اودـقراف  ناظقی  يوهلا  مئان و  يارلا  برظلا : نب  رماع  وه  لاـقی  و  برعلا ، ضعبل  .اـعوفرم و  هیار  اـعومقم و 

ملعلا هیف ، ملعلا  نم  دارملا  .هعفنی و  ـال  هملع  هعم  هلهج و  هلتق  ملاـع  نم  مک  مالـسلا : هیلع  هلوق  لـمجلا  لـصف  یف  رم  .هفاـطلب و  يارلا 
.لهجلاک رقف  لقعلاک و ال  ینغ  ال  مالسلا : هیلع  هلوق  یف 56/5  یتای  .هئیسلا و  تافصلا  تاکلم  لهجلا ، نم  و  لقعلا ، نم  دافتسملا 

هینغم

.ءاـنبلل و هدـعملا  ضرـالا  طـیطخت  وا  ناـشلا  هطخلا : .قیـس و  جـعزا : .ادرجم و  اـصلاخ : .اـبهاذ و  اـصخاش : .تیرتشا و  تعتبا : هغللا :
كولم نم  ریمح : عبت و  .اهماقـسا و  اـهئاودال و  جـیهملا  ریثملا و  ماـسجالا : لـبلبم  .هعبتلا و  ءارلا - حـتفب  كرد - .هلذـلا و  هعارـضلا :
لوخد لیلدـب  هیطرـش  ام  كردا  امف  .اصلاخ  هلثم  و  باطخلا ، فاک  نم  لاح  اصخاش  و  مالکلا ، حاتتفا  هیبنتلل و  اما  بارعـالا : .نمیلا 
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مـسال نایب  نم  كرد  نم  اـم و  یلع  دوعی  ریمـضلا  هنم  لوصوم و  مسا  اـم  يرتشا  اـمیف  و  خـلا ، لـبلبم  یلعف  وه  اـهباوج و  یلع  ءاـفلا 
، مهصاخشا یف  ریمضلا  نم  لاح  اعیمج  و  رخوم ، ادتبم  مهصاخشا  و  مدقم ، ربخ  لبلبم  یلع  و  هارتشا ، يذلا  نامض  نم  يا  لوصوملا 
و هآر ، اـم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـصع  كردا  یباحـصب ، سیل  و  یعباـت ، حیرـش  ینعملا : .مهـصاخشاب  قلعتم  فقوم  یلا  و 

یف تام  و  اتـس ، دـیزت  وا  هئم  شاع  ثیح  هنـس  نیتس  نم  رثکا  بنملا  اذـه  یف  رمتـسا  و  هفوکلا ، یلع  ایـضاق  یناـثلا  هفیلخلا  هلمعتـسا 
نم همـصخ  يوعدـب  افارتعا  لکـشی  امب  هیلع  یعدـملا  ملکتف  نالجر ، هیدـل  مصاخت  ءاکذ ، ههیدـب و  اذ  ناک  و  کلملا ، دـبع  هفالخ 

یکبت و هارما  هتئاج  ..کتلاخ و  تخا  نبا  کیلع  دهش  حیرش : هل  لاق  هیلع  دهـش  يذلا  نم  هلاس : مل  و  حیرـش ، هناداف  رعـشیال ، ثیح 
نا همیدقلا : هعبطلا  یناغالا ج 16 ص 36  یف  .نوکبی و  ءاشع  مهابا  اوئاج  فسوی  هوخا  نا  لاق : بتوع  اـمل  و  اـهل ، قر  اـمف  ملظتت ،

ینیب و و  لوقت ، ام  يردا  ام  يدوهیلا : لاقف  .اذک  اذک و  موی  ینم  تطقس  یعرد  هذه  هل : لاقف  يدوهی ، عم  اهآر  مث  اعرد ، دقف  مامالا 
لاق سلجف و  کناکم ، مامالا : هل  لاقف  هسلجم ، نم  هل  ماق  هآر  امل  و  حیرش ، هیـضاق  یلا  مامالا  هعم  قلطناف  نیملـسملا ، یـضاق  کنیب 

هداهش حیرش  لبقف  .ربنق  هالوم  نسحلا و  هدلوب  دهشتساف  مامالا ، نم  هنیبلا  یـضاقلا  بلطف  يدی ، یف  یعرد  لاق : لوقت .؟ ام  يدوهیلل :
ادیس نیسحلا  نسحلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثیدح  تعمس  اما  مامالا : هل  لاق  .هدلاول  دلولا  هداهـش  درو  هدیـسل ، یلوملا 

يار و ام  يدوهیلا  ربکاف  .هیضاق  مکحل  اذیفنت  عردلا  نع  مامالا  لزانت  کلذ  نم  مغرلاب  .معن و  مهللا  حیرـش : لاق  هنجلا .؟ لها  بابش 
یف کنم  تطقـس  کعرد ، اهنا  تقدص ، مامالل : يدوهیلا  لاق  مث  یـضر ، هیلع و  یـضقف  هیـضاق ، یلا  یعم  یـشم  نینموملاریما  لاق :

مامالا رـسف  .هللا  لوسر  ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  انا  و  اهتطقتلاف ، نوللا - يدامر  يا  قروا - لـمج  نع  ترکذ  يذـلا  مویلا 
انافک دق  ..نیفص و  موی  لتق  یتح  مامالا  عم  لزی  مل  .مهرد و  کل 900  تضرف  دق  و  سرفلا ، اذه  اهعم  کل و  عردلا  لاق : همالساب و 

( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما یـضاق  احیرـش  نا  یـضرلا : فیرـشلا  لاق  .هلیـضفلا و  هبقنملا و  هذـه  لوح  مـالکلانع  ملـسملا  يدوهیلا 
هلامع و یلع  ادیدش  مامالا  ناک  خلا .) اراد  تعتبا  کنا  ینغلب  : ) لاق هاعدتـساف و  کلذ  هغلبف  ارانید ، نینامثب  اراد  هدـهع  یلع  يرتشا 

انه نم  ..ریـصقتلا و  وا  هنایخلا  هیـشخ  مهحاورا  مهبولق و  بهلت  هحفاللا  هظعاوم  تناک  و  لمع ، یلع  هنمتای  نم  لـک  یلع  و  هتاـضق ،
نوخی نا  اقالطا  عیطتـسیال  لب  نسحیال ، هنا  لجا ، ..هسایـسلا  نسحیال  یلع  لاق : ءارـشلا ، عیبلا و  كوکـص  هغلب  الا  مهفی  ـال  نم  لاـق 
نوکت حیرـش ال  ای  رظناف   ) .کقنع یف  هناما  هنکل  و  همعطب ، کـل  سیل  کـلمع  نا  هلاـمع : ضعبل  هلوق  یتاـب  .هللا و  لاـیع  هللا و  هناـما 

یلع سبلت  وا  لکات  وا  نکـست  نا  اما  نیمیلا ، دـکب  ینتبت  وا  يرتشت  نا  ادـبا  کیلع  ساب  ال  خـلا ..) کلام  ریغ  نم  رادـلا  هذـه  تعتبا 
یتلا دودـحلا  هذـه  و  خـلا ..) ینتیتا  تنک  ول  کنا  اما   ) نارـسخ کیلع و  لاب  هیاهنلا و  یف  و  ـالیق ، هب  وهلت  کـناف  نیرخـالا  باـسح 

اهنا ایندلا : هایحلا  نع  لاق  يذلا  میرکلا  نآرقلا  نم  مامالا  اهذخا  دق  و  یفک ، حیرش و  رادل  ایندلل ال  هیقیقح  دودح  یه  مامالا  اهرکذ 
حرف نم  اهب ال  زاف  نم  حـبارلا  حـجانلا  نا  و  ءاقبلا ، راد  یه  هرخالا  نا  و  رورغلا ، عاتم  ءانف و  فرخز و  رخاـفت و  هنیز و  وهل و  بعل و 

شقنلا يا  دیجنتلا  نم  دجن : و  توملا ، کلم  وه  لیزملا  بلاسلا و  لبلبملا و  خلا ..) يرتشملا  اذه  كردا  امف   ) .الیوط نزح  و  اریسی ،
و ءانه ، هحارب و  هدـعب  نم  ایحیل  هل  عمج  يا  دـلولل  رظن  و  سیدـکتلا ، زنکلا و  درجمل  لاملا  راخدا  اـنه  داـقتعالاب  دارملا  و  نییزتلا ، و 

لک نم  توملا  هدرجی  مث  هللا ، نیب  هنیب و  اباجح  ماقا  دـقف  لح - ریغ  نم  امهرد  بستکا  و  مارح ، نم  ارادـج  ینب  نم  لـک  نا  ینعملا 
اذا  ) .هرـصایقلا هربابجلاب و  دـعب  نم  لعفی  لبق و  نم  لعف  امک  اـمامت  ءازجلا  باـسحلل و  هللا  یلع  ضرعلا  یلا  اـنایرع  هقوسی  و  یش ء ،

نیمالا زوفی  حـبری و  ذـئدنع  و  دری ، يذـلا ال  همکح  ءاضقلا  لصفب  و  یلاعت ، هللا  رما  رمـالاب  دارملا  خـلا ..) ءاـضقلا  لـصفب  رمـالا  عقو 
ربلا و ریصم  هدنع  يوتسیال  يذلا  یهلالا  لدعلاب  همکحل  خلا ..) لقعلا  کلذ  یلع  دهش   ) قفانملا نئاخلا  کلهی  رسخی و  و  صلخملا ،

لمعی نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  ادـبملا : اذـه  یف  کشی  ضرالا  هجو  یلع  لقاع  نم  له  ..رفاـکلا و  نموملا و  و  رجاـفلا ،
.؟ هری ارش  هرذ  لاقثم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


هدبع

: هعارـضلا بلطلا و  لذ  عبارلا …  دحلا  یف  حتفی  يا  عرـشی  رادلا : هذه  باب  عرـشی  هیف  و  ادعبم …  ابهاذ  اصخاش : اهنم  کجرخی  … 
یلع هیف  نامـضلا  نوکی  يرتشا و  امب  هتعفنم  وا  يرتشملا  هیکلمب  رـضی  ام  هنم  دارملا  هعبتلا و  کـیرحتلاب  كردـلا  هلذـلا و  هعارـضلا 

: اعیمج مهـصاخشا  دـلولل  هانتقا …  لاملا  دـقتعا  نیز و  يا  میجلا  دـیدشتب  دـجن  اهل و  هکلهملا  اهتآاد  جـیهم  ماسجالا  لبلبم  عئابلا و 
وه و هلاسرا  ماسجالا  لبلبم  یلعف  نامـضلا  بجوی  ام  يرتشملا  قحل  اذا  يا  خـلا  ماـسجالا  لـبلبم  یلع  هربخ  رخوم  ادـتبم  مهـصاخشا 

خلا باسحلا  فقوم  یلا  عئابلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نایز رد   ) هتشون هدوب  یضاق  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  ثراح  نبا  حیرـش  هب  ار  نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
و داد ، رارق  هفوک  یضاق  ار  وا  باطخ  نبا  رمع  و  تشادن ، ور  رد  وم  هک  جسوک  هک  دوب  يدرم  حیرش  نآ ، یئاراد  ایند و  هب  نتسب  لد 
ار وا  دنتفگ : هفوک  لها  دـیامن  لزع  ار  وا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب ، لوغـشم  هیعرـش  تموکح  ءاضق و  هب  راید  نآ  رد 

رییغت دـنا  هدومن  ررقم  رمع  رکبوبا و  هچنآ  هک  میدومن  تعیب  وت  اب  طرـش  نیا  اب  اـم  و  تسبوصنم ، رمع  بناـج  زا  وا  اریز  نکم ، لزع 
نآ نینکاس  هک  یهد  هب  هدومن  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دیـسر  تراما  تموکح و  ماـقم  هب  یفقث  هدـیبع  یبا  نبا  راـتخم  نوچ  و  یهدـن ،
هب درک  رما  دوب  يا  هدروخلاس  درمریپ  هکنیا  اـب  هدـینادرگزاب  هفوک  هب  ار  وا  دـیدرگ  هفوک  ریما  جاـجح  نوچ  و  داتـسرف ، دـندوب  دوهی 

، تفریذـپ جاجح  دـیامن ، وفع  ءاضق  زا  ار  وا  ات  دومن  تساوخرد  دوب  هدـید  راتخم  زا  هک  يراوخ  تهج  هب  وا  ددرگ ، لوغـشم  ءاـضق 
تیاور تفر ) ایند  زا  یگلاس  تسیب  دـصکی و  نس  رد  و  دـنام ، رانک  رمع  رخآ  لاس  ود  طقف  دوب  یـضاق  لاس  جـنپ  داتفه و  هصـالخ 

داتشه هب  ار  يا  هناخ  ترـضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  دوب  یـضاق  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  هک  ثراح  نبا  حیرـش  هک  هدش 
نآ يارب  هدیرخ و  رانید  داتشه  هب  ار  يا  هناخ  وت  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دومرف  دیبلط و  ار  وا  دیـسر  ماما  هب  هک  ربخ  نیا  دیرخ ، رانید 
وا هب  ترـضح  تفگ : يوار  تسا ، هدوب  نینچ  نینموملاریما  ای  درک  ضرع  حیرـش  يا ، هتفرگ  هاوگ  ار  نت  دنچ  نآ  رد  هتـشون و  هلابق 
زا و  دـنکن ، هاگن  ار  تا  هلابق  هک  لیئارزع  یـسک  دـیآ  یم  وت  دزن  يدوز  هب  نادـب  حیرـش  يا  دومرف : هدومن  نیگمـشخ  صخـش  هاگن 

تروگ هب  ادج  زیچ  همه  زا  و  درب ، نوریب  هدننک ) چوک  ای  نادرگرـس ، ناریح و   ) زاب مشچ  هناخ  نآ  زا  ار  وت  هکنیا  ات  دسرپن  تهاوگ 
تروص نیا  رد  هک  یشاب  هداد  لالح  ریغ  زا  ار  نآ  ياهب  ای  یشاب ، هدیرخ  ریغ  لام  زا  ار  هناخ  نیا  ادابم  رگنب  حیرش  يا  سپ  دراپسب ،
راتفرگ مه  ترخآ  رد  يربیمن و  دـیاب  هک  يا  هرهب  ایند  رد  یـشاب  هدـیرخ  مارح  ریغ  لام  زا  رگا  اریز  !! ) يا هدرب  ترخآ  ایند و  ناـیز 

یم نایب  ریز  رد  هک   ) هلابق نیا  دـنام  يا  هلابق  وت  يارب  يدوب  هدـمآ  نم  شیپ  هناخ  دـیرخ  تقو  رگا  شاب  هاـگآ  دوب ) یهاوخ  باذـع 
يا هناخ  نیا  تسا : نیا  هلابق  و  يدرک ، یمن  تبغر  رانید  داتشه  رتالاب  ياج  هچ  مهرد  کی  هب  هناخ  نیا  دیرخب  هک  متشون  یم  دوش )
هناخ هب  چوک  يارب  هدش  نوریب  شا ) هناخ  زا  و  درم ، دـهاوخ  امتح  هک  یـسک   ) هک يا  هدرم  زا  تسپ  راوخ و  هدـنب  هدـیرخ  هک  تسا 

ياراد هناخ  نیا  و  هدـیرخ ، تسا  ناگتـشگ  هابت  هناشن  ناگدـنوش و  تسین  ياج  هک  اـیند  بیرف  يارـس  رد  ار  يا  هناـخ  وا  زا  ترخآ 
هب مود  دـح  و  دوش ، یم  یهتنم  يدزد ) يراـتفرگ ، يراـمیب ، یبارخ ،  ) راوگاـن ياهدـماشیپ  هب  لوا  دـح  تسا : هشوـگ  دـح و  راـهچ 

مراهچ دح  و  هدننک ، هابت  يوزرآ  شهاوخ و  هب  موس  دح  و  اه ) هیامرس  هتساوخ و  نتفر  تسد  زا  نازیزع ، گرم   ) اههودنا تابجوم 
نیا زا  ار  هناخ  نینچ  وزرآ  شهاوخ و  هب  هتفیرف  صخش  نیا  .دوش  یم  زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  و  هدننک ، هارمگ  ناطیـش  هب 
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يراوخ تساوخرد و  یتسپ  رد  ندـش  لخاد  تعانق و  يدـنمجرا  زا  ندـش  جراخ  ياـهب  هب  دـیرخ  گرم  يارب  هدـش  نوریب  صخش 
ياهب عقاو  رد  سپ  تسا ، يراوخ  تلذ و  بجوم  هک  دراد  رب  رد  یئاهیتخس  اهیراتفرگ و  نداد  تسد  زا  ار  يزاین  یب  تعانق و  اریز  )

يراـتفرگ یتخـس و  شهاوخ و  تلذ  رد  لوخد  وربآ و  تفارـش و  تعاـنق و  زع  زا  جورخ  هدوبن  زاـین  جاـیتحا و  لـحم  هک  يا  هناـخ 
هدنـشورف هک  ینایز  ینعی  دشاب  نامـض  بجوم  و   ) دسرب هدنـشورف  زا  هدیرخ  هچنآ  رد  رادیرخ  نیا  هب  هک  ار  ینایز  يدـب و  و  تسا )

نیب زا  و  ناشکندرگ ، ياهناج  هدـنریگ  و  ناهاشداپ ، ياهـسفن  هدـنزاس  هابت  هک ) توملا  کلم   ) رب سپ  دـشاب ) ضوع  نداد  هب  راداو 
ریمح نادنزرف   ( ریمح و  نمی ( ناهاشداپ   ) عبت و  مور ) ناهاشداپ   ) رـصیق و  ناریا ) ناهاشداپ   ) يرـسک دننام  اهنوعرف  یهاشداپ  هدـنرب 

و هدومن ، رایسب  ار  نآ  هدوزفا و  یئاراد  رب  یئاراد  هک  یناسک  و  دندوب ( هلیبق  بحاص  هک  ناطحق  نبا  برعی  نبا  بجشی  نبا  ءابس  نبا 
نامگ هب  هدومن و  عمج  هیثاثا  غاب و  هناخ و  و  هدینادرگ ، هریخذ  و  هتسارایب ، هداد و  تنیز  هتـشارفارب و  هدرک و  ءانب  اهنامتخاس  هکنانآ 

ياج باسح و  هب  یگدیـسر  یـسرپزاب و  لحم  هب  ار  رادـیرخ  هدنـشورف و  اـهنآ  همه  هک  تسا ، دـنا  هتفرگ  رظنرد  دـنزرف  يارب  دوخ 
رد  ( و دوش ، رداص  یلاعت ( يادـخ  بناج  زا  یخزود  یتشهب و  لـطاب و  قح و  نیب   ( یعطق ناـمرف  هکیناـمز  دتـسرفب ، رفیک  شاداـپ و 

دنوادـخ نامرف  زیختـسر  زور  نوچ  ینعی  نولطبملا  کلانه  رـسخ  قحلاب و  یـضق  هللارما  ءاج  اذاـف  تسا : ي 78  مـیرک س 40  نآرق 
دـشاب اهر  هراما  سفن  شهاوخ  يراتفرگ  زا  هک  یلقع  دنرب ، نایز  ناراکهابت  اجنآ  رد  و ( دوش ، مکح  یتسار  قح و  هب  دـسر  ناحبس 

ریـسا و سفن  ياوه  تسد  رد  هتـسب و  لد  ایند  هب  هک  یـسک  اما   ( تسا و هاوگ  هلابق  نیا  یتسرد  رب  دنام  ملاس  ایند  ياهیگتـسباو  زا  و 
). داد دهاوخن  یهاوگ  نآ  قبط  رب  و  دنک ، یمن  رواب  ار  نانخس  نیا  تسا  راتفرگ 

ینامز

مالسلا هیلع  ماما  درک  بصن  هفوک  تواضق  هب  ار  وا  رمع  .تسا  هدرک  تواضق  لاس  تصش  هفوک  رد  حیرش  یضاق  حیرـش  اب  یئانـشآ 
رد اهنت  .درکن  لزع  تواضق  زا  یلو  درک  دـیعبت  هفوک  زا  ار  وا  دـش و  تحاران  حیرـش  تسد  زا  دروم  کی  اـهنت  درکن  لزع  ار  وا  مه 
رد حیرـش  .تفرگ  ماجنا  ار  وا  يافعتـسا  جاجح  نتفریذـپ  افعتـسا و  اب  مه  نآ  درک و  لیطعت  لاس  هس  ار  تواضق  لاـس  تصـش  لوط 

مشچ هب  تفگ  نارضاح  زا  یکی  درکن  یئانتعا  حیرـش  درکیم ، هیرگ  دمآ و  تیاکـش  هب  ینز  زور  کی  .دوب  رایـشوه  یلیخ  تواضق 
دنچ حیرـش  نیا  .دروخ  گرگ  ار  فسوی  هک  دـندرک  هیرگ  بوـقعی  شیپ  مه  فـسوی  ناردارب  تفگ : حیرـش  نک ! محر  شناـیرگ 

نآ یکاش  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  نینچمه  رگید و  ناگدـننک  تیاکـش  اـی  ینارـصن و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  ناـیم  هبترم 
رتـکریز و حیرـش  لـیحا ) بلعثلا و  نـم  یهدا  حیرـش  : ) تـسا لـثملا  برـض  شوـه  تواـضق و  رد  .تـسا  هدرک  تواـضق  ترـضح 

دناوخب زاـمن  هتـساوخ  یم  تقو  ره  و  هفوک ) یخـسرف  کـی   ) هدرب یم  رـس  هب  فجن  رد  یتدـم  دـنیوگیم  .تسا  هاـبور  زا  رترایـشوه 
ار هابور  دنک و  یم  تسرد  یکمدآ  حیرش  زور  کی  .هتشادیم  زاب  بلق  روضح  زا  ار  وا  هداتـسیا و  یم  شربارب  رد  هدمآ  یم  یهابور 
وا هب  دـسیون و  یم  حیرـش  نیمه  يارب  ار  هناخ  هلابقو  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  .دریگ  یم  رـس  بقع  زا  ار  وا  دزاـسیم و  مرگرـس  نآ  اـب 
هک تسا  نیا  هلابق  نیا  ساسح  هتکن  .تسا  نایز  ریـسم  نیا  نایاپ  هک  دـنکن  قرغ  ایند  رد  ار  دوخ  دـیایب و  دوخب  هک  دـهدیم  رادـشه 

ناموت دص  راهچ  رازه و  ود  دودح  رد  زورما  لوپ  هب  هک  يا  هناخ  ندیرخ  زا  دنکیم و  لرتنک  ار  دوخ  نایضاق  راتفر  مالـسلا  هیلع  ماما 
هناخ ربارب  رد  زورما  لوپ  هب  هتـشادن و  تحاسم  رتم  هاجنپ  شا  هناخ  عمج  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنکیم ! تساوخزاب  دراد  شزرا 
هیلع ماما  هناخ  زا  رتهب  يا  هناخ  ارچ  هکنیا  رطاخب  هن  دنکیم ، ضارتعا  دوخ  یـضاق  هب  هتـشادن  شزرا  مه  ناموت  دـصناپ  دـیاش  حـیرش 
دروآ یمن  ماود  نآ  رد  سکچیه  هک  یئایند  هب  هداتفا و  ایند  رکفب  ارچ  هک  دـنکیم  ضارتعا  تهج  نیا  هب  هکلب  تسا  هدـیرخ  مالـسلا 

هیلع ماما  تسایند و  ندوب  شزرا  یب  رب  لیلد  هک  دـنک  یم  ناونع  یبلاطم  هناخ  دودـح  دـیدحت  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  هتـسب  لد 
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هناخ برد  دهدیم و  طبر  ناطیـش  هب  ار  نآ  هک  مراهچ  دح  دروم  رد  صوصخب  دنک  هظعوم  ار  حیرـش  قیرط  نیدب  دهاوخیم  مالـسلا 
هتشاد نایب  ار  هظعوم  دنپ و  رثکادح  تسا  کیدزن  ناطیش  هب  هناخ  هک  هتکن  نیا  هب  رکذت  اب  هک  دنادیم  هتسب  زاب و  ناطیش  فرط  زا  ار 

عمج تسا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  دنادیم  ایند ) ( ) بیرف هناخ  ( ) رورغلاراد  ) زا ار  هناخ  لصا  هزات  تسا 
.دنادیم یناطیش  بیرف  ار  ایند 

يزاریش دمحم  دیس 

، مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقب  یتفا  ثیح  دیزی ، نمز  یلا  رمع  نمز  نم  ایضاق  ناک  دق  و  هفوکلا ، یف  هیضاق ) ثراحلا ، نب  حیرـشل  هبتک  )
اذه ببـس  ریبزلا و  نبا  هنتف  یف  نیماع  ءانثتـساب  هنـس ، نیعبـس  اسمخ و  هتواضق  هدـم  تناک  و  جاجحلا ، نامز  یلا  کلذ  دـعب  یقب  مث 

مالسلا هیلع  هغلبف  ارانید ، نینامثب  اراد  هدهع  یلع  يرتشا  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  یـضاق  ثراحلا  نب  حیرـش  نا  يور   ) ام باتکلا 
هیف تدهـشا  و   ) عیبلا هیف  تجردا  اباتک ) تبتک  ارانید و  نینامثب  اراد   ) تیرتشا يا  تعتبا ) کنا  ینغلب  (: ) هل لاق  و  هاعدتـساف ، کلذ ،
رظن هیلا  مالـسلا  هیلع  رظنف   ) يوارلا لاق  کغلب ، امک  نینموملاریما  ای  کلذ  ناک  دـق  حیرـش : لاـقف  ( ؟ مهتئاـضما تذـخا  ناـب  ادوهش )

نع کلئـسی  و ال   ) مالـسلا هیلع  لیئارزع  وا  توملا ، يا  کـباتک ) یف  رظنی  ـال  نم  کیتایـس  هنا  اـما  حیرـش  اـی  : ) هل لاـق  مث  بضغم )
( اصلاخ كربق  یلا  کملـسی  و   ) .كربق یلا  کب  ابهاذ  يا  اصخاش )  ) رادلا هذـه  نم  يا  اهنم ) کجرخی  یتح   ) كدوهـش و  کتنیب )

هبـشا ام  تانامالا و  ماتیالا و  هوشرلا و  لامک  کلام ) ریغ  نم  رادـلا  هذـه  تعتبا  نوکت  حیرـش ال  ای  رظناف   ) دارلا کلت  نع  ادرجم  يا 
( ایندلاراد ترـسخ  دق   ) نیذـه دـحا  تلعف  تنا ) اذاف   ) هبتـشملا کلام  نم  ناک  ناب  کلالح ) ریغ  نم   ) هتیطعا يا  نمثلا ) تدـقن  وا  )

نم تیرتشاام ) کئارـش  دـنع  ینتیتا  تنک  ول  کنا  اما   ) .رانلا لوخدـل  بجوملا  مرحملا  کـیطاعتل  هرخـالا ) راد  و   ) اـهنع کـلاقتنال 
هخسنلا هذه  بجوت  ثیح  قوف ) امف  مهردب  رادلا  هذه  ءارش  یف  بغرت  ملف   ) هیتالا هخسنلا ) هذه  یلع  اباتک  کل  تبتکل   ) رادلا کلت 
اکیرحت كرح  يا : لیحرلل ) جعزا  دـق   ) عئابلا وه  دـبع ) نم   ) حیرـش لیلذ ) دـبع  يرتشا  ام  اذـه   ) هذـه هخـسنلا ) و   ) ظاقیالا هیبنتلا و 

يا نیکلاهلا ) هطخ  و   ) .اونف دـق  ساـنا  فرط  نم  يا  نییناـفلا ) بناـج  نم   ) ایندـلا يا  رورغلا ) راد  نم  اراد  هنم  يرتشا   ) هاذـال اـبجوم 
دحلا  ) هیونعم دودح  اهنکل  هارتشملا ، رودلا  یف  قرـشلا ، برغلا و  بونجلا و  لامـشلاک و  هعبرا ) دودح  رادلا  هذـه  عمجت  و   ) مهبوص
دحلا و   ) رادـلا نکاس  لام  یف  ءالبلا  یهتنی  دـحلا  اذـه  نم  هناک  لاملا ، یف  ءالبلا  یه : و  هفآ ، عمج  تافالا ) یعاود  یلا  یهتنی  لوالا 
يوه يا  يدرملا ) يوهلا  یلا  یهتنی  ثلاثلا  دـحلا  و   ) هندـب هلها و  یف  ناـسنالا  بیـصی  اـم  يا  تابیـصملا ) یعاود  ـالا  یهتنی  یناـثلا 

نا دودحلا  هذهب  دارملا  و  هکلهیل ، ناسنالا  يوغی  يذلا  يوغملا ) ناطیشلا  یلا  یهتنی  عبارلا  دحلا  و   ) ناسنالا كالهل  بجوملا  سفنلا 
نع هیانک  کلذ  رادلا ، باب  حـتفی  يا  رادـلا ) هذـه  باب  عرـشی   ) عبارلا دـحلا  یف  يا  هیف ) و   ) .هعبرالا راطخالا  هذـهل  ضرعم  ناسنالا 

عئابلا اذه ) نم   ) ایندلا یف  ءاقبلا  هعدخ  هرغ و  يذلا  عرش  يا  لمالاب ) رتغملا  اذه  يرتشا   ) ناسنالا یلا  ابایا  اباهذ و  ناطیـشلا  فالتخا 
نم جورخلا   ) ببـس ب )  ) اهارتشا امنا  و  يرتشا )  ) لوعفم رادـلا ) هذـه   ) توملا لـجالا و  ببـسب  برطـضملا  يا  لـجالاب ) جـعزملا  )

هناکتـسالا و يا  هعارـضلا ) و   ) هل ریـسا  یـشلل ء  بلاطلا  ناف  بلطلا ) لذ  یف  لوخدـلا  و   ) .هل راد  ثیح ال  اهیف  ناـک  یتلا  هعاـنقلازع )
( كولملا ماسجا  لبلبم  لعف   ) صقن هعبت و  يا  كرد ) نم   ) رادـلا يا : يرتشا ) اـمیف   ) هقحل يا  يرتشملا ) اذـه  كردا  اـمف   ) عرـضتلا

يریل باـسحلا ، موی  یف  يرتـشملا  عئاـبلا و  نیب  عمجی  نا  هناحبـس  هللا  یلعف  صقن ، رهظ  وـل  يا  مهـصاخشا )  ) هئدـتبم و  مدـقم ، ربـخ 
ربجی يذـلا  وه  و  رابج ، عمج  هللا - وه  و  مهکلهم - يا  هرباـبجلا ) سوفن  بلاـس  و   ) .هئاد جـیهم  مسجلا  لـبلبم  و  قحلا ، نمل  كاـنه ،
کلم يرسک ) لثم   ) تاغطلا كولملا  انه  هب  دارملا  و  نوعرف ، عمج  هنعارفلا ) کلم  لیزم  و   ) نوهرکی امب  هتدارا ، بسح  یلع  سانلا 
هینبالا ینب ) و   ) راخدالا لاملا و  نم  رثکاف ) لاملا  یلع  لاملا  عمج  نم  و   ) .نمیلا كولم  ریمح ) عبت و  و   ) مورلا کلم  رصیق ) و   ) سرف
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يا دـلولل ) همعزب - رظن - و   ) هانتقا يا  لاملا  دـقتعا ) و   ) نیز يا  دـجن ) و   ) هنیزلاب ءانبلا  شقن  يا  فرخز ) و   ) ءانبلا عفر  يا  دیـش ) (و 
یف صقن  رهظ  اذا  يا  اعیمج )  ) لبلبم یلعف  هلوق  وه  و  هربخ ، مدـقت  ءدـتبم : مهـصاخشا )  ) .هدـعب نم  هدالوال  لاملا  رخدـی  نا  یف  رکف 
یف بتکی  ام  رارغ  یلع  هلمجلا  هذه  و  همایقلا ، يا  باسحلا ) ضرعلا و  فقوم  یلا   ) يرتشملا عئابلا و  لاسرا  هناحبـس  هللا  یلعف  رادلا ،

، باثملا نم  نیبی  همایقلا  یف  ذا  باقعلا ) باوثلا و  عضوم  و   ) .يرتشملا لعف  وا  عئاـبلا ، یلعف  صقن ، رهظ  اذا  هنا  نم  كـالمالا ، قاروا 
یف کلانه ) رـسخ  و   ) ناکملا نایبل  هقباسلا  هلمجلا  و  نامزلا ، اذـه  یف  مهـصاخشا  يا  ءاضقلا ) لصفب  رمالا  عقو  اذا  ( ؟ بقاعملا نم  و 
نم جرخ  اذا  لقعلا   ) عیبلا کلذ ) یلع  دهـش   ) دوهـشلا ناکم  بتکی  مث  لطابلاب ، نولماـمعلا  يا : نولطبملا )  ) مویلا کـلذ  یف  هماـیقلا 

.هخسنلا هذه  یف  بتک  امک  رمالا  نا  ذئنیح  زیمی  هناف  ایندلا ) قئالع  نم  ملس  و   ) سفنلا وه  يا  يوهلا ) رسا 

يوسوم

لحارلا و بهاذـلا و  صخاشلا : .فشکنی  یـشلا ء و  هب  رهظی  ام  هجحلا ، هنیبلا : .ادـهاش  هتلعج  انالف : تدهـشا  .تیرتشا  تعتبا : هغللا :
ادـقن هایا  هتیطعا  يا  نمثلا : تدـقن  .اضحم  ایفاص  اصلاخ : .کیطعی  کملـسی و  کملـسی : .فرطی  راص ال  هحتف و  اذا  هرـصب  صخش 

اراد و اهینبیل  همالع  ملعی  نا  وه  هسفنل و  لجرلا  اـهطتخی  ضرـالا  رـسکلاب  هطخلا : .لـطابلا  رورغلا : .صخـش  قیـس و  جـعزا : .ـالجعم 
.ء یـشلا  بیـصی  يذـلا  ءادـلا  یه  هفآ و  عمج  تافالا : .بابـسالا  یعاودـلا : .نیتیملا  نینافلا ، نیکلاهلا : .هیحانلا  هعقبلا و  اـنه  دارملا 

يوـغملا ءاوغـالا و  نم  يوـغملا : .كـالهلا  وـه  يدرلا و  نم  کـلهملا  يدرملا : .هورکم  رما  لـک  هیلبلا و  هبیـصم  عـمج  تابیـصملا :
.قحل كردا : .هلذـلا  هعارـضلا : .هل  مسق  اـمب  یـضرلا  هعاـنقلا : .توملا  تقو  تقولا ، لـجالا : .عدـخنا  رتـغا : .حـتفی  عرـشی : .لـضملا 
رهقلاب هعزتنا  اذا  یشلا ء  بلس  نم  بلاس : .رودصلا  ساوسو  مهلا و  یف  اهعقوم  اهجیهم و  ماسجالا : لبلبم  .هعبتلا  کیرحتلاب  كردلا :

کلم بقل  يرـسک : .رـصم  كولم  هنعارفلا : .عفار  لـیزم : .هرباـبجلا  قیداـصم  دـحا  كولملا  نوـکی  وا  كوـلملا  هرباـبجلا : .هوـقلا  و 
.ءانبلا عفر  دیـش : .نمیلا  نم  هلیبقوبا  هثلاث  حتف  هلوا و  رـسکب  ریمح : .نمیلا  كولم  هعبابت  هعمج  عبت : .مورلا  کلم  بقل  رـصیق : .سرفلا 

رظن .راقعلا  هعیـضلا و  هدقعلا  هعمج و  الام : دقتعا  .بستکا  ام  ابخ  رخدا : .نیز  میجلا  دیدشتب  دـجن : .هنـسح  هنیز و  یـشلا ء : فرخز 
هنابا لصفلا : هل  هیلع و  .هایا  هارا  یشلا ء : ضرع  .مهیلا  هعجرا  اذا  هموق  یلا  انالف  صخشا  مهجارخا و  مهصاخشا : .هاثر  هناعا و  دلولل :
ربخا اذک : یلع  دهش  .لطابلا  نم  قحلا  زیمت  هراهظا و  مکحلا و  هنابا  ءاضقلا : لصف  .همایقلا  موی  لصفلا : موی  .رخالا  نم  نیئیـشلا  دحا 
کنا ینغلب  : ) حرـشلا .ء  یـشلاب  طابترالا  هقالع ، عمج  قئـالعلا : .سبحلا  دـیقلا و  رـسالا : .هب  مکح  لـقعلا و  هب  دهـش  اـعطاق ، اربخ  هب 

هنا مهتریـسم …  هلاـمع و  هکرح  فشکت  همئاد  هیولع  هباـقر  ادوهـش ) هیف  تدهـشا  اـباتک و  اـهل  تبتک  اراـنید و  نیناـمثب  اراد  تعتبا 
هذـه و  هترادا …  نمـض  یف  هترما و  تحت  مه  نم  نوفظوملا و  اهب  موقی  هریبک  وا  هریغـص  لک  نع  لفغی  ـال  يذـلا  لداـعلا  مکاـحلا 

هتفیظو هیعامتجالا و  هتناکم  لغتـسا  هتافرـصت و  ضعب  یف  فرحنا  دق  نوکی  نا  نکمی  نم  ضعب  یلا  هیقلی  عئار  سرد  هغلب و  هظعوم 
اذـه یلوت  دـق  هفوکلا و  رغث  یلع  یـضاقلا  ثراحلا  نب  حیرـش  وه  اذـه  مارحلا …  نم  ینتغی  قحلا و  باسح  یلع  يرثیل  اهالوت  یتلا 

یعدتـسیف كوکـشلا  هسفن  یف  كرحتت  ابنلا و  هزهیف  مامالا  عماسم  ربخلا  غلبیف  ارانید  نینامثب  اراد  يرتشی  لـیوط  نمز  ذـنم  بصنملا 
اهلقنی باتک  اهل  تبتک  ارانید و  نینامثب  اراد  تیرتشا  کنا  ربخ  ینلصو  يا  ارانید  نینامثب  اراد  تعتبا  کنا  ینغلب  هل : لوقی  احیرش و 
عمـسی .کیلا و  اهلاقتنا  هموزل و  یلع  هجح  کل  نوکی  عیبلا و  تبثی  یتح  ادوهـش  کلذ  یف  تدهـشا  کل و  اهتیکلم  تبثی  کـیلا و 

وه کغلب  ام  تعمـس و  امک  کلذ  عقو  دـقل  نینموملاریما ، ای  کلذ  ناک  حیرـش : لوقیف  ربخلا  نم  هلـصو  اـم  ماـمالا و  هلاـقم  حـیرش 
نوکی نا  لمتحی  هنال  الا  نکت  مل  کلت  هترظن  مامالا و  بضغ  و  بضغملا …  رظن  حیرش  یلا  مامالا  رظنف  يوارلا : لوقی  حیحصلا … 

هرظن اهنا  رادـلا …  هذـه  هب  يرتشا  يذـلا  غلبملا  اذـه  عمج  یتح  یـشترا  وا  ایهلا  ارما  فلاخ  وا  مارحلا  یلا  هدـی  تدـتما  دـق  اـحیرش 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 776 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنم کجرخی  یتح  کتنیب  نع  کلاسی  کباتک و ال  یف  رظنی  نم ال  کیتایس  هنا  اما  حیرش ، ای  : ) هل لاق  مث  هسفنل  سیل  هبـضاغ هللا و 
سفنلا و قمع  سمت  یتلا  تاملکلا  هذـهب  هیلا  تفتلا  ابـضغم  حیرـش  یلا  مامالا  رظن  نا  دـعب  اـصاخ ) كربق  یلا  کملـسی  اـصخاش و 

هتحاسب لحیـس  يذلا  توملا  کلم  وا  توملا  هنا  هیتای ، هکردیـس و  رما  یلا  ههبن  اهیلا …  لوصولا  نم  هل  دبال  هقیقحب  ناسنالا  رکذت 
لب ایندلا  یف  هبحاص  دلخی  نا  کلملا  اذه  رودقمب  سیل  هیف و  هیعرـشلا  هجحلا  نع  لاسی  باتکلا و ال  اذهیف  رظنی  هنم و ال  نذا  نودب 
دق ادـیرف  ادـیحو  كربق  یف  کعـضی  کشعن  یف  سانلا  فکا  یلع  اـعوفرم  کـنع  ارهق  رادـلا  هذـه  نع  کـجرخیف  توملا  یتاـیس 

نوکت حیرـش ال  ای  رظناف   … ) دـلو لها و ال  راقع و ال  لام و ال  نودـب  هل …  تیعـس  ام  لـک  نع  تیلخت  تکلم و  اـم  عیمج  تکرت 
ینتیتا تنک  ول  کنا  اما  هرخالا  ایندلا  راد  ترـسخ  دـق  تنا  اذاف  کلالح  ریغ  نم  نمثلا  تدـقن  وا  کلام  ریغ  نم  رادـلا  هذـه  تعتبا 

کنیدل حیرش  ای  رظنا  قوف ) امف  مهردب  رادلا  هذه  ءارش  یف  بغرت  ملف  هخسنلا  هذه  یلع  اباتک  کل  تبتکل  تیرتشا  ام  کئارش  دنع 
یننا ههج  نم  ایندـلا  نارـسخ  یف  عقتـس  کناف  مارحلا  لاملا  نم  وا  سانلا  لام  نم  رادـلا  هذـه  تیرتشا  دـق  تنک  نا  کناف  كانید  و 

حلاصلا و لمعلاب  الا  بستکت  هرخالا ال  نالف  هرخالا  نارسخ  اما  سوفنلا و  نم  کتلزنم  طقـست  كرما و  ضحتفی  کنم و  اهدرتساس 
رادلا هذه  هئارـش  لبق  هاتا  ول  هنا  وه  رما و  یلا  ههبن  مث  هرخالا …  هب  مارحلاف  هدیعـسلا  هرخالا  باستکال  کلهوی  مارحلل ال  کباکترا 

هیلا هبتکی  نا  دیری  ناک  ام  هل  نیب  مث  .هبغر  مدع  اهب و  ادهز  نود  امف  مهردب  اهیلع  مدقی  دعی  مل  اهئرـش و  یف  هدهز  اباتک  هیلا  بتکل 
هذه نیکلاهلا ) هطخ  نینافلا و  بناج  نم  رورغلا ، راد  نم  راد  هنم  يرتشا  لیحرلل  جـعزا  دـق  تیم  نم  لیلذ  دـبع  يرتشا  ام  اذـه  … )

وا اراد  نالف  نم  نالف  يرتشا  نوبتکی  عرـشلا  نیدـلا و  لها  دـنع  هفراعتملا  عیبلا  کیلمتلا و  كوکـص  یف  بتکت  یتلا  هجابیدـلا  یه 
ایدـهز و اباتک  هیلع  یلما  مالـسلا  هیلع  هنا  لوقی : دـیدحلا  یبا  نبا  .عبرالا و  هتاهج  نم  يرتشا  ام  دودـح  رکذـی  مث  امهریغ  وا  اراـقع 

یف تناک  دق  نالا  هبوتکملا  طورـشلا  نا  یلع  لدی  اذـه  و  لوقی …  مث  كالمالا  عایتبا  یف  بتکت  یتلا  طورـشلا  بتکل  الثامم  ایظع 
هیلع وه  همظن  دق  امک  رخآ  ینعم  یلا  یهقفلا  طرـشلا  هغیـص  لقن  هنم  دحا  نع  انعمـس  ام  انا  الا  اهوحن  وا  اهلثم  بتکت  هباحـصلا  نمز 

يرتشا ام  اذه  يرتشملا : رکذب  هداعلا - یه  امک  ادتبا - لاح  لک  یلع  و  بئارغلا …  بئاجعلا و  یلا  اقابـس  لاز  امف  ورغ  مالـسلا و ال 
توملا نا  رابتعاب  هرخالا  یلا  ایندلا  راد  نم  جرخا  دق  تیم  عئابلا  لیجرلل  جعزا  دق  تیم  نم  ارض  اعفن و ال  هسفنل  کلمی  لیلذ ال  دبع 
نئمطف اهیلا  هبذـجت  هیوغت و  ناسنالا و  رغت  راد  اهنا  رورغلا …  راد  نم  اراد  يرتشملا  رمالا  نیب  مث  .هنم  هل  صلاـنم  ـال  داـصرملاب و  هل 

یکله و مه  تلقتنا و  دق  هنع  تءاج و  دق  مهتیحان  نم  نیکلاهلا …  نینافلا و  نع  هلقتنم  راد  اهنا  .اتیم  هعدتف  کلذ  دـعب  هعرـصت  مث 
یعاود یلا  یهتنی  یناـثلا  دـحلا  تاـفالا و  یعاود  یلا  یهتنی  لوـالا  دـحلا  هـعبرا : دودـح  رادـلا  اذـه  عـمجت  و   … ) ءاـنفلا لـها  نـم 

هذه رادلا ) هذـه  باب  عرـشی  هیف  يوغملا و  ناطیـشلا  یلا  یهتنی  عبارلا  دـحلا  يدرملا و  يوهلا  یلا  یهتنی  ثلاثلا  دـحلا  تابیـصملا و 
کلهت یتلا  تاهاعلا  بابـسا  یلا  یهتنی  يذـلا  لوالا  دـحلا  كاـنهف  کـلذ  یلا  یهتنت  راد  لـکف  ایندـلا …  یف  هارن  اـم  یه  دودـحلا 

دحلا كالهلا و  یلا  ناسنالا  لصوی  ثلاثلا  دحلا  هزعالا و  قارف  هبحالا و  دقف  تابیـصملا و  بابـسا  یلا  یهتنی  یناثلا  دحلا  ناسنالا و 
رادلا هذه  باب  حتفی  عبارلا  دحلا  اذه  نم  فارحنالا و  هیـصعملا و  یلا  هدوقی  يذلا  يوغملا  ناطیـشلا  یلا  ناسنالا  اذـهب  یهتنی  عبارلا 

هذه لجالاب  جعزملا  اذه  نم  لمالاب  رتغملا  اذه  يرتشا   … ) يوغملا ناطیـشلا  دح  یف  لخاد  باب  هنال  هیـصعم  داسف و  لک  اهلخدـیف 
رمعی نا  لمای  ناک  يذلا  حیرش  وه  لمالاب و  رتغملا  اذه  يرتشا  هعارـضلا ) بلطلا و  لذ  یف  لوخدلا  هعانقلا و  زع  نم  جورخلاب  رادلا 

يرتشا اهنع  لیحرلا  یلع  کشوا  ایندـلا و  راد  یف  هلجا  یهتنا  يذـلا  لجرلا  اذـه  نم  يرتشا  هلفغ  هنم و  ارارتغا  اریثک  عتمتی  ـالیوط و 
ریثک نع  لزانتلا  هفلکی  اذه  ریثکلا و  یلا  هرـصب  دتما  لیلقلاب  عنقی  مل  نم  نال  هجاحلا  لذ  یلا  هعانقلا  زع  نم  هتجرخا  یتلا  رادلا  هذه 

بلاس كولملا و  ماسجا  لبلبم  یلعف  كرد  نم  هنم  يرتشا  امف  يرتشملا  اذه  كردا  امف   … ) هتیغب یلا  لوصولا  لجا  نم  هتمارک  نم 
دیـش و ینب و  نم  رثکاف و  لاملا  یلع  لاملا  عمج  نم  ریمح و  عبت و  رـصیق و  يرـسک و  لثم  هنعارفلا  کـلم  لـیزم  هرباـبجلا و  سوفن 
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هذه یف  نوکی  صقن  نم  هقحلی  ام  كردی  يرتشملا  اذه  نا  مالـسلا  هیلع  نیب  دـلولل ) همعزب  رظن  دـقتعا و  رخدا و  دـجن و  فرخز و 
هللا یلعف  صقن  نم  ضرعی  امف  لطابلا …  قحلا و  نیب  لصفی  باسحلل و  عیمجلا  فقوی  نا  هللا  یلع  هللا و  دـنع  کـلذ  كردـی  رادـلا 

يرسک لثم  هنعارفلا  کلم  لازا  هاغطلا و  سوفن  بلـس  .ءانفلا و  اهیلع  بتک  اهددب و  اهرثعب و  كولملا و  ماسجا  کلها  يذلا  هنامض 
هینبالا و ینب  نم  یعوا و  رثکاف و  لاملا  یلع  لاملا  عمج  نم  برعلا و  كولم  دـحا  ریمح  نمیلا و  کلم  عبت  مورلا و  رـصیق  سراـف و 

مویل هرخدا  لاملا و  بستکا  نم  کلذـک  و  طسبلا ، داجـسلا و  نم  اهنیزی  امب  اهـشرف  وا  اهالع  تویبلا و  نیز  هیلاـعلا و  یناـبملا  دـیش 
مهصاخشا  … ) هداعسلا هایح  مهل  رفوی  ام  هدعب و  مهحلصی  امیف  رظن  يا  دلولل  همعزب  رظن  اهریغ و  راقعلا و  عایـضلا و  ینتقا  هجاحلا و 

هللا یلع  نا  نولطبملا ) کلانه  رـسخ  ءاضقلا و  لصفب  رمالا  عقو  اذا  باقعلا  باوثلا و  عضوم  باسحلا و  ضرعلا و  فقوم  یلا  اعیمج 
همکحملا و هحاس  یف  يرتشملا  عئابلا و  رضحیس  هناحبـس  هنا  اعیمج …  مهجارخا  يا  مهـصاخشا  رومالا  نم  مدقت  ام  لک  هدیب  يذلا 

باقعلا نم  هءازج  یصاعلا  ذخای  باوثلا و  نم  هءازج  عیطملا  ذخایف  سانلا  اهیف  بساحی  لاعفالا و  لاوقالا و  لامعالا و  ضرعت  اهدنع 
لک تهتنا  باسحلاب  رما  اذا  هللا  نا  هجولا …  هفورعم  ریغ  هلوهجم  وا  لـصفت  مل  هقلعم  هیـضق  یقبت  ـالف  مکحلا  یف  لـصفی  كاـنه  و 

همکحی مل  اذا  لقعلا  نا  لاق : اریخا  و  نوقحملا …  حبری  نولطبملا و  رـسخی  کلانه  اهتقیقح و  یلع  ایاضقلا  لک  تفـشکنا  رومالا و 
تلق و امب  مکحی  فوس  حیحـصلا  هجوتلا  مکحی  امم  اهریغ  ناطلـس و  هاـج و  لاـم و  نم  اـهیف  اـمب  ایندـلا  هدـشت  هوهـشلا و  يوهلا و 

نب رماع  نب  هیواعم  نب  مهجلا  نب  سیق  نب  ثراحلا  نب  حیرش  يدنکلا  ثراحلا  نب  حیرش  همجرت  تنیب …  تحرـش و  ام  یلا  بهذی 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا - كردا  هنا  هباغلا : دسا  یف  و  يدـنکلا …  ءاتلل - دـیدشتلاب  عترم - نب  روث  نب  هیواعم  نب  ثراحلا  نب  شئارلا 

جاجحلا مایا  یلا  ایضاق  اهب  لزی  مل  یلع و  نامثع و  رمع و  مایا  اهب  یضقف  هفوکلا  یلع  باطخلا  نب  رمع  هاضقتـسا  هقلی …  مل  و  هلا -
حیرش ناک  .سلطلا و  تاداسلا  دحا  وه  انسحم و  ارعاش  ناک  و  ربلادبع : نبا  لاق  هنس و  نوتس  ایـضاق  یقب  هافعاف  لمعلا  نم  هافعتـساف 

: لاق .ینم  عمتـسا  لاق : .طئاحلا  کنیب  ینیب و  لاقف : .هللا  کحلـصا  تنا  نیا  هل : لاقف  هاطرا  نب  يدع  هیلع  لخد  احازم  حورلا  فیفخ 
نا تدرا  و  لاق : .نینبلا  ءافرلاب و  لاق : .مکدـنع  تجوزت  لاق : .قیحـس  ناـکم  نم  لاـق : .ماـشلا  لـها  نم  لـجر  ینا  لاـق : .عمـسا  لـق 
نم یلعف  لاق : .تلعف  دق  لاق : .اننیب  نالا  مکحاف  لاق : .کلما  طرـشلا  لاق : .اهراد  اهل  تطرـش  و  لاق : .هلهاب  قحا  لجرلا  لاق : .اهلحرا 

هورع نب  یناه  موق  در  يذـلا  وه  اذـه  حیرـش  .کتلاخ و  تخا  نبا  هداهـشب  لاق : نم .؟ هداهـشب  لاق : .کـما  نبا  یلع  لاـق : .تمکح 
لوسر تنب  نبا  نیـسحلا  رـصنی  مل  يذلا  اضیا  وه  اذـه  و  اوداعف …  هتمالـسب  مهربخاف  هلتقم  مهغلب  امل  هرامالا  رـصقب  اوطاحا  امدـنع 

نا ال مامالا  هیلع  طرتشا  نکل  هفوکلا و  یف  مامالل  ایـضاق  لمع  هنا  انرابخا  یف  و  نیملاظلا …  هاغطلا  یلع  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا -
.هیف هعجاری  یتح  امکح  یضمی 

یناغماد

راگزور هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  یضاق  ثراح ، نب  حیرش  هک  تسا  هدش  تیاور  دوخ  یضاق  ثراح  نب  حیرـش  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
ربخ نم  هب  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  حیرـش  دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ربـخ  نیا  .دـیرخ  راـنید  داتـشه  هب  يا  هناـخ  وا  تفـالخ 
يا يرآ  تفگ : يا  هتفرگ  یهاوگ  هب  دروم  نآ  رد  ناهاوگ  يا و  هتشون  هلابق  يا و  هدیرخ  رانید  داتشه  هب  يا  هناخ  هک  تسا  هدیـسر 
یبا نبا  همان  نیا  رد  ...شتفگ  نینچ  سپس  تسیرگن و  وا  هب  نیگمـشخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگ : .تسا  هدوب  نینچ  نینمؤملا  ریما 

.تسا هدروآ  حیرش  دروم  رد  ار  ریز  یخیرات  ثحب  دیدحلا 

: وا رابخا  زا  يا  هراپ  رکذ  حیرش و  بسن 
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هدش هتفگ  و  تسا ، يدنک  ددا  نب  هرم  نب  ثراح  نب  يدـع  نب  ریفع  نب  روث  نب  مهج  نب  هیواعم  نب  عجتنم  نب  ثراح  نب  حیرـش  وا ،
هیواعم نب  حیرـش  وا  بسن  هکلب  تسین  ثراح  شردـپ  مان  تسا ، هتفگ  یبلک  نبا  .تسا  شئار  ینب  هلیبق  زا  هدـنک و  ناـمیپ  مه  تسا 
حیحص یلو  .تسا  لیحارش  نب  حیرش  وا  دنا ، هتفگ  رگید  یهورگ  .تسا و  یناه  نب  حیرـش  وا  دنا ، هتفگ  مه  یهورگ  .تسا  روث  نب 

لاس تصش  وا  درامگ و  هفوک  ياضق  هب  باطخ  نب  رمع  ار  وا  .تسا  هتـشاد  هیما  وبا  هینک  تسا و  ثراح  نب  حیرـش  وا  هک  تسا  نآ 
زا سپـس  درک و  عانتما  تواضق  زا  لاس  هس  نآ  رد  .دـشن  لیطعت  ریبز  نبا  هنتف  رد  لاس  هس  زج  شتواضق  راـک  دوب و  یـضاق  هتـسویپ 
وا .تسـشن  دوخ  هناخ  رد  گرم  هاگ  ات  رگید  تفریذـپ و  ار  وا  يافعتـسا  جاجح  دراد و  فاعم  تواضق  زا  ار  وا  درک  اضاقت  جاـجح 

متفه داتـشه و  لاس  هب  .تسیزب و  لاس  دـصکی  دـنیوگ  رگید  یخرب  لاس و  تشه  تصـش و  دـصکی و  دـنیوگ  .تشاد  زارد  يرمع 
.تشذگرد ترجه 

نمـض دوـب ، هدرک  اـعدا  وا  یعدـم  هچنآ  هب  ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ و  وا  شیپ  درم  ود  .تـسا  هدوـب  خوـش  رـسکبس و  يدرم  حـیرش 
نیا رد  وت  شیپ  یـسک  هچ  تفگ : حیرـش  هب  درم  نآ  درک ، مکح  وا  نایز  هب  حیرـش  .درک  رارقا  دوش ، هجوتم  هکنیا  نودـب  شناـنخس 

زا تسیرگ و  یم  دـمآ و  وا  شیپ  شنز  تسا  هدـش  هتفگ  .تدوخ و  ینعی  وت - ییاد  هداز  رهاوـخ  تفگ : تسا  هداد  یهاوـگ  دروـم 
يرگن یمن  وا  هیرگ  هب  ایآ  یـضاق  يا  تفگ : دوب  رـضاح  اجنآ  هک  یـسک  هکنآ  ات  درکن  ییانتعا  حیرـش  درک ، یم  ملظت  دوخ  مصخ 

.دندمآ دوخ  ردپ  شیپ  دنتسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  هاگماش  مه  فسوی  ناردارب  تفگ : حیرش 

تـسا هدـمآ  ءاهقف  ياهباتک  رد  دراوم  نآ  دوب و  فلاخم  وا  اب  يرایـسب  یهقف  لـئاسم  رد  هکنآ  اـب  ار  حیرـش  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
( مالسلا هیلع   ) یلع زا  فالتخا  راک و  زاغآ  نامه  رد  نامثع  نایـضاق  زا  يرگید  تاضق  حیرـش و  .تشادب  یقاب  تواضق  رب  نانچمه 

هنوگنامه مه  نم  ای  دنوش ، گنهامه  یگمه  مدرم  ات  دـیهد  همادا  دـیدرک  یم  تواضق  هک  هنوگنامه  کنیا  دومرف : دـنتفرگ ، هزاجا 
.مریمب دندرم ، منارای  هک 

نامرف درکن و  لزع  تواضق  زا  ار  وا  لاح  نیع  رد  تخاس ، رود  هفوک  زا  ار  وا  تفرگ و  مشخ  حیرش  رب  راب  کی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یلع ات  درک  ماقم  اجنآ  یتدـم  وا  .دـندوب  يدوهی  شنانکاس  رتشیب  دوب و  هفوک  هب  کیدزن  يا  هدـکهد  هک  .دـنک  تماقا  ایقناب  رد  داد 

یلهاج هرود  حیرش  دیوگ : یم  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دبع  نب  رمع  وبا  .دنادرگرب  هفوک  هب  ار  وا  دش و  دونشخ  وا  زا  مالسلا ) هیلع  )
هرهچ رب  يوـم  دوـب و  هسوـک  يرگ و  وـکن  يرعاـش  وا  .تسا  ناـعبات  زا  هـکلب  دوـش ، یمن  هدرمـش  هباحـص  زا  هدرک و  كرد  مـه  ار 

.تشادن

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیضاق ثراحلا  نب  حیرشل 

یَعْدَتْـساَف ، َکـِلَذ ُهَغَلَبَف  ، ًاراَـنیِد َنِیناَـمَِثب  ًاراَد  ِهِدـْهَع  یَلَع  يَرَتْـشا  ، مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْـملا  ِریِمَأ  َیِـضاَق  ِثِراَْـحلا  َْنب  َْحیَرُـش  َّنَأ  َيِوُر  َو 
: َُهل َلاَق  ،َو  ًاْحیَرُش
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تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

رد قودص  موحرم  ار  همان  نیا  يارجام  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هدش  هتشون  هفوک ) رد   ) ترضح نآ  یـضاق  ، ثراح نب  حیرـش  هب  هک 
همحر یضر  دیس  زا  دعب  يدارفا.دراد  یکدنا  توافت  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  اب  هک  تسا  هدرک  لقن  هغالبلا ) جهن  زا  لبق   ) یلاما

زا دنا  هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  لبق  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناشن  هک  يا  هظحالم  لباق  ياهتوافت  اب  ، دـنا هدروآ  ار  همان  نیا  هللا 
ییاهب خیش  مکحلا و  ملاعم  روتـسد  رد  یعاضق  یـضاق  نینچمه  هدروآ و  ارنآ  صاوخلا  هرکذت  رد  هک  تسا  يزوج  نب  طبـس  هلمج 

( { ،ج 3،ص 199 هغالبلا جهن  رداصم   ) نیعبرا باتک  رد 

داتشه هب  يا  هناخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یـضاق  ، ثراح نب  حیرـش  هک  تسا  هدش  تیاور 
: دومرف نینچ  وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  حیرش  مالسلا  هیلع  ماما  دیسر  ترضح  نآ  هب  بلطم  نیا  ، درک يرادیرخ  رانید 

هاگن کی  رد  همان 

تاضق زا  یکی  اب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دروخرب  ، تسا ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  همان  نیا 

شهوکن زا  دـعب  هک  تسا  نیا  نآ  ياوتحم  دـنک و  یم  نایب  تمیق  نارگ  ًاتبـسن  هناخ  کی  ندرک  يرادـیرخ  ماگنه  هب  دوخ  فورعم 
هکلب اه ، هناخ  یلومعم  دانـسا  دـننام  يدنـس  هن  اما  ؛ دـنک یم  میظنت  وا  يارب  دنـس  مان  هب  يزیچ  هناخ ، نیا  يرادـیرخ  تلع  هب  حـیرش 

هزادـنا هچ  دـهد  یم  ناشن  دزاس و  یم  المرب  الماک  ار  نآ  يرابتعا  یب  ایند و  يرادـیاپان  هک  هدـنزومآ  زیگنا و  تربع  رایـسب  يدـنس 
یم هدهاشم  البق  ار  یقالخا  دنس  نیا  حیرش  رگا  ، مالسلا هیلع  ماما  ریبعت  هب  دنرود و  ایند  تایعقاو  زا  دنرورغ و  تلفغ و  راتفرگ  مدرم 

.دومن یم  رظن  فرص  هناخ  نآ  دیرخ  زا  درک 

هب دیعب  دوب ؟ هدرک  يرادیرخ  هوشر  مارح و  لاوما  زا  ار  نآ  یتسار  هب  ایآ  درک ؟ حیرـش  اب  يدروخرب  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  اما 
ناج رب  یضاق  هک  یسک  : دیامرفب دهاوخ  یم  هکنیا  ای  دشاب  هداد  هفوک  یضاق  هب  ار  یتصرف  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دسر  یم  رظن 

.دشاب تمسق  نیا  رد  مدرم  يوگلا  دنک و  هشیپ  ار  یتسیز  هداس  دیاب  تسا  مدرم  سومان  لام و  و 

لّوا شخب 

.ًادوُهُش ِهِیف  َتْدَهْشَأ  ،َو  ًاباَتِک اََهل  َْتبَتَک  ،َو  ًاراَنیِد َنِیناَمَِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب 

: َُهل َلاَق  َُّمث  ِبَضْغُْملا  َرَظَن  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  : َلاَق.َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  َِکلَذ  َناَک  ْدَق  : ٌْحیَرُش َُهل  َلاَقَف 

َكِْربَق َیلِإ  َکَِملُْـسی  ،َو  ًاصِخاَش اَْهنِم  َکَجِرُْخی  یَّتَح  َِکتَنَِّیب ، ْنَع  َُکلَأْسَی  َال  ،َو  َکـِباَتِک ِیف  ُرُْظنَی  اـَل  ْنَم  َکِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ  اَـمَأ  ، ُْحیَرُـش اَـی 
اَْینُّدلا َو َراَد  َتْرِسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح ! ِْریَغ  ْنِم  َنَمَّثلا  َتْدَقَن  ْوَأ  ، َِکلاَم ِْریَغ  ْنِم  َراَّدلا  ِهِذَه  َْتعَْتبا  ُنوُکَت  َال  ُْحیَرُـش  اَی  ْرُْظناَف.ًاِصلاَخ 

ِراَّدلا ِهِذَه  ِءاَرِـش  ِیف  ْبَغْرَت  ْمَلَف  ، ِهَخْـسُّنلا ِهِذَه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل  َْتیَرَتْشا  اَم  َِکئاَرِـش  َدـْنِع  ِینَْتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ  ِهَرِخْآلا ! َراَد 
.ُقْوَف اَمَف  ٍمَهْرِِدب 
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همجرت

یناهاوگ نآ  رب  يا و  هتشون  يدنس  هلابق و  نآ  يارب  يا و  هدیرخ  رانید  داتشه  تمیق  هب  يا  هناخ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  !( حیرـش يا  )
: درک ضرع  حیرش  ! يا هتفرگ 

نینچ سپـس  درک  وا  هب  دولآ  مشخ  یهاـگن  مالـسلا  هیلع  ماـما  : دـیوگ یم  تیاور  نیا  يوار.ناـنمؤم  ریما  يا  تسا  هدوـب  نینچ  يرآ 
زا ار  وت  ات  ، دسرپ یم  تدوهش  زا  هن  دنک و  یم  هاگن  تا  هلابق  هب  هن  هک  دیآ  یم  تغارس  هب  یـسک  يدوز  هب  نادب  !« حیرـش يا  :» دومرف

هدـیرخ دوخ  لام  ریغ  زا  ار  هناخ  نیا  دـنکن  ، نک هاگن  ! حیرـش يا  لاح.دـهد  لیوحت  تربق  هب  اهنت  دزاس و  جراـخ  اراکـشآ  هناـخ  نآ 
ماگنه رگا  نادب  ، ار ترخآ  مه  يا و  هداد  تسد  زا  ار  ایند  مه  هک  یشاب  هتخادرپ  لالح  لام  ریغ  زا  ار  نآ  ياهب  ای  یشاب 

کی ياهب  هب  یتح  هناخ  نیا  ندیرخ  رد  رگید  هک  متـشون  یم  وت  يارب  هنوگ  نیدـب  ار  يدنـس  يدوب  هدـمآ  نم  دزن  هناخ  نیا  دـیرخ 
( تسا هدمآ  دعب  شخب  رد  دنس  نتم  ) .ینکن تبغر  رتشیب  ای  مهرد 

!؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  هناخ  نیا 

هدیرخ رانید  داتشه  تمیق  هب  يا  هناخ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  :» دومرف نینچ  وا  هب  درک  راضحا  ار  حیرش  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 
، ًاباَتِک اََهل  َْتبَتَک  ،َو  ًاراَنیِد َنِیناَـمَِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ( ؛» يا هتفرگ  یناـهاوگ  نآ  رب  يا و  هتـشون  يدنـس  هلاـبق و  نآ  يارب  يا و 

(. ًادوُهُش ِهِیف  َتْدَهْشَأ 

(. َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  َِکلَذ  َناَک  ْدَق  : ٌْحیَرُش َُهل  َلاَقَف  ( ؛» نانمؤم ریما  يا  تسا  هدوب  نینچ  يرآ  : درک ضرع  حیرش  »

َُّمث ِبَضْغُْملا  َرَظَن  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  : َلاَق ( ؛» دومرف نینچ  سپـس  درک  وا  هب  دولآ  مشخ  یهاگن  مالـسلا  هیلع  ماما  : دـیوگ یم  تیاور  نیا  يوار  »
(. َُهل َلاَق 

هناخ نآ  زا  ار  وت  ات  دسرپ  یم  تدوهش  زا  هن  دنک و  یم  هاگن  تا  هلابق  هب  هن  هک  دیآ  یم  تغارس  هب  یـسک  يدوزب  نادب  حیرـش  يا  »
یَّتَح ، َِکتَنَِّیب ْنَع  َُکلَأْسَی  َال  ،َو  َِکباَتِک ِیف  ُرُْظنَی  َال  ْنَم  َکِیتْأَیَس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ، ُْحیَرُش اَی  ( ؛» دهد لیوحت  تربق  هب  اهنت  دنک و  جراخ  اراکـشآ 

(. ًاِصلاَخ َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملُْسی  ،َو  ًاصِخاَش اَْهنِم  َکَجِرُْخی 

وت محازم  یـسک  اـت  يا  هدرک  تیبثت  دوخ  يارب  ار  کـلم  نیا  دنـس  هلاـبق و  اـب  وت  دـنچره  : دـیامرف یم  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم نوریب  نآ  زا  هـتفرگ و  ار  وـت  دـنک و  یمن  وـت  دانـسا  هـب  ییاـنتعا  دـیآ  یم  وـت  غارـس  هـب  گرم  هتـشرف  هـک  یماـگنه  یلو  ؛ دوـشن

.دوشب ترخآ  يارس  یهار  ناسنا  هک  نامز  نآ  هن  دروخ  یم  ایند  رد  یگدنز  درد  هب  تانیب  دانسا و  هک  ارچ  ، دتسرف

رگید ملاع  هب  يرفاسم  تروص  هب  ار  وت  : تسا نیا  هلمج  موهفم  هدـش و  هتفرگ  ترفاسم  يانعم  هب  صوخـش  هدام  زا  « صخاش » هب ریبعت 
.دنتسرف یم 

دور یم  ایند  زا  هک  یماگنه  ناسنا  دوش و  یم  هدـید  اراکـشآ  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  « صخاـش » هک دـنا  هداد  لاـمتحا  زین  یـضعب 
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صوخـش یناعم  زا  یکی  هک  هدـش  هداد  لامتحا  نیا  زین  دوش و  یم  هدرب  شربق  يوس  هب  راکـشآ  تروص  هب  اه  هناـش  اهتـسد و  يور 
يا هطقن  هب  ییوگ  دنام  یم  تکرح  یب  زاب و  اهنآ  ياهمشچ  ندرم  ماگنه  يرایـسب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  مشچ  ندش  هریخ 

زا يزیچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ًاِصلاَخ » َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملُْسی  َو   » هلمج.تسا رت  بسانم  همه  زا  لّوا  يانعم  یلو  ؛ دنا هدش  هریخ 
.درب یمن  روگ  هب  دوخ  اب  نفک  زج  ایند  لاوما 

كوکـشم اـی  مارح  لاـم  زا  رگا  دـشاب و  هدـیرخ  رهاـط  بـیط و  لـالح و  لاـم  زا  ار  هناـخ  هـک  تـسا  یتروـص  رد  هـمه  اـهنیا  هـتبلا 
دنکن نک  هاگن  حیرش  يا  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  ، تسا رتگرزب  تبیـصم  ، دشاب

مه يا و  هداد  تسد  زا  ار  ایند  مه  هک  یـشاب  هتخادرپ  لالح  لام  ریغ  زا  ار  نآ  ياهب  ای  یـشاب  هدـیرخ  دوخ  لام  ریغ  زا  ار  هناـخ  نیا 
هب هراشا  هک  هدمآ  « اهکلام ریغ  نم  » خسن زا  یـضعب  رد  ( . 1  } َِکلاَم ِْریَغ  ْنِم  َراَّدلا  ِهِذَـه  َْتعَْتبا  ُنوُکَت  َال  ُْحیَرُـش  اَی  ْرُْظناَف  ( ؛» ار ترخآ 
ْوَأ  {، .دـشاب باطخ  « کـلام ریغ  » رد فاـک  هک  دـسر  یم  رظن  هب  « کـلالح ریغ  نم  » هلمج هب  هّجوت  اـب  یلو  ؛ تسا ندوب  یبصغ  ناـمه 

(. ِهَرِخْآلا َراَد  اَْینُّدلا َو  َراَد  َتْرِسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح ! ِْریَغ  ْنِم  َنَمَّثلا  َتْدَقَن 

یلوا : دوش هتفگ  تسا  نکمم  ، تسا یکی  نومـضم  ًارهاظ  هکنیا  اب  َِکلاَلَح » ِْریَغ  ْنِم   » هلمج و  َِکلاَم » ِْریَغ  ْنِم   » هلمج نایم  توافت  رد 
درادرب و لاملا  تیب  زا  ار  نآ  تمیق  هدـیرخ  هک  ار  يا  هناخ  حیرـش  ًالثم  تسین  صخـش  لاوما  ءزج  ًارهاظ  هک  تسا  يزیچ  هب  هراـشا 

راـیتخا رد  تسوا و  لاـم  ًارهاـظ  هک  تسا  یلاوما  هب  هراـشا  َکـِلاَلَح » ِْریَغ  ْنِم   » اـما ؛ تسین وا  لاـم  ًاـعقاو  ًارهاـظ و  هک  يزیچ  ، دزادرپب
قیرط زا  یلو  ؛ تسوا

.تسین لالح  هک  هدمآ  تسدب  نآ  ریغ  هوشر و 

یم ناسنا  یتخبدب  ثعاب  دراد و  یبولطمان  هیعضو  راثآ  مارح  لام  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم   « اَْینُّدلا َراَد  َتْرِـسَخ  ْدَق  هلمج «
رد یبصغ  گنـس  کی  ؛ اهبارخ یلع  نهر  رادلا  یف  بصغلا  رجحلا  » هک تسا  هدـمآ  ترـضح  راصق  تاملک  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش 

لاوـما نینچ  زا  رگا  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  اـی  و  .{ 240، راصق تاملک  ، هغالبلا جـهن  ( 1 « } تسا نآ  یناریو  ناگورگ  هناـخ  تخاـس 
.دریگب ار  وت  ناماد  ترخآ  رب  هوالع  ایند  نارسخ  يوش و  اوسر  يدوز  هب  تسا  نکمم  یشاب  هدیرخ  هناخ  یمارح 

: دیامرف یم  دهد  یم  هّجوت  همان  یلصا  هتکن  هب  ار  وا  نانمؤم  ریما  هاگ  نآ 

هناخ نیا  ندیرخ  رد  رگید  هک  متشون  یم  وت  يارب  هنوگ  نیدب  ار  يدنس  يدوب  هدمآ  نم  دزن  هناخ  نیا  دیرخ  ماگنه  رگا  شاب  هاگآ  »
ِهِذَـه یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل  َْتیَرَتْشا  اَم  َِکئاَرِـش  َدـْنِع  ِینَْتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ  ( ؛» ینکن تبغر  رتشیب  ای  مهرد  کـی  ياـهب  هب  یتح 

(. ُقْوَف اَمَف  ٍمَهْرِِدب  ِراَّدلا  ِهِذَه  ِءاَرِش  ِیف  ْبَغْرَت  ْمَلَف  ، ِهَخْسُّنلا

هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  هنوگ  نامه  ّتلق  رد  نآ  زا  رتالاب  ای  مهرد  کی  هب  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  قوف ) امف  مهردب   ) هلمج
یکچوک ًارهاظ  تادوجوم   ) هب هکنیا  زا  دـنوادخ  ؛ » اهَقْوَف اـمَف  ًهَضوَُعب  اـم  ًـالَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  ـال  َهّللا  َّنِإ  تسا «: هدـمآ  هفیرش 

.{ هیآ 26 ، هرقب ( . 2 «. } درادن یکاب  دنزب  لاثم  نآ  زا  رتمک  یتح  هشپ و  دننام )

مود شخب 
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: ِهِذَه ُهَخْسُّنلاَو 

ُعَمْجَتَو.َنیِِکلاَْهلا ِهَّطِخ  ،َو  َنِیناَْفلا ِِبناَج  ْنِم  ، ِروُرُْغلا ِراَد  ْنِم  ًاراَد  ُْهنِم  يَرَتْشا  ، ِلیِحَّرِلل َجِـعْزُأ  ْدَـق  ٍتِّیَم  ْنِم  ، ٌلـِیلَذ ٌدـْبَع  يَرَتْشا  اَـم  اَذَـه  »
َیلِإ یِهَْتنَی  ُِثلاَّثلا  ُّدَْحلا  ،َو  ِتاَبیِـصُْملا یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ِیناَّثلا  ُّدَْحلا  ،َو  ِتاَفْآلا یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُلَّوَْألا  ُّدَْحلا  : ٌهََعبْرَأ ٌدوُدُح  َراَّدلا  ِهِذَه 

ِجَعْزُْملا اَذَـه  ْنِم  ، ِلَمَْألِاب ُّرَتْغُْملا  اَذَـه  يَرَتْشا.ِراَّدـلا  ِهِذَـه  ُبَاب  ُعَرُْـشی  ِهِیف  ،َو  يِْوغُْملا ِناَْـطیَّشلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِعباَّرلا  ُّدَْـحلاَو  ، يِدْرُْملا يَوَْهلا 
ْنِم ُْهنِم  يَرَتْشا  اَمِیف  يِرَتْشُْملا  اَذَـه  َكَرْدَأ  اَـمَف  ، ِهَعاَرَّضلا ِبَلَّطلا َو  ِّلُذ  ِیف  ِلوُخُّدـلا  َو  ِهَعاَـنَْقلا ، ِّزِع  ْنِم  ِجوُرُْخلاـِب  َراَّدـلا  ِهِذَـه  ، ِلَـجَْألِاب
َعَمَج ْنَم  ،َو  َرَیْمِح ٍعَُّبت َو  ،َو  َرَْـصیَق يَرْـسِک َو  ِْلثِم  ، ِهَنِعاَرَْفلا ِْکُلم  ِلیُِزم  ،َو  ِهَِرباَبَْجلا ِسوُُفن  ِِبلاَس  ،َو  ِكُولُْملا ِماَسْجَأ  ِلـِْبلَبُم  یَلَعَف  ٍكَرَد 

ِِفقْوَم َیلِإ  ًاـعیِمَج  ْمُهُـصاَخْشِإ  ِدـَلَْوِلل ، ِهِمْعَِزب  َرَظَن  ،َو  َدَـقَتْعا َرَخَّدا َو  ،َو  َدََّجن َفَرْخَز َو  ،َو  َدَّیَـش یََنب َو  ْنَم  ،َو  َرَثْکَأَـف ِلاَْـملا  یَلَع  َلاَْـملا 
اَذِإ ُلْقَْعلا  َِکلَذ  یَلَع  َدِهَـش  « َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِـسَخ  «َو  ِءاَضَْقلا ِلْـصَِفب  ُْرمَأـْلا  َعَقَو  اَذِإ  : ِباَـقِْعلا ِباَوَّثلا َو  ِعِضْوَم  ،َو  ِباَـسِْحلا ِضْرَْعلا َو 

«. اَْینُّدلا ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَسَو  يَوَْهلا  ِرْسَأ  ْنِم  َجَرَخ 

همجرت

: تسا نیا  هلابق  هخسن 

زا يا  هناخ  هدرک  يرادـیرخ  ، تسا ایند ) نیا  زا   ) ندرک چوک  هناتـسآ  رد  راـبجا  هب  هک  یـسک  زا  لـیلذ  يا  هدـنب  هک  تسا  یکلم  نیا 
: تسا نینچ  هناخ  نیا  هناگراهچ  دودح  ، ناکلاه يوک  رد  ،و  ناگدنوش یناف  هلحم  رد  ، رورغ بیرف و  يارس  ياه  هناخ 

مراهچ دـح  »و  کلهم ياهـسوه  اوه و  » هب موس  دـح  »و  بئاصم لماوع  » هب مود  دـح  دروخ و  یم  « اهالب تاـفآ و  بابـسا  » هب لّوا  دـح 
رد هک  یسک  زا  اهوزرآ  هدروخ  بیرفار  هناخ  نیا  ددرگ ! یم  زاب  اج  نیمه  زا  هناخ  برد  دوش و  یم  یهتنم  « هدننک هارمگ  ناطیش  » هب
ایند صرح و  تلذ  رد  لوـخد  ،و  تعاـنق تزع  زا  جورخ  غـلبم  هب  ، دوـش یم  هدـنار  نوریب  ناـهج  نیا  زا  یهاـتوک ) و   ) نیعم دـمآرس 

هب یتراـسخ  دوش و  عقاو  هلماـعم  نیا  رد  هک  یفـالخ  فشک و  صقن و  بیع و  هنوگ  ره  ؛ تسا هدومن  يرادـیرخ  يراوخ ، یتـسرپ و 
نوـچمه هـنعارف  تنطلــس  هدــننک  لـیاز  ناراـبج و  ناـج  هدــنریگ  ناـهاشداپ و  ماـسجا  شخب  يراــمیب  هدــهع  رب  دــسرب  يرتـشم 

مکحم دــندرک و  اــنب  دــندوزفا و  نآ  رب  دــندرک و  يروآدرگ  ار  یلاوـما  هـک  اــهنآ  نـینچمه.تسا  ریمح  عــّبت و  ، رــصیق ، يرــسک
یناسک نامه  اهنیا  ، دندراذگ یقاب  نادنزرف  يارب  دوخ  نامگ  هب  دندرک و  يرادهگن  دنتخودنا و  ، دندومن تنیز  دنتـسارآ و  ، دـنتخاس

دوش و یم  رداص  یهلا  يرواد  نامرف  هک  ماگنه  نآ  رد  ؛ دـنوش یم  هدـنار  باقع  باوث و  لحم  باسح و  ياپ  هب  یگمه  هک  دنتـسه 
قیالع زا  دوش و  جراخ  سوه  اوه و  ریثأت  تحت  زا  هک  هاگ  نآ  تسا  لقع  دنـس  نیا  دهاش  ،و  دـننیب یم  نایز  اجنآ  رد  ناراک  هدوهیب 

.درذگب تمالس  هب  ایند 

ریظن یب  يا  هلابق 

ماما درک و  تساوخرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دنس  نآ  حیرش  تایاور  زا  یـضعب  قبط  ، دمآ همان  نیا  تسخن  شخب  رد  هچنآ  لابند  هب 
چوک هناتسآ  رد  رابجا  هب  هک  یـسک  زا  لیلذ  يا  هدنب  هک  تسا  یکلم  نیا  : تسا نیا  هلابق  هخـسن  :» دومرف هنوگ  نیا  وا  هب  مالـسلا  هیلع 
يوـک رد  ناگدـنوش و  یناـف  هلحم  رد  رورغ  بـیرف و  يارـس  ياـه  هناـخ  زا  يا  هناـخ  هدرک  يرادـیرخ  ، تـسا اـیند ) نـیا  زا   ) ندرک
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ْدَق ٍتِّیَم  ْنِم  ، ٌلِیلَذ ٌْدبَع  يَرَتْشا  اَم  اَذَه  ( ؛» ناکلاه

ِِبناَج ْنِم  ، ِروُرُْغلا ِراَد  ْنِم  ًاراَد  ُْهنِم  يَرَتْشا  ، ِلیِحَّرِلل  { .تسا هدش  هتفرگ  ندنک  اج  زا  ندنار و  يانعم  هب  « جاعزا » زا « جـعزا ( .» 1  } َجِعْزُأ
یـشک طخ  يراذـگ و  تمالع  ار  نآ  هدرک و  باـختنا  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  ینیمز  ینعم  هب  لـصا  رد  « هّطخ ( .» 2  } ِهَّطِخ ،َو  َنِیناَْفلا

ریخا يانعم  نیمه  الاب  هلمج  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  يوک  هیحان و  هقطنم و  يانعم  هب  سپـس  هدـش  هتفرگ  « طخ » هشیر زا  ، تسا هدومن 
(. َنیِِکلاَْهلا  { .تسا هدش  هدارا 

: دوش یم  تیاعر  ریز  تاهج  ًالومعم  ، دانسا میظنت  يارب  هکنیا  هّجوت  لباق 

.رادیرخ هدنشورف و  مان  .1

.هلماعم دروم  کلم  یناشن  سردآ و  .2

.نآ يدرو  رد  هناگراهچ و  دودح  .3

.اهب تمیق و  .4

.داسف فشک  ربارب  رد  لوئسم  نییعت  .5

.ناهاوگ .6

لحم یناشن و  هب  سپـسو  هدنـشورف  رادـیرخ و  فاصوا  هب  تسخن  تسا  هتـشون  حیرـش  يارب  هک  يا  هلاـبق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تشذگ الاب  ياه  هلمج  رد  هک  دومرف  هراشا  کلم 

: دیامرف یم  هتخادرپ و  نآ  هناگراهچ  دودح  نییعت  ینعی  ؛ موس تمسق  هب  هاگنآ 

کلهم و ياهـسوه  اوه و  هب  موس  دح  ،و  بئاصم لماوع  هب  مود  دح  ،و  اهالب تافآ و  بابـسا  هب  لّوا  دح  :» دراد دح  راهچ  هناخ  نیا  »
ٌدوُدُح َراَّدلا  ِهِذَـه  ُعَمْجَت  َو  ( ؛» دـش دـهاوخ  هدوشگ  اج  نیمه  زا  هناخ  برد  دوش و  یم  یهتنم  هدـننک  هارمگ  ناطیـش  هب  مراهچ  دـح 
یِعاَوَد َیلِإ  یِهَْتنَی  ِیناَّثلا  ُّدَْـحلا  ،َو  ِتاَـفْآلا  { .تسا ببـس  ياـنعم  هب  « هیعاد » عمج « یعواد ( .» 3  } یِعاَوَد َیلِإ  یِهَْتنَی  ُلَّوَأـْلا  ُّدَْـحلا  : ٌهََعبْرَأ

هب « ءاوغا » زا لعاف  مسا  « يوغملا ( .» 4  } يِْوغُْملا ِناَْطیَّشلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِعباَّرلا  ُّدَْحلاَو  ، يِدْرُْملا يَوَْهلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِثلاَّثلا  ُّدَْـحلاَو  ، ِتاَبیِـصُْملا
ِهِذَـه ُباـَب   { .تسا ندوشگ  ياـنعم  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  « عارـشا » هشیر زا  « عرـشی ( .» 5  } ُعَرُْـشی ِهِیف  َو   {، .تـسا هدـننک  هارمگ  ياـنعم 

(. ِراَّدلا

گنج اه و  يرامیب  اه و  هلزلز  اهلیـس و  دـننام  ییاهتفآ  عاونا  اهنآ  زا  یکی  ؛ تسا كانرطخ  لماع  راهچ  هرـصاحم  رد  ایند  رد  ناـسنا 
نداد تسد  زا  دـننام  ؛ ددرگ یم  راتفرگ  نآ  هب  لخاد  زا  هک  تسا  یبئاـصم  رگید  دوش و  یم  لـیمحت  ناـسنا  هب  نوریب  زا  هک  تساـه 

دروآ و یم  راشف  ناسنا  رب  نورد  زا  هک  شکرس  سوه  اوه و  مراهچ  موس و  يوس  زا  ،و  ناکیدزن ناگتـسب و  ای  ندب  فلتخم  ياضعا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  هسوسو  ار  ناسنا  نورب  زا  هک  یناطیش 

ربارب رد  یگداتـسیا  اب  ار و  سوه  اوه و  ، سفن بیذـهت  اب  ناسنا  تسا  نکمم  هدرک و  هطاحا  ار  اهناسنا  اج  همه  رد  لـماع  راـهچ  نیا 
ناکم نامز و  ره  رد  سک و  همه  يارب  اهتبیصم  اهتفآ و  یلو  ؛ دهرب تکاله  لماع  ود  نیا  زا  دنک و  راهم  ار  وا  ، ناطیـش ياه  هسوسو 

هدـش هدـیچیپ  اهتفآ  اهالب و  يال  هبال  رد  هک  دـناد  یم  ییارـس  ار  ایند  رگید  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  ؛ تسا باـنتجا  لـباق  ریغ 
.{ هبطخ 226 ، هغالبلا جهن  ( . 1 (. } هفورعم ردغلاب  هفوفحم و  ءالبلاب  راد  : ) تسا

.تسا هدرک  هطاحا  ار  اهناسنا  یگدنز  هک  تسا  نآ  بابسا  هب  هراشا  اهتبیصم  اهتفآ و  دروم  رد  « یِعاَوَد » هب ریبعت 

ياـنعم هب  « ءادر » اریز ، دـناشک یم  يونعم  يداـم و  تکـاله  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یـسوه  اوه و  هب  هراـشا  « يِدْرُْملا يَوَْهلا  » هب ریبـعت  و 
ّتیناسنا و يالاو  ماقم  زا  طوقـس  ثعاب  سفن  ياوه  هجیتن  رد  ، دـناشک یم  طوقـس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یـسوه  اوه و  اـی  تکـاله 

.تسا منهج  نورد  رد  طوقس 

ره لماوع  هیقب  دـنچره  ؛ تسا ناطیـش  ، كانرطخ هناخ  نیا  رد  ذوفن  هار  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   « ِراَّدـلا ِهِذَـه  ُباـَب  ُعَرُْـشی  ِهِیف  َو  هلمج «
.تسا نیرفآ  لکشم  دوخ  ياج  رد  مادک 

ار هناخ  نیا  :» دـیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  کـلم  نیا  ياـهب  هتخادرپ و  هلاـبق  نیا  مراـهچ  شخب  ناـیب  هب  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دمآرس رد  هک  یسک  زا  اهوزرآ  هدروخ  بیرف 

يراوـخ یتـسرپ و  اـیند  صرح و  تـلذ  رد  لوـخد  تعاـنق و  تزع  زا  جورخ  غـلبم  هـب  دوـش  یم  هدـنار  نوریب  ناـهج  نـیا  زا  ینیعم 
ِّلُذ ِیف  ِلوُخُّدلاَو  ِهَعاَنَْقلا ، ِّزِع  ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  َراَّدلا  ِهِذَه  ، ِلَجَْألِاب ِجَـعْزُْملا  اَذَـه  ْنِم  ، ِلَمَْألِاب ُّرَتْغُْملا  اَذَـه  يَرَتْشا  ( ؛» تسا هدرک  يرادـیرخ 

يانعم هب  هژاو  نیا  ( يردـصم مسا  يانعم  مه  دراد و  يردـصم  ياـنعم  مه   ) تسا تلذ  ياـنعم  هب  « هعارـض ( .» 1 (. } ِهَعاَرَّضلاَو ِبَلَّطلا 
 { .تسا هدمآ  زین  ندرک  ینتورف 

هّجوـــت لـــباق  هـــتفر  راـــک  هـــب  اـــه  هـــلمج  نـــیا  رد  هـــک  ییاـــهداضت  اهــــسناجت و  مالــــسلا و  هـــیلع  ماــــما  ياــــهریبعت 
«. صرح »و« تعانق «،» تلذ »و« تزع «،» لوخد »و« جورخ :» تسا

.تسا بولطم  سانج  زا  يا  هنومن  زین  « يوغم »و« يدرم »و« اه تبیصم  »و« اه تفآ  » زین الاب  ياه  هلمج  رد 

فـشک لباقم  رد  لوئـسم  نییعت  نآ  دور و  یم  تیکلام  دانـسا  اه و  هلابق  هب  طوبرم  هتکن  نیمجنپ  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
دوـش و عـقاو  هلماـعم  نیا  رد  هک  یفـالخ  فـشک و  صقن و  بیع و  هنوـگ  ره  :» دـیامرف یم  تسا ؛ نآ  زا  یـشان  ياـهتراسخ  داـسف و 

هنعارف تنطلـس  هدـننک  لیاز  نارابج و  ناـج  هدـنریگ  ناـهاشداپ و  ماـسجا  شخب  يراـمیب  هدـهع  هب  دـسرب  يرتشم  هب  هک  یتراـسخ 
مکحم دـندرک و  اـنب  دـندوزفا و  نآ  رب  دـندرک و  يروآدرگ  ار  لاـم  هک  اـهنآ  نینچمه  تسا و  ریمح  عّبت و  ، رـصیق ، يرـسک نوچمه 

اَذَه َكَرْدَأ  اَمَف  ( ؛» دندراذگ یقاب  نادنزرف  يارب  دوخ  نامگ  هب  دندرک و  يرادهگن  دنتخودنا و  ، دندومن تنیز  دنتـسارآ و  ، دـنتخاس
يَرْـسِک َو ِْلثِم  ِهَنِعاَرَْفلا ، ِْکُلم  ِلیُِزم  ،َو  ِهَِرباَـبَْجلا ِسوُُفن  ِِبلاَـس  ،َو  ِكُولُْملا ِماَـسْجَأ  ِلـِْبلَبُم  یَلَعَف  ٍكَرَد  ْنِم  ُْهنِم  يَرَتْشا  اَـمِیف  يِرَتْشُْملا 
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 (. َِدلَْوِلل ِهِمْعَِزب  َرَظَن  ،َو  َدَقَتْعا َرَخَّدا َو  ،َو  َدََّجن َفَرْخَز َو  ، َدَّیَش یََنب َو  ْنَم  ،َو  َرَثْکَأَف ِلاَْملا  یَلَع  َلاَْملا  َعَمَج  ْنَم  ،َو  َرَیْمِح ٍعَُّبت َو  ،َو  َرَْصیَق

رب نآ  تیلوئـسم  دیاب  دشاب  هتـشاد  یـصقن  بیع و  دوش و  داسف  فشک  يا  هلماعم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  ناج 
مولعم رگا  نینچمه  دشاب و  یسک  هدهع 

یم اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دوش  لمع  هدش  هتـشون  هلماعم  رد  هک  يدادرارق  قبط  رب  دـیاب  تسا  ریغلل  اقحتـسم  یبصغ و  ، عاتم دوش 
تموکح تفرگ و  ار  ناهاشداپ  ناج  هک  یـسک  نامه  تفر  توملا  کلم  لیئارزع و  غارـس  هب  دیاب  صیاقن  نیا  ناربج  يارب  : دـیامرف
ناشتمه مامت  هک  ار  یناسک  تخاس و  ناهنپ  كاخ  ریز  هب  ار  اهریمح  اه و  عّبت  ، اهرصیق ، اه يرسک  هک  یسک  نامه.داد  داب  رب  ار  اهنآ 

.دومن انف  هب  موکحم  دوب  راقع  ءایض و  يروآ  درگ  مکحم و  عفترم و  ياهرصق  نتخاس  لام و  عمج 

هاگ نتخاس و  هدـنکارپ  يانعم  هب  هاگ  بارطـضا  شیوشت و  يانعم  هب  هاگ  دراد  يدّدـعتم  یناعم  « هعرزم » نزو رب  « هلبلب » هشیر زا  « لبلبم »
رد سوفن و  بلـس  نآ  لابند  هب  هک  تسا  ندومن  رامیب  دـساف و  يانعم  نامه  بسانم  اجنیا  رد  تسا و  هدـمآ  ندرک  دـساف  ياـنعم  هب 

.تسا هدمآ  الاب  ترابع  رد  کلم  لاوز  نآ  بیقعت 

يارب رـصیق  هژاو  نینچمه  هاش و  هژاو  لثم  دراد  یماـع  موهفم  ، هدوب ورـسخ  لـصا  رد  هک  يرـسک  هژاو  تشاد  هّجوت  دـیاب  نمـض  رد 
هچ رگ  ؛ تسا هاشداپ  يانعم  هب  همه  هک  دوب ) نمی  ناـهاشداپ  زا  یهورگ  يارب  زین   ) ریمح نمی و  ناـهاشداپ  يارب  عّبت  ، مور ناـهاشداپ 

.تسا هتشاد  یصاخ  ریبعت  يروشک  ره  رد 

انعم ود  ره  تیلباق  اجنیا  رد  ، هدـمآ ندومن  عفترم  مه  نتخاس و  مکحم  يانعم  هب  مه  دییـشت  هکنیا  هب  هّجوت  اب   « َدَّیَـش یََنب َو  ْنَم  هلمج «
.دنتخاس مکحم  عفترم و  ياهانب  هک  یناسک  ینعی  ؛ تسین لکشم  ود  نآ  نایم  عمج  یتح  دراد و  ار 

نییزت هب  هراشا  « دـجن نامتخاس و« يانب  نییزت  هب  هراشا  فرخز » » .تسا تنیز  یعون  هب  هراـشا  مادـک  ره   « َدََّجن َفَرْخَز َو  ياـه « هلمج 
.تسا نآ  دننام  اه و  هدرپ  اه و  یتشپ  شرف ، لیبق  زا  لیاسو 

دایز ساوسو  اب  ناتـسرپ  ایند  هک  تسا  نآ  دـننام  دانـسا و  میظنت  قیرط  زا  ندرک  يرادـهگن  يراک و  مکحم  ياـنعم  هب  « دـقتعا » هلمج
يارب دوخ  نامگ  هب  دننک و  ظفح  نآ  رب  نارگید  طلست  زا  مکحم  دانسا  اب  ار  دوخ  لاوما  ياه  هریخذ  دنراد  یعس 

.دنراذگب راگدای  هب  ناشنادنزرف 

باوث و لـحم  باـسح و  ياـپ  هب  یگمه  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  اـهنیا  :» دـیامرف یم  هلاـبق  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ْمُهُصاَخْشِإ ( ؛» دننیب یم  نایز  اجنآ  رد  ناراک  هدوهیب  دوش و  یم  رداص  یهلا  يرواد  نامرف  هک  ماگنه  نآ  رد  دنوش  یم  هدنار  ، باقع

َیلِإ ًاعیِمَج   { .تسا لوا  يانعم  نامه  ، بسانم الاب  تراـبع  رد  تسا و  ندـنار  نداتـسرف و  ، ندرک راـضحا  ياـنعم  هب  « صاخـشا ( .» 1}
هیآ ، رفاغ ( . 2  «(. } َنُولِْطبُْملا َکـِلانُه  َرِـسَخ  َو  ِءاَـضَْقلا « ِلْـصَِفب  ُْرمَأـْلا  َعَقَو  اَذِإ  : ِباَـقِْعلا ِباَوَّثلا َو  ِعِضْوَم  ،َو  ِباَـسِْحلا ِضْرَْعلا َو  ِِفقْوَم 

.{ 78

دنک یم  دـییأت  ار  رظن  نیا  هک  ینیارق  هلمج  زا  ( . 3  } ربخ هلزنم  هب  ضرالا ) فقوم  یلا   ) تسادتبم و الاب  ریـسفت  قباطم  مهـصاخشا ) )
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یب هداد  نایاپ  « ریمح عبت و  «و  ترابع اـت  ار  قوف  هماـن  ،ص 137  همالـس نبا  مکحلا  ملاعم  روتـسد  باتک  رد  ( فلا تسا : ریز  هنیرق  ود 
هلمج ،ج 8،ص 102  ءاـیلالا هیلح  باـتک  رد  .تسا ب) هداد  همادا  ار  هماـن  هک  یلاـح  رد  دـشاب  هدروآ  ار  « ...مهـصاخشا » هلمج هـکنآ 
.قباـس ياـه  هلمج  زا  يادـج  تسا  یلقتـسم  هلمج  دـهد  یم  ناـشن  هک  ...مهـصخشا ) و  :) تسا هدروآ  تروص  نیا  هب  ار  مهـصاخشا 

ربخ ار  ...كولملا ) ماـسجا  لـبلبم  یلعف   ) هلمج دـنا و  هتـسناد  رخؤم  يادـتبم  ار  صاخـشا )  ) هغـالبلا جـهن  نارـسفم  زا  یعمج  یلو  {
: دوش یم  نینچ  هلمج  موهفم  نیاربانب  ، مدقم

رب دندیـشک  لاوز  هب  ار  ناشتنطلـس  دـندرک و  ضبق  ار  اهنآ  حاورا  دـندروآ و  رد  هزرل  هب  ار  ناهاشداپ  ماسجا  هک  گرم  ياه  هتـشرف 
.دنناشکب لامعا  نازیم  باسح و  ياپ  هب  تمایق  رد  ار  يویند  كالما  رد  داسف  فشک  نالوئسم  هک  تساهنآ 

تمایق رد  دنـشون و  یم  گرم  ماج  زا  اهناسنا  همه  دنام و  یم  اج  هب  كالما  اهتورث و  مامت  دور و  یم  لاوز  هب  ور  اهتردق  مامت  يرآ 
.دنوش یم  رضاح  باسح  ياپ  رد 

نیا دهاش  :» دیامرف یم  دنک و  یم  يونعم  هلماعم  نیا  دوهش  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  - ایند مدرم  ياه  هلابق  دننام  - هلابق نیا  نایاپ  رد 
اَذِإ ُلْقَْعلا  َِکلَذ  یَلَع  َدِهَـش  ( ؛» درذگب تمالـس  هب  ایند  قیالع  زا  دوش و  جراخ  سوه  اوه و  ریثأت  تحت  زا  هک  هاگنآ  تسا  لقع  دنس 

(. اَْینُّدلا ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَسَو  يَوَْهلا  ِرْسَأ  ْنِم  َجَرَخ 

ياوه لاگنچ  زا  هک  دهد  یهاوگ  رما  نیا  رب  دناوت  یم  یلقع  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دشاب هقث  لداع و  دیاب  دـهاش  هک  اجنآ  زا 
.دشاب هدرکن  جراخ  قح  نایب  زا  ار  وا  يدام  يایند  هب  اه  یگتسباو  دشاب و  هدش  جراخ  سفن 

.دنک یم  نییبت  یهجو  نیرتابیز  هب  ار  يونعم  دنس  نیا  هناگ  شش  ناکرا  بیترت  نیا  هب 

اه هتکن 

هلابق نیا  میظنت  ةزیگنا  -1

.تسا تقد  نایاش  یفلتخم  تاهج  زا  تسا  هتشون  دوخ  تاضق  زا  یکی  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هقباس  یب  بیجع و  همان  عیب  نیا 

تسا تاضق  زا  یکی  هناخ  رادیرخ  نوچ  یلو  ؛ هدوبن ینیگنـس  ياهب  نامز  نآ  رد  هدوب  هناخ  نیا  غلبم  هک  رانید  داتـشه  هکنیا  تسخن 
.ددنسپ یمن  وا  يارب  زین  ار  رادقم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  یناسفن  ياه  هسوسو  ماهتا و  ضرعم  رد  هشیمه  یضاق  و 

تیب هدرتسگ  شاپ  تخیر و  اب  هک  دوب  نامثع  هرطاخم  رپ  نارود  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  نارود  میناد  یم  هتـشذگ  نیا  زا 
يارب مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ و  تروص  قرب  قرز و  رپ  یگدـنز  هب  یمالـسا  هعماـج  ناسانـشرس  زا  یهورگ  ندروآ  يور  لاـملا و 

نآ هدـنبیرف  فراخز  يدام و  يایند  هرابرد  هغالبلا  جـهن  ياه  هماـن  اـه و  هبطخ  رد  هراومه  كاـنرطخ  ناـیرج  نیا  نتخاـس  فقوتم 
رضاح یتح  هتفرگ و  شیپ  تسا  یمالسا  تموکح  سأر  رد  هک  یلاح  رد  ار  يا  هنادهاز  رایـسب  یگدنز  زین  دوخ  دهد و  یم  رادشه 

رد وت  رادـنامرف  هک  دـنهد  یم  ربخ  وا  هب  هک  یماگنه  دـشخبب و  لاملا  تیب  زا  لیقع  شردارب  هب  - رـصتخم دـنچره  - يزیچ دوش  یمن 
نآ رد  نادـنمتورث  هک  هتـسشن  ینیگنر  هرفـس  رـس  رب  هتفریذـپ و  ار  رهـش  نآ  نادـنمتورث  زا  یکی  توعد   - فینح نب  نامثع  - هرـصب
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.دسیون یم  وا  يارب  يدنت  همان  دوش و  یم  هتفشآرب  تخس  دوبن ، نآ  رانک  رد  ارقف  زا  يربخ  دندوب و  هدش  توعد 

ربمغیپ رـصع  گنهرف  هب  ار  ناناملـسم  دزاس و  نوگرگد  ار  یمالـسا  دـض  تسردان  گـنهرف  نآ  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  اـهنیا  همه 
.دنادرگ زاب  مرکا 

رت و قرب  قرز و  رپ  حیرـش  هلیـسو  هب  هدـش  يرادـیرخ  هناـخ  زا  رایـسب  هک  تمیق  نارگ  ياـه  هناـخ  اهرـصق و  ناـمز  نآ  رد  نیقی  هب 
تموکح ياوه  لاح و  دـننک و  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هک  دـش  یم  بوسحم  همه  هب  يرادـشه  همان  نیا.دوبن  مک  ، دوب رتاهبنارگ 

.دنبایرد ار  مالسلا  هیلع  ماما 

هب يا  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـندش  ربخاب  نآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  نامز  نامه  رد  همان  نیا  نیقی  هب 
ضارتعا سرت  زا  زین  یهورگ  دش  ببـس  دندش و  هبنتم  ًاعقاو  يا  هدـع  نآ  لابند  هب  تسا و  هتـشون  یـضاق  حیرـش  يارب  نومـضم  نیا 

.دنزاس گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  مدرم 

اهرـصع همه  رد  اه  لسن  همه  يارب  تسا و  زاـسراک  زین  اـهادرف  ادرف و  زورما و  يارب  دوبن و  ناـمز  رـصع و  نآ  صوصخم  هماـن  نیا 
.تسین یصاخ  هورگ  هب  صوصخم  تسا و  قداص 

جرخرپ و تانییزت  ، تمیق نارگ  حلاصم  ؛ دنشک یم  ییاهتمحز  هچ  ، دننام رـصق  هناخ  کی  يانب  يارب  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا  زورما  ام 
دننک یم  شالت  ییانب  نینچ  هب  ندیسر  يارب  رمع  کی  هاگ  دنزاس و  یم  مهارف  نآ  يارب  ایند  رانک  هشوگ و  زا  يرورـض  ریغ  لئاسو 
لالح قیرط  زا  ناوتیمن  ار  يروآ  ماسرـس  ياـه  هنیزه  نینچ  تسادـیپ  هتفگاـن  دریگ و  یم  ناـیاپ  مه  اـهنآ  رمع  ، نآ ناـیاپ  اـب  هاـگ  و 

.دنرب یم  نارگید  ار  نآ  طاشن  تذل و  تساهنآ و  شود  رب  هانگ  لابو و  رزو و  هجیتن  رد.درک  لیصحت 

؟ تسیک حیرش  -2

یناه نب  حیرش  یضعب  هکنیا  دوب و  « هدنک ینب  » هلیبق زا  هیما  وبا  ثراح  نب  حیرش 

وا هک  تسا  هدمآ  هباغلا  دسا  باتک  رد.تسا  وگتفگ  ناخروم  نایم  رد  هن  ای  دوب  هباحـص  زا  وا  ایآ  هکنیا  رد  ؛ تسا تسردان  ، دنا هتفگ 
ناملـسم دمآ و  ربمایپ  دزن  دومن و  تاقالم  دنا  هتفگ  یـضعب.دومنن  تاقالم  ار  ترـضح  زگره  یلو  درک  كرد  ار  مرکا  ربمغیپ  نامز 

هک یماگنه  یلو  ؛ روایب نم  دزن  ار  اهنآ  : دومرف ربمایپ  ؛ مراد نمی  رد  تعیمج  رپ  يا  هداوناخ  نم  ادخ  لوسر  يا  : درک ضرع  سپس  دش 
.دوب هدومرف  تلحر  مرکا  ربمغیپ  دروآ  هنیدم  هب  ار  اهنآ 

تشاد و همادا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نامز  ات  بصنم  نیا  داد و  رارق  هفوک  یـضاق  ار  وا  رمع  : دیوگ یم  هباغلادسا  رد  ریثا  نبا 
وا هب  هدـمآ  هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  رد  هک  يربتعم  تیاور  قبط  یلو  ؛ دومرف اـقبا  راـک  نیا  رد  شقباوس  بجوم  هب  ار  وا  زین  ترـضح 

ذفنی نا ال  هیلع  طرتشا  ءاضقلا  احیرـش  نینمؤملا  ریما  ّیلو  امل  : ) دـنکن رداص  ترـضح  نآ  عـالّطا  نودـب  ار  ییاـهن  مکح  درک  طرش 
(. { یضاق تافص  باوبا  موس  باب  لّوا  ثیدح   ) ،ج 18،ص 6 هعیشلا لئاسو  ( . 1 (. } هیلع هضرعی  یتح  ءاضقلا 

.تشاد همادا  جاجح  نامز  ات  یتح  بصنم  نیا 
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بکترم اضق  رما  رد  زین  یمهم  ياـهاطخ  هک  دوش  یمن  لـیلد  نیا  یلو  ؛ دـنا هتـسناد  یکریز  شوهاـب و  درف  ار  وا  ناـخروم  زا  یعمج 
. { ،ج 7،ص 385،ح 5 یفاک ( . 2  } .تسا هدمآ  ثیدح  بتک  رد  زین  نآ  ياه  هنومن  هک  دشاب  هدشن 

نا :» هدش فورعم  هک  یلثملا  برض  نیا  : تفگ نیعبات ) زا  یکی   ) یبعـش هب  یـسک  : دسیون یم  ناویحلا  هایح  باتک  هدنـسیون  يریمد ) )
هک یمایا  رد  حیرـش  : تفگ باوج  رد  یبعـش  ؛ تسانعم هچ  هب  « تسا رتراکم  هابور  زا  حیرـش  لیحا ؛ بلعثلا و  نم  یهدا  ناـک  ًاـحیرش 
یم یهابور  دـناوخ  یم  زامن  هک  یماگنه  تفر  فجن  نیمزرـس  يوس  هب  ، دوب هدـمآ  هفوک ) رد   ) ریگ همه  تروص  هب  نوعاط  يرامیب 

دش یم  زامن  رد  وا  یترپ  ساوه  هیام  دروآ و  یم  رد  ار  وا  راوطا  ادا و  داتسیا و  یم  وا  لباقم  رد  دمآ و 

دوخ هالک  بش  دومن و  صخشم  ار  شیاهنیتسآ  درک و  یبوچ  رس  رب  ار  دوخ  نهاریپ  ؛ دیشیدنا يریبدت  هابور  نیا  نتفرگ  يارب  حیرش 
ار هابور  دمآ و  رس  تشپ  زا  ناهگان  حیرش.درک  رارکت  ار  اهراک  نامه  داتـسیا و  کمدآ  نآ  لباقم  رد  دمآ  هابور  داهن  نآ  رـس  رب  ار 

هنیفس ،ج 17،ص 158 و  هغالبلا جـهن  حرـش  یف  هعاربلا  جاهنم  ( . 1  } .تسا رتراکم  مه  هاـبور  زا  حیرـش  دوش  یم  هتفگ  اذـل  ، تفرگ
 { .حرش هشیر  ، راحبلا

.دوب هدرک  كرد  ار  ّتیلهاج  نارود  دنچ  ره  ؛ درمش یم  نیعبات  زا  ار  وا  ناکلخ  نبا 

نب هّللادبع  هنتف  نامز  رد  مه  نآ  ، لاس هس  اهنت  تدم  نیا  رد  دوب و  هتسشن  اضق  دنـسم  رب  لاس  جنپ  تصـش و  حیرـش  تسا  دقتعم  يو 
.درکن تواضق  رمع  رخآ  ات  رگید  داد و  وا  هب  ار  دوخ  يافعتسا  جاجح  نامز  رد  ماجنارس  دیزرو و  عانتما  تواضق  زا  ریبز 

.تشادن تروص  رب  ییوم  دوب و  هسوک  وا 

هدرمش نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  یـضعب  لاس و  هد  دص و  یـضعب  لاس و  تسیب  دص و  ار  وا  نس  یـضعب  ؛ تسا فالتخا  وا  نس  دروم  رد 
.دنا

هدرک لقن  فنخم  وبا  زا  دوخ  خیرات  رد  يربط  هک  تسا  یناتساد  نآ  دهاوش  زا  یکی  ؛ دش تبقاع  ءوس  راتفرگ  ماجنارـس  وا  کش  یب 
هک رهش  نیا  لها  نارادنید و  دنتـسه  اجک  : دز یم  دایرف  وا  درک  ریگتـسد  ار  هورع  نب  یناه  دایز  نبا  هک  یماگنه  : دیوگ یم  وا.تسا 

يادـص ماگنه  نیا  رد  دوب  يراج  وا  نساحم  رب  نوخ  هک  یلاـح  رد  تفگ  یم  ار  نخـس  نیا.دـندراذگ  اـهنت  ناشنمـشد  ربارب  رد  ارم 
اهنآ هدش  هتشک  یناه  اهنآ  گرزب  هک  دنا  هداد  ربخ  جحذم  ینب  هفیاط  هب  دش  مولعم  دش و  هدینـش  هرامالا  راد  رـصق  رد  رب  ییاهدایرف 

ور و نوریب  سپس  تسا  هدنز  یناه  نک  اشامت  ایب  : تفگ یضاق  حیرـش  هب  دایز  نب  هّللادیبع  دندومن  هطاحا  ار  رـصق  دندرک و  تکرح 
یناه دایز ) نبا  سپس   ) دندش هدنکارپ  مدرم  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مه  حیرـش  يا  هدید  ار  وا  تسا و  هدنز  وا  هک  هدب  ربخ  مدرم  هب 

 { .يرمق لاس 60  ثداوح  باب  رد  ،ج 4،ص 274  يربط خیرات  ( . 2  } .دناسر لتق  هب  ار 

رب ار  دایز  نبا  تیاضر  درک و  تشگزاب  هب  رما  ار  وا  نایماح  نارای و  ارچ  تسا  رطخ  رد  یناـه  ناـج  تسناد  یم  هک  حیرـش  عقاو  رد 
.تشاد مدقم  ادخ  تیاضر 

رد هک  نامز  نآ  رد  ناریسا  تراسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  رما  ربارب  رد  رادانعم  توکـس  ای  بسانمان  ياه  يریگ  عضوم 
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رد ار  هراـمالا  راد  هـک  یماـگنه  هـب  ار  جـحذم  ینب  هلیبـق  وا  رگا  تـسوا و  سفن  فعـض  تثاـبخ و  زا  يرگید  هناـشن  زین  دوـب  هفوـک 
یم مقر  يرگید  لکـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هدـنیآ  هفوک و  عاضوا  درک  یمن  تشگزاب  هب  رما  دنتـشاد  دوخ  هرـصاحم 

 { .مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  لاح  حرش  ،ج 2،ص 70، هباحصلا هفرعم  یف  هباصالا  : هب دینک  عوجر  ( . 1  } .دروخ

هب ار  وا  دـمآ  راک  رـس  رب  راتخم  هک  یماگنه  دوش  یم  هدافتـسا  هدرک  لقن  دوخ  نیـسحلا  لـتقم  باـتک  رد  فنخم  یبا  هک  یتیاور  زا 
هدافتسا خیراوت  زا  یلو  ( . 2  } .درک لزع  شبصنم  زا  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  يرای  رما  رد  هک  ییاه  یهاتوک  ببس 
تقفاوـم مه  وا  درک و  هئارا  جاـجح  هب  ار  دوـخ  يافعتـسا  ًادـعب  یلو  دوـب  هتـشگ  زاـب  دوـخ  راـک  هب  جاـجح  ناـمز  رد  هـک  دوـش  یم 

 { .دینک هعجارم  ص 28 و 29  دیدحلا ، یبا  یبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 590 و  باعیتسا هب  رتشیب  حیضوت  يارب.دومن 

365 ص :
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هدننک لمع  ياهورین  شنیزگ  شور  : 4 همان

شهاپس نارس  زا  یضعب  هب  عوضوم :

هشیج ءارمأ  ضعب  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هتشون  هرصب  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  هب  دنتشون  یخرب  يرجه ، لاس 36  رد  یماظن  ناهدنامرف  زا  یکی  هب  همان  )

همان نتم 

نَم َیلِإ  َکَعاَطَأ  نَِمب  دَـهناَف  ِناَیـصِعلا  ِقاَقّـشلا َو  َیلِإ  ِموَقلِاب  ُرُومُألا  ِتَفاَوَت  نِإ  ّبُِحن َو  يِذـّلأ  َكاَذَـف  ِهَعاّـطلا  ّلِـظ  َیلِإ  اوُداَـع  نِإَـف 
ِهِضوُُهن نِم  یَنغَأ  ُهُدوُُعق  ِهِدَهشَم َو  نِم  ٌریَخ  ُُهبیِغَم  َهِراَکَتُملا  ّنِإَف  َکنَع  َسَعاَقَت  نّمَع  َکَعَم  َداَقنا  ِنَِمب  ِنغَتسا  َكاَصَع َو 

اه همجرت 

یتشد

اب دیـشک  ینامرفان  ییادج و  هب  ناشراک  رگا  و  میراد ، تسود  هک  تسا  نامه  سپ  دندرگ  زاب  تعاطا  هیاس  هب  مالـسا  نانمـشد  رگا 
ددـم دـننز  یم  زابرـس  وت  يرای  زا  هک  اهنآ  بوکرـس  يارب  دـنرب  یم  نامرف  هک  نانآ  زا  و  نک ، دربن  نافلاخم  اب  نارادربنامرف  کمک 

يرابجا نداد  يرای  زا  شندرکن  تکرـش  و  دـشاب ، هتـشادن  تکرـش  هک  تسا  رتهب  دراد  تهارک  گـنج  زا  هک  سک  نآ  اریز  ریگ ، 
 . تسا رتهب 

يدیهش

هک ار  نآ  دیـشک ، ینامرفان  ییادـج و  هب  ناشراک  رگا  و  میراد ، یم  تسود  اـم  هک  تسا  يزیچ  دنتـشگزاب ، يربناـمرف  هیاـس  هب  رگا 
دهن سپ  ياپ  تا  يرای  زا  هک  نآ  زا  درب ، تنامرف  هک  نادب  شاب  زاین  یب  زیتسب و  دنک  تا  ینامرفان  هک  نآ  اب  و  زیگنارب ، درب  تنامرف 

.ندومن يرای  نتساخرب و  زا  شنتسشن  و  ندوب ، زا  تسا  رتهب  شندوبن  درادن ، شوخ  ار  گنج - هک - نآ  هچ  ، 

یلیبدرا

دوـش ماـمت  رگا  ارنآ و  اـم  میراد  یم  تسود  هک  تسیزیچ  نآ  سپ  يرادربناـمرف  هیاـسب  تعیب  ناگدننکـش  زا  دـندرگ  زاـب  رگا  سپ 
هک ره  يوسب  ار  وت  درب  نامرف  هک  رهب  نامثع  يا  زیخرب  سپ  ینامرفان  تفلاخمب و  ندرک  لـیمب  دـندرگ  قفتم  هورگ و  نآ  هب  اـهراک 
زا هدنراد  تهارک  هک  یتسردب  سپ  وت  زا  داتسیا  سپ  زاب  هک  ره  زا  مکح  رد  وت  اب  دش  داقنم  هک  رهب  بلط  يرای  وتب و  درک  ینامرفان 

فالخ راهظا  ههجب  وا  نتساخرب  زا  تسا  رت  هدننک  زاین  یب  وا  نتسشن  ندوب و  رضاح  زا  تسا  رتهب  وا  ندوب  بیاغ  برح 

یتیآ

ینامرفان ییادج و  هب  ار  نانآ  اهدماشیپ ، ثداوح و  رگا  مینآ و  راتساوخ  ام  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنیآ ، زاب  يرادربنامرف  هیاس  رد  رگا 
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عیطم هکنآ  يدرمیاپ  هب  .يزیخرب و  دـنرب ، یمن  تنامرف  هکنآ  فالخ  هب  دـنرب ، یم  نامرف  وت  زا  هک  یناسک  يراـی  هب  دـیاب  دـیناشک ،
روضح زا  رتـهب  وا  تبیغ  دـیآ ، یم  دربـن  هب  وـت  هارمه  هارکا  هب  هکنآ  اریز ، .یـشاب  زاـین  یب  دزیخ ، یمنرب  تیراـی  هب  هکنآ  زا  تسوـت 

.شنتساخرب يرای  هب  زا  تسا  رتهب  شنتسشن ، هناخ  رد  تسوا و 

نایراصنا

یچیپرـس فالتخا و  هب  ار  نانآ  لاوحا  عاضوا و  رگا  ،و  میراد تسود  اـم  هک  تسا  ناـمه  نیا  دنتـشگ  زاـب  اـم  تعاـطا  هیاـس  هب  رگا 
هک یسک  زا  درب  یم  ار  تنامرف  هک  یـسک  اب  و  زیخرب ، گنج  هب  نایـصع  لها  اب  دنک  یم  تعاطا  ار  وت  هک  یـسک  يرای  اب  وت  ، دناشک
زا ناشنتسشن  ،و  رتهب ناشندوب  زا  ناشدوبن  دنراد  تهارک  نمشد  اب  گنج  زا  هک  نانآ  امّلسم   ، شاب زاین  یب  دنک  یمن  مادقا  تیرای  هب 

 . تسا رت  هدننک  زاین  یب  ناشمایق 

حورش

يدنوار

رومالا تفاوت  نا  .انتقفـش و  انلظ و  انتیاعر و  یف  مهف  انوعیطی  نا  یلا  اوعجر  نا  ینعی  لاعرح ، مالک  هعاطلا  لظ  یلا  اوداع  ناف  هلوق  و 
: سعاقت .ضهنا و  يا  دهناف  هلوق  و  بقارت .) يور : و   ) نایـصعلا دیدشلا و  فالخلا  یلا  مهب  مهروما  تتا  نا  يا  قاقـشلا : یلا  موقلاب 

.اهحتف باوصلا  میملا و  مضب  يور : .ردصم و  امهالک  و  اضیا ، هدوهش  نم  هدهشم و  نم  ریخ  هبیغم  هراکملا  ناف  يور : .رخات و  يا 

يردیک

ریخ هبیغم  هراکتملا  ناف  .رخات  يا  سعاقت : ضهن ، يا  دهناف : .هوادعلا  فالخلا و  یلا  مهاذا  يا  .قاقشلا  یلا  موقلاب  رومالا  تناوت  نا 
.ردصملا ینعمب  دهشملا  بیغملا و  و  هریغ ، یلا  هرش  يدعتی  و  هبلق ، یف  ام  رهظی  هیلا  هجاحلا  دنع  هنال  هدهشم  نم 

مثیم نبا 

همان لوا  رد  نتسشن  ورف  نداتفا و  بقع  سعاقت : نک  مایق  زیخرب ، دهنا : شهاپس : نارس  زا  یـضعب  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
شتآ زوس  زا  ندـنام  ملاس  نآ  تسا و  تعاطا  شا  همزال  هک  تسا  هدروآ  يرما  زا  هراعتـسا  تسا  هیاس  يانعم  هب  هک  ار  لظ  هژاو ي 
يامرگ زا  ندـش  تحار  ینیـشن  هیاـس  هجیتن ي  هک  ناـنچ  دـشاب  یم  فـالتخا  ياـه  هویم  تارمث و  زا  هک  تسا  ییاـهجنر  گـنج و 

ار اهنآ  ثداوح ، رگا  و  میراد ، تسود  ام  هک  تسا  نامه  نیا  دندرگ ، زاب  میلست  تعاطا و  هیاس ي  هب  نانمشد  رگا   ) .تسا دیشروخ 
یناسک زا  ار  دوخ  دنتـسه  وت  نامرف  وریپ  هک  نانآ  اب  گنجب و  نایـصاع  اب  ناعیطم ، کمک  هب  سپ  درک ، نایـصع  فالتخا و  ياـیهم 

ناشروضح و زا  رتهب  ناشدوبن  دـنراد ، تهارک  گنج  زا  هک  اهنآ  اهرـصنع و  تسـس  هک  ارچ  زاـس ، زاـین  یب  دـنزرو  یم  یتسـس  هک 
نامثع تسا ، هتشون  وا  هب  باطخ  ترضح  ار ، همان  نیا  هک  يرکشل  ریما  دنا  هتفگ  یخرب  .دشاب ) یم  ناشمایق  زا  رتدنمدوس  ناشتسشن 

، دنتفرگ گنج  هب  میمصت  دندیسر و  هرـصب  نیمزرـس  هب  لمج  باحـصا  هک  یماگنه  تسا ، هدوب  هرـصب  رد  وا  هدنیامن ي  فینح  نب 
نیا هک  دومرف ، موقرم  يا  همان  وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما درک ، هاگآ  نانآ  عضو  زا  ار  يو  و  تشون ، ترضح  هب  يا  همان  نامثع 
نیا هب  ار  لمج  گنج  لها  هانگ ، فالتخا و  بابـسا  اهدماشیپ و  رگا  ینعی  موقلاب ، رومالا  تفاوت  نا  .دـشاب و  یم  همان  نآ  زا  تانایب 
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رد ات  دروآرد  دوخ  نامرف  تعاطا  تحت  ار  هعماـج  دارفا  دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بحن ، اوداـع …  ناـف  .دـنک  راداو  رما  ود 
تسا و هدرک  ناشنرطاخ  ار  انعم  نیا  قوف  ترابع  اب  تسا و  نیمه  زین  عراش  دوصقم  هک  دـناشکب ، قح  هار  هب  ار  نانآ  همه ي  هدـنیآ 

رـصحنم ار  شبوبحم  بحن  يذلا  کلذف  ترابع  اب  و  تسا ، نآ  لیلد  اوداع  لعف  هک  ددرگ  یمرب  يردصم  هب  کلذـف  هراشا ي  مسا 
رد هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوـخ  رکـشل  ریما  لـیلد  نـیا  هـب  ار و  نآ  زج  مـیراد  یمن  تـسود  ینعی  تـسا  هدوـمرف  اـهنآ  تشگزاـب  رد 

هناهب ناگدـنراد و  تهارک  زا  هن  دـیوجب ، يرای  نافلاخم  هیلع  رب  ناعیطم  زا  دـگنجب و  نافلاخم  اـب  ناـشتفلاخم ، فـالتخا و  تروص 
رـضاح هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنـشاب  هتـشادن  روضح  گنج  رد  رگا  تهارک ، لـها  هک  نآ  رب  تسا  هدروآ  لـیلد  ار  رما  نیا  ناـیوج و 

دوخ نایم  رد  ار  رـصنع  تسـس  وج و  هناهب  صخـش  مدرم  هک  یماگنه  اریز  دشاب ، یم  ناشمایق  زا  رتدنمدوس  نانآ  نتـسشن  دنـشاب و 
يارب یـصخش  نینچ  دراد و  مه  نایز  هکلب  چیه ، درادن  هک  یعفن  سپ  دننک ، یم  ادتقا  وا  هب  هدش و  تسـس  زین  نانآ  دننک ، هدـهاشم 

و دوش ، یم  ناناملسم  تکاله  ثعاب  گنج  هک ، دراد  یم  نایب  نآ  يارب  يدسافم  دنک  هیجوت  گنج  زا  ار  دوخ  يدونـشخان  هک  نآ 
دندش فرحنم  قح  زا  ناورهن  نیفص و  لمج و  ياهگنج  رد  نیعبات  هباحص و  زا  يرایـسب  لیلد  نیا  هب  هک  نانچ  لئاسم ، لیبق  نیا  زا 

دوخ اب  مه  ار  یگرزب  هدـسفم ي  درادـن  يدوس  گنج  رد  صاخـشا  نیا  دوجو  هک  نآ  رب  هوالع  سپ  دندیـشک ، گـنج  زا  تسد  و 
روضح گنج  ههبج ي  رد  یـصخش  نینچ  الـصا  هک  یتقو  فالخ  رب  دـنوش ، یم  هراچیب  وا  هطـساو ي  هب  زرابم ، ییاهناسنا  هک  دراد 

نم ریخ  ترابع  ياج  هب  .دوش  یمن  ناملسم  ناگدنمزر  بیصن  وا  هیحان ي  زا  مه  يررـض  اما  درادن ، يدوس  طقف  هک  دشاب ، هتـشادن 
.تسا درجم  یثالث  ردصم و  دوهش  دهشم و  هملک  ود  ره  هدمآ و  هدوهش  نم  ریخ  رگید  تیاور  ترـضح ، همان ي  رخآ  رد  هدهـشم ،

.تسا دنوادخ  زا  قیفوت 

دیدحلا یبا  نبا 

ْنَم َیلِإ  َکَـعاَطَأ  ْنَِمب  ْدَْـهناَف  ِناَیْـصِْعلا  ِقاَـقِّشلا َو  َیلِإ  ِمْوَْقلاـِب  ُرُومُأـْلا  ِتَفاَوَت  ْنِإ  ُّبُِحن َو  يِذَّلا  َكاَذَـف  ِهَعاَّطلا  ِّلِـظ  َیلِإ  اوُداَـع  ْنِإَـف 
 . ِهِضوُُهن ْنِم  یَنْغَأ  ُهُدوُُعق  ِهِدَهْشَم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ُُهبیِغَم  َهِراَکَتُْملا  َّنِإَف  َْکنَع  َسَعاَقَت  ْنَّمَع  َکَعَم  َداَْقنا  ِنَِمب  ِنْغَتْسا  َكاَصَع َو 

 . رخأت أطبأ و  يأ  سعاقت  ضهنا و  يأ  دهنا 

نم ریخ  هبیغم  هراکتملا  نإف  هلوق ع  لـثم  اـباترم و  اـهراک  جرخی  اـّمنإ  هریـصب و  هین و  ریغ  نم  داـهجلا  یلإ  جرخی  يذـلا  هراـکتملا  و 
: { هبوتلا 47 هروس  ( 1 ًالابَخ {  ّالِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  یلاعت  هلوق  هضوهن  نم  ینغأ  هدوعق  هدهشم و 

یناشاک

هک تسا  فینح  نب  نامثع  نآ  دوخ و  رکـشل  ناریما  زا  یـضعب  يوس  هب  هتـشون  هک  تسا  يا  هماـن  نیا  هشیج ) ءارما  ضعب  یلا  هبتک  )
دندوب و هدش  هجوتم  راید  نآ  هب  رایسب  رکشل  اب  ریبز  هحلط و  هک  یتقو  رد  يدوب  همان  نیا  لاسرا  دوب و  ترـضح  نآ  لماع  هرـصب  رد 

يو هب  ار  همان  نیا  ترـضح  نآ  دـیناسر ، ضرع  هب  ار  تروص  نیا  نامثع  و  هتـسکش ، ار  ترـضح  نآ  تعیب  هرـصب  لها  زا  یتعامج 
هب برح  ياه  جـنر  زا  يرادربنامرف و  هیاس  هب  هعاطلا ) لـظ  یلا   ) تعیب ناگدننکـش  نآ  دـندرگ  زاـب  رگا  سپ  اوداـع ) ناـف   ) داتـسرف

تفاوـت نا  و   ) تعاـمج نآ  زا  ار  نآ  میراد  یم  تسود  هک  تسا  يزیچ  نیا  سپ  بحن ) يذـلا  كاذـف   ) دـننک لـیم  تعاـطا  تحار 
ندرک لیم  رد  دـنوش  قفتم  همه  ناشیا و  تفلاخم  بابـسا  دوش  قفاوم  ینعی  هورگ ، نآ  هب  اـهراک  دوش  ماـمت  رگا  و  موقلاـب ) رومـالا 
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وت درب  نامرف  هک  یسک  تنواعم  هب  کعاطا ) نمب   ) نامثع يا  زیخرب  سپ  دهناف )  ) ینامرفان تموصخ و  هب  نایـصعلا ) قاقـشلا و  یلا  )
ندرگ هک  یسک  هب  کعم ) داقنا  نمب   ) هاوخ يرای  و  نعتسا ) و   ) وت هب  دنک  ینامرفان  هک  یـسک  برح  يوس  هب  كاصع ) نم  یلا   ) ار

ناف  ) وت رما  زا  دتـسیا  سپ  زاب  دـیامن و  رخات  هک  یـسک  زا  ندوب  ینغتـسم  زا  کـنع ) سعاـقت  نمع   ) وت مکح  هب  دوش  داـقنم  دـهن و 
و  ) وا ندوب  رـضاح  زا  تسا  رتـهب  وا  ندوب  بیاـغ  هدهـشم ) نم  ریخ  هبیغم   ) برح زا  هدـنراد  تهارک  هک  یتـسرد  هب  سپ  هراـکتملا )
، وا نتـساخرب  زا  ار  ناشیا  تسا  رتدـیفم  رت و  عفن  اب  ینعی  .ار  نامدرم  تسا  رت  هدـننک  زاـین  یب  وا  نتـسشن  و  هضوهن ) نم  ینغا  هدوعق 

.فالخ لها  لاتق  زا  دومن  دنهاوخ  رارف  هدومن  وا  هب  ادتقا  مدرم  فالخ و  زا  تسا  وا  لد  رد  هچنآ  تخاس  دهاوخ  رهاظ  هک  اریز 

یلمآ

ینیوزق

هجوتم فرطناـب  لـمج  باحـصا  هکیتقو  تسا  هرـصب  یلاو  فینح  نب  ناـمثع  ریما  نیا  دـنیوگ : هتـشون  دوخ  رکـشل  ءارما  زا  یـضعبب 
زیخرب سپ  دناشک  تفلاخم  تموصخب و  ارناشیا  اهراک  رگا  و  میرادیم ، تسود  ام  هک  تسا  نیا  تعاطا  هیاسب  دنتشگرب  رگا  .دندوب 

نانآ زا  وت  اب  دنداقنم  هک  ناناب  وش  زاین  یب  و  دنا ، هتـشگ  یـصاع  هک  نانآ  دصقب  دـنا  هدرک  تعاطا  ارت  هک  رکـشل  ناب  نک  گنهآ  و 
و دشاب ، رضاح  هکنآ  زا  تسا  رتهب  دشاب  بیاغ  درادن  لد  يرما و  زا  تسا  هراک  هکنآ  هک  اریز  وت ، ترصن  زا  دنتـسیا  یم  سپزاب  هک 

.دیاین کت  وا  زا  دنرب  راکشب  شروزب  هک  گس  لصاحلا  و  دزیخ ، رب  تناعاب  هکنآ  زا  تسا  عفنا  دشاب  هتسشن 

یجیهال

هشیج ءارما  ضعب  یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و 

.دوخ هاپس  ناریما  زا  یضعب  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تابوتکم  زا  ینعی 

نم یلا  کعاطا  نمب  دـهناف  نایـصعلا ، قاقـشلا و  یلا  موقلاب  رومـالا  تفاوت  نا  بحن و  يذـلا  كاذـف  هعاـطلا  لـظ  یلا  اوداـع  ناـف  »
« .هضوهن نم  ینغا  هدوعق  هدوهش و  نم  ریخ  هبیغم  هراکتملا  ناف  کنع ، سعاقت  نمع  کعم  داقنا  نمب  نغتسا  كاصع و 

ار نآ  ام  میراد  یم  تسود  هک  تسا  يزیچ  نآ  نآ ، سپ  ندرک ، تعاطا  تحار  هیاس و  يوس  هب  نیفلاخم  دنتـشگرب  رگا  سپ  ینعی 
دنک یم  وت  تعاطا  هک  یـسک  اب  هبراحم  هب  زیخرب  سپ  ینامرفان ، تفلاخم و  يوس  هب  دـش  یهتنم  موق و  ياهراک  تشگ  مامت  رگا  و 

هب سپ  وت ، رما  زا  دتـسیا  سپاو  هک  یـسک  زا  وت  اب  تسا  داقنم  هک  یـسک  هب  شاب  زاین  یب  دنک و  یم  وت  ینامرفان  هک  یـسک  يوس  هب 
.وا نتساخرب  زا  تسا  رتراد  هدیاف  وا  نتسشن  وا و  روضح  زا  تسا  رتهب  وا  تبیغ  داهج ، رد  دنک  تهارک  راهظا  هک  یسک  هک  قیقحت 

یئوخ

عنم و یباب  نم  ودعلا  یلا  دـهن  نم  رما  ضهنا  يا  دـهنلا )  ) هوادـعلا هفلاخملا و  رـسکلاب : قاقـشلا ) ، ) تماتت يا  رومالا ) تفاوت  : ) هغللا
حتفلاب ادهن  ادوهن و  هیلا  هودعل و  دهن  لاقی : برحلا  یف  هضهانملا  هدـهانملا  و  مهیلا ، ضهن  مهلاتق و  یف  عرـسا  مهلدـصق و  يا  رـصن 

لام اذک  هناعتسالا و  نم  هلمهملاب  لعج  خسنلا  نم  ریثک  یف  ءانغتسالا و  نم  رما  نمجعملا  نیغلاب  نغتسا )  ) .مهلدمـص و اذا  کیرحتلا 
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بارعالا و ریرقت  یف  هجو  کل  حضتیس  امک  ءایمع  هقیرط  لمهم و  بهذم  هنکل  هلمهملا  یلا  نیمجرتملا  نیرـسفملا و  نم  دحاو  ریغ 
اذا ههراکت  نم  طخـستملا  هراکتملا :)  ) لاـتقلا هراـکت  کـنع و  رخاـت  اـطبا و  يا  کـنع ) سعاـقت   ) .یلاـعت هللاءاـش  نا  ینعملا  ریرحت 
یف ءافلا ) : ) بارعالا .دوهشلا  هتبیغلاک و  ناردصم  دهشملا )  ) و بیغملا )  ) .اهراکتم و هراکت و  یلع  هلعف  لاقی : هب  ضری  مل  هطخست و 

یتلا ال هتسلا  عضاوملا  نم  یهف  هیمسا  هلمج  بحی  يذلا  کلذ  ینعا  طرشلا  باوج  نال  باوجلل ، هطبار  كاذف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق
یف ءافلا  اذک  و  ریدق .) یش ء  لک  یلع  وهف  ریخب  کسسمی  نا  و  : ) یلاعت هلوق  وحن  اهیف  ءافلا  لوخد  بجیف  اطرـش  نوکت  نال  حلـصت 
نمب (. ) ینوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا  : ) یلاعت هلوق  وحن  اضیا  عضاوملا  کلت  نم  هلمجلا  هذـهف  یئاـشنا  اـنه  لـعفلا  نـال  دـهناف ، هلوق :

کعاطا اضیا ال  دهناف  هلوقل  هلـص  كاصع ) نم  یلا   ) .هناعتـسالا وا  .هیعملا  هبحاصملا و  ینعمب  اما  دـهناف  هلوقل : هلـص  ءابلا  کعاطا )
ناف  ) .هناعتـسالا عم  نع  لامعتـسا  حصی  اضیا و ال  نغتـسا  هلوقب  قلعتم  سعاقت ) نمع   ) .هیلا هودـعل و  دـهن  لاقی  هنا  هغللا  یف  ملع  امل 

هلمجلا ناک  و  هلبق ، ام  هیلع  لدـی  فوذـحم  نع  یبنت ء  هحیـصف  یهف  نغتـسا ، مالـسلا :) هیلع   ) هلوقل لیلعتلا  ماقم  یف  ءافلا  هراکتملا )
ریخ هبیغم   ) هلمج .خلا و  هراکتملا - نال  هلوقب : باجاف  سعاقت ؟ نمع  داقنا  نمب  ءانغتـسالا  هلع  و  ریدقتلا : و  ردقم ، لاوس  نع  باوج 
نم ءزج  وه  مالکلا  اذـه  ینعملا : .یلوالا  یلع  هفوطعم  هضوهن ) نم  ینغا  هدوعق   ) هلمج .هراکتملا و  ینعا  نا  مسال  ربخ  هدهـشم ) نم 

هادـعام ضفر  هنم و  غیلبلا  همالک و  نساحم  رایتخا  نم  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  فیرـشلا  باد  نم  وه  امک  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک 
هب رفظن  مل  انا  الا  هیف  هیرمال  اذه  خلا و  هعاطلا ، لظ  یلا  اوداع  هلوق : نم  رهاظلا  وه  اذـه  و  هفلاسلا ، انحورـش  یف  هرم  ریغ  هب  انهبن  امک 

نامثع وه  هیلا  بتک  يذلا  ریمالا  نا  يور  یناساقلا : هللا  حتف  یلوملا  ینارحبلا و  حراشلا  لاق  نکلو  دعب ، اندـنع  هدوجوملا  بتکلا  یف 
نامثع بتکف  برحلا ، یلع  اومزع  اهیلا و  لمجلا  باحصا  تهتنا  نیح  کلذ  و  هرصبلا ، یلع  هلماع  فینح  نب 

كاذف هعاطلا  لظ  یلا  اوداع  ناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .روکذملا  لصفلا  هیف  اباتک  هیلا  ع )  ) بتکف مهلاحب ، هربخی  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا
هفلاسلا انثحابم  یف  انمدق  دق  و  امهعابتا ، ریبزلا و  هحلط و  ینعا  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب یثکان  یلا  عجری  اوداع  یف  ریمـضلا  بحن ) يذلا 

هعیبلا نم  نافع  نب  نامثع  لتق  نم  هب  ناوجری  اناک  امم  ریبزلا  هحلط و  سیا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریمال  هعیبلا  رما  متامل  هنا 
ریـسملا یلع  مهمزع  ققحتف  مهرما  کلذ  یف  اوار  هیف و  اوعمتجا  هکم و  یلا  اوجرخ  هعیبلا و  اوثکن  دهعلا و  اوضقن  همامالاب  امهدـحال 

: هل الاق  ریبزلا و  نب  هللادـبع  هشئاع  یلا  هکم  یف  ریبزلا  هحلط و  ثعب  ثیح  مهرکم ، مهتعدـخب و  هشئاـع  مهعم  تراـس  و  هرـصبلا ، یلا 
لتق نامثع  نینموملاریما  نا  کل : نالوقی  مالـسلا و  کنا  ءرقی  ریبزلا  هحلط و  نا  اهل : لق  انم و  مالـسلا  اهیلا  دـهاف  کـتلاخ  یلا  ضما 
ناف هب  رمالا  راشتنا  فاخن  نحن  نامثع و  لتق  اولوت  نیذـلا  ءاهفـسلاب  هیلع  مهبلغ  مهرما و  ساـنلا  زتبا  بلاـطیبا  نب  یلع  نا  اـمولظم و 

اهاتاف .مهروما  کب  حلصی  و  مهثعـش ، کب  ملی  و  مهعدص ، کب  بعـشی  و  همالا ، هذه  قتف  کب  قتری  هللا  لعل  انعم  يریـست  نا  تیار 
بتک برحلا  یلع  اومزع  هرـصبلا و  یلا  اوهتنا  املف  .جورخلا  یلا  ادـغ  امهتباجا  مث  الوا  عانتمالا  ترهظاف  هب  هالـسرا  ام  اهغلبف  هللادـبع 

ناف هیلا : ع )  ) بتکف .مهلاحب  نینموملاریما  یلا  هرـصبلا  یف  ذـئتق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لماع  ناـک  فینح و  نب  ناـمثع 
هرارح نع  هحارلا  ههافرلا و  همالسلا و  مزلتسی  لیق  امک  هعاطلا  نال  لظلا  ظفل  راعتسا  امنا  بحن و  يذلا  كاذف  هعاطلا  لظ  یلا  اوداع 
ریست باحسلا  مهل  رخس  ثیح  مهیلع  انانتما  مامغلا ) مکیلع  انللظ  و   ) یلاعت لاق  سمـشلا  هرارح  نم  هحارلا  لظلا  مزلتـسی  امک  برحلا 

نع يذلا  عفدی  هنال  هل  لظلا  راعتـسا  ضرالا ، یف  هللا  لظ  ناطلـسلا  ثیدـحلا ، یف  .سمـشلا و  هرارح  نم  مهلظت  هیتلا و  یف  مه  ریـسب 
لداعلا ناطلـسلا  وه  ناملطلا  نم  دارملا  نا  وه  اذـه و  نم  فطلا  قدا و  هجوب  هنایب  نکمی  .سمـشلا و  يذا  لـظلا  عفدـی  اـمک  ساـنلا 

يار امناک  هآر  نم  ثیحب  هنع  یکحی  ایلعلا  هتافص  و  ینسحلا ، هئامـسا  یلجم  متالا و  هرهظم  هنا  ینعمب  یلاعت  هلظ  ناک  امنا  یهلالا و 
هیلع  ) هلوق .هللا  يار  دـقف  ینآر  نم  لاـق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  يور  دـق  لـظلا و  يذ  نع  لـظلا  یکحی  اـمک  هللا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


تقفاوت و هفلاـخملا و  بابـسا  مهل  تاـیهت  موقلاـب و  رومـالا  تماـتت  نا  يا  كاـصع ) نم  هلوق - یلا  رومـالا - تفاوت  نا  و  ( ) مالـسلا
.مهعایـشا نیثکانلا و  يا  کنعاط  نع  جرخ  کفلاخ و  نم  یلا  کل  داـقنا  نم  عم  عرـسا  ضهناـف و  نایـصعلا  قاقـشلا و  یف  مهکلس 

(: مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  ملع  هیف  ربدت  رظنلا و  قح  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  رظن  نم  خلا ) داقنا - نمب  نغتـسا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
نوکی نا  الا  بسانی  اذـه ال  و  بارعالا ، یف  هانمدـق  امک  نغتـسا  و  هلوقل : لـیلعتلا  ماـقم  یف  ها  هدهـشم  نم  ریخ  هبیغم  هراـکتملا  ناـف 

هراکتملا يا  سعاقتملا  نع  داقنملاب  ءانغتسالا  هجو  نیب  مالسلا ) هیلع   ) هناف هناعتسالا ، نم  هلمهملا  نیعلاب  ءانغتسالا ال  نم  ارما  نغتـسا 
هب هک  گس  هیـسرافلاب : لاقی  امک  ماـمتها  دـج و  یلع  لـتاقیال  هنـال  هیف ، هروضح  نم  ریخ  برحلا  یف  هروضح  مدـع  هراـکتملا  ناـب 

نهولا و لذاختلا و  بجوی  اذه  هلمع  ذـئتعاسف  برحلا  ءانثا  یف  ربدـلا  یلو  مزهنا و  امبر  و  دـیاین ، کت  وا  زا  دـنرب  راکـش  هب  شروز 
، نادیم زور  دنکیم  يزاب  شیوخ  نوخ  هب  درآ  گنج  هکنآ  هیسرافلاب : يدعسلا  هلاق  ام  معن  رارفلا و  یف  هنوعبتیف  رکسعلا  یف  فعضلا 

هدـسفملل بجوم  برحلا  یف  هروضح  و  طقف ، هب  عافتنالا  مدـع  برحلا  نع  هبیغم  بجوی  هراکتملاف  يرگـشل  نوخ  هب  دزیرگب  هکناو 
اذه هلوق  لثم  و  اهیلا ، هضوهن  نم  ینغا  برحلا  نع  هدوعق  اذـک  هدوهـش  نم  ریخ  هبیغمف  مهنهو ، رکـسعلا و  لذاخت  یه  یتلا  همیظعلا 
یلا ابهذ  یناساقلا  هللا  حـتف  یلوملا  ینارحبلا و  حراش  نم  بجعلا  و  ( 48 هبوتلا - الابخ ) الا  مکوداز  ام  مکیف  اوجرخ  ول  : ) یلاـعت هلوق 

و یـشب ء ، هوفتی  ملف  یلزتعملا  حراشلا  اما  و  هراجلا ، نع  هملک  نوکتـال  هناعتـسالا  هلـص  نا  یلع  هناعتـسالا ، نم  رما  نعتـسا ، هلوق : نا 
زا یـضعبب  ارنآ  هک  تسباـتک  نیا  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نینموـملاریما  ياـه  هماـن  زا  یکی  همجرتـلا : .رباـکم  فلاـخملا  و  نـیب ، رمـالا 

مامت زا  یضردیس  موحرم  ارنآ  هک  تسا  همان  نآ  زا  یخرب  تسا  روکذم  هغالبلا  جهن  رد  هک  رادقم  نیا   ) .هتـشون شرکـشل  نارادرس 
، تسا ترضحنآ  غیلب  ياه  هلمج  حیصف و  تاملک  باختنا  دوب  یـضردیس  مامتها  دروم  رتشیب  هک  هچنآ  اریز  تسا  هدرک  رایتخا  همان 

دوب یتقو  نامثعب  همان  نیا  لاسرا  دوب و  ترضحنآ  لماع  هرصب  رهش  رد  هک  دوب  فینح  نب  نامثع  هپس  رادرـس  نآ  هک  هدش  تیاور  و 
بناجب هکم  زا  رایسب  رکشل  اب  و  دندرک ، تعیب  ضقن  و  دنتسکش ، دنتسب  ترـضح  نآ  هب  هک  ار  ینامیپ  ودنآ  عابتا  ریبز و  هحلط و  هک 

، تشاد موقرم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يارب  ار  هعقاو  تروص  فینح  نب  نامثع  دنتخیگنارب و  ار  لمج  گنج  هنتف  هک  دندش  ناور  هرـصب 
میهاوخیم و ام  هک  تسا  نامه  دوخ  نیا  يرادربنامرف ، هیاس  هب  دنتـشگرب  نکـش  تعیب  هورگ  نآ  رگا  سپ  دومرف :) شباوج  رد  اما  و 
تفلاخم و هب  ارناشیا  هک  ددرگ  اـیهم  اـهنآ  يارب  تفلاـخم  لـلع  بابـسا و  ینعی  ناـشیاب  دوش  ماـمت  اـهراک  رگا  و  میرادـیم ، تسود 
دنا و هتشگ  یـصاع  دنا و  هدرک  ینامرفان  هکیناسک  گنجب  نک  مایق  دنا  هدرب  نامرف  ار  وت  هکیناسک  تنواعم  هب  سپ  دناشک  ینامرفان 

اریز دنتـسیایم ، سپ  زاب  دـنراد و  تهارک  هکرعم  رد  روضح  وت و  يرای  زا  هک  یناسک  زا  دـنداهن  ندرگ  هکیناـسک  هب  وج  يزاـین  یب 
رت هدـننک  زاین  یب  گنج  زا  شنتـسشن  زاب  تسا و  شروضح  زا  رتهب  گنج  رد  شدوبن  تسا  هراک  گنج  هصرع  رد  روضح  زا  هکنآ 

.شتضهن زا  تسا  رتدنمدوس  و 

يرتشوش

تهتنا نیح  کلذ  و  هرـصبلا ، یلع  هلماـع  فینح  نب  ناـمثع  وه  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتک  يذـلا  ریمـالا  نا  يور  مثیم  نبا  لاـق  لوقا :
مل تلق : .باتکلا  اذـه  هیلا  ع )  ) بتکف مهلاحب ، هربخی  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا نامثع  بتکف  برحلا ، یلع  اومزع  اهیلا و  لمجلا  باحـصا 

فنصملا لوقی  یتح  هشیج  ءارما  نم  نکی  مل  فینح  نباف  يرت ، امک  وهف  اسدح  هلاق  ناک  نا  هیاور و  يار  ناف  دنتسمب ، لاق  امل  تای 
امنا و  مالـسلا ،) هیلع   ) هلوصو لبق  مهبرحب  هیلا  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لقنی  مل  و  هرـصبلا ، یلع  هلماـع  لـب  هشیج ) ءارما  ضعب  یلا  )
اسیق نا  يربطلا :)  ) یفف رصم ، برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) ینامثع عم  دعس  نب  سیق  یلا  هباتک  یف  هنومضم  درو 

بتکف مهفلاتی ، نا  مهبرح و  لجعتی  الا  يار  هنا  مهنع و  فکی  نا  هولاـس  نیلزتعم  ـالاجر  هلبق  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هیلا رـصم  نم  بتک 
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(: يزوجلا نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف و  مهزجانف …  الا  نوملـسملا و  هیف  لخد  امیف  اولخد  ناـف  ترکذ ، نیذـلا  موقلا  یلا  رـس  هیلا : (ع )
: سابع نبا  نع  یبعـشلا  هاور  هعامجلا ، اوقراف  هعاطلا و  نع  اودرـش  دـق  اوناک  موق  یف  هشیج  ءارما  ضعب  یلا  هبتک  باتک  نم  و  لصف :

نمب دهناف  قاقـشلا  یلا  نایـصعلا  مهب  يدامت  نا  و  هرثوا ، يذلا  کلذف  هعاطلا  یلا  همذ  رـشلا  هذـه  تداع  ناف  دـعب ، اما  کیلع  مالس 
نم ریخ  همدـع  هروضح و  نم  ریخ  هبیغم  هراکتملا  ناف  کنع ، سعاقت  نم  یلع  کعم  داقنا  نمب  نعتـسا  كاصع و  نم  یلا  کعاطا 

نوبحی امنا  مالسلا  مهیلع  ءایـصوالا  ءایبنالا و  ناف  بحن ) يذلا  كاذف  هعاطلا  لظ  یلا  اودام  ناف   ) .هضوهن نم  ینغا  هدوعق  هدوجو و 
رورحلاک هتفلاخم  و  هحارلا ، بجوت  لظلاک  یلاولا  هعاطف  هفیطل ، هراعتـسا  هعاطلا ) لظ  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  مهتاجنل ، قلخلا  هیاده 

و  ) .کقـش ریغ  قش  یف  مصخلا  لوزن  قاقـشلا  یف  لصالا  و  قاقـشل ) یلا  موقلاب   ) .تماتت يا : رومالا ) تفاوت  نا  و   ) .هقـشملا بجوت 
.رخات يا : سعاقت ) نمع  کعم  داقنا  نمب  نعتـسا  كاصع و  نم  یلا  کعاطا  نمب   ) .حتفلاب دهنی )  ) نم ضهنا  يا : دهناف ) نایـصعلا 

اوناک برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) نیذـلا نیقفانملا  یف  یلاعت  لاق  هدهـشم ) نم  ریخ  هبیغم  هراکتملا  ناـف  کـنع  )
مکلالخ اوعـضو  ـالابخ و ال  ـالا  مکوداز  اـم  مکیف  اوجرخ  ول   ) داـهجلا یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  جورخلا  نع  نیهراـکتم 

.نیهراکتملا دوهش  نم  بلغالا  یف  رکاسعلا  مازهنا  رثکا  و  همایق ، يا : هلضوهن ) نم  ینغا  هدوعق  و   … (. ) هنتفلا مکنوغبی 

هینغم

: لیق و  هراکلا ، هراکتملا : .اطبا و  سعاـقت : .ضهنا و  دـهنا : .قایـسلاب و  بسنا  لوـالا  و  تمت ، تعباـتت و  لـیق : و  تدا ، تفاوت : هغللا :
هیلا بتکف  فینح ، نب  نامثع  مامالا  لماع  اهیلع  و  هرـصبلا ، یلا  لمجلا  باحـصا  لصو  ینعملا : .لوالا  نم  بیرق  ینعملا  و  لقاثتملا ،

تفاوت نا  و   ) لافنالا  61 هللا - یلع  لکوت  اهل و  حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  و  خـلا ..) هعاطلا  لظ  یلا  اوداع  ناف  : ) هلوقب هباجاف  مهربخب ،
داهجلا نا  کلذ  هدوهش ) نم  ریخ  هبیغم  هراکتملا  ناف   ) هیلع هرکت  و ال  داهجلاب ، اهیلع  ضقاف  هنتفلا  فنعلا و  الا  اوبا  ناف  خلا .) رومالا 

خیرات له  ..داهـشتسالا و  داـهجلا و  یلا  ناـسنالا  قوست  اهدـحو  ناـمیالا  هوقف  هدـیقعلا ، ناـمیالاب و  ـالا  نوکی  نل  نوکیـال و  قحلا 
..نارسخلا لشفلا و  هجیتنلا  و  فوفصلا ، عدصی  و  ءارالا ، قرفی  هناف  لقاثتملا  ککشملا و  عم  داهجلا  اما  هدیقعلا ؟ خیرات  الا  ءادهـشلا 

.هروضح نم  ریخ  هبایغ  و  هدوجو ، نم  ریخ  سعاقتملا  وا  هراکلا  مدعف  نذا  و 

هدبع

یلا مهواوها  تعمتجا  نا  يا و  مهعامتجا  مت  یتح  اضعب  مهضعب  افا  موقلا و  یفاوت  نایصعلا : قاقـشلا و  یلا  موقلاب  رومالا  تفاوت  … 
عفنی امم  رثکا  رضی  شیجلا  یف  هدوجو  برحلا  ههارکب  لقاثتملا  هراکتملا  هراکتملا : ناف  کنع  ضهنا …  يا  دهناف  قاقشلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هیلع ماما  بناج  زا  هک  يراصنا  فینح  نبا  نامثع   ) دوخ رگـشل  نارادرـس  زا  یـضعب  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نمشد اب  گنج  هب  ار  وا  تشذگ ، مکی  داتفه و  دصکی و  هبطخ  حرش  رد  وا  تشذگرس  زا  يا  همـشد  هدوب ، هرـصب  نارمکح  مالـسلا 
هدیـسر هرـصب  هب  ناشناوریپ  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  لمج  باحـصا  هکنآ  زا   ) سپ دیامرف :) یم  رماوا  زا  ندرکن  تعاطا  تروص  رد 

يا همان  زا  يا  هلمج  و  تشون ، نانآ  روظنم  زا  ندومن  هاگآ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  فینح  نبا  نامثع  دندش ، گنج  هدامآ 
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راتـساوخ هدیـشک  يراکهابت  زا  تسد   ) دنتـشگرب يرادربنامرف  تعاطا و  هیاـس  هب  رگا  تسا ): نیا  تشون  وا  خـساپ  رد  ترـضح  هک 
دندش گنج  هدامآ  دناشک  ینامرفان  ینمـشد و  هب  ار  ناشیا  اهراک  رگا  و  میراد ، یم  تسود  ام  هک  تسا  نامه  نآ  دـندش ) شیاسآ 
دـشاب یم  وت  وریپ  هک  یـسک  اب  و  درب ، یمن  ار  تنامرف  هک  یـسک  اب  نک  گنج  زیخرب  درب  یم  ار  وت  نامرف  هک  یـسک  کمک  اب  سپ 

شنتـسشن ندوب و  زا  رتـهب  شندوـبن  دـشابن  لـئام  يراـک  هب  هک  یـسک  اریز  دـیامن ، يراددوـخ  وـت  يراـی  زا  هکنآ  زا  شاـب  زاـین  یب 
دزاس و راکشآ  ار  دوخ  زار  تسا  نکمم  دیامن  مادقا  رابجا  يور  زا  هک  راک  هب  لیم  یب  صخش  نوچ   ) تسا نتـساخرب  زا  رتدنمدوس 

(. دننام زاب  راک  زا  هدومن  يوریپ  وا  زا  نارگید 

ینامز

اب هک  دـنکیم  شرافـس  دوخ  هدـنامرف  هب  هدرک و  میـسقت  توافت  یب  فلاخم و  قفاوم ، هب  ار  اـهعامتجا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـهتوافت  یب 
هنحـص رد  ار  نانآ  یهاوخب  رگا  .شاب  تواـفت  یب  دنتـسه  راـنک  هنحـص  زا  هکناـنآ  هب  تبـسن  اـما  بوکب  ار  فلاـخم  قفاوم  کـمک 

: تسا هتفرگ  هرهب  نآرق  هیآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .دننز  یم  هبرض  دنرادن  يراکمه  هب  لیم  نوچ  یهد  تکرش 
رد اریز  دنزادرپ ، یم  بوشآ  داجیا  ینیچ و  نخس  هب  .دنیازفا  یم  امش  ررـض  هب  دننک  تکرـش  گنج  رد  امـش  نایم  رد  ناقفانم  رگا  )
هب ار  اهتوافت  یب  درک و  باسح  دیاب  دنمقالع  يور  هشیمه  .تساهتیعمج  هرادا  يارب  ساسح  هتکن  نیا  و  دنراد .) سوساج  امش  نایم 

نانآ حالصا  .دوب  توافت  یب  اهنآ  هب  تبسن  دیاب  دنتـسه  توافت  یب  هک  تبـسن  نامه  هب  دسرب  رمث  هب  اهفده  ات  تشاذگاو  دوخ  لاح 
( .ناوارف نایز  دراد و  دیدش  لمعلا  سکع  راشف  اب  مه  نآ 

يزاریش دمحم  دیس 

( هعاطلا لظ  یلا  اوداع  ناف   ) مهعاضخاب هرمای  فینح ، نب  نامثع  هیلا  یلا و  بتکف  هرصبلا ، یلا  لمجلا  باحـصا  یهتنا  نیح  کلذ  و 
( موقلاب رومالا  تفاوت  نا  و   ) نیملـسملا لمـش  عمجل  بجوملا  بجن ) يذـلا  كاذـف   ) لظ اهل  لعج  هافرلل ، ابجوم  مهراـبتعاب  هعاـطلا 

هعاط نع  نایصعلا ) قاقشلا و  یلا   ) مهب یهتنی  ببسی و  ام  اهب  داری  رومالا  مهعامتجا و  مت  یتح  اضعب ، مهضعب  یفاو  يا  موقلا  یفاوت 
نمع کعم  داقنا  نمب  نغتسا  و   ) نیرصبلا نم  مهیلاوم  لمجلا و  لها  نم  كاصع ) نم  یلا  کعاطا  نمب   ) ضهنا يا  دهناف )  ) .هلودلا

بجوی هبایغ  ذا  هدوهـش ) نم  ریخ   ) هبایغ يا  هبیغم )  ) برحلا هرکی  يذـلا  لقاثتملا  هراکتملا ) ناف   ) لقاثت فلخت و  يا  کنع ) سعاقت 
نا نع  هدئاف  رثکا  يا  هضوهن ) نع  ینغا  هدوعق  و   ) صاخشا هدع  نادقف  مزلیف  هریغ  لذخی  نال  بجوم  هناف  هدوهـش  اما  دحاو ، رفن  هلق 

.ههارکلا لاقثتسالا و  لها  یف  هیلک  هدعاق  هذه  و  برحلل ، ضهنی 

يوسوم

طخـستملا هراکتملا : .رخات  اطبا و  سعاقت : .عاطا  داقنا : .ضهنا  دـهنا : .هاودـعلا  هفلاخملا و  قاقـشلا : .تعمتجا  تمت و  تفاوت : هغللا :
بحن و يذلا  كاذف  هعاطلا  لظ  یلا  اوداع  ناف  حرشلا : .هروضح  هدهشم : .هدوجو  مدع  هبایغ و  هبیغم : .برحلل  هتهارکل  لقاثتی  يذلا 

کنع سعاقت  نمع  کعم  داقنا  نمب  نغتسا  كاصع و  نم  یلا  کعاطا  نمب  دهناف  نایصعلا  قاقـشلا و  یلا  موقلاب  رومالا  تفاوت  نا 
ضعب یلا  ادانتسا  حورشلا  ضعب  یف  هرـصبلا و  یلا  یلا و  هلاسر  هذه  هضوهن ) نم  ینغا  هدوعق  هدهـشم و  نم  ریخ  هبیغم  هراکتملا  ناف 

مهربخب هربخی  نینموملاریما  یلا  بتکف  هوفاو  دق  لمجلا  باحـصا  ناک  مامالا و  لبق  نم  اهالوت  يذـلا  فینح  نب  نامثع  هنا  رداصملا 
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مکاحلا یلع  نیدرمتم  هاصع هللا  اوجرخ  هعامجلا و  اوقراف  هعیبلا و  اوثکن  دـق  لمجلا  باحـصا  نا  هلاسرلا …  هذـه  هیلا  ماـمالا  بتکف 
يذلا كاذف  همالا  عم  اولخد  هعامجلا و  فوفـصب  اوقحتلا  مهدرمت و  نع  اوعجر  اوداع و  ناف  مهفوخت  مهظعت و  نا  کیلعف  یعرـشلا 
هدوعلا اوضفر  اذا  اما  .ساسالا و  انبلطم  وه  هدـیرن و  هبحن و  يذـلا  اذـهف  اوعجر  ناف  هدـحولا  تتفی  همالاب و  رـضی  مهدرمت  نال  بحن 

کعم و ال نمب  مهیلا  ضهناف  نیملـسملا  اصع  قش  هقرفلا و  یلع  هدحاو  ادی  اوعمتجا  مهءارآ و  تدـحوت  مهلک و  اوقتلا  اطخلا و  نع 
موق کعم و  نولتاقی  کنودیوی و  کعم  مسق  ماسقا  هثالث  یلا  لاحلا  عقاو  یف  مه  امک  سانلا  مسق  مث  لاتقلا …  دیری  اذـحا ال  هرکت 

مامالا انه  .ءادـعالا و  هاقالم  نع  ءانبج  لاتقلا  لتقلا و  نوهرکی  نوسعاقتم  مق  و  کمکح ، یلع  نوجراخ  کـبرح  نوغبی  كدـض و 
داهجلا و هحاس  یف  ههجاویف  هرما  یـصعی  هبرح و  دیری  يذلا  هودع  نم  هدض  وه  نم  یلا  هیار  یلع  هعم و  نمب  ضهنی  نا  یلا  ههجوی 

هحاسلا نع  اوباغ  اذا  ءالوه  ناف  ادحا  مهنم  هرکتـست  نبجلا و ال  سعاقتلا و  لها  كرتا  کیلع و  مه  نم  کعم  نمب  لتاق  لاضنلا … 
طابحالا طـبثتلا و  مازهنـالا و  حور  نوکلمی  مهنـال  مهجورخ ، نم  اریخ  مهتویب  یف  مهـسولج  و  مهروضح ، نم  لـضفا  مهباـیغ  ناـک 

نم نسحا  مهبایغ  مهمایق و  نم  لضفا  مهدوعق  نوکی  انه  نم  اریبک و  مهرطخ  نوکیف  نیلتاقملا  نیب  حورلا  هذـه  اورـشنی  نا  یـشخیف 
(. الابخ الا  مکوداز  ام  مکیف  اوجرخ  ول  : ) هلوق یف  مهنع  نآرقلا  ربخا  ام  اذه  مهروضح و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هشیج ءارمُأ  ضعب  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

ناهدنامرف زا  یضعب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  همان  زا  یشخب  همان  نیا  همان : دنس  ( . 1  } .هتشون شهاپس  نارس  زا  یضعب  هب  هک 
الماک هدرک و  لقن  یتوافتم  رت و  هدرتسگ  تروص  هب  ار  نآ  صاوخلا  هرکذت  باتک  رد  يزوجلا » نب  طبـس  تسا و« هتـشون  شرکـشل 

ره : دیوگ یم  شباتک  زا  مشش  باب  لّوا  رد  يزوج  نبا  هکنیا  صوصخب  هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  ياج  زا  هک  تسا  نشور 
جهن رداصم  ) .تسا هدـش  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  لصتم  هک  هدوب  يدانـسا  اب  هدـش  لقن  باـتک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یمـالک 

( { ج ص 3،201 هغالبلا ،

هاگن کی  رد  همان 

یـشروش یهورگ  لـباقم  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  شرکـشل  ناهدـنامرف  زا  یکی  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما.تسا  نـشور  هماـن  ياوـتحم 
دوخ ياج  رس  رب  ار  اهنآ  یماظن  يورین  اب  دنتفریذپن  رگا  دندرگ و  زاب  تسار  هار  هب  هک  دنک  تحیصن  ار  اهنآ  تسخن.دنک  یگداتسیا 

.دناشنب

رکـشل یهدنامرف  لاح  نیع  رد  هک  دوب  هرـصب  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  همان  نیا  بطاخم  درک  میهاوخ  هراشا  ادعب  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هداد  رارق  « هشیج ءارمأ  ضعب  یلا  » ار همان  ناونع  یضر  دّیس  موحرم  اذل  تشاد و  هدهع  رب  زین  ار 
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ْنَم َیلِإ  َکَـعاَطَأ  ْنَِمب  ْدَْـهناَف  ِناَیْـصِْعلاَو  ِقاَـقِّشلا  َیلِإ  ِمْوَْقلاـِب  ُرُومُأـْلا  ِتَفاَوَـت  ْنِإَو  ، ُّبُِحن يِذَّلا  َكاَذَـف  ِهَـعاَّطلا  ِّلِـظ  َیلِإ  اوُداَـع  ْنِإَـف 
.ِهِضوُُهن ْنِم  یَنْغَأ  ُهُدوُُعقَو  ، ِهِدَهْشَم ْنِم  ٌْریَخ  ُُهبیِغَم  َهِراَکَتُْملا  َّنِإَف  ، َْکنَع َسَعاَقَت  ْنَّمَع  َکَعَم  َداَْقنا  ِنَِمب  ِنْغَتْساَو  ، َكاَصَع

همجرت

دندرگ زاب  تعاطا  هیاس  هب  رگا.نک  تحیصن  دنتسین ) اریذپ  ریبز  هحلط و  نایرکـشل  اب  هلباقم  رد  ار  وت  نامرف  هک  یناسک  ) ار نافلاخم 
يوس هب  ار  نانآ  ثداوح ، رگا  و  میهاوخ ) یم  اهنآ  زا  و   ) میراد تسود  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـنوش ) وت  ناـمرف  میلـست  (و 

اب نک و  راکیپ  دـننک  یم  ینامرفان  وت  زا  هک  یناسک  اـب  دـننک  یم  تعاـطا  وت  زا  هک  یناـسک  کـمک  هب  دـناشک  نایـصع  فـالتخا و 
نمـشد اب  گنج  زا  هک  یناسک  نارـصنع و  تسـس  اریز  ؛ زاس زاین  یب  ار  دوخ  دنزرو  یم  یتسـس  هک  یناسک  زا  دـنا  عیطم  هک  یناسک 

! تسا رتزاسراک  ناشمایق  زا  ، گنج زا  اهنآ  دوعق  تسا و  ناشروضح  زا  رتهب  ناشبایغ  دنراد  تهارک 

نزب رانک  ار  تسس  دارفا 

هتشون لمجلا  باتک  رد  دیفم  خیـش  موحرم  هک  هنوگ  نآ  نایرج.مینک  هّجوت  نآ  دورو  نأش  هب  دیاب  همان  نیا  ریـسفت  رد  دورو  زا  لبق 
: دوب نینچ  تسا 

ای ال  ) تفالخ هک  دوخ  فادها  هب  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  مدرم  هماع  تعیب  نامثع و  لتق  زا  دـعب  »
(، دوب مالسا  ناهج  زا  یشخب  تراما  لقا 

نینمؤملا ریما  دیوگب  وا  هب  هک  دنداتـسرف  هشیاع  دزن  ار  ریبز  نب  هّللادبع  هّکم  رد  دندرک و  تکرح  هّکم  تمـس  هب  هنیدم  زا  ، دندیـسرن
رب دنتفرگ  هدهع  رب  ار  نامثع  لتق  هک  یناهیفـس  هلیـسو  هب  درک و  هضبق  ار  مدرم  روما  بلاط  یبا  نب  یلع  دـش و  هتـشک  مولظم  نامثع 
هب رفس  رد  ینیب  یم  تحلصم  رگا.دوش  ادیپ  مالـسا  ناهج  رد  قیرط  نیا  زا  يدسافم  هک  میـسرت  یم  نیا  زا  ام  تفای و  هبلغ  زیچ  همه 

یگدنکارپ دنک و  رپ  ار  اهنآ  نایم  فاکـش  دشخب و  مایتلا  ار  تّما  نیا  فالتخا  وت  هلیـسوب  دنوادخ  تسا  دـیما  شاب  ام  هارمه  هرـصب 
.دیامن حالصا  قیرط  نیدب  ار  ناشروما  دزاس و  فرطرب  ار  اهنآ 

هک یماگنه  درک  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  زور  نآ  يادرف  سپس  دیزرو  عانتما  ادتبا  رد  هشیاع.دناسر  ار  مایپ  دمآ و  هشیاع  دزن  هّللادبع 
هرصب رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  دندیسر  هرصب  هب  نایـشروش  هورگ  هشیاع و  قافتا  هب  ریبز  هحلط و 
يارب تشاد و  موقرم  ار  ثحب  دروم  هماـن  ترـضح  تشاذـگ  روما  ناـیرج  رد  ار  ترـضح  نآ  تشون و  ترـضح  نآ  يارب  يا  هماـن 

(1 «. } دنتسیاب نافلاخم  لباقم  رد  هرصب  یلاها  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نارادافو  هورگ  قافتا  هب  داد  روتسد  داتسرف و  فینح  نب  نامثع 
. { ،ص 122 لمجلا .

هحلط و نایرکـشل  اب  هلباقم  رد  ار  وت  نامرف  هک  یناسک  ) ار نافلاخم  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.میزادرپ  یم  هماـن  حرـش  هب  نونکا 
تـسود ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنوش ) وت  نامرف  میلـست  و   ) دندرگ زاب  تعاطا  هیاس  هب  رگا  نک  تحیـصن  دنتـسین ) اریذـپ  ریبز 

یم تعاطا  وت  زا  هک  یناسک  کمک  اب  دـناشک  نایـصع  فالتخا و  يوس  هب  ار  ناـنآ  ، ثداوح رگا  و  میهاوخ ) یم  اـهنآ  زا  و   ) میراد
زاین یب  ار  دوخ  دنزرو  یم  یتسـس  هک  یناسک  زا  دـنا  عیطم  هک  یناسک  اب  نک و  راکیپ  دـننک  یم  ار  وت  ینامرفان  هک  یناسک  اب  دـننک 
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هب تسد  ياـنعم  هب  هدـش و  هتفرگ  « اـفو » هشیر زا  « تفاوت ( .» 2  } ِتَفاَوَت ْنِإ  ،َو  ُّبُِحن يِذَّلا  َكاَذَـف  ِهَعاَّطلا  ِّلِـظ  َیلِإ  اوُداَـع  ْنِإَـف  ( ؛» زاـس
هب ار  نافلاخم  دهدب و  مه  تسد  هب  تسد  ثداوح  رگا  هک  تسا  نیا  الاب  هلمج  رد  روظنم  تسا و  ندمآ  مه  درگ  نداد و  مه  تسد 

ُرُومُْألا  { .دراداو یشکرس  همادا 

.تسا يراک  ماجنا  يارب  نتساخرب  ندمآرب و  يانعم  هب  « دوهن » هشیر زا  تسا  رما  هغیص  « دهنا ( .» 1  } ْدَْهناَف ِناَیْصِْعلا  ِقاَقِّشلا  َیلِإ  ِمْوَْقلِاب 
ینعم هب  »و  صحف » نزو رب  « سعق » هشیر زا  « سعاـقت ( .» 2  } َسَعاَقَت ْنَّمَع  َکَعَم  َداَْقنا  ِنَِمب  ِنْغَتْـساَو  َكاَـصَع  ْنَم  َیلِإ  َکَـعاَطَأ  ْنَِمب  {

(. َْکنَع  { .تسا دربن  ای  راک  ماجنا  زا  ندومن  ینیشن  بقع  ندرک و  یلاخ  هناش  ، ندرک يدنک 

باـتفآ نوچمه  ، تفلاـخم یـشکرس و  نایـصع و  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  تسا و  یفیطل  ریبعت  تعاـطا ) هیاـس  «) ِهَعاَّطلا ِّلِـظ  » هب ریبـعت 
.دهد یم  شمارآ  هعماج  هب  هک  تسا  یشخب  تذل  هیاس  لدع  ناهدنامرف  ربارب  رد  میلست  تعاطا و  تسا و  نازوس 

.تسا ییادج  زا  رتارف  يزیچ  ینامرفان  نایصع و  تسا و  ییادج  يانعم  هب  قاقش  هک  تسا  نیا  رد  نایصع  قاقش و  توافت 

: دیامرف یم  هتخادرپ  دوخ  روتسد  لیلد  هب  هراشا  همان  نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

زا گنج  زا  اهنآ  دوعق  تسا و  ناشروضح  زا  رتهب  ناشبایغ  دـنراد  تهارک  نمـشد  اب  گنج  زا  هک  یناسک  نارـصنع و  تسـس  اریز  »
نآ ماجنا  زا  تسین و  يراـک  ماـجنا  هب  یـضار  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  « هراـکتملا ( .» 3  } َهِراَکَتُْملا َّنِإَف  ( ؛» تسا رتزاـسراک  ناـشمایق 

یمیم ردصم  هدمآ  نآ  زا  دعب  هک  « دهـشم »و« بیغم » هژاو « هبیغم ( .» 4  } ُُهبیِغَم  { .تسا هدـش  هتفرگ  تهارک  هشیر  زا  تسا و  نیگمـشخ 
(. ِهِضوُُهن ْنِم  یَنْغَأ  ُهُدوُُعق  ،َو  ِهِدَهْشَم ْنِم  ٌْریَخ   { .تسا روضح  تبیغ و  يانعم  هب  تسا و 

اوُجَرَخ َْول  :» » دـیامرف یم  ، تسا هدرک  هراـشا  هبوت  هروـس  رد  ناـقفانم  زا  یهورگ  هراـبرد  زین  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
زج دندش  یم  جراخ  داهج ) نادیم  يوس  هب   ) امـش هارمه  اهنآ  رگا  ؛ » َهَْنتِْفلا ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَـضْوََأل  ًالابَخ َو  ّالِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف 
یم قاـفن ) هقرفت و  داـجیا  و   ) يزیگنا هنتف  هـب  امـش  نـیب  رد  تعرـس  هـب  دـندوزفا و  یمن  امـش  رب  يزیچ  ، داـسف دـیدرت و  بارطـضا و 

.{ هیآ 47 ، هبوت ( . 5 «. } دنتخادرپ

اه هتکن 

لمج نایشروش  تیانج  -1

هک دوش  یم  هدافتسا  میتفگ  نخس  نآ  هرابرد  حورشم  روط  هب  اقباس  هک  هبطخ 172  نینچمه  رگید و  بتک  یضعب  يربط و  خیرات  زا 
وا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يوس  زا  هک  قوف  همان  یط  فینح  نب  نامثع  ، هرـصب هب  اـهنآ  رکـشل  ریبز و  هحلط و  دورو  زا  دـعب 

میـسقت هورگ  ود  هب  هرـصب  مدرم  یلو  دـنوش ؛ دراو  شنایرکـشل  مالـسلا و  هیلع  ماما  ات  دزیخرب  هلباـقم  هب  اـهنآ  اـب  دـش  رومأـم  دیـسر 
دنیوگ یم  تسار  نایشروش  : دنتفگ یم  رگید  هورگ  میزیخرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هدنیامن  يرای  هب  دیاب  ام  دنتفگ  یم  یهورگ  ؛ دندش
هیراج  ) هکنیا هّجوت  لباق  دنتساخرب و  هلباقم  هب  مه  اب  هورگ  ود  نیا  میزیخرب و  شناهارمه  ربمغیپ و  رـسمه  هشیاع  تیامح  هب  دیاب  ام 
تسا رت  ّتیّمها  مک  ام  دزن  نامثع  لتق  ادخ  هب  نینمؤملا  ما  يا  : تفگ دمآ و  هشیاع  لباقم  رد  ، هرـصب لیابق  نارـس  زا  یکی  همادق ) نب 
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رد ار  دوخ  يا و  هدـش  راوس  نوعلم  رتش  نیا  رب  يا و  هدز  راـنک  ار  ربمغیپ  تمرح  رتـس و  يا و  هدـمآ  نوریب  تا  هناـخ  زا  وت  هکنیا  زا 
رگا درگرب و  تا  هناخ  هب  يا  هدمآ  دوخ  لیم  هب  رگا.يا  هتخاس  لامیاپ  ار  دوخ  مارتحا  يا و  هداد  رارق  نافلاخم  ریشمش  ریت و  ضرعم 

.يدرگرب تا  هناخ  هب  ات  هاوخب  کمک  مدرم  زا  دنا  هدروآ  هارکا  اب  ار  وت 

یب فینح  نب  نامثع.دندمآ  دجسم  هب  حبص  زامن  ماگنه  دندیشوپ و  هرز  دوخ  سابل  ریز  رد  شناتـسدمه  ریبز و  هحلط و  لاح  ره  هب 
زامن يارب  ار  ریبز  دندیشک و  بقع  ار  وا  ریبز  هحلط و  نارای.دناوخب  زامن  مدرم  اب  ات  دمآ  دجسم  هب  زامن  ماگنه  هب  نایرج  نیا  زا  ربخ 

ار نامثع  دندرک و  نوریب  دجـسم  زا  ار  ریبز  دندمآ و  ولج  دـندش  یم  هدـیمان  هجبابـس » » هک لاملا  تیب  نارادـساپ  هورگ.دـنروآ  ولج 
کیدزن ات  زیرگ  گنج و  نیا.دـندنار  بقع  ار  شنارای  فینح و  نب  نامثع  دـندرک و  هلمح  ریبز  نارای  یلو  ؛ دـنروآ ولج  زاـمن  يارب 

.دش هچ  زامن  دنکیم  عولط  دراد  باتفآ  دیسرتب  ادخ  زا  دمحم  باحصا  يا  : دندیشک دایرف  یعمج.تفای  همادا  باتفآ  عولط 

هلمح شنارادفرط  فینح و  نب  نامثع  هب  دوخ  حلـسم  نارای  اب  ریبز  ، زامن زا  دعب  دناوخ و  مدرم  اب  ار  زامن  دـش و  بلاغ  ریبز  ماجنارس 
یهورگ ماجنارس  دندنک و  ار  شنامشچ  ياه  هژم  اهوربا و  تروص و  ياهوم  مامت  دندز و  گرم  دحرس  ات  دنتفرگ و  ار  وا  دندرک و 

.دنتشک دندرک و  هجنکش  ار 

یم هانگ  نودـب  ار  رفن  کی  اهنت  اهنآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هلأـسم  نیا  هب  هبطخ 172  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
«. دندناسر لتق  هب  ار  ناناملسم  زا  یمیظع  هورگ  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوب  لالح  نم  يارب  ناشنوخ  ، دنتشک

دنتـساوخ یم  مادـکره  هک  هدـش  عـقاو  ریبز  هحلط و  نیب  زاـمن  تماـما  رـس  رب  هک  تسا  يرگید  يریگرد  زا  ریغ  يریگرد  نـیا  هـتبلا 
.دریگب هدهع  هب  ار  تعامج  تماما  ریبز  رسپ  دش  انب  درک و  يرگ  یجنایم  هشیاع  هک  دنوش  راد  هدهع  ار  تعامج  تماما 

دندوب رفن  دصراهچ  یتیاور  هب  رفن و  داتفه  هک  « هجبابس  » هلمج زا  دندش  بکترم  ار  یبیجع  تایانج  هشیاع  ریبز و  هحلط و  نارادفرط 
لمج نایشروش  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  ات  تفای  همادا  نانچمه  رابنوخ  عاضوا  نیا  دندیرب و  رس  هشیاع  روتسد  هب  ار  همه 

هرـصب هب  شمارآ  دـندنادرگ و  زاب  هنیدـم  هب  ظفحلا  تحت  یهورگ  اـب  ار  هشیاـع  دـندش و  هتـشک  ریبز  هحلط و  درک و  راـم  راـت و  ار 
ص ،ج 9 ، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هنـس 36 و  ثداوح  باب  رد  ،ج،3  يربط خیرات  هب  رتشیب  حرـش  يارب  ( . 1  } .تشگزاب

 { .دوش هعجارم  ات 323   305

؟ درک دامتعا  ناوت  یم  یسک  هچ  هب  -2

نآ دشاب و  ناهدنامرف  ناریدـم و  همه  هّجوت  دروم  تسا  راوازـس  هک  تسا  هدرک  یمهم  هتکن  هب  هراشا  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب دوخ  اـب  رکـشل  یهایـس  تروص  هب  ار  اـهنآ  دـنرواین و  باـسح  هب  ار  میمـصت  هزیگنا و  زا  یلاـخ  هدارا و  تسـس  دارفا  زگره  هکنیا 

روضح مدع  ، تساهنآ تعفنم  دوس و  زا  شیب  اهنآ  ررض  رطخ و  هک  ارچ  ، دنناشکن هنحص 

.شنت یتحاران و  هیام  ناشروضح  تسا و  نازرابم  شمارآ  هیام  هنحص  رد  اهنآ 

دروم رد  ؛ تسا هدمآ  دحا ) گنج  نینچمه  و   ) كوبت گنج  ناتساد  رد  زین  دیجم  نآرق  رد  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  انعم  نیا  هیبش 
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نادـیم يوس  هب   ) امـش هارمه  اهنآ  رگا  ؛  َهَْنتِْفلا ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَـضْوََأل  ًالابَخ َو  ّالِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  دـیامرف «: یم  لّوا 
و  ) يزیگنا هنتف  هب  امـش  نیب  رد  تعرـس  هب  ؛و  دـندوزفا یمن  امـش  رب  يزیچ  ، داسف دـیدرت و  بارطـضا و  زج  دـندش  یم  جراخ  داهج )

.{ هیآ 47 ، هبوت ( . 1 «. } دنتخادرپ یم  قافن ) هقرفت و  داجیا 

َرَهَظ ُّقَْحلا َو  َءاج  یّتَح  َرُومُْألا  ََکل  اُوبَّلَق  ُْلبَق َو  ْنِم  َهَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََقل  دیامرف «: یم  نآ  زا  دـعب  هیآ  رد  ، دـحا گنج  ناتـساد  دروم  رد  و 
هکنآ ات  ؛ دنتخاس هتفـشآ ) و   ) نوگرگد وت  رب  ار  اهراک  ،و  دـندوب يزیگنا  هنتف  یپ  رد  زین )  ) نیا زا  شیپ  اهنآ  ؛»  َنوُهِراک ْمُه  ِهّللا َو  ُْرمَأ 

.{ هیآ 48 ، هبوت ( . 2 «. } دندوب یضاران  اهنآ  هک  یلاح  رد  دیدش ) زوریپ  و   ) تشگ راکشآ  ادخ  نامرف  ،و  دیسر ارف  قح 

ّتیمک و رکـشل و  یهایـس  ندوزفا  رکف  رد  هاگ  چـیه  هک  دـهد  یم  ناناملـسم  همه  هب  یگرزب  سرد  ، قوف تایآ  هکنیا  نخـس  هاتوک 
هک هنوگ  نامه  دشاب ؛ مک  ًارهاظ  ناشتارفن  دنچره  دننک  باختنا  ار  نامیااب  صلخم و  دارفا  هک  دنشاب  رکف  نیا  هب  هکلب  ، دنشابن دادعت 

(3  «. } ِهّللا ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  تسا «؛ هدـمآ  زین  تولاج  تولاـط و  لیئارـسا و  ینب  ناتـساد  هب  طوبرم  تاـیآ  رد 
.{ هیآ 249 ، هرقب .

لاملا تیب  ياوران  هدافتسا  زا  رادشه  : 5 همان

عوضوم

ناجیبرذأ لماع  سیق  نب  ثعشأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هتشون  هفوک  رهش  رد  يرجه  لاس 36  نابعش  رد  لمج  گنج  زا  سپ  همان  نیا  ناجیابرذآ ، رادنامرف  سیق  نبا  ثعشا  هب  همان  )

همان نتم 

ّالِإ َرِطاَُخت  َال  ٍهّیِعَر َو  ِیف  َتاَتفَت  نَأ  ََکل  َسَیل  َکَقوَف  نَِمل  یًعرَتسُم  َتنَأ  ٌهَناَمَأ َو  َکـُِقنُع  ِیف  ُهّنَِکل  ٍهَمعُِطب َو  َکـَل  َسَیل  َکَـلَمَع  ّنِإ  َو 
.ُماَلّسلا ََکل َو  َِکتَالُو  ّرَش  َنوُکَأ  ّالَأ  یَلَعل  ََّیلإ َو  ُهَمّلَُست  یّتَح  ِِهناّزُخ  نِم  َتنَأ  ّلَج َو  ّزَع َو  ِهّللا  ِلاَم  نِم  ٌلاَم  َکیَدَی  ِیف  ٍهَقِیثَِوب َو 

اه همجرت 

یتشد

 ، ینک تعاطا  دوخ  ماما  هدنامرف و  زا  دیاب  تسا ، وت  ندرگ  رد  یتناما  هکلب  هدوبن ، نان  بآ و  هلیـسو  وت  يارب  يرادنامرف  تسپ  انامه 
ياـهتورث زا  یلاوما  وت  تسد  رد  ییاـمن ، مادـقا  یّمهم  راـک  هب  روتـسد  نودـب  و  يزرو ، يدادبتـسا  ّتیعر  هب  تبـسن  يرادـن  قح  وت 

 . دورد اب  مشابن ، رادمامز  نیرتدب  وت  يارب  مراودیما  يراپسب ، نم  هب  ات  ینآ  راد  هنازخ  وت  و  تسا ، زیزع  گرزب و  يادخ 

يدیهش

هب ار  تناما  ینابهگن  هدرامگ ، راک  نادب  ار  وت  هک  نآ  .تسا  یتناما  تندرگ  رب  هکلب  تسین  وت  شروخنان  تسوت  هدهع  هب  هک  يراک 
زا یلام  وت  تسد  رد  .ییآ  رد  راوشد  يراک  هب  يروتـسد  یب  و  ییامرف ، تیعر  هب  یهاوخ  هچنآ  هک  دسرن  ار  وت  .هدراذگ  تا  هدـهع 
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.مالسلا و  مشابن ، نایلاو  نیرتدب  وت  يارب  مراودیما  .يراپسب  نم  هب  ار  نآ  ات  يراد  هنازخ  ارنآ  وت  و  ّلج ، ّزع و  تسادخ  ياهلام 

یلیبدرا

ندرک ینابهگن  هب  هدش  هتـساوخ  وت  یتناما و  تست  ندرگ  رد  نکیل  دهد و  عفن  ار  وت  هک  همعط  ار  وت  تسین  وت  لمع  هک  یتسردـب  و 
رطخ رد  هکنآ  تسین  تیعر و  راـک  رد  یئاـمن  ماـیق  هک  دوخ  رـسب  ار  وت  تسین  هک  تست  يـالوم  هک  تست  رترب  هک  یـسک  يارب  نآ 

دنمجرا و هک  یئادـخ  لام  زا  یلام  تست  تسد  ود  ره  رد  مالـسا و  رد  دـننک  دامتعا  هک  يزیچب  زجب  همیظع  روما  رد  ار  دوخ  ینکفا 
مالّسلا ار و  وت  رم  نایلاو  نیرتدب  مشابن  نم  هک  تسه  دیما  نمب و  ارنآ  ینک  میلست  هک  ات  ینم  نانزاخ  زا  وت  تسگرزب و 

یتیآ

زا رتارف  هک  یـشاب  یـسک  رادربناـمرف  هک  دـنا  هتـساوخ  وت  زا  و  وت ، ندرگ  رب  تسا  یتناـما  هکلب  تسین ، وت  همعط  تییاورناـمرف  هزوح 
هب يروتـسد  هکنآ ، رگم  ینک ، گرزب  يراک  ریگرد  ار  دوخ  ای  .یهد  نامرف  ار  تیعر  یهاوخ  هچ  ره  دوخ  هک  دـسرن  ار  وت  .تسوت 

دیما .ینک  میلـست  نم  هب  ار  نآ  ات  یتسه  راد  هنازخ  وت  و  ّلـج ، ّزع و  دـنوادخ ، لاوما  زا  تسا  یلاـم  وت  ناتـسد  رد  .دـشاب  هدیـسر  وت 
.مالسلا .مشابن و  نایلاو  نیرتدب  وت  يارب  نم  هک  تسا 

نایراصنا

ار وت   . ییامن تیاعر  ار  دوخ  قوف  اـم  روتـسد  دـنا  هتـساوخ  وت  زا  ،و  تا هدـهع  رب  تسا  یتناـما  هکلب  ، تسین همعط  وت  يارب  ینارمکح 
تـسد یگرزب  راـک  هب  دـسر  یم  ار  وـت  هک  یناـمرف  هب  داـمتعا  هب  زج  و  ینک ، راـتفر  تهاوـخلد  هب  تیعر  روـما  رد  هک  تسین  یّقح 

نم تسا  دیما.یهد  لیوحت  نم  هب  ار  نآ  ات  یتسه  وا  ناراد  هنازخ  هلمج  زا  وت  و  تسوت ، رایتخا  رد  گرزب  يادخ  لام  زا  یلام.ینزب 
 . مالسلا ،و  مشابن وت  يارب  نایلاو  نیرتدب  زا 

حورش

يدنوار

کل سیل  کقوف  نمل  یعرتسم  تنا  .بسکملا و  هجو  اضیا  همعطلا  و  نالفل ، همعط  هعیـضلا  هذـه  تلعج  لاقی : هلکاـملا ، همعطلا : و 
، هماـعلا هیعرلا  و  یلاولا ، یعارلا : .ملظ و  دـقف  بئذـلا  یعرتسا  نم  لـثملا  یف  و  اـیعار ، هتلعج  نم  یعرتـسملا : .هیعر و  یف  تاـتفت  نا 
و هرما ، نود  یـش ء  لمعی  يا ال  هیلع  تاتفی  نالف ال  و  هب ، هتاف  يا  اذـک : رماب  هیلع  تاـتفا  لاـقی : .هاـعرف و  یـشلا ء  تیعرتسا  لاـقی :

یف و  هب ، هتاف  يا  اذک  رما  یف  هیلع  تاتفا  لاقی : هیف ، رواشی  نم  رامتیا  نود  نم  یـشلا ء  یلا  قبـسلا  وه  و  توفلا ، نم  لاعتفا  تایتفالا 
هلمحی ناب  كالهلا ، یلع  هب  فرشا  يا  نالف ، لامب  نالف  رطاخ  لاقی : هقیثوبالا ، رطاخت  .هتانب و ال  رما  یف  هیلع  تاتفی  یلثما  ثیدحلا 
هیجری یجرتلل  لعلف  کل ، کت  رـش و ال  نوکا  الا  یلعل  .هقثلاب و  يا  هرما  یف  هقیثولاب  ذـخا  لاـقی  .کـلذ و  وحن  هفوخم و  هزاـفم  یف 

ذخای ناب  ادحا ، ملظی  نا  هکرتی  هنکلو ال  هالولا ، نم  هلبق  ناک  نم  هب  لعفی  ناک  امع  ارصاق  هایا  هعفن  نوکی  هملظی و ال  هعفنی و ال  هناب 
.هیلع ترهظ  هنایخل  هلزع  نا  دعب  هبلق  اذهب  بیط  هلها ، هسفن و  صاخ  یف  هقفنی  نیکاسملا  ءارقفلا و  لام 
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يردیک

رواشی نم  رامثا  نود  نم  یـشلا ء ، یلا  قبـسلا  وه  و  توفلا ، نم  لاعتفا  تایتفالا  هیعر ، یف  یـشلا ء  یلا  قبـسلا  تاتفت  نا  کـل  سیل 
نوخت يا  فاقلاب  تاتقت  يور  مهوسی و  امب  مهیف  عقت  يا  تاتفت  يور  زمهلاـب و  يور  دـق  و  درفنا ، دبتـسا و  يا  هیارب : تاـتفا  و  هیف ،

.رطخلا یف  کسفن  عقوت  وا ال  نهارت  يا ال  رطاخت : ..توقلا و ال  بلط  ببسب 

مثیم نبا 

یندروخ و همعط : تسا  هدـش  هداد  رارق  لووسم  هک  یـسک  یعرتـسم : ناـجیابرذآ : رادـنامرف  سیق ، نب  ثعـشا  هب  ترـضح  هماـن ي 
ینانآ تیعر و  نامه  هک  هدـش  تیاـعر  ینعی  تسا  لوعفم  ياـنعم  هب  لـیعف  هیعر : دـمآرد  بسک و  لـحم  يزور ، قزر و  هلیـسو ي 

دهد جرخ  هب  ییوگروز  دادبتـسا و  يراـک  رد  یـسک  هک  یعقوم  هزمه : اـب  تاـتفت ، تاـتفا ، دنـشاب  یم  تموـکح  تحت  هک  دنتـسه 
هیاـم ي نید  يارب  هک  هچنآ  هقیثو : ندـناسر  تکـاله  هب  نآ  نداد  ماـجنا  رد  ار  دوـخ  رطخرپ و  ياـهراک  رد  نداـهن  ماـگ  هرطاـخم :

یم دوخ  قوفام  رظن  تحت  وت ، و  تسوت ، ندرگ  رد  یتناما  هکلب  تسین ، ناـن  بآ و  هلیـسو ي  وت ، يارب  يرادـنامرف   ) .تسا یمرگلد 
هدهع زا  هک  یشاب  هتشاد  نانیمطا  رگم  ینک ، مادقا  یمیظع  راک  هب  هن  و  یهد ، جرخ  هب  دادبتـسا  تیعر  هرابرد ي  يرادن  قح  .یـشاب 

نم و  ینک ، میلـست  نـم  هـب  ار  نآ  هـک  یــشاب  یم  وا  ناراد  هـنازخ  زا  یکی  وـت ، و  تسوـت ، راـیتخا  رد  ادـخ ، لاوـما  ییآ ، یمرب  شا 
ثعـشا هک  دش  لقتنم  هفوک  هب  نینموملاریما  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  یبعـش  زا  .مالـسلاو ) .مشابن  يدب  ياورنامرف  وت  يارب  مراودیما 
یهاگآ يارب  يا  همان  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  هک  نینموملاریما  دوب ، ناجیابرذآ  نیمزرـس  نارمکح  نامثع  ناـمز  زا  سیق  نب 

یم زاغآ  اج  نیا  زا  همان  لوا  داتـسرف و  ینادـمه  بحرم  نب  دایز  اب  ار  همان  درک و  هبلاطم  يو  زا  ار  ناـجیابرذآ  لاوما  تشون و  وا  هب 
ادخ دمح  زا  سپ  سیق ، نب  ثعشا  بناج  هب  نانموم  ياورنامرف  یلع ، ادخ ، هدنب ي  زا  تسا  يا  همان  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دوش :
رگا يدوب و  مدـقم  نارگید  رب  تسا  ناـجیابرذآ  ینارمکح  هک  رما  نیا  رد  وـت  دوـبن ، وـت  رد  یتـشز  ياهتلـصخ  رگا  ربماـیپ ، تعن  و 

تعیب نیتـسخن  ریبز  هحلط و  يا ، هدینـش  ارم  اـب  مدرم  تعیب  يارجاـم  یـشاب ، ریخ  هـب  تبقاـع  تـسا  دـیما  یـشاب  هتـشاد  یهلا  ياوـقت 
هب نم  اب  گنج  روظنم  هب  ار  وا  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  هشیاع  دنتـسکش ، ار  تعیب  یلیلد  چیه  نودب  اما  دندوب ، نم  اب  ناگدننک 

دنرادرب تسد  گنج  زا  هک  متـساوخ  اهنآ  زا  نامدروخرب  ماگنه  متفر ، نانآ  بناج  هب  راصنا  نارجاهم و  اب  نم  سپ  دندروآ ، هرـصب 
هب تبسن  ماجنارس  مدرک و  یم  تحیـصن  ار  ناشیا  هتـسویپ  نم  اما  دندرک  زاغآ  ار  دربن  دنتفریذپن و  اهنآ  دندرگرب ، ناشیاه  هناخ  هب  و 

نیا تشذـگ ، نآ  همجرت ي  هک  همان ، رخآ  ات  وت …  ینارمکح  لمع  هک  نادـب  و  مداد ، ماجنا  ار  ییوکین  لامک  اهنآ  هدـنام ي  یقاـب 
هلمج نیا  هقیثوب ، کلمع …  نا  .تشون  يرجه  شـش  یـس و  لاس  نابعـش  هام  رد  ترـضح  نآ  یـشنم  عفار ، یبا  نب  هللادبع  ار  همان 

اب ار  دوخ  تیعر  درادن  قح  ثعشا  هک  تسا  هدومرف  نایب  ترـضح  لالدتـسا ، نیا  رد  هک  تسا  لوا  لکـش  زا  رمـضم  سایق  هب  هراشا 
نآ ریغ  یلام و  روما  زا  يریطخ  راک  هب  دـناوت  یمن  تسا و  هداد  رارق  لووسم  ار  وا  هک  یـسک  فالخ  رب  دزاس ، راداو  يراـک  هب  روز 

ات کلمع  نا  هلمج ي و  و  تسا ، هداد  رارق  نیما  اهنیمزرس  رب  سیئر و  ناگدنب ، رب  ار  يو  هک  یسک  فرط  زا  لیلد  اب  رگم  دنک  مادقا 
ییاهیگژیو نینچ  سک  ره  تسا ، رارق  نیا  زا  نآ  ياربک  ریدـقت  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  سایق  يارغـص  لوا و  همدـقم ي  کقوف  نم 

رما هب  تسد  يو  فرط  زا  لماک  نانیمطا  اب  زج  دـهد و  جرخ  هب  دادبتـسا  يرما  رد  دوخ  قوفام  فـالخ  رب  درادـن  قح  دـشاب  هتـشاد 
دالب لاوما  تورث و  زا  ترابع  هک  تسین  اور  نآ  رد  هرطاخم  دادبتـسا و  هک  ار  يروما  زا  یخرب  سپـس  دنزب و  یکانرطخ  تیمهااب و 

شنامیااب ناگدنب  هب  هک  تسادخ  لام  هک  نیا  یکی  تسا  هدومرف  لالدتسا  رما  ود  هب  نآ  ظفح  بوجو  رب  هداد و  حرش  تسا ، مالسا 
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ظفح و مه  راد  هنازخ  راک  و  دربب ، وا  شیپ  ار  لاوما  هک  یتقو  اـت  تسا  راد  هنازخ  ماـما  فرط  زا  وا  هک  نآ  مود  تسا و  هدومرف  اـطع 
.دنک لالدتسا  نآ  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  نانیمطا ، دروم  لیلد  هزاجا و  اب  رگم  دنکن  یفرـصت  نآ  رد  هک  نیا  و  تسا ، لام  يرادهگن 

يرادنامرف زا  ار  يو  هک  تشاد  نیقی  دیسرت و  یم  ترـضح  نآ  زا  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  نینموملاریما  هک  یماگنه  ثعـشا  و 
ترضح قح  رد  يزیمآ  نیهوت  ياهفرح  نید و  رد  يدنسپان  ياهرادرک  تشاد و  نید  رد  یئوس  هقباس ي  اریز  درک ، دهاوخ  رانکرب 

زا سپ  ماما  .میا  هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  یلامم ، یلع  ام  کیردی  ام  و  ماما : نخـس  لیذ  هتـشذگ ، رد  هک  دوب  هدش  رداص  وا  زا 
ظفل اب  ار  مالک  نیا  مشاـبن و  وت  يارب  اورناـمرف  نیرتدـب  هک  مراودـیما  دومرف : شرطاـخ  شمارآ  روظنم  هب  وا ، فیلکت  هفیظو و  ناـیب 

هیلع  ) ماـما دـنک  نید  تفلاـخم  رگا  هک  تسناد  یم  نوچ  ثعـشا  و  دراد ، هگن  اـجر  فوخ و  ناـیم  ار  يو  اـت  درک  زاـغآ  يراودـیما 
ار وا  ترضح  نخـس  نیا  ور  نیا  زا  داد ، دهاوخ  ماجنا  يو  هرابرد ي  ار  تبوقع  لامک  دوب و  دهاوخ  وا  ياورنامرف  نیرتدب  مالـسلا )
ار شناتـسود  زا  یخرب  دیـسر ، وا  هب  ترـضح  هماـن ي  یتقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  .درک  یم  راداو  نآ  قبط  رب  لـمع  نید و  فرط  هب 
، درک دـهاوخ  هذـخاوم  ناجیابرذآ  تورث  دروم  رد  ارم ، لاح  ره  هب  تخادـنا و  تشحو  هب  ارم  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : تساوخ و 

رهـش اریز  تسا  رتهب  راک  نیا  زا  وت  يارب  گرم  تروص  نیا  رد  دنتفگ : شناتـسود  مدنویپ ، یم  وا  هب  مور و  یم  هیواعم  دزن  نیاربانب 
دیـسر هفوک  هب  وا  هتفگ ي  نیا  یلو  دش ، هدزتلاجخ  رما  نیا  زا  وا  يا ، هدـش  ماش  لها  ور  هلابند  هدرک و  اهر  ار  دوخ  ناشیوخ  راید  و 

شتمدخ هک  درک  رما  دومرف و  شنزرـس  خیبوت و  بلطم  نیا  زا  ار  يو  تشون و ، وا  يارب  يا  همان  ترـضح  دش ، شخپ  مدرم  نایم  و 
داد ادخ  هب  دنگوس  تفرگ و  تمالم  داب  هب  ار  وا  دروآ و  وا  شیپ  ار  همان  رجح  داتـسرف ، يدنک  يدع  نب  رجح  هارمه  ار  همان  دیایب و 

شرـس هب  رـس  يوش ؟ یم  قحلم  ماـش  لـها  هب  ینک و  یم  كرت  ار  نینموملاریما  ترهـش و  لـها  دوخ و  نایانـشآ  یتـسار  هب  اـیآ  هک 
، درک هضرع  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  تورث  لام و  تسا  هفوک  کیدزن  هک  هلیخن  رد  درب  هفوک  هب  دوخ  اب  ار  وا  هرخالاب  ات  تشاذگ 
نسح و ماما  ثعـشا ، تفرگ ، ار  شمامت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دیـسر ، رازه ، دـصراهچ  رگید  تیاور  هب  مهرد ، رازه  دـص  هب  شتمیق 
وا هب  ار  مهرد  رازه  یس  مالسلا ) هیلع   ) ماما دنادرگزاب ، يو  هب  ار  اهلام  ترـضح  هک  داد  رارق  هطـساو  ار  رفعج  هللادبع  نیـسح و  ماما 

دنگوس ادـخ  هب  مهد ، یمن  وت  هب  نیا  زا  رتداـیز  مهرد  کـی  یتح  دومرف  ترـضح  تسا ، مک  ارم ، غلبم  نیا  تفگ  ثعـشا  داد ، سپ 
یم نیقی  بلطم  نیا  هب  رگا  دـشاب و  لالح  وت  رب  هک  مرادـن  نامگ  چـیه  تسا  رتهب  تیارب  زیچ  همه  زا  ینک  راذـگاو  ار  شمامت  رگا 

.تسادخ زا  قیفوت  .ریگب  دنداد  هچ  ره  يدمآرد  گنرین  هار  زا  هک  وت  تفگ : دوخ  اب  ثعشا  مداد ، یمن  وت  هب  مه  ار  نیمه  متشاد 

دیدحلا یبا  نبا 

َّالِإ َرِطاَُخت  ٍهَّیِعَر َو َال  ِیف  َتاَتْفَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل  َکَقْوَف  ْنَِمل  یًعْرَتْسُم  َْتنَأ  ٌهَناَمَأ َو  َکُِقنُع  ِیف  ُهَّنَِکل  ٍهَمْعُِطب َو  َکـَل  َْسَیل  َکَـلَمَع  َّنِإ  َو 
 . ُمَالَّسلا ََکل َو  َِکتَالُو  َّرَش  َنوُکَأ  َّالَأ  یِّلََعل  ََّیلِإ َو  ُهَمِّلَُست  یَّتَح  ِِهناَّزُخ  ْنِم  َْتنَأ  َیلاَعَت َو  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  ٌلاَم  َْکیَدَی  ِیف  ٍهَقِیثَِوب َو 

.مدقت امیف  سیق  نب  ثعشأ  بسن  انرکذ  دق 

هربع و سرعم  تناک  ام  دعب  لایتحا  ناجیبرذأ  بیبح و  لاق  هنکاس  لاذـلا  هروصقم و  فلألا  فورـصم  ریغ  یمجعأ  مسا  ناجیبرذأ  و 
. { . هناوید 3:132 ( 1 لاکن { 

 { .هناوید یف  هدجأ  مل  نادلبلا 1:159،و  مجعم  ( 2 لاجلا {  حلاسملا و  ناجیبرذأ  يرق  اهنود  لاح  دق  انهو و  اهترکذت  خامشلا  لاق  و 
.
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یلع مونلا  نملأتل  هتوم و  دنع  هلاق  يذلا  مالکلا  یف  رکب  یبأ  نع  يورملا  نکل  سایقلا و  اذـکه  لاذـلا  نوکـسب  يرذأ  هیلإ  هبـسنلا  و 
.لاذلا حتفب  يرذألا  فوصلا 

.بسکلا ءيدر  يأ  همعطلا  ثیبخ  نالف  لاقی  هلکأملا و  هلمهملا  ءاطلا  مضب  همعطلا  و 

هایإ یلبق  نم  یلاولا  عرشلا و  هغوسی  مل  کلمع  نإ  لوقی  معطتلا  هئیهل  رسکلاب  همعطلا  و 

هیعرلا یف  تاتفت  نأ  کل  سیلف  هیعر  هل  تنأ  ناطلـس  کقوف  نیملـسملل و  کقنع  كدـی و  یف  هنامأ  هنکل  ـالکأ و  کـل  هلعج  ـال  و 
هقبس ّهنأک  قبسلا  وه  توفلا و  نم  هلصأ  هیف و  هنذأتسی  نأ  هلیبس  ام  هنذإ  ریغب  لعف  اذإ  نالف  یلع  نالف  تاتفا  لاقی  كدی  تحت  نیذلا 

کسفنل قثوتت  نأ  دعب  ّالإ  هالوتت  يذلا  لاملاب  قلعتی  امیف  فوخم  رمأ  یلع  مدقت  يأ ال  هقیثوب  ّالإ  رطاخت  هلوق و ال  رمألا و  کلذ  یلإ 
هـشأج هب  نکـسی  هسفن و  هب  بیطی  مالک  وه  کتالو و  رـش  نوکأ  یلعل ال  هل و  لاق  ّمث  طاتحا  يأ  هرمأ  یف  هقیثولاب  نالف  ذـخأ  لاقی 

امبر يأ  هریخألا  هملکلاب  کلذ  كردتـساف  لاملا  یلع  انیمأ  هری  مل  ّهنأ  یلع  ّلدـت  هظافلأ  تناک  ذإ  هل  اـشاحیإ  مـالکلا  لوأ  یف  نـأل 
یل كرکش  نم  رثکأ  هلبق  نم  نامثعل و  كرکش  نوکی  الأ  یسع  يأ  کیلإ  اناسحإ  ینم  فداصت  کیلع و  یتیالو  یتفالخ و  دمحت 

.ثلملا برعلا  هیمست  یفخلا و  كدعو  باب  نم  اذه  و 

باتکلا اذه  لوأ  و 

َْلبَق ِْرمَْألا  اَذَـه  ِیف  َمَّدَـقُْملا  َْتنُک  َْکنِم  َْتناَک  ٌتاَنَه  ٌتاَنَه َو  َـال  ْوَلَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ٍْسیَق  ِْنب  ِثَعْـشَْألَا  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
َهَْحلَط ِْرمَأ  ْنِم  َناَک  َتِْملَع َو  ْدَق  اَم  َياَّیِإ  ِساَّنلا  ِهَْعَیب  ْنِم  َناَک  ْدَق  َّلَج َو  َّزَع َو  َهَّللا  َْتیَقَّتا  ِنِإ  ًاضَْعب  ُهُضَْعب  ُلِمْحَی  َناَک  ًاْرمَأ  َّلََعل  ِساَّنلا َو 

مالکلا و رخآ  یلإ  ٍهَمْعُِطب .  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِإ  ِهَّیِقَْبلا َو  ِیف  ُْتنَـسْحَأ  ِءاَعُّدـلا َو  ِیف  ُْتغَْلبَأَف  اَمِْهَیلِإ  ُتْجَرَخَف  َکَـغََلب  ْدَـق  اَـم  ِْرَیبُّزلَا  َو 
لمجلا ءاضقنا  دعب  سیق  نب  ثعشألا  یلإ  هبتک  باتکلا  اذه 

یناشاک

نآ دوب و  ناجیابرذآ  لماع  وا  و  ناجیبرذا ) لماع  وه  و   ) سیق نب  ثعـشا  يوس  هب  تسا  هداتـسرف  ار  همان  نیا  سیق ) نب  ثعـشا  یلا  )
لاوما دوب  وا  تسد  رد  نامثع و  لبق  زا  دوب  عضوم  نآ  لماع  ثعشا  برغ و  فرط  ناتـسربط و  رحب  لحاس  ات  تسا  بلح  هغارم و  زا 

لاوما و نآ  ظفح  هب  دومرف  هیبنت  ار  وا  تسـشن  تماـما  دنـسم  تفـالخ و  بصنم  هب  ریما  ترـضح  هک  یناـمز  رد  دـالب و  نآ  عومجم 
هک اریز  تشاذگ ، دهاوخن  لمع  رب  ار  وا  ترضح  نآ  هکنآ  هب  دوب  مزاج  دوب و  كانفوخ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  ثعـشا 

همان نیا  ترضح  نآ  دوب  لاونم  نیا  رب  لاح  نوچ  .مالسا و  نید  هب  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  دوب  هدش  رداص  وا  زا  اهزیچ 
کقنع یف  هنکل  و   ) دـهد تعفنم  ار  وت  هک  يا  همعط  تسین  وت  لمع  هک  یتسرد  هب  و  همعطب ) کل  سیل  کـلمع  نا  و   ) .تشون وا  هب 

ینابهگن هدـش  هتـساوخ  وت  زا  و  یعرتسم ) تنا  و   ) ار تناید  قیرط  وا  رد  ینک  تیاـعر  هک  یتناـما  تسا  وت  ندرگ  رد  نکیلو  هناـما )
وت يالوم  ریما و  نآ  هک  تسا  رترب  هک  یسک  يارب  کقوف ) نمل   ) دنا هتساوخ  ار  نآ  لاوما  تکلمم و  روما  ظفح  وت  زا  ینعی  ندرک ،

نایم رد  ینک  مکح  یلاو  نذا  یب  تیعر و  راک  رد  ییامن  ماـیق  دوخ ، رـس  هب  هک  ار  وت  تسین  هیعر ) یف  تاـتفت  نا  کـل  سیل   ) تسا
هک يزیچ  هب  رگم  هقیثوب ) ـالا   ) همیظع روما  رد  ندومن  مادـقا  هب  ار  دوـخ  ینکفا  رطخ  رد  هکنآ  تسین  و  رطاـخت ) ـالو   ) تعاـمج نآ 
هک ییادـخ  لام  زا  لج ) زع و  هللا  لاـم  نم   ) یلاـم تسا  وت  تسد  ود  ره  رد  و  لاـم ) کیدـی  یف  و   ) مالـسا رد  نآ  رب  دـننک  داـمتعا 
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و  ) نم هب  ار  لاـم  ینک  میلـست  هکنآ  اـت  یلا ) هملـست  یتـح   ) ینم ناراد  هنیزخ  زا  وت  و  ینازخ ) یف  تنا  و   ) راوگرزب تسا و  دـنمجرا 
رب هودنا  مغ و  زا  یگتسراو  و  مالسلا ) و   ) ار وت  رم  وت  نایلاو  نیرتدب  کل ) کتالو  رـش   ) نم مشابن  هک  تسه  دیما  و  نوکا ) الا  یلعل 

بناج هب  دزیرگن  ات  هذـخاوم  مدـع  هب  تسا و  وا  نتخادـنا  عمط  رد  رگید و  نایلاو  هب  تسا  ضیرعت  ماظن  تغـالب  مـالک  نیا  .داـب  وت 
هیلع یـضترم  یلع  هک  تفگ : دـیبلط و  ار  دوخ  داـمتعا  لـها  دیـسر ، يو  هب  ترـضح  نآ  هماـن  نوچ  هک  تسا  تیاور  .رتبا  نانمـشد 
یلوا هک  دنتفگ  .موش  یم  قحلم  هیواعم  هب  نم  ار ، ناجیابرذآ  لام  یمامت  دومن  دهاوخ  ذخا  نم  زا  هتخادنا و  تشحو  هب  ارم  مالـسلا 

هب ترـضح  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تشگرب و  هلوـقم  نیا  زا  وا  دـندومن  رایـسب  هغلاـبم  هداـم ، نیا  رد  يور  وا  شیپ  هک  تسا  نآ  بسنا  و 
درک شیتـفت  ار  وا  لاوما  دومرف  ینازرا  فیرـش  فیرـشت  هفوک  هب  ترـضح  نآ  نوـچ  تفر و  هفوـک  هب  درب  فیرـش  فیرـشت  هفوـک 

، دومن عافـشتسا  ار  رفعج  نب  هللادبع  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  وا  .دومن  ذخا  ارنآ  همه  تفای ، مهرد  رازه  دـصراهچ 
دوب و دهاوخن  هدایز  نیا  زا  مرد  کی  هک  دومن  حاحلا  دنچ  ره  تشاذگ و  وا  يارب  مهرد  رازه  یـس  ناشیا  تعافـش  هب  ترـضح  نآ 

.دشاب لالح  وت  رب  نیا  زا  هدایز  هک  مرب  یمن  نامگ 

یلمآ

ینیوزق

هیلع نینموملاریما  ترـضح  هک  ینامز  رد  و  دالب ، نآ  عومجم  لاوما  دوب  وا  تسد  رد  نامثع و  لبق  زا  دوب  ناـجیابرذا  لـماع  ثعـشا 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  ثعـشا  و  لاوما ، نآ  ظفحب  دومرف  هیبنت  ار  وا  تسـشن  تماـما  دنـسم  تفـالخ و  بصنمب  مالـسلا 

، ترضحناب تبسن  دوب  هدش  رداص  وا  زا  اهزیچ  هک  اریز  تشاذگ ، دهاوخن  لمعناب  ار  وا  ترضحنآ  هکنیاب  دوب  مزاج  دوب و  كانفوخ 
یباـی هچنآ  هک  مدرکن  تکلمم  لـماع  ارت  ینعی  وت ، همعط  تسین  وت  لـمع  و  تشون : ار  هماـن  نیا  ترـضح  دوب  لاونم  نیا  رب  نوچ  و 

و تسا ، هدـینادرگ  کلم  ظـفاح  یعار و  ارت  تسا و  رترب  وت  زا  هک  یـسکنآ  تیعر  وت  تسا و  تناـما  وت  ندرگ  رد  نکیلو  يروخب ،
و دوخ ، ریما  نذا  زا  شیپ  تیعر  رد  ینک  یمکح  يراک و  دوخ  رـسب  هک  ارت  تسین  يروآ  ياجب  تیاعر  ات  تسا  هدرپس  وتب  یتیـالو 

تسد ود  رد  .دشاب و  اور  ارت  ناب  دامتعا  دیاش و  قوثو  ناب  هک  يرماب  رگم  تیعر  تکلممب و  تبسن  ینک  هرطاخم  باکترا  هکنیا  هن 
نیا مشابن ، وت  نایلاو  نیرتدـب  نم  دـیاش  و  يراپـس ، نمب  ات  ینم  نانزاخ  زا  لام  نآ  رد  وت  لـجوزع و  يادـخ  لاـم  زا  تسا  یلاـم  وت 

.فیطل سب  تسا  یفافعتسا 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.ناجیبرذآ لماع  سیق  نب  ثعشالا  یلا 

.ناجیابرذآ مکاح  سیق  رسپ  ثعشا  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

الا رطاخت  هیعر و ال  یف  تاتفت  نا  کل  سیل  کقوف ، نمل  یعرتسم  تنا  هناما و  کقنع  یف  هنکل  همعطب و  کـل  سیل  کـلمع  نا  «و 
« .مالسلاو .کل  کتالو  رش  نوکاال  نا  یلعل  یلا و  هملست  یتح  ینازخ ، نم  تنا  لج و  زع و  هللا  لام  نم  لام  کیدی  یف  هقیثوب و 
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هدـینادرگ وت  هکنآ  لاـح  تناـما و  وت  ندرگ  رد  دـشاب  نکل  یندروخ و  همعط و  وت  يارب  زا  تسین  وت  تموـکح  هک  قـیقحت  هب  ینعی 
نذا یب  تیعر و  رما  رد  دوخ  يارب  یـشاب  درفنم  هکنیا  وت  يارب  زا  تسین  تسا ، وت  ناطلـس  هک  یـسک  يارب  ناپوچ  یعار و  يا  هدش 

يادـخ ياهلام  زا  یلام  تسا  وت  فرـصت  تسد  رد  .یتجح و  هب  رگم  وشم  یگرزب  راک  هجوتم  ینک و  تیعر  رد  فرـصت  وت  ناطلس 
زا ناهاشداپ  نیرتدـب  مشاـب  هدوبن  هک  تسه  دـیما  نم و  يوس  هب  ار  لاـم  نآ  یناـسرب  هکنیا  اـت  ینم ، ناراد  هنازخ  زا  وت  لـج و  زع و 

.مالسلاو .مناسر  یم  وت  هب  ترخآ  ایند و  تعفنم  ریخ و  هتبلا  ینعی  .وت  يارب 

یئوخ

هحفص 173] ]

( یعرتسم  ) .فرغلا هفرغلا و  نازو  یلع  درـصک  معط  عمجلا  بسکلا و  هجو  هلکاـملا و  هلاـشملا : هلمهملا  ءاـطلا  مضب  همعطلا ) : ) هغللا
رخالا کلذـف  رمـالا  کلذـل  اـیعار  هلعج  رومـالا و  نم  رما  ظـفح  هنم  بلط  نا  ینعمب  هقوف  رخآ  هاـعرتسا  نم  يا  لوعفملا  هئیه  یلع 

هیعر مهلعج  هقلخ و  یلع  هظفح  هالو و  هاعر و  مکلعج  يا  هقلخ ، رما  مکاعرتسا  و  مالـسلا :) هیلع   ) همئالا هرایز  یف  ام  هنم  و  عرتسم ،
لاعتفالا باب  نم  هزمهلا  ءافلاب و  تاتفا  عراضم  تاتفت )  ) .نیرحبلا عمجم  یف  یحیرطلا  هلاـق  مترما ، متزجا و  اـمب  مهب  نومکحت  مکل 

دادبتسالا تایتفالا  و  توفلا ، هلصا  و  تایتفالا ، نم  جاتحتک  تاتفت  ارقی  نا  حصی  و  دبتـسا ، هیارب  تاتفا  سوماقلا : یف  تاف و  هلـصا  و 
هب دبتـسا  يا  هیارب  باـتفا  نـالف  و  ندرک ، راـک  يرـسدوخ  هیـسرافلاب : لاـقی  هیلا و  رمتوی  نم  راـمتیا  نود  نم  یـشلا ء  یلا  قـسلا  يا 

ایاعر عمجلا  هلوعفم و  ینعمب  هیلعف  هیعرملا  هیعرلا : هیعر )  ) .هرما نود  یـش ء  لـمعیال  يا  هیلع  تاـتفی  ـال  نـالف  و  هزمهلاـب ، تاـتفاک 
اهضرع اذا  هرطاخم ، هسفنب  رطاخ  لاقی : كالهلا  یلع  اهیف  فارشالا  ماظعلا و  رومالا  یف  مادقالا  هرطاخملا : رطاخت )  ) ایاظش هیظشک و 

نم ظـفللا  لـقنل  اـهیف  ءاـتلا  و  نیدـلا ، لـجال  هب  قوثوم  يا  لوعفملا  ینعمب  هلیعف  یهف  نیدـلا  یف  هب  قثوی  اـم  هقیثولا  هقیثو )  ) .رطخلل
بلاط بالطک و  نزاخلا  عمج  نازخلا  ینازخ )  ) .هیف طاتحا  يا  هقیثولاب  هرما  یف  ذخا  نالف  لاقی  و  هقیقحلاک ، هیمسالا  یلا  هیفـصولا 
لاقی امک  یلولا  یلاولا  یـضاقلا و  هاضقلاک و  یلاولا  عمج  هالولا  کت ) ـال  و   ) .رخدـملا نوزخملا و  لاـملا  ظـفح  یلوتی  يذـلا  وه  و 
اهامغ مکنع  تلجت  یتح  اهبارض  اهناعط و  هالو  انک  هسامحلا 633 :)  ) یبلکلا ساوج  لاق  هل ، لعافلا  یـشلل ء و  یلوتملا  وه  رداقلا و 

.دـیکاتلل سیل  ربخ  یف  هدـئاز  همعط  یف  ءابلا  و  فورظلل ، اعـسوت  امدـق  هنامالاب  کقنع  یف  کلذـک  همعطلاب و  قلعتم  کل  بارعـالا :
نا رهاظلا  .اهیلع و  هفوطعم  هقیثوب  الا  رطاخت  هلمج و ال  .سیل و  مسا  نوکی  یتح  عوفرملا  ردـصملاب  هلوام  هیعر  یف  تاـتفت  نا  هلمج 

ردـصملاب هلوام  مالـسلاو ، هلوق - یلا  نوکا - نا ال  هلمج  .افنآ و  مدـقملا  تیبلا  یف  ینعملا  اذـهب  اهنا  اـمک  نا  یلا  ینعمب  یتح  هملک 
.هیتالا هبتک  هنیرقب  هلهال  مالـسلاو  وا  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  ریدقتلا  و  فوذحم ، هربخ  ءادـتبم و  مالـسلاو  .لعل  ربخ  عوفرملا 

نیفص باتک  یف  ادنسم  روکذم  همامتب  باتکلا  لمجلا و  ءاضقنا  دعب  سیق  نب  ثعشلا  یلا  هبتک  باتک  نم  ءزج  باتکلا  اذه  ینعملا :
لاق نیفص : باتک  لوا  یف  رـصن  لاق  .کیلع  هولتنـس  امک  يرـصانلا 1301 ه ) عبطلا  نم  ص 13   ) یفوکلا يرقنملا  محازم  نب  رـصنل 
یلع مدق  امل  اولاق : هریغ  دونکلا و  یبا  نب  دیبع  نب  نمحرلادبع  نع  هریصح ، نب  ثراحلا  نع  يدسالا ، دیـصلا  یبا  نب  دعـس  نب  رمع 

هرـصن و هللا  زعا  دق  و  ( 1  ) نیتس ثالث و  هنـس  بجر  نم  تضم  هلیل  هرـشع  یتنثل  نینثالا  موی  هفوکلا  یلا  هرـصبلا  نم  مالـسلا ) هیلع  )
هکربلاب و هل  اوعدف  مهفارشا ، مهوارق و  مهیف  هفوکلا و  لها  هلبقتسا  مهریغ  هرصبلا و  لها  نم  سانلا  فارـشا  هعم  هودع و  یلع  هرهظا 

هیف یلـصف  مظعالا  دجـسملا  لخد  یتح  لبفا  اهلزنف و  هبحرلا ، لزنا  ینکلو  ال ، لاقف : رـصقلا ؟ لزننا  لزنت ؟ نیا  نینموملاریما  ای  اولاـق :
نیثکانلا هئادـعا  یلع  هللا  هرهظا  دـق  اهیلا و  هرـصبلا  نم  مدـق  امل  هفوکلا  یف  نینموملاریما  اهبطخ  هبطخ  لوا  .ربنملا  دعـص  مث  نیتعکر 
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مکتوعد اوریغت ، اولدبت و  مل  ام  الـضف  مالـسالا  یف  مکل  ناف  هفوکلا  لها  ای  دب  اما  لاق : هلوسر و  یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف 
و مکباجا ، نم  هوسا  متناف  مسقلا ، ماـکحالا و  یف  هللا  نیب  مکنیب و  اـمیف  مکلـضف  نا  ـالا  متریغف ، رکنماـب  متادـب  و  متبجاـف ، قحلا  یلا 

لمالا لوط  اما  و  قحلا ، نع  دصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا ، لوط  يوهلا و  عابتا  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  الا  هیف ، متلخد  امیف  لخد 
مویلا هرخالا ، ءانبا  نم  اونوکف  نونب ، اهنم  هدحاو  لکل  و  هلبقم ، تلحرت  دق  هرخالا  و  هربدم ، تلحرت  دـق  ایندـلا  نا  الا  هرخالا ، یـسنیف 

.لطبملا ثکانلا  لذا  و  قحملا ، قداصلا  زعاو  هودع ، لذخ  هیلو و  رصن  يذلا  دمحلا هللا  لمع ، باسح و ال  اذغ  و  باسح ، لمع و ال 
نیعدـملا نیلحتنملا  نم  هیف  هللا  اوعاطا  اـمیف  مکتعاـطب  یلوا  مه  نیذـلا  مکیبن  تیب  لـها  نم  هللا  عاـطا  نم  هعاـط  هللا و  يوقتب  مکیلع 

، ایغ نوقلی  فوسف  اوحرتجا  ام  لاب  اوقاذ و  دقف  هنع ، انوعفادی  و  انقح ، انوعزانی  و  انرما ، انودحاجی  انلضفب و  نولـضفتی  انیلا ، نیلباقملا 
بزح کلذب  فرعیل  اوبتعی  یتح  نوهرکی  ام  مهوعمسا  و  مهورجهاف ، راز  بتاع  مهیلع  اناف  لاجر  مکنم  یترـصن  نع  دعق  دق  هنا  الا 
سانلا اهیا  اهلوا : بطخلا  باب  نم  نیعبرالا  هیناثلا و  هبطخلا  یه  جهنلا و  یف  هبطخلا  هذه  ضعبب  یـضرلا  يا  دق  هلوقا : .هقرفل  دنع  هللا 
بیبـح نب  کـلام  هیلا  ماـقف  .هلمجلا  یف  فـالتخا  نیتخـسنلا  نیب  و  خـلا ، لـمالا - لوط  يوهلا و  عاـبتا  مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا 

: یلع لاقف  مهنلتقنل ، انترما  نئل  هللا  و  ـالیلق ، مهل  هورکملا  عامـس  رجهلا و  يرـال  ینا  هللا  و  لاـقف : هتطرـش ، بحاـص  ناـک  یعوبریلا و 
یف غلبا  مشغلا  ضعبل  نینموملاریما : ای  لاقف : عزنلا ، یف  تقرغا  و  دحلا ، تودع  و  دحلا ، تودـعو  يدـملا ، تزج  لام ، ای  هللا  ناحبس 

و : ) لاق و  مشغلا ، لاب  امف  سفنلاب  سفنلا  لتق  لام  ای  هللا ، یضق  اذکه  سیل  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقفلا  اعالا  هنداهم  نم  کبونت  روما 
یهن دقف  کلتاق  ریغ  لتقت  نا  لتقلا  یف  فارـسالا  و  اروصنم ) ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم 
لوح یلتقلا  تیارا  نینموملاریما  ای  لاـقف : هنع  فلخت  نمم  ناـک  يدزـالا و  فوع  نب  هدرب  وبا  هیلا  ماـقف  .مشغلا  وه  کـلذ  هنع و  هللا 

هباصع یف  هیلع  هللا  همحر  يدبعلا  هعیبر  اخا  اولتق  یلامع و  یتعیش و  اولتق  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  اولتق .؟ مب  هحلط  ریبزلا و  هشئاع و 
مهلتقا یناوخا  هلتق  یلا  اوعفدـی  نا  مهتلاسف  مهولتقف  مهیلع  اوبثوف  متردـغ  امک  ردـغن  و ال  متثکن ، امک  ثکنن  ال  اولاق : نیملـسملا  نم 

هب مهتلتقف  یتعیـش  نم  لجر  فلا  نم  بیرق  ءامد  یتعیب و  مهقاـنعا  یف  ینولتاـقف و  یلع  اوباـف  مهنیب  ینیب و  مکح  هللا  باـتک  مث  مهب 
و بیـصملا ، يدهملا  تنا  کنا  موقلا و  وطخ  یل  نابتـسا  تفرع و  دقف  نالا  اماف  کش  یف  تنک  دـق  لاق : کلذ ؟ نم  تنا  کش  یفا 

رهظ املف  هیواعم ، بتاکی  ناک  عجر  ام  دعب  هنکل  نیفص  کلذ  یلع  یلع  عم  دهـش  دق  و  اینامثع ، ناک  هنا  نورکذی  یحلا  خایـشا  ناک 
.اوتکـس اوسلج و  لزن  هوار  املف  اوملکتیل ، لاجر  ماق  لزنیل و  ایهت  ع )  ) ایلع نا  مث  .امیرک  هیلع  ناـک  هجولفلاـب و  هعیطق  هعطقا  هیواـعم 

؟ کلزنن نیرـصقلا  يا  هل : لیق  هفوکلا  لخد  امل  ایلع  نا  هتابن  نب  غبـصالا  نع  فیرط ، نب  دعـس  نع  رمع ، نب  فیـس  هللادبعوبا  رـصن :
هنم دارا  ناصقنلا و  دسافلا و  باحـسلا : نزو  یلع  لابخلا  لوقا : .یموزخملا  هریبه  نب  هدـعج  یلع  لزنف  هینولزنت  لابخلا ال  رـصق  لاق :

داسفلا و هکلهلا و  نم  قاقشلا  قافنلا و  لها  لامع  روجلا و  ءارما  نم  هلبق  هیف  عقو  امل  هب  هامس  مالسلا ) هیلع   ) هناک هرامالا و  راد  رصق 
یموزخملا و بهو  یبا  نب  هریبه  تحت  تناک  بلاط  یبا  تنب  یناه  ما  هما  مالـسلا ) هیلع   ) هتخا نبا  ناک  هریبه  نب  هدـعج  .ناصقنلا و 
: لاق هبتع  نب  هللادبع  نب  نوع  نع  دـمحم ، نب  ضیفلا  نع  رـصن : .عجارف  ص 34ج 15 )  ) هبطخلا 231 حرـش  یف  هیف  مالکلا  انمدق  دق 

هباحصا نم  لجر  نع  لاسف  سانلا  هیلا  سلجف  لوحت  مث  یلص  لخدف و  دجـسملا  باب  یلع  لزن  هفوکلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدق  امل 
وهسفن زارعا  توملاب  هللا  دارا  امنا  هقلخ  نم  دحاب  رثاتسی  هللا ال  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .هب  هللا  رثاتـسا  لئاق : لاقف  هفنکلا ؟ هلزنی  ناک 

هیلع  ) لاـقف لزنت ؟ نیرـصقلا  يا  اولاـق : لـقثلا  قحل  اـملف  لاـق : مکییحی .) مث  مکتیمی  مث  مکاـیحاف  اـتاوما  متنک  و   ) ارق هقلخ و  لـالذا 
نا دونکلا  یبا  دـیبع  نمحرلادـبع  نع  هریمع ، یبا  نب  لیعامـسا  ینثدـح  لاق : فیـس  نع  رـصن : .هینولزنت  ـال  لاـبخلا  رـصق  مالـسلا :)

تصبرت و تبترا و  هل : لاق  هلذـع و  هبتاـعف و  هرـصبلا  نم  هتعجر  دـعب  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  یلع  لـخد  یعازخلا  درـص  نب  ناـمیلس 
یف كدهز  ام  کیبن و  تیب  لها  نع  کبدعق  امف  یترصن ، یلا  نظا  امیف  مهعرسا  و  یـسفن ، یف  سانلا  قثوا  نم  تنک  دق  و  تغوار ،
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یتحیصن و کل  صلخی  یتدوم  قبتـسا  و  اهنم ، یـضم  امب  ینبنوت  و ال  اهباقعا ، یلع  رومالا  ندرت  نینموملاریما ال  ای  لاقف : مهرـصن .؟
مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  یلا  جرخف  ضهن  مث  الیلق  نامیلس  سلج  و  هنع ، تکسف  کلودع ، نم  کیلو  اهیف  فرعت  روما  تیقب  دق 

امنا مالسلا :) هیلع   ) نسحلا لاقف  خیبوتلا ؟ تیکبتلا و  نم  هنم  تیقل  ام  نینموملاریما و  نم  کبجعا  الا  لاقف : دجـسملا  یف  دعاق  وه  و 
الف یهابشا ، یلا  اهیف  جاتحی  فویسلا و  اهیف  یضقنی  و  انقلا ، اهیف  قسوتسیس  روما  تیقب  هنا  لاقف : هتحیصن ، هتدوم و  یجرت  نم  بتاعی 
نبا ینعی  رمع  نع  رصن : .نینظلاب  اندنع  تنا  ام  هللا  کمحر  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا هل  لاقف  .یتحیـصن  اومهتت  و ال  یتبیغ ، اوعـشبتست 

و مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  هیلع  ملـسف  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  یلع  لخد  سیق  نب  دیعـس  نا  یبعـشلا ، نع  هلعو ، نب  ریمن  نع  دعس 
دعـس نب  رمع  نع  رـصن : .کلذ  هللا  لعف  لاق : کئلوا  نم  تسل  نینموملاریما  ای  شاح هللا  لاـقف : نیـصبرتملا ، نم  تنک  نا  و  کـیلع ،

، ملحلا تغلب  ماع  وهو  هرصبلا  نم  مدق  نیح  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  یبا  عم  تلخد  لاق : فنخم  نب  دمحم  نع  دیعس ، نب  ییحی  نع 
هریـصبلا ریـصقت  هینلا و  فعـض  نم  ناک  نئل  هللا  و  مکموق ؟ فارـشا  متنا  ینع و  مکباطب  ام  مهل : لوقی  مهبنوی و  لاجر  هیدی  نیب  اذاف 
.كودع برح  کملس و  نحن  نینموملاریما  ای  شاح هللا  اولفاق : .ودعل  مکنا  یلع  هرهاظم  یلضف و  یف  کش  نم  نا  هللا  و  روبل ، مکنا 

متعملا نب  هللادـبع  اذاـف  مهتفرعف  مهیلا  ترظنف  هتبیغ  رکذ  نم  مهنم  و  ضرمب ، لـتعا  مهنم  و  هرذـع ، رکذ  نم  مهنمف  موقلا  رذـتعا  مث 
لیبحرـش نب  بیرغ  اذا  و  يدزـالا ، فوع  نب  هدرب  وـبا  اذا  و  هبحـص ، هل  تناـک  اـمهالک  و  یمیمتلا ، عـیبرلا  نب  هلظنح  اذا  و  یـسبعلا ،

نیذلا موقلا  لثم  مهلثم  نکی  مل  اوفلختی و  مل  هموق  میلـس و  نب  فنخم  نکل  لاقف : یبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظن  و  لاق : ینادمهلا 
نم لضف  مکباصا  نئل  ادیهـش و  مهعم  نکا  مل  ذا  یلع  هللا  معنا  دق  لاق  هتبیـصم  مکتباصا  ناف  نئطبیل  نمل  مکنم  نا  و   ) یلاعت هللا  لاق 

.هفوکلاب ثکم  ع )  ) اـیلع نا  مث  ( 74 ءاـسنلا - ( ) اـمیظع ازوف  زوفاـف  مهعم  تنک  ینتیل  اـی  هدوم  هنیب  مکنیب و  نکت  مل  ناـک  نلوقیل  هللا 
نم اهنا  عم  جهنلا  یف  ترکذ  ام  افنآ  هروکذملا  هبطخلا  دعب  نیفـص  باتک  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هتاملک نم  انلقن  انرکذ و  ام  لک  لوقا :
یف كدهز  ام  و  هلوق - یلا  تصبرت - تبترا و  یعازخلا : درص  نب  نامیلسل  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق امیـس  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نساحم 

هیهقف هلاسم  یلا  هراشالا  هفوکلاب و  هعمجلا  یف  مالـسلا  هیلع  هتبطخ  .ملاعلا  هللا  .اهبرفظی و  مل  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  لعل  ومهرـصن 
هالـصلا مالـسلا ) هیلع   ) یلع متا  لاق : هیبا  نع  هبیط ، یبا  نع  هللادبع ، نب  دیلولا  نع  رمع ، نب  فیـس  هللادبع  یبا  نع  رـصن : ماقملا  یف 

نع هریغملا ، نب  نامیلس  نع  هللادبعوبا  لاق  رصن : .هبطخ  بطخ  مهب و  یلص  هالصلا  ترـضح  هعمجلا و  تناک  املف  هفوکلا  لخد  موی 
نم هللااب  ذوعا  هیدهتـسا و  هنیعتـسا و  هدمحا و  دمحلا هللا  نا : هنیدلا  هفوکلاب و  هعمجلا  یف  بلاط  یبا  نبا  یلع  هبطخ  نیـسحلا  نب  یلع 
هللا یلص   ) ادمحم نا  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  هل ، يداه  الف  للضی  نم  و  هل ، لضم  الف  هللا  يدهی  نم  هلالضلا ،

يذلا يدا  هنمال و  حصن  و  هبر ، هلاسر  غلبف  هیلا ، مهبحا  و  هیلع ، هقلخ  مرکا  هوبنلاب ، هصتخا  هرمال و  هبجتنا  هلوسر  هدـبع و  هلآ ) هیلع و 
و هللا ، دـنع  رومـالا  بقاوع  یف  هریخ  هللا و  ناوضرل  هبرقا  هللا و  داـبع  هب  یـصاوت  اـم  ریخ  هللا  يوـقت  ناـف  هللا  يوـقتب  مکیـصوا  .هیلع و 

هیـشخ هللا  اوشخا  و  ادـیدش ، اساب  رذـح  هناف  هسفن ، نم  مکرذـح  ام  هللا  نم  اورذـحاف  متقلخ ، هعاطلا  ناـسحالل و  و  مترما ، هللا  يوقتب 
هللا یلوت  اصلخم  لمع هللا  نم  و  هل ، لمع  ام  یلا  هللا  هلک  هللا و  ریغل  لمع  نم  هناـف  هعمـس ، ـال  ءاـیر و  ریغ  یف  اولمعا  و  ریذـعتب ، تسیل 

بتک و  مکلامعا ، ملع  مکراثآ و  یمس  دق  يدس ، مکرما  نم  ائیش  كرتی  مل  و  اثبع ، مکقلخی  مل  هناف  هللا  باذع  نم  اوقفـشا  و  هرجا ،
نوملعی اوناک  ول  ناویحلا  راد  یه  هرخالا  نا  یه ، ام  ءانف  یلا  و  اهب ، رتغا  نم  رورغم  اهلهاب ، هرارغ  اهناف  ایندـلاب  اورتغت  ـالف  مکلاـجآ ،

هیلع  ) هلوق وه  هبطخلا و  هذـه  ضعب  رکذ  لوقا : .هب  هل و  نحن  اـمناف  ءادعـسلا ، هشیعم  و  ءاـیبنالا ، هقفارم  و  ءادهـشلا ، لزاـنم  هللا  لاـسا 
هللا لاسن  هل  لمع  ام  یلا  هللا  هلک  هللا و  ریغل  لمع  نم  هناف  هعمـس  ءاـیر و ال  ریغ  یف  اولمعا  ریذـعتب و  تسیل  هیـشخ  هوشخا  و  مالـسلا :)
یلا ءامـسلا  نم  لزنی  رمالا  ناف  دـعب  اما  اهلوا : هبطخلا 23  نمـض  یف  جـهنلا  یف  ءایبنالا ، هقفارم  ءادعـسلا و  هشیاعم  ءادهـشلا و  لزانم 
هیلع  ) هلوق وه  اهـضعب و  رکذ  اذـک  .هل و  لمع  نم  یلا  هللا  هلکی  هل : لمع  ام  یلا  هلک  ناـکم و  رکذ  جـهنلا  یف  نا  ـالا  خـلا ، ضرـالا -
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نمـض یف  مکلاجآ ، بتک  مکلامعا و  ملع  و  مکراثآ ، یمـسدق  يدس ، مکرما  نم  ائیـش  كرتی  مل  و  اثبع ، مکقلخی  مل  هناف  مالـسلا :)
جهنلا یف  هروکذمب  تسیل  هئیهلا  کلت  یلع  اهمامتب  هروکذملا  هبطخلا  نکلو  .خلا  رئامضلا - ربخ  رئارسلا و  ملع  دق  اهلوا : هبطخلا 84 

هالـص یف  بجی  هنا  ملعا  مث  .مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یفاکلا  یف  هیورملا  هعمجلا  موی  هبطخ  یف  هروکذم  اهردـص  نم  همذرـش  و 
نوکت سیل  لاق : هنا  ع )  ) رفعج یبا  نع  ملسم  نب  دمحم  يور  و  هعمجلا ، هحص  یف  طرش  هبطخلا  نال  هالـصلا ، لبق  ناتبطخلا  هعمجلا 

نع مث  هروص  یلع  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  يور  یفاکلا  یفف  ءاحنا ، یلع  عماوجلا  یف  تئاج  نیتبطخلا  هروص  .هبطخب و  الا  هعمج 
، یفاکلا یف  ام  ریغ  يرخا  هروص  یلع  اضیا  مالسلا ) هیلع   ) هنع يور  هیقفلا  یف  و  يرخا ، هروص  یلع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

.انهه اهلقن  یلا  هجاح  الف  سماخلا  دلجملا  نم  یلا 174  نم ص 170  یفاولا  یف  اذک  یلماعلل و  لئاسولا  یف  اهنم  دـحاو  لک  رکذ  و 
هعمجلا و ماکحا  بسانی  ام  نکلو  هیناثلا ، وا  یلوالا  هبطخلا  اهنا  رصن  نم  ملعی  مل  نیفص و  یف  رصن  نم  هلوقنملا  هبطخلا  ریاغت  اهنا  مث 
یلاعت و هللادـمح  یلع  نیتلماش  امهنا  یلع  لدـی  تایاورلا  عمج  نال  کلذ  و  امهیلک ، هیناثلا  یلوـالل و  یه  نوکت  نا  تاـیاورلا  ریاـس 
و هدـئافلا ، هماـت  هیآ  وا  هفیفخ  هروس  تناـک  ءاوس  نآرقلا  نم  یـش ء  هئارق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  هالـصلا  هیلع و  ءاـنثلا 
هللا و يوقتب  یـصوی  هیلع و  ینثی  هللا و  دمحی  نا  یلوالا  یف  طایتحالاب  قفوالا  ناک  نا  .اهل و  هزئاح  هروکذملا  هبطخلا  و  سانلا ، ظعو 

ثحبلا و  نینموملل ، رفغتسی  نیملسملا و  همئا  دمحم و  یلع  یلصی  نا  ءانثلا  دمحلا و  دعب  هیناثلا  یف  و  هریـصق ، نآرقلا  نم  هروس  ارقی 
یلا هماـمتب  هباـتک  هروـص  .باـتکلا  عوـضوم  نع  جورخلاو  باـنطالا  نم  اـفوخ  هنع  انـضرعا  هقفلا  یلا  لوـکوم  لیـصفتلا  یلع  اـهنع 

نب ثعشالا  یلا  ثعب  لامعلا و  لمعتسا  هفوکلاب و  ماقا  ع )  ) ایلع نا  مث  رصن : لاق  نیفـص  یفرـصن  نع  ادنـسم  القن  سیق  نب  ثعـشالا 
نب ثعـشالا  یلا  بتک  لامعلا  یلا  بتک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عیوب  امل  لاق : یناجرجلا  نع  هللادیبع  نب  دمحم  رـصن : .يدنکلا  سیق 

سیق نب  ثعـشالا  هنبا  جوزت  نامثع  نبورمع  ناک  دق  نامثعل و  لماع  ناجیبرذآ  یلع  ثعـشالا  ینادمهلا و  بحوم  نب  دایز  عم  سیق 
الولف دعب  اما  سیق  نب  ثعشالا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  کلذ  لبق 
سانلا هعیب  نم  ناک  هنا  مث  هللا ، تیقتا  نا  اضعب  هضعب  لمحی  كرما  لعل  و  سانلا ، لبق  رمالا  اذـه  یف  مدـقملا  تنک  کیف  نک  تانه 

هرـصبلا یلا  اراس  نینموملا و  ما  اجرخا  و  ثدـح ، ریغ  یلع  یتعیب  اضقن  مث  یناعیاب  نمم  ریبزلا  هحلط و  ناـک  و  کـغلب ، دـق  اـم  ياـیا 
سیل کلمع  نا  و  هیقبلا ، یف  تنـسحا  ءاعدـلا و  یف  تغلباف  اوباف ، هنم  اوجرخ  امیف  اوعجری  نا  یلا  مهتوعدـف  اـنیقتلاف  اـمهیلا  ترـسف 

کتالو رـش  نوکا  نا ال  یلعل  یلا و  هملـست  یتح  هیلع  هللا  نازخ  نم  تنا  هللا و  لام  نم  لام  کیدـی  یف  هناما و  هنکل  و  همعطب ، کـل 
یف فالتخا  جهنلا  یف  ام  نیب  امهنیب و  یبعـشلا و  نع  ینارحبلا  حراشلا  باتکلا  يور  دق  و  لوقا : .هللااب  الا  هوق  و ال  تمقتـسا ، نا  کل 

و سانلا ، لبق  رمالا  اذه  یف  مدـقملا  تنک  کنم  نک  تانه  الولف  دـعب  اما  یبعـشلا : نع  لقن  امف  .هلمجلا  یف  لمجلاو  تاملکلا  ضعب 
لوا ریبزلا  هحلط و  ناک  و  کغلب ، دـق  ام  يایا  سانلا  هعیب  نم  ناک  دـق  هنا  هللا ، تیقتا  نا  اضعب  هضعب  هلوا و  دـمحی  كرما  رخآ  لـعل 

انیقتلاف راصنالا ، نیرجاهملا و  یف  مهیلا  ترـصف  هرـصبلا  یلا  اهب  اوراسف  هشیاع  انجرخا  و  ثدح ، ریغ  نع  یتعیب  اضقن  مث  ینعیاب  نم 
ام یلع  لصفلا  رخآ  یلا  کلمع  نا  ملعا  و  هیقبلا ، یف  تنـسحا  ءاعدلا و  یف  تغلباف  اوباف  هنم  اوجرخ  ام  یلا  اوجری  نا  یلا  مهتوعدف 

دمحف بحرم  نب  دایز  ماق  باتکلا  ثعشالا  ارق  املف  رصن : لاق  .نیثالث  تس و  هنس  نابعـش  یف  عفار  یبا  نب  هللادبع  بتک  و  جهنلا ، یف 
، ربخلا هنم  یفـشی  نایعلا و ال  هیف  عفنی  نامثع ال  رما  نا  ریثکلا ، هفکی  مل  لـیلقلا  هفکی  مل  نم  هنا  ساـنلا  اـهیا  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و 

انذا مث  ثدـح  ریغ  یلع  هتعیب  اضقن  ریبزلا  هحلط و  نا  و  هب ، نیـضار  (ع ) انیلع اوعیاب  ساـنلا  نا  هنیاـع ، نمک  سیل  هب  عمـس  نم  نا  ریغ 
ماق مث  لاق : .نیقتملا  هبقاع  هل  لعجو  ضرالا  هللا  هثرواف  هجاح  مهنم  هسفن  یف  مهلتاقی و  ملف  امهیلا  راسف  نینموملا  ما  اجرخاف  برحب ،
دق و  يدی ، یف  یه  کلهف و  ناجیبرذآ  ینال  نامثع و  نینموملاریما  نا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  سیق  نب  ثعـشالا 

باغ ام  یلع  نوماملا  یلع  و  مکغلب ، دق  ام  ریبزلا  هحلط و  رما  هرما و  نم  ناک  دق  و  هلبق ، ناک  نم  هعاطک  هل  انتعاط  ایلع و  سانلا  عیاب 
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قح انا ال  ناجیبرذآ و  لامب  ذخآ  وه  ینـشح و  وا  دق  یلع  باتک  نا  لاقف : هباحـصا  اعد  هلزنم  یتا  املق  .رمالا  کلذ  نم  مکنع  انع و 
یتح راسف  ییحتـساف  ماشلا ؟ لهال  ابنذ  نوکت  کموق و  هعامج  كرـصم و  عدـتا  کلذ  نم  کل  ریخ  توملا  موقلا : لاـقف  هیواـعمب ،
هیلع  ) یلع نینموملاریما  بتکف  هفوکلا  لها  غلب  کلذ  یلع  هاـیا  ساـنلا  خـیبوت  اذـه و  هلوق  نا  يور  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  مدـق 

: هل لاق  هللا و  هدـشان  کلذ و  یلع  رجح  همالف  يدـنکلا ، يدـع  نب  رجح  هب  ثعب  و  هیلع ، مودـقلاب  هرمای  هخبوی و  اـباتک  هیلا  مالـسلا )
یلع ضرعف  هفوکلا  یلا  همدـقا  یتح  هب  لزی  مل  و  ماشلا ؟ لهاب  قحلت  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما كرـصم و  لها  کموق و  عدـتا 

نسحلاب و ثعشالا  عفـشتساف  هیلخنلاب ، کلذ  ناک  اهذخاف و  فلا  هئامعبرا  يور  مهرد و  فلا  هئام  امهیف  دجوف  هتلقث  مالـسلا ) هیلع  )
ول هللا  میا  ادحاو و  امهرد  كدئازب  تسل  لاقف : ینیفکت ، ال  لاقف : افلا ، نیثالث  اهنم  هل  قلطاف  رفعج  نب  هللادبعب  مالسلااهیلع و  نیسحلا 

.كاطعا ام  کعذـخ  نم  ذـخ  ثعـشالا : لاقف  يدـنع  اهتغلب  امل  کلذ  تنقیت  ول  کل و  لحت  اهنظا  ام  کل و  امم  اریخ  ناکل  اهتکرت 
امنا لاجرلا و  کب  نظی  امم  دادـجالا  ءابالا و  هذاعمب  کلام  وه  يذـلاب  كذـیعا  ینا  هیواعمب : قلحی  نا  باخ  دـق  ینوکـسلا و  لاقف 

وا حئار  کبر  ءاضق  اهکال و  هفیلخ و  دالب  تناک  دالبب  اهنشاف  كدجل  تسیل  اهتقزم  یتلا  ناجیبرذآ  نا  داغ  وا  رـشعم  هطخ  كوماس 
دادسالاب ضرالا  کیلع  تبرـض  عمطم  هاهیف  سیلف  دالبلا  عفداف  دادـسالاب  ضرالا  کیلع  تبرـض  عمطم  اهیف  سیلف  دالبلا  عدـف  داغ 

بصعم يداولا و  لهتـسی  هدنک  شبکب  هنود و  رـصانخلا  ینثت  يذلا  تنا  دالوالا  لاومالاب و  كوداف  اننا  کسفن  نود  کل  امب  عفداف 
هنج کل  هنا  ایلع  رظنا  دایز و  حیـصنلا  لوق  یف  کش  حـصان ال  کل  هنا  ادایز  عطا  داتوالا و  خـسار  كرمعل  کلم  هسار  قرفم  جاتلاب 

لوسر انوملـسملا  همدقمب  رـسف  یلع  لوسر  لوسرلا  اناتا  ثعـشالا : ناسل  یلع  لیق  امم  و  رـصن : لاق  داه  هداعـسلل  کیدـهی  دـشری و 
ینثنی هللا ال  یف  دـهاجی  انیمالا  یبنلا  هل  الا  لوسر  یفطـصملا  هللا و  حـصن  امب  اـنینموملا  یف  قبـسلا  لـضفلا و  هل  یبنلا  یـصو  یـصولا 

انیرفاکلا و نم  فتح  هینم  اذا ق  دق  دجام  لطب  مک  انیملاظلالا و  هینملا  فیـس  هرهـص و  وذ  یبنلا و  ریزو  انیدـحاجلا  عم  هاغطلا  عیمج 
لازنلل یعد  ام  اذا  ناک  انیمخفملا و  هیربلا و  ثیغ  يدـهلا و  ماما  یلع  کلاذـف  انیبئالا  یف  رانلا  یلا  باف  لازنلا  لاس  ناک  سراـف  مک 

انیزئافلا عم  یبر  زافف و  هناش  نم  کلذ  لاز  امف  انیملاعلا  یلع  دو  صلاخ  رـصن و  حصنب و  لاوسلا  باجا  انیرعلا  ثیل  نب  نیرع  ثیلک 
ریخ یبنلا و  یـصو  یـصولا  لوسر  مشاه  نم  بذـهملا  یلع  یـصولا  لوسر  لوسرلا  اناتا  اضیا : ثعـشالا  ناسل  یلع  لیق  امم  و  لاـق :

ینعا ادـمحم  متای  هب  یبنلا  يدـهل  تاـحلاصلاب  قبـسلا  لـضفلا و  هل  ملاـعلا  یف  هیربلا  ریخ  هرهـص و  ود  یبنلا و  ریزو  مئاـق  نم  هیربلا 
فیفع میلح  مئاس  اهب  نیرع  ثیلک  هلوص  هل  میلح  هیقف  مئاد  هل  حصن  هعاط  هل و  لضفب  ایلع  انبجا  متاخلا  هیربلا و  ثیغ  هلالا و  لوسر 

رابک نم  هللا  لوسر  یصو  هناب  هوفرع  و  ع )  ) ایلع اوفـص  نیذلا و  یف  مالکلا  انم  مدقت  دق  هرکذت : مثاملا  ردغلا و  نم  دیعب  هدجن  وذ  و 
هلوق بطخلا  باب  یف  یـضم  دـق  .جاهنملا و  هلمکت  نم  لوالا  دـلجملا  نم  یلا ص 19  عجارف  مالـسالا  ردص  یف  مهریغ  هباحـصلا و 

هفالخ یف  ثعشالا  ناک  و  بطخلا .) باب  نم  مالکلا 19   ) خلا هنعل هللا - کیلع  یل  امم  یلع  ام  کیردی  ام  ثعشالل : مالسلا ) هیلع  )

( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما باحـصا  یف  ناک  یلزتعملا : حراشلا  لاق  امک  وه  نیدناعملا و  نیقفانملا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
لک نینموملاریما و  هفالخ  یف  ناک  داسف  لک  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  یف  لولـس  یبا  نب  هللادبع  ناک  امک 

، هلمع یف  هیقبی  ال  مالسلا ) هیلع   ) هناب امزاج  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  افئاخ  ثعشالا  ناک  ثعشالا و  هلصاف  ثدح  بارطضا 
هیلع  ) همالک نم  شحوتـسا  دـق  ناک  هئیـسلا و  هلامعا  نم  افئاخ  ناک  هقیقحلا  یف  وهف  هیلع  ع )  ) اهـضرع امک  هنم  نک  تانهل  کلذ  و 

مث .هیواعمب  قح  انا ال  لاقف : هباحـصا  هشهدـلا  نم  اعد  یتح  اهب  افراع  ناک  ریمالا  نا  ملع  ثیح  کنم ، نک  تانه  ـالولف  هل : مالـسلا )
هلزع نینموملاریما  نا  رمالا  اذه  یف  مدـقملا  تنک  کنم ) وا -  ) کیف نک  تانه  الولف  هل : مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  دافتـسملا  رهاظلا 

عبط ص 15 ج 2   ) لاق ثیح  بهذلا  جورم  هباتک  یف  يدوعـسملا  ریبخلا  خروملا  لوق  هرهاظی  امم  و  باتکلا ، کلذـب  ناجیبرذآ  نع 
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و بجر ، نم  تضم  هلیل  هرشع  یتنثال  اهیلا  هلوخد  ناکف  هفوکلا  یلا  لمجلا ) ءاضقنا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع  ) راس و  رصم 1346 ه :)
لزعلا و نم  انرکذ  ام  یلع  ثعشالا  سفن  یف  ناکف  نامثعل ، الماع  ناک  هینیمرا و  ناجیبرذآ و  نع  هلزعی  سیق  نب  ثعـشالا  یلا  ثعب 

قوحللا هتدارا  نم  هریغ  رـصن و  نع  انیور  ام  اضیا  هدـیوی  اـمم  و  یهتنا : لاومـالا ، .کـلانه  عطتقا  اـمیف  هیلع  مدـق  نیح  هب  هبطاـخ  اـم 
یف كرش  سیق  نب  ثعشالا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعیبا نع  یفاکلا  یف  .لماتف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیب  هنیب و  يرج  ام  هیواعمب و 

جرفلا وبا  يور  .مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مد  یف  كرش  هنبا  دحم  و  ع ،)  ) نسحلا تمـس  هدعج  هتنبا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما مد 
هیلع  ) یلع لاقف  هب ، کتفیس  هنا  ثعشالا  هل  ضرعف  هل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ظلغاف  هملکف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  لخد  ثعـشالا  نا 

کلمع نا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یلع  توملا  عقو  وا  توملا  یلع  تعقو  یلاـبا  اـم  هللا  وف  ینددـهت  وا  ینفوخت  تومل  اـبا  مالـسلا :)
هیلع انیما  نکی  مل  هتلکام و  هللا  لام  ذـختا  ثعـشالا  نا  یبنت ء  مالـسلا ) هیلع   ) همالک رهاظ  هناما ) کقنع  یف  هنکلو  همعطب  کل  سیل 
هناما یه  لب  اهنم ، كادـی  ینج  ام  لکات  کسفنل و  نیملـسملا  لاوما  رخدـت  نا  الماع  کـتلعج  اـم  يا  همعطب  هل  سیل  هنا  یلع  ههبنف 

هریغ و لبق  نم  الماع  ناک  هنال  کلذ  و  هیلع ، ارازوا  نوکت  هتمذب و  تقلعت  اهنا  یلع  هل  اهیبنت  هیلع و  ادیدشت  هقنع  یف  اهمزلا  لب  هدیب 
تنا و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .نیملسملا  لام  تیب  یف  فرصتلا  عرشلا  هل  غوس  امف  هدیب  هناما  نیملسملا  لام  ناک  و  هقوف ، نمل  یعرتسم 

مهلاوما یلع  اظفاح  انیما و  مهل و  الماع  سانلل و  ایعار  کلعج  كریما  کقوف و  وه  نم  هیعر  تنا  ینعی  هقیثوب ) هلوق : یلا  یعرتسم -
رماتـست كاعرتسا و  نم  نذاتـست  نا  ریغ  نم  هیعرلا  روما  یلا  قبـست  نا  کل  زوجی  الف  كدـیب  اهتیالو  لعج  امم  اهریغ  مهکالما و  و 

نا ریغ  نم  يا  هقیثو ، مات و  طایتحا  ریغ  نم  هریغ  لاملاب و  قلعتی  امم  هریطخلا  رومالا  یف  مدقت  نا  کل  غوسی  اذـک ال  و  کنمتئا ، نم 
قثی امیف ال  مدـقت  نا  کل  یغبنی  هلمجلاب ال  و  هیعرلاـب ، رارـضالا  مدـع  لـمعلا و  کـلذ  هحـص  یف  داـمتعا  قوثو و  نیملـسملل  نوکی 

( هملـست هلوق : یلا  کیدی - یف  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .فرعلا  عرـشلا و  لقعلا و  فالخ  یه  امم  اهیلع  نودمتعی  ابب و ال  نوملـسملا 
ظفحلاب و هیلع  ادـیدشت  هللا  لاوما  نم  لام  لاق : امنا  و  ایلاو ، الماع و  ناک  ثیح  لاومالا  یلع  ماتلا  هطلـست  یلا  هراـشا  دـیلا  هینثت  لـعل 

یلاعت لاق  هدابع  یلع  هافا  يذـلا  هللا  لام  نم  سمخلا  هاکزلا و  ناب  هلام  یف  یلاعت  هللا  لوخی  ـال  یتح  هفلاـخملاب  هل  اـبیعرت  هسارحلا و 
هنیزخلا یف  امیف  فرصتلا  کل  زوجیال  يا  ینازخ  نم  تنا  و  هل : لاق  مث  هیالا ، لوسرلل ) هسمخ  ناف هللا  یش ء  نم  متمنغ  امنا  اوملعاف  )

همـالک ناـک  اـمل  خـلا ) نوکا - ـال  نا  یلعل  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یلا  اهملـست  نا  یلا  هتیاـعر  هظفح و  کـیلع  بجی  ینذاـب و  ـالا 
یلو ام  یلع  انیما  هری  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لدی  ناک  هناف  بارطـضالا  هشحولل و  ابجوم  هیلع و  هذخاوم  ادیدشت و  الوا  ردـصملا 
افئاخ هلعجی  ودعلا و  یلا  رفی  الئل  دـیدشتلا  هذـخاوملا و  مدـع  یلا  هعمطی  هشاج و  نکـسی  یتح  یجرتلل  دـیفملا  لعل  هظفلب  یتا  هیلع 

نع زواجت  ول  هناـب  هملعا  هلک  کـلذ  عم  .بولقلا و  یف  عقوا  سوفنلا و  یف  ذـلا  فوخلا  دـعب  ءاـجرلا  نا  یلع  هفطل  یفخی  ـالف  اـیجار 
رئاسل ضیرعت  اذه  همالک  .هبنذـب و  هیلع  ذـخاوی  لعف و  امب  هیزاجی  يا  هل ، هتالو  رـش  مالـسلا ) هیلع   ) وه نوکی  نیدـلا  فلاخ  قحلا و 

یلع مهافاکی  يا  مهل  هالو  رش  مالسلا ) هیلع   ) وه ناک  مهل  همعط  سانلا  لاوما  اولعج  قحلا و  نع  اولدع  ول  مهنا  اضیا  لامعلا  هالولا و 
بناج زا  ثعـشا   ) .تشاگن سیق  نب  ثعـشاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هک  تسیباـتک  نیا  همجرت : هب  مهبزاـجی  و  مهنم ، ناـک  اـم 

زا دـعب  تسـشن و  تفالخ  دنـسم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نوچ  دوب  وا  تسد  رد  رایـسب  لاوما  دوب و  ناجیابرذآ  لماع  نامثع 
برطضم شحوتسم و  تخـس  دیـسر  واب  همان  نوچ  نآ ، ظفحب  دومرف  هیبنت  ار  وا  تشون و  يو  هب  ار  همان  نیا  دمآ  هفوکب  هرـصب  حتف 

وا تخادنا و  تشحو  هب  ارم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همان  هک  دروآ  نایم  هب  نخـس  عوضوم  نیا  رد  نانآ  اب  و  دیبلط ، ار  دوخ  نارای  دش و 
دناوتن مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  مربیم  هانپ  هیواعم  هب  يورنیا  زا  دناتس ، دهاوخ  ما  هدروآ  تسدب  ناجیابرذآ  زا  هک  یلاوما  یمامت  نم  زا 

هدمآ یتیاور  رد  و  ینز ، زاب  رـس  دوخ  هشیدنا  زا  يور و  یـضترم  زن  رد  هک  تسنآ  رتهب  دنتفگ  نانآ  دـنک ، ذـخا  نم  زا  ار  لاوما  نیا 
( مالـسلا هیلع   ) یلع دروآ  هفوک  هب  یمرن  زردنا و  هب  ار  يو  دوب  ثعـشا  يوس  هب  ترـضح  هداتـسرف  هک  يدـنکلا  يدـع  نب  رجح  هک 
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عیفـش ار  رفعج  نب  هللادبع  مالـسلااهیلع و  نینـسح  ثعـشا  درک  ذـخا  ارنآ  همه  هتفای  مهرد  رازه  دـصراهچ  درک ، شیتفت  ار  وا  لاوما 
دومرف ماما  دومن  هیقب  در  رد  ماربا  حاحلا و  هچ  ره  هدرک و  در  واب  ار  مهرد  رازه  یس  اما  دنک ، در  وا  هب  ار  اهلوپ  ماما  هک  تفرگ  دوخ 

یلع ماما  هب  هک  يدئادش  بئاصم و  رثکا  دوب و  قفانم  يدرم  ثعـشا  .تسا و  فالخ  رب  هک  درک  مهاوخن  در  مردکی  نیا  زا  شیب  هک 
راید نآ  لماع  ار  وت  ینعی   ) تسین وت  همعط  تلمع  ثعـشا  يا  دوب .) داسفلا  ما  اه و  هنتف  نآ  لـصا  ثعـشا  دروآ  يور  مالـسلا ) هیلع  )

هک تسا  تناما  وت  ندرگ  رد  نآ  نکلو  ینک ) هتخودنا  دوخ  يارب  يروخب و  دیآ  وت  تسدب  نیملـسم  لام  زا  هچ  ره  هک  مدـینادرگن 
رد هک  تدیاشن  اذل  هدرک ، مدرم  روما  یلاو  ظفاح و  ار  وت  تسا  وت  گرزب  ریما و  هکیسک  .ینک  تیاعر  نآ  رد  ار  تناید  قیرط  دیاب 

ناناملـسم قوثو  داـمتعا و  دروم  هکنیا  رگم  ینک  مادـقا  گرزب  ياـهراک  رد  یهن و  شیپ  اـپ  يرـسدوخ  تریما  نذا  یب  تیعر  راـک 
نآ تظافح  رد  دیاب  هک  ینم  ناراد  هنیزخ  زا  یکی  وت  تسا و  راوگرزب  دنمجرا و  دنوادخ  ياهلام  زا  یلام  وت  ياهتـسد  رد  و  دـشاب ،

.مالسلاو .مشابن  وت  نایلاو  نیرتدب  نم  هک  دیاش  وینک  نم  میلست  ارنآ  ات  یشوکب 

يرتشوش

یف هبیتـق  نبا  و  هنیفـص )  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا : مهریغ  هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع عیوب  امل  لاق  یناجرجلا  نع  هللادیبع  نب  دمحم  لوالا  یفف  هلبق ، هدایز  عم  هدقع )  ) یف هبر  دـبع  نبا  و  هئافلخ ) )

نب ورمع  ناک  و  نامثعل - لـماع  ناـجیبرذآ  یلع  ثعـشالا  و  ینادـمهلا - بحرم  نب  داـیز  عم  ثعـشالا  یلا  بتک  لاـمعلا  یلا  بتک 
هـضعب لمحی  كرما  لعل  و  سانلا ، لبق  رمالا - اذه  یف  مدقملا  تنک  کیف  تانه  ول ال  دعب  اما  کلذ  لبق  ثعـشالا  هنبا  جوزت  نامثع 

دق ام  يایا  سانلا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هعیب نم  ناک  هنا  مث  هللا ، تیقتا  نا  اـضعب 
مهتوعدـف انیقتلاف ، امهیلا ، ترـسف  هرـصبلا ، یلا  اراس  و  ثدـح ، ریغ  یلع  یتعیب  اضقن  مث  یناعیاب ، نمم  ریبزلا  هحلط و  ناک  و  کغلب ،

یناثلا و هلثم  .خلا و  همعطب - کل  سیل  کلمع  نا  و  هیقبلا ، یف  تنـسحا  ءاعدلا و  یف  تغلباف  اوباف ، هنم ، اوجرخ  امیف  اوعجری  نا  یلا 
بلـسی و ال  مزهنم ، عبتی  و ال  حیرج ، یلع  ففذی  نا ال  ترما  و  (: ) ایقبلا یف  تنـسحا  و   ) دعب ریخالا  داز  و  ریـسی ، فالتخا  عم  ثلاثلا 

یف سیق ) نـب  ثعـشالا  یلا  مالـسلا ) هـیلع   ) هـل باـتک  نـم  و  : ) فنـصملا لوـق  .نـمآ  وـهف  هباـب  قـلغا  هحالـس و  یقلا  نـم  و  لـیتق ،
ثراحلا نب  رغـصالا  ثراحلا  نب  هیواعم  نب  هعیبر  نب  يدـع  نب  هلبج  نب  هیواعم  نب  برکیدـعم  نب  سیق  نب  ثعـشالا  باـعیتسالا :) )

.ریفع نب  روث  دلو  هدنک  و  يدنکلا - دیز  نب  ددا  نب  هرم  نب  يدـع  نب  ریفغ  نب  روث  نب  هیواعم  نب  عترم  نب  روث  نب  هیواعم  نب  ربکالا 
( روث همسا  هدنک و  نب  عترم  نب  روث   ) لاق و  روث ، لبق  اعترم  اطقتسا  هنا  امک  هیواعم ، نیثراحلا  نیب  داز  نکل  يربطلا ،) لیذ   ) یف هلثم  و 
(، ریفع نب  هدنک  وه  و  روث - نب  هیواعم  نب  ورمع - همـسا  و  عترم - نب  روث  : ) لاق نکل  دسالا - لقن  یلع  یبلکلا - ماشه  لیذـلا  لثم  و 
نب ثعـشالا  برکیدعم و  نب  ورمع  عزانت  یناغالا :)  ) یفف ناک  فیک  .تفرع و  ام  تدـجو  يذـلا  نکل  هلثم  باعیتسالا  یلا  بسن  و 

كابا و انلتق  نحن  ثعـشالل : ورمع  لاقف  یـش ء ، یف  سیق  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لـصفلا  )
( ناجیبرذآ یلع  هلماع  وه  و  (: ) مثیم نبا   ) یف نکل  و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  ناجیبرذآ ) لماع  وه  و   ) .کما انکن 

ثعشالا مث  یعازخلا ، هیراس  نب  دیعس  ناجیبرذآ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یلو  یبلکلا : نبا  لاق  يرذالبلا :) حوتف   ) یفف ناک  فیک  و 
ثعـشالا هعم  ناجیبرذآ و  نامثع - نمز  یف  يا  هبقع - نب  دیلولا  مدـق  اولاق : ناجیبرذآ  لها  نم  خـیاشم  نع  هیف  يدـنکلا و  سیق  نب 

اناح ثعشالا  عبتتف  هفوکلا ، لها  نم  میظع  شیجب  هدماف  هدمتسی ، هیلا  بتکف  تضقتناف  ناجیبرذآهالودیلولا ، فرصنا  املف  سیق ، نب 
وقا ناجیبرذا )  ) ینعم یف  عفقملا  نبا  نع  لقن  يومحلا :) نادلب   ) نا مث  .خلا  دـقرف - نب  هبتع  هفیذـح و  حلـص  لثم  یلع  اهحتفف  اناح ،

نزاخ وا  رانلا  تیب  ناجیبرذآ )  ) ینعم ناکف  نزاخلا ، ظفاحلا و  هانعم  ناکیاب )  ) هیولهبلاب و رانلا  مسا  رذآ )  ) لاق و  لاق - نا  یلا  ـالا - 
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هفوکلا مدق  امل  هریغملا  نا  يرذالبلا : هاور  ام  هدیوی  و  تلق : .هریثک  تناک  هیحانلا  هذه  یف  رانلا  تویب  نال  قحلاب ، هبـشا  اذـه  و  رانلا ،
یتا یتح  هفیذـح  راسف  هیلا ، باتکلا  ذـفناف  ناجیبرذآ ، هیالوب  دـنواهنب - ناک  و  هفیذـح - یلا  رمع  نم  اباتک  هعم  ناـک  رمع  لـبق  نم 

هئامنامث یلع  ناجیبرذآ  لها  عیمج  نع  نابزرملا  هحلاصف  اهجارخ - هیاـبج  هیلا  اـهنابزرم و  اـهب  ناـجیبرذآ و  هنیدـم  یه  و  لـیبدرا -
تیب مدـهیال  اولتقیال و  نا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یلع هیناـمث - نزو  مهرد - فلا 

خیراـت  ) یفف .هل  همعط  هلمع  نوـک  ثعـشالا  دوـع  ناـمثع  ناـک  همعطب ) کـل  سیل  کـلمع  نا  و  ( ) مالـسلا هـیلع   ) هلوـق .خـلا  راـن -
ءادا نع  هزجع  و  مهنم ، یـش ء  ذخا  نودـب  مهل  هقتع  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هلماع نم  هیجان  ینب  یبس  هلقـصم  ءارـش  رکذ  دـعب  يربطلا -)

ینبلاط وه  دنه  نبا  نا  ول  هللا  اما و  هیلع ، ردقا  الا  لاملا و  اذه  ینلاسی  نینموملاریما  نا  هللا  و  ثراحلا : نب  لهذل  هلقصم  لاقف  مهنمث -
هنا امک  .خـلا  هنـس - لک  یف  فلا  هئام  ناجیبرذآ  جارخ  نم  ثعـشالا  معطا  ثیح  نافع  نبا  یلا  رت  ملا  .یل  اـهکرتل  ناـفع  نبا  وا  اـهب 
یلا هب  بتک  و  مایالا - ضعب  یف  نامثع  لبق  نم  هفوکلا  یلع  ایلاو  ناک  امل  صاعلا  نب  دیعـس  لاـقف  هبراـقال ، همعط  دـالبلا  رثکا  لـعج 

.کموقل کل و  اناتـسب  انحامر  زکارم  انفویـس و  لالظب  انیلع  هللا  ءافا  ام  لعجتا  رتشالا : هل  لاقف  .شیرقل  ریطف  داوسلا  اذه  امنا  نامثع -
( سیل  ) دـلب یف  ایعار  کلعج  كالو و  يذـلا  کقوف ) نمل  یعرتسم  تنا  و   ) اهلها یلا  اهدر  کیلع  بجی  هناما ) کقنع  یف  هنکل  (و 
یش ء یلا  قبـست  يا : توفلا ، نم  لاعتفا  تاتفت ) نا  کل  ( ) سیل و  ( ) مثیم نبا   ) یف نکل  و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذکه 

یف و   ) .حاجنلاب نانیمطا  و  هقیثوب ) الا   ) همیق رطخ و  هل  میظع  لمع  یلع  مدـقت  يا : رطاخت ) هیعر و ال  یف   ) کقوف نم  هعجارم  نودـب 
( مالـسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ( ) هنازخ نم  تنا  و   ) جارخلا نم  هابج  امم  لج ) زع و  هللا  لام  نم  لام  کیدـی 
و  ) هعضوم هعضاف  یلا ) هملست  یتح  (. ) ینازخ نم  ( ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  مهریغ ) هلامعل و 
ع)  ) بتک امل  رصن :) نیفـص   ) یف تمقتـسا .) نا   ) رـصن هیاور  یف  داز  و  کل )  ) لبق نامثع  رمع و  هالو  کت ) رـش و ال  نوکا  یلعل ال 

کل ریخ  توملا  هل : اولاقف  هیواعمب ، قحال  انا  و  ناجیبرذآ ، لامب  ینذخآ  وه  ینـشح و  وا  دـق  هباتک  نا  هباحـصال : لاق  ثعـشالا  یلا 
لیق امم  و  لاق - نا  یلا  مالـسلا -) هیلع   ) هیلع مدـق  یتح  راسف  ماشلا ، لهال  ابنذ  نوکت  کموق و  هعامج  كرـصم و  عدـتا  کلذ ، نم 

وذ یبنلا و  ریزو  مئاق  نم  هیربلا  ریخ  یبنلا و  یـصو  یـصولا  لوسر  مشاه  نم  بذـهملا  یلع  یـصولا  لوسر  لوسرلا  انا  هناـسل : یلع 
هیقف مئاد  هل  حـصن  هعاط  هل و  لضفب  ایلع  انبجا  متاـی  هب  یبنلا  يدـهل  تاـحلاصلاب  قبـسلا  لـضفلا و  هل  ملاـعلا  یف  هیربلا  ریخ  هرهص و 

مئاس اهب  نیرع  ثیلک  هلوص  هل  میلح 

هینغم

ریمـض اهمـسا  هدـئاز و  ءابلا  و  سیل ، ربخ  همعطب  بارعالا : .مدـقتال  رطاختال : .دبتـست و  تاتفت : .قازترالا و  هلکاملا و  همعطلا : هغللا :
ناتملک الا  نوکا  الا  یلعل  کل و  اهربخ  و  هیناثلا ، سیل  مسا  تاتفت  نا  نم  ردـصملا  و  همعطب ، قلعتم  کل  کلمع و  یلا  دوعی  رتتـسم 
مامالا یلوت  امل  و  نامثع ، لبق  نم  ناـجیبرذا  یلع  ـالماع  سیق  نب  ثعـشالا  ناـک  ینعملا : .لـعل  ربخ  کبـسنملا  ردـصملا  ـال و  نا و 

تنا خـلا ..) همعطب  کل  سیل  کلمع  نا  و  : ) لاق ام  هلمج  نم  هل  لاق  و  نیملـسملا ، لاوما  نم  هدـی  یف  امب  هبلاـطی  هیلا  بتک  هفـالخلا 
ابیسحل کیلع  نا  کقوف .) نمل  یعرتسم  تنا  و   ) ارجتم کل و  هعرزم  تسیل  و  نیملـسملا ، کقنع هللا و  یف  هناما  هفیظولا  و  فظوم ،

دبتست يا  هیعر ) یف  تاتفت  نا  کل  سیل   ) تفلاخ تنخ و  نا  اهب  كذخای  و  کلامعا ، عیمج  کیلع  یصحی  هفیلخلا ، وه  و  ابیقر ، و 
هتحـص و هناکم و  نم  نیقی  یلع  تنا  الا و  لمع  يا  یلع  مدقتال  هقیثوب .) الا  رطاختال  .ریجا و  مداخ و  اهل  تنا  یتلا  هیعرلا  لغتـست  و 

دـسل مهل و  لاملاف  نذا  و  هللا ، لایع  سانلا  و  هللا ) لام  نم  لاـم  کیدـی  یف  و   ) کـلذ یلع  هیفاولا  هیفاـکلا  هجحلا  کیدـل  و  هتدـئاف ،
، كال يذلا و  نامثع  یلع  تینثا  دقل  خلا ..) نوکا  الا  یلعل  و   ) بیقر بیسح و  کیلع  وه  يذلا  هفیلخلل  کل و ال  سیل  و  مهتاجاح ،
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نع انملکت  .هرکی و  ام  مامالا  نم  يار  الا  هقیرطلا و  یلع  میقتـسی  نا  ثعـشالا  یلع  هنا  یلا  ءاـمیا  هیف  ..اـضیا و  یلع  ینثت  نا  وجرا  و 
هبطخلا 19. حرش  یف  ثعشالا  اذه 

هدبع

نا هفیلخلا …  وه  کـقوف و  نم  كاـعرب  یعرتـسم  همـالا و  نووـش  یف  هلمعتل  تیلو  اـم  يا  کـلمع  همعطب : کـل  سیل  کـلمع  … 
دیدشتف مضب  نازخلا  هرمای و  نا  لبق  لعفلا  یلا  هقبـسیف  هرمآ  توفی  هناک  توفلا  نم  لاعتفا  وه  دبتـست و  يا  تاتفت  هیعر : یف  تاتفت 

قحی هیلع و ال  نیطلستملا  رش  نوکی  نا ال  وجری  طلست  اذا  هیلع  یلو  نم  لا  عمج و  هالولا  مالسلاو : کل  کتالو  رش  نزاخ …  عمج 
ماقتسا اذا  الا  ءاجرلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا  ) وا و  تشذگ ) مهدزون  هبطخ  حرش  رد  وا  لاح  زا  يا  همش  هک   ) سیق نبا  ثعـشا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هک رایـسب  ياـه  هد  اهرهـش و  ياراد  ناریا  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یتلاـیا  ناـجیابرذآ  و   ) دوـب ناـجیابرذآ  نارمکح  ناـمثع ) بناـج 

ثعـشا تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  نامثع  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نوچ  هصالخ  تسا ، زیربت  نآ  زکرم  رهـش و  نیرتمهم 
هب وا  یهاگآ  يارب  ترضح  دوب ، كانسرت  دومن  دهاوخ  لزع  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسنادیم  دوخ  هتـسیاشان  ياهراک  تهج  هب 

قزر و وت  ینارمکح  لمع و  تسا :) نیا  نآ  هلمج  زا  هک  تشون  وا  هب  يا  همان  لمج  گنج  همتاخ  زا  دـعب  ناـجیابرذآ  لاوما  ظـفح 
رد يا  هدرپس  تناـما و  لـمع  نآ  یلو  يروخب ) هتـشادنپ  دوخ  نآ  زا  یباـیب  هچنآ  اـت  دـنا  هدادـن  تموکح  ار  وت   ) تسین وت  كاروخ 

نابهگن وت  هک  دنا  هتـساوخ  و  يرادن ) رب  نید  روتـسد  فالخرب  یمدق  نآ  هار  رد  هدومن  تبظاوم  ار  نآ  یتسیاب  هک   ) تسا وت  ندرگ 
هک هدرپس  وت  هب  یتیالو  هداد و  رارق  نابهگن  ظـفاح و  ار  وت  هک  یتسه  يریما  تسدریز  وت   ) تسا رتـالاب  وت  زا  هک  یـسک  يارب  یـشاب 

روتـسد وت  هب  هکنآ  زا  شیپ   ) یئامن راتفر  دوخ  لیم  هب  تیعر  راک  رد  هک  دـسر  یمن  ار  وت  سپ ) یئامن ، تبظاوم  وا  بناـج  زا  ار  نآ 
رد و  دـشاب ، هدیـسر  وت  هب  هک  یناـمرف  رما و  داـمتعا  هب  رگم  يوش  یگرزب  راـک  هجوتم  هک  دـسر  یمن  و  یهد ) ماـجنا  يراـک  دـنهد 

و يراپسب ، نم  هب  ار  نآ  ات  یتسه  نآ  ناراد  هنازخ  زا  یکی  وت  و  گرزب ، ياتمه  یب  دنوادخ  لام  زا  یئاراد  لام و  تسا  وت  ياهتـسد 
هکنآ رب  دورد  و  دراد ) رب  رد  ار  وت  ترخآ  ایند و  دوس  روتـسد  نیا  هکلب   ) مشابن وت  يارب  اههدنامرف  اهیلاو و  نیرتدـب  نم  تسا  دـیما 

.تسا دورد  هتسیاش 

ینامز

يرطخ مالعا  اما  تسا  ثعـشا  هب  همان  هچ  رگا  دهدیم  رادشه  لاملا  تیب  نالوئـسمب  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرم  ادخ و  تناما  لاملا  تیب 
زا فلخت  دـشاب  يو  رظن  تحت  مالـسلا و  هیلع  ماما  تقفاوم  اب  دـیاب  يراک  ره  .یمومع  لاوما  تسایـس و  ناراکردـنا  تسد  هب  تسا 

.دینک تعاطا  رمالا  یلوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ادخ ، زا  هدومرف  احیرـص  هک  تسادخ  روتـسد  اب  تفلاخم  بجوم  راک  نیا 
رارق شراـیتخا  رد  هک  یتورث  هب  تبـسن  تسا و  لاـملا  تیب  لوئـسم  هتفرگ  رارق  یماـقم  رد  هک  يدرف  ره  هکنیا  رگید  ساـسح  هـتکن 

زا تمایق  زور  ادخ  هک  تسادخ  قح  ندش  عیاض  بجوم  اهنت  هن  لاملا  تیب  ظفح  رد  یهاتوک  .دشاب  یم  لوئسم  راد و  تناما  هتفرگ 
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همکاحم یهلا  لدع  هاگـشیپ  رد  ار  فلختم  تسا  هدش  عیاض  هک  دوخ  قوقحب  تبـسن  مه  مدرم  هکلب  درک ، دـهاوخ  هبلاطم  دوخ  قح 
فرـصم دراوم  يارب  ار  تورث  نیا  هکلب  درادن ، مدرم  لام  هب  يزاین  دراد و  رایتخا  رد  ار  ایند  تورث  مامت  زیزع  يادخ  .درک  دـنهاوخ 

رما رد  ار  تقد  رثکادح  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دنراد  هفیظو  نانآ  تسا و  هداد  رارق  نارادناتسا  نارادنامرف و  رایتخا  رد  دوخ 
نآرق رد  زیزع  يادخ  .تسا  هدرک  شرافـس  نآ  هرابرد  زیزع  يادـخ  تسا و  يوقت  نامیا و  تمالع  تناما  ظفح  هک  دـنیامنب  تناما 
ناسنا .دنتفرن  راب  ریز  دنتفریذپن و  میدرک  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  ار  تناما  ظفح  : ) دیوگیم نینچ  تناما  هب  عجار  دیجم 

هب تنایخ  ادـخ  .دـیناسرب ) شنابحاصب  ار  اهتناما  دـنکیم  رما  ادـخ  ( ) .تسا نادان  راکمتـس و  دوخب  تبـسن  ناـسنا  اریز  تفریذـپ  ارنآ 
.تسا هدومن  یفرعم  يرازگزامن  نامیا و  تمالع  ارنآ  هدرک و  نایب  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ و  هب  تنایخ  فیدر  رد  ار  تناما 

يزاریش دمحم  دیس 

یف هنکل  و   ) لاملا هداملا و  راردتـسال  کتیالو  لعجت  الف  همعطب ) کل  سیل  کـلمع  نا  و   ) ناـجیبرذآ لـماع  سیق ، نبا  ثعـشا  یلا 
کتافرـصت یلع  بظاوی  كاعری و  يا  کقوف ) نمل  یعرتسم  تنا  و   ) کتناما یلع  ظفحتت  امک  هیلع  ظفحتت  نا  بجی  هناما ) کقنع 

هب دارملا  و  رطخلا ، یف  سفنلا  ءاقلا  هرطاخملا  رطاخت ) و ال   ) مهیف دبتست  يا  هیعر ) یف  تاتفت  نا  کل  سیل   ) کقوف وه  يذلا  هفیلخلا 
عمتجی ام  وه  و  لج ) زع و  هللا  لام  نم  لام  کیدـی  یف  و   ) .هفیلخلا نم  هزاجا  و  یعرـش ، لیلد  يا  هقیثوب ) الا   ) يورخـالا يویندـلا و 

یلعل و   ) نیملسملا حلاصم  یف  فرصی  یک  هلاسراب ، یلا ) هملست  یتح   ) ظفاحلا وه  و  نزاخ ، عمج  هنازخ ) نم  تنا  و   ) لاملا تیب  یف 
لیبس یلع  مالـسلا  هیلع  مامالا  نم  لعل )  ) هملک و  مالـسلا ) کل و   ) ءافلخلا نم  کیلع  اوطلـست  نیذـلا  يا  کتالو ) رـش  نوکا  ـال  نا 

.عضاوتلا

يوسوم

نم يا  لوعفملا  هئیه  یلع  یعرتسم : .هلکاملا  ءاـطلا  مضب  همعطلا : .يرذا  هیلا  هبـسنلا  فورـصم و  ریغ  یمجعا  مسا  ناـجیبرذا : هغللا :
هماع هیعرملا  هیعرلا : .دبتـسا  هیارب  باتفا  تاف و  هلـصا  تاتفا و  عراـضم  تاـتفت : .رومـالا  نم  رما  ظـفح  بلط  يا  هقوف  رخآ  هاـعرتسا 

نم هسفنل  ءرملا  هب  طاتحی  ام  هقیثولا : .كالهلا  یلع  اهیف  فارشالا  ماظعلا و  رومالا  یلع  مادقالا  یه  هرطاخملا و  نم  رطاخت : .بعشلا 
کل سیل  کلمع  نا  و  : ) حرشلا .نوزخملا  لاملا  ظفح  یلوتی  يذلا  وه  نزاخ و  عمج  نازخلا : .کلذ  ریغ  وا  نهر  وا  دهعت  وا  کص 

نامثعل الماع  ناک  دـق  سیق و  نب  ثعـشالا  یلا  لامالا  اهبتک  هلاسر  هذـه  کلوق ) نمل  یعرتسم  نا  هناما و  کقنع  یف  هنکل  همعطب و 
هل لوقی  باتکلا  اذه  هیلا  بتک  دیری  امبـسح  ءاشی و  امفیک  لاومالا  یف  فرـصتی  ثعـشالا  يار  رمالا و  مامالا  یلوت  امل  لتق و  امدنع 
امک هیف  فرـصتت  هعمجت و  کل  ایـصخش  اکلم  سیل  اهریغ  همذـلا و  لها  لاوما  هیابج و  جارخ و  نم  هنم  هینجت  اـم  کـلمع و  نا  هیف :
نا بجی  هیلع  نمتوم  هل و  ظفاح  تنا  مهیلا و  عجرت  نیملـسملا و  کلم  یه  یتلا  .هماعلا  لاومـالا  نم  هنـال  هناـما - وه  اـمنا  ..ءاـتش و 

سم تناف  هیف …  هب  موقت  فرصت  لک  نع  هماما  لووسم  تنا  هنع و  ایعار  کقوف  نم  کعضو  دق  هیف  هحلصملا  یعارت 

کل سیل   … ) هیف فرصت  لک  نع  کبساحی  هنع و  کلاسی  کقوف  وه  لاومالا و  هذه  نع  الووسم  کلعج  يذلا  هفیلخلا  ماما  لوو 
نا ارما  یلوت  نم  لـکل  بجی  یتلا  میلاـعتلا  اـهنا  میظع …  هیجوت  همیرک و  هتفل  هذـه  و  هقیثوب ) ـالا  رطاـخت  ـال  هیعر و  یف  تاـتفت  نا 
نود القتسم  اهلاوما  یف  فرصتی  هیعرلل و  هیلاملا  رومالا  یف  دبتسی  نا  هل  سیل  لماعلا  نا  یه  و  اهلولدم …  ذفنی  اهاعری و  اهظفحی و 

عالطالا لماک  یلع  رمالا  یلو  نوکی  نا  بجیف  اهططخ  اهعیراشم و  هیلاملا و  اهتـسایس  اهل  هلودـلا  نال  هفیلخلا  رمالا و  یلو  عجاری  نا 
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هـضرعی لاملا و  اذـه  یف  رطاخی  نا ال  هیلع  بجاولا  نا  یلا  ههبن  کلذـک  و  مزاللا …  اهلحم  یف  هورثلا  عضی  یتح  لاملا  هسایـس  یف 
اذه هبجومب  ظفحی  اباتک  هیلع  بتکی  نا  بجی  ادحا  ضرقا  اذاف  عیـضی  الئل  هظفحت  هقیثو  هب  ذـخای  نا  هیلع  بجی  لب  فلتلا  هکلهلل و 
مث مالسلاو ) کل  کتالو  رش  نوکا  الا  یلعل  یلا و  هملست  یتح  هنازخ  نم  تنا  لج و  زع و  هللا  لام  نم  لام  کیدی  یف  و   … ) لاملا

صقن لکف  یلا  هملـست  یتح  هنع  لووسم  هتظفح و  هنازخ و  نم  تنا  هللا و  داـبعل  وه  هللا و  لاوما  نم  لاـم  ثعـشالا  يدـی  نیب  نا  ررق 
سانیالا و نم  یش ء  هیف  و  مالـسلا - هیلع  هنا  یلا  راشا  مث  هبابرا  نم  هتملتـسا  امک  یلا  هملـست  یتح  هنع  لاست  هب و  بساحت  هیلع  ارطی 

بـساحی نا  مامالا  ررقی  اذـکه  .هعبتا و  قحلا و  مزل  اذا  مهدـشا  هیلع و  ءافلخلا  یـسقا  نوکی  نل  قباـسلا - ناـیبلا  دـعب  رطاـخلا  بیطت 
.بیقر وا  بساحم  نود  هب  موقی  ام  یلا  نئمطی  هلمع و  یف  لقتسی  مهنم  دحاو  لک  یضوف  یف  مهکرتی  هلامع و ال 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ناجیبرذأ لماع  سیق  نب  ثعشأ  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

نب رـصن  دـنا  هدرک  رکذ  ار  همان  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هتـشون  ناجیابرذآ  رادنامرف  سیق  نب  ثعـشا  هب  هک 
محازم نب  رـصن  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هدرک و  لقن  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  زاغآ  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیفـص  باتک  رد  محازم 
يرگید عبانم  زا  هک  تسا  مولعم  هدرک  رکذ  لماک  تروص  هب  ار  همان  نآ  رب  هوالع  ،و  هتسیز یم  یضر  دیـس  زا  رتولج  نرق  ود  دودح 

نب رصن  تارابع  زا  رترصتخم  یمک  هسایسلاو  همامالا  رد  زین  هبیتق  نبا  هدروآ و  یتافاضا  اب  ار  همان  زین  « هبر دبع  نبا   » .تسا هدرک  ذخا 
( { ،ج 3،ص 202 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  محازم 

هاگن کی  رد  همان 

ياهتناما هکلب  تسین  دارفا  نان  بآ و  هلیـسو  یمالـسا  تموکح  رد  اه  بصنم  تاماقم و  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  اتدمع  همان  نیا 
اب لاملا  تیب  دروم  رد  دنهدن و  جرخ  هب  دادبتسا  مدرم  هب  تبسن  دیاب  لیلد  نیمه  هب.دننک  تبقارم  نآ  زا  تقد  هب  دیاب  هک  تسا  یهلا 

.دنرادرب ماگ  مامت  طایتحا 

اَّلِإ َرِطاَُخت  َال  ،َو  ٍهَّیِعَر ِیف  َتاَتْفَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل.َکَقْوَف  ْنَِمل  یًعْرَتْسُم  َْتنَأ  ،َو  ٌهَناَمَأ َکـُِقنُع  ِیف  ُهَّنَِکل  ٍهَمْعُِطب َو  َکـَل  َْسَیل  َکَـلَمَع  َّنِإ  َو 
ُماَلَّسلا ،َو  ََکل َِکتَالُو  َّرَش  َنوُکَأ  اَّلَأ  یِّلََعل  ،َو  ََّیلِإ ُهَمِّلَُست  یَّتَح  ِِهناَّزُخ  ْنِم  َْتنَأ  ،َو  َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ِلاَم  ْنِم  ٌلاَم  َْکیَدَی  ِیف  ،َو  ٍهَقِیثَِوب

همجرت

تبقارم تحت  دوخ  قوفاـم  يوس  زا  وـت  ( نادـب  ) تندرگ و رد  تسا  یتناـما  هکلب  ؛ تسین ناـن  بآ و  هلیـسو  وـت  يارب  ، يرادـنامرف نیا 
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رد.يوش دراو  نانیمطا  نودـب  ریطخ  مهم و  ياهراک  رد  يرادـن  قح  یهد و  جرخ  هب  دادبتـسا  ، ّتیعر هراـبرد  يرادـن  قح  وت.یتسه 
نم تسد  هب  ات  ینک  ظفح  ار  نآ  دـیاب  ، یتسه وا  ناراد  هنازخ  زا  یکی  وت  دـشاب و  یم  لج  زع و  دـنوادخ  لاوما  زا  یـشخب  وت  تسد 

.مالسلا مشابن و  وت  يارب  يدب  سییر  نم  تسا  دیما  ، یناسرب

تسا یهلا  تناما  مالسا  روشک  تاماقم 

باتک رد  هک  تسا  يرت  حورشم  همان  زا  یشخب  تسا  هدروآ  همان  نیا  رد  یضر  دیس  موحرم  هچنآ  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
راک يور  زا  دـعب  تشاد  هک  ییوس  قباوس  رطاخ  هب  سیق  نب  ثعـشا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  همان  عومجم  زا.تسا  هدـمآ  نیفص 

ناـجیابرذآ تموکح  زا  ار  وا  تسا  نکمم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  درک  دوخ  تیعقوـم  رد  ینمااـن  ساـسحا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ندـمآ 
نامثع لتق  لمج و  گنج  هلأسم  درادرب و 

زاغآ رد  تشون و  شیارب  ار  همان  نیا  وا  يزیگنا  هنتف  زا  يریگ  شیپ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  ، دهد رارق  یـشکرس  يارب  يا  هناهب  ار 
َّنُک ٌتاَنَه  ٌتاَنَه َو  َال  ْوَلَف  ، ُدَْعب اّمَأ  ٍْسیَق  ِْنب  ِثَعْـشَألا  َیلِإ  َنینِمْؤُْملا  ِریمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللاِْدبَع  ْنِم  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  دومرف «: نینچ  همان 
رگا ؛  َّلَج َّزَع َو  - َهّللا َْتیَقَّتا  ِنِإ  ، ًاضَْعب ُهُضَْعب  ُلِمْحَی  ،َو  َُهلَّوَأ ُدَـمْحَی  َكِْرمَأ  َرِخآ  َّلََعل  ِساّنلا َو  َْلبَق  ِْرمَألا  اَذـه  یف  ُمَّدَـقُْملا  َْتنَُکل  َکـْنِم 

رب مدـقم  مالـسلا ) هیلع  ماما  اـب  ندرک  تعیب  اـی  ناـجیابرذآ  يرادـنامرف   ) راـک نیا  رد  دوب  هدزن  رـس  وت  زا  ناـنچ  نینچ و  ییاهـشزغل 
هـشیپ ار  یهلا  ياوقت  رگا  دـناشوپب  ار  رگید  شخب  نآ  زا  یـشخب  دـنک و  ناربج  ار  نآ  زاـغآ  وت  راـک  ناـیاپ  دـیاش  يدوب و  نارگید 

«. ینک

نآ تعیب  نتـسکش  ریبز و  هحلط و  شروـش  وا و  اـب  مدرم  تعیب  ناـمثع و  لـتق  هب  هراـشا  هماـن  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
رد متفر و  اهنآ  يوس  هب  راصنا  نیرجاهم و  قافتا  هب  نم  دندرب و  هرصب  يوس  هب  دوخ  اب  زین  ار  هشیاع  اهنآ  هک  دوزفا  دومن و  ترضح 

هفیظو هچنآ  دنشاب و  رادافو  دوخ  تعیب  هب  دندرگ و  زاب  یـشکرس  زا  هک  متـساوخ  اهنآ  زا  نم.میتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  دربن  نادیم 
رارف یهورگ  دندش و  حورجم  یهورگ  دـندروخ و  تسکـش  تفرگ و  رد  گنج  دـنتفریذپن  اهنآ  یلو  مداد ؛ ماجنا  دوب  تجح  مامتا 
هناخ هب  دراذـگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  سک  ره  دـننکن و  بیقعت  ار  نایرارف  دنـشکن و  ار  ناحورجم  مداد  روتـسد  نم  دـندرک و 

. { ،ص 20 نیفص هعقاو  ،ص 803؛ هغالبلا جهن  مامت  ( . 1  } .دوب دهاوخ  ناما  رد  ددنبب  دوخ  يور  هب  ار  رد  دورب و  شیوخ 

.دومرف نایب  تسا  هدرک  لقن  یضر  دیس  هک  ار  همان  زا  شخب  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

هلیـسو وت  يارب  وت  يرادـنامرف  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  رادـشه  انعمرپ  هلمج  ود  اب  ار  وا  لّوا  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ٍهَمْعُِطب ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِإ  َو  ( ؛» یتسه تبقارم  تحت  دوخ  قوف  ام  يوس  زا  وت  تندرگ و  رد  تسا  یتناـما  هکلب  ، تسین ناـن  بآ و 
تـسا همعطلا  ثیبخ  سک  نالف  دنیوگ  یم  ًالثم  دور  یم  راکب  هیانک  تروص  هب  هاگ  یلو  تسا  یندروخ  زیچ  يانعم  هب  « همعط ( .» 2}

ْنَِمل یًعْرَتْسُم  َْتنَأَو  ، ٌهَناَـمَأ َکـُِقنُع  ِیف  ُهَّنَِکل  َو   { .تسا ناـن  بآ و  هلیـسو  ياـنعم  هب  ـالاب  هماـن  رد  دراد و  يدـب  راـک  بسک و  ینعی 
(. َکَقْوَف

ناراد و ناتـسا  ، ارزو ، تموکح سییر  مالـسا  هاگدید  زا.تسا  یتموکح  ياهبـصنم  اهتـسپ و  هرابرد  مالـسا  هاگدید  رگنایب  الاب  ریبعت 
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يرترب هلیـسو  ار  نآ  دیابن  هدش و  هدرپس  اهنآ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  یمالـسا  هعماج  تناما  هک  دنتـسه  یناراد  تناما  اهنت  ناهدـنامرف 
شلها تسد  هب  ملاس  هدروآ و  لمع  هب  تبقارم  نآ  زا  نیما  راد  تناما  ره  دـننام  دـیاب  هکلب  دـننک  یـصخش  عفاـنم  لیـصحت  ییوج و 

.دنراپسب

تناما نیا  هک  هدمآ  يدّدعتم  تایاور  رد  .{ هیآ 58 ، ءاسن ( . 1  « } اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  هفیرش « هیآ  ریـسفت  رد 
مامالا نا  باـب  ،ج 1،ص 276  یفاـک قوف و  هیآ  لـیذ  ، نیلقثلا رون  ریـسفت  هب  ( . 2  } .تسا حـلاص ) نایلاو  تموکح  و   ) تیالو ناـمه 

 { .دوش هعجارم  هدعب  نم  فرعی  يذلا  مامالا  فرعی 

مهم زراب و  قیداصم  زا  یکی  هکلب  ، دـشاب هدوب  تماما  تموکح و  رما  رد  رـصحنم  هیآ  موهفم  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  ریـسفت  نیا  هتبلا 
.تسا نآ 

یم تسخن  ، دزادرپ یم  رادـنامرف  کی  ناونع  هب  ثعـشا  يارب  هفیظو  هس  ناـیب  هب  اـیوگ  رادـشه  نیا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هتفرگ « توف » هشیر زا  لصا  رد  « تاـتفت ( .» 3  } َتاَتْفَت ْنَأ  ََکل  َْسَیل  ( ؛» یهد جرخ  هب  دادبتـسا  ّتیعر  هراـبرد  يرادـن  قح  وت  :» دـیامرف

هب دورب  لاعتفا  باب  هب  هک  یماگنه  مود  يانعم  قبط  تسا و  نتـسج  تقبـس  يانعم  هب  هاگ  نتفر و  تسد  زا  ياـنعم  هب  هاـگ  هک  هدـش 
زا هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا.دریگ  یم  یـشیپ  شدوصقم  باـختنا  رد  سک  همه  رب  ییوگ.تسا  يرـسدوخ  دادبتـسا و  ياـنعم 

يانعم هب  ههبشم  تفص  « هیعر ( .» 4 (. } ٍهَّیِعَر ِیف   { .تسا دادبتسا  دارفنا و  يانعم  هب  زین  نآ  هک  دشاب  هدش  هتفرگ  هزمه ) هب  «) تأف » هشیر
هدش هتفرگ  ، تسا يرادهگن  تاعارم و  اب  ماوت  هک  تسا  نادنفـسوگ  ندرب  ارچ  هب  يانعم  هب  لصا  رد  هک  یعر  هشیر  زا  هدش  تاعارم 

ثیدـح.دشاب اـهنآ  ظـفاحم  بـقارم و  مدرم و  تمدـخ  رد  دــیاب  تـلود  ، یمالــسا تموـکح  رد  هـک  دــهد  یم  ناـشن  ریبـعت  نـیا  و 
مه لباقم  رد  دنشاب و  رگدکی  بقارم  دیاب  مدرم  همه  هک  دراد  انعم  نیا  هب  هراشا  زین  « هتیعر نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  » فورعم

رگید بتک  دمحا و  دنسم  يراخب و  حیحـص  رد  ّتنـس  لها  ياهباتک  رد  رابخالا و  عماج  راونالاراحب و  رد  روبزم  ثیدح  ) .دنلوئـسم
(. { تسا هدش  لقن 

تـسوت هاوـخلد  هچنآ  هکنیا  هن  ینک  راـتفر  هدـش  ینیب  شیپ  مدرم  قوـقح  هراـبرد  مالـسا  رد  هچنآ  یهلا و  نیزاوـم  قـبط  دـیاب  هکلب 
مدرم اب  یهد و  ماجنا  هنارسدوخ 

.ینک لمع  ناگدرب  ناگدنب و  نوچمه 

(. ٍهَقِیثَِوب اَّلِإ  َرِطاَُخت  َال  َو  ( ؛» يوش دراو  نانیمطا  نودب  ریطخ  مهم و  ياهراک  رد  يرادن  قح  وت  :» دیامرف یم  مود  روتسد  رد  ترضح 

یم دیدهت  ار  نآ  هک  ییاهرطخ  ببـس  هب  دـنیوگ  یم  ریطخ  ار  مهم  روما  تسا و  رطخ  هشیر  زا  رطاخت ) و ال   ) هلمج هکنیا  هب  هّجوت  اب 
یفاک و تروشم  لمأت و  تقد و  اب  زج  دراد  راک  رس و  مدرم  تشونرـس  اب  هک  يروما  رد  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  ، دنک
هب ندز  تسد  زا  دـیاب  مهم  ياـهتناما  ظـفح  يارب  اریز  ، نکم مادـقا  تیاوـشیپ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  زا  نذا  نـتفرگ  موزل  تروـص  رد 

ماما زا  نتفرگ  هزاجا  مه  تروشم و  مه  دوش و  یم  لماش  ار  هشیدـنا  رکفت و  مه  هقیثو  هژاو  نیاربانب  ؛ درک زیهرپ  كانرطخ  ياهراک 
.زاین تروص  رد  مالسلا  هیلع 
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زا یکی  وت  تسا و  لج  زع و  دـنوادخ  لاوما  زا  یـشخب  وت  تسد  رد  :» دـیامرف یم  لاـملا  تیب  لاوما  ظـفح  هراـبرد  موس  روتـسد  رد 
ِِهناَّزُخ ْنِم  َْتنَأ  ،َو  َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ِلاَم  ْنِم  ٌلاَم  َْکیَدَـی  ِیف  َو  ( ؛» یناسرب نم  تسد  هب  ات  ینک  ظـفح  ار  نآ  دـیاب  یتسه  وا  ناراد  هنازخ 

(. ََّیلِإ ُهَمِّلَُست  یَّتَح 

زا دنکن و  یضرعت  هنوگ  چیه  وا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  ، دراد رب  ماگ  حیحص  ریسم  رد  رگا  هک  دهد  یم  نانیمطا  وا  هب  نایاپ  رد  و 
ََکل َو َِکتَالُو  َّرَـش  َنوُکَأ  اَّلَأ  یِّلََعل  َو  ( ؛» مالـسلا مشابن و  وت  يارب  يدـب  سییر  نم  تسا  دـیما  :» دـیامرف یم  ، دـشاب تینما  رد  رظن  نیا 

(. ُماَلَّسلا

.هناردپ هناعضاوتم و  رایسب  تسا  يریبعت  ، ریبعت نیا  هتبلا 

اه هتکن 

لماک یلمعلا  روتسد  -1

دیاب هک  ار  اه  ینتفگ  مامت  همان  زا  هاتوک  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  بلاج 

کی اهنت  وا  دشاب  هاگآ  ات  هتـشاد  نایب  ار  وا  بصنم  تیهام  تسخن  ؛ هدومرف نایب  ، دـیوگب یمالـسا  روشک  یـسایس  لوئـسم  کی  يارب 
.مدرم باقرلا  کلام  هماکدوخ و  رادمامز  کی  هن  تسا  رادتناما 

تـالیامت نداد  حـیجرت  يأر و  دادبتـسا  هلأـسم  نآ  دریگ و  یم  ار  نارادـمامز  نـماد  هـک  دور  یم  يزیچ  نیتـسخن  غارــس  هـب  سپس 
.تسا مدرم  عفانم  رب  یصخش 

دوش و تاعارم  اهنآ  لاح  دیاب  هک  تسا  یناسک  شموهفم  هک  دنک  یم  هدافتسا  اجنیا  رد  ّتیعر  هژاو  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ًاصوصخم 
.دنریگب رظن  رد  ار  اهنآ  حلاصم 

رد هعماج  رد  ار  نآ  راثآ  داعبا و  درمـشن و  یـصخش  ياهراک  نوچمه  ار  یعامتجا  مهم  ياـهراک  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  سپس 
.دریگن میمصت  نآ  راثآ  بقاوع  زا  نانیمطا  نودب  دریگب و  رظن 

لام » ناونع هب  ارنآ  دـنک و  یم  هراشا  ، تسا روشک  رئاـخذ  لاوما و  هلأـسم  هک  اـهتموکح  داـسف  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هب  ماـجنارس 
رارق يدازآ  ریـسم  رد  هک  یناگدرب  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدـش  هتفرگ  دـیجم  نآرق  زا  هک  يریبعت  ناـمه  ؛ دـیامن یم  یفرعم  « هّللا

َو : » دیامرف یم  ؛ دنیامن ادا  ار  دوخ  نید  هدرک  راک  بسک و  دـنناوتب  ات  دـنراذگب  اهنآ  رایتخا  رد  يا  هیامرـس  دـهد  یم  روتـسد  دـنراد 
.{ هیآ 33 ، رون ( . 1 «. } ْمُکاتآ يِذَّلا  ِهّللا  ِلام  ْنِم  ْمُهُوتآ 

ماما تسد  هب  ات  دـیامن  تبقارم  نآ  زا  دـهد  یم  روتـسد  هدرک  یفرعم  رایتخا  بحاـص  هن  یهلا  لاوما  راد  هنازخ  ناونع  هب  ار  وا  سپس 
.دوش میسقت  ناراد  قح  نایم  رد  دسرب و  مالسلا  هیلع 
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يراتفر دـب  وا  اب  زگره  مالـسلا  هیلع  ماما  دوشن  فرحنم  قح  ریـسم  زا  رگا  هک  دـهد  یم  ناـنیمطا  وا  هب  هماـن  ناـیاپ  رد  لاـح  نیع  رد 
راک ءوس  بقاوع  رظتنم  دیاب  دریذپن  ار  قوف  هناگ  هس  حیاصن  ثعشا  رگا  هک  تسا  يرگید  رادشه  لاح  نیع  رد  یلو  ؛ تشاد دهاوخن 

.دشاب دوخ 

هک وا   ) تشون ثعـشا  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  :» دـسیون یم  نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  هکنیا  هّجوت  لباق 
ار ناجیابرذآ  لاوما  دـهاوخ  یم  وا  ، درب ورف  تشحو  رد  ار  نم  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  : تفگ دوخ  نارای  هب  دوب ) ییوس  قباوس  ياراد 
دوخ و رهـش  اـیآ.تسا  رتهب  نیا  زا  وت  يارب  يریمب  رگا  دـنتفگ  وا  هب  شناراـی.مورب  هیواـعم  يوس  هب  مراـچان  نم  دـنک  هبلاـطم  نم  زا 

مالـسلا هیلع  ماما  دزن  ماجنارـس  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ثعـشا  يوش ؟ یم  ماش  لها  ور  هلاـبند  ینک و  یم  اـهر  ار  شیوخ  تیعمج 
. { ،ج 8،ص 7 يرتست همالع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } درک یگدنز  هفوک  رد  دمآ و 

؟ تسیک سیق  نب  ثعشا  -2

حرش دوب  هدومرف  سیق  نب  ثعشا  هب  هبطخ  نآ  رد  يدنت  نانخس  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هعومجم  نیمه  لّوا  دلج  رد  هبطخ 19  لیذ  رد 
.میا هتشون  ار  ثعشا  لاح 

وا یلصا  مسا  هک  اجنآ  ات  ؛ دندیمان یم  ثعـشا  ار  وا  تشاد  هک  يرفرف  هدیلوژ و  ياهوم  تبـسانم  هب  دوب و  برک  يدعم  وا  یلـصا  مان 
.دنام يو  رب  مان  نیا  دش و  هدرپس  یشومارف  هب 

نتخادرپ اـب  تشگ و  ریـسا  نمـشد  هلیبـق  يوس  زا  دـش و  یتاـیانج  بکترم  ّتیلهاـج  ناـمز  رد  ؛ تسا يرایـسب  ءوس  قباوس  ياراد  وا 
.دش دازآ  شموق  يوس  زا  ینیگنس  تّمارغ 

ناخروم زا  یـضعب  هتفگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  رـصع  رد  دوب و  ناقفانم  زا  وا  هک  دهد  یم  ناشن  وا  یگدنز  کیرات  خـیرات 
مالسلا هیلع  یلع  نارای  فوفـص  رد  قافن  داجیا  هلأسم  رد  صاع  ورمع  اب  وا.دوب  یمالـسا  هعماج  دسافم  مامت  یلـصا  ياه  همـشچرس 

.درک يراکمه  نیفص  گنج  رد 

مالسلا هیلع  ماما  دش و  بوصنم  ناجیابرذآ  تموکح  هب  نامثع  نامز  رد  سیق  نب  ثعشا 

.دزیرگب ماش  هیواعم و  يوس  هب  ادابم  دنک  ارادم  وا  اب  تساوخ  یم  الاب  تیاور  قبط  نامثع  زا  دعب 

هک دروآ  رـسپ  هس  نز  نیا  درک و  جـیوزت  وا  هب  ار  هورف  ما  دوخ  رهاوخ  ، ثعـشا تارطخ  زا  يریگولج  يارب  رکبوبا  هکنیا  هّجوت  لـباق 
مان هب  يرتخد  ثعـشا.دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  دایز  نبا  رکـشل  ناهدـنامرف  زا  ـالبرک  رد  هک  دوب  دـمحم  اـهنآ  زا  یکی 

تسا یناسک  زا  زین  ثعـشا  دوخ  یفاک  تیاور  قبط  تخاس و  مومـسم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  میا  هدینـش  همه  هک  تشاد  هدعج 
. { ،ج 8،ص 167،ح 187 یفاک ( . 1  } .تشاد تکرش  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لتق  رد  هک 

باطخ مالسلا  هیلع  ماما  میهد  یم  نایاپ  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ثعـشا  هرابرد  هک  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
هزادنا هب  ثعشا  ! مدرم يا  ؛ ْزنَع ِهَطْفَع  ْنِم  ِهّللا  ِنیِد  ِیف  ُّلَقَأ  ُهَّنِإ  ٍهَضوَُعب َو  َحاَنَج  ِهّللا  َْدنِع  ُنِزَی  َال  َثَعْشَْألا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  :» دومرف مدرم  هب 
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،ج 29،ص 420 راونالاراحب ( . 2 «. } تسا رتمک  زب  ینیب  بآ  زا  ادـخ  نید  رد  وا  درادـن و  شزرا  نزو و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يا  هشپ  رپ 
 { .دییامرف هعجارم  هبطخ 19  لیذ  دعب  هب  ،ص 444  باتک نیمه  لّوا  دلج  هب  ثعشا  تالاح  هرابرد  رتشیب  حرش  يارب 

مالسلا هیلع  یلع  تموکح  رصع  رد  دوب و  یقاب  نامثع  نامز  رد  دش و  ناجیابرذآ  یلاو  رمع  نامز  رد  ثعـشا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دش اقبا  یتدم  زین 

یمالسا نیشیپ  ياه  هشقن  رد  ناجیابرذآ  -3

هنـس 20 دودح  رد  ناجیابرذآ  هقطنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ًالامجا  يومح  نادلبلا  مجعم  يربط و  خیرات  يرذالب و  نادـلبلا  حوتف  زا 
ار سیق  نب  ثعـشا  مود  هفیلخ.دـندرک  ماـیق  نآ  دـض  رب  یهورگ  هـک  تشذـگن  يزیچ  یلو  تـفرگ ؛ رارق  مالـسا  مـچرپ  ریز  يرجه 

.دنام یقاب  اجنآ  تموکح  رب  ثعشا  درک و  حتف  ار  اجنآ  رگید  راب  داتسرف و 

نـالیگ و زا  یقطاـنم  ، لـیبدرا هیمورا و  ، ساملـس يوخ ، ، زیربـت رب  هوـالع  دوب و  رت  هدرتـسگ  زورما  زا  زور  نآ  ناـجیابرذآ  هدودـحم 
تکلمم دوـخ  هقطنم  نـیا  :» دـیوگ یم  يوـمح.دوب  ینوـنک  ياـهزرم  زا  رتارف  زین  برغ  فرط  زا  دـش و  یم  لـماش  زین  ار  ناردـنزام 

ره هیواعم  : دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  «. رایسب ياه  همشچ  ياراد  بآرپ و  ، زبسرس مرخ و  ، ناوارف تاکرب  ياراد  ، تسا یمیظع 
هقطنم نآ  هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تشاد و  یم  تفایرد  ناجیابرذآ  جارخ  زا  مهرد  نویلیم ) یـس   ) رازه رازه  یـس  لاس 
مجعم نـینچمه  هنـس 22 و  ثداوح  رد  يربط  خـیرات  ،ج 2،ص 233 و  یبوقعی خـیرات  باـتک  هب  ( . 1  } .تسا هدوب  داـبآ  هدرتـسگ و 

 { .دوش هعجارم  ،ج 2،ص 400  يرذالب نادلبلا  حوتف  ،ج 1،ص 128 و  يومح نادلبلا 

مالّسلا هیلع  ماما  تموکح  تّیعورشم  للع  : 6 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هداتسرف  هّللا  دبع  نب  ریرج  طّسوت  يرجه ، لاس 36  رد  لمج  گنج  زا  سپ  هک  هیواعم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  همان  )

همان نتم 

مُهوُعَیَاب اَم  یَلَع  َناَمثُع  َرَمُع َو  ٍرَکب َو  َابَأ  اوُعَیَاب  َنیِّذلا  ُموَقلا  ِیَنَعیَاب  ُّهنِإ 

366 ص :
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ًاماَمِإ ُهوّمَـس  ٍلُجَر َو  یَلَع  اوُعَمَتجا  ِنِإَف  ِراَصنَألا  َنیِرِجاَهُمِلل َو  يَروّشلا  اَّـمنِإ  ّدُرَی َو  نَأ  ِِبئاَـغِلل  اـَل  َراَـتخَی َو  نَأ  ِدِـهاّشِلل  نُکَی  مَلَف  ِهیَلَع 
ِلِیبَـس َریَغ  ِهِعاَـبّتا  یَلَع  ُهُولَتاَـق  َیبَأ  نِإَـف  ُهنِم  َجَرَخ  اَـم  َیلِإ  ُهوّدَر  ٍهَعدـِب  وَأ  ٍنعَِطب  ٌجِراَـخ  مِهِرمَأ  نَع  َجَرَخ  نِإَـف  اًـضِر  ِهِّلل  َکـِلَذ  َناَـک 

ّیَنأ ّنَمَلعََتل  َناَمثُع َو  ِمَد  نِم  ِساّنلا  َأَربَأ  ینُدِـجَتل  َكاَوَه  َنوُد  َِکلقَِعب  َترَظَن  ِنَئل  ُهَیِواَعُم  اَـی  ِيرَمَعل  ّیلَوَت َو  اَـم  ُهّللا  ُهاـّلَو  َنِینِمؤُملا َو 
ُماَلّسلا ََکل َو  اََدب  اَم  ّنَجَتَف  یّنَجَتَت  نَأ  ّالِإ  ُهنَع  ٍَهلزُع  ِیف  ُتنُک 

اه همجرت 

یتشد

مالّـسلا هیلع  ماما  نخـس  نیا  ، } دـندرک تعیب  طیارـش  نامه  اب  نامثع ، رمع و  رکب و  ابا  اب  هک  دـنا  هدرک  تعیب  نم  اـب  یناـسک  اـنامه 
یهلا و بصن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  تیالو و  هب  هیواعم  اریز  تسا ، نمـشد  ياهرواب  ساـسأ  رب  هرظاـنم  لالدتـسا و  شور 

یم حرطم  ار  نیملسم  ياروش  مدرم و  تعیب  دوخ ، ياهراعش  رد  اهنت  درادن و  داقتعا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  غالبا 
تعیب نم  اب  مدرم  يراد  لوبق  ار  تعیب  رگا  هک  دـیامرف  یم  حرط  ار  وا  لوبق  دروم  ياهرایعم  راچان  هیواعم  اب  لالدتـسا  رد  ماما  .دـنک 

رد یـشاب !؟ هتــشاد  یناوـت  یم  يا  هناـهب  هـچ  رگید  دـندیزگرب ، ارم  راـصنا  رجاـهم و  ياروـش  يراد ، لوـبق  ار  اروـش  رگا  دـندرک و 
هبطخ 1 و 2 و 144 و 97 و 120 و 93 رد  ترتع  يربهر  تماما و  هب  تبـسن  ار  دوخ  تاداقتعا  رواب و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هکیتروص 

دوب بیاغ  هک  سک  نآ  و  دـنک ، باـختنا  رگید  يا  هفیلخ  دـناوت  یمن  تشاد  روضح  تعیب  رد  هک  نآ  سپ  .تشاد } ناـیب  احورـشم 
POPULISM مسیلوپوپ رّکفت  دقن  تسا -{  راصنا  نیرجاهم و  نآ  زا  نیملـسم  ياروش  انامه  دریذپن .  ار  مدرم  تعیب  دـناوت  یمن 

یم باـختنا  ار  يدرف  یمالـسا ، ياـهکالم  وـترپ  رد  مدرم  مه  تسا و  ّمهم  ناـنآ  يأر  مدرم و  مه  مالـسا  رد  اریز  يرـالاس ،) مدرم  )
دوخ ماـما  ار  وا  و  دـندمآ ، درگ  یـسک  تماـما  رب  رگا  سپ  .طـقف ،} ّتیرثـکا  هن  تسا ، یمالـسا  ياـهرایعم  اـب  تلاـصا  سپ  دـننک ،

هاگیاج هب  ار  وا  دروآ ، دـیدپ  یتعدـب  ای  دـنک  شهوکن  ار  نانآ  راک  یـسک  رگا  لاـح  تسا ،  نآ  رد  مه  ادـخ  يدونـشخ  دـندناوخ ،
.دننادرگ یم  زاب  ینوناق  تعیب 

مناج هب  دـنک ،  یم  اهر  شا  یهارمگ  رد  ار  وا  مه  ادـخ  هدـماین ، رد  ناناملـسم  هار  هب  هک  اریز  دـننک ، یم  راکیپ  وا  اب  دز  زابرـس  رگا 
و مدارفا ، نیرت  كاپ  نامثع  نوخ  هب  تبـسن  نم  هک  دید  یهاوخ  يرگنب ، لقع  هدید  هب  سفن ، ياوه  زا  رود  رگا  هیواعم  يا  دنگوس !

 . دورد اب  .یناشوپب  ار  يراکشآ  قح  و  ینک ، مهّتم  ارم  تنایخ  هار  زا  هکنیا  زج  ما ، هدوب  رود  ارجام  نآ  زا  نم  هک  یناد  یم 

يدیهش

ار يرگید  دناوتن  تسا  رـضاح  هک  یـسک  سپ  .دنتفریذپ  ارم  تعیب  ناسنادب  مه  دندرک ، تعیب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یمدرم 
يدرم درگ  رگا  سپ  راـصنا ، تسا و  نارجاـهم  نآ  زا  اروش  .دریذـپن  ار  نارـضاح  هدرک  دـناوتن  تسا  بیاـغ  هک  نآ  و  دریگ ، هفیلخ 

وا درآ  دیدپ  یتعدب  ای  دراذگ  بیع  ار  نانآ  راک  یـسک  رگا  .دندیرخ  ار  ادخ  يدونـشخ  دندیمان ، دوخ  ماما  ار  وا  دندیدرگ و  مهارف 
هار هب  زج  و  هتفریذـپ - ار  رگید  یهار  هک - دـننار  راکیپ  يو  اب  دز ، زابرـس  رگا  و  دـننادرگزاب ، هدـش  نورب  ناـنآ  زا  هک  یعمج  هب  ار 

 . دراد مزال  دوخ  رب  هک  ار  نآ  درآ  رد  وا  ندرگ  رد  ار  ادخ  و  هتفر ، ناناملسم 

رترازیب نامثع  نوخ  زا  نامدرم  رگید  زا  نم  هک  ینیب  يرب ، رد  هب  رـس  زا  ار  اوه  يرگنب و  درخ  هدید  هب  رگا  دنگوس ، مناج  هب  هیواعم !
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و یناـشوپب ، تسا  راکـشآ  تیارب  هک  ار  يزیچ  ینادرگ و  مـهتم  ارم  هـکنآ  زج  مدوـمن ، يریگ  هشوـگ  نآ  زا  هـک  یناد  یم  و  مدوـب ،
.مالسلا

یلیبدرا

دوبن سپ  نآ  رب  ناشیاب  دندرک  هعیابم  هچنآ  رب  نامثع  رمع و  رکب و  ابا  اب  دندرک  هعیابم  هک  یهورگ  نمب  دندرک  هعیابم  هک  یتسردـب 
نیا زج  هدرک و  تعیب  نامدرم  هچنآ  دنک  در  هک  ار  بیاغ  هن  هدش و  عقاو  وا  رب  تعیب  هک  ار  یـسک  ریغ  دینک  رایتخا  هک  ار  رـضاح  رم 

وا سپ  تسا  شدوخ  سیفن  سفن  دارم  يدرم  رب  دنوش  عمتجم  رگا  سپ  راصنا  تسین و  رجاهم  يارب  تفالخ  رما  رد  تروشم  تسین 
ای ندز  هنعطب  دـنور  نوریب  ناشیا  نامرف  زا  دور  نوریب  رگا  سپ  تزع  ترـضح  يدونـشوخ  يارب  رما  نآ  هک  دـشاب  دـنهن  مان  ماما  ار 
ریغ وا  ندرک  يوریپ  رب  وا  اب  دننک  رازراک  دنز  زاب  رـس  رگا  سپ  نآ  زا  هتفر  نوریب  هچنآ  يوسب  ار  وا  دندینادرگرب  ات  نداهن و  تعدب 
رگا هیواعم  يا  نم  یناگدنزب  دـنگوس  هنیآ  ره  تشک و  هچنآ  اب  ادـخ  ار  وا  دراذـگاو  نمب  تسناشیا  تعباتم  هار  هک  ار  ینانمؤم  هار 

ینادب هنیآ  ره  نامثع و  نوخ  رد  یعـس  زا  نامدرم  نیرت  يرب  ارم  یبای  هنیآ  ره  تدوخ  هراما  سفن  ياوهب  هن  تدوخ  لقعب  ینک  رظن 
مالّسلا وت و  يارب  دش  رهاظ  هچنآ  یناشوپ  یم  سپ  نم  رب  ینکیم  تنایخ  هکنآ  زجب  رما  نآ  زا  هشوگ  رد  مدوب  نم  هک 

یتیآ

دسرن تسا ، رضاح  هک  ار  نآ  سپ  .دندرک  تعیب  نم  اب  هویش  نامه  هب  دندوب ، هدرک  تعیب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یمدرم  نیا 
نارجاهم و نآ  زا  اروش  .دریذـپن  دـنا  هتفریذـپ  نارـضاح  هچنآ  هک  دـسرن  تسا  هدوب  بیاـغ  هک  ار  نآ  دـنک و  راـیتخا  ار  يرگید  هک 
زا یـسک  رگا  و  تسا ، هدوب  ادـخ  يدونـشخ  يارب  ناشراک  دـندناوخ ، ماما  ار  وا  دـندش و  يءارمه  يدرم  رب  نانآ  رگا  .تسا  راـصنا 
رب رـس  رگا  .دنروآ  زاب  تسا  هدش  نوریب  نآ  زا  هک  یعمج  هب  ار  وا  دیاب  داهن  یتعدب  ای  تفرگ  بیع  نآ  رب  دمآ و  نوریب  اروش  نامرف 

یلوتم دوخ  ار  هچنآ  هانگ  دنک ، وا  ندرگ  رد  زین  ادخ  تسا و  نانم  ؤم  هار  فالخ  هک  هدیزگرب  ار  یهار  اریز  دننک ، راکیپ  وا  اب  تفات 
.تسا هدش  نآ 

سک ره  زا  نم  هک  تفاـی  یهاوخ  رد  سوه ، اوه و  يور  زا  هن  يرگنب ، درخ  هدـید  هب  رگا  هک  دـنگوس ، مدوخ  ناـج  هب  هیواـعم ، يا 
ار يزیچ  یهن و  نم  ندرگ  هب  ار  تیانج  یهاوخب  هکنآ  رگم  مدوب ، هتـسج  يرانک  نآ  زا  نم  مدوب و  رترازیب  ناـمثع  نتـشک  زا  رگید 

.مالسلاو .يراد  ناهنپ  تسا  راکشآ  وت  رب  هک 

نایراصنا

هک تسین  یّقح  ار  رـضاح  دـندرک ، تعیب  نم  اب  تاررقم  طیارـش و  نامه  اب  دـندرک  تعیب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یمدرم  نآ 
تفـالخ رد  يدرم  رب  رگا.تسا  راـصنا  نیرجاـهم و  يارب  اروـش   . دـنکن لوـبق  ار  نآ  هک  دـسر  یمن  ار  بیاـغ  ،و  دـنک راـیتخا  ار  ریغ 

نوریب تعدب  راکنا و  اب  اروش  لها  نامرف  زا  یسک  رگا  نیا  رب  انب   ، تسا یـضار  نآ  هب  دنوادخ  دندیمان  اوشیپ  ار  وا  دندرک و  عامتجا 
رب دـنوادخ  ،و  دـنگنج یم  نامیا  لها  هار  ریغ  زا  يوریپ  رطاخ  هب  وا  اب  دریذـپن  ار  نانآ  نامرف  رگا  ،و  دـننادرگ یم  رب  نآ  هب  ار  وا  دور 

 (. ار خزود  باذع  ینعی  ) هتفرگ هدهع  رب  دوخ  هک  ار  نآ  دهن  وا  ندرگ 
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زا مدرم  همه  زا  نم  هک  هک  تفای  یهاوخ  ، سوه اوه و  يور  زا  هن  ینک  رظن  لـقع  هدـید  اـب  رگا  ، هیواـعم يا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب 
دـسر یم  ترظن  هب  هک  یماـهتا  ره  سپ  ، ینک مهّتم  ارم  هکنآ  رگم  متفرگ ، هشوگ  نآ  زا  هک  تسناد  یهاوخ  ،و  مرتاّربم ناـمثع  نوخ 

 . مالسلا و.رآ  دراو 

حورش

يدنوار

مخ ریدغ  یف  هب  مهرما  ام  یلع  هقح  یف  نورصقی  اوناک  هیقتلا و  هارادملا و  یف  مهعم  ناک  هنال  موقلا ، داقتعا  بجوم  مالکب  ملکت  مث 
نیرجاهملل و يروشلا  امنا  دری و  نا  بئاغلل  راتخی و ال  نا  دهاشلل  نکی  ملف  موقلا  ینعیاب  هنا  هلوق  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
، یعرش لیلد  هیلع  ناکل  کلذک  ناک  ول  ذا  هنس ، وا  باتک  هب  لزن  عرشلا  ماکحا  نم  مکح  هنال  کلذ  مالـسلا  هیلع  رکذی  مل  راصنالا 
: مالسلا هیلع  لاقف  اثلاث ،) و   ) ایناث الوا و  اذه  یلع  مهداقتعا  ناک  نیذلا  هباحـصا  هیواعم و  یلع  هدروا  امناف  داقتعالا  نم  هلقی  مل  اذا  و 
.دحاو و هنم  جرخی  نا  یضر  هیف  اماما و هللا  ینومس  یلع و  اوعمتجا  امل  سیلف  مکداقتعا  یضتقم  یلع  مدقت  ام  رییغت  مل  نکی  مل  امک 

ادب ام  نجتف  هلوق  .هلعفت و  مل  ابنذ  دحا  کیلع  یعدی  نا  وه  و  هیانجلا ، بلط  ینجتلا : .دعبلا و  هلزعلا : .هنم و  جرخ  ام  یلا  هودر  يور :
مث کلذ ، یف  يار  هل  رهظ  يا  ءادـبالا  اذـه  یف  هل  ادـب  لاقی : هیف ، يار  کل  ءاشت  ام  کلذ  تئـش  اذا  هلعفا  مل  اـبنذ  یلع  عاد  يا  کـل 

.افیفخت مالکلا  نم  ادب  فذحی 

يردیک

مهل ابیرقت  و  هیقت ، هارادم و  موقلا  هدیقع  یـضتقم  یلع  مالـسلا : هیلع  هلاق  مالک  .رکبابا  اوعیاب  نیذـلا  موقلا  ینعیاب  مالـسلا : هیلع  هلوق 
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  نم  رداصلا  صنلاب  لصف ، الب  یبنلا  دعب  هتباث  تناک  هتماماف  الا  و  قاقـشلا ، اصع  قش  قافتالا و  عامتجالا و  یلا 

مل بنذ  نم  تئش  ام  دنسا  يا  کل : ادب  ام  نجتف  .هروشملا  يروشلا : .اهناظم و  یف  هضیفتـسملا  هینیقیلا  هلدالا  هیلا  تضافا  ام  یلع  هلآ 
.هلعفا

مثیم نبا 

ماجنا ار  نآ  هک  ددـنبب  یهانگ  یـسک  رب  هک  تسا  نآ  ینجت : .تسا  لازتعا  زا  ردـصم  مسا  هلزع : هیواـعم : هب  ترـضح  ياـه  هماـن  زا 
نآ هن ، نیاربانب  دندرک ، تعیب  نم  اب  اهطرـش  دیق و  نامه  اب  دندرک ، تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اب  هک  یمدرم  نامه   ) .تسا هدادـن 

ناشیا رگا  تسا ، راصنا  نارجاهم و  نآ  زا  اهنت  اروش ، .ندرک  در  هزاجا ي  دوب ، بیاغ  هک  نآ  هن  دراد و  خسف  رایتخا  دوب  رـضاح  هک 
يور زا  ای  هزینرس  روز  اب  نانآ  نامرف  زا  یسک  رگا  تسا و  دونشخ  یـضار و  رما  نیا  زا  دنوادخ  دنتـسناد  ماما  ار  یـسک  قافتا  روطب 
نامیا لها  قیرط  ریغ  زا  هک  ارچ  دـننک ، یم  دربن  وا  اب  دـنک  یچیپرـس  رگا  سپ  دـنناشن ، یم  دوخ  ياج  هب  ار  وا  دوش  جراـخ  تعدـب 
سوه اوه و  مشچ  اب  هن  لقع و  هدید ي  اب  رگا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هیواعم  يا  .دنک  یم  اهر  ههاریب  رد  ار  وا  ادـخ  و  هدرک ، يوریپ 

هک نیا  رگم  ما ، هدوب  راـنکرب  نآ  زا  نم  هک  یناد  یم  و  مرتهاـنگ ، یب  ناـمثع  نوـخ  رد  سک  همه  زا  نم  هک  دـید  یهاوـخ  يرگنب ،
رد هچنآ  .مالسلاو ) نکب ، یهاوخ  یم  هک  تیانج  ره  تسین  نینچ  هک  نونکا  یهدب ، نم  هب  ار  یتبـسن  نینچ  ینک و  تنایخ  یهاوخب 

ینارمکح زا  هک  یلجب  هللادـبع  هلیـسو ي  هب  ار  نآ  تشون و  هیواـعم  هب  ترـضح  هک  تسا  يا  هماـن  زا  یتمـسق  هدـش  رکذ  دروم  نیا 
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هیواعم يا  ربماـیپ ، تعن  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تسا : هدوب  نیا  هماـن  نیا  لوا  ياـه  هلمج  داتـسرف ، ماـش  هب  دوب  هدرک  شلزع  نادـمه 
نآ هلاـبند ي  و  هک …  دـندرک  تعیب  یمدرم  ناـمه  نم  اـب  اریز  دراد ، رارق  وت  ندرگ  رب  نم  تعیب  یتـسه  ماـش  رد  وـت  هک  ناـنچمه 

ترابع نیا  همان  لصا  رد  هلمج ، نیا  لابند  هب  یلوت و  ام  هالو  هلمج ي و  اـت  دـش ، رکذ  دروم  نیا  رد  هچنآ  زاـغآ  هب  دوش  یم  لـصتم 
هب دوب  ناشدادترا  مکح  رد  نانآ  ینکـش  تعیب  دـندرک و  ضقن  ار  نآ  سپـس  دـندرک و  تعیب  نم  اب  ریبز ، هحلط و  انامه  دـیآ و  یم 

سپ دنتشاد ، تهارک  ناشیا  هک  یلاح  رد  دش ، راکـشآ  ادخ  رما  و  تسـشن ، یـسرک  هب  قح  ات  متـساخرب ، هزرابم  هب  اهنآ  اب  لیلد  نیا 
یم وت  تمالـس  وت  يارب  نم  رظن  رد  زیچ  نیرتهب  هک  یتسرد  هب  دـندش ، لـخاد  ناناملـسم  ریاـس  هک  وش  لـخاد  يرما  رد  هیواـعم  يا 

يارب ادـخ  زا  مگنج و  یم  وت  اـب  يزادـنایب  تسد  راـک  نیا  هب  رگا  هک  ینکفیب  ـالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  یهاوخب  هک  نیا  رگم  دـشاب ،
لخاد مدرم  همه ي  هچنآ  رد  نونکا  تسا ، هدولآ  نامثع  نوخ  هب  تتسد  الماک  هک  وت  هیواعم ، يا  .مهاوخ  یم  يرای  وت ، رب  يزوریپ 

وت هک  ار  هچنآ  اما  درک ، مهاوخ  توعد  ادخ  باتک  هب  ار  اهنآ  وت و  نم ، هد ، رارق  مکح  ار  مدرم  نامه  سپس  و  وش ، لخاد  دنا ، هدش 
لصا رد  تانایب  نیا  زا  سپ  ینزب ، لوگ  نداد  ریش  زا  ار  هچب  یهاوخ  یم  هک  تسا  نانچ  تسا  نامثع  یهاوخنوخ  هک  ینک  یم  اعدا 

یم یتارابع  سپـس  و  نکب ، یهاوخ  یم  هک  تیانج  ره  کلادـب : ام  ات  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  يرمعل ، و  دـیآ : یم  هلمج  نیا  هماـن ،
روـش و فرط  هک  دـنراد  یگتـسیاش  هن  و  دـنتفالخ ، راوازـس  هن  هک  یناگدـشدازآ  زا  وـت ، هک  نادـب  تسا : نیا  شا  همجرت  هـک  دـیآ 

نیا هب  ما و  هداتـسرف  تناـیفارطا  وت و  دزن  تسا ، ترجه  ناـمیا و  لـها  زا  هک  ار  هللادـبع  نب  ریرج  نونکا  مه  دـنوش ، عـقاو  تروـشم 
، دـش لقن  همان  لـصا  زا  هچنآ  قبط  رب  .منک  یم  کـمک  ورین و  تساوخرد  ادـخ ، زا  ینک ، تعیب  نم  اـب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هلیـسو 

لکش زا  رمضم  سایق  يارغص  لالدتسا و  نیتسخن  همدقم  هیلع ، ینعیاب …  هنا  هلمج ي  و  تساعدا ، لصا  مامـشلاب ، دعب …  اما  زارف :
هن دنک و  در  ار  نآ  دراد  قح  بیاغ  صخش  هن  دنا ، هدرک  تعیب  موق  نیا  هک  ره  اب  تسا : نیا  يربک  همدقم ي  ریدقت  دشاب و  یم  لوا 

بیاغ هاوخ  سک ، چیه  دوش : یم  نیا  سایق  هجیتن ي  دنیزگرب ، دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  نانآ  هک  ار  نآ  زا  ریغ  یسک  دناوت  یم  رـضاح 
نارـضاح و لماش  تیعب  نیا  هک  تسا  نآ  هجیتن  نیا  همزـال ي  و  درادـن ، ار  ناـشماما  اـب  ناـنآ  تعیب  ندرک  در  قح  رـضاح ، هاوخ  و 

ریرقت ار  ساـیق  ياربک  تراـبع  نیا  یلوت ، اـمنا …  .دوش و  یم  هدـیمهف  دری ، نکی …  ملف  هلمج  زا  بلطم  نیا  و  دـشاب ، یم  ناـبیاغ 
دمحم تما  دـقع  لح و  لها  ناشیا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  هداد  رارق  راـصنا  نارجاـهم و  راـصحنا  رد  ار  عاـمجا  اروش و  قح  هدرک و 
ترضح نآ  اب  تعیب  رب  هک  نانچ  دنشاب ، هتشاد  هملک  قافتا  یهلا  ماکحا  زا  يا  هلاسم  رب  رگا  سپ  دنشاب ، یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یم بجاو  نآ ، زا  يوریپ  هک  تسا  نانموم  هار  دنوادخ و  یـضرم  قح و  رب  عامجا  يداحتا  نینچ  دندیمان ، ماما  ار  وا  دندش و  دـحتم 
و دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  هب  ندز  تمهت  ای  ناشیا  ندرک  مهتم  اب  و  دزیخرب ، نانآ  اب  تفلاخم  هب  یـسک  رگا  نیاربانب  دـشاب ،

رما نیا  زا  رگا  و  دـننادرگ ، یم  زاـب  قح  هار  هب  ار  وا  ناملـسم  مدرم  دوش ، جراـخ  ناناملـسم  ریـسم  زا  نید ، رد  تعدـب  داـجیا  اـب  اـی 
دوخ هب  ار  وا  دـنوادخ ، هنرگو  ددرگزاب ، قح  هار  هب  ات  دـنزادرپ ، گـنج  هب  يو  اـب  دـهد ، همادا  ار  ناـنموم  ریغ  هار  و  دـنک ، یچیپرس 

ریـسم زا  هک  تسا  هیواعم  لماک  هنومن ي  ، ) منهج تسا  یماجنارـس  دـب  هچ  و  دـناشچب ، يو  هب  ار  خزود  شتآ  هرخـالاب  دراذـگاو و 
رگید و  درک ، مهتم  رگید  ياوران  ياهتبـسن  نامثع و  لـتق  رد  نتـشاد  تسد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  دـش و  جراـخ  ناناملـسم 

دهد یم  دنگوس  ار  هیواعم  ماجنارس  .دندروآ ) دوجو  هب  ترضح  نآ  اب  تعیب  ضقن  رد  هک  یتعدب  لمج و  گنج  باحصا  تفلاخم 
ترـضح نآ  اریز  تفای ، دهاوخ  نامثع  لتق  رد  درف  نیرتهانگیب  ار  وا  دشوپب  مشچ  سوه  اوه و  زا  درگنب و  لقع  هدـید ي  اب  رگا  هک 

نآ زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما يریگ  هرانک  نیا  هتبلا  دوب ، رانکرب  هعقاو  زا  تشاد و  رارق  دوخ  هناخ ي  رد  نامثع  ندش  هتـشک  ماگنه 
زا تسد  تساوخ  یم  مدرم  زا  مه  درک و  یم  تحیـصن  ار  نامثع  مه  و  درک ، یم  عافد  وا  زا  نابز  تسد و  اب  يدیدم  تدـم  هک  دوب 

ینجتت نا  الا  .درب  هانپ  دوخ  هناخ ي  هب  تشادرب و  تسد  دـید ، هجیتن  یب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  رگید  نوچ  دـنرادرب و  يو  رازآ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 828 

http://www.ghaemiyeh.com


، مرود نآ  زا  یلک  هب  هک  يزاس  مهتم  یهانگ  هب  ارم  قحاـن  هب  هک  نیا  رگم  ینعی  تسا ، عطقنم  يانثتـسا  هلمج  نیا  هماـن ، رخآ  اـت  … 
زاب سک  ره  يارب  رایتخا  باب  اریز ، یهد  تبـسن  نم  هب  یناوت  یم  دـیآ  یم  تنهذ  هب  هک  ار  یتیانج  هاـنگ و  ره  تروص ، نیا  رد  هک 
نیا تلع  هب  دومرف ، لالدتـسا  ربمایپ ، حیرـص  صن  هن  و  مدرم ، عامجا  هب  دوخ ، تماما  تاـبثا  يارب  هماـن ، نیا  رد  نینموملاریما  .تسا 
لیلد هب  ترـضح  رگا  سپ  دوب ، ناناملـسم  عامجا  نامه  ماما ، بصن  رب  لیلد  اهنت  ناشیا ، دزن  هکلب  دنتـشادن  صن  هب  داقتعا  ناـنآ  هک 

.تسادخ فطل  هب  هتسب  اهراک  رد  تیقفوم  .دنتفریذپ  یمن  نانآ  درک  یم  جاجتحا  حیرص  صن  یلقن و 

دیدحلا یبا  نبا 

اَمَّنِإ َّدُرَی َو  ْنَأ  ِِبئاَْغِلل  َراَتْخَی َو َال  ْنَأ  ِدِـهاَّشِلل  ْنُکَی  ْمَلَف  ِْهیَلَع  ْمُهوُعَیَاب  اَم  یَلَع  َناَْمثُع  َرَمُع َو  ٍرَْکب َو  اـَبَأ  اوُعَیاـَب  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ِینَعَیاـَب  ُهَّنِإ 
ْوَأ ٍنْعَِطب  ٌجِراَخ  ْمِهِْرمَأ  ْنَع  َجَرَخ  ْنِإَف  اًضِر  ِهَِّلل  َِکلَذ  َناَـک  ًاـماَمِإ  ُهْوَّمَـس  ٍلُـجَر َو  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِنِإَـف  ِراَْـصنَْألَا  َنیِرِجاَـهُْمِلل َو  يَروُّشلا 

َتْرَظَن ِْنَئل  ُهَیِواَعُم  اَـی  يِرْمََعل  ّیلَوَت َو  اـم  ُهَّللا  ُهـَّالَو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِلـِیبَس  َْریَغ  ِهِعاَـبَّتا  یَلَع  ُهُولَتاَـق  َیبَأ  ْنِإَـف  ُْهنِم  َجَرَخ  اَـم  َیلِإ  ُهوُّدَر  ٍهَعْدـِب 
 . ُمَالَّسلا ََکل َو  اََدب  اَم  َّنَجَتَف  یَّنَجَتَت  ْنَأ  َّالِإ  ُْهنَع  ٍَهلْزُع  ِیف  ُْتنُک  یِّنَأ  َّنَمَْلعََتل  َناَْمثُع َو  ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا  َأَْربَأ  یِّنَدِجََتل  َكاَوَه  َنوُد  َِکْلقَِعب 

هریـسلا بابرأ  هرکذ  دق  یلجبلا و  هّللا  دبع  نب  ریرجب  هیواعم  نینمؤملا ع  ریمأ  هلـسارم  صاصتقا  ءانثأ  یف  مالکلا  اذـه  رکذ  مدـقت  دـق 
باتکلا لّوأ  همامإلا و  یلإ  اقیرط  هنوک  رایتخالا و  هحص  یلع  اجاجتحا  مهبتک  یف  نوملکتملا  انخویش  هدروأ  مهلک و 

 . لصفلا رخآ  یلإ  اوُعَیَاب .  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ِینَعَیَاب  ُهَّنَِأل  ِماَّشلِاب  َْتنَأ  َْکتَمَِزل َو  ِهَنیِدَْملِاب  ِیتَْعَیب  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

.هل رایتخالا  عقو  يذلا  مامإلا  کلذ  نع  هبغر  يأ  هبغر  وأ  نعطب  جراخ  مهرمأ  نم  جرخ  نإف  يورملا  روهشملا  و 

اَمُهُضْقَن َناَکَف  ِیتَْعَیب  اَضَقَن  َُّمث  ِیناَعَیَاب  َْرَیبُّزلَا  َهَْحلَط َو  َّنِإ  ًاریِصَم َو  ْتَءاس  َمَّنَهَج َو  ُهَالْـصَأ  ّیلَوَت َو  ام  َدَْعب  ُهَّللا  ُهَّالَو  ِِهلْوَق  َدَْعب  ُّيِوْرَْملا  َو 
ِرُومُْألا َّبَحَأ  َّنِإَف  َنوُِملْـسُْملَا  ِهِیف  َلَخَد  اَمِیف  ْلُخْداَف  َنوُهِراک  ْمُه  ِهّللا َو  ُْرمَأ  َرَهَظ  ُّقَْحلا َو  َءاج  یّتَح  َکـِلَذ  یَلَع  اَمُُهتْدَـهاَجَف  اَـمِِهتَّدَرَک 

اَمِیف ْلُخْداَف  َناَْمثُع  ِهَلَتَق  ِیف  َتْرَثْکَأ  ْدَـق  َْکیَلَع َو  ِهَّللِاب  ُْتنَعَتْـسا  َُکْتلَتاَق َو  َُهل  َتْضَّرَعَت  ْنِإَـف  ِءَـالَْبِلل  َضَّرَعَتَت  ْنَأ  ـَّالِإ  ُهَِیفاَْـعلا  َکـِیف  ََّیلِإ 
اَی يِرْمََعل  ِنَبَّللا َو  ِنَع  ِِّیبَّصلا  ُهَعْدُـخَف  اَهُدـیُِرت  ِیتَّلا  َْکِلت  اَّمَأَف  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  َْکلِمْحَأ َو  ََّیلِإ  َمْوَْقلا  ِمِکاَح  َُّمث  ِهِیف  ُساَّنلا  َلَخَد 

.ِمَالَْکلا ِرِخآ  َیلِإ  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن  ْنِإ  ُهَیِواَعُم 

َِّیلَجَْبلا ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َریِرَج  َْکَیلِإ  ُْتلَسْرَأ  ْدَق  يَروُّشلَا َو  ْمِِهب  ُضِرَتْعَت  ُهَفَالِْخلا َو َال  ُمَُهل  ُّلِحَت  َنیِذَّلا َال  ِءاَقَلُّطلا  َنِم  َکَّنَأ  ْمَلْعا  ِهِدُْعب َو  َو 
 . ِهّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  ِْعیاَبَف َو ال  ِهَرْجِْهلا  ِناَمیِْإلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َوُه  َو 

هیواعم یلع  جتحا  ّهنأل  نوملکتملا  انباحـصأ  هرکذی  امک  همامإلا  یلإ  اقیرط  رایتخالا  نوک  یلع  هحیرـصب  لاد  لصفلا  اذـه  نأ  ملعا  و 
ام هنإف  رکب  یبأل  دـقعلا  لحلا و  لهأ  هعیب  یلع  هساـیق  مهلک و  نیملـسملا  عاـمجإ  کـلذ  یف  عاری  مل  هل و  دـقعلا  لـحلا و  لـهأ  هعیبب 

مهیلإ يوضنا  نم  مشاه و  ینب  ایلع و  نأل  هدلو و  هتیب و  لهأ  نم  دحأ  عیابی و ال  مل  هدابع  نب  دعس  نأل  نیملسملا  عامجإ  اهیف  یعور 
یلع لیلد  اذه  مهتعیب و  یلع  هماکحأ  ذیفنت  رکب و  یبأ  همامإ  حیحصت  یف  نوملسملا  فقوتی  مل  اوعنتما و  رمألا و  إدبم  یف  اوعیابی  مل 
اذـه لمحتف  هّیمامإلا  امأف  ماشلا  لهأ  هعیبلا و  نم  هیواعم  عانتما  هتمامإ ع  یف  حدـقی  ّهنأ ال  همامإلا و  یلإ  اقیرط  هنوک  رایتخالا و  هحص 

هنکمی ناک  ام  ّهنإ  لوقت  هیقتلا و  یلع  هنم ع  باتکلا 
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نوکأ نأ  نیملـسملا  یلإ  دوهعم  هّللا ص و  لوسر  نم  یلع  صوصنم  اـنأ  هل  لوـقی  لاـحلا و  نطاـبب  هبوـتکم  یف  هیواـعمل  حرـصی  نأ 
نم لوقلا  اذه  هنیدملا و  لهأ  نم  هوعیاب  نیذلا  عم  هلاح  دسفت  نیمدقتملا و  همئألا  یلع  نعط  کلذ  یف  نوکیف  لصف  الب  مهیف  هفیلخ 

یتلا لوصألا  نم  هیلإ  نوبهذـی  اـم  یلع  مهل  لـیلد  ـال  نکل  اـهیلإ و  راـصی  اـهب و  لاـقی  نأ  بجول  لـیلد  اهدـضع  ول  يوعد  هّیماـمإلا 
.هیقتلا یلع  مالکلا  اذه  لمح  یلإ  مهقوست 

 . ِهَّللا ِباَتِک  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  َْکلِمْحَأ َو  ََّیلِإ  َمْوَْقلا  ِمِکاَح  َُّمث  َنوُِملْسُْملَا  ِهِیف  َلَخَد  اَمِیف  ْلُخْداَف  َناَْمثُع  ِهَلَتَق  ِیف  َتْرَثْکَأ  ْدَق  ُُهلْوَق ع َو  اَّمَأَف 

نأل باوص  ّقح و  مالکلا  اذه  هّللا  مهمحر  هلزتعملا  انباحـصأ  لاق  هعقاولا  هذـه  یف  نوملکتملا  لوقی  ام  هحرـش  یف  رکذـی  نأ  بجیف 
نع داح  نإ  هتمامإ و  تمیدتسا  قحلاب  مکح  نإف  هیلإ  مهموصخ  اوعفری  ّمث  هتعاط  تحت  اولخدی  مامإلا و  اوعیابی  نأ  بجی  مدلا  ءایلوأ 

نامثع مع  نبا  هیواعم  کلذـک  ّمث و  هتعاط  تحت  اولخد  ایلع ع و ال  اوعیابی  مل  هونب  مه  نیذـلا  نامثع  ءایلوأ  هتفـالخ و  تضقنا  قحلا 
.ناودع مهنم و  ملظ  هل  مهتعاط  هایإ و  مهتعیب  لبق  نامثع  یلتاق  نم  مهل  صتقی  نأب  هل  مهتبلاطمف  عاطأ  عیابی و ال  مل 

رکنملا نع  یهنی  نأ  صاصقلا  قیرط  نم  هیلع ال  بجی  ناک  ام  هرکذ ع أ  ام  یلع  فوقوم  نامثع  هلتق  نم  صاصقلا  نأ  به  تلق  نإف 
یهنلا نأل  انهاه  دراو  ریغ  اذـه  تلق  مظعألا  ماـمإلا  یلع  فیکف  هقوس  وه  نم  یلع  بجاو  رکنملا  نع  یهنلا  نأ  یلإ  نوبهذـت  متنأ  و 

نع مهریغ  رـصم و  لهأ  یلع ع  یهن  دـق  هنع و  نوکی  یهن  يأف  رکنملا  عقو  اذإف  عقی  الیکل  رکنملا  عوقو  لبق  بجی  اـّمنإ  رکنملا  نع 
صاصقلا ّالإ  لتقلا  دعب  بجی  لتق و ال  یّتح  رمألا  مقافت  ائیـش و  نغی  ملف  هدالوأب  هناسل و  هدیب و  مهذـبان  ارارم و  هلتق  لبق  نامثع  لتق 

مامإلا و یلع  مهیغبب  طقـس  دـق  مهقح و  صاصقلها  نأل  نیلتاقلا  نم  صتقی  نأ  هیلع  بجی  مل  مامإلا  هعاط  نم  مدـلا  ءایلوأ  عنتما  اذإف 
لتق موی  اولتق  نامثع  لتق  اورشاب  نیذلا  لتقلا و  رـشاب  نم  یلع  بجی  اّمنإ  صاصقلا  نأ  مدقت  امیف  نحن  انلق  دق  هتعاط و  نع  مهجورخ 

[ اورصح ] هورصح داوسلا و  اورثک  اّمنإ  لتقلا و  اورشابی  مل  نامثع  مدب  مهبلاطی  هیواعم  ناک  نیذلا  نامثع و  راد  یف  نامثع 

هلتق و رضحم  رـضحف  لزن  نم  مهنم  هیلإ و  لزنی  مل  هراد و  هیلع  روست  نم  مهنم  هودعوت و  هومتـش و  هیلع و  اوبلجأ  رادلا و  یف  نامثع 
عرشلا یف  صاصقلا  مهیلع  بجی  ءالؤه ال  لک  هیف و  كرشی  مل 

هیواعم دنع  یلجبلا  هّللا  دبع  نب  ریرج 

یصقتسم هیواعم  یلإ  هایإ  یلع ع  لاسرإ  یف  یلجبلا  هّللا  دبع  نب  ریرج  لاح  حرش  مدقت  امیف  انرکذ  دق  و 

یَلَع ُْتمِدَقَف  َلاَق  ِْهَیلِإ  ُهَقَبَـس  ْدَق  ًادَحَأ  يَرَی  َوُه َال  َجَرَخ َو  َهَیِواَعُم  َیلِإ  ًاریِرَج  َثََعب  اََّمل  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  ِتاَّیِقَّفَوُْملَا  ِیف  ٍراََّکب  ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  َرَکَذ  َو 
ُهَتَجْوَز َِعباَصَأ  ِْهیَلَع  ِمَّدـلِاب َو  َبوُضْخَم  ٍحـْمُر  یَلَع  ٌقَّلَعُم  َوُه  َناَْمثُع َو  َصیِمَق  َلْوَح  َنوُْکبَی  َُهلْوَح  ْمُه  َساَّنلا َو  ُبُطْخَی  ُُهتْدَـجَوَف  َهَیِواَعُم 

ِیف ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلِّثَمَف  یِماَقَِمب  ُمیُِقی  يریسب َو  ُریِسَی  ٍلُجَر  ِقیِرَّطلا  ِیف  یِعَم  َناَک  ٍِّیلَع ع َو  ِباَتِک  ِْهَیلِإ  ْتَعَفَدَف  ًهَعوُطْقَم  ِهَِصفاَرَْفلا  ُْتِنب  ُهَِلئاَن 
.ِْبثَف ِبثَْولِْاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َْتنَأ  ٍبِذَک َو  َْریَغ  ْمُکَْخیَش  اُولَتَق  ْمُه  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  َکِّمَع  ِیَنب  َّنِإ  ُهَدَْشنَأ  ِلاَْحلا َو  َْکِلت 

.َمَّدَقَت اَمِیف  َتاَْیبَْألا  ِهِذَه  ِماَمَت  اَنْرَکَذ  ْدَق  َو 

َّنِإ َّيِواَعُم  ِِهلَّوَأ  ًاّرِـس  ِهَفوُْکلَا  ْنِم  َلُجَّرلا  اَذَـه  َعَم  ُهَبَتَک  ِهِّمُِأل  َناَْمثُع  وُخَأ  َوُه  ٍْطیَعُم َو  ِیبَأ  ِْنب  َهَبْقُع  ِْنب  ِدـِیلَْولَا  ْنِم  ًاباَتِک  ِْهَیلِإ  َعَفَد  َُّمث  َلاَـق 
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.ِِهبِراَغ ٍّبُج  ْدَق  َِکلَْملا 

.َمَّدَقَت اَمِیف  اَنْرَکَذ  ِیتَّلا  ِتاَْیبَْألا 

ِْنب ِدِیلَْولَا  َنِم  َرَخآ  ٍباَتِک  ُهَءاَج  َُّمث  ٍرُهْـشَأ  َهََعبْرَأ  ُتْمَقَأَف  اُونُکْـسَی  یَّتَح  َناَْمثُع  ِْلتَق  َدـْنِع  اوُرَفَن  ِدَـق  َساَّنلا  َّنِإَف  ِْمقَأ  َهَیِواَعُم  ِیل  َلاَقَف  َلاَق 
ٍبْرَح َْنب  َهَیِواَعُم  ِْغْلبَأ  َالَأ  ِِهلَّوَأ  َهَبْقُع 

امهناونع َبَتَک  امهاوط َو  َُّمث  ِْنیَضَْیبَأ  .هیلع }  مالی  ام  هنم  عقو  نم  : میلملا ( 1 نیراموط {  َْنَیب  َلَصَو  ِباَتِْکلا  اَذَه  ُهَءاَج  اَّمَلَف  َلاَق 

ِیَنب ْنِم  ًالُجَر  یِعَم  َثََعب  ًاباَوَج َو  َّالِإ  اَمُهُّنُظَأ  اَمِهِیف َو َال  اَم  ُمَلْعَأ  ََّیلِإ َال  اَمُهَعَفَد  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنِم 
َّیَلَع ع َحَتَف  اَّمَلَف  ِماَّشلَا  ِلْهَأ  ُهَْعَیب  اَهَّنَأ  َنوُّکُـشَی  ِدِجْـسَْملا َال  ِیف  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  ِهَفوُْکلَا َو  َیلِإ  اَْنمِدَق  یَّتَح  اَنْجَرَخَف  ُهَعَم  اَم  يِرْدَأ  ٍْسبَع َال 

ُِفلْحَأ یِّنِإ  ًاْسبَع  َناَفَطَغ  ْنِم  ِّصَخَأ  َناَفَطَغ َو  ٍْسیَق  ْنِم  ِّصَخَأ  ٍْسیَق َو  ِءاَیْحَأ  ْنِم  اَنُهاَه  ْنَم  َلاَقَف  ِّیِْسبَْعلَا  َماَق  ًاْئیَـش َو  ْدِجَی  َْمل  َباَتِْکلا 
ُُهْتلَتَق َُّنُلتْقََیل  نیفلاحتم  نیدقاعتم  ْمِِهُنیْعَأ  ٍعُومُدـِب  ْمُهاَِحل  یبضاخ  ٍْخیَـش  َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ْنِم  َرَثْکَأ  َناَْمثُع  َصیِمَق  َتْحَت  َتْکَرَت  ْدََـقل  ِهَّللِاب 
اَهِیف اَِمب  َدَْعب  ْمُکُّنَظ  اَمَف  ُْلیَْخلا  نایصخ  ْنِم  ًاْفلَأ  َنیَِعبْرَأ  ْنِم  َرَثْکَِأب  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنبِا  ْمُْکیَلَع  اهنمحتقیل  ِهَّللِاب  ُِفلْحَأ  یِّنِإ  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف 

.َهَّمُغ ِسْفَّنِلل  ِهِیف  ٌْرمَأ  ِیناَتَأ  ِهِیف  َدَجَوَف  ُهَحَتَفَف  َهَیِواَعُم  ْنِم  ًاباَتِک  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َعَفَد  َُّمث  ِلوُحُْفلا  ْنِم 

مدقت امیف  رعشلا  اذه  انرکذ  دق  و 

یناشاک

اب دندرک  تعیابم  هک  یتسرد  هب  موقلا ) ینعیاب  هنا   ) یلجب هللادـبع  نب  ریوج  بوحـصم  هب  داتـسرف  هیواعم  هب  ار  همان  نیا  هیواعم ) یلا  )
ام یلع   ) ناـمثع رمع و  رکب و  یبا  هب  دـندوب  هدرک  تعیاـبم  هک  یناـنآ  ناـمثع ) رمع و  رکباـبا و  اوعیاـب  نیذـلا   ) ناناملـسم هورگ  نم 

ترـضح زا  دـعب  لصفالب  ترـضح ، نآ  تفالخ  تماما و  هچ  رگا  تفـالخ  زا  ناـشیا  اـب  نآ  رب  دـندرک  تعیاـبم  هچنآ  رب  مهوعیاـب )
دومرف ءادا  موق  هدیقع  یضتقم  بسحرب  ار  نخس  نیا  ترضح  نآ  اما  تزع  ترـضح  صن  هب  دوب  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر 

دقع و رب  تفالخ  يانبم  هک  دوب  نآ  ناشیا  داقتعا  نوچ  هکنآ  اب  ءایلوا  هودق  نآ  رب  قافتا  عامتجا و  هب  ناشیا  بیرقت  ارادم و  يور  زا 
اب دندوب  هدرک  هعیابم  هک  ینامدرم  نوچ  هک  دومرف  ناشیارب  ندینادرگ  مزال  تجح  قیرط  رب  ترضح ، نآ  تهج  نیا  زا  تسا ، تعیب 
ریغ رایتخا  هک  راتخی ) نا   ) ار رـضاح  تسین  نیاربانب  سپ  دـهاشلل ) نکی  ملف   ) دـندومن هیابم  نم  اب  راصنا  رجاـهم و  زا  هثـالث  ياـفلخ 

هکلب دنا  هدومن  تعیب  نآ  هب  نامدرم  هچنآ  دنک  در  هک  ار  بیاغ  هن  و  دری ) نا  بئاغلل  و ال   ) دنک هدـش  عقاو  وا  رب  تعیب  هک  ار  یـسک 
نیرجاهملل و يروشلا  امنا  و   ) .دـنوش رما  داـقنم  هک  ناـشیا  رب  تسا  بجاو  نماـب و  دـنیامن  تعیب  هک  تسا  مزـال  بیاـغ  دـهاش و  رب 

تما زا  دـندقع  لح و  لها  ناشیا  هچ  راصنا  تسا و  نیرجاـهم  يارب  تفـالخ  رما  رد  ندرک  تروشم  هک  تسین  نیا  زج  و  راـصنالا )
( اماما هومـسف   ) تسا دوخ  سیفن  سفن  دارم  يدرم ، رب  دنوش  عمتجم  رگا  سپ  لجر ) یلع  اوعمتجا  ناف   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

رگا سپ  جراخ ) مهرما  نم  جرخ  ناف   ) يراب ترـضح  يدونـشخ  يارب  رما  نآ  دشاب  یـضر ) کلذ هللا  ناک   ) دنهن مان  ماما  ار  وا  سپ 
وا  ) .نامثع لتق  رب  ترـضح  نآ  هب  تسا  نامدرم  ندز  هنعط  دارم  ندز  هنعط  هب  نعطب )  ) يا هدـنور  نوریب  ناشیا  ناـمرف  زا  دور  نوریب 
زا هتفر  نوریب  هچنآ  يوس  هب  هنم ) جرخ  ام  یلا   ) ار وا  دننادرگزاب  هدر )  ) تسا هیواعم  بصن  نآ  هک  نآ ، رد  نداهن  تعدـب  ای  هعدـب )
هار ریغ  نینموملا ) لیبس  ریغ   ) وا ندرک  يوریپ  رب  هعابتا ) یلع   ) وا هب  دـننک  رازراک  هولتاـق )  ) دـندز زاـب  رـس  رگا  سپ  یبا ) ناـف   ) نآ
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ام  ) یلاعت يادـخ  ار  وا  دراذـگاو  وا  هب  تعباتم  مدـع  ربانب  و  هللا ) هالو  و   ) نم هب  تسا  ناشیا  تعیابم  تعباتم و  هار  نآ  هک  ار  نانموم 
و ( ) منهج هلـصن  یلوت و  اـم  هلون  : ) همـسا زع  لاـق  ثیح  تخـس ، باذـع  رد  ار  وا  دروآرد  نآ  هطـساو  هب  تشگرب و  هچنآ  اـب  یلوت )
هب هن  كاوه ) نود   ) دوخ لقع  هب  ینک  رظن  رگا  کلقعب ) ترظن  نئل   ) هیواعم يا  نم  یناگدـنز  هب  مسق  هنیآ  ره  و  هیواعم ) ای  يرمعل 
ره و  نملعتل ) و   ) نامثع نوخ  زا  ناـمثع ) مد  نم   ) ناـمدرم نیرت  يرب  ساـنلا ) ءربا   ) ارم یباـی  هنیآ  ره  یندـجتل )  ) هراـما سفن  ياوه 

هکنآ رگم  ینجتت ) نا  الا   ) رمـالا سفن  رد  متـشادن  یهاـنگ  رما و  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  مدوب  نم  هلزع ) یف  تنک  ینا   ) وت ینادـب  هنیآ 
نوخ نآ  زا  نم  تئارب  زا  ار  وـت  دـش  رهاـظ  هچنآ  کـل ) ادـب  اـم   ) یناـشوپ یم  سپ  نجتف )  ) روز هب  نم  رب  ینک  یم  تیاـنج  يوـعد 

( مالسلاو )

یلمآ

ینیوزق

نآ ریغ  هک  دسرن  ار  رـضاح  رگید  دندرک ، تعیب  ناشیا  اب  هک  هجو  نآ  رب  نت  هس  نآ  اب  دـندرک  تعیب  هک  یموق  نم  اب  دـندرک  تعیب 
تعیب هار  زا  نم  تفـالخ  تفگیمن  ترـضحنآ  هک  تسا  ققحم  ددرگن ، یـضار  دـنادرگرب و  ار  نآ  هک  ار  بیاـغ  هن  و  دـنک ، راـیتخا 

هجو رب  اجنیا  نکیلو  منیعتم ، تما  تماما  تفالخب و  لیلج  دنوادخ  یحو  لیبن و  لوسر  صنب  نم  تفگیم  هتـسویپ  هکلب  تسا ، تباث 
هجو نآ  زا  زین  نم  تفالخ  تما  نامدقم  تعیب  قافتاب و  امش  دزن  دش  دقعنم  نت  هس  نآ  تفالخ  هچنانچ  دنیوگیم  میلـست  تاشامم و 

يدوب بیاغ  هک  وت  هن  و  میراد ، رگید  يار  مینامیـشپ و  ام  دنیوگ  هک  دسر  دندوب  رـضاح  هک  ار  ریبز  هحلط و  هن  تسا  هتـشگ  دـقعنم 
رجاهم و زا  تما  نایاوشیپ  نوچ  یتفگ  فلاخم  اما  قفاوم ، هچ  فلاخم و  هچ  دوب  تما  همه  ملـسم  هیـضق  نیا  و  ینک ، در  ارنآ  یناوت 

نییعت لجوزع  يادخ  ترضحنآ  تفالخ  دیوگ : قفاوم  اما  و  دیاشن ، نآ  نتـسکش  دندرک  تعیب  دنتـسب و  یـسک  تفالخ  دقع  راصنا 
رجاهم رگم  تسین  تفالخ  رما  رد  تروشم  دننک و  تعیب  وا  تعباتم  رب  تعاطا و  ار  وا  هک  تما  همه  رب  تسا  بجاو  و  تسا ، هدومن 

نآ زا  دور  نوریب  رگا  سپ  تسا ، اضر  ار  يادخ  راک  نآ  دـندیمان  ماما  ار  وا  يدرم و  رب  دـندرک  عامتجا  ناشیا  رگا  سپ  ار  راصنا  و 
و نآ ، زا  تسا  هتفر  نوریب  هچناب  ار  وا  دننادرگیمرب  دوبن  دوهعم  تنـس  نید و  رد  هک  يرما  یتعدب و  ای  يراکنا ، نعطب و  یـسک  راک 

یلوتم هچنآ  دنک  وا  ندرگ  رد  لجوزع  يادخ  و  ار ، نانموم  لیبس  ریغ  تسا  هدـش  عبات  هکنیا  يارب  وا  اب  دـننکیم  هلتاقم  دـنک  ابا  رگا 
نوخ زا  ناـمدرم  نیرتئ  يرب  ارم  یباـییم  عبط ، ياوه  هن  دوخ  لـقعب  ینک  رظن  وت  رگا  هیواـعم  يا  مسق  نم  یگدـنزب  .تسا  هتـشگ  نآ 

ای دـسریم  ترطاخب  هچنآ  دـنبب  سپ  يدـنبب ، ناتهب  هکنیا  رگم  نآ  زا  مدرک  هرانک  نآ و  زا  مدوب  هشوگ  رد  نم  هک  ینادـیم  نامثع و 
.نامثع نوخ  زا  نم  تئارب  زا  وت  يارب  دوشیم  رهاظ  ار  هچنآ  یشوپب 

یجیهال

، هیواعم یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

امنا .دری و  نا  بئاغلل  راتخی و ال  نا  دـهاشلل  نکی  ملف  هیلع ، مهوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاـب  نیذـلا  موقلا  ینعیاـب  هنا  »
وا نعطب  جراخ  مهرما  نم  جرخ  ناف  یـضر ، کلذ هللا  ناک  اماما  هومـس  لجر و  یلع  اوعمتجا  ناـف  راـصنالا ، نیرجاـهملل و  يروشلا 
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« .یلوت ام  هللا  هالو  نینموملا و  لیبس  ریغ  هعابتا  یلع  هولتاق  یبا  ناف  هنم ، جرخ  ام  یلا  هودر  هعدب ،

هک يزیچ  نآ  رب  نامثع  رمع و  رکبابا و  اب  دـندوب  هدرک  تعیب  هک  یناـنچ  نآ  تعاـمج  نآ  نم  اـب  دـندرک  تعیب  هک  قیقحت  هب  ینعی 
بئاغ يارب  زا  هن  ار و  ریغ  دنک  رایتخا  هک  رـضاح  يارب  زا  تسین  سپ  دـشاب ، تفالخ  هک  زیچ  نآ  رب  ار  ناشیا  موق  نآ  دـندرک  تعیب 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ ، راصنا  نارجاهم و  يارب  زا  رگم  تفالخ  رما  رد  تروشم  تسین  .تسا و  هدش  عقاو  هک  ار  یتعیب  دنک  در  هکنیا 
هب یلاعت  يادخ  رم  يدونـشخ  اضر و  ناشیا  عامتجا  نیا  دـشاب  ماما ، ار  وا  دـندیمان  يدرم و  تفالخ  رب  دـندش  عمج  رگا  سپ  هلآ ، و 

هیواـعم هک  ناـمثع  لـتق  تمهت  لـثم  ندز ، نعط  ببـس  هب  یعاـمجا ، زا  جراـخ  ناـشیا  عاـمجا  زا  دور  نوریب  رگا  سپ  ناـشیا ، مـعز 
يوس هب  ار  وا  دننادرگزاب  ار ، تعیب  ضقن  دندرک  تعدب  هک  لمج  باحـصا  فالخ  دننام  یتعدـب ، ببـس  هب  ای  دوب ، نآ  هب  کسمتم 

ار نانموم  هار  لیبس و  ریغ  وا  ندرک  تعباتم  تهج  زا  وا  اب  دننک  هلتاقم  دیزرو  عانتما  رگا  سپ  نآ ، زا  تسا  هتفر  نوریب  هک  یعامجا 
.تسا هدش  هجوتم  هک  يراک  نآ  هب  یلاعت  يادخ  ار  وا  دزاس  هجوتم  و 

هلون و نینموملا  لیبس  ریغ  عبتی  يدـهلا و  هل  نیبت  ام  دـعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و  : ) یلاـعت يادـخ  لوق  هب  تسا  هراـشا  مـالک  نیا  و 
يارب زا  تشگ  رهاظ  هرهاظ  هزجعم ي  هب  هکنآ  زا  دعب  ار  ادخ  لوسر  دنک  تفلاخم  هک  یسک  ینعی و  اریـصم ) تءاس  منهج و  هلـصن 

هب ار  وا  ینعی  تسا ، هدـش  هجوتم  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  وا  میزاس  یم  هجوتم  ار ، ناـنموم  هار  ریغ  دـنک  تعباـتم  تسار و  هار  سک  نآ 
.وا يارب  زا  منهج  تسا  یعوجر  ياج  دب  تمایق و  رد  منهج  شتآ  هب  ار  وا  مینادرگ  یم  مرگ  میراذگ و  یماو  شدوخ  راک 

عامجا فالخ  هک  اریز  تسا ، منهج  بجوم  تسین و  زیاج  تسا و  مارح  نانموم  عامجا  فالخ  هکنیا  رب  هدش  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  و 
رب دـندرک  لالدتـسا  زین  نانمومریما  ترـضح  دوب ، نیفلاخم  دـقتعم  لالدتـسا  نیا  نوچ  تسا و  ناـنموم  هار  ریغ  تعباـتم  زین  ناـنموم 

بهذم هب  رظن  تسین ، تجح  دـشابن  موصعم  ماما و  لوق  زا  فشاک  هک  یعامجا  الا  .نداد و  مازلا  يور  زا  ناشیا  هقیرط ي  هب  هیواعم 
.شلها دزن  رد  تسا  ررقم  هک  هحضاو  هیلقن ي  هیلقع و  لئالد  هب  يرشعانثا ، قح 

نا الا  هنع ، هلزع  یف  تنک  ینا  نملعتل  ناـمثع و  مد  نم  ساـنلا  اربا  یندـجتل  كاوه  نود  کـلقعب  ترظن  نئل  هیواـعم ، اـی  يرمعل  «و 
« .مالسلاو .کل  ادب  ام  نجتف  ینجتت 

ارم وت  یبای  یم  هنیآ  ره  وت ، سفن  شهاوخ  اوه و  هب  هن  وت  لقع  هب  ینک  هاگن  رگا  هنیآ  ره  هیواعم ، يا  مدوخ  ناـج  هب  دـنگوس  ینعی 
یهاوخ هکنیا  رگم  نآ ، زا  يرود  رد  يا و  هشوگ  رد  مدوب  قیقحت  هب  نم  هک  یناد  یم  هنیآ  ره  نامثع و  نوخ  زا  ناـمدرم  نیرت  يرب 

.تاـیانج و زا  دوـش  رهاـظ  وـت  يارب  زا  هک  ار  هچنآ  نکب  اـعدا  سپ  تسین ، یناـج  یناد  یم  هک  یـسک  رب  ار  تیاـنج  ینک  اـعدا  هـک 
.مالسلا

یئوخ

(38 قسعمح - ( ) مهنیب يروش  مهرما  و  : ) یلاعت هلوق  قحلا ، رهظیل  مالکلا  یف  هضواـفملا  یه  هرواـشملا و  نم  یلعف  يروشلا ) : ) هغللا
راشاف هیف ، هیار  يرال  هتعجار  هترشتسا : اذک و  یف  هترواش  حابصملا : یف  یمویفلا  لاق  هیف ، مهریغ  اورواشی  یتح  رماب  نود  رفتی  يا ال 

و هنم ، مسا  يروشلا  اوروتشاو و  موقلا  رواشت  و  هروشملا ، مسالا : هنسح و  هتراشا  تناکف  هحلـصملا  نم  هیف  هدنع  ام  ینارا  اذکب  یلع 
: ینجتلا .هیانجلا  نم  ینجتت )  ) .لازتعالا ینعمب  مسا  مضلاب  هلزعلا )  ) .یهتنا .هریغ  نود  یشب ء  دحا  رثاتـسی  يا ال  مهنیب  يروش  مهرما 
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هملکلاف مالک  الب  ینجتت  نم  رما  نجتف )  ) .هلعفی مل  مثاب  هامر  يا  هیلع  ینجت  .هلعفت  ملابنذ  دـحا  کیلع  یعدـی  نا  وه  هیانجلا و  بلط 
دم نم  دـمتک  هرتساذا  هنج  نم  عراضم  لعف  نونلا  میجلا و  مضب  اهنا  یلا  نیمجرتملا  حارـشلا و  نم  دـحاو  ریغ  بهذ  دـق  .تاحتفاب و 

انقیدـص هخـسن  یف  هقیتعلا و  هححـصملا  انتخـسن  یف  هراـبعلا  تناـک  و  باـیترا ، ـالب  مه  اـهنکلو و  کـل ، رهظ  اـم  یفخت  ورتـست  يا 
يدانی هرابعلا  بولسا  و  اهنم ، رما  اهنا  یلع  هیوق  هنیرق  ینجتت  نا  یلع  لوالا  یه  هللا - همحر  یـضرلا - هخـسنب  تلبوق  دق  يدروجاللا 

، ناشلل هنا  یف  ریمـضلا  بارعالا : .ینجتت  نم  رما  اهنا  ءارقتـسالا  صحفلا و  لبق  هیلا  اننهذ  ردـبت  ام  لوا  رما و  اهنا  یلع  اهتوص  یلعاـب 
هراهظا زوجیال  فوذـحم  ءادـتبملا  ربخ  ءادـتبم و  يرمع  ءادـتبالا و  مال  يرمعل  نم  ماللا  ینعیاب ، هلوقب  هقلعتم  هیلع ، مهوعیاب  ام  یلع 
نیمیلا یف  رمع  یجی ء  ءاقبلا و ال  امهانعم  و  ناتغل ، مضلا  حـتفلاب و  رمعلا  رمعلا و  و  هب ، مسقا  ام  يرمعل  وا  یمـسق  يرمعل  لاق : هناـک 

باوج و  یندـجتل ، يرمعل  باوج  مسقلل و  هئطوم  نئل  یف  مـاللا  و  جرخ ، هلوـقب  هقلعتم  هیببـسلل  نعطب  یف  ءاـبلا  .نیعلا و  حوـتفم  ـالا 
بیبش لوق  نازو  یلع  نامثع ، مد  نم  سانلا  اربا  یندجت  دقف  کلقعب  ترظن  نئل  یئاقب  ینعملا و  و  باوجلا ، اذه  هیلع  لد  ام  طرـشلا 

نیرورسم يداعالا  ناک  نئل  یئاقب  و  يا : ایلاخ  کعبرب  اورم  دقل  اتامش  اورهظا  يداعالا و  رس  نئل  يرمعل  هسامحلا 337 :)  ) هناوع نب 
مظع رما  ثداحل  رورـسلا  مهافاو  اهنیح و  اهتقو و  یف  هتامـشلا  تعقو  دـقف  کـل ، مهدـقفل  کتیرـشع  کیوذـب و  نیتماـش  کـتومب 
نود هملک  كاوه ) نود   ) .یندـجتل یلع  فطع  نملعتل  .هسامحلا و  حرـش  یف  یقوزرملا  هدافا  امک  ایلاخ  کعبرب  اورم  مهنال  هعقوم ،

یلاعت وهف  نیلمالا ، لما  هیلا  یهتنی  نم  هناحبـس  هاوس  سیل  يا  یهتنم ، هنود  سیل  یلاعت : هفـصو  یف  ءاج  امک  يوس  ینعمب  انه  نوکت 
امئاق يری  اهقتف  ترهناف  یفک  اـهب  تکلم  (: 36 هـسامحلا  ) یـسوالا میطخلا  سیق  لوقک  مادقلا  ینعمب  نوکت  .نیبغارلا و  هبغر  یهتنم 

یلع و  طقاس ، ریقح  يا  نیونتلاب  نود  نم  یـش ء  وا  .هنم  برقا  يا  کلذ  نود  اذـه  وحن  فرظلا  ینعمب  نوکت  اهئارو و  ام  اـهنود  نم 
نیود لاقی : رغصت و  ینعملا  اذهب  اهنود و  توملا  توملا و  دح  ترـشاب  یتقیقح و  تیمح  ینا  ایرت  ملا  هسامحلا 127 :)  ) هلوق لوالا 

یلـصملا نیود  هل  جش  نم  مک  یناجـشا و  ریدـلاب  و  هساـمحلا 296 :)  ) هفیلخ نب  فلخ  لاـق  قیوف  دـیعب و  لـیبق و  مهلوق : وـحن  یلع 
سیـسخلا و فیرـشلا و  ینعمب  قوف و  ضیقن  ینعمب  اهذـخ و  يا  اـهکنود  وـحن  ذـخ  ریغ و  دـنع و  ینعمب  نوـکت  نوجـش و  عیقبلاـب 

یلا ع )  ) بتک ام  ضعب  باتکلا  اذه  ینعملا : .هیلوعفملاب  الحم  بوصنم  ام  کلادب ) ام  نجتف   ) .عطقنم ءانثتـسا  ینجت ) نا  الا   ) .دیعولا
عبطلا ص 18   ) نیفـص یف  ادنـسم  یفوـکلا  يرقنملا  محازم  نـب  رـصن  هماـمتب  باـتکلا  يور  یلجبلا و  هللادـبع  نـب  ریرج  عـم  هیواـعم 

یف رصن  لاق  .هریفاذحب  کیلع  هولتنس  راحبلا ص 434 و  نم  نحملا  نتفلا و  باتک  یف  اضیا  يورم  باتکلا  اذه  و  يرصانلا 1301 ه )
نامثعل لامعلا  مهب  ینعی   ) قافالا یف  لامعلا  یلا  ثعب  اهب  ماقا  هفوکلا و  لخد  هرصبلا و  نم  مدق  امل  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  نیفص :

و مالسلا ) هیلع   ) یلع عیوب  امل  لاق : یناحرجلالا  یـشیرقلا ، هللادیبع  نب  دمحم  نع  يور  .ماشلا و  هیلا  هوجولا  مها  ناک  و  دالبلا ) یلع 
نب رحز  عم  هیلا  بتکف  نادـمه  رغث  یلع  نامثعل  الماع  ریرج  ناک  یلجبلا و  هللادـبع  نب  ریرج  یلا  بتک  قافالا  یف  لاـمعلا  یلا  بتک 
دارا اذا  مهسفناب و  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  ناف  دعب  اما  یلجبلا  هللادبع  نب  ریرج  یلا  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  یفعجلا : سیق 

مهثکن دـنع  ریبزلا  هحلط و  حوـمج  نم  هیلا  انرـس  نم  اـبن  نع  كربـخا  ینا  و  لاو ، نم  هنود  نم  مهل  اـم  هل و  درم  ـالف  ءوـس  موـقب  هللا 
لها یلا  تثعب  بیذعلاب  تنک  اذا  یتح  راصنالا  نیرجاهملاب و  هنیدملا  نم  تطنه  ینا  فینح ، نب  نامثع  یلماعب  اوعنـص  ام  مهتعیب و 
یتح مهب  ترسف  اوباجاف  مه  رفنتساف و  هدابع ، نبا  دعـس  نب  سیق  و  رـسای ، نب  رامع  و  سابع ، نب  هللادبع  و  یلع ، نب  نسحلاب  هفوکلا 

، لتق نم  لتقف  مهیلع  هللااب  تنعتـساف  یلاتق ، الا  اوباف  مهتعیب ، دقع  مهتدشان  و  هرثعلا ، تلقا  و  اعدلا ، یف  ترذعاف  هرـصبلا ، رهظب  تلزن 
نب هللادبع  مهیلع  تلمعتسا  و  فیسلا ، تعفر  و  هیفاعلا ، تلبقف  ءاقللا  لبق  هیلا  مهتوعد  تنک  ام  ینولاسف  مهرـصم  یلا  نیربدم  اولو  و 

جهنلا یف  روکذمب  سیل  ریرج  یلا  اذه  هباتک  لوقا : .کلادب  امع  لاساف  سیق  نب  رحز  مکیلا  تثب  دـق  هفوکلا و  یلا  ترـس  و  سابع ،
ریسی ال فالتخا  نیتخسنلا  نیب  213 ه و  هنس - یفوتملا  يرونیدلا  هبیتق  نبال  هسایسلا  همامالا و  باتک  یف  اضیا  روکذم  باتکلا  اذه  و 
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نم ءادهشلا  سوور  يزاسالا و  لمح  نمم  ناک  فطلا و  موی  دعـس  نب  رمع  لیخ  یف  ناک  يذلا  وه  اذه  سیق  نب  رحز  نا  مث  .هبابعی 
ذوعن لتاقملا ، بتک  یف  روکذـم  هلاعفا  هلاوقا و  رئاس  و  ع )  ) داجـسلا مامالا  نیب  هنیب و  يرج  ام  ماشلا و  یلا  هوبنلا  هراهطلا و  تیب  لها 

و ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  باتک  اذـه  سانلا  اهیا  لاقف : ماق  باتکلا  ریرج  ارق  املف  رـصن : لاق  .همتاخلا  ءوس  نم  یلاعت  هللااب 
نیرجاهملا و نم  نولوالا  نوقباسلا  عیاب  دق  و  هیلع ، هللا  دـمحن  ام  هودـع  رما  هرما و  نم  ناک  دـق  و  ایندـلا ، نیدـلا و  یلع  نوماملا  وه 

یف ءانفلا  و  هعامجلا ، یف  ءاقبلا  نا  الا و  اهب ، مهقحا  ناک  نیملـسملا  نیب  يروش  رمالا  اذـه  لـعج  ول  و  ناـسحاب ، نیعباـتلا  راـصنالا و 
بتک ریرج و  باجاف  انیضر ، انیـضر  هعاط  اعمـس و  سانلا : لاقف  مکلیم ، ماقا  متلم  ناف  متمقتـسا ، ام  قحلا  یع  مکلماح  یلع  هقرفلا و 

: وه ریرج و  هلاخ  یلا  هل  رعـش  سیق  نب  رحز  لمحف  ریرجل ، تخا  نبا  یط ء  نم  لـجر  یلع  عم  ناـک  و  لاـق : .هعاـطلاب  هباـتک  باوج 
عد حئارو و  داغ  توملا  دمحا و  يوس  یـصحلا  اطو  نم  ریخ  ایلع  ناف  حصان  کل  یننا  ایلع  عیاب  يدـهلا و  ددرت  هللادـبع ال  نب  ریرج 
نا کناف  حداف  كریمـض  یف  اهعم  کی  هحیـصنب و ال  هتعیاب  نا  هعیاب  حـباون و  بالک  ورمع  ابا  كـالوالا  ناـف  نیثکاـنلا  لوق  کـنع 
نا حـلاص و  سانلا  یف  تیلوا  ام  كرکـش  هقح و  نافع  نب  نامثع  تلق  نا  حـبار و  کعیبف  ایندـلا  بلطت  نا  هطعت و  نیدـلا  هب  بلطت 
ماق مث  لاق : حطاب  الا  هیلع  تمـض  نم  لضفا  هرهد و  ریخ  هنا  الا  هللا  یبا  حباوسلا  هیف  لض  ارحب  کنع  عدـف  انماما  ایلع  یـضرن  تلق ال 
یف هل  کیرـش  ال  هقلخ ، نود  هالوت  و  هسفنل ، دمحلا  راتخا  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق : نا  همالک  نم  ظفح  امم  ناکف  ابیطخ  سیق  نب  رحز 

هدبع و ادمحم  نا  دهـشا  و  ضرالا ، ءامـسلا و  هلا  مئادلا ، مئقلا  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  و ال  دجملا ، یف  هل  ریظن  و ال  دمحلا ،
اباتک مکیلا  بتک  دق  ایلع  نا  سانلا  اهیا  لاق : مث  .يدهلا  یلا  ادئاق  و  ریخلا ، یلا  ایعاد  قطانلا ، قحلا  و  حـضولا ، قحلاب  هلـسرا  هلوسر ،

باتکب هملعل  مهتعیبب ، هل  هاباحم  ریغ  نم  هنیدملاب  ایلع  اوعیاب  سانلا  نا  مالکلا ، در  نم  دـبال  نکلو  لوقلا ، نم  عیجر  الا  هدـعب  لاقیال 
ما اجرخا  و  برحلا ، هل  ابصن  یتح  ایـضری  مل  مث  سانلا  هیلع  ابلا  و  ثدح ، ریغ  یلع  هتعیب  اضقن  ریبزلا  هحلط و  نا  و  قحلا ، ننـس  هللا و 

متلاس نال  و  مکنع ، باغ  ام  نایع  اذـه  نوفرعی ، اـم  یلع  ساـنلا  لـمح  و  هیقبلا ، یف  نسحا  و  ءاعدـلا ، یف  رذـعاف  اـمهیقلف  نینموملا ،
لاق و  رصن : لاق  .هلمجلا  یف  فالتخا  نیتخسنلا  نیب  هسایـسلا و  همامالا و  یف  يرونیدلا  همالک  لقن  هللااب و  الا  هوق  مکاندز و ال  هدایزلا 
یلع هال  نحن و  ملن و  امل  ماظن و  امل  اتا و  اـمل  هیف  اـم  صعن  مل  مجعلا و  ضراـب  باـتکلا  درن  ملف  یلع  باـتک  اـناتا  کـلذ : یف  ریرج 

فویـس برـض  انقلاب و  هنحط  مهانحط  مرقلا  یفـشن  ایانملا و  ساکب  ءاقللا  دـنع  توملا  مهیقاسن  ممذـلا  یمحن  زیزعلا و  میـضن  اهرغث 
هدعب نم  کیلملا و  لوسر  مصتعملا  هیربلا و  لدـع  هناهرب و  هلالا و  نیما  ملظلا  یلجم  یبنلا  نید  اننید و  یلع  انیقی  انیـضم  ممللا  ریطت 

دق لوقا : مضتهی  هوبنلا ال  تیب  تامرکملا و  قسلاو و  لضفلا  هل  ممالا  هاوغ  هنع  دلاجن  یبنلا  یـصو  تینع  ایلع  معدملا  مئاقلا  انتفیلخ 
هذه نا  انلق  و  یبنلا ، یصو  هناب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اوفص  مالسالا و  ردص  یف  نیملسملا  مانس  نم  اریثک  نا  عضاوم  یف  انمدق 
قیرط بلطی  نم  اهلجبی  اهب و  ینتعی  نا  یغبنی  امم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهنم  ریثک  كردا  نیذلا  ءالوه  نم  هردـصالا  هملکلا 

: یمورلا فراعلا  لاـق  اـم  معن  هلبق و  یلع  هللا  متخ  نا  ـالا  بلق  هل  ناـک  نم  یلع  هجح  هقیفدـلا  هذـه  نا  يرمعل  .هنع و  ثحبی  قحلا و 
(ع) ایلع نا  یبعـشلا  رماع  نع  هلعو ، نب  ریمن  نع  دعـس  نب  رمع  رـصن : ادـخ  يدـنب  مشچلا  متریح  یمع  نیا  زاب و  شوگ  زاـب و  مشچ 
هل لاقف  الوسر ، هیواعم  یلا  ثعبی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داراف  هفوکلا  لزن  یتح  ءاجف  نادـمه  نع  اریرج  عزن  هرـصبلا  نم  مدـق  نیح 
نا یلع  قحلا  یلع  کعماجی  رمالا و  اذه  کل  ملسی  نا  یلع  هدوعداف  هیتانا  دو  احصنتسم و  یل  لزی  مل  هناف  هیواعم  یلا  ینثعبا  ریرج :

کتیالو کتعاط و  یلا  ماشلا  لها  وعدا  و  هللا ، باتک  یف  ام  عبتا  هللا و  هعاطب  لمع  ام  کلامع  نم  الماع  کئارما و  نم  ازریما  نوکی 
نظال ینا  هللا  وف  هقدصت  هعد و ال  هثعبت و  ال  رتشالا : مالسلا ) هیلع   ) هل لاقف  .ینوصعی  نا ال  توجر  دق  يدالب و  لها  یموق و  مهلج  و 
دارا نیح  هل  لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هثعبف  انیلا ، هب  عجری  اـمرظنن  یتح  هعد  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاـقف  .مهتین  هتین  مهاوه و  هاوه 
لوقل مهیلع  کترتخا  دق  و  تیار ، دق  نم  يارلا  نیدلا و  لها  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  یلوح  نا  هثعبی : نا 
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ذبناف الا  و  نوملـسملا ، هیف  لخد  امیف  لخد  ناف  یباتکب  هیواعم  تیا  نمی ، يذریخ  نم  کنا  کیف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
دمحف هیلع ، لخدف  هیواعمب  لزن  ماشلا و  یتا  ياتح  ریرج  قلطناف  .هفیلخ  هب  یـضرت  هماعلا ال  نا  اریما و  هب  یـضرا  ینا ال  هملعا  هیلا و 

لها نیمیلا و  لها  زاجحلا و  لها  نیرصملا و  لها  ونیمرحلا  لها  کمع  نبال  عمتجا  دق  هناف  هیواعم  ای  دعب  اما  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و 
هتیدوا نم  لیـس  اهیلع  لاسول  اهیف  تنا  یتلا  نوصحلا  هذـه  لها  الا  قبی  ملف  همامیلا ، نیرحبلا و  له  نامع و  ضورعلا و  لها  رـصم و 

و ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  باتک  باتکلا  هیلا  عفد  و  لجرلا ، اذـه  هعیابم  یلا  کیدـهی  كدـشریام و  یلا  كوعدا  کتیتا  دـق  و  اهقرغ ،
همامالا و باتک  و  يرصانلا ) عبطلا  نم  ص 18   ) نیفص یف  رصن  باتک  یف  ام  یلع  هیواعم  یلا  هلماکلا  مالـسلا  هیلع  هباتک  هروص  هیف :

تنا هنیدملاب و  کتمزل  یتعیب  ناف  دـعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رصم 1377 ه ) عبط  ص 93 ج 1   ) يرونیدلا هبیتق  نبال  هسایـسلا 
و دری ، نا  بئاغلل  و ال  راتخی ، نا  دـهاشلل  نکی  ملف  هیلع  اوعایب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  نیذـلا  موقلا  ینعیاب  هنال  ماـشلاب 
وا نعطب  جراخ  مهرما  نم  جرخ  ناف  یضر ، کلذ هللا  ناک  اماما  هومـسف  لجر  یلع  اوعمتجا  اذاف  راصنالا ، نیرجاهملل و  يروشلا  امنا 
نا و  اریصم ، تئاس  منهج و  هیلـصی  یلوت و  ام  هللا  هالو  نینموملا و  لیبس  ریغ  هعابتا  یلع  هولتاق  یبا  ناف  هنم ، جرخ  ام  یلا  هودر  هبغر 
مه هللا و  رما  رهظ  قـحلا و  ءاـج  یتـح  کـلذ  یلع  امهتدـهاجف  اـمهدرک ، امهـضقن  ناـک  یتـعیب و  اـضقن  مث  یناـعیاب  ریبزلا  هـحلط و 

و کتلتاق ، هل  تضرعت  ناف  ءالبلل ، ضرعتت  نا  الا  هیفاعلا  کیف  یلا  رومـالا  بحا  ناـف  نوملـسملا ، هیف  لـخد  اـمیف  لـخداف  نوهراـک ،
، هللا باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  یلا  موقلا  مکاح  مث  سانلا ، هیف  لخد  امیف  لخداف  نامثع ، هلتق  یف  ترثکا  دق  کیلع و  هللا  تنعتـسا 
و نامثع ، مد  نم  شیرق  اربا  یندـجتل  كاوه ، نود  کـلقعب  ترظن  نئل  يرمعل  نبللا و  نع  یبصلا  هعدـخف  اهدـیرت  یتلا  کـلت  اـماف 
، هللادبع نب  ریرج  کلبق  نم  یلا  کیلا و  تلـسرا  دق  يروشلا و  مهیف  ضرعت  و ال  هفالخلا ، مهل  لحت  نیذلا ال  ءاقلطلا  نم  کنا  ملعا 

اتوافت رصنل  نیفص  هخسن  نیب  جهنلا و  هخـسن  نیب  نا  کیلع  یفخیال  و  لوقا : .هللااب  الا  هوق  عیابف و ال  هرجهلا  نامیالا و  لها  نم  وه  و 
- نامثع هلتق  یف  ترثکا  دق  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  مث  .هب  ابعی  اریـسی ال  افالتخا  يرونیدـلاو  رـصن  یتخـسن  نیب  نا  امک  هلمجلا  یف 

اناف دـعب  اما  هلوا : نوتـسلا  عبارلا و  باتکلا  وه  و  اضیا ، هیواعم  یلا  رخالا  هباتک  لیذ  یف  روکذـم  نبللا ، نع  یبصلا  هعدـخف  هلوف : یلا 
، دـئاوعلاب دومحملا  دـمحلا هللا  لاقف : ریرج  ماق  باتکلا  هیواعم  ارق  املف  رـصن : لاق  .خـلا  هفلـالا - نم  ترکذ  اـم  یلع  متنا  نحن و  اـنک 

لحمـضت بابلالا و  هنود  ریحت  یتلا  رومالا  یف  هنیعتـسا  هدمحا و  بئاونلا ، یلع  ناعتـسملا  باوثلا  هنم  یجترملا  دیاوزلا ، هنم  لوماملا 
نا دهـشا  و  نوعجرت ، هیلا  مکحلا و  هل  ههجو  الا  کلاه  یـش ء  لک  هل ، کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و  بابرالا ، اهدـنع 

، هلاسرلا غلبف  هیغاطلا ، هلبجلا  و  هیلابلا ، نادب  الا  و  هیلاخلا ، نورقلا  و  هیـضاملا ، لسرلا  دعب  هرتفلا و  دعب  هلـسرا  هلوسر ، هدبع و  ادمحم 
اهیا لاق : مث  .بجتنم  ثعتبم و  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هتما ، یلا  هئاداب  هرما  هللا و  هعدوتـسا  يذلا  قحلا  يدا  و  همالا ، حصن  و 

ریبزلا هحلط و  ناک  .روتوم و  رتاو و ال  ریغ  ایلع  اوعیاب  سانلا  نا  و  هنع ، باغ  امب  مکنظ  امف  هدهـش  نم  ییعا  دـق  نامثع  رما  نا  سانلا 
تناک دـق  و  فیـسلا ، لمتحت  برعلا ال  نا  الا و  نتفلا ، لمتحی  ـال  نیدـلا  اذـه  نا  ـالا و  ثدـح ، ریغ  یلع  هتعیب  اـثکن  مث  هعیاـب  نمم 

نم و  هریغ ، اهلرتخن  مل  انروما  هللا  انکلم و  ول  ایلع و  هماعلا  تعیاب  دـق  و  سانلل ، ءاقب  الف  اهلثمب  ءالبلا  عفـشی  نا  همحلم  سما  هرـصبلاب 
مقی هللا مل  زاج  ول  رما  اذه  ناف  ینلزعی  مل  مث  نامثع  ینلمعتسا  تلق : ناف  سانلا ، هیف  لخد  امیف  هیواعم  ای  لخداف  بتعتسا ، اذه  فلاخ 

خـسنی اقوقح  و  هاطوم ، اروما  کلت  لعج  و  لوالا ، قح  هالولا  نم  رخالل  لعجی  مل  هللا  نکلو  هیدـی ، یف  ام  يرما ء  لکل  ناک  و  نید ،
یلا (ع ) لا سرا  باتک  لوا  وه  باتکلا  اذـه  نا  رهاظلا  لوقا : .ماـشلا  لـها  يار  علطتـسا  رظنن و  رظنا و  هیواـعم : لاـقف  .اـضعب  اهـضعب 

هیواعم یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  باتکلا 75 )  ) بابلا اذه  رخآ  یف  لاق  هنع  هللا  یضر  یضرلا  نا  الا  هتعیب  یلا  هوتعدی  هیواعم 
مکیف يراذعا  تملع  دقف  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  هللادبع  نم  لمجلا ، باتک  یف  يدـقاولا  هرکذ  هل ، عیوب  ام  لوا  یف 

رصم عبط  ص 81 ج 1   ) ءافلخلا خیراتب  فورعملا  هسایـسلا  همامالا و  باتک  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  لاق  .خـلا و  مکنع - یـضارعا  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم یلا  بتکف  اهب ، رمالا  هل  ماقتـسا  قارعلا و  لها  هل  عیاب  اعیمج و  موقلا  هل  عیاب  لـمجلا  هعقو  نم  غرف  اـمل  هنا  اورکذ  و  1377 ه :)
باحت رغب  هتئیـشم  ذـفنت  لج و  زع و  هماـکحا  یـضمتف  رطملا  رطقک  ءامـسلا  نم  لزنی  ذـفانلا  ردـقلا  قباـسلا و  ءاـضقلا  ناـف  دـعب  اـما 

امیف لخداف  یل ، نیثکانلا  عراصم  يایا و  هماع  سانلا  هعیب  نامثع و  لـتق  نم  ناـک  اـم  کـغلب  دـق  و  نییمدـالا ، یـضرال  نیقولخملا و 
امک قرفتف  ادحاو  اباتک  ثالثلا  بتکلا  هذه  نوکی  نا  نکمی  .مالسلاو و  هملعت ، نم  یلوح  تفرع و  يذلا  اناف  الا  و  هیف ، سانلا  لخد 

، ناسل هل  ناک  سبع و  نم  الجر  بختنا  هیواعم  نا  مث  لاق : باـتکلا  لـقن  دـعب  يرونیدـلا  نا  هدـیوی  اـمم  و  هرئاـظن ، نم  اریثک  انمدـق 
عفد لوسرلا  مدـق  املف  ریغ ، میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  هلخاد : و  یلع ، یلا  هیواـعم  نم  هناونع : اـباتک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  بتکف 
نم ابیرق  لقن  دـق  .دـیری و  امم  یـش ء  یلا  هبیجی  هنا ال  هل و  براحم  هیواعم  نا  هیف و  ام  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فرعف  یلع  یلا  باـتکلا 

( جـهنلا یف  روکذـملا  باتکلا  هب  ینعی   ) باتکلا اذـه  هیواعم  ءاج  املف  وه : جـهنلا و  هخـسن  حرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  مـالکلا  اذـه 
امهعفد و  ریرج : لاق  بلاطیبا - نب  یلع  یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  نم  اـمهناونع  بتک  اـمهاوط و  مث  نیـضیبا  نیراـموط  نیب  لـصو 
هفوکلا انمدـق  یتح  انجرخف  هعم  ام  يردا  سبع ال  ینب  نم  الجر  یعم  ثعب  اـباوج و  ـالا  اـمهنظا  ـال  اـمهیف و  اـم  ملعا  ـال  یلا  هیواـعم 

یلاعت هللا  و  خلا ، ائیـش - دـجی  مل  باتکلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع حـتف  املف  ماشلا ، لها  هعیب  اهنا  نوکـشی  دجـسملا ال  یف  سانلا  عمتجاو 
نص ریرجل : لاق : .مالسلاو و  ریرج ، یلا  رمالا  ضوفف  کتلزع  دق  ینا  ریرج : عم  هیواعم  یلا  بتک  مالسلا ) هیلع   ) هنا يور  دق  .ملعا و 
لها هرواشمب  للعت  هئاج  املف  عجراف ، یـشب ء  للعت  نا  و  ماشلاب ، تنا  مقاف  یلا  هجوت  رمـالا و  کـیلا  ملـس  ناـف  هعادـخ  نع  کـسفن 
هیلع  ) هلوق .مالسلاو  ینلزعت ، یتح  كالو  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هباتک رهظ  یلع  هرثا  یف  هیواعم  بتکف  ریرج  عجرف  کلذ ، ریغ  ماشلا و 

دشا و ناک  هتماما  یلع  مهقابطا  و  (ع ) ایلع نینموملاریما  سانلا  هعیب  نا  ملعا  و  هیلع ) مهوعیاب  ام  یلع  هلوق : یلا  ینعیاب - هنا  (: ) مالسلا
یف یفک  و  هیضاملا ، ثحابملا  یف  هدهاوش  نم  هذبن  یلا  انرشا  امک  مالسلا ،) هیلع   ) هلبق هثالثلا  هماما  یلع  مهقابطا  نم  لحارمب  دک  وا 

یلتاق مهنا  تننظ  یتح  اهیناثم ، تعلخ  اهیعار و  اهلـسرا  دق  اهدورو  موی  میهلا  لبالا  كادت  یلع  اوکادـتف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق کلذ 
مث اهتـضبقف ، اهومتددـم  اـهتففکف و  يدـی  متطـسب  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوـق و  جـهنلا ) نم  هبطخلا 54   ) يدـل ضعب  لـتاق  مهـضعب  وا 
نم غلب  فیعـضلا و  یطو ء  ءادرلا و  تطقـس  لعنلا و  تعطقنا  یتح  اهدورو ، موی  اهـضایح  یلع  میهلا  لـبالا  كادـت  یلع  متککادـت 

هبطخلا 227  ) باعکلا اهیلا  ترـسح  و  لیلعلا ، اهوحن  لماحت  ریبکلا و  اهیلا  جده  و  ریغـصلا ، اهب  جـهتبا  نا  يایا  مهتعیبب  سانلا  رورس 
قافتاب موقلا  یلع  جـتحا  لب  مهعامجا  سانلا و  هعیبب  هتفالخ  تثا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لدـی  ـال  مـالکلا  کـلذ  نا  مث  جـهنلا .) نم 
بصن هفالخلا و  ینبم  نا  اودقتعا  امل  مهناب  مهتدیقع  یضتقم  بسح  هاشامملا و  میلستلا و  هجو  یلع  هتفالخ  یلع  مهعامجا  سانلا و 

مل هنم و  اولبقی  مل  صنلاب  مهیلع  جـتحا  ول  .هرمال و  دایقنالا  میلـستلا و  هتماـما و  هتفـالخ و  لوبق  مهمزل  صنلا  نود  هعیبلا  یلع  ماـمالا 
نیتاملا نیثالثلا و  هعباسلا و  هبطخلا  حرش  یف  کلذ  یلا  انرشا  دق  و  هلوسر ، یلاعت و  هللا  صنب  تتبث  لصفالب  هتفالخف  الا  هل و  اوملسی 

ول مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .هیبتجا  نم  الا  هلاـنی  ـال  یلاـعت و  هدـهع  هماـمالا  نـال  یلاـعت ، هللا  نم  اـبوصنم  نوکی  نا  بجی  ماـمالا  نا  نم 
نیرجاهملا و نم  هوعیاب  نیذـلا  عم  هلاح  دـسفت  اذاف  هیرهاظلا ، هفالخلاب  هوقبـس  نیذـلا  یلع  انعط  اذـه  ناکل  صنلاب  هتمامال  کـسمت 

قحلا وه  امب  حرـصی  ناکل  ماقملا  هاعارم  ول ال  و  صنلا ، لیبس  یلع  جاجتحالا  قوس  بسانی  ـال  ماـقملا  ناـک  هنیدـملا و  یف  راـصنالا 
امل هجیتن  هذه  دری ) نا  بئاغلل  راتخی و ال  نا  دـهاشلل  نکی  ملف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .کلذ  یلع  هغلاب  هجح  هیقـشقشلا  و  حیرـصلا ،

هوعیاب و ام  ریغ  هنیدملا  یف  نیدـهاشلا  نم  دـحا  راتخا  ام  نامثع و  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  يذـلا  هجولا  یلع  موقلا  ینعیاب  اذا  يا  مدـق 
نا بئاغلل  يریغ و ال  راتخی  نا  دهاشلل  نکی  مل  اذکف  اوملـست  اوداقنا و  لکلا  لب  هوعیاب  نم  هنیدملا  نع  نیبئاغلا  نم  دحا  دی  مل  اذک 

و امهعابتا ، ریبزلا و  هحلط و  نیکانلا  یلع  انعط  اضرعت و  هیف  نا  مث  .دایقنالا  هعاطالا و  اعیمج  بئاغلا  دهاشلا و  یلع  بجی  لب  یندری ،
اولبقی مل  ماشلا  لها  هیواعم و  يا  بئاغلاو  مالـسلا ) هیلع   ) هریغ اوراتخا  نیثکانلا  يا  دـهاشلا  نال  هعابتا  نم  ماشلا  لها  هیواـعم و  یلع 
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لوالا نوکی  ناب  هیواعم  یلا  هبتک  باتک  لوا  باتکلا  اذـه  نوکیـال  نا  دری ) نا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  دافتـسی  نا  نکمی  مث  .هتعیب 
هیلع  ) لاق هعیبلا  لبقی  مل  هباتک و  هیواعم  در  اـمل  و  هسایـسلا ، هماـمالا و  یف  يرونیدـلا  هلقن  يذـلا  وا  باـبلا  اذـه  نم  باتکلا 75  وه 
دیفت امنا  هروشملا و  يروشلا  یلوت ) ام  هالو  و  هلوق : یلا  يروشلا - امنا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لماتف  دری ، نا  بئاغلل  ـال  و  مالـسلا :)

هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم هما  نم  دـقعلا  لحلا و  لها  امهنال  امهیف  يروشلا  رـصح  امنا  و  راصنالا ، نیرجاـهملا و  یف  يروشلا  رـصح 
مهقابطا کلذ  نم  .هعابتا و  سانلا  یلع  بجیف  یلاعت  ایـضرم هللا  اقح  کـلذ  ناـک  هیلع  اوعمجا  رما و  یلع  مهتملک  تقفتا  یتمف  هلآ )

وا مهیلع  نعطب  دـحا  مهرما  نم  جرخ  ناف  اماما  هومـسف  لجر  یلع  اوعمتجا  ناف  هلوقب : هیلا  راشا  امک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هماـما  یلع 
ام دـعب  هفالخلاب  هیواعم  عیاب  نم  نیثکانلا و  ثکنک  هعدـبب  وا  نامثع ، مدـب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع نعط  نمک  هماـمالاب  هوعیاـب  نم  یلع 

جراخلا کلذ  عنتما  ناف  .هنم  جرخ  ام  یلا  هیلا  جرخ  امع  هودر  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هماـما  یلع  راـصنالا  نورجاـهملا و  عمجا 
یلخی يا  یلوت  ام  هللا  هالو  نینموملا  لیبس  ریغ  عبتا  یبا و  ثیح  نینموملا و  لیبس  ریغ  عبتا  هنال  هولتاـق ، هنم  جرخ  اـم  یلا  عوجرلا  نع 

نیبت ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و  : ) یلاعت هلوق  یلا  هراشا  اذه  .هیلع و  لکتا  هبرصتنا و  نم  یلا  هلکی  هسفنل و  هراتخا  ام  نیب  هنیب و 
هدعوت اذه و  همالکب  هددهت  امنا  و  (. 116 ءاسنلا : ( ) اریصم تئاسو  منهج  هلـصن  یلوت و  ام  هلون  نینموملا  لیبس  ریغ  عبتی  يدهلا و  هل 

هللا نا  یلع  هولتاق  هنم و  جرخ  ام  یلا  هودر  هعدـب  وا  نعطب  مهلیبس  فلاـخ  نا  هنا  یلع  ههبن  نینموملا و  لـیبس  ریغ  عبتی  ـالئل  هبوقعلاـب 
رما نا  نم  اودـقتعا  امب  مهعم  هاشامم  هارادـم و  موقلا  هدـیقع  یـضتقم  یلع  اضیا  اذـه  همـالک  نا  مث  .منهج  هیلـصی  یلوت و  اـم  هیلوی 
یلع یلدـج  سایقلاف  هیعطقلا  نیهاربلاب  هتباث  تناک  لصفالب  هتماماف  الا  و  صنلابال ، لحلا  دـقعلا و  لها  نم  هعیبلاـب  وه  اـمنا  هفـالخلا 

و (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هب  ملـس  امب  همازلا  مصخلا و  تیکبت  يا  مصخلا  نم  میلـستلا  هتامدـقم  یف  ربتعا  هنال  نازیملا ، لها  حالطـصا 
لوا نم  امهریغ  ثبـش و  هیلع و  هللا  ناوضر  رـسای  نب  رامع  مالک  لقن  هفلاسلا  انثاحبا  یف  انمدق  دـق  هنع ) هلزع  یف  هلوق : یلا  يرمعل -

نحنف امولظم  نامثع  مکماما  لتق  هلوق : الا  مهتعاـط  هب  صلختـسی  مهئاوها و  هب  لیمتـسی  ساـنلا و  هب  يوغتـسی  ائیـش  دـجی  مل  هیواـعم 
سانلا اهیا  نیفص : یف  لاق  رسای  نب  رامع  نا  ینهجلا  بهو  نب  دیز  نع  هدانـساب  خیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  يور  دق  .همدب و  بلطن 
نکلو متبلط  ام  هللا  و  امولظم ، لتق  هنا  نومعزی  نافع و  نبا  مد  نوغبی  مهعابتا - هیواـعم و  مهب  ینعی  نیذـلا - ءـالوه  وحن  اـنب  اودـصقا 
موقلل نکی  مل  و  مهایند ، نم  هیف  نوغرمتی  ام  نیب  مهنیب و  لاح  مهمزل  اذا  قحلا  نا  اوملع  اهوارمتسا و  اهوبحتساف و  ایندلا  اوقاذ  موقلا 
هربابج کلذب  اونوکیل  امولظم ، لتق  انم  اما  اولاق : نا  مهعابتا  اوعدـخف  مهیلع  هیالولا  سانلا و  هعاط  اهب  نوفحتـسی  مالـسالا  یف  هقباس 

- اوملـسا ام  هللا  سانلااهیا و  اضیا : رامع  لاق  .خلا و  .نالجر  سانلا  نم  مهعبت  ام  یه  ول ال  و  نورت ، ام  اهب  اوغلب  هدیکم  کلت  اکولم و 
ذخا هنا  رهاظلا  .هورهظا و  اناوعا  هل  اودجو  املف  رفکلا  اورسا  اوملـستسا و  مهنکلو  ادنـسم - لبق  نم  یـضم  امک  هعابتا  هیواعم و  ینعی 
دقل هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) هلوق هبطخلا 238  یف  یضم  دق  مث  .بابلا  اذه  نم  مالکلا 16  یف  یتایس  امک  مالسلا ) هیلع   ) هنم لوقلا  اذه 

یف ه ) رـصم 1357  عبط  ج 3  ص 410   ) يربـطلا نع  لوقنملا  هلوق  .اـمثآ و  نوـکا  نا  تیـشخ  یتـح  ناـمثع - نع  ینعی  هنع  تعفد 
ناک مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  هیـضاملا  انثحابم  نم  هریثک  عضاوم  یف  انهرب  اذـک  و  یحتـسال ، ینا  یتح  هنع  بذا  تلز  ام  هللا  و  نامثع :

نسح و لک  حـبقی  حـیبق و  لک  نیزی  ءوس  نیرق  اهنال  قحلا ، فالخ  یلا  هدـئاق  سفنلا  يوه  تناک  امل  مث  .نامثع  مد  نم  ساـنلا  اربا 
هلقعب نامثع  یلع  يرج  امیف  هیواعم  رظن  نئل  هرمعب  ع )  ) مسقا يوهنلا ) عوطب  فوسکم  لقعلا  هرانا  : ) لیق اـمک  لـقعلا  ءاـضیب  هفـساک 

نا الا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نامثع  مد  نع  هلزع  یف  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا نملعیل  و  همد ، نم  سانلا  اربا  هندجیل  يوهلا  نم  عصانلا 
ءارتفا هیانجلا  یلا  ینیزعت  نا  الا  نامثع  مد  نم  سانلا  اربا  یندجتل  كاوه  تفلاخ  ول  کنا  هب  ینعی  مالسلاو ) کلادب  ام  نجتف  ینجتت 
سانلا اربا  ناک  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مث  .تایافجلا  بونذـلا و  نم  کل  رهظ  ام  یلع  رتفاف  هلعفا  مل  اـبنذ  یلع  یعدـت  و 

نیشلا ال نع  يربملا  ناسنالا  نا  و  ءارتفالا ، کلذب  سانلا  ءاوغتـسا  دارا  هیواعم  نا  يار  بنذ  هیانج و  نع  اهزنم  ناک  نامثع و  مد  نم 
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تنک اذا  هیواعمل : لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رخآ  هجوب  .کلادب و  ام  نجتف  لاق : ءافج  بهذی  لطابلا  نال  هیف ، لاقت  هبذاک  لیواقاب  یلابی 
هیانج هیا  یلع  یعدت  نا  تئـش  ناف  ءارتفالاب  یحتـست  کل و ال  مولعم  هفالخ  امب  هوفت  کلذ  عم  نامثع و  مد  نم  سانلا  اربا  ینا  ملعت 

هیواـعم و رما  فافختـسا  نع  یبـنی ء  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نا  یفخیـال  و  لـعفاف ، ناـک : بـنذ  يا  یلا  بـسنت  نا  تدرا  و  تناـک ،
مد نم  سانلا  اربا  یندجتل  كاوه  تفلاخ  ول  کنا  ینعملاف  نج  عراضم  نجت  نوک  يا  موقلا ، راتخم  یلع  اما  .هیلع و  هینجت  راقحتسا 

کل رهظ  ام  یفخت  رتست و  نال  هلیـسو  قالتخالا  کلذ  ذخات  مث  هلعفا ، مل  ابنذ  یلع  یعدـت  ءارتفا و  هیانجلا  یلا  ینیزعت  نا  الا  نامثع 
هلعجت یتح  همدب  یلع  ءارتفالا  هئافخا و  دیرت  کنا  الا  هیفخ  ریغ  کل  هرهاظ  نامثع  مد  نم  یتئارب  نا  ینعی  نامثع ، مد  نم  یتئارب  نم 
مالسلاو يا  مالسلاو ) (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هغللا  نایب  یف  تیرد  امل  لوالا  هجولا  وه  باوصلا  نکلو  سانلا  اهب  يوغتستف  کل  هعیرذ 

لاد لصفلا  اذـه  نا  ملعا  و  یلزتعملا : حراشلا  لـضافلا  لاـق  .امهبـسانی  اـمم  اـمهریغ  وا  هلها  یلع  مالـسلاو  وا  يدـهلا ، عبتا  نم  یلع 
، هل دقعلا  لحلا و  لها  هتعیب  هیواعم  یلع  جتحا  هنال  نوملکتملا ، انباحصا  هرکذی  امک  همامالا  یلا  اقیرط  رایتخالا  نوک  یلع  هحیرـصب 
، نیملـسملا عامجا  اهیف  یعور  ام  هناف  رکب ، یبال  دـقعلا  لحلا و  لها  هعیب  یلع  هسایق  مهلک و  نیملـسملا  عامجا  کـلذ  یف  عاری  مل  و 
رمالا و ءدبم  یف  اوعیابی  مل  مهیلا  يوضنا  نم  مشاه و  ینب  ایلع و  نال  و  هدلو ، هتیب و  لها  نم  دـحاو  عیابی و ال  مل  هتابع  نب  دعـس  نال 

هنوک رایتخالا و  هحـص  یلع  لیلد  اذـه  و  مهتعیب ، یلع  هماکحا  ذـیفنت  رکب و  یبا  هماما  حیحـصت  یف  نوملـسملا  فقوتی  مل  و  اوعنتما ،
هیقتلا و یلع  هنم  باتکلا  اذـه  لمحتف  هیمامالا  اماف  .ماشلا  لها  هعیبلا و  نم  هیواعم  عانتما  هتماما  یف  حدـقی  هنا ال  هاـمالا و  یلا  اـقیرط 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یلع  صوصنم  انا  هل : لوقی  لاحلا و  نطابب  هبوتکم  یف  هیواعمل  حرـصی  نا  هنکمی  ناـک  اـم  هنا  لوقت 

نیذلا عم  هلاح  دسفت  نیمدـقتملا و  همئالا  یلع  نعط  کلذ  یف  نوکیف  لصف ، الب  مهیف  هفیلخ  نوکا  نا  نیملـسملا  یلا  دوهعم  و  هلآ )
یلع مهل  لیلد  نکلو ال  اهیلا ، راصی  اهب و  لاقی  نا  بجول  لیلد  اهدضع  ول  يوعد  هیمامالا  نم  لوقلا  اذه  .هنیدـملا و  لها  نم  هوعیاب 

لخداف نامثع  هلتق  یف  ترثکا  دـق  و  هلوق : اماف  لاق : مث  .هیقتلا  یلع  مالکلا  اذـه  لمح  یلا  مهقوست  یتلا  لوصالا  نم  هیلا  نوبهدـی  ام 
یف نوملکتملا  لوقی  ام  هحرـش  یف  رکذـی  نا  بجیف  هللا ، باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  یلا  موقلا  مکاح  مث  نوملـسملا  هیف  لخد  امیف 
مث هتعاط  تحت  اولخدـی  مامالا و  اوعیابی  نا  بجی  مدـلا  ءایلوا  نـال  باوص  قح و  مـالکلا  اذـه  هلزتعملا : انباحـصا  لاـق  .هعقاولا  هذـه 
مل هونب  مه  نیذـلا  نامثع  ءایلوا  و  هتفالخ ، تضقتنا  قحلا  نع  داح  نا  و  هتماما ، تمیدتـسا  قحلاـب  مکح  ناـف  هیلا ، مهموصخ  اوعفری 

یلتاق نم  مهل  صتقی  ناب  هل  مهتبلاطمف  عاطا ، عیابی و ال  مل  نامثع  مع  نبا  هیواـعم  کلذـک  و  هتعاـط ، تحت  اولخدـال  اـیلع و  اوعیاـبی 
هرکذ ام  یلع  فوقوم  نامثع  هلتق  نم  صاصقلا  نا  به  تلق : ناف  لاق : مث  .ناودـع  مهنم و  ملظ  هل  مهتعاط  هایا و  مهتعیب  لبق  ناـمثع 

هقوسوه نم  یلع  بجاو  رکنملا  نع  یبنلا  نا  یلا  نوبهذـت  متنا  رکنملا و  نع  یهنی  نا  صاـصقلا  قیرط  نم  ـال  هیلع  بجی  ناـک  اـما 
رکنملا عقو  اذاف  عقی ، الیکل  رکنملا  عوقو  لبق  بجی  امنا  رکنملا  نع  یبنلا  نال  انهه  دراو  ریغ  اذـه  تلق : مظعالا ؟ مامالا  یلع  فیکف 

هناسل و هدـیب و  مهذـبان  و  ارارم ، هلتق  لبق  نامثع  لتق  نع  مهریغ  رـصم و  لـها  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یهن  دـق  و  هنع ، نوکی  یهن  ياـف 
بجی مل  مامالا  هعاط  نم  مدـلا  ءایلوا  عنتما  اذاف  صاصقلا ، الا  لتقلا  دـعب  بجی  و ال  لتق ، یتح  رمالا  مقافت  و  ائیـش ، نغی  ملف  هدـالواب 

نا مدقت  امیف  نحن  انلق  دق  و  هتعاط ، نع  مهجورخ  مامالا و  یلع  مهیغبب  طقس  دق  مهقح و  صاصقلا  نال  نیلتاقلا ، نم  صتقی  نا  هیلع 
هبلاطی هیواعم  ناک  نیذلا  نامثع و  راد  یف  نامثع  لتق  موی  اولتق  نامثع  لتق  اورشاب  نیذلاو  لتقلا ، رـشاب  نم  یلع  بجی  امنا  صاصقلا 

هیلع روست  نم  مهنم  هودعوت و  هومتش و  هیلع و  اوبلجا  رادلا و  یف  نامثع  اورصح  داوسلا و  اورثک  امنا  لتقلا و  اورشابی  مل  نامثع  مدب 
هلوق اما  لوقا : .عرـشلا  یف  صاصقلا  مهیلع  بجی  ءالوه ال  لک  هیف و  كرـشی  مل  هلتق و  رـضحف  لزن  نم  مهنم  و  هیلا ، لزنی  مل  هراد و 
العا و  اناش ، مظعا  و  اردـق ، لجا  همامالا  نا  نم  هفلاسلا  اـنثحابم  نم  عضاوم  هدـع  یف  اـنهرب  اـم  هدریف  هماـمالا  یلا  قیرط  راـیتخالا  نا 
هیهلا هسائر  اهنا  لب  مهرایتخاب ، اماما  اومیقی  وا  مهیارب ، اـهولانی  وا  مهلوقعب ، ساـنلا  اـهغلبی  نا  نم  اروغ ، دـعبا  و  اـبناج ، عنما  اـناکم و 
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رکب یبا  هفالخ  نا  هدریف  خلا ، رکب - یبال  دقعلا  لحلا و  لها  هعیب  یلع  هسایق  و  هلوق : اما  .اهل و  هیبتجا  نم  بصن  یلاعت  هللا  یلع  بجی 
رما یف  هریـصب  یلع  ناک  هتعیب  نع  هعایـشا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هعابتا و  هدابع و  نب  دعـس  ضارعا  و  اـهب ، ساـقی  یتح  قحب  نکی  مل 
حرش یف  افنآ  انلق  دقف  خلا  اهب - لاقی  نا  بجول  لیلد  اهدضع  ول  يوعد  هیمامالا  نم  لوقلا  اذه  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق اما  .هفالخلا و 

هعیبلاب وه  امنا  هفالخلا  همامالا و  رما  نا  یلا  اوبهذ  ثیح  موقلا  هدیقع  یضتقم  یلع  وه  امنا  اذه  مالسلا ) هیلع   ) همالک نا  باتکلا  اذه 
یلع مالـسلا ) هیلع   ) همالک لمح  یلا  هجاح  الف  هب  ملـس  دـقتعا و  امب  مصخلا  مازلا  ینعا  یلدـجلا  سایقلا  یلع  قیـس  هنا  و  صنلاـبال ،

دق عیمجلا و  یلا  هدانـسا  حصی  اطخا و ال  دقف  مهنم  دحاو  هیلا  لام  ول  و  هغدغد ، نم  اولخیال  هیمامالا  یلا  لوقلا  اذـه  دانـسا  .هیقتلا و 
هفیلخ مالـسلا ) هیلع   ) هنوک یلع  هلدالا  اما  .یناـبمکلا و  عبطلا  نم  راحبلا ص 528 ج 8  یف  هللا  همحر  یـسلجملا  هقیقدلا  هذهب  انقبس 
کلذ یف  هیادـهلا  هقیقحلا و  هاغب  فلا  دـق  و  هبلقنلا ، هیلقعلا و  نم  ءاـصحالا  نع  لـجتف  لـصف  ـالب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هروثاملا  رابخالل  هیواح  هدیدع  عماوج  نیقیرفلا  نم  عبتتلا  صحفلا و  لها  فنص  یتش و  لئاسر 
انیلع مظع  بطخلا و  انب  لاطل  کلذ  لیـصفت  یلع  نایبلا  انینث  ول  دحاو و  دعب  ادحاو  همئالا  رئاس  هتفالخ  یف  اذـک  و  لصف ، الب  هتفالخ 
یلـص  ) هللا لوسر  نا  انمدق  دق  و  راهنلا ، هعبار  یف  سمـشلا  نم  جلبا  رمالاف  الا  و  لاهجلاب ، هباشتی  نا  بحی  لجرلا  نا  يرمعل  .رمالا و 

لحارمب رمـالا  هیـالو  هبترم  نود  تناـک  روما  یلا  مهدـشرا  هنا  یتح  هدـلو  یلع  دـلاولا  نم  ساـنلا  یلع  قفـشا  ناـک  هلآ ) هیلع و  هللا 
هجاحلا ءاضق  یف  مهدـشرا  یتح  باـیثلا  سبل  براوشلا و  ذـخا  و  یحللا ، حیرـست  و  هرونلا ، یلط  بادآ  و  راـفظالا ، میلقت  مهمیلعتک 

یلوتی يذـلا  مامالا  یلع  صنلا  ینعا  هجاح  اهدـشا  اردـق و  ءایـشالا  لجا  نع  تکـسی  فیکف  هبودـنم  ریغ  هبودـنم و  هریثک  روما  یلا 
نع هلماکلا  هتروص  انلقن  امک  باتکلا  کلذ  یف  روکذمف  خلا ، نامثع - هلتق  یف  ترثکا  دق  و  مالسلا :) هیلع   ) هلوق اما  .هدعب و  مهروما 

تحت اولخدی  مامالا و  اوعیابی  نا  بجی  مدلا  ءایلوا  نا  نم  هباحصا  نم  حراشلا  لضافلا  لقن  ام  نا  مث  .محازم  نب  رصنل  نیفـص  باتک 
مهنم فارتـعا  .خـلا  هتفـالخ - تضقتنا  قحلا  نع  داـح  نا  و  هتماـما ، تمیدتـسا  قحلاـب  مکح  ناـف  هیلا  مهموصخ  اوـعفاری  مث  هتعاـط 

یبا هنبا  نازمرهلا و  هنیفج و  لتاق  رمع  نبا  هللادیبع  یف  بجاولا  دـحلا  لطع  هنال  هفالخلاب ، هل  عیوب  ام  لوا  نم  نامثع  هفالخ  ضاقتناب 
یکی نیا  همجرتلا : .عجارف  لئاسرلا ، بتکلا و  باب  نم  لوالا  راـتخملا  هبطخلا 236 و  حرـش  یف  کلذ  یف  مالکلا  انمدق  دق  و  هولول ،

رمع و رکبوبا و  اب  یهجو  رب  هک  یهورگ  انامه  تشاد : لاسرا  هیواعم  يوسب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ياه  همان  زا 
دـنیزگرب و تماما  هب  ار  يرگید  هک  دـیاشن  ار  هنیدـم - رد  رـضاح - سپ  دـندرک ، تعیب  نم  اب  زین  هجو  نآ  رب  دـندرک  تعیب  ناـمثع 

هنیدم رد  هک  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  لمع  هب  تسا  ضیرعت  راتفگ  نیا   ) .دنز زاب  رـس  تماماب  موق  هدـیزگرب  زا  هک  دزـسن  ار  بئاغ 
ناشیا عامجا  موق و  رایتخا  زا  دندوبن و  هنیدم  رد  هک  وا  عابتا  هیواعم و  راکب  و  دندرک ، دهع  ضقن  ثکن و  دـندرک و  تعیب  دـندوب و 

تما زا  دـقع  لح و  لـها  ناـنآ  هک  تسا  راـصنا  نیرجاـهم و  يارب  تفـالخ  رما  رد  تروشم  هک  تسین  نیا  زج  و  دـندرک .) ضارعا 
.تسا دنوادخ  یـضرم  راک  نآ  دندیمان  دوخ  ماما  ار  وا  يدرم و  رب  دـندرک  عامتجا  نانآ  رگا  سپ  دـننانآ  يامعز  اوشیپ و  دـمحم و 
تفریم ردب  ناشرما  زا  راک  نآ  رد  یتعدب  ببس  ای  دندرک ، تعیب  تماماب  وا  اب  هک  یسک  رب  ای  نانآ  رب  ینعط  ببس  هب  یسک  رگا  سپ 

هدرک يوریپ  ار  نینموم  هار  زج  وا  هچ  دـندرکیم  رازراک  وا  اب  درکیم  ابا  رگا  دـندینادرگیمرب و  تفر  ردـب  وا  زا  هک  هچنآ  يوسب  ار  وا 
تعدـب یخرب  و  دـندزیم ، نعط  نامثع  لتق  رب  ترـضحنآ  هب  یخرب  هک  تسا  نیا  دارم   ) .دراذـگیماو شدوخب  ار  وا  دـنوادخ  تسا و 

رگا هک  دهدیم  هدئارا  هیواعمب  اضیرعت  همان  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  دـندرک ، بصن  تفالخ  بصنم  يارب  ار  هیواعم  هک  دـنداهن 
رما و نآ  لوبقب  ار  وا  موق  نآ  تسخن  دنارگرب  يور  راوگرزب  نآ  تماما  رب  راصنا  رجاهم و  عامجا  زا  دـنکن و  عابتا  ار  نینموم  لیبس 

یناگدنزب مسق  هنیآ  ره  دـننک .) مایق  لاتقب  يو  اب  دوش  یغای  دـشک و  ندرگ  رگا  و  دـننک ، توعد  يرـسدوخ  یماکدوخ و  زا  عوجر 
هک تسناد  یهاوخ  یباـییم ، ناـمثع  نوخ  زا  مدرم  نیرت  يرب  ارم  تا  هراـما  سفن  ياوهب  هن  يرگنب  درخ  هدـیدب  رگا  هیواـعم ! يا  نم 
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ینادرگ و دوخ  زیوآ  تسد  ارنآ  ات  یهد  تبـسن  نمب  ناـتهب  ارتفاـب و  یتیاـنج  یهاوخ  هکنیا  زج  مدوب  راـنک  رب  شنوخ  نتخیر  زا  نم 
رگا دنا  هتفر  نآ  رب  يرایسب  هک  دشاب  نج  عراضم  نجت  هک  تسا  هجو  نآ  رب  انب  ینعم  نیا   ) .یناشوپب تسا  ادیوه  وت  رب  هک  ار  هچنآ 
هیلع  ) ماـما هک  دوـب  موـلعم  هیواـعم  رب  هکنیا  دارم  شندوـب  عراـضم  رب  اـنب  هصـالخ  تسا ، ینجتت  زا  رما  نجت  تسا  نیا  حیحـص  هـچ 
هناهب تساوخیم  هکنیا  زج  دوب ، هرانک  رب  شنوخ  نتخیر  زا  دومرفیم و  ریذـحت  نآ  زا  ار  مدرم  درکیم و  عافد  نامثع  لـتق  زا  مالـسلا )

ناـمثع نوخب  ار  شترـضح  دـنک و  راـکنا  دـناشوپب و  ارنآ  لاـثما  نشور و  رما  نیا  يزوـت  هنیک  ینمـشد و  هب  اـت  دریگ  تسد  رد  يا 
سپ تسا ) نینچ  ینعم  میریگب  ینجتت  زا  رما  ار  نجت  هک  حیحـص  هخـسن  رب  اـنب  و   ) .دـنک يوریپ  ار  قـح  هار  هکنـآلا  دورد  دـیالایب .)
مدرم نهد  تسب و  ناوت  ار  رهش  هزاورد  دنا : هتفگ  هک   ) هدب یهد  تبـسن  نمب  یهاوخ  دسریم و  ترطاخب  هک  ناتهب  ءارتفا و  زا  هچره 
هدیقع رب  انب  ار  همان  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هکنادب  .دش  هتـسناد  حیحـص  نیعتم و  ریخا  هجو  نیا  حرـش  تغل و  رد  و  تسب .) ناوتن  ار 

لح و لها  تعیب  هب  موق  هدـیقعب  نت  هس  نآ  تفالخ  هچنانچ  هک  دومرف  ریرقت  تسا  نانآ  اب  تاشامم  هک  ماـقم  یـضتقم  بسح  موق و 
لح لها  هک  زین  ترضحنآ  هرابرد  یتسیابیم  دنداهنن ، نید  رد  تعدب  دندرکن و  تعیب  ضقن  دندرک و  لوبق  ارنآ  نارگید  دوب و  دقع 

راوگرزب و نآ  لصفالب  تفالخ  هنرگو  دـنیامنن ، تفلاخم  دـندرک  قاـفتا  دـنداهن و  ندرگ  وا  تماـما  رب  راـصنا  رجاـهم و  زا  دـقع  و 
.تسا نهربم  تباث و  لوسر  ادخ و  صنب  شترضح  تماما 

يرتشوش

نیفـص  ) نم مهفی  يذـلا  لوقا : هیواعم : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا  )
ریرج عم  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک ناـمثع ،) مد  نم  ساـنلا  اربا  : ) هلوق یلا  نتملا  یف  اـم  لوا  نا  يرونی ) دـلا  راـبخا   ) و رـصن )
هیلع  ) هباتک ءزج  کلادبام ،) نجتف  ینجتت  نا  الا  هنع  هلزع  یف  تنک  ینا  نملعتل  و  : ) دعب مالسلا ) هیلع   ) هلوق و  رمالا ، لوا  یف  یلجبلا 
هیلع مدـقف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع باتکب  هیواعم  یلاریرج  راسف  يرونیدـلا :) رابخا   ) یفف .ینالوخلا  ملـسم  یبا  عم  اریخا  هیلا  مالـسلا )

، ماشلا لها  یلا  کیلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  اذـه  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  هلوانف  ماـشلا ، لـها  هوجو  هدـنع  هاـفلاف و 
رـصم و همامیلا و  نامع و  نارحبلا و  نمیلا و  نازاجحلا و  نارـصملا و  نامرحلا و  هل  عمتجا  دـقف  هتعاـط ، یف  لوخدـلا  یلا  مکوعدـی 
و رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) اهیلع لاس  نا  و  هذـه ، مکدالب  الا  قبی  مل  و  ناسارخ ، لـبجلا و  سراـف و 

متنا هنیدـملاب و  انا  و  یتعیب ، نیملـسملا  نم  کلبق  نم  کمزل و  دـقف  دـعب ، اما  هیفف : باتکلا  هیواـعم  حـتف  .اـهقرغ و  هتیدوا  نم  نمدا 
کلذ یف  رمـالا  اـمنا  و  دری ، نا  بئاـغلل  ـال  راـتخی و  نا  دـهاشلل  سیلف  ناـمثع ، رمع و  رکباـبا و  اوعیاـب  نیذــلا  ینعیاـب  هنـال  ماـشلاب 

وا هیف  نعطب  دـحا  مهرما  نم  جرخ  ناف  یـضر ، کلذ هللا  ناعک  اماما  هومـسف  ملـسم  لـجر  یلع  اوعمتجا  اذاا  راـصنالا ، نیرجاـهملل و 
، اریـصم تءاس  منهج و  هلـصی  یلوت و  ام  هللا  هال  و و  نینموملا ، لیبس  ریغ  هعابتا  یلع  هولتاق  یبا  ناف  هنم ، جرخ  اـم  یلا  در  هنع ، هبغر 

دق .برحب و  نذاف  الا  اهتلبق و  ناف  هیفاعلا ، کلبق  نم  یف  کیف و  یلا  رومالا  بحا  ناف  راصنالا ، نورجاهملا و  هیف  لخد  امیف  لـخداف 
هعدخف دیرت  یتلا  کلت  اماف  هللا ، باتک  یلع  مهایاو  کلمحا  یلا  موقلا  مکاح  مث  سانلا  هیف  لخد  ام  لخداف  نامثع ، هلتق  یف  ترثکا 
امهضقن ناک  یتعیب و  اضقن  مث  یناعیاب  ریبزلا  هحلط و  نا  و  اریـصم :) تءاس  و   ) دعب داز  و  رـصن ) نیفـص   ) هلثم .عاضرلا و  نع  یبصلا 
کلقعب ترظن  نئل  يرمعل  و  هرخآ - یف  داز  و  نومراـک - مه  هللا و  رما  رهظ  قحلا و  ءاـج  یتـح  کـلذ  یلع  امهتدـهاجف  اـمهتدرک ،

.يروشلا و مهیف  ضرعت  و ال  هفالخلا ، مهل  لحتال  نیذـلا  ءاـقلطلا  نم  کـنا  ملعاو  .ناـمثع  مد  نم  شیرق  اربا  یندـجتل  كاوه  نود 
هیلع  ) هنا ینالوخلا - ملـسم  یبا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هیواعم  باتک  رکذ  دـعب  يرونیدـلا -) راـبخا   ) يور و  هبیتق .) نبا  ءاـفلخ   ) هلثم

باتکب رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) یلع مدـق  دـق  نالوخ  اخا  ناـف  دـعب  اـما  هعم : هباوج  بتک  مالـسلا )
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، لذاـخ لـتاق و  نیب  نمف  هیلع ، ساـنلا  بتع  هنا  ریغ  کـلذ  تلعف  اـم  و  هیلع ، ساـنلا  یبیلاـت  ناـمثع و  یمحر  عطق  هیف  رکذـت  کـنم ،
رابخا  ) ناونع یف  دقعلا )  ) یف .تافاضا و  عم  رصن ) نیفـص   ) هاور .کلادب و  ام  نجتف  ینجتت ، نا  الا  هرما  تلزتعا  یتیب و  یف  تسلجف 

هنال ماشلاب  تنا  کتمزل و  هنیدـملاب  یتعیب  ناف  دـعب ، اما  لمجلا : هعقو  دـعب  هیواـعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  هیواـعم :) یلع و 
اربا یندـجتل  یلا - دری - نا  بئاغلل  و ال  راتخی ، نا  دـهاشلل  نکی  ملف  هیلع ، اوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  نیذـلا  ینعیاب 
یلع باتک   ) ناونع یف  یبیتقلا ) ءافلخ   ) یف و  نملعتل .) …  و   ) هلوق نودـب  خـلا  ءاـقلطلا …  نم  کـنا  ملعا  و  ناـمثع ، مد  نم  شیرق 

مهوعیاب ام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  نیذلا  موقلا  ینعیاب  هنا  (. ) دقعلا  ) لثم هرکذ  اضیا  هیناث ) هرم  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
، رکب یبال  دـقعلا  لحلا و  لها  هعیبب  جـتحا  هنال  همامالا ، یلا  اقیرط  رایتخالا  نوک  یلع  لاد  لصفلا  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هیلع )

ادـبم یف  هوعیابی  مل  مهیلا  يوضنا  نم  مشاه و  ینب  و  (ع ) ایلع نال  و  هدـلو ، هتیب و  لها  نم  دـحا  هداـبع و ال  نب  دعـس  هعیاـبی  مل  هنـال 
( مالـسلا هیلع   ) هنم باتکلا  اذـه  لمحتف  هیمامالا  اماف  همامالا - یلا  اقیرط  هنوک  رایتخالا و  هحـص  یلع  لیلد  اذـه  و  اوعنتما - و  رمـالا ،

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نم  یلع  صوصنم  انا  هلوقب  و  رمالا ، نطابب  هبوتکم  یف  هیواعمل  حرصی  نا  هنکمی  ناا  ام  هنا  لوقت : و  هیقتلا ، یلع 
یف نوکیف  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  ، ) لصف الب  مهیف  هتفیلخ  نوکا  نا  نیملسملا  یلا  دوهعم  و  هلآ ،) و 
لیلد اهدـضع  ول  هیمامالا  نم  لوقلا  اذـه  .هنیدـملا و  لها  نم  هوعیاب  نیذـلا  عم  هلاـح  دـسفی  و  نیمدـقتملا ، همئـالا  یلع  نعط  کـلذ 

رقا امک  ملع - هنال  هتیـصو ، هباتک  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهقوراف  عنم  مهلیلد  تلق : .مهل  لیلدال  نکلو  اهب  لاقی  نا  بجول 
نا لاـق : اـهنع و  عنمف  هتفیلخ ، هیـصو و  مالـسلا ) هیلع   ) هنوک نم  هتاـف  هعاـس و  یلا  هتثعب  نیح  نم  اهافـش ، هلاـق  اـم  بتکی  نا  دارا  هنا 

نعل عم  هماسا ، شیج  نع  مهقیدـص  مهقوراف و  فلخت  اضیا  مهلیلد  .انیفکی و  نآرقلا  نا  و  هتیـصو ، یلا  جاتحن  ـال  و  رجهیل ، لـجرلا 
(. هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هفلختـسا  نم  سانلا  عیابل  افلختی  مل  ارفن و  ول  املع  اـمهناف  ارارک ، هیفلختم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

انیلع لزنت  یتح  کیقرل  نمون  نل  و  یبنلل … (  اولاق  امک  ءامـسلا  نم  اباتک  مهیلع  یلاـعت  لزنی  نا  لیلدـلاب  دـیدحلا  یبا  نبا  دارا  ناـف 
و هلاوقا ، هحص  و ال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوبن  هحـص  مدع  ضرف  اذا  مهل  لیلد  الف  الا  و  مهل ، اذک  لیلد  الف  هورقن ) …  اباتک 
لوقعلا و تلطب  اذا  الا  مهبهذم  حصی  ،و ال  عناصلا دوجو  یلع  لیلدلاک  انیب ، مهلیلد  نوکی  ضرفلا  هحـص  مدـع  عم  و  هلاعفا ، هیجح  ال 

لاق هلمجلاب  .رتاوتلل و  رثا  ناک ال  و  ناضیقنلا ، حـصو  نادـضلا ، عمتجا  و  موزلملا ، یقب  مزاللا و  عفترا  و  مزاللا ، نع  موزلملا  کـفنا 
یف امک  دری ) نا  بئاغلل  راتخی و ال  نا  دهاشلل  نکی  ملف   ) .همزلی هتکـسی و  امب  مصخلا  لداجی  میکحلاف  الدج ، لاق  ام  مالـسلا ) هیلع  )
نا عطتسی  مل  و  هل ، فوع  نبا  رایتخا  دعب  نامثعل  سانلا  هعیب  تقو  ابئاغ  ناک  يروشلا ، هتـس  دحا  هنوک  عم  هحلط  نا  یتح  کئلوا  هعیب 

کعیاب ول  هبیتق :-) نبا  ءافلخ   ) یف امک  مالـسلا -) هیلع   ) هیلا بتک  ثیح  هیواعم ، یلع  ادر  کلذ  مالـسلا ) هیلع   ) لاق هنا  عم  هتعیب ، دری 
رمع و رکب و  یباک  تنک  نامثع  مد  نم  يرب ء  تنا  كوعیاب و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) نیذلا موقلا 

الا ماشلا  لها  یبا  دق  و  فیعضلا ، کب  يوق  لهاجلا و  کعاطاف  راصنالا ، هنع  تلذخ  نیرجاهملا و  نامثعب  تیرغا  کنکل  و  نامثع ،
مهیدـیا یف  سانلا و  یلعا  زاجحلا  لها  ناک  دـق  و  نیملـسملا ، نیب  يروش  تناک  مهتعفد  اذاف  نامثع ، هلتق  مهیلا  عفدـت  یتح  کلاتق ،

کتجح و ال  هرـصبلا ، لها  یلع  کتجحک  ماشلا  لها  یلع  کتجح  ام  يرمعل  .ماشلا و  لها  يدـیا  یف  قحلا  راص  هوکرت  املف  قحلا ،
مل كاعیاب و  ریبزلاا  هحلط  نا  و  ماشلا ، لها  نم  دـحا  کعیابی  مل  كوعیاب و  هرـصبلا  لـها  نـال  ریبزلا ، هحلط و  یلع  کـتجحک  یلع 

يروشلا اـمنا  و   ) .هرکنا ـال  هعفدا و  اـم  يرمعلف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  کـتبارق  مالـسالا و  یف  کلـضف  اـما  و  .کـعیابا -
یبا نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  نع ) جرخ  ناف  یـضر  کلذ هللا  ناک  اماما ، هومـس  لجر و  یلع  اوعمتجا  ناف  راصنالا  نیرجاـهملل و 

يورملا روهـشملا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هعدـب ) وا  نعطب  جراخ  مهرما  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا   ) یف اـمک  نم ) : ) باوصلا و  دـیدحلا ،)
هفرحم هعدـب )  ) هملکف هیلع  و  تلق : .هل  رایتخالا  عقو  يذـلا  مامالا  کلذ  نع  هبغر  يا : هبغر ) وا  نعطب  جراـخ  مهرما  نم  جرخ  ناـف  )
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هیلع  ) هلاق اـم  یلوت ) اـم  هللا  هـالو  نینموملا و  لـیبسریغ  هعاـبتا  یلع  هولتاـق  یبا  ناـف  هنم ، جرخ  اـم  یلا  هودر   ) .بسنـالا وه  و  هبغر ) )
ناف اعقاو  اقح ، نوکی  اـمب  ع )  ) ربع هنا  ـالا  الدـج ، هلاـق  ناـک  نا  و  اـماما ) …  هومـس  لـجر و  یلع  اوعمتجا  ناـف  : ) هلوق نم  مالـسلا )
نم نوماملا  موصعملا  لوخد  ثیح  نم  لب  وه ، ثیح  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) نم هجح ال  عامجالا 

( مالـسلا هیلع   ) هتیمـست یف  نونموملا  راصنالا  نورجاهملا و  هقفاو  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلع نیرجاـهملا  نم  عمتجا  نممف  مهیف ، اـطخلا 
هیناسفنلا هلئاضف  لیلجلا ال  لجرلا  اذـه  یف  اوعاری  مل  مهل ، فا  سانلا و  کئلوا  نم  هللا  ناحبـس  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اماما 

یف هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلوسر صن  و ال  تایآ ، یف  هباتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیف یلاعت  هللا  لوق  الا  لوقعلا ، هداهـشب  همدـقتب  هبجوملا 
هتعیب نم  قیلطلا  هیواعم  یبا  و  امهتعیب ، مدع  امهئاعداب  اهاثکن  مث  ریبزلا  هحلط و  هعیابف  اهوعدتبا ، یتلا  مهتعیب  و ال  عضوم ، دعب  عضوم 

و نامثع ، مد  نم  سانلا  اربا  یندـجتل  كاوه  نود  کلقعب  ترظن  نئل  هیواعم  ای  يرمعل  و   ) .همد یف  ناـمثع  یلو  رمع و  هفیلخ  هنوکب 
و ارارم ، هلتق  لبق  نامثع  لتق  نع  مهریغ  رـصم و  لها  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یهن  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هنع ) هلزع  یف  تنک  ینا  نملعتل 

وه و  هنع ،) هلزع  یف  تنک  : ) لوقی مالـسلا ) هیلع   ) هنا لـجرلا  نم  هللا  ناحبـس  تلق : .ائیـش  نغی  ملف  هدـالواب ، هناـسل و  هدـیب و  مهذـبان 
هلتق همهت  نع  عافدـلا  ماقم  یف  ناـک  دـق  و  کلذـب ، هیواـعم  ع )  ) باـجا اـم  ملف  .هدـالواب  هناـسل و  هدـیب و  مهذـبان  هنع و  یهن  لوقی :

نم عمـست  تنا  هلحملا و  یف  کعم  لتق  نامثع  نا  يرونیدـلا -) رابخا   ) یف امک  هیواعم - مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتکی  فیک  و  نامثعل ؟
کب لدع  ام  هنع ، تهنهنف  اقداص  اماقم  هرما  یف  تمق  تنک  ول  اقداص  امـسق  هللااب  مسقا  و  لعفب ، لوقب و ال  هنع  عفدت  الف  هعیهلا ، هراد 

حلـصی له  و   ) مدـلا رودـهم  مهماما  نوکی  یتح ال  هنع ، مالـسلا ) هیلع   ) هعافد یف  ارابخا  اوعـضو  مهنا  الا  ادـحا ؟ سانلا  نم  انلبق  نم 
ام نجتف  ینجتت  نا  الا  ( ) رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - وعساتلا  لصفلا  ( ؟ هلقع نود  هاوهب  لوقی  لک  و  رهدلا ) دسفا  ام  راطعلا 
نب ریبزلا  تارخافم   ) یف نجت و  نم  هعیلط  هتقبـس  اشیج  زهج  ءافجلا  ام  اذا  و  لاق : ابذک ، كریغ  یلا  هیانجلا  هبـسن  ینجتلا : کل ) ادـب 

نسحلا نع  مهغلب  ناک  دق  و  هبعش ، نب  هریغملا  نایفـس و  یبا  نب  هبتع  هبقع و  نب  دیلولا  صاعلا و  نب  ورمع  هیواعم  دنع  عمتجا  راکب :)
نـسحلا اوفذـقا  نکلو  راعلا ، مهب  قصلی  و ال  بئاعلا ، مهبیعی  تیب ال  لها  مهنا  اوملعا  و  هیواعم : مهل  لاق  لاق :- نا  یلا  صراوق - (ع )

.ءافلخلا هفالخ  هرک  نامثع و  لتق  كابا  نا  هل : اولوق  و  هرجحب ،

هینغم

و یمـسق ، يا  ابوج  فوذحم و  ربخلا  و  ادتبم ، يرمع  و  ءادـتبالل ، ماللا  يرمعل  و  ناشلل ، ریمـضلا  هنا  بارعالا : .يرتفت  ینجتت : هغللا :
بتک ماـمالل  هعیبـلا  تمت  نا  دـعب  ینعملا : .طرـشلا  باوج  دـسم  داـسلا  مسقلا  باوج  یف  مـاللا  یندـجتل  و  مسقلل ، هئطوت  مـاللا  نئل 

و نیخروملا ، نع  انلقن  هبطخلا 90  هبطخلا 3 و  حرـش  یف  خلا ..) موقلا  ینعیاب  هنا   ) اهنم و  یلجبلا ، هللادبع  نب  ریرج  عم  هلاسر  هیواعمل 
هدی دم  ام  هنا  اریما و  ینم  ریخ  اریزو  مکل  انا  هلوق : هعانتما و  دعب  مامالا  اوعیاب  مهریغ  اریثک  راصنالا و  نیرجاهملا و  نا  يربطلا ، مهنم 
دبع لاق  .هنتفلل  ابنجت  الا  هیواعمل  مامالا  بتک  ام  و  هحلط ، ریبزلا و  مهعم  و  هعیلطلا ، یف  هباحـصلا  و  هعامجلا ، حاحلا  دعب  الا  هعیبلا  یلا 

مل و  هادـبی ، نا  لبق  لاتقلاب  ادـحا  ادـبی  نا  یلع  هعیبط  نم  نکی  مل  بلاـط ص 375 و 377 : یبا  نب  یلع  هباـتک  یف  بیطخلا  میرکلا 
برحلا یه  امناف  هولتاقم  اما  ..هسفن  هب  ذـخا  يذـلا  طرـشلا  اذـه  تحت  لتاقی  ناک  ..رذـعی  رذـنی و  نا  دـعب  الا  لاـتقلا  یل  اـجلی  نکی 

لمجلا و هعقو  تناک  یلع  مایا  یف  مزح : نبا  لاق  هفعـسم ، هلیـسو  لکب  و  نکمم ، بولـسا  لـکب  رـصنلا  بلغلا و  اـهیف  بلطی  مهدـنع 
اهرـضح و  هباحـصلا ، هیرثکا  نم  هعیبلا  تمت  اذا  راتخی ) نا  دـهاشلل  نکی  ملف   ) .یغبلا لها  لاتق  ناک  فیک  هنم  ساـنلا  ملع  و  نیفص ،

غمدـت هجحلا  هذـه  .هباحـصلا و  هعیاـب  يذـلا  ماـمالا  هتعیب  دری ) نا  بئاـغلل  ـال  و   ) ضرتعی ضفری و  نا  هل  سیل  هتمزل و  دـقف  مهریغ -
هعیب کلذـک  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  هعیبب  تمت  اهنال  هثالثلا  هفـالخب  نوفرتعی  مهنا  ..ارجح  مهمقلت  و  لـمجلا ، باحـصا  هیواـعم و 
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، اهیلع هباحـصلا  عمجب  مل  رکب  یبا  هعیب  نا  ریـسلا : خـیراتلا و  بابرا  نم  ریثک  لاق  و  كاـنه .؟ هوم  ربا  اـم  اـنه  اوضقن  فیکف  ..ماـمالا 
یبا هعیب  حیحـصت  نع  هبارـضا  هیواعم و  فقوت  ام  و  مهراصنا ، مشاه و  ونب  کلذک  و  هلها ، نم  دحاو  و ال  عیابی ، مل  هدابع  نب  دعـسف 

جراخ مهرما  نع  جرخ  ناف  (. ) هیالولا دیحوتلا و  هفسلف  باتک : یف  عیشتلا  ننـستلا و  لوح  هانبتک  ام  رظنا   ) .اهنع عنتما  نم  عانتمال  رکب 
لمجلا باحـصا  هعدـبب  جراـخلا  و  هیواـعم ، نعطب  جراـخلا  و  هلبق ، نم  ماـمالا و  اوعیاـب  نیذـلا  هباحـصلل  مـهرما  یف  ریمـضلا  خـلا ..)

ام هلون  نینموملا  لیبس  ریغ  عبتی  يدـهلا و  هل  نیبت  ام  دـعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و  یلاعت : هلوق  یلا  هراشا  یلوت  ام  هـالو  و  نوثکاـنلا ،
و  ) .قحتـسی اـمب  هلماـع  هیلا و  هناحبـس  هلک  وا  لـطابلا  عبتا  قحلا و  كرت  نم  يا  ءاـسنلا   115 اریـصم - تئاس  منهج و  هلـصن  یلوت و 

یلع يرتفت  و  کسفن ، عم  بذـکت  کنکل  و  هنع ، یعاف  دـب  ناـمثع و  مد  نم  یتئارب  ملعت  تنا  خـلا ..) ترظن  نئل  هیواـعم  اـی  يرمعل 
داصرملاب هللا  ناف  يوهلا  کل  ءاش  ام  لعفاف  ..عادـخلا  رکملا و  بیلاسا  نم  يوقتلا  کتعنمل  نیقتملا  نم  تنک  ول  و  هیناطیـش ، برامل 

ایلاو ناک  هنال  نامثع ، نع  عافدـلا  یلع  مامالا  نم  ردـقا  هیواعم  ناک  هعیبلا : لصف  مامالا  هیرقبع  یف  داـقعلا  لاـق  .مثا و  ملاـظ و  لـکل 
هفقوم ناک  دـقف  یلع  اما  ..کلذ  ناـمثع  یبا  ول  یتح و  همزـاللا  هدـشلا  نم  هیمحیل  هیلا  هلـسری  نا  عیطتـسی  دـنجلا ، زیزع  ماـشلا  یلع 

یف یعسلا  نع  لووسم  لوا  هنوبسحی  راوثلا  ناک  ..بناج  لک  نم  بعاصملاب  هفوفحملا  همزالا  کلت  یف  لقعلا  هلیختی  فقوم  بعصا 
هذـه لـثم  یناـعی  رخآ  لـجر  هلک  یمالـسالا  ملاـعلا  یف  نکی  مل  و  راوثلا ، فک  نع  لووسم  لوا  هبـسحی  هفیلخلا  ناـک  و  حالـصالا ،
لجر هعنـصی  ام  هیاغ  مامالا  عنـص  اذـه  عم  و  داقعلا : لاق  مث  .صالخ  اهنم و ال  صالخلا  لواح  املک  هیبناج  نم  هاـقلت  یتلا  هلـضعملا 

نیدـسفملا ءازج  هدـنع  مهوازج  ننوکیل  اوداع  نا  مهرذـنا  و  ءاقل ، اوسا  مهیقلف  هعیبلا ، هیلع  اوضرع  راوثلا و  هئاج  ..نیـضیقنلاب  قلعتم 
.مامالا یلع  ءارتفالا  ینجتلا و  الا  یبای  هنکل  و  داقعلا ، هفرعی  امم  رثکا  کلذ  فرعی  هیواعم  .ضرالا و  یف 

هدبع

هیفخت هرتست و  يا  کلادب  ام  نجت  اهلعفی و  مل  نم  یلع  هیانجلا  یعدا  یلوتک  ینجت  ینجتت : نا  الا  هنع  … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تحص و نآ  رد  هداتسرف ، ماش  هب  یلبج  هللادبع  نبا  ریرج  هلیسو  هب  ار  نآ  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
دندرک تعیب  نامثع  رمع  رکبوبا و  اـب  هک  یناـسک  هدومرف :) راـهظا  ناـمثع  نتـشک  زا  ار  شیرازیب  تاـبثا و  ار  دوخ  تفـالخ  یتسرد 

هب  ) سپ دـنداد ) نم  تسد  هب  ار  روما  مامز   ) دنتـسب نامیپ  دـهع و  هدرک  تعیب  نم  اب  قیرط  نامه  هب  دنتـشامگ ) تفالخ  هب  ار  اـهنآ  )
رکبوبا و هدرک  عامجا  مدرم  و  ددرگ ، یم  رارقرب  تما  عامجا  هب  هکلب  هدـشن  نییعت  لوسر  ادـخ و  بناج  زا  تفالخ  هک  امـش  هدـیقع 
هحلط و دننام  هدوب  رـضاح  هک  ار  نآ  نیاربانب ) دندومن ، نییعت  تفالخ  يارب  ارم  صاخـشا  نامه  دنداد ، رارق  هفیلخ  ار  نامثع  رمع و 

تفالخ رما  رد   ) تروشم و  دریذپن ، ار  نآ  هک  دسر  یمن  وت  دننام  هدوبن  رضاح  هک  ار  نآ  و  دنک ، رایتخا  ار  وا  زج  هک  دسر  یمن  ریبز 
نآ هب  هنیدـم  رد  هکنانآ   ) راصنا و  دنتـسویپ ) مرکا  ربمغیپ  هب  هدـمآ و  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  یناـسک   ) نیرجاـهم قح  امـش ) هدـیقع  هب 

يدونـشخ ءاضر و  دندیمان و  اوشیپ  هفیلخ و  ار  يدرم  هدمآ  درگ  ناشیا  نوچ  و  دـشاب ، یم  دـندومن ) شیرای  هدروآ  نامیا  ترـضح 
رثا رب  ای  وا ) هب  ار  نامثع  نتـشک  هیواـعم  نداد  تبـسن  دـننام  هفیلخ  زا   ) یئوج بیع  ببـس  هب  یـسک  رگا  و  تسا ، راـک  نیا  رد  ادـخ 

ناـشیا ناـمرف  زا  ناـشناوریپ ) ریبز و  هحلط و  ینکـش  ناـمیپ  دـهع و  ضقن  دـننام  تـسین  اور  نـید  رد  هـچنآ  نتخاـس  دراو   ) یتعدـب
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ار اهنآ  نامرف  و ) دیـشخبن ، يدوس  زردـنا  دـنپ و   ) رگا و  دـنیامن ، راداو  تعاطا  هب  ار  وا  دـیچیپ  رـس  دـنا ) هداد  ماجنا  نانآ  هکیراـک  )
هب هک  هچنآ  هب  دراذگاو  ار  وا  دنوادخ  و  هدومن ، يوریپ  ار  نینموم  هار  ریغ  هکنآ  تهج  هب  دنگنج  یم  وا  اب  امش ) هدیقع  هب   ) تفریذپن

مشچ سفن  شهاوخ  زا  و  یئامن ) هشیدنا  لمات و   ) يرگنب دوخ  لقع  هب  رگا  هیواعم  يا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  .تسا و  هدروآور  نآ 
هتشک  ) نامثع نوخ  زا  هک  ارم  یبای  یم  یهد ) رارق  نم  اب  تنتسبن  نامیپ  هناهب  ار  نامثع  نتـشک  یهاوخن  هتفگن  نخـس  اجیب   ) یـشوپب
سفن ياوه  يوریپ   ) هکنآ رگم  مدومن  راـیتخا  يریگ  هشوگ  هدرک  يرود  نآ  زا  نم  هک  ینادـیم  و  مدوـب ، مدرم  نیرترازیب  وا ) ندـش 

هتـسیاش هکنآ  رب  دورد  و  دشاب ، یم  راکـشآ  وت  رب  هک  ار  هچنآ  ینک  ناهنپ  یهد ، تبـسن  نم  هب  ار  وا  ندش  هتـشک  هدز  ناتهب  هدومن )
.تسا دورد 

ینامز

هیلع ماما  هتفریذپن  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  صوصخم  تفالخ  هک  هیواعم  هلئان  ناتـشگنا  نامثع و  نهاریپ 
هک دوب  يدارفا  زا  هیواعم  رگا  دندیسر و  تسایرب  نآ  اب  لوا  هفیلخ  هس  هک  یباختنا  نامه  دهدیم ، هجوت  باختنا  لیلدب  ار  وا  مالـسلا 
الاح دوب و  هتفریذـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تماـما  هراـبرد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  رما  صوصخم و  تفـالخ  رذوبا  ناملـس و  راـمع ، لـثم 
هدرک لقن  ار  همان  نیا  لصفم  دیدحلا  یبا  نبا  .درکیم  عورش  ار  وا  يارب  لالدتسا  يرگید  هار  زا  مالسلا  هیلع  ماما  درک ، یم  تفلاخم 

رس رب  ار  نامثع  نهاریپ  دنکیم  ینارنخس  دجـسم  رد  هیواعم  دید  درب  هیواعم  شیپ  ار  همان  هللادبع  نب  ریرج  هکنیا  زا  سپ  دسیون  یم  و 
ياهوم رفن و  رازه  هاجنپ  دودـح  رد  تیعمج  .دـننکیم  هیرگ  مدرم  هدومن و  نازیوآ  نآ  رب  ار  نامثع ) نز   ) هلئان ناتـشگنا  هدرک ، هزین 

ات دـیوگ : یم  ریرج  .دـنگنجب  ایرد  یکـشخ و  رد  نامثع  نالتاق  اب  هک  دـننک  یم  دای  دـنگوس  تسا ، هدـش  رت  کشا  زا  همه  تروص 
هلیـسوب هکلب  دوبن  يزیچ  همان  رد  مدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیپ  یتقو  داد  متـسدب  يا  همان  دـعب  تشاد  هاگن  هیواعم  ارم  زور  هدراهچ 
نادجوب هعجارمب  ار  هیواعم  همان  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  هداتـسرف  ترـضح  يارب  دـیدهت  اب  هارمه  يا  همان  دوخ  ناگداتـسرف 

سیقلب دروم  رد  ادـخ  ربمایپ  نامیلـس  .دـتفا  یم  رثوم  یهاگ  يدارفا  نینچب  تبـسن  هک  ساسح  تسا  يا  هتکن  نیا  دـنکیم و  رما  دوخ 
رانک زادـنیب و  ءابـس  هکلم  سیقلب  تخت  يور  ار  همان  نیا  : ) تفگ دـه  دـه  هب  نامیلـس  .تسا  هتفرگ  راـکب  ار  هماـنرب  نیا  ءابـس  هکلم 

( .دننکیم هچ  نیبب  تسیاب و 

يزاریش دمحم  دیس 

ام یلع   ) مهنایعاب دارفالا  ال  دـقعلا ، لـحلا و  لـها  ماـمالا  دارم  ناـمثع ) رمع و  رکباـبا و  اوعیاـب  نیذـلا  موقلا  ینعیاـب  هنا   ) هیواـعم یلا 
هفیلخ هسفنل  راتخی ) نا   ) دـعب عیابی  مل  يذـلا  رـضاحلا  دـهاشلل )  ) مهتعیب دـعب  نکی ) ملف   ) هنـسلا باتکلاب و  لمعلا  نم  هیلع ) مهوعیاب 

و کئلوا ، ینعیاب  دـقف  مالـسالا ، همـصاع  یف  دـقعلا  لحلا و  لها  هعیب  ناک  ول  نازیملا  نال  دری ) نا   ) هنیدـملا نع  بئاغلل ) و ال   ) رخآ
نیذلا دـقعلا  لحلا و  لها  مهنال  راصنالا ) نیرجاهملل و  يروشلا  امنا  و   ) .کئلوا هعیبب  تنا  تیـضر  فیکف  کلذ  ریغ  نازیملا  ناکنا 
عامتجا نالف  هعیـشلا  يار  یلع  اما  یـضر ) کلذ هللا  ناک  اماما  هومـس  لـجر و  یلع  اوعمتجا  ناـف   ) مهریع نم  نسحا  مالـسالا  اوفرع 

نم جرخ  ناف   ) هفیلخلا نییعت  یف  فاک  لحلا  دـقعلا و  لها  نالف  هنـسلا  يار  یلع  اـما  موصعملا و  ماـمالا  يار  دوجو  مزـالی  مهعیمج 
حصنلاب هنم ) جرخ  ام  یلا  هودر   ) دیدج طرـشب  یتا  و  هفیلخلا ، یف  رخآ  ائیـش  طرتشا  ناب  هعدب ) وا   ) هفیلخلا یف  نعطب ) جراخ  مهرما 

ام هللا  هالو  و   ) هیلع نوملسملا  عمجا  يذلا  نینموملا ) لیبس  ریغ  هعابتا  یلع  هولتاق  یبا  ناف   ) .نوملـسملا هب  ذخا  امب  ذخایل  داشرالا ، و 
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، يدهلا هل  نیبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و   ) هناحبـس هلوق  یلا  هراشا  اذـه  و  عبت ، امل  اعبات  و  بحا ، امل  ابحم  هللا  هلعج  يا  یلوت )
ترظن نئل  هیواـعم ، اـی   ) هفیرـشلا هسفنب  مسق  يرمعل ) و   ) اریـصم تئاـس  منهج و  هلـصن  یلوت و  اـم  هلون  نینموـملا  لـیبس  ریغ  عـبتی  و 

هیف كرـشا  مل  ذا  هئارب ، سانلا  رثکا  يا  نامثع ) مد  نم  سانلا  ءربا  یندـجتل   ) کتاوهـش کلویمل و  کعابتا  و  كاوه ) نود  کلقعب 
( نجتف  ) اهلعفی مل  نم  یلع  هیانحلا  یعدـت  يا  ینجتت ) نا  الا   ) ءاوزنا لازعنا و  يا  هنع ) هلزع  یف  تنک  ینا  نملعتل  و   ) ناسل ـال  دـیب و 

.عادولا مالس  باب  نم  مالسلاب ، بتکلا  متخ  مالسلا ) و   ) هیفخت نا  کسفن  یف  حدقنا  کل و  رهظ  ام  يا  کل ) ادب  ام   ) رتست يا 

يوسوم

هیار يرال  هتعجار  هترـشتسا  هترواش و  قحلا و  رهظیل  مالکلا  یف  راوحلا  یه  هرواشملا و  نم  یلعف  يروشلا : .رـضاحلا  دـهاشلا : هغللا :
نونکـسی نیذـلا  نوملـسملا  مه  راصنالا : .هللا  لوسر  نمز  هنیدـملا  یلا  اورجاه  هکم و  اوکرت  نیذـلا  نوملـسملا  مه  نیرجاهملا : هیف 

.هنم هنا  یلع  نیدلا  یف  سیل  ام  لاخدا  لاثم ، ریغ  یلع  ثدحا  ام  هعدبلا : .بیعلا  نعطلا : اهیلا  همودق  دنع  یبنلا  اولبقتسا  دق  هنیدملا و 
ینعیاب هنا  : ) حرـشلا .هلعفی  مل  مثاب  هامر  هیلع : ینجت  .سانلا  نع  دارفنالا  وه  لازتعالا و  هلزعلا : هیلع  مه  ام  مهقیرط و  نینموملا : لیبس 

اهثعب هلاسرلا  هذـه  دری ) نا  بئاغلل  راتخی و ال  نا  دـهاشلل  نکی  ملف  هیلع  مهوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاـب  نیذـلا  موقلا 
ینعیاب دـق  هنا  .هباختنا  اهیف  مت  مامالاب و  تطاحا  یتلا  تایـصوصخلا  ضعب  نا  اهیف  یلجبلا و  هللادـبع  نب  ریرج  عم  هیواـعم  یلا  ماـمالا 

هیلع مهوعیاب  ام  یلع  هنیدملا  یف  نیمیقملا  نیملسملا  عیمج  راصنالا و  نورجاهملا و  مه  نامثع و  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  نیذلا  موقلا 
يذلا وه  رـضاحلل و  ریفوت  نیملـسملا و  هیاعر  هتطایح و  نیدلا و  ظفح  يوقتلا و  ربلا و  یلع  هناعالا  ودعلا و  داهج  هعاطلا و  موزل  نم 

نع دـیعبلا  بئاغلل  سیل  هنا  امک  الف  اهدـعب  اما  هعیبلا  مامتا  لـبق  نوکی  اـمنا  راـیتخالا  نـال  يریغ  راـتخی  نا  عیاـبملا  دـهاشلا  هنع  ربع 
اماما هومـس  لجر و  یلع  اوعمتجا  ناف  راصنالا  نیرجاهملل و  يروشلا  امنا  و   ) .کلذ ضفری  وا  هعیبلا  هیلع  تدقعنا  ام  دری  نا  هنیدملا 

رایتخالا هللا کلذ  یف  ناک  اماما و  نیعت  دـقف  نیملـسملا  همامال  لجر  یلع  راصنالا  نیرجاهملا و  قافتا  مت  اذا  یـضر ) کلذ هللا  ناـک 
هدوجو ناف  هفالخلل  مهراتخم  هسفن  وه  ناک  وا  مهسار ، مهدیس و  هنال  مهعم  مامالا  دوجول  اعطق  لطاب  یلع  نوعمتجی  مهناف ال  یضر 

لیبس ریغ  هعابتا  یلع  هولتاق  یبا  ناف  هنم  جرخ  ام  یلا  هدور  هعدـب  وا  نعطب  جراخ  مهرما  نع  جرخ  ناف   ) .اطخلا نع  مهمـصعی  مهعم 
یلع کلذ  دـعب  جرخ  ناـف  مهل  اـماما  هب  مهاـضر  لـجر و  یلع  راـصنالا  نیرجاـهملا و  عاـمتجا  دـعب  یلوت ) اـم  هللا  هـالو  نینموملا و 

عامجالا کلذل  هفلاخم  هدیدج  هعدـبب  ءاج  وا  هاضری  هیلع و  قفاوی  مل  اوراتخا و  نمیف  مهیلع  نعط  ناب  مهیلع  جراخ  اذـه  مهعامتجا 
ناف هعامجلا  موزل  هعاطلا و  لالظ  یف  هولخدا  هدـشر و  یلا  هوداعا  هعامجلا و  یلا  هودر  لوالل  هعیبلا  مامتا  عم  رخآ  هیفلخل  عیاـب  ناـب 

مت ام  نینموملا و  لیبس  هتفلاخمل  هولتاقی  نا  نیملـسملا  یلع  ناـف  درمتملا  هفقوم  یلع  رـصا  هنم و  جرخ  اـم  یلا  عوجرلا  هدوعلا و  یبا 
ذوخام اذـه  رارقلا و  سئب  رانلا و  اهتبقاع  هفلاخملا  هذـه  نا  ثیح  نم  ءوسلا  نم  هراتخا  ام  هکرت و  یلوت  ام  هللا  هالو  مهعامتجا و  هیلع 

تءاس منهج و  هلـصن  یلوت و  ام  هلون  نینموملا  لیبس  ریغ  عبتی  يدـهلا و  هل  نیبت  اـم  دـعب  نم  لوسرلا  ققاـشی  نم  و  : ) یلاـعت هلوق  نم 
و  ) .نیموملاریما هماما  وه  راصنالا و  نورجاهملا و  هیلع  عمتجا  ام  فلاخ  وا  درمت  نا  هیواعمل  دـیدهتلا  نطبتـسی  اذـه  ناـک  و  اریـصم )

ینجتت نا  الا  هنع  هلزع  یف  تنک  ینا  نملعتل  نامثع و  مد  نم  سانلا  اربا  یندـجتل  كاوه  نود  کلقعب  ترظن  نئل  هیواـعم  اـی  يرمعل 
یلخت الیلق و  رکف  هلقع و  نیعب  هیواعم  رظن  ول  هنا  هل  هیوقت  هلوقی و  امل  ازیزعت  هتاـیحب  مالـسلا  هیلع  مسقا  مالـسلاو ) کلادـب  اـم  نجتف 
کلذ یلع  ضرحی  مل  هلتق و  یف  كراشی  مل  الزتعم  ناک  دـق  ناـمثع و  مد  نم  مهرهطا  ساـنلا و  اربا  ماـمالا  دـجول  هلویم  هاوه و  نع 
اوضرح هوابع و  نیذلا  باطقالا  نم  مهریغ  صاعلا و  نب  ورمع  هشئاع و  نینموملا  ما  ریبزلا و  هحلطک و  نیملـسملا  نم  هریغ  لعف  امک 
يرتفت نا  تدرا  اذا  یفقوم و  وه  اذه  نا  هل : لاق  مث  .هیویندلا  مهعفانم  هیـصخشلا و  مهحلاصمل  همد  اورمثتـسی  نا  اودارا  مث  هلتق  یلع 
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لک روهـشم  فورعم  وه  مامالا و  فقوم  وه  اذـه  .ء  یـشب  ینرـضت  نل  کناف  ءاشت  امفیک  ءاشت و  امب  یلع  يرتفاف  اناتهب  اروز و  یلع 
مل ول  هنا  هتیـسدق و  هتیئدبم و  نم  فورعم  وه  ام  هتحاس  هراهط  هتءاربل و  یفکی  هیلا و  بهذی  هتهازن  هیار و  هنید و  هسفن و  مرتحی  نم 

 … هتایح هلیط  هتریس  یلع و  نم  هلقعن  اذه و  مهفن  ادبا  اربت  ام  سانلا  اربا  نکی 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیواعم یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

موقرم هیواعم  يارب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  رت  حورشم  همان  کی  زا  یـشخب  همان  نیا  همان : دنـس  ( . 1  } هتشاگن هیواعم  هب  هک 
دنا هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  هلمج  زا  داتـسرف و  هیواعم  يوس  هب  « یلجبلا هّللادـبع  نب  ریرج  » اب هارمه  تشاد و 

رد زین  يربط  اهنیا  رب  هوالع.تسا  دـیرفلا  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  هسایـسلاو و  همامالا  رد  هبیتق  نبا  ، نیفـص باـتک  رد  محازم  نب  رـصن 
هدروآ هنـس 36  ثداوح  رد  دوخ  باتک  موس  دـلج  رد  ار  تسا  هماـن  نیا  هراـبرد  هک  ار  یحورـشم  ناتـساد  هماـن و  نیا  دوخ  خـیرات 
( { ،ج ص 3،209 هغالبلا جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هیواعم  لاح  حرش  رد  قشمد  هنیدم  خیرات  رد  زین  رکاسع  نبا.تسا 

هاگن کی  رد  همان 

: دنک یم  تجح  مامتا  هیواعم  اب  زیچ  دنچ  رد  عقاو  رد  همان  نیا  ّیط  مالسلا  هیلع  ماما 

هب دـناوت  یمن  سک  چـیه  نیارباـنب  رترب ) یتاـهج  زا  هکلب   ) دوب نیـشیپ  ياـفلخ  اـب  مدرم  تعیب  دـننامه  وا  تعیب  هلأـسم  هکنیا  تسخن 
.دنشاب گنهامه  نآ  اب  همه  دیاب  دزیخرب و  نآ  اب  تفلاخم 

رد ، دنا هدرک  تعیب  یـسک  اب  راصنا  نیرجاهم و  هک  دسر  یم  ربخ  اهنآ  هب  نوچ  دنا  هدوب  رود  تعیب  هزوح  زا  هک  یناسک  هکنیا  رگید 
.تسا هدوب  نینچ  مه  اقباس  هک  هنوگ  نامه  دنریذپب ، دیاب  زین  اهنآ  هجیتن 

یم ناناملـسم  دـنک  تمواقم  یـشکرس و  رگا  دـننادرگ و  زاب  ار  وا  دـیاب  دوش  جراـخ  تعیب  نیا  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  هکنیا  رگید 
.دنزیخرب گنج  هب  وا  اب  دنناوت 

مالـسلا هیلع  ماـما  هک  ارچ  ، تساـنعم یب  تسرداـن و  رایـسب  نداد  رارق  تعیب  زا  یچیپرـس  يارب  يا  هناـهب  ار  ناـمثع  لـتق  هکنیا  رگید 
.تسا هتشادن  نامثع  لتق  رد  تلاخد  نیرتمک 

نآ هدـنیامن  هک  هّللادـبع  نب  ریرج  اب  هک  دـنک  یم  توعد  هیواعم  زا  - تسا هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  هچنآ  قباـطم  - ناـیاپ رد  و 
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.دزاس شوماخ  ار  اه  شتآ  دنک و  تعیب  دوب  ترضح 

اَمَّنِإ ،َو  َّدُرَی ْنَأ  ِِبئاَْغِلل  َال  ،َو  َراَتْخَی ْنَأ  ِدِـهاَّشِلل  ْنُکَی  ْمَلَف  ، ِْهیَلَع ْمُهوُعَیَاب  اَم  یَلَع  َناَْمثُع  َرَمُع َو  ٍرَْکب َو  اـَبَأ  اوُعَیاـَب  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ِینَعَیاـَب  ُهَّنِإ 
ْوَأ ٍنْعَِطب  ٌجِراَخ  ْمِهِْرمَأ  ْنَع  َجَرَخ  ْنِإَف  ، اًضِر   ِ ِهّلل َِکلَذ  َناَک  ًاماَمِإ  ُهْوَّمَـس  ٍلُـجَر َو  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِنِإَـف  ، ِراَْـصنَْألا َنیِرِجاَـهُْمِلل َو  يَروُّشلا 

َتْرَظَن ِْنَئل  ، ُهَیِواَعُم اَی  يِرْمََعل ، َو.یَّلَوَت  اَـم  ُهّللا  ُهاَّلَو  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ِلـِیبَس  َْریَغ  ِهِعاَـبِّتا  یَلَع  ُهُولَتاَـق  َیبَأ  ْنِإَـف  ، ُْهنِم َجَرَخ  اَـم  َیلِإ  ُهوُّدَر  ٍهَعْدـِب 
.ُماَلَّسلا َو  ََکل ! اََدب  اَم  َّنَجَتَف  ؛ یَّنَجَتَت ْنَأ  اَّلِإ  ُْهنَع  ٍَهلْزُع  ِیف  ُْتنُک  یِّنَأ  َّنَمَْلعََتل  َو  َناَْمثُع ، ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا  َأَْربَأ  یِّنَدِجََتل  َكاَوَه  َنوُد  َِکْلقَِعب 

همجرت

رمع و رکبوبا و  اـب  هک  یناـسک  ناـمه  اریز ) تسا ، روآ  مازلا  يدوب  ماـش  رد  هک  وت  يارب  ، دـندرک نم  اـب  هنیدـم  رد  مدرم  هک  یتعیب  )
هک یسک  هن  دنراد و  ار  نآ  اب  تفلاخم  ای  خسف  رایتخا  نارضاح  هن  نیاربانب  ، دندومن تعیب  نم  اب  طیارش  نامه  اب  دندرک  تعیب  نامثع 

شماما دـندیزگرب و  ار  یـسک  یگمه  هاـگ  ره  ، تسا راـصنا  نارجاـهم و  ِنآ  زا  اـهنت  يروش.دراد  ار  نآ  ندرک  در  قح  هدوب  بیاـغ 
ار وا  ناناملسم  ددرگ ، جراخ  یتعدب  ای  ییوگدب  اب  اهنآ  نامرف  زا  یسک  رگا  نیاربانب  ؛ تسا دونشوخ  یضار و  وا  زا  دنوادخ  ، دندیمان
رد ار  وا  ادـخ  هدرک و  تیعبت  نانمؤم  ریـسم  ریغ  زا  هک  ارچ  دـننک ، یم  راکیپ  وا  اب  ، دزرو عانتما  رگا  ،و  دـننادرگ یم  زاب  دوخ  ياج  هب 

نامثع نوخ  زا  رتاّربم  همه  زا  ارم  ، سوه اوه و  مشچ  اب  هن  يرگنب  لقع  هاگن  اب  رگا  دـنگوس  مناج  هب  ! هیواعم يا.دزاس  یم  اهر  ههاریب 
نم هب  ار  ییاوراـن  تبـسن  نینچ  ییآرب و  تمهت  ماـقم  رد  هکنیا  رگم  مدوـب  راـنکرب  نآ  زا  یلک  هب  نم  تـسناد  یهاوـخ  یباـی و  یم 

.مالسلا نزب و  یهاوخ  یم  یتمهت  ره  تسا  نینچ  رگا.یهدب 

هک تسا  رت  لصفم  همان  کی  زا  یـشخب  ، هدروآ اجنیا  رد  یـضر  دیـس  موحرم  ار  هچنآ  دـش  هتفگ  همان  دنـس  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.داتسرف هیواعم  يارب  دوب  هباحص  ریهاشم  زا  هک  یلجب  هّللادبع  نب  ریرج  هارمه  هب  لمج  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 

یم نینچ  ، تسا هدمآ  همان 29  هرامـش  تحت  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  یلو  هدرکن  لقن  یـضر  دیـس  موحرم  هک  همان  نیا  زاغآ  رد 
يدوب ماش  رد  هک  وت  يارب  دـندرک  نم  اب  هنیدـم  رد  مدرم  هک  یتعیب  :» دومرف یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میناوخ 
تعیب نم  اـب  طیارـش  ناـمه  اـب  دـندرک  تعیب  ناـمثع  رمع و  رکب و  وـبا  اـب  هـک  یناـسک  ناـمه  :» دـیازفا یم  سپـس  ؛» تـسا روآ  مازلا 

ُهَّنِإ ( ؛» دراد ار  نآ  ندرک  در  قح  هدوب  بیاغ  هک  یـسک  هن  دـنراد و  ار  نآ  اب  تفلاخم  ای  خـسف  رایتخا  نارـضاح  هن  نیاربانب  ، دـندومن
(. َّدُرَی ْنَأ  ِِبئاَْغِلل  َال  ،َو  َراَتْخَی ْنَأ  ِدِهاَّشِلل  ْنُکَی  ْمَلَف  ، ِْهیَلَع ْمُهوُعَیَاب  اَم  یَلَع  َناَْمثُعَو  َرَمُعَو  ٍرَْکب  َابَأ  اوُعَیَاب  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ِینَعَیَاب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ّتیـصو  هب  هن  ، دـنک یم  هراشا  ریدـغ  هلأـسم  هب  هن  ، اـجنیا رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  هجوت  لـباق 
تفالخ هلأسم  یلو.درذـگب  نآ  رانک  زا  راک  نیا  اـب  تسناوت  یم  هیواـعم  اریز  ؛ تسوا تماـما  رب  ینـشور  دنـس  هک  يرایـسب  تاـیاور 

هک تسا  یلدج  حالطصا  هب  لالدتسا  کی  مالسلا  هیلع  ماما  لالدتسا  عقاو  رد.دنک  راکنا  ار  نآ  دناوتب  هک  دوبن  يزیچ  نیشیپ  يافلخ 
تموکح نارادـفرط  زا  ار  دوخ  هک  هیواعم  اجنیا  رد  دـنک و  یم  لالدتـسا  يو  دـض  رب  نآ  اـب  دریگ و  یم  ار  لـباقم  فرط  تاملـسم 

یلاح رد  نیا  دـنک و  راکنا  تفالخ  يارب  ار  اهنآ  شنیزگ  یگنوگچ  تسناوت  یمن  ، تسناد یم  نامثع ) ، رمع رکبوبا   ) نیـشیپ يافلخ 
رد راصنا  نارجاهم و  مومع.دوب  هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  دروم  رد  يرت  لـماک  رایـسب  تروص  هب  شنیزگ  نیا  هک  دوب 

ّتنـس.دندوب ناگدننک  تعیب  ءزج  زین  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  ادعب  هک  ریبز  هحلط و  یتح  دندوب و  هدرک  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هنیدم 
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رگا هک  دوب  نیا  رب  نامز  نآ 

یمن هیواعم  نیاربانب  ؛و  دنتخانش یم  تیمسر  هب  ار  نآ  ناگداتفا  رود  نابیاغ و  دندرک  یم  باختنا  ار  یـسک  هنیدم  راصنا  نارجاهم و 
.دزیخرب تفلاخم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لالدتسا  نیا  اب  تسناوت 

ار یـسک  یگمه  هاگ  ره  تسا  راـصنا  نارجاـهم و  نآ  زا  اـهنت  يروش  :» دـیازفا یم  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ور  نیا  زا 
یَلَع اوُعَمَتْجا  ِنِإَف  ، ِراَْصنَْألا َنیِرِجاَهُْمِلل َو  يَروُّشلا  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» تسا دونـشوخ  یـضار و  نآ  زا  دـنوادخ  ، دـندیمان شماـما  دـندیزگرب و 

(. اًضِر   ِ ِهّلل َِکلَذ  َناَک  ًاماَمِإ  ُهْوَّمَس  ٍلُجَر َو 

ياج هب  ار  وا  ناناملسم  ، ددرگ جراخ  یتعدب  ای  ییوگدب  اب  اهنآ  نامرف  زا  یسک  رگا  نیاربانب  :» دیامرف یم  يریگ  هجیتن  نینچ  هاگ  نآ 
اهر ههاریب  رد  ار  وا  ادخ  هدرک و  تیعبت  نانمؤم  ریـسم  ریغ  زا  اریز  ؛ دـننک یم  راکیپ  وا  اب  ، دـیزرو عانتما  رگا  دـننادرگ و  یم  زاب  دوخ 

،َو َنِینِمْؤُْملا ِلِیبَس  َْریَغ  ِهِعاَبِّتا  یَلَع  ُهُولَتاَق  َیبَأ  ْنِإَف  ، ُْهنِم َجَرَخ  اَـم  َیلِإ  ُهوُّدَر  ٍهَعْدـِب  ْوَأ  ٍنْعَِطب  ٌجِراَـخ  ْمِهِْرمَأ  ْنَع  َجَرَخ  ْنِإَـف  ( ؛» دزاـس یم 
(. یَّلَوَت اَم  ُهّللا  ُهاَّلَو 

ماما هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ، دراد لباقم  فرط  تاملـسم  زا  هدافتـسا  یلدج و  هبنج  میتفگ  الاب  رد  هک  لالدتـسا  نیا  زا  دـیابن  زگره 
هک هنوگ  نآ  ، ادخ يوس  زا  باصتنا  هن  دـناد  یم  یباختنا  هلأسم  کی  ار  تماما  هدومرف و  اهر  ار  صوصنم  تماما  هلأسم  مالـسلا  هیلع 

دوجو لالدتـسا  هنوگ  نیا  زج  یهار  هیواعم  لاـثما  ربارب  رد  هکلب  ؛ دـنا هدرک  روصت  ّتنـس  لـها  زا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب 
.دوش یم  هدید  ناکرشم  ربارب  رد  زین  دیجم  نآرق  رد  اهلالدتسا  هنوگ  نیا  ریظن  تشادن و 

يارب هناهب  ار  نآ  - ریبز هحلط و  دـننام  هیواعم -  هک  دور  یم  نامثع  لتق  هلأسم  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، هماـن نیا  رگید  شخب  رد 
اوه مشچ  اب  هن  يرگنب  تلقع  هاگن  اب  رگا  دنگوس  مناج  هب  هیواعم  يا  :» دیامرف یم  دوب ؛ هداد  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  یـشکرس 

تمهت ماـقم  رد  هکنیا  رگم  مدوب  راـنکرب  نآ  زا  یّلک  هب  نم  تسناد  یهاوخ  یباـی و  یم  ناـمثع  نوخ  زا  رتاّربـم  همه  زا  ارم  سوه  و 
نم هب  ار  ییاوران  تبسن  نینچ  ییآرب و 

َأَْربَأ یِّنَدِـجََتل  َكاَوَه  َنوُد  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن  ِْنَئل  ُهَیِواَـعُم ، اَـی  ، يِرْمََعل َو  ( ؛» مالـسلاو نزب  یهاوخ  یم  یتمهت  ره  تسا  نینچ  رگا.یهدـب 
یماگنه هدش و  هتفرگ  « تیانج » هشیر زا  لصا  رد  « ینجتت ( .» 1  } یَّنَجَتَت ْنَأ  اَّلِإ  ُْهنَع  ٍَهلْزُع  ِیف  ُْتنُک  یِّنَأ  َّنَمَْلعََتل  ،َو  َناَْـمثُع ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا 

نآ بکترم  وا  هک  یلاح  رد  دراذگب  يرگید  هدهع  رب  ار  یتیانج  دهاوخ  یم  یـسک  هک  تسا  نیا  شموهفم  دوریم  لعفت  باب  هب  هک 
نآ حرـش  ًالبق  هک  « یّنجت » هشیر نامه  زا  تسا  رما  لعف  هژاو  نیا  « ّنجت ( .» 2  } َّنَجَتَف  {، .تسا تمهت  موهفم  نامه  نیا  تسا و  هدـشن 
هک لاح  ، تسا تمهت  کی  نم  هب  نامثع  نوخ  نداد  تبسن  یناد  یم  دوخ  وت  هیواعم  يا  هک  تسا  نیا  هلمج  مامت  موهفم  دش و  هداد 

(. ُماَلَّسلا ،َو  ََکل اََدب  اَم   { .وگب هنیمز  نیا  رد  یهاوخ  یم  هچ  ره  یناد  یم 

وا لتق  رد  یتح  دنتـساخرب و  وا  اب  دیدش  تفلاخم  هب  نامثع  نامز  رد  یهورگ  هک  تسا  نیا  مالـسا  ردـص  خـیرات  بیجع  يایاضق  زا 
هتـشک رب  دنتـساخرب و  وا  یهاوخ  نوخ  هب  هداد و  ریـسم  رییغت  ناهگان  نامثع  لتق  زا  دـعب  یلو  ؛ دنتـشاد شقن  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم 

زا مد  هک  اهنیا  یلو  ؛ تسین بیجع  ، يدام ياه  تسایـس  يایند  رد  اهریـسم  رییغت  هنوگنیا.دـنتخیر  حاـسمت  کـشا  وا  هناـمولظم  ندـش 
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.دندرک یم  هیجوت  ار  دوخ  لامعا  نیا  هنوگچ  دندز  یم  مالسا 

يریگ هرانک  هبوت و  هب  روبجم  ار  نامثع  داد و  خر  دروم  نیا  رد  هک  یثداوح  ات  هتفرگ  وا  دض  رب  شروش  للع  زا  نامثع  لتق  يارجام 
ناج ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ییاه  عافد  تفریذپن و  ار  يریگ  هرانک  اما  تفریذپ  ار  هبوت  نامثع  هکنیا  دندرک و 

یمهم لئاسم  زا  ، نآ زا  دـعب  ثداوح  نامثع و  لتق  یگنوگچ  نینچمه  دریگب و  ارف  ار  مالـسا  روشک  مامت  هنتف  هنماد  ادابم  هک  درک  وا 
.دزاس نشور  ار  يدایز  لئاسم  دناوت  یم  نآ  رد  تقد  هدش و  ثحب  مالسا  خیرات  رد  هک  تسا 

هبطخ 30 لیذ  مود  دلج  و  دـعب ) هب  هحفص 371   ) هیقشقش هبطخ  حرـش  رد  ، لّوا دلج  رد  هلمج  زا  هتـشذگ  ياهثحب  رد  هراب  نیا  رد  ام 
.میا هدرک  رکذ  ار  یبلاطم  هحفص 488 )  ) هبطخ 43 لیذ  نینچمه  و  ات 241 ) هحفص 237  )

تعیب اروش و  هب  لالدتسا  ارچ 

هدـیقع قباـطم  ؛ تسه ناناملـسم  ناـیم  رد  رظن  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  دـعب  تفـالخ  تماـما و  هلأـسم  رد  میناد  یم 
هفیلخ مالـسلا و  هیلع  ماما  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  قیرط  زا  دـنوادخ  هلیـسو  هب  ینعی  ؛ تسا صن  اب  تفالخ  تماـما و  ، هعیش
نیلقث ثیدح  تلزنم و  ریدغ ، ثیدح  نوچمه  یثیداحا  دنک و  یم  دییأت  ار  رظن  نیا  زین  نآرق  زا  یتایآ.تسا  هدـش  نییعت  وا  زا  دـعب 
يارب ( . 1  } .تسین اهنآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  دننک  یم  هماقا  هلأسم  نیا  رب  زین  یلقع  لیلد  نایعیـش  نیا  رب  هفاضا.تسا  نآ  رب  هاوگ  زین 

 { .دییامرف هعجارم  دلج 9  ، نآرق مایپ  هب  دیناوت  یم  یلقع  ییاور و  ینآرق و  هلدا  نیا  زا  رتشیب  عالطا 

راذـگاو تّما  هب  ار  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـندقتعم  دنتـسه و  يروش  رادـفرط  ننـست  لها  یلو 
زا یلیلق  عمج  روضح  اب  ، هدعاس ینب  هفیقـس  رد  رکب  وبا.دنا  هدش  نییعت  مدرم  تعیب  راصنا و  نیرجاهم و  ياروش  قبط  رب  اهنآ  هدرک و 

ریما دـش و  باختنا  رمع  يرفن  شـش  ياروش  يارآ  زا  يأر  راهچ  اب  نامثع  ،و  رکبوبا صن  اب  رمع  دـش و  باختنا  راـصنا  نیرجاـهم و 
.مدرم ياه  هدوت  راصنا و  نیرجاهم و  هدرتسگ  تعیب  اب  زین  نانمؤم 

دنـس هب  هاگ  ، درب یم  لاؤس  ریز  ار  نیتسخن  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  هک  دنـسر  یم  هیقـشقش  هبطخ  هب  هک  یماگنه  يروش  نارادفرط 
لابقتـسا نآ  زا  زاب  شوغآ  اب  دنـسر  یم  ثحب ) دروم  همان   ) مشـش همان  هب  هک  یماگنه  اما  ؛ نآ تلالد  هب  هاگ  دننک و  یم  لاکـشا  نآ 

.هبطخ نآ  مه  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  همان  نیا  مه  هک  یلاحرد  دنرمش  یم  دوخ  بهذم  ّتیناقح  رب  لیلد  ارنآ  هدرک و 

هبطخ رد.دراد  ریثأت  لئاسم  نایب  هوحن  رد  بطاخم  تاداقتعا  اریز  ؛ تفرگ رظن  رد  ار  نیبطاـخم  دـیاب  هشیمه  هک  تساـجنیا  مهم  هتکن 
.تسا هیواعم  ، بطاخم همان  نیا  رد  یلو  دنمدرم  مومع  ، بطاخم هیقشقش 

ساسا زا  وا  هک  يزیچ  ؛ دنک لالدتـسا  صن  هب  هیواعم  ربارب  رد  دوخ  ّتیناقح  يارب  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  نکمم  هنوگچ 
.تساروش هلأسم  نآ  دیوپب و  راکنا  هار  دیوگب و  نخس  نآ  ربارب  رد  دناوتن  وا  هک  دنک  هدافتسا  یلیلد  زا  دیاب.دوب  فلاخم  نآ  اب 

.دش بصن  ماش  تفالخ  هب  اهنآ  فرط  زا  هیواعم  هک  یناسک  نامه  ؛ دندش باختنا  نآ  ساسا  رب  نیشیپ  يافلخ  هک  ییاروش 

وا دض  رب  نآ  اب  دنریگب و  ار  مصخ  تامّلسم  هکنیا  نآ  دوش و  یم  ریبعت  لدج  نف  هب  نآ  زا  قطنم  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
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.دشاب هدشن  هتفریذپ  هدنیوگ  يوس  زا  مصخ  تامّلسم  دنچره  دننک  لالدتسا 

امش هیآ  نالف  لصف و  نالف  قباطم  مییوگ  یم  مینک و  یم  لالدتـسا  يراصن  دوهی و  ربارب  رد  ینونک  لیجنا  تاروت و  اب  ام  هکنیا  لثم 
راد هب  ار  یـسیع  دیراد  هدیقع  نایحیـسم  امـش  : مییوگ یم  لثملا  یف.دیتسه  موکحم  ناتدوخ  هدیقع  قبط  نیاربانب  دییوگ و  یم  نینچ 
هب ناسنا  تعجر  هلأسم  دیاب  هدیقع  نیا  قبط  رب.تفر  نامـسآ  هب  دش و  هدنز  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـندرک و  نفد  دنتـشک و  دـنتخیوآ و 

.میتسین حیسم  ترضح  ندش  هتشک  هب  دقتعم  ام  دنچره  ، دیوش اریذپ  ار  ایند  نیا  رد  یگدنز 

ربارب رد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناتـساد  رد  هلمج  زا  ؛ درک ادـیپ  ناوت  یم  بلطم  نیا  يارب  ییاـه  هنوگ  زین  دـیجم  نآرق  رد 
هیآ و 77 78. ، ماـعنا ( . 1 « } ُرَبْکَأ اذـه  یِّبَر  اذـه   » ای یِّبَر » اذـه   » هلمج اب  تفرگ  رارق  ناتـسرپ  باتفآ  ناتـسرپ و  هاـم  ، ناتـسرپ هراـتس 
ار اهنآ  ، دوب اـهنآ  ندوب  ثداـح  رب  لـیلد  اـهنآ  بورغ  لوفا و  دـندرک و  لوفا  یگمه  هک  یماـگنه  اـما  تفریذـپ  ار  اـهنآ  تاملـسم  {

.تخاس موکحم 

یم دـسر  یم  همان  نیا  هب  هک  یماگنه  ، دـیوپ یم  ار  لادـتعا  هار  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  اـب  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنیا  روآ  تفگش 
تفالخ تابثا  هار  اروش  باختنا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  تحارص  اب  نینمؤملا  ریما  مالک  زا  لصف  نیا  هک  نادب  :» دیوگ

یمن مالـسلا  هیلع  ماما  : دـنیوگ یم  دـننک و  یم  هّیقت  رب  لمح  ار  همان  نیا  هّیماما  اما  (... ّتنـس لها   ) ام ناملکتم  هک  هنوگ  ناـمه  ، تسا
جهن حرش  ( . 1  } .مدش تفالخ  هب  ثوعبم  هّللا  لوسر  يوس  زا  نم  هک  دـنک  حیرـصت  دـنک و  نایب  ار  ّتیعقاو  هیواعم  ربارب  رد  تسناوت 

. { ،ج 14،ص 36 و 37 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

هّیقت هلأسم  اب  ار  لدج  هلأسم  ًایناث  هدرکن و  هاگن  ًالصا  هیواعم  ینعی  همان  نیا  بطاخم  هب  ًالوا  هک  تساجنیا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ياطخ 
اب دناوتن  وا  هک  درک  لالدتسا  يزیچ  هب  : دیوگ یم  هکلب  درک  هّیقت  هیواعم  لباقم  رد  نانمؤم  ریما  دیوگ  یمن  هعیـش.تسا  هدومن  هابتـشا 

.دومرف لالدتسا  نآ  اب  شدض  رب  تفرگ و  ار  وا  دزن  تاملسم  ینعی  دنک  تفلاخم  نآ 

.درادن رارکت  هب  زاین  میتفگ و  هک  تسا  نامه  همه  خساپ  هک  دوش  یم  هدید  الاب  همان  هیبش  زین  يرگید  تاملک  هغالبلا  جهن  رد 

تعیب تّیعورشم  هیواعم و  قافن  هرهچ  ياشفا  : 7 همان

عوضوم

اضیأ هیلإ  هنم ع  باتک  نم  و 

هیواعم هب  رگید  يا  همان  تسا ) هیواعم  همان  هب  يرجه  لاس 38  رد  نیّفص  گنج  رخاوا  رد  ماما  ياهخساپ  زا  یکی  )

همان نتم 

ِهیِدهَی ٌرََصب  َُهل  َسَیل  ِ ٍئ  رما ُباَتِک  َِکیأَر َو  ِءوُِسب  اَهَتیَضمَأ  َِکلاَلَِضب َو  اَهَتقّمَن  ٌهَّربَُحم  ٌَهلاَسِر  ٌهَلّصَُوم َو  ٌهَظِعوَم  َکنِم  یْنتَتأ  دَقَف  ُدَعب  اّمَأ 
ًاِطباَخ ّلَض  ًاطِغَال َو  َرَجَهَف  ُهَعَبّتاَف  ُلاَلّضلا  ُهَداَق  َُهباَجَأَف َو  يَوَهلا  ُهاَعَد  دَق  ُهُدِشُری  ٌِدئاَق  َال  َو 
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ٌنِهاَدُم اَهِیف  ّيَوُرملا  ٌنِعاَط َو  اَهنِم  ُجِراَخلا  ُراَیِخلا  اَهِیف  ُفَنأَتُسی  َال  ُرَظّنلا َو  اَهِیف  یّنَُثی  َال  ٌهَدِحاَو  ٌهَعَیب  اَّهنَِأل  ُهنِم  َو 

اه همجرت 

یتشد

یهارمگ اب  هک  دوب  هدش  هداد  تنیز  و  هتسویپ ، مه  هب  تالمج  ياراد  هک  دیـسر  متـسد  هب  وت  زیمآ  دنپ  همان  دورد ! ادخ و  مان  زا  سپ 
ات دراد  مزـال  یهاـگآ  دوـخ  هن  هـک  يدرم  هماـن  يدوـب ،  هدرک  ءاـضما  ار  نآ  دوـخ  صاـخ  یـشیدنا  دـب  اـب  و  هتـسارآ ، ار  نآ  دوـخ 

هتفرگ و ار  وا  نانع  یهارمگ  و  هتفگ ، خساپ  ار  شیوخ  ياهسوه  توعد  اهنت  دنک ، شتیاده  هک  دراد  يربهر  هن  و  دشاب ، شدومنهر 
کی ماما  يارب  تعیب  انامه  تسا ) همان  نیمه  زا   . ) تسا نادرگرس  یهارمگ  رد  دیوگ و  یم  طبر  یب  نخس  هک  دنک ، یم  تعاطا  وا 
تعیب نیا  زا  هک  سک  نآ  درادـن ! ار  نآ  نتفرگ  رـس  زا  رایتخا  یـسک  و  دوب ، دـهاوخن  رّـسیم  نآ  رد  رظن  دـیدجت  و  تسین ، شیب  راـب 

 . تسا قفانم  دشاب  لد  ود  نآ  هب  تبسن  هک  سک  نآ  و  دوش ، یم  هدناوخ  وج  بیع  و  نز ، هنعط  دنز ، زاب  رس  یمومع 

يدیهش

اب يا و  هتشون  یهارمگ  يور  زا  .هتـسب  رویز  ظافلا  هب  يا  همان  هتـسویپ و  مه  هب  ییاه  هلمج  دیـسر ، نم  هب  يا  همان  دنپ  وت  زا  دعب ! اما 
دناوخ ار  وا  اوه  .دیامرف  شداشرا  ات  ییاوشیپ  هن  و  دیامنب ، شییهار  ات  تسه  شییانیب  هن  هک  یسک  همان  .يا  هتشاد  هناور  یـشیدنا  دب 

.دیوپ ار  یهار  هچ  تسنادن  تفر و  دیوگ ، هچ  تسنادن  تفگ و  .داتفا  نآ  یپ  رد  وا  و  دنار ، ار  يو  یهارمگ  و  داد ، شخساپ  وا  و 

زا هک  نآ  .تسین  نآ  نتفرگ  رـس  زا  رایتخا  یـسک  يارب  و  تسیرگن ، ناوتن  نآ  رد  هرابود  تسا و  ندرک  تعیب  راب  کی  تفـالخ  هچ 
.ییور ود  دشاب  لد  ود  نآ  رد  هک  نآ  و  تسا ، ییوجبیع  دور  نوریب  ناناملسم  عمج  تعیب 

یلیبدرا

دـشب هتـسارآ  ماغیپ  نامدرم و  تاءاشنا  زا  هدش  هدرک  دنویپ  مهب  دنچ  يدنپ  وت  زا  دـمآ  هک  قیقحتب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اّما 
تـسین هک  نمب  يدرم  همان  دمآ  دوخ  یتیاردـبب  هتخاس  ناور  دوخ و  یهارمگب  تباتک  نآ  رد  ارنآ  هداد  تنیز  هک  طوبرمان  تاملکب 

وا درک  تباجا  سپ  وا  سفن  هار  زا  ار  وا  دناوخ  هک  قیقحتب  دشک  باوص  هارب  ار  وا  هک  هدنـشک  هن  ار و  وا  دـیامن  هار  هک  یئانیب  ار  وا 
هار رد  تسا  هدـننک  طـبخ  هک  یتلاـح  رد  هدـش  هارمگ  نآ و  رد  هتفگ  نایذـه  سپ  ارنآ  درک  يوریپ  سپ  یهارمگ  ار  وا  دیـشک  ار و 

رایتخا نآ  رد  دوش  یمن  هتفرگ  رـس  زا  باتکلا و  اذـه  نم  ندرک و  رظن  نآ  رد  دوش  یمن  هدرک  اـت  ود  تسا  تعیب  کـی  نآ  هک  اریز 
هدننک هنهادم  نآ  تحص  رد  هدننک  هشیدنا  قاقش و  يور  زا  تسا  هدننک  نعط  نآ  زا  هدنور  نوریب  نآ  ندومن 

یتیآ

یشیدنادب يور  زا  يدوب و  هتسارآ  شیوخ  تلالض  هب  هک  یتارابع  هتفابرب و  ییاه  هلمج  اب  دیسر  نم  هب  وت  زا  يا  همانزردنا  دعب ، اما 
تـسا يربهر  ار  وا  هن  و  دهد ، ناشن  وا  هب  ار  تیاده  هار  ات  دراد  انیب  هدید  دوخ  هن  هک  تسا  یـسک  همان  همان ، نیا  .يدوب  هدرک  هناور 
.هدومن شتعباـتم  زین  وا  هتـشگ و  شنوـمنهر  تلالـض  هتفگ و  شخـساپ  زین  وا  هدـناوخارف و  ار  وا  ساوـه  اوـه و  .دـیامنب  شهار  هک 
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.تسا هتفر  اطخ  هب  هتشگ و  مگ  هتخیمآ ، مه  رد  ینایذه 

: همان نیا  زا  و 

نعط دور ، نوریب  تعیب  زا  هک  ره  .دوشن  هتفرگ  رـس  زا  شنیزگ  .درک  ناوتن  رظن  نآ  رد  هراـبود  تسا و  راـب  کـی  طـقف  ندرک  تعیب 
.تسا قفانم  دهد ، ناشن  یلد  ود  دنک و  گنرد  شنتفریذپ  رد  هک  ره  و  تسا ، هدننز 

نایراصنا

نّیزم تیهارمگ  هب  ار  نآ  دمآ ، نم  يارب  هتـسارآ  يا  همان  ،و  هتـسویپ مه  هب  طبر  یب  تالمج  زا  يا  همان  هظعوم  وت  بناج  زا  ، دعب اما 
ار يو  ،و  دـنک شییامنهار  ات  دـشاب  یمن  یتریـصب  ار  وا  هک  تسا  یـصخش  همان   ، يا هداتـسرف  نم  يوس  هب  تیأر  یتشز  زا  ،و  هتخاس
هدیـشک و دوخ  بناج  هب  ار  يو  یهارمگ  ، هدرک تباجا  مه  وا  و  هدومن ، توعد  وا  زا  سفن  ياوه  ، دـیامن شداشرا  اـت  تسین  يربهر 

 . تفر اطخ  هب  دش و  هارمگ  و  دز ، هدوهیب  گناب  تفاب و  نایذه  سپ  ، هدومن يوریپ  مه  وا 

.دوشن هتفرگ  رس  زا  رایتخا  نآ  رد  ،و  درادن هار  نآ  رد  رظن  دیدجت  ،و  تسا تعیب  کی  نآ  اریز 

 . تسا قفانم  راکشزاس و  دیامن  لّمأت  ششریذپ  رد  هک  نآ  ،و  هتساخرب قح  راکنا  هب  دبات  رب  رس  نآ  زا  هک  نآ 

حورش

يدنوار

الصو یشلا ء  تلصو  لاقی : ضعبب ، لصتم  اهضعب  هلیوطلا  هلصوملا  کلالضب و  اهتقمن  هربحم  هلاسر  هلـصوم و  هظعوم  ینتتا  هلوق  و 
اذب و اذه  تلصو  كریغ و  مالک  تعمج  امنا  و  كردص ، هفیحص  نم  هتبتک  نکت  مل  يا  لصولا ، نم  ترثکا  اذا  الیـصوت  هتلـصو  و 

هنیز اقیمنت  باتکلا  قمن  و  هنیـسحت ، هنییزت و  مالکلا : ریبحت  .هنیزم و  هربحم و  هظافلا  تناک  امنا  و  ینعملا ، میقتـسم  ریغ  اـمالک  ناـک 
یموق نا  یلاعت  لاق  روجهم ، مالکلا  و  رجاه ، وهف  ارجه  رجهی  رجه  لاقی : نایذـهلا ، رجهلا : اطباح و  لض  اطغ و  ـال  رجه  .هباـتکلاب و 
اوطغل دق  و  هبلجلا ، توصلا و  طغللا : انخلا و  .قطنملا و  یف  شاحفالا  راجهالا : .قحلا و  ریغ  هیف  اولاق  يا  اروجهم  نآرقلا  اذه  اوذـختا 

.اهبرض اذا  ضرالا  هدیب  ریعبلا  طبخ  لاقی : هاقلی ، ام  لک  هدیب  طبخیف  ائیش  یقوتی  الف  یشمی  يذلا  طباخلا : .توصلا و  طالتخا  وه  و 

هعیاب امل  هالولا  نم  هلبق  ناک  يذلا  هقیرط  ناک  ام  یلا  ریشی  رایخلا ، اهیف  فناتـسی  رظنلا و ال  اهیف  ینثتـسی  هدحاو ال  هعیب  اهنال  هلوق : و 
، ءادـتبالا فانیتسالا : .ناث و  رظن  کلذ  دـعب  اهیف  لعجی  و ال  هعیب ، يرج  ام  اذا  کلذ و  نم  اوجرخی  نا  مهقیرط  یلع  نکی  مل  ساـنلا 

نعطب هعیبلا  نم  جرخ  نم  ینعی  نعاط  اهنم  جراخلا  لاق  مث  .لبق  نم  هیف  عرـشی  مل  رماب  ادـبی  نا  وحن  یلع  هعیابملا  دـعب  لـماعی  ـال  يا 
ول نا  یغبنی  اهنا   ) هعیبلا کلت  یف  رکفت  يذـلا  يورملا : .یلبق و  هالولا  هقیرط  یـضتقم  یلع  مکدـنع و  اذـه  لتوق ، عنم  ناف  اـهیلا  دری 

ترکف يا  رمالا : یف  تاور  .رخآ و  باتک  یف  کلذ  لثم  يرج  ام  یلع  نهادـم  راصنالا ) نیرجاـهملا و  دـنع  وهف  نکی  مل  وا  تناـک 
.تیراو يا  تنهاد  لاقی : هعناصملاک  .هنهادملا  .باوجب و  لجعا  مل  هیف و 

يردیک
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طغللا نایذـهلا و  رجهلا  اطغ : رجهف ال  .ضعبب  اهـضعب  لصو  وا  هریغ  مالکب  اهلـصو  هناک  هلـصوم  هظعوم  رهظ  يا  يار  هل  ادـب  لاـقی :
.هبلجلا توصلا و 

اهیف يورملا  .نیدـلا و  یف  نعاـط  وهف  هنید ، هلمج  نم  اهدـع  هسفنب و  وه  هـالوت  یتـلا  هعیبـلا  نم  جرخ  نم  يا  نعاـط : اـهنم  جراـخلا 
.مهدنع نئاخ ، عناصم  اهرارقتسا  اهققحت و  دعب  اهیف  رکفملا  يا  نهادم 

مثیم نبا 

ماجنا ار  نآ  هک  ددـنبب  یهانگ  یـسک  رب  هک  تسا  نآ  ینجت : .تسا  لازتعا  زا  ردـصم  مسا  هلزع : هیواـعم : هب  ترـضح  ياـه  هماـن  زا 
نآ هن ، نیاربانب  دندرک ، تعیب  نم  اب  اهطرـش  دیق و  نامه  اب  دندرک ، تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اب  هک  یمدرم  نامه   ) .تسا هدادـن 

ناشیا رگا  تسا ، راصنا  نارجاهم و  نآ  زا  اهنت  اروش ، .ندرک  در  هزاجا ي  دوب ، بیاغ  هک  نآ  هن  دراد و  خسف  رایتخا  دوب  رـضاح  هک 
يور زا  ای  هزینرس  روز  اب  نانآ  نامرف  زا  یسک  رگا  تسا و  دونشخ  یـضار و  رما  نیا  زا  دنوادخ  دنتـسناد  ماما  ار  یـسک  قافتا  روطب 
نامیا لها  قیرط  ریغ  زا  هک  ارچ  دـننک ، یم  دربن  وا  اب  دـنک  یچیپرـس  رگا  سپ  دـنناشن ، یم  دوخ  ياج  هب  ار  وا  دوش  جراـخ  تعدـب 
سوه اوه و  مشچ  اب  هن  لقع و  هدید ي  اب  رگا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هیواعم  يا  .دنک  یم  اهر  ههاریب  رد  ار  وا  ادـخ  و  هدرک ، يوریپ 

هک نیا  رگم  ما ، هدوب  راـنکرب  نآ  زا  نم  هک  یناد  یم  و  مرتهاـنگ ، یب  ناـمثع  نوـخ  رد  سک  همه  زا  نم  هک  دـید  یهاوـخ  يرگنب ،
رد هچنآ  .مالسلاو ) نکب ، یهاوخ  یم  هک  تیانج  ره  تسین  نینچ  هک  نونکا  یهدب ، نم  هب  ار  یتبـسن  نینچ  ینک و  تنایخ  یهاوخب 

ینارمکح زا  هک  یلجب  هللادـبع  هلیـسو ي  هب  ار  نآ  تشون و  هیواـعم  هب  ترـضح  هک  تسا  يا  هماـن  زا  یتمـسق  هدـش  رکذ  دروم  نیا 
هیواعم يا  ربماـیپ ، تعن  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تسا : هدوب  نیا  هماـن  نیا  لوا  ياـه  هلمج  داتـسرف ، ماـش  هب  دوب  هدرکـش  لزع  نادـمه 

نآ هلاـبند ي  و  هک …  دـندرک  تعیب  یمدرم  ناـمه  نم  اـب  اریز  دراد ، رارق  وت  ندرگ  رب  نم  تعیب  یتـسه  ماـش  رد  وـت  هک  ناـنچمه 
ترابع نیا  همان  لصا  رد  هلمج ، نیا  لابند  هب  یلوت و  ام  هالو  هلمج ي و  اـت  دـش ، رکذ  دروم  نیا  رد  هچنآ  زاـغآ  هب  دوش  یم  لـصتم 

هب دوب  ناشدادترا  مکح  رد  نانآ  ینکـش  تعیب  دـندرک و  ضقن  ار  نآ  سپـس  دـندرک و  تعیب  نم  اب  ریبز ، هحلط و  انامه  دـیآ و  یم 
سپ دنتشاد ، تهارک  ناشیا  هک  یلاح  رد  دش ، راکـشآ  ادخ  رما  و  تسـشن ، یـسرک  هب  قح  ات  متـساخرب ، هزرابم  هب  اهنآ  اب  لیلد  نیا 

یم وت  تمالـس  وت  يارب  نم  رظن  رد  زیچ  نیرتهب  هک  یتسرد  هب  دـندش ، لـخاد  ناناملـسم  ریاـس  هک  وش  لـخاد  يرما  رد  هیواـعم  يا 
يارب ادـخ  زا  مگنج و  یم  وت  اـب  يزادـنایب  تسد  راـک  نیا  هب  رگا  هک  ینکفیب  ـالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  یهاوخب  هک  نیا  رگم  دـشاب ،
لخاد مدرم  همه ي  هچنآ  رد  نونکا  تسا ، هدولآ  نامثع  نوخ  هب  تتسد  الماک  هک  وت  هیواعم ، يا  .مهاوخ  یم  يرای  وت ، رب  يزوریپ 

وت هک  ار  هچنآ  اما  درک ، مهاوخ  توعد  ادخ  باتک  هب  ار  اهنآ  وت و  نم ، هد ، رارق  مکح  ار  مدرم  نامه  سپس  و  وش ، لخاد  دنا ، هدش 
لصا رد  تانایب  نیا  زا  سپ  ینزب ، لوگ  نداد  ریش  زا  ار  هچب  یهاوخ  یم  هک  تسا  نانچ  تسا  نامثع  یهاوخنوخ  هک  ینک  یم  اعدا 

یم یتارابع  سپـس  و  نکب ، یهاوخ  یم  هک  تیانج  ره  کلادـب : ام  ات  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  يرمعل ، و  دـیآ : یم  هلمج  نیا  هماـن ،
روـش و فرط  هک  دـنراد  یگتـسیاش  هن  و  دـنتفالخ ، راوازـس  هن  هک  یناگدـشدازآ  زا  وـت ، هک  نادـب  تسا : نیا  شا  همجرت  هـک  دـیآ 

نیا هب  ما و  هداتـسرف  تناـیفارطا  وت و  دزن  تسا ، ترجه  ناـمیا و  لـها  زا  هک  ار  هللادـبع  نب  ریرج  نونکا  مه  دـنوش ، عـقاو  تروـشم 
، دـش لقن  همان  لـصا  زا  هچنآ  قبط  رب  .منک  یم  کـمک  ورین و  تساوخرد  ادـخ ، زا  ینک ، تعیب  نم  اـب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  هلیـسو 

لکش زا  رمضم  سایق  يارغص  لالدتسا و  نیتسخن  همدقم  هیلع ، ینعیاب …  هنا  هلمج ي  و  تساعدا ، لصا  مامـشلاب ، دعب …  اما  زارف :
هن دنک و  در  ار  نآ  دراد  قح  بیاغ  صخش  هن  دنا ، هدرک  تعیب  موق  نیا  هک  ره  اب  تسا : نیا  يربک  همدقم ي  ریدقت  دشاب و  یم  لوا 
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بیاغ هاوخ  سک ، چیه  دوش : یم  نیا  سایق  هجیتن ي  دنیزگرب ، دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  نانآ  هک  ار  نآ  زا  ریغ  یسک  دناوت  یم  رـضاح 
نارـضاح و لماش  تیعب  نیا  هک  تسا  نآ  هجیتن  نیا  همزـال ي  و  درادـن ، ار  ناـشماما  اـب  ناـنآ  تعیب  ندرک  در  قح  رـضاح ، هاوخ  و 

نیا یلوت ، امنا …  .دوش و  یم  هدیمهف  دری ، نکی …  ملف  هلمج  زا  بلطم  نیا  و  دشاب ، یم  نابیاغ 

ناشیا هک  نیا  لیلد  هب  تسا  هداد  رارق  راصنا  نارجاهم و  راـصحنا  رد  ار  عاـمجا  اروش و  قح  هدرک و  ریرقت  ار  ساـیق  ياربک  تراـبع 
، دنـشاب هتـشاد  هملک  قافتا  یهلا  ماکحا  زا  يا  هلاسم  رب  رگا  سپ  دنـشاب ، یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تما  دـقع  لح و  لـها 

نانموم هار  دنوادخ و  یـضرم  قح و  رب  عامجا  يداحتا  نینچ  دندیمان ، ماما  ار  وا  دـندش و  دـحتم  ترـضح  نآ  اب  تعیب  رب  هک  نانچ 
هب ندز  تمهت  ای  ناشیا  ندرک  مهتم  اب  و  دزیخرب ، نانآ  اب  تفلاخم  هب  یـسک  رگا  نیاربانب  دـشاب ، یم  بجاو  نآ ، زا  يوریپ  هک  تسا 
زاب قح  هار  هب  ار  وا  ناملـسم  مدرم  دوش ، جراخ  ناناملـسم  ریـسم  زا  نید ، رد  تعدب  داجیا  اب  ای  و  دـنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک 

، ددرگزاب قح  هار  هب  ات  دـنزادرپ ، گنج  هب  يو  اب  دـهد ، همادا  ار  نانموم  ریغ  هار  و  دـنک ، یچیپرـس  رما  نیا  زا  رگا  و  دـننادرگ ، یم 
لماک هنومن ي  ، ) منهج تسا  یماجنارس  دب  هچ  و  دناشچب ، يو  هب  ار  خزود  شتآ  هرخالاب  دراذگاو و  دوخ  هب  ار  وا  دنوادخ ، هنرگو 
رگید ياوران  ياهتبسن  نامثع و  لتق  رد  نتشاد  تسد  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دش و  جراخ  ناناملسم  ریـسم  زا  هک  تسا  هیواعم 

هیواعم ماجنارس  .دندروآ ) دوجو  هب  ترضح  نآ  اب  تعیب  ضقن  رد  هک  یتعدب  لمج و  گنج  باحصا  تفلاخم  رگید  و  درک ، مهتم 
دهاوخ نامثع  لـتق  رد  درف  نیرتهاـنگیب  ار  وا  دـشوپب  مشچ  سوه  اوه و  زا  ود  رگنب  لـقع  هدـید ي  اـب  رگا  هک  دـهد  یم  دـنگوس  ار 

ماما يریگ  هرانک  نیا  هتبلا  دوب ، رانکرب  هعقاو  زا  تشاد و  رارق  دوخ  هناخ ي  رد  نامثع  ندـش  هتـشک  ماگنه  ترـضح  نآ  اریز  تفای ،
زا مه  درک و  یم  تحیـصن  ار  نامثع  مه  و  درک ، یم  عافد  وا  زا  نابز  تسد و  اـب  يدـیدم  تدـم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  )

هناخ ي هب  تشادرب و  تسد  دید ، هجیتن  یب  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  رگید  نوچ  دـنرادرب و  يو  رازآ  زا  تسد  تساوخ  یم  مدرم 
يزاس مهتم  یهانگ  هب  ارم  قحان  هب  هک  نیا  رگم  ینعی  تسا ، عطقنم  يانثتـسا  هلمج  نیا  همان ، رخآ  ات  ینجتت …  نا  الا  .درب  هانپ  دوخ 

باب اریز ، یهد  تبـسن  نم  هب  یناوت  یم  دـیآ  یم  تنهذ  هب  هک  ار  یتیانج  هاـنگ و  ره  تروص ، نیا  رد  هک  مرود ، نآ  زا  یلک  هب  هک 
، ربماـیپ حیرـص  صن  هن  و  مدرم ، عاـمجا  هب  دوـخ ، تماـما  تاـبثا  يارب  هماـن ، نیا  رد  نینموـملاریما  .تسا  زاـب  سک  ره  يارب  راـیتخا 
، دوب ناناملسم  عامجا  نامه  ماما ، بصن  رب  لیلد  اهنت  ناشیا ، دزن  هکلب  دنتشادن  صن  هب  داقتعا  نانآ  هک  نیا  تلع  هب  دومرف ، لالدتسا 

.تسادخ فطل  هب  هتسب  اهراک  رد  تیقفوم  .دنتفریذپ  یمن  نانآ  درک  یم  جاجتحا  حیرص  صن  یلقن و  لیلد  هب  ترضح  رگا  سپ 

دیدحلا یبا  نبا 

ِهیِدْهَی ٌرََصب  َُهل  َْسَیل  ٍئِْرما  ُباَتِک  َِکیْأَر َو  ِءوُِسب  اَهَْتیَْضمَأ  َِکلَالَِضب َو  اَهَتْقَّمَن  ٌهَرَّبَُحم  ٌَهلاَسِر  ٌهَلَّصَُوم َو  ٌهَظِعْوَم  َْکنِم  ِیْنتَتَأ  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
 . ًاِطباَخ َّلَض  ًاطِغَال َو  َرَجَهَف  ُهَعَبَّتاَف  ُلَالَّضلا  ُهَداَق  َُهباَجَأَف َو  يَوَْهلا  ُهاَعَد  ْدَق  ُهُدِشُْری  ٌِدئاَق  َو َال 

هلصوم هظعوم 

يوری وأ  الـصف  الوق  لوقیف  لجتری  نم  بتاکلا  اّمنإ  هباطخلا و  هباتکلا و  یف  بیع  کلذ  اـنهاه و  اـنهاه و  نم  ظاـفلألا  هعومجم  يأ 
.هریغ مالک  ریعتسی  هسیک و ال  نم  قفنی  امهیلک  نیلاحلا  یف  وه  نسحتسملا و  عیدبلاب  یتأیف 

.عنصتلا فلکتلا و  رثأ  اهیلع  رهظی  ناک  دق  ّهنأ  یلإ  ریشی  ّهنأک ع  ظافلألا  هنیزملا  هربحملا  هلاسرلا  و 
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 . اضیأ نییزتلا  قیمنتلا  و 

. { . ناقرفلا 20 هروس  ( 1 ًاروُجْهَم {  َنآْرُْقلَا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  نیریسفتلا  دحأ  یف  یلاعت  هلوق  هنم  يذه و  يأ  لجرلا  رجه  و 

.هبلجلا توصلا و  وه  طغللا و  وذ  طغاللا  و 

.ائیش یقوتی  هاقلی و ال  ام  لک  هیدیب  طبحف  الاض  یشم  اذإ  طباخ  وهف  ریعبلا  طبخ  و 

اهرخاوأ یف  لب  نیّفص  برح  ءانثأ  یف  هیلإ  هیواعم  هبتک  باتک  نع  اباوج  یلع ع  هبتک  باتکلا  اذه  و 

ِِهباَتِک َو ِمَکُْحم  ِیف  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم  َهَیِواَعُم  ُباَـتِک  َناَـک  َو 
یِّنِإ َو  . { 65: رمزلا هروس  ( 1 َنیِرِـساْخلا {  َنِم  َّنَنوُکََتل  َُکلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َکـَْیلِإ َو  َیِحوُأ  ْدََـقل 
اَّمَع َعَْلقَأ  ِهَماَیِْقلَا َو  ِِفقْوَم  ِرُکْذا  َهَّللا َو  ِقَّتاَـف  اَِـهتَعاَمَج  ِقیِْرفَت  ِهَّمُأـْلا َو  ِهِذَـه  اَـصَع  ِّقِِشب  َکَـتَِقباَس  َکـِلَمَع َو  َطـِبُْحت  ْنَأ  َهَّللا  َكُرِّذَـحُأ 

ٌدِحاَو ٍلُجَر  ِْلتَق  یَلَع  ٍنْدَع  َءاَْعنَص َو  ُلْهَأ  ََألاَمَت  َْول  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  َنیِِملْـسُْملَا َو  ِءاَمِد  ِیف  ِضْوَْخلا  َنِم  ِهِیف  ُْتفَرْـسَأ 
ْتَنَحَط اَم  ٍهََلب  َنیِرِجاَهُْملَا  ُتاَداَس  َنیِِملْـسُْملَا َو  ُمَالْعَأ  َلَتَق  ْنَم  ُلاَح  ُنوُکَی  َْفیَکَف  ِراَّنلَا  ِیف  ْمِهِرِخاَنَم  یَلَع  ُهَّللا  ُمُهَّبَکَأـَل  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم 

ٌّرِقُم ِِهلوُسَِرب  ٍِصلُْخم َو  َُهل  ٌنِمُْؤم َو  َیلاَعَت  ِهَّللِاب  ْمُهُّلُک  ریرغ  ٌّباَش  ٌرِیبَک َو  ٌْخیَـش  ْنَم  ُناَمیِْإلا  ِهَداَبِْعلا َو  يِذ  ِنآْرُْقلَا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهبْرَح  یَحَر 
ِبْرَح ِیف  َرُّذَـعَت  ْنَأ  َنِم  ًابیِرَق  ُْتنَُکل  َکَتَفَالِخ  ْتَّحَـص  َْول  يِرْمَعَلَف  ُهَفَالِْخلا  ِهَْرمِْإلا َو  یَلَع  ْبِراَُـحت  اَـمَّنِإ  ٍنَسَح  اـَبَأ  َْتنُک  ْنِإَـف  ٌفِراَـع 

ُهَسَْأب َو ِقَّتا  ِِهتاَوَطَـس َو  َهَّللا َو  ِفَخ  اَِهب َو  اوضتری  َْمل  اَهِیف َو  اُولُخْدَی  َْمل  ِماَّشلَا  ِلْهَأ  اهتحـصب َو  یَّنَأ  ََکل  ْتَّحَـص  اَم  اَهَّنَِکل  َنیِِملْـسُْملَا َو 
 . ُناعَتْسُْملا ُهّللا  ِریِدَْغلا َو  ِهَراَرَق  ِیف  دمثلاک  َّالِإ  ْمُْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  ِبْرَْحلا  ُمُْهتَلَکَأ  ِهَّللا  ْدَقَف َو  ِساَّنلا  ِنَع  َکَْفیَس  َدَمْغَأ  ِِهلاَکَن َو 

ِِهباَتِک ْنَع  ًاباَوَج  ِْهَیلِإ  ٌِّیلَع ع  َبَتَکَف 

َِکلَالَِضب اَهَتْقَّمَن  ٌهَرَّبَُحم  ٌَهلاَسِر  ٌهَلَّصَُوم َو  ٌهَظِعْوَم  َْکنِم  ِیْنتَتَأ  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
ًاطِغَال َو َرَجَهَف  ُهَعَبَّتاَف  ُلَالَّضلا  ُهَداَق  َُهباَجَأَف َو  يَوَْهلا  ُهاَعَد  ُهُدِشُْری  ٌِدئاَق  ِهیِدْهَی َو َال  ٌرََصب  َُهل  َْسَیل  ٍئِْرما  ُباَتِک  َِکیْأَر َو  ِءوُِسب  اَهَْتیَْـضمَأ  َو 

ُهَّزِْعلَا ُمُْهتَذَـخَأ  اَِهب  اوُرَمَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذیِعَتْـسَأ  اَِهلْهَأ َو  ْنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأَف  يَْوقَّتلِاب  ِیل  َكِْرمَأ  اَّمَأَف  ًاِطباَخ  َّلَـض 
َِکلَذ َو ینرذحت  ْنَأ  ََکل  َناََکل  َْکیَلَع  یِغاَْبلا  ُْتنُک  َْول  يِرْمَعَلَف  ِمَالْـسِْإلَا  ِیف  ِیتَِقباَس  ِیلَمَع َو  ُِطبُْحی  ْنَأ  َياَّیِإ  َكَریِذْحَت  اَّمَأ  ِْمثِْإلِاب َو 

ُهَئِْفلا اَّمَأ  ِْنیَتَئِْفلا  َیلِإ  اـَنْرَظَنَف  تارجحلا 9 } . هروس  ( 1 ِهّللا {  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاـقَف  ُلوُقَی  َیلاَـعَت  َهَّللا  ُتْدَـجَو  یِّنَِکل 
َرَمُِعل ُریِمَأ  َْتنَأ  ِهَنیِدَْـملِاب َو  َناَْمثُع  ِهَْعَیب  َْکتَمَِزل  اَمَک  ِماَّشلِاب  َْتنَأ  َْکتَمَِزل َو  ِهَنیِدَْـملِاب  ِیتَْعَیب  َّنَِأل  اَهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  ِهَئِْفلا  اَهاَنْدَـجَوَف  ُهَیِغاَْبلا 

ُْهنَع َكاَْهنَأ  ْنَأ  ُّقَحَأ  اَنَأَف  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه  اَصَع  َّقَش  اَّمَأ  ِماَّشلَا َو  یَلَع  ٍرَْکب  ِیبَِأل  ُریِمَأ  َوُه  َرَمُع َو  ِهَْعَیب  َكاَـخَأ  َدـیِزَی  ُْتمَِزل  اَـمَک  ِماَّشلَا َو  یَلَع 
ِلیِوْأَت یَلَع  ُِلتاَُقی  ْنَم  ْمُکِیف  َّنِإ  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَق  ْمِِهْلتَق َو  ْمِِهلاَتِِقب َو  ِینَرَمَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإَـف  ِیْغَْبلا  ِلـْهَأ  ِلـْتَق  ْنَم  ِیل  کـفیوخت  اَّمَأَـف 

اَهِیف اُولُخْدَـی  َْمل  ِماَّشلَا  َلْهَأ  َّنَِأل  َّحِـصَت  َْمل  ِیتَْعَیب  َّنِإ  َُکلْوَق  اَّمَأ  ُهَْرمَأ َو  َعَبَّتا  ِنَم  َیلْوَأ  اَنَأ  ََّیلِإ َو  َراَشَأ  ِِهلیِْزنَت َو  یَلَع  ُْتلَتاَق  اَـمَک  ِنآْرُْقلَا 
اَهِیف يِّوَرُْملا  ٌنِعاَط َو  اَْهنِم  ُجِراَْخلا  ُراَیِْخلا  اَهِیف  ُفَنْأَتُْـسی  ُرَظَّنلا َو َال  اَهِیف  یَّنَُثی  َِبئاَْغلا َال  َرِـضاَْحلا َو  ُمَْزلَت  ٌهَدِـحاَو  ٌهَْعَیب  َیِه  اَمَّنِإ  َْفیَک َو 
ِْرمَأ یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  ُْفیَّسلا  َّالِإ  يِدـْنِع  ََکل  َْسیَلَف  َْکیَلَع  َُهل  يَوْدَـج  اَم َال  ْكُْرتا  َکِّیَغ َو  َلَابْرِـس  ْعِْزنا  َکِْعلَظ َو  یَلَع  َْعبْراَف  ٌنِهاَدـُم 

.ُمَالَّسلا ًامِغاَر َو  ِهَْعیَْبلا  ِیف  َلُخْدَت  ًارِغاَص َو  ِهّللا 
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[ ِباَتِْکلا اَذَه  ْنِم   ] َو

 . ٌنِهاَدُم اَهِیف  يِّوَرُْملا  ٌنِعاَط َو  اَْهنِم  ُجِراَْخلا  ُراَیِْخلا  اَهِیف  ُفَنْأَتُْسی  ُرَظَّنلا َو َال  اَهِیف  یَّنَُثی  ٌهَدِحاَو َال  ٌهَْعَیب  اَهَّنَِأل  ُْهنِم 

رظنلا اهیف  ینثی  ال 

امک نیدقاعلا  ریغ  مزلت  اّهنأل  مهریغل  اهدقع و ال  نمل  رایخ  اهدقع  دـعب  سیل  رایخلا  اهیف  فنأتـسی  هیناث و ال  عجاری  دواعی و ال  يأ ال 
.همامإلا قیرط  رایتخالا  نأ  یلع  اوعمجأ  مّهنأل  همألا  یلع  نعاط  اهنم  جراخلا  اهیف  رایخلا  طقسیف  نیدقاعلا  مزلت 

نهادم اهیف  يورملا  و 

قفانملا نهادملا  هیورلا و  نم  هلصأ  رکفی و  هعاطلا و  نع  ئطبی  یئتری و  يذلا  يأ 

یناشاک

دیـس رب  تاولـص  ادخ و  دمح  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) هیواعم همان  باوج  رد  هتـشون  هک  تسا  ترـضح  نآ  بوتکم  زین  نیا  اضیا ) هیلا  )
هک هدرک  دنویپ  مه  هب  دنچ  يدنپ  هلـصوم ) هظعوم   ) وت بناج  زا  نم  هب  دمآ  هک  قیقحت  هب  کنم ) ینتتا  دـقف   ) انثلا هیحتلا و  هیلع  ایبنا 
يا هداد  تنیز  هک  اهتقمن )  ) طوبرمان تاملک  هب  هدش  هتـسارآ  ماغیپ  و  هریحم ) هلاسر  و   ) ناشیا تائاشنا  نامدرم و  نانخـس  زا  هدیچرب 

باتک و   ) دوخ ییار  دب  هب  کیار ) ءوسب   ) ار نآ  يا  هتخاس  ناور  و  اهتیـضما ) و   ) دوخ یهارمگ  هب  کلالـضب )  ) باتک نآ  رد  ار  نآ 
يا هدنـشک  هن  و  هدشری ) دئاق  و ال   ) ار وا  دیامن  هار  هک  ییانیب  ار  وا  تسین  هیدهی ) رـصب  هل  سیل   ) هک يدرم  همان  نم  هب  دـمآ  و  ءرما )
سپ هباجاف )  ) وا سفن  يوزرآ  ار  وا  تسا  هدـناوخ  هک  قیقحت  هب  يوهلا ) هاعد  دـق   ) دـشک داشر  تیادـه و  بناج  هب  ار  وا  ماـمز  هک 
سپ اطغ ) رجهف ال   ) ار نآ  هدومن  يوریپ  سپ  هعبتاـف )  ) یهارمگ ار  وا  تسا  هدیـشک  و  لالـضلا ) هداـق  و   ) ار يوه  نآ  هدرک  تباـجا 

نآ زا  دوش  یمن  موهفم  هک  یتیثیح  هب  هبـسانتم  ریغ  تاملک  هب  فلتخم و  ياهزاوآ  هب  تسا  هدنهد  زاوآ  هک  لاحنآ  رد  هتفگ  نایذـه 
ماظتنا و یب  یتکرح  تسا  هدنیامن  تکرح  ینعی  .هار  رد  تسا  هدـننک  طبخ  هک  یتلاح  رد  هدـش  هارمگ  و  اطباخ ) لض  و   ) وا ياعدـم 

.رصبلا فیعض  تکرح  دننام  دشاب  نداتفا  بجوم  هک  مارآ  یب 

نیا هک : دوب  نیا  همان  نآ  نومضم  ترضح و  نآ  بناج  هب  دوب  هداتسرف  هک  تسا  هیواعم  همان  باوج  باتک  نیا  باتکلا ) اذه  نم  (و 
نم رمع  رکبوبا و  دندوب  هک  یقیرط  نآ  رب  وت  یتسه  رگا  سپ  دعب ، اما  .بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  تسا  يا  همان 
لها هک  یتـسرد  هب  تعیب ، رد  تسا  نم  لاـمها  بجوم  ناـمثع  رما  رد  وـت  لاـمها  نکلو  مزرو  یمن  لادـج  منک و  یمن  لاـتق  وـت  اـب 
مـسق دندش و  مکاح  ناشیارب  ماش  لها  دندرک  كرت  ار  نآ  نوچ  دوب ، ناشیا  نایم  رد  قح  هک  ماگنه  نآ  رد  دندوب  نامکاح  زاجح ،
هحلط رب  وت  تجح  هچمه  نم  رب  وت  تجح  تسین  هرـصب ، لها  رب  وت  تجح  هچمه  ماش  لها  رب  وت  تجح  تسین  هک  نم  یناگدنز  هب 

ینب زا  وت  لزنم  مانا و  دیس  اب  وت  تبارق  مالسا و  رد  وت  لضف  اما  .مدرکن  هعیابم  وت  اب  نم  دندرک و  هعیابم  وت  اب  ناشیا  هک  اریز  ریبز ، و 
هب تزیم  ام  اما  : ) تسا نیا  نآ ، لوا  تشون و  هیواعم  هب  ار  باوج  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  همان  نیا  نوچ  .ار  نآ  منک  یمن  عنم  مشاه 

، مالک نآ  هب  يدرک  زایتما  هچنآ  ینعی  دـحاولا ) الا  رمالا  ام  يرمعلف  ریبزلا  هحلط و  نیب  کنیب و  هرـصبلا و  لها  نیب  ماشلا و  لـها  نیب 
رگم راک  نآ  تسین  هک  نم  یناگدنز  هب  مسق  سپ  ریبز  هحلط و  وت و  نایم  و  هرصب ، لها  نایم  ماش و  لها  نایم 
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یمن هدرک  ات  ود  هک  رظنلا ) اهیف  ینثی  ال   ) تسا تعیب  کی  نآ  هک  اریز  هدـحاو ) هعیب  اـهنال   ) .تسین نآ  رد  زاـیتما  الـصا  زیچ و  کـی 
هدنور نوریب  نعاط ) اهنم  جراخلا   ) ندومن رایتخا  نآ  رد  دوش  یمن  هتفرگ  رس  زا  و  رایخلا ) اهیف  فناتسی  و ال   ) بابرا رظن  وا  رد  دوش 
تحـص رد  هدـننک  هشیدـنا  و  نهادـم ) اهیف  يورملا  و   ) قافتا اب  وا  اب  داهج  تسا  بجاو  قاقـش و  يور  زا  تسا  هدـننک  نعط  نآ ، زا 

.قافن يور  زا  تسا  هدنیامن  ارادم  هدننک و  هنهادم  نآ - رارقتسا  ققحت و  زا  دعب  نآ -

یلمآ

ینیوزق

يدوب هدرک  هناور  دوخ و  تلالـضب  يدوب  هتخاس  نیزم  هتـسارآ ، ینانخـس  یماغیپ و  و  هدش ، لصو  مهب  يدنپ  وت  بناج  زا  دمآ  نمب 
ار وا  دناوخ  ار ، وا  دیامن  هار  هک  هدنـشک  هن  و  ار ، وا  دنک  تیادـه  هک  هدـید  ار  وا  تسین  هک  یـصخش  همان  .دوخ  لطاب  دـب و  يار  زا 
دش مگ  و  دروآرب ، هدوهیب  ياهگناب  هوای و  تفگ و  نایذه  سپ  دومن ، تعباتم  سپ  تلالض  ار  وا  دیـشک  و  دومن ، تباجا  سپ  يوه 

.داهن نانک  طبخ  مدق  هار و  زا 

ناوـتن رگید  يار  و  دوـشیمن ، ود  وا  رد  رظن  تسا  تعیب  کـی  هک  اریز  دـیوگیم : وا  اـب  مدرم  تعیب  فرح  رد  تسا  هماـن  نآ  هلمج  زا 
و  ) یلاعت هلوقب  تسا  تراشا  رگم  .ناناملسم  نید  رب  تسا  هدننک  نعط  تعیب  نآ  زا  هدنور  نوریب  نتفرگ ، ناوتن  رس  زا  رایتخا  ندز و 

ترـضح نآ  دـنیوگ  و  ناوهتنی ) مهلعل  مهل  نامیا  مهنا ال  رفکلا  همئا  اولتاقف  مکنید  یف  اونعط  مهدـهع و  دـعب  نم  مهناـمیا  اوثکن  نا 
و قداص ، نامیا  رب  هن  قفانم ، تسا و  نهادـم  دـساف  مزع  ناـمگب و  تعیب  نآ  رد  هدـننک  هشیدـنا  و  دـناوخیم ، ار  هیآ  نیا  لـمج  زور 

.میاق مالسا 

یجیهال

.اضیا هیلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم 

.زین هیواعم  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

رـصب هل  سیل  يرما ء  باتک  کیار و  ءوسب  اهتیـضما  کلالـضب و  اهتقمن  هربحم ، هلاسر  هلـصوم و  هظعوم  کنم  ینتتا  دقف  دعب ، اما  »
« .اطباخ لض  اطغال و  رجهف  هعبتاف ، لالضلا  هداق  هباجاف و  يوهلا  هاعد  دق  .هدشری  دئاق  هیدهی و ال 

هداد تنیز  هلاسر ي  هدش و  دنویپ  مه  هب  هظعوم ي  وت  زا  نم  هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  سپ  لوسر ، تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
يدرم بوتکم  هلاسر  نآ  دوب  وت و  ریبدت  يدب  ببس  هب  ار  نآ  يدوب  هتخاس  هناور  وت و  یهارمگ  ببـس  هب  ار  نآ  يدوب  هتـشون  هدش ،

اوه ار  وا  دناوخ  هک  قیقحت  هب  ار ، وا  دناسر  تاجن  هار  هب  هک  يا  هدنناشک  هن  ار و  وا  دنک  ییامنهار  هک  يا  هدننیب  وا  يارب  زا  دوبن  هک 
هدـننکادص هک  یتلاح  رد  تفگ  نایذـه  سپ  ار ، وا  درک  تعباتم  سپ  یهارمگ  ار  وا  دیـشک  ار و  وا  درک  تباجا  سپ  سفن  سوه  و 

.تسا هدننک  طبخ  هک  یتلاح  رد  دش  هارمگ  تسا و 

: تسا بوتکم  نآ  زا  یضعب  ینعی  هنم 
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« .نهادم اهیف  يورملا  نعاط و  اهنم  جراخلا  .رایخلا  اهیف  فناتسی  رظنلا و  اهیف  ینثیال  هدحاو  هعیب  اهنال  »

رـس زا  نآ و  رد  ار  رظن  دوـش  یمن  هدرک  عوـجر  هراـبود  اـیناث و  تسا و  تعیب  کـی  هدـش  نم  اـب  هک  تعیب  نآ  هکنیا  تهج  زا  ینعی 
قفانم هدننکارادم و  نآ  رد  هدـننکرکفت ي  تسا و  تعیب  رد  هدـننز ي  نعط  نآ  زا  هدـنور  نوریب  ار ، نآ  رد  رایتخا  دوش  یمن  هتفرگ 

.تعیب هب  ددرگرب  هکنیا  ات  وا  اب  داهج  ناناملسم  رب  تسا  بجاو  ریدقت  ره  ربانب  ینعی  .تسا 

یئوخ

ریبحت نم  لوعفملا  هغیـصب  هربحم )  ) .هب هطبر  یبا  همال  هلـص  الـص و  یـشلاب ء و  یـشلا ء  لصو  نم  لوعفملا  هغیـصب  هلـصوم ) : ) هغللا
ربحم هیلهاجلا  یف  يونغلا  لیفطل  لاقی  ناک  یعمـصالا و  لاق  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  اهنیـسحت  ینعمب  امهریغ  رعـشلا و  طخلا و 

وهف هنم  مسا  رـسکلاب  ربحلا  هتنیز و  لتق  باب  نم  اربح  یـشلا ء  تربح  حابـصملا : یف  یمویفلا  باهـشلا  لاق  .رعـشلا  نسحی  ناک  هنـال 
رمالا تیضما  .هب  اهتنیز  يا  کلالضب  اهتقمن  مالسلا :) هیلع   ) هلوقف هنیز ، هنسح و  اقیمنت  باتکلا  قمن  .هغلابم  لیقثتلاب  هتربح  دوبحم و 

دق سابع و  نبال  لاق  هیواعم  نا  یکح  بلقلا و  ذافن  نیعلا و  رصبلا : اهعیقوتل  لئاسرلا  كوکصلا و  ءاضما  ینعمب  وا  هتذفنا  يا  ءاضما 
ادایق ادوق و  سرفلا  لجرلا  داق  .هدنع  مکرئاصبب  نوباصت  امک  لاقف : متننسا ؟ اذا  مکراصباب  نوباصت  مشاه  ینب  ای  مکل  ام  هرصب : فک 
اذـخآ هبادـلا  ماما  لجرلا  نوکی  نا  دوقلا  یمویفلا : حابـصم  یف  امک  لیلخلا - لاق  هقاس ، ضیقن  اهدایقب  اذـخآ  اهماما  یـشم  رـسکلاب :

داوق و هداق و  هعمج  دـئاق و  وهف  هدایق  شیجلا  ریمالا  داق  .هسفنل و  اهداتقا  لیق : هسفنل  اـهداق  ناـف  اـهفلخ  نوکی  نا  قوسلا  و  اـهدایقب ،
.ءاوه لاخ  لک  حاحـصلا : یف  و.ضرالل  فنتکملا  ءاوهلا  هدودـمم : .ذلتـست و  ام  یلا  اهنالیم  سفنلا و  هدارا  هروصقم : يوهلا )  ) .دوق

روصقم تیوه  نم  يوهلا  لماکلا : یف  دربملا  لاق  دودـمم  روصقم و  نیئاوهلا  بیط  تعمج  اذا  مویلا  اهنع  لحرا  فیکف  رعاشلا : لاـق 
وه وه  قرفی و  قرف  لوقت  امک  يوهی  يوه  لوقت  کنال  کلذک  ناک  امنا  و  اروصقم ، ناک  کلذلف  افلا  ءایلا  تبلقناف  لعف  هریدـقت  و 

.لعافلا مسا  لعفلا و  یف  دـحاو  نزولا  نال  رـصبلا  رذـحلا و  قرفلا و  هلزنمب  لعف  یلع  ردـصملا  ناک  يرت و  امک  قرف  وه  لوقت  امک 
لوقت امک  لیعف  لاعف و  لاعف و  عمج  نوکت  امنا  هلعفا  نـال  هیوها ، تلق  اذا  هعمج  کـلذ  یلع  کلدـی  دودـممف  وجلا  نم  ءاوهلا  اـماف 

لمج و لوقت  امک  لاعفا  لعف  عمج  لعف و  یلع  هنال  لـعاف  ءاوها  هعمج  دوصقملا  کلذـک و  ءاوهف  هرمحا  راـمح و  هلذـقا و  لاذـق و 
هفص یف  یتفای  ءاوه  اذه  هلوق : و  (. 19 هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ( ) مهئاوها اوغبتا  و  : ) لج زع و  هللا  لاق  باتقا ، بتق و  لامجا و 
نم لعـص  قوف  اهنم  لحرلا  ناک  ریهز : لاـق  هیلاـخ و  يا  ءاوه ) مهتدـئقا  و  : ) لـج زع و  هللا  لاـق  هل  بلق  ـال  لوقی  مذوه  اـمنا  لـجرلا 

نایذهلا و رجهلا :)  ) لایخلاک کئاعو  یف  ام  یلع  تیمتسم  کلعب  لثم  ءاوه  یلذهلا : لاق  وجلا  ءاوه  نم  اذه  ءاوه و  هوجوج  ناملظلا 
يوری دیبعوبا  لاق  حاحصلا : یف  يرهوجلا  لاق  روجهم  مالکلا  رجاه و  وهف  يذه  طلخ و  لتق  باب  نم  ارجه  رجهی  ضیرملا  رجه  دق 

رت ملا  قحلا  ریغ  هیف  اولاق  لاق : ( 33 ناقرفلا - ( ) اروجهم نآرقلا  اذه  اوذختا  یموق  نا   ) یلاعت هلوق  یف  لوقلا  اذه  تبثی  ام  میهاربا  نع 
مالکلا يا  قطنملا  یف  شاحفالا  وه  راجهالا و  نم  مسالا  رجهلا : .هوحن و  دـهاحم  نع  و  لاـق : قحلا ، ریغ  لاـق  جره  اذا  ضیرملا  یلا 

رمع و مک  رـصنتس  مکنا  للـضملا  رجهلا  نم  متمعز  عرخلا : نب  فوع  لاق  ارجه ، اولوقتال  و  ثیدحلا : یف  .هحبقل و  روجهملا  حیبقلا 
امالک اهیلع  هرـض  نبا  لاق  قارعالا  هدـجامک  رارـض : نب  خامـشلا  لاق  دـصق ، نع  مالکلا  نم  رجهب  یتا  اذا  نالف  رجها  رقنم و  انیلع و 

هبلج و هیف  مالک  وه  هنم و  مسا  نیتحتفب  طغللا  عفن و  باب  نم  اطغل  طغل  حابـصملا : یف  لاـق  طـغللا ، وذ  طـغاللا :)  ) ارجها هیف و  راـج 
لاق مزهتم  حـئار  ثیغ  فزاجع  اهناک  مـالظلا  حـنج  طـغل  اـهل  هساـمحلا 762 :)  ) یلهاـبلا رمحا  نب  ورمع  لاـق  .نیبـتی  ـال  طـالتخا و 
جنح بصتنا  و  نایلغلا ، یف  راعـشالا ) ردص  یف  هروکذملا  دوسلا  رودقلا  هزه  يا   ) اهتزه ینعی  توصلا  طغللا : حرـشلا : یف  یقوزرملا 
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، فرجعت يذ  ثیغ  نم  دعر  توص  هطغل  ناک  هفایـضلا و  تقو  كاذ  یـشعلاب و  مالظلا  حنج  اذا  یلغت  اهنا  دیری  فرظلا  یلع  مالظلا 
توصب اهنایلغ  یف  ردـقلا  توص  هبـش  توص  يا  همزه  هل  راص  هیف و  حـیرلا  تبه  هنا  دـیدری  هعباتت  رطملا و  عوقو  هدـش  فراـجعلا  و 

يا ءاوشع  طبخ  طبخ  نالف  .يده و  ریغ  یلع  هیف  راس  اذا  لیللا  طبخ  لاقی : ماظن  ریغ  یلع  هکحلا  طبخلا :)  ) .اذکه باحس  نم  دعرلا 
طباخلاب ینکی  دق  .هدـیب و  اهبرـض  ضرالا  ریعبلا  طبخ  برـضلا و  طبخلا  هقیقح  یمویفلا  لاق  .هریـصب و  ریغ  یلع  رومالا  یف  فرـصت 

نم امدعم  اموی و ال  محر  یبرق و ال  يذ  عنامب  سیل  و  نانـس : نب  مره  اهیف  حدمی  هدیـصق  یف  یملـس  یبا  نب  ریهز  لوقک  لئاسلا  نع 
اذا لوقت  برعلا  نا  هلصا  و  هبلاط ، نع  طباخلا  هبلط و  نع  هب  ینکف  طبخلا  راعتـسا  امک  لاملا  نع  هب  ینکف  قرولا  راعتـسا  اقرو  طباخ 

لاقی نیتحتفلاـب و  طـبخلا  یمـسی  ضوفنملا  قرولا  و  رجـشلا ، طـبتخی  جرخ  دـق  هقلعیف ، هقرو  ضفنی  تحیل و  رجـشلا  لـجرلا  برض 
نم ءابلا  بارعالا : .لوـالا  ینعملا  وه  دوصقملا  اـنهه و  دارمب  سیل  هنکل  ءاـطع ، دـجیل  هلئاـس  نا  يا  اـقرو  دـجیل  هطباـخ  نا  لـجرلل :

هیدهی رصب  هل  سیل  هلمج  هظعوم ، یلع  فطع  يرما ء  باتک  هیناثلا ، ءابلا  اذک  و  فرخزلاب ، رادلا  تنیز  لوقت : ناک  هیببس  کلالضب 
اطغال و بیترتلل  اهلبق  ناتللا  هحیصف و  رجهف  یف  ءافلا  .دئاقلل  هدش  ریو  رصبلل ، هفص  هیدهی  هیلاتلا ، لمجلا  کلذک  ءرما و  هلوقل  هفص 

هعیبلا یلا  هعجار  اهنالا  اورفک ) نیذـلا  راصبا  هصخاش  یه  اذاف  یلاعت : هلوقک  هصقلل ، اـهنال  ریمـض  .نیلعفلا و  ریمـضل  نـالاح  اـطباخ 
هلماکلا و هتروص  لقن  هکرادـم و  باتکلا و  اذـه  دانـسا  .هماـمتب  هب  هباـتک  لـقن  یجیـس ء  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک یف  هروکذـملا 

یف ینع  امنا  هیع  هللا  ناوضر  یضرلا  فیرشلا  نا  عضاوم  هدع  یف  انیب  دق  ماقملا  یف  رمالا  لصیف  یف  قینا  قیقحت  هیف و  ءارالا  فالتخا 
نم هیبرعلا  رهاوج  هحاصفلا و  بئارغ  هغالبلا و  بئاجع  نمـضت  ام  ءانتجا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نساحم  ءابتجا  جـهنلا 

، بطخلا نساحم  رایتخاب  ءادتبالا  یلع  یلاعت  هللا  قیفوتب  تعمجاف  هلوقب : جـهنلا  یلع  هتبطخ  یف  هیلع  صن  امک  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
هیلع  ) هل باـتک  نم  لـقنی  هرـس  سدـق  هنا  جـهنلا  یف  اریثک  يرت  کلذـل  .خـلا و  بدـالا - مکحلا و  نساـحم  مث  بتکلا ، نساـحم  مث 
یف رمالا  لصف  قحلا و  نایب  هیورملا و  هخـسن  فالتخا  همیقلا و  هذخام  رکذ  عم  همامتب  باتکلا  کنودف  رخآ  عدـی  ارطـش و  مالـسلا )

عمتجا املف  هعماج ، هالـصلا  يدانف : ایدانم  هیواعم  رما  سداسلا ) باتکلا  حرـش  یف  اهلقن  یـضم  دق   ) هتبطخ نم  ریرج  غرف  املف  کلذ :
ریرج هثحتـسا  و  کلذ ، یلع  هوعیاب  هوباجاف و  نامثع  مد  یلا  بلطلا  یلا  ماـشلا  لـها  یعدتـسا  هبطخ و  بطخ  ربنملا و  دعـص  ساـنلا 

اعد و  رظنا ، یتح  یقیر  ینعلباف  هدعب  ام  هل  رما  هنا  هسلخب و  تسیل  اهنا  ریرج  ای  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هفالخب  هعیبلاب 
یلا رخآ  اباتک  بتک  و  نیطـسلف ، نم  عیبلاب  ذـئتق  ناک و  صاعلا و  نب  ورمع  یلا  بتکی  نا  هیلع  اوراشاف  کلذـلا  مهراشتـسا  هتاـقث و 

باـتک یف  یفوکلا  یمیمتلا  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  يور  .قارعلا  لـها  برح  یلا  رمـالا  رخآ  اوعمجا  مهعاـبتا و  اـعد  و  لـیبحرش ،
: لاقف هلزنم  یف  اریرج  یتا  هیواعم  ناک  لاق : یناجرجلا  نع  هللادیبع ، نب  دمحم  نع  يرـصانلا ) عبطلا  نم  یلا ص 34  ص 30   ) نیفص

دحال لعجی  مل  هافولا  هترـضح  اذاف  هیابج ، رـصم  ماشلا و  یل  لعجی  کبحاص  یلا  بتکا  لاق : .هتاه  لاق : ایار ، تیار  دـق  ینا  ریرج  ای 
کلذب هیواعم  بتکف  کعم ، بتکا  تدرا و  امب  بتکا  ریرج : لاقف  .هفالخلاب  هیلا  بتکا  رمالا و  اذه  هل  ملـسا  یقنع و  یف  هعیب  هدـعب 

، بحا ام  هرما  نم  راتخی  نا  و  هعیب ، هقنع  یف  یل  نوکیال  نا  هیواعم  دارا  اناف  دعب  اما  دریرج : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتکف  یلع  یلا 
هنیدـملاب انا  ماشلا و  یلع  هیواعم  لمعتـسا  نا  یلع  راشا  ناک  دـق  هبعـش  نب  هریغملا  نا  و  ماشلا ، لـها  قوذـی  یتح  کـیثری  نا  دارا  و 

یف روکذمب  سیل  اذـه  هباتک  لوقا : .لبقاف  الا  لجرلا و  کعیاب  ناف  ادـضع ، نیلـضملا  ذـختا  یناریل  هللا  نکی  مل  و  هیلع ، کلذ  تیباف 
یتح هیواعم  دنع  ریرج  اطبا  لاق : هقدص  نب  حـلاص  ثیدـح  یف  و  رـصن : لاق  .اطبا  اذا  عاب  باب  نم  كربخ  یلع  ثار  لاقی : و  جـهنلا ،

ثیدح یف  و  لاق : .هنم  سیا  یتح  یلع  یلع  اطبا  و  ایـصاع ، وا  اعودخم  الا  هدـعب  میقی  اتقو ال  یلوسرل  تقو  یلع : لاق  سانلا و  همهتا 
یلع هیواعم  لمحاف  اذه  یباتک  كاتا  اذاف  دعب  اما  کلذ : دعب  ریرج  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  الاق : هقدص  نب  حلاص  دـمحم و 

.هتعیب ذـخف  ملـسلا  راتخا  نا  و  هل ، ذـبناف  برحلا  راتخا  ناف  هیظحم ، ملـس  وا  هیلجم  برح  نیب  هریخ  مث  مزجلا  رمالاب  هذـخ  و  لـصفلا ،
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، هلئاسر هبتک و  نم  راتخملا  باب  نم  نماثلا  باتکلا  ینعا  باتکلا  اذهل  یلاتلا  باتکلا  وه  جهنلا و  یف  باتکلا  اذه  یضرلا  لقن  لوقا :
الا بلق  یلع  عبطی  هنا ال  هیواعم  ای  لاقف : باتکلا  هارقاف  هیواعم  یتا  ریرج  یلا  باتکلا  یهتنا  املف  .یلاـعت  هللاءاـش  نا  هحرـش  یتایـس  و 

.كریغ يدـی  یف  ائیـش  رظتنت  کناک  لطابلا  قحلا و  نیب  تفقو  دـق  كارا  اعوبطم  الا  کبلق  نظاال  و  هبوتب ، الا  حرـشنی  و ال  بنذـب ،
کبحاصب و قحلا  ریرج  ای  لاق : مهقاذ  ماشلا و  لها  هیواعم  عیاب  املف  رـصن : لاق  .هللاءاشنا  سلجم  لوا  لصیفلاب  كاقلا  هیواـعم : لاـقف 

الک انیهراک و  مهل  قارعلا  لها  قارعلا و  کلم  هرکت  ماشلا  يرا  لیعج : نب  بعک  لوقی  هباتک : لفـسا  یف  بتک  برحلاـب و  هیلا  بتک 
انیضر انلقف  انل  ماما  یلع  اولاقف  انوضرقی  ام  لثم  مهاند  مهانیمر و  انومر  ام  اذا  انید  كاذ  نم  ناک  ام  لک  يری  اضغبم  هبحاصل 

رسی لک  انویعلا و  رقی  نعط  برض و  داتقلا و  طرخ  کلذ  نود  نم  انیدن و  نا  يرنال  الا  انلقف  انل  اونیدت  نا  يرن  اولاق  انیضردنه و  نبا 
صاصقلا عفر  بونذلا و  لها  مویلا  هراثیا  انیثدحملا و  همـض  اوس  لاقم  بتعتـسمل  یل  یف  ام  انیمـس و  هیدی  یف  ام  ثغ  يری  هدنع  امب 

ءاس وه  انیرم و ال  الا  هاهنلا و ال  یف  طخاس و ال  ضارب و ال  سیلف  انیلئاسلا  نع  باوجلا  یمع  ههبـش و  ادح  هنع  لیـس  اذا  انیلتاقلا  نع 
لاق لب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  یلا  هیواعم  باتک  هروص  نیفص  یف  رصن  رکذ  ام  لوقا : انوکی  نا  اذ  ضعب  نم  دبال  هرس و  و ال 
نب دمحم  سابعلاابا  نکل  انمدق ، امک  لیعج  نب  بعک  راعشا  هباتک  لفـسا  یف  بتک  برحلاب و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتک  هنا  لامجالاب 

اباوج مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هیواعم  بتک  دربملا : لاق  .هسایـسلا  همامالا و  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  لماکلا و  یف  اـهلقن  دربملا  دـیزی 
كوعیاب نیذلا  موقلا  کعیاب  ول  يرمعلف  دـعب  اما  بلاطیبا  نب  یلع  یلا  رخـص  نب  هیواعم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلا : هباتک  نع 
کعاطاف راصنالا ، هنع  تلذـخ  نیرجاهملا و  نامثعب  تیرغا  کنکلو  نامثع ، رمع و  رکب و  یباک  تنک  نامثع  مد  نم  يرب ء  تنا  و 

و نیملـسملا ، نی  يوش  تناک  تلعف  ناف  نامثع  هلتق  مهیلا  عفدت  یتح  کلاتق  الا  ماشلا  لها  یبا  دق  و  فیعـضلا ، کب  يوق  لهاجلا و 
کتجحک ماشلا  لها  یلع  کتجح  ام  و  کعیابا ، مل  كاعیاب و  اـمهنال  ریبزلا ، هحلط و  یلع  کـججحک  یلع  کـتجح  سیل  يرمعل 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نم  کتبارق  مالسالا و  یف  کفرش  اما  و  ماشلا ، لها  کعطی  مل  كوعاطا و  هرصبلا  لها  نال  هرـصبلا ، لها  یلع 
کلم هرکت  ماـشلا  يرا  وـه : لـیعج و  نب  بعک  رعـشب  هباـتک  رخآ  یف  بتک  مث  لاـق : هعفدا ، تسلف  شیرق  نـم  کعـضوم  و  هـلآ ) و 

زاجحلا لها  ناک  دق  نیملـسملا و  نیب  يروش  تناک  مهتعفد  اذاف  اذکه : هیواعم  باتک  لیذ  يونیدـلا  لقن  دـق  و  لوقا : .خـلا  قارعلا -
کتجحک ماشلا  لها  یلع  کتجح  ام  يرمعل  و  ماشلا ، لها  يدیا  یف  قحلا  راص  همکرت  املف  قحلا  مهیدیا  یف  سانلا و  یلع  ماکحلا 

و ماشلا ، لها  نم  دحا  کعیابی  مل  كوعیاب و  هرـصبلا  لها  نال  ریبزلا ، هحلط و  یلع  کتجحک  یلع  کتجح  و ال  هرـصبلا ، لها  یلع 
هعفدا و ال ام  يرمعلف  مالسلا  هالصلا و  هیلع  یبنلا  نم  کتبارق  مالـسالا و  یف  کلـضف  اما  و  کعیابا ، مل  كاعیاب و  ریبزلا  هحلط و  نا 
هفلتخم و تایبالا  کلت  بارعا  یف  خسنلا  مث  .یفخیال  امک  هنع  اباوج  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باتکب  قفوا  ناک  هلقن  ام  هرکنا و 

اونیدت نا  يرن  انلق  و  (، ) ضغبم هبحاصل  لک  و  ( ) انوهراک هل  قارعلا  لها  و  : ) رصنل نیفص  هخسن  دربملل و  لماکلا  هخـسن  انرتخا  نحن 
اولاقف ( ) انل

لاق و  انوئـشلا .) ضفی  نعط  برـض و  و  : ) وه رخآ و  هجو  یلع  سماـخلا  تیبلا  نم  یناـثلا  عارـصملا  يور  مث  انیدـن .) نا  يرنـال  اـنل 
و هباتک ) هروص  رکذنـس   ) هیواعم باتک  حرـش  یف  ذـخا  مث  انوئـشلا ، ضفی  نیتیاورلا : نسحا  و  لـماکلا : هباـتک  یف  دربملا  ساـبعلاوبا 

بلکلا تدـسآ  هب و  هتیرغا  لاقی : هیلع ، ضیـضحتلا  وه  و  ءارغالا ، نم  وهف  نیرجاهملا ، نامثعب  تیرغا  کنکلو  هلوق : لاقف : تاـیبالا 
نبا لوق  .هتیرغا و  هتدسآ  یلا و  هتوعد  هتیلشا  امنا  اطخا  دقف  تیرغا  ینعم  یف  بلکلا  تیلـشا  لاق : نم  و  اداسیا ، هدسوا  دیـصلا  یلع 

عطق و امهدـحا  نیهجو  نم  عفرلاف  انوهراک ، مهل  قارعلا  لـها  لاـق و  نم  و  يرا ، یلع  لومحم  اـنیهراک ، مهل  قارعلا  لـها  و  لـیعج :
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تربخ هعاـسلا  قلطنم ، ورمع  اـقلطنم و  دـیز  ناـک  کـلوقک  نکلو  يرا ، یلع  هلمحی  مل  واولاـب و  هلمج  یلع  هلمج  فطع  مث  ءادـتبا 
هذه و  قلطنم ، ورمع  امئاق و  ادـیز  تیار  لوقت  امک  ذا  اهانعم  نوکیف  الاح  اهدـعب  ام  واولا و  نوکت  نا  رخالا  هجولا  .ربخ و  دـعب  ربخب 

و ( 148 نارمع : لآ  ( ) مهـسفنا مهتمها  دـق  هفئاـط  مکنم و  هفئاـط  یـشغی  : ) لـج زع و  هللا  لوق  وه  ینعملا و  اذـه  یلع  لـمحت  هیـالا 
هدعب نم  هدمی  رحبلا  مالقا و  هرجـش  نم  ضرالا  یف  ام  نا  ول  و   ) ارق نم  هئارق  کلذـک  و  لاحلا ، هذـه  یف  هفئاط  ذا  ملعا  هللا  ینعملا و 

، انوضرقی ام  لـثم  مهاـندو  هلوق : نا و  یلعف  بصنلاـب - رحبلا - ارق  نم  و  هلاـح ، هذـه  عفرلاـب - رحبلا - يا و  (26 ناـمقل : ( ) رحبا هعبس 
نیدت امک  برعلا : لاثما  نم  و  باسحلا ، ءازجلا و  موی  اولاق : نیدلا  موی  کلام  لج : زع و  هلوق  یف  نورسفملا  لاق  و  مهانیزج ، لوقی :
نیدلل نادت و  نیدـت  امک  ناب  ملعا  لئاز و  ککلم  نا  نقیا  ملعا و  و  یبالکلا :) قعـصلا  نب  دـیزیل  رعـشلا   ) هدـیبعوبا دـشنا  و  نادـت ،

ادـلب هکم  تناک  لاقی : و  هتعاط ، یف  يا  نالف  نید  یف  نالف  لاقی  کلذ  نم  مالـسالا  نید  هعاـطلا و  اـهنم  و  اـنرکذ ، اـم  اـهنم  عضاوم 
یف دـیری  اذـهف  كدـف  اننیب  تلاح  ورمع و  نید  یف  دـسا  ینب  یف  وجب  تللح  نئل  ریهز : لاق  و  کـلم ، نید  یف  اونوکی  مل  يا  اـحاقلا 
اذا لوقت  يدـبعلا : بقثملالاق  يایارجا ، یندـید و  یتداع و  یباد و  ینید و  اذـه  لاز  ام  لاقی : هداعلا ، نیدـلا  و  دـنع ، نب  ورمع  هعاط 

كاذ یلع  دیز : نب  تیمکلا  لاق  ینیقی و  ام  یلع و  یقبت  اما  لاحترا  لح و  رهدـلا  لکا  ینید  ادـبا و  هنید  اذـه  ینیـض ا  اهل و  تارد 
هبتع تنب  دنه  هما  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  ینعی  انیضر ، دنه  نبا  انلقف  هلوق : اوبلحا و  یلع و  ارط  اوبلجا  نا  یتبیرـض و  یه  يایارجا و 
نود نم  و  هلوق : .هتعاـط و  یف  يا  هنید  یف  اولخدـت  و  هوـعیطت ، نا  يا  هل  اونیدـت  نا  هلوـق : .فانمدـبع و  نب  سمـشدبع  نب  هعیبر  نب 
رمالا یف  الثم  هطرخ  برـضی  کلذـلف  كوشلا  لوصا  هظیلغ  هکاش  هریجـش  داتقلا  و  برعلا ، لاثما  نم  لثم  اذـهف  داتقلا ، طرخ  کـلذ 

لصاوم یه  ناش و  اهدحاو  نوئشلا  .لاملا و  هیلع  تضضف  لوقت : قرفی ، ضفیف  انوئـشلا ، ضفی  لاق : نم  .دهجلا و  هیاغ  هنال  دیدشلا 
معز .ناش  اهدـحاو  نوئـشلا  هل  لوقی  اهبعـش  عضومف  ضعب  یلا  اهـضعب  بوعـشم  عطق  يا  لئابق  عبرا  سارلل  نا  کلذ  سارلا و  لئابق 

ینناف ال قارفلاب  ینینزحت  ال  رجح : نب  سوا  لوق  دشنا  هنوئش و  تلهتسا  لاقی : کلذلف  اهنم ، عومدلا  يراحم  نا  لاقی  لاق : یعمصالا 
اهرقا هنیع و  ترق  لاقی : هریغ  زوجیال  لوقی : ناک  یعمصالل و  امهدحا  نالوق : هیفف  انویعلا ، رقی  لاق : نم  ینوئش و  قارفلا  نم  لهتست 

، هللا اها  دها  هللا  اهقرا  تاده و  ترق  لوقی  هریغ  و  هللا ، اهنخـسا  هنیع و  تنخـس  مهلوق  فالخ  وه  رقلا و  نم  تدرب  وه  امنا  لاق  و  هللا ،
( مالسلا هیلع   ) هبتک هیواعم  یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  باتک  .هلوق  یهتنا  .فرطا  برغا و  لوالا  و  لیمج ، نسح  لوق  اذه  و 

هبیتـق نبا  و  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 33   ) نیفـص یف  محازم  نبا  رـصن  باتکلا  اذـه  لقن  هیواـعم و  هیلا  بتک  يذـلا  باـتکلا  باوج 
هنس 285 ه یفوتملا  دربملا  سابعلاوبا  و  رصم 1377 ه ) عبط  ص 101 ج 1   ) هسایسلا همامالا و  باتک  یف  هنس 27  یفوتملا  يرونیدلا 

يرما باتک  یناتا  دقف  دعب  اما  رخص  نب  هیواعم  یلا  یلع  نم  نیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وه : و  رـصم ) عبط  ص 193 ج 1   ) لماکلا یف 
نامثع و یف  یتئیطخ  یتعیب  کیلع  دـسفا  هنا  تمعز  هعبتاف ، هداـق  و  هباـجاف ، يوهلا  هاـعد  هدـشری ، دـئاق  ـال  و  هیدـهی ، رظن  هل  سیل  ء 
و هلالـض ، یلع  مهعمجیل  هللا  ناک  ام  و  اوردـصا ، امک  تردـصا  و  اودروا ، امک  تدروا  نیرجاهملا ، نم  ـالجر  ـالا  تنک  اـم  يرمعل 

یلع ماکحلا  مه  ماشلا  لها  نا  کلوق : اما  .صاصقلا و  یلع  بجیف  تلتقال  و  رمالا ، هئیطخ  ینمزلیف  ترما  اـم  و  یمعلاـب ، مهبرـضیلال 
نویرجاـهملا و کبذـک  کـلذ  تمعز  ناـف  هفـالخلا ، هل  لـحت  وا  يروشلا  یف  لـبقی  ماـشلا  شیرق  نم  ـالجر  تاـهف  زاـجحلا ، لـها 
و هیما ، ینب  نم  لجر  تنا  امنا  نامثع ، تنا و  اف  نامثع ، هلتق  انیلا  عفدا  کـلوق : اـما  .زاـجحلا و  شیرق  نم  هب  کـتیتا  ـالا  و  راـصنالا ،

مهایا کلمحا و  یلا  موقلا  مکاح  مث  یتعاط  یف  لخداف  مهنم  مهیبا  مد  یلع  يوقا  کنا  تمعز  ناف  کـنم ، کلذـب  یلوا  ناـمثعونب 
هماع هعیب  اهنال  دحاو ، الا  كانه  امیف  رمالا  ام  يرمعلف  ریبزلا  هحلط و  نیب  کنیبو و  هرصبلا  ماشلا و  نیب  كزییمت  اما  .هجحملا و  یلع 

اما .ربخلا و  نیعب  الو  نایعلا  قح  نع  کلذ  تلق  امف  نامثع  رما  یف  یب  کعولو  اما  .رایخلا و  اـهیف  فناتـسی  ـال  و  رظنلا ، اـهیف  ینثیـال 
: رصن لاق  .هتعفدل  کلذ  عفد  تعطتسا  ول  يرمعلف  شیرق ، یف  یفرش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  یتبارق  مالـسالا و  یف  یلـضف 
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بعک نب  ثرحلا  ینب  دحا  یشاجنلا  اعد  مث  دربملا : لاق  و  رعشلا ، یف  هباجاف  یشاجنلا  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما رما  ینعی  رما - و 
نذا لاق : هلوق  ینعمـسا  نینموملاریما  ای  لاـقف : لـجرلا ، بجاـف  قارعلا  لـها  رعاـش  تنا  ماـشلا و  لـها  رعاـش  لـیعج  نبا  نا  هل : لاـقف 

زاجحلا لهاب  یلع  مکاتا  انورذحت  ام  هللا  ققح  دقف  انوکی  مل  ام  يواعم  ای  نعد  هبیجی : یشاجنلا  لاقف  هعمسا  مث  رعاش  رعش  کعمـسا 
انیرعلا نیمح  نیرعلا  دـساک  مهبـسحت  سراوف  اهیلع  انویعلا  رـسی  دـهن  ثعـشا  هنافیخ و  ءادرج  لک  یلع  انوعنـصت  امف  قارعلا  لـها  و 

یع انیمی  اولاق  انیثکانلا و  رشعملا  هحلط و  ریبزلا و  عم  عمجلا  اومزه  مه  انید  عقنلا  یف  سراوفلا  برـض  جاجعلا و  لالخ  ناعطلا  نوری 
دقف قارعلا  کلم  کلملا  اورکت  ناف  انینجلا  اهنم  لماوحلا  یقلت  بیـشملا و  لبق  یـصاونلا  بیـشت  انوبز  ابرح  ماشلا  یلا  يدـهنل  هفلح 
لوا یلا  انوحتست  الا  دنه  نبا  ریظن  هعایشا  ایلع و  متلعج  انیمس  اموی  ثغلا  لعج  نم  لئاو و  نم  للضملل  لقف  انوهرکت  ام  موقلا  یضر 

نیفص و یتخسن  نیب  نا  ملعا  انورقلا و  بیـشی  موی  ناک  اذا  هلثم  نم  ولوسرلا  رهـص  انیملاعلا و  نم  لوسرلا  ونـصو  لوسرلا  دعب  سانلا 
ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  هیلا  بتکف  لـماکلا : یف  اـمف  هلمجلا  یف  اـفالتخا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باـتک  یف  لـماکلا 

کنا تمعز  هیدـهی …  رـصب  هل  سیل  بلاطیبا …  نب  یلع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیواعم :) هلاسر  ینعی   ) هلاـسرلا هذـه  باوج 
و هیما ، ینب  نم  لجر  تنا  امنا  نامثع  تنا و  امف  دـعب  و  یمعلاـب ، مهبرـضیلال  لالـض و  یلع  مهعمجیل  هللا  ناـک  اـم  و  دـسفا …  اـمنا 

كزییمت اما  و  یلا ، موقلا  مکاح  مث  نوملسملا  هیف  لخد  امیف  لخداف  کلذ  یلع  يوقا  کنا  تمعز  ناف  همد ، هبلاطمب  یلوا  نامثعونب 
رایخلا اهیف  ینثتـسی  هلماش ال  هعیب  اهنال  ءاوس ، الا  كانه  امیف  رمالا  ام  يرمعلف  هرـصبلا  لها  ماشلا و  لها  ریبزلا و  هحلط و  نیب  کنیب و 

ول يرمعلف  شیرق  نم  یعـضوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  یتبارق  مالـسالا و  یف  یفرـش  اـما  و  رظنلا ، اـهیف  فناتـسی  ـال  و 
نبا ریظن  هعایشا  ایلع و  متلعج  الئاق : هناسلب  قطن  هعور و  یف  ثفن  سدقلا  حور  امناک  یشاجنلا  رد  و هللا  لوقا : .هتعفدل  هعفد  تعطتـسا 
ترص اذا  رهدلل  ابجع  ایف  هیواعم : یلا  هبتک  يذلا  عساتلا  باتکلا  یف  یتای  امک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  دق  انوحتست و  الا  دنه 

دمحلا هفرعی و  هللا  نظاال  و  هفرعاال ، عدم  یعدی  نا  الا  اهلثمب  دحا  یلدی  یتلا ال  یتقباسک  هل  نکت  مل  یمدقب و  عسی  مل  نم  یب  نرقی 
تخمـش ءاسفنخ  و  حوی ، یلع  هعارب  اهل  ناب  هوفت  هعاری  يار  حبـصا  دق  رهدـلل  ابجع  ای  مث  رهدـلل  ابجع  ای  لوقا : .لاح و  لک  یلع  هللا 

دادزا امل  ءاطغلا  فشک  ول  يذلا  فرح و  یلع  هللادبع  يذـلل  ام  بابرالا ، بر  بارتلل و  ام  هللا ، ناحبـس  .حورلا  نم  تزمـش  اهفناب و 
یمظت يورت و  هریقاصع  سئاس  رش  نم  رهدلا  اذه  هللا  یحل  .دابعلا  لوقع  هتمظع  ءادیب  یف  تهات  يذلا  دابکالا و  هلکآ  نبال  ام  انیقی ،
مالسلا نیع  سانلا  اودر  یتح  ادضع  نیلـضملا  ذختا  نم  اورـصنف  مهایندب ، مهنید  اوعیـضف  مهئاوها ، اوعبتا  لاجر  هابـش  ابت ال  همعاشق 

امهدـحا نیباتک  تارابع  ضعب  نم  قفلم  عباسلا  باـتکلا  ینعا  حرـشلل  نونعملا  باـتکلا  کـلذ  نا  ینارحبلا  حراـشلا  معز  .يرقهقلا 
لـمجلا و ضعب  یف  نیکرتـشم  اـناک  نا  اـمهنم و  ءزج  سیل  هنا  قحلا  .رخآ و  باـتک  اـمهیناث  و  هثـالثلا ، نم  لوقنملا  باـتکلا  کـلذ 

باتکلا کلذ  و  اـمهلقت ، یجیـس ء  اـمک  هیواـعم  نم  رخآ  باـتک  نع  اـباوج  مالـسلا ) هیلع   ) هل رخآ  باـتک  نم  ءزج  هنا  تاراـبعلا و 
نال باوصلا ، نع  دـیعب  خـسنلا  نم  فالتخالا  ءاج  دـحاو و  باتک  امهنا  لاـمتحا  و  جـهنلا ، یف  روکذـم  هثـالثلا  ءـالوه  نم  لوقنملا 
هلاق ام  کنودـف  لامتحالا ، دـیوی  ادـحاو و ال  اباتک  امهلعجی  تارابعلا ال  لمجلا و  ضعب  یف  كارتشـالا  درجم  و  ادـیعب ، اـنوب  اـمهنیب 

.بلاطیبا نب  یلع  یلا  نایفس  یبا  نب  هیواعم  نم  هتروص : هیواعم  هیلا  هبتک  باتک  باوج  اذه  باتکلا : اذه  حرش  یف  ینارحبلا  حراشلا 
یف کتئیطخ  یتعیب  کیلع  دسفا  امنا  هنکلو  کلذ ، تللحتسا  و ال  کتلتاق ، ام  نذا  رمع  رکبوبا و  هیلع  ناک  ام  یلع  تنک  ولف  دعب  اما 
لها یلع  ماکحلا  ماشلا  لها  راص  هوکرت  املف  مهیف ، قحلا  ناک  نیح  سانلا  یلع  ماکحلا  زاجحلا  لها  ناک  اـمنا  و  ناـفع ، نب  ناـمثع 
یلع کتجحک  یلع  کتجح  و ال  هرـصبلا ، لها  یلع  کتجحک  ماشلا  لها  یلع  کتجح  ام  يرمعل  و  ساـنلا ، نم  مهریغ  زاـجحلا و 

مل كاعیاب و  ریبزلا  هحلط و  نا  و  ماـشلا ، لـها  کـعیابی  مل  كوعیاـب و  ناـک  دـق  هرـصبلا  لـها  نـال  ریبزلا ، هحلط و  یلع  کـتجحک 
: هباوج ع )  ) بتکف لاق : .مالسلاو  هعفدا ، تسلف  مشاه  نم  کعـضوم  هللا و  لوسر  نم  کتبارق  مالـسالا و  یف  کلـضف  اما  و  کعیابا ،
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: لاق نا  هب  لصتی  مث  اطباخ ، هلوق : یلا  يرما ء - باتک  کباتک  یناتا  هناف  دعب  اما  رخـص  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم 
نا تمعز  ام  اما  و  یمعب ، مهبرـضیال  لالـض و  یلع  مهعمجیل  هللا  ناک  ام  و  اذک ) ، ) اوردصا امک  کتعیب  یلع  دـسفا  امنا  هنا  تمعز 

کلذ تمعز  ناف  هفالخلا ، امهل  لحترا  يروشلا  یف  نالبقی  ماشلا  شیرق  نم  نیلجر  تاـهف  زاـجحلا  لـها  یلع  ماـکحلا  ماـشلا  لـها 
نیب کنیب و  هرصبلا و  لها  ماشلا و  لها  نیب  تزیم  ام  اما  .زاجحلا و  شیرق  نم  امهب  کیتآ  اناف  الا  و  راصنالا ، نورجاهملا و  کلذک 
یف لضف  اما  و  هب : لصتی  مث  هرخآ ، یلا  هماع  هعیب  اهنال  هلوق  هب  لصتی  مث  لاق : .دـحاو  الا  کـلذ  یف  رمـالا  اـم  يرمعلف  ریبزلا  هحلط و 

: هلوق یلا  ینتتا - دقف  دب  اما  هلوق : اماو  لاق : .مالسلاو  تلعفل  هعفد  تعطتسا  ولف  مشاه  ینب  یف  یفرش  لوسرلا و  نم  یتبارق  مالـسالا و 
اذه هیلا  لصو  امل  هنا  کلذ  و  هانرکذ ، يذلا  باتکلا  دـعب  هیلا  هبتک  باتک  نع  هیواعم  هب  باجا  رخآ  باتک  ردـص  وهف  کیار ، ءوسب 

و هلها ، هب  عفتنی  املاط  هناف  دـسحلا  عدو  یلع  ای  هللا  قتاف  دـعب  اما  هتروص : هیف و  هظعی  اباتک  هیلا  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم  باتکلا 
نا کناف  هقح ، یف  کل  قح  نم ال  قح  یف  لطابب  ندحلت  و ال  اهمیتاوخب ، لامعالا  ناف  کثیدح  نم  رـشب  کمیدـق  هقباس  دـسفت  ال 

كدرت و نا  هقیقحل  هنـسحلا  قباوسلا  نم  کل  یـضم  ام  نا  يرمعل  و  کلمع ، الا  قحمت  ـال  و  کـسفن ، ـالا  للـضت  ـال  کـلذ  لـعفت 
قلخ و ام  رش  نم  هللااب  ذوعت  قلفلا و  هروس  ارقاف  مارحلا  لحلا و  نع  قحلا  لها  ءالجا  ءامدلا و  کفسنم  هیلع  تارتجا  دق  امع  کعدرت 
: لاق مالـسلاو  کلذب ، سانلا  دعـسا  یناف  کقیفوت ، لجع  و  کتیـصانب ، ذـخا  و  کبلقب ، هللا  لفق  دـسح  اذا  دـساحلا  کسفن  رـش  نم 

کلمح کنم ، هبـشلا  دیعبب  سیل  باتک  هب و  لصتی  مث  کیار ، ءوس  هلوق : یلا  هظعوم - کنم  ینتتا  دـقف  دـعب  اما  هباوج : ع )  ) بتکف
هل درمال  امم  کیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  قبـس  دـق  ام  کب و  یملع  ول ال  و  قح ، هیف  کل  سیل  اـم  یلع  بوثولا  یلع 
مل و  اراق ، هللا و  وجریال  و  باقعلا ، هللا  فخی  مل  و  باذـعلا ، هملک  هیلع  تقح  نم  عفنت  یتمظع ال  نکل  کتمظع  ول  نذا  هذاـفنا  نود 

کینمت هعطقنملا و  اـیند  نم  داـصرملاب  کـلذ  هللا  دـجت  هلاـهجلا  هریحلا و  هلالـضلا و  نم  هیلع  تنا  اـم  کـناشف و  اراذـح ، هل  فخی 
لـصفلا اذـه  نا  یلع  هبنی  امم  و  لاق : .مالـسلاو  کیبا ، کما و  یف  کیف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  ام  تملع  دـق  و  لیطابالا ،

هفاضا همحر هللا - دیـسلا  نا  ریغ  هباوج ، یف  ع )  ) اهرکذـی یتح  هظعوم  رکذ  هیف  نکی  مل  لوالا  نا  لوالا  باـتکلا  نم  سیل  روکذـملا 
ینعا هیواعم  نم  باتکلا  اذـه  لقن  کلذـک  و  لوقا : .همالک  یهتنا  .هلاثما  کلذ و  هاعارم  مدـع  یف  هتداع  وه  امک  باـتکلا  اذـه  یلا 

هظعوم کنم  ینتا  دقف  دب  اما  هلوق : ینعا  هنع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باوج  .خلا و  دسحلا - عدو  یلع  ای  هللا  قتاف  دـعب  اما  هلوق :
باتک نم  امهلبق  انلقن  ام  اذک  .ینارحبلا و  حراشلا  هلقن  یتلا  هروصلا  یلع  اضیا  عماوجلا  ضعب  یف  خلا ، هلصوم -

هیلع نینموملاریما  باوج  و  خـلا ، موقلا - کعیاب  ول  يرمعلف  دـعب  اما  بلاطیبا : نب  یلع  یلا  رخـص  نب  هیواعم  نم  هلوق : ینعا  هیواـعم 
خـسن رئاس  یف  اناک  خـلا ، رظن - هل  سیل  يرما ء  باـتک  یناـتا  دـقف  دـعب  اـما  رخـص : نب  هیواـعم  یلا  یلع  نم  هلوق : ینعا  هنع  مالـسلا 

ص 59  ) نیفص باتک  یف  لاق  يرقنملا  محازم  نب  رصن  نکلو  .هب  ابعی  ریـسی ال  فالتخالا  اهانلقن و  یتلا  هروصلا  کلت  یلع  عماوجلا 
نم رخآ  باتک  نع  اباوج  خـلا - هب  عفتنی  املاط  هناف  دـسحلا  عدو  یلع  ای  هللا  قتاف  عب  اما  هباتک : بتک  هیواـعم  نا  يرـصانلا ) عبطلا  نم 
نم راتخملا  باب  نم  رـشاعلا  باتکلا  هللا  همحر  دیـسلا  هلعج  يذـلا  باتکلا  وه  هیواـعم و  یلا  هبتک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

و خـلا ، اهتنیزب - تجهبت  دـق  ایند  نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  کنع  تفـشکت  اذا  عناص  تنا  فیک  و  هلوا : مالـسلا ) هیلع   ) هلئاسر هبتک و 
هیلا بهذ  ام  ضقانی  محازم  نب  رـصن  نم  لوقلا  اذـهف  .یلاعت  هللاءاـش  نا  هحرـش  یف  اـضیا  هیف  رخا  لاوقا  خـسنلا و  فـالتخا  یجیس ء 

بیرق ناک  و  ع )  ) نیدـباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـجاسلا  دیـس  مامالا  كردا  دـق  نیمدـقالا  نم  ناک  رـصن  و  ینارحبلا ، حراشلا 
هنع و ذـخا  نیفـص  یف  اباتک  بتک  هدـعب و  یتا  نم  لک  کلذ و  یف  لـصالا  وهف  هباـتک  یف  هب  یتا  اـملک  و  نیفـص ، هعقاو  نم  دـهعلا 

رخآ باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا  اباتک  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا نیقیرفلا  عماوج  یف  لقن  هنا  یلع  .همهملا  بلاـطملا  لـج  هنم  سبتقا 
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باتکلا اذه  یف  ینعا  ماقملا  یف  دیـسلا  هب  یتا  ام  عیمج  روکذم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  باتکلا  کلذ  یف  هیلا و  هیواعم  نم 
حراشلا اهدروا  ام  عفدـناف  هیلا  هباتک  یف  هیواعم  اهب  یتا  یتلا  لیطابالا  نع  هب  ع )  ) باجا ناصقن  هدایز و  ـالب  حرـشلل  نونعملا  عباـسلا 
لوقنملا خلا ، يرما ء - باتک  یناتا  دقف  دعب  اما  رخص : نب  هیواعم  یلا  یلع  نم  مالسلا :) هیلع   ) هباتک نا  قحلا  .اهریفاذحب و  ینارحبلا 

لمجلا ضعب  یف  ناک  نا  جهنلا و  یف  روکذمب  سیل  هسایسلا  همامالا و  یف  يرونیدلا  لماکلا و  یف  دربملا  نیفص و  یف  رصن  نم  افنآ 
ام ماقملا و  یف  دیسلا  یلع  ینارحبلا  حراشلا  ضرتعا  امف  ادحاو  اباتک  امهلعج  الا  تیبا  نا  و  عباسلا ، باتکلا  اذهل  اکراشم  تارابعلا  و 

هخـسن هیواعم : باتک  باوج  ع )  ) بتک اـمب  کـیلعف  باوصب ، سیلف  رخآ  لـیذ  باـتک و  ردـص  نم  قفلم  باـتکلا  اذـه  نا  نم  معز 
یف ریـسلا  رابخالا و  لاجر  نم  دـحاو  ریغ  امهلقن  هیلا  هیواعم  هبتک  باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  باتک 
هبتک باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک دـق  و  جـهنلا ، یلع  هحرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  لـضافلا  اـمهلقن  و  مهعماوج ،

دتشا امل  نیفص  برح  رخاوا  یف  مالسلا ) هیلع   ) هیلا هیواعم 

نب یلع  یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هللادـبع  نم  هیواعم : باتک  ناک  .ربدـلا و  اولوی  اومزهنی و  نا  اوداک  هعابتا و  هیواـعم و  یلع  رمـالا 
کلمع و نطبحیل  تکرـشا  نئل  کلبق  نم  نیذـلا  یلا  کیلا و  یحوا  دـقل  و   ) هباتک مکحم  یف  لوقی  یلاعت  هللا  ناف  دـعب  اما  بلاطیبا 

رکذا هللا و  قتاف  .اهتعامج  قیرفت  همالا و  هذـه  اصع  قشب  کتقباس  کلمع و  طبحت  نا  هللا  كرذـحا  ینا  و  نیرـساخلا .) نم  ننوکتل 
ندع ءاعنص و  لها  الامت  ول  لوقی : هللا  لوسر  تعمـس  ینا  .نیملـسملا و  ءامد  یف  ضوخلا  نم  هیف  تفرـسا  امع  علقا  همایقلا و  فقوم 

تاداس و  نیملـسملا ، مالعا  لتق  نم  لاح  نوکی  فیکف  رانلا ، یف  مهرخاـنم  یلع  هللا  مهبکـال  نیملـسملا  نم  دـحاو  لـجر  لـتق  یلع 
یلاعت هللااـب  مهلک  ریرغ ، باـش  و  ریبک ، خیـش  نم  ناـمیالا  هداـبعلا و  يذ  نآرقلا و  لـها  نم  هبرح  ءاـحر  تنحط  اـم  هلب  نیرجاـهملا ،

کتفالخ تحـص  ول  يرمعلف  هفالخلا  هرمالا و  یلع  براـحت  اـمنا  نسحلااـبا  تنک  ناـف  .فراـع  رقم  هلوسرب  و  صلخم ، هل  و  نموم ،
، اهب اوضتری  مل  اهیف و  اولخدی  مل  ماشلا  لها  اهتحصب و  ینا  کل و  تحـص  ام  اهنکلو  نیملـسملا ، برح  یف  رذعت  نا  نم  ابیرق  تنکل 

هرارق یف  دمثلاک  الا  مهنم  قبی  ملف  برحلا  مهتلکا  هللا  دقف و  سانلا ، نع  کفیس  دمغا  و  هلاکن ، هساب و  قتا  و  هتاوطـس ، هللا و  فخ  و 
یبا نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  هباتک : نع  اباوج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  بتکف  .ناعتـسملا  هللا  ،و  ریدـغلا

هل سیل  يرما ء  باتک  و  کیار ، ءوسب  اهتیضما  کلالضب و  اهتقمن  هربحم ، هلاسر  و  هلـصوم ، هظعوم  کنم  ینتتا  دقف  دعب  اما  .نایفس 
نا وجراف  يوقتاب  كرما  اماف  .اطباخ  لض  و  اطعال ، رجهف  هعبتاف ، لالـضلا  هداق  و  هباجاف ، يوهلا  هاعد  هدشری ، دئاق  و ال  هیدهی ، رـصب 

یلمع و طبحی  نا  يایا  كریذـحت  اما  .مثالاب و  هزعلا  مهتذـخا  اهب  اورما  اذا  نیذـلا  نم  نوکا  نا  نم  هللااب  ذیعتـسا  و  اـهلها ، نم  نوکا 
یتلا اولتاقف   ) لوقی یلاعت  هللا  تدـجو  ینکلو  کلذ ، ینرذـحت  نا  کل  ناکل  کیلع  یغابلا  تنک  ول  يرمعلف  مالـسالا ، یف  یتقباـس 
تنا کتمزل و  هنیدـملاب  یتعیب  نال  اهیف ، تنا  یتلا  هئفلا  اهاندـجوف  هیغابلا  هئفلا  اـم  نیتئفلا  یلا  اـنرظنف  هللا ) رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت 
رکب یبال  رما  وه  رکب و  یبا  هعیب  كاخا  دـیزی  تمزل  امک  و  ماشلا ، یلع  رمعل  ریما  تنا  هنیدـملاب و  نامثع  هعیب  کـتمزل  اـمک  ماـشلاب 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناف  یغبلا  لها  لتق  نم  یل  کفیوخت  اماف  هنع ، كاهنا  نا  قحا  اناف  همالا  هذه  اصع  قش  اما  و  ماشلا ، یلع 
یلوا انا  یلا و  راشا  و  هلیزنت ، یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  لـتاقی  نم  مکیف  نا  هباحـصال : لاـق  مهلتق و  مهلاـتقب و  ینرما  هلآ )

ال بئاغلا ، رضاحلا و  مزلت  هدحاو  هعیب  یه  امنا  فیک و  اهیف ، اولخدی  مل  ماشلا  لها  نال  حصت  مل  یتعیب  نا  کلوف  اما  .هرما و  عبتا  نم 
و کیغ ، لابرس  عزنا  و  کعلظ ، یلع  عبراف  نهادم ، اهیف  يورملاو  نعاط ، اهنم  جراخلا  رایخلا ، اهیف  فناتسی  و ال  رظنلا ، اهیف  ینثتـسی 

مالـسلاو امغار ، هعیبلا  یف  لخدـت  و  ارغاص ، هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  فیـسلا  الا  يدـنع  کل  سیلف  کیلع ، هل  يودـج  ـال  اـم  كرتا 
اهنا دارملا  عقرم و  يا  لصوم  بوثب  هباتک  مالسلا ) هیلع   ) هبـش امناک  هلـصوم ) هظعوم  کنم  ینتتا  دقف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینعملا :
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اهنا ال  سانلا ، ظافلا  نم  هطقتلم  هعومجم  هظعوم  اهنا  دارملا  وا  .ضعبب  اهـضعب  لصو  هبـسانم  ریغ  لمج  هفلتخم و  تاـملک  نم  هقفلم 
تبعتا هلاسر  کنم  ینتتا  يا  هربحم ) هلاسر  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .رهظا  لوالا  ینعملا  امناک  و  الجترم ، اهب  ملکت  امم  هتاشنم و  نم 

و امهریغ ، طخلا و  رعـشلا و  نسحی  نم  ربحملا  نا  هغللا  نایب  یف  تیرد  امل  عنـصتلا ، فلکتلاب و  اهظافلا  تنیز  اهریرقت و  یف  کسفن 
یف انیب  دق  کلالـضب ) اهتقمن  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .الجترم  الجار ال  مالکلا  نادیم  یف  ناک  لجرلا  نا  یلا  هفیطل  هراشا  هیف  هلمجلاب 
یلع نکی  مل  اذا  لعف  لک  نا  کلذ  رـس  و  کلالـض ، ببـسب  اهتقوز  اهتنیز و  هلاـسر  ینتتا  ینعملا  و  هیببـس ، هذـه  ءاـبلا  نا  بارعـالا 

نع جراخ  يرـسق  لمع  هنال  نیتم ، مظن  نسح و  بیترت  یلع  لعافلا  نم  ردـصی  و ال  یغبنی ، ام  یلع  هلحم  یف  عقی  هقیقح ال  داقتعا و 
مایالا فلکم  و  یماهتلا : دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هلاق  ام  ریظن  دـضنلا ، عوعقولا و  نسح  هنم  یجری  الف  فلکتلاـب  عقاو  عبطلا  هیجس 

ام عقوم  نم  برقیل  هنیزی  ایناث و  هلمع  قمنی  نا  عبطلا  هیوط  ریغ  نا  نم  لماعلا  اذهل  دبال  اذاف  ران  هوذـج  ءاملا  یف  بلطتم  اهعابط  دـض 
( مالـسلا هیلع   ) هعم ناک  قحلا  نا  و  هبر ، نم  هنیب  یلع  ناک  ع )  ) ایلع نینموملاریما  ناب  املاع  هیواعم  ناک  امل  لوقتف : .فلکت  ریغب  عقو 

یلا هباتک  جاتحی  امل  قحلا  نع  هلالـض  الولف  هلاحم ، عنـصتا ال  فلکتلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هبتک  يذـلا  هباـتک  ناـک  راد  ثیح 
(: مالـسلا هیلع   ) هلوق .نییزتلا  یلا  جاتحملا  هفکلا  رثا  هنم  حولی  یتح  اشوشم  ابرطـضم  نکی  مل  عبطلاب و  ارداص  اباتک  ناک  هنال  قیمنتلا 

( مالسلا هیلع   ) هیلع قلتخا  هب  هیار  ءوس  نم  و  یب ، کیار  ءوس  ببسب  یلا  اهتثعب  هلاسرلا و  کلت  تذفنا  يا  کیار ) ءوسب  اهتیـضما  (و 
هیلع  ) هلوق .لعف  ام  لعف  هفالخلل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب یلع  هنیدـملا  یف  راصنالا  نیرجاهملا و  عامجا  نع  ضرعا  نامثع و  لتق  هناـب 

هیدهی لقع  هل  سیل  يرما ء  باتک  یناتا  يا  هظعوم  یلع  فطع  اطباخ ) هلوق : یلا  هیدـهی - رـصب  هل  سیل  يرما ء  باتک  و  (: ) مالـسلا
وه يداهلا  هیلا و  هدوقی  يا  قحلا  یلا 

هیهلا و هدرجم  هفیطل  وه  لقعلا  نال  نیعلا  لقعلا ال  یلع  رـصبلا  انلمح  امنا  .قوسیف و  رخاتی  يذلا  وه  يداحلا  و  لدـیف ، مدـقتی  يذـلا 
قلختلا و  هیهلـالا ، تافـصلاب  فاـصتالا  یلا  هوعدـی  دادـسلا و  یلا  هیدـهی  و  داـشرلا ، یلا  ناـسنالا  دوقی  هیناـبر  هینارون  هنیمث  هرهوج 

عبتی مرجالف  کلاهملا ، نم  هیجنی  لقعلا  رون  هل  نکی  مل  نمف  نانجلا ، هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دـبع  ام  لقعلا  نال  هیبوبرلا ، قالخالاب 
الا قحلا  دـعب  اذام  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  لهجلا  هملظ  سیل ال  لقعلا  رون  دـعب  و  لالـضلا ، ـالا  سیل  قحلا  دـعب  نـال  يوهلا ، لـهجلا و 

میوقلا جـهنلا  و  يوسلا ، طارـصلا  یلع  هلاـمعا  هلاوقا و  یف  وه  هینعی و  اـمب  قطنی  هوفتی و  لـقاعلا  نا  اـمک  و  (. 33 سنوی - ( ) لالضلا
ءاضتقال هلوق  هلعف و  یف  هللا  لیبس  نع  لضی  هقطن و  یف  يذهی  رجهی و  نا  دبال  هتریرس  نایمع  هتریـصب و  نادقفل  يوهلا  عبات  کلذک 

لوق رـس  رهظ  کلذـب  و  اطباخ ، لضی  اطغال و  رجهی  نا  همزلیف  لالـضلا  دـئاق  عبتی  يوهلا و  یعاد  بیجی  رـصبلا  دـقافف  کلذ  يوهلا 
، رون هلخدم  رونلا : نم  هسمخ  یف  بلقنی  نموملا  لاصخلا : یف  هیلع  هللا  ناوضر  قودصلا  هاور  امک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

مالسالا هقث  هاور  ماقملل  بسانم  یئاور  ثحب  .رونلا  یلا  همایقلا  موی  هرظنم  و  رون ، همالک  و  رون ، هملع  و  رون ، هجرخم  و 

یلا هعفر  انباحصا  ضعب  نع  رابجلادبع ، نب  دمحم  نع  سیردا ، نبا  دمحا  یفاکلا : لوصا  یف  هرس  سدق  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم 
؟ هیواعم یف  ناک  يذلاف  تلق : لاق : نانجلا ، هب  بستکا  و  نمحرلا ، هب  دبع  ام  لاق : لقعلا ؟ ام  هل : تلق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا 
و لقعلا ، هفرعم  نع  لئاس  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا لاس  نایب : .لقعلاب  تسیل  لقعلاب و  ههیبش  یه  هنطیشلا و  کلت  ءارکنلا  کلت  لاقف :

لوقع ریحت  نیخـسارلا و  ءامکحلا  زجعا  دـق  لـب  ادـج ، رـسعتلا  هبوعـصلا و  هیاـغ  یف  لـئاسلل  هتاذ  ناـفرع  هتقیقح و  كرد  ناـک  اـمل 
یف مسرلاب  فیرعت  اذـه  و  هصاوخ ، هراثآ و  ضعبب  هفرع  هیف ، اوفلتخا  هدـیدحت و  یف  اوریحت  اذـل  هتاذ و  ناـفرع  یلا  لـینلا  نیهلاـتملا 

یـشلا ء موسر  فلتخی  دـق  سیئرلا : خیـشلل  تاراـشالا  قطنم  یلع  هحرـش  لـئاوا  یف  یـسوطلا  ققحملا  لاـق  .نازیملا  لـها  حالطـصا 
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یـش وا  هتیاغ  وا  هلعف  وا  هلعفک  هریغ  یلا  اسیقم  هتاذ  بسحب  نوکی  ام  اهنم  طقف و  هتاذ  بسحب  نوکی  ام  اهنمف  تارابتعالا ، فـالتخاب 
سایقلاب مسر  وه  و  ءاملا ، اهب  برـشی  هلآ  هناب  و  هتاذ ، بسحب  مسر  وه  اذـک و  یفزخ  وا  يرفـص  ءاع  هناب و  زوکلا  مسری  الثم  رخآ  ء 

نمحرلا و هب  دـبع  ام  هناب  ثیدـحلا  یف  لقعلا  مالـسلا ) هیلع   ) هفیرعت لوقنف : .همـالک  یهتنا  .تاراـبتعالا  رئاـس  یف  اذـک  هتیاـغ و  یلا 
نع کنولئـسی  : ) یلاعت هلوق  وحن  هل  مسرلا  اذـه  هنافرع  هل  یتاتی  وا  هفرعی  نا  لئاسلل  یغبنی  ام  ناـف  هتیاـغب  هل  مسر  ناـنجلا  هب  بستکا 

بئاوش نع  درجملا  ینعا  عصانلا  لقعلا  ءاضتقا  نال  کلذـب  همـسر  امنا  و  هیآ 187 .) هرقبلا  ( ) جـحلا سانلل و  تیقاوم  یه  لق  هلهالا 
یقتری رمالا  ملاع  نم  هنال  یلاعت ، هللا  یلا  هئاقترا  هلیم و  وه  هلالج  لج  برلا  بانج  هحاس  نع  هدعبل  هبجوملا  هیویندلا  هیداملا  رومالا 

هرذ یمورلا : فراعلا  هیلا  راشا  ام  معن  و  هیـسنجلا ، مکحل  ءاضق  هل  یعیبطلا  هناکم  یلا  طبهی  عبطلاـب  ـالثم  رجحلا  نا  اـمک  هیلا  عبطلاـب 
اهلاگنچ و نیمز  ردنا  هدز  نت  اهلاب  الاب  يوس  دیاشگ  ناج  تسا  ابرهک  هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  تسا  امـس  ضرا و  نیدناک  هرذ 

هتیوط یضتقمف  هیلع ، هیهلالا  هیرونلا  تاقارشالا  هضافا  نم  ادوجو  عستی  يوقی و  و  سدقلا ، ملاع  نم  هتـضافتسا  نم  لقعلا  ذلتـسی  اذل 
نال نمحرلا  هب  دـبع  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اذـل  و  یلاعت ، هیلا  يداهلا  وهف  ءایلعلا ، هتافـصب  هفاصتا  یلاعت و  هللا  یلا  برقتلا  هتیجـس  و 

لقعلابف نوفرعیل ، مهلوقب : ( 57 تایراذلا - ( ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : ) یلاعت هلوق  اورـسف  اذـل  هفرعملا و  عرف  هدابعلا 
ءاوس یلا  يدهی  لقعلا  نا  نم  تیرد  امل  نانجلا  بستکی  هبف  هیدب ، الا  هداعـسلل  هبجوملا  تاریخلا  عیمج  ءدبم  وهف  دـبعی  هللا و  فرعی 

اذل .یلاعت و  هلا  یضر  وه  ام  لمعی  لب  طیرفتلا ، طارفالا و  یکلسم  کلسی  یلثملا ال  هقیرطلا  یطسولا و  هداجلا  یلع  لقاعلاف  لیبسلا ،
نم نید و  هل  ناک  القاع  ناک  نم  یفاکلا : لوصا  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هاور  امک  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  مامالا  لاق 

.هنجلا لخد  القاع  ناک  نمف  لوالا  لکشلا  بورض  یلعا  نم  ینارتقا  یطرـش  یقطنم  سایق  هئیه  یلع  جتنیف  .هنجلا  لخد  نید  هل  ناک 
لقعلا یلا  نانجلا  هب  بستکا  و  مالـسلا :) هیلع  ) هلوق هیرظنلا و  هوقلا  لامک  یلا  هراشا  نمحرلا ، هب  دـبع  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  مث 

و هیعرـشلا ، ماکحالا  و  هیهلالا ، هیلکلا  فراـعملا  ملعی  هیرظنلا  هوقلاـب  و  تفرع ، اـمک  یناـثلا  یلع  هبترلاـب  مدـقم  لوـالا  نـال  یلمعلا ،
دق .سدقلا و  جوا  یلا  توسانلا  ضیضحنم  امهب  ریطی  لقعلل  نیحانج  هلزنمب  ناتوقلا  ناتاه  و  اهب ، لمعی  هیناثلاب  و  هنـسحلا ، قالخالا 

ریبخلا ملاعلا  ثدحملا  اهلجب  یتا  ع )  ) انتمئا ملعلا  هنزخ  نم  هیملع  هفیطل  هبذع  تارابعب  هصاوخ  هراثآ و  لقعلا و  یف  رابخالا  ترفاظت 
هیندـل مولع  رابخالا  کلت  نا  ملع  لمات  نم  و  لـهجلا ، لـقعلا و  یف  لوـالا  هباـتک  لـعج  یفاـکلا و  یف  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلکلا  هقثلا 
هیواعم یف  ناک  يذلا  نع  مالسلا ) هیلع   ) هلاس لئاسلا  مث  .هدابع  یلاعت و  هللا  نیب  ضیفلا  طئاسو  مه  نیذلا  دوجو  باحـس  نم  تضاف 
ضعب یف  و  هربخ ، فذـح  ءادـتبم  لوصوملا  نوکی  نا  یلع  وه  ام  هیواعم  یف  ناـک  يذـلاف  يا  هیواـعم  یف  ناـک  يذـلاف  تلق : هلوقب :

نا هلمجلاب : .ربخلا و  ریدقت  یلا  جاتحی  الف  هخـسنلا  هذه  یلعف  هیواعم  یف  ناک  يذلا  امف  هر  یـسلجملل - لوقعلا  هارم  یف  امک  خـسنلا 
هیورلا کلت  نا  معزف  رمالا  هیلع  سبتلا  ایندلا  یف  لوضفلا  بلط  رومالا و  یف  هلایتحا  هرکم و  هاهد و  هیواعم و  هزبرج  يار  امل  لئاسلا 

یف هنطیـش  هل  نا  نم  هیملعلا  راونالا  نع  مهدـعبل  لاهجلا  معزی  امک  ءالقعلا  نم  هدـعف  القع  هیواعم  یف  تناک  هیویندـلا  هیندـلا  هیدرلا 
هوقلا کلت  نا  هتلاسمل  احیـضوت  هسابتلال و  اـعفد  مالـسلا ) هیلع   ) هباـجاف ـالقاع ، هیوایندـلا  فراـخزلا  هیناوهـشلا و  ضارغـالا  فارتقا 

: حاحـصلا یف  يرهوجلا  لاق  رکنملا ، هنطفلا و  ءاهدـلا و  یناثلا  نوکـس  لوالا و  حـتفب  ءارکنلا  .ءارکنلا و  یه  هیواـعم  یلع  همکاـحلا 
لاق .رـصع  رـسع و  لثم  كرحی  دق  و  ( 75 فهکلا - ( ) ارکن ائیـش  تئج  دـقل  : ) یلاعت هللا  لاق  رکنملا ، نوکـس ) لوـالا و  مضب   ) رکنلا

هعـصانلا هحیحـصلا  لوقعلا  امهحبقت  لوق  لعف و  لک  رکنملا  و  لوقا : .هلوق  یهتنا  .هلثم  ءارکنلا  و  رکن ، یـشب ء  ینوتا  اوناک  و  رعاشلا :
ع)  ) داعا مث  .عرـشلا  لقعلا و  هحبق  ام  لک  ءارکنلاف  عرـشلا ، هحبقب  مکحیف  هیف  فقوتتف  هحابقتـسا  هناسحتـسا و  كرد  نع  زجعت  ام  وا 

کلسی لقعلا  نال  لقعلا  هرمای  امم  تسیل  هیواعم  نم  هزرابلا  لاعفالا  يا  هنطیش  ءارکنلا  هوقا  کلت  ناب  اصیصنت  ادیکات و  هراشالا  مسا 
لقعلا و تایهنم  و  هباکترا ، نع  یهنی  هرکنی و  لب  هبرمای  الف  کلذـک  سیل  ام  لک  و  ناـنجلا ، باـستکا  نمحرلا و  هداـبع  هیف  اـم  یلا 
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نا بجت  هفلتخملا  تالولعملا  للع  نا  اوار  لاهجلا  ناک  اـمل  .نایـصعلا و  درمتلا و  یلا  قئاـسلا  ناطیـشلا  اـهلعفب  سوسوی  اـم  هتارکنم 
ام و  اضیا ، ههباشتملا  للعلا  یلا  هدنتـسم  نوکت  نا  بجت  ههباشتملا  تالولعملا  هبراقتملا و  راثالا  نا  ساـیقلاب  اومعز  هفلتخم و  نوکت 

ههباشتملا تالولعملا  ناب  ع )  ) مامالا نیب  ءالقعلا ، نم  ءاهفسلا  ههابشا  هیواعم و  نودعی  اذل  و  قحلا ، نع  ادعب  الا  سایقلا  کلذ  مهداز 
هدوجو نطفتلا  هعرس  رض و  عفد  عفن و  بلجک  راثالا  ضعب  یف  نیتوقلا  كارتشا  درجمف  اضیا ، هفلتخملا  للعلا  یلا  هدنتسم  نوکت  دق 

یلا هیواعم  هبلجی  يذلا  عفنلاف  هرخالاب  قلعتت  دق  امک  ایندلاب  قلعتت  دق  الثم  عفانملا  نال  هقیقح ، امهداحتا  بجوی  اهلاثما ال  سدـحلا و 
اذل و  كاذ ؟ نم  اذه  نیاف  فوص ، ررـض  ضحم و  رکنم  بابالا  یلوا  دـنع  وه  لالـضلا و  هنطیـشلا و  هیلا  هداق  يوهلاب ، بوشم  هسفن 

.هریثک و هفاسم  دـیعب و  نوب  امهنیبف  لقعلاب ، تسیل  و  هلوقب : ایناث  هب  حرـص  احیـضوت و  هدـکآ  و  لقعلاب ، ههیبش  یه  مالـسلا : هیلع  لاق 
هانفرع يذـلا  لقعلا  يا  هیهلالا ، هیرونلا  هفیطللا  کـلت  یه  ءارکنلا  هنطیـشلا  هوقلا  کـلت  تسیل  يا  دـهعلل  لـقعلا  یف  فیرعتلا  فرح 

لیق ه :) رـصم 1380  عبط  ج 3  ص 258   ) نییبتلا نایبلا و  یف  ظـحاجلا  لاـق  .ناـنجلا  هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دـبع  اـم  هناـب  مسرلاـب 
یلع دـیبعلا  ءانبا  لح  ام  امیلح  ناک  ول  و  ایلع ، لتاق  قحلا و ال  هفـسام  امیلح  ناک  ول  لاق : امیلح ، هیواـعم  ناـک  هللادـبع : نب  کیرـشل 

هیواعم همان  باوج  رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ياـه  هماـن  زا  یکی  نیا  همجرتلا : .ءاـفکالا  ـالا  حـکنا  اـمل  همرح و 
نوچ تسا : نینچ  نآ  تروص  تفای و  عوقو  نیفـص  گنج  رخاوا  رد  نآ  باوج  هیواعم و  همان  نیا  .تشاد  لاسرا  شیوسب  تشون و 

هدنامن ناشیارب  زیرگ  زج  يزیرگ  هار  هک  دندرک  گنت  نانچ  شناوریپ  وا و  رب  ار  هصرع  نیفص  رد  شنازابرس  یلع و  هک  دید  هیواعم 
نب یلع  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ادخ  هدنب  هک  تسیا  همان  نیا  تشون : نینموملاریما  هب  نومـضم  نیاب  يا  همان  هدمآرد  زجع  ردب  دوب 

کلمع نطبحیل  تکرشا  نئل  کلبق  نم  نیذلا  یلا  کیلا و  یحو  ادقل   ) دومرف شراوتـسا  باتک  رد  دنوادخ  دعب  اما  تشون  بلاطیبا 
دش دهاوخ  هابت  تلمع  دیروآ  كرـش  رگا  هکلا  یحو  وت  زا  شیپ  نارمغیپ  هب  وتب و  ربمغیپ  يا  ( 65 رمزلا : ( ) نیرساخلا نم  ننوکتل  و 

تما و تدحو  رد  فاکـش  داجیاب  مالـسا  رد  تا  هقباس  لمع و  ادابم  هک  مهدیم  میب  میامنیم و  ریذـحت  ادـخ  زا  یلع  يا  ار  وت  نم  و 
نوخ نتخیر  زا  رآ و  دایب  ار  تمایق  فقوم  سرتب و  ادـخ  زا  سپ  .دوش  هابت  تسا  كرـش  گنـسمه  هک  ناـشتعامج  ندرک  هدـنکارپ 

ارنآ همه  دنوادخ  دنوش  تسدمه  یناملسم  نتشک  رب  ندع  ءاعنص و  لها  رگا  مدینـش  ربمغیپ  زا  نم  هک  رادب  تسد  ناناملـسم  همهنیا 
يا .تسا  هتشک  ار  نیرجاهم  ناگرزب  نیملـسم و  مالعا  همهنیا  هکیـسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دزادنارد ، منهج  شتآ  رد  ورب 

صلخم نموم  هک  ناوج  ریپ و  زا  نامیا  اب  دارفا  ناگدننک و  تدابع  نآرق و  لها  زا  همهنیا  ایـسآ  نوچ  هک  یگنج  زا  رادب  تسد  یلع 
یگنج يرادـنپیم  هفیلخ  ریما و  ار  نتـشیوخ  يورنآ  زا  رگا  نسحلاوبا  يا  .تسا  هدرک  درآ  دـندوب  شربمغیپ  ادـخب و  فراع  رقم و  و 
نتخیر رد  تفگ  ناوت  هک  دوب  نآ  ياج  ایوگ  تسویپ  یم  عوقوب  حیحـص  وت  تفالخ  رگا  هک  دنگوس  مناجب  يرادیم ، اور  نینچ  نیا 
.دندشن یضار  نادب  دندماینرد و  وت  تعیب  رد  ماش  لها  هکنیا  اب  دشاب  هدیسر  تحصب  هنوگچ  نکلو  یـشاب ، روذعم  ناناملـسم  نوخ 

گنج شتآ  هـک  هـن  فـالغ  رد  مدرم  يور  زا  ار  ریـشمش  شنداد و  لامـشوگ  يریگتخــس و  زا  زیهرپـب  و  شرهق ، ادـخ و  زا  سرتـب 
هیلع  ) نینموملاریما .تسا  ناعتـسم  ادخ  هدنامن ، شیب  یلادوگ  کت  رد  یبآ  تشم  هزادـناب  رکـشل  ایرد  نآ  زا  و  دوبر ، رد  ار  نامدرم 
امب وت  زا  زردناب  يا  همان  دعب  اما  .نایفـسوب  روپ  هیواعمب  نانمومریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا  تسیا  همان  نیا  تشون : وا  باوج  رد  مالـسلا )

هتسارآ طوبرمان  ظافلاب  هدش  ءاشنا  فلکتب  يا  هتشون  و  هتخودرب ، مهب  راد  هنیپ  هماج  نوچ  نآ  نیا و  راتفگ  زا  نآ  تارابع  هک  هدمآ 
دـشابن تقیقح  سابل  رد  لمع  ره  هک  میا  هتفگ  حرـش  رد   ) يا هداتـسرف  دوخ  دـب  هشیدـناب  يا و  هداد  تنیز  دوخ  یهارمگب  ارنآ  دوب 

ات دراد  یتریـصب  هن  هک  يدرم  همان  دـنروآرد .) شجیورت  ضرعم  رد  دـنهد و  شتقیقح  گـنر  رهاـظب  اـت  دـنیارایب  ارنآ  دـیاب  راـچان 
تفرگ و تسد  رد  ار  وا  راسفا  یهارمگ  شتباجا ، مه  وا  و  درک ، شتوعد  سفن  ياوه  دیامن  شداشرا  ات  يربهر  هن  دنک و  شتیاده 

مراودـیما يا  هدـناوخ  يوقتب  ارم  هکنآ  اما  .دروآرب  هدوهیب  گناب  تفگ و  هوای  دـییاخ و  ژاژ  يور  نیا  زا  دـش ، ناور  شیپ  رد  زین  وا 
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همیرک هیاب  تسا  هراشا   ) درادـب هانگب  ارنانآ  تیمح  دـنوش  توعد  يوقتب  نوچ  مشاب  یناـسک  زا  هک  مربیم  هاـنپ  و  هدوب ، نآ  لـها  هک 
ادابم هک  ادخ  زا  ارم  تنداد  میب  خساپ  اما  و  داهملا .) سئبل  منهج و  هبسحف  مثالاب  هزعلا  هتذخا  هللا  قتا  هل  لیق  اذا  و  : ) هرقب هروس   207

مالسا رد  نم  هقباس  لمع و 

ادـخ هک  منیب  یم  نکلو  یهد ، میب  ینک و  ریذـحت  ارم  هک  یتـشاد  قـح  مدوـب  راکمتـس  وـت  رب  رگا  دـنگوس  مناـجب  هکنیا  دوـش  هاـبت 
رماب ات  دننکیم  متس  هک  يا  هقرف  نآ  اب  دینک  رازراک  سپ  ینعی  ( 9 تارجحلا - ( ) هللا رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف   ) دیامرفیم

دش مزال  يدوب  ماش  رد  هک  زین  وت  رب  هنیدم  رد  نم  اب  مدرم  تعیب  هچ  یئاهنآ  رد  وت  هک  دنا  یناسک  هدننک  متس  هقرف  و  دندرگرب ، ادخ 
فرط زا  هک  ار  دـیزی  تردارب  هکنانچ  و  دوب ، هدـش  مزال  يدوب  ماش  ریما  رمع  فرط  زا  هک  وت  رب  هنیدـم  رد  نامثع  اـب  تعیب  هکناـنچ 

زا ار  وت  هک  مرتراوازـس  نم  هکنیا  تما  تدحو  رد  فاکـش  داجیا  خساپ  اما  اذک .)  ) دوب هدش  مزال  رکبوبا  تعیب  دوب  ماش  ریما  رکبوبا 
نتــشک زا  ارم  تندـناسرت  خـساپ  اـما  دــیناشک .) لاـتق  فـالتخاب و  ار  مدرم  درک و  اـپب  هـنتف  شتآ  هیواـعم  هـک  اریز   ) مـنک یهن  نآ 

تلتاق امک  نآرقلا  لیوات  یلع  لتاقی  نم  مکیف  نا   ) دومرف درک و  رما  ناشنتشک  نانآ و  اب  رازراکب  ارم  ص )  ) ربمغیپ هکنیا  ناراکمتس 
هراشا مدرک و  لاتق  نآ  لیزنت  رب  نم  هکنانچ  دنکیم  لاتق  نآرق  لیوات  رب  هک  تسا  یسک  امـش  نایم  رد  ینعی  یلا ) راشا  هلیزنت و  یلع 

.تسا یلع  سک  نآ  هک  دومرف  نم  يوسب 

لحلا و لها  نم  ققحت  دحاو  رظن  وه  لب  نینثا  هعیبلا  کلت  یف  رظنلا  لعجیال  ینعملاف  نینثا ، هلعج  هینثت  یـشلا ء  ینث  ینثی ) ال  : ) هغللا
خـسن ضعب  یف  ءاج  .بئاغلا و  رـضاحلا و  نم  مهریغ  یلع  همزـال  یهف  هنیدـملاب ، اـهیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هما  نم  دـقعلا 

یلع ینعملاف  ماع ، مکح  نم  هجرخا  اذا  ءانثتلا  یـشلا ء  ینثتـسا  لاقی : رظنلا ، اهیف  ینثی  ناکم ال  رظنلا ) اهیف  ینثتـسی  ال   ) هریغ جـهنلا و 
نامثع رمع و  رکب و  یبا  یف  هعیبلا  هذه  لبق  لحلا  دقعلا و  لها  هعیب  نا  امک  يا  اهلبق  امم  هعیبلا  هذه  یف  رظنلا  ینثتـسی  هجولا ال  اذـه 

الف انهه  کلذـکف  مصخلا  هب  فرتعی  امک  اتباث  امزال و  یلوالا  هرملا  یف  مهرظن  ناک  بئاغلا و  دـهاشلا و  یلع  همزـال  هدـحاو  تناـک 
رایخلا اهیف  فناتسی  مالسلا :) هیلع   ) هلوق و  فکلت ، نم  ولخیال  یناثلا  هجولا  یلع  ینعملا  نکلو  .اهلبق  امع  اهیف  رظنلا  ینثتسی  نا  زوجی 

دق يدروجاللا  انقیدـص  هخـسن  یف  هقیتعلا و  هیطخلا  هححـصملا  انتخـسن  یف  هرابعلا  نا  یلع  باوصلا ، وه  لوالا  هجولا  نا  یلع  هنیرق 
هیف ترظن  اذا  زمهلاب  تاور  نم  وا  هیورت  رمالا  یف  تیور  نم  يورملا :)  ) .لوالا هجولا  یه  هللا  همحر  یضرلا  فیرشلا  هخـسنب  تلبوق 

هل رهظا  هلتخ و  هعدخ و  اذا  هنهدا  هنهادـم و  هنهاد  لاقی  عناصملا  نهادـملا :)  ) .ربدـتلا رکفلا و  یه  هیورلا و  نم  اهلـصا  ترکفت و  و 
هیواعم مالک  یلع  در  اذـه  خـلا ) هدـحاو - هعیب  اهنال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نونهدـیف .) نهد  ول  اود  و  : ) یلاعت لاق  رمـضی  ام  فـالخ 
تحـص ام  اهنکلو  نیملـسملا  برح  یف  رذـعت  نا  نم  ابیرق  تنکل  کتفالخ  تحـص  ول  يرمعلف  هرکذ : مدـقملا  هباتک  یف  لاـق  ثیح 

سداسلا باتکلا  حرـش  یف  انمدق  ام  وذح  یلع  وه  امنا  درلا  نایب  .هب و  اوضتری  مل  اهیف و  اولخدی  مل  ماشلا  لها  اهتحـصب و  ینا  کل و 
امب هیواعم  مزلاف  صنلا  نود  هعیبلاب  وه  امنا  هفالخلا  ینبم  همامالا و  رما  نا  نم  دقتعی  ناک  امب  مصخلا  یلع  جتحا  مالـسلا  هیلع  هنا  نم 
هما نم  دقعلا  لحلا و  لها  امه  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  يروشلا  لها  نا  نم  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  هفالخ  سانلا  وه و  هب  تبثا 
نا دـهاشلل  نکی  مل  مهیلع و  اورکنی  مل  سانلا و  مهعبتا  ثـالثلا و  هفـالخ  یلع  مهتملک  تقفتا  اـمک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم

، هنم جرخ  ام  یلا  هودر  هعدـب  وا  نعطب  جراخ  مهرما  نم  جرخ  نا  لب  همامالل  هوعیاب  نم  دری  نا  بئاغلل  و ال  اوراـتخا ، نم  ریغ  راـتخی 
الف بئاغلا ، دـهاشلا و  یلع  هجح  نامثع  دـعب  مالـسلا  هیلع  هتماما  یلع  مهقافتا  کلذـک  نینموملا ، لیبس  ریغ  هعابتا  یلع  هولتاـق  ناـف 
اهیف ینثی  هدحاو ال  هعیب  اهنال  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  دقعلا  لحلا و  لها  هبصن  نم  او  دری  نا  ماشلا  لها  نم  هعابتا  هیواعمل و  زوجی 
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لها اهتحـصب و  ینا  و  هلوق : یف  هیواعم  رجها  دقف  کلذک ، ثالثلا  عم  سانلا  هعیب  یف  رمالا  ناک  امک  رایخلا  اهیف  فناتـسی  رظنلا و ال 
هملک هیلع  قفتا  امیف  نعاط  هعیبلا  نم  جراخلا  يا  نعاط ) اهنم  جراخلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهب  اوضتری  مل  اهیف و  اولخدـی  مل  ماـشلا 

نا و  : ) یلاعت هلوق  یلا  هراشا  امناک  .هولتاقی  نا  مهیلعف  یبا  ناف  هنم  جرخ  اـم  یلا  هودری  نا  مهیلعف  مهعاـمجا ، لـحلا و  دـقعلا و  لـها 
هیلع  ) هلوق (. 12 هبوتلا - ( ) نوهتنی مهلعل  مهل  ناـمیا  ـال  مهنا  رفکلا  همئا  اولتاـقف  مکنید  یف  اونعط  مهدـهع و  دـعب  نم  مهناـمیا  اوثکن 

و همجرتلا : .قفانم  نئاخ  عداخ  اهرارقتسا  اهققحت و  دعب  هعیبلا  هحـص  یف  ياتری  رکفتی و  يذلا  يا  نهادم ) اهیف  يورملا  و  (: ) مالـسلا
رـضاح و رب  تسا و  تعیب  کی  نآ  هکنیا  دندرکن  تعیب  نایماش  هک  يورنآ  زا  تسویپن  عوقوب  حیحـص  تتعیب  هک  تراتفگ  خساپ  اما 

نیئآ تعیب و  رد  نعط  تـفر  ردـب  دـیچیپ و  رـس  نآ  زا  هـک  ره  درادـن ، هار  نآ  رد  فاـنیتسا  دوـشیمن و  ود  نآ  رد  رظن  مزـال ، بئاـغ 
هب هاشامم  لیبس  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما جاجتحا   ) .تسا قفاـنم  نئاـخ و  تسا  لدود  كاـن و  هشیدـنا  نآ  رد  هک  ره  و  دز ، ناناملـسم 

بوصنم صوصنم و  لوسر  ادخ و  بناج  زا  دـیاب  هک  تسا  طرـش  تمـصع  ماما  رد  هنرگو  دـشابیم  تسا  دـقتعم  نادـب  مصخ  هچنآ 
يدوس ار  وت  نآ  رد  هک  هچنآ  و  نک ، ردب  نت  زا  یهرمگ  هماج  و  ریگ ، مارآ  هیواعم  يا  میا .) هتفگ  مشش  باتک  حرشلا  هکنانچ  دشاب 

رب دورد  یئآرد ، تعیب  رد  تلذـب  و  يدرگرب ، ادـخ  رماب  هکنیا  اـت  تسین  يزیچ  ریـشمش  زج  مدزن  رد  وت  يارب  و  يوگ ، كرت  تسین 
.تسا شراوازس  هکنآ 

يرتشوش

هبتک باتک  نع  اباوج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هبتک  باتکلا  اذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  )
یحوا دـقل  و  : ) هباتک مکحم  یف  لوقی  یلاعت  هللا  ناف  دـعب ، اما  هیواعم : باتک  و  اهرخاوا - یف  لب  نیفـص ، برح  ءانثا  یف  هیلا  هیواعم 

کـلمع و طـبحت  نا  هللا  كرذـحا  ینا  و  نیرـساخلا ) نم  ننوـکتل  کـلمع و  نطبحیل  تکرـشا  نئل  کـلبق  نم  نیذـلا  یلا  کـیلا و 
ءامد یف  ضوخلا  نم  هیف  تفرـسا  اـمع  علقا  و  هماـیقلا ، فقوم  رکذا  هللا و  قتاـف  اـهنعامج ، قیرفت  همـالا و  هذـه  اـصع  قشب  کـتقباس 

نیملـسملا نم  دـحاو  لجر  لتق  یلع  نامع  ءاعنـص و  لـها  ـالامت  ول  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  ینا  و  نیملـسملا ،
هبرح ءاحر  تنحط  ام  هلب  نیرجاهملا ، تاداس  نیملـسملا و  مالعا  لتق  نم  لاح  نوکی  فیکف  رانلا ،) یف  مهرخاـنم  یلع  هللا  مهبکـال 

براحت امنا  نسحابا  تنک  ناف  فراع ، رقم  هلوسرب  صلخم و  هل  نموم و  هللااب  مهلک  ریرغ ، باـش  ریبک و  خیـش  نم  نآرقلا ، لـها  نم 
برح یف  رذعت  نا  نم  ابیرق  تنکل  کتفالخ  تحص  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) ول يرمعلف  هفالخلا ، هرمالا و  یلع 

هساب و قتا  هتاوظس و  هللا و  فخ  و  اهب ، اوضتری  مل  اهیف و  اولخدی  مل  ماشلا  لها  و  اهتحصب ، ینا  کل و  تحص  ام  اهنکل  و  نیملسملا ،
هللا دقف و  سانلا ، نع  کفیس  دمغا  و  هلاکن ،

يوقتلاب یل  كرما  اماف  .اطباخ  لضو  هلوق : یلا  دعب - اما  هیلا : ع )  ) بتکف .ریدـغلا  هرارق  یف  دـمثلاک  الا  مهنم  قبی  ملف  برحلا  مهتلکا 
طبحی نا  يایا  كریذـحت  اما  و  مثالاب ، هزعلا  مهتذـخا  اـهب  اورما  اذا  نیذـلا  نم  نوکا  نا  هللااـب  ذیعتـسا  و  اـهلها ، نم  نوکا  نا  وجراـف 
: ) … لوقی یلاعت  هللا  تدجو  ینکل  و  کلذ ، ینرذحت  نا  کل  ناکل  کیلع  یغابلا  تنک  ول  يرمعلف  مالـسالا ، یف  یتقباس  یلمع و 

کتمزل و هنیدملاب  یتعیب  نال  اهیف ، تنا  یتلا  هئفلا  اهاندجوف  هیغابلا  هئفلا  یلا  انرظنف  هللا ،) …  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف 
اماف هنع ، كاهنا  نا  قحا  اناف  همالا  هذـه  اـصع  قش  اـما  .ماـشلاب و  رمعل  ریما  تنا  هنیدـملاب و  ناـمثع  هعیب  کـتمزل  اـمک  ماـشلاب ، تنا 

نم مکیف  نا  : ) هباحـصال لاـق  و  مهلتق - مهلاـتقب و  ینرما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـف  یغبلا ، لـها  لـتق  نم  یل  کـفیوخت 
لها نال  حـصت  مل  یتعیب  نا  کلوق : اما  .هرما و  عبتا  نم  یلوا  انا  و  یلا - راشا  و  هلیزنت ) یلع  تلتاـق  اـمک  نآرقلا  لـیوات  یلع  لـتاقی 
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جراخلا رایخلا ، اهیف  فناتسی  رظنلا و ال  اهیف  ینثتسی  ال  بئاغلا ، رضاحلا و  مزلت  هدحاو  هعیب  یه  امنا  و  فیک !؟ اهیف ، اولخدی  مل  ماشلا 
کل سیلف  کیلع ، هل  يودج  ام ال  كرتا  و  کیغ ، لابرس  عزنا  و  کعلظ ، یلع  عبراف  نهادم ، يورملا  و  نعاط ، اهنم 

باتک باوج  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک مثیم : نبا  لاق  .امغار و  هعیبلا  یف  لخدـت  و  ارغاـص ، هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  فیـسلا ، ـالا  يدـنع 
املف مهیف ، قحلا  ناک  نیح  سانلا  یلع  ماکحلا  زاجحلا  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لـصفلا   ) لـها ناـک  اـمنا  و   ) هیلا هیواـعم 

هحلظ و یلع  کتجحک  یلع  کتجح  و ال  هرـصبلا ، لها  یلع  کتجحک  مهیلع  کـتجح  سیل  و  ماـکحلا ، ماـشلا  لـها  راـص  هوکرت 
و مالـسالا ، یف  کلـضف  اما  و  کعیابا ، مل  كاعیاب و  ریبزلا  هحلط و  نا  و  ماشلا ، لها  کعیابی  مل  كوعیاب و  هرـصبلا  لها  نال  ریبزلا ،

هناف دعب  اما  هباوج : مالسلا ) هیلع   ) یلع بنکف  هعفدا ) تسلف  مشاه ، ینب  نم  کعضوم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا نم  کتبارق 
الا تنک  ام  يرمعل  و  نامثع ، یف  یتئیطخ  کتعیب  یلع  دسفا  امنا  هنا  تمعز  هدعب - مث  اطباخ )  ) هلوق یلا  يرما - باتک  کباتک  یناتا 
اما و  یمعب ، مهبرـضی  لالـض و ال  یلع  مهعمجیل  هللا  ناک  ام  و  اوردصا ، امک  تردـصا  اودروا و  امک  تدروا  نیرجاهملا ، نم  الجر 
ناف هفالخلا ، مهل  لحت  وا  يروشلا  یف  نالبقی  ماشلا  شیرق  نم  نیلجر  تاهف  زاجحلا ، لـها  یلع  ماـکحلا  ماـشلا  لـها  نا  تمعز  اـم 

هرـصبلا لها  ماشلا و  لها  نیب  تزیم  ام  اما  و  زاجحلا ، شیرق  نم  امهب  کیتآ  اناف  الا  و  راصنالا ، نورجاهملا و  کبذک  کلذ  تمعز 
یف یلـضف  اما  و  مث - هرخآ - یلا  هماع - هعیب  اهنال  هدـعب - مث  دـحاو - الا  کلذ  یف  رمـالا  اـم  يرمعلف  ریبزلا ، هحلط و  نیب  کـنیب و  و 
هلوق اما  و  مثیم : نبا  لاـق  .تلعفل  هعفد  تعطتـسا  ولف  مشاـه ، ینب  یف  یفرـش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نم  یتبارق  مالـسالا و 

نا کلذ  و  هانرکذ ، يذـلا  باتکلا  دـعب  هیواعم  باوج  یف  رخآ  باتک  ردـص  وهف  کـیار ،) ءوسب  یلا - ینتتا - دـقف  ( ) مالـسلا هیلع  )
هب عفتنی  مل  املاظ  هناف  دسحلا ، عد  یلع و  ای  هللا  قتاف  دـعب  اما  : ) ایناث هیلا  بتک  مالـسلا ،) هیلع   ) هنم باتکلا  اذـه  هیلا  لصو  امل  هیواعم 

کناف هقح ، یف  کل  قحال  نم  قح  یف  لطابب  ندـحلت  و ال  اهمیتاوخب ، لامعالا  ناف  کثیدـح ، نم  هرـشب  کتقباس  دـسفت  و ال  هلها ،
(( مالـسلا هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) نم کل  یـضم  ام  نا  يرمعل  و  کلمع ، الا  قحمت  و ال  کسفن ، الا  للـضت  لـعفت ال  نا 

، مرحلا لـحلا و  نع  قـحلا  لـها  ءـالجا  و  ءامدـلا ، کفـس  نم  هـیلع  تارتـجا  اـمع  کـعدرت  كدرت و  نا  هـقیقحل  هنـسحلا  قـباوسلا 
، کقیفوت لجع  کتیصانب و  ذخا  کبلقب و  هللا  لفق  دسح ، اذا  دساحلا  کسفن  رش  نم  قلخ و  ام  رش  نم  هللااب  ذوعت  قلفلا و  هروسارقاف 

سیل باتک  و  هدـعب - مث  کیار - ءوس  یلا - هلـصوم - هظعوم  کنم  ینتتا  دـقف  دـعب  اما  هیلا : ع )  ) بتکف .کلذـب  سانلا  دعـسا  یناف 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  قبس  دق  ام  و  کب ، یملع  ول ال  و  قح ، هیف  کل  سیل  ام  یلع  بوثولا  یلع  کلمح  کنم ، هبـشلا  دیعبب 

مل و  باقعلا ، فخی  مل  و  باذـعلا ، هملک  هیلع  تقح  نم  عفنت  یتظع ال  نکلو  کتظع ، ول  هذافنا ، نود  هل  درم  اـمم ال  کـیف ، هلآ ) و 
نم داصرملاب  کل  کلذ  یف  هللا  دجت  هلاهجلا ، هریحلا و  هلالضلا و  نم  هیلع  تنا  ام  کناشف و  اراذح ، هل  شخی  مل  و  اراق ، حربی هللا و 

و مثیم : نبا  لاق  .کیبا  کما و  یف  کیف و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  ام  تملع  دـق  و  لیطابالا ، کینمت  هعطقنملا و  كاـیند 
نبا هرکذ  ام  نکل  ادنتـسم ، امهدحا  رکذـی  مل  تلف : .کلذ  لاثما  هاعارم  مدـع  یف  هتداع  وه  امک  باتکلا ، اذـه  یلا  هفاضا  فنـصملا 

- مثیم نبا  هرکذ  باـتک  نع  هباوج  لوا  ناونعلا ، رخآ  یلا  هیدـهی ) رـصب  هل  سیل  يرما  باـتک  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نوـک  نم  مثیم -
ینتتا دقف  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نوک  اما  و  رصن .) نیفـص   ) و هبر ) دبع  نبا  دقع   ) و هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) و دربملا ) لماک   ) هرکذف حیحص 

هیلع  ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .هققحتا ملف  اضیا  هرکذ  باتک  نع  اباوج  کیار ) ءوسب  اهتیـضما  و  -: ) یلا هلـصوم - هظعوم  کنم 
ینتتا دقف  دعب  اما  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هباوج  رکذی  مل  نکل  دسحلا ،) …  عد  و  : ) هیواعم باتک  رکذ  رصن ) نیفص   ) یف و  مالـسلا ))

هیلع  ) هیلا هباتک  یف  تفرع  اـم  لـثم  مالـسلا ) هیلع   ) هل هلـصوملا  هتظعوم  و  هلـصولا ، نم  اـهیف  رثکا  هعقرم  يا : هلـصوم ) هظعوم  کـنم 
کیلا یحوا  دقل  و  : ) یلاعت لوقی  مثیم و  نبا  هلقن  ام  یف  خلا - یلع - ای  هللا  قتاف  دعب  اما  مالسلا :)
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و  ) هلوقک کیار ) ءوسب  اهتیضما  کلالضب و   ) .اهتشقن يا : اهتقمن )  ) .هشقنم يا : هربحم ) هلاسر  و   ) .دیدحلا یبا  نبا  نع  رم  امیف  … ( 
اهیلع اولعج  هعوبطم  هفیحـص  یلا  اوبتک  همالد : یبا  لوق  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ریظن  و  قلخ .) ام  رـش  نم  هللااـب  ذوعت  قلفلا و  هروس  ارقا 

بواثت و ظملتب و  ینندعوی  تشقر  یعافالاب  هیبش  اذا  بروجلا و  حیر  لثم  نع  اهتککفف  اهکاکف  دنع  رشلا  نا  تملعف  برقعلاک  هنیط 
نـسحلا نب  هللادیبع  دف  و  هیبا ، دعب  هفالخلا  دلقت  امل  يدهملا  نا  ریـسلا )  ) یف ام  هلـصوم ،) هظعوم و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق بسانی  امم 

مل لاقف : هنع  هللادبع  وبا  لئـسف  تملکت ، امع  يدهملا  ریزو  هللا  دیبعابا  اولـس  لاق : هدعا و  مالکب  ملکتف  ائنهم ، ایزعم و  هیلع  یمـشاهلا 
لـصفلا  ) دیبعوبا لاق  امب  هللادیبع  ربخاف  .امالک  امهنیب  حقلف  نالیغ ، لئاسر  يرـصبلا و  نسحلا  ظعاوم  ذخا  نا  همالکب  یمـشاهلا  دعی 

درو امل  مجعملا :)  ) یف و  اذـه ، .لاق  ام  تزواجت  افرح و ال  اطخا  ام  هللا  وف  هوبا ، هللا  لاقف : هیف ، هللا  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا -
فرع هیف و  لئـسف  هسبحق ، هلودلا  زع  رایتخب  نع  هفیلخلا و  نع  هتابوتکم  نم  ءایـشا  یباصلا  یلع  مقن  هنـس ، یف  دادـغب  هلودـلا  دـضع 

کمی موق ال  همدخ  یف  ناک  هناف  هنم ، ناک  ام  هلثم  یلع  مقنی  انالوم ال  لثم  هل : لیق  هلضفب و 

ناف هسفن  هتغوس  دق  هلودلا : دـضع  لاقف  .هفلاخملا  هنکما  ام  همدختـسا  اذا  کلذ  لثمب  انالوم  هرما  ول  و  مهتحیـصن ، یف  هغلابملا  الا  هن 
یف هیلع  لخد  هئاقدـصا  ضعب  نا  لیق : و  هراـبخا ) یف  یجاـتلا   ) باـتکب هسبحم  یف  عرـشف  هتقلطا ، اـنخیرات  اـنرثام و  یف  اـباتک  لـمع 

کلذ لجرلا  یهناف  اهقفلا ، بیذاکا  اهقمنا و  لیطابا  لاقف : هلمعی ، اـمع  هلاـسف  باـتکلا ، اذـه  یف  دـیوست  ضییبت و  یف  وه  سبحلا و 
نوعفـشی هنالبقی و  ضرالا  یلع  نوراه  نب  رـصن  فسوی و  نب  زیزعلادـبع  بکاف  هلیفلا ، لجرا  تحت  هئاقلاب  رماف  هلودـلا ، دـضع  یلا 

یلع لمح  یناسارخلا ، ملـسم  یبا  یلا  اباتک  رامحلا  ناورمل  دیمحلادبع  بتک  اولاق : .هلاوما و  ذخا  هئایحتـساب و  رما  یتح  هرما  یف  هیلا 
یبا یلا  باتکلا  لصو  املف  .اولذخ  الم  یف  هارق  نا  و  هبلق ، بحن  ایلاخ  هارق  نا  لاق : و  ملسم ، یبا  یلع  الیوهت  هترثک و  همظعل و  لمج 

بناج لک  نم  باغلا  ثویل  کیلا  تحتنا  هغابلا و  راطسا  فیسلا  احم  ناورم : یلا  ضایب  هعطق  یلع  بتک  و  هارقی ، مل  هقرحا و  ملـسم 
نکلو دیدحلا ،) یبا  نبا   ) هلثم هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  باتک ) و   ) بتاع لک  نم  بتعلا  اهیلع  نوهی  هذیحـش  افویـس  لمعن  اومدقت  ناف 

 … اهب نورصبی  اا  نیعا  مهل  هیدهی … ( ) رصب  هل  سیل  يرما  (. ) باتک (: ) مثیم نبا  (( ) مالـسلا هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) یف
و  … (. ) هاوه ههلا  ذختا  نم  تیارفا  ( ) هباجاف يوهلا  هاعد  دق  (. ) ادـشرم ایل  هل و  دـجت  نلف  للـضی  نم  و  هدـشری … ( ) دـئاق  و ال  (. )

مـالکلا و  ضیرملا ،) رجه   ) نم يذـه  يا : رجهف )  … (. ) هللا نم  يدـه  ریغب  هاوه  عبتا  نمم  لـضا  نم  و  هعبتاـف … ( ) لالـضلا  هداـق 
یف اـطغال ) (. ) اروجهم نآرقلا  اذـه  اوذـختا  یموق  نا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر نع  هیاـکح  یلاـعت  هلوق  هنم  و  لـیق : روـجهم ،
یه و  ءاوشع ) طبخ   ) هنم و  اهبرـض ، هدیب ) ضرالا  ریعبلا  طبخ   ) نم اطباخ ) لض  و   ) .هبلجلا توصلا و  کیرحتلاب : طغللا  حاحـصلا ،) )
اذـه نم  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هنم )  ) فنـصملا لوق  .ائیـش  یقوتت  تشم ال  اذا  طبخت  فعـض  اهرـصب  یف  یتلا  هقانلا 

( مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  باتکلا )

ال يا : فناتـسی ) رظنلا و ال  اـهیف   ) .نینثا هلعج  يا : هینثت ، هاـنث  نم  ینثی ) ـال  هدـحاو  هعیب  اـهنال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هحفص 534]و  ]
( اهیف يورملا  و   ) .نینموملا یلع  نعاط ) اهنم  جراخلا  (( ) مالسلا هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .رایتخالا يا : رایخلا ) اهیف   ) .ددجی

مکاحلا نع  هیوباب ،) نبا  نویع   ) یف .عناصم  يا : نهادـم )  ) .زمهی زمهی و ال  ترکف  هیف و  ترظن  اذا  رمالا  یف  تیور  حاحـصلا :)  ) یف
هنوئنهی هیلا  سانلا  عمتجا  دهعلاب ، ع )  ) اضرلا عیوب  امل  لاق : هیبا  نع  قاحـسا ، نب  دمحم  نب  دـمحا  نع  یلوصلا ، دـمحم  نع  یقهیبلا ،

، هئاضقل دار  و ال  همکحل ، بقعم  ءاشی ال  امل  لاعفلا  دمحلا هللا  مهمالک :- عمتسا  نا  دعب  مالسلا -) هیلع   ) لاق مث  اوتـصناف ، مهیلا  امواف 
نا نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآ  یلع  و  نیرخالا ، نیلوـالا و  یف  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  رودـصلا ، یفخت  اـم  نیعـالا و  هنئاـخ  ملعی 
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لب تعزف ، اسوفن  نمآ  و  تعطق ، اـماحرا  لـصوف  هریغ ، هلهج  اـم  اـنقح  نم  فرع  داـشرلل ، هقفو  دادـسلاب و  هللا  هدـضع  نینموملاریما 
عیضی نیرکاشلا و ال  هنلا  يزجیـس  و  هدنع ، نم  الا  ءازج  دیری  ال  نیملاعلا ، بر  یـضر  ایغتبم  ترقتفا ، ذا  اهانغا  و  تفلت ، دق  اهایحا و 

هللا بحا  هورع  مصف  و  اهدشب ، یلاعت  هللا  رما  هدقع  لح  نمف  هدعب ، تیقب  نا  يربکلا  هرمالا  و  هدهع ، یلا  لعج  هنا  و  نینسحملا ، رجا 
هنم ربصف  فلاسلا  يرج  کلذـب  مالـسالا ، همرح  اکهتنم  مامالا ، یلع  ایراز  کلذـب  ناک  ذا  همرحم ، لحاو  همیرح  حاـبا  دـقف  اـهتابثا ،

دصر هیلهاجلا و  رما  برقل  و  نیملسملا ، لبح  بارطـضا  نیدلا و  تاتـش  یلع  افوخ  تامزعلا ، یلع  اهدعب  ضرعتی  مل  تاتلفلا و  یلع 
.نیلصافلا ریخ  وه  قحلا و  صقی  الا هللا  مکحلا  نا  مکب ، یب و ال  لعفی  ام  يردا  ام  و  ردتبت ، هقئاب  زهتنت و  هصرف  نیقفانملا 

هینغم

: اطباخ .اتوصم و  اطغال : .يذه و  رجه : .اهتذفنا و  اهتزجا و  اهتیـضما : .هنیزم و  هربحم : .اصع و  داو  لک  نم  هعومجم  هلوصوم : هغللا :
هظعوم کنم  ینتتا  دـقف  دـعب  اما  : ) ینعملا اطباخ  لض  هلثم  و  رجه ، یف  رتتـسملا  ریمـضلا  نم  لاح  اطغال  بارعالا : .يدـه  ریغب  ارئاس 

کنم و ینتتا  هلوق : حیرـص  وه  امک  مامالا ، یلا  اهب  ثعب  هلاسر  نع  باوج  هنا  و  هیواعمل ، باـطخلا  نا  یلع  نوحراـشلا  قفتا  خـلا ..)
حراشک ال انا  ..هلاسر و  نم  رثکا  مامالا  یلا  ثعب  هیواـعم  نـال  باوجلا ، اذـهب  ماـمالا  اـهنع  باـجا  یتلا  هلاـسرلا  دـیدحت  یف  اوفلتخا 

لها دـلقی  نا  لواح  و  فلکت ، فسعت و  هیواعم  نا  انه  هدارم  صخلتی  و  هتاملک ، نم  دارا  مامالا و  دـصق  ام  ناـیبب  ـالا  متها  ثرتکا و 
.هلالض هیغ و  نع  اربعم  و  یتش ، لاوقا  نم  اجیزم  همالک  ءاجف  مهلئاسر ، یف  هحاصفلا  هغالبلا و 

: ینعملا .ءاهلل  ریـسفت  ناـیب و  نا و  ربخ  هعیب  و  هصقلل ، اـهنال  یف  ءاـهلا  و  بارعـالا : .عناـصملا  نهادـملا : .رکفملا و  يورملا : و  هغللا :
کشلا و لـبقت  ـال  رظنلا ) اـهیف  ینثی  ـال  و   ) اـهل مهادـع  نم  ضفر  و  اـهب ، هباحـصلا  اـضر  یلا  اـهتعیبطب  ازجتتـال  هدـحاو ) هعیب  اـهنال  )

امف هداهـشلا ، یف  یف  قدـصلا  و  دـهعلاب ، ءافولاک  امامت  اهعبطب  هابات  اهنال  رایخلا ) اـهیف  فناتـسیال  و   ) همربم همکحم  اـهنال  هعجارملا ،
دقف هعیبلا  نم  هباحـصلا  هدقع  ام  ضفر  نم  نعاط ) اهنم  جراخلا   ) دـیرا امب  دهـشا  و  یلع ، امب  یفا  نا  یف  رایخلا  یل  لوقی : نا  دـحال 

نهاد و دقف  هباحـصلا  اهدقع  یتلا  هعیبلا  نع  اطبا  ددرت و  نم  و  نهادم ) اهیف  يورملا  و   ) هلها یلع  نعط  و  قحلا ، یلع  درمت  یـصع و 
.بیرختلا شیوشتلا و  الا  دصق  ام  و  قفان ،

هدبع

هربحم عقرملا و  بوثلاک  نیابتلا  یلع  ضعبب  هضعب  لصو  فلتخم  مالک  نم  هقفلم  لوعفملا  هغیصب  هلصوم  هلـصوم : هظعوم  کنم  … 
یف يذـه  رجه  اطغال : رجهف  هعبتاف  هظعوم …  یلع  فطع  باتک  اهتثعب و  اهتذـفنا و  اهتیـضما  اهتباتک و  تنـسح  اـهتقمن  هنیزم و  يا 

ینعم الب  هبلجلا  طغللا  اغل و  همالک و 

وا اهلبقی  له  رکفتملا  وه  يورملا  اهدقع و  دعب  هفناتـسی  اهیف  دحال  رایخال  لوالا و  رظنلا  دعب  ایناث  اهیف  رظنی  ال  رظنلا : اهیف  ینثی   …ال 
قفانملا نهادملا  اهذبنی و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 
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شنزرس خیبوت و  هتـشون  راوگرزب  نآ  اب  هک  يا  همان  نتـشون  رب  ار  وا  هک   ) هیواعم هب  زین  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
زا هک  يدنپ  دیسر  نم  هب  وت  زا  مرکا  لوسر  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتس  زا  سپ  هدومرف :) دزـشوگ  ار  وا  یهارمگ  ینادان و  و  هدومن ،

هکیتروص رد  يا  هتـسویپ  مه  هب  بوتکم  نیا  رد  هدروآ  تسد  هب  یبلاطم   ) يا هتـسارآ  یماغیپ  هداد و  دنویپ  مه  هب  نوگانوگ  نانخس 
نیا دوخ  یهارمگ  تهج  هب  ور ) نیا  زا  درب ، راکب  یتسیاب  هنوگچ  اجک و  ار  کـی  ره  يا  هتـسنادن  نوچ  دـنرادن ، رگیدـکی  هب  یطبر 

شیامنهار ات  تسه  یئانیب  هن  ار  وا  هک  تسا  یسک  زا  همان  و  يا ! هداتـسرف  ار  نآ  هشیدنا  يار و  يدب  ببـس  هب  هداد و  بیترت  ار  همان 
و هتفریذـپ ، مه  وا  هتخاـس  شراداو  يراـک  نینچ  هب  سفن  ياوه  دـهد ، شقوس  يراگتـسر  هب  هک  يرادوـلج  رادـمامز و  هن  و  دـشاب ،

هتفگ یتسردان  نانخـس   ) هدز هدوهیب  گناب  هتفاب و  هوای  نایذه و  تهج  نیا  هب  سپ  هدومن ، يوریپ  مه  وا  هدش  شرادـمامز  یهارمگ 
رد  ) تسا همان  نیا  زا  یتمسق  و  (. هتشون هتسیاشان  نانخس  نینچ   ) هدومن هابتـشا  هتـشگ و  هارمگ  و  دوش ) یمن  موهفم  نآ  زا  يزیچ  هک 

هحلط و هرـصب و  مدرم  هفیظو  هیواعم  يا  (: ) تسا ناسکی  هدرکن  تعیب  هک  اهنآ  اب  هدومن  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هکنانآ  فیلکت  هکنیا 
هک راصنا  نیرجاهم و   ) هک تسا  تعیب  کی  نآ  اریز  تسا ) ناسکی  نم  اـب  نتـسب  ناـمیپ  تعیب و  عوضوم  رد  ماـش  لـها  وت و  ریبز و 

میمصت نآ  رب  ناشیا  هک  ار  یتعیب  ره  و  دنا ، هدومن  قافتا  نآ  رب  هدمآ  درگ  دینادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  دقع  لح و  لها 
رکبوبا تفالخ  هرابرد  هکنانچ   ) ددرگ یمن  هتفرگ  رس  زا  نآ  رد  رگید  يار  رایتخا  و  دوش ، یمن  ات  ود  نآ  رد  هشیدنا  يار و  دنریگب )

یمن ار  بئاغ  و  دیامن ، رایتخا  ار  يرگید  هتسکش  نامیپ  دناوت  یمن  رـضاح  سپ  دیراد ، هدیقع  نینچ  اهنآ  اب  تعیب  نامثع و  رمع و  و 
وا اب  دیاب  سپ   ) تسا هدننز  نعط  ناملـسم  نیئآ  نید و  هب  درادرب  تسد  نآ  زا  هتـسکش  نامیپ  هک  ره  نیاربانب ) دریذـپن ، ار  نآ  دـسر 
اریز  ) تسا ورود  قفانم و  دیامن  هشیدنا  لمات و  نآ  نتفریذپن  نتفریذـپ و  رد  هک  ره  و  ددرگ ) زاب  هتفر  نوریب  هک  یهار  هب  ات  دـیگنج 

دیدرت کـش و  نآ  زا  يوریپ  بوجو  نینموم و  هار  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  امـش  لـمع  هقباـس  هدـیقع و  هب  لوبق  در و  رد  وا  لـمات 
هچنآ گنرد  لمات و  نودب  یتسیاب  دوب  تقیقح  يور  زا  وا  هقالع  رگا  نوچ  تسا ، هدوبن  یتسرد  یتسار و  يور  زا  وا  هقالع  هتشاد و 

.دریذپب دنا  هدومن  قافتا  نآ  رب  هدمآ  درگ  نینموم  ار 

ینامز

ماما هلیـسو  نیدب  ات  تشون  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  دوب  تسکـش  هب  کیدزن  هک  هیواعم  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رطخ  مالعا 
مالسلا هیلع  ماما  هب  نیفص  ههبج  رد  دوخ  همان  رد  هیواعم  .دنک  يریگولج  شیوخ  تسکش  زا  دراد و  زاب  گنج  همادا  زا  مالسلا  هیلع 

منک یم  رطخ  مالعا  وتب  .دوب ) یهاوخ  راکنایز  ددرگ و  یم  مک  تباوث  يدش  كرـشم  رگا  : ) دیوگ یم  نآرق  رد  ادخ  تشون : نینچ 
ادخ زا  ینکن ! لطاب  ار  دوخ  مالسا  تقبس  شاداپ  يا  هدرک  داجیا  ناناملسم  نایم  هک  یفاکـش  اب  یهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  باوث  هک 

هک مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  .درگن  لخاد  دزیر  یم  ناناملـسم  زا  هک  یئاهنوخ  رد  نیا  زا  شیب  روایب ! رطاخب  ار  تمایق  سرتب !
یم شتآ  رد  دور  هب  ار  نانآ  مامت  ادـخ  دـننک  يراکمه  ناناملـسم  زا  رفن  کی  نتـشک  يارب  ندـع  اعنـص و  مدرم  مامت  رگا  : ) دومرف

زا وا  گنج  يایـسآ  هکلب  هداد ، نتـشکب  ار  نیرجاهم  ناگرزب  ناناملـسم و  ناسانـشرس  هک  یـسک  عضو  تیاور ، نیا  اب  ایآ  .دـنکفا )
دهاوخ هچ  تفرعم  دنراد و  رارقا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  صالخا و  دـنراد و  داقتعا  ادـخب  همه  هک  ناوج  ریپ و  نینموم ، نآرق ، ناوریپ 

گنج رد  ترذع  دوب  حیحص  تتفالخ  رگا  دنگوس  دوخ  ناجب  یگنج ، یم  يرادمامز  تسایر و  يارب  ینـسحلاوبا  هک  وت  رگا  دوب ؟
نآ هب  دندرکن و  بیوصت  ارنآ  ماش  مدرم  هک  دشاب  حیحـص  وت  تفالخ  هنوگچ  .تسین  حیحـص  تتفالخ  یلو  دوب  هتفریذپ  ناناملـسم 

رختـسا زا  رگید  هدیعلب و  ار  اهنآ  گنج  دـنگوس  ادـخ  هب  اریز  نک ، فالغ  ار  تریـشمش  سرتب ! شباذـع  ادـخ و  زا  .دـندادن  رد  نت 
نینچ همان  لابند  دـش و  همجرت  هک  تشون  ار  همان  هیواعم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدـنام  یقاـب  یمـشچ  کـشا  ناناملـسم 
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یم ار  یبلطم  یتقو  هک  مشاب  یناسک  زا  مرب  یم  هانپ  ادخب  .مشاب  يوقت  هتـسیاش  هک  مراودیما  موش ، راکزیهرپ  يا  هداد  روتـسد  تسا :
دیاب يا  هدـیناسرت  ما  هدروآ  تسدـب  مالـس  اب  تقبـس  زا  هک  مباوث  ندـش  مک  زا  ارم  هکنیا  زا  .دـناشکب  هانگ  هب  ار  نانآ  رورغ  دـنونش 

اب : ) دـیوگ یم  ادـخ  ما  هدـید  نم  یلو  ینک  رطخ  مالعا  نمب  یتشاد  قح  مدوب  هدـش  یغاـی  وت  هیلع  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  میوگب 
هیلع وت ، رکـشل  مینیبیم  مینک  هاـگن  رکـشل  ودـب  رگا  .دـندرگ ) ادـخ  رما  میلـست  اـت  زیخرب  گـنجب  دـنزیخ  یمرب  تفلاـخم  هب  هکناـنآ 
نامه يدرک ، یم  تعاطا  دـیاب  يدوب  ماـش  رد  هک  مه  وت  دـندرک و  تعیب  نم  اـب  هنیدـم  رد  اریز  دـنا  هدـش  یغاـی  يزکرم  تموکح 
.دوب رکبوبا  رادناتـسا  ماش  رد  درک و  رمع  زا  دیزی  تردارب  هک  یتعاطا  نامه  يدوب ، رمع  رادناتـسا  يدرکیم و  نامثع  زا  هک  یتعاطا 
لوسر میوگب  دیاب  يا  هدناسرت  نایغای  نتشک  زا  ارم  .منک  یهن  وت  زا  هک  متسه  نآ  زا  رتراوازـس  نم  منکن  داجیا  فالتخا  يا  هتـشون 

يارب هک  نم  لثم  هک  تسا  یـسک  امـش  نایم  رد  : ) دومرف دوخ  باحـصا  هب  زور  کی  .تسا  هدرک  نانآ  لتقب  روماـم  ارم  ص )  ) ادـخ
.متـسه ترـضح  نآ  رما  يارجا  هب  رت  هتـسیاش  نم  درک و  هراشا  نمب  و  دـنکیم ) گنج  نآرق  لیوات  يارب  مدرک ، گـنج  نآرق  لوزن 

بئاغ رضاح و  دیاب  تسا  یکی  تعیب  میوگب  دیاب  تسین  حیحـص  نم  تعیب  دنا  هدرک  تفلاخم  نم  اب  ماش  مدرم  نوچ  هک  يا  هتـشون 
راهظا تسا و  نکفا  هقرفت  دنک  تفلاخم  هکیـسک  دنک  رظن  دیدجت  ای  رظنراهظا و  بیوصت  زا  دعب  دـناوت  یمن  یـسک  دـنریذپب  ار  نآ 
تیارب هک  ار  يراک  روایب ! نوریب  ار  فارحنا  نهاریپ  .نکن  تلاـخد  يرادـن  تردـق  هک  يراـک  رد  یفیعـض ! .راکـشزاس  هدـننکرظن ،
راچانب يوش و  ادخ  رما  میلست  تلذ  تیاهن  اب  ات  مروآ  دورف  ترـس  رب  ردقنآ  تسا  ریـشمش  طقف  نم  شیپ  نکن  بیقعت  درادن  يدوس 

مالسلا .يدرگ و  نم  اب  تعیب  میلست 

یم دوس  هتـشادرب  هک  یماگ  نیا  رد  ایآ  .دـننک  یم  یبایزرا  ار  دوخ  عفن  یهورگ  یفنم ، هچ  تبثم و  هچ  یمادـقا  ره  رد  هیواعم  هشقن 
یم تیامح  نآ  زا  دوب  اهنآ  هتـساوخ  قباطم  ماگ  نآ  هاگره  .تسا  رتکیدزن  اهنآ  ياهفدـه  همانرب و  اب  کیمادـک  ناـیز و  اـی  دـنرب و 

تفالخ رد  دوب  هدرک  كرد  هک  هیواعم  .دـنریگ  یم  شیپ  ار  ینکـش  راک  قافن و  هار  ای  دـنزادرپ و  یم  تفلاـخمب  دوبن  رگا  دـننک و 
هتشک ربخ  راشتنا  اب  تسین  وا  نتفریذپ  يارب  هدامآ  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب و  هتشاد  يدوس  یشقن و  دناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

تفالخب نامثع  یتقو  هدوب  رمع  رادناتـسا  ماش  رد  هک  هیواـعم  نیمه  .تساـخرب  تفلاـخمب  درک و  هناـهب  ار  يو  نوخ  ناـمثع ، ندـش 
مدرم باختنا  دسر  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  ناتـساد  اما  ددرگ  یم  يو  میلـست  دبای  یم  دوخ  لیم  قباطم  ار  وا  دوش و  یم  باختنا 

ار ادخ  نید  دهاوخ  یم  هیواعم  .دنا  هدرکن  دننک و  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسایر  دیاب  مه  ماش  مدرم  دیوگ  یم  درادن و  لوبق  ار 
هب مه  يراصن  دوهی و  تسین  تناـید  ياـیند  رد  يا  هزاـت  راـک  نیا  دربب و  دوخ  رظن  قباـطم  يا  هرهب  نآ  زا  دـناخرچب و  دوخ  لـیم  هب 

یعون رکفب  مالسا  تیوقت  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  دیاش  دنک و  شزاس  نانآ  اب  هک  دندوب  هدروآ  راشف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
.ینک يوریپ  اهنآ  نید  زا  هکنیا  ات  دـنوش  یمن  یـضار  وت  زا  يراصن  دوهی و  : ) تسا هدرک  عنم  نآ  زا  ادـخ  هک  هدوب  نانآ  اـب  شزاـس 

هن يورب ، میا  هداتـسرف  تیارب  هک  یبلاـطم  همه  نآ  زا  دـعب  اـهنآ  سفن  ياوه  لاـبند  رگا  .تسا و  لـماک  تیادـه  ادـخ  تیادـه  وگب 
( .يروای هن  تشاد و  یهاوخ  یتسود 

يزاریش دمحم  دیس 

مامالا یلا  هیواعم  بتک  دـقف  ضعبب ، هضعب  لصو  فلتخم ، مالک  نم  هقفلم  يا  هلـصوم ) هظعوم  کنم  ینتتا  دـقف  دـعب  اما   ) اضیا هیلا 
اهتقمن  ) تاراـبعلا ظاـفلالاب و  هـنیزم  يا  هربـحم ) هلاـسر  و   ) باوـجلا اذـهب  ماـمالا  هباـجاف  هعدـخ - هـلیح و  داـشرا - ظـعو و  باـتک 

يا اهتیـضما ، کیار ) ءوسب  اهتیـضما  و   ) تارابعلا بتکلاب و  قحلا  لکا  دـیرت  ذا  کلالـض ، ببـسب  اهتغالب ، تنـسح  يا  کلالـضب )
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، هتیاده بجوت  هریصب  يا  هیدهی ) رصب  هل  سیل  ءرما  باتک  و   ) .اردق همیق و  ایندلا  هرامال  نا  نظت  یـس ء  کیار  نا  ثیح  یلا ، اهتثعب 
بلط لبق  يا  هباجاف )  ) نایـصعلا یلا  يوهلا ) هاعد  دق   ) هحالف هحالـص و  عضوم  یلا  هدشری ) دئاق  و ال  ( ) هظعوم  ) یلع فطع  اذـه  و 

ینعمب طغللا  نم  اطغال )  ) همالک یف  يذـه  يا  رجهف )  ) لالـضلل ریمـضلا  هعبتاف )  ) هبادـلا رجت  امک  هرج  يا  لالـضلا ) هداق  و   ) يوهلا
.نازیم الب  مالکلا  جرخ  دق  اطباخ )  ) قیرطلا نع  فرحنا  يا  لض ) و   ) ینعم الب  هبلجلا 

رظنی يا ال  رظنلا ) اهیف  ینثی  هدـحاو ال  هعیب  اهنال   ) مامالل متت  مل  هعیبلا  نا  یعدا  يذـلا  هیواـعم  در  یف  باـتکلا ، کـلذ  نم  يا  هنم :) )
اهدقع و دعب  هعیبلا  فناتسی  نا  دحالا  رایتخا  يا ال  رایخلا ) اهیف  فناتسی  و ال   ) تمت اذا  هعبلا  ذفنت  لب  الوا ، اهیلا  رظن  ام  دعب  ایناث  اهیف 

يا نهادم ) ( ؟ ما ال اهلبقی  له  يورتی  رکفتی و  يذـلا  يا  اهیف ) يورملا  و   ) نیملـسملا لمع  یف  نعاط ) اهنم  جراخلا   ) اهل سانلا  لوبق 
.ارهاظ يورتلا  هیمسی  و  انطاب ، قحلا  فلاخی  قفانم ،

يوسوم

: قیمنتلا .هنیزم  هربحم : .هطبارتم  ریغ  كانه  انه و  نم  هقفلم  انه  دارملا  هطبر و  ینعمب  همال  يا  یشلاب ء  یشلا  لصو  نم  هلصوم : هغللا :
طغللا و وذ  طغاللا : .نایذهلا  رجهلا : .بلقلا  رصب  انه  دارملا  و  نیعلا ، رصبلا : .عیقوتلا  ینعمب  ءاضمالا  نم  وا  اهتذفنا  اهتیضما : .نییزتلا 

کنم ینتتا  دقف  دعب  اما  : ) حرـشلا .ماظن  ریغ  یلع  هکرحلا  طبخلا : .دتهی  مل  لض : .طالتخالا  هبلجلا و  نم  هیف  امل  نیبلا  ریغ  مالکلا  وه 
هلاسر یلع  ادر  هیواعم  یلا  مامالا  اهب  ثعب  هلاسرلا  هذـه  کیار ) ءوسب  اهتیـضما  کلالـضب و  اهتقمن  هربحم  هلاـسر  هلـصوم و  هظعوم 

نم فافـسالا و  يوهلا و  رجهلا و  نم  اهیف  امل  هتلاسر  یلع  هیواعم و  یلع  هفینغ  هلمح  هلاسرلا  هذـه  یف  هیلا و  اهبتک  دـق  هیواعم  ناـک 
نبا هجو  یف  فقی  ادن  کیلاعـصلا - نم  فورعم  وه  امک  هیواعم  و  كولعـصلا - اذه  حبـصی  هیواعمل و  یلع  بتکی  نا  نمزلا  تائیس 

هطبارتم و ال ریغ  هظعوم  اـهیف  هیلع و  تلـصو  دـق  هتلاـسر  نا  هربخی  هیواـعم  یلا  ماـمالا  بتکی  هیندـلا …  ایندـلا  اـهنکل  بلاـط و  یبا 
اهرک مالـسالا  هلخدا  یتح  مامالا  هبرـض  يذـلا  قیلطلا  نبا  قیلطلا  هیواعم  اهندـعم …  نم  جرخت  مل  اـهلحم و  یف  عقت  مل  همحـالتم و 
اهنکل هظعوم  اهیف  هلاسر  اهنا  ءایبنالل …  نیرفاکلا  هظعوم  يوتسم  یلع  الا  هظعوملا  هذه  له  و  اهیف …  هظعی  مامالا  یلا  هلاسر  هجوی 

 … هتظعوم یلا  هنم  لخدی  نا  هیواعم  عیطتـسی  زمغم  هیف  سیل  ایلع  نال  فده  اهدـحوی  ماظن و ال  اهعمجی  كانه ال  انه و  نم  هطقتلم 
هیواعم اهنیز  هلاسر  اهنا  ..هدساف ، لخادـلا  یف  تناک  نا  هدوجلا و  هنم  رهظی  ءالطب  هیلطم  قینا  اهرهاظ  هنیزم  هقـسنم  هربحم  هلاسر  اهنا 

 … حیبقلا دصقلا  هینلا و  ءوس  فارحنالا و  یلع  لدت  اهقمع  یف  ناک  نا  هظعوملا و  رهظمب  اهرهظاف  هرابعلا  یلع  لاتحا  ثیح  هلالضب 
اهنم ظافلاب  هنیزم  هقمنم و  هلاسرلا  هذه  مالسالا و  یلع  ءاضقلا  لجا  نم  مالسالاب  جهل  امبر  قحلا و  لتقیل  قحلا  هملکب  قطن  امبر  وهف 

اهئارو و نم  هدـصقی  ییـس ء  يار  نم  لمحی  امب  اهذـفنا  هنا  لالغتـسالا ، فارحنالا و  مسلا و  لمحت  اـهقمع  یف  تناـک  نا  يوقتلا و 
رجهف هعبتاف  لالضلا  هداق  هباجاف و  يوهلا  هاعد  دق  هدشری  دئاق  هیدهی و ال  رـصب  هل  سیل  يرما ء  باتک  و   … ) اهفلخ نم  هیلا  یعـسی 
هرخالا هداعـس  یلا  هلیالا  لبـسلا  یف  ریکفتلا  دقف  قل  دشرلا  هیادـهلا و  عقاوم  یلا  هلقعب  رظنی  مل  لجر  باتک  هنا  اطباخ ) لض  اطغ و  ال 

هتعد نا  درجمب  هلویم  هتاوهش و  هئاوهال و  باجتسا  هنا  هرطخ  هدش  نم  لدعلا و  هماقتـسالا و  یلا  هب  ذخای  ریمـض  وا  نید  نم  دئاق  الف 
ناکف فقوت  وا  لاکـشا  وا  در  وا  هضقانم  نود  هعبتاف  دـشرلا - يدـهلا و  لدـب  لالـضلا - هداق  دـقل  هلیذرلا …  فارحنالا و  یلا  هذـه 
قیرط هللا و ال  نم  يده  ریغ  یلع  كرحتی  هنا  هفارحنا …  هئوسل و  مهفی  داکی  نایذـهلا و ال  طغللا و  لمحب  اذـه  هباتک  هنم  هثیدـح و 

 … ریخلا یلا  هدشری  هل 
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هعیب اهنال   ) .عناصملا قفانملا ، نهادـملا : .هضفر  یـشلا ء و  هلوبق  یف  رکفتملا  يورملا : .لوالا  رظنلا  دـعب  اـیناث  اـهیف  رظنی  ـال  ینثی : ـال 
تمت و دـق  هدـحاو  هعیب  اهنا  اهربخا  نهادـم ) اهیف  يورملا  نعاط و  اهنم  جراخلا  رایخلا  اهیف  فناتـسی  رظنلا و ال  اهیف  ینثی  هدـحاو ال 

دروم نوکت  نا  زوجی  کشلل و ال  الحم  تسیل  ینعی  يرخا …  هرم  اهیف  رظنلا  داعی  نا  زوجی  الف  اهتحص  طئارش  تعمجتسا  تلمک و 
تمزل و اذا  و  عیمجلا …  قانعا  یف  همزال  همکحتـسم  اهنا  ..هیف  لطبت  وا  درت  رایخل  ادروم  اهعوقو  دعب  تسیل  اهنا  امک  .درلا  ذـخالا و 

اهبیعی وا  هیلع  جرخی  نا  زوجی  هعاطلا و ال  یلا  دری  بقاعی و  بدوی و  نا  قحتـسی  اهل  بیعم  اهیف  نعاط  وهف  اهنم  جرخ  نمف  ترقتـسا 
نوکی هفیلخلا و  نییعت  اهماما و  اهعوقو و  دـعب  هنال  قفانم  وهف  اهعوقو  دـعب  لوبقلا  مدـع  اهلوبق و  یف  رکفی  يذـلا  يورتملا  اـما   …و 
فقوتی وهف  اهیلع  ضقنی  یتح  صبرتی  اذل  اعقاو و  اهدیری  اقفانم ال  نوکی  هدجتـسملا  ثادـحالا  دـصری  يذـلا  بقرلا  اهیف و  يورتملا 

 … کلذل اهبناج  یلا  فوقولا  اهتدناسم و  نع  يارلا و  ءادبا  نع 

یناغماد

هتفاب يا  همان  دـنپ  سپـس  و  « » هلـصوم هظعوم  ینتتا  دـقف  دـعب  اما   » ترابع اب  هک  همان  نیا  رد  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  همان  زا  نینچمه 
همان نیا  تسا : هتشون  نینچ  تاحالطصا  تاغل و  زا  يا  هراپ  حیضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  .دوش  یم  عورش  تسا » هدیسر  ارم  هدش 

موقرم تسا  هتـشون  ترـضح  نآ  يارب  نآ  رخاوا  رد  هکلب  نیفـص  گنج  نمـض  هیواعم  هک  يا  همان  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ار 
رد لاعتم  دنوادخ  دعب ، اما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ادخ  هدنب  زا  تسا : نینچنیا  هیواعم  همان  و  تسا ، هتـشاد 

لمع يزروب  كرـش  رگا  هک  تسا  هدش  یحو  دنا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  وت و  هب  انامه  : » دـیامرف یم  شیوخ  راوتـسا  باتک 
هقباس راک و  شزرا  ادابم  هک  مراد  یم  رذح  رب  دنوادخ  زا  ارت  نم  و  .دوب » یهاوخ  ناراک  نایز  زا  دیدرت  نودـب  دزاس و  یم  دوبان  ارت 

نتـشیوخ روآ و  دای  ار  تمایق  فقوم  سرتب و  ادخ  زا  .يربب  نایم  زا  نانآ  یگدنکارپ  تما و  نیا  نوتـس  نتـسکش  هقرفت و  اب  ار  دوخ 
: دومرف یم  هک  مدینـش  ص )  ) ربماـیپ زا  دوخ  نم  هک  روآ  نوریب  يا  هتفرگ  شیپ  ناناملـسم  نوخ  رد  ندـش  ورف  رد  هک  یفارـسا  زا  ار 

یم ورف  شتآ  رد  هرهچ  اب  ار  نانآ  همه  دنوادخ  دننک  یگنهامه  ناناملـسم  زا  يداع  درم  کی  نتـشک  رب  ندـع  ءاعنـص و  مدرم  رگا  »
يایسآ هک  یـسک  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، هنوگچ  دشکب  ار  نارجاهم  نارورـس  ناناملـسم و  نارـس  هک  سک  نآ  لاح  نیاربانب ، .دنکفا »

رقم و  دنوادخ ، صلخم  نمؤم و  نامیا و  تدابع و  نآرق و  لها  یگمه  هک  ار  لد  هداس  دنمورب  ناناوج  هدروخلاس و  ناریپ  وا  گنج 
.دروآ رد  ياپ  زا  دنیوا ، لوسر  قح  هب  فراع  و 

، دوب یم  تسرد  وت  تفـالخ  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  ینک ، یم  گـنج  تموکح  تفـالخ و  يارب  وت  رگا  نسحلا  وبا  يا  کـنیا 
حیحص تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسین ، تسرد  وت  تفالخ  یلو  دوب ، یم  کیدزن  لوبق  هب  ناناملـسم  اب  گنج  نیا  رد  تا  هناهب  دیاش 

.دنتسین دونشخ  نآ  هب  دنا و  هدماینرد  نآ  رد  ماش  مدرم  هکنآ  لاح  دشاب 

ادـخ هب  هک  رادـهگن  مدرم  زا  نک و  ماین  رد  ار  دوخ  ریـشمش  سرتب ، وا  هلمح  مشخ و  زا  نک و  زیهرپ  وا  ياهنتفرگ  ورف  دـنوادخ و  زا 
دیاب دـنوادخ  زا  تسا و  هدراذـگن  یقاب  لادوگ  هت  بآ  نوچمه  یکدـنا  هثج  زج  نانآ  زا  .تسا  هدروخ  ورف  ار  نانآ  گنج  دـنگوس 

.تسج يرای 

يوس زا  دعب ، اما  .نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع ، ادخ  هدنب  زا  دومرف : موقرم  نینچ  وا  همان  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
شیوخ دب  هشیدنا  اب  هتشون و  دوخ  یهارمگ  يور  زا  ار  نآ  هک  دیسر  نم  هب  هتسارآ  ظافلا  رویز  اب  يا  همان  هتـسویپ و  يا  همان  دنپ  وت 
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ار وا  سوه  .دیامنب  وا  هب  ار  تسار  هار  هک  يربهر  هن  دنک و  تیاده  هک  تسا  یشنیب  ار  وا  هن  هک  تسا  يدرم  همان  .يا  هتشاد  لیـسگ 
دیوگ و یم  وهایه  رپ  هوای و  نخـس  .دش  ناور  وا  یپ  زا  مه  وا  دـناشک و  دوخ  یپ  رد  ار  وا  یهارمگ  هداد و  شخـساپ  هدـناوخ و  ارف 

نم مراودیما  يا ، هداد  نامرف  يراگزیهرپ  يوقت و  دروم  رد  نم  هب  هکنیا  اما  .تسا  هداتفا  رد  یهارمگ  هب  دسانشب ، ار  هار  هکنآ  نودب 
رورغ و دـنهد  یم  نامرف  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  ناشیا  نوچ  هک  مشاب  یهورگ  نآ  زا  هک  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  مشاـب و  ناراـکزیهرپ  زا 
هب دوش ، دوبان  مالـسا  رد  ما  هقباس  اهراک و  ادابم  هک  يا  هتـشاد  رذـح  رب  ارم  هکنیا  اما  .دـنک  یم  هانگ  هب  راداو  ار  نانآ  يدنـسپ  دوخ 

دنوادخ هک  منیب  یم  نم  یلو  .يراد  رذح  رب  ارم  هک  یتشاد  قح  مدوب ، هدرک  متـس  وت  رب  نم  هک  دوب  نانچ  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناج 
، مرگن یم  هفیاط  ود  هب  نوچ  و  دنوش » دـنوادخ  نامرف  میلـست  ات  دـینک  گنج  دـنزرو  یم  متـس  هک  هفیاط  نآ  اب  : » دـیامرف یم  لاعتم 

.یـشاب ماـش  رد  وت  هک  دـنچ  ره  تسا ، مزـال  وت  ندرگ  رب  نم  اـب  تعیب  اریز  یناـشیا ، زا  وت  هک  منیب  یم  يا  هفیاـط  ار  رگمتـس  هفیاـط 
رمع يوس  زا  ماگنه  نآ  رد  وت  و  تفرگ ، تروص  هنیدم  رد  وا  اب  تعیب  هکنآ  لاح  دش و  مزال  وت  ندرگ  رب  نامثع  تعیب  هک  نانچمه 

رب رکب  وبا  يوس  زا  ماگنه  نآ  رد  وا  دش و  مزال  نایفـس  یبا  نب  دـیزی  تردارب  هدـهع  رب  رمع  اب  تعیب  هک  هنوگنامه  يدوب ، ماش  ریما 
هداد میب  متس  لها  راتشک  زا  ارم  هکنیا  .منک  یهن  راک  نآ  زا  ارت  هک  مرتراوازـس  نم  تما ، تدحو  نوتـس  نتـسکش  اما  .دوب  ریما  ماش 
یسک امش  نایم  : » تسا هدومرف  دوخ  باحـصا  هب  باطخ  تسا و  هداد  نامرف  ناشیا  راتـشک  نانآ و  اب  گنج  هب  ارم  ص )  ) ربمایپ يا ،

نم و  دومرف ، هراشا  نم  هب  و  مدرک » گنج  نآرق  لیزنت  دروم  رد  نم  هک  هنوگنامه  دنک ، یم  گنج  نآرق  لیوأت  دروم  رد  هک  تسه 
هک تهج  نیا  زا  نم  تعیب  هک  وت  نخس  نیا  اما  .منک  يوریپ  ار  ترضح  نآ  نامرف  دیاب  هک  متسه  یسک  نیرت  هتـسیاش  مرتراوازس و 

دهاوخ بیاغ  رضاح و  هدهع  هب  هک  تسا  تعیب  کی  نآ  هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  تسین ، حیحـص  دنا ، هدماین  رد  نآ  رد  ماش  مدرم 
دـشکب نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  یـسک  رگا  دنام ، یمن  یقاب  ضارتعا  قح  رگید  نآ  داقعنا  زا  سپ  درک و  رارکت  ار  نآ  ناوت  یمن  دوب و 

هماج شاب و  دوخ  ياج  رب  کنیا  تسا ، قفاـنم  دـنک ، ادرف  زورما و  يراد و  دوخ  نآ  نتفریذـپ  زا  سک  ره  تسا و  هدز  هنعط  تما  رب 
هکنآ ات  تسین ، ریـشمش  زج  يزیچ  وت  يارب  نم  شیپ  هک  نک  اهر  يرادـن  ار  نآ  يارای  هک  ار  هچنآ  نکفا و  رود  شیوخ  نت  زا  متس 

.مالسلا .يوش و  دراو  تعیب  رد  یهاوخن  یهاوخ  يوش و  دنوادخ  نامرف  میلست  یکچوک  اب 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

اضیأ هیلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

لقن دوخ  بتک  رد  یضر  دیس  زا  لبق  ار  همان  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  همان : دنس  ( . 1  } .تسا هتشاد  موقرم  هیواعم  يارب  زین  ار  نآ  هک 
توافت اب  ار  قوف  همان  اهنآ.تسا  نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  لماک و  رد  دربم  حوتفلا و  باـتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  دـنا  هدرک 
هیواعم هناقفانم ) زیمآ و  تنطیش  تشز و   ) همان خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  همان  عقاو  رد  همان  نیا  دنا و  هدرک  لقن  یمک 

( { ،ج 3،ص 211 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تشاد موقرم  گنج  نآ  رخاوا  رد  هکلب  نیفص ، گنج  يانثا  رد 

هاگن کی  رد  همان 
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نیفـص گنج  رخاوا  رد  ترـضح  يارب  هیواعم  هک  تسا  يا  همان  خـساپ  همان  نیا  دـش  هتفگ  هماـن  كردـم  ناـیب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
تیمـسر هب  نآ  نیرتـمهم  هک  دوب  هدرک  هراـشا  نآ  رد  یفلتخم  تاـکن  هب  دوـب و  هناـبدا  یب  هناروـسج و  رایـسب  هک  يا  هماـن  ؛ تشوـن

خساپ وا  باوج  رد  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.دنتفریذپن  ار  تعیب  نیا  ماش  لها  هکنیا  هناهب  هب  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  تعیب  نتخانشن 
 { .دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هیواعم  همان  ( . 2  } .دهد یم  ینکش  نادند 

ٌرََـصب َُهل  َْسَیل  ٍئِْرما  ُباَتِک  ،َو  َکـِیْأَر ِءوُِسب  اَهَْتیَْـضمَأ  ،َو  َِکلاَلَِـضب اَـهَتْقَّمَن  ، ٌهَرَّبَُحم ٌَهلاَـسِر  ،َو  ٌهَلَّصَُوم ٌهَظِعْوَم  َکـْنِم  ِیْنتَتَأ  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ًاِطباَخ َّلَض  َو  ًاطِغَال ، َرَجَهَف  ، ُهَعَبَّتاَف ُلاَلَّضلا  ُهَداَق  ،َو  َُهباَجَأَف يَوَْهلا  ُهاَعَد  ْدَق  ، ُهُدِشُْری ٌِدئاَق  َال  ،َو  ِهیِدْهَی

.ُراَیِْخلا اَهِیف  ُفَنْأَتُْسی  َال  ،َو  ُرَظَّنلا اَهِیف  یَّنَُثی  َال  ٌهَدِحاَو  ٌهَْعَیب  اَهَّنَِأل  : ُْهنِم َو 

.ٌنِهاَدُم اَهِیف  يِّوَرُْملا  ،َو  ٌنِعاَط اَْهنِم  ُجِراَْخلا 

همجرت

یهارمگ اب  هک  گنراگنر  نانخـس  طوبرمان و  ياهزردنا  اب  يا  همان  ، دیـسر نم  هب  وت  يوس  زا  يا  همان  یهلا ) يانث  دمح و  زا  ) دعب اما 
دنک و شتیاده  ات  دراد  تریصب  مشچ  هن  هک  تسا  یـسک  زا  همان  نیا  ، يدوب هدومن  اضما  تیأر  ءوس  اب  هدرک و  نییزت  ار  نآ  شیوخ 

تباـجا ار  توعد  نیا  وا  هدومن و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  سوـه  اوـه و  لـیلد ) نیمه  هب   ) دـیامن شداـشرا  هک  هاـگآ  يربـهر  هن 
.تسا نادرگرس  یهارمگ  رد  دیوگ و  یم  نایذه  رایسب  لیلد  نیمه  هب  ، هدومن يوریپ  نآ  زا  وا  هدش و  وا  ربهر  ، یهارمگ ، هدرک

نآ نیاربانب  ، خـسف رایتخا  هن  دراد  هار  نآ  رد  رظن  دـیدجت  هن  تسین  هدوبن و  رتشیب  راب  کی  تفالخ  تعیب  : هماـن نیا  زا  يرگید  شخب 
نآ و  هدرمـش ) رابتعا  یب  ار  نآ  و   ) هتـساخرب تفلاـخم  هب  هدز و  هنعط  راـصنا ) نارجاـهم و  يارآ  رب   ) دوش جراـخ  تعیب  زا  هک  سک 

.تسا قفانم  دهد  هار  دوخ  هب  دیدرت  نآ  هرابرد  هک  سک 

ناهارمگ هظعوم 

نآرق تایآ  زا  یـضعب  هب  هدرک و  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  هظعوم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  حالطـصا  هب  دوخ  هماـن  رد  هیواـعم  هک  اـجنآ  زا 
هیآ ، رمز ( . 1 « } َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َُکلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  َیِحوُأ  ْدََقل  َو   » هیآ هدش  لسوتم 

: دیامرف یم  همان  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، هتشادن وا  لطاب  ياهاعدا  هب  یتح  یطابترا  چیه  هک  يا  هیآ  .{ 65

یهارمگ اب  هک  گنراگنر  نانخس  طوبرمان و  ياهزردنا  اب  يا  همان  ، دیـسر نم  هب  وت  يوس  زا  يا  همان  یهلا ) يانث  دمح و  زا  ) دعب اما  »
يانعم هب  « هلّصوم ( .» 2  } ٌهَلَّصَُوم ٌهَظِعْوَم  َکـْنِم  ِیْنتَتَأ  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» يدوب هدومن  اـضما  تیأر  ءوس  اـب  هدرک و  نییزت  ارنآ  شیوـخ 
ٌَهلاَسِر َو  .تسا ،}  هدـش  هتفرگ  دـنویپ  يانعم  هب  لصو  هشیر  زا  ، دـننک یم  عمج  اجنآ  اجنیا و  زا  هک  تسا  یطوبرمان  هدـنکارپ و  روما 

هب « ظـفح  » نزو رب  « ربح هدـش و« هتفرگ  ندرک  تنیز  ياـنعم  هب  « ربا » نزو رب  « ربـح » هشیر زا  هدـش  نییزت  ياـنعم  هب  « هّربـحم ( .» 3  } ٌهَرَّبَُحم
تباـتک ینعم  هب  « دـقن » نزو رب  « قمن » نآ یثـالث  یلو  تسا  نییزت  ینعم  هب  « قیمنت » هداـم زا  « قّـمن ( .» 4  } اَهَتْقَّمَن  {، .تسا ییاـبیز  ياـنعم 

زا « تیـضما ( .» 5  } اَهَْتیـَْـضمَأ ،َو  َِکلاَلـَِـضب  { .دــناسر یم  ار  نـییزت  ياـنعم  دور  یم  لـیعفت  باــب  هـب  هـک  یماــگنه  تـسا و  هدــمآ 
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نیا ، تسا نآ  ذافنا  یعون  اهدادرارق  دانـسا و  اضما  هک  اـجنآ  زا  تسا و  يزیچ  ندرک  ذـفان  ارجا و  لاـسرا و  ياـنعم  هب  « ءاـضما » هشیر
(. َِکیْأَر ِءوُِسب   { .دور یم  راک  هب  زین  اجنآ  رد  هژاو 

وا دوصقم  هب  یطابترا  چـیه  هک  هدرک  یتایآ  زا  یـضعب  هب  کسمت  هک  تسا  هیواعم  همان  ندوب  نوگمهان  هب  هراشا  هلـصوم )  ) هب ریبعت 
وا تاملک  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  مهتم  فـالتخا  داـجیا  ینعی  ؛ نیملـسم ياـصع  ّقش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  وس  کـی  زا  هتـشادن و 

.تسا فالتخا  داجیا  زراب  قادصم 

هب تسا  هدرک  یعـس  هیواعم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا ) هدـش  نییزت  يانعم  هب  هّربحم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ( ) هّربحم هلاـسر   ) هب ریبعت  و 
، دیوگ یم  نخس  یهلا  باذع  تمایق و  زور  زا  هاگ  دنک  یفرعم  بناج  هب  قح  ار  دوخ  همان  تسا  نکمم  هک  يا  هلیسو  ره 

.دهد یم  رارق  رپس  ار  نآرق  تایآ  هاگ  دنک و  یم  حرطم  ار  نیملسم  حلاصم  هاگ 

ماـگنه هارمگ  ناـقفانم  هک  تسا  یتاریبـعت  هیبـش  هماـن  ياـبیز  ًارهاـظ  تاریبـعت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  کلالـضب ) اـهتقّمن   ) هب ریبـعت 
يا همان  نینچ  ندرک  اضما  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ای  کیأر ) ءوسب  اهتیـضما   ) هلمج دندرب  یم  راک  هب  ربمغیپ  لباقم  رد  یهاوخرذـع 

تـسردان رکف  هک  تسا  نیا  شموهفم  ، میریگب لاسرا  يانعم  هب  ار  اضما  رگا  ای  دریگ و  یمن  تروص  نادان  رکف و  جـک  ناسنا  زا  زج 
.یتسرفب ناناملسم  ياوشیپ  مالسلا و  هیلع  ماما  يارب  ار  يا  هناروسج  تشز و  همان  نینچ  هک  داد  هزاجا  وت  هب  وت 

یم دزاـس و  یم  نشور  اـنعم  رپ  هاـتوک و  یتاراـبع  رد  ار  وا  تیـصخش  هیواـعم و  هماـن  ياوـتحم  ، نخـس همادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
( لیلد نیمه  هب   ) دیامن شداشرا  هک  هاگآ  يربهر  هن  دنک و  شتیاده  ات  دراد  تریـصب  مشچ  هن  هک  تسا  یـسک  زا  همان  نیا  :» دـیامرف

هدومن يوریپ  نآ  زا  وا  هدـش و  وا  ربهر  ، یهارمگ هدرک و  تباـجا  ار  توعد  نیا  وا  هدومن و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  سوه  اوه و 
ْدَق ، ُهُدِشُْری ٌِدئاَق  َال  ،َو  ِهیِدْهَی ٌرََـصب  َُهل  َْسَیل  ٍئِْرما  ُباَتِک  َو  ( ؛» تسا نادرگرـس  یهارمگ  رد  دـیوگ و  یم  نایذـه  رایـسب  لیلد  نیمه  هب 

(2  } ًاطِغَال  { .تسا ییوگ  نایذـه  يانعم  هب  « رجز » نزو رب  « رجه » هشیر زا  « رجه ( .» 1  } َرَجَهَف ، ُهَعَبَّتاَف ُلاَلَّضلا  ُهَداَق  ،َو  َُهباَجَأَف يَوَْهلا  ُهاَـعَد 
رب « طبخ » هشیر زا  « طباخ ( .» 3 (. } ًاِطباَخ َّلَض  َو   {، .تسا نتخادـنا  هار  هب  لاجنج  راج و  يانعم  هب  « تقو » نزو رب  « طغل » هشیر زا  « طغال .»

 { .تسا نتشادرب  ماگ  فده  یب  ندوب و  نادرگرس  يانعم  هب  « تقو » نزو

رگیدکی اب  موزلم  مزال و  تروص  هب  هک  تسا  هدرک  هدافتسا  يا  هناگود  روما  زا  هلمج  هس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  لباق 
: دیامرف یم  لّوا  هلمج  رد  ؛ تسا طابترا  رد 

: دیامرف یم  تسا  نآ  هجیتن  هک  مود  هلمج  رد  « امنهار هن  دراد و  تریصب  مشچ  هن  »

دئاـق یهارمگ  تلالـض و  ، هاـگآ ياـمنهار  ياـج  هب  دـنک و  یم  توعد  دوـخ  يوـس  هب  ار  وا  سفن  ياوـه  ، تریـصب مشچ  ياـج  هب  »
ببس هب  دیوگ و  یم  هدوهیب  نانخس  نایذه و  هتسویپ  وا  :» دیامرف یم  تسا  مود  هلمج  هجیتن  هک  موس  هلمج  رد  »و  تسوا

هلیـسوب نورب  زا  ای  دباتب  نورد  زا  دیاب  ای  تیادـه  رون  اریز  ، تسا نینچ  یتسار  هب  و  «. تسا نادرگرـس  یهارمگ  رد  ، هارمگ نایامنهار 
ناسنا ، دوش یم  لصاح  هاگآان  نامیا و  یب  نارواشم  هلیسو  هب  هک  نورب  یهارمگ  نورد و  یکیرات  تروص  نیا  ریغ  رد.یهلا  ناربهر 
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.دوش یم  هدید  يا  هنالقاع  همانرب  شلامعا  رد  هن  دراد و  یقطنم  مظن  شنانخس  هن  ؛ درب یم  هاگترپ  يوس  هب  ار 

دوخ همان  رد  وا  دزادرپ  یم  تسا  هدرک  رکذ  دوخ  همان  رد  هک  هیواـعم  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی  خـساپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
تعیب :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنا  هتفریذـپن  ارنآ  ماـش  مدرم  اریز  هدوبن  حیحـص  مالـسلا  هیلع  ماـما  تعیب  هک  دوب  هتـشون  نینچ 
يارآ رب   ) دوش جراخ  تعیب  زا  هک  سکنآ  نیاربانب  ، خـسف راـیتخا  هن  دراد  هار  نآ  رد  رظن  دـیدجت  هن  تسین  رتشیب  راـب  کـی  تفـالخ 

دهد هار  دوخ  هب  دیدرت  نآ  هرابرد  هک  سک  نآ  و  هدرمش ) رابتعا  یب  ار  نآ  و   ) هتـساخرب تفلاخم  هب  هدز و  هنعط  راصنا ) نارجاهم و 
لباق شماجنا  زا  دعب  تعیب  ینعی  ؛ تسا ندرک  لمأت  يانعم  هب  اجنیا  رد  « رظنلا ( .» 1  } ُرَظَّنلا اَهِیف  یَّنَُثی  َال  ٌهَدِحاَو  ٌهَْعَیب  اَهَّنَِأل  ( ؛» تسا قفانم 
اَْهنِم ُجِراَْـخلا.ُراَیِْخلا  اَـهِیف  ُفَنْأَتـُْـسی  اـَل  َو  (. {، دوـشب يدـعتم  یف )  ) اـب رظن  هـک  تـسا  یتروـص  رد  نـیا  ) تـسین رظن  دـیدجت  لـمأت و 

« هیورت » هشیر زا  ؛ دنک یم  هشیدنا  رکف و  دراد و  دیدرت  کش و  يزیچ  هرابرد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  « يّورم ( .» 2  } يِّوَرُْملاَو ، ٌنِعاَط
يانعم هب  « نهادم ( .» 3 (. } ٌنِهاَدـُم اَهِیف   { .تسا هدـمآ  يزیچ  هرابرد  ندرک  هعلاطم  يانعم  هب  هاگ  ندرک و  باریـس  يانعم  هب  هاگ  هک 

 { .قفانم سولپاچ و 

يافلخ تفالخ  هک  دوب  دقتعم  وا  اریز  ؛ دنک یم  لالدتسا  تفالخ  هلأسم  رد  هیواعم  دزن  تاملسم  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
يارآ هب  تسیاب  یم  دنا  هدوب  رود  هنیدـم  زا  هک  یناسک  تسا و  هتـشاد  ّتیمـسر  هدوب  راصنا  نیرجاهم و  يارآ  ساسا  رب  هک  نیـشیپ 
هنوگچ : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.تسا  هدوب  نینچ  نیـشیپ  ياـفلخ  ّتنـس.دنریذپب  ار  نآ  دـنراذگب و  مارتحا  راـصنا  نیرجاـهم و 

هک نم  تعیب  هب  تبسن  اما  ؛ يریذپ یم  ار  دقع  لح و  لها  حالطصا  هب  راصنا و  نیرجاهم و  يأر  نیشیپ  يافلخ  هرابرد 

هناشن نیا  ینک  یم  حرطم  ار  ماش  لها  میلـست  مدع  یهد و  یم  هار  دوخ  هب  دـیدرت  تسا  هدوب  نانآ  زا  رت  عیـسو  رت و  هدرتسگ  رایـسب 
نآ دننامه  هاگ  يریذپ و  یم  ار  يزیچ  هاگ  ناقفانم  نوچمه  ای  يرمـش و  یم  لطاب  ار  دوخ  ناینیـشیپ  شور  ای  : تسا زیچ  ود  زا  یکی 

.ینک یم  راکنا  ار 

تموکح دیاب  ، دشاب مزال  مالـسا  روشک  ياه  شخب  مامت  يارآ  قافتا  ، ناناملـسم مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  شریذپ  يارب  ًاعقاو  رگا 
.دوب دهاوخ  لطاب  هدش  هتفرگ  نانآ  زا  هک  مه  وت  تموکح  ینادب و  لطاب  ار  نیشیپ  يافلخ 

مزال عیب  کی  نوچمه  تعیب  هک  دـنک  یم  هراشا  نامز  نآ  مّلـسم  ّتیعقاو  کی  هب   ...« ٌهَدِـحاَو ٌهَْعَیب  اَـهَّنَِأل  هلمج « رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.هشیمه يارب  راب و  کی  ینعی  ؛ خسف رایخ  هن  هتفای و  یم  هار  نآ  رد  رارکت  هن  ؛ دوب رایخ  قح  چیه  نودب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نانمؤم  ریما  هب  هیواعم  همان 

بتک رد  هک  ار  وا  همان  نتم  دـیاب  ریزگان  تسا ، هیواعم  همان  هب  نتفگ  خـساپ  هب  رظان  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
زا ًاصوصخم  زیزع و  ناگدـنناوخ  زا  البق  تسا و  هناـبدا  یب  هناروسج و  رایـسب  دـنچ  ره  میرواـیب ، اـجنیا  رد  تسا  هدـش  لـقن  خـیرات 

: تسا نینچ  همان  نتم  میبلط  یم  شزوپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاگشیپ 

ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  ِهّللاِْدبَع  ْنِم  »
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َّنَنوُکََتل َُکلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  َیِحوُأ  ْدََقل  َو   » ِِهباَتِک ِمَکُْحم  ِیف  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
َِفقْوَم ْرُکْذا  َهّللا َو  ِقَّتاَف  اَِهتَعاَمَج  ِقیِْرفَت  ِهَّمُْألا َو  ِهِذَـه  اَـصَع  ِّقَِشب  َکَـتَِقباَس  َکَـلَمَع َو  َطـِبُْحت  ْنَأ  َهّللا  َكُرِّذَـحُأ  یِّنِإ  َنیِرِـساْخلا » َنِم 

ِْلتَق یَلَع  ٍنَدَع  َءاَْعنَص َو  ُلْهَأ  ََألاَمَت  َْول  :» ُلوُقَی ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإ  َنیِِملْسُْملا َو  ِءاَمِد  ِیف  ِضْوَْخلا  َنِم  ِهِیف  َْتفَرْسَأ  اَّمَع  ْعَْلقا  ِهَماَیِْقلا َو 
ُمُهَّبَکََأل َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍدِحاَو  ٍلُجَر 

ِلْهَأ ْنِم  ِِهبْرَح  یَحَر  ْتَنَحَط  اَـم  َْهَلب  َنیِرِجاَـهُْملا  ِتاَداَـس  َنیِِملْـسُْملا  َماَـلْعَأ  َلَـتَق  ْنَم  ُلاَـح  ُنوُکَی  َْفیَکَف  « ِراَّنلا ِیف  ْمِهِرِخاَـنَم  یَلَع  ُهّللا 
َابَأ َْتنُک  ْنِإَف  ٌفِراَع  ٌّرِقُم  ِِهلوُسَِرب  ٌِصلُْخم  َُهل  ٌنِمُْؤم َو  َیلاَعَت  ِهّللِاب  ْمُهُّلُک  ٍریِرَغ  ٍّباَش  ٍرِیبَک َو  ٍْخیَـش  ْنِم  ِناَمیِْإلا  ِهَداَـبِْعلا َو  يِوَذ  ِنآْرُْقلا َو 

َّحِصَت ام  اَهَّنَِکل  َنیِِملْسُْملا َو  ِبْرَح  ِیف  َرَذُْعت  ْنَأ  ْنِم  ًابیِرَق  َْتنَُکل  َُکتَفاَلِخ  ْتَّحَص  َْول  يِرْمَعَلَف  ِهَفاَلِْخلا  ِهَْرمِْإلا َو  یَلَع  ُبِراَُحت  اَمَّنِإ  ٍنَسَح 
؛ ناَعَتْسُْملا ُهّللا  ِریِدَْغلا َو  ِهَراَرَق  ِیف  ِدَمَّثلاَک  اَّلِإ  ْمُْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  ُبْرَْحلا  ُمُْهتَلَکَأ  ِهّللا  ْدَقَف َو  اَهِیف  اُولُخْدَی  َْمل  ِماَّشلا  ُلْهَأ  اَِهتَّحِِصب َو  یَّنَأ  ََکل 
زا  { .تسا هدرک  لقن  رد ج 14،ص 42  توافت  یمک  اب  ار  همان  نیا  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  ،ج 3،ص 211 و  هغالبلا جهن  رداصم  ( . 1}

وت و هب  نیقی  هب  :» دیوگ یم  شمکحم  باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  : دـعب اما  ؛ بلاط یبا  نب  یلع  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هّللادـبع  يوس 
ار وت  نم  « دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوش و  یم  لطاب  تلمع  يوش  كرـشم  رگا  هک  تسا  هدش  یحو  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ 

.یهد داب  رب  تّما  نیا  رد  هقرفت  داجیا  ببس  هب  ار  دوخ  هقباس  ینک و  دوبان  طبح و  ار  دوخ  لامعا  هکنیا  زا  مراد  یم  رذح  رب 

.رادرب تسد  نیملسم  نوخ  نتخیر  زا  روآ و  دای  هب  ار  تمایق  زور  زیهرپب و  ادخ  زا 

دنناسرب لتق  هب  ار  نیملسم  زا  رفن  کی  دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ندع  اعنـص و  لها  مامت  رگا  : دومرف هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  نم 
نارـس مالـسا و  ناگرزب  هک  یـسک  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  ، دـنکفا دـهاوخ  خزود  شتآ  رد  تروص  هب  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ 

ات درمریپ  زا  ار  نامیا  تدابع و  نابحاص  نآرق و  لـها  يا و  هتخادـنا  هار  هب  هک  ار  گـنج  بایـسآ  نیا.دـناسرب  لـتق  هب  ار  نیرجاـهم 
یم نیب  زا  ، دنفراع دنراد و  رارقا  شلوسر  هب  تبسن  دنـصلخم و  دنراد و  نامیا  لاعتم  دنوادخ  هب  همه  هک  یناسک  ؛ هتـساوخون ناناوج 

وت تفالخ  رگا  دـنگوس  مناج  هب  یتسه  نیملـسم  هفیلخ  ریما و  هک  ینک  یم  گنج  نیا  رطاخ  هب  نسحلاوبا  يا  وت  رگا.زاـس  اـهر  ، درب
وت تفالخ  یلو  ؛ دوش هتفریذپ  وت  زا  نیملسم  اب  گنج  رد  رذع  نیا  دوب  نکمم  دوب  حیحص 

دنگوس ادخ  هب.دندرکن  تعیب  وت  اب  دندشن و  لخاد  نآ  رد  ماش  لها  هک  یلاح  رد  دشاب  حیحـص  تسا  نکمم  هنوگچ.تسین  حیحص 
«. ناعتسملا هّللاو.دنام  یم  یقاب  ریگبآ  رد  هک  یبآ  هدنام  هت  دننام  هب  زج  هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  هدروخ و  ار  اهنآ  گنج 

رب لامعا  طبح  هیآ  هب  وا  الوا  اریز  ، تسا هیواعم  يأر  ءوس  رگنایب  یبوخ  هب  تسا  هناقمحا  یتهج  زا  هناـیذوم و  یتهج  زا  هک  هماـن  نیا 
هب اهنآ  نایم  رد  هقرفت  نیملـسم و  ياصع  قش  هدـماین و  نایم  رد  كرـش  زا  ینخـس  اقلطم  هک  یلاح  رد  دـیوج  یم  لسوت  كرـش  رثا 

هداد و نآ  هب  « هلـصوم هظعوم  » ناونع مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  درادـن  كرـش  هب  یطبر  ، دـشاب حیحـص  هک  ضرف 
.تسا هدرمش  طوبرمان  نانخس  ییوگ و  هدنکارپ  یعون 

نم يدرک و  اوقت  هب  رما  ارم  وت  : دـیامرف یم  هدرواین ، ار  نآ  زا  ییاه  شخب  یـضر  موحرم  هک  همان  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  : ًاـیناث
بصعت و دوـش  یم  اوـقت  هب  رما  اـهنآ  هب  یتـقو  هک  مشاـب  یناـسک  زا  هک  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  اـما  مشاـب و  اوـقت  لـها  هـک  مراودـیما 

(. یتسه اهنآ  زا  وت  و   ) دناشک یم  هانگ  هب  ار  وا  یتسرپایند 
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رذـح رب  ارم  تـشاد  اـج  مدوـب  هدرک  جورخ  وا  رب  رگا  نـم  : دـیامرف یم  مالـسا  رد  هقباـس  لاـمعا و  طـبح  هلأـسم  هـب  خـساپ  رد  : ًاـثلاث
هب ات  دینک  راکیپ  زواجتم  هورگ  اب  ؛ » ِهّللا ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  :» » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  منیب  یم  نم  یلو  ؛ يراد
اریز ، ینآ رد  وت  هک  تسا  یهورگ  یغب  لها  نیقی  هب  وت ؟ ای  تسام  هورگ  ، یغب لها  نیبب  نک  هاگن  تسرد  وت  «. ددرگ زاب  ادـخ  ناـمرف 

رد نامثع  تعیب  هک  هنوگ  نامه  ، دوب روآ  مازلا  يدوب  ماش  رد  هک  وت  يارب  ، دنتفریذپ ار  نآ  راصنا  نارجاهم و  هک  هنیدم  رد  نم  تعیب 
مازلا رمع  تعیب  دـیزی  تردارب  يارب  هک  هنوگ  نامه  يدوب و  ماش  ریما  رمع  يوس  زا  وت  هک  یلاـح  رد  دـش  روآ  مازلا  وت  يارب  هنیدـم 

.دوب ماش  ریما  رکبوبا  يوس  زا  هک  یلاح  رد  دش  روآ 

زا ار  وت  دیاب  نم  : دیامرف یم  تسا و  هدرک  نیملسم  ياصع  قش  یـسک  هچ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  خساپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
یـسک امـش  نایم  رد  : دومرف شنارای  هب  باطخ  منک و  راکیپ  یغب  لها  اـب  هک  تسا  هداد  روتـسد  ارم  ادـخ  لوسر  ، منک یهن  راـک  نیا 

یم ار  نخـس  نیا  هک  ماگنه  نآ  رد  مدرک و  راکیپ  نآرق  لیزنت  رب  نم  هک  هنوگ  نآ  دـنک  یم  راکیپ  نآرق  لیوأت  ساـسا  رب  هک  تسا 
.منک یم  تعاطا  ار  وا  نامرف  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  درک و  نم  هب  هراشا  ربمایپ  ، تفگ

.دش هداد  حرش  دروآ و  ار  نآ  الاب  رد  یضر  دّیس  موحرم  هک  دزادرپ  یم  همان  هّیقب  خساپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

.دوش یم  نشور  ًالماک  هیواعم  تقامح  تحاقو و  مالسلا و  هیلع  ماما  تقادص  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

رد نوعرف  یـسوم و  ناتـساد  رد  ینـشور  نایب  دیجم  نآرق.دندش  یم  لسوتم  اهقطنم  هنوگ  نیا  هب  زین  رگنایغط  دارفا  خـیرات  لوط  رد 
: تفگ نوعرف  ، درک متس  ملظ و  كرت  یتسرپ و  هناگی  هب  توعد  ار  ناینوعرف  یسوم  هک  یماگنه  ؛ دراد هنیمز  نیا 

نیا رد  ای  ،و  دزاس نوگرگد  ار  امـش  نییآ  هک  مسرت  یم  نم  اریز  ؛ » َداـسَْفلا ِضْرَأـْلا  ِیف  َرِهُْظی  ْنَأ  ْوَأ  ْمُکَنیِد  َلِّدَُـبی  ْنَأ  ُفاـخَأ  یِّنِإ  » »
تشک و یم  ار  هانگ  یب  ناکدوک  یّتح  هک  دوب  نوعرف  دوخ  یعقاو  دـسفم  هک  یلاح  رد  .{ هیآ 26 ، رفاغ ( . 1 !«. } دنک اپرب  داسف  نیمز 

.دیرد یم  ار  رادراب  نانز  مکش 

،و تسا غورد  شا  هماـن  ياوتحم  تسناد  یم  هکنآ  اـب  هیواـعم  هکنیا  نآ  میهد و  یم  ناـیاپ  ار  ثحب  لاؤس  کـی  خـساپ  اـب  اـجنیا  رد 
لاـمعا رگا  هتفرگ و  شیپ  ار  یـشکرس  ییاوـقت و  یب  هار  هدز و  مه  هب  ار  تعیب  رب  عاـمجا  هدرک و  نیملـسم  ياـصع  قـش  هک  تسوا 

هیلع یلع  هن  دنا  هدوب  کیرش  نامثع  نوخ  رد  شناتـسود  وا و  ،و  هداد داب  رب  ارنآ  دوخ  يزورفا  گنج  اب  هتـشاد  هتـشذگ  رد  یحلاص 
دوخ هب  بناج  هب  قح  هفایق  ارچ  سپ  ، مالسلا

؟ دسیون یم  غورد  دوخ  همان  رد  همه  نیا  دریگ و  یم 

اهنآ لافغا  ماش و  مدرم  يارب  هکلب  ، تشونن مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تقیقح  رد  ار  همان  نیا  هیواعم  : تسا نیا  تالاؤس  نیا  همه  خساپ 
نانخس هب  شوگ  یلع  یلو  ؛ ما هدروآرب  حلص  دایرف  متـسه و  یبلط  حلـص  ناسنا  هچ  نم  دینیبب  دیوگب  اهنآ  هب  تساوخ  یم  وا  تشون 

.دوب هزین  رس  رب  اهنآرق  ندرک  دنلب  هیبش  مه  راک  نیا  عقاو  رد  دهد و  یمن  نم 

رد رگید  يوس  زا  دـنهد و  بیرف  ار  ماـش  مدرم  وسکی  زا  دنتـساوخ  یم  هکلب  ، دـشاب رواد  نآرق  دنتـساوخ  یمن  نیقی  هب  شناراـی  وا و 
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.دننک قافن  هقرفت و  داجیا  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  نایم 

367 ص :
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تعیب هب  هیواعم  نتخاس  راداو  : 8 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هلسرأامل  یلجبلا  هللا  دبع  نب  ریرج  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( يرجه لاس 36  رد  هیواعم  يوس  هب  ماما  هداتسرف  یلجب ، هللا  دبع  نب  ریرج  هب  همان  )

همان نتم 

َراَتخا ِنِإَف  ٍهَیِزُخم  ٍملِـس  وَأ  ٍهَِیلُجم  ٍبرَح  َنَیب  ُهّریَخ  ُّمث  ِمزَجلا  ِرمَألِاب  ُهذُـخ  ِلصَفلا َو  یَلَع  َهَیِواَعُم  لِـمحاَف  ِیبَاـِتک  َكاَـتَأ  اَذِإَـف  ُدـَعب  اـّمَأ 
ُماَلّسلا ُهَتَعَیب َو  ذُخَف  َملّسلا  َراَتخا  ِنِإ  ِهَیلِإ َو  ِذبناَف  َبرَحلا 

اه همجرت 

یتشد

عطاق يدروخرب  وا  اب  و  نک ، راداو  راک  ندرک  هرـسکی  هب  ار  هیواعم  دیـسر ، تتـسد  هب  ما  همان  هک  یماگنه  دورد ! ادـخ و  مان  زا  سپ 
، هدننک راوخ  یندش  میلـست  ای  دزیر ، یم  نوریب  اه  هناخ  زا  ار  مدرم  هک  یگنج  نتفریذـپ  رد  راذـگب : دازآ  ار  وا  سپـس  شاب .  هتـشاد 

 . دورد اب  ریگب ، تعیب  وا  زا  تساوخ  حلص  رگا  و  بوک ، نیمز  رب  ار  وا  همان  ناما  دیزگرب ، ار  گنج  رگا  سپ 

يدیهش

ار یلد  ود  .دـیامن  هرـسکی  ار  راک  ات  راداو  ار  هیواعم  دـسر ، وت  هب  نم  همان  نوچ  دـعب ! اما  دوب  هداتـسرف  هیواعم  دزن  ار  وا  هک  یماگنه 
، دزادنا نورب  ناشاه  هناخ  زا  ار  هدروخ - تسکش  مدرم - هک  یگنج  نتفریذپ  رد  راذگ  دازآ  ار  وا  سپس  .دیارگ  وسکی  هب  دراذگب و 

تعیب وا  زا  درک ، لوبق  ار  یتشآ  رگا  و  ریذـپن ، ار  وا  دزن  ندـنام  و  ایب ! تفریذـپ  ار  گـنج  رگا  .دزاـس  راوخ  ار - يو  هک - ییتشآ  اـی 
.مالسلا و  ریگب ،

یلیبدرا

وا ریگ  ارف  هحلاصم و  نایم  عطق  رب  ار  هیواعم  نک  لمح  سپ  هک  تسنیا  هک  نم  همان  وتب  دیآ  هاگ  ره  سپ  تاولص  دمح و  زا  سپ  اّما 
تنطلـس هدننک  راوخ  هک  یتشآ  ای  نطو  زا  گنج  نآ  دشاب  مدرم  هدـننک  نوریب  هک  ار  وا  زاس  ّریخم  نآ  زا  سپ  نیقی  مزج و  راکب  ار 
مالّسلا ار و  وا  تعیب  ریگب  سپ  دیامن  هحلاصم  رایتخا  رگا  ار و  برح  دیعو  وا  يوسب  زادنیب  سپ  ارگنج  دنک  رایتخا  رگا  سپ  دش  وا 

یتیآ

ع)  ) نینم ؤملا  ریما  . 1} دوب هداتسرف  هیواعم  دزن  ار  وا  هک  یماگنه  یلجبلا  هللا  دبع  نب  ریرج  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  يا  همان 
دوخ یلو  درکن  تعیب  تشاد و  هگن  ماش  رد  ار  وا  هام  شـش  هیواعم  یلو  دریگب ، تعیب  هیواعم  زا  ات  دوب  هداتـسرف  هیواعم  دزن  ار  ریرج 
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{ .تخاس هدامآ  گنج  يارب  ار 

هاگنآ .دریگب  میمـصت  مزج  روط  هب  هک  هاوخب  دنک و  هرـسکی  ام  اب  ار  شراک  هک  راداو  ار  هیواعم  دسر ، وت  هب  نم  همان  نوچ  .دـعب  اما 
دننامه درک ، رایتخا  ار  گنج  رگا  .دریذـپب  يراوخ  هب  هک  یحلـص  ای  دـنارب  ناشیاه  هناـخ  زا  ار  مدرم  هک  یگنج  ناـیم  نک  شّریخم 

.مالسلاو .ناتسب  تعیب  وا  زا  درک ، رایتخا  ار  حلص  رگا  يامن و  گنج  نالعا  نک و  لمع  شدوخ 

نایراصنا

ای امن  مزلم  هار  ود  زا  یکی  شریذـپ  هب  ار  وا  و   ، نک راداو  یمزج  رما  یعطق و  همانرب  هب  ار  هیواعم  دیـسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  ، دـعب اما 
.راب ّتلذ  یحلص  ای  ، زاس هراوآ  یگنج 

 . مالّسلا و.ریگب  تعیب  وا  زا  دش  میلست  رگا  ،و  نک گنج  مالعا  وا  هب  درک  لوبق  ار  گنج  رگا 

حورش

يدنوار

دحا نم  عطق  يا  مزج : لصف و  یلع  .هنهادـت و  رهاظلا و ال  قحلاب  هلماع  يا  مزجلا  رمالاب  هذـخ  لـصفلا و  یلع  هیواـعم  لـمحاف  هلوق 
مهتیلجا مهناط و  وا  نع  موقلا  الج  مهلوق : نم  نوکت  نا  اما  ناریسفت ، اهل  هللجملا  برحلا  .هرهاظ و  برح  وا  مامت  حلص  اما  نیرمالا ،

يا لیتقلا  نع  اولجا  مهلوق : نم  هیلجم  نوکی  نا  زوجی  .يدـعتی و  يدـعتی و ال  امهالک  الجا  ـالج و  و  ارهق ، اـهنع  مهتجرخا  يا  اـنا ،
ینعمب اهنال  حلصلا  يا  ملـسلا ، اهدض  کلذک  و  هبراحملا ، ینعمب  اهنال  هثنوم  برحلا  .اعاستا و  برحلا  یلا  لعفلا  فاضاف  اوجرفنا ،

.ییحتسا و هیازخ  يزخ  و  هرهق ، هساس و  هوزخی  هازخ  و  هناها ، يا  هللا  هازخا  و  ناه ، لذ و  اذا  ایزخ : يزخی  رسکلاب  يزخ  .هملاسملا و 
کبراحی و امک  برحلاب  هیلا  مراو  هبراـح  يا  هیلا  ذـبناف  هلوق  .یناـفک و  يا  یـشلا ء  ینا  زجا  لاـقی : هیفاـک ، يا  هیزجم  ملـس  يور و 
هبراحملاب و ملعلا  یف  نییوتـسم  هایا  نوکت و  و  يوس ، دصق  قیرط  یلع  ایناث  هیلا  کلذ  مرا  يا  هیلا ، ذـبناف  برحلا  راتخا  ناف  هقیقحت ،

مهوت یلع  وه  برحلا و  هزجانت  و ال  انیب ، ارابخا  هربخت  امهیفن و  هل  رهظی  ناب  کلذ  و  هحلاصملا ، دـهعلا و  هیلا  حارطا  ینعی  هوادـعلا ،
هللا ال نا  ءاوس  یلع  مهیلا  ذـبناف  هنایخ  موق  نم  نفاخت  اما  یلاعت و  هلوق  کلذ  وحن  .هناـیخ و  کـلذ  نوکیف  هنیب ، اـننیب و  حلـصلا  ءاـقب 

قلاف هیف  هنایخ  دهع  مهنیب  کنیب و  موق  نم  دمحم  ای  تفخ  نا  يا  مهیلا ، هیالا  هذهب  یبنلا  راس  .عاقنیق و  ینب  یف  تلزن  نینئاخلا  بحی 
یف مه  تنا و  نوکتل  مهل ، تطرـش  ام  تضقن  دق  کناب  مهملعا  دهعلا و  نم  کنیب  مهنیب و  ام  ضقنلا  تاراما  مهنم  ترهظ  اذا  مهیلا 

.مهب ردغلا  یلا  كوبسنی  یتح ال  مهملعت  نا  لبق  نم  لاتقلاب  مهئدبتت  و ال  ءاوتسا ، یلع  ضقنلاب  ملعلا 

يردیک

برحلا یلا  لـعفلا  فاـضاف  اوجرفنا  يا  لـیتقلا : نع  اولجا  مهلوـق : نم  وا  ارهق  هتجرخا  يا  هنطو  نع  هتیلجا  مهلوـق  نم  هیلجم : برح 
يا هیلا : ینذـبناف  .هملاسملا  هبراحملا و  یلع  المح  ثنا  برحلا  هیفاک و  يا  میجلاب ، هیزجم  يور  و  هنیهم ، يا  هیزخم  ملـس  .اعاستا و 
اما و  یلاعت : هلوقک  حلـصلا  ءاقب  مهوت  یلع  هبراحت ، ـال  و  هحلاـصملا ، دـهعلا و  هیلا  حرطا  وا  هبراـح  يا  همار  اـمب  برحلاـب و  هیلا  مرا 

.نینئاخلا بحی  هللا ال  نا  ءاوس  یلع  مهیلا  ذبناف  هنایخ  موق  نم  نفاخت 
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مثیم نبا 

هک تسا  هلیجب  هب  بوسنم  یلجب : داتـسوف : هیواعم  يوس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  یلجب ، هللادـبع  نب  ریرج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما همان ي 
مه هیزجم  يراوخ ، یتسپ و  هیزخم : .روز  اب  نطو  زا  ندنار  نوریب  يانعم  هب  دیآ ، یم  ءالجا  ردصم  زا  هیلجم : .دشاب  یم  يا  هلیبق  مان 

.ندرک يزادناریت  نتخادنا و  ذبن : .دنـشاب  یم  هملاسم  هبراحم و  يانعم  هب  ثنوم  ود  ره  ملـس : برح و  .هدننک  تیافک  هدـش : تیاور 
سپس و  دنک ، مزج  ار  شمزع  و  دنک ، هرسکی  ار  شراک  هک  نک  راداو  ار  هیواعم  دسرب ، تتـسد  هب  نم  همان ي  هک  یماگنه  دعب ، اما  )

سپ دریذپب ، تسا  ییاوسر  ینوبز و  هناشن ي  هک  ار  یشزاس  میلست و  ای  دنک و  باختنا  ار  هدننک  هراوآ  گنج  ای  هک  نک  ریخم  ار  وا 
یتقو هک  تسا  هدش  لقن  .مالسلاو ) ریگب ، تعیب  وا  زا  تفریذپ ، ار  ملـس  رگا  و  نک ، يزادناریت  شیوس  هب  درک ، رایتخا  ار  گنج  رگا 

هک ییاج  ات  درک ، نادرگرـس  لطعم و  ار  وا  هیواعم  ردق  نآ  دـش ، هداتـسرف  هیواعم  دزن  نتفرگ ، تعیب  يارب  تیرومام  ناونع  هب  ریرج 
یتقو هک  مدرک  لطعم  دوخ  دزن  ار  ریرج  ینالوط  نانچ  نآ  یتدـم  تفگ : دوخ  و  دـندرک ، هیواعم  اب  يراـکمه  هب  مهتم  ار  يو  مدرم 

نیا دش ، ریرج  يدیماان  هیام ي  هک  دیـسر  يدح  هب  هیواعم  ندرک  ادرف  زورما و  هدروخ ، بیرف  ای  و  تسا ، راکهنگ  ای  دورب ، دـهاوخب 
یتـقو دومرف ، موقرم  ریرج  هب  باـطخ  ار  قوـف  هماـن ي  دریگب  هیواـعم  زا  ار  یعطق  باوـج  هک  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دوـب 

هدز رهم  هتسب و  یلد  چیه  هیواعم  يا  تفگ  سپس  درک و  تئارق  شیارب  ار  نآ  تفر و  هیواعم  دزن  دیسر  ریرج  هب  ترـضح  طختـسد 
هدز كرد  مدـع  رهم  وت ، لد  رب  هک  تسا  نآ  منامگ  هبوت ، اب  رگم  دوش  یمن  زاب  یبلق  نینچ  زگره  و  هاـنگ ، ببـس  هب  رگم  دوش  یمن 

، تسا يرگید  تسد  رد  هک  يراد  يزیچ  راظتنا  ایوگ  هک  يا  هدنام  ددرم  لطاب  قح و  نایم  نانچ  نآ  هک  ار  وت  منیب  یم  تسا ، هدـش 
يارب ماـش  لـها  زا  نتفرگ  تعیب  هب  درک  زاـغآ  سپـس  تفگ و  مهاوـخ  وـت  اـب  یـسلجم  رد  ار  یعطق  فرح  هللاءاـشنا  تفگ : هیواـعم 
هدامآ وگب ، و  وش ، قحلم  دوخ  بحاص  هب  نونکا  تفگ : وا  هب  درک و  تاـقالم  ار  ریرج  دوب ، هتفرگ  تعیب  همه  زا  هک  يزور  شدوخ ،
هیواعم رما  هک  دوب  نیا  ریرج  تیرومام  لصاح  همان  نومـضم  قبط  رب  .تشگرب  نینموملاریما  تمدـخ  هب  ریرج  سپ  دـشاب ، گنج  ي 

اب هجیتن  رد  هک  دوش  گنج  هدامآ ي  ای  دـنک ، باـختنا  ار  راـک  ود  زا  یکی  عطق  مزج و  روطب  هک  دـنک  راداو  ار  وا  دـهد و  هلـصیف  ار 
رکذ .دشاب  یم  راوخ  لیلذ و  روهقم و  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم  میلـست  هک  نیا  ای  و  دـش ، دـهاوخ  هدـنار  نوریب  شنطو  زا  رابجا 
هاگآ رگید  فرط  زا  تسا و  هیواعم  فیوخت  دـیدهت و  فرط  کی  زا  ریدـقت ، ود  ره  هب  یتسپ  يراوخ و  لـمحت  نطو و  زا  یگراوآ 
دهد یم  روتسد  ریرج  هب  ماجنارس  دسرتب ، ای  و  دیآ ، شوه  هب  هیواعم  ات  تسا ، ماما  اب  يزوریپ  ضرف ، ود  ره  هب  هک  نیا  هب  يو  ندرک 

يو لد  رد  سرت  بعر و  دـنک و  يزادـناریت  هیواعم  فرط  هب  ماما  فرط  زا  هزراـبم  نـالعا  روظنم  هب  گـنج ، نتفریذـپ  ضرف  هب  هک 
هنایخ موق  نم  نفاخت  اما  و  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  دتـسیاب  وا  لباقم  رد  ارادـم  هظحالم و  نودـب  دزادـنایب و 

.دریگب تعیب  وا  زا  دوش  میلست  هک  یتروص  رد  و  ءاوس ) یلع  مهیلا  ذبناف 

دیدحلا یبا  نبا 

َراَتْخا ِنِإَف  ٍهَیِزُْخم  ٍْملِـس  ْوَأ  ٍهَِیلُْجم  ٍبْرَح  َْنَیب  ُهْرِّیَخ  َُّمث  ِمْزَْجلا  ِْرمَْألِاب  ُهْذُـخ  ِلْصَْفلا َو  یَلَع  َهَیِواَـعُم  ْلِـمْحاَف  ِیباَـتِک  َكاَـتَأ  اَذِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
 . ُمَالَّسلا ُهَتَْعَیب َو  ْذُخَف  َْملِّسلا  َراَتْخا  ِنِإ  ِْهَیلِإ َو  ِْذْبناَف  َبْرَْحلا 

 . یلجبلا هّللا  دبع  نب  ریرج  بسن  رکذ  مدقت  دق 

اّمإ لصیف  رمأ  یلع  هلمحا  لب  يرخأ  کسیؤی  هراـت و  کـعمطی  اددرتم  اـئکلتم  هکرتت  ـال  يأ  لـصفلا  یلع  هیواـعم  لـمحاف  هلوق ع  و 
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.برحلاب نذأی  نأ  وأ  هعیبلا 

 . عطقلا مزجلا  لصأ  يرخأ و  رخؤی  الجر و  مدقی  نمم  نکت  هب ال  عوطقملا  رمألا  يأ  مزجلا  رمألاب  هذخ  هلوق و  کلذک  و 

.مهجرخت يأ  مهراید  نع  اهیف  نیروهقملا  یلجت  هیلجم  برح  و 

اذإ هعیبلاب و  اهیف  لخدـی  امنإف  ملـسلا  یف  لخد  اذإف  هعیبلا  نم  الوأ  عنتما  هیواعم  نأل  هیزخم  اهلعج  اّمنإ  هحـضاف و  يأ  هیزخم  ملـس  و 
.يزخلا وه  کلذ  میضلاب و  یضر  مضهلا و  تحت  لخد  دقف  عانتمالا  دعب  عیاب 

نیب نوکی  فلحلا  دقع  هندهلا و  دـهعلا و  هلـصأ  و  لافنألا 58 } . هروس  ( 1 ٍءاوَس {  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف  یلاعت  هلوق  نم  هیلإ  ذـبناف  هلوق 
دق امهنیب  بوتکم  باتک  ّهنأک  هدهع  رخآلا  یلإ  امهدحأ  ذبنیف  برحلا  یلإ  نالقتنیف  کلذ  یف  امهل  ودبی  ّمث  نیتلیبقلا  نیب  وأ  نیلجرلا 

اهل هبقاعملا  برحلاب  هقباسلا  مالسلا  هعیرش  خسن  هفشاکملا و  هوادعلاب و  هرهاجملل  کلذ  ریعتساف  هلطبأ  برحلا و  موی  امهدحأ  هذبن 

یناشاک

( هیواعم یلا  هلـسرا  امل   ) یلجبلا هللادـبع  نب  ریرج  بناج  هب  یلجبلا ) هللادـبع  نب  ریرج  یلا   ) هداتـسرف هتـشون و  هک  تسا  يا  هماـن  نیا 
، مزع هیواعم  هک  دوب  نآ  وا  ثکم  ببـس  .یلج و  لضاف  باوج  هب  ار  وا  دوب  هدادـن  باوج  هیواعم و  يوس  هب  ار  وا  داتـسرف  هک  یلحم 

لبق زا  هک  صالخا  یب  صاعورمع  راضحا  هب  رصم  هب  ار  یسک  دوب  هداتسرف  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  تفلاخم  رب  دوب  هدرک  مزج 
هب رایـسب  هغلابم  زا  دـعب  دومن و  ابا  وا  ترـضح ، نآ  تفلاخم  رد  درک  تروشم  يو  اب  دـش  رـضاح  نوچ  سپ  .دوب  اجنآ  یلاو  نامثع 
ود هب  رگم  درک  ناوتن  يو  اب  تمواقم  سپ  تسا  غباوس  لیاضف و  بحاص  تفگ : دـش و  یـضار  تفلاخم  هب  رـصم ، تموکح  هدـعو 
ارف هاـگنآ  شین ، یخلت  شون و  ینیریـش  رب  منک  ربص  شیب و  مک و  هب  مراد  هچنآ  منک  دوج  نم  تفگ  هیواـعم  لذـب ، ملح و  هب  زیچ :
رد داد و  هدـعو  برح  هب  داتـسرف و  ار  ریرج  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  تعیب  رما  ربخ  نوچ  ماش و  لها  زا  ار  تعیب  تفرگ 
اذا  ) لوسر ادخ و  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما  : ) هک وا  هب  داتـسرف  همان  نیا  ترـضح  نآ  هیواعم ، دزن  دوب  هدرک  ثکم  ریرج  هک  ینیح 
هذخ و   ) هبراحم و  هحلاصم ، عطق  رب  ار  هیواعم  نک  لمح  سپ  لصفلا ) یلع  هیواعم  لمحاف   ) وت هب  نم  همان  دیسر  نوچ  یباتک ) كاتا 

نوریب هک  یگنج  نایم  هیلجم ) برح  نیب   ) ار وا  زاـس  ریخم  نآ  زا  سپ  هریخ ) مث   ) نیقی مزج و  راـک  هب  ار  وا  ریگارف  و  مزجلا ) رمـالاب 
هب هیزجم )  ) تیاور یضعب  رد  ار و  وا  تکوش  تنطلـس و  دشاب  هدننکراوخ  هک  یتشآ  ای  هیزخم ) ملـس  وا   ) نطو زا  دشاب  مدرم  هدننک 
وا يوس  هب  زادنیب  سپ  هیلا ) ذبناف   ) ار رازراک  دنک  رایتخا  رگا  سپ  برحلا ) راتخا  ناف   ) هدنریذپ تیافک  یتشآ  ینعی  هدـش  عقاو  میج 

( هتعیب ذخف   ) ار هحلاصم  دیامن  رایتخا  رگا  و  ملسلا ) راتخا  نا  و   ) دیامن یم  فیوخت  وا  هکنانچمه  يامن  وا  فیوخت  ار و  برح  دیعو 
( مالسلاو  ) هلداجم تقشم و  یب  ار  وا  تعیب  ریگب  سپ 

یلمآ

ینیوزق

رد دربیم و  راگزور  یسع  لعل و  هب  تشادیم و  هگن  اه  هناهبب  ار  وا  هیواعم  دریگب و  تعیب  هیواعم  زا  ات  داتـسرف  ترـضح  نآ  ار  ریرج 
و ار ، راک  دـنک  ادـج  هک  لصف  مکح  رب  ار  هیواعم  رادـب  نم  همان  وتب  دـیایب  نوچ  .هتـشون  واب  باب  نآ  رد  ار  همان  نیا  دوب ، ددرتم  راک 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


راید ناطوا و  دزادرپب  هک  یگنج  نایم  ار  وا  زاس  ریخم  سپ  دنک  عطق  ینخس  رب  هک  مزج  رماب  ار  وا  ریگب  و  دنک ، وسکی  ددرت  هابتشا و 
هد نآ  رب  رارق  ینعی  وا ، يوسب  زادنیب  سپ  دنک  برح  رایتخا  رگا  ار ، نامیا  یب  نآ  اوسر  دزاس و  راوخ  هک  یحلـص  ای  نانکاس ، زا  ار 

ناتسب وا  زا  تعیب  دنک  حلص  رایتخا  رگا  .نادرگزاب و  واب  حلص  و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعم یلا  هلسرا  امل  یلجبلا  هللادبع  نب  ریرج  یلا 

وا هداتسرف  هک  یتقو  رد  هلیجب ، هلیبق  هب  بوسنم  یلجب  هللادبع  رسپ  ریرج  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
: هیواعم يوس  هب  تلاسر  هب  ار 

راتخا ناف  هیزخم ، ملـس  وا  هیلجم ، برح  نیب  هریخ  مث  مزجلا ، رمالاب  هذـخ  لصفلا و  یلع  هیواعم  لمحاف  یباتک  كاتا  اذاف  دـعب ، اما  »
« .مالسلاو .هتعیب  ذخف  ملسلا  راتخا  نا  هیلا و  ذبناف  برحلا 

رب ار  هیواعم  راداو  سپ  نم ، هتشون ي  ار  وت  دیسر  هک  ینامز  رد  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
زا هدـننک  نوریب  هک  یندرک  گنج  نایم  رد  ار  وا  نادرگ  راـتخم  سپ  مزج ، هب  ندرک  مکح  هب  ار  وا  ریگب  ندرک و  مزج  عطق و  مکح 
هب زادنیب  سپ  ار  گنج  دومن  رایتخا  رگا  سپ  .يرترب  تنطلس و  هن  دشاب ، ینتورف  تناهم و  بجوم  هک  یندرک  حلص  ای  دشاب ، ناطوا 

.داب وت  رب  مالس  وا و  زا  تعیب  ریگب  سپ  ار  حلص  درک  رایتخا  رگا  ار و  نآ  اب  مادقا  وا  يوس 

یئوخ

نوکت یتح  رخالا  نم  نیئیـشلا  دحا  هنابا  يا  عطقلا  لصفلا  .هب و  هارغا  اذا  رمالا  یلع  هلمح  لاقی : لصفلا ) یلع  هیواعم  لمحاف  : ) هغللا
، لطابلا قحلا و  نیب  لصفی  هنا  ثیح  نم  لطابلا  قحلا و  نیب  ءاضقلا  .عطقنا و  هتعطق و  يا  لصناف  یـشلا ء  تلـصف  لاقی : هجرف  امهنیب 
هیف و ال هعجرال  يا  لصف ، رماب  انرمف  سیقلادبع : دف  ثیدح و  و  عطاق ، لصاف  يا  ( 14 قراطلا - ( ) لصف لوقل  هنا   ) یلاعت هلوق  هنم  و 

سانلا نیب  لصفی  لـطابلا و  نم  قحلا  نیبی  مویلا  يا  ( 38 تالـسرملا - ( ) لصفلا موی  اذه   ) یلاعت هلوق  .هیریثالا و  هیاهنلا  یف  امک  درم 
: لاقی مزجلا ) رمالاب  هذـخ  و  : ) هلوق ینعم  هنم  برقی  نایـصعلا و  هعاطلا و  نم  یعطقلا  مکحلا  یلع  هیواعم  لمحاف  دارملاـف : مکحلاـب ،

عوطقملا رمالاب  هذـخ  دارملاف : امزج ، انیمی  فلح  مزج و  مکح  اذـه  امزج و  ارما  هترما  لوقت : .هیف  هدوعال  اعطق  هب  عطق  يا  رمالا  مزج 
اذا مهراـید  مهدـلب و  نع  موقلا  نـالف  یلجا  لاـقی : .ارهق  نطوـلا  نم  جارخـالا  وـه  ءـالجالا و  نم  هیلجم )  ) .ملـسلا وا  برحلا  اـما  هب 

هعقوا اذا  ءازخا  هازخا  لاقی : لذلا  ناوهلا و  ینعمب  نوکسلاف  رسکلاب  يزخلا  نم  هحـضاف  هلذم  هنیهم  يا  هیزخم )  ) .ارهق اهنع  مهجرخا 
كذ یتالا  نیفص  باتک  یف  رصن  هخسن  یف  .هحضف و  يا  انالف  هللا  يزخا  و  يزخلا ، یف 

و هوظحاذ ، هلعج  يا  هاـظحا  لاـقی : قزرلا  نم  ظـحلا  هناـکملا و  هدـعلاک : هظحلا  و  اهرـسک ، ءاـحلا و  مضب  هوظحلا  نم  .هیظحم  اـهر :
هتحرط اذا  برض  باب  نم  يدی  نم  یشلا ء  تذبن  هیلا ) ذبناف   ) .هیفاک يا  میجلاب  هیزجم ، اضیا : يدور  و  هب ، هیلع  لضفت  يا  هب  هاظحا 
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ربخلا ءاقلا  اضیا  ذـبنلا  لیخالا و  رومط  اهتعقول  اـعزف  هتیار  هاـصحلا  هل  تذـبن  اذا  و  هسامحلا 12 :)  ) یلذـهلا ریبکوبا  لاـق  .هب  تیمر  و 
هانعم ( 61 لافنالا - ( ) ءاوس یلع  مهیلا  ذبناف  : ) یلاعت هلوق  و  هتضقن : مهل  دهعلا  تذبن  حابـصملا : یف  یمویفلا  لاق  .هملعی و  نم ال  يال 

ملع یف  نوکیف  دـهعلا ، تضقن  کـنا  مهملعت  یتـح  ضقنلا  یلا  اـقباس  مهب  عـقوت  ـالف  دـهعلل  ضقنلا  مهنم  تملعف  اـموق  تنداـه  اذا 
طرـشلا اباوج  ناتریخالاو  لیـصفتلل ، هثلاثلا  و  اذا ، باوج  هیناثلا  و  اما ، باوج  یلوالا  ءاـفلا  بارعـالا : .مهب  عقوا  مث  نییوتـسم  ضقنلا 

لاق (. 6 دـمحم - هروس  ( ) اهرازوا برحلا  عضت  یتح  : ) یلاعت هللا  لاق  رکذـت ، دـق  ثنوت و  برحلا  برحلل و  هفـص  هیلجم  .نییلوالاک 
: لیلخلا لاق  هبارح  یقتلت  برح  مجرم  هباـقع  اـفه  برحلا  اذا  وه  و  دـشنا : رکذـت و  دـق  برحلا  دربملا : لاـق  حاحـصلا  یف  يرهوجلا 

الیک ءاهلا  تطقسلا  نا  حابصملا : یف  یمویفلا  لاق  ردصم و  لصالا  یف  هنال  ینزاملا : لاق  برعلا ، نع  هیاور  ءاهالب  بیرح  اهریغـصت 
رکذی و رسکی و  حتفی و  حلصلا ، ملـسلا : حابـصملا : یف  يرهوجلا  لاق  ملـسلل  هفـص  هیزخم  .حمرلاک  یه  یتلا  هبرحلا  رغـصمب  سبتلی 

لاق برحلا و  هضیقن  یلع  ـالمح  ثنوی  و  دراوملا : برقا  یف  و  ( 64 لافنالا - ( ) اهل حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  و  : ) یلاعت هللا  لاق  ثنوی 
هربـخ ءادـتبم و  مالـسلاو  .هیواـعم  یلا  عـجری  هـیلا  ریمـض  .هملاـسملل  ملـسلا  هبراـحملا و  راـبتعاب  برحلا  ثیناـت  بدـالا : لـها  ضعب 

محازم نب  رصن  هاور  باتکلا  دنس  .امهوحن  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  وا  .اذه  دعب  یتالا  هباتکک  هلهال  مالـسلاو  يا  فوذحم ،
ناک رصن  هخـسن  یلع  و  ادنـسم ، هقدص  نب  حلاص  هللادیبع و  نب  دمحم  نع  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 32   ) نیفـص باتک  یف  يرقنملا 

يرونیدـلا هبیتق  نبا  باتکلا  لقن  .هل و  ذـبناف  هیلا ) ذـبناف   ) هلوق ناکم  و  هیظحم ، ملـس  وا  هیزخم ) ملـس  وا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ناـکم 
امب دارا  امنا  هیواعم  ناف  دعب  اما  ریرج : یلا  بتک  ایلع  نا  اورکذ  و  لاق : يرخا ، هروص  یلع  هسایسلا  همامالا و  یف  هنس 276 ه  یفوتملا 
یلع هلمعتسا  نا  هنیدملاب  انا  یلع و  راشا  هبعـش  نب  هریغملا  ناک  دق  و  بحا ، ام  هرما  نم  راتخی  نا  هعیب و  هقنع  یف  یل  نوکی  الا  بلط 

رصم 1377 عبط  ص 95ج 1   ) لبقاف الا  لجرلا و  کعیاب  ناف  ادـضع ، نیلـضملا  ذـختا  یناریل  هللا  نکی  مل  هیلع و  کلذ  تیباف  ماشلا 
یف فالتخا  نیتخـسنلا  نیب  .محازم و  نب  رـصنل  نیفـص  باتک  نع  الوقنم  عباسلا  باتکلا  حرـش  یف  باتکلا  اذه  انرکذ  دـق  لوقا : ه .)

انرکذ امک  تتشتف  ادحاو  اباتک  اناک  امهنا  وا  نیباتک  هعقاولا  کلت  یف  ریرج  یلا  لسرا  مالسلا ) هیلع   ) هنا نوکی  نا  نکمی  مث  .هلمجلا 
اضیا رـصنل  نیفـص  باتک  نع  راحبلا  یف  هللا  همحر  یـسلجملا  باتکلا  اذه  لقن  .ادحاو و  اباتک  امهلعج  یلا  هجاحالف  هرئاظن  نم  اذبن 

هجو بابلا 27 :) لوا  رصم ، عبط  نم  ص 190 ج 1   ) لماکلا یف  دربملا  سابعلاوبا  لاق  ینعملا : یناـبمکلا .) عبطلا  نم  (ص 470 ج 8 
نیرجاـهملا و نم  (ص ) هللا لوسر  باحـصا  نم  يرت  نم  یلوح  نا  هل : لاـقف  هل  هعیبلاـب  هذـخای  هیواـعم  یلا  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع 

هللا و  ریرج : لاقف  .هعیبلاب  هذـخف  هیواعم  تئا  نمی : يذ  ریخ  کیف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوقل  کترتخا  ینکلو  راصنالا ،
.هیلع و اهمیقا  هجح  يدصق  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .هیواعم  یف  کل  عمطا  ام  ائیـش و  یترـصن  نم  كرخدا  ام  نینموملاریما  ای 

مدـق هفوکلا و  یلا  اهجوتم  هرـصبلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  فجنلا 1358 ه :) عبط  ج 2  ص 160   ) خـیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق 
ناف هیواعم  یلا  ینهج  و  مالسلا :) هیلع   ) یلعل لاقف  هلزعف ، ناذمه  یلع  هللادبع  نب  ریرج  ناک  نیثالث و  تس و  هنـس  بجر  یف  هفوکلا 

تعاط یلع  مهعمجا  یلعلف  یموق  هعم  نم  لج 

يدا نمم  ناک  حـصن  ناف  هجوتی  هعد  لاقف : .مهاوه  هاوه  ناف  هثعبتال  نینموملاریما  اـی  رتشـالا : هل  لاـقف  .کـتعاط  یلع  هل  لاـقف  .ك 
ام هللا  وف  یننوعدی  نولیمی و  نم  عم  مهحیوای  هقثلا و  فلاخف  هب  قثو  هنامالا و  دوی  مل  نمتوا و  نم  رز  هیلع و  ناک  نهاد  نا  و  هتناما ،
نا ریرج : هل  لاقف  هیواعم  هعفاد  هیواعم  ریرج  یتا  املف  دربملا : لاق  .لطاب  یلع  ـالا  يریغ  مهدـیدری  ـال  و  قح ، هماـقا  یلع  ـالا  مهتدرا 

هعذخب تسیل  اهنا  هیواعم : هل  لاقف  ادب ، هعیبا  نم  دجت  یتح ال  عیابت  کبـسحا  و ال  ادـب ، هالـصلا  نم  دـجی  یتح ال  یلـصی  قفانملا ال 
ریرج هیلع  حلا  و  امهنیب ، هرظانملا  تلاطف  یـصاعلا - نب  ورمع  ینعی  ارمع - رظانف  .یقیر  ینعلباف  هدـعب  ام  هل  رما  هنا  نبللا ، نع  یبصلا 
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هباوج و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  هیواعم  باتک  لقن  مث  .یلاعت  هللاءاش  نا  سلجم  لوا  یف  لـصفلاب  كاـقلا  هیواـعم : هل  لاـقف 
دنع اطبا  اریرج  نا  قباسلا  باتکلا  حرـش  یف  رـصن  نع  انلقن  دـق  .عباسلا و  باتکلا  حرـش  یف  امهانرکذ  امک  هباتک  نع  مالـسلا ) هیلع  )
هیلع  ) یلع یلع  اطبا  ایـصاع و  وا  اعودـخم  الا  هدـعب  میقی  اتقو ال  یلوسرل  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  و  سانلا ، همهتا  یتح  هیواعم 
دعب ریرج  یلا  مالسلا  هیلع  یلع  بتک  و  الاق : هقدص  نب  حلاص  هللادیبع و  نب  دمحم  ثیدح  یف  و  رـصن : لاق  .هنم  سیا  یتح  مالـسلا )

هیواعم و فوس  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال هعیبلاب  هذخای  هیواعم  ریرج  یتا  امل  هلمجلاب  .خـلا و  یباتک - كاتا  اذاف  دـعب  اما  کلذ :
هیواعم لمحاف  یباتک  كاتا  اذاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق باتکلا  کلذ  هیلا  بتک  کلذ  (ع ) نینموملاریما يار  اـمل  هعیبا و  یف  لـط  اـم 
لماعی فیک  يردـتال  ناریح  کعدـت  اهب و  کلط  امی  هعیبلا و  یف  فوسی  هیواعم  كرتت  ینعی ال  مزجلا ) رمالاب  هذـخ  لصفلا و  یلع 

(: مالسلا هیلع   ) هلوق .برحلاب  نذای  نا  اما  و  عیابیف ، هعاطلا  یف  لخدی  نا  اما  هب  عوطقملا  رمالا  یعطقلا و  مکحلا  یلع  هلمحا  لب  کب ،
فوخلا و نیب  هیواـعم  عـقوی  نا  اریرج  رما  ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) هتعینـص نسح  یفخیـال  هیظحم ) ملـس  وا  هیلجم  برح  نیب  هریخ  مث  )
انطو و اهذختا  یتلا  نع  هیلجت  برحلا  انبراحی و  نا  نم  هل  دـبالف  هعیبلا  نع  درمت  یـصع و  نا  يا  فاطعتـسالا  فیوختلا و  ءاجرلا و 

نع هناوعا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  راصنا  يا  قحلا  دونج  هیلجی  برحلا  راتخا  نا  هناب  هل  عیزفت  دیدهت و  اذه  .ماشلا و  یه 
ملسلا یلا  ءاظحالا  هبـسنف  هتعاطاب ، لاضفا  زازعاف و  حلـصلا  ملـسلا و  راتخاف  ملـسا  نا  زاجم و  برحلا  یلا  ءالجالا  دانـساف  ارهق ، هدلب 

: لیقف ءازلاب  هیزخملا ، هخسن  یلع  اما  .فطل و  نم  ولخیال  هیلع و  رابغال  نیب  هجولا  اذه  یلع  مالسلا ) هیلع   ) همالک ریسفتف  اضیا  ازاجم 
لضافلا هرکذ  ام  وه  ریسفتلا  اذه  نم  هدارم  نا  رهاظلا  .يزخلل و  بجوملا  يارلا  یف  لطخلاو  رجعلا  یلع  لادلا  حلصلا  هیزخملا  ملسلا 

، هعیبلاب اهیف  لخدی  امناف  ملسلا  یف  لخد  اذاف  هعیبلا ، نم  الوا  عنتما  هیواعم  نال  هیزخم  ملسلا  لعج  امنا  و  لاق : ثیح  یلزتعملا  حراشلا 
نینموملاریما ضرع  هخسنلا  هذه  یلع  و  لوقا : .يزخلا  وه  کلذ  و  میضلاب ، یضر  میـضهلا و  تحت  لخد  دقف  عانتمالا  دعب  عیاب  اذا  و 

ربکتـسا و یبا و  نا  و  هیزخت ، ملـسلاف  عیاب  نا  هنال  روهقم ، لیلذ  ناهم  عیابی  مل  ما  عیاب  ناک  ءاوس  هناب  اذـه  هلوق  یف  هل  مالـسلا ) هیلع  )
مث هلوقل : لیـصفت  اذه  خلا ) برحلا - راتخا  ناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .حـضاوف  میجلا  هیاور  یلع  اما  و  هیلجت ، برحلاف  برحلاب  نذا 
هیلع  ) هلوق نا  وا  .هلهال  مالسلاو  .هتعیب  ذخف  ملسلا  راتخا  نا  .هیلا و  اهمراف  برحلا  راتخا  ناف  ملسلا  برحلا و  نیب  هتریخ  اذا  يا  .هریخ 

- لافنالا ( ) نینئاخلا بحیال  هللا  نا  ءاوس  یلع  مهیلا  ذـبناف  هنایخ  موق  نم  نفاـخت  اـما  و  : ) یلاـعت هلوق  یلا  هراـشا  هیلا ، ذـبناف  مالـسلا :)
نیرـسفملا عامجا  و  کلذ ، یف  اهمظن  اهیلع و  همدقتملا  تایالا  قایـس  لیلدب  دـهعلا  ضقن  هیالا  یف  هنایخلا  نم  دارملا  نا  کلذ  (. 61

مهدهع نوضقنی  مث  مهنم  تدهاع  نیذلا  نونموی  مهف ال  اورفک  نیذلا  هللادنع  باودلا  رـش  نا  : ) یلاعت هلوق  همدقتملا  تایالا  .هیلع و 
یلا ربخلا  ءاقلا  ذبنلا  هیالا و  نفاخت ) اما  نورکذی و  مهلعل  مهفلخ  نم  مهب  درـشف  برحلا  یف  مهنفقثت  اماف  نوقتی  مه ال  هرم و  لک  یف 

ضقن نال  دهع  مهنیب  کنیب و  موق  يا  نیدـهاعم  موق  نم  تفخ  نا  و  هیالا : ینعمف  .رم  امک  اضیا  دـهعلا  ضقن  ینعمب  .هملعی و  نم ال 
لب هروهظ  مدـع  یلع  لدـی  تفخ ، نا  و  یلاعت : هلوق  نال  کلذ  و  دـعب ، مهنم  رهظی  مل  دـهعلا  ضقن  دـهعلا ، مدـقت  یلع  لدـی  دـهعلا 

اراـهج و مهملعا  ینعی  مهنیب ، کـنیب و  يذـلا  دـهعلا  مهیلا  قلا  يا  ءاوـس ، یلع  مهیلا  ذـبناف  هیف  حوـلت  تاراـماب  مهنم  کـلذ  فاـخی 
یف نییواستم  ناقیرفلا  نوکی  نا  ینعمب  ملعلا  یف  ءاوس  یلع  يا  ءاوس ، یلع  مهل  تطرش  ام  تضقن  دق  کناب  افوشکم  ارابخا  مهربخا 

موقلا ادبی  نا ال  یلاعت  هللا  هرما  هلمجلاب  .اضیا و  لوالا  یلا  عجری  اذه  هوادعلا  یفوتـسم  دصق  قیرط  یلع  هانعم  وا  دـهعلا ، ضقنب  ملعلا 
نا هنایخ ، هب  مالعالا  لبق  هزجانملا  ناف  مهب ، عقوی  مث  الوا  دهعلا  ضقنب  افوشکم  امالعا  مهملعی  لب  دهعلا  ءاقب  خوت  یلع  مه  لاتقلاب و 
دهع هیلا  حرطاف  برحلا  راتخا  نا  هیواعم  نا  هیلا ، ذـبناف  برحلا  راـتخا  ناـف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نم  دارملاـف  .نینئاـخلا  بجی  ـال  هللا 

دـهعلا و ال ضقن  مالعاب  هیلع  هجحلا  متی  یتح  هنهادـم  ریغ  نم  افوشکم  اراـبخا  هربخا  ارهاـجم و  اـضیا  برحلاـب  تنا  هنلعا  ناـمالا و 
اذه دافتـسی  یتح  دهع  دقع  هیواعم  نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب نکی  مل  تلق : نا  .هعدخ  هنایخ و  تناک  هایا  انتزجانم  نا  مهوتم  مهوتی 
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لها ناـب  هیلع  سداـسلا  باـتکلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما جـتحا  دـق  تلق : قیفوتلا ؟ فیکف  مالـسلا ،) هیلع   ) هلوـق نم  ینعملا 
بئاغلا و یلع  هجح  یـضر و  یلاعت  عامجالا هللا  کلذ  ناک  هتماـما  هتفـالخ و  یلع  اوعمتجا  اـمل  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نم  يروشلا 
ام یلع  هنودری  اوناک  هعدب  وا  نعطب  جراخ  مهعامجا  نم  جرخ  ول  یتح  نامزلاب  مالسلا ) هیلع   ) هوقبـس نیذلا  ءافلخلا  یف  امک  دهاشلا 

حالطصا یف  و  مازلالا ، هاشامملا و  لیبس  یلع  ناک  امنا  جاجتحالا  اذه  نا  باتکلا  کلذ  حرش  یف  انیب  دق  .هولتاق و  یبا  ناف  هنم  جرخ 
میلـستلا و هتماما و  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هفالخ  لوبق  یلع  هعابتا  هیواـعم و  مزلف  یلدـجلا ، ساـیقلا  قیرط  یلع  نازیملا  لـها 
هنم و قبـس  نم  هفالخ  لوبق  مهمزل  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هما  نم  دـقعلا  لحلا و  لها  هیلع  هدـهاع  ام  یلع  هرمال  دایقنالا 

دـسا یف  ریثـالا  نبا  لاـق  وه ؟ نم  یلجبلا  هللادـبع  نب  ریرج  .دـهع  هیواـعم  نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نیب  عقوف  مهل ، میلـستلا 
یبنلا لاق  .هروصلا و  نسح  ناک  و  اموی ، نیعبراب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  لبق  ملـسا  یلجبلا  رباج  نب  هللادبع  نب  ریرج  هباغلا :
اهریغ هیـسداقلا و  قارعلاب  بورحلا  یف  هل  ناک  .هومرکاف و  موق  میرک  مکاتا  اذا  همرکاف : ریرج  هیلع  لخد  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، مزاح یبا  نب  سیق  هنع  يور  و  میهاربا ، و  رذنملا ، و  هللادیبع ، هونب : هنع  يور  و  هارسلاب ، تام  لیق : و  ایـسیقرق ، یف  تام  .میظع و  رثا 
یلا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلـسرا  .مهریغ و  ریرج و  نب  ورمع  نب  هعرزوبا  و  لئاو ، وبا  و  ثراـحلا ، نبا  ماـمه  و  یبعـشلا ، و 

نع هدانساب  ریثالا  نبا  يور  مث  .اهقرحاف  هموق  نم  ابکار  نیـسمخ  هئام و  یف  جرخف  همدهیل ، معثخل  منـص  هیف  تیب  یه  هصلخلا و  يذ 
موی مکبر  نورت  مکنا  لاقف : ردـبلا  هلیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  انیلع  جرخ  لاق : هللادـبع  نب  ریرج  نع  مزاـح ، یبا  نب  سیق 
اندرا ام  یهتنا  .نیسمخ  عبرا و  هنـس  لیق : و  نیـسمخ ، يدحا و  هنـس  ریرج  یفوت  و  لاق : .هتیور  یف  نوماضت  اذه ال  نورت  امک  همایقلا 

نب ریمن  نع  دعس ، نب  رمع  نع  يرصانلا :) عبطلا  نم  ص 17   ) نیفص یف  رصن  لاق  .اصخلم  ریرج  همجرت  یف  ریثالا  نبا  مالک  لقن  نم 
نا مالسلا ) هیلع   ) یلع داراف  هفوکلا  لزن  یتح  ءاجف  نادمه ، نع  اریرج  عزن  هرصبلا  نم  مدق  نیح  (ع ) ایلع نا  یبعشلا  رماع  نع  هلعو ،

رمالا اذه  کل  ملسی  نا  یلع  هوعداف  هیتان  ادو  احصنتسم و  یل  لزی  مل  هناف  هیواعم  یلا  ینثعبا  ریرج : هل  لاقف  الوسر  هیواعم  یلا  ثعبی 
لها وعدا  و  هللا ، باتک  یف  ام  عبتا  هللاالا و  اطب  لمع  ام  کلامع  نم  الماع  کئارما و  نم  اریما  نوکی  نا  یلع  قحلا  یلع  کـعماجی  و 

هعد و ال هثعبت و  ال  رتشالا : هل  لاقف  لاق : .ینوصعی  نا ال  توجر  دـق  يدالب و  لها  یموق و  مهلج  و  کتیالو ، کـتعاط و  یلا  ماـشلا 
هقدـص نب  حـلاص  رـصن : .انیلا  هب  عجری  ام  رظنن  یتح  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .مهتین  هتین  مهاوه و  هاوه  نظال  ینا  هللا  وف  هقدـصت 

ریرج و عمتجاـف  هیواـعم ، رما  یف  ریرجل  همهتلا  یف  ساـنلا  لوق  رثـک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ریرج  عجر  اـمل  ص 34 :)  ) لاق هدانـساب 
يذلا اذـه  نم  کل  اریخ  تنکل  هیواعم  یلا  ینتلـسرا  تنک  ول  نینموملاریما  ای  هللا  اما و  رتشالا : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنع  رتشالا 

هفوخ و  كولتقل ، مهتیتا  ول  هللا  و  ریرج : لاقف  .هدس  الا  همغ  فاخی  وا  هحتف ، الا  هحور  وجری  اباب  عدـی  مل  یتح  ماقا  هقانخ و  نم  اخرا 
اهباوج و ینیعی  مل  ریرج  ای  هللا  هتیتا و  ول  رتشالا : لاقف  .ناـمثع  هلتق  نم  کـنا  اومعز  دـق  میلظ و  يذ  بشوح  عـالکلا و  يذ  ورمعب و 

.رـشلا مهنیب  عقو  مهتدسفا و  دـق  نالا و  لاق : .اذا  مهتاف  لاق : .رکفلا  نع  اهیف  هلجعا  هطخ  یلع  هیواعم  تلمحل  اهلمحم و  یع  لقثت  مل 
دق سیلا  رتشالا : لاقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنع  رتشالا  ریرج و  عمتجا  لاق : یبعـشلا  رماع  نع  هلعو ، نب  ریمن  نع  دعـس ، نب  رمع  رـصن 

يرتشا نامثع  نا  هلیجب  اخا  ای  لوقی : ولا  تشی  رتشالا  لـبقا  و  هشع ، هتوادـعب و  کـتربخا  اریرج و  ثعبت  نا  نینموملاریما  اـی  کـتیهن 
تعجر مث  مهیلا  كریـسمب  كدی  مهدنع  ذـختتل  مهتیتا  امنا  ایح ، ضرالا  قوف  یـشمت  نا  لهاب  تنا  ام  هللا  و  نادـمهب ، کنید  کنم 

کهابـشا کنـسبجیل و  نینموملاریما  کیف  ینعاطا  نئل  و  مهل ، الا  کیعـس  يراال  و  مهنم ، هللا  تنا و  و  مهب ، انددهت  مهدنع  نم  انیلا 
اذا و تثعب  یناکم  تنک  کنا  هللا  تددو و  ریرج : لاق  .نیملاظلا  هللا  کلهی  و  رومالا ، هذـه  نیبتـست  یتح  هنم  اوجرختـال  سبحم  یف 

ریغ سیق  نم  نیفـص  دهـشی  مل  هموق و  نم  رـسف  سیق  نم  سانا  هب  قحل  اسیقرقب و  قحل  کلذ  ریرج  عمـس  اـمل  و  لاـق : .عجرت  مل  هللا 
نب هعرزوبا  جرخ  هسلجم و  قرح  و  اهنم ، ثعشف  ریرج  راد  یلا  یل  جرخ  و  لجر ، هام  عبس  مهنم  اهدهش  سمحا  نکلو  رـشع ، هعـست 
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ریوث ناک  اهنم و  مده  اهقرحف و  رماع  نب  ریوث  راد  یلا  اهنم  یلع  جرخف  ریرج ، ریغل  اضرا  اهیف  نا  هللا  کحلصا  لاقف : ریرج  نبا  ورمع 
: عالکلا يذ  میلظ و  يذ  بشوح  ورمعب و  هایا  ریرج  فیوخت  نم  ناک  امیف  رتشالا  لاق  و  لاق : .ریرجب  قحل  دـق  ناـک  افیرـش و  ـالجر 

یلع اوعمتجا  اذا  ماعنلا  فز  نم  یلع  فخا  میلظ  يذ  بشوح  علک و  يذ  یماشلا و  هیواـعم  هبحاـص  ورمع و  لوقل  ریرج  اـی  كرمعل 
ایندـلا و نم  هیلع  اوماح  يذـلالا  مه  ماینلا و  مالحا  فاخا  فیک  ینوف و  وخ  اـم  فئاـخب  تسلف  ماود  هبلاـخم  زاـب  نع  مهنع و  لـخف 

اوداز دق  ماصخلا و  موی  هجلفب  زوفا  ارما  تمدق  دقف  کلها  نا  مالغلا و  سار  اهل  وهل  بیـشی  برحب  مهمعا  ملـسا  ناف  یماما  ام  یمه 
هیلع هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  مدق  اریرج  نا  فراعملا  یف  هبیتق  نبا  نع  لوقنملا  مالکلا و  فوخ  نم  تاماذ  نم  ینودعوا و  یلا و 

و اعارذ ، هلعن  تناک  و  هلوط ، نم  ریعبلا  هورذ  یف  لقنی  الاوط  ناک  و  ملـسا ، هعیابف و  ناـضمر  رهـش  یف  هرجهلا  نم  رـشع  هنـس  هلآ ) و 
هریزجلاب و ماقا  هیواعم و  و  ع )  ) ایلع لزتعا  و  ربتلا ، نول  لـثم  جرختف  حبـصا ، اذا  اهلـسغی  لـیللا و  نم  نارفعزلاـب  هتیحل  بضخی  ناـک 

هلوق حرـش  دـنع  یلزتعملا  حرـش  یف  .هفوکلا و  یلع  سیق  نب  كاحـضلا  هیالو  یف  نیـسمخ  عبرا و  هنـس  هارـشلاب  یفوت  یتح  اهیحاون 
هللادبع نب  ریرج  يدنکلا و  سیق  نب  ثعشا  نا  خلا : نطبلا - قح  دنم  موعلبلا  بحر  لجر  يدعب  مکیلع  رهظیس  هنا  اما  مالسلا :) هیلع  )

.نیترم و انراد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مده  ریرج : نب  لیعامـسا  لاق  هللادـبع ، نب  ریرج  راد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدـه  هناضغبی و  یلجبلا 
ناف امهب  ظـفتحا  لاـق : هلاـعن و  نم  نیلعن  هللادـبع  نب  ریرج  یلا  عفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هریـضح  نب  ثراـحلا  يور 

قراف مث  .يرخالا  تبهذ  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلـسرا  املف  امهادـحا ، تبهذ  لمجلا  موی  ناک  املف  کنید ، باهذ  امهباهذ 
رحلا لزتعا  و  ع )  ) ایلع

نع ریثالا  نبا  يور  ام  کلذ  یف  یئاور  ثحب  هعبتی  هرخالا و  ایندـلا و  یف  راـصبالاب  یلاـعت  هتیور  لاـطبا  یف  یلقع  یمکح  ثحب  .ب 
بوـص نع  مادـقالا  لزی  هیاورلا  رهاـظ  ناـف  ماـقملا ، یف  اـهقیقحت  هیورلا و  ینعم  نع  ثحبلا  اـنیلع  بجوا  هـیورلا  ثیدـح  نـم  ریرج 

، فـیفختلا دـیدشتلاب و  يوری  هتیور ، یف  نوماـظت  ـال  هیورلا : ثیدـح  یف  هیاـهنلا : نم  ممـض )  ) هداـم یف  ریثـالا  نـبا  لاـق  .باوـصلا 
ینعم نولعافتت و  نولعافت و  یلع  اهحتف  ءاتلا و  مض  زوجی  و  هیلا ، رظنلا  تقو  نومحدزت  ضعب  یلا  مکـضعب  مضنی  هانعم ال  دیدشتلاف 

همجرت دـنع  لحنلا  للملا و  یف  یناتـسرهشلا  لاـق  .ملظلا  میـضلا : و  ضعب ، نود  مکـضعب  هاریف  هتیور  یف  میـض  مکلاـنی  ـال  فیفختلا 
یثدحلا لضف  باحـصا  هیثدحلا  کلذک  و  طئاح ، نب  دـمحا  باحـصا  کلذ  نم  و  ناریا 1288 ه :) عبط  ص 28   ) هیطئاحلا هفئاـطلا 

امهلمح هثالثلا  هعدبلا  لاق : نا  یلا  عدب - ثالث  ماظنلا  بهذـم  یلا  امـض  و  اضیا ، هفـسالفلا  بتک  اعلاط  و  ماظنلا ، باحـصا  نم  اناک 
ردـبلا ال هلیل  رمقلا  نورت  اـمک  مکبر  نورتـس  مکنا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق لـثم  یلاـعت  يراـبلا  هیور  نم  ربـخلا  یف  درو  اـملک 

هایا و  تادوجوملا ، یلع  روصلا  ضیفت  هنم  يذلا  لاعفلا  لقعلا  وه  و  عدبم ، لوا  وه  يذلا  الا و  لقعلا  هیور  یلع  هتیور ) یف  نوماضت 
لقعلا هللا  قلخ  ام  لوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ینع 

، یطعا کب  و  لذا ، کبو  زعا  کب  کنم ، نسحا  اقلخ  تقلخ  ام  یلالج  یتزع و  لاقف و  ربداف ، ربدا  هل : لاق  مث  لبقاف ، لبقا  هل : لاـقف 
اماف ردـبلا ، هلیل  رمقلا  لـثمک  هنوریف  هنم ، تضاـف  یتلا  روصلا  نیب  هنیب و  بجحلا  عفترت  هماـیقلا و  موی  رهظی  يذـلا  وهف  عنما ، کـب  و 

لاوقا یلع  یلاعت  هتیور  یف  ءارالا  تبعشت  امنا  ملعا  .همالک و  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  .عدبم  الا  هبـشی  هتبلا و ال  يری  الف  لقعلا  بهاو 
ایندلا و یف  راصبالاب  یلاعت  هتیور  هلاحتـسا  یلا  هلزتعملا  هیمامالا و  امکحلا و  تبهذـف  لاوقا ، هرـشع  نم  رثکا  یلا  یهتنت  نا  تداک  و 

ادهـش کلذـب  و  نیخماشلا ، ءاملعلا  و  نیهلاتملا ، ءامکحلا  لج  هیلا  بهذ  قحلا  راتخملا  بهذـملا  وه  اذـه  و  ياعت ، هدرجتل  هرخـالا ،
، نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  يدهلا  انتمئا  نع  ربخالا  ترتاوت  و  میرکلا ، نآرقلا  قطن  و  نیلـسرملا ، ءایبنالا و  عیمج  هب  مکح  لقعلا و 
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یلقعلا و دوهـشلا  ینعمب  تناک  اذا  نال  راصبالاب  هیورلا  اندـیق  امنا  .یلاعت و  هللا  نوعب  اهحرـش  رابخالا و  فکلت  نم  هفئاـط  رکذنـس  و 
نم نیلمکلل  اـهعوقو  اهتحـص و  یف  مـالک  ـالف  یلاـیخلا  یـسحلا و  رـصبلابال  هیبـلقلا  هریـصبلاب  ماـتلا  فاـشکنالا  یملعلا و  روـضحلا 

کلا همسجملا و  تبهذ  .یلاعت و  هللاءاشنا  رابخالا  نع  یتالا  ثحبلا  یف  کل  حضتیس  امک  نیدحوملا 

دنع لحنلا  للملا و  یف  یناتـسرهشلا  لاق  .قوف  ههج  یف  يری  هلبانحلا : هیمارکلا و  تلاقف  ههجاوملا  عم  رـصبلاب  هتیور  زاوج  یلا  هیمار 
رضم نع  یکح  هنا  یسیع  نب  دمحم  نع  يرعشالا  یکحف  هبوشحلا  هبشم  اما  و  ناریا 1288 ه :) عبط  ص 48   ) ههبشملا هقرفلا  همجرت 

ایندـلا و یف  هنوقناعی  نیملـسملا  نم  نیـصلخملا  نا  هحفاـصملا و  هسمـالملا و  مهبر  یلع  اوزاـجا  مهنا  یمیجهلا  دـمحا  شمهک و  و 
هیورلا زوجی  ناک  هنا  مهـضعب  نع  یبعکلا  یکح  .ضحملا و  داحتالاو  صالخالا  دـح  یلا  داهتجالا  هضاـیرلا و  یف  اوغلب  اذا  هرخـالا 

: لاق کلذ و  ءارو  امع  ینولاسا  هیحلا و  جرفلا و  نع  ینوفعا  لاق : هنا  يراوجلا  رواد  نع  یکح  .مهروزی و  هوروزی و  نا  ایندلا و  یف 
مـسج ال کـلذ  عـم  و  نـینذا ، نـینیع و  ناـسل و  سار و  لـجر و  دـی و  نـم  ءاـضعا  حراوـج و  هـل  مد و  مـحل و  مـسج و  هدوـبعم  نا 
.ء و یش  ههبشی  تاقولخملا و ال  نم  ائیش  هبـشی  وه ال  و  تافـصلا ، رئاس  کلذک  و  ءامدلاک ، مد ال  و  موحللاک ، محل ال  و  ماسجالاک ،

یف دروام  اما  .ططق و  رعـش  هل  و  ءادوس ، هرف  هل و  نا  کلذ و  يوس  ام  تمـصم  هردص ، یلا  هالعا  نم  فوجا  وه  لاق : هنا  هنع  یکحی 
مهفی ام  ینعا  اهرهاظ  یلع  اـهورجاف  کـلذ  ریغ  هیقوفلا و  ناـیتالا و  یجملا ء و  بنجلا و  هجولا و  نیدـیلا و  ءاوتـسالا و  نم  لـیزنتلا 

قالطالا دنع 

یتـح هلوق : .نمحرلا و  هروص  یلع  مدآ  هللا  قلخ  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  هروصلا  نم  راـبخالا  یف  درواـم  کلذـک  .ماـسجالا و  یلع 
- یفتک یلع   ) ییدث نیب  هلمانا  درب  خ ل ) تدجو - یتح   ) تدجوف یفتک  یلع  هفک  وا  هدی  عضو  هلوق : .رانلا و  یف  همدق  رابجلا  عضی 

یلا اهوبـسن  اهوعـض و  بیذاکا و  رابخالا  یف  اوداز  و  لاق : مث  .ماسجالا  تافـص  یف  فراعتی  اـم  یلع  اـهورجا  کـلذ  ریغ  یلا  خ ل )
یکب هکئالملا و  هتداعف  هانیع  تکتـشا  اولاق : یتح  عابط  مهیف  هیبشتلا  ناـف  دوهیلا ، نم  هسبتقم  اـهرثکا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
عبرا بناج  لـک  نم  لـضفیل  هنا  و  دـیدحلا ، لـحرلا  طـیطاک  هتحت  نم  اـطیل  شرعلا  نا  .هاـنیع و  تدـمر  یتح  ع )  ) حون ناـفوط  یلع 

درب تدجو  یتح  یفتک  نیب  هدی  عضو  ینحفاک و  ینحفاصف و  یبر  ینیقل  لاق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنع هبـشملا  تورو  .عباصا 
کلذـب اوفلاخ  و  هتیور ، هحـصب  اولاق  یلاعت  هدرجت  اودـقتعا  مهنا  عم  هرعاشالا  .همالک و  لقن  نم  اندرا  اـم  یهتنا  .يردـص  یف  هلماـنا 

و ال انیمی ، و ال  اتحت ، و ال  اقوف ، سیل  يری و  یلب  هتیمـسجب  نولئاـقلا  ءـالون  لاـق  اـمکال  يری  یلاـعت  هنا  اولاـق : اذـل  و  ءـالقعلا ، عیمج 
يار و اذا  هیلا  هراشالا  حـصی  و ال  هنع ، افرحنم  و ال  یئارلا ، هلباقم  یف  وه  و ال  هضعب ، هلک و ال  يریال  و  ءارو ، و ال  اماما ، و ال  ـالامش ،

هیور نم  لصحت  یتلا  هلاحلا  لب  عاعـشلا  جورخ  وا  عابطنالا  هیورلاب  اندارم  سیل  لاقف : هرعاشالا : ضعب  لاـق  .رـصبی  يری و  کـلذ  عم 
ردـبلا فاـشکنا  هرخـالا  یف  نینموملا  هداـبعل  فشکنی  نا  وه  هیورلا  ینعم  لاـقف : مهـضعب  قلذـحت  و  هب ، ملعلا  لوصح  دـعب  یـشلا ء 

.امهحور سدق  یلحلا  همالعلل  رشع  يداحلا  بابلا  حرش  یف  رـشحلا  موی  عفانلاب  موسوملا  هحرـش  یف  دادقملا  لضافلا  امهلقن  .یئرملا 
هوق یلاعت  هللا  لوحی  نا  زوجی  موق : لاق  .رـصبلا و  اذـهب  هسداس ال  هساحب  همایقلا  موی  يری  یلاـعت  هللا  نا  یلا  ورمع  نب  رارـض  بهذ  و 

لاحلا ینعملاب  عقو  دـق  هنا  رابتعاب  هیور  و  بلقلا ، هوقب  هنا  رابتعاب  املع  كارد  الا  کلذ  نوکیف  اهب ، یلاعت  هللا  ملعیف  نیعلا  یلا  بلقلا 
همارک هتیور  نال  هنوری ، رافکلا ال  نا  مهرثکا : لاقف  رفاکلا ؟ هاری  نا  زوحی  له  هنا  یف  اوفلتخا  مایقلا  موی  هتیورب  نولئاقلا  مث  .ریغلا  یف 

هللا نوری  نولازی  مهنا ال  یلا  موق  بهذ  .همایقلا و  موی  هنوری  اضیا  رافکلا  نا  هیوشحلا : ضعب  هیملاسلا و  تلاق  .هل و  همارک  رفاکلا ال  و 
و ءانفلل ، تقلخ  نیعب  يری  نا  زوجیال  لاقف : مهـضعب  قلذـحت  .هنوفرعیال و  نکلو  هنوری  مهنموم  مهرفاک و  مهلک  ساـنلا  نا  یلاـعت و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 894 

http://www.ghaemiyeh.com


تایالا و ضعبلا  اظب  هقرف  لک  کسمت  دق  یلاعت و  هتیور  یف  ءارالا  لاوقالا و  نم  هذـبن  هذـه  .ءاقبلل  تقلخ  نیعب  هرخالا  یف  يری  امنا 
نیدـلا ریـصن  هجاوخ  ققحملا  هیلا  راشا  امک  امهنیب  زییمتلا  لـقعلا و  ءاـضق  یلا  مهولا  مکح  نم  جورخلا  یلع  اوردـقی  مل  و  راـبخالا ،

و تاهجلا ، نم  ههج  یف  هنوک  عانتما  عم  يری  نا  حصی  یلاعت  هللا  نا  هنـسلا  لها  دنع  و  لاق : ثیح  دـئاقعلا  دـعاوق  هباتک  یف  یـسوطلا 
مدهل انـضرعت  ول  انا  مث  .همالک  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  ثیدـحلا ، نآرقلا و  صوصنب  هیئرملا و  تادوجوملا  یلع  سایقلاب  اهل  اوجتحا 

نم هفئاط  رکذـن  نکلو  باتکلا ، عوضوم  نع  انجرخل  بطخلا و  انب  لاـطل  لیـصفتلا  طـسبلا و  یلع  هقرف  لـک  اـهب  کـسمت  اـم  ناـینب 
نال ع )  ) نیموصعملا انتمئا  نع  يور  ام  رکذـب  اهبقعن  مث  هیدرلا  ءارالا  کلت  اهیلع  اونب  اوسـسا و  اـمل  همداـهلا  هیلقعلا  هیلکلا  لوصـالا 
وه نامیالا  لوصا  یف  دـمتعملا  نا  ملعا  .بابلالا و  یلوال  مکح  لک  یف  باطخلا  لصیف  و  باـب ، لـک  یف  طـسقلا  نیزاوم  مهتـالاقم 

برعلا ناسل  یف  هلوادتملا  امهریغ  تایانکلا و  تاراعتسالا و  هوجو  نم  حیحص  لمحم  هل  ناک  ناف  الا  هقفاو و  نا  لقنلا  طقف و  لقعلا 
ول امک  هریرقت  هریـسفت و  یف  فقوتن  اـما  ـالا  ـال  و  هیلع ، هلمحنف  اـهانکردا  هیجو و  هجواـهل  یتلا  نئارقلا  دـهاوشلاب و  هدـیوملا  هری  وا 
امک دارمب  سیل  اهرهاظ  نالا  عن  انکلو  هارم ، مهف  یلا  لصن  مل  حیرـصلا و  لقعلا  مکحل  اهرهاظب  هفلاخملا  نآرقلا  يآ  نم  هیآ  تناک 
انقزر ول  احیحـص  ینعم  اهل  نا  ملعن  امک  دارمب  سیل  اهرهاظ  نا  ملعن  انکل  و  هدارم ، مهف  یلا  لـصنی  مل  احیحـص و  ینعم  اـهل  نا  ملعن 

هللا لوسر  کلذ  یلا  انادـه  .نآرقلا و  لقعلل و  فلاخملا  دـحاولا  ربخلاک  هنع  ضرعن  اـما  و  لـقعلا ، مکحل  ادـضاعم  هاندـجو  هکاردا 
مکاتا اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  اثیدح  هریسفت  یف  يزارلا  حوتفلاوبا  خیـشلا  يور  دقف  ع )  ) انتمئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هنسلاب ذخالا  باب  یف  .رادجلا و  ضرع  هب  اوبرضاف  الا  و  هولبقاف ، امهقفاو  ناف  مکلوقع ، هجحو  هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  ینع 
فلاخ ام  ذـخا  نع  سانلا  اورذـح  هراهطلا  همـصعلا و  تیب  لها  نع  کلذ  یف  تاـیاور  هدـع  تیور  یفاـکلا  نم  باـتکلا  دـهاوش  و 

یلع نا  مالـسلا :) هیلع   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  یلفونلا ، نع  هیبا ، نع  میهاربا ، نب  یلع  اهنم : هللا ، باـتک 
نب هللادبع  نع  ییحی ، نب  دمحم  .هوعدف  هللا  باتک  فلاخ  ام  و  هوذخف ، هللا  باتک  قفاو  افم  ارون ، باوص  لک  یلع  هقیقح و  قح  لح 
یبا نبارـضح  هنا  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  ینثدـحو  لاق : روفعی  یبا  نب  هللادـبع  نع  ناـمثع  نب  ناـبا  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  دـمحم ،

اذا لاق : هب ، قثت  نم ال  مهنم  و  هب ، قثت  نم  هیوری  ثیدحلا  فالتخا  نع  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع الا  تلاس  لاق : سلجملا  اذه  یف  روفعی 
هل متدجوف  ثیدح  مکیلع  درو 

نب دـمحا  نع  انباحـصا  نم  هدـع  .هب  یلوا  هب  مکئاج  يذـلاف  ـالا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر لوق  نم  وا  هللا  باـتک  نم  ادـهاش 
تعمـس لاـق : رحلا  نب  بوـیا  نع  یبـلحلا ، ییحی  نع  دـیوس ، نب  رـضنلا  نع  هیبا ، نع  دـلاخ ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  نـع  نـب  دـمحم 

نب دـمحم  .فرخز  وهف  هللا  باتک  قفاوی  ثیدـح ال  لک  و  هنـسلا ، باتکلا و  یلا  دودرم  یـش ء  لک  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا
: لاق مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  دشار ، نب  بویا  نع  هبقع  نب  یلع  نع  لاضف ، نبا  نع  یـسیع ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  نع  ییحی ،
مکحلا و نب  ماشه  نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  ناذاش ، نب  لضفلا  نع  لیعامسا ، نب  دمحم  .فرخز  وهف  نآرقلا  ثیدحلا  نم  قفاوی  ملام 

هللا باتک  قفاوی  ینع  مکئاج  ام  سانلا  اهیا  لاقف : ینمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بطخ  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هریغ 
شایع یبا  نب  نابا  نع  هدانـساب  یفاکلا  نم  مکحلا  ثیدـحلا و  فالتخا  باب  یف  .هلقا و  ملف  هللا  باتک  فلاخی  مکئاج  ام  و  هتلق ، اناف 
ریـسفت نم  ائیـش  رذ  یبا  دادـقملا و  ناملـس و  نم  تعمـس  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال تلق  لاق : یلالهلا ، سیق  نب  میلـس  نع 
ءایـشا سانلا  يدیا  یف  تیار  و  مهنم ، تعمـس  ام  قیدـصت  کنم  تعمـس  مث  سانلا ، يدـیا  یف  ام  ریغ  هللا  یبن  نع  ثیداحا  نآرقلا و 

لطاب هلک  کلذ  نا  نومعزت  اهیف و  مهنوفلاخت  متنا  هللا  یبن  نع  ثیداحالا  نم  نآرقلا و  ریسفت  نم  هریثک 
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دق لاقف : یلع  ع )  ) لبقاف لاق : مهئاراب ؟ نآرقلا  نورـسفی  نیدمعتم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  نوبکذـی  سانلا  يرتفا  ، 
و اهباشتم ، امکحم و  و  اصاخ ، اماع و  و  اخوسنم ، اخسان و  و  ابذک ، اقدص و  و  الطاب ، اقح و  سانلا  يدیا  یف  نا  باوجلا  مهفاف  تلاس 

یلع ترثک  دـق  سانلا  اهیا  لاقف : اـبیطخ  ماـق  یتح  هدـهع  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بذـک  دـق  و  اـمهو ، اـظفح و 
: سماخ مهل  سیل  هعبرا  نم  ثیدحلا  مکاتا  امنا  هدعب و  نم  هیلع  بذک  مث  رانلا ، نم  هدعقم  اوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذک  نمف  هباذـکلا 

ملع ولف  ادـمعتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بذـکی  نا  جرحتی  مثاتیال و ال  مالـسالاب  عنـصتم  نامیالا  رهظی  قفانم  لـجر 
عمـس هآر و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحـص  دق  اذه  اولاق : مهنکلو  هوقدصی ، مل  هنم و  اولبقی  مل  باذـک  قفانم  هنا  سانلا 
مهتیار اذا  و  : ) یلاعت لاقف  مهفـصو  امب  مهفـصو  هربخا و  امب  نیقفانملا  نع  هللا  ربخا  دـق  و  هلاـح ، نوفرعیـال  مه  هنع و  نوذـخایف  هنم 
نانهبلا بذکلا و  روزلاب و  رانلا  یلا  هاعدلا  لالـضلا و  همئا  یلا  اوبرقتف  هدـعب  اوقب  مث  مهلوقل ) عمـست  اولوقی  نا  مهماسجا و  کبجعت 

دحا اذـهف  هللا ، مصع  نم  الا  ایندـلا  كولملا و  عم  سانلا  امنا  و  ایندـلا ، مهب  اولکا  و  سانلا ، باقر  یلع  مهولمح  و  لاـمعالا ، مهولوف 
حی مل  ائیش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  عمس  لجر  .هعبرالا و 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  هتعمس  انا  لوقیف : هیوری  هب و  لمعی  هب و  لوقی  هدی  یف  وهف  ابذک  دمعتی  مل  هیف و  مهو  ههجو و  یلع  هلم 
هیاورلا هذـهب  یتا  .مالـسلا و  هیلع  داـفا  اـمرخآ  یلا  .هضفرل  مه  هنا و  وـه  ملع  وـل  و  هوـلبقی ، مل  مهو  هنا  نوملـسملا  ملع  وـلف  هـلآ ،) و 

اندرا امنا  تاداقتعالا و  یف  هتلاسر  نم  نیعبرالا  سماخلا و  بابلا  یف  قودـصلا  هغـالبلا و  جـهن  نم  بطخلا  باـب  یف  هر - یـضرلا -
نیبذکتملا ءالوه  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  ترثک  دق  هباذکلا  نا  ملعیل  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  رادقملا  اذه  لقن 

نآرقلا لقعلاک و  قداص  دـهاش  هقفاوی  ام  الا  هجح  هتایح  یلع  يورم  ربخ  لک  نوکی  الف  هلوسر  هللا و  یلع  اورتفا  و  راـبخالا ، اوقلتخا 
یف هرس  سدق  ضیفلا  هب  یتا  ع )  ) اضرلا نع  مهجلا ، نب  نسحلا  نع  يورام  اذه  اندوصقم  یف  هنم  حضوا  .هحیحـصلا و  ثیداح  الا  و 

: لاـق هفلتخم ، مکنع  ثیداـحالا  اـنئیجی  مالـسلا :) هیلع   ) هل تلق  لاـق : ج 1 ) ص 66   ) یفاوـلا نم  مکحلا  ثیدـحلا و  فـالتخا  باـب 
لاق .ثیدـحلا و  .انم  سیلف  امههبـشی  مل  نا  انم و  وهف  امههبـشی  ناک  ناف  انثیداحا  لج و  زع و  هللا  باتک  یلع  هضرعاف  انع  کـئاجام 
هیف هیاورلا  فلتخا  امم  یش ء  زییمت  ادحا  عسی  هنا ال  هللا  كدشرا  یخا  ای  یفاکلا : لئاوا  یف  هرس  سدق  ینیلکلا  رفعجوبا  مالـسالا  هقث 

فلاخ ام  و  هوذـخف ، لج  زع و  هللا  باتک  قفا  امف  هللا  باتک  یلع  اهوضرعا  هلوقب : ع )  ) ملاعلا هقلطا  ام  یلع  الا  هیارب  ع )  ) ءاـملعلا نع 
هتلاسر نم  لوالا  بابلا  یف  فیرـشلا  هرـس  سدق  قودصلاب  بقلملا  هیوباب  نب  دـمحم  رفعجوبا  ینابرلا  ملاعلا  لاق  .هودرف و  هللا  باتک 

، امیلع اریـصب ، اعیمـس ، لازی  لزی و ال  مل  میدق  یـش ء ، هلثمک  سیل  دحاو  یلاعت  هللا  نا  دیحوتلا  یف  انداقتعا  نا  ملعا  تاداقتعالا : یف 
، حطـس و ال  طخ ، و ال  ضرع ، هروص و ال  و ال  مسج ، و ال  رهوجب ، فصوی  ال  اینغ ، ارداق ، املاع ، اسودق ، ازیزع ، امویق ، ایح ، امیکح ،

نیدحلا نع  جراخ  هقلخ  تافـص  عیمج  نم  یلاعتم  یلاعت  هناف  نامز  و ال  ناکم ، و ال  هکرح ، و ال  نوکـس ، و ال  هفخ ، و ال  لقث ، و ال 
، دحا اوفک  هل  نکی  مل  و  كراشیف ، دلوی  مل  و  ثرویف ، دلی  مل  دمص  دحا  ءایش ، الاک  یـش ء ال  یلاعت  هنا  هیبشتلا و  دح  لاطبالا و  دح 
و ال راصبالا ، كردـی  وه  راصبالا و  هکردـت  ال  هل ، کیرـش  و ال  ریظن ، و ال  لثم ، و ال  هبحاص ، و ال  هبـش ، و ال  دـض ، و ال  هلدـن ، ـالو 

بر هللا  كرابت  رمالا  قلخلا و  هل  وه  الا  هلا  یش ء ال  لک  قلاخ  ریبخلا ، فیطللا  وه  و  مون ، هنـس و ال  هذخات  ال  اهکردی ، وه  ماهوالا و 
فلاـخی ربخ  لـک  و  بذاـک ، وهف  دـیحوتلا  یف  فصو  اـمریغ  هیماـمالا  یلا  بسن  نم  و  كرـشم ، وهف  هیبشتلاـب  لاـق  نم  و  نیملاـعلا ،

یف ترکذام 

یتلا رابخالا  سلدم و  وهف  انئاملع  بتک  یف  دـجو  نا  و  لطاب ، وهف  هللا  باتک  قفاوی  ثیدـح ال  لک  و  عرتخم ، عوضوم  وهف  دـیحوتلا 
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- هر هناف - هرد  هللا  لوقا : .لاق  ام  رخآ  یلا  اهرئاظن ، نم  نآرقلا  یف  ام  یلع  هلومحم  اهیناعمف  هقلخب  یلاعت  اـهیبشت هللا  لاـهجلا  اـهمهوتی 
ینع ناف  .كرـشم  وهف  هیبشتلاب  لاق  نم  نا  یلا  بهذ  هللا  همحر  هنا  الا  حیحـصلا ، لقنلا  حیرـصلا و  لقعلا  هب  یـضق  اـمب  داـفا  داـجا و 
ارئاس هتحیبذ و  لح  مدع  هساجنلا و  نم  هکاحا  هیلع  بترتی  ثیحب  ارفاک  هلئاق  نوکی  ناب  هعـشرتملا  دـنع  حلطـصملا  كرـشلا  کلذـب 
ههبـش ناک  نا  الثم و  راصبالاب  یلاعت  هتیورب  لئاقلا  نال  مسن ، الف  هر - همالک - رهاظ  وه  امک  ههیقفلا  بتکلا  یف  تنود  یتلا  هماـکحا 

هلطابلا مزاوللا  هدسافلا و  یلاوتلا  کلتب  روعـش  ریغ  نم  هیلا  بهذ  هنا  الا  یئرملا  بکرملا  قولخملا  تافـص  هل  تبثا  مسجلاب و  یلاعت 
نا يار  ثیح  لیبسلا  هلـضاف  رعـشی  ثیح ال  نم  مهولا  عاطا  لـئاقلا  کـلذ  و  اـهنع ، ضرعا  اـهب  هبنت  ول  و  یلاـعت ، هتاذـب  هقئـاللا  ریغ 

دوجوم وه  ام  لک  نا  یلا  مهولا  وه  ام  لک  نا  یلا  مهولا  هداق  هیورلل ، هلباق  وا  هسوسحم  هیئرم  اهریغ  بکاوکلا و  ءاـملا و  ضرـالا و 
مـسجلا تافـص  رئاسو  راقتفالا  بیکرتلا و  یلا  یهتنی  لوقلا  کلذ  نا  يرد  ام  هتیور و  حصتف  دوجوم  یلاعت  هللااف  سوسحم  یئرم  وهف 

کلت ماـکحاب  موکحم  ذوخاـم و  رعـشی  ـال  ثیح  نم  هنیب  ریغ  مزاول  هیلع  بترتـت  اـمب  لـئاقلا  نا  عرـشلا  نم  ملعی  مل  یلاـعت و  هللا  یف 
هبترتملا هدـسافلا  هیلاوت  ملعی  امب  یلاعت  ههبـش  اهیلا و  لام  کلذ  عم  هنیب و  مزاوللا  تناک  ول  معن  هفالخ ، مولعملا  لب  هیعرـشلا ، مزاوللا 

لوق اذـه  نا  وا  اعـسوت ، هیعرـشلا  ماـکحالا  نع  يراـعلا  يوـغللا  هاـنعم  ینع  نا  .رفاـک و  كرـشم  هبـشم  هنا  لاـقی  نا  نکنی  هیار  یلع 
ام باب  یف  هر - لاق - .رفاک و  كرـشمب  سیل  لئاقلا  اذه  وحن  نا  الا  هیف  مالک  الف  نیهجولا  نیذه  رئاظن  وا  هب  ملعیال  وه  كرـشملا و 
یف ینعی  ینعملا - هذـه  یف  تیور  یتلا  رابخالاو  ناریا 1321 ه :) عبط  ص 108   ) دیحوتلا یف  دـیفملا  میقلا  هباتک  نم  هیورلا  یف  ءاج 

وه لج و  زع و  هللااب  رفکیف  اهب  بذـکیف  اـهیناعمب  لـهاج  اـهورقی  نا  هیـشخ  باـبلا  اذـه  یف  اـهداریا  تکرت  اـمنا  هحیحـص و  هیورلا -
ینعم یف  هعماج  یف  ییحی  نب  دـمحا  نب  دـمحم  اهدروا  یتلا  هرداون و  یف  یـسیع  دـمحم  نب  دـمحا  اهرکذ  یتلا  راـبخالا  .ملعیـال و 

لیطعتلا و هیبشتلا و  یفنی  ینعم  اهنم  ربخ  لکل  و  نآرقلا ، ظافلا  اهظافلا  و  هب ، لهاج  وا  قحلاب  بذـکم  الا  اـهدری  ـال  هحیحـص  هیورلا 
و ملعلا ، رابخالا  یف  هراولا  هیورلالا  عم  .مهلوقع و  ردق  یلع  الا  سانلا  ملکن  نا ال  مهیلع  هللا  تاولـص  همئالا  انرما  دق  دیحوتلا و  تبثی 
ام هباقع  هباوث و  یف  هروما  هللا و  تایآ  نم  دابعلل  فشک  هماـیقلا  موی  ناـک  اذاـف  تارطخ  باـیترا و  كوکـش و  راد  ایندـلا  نا  کـلذ 

اذـه نم  هلفغ  یف  تنک  دـقل  : ) لـج زع و  هللا  باـتک  یف  کـلذ  قیدـصت  و  لـج ، زع و  هللا  هردـق  هقیقح  ملعی  كوکـشلا و  هـب  لوزی 
هلوقک اینیقی  املع  ملعی  يا  يری  لج  زع و  هنا  ثیدحلا  یف  يور  ام  ینعمف  (. 22 ق - ( ) دیدح مویلا  كرصبف  کئاطغ  کنع  انفشکف 

و ( 258 هرقبلا - ( ) هبر یف  میهاربا  جاح  يذلا  یلا  رت  ملا  : ) یلاعت هلوق  و  ( 45 ناقرفلا - ( ) لظلا دم  فیک  کبر  یلا  رت  ملا   ) لج زع و 
کبر لعف  فیک  رت  ملا  : ) یلاعت هلوق  و  ( 243 هرقبلا - ( ) توملا رذح  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رت  ملا  : ) یلاعت هلوق 

عـضوم انلقن  امنا  هرـس و  سدق  دافا  امرخآ  یلا  .نیعلا  هیور  نم  تسیل  بلقلا و  هیور  نم  کلذ  هابـشا  و  ( 2 لیفلا - ( ) لیفلا باحصاب 
نا ساب  الف  نیمدـقتملا  نیینعملا  نم  یناثلا  ینعملا  هب  دارا  امناک  ملعیال ، وه  لج و  زع و  هللااب  رفکیف  هر - هلوقا - : .همالک  نم  هجاحلا 

.ملعیال وه  كرـشم و  وهف  هیبشتلاب  لاق  نم  يا و  اضیا ، کلذ  یلع  تاداقتعالا  یف  همالک  لمح  یلع  هنیرق  دیحوتلا  یف  همالک  لعجی 
اطورش هیورلل  نال  افثیک ، امسج  نوکی  نا  نم  دبال  هرصابلا  هوقلاب  كردی  ام  نا  لوقنف :

لباقملا نال  ضارعالا ، هیور  هارملا و  یف  ههجو  ناسنالا  هیورک  یناثلا  و  لباقملا ، مکح  یف  وا  یئارلل  الباقم  یئرملا  نوکی  نا  اـهمف  . 
.طرفملا و برقلا  مدـع  اهنم  .طرفملا و  دـعبلا  مدـع  اهنم  .لباقملا و  مکح  یف  یهف  عبتلاب  یئارلل  هلباـقم  هضارعا  مسجلا و  وه  هقیقح 

اهنم .هریغ و  نم  وا  هتاذ  نم  اما  ائیضم  یئرملا  نوکی  نا  اهنم  .یئرملا و  یئارلا و  نیب  بجاحلا  مدع  اهنم  .طرفملا و  رغـصلا  مدع  اهنم 
نم عاعشلا  جورخب  راصبالا  نا  لیق : ءاوس  .هتیور  نکمی  افیثک ال  نکی  مل  ولف  هیف  ذوفنلا  نم  عاعـشلل  اعنام  يا  افیثک  یئرملا  نوکی  نا 

طوطخ نم  ابکرم  وا  اتمصم  طورخملا  کلذ  نوکی  اما  .رصبملا  حطس  دنع  هتدعاق  رصبلا و  زکرم  دنع  هسار  طورخم  هئیه  یلع  نیعلا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


کلت فارطا  رـصبملا  نم  هیلع  هقبطنی  امف  رـصبلا ، یلا  هقرفتم  دتمت  مث  هزکرم  دنع  هعمتجم  رـصبلا  یلی  یتلا  هفارطا  همیقتـسم  هیعاعش 
میقتـسم طخ  وه  لب  الـصا  اطورخم  عاعـشلا  نکی  مل  اما  .هکردـی و  مل  طوطخلا  کلت  فارطا  نیب  عقو  اـم  رـصبلا و  هکردا  طوطخلا 

هتئیه هتکرحب  لیختی  هعرسلا و  هیاغ  یف  هکرح  هضرع  هلوط و  یتهج  یف  هحطس  یلع  كرحت  یئرملا  یلا  یهتنا  اذاف  نیعلا  نم  جراخ 
هدحاو لک  یلا  بهذ  نییضایرلا  لوق  اذه  و  اریدتسم ، اطخ  هعرـسب  هرئادلا  هطقنلا  امیقتـسم و  اطخ  لزانلا  رطقلا  لیختی  امک  هطورخم 
هعابتا وطـسرا و  هنع  راتخملا  وه  نییعیبطلا و  بهذـم  وه  عابطنالاب و  راـصبالا  نا  لـیق : ءاوس  .مهنم و  هفئاـط  هروکذـملا  بعـشلا  نم 

رصبلا و یف  وه  يذلا  عاعشلا  هیفیکب  فیکتی  یئرملا  رصبلا و  نیب  يذلا  فشملا  نا  لیق : وا  .ءافشلا  یف  هراتخا  ثیح  سیئرلا  خیشلاک 
هرـصابلل رینتـسملا  هلباقمب  راصبالا  امنا  عاعـش و  عابطنا و ال  ال  لیق : وا  .ءامکحلا  نم  هفئاط  هیلا  بهذ  امک  راصبالل  هلا  کلذـب  ریـصی 

راصبالا نا  وا  .يدرو  رهـسلا  نیدلا  باهـش  یقارـشالا  خیـشلا  هیلا  لام  امک  رـصبملا  یلع  يروضح  یقارـشا  ملع  سفنلل  ذـئنیح  عقیف 
اهب همئاق  هکردملا  سفنلا  دـنع  هرـضاح  هیجراخلا  هداملا  نع  هدرجم  یناسفنلا  توکلملا  ملاع  نم  هللا  هردـقب  هل  هلثامم  هروص  ءاشناب 
یتلا ال  هداملا ، نع  هقرافملا  هیکارد  الا  هروصلا  وه  هساح  لکل  سوسحملا  نا  هلمجلاب  .هلباقب و  لوبقملا  ماـیق  ـال  هلعاـفب  لـعفلا  ماـیق 

رئاس ققحت  نم  و  رصبلا ، هکردملا و  هوقلا  دنع  هتروص  عقی  امل  رصبلا  هلباقم  نم  راصبالا  یف  دبال  کلذ  عم  هینامـسج و  هدام  یف  یه 
نالا انسلو  اهلاحم  یف  هروکذم  هفئاط  لک  هجح  .رافسالا و  نم  عبارلا  رفسلا  یف  نیهلاتملا  ردص  یلوملا  هیلا  بهذ  امک  هیورلا  طورش 

لیق دق  اموظنم : هلوقب  دئارفلا  ررغ  یف  هرس  سدق  يراوزبسلا  میکحلا  راصبالا  هیفیک  یف  ءارالا  کلت  یلا  راشا  دق  .ماقملا و  کلذ  یف 
تبث هسار  هیدـیلجلا  يدـل  طوطخ  نم  فلا  وا  تمـصم  یطورخم  وا  رخالا  برطـضم  تاعـش  نم  جراخلاب  لیق  عابطنالاب و  راـصبالا 
يدل جراخل  اهنم  قارشالا  سفنلا و  باستناب  هلاق و  ضعب  نیعلا  ءوض  فیکب  هلاحتساب  فسملا  فیکت  توح  یئرملا  یلع  هنم  هدعاق 

رتتـسا و يذلاک  هنع  امایق  تماق  روصلا  هضافا  دادعا  وضعلل  يردـی  ایار  سفنلا  لعجب  وهف  ردـصلا  يار  وه  ءارالا  ردـص  یقارـشالا و 
.یئارلل و الباقم  افیثک  نوکی  نا  بجی  نیعلاب  یئرملا  نال  ههجاذ  امـسج  نوکی  نا  مزل  راصبالاب  یلاعت  هتیور  تزاج  ول  ناک و  فیک 

یلع همزاللا  دـسافملا  هلطابلا و  یلاوتلا  نم  اهریغ  هراقتفا و  هدـیدحت و  یلاعت و  هبیکرت  مزلی  نذاف  انلبق ، یتلا  ءایـشالا  الا  کـلذ  سیل 
هیورب لب  یلاعت  هتیورب  لوقلا  نع  انعنمت  هیلقعلا  نیهاربلا  تناک  املف  .اریبک  اولع  نولهاجلا  لوقی  امع  هللا  یلاعت  فیخـسلا ، يارلا  اذـه 
تایالا رهاظب  لب  هیورلا  یف  هیورملا  ثیداحالا  رهاوظب  ذـخالا  انل  حـصی  الف  راصبالاب  اسوفن  وا  الوقع  اوناـک  ءاوس  اـقلطم  تاـقرافملا 
اهیناعم كرد  یلا  ءالقعلا  يدـصت  کلذـل  و  هرهاظلا ، اهیناعم  اودالا  ام  هججح  یلاعت و  هللا  نا  اعطق  ملعن  دـق  و  اهیف ، هقطانلا  هینآرقلا 

اهرهاظ لمح  هیقیقحلا و 

(23 همایقلا - ( ) هرظان اهبر  یلا  هرـضان  ذـئموی  هوجو  : ) یلاعت هلوق  یف  اونیب  مهنا  الثم  .لقنلا  حیحـص  لـقعلا و  حیرـص  هقفاوی  اـم  یلع 
عابط اهنع  یبای  لقعلا و ال  مکح  بسانت  یتلا  هحیحـصلا  یناعملا  نم  اهوجو  هیورلاب  لوقلا  یف  هعابتا  يرعـشالا و  هب  کـسمت  يذـلا 
یلع لاق  لاق : دومحم  یبا  نب  میهاربا  نع  هدانساب  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  نم  رـشعیداحلا  بابلا  یف  هرـس  سدق  قودصلا  يور  .هیالا 

دیسلا يدهلا  ملع  لاق  .اهبر و  باوث  رظتنی  هقرشم  ینعی  هرظان ) اهبر  یلا  هرضان  ذئموی  هوجو   ) یلاعت هللا  لوق  یف  ع )  ) اضرلا یسوم  نب 
نظ ام  لاطبا  یف  اودـمتعا  دـق  انباحـصا  نا  نارهط 1272 ه :) عـبط  ص 16   ) دـئالقلا درد  دـئاوفلا و  ررغ  هباـتک  یف  هر - یـضترملا -

هیورلا و ال دیفی  سیل  رظنلا  نا  اونیب  مهنال  هفورعم ، هوجو  یلع  هرظان ) اهبر  یلا  هرـضان  ذئموی  هوجو   ) یلاعت هلوق  یف  هیورلا  باحـصا 
و هتیورل ، ابلط  یئرملا  لایح  هحیحـصلا  هقدـحلا  بیلقت  اهنم  هریثک  ماسقا  یلا  مسقنی  رظنلا  نا  یلع  اولد  .هتـالمتحم و  لـجا  نم  هیورلا 

نکی مل  اذا  اولاق : و  لماتلا ، رکفلا و  وه  يذـلا  رظنلا  اهنم  و  همحرلا ، فطعتلا و  وه  يذـلا  رظنلا  اهنم  و  راظتنالا ، وه  يذـلا  رظنلا  اـهنم 
نم هیالا  لیوات  بلط  یلا  اعیمج  انجتحا  قلعت و  اهرهاظب  موقلل  نکی  مل  هیورلا  رظنلا  ماسقا  یف 
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هداـع یلع  اروکذـم  هنم  رظتنملا  افوذـحم و  هقیقحلا  یف  رظتنملا  ناـک  نا  باوثلل و  راـظتنالا  یلع  مهـضعب  اـهلوات  و  هیورلا ، ههج  ریغ 
لیبس یلع  مهیلع  یلاعت  هللا  معنل  هنجلا  لـها  هیور  یلع  هیـالا  لـمح  رـصبلاب و  هیورلا  نوکی  رظنلا  نا  مهـضعب  ملـس  هفورعم و  برعلل 

یف هیف  هضرتعملا  ههبـشلا  نع  باجی  اـم  هیلع و  دوی  اـم  اـنیب  دـق  هعـضاوم و  یف  حورـشم  مـالکلا  اذـه  و  هقیقحلا ، یف  یئرملا  فذـح 
رقتفی ال  دابع - نب  بحاصلا  وه  ضعبلا  کلذ  نا  لیق : نیرخاتملا - ضعب  نع  یکح  هیالا  یف  بیرغ  هجو  انههو  لاـق : .هریثک  عضاوم 

لب اهلمتحی ، الوا  هیرولا  لمتحی  رظنلا  نا  یف  مهتعزانم  یلا  جاـتحی  ـال  و  فوذـحم ، ریدـقت  یلا  وا  رهاـظلا  نع  لودـعلا  یلا  هدـمتعم 
( اهبر یلا   ) یلاعت هلوق  لمحی  نا  وه  و  نیعلاب ، هیورلا  وا  بلقلاب  راظتنالا  وه  هیالا  یف  روکذملا  رظنلا  ناک  ءاوس  هیلع ، دامتعالا  حـصی 

لثم یلا  و  یبظ ، لثم  یلا  یعم و  لثم  یلا  و  افق ، لثم  یلا  لاقی : تاغل  عبرا  اهدحاو  یف  معنلا و  ءال  الا  نال  اهبر  همعن  هب  دارا  هنا  یلع 
یلاب یلاعت  دارا  همعن و  نوخی  هنا ال  دارا  یلا  نوخی  امحر و ال  عطقی  لازهلا و ال  بهری  ضیبا ال  لئاو : نب  رکب  یـشعالا  لاق  یـسح :

نم لیوات  نیب  هجولا و  اذه  نیب  قرف  يا  لیق : ناف  لاق : .هفاضالل  نیونتلا  طقسا  و  اهبر ، معن  اهبر 

یلا لعج  اذا  هنال  فوذحم  یلا  رقتفی  هجولا  کلذ  انلق : هباوث ؟ همعنل و  هیئار  ینعی  هرظان  اهبر  باوث  یلا  اهب  دیرا  هنا  یلع  هیالا  لمح 
هیف یلا  نال  فوذحم ، ریدـقت  یلا  رقتفی  هانرکذ ال  يذـلا  باوجلا  یف  فوذـحم و  ریدـقت  نم  دـب  الف  یلاعت  برلاب  اهقلعی  مل  افرح و 

- یـسربطلا تیبلا  رکذ  و  هماقم ، عفر  همالک  یهتنا  باوصلاب ، معلا  هللا  و  هریغ ، فوذـحم  ریدـقت  یلا  جاتحی  ـالف  هیورلا  هب  قلعتت  مسا 
اذـه نم  ناک  هرعاشالا  اهب  کـسمت  یتلا  تاـیالا  عیمج  .ءـالالا و  درفم  مسا  هیـالا  یف  یلا  ناـب  هب  دهـشتسا  ریـسفتلا و  یف  اـضیا  هر -
هناب انملعل  رادـجلا  یلع  هب  رـضن  هانـضفرل و  ضرفلاب  مهدوصقم  یف  اصان  ربخ  ناک  ول  و  هیورلا ، یف  هرهاظلا  راـبخالا  اذـک  و  لـیبقلا ،
حرـش دنع  اهنم  هذبن  یلا  ریـشنس  امک  هحیحـص  یناعم  اضیا  اهب  اوقلعت  یتلا  تایاورلل  نا  یلع  .نآرقلا  قعلا و  فلاخ  امل  الا  عضوم و 

کلسم اذه  مهلوق  یف  اوکلـس  هرعاش  الا  نا  مث  .راصبالاب  یلاعت  هتیور  لاطبا  یف  مالـسلا  مهیلع  همئالا  نع  هیروملا  هیتالا  ثیداح  الا 
یهن رما و ال  توص و ال  فرحب و ال  سیل  هتاذب  مئاق  میدق  ینعم  هنا  یلاعت  همالک  هیهام  یف  اومعز  ثیح  یـسفنلا  مالکلا  یف  مهلوق 

ورب اولاق  لاعت  هدرجت  یلا  مهباهذ  عم  مهنال  مالکلا ، بیلاسا  نم  کلذ  ریغ  رابختسا و  ربخ و ال  و ال 

مث .هیورلا  یف  مهبهذـم  نم  انلقن  امرخآ  یلا  انیمی - اتحت و ال  اقوف و ال  سیل  يری و  لب  ماسجالا  يری  امک  يری ال  هنکلو  راصبالاب  هتی 
سیل لاقف : لقعلا  مکح  قفاوی  هلعل  هجو  یلع  همالک  لمحل  يدصت  هیورلا  یف  مهخیش  يار  هفاخس  یلا  اوتفتلا  امل  هرعاشالا  ضعب  نا 

هنا اذه  همالک  نم  هدارم  .هب و  ملعلا  لوصح  دعب  یـشلا ء  هیور  نم  لصحت  یتلا  هلاحلا  لب  عاعـشلا ، جورخ  وا  عابطنالا  هیورلاب  اندارم 
لب لکلا  دنع  هعانتما  ملسملا  نیعلا  یف  یئرملا  هروص  ماسترا  و ال  لکلا ، دنع  هازوج  ملسملا  ماتلا  فاشکنالا  وه  هیورلاب  دارملا  سیل 
یلا بوسنملا  صوصفلا  حراش  هب  حرص  امک  ملعلا  لوصح  دعب  یـشلا ء  هیور  نم  لصحت  یتلا  هلاحلاب  هنومـسی  کلذ  ءارو  رخآ  رما 
لها بهذـم  نارهط 1318 ه :) عـبط  ص 126   ) لوالا لاقف  .هرعاـشالا  راـبک  نم  نـالجرلا  لـصحملا و  یف  يزارلا  رخفلا  و  یباراـفلا ،
عازن و ال  قرفلا ، رئاس  کلذ  یف  مهفلاخ  و  ناکملا ، ههجلا و  هلباقملا و  نع  اهزنم  يری  نا  زوجی  یلاعت  هللا  نا  هرعاـش  ـالا  مه  قحلا و 

نم جراخلا  عاعـشلا  لاصتا  و  نیعلا ، یف  یئرملا  هروص  ماـسترا  عاـنتما  یف  نیتبثملل  ـال  و  یملعلا ، ماـتلا  فاـشکنالا  زاوج  یف  نیفاـنلل 
ناک نیعلا  انـضمغ  اهانرـصب و  اذا  مث  كارد ، الا  نم  اعون  ناک  مسر  وا  دـحب  الثم  سمـشلا  انفرع  اذا  عازنلا  لحم  امنا  یئرملاـب  نیعلا 
امب الا  ایندـلا  یف  قلعتی  هیورلا و ال  اهیمـسن  نیلوالا  قوف  رخآ  عون  كارد  الا  نم  انل  لصحی  نیعلا  انحتف  اذا  مث  لوالا ، قوف  رخآ  اعون 
نع ههزنم  یلاعت  هللا  تاذب  قلعتی  نا  ههجلا و  هلباقملا و  نودب  عقی  نا  حـصی  له  هیکارد  الا  هلاحلا  هذـه  لثمف  ناکم ، وا  ههج  یف  وه 

مهینغی امب  تای  مل  هنا  کیلع  یفخیال  .همالک و  یهتنا  .اهنوزکنی  قرفلا  رئاس  هلزتعملا و  اهنوتبثی و  هرعاش  الاف  ما ال  ناـکملا  ههجلا و 
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لجرلا کلذ  لثم  اضیا  ثحبلا  ررح  هنا  عم  هریثک  تاضارتعا  لصحملا  یف  رخفلا  هیلع  دروا  و  دـساکلا ، مهیار  کلاهم  نم  مهیجنی  و 
همالک و لقن  .هیعمـسلا و  لئالدلا  هیولا  هلاسم  یف  دـمتعملا  نا  رمالا  رخآ  راتخا  و  نال ، هلا و  رخالا ال  رمالا  کلذ  غازنلا  لحم  لاق : و 

یتح هلقن  ینبجعی  هیلا  اوبهذ  ام  ریرقت  یف  هب  ینتعی  هلوق  و  هیرعـشالا ، مظاعا  نم  لجرلا  ناک  اـمل  نکلو  باـنطا ، يا  ایـضفم  ناـک  نا 
نا یلا  مهـضعب  بهذف  نومیهی ، داو  لک  یف  مهنا  مهارتف  صلخم ، لیـصحت  یلا  اودصت  مهـسیئر  يار  هکاک  راوار  امل  مهنا  هنم  ملعی 
یلع نسحلاابا  مهخیش  نا  عم  هیعمسلا  لئالدلا  دمتعملا  نا  یلا  ثلاث  و  ماتلا ، فشکلا  هنا  یلا  رخالا  و  هلاحلا ، کلت  هیورلا  نم  دارملا 

بهذـم نم  و  ناریا 1288 ه :) عـبط  ص 45   ) لحنلا للملا و  یف  یناتـسرهشلا  لاق  .هونیب  اـم  فـالخ  دـقتعا  يرعـشالا  لیعامـسا  نبا 
درودـق و  يری ، نا  حـصیف  دوجوم  یلاعت  يرابلا  و  دوجولا ، وه  امنا  هیورلل  ححـصملا  ناف  يری ، نا  حـصیف  دوجوم  لک  نا  يرعـشالا 

: لاق .رابخالا  تایالا و  نم  کلذ  ریغ  یلا  هرظان ) اهبر  یلا  هرـضان  ذئموی  هوجو   ) یلاعت هللا  لاق  هرخالا  یف  هنوری  نینموملا  ناب  عمـسلا 
یهتنا .لیحتـسم  کلذ  ناف  عابطنا  لیبس  یلع  وا  عاعـش  لاصتا  هلباـقم و  هروص و  ناـکم و  ههج و  یلع  هیورلا  هب  قلعتت  نا  زوجیـال  و 

هللا ناک  ولف  دوجوم ، وهف  يری  ام  لک  اولاق : ثیح  اثیدـح  امیدـق و  نودـحلملا  هیلا  بهذ  ام  یهاضی  يرعـشالا  لوق  نا  لوقا : .هلوق و 
نم اریثک  تاعومسملا و  تامومـشملا و  یناعملا و  نا  يرعـشالا  یلع  دری  هنا  یلع  .دوجومب  سیلف  هرن  مل  ثیحف  ایئرم ، ناک  ادوجوم 

دقتعی ناک  امل  لجرلا  نا  لاقی : نا  الا  مهللا  يرت ، نا  حصت  رـصبلا ال  رون  هیفذفین  يذـلا  فشملا  عیمج  کلفلا و  ءاوهلاک و  ماسجالا 
ببـس رانلا  نا  الثم ال  ءاملا  دـیربت  رانلا و  قارحاب  ترج  هللا  هداـع  نا  ـالا  بابـسالا  نع  تاببـسملا  فلخت  زوجی  هیف و  ازجلا  هدارـالاب 

یف يزارلا  رخفلا  مالک  اما  .اهتیورب  رجت  مل  هدارا هللا  ناب  اهبابـسا و  نع  اهفلختب  اـضیا  ءایـشالا  کـلت  هیور  مدـع  یف  لوقی  قارحـالل ،
هلزتعملا هفـسالفلا و  اما  قرفلا ، عیمجل  افالخ  ایئرم ، نوکی  نا  حصی  یلاعت  هللا  هلاسم ) ( ) رصم 1323 ه عبط  ص 137   ) لاقف لصحملا 

اما ههجلا و  ناکملا و  یف  یلاعت  هنوک  مهداـقتعال  هتیور  اوزوج  اـمنا  مهنـالف  هیمارکلا  ههبـشملا و  اـما  و  مهتفلاـخم ، یف  لاکـشا  ـالف 
الا دـحا  هب  لوقیال  اـمم  هیفیکلا  نع  ههزنملا  هیورلا  هذـه  نا  تبثف  هتیور ، نولیحی  مهف  ههجلا  نع  اـهزنم  یلاـعت  وه  نوکی  نا  ریدـقتب 

، ملسم کلذف  ماتلا  فشکلا  هیورلاب  تدرا  نا  لوقی : نا  لئاقل  ناف  .عازنلا  لحم  صیخلت  یف  دبال  هلالدلا  یف  عورشلا  لبق  .انباحـصا و 
یلا نیعلا  نم  جراخلا  عاعـشلا  لاصتا  دنع  انـسفنا  نم  اهدـجن  یتلا  هلاحلا  اهب  تدرا  نا  و  هیرورـض ، همایقلا  موی  ریـصت  فراعملا  نال 

دبالف اثلاث  ارما  هب  تدرا  نا  و  لاحم ، یلاعت  هللا  قح  یف  کلذ  لک  عاعشلا و  جورخل  وا  هروصلا  ماسترال  همزلتسم  هلاح  نع  وا  یئرملا 
نیب هقرفت  كردـن  اناف  هانیار  مث  هارن  ام ال  لاح  یـشلا ء  انملع  اذ  اـنا  باوجلا  .روصتلاـب و  قوبـسم  قیدـصتلا  ناـف  هروصت ، هداـفا  نم 
هلاح یلا  هدئاع  یهف  اهنم ، عاعشلا  جورخ  یلا  و ال  نیعلا ، یف  حبـشلا  ماسترا  یلا  اهدوع  زوجیال  هرفتلا  کلت  نا  تفرع  دق  .نیلاحلا و 

دهاشلا یف  دوجولا  نا  دمتعملا  و  عازنلا ، لحم  نع  ثحبلا  وه  اذه  زئاج ، هللا  تاذب  هفصلا  هذه  قلعت  نا  یعدنف  هیورلاب  هامسم  يرخا 
، هتاذ نیع  یلاعت  هللا  دوجو  نا  اهدحا  هوجو : نم  هفیعـض  هلالدلا  هذه  و  لاق : .کلذک  بئاغلا  یف  نوکی  نا  بجیفلا  ورلا  هحـصل  هلع 

انملـس .کلذک  هدوجو  نوک  هیورلا  هحـصل  هلع  اندوجو  نوک  نم  مزلی  ملف  هریغ  دوجول  افلاخم  هدوج  نوکیف و  هریغل  فلاخم  هتاذ  و 
نا انیب  اناف  هلعلا ، یلا  هرقتفتم  دـهاشلا  یف  هیورلا  هحـص  نا  ملـسن  نکل ال  ادوجو  هنوک  درجم  یلاـعت و  هللا  دوجو  يواـسی  اـندوجو  نا 

؟ دوجولا یه  هلعلا  نا  تلق  ملف  هللعم  انتیور  هحص  نا  انملـس  .للعی  مدعلا ال  نا  تفرع  دق  و  هیمدع ، نوکتف  ایتوبث  ارما  تسیل  هحـصلا 
ثودحلا الا  كرتشم  هکرتشم و ال  هلع  نم  هل  دبال  كرتشملا  مکحلا  و  هیورلا ، هحـص  یف  اکرتشا  دق  نوللا  رهوجلا و  يرن  انال  اولاق :

یف هل  لخدال  قباسلا  مدعلا  و  ضحم ، یفن  مدـعلا  و  مدـعلاب ، قوبـسم  دوجو  نع  هرابع  هنال  هیلعلل ، حلـصی  ثودـحلا ال  و  دوجولا ، و 
نوک هحص  نا  ملـسن  نکل ال  هانملـس  .مدقت  ام  یلع  یئرم  رهوجلا  نا  ملـسن  ال  لوقنف : دوجولا ، ضحم  ریثاتلاب  لقتـسملا  یقبیف  ریثاتلا 
نوک هحـص  نا  هقیقحت  هحـصلا ، سنج  تحت  ناعون  ناتحـصلا  لاقی : نا  زوجیـال  ملف  اـیئرم ، نوللا  یف  اـهلوصح  عنمی  اـیئرم  رهوجلا 
یلع لدـی  اذـه  و  اـنول ، يری  نا  لیحتـسی  رهوجلا  ارهوج و  يری  نا  لیحتـسی  نوـللا  نـال  نوـللا ، یف  اـهلوصح  عـنتمی  اـیئرم  رهوـجلا 
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؟ هلعلا یف  كارتشالا  مکحلا  یف  كارتشالا  نم  مزلی  هنا  تلق : ملف  مکحلا  یف  كارتشالا  انملس  هیهاملا  یف  نیتحـصلا  نیتاه  فالتخا 
يوس كرتشم  ـال  هنا  تلق : ملف  كارتشـالا  بوجو  انملـس  .نیتـفلتخم  نیتـلعب  نیلثاـمتملا  نیمکحلا  لـیلعت  زاوج  نم  مدـقت  اـم  هناـیب 

ناکمالا تلق : ناف  ثودـحلل  ریاغم  ناکم  الا  نا  کش  ـال  ناـکم و  ـالا  وه  هرکذـن و  نحن  مث  .هلالدـلا  مکیلع  دوجولا و  ثودـحلا و 
ملف دوجولا  ثودحلا و  يوس  كرتشم  هنا ال  انملس  .یمدعب  یمدع  لیلعت  یف  داعبتـسا  و ال  یمدع ، اضیلا  هیورلا  ناکماف  تلق : یمدع 

مدعلاب و اقوبسم  دوجولا  نوک  نع  هرابع  وه  لب  ملسن  ال  انلق : دوجو ؟ مدع و  عومجم  نع  هرابع  هنال  هلوق  حلصی  ثودحلا ال  نا  تلق :
ناـمزلا کـلذ  یف  و  دوجولا ، ناـمز  لوا  یف  ـالا  لـصحی  ـال  ثودـحلا  نا  هیلع  لیلدـلا  مدـعلا و  سفن  ریغ  مدـعلاب  دوـجولا  هیقوبـسم 
هلوصح نم  مزلی  هنا  تلق : ملف  دوجولا  وه  ححـصملا  نا  انملـس  .مدعلا  یلع  هدئاز  هیفیک  ثودحلا  نا  انملعف  مدـعلا  لوصح  لیحتـسم 

هللا هیهام  لعلف  عناملا ، ءافتنا  اضیا  هیف  ربتعی  یضقتملا  صوصح  هققحت  یف  ربتعی  امک  مکحلا  ناف  هحصلا  صوصح  یلاعت  هللا  قح  یف 
یلاعت ال هللا  هایح  نا  مث  هوهـشلا ، لهجلل و  هححـصم  هاـیحلا  نا  هققحی  اـمم  مکحلا و  اذـه  یفاـنی  هتافـص  نم  هفـص  هیهاـم  وا  یلاـعت 
، امهیفانی هتافص  نم  هفـص  هیهام  یلاعت و  هللا  تاذ  هیهام  نکل  ینعملا  یف  اکارتشا  وا  ظفللا  یف  الا  سیل  كارتشالا  نال  اما  اهححـصت 

هیورلا هذه  لوصح  نوکی  نا  زوجیال  مل  نکل  یفانملا  دجوی  مل  هنا  انملـس  .اضیا  کلذ  هلاسملا  هذه  یف  زوجی  هناف  نیریدقتلا  یلع  و 
هیواستم هریغـص  هروص  تعبطنا  اذا  ـالا  یئرملا  يرتـال  اـناف  یلاـعت ، هللا  تاذ  یلا  هبـسنلاب  هققحت  عنتمی  طرـش  یلع  اـفوقوم  اـننیعا  یف 

ناـک وا  هروصلا  هذـه  لوصحب  اطورـشم  هیورلاـب  هامـسملا  هلاـحلا  لوصح  نوکی  نا  لـمتحملا  یف  و  اـننیعا ، یف  لکـشلا  یف  یئرملل 
دمتعملا یلاعت و  هللا  تاذ  يرن  نا  انیلع  عنتما  مرجال  هللا  تاذ  یلا  هبـسنلاب  رومالا  هذه  لوصح  عنتما  امل  و  هلباقملا ، لوصحب  اطورـشم 

هیورلاف نکمم  نکمملا  یلع  قلعملا  نمم و  وه  لـبجلا و  رارقتـساب  هقلعم  یلاـعت  هللا  هیور  نا  اهدـحا  هیعمـسلا : لئالدـلا  هلاـسملا  یف 
اهثلاث .الهج و  وا  اثبع  یـسوم  لاوس  ناکل  هزئاج  هیورلا  نکت  مل  ول  هیورلا و  لاـس  مالـسلاو  هالـصلا  هیلع  یـسوم  نا  اـهیناث  .هنکمم و 

دنع هیورلاب  دارملا  ناب  حرص  هنا  تملعف  هلاسملا  یف  همالک  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  هرظان ) اهبر  یلا  هرـضان  ذئموی  هوجو   ) یلاعت هلوق 
لب یناثلا  نالطب  لوالا و  هحـص  یف  فالخلا  مدـعل  نیعلا ، یف  یئرملا  هروص  ماسترا  و ال  ماتلا ، فاـشکنالا  سیل  هعاـبتا  يرعـشالا و 

رخفلا و هنع  لدـع  اهـضعب  یلا  ریـشا  هوجوب  میقتـسم  ریغ  اضیا  ینعملا  اذـه  ناک  امل  .ترـسف و  یتلا  هیکارد  الا  هلاـحلا  کـلت  دارملا 
ینعملا کلذ  هدافا  یف  تایالا  یلع  دـمتعا  فیک  رخفلا  نم  بجعلا  .مهدارم و  یلع  لدـت  اهنا ال  عم  ثالثلا  تایالا  رهاـظب  کـسمت 

و ( 104 ماعنالا - (. ) ریبخلا فیطللا  وه  راصبالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال   ) یلاعت هلوقک  اضیا  لقنلا  لقعلا و  هنع  یبای  يذـلا 
يذـلا لوالا  هجولا  معن  .بلق  هل  ناک  نم  اهمهفی  فئاطل  ماقملا  یف  فیطلا  هملک  یف  ریبخلا و  فیطللا  وه  راـصبالا و  هکردـت  فیک 
یئرملا ردـبلا  فاـشکنا  هرخـالا  یف  نینموملا  هداـبعل  فشکنی  يا  ماـتلا  فشکلا  مهدـنع  هیورلا  ینعم  لوا  نم  مهنم  رخآ  ضعب  هنیب 

.كوکـشلا هب  لوزی  ام  دابعلل  فشک  همایقلا  موی  ناک  اذاف  بایترا ، كوکـش و  راد  ایندـلا  نا  نم  افنآ  تملع  امل  هناـتملا ، هیاـغ  نیتم 
ناسنالا نا  رافـسالا : نم  عبارلا  رفـسلا  نم  عباسلا  فقوملا  نم  عبارلا  لـصفلا  یف  هنعا  ردـص  یلوملا  لـقن  اـمک  نیققحملا  ضعب  لاـق 

هیقافالا و تایالا  هدهاشم  هنکمی  ال  نامزلا ، هکرحلا و  لسالـس  ناکملا و  دعبلا و  دویقب  ادیقم  ایندلا  نجـس  ندبلا و  قیـضم  یف  مادام 
هعاس دعب  هعاس  موی و  دعب  اموی  و  فرح ، دعب  افرح  و  هملک ، دعب  هملک  الا  هدحاو  هعفد  اهولتی  مامتلا و ال  هجو  یلع  هیسفنالا 

یلا رظنی  اراموط و  ارقی  نم  لاثم  یلع  وه  و  لاوحالا ، نووشلا و  هل  بقاـعتی  و  عاـضوالا ، هیلع  دراوتیف  يرخا ، هنع  بیغی  هیآ و  ولتیف  . 
کلذ یف  نا  هللا  مایاب  مهرکذ  و  : ) یلاعت لاق  هدـحاو  هعفد  مامتلاب  هطاحالا  نع  هکاردا  هوق  هرظن و  روصقل  کلذ  و  رخآ ، بیقع  رطس 

نع هرظن  زواـجتیف  هعاـسلا  ماـیق  دـنع  نوکی  اـمک  قیفوتلا  هیادـهلا و  رونب  هنیع  تلحکت  هتریـصب و  تیوق  اذاـف  (. 5 میهاربا - ( ) تاـیال
ناوکالا و روص  نم  تایالل  عماجلا  باتکلا  اذـه  یف  ام  عیمج  هعفد  علاـطیف  رونلا  رمـالا و  ملاـع  یلا  تاـملظلا  قلخلا و  ملاـع  قیـضم 
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( بتکلل لجسلا  یطک  ءامسلا  يوطن  موی   ) یلاعت هلوقب  هراشالا  هیلا  و  تاملکلا ، روطسلل و  عماجلا  لجـسلا  هدنع  يوطی  نمک  نایعالا 
یف بیصن  مهل  سیل  لاکنلا  راد  لها  لامشلا و  باحصا  نال  هنیمیب  لاق  امنا  و  هنیمیب .) تایوطم  تاومـسلا  و  : ) هلوق و  ( 104 ایبنالا - )

داهم و منهج  نم  مهل   ) یلاعت لاق  امک  یـشاوغلا  هنکمالاب و  مهـسوفن  دیقتل  ادـبا ، هیوطم  ریغ  مهقح  یف  مهیلا و  سایقلاب  ءامـسلا  یط 
کلذ هنیب  يذـلا  ماـتلا  فشکلا  کـلذ  ینعا  ینعملا  اذـه  مهلوق  نم  اونع  هرعاـشالا  تناـک  ولف  ( 42 فارعـالا - ( ) شاوغ مهقوـف  نم 

فیطللا ینعملا  اذـه  نا  تفرع  دـق  نکلو  اعمـس ، القع و  لطاب  وه  رـصبلاب و  هیورلا  ـالا  هنم  روصتی  ـالف  ـالا  و  قاـفولا ، معنف  ضعبلا ،
هیثدحلا هیطئاحلا و  لمح  نا  مث  .مهریغ  للملا و  یف  یناتـسرهشلا  نالجرلا و  هب  حرـص  امک  هعابتا  يرعـشالا و  دارمب  سیل  حیحـصلا 

و هتیور ) یف  نوماضت  ردـبلا ال  هلیل  رمقلا  نورت  امک  مکبر  نورتس  مکنا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق لـثم  یلاـعت  يراـبلا  هیور  ربخ 
المح امهنال  کلذ  .اضیا و  حیحصب  سیلف  افنآ  انمدق  ام  یلع  للملا  یف  یناتـسرهشلا  امهنع  لقن  امک  لوالا  لقعلا  هیور  یلع  ههابـشا 

نا هلحم  یف  نهرب  امک  هب  ساـبال  اذـه  تادوجوملا و  نم  هنود  اـمل  برم  هنا  ثیح  نم  لوـالا  لـقعلا  یلع  ثیدـحلا  یف  برلا  هملک 
امهنکلو تایعونلا ، بابرا  بر  یلاعت  وه  عونلا و  کلذ  بر  یمـسی  هتروص  یلع  اینالقع  ادرجم  ادرف  انیلت  یتلا  رومالا  نم  عون  لـکل 

نا نم  نهذلا  هیلا  درابتی  ام  ینعا  ثیدـحلا  رهاظ  یلع  دراولا  لاکـشالا  نم  ارذـح  هراتخا  امهنا  ثیح  نم  اضیا  يارلا  اذـه  یف  ائطخا 
تادوجوملا نم  هنال  راصبالاب ، هتیور  نکمی  لوالا ال  لقعلا  نـال  هنم ، ارف  اـم  یلا  ارک  دـق  نیملاـعلا و  بر  یلاـعت  هللا  وه  برلا  هملک 

اوسیل مهنال  راـصبالاب ، مهتیور  نکمی  ـال  اـسوفن  وا  ـالوقع  اوناـک  ءاوس  اـقلطم  تاـقرافملا  و  هفرـصلا ، تادرجملا  هضحملا و  هیرونلا 
ضارعالا نم  اریثک  هفـشملا و  ماسجالا  نا  یلع  .مسجلا  فاصوا  نم  اهریغ  لقث و  هفاثک و  ههج و  مهل  سیل  و  ینامـسج ، مسجب و ال 

عم

و القع ، الا  نوکیال  لوالا  رداصلا  نا  یلع  ناهربلا  ماق  دـقف  عرـشلا ، هدـضاع  لقعلا و  هیلا  انرـشا  امب  مکح  يرت و  ههج ال  یف  اـهنوک 
- هبوتلا ( ) اهورت مل  ادونج  لزنا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  : ) یلاعت هللا  لاق  دـق  .ادرجم و  الا  نوکیـال  لـقعلا 

هللا همعن  اورکذ  اومآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاـق  40 و  هبوتلا - ( ) اهورت مل  دونجب  هدـیا  هیلع و  هتنیکـس  هللا  لزناف  : ) یلاعت لاـق  و  ( 26
هللا نا  کلذ  و  هکئـالملا ، تاـیالا  یف  دونجلا  و  ( 10 بازحالا - ( ) اهورت مل  ادونج  اـحیر و  مهیلع  انلـسراف  دونج  مکتئاـج  اذا  مکیلع 
امب ضرالا  مکیلع  تقاض  ائیـش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  اذا  نینح  موی  هریثک و  نطاوم  یف  هللا  مکرـصن  دـقل  : ) لاق یلاعت 

کلذ اورفک و  نیذـلا  بذـع  اـهورت و  مل  ادونج  لزنا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  نیربدـم  متیلو  مث  تبحر 
هللا اوقتاف  هلذا  متنا  ردبب و  هللا  مکرـصن  دـقل  و  : ) یلاعت هللا  لاق  دـق  ردـب و  نطاوملا  کلت  نم  و  25 و 26 .) هبوتلا - ( ) نیرفاکلا ءازج 

اوـقنت و اوربـصت و  نا  یلب  نیلزنم  هکئـالملا  نم  فـالآ  هثـالثب  مکبر  مکدـمی  نا  مکیفکی  نلا  نینموـملل  لوـقت  ذا  نورکـشت  مکلعل 
نوثیغتست اذا  .یلاعت  لاق  و  (. 121  - نارمع 123 لآ  ( ) نیموسم هکئالملا  نم  فالآ  هسمخب  مکبر  مکددـمی  اذـه  مهروف  نم  مکوتای 

نع لئس  نیح  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  دق  و  (. 10 لافنالا - ( ) نیفدرم هکئالملا  نم  فلاب  مکدمم  ینا  مکل  باجتـساف  مکبر 
و هلاثم ، اهتیوه  یف  یقلا  تالالتف ، اهعلاط  و  تقرشاف ، اهل  یلجت  دادعتسالا ، هوقلا و  نع  هیلاخ  داوملا ، نع  هیراع  روص  يولعلا : ملاعلا 

نکمی داوملا ال  نع  نیراع  اوناک  اذا  و  هکئالملاب ، مهنع  ربعی  دق  و  لوقعلاب ، مهنع  ربعی  دق  روصلا  هذه  .ثیدحلا و  .هلاعفا  اهنع  رهظا 
نم هذبن  هقباسلا  ثحابملا  یف  انمدـق  دـق  و  افیثک ، ایدام  نوکی  نا  بجی  رـصبلاب  یئرملا  نا  نم  افنآ  هیلا  انرـشا  امل  راصبالاب ، مهتیور 
نا یلا  بهذ  يراوجلا  دواد  نا  نم  یناتـسرهشلا  اهلقن  یتلا  لاوقالا  باوج  اما  و  هلمکتلا .) نم  عجار ص 79 ج 2   ) کلذ یف  مالکلا 

هنوقناعی نیصلخملا  نا  و  هحفاصملاو ، هسمالملا  مهبر  یع  اوزاجا  یمیهجلا  شمهک و  ورـضم  نا  و  خلا ، مد - محل و  مسج و  هدوبعم 
یلع نب  دمحم  سماخلا  مامالا  انالوم  هدافا  اموذح  یلع  .مهـسفناب  یلاعت  هوهبـش  مهنا  وهف  ههبـشملا  لاوقا  نم  امهریغ  نیرادـلا و  یف 
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قدا یف  مکماهواب  هومتزیم  املک  و  نیرداقلل ؟ هردـقلا  و  ءاملعلل ، ملعلا  بهو  امل  ـالا  ارداـق  اـملاع  یمـس  لـه  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـبلا
قولخم هیناعم  قدا  یفلا  ماـهواب  هومتزیم  اـملک  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  يرخا  هیاور  یف  .مکلثم و  عونـصم  قولخم  وهف  هیناـعم 

نمل ناصقن  امهمدع  نا  مهوتت  و  اهلامک ، کلذ  ناف  نیتنابز ، هناحبس  نا هللا  مهوتت  راغصلا  لمنلا  لعل  و  مکیلا ، دودرم  مکلثم  عونصم 
نیموصعملا انتمئا  نع  تیور  دقف  هدوعوملا  تایاورلا  اما  .هب و  یلاعت  هناحبس و  هللا  نوفصی  امیف  ءالقعلا  لاح  اذک  و  امهب ، فصتی  ال 

کلت نا  ملع  یقن  رس  میلس و  بلق  هل  ناک  نم  اهیف  لمات  ول  هقیقد  هفیطل  تایاور  اقلطم  راصبالاب  لاعت  هتیور  لاطبا  یف  مالسلا  مهیلع 
سانلا يدحوا  راکفا  اهیلا  غلبت  مل  یتلا  هیلقعلا  هیلکلا  لوصالا  هیدـیحوتلا و  تاراشالا  و  هیهلالا ، هقحلا  فراعملا  همیکحلا و  قئاقدـلا 
هیفـصت و  رـس ، فیطلت  دـعب  الا  هیلقعلا  فراعملا  هیهلالا و  مولعلا  یف  نوخـسارلا  اهکردـی  و ال  مهریغ ، نع  الـضف  راصعالا  کلت  یف 

نوطبب نوفراـعلا  و  نمحرلا ، راوناـب  نوئیـضتسملا  مه  نیذـلا  وردـص  ءامـس  نم  تضاـف  اـمنا  يوامـس  ددـم  و  نهذ ، دـیرجت  و  رکف ،
مولعلا یلع  یلقعلا  لادتـسالا  باوبا  اوحتف  نیذلا  مه  مهیلع و  ملاعلا  ءدـبم  ندـل  نم  هضافتـسملا  هنیدـللا  مولعلاب  نوملاعلا  و  نآرقلا ،

یلع مهلالدتـسا  يراصق  نا  ملع  هملاـعلا  هصاـخلا و  نم  هلوقنملا  هیمـالکلا  مهثحاـبم  عرـشلا و  ءاـملع  لاوقا  یف  علـضتملا  .هیبوبرلا و 
هیلقعلا نیهاربلا  کـلت  وحن  هماـقا  مهنم  دـهعی  ملو  هرهاـظلا  ثیداـحالا  تاـیالا و  میهاـفمب  هروصقم  تناـک  اـهریغ  دـئاقعلا و  لوصا 
لجالا خیـشلا  و  یفاکلا ، یف  ینیلکلا  رفعجوبا  مالـسالا  هقث  مهنع  هاورامب  کـیلعف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  نع  هروثاـملا 

و هقیقر ، هشرع  بلاطم  نم  نوهلاتملا  اهنم  طبنتـسا  امب  و  جاجتحالا ، یف  یـسربطلا  لیلجلا  خیـشلا  و  یمامالا ، دیحوتلا و  یف  قودصلا 
رابخا بذک  نم  لوقلا  قدص  فرعت  ابهذـم و  کسفنل  یـضرت  نا  تئـش  اذا  .هییحی  هیوقی و  لقعلا و  یـضی ء  امم  هقینا  هیلقع  تاکن 
حرـش و  يزاریـشلا ، ردـص  یلوملا  هلاتملا  میکحلا  حرـش  کنود  يرابلا و  نع  لیئربج  نع  اندـج  يور  مهثیدـح  مهلوق و  اسانا  لاوف 

دیعسلا یضاقلا  میکحلا  حرش  یفاکلا و  لوصلا  یلع  یفاولا  یف  ضیفلا  میکحلا  حرش  و  ینارادنزاملا ، حلاص  دمحم  یلوملا  میکحلا 
انتمئا نع  تیورامم  امهریغ  دـیحوتلا و  یفاـکلا و  یلع  ءاـملعلا  لوحف  نم  مهریغ  حورـش  و  قودـصلل ، دـیحوتلا  باـتک  یلع  یمقلا 

دقف اهنع  داح  نم  نا  و  اـهلهال ، اـهونیب  اـهودافا و  یتلا  یه  هیداـقتعالا  لوصـالا  یف  هقحلا  فراـعملا  نا  کـل  نیبتی  یتح  نیرهاـطلا 
مهتمئا اهیلا  مهادـهام  ریغ  هیمامالا  یلا  يزع  نم  نا  یطـسولا و  هداجلا  هلـضاف  مهولا  عاطا  و  اهیلا ، يوهلا  هداق  ءاـیمع  هقیرط  کـلس 

، راصتخالا اوزاجی  الا  یلع  عسولا  ردقب  اهرـسفن  نونعملا و  عوضوملا  کلذ  یف  تایاور  هدع  رکذن  نا  نالا  انب  قلخی  دقف  .يرتفا  دقف 
دق هرـس  سدق  ینیلکلا  نا  نالکتلا : هیلع  قیفوتلا و  هللااب  لوقنف و  دادسلا  یغاب  داشرلا و  بلاط  عفنی  نا  یـسع  راثکالا  لیوطتلا و  نود 
یتا مالـسلا و  مهیلع  مهنع  ثیداحا  هیورلا  لاطبا  بابب  مجرتملا  یفاکلا  لوصا  هعماج  نم  دـیحوتلا  باتک  نم  عساتلا  بابلا  یف  لـقن 

یف یـسلجملا  همالعلا  و  جاجتحالا ، یف  هر - یـسربطلا - لیلجلا  خیـشلا  و  یلامالا ، دـیحوتلا و  یف  هرـس  سدـق  قودـصلا  اهنم  هفئاطب 
ثیدـحلا .یلاعت  هللا  نوعب  اهفئاطل  اهقئاقد و  نع  عانقلا  فشکن  اهیناعم و  نع  ثحبن  انهه و  اـهدرون  اـم  اـهنم  اـنرتخا  نحن  و  راـحبلا ،

ع)  ) ثلاثلا نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاق : قاحاسا  نب  دـمحا  نع  هدانـساب  هاور  یفاکلا  نم  بابلا  کلذ  نم  عبارلا  قیدـحلا  وه  لوالا و 
اذاف رصبلا  هذفنی  ءاوه  یئرملا  یئارلا و  نیب  نکی  ملام  هیورلا  زوجیال  مالـسلا :) هیلع   ) بتکف سانلا ، هیف  فلتخا  ام  هیورلا و  نع  هلاسا 

بجوملا ببـسلا  یف  یئرملا  يواس  یتم  یئارلا  نـال  .هابتـشالا  کـلذ  یف  ناـک  و  هیورلا ، حـصت  مل  یئرملا  یئارلا و  نع  ءاوهلا  عطقنا 
ام باب  یف  قودصلا  ثیدحلا  يور  .تاببسملاب  اهلاصتا  نم  دب  بابسالا ال  نال  هیبشتلا  کلذ  ناک  هابتشالا و  بجو  هیورلا  یف  امهنیب 
یف فالتخا  امهنیب  و  اضیا ، قاحـسا  نب  دـمحا  نع  هیبا ، نع  سیردا ، نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  نع  دـیحوتلا  هباتک  نم  هیورلا  یف  ءاـج 

ءایـضلا مدـع  ءاوهلا و  عطقنا  اذاف  سانلا - هیف  ام  هیورلا و  نع  ع )  ) ثلاثلا نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاق : دـیحوتلا : یف  اـم  یلع  هلمجلا و 
اضیا هاور  .رصبلا و  هذفنی  مل  خسنلا  ضعب  یف  و  لوقعلا : هارم  یف  هر - یـسلجملا - لاق  .خلا و  هیبشتلا - کلذ  یف  ناک  و  یئارلا - نیب 
دمحم نب  یلع  نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاـق : مالـسلا :) هـیلع   ) هـنع قاحـسا  نـب  دـمحا  نـع  جاـجتحالا  یف  یـسربطلا  لـیلجلا  خیـشلا 
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یئارلا و نیب  ءایـضلا  لاـصتا  بوـجو  یف  و  هیورلا ، زوجیـال  مالـسلا :) هیلع   ) بتکف قـلخلا ، هیف  اـم  هیورلا و  نع  هلاـسا  مالـسلاامهیلع 
اهلاصتا نم  دـبال  بابـسالا  نال  راصبالاب ، هیورلا  یلاعت  هللا  یلع  زوجیـال  هنا  تبثف  هابتـشالا ، نع  هزنم  هللا  و  هابتـشالا ، بوجو  یئرملا 

لئاوا یف  و  يدهلا ، ملع  یضترملا  فیرشلل  رردلا  ررغلا و  یف  دیحوتلا و  یفاکلا و  یف  بابلا  کلذ  دقع  نم  ملعی  لوقا : .تاببـسملاب 
امیس هیورلا  نع  مالسلا  میهلع  همئالا  سانلا  لاوس  نم  و  هیئاورلا ، هیمالکلا و  بتکلا  نم  اهرغ  یف  و  دیفملا ، لجالا  خیـشلل  تالاقملا 

هنع نیورهلا  حلاص  نب  مالـسلادبع  لاوس  نم  هصاخلا و  هماعلا و  هیورت  ام  هیورلا و  نع  (ع ) اضرلا نسحلاابا  دیبع  نب  دمحم  لاوس  نم 
 ) اضرلا رابخا  نویع  نم  رشعیداحلا  بابلا  لوا  یف  قودصلا  جاجتحالا و  یف  یسربطلا  هاور  مالسلا ) هیلع  )

نینموملا نا  ثیدحلا  لها  هیروی  يذـلا  ثیدـحلا  یف  لوقت  ام  هللا  لوسر  نبا  ای  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلعل  تلق  لاق : ع )
هفئاط یتایـسامم  اهریغ  سانلا و  هیف  فلتخا  ام  هیورلا و  نع  ع )  ) ثلاثلا نسحلاابا  قاحـسا  نب  دمحا  لاوس  نم  .خـلا و  مهبر  نوروزی 

دنع سلاجملا  یف  هدقرم  هللا  رون  هللا  رون  یضاقلا  لاق  .ادج  راصعالا  کلت  یف  اجئار  اجراد و  ناک  هیورلا  نع  ثحبلا  نا  اهنایب  اهنم و 
هیور هلاحتـسا  یف  اـباتک  فنـص  هنا  یـشاجنلا  نع  ـالقن  يدادـغبلا  تخب  ون  نب  لهـس  یبا  نب  قاحـسا  نبا  یلع  نب  لیعامـسا  همجرت 

هیورلا نع  مهنولاسی  سانلا  فلتخم  همئالا  رـضحم  ناک  اهیف و  ءارالا  تننفت  و  رابخالا ، تایالا و  رهاظب  سانلا  نم  ریثک  رتغا  .میدـقلا 
فالتخا بسح  یلع  هننفتم  هنقتم  نیهاربب  قدصلا  جهانم  یلا  مهیدـهی  و  يوسلا ، طارـصلا  یلا  مهدوقی  مالـسلا  مهیلع  همئالا  ناک  و 
همیلـسلا سانلا  هرطف  تناک  راصبالاب و  هیورلا  هیبشتلا و  یلا  هقرف  ریغ  لام  ارئاد و  ثحبلا  کلذ  ناک  امل  مث  .مهعـسو  ساـنلا و  لوقع 

هبیع یلاعت و  هملع  هنزخ  مالـسلا  مهیلع  مهناب  مهملعل  نییدهملا  هادهلا  همئالا  یلا  اواجتلا  امههابـشا  هیبشتلا و  هیورلا و  لوق  نع  یبات 
مامالا وه  ثلاثلا  نسحلاوبا  .مقتسا  مث  رصبتف  باطخلا ، لصف  باتکلا و  ملع  همکحلا و  حیتافن  مهدنع  ناب  و  هیحو ،

هقث ناک  یمقلا  لهس  نب  قاحسا  نب  دمحا  .جاجتحالا و  یف  یـسربطلا  هیاور  یف  امک  ع )  ) يرکـسعلا يداهلا  دمحم  نب  یلع  رـشاعلا 
له هیورلا  نع  مالسلا ) هیلع   ) هلاس مالسلاامهیلع .) يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا   ) دمحم یبا  هافو  دعب  شاع  هنا  لاجرلا : یف  یشکلا  لاق 

بهذـملا نع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاس هنا  دارملا  و  رخآ ، نع  اهتلاحتـسا  ضعب و  دـنع  اهزاوج  نم  سانلا  هیف  فلتخا  اـمعوال  ما  اـهزوجی 
هیورلا نال  کلذ  و  هزیحت ، يرابلا و  مسجت  مزالت  هیورلا  نال  .هلیحتـسم  راـصبالاب  یلاـعت  هتیور  ناـب  هیلا  ع )  ) بتکف کـلذ  یف  قحلا 
حـصت مل  الثم  لئاح  امهنیب  عقو  ناب  یئرملا  یئارلا و  نع  ءاوهلا  عطقنا  اذاف  رـصبلا ، هذفین  ءاوه  یئرملا  یئارلا و  نیب  نا  اذا  ققحتت  امنا 
عـضولا امهنیب  ققحت  ءاوهلا و  وه  لـصاف  دادـتما  یفرط  یف  اـعقو  اـمهنا  ثیح  نم  یئارلاـب  اـهیبش  یئرملا  نوکی  نا  دـبال  اذاـف  هیورلا ،
یئارلاب اهیبش  یئرملا  نوک  يا  ماقملا  یف  ینعملا  اذه  وه  هابتشالاب  دارملا  .راصبالل و  همزال  هصوصخم  هئیه  یلع  هلوقملا  مامت  ینعمب 

لک هبـشا  اذا  نائیـشلا  هبتـشا  لاقی : اهریغ  ههجلاو و  فرطلا  لباقتلا و  هاذاحملا و  عضولا و  نم  ماسجالاب  هصاخلا  تافـصلا  کـلت  یف 
ساو هیورلا  یف  بجی  امنا  .راصبالا و  هکردـت  الف  کلذ  نع  هزنم  وه  ماسجالاب و  یلاعت  ههیبشت  هابتـشالا  کلذ  ناک  و  رخالا ، اـمهنم 

نوکل ابجوم  نوکی  هلک  کلذ  یئرملا و  یئارلا  تماـسی  يا  يواـسی  ثیحب  هطـساولا  یفرط  اـمهنوک  یئرملا و  یئارلا و  نیب  ءاوهلـالا 
هتماسملا و  هطـساولا ، یفرط  یف  یئرملا  یئارلا و  هتماسمل  ببـس  یه  و  هیورلل ، ببـس  طسوتملا  ءاوهلا  نـال  ماـسجالاب ، اـهیبش  یئرملا 

هلـصتم نوکت  نا  دـبال  بابـسالا  و  ماـسجالا ، یلاـعت و  هنیب  ههباـشملا  بوجول  بابـسا  یهف  ههجو  زیح  یف  اـمهنم  لـک  نوـکل  ببس 
ینارتقا سایق  امهدـحا  نیـسایقب : راصبالاب  یلاعت  هتیور  نالطب  یلع  جـتحا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هلمجلاب  .اـهنع و  هکفنم  ریغ  اهتاببـسمب 

ایئرم یـشلا ء  ناک  املک  امهتروص : و  هیلمح ، لوـالا و  هجیتن  یه  هیطرـش  نم  فلوم  یئانثتـسا  ساـیق  رخـالا  و  نیتلـصتم ، نم  فلوم 
ایئرم یـشا ء  ناک  املک  جـتنی  مسج ، وهف  کلذـک  ناـک  اـملک  و  یئارلل ، ـالباقم  طـسوتملا و  ءاوهلا  فرط  نوکی  نا  بجو  راـصبالاب 
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ءایـشالا يریدـق  تلق : نا  .یئرمب  سیلف  مسجب  سیل  هنکل  مسج ، وهف  راصبالاب  ایئرم  یلاعت  هللا  ناک  ول  لوقن : مث  مسج ، وهف  راصبالاب 
سیل ءاوه  هطساولا  نوکی  نا  راصبالا  طورش  نم  سیل  و  رـصبلا ، رون  اهذفین  ءام  الا  امهنیب  سیلف  هیفاصلا  ءاملا  تحت  یئارلا  وا  یه  و 

ناک ءاوس  راصبالا  یف  روصنملا  بهذـملا  لوقا : رـصبلا ؟ هذـفنی  ءاوه  یئرملا  یئارلا و  نیب  نکی  مل  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاق فیکف  الا 
بجاوب سیلف  طقف  ءاوه  هنوک  اما  و  هناهرب ، یتایـس  امک  فافـش  مسج  طسوت  نم  دـبال  هنا  امهریغ  وـالا  بطنـالا  وا  عاعـشلا  جورخب 

یلع مالـسلا ) هیلع   ) هب جهل  دکآ  هب  سانلا  سنا  ناک  اطـسوتم و  امهنیب  ءاوهلا  ناک  امنا  هرـصابلا  هوقلاب  رـصبی  ام  رثکا  ناک  امل  نکلو 
دحا وه  يذـلا  ءاوهلا  سیل  ثیدـحلا  یف  ءاوهلا  نا  یلا  رـصعلا  مظاعا  ضعب  بهذ  .راـصحنالا و  لـیبس  یلع  ـال  قادـصم  رکذ  لـیبس 

لاق و  ربدـتلا ، لقعلا و  نم  هیلاخ  يا  ءاوه ) مهتدـئفا  و  : ) یلاعت هللا  لاـق  یفرعلا  ءـالخلا  وه  برعلا  هغل  یف  ءاوهلا  لـق : ثیح  رـصانعلا 
حلطـصملا ءاوهلا  ـال  اـنه  دارملا  وه  ادـه  و  ءاوه ، لاـخ  لـک  حاحـصلا  یف  و  هفاوجا ، تلخ  يا  هفاوج  توه  بصق  عشاـجم  و  ریرج :

هلزنمب فرعلا  دنع  قیقر  مسج  وه  يذلا  ءاوهلا  اذه  هرس و  سدق  نیهلاتملا  ردص  هیلع  هلمح  امک  فافـش  قیقر  مسج  وه  نییعیبطلل و 
هیکلفلا ماسجالا  و  فیثک ، مسج  دوجو  مدعب  هلـصافلا  ققحتی  و  یئرملا ، یئارلا و  نیب  هلـصاف  نم  هیورلل  دـبال  هنا  لصاحلا  .مدـعلا و 

دعبلا نم  برقا  برعلا  هغل  یف  ءاوهلا  نوکیف  ءاوهلا  هلزنمب  یهف  ضرالل ، فنتکملا  ءاوهلا  اذه  نم  قراو  فشا  اهنال  هیورلل  هعنام  ریغ 
امک هرکذ  ام  هیناعم  دحا  ءاوهلا  نا  یف  مالک  ال  لوقا : .همالک  لقن  نم  هجاحلا  عضوم  یهتنا  هفـسالفلا ، ضعب  هب  لوقی  يذلا  روطفملا 

ققحت مدع  و  الوا ، ءالخلا  نالطبل  ثیدحلا ، یف  دارمب  ینعملا  اذـه  سیل  نکلو  عابـسلالا ، تکلا  حرـش  یف  کلذ  نع  ثحبلا  انمدـق 
یلوا و هیورلا  تناک  قرا  تناک  املک  هطـساولا  نا  یلا  ضعب  بهذ  نا  اـیناث و  یئرملا  یئارلا و  نیب  فافـش  مسج  هطـساو  ـالب  هیورلا 

قحلا هضحاد و  هتجح  نکل  لمکا  هیورلا  تناکل  اضحم  ءالخ  هطـساولا  تناک  ولف  سایقلاب  لاق  مث  ءاملا  ءاوهلا و  یف  یئرملاک  عرـسا 
نم عبارلا  رفسلا  نم  عبارلا  بابلا  رخآ  یف  هرـس  سدق  اردص  یلوملا  میکحلا  هراتخا  امک  فافـش  مسج  طسوت  نم  دبال  هیورلا  یف  نا 

هجحلا نا  ملعا  .فافشلا و  مسجلا  طسوت  نم  راصبالا  یف  دبال  هنا  یف  لصف ) : ) لاق ثیح  هیلع  دیزم  امب ال  اناهرب  هیف  ماقا  و  رافـسالا ،
رثاتلا ریثاتلا و  نا  کلذ  اشنم  عضولا و  هکراشمب  الا  نوکیال  هنع  اهرثات  یـش ء و  یف  ماـسجالاب  هشلقتملا  يوقلا  ریثاـت  نا  کـلذ  یلع 

وا عوضوم  وا  هدام  نم  هب  قلعتی  ام  هوقلا و  نیب  تاذـلاب  هققحتم  هقالعلا  هذـه  و  هیلولعم ، هیلع و  هقالع  امهنیب  نیئیـش  نیب  ـالا  نوکیـال 
هقالعلا ناف  هب ، قلعتملا  کلذ  یلا  هیعضو  هبـسن  هلام  نیب  اهنیب و  ضرعلاب  هققحتم  و  هلامک ، وا  هصخـشت  هلع  وا  هتاذ  هلع  اما  اهنال  ندب 
ثیحب نامسجلا  ناک  اذاف  هصخشت  مسجلا و  دوجو  وحن  هنیعب  وه  عضولا  اذا  تایلقعلا  یف  هیلعلا  هقالعلا  هلزنمب  ماسجالا  یف  هیعـضولا 

امک رخالا  یلا  ریثاتلا  کلذ  يرـسیف  امهدـحا  یلع  یجراخ  ریثات  عقو  اذاف  ادـحاو  امـسج  اناک  امهناکف  امهافرط  لصتی  ناب  نارواجتی 
حطس یضتسی ء  رینلا  ءوضب  اهدحا  حطس  ءاضتسا  امک  و  نیخستلا ، کلذب  اضیا  رخالا  هضعب  نخـستی  هناف  رانلاب  مسج  ضعب  نخـست 

عضولا ال بسحب  نوکیال  يذـلا  ینطابلا  ریثاتلا  نال  یجراخلاب  ریثاـتلا  اندـیق  اـمنا  .رینلا و  كذ  یلا  هعـضوک  لوـالا  یلا  هعـضو  رخآ 
رثوملا نم  هساحلا  يوقلا  رثاـت  نع  هراـبع  وه  هریغ  راـصبالاک و  ساـسحالا  نا  لوقنف : اذـه  ررقت  اذاـف  .ء  یـشلا  رواـجی  اـمیف  يرـسی 

کلت و  سوسحملا ، رمالا  کلذ  هساحلا و  هوقلا  هدام  نیب  هیعـضو  هقالع  نم  انههدبالف  یجراخلا  سوسحملا  رمالا  وه  و  ینامـسجلا ،
امهنیب هبـسن  اعـضو و ال  امهنیب  لاصتا  نیرما ال  نیب  هقالع  ذا ال  امهنیب  يدام  مسج  طسوت  ریغ  نم  هاذاـحلا  درجمب  ققحتی  ـال  هقـالعلا 
املظم افیثک  امـسج  ناک  نا  مسجلا  کلذ  .امهنیب و  لصاو  مسج  دوجو  نم  دـبالف  یـسح  لاصتا  وا  یلقع ، طبر  اما  هقالعلا  لب  اعبط ،

نیب طـبارلا  ناـف  رینتـسملاب  رینملا  طاـبترا  وا  رـصبلاب  رـصبملا  طاـبترا  بجوی  فیکف  يرونلا  رثـالل  ـالباق  هسفن  یف  وه  سیلف  نخـست 
عوقول عنام  وزجاح ال  ریغ  فشم  مسج  امهنیب  نوکی  نا  دـبال  اذاف  امهلعفل ، ایفانم  نوکی  نا  ال  اـمهلبق ، نم  نوکی  نا  دـبال و  نیئیـشلا 

نیرثالا دحا 
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: لاق نم  لوق  داسف  رهظی  اذه  یلعف  .رصبلا  یلا  رصبملا  نم  حبشلا  هیدات  وا  رصبملا  یلا  رصبلا  نم  وا  رینتـسملا  یلا  رینلا  نم  رونلا  ینعا 
امب .ءامـصلا ال  یلع  هلمنلا  انراصبا  نکمی  ناک  یتح  لمکا  راصبالا  ناکل  افرـص  ءالخ  ناک  ولف  یلوا ، ناک  قرا  ناک  املک  طسوتملا 
ناف کلذ ، یف  اضیا  دیزی  همدع  نوکی  نا  مزل  راصبالا  یف  هوق  هدایز  طسوتملا  هقر  بجوا  اذا  سیلف  لطاب  اذـه  ناب  هباوج  یف  هورکذ 

نا اذا  هنا  حـصف  عاعـشلا  ذوفن  عنمی  نا ال  لجال  ناک  ول  طسوتملا  مسجلا  یف  هقرلا  طارتشا  نـال  مسجلا  مدـع  یلا  هقیرط  تسیل  هقرلا 
لب .مدـعلا  یلا  اقیرط  ریدـقتلا  اذـه  یلع  هقرلا  تناک  کلذ و  یف  یلولا  نیب  امیف  مسجلا  مدـع  ناک  شوفنلا  هلوهـس  اشنم  مسجلا  هقر 

خیـشلا نا  تلق : ناف  .لاـعفنا  لـعف و  كاـنه  نکی  مل  طـبار  لـصوم  طوتم  يدوجو  رما  یئرملا  یئارلا و  نیب  نکی  مل  ول  هنـال  هداـسف 
ياف سوسحملا  ساحلا و  نیب  ءالخلا  انردق  ولف  لعفنملا ، لعافلا و  تاقالم  یلا  جاتحی  لاعفنالا ال  لعفلا و  نم  عونلا  اذه  ناب  فرتعا 
نکی مل  نا  و  اهتاقالم ، نا  انلق : .بجاو ؟ ءاملا  هسفن و  یف  لاحم  ءـالخلا  لـب  ساـحلا ، یف  سوسحملا  هروص  عاـبطنا  نم  مزلی  لاـحم 
مـسج مکح  یف  لعفنملا  طسوتملا و  عومجم  نوکی  امهنیب  ینامـسج  طسوتم  دوجو  اما  هاـقالملا و  اـما  کـلذ  عم  بجی  نکل  اـبجاو 

مسج نخستملا  مسجلا  رانلا و  نیب  سیل  نا  ضرف  ولف  دادعتـسالا  مدعل  لبقیال  هضعب  هیف ، دادعتـسالا  دوجول  ریثاتلا  لبقی  هضعب  دحاو 
ضرالا لبقی  مل  طسوتم  مسج  ضرالا  سمـشلا و  نیب  نکی  مل  ول  اذک  هطبارلا و  مدعل  نخـست ، نیخـست و  كانه  ققحتی  مل  طسوتم 

یلع هحرش  یف  یسوطلا  نیدلاریصن  هجاوخلا  همالعلا  الامجا  ناهربلا  اذه  یلا  راشا  دق  .هماقم و  عفر  همالک  یهتنا  هنوخس ، ءوض و ال 
همومشملا هعومسملا و  هرصبملا و  تایفیکلا  نع  ولخت  دق  هیرصنعلا  ماسجالا  هلوقب : سیئرلا  خیشلل  تاراشالا  نم  یناثلا  طمنلا  رخاوا 

.خـلا و ءاملاو - ءاوهلاک  اک  مسج  طسوتب  نوکی  امنا  تاسوسحملا  هذـهب  هبرالا  ساوحلا  ساسح  نا  کـلذ  یف  ببـسلا  هقوذـملا و  و 
ثیح اضیا ، هریغ  جنرفا و  نم  راصعالا  هذه  ءاملع  لج  هیلع  و  هیفاص ، نیع  نم  ضا  قیقحت و  ندعم  نم  ردص  مالک  اذـه  نا  يرمعلا 

ماسجالا رونلا  باصا  اذاف  ضرـالا ، ءامـسلا و  نیب  شوفنم  وه  و  بکاوکلا ، رمقلا و  سمـشلا و  نم  رونلا  لـماح  وهرت  ـالا  ناـب  اوبهذ 
یئارلا و نیب  نکی  مل  ول  هلمجلاب  رهدـلا و  فلاس  نم  نویـضایرلا  هراتخا  امک  هرارحلل  دـلوم  راسکنالاو  ارهق ، رـسکنی  الثم  ضرـالاک 

بابسالا مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  مث  .رباکم  فلاخملا  و  اهریغ ، وا  رتا  وا  ءاوه  اما  طسوتملا  و  هیورلا ، نکمی  فشم ال  طسوتم  یئرملا 
اینغتسم یلاعت  هنوک  یفانی  طئاسولا  بابسالا و  ریثاتب  لوقلا  نا  معز  نم  یلع  در  یلقع  لیصا  یلک  مکح  تاببسملاب  اهلاصتا  نم  دبال 

هیلا بهذ  امک  .هلطابلا  ماهوالا  نم  اـهریغ  یلاـعت و  هللااـب  كرـشلا  مالـسلا و  مهیلع  ءاـیبنالا  تازجعم  راـکنا  یلا  یـضفی  و  هریغ ، نع 
نم ءادـتبا  دوجولا  بجاو  یلا  اعیمج  تانکمملا  نم  اهریغ  عئابطلا و  نع  ناسنالا و  نع  هرداصلا  راثالا  دانتـسا  نا  اولاـق : هرعاـشالا و 

مالکلا اذکه  هجیتنلا و  لیصحتل  رکفلا  دیربتلل و ال  ءاملا  قارحالل و ال  ببس  رانلا  الف  ءاملا ، دیربت  رانلا و  نیخـست  یتح  هطـساو  ریغ 
ترج هللا  هداع  نا  الا  هیرکفلا  تامدقملا  نع  هجیتنلا  ءاملا و  نع  دیربتلا  رانلا و  نع  قارحالا  فلخت  زاوجب  لوقیف  بابـسالا  رئاس  یف 

هیهلالا تاملکلا  هنع و  رفنی  لوقلا و  اذـه  بذـکی  هیلـصالا  هرطفب  لقعلا  .اهیف و  اهنم  یـشل ء  ریثات  ریغ  نم  اـهنع  راـثالا  کـلت  بترتب 
، هللا الا  دوجولا  یف  رثوملا  سیل  نامیالا : قئاقحب  لوقی  یلاعت و  هللا  نم  لکلا  يری  هنا  عم  دـحوملا  و  هتعانـشب ، اهتوص  یلعاـب  يداـنت 

عم یلاعت و  وه  هقیقحلا  یف  رثوملا  و  یلاعت ، هرماب  تارخـسم  تادـعم  هاوس  اـم  يری  و  اهبابـساب ، ـالا  رومـالا  يرجی  نا  هللا  یبا  لوقی :
یلاللا یف  يراوزبسلا  میکحلا  هلاق  ام  معن  و  بابسالا ، نع  تاببسملا  فلخت  زوجیال  لوقی : کلذ 

: میرکلا نآرقلا  یف  یلاعت  لاق  رکفلا  نم  هدادعا  امنا  روصلا و  یسدقلا  نم  ضاف  نا  قحلا  و  سایقلا : هجیتن  یف  لاوقالا  دنع  همظتنملا 
وهف ( 48 مورلا - ( ) هلالخ نم  جرخی  قدولا  يرتف  افسک  هلعجی  ءاشی و  فیک  ءامسلا  یف  هطـسبیف  اباحـس  ریثتف  حایرلا  لسری  يذلا  هللا  )

تلقا اذا  یتح  هتمحر  يدـی  نیب  ارـشب  حایرلا  لسری  يذـلا  وه  و  : ) یلاعت لاق  .اباحـس و  ریثت  اهنا  اهیلا  دنـسا  مث  حاـیرلا  لـسرا  یلاـعت 
و (. 57 فارعالا - ( ) نورکذت کلعل  یتوملا  جرخن  کلذک  تارمثلا  لک  نم  هب  انجرخاف  ءاملا  هب  انلزناف  تیم  دلبل  هانقس  الاقث  اباحس 
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ورغ الف  هحیحـص  نیع  ءرملل  نکت  مل  اذت  لیق : ام  معن  اهبذـکی و  هترطف و  فلاخی  فلاخملا  و  هریثک ، لیبقلا  اذـه  نم  هیهلالا  تایالا 
نب دـمحا  نع  هرـس  سدـق  ینیلکلا  يویر  اضیا  یفاکلا  نم  بابلا  کلذ  نم  یناثلا  وه  یناثلا و  ثیدـحلا  رفـسم  حبـصلا  باتری و  نا 

(، ع  ) اـضرلا نسحلا  یبا  یلا  هلخدا  نا  ثدـحملا  هرق  وـبا  ینلاـس  لاـق : ییحی  نب  ناوفـص  نع  رابجلادـبع ، نـب  دـمحم  نـع  سیردا ،
انیور انا  هرق : وبا  لاقف  دیحوتلا  یلا  هلاوس  غلب  یتح  ماکحالا  مارحلا و  لالحلا و  نع  هلاسف  هیلع ، لخدف  یل  نذاف  کلذ  یف  هتنذاتـساف 

نمف مالسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  هیورلا ، دمحمل  یسومل و  مالکلا  مسقف  نییبن ، نیب  مالکلا  هیورلا و  مسق  هللا  نا 

، یلب لاق : دمحم ؟ سیلا  یـش ء ، هلثمک  سیل  املع و  هب  نوطیحی  رـصبالا و ال  هکردت  سنالا ال  نجلا و  نم  نیلقثلا  یلا  هللا  نع  غلبملا 
راصبالا و هکردت  ال  لوقیف : هللا  رماب  هللا  یلا  مهوعدـی  هنا  هللا و  دـنع  نم  ءاج  هنا  مهربخیف  اعیمج  قلخلا  یلا  لجر  یجی ء  فیک  لاق :

تردق ام  نویحتست  اما  رـشبلا ، هروص  یلع  وه  املع و  هب  تطحا  ینیعب و  هتیار  انا  لوقی : مث  یـش ء  هلثمک  سیل  املع و  هب  نوطیحی  ال 
یلاعت هناف  هرقوبا : لاق  مث  .رخآ  هجو  نم  هفالخب  یتای  مث  یـشب ء  هللا  دـنع  نم  یتای  نوکی  نا  اذـهب  مالـسلا ) هیلع   ) هیمرت نا  هقداـنزلا 

ام داوقلا  بذک  ام   ) لاق ثیح  يار  ام  یع  لدی  ام  هیالا  هذـه  دـعب  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  يرخا ) هلزن  هآ  ردـقل  و   ) هلوقی
( يربکلا هبر  تایآ  نم  يار  دـقل   ) لاقف يار  اـمب  ربخا  مث  .هاـنیع  تاراـم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم داوف  بذـک  اـم  لوقی  يار )

بذکنف هرق : وبا  لاقف  هفرعملا  تعقو  ملعلا و  هب  طاحا  دقف  راصبالا  هتار  اذاف  املع ، هب  نوطیحی  و ال  هللا : لاق  دـق  و  هللا ، ریغ  هللا  تایاف 
هب طاحی  هنا ال  هیلع  نوملـسملا  عمجا  ام  اهتبذـک و  نآرقلل  هفلاخم  تایاورلا  تناـک  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاـقف  تاـیاورلاب ؟

هیوباب نب  دمحم  رفعجوبا  ثیدحلا  يور  لوقا : .یفاکلا  یف  ام  یلع  ثیدحلا  یهتنا  یـش ء ، هلثمک  سیل  راصبالا و  هکردـت  املع و ال 
دمحم انثدح  لاق : قاقدلا  نارمع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  انثدـح  لاق : دـیحوتلا  یف  هباتک  نم  هیورلا  یف  ءاج  ام  بابلا  قودـصلا 

نم هملک  هیف  سیل  سنـالا ، نجلا و  نیلقثلا  لا  .نییبن  نیب  ناـکم  نینثا  نیب  هیف : و  خـلا ، سیردا - نب  دـمحا  نع  ینیلکلا ، بوقعی  نب 
نم یتای  ناکم  یـشب ء ، هللا  نع  یتای  .هکردت  لوقیف ال  ناکم  هکردـت ، لقوی ال  و  ءافلا ، هملک  عم  لجر ، یجی ء  فکیف  لاق : .هراجلا 

جاجتحالا و یف  یسربطلا  هاور  اذک  .نوملسملا و  عمجا  ام  ناکم و  نوملسملا  عمتجا  ام  اهتبذک و  ناکم  اهب  تبذک  یـشب ء ، هللا  دنع 
دق .ریخالا و  یف  ام  سمخ  رادقم  یلع  نوکی  دـیحوتلا  یفاکلا و  یف  ام  یلع  ثیدـحلا  هلمجلا و  یف  ظافلالا  یف  فالتخا  خـسنلا  نیب 
نع یئاورلا  ثحبلا  یف  راتخملا 237  حرش  یف  یضم  دق  همربش و  بحاص  ثدحملا  هرقابا  ناب  جاجتحالا  یف  یسربطلا  خیـشلا  حرص 
لض مالسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاق  و  سایقلاب ، لمعی  ناک  یـضاقلا  همربش  نب  هللادبع  نا  نیدلا  یف  سایقلاب  لمعلا  نع  هیهانلا  رابخالا 
مربش هدام  یف  هر - یمقلا - ثدـحملا  لاق  ع )  ) اضرلا نسحلاابا  كردـی  مل  اذـه  همربش  نبا  نکلو  .خـلا  هعماجلا  نع  همربش  نبا  ملع 
یفوت ارعاش  ناک  هفوکلا و  داوس  یلع  روصنملا  رفعج  یبـال  ایـضاق  ناـک  یبضلا  یفوکلا  یلجبلا  هللادـبع  وه  همربش  نبا  هنیفـسلا : نم 

لاق .ه و  هنس 144 

سیل نالوهجم و  امهالک  همربش  هرقوبا و  یفاکلا : لوصلا  یلع  یناردنزاملا  حلاص  یلوملا  حرـش  یلع  هتقیلعت  یف  ینارعـشلا  ذاتـسالا 
بیرقتلا یف  رجح  نبا  رکذ  دق  و  ع ،)  ) اضرلا كردـی  مل  هنال  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلادـهع یلع  هنـس 144  یفوتملا  همربش  نب  هللادبع 

یف لقن  .هلظ و  دـم  همالک  یهتنا  .وه  هلعلف  ع )  ) اضرلل رـصاعم  وه  هعـساتلا و  هقبطلا  نم  هرق  یباب  ینکملا  یـضاقلا  قراط  نب  یـسوم 
اذه هفرعم  راصبتـسالا و  یلاعت  هللا  هقزر  ثدحملا  نسحلاوبا  هرق  یبا  نب  یلع  وه  اذه  هرقابا  نا  باحـصالا  ضعب  نع  روکذملا  حرش 
هیلع لخدف  هلوق : .قیلثاج  بحاص  انحوی  همسا  ینارـصنلا  هرقوبا  هنا  مهوتی  الئل  ثدحملاب  هفـصو  امنا  و  حراشلا : لاق  مث  اریخا ، رمالا 
یلع جاجتحالا  یف  نوکی  ثیدـحلا  اذـه  نا  انرکذ  دـق  لوقا : دـیحوتلا ، یلا  هلاوس  علب  یتح  ماـکحالا  مارحلا و  لـالحلا و  نع  هلاـسف 
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یلع هلامتش  جاجتحالا ال  یف  ام  یلع  هرکذب  ساب  همامتب و ال  ثیدحلا  لقنی  مل  یسربطلا  نا  یلع  یفاکلا ، یف  ام  لاثما  هسمخ  رادقم 
هلخدا نا  همربش  بحاص  ثدـحملا  هرقوبا  ینلاس  لاق : ییحی  نب  ناوفـص  نع  و  هر :- یـسربطلا - لاق  .یتش  لئاسم  یف  یمظع  دـئاوف 
همالک غلب  یتح  ضئارفلا  ماکحالا و  مارحلا و  لالحلا و  نم  ءایـشا  نع  هلاساف  لخدـف  هل ، نذاف  هتنذاتـساف  ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  یلا 

هملک ناسل  ياب  هلوسر  ملعا و  هللا  لاقف : .یـسومل  یلاعت  هللا  مالک  نع  كادـف  هللا  ینلعج  ینربخا  لاقف : .دـیحوتلا  یلا  -خ ل ) هلاوس )
، لوقت امم  هللا  ناحبس  مالسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  .ناسللا  اذه  نع  کلاسا  امنا  لاقف : هناسلب  هرقوبا  اذخاف  .هیناربعلاب  ما  هینایرـسلاب 

فیک لاق : .لعاف  لئاق  هلثمک  یـش ء و ال  هلثمک  سیل  لج  زع و  هنکلو  نوملکتی ، هب  مه  ام  لثمب  ملکتی  وا  هقلخ  هبـشی  نا  هللا  ذاعم  و 
هتیشمب ناکف  نک  هل  لوقی  نکلو  ناسل ، مف و ال  قشب  ظفلی  و ال  قولخمل ، قولخملا  مالکک  سیل  قولخمل  قلاخلا  مالک  لاق : کلذ ؟

(: مالسلا هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  بتکلا ؟ یف  لوقت  امف  هرقوبا : هل  لاقف  .سفن  یف  ددرت  ریغ  نم  یهنلا  رمالا و  نم  یـسوم  هب  بطاخ  ام 
هللا ریغ  یه  هثدـحم و  اهلک  یه  يدـه و  ارون و  نیملاعلل  هلزنا  هللا  مالک  ناک  لزنا  باتک  لک  نآرقلا و  روبزلا و  لـیجنالا و  هراوتلا و 
اهلک بتکلا  ثدحا  هللا  و  نوبعلی ) مهو  هوعمتـسا  الا  ثدحم  مهبر  نم  رکذ  نم  مهیتای  ام   ) لاق و  ارکذ ) مهل  ثدـحی  وا   ) لوقی ثیح 
لعف هللا  يوس  ام  ناف و  هللا  يوس  ام  نا  یلع  نوملـسملا  عمجا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  ینفت ؟ لهف  هرقوبا : لاقف  .اـهلزنا  يذـلا 

اذه بر  ای  لوقی  همایقلا  موی  نآرقلا  نا  نآرقلا و  بر  نولوقی  سانلا  عمـست  ملا  هللا ، لعف  نآرقلا  روبزلا و  لیجنالا و  هراوتلا و  و  هللا ،
یه روبزلا و  لیجنالا و  هراوتلا و  خ ل ) کلذکف -  ) کلذک هیف و  ینعفـشف  هلیل  ترهـسا  هراه و  تامظا  دق  هنم  هب  فرعا  وه  نالف و 

میدق و لواب  سیل  هللا  نا  رهظا  دقف  نلزی  مل  نهنا  معز  نمف  نولقعی ، موقل  يده  یـش ء  هلثمک  سیل  نم  اهثدحا  هبوبرم  هثدحم  اهلک 
یف سانلا  همایقلا و  موی  یجت ء  اهلک  بتکلا  نا  انیور  اناف  هرقوبا : لاق  .هلاب  سیل  ودـب و  هل  سیل  و  هعم ، لزی  مل  مالکلا  نا  دـحاو و  ال 

(: مالسلا هیلع   ) نسحلاوبا لاق  .ریـصت  هیلاف  هنم  ءزج  یه  هنم و  اهنال  هیف  عجرت  یتح  نورظنی  نیملاعلا  برل  مایق  فوفـص  دحاو  دیعص 
هم و ءزج  امهنا  سمـشلا  رانلا و  یف  سوجملا  تلاق  کلذـک  و  هیف ، عجری  هنم و  ءزج  هحور  نا  حیـستملا  یف  يراصنلا  تلاـق  اذـکهف 

هقولخم هرثکلا  هلقلا و  مهوتم و  زجتم  لک  نال  يزجتملا  فلتای  فلتخی و  امنا  و  اـفلتخم ، وا  اـیزجتم  نوکی  نا  اـنبر  یلاـعت  هنم  عجری 
یلا هیورلا - دـمحمل  مالکلا و  یـسومل  مسقف  نییبن ، نیب  مالکلا  هیورلا و  مسق  هللا  نا  انیوراناف  هرقوبا : لاـقف  .اـهقلخ  قلاـخ  یلع  هلاد 

(. یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس   ) یلاعت هلوق  نع  هلاس  و  هدعب : یفاکلا و  نع  هانلقن  ام  رخآ 
داعا دـقف  هللا  ریغ  هللا  تایاف  انتایآ ) نم  هیرنل   ) لاـقف هب  يرـسا  مل  ربخا  مث  هب  يرـسا  هنا  هللا  ربخا  دـق  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاـقف 

؟ هللا نیاف  هرقوبا : لاقف  .هللاریغ  هنا  ربخاف  نونموی ) هتایآ  هللادعب و  ثیدح  يابف   ) لاق .هارام و  هب و  کلذ  لعف  مل  نیب  و  خ ل ) رذـعا - )
ربدم دوجوم  ناکم  لکب  وه  و  مداق ، همدقی  بئاغب و ال  سیل  هللااف  بئاغ ، نع  دـهاش  هلاسم  هذـه  ناکم و  نیالا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف

هللا وه  مالسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  اهاوسام ؟ نود  ءامسلا  قوف  وه  سیلا  هرقوبا : لاقف  .ضرالا  تاوامـسلا و  کسمی  ظفاح  عناص 
مکعم وه  و  ءاشی ، فیک  ماحرالا  یف  مکروصی  يذلا  وه  و  هلا ، ضالا  یف  هلا و  ءامـسلا  یف  يذلا  وه  ضرالا و  یف  تاوامـسلا و  یف 
يوتسا يذلا  وه  و  ناومس ، عبـس  نهیوسف  ءامـسلا  یلا  يوتـسا  يذلا  وه  و  ناخد ، یه  ءامـسلا و  یلا  يوتـسا  يذلا  وه  و  متنک ، امنیا 

مکیدـیا متعفر  متوعد  اذا  مکلاب  امف  هرقوبا : لاقف  .نیلقتنملا  عم  لقتنی  مل  قلخ  ذا ال  ناک  امک  وه  قلخ و  ـال  ناـک و  دـق  ضرعلا  یلا 
دبعتساف دبعتسم  هیلا و  نوعزفی  عزافم  هللا  هدابعلا و  نم  بورـضب  هقلخ  دبعتـسا  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  ئامـسلا ؟ یلا 

هقلخ دبعتساو  هرمعلا ، جحلا و  اهیلا  هجو  هبعکلا و  یلا  هالصلا  هجوتب  مهدبعتسا  کلذ  وحن  هجوتلا و  لمعلا و  ملعلا و  لوقلاب و  هدابع 
برقا نمف  هرقوبا : لاق  .للذتلا  هیدوبعلا و  همالع  هناتـسالا و  لاحل  ءامـسلا  یلا  اهعفر  يدیالا و  طسبب  عرـضتلا  بلطلا و  ءاعدلا و  دنع 
لغتشی هلعف ال  یه  دحاو  باب  اهلک  ءایشالا  ناف  عارذلا  ربشلاب و  لوقت  تنک  نا  ع )  ) نسحلاوبا لاق  ضرالا ؟ لها  وا  هکئالملا  هللا  یلا 

هنوم و ال و ال  هفلک ، ءانع و  ریغ  نم  هرخآ ، ربدی  ثیح  نم  هلوا  ربدـی  هلفـسا و  ربدـی  ثیح  نم  قلخلا  یلعا  ربدـی  ضعب  نع  اهـضعبب 
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هللا و یلا  دـبعلا  نوـکی  اـم  برقا  نا  نوورت  متنا  و  هل ، مهعوطاـف  هلیـسولا  یف  هیلا  برقا  نم  لوـقت : تنک  نا  و  بـصن ، ـال  هرواـشم و 
مهدحا قلخلا و  قرـش  نم  مهدا  و  قلخلا ، لفـسا  نم  مهدحا  و  قلخلا ، یلعا  نم  مهدحا  اوقتلا : كالما  هعبرا  نا  متیور  و  دجاسوه ،

نود هلزنملا  یف  کلذ  نا  یلع  لیلد  اذه  یفف  اذک ، اذـکب و  ینلـسرا  هللا  دـنع  نم  لاق : مهلکف  اضعب  مهـضعب  لاسف  قلخلا ، برغ  نم 
جاتحم هریغ  یلا  فاضم  لوعفم و  لومحم  لک  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  لومحم ؟ هللا  نا  رقتا  هرقوبا : لاقف  .لـیثمتلا  هیبشتلا و 

و لفـسا ، یلعا و  تحت و  قوف و  لئاقلا : لوق  کلذـک  و  حودـمم ، ظفللا  یف  وه  لعاف و  لماحلا  و  ظفللا ، یف  صقن  مسا  لومحملاف 
یف لماحلا  وه  لب  لومحم ، هنا  هبتک  نم  یش ء  یف  لقی  مل  و  ( 180 فارعالا - ( ) اهب هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  هل  و   ) یلاعت هللا  لاق  دق 

ای هئاعد : یف  لاق  طق  همظع  هللااـب و  نمآ  ادـحا  عمـسن  مل  هللا و  يوساـم  لومحملا  و  ضرـالا ، تاوامـسلل و  کـسمملا  رحبلا و  ربلا و 
یع هلقث  نودـجی  ضرعلا  نولمحی  نیذـلا  هکئالملا  نا  هبـضغ  فرعی  امنا  بضغ  اذا  هللا  نا  هیاورلاـب  بذـکتفا  هرقوبا : لاـق  .لومحم 

یلاـعت هللا  نع  ینربـخا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلاوبا لاـقف  مهفقاوم ؟ یلا  اوعجرف  فخ  بضغلا  بهذ  اذاـف  ادجـس ، نورخیف  مهلهاوک ،
: لاق .هیلع  نابـضغ  وه  معن  لاقف : ضار ؟ مهنع  وا  هئایلوا  سیلبا و  یلع  وه  نابـضغ  همایقلا  موی  یلا  اذه و  کموی  یلا  سیلبا  نعلذنم 

ریغتلاب کبر  فصت  نا  يرتجت ء  فیک  کحیو  لاـق : مث  .هعاـبتا  یلع  هیلع و  انابـضغ  لزی  مل  کتفـص  یف  وه  فخف و  یـضر  یتمف 
: ناوفـص لاـق  .نیریغتملا  عم  ریغتی  مل  نیلئازلا و  عم  لزی  مل  هناحبـس  نیقولخملا  یلع  يرجی  اـم  هیلع  يرجی  هنا  لاـح و  یلا  لاـح  نم 

لاق هیورتلا  نم  لوعفملل  هینبم  هروسکملا  واولا  دـیدشت  ءارلا و  مضب  انیور ) انا   ) هلوق .جرخ  ماـق و  یتح  اـباوج  رحی  مل  هرقوبا و  ریحتف 
هیوارلا تقلطا  مث  هغلابملل  هیف  ءاهلا  و  هیوار ، وهف  هلمح  یمر  باب  نم  هیوری  ءاملا  ریعبلا  يور  رینملا : حابـصملا  یف  یمویفلا  باهـشلا 

و ثیدحلا ، ادیز  تیور  لاقیف : فیعـضتلاب  يدعی  هتلقن و  هتلمح و  اذا  ثیدحلا  تیور  لیق ، هنم  و  اهیلع ، ءاملا  یقتـسی  هباد  لک  یلع 
مل مالکلا  مسقف  نییبن  نیب  مالکلاو  هیورلا  مسق  هللا  نا  : ) هلوق .همالک  یهتنا  .ثیدحلا  تیور  لاقیف : لوعفملل  ینبی 

هیلع الدتسم  اهتحـص  مدع  یلع  ع )  ) مامالا يدصت  اذل  راصبالاب و  یلاعت  هتیور  هیورلاب  دارملا  نا  هرقوبا  مهف  هیورلا ) دمحمل  یـسو و 
نیصلخملل ماتلا  فاشکنالا  یه  یتلا  هیبلقلا  هیورلاف  الا  هرق و  یبا  معز  وذح  یلع  ناک  امنا  مالسلا ) هیلع   ) هباوجف .هحرـش  یتایـس  امب 

قحلل نافرعلا  برشم  یلع  ناک  امل  مث  مالسلا  مهیلع  نییدهملا  هادهلا  همئالا  نم  هنایب  یجیس ء  اتمک  اهتحص  یف  مالک  الف  نیلمکلا  و 
هضئافلا هیئامسالا  ایاطعلاب  هعونتملا  مهتادادعتسا  بسح  یلع  دابعلل  لجتم  یلاعت  وه  هب و  صاخ  روهظ  قلخ  لک  یف  یلاعت  هناحبس و 

رفعج مامالا  لاق  دـق  هیهلالا و  هبتارم  یف  تاـیلجت  تانوئـش و  ناـش  یف  وه  موی  لـک  بسحب  لاـعت  هل  لـب  سدـقملا ، ضیفلاـب  مهیلع 
هحرش یف  يرصیقلا  مالسلا ) هیلع   ) هنع هلقن  امک  نوملعیال  مهنکلو  همالک  یف  هدابعل  یلجتی  دق  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا

نال ءامسالا  یلا  ادنتـسم  ملاعلا  دوجو  ناک  امل  .هیحون و  هملک  یف  هیحوبـس  همکح  صف  لوا  یف  نیدلا  یحمل  مکحلا  صوصف  یلع 
اهتاروهظ و بسحب  الود  ءامسالل  نا  هلحم  یف  ررقت  دق  یلاعت و  هللا  ءامسا  نم  صاخ  مسا  هیبرت  تحت  تادوجوملا  دارفا  نم  درف  لک 
ءایبنالا و ضعب  فاصتا  رس  الامجا  ملعی  تاراشالا  کلتبف  هیلع ، بلاغلا  صاخلا  مسالا  یضتقمب  دوجوم  لک  فصتا  اهماکحا  روهظ 
ع)  ) یسوم و  هللا ، لیلخب  ع )  ) میهاربا و  هللا ، یجنب  ع )  ) حون و  هللا ، یفصب  ع )  ) مدآ فصو  امک  ضعب  نود  فاصوالا  ضعبب  ءایلوالا 

امل .مولعلا و  رقابب  ع )  ) دـمحم رفعجوبا  مامالا  هنبا  و  داجـسلاب ، مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  مامالا  فصو  ام  لثم  و  هللا ، میلکب 
مـسا رهظم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنال هیدحالا  تاذلا  هبترم  الا  هقوف  ام  يذلا  هیهلالا  هیعمجلا  ماقمب  ادرفنم  ص )  ) نییبنلا متاخ  ناک 

ریغ ءایبنالا  نم  هریغ  و  ع )  ) یـسومب هیلامکلا  توعنلا  رئاس  مالکلا و  صیـصختف  اـهلک ، توعنلا  ءامـسالل و  عماـحلا  مسـالا  وه  و  هللا ،
سنـالا ال نجلا و  نم  نیلقثلا  هللا  نع  غـلبملا  نمف  ع )  ) نسحلاوـبا لاـقف  : ) هلوـق .اـضیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل هتباـث  یه  لـب  هتباـث 

هیلع  ) اـضرلا نسحلاوبا  ماـمالا ، هیلع  جـتحا  ارـصبالاب  هیورلا  هرقوبا  معز  اـمل  رـشبلا ) هروص  یلع  وه  و  هلوـق - یلا  راـصبالا - هکردـت 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحم سیل  اهغلبم  ناب  ریرقتلل  ماهفتـسالا  هروص  یلع  هلاس  متاخلا و  هیبن  ناسلب  یلاـعت  هللا  دـنع  نم  هلزنملا  تاـیالا  کـلتب  مالـسلا :)
یلاعت هللا  نع  قئالخلا  ربخی  فیک  راکنالل  ماهفتـسالا  هروص  یلع  هلاس  مث  .اـهغلبم  ص )  ) وه يا  یلب ، لاـق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص  )

هبر هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هتیور یف  نوملکتملا  ملکت  امک  ینیعب  هتیار  و  وه : لوقی  مث  هکردت  راصبالا ال  ناب  مهیلا  ثوعبملا  هلوسر 
ینیعب هار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا يرعشالا  نسحلا  یباک  مهضعب  بهذف  ءارسالا ، هلیل  یلاعت 

یلص  ) یبنلا يا  لجرلا  هلوقم  هریخالا  هلمجلا  نا  ینعا  یلاعت  هللا  یلا  عجری  رشبلا ، هروص  یلع  وه  و  هلوق : یف  وه  ریمـض  نا  مث  .هسار 
یلع ثالثلا  تایالا  یلع  روما  هثالث  بتر  مالسلا ) هیلع   ) هنا و  هیلاح ، نوکت  یتح  ع )  ) مامالا هلوقم  اهنا  نییلو ال  الاک  هلآ ) هیلع و  هللا 
هروص یلع  وه  و  املع ، هب  نوطیحی  یلع ال  املع  هب  تطحا  و  راصبالا ، هکردـت  یلع ال  ینیعب  هتیار  اـنا  بترف  نیبترملا  رـشنلا  فللا و 

وا تناک  هیرهاظ  يوق  نم  هوق  لک  كاردا  نالف  نیعلاب  هیورلا  یفن  یلع  یلوالا  هیالا  هلالد  هجو  اـما  .ء  یـش  هلثمک  سیل  یلع  رـشبلا 
وه هقیقحلا  یف  كردـملا  ناک  نا  هتکردا و  دـقف  ائیـش  نیعلا  تار  اذا  هتکردا و  دـقف  امالک  نذالا  یتعمـس  اذاف  اهبـسح ، یلع  هینطاب 

لوالا یلع  و  اهتاذب ، سفنلا  هکردت  الا  و  هصخت ، هلاب  سفنلا  هکردـت  ایدام  نوکی  امب  قلعت  اذا  كاردالا  نال  اهتالآ ، يوقلا  سفنلا و 
یف نیب  دیرجت  یلع  هتقیقح  سفن  نم  هتروص  اهعازتناب  سحلا  هطساوب  سفنلا  يا  كردملا  دنع  هلثمتم  یـشلا ء  کلذ  هقیقح  نوکی 
دنع هلثمتم  هتقیقح  نوـکی  نا  وـه  یـشلا ء  كاردا  تاراـشالا : نم  ثلاـثلا  طـمنلا  نـم  هثلاـثلا  هراـشالا  یف  خیـشلا  لاـق  اذـل  .هـلحم و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هجحلاف  مومعلا ، دیفی  هقایـس  یف  هرکنلاک  یفنلا  قایـس  یف  لعفلا  و  كردی ، هب  ام  اهدهاشی  كردملا 
دت هناب ال  هللا  نع  ربخا 

یلـص  ) یبنلا نا  اهب  جاجتحالا  هجوف  هیناثلا  هیالا  اما  .هلوق و  یف  ضقانتلا  الا  اذه  له  ینیعب و  یلاعت  هتیار  وه : لوقی  فیکف  نیع  هکر 
نال راصبالاب  هطاحالا  تناک  ءاوس  .املع  هب  تطحا  ینا  ضقانتلاب : وه  لوقی  فیکف  املع ، هب  نوطیحی  مهنب ال  مهربخا  هلآ ) هیلع و  هللا 
وا .هفرعملا  تعقو  ملعلا و  هب  طاحا  دقف  راصبالا  هتار  اذاف  یتالا : هلوق  یف  ع )  ) مامالا هب  حرـص  امک  هب  هیملع  ام  هطاحا  یـشلا ء  راصبا 

یفن یلع  لدت  هیناثلا  هیالاف  هلیحتـسم ، تناک  هکردم  هوق  هیاب  یلاعت  هتطاحا  ناف  لقعلا  مهولاک و  راصبا  ریغ  نم  رخآ  كارداب  تناک 
یلع یلاعت  هنا  لوقی : فیکف  یـش ء  هلثمک  سیل  هناب  یلاعت  هرماب  مهرخا  یلاعت  هنا  اهب  جاجتحالا  هجوف  هثلاثلا  هیالا  اما  .اضیا و  هیورلا 

یف اـمک  هتروص  یلع  مدآ  قلخ  یلاـعت  هللا  نا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  اوور  اـمدر  یلا  هراـشا  اذـه  .رـشبلا و  هروص 
نم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع اوورام  در  یلا  و  ناریا 1288 ه ،) عبط  ص 48   ) ههبشملا یف  مالکلا  دنع  یناتـسرهشلل  لحنلا  للملا و 
هنا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنع مهـضعب  لقن  .باتکلا و  نم  یف ص 49  اضیا  یناتـسرهشلا  هلقن  .هروص  نسحا  یف  یبر  تیار  لاق : هنا 

یلاعت هنا  یف  هرهاظلا  تالوقنملا  نم  امهوحن  قهارملا و  باشلا  هروص  یلع  وا  هجولا  نسح  باش  هروص  یلع  جارعملا  هلیل  یلاعت  هار 
نویع یف  يور  .رشبلا  هروص  یلع 

نا مالـسلا :) هیلع   ) اضرلل تلق  لاق : هنا  دـلاخ  نب  نیـسحلا  نع  امهرـس  سدـق  یـسربطلل  جاجتحالا  یف  قودـصلل و  ع )  ) اضرلا رابخا 
نا ثیدحلا  لوا  اوفذح  دقل  هللا  مهلتاق  لاقف : هتروص ، یلع  مدآ  قلخ  هللا  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  نولوقی : سانلا 
هیلع هللا  یلص   ) لاقف کهبشی  نم  هجو  کهجو و  هللا  حبق  لوقی : امهدحا  عمسف  ناباستی  نیلجرب  رم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

هب فصو  امریغب  هفـصلا  نع  یهنلا  باب  یف  ینیلکل  يور  .هتروص  یلع  مدآ  قلخ  هللا  ناف  کیخالا  اذـه  لـقتال  هللادـبع  اـی  هل : هلآ ) و 
انیکحف ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  یلع  انلخد  الاق : نیـسحلا  نب  دمحم  زازخلا و  دـمحم  نب  میهاربا  نع  هدانـساب  یفاکلا  هعماج  نم  هسفن 

(: مالسلا هیلع   ) لاق مث  لاق : نا  یلا  هنس - نیثالث  ءانبا  نس  یف  قفوملا  باشلا  هروص  یف  هبر  يار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نا  هل 
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هئیه یف  ناک  هبر  همظع  یلا  رظن  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  دمحم  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  دـمحم  ای 
ای مالسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  نیقولخملا - هفـص  یف  نوکی  نا  لج  زع و  یبر  مظع  دمحم  ای  هنـس ؟ نیثالث  ءانبا  نس  قفوملا و  باشلا 

امنا نیتریخالا  و  هیورلا ، نع  لاوسلل  هقباطم  یلوالا  هیالا  نا  تیرد  انققح  امبف  .هب  نولئاقلا  نحنف  هنـسلا  باتکلا و  هل  دهـش  ام  دمحم 
نکمی هنا  لع  هیورلا ، یفن  لاوسلا  دروم  ناک  نا  تاـجاجتحالا و  یف  زیزعب  سیل  بادـلا  اذـه  و  ریظنتلا ، لـیثمتلا و  وحن  یلع  اـنرکذ 

هنالف هیلع  هریخالا  هلالد  اما  و  ملع ، دـقف  هیلع  نییلوالا  هلالد  هجو  اما  .انمـض  اضیا  هیورلا  یفن  یلع  اهتلالد  یلا  ثالثلا  تایالا  عاجرا 
ثیدـحلا حرـش  یف  ملع  امل  نیعلاب ، هیورلا  ققحتی  یتح  هفیثک  ماسجال  ـالثامم  نوکی  نا  مزل  یلاـعت  هیلع  رـصبلاب  كاردـالا  قلعت  ول 

هیورلاب لوقلا  نم  مزلیف  ههجو  عضواذ  افیثک  الا  نوکت  الف  رـصبلا ، رون  اهنع  ذـفنی  یتلا ال  ماسجالا  یلع  قلعت  امنا  هیورلا  نا  نم  لوالا 
هیلع  ) هلوق هدیوی  انمـض و  هدافتـسم  هقیقدلا  هذه  و  لثم ، وذ  وهف  رـصبالاب  كردـی  املک  نال  ماسجالا ، نم  لثامم  یلاعت  هل  نوکی  نا 
هروص یلع  وه  و   ) یف وه  ریمـض  عجری  نا  ادـیعب  لمتحی  .هفرعملا و  تعقو  ملعلا و  هب  طاحا  دـقف  راصبالا  هتار  اذاـف  اذدـعب : مالـسلا )

هیورلا و یفن  یلع  اهتلالدل  اهب  دهشتسا  ثالثلا  تایالا  هیلاح و  هلمجلا  نوکت  ناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يا  لجرلا  یلا  رـشبلا )
مهرخا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا ینعملا  نوکیف  .ثیدحلا  حارش  نم  ریفغ  مج  هیلا  بهذ  امک  انمـض  دافتـسی  هنا  ال  اسار ، هیلا  هقاسنم 

یلاعت هتیور  یفن  یلع  اهنم  هدـحاو  لک  لدـت  یـش ء ، هلثمک  سیل  املع و  هب  نوطیحی  راصبالا و ال  هکردـت  ـال  هرماـب ، یلاـعت  هللا  نع 
مل اذالا  رـشبلا  هروص  یلع  هنا  لاحلا  اضیا و  ینیعب  هایا  یتیورب  املع  هب  تطحا  ینیعب و  هللا  تیار  انا  ربخملا  کلذ  لوقی  مث  راصبالاب ،
نع یبای  ثیدـحلا  عبط  نکلو  .اضیا  رـشبلا  نم  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل زوجی  فکیف  راصبالاب  هتطاحا  هکاردا و  رـشبلل  نکی 

خـسن ضعب  .نیعتملا و  وه  راتخملا  و  هبولـسا ، ثیدحلا و  نتم  نم  مالکلا  هعانـصب  بردتملا  یلع  یفخیال  امک  ادـج  لامتحالا  اذـه 
نوکیف تطحا  یف  لعافلا  ریمـضب  یلع  قلعتت  نا  اما  هجولا  اذه  یلعف  رـشبلا  هروص  یلع  املع  هب  تطحا  يا و  وه ، ریمـض  الب  یفاکلا 

یلع یلاعت  هللا  يا  یئرملا  نوکیف  هب  یف  رورجملا  ریمضلاب  قلعتت  نا  اما  و  رـشبلا ، هروص  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يا  یئارلا 
(: مالسلا هیلع   ) هلوق .ریظن  نم  هل  مک  بتاکلا و  نم  ریمضلا  طقسا  باوصب و  تسیل  هخسنلا  کلت  نا  ملعی  هانققح  امب  .رشبلا و  هروص 

یف و  رخآ ) هجو  نم  هفالخب  یتای  مث  یشب ء  هللا  دنع  نم  یتای  نوکی  نا  اذهب  مالسلا ) هیلع   ) هیمرت نا  هقدنزلا  تدق  ام  نویحتـست  اما  )
هیمرت نا  هلوق : .هیفان  تردـق ، ام  هلوق : یف  ام  هملک  .اهنم و  هغل  یلوالا و  هففخم  اهنال  اضیا  هحیحـص  یه  نوحتـست و  ام  خـسنلا  ضعب 

هآرم یف  هر - یـسلجملا - همـالعلا  لاـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  عـجری  ریمـضلا  هب و  هبـسنت  يا  اذـهب  مالـسلا ) هیلع  )
( ها  ) نوکی نا  هلوق : .ثیدحلا  ظفل  هجحلا و ال  هتبـسانم  مدعل  اسار  مهووه  لب  لوقا : .ادـج و  دـیعب  هللا  یلا  ریمـضلا  عاجرا  و  لوقعلا :

هیلا هومتبسن  ام  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنوبـسنی مهدانع ال  مهرفک و  عم  هقدانزلا  نا  دارملا  .هل و  لیـصفت  نایب و  اذه و  هلوقل  لدب 
عم متنا  فکیف  يرـصبب  هتیار  ینا  لوقی  هرات  راـصبالا و  هکردـت  ـال  هللا  رما  نم  لوقی  هراـت  هللا  یلع  هبذـک  هلاوقا و  یف  هضقاـنملا  نم 

ع)  ) مامالا نیب  امل  يرخا ) هلزن  هآ  ردـقل  لوقی و  یلاعت  هناـف  هرقوبا  لاـق  مث  : ) هلوق .هب  هنومرت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتوبنب مکفارتعا 
یلاعت هار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یلع  یلاعت  هلوقب  هضراعملا  ماقم  یف  هرقوبا  لدتـسا  راصبالاب  یلاـعت  هکاردا  هلاحتـسا 

ام هیالا  هذـه  دـعب  نا  اضعب و  هضعب  رـسفی  نآرقلا  ناب  ع )  ) مامالا هباجاف  یلاعت ، هیلا  عجار  هار  یف  لوعفملا  ریمـض  نا  یلع  ءاـنب  هنیعب 
دهـشتسا مث  هانیع ، تار  ام  دـمحم  داوف  بذـک  ام  هلوقب  ع )  ) اهرـسف و  يار ) ام  داوفلا  بذـک  ام   ) یلاعت لاق  ثیح  يار  اـم  یع  لدـی 
لوعفملا ریمضف  يربکلا ) هبر  تایآ  نم  يا  ردقل  یغط  ام  رصبلا و  غاز  ام  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هانیع تار  امل  هنیبملا  هیلاتلا  هیالاب 

یلاعت هلوقب  هیلع  جتحا  مث  .هللا  ریغ  هللا  تایآ  يربکلا و  هبر  تایآ  نم  يار  دـقل  لاق : ثیح  قلاخلا  یلا  قولخملا ال  یلا  عجار  هار  یف 
طاحا دـقف  راصبالا  هتار  اذاف  هلوقب : راصبالاب  هیورلا  یفن  یلع  هیالا  هلالد  یف  نایب  حیـضوت و  هدایز  هرـسف  مث  املع ) هب  نوطیحی  (و ال 

هب تطاـحا  دـقف   ) یلا طاـحا  لـعف  ثیناـت  یف  هقفتم  یفاـکلالا  هعوبطم  هطوطخم و  خـسن  نم  اریثـک  نا  مث  .هفرعملا  تعقو  ملعلا و  هب 
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نوکی نا  مزلی  الا  هلعاف و  ملعلا  نال  مه  وه و  و  راصبالا ، یلا  عجار  لعفلا  ریمـض  نا  مهنم  اـنظ  خاـسنلا  فیحـصت  نم  اـهنکلو  ملعلا )
و نالفب ، لیخلا  تطاحا  و  املع ، هب  طاحا  و  هملع ، هب  طاحا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاـق  .هرکن  نوکی  نا  بجی  زیمتلا  اریمت و  ملعلا 

هرقوبا لاقف  : ) هلوق املع .) یـش ء  لـکب  طاـحا  دـق  هللا  نا   ) و اـملع ) هب  نوطیحی  ـال  و   ) یهلـالا یحولا  یف  تقدـحا و  يا  هب  تطاـتحا 
لیلد هرق  یبال  قبی  مل  راصبالاب و  یلاعت  هتیور  هلاحتـسا  یع  یلقنلا  یلقعلا و  نیلیلدـلاب  ع )  ) ماـمالا لدتـسا  اـمل  تاـیاورلاب ) بذـکتف 

هلاد تایاورلا  نکت  مل  اذا  ینعی  تایاورلاب ؟ بذکتفا  اکنالل : ماهفتسالا  هروص  یلع  لاقف  مامالا  یلع  ضرتعا  هبولطم  یلع  هب  لدتـسی 
تناک اذا  لاـقف : همازتلاـب  ماـمالا  هباـجاف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  اهدانـسا  مدـعب  لوقلا  يا  اهبیذـکت  مزل  یلاـعت  هتیور  یلع 

لـصالا وهف  دیمح ، میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هییدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتایال  زیزع  باتکل  هنال  کلذ  و  اهتبذـک ، نآرقلل  هفلاخم 
بدا دق  دیجملا و  نآرقلا  یف  امع  دـیحوتلا  یف  زواجتلا  زوجیال  و  هفلتخملا ، هفلاختملا  رابخالا  هضارعی  قحلا و ال  رایعملا  قدـصلا و 

هدانساب هر - قودصلل - دیحوتلا  باتک  نم  لوالا  بابلا  نم  نیثالثلا  يداحلا و  ثیدحلا  یفف  .کلذب  مهباحصا  مالـسلا  مهیلع  همئالا 
ینملع هللا  لوسر  نبا  ای  هل : تلقف  مالسلاامهیلع  رفعج  نبا  یسوم  يدیـس  یلع  تلخد  لاق : ریمع  یبا  نبا  نع  ناداش ، نب  لضفلا  نع 
برضت الا  رابخالا و  نم  هتقفاو  امف  .ثیدحلا  کلهتف ، هباتک  یف  یلاعت  هللا  هرکذ  ام  دیحوتلا  یف  زواجتت  دمحاابا ال  ای  لاقف : دیحوتلا ،

و اهب ، تبذک  قودصلل : دیحوتلا  هخـسن  و  هل ، هفلاخمب  تسیل  باتکلا  نیب  اهنیب و  عمجلا  نکمی  یتلا  رابخالا  نا  یفخیال  و  رادـجلاب ،
راصبالا و هکردـت  و ال  املع ، هب  طاحی  هنا ال  هیلع  نوملـسملا  عمجا  ام  و  : ) هلوق .هقباطم  تایاورلاب  بذـکتف  هرق  یبا  لوقب  بسنا  یه 

ضرالا تاومـسلا و  رطاف  : ) یلاعت هلوق  يروشلا  نم  هیآ 10  ضعب  یـش ء  هلثمک  سیل  و  ریبخلا .) فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه 
یمسا هلوصوم  ام  هملک  و  ریصبلا .) عیمسلا  وه  یش ء و  هلثمک  سیل  هیف  مکورذی  اجاوزا  ماعنالا  نم  اجاوزا و  مکسفنا  نم  مکل  لعج 

یتح نآرقلا  یلع  هفوطعم  تسیل  و  یـش ء ، هلثمک  سیل  و  راصبالا ، هکردـت  املع و ال  هب  طاحی  هنا ال  نم  دـحاو  لـک  هربخ  ءادـتبم و 
.اهتبذک یلع  مدقت  نا  بجول  هیلع  هفوطعم  تناک  ول  و  اهتبذک ، هیلع  نوملسملا  عمجا  امل  هفلاخم  تایاورلا  تناک  اذا  ریدقتلا : نوکی 

نم الزنم  ناک  امل  نآرقلا  نا  هرابعلا  ینعم  و 

هلثمک سیل  راصبالا و  هکرد  و ال  املع ، هب  نوطیحی  ال  یلاعت : هلوق  هنم  هیف و  ام  میلـست  یلع  هبطاق  نوملـسملا  عمجا  یلاعت و  هللا  دـنع 
تمت انه  یلا  .نیملسملا و  عامجا  نآرقلا و  فلاخ  اهب  کلسمت  نم  هفلاخت و  هیفانت و  تایاورب  هقرخ  هنع و  ضارعالا  زجی  مل  یش ء ،

یف هضراعم  وا  هضقانم  نم  یـشب ء  هاـف  اـم  راـصبالاب  یلاـعت  هکاردا  هلاحتـسا  یف  ناـهرب  لـمکا  ناـیب و  متا  یلع  هرق  یبا  یلع  هجحلا 
مل هرقوبا و  ریحتف  ناوفـص : لاق  اهرخآ : یف  جاجتحالا و  یف  یـسربطلا  هیاور  نم  اهانم  دـق  يرخا  هلاسا  یلا  لقتنا  لب  الـصا ، هلاسملا 
نم نیلقثلا  یلا  هللا  نع  غبملا  نمف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  لوالا : اهیلا : راشی  نا  قیلی  بلاـطم  میدـقت  .جرخ  ماـق و  یتح  اـباوج  رحی 

نجلا و امه  نیتحتفب  نیلقثلا  نا  لوالا : .روما  هثالث  ادافا  اعیمج ) قلخلا  یلا  لجر  یجی ء  فیک  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق سنالا و  نجلا و 
سنالا نجلاب و  نیلقثلا  رسفی  و  ( 33 نمحرلا - ( ) نالقثلا اهیا  مکل  غرفنس  : ) یلاعت هلوق  یف  ریـسفتلا  هغللا و  لها  عامجا  هیلع  سنالا و 

ای  ) یلاعت هلوق  و  ران ) نم  جرام  نم  ناجلا  قلخ  راخفلاک و  لاصلـص  نم  ناسنالا  قلخ   ) یلاعت هلوقک  نمحرلا  هروس  نم  يرخا  تایآ 
فت یف  يواضیبلا  یضاقلا  لاق  ناج .) سنا و ال  هبنذ  نع  لئسی  ذئمویف ال  یلاعت  هلوق  .هیالا و  سنالا ) نجلا و  رشعم 

فیلکتلاب نالقثم  امهن  الوا  مهردق ، مهیار و  هنازرل  وا  ضرالا ، یلع  امهلقثل  کلذـب  ایمـس  نجلا  سنالا و  نالقثلا  لیزنتلا : راونا  ریس 
هـسامحلا  ) یئاطلا کلام  نب  سایا  لوق  حرـش  یف  یقوزرملا  لاق  هعامج ، وا  هفئاط  امهنا  رابتعاب  ناثنوی  سنـالا  نجلا و  .هلوق و  یهتنا 

( کیرحتلاب  ) لقثلا و  انیتعامج ، نم  دـحاو  لک  يا  انیلقث ، الک  هلوق : رداق  وه  ام  نمحرلا  ردـق  دـق  همینغب و  عماـط  اـنیلقث  ـالک  (. 194
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هیلع هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  ثلاثلا : رمالا  .سنالا  اهب  فلک  امب  نوفلکم  نجلا  نا  یناثلا : رمالا  .سنالا  نجلا و  نالقثلا  .هعاـمجلا و 
اوتای نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لق  : ) یلاعت لاق  .عضاوم  هدع  یف  نیذب  قطان  میرکلا  نآرقلا  و  اضیا ، مهیلا  ثوعبم  هلآ ) و 

اونوکی مل  وـل  مهنا  هیلع  هیـالاب  لالدتـسالا  هجو  ( 91 ءارـسالا - ( ) اریهظ ضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  نوتای  ـال  نآرقلا  اذـه  لـثمب 
: یلاعت لاق  .نآرقلا و  لثمب  نایتالاب  یلاعت  هللا  مهیدـحت  امل  اضیا  مهیلا  اثوعبم  نییبنلا  متاخ  نکی  مل  سنالا و  اـهب  فلک  اـمب  نیفلکم 

انلجا انغلب  ضعبب و  انـضعب  عتمتـسا  انبر  سنالا  نم  مهوایلوا  لاق  سنالا و  نم  مترثکتـسا  دق  نجلا  رـشعم  ای  اعیمج  مهرـشحی  موی  (و 
اوناک امب  اضعب  نیملاظلا  ضعب  یلون  کلذـک  میلع و  میکح  کبر  نا  هللا  ءاش  ام  الا  اهیف  نیدـلاخ  مکیوثم  رانلا  لاق  انل  تلجا  يذـلا 

انسفنا یلع  اندهش  اولاق  اذه  مکموی  ءاقل  مکنورذین  یتایآ و  مکیلع  نوصقی  مکنم  لسر  مکتای  ملا  سنالا  نجلا و  رشعم  ای  نوبسکی 
ءایلاب یلاعت ، هللا  مهرـشحی  موی  رکذا  يا  ( 130  - 132 ماعنالا - ( ) نیرفاک اوناک  مهنا  مهـسفنا  یلع  اودهـش  ایندـلا و  هویحلا  مهترغ  و 

لالدتسالا هجو  .نیلقثلا و  نم  رشحی  نمل  مهریمض  و  نونلاب ، مهرـشحن  موی  هنع  رکب  یبا  هئارق  یلع  و  مصاع ، نع  صفح  هئارق  یلع 
لـسرلا ءالوه  نا  اما  و  مهیلا ، اولـسرا  الـسر  نا  یلع  هحیرـص  هریخالا  هیالا  .نوفلکم و  مهف  اباقع  اباوث و  ارـشح و  مهل  ناف  نیب ، امهب 

مهنـال مهیلا ، ثوعبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یلع  تلد  نا  هحیرـص و  هیـالا  هذـه  هیلع  لدـتالف  سنـالا  یلا  نوثوعبملا 
لـسرلا یف  مالکلا  امنا  هب و  اوبطوخ  امل  اضیا  مهیلا  ثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا مهباتک و  نآرقلا  الول  و  نآرقلاب ، نوبطاخم 

یلا مکنم  لسر  هلوق : یف  ریمـضلا  عاجرا  ناکمال  احیرـص ، هیلع  هیالا  لدـت  اـنلق ال  اـمنا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلبق اوناـک  نیذـلا 
و : ) کلملا هروس  یفیلاعت  لاق  .امهـسنج و  نم  ایبن  نیتفئاط  لکل  نا  یف  هرهاظ  هیالا  نکلو  اذـه ، دـیعب  هیلا  ریـشنس  امل  هصاخ  سنالا 

سئب منهج و  باذع  مهبرب  اورفک  نیذلل  ریعسلا و  باذع  مهل  اندتعا  و  نیطایشلل ) اموجر  اهانلعج  حیباصمب و  ایندلا  ءامسلا  انیز  دقل 

دق یلب  اولاق  ریذن  مکتای  ملا  اهتنزخ  مهلاس  جوف  اهیف  یقلا  املک  ظیغلا  نم  ریمت  داکت  روفت  یهو  اقیهـش  اهل  اوعمـس  اوقلا  اذا  ریـصملا 
ریعـسلا باحـصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمـسن  انک  ولاولاق  ریبک و  لالـض  یف  الا  متنا  نا  یـش ء  نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذـکف و  ریذـن  انئاج 

، ریعسلا باذع  مهل  اندتعا  و  یلاعت : لاق  ثیح  اباقع  اباوث و  نجلل  نا  یلع  لدت  تایالاف  ریعـسلا .) باحـصال  اقحـسف  مهبنذب  اوفرتعاف 
یف انک  ام  لقعن  وا  عمـسن  انک - ول  مهلوق  لیلدب  اضیا  مهلمـشی  اورفک  نیذلا  و  ریذن ، انئاج  دـق  یلب  اولاق  ثیح  اضیا  اریذـن  مهل  نا  مث 
نا یلع  اضیا  لدت  اضیا و  نجلا  نم  نیرفاکلل  لماش  ریعسلا  باحصاف  ریعسلا  باذع  مهلاندتعا  و  الوا : یلاعت  لاق  ریعـسلا و  باحـصا 

لدت الف  سنالا  نم  وا  مهنم  اوناک  له  مهرذن  عیمج  نا  اما  و  راذنالا ، هبطاخملا و  لیلدب  مهیلا  ثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 
(23 رطاف - () ریذن اهیفالخ  الا  هما  نم  نا  و   ) یلاعت هلوق  نامز  لک  یف  ریذن  مهل  ناک  هنا  یلع  هلالدـلا  تایالا  هذـه  ریظن  .هیلع و  هیالا 

مهلانی کئلوا  هتایاب  بذک  وا  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف   ) یلاعت لاق  .کلذـب  قطان  نآرقلا  مالک و  الب  اضیا  هما  هنجلا  نال 
مهـسفنا یلع  اودهـش  انع و  اولـض  اولاق  هللا  نود  نم  نوعدت  متنک  ام  نیا  اولاق  مهنوفوتی  انلـسر  مهتئاج  اذا  یتح  باتکلا  نم  مهبیـصن 

اذا یتـح  اـهتخا  تنعل  هما  تلخد  اـملک  راـنلا  یف  سنـالا  نجلا و  نم  مکلبق  نم  تلخ  دـق  مما  یف  اوـلخدا  لاـق  نیرفاـک  اوناـک  مهنا 
تلاق نوملعتال و  نکلو  فعـض  لکل  لاق  رانلا  نم  افعـض  اباذع  مهتاف  انولـضا  ءالوه  انبر  مهیلوال  مهیرخا  تلاق  اعیمج  اهیف  اوکرادا 

نا لوقی : نا  لـئاقل  معن و  ( 37  - فارعالا 39 ( ) نوبـسکت متنک  امب  باذـعلا  اوقوذـف  لضف  نم  انیلع  مکل  ناک  امف  مهیرخـال  مهیلوا 
نا لالدتسالا  هجو  (. 28 رجحلا - ( ) مومـسلا ران  نم  لبق  نم  هانقلخ  ناجلا  و   ) یلاعت هلوق  لیلدب  سنالا  نم  اونوکی  مل  مهرذـن  عیمج 
قلخ نکی  مل  ریذـن و  مهل  ناکف  ریذـن ) اهیف  الخ  الا  هما  نم  نا  و   ) یلاعت لاـق  و  مومـسلا ، راـن  نم  سنـالا  قلخ  لـبق  نم  قلخ  ناـجلا 
اذـک نجلا و  هفئاط  نم  ضعب  مه  کلملا  هروس  یف  نیطایـشلا  نا  مث  .الیلق  الا  ملعلا  نم  انیتوا  ام  و  ملعا ، یلاـعت  هللا  و  دـعب ، ناـسنالا 

حیرلا نامیلسل  و  لاق : یلاعت  هنال  کلذ  و  (. 71 میرم - ( ) ایثج منهج  لوح  مهنرضحنل  مث  نیطایشلا  مهنرشحنل و  کبروف   ) یلاعت هلوق 
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نود المع  نولمعی  .هل  نوصوغی  نم  نیطایـشلا  نم  نیملاع و  یـش ء  لکب  انک  اـهیف و  اـنکراب  یتلا  ضرـالا  یلا  هرماـب  يرجت  هفـصاع 
ثیح ءاخر  هرماب  يرجت  حیرلا  هل  انرخسف  هلوق : يا  نامیلـس - انتف  دقل  و  : ) لاق اذک  و  ( 82  - 83 ءایبنالا - ( ) نیظفاح مهل  انک  کلذ و 

نمیلـسلو  ) یلاعت هلوق  یلا  اهانفـضا  اذا  و  (. 35 - 39 ص ، ( ) دافـصالا یف  نینرقم  نیرخآ  صاوغ و  ءاـنب و  لـک  نیطایـشلا  باـصا و 
نم هقذن  انرما  نع  مهنم  غزی  نم  هبر و  نذاب  هیدی  نیب  لمعی  نم  نجلا  نم  رطقلا و  نیع  هل  انلسرا  رهش و  اهحاورو  رهش  اهودغ  حیرلا 
نم لیلق  ارکـش و  دواد  لآ  اولمعا  تایـسار  رودـق  باوجلاک و  نافج  لیثامت و  بیراـحم و  نم  ءاـشی  اـم  هل  نولمعی  ریعـسلا  باذـع 

نوملعی اوناک  ول  نا  نجلا  تنیبت  رخ  املف  هتاسنم  لکات  ضرالا  هباد  الا  هتوم  یلع  مهلداـم  توملا  هیلع  انیـضق  اـملف  روکـشلا  يداـبع 
مهف ریطلا  سنـالا و  نجلا و  نم  هدونج  نامیلـسل  رـشح  و  : ) یلاـعت هلوـق  یلا  و  ( 12  - 14 ءابـس ، ( ) نیهملا باذـعلا  یف  اوثبلام  بیغلا 

نا جتنت  ( 42 لمنلا - ( ) کـماقم نم  موقت  نا  لـبق  هب  کـیتآ  اـنا  نجلا  نم  تیرفع  لاـق  : ) یلاـعت هلوق  یلا  و  ( 19 لمنلا - ( ) نوعزوی
( نیطایـشلل اموجر  اهانلعج  حـیباصمب و  ایندـلا  ءامـسلا  انیز  دـقل  و  : ) یلاعت هلوق  انفـضا  اذا  اذـک  .نجلا و  نم  اوناک  نیطایـشلا  ءـالوه 

اهاندـجوف ءامـسلا  انـسمل  انا  و  مهنع : اربخم  یلاعت  هلوق  یلا  نجلا - نم  رفن  عمتـسا  هنا  یلا  یحوا  لق  : ) یلاعت هلوق  یلا  ( 6 کلملا - )
( ادصر اباهش  هلدجی  نالا  عمتسی  نمف  عمسلل  دعاقم  انک  انا  ابهش و  ادیدش و  اسرح  تئلم 

مکباسحل و درجنس  يا  ( 33 نمحرلا - ( ) نالقثلا اهیا  مکل  غرفنس  : ) یلاعت لاق  .نجلا و  نم  هفئاط  نیطایشلا  نا  جتنی  ( 2  - 10 نجلا ، )
يوقا ناک  یشلل ء  درجتملا  ناف  کل  غرفاس  هددهت : نمل  کلوق  نم  راعتسم  دیدهت  هیف  و  یـضاقلا : لاق  همایقلا  موی  کلذ  مکئازج و 

سنا و هبنذ  نع  لئـسی  ذئمویف ال   ) یلاعت هلوق  یه  هروسلا و  کلت  نم  يرخا  هیآ  اذک  .رهاظ و  هب  لالدتـسالا  هجو  .هیف و  دحا  هیلع و 
هلوق و  نالقثلا ، اهیا  مکل  غرفنـس  یلاعت : هلوق  لیلدب  نابذکت ، امکبر  ءالآ  يابف  تایآ  یف  سنالا  نجلا و  اهیف  بطاخملا  لب  ناج ) ال 

اثوعبم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نکی  مل  ول  و  نیرـسفملا ، عامجا  هیلع  يرخا و  يآ  ضعب  و  سنالا ، نجلا و  رـشعم  اـی  یلاـعت :
انآرق انعمـس  انا  اولاقف  نجلا  نم  رفن  عمتـسا  هنا  یلا  یحوا  لق  : ) نجلا هروس  یف  یلاعت  لاق  .میرکلا و  نآرقلاب  اوبطوخ  امل  اضیا  مهیلا 
قئارط انک  کلذ  نودانم  نوحلاصلا و  انم  انا  و  مهنع : اربخم  یلاعت  هلوق  یلا  دحا  انبرب  كرـشن  نل  هب و  انماف  دـشرلا  یلا  يدـهی  ابجع 

اقهر اسخب و ال  فاخی  الف  هبرب  نموی  نمف  هب  انمآ  يدهلا  انعمـس  امل  انا  ابره  هزجعن  نل  ضرالا و  یف  هللا  زجعن  نل  نا  اننط  انا  اددق و 
لاق و  ابطح .) منهجل  اوناکف  نوطساقلا  اما  ادشر و  اورحت  کئلواف  ملسا  نمف  نوطساقلا  انم  نوملسملا و  انم  انا  و 

مهموق یلا  اولو  یـضق  املف  اوتـصنا  اولاق  هورـضح  امف  نآرقلا  نوعمتـسی  نجلا  نم  ارفن  کـیلا  انفرـص  اذا  و  : ) فاـقحالا رخآ  یلاـعت 
اوبیجا انموق  ای  میقتسم  قیرط  یلا  قحلا و  یلا  يدهی  هیدی  نیب  املاق  دصم  یـسوم  دعب  نم  لزنا  اباتک  انعمـس  انا  انموق  ای  اولاق  نیرذنم 

هل سیل  ضرـالا و  یف  زجعمب  سیلف  هللا  یعاد  بجی  ـال  نم  میلا و  باذـع  نم  مکرجی  مکبوبذ و  نم  مکل  رفغی  هب  اونمآ  هللا و  یعاد 
نا یلع  نیفلکم  مهنوک  عم  لدـت  اـهنا  رهاـظ و  نیتروسلا  نیتاـه  تاـیاب  لالدتـسالا  هجو  نیبم .) لالـض  یف  کـئلوا  ءاـیلوا  هنود  نم 

سنالا نم  فلسلا  ءایبنا  نا  یلع  لدت  فاقحالا  یف  ام  لب  اضیا ، مهیلا  ثوعبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرف  اضیا  مهباتک  نآرقلا 
ءالوه نا  یلع  لدـت  امک  هیدـی ، نیب  امل  اقدـصم  یـسوم  دـعب  نم  لزنا  اباتک  انعمـس  انا  انموق  ای  اولاق  ثیح  اضیا  مهیلا  نیثوعبم  اوناک 

هما یـسوم  موق  نم  و  : ) مهنع یلاـعت  هللا  ربخا  نیذـلا  موقلا  مهرفنلا  ءـالوه  لـعل  و  ع .)  ) یـسیعب ونمآ  اـم  ادوهی  اوناـک  نجلا  نم  رفنلا 
هب قحلاب و  نودـهی  هما  انقلخ  نمم  و  : ) رخالا هلوقک  اضیا  مهلمـشت  هیالا  هذـه  نا  وا  ( 161 فارعالا - ( ) نولدعی هب  قحلاب و  نودـهی 

دجـسف مدال  اودجـسا  هکئالملل  انلق  مث  مکانروص  مث  مکانقلخ  دـقل  و  : ) یلاعت لاـق  .ملعا و  یلاـعت  هللا  و  ( 282 فارعالا - ( ) نولدعی
( نیعمجا مکنم  منهج  نالمال  مهنم  کعبت  نمل  اروحدم  اموذم  اهنم  جرخا  لاق  یلاعت : هلوق  یلا  نیدجاسلا - نم  نکی  مل  سیلبا  الالا 
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یلا هبیغلا  نع  لدـع  نیعمجا ، مکنم  منهج  نالمال  یلاعت : لاق  و  فیلکتلا ، عرف  باـقعلا  نا  هب  لالدتـسالا  هجو  ( 12  - 19 فارعالا ، )
مدـال اودجـسا  هکئـالملل  اـنلق  ذا  و  اـضیا : یلاـعت  هلوق  ریظن  .سنـالا  نجلا و  نم  نیقیرفلا  ـالک  باـطخلا  مکحلا و  لمـشیل  باـطخلا 

یلاعت هلوق  هرسفی  و  ( 64  - 66 ءارسالا -  ) اروفوم ءازج  مکوازج  منهج  ناف  مهنم  کعبت  نمف  بهذا  لاق  هلوق : یلا  سیلبا  الا  اودجسف 
لوقا قحلا  قحلاف و  لاق  یلاعت : هلوق  یلا  نیرفاکلا - نم  ناک  وربکتـسا  سیلبا  الا  نوعمجا  مهلک  هکئالملا  دجـسف  : ) رخآ ص تاـیآ 

هنجلا و نم  منهج  نئلمـال  ینم  لوقلا  قـح  نکلو  : ) یلاـعت هلوـق  و  ( 121 دوه - ( ) نیعمجا مهنم  کـعبت  نمم  کـنم و  منهج  نئلمـال 
هیـالا اـهب ) نوهقفی  ـال  بوـلق  مهل  سنـالا  نجلا و  نم  اریثـک  منهجل  اـنارذ  دـقل  و  : ) یلاـعت هلوـق  و  ( 15 هدجـسلا - ( ) نیعمجا سانلا 

هناحبـس لاقف  جـهنلا :) نم  یلوالا  هبطخلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لوق  نیقیرفلا  الک  دارملا  نا  نیبی  اذـک  و  (. 180 فارعالا - )
نا یلع  لدـت  هینآرقلا  تایالا  نا  هلمجلاب  .هدونج و  سیلبا و  الا  خـسنلا  ضعب  یف  و  خـلا ، هلیبق - سیلبا و  الا  اودجـسف  مدال  اودجـسا 

نوفلکم نجلا 

مهلوقع نجلا  نم  رفنلا  الوه  يدـه  اذـل  زییمت و  لقع و  مهلف  القاع ، فلکملا  نوکی  نا  فیلکتلا  طئارـش  نم  نا  بیرـال  سنـالاک و 
( انارذ دقل  و   ) یلاعت لاق  و  ادحا ) انبرب  كرـشن  نلو  هب  انماف  دشرلا  یلا  يدهی  ابجع  نآرق  انعمـس  انا   ) اولاق ثیح  دشرلا  هیادهلا و  یلا 

نم لاجر  ناک  هنا  و  : ) مهنع اربخم  یلاعت  لاق  ثیح  سنالک  ثانا  لاجر و  مهنا  لدـت  امک  .لقعلا  ینعمب  نآرقلا  یف  بلقلا  و  هیـالا ،
مهنم تعطتسا  نم  ززفتسا  و  : ) لاق ثیح  هاشم  رخالا  اناسرف و  مهضعب  نا  یلاعت  ربخا  و  ( 7 نجلا - ( ) نجلا نم  لاجرب  نوذوعی  سنالا 

هل ناک  امیف  حصی  امنا  رثکتلا  نال  نیدرجمب ، اوسیل  مهناب  جتنت  تایالاف  (. 67 ءارسالا - ( ) کلجر کلیخب و  مهیلع  بلجا  کتوصب و 
ناجلا و  : ) یلاـعت هلوق  و  ( 16 نمحرلا - ( ) ران نم  جرام  نم  ناـجلا  قلخ  و  : ) هلوق یف  اـضیا  کلذـب  حرـص  یلاـعت  هللا  نا  یلع  .هداـم 

هرماب يرجت  حـیرلا  هل  انرخـسف  یلاعت : هلوق  یلا  نامیلـس - انتف  دـقل  و  یلاـعت : هلوق  و  ( 28 رجحلا - ( ) مومـسلا ران  نم  لبق  نم  هاـنقلخ 
مهنوک نا  هب  لالدتـسالا  هجو  (. 35  - رمزلا 39 ( ) دافـصالا یف  نینرقم  نیرخآ  صاوغ و  ءانب و  لک  نیطایـشلا  باـصا و  ثیح  ءاـخر 

هللاو ( 51 میهاربا - ( ) دافـصالا یف  نینرقم  ذئموی  نیمرجملا  يرت  و   ) یلاعت لاق  و  مهدرجت ، مدـع  عم  حـصی  امنا  دافـصالا  یف  نینرقم 
مدال اودجـسا  هکئالملل  انلق  اذا  و  یلاعت : هللا  لاق  دـق  و  کـلذ ، یلع  هیراـنلا  هلالدـل  نودـلا ، وتی  مهنا  یع  لدـی  نآرقلا  اذـک  .ملعا و 

( الدـب نیملاـظلل  سئب  ودـع  مکل  مه  ینود و  نم  ءاـیلوا  هتیرذ  هنوذـختتفا و  هبر  رما  نع  قـسفف  نجلا  نم  ناـک  سیلبا  ـالا  اودجـسف 
تناک اذا  مث  (. 58 نمحرلا - ( ) ناج مهلبق و ال  سنا  مهثمطی  مل  فطلا  تارـصاق  نهیف  : ) لـئاق نم  زع  لاـق  ثیح  و  (. 49 فهکلا - )

مکیوبا جرخا  امک  ناطیشلا  مکننتفی  مدآ ال  ینب  ای  : ) لئاق نم  زع  لاق  امک  انوری  مه  مهارن و  انا ال  کلذ  عم  هینامـسج و  هیدام  نجلا 
( نونموی نیذلل ال  ءایلوا  نیطایشلا  انلعج  انا  مهنورت  ثیح ال  نم  هلیبق  وه و  مکیری  هنا  امهتاوس  امهیریل  امهسابل  امهنع  عزنی  هنجلا  نم 
انلبق ال يذلا  ماسجالا  ضعب  ناف  مسج  وه  ام  لک  راصبالاب  كدـی  نا  مزالب  سیل  هفیطللا و  ماسجالا  نم  مهنا  انملع  ( 28 فارعالا - )

مدال اودجـسا  هکئالملل  انلق  ذا  و  : ) یلاعت هلوق  لیلدـب  نجلا  نم  سیلبا  سیلبا و  وه  هیـالا  یف  ناطیـشلا  .ـالثم و  ءاوهلاـک  نیعلاـب  هارن 
سنالا نیطایش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک  و   ) یلاعت هلوق  .همدقتملا و  هیالا  هبر ) رما  نع  قسفف  نجلا  نم  ناک  سیلبا  الا  اودجـسف 

مل سیلبا  الا  اودجسف  مدال  اودجسا  هکئالملل  انلق  مث   ) یلاعت هلوق  و  (. 113 ماعنالا - ( ) نجلا و 

امهل سوسوف  یلاعت : هلوق  یلا  میقتسملا - کطارـص  مهل  ندعق  ینتیوغا ال  امبف  لاق  هنع : اربخم  یلاعت  هلوق  یلا  نیدجاسلا - نم  نکی 
مکدعو هللا  نا  رمالا  یضق  امل  ناطیشلا  لاق  و  : ) یلاعت هلوق  انفـضا  اذا  اذک  و  ( 12  - فارعالا 21 ( ) امهتاوس نم  امهل  يدبیل  ناطیشلا 

هیالا مکـسفنا ) اومول  ینومولتالف و  یل  متبجتـساف  مکتوعد  نا  الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدعو  قحلا و  دعو 
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الا ناطلـس  نم  مهیلع  هل  ناک  ام  نینموملا و  نم  اـقیرف  ـالا  هوعبتاـف  هنظ  سیلبا  مهیلع  قدـص  دـقل  و   ) یلاـعت هلوق  یلا  ( 28 میهاربا - )
هکئالملل انلق  ذا  و  : ) ياـعت هلوق  .سیلبا و  وه  ناطیـشلا  نا  جـتنی  ( 21 ابـس -  ) هیالا کش ) یف  اـهنم  وه  نمم  هرخـالاب  نموی  نم  ملعنل 

یفک ناطلـس و  مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  ارورغ  الا  ناطیـشلا  مهدعی  ام  مهدـعو و  یلاعت : هلوق  یلا  سیلبا - الا  اودجـسف  اودجـسا 
مهل نوفلکم و  نجلا  نا  همدـقتملا  تایالا  نم  لصحت  دـقف  .سیلبا  وه  ناطیـشلا  ناـب  حیرـصلاک  ( 64  - ءارـسالا 68 ( ) الیک کبرب و 

یف اوفرتعا  امل  رفاک  وطساق  مهـضعب  ملـسم و  مهـضعب  نا  و  اضیا ، مهیلا  ثوعبم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  زییمت و  لقع و 
یلبا الا  اودجسف   ) فهکلا نم  همدقتملا  هیالا  یف  یلاعت  لاق  و  نوطـساقلا ) انم  نوملـسملا و  انم  انا  و  : ) اولاق ثیح  کلذب  نجلا  هروس 

نم نا  .رفاک و  نجلا  ضعبف  ( 24 هرقبلا - ( ) نیرفاکلا نم  ناک  ربکتسا و  یبا و  سیلبا  الا  اودجسف   ) یلاعت لاق  و  خلا ، نجلا ) نم  ناک 
(14 هرقبلا - ( ) مکعم انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  و  : ) یلاعت لاق  ناطیـش  وهف  یلاعت  هللا  نع  ادرمتم  اریرـش  سنالا  نجلا و  نم  ناک 
، اضیا مهیلا  نوثوعبم  سنالا  ءایبنا  ضعب  نا  و  ( 13 ماعنالا - ( ) نجلا سنالا و  نیطایش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک  و  : ) یلاعت لاق  و 

امه نجلا و  یلا  اوثعب  فیک  سنالا  ءایبنا  نا  اهنم  لئاسم : نع  ثحبی  نا  انب  قلخی  انهه  مث  .مهیلا  اوثعب  مهسنج  نم  ارذن  وا  اریذن  نا  و 
لاق دق  کلذ و  یف  سناجتلا  بسانتلا و  موزل  نع  ثحبلا  79 ج 16 )  - ص 82  ) هبطخلا 237 حرش  یف  رم  دق  و  دحاو ، سنج  نماسیل 

نینئمطم نوشمی  هکئالم  ضرالا  یف  ناک  ول  لق  الوسر  رشب  هللا  ثعبا  اولاق  نا  الا  يدهلا  مهئاج  ذا  اونموی  نا  سانلا  عنم  ام  و  : ) یلاعت
هیلع و هللا  یلص   ) هلوسرل یلاعت  لاق  ارـشب  لسرلا  نوکی  نا  سانلا  رکنا  ثیح  و  (. 98 ءارسالا - ( ) الوسر اکلم  ءامسلا  نم  مهیلع  انلزنل 

هیالا هذـه  نم  بیرق  .هنم و  یقلتلا  لوسرلاب و  عامتجالا  نم  مهنیکمتل  کلذ  هیالا و  ضرالا ) یف  ناک  ول   ) مهتهبـشل اباوج  لق ) ( ) هلآ
نجلا و نم  مهریغ  نولظی  فیک  نجلا  سنـالا و  نیطایـش  نا  اـهنم  و  (. 10 ماعنالا - ( ) الجر هانلعجل  اکلم  هاـنلعج  ول  و  : ) یلاـعت هلوق 

سوسوی يذـلا  سانخلا  ساوسولا  رـش  نم   ) یلاعت هلوق  ینعم  ام  و  مهیلع ، مهناطلـس  ناک  وحن  يا  یلع  و  طارـصلا ، ءاوس  نع  سنالا 
رـس ام  مهـسنج و  نم  رخالا  مهـضعب  اضیا و  مهیلا  سنالا  نم  ءایبنالا  ضعب  ثعب  مل  اهنم  و  ساـنلا .)؟ هنجلا و  نم  ساـنلا  رودـص  یف 
نم لک  یلا  ثعب  نا  دارملا  سیل  (. 131 ماعنالا -  ) هیالا مکنم ، لسر  مکتای  ملا  سنالا  نجلا و  رشعم  ای  : ) یلاعت هلوق  نا  وا  ضیعبتلا ،
هلوق ریظن  کلذ ، حـص  باطخلا  یف  نجلا  عم  اوعمج  امل  نکلو  هصاخ ، سنالا  نم  لسرلا  دارملا  اـمنا  لـب  مهـسنج  نم  لـسر  نیلقثلا 
هلوقل مهیلا  لسرلا  لسر  نجلا  نم  لسرلا  نا  وا  .بذـعلا  نود  حـلملا  نم  جرخی  ناجرملا  و  ناجرملا ) ولوللا و  اـمهنم  جرخی   ) یلاـعت

انا ول  و   ) یلاعت هللا  لاـق  یبن ، نم  ناـمز  لـک  یف  مهل  دـبالف  نیفلکم  اوناـک  اذا  نجلا  نا  اـهنم  و  نیرذـنم .) مهموق  یلا  اول  و  : ) یلاـعت
ودب ناک  امل  و  ( 136 هط - ( ) يزخن لذـن و  نا  لبق  نم  کتایآ  عبتنف  الوسر  انیلا  تلـسرا  الول  انبر  اولاقل  هلبق  نم  باذـعب  مهاـنکلها 

ماعنالا هروس  یف  یلاعت  هلوق  لمحی  و  مالک ، الب  لبق  نم  مهـسنج  نم  یبن  مهل  نوکی  نا  نم  دـبالف  باـیترا  ـالب  سنـالا  لـبق  مهقلخ 
رملا تایاورلا  نع  اهنع و  ثحبلا  اهلح و  اهناونع و  جاتحی  یتلا  لئاسملا  نم  اهریغ  .هرهاظ و  یع  مکنم ) لسر  مکتای  ملا  )

هیلع  ) هجاجتحا نا  یناثلا : بلطملا  .هیتالا  انثحابم  ءانثا  یف  اهـضعب  نع  ثحبن  اـنلعل  و  هدـح ، یلع  باـتک  نیودـت  یلا  ماـقملا  یف  هیو 
و میرکلا ، نآرقلا  تایآ  یف  ربدتلا  یلع  سانلا  ضیرحت  خلا ، يآ - رام  یلع  لدی  ام  هیالا  هذـه  دـعب  نا  هلوقب : هرق  یبا  یلع  مالـسلا )

هیمس نم  مالکلا  یضم  دق  .اضعب و  هضعب  رسصفی  نآرقلا  نا  اذه  هلمعب  انمهف  دق  هیهلالا و  هبداملا  کلت  نم  معنتلا  بولساب  مهمیلعت 
هیلع  ) لاق لئاسرلا  بتکلا و  باب  نم  لوالا  راتخملا  یلع  انحرش  دنع  کلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ملعلا  هنیدم  باب  هدج  و 

هملکت نم  ص 254 ج 2   ) ضعب یلع  هضعب  دهشی  اضعب و  هضعب  رـسفی  هب  نوعمـست  هب و  نوقطنت  هب و  نورـصبت  هللا  باتک  مالـسلا :)
کیلع انلزن  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  و  یـش ء ، لـکل  اـنایبت  نآرقلا  لزن  یلاـعت  هللا  نا  اـهنم ) ص 89   ) یف نیبت  دـق  کلذـک  و  جاهنملا .)

انایبت نوکیـال  فیکف  (. 39 ماعنالا - ( ) یـش ء نم  باتکلا  یف  اـنطرف  اـم  و   ) یلاـعت لاـق  و  ( 92 لحنلا - ( ) یـش ء لکل  انایبت  باـتکلا 
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هیف اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ول  نارقلا و  نوربدـتی  الفا   ) .لئاق نم  زع  لاق  همالک ، یف  ربدـتلا  یلع  هدابع  ثح  یلاعت  هللا  .هسفنل و 
هانلزنا باتک  : ) هناحبـس لاق  و  دـمحم 27 .) ( ) اهلافقا بولق  یلع  ما  نارقلا  نوربدـتی  الفا  : ) یلاعت لاق  و  (. 85 ءاسنلا - ( ) اریثک افالتخا 

کیلا

هللا و تاـیآ  یف  ربدـتلا  زاوج  مدـع  یلا  بهذ  نم  نا  تیرد  اـنیب  اـممف  (. 30 ص - ( ) بابلالا ولوا  رکذـتیل  هتایاط و  اوربدـیل  كراـبم 
يراسناوخلا لقن  ام  یلع  نویرابخالا  لوقلا  اذه  یلا  بهذ  دق  و  هللا ، باتک  فلاخ  مالسلا  مهیلع  مهنع  هریسفت  درو  امب  الا  اهب  ذخالا 

قورفلا یف  ینارحبلا  یجیه  امسلا  حلاص  نب  هللادبع  خیـشلا  نع  يدابارتسالا  يرابخالا  نیما  دمحم  همجرت  دنع  تانجلا  تاضور  یف 
رهاظ یلع  هنوحجری  لب  باتکلا  رهاظب  ذـخالا  نوزوجی  مهنا  رـشع  سماـخلا  قرفلا  لاـق : ثیح  (. 1  ) نییرابخالا نیدـهتجملا و  نیب 

هلدالا نم  باتکلا  دعیال  نییرابخالا  ضعب  نا  یتح  مالـسلا ، مهیلع  مهنع  هریـسفت  درو  امب  الا  ذخالا  نوزوجی  نویرابخالا ال  ربخلا و 
مهناف ال لوصالا  یف  اما  عورفلا و  یف  وه  امنا  همدـع  باتکلاب و  کسمتلا  یف  امهنیب  قرفلا  اذـه  و  طـقف ، هنـسلا  یلع  رـصتقی  اـضیا و 

یف اوکلـس  نییرابخالا  نا  کیلع  یفخیال  .کلذ و  سکعب  نولوقی  نویرابخالا  و  داحالا ، رابخا  نآرقلا و  نم  دئاقعلا  ذـخا  نوزوجی 
یلص  ) هللا لوسر  نا  داقتعا  نال  رودلا  مزلیل  باتکلا  نم  لوصالا  ذخا  زاوجب  لیق  ول  .طیرفتلا و  طارفالا و  یکلسم  لوصالا  عورفلا و 

دقتعا اذا  حصی  امنا  الثم  هیالا ، ادهاش ) كانلسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای   ) هیآ ذخاب  ناک  ول  الثم  یلاعت  هللا  دنع  نم  ثوعبم  هلآ ) هیلع و  هللا 

.رودلا وه  ناکل  الثم  دـعب  هتوبن  تبثی  مل  هیالا و  هذـه  سفن  نم  هب  داقتعالا  ناک  ولو  یلاعت ، هدـنع  نم  یح  همالک و  هللا و  لوسر  هنا 
.اهتبذک نآرقلل  هفلاخم  تایاورلا  تناک  اذا  لاق : تایاورلاب ؟ بذکتف  هلاس  امل  هرق  یبا  باوج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ثلاثلا : بلطملا 

مل هیاور  تناک  اذاف  هبـسحب ، یـش ء  لک  نازیم  فراـعملا و  یف  لـصالا  وه  و  قدـصلا ، نازیم  قحلا و  راـیعم  وه  نآرقلا  نا  کـلذ  و 
تناک ولف  هحیحـص ، اهیف  اـم  هلمج  نا  یلا  نویراـبخالا  بهذ  .اـهب و  ذـخالا  زوجیـال  هعبرـالا  بتکلا  نم  تناـک  ول  نارقلا و  اهـضمی 

هیاورلا نا  درجمف  لقعلا ، باتکلا و ال  هقفاوی  اهـضعب ال  ناب  عطقلا  هیفف  هللا  باتکل  هقفاوم  اـهیف  هلوقنملا  تاـیاورلا  عیمج  نا  مهاوعد 
هلوق عبارلا  بلطملا  .هیورلا  یف  هلئسملا  هذه  ردص  یف  کلذ  نع  ثحبلا  انمدق  امک  هللا  باتک  رایعملا  اهتحص و  بجوی  اهیف ال  هلوقنم 
اهیلع نیملـسملا  عامجا  اهیف  ققحت  هلاسم  لک  یفف  عامجالا  هیجح  یلع  لیلد  هرخآ  یلا  هیلع  نوملـسملا  عمجا  اـم  و  مالـسلا :) هیلع  )

.ققحملا و عامجالا  عبتملا  و  یلاعت ، هاـیا  راـصبالا  كاردا  مدـعب  قطاـن  وه  نآرقلا و  هیجح  یلع  اوعمجا  و  اـهنع ، فلختلا  زوجی  ـالف 
عامجالا و نوعدی  تیرد و  امک  طقف  یناثلا  یلع  مهضعب  لب  هنسلا  باتکلا و  یلع  هلدلا  یف  نورصتقی  فیک  نییرابخالا  نم  بجعلا 

يدانی و  هحیحص ، هیف  ام  هلمج  نا  یلا  نویرابخلا  بهذ  یفاکلا  یف  يورم  ربخ  وه  اذه  و  رابخلاب ، کسمتلاب  مهمامتها  هدش  عملا  علا 
بلطملا .هنـسلا  باتکلا و  نع  ضارعالا  اذـه  لهف  هنع ، ضارعـالا  زوجیـال  هیلع  نوملـسملا  عمجا  اـم  ناـب  هتوص  یلعاـب  ع )  ) ماـمالا

، اهب یلاعت  هتیور  مدعب  همعز  ءاذح  همهف و  رادقم  یلع  هیلع  ع )  ) مامالا جتحا  راصبالاب  هیورلا  هیورلا ، نم  معز  امل  هرقابا  نا  سماخلا 
هاور ثلاثلا  ثیدـحلا  .سانلا  نم  يدـحوالا  ـالا  هلقعی  ـال  فطلا  قدا و  رخآ  ینعمب  یلاـعت  هتیور  هحـص  یف  رخا  راـبخا  یتایـسفالا  و 

، يرفعجلا مشاه  یبا  نع  دمحم ، نب  دـمحا  نع  ییحی ، نب  دـمحم  نع  یفاکلا  هعماج  نم  هیورلا  لاطبا  باب  یف  هرـس  سدـق  ینیلکلا 
هکردـت یلاعت و ال  هلوق  ارقت  اما  لاق : یلب ، تلق : نآرقلا ؟ ارقت  اما  لاقف : فصوی ؟ له  هللا  نع  هتلاس  لاـق  ع )  ) اـضرلا نسحلا  یبا  نع 

ماهوا نا  لاقف : نویعلا ، راصبا  تلق : یه ؟ ام  لاـق : یلب ، تلق : راـصبالا ؟ نوفرعتف  لاـق : یلب ، تلق : راـصبالا )؟ كردـی  وه  راـصبالا و 
یفاکلا نم  بابلا  کلذ  یف  يرخا  هیاور  هنم  بیرق  .ماهوالا و  كردـی  وه  ماهوالا و  هکردـت  وهف ال  نویعلا ، راصبا  نم  ربکا  بولقلا 

یبال تلق  لاق : يرفعجلا  مشاه  یبا  مساقلا  نب  دواد  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نع  هرکذ ، نمع  هللادبع ، یبا  نب  دـمحم  نع  اهاور  اضیا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


دق تنا  نویعلا ، راصبا  نم  قدا  بولقلا  ماهوا  مشاهابا  اـی  لاـقف : راـصبالا ؟ كردـی  وه  راـصبالا و  هکردـت  ـال  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج
.نویعلا و راصبا  فیکف  هکردت  بولقلا ال  ماهوا  و  كرصبب ، اهکردت  اهلخدت و ال  مل  یتلا  نادلبلا  دنهلا و  دنـسلا و  کمهوب  كردت 

نب نسحلا  نب  دـمحم  نع  هدانـساب  لوالا  يورف  دـیحوتلا  یف  هباتک  نم  هیورلا  یف  ءاج  ام  باب  یف  هرـس  سدـق  قودـصلا  امهاور  دـق 
یناثلا و  ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  نع  يرفعجلا ، مشاه  یبا  نع  دمحم ، نب  دمحا  نع  رافـصلا ، نسحلا  نب  دمحم  نع  دیلولا ، نب  دمحا 

عبارلا و سلجملا  یف  يور  .یفاکلا و  یف  ام  وذح  یلع  هللادبع  یبا  نب  دمحم  نع  قاقدـلا ، نارمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  نع 
ینثدح لاق : يدسالا ، رفعج  نب  دمحم  نیسحلاوبا  انثدح  لاق : بدوملا  ماشه  نبا  دمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسحلا  نع  هیلاما  ام  نیتسلا 
كردی وه  راصبالا و  هکردت  ال   ) لج زع و  هللا  لوق  یف  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  لاق  لاق : عیزب ، نب  لیعامسا  نبا  دمحم 

یلع نب  دمحم  عساتلا  مامالا  وه  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا نایب : .نویعلا  راصبا  هکردـت  فیکف  بولقلا  ماهوا  هکردـت  ال  لاق : راصبالا )
مـساقلا نب  دواد  نع  دانـسالا : کلذ  یف  لاق  ثیح  دـیحوتلا  یف  قودـصلا  هب  حرـص  و  هنع ، يرفعجلا  مشاه  یبا  هیاور  هنیرقب  اضرلا ،

تلق لاق : يرفعجلا  مشاه  یبا  نع 

یناعملا كاردا  اـهناش  نم  یتلا  هیمهولا  هوقلا  یلع  هیمکحلا  بتکلا  یف  قلطی  وه  مهو و  عمج  ماـهوالا  ع .)  ) اـضرلا نبا  رفعج  یبـال 
یف همکاحلا  هسیئرلا  یه  مهولاب  هامـسملا  هوقلا  ءافـشلا : یف  خیـشلا  لاق  ورمع  هبحم  دـیز و  هوادـعک  تاسوسحملاب  هقلعتملا  هیئزجلا 

لاعفالا ارثک  اردـصی  هنع  هیـسحلا و  هروصلاب  هیئزجلاب و  انورقم  الییخت  اـمکح  نکلو  یلقعلا ، مکحلاـک  الـصف  سیل  اـمکح  ناویحلا 
اهلمعتـسم و هنطابلا و  هرهاظلا و  ساوحلا  سیئر  مهولا  کلذـک  همودـخم  مهولا و  سیئر  لقعلا  نا  اـمک  .همـالک و  یهتنا  هیناویحلا ،

دارملا نکلو  .هلحم  یف  نیب  يذـلا  لیـصفتلا  یلع  طسوالا  فیوجتلا  اهب  صخالا  نکلو  هلک  غامدـلا  اهتلآ  نا  اونیب  اذـل  اهمدختـسم و 
یف عقی  اـم  مهولا  نیرحبلا : عمجم  یف  یحیرطلا  لاـق  .رطاـخلا  نم  بلقلا  یف  عقی  اـم  يا  يوـغللا  هاـنعم  تاـیاورلا  کـلت  یف  مهولاـب 
یف عقو  امه  تمه و  و  حابصملا : یف  یمویفلا  لاق  .يدلخ و  یف  عقو  يا  برـض  باب  نم  امه  همها و  یـشلا ء  تمه  و  لاقی : رطاخلا 
قدا یف  مکماهواب  هومتزیم  املک  مالـسلااهیلع : رقابلا  قداصلا و  لوق  هنم  اهتاکاردا و  بولقلا  ماهواب  دارملاف  .ماهوا  عمجلا  و  يدلخ ،

رابخالا تایالا و  یف  بلقلا  نا  هرم  ریغ  رم  دق  .ثحبلا و  اذه  ردـص  یف  هانرکذ  يذـلا  ثیدـحلا  مکلثم - عونـصم  قولخم  وهف  هیناعم 
لب زیزع  ریغ  رابخالا  یف  تالوقعملاب  هقلعتملا  هیلقعلا  هوقلاب  قلعتملا  كاردالا  ینعا  ینعملا  کلذـب  مهولا  .لقعلا و  سفنلـالا و  عمب 

انمـض ریـشی  ریبعتلا  اذه  نا  ینعا  یلاعت  هب  لوقعلا  هطاحا  مدع  ههج  نم  ناک  امنا  ماهوالاب  ریبعتلا  هجو  لاقی : نا  دعبی  .عئاذ و ال  عئاش 
امنا .هحیحص و  تالوقعم  قئاقح و  اهنا  تالایخ ال  طلغلا و  ینعمب  مهولا  نم  ماهوا  یلاعت  يرابلا  هفـص  یف  تاکاردالا  کلت  نا  یلا 

ههجلا و هداملا و  یلا  هکاردا  یف  جاتحی  ای  دـق  لـقعلا  درجم و  لـقعلا  ینعا  بلقلا  نـال  نویعلا  راـصبا  نم  ربکا  بولقلا  تاـکاردا  نا 
یف روصحم  وه  ام  یلع  روصقم  الثم  رـصبلا  كاردا  نا  یفخیال  .اهتاکاردا و  یف  هکردـملا  يوقلا  نم  هریغ  اهیلا  جاتحی  امم  اـمهریغ 
نا و  کلذـک ، اـهنم  اـبیرق  ـال  هیورلا و  هسحم  نع  اـطرفم  ادـیعب  نوکیـال  نا  نول و  ءوضو و  عضو  ههجاذ و  نوـکی  نا  دـبال  هاـملا و 
نم ثحبلا  اذـه  ردـص  یف  انمدـق  امم  بجاح  امهنیب  نوکیال  نا  هربکملا و  تالالا  یلا  اهتیور  یف  جاتحی  امم  ادـج  اریغـص  نوکیـال 

مدـع هملظلا و  مدـع  هطـساولا و  دوجو  هتیور  یف  طرتشی  ههجلا و ال  هداملا و  نع  درجم  وه  ام  كردـیف  لقعلا  اما  راصبالا و  طـئارش 
کلقعب يا  کمهوب  كردـت  دـق  تنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اذـل  اقلطم و  كردـی  هناف  بجاحلا ، مدـع  نیطرفملا و ال  دـعبلا  برقلا و 

.هروصحم هسوبحم  اهتاکردم  نال  رصبلا ، تاکاردا  نم  ادوجو  ربکا  فطلا و  قدا و  نوکی  هداملا  نع  درجملا  و  خلا ، دنهلاو - دنسلا 
اذه هثلثملا و  ءاثلاب  نویعلا ، راصبا  نم  رثکا  بولقلا  ماهوا  نا  اندـنع : هدوجوم  قودـصلا  دـیحوت  نم  هححـصم  هطوطخم  هخـسن  یف  و 

فالخب نویعلا ، هکردت  بولقلا ال  ماهوا  هکردت  ام  لک  نا  هلمجلاب  .ادوجو و  عسوا  يا  دحاو  ینعم  یلا  ریـشی  لکلا  و  اضیا ، حیحص 
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تاکردـملاف .اهتاکردـم  کلذـک  و  هتبترم ، یف  تسیل  يوقلا  ریاس  و  کلذـک ، اهتاکردـم  هداـملا و  نع  درجم  لـقعلا  نا  سکعلا و 
هب هطاحالا  یلاعت و  هکاردا  یع  ارداق  مهولا  نکی  مل  اذاف  هتلکاش ، یلع  لمعی  لک  لق  هیـسحلا ، نم  ادوجو  رثکا  ربکا و  قدا و  هیلقعلا 

هکاردا یفن  مزلتـسی  اکاردا  متا  ادوجو و  عسوا  وه  يذـلا  مهولاب  یلاعت  هکاردا  یفنف  لحارمب ، مهولا  نود  یتلا  نویعلاـب  کـنظ  اـمف 
.نازیملا عنص  یف  نیب  ام  یلع  ناسنالا  یفن  مزلتسی  ناویحلا  یفن  نا  امک  صخالا ، یفن  مزلتـسی  معالا  یفن  ناف  یلوا ، قیرطب  راصبالاب 

زاتما هب  يذـلا  یناسنالا  حورلا  درجت  یلا  ریـشت  همـصعلا  نیب  لها  نم  هرداصلا  رابخالا  هذـه  نا  قیفوتلا  هدـعاس  نم  یلع  یفخیال  مث 
لین نع  هزجاع  اهنکل  هیـسحلا  اهتاکاردا  یف  هیوق  تناک  نا  تاناویحلاف و  مهیلع ، مدآ  ینب  هللا  مرک  هب  ناناویحلا و  رئاس  نع  ناـسنالا 

ام

یناعملا نیب  قرفلا  و  لقعلا ، لعف  نم  هیفخلا  هفیطللا  یناـعملا  هدرجملا و  قئاـقحلا  كاردا  تـالوقعملا و  لـقعت  نم  ناـسنالا  هب  قزر 
نع ع )  ) اضرلا نسحلاابا  يرفعجلا  مشاه  یبا  لاوس  نم  دارملا  .لقعلا و  هساحلا و  نیب  قرفلاـک  افرـش  هیلقعلا  یناـعملا  نیب  هیـسحلا و 

رجنی هلاحم  اذک و ال  هتافـص  اذک و  هتاذ  هللا  نا  لاقی : ناب  فصوی  مث  لوقعلا  ساوحلاب و  هناحبـس  كردی  له  ینعی  فصوی  له  هللا 
نع یهنلا  باب  یف  هدراولا  رابخالا  نم  دافتسی  امک  هقلخ  تافص  نم  اهریغ  طیطختلا و  هروصلاب و  هفـصو  یلا  یلاعت و  هتیدودحم  لا 
امل لب  ماهوالاب ، راصبالا  رسفت  رابخالا ال  هذه  نا  مث  .امهریغ  دیحوتلا و  یفاکلا و  یف  امک  الع  لج و  هسفن  هب  فصو  امریغب  هفـصلا 
یلع ردـقت  راصبالا  فیکف  یلاعت  هکردـت  بولقلا ال  ماـهوا  نا  مالـسلا : مهیلع  اولاـق  یلاـعت  قحلا  راـصبالا  كاردا  یلا  مـالکلا  رجنا 

قایـس یف  یمات  ینداب  انلق  امرهظی  راصبالا و  كردـی  فیکف ال  اهتعـسو  اهتقد  عم  بولقلا  ماـهوا  كردـی  یلاـعت  هنا  اذـک  و  هکرادا ،
هکردـت ال  ، ) یلاعت هلوق  یف  باب  یف  هلوقنم  يرخا  هیاور  معن  .بولقلا  ماهولاب  راـصبالا  رـسف  اـهنا  لاـق  نم  مهودـقف  راـبخالا ، کـلت 

ریغ نم  دـحاو  نتم  دـحاو و  دنـسب  قودـصلا  دـیحوت  نم  هیورلا  یف  ءاج  ام  باب  یف  یفاـکلا و  نم  راـصبالا ) كردـی  وه  راـصبالا و 
نب دـمحم  نب  دـمحا  نع  راطعلا ، ییحی  نب  دـمحم  نع  امهدانـساب  امهیفف  .بولقلا  راصباب  راصبالا  رـسفت  اـهنا  یف  هرهاـظ  فـالتخا 
الا مهنلا ، هطاحا  لاق : راصبالا ) هکردت  ال   ) هلوق یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  نانـس  نب  هللادبع  نع  نارجن ، یبا  نبا  نع  یـسیع ،

یمع نم  و   ) هنیعب رـصبلا  نم  ینعی  سیل  هسفنلف ) رـصبا  نمف   ) نویعلا ریـصب  ینعی  سیل  مکبر ) نم  رئاصب  مکئاج  دـق  : ) هلوق یلا  يرت 
و مهاردلاب ، ریصب  نالف  و  هقفلاب ، ریصب  نالف  و  رعشلاب ، ریصب  نالف  لاقی : امک  مهولا  هطاحا  ینع  امنا  نویعلا  یمع  ینعی  سیل  اهیلعف )

کلذک ارصب  نیعلل  نا  امک  ارسفم  اذن  هلوق  نم  دارا  مالسلا ) هیلع   ) هناک .یهتنا و  نیعلاب ، يری  نا  نم  مظعلا  هللا  بایثلاب ، ریـصب  نالف 
هیلع  ) هنا لاقی : نا  دـعبی  کـلذ ال  عم  بلقلا و  هریـصب  هطاـحا  مهولا  هطاـحا  نم  دارملاـف  هریـصب ، یمـسی  بلقلا  رـصب  رـصب و  بلقلل 

راصبا لمشت  هیالا  یف  راصبالا  نا  يا  طقف ، نویعلا  راصبا  اضیا ال  هیالاب  بولقلا  راصبا  هدارا  یلع  هیبنتلا  اذه  همالک  نم  دارا  مالـسلا )
نآرقلا یف  بلقلا  هریـصب  یلع  رـصبلا  قالطا  یلا  راصبالا  نم  یبلقلا  كاردا  هدارا  هحـص  یف  ع )  ) راـشا .اـمهیلک و  بولقلا  نویعلا و 

: لاقی امک  هلوقب : اضیا  فرعلا  یف  اهیلع  هقالطا  یلا  و  خلا ، مکبر ) نم  رئاصب  مکئاج  دق   ) یلاعت هلوق  یلا  يرت  الا  هلوقب : میرکلا 

رابخالا هذـه  تلق : نا  .مهولا  هطاحا  راصبالا ) هکردـت  ال  : ) هلوق نم  هللا  دارا  امنا  يا  مهولا ، هطاحا  ینع  امنا  هلوق : .خـلا و  ریـصب  ـالف 
نم دارملا  تلق : قیفوتلا .؟ فیکف  نامیالا  قئاقحب  هکردـت  بولقلا  نا  رخا  رابخا  تیور  دـق  و  بلقلا ، ماـهواب  یلاـعت  هکاردا  بذـکت 

دوهـشلا يروضحلا و  ماتلا  فاشکنالا  ینعمب  هجوب  هکاردا  هتبثملا  رابخالا  نم  و  هطاحالا ، هانتکالاب و  یلاـعت  هکاردا  هیفاـنلا ، راـبخالا 
نع مساقلا ، یبا  نب  یلع  نع  هللادبع ، یبا  نب  دـمحم  نع  یفاکلا  یف  عبارلا  ثیدـحلا  .هنیبم  کیلع  اهولتن  امک  هانتکا  ریغ  نم  یملعلا 

يدیـس و لج  فسویاب  ای  ع )  ) عقوف هاری ؟ وهو ال  هبر  دـبعلا  دـبعی  فیک  هلاـسا  ع )  ) دـمحم یبا  یلا  تبتک  لاـق : قاحـسا  نب  بوقعی 
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هللا نا  مالسلا :) هیلع   ) عقوف هبر ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يار  له  هتلاس  و  لاق : يری ، نا  یئابآ  یلع  یلع و  معنملا  يالوم و 
لوصا نم  هیورلا  لاـطبا  یف  باـب  نم  لوـالا  ثیدـحلا  وه  اذـه  لوقا : .بحا  اـم  هتمظع  روـن  نم  هبلقب  هلوـسر  يرا  یلاـعت  كراـبت و 

یبا نع  رـصن ، یبا  نبا  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع  هریغ  یبحی و  نب  دـمحم  لاق : .هنم  نماثلا  ثیدـحلا  هنم  بیرق  یفاکلا و 
لیئربج طق  هاطی  مل  اناکم  لیئربج  یب  غلب  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاـق : ع )  ) اـضرلا نسحلا 

رون نم  هللا  هارال  هل  فشکف 

دمحم نایب : ع .)  ) اضرلا نع  یطنزبلا  نع  یـسیع ، نبا  نع  راطعلا ، دمحم  نع  هیبا ، نع  دیحوتلا  یف  قودـصلا  هاور  بحا و  ام  هتمظع 
یقربـلا نارمع  نب  هللادـبع  مساـقلا  یبا  نب  یلع  و  هنع ، هیاورلا  مهیلع  هللا  ناوـضر  هثـالثلا  خـیاشملا  رثـکا  يذـلا  وـه  هللادـبع  یبا  نـب 

لوصا یلع  امهحرـش  یف  يزاریـشلا  اردص  یلوملا  یناردنزاملا و  حلاص  یلوملا  بهذ  و  نسحلاابا ، ینکی  هیولیج  امب  هوبا  فورعملا 
رباکا نم  اذه  تیکـسلا  نبا  و  یقرودلا ، تیکـسلا  نبا  قاحـسا  نب  بوقعی  فسویوبا  خیـشلا  وه  قاحـسا  نب  بوقعی  نا  یلا  یفاکلا 
ناکلخ نبا  لاق  .قطنملا  حالـصا  باتک  فلوم  و  مالـسلاامهیلع ، يداهلا  داوجلا و  باحـصا  نم  وه  هعیـشلا و  ءامظع  هیبرعلا و  ءاملع 

ام دربملا : سابعلاوبا  لاق  لاق : قطنملا و  حالـصا  لثم  هغللا  نم  باتک  دادـغب  رـسج  یل  ربع  ام  ءاملعلا : ضعب  لاق  نایعالا : تایف  یف و 
تیکـسلا قاحـسا  نب  بوقعی  تسرهفلا : یف  یـشاجنلا  لیلجلا  خیـشلا  لاق  .تیکـسلا و  نبا  باتک  نم  نسحا  اباتک  نییدادغبلل  تیار 

رفعج یبا  نع  هل  ظ)و  هناصخی - ناک  و   ) هناصتخی ناک  مالـسلاامهیلع و  نسحلا  یبا  یناثلا و  رفعج  یبا  دـنع  امدـقم  ناک  فسویوبا 
هل هیلع و  نعطی  قدصم ال  هقث  هغللا  هیبرعلا و  ملع  یف  اهیجو  نا  و  روهشم ، هرما  عیـشتلا و  لجال  لکوتملا  هلتق  و  لئاسم ، هیاور و  (ع )

: لاقی لکوتملا و  دلولاب  دوم  ناک  فسوی و  یباب  ینکی  تیکـسلا  نب  بوقعی  ناک  و  تسرهفلا : یف  میدنلا  نبا  لاق  .هبتک  دـعلا  بتک 
یهتنا هب ، صخ  دضتعملا و  مدان  فسوی  هل : لاقی  نبا  بوقعیل  و  نیتئام ، نیعبرا و  تس و  هنس  یف  تام  یتح  یشب ء  هلان  لکوتملا  نا 

هللا یضر  بلاطیبا  نب  یلع  میدقت  يری  نم  بهذم  یلا  هداقتعا  هیار و  یف  لیمی  ناک  نایعالا و  تایفو  یف  .همالک و  لقن  نم  اندرا  ام 
نم هیلا  یعد  ام  یلا  باجا  دسحلا و  یلع  یلوق  لمحف  هتیهنف ، لکوتملا  هتمدانم  یف  تیکـسلا  نبا  ینرواش  دـیبع : نبدـمحا  لاق  هنع ،

نسحلا و ما  ناذـه  يانبا  کیلا  بحا  امیا  بوقعی  اـی  لـکوتملا : لاـقف  دـیوملا  زتعملا و  ءاـج  اـموی  لـکوتملا  عم  وه  اـمنیبف  همداـنملا 
لمحف هنطب  اوسادف  كارت  الا  رماف  هلها ، امه  امب  امهنع  هللا  یـضر  نیـسحلا  نسحلا و  رکذ  هینبا و  نم  تیکـسلا  نبا  ضغف  نیـسحلا ؟
هترکذ ام  ریغ  هلتق  یف  يور  دـق  و  لاق : نا  یلا  نیتئام - نیعبرا و  عبرا و  هنـس  یف  کلذ  ناک  و  مویلا ، کلذ  دـغ  دـعب  تامف  هراد  یلا 

، نیعمجا مهنع  هللا  یضر  نیـسحلا  نسحلا و  هینبا  هنع و  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  یلع  لماحتلا  ریثک  ناک  لکوتملا  نا  لیقف : الوا ،
نا هللا  و  تیکسلا : نبا  لاق  هلاقملا  کلت  لکوتملا  هل  لاق  امف  مهل ، یلاوتلا  مهتبحم و  یف  نیلاغملا  نم  تیکسلا  نبا  ناک  و 

هلیل یف  کلذ  تامف و  هب  کلذ  اولعفف  هافق ، نم  هناسل  اولـس  لکوتملا : لاقف  کینبا ، نم  کنم و  ریخ  هنع  هللا  یـضر  یلع  مداـخ  ربنق 
لاـق .هنـس و  نیـسمخ  اـینامث و  غلب  .نیعبرا و  ثـالث و  هنـس  لـیق : و  نیتئاـم ، نیعبرا و  عبرا و  هنـس  بجر  نم  نوـلخ  سمخل  نینثـالا 

نبا نـال  هریغ ، هنا  رهاـظلا  و  تیکـسلا ، نبا  وـه  قاحـسا  نبا  بوـقعی  نا  لاـجرلا  باحـصا  نظ  و  لوـقعلا : هارم  یف  هر - یـسلجملا -
نسحلا وه  تایاورلا  یف  دمحموبا  لوقا : هر .- همالک - یهتنا  ع .)  ) دمحمابا قحلی  مل  و  ع )  ) يداهلا نامز  یف  لکوتملا  هلتق  تیکـسلا 

مالسلاامهیلع یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  دلو  یفاکلا : یف  لاق  .مالسلاامهیلع  رظتنملا  مامالا  دلاو  شعی  داحلا  مامالا  يرکسعلا  یع  نب 
نولخ لایل  نامثل  هعمجلا  موی  ع )  ) ضبق و  نیتئام ، نیثالث و  نیتنثا و  هنـس  رخالا  عیبر  رهـش  یف  يرخا  هخـسن  یف  ناضمر و  رهـش  یف 
دمحم نب  یلع  ثلاثلا  نسحلاابا  هدـلاو  نا  یفاکلا  یف  .هنـس و  نیرـشع  ناـمث و  نبا  وه  نیتئاـم و  نیتس و  هنـس  لوـالا  عیبر  رهـش  نم 
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نیـشع نیتنثا و  نبا  ع )  ) يداهلا هیبا  تافو  دـنع  ع )  ) دـمحموبا ناکف  نیتئام  نیـسمخ و  عبرا و  هنـس  ضبق  ع )  ) رـشاعلا مامالا  يداهلا 
( مالسلا هیلع   ) هنع تیکسلا  نبا  لقن  نا  الا  ع )  ) دمحمابا قحل  تیکـسلا  نباف  هنـس ، رـشع  نیتنثا و  نبا  تیکـسلا  نبا  هافو  دنع  و  هنس ،

بوقعی فسویوبا  وه  اذه  قاحـسا  نب  بوقعی  نا  رهاظلاف  .باوصلا  نع  هر - یـسلجملا - لامتحا  دعبی  الف  رمالا  رهاظ  یف  برغتـسم 
و نیکرتشم ، دـلاولا  مسا  هینکلاو و  مسالا  یف  تیکـسلا  نبا  وه و  ناـک  اـمل  وه   246 یفوتملا - برغلا  فوسلیف  يدنکلا  قاحـسا  نب 

نیب و  ع )  ) دمحم یبا  نیب  عقو  يذلا  جاجتحالا  لامتحالا  اذه  دیوی  امم  .رخالاب و  امهدـحا  حارـشلا  یلع  هبتـشا  نیرـصاعم  اضیا  اناک 
: لاق بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  نع  راحبلا  تاجاجتحا  یف  هر - یـسلجملا - هلقن  همعز  یلع  نآرقلا  ضقانت  فیلات  یفذخا  امل  يدنکلا 

لغـش نآرقلا و  ضقانت  فیلات  یف  ذـخا  هنامز ، یف  قارعلا  فوسلیف  ناک  يدـنکلا  قاحـسا  نا  لیدـبتلا  باتک  یف  یفوکلا  مساـقلاوبا 
اما مالسلا : هیلع  دمحموبا  هل  لاقف  ع )  ) يرکسعلا نسحلا  مامالا  یلع  اموی  لخد  هتذمالت  ضعب  نا  هلزنم و  یف  هب  درفت  کلذب و  هسفن 
انم زوجی  فـیک  هتذـملت  نم  نحن  ذـیملتلا : لاـقف  نآرقلاـب ؟ هلغاـشت  نم  هیف  ذـخا  اـمع  يدـنکلا  مکذاتـسا  عدری  دیـشر  لـجر  مکیف 

خ هیلا - رسف   ) هیلا رصف  لاق  معن ، لاق : کیلا ؟ هیقلا  ام  هیلا  يدوتا  مالسلا :) هیلع   ) دمحموبا لاقف  هریغ ؟ یف  وا  اذه  یف  هیلع  ضارتعالا 
هناف اهنع  کلاسا  هلاسم  ینترـضح  دـق  لـقف : کـلذ  یف  هسناوملا  تعقو  اذاـف  هلیبسب ، وه  اـم  یلع  هتنوعم  هتـسناوم و  یف  فطلت  و  ل )
یتلا یناعملا  ریغ  هنم  هب  ملکت  امب  هدارم  نوکی  نا  زوجی  لـه  نآرقلا  اذـهب  ملکتملا  اذـه  كاـتا  نا  هل : لـقف  کـنم  کـلذ  یعدتـسی 
دارا دق  هلعل  کیردی  امف  هل : لقف  کلذ  بجوا  اذاف  عمـس ، اذا  مهفی  لجر  هنال  زئاجلا  نم  هنا  لوقیـس : هناف  اهیلا ؟ تبهذ  کنا  اهتننظ 

هلاسملا هذه  خ ل ) هیلع -  ) هیلا یقلا  نا  یلا  فطلت  يدنکلا و  یلا  لجرلا  راصف  هیناعم ، ریغل  اعضاو  نوکتف  هیلا  تنا  تبهذ  يذلا  ریغ 
نا اضیا  لامتحالا  اله  دـیوی  امم  .رظنلا و  یف  اغئاس  هغللا و  یف  المتحم  کلذ  يار  هسفن و  یف  رکفتف  هیلع  داـعاف  یلع  دـعا  هل : لاـقف 
نم تسرهفلا  یف  میدنلا  نبا  دع  دق  و  امیکح ، افوسلیف  ناک  هنال  تیکسلا  نبا  نم  يدنکلا  لاحب  بسنا  هلاسملا  هذه  وحن  نع  لاوسلا 
انهه هلک  کلذ  عم  نکلو  .هبسانی  امب  مالسلا ) هیلع   ) هباجاف یلاعت  هیف  مامالا  رابتخا  دارا  هناک  و  اباتک ، نیرشع  نم  رثکا  هیفسلفلا  هبتک 

بتکلا یف  دـجن  مل  هتذـمالت و  دـحا  نوکی  وا  يدـنکلا  نع  يوری  نمم  نکی  مل  مساقلا  یبا  نب  یلع  نا  وه  لاـبلاب و  جـلتخی  اـمالک 
.هاورلا عماج  یف  هر - یلیبدرالا - یلوملا  مهنم  تیکـسلا و  نبا  هاور  نم  هودع  لب  هتاور  وا  هتذمالت  نم  هدع  نم  سراهفلا  هیلاجرلا و 

نیتنثا و نبا  تیکسلا  نبا  هافو  دنع  و  امهتافو ، خیرات  نم  یضم  امل  هنـس  هرـشع  عبرا  نبا  يدنکلا  هافو  دنع  ناک  ع )  ) دمحمابا نا  مث 
ناکف تیرد ، امک  هنس  هرشع 

یف مالکلا  کلذک  ناکل  ابرغتسم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع تیکـسلا  نبا  لقن  ناک  ولف  نیتنـس ، يدنکلا  تیکـسلا و  نبا  هافو  نیب  هلـصافلا 
یف مهضعب  لاق  .ملع و  امک  باوصب  سیل  دمحمابا  قحلی  مل  تیکسلا  نبا  نا  هر - یـسلجملا - لوق  یفخیال و  امک  هنع  يدنکلا  لقن 
امزج دمحم  یبا  نع  وری  مل  تیکسلا  قاحسا  نب  بوقعی  نال  هابتشا  هیف  هظفل  اذه  ام  ماقملا  یف  افنآ  روکذملا  هاورلا  ماج  یلع  هقیلعت 

نم هنال  یقربلا  قاحـسا  نب  بوقعی  هنا  رهاظلاف  ع ،)  ) دمحم یبا  نع  هتیاور  نکمی  فیکف  لکوتملا  هلتق  اضیا  فلوملا  حرـص  امک  ذا 
قاحسا نب  بوقعی  نا  ایناث  .ملع و  امک  ع )  ) دمحمابا كردا  تیکسلا  نبا  نا  الوا  هیف  .هلوق و  یهتنا  حم )  ) حرص امک  يرکسعلا  هاور 
يداهلا باحصا  نم  قاحسا  نب  بوقعی  ناونعب  تسرهفلا  یف  هر - خیشلا - هدع  لاحلا  لوهجم  هنا  یلع  فسوی ، یباب  نکی  مل  یقربلا 
مساقلا یبا  نب  یلع  نا  دمحا  رکذی  مل  هنع و  يور  نم  وه و  نم  ملعی  مل  و  ع ،)  ) يرکسعلا باحصا  نم  یقربلاب  هفصو  هدایزب  و  (ع )

نبا ناـک  نا  لـئاسلا  نـال  اـضیا ، مـالک  هیفف  یلاـعت  هتیور  نع  ع )  ) دـمحمابا فـسوی  یبا  لاوـس  اـما  .ملعا و  یلاـعت  هللا  .هنع و  يور 
نع هل  و  یشاجنلا : لاق  و  ع )  ) نیرکـسعلا داوجلا و  كردا  وه  هل و  همولعم  راصبالاب  یلاعت  هتیور  هلاحتـسا  نکی  مل  فیکف  تیکـسلا 

ع)  ) یناثلا رفعج  یبا 
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يری نا  لج  یلاعت  هللا  ناب  مالـسلا  هیلع  هباجاف  فیک  ارابتخا و  هلاـس  هنـال  هیفریـض  ـالف  يدـنکلا  لـئاسلا  نا  نا  معن  .لـئاسم  هیاور و 
یف طرتشی  ام  رئاس  ناکم و  ههجو و  نول  ءوض و  هل  افیثک  امـسج  نوکی  نا  بجی  راصبالاب  كردـی  ام  نا  افنآ  تیرد  امل  راـصبالاب ،
هللا لوسر  يار  له  عیقوتلاب  هتلباـقم  لیلدـب  اـضیا  هبتاـکملا  باـب  نم  هلاـس  مث  .اریبک  اولع  کـلذ  نع  هللا  یلاـعت  يری ، یتح  راـصبالا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا یلع  لدـت  مجنلا  تایآ  ضعب  تایاورلا و  نم  هفئاط  نال  کلذ  نع  لاس  امنا  هبر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
امف یئرم  وهف  دوجوم  وه  ام  لک  نا  نومعزیف  ماسجالا  یف  اهنومهوتی  ام  یلا  یناعملا  هذه  لاثما  یف  هماعلا  مه  ردابتی و  و  یلاعت ، هآر 

متا و لقعلا  ینعا  بلقلا  نیب  هیورلا  نا  نوملعیال  و  طقف ، راصبالاب  یئرم  وهف  یئرم  وه  ام  لـک  نا  وا  دوجومب ، سیلف  یئرمب  نکی  مل 
هباـجاف .نیعلا  لـقعلا و  نم  نیکردـملا  نیب  قرفلاـک  نیتـیورلا  نیب  قرفلا  و  سارلا ، نیعب  هیورلا  نم  یقبا  يوقا و  فرـشا و  لـمکا و 

بحا ام  هبلقب  هلوسر  يرا  لاق : رـصبلاب و  یلاعت  هتیور  یفن  بحا  ام  هتمظع  رون  نم  هبلقب  هلوسر  يرا  یلاعت  نایب  متاـب  مالـسلا ) هیلع  )
مات و فاـشکنا  وه  لـب  نیعلاـب ، راـصبالا  یف  طرتشی  اـم  یلا  اـهجایتحا  مدـعل  نیعلا ، هیور  نم  فرـشا  بلقلا  هیور  .هتمظع و  رون  نم 

ملقلاب هنایب  یناتیال  لوصو 

دمحم یبا  لوقل  نایب  هناک  خـلا ، هاراف - هل  فشکف  هرکذ : مدـقملا  ثیدـحلا  یف  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  لاق  بلق و  هل  ناـک  نم  همهفی 
.فرظلل و هعـسوت  اهیلع  مدق  ام  هملکل  نایب  هتمظع ، رون  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .ماتلا و  فشکلا  یه  انهه  هئارالا  يا  هبلقب  يرا  (ع )

یبا یلع  جتحا  ع )  ) نسحلاابا نا  تملع  ماقملا  یف  انققح  امبف  .هلوسر  یلا  یلاعت ال  هیلا  بحا  ریمـض  عاجرا  یـضتقی  مالکلا  بولـسا 
داوفلا بذک  ام   ) یلاعت هلوق  هل  رـسفل  هقیقرلا  تاراشالل  الها  مامالا  هدجو  ول  و  هلقع ، ردق  هتفرعم و  هنز  یع  مدقملا  ثیدحلا  یف  هرق 

، یلاعت هار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هناب تاـیاورلا  یف  ءاـج  اـم  نا  اـضیا  تملع  .یتـالا و  ثیدـحلا  یف  اـمک  داوفلا  يار  اـمب  يار ) اـم 
لیلجلا ملاعلا  هیلا  راشا  ام  معنف  .لقنلا  رهاظ  نیب  عصانلا و  لقعلا  هب  مکح  ام  نیب  اعمج  رصبلاب  هطاحا ال  ریغ  نم  بلقلاب  هتیور  دارملاف 

: لاق دـیلولا ، نب  دـمحا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق : ثیح  دـیحوتلا  یف  هباتک  نم  هیورلا  یف  ءاج  اـم  باـب  یف  هر - قودـصلا -
هللا یلص   ) هللا لوسر  يار  لوقی : هتعمـس  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  مزارم ، نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  مشاه ، نب  میهاربا  انثدح 
نب دمحم  انثدح  لاق : دیلولا ، نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دمحم  هب  انثدـح  ام  کلذ  قیدـصت  و  هبلقب - ینعی  لج - زع و  هبر  هلآ ) هیلع و 
هللا لوسر  يار  له  ع )  ) نسحلااـبا تلاـس  لاـق : لیـضفلا  نب  دـمحم  نع  باـطخلا ، یبا  نبلا  سحلا  نب  دـمحم  نع  رافـصلا ، نسحلا 
هری مل  يا  يار ) ام  داوفلا  بذـک  اـم   ) لوقی لـج  زع و  هللا  تعمـس  اـما  .هار  هبلقب  معن  لاـقف : لـج ؟ زع و  هبر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نع دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع  انباحصا ، نم  هدع  یفاکلا : یف  سماخلا  ثیدحلا  هر - هدافا - ام  یهتنا  .داوفلاب  هار  نکلو  رـصبلاب 
هیلع  ) نینموملاریما یلا  ربـح  ءاـج  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  یلـصوملا ، نسحلا  یبا  نع  رـصن ، یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

: لاق هتیار ؟ فیک  و  لاق : هرا ، مل  ابردـبعا  تنک  ام  کلیو  لاقف : لاق  هتدـبع ؟ نیح  کبر  تیار  له  نینموملاریما  اـی  لاـقف : مالـسلا )
قرطب عماوجلا  یف  تئاج  هیاورلا  هذـه  لوقا : .ناـمیالا  قئاـقحب  بولقلا  هتار  نکلو  راـصبالا  هدـهاشم  یف  نویعلا  هکردـت  ـال  کـلیو 
.رخالا عماوجلا  یف  لقن  امم  ءزج  یفاکلا  هعماج  نم  بابلا  اذه  یف  ینیلکلا  هب  یتا  ام  هلمجلا و  یف  امک  اظفل و  فالتخا  اهنیب  هددعتم 
هفلتخم ظافلاب  هماعلا  هصاـخلا و  هاور  روهـشملا  بلعد  ثیدـح  ضعب  ثیدـحلا  یناـمیلا و  بلعذ  وه  ربحلا  کـلذ  نا  رهاـظلا  نا  مث 

و هرم ، ربحلا  کلذ  نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب عقو  باوجلا  لاوسلا و  کلذ  نا  یلا  بهذی  نا  دعبی  معن ال  .هددـعتم  هدانـسا  هبراقتم و 
بات ظافلالا  دضن  باوجلا و  لاوسلا و  هئیه  یف  امهتکراشم  نکلو  يرخا ، هرم  بلعذ  نیب  هنیب و 

هارم یف  دـیحوتلا و  عماوج  باـب  یف  ج 1  یفاولا ص 95  یف  یفاکلا و  نم  دـیحوتلا  باب  یفف  .لامتحالا  کـلذ  نع  اـمهرهاظب  ناـی 
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ماقذا هفوکلا  ربنم  یلع  بطخی  نینموملاریما  انیب  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  هعفر  هللادبع  یبا  نب  دـمحم  لوقعلا ص 91 ج 1 :
ام بلعذ  ای  کلیو  لاقف : کبر ؟ تیار  له  نینموملاریما  ای  لاقف : بلقلا  عاجـش  بطخلا  یف  غیلب  ناسلود  بلعذ  هل : لاقی  لـجر  هیلا 

هتار نکلو  راصبالا ، هذـه  هدـهاشمب  نویعلا  هرت  مل  بلعذ  ای  کلیو  لاق : هتیار ؟ فیک  نینموملاریما  ای  لاقف : .هرا  مل  اـبر  دـبعا  تنک 
ءایربکلا ریبک  مظعلاب ، فصوی  همظعلا ال  میظع  فطللاب ، فصوی  هفاطللا ال  فیطل  یبر  نا  بلعذ  ای  کلیو  نامیالا ، قیاقحب  بولقلا 

ایـش خ ل)  ) ءاش دـعب ، هل  لاقیال  یـش ء  لک  دـب  و  هلبق ، لاقیال  یـش ء  لک  لبق  ظلغلاب ، فصوی  هلالجلا ال  لیلج  ربکلاب ، فصوی  ـال 
لالهتـسابال لجتم  هرـشرابملا ، لیواتب  رهاظ ال  اهنم ، نئاب  اهب و ال  جزامتم  ریغ  اهلک  ءایـشالا  یف  هعیدـخب ، كارد ال  همهبال ، ءایـشالا 

، هماهب دیرم ال  هکرحب  ردقم ال  رارطـضاب ، لعاف ال  مدـع ، دـعب  دوجوم ال  مسجتب ، فیطل ال  هانادـمب ، بیرق ال  هفاسمب ، یئان ال  هیور ،
تانسلا هذخات  و ال  تافصلا ، هدحت  تاقوالا و ال  هنمضت  و ال  نکام ، الا  هیوحت  ال  هاداب ، ریصب ال  هلاب ، عیمس ال 

رهوج نا ال  فرع  رهاوجلا  هریهجتب  و  هلرعشم ، نا ال  فرع  رعاشملا  هریعشتب  هلزا ، ءادتبالا  و  هدوجو ، مدعلا  و  هنوک ، تاقوالا  قبـس  ، 
و للبلاب ، سبیلا  و  هملظلاب ، رونلا  داض  هل ، نیرق  نا ال  فرع  ءایـشالا  نیب  هتنراقمب  و  هلدـض ، نا ال  فرع  ءایـشالا  نیب  هتداـضمب  و  هل ،
و اهفلوم ، یلع  اهفیلاتب  اهقرفم و  یلع  اهقیرفتب  هلاد  اهتاینادـم ، نیب  قرفم  اهتایداعتم ، نیب  فلوم  رورحلاـب ، درـصلا  و  نیللاـب ، نشخلا 

هدـهاش دـعب ، هل و ال  لبق  نا ال  ملعیل  دـعب  لبق و  نیب  قرفف  نورکذـت .) مکلعل  نیجوز  انقلخ  یـش ء  لک  نم  و   ) یلاعت هللا  لوق  کلذ 
نا هقلخ ، نیب  هنیب و  باجح  نا ال  ملعیل  ضعب  نع  اهـضعب  بجح  اهتقومل ، تقو  نا ال  اهتیقوتب  هربخم  اهزرغمل ، هریرغ  نا ال  اهزئارغب 

باب یف  قودـصلا  هاور  .یفاکلا و  یف  ام  یهتنا  .عومـسم  ذا ال  اعیمـس  مولعم و  اذا ال  املاع  و  هولاـم ، ـال  ذا  اـهلا  و  بوبرم ، ـال  ذا  اـبر 
عقاو یفاکلا  یف  ام  نا  الا  یفاکلا  یف  اممرثکا  یلع  لمتـشی  امهنم  دحاو  لک  نیقیرطب و  دـیحوتلا  یف  هباتک  نم  ملاعلا  ثودـح  تابثا 

نارمع نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  انثدـح  لاق : یناثلا  یلعف  .یفاکلا  یف  اـمب  ءدـتبمف  یناـثلا  قیرطلا  اـما  لوـالا و  قیرطلا  ءاـنثا  یف 
نـسحلا نب  نیـسحلا  انثدح  لاق : یکمربلا  لیعامـسا  نب  دمحم  انثدح  لاق : یفوکلا  هللادبع  یبا  نب  دمحم  انثدـح  لاق : هر - قاقدـلا -

یبا نع  سنوی ، نب  هللادـبع  نع  هداتق ، نب  مثق  ینثدـح  لاق : یفوکلا  ییحی  نب  نیـسحلا  ینثدـح  لاـق : رهاز  نب  هللادـبع  انثدـح  لاـق :
ناسللا برذ  بلعذ  هل  لاقی  لجر  هیلا  ماق  ذا  هفوکلا  ربنم  یلع  بطخی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اـنیب  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع

ام نوکی  نا  نکمی  لعافلا و  هروص  یلع  ءایـشالا  یئاش  دیحوتلا  یف  نا  الا  یفاکلا ، یف  ام  رخآ  یلا  بلقلا - عاجـش  باطخلا  یف  غیلب 
نا ال ملعیل  للبلاب ، وسجلا  هملظلاب و  رونلا  داض  .تاـقوالا  هبحـصت  ـال  دـیحوتلا : یف  .مارک و  نونم  لـعاف  مسا  یلع  اـضیا  یفاـکلا  یف 

مل و  لوقی : اشنا  مث  هجولا : اذه  یلع  تایبا  عومـسم  ذا ال  اعیمـس  هلوق و  دعب  ثیدحلا  لیذ  ءاج  .هقلخ و  ریغ  هقلخ  نیب  هنیب و  باجح 
انبر افوکعم و  قافالا  یلع  مالظ  هب و ال  ءاضتـسی  رون  سیل  ذا  تنک  افوصوم و  دوجلاب  يدیـس  لزی  مل  افورعم و  دـمحلاب  يدیـس  لزی 

جراعملا یف  افوتکم و  رجعلاب  رـصح  اخا  عجری  الثتمم  هیبشتلا  یلع  هدری  نم  افوصوم و  ماهوالا  یف  ناک  املک  مهلک و  قلخلا  فالخب 
بحصا افووم و  يارلا  هیف  کشلا  رشاب  دق  اقمعنم  نیدلا  یف  لدج  اخا  كرتاف  افوفکم  حورلا  فرط  ضراعی  اجوم  هتردق  جوم  یقلی 

یف يدهلا  لیلد  یسما  افوفحم  هالوم  نم  تامارکلاب  هدیسل و  ابح  هقث  اخا 

دوعا مالکلا و ال  اذه  لثمب  تعمس  ام  لاق : قافا و  مث  هیلع  ایشغم  بلعذ  رخف  لاق : افورعم  لاحلا  لیمج  ءامسلا  یف  ارـشتنم و  ضرالا 
.هلمجلا و یف  فالتخا  نیتخسنلا  نیب  و  ع ،)  ) ریمالا یلا  بوسنملا  ناویدلا  یف  هروکذم  تایبالا  و  لوقا : .یهتنا  کلذ ، نم  یش ء  یلا 

بطخ هبطخ  وا  یف  ع )  ) اهلاق ام  هلمج  نم  ناک  امنا  بلعذ  ثیدح  نا  احیرـص - نکی  مل  نا  دـیحوتلا - نم  رهاظلاف  لوالا  قیرطلا  اما 
نارمع نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یلع  ناطقلا و  نسحلا  نب  دـمحا  انثدـح  هر :- قودـصلا - لاق  .هوعیاب  ام  دـعب  ربنملا  یلع  سانلا  اـهب 
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: لاق يرـسلا  یبا  نب  دمحم  ینثدح  لاق : سابعلا ، نب  دمحم  انثدح  لاق : ناطقلا ، ایرکز  نب  ییحی  نب  دمحا  انثدح  الاق : هر - قاقدـلا -
سانلا هعیاب  هفالخلا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع سلج  امل  لاق : هتابن  نب  غبصالا  نع  ینانکلا ، دعس  نع  سنوی ، نب  هللادبع  نب  دمحا  انثدح 
لوسر لعن  العنتم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هدرب  اسب  ال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  همامعب  اممعتم  دجسملا  یلا  جرخ 

هعباـصا کبـش  مث  اـنکمتم  هیلع  سلجف  ربـنملا  دعـصف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  فیـس  ادـلقتم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
اذه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باعل  اذه  ملعلا  طفس  اذه  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  سانلا  رشاعم  ای  لاق : مث  هنطب  لفسا  اهعـضوف 
لهال تینفال  اهیلع  تسلجف  هداسولا  یل  تینث  ول  هللا  اما و  نیرخالا ، نیلوـالا و  ملع  يدـنع  ناـف  ینولـس  اـقزاقز ، هللا  لوسر  ینقز  اـم 
یتح مهلیجناب  لیجنالا  لها  تیتفا  .یف و  هللا  لزنا  امب  مکاتفا  دـقل  بذـک  اـم  یلع  قدـص  لوقتف : هاروتلا  قطنت  یتح  مهتاروتب  هراوتلا 

: لوقیف نآرقلا  قطنی  یتح  مهنآرقب  نآرقلا  لها  تیتفا  .یف و  هللا  لزنا  امب  مکاتفا  دـقل  بذـک  اـم  یلع  قدـص  لوقیف : لـیجنالا  قطنی 
یف هیآ  الول  و  هیف ، لزن  ام  ملعی  دـحا  مکیف  لهف  اراهن  الیل و  نآرقلا  نولتت  متنا  یف و  لزنا هللا  امب  مکاتفا  دـقل  بذـک  اـم  یلع  قدـص 

ما هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی   ) هیالا هذـه  یه  همایقلا و  موی  یلا  نئاـک  وه  اـم  نوکی و  اـم  ناـک و  اـمب  مکتربخـال  هللا  باـتک 
اراهن یف  وا  تلزنا ، لیل  یف  هیآ  نع  ینومتلاس  ول  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  هللا  وف  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  لاـق : مث  باـتکلا .)
لجر هیلا  ماقف  .مکتربخال  اهلیزنت  و  اهلیوات ، اههباشتم ، .اهمحم و  اهخوسنم ، و  اهخسان ، اهیرضح ، اهیرفس و  اهیندم ، و  اهیکم ، تلزن ،
مکل مویلا  هنلجخال  هبعـص  هاقرم  بلاطیبا  نبا  یقترا  دـقل  لاقف : بلقلا  عاجـش  بطخلا  یف  اغیلب  ناسللا  برذ  ناک  بلعذ و  هل : لاـقی 

هفص هتیار  فیکف  لاق : .هرا  مل  ابردبعا  يذلاب  نکا  مل  بلعذ  ای  کلیو  لاق : کبر ؟ تیار  له  نینموملاریما  ای  لاقف : هایا  یتلاسم  یف 
، باهذ یجمب ء و ال  و ال  باصتنا ، مایق  مایقلاب  نوکسلاب و ال  و ال  هکرحلاب ، و ال  دعبلاب ، فصوی  یبرلا ال  بلعذ  ای  کلیو  لاق : انل ؟

فـصوی هلالجلا ال  لـیلج  ربکاـب ، فصوی  ـال  ءاـیربکلا  ریبک  مظعلاـب ، فصوی  ـال  همظعلا  میظع  فطللاـب ، فصوی  ـال  هفاـطلا  فیطل 
، هجزامم ریغ  یلع  ءایـشالا  یف  وه  ظفللاب ، لئاق ال  هسحمب ، كردـم ال  هدابعب ، ـال  نموم  هقرلاـب ، فصوی  ـال  همحرلا  فوور  ظـلغلاب ،
یشک ء ءایشالا ال  یف  لخاد  ماما ، هل  لاقیال  یـش ء و  لک  ماما  و  هقوف ، یـش ء  لاقی  الف  یـش ء  لک  قوف  هنئابم ، ریغ  یلع  اهنم  جراخ 

تدع هللا ال  باوجلا و  اذه  لثمب  تعمس  ام  ات هللا  لاق : مث  بلعذ  رخف  .جراخ  یـش ء  نم  یـشک ء  اهنم ال  جراخ  و  لخاد ، یـش ء  یف 
نم ذـخوی  فیک  نینموملاریما  ای  لاـقف : سیق  نب  ثعـشالا  هیلا  ماـقف  .ینودـقفت  نا  لـبق  ینولـس  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق مث  .اـهلثم  یلا 

الوسر مهیلا  ثعب  و  اباتک ، مهیلع  هللا  لزنا  دـق  ثعـشا  اـی  یلب  لاـق : یبن ؟ مهیلا  ثعبی  مل  باـتک و  مهیلع  لزنی  مل  هیزجلا و  سوجملا 
کلملا اهیا  اولاقف : هباب  یلا  اوعمتجاف  هموق  هب  عماست  حبـص  املف  اهبکتراف ، هشارف  یلا  هتنباب  اعدـف  هلیل  تاذ  رکـس  کلم  مهل  نا  یتح 

امم جرخم  یل  نکی  ناف  یمالک  اوعمـسا  اوعمتجا و  مهل : لاـقف  .دـحلا  کـیلع  میقن  كرهطن و  جرخاـف  هتکلهاـف  اـننید  اـنیلع  تسند 
تقدـص اولاق : ئاوح ؟ انما  مدآ و  انیبا  نم  هیلع  مرکا  اقلخ  قلخی  مل  هللا  نا  متملع  له  مهل : لاـقف  اوعمتجاـف  مکناـشف ، ـالا  تبکترا و 

یف ام  هللا  یحمف  کلذ  یلع  اودـقاعتف  نیدـلا  وه  اذـه  تقدـص  اولاق : هینب ؟ نم  هتانب  هتانب و  هینب  جوز  دـق  سیلفا  لاـق : .کـلملا  اـهیا 
ام هللا  و  ثعـشالا : لاق  .مهنم  الاح  دشا  نوقفانملا  باسح و  الب  رانلا  نولخدی  هرفکلا  مهف  باتکلا ، مهنع  عفر  ملعلا و  نم  مهرودـص 

یصقا نم  لجر  هیلا  ماقف  .ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  .ادبا  اهلثم  یلا  تدع  هللا ال  و  باوجلا ، اذه  لثمل  تعمس 
نم هللا  یناجن  هتلمع  انا  اذا  لمع  یلع  ینلد  نینموملاریما  ای  لاقف : هنم ، اند  یتح  سانلا  یطختی  لزی  ملف  هاصع  یلع  اـیکوتم  دجـسملا 
نید لها  یلع  هلامب  لخبی  ینغب ال  و  هملعل ، لمعتسم  قطان  ملاعب  هثالثب : ایندلا  تماق  نقیتسا  مث  مهفا  مث  اذه  ای  عمـسا  هل : لاقف  .رانلا 

نا هللااب  نوفراعلا  فرعی  اهدـنع  و  روبثلا ، لیولا و  اهدـنعف  ریققلا  ربصی  مل  و  ینغلا ، لخب  و  هملع ، ملاعلا  متک  اذاـف  .رباـص  ریقفب  و  هللا ،
مهبولق هعمتجم و  مهداسجا  ماوقا  هعامج  دجاسملا و  هرثکب  نرتغت  الف  لئاسلا  اهیا  .نامیالا  دعب  رفکلا  يا  اهئدب  یلا  تعجر  دق  رادلا 

اهنم یـش ء  یلع  نزحی  هاتا و ال  ایندلا  نم  یـشب ء  حرفی  الف  دهازلا  اماف  رباص ، و  بغار ، و  دـهاز ، هثالث : سانلا  امنا  سانلا  اهیا  .یتش 
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نم یلابی  الف  بغارلا  اما  و  اهتبقاع ، ءوس  نم  ملعی  ظامل )  ) مل هسفن  اهنع  فرص  ائیش  اهنم  كردا  ناف  هبلقب  اهانمتیف  رباصلا  اما  و  هتاف ،
قح نم  هیلع  هللا  بجوا  ام  یلا  رظنی  لاق : نامزلا ؟ کـلذ  یف  نموملا  همـالع  اـمف  نینموملاریما  اـی  هل : لاـق  .مارح  نم  ما  اـهباصا  لـح 
ملف سانلا  هبلطف  هرن  ملف  لجرلا  باغ  مث  نینموملاریما  ای  تقدـص  لاق : .ابیرق  امیمح  ناک  نا  هنما و  ربتیف  هفلخ  ام  یلا  رظنی  و  هـالوتیف ،
هیلا مقی  ملف  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  لاق : مث  ع .)  ) رـضخلا یخا  اذـه  مکلام  لاق : مث  ربنملا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مسبتف  هودـجی 

ملکتف ربنملا  دعصاف  مق  نسح  ای  مالسلا :) هیلع   ) نسحلل لاق  مث  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  دحا 
دعـصا و فیک  هبا  ای  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا لاق  ائیـش ، نسحی  یلع ال  نب  نسحلا  نا  نولوقیف : يدـعب  نم  شیرق  کلهجت  مـالکب ال 

دعـصف .ینارت  تنا ال  يرا و  عمـسا و  کنع و  یـسفن  يراوا ظ )  ) يرا یما و  یباب و  هل : لاق  يرت ؟ عمـست و  سانلا  یف  تنا  ملکتا و 
تعمس سانلا  اهیا  لاق : مث  هزج  هالص و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  یلص  هفیرـش و  هغیلب  دماحمب  هللا  دمحف  ربنملا  ع )  ) نسحلا

هیلا بثوف  لزن ، مث  اهباب ، نم  الا  هنیدـملا  لخدـت  له  اهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يدـج 
کلهجت مالکب ال  ملکت  ربنملا و  دعـصاف  مق  ینب  ای  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلل لاـقلا  .هردـص  یلا  همـض  هلمحف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

دمحف ربنملا  ع )  ) نیسحلا دعصف  .کیخا  مالکل  اعبت  کمالک  نکیل  و  ائیش ، رصبی  یلع ال  نب  نیـسحلا  نا  نولوقیف : يدعب  نم  شیرق 
ایلع نا  لوقی : وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  سانلا  رشاعم  ای  لاق : مث  هزجوم  هالص  هیبن  یلع  یلص  هیلع و  ینثا  هللا و 

رـشاعم لاق : مث  هلبق  هردص و  یلا  همـضف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  بثوف  .کله  اهنع  فلخت  نم  یجن و  هلخد  نمف  يدـه  هنیدـم  وه 
یهتنا .امهنع  مکلئاس  هللا  لوسر  سانلا و  رشاعم  اهومکعدوتسا ، انا  و  اهینعدوتسا ، یتلا  هتعید  هللا و  لوسر  اخرف  امهنا  اودهـشا  سانلا 
همالک نا  ملعا  .دیحوتلا و  یف  دانـسالا  اذـهب  هیلاما  نم  نیـسمخلا  سماخلا و  سلجملا  لوا  یف  قیرطلا  اذـه  يور  .دـیحوتلا و  یف  ام 

دق و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  هلوا : بطخلا  باب  نم  مالکلا 177  وه  و  اضیا ، جهنلا  یف  روکذم  بلعذ  باوج  یف  مالـسلا ) هیلع  )
ام نکل  .خلا  هارت - فیک  و  لاق : يراال ، ام  دـبعافا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف نینموملاریما ؟ ای  کبر  تیار  له  لاقف : ینامیلا  بلعذ  هلاس 
الا توافت  امهنیب  تارابعلا و  ظافلالا و  یف  امهقفاوی  جهنلا ال  هخـسن  نا  یلع  دـیحوتلا ، یفاکلا و  یف  ام  ثلثم  ابیرق  نوکی  جـهنلا  یف 
رئاس اما  .نامیالا و  قئاقحب  بولقلا  هکردـت  نکلو  ناـیعلا  هدـهاشمب  نویعلا  هکردـت  ـال  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق ثیح  هیاورلا  ردـص  یف 
هیلع  ) هلوقب هیبش  خلا ، هملع - لمعتسم  قطان  ملاعب  هثالثب : ایندلا  تماق  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نا  الا  جهنلا  یف  روکذمب  سیل  اذه  همالک 

نم راتخملا  باب  نم  همکحلا 372  وه  و  خلا ، هملع - لمعـسم  ملاع  هعبراب : ایندلا  ماوق  رباج  ای  يراصنالا : هللادـبع  نب  رباجل  مالـسلا )
( جاهنملا هلمکت  نم  ص 357 ج 2  ( ) مالسلا هیلع   ) هبتک نم  لوالا  راتخملا  حرش  یف  انمدق  دق  هیبنت : .جهنلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) همکح

نم 21 و 28 و 166 و 176  بطخلا : نا  کلانه  انققح  دـق  هفالخلاب و  هل  عیوب  ام  دـعب  ع )  ) اـهبطخ هبطخ  لوا  یف  لاوقـالا  فـالتخا 
نم مالکلا 177  کلذ  يا  بلعذ  باوج  یف  همالک  نا  تملع  انهه  دـیحوتلا  هیاور  نم  انلقن  امبف  هدـحاو ، هبطخ  اعیمج  تناک  جـهنلا 

.هفالخاب و مالـسلا ) هیلع   ) هل عیوب  ام  دـعب  ربنملا  دعـص  نیح  هدـحاو  هسلج  یف  اهلاق  امم  عیمجلا  نا  و  اهنم ، ناک  اـضیا  بطخلا  باـب 
نینموملاریما نیب  عقو  ام  لثم  جراوخلا  نم  لجر  نیب  هنیب و  عقو  ع )  ) رفعج یبا  نع  اثیدـح  یفاکلا  نم  بابلا  کلذ  یف  ینیلکلا  يور 

نب یلع  نع  هیبا ، نع  میهاربا  نب  یلع  لاق : مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نم  برقی  امب  لجرلا  باجاف  بلعذ  و  مالـسلا ) هیلع  )
؟ دبعت یـش ء  يا  رفعج  اب  ای  لاقف : جراوخلا  نم  لجر  هیلع  لخدف  ع )  ) رفعجابا ترـضح  لاق : هیبا  نع  نانـس ، نب  هللادـبع  نع  دـبعم ،

كردـی و ال  سایقلاب ، فرعیال  نامیالا ، قئاقحب  بولقلا  هتار  نکلو  راصبالا  هدـهاشمب  نویعلا  هرت  مل  یلب  لاق : هتیار ؟ لاق : هللا ، لاق :
لجرلا جرخف  لاق : وه ، الا  هلا  هللا ال  کلذ  همکح ، یف  زوجیال  تامالعلاب ، فورعم  تایالاب ، فوصوم  سانلاب ، هبـشی  و ال  ساوحلاب ،
هیورلا یف  ءاج  باب  یف  هیلاما و  ام  نیعبرالا  عباسلا و  سلجملا  یف  قودـصلا  هاور  .یهتنا و  .هتلاسر  لعجب  ثیح  ملعا  هللا  لوقی : وه  و 

یف هب  حرـص  مالـسلا ) هیلع   ) هنع نانـس  هیاور  هبیرقب  عساتلا  مامالا  ال  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  وه  اذه  رفعجوبا  .اضیا و  دـیحوتلا  نم 
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دیحوتلا یف  قودصلا  لاق  ع .)  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعجابا  ترـضح  لاق : هیبا  نع  نانـس  نب  هللادـبع  نع  لاق : ثیح  یلامالا  دانـسا 
ملع نا  مالـسلا  مهیلع  همئالا  یف  انلوق  قیدصت  اذه  و  هتبطخ ، یف  ع )  ) اضرلا اهرکذ  دق  ظافلا  رحبلا  اذه  یف  بلعذ : قیدـح  لقن  دـعب 

دقتعی نا  بجی  ام  نا  لوقا : .هللا  همحر  هلوق  یهتنا  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب کلذ  لصتی  یتح  هیبا  نع  ذوخام  مهنم  دـحاو  لک 
نکلو دافا ، امب  هللا  همحر  قودصلا  داجا  دقل  و  هیف ، نوفلتخی  قحلا و ال  نوفلاخی  دـحاو ال  ندـعم  نم  مهملع  نا  ع )  ) مهیف نعذـی  و 

یف یسربطلا  يور  .دحاو  قسن  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  بوسنم  ع )  ) رفعج یبا  نع  یفاکلا  یف  يورملا  ثیدحلا  کلذ 
يور و  هظفل : اذـه  ام  هب  قیلی  امع ال  ههیزنت  هللا و  دـیحوتب  قلعتی  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما جاجتحا  باب  یف  جاجتحالا  باتک 

هل لاـقف  هتدـبع ؟ نیح  هتیارا  هللا  نـع  ینربـخا  نینموـملاریما  اـی  لاـقف : مالـسلا ) هـیلع   ) نینموـملاریما یلا  ءاـج  ـالجر  نا  ریـسلا  لـها 
، نایعلا هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل  کحیو  هل : لاقف  نینموملاریما ؟ ای  هتیار  فیک  هل : لاقف  هرا ، مل  نم  دبعا  يذلاب  كا  مل  نینموملاریما :

فرـصناف ساوحلاب ، كردـی  و ال  سانلاب ، ساـقی  ـال  تاـمالعلاب  توعنم  تالالدـلاب ، فورعم  ناـمیالا ، قئاـقحب  لوقعلا  هتار  نکلو 
امهدـحا هلاق  دـحاو  نیثیدـحلا  کنیذ  نا  يری  ثیداحالا  یف  دـقانلا  .یهتنا و  هتلاسر ، لـعجی  ثیدـحلا  ملعا  هللا  لوقی : وه  لـجرلا و 

هئارق زوجیف  ثیدـحلا  نیب  اما  .ملعا  یلاعت  هللا  لـماتف و  يوارلا  وهـس  نم  تددـعت  امهدـحال و  هعقاولا  کـلت  تعقو  مالـسلاامهیلع و 
دارملا و  ناـیعلا ، هدـهاشمب  جاـجتحالا  جـهنلا و  یتخـسن  یف  و  ردـصم ، یناـثلا  یلع  عمج و  لوـالا  یلعف  رـسکلا ، حـتفلاب و  راـصبالا 

رابخالا و تایالا و  یف  بلقلا  نم  دارملا  نا  بطخلا  باـب  نم  راتخملا 237  حرـش  یف  انیب  دق  و  جاجتحالا ، یف  امک  .لوقعلا  بولقلاب 
ال مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .يربونـصلا  یمحللا  مسجلا  ال  هیلقعلا ، هوقلاب  اهنع  ربعی  یتلا  هینابرلا  هیـسدقلا  هفیطللا  وه  نییهل  ـالا  حالطـصا 

ءوض اذ  امسج  نوکی  نا  نم  دبال  راصبالا  هکردت  ام  نا  همدقتملا  ثیداحالا  حرش  یف  تفرع  دق  .راصبالا  هدهاشم  یف  نویعلا  هکردت 
وذ ثداح  بکرم  مسجلا  و  امـسج ، هنوک  راصبالاب  یلاعت  هتیور  نم  مزلف  افیثک ، نوکی  نا  نم  دبال  نوللا  ءوضلا و  لبقی  ام  و  نول ، و 

هیلع  ) هلاس امل  ربحلا  لئاسلا  نا  ملعاف  نامیالا  قئاقحب  بولقلا  هتار  نکلو  هلوق : اما  .اریبک و  اولع  کـلذ  نع  هللا  یلاـعت  عضو ، ههج و 
زکترملا نال  نیعلاب ، هیورلا  یلع  هیورلا  لمح  هرا ، مل  ابر  دبعا  تنک  ام  مالـسلا ) هیلع   ) هباجا هتدبع و  نیح  کبر  تیار  له  مالـسلا )

اما .اهب و  مهـسنا  اهعم و  مهرـشحل  هسحمب  سحت  یتلا  ماکحالا  یلا  نوردابتی  مهنال  ینعملا  اذهب  هیورلا  نوکت  امنا  سانلا  هماع  دـنع 
ع)  ) يار امل  و  داشرا ، ظاقیا و  هیبنت و  دعب  الا  مهل  رسیت  الف  هفرعملا  مدقب  دوهشلا  ملاع  نطاب  یلا  ریسلا  هعیبطلا و  ءارو  ام  یلا  هجوتلا 

قئاـقحب بوـلقلا  هتار  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق و  هینیعلا ، ـال  هیبـلقلا  هیورلا  وـه  هیورلا  نم  دارملا  نا  هل  نیب  کـلذ  یلع  هـیورلا  لـمح  هـنا 
ریغ یلاعت  هتقیقح  نا  یه : دارملا و  حـضتی  یک  هناـیب  یف  همدـقم  دـهمن  نا  نم  دـبالف  ناـمیالا  قئاـقحب  هیبلقلا  هیورلا  اـما  .ناـمیالا و 

وا سحلا  وا  لقعلاب  یلاعت  هتطاحا  ینعا  یهانتکالا  ملعلاب  اضیا  دـحال  همولعم  ریغ  اهنا  امک  يروصلا  یلوصحلا  ملعلاـب  دـحال  همولعم 
ملعلا نالف  لوالا  اما  .نوخماشلا  ءافرعلا  نویهلالا و  ءامکحلا  یلاعت  هب  نیملعلا  کنیذ  انتما  یلع  قفتا  و  هکردملا ، يوقلا  نم  امهریغب 

، ناهذالا یف  هدوجو  نم  وحن  لصحیف  هیهاملا  کلتل  دوجوملا  ءاحنا  ددعت  حصی  یتح  هیهام  هل  امیف  یـشمتی  امنا  یلاعت  هب  یلوصحلا 
هلقاـعلا تاذـلا  يدـل  هدوجو  وحن  ـالا  سیل  یـشاب ء  ملعلا  و  نهذـلا ، یف  هماـسترا  یـشلا ء و  هروص  لوـصح  وـه  یلوـصحلا  ملعلا  و 

، ام ادرجت  یجراخلا  یلا  هبـسنلاب  ینهذـلل  نا  رمالا  هیاـغ  یجراـخلا ، یـشلا ء  کـلذ  دوجو  نم  وحن  ینهذـلا  دوجولا  اذـهف  هدرجملا ،
الف هرثکلا ، ددـعتلا و  هیلا  قرطتی  هتیهاـم ال  هتینا  هتاذ و  نیع  هنیعت  صاـخلا و  ینیعلا  هدوجو  هتقیقح  ناـک  اـمل  یلاـعت  بجاولا  نکلو 

هتلعب و طیحی  نا  لولعملل  ینا  و  هل ، لولعم  هاوس  ام  نالف  یناثلا  اما  .یلوصحلا و  ملعلاب  دـحال  اـمولعم  نوکی  ـالف  نهذـلا ، یف  مستری 
هیرهاق هتمظع و  هعـسو  هلامک  هیاهن  هب و  صاخلا  ینیعلا  يانتملا  ریغلا  هدوجو  هیرون  هدـشل  یلاعت  وه  و  اهنوش ، نم  ناـش  اـهنود و  وه 

هتاذ هانتکا  هب و  هطاحالا  نع  راصبالا  ماـهوالا و  نع  الـضف  هلماـکلا ، سوفنلا  هدرجملا و  لوقعلا  بجح  هاوس  نم  یع  هطلـست  هتاذ و 
امک هنوبلطی  یلعـالا  ـالملا  نا  و  راـصبالا ، نع  بجتحا  اـمک  لوـقعلا  نع  بجتحلا  دـق  هللا  نا  ثیدـحلا : یف  .اـهروتف و  اـهروصقل و 
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هیلع وه  ام  یلع  یلاـعت  هب  ملعلاو  ( 110 هط - ( ) مویقلا یحلل  هوجولا  تنع  املع و  هب  نوطیحی  ـال   ) یهلـالا باـتکلا  یف  متنا و  هنوبلطت 
دنک يروم  کنانچ  دوب  شـسدق  تحاس  سایق  اـم  زا  هار  هدربن  شلاـمک  هنکب  درخ  مهف  هاوس  هتاذ  یف  ریحت  نم  ناحبـس  .هب  صتخم 

، اههانتکا اهب و  هیورلا  هطاحا  نع  هقرـشملا و  سمـشلا  رون  نم  المت  نا  نع  هزجاـع  اـنراصبا  نا  اـمک  هاـچ و  رعق  نودرگ ز  تحاـسم 
لیثمتلا و هیبشتلا و  نع  یلعا  لـجا و  یلاـعت  وه  و  فیک ؟ بیرقتلل ، لـیثمتلا  اذـه  نا  یلع  .یلاـعت  هتاذ  هاـنتکا  نع  انتریـصب  کلذـک 
نم و قرف  رب  كاـخ  نم  لـیق  لاـق و  مهو و  زا  نورب  يا  (. 61 لحنلا - ( ) میکحلا زیزعلا  وه  یلعالا و  لثملا  و هللا   ) هتاـقولخب ساـیقلا 
ام ال قوف  هتیرون  هدش  یف  وه  نم  هیورب  کنظ  امف  هقرشملا  سمشلا  رون  نم  اهالمت  نا  نع  هرجاع  راصبالا  ناک  اذاف  هتکن : نم  لیثمت 

هیورلا یف  ءاج  ام  باب  یف  قودـصلا  یفاکلا و  هعماج  نم  هیورلا  لاطبا  باب  یف  ینیلکلا  کلذ  یف  يور  دـق  .یهانتی و  امب ال  یهاـنتی 
هللادبعیبا نع  دیمح ، نب  مصاع  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  رابجلادبع ، نب  دمحم  نع  سیردا ، نب  دـمحا  نع  دـیحوتلا  یف  هباتک  نم 

و یسرکلا ، رون  نم  ائزج  نیعبس  نم  ءزج  سمشلا  لاقف : هیورلا ، نم  نووری  امیف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا ترکاذ  لاق : مالـسلا ) هیلع  )
ائزج نیعبس  نم  ءزج  باجحلا  و  باجحلا ، رون  نم  ائزج  نیعبـس  نم  ءزج  شرعلا  و  شرعلا ، رون  نم  ائزج  نیعبـس  نم  ءزج  یـسرکلا 

ایلوصح یلاعت  هب  ملعلا  نا  یلا  ناهربلا  انقاس  اذاف  .باحس  اهنود  سیل  سمشلا  نم  مهنیعا  اوولمیلف  نیقداص  اوناک  ناف  رتسلا ، رون  نم 
قدا و رخآ  روط  یه  لب  ملعلا  نم  نیوحنلا  نیذـه  ریغ  نامیالا  قئاـقحب  هیبلقلا  هیورلا  نم  دارملا  نوکی  مرج  ـالف  لاـحم ، اـیهانتکا  و 

مدـقب یلاـعت  هنم  هب  رقت  رادـقم  یلع  دـبعلل  یلاـعت  هدوهـش  يروضحلا و  ماـتلا  فشکلا  یه  یلاـعت  هب  هیبـلقلا  هیورلا  نا  وه : فطلا و 
قرطلا دابعلا و  بر  هنال  يدوجولا ، هئاع  ردقب و  دـبعلل  یلجتی  لج  زع و  هناف  هیناهرب ، هیناقح  دـئاقع  لقعلا و  فراعم  جرد  هفرعملا و 

یلاعت ال لوالا  و  فوص ، رقف  ضحم و  طبر  ملاوعلا  لاوحالا و  عیمج  یف  مهئاقب  مهدوجو و  یف  مه  و  قئالخلا ، سافنا  ددعب  هللا  یلا 
یلع هدهـشی  کـلاسلا  فراـعلا  و  مهبرقت ، مهدوجو و  هعـسو  مهتیلباـق  رادـقم  یلع  مهیلع  ضیفی  و  نیع ، هفرط  مهیلع  هضیف  کـفنی 

نیذـلا اونمآ و  نیذـلا  هللا  عفری   ) تاجرد وذ  يروضحلا  ماتلا  فاشکنالا  يدوجولا و  دوهـشلا  اذـه  و  هنکلاب ، هنامیا ال  قئاقح  رادـقم 
ناسل یلع  اهب  لـئانلا  کـلاسلا  دـبعلا  لوقی  دـبعلا  لوقی  هبترم  یلا  تاجردـلا  هذـه  یهتنت  و  (. 12 هلداجملا - ( ) تاـجرد ملعلا  اوتوا 

نیقی تددزا  امل  ءاطغلا  فشک  ول  قح : لوق  قدص و 

، هتهج نم  الا  هب  نیلصتم  ریغ  انک  انیلع و  هضیفل  انب  هلصتم  یلوالا  هلعلا  تناک  اذا  برعلا : فوسلیف  يدنکلا  قاحسا  نب  بوقعی  لاق  .ا 
ردـق یلا  انب  هتطاحا  ردـق  بسنی  ـال  نا  بجیف  ضیفملا ، ظـح  ـالی  نا  هیلع  ضاـفملل  نکمی  اـم  ردـق  یلع  هتظحـالم  اـنیف  نکمی  دـقف 

ءایـشالا و لمجا  هتاذـل  بجاولا  هیهلالا : هرجـشلا  یف  يروز  رهـشلا  ققحملا  لاق  .اقارغتـسا و  دـشا  رفوا و  رزغا و  اـهنال  هل ، اـنتظحالم 
لامکب بجتحم  وهف  رهقالا ، رونلا  و  عفرالا ، لالجلا  هلف  هلامک ، هلامج و  نم  لظ  ضیفو و  حـشر  لامک  لاـمج و  لـک  نـال  اـهلمکا ،

هدرجملا انتاوذ  فعض  هناعمل و  هوق  هروهظ و  هدش  نال  هنکلاب ، هنودهشی ال  هب  نوفراعلا  نوهلاتملا  ءامکحلا  و  هروهظ ، هدش  هتیرون و 
نحن و  اهباجح ، اهتیرون  هدـش  نال  اههانتکا ، انراصبا  اهرون  هوق  سمـشلا و  روهظ  هدـش  عنم  امک  هنکلاب  هتدـهاشم  نع  انعنمی  هیرونلا 

(. مویقلا یحلل  هوجولا  تنع  امل و  هب  نوطیحی  و ال   ) یهلالا یحولا  یف  درو  امک  املع  هب  طیحن  نکل ال  هدهاشن ، لوالا و  قحلا  فرعن 
نامیالا نال  هبتارم  نامیالا  قئاقح  نم  دارملا  .رافـسالا و  لوا  نم  یناثلا  جهنملا  نم  ثلاثلا  لصفلا  یف  امهنع  نیهلاتملا  ردـص  امهلقن 

ریعبلا و یلع  لدـت  هرعبلا  عناصلا : دوجو  یلع  لیلدـلا  نع  لئـس  ثیح  یبارعالا  لوق  ناف  .هقح  هدـیقع  هقیقح و  ناک  هبترم  لک  یف  هب 
، نامیالا بتارم  نم  هبترم  ریبخلا ، فیطللا  دوجو  یلع  لدت  جاجف ال  تاذ  ضرا  جاربا و  تاذ  ءامسفا  ریسملا ، یلع  لدت  مادقالا  راثآ 

کلـسملا اذه  کلـس  دق  .قح و  نامیا  قدص و  داقتعا  وه  و  یلاعت ، هدوجو  یلع  لادلا  ببـسلا  یلا  هجوحملا  راثالاب  لالدتـسا  وه  و 
و ریعبلا ، یلع  لدـت  هرعبلا  هلوقب : باطخلا  نم  ردـقلا  اذـه  یـضتقی  هلقع  ءاع  ناک و  نم  داشرا  ماـقم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
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نالدی فیک ال  هفاثکلا  هذـهب  یلفث  زکرم  و  هفاطللا ، هذـهب  يولع  لکیهف  ریـسملا  یلع  لدـت  مادـقالا  راثآ  ریمحلا و  یلع  لدـت  هثورلا 
یلع هتقیلعت  یف  يرئازجلا  هللا  همعن  دیـسلا  هیلا  راشا  امک  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  ذوخام  یبارعالا  لوق  ناک  و  ریبخلا ؟ فیطللا  یلع 

لاوحا یف  رظنلاب  قلاخلا و  دوجو  یلع  ضرعالا  ماسجالا و  ثودـحب  نیملکتملا  لالدتـسا  .هیناـمعنلا و  راونـالاب  موسوملا  هباـتک  لوا 
میهاربا قیرطلا  اذه  .نامیالا و  قئاقح  نم  هقیقح  هبترملا  هذه  و  نامیالا ، نم  هبترم  اضیا  هدـحاوف  هدـحاو  یلاعت  هتافـص  یلع  هقیلخلا 
دوجول مزلتـسملا  ثودـحلل  همزلتـسملا  هکرحلل  همزلتـسملا  هبیغلا  وه  يذـلا  لوفالاب  لدتـسا  هناف  دابعلا ، هیادـه  ماقم  یف  ع )  ) لـیلخلا

یلع هیاهن  یلالا  تاکرحملا  لاصتا  عاـنتماب  و  كرحم ، یلع  هکرحلا  دوجو  نم  نویعیبطلا  ءاـمکحلا  هب  لدتـسا  اـم  .یلاـعت و  عناـصلا 
هبتارم و نم  هبترم  نامیالا و  قئاقح  نم  هقیقح  اضیا  لوا  ءادـبم  دوجو  یلع  کلذ  نم  اولدتـسا  مث  كرحتم ، ریغ  لوا  كرحم  دوجو 

ینعا لسلـستلا ، رودـلا و  لطابلاب  هنالعتـسالا  ریغ  نم  هتاذ  یلع  هتاذ  نم  نیخماشلا  ءافرعلاک  نییهلـالا  يرخا ن  هفئاـط  هب  لدتـسا  اـم 
مهـسفنا یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس   ) یهلالا باتکلا  یف  هیلا  ریـشا  .نامیالا و  قئاقح  بتارم  نم  هتقیقح  قح و  نیقیدصلا  ناهرب 

هنا ال هللا  دهـش  هتینادحو  هتاذ و  هتاذب  اوفرعف  ( 55 تلصف - ( ) دیهش یـش ء  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  مل  وا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح 
لها دـنع  اـهالجا  تادوجوملا و  رهظا  نا  ملعا  .دیهـش و  یـش ء  لـک  یلع  هنا  کـبرب  فکی  مل  وا  هریغ ، اوفرع  هتاذـب  و  وـه ، ـالا  هلا 
قطن دق  ءایلعلا و  هبترملا  کلت  یلا  لصی  مل  نم  باد  وه  امک  سکعلاب  هریغ ال  دوجو  یلع  هتاذب  نولدتـسی  و  یلاعت ، هللا  وه  هریـصبلا 

وه امب  کیلع  لدتسی  فیک  هفرع : ءاعد  یف  ع )  ) نیسحلا هللادبعوبا  ءادهشلا  دیس  نیدحوملا  ماما  نایب  حضوا  یلع  نیقیدصلا  ناهربب 
لیلد یلا  جاـتحت  یتح  تبغ  تم  کـل ، رهظملا  وه  نوکی  یتـح  کـل  سیل  اـم  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  کـیلا ، رقتفم  هدوجو  یف 

دیشروخلا هک  نادان  یهز  يرتسبشلا : فراعلا  لاق  معن  .خلا و  کیلا - لصوت  یتلا  یه  راثالا  نوکت  یتح  تدعب  یتم  و  کیلع ، لدی 
بتارم بسحب  اضیا  یه  و  هریخـالا ، هبترملا  هذـه  هقئاـقح  ناـمیالا و  بتارم  متا  نا  یفخیـال  ناـبایب و  رد  دـیوج  عمـش  رون  ناـبات ز 

مادقا لزت  نا  هفاخم  اهلها  ریغ  نع  اهنومتکی  یمظعلا  همعنلا  هذـهب  نولانلا  ءایلعلا و  هبترلا  هذـهب  نوزئافلا  ناک  دـق  و  هتوافتم ، نافرعلا 
یف عرس  سدق  قودصلا  دیعسلا  لیلجلا  خیشلا  يور  دق  .نیفراعلا  تاماقم  یلا  قرت  مل  مالحا  برطضت  و  نیرئاسلا ، لزانم  کلست  مل 

انثدح لاق : قاقدلا ، نارمع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  یلع  انثدـح  لاق : کلذ  یف  اثیدـح  دـیحوتلا  یف  هباتک  نم  هیورلا  یف  ءاج  ام  باب 
نع هزمح ، یبا  نب  یلع  نع  یلفونلا ، دیزی  نب  نیـسحلا  نع  یعخنلا ، نارمع  نب  یـسوم  انثدـح  لاق : یفوکلا ، هللادـبع  یبا  نب  دـمحم 
لبق هار  دق  معن و  لاق : همایقلا ؟ موی  نونموملا  هاری  له  لج  زع و  هللا  نع  ینربخا  هل : تلق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعیبا نع  ریصب ، یبا 

هنوریل نینموملا  نا  لاق : مث  هعاس  تکس  مث  فارعالا 173 ) ( ) یلب اولاق  مکبرب  تسلا  : ) مهل لاق  نیح  لاق : یتم ؟ تلقف : .هماـیقلا  موی 
اذا کناف  ال  لاقف : کنع ؟ اذهب  ثدحاف  كادف  تلعج  هل : تلقف  ریصبوبا : لاق  اذه ؟ کتقو  یف  هارت  تسلا  همایقلا  موی  لبق  ایندلا  یف 
امع هللا  یلاعت  نیعلاب ، هیورلاک  بلقلاب  هیورلا  تسیل  و  رفک ، هیبشت  کلذ  نا  ردـق  مث  هلوقن  ام  ینعمب  لهاج  رکنم  هرکناـف  هب  تثدـح 
هلوق و  کنع ؟ اذهب  ثدح  افا  يا  هفوذحم  ماهفتسالا  هادا  نا  وا  هیماهفتسا  هلمج  ثدحاف  هلوق : نایب : .نودحلملا  نوهبـشملا و  هفـصی 

لهاجلا نال  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لهاب  رفکلا  رفکلاب ، دارملا  .هب و  تثدـح  اذا  ینعا  طرـشلل  ءازج  ضام  لـعف  رفک ، مالـسلا :) هیلع  )
هحتافلا نم  عبارلا  حـتفلا  یف  .لاحملا و  هیبشتلاب  نولئاق  مالـسلا  مهیلع  مهنا  دـقتعی  ع )  ) مامالا هیلا  راـشا  يذـلا  قیقرلا  ینعملا  کلذـب 

یملع نم  متکال  ینا  لاق : هنا  ع )  ) داجسلا مامالا  یلا  هبوسنم  تایبا  ع )  ) ریمالا یلا  بوسنملا  ناویدلا  یلع  يدبیملا  حرـش  نم  یلوالا 
هب حوباول  ملع  رهوج  بر  انسحلا و  هلبق  یـصو  نیـسحلا و  یلا  نسحوبا  اذه  یف  مدقت  دق  انتتفیف و  لهج  وذ  قحلا  يری  الیک  هرهاوج 

هیبشت داقتعاب  هللااب  رفکلا  رفکلاب ، دارملا  وا  انسح  هنوتای  ام  حبقا  نوری  یمد  نوملسم  لاجر  لحتس  انثولا و ال  دبعی  نمم  تنا  یل  لیقل 
ببـسلا یف  یئرملا  يواس  یتم  یئارلا  نا  ع )  ) ثلاثلا نسحلا  یبا  نع  لوالا  ثیدـحلا  یف  رم  اـمک  راـصبالاب  تاـیئرملا  رئاـسب  یلاـعت 

نا تیرد  انققح  امب  .هرابعلا و  قایـسب  بسنا  ینعملا  اذـهب  رفکلا  نا  و  هیبشتلا ، کلذ  نا  هابتـشالا و  بجو  هیورلا  یف  امهنیب  بجوملا 
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تناک وحن  نا  یلع  هیرـصبلا  هیورلا  نا  و  لقنلا ، لقعلا و  هتحـص  یلع  دهـش  يذلا  يروضحلا  ماتلا  فاشکنالا  وه  هیبلقلا  هیورلا  ینعم 
نا هلوقب : ( 12 مجنلا - ( ) يار ام  داوفلا  بذک  ام  : ) یلاعت هلوق  رـسف  نم  اطخا  دقف  .اضیا  لقنلا  لقعلا و  هداهـشب  یلاعت  هقح  یف  هلاحم 

.هماعلا نم  يواونلا  یلا  يارلا  اذه  بسن  .نیعلا و  هیور  یلاعت  هار  یتح  ارـصب  هداوفل  قلخ  وا  هاوف  یف  هللا  لوسر  رـصب  لعج  یلاعت  هللا 
هینبلا هذـه  یف  راصبالا  هوق  تناک  ءاوس  یلاعت  هیف  لاحم  يرـصبلا  كارد  الا  نال  نیعلاب ، یلاعت  هکاردا  یلع  دری  ام  عیمج  هیلع  دری  و 

، هیبلقلا هیورلا  اهلخدـیال و  يرـصبلا و  كاردالا  نع  هیورلا  جرخیال  بلقلا  یف  نیعلا  لـعج  و  اـهریغ ، یف  وا  نیعلا  ینعا  هصوصخملا 
مانملا یف  ربتعم  هظقیلا  هلاح  اهیف  ربتعی  ام  نکل  سارلا  نیعب  نکت  مل  نا  مانملا و  یف  ادـیز  انتیور  الثم  .مالک  الب  هیرـصب  هیور  یه  لـب 

نع جرختال  سارلا  نیع  ینعا  هسحملا  هذـه  ریغب  مانملا  یف  هتیورف  یئارلل  تماـسم  ههج  وذ  دودـحم  ماـنملا  یف  یئرملا  دـیزف  اـضیا ،
ینعملا کـلذ  همـالک  نم  لـئاقلا  اذـه  دارا  وـل  .مسجلا و  فاـصوا  نع  هدرجملا  هیبـلقلا  هیورلا  یف  لخدـتال  هینیعلا و  هیورلا  ماـکحا 

نا اضیا  تیرد  .هیلع و  هلمح  نع  یبای  هظفل  و  هدری ، مل  هناب  دـحاو  ریغ  حرـص  نکلو  قافولا  معنف  افنآ  هانیب  يذـلا  حیحـصلا  فیطللا 
نوکیف اـهب  یلاـعت  هللا  ملعیف  نیعلا  یلا  بلقلا  هوق  یلاـعت  هللا  لوحی  نا  زاوج  یلا  يا  يواونلا  هیلا  بهذ  اـم  سکع  یلا  اوـبهذ  نیذـلا 

دری و  اضیا ، ءایمع  هقیرط  اوکلـس  نیعلا  یف  لاحلا  ینعملاب  عقودـق  هنا  رابتعاب  هیور  و  بلقلا ، هوقب  هنا  رابتعاب  اـملع  كاردـالا  کـلذ 
بلاطملا هقینالا و  تاکنلا  کلتل  ایواح  یلقعلا  یمکحلا  ثحبلا  اذه  ناک  امل  .ردـجا و  اهنع  ضارعالا  انیار  هوجو  نم  داریالا  مهیلع 

نم يرمعل  و  ماقملا ، یضتقی  ام  بسح  یلع  اهیلا  ریشن  نا  انیار  مالسلا ، مهیلع  هادهلا  همئالا  تاملک  نم  ادافتسم  ناک  اهرثکا  هقیقرلا ،
هللا هفرعم  یف  ایقر  هریـصب و  هدیزت  هیلقع  طباوض  نم  ریثکل  عماجلا  یلقعلا  ثحبلا  کلذ  منتغا  هدیب  هناطفلا  تذـخا  قیفوتلا و  هدـعاس 
انک ام  اذـهل و  انادـه  يذـلا  دـمحلا هللا  .اهرهاظب  ملعلا  یلا  نوبـستنملا  رتغی  امم  اهریغ  هیورلا و  یف  هیورملا  رابخالا  یف  اـهقفو  یلاـعت 

ار وا  هک  یهاگ  یلجب  هللادبع  نب  ریرج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هک  تسیا  همان  نیا  همجرتلا : .هللا  انادـه  نا  الول  يدـتهنل 
دـینارذگ و یم  هلطامم  فیوست و  هب  راوگرزب  نآ  اب  تعیب  رد  هیواعم  .تشون  دریگب ، تعیب  يو  زا  اـت  تشاد  لیـسگ  هیواـعم  يوسب 

نوچ مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دوب و  نادرگرـس  ماش  رد  زارد  یتدم  ریرج  ببـس  نیدب  و  درک ، یم  ادرف  زورما و  اجیب  ياه  هناهبب 
ریرج يا  دـعب  اما  تشون : ریرج  هب  ار  هماـن  نیا  دـنارذگ  یم  راـگزور  یـسع  لـعل و  هب  تسا و  لدود  تعیب  رما  رد  هیواـعم  هک  دـید 
نخـس مزجب  نایـصع  ای  تعاطا  رد  هک  شریگ  ارف  و  دـنک ، هرـسکی  ارنآ  عانتما  اـی  تعیب  لوبق  هک  راداو  ار  هیواـعم  ما ، هماـن  ندیـسرب 

رگا نادرگ  ریخم  ( 1 ، ) دناسر شا  هرهب  دهد و  شجرا  هک  ینداهن  ندرگ  ای  و  دنک ، شا  هراوآ  هک  يرازراک  نایم  ار  وا  سپ  دـیوگ ،
.مالسلاو .ناتسب  يو  زا  تعیب  دیارگ  حلصب  رگا  و  هد ، رد  گنج  مالعا  نکفا و  شیوسب  ناما  دهع  دنیزگرب  ار  رازراک 

يرتشوش

هریخ و  : ) یناثلا یف  و  هبر ،) دبع  نبا  دقع   ) و رصن ) نیفص   ) هاور لوقا : نیفصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  )
یلا مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .هیواعم  یلع و  راـبخا  ناونع  یف  هاور  هبلجم ) (: ) دـقعلا  ) یف هلـضعم ) برح  نیب 

یناـثلا و لـصفلا   ) تناـک و  هلوط ، نم  ریعبلا  هورذ  یف  لـفتی  هبیتـق ) نبا  فراـعم   ) یفف لاوطلا ، یف  هودـع  یلجبلا ) هللادـبع  نب  ریرج 
یفوت یتح  اهیحاون  هریزجلاب و  ماـقا  هیواـعم و  و  ع )  ) اـیلع لزتعا  لاـق : و  اـعارذ ، هلعن  نیفـصب ) قلعتی  اـم  نیطـساقلا و  یف  نوثـالثلا -

یف .رهـشا و  هعبرا  هیواعم  دـنع  ماقا  مالـسلا ) هیلع   ) هلـسرا امل  راکب :) نبا  تایقفوم   ) نع هیواعم ) یلا  هلـسرا  امل  (. ) 54  ) هنس هارشلاب 
هعد مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .مهتین  هین  مهاوه و  هاوه  لاـق : و  هیواـعم ، یلا  ریرج  لاـسرا  نم  (ع ) اـیلع عنم  رتشـالا  نا  ( یبوقعیلا خـیرات  )

نوـلیمی و نم  عـم  مهحیواـی  .هناـمالا و  دوـی  مل  نمتوا و  نم  رزو  هیلع  ناـک  نـهاد  نا  و  هتناـما ، يدا  نـمم  ناـک  حـصن  ناـف  هجوـتی 
یل لاق  دـیز : نب  یلع  لاق  یناغالا :)  ) یف و  اذـه ، .لطاب  یلع  الا  يریغ  مهدری  مل  و  قحلا ، هماقا  یلع  الا  مهتدرا  اـم  هللاوف  یننوعدـی !
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هحدم تلق : هحدم ؟ ما  هاجها  هلیبقلا  تسئب  یتفلا و  معن  هلیجب  تکله  ریرج  ول ال  رعاشلا : لوق  يرصبلا : نسحلا 

رمالاب هذخو  لصفلا  یلع  هیواعم  لمحاف  یباتک ، كاتا  اذاف  دعب ، اما  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هموق  یجه  نم  حدم  ام  لاقف : .هموق  اجهو 
: الاق هقدص  نب  حلاص  دمحم و  ثیدح  یف  و  لاقف : هنیفص ،)  ) .یف محازم  نب  رـصن  باتکلا  اذه  يور  هتعیب ) ذخف  - ) هلوق یلا  مزجلا -
، مزجلا رمالاب  هذخ  و  لصفلا ،، یلع  هیواعم  لمحاف  اذه ، یباتک  كاتا  اذاف  دعب ، اما  کلذ : دعب  ریرج  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و 

بلق یلع  عبطی  هنا ال  هل : لاق  و  باتکلا ، هارقاف  هیواعم  یتا  ریرج ، یلا  باتکلا  یهتنا  اـملف  .هیظحم  ملـس  وا  هیلجم  برح  نیب  هریخ  مث 
دق كارا  اعوبطم ، الا  کبلق  نظا  و ال  هبوتب ، الا  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) حرشنی و ال  بنذب ، الا 

: لاق ماشلا ، لها  هعیاب  املف  .سلجم  لوا  لصیفلاب  كاقلا  هیواعم : لاقف  .كریغ  يدی  یف  ائیش  رظتنت  کناک  لطابلا  قحلا و  نیب  تفقو 
، نادـمه نع  اریرج  عزن  هرـصبلا ، نم  مدـق  نیح  ع )  ) ایلع نا  یبعـشلا  لاق  اضیا : رـصن  لاق  .برحلاـب و  هیلا  بتک  .کـبحاصب و  قحلا 
- لاق نا  یلا  اداو - احصنتسم و  یل  لزی  مل  هیواعم  ناف  ینثعبا ، ریرج : هل  لاقف  الوسر ، هیواعم  یلا  ثعبی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داراف 

نا اریما و  هب  یـضرا  ینا ال  ملعا  و  هیلا ، ذبناف  الا  و  نوملـسملا ، هیف  لخد  ام  یف  لخد  ناف  یباتکب  هیواعم  تیا  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق
و نیرـصملا ، لها  و  نیمرحلا ، لها  کمع  نبال  عمتجا  دـق  هنا  هیواعم  ای  لاق : و  ماشلا ، یتا  یتح  قلطناف  .هفیلخ  هب  یـضرت  ـال  هماـعلا 

تنا یتلا  نوصحلا  هذه  الا  قبی  مل  و  همامیلا ، و  نیرحبلا ، لها  و  نامع ، و  ضورعلا ، لها  و  رـصم ، لها  و  نمیلا ، لها  و  زاجحلا ، لها 
هفیلخ ینا  و  رمع ، هفیلخ  ینا  متملع  دـق  سانلا  اهیا  لاق : هیواعم و  بطخ  لاـق - نا  یلا  اـهقرغ - هتیدوا  نم  لیـس  اـهیلع  لاـس  ول  اـهیف 

و اروصنم ) ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  اناطلس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  : ) لوقی هللا  امولظم و  لتق  دق  هیلو و  ینا  و  نامثع ،
ءافلخ  ) یف .کلذ و  یلع  هوعیاب  و  همدـب ، بلطلا  یلا  اوباجا  و  مهعمجاب ، اوماقف  .نامثع  لتق  یف  مکـسفنا  تاذ  ینوملعت  نا  بحا  اـنا 
دحال لعجی  مل  هافولا  هترـضح  ناف  رـصم ، ماشلا و  یل  لعجی  نا  یلع  یلا  بتکا  ایار ، تیار  ریرجل : لاق  هیواـعم  نا  اورکذ  هبیتق :) نبا 

ام نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  : ) ریرج لاق  .هفـالخلاب  هیلا  بتکا  و  رمـالا ، اذـه  هیلا  ملـسا  و  هعیب ، یقنع  یف  هدـعب  نم 
ناف دـعب ، اما  .ریرج  یلا  بتک  ع )  ) ایلع نا  اورکذ  .کلذ و  هلاسی  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هیواـعم  بتکف  .تئـش  اـم  بتکا  نیفـصب ) قلعتی 

- هنیدـملاب انا  و  یلع - راشا  هریغملا  ناک  دـق  و  بحا ، ام  هرما  نم  راتخی  نا  و  هعیب ، هقنع  یف  یل  نوکی  الا  بلط  امب  دارا  اـمنا  هیواـعم 
رهظی مث  .لبقاف  الا  و  لجرلا ، کعیاب  ناف  ادضع ، نیلـضملا  ذختا  نا  یناریل  هللا  نکی  مل  و  هیلع ، کلذ  تیباف  .ماشلا  یلع  هلمعتـسا  نا 

، هیضتقی ماقملاف  اذه ،) یباتک  : ) هلوق یف  فنصملا  نم  تطقـس  اذه )  ) هملک نا  حلاص  دمحم و  ربخ  نم  باتکلا  دنتـسم  نم  انلقن  امم 
یف اولخدا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  : ) یلاـعت لاـق  دـق  هیزخم و  ملـسلا  نوکت  فیک  و  هیظحم )  ) هفحـصم همـالک  یف  هیزخم )  ) هملک نا  و 

و رکذت ، دق  دربملا : لاق  و  ثنوت ، برحلا  .ثنوی و  رک و  ذی  و  رسکی ، حتفی و  حلصلا ، ملـسلا : حاحـصلا :)  ) یف و  هفاک !؟) …  ملـسلا 
برحل يدادعتـسا  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نامثع  لصف  یف  رم  و  اذه ، هبارح  یقتلت  برح  مجرم  هباقع  افه  برحلا  اذا  وه  و  دـشنا :

وا اعودخم  الا  هدعب  میقی  اتقو ال  ریرجل  تقو  دق  نکل  و  هودارا ، نا  ریخ  نع  هلهال  فرص  و  ماشلل ، قالغا  مهدنع  ریرج  ماشلا و  لها 
را ملف  هنطب ، هرهظ و  تبلق  و  هنیع ، رمالا و  اذه  فنا  تبرض  دقل  و  دادعالا ، مکل  هرکا  اودوراف و ال  هانالا ، عم  يدنع  يارلا  و  ایـصاع ،

.هحرش عم  رفکلا ) وا  لاتقلا  الا  یل 

هینغم

ضرفت هیزخم : ملـس  .هنع و  لودـعلا  یلا  هثجلت  و  هفقوم ، نع  ودـعلا  یلجت  هیلجم : برح  .لوق و  لکل  عطاـقلا  مکحلا  لـصفلا : هغللا :
ادتبم و مالـسلا  و  بارعالا : .برحلا  هیلع  نلعا  نامالا و  ملـسلا و  دـهع  هیلا  مرا  هیلا : ذـبناف  .امغرم  اهل  ملـستسیف  لدـعلا  طورـش  هیلع 
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اـضیا و  یلجبلا ، .هللادبع  نب  ریرج  عم  هیواعمل  اهلـسرا  مامالا  نا  انلق : هسداسلا  هلاسرلا  حرـش  یف  ینعملا : .کیلع  يا  فوذـحم  ربخلا 
نا هلوقب : باجا  هنا  و  ماشلا ، یلا  اریرج  هلاسرا  دـعب  هیواعم  برحل  دادعتـسالاب  هیلع  اوراشا  مامالا  باحـصا  نا  هبطخلا 43 : یف  مدقت 

یضم امل  .ایصاع و  وا  اعودخم  الا  هدعب  میقیال  اتقو  ریرجل  تقو  نکل  ..ماشلل و  قالغا  مهدنع  ریرج  ماشلا و  لها  برحل  يدادعتـسا 
هیواعم عم  رمالا  یهنت  نا  کیلع  و  لیوطتلا ، ریخاتلل و  بجوم  ال  اهـصخلم : و  هلاسرلا ، هذه  ریرج  یلا  مامالا  بتک  بورـضملا  دـمالا 

.برحلا وا  هعیبلا  هدحاو : هملکب 

هدبع

یلع لادلا  حلـصلا  هیزخملا  ملـسلا  هنطو و  نم  هل  هجرخم  يا  هیلجم  برح  یعطقلا و  مکحلا  لصفلا  لصفلا : یلع  هیواعم  لمحاف  … 
برض باب  نم  لعفلا  برحلاب و  هنلعا  نامالا و  دهع  هیلا  حرطا  يا  هیلا  ذبناف  يذخلل  بجوملا  يارلا  یف  لطخلا  زجعلا و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هیواـعم دزن  نتفرگ  تعیب  يارب  ماـش  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  یلجب  هللادـبع  نبا  ریرج  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
ثوـغلا نبا  ورمع  نبا  شرا  نبا  راـمث  نبا  هلیجب  ناشدـج  هب  هک  نمی  رد  يا  هلیبـق  ماـن  هلیجب  هب  تسا  بوـسنم  یلجب   ) دوـب هداتـسرف 

ماغیپ تلاسر و  دـنیوگیم : و  دـنرادن ، دامتعا  وا  راتفگ  تیاور و  هب  هدومن  شهوکن  ار  ریرج  لاـجر  ياـملع  دـندش ، یم  هداد  تبـسن 
ترضح و نآ  زا  وا  یئادج  یلو  دهد  یم  یهاوگ  وا  یئوکین  هب  رما  لوا  رد  هچ  رگا  هیواعم  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  وا  ندرب 

روط هب  لاقملا  حیقنت  باتک  رد  یناقم  هللادـبع ، خیـش  جاح  موحرم  دـیامن  یم  تباث  ار  وا  يدـب  راک  رخآ  رد  هیواعم  هب  ندـش  قحلم 
باوج يا  هناهب  هب  هیواعم  داتسرف  ماش  هب  هیواعم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  ریرج  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  هصالخ  هدومرف  نایب  لیـصفت 

نآ نامرف  هیواعم  دنتـسناد  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  و  تفرگ ، تعیب  دوخ  يارب  ماش  مدرم  زا  ات  دومن  یم  ادرف  زورما و  هدادن  ار  وا 
اب گنج  هدامآ  هک  تسا  نآ  رد  تحلصم  دنتفگ : ندروآ  خساپ  ماش و  زا  ریرج  تعجارم  زا  شیپ  دومن  دهاوخن  تعاطا  ار  راوگرزب 

ببس و  تسناد ، یمن  حالص  ار  ماش  مدرم  اب  گنج  هب  یتسدشیپ  ریرج  ندروآ  باوج  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  و  میوش ، ماش  مدرم 
هیواعم زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  همان  نیا  راک  ندش  هرسکی  يارب  نیاربانب  دومرف ، نایب  تشذگ  موس  لهچ و  نخس  رد  هکنانچ  ار  نآ 
هرـسکی ار  شراک  اـت  راداو  ار  هیواـعم  دیـسر  وت  هب  هک  نم  هماـن  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  تشون :( ریرج  هب 
هتـسجن هناهب  ندرک  تعیب  رد  هتـشادن  لطعم  ار  وت  هدومن  رود  دوخ  زا  ار  ینادرگرـس   ( دوش هدامآ  هتفرگ  میمـصت  وس  کی  هب  هدومن 

دوخ ناماس  نطو و  زا  ینارگن  ربج و  يور  زا  ار  مدرم  هک  يزوسنامناخ  گنج  نیب  زاس  ریخم  ار  وا  نآ  زا  سپ  دـنکن ( ادرف  زورما و 
یم مالـسلا  هیلع  ماما  اـجنیا  رد  تسا ، یناوتاـن  رب  لـیلد  یتشآ  نوچ   ( دراد رب  رد  يراوخ  هک  یتشآ  حلـص و  نیب  دزاـس و  یم  هراوآ 
یم دیدهت  نایب  نیا  هب  ار  وا  و  تسا ، ترـضح  نآ  اب  يزوریف  هبلغ و  یتشآ  ای  دنک  گنج  هاوخ  تروص  ود  ره  رد  دـنامهفب  دـهاوخ 

يدوز هب   ( ریگب تعیب  وا  زا  تفریذـپ  یتشآ  حلـص و  رگا  و  زادـنیب ، وا  يوس  هب  ار  ناما  نامیپ  دومن  راـیتخا  گـنج  رگا  سپ  دـیامن (
.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  راذگم ( هار  هب  مشچ  ار  ام  امن  تعجارم  هداد  ماجنا  ار  تا  هفیظو 

ینامز
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دنکب و نشور  ار  وا  عضو  ات  داتـسرف  هیواعم  شیپ  یگدنیامن  هب  ار  یلجب  هللادبع  دـنزرف  ریرج  مالـسلا  هیلع  ماما  نیکرـشم  اب  دروخرب 
.درک نادرگرـس  ار  وا  تشاد و  هاگن  ار  ریرج  تصرف  زا  يریگ  هرهب  دوخ و  تیوقت  يارب  مه  هیواعم  تشون  هیواعم  يارب  ار  لبق  همان 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  .دـهدن  تسد  زا  ار  تصرف  هک  داد  رادـشه  واب  تشون و  ریرج  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تهج  نیمه  هب 
نیکرشم اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم همانرب  .تسا  هدوب  هاگآ  وا  عضو  زا  نوچ  هدرک  راتفر  ار  نیکرـشم  شور  هیواعم  اب  همان  نیا 

يا هفئاـط  تناـیخ  زا  رگا   ) .تسا هتفرگ  هرهب  هماـن  رد  مه  نآ  تاـملک  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدرک و  حرطم  دـیجم  نآرق  رد  ادـخ  ار 
ماما و  .درادن ) تسود  ار  ناراکتنایخ  دیدرت  نودب  ادخ  ریگب ، هدیدان  ار  دهع  اهنآ  لثم  زادنیب و  اهنآ  شیپ  ار  نانآ  هماندهع  یـسرتیم 

.دراد مالعا  ار  هجیتن  دنک و  هفرطکی  ار  هیواعم  اب  تعیب  راک  هک  دنکیم  شرافس  يراگنا  لهس  یشوپ و  مشچ  نودب  مالسلا  هیلع 

يزاریش دمحم  دیس 

مزلا يا  لمحاف )  ) اذه باتک ) كاتا  اذاف  ، ) هالـصلا دمحلا و  دعب  يا  دعب ) اما   ) هیواعملا یلا  هلـسرا  امل  یلجبلا ، هللادبع  نب  ریرج  یلا 
ءاجرا هیواعم  نکل  باتکب ، هیواعم  یلا  اریرج  مامالا  ثعب  دـقف  یبای ، وا  خـضری ، هنا  یف  یعطقلا ، مکحلا  يا  لـصفلا ) یلع  هیواـعم  )

اذل و  ما ال ؟ مامالا  لباقی  نا  نکمتی  له  هنا  ملعیل  هاوق ، زیهجت  هلطامملاب ، هیواعم  دـیری  و  باوجلا ، رظتنی  قشمد  یف  ریرج  و  باوجلا ،
هل هجرخم  يا  هیلجم ) برح  نیب  هریخ  مث   ) .نیفرطلا دـحا  یف  عطقلا  يا  مزجلا ) رمالاب  هذـخ  و   ) ریرج یلا  باتکلا  اذـهب  ماـمالا  بتک 

ناثنوم ملـسلا  برحلا و  و  هعیبلا ، هلوبقب  کلذ  و  هئاـیربک ، نع  هلذـت  هیزخت و  يا  هیزخم ) ملـس  وا   ) یتعیبل میلـستلا  یبا  نا  هنطو ، نم 
هلماعم هلماعا  ینا  و  برحلاب ، یلبق  نم  هملعا  يا  هیلا ) ذـبناف   ) نایـصعلا و  برجلا ) راتخا  ناف   ) اـثنوم امهفـصوب  یج ء  اذـل  و  اـعامس ،

(. مالسلا و   ) یل هتعیب ) ذخف   ) خوضرلا و  ملسلا ) راتخا  نا  و   ) براحملا

يوسوم

دحا هناـبا  عـطقلا و  هلـصا  ددرت و  نودـب  یعطقلا و  مکحلا  لـصفلا : .هب  هارغا  رمـالا  یلع  هلمح  هب و  هـمزلا  رمـالا : یلع  لـمحا  هـغللا :
هیلع نلعا  هیلا : ذبنا  .هلذملا  هنیهملا ، هیزخملا : .ارهق  نطولا  نم  جارخالا  وه  ءالجالا و  نم  هیلجملا : .عطقلا  مزجلا : .رخالا  نع  نیئیشلا 
هریخ مث  مزجلا  رمالاب  هذـخ  لصفلا و  یلع  هیواعم  لمحاف  یباتک  كاتا  اذاف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .یمرلا  ءاقلالا و  ذـبنلا  لصا  برحلا و 

نب ریرج  یلا  ههجوم  هلاسرلا  هذه  مالسلاو ) هتعیب  ذخف  ملسلا  راتخا  نا  هیلا و  ذبناف  برحلا  راتخا  ناف  هیزخم  ملس  وا  هیلجم  برح  نیب 
ریخاتلا و هسایـس  هعم  لمعتـسا  هیواعم  نکل  هعیبلا و  ذخال  هلـسرا  دق  مامالا  ناک  ماشلا و  یف  هیواعم  یلا  مامالا  لوسر  یلجبلا  هللادـبع 

بعالتی هیواعم  كرتت  الف  یباتک  كاتا  اذا  .هلاسرلا  هذـه  بتک  کلذ  مامالا  اطبتـسا  اـملف  هعفادـی  اریرج و  لـطامی  ذـخا  فیوستلا و 
وا هعیبلا  ءاطعا  نیب  هرما  مسحی  راتخی و  هلعجا  لصفلا و  لوقلاب  همزلا  لب  مساحلا  باوجلا  کیطعی  کلطامی و ال  كرخوی و  کـب و 

ثیرت و دـعب  هعیبلا  یـضر  هعاطلا و  یطعا  هنال  هیزخملا  ملـسلا  اما  اهنع و  هیلجت  ماشلا و  نع  هجرخت  یتلا  برحلا  اما  برحلا ، نالعا 
نم هعیبلل و  هردابملا  رمالاب و  میلستلا  یف  قابسلا  نکی  مل  ریخات و 

ههبـش دـق  اهب و  هنذآ  يا  هیلا  اهیمرا  هیلع و  اـهنلعاف  برحلا  راـتخا  اذا  هنا  هرما  مث  يزخملا …  لزعلا  ـالا  هل  سیل  هرداـبملا  نع  رخاـت 
مث نینئاخلا .) بحی  هللا ال  نا  ءاوس  یلع  مهیلا  ذـبناف  هنایخ  موق  نم  نفاخت  اما  و  : ) یلاعت هلوقل  اقادـصم  برحلا و  دارا  اذا  نیرفاـکلاب 

 … نیملسملا نم  تذخا  امک  هنم  هعیبلا  ذخایلف  هعیبلا  راتخا  اذا 
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یناغماد

هارمه ع )  ) نینمؤملا ریما  نداتسرف  مایپ  یگنوگچ  نایب  نمـض  نآ  زا  یـشخب  مه  البق  هک  همان  نیا  رد  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
رد مه  یلزتـعم  ناـملکتم  خویـش  دـنا و  هدرک  لـقن  ار  نآ  ناـسیون  هریـس  همه  تسا و  هدـمآ  هیواـعم  يارب  یلجب  هللا  دـبع  نـب  ریرج 
نب ریرج  روضح  یگنوگچ  هرابرد  رـصتخم  یبلطم  یمالک ، یثحابم  داریا  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنا ، هدروآ  ار  نآ  دوخ  ياهباتک 

: تسا نینچ  هک  تسا  هدروآ  هیواعم  شیپ  هللا  دبع 

: هیواعم شیپ  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج 

.میا هدروآ  لیصفت  هب  دومرف  لیـسگ  هیواعم  شیپ  ار  ریرج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  ار  عوضوم  نیا  حرـش  هتـشذگ  ثحابم  نمـض  ام 
هفوک زا  ریرج  تشاد ، لیـسگ  هیواـعم  شیپ  ار  ریرج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوـچ  هک  دـیوگ  یم  تاـیقفوملا  باـتک  رد  راّـکب  نب  ریبز 

هیواعم شیپ  هک  نیمه  دیوگ : یم  شدوخ  .دریگب  یـشیپ  وا  رب  هیواعم  شیپ  نتفر  يارب  سکچیه  هک  درک  یمن  روصت  دـمآ و  نوریب 
نامثع هدولآ  نوخ  نهاریپ  درگ  رب  دنتسیرگ و  یم  وا  درگ  رب  نانآ  و  دناوخ ، یم  هبطخ  مدرم  يارب  هک  مدید  یلاح  رد  ار  وا  مدیـسر 

( مالسلا هیلع   ) یلع همان  نم  .دندرک  یم  نویش  دوب ، هتخیوآ  هصفارف ، رتخد  هلئان  شرـسمه ، هدش  عطق  ناتـشگنا  هارمه  يا  هزین  رب  هک 
نیا رد  درک ، یم  فـقوت  مدرک  یم  فـقوت  نوـچ  درک و  یم  تکرح  نم  ياـپ  هب  اـپ  هک  دوـب  نم  هارمه  يدرم  هار  رد  .مداد  وا  هب  ار 

ار امش  ریپ  دشاب  غورد  هکنآ  نودب  بلطملا  دبع  تیاهومع  رـسپ  انامه  دناوخ : وا  يارب  ار  تایبا  نیا  دش و  رهاظ  هیواعم  ربارب  ماگنه 
.میا هدروآ  هتشذگ  ثحابم  رد  ار  تایبا  نیا  همه  ام  نک و  مایق  یمایق ، يارب  سک  نیرتراوازس  وت  دنتشک و 

هیواعم يارب  هدیـشوپ  روط  هب  هفوک  زا  دوب و  نامثع  يردام  ردارب  هک  ار  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  زا  يرگید  هماـن  سپـس  دـیوگ :
یتسین تسا و  هدـمآ  رد  ریغ  فرـصت  هب  یهاشداپ  ندرگ  هناش و  انامه  هیواعم  يا  : » دوب نینچ  همان  نآ  زاغآ  هداد و  وا  هب  دوب  هتـشون 

.میا هدروآ  هتشذگ  ثحابم  نمض  ار  تایبا  نیا  ام  و  تسا » کیدزن  نآ 

نک ربص  دنا و  هدمآ  ناجیه  هب  نامثع  نتشک  گرم و  زا  مدرم  هک  نامب  اجنیمه  کنیا  تفگ : نم  هب  هیواعم  دیوگ  هللا  دبع  نب  ریرج 
هتشون ار  تایبا  نیا  شزاغآ  رد  هک  دیسر  هیواعم  يارب  هبقع  نب  دیلو  زا  رگید  يا  همان  هاگنآ  .مدنام  هام  راهچ  نم  .دنریگب و  مارآ  ات 

ار یتسوپ  دهاوخ  یم  هک  تسا  ینز  نوچمه  وت  لثم  هکنآ  لاح  ینک و  حالصا  ار  راک  یهاوخ  یم  یلع  يارب  نتشون  همان  اب  وت  دوب :
...دنک یغابد  تسا  هدش  دساف  هداتفا و  مرک  نآ  رب  هک 

نینچ ار  نآ  ناونع  دـیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  دنابـسچ و  مه  هب  ار  دـیپس  ذـغاک  هحفـص  ود  دیـسر  هیواعم  يارب  هماـن  نیا  نوچ  دـیوگ :
هیواعم .تسا  همان  خساپ  متشادنپ  تسیچ  متسناد  یمن  هک  نم  .داد  نم  هب  و  بلاط » یبا  نب  یلع  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  : » تشون

میدیـسر هفوک  هب  نوچ  میدـمآ و  نوریب  ماـش  زا  .دراد  هارمه  يزیچ  هچ  متـسناد  یمن  نم  درک و  نم  هارمه  ار  سبع  هلیبـق  زا  يدرم 
یلع هکنیمه  یلو  .تسا  ماش  مدرم  تعیب  راموط  تسا ، نم  هارمه  هک  هماـن  نآ  هک  دنتـشادن  دـیدرت  دـندش و  عمج  دجـسم  رد  مدرم 

اهینافطغ و سیق و  لیابق  زا  تفگ : تساخرب و  یـسبع  درم  نآ  ماگنه  نیا  رد  .دیدن  نآ  رد  يا  هتـشون  دوشگ ، ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  )
هاجنپ زا  رتشیب  نامثع  نهاریپ  ریز  مدید  دوخ  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  نم  تفگ : سپـس  .دـنراد و  روضح  یناسک  هچ  اهیـسبع 

دنا هدروخ  دنگوس  هتسب و  نامیپ  رگیدکی  اب  ناگمه  دوب و  سیخ  ناشیاهکـشا  زا  ناشیا  ياهـشیر  دنا و  هدش  عمج  مرتحم  درم  رازه 
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لهچ هک  یهاپس  اب  ار  نانآ  نایفس  وبا  رـسپ  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  نم  دنـشکب و  ایرد  ارحـص و  رد  ار  نامثع  ناگدنـشک  هک 
نآ رد  یناریلد  هچ  دینک  یم  لایخ  داد و  دهاوخ  تکرح  امش  هب  هلمح  يارب  تشاد ، دهاوخ  هارمه  هتخا - هدیشک - هیاخ  بسا  رازه 

.دوب دنهاوخ  هاپس 

تایبا نیا  نآ  رد  دوشگ و  ار  نآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع درک ، میلست  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  هیواعم  زا  يا  همان  یـسبع  درم  نآ  هاگنآ 
گوس تسا ، هداژن  دارفا  ینیب  ندـش  هدـیرب  هیام  تسا و  هتفهن  ناج  هودـنا  نآ  رد  هک  تسا  هدیـسر  ارف  يربخ  يراک و  ارم  دـید : ار 
.میا هدروآ  هتشذگ  رد  مه  ار  راعشا  نیا  .دزیر و  یم  ورف  نآ  يارب  راوتسا  ياههوک  ییوگ  هک  نیگنس  نانچ  یشزرل  نانمؤم و  ریما 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیواعم یلإ  هلسرأ  امل  یلجبلا  هّللادبع  نب  ریرج  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

زا همان : دنـس  ( . 1  } .تشاگن داتـسرف  ( ییاـهن تّجح  ماـمتا  يارب   ) هیواـعم يوس  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  یلجب  هّللادـبع  نب  ریرج  هب  هک 
.تسا دیرفلا  دقع  باتک  رد  هبر  دبع  نبا  نیفص و  باتک  رد  محازم  نب  رصن  دندرک  لقن  ار  همان  نیا  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک 

( { ،ج 3،ص 211 هغالبلا جهن  رداصم  )

هاگن کی  رد  همان 

رگا هک  دـنکب  ار  ییاهن  تجح  مامتا  هیواعم  هب  ، ریرج شا  هداتـسرف  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  نشور  ـالماک  هماـن  ياوتحم 
.دراد گنج  دصق  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسین  تعیب  هدامآ  رگا  ؛و  دنک تعیب  تسا  تعیب  هدامآ 

َراَتْخا ِنِإَف  ، ٍهَیِزُْخم ٍْملِـس  ْوَأ  ، ٍهَِیلُْجم ٍبْرَح  َْنَیب  ُهْرِّیَخ  َُّمث  ، ِمْزَْجلا ِْرمَْألِاب  ُهْذُـخ  ،َو  ِلْصَْفلا یَلَع  َهَیِواَعُم  ْلِـمْحاَف  ِیباَـتِک  َكاَـتَأ  اَذِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ُماَلَّسلا ،َو  ُهَتَْعَیب ْذُخَف  َْملِّسلا  َراَتْخا  ِنِإ  ،َو  ِْهَیلِإ ِْذْبناَف  َبْرَْحلا 

همجرت

ندـش هفرط  کی  يارب  نک و  توعد  ، ییاهن مکح  هب  ار  هیواعم  دیـسر  وت  هب  نم  همان  هک  یماـگنه  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما 
رایتخا ار  گنج  رگا  ، زاس ریخم  رگاوسر  یمیلست  ای  هدننک  هراوآ  یگنج  نایم  ار  وا  سپـس  زاس  راداو  یمزج  هجیتن  کی  هب  ار  وا  ، راک

.مالسلا ریگب و  تعیب  وا  زا  تفرگ  شیپ  ار  تمالس  حلص و  هار  رگا  نک و  گنج  نالعا  وا  هب  درک 

زیمآ تملاسم  قیرط  زا  لکشم  ّلح  ریسم  رد 

،و دریگب تعیب  وا  زا  دورب و  هیواعم  دزن  ات  داد  تیرومأم  ریرج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد 
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هب مهتم  ار  وا  نانمؤم  ریما  باحـصا  هک  ییاج  ات  درک  یم  ادرف  زورما و  هتـسویپ  هیواعم  دـناسر  هیواعم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مایپ  وا 
ای تسا و  راکهنگ  ای  هک  تسا  هدرک  گنرد  هیواعم  دزن  ریرج  ردقنآ  : دومرف وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و  هیواعم  اب  يراکمه 

! هدروخ بیرف 

هیواـعم زا  ار  باوج  ود  زا  یکی  دوشن و  لـطعم  نیا  زا  شیب  اـت  دومرف  موقرم  ریرج  يارب  ار  ثحب  دروم  هماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل 
: دیامرف یم  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دهد  گنج  نالعا  ای  دنک  تعیب  ای  دریگب 

ندـش هفرط  کی  يارب  نک و  توعد  ییاهن  مکح  هب  ار  هیواعم  دیـسر  وت  هب  نم  همان  هک  یماگنه  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما  »
رایتخا ار  گنج  رگا  زاس  ریخم  رگاوسر  یمیلست  ای  هدننک  هراوآ  یگنج  نایم  ار  وا  سپـس.زاس  راداو  یمزج  هجیتن  کی  هب  ار  وا  ، راک

ِیباَتِک َكاَتَأ  اَذِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» مالـسلا ریگب و  تعیب  وا  زا  تفرگ  شیپ  ار  تمالـس  حلـص و  هار  رگا  نک و  گـنج  نـالعا  وا  هب  درک 
یم رداص  یـضاق  ریغ  یـضاق و  زا  هک  یعطق  مکح  هب  تسا و  ییادـج  يانعم  هب  لـصا  رد  « لـصف ( .» 1  } ِلْصَْفلا یَلَع  َهَیِواَعُم  ْلِـمْحاَف 

ِْرمَْألِاب ُهْذُـخ  َو  .دزاس ،}  یم  ادـج  مه  زا  ار  هبتـشم  لـئاسم  دـنکفا و  یم  ییادـج  اوعد  باـبرا  ناـیم  اریز  ، دوش یم  هتفگ  لـصف  ، دوش
يانعم هب  « ءـالج » نآ یلـصا  هشیر  تسا و  نطو  زا  جارخا  ياـنعم  هب  « ءـالجا » هداـم زا  « هیلجم ( .» 2  } ٍهَِیلُْجم ٍبْرَح  َنـَْیب  ُهْرِّیَخ  َّمـُث  ، ِمْزَْجلا
جورخ اب  تسا و  یفخم  رهـش  رد  صخـش  ییوگ  ، هدـش قـالطا  زین  رهـش  زا  جورخ  هب  تبـسانم  نیمه  هب  دـشاب و  یم  ندـش  راکـشآ 

.دوب هدش  هدیشوپ  راگنز  ریز  رد  هک  تسا  یقیقح  گنر  ندش  راکـشآ  یعون  ، زین نداد  لقیـص  يانعم  هب  « ءالج ددرگ و« یم  راکـشآ 
دیاش تسا و  هدـمآ  تلذ  ییاوسر و  يانعم  هب  « يزخ هتفر و« لاـعفا  باـب  هب  هک  تسا  « يزخ » هشیر زا  « هیزخم ( .» 3  } ٍهَیِزُْخم ٍْملِس  ْوَأ  {،

الب رد  عوقو  زا  لصاح  یلاح  دب  ار  نآ  یلصا  هشیر  تغل  بابرا  زا  یعمج  دوش و  یم  مه  تلذ  ببـس  هک  دشاب  ییاوسر  لصا  هشیر 
يایشا ندنکفا  رود  ینعم  هب  لصا  رد  « زبس » نزو رب  « ذبن » هشیر زا  « ذبناف ( .» 4  } ِْذْبناَف َبْرَْحلا  َراَتْخا  ِنِإَف   {، .دنا هتسناد  تلذ  ییاوسر و  و 
نامیپ ياغلا  نخـس  نیا  هاوخ  دوش  یم  هدنکفا  فرط  يوس  هب  ینخـس  یئوگ  ؛ هدـمآ زین  ندرک  مالعا  ینعم  هب  هاگ  تسا و  شزرا  یب 

(. ُماَلَّسلا ،َو  ُهَتَْعَیب ْذُخَف  َْملِّسلا  َراَتْخا  ِنِإ  ،َو  ِْهَیلِإ  { .تسا گنج  نالعا  ینعم  هب  الاب  هلمج  رد  رگید و  زیچ  ای  گنج  نالعا  ای  دشاب 

تفگ نخس  مدرم  يارب  تساخ و  اپ  هب  دوخ  داد و  هیواعم  تسد  هب  ار  نآ  دیسر  ریرج  هب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  هک  یماگنه 
هلأسم رگا  هک  یصخش  اب  ینعی  ؛ دنا هدرک  تعیب  یلع  اب  وگتفگ  نودب  دالب  مامت  دیهاگآ و  نامثع  عضو  زا  امش  همه  هک  داد  رکذت  و 

.دیتفریذپ یمن  ار  وا  زج  یسک  دش  یم  هتشاذگ  ام  دوخ  رایتخا  هب  تفالخ 

؟ تسیک هّللادبع  نب  ریرج 

وا ماـن  هب  هلیبق  هک  هلیبق  نآ  رد  فورعم  دوب  ینز  ماـن  هلیجب.تسا  نمی  لـیابق  زا  هلیجب  هلیبـق  زا  هباحـص  ریهاـشم  زا  هّللادـبع  نب  ریرج 
.دنیوگ یم  یلجب  ار  هلیبق  نآ  هب  بوسنم  یهاگ  دش و  هدیمان 

یماگنه درک و  مارتحا  ار  وا  ربمغیپ.دروآ  مالـسا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هلجب  هلیبق  زا  نت  سأر 150  رد  ترجه  مهد  لاس  رد  ریرج 
اپ هب  ار  زامن  یشاب  هتـشاد  نامیا  نم  تّوبن  دنوادخ و  ییاتکی  هب  هک  طرـش  نیا  هب  تعیب  : دومرف دوشگ  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  هک 

.ینک تعاطا  ار  نیملسم  یلاو  یهد و  ماجنا  ار  ناضمر  هام  هزور  یشاب و  ناناملسم  هاوخ  ریخ  يزادرپب  ار  تاکز  يراد و 
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مدرم هدش و  رهاظ  هقطنم  نآ  رد  مالـسا  هّللا  لوسر  ای  : درک ضرع  ریرج  درک  لاؤس  ار  وا  یگدـنز  هقطنم  عاضوا  ترـضح  نآ  سپس 
دوبان هب  رومأم  ار  يو  ترضح.تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  گرزب  تب  نیا  درک  ضرع  روطچ ؟ « هصلخلاوذ  » تب : دومرف.دنتـسکش ار  اهتب 

نآ دنگوس  ادخ  هب  : درک ضرع  تشگزاب و  زور  دنچ  زا  دعب  تفاتـش و  اجنآ  هب  شیوخ  هلیبق  زا  نت  اب 200  ریرج.تخاس  نآ  ندرک 
.مدز شتآ  شناگدننک  تدابع  مشچ  شیپ  هب  مدرک و  ناریو  ار 

دش بصن  نادمه  هقطنم  رادنامرف  ناونع  هب  نامثع  يوس  زا  ًادعب.دوب  رثؤم  تشاد و  تکرـش  هیـسداق  حتف  رد  هلیجب  هلیبق  هارمه  ریرج 
هفوک هب  يدنچ  زا  دعب  درک و  توعد  وا  اب  تعیب  ترضح و  تماما  هب  ار  مدرم  ، وا هب  نانمؤم  ریما  همان  ندیـسر  نامثع و  لتق  زا  دعب  و 

ماش هب  هک  داد  وا  تسدب  دوب  هتـشون  هیواعم  يارب  هک  ار  دوخ  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  تشاد  یترهـش  ماش  مدرم  نایم  رد  نوچ  دمآ و 
هیواـعم رادـفرط  ار  وا  دـندش و  نیبدـب  وا  هب  قارع  مدرم.تشگزاـب  هفوک  هب  دـنک و  اـفیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  شقن  تسناوتن  یلو  ؛ دورب

.دیزگ يرود  یعامتجا  یسایس و  ياهراک  زا  تفر و  اسیقرق  هریزج  هب  دش و  ریگلد  نایقارع  ینیبدب  زا  ریرج.دندرمش 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تماقتسا  شیرق و  ياه  ینمشد  ياشفا  : 9 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( درب ار  نآ  ملسم  وبا  مان  هب  یصخش  هک  يرجه  لاس 36  رد  هیواعم  هب  همان  )

همان نتم 

ٍلَبَج َیلِإ  اَنوّرَطضا  َفوَخلا َو  اَنوُسَلحَأ  َبذَعلا َو  اَنوُعَنَم  َلیِعاَفَألا َو  اَِنب  اُولَعَف  َموُمُهلا َو  اَِنب  اوّمَه  اَِنلـصَأ َو  َحاَِیتجا  اَنِّیبَن َو  َلتَق  اَنُموَق  َداَرَأَف 
اَنُِرفاَـک َرجَـألا َو  َِکلَذـِب  ِیغَبی  اَُـننِمُؤم  ِِهتَمرُح  ِءاَرَو  نِم    ِ یّمرلا ِِهتَزوَح َو  نَع  ّبّذـلا  یَلَع  اََـنل  ُهّللا  َمَزَعَف  ِبرَحلا  َراـَن  اََـنل  اوُدَـقوَأ  ٍرعَو َو 

َناَک ٍنمَأ َو  ِناَکَِمب  ِلتَقلا  َنِم  َوُهَف  ُهَنوُد  ُموُقَت  ٍهَریِـشَع  وَأ  ُهُعَنمَی  ٍفلِِحب  ِهِیف  ُنَحن  اّـمِم  ٌولِخ  ٍشیَُرق  نِم  َمَلـسَأ  نَم  ِلـصَألا َو  ِنَع  یِماـُحی 
ُسأَبلا ّرَمحا  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر 
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ٍدُحُأ َو َموَی  ُهَزمَح  َِلُتق  ٍرَدب َو  َموَی  ِثِراَحلا  ُنب  ُهَدـیَبُع  َِلتُقَف  ِهّنِـسَألا  ِفُویّـسلا َو  ّرَح  َُهباَحـصَأ  مِِهب  یَقَوَف  ِِهتَیب  َلهَأ  َمّدَـق  ُساّنلا  َمَجحَأ  َو 
ًابَجَع اَیَف  تَلّجُأ  ُهَتِّینَم  تَلّجُع َو  مَُهلاَجآ  ّنَِکل  ِهَداَهّشلا َو  َنِم  اوُداَرَأ  يِّذلأ  َلثِم  ُهَمـسا  ُترَکَذ  ُتئِـش  َول  نَم  َداَرَأ  َهَتُؤم َو  َموَی  ٌرَفعَج  َِلُتق 

َال ُُهفِرعَأ َو  َال  اَم  ٍعّدُم  َیِّعَدَی  نَأ  ّالِإ  اَِهلثِِمب  ٌدَـحَأ  ِیلدـُی  َال  یّتلا  یتَِقباَسک  َُهل  نُکَت  َمل  یِمَدَِـقب َو  َعسَی  َمل  نَم  ِیب  ُنَرُقی  ُترِـص  ذِإ  ِرهّدـِلل 
ِینُعَـسَی ُهَرَأ  مَلَف  ِرمَألا  اَذَـه  ِیف  ُترَظَن  ِّینإَف  َکَیلِإ  َناَمثُع  ِهَلَتَق  ِعفَد  نِم  َتلَأَـس  اَـم  اـّمَأ  ٍلاَـح َو  ّلُـک  یَلَع  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ُُهفِرعَی َو  َهّللا  ّنُظَأ 

َّرب َو ِیف  مُهَبَلَط  َکَنوُفّلَُکی  َال  َکَنُوُبلطَی  ٍلِیلَق  نَع  مُهّنَفِرعََتل  َِکقاَقِش  َکّیَغ َو  نَع  عِزنَت  َمل  ِنَئل  ِيرَمَعل  َكِریَغ َو  َیلِإ  َال  َکَیلِإ َو  مُهُعفَد 
ِِهلهَِأل ُماَلّسلا  ُُهناَیُقل َو  َكّرُسَی  َال  ٌروَز  ُُهناَدجِو َو  َكُءوُسَی  ٌبَلَط  ُّهنَأ  ّالِإ  ٍلهَس  َال  ٍلَبَج َو  َال  ٍرَحب َو  َال 

اه همجرت 

یتشد

لئاـبق زا  رفن  لـهچ  تیبملا ، هلیل  رد  ، } دنـشکب ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ناـمربمایپ  دنتـساوخ  یم  شیرق  زا  اـم  نادـنواشیوخ 
ربمایپ دیباوخ و  ترضح  نآ  ياج  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنتشاد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناج  دصق  نوگانوگ ،
يارب ار  دوخ  ناج  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  ِهَّللا و  ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هرقب : هیآ 207  هک  .درک  ترجه 

هشیدنا هار  نیا  رد  دنروآ و  رد  ار  ام  هشیر  و  .دش } لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هراب  رد  دننک » یم  هلماعم  وا  اب  ادخ  يدونشخ  بسک 
.دنداد ماجنا  ام  هب  تبسن  دنتساوخ  هچ  ره  و  دندنارذگرس ، زا  اه 

روبجم روبعلا  بعـص  ياه  هوک  ندومیپ  هب  ار  ام  و  دـنتخیمآ ، مه  هب  تشحو  سرت و  اب  و  دـندرک ، بلـس  اـم  زا  ار  شوخ  یگدـنز  و 
ینادنز لاس  هس  بلاط ، یبا  بعـش  مان  هب  فلع  بآ و  یب  نازوس و  يا  هّرد  رد  ناشنادنزرف  نز و  اب  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  ، } دندرک

نآ زا  مهّللا » کمـسب   » هملک زج  يرثأ  هدروخ و  هناـیروم  ار  شیرق  هماـن  ناـمیپ  هک  داد  ربخ  لـیئربج  هکنآ  اـت  .دـندرک  هرـصاحم  و 
هرـصاحم و  درک ، تحاران  تّدـش  هب  ار  هّکم  لها  ناگنـسرگ ، هلان  ناـکدوک و  داـیرف  ناناملـسم و  هجنکـش  رجز و  و  درادـن ، دوجو 

ام يارب  و  .دندرک } تافو  هرصاحم  نیا  رد  هجیدخ  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  زا  يرایسب  اّما  دش ، هتـسکش 
هار نیا  رد  ام  نمؤم  میراد .  زاب  نید  میرح  زا  ار  نانآ  رش  و  میـشاب ، وا  نید  رادساپ  ام  هک  تساوخ  ادخ  اّما  دنتخورفا ،  گنج  شتآ 
ره دندوبن ، ام  رابت  زا  دـندروآ و  یم  نامیا  هک  شیرق  دارفا  رگید  درک ، عافد  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  ام  رفاک  و  دوب ، شاداپ  راتـساوخ 

تیامح ناش  هلیبق  موق و  يورین  اب  ای  ناشیاهنامیپ و  مه  هلیسو  هب  ای  دندروآ  یم  موجه  نانمشد  و  دیشک ، یم  هنابز  گنج  شتآ  هاگ 
شباحصا اهنآ ، هلیسو  هب  ات  داتسرف  یم  شیپ  ار  دوخ  تیب  لها  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  دندوب .  ناما  رد  دندش  یم 

، هتوم رد  رفعج  و  دـحا ، رد  هزمح  و  ردـب ، گنج  رد  ثراـح  نب  هدـیبع  هکناـنچ  دـیامرف ،  ظـفح  اـه  هزین  اهریـشمش و  شزوس  زا  ار 
رد یگنج  مور  ناناملسم و  نیب  يرجه  متشه  لاس  رد  هک  تسا  زورما  ندرا  روشک  ّتیملا  رحب  یقرـش  بونج  رد  ینیمزرـس  هتوم ، }
رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  رـسپ  ثراح  نب  هدیبع   } .دندش دیهـش  .دیـسر } تداهـش  هب  رفعج  ترـضح  تفرگ و 
هک دندوب  مه  یناسک  .دندیسر } تداهـش  هب  هتوم  گنج  رد  ربمایپ  يومع  رـسپ  رفعج  و  دحا ، رد  ربمایپ  يومع  هزمح  و  ردب ، گنج 

هدنز هک  دوب  نینچ  رّدـقم  اّما  دـندرگ ، دیهـش  مالـسا ، نادیهـش  نوچ  دنتـشاد  تسود  نانآ  مدروآ ، یم  ار  ناشمان  متـساوخ  یم  رگا 
 . داتفا ریخأت  هب  ناشگرم  و  دننامب ،

هتشادن ترجه  مالـسا و  رد  هقباس  نم  دننام  و  هدوبن ، مدق  شیپ  نم  نوچ  هک  هداد  رارق  یـسک  گنـسمه  ارم  هک  راگزور ! زا  اتفگش 
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ار وا  ادـخ ، منک  یم  رکف  هن  مسانـش و  یم  ار  وا  نم  هن  هک  يا  هدـننک  اـعّدا  رگم  دـنک ، ییاـعّدا  نینچ  مرادـن  غارـس  ار  یـسک  تسا ،
 . مرازگساپس ار  ادخ  لاح  ره  رد  دسانشب !

وت ریغ  اـی  وت  هب  ار  اـهنآ  ندرپس  ناوت  هک  مدـید  مدرک و  رکف  نآ  نوماریپ  مراپـسب ، وت  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق  اـت  یتساوخ  نم  زا  هکنیا 
راصنا رجاهم و  زا  رفن  رازه  هد  زا  شیب  .دنزیخرب  ياج  زا  نامثع  ناگدنـشک  دومرف : ربنم  يالاب  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يزور   . } مرادـن

یم ار  وت  هک  تفای  یهاوخ  ار  اـهنآ  يدوز  هب  يرادـن ، رب  هقرفت  یهارمگ و  زا  تسد  رگا  مدوخ ! ناـج  هب  دـنگوس  دنتـساخ }.! اـپ  هب 
رگا .ینک و  راومه  دوخ  رب  ار  ناشندرک  ادیپ  تمحز  ارحـص ، هوک و  ایرد و  یکـشخ و  رد  ات  دنهد  تصرف  ار  وت  هک  نآ  یب  دـنبلط ،
 . نآ لها  رب  دورد  و  درک ، دهاوخن  لاحشوخ  ار  وت  نانآ  اب  تاقالم  و  دش ، یهاوخن  نامداش  هک  نادب  ییآ  رب  نانآ  يوجتسج  رد 

يدیهش

زا .دـندنار  اهراک  دـندرک و  اه  هشیدـنا  ام  هراب  رد  و  دـننکب ، ار  اـم  هشیر  دنـشکب و  ار  ناـمربمایپ  دنتـساوخ  شیرق - اـم - مدرم  سپ 
گنج شتآ  و  میوش ، رب  راذگ  راوشد  یهوک  هب  ات  دندرک  نامراچان  و  دنتشاذگ ، ینارگن  میب و  رد  دنتـشاد و  زاب  ناماراوگ  یگدنز 

، دوب دزم  ناهاوخ  راک  نیا  زا  ام  نمؤم  .شتمرح  رادهاگن  میـشاب و  شتعیرـش  رادساپ  ام  ات  تساوخ  ادخ  اّما  .دنتخورفا  رب  ام  يارب  ار 
مه ای  هچ  دیـسر ، یمن  ودـب  دوب ، ار  ام  هک  يرازآ  دـیدرگ ، ناملـسم  هک  نآ  شیرق  زا  .دومن  یم  تیامح  شیوخ  رابت  زا  اـم  رفاـک  و 

ناما رد  ندـش  هتـشک  زا  وا  سپ  تشامگ ، یم  تّمه  يو  يرای  هب  هک  يدـنواشیوخ  اـی  تشاد  یم  ار  وا  ساـپ  هک  تشاد  يدـنگوس 
- . نارگنان دنزگ  زا  و  دوب -

ار شنارای  نانادب  تشاد و  یم  زارف  ار  دوخ  ناسک  دنداهن ، یم  سپ  ياپ  مدرم  دـش و  یم  راوشد  رازراک  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  و 
دیهـش هتؤم ، رد  رفعج  و  دحا ، رد  هزمح  و  ردب ، دربن  رد  ثراح  رـسپ  هدـیبع  هکنانچ  تشاد ،  یم  زاب  اهریـشمش  اه و  هزین  شزوس  زا 
گرم رد  داتفا و  شیپ  نانآ  ياه  لجا  نکیل  دبای  تداهش  ضیف  نانآ  نوچ  ات  تساوخ  میوگب ، وا  مان  مهاوخ  رگا  هک  نآ  و  دیدرگ ،

هب یتسد  و  داهنن - شیپ  ياپ  نم  نوچ  هک  دنرآ  رد  یسک  هیاپ  رد  ارم  ات  دیشک  اجنادب  راک  هک  راگزور  زا  اتفگش ! .داد  خر  ریخأت  وا 
نم هن  هک  دیوگ  ار  يزیچ  اعدا  يور  زا  یـسک  هکنآ  زج  هنیـشیپ ، نینچ  ار  وا  هن  تسا و  هنیرید  شمالـسا  نم  نوچ  هن  داشگن - داهج 

متسیرگن راک  نیا  رد  نم  نامثع ، ناگدنشک  ندرپس  رد  وت  تساوخ  اّما  .اجره  لاح و  ره  رد  ار  ادخ  ساپس  و  ادخ ، هن  مسانـش و  یم 
ار یهاوخ  ییادج  رود  يرادن و  زاب  تسد  یهارمگ  زا  رگا  دنگوس ، مناج  هب  .متـسین و  اناوت  وت  زج  ای  وت  هب  نانآ  ندرپس  رب  مدـید  و 

ینیب يدوز  هب  يراین  رس  هب 

ار وت  تسا  ینتـساوخ  نآ  نکیل  دـنهن ، یمن  وت  رب  ارحـص  هوک و  ایرد و  نابایب و  رد  ار  ناش  نتـسج  جـنر  و  دـناوت ، یپ  رد  ناـنآ  هک 
.دنمالس روخ  رد  هک  نانآ  رب  مالس  و  دنسپلدان ، يرادید  دنیاشوخان و 

یلیبدرا

امب دندرک  ار و  مالآ  مومغ و  امب  دندرک  هدارا  ار و  ام  یلاع  لصا  دندنکرب  خیب  زا  ار و  ام  ربمغیپ  نتشک  ام  هورگ  دنتساوخ  سپ 
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رد تشرد  هوک و  يوسب  ار  ام  دـنتخاس  هراچیب  ارـسرت و  سابل  دـندیناشوپ  نیریـش و  بآ  زا  ار  اـم  دـندرک  عنم  ار و  رارـشا  ياـهراک 
ربـمغیپ و هیحاـن  زا  ادـعا  ندرک  عـفد  رب  اـم  يارب  ادـخ  هک  درک  مزع  سپ  ار  گـنج  شتآ  اـم  يارب  زا  دـنتخورفا  رب  هکم و  ياـهبعش 

امرف راک  ار و  لیزج  رجا  درک  بلط  بلاط  وبا  وچمه  ام  نمؤم  نآ  زا  ناـشیا  عنم  رـشب و  دیـس  نآ  تمرح  سپ  زا  نانمـشد  نتخادـنا 
یلاخ هک  شیرق  زا  دوب  هدش  ناملسم  هک  ره  یشیوخ و  ببسب  ام  لیلج  لصا  زا  درکیم  تیامح  مالـسا  زا  لبق  سابع  هزمح و  وچمه 
اذـیا زا  تینما و  ياـجب  لـتق  زا  دوب  نآ  سپ  وا  دزن  میاـق  هک  یتـبارقب  اـی  وا  يدـنگوس  مهب  بعاـتم  زا  میدوب  وا  رد  اـم  هچنآ  زا  دوـب 

رد ار  دوخ  تیب  لها  تشاد  شیپ  هک  نامدرم  دـندش  سپ  زاـب  رازراـک و  دـش  تخـس  هک  یتقو  ادـخ  ربمغیپ  دوب  تمالـس و  عضومب 
هتـشک ردب و  زور  ثرح  نب  هدیبع  دش  هتـشک  سپ  اه  هزین  اهریـشمش و  یمرگ  زا  ار  دوخ  باحـصا  ناشیاب  تشاد  هگن  سپ  كراعم 
شدوخ سیفن  سفن  دارم  ار  وا  مان  منک  داـیز  رگا  هک  یـسک  تساوخ  هتوم و  زور  رد  رفعج  دـش  هتـشک  دـحا و  زور  رد  هزمح  دـش 
رخؤـم سک  نآ  گرم  دوـب و  هدـش  هدیباتـش  ناـشیا  ياـهلجا  نـکیل  تداهـش و  ادهـش  نآ  دـندرک  هدارا  هـک  يزیچ  نآ  لـثم  تـسا 

نید ترـصن  رد  دنک  یمن  یعـس  هک  یـسکب  موشیم  رـسمه  هک  یتلاحب  میدرک  نوچ  ار  راگزور  رم  بجع  يا  سپ  هدـش  هدـینادرگ 
دنکیم يوعد  هکنآ  زجب  نآ  لثمب  کـیچیه  دـیوج  یمن  یکیدزن  هک  مالـسا  رد  نم  هقباـس  وچمه  ار  وا  تسین  نداـهن و  شیپ  ماـکب 

یتساوخرد هچنآ  اّما  لاح و  همه  رد  تسار  يادخ  رم  شیاتـس  سپ  لامک  تافـص  زا  ارنآ  مسانـش  یمن  هک  ار  يزیچ  هدـننک  يوعد 
دـشاب سر  تسد  هک  ارنآ  مدیدن  رما  نیا  رد  مدرک  رظن  نم  هک  یتسردـب  سپ  وت  يوسب  نامثع  ناگدنـشک  ندرک  عفد  زا  هیواعم  يا 

هنیآ ره  دوخ  تموصخ  دوخ و  یهارمگ  زا  یتسیا  هن  زاب  رگا  هک  مدوخ  یناگدنزب  دـنگوس  وت و  ریغب  هن  وت و  يوسب  ندرک  عفد  دارم 
هن هوک و  رد  هن  ایرد و  رد  هن  ارحـص و  رد  دوخ  بلط  رد  ار  وت  دنزادنین  جنر  ار و  وت  دـننک  بلط  هک  ینامز  كدـنا  سپ  زا  یـسانشب 

نآب ندیـسر  ار  وت  دنادرگن  داش  هک  یترایز  نآ و  نتفای  ار  وت  دنادرگب  نیگمغ  هک  دشاب  یبلط  بلط  نآ  هکنآ  رگم  راومه  نیمز  رد 
دننآ لهآ  زا  هک  تسار  یناسک  رم  ادخ  مالس  و 

یتیآ

اـسب دندز و  يءار  دنتـسشن و  اهراب  ام  هرابرد  سپ  .دننکرب  ام  هشیر  هک  دنتـساوخ  دندرک و  ام  ربمایپ  نتـشک  گنهآ  شیرق )  ) ام موق 
بعص یهوک  رب  هک  دندرک  راداو  ار  ام  .دنتخاس  نامنابیرگ  هب  تسد  تشحو  اب  دندومن و  نامعنم  نیریش  یگدنز  زا  .دندرک  اهراک 
شتآ ام  يارب  سپـس ، میریگ ، نتـسیز  .دـندرک } هرـصاحم  نآ  رد  ار  مشاه  ینب  شیرق ، هک  تسا  بلاـطوبا  هرد )  ) بعـش دارم ، . 2}
تـسد شتمرح  میرح  هب  سک  هک  میراذگن  مینک و  يرادهگن  وا  قح  رب  نییآ  زا  ام  هک  دوب  هتـساوخ  دنوادخ  یلو  .دنتخورفا  گنج 

نادناخ و زا  دندوب  هدرواین  نامیا  هک  نانآ  دندوب و  یناهج  نآ  شاداپ  ناراتـساوخ  دـندوب ، هدروآ  نامیا  هک  نانآ  ام ، نایم  رد  .دزای 
مه ای  اریز  .دوب  ناـما  رد  میدوب  شراـتفرگ  اـم  هک  رازآ  نآ  زا  دروآ  یم  ناـمیا  هک  ره  نایـشیرق  زا  .دـندرک  یم  تیاـمح  دوخ  راـبت 

.دوب ناما  رد  ندش  هتشک  زا  لاح ، ره  هب  .تساخ  یمرب  شیرای  هب  شا  هریشع  ای  درک و  یم  عافد  وا  زا  هک  دوب  يدنگوس 

تشاد و یم  شیپ  ار  دوخ  تیب  لها  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دنداهن ، یم  سپاو  ياپ  مدرم  دش و  یم  تخـس  رازراک  نوچ 
نب ثراحلا  نب  هدـیبع  . 3  } ثراـحلا نب  هدـیبع  هکناـنچ  .دومن  یم  هزین  ریـشمش و  تخـس  ياهتبرـض  زا  دوخ  باحـصا  رپس  ار  اـهنآ 

ربمایپ يومع  بلطملادبع ، نب  هزمح  . 4  } هزمح دیسر و  تداهش  هب  ردب  زور  رد  .دوب } ص )  ) ادخ لوسر  يومع  رـسپ  بلطملادبع ،
({ ع  ) بلاطیبا نب  یلع  ردارب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مع  رـسپ  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  . 5} رفعج و  دحا ، زور  رد  (ص }.)
اهنآ گرم  یلو  دوب ، یم  تداهـش  راتـساوخ  ناـنآ  نوچ  زین  وا  .مرواـیب  ار  شماـن  مهاوخ  رگا  هک  دوب  رگید  یکی  .هتوـم  گـنج  رد 
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مالـسا يارب  نم  نوچ  زگره  هک  هتخاس  یـسک  نیرق  ارم  هک  راگزور  نیا  زا  اتفگـش  .داتفا و  ریخءاـت  هب  وا  گرم  دیـسر و  ارف  رتدوز 
یـسک رگم  تسین ، سرتـسد  نادـب  ار  سک  هک  يا  هقباـس  .تسا  هدوبن  نم  هقباـس  نوچ  يا  هقباـس  نید  رد  ار  وا  هتـشادنرب و  یمدـق 

.میاتس یم  ار  ادخ  لاح ، ره  رد  .دسانشب  ار  وا  مه  ادخ  هک  مرادنپن  مسانش و  یمن  ار  وا  نم  هک  دنک  ییاعدا 

.مدیشیدنا راک  نیا  رد  نم  متسرف ، وت  دزن  ار  نامثع  نالتاق  هک  يدوب  هتساوخ  نم  زا  اما  و 

زا ییاینزاب و  یهارمگ  نیا  زا  رگا  هک  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  .مراپـس  يرگید  هب  اـی  وت  هب  ار  اـهنآ  هک  تسین  رـسیم  نم  يارب  مدـید 
ایرد و نابایب و  رد  هک  دننکفا  یمن  جنر  هب  ار  وت  دنیوج و  یم  ار  وت  هک  تخانش  یهاوخ  ار  اهنآ  يدوزب  یتسیان ، زاب  ییادج  هقرفت و 

.يور ناشغارس  هب  تشد  هوک و 

دهاوخن نامداش  ار  وت  ناشرادید  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تسین و  دنیاشوخ  وت  يارب  شنتفای  هک  یتسه  يزیچ  نتفای  یپ  رد  وت  هتبلا 
.دشاب مالس  هتسیاش  هکنآ  رب  مالس  .درک 

نایراصنا

هب ار  شیاسآ  رد  ، دندرک اهراک  و  دندیـشک ، اه  هشقن  ام  هیلع  ، دنزادنا رب  ار  ام  هشیر  ،و  دنرادرب نایم  زا  ار  نامربمایپ  دنتـساوخ  ام  موق 
گنج شتآ  ام  هیلع  رب  ،و  دـندومن روبعلا  بعـص  ياـههوک  رد  تماـقا  هب  روبجم  دـندناشن ، سرت  سـالپ  رب  ار  اـم  ،و  دنتـسب اـم  يور 

ینابیتشپ ادخ  لوسر  زا  یهلا  شاداپ  دیما  هب  نامیا  لها   . میدنار شتمرح  میرح  ربمایپ و  زا  ار  نمشد  ّرـش  قح  تساوخ  هب   . دنتخورفا
یجنر یتخس و  نآ  رد  دندوب  هدش  ناملـسم  شیرق  زا  ام  ریغ  هک  نانآ.دومن  یم  تیامح  يدنواشیوخ  هشیر  زا  رفک  لها  ،و  درک یم 

رب نانآ  يرای  هب  هک  يدـنواشیوخ  ای  تشاد ، یم  زاب  اهنآ  زا  ار  هجنکـش  هک  دنتـشاد  رافک  اب  هک  ینامیپ  ضحم  دـندوبن  میدوب  ام  هک 
 . دوب نما  ندش  هتشک  زا  ناشیاج  باسح  نیا  يور  ، تساخ یم 

، دش یم  مرگ  گنج  رونت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  - ادخ لوسر 

درک یم  ظفح  هزین  ریـشمش و  ترارح  زا  ار  دوخ  باحـصا  ،و  تخادـنا یم  ولج  ار  دوخ  تیب  لـها  دنتـشاذگ  یم  سپ  مدـق  مدرم  و 
شمان متساوخ  یم  رگا  هک  یـسک  ،و  دندش هتـشک  هتوم  ههبج  رد  رفعج  و  دحا ، گنج  رد  هزمح  ،و  ردب گنج  رد  ثراح  نب  هدیبع  .
 . داتفا ریخأت  هب  وا  گرم  ،و  دیسر رس  هب  رتدوز  نانآ  تدم  اما  ، دنتساوخ نانآ  هک  هنوگ  نامه  تساوخ  ار  تداهش  متفگ  یم  ار 

يا هقباس  نم  نوچ  وا  يارب  و  هتـشادنرب ، مدق  مالـسا  يارب  نم  دننام  هک  یـسک  اب  دادرارق  ربارب  ارم  ریظن  یناسنا  هک  راگزور  زا  ابجع 
،و مرادن ربخ  نم  ار  هچنآ  يا  هدننک  اعّدا  دنک  اعّدا  هکنآ  رگم  تسین ، یسرتسد  نآ  لثم  هب  ار  یـسک  هک  يا  هقباس  ، تسین مالـسا  رد 

.دسانشب ار  اعّدا  نآ  عوضوم  مه  دنوادخ  هک  مرب  یمن  نامگ 

 . ساپس ار  يادخ  لاح  همه  رد 

هب ار  نانآ  تسین  رّسیم  ارم  مدید  مدرک  رکف  هلأسم  نیا  رد  ، مهد لیوحت  وت  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  هک  يا  هتساوخ  نم  زا  ار  هچنآ  اّما 
یهاوخ ار  ناـنآ  يدوز  نیمه  هب  ، يرادـنرب تسد  فـالتخا  یهارمگ و  زا  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب   . متـسرف وت  ریغ  اـی  وت  يوـس 
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، دنیآ رب  وت  لابند  هب  هک  تخانش 

تحاران و ار  وت  هک  تسا  یندرک  لابند  نیا  ،و  دـنزادنیب تمحز  هب  ار  وت  تشد  هوک و  ایرد و  نابایب و  رد  ناـشندرک  لاـبند  نیا  زا  و 
 . تسا مالسا  لها  هک  نآ  رب  مالس.دیامنن  داش  ار  وت  ار  وت  شرادید  هک  یترایز  ،و  دنک هدرزآ 

حورش

يدنوار

ناک و  هوبنلا ، یعدا  امل  هلآ  یلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لتق  اودارا  ملع  تیار و  اـمک  اـنموق  نا  هیواـعمل  لوـالا  باـتکلا  یف  رکذ  دـق  و 
ادمحم نورـصنی  مشاه  ونب  ناک  .انع و  هللا  مهعفدـف  انب ، مومهلا  لوزن  اومه  و  انلـصا ، ثاثتجا  انلاصیتسا و  یلع  اومزع  و  مهنم ، كوبا 

سابعلاک و مهرفاک  و  لاوحالا ، عیمج  یف  بلاط  یبا  لـثم  مهنمومف  بهلاـبا  ـالا  هرم  لوا  مهرفاـک  مهنموم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
لعجی ناک  رافکلا  لاتقب  هیبن  هللا  رما  امل  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نع  نابذی  اناک  املـسا  نا  لبق  امهناف  لاحلا ، لوا  یف  هزمح 

و دـحاب ، بازحالا  موی  هزمح  یمع  لتق  و  بلطملادـبع ، نب  ثراحلا  نبا  هدـیبع  ردـب  هوزغ  یف  لتق  یتح  نیملـسملل ، هیاق  هتیب و  لها 
ینظفح ناب  یتقو  هللا  رخاف  اودهـشتسا  امل  هللا  لیبس  یف  هداهـشلا  وجری  ناک  هناب  هسفن  یلا  اموا  مث  .هتومب  یخا  بلاـط  یبا  نبا  رفعج 

یلاعت یلخی  ذنیحف  یماقم ، موقی  نم  یل  نوکی  نا  یلا  هدعب  هتعیرـش  ظفحا  هیـصو ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هفیلخ  تنک  ینال 
هللا فرعی  ابذاک ال  ائیـش  یعدت  نا  الا  یل ، ناک  امک  نیدلا  یف  رثا  هقباس و  هیواعم  ای  کل  طق  نکی  مل  و  لاق : مث  .یئادعا  نیب  ینیب و 

فذحف انب ، مومهلا  لوزن  يا  مومهلا ، انب  اودارا  اومه : .كالهالا و  حایتجالا : .سانلا و  هفرعی  و ال  کنم ، هوجو  کلذ و  نوک 

هلوق .هحیبقلا و  لاعفالا  لیعافالا : .ممهلا و  انب  اومه  لاقل و  ریخب  مهنم  همهلا  کلت  ناـک  ول  .هماـقم و  هیلا  فاـضملا  میقا  فاـضملا و 
نشخ لزنم  بعص و  رما  یلا  انواجلا  يا  انورطضا : .هیشخلا و  انومزلا  انوسلحا : .نطولا و  لهالا و  نیب  شیعلا  بیط  يا  بذعلا  انوعنم 
عفدلا یلع  يا  بذلا ، یلع  بجوا  يا  انل : هللا  مزعف  .هب  موزللا  هیلع و  توبثلا  دـیدشلا  هواقترا  بعـصلا  رعولا : لبجلا  .هبرغلا و  راد  یف 

: شیق نم  ملـسا  نم  .ظفاحی و  یماحی : .بلطی و  یغبنی : .هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نع  يا  هتیحان ، هبناج و  نع  يا  هتزوح ، نع 
هللا لوسر  نا  ینعی  لیق : .هلیبق و  يا  هریـشع : وا  .هظفحی  يا  هعنمی : .دهع  يا  فلحب : .لاخ  يا  ولخ : .مهنم  نیملـسم  اوراص  نیذلا  يا 

يوذ اوناک  وا  رافکلا  نم  هعامج  اودهاع  اوناک  مهناف  شیرق ، نم  اوملسا  نیذلا  نود  نوفاخی  اوناک  هتیب  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
هلمج نم  نوملـسملا  ناک  يا  قالطالا ، یلع  کلذ  لوقی  مالـسلا  هیلع  هنا  رهاظلا  .هرثکلا و  فلحلل و  نوفاخی  اوناـکف ال  ریثک ، ددـع 

سابلا و رمحا  اذا  هلوق  .مهیف و  مهل  هریـشعب  وا  رافکلا  نم  دـهعب  اما  هرم ، لوا  اوملـسا  امل  هیف  انا  يذـلا  ءالبلا  اذـه  نم  نیلاـخ  شیرق 
اذا عبس  ناک  عبسلا ، نول  نم  ذوخام  وه  و  دیدش ، يا  رمحا : توم  هنم  و  برحلا ، تدتشا  اذا  هانعم  سانلا  مجحا 

.بکاف هتببک  لثم  رداونلا ، نم  وه  و  فکف ، هنع  هتففک  يا  مجحاف  یـشلا ء  نع  هتمجح  لاقی : رخات ، يا  مجحا : .ساـنلا و  یلا  يوها 
وه ام  یلع  ردب  بیلق  اضیا  لاقی  .اردـب و  رئبلا  کلت  تیمـسف  عضوملا  کلذـب  ارئب  رفح  اردـب  یمـسی  لجر  ناک  .ظفح و  يا  یقو : و 

اهیف لـتق  یتـلا  هعقاولا  تناـک  هبرقب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هنیدـم  رهظ  یلع  لـبج  دـحا  .دوـهعملا و  فورعملا  یف  ریدـقتلا 
جتحا يا  هتجحب : یلدا  و  هب ، تم  اذا  همحرب : یلدا  .یب و  اعومجم  انورقم و  لعجی  وا  انرق  وا  یل  اـنیرق  لـعجی  يا  یب : نرقی  .هزمح و 
دمحلا لاقیف : همعنلا  دنع  اما  و  هدشلا ، ءالبلا و  دنع  رکذـی  لاح  لک  یلع  دـمحلا هللا  هلوق و  .هیلا  هعفد  مکاحلا : یلا  هلامب  یلدا  .اهب و 
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لک ملعی  هللا  و  نیرباصلا ، مکنم و  نیدـهاجملا  ملعن  یتح  مکنولبنل  هلوق و  وحن  هفرعی  هللا  نظا  و ال  هلوق : .تاحلاصلا و  متی  هتمعنب  هللا 
.ادوجوم مکداهج  ملعن  یتح  هانعم  .هدوجو و  لبق  یش ء 

یلا ـال  کـیلا و  مهعفد  یف  هصخررا  مل  و  کـیلا ، مهملـسا  نا  یل  نکی  مل  يا  کـیلا : مهعفد  ینعـسی  هرا  مل  .لـتاق و  عـمج  هلتقلا  و 
نع هیواعم  ای  عجرت  مل  نئل  یمـسق  یئاـقب  يا  عزنت : مل  نئل  يرمعل  .کـلذ و  هیلع  قضی  مل  يا  هعـسی  یـشلا ء  هعـسو  لاـقی : كریغ ،

.کفالخ يا  کقاقش  کلهج و  يا  کیغ ،

يردیک

نیح اشیرق  کلذـب  دارا  اهانومزلا  يا  فوخلا : انوسلحا  .كالهالا و  حایتجالا : .هرخآ  یلا  اـنیبن  لـتق  اـنموق  داراـف  مالـسلا : هیلع  هلوق 
کلذـب اوبتک  و  مهتطلاـخم ، مهتعیاـبم و  مهتملاـکم و  مهـسفنا  یلع  اومرح  بعـشلا و  یف  مهوسبح  و  هکم ، نم  مشاـه  ینب  اوـجرخا 

نب روصنم  وه  ءالـش و  بتاکلا  دـی  تراص  و  هللا ، مسا  يوس  اهتلکا  یتح  هضرالا  هیلا  هللا  ثعبف  هبعکلا ، باـب  نم  اـهوقلع  هفیحص و 
يا هتزوح : نع  بذلا  یلع  .انـضرح  انیلع و  بجوا  يا  انل : هللا  مزعف  .بعـص  رما  یلا  انواجلا  يا  رع : لبج و  یلا  انورطـضا  .همرکع و 
ناک يا  .هنود  موقت  هریشع  هعنمی و  فلحب  هیف  نحن  امم  ولخ  .شیرق  نم  ملسا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیحان  نع  عفدلا  یلع 

هرثکل وا  رافکلا  نم  دهع  یلع  مهنوکل  مشاه ، ینب  صخی  ناک  يذلا  ءالبلا  اذه  نم  اغراف  ایلاخ  شیرق  یملسم  نم  نیمشاهلا  دع  نم 
يوس هبارقلا  ببـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  اضیا  نوبذـی  مشاه  ینب  رافک  ناک  ینعی  لصالا : نع  یماحی  اـنرفاک  .مهدـهع و 

يا مجحا : .رم  ام  یلع  عبـسلا ، نول  نم  ذوخاـم  وه  دـیدش و  يا  رمحا  توم  هنم  لاـتقلا و  دتـشا  يا  ساـیلا : رمحا  .هنبا و  بهل و  یبا 
هلامب یلدا  اهب و  جتحا  هتجحب : یلدا  اهب و  تم  همحرب  یلدا  هسفن و  هب  ینع  همسا : ترکذ  تئش  ول  نم  دارا  .رخات و 

.هتاذل ملاعلا  هفرعل  ناک  ول  ذا  نکی ، مل  هنا  ینعی  هب  ربخا  هاعدا و  ام  فالخب  هنا  ینعی  هفرعی : هللا  نظا  .هیلا و ال  هعفد  مکاحلا  یلا 

مثیم نبا 

هچراپ ي سلح : اهمیمـصت  مومه : هنیدـم  رد  یهوک  دـحا : ندرک  نک  هشیر  حاـیتجا : هیواـعم : هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  زا 
: فلح تسا  هاشداپ  زکرم  تختیاپ و  یهاشداپ  هزوح ي  هیحان ، هزوح : روبعلا  بعـص  رعو : دـنراذگ  یم  رتش  زاـهج  ریز  هک  یکزاـن 

رهـش زا  رت  نییاـپ  هک  قشمد  نیمزرـس  رد  ینیمز  ماـن  هتوم : يراـک  رد  ندرک  ریخاـت  ماـجحا : دوش  یم  هتـسب  مدرم  ناـیم  هک  یناـمیپ 
مغ و دـننکرب ، ار  ام  هشیر ي  و  دنـشکب ، ار  نامربمایپ  دنتـساوخ  شیرق )  ) ام هلیبق ي   ) نآ هب  ندـش  کیدزن  یئیـشلاب : ءالدا  .تساقلب 
، دندرک عنم  ام  زا  ار  یگدـنز  ییاراوگ  دـنداد ، ماجنا  ام  هرابرد ي  دنتـسناوت  یم  هک  ار  يدـب  ره  و  دـنتخیر ، ام  ياهناج  هب  ار  هودـنا 

سپ دنتخورفارب ، ار  گنج  شتآ  ام  يارب  دـندرک ، روبجم  روبعلا  بعـص  هوک  هب  ندرب  هانپ  هب  ار  ام  دـنتخاس ، ام  هارمه  ار  میب  سرت و 
ناهاوخ هار  نیا  رد  ام ، نانموم  دراد ، زاب  نآ ، میرح  زا  ار  ناـنآ  رـش  درادـهگن و  ار  شنید  اـم ، هلیـسو ي  هب  هک  درک  هدارا  دـنوادخ 

ام هک  ییاهیتحاران  زا  دروآ  یم  ناـمیا  هک  شیرق  زا  سک  ره  دـندرک و  یم  تیاـمح  ار  هشیر  لـصا و  اـم ، نارفاـک  و  دـندوب ، باوث 
ندـش هتـشک  رطخ  زا  تفرگ و  یم  رارق  تیامح  دروم  هک  دوب  ناشیاه  هریـشع  اهنامیپ و  مه  رطاخ  هب  رما  نیا  دوب و  ناـما  رد  میتشاد 

هب زین 

داد یم  رارق  رکشل  ولج  رد  ار  دوخ  نادناخ  مرکا  ربمایپ  دندروآ ، یم  موجه  مدرم  دیـشک و  یم  هلعـش  گنج  شتآ  هاگره  .دوب  رود 
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تداهـش هب  دحا  زور  رد  هزمح  ردب و  گنج  رد  ثراح  نب  هدیبع  ببـس  نیدب  دننامب ، نوصم  هزین  ریـشمش و  شتآ  زا  شباحـصا  ات 
تسود هک  مدرب  یم  ار  ناشمان  متساوخ  یم  رگا  هک  دنتسه  مه  يرگید  ناسک  و  دیشون ، تداهش  تبرش  هتوم  رد  رفعج  و  دندیـسر ،

ارم راگزور  نیا  زا  اتفگش  .دتفا  ریخات  هب  ناشگرم  و  دننامب ، هدنز  هک  دوب  نانچ  تمسق  اما  دنسرب ، تداهش  هب  ناشیا  دننامه  دنتـشاد 
چیه هک  يا  هقباس  دراد  نم  نوچ  نید  رد  يا  هقباس  هن  هدرک و  تمدـخ  مالـسا  هب  نم  نوچ  هن  هک  تسا  هداد  رارق  یـسک  گنـسمه 

ره رد  دسانشب و  ار  یـسک  نینچ  مه  ادخ  مرادن  نامگ  دنکب و  ییاعدا  نینچ  هک  ار  یـسک  مرادن  غارـس  نم  درادن ، ار  نآ  لثم  سک 
همان ي .دـنا  هدومرف  موقرم  هیواعم  همان ي  خـساپ  رد  ترـضح  هک  يا  همان  زا  تسا  يا  هدـیزگ  همان  نیا  .میاتـس  یم  ار  يادـخ  لاـح 

یم شیاتـس  ساپـس و  وت ، دزن  نم  انامه  وت ، رب  مالـس  بلاطیبا : نب  یلع  بناج  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  زا  دوب : رارق  نیا  زا  هیواـعم 
شیوخ ملع  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دنوادخ  ربمایپ ، تعن  ادخ و  دمح  زا  سپ  تسین ، ییادخ  وا ، زج  هک  ار  ییادخ  منک 

ار وا  و  دیزگرب ، ینارای  شیارب  ناناملسم  نایم  زا  داتـسرف و  دوخق  لخ  يوس  هب  و  داد ، رارق  دوخ  یحو  نیما  ار  وا  درک و  صوصخم 
تلیضفاب سپ  دوب ، مالسا  رد  نانآ  يرترب  تلیضف و  هزادنا ي  هب  ادخ  لوسر  دزن  رد  اهنآ  تلزنم  ماقم و  دومرف ، دییات  نانآ  دوجو  هب 

هفیلخ نیموس  يو و  هفیلخ ي  نیـشناج  و  وا ، زا  دـعب  هفیلخ ي  شلوـسر  ادـخ و  يارب  ناـشنیرت  هاوـخریخ  مالـسا و  رد  ناـشیا  نیرت 
دولآ مشخ  ياههاگن  زا  بلاطم  نیا  مامت  و  يدرک ، شروش  ناشمامت  رب  يدرب و  دسح  اهنآ  همه ي  هب  وت  و  دشاب ، یم  مولظم  نامثع 
هارکا روز و  اب  تدم  نیا  مامت  رد  دوش و  یم  هتخانش  افلخ ، هرابرد ي  تندرک  يدنک  كاندرد و  ياهـسفن  طوبرمان و  ياهراتفگ  و 

يدرکن لامعا  دسح  یسک  چیه  هب  تبسن  هتشذگ  همه  زا  دوش ، یم  هدناشک  شورف  يارب  هدشراهم  رتش  هک  نانچ  يدش  یم  هدناشک 
، ادخ لوسر  اب  شترهاصم  يدنواشیوخ و  لیلد  هب  وا ، هک  یلاح  رد  يدروآ ، لمع  هب  نامثع  تیومع  رـسپ  هب  تبـسن  هچنآ  هزادنا  هب 

مدرم یتخاس و  لدـبم  یتشز  هب  ار  شیاهیکین  يدرک و  عطق  ار  شمحر  اما  دوب ، رتراوازـس  يربن  دـسح  يو  رب  هک  نیا  هب  نارگید  زا 
هب يراوس  ياهبـسا  و  دـنوش ، رو  هلمح  وا  رب  فارطا  زا  ناراوسرتش  ات  يداد  ماجنا  ییاهراک  راکـشآ ، ناـهن و  رد  يدـناروش  وا  رب  ار 
زا وت  دیـسر و  لتق  هب  دوب  هلحم  کی  رد  وت  اب  هک  یلاح  رد  هدش  عمج  هحلـسا  وا  هیلع  رب  ادخ  لوسر  مرح  رد  دش و  هدنار  يو  يوس 

ناشن يرثا  دوخ  زا  رادرک  اب  هچ  راتفگ و  اب  هچ  وا  زا  نانآ  ندرک  رود  يارب  اـما  يدینـش  یم  ار  نانمـشد  يوهاـیه  وا  هناـخ ي  ناـیم 
، یتشاد یم  زاـب  وا ، لـتق  زا  ار  مدرم  يداتـسیا و  یم  وا  زا  عاـفد  هب  زور  نآ  رد  وت ، رگا  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  یتسار  هب  يدادـن ،

تـشز هرطاخ ي  اهنآ  دزن  زا  وت  کین  راک  نیا  و  دندرک ، یمن  گنـسمه  وت  اب  یبوخ  رد  ار  اهناسنا  زا  يدرف  چـیه  نامثع  نارادـفرط 
رب ار  نامثع  نارای  تسا ، هدـش  ثعاب  هک  يرگید  بلطم  درک ، یم  فرطرب  دنتخانـش ، یم  وت  زا  هک  ار  وا  رب  متـس  نامثع و  زا  يرود 

کیدزن ناتسود  نانواعم و  نارای و  ناوزاب و  اهنآ  نونکا  مه  يا ، هداد  هانپ  دوخ  هب  ار  يو  ناگدنشک  هک  تسا  نآ  دنک  نامگدب  وت 
ناگدنـشک ییوگ  یم  تسار  رگا  سپ  ینک ، یم  هئربت  نامثع  نوخ  زا  ار  دوخ  وت  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچ  نم  هب  دـنا و  هدـش  وت 

راک نیا  رگا  و  مییآ ، یم  وت  يوس  هب  رتعیرس  مدرم  همه ي  زا  ام  تروص  نیا  رد  میناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  ات  نک  میلـست  ام  هب  ار  يو 
يوجتسج رد  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دوب ، دهاوخن  ریـشمش  زجب  وت  باحـصا  وت و  لباقم  رد  زیچ  چیه  ینکن  ار 

نیا رد  ار  نامحاورا  ای  دشکب و  ار  اهنآ  ادـخ  ای  هک  نیا  ات  میدرگ  یم  ار  ایرد  یکـشخ و  اهناتـسگیر و  اههوک و  نامثع  ناگدنـشک 
ماما سپس  داتـسرف و  هفوک  هب  ع )  ) ریما ترـضح  يارب  ینالوخ  ملـسموبا  هلیـسو ي  هب  ار  همان  نیا  .مالـسلاو  مینک ، قحلم  ادخ  هب  هار 
ردارب دـعب ، اما  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  هب  نینموملاریما  یلع  ادـخ  هدـنب ي  زا  دومرف : لاسرا  ار  همان  نیا  شخـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  )

نم يدوب ، هدرک  يروآدای  هدومرف  ماعنا  يو  هب  هک  یحو  تیادـه  ادـخ و  ربمایپ  زا  نآ  رد  هک  دروآ  نم  يارب  وت  زا  يا  همان  ینالوخ 
رایتخا رد  ار  اهنیمزرس  و  دیناسر ، ییاهن  يزوریپ  هب  ار  وا  درک و  لمع  وا  هرابرد ي  شیوخ  هدعو ي  هب  هک  ار  ییادخ  میاتـس  یم  زین 

ییوگغورد تبـسن  و  دنتفگ ، دب  وا  هب  دندرک و  هعدخ  وا  اب  هک  نانآ  داد ، شا  هبلغ  شموق  زا  نایوگدب  نانمـشد و  رب  تشاذگ و  وا 
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ار برع  موق  دندش و  تسدمه  مه  اب  نطو ، زا  شنارای  و  وا ، ندنار  نوریب  يارب  دندرک و  هزیتس  وا  اب  ینمـشد  يور  زا  دنداد و  وا  هب 
شیارب ار  روما  مامت  و  دـنداد ، جرخ  هب  ار  شـشوک  لامک  شنارای ، و  وا ، هیلع  و  دـندناروش ، وا  رب  و  دـندروآ ، درگ  وا  اـب  گـنج  رب 

وا هب  تبسن  صاخشا  نیرتریگتخس  و  دندوب ، دونشخان  نانمـشد  هک  یلاح  رد  دش  راکـشآ  قح  نامرف  هک  يزور  ات  دندرک ، هنوگژاو 
ار یبیاجع  راگزور ، دنه ، رـسپ  يا  درک ، ناشیرادهگن  ادـخ  هک  یناسک  رگم  دوب  رتدـیدش  رتکیدزن ، وا  هب  هک  ره  و  دـندوب ، شلیماف 
ربمایپ و هب  تبـسن  دـنوادخ  ياهـشیامزآ  تاءالتبا و  زا  هک  هاگنآ  .تخاس  راکـشآ  ار  نآ  وت  هلیـسو ي  هب  هک  تشاد  ناـهنپ  دوخ  رد 

دننام راک  نیا  رد  وت  نیاربانب  میدوب ، التبا  لها  نامه  زا  دوخ  ام  هک  ارچ  يدرک ، ییاوران  راک  هب  مادـقا  یتشون ، ام  يارب  شا  هداوناخ 
دوخ اب  هقباسم ي  هب  ار  دوخ  يزادـناریت  ملعم  هک  یـسک  ای  و  دربب ، تسا  نآ  زکرم  هک  رجه ، نیمزرـس  هب  ار  امرخ  هک  یتسه  یـسک 

نآ دزن  رد  ناـنآ  تلزنم  ماـقم و  درک و  دـییات  اـهنآ  اـب  ار  وا  دـیزگرب و  ینارواـی  شرباـیپ  يارب  دـنوادخ  هک  یتـفگ  و  دـنک ، توعد 
ادـخ و يارب  اـهنآ  نیرت  هاوخریخ  مالـسا و  رد  ناـنآ  نیرت  تلیـضفاب  وت  ناـمگ  هب  و  دوب ، مالـسا  رد  ناشتلیـضف  هزادـنا  هب  ترـضح 
هب اهنآ  بیاصم  تسا و  میظع  مالـسا  رد  رفن  ود  نیا  تیعقوم  دـنگوس  مناـج  هب  دوب ، قوراـف  رمع  قیدـص و  رکبوبا  هفیلخ  شربماـیپ 

، دهدب ناشلامعا  زا  رتوکین  یـشاداپ  ار  نانآ  دنک و  تمحر  ناشیادخ  تسا ، دیدش  دندش ، لمحتم  مالـسا  رد  هک  ییاهیتحاران  ببس 
دـشاب مامتان  صقان و  رگا  و  يرانکرب ، نآ  زا  وت  درادـن و  یطبر  وت  هب  دـشاب  لماک  مامت و  رگا  هک  یتشون  تا  همان  رد  یبلاطم  وت  اما 

اب تسا  يا  هطبار  هچ  ار  وت  دنا و  هدوب  نامز  نآ  رد  هک  دوش  یم  دراو  یناسک  نامه  رب  شنایز  هکلب  درادـن  يررـض  همدـص و  وت  هب 
اریز قوراف ؟ هب  هچ  ار  وت  و  دناد ، لطاب  ار  ام  نانمشد  لطاب  و  دریذپب ، دنک و  قیدصت  ار  ام  قح  هک  تسا  یسک  قیدص  اریز  قیدص ؟

هبترم ي رد  تلیضف  ثیح  زا  نامثع  هک  يدش  روآدای  زین  و  دوش ، لئاق  يزایتما  قرف و  نامنانمشد  ام و  نایم  هک  تسا  یـسک  قوراف 
یمن گرزب  ار  هانگ  هک  دـنک ، یم  تاقالم  ار  هدـنزرمآ ي  رایـسب  راگدرورپ  يدوز  هب  تسا ، هدوب  راکوکین  رگا  ناـمثع  تسا ، موس 

مالـسا و رد  شتلیــضف  هزادـنا ي  هـب  ار  سک  ره  هـک  يزور  مراودـیما  ادـخ  زا  دـنگوس  مدوـخ  ناـج  هـب  دزرمآ ، یم  ار  نآ  دـنیب و 
هیلع هللا  یلـص   ) دمحم هک  هاگنآ  اریز ، دیامرف  اطع  رتشیب  همه  زا  ار  ام  هرهب ي  دهد ، شاداپ  شربمایپ  ادخ و  هب  تبـسن  شیهاوخریخ 

ار هچنآ  میدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  میدوب  یناـسک  نیتسخن  تیبلها ، اـم  دـناوخ  ارف  دـیحوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  يوس  هب  ار  مدرم  هلآ ) و 
داراف .درک  یمن  تدابع  ار  يادخ  ام  زا  ریغ  یـسک  نیمز  يور  رد  برع  نایم  زا  میدرب و  رـسب  تیمورحم  اب  اهلاس  میتفریذـپ و  تفگ 

اذـغ ام  اب  هک  دنتـشون  ام  هیلع  يا  هماـن  ناـمیپ  دوخ  ناـیم  رد  ناـفلاخم  و  تسا : هدـمآ  تاراـبع  نیا  سپـس  و  برحلا ، راـن  اـنموق … 
اهنآ هب  ربمایپ  هک  نیا  رگم  دوبن  نانآ  نایم  رد  یتینما  چیه  ام  يارب  .دننکن  دتـس  داد و  چیه  جاودزا و  ام  اب  دنماشاین و  بآ  دنروخن و 

: دیآ یم  هلمج  نیا  سپس  .تاقوا  یضعب  رد  رگم  میدوبن  ناما  رد  ام  سپ  دننک ، شا  هلثم  دنناسر و  لتق  هب  ار  وا  ات  دوش  هداد  لیوحت 
سپـس و  تشاد ، همادا  تساوخ  ادـخ  هک  یتـقو  اـت  عـضو  نیا  رارق : نیا  زا  تسا  يرگید  تـالمج  دـعب  و  نما ، ناـکمب  هللا …  مزعف 

ص)  ) ناکف دیآ : یم  هلمج  نیا  دعب ، و  درک ، رما  ناکرـشم  نتـشک  هب  ار  وا  نآ  زا  سپ  داد و  ترجه  هب  روتـسد  ار  شربمایپ  دنوادخ 
یم نانآ  رب  ندراذگ  تنم  اهنآ و  هب  ناسحا  رایتخا  بحاص  ادـخ  و  دزادرپ : یم  بلاطم  نیا  هب  سپـس  و  ترخآ ، سابلا …  رمحا  اذا 

يارب رتهاوخریخ  هک  يدینشن  ار  یسک  يدرب  مان  هک  اهنآ  زا  ریغ  وت  دنتشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  هک  کین  لامعا  زا  هچنآ  ببس  هب  دشاب 
رد هدراو  ياهنایز  رازآ و  رب  رترباص  زین  و  دـشاب ، شراگدرورپ  زا  تعاطا  رد  ربمایپ  يارب  رت  عیطم  ربماـیپ و  تعاـطا  هب  تبـسن  ادـخ 

دنروخ یم  مشچ  هب  يرایسب  ناهاوخریخ  زین  اهنیا  زج  نیرجاهم ، نایم  رد  هک  نادب  اما  دشاب ، شربمایپ  اب  تامیالمان  گنج و  ماگنه 
نایم هک  نیا  هب  دسر  هچ  ار  وت  نیا ، رب  هوالع  دهدب ، نانآ  هب  ار  ناشلامعا  نیرتوکین  يازج  يادـخ  یـسانش ، یم  ار  ناشیا  مه  وت  هک 

رود وت ، تقایل  زا  راک  نیا  تاهیه  ینک ؟ یفرعم  ار  نانآ  تاقبط  يوش و  لئاق  یتاجرد  اهنآ  يارب  يراذگب و  قرف  نیتخسن  نارجاهم 
هک یموکحم  نوچمه  دهد و  رـس  یفلاخم  يادص  رامق  ياهریت  هیقب  نایم  رد  هک  یبسانمان  ریت  دـننام  تسا  جراخ  وت  هدـهع ي  زا  و 
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رخآ تیاج  هک  وت  سانـشب ، ار  دوخ  ییاناوت  صقن و  یـشزرا و  مک  نکم ، زواجت  دوخ  زا  ناسنا  يا  دنک ، رداص  یمکح  همکحم  رد 
يدوس دوش  زوریپ  مه  يدنمرفظ  رگا  تسین و  ینایز  وت ، رب  دوش  بولغم  يا  هراچیب  رگا  يزادـنا ؟ یم  ولج  ار  دوخ  ارچ  تسا  فص 

مراد یمن  اور  يراوخ  وت  هب  نم  یفرحنم ، رایـسب  يور ، هنایم  لادتعا و  زا  یناور و  یهارمگ  ریوک  رد  تدش  اب  وت  و  درادـن ، وت  يارب 
زا هک  تلکوت  هلمج ي  اـت  هیواـعم  هب  ترـضح  هماـن ي  تاراـبع  نیلوا  بلاـطم ، نیا  لاـبند  هب  منک و  یم  وگزاـب  ار  ادـخ  تمعن  اـما 
رد هچنآ  ات  و  دوب …  دهاوخن  ریـشمش  زج  مباحـصا  نم و  يارب  هک  یتشون  تا  همان  رد  وت  دـیامرف  یم  دـعب  تساه و  همان  نیرتوکین 

هلمج زا  يرایسب  یضردیس  موحرم  هک  نیا  .تسا  هدمآ  ترـضح  همان ي  رخآ  ات  هک  يرمعل  زا و  سپـس  و  دش ، رکذ  هیواعم  همان ي 
هابتشا دوش ، یم  تفای  لماک  روطب  ماما  ياه  همان  یخیرات  ناوارف  ياهباتک  رد  هک  نآ  اب  هدرواین  هغالبلا  جهن  رد  ار  ماما  همان ي  ياه 

همان زا  تمسق  ره  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هک  درک  هجوت  دیاب  میزادرپب : دوخ  حرـش  هب  نونکا  .تسا  هدش  بکترم  ار  یگرزب 
دوخ هک  تسا  ییاهشیامزآ  اهیراتفرگ و  رب  لمتـشم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  زا  زارف  نیا  تسا و  هداد  لصفم  یخـساپ  هیواعم  ي 

رد ناشنارفاک  مالسا و  هب  تمدخ  رد  ناشنانموم  هک  ار  یلیاضف  و  دندش ، لمحتم  مالسا  هار  رد  مشاه  ینب  زا  وا  ناکیدزن  ترـضح و 
و يرترب ، ناشیا  رب  ار  يا  هدـع  هیواعم  هک  نآ ، زا  تسا  یخـساپ  همان  نیا  زا  یلـصف  دـندرک ، بسک  تیناسنا  داژن و  لصا  زا  تیامح 

دییات ار  يو  هلیـسو  نآ  هب  دیزگرب و  ناناملـسم  زا  یناوعا  شربمغیپ  يارب  دـنوادخ  تفگ : شا  همان  ردـص  رد  هک  اجنآ  داد ، حـیجرت 
نیا لباقم  رد  ترـضح  باوج  تسا ، نامثع  مولظم ، هفیلخ ي  تیـصخش  نیموس  تفگ  هک  اجنآ  ات  درک  رکذ  ار  اـهنآ  ماـن  و  دومرف ،

هب هراشا  تاملک  نیا  و  تشذـگ ، شا  همجرت  هک  رفوالا ، وجرال …  یلا  يرمعل  و  دوش : یم  عورـش  ترابع  نیا  زا  هیواعم  تاراـهظا 
رد ناـسنا  هک  دـشاب  یتلیـضف  لـباقم  رد  رتشیب  باوث  رتنوزفا و  هرهب ي  هاـگره  اریز  تسا ، هعماـج  نیرت  تلیـضفاب  يو  هک  تسا  نآ 

هیلع  ) ماما ترابع  نیا  رد  ترخا ، هتینم  و  ادمحم …  نا  .دراد  تلیضف  يرترب و  مالسا  لها  مامت  رب  وا  سپ  تسا  هدرک  بسک  مالسا 
هلمج نیا  رد  شیوخ  يرترب  تیلضفا و  رب  ینبم  ار  دوخ  ياعدم  و  دهد ، یم  حرش  نارگید  رب  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  يرترب  مالسلا )

تدابع ار  وا  میدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  میدوب  یناسک  نیتسخن  هداوناخ ، ام  تسا ، رارق  نیا  زا  بلطم  حرـش  هک  دـیامرف  یم  تابثا 
میدیگنج نانمشد  هیلع  ربمایپ ، هارمه  میدرک و  ربص  وا  يایالب  رب  میدیتسرپ و  ار  ادخ  میتفریذپ ، دوب  هدروآ  ربمایپ  ار  هچنآ  میدرک و 

نیقباس هجیدخ و  ترـضح و  نآ  هک  نیا  رب  میتشاد  هراشا  هتـشذگ  رد  زین  ام  .تسا  نارگید  رب  ام  تیلـضفا  رب  لیلد  تالاح  نیمه  و 
اهلاس دندرک و  تدابع  ار  ادـخ  مرکا  ربمغیپ  هارمه  هک  دـندوب  يدارفا  نیلوا  دنتـسویپ  اهنآ  هب  لیاوا  نامه  رد  هک  ناناملـسم  زا  رگید 

شـشوک نانآ  رازآ  تیذا و  رد  نیکرـشم  راـفک و  هک  یلاـح  رد  دـندرب  رـسب  ادـخ  تداـبع  هب  یناـهنپ  روطب  هکم  ياـههاگیفخم  رد 
دنتساخنرب وا  شهوکن  هب  درک  راهظا  ار  دوخ  يربمایپ  لوسر  ترضح  هک  یماگنه  شیرق  ناکرـشم  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دنتـشاد ،

دندرک يور  هدایز  يو  رازآ  تیذا و  رد  دنتـساخرب و  وا  شهوکن  شنزرـس و  هب  تخادرپ  ناشنیغورد  نایادخ  بس  هب  هک  نیمه  اما 
دیدش رازآ  هب  و  دـندرک ، دولآ  نوخ  ار  شیاهاپ  هک  دـندز  یم  وا  رب  گنـس  اب  نانآ  دـندناروش و  وا  رب  ار  دوخ  ناکدوک  هک  اجنآ  ات 

هب ناناملسم  زا  درم  هدزای  دننک ، ترجاهم  هشبح  فرط  هب  رازآ  زا  رارف  يارب  داد  روتـسد  مرکا  ربمغیپ  هک  نآ  ات  دنتخادرپ  ناناملـسم 
شیرق رافک  دنتفر و  اهنآ  دندوب ، دوعـسم  هللادبع  فوع و  نب  نامحرلادبع  ریبز ، نافع ، نب  نامثع  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  دـنتفر  اج  نآ 

ناناملسم هک  دنتساوخ  وا  زا  و  دنتفر ، هشبح  هاشداپ  یشاجن  شیپ  دننک ، ریگتسد  ار  ناشیا  دنتسناوتن  یلو  دنتفاتش  اهنآ  بیقعت  رد  مه 
دندوب و لوغـشم  ادخ  ربمغیپ  رازآ  هب  رافک  هتـسویپ  قیرط  نیا  هب  درک ، يراددوخ  راک  نیا  زا  وا  اما  دـهد  لیوحت  ناشیا  هب  ار  رجاهم 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنـسم  رد  لبنح  دـمحا  دـندرک ، یم  ییوج  هراـچ  ترـضح  نآ  نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب 

دای دـنگوس  تاـنم ، ناـشدوبعم  نیموس  ازع و  تـال و  هب  دـندمآ و  مه  درگ  لیعامـسا  رجح  رد  دـنوادخ  مرح  رد  شیرق  زا  یهورگ 
، دنوشن ادج  مه  زا  دنـشکن  ار  يو  ات  دنزیرب و  وا  رـس  رب  دحتم  هچراپکی و  دننیبب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم اج  ره  هک  دـندرک 
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نیا ناجردـپ ! تفگ : داد و  عالطا  وا  هب  دـمآ و  ترـضح  تمدـخ  دـش  هاـگآ  هیـضق  نیا  زا  هک  همطاـف  ترـضح  تفگ ، ساـبع  نبا 
: دومرف ادـخ  ربمغیپ  تفرگ ، دـهاوخ  ندرگ  هب  ار  تلتق  هید ي  زا  یتمـسق  مادـک  ره  تشک و  دـنهاوخ  دـننیبب  ار  وت  اـج  ره  نانمـشد 

ياهمـشچ دندوب  هبعک  رانک  رد  هک  رافک  دـش ، مارحلادجـسم  لخاد  تفرگ و  وضو  هاگنآ  مریگب ، وضو  ات  نک  رـضاح  یبآ  مرتخد !
یفک و  داتسیا ، نانآ  رس  يالاب  دمآ و  ولج  ربمایپ  سپ  تساخنرب ، وا  فرط  هب  مادک  چیه  اما  تسا  نیمه  وا  دنتفگ : دنتـسب و  ار  دوخ 
ردب گنج  رد  تخیر ، كاخ  نیا  زا  هک  مادک  ره  تروص  رب  اه و  هرهچ  نیا  داب  هابت  تفگ : دیشاپ و  نانآ  يور  .تفرگ و  كاخ  زا 

انب اومه  .برحلا و  ران  انلـصا …  حایتجا  انیبن و  كالها  انموق  داراف  ماما : راتفگ  يانعم  تسا  نیا  يرآ  دیـسر ، لتق  هب  رفک  تلاح  اـب 
هب تبسن  هک  دندرک  هدارا  رگید  ریبعت  هب  دندرک  تشز  ياهراک  نداد  ماجنا  ندناسر و  ررض  هدارا ي  ام  هب  تبـسن  نانمـشد  مومهلا ،

هیلع  ) ماما دعب  هلمج ي  رد  دنتفرگ ، ام  زا  ار  یگدنز  طاشن  بذعلا ، انوعنم  .دوش و  هودنا  نزح و  ببـس  هک  دنهد  ماجنا  ییاهراک  ام 
میب سرت و  نانمشد ، هک  تسا  هداد  رارق  نیا  زا  هراعتسا  تسا ، نداد  رارق  هژیو  يانعم  هب  لاعفا و  باب  زا  هک  سالحا  هژاو ي  مالسلا )

ار شتآ  و  دـشاب ، یم  رتش  ندـب  هب  هدـیبسچ  هارمه و  قیقر  كزان و  هچراپ ي  نآ  هک  نانچمه  دـندوب  هتخاس  ناشهارمه  مزالم و  ار 
دنناـم زیچ  همه  ندرب  نیب  زا  ندـیناسر و  رازآ  ثیح  زا  گـنج  اریز  تسا  هدرک  شا  هفاـضا  نآ  هـب  هدروآ و  گـنج  زا  هراعتـسا  مـه 

.تسا و هدـش  رکذ  ریخا  هراعتـسا ي  يارب  حیـشرت  روـظنم  هب  دـشاب  یم  يزورفا  شتآ  ياـنعم  هـب  هـک  داـقیا  هژاو ي  و  تـسا ، شتآ 
، دوخ شیپ  زا  یـشاجن  دندش و  ناملـسم  رمع  هزمح و  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  اباتک ، مهنیب  انیلع  اوبتک  و  رع ، لبج و  یلا  انورطـضا 

روظنم هب  ناکرشم  سپ  دش ، رـشتنم  لیابق  نایم  رد  مالـسا  و  درک ، تیامح  ادخ  لوسر  زا  مه  بلاطوبا  درک و  تیامح  ناناملـسم  زا 
دنـسیونب و یبوتکم  هک  دنتـشاذگ  رارق  دوخ  نیب  دندمآ  مه  درگ  شیرق  هلیبق ي  و  دـنتخادرپ ، شـشوک  هب  ادـخ  رون  ندرک  شوماخ 

يزیچ اهنآ  زا  هتخورفن و  يزیچ  نانآ  هب  دـنریگن ، نز  زین  ناـشیا  زا  هدادـن و  نز  بلطملادـبع  ینب  مشاـه و  ینب  هب  هک  ددـنبب  ناـمیپ 
ینب ماگنه  نیا  رد  دـندرک ، نازیوآ  هبعک  نایم  رد  ار  نآ  يراک  مکحم  يارب  و  دـندرک ، ءاـضما  دنتـشون و  ار  هماندـهع  نیا  دـنرخن ،

، دـش ناکرـشم  نابیتشپ  و  دـش ، جراخ  بهلوبا  مشاه  ینب  نایم  زا  دـندروآ ، هانپ  بلاـطوبا  بعـش  هب  بلطملادـبع  نادـنزرف  مشاـه و 
هرصاحم رد  بعش  نایم  ربمایپ ، توبن  متفه  لاس  لوا  زا  دندرک و  عطق  اهنآ  زا  ار  رورم  روبع و  قح  ییاذغ و  داوم  ناکرـشم  نیاربانب 

يادص یگنـسرگ  تدش  زا  دیـسر و  تیاهن  هب  ناشلاح  یتخـس  هک  نیا  ات  دنتـشادن  ندمآ  نوریب  قح  ینیعم  تاقوا  رد  زج  دـندوب و 
يا هدـع  دـندوب و  لاحـشوخ  یـضعب  راـبتکالف ، عاـضوا  نیا  لـباقم  رد  شیرق  اـما  و  دـش ، یم  هدینـش  بعـش  تشپ  زا  ناـشناکدوک 
مان اهنت  هدیوج  ار  هماندهع  هنایروم  هک  دیسر  یحو  ربمایپ  هب  ادخ  فرط  زا  ماجنارس  ات  دندرب ، رس  هب  لاونم  نیا  هب  لاس  هس  تحاران ،

هب ار  ربـخ  نیا  مرکا  ربماـیپ  تسا ، هتخاـس  وحم  ار  مه  هدوـب  هنارئاـج  هناـملاظ و  یبلاـطم  هک  ار  نآ  هیقب ي  هتـشاذگ و  یقاـب  ار  ادـخ 
هدازردارب تفگ  اهنآ  هب  تفر و  بلاطوبا  دزاس ، هاـگآ  رما  نیا  زا  ار  ناـنآ  دورب و  شیرق  شیپ  تفگ  وا  هب  داد و  بلاـطوبا  شیومع 

ار وا  نم  دشاب  غورد  رگا  دیرادرب و  تسد  ناتدنـسپان  هدیقع ي  نیا  زا  دشاب  هتفگ  تسار  رگا  دییامزایب  نونکا  دـیوگ ، یم  نینچ  ما 
دنتفگ شیرق  تشاذگ ، دـیهاوخ  شا  هدـنز  دـیهاوخب  رگا  تشک و  دـیهاوخ  ار  وا  دـیهاوخب  رگا  تقو  نآ  منک ، یم  میلـست  امـش  هب 

یمدرم دوخ ، هک  دندش  هجوتم  هداد و  ربخ  ربمایپ  هک  تسا  نانچ  دندید  دنتفر  هماندهع  لابند  هب  میریذپ ، یم  ار  تا  هنافصنم  فرح 
میمـصت ام  هرابرد ي  ادـخ  انل ، هللا  مرغف  .رخآ  ات  رع …  لبج و  یلا  انورطـضا  و  الاب : تارابع  يانعم  دوب  نیا  دـنمحر ، عطاـق  ملاـظ و 

نیا رد  دوشن ، شتمرح  کته  ات  مینک  تیامح  ار  نید  مینک و  عافد  مالـسا  هزوح ي  زا  هک  درک  ررقم  نینچ  ام  يارب  تفرگ و  عطاـق 
نید زا  مشاه  ینب  ام  همه ي  ینعی  لصالا ، نع  اننموم …  .تسا  هدروآ  نآ  زا  يرادبناج  زا  هیانک  ار  نید  تمرح  زا  تیامح  ترابع 

زا شاداپ  دـیما  ناـشلمع  نیا  هب  دـندوب ، نموم  ناملـسم و  هک  ناـنآ  اـما  میدرک ، یم  تیاـمح  ار  شربماـیپ  میدرک و  یم  عاـفد  ادـخ 
رطاخ هب  اهنیا  یلوق ) هب   ) بلاطوبا هزمح و  سابع و  دـننام  دـندوب ، رفاک  هدرواـین و  ناـمیا  عقوم  نآ  رد  هک  ناـنآ  دنتـشاد و  دـنوادخ 
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لوا رد  او و  فرح  هتوم ، موی  شیرق …  نم  ملـسا  نم  .دندرک و  یم  عفد  ربمایپ  زا  ار  نانمـشد  يدنواشیوخ ، ظفح  لصا و  تاعارم 
بلطملادبع مشاه و  ینب  زا  ریغ  هک  یـشیرق  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  میدوب  ادـخ  نید  زا  عافد  لوغـشم  ام  ینعی  تسا  هیلاح  هلمج ي 

اب هک  ینامیپ  دـهع و  ببـس  هب  یـضعب  دـندوب ، ناما  رد  رانکرب و  میتشاد  ام  هک  ییاهتبیـصم  اـهالب و  ریاـس  سرت و  لـتق و  زا  دـندوب ،
لیلد نیا  هب  و  دندنام ، رود  رطخ  زا  دنتشاد  نارفاک  اب  هک  يا  هلیبق  يدنواشیوخ و  هطبار ي  لیلد  هب  رگید  یخرب  دنتـشاد و  ناکرـشم 
یلع نانآ و  تلیضف  دش  رکذ  هک  رگید  تاهج  دنتشاد و  شـشوک  ادخ  لوسر  ناج  ظفح  رد  بلطملادبع  نادنزرف  مشاه و  ینب  هک 

، دگنجب ناکرـشم  اب  هک  داد  روتـسد  ار  شربمغیپ  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دوش ، یم  حضاو  نشور و  نیملـسم  هیقب ي  رب  بلاطیبا  نب 
رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  عفد  ار  اه  هزینرـس  ریـشمش و  ترارح  شباحـصا  زا  اـهنآ ، ببـس  هب  داتـسرف و  ولج  ار  دوخ  هداوناـخ ي 
رد نوخ  یخرـس  روهظ  ببـس  گنج  رد  تدـش  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  هدروآ  گنج  تدـش  زا  هیانک  ار  ساب  رارمحا  دوخ ، ناـنخس 

رمحا توم  و  تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  ندوـب  هیاـنک  هبنج ي  شیاـنعم ) ینـشور  زا   ) ظـفل نیا  لامعتـسا  ترثـک  هچ  رگا  دـشاب ، یم  نآ 
ردب .دوش  یم  لامعتسا  هملک  نیا  دوش ، ییرنوخ  ثعاب  هک  یتدش  هنوگ  ره  گنج و  رد  و  تسا ، نآ  یتخس  زا  هیانک  خرس ) گرم  )

نب هبتع  تسد  هب  هک  بلطملادبع  نب  ثرح  نب  هدیبع  لتق  اما  .تسا و  هدش  يراذگمان  نآ  هدننکرفح ي  مسا  هب  هک  تسا  یهاچ  مان 
شرـسپ هبیـش و  شردارب  هبتع و  دندش ، وربور  ناکرـشم  اب  ناناملـسم  ردب ، گنج  رد  هک  یماگنه  تسا  رارق  نیا  زا  دـش  عقاو  هعیبر 

زا شیوخ  ياـهدروامه  اـم  دـنتفگ  اـهنآ  اـما  دـندروآ ، ور  اـهنآ  يوس  هب  راـصنا  زا  یهورگ  دـندیبلط ، زراـبم  دـندرک و  هلمح  دـیلو 
هک هدـیبع  دـیزیخرب ، دومرف  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هدـیبع و  و  هزمح ، هب  درک  ور  لوسر  ترـضح  میهاوخ ، یم  ار  نارجاـهم 

ریخا رفن  ود  دـنتخادرپ ، هزرابم  هب  دـیلو  اب  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هبیـش ، اب  هزمح  و  دـش ، هجاوم  هعیبر  نب  هبتع  اب  دوب  رتداـیز  شنس 
زا ار  يرگید  تسناوتن  مادک  چیه  دـندرک و  لدـب  در و  رگیدـکی  اب  تبرـض  ود  هبتع ، هدـیبع و  اما  دـندناسر  لتق  هب  ار  دوخ  نافیرح 

یلاح رد  ار  هدیبع  ناج  همین  هزانج ي  سپس  دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  هدرب و  هلمح  هبتع  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هزمح و  دروآرد ، ياپ 
هللا لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر ، ترضح  روضح  هدیبع  یتقو  دندرک  لمح  ربمایپ  يوس  هب  دوب  ناور  شرس  زغم  هدیرب و  شتسد  هک 
هدنز بلاطوبا  رگا  تفگ : هدیبع  ماگنه  نیا  رد  یتسه ، دیهش  وت  يرآ  دومرف : ترضح  متسین ؟ دیهش  نم  ایآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، وا تیامح  يارب  میرضاح  هک  میربمایپ  میلـست  ییاج  ات  ام  : ) تسا هتفگ  شرعـش  رد  هک  هچنآ  هب  مرتراوازـس  نم  هک  تسناد  یم  دوب 
هک دـحا  گنج  رد  یـشحو  ار  بلطملادـبع  نب  هزمح  و  .مینک ) شومارف  شیوخ  نادـنزرف  نز و  زا  و  میتفا ، نوخ  وک  اخ  هب  يو  دزن 

هدروخ تسکش  ناکرـشم  یتقو  هک  دوب  نینچ  نآ  ببـس  و  دناسر ، تداهـش  هب  دش ، عقاو  يرجه  موس  لاس  رد  ردب  هعقاو ي  زا  سپ 
، هداتـسیا هودـنلاراد  رد  هک  دـندید  تشاد  هدـهع  هب  ار  نآ  يربهر  نایفـسوبا  هک  ار  يرتش  ناوراک  دنتـشگرب  هکم  هب  ردـب  گنج  ي 

نیا میرـضاح  رطاخ ، بیط  اب  ام  دنتفگ : دندمآ و  نایفـسوبا  شیپ  دـندوب ، کیرـش  نارتش  تیکلام  رد  مادـک  ره  هک  شیرق  فارـشا 
نیتسخن نم  تفگ : نایفسوبا  مینک ، هدامآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رب  هلمح ي  يارب  يرکـشل  نآ  دوس  اب  میـشورفب و  ار  نارتش 

هک شیاهب  زا  دنتخورف و  دوب ، رفن  رازه  هک  ار  نارتش  دنتـسه ، نم  اب  مه  فانمدـبع  نادـنزرف  و  مقفاوم ، رما  نیا  اب  هک  متـسه  یـسک 
هب ینالوسر  سپـس  و  دندروآ ، درگ  ار  ماهـس  دوس  و  دـنداد ، ار  شیلـصا  مهـس  نارتش  بحاص  زا  سک  ره  هب  دـش  رانید  رازه  هاجنپ 

تسیود هرز و  دصتفه  دوخ  اب  دندش و  عمج  رفن  رازه  هس  سپ  دندناوخ ، ارف  گنج  يارب  ار  همه  دندرک و  لیسگ  بارعا  هیقب  يوس 
، دید باوخ  رد  ادخ  ربمایپ  بش  نآ  رد  .دندنام  ادخ  لوسر  هناخ ي  رد  رب  ار  بش  نانآ  زا  یهورگ  دندروآ و  رتش  رازه  هس  بسا و 

ریبعت رد  سپ  دور ، یم  یچوق  لابند  هب  هک  نیا  لثم  دـش و  حـبذ  يواگ  تسکـش و  راقفلاوذ  شریـشمش  دراد و  نت  هب  یمکحم  هرز 
تمالع ریـشمش  نتـسکش  مه  رد  دش و  دنهاوخ  هتـشک  شباحـصا  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  واگ ، ریبعت  هنیدم و  رهـش  هرز ، دومرف : نآ 

رب هک  یتبیـصم  .دشک  یم  ار  وا  ادخ  هک  تسا  رافک  رکـشل  رادرـس  چوق ، زا  دارم  و  دش ، دـهاوخ  دراو  شدوخ  رب  هک  تسا  یتبیـصم 
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درک و تباصا  وا  يولج  نادند  راهچ  هب  درک ، باترپ  يو  يوس  هب  یگنـس  صاقو  یبا  نب  هبتع  هک  دوب  نیا  دـش  دراو  ترـضح  دوخ 
، دوب هیئمق  نب  ورمع  داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک  یـسک  دـنا  هتفگ  یخرب  و  دـش ، حورجم  شکراـبم  تروص  و  تسکـش ، وا  ینیب  زین 
هب دش و  رـضاح  نانز  زا  یهورگ  اب  دنه  دحا ، زور  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  .دوب  يراوشد  سب  زور  ناناملـسم  رب  زور  نآ  هصالخ 

ار هزمح  رگج  تخاس و  دـنب  ندرگ  اهنآ  زا  دوخ  يارب  دـیرب و  ار  ناـنآ  ياـهینیب  اهـشوگ و  تخادرپ ، ناملـسم  يادهـش  ندرک  هلثم 
راوخرگج دنه  رـسپ  ار  هیواعم  لیلد  نیا  هب  تخادـنا و  رود  دوجب ، ار  نآ  تسناوتن  نوچ  اما  درـشف ، دوخ  ياهنادـند  نایم  دروآرد و 

، دوب ترجه  متشه  لاس  یلوالا  يدامج  هام  رد  گنج  نیا  عوقو  نامز  دیـسر ، لتق  هب  هتوم  هعقاو ي  رد  بلاطیبا  نب  رفعج  .دنا  هتفگ 
، دیـسر هتوم  نیمزرـس  هب  هک  یماگنه  داتـسرف و  تیرومام  هب  يرـصب  هاـشداپ  يوس  هب  ار  يدزا  هریمع ي  نب  ثرح  مرکا  ربماـیپ  هک 
، دوب هدشن  هتشک  ترضح  نآ  زا  يا  هداتسرف  چیه  تقو  نآ  ات  و  دناسر ، لتق  هب  ار  يو  دش و ، وا  ضرعتم  یناسغلا  ورمع  نب  لیبحرش 

هدنامرف دومرف : و  درک ، مهارف  رفن  رازه  هس  دادعت  هب  يرکشل  تساوخ و  ددم  هب  ار  ناناملسم  سپ  دمآ ، نارگ  ناشیا  رب  تبیصم  نیا 
لتق هب  زین  وا  رگا  و  تسا ، هحاور  نب  هللادـبع  وا  زا  سپ  بلاطیبا و  نب  رفعج  دیـسر ، لتق  هب  وا  رگا  اما  تسا  هثراـح  نب  دـیز  امـش  ي 
مدرم اجنآ  زا  دنوب و  ثرح  ندش  هتشک  لحم  هب  تسخن  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  سپس  و  دینک ، باختنا  دیهاوخب  ار  سک  ره  دیسر ،

لتق هب  ار  اـهنآ  همه ي  دـنتفریذپن  ار  مالـسا  رگا  یلو  دـنرادرب  ناـنآ  زا  تسد  دـندش  ناملـسم  رگا  سپ  دـننک ، توعد  مالـسا  هب  ار 
هب هک  ناناملسم  درک ، مهارف  رفن  رازه  دص  زا  شیب  لیبحرش ، اهنت  دندرک ، عمج  یناوارف  دارفا  دندش  هاگآ  هیضق  زا  نانمشد  دنناسر ،
ولج تفرگ ، شود  هب  ار  مچرپ  هثراح  نب  دـیز  دـش ، زاغآ  هزرابم  دـندش ، هجاوم  نیکرـشم  رافک و  زا  رکـشل  هوبنا  اب  دندیـسر ، هتوم 

رب مچرپ  دش و  عطق  شیاهتسد  ات  دیگنج  زین  وا  درک ، دنلب  رفعج  ار  مچرپ  وا  زا  دعب  دیسر و  تداهش  هب  ات  تخادرپ  گنج  هب  تفر و 
کی داتـشه و  وا  هفـصن ي  ود  زا  یکی  رد  و  درک ، مـین  ود  ار  وا  دز و  وا  رب  یتبرــض  یمور  يدرم  دـنا : هـتفگ  یــضعب  داـتفا ، نـیمز 

هب يراذگمان  نیا  دنک ، یم  زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  تشهب  رد  هک  دیمان  لاب  ود  بحاص  ار  رفعج  ادـخ  ربمغیپ  دـش ، یم  تفای  تحارج 
هلمج نیا  رد  ترضح  تلجا ، همسا …  ترکذ  تئش  ول  نم  دارا  .دش و  هدیرب  ادخ  هار  رد  شتسد  ود  گنج  زور  هک  دوب  ببـس  نآ 

هک نآ  لیلد  هب  دوب  هدیـسرن  شتقو  زونه  اما  تشاد  تداهـش  يوزرآ  هدرب ، ار  ناشمان  هک  ناـنآ  لـثم  هک  تسا  هدرک  دوخ  هب  هراـشا 
شیپ سپ و  هظحل  کی  دمآرـس  شلجا  تقو  ره  هک  تسا  یـصخشم  تدـم  يرمع و  عماوج  زا  يا  هعماج  دارفا و  زا  يدرف  ره  يارب 

یم یتفگـش  راهظا  راگزور  شدرگ  زا  هدرک ، نشور  نارگید  رب  ار  شنادناخ  دوخ و  تلیـضف  يرترب و  لیلد  هک  نآ  زا  سپ  .درادـن 
ادـخ هب  ار  ناـنآ  هک  یلمع  هنوـگ  چـیه  هک  تسا  هداد  رارق  یناـسک  ناگتـسیاشان و  فـیدر  رد  تلیـضف  همه  نیا  اـب  ار  وا  هک  دـنک ،

، مالسا رد  هقباس ي  نید و  رد  دراد  ناکما  هک  تسا  هیواعم  یعدم  زا  دوصقم  هفرعا ، ام ال  عدم  یعدی  نا  الا ، .دنرادن  دنک ، کیدزن 
نم دومرف  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هفرعی ، هللا  نظا  .درادـن و ال  دوجو  وا ، رد  یلک  هب  هک  دـنک  تلیـضف  ياعدا  دوخ  يارب 

يارب یتلیـضف  مه  ادخ  ملع  رد  یتح  منک  یمن  نامگ  دراد ، یم  راهظا  ترابع  نیا  رد  منیب ، یمن  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  يارب  یتلیـضف 
، دشاب هتشادن  دوجو  يزیچ  یتقو  اریز  دوش ، عقاو  یلاعت  قح  ملع  دروم  ات  تسین ، یتلیضف  ار  وا  الـصا  ینعی  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يو 

شیوـخ لـباقم  فرط  يارب  ار  نآ  مدـع  دوـخ و  يارب  ار  تلیـضف  هک  نآ  زا  سپ  و  دوـب ، دـهاوخن  ناـیامن  مه  یهلا  ملع  هنیآ ي  رد 
يانثتسا ترابع  نیا  رد  الا  هژاو ي  .درک  ساپـس  رکـش و  تمعن ، نیا  ببـس  هب  ار  يو  هتخادرپ و ، ادخ  يانث  دمح و  هب  دومرف ، تابثا 

.تسین هتشذگ  بلاطم  عون  زا  یعدم  ياعدا  اریز  تسا  عطقنم 

يانعم هب  ردـصم  ای  رئاز  عمج  ناگدـننک  ترایز  روز : تفلاخم  قاقـش : یهارمگ  یغ : .درک  رظن  فرـص  راـک  نآ  زا  رمـالا : نع  عزن 
اهنآ تسین  اور  نم  يارب  مدید  مدیشیدنا ، هراب  نیا  رد  سپ  مراپـسب ، وت  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  يا  هتـساوخ  نم  زا  هچنآ  اما  رادید و 
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هک تفای  یهاوخ  يدوز  هب  يرادـنرب ، تیهارمگ  فالتخا و  زا  تسد  رگا  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  و  مراپـسب ، وت  ریغ  هب  ای  وت ، هب  ار 
یکـشخ و رد  وجتـسج ، تمحز  نانآ  هب  یـسرتسد  يارب  هک  دـنهد  یمن  تبون  و  تساوخ ، دـنهاوخرب  وت  بیقعت  راکیپ و  هب  اـهنامه 

تـسا يرادید  تسا و  هدـننک  تحاران  وت  يارب  شنتفای  هک  تسا  ییوجتـسج  نیا  نادـب ، یلو  ینک ، لمحت  ار  تشد  هوک و  و  ایرد ،
همان ي رد  هیواعم  هک  نآ  زا  سپ  .دنـشاب ) یم  مالـس  هتـسیاش ي  هک  نانآ  رب  مالـس  درک ، دهاوخن  لاحـشوخ  ار  وت  نآ ، تاقالم  هک 
هک دـهد  یم  باوج  هماـن  نیا  رد  ترـضح  دـهد ، لـیوحت  يو  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  درک  تساوخرد  دوخ ،

میلست وا  ریغ  هب  هن  هیواعم و  هب  ار  نانآ  دناوت  یمن  هک  تسا  هدید  نانچ  ار  تحلـصم  هدیـشیدنا و  نانآ  رما  رد  هک  تسا : نآ  شدافم 
نایم هک  یعقوم  رد  قح ، بحاص  هب  قح  میلـست  - 1 میزادرپ : یم  اهنآ  رکذ  هب  نونکا  هک  تسا  هتـشاد  لیلد  دنچ  بلطم  نیا  دـنک و 
ررـض رب  قح  هک  دوـش  موـلعم  و  دوـش ، صخـشم  هیلع  اعدـم  هک  دوـب  دـهاوخ  تحلـصم  یتروـص  رد  تسا ، يریگرد  عازن و  نیفرط 

ای دـنک  هماـقا  دـهاش  یعدـم  دـننک و  هعجارم  یـضاق  مکاـح و  يوس  هب  اوعد  نیفرط  هک  دوش  یم  تباـث  یماـگنه  رما  نیا  و  تسوا ،
تلع نیا  هب  و  دـندوب ، هدرکن  ار  راـک  نیا  شیاوعد  فرط  هیواـعم و  هک  تسا  مولعم  و  دـنک ، فارتعا  دوخ  ررـض  هب  رکنم  یـصخش 
مدرم هب  میوگ  یم  وت  هب  نونکا  ینک ، یم  بلط  ار  ناـمثع  ناگدنـشک  نم  زا  وـت ، هیواـعم  يا  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  هک  تسا 

دنتشاد و تکرش  نامثع  لتق  رد  هک  نانآ  .منک 2 - تباث  اهنآ  وت و  يارب  ار  قح  ات  روایب ، نم  دزن  تیمکح  هب  ار  نانآ  نک و  هعجارم 
دزن ءادردوبا  هریرهوبا و  تسا : هدـش  تیاور  هک  نانچ  دـندوب ، راصنا  نارجاهم و  زا  بکرم  دایز و  رایـسب  دنتـشاد  تیاضر  نآ  هب  اـی 

زا تموکح  رما  هب  دراد  نید  رد  هک  يا  هقباس  تلیـضف و  لیلد  هب  وا  هک  نآ  لاح  و  یگنج ، یم  یلع  اب  ارچ  دنتفگ : دندمآ و  هیواعم 
نم هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  مگنج  یم  نآ  يارب  هکلب  ملـضفا ، يو  زا  هک  مرادن  اعدا  نم  تفگ : خساپ  رد  هیواعم  تسا ، رتراوازـس  وت 

هیواعم دـندرک : ضرع  دـندمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تمدـخ  هب  و  دـندش ، جراـخ  وا ، دزن  زا  رفن  ود  نآ  سپ  دـنک ، میلـست 
دعب هب  نآ  زا  هدـب و  لیوحت  يو  هب  ار  اهنآ  نیاربانب  دنـشاب ، یم  وت  نایرکـشل  نایم  رد  و  وت ، دزن  نامثع  ناگدنـشک  هک  تسا  دـقتعم 

ار نانآ  ات  مدوبن  رـضاح  نامثع  لتق  زور  هک  نم  دومرف : ترـضح  دـشاب ، یم  راکمتـس  وت  رب  وا  هک  میناد  یم  درک ، گنج  وت  اـب  رگا 
، رتشا کلام  رامع ، رکب ، یبا  نب  دمحم  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  ام  هب  دنتفگ : صخـش  ود  نیا  دییوگب ، دیناد  یم  رگا  امـش  مسانـشب ،
دـیورب و نانآ  لابند  سپ  دومرف : ماما  .دـندش  لخاد  وا  رب  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  نالف و …  قمح و  نب  ورمع  متاح ، نب  يدـع 

روتسد نینموملاریما  و  دیتسه ، نامثع  ناگدنشک  زا  امـش  هک  دنتـشاد  راهظا  و  دنتفر ، هورگ  نآ  دزن  رفن  ود  نیا  دیزاس ، ناشریگتـسد 
یلاح رد  دندش ، دنلب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایرکشل  نایم  زا  رفن  رازه  هد  زا  شیب  دش و  دنلب  همه  دایرف  تسا ، هداد  ار  امش  يریگتـسد 

و دندش ، ناریح  توهبم و  رما  نیا  زا  ءادردوبا  هریرهوبا و  میا ، هتـشک  ار  وا  ام  همه ي  دـنتفگ : یم  دنتـشاد ، تسد  رد  اهریـشمش  هک 
، دندرک لقن  شیارب  ار  ناتساد  و  تشاد ، دهاوخن  ینایاپ  ماجنارـس و  زگره  راک  نیا  دنتفگ : یم  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب ، هیواعم  دزن 

میلـست ار  اهنآ  زا  یکی  ای  همه  دـناوت  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هنوگچ  دنـشاب ، ینوزفا  نیا  هب  اهنآ  نانابیتشپ  نالتاق و  هک  یعقوم  لاح 
هدیقع هک  دندوب  یصاخشا  یخرب  هدش ، هداد  تشهب  هب  ناشقاقحتسا  هب  یهاوگ  هک  ترضح  نآ  باحـصا  نایم  رد  - 3 دنک ؟ هیواعم 

دنتشاد

گنج ياهزور  زا  یکی  رد  رامع  هک  تسا  هدرک  لقن  محازم  نب  رضن  هک  نانچ  تسا  هدوب  لتق  قحتسم  شیاهتعدب  لیلد  هب  نامثع  : 
یهاوخنوخ يراکمتـس  صخـش  زا  هک  یمدرم  دزن  میورب  دییایب  نم  اب  ادخ ! ناگدـنب  تفگ : داتـسیا و  دوخ  ناتـسود  نایم  رد  نیفص 

هک مدرم ، نیا  دنا ، هدناسر  لتق  هب  ار  وا  ناسحا ، یکین و  هب  ناگدننکرما  متـس و  ملظ و  فلاخم  ناراکوکین  زا  يا  هدع  هک  دننک  یم 
ار نامثع  ارچ  دـنیوگب : ام  هب  رگا  دـننیبب ، يدوباـن  لاـح  رد  ار  مالـسا  نید  هچ  رگا  دـنرادن  یکاـب  چـیه  دـشاب  رومعم  ناـشیایند  رگا 
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اهنآ هتبلا  تسا  هدرکن  داجیا  یتعدب  چیه  هک  تفگ  دنهاوخ  اهنآ  هچ  رگا  درک ، داجیا  هک  ییاهتعدب  لیلد  هب  تفگ  میهاوخ  دیتشک ،
دورف ناشرس  رب  اههوک  رگا  هک  دندیرچ  یم  دندروخ و  یم  دوب  هتـشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  ار  ایند  نامثع  اریز  دنوش ، رکنم  دنراد  قح 

، راـک نیا  رب  لـیلد  دـنک و  یم  ناـمثع  لـتق  رد  تکرـش  هب  رارقا  راوـگرزب  درم  نیا  هک  یماـگنه  بوـخ ، دنتـشادن ، یکاـب  دـمآ  یم 
هورگ نیا  تسین  زیاج  هک  تسا  هدید  هدرک و  رکف  رما  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نشور  یلیخ  دروآ ، یم  ار  وا  ياهتعدـب 

همه ي هک  دروآ  دوجو  هب  يدایز  ياهتعدب  هک  يدرف  کی  نتـشک  لباقم  رد  دـنوش  هتـشک  ناعبات ، راصنا و  نیرجاهم و  زا  تمظعاب 
سپ دادن ، شوگ  و  دنتـشاد ، زاب  تشز  لامعا  نیا  زا  ار  وا  اهراب  و  دـندرک ، یم  شهوکن  شنزرـس و  اهراک  نیا  رد  ار  وا  ناناملـسم 

اریز دنک  یم  یهاوخنوخ  نامثع  زا  هک  دنک  میلـست  یـسک  هب  ار  هورگ  نیا  تسناوت  یمن  ترـضح  و  دش ، وا  نتـشک  ثعاب  روما  نیا 
تـسد رگا  هک  دنک  یم  دیدهت  ار  هیواعم  دنک و  یم  دای  دنگوس  رخآ ، رد  .تشاد  یپ  رد  ار  نآ  نتفر  نیب  زا  نید و  فعـض  رما  نیا 

هب تساهنآ  بلط  رد  وا  هک  یمدرم  نامه  دـیاین  تقیقح  میقتـسم  هداـج ي  يوس  هب  لـطاب  ياـههار  زا  درادـنرب و  شیهارمگ  نیا  زا 
تسا و بوصنم  ـالحم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـس  رد  کـنوبلطی ، هملک ي  .تساـخ  دـنهاوخرب  شندرک  تازاـجم  وا و  يوجتـسج 

يانعم هب  روز  هملک ي  دنک ، یم  لماک  ار  دیدهت  ترضح ، نآ  نانخس  هلابند ي  و  دشاب ، یم  ملعت  يانعم  هب  فرعت  لعف  مود  لوعفم 
رئاز عـمج  هک  دور  یم  لاـمتحا  زین  و  تسا ، هدروآ  درفم  هناـیقل  هملک ي  رد  ار  نآ  ریمـض  ور  نیا  زا  تسا و  ردـصم  ندرک ، رادـید 

.تسادخ زا  قیفوت  .دشاب  یم  ظفل  رهاظ  ندوب  درفم  لیلد  هب  ریمض  ندروآ  درفم  ناگدننکرادید و  ینعی  دشاب 

دیدحلا یبا  نبا 

ٍلَبَج َیلِإ  اَنوُّرَطْضا  َفْوَْخلا َو  اَنوُسَلْحَأ  َبْذَْعلا َو  اَنوُعَنَم  َلیِعاَفَْألا َو  اَِنب  اُولَعَف  َموُمُْهلا َو  اَِنب  اوُّمَه  اَِنلْـصَأ َو  َحاَِیتْجا  اَنِِّیبَن َو  َْلتَق  اَنُمْوَق  َداَرَأَف 
[ ِِهتَمْوَح  ] ِءاَرَو ْنِم  ِْیمَّرلا  ِِهتَزْوَح َو  ْنَع  ِّبَّذلا  یَلَع  اََنل  ُهَّللا  َمَزَعَف  ِبْرَْحلا  َراَن  اََنل  اوُدَقْوَأ  ٍرْعَو َو 

ُموُقَت ٍهَریِـشَع  ْوَأ  ُهُعَنْمَی  ٍْفلِِحب  ِهِیف  ُنَْحن  اَّمِم  ٌْولِخ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َمَلْـسَأ  ْنَم  ِلْصَْألا َو  ِنَع  یِماَُحی  اَنُِرفاَک  َرْجَْألا َو  َِکلَِذب  یِْغبَی  اَُننِمُْؤم  ِِهتَمْرُح 
ِفُویُّسلا َّرَح  َُهباَحْصَأ  ْمِِهب  یَقَوَف  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َمَّدَق  ُساَّنلا  َمَجْحَأ  ُسْأَْبلا َو  َّرَمْحا  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ٍْنمَأ َو  ِناَکَِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  َوُهَف  ُهَنوُد 

يِذَّلا َْلثِم  ُهَمْسا  ُتْرَکَذ  ُْتئِـش  َْول  ْنَم  َداَرَأ  َهَتُْؤم َو  َمْوَی  ٌرَفْعَج  َِلُتق  ٍدُحُأ َو  َمْوَی  ُهَزْمَح  َِلُتق  ٍرَْدب َو  َمْوَی  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَْدیَبُع  َِلتُقَف  ِهَّنِـسَْألا  َو 
[ ْتَرِّخُأ  ] ُهَتَِّینَم ْتَلِّجُع َو  ْمَُهلاَجآ  َّنَِکل  ِهَداَهَّشلا َو  َنِم  اوُداَرَأ 

اَم ٍعَّدُم  َیِعَّدَی  ْنَأ  َّالِإ  اَِهْلثِِمب  ٌدَحَأ  ِیلُْدی  ِیتَّلا َال  ِیتَِقباَسَک  َُهل  ْنُکَت  َْمل  یِمَدَِقب َو  َعْسَی  َْمل  ْنَم  ِیب  ُنَْرُقی  ُتْرِص  ْذِإ  ِرْهَّدِلل  ًابَجَع  اَیَف  ْتَلِّجُأ 
ُهَرَأ ْمَلَف  ِْرمَْألا  اَذَه  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنِإَف  َْکَیلِإ  َناَْمثُع  ِهَلَتَق  ِْعفَد  ْنِم  َْتلَأَس  اَم  اَّمَأ  ٍلاَح َو  ِّلُک  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُُهفِْرعَی َو  َهَّللا  ُّنُظَأ  ُُهفِرْعَأ َو َال  َال 

ْمُهَبَلَط َکَنوُفِّلَُکی  َکَنُوُبلْطَی َال  ٍلِیلَق  ْنَع  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َِکقاَقِش  َکِّیَغ َو  ْنَع  ْعِْزنَت  َْمل  ِْنَئل  يِرْمََعل  َكِْریَغ َو  َیلِإ  َْکَیلِإ َو َال  ْمُهُْعفَد  ِینُعَسَی 
ٍلَبَج ٍرَْحب َو َال  ٍَّرب َو َال  ِیف 

 . ِِهلْهَِأل ُمَالَّسلا  ُُهناَیُْقل َو  َكُّرُسَی  ٌرْوَز َال  ُُهناَدْجِو َو  َكُءوُسَی  ٌبَلَط  ُهَّنَأ  َّالِإ  ٍلْهَس  َو َال 

 . اشیرق ینعی  انموق  دارأف  هلوق ع 

.سفنألا وأ  لاملا  حاتجت  یتلا  هنتفلا  وأ  هنسلا  یه  هحئاجلا و  هنم  لاصئتسالا و  حایتجالا  و 
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مشاه ینب  بعـش  یف  راصحلا  ماّیأ  اوعنم  مهنأ  لقن  دق  ّهنأ  یلع  بذعلا  ءاملا  مهوعنم  مهنأ  بذعلا ال  شیعلا  يأ  بذعلا  انوعنم  هلوق و 
.کلذ رکذنس  بذعلا و  ءاملا  نم 

بایثلا و رح  تحت  طسبی  ام  تویبلا  سالحأ  ریعبلا و  هعذرب  تحت  نوکی  قیقر  ءاسک  سلحلا  هانومزلأ و  يأ  فوخلا  انوسلحأ  هلوق و 

.َِکْتَیب َْسلِح  ْنُک  ِثیِدَْحلا  ِیف 

يأ فوخلا  انوسلحأ  لاق و  اهل  همزالم  تویبلا  سالحأ  ریعبلا و  رهظ  امزالم  سلحلا  ناـک  اـملف  مهنع  لزتعا  ساـنلا و  طـلاخت  ـال  يأ 
.مزالملا سلحلاک  انل  هولعج 

بوکر یلإ  رطـضا  نم  لاحک  هیف  انلاح  تناک  يأ  مهلزنم  فظـش  مهماقم و  هنوشخل  هبرـض ع  لـثم  رعو  لـبج  یلإ  انورطـضا  هلوق و 
 . نیلبج نیب  قیضم  هیف  مهورصح  يذلا  بعشلا  نأل  الثم  هقیقح ال  نوکی  نأ  زوجی  رعو و  لبج 

.هیلع نیمزاع  انلعج  کلذل و  انقفو  انل و  هّللا  یضق  يأ  انل  هّللا  مزعف  هلوق 

.هتضیب کلملا  هزوح  هیحانلا و  هزوحلا  و 

.همظعم لمرلا  ءاملا و  هموح  و 

قبـس دق  ّیبنلا ص و  یلإ  عجار  هتموح  هتزوح و  یف  ریمـضلا  هتمرح و  ءارو  نم  یمرلا  يوری و  هاماحملا و  هلـضانملا و  اهنع  یمرلا  و 
 . ایمرلا يوری و  انّیبن و  هلوق  وه  هرکذ و 

لب دـیجب  هلاق  ام  سیل  هماقم و  هیلإ  فاضملا  ماقأ  فاـضملا و  فذـحف  اـنب  مهلا  لوزن  اومه  يأ  مومهلا  اـنب  اومه  ّيدـنوارلا و  لاـق  و 
فسوی هروس  ( 1 اِهب {  َّمَه  یلاعت َو  هلوقک  انبهن  اودارأ  يأ  انب  اومه  هریثک و  امومه  انب  اومه  يأ  ردصملا  یلع  انهاه  بوصنم  مومهلا 

مظعأ نوکیل  ماللاب  یتأف  اهنوفرعت  یتلا  مومهلا  کلت  انب  اومه  يأ  مومهلا  یف  فیرعتلا  مال  لخدأ  اّمنإ  انباحصأ و  ریـسفت  یلع  . { 24
یلع هفلتخم  هریثک  تاقوأ  یف  نیکرـشملا  مزع  ررکتل  سانلا  نیب  هروهـشم  هفورعم  مومهلا  کلت  يأ  اهریکنت  نم  رودـصلا  یف  ربکأ  و 

.عاقیإلا

لوق هنم  يذألا و  ررـضلا و  ریغ  یف  کلذ  لاقی  نأ  لق  لیعافألا و  انب  اولعف  هرکنم  اراـثآ  اورثأ  نمل  لاـقی  لـیعافألا  اـنب  اولعف  هلوق و  و 
 . لیعافألا انب  لعف  يذلا  كاذ  ردب  موی  بلطملا  دبع  نب  هزمح  رکذی  وه  فوع و  نب  نمحرلا  دبعل  فلخ  نب  هیمأ 

.بسنلا یلع  هظفاحم  هیمح و  هنع  بذی  دمحم و  نع  عفادی  يأ  لصألا  نع  یماحی  هلوق 

 . دهعلا فلحلا  لاخ و  يأ  هیف  نحن  اّمم  ولخ  هلوق 

توملا مهلوقک  ازاجم  رمحألا  وه  سأبلا  لعجف  مدـلا  نم  ضرـألا  ترمحا  یّتح  برحلا  تدتـشا  يأ  هراعتـسم  هملک  سأـبلا  رمحا  و 
.رمحألا
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هظفللا هذه  وه و  مجحأف  مضلاب  همجحأ  اذک  نع  انالف  تمجح  لاقی  مادـقإلا  نع  اونبج  برحلا و  نع  اوفک  يأ  سانلا  مجحأ  هلوق و 
 . بکأف هتببک  مهلوقک  رداونلا  نم 

.هفورعم ضرأ  هتؤم  زمهلاب و  هتؤم  موی  و 

 . هسفن هب  ینعی  همسا  ترکذل  تئش  ول  نم  دارأ  هلوق و  و 

هیلع لیلدلا  نطابلا و  یف  ءافلخلا  نم  هیلع  مدقت  نم  یلإ  رهاظلا و  یف  هیواعم  یلإ  هراشإ  یمدقب  عسی  مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذإ  هلوق 
.نیعمجأ سانلا  لکل  اقرغتسم  اماع  اقالطإ  لوقلا  قلطأف  اهلثمب  دحأ  یلدی  یتلا ال  هلوق 

ناکل اقداص  ناک  ول  ّهنأل  بذاک  وهف  هترکذ  ام  فالخ  یعدا  نم  لک  يأ  هفرعی  هّللا  نظأ  هفرعأ و ال  ام ال  عدم  یعدـی  نأ  الإ  لاق  ّمث 
.هلطاب اّهنأ  هانعمف  اهتحص  فرعأ  ینإف ال  ترکذ  ام  فلاخت  هوعد  لک  نإ  هسفن  نع  لاق  اذإف  هلاحم  هفرعی ال  یلع ع 

فهکلا هروس  ( 1 اهوُِعقاُوم {  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراّنلَا  َنُومِرْجُْملا  يَأَر  یلاعت َو  هلوقک  ملعلا  ینعمب  انهاه  نظلاـف  هفرعی  هّللا  نظأ  ـال  هلوق و  و 
. { سنوی 18 هروس  ( 2 ِضْرَْألا {  ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهّللا  َنُوئِّبَُنت  ُْلق َأ  یلاعت  هلوق  جرخم  هملکلا  هذـه  جرخأ  و  . { 53

بلسلا ملع  يأ  بلسلا  ّنظ  لب  ملعلا  ینعمب  وه  يذلا  ّنظلا  بلس  هدارم ع  سیل  کلذک  بلـسلاب  ملعلا  لب  ملعلا  بلـس  دارملا  سیل  و 
.تباثب سیلف  هءافتنا  هّللا  ملعی  ام  لک  هءافتنا و  فرعی  هناحبس  هّللا  نأ  ملعأ  يأ و 

دّمحم هروس  ( 3 َنیِِرباّصلا {  ْمُْکنِم َو  َنیِدِهاجُْملا  َمَْلعَن  یّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  یلاعت َو  هلوق  لثم  هفرعی  هّللا  نظأ  هلوق ع و ال  ّيدـنوارلا  لاق  و 
. { . 31

اهل و الاثم  لعجتل  لیبسب  هیآلا  نم  هملکلا  هذـه  تسیل  ادوجوم و  مهداهج  ملعن  یّتح  هانعم  اّمنإ  هدوجو و  لبق  ءیـش  لـک  ملعی  هّللا  و 
.لوقی ام  زیمی  نأ  ریغ  نم  هل  رطخی  ام  لکب  ملکتی  ّيدنوارلا  نکل 

[ ٍتُْؤم  ] تم يأ  همحرب  ٍلْدُم  نالف  اهب و  جتحا  يأ  هتجحب  نالف  یلدأ  لوقت  و 

نالفب تولد  نکل  تیلدأ و  اهیف  لاقی  الف  هعافـشلا  امأف  هنم  هتجاح  ءاضق  یلإ  هلیـسو  هلعجیل  هیلإ  هعفد  مکاحلا  یلإ  هلامب  یلدأ  اـهب و 
ِِهب اَنَْولَد  ِِهلاَجِر  ِْربُک  ِِهئَابآ و  ِهَّیِفَق  َکِِّیبَن َو  ِّمَِعب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  هّللا  همحر  ِساَّبَْعلاـِب  یَقْـسَتْسا  اََّمل  ُرمع  لاـق  هب و  تعفـشتسا  يأ 

لحی ّهنأ  رأ  مل  يأ  ینعسی  هرأ  ملف  هلوق ع  .بسنلا }  یف  مهدعقأ  هموق  ربک  و.مهولت  : هئابآ هیفق  قئافلا 2:366. ( 1 َنیِعِفْشَتْسُم {  َْکَیلِإ 
 . ینالفلا يأرلا  رأ  مل  کلوقک  هیؤرلا  نم  يأرلا ال  نم  هرأ  هصقلا و  نأشلا و  ریمض  هرأ  یف  ریمضلا  کیلإ و  مهعفد  یل 

.لالضلا لهجلا و  یغلا  رسکلاب و  عزنی  هکرت  هقراف و  يأ  اذک  نع  نالف  عزن  و 

.فالخلا قاقشلا  و 

.رئازلا روزلا  هتبصأ و  يأ  اذک  تدجو  ردصم  نادجِولا 
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.انایقل ءاقل و  هتیقل  لوقت  تیقل  ردصم  نایقُّللا  و 

يأ هلهأل  مالسلا  لاقف و  همارکإ  زوجی  قساف ال  هدنع  ّهنأل  کیلع  مالـسلا  هل و  لوقی  نأ  نیدلا  یف  زجتـسی  مل  هلهأل  مالـسلا  لاق و  ّمث 
.هلهأ یلع 

مشاه و ینب  هّللا ص و  لوسر  یلع  شیرق  بالجإ  نم  هریـسلا  یف  ءاج  اـم  رکذ  اـهنم  عضاوم  یف  لـصفلا  اذـه  یف  ملکتن  نأ  بجی  و 
.بعشلا یف  مهرصح 

.مه نم  هعم ص  نیروصحم  بعشلا  یف  اوناک  نیذلا  مشاه  ینب  نم  نیرفاکلا  نینمؤملا و  یف  مالکلا  اهنم  و 

 . ردب هصق  حرش  اهنم  و 

 . دحأ هازغ  حرش  اهنم  و 

هتؤم هازغ  حرش  اهنم  و 

[ لوألا لصفلا  ]

بعشلا یف  مهرصح  مشاه و  ینب  یلع  شیرق  بالجإ 

دنع دـمتعم  باتک  هنإف  يزاغملا  هریـسلا و  باتک  یف  راسی  نب  قاحـسإ  نب  دّـمحم  هرکذ  ام  هنم  رکذـنف  لوألا  لصفلا  یف  مالکلا  امأف 
.مهلک سانلا  خیش  هفنصم  نیخرؤملا و  ثیدحلا و  باحصأ 

ُهَجیِدَخ َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  َّمُهَّللا  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَحَأ  ٍدَّمَُحم ص  َِهلاَسِر  ِهَّللِاب َو  ِناَمیِْإلا  َیلِإ  ًاِّیلَع ع  ِْقبْـسَی  َْمل  ُهَّللا  ُهَمِحَر  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
اَیَْسمَأ اَذِإَف  َهَّکَم  ِباَعِش  ِضَْعب  ِیف  ِتاَوَلَّصلا  ِناَیِّلَُصیَف  ِساَّنلا  َنِم  ِْنیَفْخَتْسُم  ٌِّیلَع  ُهَعَم  ُجُرْخَی َو  َناَک ص  ْدَق  َلاَق َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُهَجْوَز 
یِخَأ َْنبا  اَی  ٍدَّمَحُِمل ص  َلاَقَف  ِناَیِّلَُصی  اَمُه  ًامْوَی َو  اَمِْهیَلَع  َرَثَع  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنِإ  َُّمث  اَمَُهل  َِثلاَث  اَثُکْمَی َال  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َِکلَِذب  اَثَکَمَف  اَعَجَر 

َیلِإ ًالوُسَر  ِِهب  ُهَّللا  ِینَثََعب  َلاَق ع  اَمَک  ْوَأ  َمیِهاَْربِإ  اَنِیبَأ  ُنیِد  ِِهلُـسُر َو  ِِهتَِکئَالَم َو  ُنیِد  ِهَّللا َو  ُنیِد  اَذَـه  ِّمَع  ْيَأ  َلاَـقَف  ُُهلَعْفَت  يِذَّلا  اَذَـه  اَـم 
ُوبَأ َلاَقَف  َلاَق  اَمَک  ْوَأ  ِْهیَلَع  ِینَناَعَأ  ِْهَیلِإ َو  ِیَنباَجَأ  ْنَم  ُّقَحَأ  يَدُْـهلا َو  َیلِإ  ُُهتْوَعَد  َهَحیِـصَّنلا َو  َُهل  ُْتلَذـَب  ْنَم  ُّقَحَأ  ِّمَع  ْيَأ  َْتنَأ  ِداَـبِْعلا َو 

َقِراَفُأ ْنَأ  یِخَأ  َْنبا  اَی  ُعیِطَتْسَأ  یِّنِإ َال  ٍِبلاَط 

يأ ، هیلإ تصلخ  : لاقی ؛ کیلإ لصوی  يأ ال  ؛ ءیشب کیلإ  صلخی  ال  ( 1 ُُصلْخَی {  ِهَّللا َال  ْنَِکل َو  ِْهیَلَع َو  اُوناَک  اَم  ِیئَابآ َو  َنیِد  ِینیِد َو 
اَی َلاَق  ُعَنْـصَت  يِذَّلا  اَذَـه  اَم  َّیَُنب  ْيَأ  ٍِّیلَِعل  َلاَق  ُهَّنَأ  اورکذ } .» و  :» ماشه نبا  ( 2 اوُمَعَزَف {  ُتیَِقب  اَم  ُهُهَرْکَت  ٌءْیَش  َْکَیلِإ  .هیلإ }  تلـصو 
َْنل ْوَأ  َكوُعْدَـی  َـال  ُهَّنِإ  اَـمَأ  َُهل  َلاَـق  ُهَّنَأ  اوُمَعَزَف  ِهِِّیبـَن  َلْوَق  ُْتعَبَّتا  ِْهَیلِإ َو  ُْتیَّلَـص  ِِهب َو  َءاَـج  اَـمِیف  ُُهْتقَّدَـص  ِِهلوُـسَر َو  ِهَّللاـِب َو  ُْتنَمآ  ْهاََـتبَأ 

.ُْهمَْزلاَف ٍْریَخ  َیلِإ  َّالِإ  َكَوُعْدَی 

 . ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َدَْعب  ُهَعَم  یَّلَص  َمَلْسَأ َو  ْنَم  َلَّوَأ  َناَکَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلْوَم  َهَثِراَح  ُْنب  ُْدیَز  َمَلْسَأ  َُّمث  َقاَحْسِإ  ُْنبِا  َلاَق 
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ٍصاَّقَو ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  ِنَمْحَّرلا َو  ُدـْبَع  ُْرَیبُّزلَا َو  ُهَْحلَط َو  َناَّفَع َو  ُْنب  ُناَْمثُع  َمَلْـسَأ  َُّمث  اَمَُهل  ًاِثلاَث  َناَـکَف  َهَفاَُـحق  ِیبَأ  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  َمَلْـسَأ  َُّمث 
ُْنب َهَمَلَس  ُوبَأ  ِحاَّرَْجلا َو  ُْنب  َهَْدیَبُع  ُوبَأ  ِهَِیناَمَّثلا  ِءَالُؤَه  َدَْعب  َمَلْـسَأ  َُّمث  َهَّکَِمب  ِمَالْـسِْإلَا  َیلِإ  َساَّنلا  اوُقَبَـس  َنیِذَّلا  ُهَِیناَمَّثلا  ُمُهَف  ًهَِیناَمَث  اوُراَصَف 

ِِهب َِرمُأ  اَِـمب  َعَدْـصَی  ْنَأ  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َرَمَأ  ِِهب َو  ُساَّنلا  َثَّدَـحَت  ُهُرْکِذ َو  اَـشَف  َهَّکَِمب َو  ُمَالْـسِْإلَا  َرَـشَْتنا  َُّمث  َمَقْرَأ  ِیبَأ  ُْنب  ُمَقْرَأ  ِدَـسَْألا َو  ِدـْبَع 
. { . ماشه 1:265 نبا  هریس  ( 3 ِینَغََلب {  اَمِیف  َنِینِس  َثَالَث  ِنیِّدلا  ِراَهْظِِإب  َِرمُأ  ْنَأ  َیلِإ  ُهَنْأَش  ُهَسْفَن َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِءاَفْخِإ  ُهَّدُم  َْتناَکَف 

اوُعَمْجَأ ُهوُرَْکنَأ َو  َِکلَذ َو  اوُمَظْعَأَف  اََهباَع  ْمُهَتَِهلآ َو  َرَکَذ  یَّتَح  ِراَْکنِْإلا  َّلُک  ٍِذئَنیِح  ُهَْرمَأ  ُرِْکُنت  ٌْشیَُرق  ْنُکَت  َْمل  َقاَحْسِإ َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
ْتَأَر اَّمَلَف  َلاَق  ٌءْیَـش  ُْهنَع  ُهُّدُرَی  ِهَّللا َال  ِْرمَِأل  ًارِهْظُم  یَـضَم  یَّتَح  ُهَنوُد  َماَق  ُهَعَنَمَف َو  ٍِبلاَط  ُوبَأ  ُهُّمَع  ِْهیَلَع  َبَدَـح  ِِهفَـالِخ َو  ِِهتَواَدَـع َو  یَلَع 

ُهَْبیَش َهَعِیبَر َو  ُْنب  ُهَْبتُع  ْمُْهنِم  ٍْشیَُرق  ِفاَرْـشَأ  ْنِم  ٌلاَجِر  ِْهَیلِإ  یَـشَم  ُهَِملُْـسی  ْنَأ  ْنِم  ُهَعاَِنْتما  ُهَنوُد َو  ُهَماَِیق  ُْهنَع َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َهاَماَُحم  ٌْشیَُرق 
ٍماَشِه ُْنب  وُرْمَع  ٍلْهَج  ُوبَأ  ِهَریِغُْملا َو  ُْنب  ُدِیلَْولَا  ِِبلَّطُْملا َو  ُْنب  ُدَوْسَْألَا  ٍماَشِه َو  ُْنب  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  ٍبْرَح َو  ُْنب  َناَیْفُس  ُوبَأ  ُهوُخَأ َو 

َباَع اَنَتَِهلآ َو  َّبَس  ْدَـق  َکیِخَأ  َْنبِا  َّنِإ  ٍِبلاَط  َابَأ  اَی  اُولاَقَف  ٍْشیَُرق  ِءاَسَؤُر  ْنِم  ْمُُهلاَْثمَأ  ِجاَّجَْحلَا َو  اَْـنبا  ٌهِّبَنُم  ٌهِیبَن َو  ٍلـِئاَو َو  ُْنب  ُصاَْـعلَا  َو 
ًالیِمَج ًاّدَر  ْمُهَّدَر  ًاقِیفَر َو  ًالْوَق  ٍِبلاَط  ُوبَأ  ْمَُهل  َلاَقَف  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َیِّلَُخت  ْنَأ  اَّمِإ  اَّنَع َو  ُهَّفُکَت  ْنَأ  اَّمِإَف  اَنَءاَرآ  َلَّلَـض  اَنَمَالْحَأ َو  َهَّفَـس  اَـنَنیِد َو 

[ َيِرَش  ] َقِرَش َُّمث  ِْهَیلِإ  وُعْدَی  ِهَّللا َو  َنیِد  ُرِهُْظی  ِْهیَلَع  َوُه  اَم  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَضَم  ُْهنَع َو  اُوفَرَْصناَف 

 { .هناعمل رثک  اذإ  : قربلا يرـش  : لاقی ، قربلا یف  هلـصأ  و  «، دـیازت رثک و  » هانعم : رذ وبأ  لاق  «، مهنیب هنیب و  رمألا  يرـش  مث  : ماشه نبا  ( 1 } 
َّضَح ِهِیف َو  اوُرَماَذَـت  اَهَْنَیب َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َرْکِذ  ٌْشیَُرق  ْتَرَثْکَأ  یَّتَح  .هاداعملا }  : نغاـضتلا ( 2 ًانُغاَضَت {  ًادُـعاَبَت َو  ْمُهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  ُْرمَْألا 

ِْنبِا ِنِم  َكاَْنیَْهنَتْـسا  ْدَق  اَّنِإ  اَنِیف َو  ًَهلِْزنَم  ًافَرَـش َو  ًاّنِـس َو  ََکل  َّنِإ  ٍِبلاَط  َابَأ  اَی  اُولاَقَف  ًهَِیناَث  ًهَّرَم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َیلِإ  اْوَشَمَف  ِْهیَلَع  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب 
(3 َكاَّیِإ {  َُهلِزاَُنن َو  ْوَأ  اَّنَع  ُهَّفُکَت  ْنَأ  اَّمِإَف  اَِنتَِهلآ  ِْبیَع  اَنِمَالْحَأ َو  ِهیِفْـسَت  اَِنئَابآ َو  ِْمتَـش  یَلَع  ُِربْصَن  َـال  ِهَّللا  اَّنِإ َو  اَّنَع َو  ُهَْهنَت  ْمَلَف  َکـیِخَأ 

ْبِطَت َْمل  ْمُُهتَواَدَـع َو  ِهِمْوَق َو  ُقاَِرف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  یَلَع  َمُظَعَف  اُوفَرَْـصنا  َُّمث  ِْنیَقیِرَْفلا  ُدَـحَأ  َِکلْهَی  یَّتَح  .امکبراحن }  يأ  : كاـیإ هلزاـنن و 
َّیَلَع ِْقبَأَف  اُولاَق  يِذَِّلل  اَذَک  اَذَک َو  ِیل  اُولاَقَف  ِینوُءاَج  ْدَق  َکَمْوَق  َّنِإ  یِخَأ  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ِِهنَالْذِخ  ْمَُهل َو  ِهیِخَأ  ِْنبِا  ِمَالْسِِإب  ُهُسْفَن 

ْدَق ُهَّنَأ  ُهُمِّلَـسُم َو  ُُهلِذاَخ َو  ُهَّنَأ  ٌءاَدـَب َو  ِهِیف  ِهِّمَِعل  اَدـَب  ْدَـق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّنَظَف  َلاَق  ُهُقیِطُأ  اَم َال  ِْرمَْألا  َنِم  ِیْنلِمْحَت  َکِسْفَن َو َال  یَلَع  َو 
اَم َْرمَْألا  اَذَـه  َكُْرتَأ  ْنَأ  یَلَع  ِیلاَمِـش  ِیف  َرَمَْقلا  ِینیِمَی َو  ِیف  َسْمَّشلا  اوُعَـضَو  َْول  ِهَّللا  ِّمَع َو  اَی  َلاَـقَف  ُهَنوُد  ِماَـیِْقلا  ِِهتَرُْـصن َو  ْنَع  َفُعَض 

َْنبِا اَی  ْبَهْذا  َُهل  َلاَقَف  ًاعِجاَر  َلَْبقَأَف  یِخَأ  َْنبِا  اَی  ِْلْبقَأ  ٍِبلاَط  ُوبَأ  ُهاَداَن  یَّلَو  اَّمَلَف  َماَق  ًایِکَاب َو  َرَبْعَتْـسا  َُّمث  َِکلْهَأ  ْوَأ  ُهَّللا  ُهَرِهُْظی  یَّتَح  ُُهتْکَرَت 
. { . ماشه 278-1:276 نبا  هریس  ( 4 ًاَدبَأ {  ٍءْیَِشل  َکُمِّلَسُأ  ِهَّللا َال  َوَف  َْتبَبْحَأ  اَم  ْلُقَف  یِخَأ 

ْمِهِعْمَِجب َْکَیلِإ  اُولِصَی  َْنل  ِهَّللا  ٍدَّمَُحم ص َو  ِرْصَِنب  َماَق  اََّمل  ِِهبْرَح  ْنِم  ٌْشیَُرق  ِْهیَلَع  ْتَعَمْجَأ  اَم  ُرُکْذَی  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َلاَق  َقاَحْسِإ َو  ُْنبِا  َلاَق 

یَلَع ُهَعاَمْجِإ  اْوَأَر  ْمِْهَیلِإ َو  ُهَمَالْـسِإ  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َنَالْذِـخ  َیبَأ  ْدَـق  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنَأ  ْتَفَرَع  َنیِح  ًاْشیَُرق  َّنِإ  َُّمث  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
اَذَـه ٍِبلاَط  َابَأ  اَی  َُهل  اُولاَقَف  ٍْشیَُرق  ِیف  یًتَف  َلَـمْجَأ  َناَـک  ِّیِموُزْخَْملا َو  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِدـِیلَْولا  ِْنب  َهَراَـمُِعب  ِْهَیلِإ  اْوَشَم  ْمِِهتَواَدَـع  ْمِِهتَقَراَـفُم َو 

.هاوقأ هدشأ و  يأ  « یتف دهنأ  :» ماشه نبا  ( 2 َْکَیلِإ {  ُهْذُخَف  ُُهلَمْجَأ  ٍْشیَُرق َو  ِیف  یًتَف  هناوید 176،177 } . ( 1 یَْهبَأ {  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُهَراَمُع 
َوُه اَمَّنِإَف  ُهَُلتْقَِنل  َکِمْوَق  َهَعاَمَج  ْقِّرَف  َِکئَابآ َو  َنیِد  َکَنیِد َو  ََفلاَخ  ْدَق  يِذَّلا  َکیِخَأ  َْنبِا  اَذَـه  اََنل  ِْملْـسَأ  ََکل َو  َوُهَف  ًادـَلَو  ُهْذِـخَّتاَف  { 

ْمَُکل َو ُهوُذـْغَأ  ْمُکَْنبا  یِّنوُطُْعت  هرـصن } .» هلقع و  کلف  هذـخف  :» ماـشه نبا  ( 3 ِینوُُمتْفَْـصنَأ {  اَم  ِهَّللا  ٍِبلاَط َو  ُوبَأ  َلاَـقَف  ٍلُـجَِرب  ٌلُـجَر 
اَم ٍِبلاَط  َابَأ  اَی  ِهَّللا  ًاِیفاَصُم َو  ًاقیِدَص  َُهل  َناَک  ٍلَفَْون َو  ِْنب  ِّيِدَـع  ُْنب  ُمِعْطُملَا  َُهل  َلاَقَف  ًادـَبَأ  ُنوُکَی  اَم َال  ِهَّللا  اَذَـه َو  ُهَنُوُلتْقَت  ِیْنبا  ْمُکیِطْعُأ 
اَم ِهَّللا  ٍِبلاَـط َو  ُوبَأ  َلاَـقَف  ْمُهُفِْـصُنت  َـال  َكاَرَأ  ُهَرْکَت َو  اَّمِم  ِصُّلَخَّتلا  ِیف  اوُدَـهَج  ْدَـق  يِرْمََعل  ًاْئیَـش  َکـِمْوَق  ْنِم  َلَـبْقَت  ْنَأ  ُدـیُِرت  َكاَرَأ 
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َّیَلَع ِمْوَْقلا  یننوموست } .» اـم  سئبل  هّللا  و  :» ماـشه نبا  ( 4 ِهَرَهاَظُم {  ِینَالْذِخ َو  یَلَع  َْتعَمْجَأ  ْدَـق  َکَّنَِکل  ِینَتْفَْـصنَأ َو  ِینوُفَْـصنَأ َو َال 
 { .مهتناعإ دیری  ، موقلا هرهاظم  ( 5 ََکل {  اََدب  اَم  ْعَنْصاَف 

اوُعَبَّتا َنیِذَّلا  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ِِلئاَبَقلا  ِیف  ْنَم  یَلَع  ْمُهَْنَیب  اوُرَماَذَت  ًاضَْعب َو  ْمُهُـضَْعب  يَداَن  ُداَقْحَْألا َو  ِتَراَص  ُمْوَْقلا َو  ََذباَنَت  َِکلَذ  َْدنِعَف  َلاَق 
ِیف َماَق  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِهِّمَِعب  ْمُْهنِم  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َعَنَم  ْمِِهنیِد َو  ْنَع  ْمُهَنُوِنتْفَی  ْمُهَنُوبِّذَُـعی َو  ْمُْهنِم  اَـهِیف  ْنَم  یَلَع  ٍهَلِیبَق  ُّلُـک  ْتَبَثَوَف  ًادَّمَُحم ص 
ُهَنوُد ِماَـیِْقلا  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِعـْنَم  ْنِم  ِْهیَلَع  َوُـه  اَـم  َیلِإ  ْمُهاَعَدَـف  ُعَنْـصَت  اَـم  ُعَنْـصَت  ًاـْشیَُرق  يَأَر  َنیِح  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب  ٍمِشاَـه َو  ِیَنب 
ْمُهَعَم ْعِمَتْجَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ٍبََهل  ِیبَأ  ْنِم  َناَک  اَم  َّالِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ِعاَفِّدـلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ْمُهاَعَد  اَم  َیلِإ  ُهُوباَجَأ  ُهَعَم َو  اُوماَق  ِْهَیلِإ َو  اوُعَمَتْجاَف 

یَلَع ُهَفَناَک  اَناَتَأ َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ْنَع  ٌثیِدَـح  اَُهلَّوَأ  ِیتَّلا  ُهَعْطِْقلا  اَْهنِم  َرْـصَّنلا  ُهُدِـشاَُنی  َراَعْـشَْألا َو  ِْهَیلِإ  ُلِـسُْری  ٍِبلاَـط  ُوبَأ  َناَـکَف  َکـِلَذ  یَلَع 
.ٌلاَجِر ْمُکاَذ 

.ِرَبْکُْملا ِْبیَش  َدَْعب  ُِلئاَوَْغلا  َْکنِم  ِیَنلاَغ  ُْتلَذَخ َو  ْدَق  یِّنَع  َْتنَنَظ  اَُهلَّوَأ َأ  ِیتَّلا  ُهَعْطِْقلا  اَْهنِم  َو 

.ٍرْذُع ْنِم  ُْتُلق  ْنِإ  اَم  ًارْذُع َو  ْمُهُعِسُوت  َماَْوقَْألا  ُضِْرعَتْسَت  اَُهلَّوَأ  ِیتَّلا  ُهَعْطِْقلا  اَْهنِم  َو 

ُهُمْوَق ِْهیَلَع  ََبثَو  اََّمل  َّیِموُزْخَْملا  ِدَـسَْألا  ِدـْبَع  َْنب  َهَمَلَـس  اـَبَأ  َّنَأ  يَوُْری  اَـم  ـَّالِإ  ُّطَـق  ٌْریَخ  ٍبََهل  ِیبَأ  ْنَع  َْرثُْؤی  ْمَلَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  ُدـِلاَو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُّمُأ  َیِه  ٌهَّیِموُزْخَم َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُّمُأ  ٍِبلاَـط َو  ِیبَأـِب  َراَجَتْـساَف  ْمُْهنِم  َبَرَه  ِمَالْـسِْإلَا  ِنَع  ُهُوِنتْفَی  ُهُوبِّذَُـعِیل َو 

اَّنِم ُهُعَنْمَت  اَِنبِحاَِصل  ََکل َو  اَمَف  ًادَّمَُحم  َکیِخَأ  َْنبا  اَّنِم  َْتعَنَم  َْکبَه  ٍِبلاَط  َابَأ  اَی  َُهل  اُولاَـق  ٍموُزْخَم َو  ِیَنب  ْنِم  ٌلاَـجِر  ِْهَیلِإ  یَـشَمَف  ُهَراَـجَأَف 
َْمل ٍبََهل َو  ُوبَأ  َماَقَف  ُُهتاَوْصَأ  ْمُُهتاَوْصَأ َو  ْتَعَفَتْراَف  یِخَأ  َْنبِا  ْعَْنمَأ  َْمل  ِیتْخُأ  َْنبا  ْعَْنمَأ  َْمل  اـَنَأ  ْنِإ  ِیتْخُأ َو  ُْنبا  َوُه  ِیب َو  َراَجَتْـسا  ُهَّنِإ  َلاَـق 

اَذَه یَلَع  ُْمتْرَثْکَأ  ْدََقل  ِهَّللا  ٍْشیَُرق َو  َرَشْعَم  اَی  َلاَقَف  اَهَدَْعب  اَهَْلبَق َو َال  ٍِبلاَط  َابَأ  ْرُْصنَی 

َْلب اُولاَقَف  َداَرَأ  اَم  َُغْلبَی  یَّتَح  ِهِیف  َماَق  اَمِیف  ُهَعَم  َّنَموُقََنل  ْوَأ  ُْهنَع  َّنُهَْتنََتل  ِهَّللا  اَـمَأ َو  ِهِمْوَق  ِْنَیب  ْنِم  ِهِراَوِج  ِیف  ِْهیَلَع  َنُوبَّثَوَتَت  َنُولاَزَت  َـال  ِخـْیَّشلا 
ُهَلِمْحَت ْنَأ  اُوفاَخ  ُهْوَقَّتاَف َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  یَلَع  ًانیِعُم  ْمَُهل َو  ًاِّیلَو  َناَک  اُوفَرَْـصناَف َو  اُوماَقَف  َهَْبتُع  اـَبَأ  اَـی  ُهَرْکَت  اَّمَع  ُفِرَْـصنَن 

یَلَع ُهُضِّرَُحی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهَرُْـصن  ِیف  ُهَعَم  َموُقَی  ْنَأ  َلَّمَأ  َلاَق َو  اَم  َلاَق  ُهَعِمَـس  ُْثیَح  ٍِبلاَـط  ُوبَأ  ِهِیف  َعِمَطَف  ِمَالْـسِْإلَا  یَلَع  ُهَّیِمَْحلا 
ُهُّمَع َهَْبیَتُع  ُوبَأ  ًأَْرما  َّنِإ  َِکلَذ َو 

ٍبِزاَع َهَْبیَش  َْنبِا  اَی  ٍْملِِحل  ُْتبِجَع  ًاْضیَأ  ٍبََهل  َابَأ  ُبِطاَُخی  َلاَق  َو 

َُهل ْنُک  ُْهنَع َو  ِساَّنلا  َعیِمَج  ْمِحاَز  َو 

اَذِإ اُوناَک  ِْبلَْقلاـِب  َـال  ِناَـسِّللِاب  ِنیِّدـلا  ِنَع  ٌرِیثَک  َّدَـتْرا  ُباَذَْـعلا َو  ُهَْنتِْفلا َو  َنیِِملْـسُْملَا َو  یَلَع  ُءَـالَْبلا  َلاَـط  اَّمَلَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
ِّدَْقلِاب ْمُهوُقَثْوَأ  ْمُهوُسَبَحَف َو  ِمَالْـسِْإلَا  َیلِإ  اوُداَع  ْمُْهنَع  اْوَلَخ  اَذِإَف  ُهَِهلْآلا  َیِه  يَّزُْعلَا  َتَّاللَا َو  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَذَه  َّنَأ  ُدَهْـشَن  َنُولوُقَی  ْمُهُوبَّذَع 

ُهَنوُد ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِماَـیِِقل  ٍدَّمَُحم ص  َیلِإ  اُولِـصَی  َْمل  ْمِْهیَلَع َو  ِءاَـقَّشلا  ُماَّیَأ  ْتَّدَْـتما  اَـفَّصلا َو  ِرْخَّصلا َو  یَلَع  ِسْمَّشلا  ِّرَح  ِیف  ْمُهوـُلَعَج  َو 
اَهُوبَتَکَف ْمُهوُِسلاَُجی  ْمُهوُِعیاَُبی َو َال  ْمُهوُحِکاَُنی َو َال  َّالَأ  اَهِیف  َنوُدَقاَعَتَی  ًهَفیِحَص  ٍمِشاَه  ِیَنب  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  اُوُبتْکَی  ْنَأ  یَلَع  ٌْشیَُرق  ْتَعَمْجَأَف 

ٍّیَُـصق ِْنب  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِْنب  ِفاَنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِمِشاَه  ِْنب  َهَمِرْکِع  َْنب  َروُْصنَم  اَُهِبتاَک  َناَک  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یَلَع  ًادـیِکْأَت  ِهَبْعَْکلَا  ِفْوَج  ِیف  اَهوُقَّلَع  َو 
ٍْشیَُرق َیلِإ  ٍبََهل  ُوبَأ  ْمُْهنِم  َجَرَخ  ِْهَیلِإ َو  اوُعَمَتْجاَف  ِْبعِّشلَا  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َعَم  ْمُهُّلُک  اُولَخَدَـف  ُِبلَّطُْملَا  ٌمِشاَه َو  ْتَزاَْحنا  َِکلَذ  اُولَعَف  اَّمَلَف 
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.ِهِمْوَق یَلَع  اَهَرَهاَظَف 

ُکِـسُْمی ٌلِیلَق َال  ٌءْیَـش  َوُه  ًهَیْفُخ َو  ًاّرِـس َو  ْمِْهَیلِإ  ُلَمُْحی  َناَک  اَم  َّالِإ  َتوُْقلا  اُومِدَـع  ٍمِشاَه َو  ِینَِبب  ُْرمَْألا  َقاَضَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
 . َهَّکَِمب ِِهْتَیب  ُلْهَأ  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َیَِقل  اَم  ُّدَشَأ  َِکلَذ  ٌدَحَأ َو  ْمِْهَیلِإ  ُلُخْدَی  ٌدَحَأ َو َال  ْمُْهنِم  ُرَهْظَی  ْنُکَی  ْمَلَف  ٌْشیَُرق  ْمُْهتَفاَخَأ  ْمُهَقاَمْرَأ َو 

ْمِْهَیلِإ َلِصَی  َّالَأ  اوُدَهَج  یَّتَح  ًاثَالَث  ْوَأ  ِْنیَتَنَس  َِکلَذ  یَلَع  اُوماَقَأَف  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 

ِْدبَع ِْنب  ِدَـسَأ  ِْنب  ِدـِْلیَوُخ  ِْنب  ِماَزِح  َْنب  َمیِکَح  َیَِقل  ٍماَشِه  ُْنب  ِلْهَج  ُوبَأ  َناَک  ْدَـق  ٍْشیَُرق َو  ْنِم  ْمُهَتَلِـص  ُدـیُِری  ْنَّمِم  ًاّرِـس  ُلِیلَْقلا  َّالِإ  ٌءْیَش 
ُلِمْحَت َلاَق َأ  ِِهب َو  َقَّلَعَتَف  ِْبعِّشلَا  ِیف  ٌهَرَـصاَُحم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  َیِه  ٍِدْلیَوُخ َو  َْتِنب  َهَجیِدَخ  ُهَتَّمَع  ِِهب  ُدـیُِری  ًاحْمَق  ُلِمْحَی  ٌمَالُغ  ُهَعَم  يَّزُْعلا 

ِدَسَأ ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِماَشِه  ُْنب  ُصاَْعلا  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  ُهَءاَجَف  َهَّکَِمب  َکَحَْضفَأ  یَّتَح  َکُماَعَط  َْتنَأ َو  ُحَْربَت  ِهَّللا َال  ٍمِشاَه َو  ِیَنب  َیلِإ  َماَعَّطلا 
ِْهَیلِإ ْتَثََعب  ُهَْدنِع  ِِهتَّمَِعل  َناَک  ًاماَعَط  َّنِإ  اَذَه  اَی  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  َلاَقَف  ٍمِشاَه  ِیَنب  َیلِإ  َماَعَّطلا  ُلِمْحَی  ُهَّنِإ  َلاَق  َُهل  ََکل َو  اَم  َلاَقَف  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب 
ٍریَِعب یَِحل  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  َُهل  َذَـخَأَف  ِِهبِحاَص  ْنِم  اَمُْهنِم  ٌّلُک  َلاَن  یَّتَح  ٍلْهَج  ُوبَأ  َیبَأَـف  ِلُـجَّرلا  َلـِیبَس  ِّلَـخ  اَـهِماَعَِطب  اَـهِیتْأَی  ْنَأ  ُهُعَنْمَتَف  ِهِیف َأ 

َیلاَعَت ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف  اُوتَمْشَیَف  َِکلَِذب  ٍمِشاَه  ُوَنب  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َمَْلعَی  ْنَأ  ُهَرْکَی  َوُه  َفَرَْـصناَف َو  ًادیِدَش  اَئْطَو  ُهَئِطَو  ُهَّجَـشَف َو  ِِهب  َُهبَرَـضَف 
ِْنب ِرْصَن  ِْنب  ِبِیبَح  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ُماَشِه  َماَق  ِهِیف  اُوناَک  يِذَّلا  ِلْزَْألا  ِقیِّضلا َو  َنِم  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنَع  ِجَرَْفلا  ِهَفیِحَّصلا َو  ِلاَْطبِإ  ْنِم 

ِفاَنَم ِْدبَع  ِْنب  ِمِشاَه  ِْنب  َهَلْـضَِنل  ًاخَأ  َناَک  ِثِراَْحلا  َْنب  وَرْمَع  ُهَابَأ  َّنَأ  َِکلَذ  ٍماَِیق َو  َنَسْحَأ  َِکلَذ  ِیف  ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  ِلْسِح  ِْنب  ِِکلاَم 
ِیتْأَی َناَکَف  ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع  ِیَنب  ِهِمْوَق  ِیف  ٍفَرَـش  اَذ  َناَک  ٍمِشاَه َو  ِینَِبب  ًالِـصاَو  َِکلَذـِل  ُبَسُْحی  وٍرْمَع  ُْنب  ُماَشِه  َناَکَف  ِهِّمُأ  ْنِم  ٍّیَُـصق  ِْنب 

ُُهبِرْـضَی َُّمث  ِهِسْأَر  ْنِم  ِهِماَطِِخب  َعَنَمَف  ِْبعِّشلَا  َمَف  ِِهب  َلَْبقَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِْبعِّشلَا  ِیف  ِِبلَّطُْملا  ُوَنب  ٍمِشاَه َو  ُوَنب  ًاماَعَط َو  ُهَرَقْوَأ  ْدَـق  ًـْالَیل َو  ِریِعَْبلاـِب 
ِْنب َهَّیَمُأ  ِیبَأ  ِْنب  ِْریَهُز  َیلِإ  یَشَم  ُهَّنِإ  َُّمث  َِکلَذ  َْلثِم  ِِهب  ُعَنْـصَیَف  ًارْمَت  ُهَرَقْوَأ  ْدَق  يَرْخُأ َو  ًهَّرَم  ِِهب  ِیتْأَی  َُّمث  ْمِْهیَلَع  َْبعِّشلَا  ُلُخْدَیَف  ِِهْبنَج  یَلَع 
ْدَق ُْثیَح  َُکلاَوْخَأ  َءاَسِّنلا َو  َحِْـکنَت  َباَیِّثلا َو  َسَْبلَت  َباَرَّشلا َو  َبَرْـشَت  َماَعَّطلا َو  َلُکْأَت  ْنَأ  َتیِـضَر  ُْریَهُز َأ  اَـی  َلاَـقَف  ِّیِموُزْخَْملا  ِهَریِغُْملا 
ُوبَأ َكوُخَأ  َناَک  َْول  ُِفلْحَأ  یِّنِإ  اَمَأ  َنوُراَُزی  َنُولَـصاَُوی َو َال  ْمِْهَیلِإ َو َال  ُحَْـکُنی  َنوُحِْکنَی َو َال  ْمُْهنِم َو َال  ُعاَْتُبی  َـال  َنوُعاَْـتبَی َو  َـال  َتِْملَع 

َكاَعَد اَم  ِْلثِم  َیلِإ  ُُهتْوَعَد  ٍماَشِه َو  ُْنب  ِمَکَْحلا 

ِضْقَن ِیف  ُتْمَُقل  ُرَخآ  ٌلُجَر  یِعَم  َناَک  َْول  ِهَّللا  ٌدِـحاَو َو  ٌلُجَر  اَنَأ  اَمَّنِإ  ُعَنْـصَأ  اَذ  اَمَف  ُماَشِه  اَی  َکَْحیَو  َلاَـق  ًادـَبَأ  َکـَباَجَأ  اَـم  ْمُْهنِم  ِْهَیلِإ 
ِْدبَع ِْنب  ِلَفَْون  ِْنب  ِّيِدَـع  ِْنب  ِمِعْطُم  َیلِإ  َبَهَذَـف  ًاِثلاَث  اَنِْغبا  ٌْریَهُز  َلاَق  اَنَأ  َلاَق  َوُه  ْنَم  َلاَق  ًالُجَر  َتْدَـجَو  ْدَـق  َلاَق  ِهَعِطاَْـقلا  ِهَفیِحَّصلا  ِهِذَـه 

اَمَأ َو ِهِیف  ٍْشیَرُِقل  ٌِقفاَُوم  َِکلَذ  یَلَع  ٌدِـهاَش  َْتنَأ  ًادـْهَج َو  ًاعوُج َو  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ْنِم  ِناَنَْطب  َِکلْهَی  ْنَأ  َتیِـضَر  ُمِعْطُم َأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ٍفاَنَم 
ْدَق َلاَق  ٌدِـحاَو  ٌلُجَر  اَنَأ  اَمَّنِإ  ُعَنْـصَأ  اَذ  اَم  َکَْـحیَو  َلاَـق  ًهَعیِرَـس  ِهِْریَغ  ِیف  ْمُِکتَءاَـسَم  َیلِإ  ًاـْشیَُرق  َّنَدِـجََتل  اَذَـه  ْنِم  ْمُهوُُمْتنَْکمَأ  ِْنَئل  ِهَّللا 
ِیبَأ َیلِإ  َبَهَذَف  ًاِعباَر  اَنِْغبا  َلاَق  اَنَأ  َلاَق  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُْریَهُز  َلاَق  َوُه  ْنَم  َلاَق  َتْدَجَو  ْدَـق  َلاَق  ًاِثلاَث  ِینِْغبا  َلاَق  اَنَأ  َلاَق  َوُه  ْنَم  َلاَق  ًاِیناَث  َتْدَـجَو 
َیلِإ یَـضَمَف  ًاسِماَخ  اَنِْغباَف  َلاَق  ْمُهَرَکَذ  ْمَعَن َو  َلاَق  اَذَـه  یَلَع  ُنیُِعی  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْلَه  َلاَق َو  ِمِعْطُْمِلل  َلاَق  اَم  َوَْحن  َُهل  َلاَقَف  ٍماَـشِه  ِْنب  ِّيِرَتْخَْبلا 

اوُدَعَّتاَف َمْوَْقلا  َُهل  یَّمَـس  َُّمث  ْمَعَن  َلاَق  ٍدَحَأ  ْنِم  َِکلَذ  یَلَع  ُنیُِعی  ْلَه  َلاَقَف َو  ُهَمَّلَکَف  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَسَأ  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِْنب  ِدَوْسَْألا  ِْنب  َهَْعمَز 
ُنوُکَأ ْمُکُؤَدـْبَأ َو  اَنَأ  ٌْریَهُز  َلاَق  اَهوُضُْقنَی َو  یَّتَح  ِهَفیِحَّصلا  ِیف  ِماَیِْقلا  یَلَع  اوُدَـقاَعَت  ْمُهَْرمَأ َو  اوُعَمْجَأَف  َهَّکَم  یَلْعَِأب  ًـْالَیل  ِنوُجَْحلَا  َمُطُخ 

اَی َلاَقَف  ِساَّنلا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاْعبَـس  ِْتیَْبلِاب  َفاَطَف  َُهل  ٌهَّلُح  ِْهیَلَع  َهَّیَمُأ  ِیبَأ  ُْنب  ُْریَهُز  اَدَغ  ْمِِهتَیِْدنَأ َو  َیلِإ  اْوَدَغ  اوُحَبْـصَأ  اَّمَلَف  َمَّلَکَتَی  ْمَُکلَّوَأ 
ُهَِملاَّظلا ُهَعِطاَْقلا  ُهَفیِحَّصلا  ِهِذَه  َّقَُشت  یَّتَح  ُدُْعقَأ  ِهَّللا َال  یَْکلَه َو  ٍمِشاَه  ُوَنب  َباَیِّثلا َو  ُسَْبَلن  َباَرَّشلا َو  ُبَرْشَن  َماَعَّطلا َو  ُلُکَْأن  َهَّکَم َأ  َلْهَأ 

ِهَّللا اَنیِـضَر َو  اَم  ُبَذْکَأ  َْتنَأ  ِهَّللا  ٍلْهَج َو  ِیبَِأل  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُهَْعمَز  َلاَقَف  ُّقَُشت  ِهَّللا َال  َْتبَذَـک َو  َلاَقَف  ِدِجْـسَْملَا  ِهَیِحاَن  ِیف  ٍلْهَج  ُوبَأ  َناَک  َو 
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ِهَّللا َو اَقَدَص َو  ٍّيِدَع  ُْنب  ُمِعْطُملَا  َلاَقَف  اَهِیف  َِبتُک  اَِمب  ُّرُِقن  اَِهب َو َال  یَـضَْرن  ُهَْعمَز َال  ِهَّللا  َقَدَـص َو  ُهَعَم  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  َلاَقَف  ْتَِبتُک  َنیِح  اَِهب 
ٍْلیَِلب َو َیُِـضق  ٌْرمَأ  اَذَه  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلاَقَف  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  وٍرْمَع  ُْنب  ُماَشِه  َلاَق  اَهِیف َو  َِبتُک  اَّمِم  اَْهنِم َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَن  َِکلَذ  َْریَغ  َلاَق  ْنَم  َبَذَـک 

َّالِإ اَْهتَلَکَأ  ْدَق  َهَضَرَْألا  َدَجَوَف  اَهَّقَش  اَهَّطَحَف َو  ِهَفیِحَّصلا  َیلِإ  ٍّيِدَع  ُْنب  ُمِعْطُم  َماَق 

ْنِم ٍمِشاَه  ُوَنب  َجَرَخ  ُهَفیِحَّصلا  ِتَقُِّزم  اَّمَلَف  َنوُرُکْذَی  اَمِیف  ُهُدَـی  ْتَّلُـشَف  َهَمِرْکِع  ُْنب  ُروُْصنَم  اَُهِبتاَک  اَّمَأ  اُولاَق َو  َّمُهَّللا  َکِمْـسِاب  ْنِم  َناَک  اَم 
 . ِْبعِّشلَا ِراَصِح 

ِلَّوَأ ِیف  َتاَم  یَّتَح  ُهَنوُد  ِماَیِْقلا  ِِهتَیاَمِح َو  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِرْـصَن  یَلَع  ًاّرِمَتْـسُم  ًاِرباَص  ًاِتباَث  ٍِبلاَط  ُوبَأ  ْلَزَی  ْمَلَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
ِبَرَْعلَا َءاَـیْحَأ  ُُبلْطَی  ًاـِفئاَخ  َهَّکَم  ْنَع  َجَرَخَف  ُْهنِم  َْتلاـَن  ٍذـِئَنیِح َو  ٌْشیَُرق  ِهِیف  ْتَعِمَطَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِثَْعبَم  ْنِم  َهَرَـشَْعلا  َهَیِداَْـحلا  ِهَنَّسلا 

 . ِهَبَقَْعلا َهَْلَیل  َناَک  اَم  ِجَرْزَْخلَا  َعَم  ِهِْرمَأ  ْنِم  َناَک  َُّمث  ٍّيِدَع  ِْنب  ِمِعْطُملَا  ِراَوِج  ِیف  َهَّکَم  َلَخَد  یَّتَح  َِکلَذَک  ْلَزَی  ْمَلَف  ُهَسْفَن  ْمِْهیَلَع  ُضِْرعَی 

َدَمْحَِأل اُولاَق  ُُهلْوَق َو  َِکلَذ  ْنِم  ُموُجُّنلا َو  َِتبَّوَصَت  ْدَق  َْتقِرَأ َو  ُهَنوُد  ُهَماَِیق  ِهَّللا ص َو  َلوُسَر  ِهِیف  ُرُکْذَـی  يِذَّلا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْرعِـش  ْنِم  َلاَق َو 
ِبَبَّسلا ُفیِعَض  ِثیِدَْحلا  ُفُولَخ  ٌؤُْرما  َْتنَأ 

ْمُهَءاَج ْدَق  ُدَمْحَأ  َناَک  ْنِإ  َو 

ًاْتَیب ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْرعِش  ْنِم  ُرَّکَذَتَی  َلَعَج  ِبِیلَْقلا  ِیف  ْمِهِحْرَِطب  َرَمَأ  ٍرَْدب َو  یَْلتَق  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َغَرَف  اََّمل  َلاَق  ٍدوُعْسَم  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  يَوَر  َو 
. { . هناوید 111 ( 1 ِِلثاَمَْألِاب {  اَُنفاَیْسَأ  ْنَِسبَْتلََتل  اَنُّدَج  َّدَج  ْنِإ  ِهَّللا  ُرْمََعل  اَّنِإ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  ُُهلْوَق  ُهَّلََعل  ٍرَْکب  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ُهُرُضْحَی  َالَف 

.ْتَسَبَْتلا ِدََقل  ِهَّللا  ُرْمََعل  يِإ  َلاَق  ِْتیَْبلِاب َو  ِهِرَفَِظب  َّرُسَف 

هلاسر ایؤل  ینع  اغلبأ  الأ  هلوق  بلاط  یبأ  رعش  نم  و 

ادّمحم نیحطبألا  عیب  اوقلت  و 

شیرق و خیـش  وه  بلاط و  یبأ  لثم  ناک  امل  اهرـس  هّوبنلا و  هّصاخ  ول ال  لوقی  هّللا  همحر  قیرطبلا  ییحی  نب  یلع  انقیدـص  ناک  تلق 
هلوق و لثمب  هدالوأ  يرجم  راج  هلوفکم و  همیتی و  وه  هرجح و  یف  یبر  دق  باش  وه  ادّمحم و  هیخأ  نبا  حدمی  اهفرـش  وذ  اهـسیئر و 

ادّمحم نیحطبألا  عیبر  اوقلت 

ههجوب مامغلا  یقستسی  ضیبأ  هلوق و  لثم  و 

رعـش ّهنأ  تروصت  اذإف  ءامظعلا  كولملا و  حیدم  نم  وه  اّمنإ  سانلا و  نم  یبانذلا  عباتلا و  هب  حدمی  رعـشلا ال  نم  بولـسألا  اذه  نإف 
امالغ و هرجح  یف  هابر  دـق  شیرق  نم  هلظب  مصتعم  هب  ریجتـسم  باش  وه  دـمحم ص و  یف  میظعلا  لجبملا  خیـشلا  كاذ  بلاـط  یبأ 

نأ امیظع و  ناک  هرمأ  نأ  اهرـس و  هّوبنلا و  هیـصاخ  عضوم  تملع  هراد  یلإ  يوأی  هداز و  نم  لکأی  اباش  هیدی  نیب  الفط و  هقتاع  یلع 
الیلج اناکم  هعیفر و  هلزنم  هل  سفنألا  بولقلا و  یف  عقوأ  یلاعت  هّللا 
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ُهَْتیَأَر اَذِإ  ُلوـُقَی  یِْکبَی َو  ًاـناَیْحَأ  ِهَّللا ص  َلوُـسَر  يَأَر  اَذِإ  ٍِبلاَـط  وـُبَأ  َناَـک  َلاَـق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍبِیبَـح  ِنـْب  ِرَفْعَج  ِیبَأ  ِیلاَـمَأ  ِیف  ُْتأَرَق  َو 
ُوبَأ َناَک  َُهل َو  ِّبُْحلا  َدیِدَش  ِِبلَّطُْملا  ُْدبَع  َناَک  َِکلَذَک  ِْهیَلَع َو  ِْونِْحلا  ِّبُْحلا َو  َدیِدَش  َناَک  ِْهیََوبَِأل َو  ُهاَخَأ  ِهَّللا  ُدـْبَع  َناَک  یِخَأ َو  ُتْرَکَذ 
ًهَْلَیل ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  ُهَناَکَم  ًاِّیلَع  ُهَْنبا  ُعِجُْضی  ِهِماَنَم َو  ْنِم  ًْالَیل  ُهُمیُِقی  ُهَعَجْـضَم  َفَرَع  اَذِإ  َتاَیَْبلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُفاَخَی  اَم  ًارِیثَک  ٍِبلاَط 

یَجْحَأ ُْربَّصلاَف  َّیَُنب  اَی  ْنَِربِْصا  َُهل  َلاَقَف  ٌلُوتْقَم  یِّنِإ  َِتبَأ  اَی 

.َدَمْحَأ ِرْصَن  ِیف  ِْربَّصلِاب  ِینُُرمْأَت  َُهل َأ  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  َباَجَأَف 

[ یناثلا لصفلا  ]

مشاه ینب  نم  نیرفاکلا  نینمؤملا و  یف  لوقلا 

هیف نحن  اّمم  ولخ  شیرق  نم  ملـسأ  نم  لصألا و  نع  یماحی  انرفاک  رجـألا و  کلذـب  یغبی  اـننمؤم  هلوق ع  ریـسفت  یف  یناـثلا  لـصفلا 
هنود موقت  هریشع  وأ  هعنمی  فلحل 

نمأ ناکمب  لتقلا  نم  مهف 

یلع ع و ناکف  ارافک  نیملسم و  نیفنص  اوناک  شیرق  نم  هّللا ص  لوسر  اوعنم  نأ  دعب  بعشلا  یف  اورـصح  امل  مشاه  ینب  نإ  لوقنف 
 . نیملسم بلطملا  دبع  نب  هزمح 

یلإ رجاه  دـق  ناک  لب  لیق  مهعم و  بعـشلا  یف  رـصح  لیقف  مأ ال  مهعم  بعـشلا  یف  رـصح  لـه  بلاـط  یبأ  نب  رفعج  یف  فلتخا  و 
نب هدیبع  مشاه  ینب  عم  بعـشلا  یف  نیروصحملا  نیملـسملا  نم  ناک  حصألا و  لوقلا  وه  اذه  بعـشلا و  راصح  دهـشی  مل  هشبحلا و 

اوناک مشاه  ینب  بلطملا و  ینب  نأل  مهارجم  يرجی  ّهنأ  الإ  مشاـه  ینب  نم  نکی  مل  نإ  وه و  فاـنم و  دـبع  نب  بلطملا  نب  ثراـحلا 
 . مالسإ هیلهاج و ال  یف  اوقرتفی  مل  هدحاو  ادی 

یبأ نب  بلاط  بلاط و  یبأ  نب  لـیقع  کلذـک  هموق و  نید  یلع  ناـک  ّهنأ  ّـالإ  مهعم  بعـشلا  راـصح  یف  هّللا  همحر  ساـّبعلا  ناـک  و 
دبع نب  ثراحلا  نب  لفون  نب  ثراحلا  هنبا  بلطملا و  دـبع  نب  ثراحلا  نب  نایفـس  وبأ  بلطملا و  دـبع  نب  ثراحلا  نب  لفون  بلاط و 

هظفاحم همد  یف  اشیرق  راقی  هلتقب و ال  یـضری  ناک ال  ّهنأ  ّالإ  راعـشألاب  هوجهی  هضغبی و  هّللا ص  لوسر  یلع  ادـیدش  ناـک  بلطملا و 
.یماحملا لفاکلا و  وه  بلطملا و  دبع  نب  بلاط  وبأ  مهخیش - مهسیئر و  بعشلا و  یف  نیروصحملا  دیس  ناک  بسنلا و  یلع 

بلاط یبأ  نامیإ  یف  يأرلا  فالتخا 

 . املسم ّالإ  تام  ام  هیدیزلا  رثکأ  هّیمامإلا و  تلاقف  .ا }  نم  هتبثأ  ام  و  «، هیف :» ب ( 1 بلاط {  یبأ  نامیإ  یف  سانلا  فلتخا  و 

.امهریغ یفاکسإلا و  رفعج  وبأ  ّیخلبلا و  مساقلا  وبأ  خیشلا  مهنم  کلذب  هلزتعملا  انخویش  ضعب  لاق  و 

هموق و نید  یلع  تام  مهریغ  نییرصبلا و  انخویش  نم  هّماعلا  ثیدحلا و  لهأ  نم  سانلا  رثکأ  لاق  و 
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َْول َال َلاَقَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  ًادَغ  اَِهب  ََکل  ُدَهْـشَأ  ًهَِملَک  ِّمَع  اَی  ُْلق  ِِهتْوَم  َْدنِع  َُهل  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ًاروُهْـشَم  ًاثیِدَـح  َِکلَذ  ِیف  َنوُوْرَی 
 . َکَْنیَع اَِهب  ُتْرَْرقََأل  ِتْوَْملا  َْدنِع  َعِزَج  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنِإ  ُبَرَْعلَا  َلوُقَت  ْنَأ 

.خایشألا نید  یلع  انأ  لاق  ّهنأ  يور  و 

.کلذ ریغ  لیق  بلطملا و  دبع  نید  یلع  انأ  لاق  ّهنإ  لیق  و 

ام ِدـَْعب  ْنِم  یبُْرق  ِیلوُأ  اُوناک  َْول  َنیِکِرْـشُْمِلل َو  اوُرِفْغَتْـسَی  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِِّیبَّنِلل َو  َناک  ام  َیلاَـعَت  َُهلْوَق  َّنَأ  َنِیثِّدَـحُْملا  َنِم  ٌرِیثَک  يَوَر  َو 
(1 ُْهنِم {  َأَّرَبَت  ِهِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اّمَلَف  ُهاّیِإ  اهَدَعَو  ٍهَدِـعْوَم  ْنَع  ّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  ُرافِْغتْـسا  َناک  ام  ِمیِحَْجلَا َو  ُباحْـصَأ  ْمُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَت 

 . ِِهتْوَم َدَْعب  َُهل  َرَفْغَتْسا  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَِأل  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِیف  َْتلِْزنُأ  َهَیْآلا  هبوتلا 113،114 } . هروس 

 . بلاط یبأ  یف  تلزن  صصقلا 56 } . هروس  ( 2 َْتبَبْحَأ {  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  یلاعت  هلوق  نأ  اوور  و 

 . ِهِیف ِینُُرمْأَت  يِذَّلا  اَمَف  یَضَق  ْدَق  َّلاَّضلا  َکَّمَع  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِتْوَم  َدَْعب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَج  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  اْوَوَر  َو 

هتکرت نم  اذخأی  مل  ارفعج  ایلع و  نأ  رفاکلا و  ملـسملا و  نیب  هقرفملا  یه  هالـصلا  یلـصی و  هآر  ّهنأ  هنع  دحأ  لقنی  مل  ّهنأب  اوجتحا  و 
ائیش و

.ٍراَن ْنِم  ٍحاَضْحَض  ِیف  ُهَّنِإ  یِّقَح َو  ِیف  َعَنَص  اَِمل  ِِهباَذَع  ِفیِفْخَِتب  ِینَدَعَو  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلَا ص  ِنَع  اْوَوَر 

و

اَعَنْصَی َو َْمل  اَم  ََّیلِإ  َعَنَص  ُهَّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَِأل  ُتْرَفْغَتْسَال  اَمَُهل  ُتْرَفْغَتْـسا  َْول  َلاَقَف  َکِّمُأ  َکِیبَِأل َو  َتْرَفْغَتْـسا  َْول  َُهل  َلِیق  ُهَّنَأ  ًاْضیَأ  ُْهنَع  اْوَوَر 
 . َمَّنَهَج ِتاَرَمَج  ْنِم  ٌتاَرَمَج  ٍِبلاَط  َابَأ  َهَنِمآ َو  ِهَّللا َو  َْدبَع  َّنِإ 

کلذ و فالخ  اوور  دقف  املسم  ناک  ّهنأ  اومعز  نیذلا  امأف 

ِْتِنب َهَنِمآ  َْکتَلَمَح  ٍنَْطب  ٍهَّتِـس  ِیف  َکُعِّفَـشُم  َهَّللا  َّنِإ  ُلِیئاَْربَج  ِیل  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ُهَّنَأ  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  َیلِإ  ًارَبَخ  اوُدَنْـسَأ 
ِهَِّیلِهاَْجلَا ِیف  ََکل  َناَک  ٍخَأ  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  َكاَوآ  ٍْتَیب  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  َکَلَفَک  ٍرْجَح  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ََکلَْزنَأ  ٍْبلُص  ٍبْهَو َو 

 . ٍْبیَؤُذ ِیبَأ  ِْتِنب  َهَمِیلَح  َْکتَعَضْرَأ  ٍيْدَث  ِلاَوَّنلِاب َو  ُدوُجَی  َماَعَّطلا َو  ُمِعُْطی  ًاّیِخَس  َناَک  َلاَق  ُُهْلِعف  َناَک  اَم  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َلِیق 

وأ همأ  نم  وأ  هیبأ  نم  خأ  هّللا ص  لوسرل  ناک  له  هیلع  هتأرق  دـق  ربخلا و  اذـه  نع  دـیز  یبأ  نب  ییحی  رفعج  ابأ  بیقنلا  تلأس  تلق 
.يردأ لاق ال  وه  نمف  هل  تلق  هبحصلا  هدوملا و  یف  هل  اخأ  ینعی  اّمنإ  لاقف ال  هیلهاجلا  یف  امهنم 

اولاق و

.ِهَّیِکَّزلا ِماَحْرَْألا  َیلِإ  ِهَرِهاَّطلا  ِبَالْصَْألا  َنِم  اَْنلُِقن  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ًهَّفاَک  ُساَّنلا  َلَقَن  ْدَق 
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.نیرهاط اوناک  امل  مانصأ  هدبع  اوناک  ول  مّهنأل  كرشلا  نع  نیهزنم  مهلک  هؤابآ  نوکی  نأ  اذهب  بجوف 

امأف میهاربإ  مع  ناک  رزآ  نأل  انبهذم  یف  حدقی  الف  اکرـشم  الاض  ناک  هنوک  رزآ و  هیبأ  میهاربإ و  نم  نآرقلا  یف  رکذ  ام  اّمأ  اولاق و 
ُُدبْعَن اُولاق  يِدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاق  ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  َءادَهُش  ُْمْتنُک  ْمَأ  لاق  امک  ابأ  معلا  یمس  روحان و  نب  خراتف  هوبأ 

.همع هنکل  هئابآ و  نم  سیل  لیعامسإ و  مهیف  دع  مث  هرقبلا 133 } . هروس  ( 1 َِکئابآ {  َهلِإ  َکَهلِإ َو 

هدادـجأ و هئابآ و  هیزنت  هیکزلا  ماحرألا  یلإ  هرهاطلا  بالـصألا  نم  انلقن  هلوق  نم  دارملا  نأل  فیعـض  يدـنع  جاجتحالا  اذـه  تلق و 
یضتقم اذه  ریغ  حافسلا ال  نع  هتاهمأ 

.ههبشلا حاکن  باسنألا و  هابتشا  هایملا و  طالتخاب  اضعب  اهضعب  بیعی  ناک  برعلا  نأل  مالکلا  هقایس 

ّهنإف ال بالـصألا  يرهاط  اوناک  امل  مانـصأ  هدـبع  اوناک  ول  مهنإ  متلق  مل  مهل  لاقی  نیرهاط  اوناک  امل  مانـصأ  هدـبع  اوناک  ول  مهلوق  و 
دئاقعلا و اهضوع  لعج  لب  ماحرألا  بالصألا و  رکذ  امل  هومعز  ام  دارأ  ول  ّهنأ  يرت  منـصلا أ ال  هدابع  بالـصألا و  هراهط  نیب  هافانم 

نوکی نأ  مهدـنع  زاج  اذإف  همع  ناک  لب  دـمحم ص  ابأ  نکی  مل  ّهنأل  بلاط  یبأ  یف  مهلوق  یف  حدـقی  هیبأ  میهاربإ و  نع  مهراذـتعا 
 . بلاط یبأ  مالسإ  یلع  هجولا  اذه  نم  هجح  مهل  نکی  مل  مهلیوأت  یف  هوحرتقا  دق  امک  اکرشم  رزآ  وه  معلا و 

ءابآلا مالسإ  یف  اوجتحا  و 

.ِكُولُْملا ُءاََهب  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُءاَمیِس  ِْهیَلَع  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ِِبلَّطُْملا  َْدبَع  ُهَّللا  ُثَْعبَی  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َيِوُر  اَِمب 

و

َّزَع ِهَّللا  ْنِم  ٍْریَخ  َّلُک  َُهل  وُجْرَأ  َلاَقَف  ٍِبلاَط  ِیبَِأل  وُجْرَت  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَنیِدَْملِاب  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َلاَق  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  َْنب  َساَّبَْعلَا  َّنَأ  َيِوُر 
 . َّلَج َو 

و

ِمَالْسِإ ِیف  ُتْکَکَش  ْدَق  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  اَضِّرلا ع  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َبَتَک  ٍدوُمْحَم  ُْنب  ُنَابَأ  َوُه  ِهَعیِّشلَا َو  ِلاَجِر  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  َيِوُر 
اَهَدَْعب ِهَیْآلا َو  ءاسنلا } : هروس  ( 1 َنِینِمْؤُْملا {  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  يدُْهلا َو  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلَا  ِِققاُشی  ْنَم  ِْهَیلِإ َو  َبَتَکَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ 

و ِراَّنلَا .  َیلِإ  َكُریِصَم  َناَک  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِناَمیِِإب  َّرُِقت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإ 

[ ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم   ] ٍدَّمَُحم ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َيِوُر  ْدَق 

اَذَـه ُناَمیِإ  ٍناَزیِم َو  ِهَّفِک  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُناَمیِإ  َعِضُو  َْول  َلاَقَف  ٍراَن  ْنِم  ٍحاَضْحَـض  ِیف  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  ُُهلوُقَی  اَّمَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  ِِرقاَْـبلا ع 
یف ( 2 ِهِیبَأ {  ِهَّللا َو  ِدـْبَع  ْنَع  َّجَُـحی  ْنَأ  ُُرمْأَی  َناَک  ًاِّیلَع ع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  َلاَق َأ  َُّمث  ُُهناَمیِإ  َحَـجََرل  يَرْخُْألا  ِهَّفِْکلا  ِیف  ِْقلَْخلا 

ْمُْهنَع ِّجَْحلِاب  ِِهتَّیِصَو  ِیف  یَصْوَأ  َُّمث  ِِهتاَیَح  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  هنبا } .» و  :» لوصألا

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهُدوُقَی ِْحتَْفلا  َماَع  ِِّیبَّنلَا ص  َیلِإ  َهَفاَُحق  ِیبَِأب  َءاَج  ٍرَْکب  َابَأ  َّنَأ  َيِوُر  َو 

َکَثََعب يِذَّلا  اَمَأ َو  ُهَّللا  ُهَرُجْأَی  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُتْدَرَأ  َلاَـقَف  ُهَِیتْأـَن  یَّتَح  َخـْیَّشلا  َتْکَرَت  َـال  ِهَّللا َأ  ُلوُسَر  َلاَـقَف  یَمْعَأ  ٌرِیبَک  ٌْخیَـش  َوُه  َو 
 . َْتقَدَص َلاَقَف  َِکْنیَع  َهَُّرق  َِکلَِذب  ُسِمَْتلَأ  ِیبَأ  ِمَالْسِِإب  یِّنِم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َکِّمَع  ِمَالْسِِإب  ًاحَرَف  َّدَشَأ  ُْتنُک  اَنََأل  ِّقَْحلِاب 

و

َْتناَک ْدَـق  ٍِرفاَک َو  ِحاَِکن  یَلَع  ًهَِملْـسُم  َّرُِقی  ْنَأ  َُهلوُسَر  یَهَن  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  ًاـبَجَع  اَو  َلاَـقَف  اَذَـه  ْنَع  َِلئُـس  ِْنیَـسُْحلا ع  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َيِوُر 
َتاَم یَّتَح  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َتْحَت  ْلَزَت  َْمل  ِمَالْسِْإلَا َو  َیلِإ  ِتاَِقباَّسلا  َنِم  ٍدَسَأ  ُْتِنب  ُهَمِطاَف 

ٍِبلاَط َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلْوَم  ٍِعفاَر  ِیبَأ  َیلِإ  یِهَْتنَی  ًاثیِدَح  ُْهنَع  َنُوثِّدَحُْملا  َدَنْـسَأ  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنَأ  ِهَّیِدـْیَّزلَا  َنِم  ٌمْوَق  يِوْرَی  َو 
 . ُنیِمَْألا ُقِداَّصلا  يِْدنِع  ٌدَّمَُحم  ُهَْریَغ َو  ُهَعَم  َُدبْعَی  ُهَدْحَو َال  ُهَُدبْعَی  ْنَأ  ِمِحَّرلا َو  ِهَلِِصب  ُهَثََعب  ُهَّبَر  َّنَأ  یِخَأ  ُْنبا  ٌدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َهَّکَِمب  ُلوُقَی 

نإ موق  لاق  و 

 . ٍِبلاَط َابَأ  ِِهب  یَنَع  اّمنإ  ِهَّنَْجلَا .  ِیف  ِْنیَتاَهَک  ِمِیتَْیلا  ُِلفاَک  اَنَأ َو  ِِّیبَّنلَا ص  َلْوَق 

تیبلا لهأ  بهذم  عوضوم و  ثیدح  ائیـش  بلاط  یبأ  هکرت  نم  اذخأی  مل  ارفعج  ایلع ع و  نأ  نم  هّماعلا  هیوری  ام  نإ  هّیمامإلا  تلاق  و 
.بسنلا یف  هنم  هجرد  یلعأ  ناک  ول  ملسملا و  رفاکلا  ثری  رفاکلا و ال  ثری  مهدنع  ملسملا  نإف  کلذ  فالخب 

اولاق و

.ِْنیَتَِّلم ِلْهَأ  َْنَیب  َثُراَوَت  ُُهلْوَق ص َال 

اولاق نینثا  نم  ّالإ  نوکی  براضتلاک ال  نیفرطلا  یعدتـسی  ظفللا  امهثاریم و  یف  اندـنع  لعافت  لعافت و ال  ثراوتلا  نأل  هبجومب  لوقن 
هّللا ص لوسر  ّبح  و 

َهّللا َو َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  یلاعت ال  هلوقل  هّبح  هل  زاج  ام  ارفاک  ناک  ول  روهشم و  مولعم  بلاط  یبأل 
.هیآلا هلداجملا 22 } . هروس  ( 1 َُهلوُسَر { 

وه ثیدحلا و  ضافتسا  رهتشا و  دق  اولاق و 

.َکُّبُِحی َناَک  ُهَّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِّبُِحل  ًاّبُح  ََکل َو  ًاّبُح  ِْنیَّبُح  َکُّبِحُأ  اَنَأ  ٍلیِقَِعل  ُُهلْوَق ص 

َمیِهاَْربِإ َو ِهَّیِّرُذ  ْنِم  اَنَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُُهلْوَق  َیِه  َهَجیِدَخ َو  ٍدَّمَُحم ص  ِحاَِکن  َْدنِع  ٍِبلاَط  ُوبَأ  اَهَبَطَخ  ٌهَروُهْشَم  ِحاَکِّنلا  ُهَبْطُخ  اُولاَق َو 
یًتَف ِِهب  ُنَزاَُوی  ْنَم َال  یِخَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  َّنِإ  َُّمث  ِساَّنلا  یَلَع  َماَّکُْحلا  اَنَلَعَج  ًاجوُجْحَم َو  ًاْتَیب  ًاماَرَح َو  ًادََلب  اََنل  َلَعَج  َلیِعاَمْسِإ َو  ِعْرَز 

ٌهَعَجْرَتْسُم َو ٌهَّیِراَع  ٌِلئاَز َو  ٌّلِظ  ُلاَْملا  اَمَّنِإَف  ٌُّلق  ِلاَْملا  ِیف  َناَک  ْنِإ  ًْالبَن َو  ًایْأَر َو  ًالْقَع َو  ًامْزَح َو  ًالْضَف َو  ًاِّرب َو  ِْهیَلَع  َحَجَر  َّالِإ  ٍْشیَُرق  ْنِم 
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.ٌلِیلَج ٌبْطَخ  ٌِعئاَش َو  ٌأَبَن  ُدَْعب  ِهَّللا  َُهل َو  َّیَلَعَف َو  ِقاَدَّصلا  َنِم  ُْمْتبَبْحَأ  اَم  َِکلَذ َو  ُْلثِم  ِهِیف  اََهل  ٌهَبْغَر َو  ٍِدْلیَوُخ  ِْتِنب  َهَجیِدَخ  ِیف  َُهل 

.لوقعلا یف  غئاس  ریغ  اذه  بابلألا  یلوأ  نم  وه  هبذکی و  هدناعی و  ّمث  لیلجلا  هبطخ  عئاشلا و  هأبن  ملعی  هارتف  اولاق أ 

اولاق و

ُهَّللا ُمُهاَتآَف  َْرفُْکلا  اوُرَهْظَأ  َناَمیِْإلا َو  اوُّرَسَأ  ِفْهَْکلا  َباَحْصَأ  َّنِإ  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َيِوُر  ْدَق 
.ِْنیَتَّرَم ُهَرْجَأ  ُهَّللا  ُهاَتآَف  َكْرِّشلا  َرَهْظَأ  َناَمیِْإلا َو  َّرَسَأ  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنِإ  ِْنیَتَّرَم َو  ْمُهَرْجَأ 

و

.َكُرِصاَن َتاَم  ْدَقَف  اَْهنِم  ْجُرْخا  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َتاَم  َهَْلَیل  َُهل  َلاَق  َلِیئاَْربَج ع  َّنَأ  ِروُهْشَْملا  ِثیِدَْحلا  ِیف 

یلع مشاه و  ینبل  هضغب  هبعـش و  نب  هریغملا  وه  دحاو و  لجر  نع  مهلک  سانلا  هیوری  امنإف  رانلا  نم  حاضحـضلا  ثیدـح  اّمأ  اولاق و 
.فاخ ریغ  رمأ  هقسف  هتصق و  مولعم و  روهشم  یلعل ع  صوصخلا 

یّتح تام  ام  بلاط  ابأ  نأ  هفاحق  یبأ  نب  رکب  یبأ  نع  اهضعب  بلطملا و  دبع  نب  ساّبعلا  نع  اهضعب  هریثک  دیناسأب  يور  دق  اولاق و  و 
هّللا لوسر  دمحم  هّللا  ّالإ  هلإ  لاق ال 

َْنبِا اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُساَّبَْعلَا  ُهوُخَأ  ِْهَیلِإ  یَغْـصَأَف  ًاّیِفَخ  ًامَالَک  َلاَق  ِتْوَْملا  َدـْنِع  ٍِبلاَط  اـَبَأ  َّنَأ  ٌروُهْـشَم  ُرَبَْخلا  َو 
.ُُهتْوَص َکَُغْلبَی  ْنَأ  ْنَع  َفُعَض  ُهَّنَِکل  َکُّمَع َو  اََهلاَق  ْدََقل  ِهَّللا  یِخَأ َو 

و

 . اَضِّرلا ِهِسْفَن  ْنِم  ِهَّللا ص  َلوُسَر  یَطْعَأ  یَّتَح  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َتاَم  اَم  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  َيِوُر 

نأ يرت  مالـسإلاب أ ال  ارارقإ  انمـضت  اذإ  روثنملا  موظنملا و  مالکلا  نیب  قرف  املـسم و ال  ناک  ّهنأ  یلع  لدت  بلاط  یبأ  راعـشأ  اولاق و 
ول امک  همالسإب  مکحن  انکل  دمحم ص  هوبنب  رارقإلا  نمضتی  همظن  هلجترا و  دق  ارعش  دشنأ  نیملـسملا و  نم  هعامج  طسوت  ول  ایدوهی 

متعم لیللا  رخآ  ّمهل  نم  الأ  اهلوأ : هدیصق  نم  هناوید 152-154؛ ( 1 هلوق {  راعشألا  کلت  نمف  هّللا ص  لوسر  ادّمحم  نأ  دهـشأ  لاق 
اهلین نود  هطخ  انم  نوجری  .مّحفت }  امل  مجنلا  يرخأ  ،و  یناوط

هلثمف هیملسم  انوبسحت  الف 

.ملسمب سیلف  موق  یف  ناک  اذإ 

اهنیب تاذ  یلع  ینع  اغلبأ  الأ  مشاه  ینب  هعیطق  یف  شیرق  اهتبتک  یتلا  هفیحصلا  رمأ  یف  بلاط  یبأ  رعش  نم  و 

یهنلا ظئافحلا و  لهأ  اننکل  و 
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.بعرلا نم  هامکلا  حاورأ  راط  اذإ 

دمحم یف  مکمالحأ  اوهفست  الف  هلوق  کلذ  نم  و 

نومأم ریغ  رهد  رکذت  نم  هنم أ  تلان  شیرق و  هتبذع  نیح  یحمجلا  نوعظم  نب  نامثعل  بضغ  دق  هلوق و  کلذ  نم  و 

بجع لزنم  باتکب  اونمؤت  وأ 

 { . .نیسای تایآ  یف  نّیبت  امک  جوع  يذ  ریغ  ّیلج  رمأب  یتأی  ناویدلا : یف  هدعب  ( 1 نونلا {  يذک  وأ  یسوم  یبن  یلع 

ُهَـسْأَر ِِهب  َخَـضْرَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ٌرَجَح  ِهِدَِـیب  ٌدِـجاَس َو  َوُه  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلِإ  ًهَّرَم  َءاَج  ٍماَشِه  َْنب  ِلْهَج  َابَأ  َّنَأ  ِرَبَْخلا  ِیف  َءاَـج  ْدَـق  اُولاَـق َو 
اوُهَْتنا اَنِّمَع َو  ِیَنب  اوُقِیفَأ  ٍتاَْیبَأ  ِهَلْمُج  ْنِم  َِکلَذ  ِیف  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َلاَقَف  َداَرَأ  اَم  ْعِطَتْسَی  ْمَلَف  ِهِّفَِکب  ُرَجَْحلا  َقِصَلَف 

هلوقب هّللا  بلاط و  وبأ  ملـسأ  لوقی  ناک  ّهنأ  هّللا  همحر  نومأملا  هّللا  دبع  نع  رهتـشا  دق  اولاق و  .ْمُکِْرمَأ  ِیف  َكاَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  اَْهنِم َو  َو 
کیلملا لوسر  لوسرلا  ترصن 

ٍِبلاَط َو ِیبَأ  َْنب  َرَفْعَج  َدـیِکَِیل  ِهَشَبَْحلَا  ِدَـِالب  َیلِإ  َجَرَخ  اََّمل  ِصاَْـعلا  َْنب  وَرْمَع  َّنَأ  َنیِخِّرَؤُْملا  ُرَثْکَأ  ُهَرَکَذ  ِهَریِّسلا َو  ِیف  َءاَـج  ْدَـق  اُولاَـق َو 
ُلیِحَّرلا َْنیَأ  َْنیَأ  ِیتَْنبا  ُلوُقَت  َلاَق  ِّیِشاَجَّنلَا  َْدنِع  َُهباَحْصَأ 

َلِْزنُأ ِهِیف  َكُؤَنْـشََأل َو  یِّنِإ  ِهَّللا  َُهل َو  ُلوُقَی  َهَّکَِمب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْهیَلَع  َّرَم  اَذِإ  َناَک  ُهَابَأ  َّنَِأل  ِِئناَّشلا  َْنبا  َِئناَّشلا  یَّمَُـسی  وٌرْمَع  َناَکَف  اُولاَـق 
ِِهباَحْصَأ َو ٍرَفْعَج َو  ِماَرْکِإ  یَلَع  ِهِیف  ُهُضِّرَُحی  ًاْرعِش  ِّیِـشاَجَّنلَا  َیلِإ  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َبَتَکَف  اُولاَق  رثوکلا 3 } . هروس  ( 1 ُرَْتبَْألا {  َوُه  َکَِئناش  َّنِإ 

ٌرَفْعَج ِساَّنلا  ِیف  َْفیَک  يِْرعِش  َْتَیل  َالَأ  ِِهتَلْمُج  ْنِم  ْمِهِیف  ِهِیف َو  وٌرْمَع  ُُهلوُقَی  اَّمَع  ِضاَرْعِْإلا 

ٌهَرِیثَک ٍتاَْیبَأ  ِیف 

َلاَق ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  َيِوُر  اُولاَق َو 

ْدُدْـشاَف ٍدَّمَُحم  ِموُُزل  ِیف  َهَقِیثَْولا  َّنِإ  ِیل  َلاَـق  َُّمث  ٍلِـجآ  ٍلِـجاَع َو  ٍسْأـَب  ِّلُـک  ْنِم  ِِهب  ُمَلْـسَت  َکَّنِإَـف  َکِّمَع  َْنبِا  ْمَْزلا  َّیَُنب  اَـی  ِیبَأ  ِیل  َلاَـق 
 . اَکیِْدیَأ یَلَع  ِِهتَبْحُِصب 

یتقث ارفعج  ایلع و  نإ  هلوق  ینعملا  اذهل  بسانملا  هرعش  نم  و 

اولاق

ِْضما َُهل  َلاَق  َُّمث  ًادیِدَش  َنِزَح  ًامیِظَع َو  َعَّجَوَتَف  ِِهتْوَِمب  ُهَنَذآَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ٌِّیلَع ع  َءاَج  َتاَم  اََّمل  ٍِبلاَط  َابَأ  َّنَأ  ُهَیاَوِّرلا  ِتَءاَج  ْدَق  َو 
اَی ٌمِحَر  َْکتَلَصَو  َلاَقَف  ِلاَجِّرلا  ِسوُءُر  یَلَع  ٌلوُمْحَم  َوُه  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  ُهَضَرَتْعاَف  َلَعَفَف  ِینِْملْعَأَف  ِهِریِرَس  یَلَع  ُهَتْعَفَر  اَذِإَف  ُهَلْـسُغ  َّلَوَتَف 

َّنَرِفْغَتْـسََأل ِهَّللا  اَمَأ َو  َلاَـقَف  ِْهیَلَع  َفَقَوَف  ِِهتَْرفُح  َیلِإ  ُهَِعبَت  َُّمث  ًارِیبَک  َتْرَزآ  َتْرَـصَن َو  ًاریِغَـص َو  َْتلَّفَک  َْتیَّبَر َو  ْدَـقَلَف  ًاْریَخ  َتیِزُج  ِّمَع َو 
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.ِنَالَقَّثلا اََهل  ُبَْجعَی  ًهَعاَفَش  َکِیف  َّنَعَفْشََأل  ََکل َو 

رافغتـسالاب و هدـعی  نأ  ریخب و ال  هل  وعدـی  نأ  رفاکل و ال  قری  نأ  یبنلل  زوجی  رفاکلا و ال  لـسغ  یلوتی  نأ  زوجی  ـال  ملـسملا  اولاـق و 
دعب تعرش  زئانجلا  هالص  نکت  مل  هشبحلاب و  رفعج  ناک  دعب و  املسأ  انوکی  مل  الیقع  ابلاط و  نأل  هلسغ  یلع ع  یلوت  اّمنإ  هعافشلا و 

.ءاعد هقر و  عییشت و  ناک  اّمنإ  هجیدخ و  یلع  هّللا ص  لوسر  یلص  و ال 

دمحأ نید  یلع  یلعی  ابأ  اربصف  یلعی  ابأ  ینکی  ناک  هزمح و  هاخأ  بطاخی  بلاط  یبأ  رعش  نم  اولاق و 

هتیتأ دق  يذلاب  اشیرق  داب  و 

.ارحاس دمحأ  ناک  ام  لق  اراهج و 

دمحم ّیبنلا  تنأ  روهشملا  هرعش  نم  اولاق و 

لوصت دیأ  هب  موقت  ّقح  نم  کنعنمی  هوعدلا ال  راهظإب  هرمأی  هشأج و  نکسی  ادّمحم و  بطاخی  هلوق  اضیأ  روهشملا  هرعش  نم  اولاق و 
. { هناوید 72-70 ( 1 تاوصأب {  قلس  و ال 

مهب تیلب  نإ  یفک  کفک  نإف 

.تاململا یف  یسفن  کسفن  نود  و 

يرولا اذه  ریخ  نم  لیق  اذإ  بلاط  یبأ  نب  بلاطل  اهنإ  لاقی  هلوق و  کلذ  نم  و 

ادّمحم ّیبنلا  هّللا  مرکأ  دقل  هلوق  کلذ  نم  و 

ٍِّیلَِعل ع يَوُْری  ْدَق  ًاْضیَأ َو  ُُهلْوَق  َو 

. { هناوید 50 ( 1 ْدَهْشاَف {  َّیَلَع  ِهَّللا  َدِهاَش  اَی 

.ٍدَتْهُم یِّنِإَف  ِنیِّدلا  ِیف  َّلَض  ْنَم  َدَمْحَأ  ِِّیبَّنلا  ِْنیِد  یَلَع  یِّنَأ 

وه كرتشم و  دـحاو  رمأ  یلع  ّلدـی  اهعومجمف  هرتاوتم  اهداحآ  نکت  مل  نإ  ّهنأل  رتاوتلا  ءیجم  تءاج  دـق  راعـشألا  هذـه  لکف  اولاق 
ملعلا اندیفی  رتاوتم  اهعومجم  اداحآ و  هلوقنم  ناسرفلا  یلع ع  تالتق  نم  هدحاو  لک  نأ  امک  رتاوتم  اهعومجم  دمحم ص و  قیدصت 

ریغ ساون و  یبأ  هعالخ  سایإ و  ءاکذ  هیواعم و  فنحألا و  ملح  متاح و  ءاخس  نم  يور  امیف  لوقلا  کلذک  هتعاجـشب و  يرورـضلا 
ءیش یف  وأ  اهیف  کشلا  زاج  نإ  ..کبن و  افق  هرهشک  اهترهش  یتلا  هیماللا  هدیصقلا  یف  مکلوق  ام  ابناج  هلک  اذه  اوکرتا  اولاق و  کلذ 

هلوق یه  هعطق و  انهاه  اهنم  رکذن  نحن  اهتایبأ و  ضعب  یف  ..کبن و  افق  یف  کشلا  زاج  اهتایبأ  نم 

نعاط لک  نم  تیبلا  برب  ذوعأ 
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(1 َلَبْـشَأ {  ٍرْدـَب  َمْوَـی  ِبـِلَّطُْملا  ِنـْب  ِثِراَْـحلا  ِنـْب  َهَدـْیَبُع  َلْـجِر  َعَـطَق  اََّمل  َهَْبیَـش  ْوَأ  َهَـعِیبَر  َنـْب  َهَْـبتُع  َّنَأ  يِزاَـغَْملا  ِهَریِّسلا َو  ِیف  َدَرَو  َو 
ِشیِرَْعلَا َیلِإ  ِهَکَْرعَْملا  َنِم  اَمُهَبِحاَص  َالَمَتْحا  ُهَـالَتَق َو  یَّتَح  اَمِْهیَْفیَِـسب  َهَْبتُع  اَـطَبَخ  ُْهنِم َو  ُهاَذَْقنَتْـساَف  ُهَزْمَح  ٌِّیلَع َو  ِْهیَلَع  .فطع }  : لبـشأ

ُْمْتبَذَک َو ِِهلْوَق  ِیف  َقَدَص  ْدَق  ُهَّنَأ  َِملََعل  ًاّیَح  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َناَک  َْول  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ُلیِسََیل  ِِهقاَس  َّخُم  َّنِإ  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُهاَیَْقلَأَف 
ًادَّمَُحم ِیلُْخن  ِهَّللا  ِْتَیب 

اَِهب َِنفُدَف  َتاَمَف  ِءاَْرفَّصلَا  َیلِإ  ِِّیبَّنلَا ص  َعَم  ُهَْدیَبُع  َغََلب  ٍِذئَمْوَی َو  ٍِبلاَط  ِیبَِأل  َُهل َو  َرَفْغَتْسا  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  اُولاَقَف 

ٌفِراَش ُعِضَتْرَی َو َال  ٌِّیبَص  اََنل  َْقبَی  َْمل  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َكاَْنیَتَأ  َلاَقَف  ٍبْدَج  ِماَع  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَج  ًاِّیباَرْعَأ  َّنَأ  َيِوُر  ْدَق  اُولاَق َو 
اَُهناََبل یَمْدَت  ُءاَرْذَْعلا  َكاَْنیَتَأ َو  ُهَدَْشنَأ  َُّمث  ُّرَتْجَی  .هقانلا }  : فراشلا ( 2 } 

ًاقَدَغ ًالاَجِـس  ًاّحَـس  ًاعیِرَم  ًائِینَه  ًائیِرَم  ًاثیِغُم  ًاْثیَغ  اَنِقْـسا  َّمُهَّللا  َلاَق  ِْهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَحَف  َرَْبنِْملَا  َدِعَـص  یَّتَح  ُهَءاَدِر  ُّرُجَی  ُِّیبَّنلَا ص  َماَقَف 
ِهَّللا ُلوُسَر  َّدَر  اَم  ِهَّللا  َوَف  ٍِثئاَر  َْریَغ  ًالِجاَع  ًاِعفاَن  اَیْقُـس  ُْهلَعْجا  َعْرَّضلا َو  ِِهب  ُّرُِدت  َعْرَّزلا َو  ِِهب  ُِتْبُنت  َضْرَْألا َو  ِِهب  ِییُْحت  ًاّرَد  ًاِمئاَد  ًابِطاَق  ًاقَبَط 

ُءاَمَّسلا ْتَْقلَأ  یَّتَح  ِهِرَْحن  َیلِإ  ُهَدَی  ص 

َراَدَتْـسا یَّتَح  ِهَنیِدَْـملَا  ِنَع  ُباَحَّسلا  َباَْجناَف  اَْنیَلَع  اَْنَیلاَوَح َو َال  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َقَرَْغلا  َقَرَْغلا  َنوُّجِـضَی  ُساَّنلا  َءاَج  اَـهَقاَوْرَأ َو 
ٌِّیلَع َماَقَف  َُهلْوَق  اَنُدِْشُنی  ْنَم  ُُهْنیَع  ْتَّرََقل  ًاّیَح  َناَک  َْول  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُّرَد  ِهَِّلل  َلاَق  َُّمث  ُهُذِجاََون  ْتََدب  یَّتَح  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکِحَضَف  ِلِیلْکِْإلاَک  اََهلْوَح 
ِیبَِأل ُرِفْغَتْسَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهَدیِصَْقلا َو  ِهِذَه  ْنِم  ًاتاَْیبَأ  ُهَدَْشنَأَف  ْلَجَأ  َلاَق  ِهِهْجَِوب  ُماَمَْغلا  یَقْسَتُْسی  ُضَْیبَأ  َتْدَرَأ َو  َکَّلََعل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف 

ْدَقَف َنَسْحَأ  ٌرِعاَش  ْنُکَی  ْنِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  َرَکَـش  ْنَّمِم  ُدْـمَْحلا  ُدْـمَْحلا َو  َکـَل  ُهَدَْـشنَأَف  َهَناَـنِک  ْنِم  ٌلُـجَر  َماَـق  َُّمث  ِرَْبنِْملَا  یَلَع  ٍِبلاَـط 
دحاوک ناک  هل و  أیهت  ام  ّیبنلا ص  هرصن  نم  هل  أیهتی  مل  هرهظأ  ول  ّهنأل  هب  رهاجی  مالسإلا و  بلاط  وبأ  رهظی  مل  اّمنإ  اولاق و  .َْتنَـسْحَأ 

هنود مایقلا  هترصن و  نم  نکمتی  مل  ملسأ و  نمم  امهریغ  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  رکب و  یبأ  وحن  هوعبتا  نیذلا  نیملسملا  نم 

نطبی ناک  اناسنإ  نأ  ول  امک  مالسإلا  نطبأ  نإ  شیرق و  نید  یلع  رهاظلا  یف  تابثلاب  هنع  هاماحملا  نم  بلاط  وبأ  نکمت  اّمنإ  ذئنیح و 
مهنیب هسومان  ظفحی  هیمارکلا و  بهذـم  رهظی  وه  مدـق و  ههاجو و  دـلبلا  کلذ  یف  هل  هیمارکلا و  دالب  نم  دـلب  یف  وه  الثم و  عیـشتلا 
ارداق ماد  ام  ّهنإف  هئاسؤر  دلبلا و  کلذ  لهأ  نم  ررضلا  يذألاب و  نولانی  نولازی  هعیشلا ال  نم  ریـسی  رفن  دلبلا  کلذ  یف  ناک  کلذب و 

فـشاک عیـشتلا و  نم  زوجی  ام  رهظأ  ولف  رفنلا  کئلوأ  نع  هاماحملا  هعفادملا و  نم  انکمت  ّدشأ  نوکی  دلبلا  لهأ  بهذـم  راهظإ  یلع 
انایحأ عافدلا  نم  نکمتی  مل  مهقحلی و  ام  ررـضلا  يذألا و  نم  هقحل  رفنلا و  کئلوأ  نم  دحاو  مکح  همکح  راص  کلذـب  دـلبلا  لهأ 

.الوأ ناک  امک  مهنع 

یف هلاسر  دیفملا  خیشلا  عضو  ( 1 تناک {  فیک  هلاح  هقیقحب  ملعأ  هّللا  هضراعتم و  رابخألا  يدـنع و  هسبتلم  لاحلا  نإف  انأ  امأف  تلق 
. { . هنس 1956 فجنلا  یف  تعبط.یلوألا  هعومجملا  نم  ثلاثلا  ددعلا  ، تاطوطخملا سئافن  هعومجم  یف  تعبط  ، بلاط یبأ  نامیإ 

بقلملا ، بلاـط یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  هـّللا  دـبع  نـب  دّـمحم  وـه  ( 2 هـیکزلا {  سفنلا  هلاـسر  يردـص  یف  فـقی  و 
ریمأ یلع  ضبقف  ، الجر نیـسمخ  نیتئام و  یف  هفوکلاب  هیبأ  لـتقمل  ارئاـث  روصنملا  یلع  جرخ  ، هیکزلا سفنلاـب  يدـهملاب و  طـقرألاب و 

لتاقم - ) هنـس 145 هلتقمب  رمألا  یهتنا  ،و  هیلإ راسف  ، یـسوم نب  یـسیع  هدـهع  ّیلو  هلاـتقل  روصنملا  بدـتناف  اـهلهأ  هعیاـب  و  هنیدـملا ،
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لهأ دیس  نبا  انأ  هنجلا و  لهأ  دیس  نبا  انأ  رارـشألا و  رـش  نبا  انأ  رایخألا و  ریخ  نبا  انأف  اهیف  هلوق  روصنملا و  یلإ  نییبلاطلا 232 } .)
 . رانلا

نوکیف نامزلا  لطی  مل  ّیبنلا ص  دـهع  نم  بیرق  هدـهع  هیلع و  مهتم  ریغ  هنبا و  وه  رفکلاـب و  بلاـط  یبأ  یلع  هنم  هداهـش  هذـه  نإـف 
.العتفم ربخلا 

ناکف لیدـعتلا  حرجلا و  ضراعتف  هریثک  رابخأ  هموق  نید  یلع  هتوم  یف  يور  هریثک و  رابخأ  همالـسإ  یف  يور  دـق  ّهنأ  رمـألا  هلمج  و 
.نیفقوتملا نم  هرمأ  یف  انأف  فقوتلا  یضتقی  کلذ  مکاحلا و  دنع  نیتنیبلا  ضراعتک 

نمف بجاو  ریغ  الفن  تناک  اّمنإ  تضرف و  دق  دعب  نکت  مل  هالصلا  نأل  نوکی  نأ  زوجیف  یلـص  ّهنأ  هنع  لقنی  مل  هنوک  هالـصلا و  امأف 
دق امک  لیدـعتلا  حرجلا و  ضراعت  اذإ  ثیدـحلا  باحـصأ  لوقی  نأ  نکمی  هنیدـملاب و  ّالإ  ضرفت  مل  كرت و  ءاش  نم  یلـص و  ءاـش 

.لدعملا اهیلع  علطی  مل  هدایز  یلع  علطا  دق  حراجلا  نأل  حرجلا  بناجل  هقفلا  لوصأ  باحصأ  دنع  حیجرتلاف  هیلإ  مترشأ 

هلاثم لمجم  لیدـعت  هلباقم  یف  لصفم  نعط  یف  هقفلا  لوصأ  یف  رکذـی  لاقی و  اّمنإ  اذـه  نإ  لوقنف  اذـه  نع  اوبیجی  نأ  مهموصخل  و 
نعطیف هلادعلا  هرهاظ  لاحلا  روتـسم  نوکی  نأ  هل  هقیثوت  یف  یفکی  هقثو و  دق  هنع  هتیاورب  وهف  لجر  نع  اثیدـح  الثم  هبعـش  يوری  نأ 

لمجم و لیدعت  هلباقم  یف  الـصفم  انعط  نعط  دق  نوکیف  ینالفلا  بنذـلا  بکتری  ناک  وأ  اسلدـم  ناک  لوقی  نأب  الثم  ینطقرادـلا  هیف 
ءالؤه توملا و  دـنع  هداهـشلا  یتملکب  ظفلت  ّهنأ  نووری  ءالؤه  نأل  الامجإ  الیـصفت ال  ناتـضراعتم  ناتیاورلا  هددـصب  هیف و  نحن  امیف 

.خایشألا نید  یلع  انأ  توملا  دنع  لاق  ّهنأ  نووری 

انموصخ تابثإ و  یلع  دهـشن  ایباجیإ و  امکح  يورن  انأل  حـجرأ  همالـسإ  یف  انتیاور  هعیـشلا  نم  لوقی  نم  یلع  باـجی  اذـه  لـثمب  و 
.داضتم تابثإ  هنکل  تابثإ و  یلع  یه  اّمنإ  اعم  نیبناجلا  یف  هداهشلا  نأ  کلذ  یفنلا و  یلع  هداهش  یفنلا و ال  یلع  نودهشی 

 { .ب نم  هطقاـس  ( 1 هیلع {  بتکأ  نأ  ینلأس  یلإ و  هثعب  بلاـط و  یبأ  مالـسإ  یف  اـباتک  رـصعلا  اذـه  یف  نییبلاـطلا  ضعب  فنـص  و 
هیف فقوتلا  نم  يدنع  امل  اعطاق  امکح  کلذب  مکحأ  نأ  تجرحتف  هیلع  هلدألا  هقاثوب  کلذ و  هحـصب  هیف  دهـشأ  ارثن  وأ  امظن  یطخب 
یف ملسم  لک  یلع  بجاو  هقح  نأ  ملعأ  هماعد و  مالسإلل  تماق  امل  هالول  ّهنأ  ملعأ  ینإف  بلاط  یبأ  میظعت  نع  دعقأ  نأ  زجتسأ  مل  و 

دلجملا رهاظ  یلع  تبتکف  هعاسلا  موقت  نأ  یلإ  ایندلا 

هنبا بلاط و  وبأ  ول ال  و 

هفقو هیف  يدنع  رمأب  مزجأ  مل  لالجإلا و  میظعتلا و  نم  هقح  هتیفوف 

ردب هوزغ  هصق 

هداز هاسع  ام  رکذن  يدقاولا و  رمع  نب  دّمحمل  يزاغملا  باتک  نم  کلذ  رکذن  نحن  ردب و  هازغ  یف  هصقلا  حرـش  یف  ثلاثلا  لصفلا 
 . فارشألا خیرات  یف  يرذالبلا  رباج  نب  ییحی  نسح } .» :» ا ( 1 نب {  دمحأ  هداز  ام  يزاغملا و  باتک  یف  قاحسإ  نب  دّمحم 
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ْدَق َماَّشلَا َو  ُدیُِرت  َهَّکَم  ْنِم  ْتَلَصَف  ْدَق  ٍْشیَُرق  َریِع  َّنَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  .سمشلا }  یف  هلصأ  ،و  هءوض : حبـصلا هایإ  ( 2 َغََلب {  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ٍهَئاِم َنیِسْمَخ َو  ِیف  َجَرَخَف  ِهِرَجاَهُم ع  ْنِم  ًارْهَش  َرَشَع  َهَّتِس  ِْسأَر  یَلَع  اهُـضِرَتْعَی  َجَرَخ  ُُهباَحْـصَأ َو  اََهل  َبَدَنَف  اََهلاَْومَأ  اَهِیف  ٌْشیَُرق  ْتَعَمَج 

َنَّیَحَت اَّمَلَف  ًابْرَح  َْقلَی  ْمَلَف  ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  اَْهنِم  َعَجَر  ِهَریِـشَْعلا  يِذ  ُهاَزَغ  ِهِذَـه  ِماَّشلَا َو  َیلِإ  ًهَبِهاَذ  ُْهتَتاَـف  َریِْعلا َو  َْقلَی  ْمَلَف  ِْنیَتَئاـِم  ِیف  ُلاَُـقی  َو 
َنِم ِهِجوُرُخ  َْلبَق  ٍْلیَُفن  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِدـْیَز  َْنب  َدیِعَـس  ِهَّللا َو  ِدـْیَبُع  َْنب  َهَْحلَط  َثََعب  اََـهل َو  ُُهباَحْـصَأ  َبَدـَن  ًهَِلفاَـق  ِماَّشلَا  َنِم  ِریِْعلا  ُفاَرِْـصنا 

ٍلاََیل ِرْشَِعب  ِهَنیِدَْملَا 

 { .يزاغملا یف  ام  قفاوی  لوصألا  نم  هتبثأ  ام  هلمهملا و  نیـسلاب  دـسک  : هباـصإلا یف  ( 1 ِدَـشَک {  یَلَع  َالََزن  یَّتَح  ِریِْعلا  َرَبَخ  ِناَـسَّسَجَتَی 
 { .توقای یف  هدجأ  مل  و  «. لحاسلا یلع  هورملا  يذ  ءارو  نم  رابخنلا  :» يدقاولا يزاغم  یف  ( 2 ِراَبْخُّنلِاب {  ِفوُْرعَْملا  ِعِضْوَْملِاب  ِِّینَهُْجلا 
َنِم ٍزَـشَن  یَلَع  اَمُهَعَفَرَف  ُریِْعلا  ْتَّرَم  یَّتَح  ٍَربَو  ِءاَبِخ  ِیف  ِْنیَمیِقُم  َالاَزَی  ْمَلَف  اَـمَُهلَْزنَأ  اَـمُهَراَجَأَف َو  ِلِـحاَّسلا  یَلَع  ِهَوْرَْملا  يِذ  ِءاَرَو  ْنِم  َوُه  َو 

ُلوُقَیَف ٍدَّمَُحم  ِنُویُع  ْنِم  ًادَـحَأ  َْتیَأَر  ْلَه  ُدَـشَک  اَی  ٍدَـشَِکل  َنُولوُقَی  ِریِْعلا  ُلْهَأ  َلَعَج  ُریِْعلا َو  ُلِـمْحَت  اَـم  َیلِإ  ِمْوَْقلا َو  َیلِإ  اَرَظَنَف  ِضْرَأـْلا 
اَذ اَمُهَدَرْوَأ  یَّتَح  ًاریِفَخ  ٌدَـشَک  اَمُهَعَم  َجَرَخ  اَجَرَخ َو  َُّمث  اَحَبْـصَأ  یَّتَح  اَتَاب  ُریِْعلا  ِتَحاَر  اَّمَلَف  ِراَـبْخُّنلِاب  ٌنُویُع  ٍدَّمَحُِمل  یَّنَأ  ِهَّللاـِب َو  ُذوُعَأ 

َیَِقل يِذَّلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َهَنیِدَْملَا  ٌدیِعَـس  ُهَْحلَط َو  َمِدَق  ِبَلَّطلا َو  َنِم  ًاقَرَف  ًاراَهَن  ًْالَیل َو  اَُهباَحْـصَأ  اَِهب  َراَس  ْتَعَرْـسَأَف َو  ُریِْعلا  ِتَلَحاَس  ِهَوْرَْملا َو 
َهَوْرُع َلِْزنَم  َْتناَک  ِهَّجَحَْملا َو  یَلَع  َِهلاَّسلَا  َلَلَم َو  َْنَیب  ُنَابُْرت  َنَابُْرِتب َو  ُهاَیِقَلَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِناَضِرَتْعَی  اَجَرَخَف  ٍرْدَِبب  ًاْشیَُرق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

َلاَق ُهَمَرْکَأ َو  ُهاَبَحَف َو  اَمِِهب  َعَنَص  اَِمب  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ٌدیِعَس  ُهَْحلَط َو  َرَبْخَأ  ْدَق  ِِّیبَّنلَا ص َو  یَلَع  َِکلَذ  َدَْعب  ٌدَشَک  َمِدَق  ِرِعاَّشلا َو  َهَْنیَذُأ  ِْنب 
اُولاَق َو هباصإلا 3:377 } . یف  ربخلا  ( 3 َُهل {  اَهَعَْطقَأَف  یِخَأ  ِْنبِال  اَهْعَْطقا  ْنَِکل  يِرُمُع َو  َدـِفَن  ْدَـق  ٌرِیبَک َو  یِّنِإ  َلاَق  َُعْبنَی  َکـَل  ُعَْطقَأ  َـال  َأ 

ُلُجَّرلا َناَک  ْنِإ  یَّتَح  َعَرْـسَأ  ْنَم  َعَرْـسَأَف  اَهوُمُکَِینُْغی  ْنَأ  َهَّللا  َّلََعل  ْمُُهلاَْومَأ  اَهِیف  ٍْشیَُرق  ُریِع  ِهِذَه  َلاَق  َنیِِملْـسُْملَا َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َبَدـَن 
َهَداَهَّشلا وُجْرََأل  یِّنِإ  ِِهب  َُکتَْرثآ  ِهَّنَْجلَا  َْریَغ  َناَک  َْول  ُهَّنِإ  ِهِیبَِأل  ٌدْعَـس  َلاَقَف  َهَمَْثیَخ  ُْنب  ُدْعَـس  ُهَابَأ  َمَهاَس  ْنَّمِم  َناَکَف  ِجوُرُْخلا  ِیف  ُهَابَأ  ُمِهاَُسَیل 

ٍدْعَس ُمْهَـس  َجَرَخَف  اَمِهَتْـساَف  َمیُِقی  ْنَأ  ْنِم  اَنِدَحَِأل  َُّدب  ُهَّنِإ َال  ُهَمَْثیَخ  َلاَقَف  ٌدْعَـس  َیبَأَف  َِکئاَِسن  َعَم  َِّرق  ِینِْرثآ َو  ُهَمَْثیَخ  َلاَقَف  اَذَه  یِهْجَو  ِیف 
َفَّلَخَت ْمُهُـضَْعب  ٌفَالِتْخا َو  ٌرِیثَک َو  ٌمَالَک  َِکلَذ  ِیف  َناَک  ُهَجوُرُخ َو  اوُهِرَک  ِِهباَحْـصَأ َو  ْنِم  ٌرِیثَک  ٌرََـشب  ِِّیبَّنلَا ص  ِنَع  َأَْطبَأ  ٍرْدَِـبب َو  َِلتُقَف 

ُْدیَسُأ ْمُْهنِم  اوُفَّلَخَت  اََمل  ٌلاَِتق  ُنوُکَی  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َْول  ِهَمِینَْغِلل َو  ُجوُرُْخلا  َوُه  اَمَّنِإ  ٌلاَِتق  ُنوُکَی  ُهَّنَأ  اوُّنُظَی  َْمل  ِِرئاَصَْبلا  ِتاَّیِّنلا َو  ِلْهَأ  ْنِم 

ُْتفَّلَخَت اَم  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َكِّوُدَـع َو  یَلَع  َكَرَهْظَأ  َكَّرَـس َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُْدیَـسُأ  َلاَـق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمِدَـق  اَّمَلَف  ٍْریَـضُح  ُْنب 
.َْتقَدَص ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ُریِْعلا  اَهَّنَأ  َّالِإ  ُْتنَنَظ  ًاّوُدَع َو َال  ِیقَالُت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  َکِسْفَن َو َال  ْنَع  یِسْفَِنب  ًهَبْغَر  َْکنَع 

عقبلا :» يدقاولا لاق  و  «، هنیدملاب رئب  مسا  : عقبلا » توقای لاق  ( 1 ِعَُقْبلِاب {  ِفوُْرعَْملا  ِناَکَْملا  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  َلاَـق َو 
یّلـص هّللا  لوسر  نأ  اهنع  هّللا  یـضر  هشئاع  نع  :» توقای یف  ( 2 اَیْقُّسلا {  ُتُوُیب  َیِه  َو  هنیدـملاب } .» رانید  ینب  بقنب  یتلا  ایقـسلا  نم 

،و ایقـسلا تویب  نم  بذـعلا  ءاملا  بذعتـسی  ناک  : رخآ ثیدـح  یف  ،و  ایقـسلا تویب  نم  بذـعلا  ءاـملا  یقتـسی  ناـک  ملـس  هیلع و  هّللا 
َیِه َو  .هماهت }  هیدوأ  لفاسأ  نم  ایقسلا  : هیقفلا نبا  لاق  و...الیم  رشع  هعست  هَفحُجلا  یلی  اّمم  امهنیب  ، عرفلا لمع  نم  هعماج  هیرق  : ایقسلا

ُءاَرَْبلَا ٍجیِدَخ َو  ُْنب  ُِعفاَر  ٍْدیَز َو  ُْنب  ُهَماَسُأ  َرَمُع َو  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َضِرُعَف  َهَِلتاَقُْملا  َضِرُع  َكاَنُه َو  ُهَرَکْسَع  َبَرَـضَف  ِهَنیِدَْملَا  ِتُوُیِبب  ٌهَلِـصَّتُم 
ْمُهْزُِجی َْمل  ْمُهَّدَرَف َو  ٍِتباَث  ُْنب  ُْدیَز  َمَقْرَأ َو  ُْنب  ُْدیَز  ٍْریَهُظ َو  ُْنب  ُْدیَسُأ  ٍبِزاَع َو  ُْنب 

اَنَضِْرعَی ْنَأ  َْلبَق  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  َْنب  َْریَمُع  یِخَأ  ُْتیَأَر  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَس  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  ِینَثَّدَحَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
َّلََعل َجوُرُْخلا  ُّبِحُأ  اَنَأ  ِینَّدُرَیَف َو  ِینَرِغْصَتْسَیَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیناَرَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َلاَق  یِخَأ  اَی  ََکل  اَم  ُْتلُقَف  يَراَوَتَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
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.ُهَزاَجَأَف .يدقاولا }  نم أ و  ( 3 ٌْریَمُع {  یَکَبَف  ْعِجْرا  َلاَقَف  ُهَرَغْصَتْساَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  َضِرُعَف  َلاَق  َهَداَهَّشلا  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا 

.ًهَنَس َهَرْشَع  َّتِس  ُْنبا  َوُه  ٍرْدَِبب َو  َِلتُقَف  ِهِرَغِص  ْنِم  ِهِْفیَس  َِلئاَمَح  َُهل  ُدِقْعَأ  ُْتنُک  ُلوُقَی  ٌدْعَس  َناَکَف  َلاَق 

اَْهنِم َبِرَـش ع  ْمِهِْرِئب َو  ْنِم  .يدقاولا }  یف أ و  ام  تبثأ  و  «، اوقـستسی :» ب ( 4 اوُقَتْـسَی {  ْنَأ  َُهباَحْـصَأ  َرَمَأ  اَیْقُّسلا  َتُوُیب  َلََزن ع  اَّمَلَف  َلاَق 
َلاَقَف ِهَنیِدَْملَا  ِلْهَِأل  ٍِذئَمْوَی  اَعَد  اَهَْدنِع َو  یَّلَص  َبِرَش َو  ْنَم  َلَّوَأ  َناَک 

َكِراَُبت ْنَأ  ِهَنیِدَْـملَا  ِلْهَِأل  َكوُعْدَأ  َکُِّیبَن  َكُدـْبَع َو  ٌدَّمَُحم  یِّنِإ  َهَّکَم َو  ِلْهَِأل  َكاَـعَد  َکُِّیبَن  َکـُلِیلَخ َو  َكُدـْبَع َو  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  َّمُهَّللا 
َمَّرَح اَمَک  اَْهیََتبَال  َْنَیب  اَم  ُْتمَّرَح  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٍّمُِخب  ِءَابَْولا  َنِم  اَِهب  اَم  ْلَعْجا  َهَنیِدَْملَا َو  اَْنَیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا  ْمِهِراَِمث  ْمِهِّدُم َو  ْمِهِعاَص َو  ِیف  ْمَُهل 

 . َهَّکَم َُکلِیلَخ  ُمیِهاَْربِإ 

 . ِهَفْحُْجلَا َنِم  ِْنیَلیِم  یَلَع  ٌّمُخ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ْدََقل ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٍماَرَح  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ِْهَیلِإ  َءاَج  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُسیَِـسب  ِءاَبْغَّزلا َو  ِیبَأ  ُْنب  ُّيِدَع  ُهَماَمَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َمِدَـق  َو 
.َناَک اَم  َهَْکیَسُح  ِلْهَأ  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  َناَک  ُْثیَح  َهَمَلَس  ِیَنب  ِیف  اَُنلِْزنَم  اَذَه  َّنِإ  ِِهب  ُْتلَءاَفَت  ََکباَحْصَأ َو  ِهِیف  َکُضْرَع  اَذَه َو  َُکلِْزنَم  ِینَّرَس 

 } ُبَابُّذلَا ِبَابُّذلا َو  بابذ } .» قرط  یف  هنیدملاب  عضوم  وه  :» لاق ،و  ریغصتلاب توقای  هطبض  ، هکیـسح ( 1 ُهَْکیَسُح {  َیِه  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
َهَْکیَسُِحب َناَک  ِهَنیِدَْملَا َو  ِهَیِحاَِنب  ٌلَبَج  رابخألا } .» يزاغملا و  یف  رکذ  هل  هنیدملاب  لبج  :» لاق و  «، نیءاب هلوأ و  رسکب  :» توقای هطبض  ( 2

.ُلِزاَنَم اَِهب  ْمَُهل  َناَک  ٌدوُهَی َو 

ِلْمَح ْنَع  َرُغَـص  ْنَم  اَنْدَدَر  َحَالِّسلا َو  ُقیُِطی  َناَک  ْنَم  اـَنْزَجَأَف  اََنباَحْـصَأ  اَـنُهاَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  اَنْـضَرَعَف  ٍماَرَح  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َلاَـق 
َیلِإ ٍدوُهَی  دوهیلا } .» :» ب ( 3 ُِرئاَس {  اََنل  ْتَّلَذَف  اَْنئِش  َْفیَک  ْمُهاَْنلَتَقَف  ٍِذئَمْوَی  اُوناَک  ٍدوُهَی  ُّزَعَأ  ْمُه  َهَْکیَـسُح َو  ِدوُهَی  َیلِإ  اَنْرِـس  َُّمث  ِحَالِّسلا 

.ْمُْهنِم َکَْنیَع  ُهَّللا  َّرُِقیَف  ٌْشیَُرق  ُنَْحن َو  َیِقَْتَلن  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  وُجْرَأ  اَنَأ  ِمْوَْیلا َو 

ُْتنَنَظ اَم  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  ُهُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َءَابْرَِخب  ِِهلْهَأ  َیلِإ  َعَجَر  ِراَهَّنلا  َنِم  َناَک  اََّمل  ِحوُمَْجلا  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ُدَّالَخ  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
اوُرَفْظَت ْنَأ  اوُمَنْغَت َو  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  ُلْأَْفلا َو  َمِْعن  وٌرْمَع  َلاَـقَف  ِعیِقَْبلاـِب  َساَّنلا  ُضَْرُعی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَـقَف  ُْمتْرِـس  ْدَـق  ْمُکَّنَأ  ـَّالِإ 

َهَْکیَسُح َیلِإ  اَنْرِس  َمْوَی  اَُنلِْزنَم  اَذَه  َّنِإ  ٍْشیَُرق  یِکِرْشُِمب 

ِْنیَرْکَِبب َو ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَس  اَهاَرَتْشا  یَّتَح  اَهَیِرَتْشَأ  ْنَأ  یِسْفَن  ِیف  َْتناَکَف  َلاَق  اَیْقُّسلَا  ُهاَّمَـس  ُهَمْـسا َو  َرَّیَغ  ْدَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإَف  َلاَق 
.ُْعیَْبلا َِحبَر  َلاَقَف  اَهاَرَتْشا  ًادْعَس  َّنَأ  ِِّیبَّنِلل ص  َرِکُذَف  ٍقاَوَأ  ِْعبَِسب  ُلاَُقی 

َنوُِملْـسُْملَا َجَرَخ  َناَضَمَر َو  ْنِم  ْتَضَم  .ب }  نم  هطقاس  ( 1 ًهَْلَیل {  َهَرْـشَع  ْیَتَْنثِال  اَیْقُّسلا  ِتُوُیب  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َحاَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ِْنیَْنثِالا َو َِلبِْإلا  َنُوبَقاَعَتَی  اُوناَک  ًاریَِعب َو  َنیِْعبَـس  ُِلبِْإلا  َِتناَکَف  ْمِهِروُجُأ  ْمِهِماَهِِـسب َو  ْمَُهل  َبِرُـض  ٌهَِیناَمَث  َفَّلَخَت  ٌهَسْمَخ َو  ٍهَئاُِمثَالَث َو  ُهَعَم 

ًاریَِعب َنُوبَقاَعَتَی  ٍدَثْرَم  َناَکَم  َهَثِراَح  ُْنب  ُْدیَز  ُلاَُقی  ٍدَثْرَم َو  ِیبَأ  ُْنب  ُدَثْرَم  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َناَکَف  َهََعبْرَْألا  َهَثَالَّثلا َو 
ِثِراَْحلا َو ُْنب  ُهَدـْیَبُع  َناَک  ٍریَِعب َو  یَلَع  ِِّیبَّنلَا ص  َِیلاَوَم  ُهَسَنَأ  َهَْشبَک َو  ُوبَأ  َهَثِراَح َو  ُْنب  ُدـْیَز  ِِبلَّطُْملا َو  ِدـْبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  َناَـک  ًادِـحاَو َو 

ُهَعاَْتبا .ءاملا }  هیلع  یقتسی  ریعبلا  : حضانلا ( 2 ٍحِضاَن {  ِثِراَْحلا  ِْنب  َهَْدیَبُِعل  ٍریَِعب  یَلَع  َهَثَاَثُأ  ُْنب  ُحَطْسِم  ِثِراَْحلَا َو  اَْنبا  ُْنیَصُْحلَا  ُْلیَفُّطلَا َو 
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ُْنب ُهَراَـمُع  ٍْبعَک َو  ُْنب  َُّیبُأ  َناَـک  ٍریَِعب َو  یَلَع  ِءاَرْمَْحلا  ُوبَأ  ْمُهَـالْوَم  َءاَْرفَع َو  ُوَنب  ٌذِّوَعُم  ٌفْوَع َو  ٌذاَـعُم َو  َناَـک  ِِّینِزاَْـملا َو  َدُواَد  ِیبَأ  ْنِم 
ٍریَِعب َو یَلَع  ٍماَزِح  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َهَدـیِدَح َو  ِْنب  ِِرماَع  ُْنب  ُهَبَُطق  ِهَّمِّصلا َو  ُْنب  ُشاَرِخ  َناَک  ٍریَِعب َو  یَلَع  ِناَمْعُّنلا  ُْنب  ُهَثِراَح  ٍماَزِح َو 
َهَلَمْرَح َو ُْنب  ُِطْبیَوُس  ٍْریَمُع َو  ُْنب  ُبَعْـصُم  َناَـک  ُْسبَْعلَا َو  َُهل  ُلاَُـقی  َناَوْزَغ  ِْنب  َهَْبتُِعل  ٍلَـمَج  یَلَع  ٍْریَمُع  ُْنب  ُْبیَلُط  َناَوْزَغ َو  ُْنب  ُهَْبتُع  َناَـک 

َدُواَد ُوبَأ  ٍْبعَک َو  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َناَک  ٍریَِعب َو  یَلَع  ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ٍرِـساَی َو  ُْنب  ُراَّمَع  َناَک  ٍبَعْـصُِمل َو  ٍلَـمَج  یَلَع  ٍعِیبَر  ُْنب  ُدوُعْـسَم 
ُِبئاَّسلَا ٍنوُعْظَم َو  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ٍنوُعْظَم َو  ُْنب  ُهَماَُدق  َناَّفَع َو  ُْنب  ُناَْمثُع  َناَک  ٍْبعَک َو  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ٍلَمَج  یَلَع  ٍْسیَق  ُْنب  ُطِیلَس  ُِّینِزاَْملا َو 

ِهیِخَأ ُْنبا  ُهوُخَأ َو  ٍذاَعُم َو  ُْنب  ُدْعَـس  َناَک  ٍریَِعب َو  یَلَع  ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  ُرَمُع َو  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  َناَـک  َنُوبَقاَـعَتَی َو  ٍریَِعب  یَلَع  َناَْـمثُع  ُْنب 
ِْنب ُهَمَلَس  ٍْدیَز َو  ُْنب  ُدیِعَس  َناَک  ُلاَّیَّذلَا َو  َُهل  ُلاَُقی  ٍحِضاَن  ٍذاَعُم  ِْنب  ِدْعَِسل  ٍلَمَج  یَلَع  ٍسَنَأ  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ٍسْوَأ َو  ُْنب  ُثِراَْحلَا 

ٍرْمَت ْنِم  ًاعاَص  َّالِإ  اوُدَّوَزَت  اَم  ٍْدیَز  ِْنب  ِدیِعَِسل  ٍحِضاَن  یَلَع  َدیِزَی  ُْنب  ُِعفاَر  ٍرِْشب َو  ُْنب  ُداَّبَع  ٍْشقَو َو  ِْنب  َهَمَالَس 

یِخَأ اَنَأ َو  ُْتنُکَف  ًاریَِعب  َنُوبَقاَعَتَی  ٍهَثَالَث  ُّلُک  َناَک  ٍرْدـَب َو  َیلِإ  ِِّیبَّنلَا ص  َعَم  ُتْجَرَخ  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَعاَـفِر  ُْنب  ُذاَـعُم  يَوَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
اَْنیَلَع َو َكََرب  اَنُرَْکب َو  اَِنب  َّرَم  ْذِإ  ِءاَحْوَّرلِاب  اَّنُک  اَذِإ  یَّتَح  اَنْرِـسَف  ُبَقاَعَتَن  اَّنُکَف  ٍِرماَع  ِْنب  َدیِزَی  ُْنب  ُهَدـْیَبُع  اَنَعَم  اََنل َو  ٍرَْکب  یَلَع  ٍِعفاَر  ُْنب  ُدَّالَخ 

َلوُسَر اَی  اَْنلُقَف  ِلاَْحلا  َْکِلت  یَلَع  ُنَْحن  ُِّیبَّنلَا ص َو  اَِنب  َّرَمَف  ُهَّنَرَْحنََأل  ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  اَنَتْدَدَر  ِْنَئل  ًارْذـَن  َّیَلَع  ََکل  َّنِإ  َّمُهَّللا  یِخَأ  َلاَـقَف  اَـیْعَأ 
یَلَع َُّمث  ِهُِقنُع  یَلَع  َُّمث  ِهِسْأَر  یَلَع  َُّمث  ِهِیف  ِیف  ُهَّبَصَف  اَْنلَعَفَف  ُهاَف  اَحَْتفا  َلاَق  َُّمث  ٍءاَنِإ  ِیف  َأَّضَوَت  َضَمْضَمَتَف َو  ٍءاَِمب  اَعَدَف  اَنُرَْکب  اَْنیَلَع  َكََرب  ِهَّللا 

اَنَرَْکب َّنِإ  ِفَرَْـصنُْملا َو  َنِم  َلَفْـسَأ  ُهاَنْقِحَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَـضَم  اَبَکْرا َو  َلاَق  َُّمث  ِِهبَنَذ  یَلَع  َُّمث  ِهِزُجَع  یَلَع  َُّمث  ِهِماَنَـس  یَلَع  َُّمث  ِهِکِراَح 
ِِهب َقَّدَصَت  ُهَمَْحل َو  َمَسَقَف  یِخَأ  ُهَرَحَنَف  اَْنیَلَع  َكََرب  ٍرَْدب  ْنِم  َنیِعِجاَر  یَّلَصُْملِاب  اَّنُک  اَذِإ  یَّتَح  اَِنب  ُرِْفنََیل 

.ًالَمَج َنیِرْشِع  یَلَع  ٍرَْدب  ِیف  َلَمَح  َهَداَبُع  َْنب  َدْعَس  َّنَأ  َيِوُر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ُهَثَالَّثلا َو َنُوبَقاَـعَتَی  اُوناَـکَف  ًاریَِعب  َنوُْعبَـس  اَـنَعَم  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َعَم  ٍرْدـَب  َیلِإ  اَـنْجَرَخَف  َلاَـق  ُهَّنَأ  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  َيِوُر  َلاَـق َو 
.یشملا یلع  هّوقلا  : مضلاب هلجرلا  ( 1 ًهَلْجُر {  ْمِِهلَجْرَأ  ًءاَنَغ َو  ُْهنَع  ِِّیبَّنلَا ع  ِباَحْـصَأ  ِمَظْعَأ  ْنِم  اَنَأ  ُْتنُک  ٍریَِعب َو  یَلَع  ِناَْنثِالا  ُهََعبْرَأـْلا َو 

ًاعِجاَر ًابِهاَذ َو َال  ًهَوْطُخ  ْبَکْرَأ  َْمل  ٍمْهَِسل  ْمُهاَمْرَأ  َو  { 

ٌَهلاَع ْمُهِْعبْـشَأَف َو  ٌعاَیِج  ْمُهُـسْکاَف َو  ٌهاَرُع  ْمُْهلِمْحاَف َو  ٌهاَفُح  ْمُهَّنِإ  َّمُهَّللا  اَیْقُّسلا  ِتُوُیب  ْنِم  َلَصَف  َنیِح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
یَسَتْکا ِناَریِعَْبلا َو  ُریِعَْبلا َو  ِلُجَّرِلل  ًارْهَظ  َدَجَو  َّالِإ  َبَکْرَی  ْنَأ  ُدیُِری  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  َعَجَر  اَمَف  َِکلْضَف  ْنِم  ْمِِهنْغَأَف 

.ٍِلئاَع َّلُک  ِِهب  یَنْغَأَف  يرسألل } .» :» ا ( 1 يَرْسَْألا {  َءاَِدف  اُوباَصَأ  ْمِهِداَوْزَأ َو  ْنِم  ًاماَعَط  اُوباَصَأ  ًایِراَع َو  َناَک  ْنَم 

ُهَرَمَأ ٍلوُذـْبَم َو  ِْنب  ِفْوَع  ِْنب  َدـیِزَی  ُْنب  ُرَمُع  َهَعَـصْعَص  ِیبَأ  ُمْسا  َهَعَـصْعَص َو  ِیبَأ  َْنب  َْسیَق  ِهاَشُْملا  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَمْعَتْـسا  َلاَـق َو 
ِتُوُیب ْنِم  َجَرَخ  َِّیبَّنلَا ص َو  َرَبْخَأ  َُّمث  ْمُهُدـِعَی  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ِْرِئِبب  ْمَُهل  َفَقَوَف  َنیِِملْـسُْملَا  َّدـُعَی  ْنَأ  اَـیْقُّسلا  ِتُوُیب  ْنِم  َلَـصَف  َنیِح  ُِّیبَّنلَا ص 

یف »و  هنیدـملا قیقع  : لاق ،و  ریغـصتلا یلع  توقای  هطبـض  ، نمیکملا ( 2 ِنِْمیَکُْملَا {  َقیِرَط  َکَلَـس  َُّمث  ِقیِقَْعلا  َنَْطب  َکَلَـس  یَّتَـح  اَـیْقُّسلا 
اَْهنِم یَنَبَف  َكاَـنُه  ٍهَراَـجِح  َیلِإ  ٍرَْکب  وـُبَأ  َماَـقَف  َكاَـنُه  ٍهَرَجَـش  َتْحَت  َلَزَنَف  َرَهْزَأ  ِْنب  َءاَـحَْطب  یَلَع  َجَرَخ  یَّتَـح  نـمتکملا } .» :» يدـقاولا

 . َلَلَم ِهَریِفَْحلَا َو  َْنَیب  َنَابُْرت  َلَلَم َو  ِنَْطب  َیلِإ  َراَص  َُّمث  َكاَنُه  َوُه  ِْنیَْنثِْإلا َو  َمْوَی  َحَبْصَأ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ِهِیف  یَّلَصَف  ًادِجْسَم 

َماَق ٍمْهَِـسب َو  َُهل  ْقِْوفَأَف  ِْیبَّظلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ُدْعَـس  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َنَابُْرِتب  اَّنُک  اََّمل  ُلوُقَی  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  َناَکَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
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ِهَّللا ص َو ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف  ِهِرَْحن  ْنَع  یِمْهَـس  َأَطْخَأ  اَـمَف  َلاَـق  ُهَتَْیمَر  ْدِّدَـس  َّمُهَّللا  َلاَـق  َُّمث  ِینُذُأ  ِیبِْکنَم َو  َْنَیب  ُهَسْأَر  َعَضَوَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
.ِِهباَحْصَأ َْنَیب  َمِّسُقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِِهب  َرَمَأ  ًابیِرَق َو  اَْنلََزن  یَّتَح  ُهاَْنلَمَحَف  .هتحبذ.هتیکذ }  ( 3 ُُهْتیَّکَذَف {  ٌقَمَر  ِِهب  ُُهتْذَخَأَف َو  وُدْعَأ  ُتْجَرَخ 

ُلاَُقی َهَرْهُز َو  ِیَنب  ِفِیلَح  ِِّیناَرْهَْبلا  وٍرْمَع  ِْنب  ِداَدـْقِْمِلل  ٌسَرَف  ِّيِوَنَْغلا َو  ٍدـَثْرَم  ِیبَأ  ِْنب  ِدـَثْرَِمل  ٌسَرَف  ِناَسَرَف  ْمُهَعَم  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِداَدْقِْملَا ِنَع  ِْرَیبُّزلا  ِْتِنب  َهَعاَبُض  ْنَع  َيِوُر  ْدَق  ٌسَرَف َو  َُهل  َداَدْقِْملَا  َّنَأ  ْمُهَْدنِع  ٍفَالِتْخِال  ِناَسَرَف  َّالِإ  ْنُکَی  َْمل  ِْرَیبُّزِلل َو  ٌسَرَف 

ًارَْدب َدِهَـش  َّيِوَنَْغلا  ٍدَثْرَم  ِیبَأ  َْنب  َدَثْرَم  َّنَأ  ِِهئَابآ  ْنَع  ُّيِوَنَْغلا  ٍِکلاَم  ُْنب  ُدْعَـس  يَوَر  ْدَق  ُهَْحبَـس َو  َُهل  ُلاَُقی  ٌسَرَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  یِعَم  َناَک  َلاَق 
 . ُْلیَّسلَا َُهل  ُلاَُقی  َُهل  ٍسَرَف  یَلَع 

َُهل ٌهَّیِشَُرق  ٌّیِـشَُرق َو َال  َهَّکَِمب  َْقبَی  َْمل  ٌماَظِع َو  ٌلاَْومَأ  اَهِیف  َناَک  ٍریَِعب َو  َْفلَأ  ُریِْعلا  َِتناَک  اَهِریِع َو  ِیف  ِماَّشلِاب  ٌْشیَُرق  ْتَقَِحل  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْنِإ َّلَقَأ َو  اُولاَق  ٍراَنیِد َو  َْفلَأ  َنیِـسْمََخل  اَهِیف  َّنِإ  ُلاَُقی  َناَک  ِِهفاَّتلا َو  ِءْیَّشلِاب  ُثَْعبََتل  َهَأْرَْملا  َّنِإ  یَّتَح  ِریِْعلا  ِیف  ِِهب  َثََعب  َّالِإ  ًادِـعاَصَف  ٌلاَْقثِم 

ُهَّماَع َناَک  ِفْصِّنلا َو  یَلَع  ٌضاَِرق  ٍمْوَق  َعَم  ٌلاَم  ْوَأ  ْمَُهل  ٌلاَم  اَّمِإ  َهَْحیَحُأ  ِیبَِأل  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَس  ِلِآل  ِلاَْملا  َنِم  اَهِیف  اَم  َرَثْکَأ  َّنِإ  ُلاَُقَیل  َناَک 
ِلَفَْون ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  ِثِراَْحِلل  ُلاَُقی  َناَک  ًابَهَذ َو  ٍلاَْقثِم  ِفَالآ  ُهََعبْرَأ  ْوَأ  ُهَسْمَخ  ٍریَِعب َو  اَتَئاِم  اَـهِیف  ٍموُزْخَم  ِینَِبل  َناَـک  ْلـَب  ُلاَُـقی  ْمَُهل َو  ِریِْعلا 

.ٍلاَْقثِم اَْفلَأ  اَهِیف 

َهَّزَغ َیلِإ  ْمُهُرَْجتَم  َناَک  ٍلاَْقثِم َو  ِفَالآ  ُهَرَشَع  اَهِیف  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ِینَِبل  َناَک  َلاَق  ِثِْریَوُْحلا  ِیبَأ  ِْنب  َهَراَمُع  ُْنب  ُماَشِه  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِماَّشلَا ِضْرَأ  ْنِم 

ْنِم ٌلُجَر  اَنَکَرْدَأ  ِماَّشلِاب  اَنْقَِحل  اََّمل  َلاَق  ٍلَفَْون  ِْنب  َهَمَرْخَم  ْنَع  ِرَوْسِْملَا  َیلْوَم  ٍنْوَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َلاَق ْمُهَعَداَو  ِقیِرَّطلا َو  َلْهَأ  اَْنیَلَع  ََفلاَح  ْدَق  اَنَتَعْجَر  ُرِظَْتنَی  ًامیِقُم  ُهَکَرَت  ُهَّنَأ  اَِنتَأَْدب َو  ِیف  اَنِریِِعل  َضَرَع  َناَک  ْدَق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  اَنَرَبْخَأَف  َماَذُـج 

 . ِماَّشلَا َنِم  اَْنلَصَف  َنیِح  وٍرْمَع  َْنب  َمَضْمَض  اَْنثَعَبَف  َدَصَّرلا  ُفاََخن  َنیِِفئاَخ  اَنْجَرَخَف  ُهَمَرْخَم 

یَلَع ٍتاَعِرْذَأ  ْنِم  ِماَّشلِاب  ُءاَقْرَّزلَا  ِءاَقْرَّزلِاب َو  اَّنُک  اََّمل  ُلوُقَی  َِکلَذ  َدـَْعب  ُثِّدَُـحی  َناَک  ِریِْعلا َو  َعَم  ِصاَْعلا  ُْنب  وُرْمَع  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
اَنْرَعَـش اَم  اَْنلُقَف  ِِهباَحْـصَأ  ِیف  ْمُِکتَأَْدب  ِیف  ْمَُکل  ٌدَّمَُحم  َضَرَع  َناَک  ْدَق  َلاَقَف  َماَذُج  ْنِم  ًالُجَر  اَنیَِقل  َهَّکَم  َیلِإ  َنوُرِدَْـحنُم  ُنَْحن  ِْنیَتَلَحْرَم َو 
َماَّیَْألا ْمَُکل  ُّدـُعَی  اَمَّنِإ  ْمَُکل  َضِْرعَی  ْنَأ  يَرْحَأ  َنْآلا  َوُهَف  َنوُّفُِخم  ْمَُکل  ٌدَّمَُحم  َضَرَع  َمْوَی  ُْمْتنَأ  َبِْرثَی َو  َیلِإ  َعَجَر  َُّمث  ًارْهَـش  َماَقَأَف  یََلب  َلاَق 

ْمُکِریِع یَلَع  اوُرَذْحاَف  ًاّدَع 

َْنب َمَضْمَض  اُوثَعَبَف  ْمُهَْرمَأ  ُمْوَْقلا  َعَمْجَأَف  .حالـسلا }  : انه هقلحلا  ( 1 ٍهَْقلَح {  ٍعاَرُک َو َال  َـال  ٍدَدَـع َو  ْنِم  يَرَأ  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ْمُکَءاَرآ  اُوئَتْرا  َو 
َِربُْخی ْنَأ  َناَیْفُـس  ُوبَأ  ُهَرَمَأ  ًالاَْقثِم َو  َنیِرْـشِِعب  ُهوُرَجْأَتْـساَف  ِناَرَْکب  ُهَعَم  ِلِحاَّسلِاب  َوُه  ِِهب َو  ْتَّرَم  ٌْشیَُرق  َْتناَک  ْدَق  ِریِْعلا َو  ِیف  َناَک  وٍرْمَع َو 

َثْوَْغلا َحیِـصَی  ِهُِربُد َو  ِِهُلُبق َو  ْنِم  ُهَصیِمَق  َّقُشَی  ُهَلْحَر َو  َلِّوَُحی  َلَخَد َو  اَذِإ  ُهَریَِعب  َعَدْـجَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  ْمِهِریِِعل َو  َضَرَع  ْدَـق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ًاْشیَُرق 
 . ٍلَفَْون ُْنب  ُهَمَرْخَم  ِصاَْعلا َو  ُْنب  وُرْمَع  ْمِهِیف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ًالُجَر  َنُوثَالَث  ِریِْعلا  ِیف  َناَک  َكُوبَت َو  ْنِم  ُهُوثََعب  اَمَّنِإ  ُلاَُقی  َثْوَْغلا َو 

ْتَلَـسْرَأَف اَهِرْدَص  ِیف  ْتَمُظَع  اَْهتَعَْزفَأ َو  اَیْؤُر  وٍرْمَع  ِْنب  ِمَضْمَـض  ِءیِجَم  َْلبَق  ْتَأَر  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْتِنب  ُهَِکتاَع  َْتناَک  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَْهنِم َکِمْوَق  یَلَع  َلُخْدَی  ْنَأ  ُْتفَّوَخَت  َو  اهتعظفأ } .» :» يدقاولا ( 2 ِیْنتَعَْزفَأ {  اَیْؤُر  ُْتیَأَر  ِهَّللا  ْدََـقل َو  یِخَأ  اَی  َْتلاَقَف  ِساَّبَْعلَا  اَهیِخَأ  َیلِإ 

اوُرِْفنا َرَدُغ  َلآ  اَی  ِِهتْوَص  یَلْعَِأب  َخَرَـص  َُّمث  ِحَْطبَْألِاب  َفَقَو  یَّتَح  ٍریَِعب  یَلَع  َلَْبقَأ  ًابِکاَر  ُْتیَأَر  اَْهنِم  َُکثِّدَـحُأ  اَم  َّیَلَع  ُْمتْکاَف  ٌهَبیِـصُم  ٌّرَش َو 
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یَلَع ُهُریَِعب  ِِهب  َلِّثُم  ْذِإ  ُهَنوُعَْبتَی  ُساَّنلا  َدِجْسَْملَا َو  َلَخَد  َُّمث  ِْهَیلِإ  اوُعَمَتْجا  َساَّنلا  يَرَأَف  ٍتاَّرَم  َثَالَث  اَِهب  َخَرَـصَف  ٍثَالَث  ِیف  ْمُکِعِراَصَم  َیلِإ 
اَهَلَـسْرَأَف ٍْسیَُبق  ِیبَأ  ْنِم  ًهَرْخَـص  َذَـخَأ  َُّمث  ًاثَالَث  اَِهْلثِِمب  َخَرَـصَف  ٍْسیَُبق  ِیبَأ  ِْسأَر  یَلَع  ُهُریَِعب  ِِهب  َلِّثُم  َُّمث  ًاـثَالَث  اَـهَْلثِم  َخَرَـصَف  ِهَبْعَْکلَا  ِرْهَظ 

(3 ٌهَذـِْلف {  اَْهنِم  ُْهتَلَخَد  َّالِإ  اَهِروُد  ْنِم  ٌراَد  َهَّکَم َو َال  ِتُوُیب  ْنِم  ٌْتَیب  َیَِقب  اَمَف  ْتَّضَفْرا  ِلَبَْجلا  ِلَفْـسَأ  ِیف  َْتناَک  اَذِإ  یَّتَح  يِوْهَت  ْتَلَْبقَأَـف 
 { . .هراجحلا نم  هعطقلا  : هذلفلا

ِیتَّلا ِهَرْخَّصلا  َنِم  ًهَْقِلف  اَنِراَد  ِیف  ُْتیَأَر  ْدََـقل  اَذَـه َو  َّلُک  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ُلوُقَیَف  َِکلَذ  َدـَْعب  ُثِّدَُـحی  ِصاَْعلا  ُْنب  وُرْمَع  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
.َداَرَأ اَم  َیلِإ  اَنَمَالْسِإ  َرَّخَأ  ُهَّنَِکل  ٍِذئَمْوَی  َِملُْسن  ْنَأ  ْدُِری  َْمل  َهَّللا  َّنَِکل  ًهَْربِع َو  َِکلَذ  َناَک  ْدََقل  ٍْسیَُبق َو  ِیبَأ  ْنِم  ْتَقَلَْفنا 

یلع انطاب  ءازهتسالا  جرخم  کلذ  جرخیف  انایع  هّکم  رود  یف  هرخصلا  تیأر  لوقی  نأ  ارمع  فکی  مل  لوقی  انباحصأ  ضعب  ناک  تلق 
نیملسملا لوقعب  هفافختسا  قافنلا و  هجو 

.ذئموی مالسإلا  هنم  دارأ  نکی  مل  یلاعت  هّللا  نإ  لوقیف  حارصلا  ربخلاب  لوقلا  کلذ  یلإ  فیضی  یّتح  معز 

ِهِذَـه َّنِإ  ُساَّبَْعلَا  َلاَقَف  َلاَق  ٌءْیَـش  ِهَرْخَّصلا  َْکِلت  ْنِم  َهَرْهُز  ِیَنب  ٍمِشاَه َو َال  ِیَنب  ِروُد  ْنِم  ًاْتَیب  ًاراَد َو َال  ْلُخْدَـی  َْمل  اُولاَـق َو  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ُساَّبَْعلَا َلاَق  ِساَّنلا  ِیف  ُثیِدَْحلا  اَشَفَف  ُهَمَتْکَتْـسا  َُهل َو  اَهَرَکَذَف  ًاقیِدَص  َُهل  َناَک  َهَعِیبَر َو  ِْنب  َهَْبتُع  َْنب  َدـِیلَْولَا  َیَِقل  یَّتَح  ًاّمَتْغُم  َجَرَخَف  اَیْؤَُرل 

َكاَذ اَم  ُْتلُقَف َو  ِهِذَه  ُهَِکتاَع  ْتَأَر  اَم  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلاَقَف  َهَِکتاَع  اَیْؤُِرب  َنُوثَّدَحَتَی  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍطْهَر  ِیف  ٍلْهَج  ُوبَأ  ِْتیَْبلِاب َو  ُفوُطَأ  ُتْوَدَـغَف 
يِذَِّلل اَذَـک  اَذَـک َو  ِماَنَْملا  ِیف  ْتَأَر  اَهَّنَأ  ُهَِکتاَع  ْتَمَعَز  ْمُکُؤاَِسن  َأَّبَنَتَت  یَّتَح  ْمُُکلاَجِر  َأَّبَنَتَت  ْنَِأب  ُْمتیِـضَر  اَـم  ِِبلَّطُْملا َأ  ِدـْبَع  ِیَنب  اَـی  َلاَـقَف 

ِیف ٍْتَیب  ِلْهَأ  ُبَذْکَأ  ْمُکَّنَأ  ْمُْکیَلَع  ُُبتْکَن  ْنُکَی  َْمل  ُثَالَّثلا َو  ِتَضَم  ْنِإ  ُنوُکَیَسَف َو  ًاّقَح  َْتلاَق  اَم  ْنُکَی  ْنِإَف  ًاثَالَث  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَنَـسَف  ْتَأَر 
اَْنلُقَف ُهَیاَقِّسلا  اَنِیف  ُْمْتلُقَف  ُْمْتنَأ  َدْجَْملا َو  اَنْقَبَتْسا  اَّنِإ  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلاَقَف  اَّنِم  ِمْؤُّللا  ِبِذَْکلِاب َو  َیلْوَأ  َْتنَأ  ِِهتْسِإ  َرِّفَـصُم  اَی  ُساَّبَْعلَا  َُهل  َلاَقَف  ِبَرَْعلَا 

َنوُمِعُْطتَف ُماَعَّطلا  ُنوُکَی  ِیلاَُبن  اَْنُلق َال  ُهَوْدَّنلا  اَنِیف  ُْمْتُلق  َُّمث  َْتیَْبلَا  َنُوبُجْحَت  ِیلاَُبن  اَْنلُقَف َال  َُهباَجِْحلا  اَنِیف  ُْمْتُلق  َُّمث  َجاَّجُْحلا  َنوُقْـسَت  ِیلاَُـبن  َـال 
ُبَکُّرلا َو ِتَمَحَدْزا  ُْمتْمَعْطَأ َو  َساَّنلا َو  اَنْمَعْطَأ  اَّمَلَف  َفیِعَّضلا  ِِهب  َنوُِدفْرَت  اَم  ْمُکَدـْنِع  َنوُعَمْجَت  ِیلاَُبن  اَْنلُقَف َال  ُهَداَفِّرلا  اَنِیف  ُْمْتُلق  َُّمث  َساَّنلا 

.ًاَدبَأ اَذَه  َناَک  يَّزُْعلَا َال  ِتَّاللَا َو  َالَف َو  ٌهَِّیبَن  اَّنِم  ُْمْتُلق  َُّمث  ٌِّیبَن  اَّنِم  ُْمْتُلق  ٍناَهِر  ْیَسَرَفَک  اَّنُکَف  َدْجَْملا  اَنْقَبَتْسا 

اهضعب لئابقلا  اهب  فرشت  یتلا  لاصخلا  یه  مهیف و  اهلک  لاصخلا  هذه  نأ  سابعلل  ملس  اذإ  ّهنأل  امظتنم  لهج  یبأ  مالک  يرأ  تلق ال 
ءازإب انل  لاق و  ول  امظتنم  مالکلا  ناک  دـق  متمعطأ و  سانلل و  انمعطأ  املف  لوقی  فیک  یلاـبن و  ـال  یلاـبن  ـال  لوقی  فیکف  ضعب  یلع 

هرثآم و دع  ائیش و ال  لقی  مل  بکرلا و  تمحدزا  ناهر و  یسرفک  انکف  دجملا  انقبتـسا  کلذ  دعب  لوقی  ّمث  اذک  اذک و  رخافملا  هذه 
لقنی مل  ام  لاق  دق  لهج  ابأ  لعل 

ٌهَأَْرما َْقبَت  َْمل  ُْتیَْسمَأ  اَّمَلَف  ًاْئیَش  ْتَأَر  ُهَِکتاَع  َنوُکَت  ْنَأ  ُتْرَْکنَأ  َِکلَذ َو  ُتْدَحَج  یِّنَأ  ُْریَغ  یِّنِم  َناَک  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُساَّبَْعلَا  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ْنُکَت َْمل  ْمُکَءاَِسن َو  َلَواَنَت  ْدَـق  َُّمث  ْمُِکلاَجِر  ِیف  ُعَقَی  ِثِیبَْخلا  ِقِساَْفلا  اَذَِـهب  ُْمتیِـضَر  ِیل َأ  َْنلُقَف  ْتَءاَج  َّالِإ  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُهَدَـالِو  اَْـهَتباَصَأ 

ْنِم اوُحَبْـصَأ  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  َّنُُکْتیَفَک  َداَع  َّنِإَف  ًادَـغ  َُهل  َّنَضِرْعََأل  ِهَّللا  ُْمیَال  ِِهب َو  ِیلَابُأ  یِّنَِأل َال  َّالِإ  ُْتُلق  اَم  ِهَّللا  ُْتلُقَف َو  ُهَْریَغ  َکـِلَذ  َدـْنِع  َکـَل 
ٌدیِدَـح اَنَأ  ِِثلاَّثلا َو  ِمْوَْیلا  ِیف  ُتْوَدَـغ  ُساَّبَْعلَا َو  َلاَق  َیَِقب  اَم  ٍماَّیَأ  ُهَثَالَث  ِهِذَـه  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلاَق  ْتَأَر  اَم  ُهَِکتاَع  ِهِیف  ْتَأَر  يِذَّلا  ِمْوَْیلا  َِکلَذ 

ًالُجَر َناَک  ُهَوَْحن َو  یِْـشمََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  َوَف  َّنِِهَتلاَقَم  ْنِم  ُءاَسِّنلا  ِِهب  ِینَظَفْحَأ  اَم  َرُکْذَأ  ُهَکِرْدُأ َو  ْنَأ  ُّبِحُأ  ٌْرمَأ  ُْهنِم  ِینَتاَف  ْدَق  ْنَأ  يَرَأ  ٌبَضْغُم 
ْنَأ ْنِم  ًاقَرَف  اَذَـه  ُّلُک  ُهَّللا َأ  ُهَنََعل  ُُهلَاب  اَم  ُْتلُقَف  ُّدَتْـشَی  ٍمْهَـس  ِیَنب  ِباـَب  َوَْحن  َجَرَخ  ْذِإ  ِرَظَّنلا  َدـیِدَح  ِناَـسِّللا  َدـیِدَح  ِهْجَْولا  َدـیِدَح  ًاـفیِفَخ 
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ِیف ٌدَّمَُحم  اََهل  َضَرَع  ْدَق  َهَمیِطَّللا  ٍِبلاَغ  ِْنب  ِّيَُؤل  َلآ  اَی  ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  اَی  ُلوُقَی  َوُه  وٍرْمَع َو  ِْنب  ِمَضْمَض  َتْوَص  َعِمَـس  ْدَق  َوُه  اَذِإَف  ُهَِمتاَشُأ 
ُهَـصیِمَق َّقَش  ِهِریَِعب َو  ْیَنُذُأ  َعَدَج  ْدَق  يِداَْولا َو  ِنَْطب  ِیف  َِکلَِذب  يِداَُنی  ٌمَضْمَـض  اَهوُکِرْدـُت َو  ْنَأ  يَرَأ  اَم  ِهَّللا  َثْوَْغلا َو  َثْوَْغلا  ِِهباَحْـصَأ 

َهَّکَم َيِداَو  َّنَأَک  ِیتَلِحاَر  یَلَع  اـَنَأ  ِمْوَّنلا َو  ِیف  يَرَأـَل  یِّنِإ  َهَّکَم َو  َلُـخْدَأ  ْنَأ  َلـْبَق  ِیُنْتیَأَر  ْدََـقل  ُلوُقَی  َناَـک  ُهَلْحَر َو  َلَّوَح  ًاُربُد َو  ًـالُُبق َو 
.ْمِهِسُْفنَأ ِیف  ٌهَبیِصُم  اَهَّنَأ  یِسْفَن  ِیف  َعَقَو  ٍْشیَرُِقل َو  اَُهتْهِرَکَف  ًاروُعْذَم  ًاعِزَف  ُتْظَْقیَتْساَف  ًامَد  ُهَالْعَأ  َیلِإ  ِِهلَفْسَأ  ْنِم  ُلیِسَی 

َْمل ُهَّنَأَک  ٌناَْطیَش  َّالِإ  ِِهناَِسل  یَلَع  َحَّرَـص  اَم  ُّطَق َو  ٍمَضْمَـض  ِْرمَأ  ْنِم  َبَجْعَأ  ُْتیَأَر  اَم  ُلوُقَی  ُّیِحَمُْجلا  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ًاناَْسنِإ ِریِْعلا  َیلِإ  اَنْرَْفنَتْساَف  اَنَءاَج  يِذَّلا  َناَک  اَم  ُلوُقَی  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  َناَک  ِلُولَّذلا َو  ِْبعَّصلا َو  یَلَع  اَنْرَفَن  یَّتَح  ًاْئیَش  اَنِرُومُأ  ْنِم  اَنِْکلْمَی 

.ًاْئیَش اَنِْرمَأ  ْنِم  اَنْکَلَم  اَم  ُْهنِم  ُبَجْعََأل  یِّنِإ  َلاَق  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  َْفیَک  َلِیق  ٌناَْطیَش  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

ٌْشیَُرق ْتَقَفْشَأ  ًالُجَر َو  ُهَناَکَم  ٍثِعَاب  اَّمِإ  ٍجِراَخ َو  اَّمِإ  ِْنیَلُجَر  َْنَیب  ُساَّنلا  َناَک  ٍضَْعب َو  ْنَع  ْمُهُـضَْعب  َلِغُـش  َساَّنلا َو  َزَّهَجَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ٍمِشاَه ُوَنب  َّرُس  َهَِکتاَع َو  اَیْؤُِرل 

ًاحَالِس َو اْوَرَتْشا  اَهَتَِحلْسَأ َو  ْتَجَرْخَأ  ِْنیَمْوَی َو  ُلاَُقی  ُزَّهَجَتَت َو  ًاثَالَث  ٌْشیَُرق  ْتَماَقَأَف  ُهَِکتاَع  َْتبَذَک  اَْنبَذَک َو  اَنَأ  ُْمتْمَعَز  َّالَک  ْمُُهِلئاَق  َلاَق  َو 
ِلْهَأ ْمُِکناَّبُش َو  ْنِم  ُهَعَم  َهاَبُّصلا  ٌدَّمَُحم َو  اَذَه  ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  اَی  َلاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍلاَجِر  ِیف  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َماَق  ْمُهَفیِعَـض َو  ْمُهُّیِوَق  َناَعَأ 

ًهَُّوق َداَرَأ  ْنَم  ٌرْهَظ َو  اَذَـهَف  ًارْهَظ  َداَرَأ  ْنَمَف  .هّصاخ }  رطعلا  : همیطللا : لیق ؛و  هراجتلا : همیطللا ( 1 ْمُِکتَمیَِطل {  ُمُکِریِِعل َو  اوُضَرَع  ْدَـق  َبِْرثَی 
اوُضِْرعَی ْنَأ  َبِْرثَی  ُلـْهَأ  ٌدَّمَُحم َو  َعِمَط  ْنَأ  ْنِم  ُمَظْعَأ  ٌْرمَأ  ْمُِکب  َلََزن  اَـم  يَّزُْعلَا  ِتَّـاللَا َو  ُهَّنِإ َو  َلاَـقَف  ِدَوْسَأـْلا  ُْنب  ُهَْعمَز  َماَـق  ٌهَُّوق َو  ِهِذَـهَف 

اََهباَصَأ ِْنَئل  ِهَّللا  ٌهَُّوق َو  ِهِذَـهَف  َُهل  َهَُّوق  َناَـک َال  ْنَم  ٌدَـحَأ َو  ْمُْکنِم  ْفَّلَخَتَی  َـال  َو  .اودعتـسا }  : اوبعوأ ( 2 اُوبِعْوَأَف {  ْمُُکِنئاَزَخ  اَـهِیف  ْمُکِریِِعل 
ٌْرمَأ ْمُِکب  َلََزن  اَم  ِهَّللا  ٍْشیَُرق َو  َرَـشْعَم  اَی  ٍّيِدَـع  ُْنب  ُهَْمیَعُط  َلاَـق  ْمُکَتُوُیب َو  ْمُْکیَلَع  اُولَخَد  ْدَـق  ـَّالِإ َو  ْمُْهنِم  ْمُکُعوُرَی  َـال  ُُهباَحْـصَأ  ٌدَّمَُحم َو 

َُهل ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  ًهَأَْرما  ًالُجَر َو َال  ُفِرْعَأ  اَم  ِهَّللا  ْمُُکِنئاَزَخ َو  ْمُُکلاَْومَأ َو  اَهِیف  ٍْشیَُرق  ُهَمیَِطل  ْمُکُریِع َو  َحاَبَتُْـسی  ْنَأ  ِهِذَـه  ْنِم  ُّلَـجَأ 
یَلَع َلَمَحَف  ُهاَْوقَن  ُُهلِمَْحن َو  ٌهَُّوق  اَنَدـْنِعَف  ِِهب  َهَُّوق  َناَـک َال  ْنَمَف  ِریِْعلا  ِهِذَـه  ِیف  َوُه  ـَّالِإ َو  ًادِـعاَصَف  .بهذ }  نم  هاون  نزو  : شنلا ( 3 ٌِّشن { 

ِجوُرُْخلا یَلَع  َساَّنلا  اَّضَحَف  َناَیْفُس  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  َناَیْفُس َو  ِیبَأ  ُْنب  َهَلَْظنَح  َماَق  ٍهَنوُعَِمب َو  ْمِِهلْهَأ  ِیف  ْمُهَفَّلَخ  ْمِِهب َو  َيِوَق  ًاریَِعب َو  َنیِرْـشِع 
َّالِإ ُلاَْملا  اَم  ٌلاَم َو  اََنل  اَم  ِهَّللا  َالاَق َو  ِنَالْمُْحلا  َنِم  اَمُکُمْوَق  ِْهَیلِإ  اَعَد  اَم  َیلِإ  ِناَوُعْدَـت  اَمَُهل َأ َال  َلیِقَف  ٍنَـالْمُح  َـال  ٍهَُّوق َو  َیلِإ  اوُعْدَـی  َْمل  َو 
ُْدبَع َمَّلَکَف  َجَرَخ  ْنَِمل  ِنَالْمُْحلا  ِهَقَفَّنلا َو  ِلَْذب  ِیف  ْمُهَمَّلَک  ٍْشیَُرق َو  ْنِم  ِهَّوُْقلا  ِلْهَأ  َیلِإ  ُّیِمَْلیَّدـلا  َهَیِواَعُم  ُْنب  ُلَفَْون  یَـشَم  َناَیْفُـس َو  ِیبَِأل 

ٍهَئاِمَثَالَث ْوَأ  ٍراَنیِد  ْیَتَئاِم  ُْهنِم  َذَخَأَف  يَّزُْعلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُبِْطیَوُح  َمَّلَک  َْتیَأَر َو  ُْثیَح  اَهُعَـضَت  ٍراَنیِد  ِهَئاِمُـسْمَخ  ِهِذَـه  َلاَقَف  َهَعِیبَر  ِیبَأ  ُْنب  ِهَّللا 
.ِرْهَّظلا ِحَالِّسلا َو  ِیف  اَِهب  َيِوَق  َُّمث 

ْنِم ٌدِّیَـس  َکَّنِإ  َُهل  اُولاَقَف  ٍبََهل  ِیبَأ  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَشَمَف  ًاثَْعب  ُهَناَکَم  َثََعب  َّالِإ  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌدَحَأ  ُفَّلَخَتَی  َناَک َال  ُهَّنَأ  اوُرَکَذ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِنَع َْتفَّلَخَت  ْنِإ  َکَّنِإ  ٍْشیَُرق َو  ِتاَداَس 

َلاَقَف ٍلْهَج  ُوبَأ  ُهَءاَجَف  ًادَـحَأ  ُثَْعبَأ  ُجُرْخَأ َو َال  يَّزُْعلَا َال  ِتَّاللَا َو  َلاَقَف َو  ًالُجَر  ْثَْعبا  ْوَأ  ْجُرْخاَف  َکـِمْوَق  ْنِم  َكُْریَغ  َکـِب  ُِربَتْعَی  ِریِفَّنلا 
ْجُرْخَی َْمل  ٍبََهل َو  ُوبَأ  َتَکَسَف  ٍبََهل  ُوبَأ  َِملُْـسی  ْنَأ  ٍلْهَج  ُوبَأ  َفاَخ  َِکئَابآ َو  ِنیِد  َِکنیِِدل َو  ًابَـضَغ  َّالِإ  اَنْجَرَخ  اَم  ِهَّللا  َوَف  َهَْبتُع  َابَأ  اَی  ِْمقَأ 
ُهَناَکَم َثََعب  ُهَّنِإ  ُلاَُقی  ِدَْـیلِاب َو  ٌذْـخَأ  ُهَِکتاَع  اَیْؤُر  اَمَّنِإ  ُلوُقَی  َناَک  َهَِکتاَع  اَیْؤُر  ْنِم  ُقاَفْـشِْإلا  َّالِإ  َجُرْخَی  ْنَأ  ٍبََهل  َابَأ  َعَنَم  اَـم  ْثَْعبَی َو  َْمل  َو 

ُْهنَع َجَرَخَف  ََکل  َْکیَلَع  ِیْنیَد  ْجُرْخا َو  َلاَقَف  ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َُهل  َناَک  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  ِماَشِه  َْنب  َصاَْعلَا 
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َُهل اَهَکَرَتَف  َسَْلفَأ  اَِهب َو  ُهَلَطَمَف  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  َهََعبْرَأ  ٍماَشِه  ِْنب  ِصاَْعلَا  یَلَع  ٍبََهل  ِیبَأ  ُْنیَد  َناَـک  يِزاَـغَْملَا  ِیف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق  َو 
.ُهَناَکَم َجَرَخَف  ُهَناَکَم  َنوُکَی  ْنَأ  یَلَع 

ِناَدیُِرت اَم  َلاَقَف  اَمِِهبْرَح  ََهلآ  اَمُهَعوُرُد َو  ِناَِحلُْـصی  اَمُه  ٌساَّدَع َو  اَمُهَالْوَم  اَمِْهَیلِإ  َرَظَنَف  اَمَُهل  ًاعوُرُد  ُهَْبیَـش  ُهَْبتُع َو  َجَرْخَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِهَّللا َوَف  اَجُرْخَت  َلاَق َال  یَکَبَف َو  ُُهِلتاَُقنَف  ُجُرَْخن  َالاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِِفئاَّطلِاب  اَنِمْرَک  ِیف  ِبَنِْعلاـِب  ِْهَیلِإ  َكاَْنلَـسْرَأ  يِذَّلا  ِلُـجَّرلَا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َـالاَقَف َأ 

.اَمُهَعَم ٍرْدَِبب  َِلتُقَف  اَمُهَعَم  َجَرَخ  اَجَرَخَف َو  اََیبَأَف  ٌِّیبََنل  ُهَّنِإ 

هریسلا بابرأ  هرکذ  دق  فئاطلاب  هعیبر  ینبا  مرک  یف  بنعلا  ثیدح  تلق 

ِهاَیَح ِیف  ُُهلاَنَت  ْنُکَت  َْمل  اَم  ُْهنِم  َْتلاَن  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِیف  ٌْشیَُرق  ْتَعِمَط  َهَّکَِمب  ٍِبلاَط  ُوبَأ  َتاَـم  اََّمل  َلاَـق  ِخـیِراَّتلَا  ِیف  ُّيِرَبَّطلَا  ُهَحَرَـش  َو 
ِیف َِکلَذ  ُهُوبیُِجیَف َو  ِمَالْـسِْإلَا  َیلِإ  اَهَلْهَأ  َوُعْدَـی  ْنَأ  ًاـیِجاَر  َِفئاَّطلَا  ُّمُؤَی  ِهِّبَر  َیلِإ  ًارِجاَـهُم  ِهِسْفَن  یَلَع  ًاـِفئاَخ  َهَّکَم  ْنِم  َجَرَخَف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ 

ُهُوبیُِجی َو ْمَلَف  ُهَمَّلَک  ُهَءاَج َو  َّالِإ  ٍفیِقَث  ِفاَرْشَأ  ْنِم  ًادَحَأ  ُعَدَی  ًارْهَش َال  َلِیق  ٍماَّیَأ َو  َهَرَشَع  ِِفئاَّطلِاب  َماَقَأَف  ِهَُّوبُّنلا  َنِم  ٍرْـشَع  ِهَنَـس  ْنِم  ٍلاَّوَش 
ِْهیَلْجِر َّنِإ  یَّتَح  ِهَراَجِْحلِاب  ُهْوَمَرَف  ْمُهَءاَهَفُس  ِِهب  اْوَرْغَأ  ُفَْرُعی َو  ُْثیَِحب َال  ِضْرَْألا َو  ِلِهاَجَِمب  َقَْحلَی  ْمِهِضْرَأ َو  ْنَع  َجُرْخَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  اوُراَشَأ 

.ِهِسْأَر ِیف  َّجُش  ْدََقل  یَّتَح  ِهِسْفَِنب  ِهیِقَی  َناَکَف  َهَثِراَح  ُْنب  ُْدیَز  ُهَعَم  َناَکَف  ِناَیَمُْدَتل 

ْنَأ َدـَْعب  ٌنوُزْحَم  َوُه  ٍفیِقَث َو  ْنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َفَرَْـصناَف  ِِفئاَّطلَا  ِهَرْجِه  ِیف  ًاْضیَأ  ُهَعَم  َناَک  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  يِوْرَت  ُهَعیِّشلَا  َو 
ِِهتَرُْصن َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ْمُهاَعَد  ْمِْهَیلِإ َو  َسَلَجَف  ٍفیِقَث  ُهَداَس  ٍِذئَمْوَی  ْمُه  ٍْریَمُع َو  ِْنب  وِرْمَع  ْیَْنبا  ٍبِیبَح  ٍدوُعْـسَم َو  َلِیلاَی َو  ِْدبَع  َیلِإ  یَـشَم 

ُهَّللا َناَک  ْنِإ  ِهَبْعَْکلَا  ِباَِبب  .اهقزمی }  يأ  «، هبعکلا بایث  طرمی  وه  :» ّيربطلا یف  ( 1 ُطَْرمَأ {  اَنَأ  ْمُهُدَحَأ  َُهل  َلاَقَف  ِهِمْوَق  یَلَع  ُهَعَم  ِماَیِْقلا  َو 
اَمَک ِهَّللا  َنِم  ًالوُسَر  َْتنُک  ِْنَئل  ًادـَبَأ  ًهَِملَک  َکُمِّلَکُأ  ِهَّللا َال  ُِثلاَّثلا َو  َلاَق  َكَْریَغ َو  ُهَلَـسْرَأ  ًادَـحَأ  ُهَّللا  َدَـجَو  اَم  ُرَخْآلا َأ  َلاَـق  َکَلَـسْرَأ َو 

ْمِهِْدنِع ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَقَف  َکَمِّلَکُأ  ْنَأ  یِغَْبنَی  اَم  ِهَّللا  یَلَع  ًابِذاَک  َْتنُک  ِْنَئل  َمَالَْکلا َو  َْکیَلَع  َّدُرَأ  ْنَأ  ْنَم  ًارَطَخ  ُمَظْعَأ  َْتنََأل  ُلوُقَت 
ُْهنِم َو َنُوبَْجعَی  ُساَّنلا  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  یَّتَح  ُهوُدَرَط  ُهوُّبَـس َو  ِِهب َو  اوُحاَص  ْمُهُؤاَهَفُـس َو  ْمُُهناَْیبِص َو  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  ٍفیِقَث َو  ِْریَخ  ْنِم  َسِئَی  ْدَق  َو 

ِِطئاَْحلا ِیف  ٍِذئَمْوَی  اَمُه  َهَعِیبَر َو  َْنب  َهَْبیَـش  َهَعِیبَر َو  ِْنب  َهَْبتُِعل  .ناتـسبلا }  : انه طئاحلا  ( 2 ٍِطئاَح {  َیلِإ  ِْمتَّشلا  ِدْرَّطلا َو  ِهَراَـجِْحلِاب َو  ُهُوئَْجلَأ 
اَم ِناَیَرَی  ِناَرُْظنَی َو  َهَعِیبَر  اَْـنبا  ِهِیف َو  َسَلَجَف  ُْهنِم  .همرکلا }  : هلبحلا ( 3 ٍهَلَبَح {  ِّلِظ  َیلِإ  َدَمَعَف  ٍفیِقَث  ُءاَهَفُـس  ُْهنَع  َعَجَر  َِطئاَْحلا  َلَخَد  اَّمَلَف 

یَلَع ِیناَوَه  ِیتَلیِح َو  َهَِّلق  ِیتَُّوق َو  َفْعَـض  وُکْـشَأ  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللا  ِیل  َرَکَذ  اَـمِیف  َلاَـق  ِِهب  َّنَأَـمْطا  اَّمَلَف  ُّيِرَبَّطلَا  َلاَـق  ٍفیِقَث  ِءاَهَفُـس  ْنِم  َیَِقل 
َْمل ْنِإَف  يِْرمَأ  ُهَتْکَّلَم  ٍّوُدَـع  َیلِإ  ْمَأ  ِینَمَّهَجَتَیَف  ٍدـیَِعب  َیلِإ  ِیُنلِکَت  ْنَم  َیلِإ  یِّبَر  َْتنَأ  َنیِفَعْـضَتْسُْملا َو  ُّبَر  َْتنَأ  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِساَّنلا 
ُْرمَأ ِْهیَلَع  َحَلَـص  ُتاَُملُّظلا َو  ِِهب  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  ُذوُعَأ  ِیل  ُعَسْوَأ  َیِه  َکـُتَِیفاَع  ْنَِکل  ِیلاـَبُأ َو  َـالَف  َّیَلَع  ٌبَضَغ  َکـْنِم  ْنُکَی 

 . َِکب َّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو َال  یَضْرَت َال  یَّتَح  یَْبتُْعلا  ََکل  َکُطَخَس  َّیَلَع  َّلِحَی  ْوَأ  َُکبَضَغ  ِیب  َلِْزنَی  ْنَأ  ْنِم  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو 

َُهل ُلاَُقی  اَمَُهل  ًاِّیناَرْصَن  ًامَالُغ  اُوَعَدَف  اَمُهُمِحَر  َُهل  ْتَکَّرَحَت  َیَِقل  اَم  ُهَْبیَش  ُهَْبتُع َو  يَأَر  اَّمَلَف 

ِقَبَّطلا َِکلَذ  ِیف  ُهْعَض  ِبَنِْعلا َو  اَذَه  ْنِم  .فطقی }  ام  لکل  مسا  : لصألا یف  وه  و.بنعلا  دوقنع  : فطقلا ( 1 ًافُُطق {  ْذُخ  َُهل  َالاَقَف  ٌساَّدَع 
َلاَقَف َلَکَأ  ِهَّللا َو  ِمِْسب  َلاَقَف  ِهِیف  ُهَدَی  َعَضَوَف  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُهَعَـضَو  یَّتَح  ِِهب  َلَْبقَأ  َلَعَفَف َو  ُْهنِم  ْلُکْأَْیلَف  َُهل  ُْلق  ِلُجَّرلا َو  َِکلَذ  َیلِإ  ِِهب  ْبَهْذا  َُّمث 

ْنِم ٌِّیناَرْـصَن  اَنَأ  َلاَق  َُکنیِد  اَم  َْتنَأ َو  ِدَالِْبلا  ِّيَأ  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِهَْدلَْبلا  ِهِذَه  ُلْهَأ  اَُهلوُقَی  َهَِملَْکلا َال  ِهِذَـه  َّنِإ  ِهَّللا  ٌساَّدَـع َو 
ُِّیبَن اَنَأ  ًاِّیبَن َو  َناَک  یِخَأ  َكاَذ  َلاَق  یَّتَم  ُْنب  ُُسنُوی  ْنَم  َکیِرْدـُی  اَم  َلاَق َو  یَّتَم  َْنب  َُسنُوی  ِحـِلاَّصلا  ِلُـجَّرلا  ِهَیْرَق  ْنِم  َلاَـق َأ  يَوَْنیَن  ِلـْهَأ 
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اَمُهَءاَج اَّمَلَف  َْکیَلَع  ُهَدَْسفَأ  ْدَقَف  َکُمَالُغ  اَّمَأ  ِِهبِحاَِصل  اَمُهُدَـحَأ  َهَعِیبَر  اَْنبا  ُلوُقَی  َلاَق  اَُهلِّبَُقی  ِهِسْأَر  ِْهیَلْجِر َو  ِْهیَدَـی َو  یَلَع  ٌساَّدَـع  َّبَکَأَف 
ِینَرَبْخَأ ْدَقَف  اَذَه  ْنِم  ٌْریَخ  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  يِدِّیَـس  اَی  َلاَق  ِْهیَمَدَق  ِْهیَدَی َو  ِلُجَّرلا َو  اَذَـه  َْسأَر  ُلِّبَُقت  ََکل  اَم  ُساَّدَـع  اَی  َکَْلیَو  َکَْلیَو  َالاَق 

ٌِّیبَن َّالِإ  ُهُمَْلعَی  ٍْرمَِأب َال 

(. { فراعملا هعبط  ّيربطلا 2:345،346( خیرات  ( 2 } 

 } ُحْدِْقلا َجَرَخَف  یِهاَّنلا  ِِرمْآلِاب َو  ُهَْبیَش  ُهَْبتُع َو  ٍفَلَخ َو  ُْنب  ُهَّیَمُأ  َمَسْقَتْسا  ِجوُرُْخِلل َو  َلَبُه  َْدنِع  ِمَالْزَْألِاب  ٌْشیَُرق  ْتَمَـسْقَتْسا  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُفَّلَخَتَن ُتْمَـسْقَتْسا َو َال  اَم  َلاَقَف  ٍلْهَج  ُوبَأ  ْمُهَجَعْزَأ  یَّتَح  َماَقَْملا  اوُعَمْجَأَف  یِهاَّنلا  .هب }  نومـسقتسی  اوناک  يذلا  مهـسلا  : انه حدقلا  ( 3

.اَنِریِع ْنَع 

ًاْظیَغ َیِقَلَف  ِجوُرُْخلا  ِنَع  یِهاَّنلا  َجَرَخَف  اَِهب  َمَسْقَتْـسا  ُهَحاَِدق َو  َجَرْخَأ  يًوُط  يِِذب  َناَکَف  ًاجِراَخ  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُهَْعمَز  َهَّجَوَت  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ِلاَْحلا َْکِلت  یَلَع  َوُه  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُْلیَهُـس  ِِهب  َّرَم  َبَذْـکَأ َو  ًاحْدـِق  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر  اَم  َلاَق  اَهَرَـسَکَف َو  َِکلَذ  ُْلثِم  َجَرَخَف  َهَِیناَّثلا  اَـهَداَعَأ  َُّمث 
يِذَّلا ُْلثِم  ُهَیَِقل  ُهَّنَأ  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  ِینَرَبْخَأ  ْدَـق  ُلُجَّرلا  اَهُّیَأ  َْکنَع  ِْضما  َلاَقَف  ُهَْعمَز  ُهَرَبْخَأَف  َهَمیِکَح  َابَأ  اَی  َناَبْـضَغ  َكاَرَأ  ِیل  اَـم  َلاَـقَف 

. { . يدقاولا 27 يزاغم  ( 4 ِثیِدَْحلا {  اَذَه  یَلَع  اْوَضَمَف  ِینَتْرَبْخَأ 

اََهل َال ْلُقَف  ٍْشیَُرق  یَلَع  َْتمِدَق  اَذِإ  ٍمَضْمَِضل  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُس  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  َهَرْمَض  ُْنب  یَـسُوم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.ِمَالْزَْألِاب ْمِسْقَتْسَت 

اَم ُلوُقَی  ٍماَزِح  َْنب  َمیِکَح  ُْتعِمَـس  َلاَق  َهَمَْثیَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِْمیَلُـس  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْهُّزلَا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ٌمَـضْمَض َمِدَـق  َلاَق  َُّمث  َجُرْخَأ  ْنَأ  َْلبَق  ِیل  َنَاب  اَم  ُّطَق  ٍهْجَو  ِیف  ِیل  َنَاب  َـال  ٍرْدـَب َو  َیلِإ  يِریِـسَم  ْنِم  ََّیلِإ  َهَرْکَأ  َناَـک  ُّطَـق  ًاـهْجَو  ُتْهَّجَوَت 
ِهَِّیلَْظنَْحلا ُْنبِا  َرَحَنَف  ِناَرْهَّظلا  َّرَم  اَْنلََزن  یَّتَح  َِکلَذ  یَلَع  ُتْجَرَخ  َُّمث  ُهَرْکَأ  يِذَّلا  ُجُرْخَی  َکـِلَذ  َّلُـک  ِمَـالْزَْألِاب  ُتْمَـسْقَتْساَف  ِریِفَّنلاـِب  َحاَـصَف 

نم بیوصتلا  »و  هنیب :» لوصـألا یف  ( 1 ًانَِّیب {  اَذَـه  َناَکَف  اَهِمَد  ْنِم  َُهباَصَأ  َّالِإ  ِرَکْـسَْعلا  ِهَِیبْخَأ  ْنِم  ٌءاَبِخ  َیَِقب  اَـمَف  ٌهاَـیَح  اَِـهب  اَْـهنِم  ًاروُزَج 
َنیِح اَْـنیَأَر  ْدََـقل  ُلوُقَی  ٌْمیَکُح  َناَـک  یِهْجَِول َو  ُْتیَـضَم  یَّتَح  ِینُّدُرَیَف  ُهَمْؤُش  ِهَِّیلَْظنَْحلا َو  َْنبِا  ُرُکْذَأ  َُّمث  ِعوُجُّرلاـِب  ُتْمَمَه  َُّمث  .يدـقاولا } 

بحاـص لاــق  ( 2 ٌساَّدـــَـع {  اَذِإ  ِهَنیِدـــَْـملَا  َنـــِم  ٌلـــِبْقُم  َتـــْنَأ  ٍّخـــَـف َو  یَلَع  َکــُِـطبُْهت  ِیتَّلا  ُهَِّینَّثلا  َیِه  َءاــَْـضیَْبلا َو  َهَِّینَّثلَا  اــَـنْغََلب 
ُلوُقَی َوُه  اَمِهِزْرَغ َو  ِیف  اَمِِهلُجْرَِأب  َذَخَأَف  اَمِْهَیلِإ  ََبثَوَف  َهَعِیبَر  اَْنبا  اَْنیَلَع  َّرَم  ْذِإ  َنوُّرُمَی  ُساَّنلا  اَْهیَلَع َو  ٌِسلاَج  .دادشک }  ، سادع : سوماقلا
َعِجْرَأ ْنَأ  ُتْدَرَأَف  ِْهیَّدَـخ  یَلَع  ًاْعمَد  ُلیِـسََتل  ِْهیَْنیَع  َّنِإ  اَمُکِعِراَصَم َو  َیلِإ  َّالِإ  ِناَقاَُست  اَـم  ِهَّللا ص َو  ُلوُسََرل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یِّمُأ َو  اَُـمْتنَأ َو  ِیبَأـِب 

اَدِّیَس ْوَأ  َياَدِّیَس  ِینیِْکُبی  َلاَق  َکیِْکُبی  اَم  َلاَقَف  ُهَْبیَش  ُهَْبتُع َو  یَّلَو  َنیِح  ِْهیَلَع  َفَقَوَف  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِهِّبَنُم  ُْنب  ُصاَْعلَا  ِِهب  َّرَم  ُْتیَضَم َو  َُّمث  ًاْضیَأ 
َلاَقَف ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِنَالِتاَُقی  اَمِهِعِراَصَم َو  َیلِإ  ِناَـجُرْخَی  يِداَْولا  يداولا } .» لـهأ  ادیـس  يادیـس و  ینیکبی  :» يدقاولا 28 ( 3 ِلْهَأ { 

ًهَّفاَک ِساَّنلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسََرل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  يِإ َو  َلاَق  یََکب َو  َُّمث  ُهُدـْلِج  َّرَعَْـشقا  ًهَضاَِفْتنا َو  ٌساَّدَـع  َضَفَْتناَـف  ِهَّللا  ُلوُسََرل  ًادَّمَُحم  َّنِإ  ُصاَْـعلَا َو 
ْدَهْشَی َْمل  ٌساَّدَع َو  َعَجَر  ُلاَُقی  ٍباَِیتْرا َو  ٍّکَش َو  یَلَع  َنیِکِرْشُْملَا  َعَم  َِلُتق  یَّتَح  ِّکَّشلا  یَلَع  َوُه  یَـضَم َو  ٍهِّبَنُم َو  ُْنب  ُصاَْعلَا  َمَلْـسَأَف  َلاَق 

.َِلُتق ًارَْدب َو  َدِهَش  ُلاَُقی  ًارَْدب َو 

.اَنَْدنِع ُتَْبثَأ  ُلَّوَْألا  ُلْوَْقلا  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
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ًادَّمَُحم َو يَوآ  ْدَق  اَذَه َو  ُكُْرتَت  َلاَق َأ  ٍلْهَج َو  ُوبَأ  ُهاَتَأَف  ٍفَلَخ  ِْنب  َهَّیَمُأ  یَلَع  َلَزَنَف  ٍرَْدب  َْلبَق  ًارِمَتْعُم  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَـس  َجَرَخ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُدِّیَـس ُهَّنِإَف  ِمَکَْحلا  ِیبَِأل  اَذَـه  ْلُقَت  ْهَم َال  ٍفَلَخ  ُْنب  ُهَّیَمُأ  َلاَق  اَْنیَلَع  ْمُکِریِع  َقیِرَط  َّنِإ  اَمَأ  َْتئِـش  اَم  ُْلق  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَـس  َلاَقَف  ِبْرَْحلِاب  اَـنَنَذآ 

ُهَتْعِمَس َْتنَأ  ُهَّیَمُأ  َلاَق  ٍفَلَخ  َْنب  َهَّیَمُأ  َّنَُلْتقََأل  ُلوُقَی  ًادَّمَُحم  ُْتعِمََسل  ِهَّللا  اَمَأ َو  ُهَّیَمُأ  اَی  َِکلَذ  ُلوُقَت  َْتنَأ  ٍذاَعُم َو  ُْنب  ُدْعَس  َلاَق  يِداَْولا  ِلْهَأ 
ُوبَأ ٍْطیَعُم َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَبْقُع  ُهاَتَأَف  ٍرْدـَب  َیلِإ  ْمُهَعَم  َجُرْخَی  ْنَأ  ُهَّیَمُأ  َیبَأ  ُریِفَّنلا  َءاَج  اَّمَلَف  ِهِسْفَن  ِیف  َعَقَوَف  َلاَـق  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ٍذاَـعُم  ُْنب  ُدْعَـس  َلاَـق 
ٍلْهَج ُوبَأ  َلاَق  ٌهَأَْرما َو  َْتنَأ  اَمَّنِإَف  ُرِّخَُبت  َلاَقَف  ُهَتْحَت  ُهَبْقُع  اَهَلَخْدَأَف  ٌدَوِْرم  ٌهَلُحْکُم َو  ٍلـْهَج  ِیبَأ  َعَم  ٌروَُخب َو  اَـهِیف  ٌهَرَمِْجم  َهَبْقُع  َعَم  ٍلـْهَج َو 
ُهَِمنَغَف ٍْریَُـشق  ِیَنب  ِمَعَن  ْنِم  ٍراَـنیِد  ِهَئاِِـمثَالَِثب  ًـالَمَج  َُهل  اوُعاَْـتباَف  يِداَْولا  ِیف  ٍریَِعب  َلَْـضفَأ  ِیل  اوُعاَْـتبا  ُهَّیَمُأ  َلاَـقَف  ٌهَأَْرما  َْتنَأ  اَـمَّنِإَف  ْلِـحَتْکا 
ٍفاَسَی ِْنب  .هباصإلا }  يدقاولا و  نم  بیوصتلا  و  «، بیبح » لوصألا یف  يدقاولا 29،و  ( 1 ِْبیَبُخ {  ِمْهَس  ِیف  َراَصَف  ٍرَْدب  َمْوَی  َنوُِملْسُْملَا 

.

َّنَأ ِدوُعُْقلا َو  یَلَع  ُمِْزعَت  ًاْشیَُرق  َْتَیل  َلاَق  ٍِرماَع َو  ِْنب  ِثِراَْحلَا  َنِم  ِجوُرُْخِلل  َهَرْکَأ  ِریِْعلا  َیلِإ  َجَرَخ  ْنَّمِم  ٌدَحَأ  َناَک  اَم  اُولاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ْدَق ًاْشیَُرق  يَرَأ  یِّنِإ  َلاَق  ِجوُرُْخلا  ِنَع  اَهُعَدْرَت  َالَف  اَِهتاَداَس َأ  ْنِم  ٌدِّیَـس  َکَّنِإ  َُهل  ُلاَُقیَف  ًاْضیَأ  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِیَنب  ُلاَـم  ُّفَُلت َو  ِریِْعلا  ِیف  ِیلاَـم 

َمَْلعَت ْنَأ  ُّبِحُأ  اَـم  اَـهَفَالِخ َو  ُهَرْکَأ  اـَنَأ  ٍهَّلِع َو  ْنِم  ـَّالِإ  َفَّلَخَت  .هوـق }  يأ  ، قرط ( 2 ٌقْرُط {  ِِهب  ًادَـحَأ  يَرَأ  َـال  ِجوُرُْخلا َو  یَلَع  ْتَـعَمْزَأ 
هطقاس ( 3 ُثِراَْحلَا {  َمَسَق  ْدََـقل  َبِْرثَی َو  ُلْهَأ  ُهَمْوَق  ُزِرُْحی  َّالِإ  ُهُمَلْعَأ  اَم  ِهِمْوَق  یَلَع  ٌمُوئْـشَم  ٌلُـجَر  ِهَِّیلَْظنَْحلا  َْنبِا  َّنَأ  یَلَع  ُلُوقَأ  اَـم  ٌْشیَُرق 

ٍداَیَأ ُهَْدنِع  ِثِراَْحِلل  َْتناَک  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُمَضْمَـض  ُهَءاَج  َهَّکَم َو  َیلِإ  ُعِجْرَی  ُهَّنَأ َال  ِهِسْفَن  ِیف  َعَقَو  ِهِْدلُو َو  َْنَیب  ِِهلاَم  ْنِم  ًالاَم  .يدـقاولا }  نم 
َلاَقَف ُهَالْعَأ  َیلِإ  ِِهلَفْـسَأ  ْنِم  ًامَد  ُلیِـسَی  ْمُکَیِداَو  َّنَأ  ْمُکاَرَأ  ِیتَلِحاَر َو  یَلَع  ِناَظْقَْیلاََکل  یِّنِإ  اَُـهتْهِرَک َو  اَـیْؤُر  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ٍِرماَـع  اـَبَأ  َلاَـقَف 

ُْتعِمَس َْول  َلاَقَف  َسِلْجَت  ْنَأ  ََکل  يَرََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  ٌمَضْمَض َو  ُلوُقَی  َلاَق  اَذَه  یِهْجَو  ْنِم  َُهل  َهَرْکَأ  ِهوُجُْولا  َنِم  ًاهْجَو  ٌدَحَأ  َجَرَخ  اَم  ُثِراَْحلَا 

ْدَق ٌمَضْمَض  َناَک  ِریِـسَْملا َو  ِنَع  اَهَقَّوَع  ْنَم  َّلُک  ُمِهَّتَت  اَهَّنِإَف  ٌْشیَُرق  ُهَمَْلعَت  ْنَأ  َرَبَْخلا  اَذَه  ِوْطاَف  ًهَوْطُخ  ُتْرِـس  اَم  َجُرْخَأ  ْنَأ  َْلبَق  َْکنِم  اَذَه 
ْمُْهنِم ِْيأَّرلا  ُلْهَأ  ٌْشیَُرق  ْتَهِرَک  اُولاَق َو  .يدـقاولا }  یف  اـم  تبثأ  »و  جـجأت :» لوصـألا ( 1 َجِجْأَی {  ِنْطَِبب  ِثِراَْحِلل  َثیِدَْـحلا  اَذَـه  َرَکَذ 

َهَعِیبَر َو اَْنبا  ُهَْبیَـش  ُهَْبتُع َو  ٍفَلَخ َو  ُْنب  ُهَّیَمُأ  ٍِرماَع َو  ُْنب  ُثِراَْحلَا  َکـِلَذ  ْنَع  ْمِِهب  َأَْـطبَأ  ْنَّمِم  َناَـک  ٍضَْعب َو  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  یَـشَم  َریِـسَْملا َو 
ٍْطیَعُم ِیبَأ  ُْنب  ُهَبْقُع  ُهَناَعَأ  ِْنبُْجلِاب َو  ٍلْهَج  ُوبَأ  ْمُهَتََّکب  یَّتَح  ٍهِّبَنُم  ُْنب  ُصاَْعلَا  ٍفَلَخ َو  ِْنب  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ُوبَأ  ٍماَزِح َو  ُْنب  ُمیِکَح 

ْنِم ًادَحَأ  اوُعَدَت  ٌْشیَُرق َال  َْتلاَق  َریِـسَْملا َو  اوُعِمْجَأَف  ِءاَسِّنلا  ُلِْعف  اَذَـه  اُولاَق  ِجوُرُْخلا َو  یَلَع  ْمُهوُّضَح  َهَدَـلَک َو  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُرْـضَّنلَا  َو 
. { . يدقاولا 30 ( 2 ْمُکَْفلَخ {  ْمُکِّوُدَع 

ًادَحَأ اُولَمَح  ًانَالْمُح َو َال  ْمُْهنِم  ُلُجَر  َضَرَع  اَم  ُهَّنَأ  َهَْبیَش  َهَْبتُع َو  ِجوُرُْخِلل َو  ِِرماَع  ِْنب  ِثِراَْحلَا  ِهَهاَرَک  یَلَع  ِِهب  َّلُِدتْسا  اَّمِم  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْنَأ َْتبَبْحَأ  ٌلاَم َو  ََکل  َناَـک  ْنِإ  َنُولوُقَیَف  ْمُْهنِم  ِنَـالْمُْحلا  َُبلْطَیَف  َُهل  َهَُّوق  َـال  ًادـیِدَع َو  ْوَأ  ًاـفِیلَح  ْمِهِیتْأََـیل  ُلُـجَّرلا  َناَـک  ْنِإ  ِساَّنلا َو  َنِم 

.ْمُْهنِم َِکلَذ  ُفِْرعَت  ٌْشیَُرق  َْتناَک  یَّتَح  ِْمقَأَف  َّالِإ  ْلَْعفاَف َو  َجُرْخَت 

ُهَنوُُفلْخَی ْنَم  یَلَع  ْمُهُوفاَخ  ِهَواَدَْعلا َو  َنِم  ٍرَْکب  ِیَنب  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  يِذَّلا  اوُرَکَذ  ِریِـسَْملا  ِجوُرُْخلا َو  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَعَمَتْجا  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
اَمَّنِإ ُِفلُْخن  ْنَم  یَلَع  ُنَمَْأن  اَّنِإَف َال  َنوُدیُِرت  يِذَّلِاب  ُْمتْرِفَظ  ْنِإ  ْمُکَّنِإ َو  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَی  ُلوُقَی  َناَک  َهَعِیبَر َو  ُْنب  ُهَْبتُع  ًافْوَخ  ْمُهَّدَشَأ  َناَک  َو 

ٍمُشْعُج ِْنب  َهَقاَرُـس  ِهَروُص  ِیف  ُسِیْلبِإ  ْمَُهل  َرَّوَصَتَف  مکیأر } .» :» يدقاولا ( 3 ْمُکَءاَرآ {  اُوئَتْراَف  ِِهب  َمْعَط  ْنَم َال  ًهَّیِّرُذ َو  َـال  ًءاَِـسن َو  ُِفلُْخن 
َهَْبتُع ُسْفَن  َْتباَطَف  ُهَنوُهَرْکَت  ٍءْیَِشب  َهَناَنِک  ْمُکَِیتْأَت  ْنَأ  ٌراَج  ْمَُکل  اَنَأ  یِمْوَق  ِیف  ِیناَکَم  ِیفَرَش َو  ُْمْتفَرَع  ْدَق  ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  اَی  َلاَقَف  ِّیِِجلْدُْملا 

ٍلْهَج ُوبَأ  َُهل  َلاَق  َو 
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يدقاولا ( 2 ٌجِراَخ {  اَنَأ  َءْیَـش  ُهَْبتُع َال  َلاَقَف  ُِفلُْخن  ْنَم  فلختن } .»! مالع  :» يدـقاولا ( 1 یَلَع {  ٌراَج  اََنل  َوُه  َهَناَنِک  ُدِّیَـس  اَذَه  ُدیُِرت  اَمَف 
َجَرَخ ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  ٍْطیَعُم  ِیَنب  ِدَـحَأ  ِفَنْحَأـْلا  ِْنب  ِصْفَِحل  ًاـْنبا  َّنَأ  ٍْشیَُرق  َهَناَـنِک َو  ِیَنب  َْنَیب  يِذَّلا  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق  . { 31،32

ِءاَسَؤُر ِدَحَأ  َرُمْعَی  ِْنب  ِحَّوَلُْملا  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرماَِعب  َّرَمَف  ًائیِـضَو  ًامَالُغ  َناَک  ٌهَّلُح َو  ِْهیَلَع  ٌَهباَؤُذ َو  ِهِسْأَر  ِیف  ٌمَالُغ  َوُه  ًهَّلاَض َو  یِْغبَی 
اَم َلاَق  ْمَعَن  اُولاَق  ٌمَد  ٍْشیَُرق  ِیف  ْمَُکل  ٍرَْکب َأ  ِیَنب  اَی  َلاَقَف  ِفَنْحَْألا  ِْنب  ِصْفَِحل  ٌْنبا  َلاَق  ُمَالُغ  اَی  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  َناَنْجَِـضب  َناَک  َهَناَنِک َو  ِیَنب 
ْدَق َدیِزَی  ُْنب  ُِرماَع  َلاَقَف  ٌْشیَُرق  ِهِیف  ْتَمَّلَکَتَف  ٍْشیَُرق  ِیف  َُهل  ٍمَِدب  ُهَلَتَقَف  ِرَْکب  ِیَنب  ْنِم  ٌلُجَر  ُهَعَبَّتاَف  یَفْوَتْـسا  َّالِإ  ِِهلْجِِرب  اَذَـه  ُُلتْقَی  ٌلُجَر  َناَک 

ُْمْتئِـش ْنِإ  ٍلُجَِرب َو  ٌلُجَر  ُمَّدـلا  َوُه  اَمَّنِإَف  ُْمْتئِـش  ْنِإ  اَنِیف َو  َناَک  اَم  ْمُْکَیلِإ  َيِّدَُؤن  ْمُکَلَِبق َو  اََنل  اَم  اوُّدَأَـف  ُْمْتئِـش  ْنِإَـف  ٌءاَـمِد  ْمُکِیف  اََـنل  َْتناَـک 
ِهِمَِدب اُوُبلْطَی  ْنَأ  ُْهنَع  اْوَهَلَف  ٍلُجَِرب  ٌلُجَر  َقَدَص  اُولاَق  ٍْشیَُرق َو  یَلَع  ُمَالُْغلا  َِکلَذ  َناَهَف  ْمُکَلَِبق  اَمِیف  ْمُْکنَع  یَفاَجَتَن  اَنَلَِبق َو  اَمِیف  اَّنَع  اْوَفاَجَتَف 

ٍْنیَع َدَْعب  ًاَرثَأ  ُُبلْطَأ  اَم  َلاَق  ُهآَر  اَّمَلَف  َُهل  ٍلَمَج  یَلَع  ٍرَْکب  ِیَنب  ُدِّیَس  َوُه  َدیِزَی َو  ُْنب  ُِرماَع  َرَظَن  ْذِإ  ِناَرْهَّظلا  ِّرَِمب  ٍصْفَح  ُْنب  ُزَرْکِم  ُهوُخَأ  اَْنیَبَف 
ْتَحَبْـصَأ اَّمَلَف  ِهَبْعَْکلَا  ِراَتْـسَِأب  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرماَع  َْفیَـس  َقَّلَعَف  ِْلیَّللا  َنِم  َهَّکَم  یَتَأ  َُّمث  ُهَلَتَق  یَّتَح  ِِهب  ُهَالَعَف  ُهَْفیَـس  ٌحِّشَوَتُم  َوُه  ُهَریَِعب َو  َخاـَنَأ  َو 

ْنِم ٍرَْکب  ُوَنب  ْتَعِزَج  ًالْوَق َو  َِکلَذ  ِیف  ٍزَرْکِم  ْنِم  ُعَمْـسَت  َْتناَک  ْدَق  ُهَلَتَق َو  ٍصْفَح  َْنب  َزَرْکِم  َّنَأ  اُوفَرَعَف  َدیِزَی  ِْنب  ِِرماَع  َْفیَـس  اْوَأَر  ٌْشیَُرق 
ْنَم یَلَع  ْمُهُوفاَخَف  ِْرمَْألا  اَذَـه  یَلَع  ْمُه  ُریِفَّنلا َو  َءاَجَف  اَِهتاَداَس  ْنِم  ٍهَثَالَث  ْوَأ  ِْنیَدِّیَـس  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِْنیَلُجَر  ِْلتَِقل  ًهَّدَـعُم  َْتناَکَف  اَهِدِّیَـس  ِلـْتَق 

. { . يدقاولا 31،32 ( 2 َمْوَْقلا {  َعَّجَش  َسِیْلبِإ  ِناَِسِلب  ُقِْطنَی  َوُه  َلاَق َو  اَم  ُهَقاَرُس  َلاَق  اَّمَلَف  ْمِهِّیِراَرَذ  ْنِم  َهَّکَِمب  َفَّلَخَت 

َدَوْسَأ ُهَالْوَم  ُهَّزَع  ِِبلَّطُْملا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ِمِشاَه  ِْنب  وِرْمَع  ُهَالْوَم  ُهَراَس  ِفُوفُّدـلا  ِناَیِْقلِاب َو  اوُجَرَخ  ًاعاَرِـس َو  ٌْشیَُرق  ْتَجَرَخ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
اوُجَرَخ ِباَرِْحلاـِب َو  َنُوفَذاَـقَتَی  ِْشیَْجلاـِب  اوُجَرَخ  َرُزُْجلا َو  َنوُرَْحنَی  ٍلَْـهنَم َو  ِّلُـک  ِیف  َنیِّنَُغی  ٍفَلَخ  ِْنب  َهَّیَمُأ  ُهَـالْوَم  ُهَنَـالُف  ِِبلَّطُْملا َو  ِْنب 

َو ال هیآلا : اهدعب  يدقاولا  رکذ  ( 1 ِِهباَتِک {  ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َرَکَذ  اَمَک  ِساّنلا  َءائِر  ًارََطب َو  ٍسَرَف  َهَئاِم  اوُداَق  ًالِتاَقُم َو  َنیِـسْمَخ  ٍهَئاِمِعِْـسِتب َو 
َباَصَأ اَم  اَّنِم  َبیُِـصی  ْنَأ  ٌدَّمَُحم  ُّنُظَی  ُلوُقَی َأ  ٍلْهَج  ُوبَأ  َو  .هیآلا }  رخآ  یلإ  ...ِساّنلا  َءائِر  ًارََطب َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت 

ْمَأ َال اَنَریِع  عنمأ } .» :» يدقاولا ( 2 ُعَنْمَن {  ُمَْلعَیَس َأ  ُُهباَحْصَأ  ٍهَلْخَِنب َو 

ُْنب ُِدقاَو  ُهَلَتَق  ٍسْمَش  ِْدبَع  ِیَنب  ُفِیلَح  ِّیِمَرْضَْحلا  ُْنب  وُرْمَع  اَهِیف  َِلُتق  ٍشْحَج  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  اَهُریِمَأ  َناَک  ٍرَْدب َو  َْلبَق  ٌهَّیِرَس  ٍهَلَْخن  ُهَّیِرَـس  ُْتُلق 
َْتناَک َریِْعلا َو  َنوُِملْـسُْملَا  َقاَتْـسا  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُناَْمثُع  َناَْـسیَک َو  ُْنب  ُمَکَْحلَا  َرِـسُأ  ُهَلَتَقَف َو  ٍمْهَِـسب  ُهاَـمَر  ُّیِمیِمَّتلا  ِهَّللا  ِدـْبَع 
 . ِناَریَِعب ٍلُجَر  َّلُک  َباَصَأَف  ٍلُجَر  اَتَئاِم  ْمُه  َنیِِملْسُْملَا َو  َنِم  اَهَدِهَش  ْنَمِیف  ٍهَئاِمََعبْرَأ  َمَسَق  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  اَهَسَّمَخَف  ٍریَِعب  ِهَئاِمَسْمَخ 

ُلْهَأ َناَک  ٍریَِعب َو  ِهَئاِمَْعبَـس  ُِلبِْإلا  َِتناَک  ًاسَرَف َو  َنُوثَالَث  اَْهنِم  ٍموُزْخَم  ِیَنب  ِیف  َناَـک  ْمُْهنِم َو  ِهَّوُْقلا  ِلـْهَِأل  ُلـْیَْخلا  َِتناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
. { . يدقاولا 32،33 ( 3 َِکلَذ {  يَوِس  ٌعوُرُد  َِهلاَّجَّرلا  ِیف  َناَک  ًهَئاِم َو  اُوناَک  ٌعِراَد َو  ْمُهُّلُک  ِْلیَْخلا 

اَّمَلَف َریِفَّنلا  ًامَـضْمَض َو  اُوئَْطبَتْـسا  ِهَنیِدَْملَا َو  َنِم  اَْونَد  َنیِح  ًادیِدَش  ًافْوَخ  ُُهباَحْـصَأ  َوُه َو  َفاَخ  ِریِْعلِاب َو  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلَْبقَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ْمُه ْمِِهتَْلَیل َو  َرِخآ  ٍرَْدب  ِءاَرَو  ْنِم  اُوتَاب  اُوناَک  ٍرَْدب َو  ِءاَم  َیلِإ  اَهِهوُجُِوب  ُِلبُْقت  ُریِْعلا  ِتَلِعُج  ٍرْدـَب  ِءاَم  یَلَع  اَهِیف  َنوُِحبُْـصی  ِیتَّلا  ُهَْلیَّللا  َِتناَک 

یَلَع

هب لقعت  يذـلا  طابرلا  وه  ؛و  لاقع عمج  : لـقعلا ( 1 ِلـْقَْعلِاب {  اَهُوبَرَـض  یَّتَح  ُریِْعلا  ُمُْهتَّرَقَأ  اَـمَف  ْمَُهل  ْضِرَتْعَی  َْمل  ْنِإ  ًارْدـَب  اوُِحبُْـصی  ْنَأ 
ْنِم ِءاَْملا  َیلِإ  اَِهب  ْنِإ  اَم  ٍرَْدب َو  ِءاَم  َیلِإ  ًادُراَوَت  َنِینَْحلا  عجرت } .» :» يدـقاولا ( 2 ُعِجْرَت {  َیِه  ِْنَیلاَقِِعب َو  یَْنُثَیل  اَهَـضَْعب  َّنَأ  یَلَع  .ّهبادلا } 

ٌهَدیِدَش ٌهَْملُظ  َهَْلیَّللا  َْکِلت  اَنَیِشَغ  اُولاَق َو  اَنْجَرَخ  ُْذنُم  ُِلبِْإلا  ُْهتَعَنَص  اَم  ٌءْیَش  اَذَه  َّنِإ  َنُولوُقَی  ِریِْعلا  َلْهَأ  َلَعَج  ِسْمَْألِاب َو  َْتبِرَش  ْدََقل  ٍهَجاَح 
. { . يدقاولا 33،34 ( 3 ًاْئیَش {  ُرِْصُبن  اَم  یَّتَح 
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َرَبَْخلا ناسسحتی } .» :» يدقاولا ( 4 ِناَسَّسَجَتَی {  ًارَْدب  ٍّيِدْجَم  یَلَع  اَدَرَو  ِءاَبْغَّزلا  ِیبَأ  ُْنب  ُّيِدَع  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُسَبَْـسب  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُلاَُقی َهَْنیَهُج  يِراَوِج  ْنِم  ِْنیَتَیِراَج  اَعِمَسَف  ِءاَْملا  َنِم  ِناَیِقْـسَی  اَمُهَتَیِقْـسَأ  اَذَخَأ  َُّمث  ِءاَْملا  َنِم  ٍبیِرَق  َیلِإ  اَمِْهیَتَلِحاَر  اَخاَنَأ  ٍرَْدب  َءاَم  َالََزن  اَّمَلَف 

َرَمُع ُْنب  ُّيِدْجَم  َْتلََزن َو  ْدَق  ٍدَغ  َدَْعب  ْوَأ  ًادَغ  ُریِْعلا  اَمَّنِإ  ُلوُقَت  اَُهتَبِحاَص  اَْهیَلَع َو  اََهل  َناَک  ٍمَهْرِد  ِیف  اَهَتَبِحاَص  ُمَْزلَت  َیِه  ُهَزَْرب َو  اَمُهاَدْحِِإل 
(3 َرَبَْخلا {  ُهاَرَبْخَأَف  ِهَْیبَّظلا  ِقْرِِعب  ُهاَیَتَأ  یَّتَح  ِِّیبَّنلَا ص  َیلِإ  ِْنیَعِجاَر  اَـقَلَْطنا  ٌّيِدَـع  ُسَبَْـسب َو  َکـِلَذ  َعِمَـس  اَّمَلَف  َْتقَدَـص  َلاَـقَف  اَهُعَمْـسَی 

. { يدقاولا 33،34

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  َنیِءاَّکَْبلا  َدَحَأ  َناَک  ِهِّدَج َو  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُِّینَزُْملا  ٍفْوَع  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُرِیثَک  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
 . ِهَْیبَّظلا ِقْرِِعب  يِذَّلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  اْوَّلَص  َلِیئاَرْسِإ َو  ِیَنب  ْنِم  ًاْفلَأ  َنیِْعبَس  ِیف  ُِّیبَّنلا ع  یَسُوم  ِءاَحْوَّرلَا  َّجَف  َکَلَس  ْدََقل 

 . َكِراَسَی یَلَع  َتْجَرَخ  اَذِإ  ِهَنیِدَْملَا  ِیلَی  اَّمِم  ِْنیَلیِم  یَلَع  ِءاَحْوَّرلَا  َنِم  َیِه  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َهَّکَِمب اَم  ِهَّللا  ُمَْلعَت َو  ًادَحَأ  َتْسَسْحَأ  ْلَه  ُّيِدْجَم  اَی  َلاَقَف  ِدَصَّرلا  َنِم  ٌِفئاَخ  َوُه  ُریِْعلا َو  َمَّدَقَت  ْدَق  ٍرْدَِبب  َناَیْفُس  ُوبَأ  َحَبْصَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ٌّشَن َُهل  ٌهَّیِشَُرق  ٌّیِشَُرق َو َال 

اَم ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌلُجَر  َکُِحلاَُصی  اَنِّوُدَع َال  َنْأَش  اَنَتْمَتَک  ِْنَئل  اَنَعَم َو  ِِهب  َثََعب  ْدَـق  َّالِإ َو  ًامَهْرِد  َنیِرْـشِع  ُنْزَو  ٍهَِّیقوُأ  ُفِْصن  ُّشَّنلا  ًادِـعاَصَف َو 
کیتآ ال  :» مهلوق لاثمألا  نم  ،و  هفوص هتدحاو  یناویحلا  فوصلا  اذه  لکش  یلع  ءیش  رحبلا  فوص  :» ناسللا یف  ( 1 ًهَفوُص {  ٌرَْحب  ََّلب 

َْمل ٌّوُدَـع  اَهَْنَیب  َکَْنَیب َو  َناَک  َْول  ٍّوُدَـع َو  ْنِم  َبِْرثَی  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ُهَرَْکنَأ َو َال  ًادَـحَأ  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  ٌّيِدْـجَم َو  َلاَقَف  هفوص } .» رحب  لـب  اـم 
َُّمث ِِهب  اَخاَنَأَف  ٍسَبَْـسب  ٍّيِدَـع َو  ِخاَنُم  َیلِإ  َراَشَأ  ِناَکَْملا َو  اَذَـه  َیلِإ  اَیَتَأ  ِْنیَبِکاَر  ُْتیَأَر  ْدَـق  یِّنَأ  َّالِإ  َْکنَع  ُهَیِفْخُِأل  ُْتنُک  اَم  اَْنیَلَع َو  َفْخَی 

ُِفئَالَع ِهَّللا  ِهِذَه َو  َلاَقَف  يًَون  اَهِیف  اَذِإَف  َاُهَّتَفَف  اَمِْهیَریَِعب  راَْعبَأ  ْنِم  ًاراَْعبَأ  َذَـخَأَف  اَمُهَخاَنُم  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َءاَجَف  اَفَرَْـصنا  َُّمث  اَمِِهتَیِقْـسَِأب  اَیَقَتْـسا 
اَِهب َو .لحاسلا }  وحن  اـهب  راـس  ( 2 َلَحاَسَف {  ِهِریِع  َهْجَو  َبَرَـضَف  ًابیِرَق  ـَّالِإ  َمْوَْقلا  يَرَأ  اَـم  ِِهباَحْـصَأ  ٍدَّمَُحم َو  ُنُویُع  ِهَّللا  ِهِذَـه َو  َبِْرثَی 

ْمُه اَْنیَبَف  َروُزَْجلا  َنوُرَْحنَی  ْمُهاَتَأ َو  ْنَم  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  ٍلَْهنَم  َّلُـک  َنُولِْزنَی  َهَّکَم  ْنِم  ٌْشیَُرق  ْتَلَْبقَأ  ًاعیِرَـس َو  َقَلَْطنا  ًاراَـسَی َو  ًارْدـَب  َكَرَت 
ْدََقل ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْتِنب  َهَِکتاَع  اَیْؤُر  َیلِإ  َرَت  َْمل  ِِهبِحاَِصل َأ  اَمُهُدَـحَأ  َلاَق  ِناَدَّدَرَتَی  اَـمُه  ُهَْبیَـش َو  ُهَْبتُع َو  َفَّلَخَت  ْذِإ  ْمِهِریِـسَم  ِیف  َِکلَذَـک 

ِِهب َنُوثَداَحَتَت  اَم  َلاَقَف  ٍلْهَج  ُوبَأ  اَمُهَکَرْدَأَف  اَهَرَکَذ  اَهُرُکْذَأَف َو  ُرَخْآلا  َلاَق  اَْهنِم  .يدقاولا }  یف أ و  ام  تبثأ  »و  تعمـس :» ب ( 3 ُتیِشَخ { 
ِْنَئل ِهَّللا  اَمَأ َو  ُءاَسِّنلا  اَْنیَلَع  ْتَأَّبَنَت  یَّتَح  ْمُُهلاَجِر  اَْنیَلَع  َأَّبَنَتَت  ْنَأ  اْوَضْرَی  َْمل  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  ًاـبَجَع  اَـی  َلاَـق  َهَِکتاَـع  اَـیْؤُر  ُرُکْذـَن  َـالاَق 

ُوبَأ َلاَق  َعِجْرَت  ْنَأ  ََکل  ْلَه  ِِهبِحاَِـصل  اَمُهُدَـحَأ  َلاَـق  َُّمث  ًهَبیِرَق  ًَهباَرَق  ًاـماَحْرَأ َو  ْمَُهل  َّنِإ  ُهَْبتُع  َلاَـق  َّنَلَعْفََنل  ْمِِهب َو  َّنَلَعْفََنل  َهَّکَم  َیلِإ  اَـنْعَجَر 
اَمُکَنُوقَالُی َُهباَحْصَأ  ًادَّمَُحم َو  َّنَأ  ِناَّنُظَت  ْمُِکُنیْعَِأب َأ  ْمُکَرَْأث  ُْمْتیَأَر  ْنَأ  َدَْعب  ْمِِهب  ِناَعَطْقَت  اَمُکَمْوَق َو  ِنَالُذْخَتَف  اَنْرِس  اَم  َدَْعب  ِناَعِجْرَت  ٍلْهَج َأ 

ِهَّللا َالاَق َو  اَُمْتئِش  ْنِإ  اَعِجْراَف  ُْتلَحَر  اَذِإ  َنُولَحْرَی  ُْتلَلْحَأ َو  اَذِإ  َنوُّلُِحی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهُّلُک  َنِیناَمَث  ًهَئاِم َو  یِمْوَق  ْنِم  یِعَم  َّنِإ  ِهَّللا  َّالَک َو 
.َکَمْوَق َتْکَلْهَأ  َتْکَلَه َو  ْدََقل 

ْعِجْراَف َُدلَْولا  ُهَعَم  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َعَم  اَنُّسَمَی  اَم  ٍدَّمَُحم  َِهباَرَق  ْنِم  ُهُّسَمَی  ُهَّنِإ َال  ٍلْهَج َو  َابَأ  ِینْعَی  ٌمُوئْشَم  ٌلُجَر  اَذَه  َّنِإ  َهَْبیَـش  ِهیِخَِأل  ُهَْبتُع  َلاَق  َُّمث 
. { . يدقاولا 33،35 ( 4 َُهلْوَق {  ْعَد  اَِنب َو 

َلاَقَف ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ًارَْدب  َدِهَش  َمَلْسَأ َو  َناَک  َهَعِیبَر  ِْنب  َهَْبتُع  ُْنب  َهَْفیَذُح  ُوبَأ  َُدلَْولا  ُهَعَم  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َعَم  ِِهلْوَِقب  ُهُداَُرم  ُْتُلق 
ِْنب ِْتلَّصلا  ُْنب  ُْمیَهُج  َماَنَف  ًءاَشِع  ِهَفْحُْجلَا  َیلِإ  یَهَْتنا  َُّمث  اَْنیَـضَمَف  اَنْرِـس  اَم  َدـَْعب  َنْآلا  َعِجَْرن  ْنَأ  ِدـِیلَْولا  َابَأ  اَی  ًهَّبُـس  اَْنیَلَع  ُنوُکَت  ِهَّللا  ُهَْبیَش َو 
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َفَقَو یَّتَح  َُهل  ٌریَِعب  ُهَعَم  ٍسَرَف  یَلَع  َلَْبقَأ  ٍلُجَر  َیلِإ  ُرُْظنَأ  ِناَظْقَْیلا  ِِمئاَّنلا َو  َْنَیب  يَرََأل  یِّنِإ  َلاَقَف  ٍفاَـنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  َهَمَرْخَم 
ِیف ٍِدْلیَوُخ  ُْنب  ُلَفَْون  ِمَکَْحلا َو  ُوبَأ  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ُوبَأ  ٍفَلَخ َو  ُْنب  ُهَّیَمُأ  ِدَوْسَْألا َو  ُْنب  ُهَْعمَز  َهَعِیبَر َو  ُْنب  ُهَْبیَش  َهَعِیبَر َو  ُْنب  ُهَْبتُع  َِلُتق  َلاَقَف  َّیَلَع 

ْمُهُّنُظََأل یِّنِإ  ِهَّللا  ُلوُقَی َو  ًِالئاَق  َّنَأَک  َلاَق َو  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍماَشِه  ُْنب  ُثِراَْحلَا  َّرَف  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُْلیَهُس  َرِسُأ  ٍْشیَُرق َو  ِفاَرْـشَأ  ْنِم  ْمُهاَّمَـس  ٍلاَجِر 
ِْدبَع ِیَنب  ْنِم  ُرَخآ  ٌِّیبَن  اَذَـه  ٍلْهَج َو  ُوبَأ  َلاَقَف  ِرَکْـسَْعلا  ِیف  ُهَلَـسْرَأَف  ِهِریَِعب  ِهََّبل  ِیف  َبَرَـض  ُهاَرَأ  َلاَـق  َُّمث  ْمِهِعِراَـصَم  َیلِإ  َنوُجُرْخَی  َنیِذَّلا 
ًادَـغ يَرَتَسَف  َکِماَنَم  ِیف  ُناَْطیَّشلَا  َِکب  ُبَْعلَی  اَمَّنِإ  ٍْمیَهُِجل  ٌْشیَُرق  َْتلاَـق  ُُهباَحْـصَأ َو  ٌدَّمَُحم َو  ْوَأ  ُنَْحن  ُلُوتْقَْملا  ِنَم  ًادَـغ  ُمَْلعَتَـس  ٍفاَـنَم 
اَیْؤُر ُْلثِم  اَیْؤُّرلا  ِهِذَـهَف  ِعوُجُّرلا  ِیف  ََکل  ْلَه  َُهل  َلاَقَف  َهَْبیَـش  ِهیِخَِأب  ُهَْبتُع  َالَخَف  َلاَـق  َنوُرَـسُْؤی  ٍدَّمَُحم َو  ُفاَرْـشَأ  ُلَـتُْقی  َْتیَأَر  اَـم  َفَـالِخ 

اَّنِإ ًاقِداَص  َناَک  ِْنَئل  ُهاَنیِفْکَی َو  ْنََمل  ِبَرَْعلَا  ِیف  َّنِإ  ًابِذاَک  ُدَّمَُحم  َناَک  ِْنَئل  يِرْمََعل  ٌساَّدَـع َو  اََنبَذَـک  اَم  ِهَّللا  ٍساَّدَـع َو  ِلْوَق  ُْلثِم  َهَِکتاَع َو 
ِناَدیُِرت اَم  َلاَقَف  َِکلَذ  یَلَع  اَمُه  ٍلْهَج َو  ُوبَأ  َءاَجَف  ِرَکْسَْعلا  ِلْهَأ  ِْنَیب  ْنِم  ُعِجْرَنَف  ُلوُقَت َأ  اَم  یَلَع  َوُه  ُهَْبیَش  َلاَقَف  ِِهتَمُْحِلل  ِِهب  ِبَرَْعلَا  ُدَعْـسََأل 
ِناَعَطْقَت اَمُکَمْوَق َو  ِهَّللا  ِنَالُذْـخَت َو  َلاَقَف َال  اََنل  ٍساَّدَـع  ِلْوَق  َعَم  ِْتلَّصلا  ِْنب  ِْمیَهُج  اَیْؤُر  َیلِإ  َهَِکتاَع َو  اَـیْؤُر  َیلِإ  يَرَت  َـال  َعوُجُّرلا َأ  َـالاَق 

.َِکلَذ یَلَع  اَیَضَمَف  َکَمْوَق  َتْکَلْهَأ  ِهَّللا َو  َتْکَلَه َو  َالاَق  ْمِِهب 

َعَم َناَک  ِْسیَْقلا َو  ِئِْرمِإ  َْنب  َْسیَق  ٍْشیَُرق  َیلِإ  َلَسْرَأ  اَْهیَلَع  َنِمَأ  اَـهَزَرْحَأ َو  ْدَـق  ْنَأ  يَأَر  ِریِْعلاـِب َو  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َتَْلفَأ  اَّمَلَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ْمُکَسُْفنَأ اوُزِرُْحت  َالَف  ْمُُکلاَْومَأ  ْمُکُریِع َو  ْتََجن  ْدَق  ُلوُقَی  ِعوُجُّرلِاب َو  ْمُهُُرمْأَی  َناَیْفُس  ُوبَأ  ُهَلَسْرَأَف  َهَّکَم  ْنِم  ْمُهَعَم  َجَرَخ  ِریِْعلا   

َأ

ِباَحْص

ًهَلْـصَخ َنَْوبْأَی  َالَف  َْکیَلَع  اَْوبَأ  ْنِإَف  ُهَّللا  اَهاََّجن  ْدَق  ْمَُکلاَْومَأ َو  ْمُکَریِع َو  اوُعَنْمَِتل  ُْمتْجَرَخ  اَمَّنِإ  َِکلَذ  َءاَرَو  اَمِیف  ْمَُکل  َهَجاَح  َالَف  َبِْرثَی  َلْهَأ 
َعوُجُّرلا َِتبَأَف  ًاْشیَُرق  ِْسیَْقلا  ِئِْرمِإ  ُْنب  ُْسیَق  ََجلاَعَف  تلکنا } .» تلکأ  اذإ  برحلا  نإف  :» يدقاولا یف  اهدـعب  ( 1 َناَیِْقلا {  َنوُّدُرَی  ًهَدِحاَو 

. { . يدقاولا 36 ( 2 ِهَفْحُْجلَا {  َنِم  َّنُهْوَّدَرَف  َّنُهُّدُرَنَسَف  ُناَیِْقلا  اَّمَأ   

ق

اُولاَ

نینغی و رأثلا و  كاردإ  یلع  اـشیرق  نضرحی  دـحأ  موی  شیجلا  عم  نهجرخأ  يذـلا  وه  ناـیقلا و  درب  نایفـس  یبأ  دارم  ملعأ  ـال  تلق 
ردب موی  رصتنت  نأ  نکمی  مل  اشیرق  نأ  ملع  لاحلا  لمأت  نم  لوقأ  دحأ و  یف  هلعف  ردب و  یف  کلذ  نع  یهن  فیکف  فوفدلا  نبرـضی 

عوجر مئازعلا و  روتف  ممهلا و  قوفخ  ءاقللا و  فوخ  عوجرلا و  ّبح  برحلا و  هیهارک  لکاوتلا و  لذاختلا و  نم  اـهطلاخ  يذـلا  نـأل 
ءانبج اموق  اوقل  دـق  اوناک  ول  مهحالف  مدـع  مهکاله و  یف  هضعب  یفکی  لاتقلا  یف  مهئارآ  فالتخا  قیرطلا و  نم  مهریغ  هرهز و  ینب 
رشبلا عجشأ  امه  بلطملا و  دبع  نب  هزمح  بلاط ع و  یبأ  نب  ّیلع  مهیف  برعلا و  عجـشأ  مه  جرزخلا و  سوألا و  اوقل  اّمنإ  فیکف و 
هوقلاب دیؤملا  دیحوتلا  لدعلا و  قحلا و  یلإ  یعادلا  هّللا  لوسر  هّللا  دبع  نب  دّـمحم  مهـسیئر  لاطبأ و  داجنأ  نیرجاهملا  نم  هعامج  و 

 . باتکلا هب  قطن  امک  ءامسلا  هکئالم  نم  کلذ  یلإ  فیضأ  ام  عد  هیهلإلا 

ُهَرَبْخَأَف َهَّکَم  ْنِم  ًالیِم  َنِیثَالَث  ٍهَعِْـست َو  یَلَع  َناَفْـسُع  ِهَبَقَع  ْنِم  ٍلاَْیمَأ  ِهَْعبَـس  یَلَع  ُهَّدِْهلَا  ِهَّدِْهلِاب َو  َناَیْفُـس  َابَأ  ُلوُسَّرلا  َقَِحل  ُّيِِدقاَْولَا َو   

َق

َلا
ِهَّللا ٌمْؤُش َو  ٌهَصَْقنَم َو  ُیْغَْبلا  یََغب َو  ِساَّنلا َو  یَلَع  َسَّأَرَت  ْدَق  ُهَّنَِأل  َعِجْرَی  ْنَأ  ُهَرْکَی  ٍماَشِه  ِْنب  وِرْمَع  ُلَمَع  اَذَه  ْهاَمْوَق  اَو  َلاَقَف  ٍْشیَُرق  ِّیِضُِمب 

.اَْنیَلَع َهَّکَم  َلُخْدَی  ْنَأ  َیلِإ  اَْنَللَذ  ُریِفَّنلا  ٍدَّمَُحم  َباَحْصَأ  َباَصَأ  ِْنَئل 

ًامِسْوَم ٌرَْدب  َْتناَک  ًارَْدب َو  َدَِرن  یَّتَح  ُعِجَْرن  ِهَّللا َال  ٍلْهَج َو  ُوبَأ  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َماَعَّطلا ُمِعُْطن  َرُزُْجلا َو  ُرَْحنَن  ًاثَالَث  ٍرَْدب  یَلَع  ُمیُِقنَف  اَنِریِسَِمب  ُبَرَْعلَا َو  اَِنب  ُعَمْسَت  ٌقوُس  اَهِیف  اَِهب َو  َنوُعِمَتْجَی  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ِیف  ِبَرَْعلَا  ِمِساَوَم  ْنِم 
.ًاَدبَأ اَُنباَهَت  ُبَرَْعلَا  َلاَزَت  ْنَلَف  ُناَیِْقلا  اَْنیَلَع  ُفِْزعَت  َرْمَْخلا َو  ُبَرْشَن  َو 
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اَهِریِـسَِمب َو ُهُِربُْـخی  ٍبْرَح  ِْنب  َناَیْفُـس  ِیبَأ  َیلِإ  َهَّکَم  ْنِم  ْتَلَـصَف  َنیِح  ٌْشیَُرق  ُْهتَلَـسْرَأ  ُِّیلْجِْعلا  َناَّیَح  ُنـْب  ُتاَرُْفلَا  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
یَفاَوَف َهَّجَحَْملا  َناَّیَح  ُْنب  ُتاَرُْفلَا  َمَِزل  ِرْحَْبلِاب َو  َقَِصل  َناَیْفُـس  َابَأ  َّنَأ  َِکلَذ  ِقیِرَّطلا َو  ِیف  َناَیْفُـس  َابَأ  ََفلاَحَف  ْتَدَـشَح  ْدَـق  اَم  اَِـهلوُُصف َو 

يَأَر ْنَأ  َدـَْعب  ُعِجْرَی  يِذَّلا  َّنِإ  ًهَبْغَر َو  َکِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب  اَم  َلاَقَف  ُعِجَْرن  ُلوُقَی َال  َوُه  ٍلْهَج َو  ِیبَأ  َمَالَک  َعِمَـسَف  ِهَفْحُْجلِاب  َنیِکِرْـشُْملَا 
اَم ُلوُقَی  َوُه  ِْهیَمَدَـق َو  یَلَع  َبَرَه  ًهَرِیثَک َو  ٍتاَـحاَرِج  ٍرْدـَب  َمْوَی  َحِرُج  َناَیْفُـس َو  اـَبَأ  َكَرَتَف  ٍْشیَُرق  َعَم  یَـضَمَف  ٌفیِعََـضل  ٍُبثُک  ْنِم  ُهَرْأـَث 

.ِْرمَْألا ِكَراَبُم  ُْریََغل  ِهَِّیلَْظنَْحلا  َْنبِا  َّنِإ  يدقاولا 36 } . یف  ام  تبثأ  ،و  دکآ لوصألا  یف  ( 1 َدَْکنَأ {  ًاْرمَأ  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر 

یََّجن ْدَق  َهَرْهُز  ِیَنب  اَی  َهَرْهُز  ِینَِبل  ًافِیلَح  َناَک  ٌَّیبُأ َو  ُهُمْـسا  َو  ایبارعأ } .» ناک  و  :» ّيدـقاولا ( 2 ٍْقیَرُـش {  ُْنب  ُسَنْخَْألَا  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْمُِکتْخُأ ُْنبا  ْمُْکنِم  ٌلُجَر  ٌدَّمَُحم  اَمَّنِإ  َُهلاَم َو  ُهوُعَنْمَِتل َو  ُْمتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ٍلَفَْون َو  َْنب  َهَمَرْخَم  ْمُکَبِحاَص  یََّجن  ْمَُکلاَْومَأ َو  َصَّلَخ  ْمُکَریِع َو  ُهَّللا 

َهَجاَح َالَف  ِیل  اَهَثَبَخ  اُولَعْجا  اوُعِجْراَف َو  ْمُِکتْخُأ  ِْنبا  َْلتَق  اُْولَت  ْنَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُْریَغ  ُهَْلتَق  ِیلَی  ًابِذاَک  ُکَی  ْنِإ  ِِهب َو  ُدَعْسَأ  ُْمْتنَأَف  ًاِّیبَن  ُکَی  ْنِإَف 
ُوَنب ُْهتَعاَطَأَف  ْمِهِداَسَف  ِیف  ٌعیِرَـس  ُهَمْوَق  ٌِکلْهُم  ُهَّنِإَف  ٍلـْهَج  اـَبَأ  ِینْعَی  ُلُـجَّرلا  اَذَـه  ُُهلوُقَی  اَـم  اوُعَد  ْمُکُّمُِهی َو  اَـم  ِْریَغ  ِیف  اوُجِرُْخت  ْنَأ  ْمَُکل 

ُْتیَْـسمَأ اَذِإَف  ِمْوَْقلا  َعَم  ُریِـسَن  ُسَنْخَْألَا  َلاَقَف  َعِجَْرن  یَّتَح  ِعوُجُّرلاـِب  ُعَنْـصَن  َْفیَکَف  اُولاَـقَف  ِِهب  َنُونَّمَیَتَی  اُوناَـک  ًاـعاَطُم َو  ْمِهِیف  َناَـک  َهَرْهُز َو 
َمَْلعَن َأ یَّتَح  اَنَبِحاَص  ُقِراَُفن  اُولوُقَف َال  اوُریِس  اُولاَقَف  اوُحَبْـصَأ  اَذِإَف  ُسَنْخَْألَا  شهن } .» :» يدقاولا ( 3 َلََـحن {  َنُولوُقَیَف  يِریَِعب  ْنَع  ُتْطَقَس 

ٌتِّیَم ْمَأ  َوُه  ٌّیَح 

اَهْدَهْشَی ْمَلَف  اوُعَجَر  َهَرْهُز  ِیَنب  َّنَأ  ِساَّنِلل  َنَّیَبَت  َنیِعِجاَر  ِءاَْوبَْألِاب  اوُحَبْصَأ  اَّمَلَف  َِکلَذ  َهَرْهُز  ُوَنب  ْتَلَعَفَف  َهَّکَم  َیلِإ  اَنْعَجَر  اْوَضَم  اَذِإَف  َهَنَفْدَنَف 
ُْتْبثَی َْمل  ٍهَئاِمَثَالَث َو  اُوناَک  ٌمْوَق  َلاَق  ُتَْبثَأ َو  َوُه  ٍهَئاِم َو  ْنِم  َّلَقَأ  َلِیق  ًهَئاِم َو  اُوناَک  َهَّتَْبلا َو  هرهز } .» ینب  نم  دحأ  :» يدـقاولا ( 1 ُّيِرْهُز { 

.َِکلَذ

َلَعَجَف ِْهیَلَع  ُباَکِّرلا  ِتَرَشَْتنا  ِهَنیِدَْملَا َو  َیلِإ  ٍرَْدب  ْنِم  هردحنم } .» یف  : يدقاولا ( 2 ُهَرَدَْحنُم {  ِءاَبْغَّزلا  ِیبَأ  ُْنب  ُّيِدَع  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُسَبَْسب اَی  اَهَروُدُص  اََهل  ِْمقَأ  .يدقاولا }  نم  ( 3 ُلوُقَی {  ٌّيِدَع 

اُوناَک یَّتَح  ِریِفَّنلا  َنِم  اوُجَرَخ  ٍّيِدَع  ِیَنب  َّنِإ  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  َرَمُع  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  َرَکَذ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُْمتْعَجَر َْفیَک  َلاَقَف  َناَیْفُس  ُوبَأ  ْمُهَفَداَصَف  َهَّکَم  َیلِإ  َنِیفِرَْـصنُم  ِلِحاَّسلا  ِیف  اُولَدَع  ِرَحَّسلا  ِیف  َناَک  اَّمَلَف  يدقاولا 38 } . ( 4 ٍْتَفل {  ِهَِّینَِثب 

اَهْدَهْـشَی ْمَلَف  یَـضَم  ْنَم  یَـضَم  َعَجَر َو  ْنَم  َعَجَرَف  َعِجْرَت  ْنَأ  ٍْشیَُرق  َیلِإ  َْتلَـسْرَأ  َْتنَأ  اُولاَق  ِریِفَّنلا  ِیف  ِریِْعلا َو َال  ِیف  ٍّيِدَـع َو َال  ِیَنب  اَـی 
.ْمَُهل َُهلاَقَْملا  َْکِلت  َلاَقَف  ِناَرْهَّظلا  ِّرَِمب  ْمُهاَقَال  ُهَّنِإ  ُلاَُقی  ٍّيِدَع َو  ِیَنب  ْنِم  ٌدَحَأ 

َلَْبقَأ ْدَق  ٌِّیباَرْعَأ  َءاَجَف  ِهَْیبَّظلا  ِقْرِِعب  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َهَرْشَع  ََعبْرَأ  َهَحِیبَص  َناَکَف  يدقاولا 38 } . ( 4 ِهَّللا ص {  ُلوُسَر  اَّمَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِلوُسَر یَلَع  ْمِّلَـسَف  َلاَعَت  اُولاَق  ٌْملِع  َناَیْفُـس  ِیبَِأب  ِیل  اَم  َلاَق  ٍبْرَح  ِْنب  َناَیْفُـس  ِیبَِأب  ٌْملِع  ََکل  ْلَه  ِِّیبَّنلَا ص  ُباَحْـصَأ  َُهل  َلاَقَف  َهَماَِهت  ْنِم 

ِیف اَمَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِهَّللا  ُلوُسَر  َْتنَأ  َلاَقَف  اَذَه  اُولاَق  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُکُّیَأَف  َلاَق  ْمَعَن  اُولاَق  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُکِیف  َلاَق َأ َو  ِهَّللا ص 

َضَرْعَأ ُهََتلاَقَم َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َهِرَکَف  َْکنِم  یَْلبُح  َیِه  اَهَتْحَکَن َو  ٍْشقَو  ِْنب  َهَمَالَـس  ُْنب  ُهَمَلَـس  َلاَقَف  ًاقِداَص  َْتنُک  ْنِإ  ِهِذَـه  ِیتَقاـَن  ِنَْطب 
.ُْهنَع

َيِداَو ِینْعَی  ُجِساَجَس  اَذَه  ِِهباَحْصَِأل  َلاَقَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ِفْصِّنِلل  ِءاَِعبْرَْألا  َهَْلَیل  َءاَحْوَّرلَا  یَتَأ  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َراَس  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


. { . يدقاولا 39 ( 1 ِبَرَْعلَا {  ِهَیِدْوَأ  ُلَْضفَأ  اَذَه  ِءاَحْوَّرلا 

َّمُهَّللا َال َلاَقَف  ْمِْهیَلَع  اَعَد  َهَرَفَْکلَا َو  َنََعل  ِهِْرتَو  ْنِم  ِهَریِخَأـْلا  ِهَعْکَّرلا  َنِم  ُهَسْأَر  َعَفَر  اَّمَلَف  ِءاَـحْوَّرلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَّلَـص  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
 } َهَْلَیبُد ِیبَأ  َرََـصب  ِمْعَأ  َّمُهَّللا  َهَعَمَز  ِیبَأ  َْنیَع  ْنِخْـسَأ  َّمُهَّللا  ِدَوْسَْألا  َْنب  َهَْعمَز  َّنَِتْلُفت  َّمُهَّللا َال  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه  َنْوَعِْرف  ٍماَشِه  َْنب  ِلْهَج  َابَأ  َّنَِتْلُفت 

ٍماَشِه َو َْنب  َهَمَلَـس  ِجـْنَأ  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍمْوَِقل  اَعَد  َُّمث  وٍرْمَع  َْنب  َْلیَهُـس  َّنَِتْلُفت  َـال  َّمُهَّللا  هعمز } .» یبأ  رـصب  ّمعأ  و  :» يدـقاولا ( 2
ٍرَْدب َدَْعب  َهَّکَم  َیلِإ  َعَجَر  اََّمل  ُهَّنَِکل  ٍرْدَِبب َو  َرِسُأ  ٍِذئَمْوَی َو  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِدِیلَْوِلل  ُعْدَی  َْمل  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َهَعِیبَر َو  ِیبَأ  َْنب  َشاَّیَع 

(3 َفاـَـسَی {  ُنـْب  ُْبیَبـُـخ  َناـَـک  ُّيِدــِقاَْولَا َو  َلاـَـق  َکــِلَذ  َدــَْعب  ُِّیبَّنلَا ص  ُهـَل  اَعَدـَـف  َسِبُحَف  ِهَنیِدـَْـملَا  َیلِإ  َجُرْخَی  ْنَأ  َداَرَأ  َمَلـْـسَأ َو 
ُْنب ُْسیَق  َوُه َو  َجَرَخ  ٍرَْدب  َیلِإ  ُِّیبَّنلَا ص  َجَرَخ  اَّمَلَف  َمَالْسِْإلَا  َیبْأَی  َناَک  ًاعاَجُش َو  ًالُجَر  .سوماقلا }  رظنا  ،و  حتفی دق  ،و  رـسکلاب ، فاسی

ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهَفَرَعَف  ِدـیِدَْحلا  ِیف  ُعَّنَقُم  ٌْبیَبُخ  ِقیِقَْعلِاب َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَکَرْدَأَف  اَمِهِمْوَق  ِنیِد  یَلَع  اَمُه  ِثِراَْحلا َو  ُْنبِا  ُلاَُقی  ٍثَرِْحم َو 
َذَخَأ یَّتَح  ٌْبیَبُخ  َلَْبقَأَف  یََلب  َلاَق  َفاَسَی  ِْنب  ٍْبیَبُِخب  َْسَیل  َلاَقَف َأ  ِِهْبنَج  َیلِإ  ُریِسَی  َوُه  ٍذاَعُم َو  ِْنب  ِدْعَس  َیلِإ  َتَفَْتلاَف  ِرَفْغِْملا  ِتْحَت  ْنِم 

اَنَراَج َو اَِنتْخُأ َو  َْنبا  َْتنُک  َلاَـق  اَـمُکَجَرْخَأ  اَـم  ٍثَرِْحم  ِْنب  ِْسیَِقل  َُهل َو  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهَقاـَن  .بتقلا }  مازح  : ناـطبلا ( 1 ِناَِطِبب { 
ِبْرَْحلا ِیف  ِءاَنَْغلا  ُمیِظَع  یِّنَأ  یِمْوَق  َِملَع  ْدََـقل  ٌْبیَبُخ  َلاَقَف  اَِننیِد  یَلَع  َْسَیل  ٌلُجَر  اَـنَعَم  َّنَجُرْخَی  َـال  َلاَـقَف ص  ِهَمِینَْغِلل  اَـنِمْوَق  َعَم  اَـنْجَرَخ 

َلوُسَر اَی  َلاَقَف  َءاَج  ِءاَحْوَّرلِاب  َناَک  اَّمَلَف  ِْلتاَق  َُّمث  ِْملْـسَأ  ْنَِکل  ِهَّللا ص َال َو  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُِملْـسُأ  ِهَمِینَْغِلل َو َال  َکَعَم  ُِلتاَقُأَف  ِهَیاَکِّنلا  ُدـیِدَش 
ُْسیَق اَّمَأ  ٍرَْدب َو  ِْریَغ  ِیف  ٍرَْدب َو  ِیف  ِءاَنَْغلا  َمیِظَع  َناَکَف  ْهِْضما  َلاَق  َِکلَِذب َو  َّرُسَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُتْدِهَش  َنیَِملاَْعلا َو  ِّبَِرل  ُتْمَلْـسَأ  ِهَّللا 

.َِلتُقَف ًادُحُأ  َدِهَش  َمَلْسَأ َو  ٍرَْدب  ْنِم  ُِّیبَّنلَا ص  َمِدَق  اَّمَلَف  ِهَنیِدَْملَا  َیلِإ  َعَجَرَف  َِملُْسی  ْنَأ  َیبَأَف  ِثِراَْحلا  ُْنب 

َناَک ْدَق  ُهَّنَأ  َِکلَذ  اوُرِْطفَأَف َو  ٌرِطْفُم  یِّنِإ  ِهاَصُْعلا  َرَـشْعَم  اَی  ِهیِداَنُم  يَداَن  َُّمث  ِْنیَمْوَی  ْوَأ  ًامْوَی  َماَص  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  اََّمل  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اُولَعْفَی ْمَلَف  اوُرِْطفَأ  َِکلَذ  َْلبَق  ْمَُهل  َلاَق 

. { . يدقاولا 40،41 ( 2 } 

قـشی ام  مهفلکی  نأ  یلع  هلوق  لوبق  هتعاط و  هّبح و  مهب  غلبی  نأ  وه  کلذ و  نولمأتملا  لمأت  اذإ  اهتیـصاخ  هّوبنلا و  رـس  وه  اذـه  تلق 
نوهرکیف مهیلع  هبوجو  طقـسی  مهنع و  هخـسنیل  ّهنإ  یّتح  هعاطلا  یلع  میظع  صرح  دـیدش و  ّبح  نع  ارداص  الاثتما  هولثتمیف  مهیلع 

هقراخ هزجعم  هنیعب  اذـه  لب  تاداعلل  هقراخلا  تازجعملا  نم  نسحأ  اذـه  ماتلا و  راکنإلا  دـعب  ّالإ  مهـسفنأ  نع  هنوطقـسی  کـلذ و ال 
.هیح اصعلا  بلق  رحبلا و  قش  نم  دکآ  يوقأ و  هداعلل 

َراَشَتْـسا ْمِهِریِـسَِمب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَبْخَأَف  ٍْشیَُرق  ِریِـسَِمب  ُرَبَْخلا  ُهاَتَأ  ٍرْدـَب  َْنیَوُد  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَـضَم  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َساَّنلا

ْتَنَمآ ْتَّزَع َو َال  ُذـْنُم  ْتَّلَذ  اَم  ِهَّللا  اَهُّزِع َو  ٌْشیَُرق َو  اَهَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َُّمث  َنَسْحَأَف  َلاَقَف  ُرَمُع  َماَـق  َُّمث  َنَسْحَأَـف  َلاَـقَف  ٍرَْکب  ُوبَأ  َماَـقَف 
ِْرمَِأل ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  وٍرْمَع  ُْنب  ُداَدْقِْملَا  َماَق  َُّمث  ُهَتَّدُع  َّدِعَأ  ُهَتَبْهُأ َو  َِکلَِذل  ْبِهَّتاَف  َکَّنَِلتاَُقَتل  ًاَدبَأ َو  اَهَّزِع  ْمِّلَُـست  ِهَّللا َال  ْتَرَفَک َو  ُْذنُم 

هدئاملا هروس  ( 1 َنوُدِـعاق {  انُهاه  ّانِإ  الِتاقَف  َکُّبَر  َْتنَأ َو  ْبَهْذا  اَهِِّیبَِنل  َلِیئاَرْـسِإ  ُوَنب  َْتلاَق  اَمَک  ََکل  ُلوُقَن  ِهَّللا َال  َکَـعَم َو  ُنْحَنَف  ِهَّللا 
.اَنْرَِسل ِداَمَْغلا  ِكَْرب  َیلِإ  اَِنب  َتْرِس  َْول  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َنُوِلتاَقُم َو  ْمُکَعَم  اَّنِإ  َالِتاَقَف  َکُّبَر  َْتنَأ َو  ْبَهْذا  ِنَِکل  َو  . { 24
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 . ِنَمَْیلَا َیلِإ  َهَّکَم  ْنِم  ٍلاََیل  ِناَمَث  یَلَع  َوُه  َرْحَْبلا َو  ِیلَی  اَّمِم  ِلِحاَّسلا  ِءاَرَو  ْنِم  ٍلاََیل  ِسْمَِخب  َهَّکَم  ِءاَرَو  ْنِم  ِداَمَْغلا  ُكَْرب  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 

ُهُرُْصنَت َراَْصنَْألَا َال  َّنَأ  ُّنُظَی  َناَک  َراَْصنَْألَا َو  ُدیُِری  اَمَّنِإ  ُساَّنلا َو  اَهُّیَأ  َّیَلَع  اوُریِشَأ  َلاَق ص  َُّمث  ٍْریَِخب  َُهل  اَعَد  ًاْریَخ َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف 
ُْنب ُدْعَـس  َماَقَف  َّیَلَع  اوُریِـشَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْمُهَدَالْوَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  ُْهنِم  َنوُعَنْمَی  اَّمِم  ُهوُعَنْمَی  ْنَأ  اوُطَرَـش  ْمُهَّنَأ  َِکلَذ  ِراَّدـلا َو  ِیف  َّالِإ 

َْکَیلِإ َیِحوُأ  ْدَق  ٍْرمَأ  ْنَع  َتْجَرَخ  َنوُکَت  ْنَأ  یَـسَع  َکَّنِإ  َلاَق  ْلَجَأ  َلاَق  اَنُدیُِرت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکَّنَأَک  ِراَْصنَْألَا  ِنَع  ُبیِجُأ  اَنَأ  َلاَقَف  ٍذاَعُم 
ِهَّللا َِّیبَن  اَی  ِْضماَف  ِهَعاَّطلا  ِعْمَّسلا َو  یَلَع  اَنَدوُهُع  اَنَقِیثاَوَم َو  َكاَْنیَطْعَأ  ٌّقَح َو  ِِهب  َْتئِج  اَم  َّنَأ  اَنْدِهَـش  َكاَْنقَّدَـص َو  َِکب َو  اَّنَمآ  ْدَـق  اَّنِإ  َو 
ْنِم ْذُخ  َْتئِـش َو  ْنَم  ْلِص  ٌلُجَر َو  اَّنِم  َیَِقب  اَم  َکَعَم  ُهاَنْـضَُخل  ُهَتْـضُخَف  َرْحَْبلا  اَذَـه  اَِنب  َتْضَْرعَتْـسا  َْول  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َوَف  َتْدَرَأ  اَِمل 

ٍْملِع َو ْنِم  اَِهب  ِیل  اَم  ُّطَق َو  َقیِرَّطلا  ِهِذَه  ُتْکَلَـس  اَم  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َتْکَرَت َو  اَّمِم  اَْنَیلِإ  ُّبَحَأ  اَِنلاَْومَأ  ْنِم  ُهَتْذَخَأ  اَمَف  َتْدَرَأ  اَم  اَِنلاَْومَأ 
َُکْنیَع ِِهب  ُّرَقَت  اَم  َضَْعب  اَّنِم  َکیُِری  َهَّللا  َّلََعل  ِءاَقِّللا  َْدنِع  ٌقْدِص  ِبْرَْحلا  َْدنِع  ٌرَّبَُصل  اَّنِإ  ًادَغ  اَنَّوُدَع  یَْقَلن  ْنَأ  ُهَرْکَن  اَّنِإ َال 

«. { کینیع هبرقت  ام  :» هیف يدقاولا 44 و  ( 2 } 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ٍِذئَمْوَی  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَس  َلاَق  َلاَق  ٍدِیَبل  ِْنب  ِدوُمْحَم  ْنَع  َهَداَتَق  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ٍِحلاَص  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍقَالُم ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکَّنَأ  اوُّنَظ  َْول  ِداَهِْجلا َو  ِیف  ًهَِّین  ًهَبْغَر َو  ْمَُهل  َعَوْطَأ  ْمُْهنِم َو َال  ََکل  ًاّبُح  َّدَـشَِأب  ُنَْحن  اَم  ًامْوَق  اَـنِمْوَق  ْنِم  اَـنْفَّلَخ  ْدَـق  اَّنِإ 

ُهَّللا اَنَّزَعَأ  ْنِإَف  اَنَّوُدَع  یَْقَلن  َُّمث  َکَلِحاَوَر  َكَْدنِع  ُّدُعَن  ِهِیف َو  ُنوُکَتَف  ًاشیِرَع  ََکل  ِیْنبَن  ُریِْعلا  اَهَّنَأ  اوُّنَظ  اَمَّنِإ  ْنَِکل  َْکنَع َو  اوُفَّلَخَت  اَم  ًاّوُدَع 
َُّمث ًاْریَخ  ُِّیبَّنلَا ص  َُهل  َلاَقَف  اَنَءاَرَو  ْنَم  َْتقِحَلَف  َِکلِحاَوَر  یَلَع  َتْسَلَج  يَرْخُْألا  ِنُکَت  ْنِإ  اَْنبَبْحَأ َو  اَم  َِکلَذ  َناَـک  اَنِّوُدَـع  یَلَع  اـَنْرَهْظَأ  َو 

. { . يدقاولا 45 يزاغم  ( 1 ُدْعَس {  اَی  ًاْریَخ  ُهَّللا  یِضْقَی  َلاَق َأ َو 

یِّنَأََکل ِهَّللا  ِْنیَتَِفئاّطلا َو  يَدْحِإ  ِینَدَعَو  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِهَکََرب  یَلَع  اوُریِس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ِهَروُشَْملا  َنِم  ٌدْعَـس  َغَرَف  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
.ِمْوَْقلا ِعِراَصَم  َیلِإ  ُرُْظنَأ 

ُهَعَرْصَم ْمُْهنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  اَدَع  اَمَف  ٍنَالُف  ُعَرْصَم  اَذَه  ٍنَالُف َو  ُعَرْصَم  اَذَه  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَعِراَصَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَناَرَأ  ْدََقل  اُولاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
. { . يدقاولا 45 يزاغم  ( 1 ِِّیبَّنلَا ص {  ِلْوَِقل  َرْصَّنلا  ُمْوَْقلا  اَجَر  َتَّلَفَت َو  َریِْعلا  َّنَأ  َلاَتِْقلا َو  َنُوقَالُی  ْمُهَّنَأ  ُمْوَْقلا  َِملَعَف  َلاَق 

ٍدوُقْعَم َو ٍءاَِول  ِْریَغ  یَلَع  ِهَنیِدَْملَا  َنِم  َجَرَخ  َناَک  َحَالِّسلا َو  َرَهْظَأ  ًهَثَالَث َو  َْتناَک  َهَیِْولَْألا َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َدَقَع  ٍِذئِمْوَی  ْنِمَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
َْلب ُّيِرْمَّضلَا  َلاَقَف  ُلُجَّرلا  ِنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍلَبَج  ُْنب  ُذاَعُم  ِناَمْعُّنلا َو  ُْنب  ُهَداَتَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  َّيِرْمَّضلا َو  َناَیْفُـس  َیِقَلَف  َراَس 

َُهل ص َلاَقَف  ُْمْتئِش  اَّمَع  اُولَأْساَف  ُّيِرْمَّضلَا  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  َكاَِذب  َكاَذ  ُّيِرْمَّضلَا َو  َلاَقَف  َكُِربُْخن  اَنُِربُْخت َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُْمْتنَأ  ْنَم  َو 
َلاَق َُّمث  يِداَْولا  اَذَه  ِْبنَِجب  ْمُهَّنِإَف  ًاقِداَص  ُرَبَْخلا  َناَک  ْنِإَف  َهَّکَم  ْنِم  اَذَک  َمْوَی  اوُجَرَخ  ْمُهَّنَأ  ِینَغََلب  ُّيِرْمَّضلَا  َلاَق  ٍْشیَُرق  ِنَع  اَنِْربْخَأ 

ْنِم ْمَأ  ِقاَرِْعلَا  َنِم  ٍءاَم  ِّيَأ  ْنِم  ٍءاَم  ْنِم  ُلوُقَی  ُّيِرْمَّضلَا  َلَعَجَف  ِقاَرِْعلَا  َوَْحن  ِهِدَِیب  َراَشَأ  ٍءاَم َو  ْنِم  ُنَْحن  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ُْمْتنَأ  ْنَمَف  ُّيِرْمَّضلَا 
.ِِهباَحْصَأ َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َفَرَْصنا  َُّمث  ِهِْریَغ 

هب هبـشت  ،و  لبج ّهنأک  یلاـعلا  : لـمرلا نم  زوقلا  ( 1 ٌزُوق {  ْمُهَْنَیب  اَمَّنِإ  ِِهبِحاَص  ِلِْزنَِمب  ُمَْلعَی  َـال  ْمُْهنِم  ٌّلُـک  ِناَـقیِرَْفلا  َتاَـبَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
فیخب یلص  ، لادجأ تاذب  یلص  ّمث  ، ریسب یلـص  ّمث  ، هبدلاب یلـص  دق  ناک  و  :» اهدعب يدقاولا 46،و  ( 2 ٍْلمَر {  ْنِم  .ءاـسنلا }  فادرأ 

«. { . ...نیلبج یلإ  رظن  ّمث  ، نیریبخلاب یلص  ّمث  ، العلا نیع 
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ٌئِرْخَم َو  .يدقاولا }  نم  بیوصتلا  و  «، حلصم :» لوصألا ( 3 ٌحَلْسَم {  اَذَه  اُولاَقَف  اَمُْهنَع  َلَأَسَف  ِْنیَلَبَِجب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّرَم  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
یضمف ، نیریبخلا دنع  نم  فرـصناف  :» يدقاولا ( 4 ًاراَسَی {  اَمُهَلَعَج  اَمُْهنَع َو  َفَرَْـصناَف  ٍقاَّرَح  ُوَنب  ِراَّنلا َو  ُوَنب  َلیِقَف  اَـمُُهنِکاَس  ْنَم  َلاَـقَف 

َرَبَخ ُهاَرَبْخَأَـف  ِءاَـبْغَّزلا  ِیبَأ  ُْنب  ُّيِدَـع  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُسَبَْـسب  ُهَیَِقل  َو  هضرتعملا } .» یف  کلـس  یّتح  اراـسی  اـهلعج  ربـخلا ف،و  عطق  یّتـح 
ِیبَأ َْنب  َدْعَـس  َْرَیبُّزلَا َو  ًاـِّیلَع ع َو  َثَعَبَف  َناَـضَمَر  ْنِم  ْتَضَم  َهَرْـشَع  َْعبَِـسل  ِهَعُمُْجلا  ِهَْـلَیل  َءاَـشِع  ٍرْدـَب  َيِداَو  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َلََزن  ٍْشیَُرق َو 
ْمَُهل َراَشَأ  ِءاَْملا َو  یَلَع  .فیحـصت }  ، میجلاب « نوسـسجتی » لوصألا یف  :و  يدقاولا یف  اذک  ( 5 َنوُسَّسَحَتَی {  وٍرْمَع  َْنب  َسَبَْـسب  ٍصاَّقَو َو 

.يدقاولا نم  بیوصتلا  و  «، یتلا :» لوصألا ( 7 يِذَّلا {  ِبِیلَْقلا  َْدنِع  َْریَْخلا  اوُدِجَت  ْنَأ  وُجْرَأ  َلاَق  َو  .يدقاولا }  یف  اذک  ( 6 ٍبیِرَظ {  َیلِإ 
َْکِلت یَلَع  اوُدَـجَوَف  ُهَءاَْقِلت  اوُعَفَدـْناَف  .ریغـص }  لبج  : بیرظلا ،و  بیرظلا لصأب  رئب  : بیلقلا و  :» يدـقاولا لاق  ( 8 َبیِرَّظلَا {  اَذَـه  ِیلَی  { 
ِِّیبَّنلَا ِرَبَِخب  ًاْشیَُرق  َءاَج  ْنَم  َلَّوَأ  َناَکَف  ٌْریَجُع  َتَْلفَأ  ُهَّنَأ  َفَرَع  ْنَّمِم  َناَکَف  ْمُهُـضَْعب  َتَْلفَأ  ْمُهوُرَـسَأَف َو  ْمُهُؤاَقِـس  اَهِیف  ٍْشیَُرق  اَیاَوَر  ِبِیلَْقلا 

(9 ِِهب {  َءاَج  اَم  اوُهِرَک  ُرَکْـسَْعلا َو  َجاَمَف  ْمُکَءاَقِـس  اوُذَـخَأ  ْدَـق  ُُهباَحْـصَأ َو  َهَْشبَک َو  ِیبَأ  ُْنبِا  اَذَـه  ٍِبلاَغ  َلآ  اَـی  يَداَـنَف  ِِهباَحْـصَأ  ص َو 
. { . يدقاولا 46،47

َرَبَْخلا اَنْعِمَـس  ْنَأ  َّالِإ  َوُه  اَمَف  اَهِمَْحل  ْنِم  يِوْشَن  ٍروُزَج  یَلَع  اََنل  ٍءاَبِخ  ِیف  ٍذـِئَمْوَی  اَّنُک  َلاَـق  ُثِّدَُـحی  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  َناَـکَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ْدَق اَنَریِع  َّنِإ  اَنِریِـسَم  ْنِم  َبَجْعَأ  ُریِـسَی  ًادَـحَأ  ُمَلْعَأ  اَم  ٍدـِلاَخ  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َهَعِیبَر  ُْنب  ُهَْبتُع  ِینَیَِقل  ًاضَْعب َو  اَنُـضَْعب  َیَِقل  اَّنِم َو  َماَـعَّطلا  َعَنَْتماَـف 
َابَأ ُهَْبتُع  َلاَقَف  ِهَِّیلَْظنَْحلا  ِْنبِا  ُمْؤُش  اَذَـه  ُعاَُطی  َـال  ْنَِمل  َْيأَر  َـال  مح َو  ِْرمَأـِل  ُهاَرَأ  ُْتلُقَف  ْمِْهیَلَع  ًاـیَْغب  ْمِهِدَـِالب  ِیف  ٍمْوَق  َیلِإ  اَْـنئِج  اَّنِإ  ْتََجن َو 
َلاَق ْمُکَیْأَر  َنْوَرَت  َِحبُْـصن َو  یَّتَح  ُسَراَحَتَن  ُْتُلق  ٍدـِلاَخ  َابَأ  اَی  ُْيأَّرلا  اَمَف  َلاَق  َِکلَذ  ْنِم  ُنَمآ  َْتنََأل  ُْتُلق  ُمْوَْقلا  اَـنَتِّیَُبت  ْنَأ  ُفاَـخَت  ٍدـِلاَخ َأ 

ُبَجَْعلا َأ َوَُهل  اَذَـه  َّنِإ  ِِهباَحْـصَأ  ٍدَّمَُحم َو  َلاَِتق  َهِرَک  َهَْبتُع  ِْرمَأ  ْنَع  اَذَـه  ٍلـْهَج  ُوبَأ  َلاَـقَف  اَنْحَبْـصَأ  یَّتَح  اَنْـسَراَحَتَف  َلاَـق  ُْيأَّرلا  اَذَـه  ُهَْبتُع 
ِْهیَلَع ُرِطُْمَتل  َءاَمَّسلا  َّنِإ  ًهَیِحاَن َو  یَّحَنَتَف  ٌدَحَأ  اَنُسُرْحَی  َالَف  یِمْوَِقب  ًهَیِحاَن  َّنَیِحَْتنََأل  ِهَّللا  ْمُکِعْمَِجل َو  َنوُضِرَتْعَی  َُهباَحْصَأ  ًادَّمَُحم َو  َّنَأ  َنوُّنُظَت 

ِصاَْعلا َو ِْنب  ِدیِعَس  ُمَالُغ  ُراَسَی  ِبِیلَْقلا  یَلَع  ْنَم  ِءاَقِّسلا  َنِم  َذَخَأ  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق  يدقاولا 47 } . ( 1 ُدَکَّنلا {  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ  ُهَْبتُع  ُلوُقَی  َلاَق 
ُنَْحن اُولاَقَف  َنوُِملْـسُْملَا  ْمَُهلَأَسَف  یِّلَُـصی  ٌِمئاَق  َوُه  ُِّیبَّنلَا ص َو  ُمِِهب  َِیتُأَـف  ٍفَلَخ  ِْنب  َهَّیَمُأ  ُمَـالُغ  ٍِعفاَر  ُوبَأ  ِجاَّجَْحلا َو  ِْنب  ِهِّبَنُم  ٌمَـالُغ  َمَلْـسَأ 

 } ْمُهوَُقلْذَأ اَّمَلَف  ْمُهُوبَرَضَف  َریِْعلا  ُباَحْصَأ  َناَیْفُس َو  ِیبَِأل  اُونوُکَی  ْنَأ  اْوَجَر  ْمُهُرَبَخ َو  ُمْوَْقلا  َهِرَکَف  ِءاَْملا  َنِم  ْمِهیِقُْـسن  اَنُوثََعب  ٍْشیَُرق  ُءاَّقَس 
َِکلَذ اُولاَـق  اَذِإ  اُوناَـکَف  ِزوُْقلا  اَذَِـهب  ُریِْعلا  اَذَـه  ِریِْعلا َو  ِیف  ُنَْحن  َناَیْفُـس َو  ِیبَأـِل  ُنَْحن  اُولاَـق  ِبْرَّضلاـِب  .ابرـض }  مهوعجوأ  : مهوقلذأ ( 2

ُُهباَحْصَأ ع َلاَقَف  ْمُهوُُمتْکَرَت  ْمُکُوبَذَک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتبَرَض َو  ْمُکُوقَدَص  ْنِإ  َلاَق  َُّمث  ِِهتَالَص  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّلَسَف  ُمِِهبْرَض  ْنَع  َنوُکِـسُْمی 
یَلَع َلَْبقَأ ص  َُّمث  اَْهیَلَع  ْمُکُوفاَخ  اَهَریِع َو  ُعَنْمَت  ٌْشیَُرق  ْتَجَرَخ  ْمُکُوقَدَـص  ْدََـقل  َلاَقَف  ْتَءاَج  ْدَـق  ًاْشیَُرق  َّنِإ  َنُولوُقَی  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْمُهَّنِإ 

َْنیَأ َلاَقَف  ِءاَقِّسلا 

َهَرْـشَع ًامْوَی  اُولاَق  َنوُرَْحنَی  ْمَک  َلاَق  يِرْدَن  اُولاَق َال  ْمُهُدَدَع  ْمَک  َلاَق  ٌرِیثَک  اُولاَق  ْمُه  ْمَک  َلاَق  يَرَت  يِذَّلا  ِبِیثَْکلا  اَذَـه  َْفلَخ  اُولاَقَف  ٌْشیَُرق 
َلَْبقَأَف َجَرَخ  َّالِإ  ٌمْعُط  ِِهب  ٌدَـحَأ  َْقبَی  َْمل  اُولاَق  َهَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  َجَرَخ  ْمَک  ِءاَقِّسِلل  َلاَق  َُّمث  ِهَئاِمِعْـسِّتلا  ِْفلَْألا َو  َْنَیب  اَم  ُمْوَْقلا  َلاَقَف  ًهَعِْـست  ًامْوَی  َو 

ْمَعَن اُولاَق  ٌدَـحَأ  ْمُْهنِم  َعَجَر  ْلَه  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمَُهلَأَس  َُّمث  اَهِدـِبَک  َذَـْالفَأ  ْمُْکَیلِإ  ْتَْقلَأ  ْدَـق  ُهَّکَم  ِهِذَـه  َلاَـقَف  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
ِهَِّلل َو ًایِداَعَُمل  ُتِْملَع  اَم  َناَک  ْنِإ  ٍدیِـشَِرب َو  َناَک  اَم  َو  مهدشرأ } .» :» يدقاولا ( 1 ْمُهُدِشاَر {  َلاَقَف ص  َهَرْهُز  ِینَِبب  ٍْقیَرُـش  ِیبَأ  ُْنبِا  َعَجَر 

َلاَقَف ِلِْزنَْملا  ِیف  َّیَلَع  اوُریِـشَأ  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَـق  َُّمث  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُمُهَکَرَتَف  ٍْبعَک  ِْنب  ِّيِدَـع  ُوَنب  ْمَعَن  اُولاَـق  ْمُهُْریَغ  ٌدَـحَأَف  َلاَـق  َُّمث  ِِهباَـتِِکل 
ُْيأَّرلا َو َوُه  ْمَأ  ُْهنَع  َرَّخَأَتَن  َـال  ُهَمَّدَـقَتَن َو  ْنَأ  اََـنل  َْسیَلَف  ُهَّللا  ُهََکلَْزنَأ  ٌلِْزنَم  َوُه  اَذَـه َأ  َکـَلِْزنَم  َْتیَأَر  ِهَّللا َأ  َلوُسَر  اَـی  ِرِذـْنُْملا  ُْنب  ُباَـبُْحلَا 
اَِهب َو ٌِملاَع  یِّنِإَف  ِمْوَْقلا  ِهاَیِم  یَنْدَأ  َیلِإ  اَِنب  ِْقلَْطنا  ٍلِْزنَِمب  َْسَیل  اَذَـه  َّنِإَف  َلاَق  ُهَدـیِکَْملا  ُبْرَْحلا َو  ُْيأَّرلا َو  َوُه  َْلب  َلاَق  ُهَدـیِکَْملا  ُبْرَْحلا َو 
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(2 ُرِّوَُعن {  ُِلتاَُقن َو  ُبَرْشَنَف َو  ِهَِینْآلِاب  اَهِیف  ُفِذْقَن  ًاضْوَح َو  اَْهیَلَع  ِیْنبَن  ُحَْزُنی  ٌرِیثَک َال  اَهُؤاَم  اَِهئاَم َو  ََهبوُذُع  َْتفَرَع  ْدَق  ًابِیلَق  اَِهب  َّنِإَف  اَِهُبلُِقب 
.ُِبلُْقلا َنِم  اَهاَوِس  اَم  .بارتلاب }  اهسبک  اذإ  ؛ رئبلا رّوع  : لاقی

َضَهَن ِْيأَّرلِاب َو  َتْرَشَأ  ُباَبُح  اَی  َلاَقَف  ُباَبُْحلَا  ِِهب  َراَشَأ  اَم  ُْيأَّرلا  َلاَقَف  ِِّیبَّنلَا ص  یَلَع  ُلیِْربِج  َلََزن  ُلوُقَی  ٍساَّبَع  ُْنبِا  َناَکَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
. { . يدقاولا 48 ( 3 َِکلَذ {  َّلُک  َلَعَف  َو 

ِریِـسَْملا َو َنِم  ْمُهْعَنْمَی  َْمل  َضْرَْألا َو  َدََّبل  اَم  َنیِِملْـسُْملَا  َباَصَأَف  ِْلمَّرلا  َرِیثَک  ْيَأ  ًاسِهَد  يِداَْولا  َناَـک  َءاَـمَّسلا َو  ُهَّللا  َثََعب  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.ٍْلمَر ْنِم  ٌزُوق  ِْنیَتَِفئاَّطلا  َْنَیب  اَمَّنِإ  ُْهنِم َو  اُولِحَتْرَی  ْنَأ  ُهَعَم  اوُرِدْقَی  َْمل  اَم  ًاْشیَُرق  َباَصَأ 

.ْمِهیِذُْؤی اَم  ِرَطَْملا  َنِم  ْمُْهبُِصی  َْمل  اُوماَنَف َو  ْمِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ُساَعُّنلا  َهَْلیَّللا  َْکِلت  َنیِِملْسُْملَا  َباَصَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َِکلَذ َّالِإ  ُقیِطُأ  اَمَف  َضْرَْألا  ِیب  ُِدلْجَی  ُساَعُّنلا  ُدَّدَشَتََأل َو  ُْتنُک  یِّنِإ  یَّتَح  َهَْلیَّللا  َْکِلت  َساَعُّنلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطَّلَـس  ْدََـقل  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  َلاَق 
یَّتَح ُرُعْشَأ  اَمَف  َّیَیْدَث  َْنَیب  ِینَقَذ  َّنِإ  ِیُنْتیَأَر َو  ْدََقل  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  َلاَق  ِلاَْحلا َو  َِکلَذ  ِْلثِم  یَلَع  ُُهباَحْـصَأ  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َناَکَف 

.ِیْبنَج یَلَع  ْعَقَأ 

. { . يدقاولا 49،50 ( 1 ِْلیَّللا {  َرِخآ  ُْتلَسَتْغا  یَّتَح  ُتْمَلَتْحاَف  ُمْوَّنلا  ِینَبَلَغ  ْدََقل  ٍِکلاَم  ِْنب  ِِعفاَر  ُْنب  ُهَعاَفِر  َلاَق  َو 

َُّمث ِمْوَْقلِاب  اَفاَطَأَف  ٍدوُعْسَم  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  ٍرِـساَی َو  َْنب  َراَّمَع  َلَسْرَأ  َءاَقِّسلا  َذَخَأ  ْنَأ  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَّوَحَت  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
(2 ْمِْهیَلَع {  ُّحُسَت  َءاَمَّسلا  َّنَأ  َعَم  ُهَهْجَو  َبِرْضَیَف  َلَهْـصَی  ْنَأ  ُدیُِرَیل  َسَرَْفلا  َّنِإ  َنوُعِزَف  َنوُروُعْذَم  ُمْوَْقلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َالاَقَف  ِْهَیلِإ  اَعَجَر 

. { . يدقاولا 50

اَنَءاَج ْدََقل  اَمُُهفِرْعَأ  ٍْدبَع  ِّمُأ  ِْنبِا  َهَّیَمُـس َو  ِْنبِا  َُرثَأ  ِهَّللا  اَذَه َو  ََرثَْألا  ُرِْـصُبی  ًالُجَر  َناَک  ِجاَّجَْحلا َو  ُْنب  ُهِّبَنُم  َلاَق  اوُحَبْـصَأ  اَّمَلَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
دبع وبأ  لاق  : ّيدقاولا یف  اهدعب  ( 3 اَتیُِمن {  ْوَأ  َتوُمَن  ْنَأ  َُّدب  ًاتِیبَم َال  اََنل  ُعوُْجلا  ْكُْرتَی  َْمل  َلاَق  َُّمث  َبِْرثَی  ِلْهَأ  ِءاَهَفُس  اَِنئاَهَفُِـسب َو  ٌدَّمَُحم 
اوناک دقل  يرمعل  : لاقف ، همثح یبأ  نب  لهـس  نب  ییحی  نب  دّمحمل  اتیبم * انل  عوجلا  كرتی  مل  : * جاجحلا نب  هبنم  لوق  ترکذ  دـق  : هّللا

مانـسلا و يوشن  مهتیبخأ  نم  ءابخ  یف  نحنف  ؛ رئازج رـشع  هلیللا  کلت  انرحن  : لوقی هیواعم  نبا  لفون  عمـس  ّهنأ  یبأ  ینربخأ  دـقل  ؛ اعابش
هیمس و نبا  اذه  : رفـسأ نأ  دعب  لوقی  اهبنم  عمـسأف  ، رجفلا ءاضأ  نأ  یلإ  سراحتن  نحنف  تایبلا  نم  فاخن  نحن  محللا و  هبیط  دبکلا و 

 . { . .اتیمن وأ  تومن  نأ  ّدب  اتیبم ال  انل  فوخلا  كرتی  مل  لوقی : هعمسأ  ،و  دوعسم نبا 

ْمُِکناَْیِتف ْمُِکناَّبُش َو  یَلَع  اوُقَّتاَف  ُُهباَحْصَأ  ٌدَّمَُحم َو  اَنَیَِقل  ْنِإ  ًادَغ  اوُرُْظنا  ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  اَی 

. { . يدقاولا 50 ( 1 ْمِِهئَابآ {  ِنیِد  ْنِم  اُوقَراَف  اَم  ْمِِهَتلَالَض  ْنِم  اوُرِْصُبی  َهَّکَم  َیلِإ  ْمِِهب  ْعِجَْرن  ْنِإ  اَّنِإَف  َبِْرثَی  ِلْهَِأب 

ُهَْفیَـس ًاحِّشَوَتُم  ِشیِرَْعلَا  ِبَاب  یَلَع  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَـس  َماَقَف  ٍدـیِرَج  ْنِم  ٌشیِرَع  َُهل  َِیُنب  ِبِیلَْقلا  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلََزن  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ٍرَْکب ُوبَأ  ُِّیبَّنلَا ص َو  َلَخَدَف 

. { . يدقاولا 50 ( 1 } 
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ردب ضرأ  ینعأ  ضرألا  کلت  سیل  اشیرع و  هب  نونبی  ام  لخنلا  فعس  نم  مهعم  وأ  مهل  ناک  نیأ  نم  شیرعلا  رمأ  نم  بجعأل  تلق 
فاعـس مهنم  هعبـس  يدـیأب  ناک  ّهنإ  لیق  ادـج  اریـسی  ناک  حالـسلا  يرجم  يرجی  لخنلا  فعـس  نم  مهعم  ناک  يذـلا  لخن و  ضرأ 
نوکی نأ  ّالإ  ّمهّللا  حالس  نع  مهنم  دحأ  الخ  ام  ّهنأ  حیحصلا  ذاش و  لوق  اذه  یسقلا و  فویـسلاب و  اوناک  نوقابلا  فویـسلا و  ضوع 

.اهجو كانه  لخنلا  دیرج  نم  شیرع  ءانبل  يرأ  الف  ّالإ  رتس و  وأ  بوثب  اهیلع  للظ  هریسی و  تافاعس  مهعم 

اوُعَْرتَأ ْدَـق  َُهباَحْـصَأ َو  ُّفِصَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ٌْشیَُرق َو  ْتَعَلَطَف  ٌْشیَُرق  َلِْزنَت  ْنَأ  َلـْبَق  َُهباَحْـصَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّفَـص  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
يِذَّلا ِعِضْوَْملا  َیلِإ  اَِـهب  َمَّدَـقَتَف  ٍْریَمُع  ِْنب  ِبَعْـصُم  َیلِإ  ُهَتَیاَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَفَد  ُهَِینآـْلا َو  ِهِیف  ْتَفِذـُق  ِرَحَّسلا َو  َنِم  ِهِیف  َنوُطِْرُفی  ًاـضْوَح 

اُولَبْقَتْـساَف َنوُکِرْـشُْملَا  َلَْبقَأ  ُهَْفلَخ َو  َسْمَّشلا  َلَعَج  َبِراَـغَْملا َو  َلَبْقَتْـساَف  ِفوُفُّصلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َفَقَو  اَهَعَـضَی َو  ْنَأ  ُهَرَمَأ 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ُهَءاَج  يَوْصُْقلا َو  َیِه  ِهَِّیناَمَْیلا َو  ِهَوْدُْعلِاب } {  اُولََزن  يِداَْولا َو  َنِم  اْینُّدـلا  ِهَوْدـُْعلِاب  َلََزن  َسْمَّشلا َو 

یِّنِإَف َّالِإ  َُهل َو  ِْضماَف  ٍیْحَو  ْنَع  اَذَه  َناَک  ْنِإ 

ِیفوُفُـص َو ُْتفَفَـص  ْدَـق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  َكِرْـصَِنب  ْتَثُِعب  اَهاَرَأ  اَهَالْعَأ َو  ْنِم  ْتَجاَه  ْدَـق  ًاـحیِر  يَرَأ  یِّنِإَـف  َيِداَْولا  اَُوْلعَت  ْنَأ  يَرَأ 
ِهَِکئَالَْملِاب ُهَّللا  ُهَّدَمَأَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَعَد  َُّمث  َِکلَذ  ُرِّیَغُأ  َالَف  ِیتَیاَر  ُْتعَضَو 

یلع مهضعب  َنِیفِدُْرم ، ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ  لیربج : هیلع  لزنف  :» يدقاولا 51 یف  ( 1 } 
 { .ضعب رثإ 

ُِّیبَّنلَا ص َعَفَدَـف  ِّفَّصلا  َماَمَأ  َهَّیَزُغ  ُْنب  ُداَوَس  َمَّدَـقَتَف  ٍذـِئَمْوَی  َفوُفُّصلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَّدَـع  َلاَق  ِْرَیبُّزلا  ُْنب  ُهَوْرُع  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ُهَلَّبَق ُهَقَنَتْعاَف َو  ْدِقَتْـسا  َلاَق  ِِهنَْطب َو  ْنَع  َفَشَکَف ص  ِینْدـِقَأ  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  ِینَتْعَجْوَأ َو  َلاَقَف  ُداَوَس  اَی  ِوَتْـسا  َلاَـق  ِِهنَْطب َو  ِیف  ٍحْدـِِقب 
ِِکب يِدْهَع  ُرِخآ  َنوُکَی  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  َْلتَْقلا  ُتیِشَخ  يَرَت َو  ْدَق  اَم  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َرَـضَح  َلاَق  َْتعَنَـص  اَم  یَلَع  َکَلَمَح  اَم  َلاَقَف 

َکْقَنَتْعا ْنَأ  َو 

. { يدقاولا 52 ( 2 } 

ًاِّیلَع ع ُْتعِمَس  َلاَق  ٍدْوَأ  ِیَنب  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ٍمِعْطُم  ِْنب  ِْریَبُج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِثِْریَوُْحلا  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  یَـسُوم  ِینَثَّدَحَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
،و ءالدلا عزنی  نم  وه  ،و  یقتـسأ ینعی  حیمأ  :» يدقاولا یف  و  «. حتمأ :» لوصألا یف  ( 3 ُحـیِمُأ {  اَنَأ  اَْنَیب  ُلوُقَی  ِهَفوُْکلَا َو  ِرَْبنِم  یَلَع  ُبُطْخَی 

َُّمث اَهَْلبَق  َْتناَک  ِیتَّلا  َّالِإ  اَهَْلثِم  َرَأ  َْمل  يَرْخُأ  ْتَءاَجَف  ُْتبَهَذ  َُّمث  ًهَّدِـش  ُّطَق  اَهَْلثِم  َرَأ  َْمل  ٌحـیِر  ْتَءاَـج  ٍرْدـَب  ِبِیلَق  ِیف  اـضیأ } .» حـتملا  وه 
ِِهتَنَْمیَم ْنَع  ٍْفلَأ  ِیف  ُلِیئاَکیِم  َهَِیناَّثلا  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َعَم  ٍْفلَأ  ِیف  ُلیِْربِج  َیلوُْألا  َِتناَکَف  ِْنیََیلوُْألا  َّالِإ  اَهَْلثِم  َرَأ  َْمل  يَرْخُأ  ٌحـیِر  ْتَءاَـج 
ُتْرَرَخ ِیب  ْتَرَج  اَّمَلَف  ِیب  ْتَرَجَف  ٍسَرَف  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  ِینَلَمَح  ُهَءاَدـْعَأ  ُهَّللا  َمَزَه  اَّمَلَف  ِِهتَرَْـسیَم  ْنَع  ٍفـْلَأ  ِیف  ُلِیفاَرْـسِإ  َهَِـثلاَّثلا  َو 
يِدَِـیب ْمِهِیف  ُْتنَعَط  ُْتیَوَتْـسا  اَّمَلَف  ِمَشَْحلا  َبِحاَص  ُْتنُک  اَمَّنِإ  ِْلیَْخِلل َو  ِیل َو  اَم  ُْتیَوَتْـسا َو  یَّتَح  ِینَکَْـسمَأَف  یِّبَر  ُتْوَعَدَـف  اَـهُِقنُع  یَلَع 

ُهَْطبِإ ِینْعَی  يِذ  هذ } .» :» يدقاولا ( 4 یِّنِم {  ْتَبَضَتْخا  یَّتَح  ِهِذَه 

. { . يدقاولا 52،53 ( 5 } 

اّمنإ ردـب و  موی  سرف  هّللا ص  لوسرل  نکی  مل  ّهنـأل  هاـنرکذ  اـم  حیحـصلا  هسرف و  یلع  هّللا  لوـسر  ینلمحف  هنووری  هاورلا  رثـکأ  تلق 
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لیخلا ضعب  یلع  ایلع ع  هّللا ص  لوسر  لمح  نیکرـشملا  ناسرف  نم  موق  لـتق  نافـصلا و  مدطـصا  اـمل  هنکل  ریعب و  بکار  اهرـضح 
.مهنم هذوخأملا 

ُهَْریَبُه ٍْشیَُرق  ِهَنَْمیَم  یَلَع  َناَک  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِِهتَرَْـسیَم  یَلَع  َناَک  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهَنَْمیَم  یَلَع  َناَک  اُولاَق  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ِْلیَخ یَلَع  َناَک  ْلـَب  َلـِیق  ْمِِهتَرَْـسیَم َو  یَلَع  ِدَوْسَأـْلا  ُْنب  ُهَْعمَز  َناَـک  َلـِیق  ٍّدُو  ِدـْبَع  ُْنب  وُرْمَع  ْمِِهتَرَْـسیَم  یَلَع  ُّیِموُزْخَْملا َو  ٍبْهَو  ِیبَأ  ُْنب 

ِْنب ِِرماَع  ُْنب  ُثِراَْحلَا  اَْهیَلَع  َناَک  َْلب  ِهَنَْمیَْملا  یَلَع  ُهَْریَبُه  ْنُکَی  َْمل  ٌمْوَق  َلاَـق  ٍماَـشِه َو  ُْنب  ُثِراَْـحلَا  ِلـْیَْخلا  یَلَع  يِذَّلا  َلـِیق  َنیِکِرْـشُْملَا َو 
ِلَفَْون

. { باعیتسالا 4:1714 و  هباصإلا 4:133 ، رظنا  ،و  مشاه نب  رمع  نب  زیزع  وبأ  وه  ،و  أطخ وه  و  «، هزیزع :» لوصألا یف  ( 1 } 

یَلَع ٍرَْدب َو َال  َمْوَی  ِِّیبَّنلَا ص  ِهَنَْمیَم  یَلَع  َناَک  اَم  َالاَق  َهَبِیبَح  ِیبَأ  ِْنبِا  َناَموُر َو  ِْنب  َدـیِزَی  ْنَع  ٍحـِلاَص  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
زیزع وبأ  وه  ،و  أطخ وه  و  «، هزیزع :» لوصألا یف  ( 1 ٍدَحَِأب {  اَهِیف  اَنْعِمَس  اَم  ْمُُهتَرَْسیَم  َنیِکِرْشُْملَا َو  ُهَنَْمیَم  َِکلَذَک  یَّمَُسی َو  ٌدَحَأ  ِِهتَرَْسیَم 

ِهَّللا ِلوُسَر  ُءاَِول  َناَک  َلاَق َو  اَنَْدنِع  ُْتبَّثلا  َوُه  اَذَه  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق  باعیتسالا 4:1714 } . و  هباصإلا 4:133 ، رظنا  ،و  مشاـه نب  رمع  نب 
َناَک ٍذاَعُم َو  ِْنب  ِدْعَس  َعَم  ِسْوَْألَا  ُءاَِول  ِرِْذنُْملا َو  ِْنب  ِباَبُْحلَا  َعَم  ِجَرْزَْخلَا  ُءاَِول  ٍْریَمُع َو  ِْنب  ِبَعْصُم  َعَم  َنیِرِجاَهُْملَا  َءاَِول  ُمَظْعَْألا  ٍِذئَمْوَی  ص 

 } { . َهَْحلَط ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  َعَم  ٌءاَِول  ِثِراَْحلا َو  ِْنب  ِرِْذنُْملَا  َعَم  ٌءاَِول  َو  ٍزیِزَع } {  ِیبَأ  َعَم  ٌءاَِول  ٍهَیِْولَأ  ُهَثَالَث  ٍْشیَُرق  َعَم 

ِْهیَلَع َو ُهَّللا  ْمُکَّثَح  اَم  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَحَف  ٍِذئَمْوَی  َنیِِملْسُْملَا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َبَطَخ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُهَْدنِع ْمِِهلِزاَنَم  یَلَع  ُهَلْهَأ  ِْریَْخلا  یَلَع  یِطُْعی  َقْدِّصلا َو  ُّبُِحی  ِّقَْحلِاب َو  ُُرمْأَی  ُُهنْأَش  ٌمیِظَع  َهَّللا  َّنِإَف  ُْهنَع  ُهَّللا  ُمُکاَهَن  اَّمَع  ْمُکاَْهنَأ 

ِیف َْربَّصلا  َّنِإ  ُهَهْجَو َو  ِِهب  یَغَْتبا  اَم  َّالِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  ِهِیف  ُهَّللا  ُلَبْقَی  ِّقَْحلا َال  ِلِزاَنَم  ْنِم  ٍلِْزنَِمب  ُْمتْحَبْـصَأ  ْمُکَّنِإ  َنُولَـضاَفَتَی َو  ِِهب  َنوُرُکْذَـی َو  ِِهب 
ْنَأ َمْوَْیلا  اُویْحَتْساَف  ْمُکُُرمْأَی  ْمُکُرِّذَُحی َو  ِهَّللا  ُِّیبَن  ْمُکِیف  ِهَرِخْآلا  ِیف  َهاَجَّنلا  ِِهب  َنوُکِرُْدت  ِّمَْغلا  َنِم  ِِهب  یِْجُنی  َّمَْهلا َو  ِِهب  ُهَّللا  ُجِّرَُفی  اَّمِم  ِسْأَْبلا 

اوُرُْظنا رفاغ 10 } . هروس  ( 1 ْمُکَـسُْفنَأ {  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهّللا  ُْتقََمل  ُلوُقَی  َیلاَعَت  ُهَّنِإَف  ِْهیَلَع  ْمُُکتِقُْمی  ْمُکِْرمَأ  ْنِم  ٍءْیَـش  یَلَع  ُهَّللا  َِعلَّطَی 
ِهِذَه ِیف  ْمُکَّبَر  اُوْلبُأ  ْمُْکنَع َو  ْمُکُّبَر  َضْرَی  ِِهب  اوُکِـسْمَتْساَف  ِهَّلِّذلا  َدَْعب  ِِهب  ْمُکَّزَعَأ  اَم  ِِهتاَیآ َو  ْنِم  ْمُکاَرَأ  ِِهباَتِک َو  ْنِم  ِِهب  ْمُکَرَمَأ  يِذَّلا  َیلِإ 
ِهَّللِاب ُْمْتنَأ  اَنَأ َو  اَمَّنِإ  ٌدیِدَش َو  َُهباَقِع  ٌقْدِـص َو  َُهلْوَق  ٌّقَح َو  ُهَدـْعَو  َّنِإَف  ِِهتَرِفْغَم  ِِهتَمْحَر َو  ْنِم  ْمُکَدَـعَو  يِذَّلا  ِِهب  َنُوبِجْوَتْـسَت  ًاْرمَأ  ِنِطاَوَْملا 
. { . يدقاولا 53 يزاغم  ( 2 َنیِِملْسُْمِلل {  ِیل َو  ُهَّللا  ُرِفْغَی  ُریِصَْملا َو  ِْهَیلِإ  اَْنلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  اَنْمَصَتْعا َو  ِِهب  اَنَروُهُظ َو  اَنْأَْجلَأ  ِْهَیلِإ  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا 

ُُهْنبا ُهُعَْبتَی  َُهل  ٍسَرَف  یَلَع  ِدَوْسَأـْلا  ُْنب  ُهَْعمَز  َعَـلَط  ْنَم  َلَّوَأ  َناَـک  يِداَوـْلا َو  َنِم  ُبَّوَـصَت  ًاـْشیَُرق  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  يَأَر  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
يَدْحِإ ِینَتْدَعَو  ِلاَتِْقلِاب َو  ِینَتْرَمَأ  َباَتِْکلَا َو  َّیَلَع  َْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ًالِْزنَم  ِمْوَْقِلل  اَُوْنبَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ِهِسَرَِفب  َلاَجَتْـساَف 

يِذَّلا َكَرْـصَن  َّمُهَّللا  ََکلوُسَر  ُبِّذَُـکت  ُلِذاَُخت َو  اَهِرْخَف  اَِهئَالَیُِخب َو  ْتَلَْبقَأ  ْدَـق  ٌْشیَُرق  ِهِذَـه  َّمُهَّللا  َداعیِْملا  ُِفلُْخت  َْتنَأ ال  ِْنیَتَِفئاّـطلا َو 
یِفَف ٌْریَخ  ِمْوَْـقلا  َنِم  ٍدَـحَأ  ِیف  ُکَـی  ْنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َلاَـقَف  َرَمْحَأ  ٍلَـمَج  یَلَع  َهَعِیبَر  ُْنب  ُهَْبتُع  َعَـلَط  َهاَدَْـغلا َو  ُمُْهنِحَأ  َّمُهَّللا  ِینَتْدَـعَو 

.اوُدَشُْری ُهوُعیُِطی  ْنِإ  ِرَمْحَْألا  ِلَمَْجلا  ِبِحاَص 

ْمُکَّدُِمی ْنَأ  ُْمْتبَبْحَأ  ْنِإ  َلاَق  ْمَُهل َو  اَهاَدْهَأ  ِِهب  اوُّرَم  َنیِح  َِرئاَزَج  ِرْـشَِعب  َُهل  ًاْنبا  ٍْشیَُرق  َیلِإ  َثََعب  ْدَـق  َهَضْحَر  ُْنب  ُءاَمیِإ  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِْنَئل يِرْمََعل  َْکیَلَع َو  يِذَّلا  َْتیَضَق  ْدَق  ٌمِحَر  َْکتَلَصَو  ْنِإ  اُولِسْرَأَف  اَنَْلِعف  َنوُّدَُؤم  َِکلَِذل  َنوُّدِعُم  اَّنِإَف  ٍلاَجِر  ٍحَالِِسب َو 
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. { . يدقاولا 55 يزاغم  ( 1 ٌهَقاَط {  ِهَّللِاب  ٍدَحَِأل  اَمَف  ٍدَّمَُحم  ِمْعَِزب  َهَّللا  ُِلتاَُقن  اَّنُک  ِْنَئل  ْمُْهنَع َو  ٌفْعَض  اَِنب  اَم  َساَّنلا  ُِلتاَُقن  اَمَّنِإ  اَّنُک 

ْتَّرَم اَّمَلَف  َِکلَِذب  ًالَّکَُوم  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحَالْصِإ  ْنِم  ِْهَیلِإ  َّبَحَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  ِیبَأ  َناَک  َلاَق  َهَضْحَر  ِْنب  ِءاَمیِإ  ُْنب  ُفاَفُخ  يَوَرَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
یَلَع ِیبَأ  َّرَمَف  ِِلئاَبَقلا  ِیف  اَهوُعَّزَو  اَهُوِلبَقَف َو  ٍْشیَُرق  َیلِإ  اَُهتْعَفَدَف  ِیبَأ  ِینَِعبَت  اَُهقوُسَأ َو  ُْتلَْبقَأَف  اََهل  ًهَّیِدَه  ٍرْشَع  َِرئاَزَِجب  ِینَلَسْرَأ  ٌْشیَُرق  ِِهب 

َکُعَنْمَی اَمَف  ِهَریِشَْعلا  ُدِّیَس  َْتنَأَف  َلاَق  ُْتِبلُغ  ِهَّللا  يِرْدَأ َو  َلاَق َال  ُریِسَْملا  اَذَه  اَم  ِدِیلَْولا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِذئَمْوَی  ُساَّنلا  ُدِّیَـس  َوُه  َهَعِیبَر َو  ِْنب  َهَْبتُع 
اَذَه َو َّالِإ  ٍدَّمَُحم  َْلبَق  َنُوُبلْطَی  اَم  ِهَّللا  َوَف  َکِمْوَق  یَلَع  اَهَعِزُوتَف  ٍهَلْخَِنب  اُوباَصَأ  ِیتَّلا  َریِْعلا  َلَّمَحَت  َکِفِیلَح َو  َمَد  َلَّمَحَت  ِساَّنلِاب َو  َعِجْرَت  ْنَأ 

ْمُکَسُْفنَأ َّالِإ  ِِهباَحْصَأ  ٍدَّمَحُِمب َو  َنُوُلتْقَت  اَم  ِدِیلَْولا  َابَأ  اَی  ِهَّللا 

. { يدقاولا 56 ( 2 } 

. { . يدقاولا 56 ( 2 َهَعِیبَر {  ُْنب  ُهَْبتُع  َّالِإ  ٍلاَم  ِْریَِغب  َراَس  ٍدَحَِأب  اَنْعِمَس  اَم  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِداَنِّزلا  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

اوُعِجْرا َلاَقَف  ٍْشیَُرق  َیلِإ  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَـسْرَأ  ُمْوَْقلا  َلََزن  اََّمل  َلاَـق  ٍمِعْطُم  ِْنب  ِْریَبُج  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ٍماَزِح ُْنب  ُمیِکَح  َلاَقَف  ْمُْکنِم  ُهَِیلَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ُهَِیلَأ  ْنَأ  یِّنِم َو  ُهْوَلَت  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ْمُکُْریَغ  یِّنِم  َْرمَْألا  اَذَـه  ِیلَی  ْنَأَلَف 
ٍلْهَج ُوبَأ  َلاَق  َضَرَع َو  اَم  ِفَصَّنلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َضَرَع  ْنَأ  َدَْعب  ِْهیَلَع  َنوُرَْصُنت  ِهَّللا َال  َو  ضرتعی } .» :» يدقاولا ( 4 ُهْوَّبَلَف {  ًافَصَن  َضَرَع  ْدَق 
َدَْعب اَنِریِِعل  مهدرط } .» ینعی  :» لاق ؛» مهتیلخت :» يدـقاولا ( 5 ُضِْرعَی {  ٍْنیَع َو َال  َدـَْعب  ًاَرثَأ  ُُبلْطَن  ْمُْهنِم َو َال  ُهَّللا  اَنَنَْکمَأ  ْنَأ  َدـَْعب  ُعِجَْرن  َـال 

.ًاَدبَأ اَذَه 

ُِّیبَّنلَا ص َلاَقَف  ُْهنَع  ْمُهَتَیِْحنَت } {  َنوُِملْـسُْملَا  َداَرَأَـف  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  ْمُْهنِم  َضْوَْحلا  اوُدَرَو  یَّتَح  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌرَفَن  َلَْـبقَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َءاَْملا اوُدَرَوَف  ْمُهْوَعَد 

. { . يدقاولا 56 ( 1 ٍماَزِح {  ِْنب  ِمیِکَح  ْنِم  َناَک  اَم  َّالِإ  َِلُتق  َّالِإ  ٌدَحَأ  ْمُْهنِم  ْبَرْشَی  ْمَلَف  اُوبِرَشَف 

یَلَع ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  ِْریَْخلا  َنِم  ِِهب  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  ِْنیَتَّرَم  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌمیِکَح  اََجن  ُلوُقَی  ِبَّیَـسُْملا  ُْنب  ُدیِعَـس  َناَکَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ٍماَزِح َْنب  َمیِکَح  اَدَع  اَم  َِلُتق  َّالِإ  ٌدَحَأ  ْمُْهنِم  َتَْلفَأ  اَمَف  َباَرُّتلا  ُمِهِـسوُءُر  یَلَع  َرَثَن  سَی َو  َأَرَقَف  ُهَنوُدیُِری  ٌسُولُج  ْمُه  َنیِکِرْـشُْملَا َو  َنِم  ٍرَفَن 

 . ٍماَزِح َْنب  َمیِکَح  َّالِإ  َِلُتق  ْنَم  َّالِإ  ُهَدَرَو  اَمَف  َنیِکِرْشُْملَا  َعَم  ُهَدَرَو  ْنَم  َعَم  ٍرَْدب  َمْوَی  َضْوَْحلا  َدَرَو  َو 

.فیحصت « رذحا :» لوصألا یف  ( 2 ْرِزْحَأ {  اُولاَقَف  ٍحاَِدق  َبِحاَص  َناَک  َّیِحَمُْجلا َو  ٍبْهَو  َْنب  َْریَمُع  اُوثََعب  ُمْوَْقلا  َّنَأَمْطا  اَّمَلَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
َُّمث ٌنیِمَک  ْوَأ  ٌدَدَـم  ْمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  یَـسَع  ُلوُقَی  َدِعَـص  يِداَْولا َو  ِیف  َبَّوَص  ِرَکْـسَْعلا َو  َلْوَح  ِهِسَرَِفب  َلاَجَتْـساَف  َُهباَحْـصَأ  ًادَّمَُحم َو  اََنل  { 

اَیَالَْبلا ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَی  َلاَق  َُّمث  ِناَسَرَف  ْمُهَعَم  ًاریَِعب َو  َنوُْعبَـس  ْمُهَعَم  ًالِیلَق َو  اوُداَز  ْنِإ  ٍهَئاُِمثَالَث  ُمْوَْقلا  ٌنیِمَک َو  َـال  ٌدَدَـم َو  َـال  َلاَـقَف  َعَجَر 
َنوُظَّمَلَتَی َنوُمَّلَکَتَی  ًاسْرُخ َال  ْمُهَنْوَرَت  ْمُُهفُویُـس َأ َال  َّالِإ  ٌأَْجلَم  ٌهَعَنَم َو َال  ْمَُهل  َْسَیل  ٌمْوَق  َِعقاَّنلا  َتْوَْملا  ُلِمْحَت  َبِْرثَی  َحِـضاََون  اَیاَنَْملا  ُلِمْحَت 

اُؤَرَف َِکلَذ  َدـَْعب  ِْشیَْعلا  ِیف  ٌْریَخ  اَمَف  ْمُهَدَدَـع  ْمُْکنِم  اُوباَصَأ  اَذِإَف  ًالُجَر  َُلتْقَی  یَّتَح  ٌلُـجَر  ْمُْهنِم  َلَـتُْقی  ْنَأ  يَرَأ  اَـم  ِهَّللا  ِّیِعاَـفَْألا َو  َظُّمَلَت 
ْمُکَیْأَر

. { يدقاولا 59 ( 3 } 
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َّیِمَشُْجلا َهَماَسُأ  َابَأ  اُولَسْرَأ  ََهلاَقَْملا  ِهِذَه  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  ْمَُهل  َلاَق  اََّمل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَفَّظلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُُسنُوی  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
(4 ًهَْقلَح {  ًادَدَـع َو َال  ًادـْلَج َو َال  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  َلاَق َو  َْتیَأَر  اَم  َُهل  اُولاَقَف  ْمِْهَیلِإ  َعَجَر  َُّمث  ِِهباَحْـصَأ  ِِّیبَّنلِاب ص َو  َفاَطَأَف  ًاـسِراَف  َناَـک  َو 

ٌهَعَنَم ْمُهَعَم  ْتَْسَیل  َنِیتیِمَتْسُم  ًامْوَق  ُْتیَأَر  ْمِهِیلْهَأ  َیلِإ  اوُدِرَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ًامْوَق َال  ُْتیَأَر  ِهَّللا  یِّنَِکل َو  ًاعاَرُک َو  َو َال  .حالسلا }  : انه هقلحلا 
ِنُویُْعلا َقْرُز  ْمُُهفُویُس  َّالِإ  ٌأَْجلَم  َو َال 

َُّمث َدِعَص  َُّمث  يِداَْولا  ِیف  َبَّوَصَف  ٌدَدَم  ْوَأ  ٌنیِمَک  ْمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  یَشْخَأ  َلاَق  َُّمث  .سورتلا }  : فجحلا ( 1 َفَجَْحلا {  َتْحَت  اَصَْحلا  ْمُهَّنَأَک 
. { . يدقاولا 57،58 يزاغم  ( 2 ْمُکَیْأَر {  اُؤَرَف  ٌدَدَم  ٌنیِمَک َو َال  َلاَقَف َال  ْمِْهَیلِإ  َعَجَر 

ُرِیبَک َْتنَأ  ِدـِیلَْولا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َهَعِیبَر  َْنب  َهَْبتُع  یَتَأَف  ِساَّنلا  ِیف  یَـشَم  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  َلاَـق  اَـم  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  َعِمَـس  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِساَّنلا ُسِیئَر  ٍذـِئَمْوَی  ُهَْبتُع  ٍظاَکُع َو  َمْوَی  َْتلَعَف  اَم  َعَم  ِرْهَّدـلا  َرِخآ  ٍْریَِخب  اَهِیف  ُرَکْذـُت  َلاَزَت  َّالَأ  ََکل  ْلَهَف  اَهِیف  ُعاَـطُْملا  اَهُدِّیَـس َو  ٍْشیَُرق َو 

ْنِم َنُوُبلْطَت  ْمُکَّنِإ َال  ٍهَلَْخن  ِنْطَِبب  ِریِْعلا  َْکِلت  ْنِم  ٌدَّمَُحم  َُهباَصَأ  اَم  َکِفِیلَح َو  َمَد  ُلَّمَحَت  ِساَّنلِاب َو  ُعِجْرَت  َلاَق  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  َكاَذ  اَم  َلاَقَف َو 
ٍْشیَُرق ْنِم  َنیِکِرْـشُْملَا  ِیف  َراَسَف  ِِهلَمَج  یَلَع  ُهَْبتُع  َسَلَج  َُّمث  َِکلَِذب  َّیَلَع  َْتنَأ  ُْتلَعَف َو  ْدَق  ُهَْبتُع  َلاَقَف  ِریِْعلا  ِمَّدلا َو  اَذَـه  َْریَغ  ًاْئیَـش  ٍدَّمَُحم 

و «، اهنیح :» لوصألا یف  ( 3 اَهَْنبُج {  اُولَعْجا  یِـسْأَِرب َو  َْرمَْألا  اَذَـه  اُوبِـصْعا  َُهباَحْـصَأ َو  َلُجَّرلا َو  اَذَـه  اُوِلتاَُقت  ِینوُعیِطَأ َو َال  ِمْوَق  اَـی  ُلوُقَی 
ْمُکَْنَیب َِکلَذ  ُثِرُویَف  ِهیِخَأ  ِهِیبَأ َو  ِِلتاَق  َیلِإ  ُرُْظنَی  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  ُلاَزَی  ٌهَبیِرَق َو َال  ْمُُهَتباَرَق  ًـالاَجِر  ْمُْهنِم  َّنِإَـف  َِّیف  .يدـقاولا }  یف  اـم  تبثأ 

َّالِإ َنُوُبلْطَت  ُْمْتنَأ َال  ْمُْکیَلَع َو  ُهَِرئاَّدلا  َنوُکَت  ْنَأ  ُنَمآ  ُهَّنَأ َال  َعَم  ْمُهَدَدَـع  ْمُْکنِم  اُوبیُِـصی  یَّتَح  ْمِِهْلتَق  َیلِإ  اوُُصلْخَت  َْنل  ًاناَغْـضَأ َو  َءاَنْحَش َو 
ُکَی ْنِإ  ِبَرَْعلَا َو  ُنَابْؤُذ  ُهوُمُکیِفْکَی  ًابِذاَک  ٌدَّمَُحم  ُکَی  ْنِإ  ِمْوَق  اَی  َّیَلَع  َوُه  َِکلَذ َو  ُلِمَتْحَأ  اَنَأ  ْتَبیِصُأ َو  ِیتَّلا  َریِْعلا  ْمُْکنِم َو  ِلِیتَْقلا  َمَد 
ٍلْهَج ُوبَأ  ُهَدَسَحَف  ِییْأَر  اوُهَفْـسَت  ِیتَحیِـصَن َو َال  اوُّدُرَت  ِمْوَق َال  اَی  ِِهب  ِساَّنلا  َدَعْـسَأ  ُْمْتنُک  ًاِّیبَن  ُکَی  ْنِإ  ْمُکیِخَأ َو  ِْنبا  ِْکِلم  ِیف  ُْمْتنُک  ًاِکلَم 

ْمُهَلَمْجَأ ًاـناَِسل َو  ْمَُهلَوْطَأ  ِساَّنلا َو  َقَْطنَأ  ُهَْبتُع  َناَـک  ِهَعاَـمَْجلا َو  َدِّیَـس  ْنُکَی  َهَْبتُع  ِهَبْطُخ  ْنَع  ُساَّنلا  ِعِـجْرَی  ْنِإ  َلاَـق  ُهَتَبْطُخ َو  َعِمَـس  َنیِح 
ُهوُجُو اَـهَّنَأَک  ِیتَّلا  ِهوُجُْولا  ِهِذَِـهل  ًاداَدـْنَأ  اَـهُولَعْجَت  ْنَأ  ُحـِیباَصَْملا  اَـهَّنَأَک  ِیتَّلا  ِهوُجُْولا  ِهِذَـه  ِیف  َهَّللا  ُمُکُدُْـشنَأ  ْمَُهل  ُهَْبتُع  َلاَـق  َُّمث  ًـالاَمَج 

اَذَِهب ْمُْکیَلَع  ُریُِشی  َهَْبتُع  َّنِإ  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلاَق  ِهِمَالَک  ْنِم  ُهَْبتُع  َغَرَف  اَّمَلَف  ِتاَّیَْحلا 

اتقلح ( 1 ِناَِطْبلا {  اَتَْقلَح  ْتَقَْتلا  َنیِح  َْتُنبَج  ُهَْبتُع َو  اَی  َكُرْحَـس  ِهَّللا  َأَلَْتما َو  ِهِّمَع  ُْنبا  ُُهْنبا َو  َلَـتُْقی  ْنَأ  ُهَرْکَی  َوُه  ِهِّمَع َو  ُْنبا  ًادَّمَُحم  َّنَأـِل 
ُهَْبتُع َبِضَغَف  ٍدَّمَُحم  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ُعِجَْرن  ِهَّللا َال  ِعوُجُّرلِاب َال َو  اَنُُرمْأَت  اَنَْنَیب َو  ُلَذُْخت  َنْآلا  .رمألا }  دادتشا  نع  هیانک  ، ناطبلا

ِلْکُّثلِاب يَرُْشبَف  يِْرمَأ  ُتْرَمَأ  َياَذَه َو  َدَْشنَأ  ِهِمْوَِقل َو  ُدِسْفُْملا  ُناَبَْجلا  ِنَم  ٌْشیَُرق  ُمَْلعَتَس  ُمَْألَأ َو  ُنَبْجَأ َو  اَنُّیَأ  ُمَْلعَتَس  ُهَتْـسا  ًاَرِّفَـصُم  اَی  َلاَقَف 
ِلُوتْقَْملا ِّیِمَرْضَْحلا  ِْنب  وِرْمَع  یِخَأ  ِّیِمَرْضَْحلا  ِْنب  ِِرماَع  َیلِإ  ٍلْهَج  ُوبَأ  َبَهَذ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  يدقاولا 58،59 } . يزاغم  ( 2 وٍرْمَع {  ِّمُأ 

َکیِخَأ َمَد  َلَّمَحَت  ْدَق  ِساَّنلا َأ  َْنَیب  ُلَذُْخت  َِکْنیَِعب َو  َكَرَْأث  َْتیَأَر  ْدَق  ِساَّنلِاب َو  َعِجْرَی  ْنَأ  ُدیُِری  َهَْبتُع  ِینْعَی  َکُفِیلَح  اَذَـه  َُهل  َلاَقَف  ٍهَلْخَِنب 
ِّیِمَرْـضَْحلا ُْنب  ُِرماَع  َماَقَف  َِکتَرِفَخ  ْدُْـشناَف  ُْمق  َکـیِخَأ  ِلـِتاَق  یَلَع  َتْرَدَـق  ْدَـق  َهَیِّدـلا َو  ُلَـبْقَت  یِحَتْـسَت  َـال  َهَیِّدـلا َأ  ٌلـِباَق  َکَّنَأ  َمَعَز  َو 

َدَْـسفَأَف ٍْشیَُرق  ِْنَیب  ْنِم  ُهُفِیلَح  ُهَّنَِأل  َهَْبتُع  َِکلَذـِب  يِزُْخی  ْهاَرْمَع  اَو  َخَرَـص  َباَرُّتلا َو  ِِهتْـسا  یَلَع  اَثَح  َُّمث  .يرعت }  : فشتکا ( 3 َفَشَتْکاَف { 
ٍبْهَو ِْنب  ِْریَمُِعل  ٍلـْهَج  ُوبَأ  َلاَـق  ٍدَّمَُحم َو  ِباَحْـصَأ  ْنِم  َلَـتُْقی  یَّتَح  ُعِجْرَی  َـال  ٌِرماَـع  َفَلَح  ُهَْبتُع َو  ِْهَیلِإ  ْمُهاَـعَد  يِذَّلا  َْيأَّرلا  ِساَّنلا  یَلَع 

ِّیِمَرْضَْحلا ُْنبِا  َمَّدَقَت  اُولوُزَی َو  َْمل  ْمِهِّفَص َو  یَلَع  َنوُِملْسُْملَا  َتَبَثَف  ُّفَّصلا  َضُْفنَی  ْنَِأل  َنیِِملْـسُْملَا  َشَواَنَف  ٌْریَمُع  َلَمَحَف  ِساَّنلا  َْنَیب  ْشِّرَح 
. { . يدقاولا 59 ( 4 ُبْرَْحلا {  ِتَبَشَنَف  ِمْوَْقلا  یَلَع  َّدَشَف 

ِّیِمَرْـضَْحلا ُْنب  ُِرماَع  ْمُهَْنَیب  َشَّرَح  ِساَّنلا َو  یَلَع  ٍلْهَج  ُوبَأ  َْيأَّرلا  َدَْـسفَأ  اََّمل  َلاَق  ٍماَزِح  ِْنب  ِمیِکَح  ْنَع  ٍْریَبُج  ُْنب  ُِعفاَن  يَوَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
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ِراَْـصنَْألَا َنِم  َلـُِتق  ٍلـِیتَق  َلَّوَأ  َناَـک  ٌِرماَـع َو  ُهَلَتَقَف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  َیلْوَم  ٌعَـجْهِم  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ِْهَیلِإ  َجَرَخ  ْنَم  َلَّوَأ  َناَـک  ُهَسَرَف  َمَْحقَأَـف 
«. { . یلیقعلا ملعألا  نب  دلاخ  هلتق  ، مامحلا نب  ریمع  : لاقی و  :» يدقاولا 60 ( 5 ِهَقْرَْعلا {  ُْنب  ُناَّیَح  ُهَلَتَق  َهَقاَرُس  ُْنب  ُهَثِراَح 

َْتنَأ ٍبْهَو  َْنب  َْریَمُع  اَی  ِِهتَیَالَو  ِسِلْجَم  ِیف  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َدَدَم اََنل َو َال  َنیِمَک  ُهَّنَأ َال  َنیِکِرْـشُْملَا  ُِربُْخت  َکَتْحَت  َکِسَرَف  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  ُبِّوَُصت  يِداَْولا َو  ِیف  ُدَعْـصَت  ٍرَْدب  َمْوَی  َنیِکِرْـشُْمِلل  اَنُرِذاَح 
اَنِیف َناَک  اَم  َُهل َو  اَناَدَه  ِمَالْسِْإلِاب َو  اَنَءاَج  َهَّللا  َّنَِکل  ٍِذئَمْوَی َو  ِساَّنلا  َْنَیب  ُتْشَّرَح  يِذَّلا  ِهَّللا  اَنَأ َو  يَرْخُأ  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  اَی  ِهَّللا  يِإ َو  َلاَق 

. { . يدقاولا 60 يزاغم  ( 1 َْتقَدَص {  ُرَمُع  َلاَق  َِکلَذ  ْنِم  ُمَظْعَأ  ِكْرِّشلا  َنِم 

َّنِإ َُهل  ْلُقَف  ِْهَیلِإ  ْبَهْذاَف  ِهَِّیلَْظنَْحلا  ِْنبِا  َْدنِع  َّالِإ  ٌفَالِخ  ٍدَـحَأ  َدـْنِع  َْسَیل  َلاَق  ٍماَزِح َو  َْنب  َمیِکَح  َمَّلَک  َهَعِیبَر  ُْنب  ُهَْبتُع  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُْتلُقَف ِْهیَدَی  َْنَیب  ٌهَعوُضْوَم  ُهُعْرِد  ٍبِّیَط َو  ٍقُولَِخب  ُقَّلَخَتَی  َوُه  ٍلْهَج َو  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَدَف  ٌمیِکَح  َلاَق  َریِْعلا  ُنَمْضَی  ِهِفِیلَح َو  َمَد  ُلِمْحَی  َهَْبتُع 
ُْتیَشَم اَم  ِینَلَسْرَأ  ُهُْریَغ  َناَک  َْول  ِهَّللا  ُْتلُقَف َو  َكَْریَغ  ُُهلِسُْری  ًادَحَأ  ُهَْبتُع  َدَجَو  اَم  َلاَقَف  ًابَـضْغُم  َّیَلَع  َلَْبقَأَف  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  َهَعِیبَر  َْنب  َهَْبتُع  َّنِإ 
ِهَریِشَْعلا ُدِّیَس  ًاْضیَأ  ُلوُقَت  َلاَق َو  يَرْخُأ  ُهَبْضَغ  َبِضَغَف  ِهَریِشَْعلا  َدِّیَس  ِدِیلَْولا  ُوبَأ  َناَک  ِساَّنلا َو  َْنَیب  ٍحَالْصِإ  ِیف  ُْتیَـشَم  یِّنَِکل  َِکلَذ َو  ِیف 

َنیِکِرْـشُْملَا َلَعَج  ًاقیِوَس َو  ُهوُقْـساَف  َعاَج  َهَْبتُع  َّنِإ  َلاَق  َفَشَتْکا َو  ِِهتَْرفَِخب َو  َحیِـصَی  ْنَأ  ًاِرماَع  َرَمَأَف  ُُهلوُقَت  اَهُّلُک  ٌْشیَُرق  ُُهلُوقَأ َو  اـَنَأ  ُْتلُقَف 
َُهل ُْتلُقَف  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِهِّبَنُم  َیلِإ  ُْتئِجَف  ٌمیِکَح  َلاَق  َهَْبتُِعب  َنوُکِرْشُْملَا  َعَنَـص  اَِمب  ُّرَُـسی  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلَعَج  ًاقیِوَس َو  ُهوُقْـساَف  ٍعاَج  ُهَْبتُع  َنُولوُقَی 
ْنِم َبِضَغ  ْدَق  ُُهتْدَجَوَف  َهَْبتُع  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ُهَْبتُع  ِْهَیلِإ  اَعَد  اَم  ِهِیف َو  ُْتیَـشَم  اَّمِِعن  َلاَق  ٍلْهَج  ِیبَأ  ْنِم  ًاْریَخ  ُُهتْدَجَوَف  ٍلْهَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  اَم  َْلثِم 

ُهَعْرِد َو َسِبَلَف  َلَزَنَف  َیِمَحَف  َنَْوبْأَیَف  ِلاَتِْقلا  ِنَع  ِّفَْکلاـِب  ْمُهُُرمْأَـی  ْمِهِرَکْـسَع  ِیف  ْمِْهیَلَع  َفاَـط  َناَـک  ْدَـق  ِِهلَمَج َو  ْنَع  َلَزَنَف  ٍْشیَُرق  ِمَـالَک 
ِِهْنبا َْنَیب  َهَْبیَـش َو  ِهیِخَأ  َْنَیب  ًالِجاَر  َزََرب  َُّمث  َرَجَتْعا  َِکلَذ  يَأَر  اَّمَلَف  ِِهتَماَه  ِمَظِع  ْنِم  ُهَسْأَر  ُعَسَت  ٌهَْضَیب  ِْشیَْجلا  ِیف  ْدَجُوی  ْمَلَف  ًهَْضَیب  َُهل  اُوبَلَط 

ِسَرَف َبُوقْرُع  ِْفیَّسلِاب  َبَرَضَف  ُُهُلتْقَی  ِهَّللا  َوُه َو  َلیِقَف  ُهَْفیَس  َّلَس  ُهَْبتُع َو  ُهاَذاَح  یَْثنُأ  ٍسَرَف  یَلَع  ِّفَّصلا  ِیف  ٍلْهَج  ُوبَأ  اَْنیَبَف  َهَْبتُع  ِْنب  ِدِیلَْولَا 
ُسَرَْفلا .هب }  تمر  اهرخؤم و  هیحان  نم  تطقس  : سرفلا تعستکا  ( 2 ِتَعَسَتْکاَف {  ٍلْهَج  ِیبَأ 

َلاَق َهاَدَْغلا  ِِهتَریِشَع  ُمْؤُش  اَنُّیَأ  ُمَْلعَیَـس  ُلوُقَی  ُهَْبتُع  ٍلْهَج َو  ُوبَأ  َلَزَنَف  ًابِکاَر  َکِمْوَق  ُّلُک  َْسَیل  ٍبوُکُر  ِمْوَِیب  َْسَیل  َمْوَْیلا  اَذَه  َّنِإَف  ْلِْزنا  َلاَق  َو 
.ِمْوَْیلاَک ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللاَت  ُْتلُقَف  ٌمیِکَح 

اُوِلتاَُقت َلاَق َال  ُمْوَّنلا َو  ُهَیِشَغَف  َعَجَطْضاَف  ْمِِهفوُفُص  یَلَع  ُُهباَحْصَأ  ِشیِرَْعلَا َو  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهَزَراَبُْملا َو  َیلِإ  ُهَْبتُع  اَعَد  َُّمث  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
اَّنِم اُولاَن  ْدَـق  ُمْوَْقلا َو  اَنَد  ْدَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَـقَف  ْمُکوُّشُغَی  یَّتَح  َفُویُّسلا  اوُّلُـسَت  َـال  ْمُهُومْراَـف َو  ْمُکُوبَثَک  ْنِإ  ْمُکَنِذوُأ َو  یَّتَح 

ُهَدَعَو اَم  ُهَّبَر  ُدِشاَُنی  ِْهیَدَی  ٌِعفاَر  َوُه  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َعِزَفَف  ٍضَْعب  ُِنیْعَأ  ِیف  ْمُهَـضَْعب  َلَّلَق  ًالِیلَق َو  ِهِماَنَم  ِیف  ْمُهاَّیِإ  ُهَّللا  ُهاَرَأ  ْدَق  ْظِْقیَتْساَف َو 
ُهَّللا َو َکَّنَرُْـصنََیل  ِهَّللا  ُلوـُقَی َو  ٍرَْکب  وـُبَأ  ٌنیِد َو  َکـَل  ْمُقَی  َـال  ُكْرِّشلا َو  ِرَهْظَی  َُهباَـصِْعلا  ِهِذَـه  َّیَلَع  ْرَهْظَت  ْنِإ  َّمُهَّللا  ُلوـُقَی  ِرْـصَّنلا َو  َنِم 

ُّلَجَأ َهَّللا  َّنِإ  َْکیَلَع  َراَُشی  ْنَأ  ْنِم  ِهَّللِاب  ُمَلْعَأ  ُمَظْعَأ َو  َْتنَأ  َْکیَلَع َو  ُریِـشُأ  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َهَحاَوَر  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َلاَق  َکَهْجَو  َّنَضِّیَُبَیل 
َُهل َلاَقَف  ِلاَتِْقلا  َیلِإ  ُدِمْعَی  ُهَْبتُع  َلَْبقَأ  َداعیِْملا َو  ُِفلُْخی  َهّللا ال  َّنِإ  ُهَدْعَو  َهَّللا  َدَْشنَأ  َهَحاَوَر َأ َال  َْنبِا  اَی  َلاَقَف ع  ُهَدْعَو  َدِْشُنی  ْنَأ  ْنِم  ُمَظْعَأ  َو 

. { . يدقاولا 60،61 يزاغم  ( 1 َُهلَّوَأ {  َنوُکَت  ٍءْیَش َو  ْنَع  َْهنَت  ِدِیلَْولا َال  َابَأ  اَی  ًالْهَم  ًالْهَم  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح 

َفُویُّسلا َو َنوُّلُـسَی  ْمُه َال  اوُفَحاَزَت َو  ُساَّنلا َو  َّفاَصَت  ْدَـق  ٍرْدـَب َو  َمْوَی  ِِّیبَّنلَا ص  َباَحْـصَأ  ُْتیَأَرَف  َءاَمیِإ  ُْنب  ُفاَفُخ  َلاَـق  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
اوُعَلَط َنیِح  َفُویُّسلا  اوُّلَـس  ْدَـق  َنوُرَخْآلا  اَهَْنَیب َو  َجَُرف  َـال  ٍَهبِراَـقَتُم  ٍفوُفُِـصب  ٍضَْعب  ْنَع  ْمُهُـضَْعب  َسَّرَتَت  ْدَـق  َّیِّسَْقلا َو  اْوَضَْتنا  ْدَـق  ْمُهَّنَِکل 
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(. 2) اَنْوَشْغَی یَّتَح  َفُویُّسلا  َّلُسَن  َّالَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَنَرَمَأ  َلاَقَف  َنیِرِجاَهُْملَا  َنِم  ًالُجَر  َِکلَذ  َدَْعب  ُْتلَأَسَف  َِکلَذ  ْنِم  ُْتبِجَعَف 

َنِم اَنَد  َنیِح  ُّیِموُزْخَْملا  ِدَسَْألا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَوْسَْألَا  َلاَق  ُساَّنلا  َفَحاَزَت  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 

ِِبلَّطُْملا ِْدبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ُهَلَبْقَتْـسا  ِضْوَْحلا َو  َنِم  اَنَد  یَّتَح  َّدَشَف  ُهَنوُد  َّنَتُومََأل  ْوَأ  ُهَّنَمِدْهََأل  ْوَأ  ْمِهِـضْوَح  ْنِم  ََّنبِرْـشََأل  َهَّللا  ُدِـهاَعُأ  ِضْوَْحلا 
ِهَحیِحَّصلا َو ِِهلْجِِرب  ُهَمَدَـهف  ِضْوَْحلا  ِیف  َفَقَو  یَّتَح  َمَعَز  ُهَمَـسَق  َِّرُبِیل  ُدَوْسَأـْلَا  َفَحَزَف  ُهَمَدَـق  .اـهعطق }  : همدـق نطأ  ( 1 َّنَطَأَف {  َُهبَرَـضَف 

مهتلاح یلع  يأ  : مهفوفص یلع  ( 2 ْمِِهفوُفُص {  یَلَع  َِکلَذ  َنوُرُْظنَی  َنوُکِرْـشُْملَا  ُهَلَتَقَف َو  ِضْوَْحلا  ِیف  َُهبَرَـضَف  ُهَزْمَح  ُهَعَْبتَأ  ُْهنِم َو  َبِرَش 
 { . .اهیلع اوناک  یتلا 

ْمِْهَیلِإ َجَرَخَف  ِهَزَراَبُْملا  َیلِإ  اْوَعَد  َُّمث  ِّفَّصلا  َنِم  اُولَصَف  یَّتَح  ُدِیلَْولَا  ُهَْبیَـش َو  ُهَْبتُع َو  َجَرَخَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ُساَّنلا  اَنَد  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْمُهَّنَأ اَنَْدنِع  ُِتباَّثلا  َهَحاَوَر َو  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ْمُهَِثلاَث  َّنِإ  ُلاَُقی  ِثِراَْحلا َو  ُوَنب  ٌفْوَع  ٌذَْوعِم َو  ٌذاَعُم َو  َءاَْرفَع  ُوَنب  ْمُه  ِراَْصنَْألَا َو  َنِم  ٌهَثَالَث  ٌناَْیِتف 

َنوُکَت ْنَأ  َّبَحَأ  ِراَْصنَْألَا َو  ِیف  َنیِکِرْشُْملَا  ِهِیف  َنوُِملْسُْملَا  َیَِقل  ٍلاَِتق  َلَّوَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َهِرَک  َِکلَذ َو  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَحَتْساَف  َءاَْرفَع  ُوَنب 
ْنِم َءاَفْکَْألا  اَْنَیلِإ  ْجِرْخَأ  ُدَّمَُحم  اَی  َنیِکِرْـشُْملَا  يِداَنُم  يَداَن  َُّمث  ًاْریَخ  ْمَُهل  َلاَق  ْمِهِّفاَصَم َو  َیلِإ  اوُعَجَرَف  ْمُهَرَمَأَـف  ِهِمْوَق  ِهِّمَع َو  ِینَِبل  ُهَکْوَّشلا 
َماَقَف ِهّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  ْمِِهلِطاَِبب  اوُءاَج  ْذِإ  ْمُکَِّیبَن  ِِهب  ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا  ْمُکِّقَِحب  اُوِلتاَـقَف  اُومُوق  ٍمِشاَـه  ِیَنب  اَـی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاَـقَف  اَـنِمْوَق 

ْمُْکفِْرعَن اوُمَّلَکَت  ُهَْبتُع  َلاَقَف  ْمِْهَیلِإ  اْوَشَمَف  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَْدیَبُع  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  ُْنب  ُهَزْمَح 
ْمُکاَْنلَتاَق اَنَءاَفْکَأ  ُْمْتنُک  ْنِإَف  ْمُهوُرَْکنَأَف  ُْضیَْبلا  ُمِْهیَلَع  َناَک  َو 

. { يدقاولا 62،63 يزاغم  ( 3 } 

َهَْبیَـش َو َهَْبتُع َو  َیلِإ  اوُزََرب  َهَحاَوَر  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َءاَْرفَع َو  ِیَنب  َّنِإ  َلاَق  ِهَیاَوِّرلا  ِهِذَه  َفَالِخ  يِزاَغَْملَا  ِباَتِک  ِیف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ُدَّمَُحم اَی  ْمِهیِداَنُم  يَداَن  َُّمث  ٍهَجاَح  ْنِم  ْمُِکب  اََنل  اَمَف  اوُعِجْرا  اُولاَقَف  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌطْهَر  اُولاَق  ُْمْتنَأ  ْنَم  ْمَُهل  اُولاَقَف  ِدِیلَْولَا 

ُنَالُف اَی  ُْمق  ُنَالُف  اَی  ُْمق  ُنَالُف  اَی  ُْمق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَنِمْوَق  ْنِم  اَنَءاَفْکَأ  اَْنَیلِإ  ْجِرْخَأ 

«. { . یلع ای  مق  ، هزمح ای  مق  ، ثراحلا نب  هدیبع  ای  مق  :» اهیف ماشه 2:265،و  نبا  هریس  ( 1 } 

يدانم نإ  هلوق  وه  قاحـسإ و  نب  دّـمحم  هیاور  هحـص  دـکؤی  ام  يدـقاولا  هیاور  یف  يدـقاولا و  هیاور  نم  رهـشأ  هیاورلا  هذـه  تلق و 
مهیدانم يدان  امل  مهودر  مهوملک و  ءارفع و  ونب  مهملک  دـق  نکی  مل  ولف  انموق  نم  ءافکألا  انیلإ  جرخأ  دـمحم  اـی  يداـن  نیکرـشملا 

اولتقی نأ  مهوکرـشم  ضری  مل  موـق  نم  اـنأ  هیلع  هب  رخف  رخف  یف  راـصنألا  ضعبل  نییـشرقلا  ضعب  لوـق  کـلذ  یلع  ّلدـی  کلذـب و 
.کموق ینمؤم 

ِناَذَـه ْنَم  ِءاَْفلَْحلا  ُدَـسَأ  اَنَأ  ٌمیِرَک َو  ٌءْفُک  ُهَْبتُع  َلاَقَف  ِِهلوُسَر  ُدَـسَأ  ِهَّللا َو  ُدَـسَأ  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  اَنَأ  ُهَزْمَح  َلاَقَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
. { . يدقاولا 63 يزاغم  ( 2 ِناَمیِرَک {  ِنْآفُک  َلاَقَف  ِِبلَّطُْملا  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَْدیَبُع  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َکَعَم 

.َهَمَجَْألا ِءاَْفلَْحلِاب  ِینْعَی  ِءاَْفلَْحلا  ُدَسَأ  اَنَأ  ِِهلْوَق  ْنِم  َنَهْوَأ  ُّطَق  ًهَِملَک  َهَْبتُِعل  ْعَمْسَأ  َْمل  َلاَق  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ِداَنِّزلا  ِیبَأ  ُْنبِا  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
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.ِفَالْحَألا ُدَسَأ  اَنَأ  َيِوُر  ِءاَْفلَْحلا َو  ُدَسَأ  اَنَأ  يَرْخُأ َو  ٍهَغیِص  یَلَع  ُهَِملَْکلا  ِهِذَه  َيِوُر  ْدَق  ُْتُلق 

ٍْمیَت َو ِیَنب  يَّزُْعلا َو  ِْدبَع  ِْنب  ِدَسَأ  ِیَنب  ٍفاَنَم َو  ِْدبَع  ِیَنب  ُهوُرَضَح  َنیِذَّلا  َناَک  َنِیبَّیَطُْملا َو  ِْفلَْحلَا  ِلْهَأ  ُدِّیَس  اَنَأ  َداَرَأ  اَمِهِریِـسْفَت  ِیف  اُولاَق 
ُفَالْحَألا َو ِءاَْفلَْحلا َو َال  ْمَُهل  ُلاَُقی  ْنُکَی  َْمل  َنِیبَّیَطُْملا  َّنِإ  اُولاَقَف  َلیِوْأَّتلا  اَذَـه  ٌمْوَق  َّدَر  َِلئاَبَق َو  َسْمَخ  ٍرِْهف  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِیَنب  َهَرْهُز َو  ِیَنب 

ُوَنب ٍحَمُج َو  ُوَنب  ٍمْهَـس َو  ُوَنب  ٍموُزْخَم َو  ُوَنب  ِراَّدـلا َو  ِدـْبَع  ُوَنب  ْمُه  ْمِِهلْجَِأل َو  ُُفلاَحَّتلا  َعَقَو  َنیِذَّلا  ْمِِهئاَدـْعَأ  ْمِهِموُصُخ َو  ُبََقل  َِکلَذ  اَمَّنِإ 
ُسْمَخ ٍْبعَک  ِْنب  ِّيِدَع 

ِهَّللا ص َو ُلوُسَر  ِلوُضُْفلا  َْفلِح  َدِهَـش  ٍناَمَِزب َو  َنِیبَّیَطُْملا  ِْفلِح  َدـَْعب  َناَک  ِلوُضُْفلا َو  َْفلِح  یَنَع  اَمَّنِإ  اَمِهِریِـسْفَت  ِیف  ٌمْوَق  َلاَق  َِلئاَبَق َو 
یَّتَح ِنَمَّثلِاب  ُهَلَطَم  ُّیِمْهَّسلا َو  ٍِلئاَو  ُْنب  ُصاَْعلَا  ُهاَرَتْشاَف  ٍعاَتَِمب  َهَّکَم  َمِدَق  ِنَمَْیلَا  َنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ُُهبَبَس  َناَک  َناَعْدُج َو  ِْنبِا  ِراَد  ِیف  ٌریِغَـص  َوُه 

َناَعْدُـج ِْنبِا  ِراَد  ِیف  ٍمیِمَت  ُوَنب  َهَرْهُز َو  ُوَنب  يَّزُْعلا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَـسَأ  ُوَنب  ٍمِشاَه َو  ُوَنب  َعَمَتْجاَف  ُهَتَمَالُظ  ًاـْشیَُرق  َدَـشاَن  ِرَجَْحلاـِب َو  َماَـقَف  ُهَبَْعتَأ 
اوُذُـخْأَی ُهَتَمَالُظ َو  ِْهیَلَع  اوُّدُرَی  َهَّکَِمب َو  ٍمُولْظَم  َّلُک  اوُرُْـصنَی  ْنَأ  ِْتیَْبلَا  َناَکْرَأ  ِِهب  اُولَـسَغ  ْنَأ  َدـَْعب  َمَْزمَز  ِءاَم  ِیف  ْمُهَیِدـْیَأ  اوُسَمَغ  اوَُفلاَحَتَف 

اَم ُُهتْدِهَـش َو  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَرَکَذ  ْدَق  ِِهلْـضَِفل َو  ِلوُضُْفلا  َْفلِح  َیِّمُـسَف  ًهَفوُص  ٌرَْحب  ََّلب  اَم  ٍرَْکنُم  ِّلُک  ْنَع  اْوَْهنَی  ِِملاَّظلا َو  ِدَـی  یَلَع 
 . ًهَّدِش َّالِإ  ُمَالْسِْإلَا  ُهُدیِزَی  ِمَعَّنلا َو َال  َرْمُح  ِِهب  ِیل  َّنَأ  ُّبِحُأ 

.تبثأ حصأ و  يدقاولا  هرکذ  ام  نأ  ناب  دقف  لوضفلا  فلح  یف  اونوکی  مل  سمشلا  دبع  ینب  نأل  حیحص  ریغ  اضیأ  ریسفتلا  اذه  و 

ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَقَف  ِْنیََتبْرَـض  اَفَلَتْخاَف  ِْرفَّنلا  َرَغْـصَأ  اَناَک  ٌِّیلَع َو  ِْهَیلِإ  َماَق  ُدِیلَْولَا َو  َماَقَف  ُدِیلَو  اَی  ُْمق  ِِهْنبِال  ُهَْبتُع  َلاَق  َُّمث  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ِباَحْـصَأ َّنَسَأ  ٍذـِئَمْوَی  َوُه  ُهَدـْیَبُع َو  ِْهَیلِإ  َماَق  ُهَْبیَـش َو  َماَق  َُّمث  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُهَزْمَح  ُهَلَتَقَف  ِْنیََتبْرَـض  اَفَلَتْخاَف  ُهَزْمَح  ِْهَیلِإ  َماَق  ُهَْبتُع َو  َماَق  َُّمث 

َالَمَتْحا ُهَالَتَقَف َو  َهَْبیَش  یَلَع  ٌِّیلَع  ُهَزْمَح َو  َّرَک  اَهَعَطَقَف َو  ِِهقاَس  َهَلَضَع  َباَصَأَف  ِْفیَّسلا  ِبَابُِذب  َهَْدیَبُع  َلْجِر  ُهَْبیَـش  َبَرَـضَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ًاّیَح ٍِبلاَط  ُوبَأ  َناَک  َْول  ِهَّللا  اَمَأ َو  َلاَق  یََلب  َلاَق  ًادیِهَـش  ُتَْسل  ِهَّللا َأ  َلوُسَر  اَی  ُهَدـْیَبُع  َلاَقَف  ُلیِـسَی  ِِهقاَس  ُّخـُم  ِّفَّصلا َو  َیلِإ  ُهاَزاَحَف  َهَدـْیَبُع 

ًادَّمَُحم ِیلُْخن  ِهَّللا  ِْتَیب  ُْمْتبَذَک َو  ُلوُقَی  َنیِح  َلاَق  اَِمب  ُّقَحَأ  یِّنَأ  َِملََعل 

ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  ُهَیْآلا  ِهِذَه  ْمِهِیف  َْتلََزن  َو 

«. { ادّمحم يزبن  :» هیف هناوید 110،و  ( 1 } 

ُهَلَتَق ْنَأ  ُْهلِهُْمی  َْمل  َهَْبیَش  ُهَزْمَح  َلَتَقَف  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  َْنب  َهَزْمَح  َزَرَاب  َهَْبیَش  َّنَأ  ِثِراَْحلا َو  َْنب  َهَْدیَبُع  َزَرَاب  َهَْبتُع  َّنَأ  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ٌِّیلَع ُهَزْمَح َو  َّرَک  ُهَبِحاَص َو  .هحرج }  : هتبثأ ( 1 َتَْبثَأ {  اَمُهَالِک  ِْنیََتبْرَض  اَمُهَْنَیب  ُهَْبتُع  ُهَْدیَبُع َو  َفَلَتْخا  ُهَلَتَق َو  ْنَأ  َدِیلَْولَا  ٌِّیلَع  ْلِهُْمی  َْمل  َو 

ِّفَّصلا َیلِإ  ُهاَزاَحَف  اَمُهَبِحاَص  َالَمَتْحا  َو  هیلع } .» اففذ  :» ماشه نبا  ( 2 ِْهیَلَع {  اَعَقَو  یَّتَح  اَمِِهفاَیْسَِأب  َهَْبتُع  یَلَع  ع 

. { . ماشه 2:265 نبا  هریس  ( 3 } 

ُْتُلق

َهَیِواَعُِمل ُلوُقَی  ْذِإ  ِهِمَالَک  ِیف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  ُهُرُکْذَی  اَم  ُِقفاَُوت  ُهَیاَوِّرلا  ِهِذَه  َو 
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 . ٍرَْدب َمْوَی  َكَّدَج  ََکلاَخ َو  َكاَخَأ َو  ِِهب  ُتْضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِع  َو 

َرَخآ ٍعِضْوَم  ِیف  ُلوُقَی  َو 

 . ٍدیِعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  َكِّدَج َو  َِکلاَخ َو  َکیِخَأ َو  ِیف  اَِهلاَِصن  َِعقاَوَم  َْتفَرَع  ْدَق 

فارشألا باسنأ  ( 4 َهَْبیَـش {  ِْلتَق  ِیف  َكِرَـش  َدـِیلَْولَا َو  َلَتَق  ًاِّیلَع ع  َّنِإ  َهَْبتُع َو  َلَتَق  َهَزْمَح  َّنِإ  َلاَق  ِّيِدـِقاَْولَا َو  َهَیاَوِر  ِّيِرُذـالَْبلَا  َراَـتْخا  َو 
. { . 1:297

انس هثالثلا  رغـصأ  دیلولا  هثالثلا و  نسأ  وه  هدیبع و  ءازإب  لعجف  هثالثلا  نسأ  هبیـش  نأل  نسلا  قیرط  نم  مهلاوحأل  بسانملا  وه  اذه  و 
لثمأ ناک  هبتع  نإف  اضیأ  انس و  مهطسوأ  وه  هزمح و  ءازإب  لعجف  انـس  مهطـسوأ  هبتع  انـس و  هثالثلا  رغـصأ  وه  یلع ع و  ءازإب  لعجف 

رهتـشا اّمنإ  ادـج و  هرمأ  رهتـشا  دـق  نکی  مل  ایلع ع  نأل  كاذ  ذإ  هزمح  وه  هثالثلا و  لـثمأ  هنرق  نوکی  نأ  ساـیقلا  یـضتقمف  هثـالثلا 
ینیع اهابأ أ  یثرت  هبتع  تنب  دنه  رعشب  رـصتنی  نأ  قاحـسإ  نبا  هیاور  یه  هبیـش و  زراب  هزمح  نأ  يور  نمل  ردب و  دعب  هماتلا  هرهـشلا 

برس عمدب  ادوج 

ینب نم  ّهنأل  هدیبع  وه  اّمنإ  هبتعل  زرابملا  نأ  تبث  دقف  مهفایـسأ  رح  بلطملا  ونب  مشاه و  ونب  هقاذأ  اهابأ  هبتع  نإ  تلاق  دـق  تناک  اذإف 
یلع ع هزمح و  هیلع  .زهجأ }  يأ  : هیلع ففذ  ( 1 ففذ {  ّمث  هتبثأف  هبتع  حرج  بلطملا 

ِثِراَْحلا ُْنب  ُهَْدیَبُع  ُهَحَرَج  ْنَأ  َدـَْعب  َهَْبیَـش  ِمَد  ِیف  َوُه  اَمَّنِإ  َهَزْمَح  ٍِّیلَع َو  َكاَرَتْشا  ْنَأ  ُهَلَتَقَف َو  َهَْبتُع  َرَدَاب  َهَزْمَح  َّنَأ  يِوْرَت  اَهَّنِإَف  ُهَعیِّشلَا  اَّمَأَف 
هبتـشم يدنع  رمألا  هیواعم و  یلإ  نینمؤملا ع  ریمأ  بتک  هب  قطنت  ام  فالخ  وه  و  ِداَشْرِْإلَا .  ِباَتِک  ِیف  ِناَمْعُّنلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َرَکَذ  اَذَـکَه 

.عضوملا اذه  یف 

و

ُُهْتبَرَض ِیْنتَأَطْخَأَف  ِْنیََتبْرَـض  َهَْبتُع  ُْنب  ُدِیلَْولَا  اَنَأ َو  ُِفلَتْخَأ  ُلوُقَی  ٍرَْدب َو  َمْوَی  ُرُکْذَی  َناَک  ُهَّنَأ  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر 
ِِهب ُْتیَأَرَف  ُُهْتبَلَس  ُُهتْعَرَصَف َو  يَرْخُأ  ُُهْتبَرَض  َُّمث  ِِهلاَمِـش  ِیف  ٍمَتاَخ  ِضیِمَو  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَکَف  ُْفیَّسلا  اَهَنَابَأَف  يَرُْـسْیلا  ِهِدَِیب  ِیناَقَّتاَف  ُُهبِرْـضَأ  َو 

 . ٍسْرُِعب ٍدْهَع  ُبیِرَق  ُهَّنَأ  ُتِْملَعَف  ٍقُولَخ  ْنِم  نارفعزلا } .» :» عدرلا ( 2 َعْدَّرلا { 

اَّمَلَف ْسِلْجا  ُِّیبَّنلَا ص  َُهل  َلاَقَف  ُهُزِراَُبی  َهَْبتُع  ُْنب  َهَْفیَذُح  ُوبَأ  ُُهْنبا  ِْهَیلِإ  َماَق  ِزاَِرْبلا  َیلِإ  اَعَد  َنیِح  َهَعِیبَر  َْنب  َهَْبتُع  َّنَأ  َيِوُر  ْدَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍَهبْرَِضب َهَْبتُع  ِهِیبَأ  یَلَع  َهَْفیَذُح  ُوبَأ  َناَعَأ  ُرَفَّنلا  ِْهَیلِإ  َماَق 

. { يدقاولا 64 يزاغم  ( 3 } 

َنِینِـس َو َِعبْرَأـِب  ِِّیبَّنلَا ص  ْنِم  َّنَسَأ  َهَزْمَح  َنِینِـس َو  ِثَـالَِثب  ِهَبَتَع  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَْبیَـش  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِداـَنِّزلا  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَرَبْخَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َنِینِس ِثَالَِثب  ِِّیبَّنلَا ص  َنِم  ُّنَسَأ  ِساَّبَْعلَا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 991 

http://www.ghaemiyeh.com


 { .لمشأ یفوأ و  انه  ربخلا  يدقاولا 65؛و  يزاغم  ( 4 } 

اوُِحتْفَتْـسَت ْنِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  َهاَدَْـغلا  ُْهنِحَأَف  ُمَْلعَی  اَِمب َال  اَناَتآ  ِمِحَّرِلل َو  اَنَعَْطقَأ  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  ٍلْهَج  ُوبَأ  َحَتْفَتْـسا  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
 . َهَیْآلا فراعملا } .) هعبط  ّيربطلا 2:441( خیرات  يدقاولا 65،و  یف  ربخلا  لافنألا 19،و  هروس  ( 5 ُْحتَْفلا {  ُمُکَءاج  ْدَقَف 

ِْدبَع ِیَنب  اَی  ِجَرْزَْخلَا  َراَعِش  ِنَمْحَّرلا َو  ِْدبَع  ِیَنب  اَی  ٍرَْدب  َمْوَی  َنیِرِجاَهُْملَا  َراَعِـش  َلَعَج  َِّیبَّنلَا ص  َّنَأ  َهَِشئاَع  ْنَع  ُهَوْرُع  يَوَر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
 . ِهَّللا ِْدبَع  ِیَنب  اَی  ِسْوَْألَا  َراَعِش  ِهَّللا َو 

ِْتمَأ ُروُْصنَم  اَی  ٍرَْدب  َمْوَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َراَعِش  َّنَأ  ِْنیَسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْدیَز  يَوَر  َلاَق َو 

. { يدقاولا 66 يزاغم  ( 1 } 

ُلاَنَی َناَک  اَم  ِضَْعب  ِیف  ِهَرْجِْهلَا  َْلبَق  ًامْوَی  َهَّکَِمب  َحَـالِّسلا  َسَِبل  ْدَـق  َناَـک  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ِیبَأ  ِلـْتَق  ْنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَهَن  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َدُواَد ُوبَأ  َلاَـق  ُِّیبَّنلَا ص  َُهل  َکـِلَذ  َرَکَـشَف  َحَـالِّسلا  ِهِیف  ُْتعَـضَو  ـَّالِإ  يًذَأـِب  ٍدَّمَحُِمل  ٌدَـحَأ  َمْوَْیلا  ُضِْرعَی  َـال  َلاَـق  يَذَأـْلا َو  َنِم  َِّیبَّنلَا ص 

ْنَع یَهَن  ْدَق  َناَک  ْنِإ  ََّیلِإ  ُدیُِرت  اَم  َلاَق َو  َكِدَِیب  َْتیَطْعَأ  ْنِإ  َِکْلتَق  ْنَع  یَهَن  ْدَـق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َُهل  ُْتلُقَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  ُُهتْقِحَلَف  ُِّینِزاَْملا 
َکَّنَأ َال ُْتفَرَع  ْدَق  يِدَِیب َو  یِطْعُأ  یِّنَأ َال  َهَّکَِمب  ٌهَوِْسن  ْتَِملَع  ْدََقل  يَّزُْعلَا  ِتَّاللَا َو  َوَف  يِدَِیب  َیِطْعُأ  ْنَأ  اَّمَأَف  َِکلَذ  ُهَْتیَْلبَأ  َْتنُک  ْدَقَف  ِیْلتَق 

ٌعِراَد ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  ِِهلَتْقَم َو  ِیف  ُهْعَـضَف  َكُدـْبَع  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  َکُمْهَـس َو  َّمُهَّللا  َلاَق  ٍمْهَِـسب َو  َدُواَد  ُوبَأ  ُهاَمَرَف  ُدـیُِرت  يِذَّلا  ْلَْـعفاَف  ِینُعَدَـت 
.ُهَلَتَقَف َعْرِّدلا  ُمْهَّسلا  َقَتَفَف 

يزاغم ( 2 ُُهِلتاَق {  ُهَّنَأ  ُْهنِم  َفَرَع  ًاْرعِـش  َِکلَذ  ِیف  ُرَّذَجُْملَا  َلاَق  ُُهفِْرعَی َو  ِّيِرَتْخَْبلا َو َال  َابَأ  َلَتَق  ٍداَیِذ  َْنب  َرَّذَجُْملَا  َّنِإ  ُلاَُقی  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
. { يدقاولا 75

ِدَـسَأ ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِماَشِه  ُْنب  ُدِیلَْولَا  ُهُمْـسا  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ِیبَأ  ِْلتَق  ْنَع  ٍرَْدب  َمْوَی  یَهَن  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَیاَوِر  ِیف  َو 
َّفَکَأ َناَک  ُهَّنَِأل  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب 

ٌْشیَُرق اَْهتَبَتَک  ِیتَّلا  ِهَفیِحَّصلا  ِضْقَن  ِیف  َماَق  ْنَمِیف  َناَک  ُهُهَرْکَی َو  ٌءْیَـش  ُْهنَع  ُهُُغْلبَی  َـال  ِهیِذُْؤی َو  َـال  َناَـک  َهَّکَِمب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ِساَّنلا 
َُهل ٌلیِمَز  ِّيِرَتْخَْبلا  ِیبَأ  َعَم  َِکْلتَق َو  ْنَع  اَناَهَن  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ِراَْصنَْألَا  ُفِیلَح  ُّيِوَلَْبلا  ٍداَیِذ  ُْنب  ُرَّذَـجُْملَا  ُهَیِقَلَف  ٍمِشاَه  ِیَنب  یَلَع 

ُلوُسَر اَناَهَن  اَم  َِکلیِمَز  یِکِراَِتب  ُنَْحن  اَم  ِهَّللا  ُرَّذَـجُْملَا َو  َلاَق  ِیلیِمَز  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ُوبَأ  َلاَـقَف  َهَحِیلَم  ُْنب  ُهَداَـنُج  َُهل  ُلاَُـقی  َهَّکَم  ْنِم  ُهَعَم  َجَرَخ 
ًاعیِمَج َال َوُه  اَنَأ َو  َّنَتُومََأل  ِهَّللا  ًاذِإ َو  َلاَـق  كدـحو } .» کـب  ّـالإ  هّللا  لوسر  اـنرمأ  اـم  :» ماـشه نبا  ( 1 َكَدْـحَو {  َْکنَع  ـَّالِإ  ِهَّللا ص 

وبأ لاقف  :» ماشه نبا  ( 2 ِّيِرَتْخَْبلا {  ُوبَأ  َزَجَتْرا  ُرَّذَـجُْملَا َو  َُهلَزَاَنَف  ِهاَیَْحلا  یَلَع  ًاصْرِح  ِیلیِمَز  ُتْکَرَت  یِّنَأ  َهَّکَم  ِلـْهَأ  ُءاَِـسن  یِّنَع  ُثَّدَـحَتَت 
.ُهَلِیبَس يَرَی  ْوَأ  َتوُمَی  یَّتَح  ُهَلیِمَز  َهَّرُح  ُْنبا  َِملُْسی  َْنل  َلاَقَف  لاتقلا } .» ّالإ  یبأ  ،و  رّذجملا هلزان  نیح  يرتخبلا 

َّالِإ َیبَأَف  ِِهب  َکَِیتآَف  َرِـسْأَتْسَی  ْنَأ  ُتْدَـهَج  ْدََـقل  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َلاَق َو  ُهَرَبْخَأَف َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَج  ُرَّذَـجُْملَا َو  ُهَلَتَقَف  َـالَتَْتقا  َُّمث 
ُُهْتلَتَقَف ینلتاقی } .» نأ  الإ  :» ماشه نبا  ( 3 ُُهْتلَتاَقَف {  َلاَتِْقلا 

. { ماشه 2:270،271 نبا  هریس  یف  ربخلا  ( 4 } 
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ُهَیِقَلَف ٍرْدـَب  َیلِإ  ِجوُرُْخِلل  ًاهِراَک  َناَک  ُهُوُلتْقَت َو  ُهوُرِْـسئا َو َال  َلاَق  ٍلَفَْون َو  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  ِثِراَْـحلَا  ِلـْتَق  ْنَع  ُِّیبَّنلَا ص  یَهَن  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِدَوْسَْألا ِْنب  َهَْعمَز  ِْلتَق  ْنَع  یَهَن  ِِهئاَِسِنل َو  ُُهتْکَرََتل  َلَتُْقی  ْنَأ  َْلبَق  ُُهتْدَـجَو  َْول  َلاَقَف  َِکلَذ  َِّیبَّنلَا ص  َغَلَبَف  ُُهفِْرعَی  َـال  ُهَلَتَقَف َو  َفاَـسَی  ُْنب  ُْبیَبُخ 

 . ُُهفِْرعَی ِعَذَْجلا َو َال  ُْنب  ُِتباَث  ُهَلَتَقَف 

.ِلْحَْفلا َیْشَم  اَِهب  یِْشمَأ  ُلْحَّسلَا  ٌّيِدَع َو  اَنَأ  َلاَقَف  ٍرَْدب  َمْوَی  ِءاَبْغَّزلا  ِیبَأ  ُْنب  ُّيِدَع  َزَجَتْرا  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َلاَقَف ًاّیِدَـع  َْتنَأ  َتَْسل  َلاَق  ٍنَالُف  ُْنبا  َلاَق  اَذ  اَم  َلاَق َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  اـَنَأ  ِمْوَْقلا  َنِم  ٌلُـجَر  َلاَـقَف  ٌّيِدَـع  ْنَم  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَـقَف  ُهَعْرِد  ِینْعَی 
ِیبَأ ُْنب  ُّيِدَع 

اَم ُِّیبَّنلَا ص َو  َلاَق  ِلْحَْفلا  َیْـشَم  اَِهب  یِْـشمَأ  ُلْحَّسلَا  َلاَق َو  .يدـقاولا }  يزاـغم  نم  ( 1 اَذ {  اَم  َلاَق َو  ٌّيِدَـع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  ِءاَـبْغَّزلا 
ِءاَبْغَّزلا ِیبَأ  ُْنب  ُّيِدَع  ُّيِدَْعلَا  َمِْعن  َلاَقَف ص  یِعْرِد  َلاَق  ُلْحَّسلَا 

. { يدقاولا 76 يزاغم  ( 2 } 

اَنَرَجاَه ِءاَوْصَْقلا  ِهَقاَّنلا  َبِکاَر  اَی  ِهَنیِدَْملَا  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَجاَه  َنیِح  َهَّکَِمب  َلاَق  ٍْطیَعُم  ِیبَأ  ُْنب  ُهَبْقُع  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َهَمَلَـس ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ُهَذَـخَأَف  ُساَّنلا  یَّلَو  ْنَأ  َدـَْعب  ٍرْدـَب  َمْوَـی  ُهُسَرَف  ِِهب  َحَـمَجَف  ُهْعَرْـصا  ِهِرِْخنَِمل َو  ُهَّبِکَأ  َّمُـهَّللا  َلاَـقَف  َِّیبَّنلَا ص  ُُهلْوَـق  َغَـلَبَف 
ًاْربَص ُهَُقنُع  َبَرَضَف  ِحَْلقَْألا  ِیبَأ  َْنب  َمِصاَع  ُِّیبَّنلَا ص  َرَمَأ  ًاریِسَأ َو  ُِّینَالْجَْعلا 

. { يدقاولا 76،77 يزاغم  ( 3 } 

ًاقیِدَص ِیل  َناَک  ٍفَلَخ َو  ُْنب  ُهَّیَمُأ  اَذِإَف  ُساَّنلا  یَّلَو  ْنَأ  َدَْعب  ٍرَْدب  َمْوَی  ًاعاَرْدَأ  ُعَمْجََأل  یِّنِإ  ُلوُقَی  ُثِّدَُحی  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُُهبیِجُأ َالَف  وٍرْمَع  َدـْبَع  اَی  ُلوُقَیَف  َهَّکَِمب  ِیناَْقلَی  َناَکَف  ِنَمْحَّرلا  َدـْبَع  ُْتیَّمَـسَت  ُمَالْـسِْإلَا  َءاَج  اَّمَلَف  وٍرْمَع  َدـْبَع  یِمْـسا  َناَـک  ِهَِّیلِهاَْـجلَا َو  ِیف 
َناَکَف ِْهَیلِإ  َكوُعْدَأ  اَنَأَف َال  ِنَمْحَّرلِاب  یَّمَـسَت  یمـستی } .» » يدـقاولا ( 4 ِهَماَمَْیلِاب {  َهَمَْلیَـسُم  َّنِإ  ِنَمْحَّرلا  َدـْبَع  َکـَل  ُلُوقَأ  َـال  یِّنِإ  ُلوُقَیَف 

َْدبَع اَی  ِیناَداَنَف  ُهَبیِجُأ  ْنَأ  ُْتَیبَأَف  وٍرْمَع  َْدبَع  اَی  ِیناَداَنَف  ٌِّیلَع  ُُهْنبا  ُهَعَم  ُقاَُسی َو  ٌلَمَج  ُهَّنَأَک  ُُهْتیَأَر َو  ٍرَْدب  ُمْوَی  َناَک  اَّمَلَف  َِهلِْإلا  َدـْبَع  ِینوُعْدَـی 
ُهَّنَأ ُهَّیَمُأ  يَأَر  ْدَق  یِماَمَأ َو  اَمُُهقوُسَأ  ُْتلَعَجَف  اَیِْضما  ُْتلُقَف  ِهِذَه  َکِعُرْدَأ  ْنِم  ََکل  ٌْریَخ  ُنَْحن  ِنَبَّللا  ِیف  ٌهَجاَح  ْمَُکل  اَم  َلاَقَف َأ  ُُهْتبَجَأَف  َِهلِْإلا 

ِِبلَّطُْملا ِْدبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ُْتلُقَف  َوُه  ْنَم  ٍهَماَعَن  ِهَشیِِرب  ِهِرْدَص  ِیف  ًامَّلَعُم  َمْوَْیلا  ْمُکِیف  ًالُجَر  ُْتیَأَر  ُهَّیَمُأ  ِیل  َلاَقَف  ِْنمَْألا  َضَْعب  َنِمَأ  ْدَق 

َُهل ُلاَُقی  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌلُـجَر  َكاَذ  ُْتُلق  َءاَرْمَح  ٍَهباَـصِِعب  ٌمَّلَعُم  ٌریِـصَق  ٌحاَدْـحَد  ٌلُـجَر  ْنَمَف  َلاَـق  َُّمث  َلـیِعاَفَْألا  اَِـنب  َلَـعَف  يِذَّلا  َكاَذ  َلاَـقَف 
ُهَعَم یِماَمَأ َو  .هقوسأ }  : هیجزأ ( 1 ِهیِجْزُأ {  یِعَم  َوُه  اَْنیَبَف  َلاَق  ْمَُکل  ًارُزُج  َمْوَْیلا  اَنْرِص  َِهلِْإلا  َْدبَع  اَی  ًاْضیَأ  َكاَِذب  َلاَق َو  َهَشَرَخ  ُْنب  ُكاَمِس 
ُْنب ُهَّیَمُأ  ِراَْصنَْألَا  َرَـشْعَم  اَی  يِداَُنی  َوُه  ًاعیِرَذ َو  َالَتَف  ُْهنِم  ِْهیَدَـی  ُِلتْفَی  َلَـعَج  َنیِجَْعلا َو  َكَرَتَف  َُهل  ًاـنیِجَع  ُنِْجعَی  َوُه  ٌلَـِالب َو  ِِهب  َرَُـصب  ْذِإ  ُُهْنبا 
َهَّیَمُأ اوُحَرَط  یَّتَح  اَهِدَالْوَأ  َیلِإ  ْتَّنَح  ٌذَّوُع  ْمُهَّنَأَک  ُراَْصنَْألَا  ِتَلَْبقَأَف  َهَّکَِمب  ُُهبِّذَُـعی  َناَک  ُهَّنَِأل  َلاَق  َتْوََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  َـال  ِْرفُْکلا  ُْسأَر  ٍفَلَخ 
ًاهیِإ ِیل  َلاَق  ُهَْفنَأ  ُهَّیَمُأ  َدَـقَف  اَّمَلَف  ِهِْفنَأ  َهَبَنْرَأ  َعَطَْتقاَف  ُهَْفیَـس  َلَخْدَأَف  ِرِذـْنُْملا  ُْنب  ُباَّبَْخلَا  َلَْبقَأَف  ْمُْهنِم  ِهیِمْحَأ  ِْهیَلَع  ُْتعَجَطْـضا  ِهِرْهَظ َو  یَلَع 

.ٌعِداَج ِْفنَْألا  َِکلَذ  ْنَع  ْوَأ  َناَّسَح  َلْوَق  ُتْرَکَذَف  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َلاَق  ْمُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  ِّلَخ  ْيَأ  َْکنَع 

ُِّیبَّنلَا اَهَداَعَأَف  ِبِْکنَْملا  َنِم  ُهَدَی  َعَطَق  یَّتَح  ٍفاَسَی  َْنب  َْبیَبُخ  َبَرَض  ُهَّیَمُأ  َناَک  ْدَق  ُهَلَتَق َو  یَّتَح  َُهبَرَضَف  َفاَسَی  ُْنب  ُْبیَبُخ  ِْهَیلِإ  ُلَبْقَی  َلاَق َو 
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َلَعَف ٍلُجَر  َدَی  ُهَّللا  ُّلِشَی  َْتلاَقَف َال  ََهبْرَّضلا  َْکِلت  ْتَأَرَف  ٍفَلَخ  ِْنب  َهَّیَمُأ  َهَْنبا  َِکلَذ  َدَْعب  َفاَسَی  ُْنب  ُْبیَبُخ  َجَّوَزَتَف  ْتَوَتْـسا  ْتَمَحَْتلاَف َو  ص 
ُهَرَزَتُْؤم َو ُْتغََلب  یَّتَح  ُهَِقتاَع  ُعَْطقَأَف  ِِقتاَْعلا  َقْوَف  ُُهبِرْـضَأَف  ُلوُقَی  ُثِّدَُـحی  ٌْبیَبُخ  َناَکَف  َبوُعُـش  ُُهتْدَرْوَأ  ْدَـق  ِهَّللا  اَنَأ َو  ٌْبیَبُخ َو  َلاَـقَف  اَذَـه 

َحاَصَف ُهَلْجِر  َعَطَقَف  ُباَّبَْخلَا  َُهل  َضَّرَعَتَف  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلَْبقَأ  ُهَعْرِد َو  ُهَحَالِـس َو  ُتْذَخَأ  َفاَِسی َو  ُْنبِا  اَنَأ  اَهْذُخ َو  ُلُوقَأ  اَنَأ  ُعْرِّدـلا َو  ِْهیَلَع 
ٌراَّمَع َو ُهَلَتَقَف  ٍتَابَرَـض  اَفَلَتْخاَف  ِباَّبَْخلَا  َِهبْرَـض  َْلبَق  ُهاَقَال  ًاراَّمَع  َّنِإ  ُلاَُقی  ُهَلَتَقَف َو  ًَهبْرَـض  َُهبَرَـضَف  ٌراَّمَع  ُهَیَِقل  ُّطَق َو  اَُهْلثِم  َعِمُـس  اَـم  ًهَْحیَص 

. { يدقاولا 77،78 يزاغم  ( 2 ُُهلْجِر {  ْتَعُِطق  ْنَأ  َدَْعب  َُهبَرَض  ُهَّنَأ  ُتَْبثَأ  َیلوُْألا 

ِْنب ِذاَعُم  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُْدیَبُع  ِینَثَّدَح  َِکلَذ  َْریَغ  َهَّیَمُأ  ِْلتَق  ِیف  اَنْعِمَس  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ْتَطَقَـس یَّتَح  اَّنَعاَطَتَف  ُهُْحمُر  ُهَعَم  یِْحمُر َو  یِعَم  ٌنْأَش َو  ْمِهِیف  َُهل  َناَک  ٍفَلَخ َو  ِْنب  َهَّیَمُِأب  اَْنقَدْحَأ  ٍرَْدب َو  ُمْوَی  َناَک  اََّمل  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَعاَفِر 
ُُهْتلَتَق َو یَّتَح  ِهِیف  َْفیَّسلا  ُتْشَـشَحَف  ِهِْطبِإ  َتْحَت  ِهِعْرِد  ِیف  ٍْقتَِفب  ُتْرَُـصب  َُّمث  اَـمَلَْثنا  یَّتَح  اَـمِِهب  اَْـنبَراَضَتَف  ِْنیَْفیَّسلا  َیلِإ  اَنْرِـص  َُّمث  اَُـهتَّجِزَأ 

. { . يدقاولا 78،79 يزاغم  ( 1 ُكَدَْولا {  ِْهیَلَع  ُْفیَّسلا  َجَرَخ 

ُْنب َهَّیَمُأ  ُْنب  ُناَْوفَص  َلاَق  َْتلاَق  َهَماَُدق  ِْتِنب  َهَِشئاَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَسُوم  ُْنب  َهَماَُدق  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َرَخآ  ًاهْجَو  اَنْعِمَس  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُْتلَعَف َو اَم  ِهَّللا  ُهَماَُدق َال َو  َلاَقَف  ِساَّنلا  ٍرَْدب  َمْوَی  ِیبَِأب  .ضرحملا }  : یلـشملا ( 2 ِیلْـشُْملا {  َْتنَأ  ٍنوُعْظَم  ِْنب  َهَماَدُِقل  َماَُدق  اَی  ًامْوَی  ٍفَلَخ 

ُرَمْعَم ْمِهِیف  ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأ  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ًهَْیِتف  ُْتیَأَر  َلاَق  ٍرَْدب  َمْوَی  ِِهب  ِیلْشُْملا  َماَُدق  اَی  ْنَمَف  ُناَْوفَص  َلاَق  ٍكِرْـشُم  ِْلتَق  ْنِم  ُتْرَذَتْعا  اَم  ُْتلَعَف  َْول 
ٍبِطاَح ُْنب  ُثِراَْحلَا  َِکلَِذب  َعِمَسَف  ًامیِمَد  ًالُجَر  ٌرَمْعَم  َناَک  ٍدِْرق َو  ُوبَأ  ُناَْوفَص  َلاَقَف  ِهِیف  ُهُعَضَی  ُهَْفیَس َو  ُعَفْرَی  ِثِراَْحلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِْبیَبُخ  ُْنب 
َناَْوفَص َِهلاَقَِمب  اَهَرَبْخَأَف  َكاَذ  اَم  َْتلاَق َو  ِمَالْـسِْإلَا  ِهَِّیلِهاَْجلَا َو  ِیف  يَذَْألا  َنِم  ُناَْوفَـص  اَنُعَدَی  اَم  َلاَقَف  َناَْوفَـص  ِّمُأ  یَلَع  َلَخَدَف  َُهل  َبِضَغَف 

َلاَق ًهَنَـس  ًهَماَرَک  ََکل  ُلَْبقَأ  ِهَّللا َال  ٍرْدـَب َو  ِلْهَأ  ْنِم  ٍْبیَبُخ  َْنب  َرَمْعَم  ُصِقَْتنَت  ُناَْوفَـص َأ  اَـی  َناَْوفَـص  ُّمُأ  َْتلاَـقَف  ٍدِْرق  ُوبَأ  َلاَـق  َنیِح  ٍرَمْعَِمل 
. { . يدقاولا 79 يزاغم  ( 3 ًالَاب {  اََهل  َْقلَأ  َْمل  ٍهَِملَِکب  ُتْمَّلَکَت  ًاَدبَأ  ِهَّللا  ُدوُعَأ َو  ْهَّمُأ َال  اَی  ُناَْوفَص 

ِْنب ِباَّبَْخلَا  َیلِإ  ْتَرَظَن  َهَّیَمُأ َو  ِْنب  َناَْوفَـص  ِّمُِأل  َلِیق  َْتلاَـق  َهَماَدـُق  ِْتِنب  َهَِشئاَـع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَماَدـُق  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َِهبْرَِـضب ًاِّیلَع  ُهَّللا  َناَـهَأ  ْدَـق  ِكْرِّشلَا  یَلَع  َلـُِتق  ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع  اـَنوُعَد  َْتلاَـق  ٍرْدـَب  َمْوَی  َهَّیَمُأ  ِْنب  ِِّیلَع  َلْـجِر  َعَطَق  يِذَّلا  اَذَـه  َهَّکَِمب  ِرِذـْنُْملا 

يزاغم ( 4 َِکلَذ {  ِْریَغ  یَلَع  َِلتُقَف  اَنُهاَه  ْنِم  َجَرَخ  َنیِح  ِمَالْسِْإلَا  یَلَع  َناَک  ْدََقل  ًاِّیلَع َو  ِِهَتبْرَِضب  َباَّبَْخلَا  ُهَّللا  َمَرْکَأ  ِرِْذنُْملا َو  ِْنب  ِباَّبَْخلَا 
. { . ماشه 2:272،273 نبا  هریس  رظنا  يدقاولا 79،80،و 

اَْنیَبَف ٍرَْدب  َمْوَی  ِْنیَریِـسَأ  َهَّیَمُأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهْنبا  ِدَی  ٍفَلَخ َو  ِْنب  َهَّیَمُأ  ِدَِیب  ُتْذَخَأ  ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َلاَق  َلاَق  ُهَّنِإَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَّمَأَف 
نم هرارحلا  دـیدشلا  لمرلا  : ءاضمرلا ( 1 ِءاَْضمَر {  َیلِإ  ُهُجِرُْخی  َهَّکَِمب  ًالَِالب  ُبِّذَُـعی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّیَمُأ  َناَک  ٌلَِالب َو  اَنآَر  اَـمُهَْنَیب  یِْـشمَأ  اـَنَأ 

اَذَکَه ُلاَزَت  َُهل َال  ُلوُقَی  ِهِرْدَـص َو  یَلَع  اَِهتَراَرَِحب  ُعَضُوتَف  ِهَمیِظَْعلا  ِهَرْخَّصلِاب  ُهُُرمْأَی  َُّمث  ِهِرْهَظ  یَلَع  ُهُعِجُْـضیَف  ْتَیِمَح  اَذِإ  َهَّکَم  .سمـشلا } 
َتْوََجن ْنِإ  ُتْوََجن  ٍفَلَخ َال  ُْنب  ُهَّیَمُأ  ِْرفُْکلا  ُْسأَر  َحاَص  ُهآَر  اَّمَلَف  َِکلَذ  یَلَع  ُهُدـیِزَی  ٌدَـحَأ َال  ٌدَـحَأ  ٌلَـِالب  ُلوُقَیَف  ٍدَّمَُحم  َنیِد  َقِراَُـفت  ْوَأ 

یَلْعَِأب َخَرَـص  َُّمث  اََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  َلاَق َال  ِءاَدْوَّسلا  َْنبا  اَی  ْعِمَتْـسا  ُْتلُقَف  اََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  َلاَقَف َال  يِریِـسَأ  ُلَِالب  ْيَأ  ُْتلُقَف  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َلاَق 
 { .راوسلا : هکسملا ( 2 ِهَکَـسَْملا {  ِْلثِم  ِیف  اَنُولَعَج  یَّتَح  اَِنب  اوُطاَحَأَف  اََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  ِْرفُْکلا َال  ُْسأَر  ٍفَلَخ  ُْنب  ُهَّیَمُأ  ِهَّللا  َراَْصنَأ  اَـی  ِِهتْوَص 

«. { طق اهلثمب  تعمس  ام  همیظع  هحیص  هّیمأ  حاص  عقوف و  انبا  لجر  برضف  فیسلا  لجر  فلخأف  :» ماشه نبا  ( 3-3 ُْهنَع {  ُّبُذَأ  اَنَأ  َو 
فلخأف :» ماشه نبا  ( 3-3 ُّطَق {  اَهَْلثِم  ُْتعِمَـس  اَم  ًهَْحیَـص  ُهَّیَمُأ  َحاَص  َعَقَوَف َو  ُهَلْجِر  َباَصَأَف  ِْفیَّسلِاب  ُهَْنبا  ًاِّیلَع  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  ُفِذْحَی  َو 

َءاََجن َکِسْفَِنب َو َال  ُْجنا  ُْتُلق  ُْهنَع َو  ُْتیَّلَخَف  طق } .» اهلثمب  تعمس  ام  همیظع  هحیص  هّیمأ  حاص  عقوف و  انبا  لجر  برضف  فیـسلا  لجر 
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ُْدبَع َناَـکَف  َلاَـق  اَـمُْهنِم  اوُغَرَف  یَّتَح  ْمِِهفاَیْـسَِأب  ماـشه 2:272،273 } . نبا  هریـس  ( 5 اَـمُهوُرَبَهَف {  َلاَـق  ًاْئیَـش  َکـْنَع  ِینْغُأ  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ِِهب 
 } { . يِریِسَِأب ِینَعَّجَف  یِعُرْدَأ َو  َبَهْذَأ  ًالَِالب  ُهَّللا  َمِحَر  ُلوُقَی  ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا 

ٌهَِلماَک َال ٌهَمَْأل  ِْهیَلَع  ٍسَرَف  یَلَع  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدْعَـس  َْنب  َهَدـْیَبُع  ُتیَِقل  ٍذـِئَمْوَی  َناَک  اََّمل  ُلوُقَیَف  ُثِّدَُـحی  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِتاَذ ُوبَأ  اَنَأ  ِشِرَْکلا  ِتاَذ  ُوبَأ  اَنَأ  ًهَمِسْقُم  َْتناَک  ٌْنیَُطب َو  اََهل  َناَک  اَُهلِمْحَی َو  ٌهَریِغَص  ٌهَِّیبَص  َُهل  َْتناَک  ُلوُقَی َو  َوُه  ُهاَْنیَع َو  َّالِإ  ُْهنِم  يَُری 

ِِهْنیَع ِیف  اَِهب  ُنَعْطَأَف  .اهلفسأ }  نم  جز  اهل  ، حمرلا نم  رصقأ  اصعلا و  نم  لوطأ  ، هزاکعلا هیبش  : هزنعلا ( 1 ٌهَزَنَع {  يِدَی  ِیف  َلاَق َو  ِشِرَْکلا 
ُلَمُْحت َْتناَکَف  َهَزَنَْعلا  َْکِلت  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَـخَأ  ُهَتَقَدَـح َو  ُتْجَرْخَأ  ًهَفِّقَعَتُم َو  َهَزَنَْعلا  ُتْجَرْخَأ  یَّتَح  ِهِّدَـخ  یَلَع  ِیلْجِِرب  ُهُؤَطَأ  َعَقَو َو  َو 

. { . يدقاولا 80 يزاغم  ( 2 َناَْمثُع {  َرَمُع َو  ٍرَْکب َو  ِیبَأ  ْيَدَی  َْنَیب  ُلَمُْحت  ْتَراَص  َُّمث  ِْهیَدَی  َْنَیب 

ٍْشیَُرق َرَـشْعَم  اَی  ُلوُقَی  َوُه  ٌْبئِذ َو  ُهَّنَأَـک  اوُطَلَتْخا َو  ُساَّنلا َو  َلاَـج  اََّمل  ُّیِمْهَّسلا  َهَْریَبُص  ِْنب  ِفْوَع  ِیبَأ  ُْنب  ُمِصاَـع  َلَْـبقَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َهَناَجُد ُوبَأ  ُُهبِرْضَی  ِْنیََتبْرَض َو  اَفَلَتْخاَف  َهَناَجُد  ُوبَأ  ُهُضِرَتْعَی  اََجن َو  ْنِإ  ُتْوََجن  ٌدَّمَُحم َال  ُفِْرعَی  اَِمب َال  ِیتْآلا  ِهَعاَمَْجلا  ِقِّرَفُم  ِعِطاَْقلِاب  ْمُْکیَلَع 
ُدَهْشَأ اَنَأ  ُّوُدَْعلا َو  ضهجن } .» : يدقاولا ا و  ( 3 َضَهْجَی {  یَّتَح  ُهَبَلَس  ْعَد  َلاَقَف  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ِِهب  َّرَمَف  ُُهُبلْسَی  ِِهبَلَـس  یَلَع  َفَقَو  ُهَلَتَقَف َو 

اَْهنِم َكََرب  ًَهبْرَض  َهَناَجُد  َابَأ  َبَرَـضَف  ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع  ِیَنب  ُدَحَأ  ٍبْهَو  ُْنب  ُدَبْعَم  ُِلبُْقی  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  يدقاولا 81 } . يزاغم  ( 4 ِِهب {  ََکل 
اَهاَرَی ُهَماَمَأ َال  ٍهَْرفُِحب  ٌدَبْعَم  َعَقَی  یَّتَح  ًاْئیَش  ُهُْفیَس  ْعَنْصَی  َْمل  ٍتَابَرَـض  َُهبَرَـضَف  ٍدَبْعَم  یَلَع  َلَْبقَأ  َضَهَْتنا َو  َُّمث  ُلَمَْجلا  ُكُْربَی  اَمَک  َهَناَجُد  ُوبَأ 

. { . يدقاولا 80،81 يزاغم  ( 5 ُهَبَلَس {  َذَخَأ  ًاْحبَذ َو  ُهََحبَذَف  ِْهیَلَع  َهَناَجُد  ُوبَأ  َلََزن  َو 

َْمل اَرَِطب َو  َالِجَع َو  َهَعِیبَر  ْیَْنبا  َّنِإَف  ِْهَیلِإ  ُُصلْخَی  ِمَکَْحلا َال  ُوبَأ  َْتلاَق  َِلُتق  ْنَم  َلَتْقَم  ٍموُزْخَم  ُوَنب  ْتَأَر  ٍذـِئَمْوَی َو  َناَک  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
نم ( 7 ِیف {  ُهُولَعَجَف  ِِهب  اُوقَدْـحَأَف  ٍموُزْخَم  وـَُنب  ْتَعَمَتْجاَـف  اَمُُهتَریِـشَع  اـمهیلع } .» :» يدـقاولا یف ب و  یف ا،و  اذـک  ( 6 اَمُْهنَع {  ِماَُـحت 
ٌِّیلَع َُهل  َدَمَـصَف  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ِْنب  ِرِْذنُْملا  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  اَهوُسَْبلَأَف  ْمُْهنِم  ًالُجَر  ٍلْهَج  ِیبَأ  َهَمَْأل  اوُِسْبُلی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  ِهَجْرَْحلا َو  ِْلثِم  .يدـقاولا } 

ِْنب ِْسیَق  َابَأ  اَهوُسَْبلَأ  َُّمث  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْنبِا  اَنَأ  ُلوُقَی  َوُه  ُْهنَع َو  یَضَم  ٍلْهَج َو  َابَأ  ُهاَرَی  َوُه  ُهَلَتَقَف َو  ع 

َْنب َهَلَمْرَح  اَهوُسَْبلَأ  َُّمث  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْنبِا  اَنَأ  اَهْذُـخ َو  ُلوُقَی  َوُه  ُهَلَتَقَف َو  َُهبَرَـضَف  ٍلْهَج  َابَأ  ُهاَرَی  َوُه  ُهَزْمَح َو  َُهل  َدَمَـصَف  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهِکاَْفلا 
ٍِذئَمْوَی ُتْرَظَنَف  ِحوُمَْجلا  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ُذاَعُم  َلاَق  اَهَـسَْبلَی  ْنَأ  َیبَأَف  ِمَلْعَْألا  َْنب  َدـِلاَخ  اَـهوُسَْبلَی  ْنَأ  اوُداَرَأ  َُّمث  ُهَلَتَقَف  ٌِّیلَع ع  َُهل  َدَمَـصَف  وٍرْمَع 

َّنَِـصلْخََأل ْوَأ  َمْوَْیلا  ُهَنوُد  َّنَتُومََأل  ِهَّللا  ُْتلُقَف َو  َوُه  ُهَّنَأ  ُْتفَرَعَف  ِْهَیلِإ  ُُصلْخَی  ِمَکَْحلا َال  ُوبَأ  َنُولوُقَی  ْمُه  ِهَجْرَْحلا َو  ِلـْثِم  ِیف  ٍلـْهَج  ِیبَأ  َیلِإ 
ِتْحَت ْنِم  وُْزنَت  َهاَوَّنلا  اَُهتْهَّبَـشَف  ِقاَّسلا  َنِم  ُهَلْجِر  ُتْحَرَط  ًَهبْرَـض  ُُهْتبَرَـضَف  ِهـْیَلَع  ُتـْلَمَح  ٌهَّرِغ  ُهـْنِم  ِیْنتَنَْکمَأ  اَذِإ  یَّتَـح  ُهـَل  ُتْدَمَـصَف  ِهـَْیلِإ 
ِهَْدلِْجلا َْکِلِتب  يِدَی  ُبَحْسَأ  ُْتبَهَذَف  ٌهَْدلِج  ْتَیَِقب  ُهَّنَأ  َّالِإ  ِِقتاَْعلا  َنِم  يِدَی  َحَرَطَف  یِِقتاَع  یَلَع  ِیَنبَرَضَف  َّیَلَع  ُهَمِرْکِع  ُُهْنبا  َلَْبقَأَف  ِخِضاَرَْملا 

یِعَم يِدَـی  َْتناَک  َْول  ٍذَالَم َو  َّلُـک  ُذُولَی  َوُه  َهَمِرْکِع َو  ُْتیَقَـال  َُّمث  اَُـهتْعَطَقَف  اَْـهیَلَع  ُْتیَّطَمَت  َُّمث  ِیلْجِر  اَْـهیَلَع  ُْتعَـضَو  ِیْنتَذآ  اَّمَلَف  یِْفلَخ 
. { . يدقاولا 81 يزاغم  ( 1 َناَْمثُع {  ِنَمَز  ِیف  ٌذاَعُم  َتاَم  ُهَبیِصُأ َو  ْنَأ  ٍِذئَمْوَی  ُتْوَجََرل 

ٌُّلف ِِهب  َمْوَْیلا َو  وٍرْمَع  ِْنب  ِذاَعُم  ِلآ  َْدنِع  ُهَّنَأ  ٍلْهَج َو  ِیبَأ  َْفیَـس  ِحوُمَْجلا  ِْنب  وِرْمَع  َْنب  َذاَعُم  َلَفَن  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َيِوُرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ِذاَعُم َیلِإ  ُهَْفیَـس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَفَدَف  ُهُدَـی  ْتَعُِطق  يِذَّلا  َلاَق  َكَابَأ  َلَتَق  ْنَم  ُُهلَأْسَی  ٍلْهَج  ِیبَأ  ِْنب  َهَمِرْکِع  َیلِإ  ُِّیبَّنلَا ص  َلَسْرَأ  ْنَأ  َدـَْعب 

. { . يدقاولا 81،82 يزاغم  ( 2 ٍرَْدب {  َمْوَی  ُهَدَی  َعَطَق  ٍلْهَج  ِیبَأ  َْنب  َهَمِرْکِع  َّنَِأل  وِرْمَع  ِْنب 
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(2 ٍرْدـَب {  َمْوَی  ُُهِلتاَق  ُهَّنَأ  ِحوُمَْجلا َو  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِذاَعُم  َیلِإ  َراَص  ِمَکَْحلا  ِیبَأ  َْفیَـس  َّنَأ  َنوُکْـشَی  ِهَریِغُْملا  ُوَنب  َناَک  اَـم  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
. { يدقاولا 81،82 يزاغم 

ِْدبَع ْنَع  َنَابَْوث  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِدـیِمَْحلا  ُدـْبَع  ِینَثَّدَـح  اَذَـه  َْریَغ  ِِهبَلَـس  ِذْـخَأ  ِِهْلتَق َو  ِیف  ُْتعِمَـس  ْدَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ْدَق َّالِإ  ٌدِحاَو  اَمُْهنِم  َْسَیل  ِْنیَمَالُِغب  اَذِإَف  اَِنفوُفُص  یَلَع  ُنَْحن  اَنْحَبْصَأَف َو  ٍْلیَِلب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَنَأَّبَع  َلاَق  ٍفْوَع  ِْنب  ِنَمْحَّرلا 

ِینَغََلب َلاَق  یِخَأ  َْنبا  اَی  ِِهب  ُعَنْصَت  اَم  ُْتُلق َو  َلاَق  ٍلْهَج  ُوبَأ  ْمُهُّیَأ  ِّمَع  اَی  َلاَقَف  اَمُهُدَحَأ  ََّیلِإ  َتَفَْتلاَف  ِهِرَغِِـصل  ِهُِقنُع  ِیف  ِهِْفیَـس  ُِلئاَمَح  ْتَِطبُر 
َُهل ُتْرَـشَأَف  َِکلَذ  َْلثِم  ِیل  َلاَق  ُرَخْآلا َو  ََّیلِإ  َتَفَْتلاَـف  ِْهَیلِإ  ُتْرَـشَأَف  ُهَنوُد  َّنَتُومَأـَل  ْوَأ  ُهَّنَُلْتقَأـَل  ُُهْتیَأَر  ِْنَئل  ُْتفَلَحَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُّبُسَی  ُهَّنَأ 

اَمُهَلَتَق ُهَالَتَقَف َو  ِْهَیلِإ  اَصَلَخ  ُلاَتِْقلا  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ٍلْهَج  ِیبَأ  ْنَع  ِناَفِرْطَی  َالَعَجَف َال  َلاَق  ِثِراَْحلَا  اَْنبا  َالاَق  اَُمْتنَأ  ْنَم  َُهل  ُْتُلق  ِْهَیلِإ َو 

. { يدقاولا 82،83 يزاغم  ( 1 } 

اَمِْهَیلِإ َرَظَن  ِنَمْحَّرلا َو  ُْدبَع  َلاَق  ٍذـِئَمْوَی  َناَک  اََّمل  َلاَق  ٍِتباَث  ِْنب  ِدـْیَز  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍفْوَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـحَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ٍلْهَج ُوبَأ  ْمُهُّیَأ  َلاَـقَف  ٍفْوَع  َیلِإ  ُّتَفَْتلا  ْنَأ  ْبَْشنَأ  ْمَلَف  ِْنیَِّیبَّصلا  ِْنیَذَـه  ْنِم  ُنَدـْبَأ  َوُه  ْنَم  ِیْبنَج  َیلِإ  َناَـک  ُهَْتَیل  ِِهلاَمِـش  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َیلِإ  ُتْرَظَن  َُّمث  ِفُویُّسلِاب  َنُوبِرَطْـضَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  اَنَأَف  ُهوُخَأ  ُهَقَِحل  ٌُعبَـس َو  ُهَّنَأَک  ِْهَیلِإ  وُدْعَی  َجَرَخَف  يَرَت  ُْثیَح  َكاَذ  ُْتلُقَف 
ٍلْهَج ِیبَأ  ِِبناَج  َیلِإ  اَمُه  یَْلتَْقلا َو  ِیف  ْمِِهب  ُّرُمَی 

. { يدقاولا 83 يزاغم  ( 2 } 

َمْوَی اَناَک  ُلوُقَی  اَمِهِرَغِص َو  ْنِم  َءاَْرفَع  ْیَْنبا  ِیف  ُساَّنلا  ُلوُقَی  اَم  ُرِْکُنی  ِیبَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَبَْلعَث  ِْنب  َهَعاَفِر  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
. { . يدقاولا 83 يزاغم  ( 3 تبثأ {  لّوألا  لوقلا  يدقاولا و  لاق  ِهِْفیَس - َِلئاَمَح  ُِطبْرَی  اَذَهَف  ًهَنَس  َنِیثَالَث  ٍسْمَخ َو  َْنبا  اَمُهُرَغْصَأ  ٍرَْدب 

ِْنب َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  ٍلْهَج  ِیبَأ  ِّمُأ  َءاَمْـسَأ  یَلَع  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٍهَوِْسن  ِیف  ُْتلَخَد  َْتلاَق  ٍذِّوَعُم  ِْتِنب  ِعَِّیبُر  ْنَع  ٍرِـساَی  ِْنب  ِراَّمَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ِیل ْتَلَعَج  اَّمَلَف  اَْهنِم  يِرَتْشَن  اَّنُکَف  ِهَیِطْعَْألا  َیلِإ  ُهُعِیبَت  َْتناَکَف  ِنَمَْیلَا  َنِم  ٍرْطِِعب  اَْهَیلِإ  ُثَْعبَی  َهَعِیبَر  ِیبَأ  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  اَُـهْنبا  َناَـک  ِباَّطَْخلا َو 

ُءاَمْـسَأ َْتلاَقَف  ٍذِّوَعُم  ِْتِنب  ِعَِّیبُّرلَا  یَلَع  اََهل  ُْبتْکا  ْمَعَن  ُْتُلق  یِّقَح  َّنُْکیَلَع  ِیل  َْنُبتْکا  َلاَق  ِیبِحاَوَِصل  َْتنَزَو  اَمَک  ِیل  َْتنَزَو  يِریِراَوَق َو  ِیف 
ِکَّنِإ یِْفلَخ َو 

َوُه اَم  ِهَّللا  َوَف  ًاَدبَأ  ِْکنِم  يِرَتْشَأ  ِهَّللا َال  اَنَأ َو  ُْتلُقَف  ًاَدبَأ  ًاْئیَـش  ِکُعِیبَأ  ِهَّللا َال  َْتلاَقَف َو  ِهِْدبَع  ِِلتاَق  ُهَْنبا  ْنَِکل  ُْتلُقَف َال َو  ِهِدِّیَـس  ِِلتاَق  ُهَْنبَال 
. { . يدقاولا 84 يزاغم  ( 1 ُْتبِضَغ {  َّیَُنب  اَی  یِّنَِکل  ُْهنِم َو  َبَیْطَأ  َناَک  ُّطَق  ًارْطِع  ُتْمِمَش  اَم  َّیَُنب  اَی  ِهَّللا  ٍفْرَع َو  ٍبیِِطب َو َال 

ْتَعَضَوَف ٍقَمَر  ِرِخآ  ِیف  ُُهتْدَجَوَف  ٍدوُعْـسَم  ُْنبِا  َلاَق  ٍلْهَج  ُوبَأ  َسَمَْتُلی  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأ  اَهَراَزْوَأ  ُبْرَْحلا  ِتَعَـضَو  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ًابْعَـص یًقَتُْرم  ِمَنَْغلا  َیِْعیَوُر  اَی  َْتیَقَتْرا  ْدََـقل  ٍدـْبَع  ِّمُأ  َْنبِا  َدـْبَْعلا  ُهَّللا  يَزْخَأ  اَمَّنِإ  َلاَـق  َكاَزْخَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُْتلُقَف  ِهُِقنُع  یَلَع  ِیلْجِر 

اَم َّدَشَأ  َّنِإ  اَمَأ  ُهَدِّیَس  َلَتَق  ِْدبَع  ِلَّوَِأب  ُتَْسل  َلاَق  َُکِلتاَق  یِّنِإ  ُْتُلق  ُهاَفَق َو  ْنَع  ُهَتَْضَیب  ُعَْلقَأَف  ٍدوُعْـسَم  ُْنبِا  َلاَق  ِِهلوُسَِرل  ِهَِّلل َو  ُْتُلق  ُهَْربَّدلا  ِنَِمل 
َُّمث ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهُسْأَر  َعَقَو  ًَهبْرَض  ِهَّللا  ُْدبَع  َُهبَرَـضَف  َلاَق  َنِیبَّیَطُْملا  َنِم  ْوَأ  ِفَالْحَألا  َنِم  ٌلُجَر  ِیْلتَق  َِّیلَو  ُنوُکَی  َياَّیِإ َأ َال  َُکْلتََقل  َمْوَْیلا  ُُهتیَِقل 

ُلوُسَر َلاَقَف  ٍلْهَج  ِیبَأ  ِهَّللا  ِّوُدَع  ِْلتَِقب  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ْرِْشبَأ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَهَعَضَوَف  ِِهتَْـضَیب  ِهِعْرِد َو  ِهِحَالِِـسب َو  َلَْبقَأ  ُهَبَلَس َو 
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(2 ٌشْحَج {  َُهباَـصَأ  ُهَّنِإ  َلاـَـق  َّمـُث  َلاـَـق  اـَـمَک  ْوَأ  ِمَـعَّنلا  ِرْمُح  ْنـِم  ََّیلِإ  ُّبَـحَأ  َوَُـهل  ِهِدـَِـیب  یـِـسْفَن  يِذَّلا  َوَـف  ِهَّللا  َدــْبَع  اـَـی  ًاـّـقَح  ِهَّللا َأ 
(3 ََرثَْألا {  َِکلَذ  اوُدَجَوَف  ُهوُسَمَْتلاَف  ُُهتَبْکُر  ْتَشِحَجَف  َناَعْدُـج  ِْنبِا  َِهبُدْأَم  ِیف  ُُهتْعَفَد  ٍْعفَد  ْنِم  .حرجلا }  نود  هقوف  وأ  ، شدـخلا : شحجلا

. { . يدقاولا 84،85

ٍدوُعْسَم ِْنبِا  یَلَع  َلَْبقَأ  ِهِسْفَن َو  ِیف  َدَجَوَف  َهَعاَّسلا  َْکِلت  ِِّیبَّنلَا ص  َْدنِع  َناَک  َّیِموُزْخَْملا  ِدَسَْألا  ِْدبَع  َْنب  َهَمَلَس  َابَأ  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِهَّللا ْدَـقَف َو  ٍدوُعْـسَم  ُْنبِا  َلاَقَف  ِهِّمُک  ِیف  َکَلَعََجل  َءاَش  َْول  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ُهَْلتَق  َتیِّلُو  َْتنَأ  َهَْملَـس  ُوبَأ  َلاَق  ُهَلَتَق  ُهَّللا  ْمَعَن  َلاَـق  ُهَْتلَتَق  َْتنَأ  َلاَـق  َو 

ْدَّرَُجی َْمل  ُهَتْدَّرَج َو  َلاَقَف َأ  َْتعَّنلا  َهَمَلَـس  ُوبَأ  َفَرَعَف  یَنُْمْیلا  ِهِذِـخَف  ِنْطَِبب  ُءاَدْوَس  ٌهَماَـش  َلاَـق  ُُهتَمَـالَع  اَـمَف  َهَْملَـس  ُوبَأ  َلاَـقَف  ُُهتْدَّرَج  ُُهْتلَتَق َو 
َلاَقَف ُهُْریَغ  ٌّیِشَُرق 

َکَْسمَأَف ِِهب  ُُهتْعَنَـص  ٍءْیَـش  ْنِم  ُرِذَتْعَأ  اَم  ُْهنِم َو  ِِهلوُسَِرل  ِهَِّلل َو َال  يَدْعَأ  ٌدَحَأ  اَِهئاَفَلُح  ِیف  ٍْشیَُرق َو َال  ِیف  ْنُکَی  َْمل  ِهَّللا  ُهَّنِإ َو  ٍدوُعْـسَم  ُْنبِا 
. { . يدقاولا 85 يزاغم  ( 1 َهَمَلَس {  ُوبَأ 

َّیَلَع ْمِّمَتَف  ِینَتْدَعَو  اَم  َتْزَْجنَأ  ْدَـق  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  ٍلْهَج َو  ِیبَأ  ِیف  ِهِمَالَک  ْنِم  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَی  َِکلَذ  َدـَْعب  َهَمَلَـس  ُوبَأ  َعِمُـس  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
(1 ٍِذئَمْوَی {  ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ُهَِمنَغ  ٍهَّضِِفب  یلَُحم  اَنَدـْنِع  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْفیَـس  ُلوُقَی  ٍدوُعْـسَم  ِْنب  َهَْبتُع  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َناَک  َلاَق َو  َکَتَمِْعن 

. { . يدقاولا 85 يزاغم 

ِیف َكِرَـش  ٌّلُکَف  ٍقَمَر  ِرِخآ  ِیف  ُهَُقنُع  ٍدوُعْـسَم  ُْنبِا  َبَرَـض  ُهُوتَْبثَأ َو  َءاَْرفَع  ْیَْنبا  وٍرْمَع َو  َْنب  َذاَعُم  َّنَأ  اَِنباَحْـصَأ  ُلْوَق  َعَمَتْجا  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
 } { . ِِهْلتَق

ِنْوَعِْرف ِْلتَق  ِیف  اَکِرَش  ْدَق  اَمُهَّنِإَف  َءاَْرفَع  ْیَْنبا  ُهَّللا  ُمَحْرَی  َلاَقَف  َءاَْرفَع  ْیَْنبا  ِعَرْصَم  یَلَع  َفَقَو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َيِوُر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِِهْلتَق ِیف  َكِرَش  ْدَق  َناَکَف  ٍدوُعْسَم  ُْنبِا  ِْهیَلَع  َفَّفَذ  ُهَِکئَالَْملا َو  َلاَق  اَمُهَعَم  ُهَلَتَق  ْنَم  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َلیِقَف  ِْرفُْکلا  ِهَِّمئَأ  ِْسأَر  ِهَّمُْألا َو  ِهِذَه 

ْنِم ٍِدْلیَوُخ  ُْنب  ُلَفَْون  َوُه  ِهَّیِوَدَْعلا َو  َْنب  َلَفَْون  ِینِفْکا  َّمُهَّللا  ٍرَْدب  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِّيِرْهُّزلَا  ِنَع  ٌرَمْعَم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َنوُِملْـسُْملَا ْمُه َو  اْوَقَْتلا  اَم  ِلَّوَأ  ِیف  َناَک  ِِهباَحْـصَأ َو  َْلتَق  يَأَر  ْدَق  ٌبوُعْرَم  َوُه  ُحیِـصَی َو  ٍذـِئَمْوَی  ٌلَفَْون  َلَْبقَأ  يَّزُْعلا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَـسَأ  ِیَنب 

ُحیِـصَی َلَعَج  ْتَفَـشَْکنا  ِدَـق  ًاْشیَُرق  يَأَر  اَّمَلَف  ِهَْعفِّرلا  ِءَالَْعلا َو  ُمْوَی  َمْوَْیلا  اَذَـه  َّنِإ  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَی  ُهَتَریِقَع  ًاِعفاَر  ٌلَـجَز  َُهل  ٍتْوَِصب  ُحیِـصَی 
َلَعَجَف ُهَماَمَأ  ُُهقوُسَی  َوُهَف  ٍرْخَـص  ُْنب  ُراَّبَج  ُهَرَـسَأَف  ٍهَجاَح  ْنِم  ِنَبَّللا  ِیف  ْمَُکل  اَم  َنُوُلتْقَت َأ  ْنَم  َنْوَرَت  اَم  اَِنئاَمِد َأ  َیلِإ  ْمُُکتَجاَـح  اَـم  ِراَْـصنَْألِاب 

َلاَق ِینُدیُِرَیل  ُهَّنِإ  ًالُجَر  يَرََأل  یِّنِإ  يَّزُْعلَا  ِتَّاللَا َو  اَذَه َو  ْنَم  ِراَْصنَْألَا  اَخَأ  اَی  ُهَوَْحن  ًالِبْقُم  ًاِّیلَع ع  يَأَر  ٍراَّبَِجل َو  ُلوُقَی  ٌلَفَْون 

ِیف ٍِّیلَع  َْفیَس  ُبِْشنَیَف  ُُهبِرْضَیَف  ٌِّیلَع ع  َُهل  َدَمَصَف  ِهِمْوَق  ِیف  َعَرْـسَأ  ًالُجَر  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللاَت  ٌلَفَْون  َلاَق  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  ٌراَّبَج 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَقَف  ُهَلَتَقَف  ِْهیَلَع  َزَهْجَأ  َُّمث  اَهُعَطْقَیَف  ًهَرِّمَتَـشُم  ِهِعْرِد  ِْهیَقاَس َو  ِِهب  ُبِرْـضَیَف  ُهُعِْزنَی  َُّمث  ًهَعاَس  .سرتلا }  : هفجحلا ( 1 ِِهتَفَجَح { 

ِهِیف ِیتَوْعَد  َباَجَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َرَّبَکَف  ُُهْتلَتَق  اَنَأ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ٍِدْلیَوُخ  ِْنب  ِلَفْوَِنب  ٌْملِع  َُهل  ْنَم 

. { يدقاولا 86 يزاغم  ( 2 } 

ِِهْنبِال ُلوُقَی  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  َناَکَف  ٌِّیلَع  ُهَلَتَق  ٌِّیلَع ع َو  َوُه َو  یَقَْتلاَف  ِلاَتِْقِلل  ُثَْحبَی  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَـس  ُْنب  ُصاَْعلَا  َلَْـبقَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
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یَلَع َْتنُک  ِلِطاَْبلا َو  یَلَع  َناََکل  ُهَْتلَتَق  َْول  ٌدیِعَس  َلاَقَف  َكَابَأ  ُْتلَتَق  یِّنَأ  ُّنُظَت  ًاضِْرعُم  َكاَرَأ  ِیل  اَم  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَـس  ِْنب  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَس 
يدقاولا ،86 يزاغم  ( 3 ِهیِِفل {  ُهَّللا  ُهَّبَک  َّالِإ  َِلئاَوَْغلا  ٌدَحَأ  ْمِهیِْغبَی  ًهَناَمَأ َال  اَهُرَثْکَأ  ًامَالْحَأ َو  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ًاْشیَُرق  َّنِإ  ُرَمُع  َلاَقَف  َلاَق  ِّقَْحلا 

. { . 87

ِْلتَق ْنِم  ُرِذَـتْعَأ  ُْتنُک َال  ْنِإ  ٍرْدـَب َو  َمْوَی  َكَابَأ  ُْتلَتَق  یِّنَأَک  ًاضِْرعُم  َكاَرَأ  ِیل  اَم  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَِـسل  َلاَق  َرَمُع  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِهَریِغُْملا ِْنب  ِمِشاَه  َْنب  َصاَْعلَا  يِدَِیب  ِیلاَخ  ُْتلَتَق  ْدََقل  ٍكِرْشُم 

ِصاَْعلا ُْنب  ُدیِعَـس  َسَلَجَف  ِِهتَفَالِخ  ِماَّیَأ  ِیف  َرَمُع  َدـْنِع  اَرَـضَح  ِصاَْعلا  َْنب  َدیِعَـس  َناَّفَع َو  َْنب  َناَْمثُع  َّنَأ  ِّيِدـِقاَْولَا  ِباَتِک  ِْریَغ  ْنِم  ُْتلَقَن  َو 
ٍنَسَح َو ُوبَأ  ُهَلَتَق  ُهَّنَِکل  ُْهُلْتقَأ َو  َْمل  یِّنِإ  َكَابَأ  ُْتلَتَق  یِّنَأَک  ًاـضِْرعُم  َكاَرَأ  ِیل  اَـم  َلاَـقَف  ُرَمُع  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  .هیحاـن }  يأ  ؛ هرجح ( 4 ًهَرْجُح { 

ُجاَُهت اَذ  اَِملَف  ُهَْلبَق  اَم  ُمَالْسِْإلَا  اَحَم  ِهِیف َو  اَِمب  ُكْرِّشلا  َبَهَذ  ًاْرفَغ  َّمُهَّللَا  َلاَقَف  ًارِضاَح  ٌِّیلَع ع  َناَک 

 . ٍفاَنَم ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  َْسَیل  ْنَم  ُهَُلتْقَی  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  ٌمیِرَک َو  ٌءْفُک  ُهَلَتَق  ْدََقل  ٌدیِعَس  َلاَق  ُرَمُع َو  َتَکَسَف  ُبُولُْقلا 

[ َعَفَتِْرا  ] َعِّتُم اَم  َدَْعب  ٍِذئَمْوَی  یِّنِإ  ُلوُقَیَف  ُثِّدَُحی  ٌِّیلَع ع  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َنِم ٌلُجَر  اَذِإَف  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  ِْرثِإ  ِیف  ُتْجَرَخ  ْمُُهفوُفُـص  اَُنفوُفُـص َو  ْتَطَلَتْخا  ْدَـق  َنوُکِرْـشُْملَا  ُنَْحن َو  ُراَـهَّنلا َو  عفترا } .» :» يدـقاولا ( 1 } 
ِدـیِدَْحلا َو ِیف  ُعَّنَقُم  ُكِرْـشُْملَا  َهَمَْثیَخ َو  ُْنب  ُدْعَـس  ُكِرْـشُْملَا  َِلُتق  یَّتَح  ِنَالِتَتْقَی  اَمُه  َهَمَْثیَخ َو  ُْنب  ُدْعَـس  ٍْلمَر َو  ِبِیثَک  یَلَع  َنیِکِرْـشُْملَا 

َّطَْحناَف ِْهیَلَع  ُْتفَطَعَف  ِزاَِرْبلا  َیلِإ  ُْتفَطَعَف  ِزاَِرْبلا  َیلِإ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبِا  اَـی  َُّملَه  ِیناَداَـنَف  ٌمَّلَعُم  َوُه  ِینَفَرَعَف َو  ِهِسَرَف  ْنَع  َمَحَْتقاَـف  ًاـسِراَف  َناَـک 
ُّرَفَم ًابیِرَق  ُْتلُقَف  َتْرَرَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبِا  اَی  َلاَقَف  ِینَُوْلعَی  ْنَأ  ُتْهِرَک  ََّیلِإ  َلِْزنَی  ْیَِکل  ًاعِجاَر  ُتْطَطَْحناَـف  ًاریِـصَق  ًـالُجَر  ُْتنُک  ًـالِبْقُم َو  ََّیلِإ 
«. { مزل » ینعی : يدقاولا ( 2 َجِحَلَف {  ُهُْفیَـس  َعَقَوَف  ِهَقَرَّدـلِاب  ِیَنبَرَـض  یِّنِم  اَنَد  اَّمَلَف  ُْتیَقَّتاَف  َلَْبقَأ  َتَبَث  َياَمَدَـق َو  ْتَّرَقَتْـسا  اَّمَلَف  ِءاَْرتَّشلا  ِْنبِا 

یِسْأَر ُتْأَطْأَطَف  ِیئاَرَو  ْنِم  ٍْفیَس  ُقیَِرب  اَذِإَف  ُُهُلتْقَیَس  یِْفیَس  َّنَأ  ُْتنَنَظَف  ُهَعْرِد  یِْفیَـس  َّطَق  ْدََقل  َشَعَتْراَف َو  ٌعِراَد  َوُه  ِهِِقتاَع َو  یَلَع  ُُهبِرْـضَأَف 
(3 یِّمَع {  ُهَزْمَح  َوُه  اَذِإَـف  ِیئاَرَو  ْنِم  ُّتَفَْتلاَـف  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنبِا  اـَنَأ  اَهْذُـخ َو  ُلوُقَی  َوُه  ِهَْضیَْبلاـِب َو  ِهِسْأَر  َفِْحق  َّنَطَأَـف  ُْفیَّسلا  َعَـقَی  َو 

ٍّيِدَع ُْنب  ُهَْمیَعُط  ُلُوتْقَْملا  َو  بلطملا } .» دبع  نب  هزمح  :» يدقاولا

. { يدقاولا 87 يزاغم  ( 4 } 

نبا هریس  ( 5 ُهَزْمَح {  ُهَلَتَق  َلِیق  َلاَق َو  َُّمث  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ٍّيِدَـع  َْنب  َهَْمیَعُط  َّنَأ  ٍراَـسَی  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَیاَوِر  ِیف  ُْتُلق 
. { . ماشه 2:357

ُْنب ُدَّمَُحم  يَوَر  اَذَکَه  ًاَدبَأ َو  ِمْوَْیلا  َدَْعب  ِهَّللا  ِیف  اَنُمِـصاَُخت  ِهَّللا َال  َُهل َو  َلاَقَف  ِْحمُّرلِاب  ُهَرَجَـش  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِهَعیِّشلَا  ِهَیاَوِر  ِیف  َو 
 . َقاَحْسِإ

و

َباَصَأ َو اَِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  َلاَق  َنیِِملْـسُْملَا َو  َضَّرَحَف  َلاَتِْقلا  ُرُْظنَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِشیِرَْعلَا  َنِم  ُِّیبَّنلَا ص  َجَرَخ  َلاَق َو  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر 
ُْریَمُع َلاَقَف  َهَّنَْجلَا  ُهَّللا  ُهَلَخْدَأ  َّالِإ  ٍِربْدـُم  َْریَغ  ًالِبْقُم  ًابِـسَتُْحم  ًاِرباَص  ُُلتُْقیَف  ٍهَلْمُج  ِیف  ٌلُجَر  َمْوَْیلا  ْمُُهِلتاَُقی  ِهِدَِـیب َال  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلا  َلاَق َو 
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ِتاَرَمَّتلا َفَذَق  َُّمث  ِءَالُؤَه  ِینَُلتْقَی  ْنَأ  َّالِإ  َهَّنَْجلَا  َلُخْدَأ  ْنَأ  َْنَیب  ِیْنَیب َو  اَمَف  َْخب  ْخـَب  َّنُُهلُکْأَی  ٌتاَرَمَت  ِهِدَـی  ِیف  َهَِملَـس َو  ِیَنب  وُخَأ  ِماَمَْحلا  ُْنب 
َِلُتق یَّتَح  َمْوَْقلا  َلَتاَقَف  ُهَْفیَس  َذَخَأ  ِهِدَی َو  ْنِم 

. { ماشه 2:268 نبا  هریس  ( 1 } 

اَی ٍرْدـَب  َمْوَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َلاَق  َءاَْرفَع  ُْنبِا  َوُه  ِثِراَْحلا َو  َْنب  َفْوَع  َّنَأ  َهَداَتَق  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ُمِصاَـع  ِینَثَّدَـح  َقاَحْـسِإ َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
ُهَْفیَـس َذَخَأ  َُّمث  اَهَفَذَق  ِْهیَلَع َو  َْتناَک  ًاعْرِد  ٌفْوَع  َعَزَنَف  ًارِـساَح  ِّوُدَْـعلا  ِیف  ُهَدَـی  ُهُسْمَغ  َلاَق  ِهِدـْبَع  ْنِم  َّبَّرلا  ُکِحُْـضی  اَم  ِهَّللا ص  َلوُسَر 

َِلُتق یَّتَح  َمْوَْقلا  َلَتاَقَف 

. { ماشه 2:268 نبا  هریس  ( 2 } 

مث :» ماشه نبا  یف  اهدعب  ( 3 ُهوُجُْولا {  ِتَهاَش  َلاَق  اَِهب َو  ْمُهاَمَرَف  ِءاَحْطَْبلا  َنِم  ًاّفَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَخَأ  َقاَحْـسِإ َو  ُْنبِا  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َنوُرِسْأَی َنُوُلتْقَی َو  ْمُهَنوُعَْبتَی  َنوُِملْسُْملَا  ٍءْیَش َو  یَلَع  َنوُْولَی  َنوُکِرْشُْملَا َال  َمَزَْهناَف  ْمُهَماَْدقَأ  ْلِْزلَز  ْمَُهبُوُلق َو  ْبِعْرَأ  َّمُهَّللا  اهب } .» مهجعب 

. { ماشه 2:268 نبا  هریس  ( 2 } 

ُّیِمَشُْجلا َهَماَسُأ  ُوبَأ  ُهاَتَأَف  َموُقَی  ْنَأ  ْعِطَتْسَی  ْمَلَف  َرِقُعَف  ُهُرْهَظ  َلَزَْخنا  َهَمیِزَْهلا  يَأَر  اََّمل  ُّیِموُزْخَْملا  ٍبْهَو  ِیبَأ  ُْنب  َهَْریَبُه  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُوبَأ ُهَزَواَـج  ِضْرَأـْلا َو  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ِهِهْجَِول َو  َعَقَو  ُهَعْرِد َو  َعَطَقَف  ِْفیَّسلاـِب  ُِّینِزاَْـملا  َدُواَد  ُوبَأ  َُهبَرَـض  ُلاَُـقی  ُهَلَمَتْحا َو  ُهَعْرِد َو  َقَتَفَف  ُهُفِیلَح 
ُْهنَع ُّبُذَی  ٌِکلاَم  َهَماَسُأ َو  ُوبَأ  ُهَلَمَتْحا  ِِهب َو  اْوََجن  یَّتَح  ُْهنَع  اَّبَذَـف  ُهاَفِیلَح  اَمُه  َهَماَسُأ َو  ُوبَأ  ٌِکلاَم َو  ِناَّیِمَـشُْجلا  ٍْریَهُز  اَْنبِا  ِِهب  َرَُـصب  َدُواَد َو 

ِناَفِیلَْحلا ُهاَْبلَک  ُهاَمَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُهاَصَّلَخ  یَّتَح 

} {

َوُه اَذِإَف  ًادوُع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیناَطْعَأَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  یِْفیَـس  َعَطَْقنا  َلاَـق  ٍنَصِْحم  ِْنب  َهَشاَّکُع  ْنَع  َناَْـمثُع  ُْنب  ُرَمُع  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.َکَلَه یَّتَح  َهَشاَّکُع  َْدنِع  ُْفیَّسلا  َِکلَذ  ْلَزَی  َْمل  َنیِکِرْشُْملَا َو  ُهَّللا  َمَزَه  یَّتَح  ِِهب  ُْتلَتاَقَف  ٌلیِوَط  ُضَْیبَأ  ٌْفیَس 

نبا يدقاولا و  نم أ و  هباوص  و  «، لهشأ :» ب ( 1 َمَلْسَأ {  ِْنب  َهَمَلَس  ُْفیَس  َرَسَْکنا  اُولاَق  ٌهَّدِع  ِلَهْـشَْألا  ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  ٌلاَجِر  يَوَر  ْدَق  َلاَق َو 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهاَطْعَأَف  ُهَعَم  َحَالِـس  َلَزْعَأ َال  َیِقَبَف  ٍرَْدب  َمْوَی  .يدـقاولا }  یف ب و  ام  باوصلا  و  «، شیرج :» ا ( 2 ٍشیِرَح {  ِْنب  .ماشه } 

انه بطرلا  نم  برـض  باط  نبا  : لیق ،و  هنیدملاب هلخن  بلاط  نبا  قذـع  :» ناسللا یف  ( 3 ٍباَط {  ِْنبا  ِنیِجاَرَع  ْنِم  ِهِدَـی  ِیف  َناَک  ًابیِـضَق 
. { . يدقاولا 88 يزاغم  ( 4 ٍْدیَبُع {  ِیبَأ  ِرْسِج  َمْوَی  َِلُتق  یَّتَح  ُهَْدنِع  ْلَزَی  ْمَلَف  ٌدِّیَج  ٌْفیَس  َوُه  اَذِإَف  ِِهب  ْبِرْضا  َلاَقَف  کل } .»

َنِم .هیمار }  يردی  :ال  فصولا یلع  برغ  مهـس  ( 5 ٌبِرَغ {  ٌمْهَـس  ِضْوَْحلا  ِیف  ُعَرْکَی  َوُه  َهَقاَرُـس َو  َْنب  َهَثِراَح  َباَصَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِهَّللا َال ُهُّمُأ َو  َْتلاَقَف  ُُهلَتْقَم  ِهَنیِدَْـملِاب  اَمُه  ُهَتْخُأ َو  ُهَّمُأ َو  َغََلب  ِهِمَد َو  ْنِم  ِراَهَّنلا  َرِخآ  ُمْوَْقلا  َبِرَـش  ْدَـقَلَف  َتاَـمَف  ِهِرَْحن  ِیف  َعَقَوَف  َنیِکِرْـشُْملَا 

َمِدَـق اَّمَلَف  ُُهْتلَوْعَأَف  ِهَّللا  ُرْمََعل  ُُهْتیََکب  ِراَّنلَا  ِیف  َناَک  ْنِإ  ِْهیَلَع َو  ِْکبَأ  َْمل  ِهَّنَْجلَا  ِیف  َناَک  ْنِإَف  َُهلَأْسَأَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَدـْقَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  یِْکبَأ 
ُْتُلق َال َُّمث  ِْهیَلَع  َیِْکبَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَـف  ِیْبلَق  ِیف  َهَثِراَـح  َعِضْوَم  ُْتفَرَع  ْدَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َْتلاَـقَف  ِْهَیلِإ  ُهُّمُأ  ْتَءاَـج  ٍرْدـَب  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ٌهَّنَج ِْتلَبَه َأ  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَـقَف  ُُهْتلَوْعَأَـف  ُُهْتیََکب  ِراَّنلَا  ِیف  َناَـک  ْنِإ  ِهِْکبَأ َو  َْمل  ِهَّنَْجلَا  ِیف  َناَـک  ْنِإَـف  ُْهنَع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َلَأْـسَأ  یَّتَـح  ُلَْـعفَأ 
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.ًاَدبَأ ِْهیَلَع  یِْکبَأ  َالَف  َْتلاَق  یَلْعَْألا  ِسْوَدْرِْفلَا  یَِفل  ُهَّنِإ  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  ٌهَرِیثَک َو  ٌناَنِج  اَهَّنِإ  ٌهَدِحاَو 

َْتلَواَن َُّمث  َْتبِرَشَف  َهَقاَرُس  ِْنب  َهَثِراَح  َّمُأ  َلَواَن  َُّمث  ُهاَف  َضَمْضَم  ِهِیف َو  ُهَدَی  َسَمَغَف  ٍءاَنِإ  ِیف  ٍءاَِمب  ٍِذئَنیِح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَعَد  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َْتبِرَشَف اَهَتَْنبا 

يدقاولا يزاغم  ( 1 َّرَـسَأ {  اَمُْهنِم َو َال  ًاْنیَع  َّرَقَأ  ِناَتَأَْرما  ِهَنیِدَْـملِاب  اَم  ِِّیبَّنلَا ص َو  ِدـْنِع  ْنِم  اَتَعَجَر  َُّمث  اَمِِهبُویُج  ِیف  اَتَحَـضَنَف  اَـمُهَرَمَأ  َُّمث 
. { . 88

َبَهَذ َو ْدَق  َراَهَّنلا  َّنَأ  ُمُعْزَی  ِهَِّیلَْظنَْحلا  َْنبِا  ُهَّللا  َلَتاَق  ُلُوقَأ  یَعْـسَأ َو  ُْتلَعَجَف  ٍرَْدب  َمْوَی  اَْنمَزَْهنا  ُلوُقَی  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِنَمْحَّرلا َْدبَع  ِهَّللا َو  َْدیَبُع  ٌمیِکَح  َكِرْدـُیَف  ِمْوَْقلا  ُبَلَط  اَّنَع  َرُـصْقَیَف  ُْلیَّللا  َِیتْأَی  ْنَأ  ًاّبُح  َّالِإ  ِیب  اَذ  اَم  ٌمیِکَح َو  َلاَق  َوُه  اَمََکل  َراَهَّنلا  َّنِإ  ِهَّللا 

(2 َهَـلْجِر {  َـال  َجَرْعَأ  ًـالُجَر  ِهَّللا  ُدــْیَبُع  َناَـک  ٍدــِلاَخ َو  اـَبَأ  ْلِـمْحاَف  ْلِْزنا  ِهیِخَأـِل  ِنَـمْحَّرلا  ُدــْبَع  َلاَـقَف  اـَـمَُهل  ٍلـَـمَج  یَلَع  ِماَّوَْـعلا  ِیَنب 
َلِمَْحن َّالَأ  َّدـُب  ُْهنِم َال  َّنِإ  ِهَّللا  ِنَمْحَّرلا َو  ُدـْبَع  َلاَق  يَرَت َو  اَمَک  ِیب  َهَلْجِر  ُهَّنِإ َال  ِهَّللا  ُدـْیَبُع  َلاَـقَف  ِِهب  .یـشملا }  یلع  هّوقلا  : مضلاـب ؛ هلجرلا

اَّمَلَف َلَمَْجلا  َنُوبَقاَعَتَی  اُوناَکَف  ُهَالَمَحَف  ُجَرْعَْألَا  ُهوُخَأ  ِنَمْحَّرلا َو  ُْدبَع  َلَزَنَف  اَنَّلُک  اَْنلَمَح  اَنْـشِع  ْنِإ  اَِنلاَیِع َو  ْنِم  اَنْفَّلَخ  اَم  اَناَفَک  اَْنتِم  ْنِإ  ًالُجَر 
َّنِإ ِهَِّیلَْظنَْحلا  ِْنبِا  ُمْؤُش  ُهَّنَِکل  ٌْيأَر َو  َُهل  ٌدَحَأ  ِِهْلثِم  یَلَع  ُجُرْخَی  َناَک  اَم  ًاْرمَأ  اَنُهاَه  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِهَّللا  َلاَق َو  ِناَرْهَّظلا  ِّرَِمب  َناَک  َهَّکَم َو  ْنِم  اَنَد 
َْمل ْمُکَعَم َو  اَْنیَـضَمَف  ُْمْتیَـضَم  ْدَق  َکَمْوَق  َكاَْنیَأَر َو  ْنَِکل  َِکلَذ َو  اَْنیَأَر  ْدَق  َالاَقَف  اَهِمَد  ْنِم  َُهباَصَأ  َّالِإ  ٌءاَبِخ  َْقبَی  ْمَلَف  اَنُهاَه  ْتَرُِحن  ًاروُزَج 

.ٌْرمَأ ْمُکَعَم  اََنل  ْنُکَی 

اَّمَلَف ٍذـِئَمْوَی  ًهَرِیثَک  ٍْشیَُرق  ِیف  ُعوُرُّدـلا  َِتناَـک  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍفاَـفُخ  ِْنب  ِدَّلَُخم  ْنَع  ِثِراَْـحلا  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  ِینَثَّدَـحَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ِیلْهَأ اَِهب  ُْتئِج  ٍعُرْدَأ  َثَالَث  ُتْطَقَْتلا  ٍذـِئَمْوَی  ِیُنْتیَأَر  ْدََـقل  اوُحَرَط َو  اَـم  َنوُطَْقلَی  ْمُهَنوُعَْبتَی َو  َنوُِملْـسُْملَا  َلَـعَج  اَـهَنوُْقُلی َو  اُولَعَج  اُومَزَْهنا 

يدقاولا يزاغم  ( 3 ٍماَشِه {  ِْنب  ِثِراَْحلَا  ُعْرِد  ِهِذَه  َلاَق  اَهَفَرَعَف  اَنَْدنِع  اَْهنِم  ًاعْرِد  يَأَر  ٍْشیَُرق َو  ْنِم  ٌلُجَر  ِیل  َمَعَزَف  ُدـَْعب  اَنَدـْنِع  َْتناَکَف 
. { . 89،90

ُهَّنِإ ًامِزَْهنُم َو  ٍذـِئَمْوَی  ٍْشیَُرق  ْنِم  َفَشَْکنا  ْنَم  ِینَرَبْخَأ  َلاَـق  َهَّیَمُأ  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍدـْیَمُح  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
. { . يدقاولا 90 يزاغم  ( 4 َءاَسِّنلا {  َّالِإ  ُْهنِم  َّرَف  اَذَه  َْلثِم  ُْتیَأَر  اَم  ِهِسْفَن  ِیف  ُلوُقََیل 

ِهَْرثَک ِیْنیَع َو  ِیف  ٍدَّمَُحم  ِباَحْصَأ  ِهَِّلق  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ًارَْدب َو  َنیِکِرْـشُْملَا  َعَم  ُتْدِهَـش  ُلوُقَی  ُِّیناَنِْکلا  َمَیْـشَأ  ُْنب  ُثاَُبق  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
اَم یِـسْفَن  ِیف  ُلُوقََأل  یِّنِإ  ٍهْجَو َو  ِّلُک  ِیف  َنیِکِرْـشُْملَا  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ِیُنْتیَأَر َو  ْدَـقَلَف  َمَزَْهنا  ْنَمِیف  ُْتمَزَْهناَف  ِلُجَّرلا  ِْلیَْخلا َو  َنِم  اَنَعَم  ْنَم 

َلاَق َال َو ٌضوُُهن  َِکب  ِیبِحاَِصل َأ  ُْتلُقَف  اَنَْفلَخ  ْنَم  اَنَقَِحل  ْذِإ  یِعَم  ُریِسَی  َوُه  اَْنیَبَف  ٌلُجَر  ِینَبَحاَص  َءاَسِّنلا َو  َّالِإ  ُْهنِم  َّرَف  ِْرمَْألا  اَذَه  َْلثِم  ُْتیَأَر 
ُهَِیناَمَث ِهَنیِدَْـملَا  ِعْرَْفلَا َو  َْنَیب  ٌهَْلَیل َو  ِعْرَْفلَا  َْنَیب  اَهَْنَیب َو  اَیْقُّسلَا  ِراَسَی  ْنَع  ُهَْقیَغ  َلاَق َو  َهَْقیَغ  ُتْحَّبَـص  ْدَـقَلَف  ُْتعَّفَرَت  َرِقُع َو  َلاَق َو  ِیب  اَـم  ِهَّللا 
ِینَیِقَلَف اَْـهنَع  ْتَبَّکَنَتَف  ِبَلَّطلا  َنِم  ُْتفِخ  َو  جاـحملا } .» :» يدـقاولا ( 1 َّجاَحَْملا {  ُِکلْـسَأ  َْمل  ِقیِرَّطلِاب َو  ًاـیِداَه  ُْتنُک  ِسْمَّشلا  َلـْبَق  ٍدُُرب 
ِینَدَّوَز ٍریَِعب َو  یَلَع  ِینَلَمَحَف  َلاَق  ٍنَالْمُح  ْنِم  َكَْدنِع  ْلَهَف  اَْنمَزَْهنا  اَنْرِسُأ َو  اَْنِلُتق َو  َءْیَش  ُْتُلق َال  َكَءاَرَو  اَم  َلاَقَف  َهَْقیَِغب  یِمْوَق  ْنِم  ٌلُجَر 

ُهَّنَأ ُْتفَرَعَف  ِمیِمَْغلِاب  ِّیِعاَزُْخلا  ٍِسباَح  ِْنب  ِناَمَْـسیَْحلَا  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  َهَّکَم َو  ُْتلَخَد  یَّتَح  ُْتیَـضَم  َُّمث  ِهَفْحُْجلاـِب  َقیِرَّطلا  ُتیَِقل  یَّتَح  ًاداَز 
ِضْعَِبب ِینَقَبَـس  یَّتَح  ُْهنَع  .يدقاولا }  یف  ام  تبثأ  و  «، تبکنف » .ب ( 2 ُْتبَّکَنَتَف {  ُُهتْقَبََسل  ُهَِقبْـسَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  ْوَلَف  َهَّکَِمب  ًاْشیَُرق  یَْعنَی  َمَّدَقَت 

َدَْعب َناَـک  اَّمَلَف  َهَّکَِمب  ُْتثَکَمَف  ٍْریَِخب  اـَنَءاَج  اَـم  َنوـُلوُقَی  َّیِعاَزُْخلَا َو  َنوـُنَْعلَی  ْمُـه  ْمُهَـْالتَق َو  ُرَبَـخ  َهَّکَم  َیلِإ  یَهَْتنا  ِدَـق  ُْتمِدَـقَف َو  ِراَـهَّنلا 
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اُولاَقَف ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ُْتلَأَسَف  َهَنیِدَْملَا  ُْتمِدَقَف  ُمَالْسِْإلَا  ِیْبلَق  ِیف  َعَقَو  ْدَق  ٌدَّمَُحم َو  ُلوُقَی  اَم  ُتْرَظَنَف  َهَنیِدَْملَا  ُْتمِدَق  َْول  ُْتُلق  ِقَْدنَْخلَا 
اَم ٍرَْدب  َمْوَی  ُِلئاَْقلا  َْتنَأ  َمَیْشَأ  َْنب  َثاَُبق  اَی  َلاَقَف  ُتْمَّلَسَف  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُُهفِرْعَأ  اَنَأ َال  ُُهْتیَتَأَف َو  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٍأَلَم  َعَم  ِدِجْـسَْملا  ِّلِظ  ِیف  َكاَذ  َوُه 
ام ( 3 ُْتمَْرمَرَت {  اَم  ُّطَق َو  ٍدَحَأ  َیلِإ  یِّنِم  َجَرَخ  اَم  َْرمَْألا  اَذَه  َّنَأ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُْتُلق  َءاَسِّنلا  َّالِإ  ُْهنِم  َّرَف  ِْرمَْألا  اَذَـه  َْلثِم  ُْتیَأَر 

(4 ُتْمَلْسَأَف {  َکَِعیَابُأ  یَّتَح  َُّملَه  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َکَعَلْطَأ  اَم  ٌِّیبَن  َکَّنَأ  ْوَلَف َال  یِـسْفَن  ِِهب  َْتثَّدَح  ًاْئیَـش  َّالِإ  ِِهب  .هب }  تقطن  ام  يأ  ؛ هب تمرمرت 
. { يدقاولا 90،91 يزاغم 

ِرَمَْقلا ِیف  يًوُط  يِِذب  َنوُرُمْسَی  ًاراَّمُـس  َهَّکَِمب  ْمُْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَّمِم  ٌناَْیِتف  َناَک  ٍرَْدب  َیلِإ  َنوُکِرْـشُْملَا  َهَّجَوَت  اََّمل  ُهَّنَأ  َيِوُر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
یَّنَغَتَی ُهَتْوَص  ًاِعفاَر  َِلئاَْقلا  َنْوَرَی  ْمُْهنِم َو َال  ًابیِرَق  ًاتْوَص  اوُعِمَـس  ْذِإ  َِکلَذَک  ْمُه  اَْنیَبَف  َنُوثَّدَحَتَی  َراَعْـشَْألا َو  َنوُدَـشاَنَتَی  ُْلیَّللا  َبَهْذَـی  یَّتَح 

ًهَبیِصُم ًارَْدب  َنوُّیِفِینَْحلَا  َداَزَأ 

ِْنب ِراَّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِیل  ُهاَوَر  َو  اربیخ } .» و  :» یف ب ،و  يدـقاولا یف أ و  اذـک  ( 1 ِهِینَدَْشنَأ {  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ْمُْهنِم ًهَخیِشَم  اوُدَجَوَف  َرَجَْحلَا  اوُزاَج  یَّتَح  َنیِعِزَف  اوُجَرَخَف  ًادَحَأ  اْوَرَی  ْمَلَف  ِِهبَلَط  ِیف  اوُجَرَخَف  ًادَحَأ  َنْوَرَی  َالَف  َتْوَّصلا  اوُعَمَتْساَف  َلاَق  ٍرِساَی 

ِناَْیتِْفلا َنِم  ٌدَـحَأ  َْقبَی  ْمَلَف  َلاَق  َهَّیِفِینَْحلَا  َنْوَّمَُـسی  َُهباَحْـصَأ  ًادَّمَُحم َو  َّنِإَف  َنُولوُقَت  اَم  َناَـک  ْنِإ  ْمَُهل  اُولاَـقَف  َرَبَْخلا  ْمُهوُرَبْخَأَـف  ًاراَّمُـس  ًهَّلِج 
«. { ارـسح بارتلا و  :» یف ب یف ا،و  اذک  ( 2 ُناَمَْـسیَْحلَا {  َمِدَق  یَّتَح  ًاثَالَث  ْوَأ  ِْنیَتَْلَیل  َّالِإ  اُوثَکَم  اَمَف  َکِعُو  َّالِإ  يًوُط  يِذـِب  اُوناَک  َنیِذَّلا 
ُهَْعمَز ِّيِرَتْخَْبلا َو  ُوبَأ  ِجاَّجَْحلَا َو  اَْنبا  َِلُتق  َهَعِیبَر َو  اَْنبا  ُهَْبیَـش  ُهَْبتُع َو  َِلُتق  ُلوُقَیَف  ْمُهُِربُْخی  َلَعَجَف  ْمُْهنِم  َِلُتق  ْنَم  ٍرْدـَب َو  ِلـْهَأ  ِرَبَِخب  ُّیِعاَزُْخلا 

ِِهب ََکل  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُناَْوفَص  اُولاَقَف  یِّنَع  ُهُولَس  ِِهب  ُمَّلَکَتَی  اَّمِم  ًاْئیَـش  اَذَه  ُلِقْعَی  ُلوُقَی َال  ٌِسلاَج  ِرْجِْحلَا  ِیف  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُناَْوفَـص  َلاَق َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب 
اَمُُهْتیَأَر ِْنیَریِـسَأ  ِثِراَْحلا  َْنب  َرْـضَّنلَا  وٍرْمَع َو  َْنب  َْلیَهُـس  ُْتیَأَر  ِْنَیلُوتْقَم َو  ُهاَخَأ  ُهَابَأ َو  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِرْجِْحلَا َو  ِیف  َكاَذ  َوُه  ْمَعَن  َلاَق  ٌْملِع 

«. { . یندشنأ :» يدقاولا ( 3 ِلاَبِْحلا {  ِیف  ِْنیَنوُْرقَم 

یَلَع َسَلَج  َُّمث  ِْنیَـضَْیبَأ  ِْنَیبَْوث  ِیف  َجَرَخَف  َُهلوُسَر  هیبن } .» :» يدـقاولا ( 1 ِِهب {  ُهَّللا  َرَّفَظ  اَم  ٍْشیَُرق َو  ُلَتْقَم  َّیِـشاَجَّنلَا  َغََلب  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ْدَق اَِهب  ٌفِراَع  اَنَأ  َلاَقَف  ُهوُرَبْخَأَف  ًارَْدب  ردب } .» نیأ  :» يدـقاولا ( 2 ُفِْرعَی {  ْمُکُّیَأ  َلاَقَف  َُهباَحْـصَأ  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  َْنب  َرَفْعَج  اَعَد  ِضْرَأـْلا َو 
ُهَّللا َرَـصَن  ْدَـق  ْمُْکنِم  َتَّبَثَتَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  یِّنَِکل  ٍراَهَن َو  ِضَْعب  یَلَع  ِلِـحاَّسلا  َنِم  َیِه  اَِـهِبناَوَج  .يدـقاولا }  نم أ و  ( 3 ِیف {  َمَنَْغلا  ُتـْیَعَر 

ِضاَـیَْبلا َو َْسُبل  َنوُدـیُِری  ُهُعَنْـصَت  ْنُکَت  َْمل  ٌءْیَـش  اَذَـه  َّنِإ  َکـِلَْملا  ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ُُهتَقِراََـطب  َلاَـقَف  َکـِلَذ  یَلَع  َهَّللا  اوُدَـمْحاَف  ٍرْدَِـبب  َُهلوُسَر 
سلجت نیبوث و  سبلت  »115: يدقاولا ( 4 ًاعُضاَوَت {  اَِهب  َداَدْزا  ٌهَمِْعن  َُهل  َْتثَدَح  اَذِإ  َناَک  َمَیْرَم  َْنب  یَـسیِع  َّنِإ  َلاَقَف  ِضْرَْألا  یَلَع  َسُولُْجلا 

اذإ ناک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  نإ  : لاق ّهنإ  : لاقی و.اعضاوت  اهب  اودادزا  همعن  مهل  هّللا  ثدحأ  اذإ  موق  نم  ینإ  : لاقف ؛ ضرألا یلع 
. { . يدقاولا 114 یف  ربخلا  و  «. اعضاوت اهب  دادزا  همعن  هل  تثدح 

ْمِْهیَلَع ُْحنَت  ْمُکَْالتَق َو َال  یَلَع  اوُْکبَت  ٍْشیَُرق َال  َرَـشْعَم  اَی  َلاَقَف  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُـس  ُوبَأ  ْمِهِیف  َماَق  َهَّکَم  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَعَجَر  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
 } َِکلَذ ْمُکَلَکَأَف  ْمُکَْظیَغ  َِکلَذ  َبَهْذَأ  ِْرعِّشلِاب  ْمُهوُُمْتیََکب  ْمِْهیَلَع َو  ُْمتُْحن  اَذِإ  ْمُکَّنِإَف  َءاَزَْعلا  َدَلَْجلا َو  اوُرِهْظَأ  ٌرِعاَش َو  ْمُُهبُدـْنَی  ٌهَِحئاَن َو َال 

ِْنیَتَبیِصُْملا َو َمَظْعَأ  َنوُکَتَف  ْمُِکب  اُوتِمَش  َِکلَذ  َُهباَحْصَأ  ُهَغََلب َو  ْنِإ  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َعَم  ِِهباَحْصَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِهَواَدَع  ْنَع  يدقاولا 115 } . نم  ( 5
.ٌهَِحئاَن ْمِْهیَلَع  ُحُونَت  ٌرِعاَش َو َال  ْمِهیِْکُبی  ًارْهَش َال  ٌْشیَُرق  ْتَثَکَمَف  ًادَّمَُحم  َوُزْغَأ  یَّتَح  ٌماَرَح  َّیَلَع  ُءاَسِّنلا  ُنْهُّدلاَف َو  ْمُکَرَْأث  َنوُکِرُْدت  ْمُکَّلََعل 

ِْهیَلَع َیبْأَتَف  ْمِْهیَلَع  َیِْکبَی  ْنَأ  ُّبُِحی  َناَک  ِهِْدلُو َو  ْنِم  َِلُتق  ْنَم  یَلَع  َدَمَک  ْدَق  ُهُرََـصب َو  َبَهَذ  ْدَـق  ِِبلَّطُْملا  ُْنب  ُدَوْسَْألَا  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُهََدلَو َهَْعمَز  ِینْعَی  َهَمیِکَح  ُوبَأ  ُهَکَلَـس  يِذَّلا  َّجَْـفلا  ِیب  ُْکلْـسا  ًارْمَخ َو  یِعَم  ْلِمْحا  َکَْلیَو  ِْنیَمْوَْیلا  َْنَیب  ِهِمَالُِغل  ُلوُقَی  َناَکَف  َِکلَذ  ٌْشیَُرق 
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َرْمَْخلا ِهیِقْسَیَف  ُسِلْجَیَف  ِّجَْفلا  َِکلَذ  َْدنِع  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ُهُمَالُغ  ِِهب  ِیتْأَیَف  ٍرْدَِبب  َلُوتْقَْملا 

َمَْلعَت ْنَأ  ُهَرْکَأ  یِّنِإَف  َّیَلَع  ُْمتْکا  َکَْحیَو  ِهِمَالُِغل  ُلوُقَی  ِهِسْأَر َو  یَلَع  َباَرُّتلا  ِیثْحَی  َُّمث  ِِهتَوْخِإ  َهَمیِکَح َو  ِیبَأ  یَلَع  َیِْکبَی  َُّمث  َیِـشَْتنَی  یَّتَح 
. { يدقاولا 114 يزاغم  ( 1 اَهَْالتَق {  یَلَع  َءاَُکْبلا  ِعِمُْجت  َْمل  اَهاَرَأ  یِّنِإ  ٌْشیَُرق  ِیب 

اوُعَجَر َنیِح  ٌْشیَُرق  َْتلاَق  َْتلاَق  َهَِشئاَع  ْنَع  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ٍرَمْعَم  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ٍِتباَث  ُْنب  ُبَعْصُم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ُمُِکب .دتـشیف }  : برأیف ( 2 َبَرْأَیَف {  ْمُکاَرْـسَأ  ِیف  اُوثَْعبَت  َـال  ْمُِکب َو  اُوتَمْـشَیَف  َُهباَحْـصَأ  ًادَّمَُحم َو  َُغْلبَیَف  ْمُکَـْالتَق  یَلَع  اوُْکبَت  َـال  َهَّکَم  َیلِإ 

.ِءاَُکْبلا ِنَع  اوُکِْسمَأَف  َالَأ  ُمْوَْقلا 

َوُه اَْنیَبَف  ُهَْالتَق  یَلَع  َیِْکبَی  ْنَأ  ُّبُِحی  َناَکَف  َهَْعمَز  ِْنب  ُثِراَْحلَا  ٌلیِقَع َو  ُهَْعمَز َو  ِهِْدلُو  ْنِم  ٌهَثَالَث  َُهل  َبیِـصُأ  ِِبلَّطُْملا  ُْنب  ُدَوْسَْألَا  َناَک  َلاَق َو 
ِینْعَی َهَمیِکَح  ِیبَأ  یَلَع  یِْکبَأ  یِّلََعل  اَهَْالتَق  یَلَع  ٌْشیَُرق  ْتََکب  ْلَه  ْرُْظنا  ُهُرََصب  َبَهَذ  ْدَق  ِهِمَالُِغل َو  َلاَقَف  ِْلیَّللا  َنِم  ًهَِحئاَن  َعِمَس  ْذِإ  َِکلَذَک 
َّلِـضَی ْنَأ  یِْکبَت  ُدَوْسَْألَا  َلاَقَف  ُْهتَّلَـضَأ  ْدَق  اَهِریَِعب  یَلَع  یِْکبَت  ٌهَأَْرما  َیِه  اَمَّنِإ  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َعَجَر  ُمَالُْغلا َو  َبَهَذَف  َقَرَتْحا  ْدَق  ِیفْوَج  َّنِإَف  َهَْعمَز 

ٌریَِعب اََهل 

ٍصیِصَه ِیَنب  ُهاَرُس  ٍرَْدب  یَلَع 

َْتلاَقَف ِکـِْتَیب  ِلـْهَأ  ِکِّمَع َو  ِکـیِخَأ َو  ِکـِیبَأ َو  یَلَع  َنیِْکبَت  َـال  َْنلُقَف َأ  َهَْبتُع  ِْتِنب  ٍدـْنِه  َیلِإ  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌءاَِـسن  ْتَشَم  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ًادَّمَُحم َو َرَأـْثَأ  یَّتَـح  ِهَّللا  َـال َو  ِجَرْزَْخلا  ِیَنب  َءاَِـسن  اَِـنب َو  اُوتَمْـشَیَف  َُهباَحْـصَأ  ًادَّمَُحم َو  َُغْلبَیَف  ْمُهَیِْکبَأ  ْنَأ  .ینعنم }  : ینـألح ( 1 ِینَأَلَح { 

ُُهبِهُْذی ْنَِکل َال  ُْتیَکََبل َو  ِیْبلَق  ْنَع  ُبَهْذَی  َنْزُْحلا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َْول  ِهَّللا  ًادَّمَُحم َو  َوُْزغَن  یَّتَح  یِـسْأَر  َلَخَد  ْنِإ  ٌماَرَح  َّیَلَع  ُنْهُّدـلا  َُهباَحْـصَأ َو 
َْتناَک یَّتَح  ُْتفَلَح  َمْوَی  ْنِم  َناَیْفُس  ِیبَأ  َشاَِرف  ُْتبُرَق  ِنْهُّدلا َو َال  ُبَْرقَت  اَِهلاَح َال  یَلَع  ْتَثَکَمَف  ِهَّبِحَْألا  ِهَلَتَق  ْنِم  ِیْنیَِعب  يِرَْأث  يَرَأ  ْنَأ  َّالِإ 

. { . يدقاولا 116،117 يزاغم  ( 2 ٍدُحُأ {  ُهَْعقَو 

اَی َلاَقَف  َهَّکَم  َمِدَقَف  اَهَالَتَق  یَلَع  ْتََکب  ًاْشیَُرق  َّنَأ  ًارَْدب  ْمُهَعَم  َدِهَـش  َناَک  ْدَق  ِِهلْهَأ َو  ِیف  َوُه  ِِّیلَیِّدلا َو  َهَیِواَعُم  َْنب  َلَفَْون  َغََلب  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َِکلَذ َّنَأ  َعَم  ِءاَُکْبلا  َنِم  ُّلَجَأ  ُمُه  ْمِْهیَلَع  یَْکُبی  ْمُکَْالتَق  ُلـْثِم  ْمُکَءاَِـسن َأ  ُْمتْعَطَأ  ْمُُکیْأَر َو  َهِفَـس  ْمُکُمَـالْحَأ َو  ْتَّفَخ  ْدََـقل  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم 
َناَیْفُس ُوبَأ  َعِمَـسَف  ْمُکِّوُدَع  ْنِم  ْمُکَرَْأث  اوُکِرُْدت  ْنَأ  َّالِإ  ْمُْکنَع  َْظیَْغلا  َبَهْذَی  ْنَأ  یِغَْبنَی  َالَف  ِِهباَحْـصَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِهَواَدَع  ْنَع  ْمُکَْظیَغ  ُبَهْذَی 

َّالِإ ٌرِعاَش  ْمُهاََّکب  ِمْوَْیلا َو َال  َیلِإ  اََهل  ٍلِیتَق  یَلَع  ٍسْمَـش  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  ٌهَأَْرما  ْتَحاَن  اَم  ِهَّللا  ُْتِبلُغ َو  َهَیِواَعُم  َابَأ  اَـی  َلاَـقَف  ُهَمَـالَک  ٍبْرَح  ُْنب 
يِداَْولا اَذَه  َحَبْـصَأ  يِداَْولا  اَذَه  ِلْهَأ  ُهَداَس  ُهَلَْظنَح َو  ِیْنبا  َِلُتق  ُِرئاَّثلا  ُرُوتْوَْملا  اَنََأل  یِّنِإ  ِِهباَحْـصَأ َو  ٍدَّمَُحم َو  ْنِم  اَنَرَْأث  َكِرُْدن  یَّتَح  ُُهْتیَهَن 

. { يدقاولا 118 يزاغم  ( 3 ْمِهِدْقَِفل {  ًاّرِعَشْقُم 

َِلُتق ْدَـق  َهَّکَم َو  َیلِإ  َنوُکِرْـشُْملَا  َعَـجَر  اََّمل  َلاَـق  َهَداَـتَق  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِمِصاَـع  ْنَـع  ُّيِراَْـصنَْألا  ٍدَّمَُحم  ُنـْب  ُذاَـعُم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َُحبَق َهَّیَمُأ  ُْنب  ُناَْوفَص  َلاَقَف  ِرْجِْحلَا  ِیف  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَص  َیلِإ  َسَلَج  یَّتَح  ُّیِحَمُْجلا  ٍْریَمُع  ِْنب  ِبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  َلَْبقَأ  ْمُُهفاَرْشَأ  ْمُهُدیِداَنَص َو 

ُْشیَْعلا

ًاْئیَـش ْمَُهل  ُعَدَأ  ٌلاَیِع َال  ًءاَضَق َو  َُهل  ُدِجَأ  َّیَلَع َال  ٌْنیَد  َْول َال  ٌْریَخ َو  ْمُهَدـَْعب  ِْشیَْعلا  ِیف  اَم  ِهَّللا  ْلَجَأ َو  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  َلاَق  ٍرْدـَب  یَْلتَق  َدـَْعب 
اَذَه ِیْنبا  یَلَع  ُْتمِدَق  ُلُوقَأ  ًهَّلِع  ْمُهَدـْنِع  ِیل  َّنِإَف  ِقاَوْسَْألا  ِیف  ُفوُطَی  ُهَّنَأ  ِینَغََلب  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  ِیْنیَع  ْتَأَلَم  ْنِإ  ُهَُلْتقَأ  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  ُْتلَحََرل 
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ُهَوْسُأ َُکلاَیِع  َُکْنیَد َو  َّیَلَعَف  ُناَْوفَـص  َلاَق  ِهَِّینَْبلا  ِهِذَـه  ِّبَر  يِإ َو  َلاَق  ًالِعاَف  َكاََرن  ْلَه  َهَّیَمُأ َو  َابَأ  اَی  َلاَق  ِِهلْوَِقب َو  ُناَْوفَـص  َحِرَفَف  ِریِـسَْألا 
ََکلاَیِع َّنِإَف  ُناَْوفَـص  َلاَق  ٍبْهَو  َابَأ  اَی  َِکلَذ  َْتفَرَع  ْدَـق  ٌْریَمُع  َلاَق  یِّنِم  ِِهلاَیِع  یَلَع  ًاعُّسَوَت  ُّدَـشَأ  ٌلُجَر  َهَّکَِمب  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأَف  ِیلاَـیِع 

یَلَع يِرُْجی  اَم  َْلثِم  ِِهلاَیِع  یَلَع  يَرْجَأ  ُهَزَّهَج َو  ِهِریَِعب َو  یَلَع  ُناَْوفَـص  ُهَلَمَحَف  َّیَلَع  َکـُْنیَد  ْمُْهنَع َو  َزِْجعَن  ٌءْیَـش َو  ِینُعَـسَی  َـال  ِیلاَـیِع  َعَم 
ُهْرُکْذَی ْمَلَف  َجَرَخ  اَهَمَدـْقَأ َو  یَّتَح  ًاماَّیَأ  َّیَلَع  ُْمتْکا  َناَْوفَِـصل  َلاَق  ِهَنیِدَْـملَا َو  َیلِإ  َجَرَخ  َُّمث  َّمُس  َذِحُـشَف َو  ِهِْفیَِـسب  ٌْریَمُع  َرَمَأ  ِهِسْفَن َو  ِلاَیِع 

ِباَّطَْخلا ُْنب  ُرَمُع  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َوَْحن  َدَمَع  َُّمث  ُهَدَّلَقَتَف  َْفیَّسلا  َذَخَأ  ُهَتَلِحاَر َو  َلَقَع  ِدِجْـسَْملَا َو  ِبَاب  یَلَع  َلَزَنَف  ٌْریَمُع  َمِدَـق  ُناَْوفَص َو 
َو نوثدـحتی } .» هباحـصأ  نم  رفن  یف  وه  ،و  هنع هّللا  یـضر  باّـطخلا  نب  رمع  رظنف  :» يدـقاولا ( 1 َنُوثَّدَـحَتَی {  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٍرَفَن  ِیف 

ُّوُدَع ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  اَذَه  َْبلَْکلا  ْمُکَنوُد  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَق  ُْهنِم َو  ُرَمُع  َعِزَفَف  ُْفیَّسلا  ِْهیَلَع  ًاْریَمُع َو  يَأَرَف  ٍرَْدب  ِیف  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  َنوُرُکْذَی 
َقَلَْطناَف ُهوُذَخَأَف  ِْهَیلِإ  اُوماَقَف  ٌنیِمَک  اََنل َو َال  ٌدَدَع  ُهَّنَأ َال  ًاْشیَُرق  ُِربُْخی  َبَّوَص  اَنِیف َو  َدِعَـص  ِمْوَْقِلل َو  اَنَرَّزَح  ٍرْدـَب َو  َمْوَی  اَنَْنَیب  َشَّرَح  يِذَّلا  ِهَّللا 

ُنَمُْؤی يِذَّلا َال  ُثِیبَْخلا  ُرِداَْغلا  َوُه  ُحَالِّسلا َو  ُهَعَم  َدِجْـسَْملَا َو  َلَخَد  ْدَق  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  اَذَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُرَمُع 
ُهَلَخْدَأ َُّمث  ِْفیَّسلا  َِمئاَق  يَرْخُْألا  ِهِدَِیب  َذَخَأ  اَْهیَلَع َو  ِهِدَِیب  َضَبَقَف  ِهِْفیَس  ِِلئاَمَِحب  َذَخَأَف  ُرَمُع  َجَرَخَف  َّیَلَع  ُْهلِخْدَأ  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ٍءْیَـش  یَلَع 

ُهَّللا اَنَمَرْکَأ  ْدَـق  ُِّیبَّنلَا ص  َُهل  َلاَقَف  ًاحاَبَـص  ْمِْعنَأ  َلاَق  ِِّیبَّنلَا ص  َیلِإ  ٌْریَمُع  اَنَد  اَّمَلَف  ُْهنَع  ْرَّخَأَت  ُرَمُع  اَـی  َلاَـق  ُهآَر  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع 
اََنلَْدبَأ ْدَق  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ٌثیِدََحل  اَِهب  َكَدْهَع  َّنِإ  ٌْریَمُع  َلاَق  ِهَّنَْجلَا  ِلْهَأ  ُهَّیِحَت  َیِه  َمَالَّسلا َو  اَنَتَّیِحَت  َلَعَج  َِکتَّیِحَت َو  ْنَع 

ُلَاب اَمَف  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَق  ُلْصَْألا  ُهَریِـشَْعلا َو  ْمُکَّنِإَف  ِهِیف  اَنَنُوبِراَُقت  ُهَنوُداَُفت َو  ْمُکَْدنِع  يِریِـسَأ  ِیف  ُْتمِدَق  َلاَق  ُْریَمُع  اَی  َکَمَْدقَأ  اَمَف  ًاْریَخ  ُهَّللا 
ُهَْریَغ اَمَُهل  ِیل  َّنِإ  يِرْمََعل  ِیتَبَقَر َو  ِیف  َوُه  ُْتلََزن َو  َنیِح  ُُهتیِـسَن  اَمَّنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْتَنْغَأ  ْلَـه  ٍفُویُـس َو  ْنِم  ُهَّللا  اَـهَحَّبَق  ٌْریَمُع  َلاَـق  ِْفیَّسلا 

ِرْجِْحلَا ِیف  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَِصل  َتْطَرَش  اَمَف  َلاَق ص  يِریِـسَأ  ِیف  َّالِإ  ُْتمِدَق  اَم  َلاَق  َکَمَْدقَأ  يِذَّلا  اَم  ُْریَمُع  اَی  ْقُدْصا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف 
َلاَق َِکلَذ  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٌِلئاَح  ُهَّللا  ََکلاَیِع َو  َلوُعَی  َکَْـنیَد َو  َیِـضْقَی  ْنَأ  یَلَع  ِیْلتَِقب  َْتلَّمَحَت  َلاَـق  َُهل  ُتْطَرَـش  اَذ  اَـم  َلاَـق  ٌْریَمُع َو  َعِزَفَف 

َثیِدَْحلا اَذَه  َّنِإ  ِءاَمَّسلا َو  َنِم  َکِیتْأَی  اَِمب  ِیْحَْولِاب َو  َُکبِّذَُکن  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَّنُک  ُهَّللا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَأ  ٌقِداَص َو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٌْریَمُع 
ِْهیَلَع ُهَّللا  َکَعَلْطَأَف  َِیلاََیل  ینع } .» متکی  :» ا ( 1 ُهَُمتْکَی {  ْنَأ  ُُهتْرَمَأ  ْدَق  يِْریَغ َو  ُهُْریَغ َو  ِْهیَلَع  ِْعلَّطَی  َْمل  َْتُلق  اَمَک  َناَْوفَـص  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َناَک 
ُرَمُع َلاَق  ُهَّللا َو  ُهاَدَه  َنیِح  َنوُِملْسُْملَا  َحِرَف  َقاَسَْملا َو  اَذَه  ِینَقاَس  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ٌّقَح  ِِهب  َْتئِج  اَم  َّنَأ  ُتْدِهَـش  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  ُْتنَمآَف 

َنآْرُْقلَا َو ُمُکاَخَأ  اوُمِّلَع  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَق  يِدـْلُو َو  ِضَْعب  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َهَعاَّسلا  َوُه  َعَلَط َو  َنیِح  ُْهنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َناَـک  ٌریِْزنَِخل  ِباَّطَْخلا  ُْنب 
ْمُهَوُعْدَأَف ًاْشیَُرق  َقَْحلَأَف  ِیل  ْنَذْأَف  ِیناَدَه  ْنَأ  ُدْمَْحلا  ُهَلَف  ِهَّللا  ِرُون  ِءاَفْطِإ  یَلَع  ًادِهاَج  ُْتنُک  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌْریَمُع  َلاَقَف  ُهَریِسَأ  َُهل  اوُِقلْطَأ 

ِْنب ِْریَمُع  ْنَع  ُلَأْسَی  ُناَْوفَـص  َناَک  َهَّکَِمب َو  َقِحَلَف  َجَرَخَف  َُهل  َنِذَأَـف  ِهَکَلَْهلا  َنِم  ْمُهُذِْقنَتْـسَی  ْمِهیِدـْهَی َو  َهَّللا  َّلَـعَلَف  ِمَالْـسِْإلَا  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ 
َمِدَقَف ٍرَْدب  َهَْعقَو  ْمُکیِْـسُنت  ٍهَْعقَِوب  اوُرِْـشبَأ  ٍْشیَرُِقل  ُلوُقَی  ٍثَدَـح َو  ْنِم  ِهَنیِدَْـملِاب  َثَدَـح  ْلَه  ُلوُقَی  ِهَنیِدَْـملَا  َنِم  ُمَدـْقَی  ٍبِکاَر  َّلُک  ٍبْهَو 

َّالَأ ُناَْوفَص  َفَلَح  ٌْریَمُع َو  َأَبَص  اُولاَق  َهَّکَِمب َو  َنوُکِرْـشُْملَا  ُهَنََعل  ُناَْوفَـص َو  ُهَنَعَلَف  َمَلْـسَأ  َلاَقَف  ٍْریَمُع  ْنَع  ُناَْوفَـص  َُهلَأَسَف  ِهَنیِدَْملَا  َنِم  ٌلُجَر 
َنیِح ُْتفَرَع  ْدَق  َلاَقَف  َناَْوفَص  َغَلَبَف  َمَالْـسِْإلَا  َرَهْظَأ  َناَْوفَـص َو  ِتْأَی  َْمل  ِِهلْهَأ َو  ِیف  َلَزَنَف  ٌْریَمُع  َمِدَق  َُهلاَیِع َو  َحَرَط  ُهَعَْفنَی َو  ًاَدبَأ َو َال  ُهَمِّلَُکی 

ٌلُجَر َناَک  ْدَق  ِِهلِْزنَم َو  َْلبَق  ِیب  ْأَْدبَی  َْمل 

ٍبْهَو َابَأ  اَی  َلاَقَف  ِرْجِْحلَا  ِیف  َوُه  ٌْریَمُع َو  ِْهیَلَع  َعَقَوَف  ًادـَبَأ  ٍهَِعفاَِنب  َُهلاَیِع  َـال  ُهُعَْفنَأ َو  َـال  ًادـَبَأ َو  یِـسْأَر  ْنِم  ُهُمِّلَکُأ  َـال  َسَکَتْرا  ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأ 
ََهلِإ ْنَأ َال  ُدَهْشَأ  ٌنیِد  اَذَه  َُهل َأ  ِْحبَّذلا  ٍرَجَح َو  ِهَداَبِع  ْنِم  ِْهیَلَع  اَّنُک  يِذَّلا  َْتیَأَر  اَِنتاَداَس َأ  ْنِم  ٌدِّیَس  َْتنَأ  ٌْریَمُع  َلاَقَف  ُْهنَع  ُناَْوفَـص  َضَرْعَأَف 

. { . يدقاولا 123-117 يزاغم  ( 1 ٌرِیثَک {  ٌرََشب  ٍْریَمُع  َعَم  َمَلْسَأ  ٍهَِملَِکب َو  ُناَْوفَص  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  َّالِإ 

ِّکَّشلا َو یَلَع  ْمُه  ٍرَْدب َو  َیلِإ  ْمِهِمْوَق  ْمِِهلْهَأ َو  َعَم  اوُجَرَخَف  ْمُهُؤَابآ  ْمُهَـسَبَتْحاَف  اوُمَلْـسَأ  ْدَق  ٌهَسْمَخ  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌهَْیِتف  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
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ِدَوْسَْألا َو ِْنب  َهَْعمَز  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  ِهِکاَْفلا  ُْنب  ِْسیَق  ُوبَأ  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  ِدـِیلَْولا  ُْنب  ُْسیَق  ْمُه  ْمُهَمَالْـسِإ َو  اوُِصلُْخی  َْمل  ِباَِـیتْرِالا 
ْمِهیِفَف ْمُُهنیِد  ِءَالُؤَه  َّرَغ  اُولاَـق  ِِّیبَّنلَا ص  ِباَحْـصَأ  َهَِّلق  اْوَأَر  ًارْدـَب َو  اُومِدَـق  اَّمَلَف  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِهِّبَنُم  ُْنب  ُصاَْـعلَا  ٍفَلَخ َو  ِْنب  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُِّیلَع 

ُمُهاـّفَوَت َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمِهِیف  َلِْزنُأ  َّمـُث  لاـفنألا 49 } . هروس  ( 2 ْمُُهنیِد {  ِءـالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َنوُِقفاـنُْملا َو  ُلوـُقَی  ْذِإ  َلِْزنُأ 
هروس ( 3 اهِیف {  اوُرِجاُهتَف  ًهَعِساو  ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولاق َأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُهَِکئالَْملا 

. { . يدقاولا 67 يزاغم  ( 4 ٍتاَیآ {  ِثَالَث  ِماَمَت  َیلِإ  .اهدعب }  ام  ءاسنلا 97 و 

یِماَقُم ِیف  َهَّجُح  ِیل َو َال  َرْذُـع  ُّیِعاَزُْخلا َال  َهَرْمَـض  ُْنب  ُبَدـْنُج  َلاَقَف  ًاِملْـسُم  َهَّکَِمب  َماَقَأ  ْنَم  َیلِإ  ِهَنیِدَْـملِاب  َنوُرِجاَهُْملَا  اَِهب  َبَتَکَف  َلاَـق 
َْنَیب ِمیِْعنَّتلَا َو  َیلِإ  ِِهب  اوُجَرَخَف  ُمیِْعنَّتلَا  َمِْعن  َلاَق  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  ٍهْجَو  َّيَأ  اُولاَق  ًاحْوَر  ُدِـجَأ  یِّلََعل  ِینوُجِرْخَأ  ِِهلْهَِأل  َلاَقَف  ًاضیِرَم  َناَک  َهَّکَِمب َو 

ًارِجاهُم ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ًارِجاَهُم  َکـَْیلِإ  ُتْجَرَخ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَـقَف  ِهَنیِدَْـملَا  ِقیِرَط  ْنِم  ٍلاَْـیمَأ  ُهََعبْرَأ  َهَّکَم  ِمیِْعنَّتلَا َو 
ِیف َناَیْفُس  ُوبَأ  ْمُهَبَلَطَف  اوُجَرَخ  َجوُرُْخلا  ُقیُِطی  ْنَّمِم  َهَّکَِمب  َناَک  ْنَم  َِکلَذ  يَأَر  اَّمَلَف  َهَیْآلا  ءاسنلا 100 } . هروس  ( 5 ِِهلوُسَر {  ِهّللا َو  َیلِإ 

َنیِکِرْشُْملَا َنِم  ٍلاَجِر 

ْنَم ِساّنلا  َنِم  ْمِهِیف َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ُءَالَْبلا  ْمَُهباَـصَأ  َنیِح  اُونَتَْتفا  اَـمَّنِإ  اُونَتَْتفا  َنیِذَّلا  َناَـک  ٌساـَن َو  ْمُْهنِم  َنَتَْتفاَـف  ْمُهُونَجَـس  ْمُهوُّدَرَف َو 
اَِهب َبَـتَکَف  اَهَدـَْعب  اَـم  َهَیآـْلا َو  توـبکنعلا 10 } . هروـس  ( 1 ِهّللا {  ِباذَـعَک  ِساـّنلا  َهَْنِتف  َلَـعَج  ِهـّللا  ِیف  َيِذوُأ  اذِإَـف  ِهّللاـِب  اـّنَمآ  ُلوـُقَی 

َِکب َلِدْعَن  َّالَأ  اَْنتَْلفَأ  ْنِإ  اَْنیَلَع  ََکل  َّنِإ  َّمُهَّللا  اُولاَق  ْمِهِیف  َلِْزنُأ  اَِمب  ُباَتِْکلا  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  ًاِملْـسُم  َهَّکَِمب  َناَک  ْنَم  َیلِإ  ِهَنیِدَْـملِاب  َنوُرِجاَهُْملَا 
اوُّدُر ْنَم  یَلَع  ُءَالَْبلا  َّدَتْـشا  َهَنیِدَْملَا َو  اُومِدَـق  یَّتَح  ِلاَبِْجلا  ِیف  ًابَرَه  ْمُهوُزَجْعَأَف  َنوُکِرْـشُْملَا  َناَیْفُـس َو  ُوبَأ  ْمُهَبَلَطَف  َهَِیناَّثلا  اوُجَرَخَف  ًادَـحَأ 

ًادَّمَُحم ُِمْلُعی  َناَک  اَم  ٍْشیَرُِقل  َلاَقَف  ًاکِرْشُم  ٍحْرَس  ِیبَأ  ُْنبِا  َعَجَر  ِمَالْسِْإلَا َو  ِكْرَت  یَلَع  ْمُهوُهَرْکَأ  ْمُهْوَذآ َو  ْمُهُوبَرَـضَف َو  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم 
ٌِّیناَرْصَن ٌْدبَع  .شیعی }  همس  لیق  ،و  ربج همسا  ّیبطرقلا 10:177، ریـسفت  یف  ،و  يدقاولا يزاغم  لوصألا و  یف  اذک  ( 2 َهَطْمَق {  ُْنبِا  َّالِإ 

َهَیْآلا لحنلا 103 } . هروس  ( 3 ٌرََشب {  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ُتْدَرَأ  اَم  ُلِّوَحُأَف  َُهل  ُُبتْکَأ  ُْتنُک  ْدََقل 

. { . يدقاولا 67 يزاغم  ( 4 } 

نیکرشملا اهتبراحم  ردب و  موی  هکئالملا  لوزن  یف  لوقلا 

یلإ یلاـعلا  عـضوملا  نم  رجحلا  ناوـیحلا و  لزنی  اـمک  هقیقح  هکئـالملا  تلزن  مهنم  روـهمجلا  لاـقف  کـلذ  یف  نوملـسملا  فـلتخا 
.لفاسلا عضوملا 

.کلذ ریغ  یناعملا  باحصأ  نم  موق  لاق  و 

مهلوق هرـصن  یف  موق  لک  يور  براحت و  مل  تلزن و  مهنم  موق  لاق  تبراح و  تلزن و  نورثکألا  لاقف  لّوألا  لوقلا  بابرأ  فلتخا  و 
.تایاور

ُساَّنلا َفَقاَوَت  اََّمل  ُلوُقَی  ٍساَّبَع  َْنبِا  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبِا  َیلْوَم  َهَبْعُـش  ْنَع  َهَبْقُع  ُْنب  ُرَمُع  ِینَثَّدَـح  يِزاَغَْملَا  ِباَتِک  ِیف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَقَف 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  یَلَع  َیِمْغُأ 
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ِساَّنلا َو ِهَرَْـسیَم  ِیف  َرَخآ  ٍدـْنُج  ِیف  َلِیئاَکیِم  ِساَّنلا َو  ِهَنَْمیَم  ِیف  ِهَِکئَالَْملا  َنِم  ٍدـْنُج  ِیف  َلـِیئاَْربَِجب  َنِینِمْؤُْملا  َرَّشَبَف  ُْهنَع  َفِشُک  َُّمث  ًهَعاَـس 
َنیِکِرْـشُْملَا َو ُُرمْذَـی  ِّیِِجلْدُْـملا  ٍمُشْعُج  ِْنب  َهَقاَرُـس  ِهَروُص  ِیف  َنیِکِرْـشُْمِلل  َرَّوَصَت  ْدَـق  ُسِیْلبِإ  َناَـک  ٍفـْلَأ َو  ِیف  َرَخآ  ٍدـْنُج  ِیف  َلِیفاَرْـسِإ 

َنْوَرَت ام ال  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  َصَکَن  َهَِکئَـالَْملا  ِهَّللا  ُّوُدَـع  َرَْـصبَأ  اَّمَلَف  ِساَّنلا  َنِم  ْمَُهل  َِبلاَـغ  َـال  ُهَّنَأ  ْمُهُِربُْخی 
ُسِیْلبِإ َال َقَلَْطنا  ُثِراَْحلَا َو  َطَقَسَف  ِثِراَْحلَا  ِرْدَص  ِیف  َبَرَضَف  ِهِمَالَک  ْنِم  َعِمَـس  اََّمل  ُهَقاَرُـس  ُهَّنَأ  يَرَی  َوُه  ٍماَشِه َو  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ِِهب  َثَّبَـشَتَف 

َلاَق ِلاَتِْقلا َو  یَلَع  ْمُهُّضُحَی  ِِهباَحْصَأ  یَلَع  ِلْهَج  ُوبَأ  َلَْبقَأ  ِینَتْدَعَو َو  يِذَّلا  َكَدِعْوَم  ِّبَر  اَی  ًِالئاَق  ِْهیَدَی  َعَفَر  ِرْحَْبلا َو  ِیف  َعَقَو  یَّتَح  يَُری 
ِهِمْوَِقب َو ُعَنْصَن  اَم  ٍْدیَُدق  َیلِإ  اَنْعَجَر  اَذِإ  ُمَْلعَیَس  ِِهباَحْصَأ  ٍدَّمَُحم َو  ْنِم  ٍداَعیِم  یَلَع  َناَک  اَمَّنِإَف  ْمُکاَّیِإ  ٍمُشْعُج  ِْنب  َهَقاَرُـس  ُنَالْذِخ  ْمُکَّنَّرُغَی  َال 

ِیف َُهباَحْـصَأ  ًادَّمَُحم َو  َنِْرُقن  یَّتَح  َمْوَْیلا  ُعِجَْرن  ِهَّللا َال  ُْمیَأ  اُولَتاَق َو  َنیِح  اوُرَِطب  اُولِجَع َو  ْمُهَّنِإَف  ِدـِیلَْولَا  َهَْبیَـش َو  َهَْبتُع َو  ُلَتْقَم  ْمُکََّنلوُهَی  َال 
ُُدبْعَی َناَک  اَّمَع  ْمِِهتَبْغَر  ْمُکَنیِد َو  ْمِِهتَقَراَفُِمل  اوُعَنَص  يِذَّلِاب  ْمُُهفِْرعَن  ًاذْخَأ  ْمُهوُذُخ  ْنَِکل  ًادَحَأ َو  ْمُْهنِم  َلَتَق  ْمُْکنِم  ًادَحَأ  َّنَیَْفلَأ  َالَف  ِلاَبِْحلا 

ْمُهُؤَابآ

ِرُوبُّثلِاب َو ًءاَعُد  ًاراَوُخ َو  ٍِذئَمْوَی  َسِیْلبِِإل  ُعَمْـسََنل  اَّنُک  ْنِإ  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِعفاَر  ِْنب  َهَعاَفِر  ِْنب  ِذاَعُم  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُهَْبتُع  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َْتناَک ْدََـقل  ِینَتْدَـعَو َو  اَم  ِّبَر  اَی  ُلوُقَی  اَمَُهل  ًاّداَم  ِْهیَدَـی  َعَفَر  َرْحَْبلا َو  َمَحَْتقاَـف  َبَرَه  یَّتَح  ٍمُشْعُج  ِْنب  َهَقاَرُـس  ِهَروُص  ِیف  َرَّوَصَت  ِلـْیَْولا َو 

.ًاْئیَش ُْتعَنَص  اَم  ِهَّللا  ُلوُقَیَف َو  ٍِذئَمْوَی  َعَنَص  اَِمب  َهَقاَرُس  ُرِّیَُعت  َِکلَذ  َدَْعب  ٌْشیَُرق 

َنِم ٌداَّیَص  ٌْخیَش  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِِّیْثیَّللا  َهَراَمُع  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ِیَنب  َیلْوَم  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  ُّیِمَلْسَْألا  َقاَحْـسِإ  ُوبَأ  ِینَثَّدَحَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ُْنب ُهَقاَرُـس  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  ْهَابْرَح  اَی  ْهَابْرَح  اَی  َيِداَْولا  َأَلَم  ْدَق  ْهَْالیَو  اَی  ْهَْالیَو  اَی  ًاحاَیِـص  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِرْحَْبلا  ِلِحاَس  یَلَع  ٍذـِئَمْوَی  َناَک  ِّیَْحلا َو 

اَم ِّبَر  اَـی  ُلوُقَی  ًاّداَـم  ِْهیَدَـی  َعَـفَر  َرْحَْبلا َو  َمَحَْتقا  ُهاَرَأ  َُّمث  ًاْئیَـش  ََّیلِإ  ْعِـجْرَی  ْمَلَف  یِّمُأ  ِیبَأ َو  َكاَدـِف  َکـَل  اَـم  ُْتلُقَف  ُْهنِم  ُتَْونَدَـف  ٍمُشْعُج 
ُْتلُقَف ِینَتْدَعَو 

. { . يدقاولا 70 يزاغم  ( 1 ٍرَْدب {  َمْوَی  ْمِهِماَزِْهنا  َْدنِع  َِکلَذ  ُسْمَّشلا َو  ِتَغاَز  َنیِح  َِکلَذ  ُهَقاَرُس َو  ِهَّللا  ِْتَیب  َّنُج َو  یِسْفَن  ِیف 

یِصاََون ِیف  ُفوُّصلا  ٍرُون َو  ْنِم  َءاَرْمَح  َءاَْرفَص َو  َءاَرْـضَخ َو  ْمِِهفاَتْکَأ  َْنَیب  اَهْوَخْرَأ  ْدَق  ُِمئاَمَع  ُهَِکئَالَْملا  ُءاَمیِـس  َْتناَک  اُولاَق  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
.ْمِِهْلیَخ

ْدَق َهَِکئَالَْملا  َّنِإ  ٍرْدـَب  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍدـِیَبل  ِْنب  ِدوُمْحَم  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِمِصاَـع  ْنَع  ٍحـِلاَص  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
. { . يدقاولا 70 يزاغم  ( 2 ْمِهِِسنَالَق {  ْمِهِِرفاَغَم َو  ِیف  ِفوُّصلِاب  َنوُِملْسُْملَا  َمَلْعَأَف  اُومِّوَسَف  ْتَمَّوَس 

ملع اذإ  ؛ ماللا رسکب  ملعم  لجر  : لاقی ( 3 َنوُمَّلَُعی {  ٍدَّمَُحم ص  ِباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهََعبْرَأ  َناَک  َلاَق  ٍِحلاَص  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ًامَّلَعُم ٌِّیلَع ع  َناَک  ٍهَماَـعَن َو  ِهَشیِِرب  ًاـمَّلَعُم  ٍرْدـَب  َمْوَی  َناَـک  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ِفوُحُّزلا  ِیف  .اـهملعأ }  همـالعب  برحلا  یف  هناـکم 

َمْوَی َْتلََزن  َهَِکئَالَْملا  َّنَأ  ُثِّدَُـحی  ُْرَیبُّزلَا  َناَک  َءاَرْمَح َو  ٍَهباَصِِعب  ُمَّلَُعی  َهَناَجُد  ُوبَأ  َناَک  َءاَْرفَـص َو  ٍَهباَصِِعب  ًامَّلَعُم  ُْرَیبُّزلَا  َناَک  َءاَْضَیب َو  ٍهَفوُِصب 
ِْرَیبُّزلَا ِهَروُص  یَلَع  َْتناَکَف  ٌْرفُص  ُِمئاَمَع  اَْهیَلَع  ٍْقُلب  ٍْلیَخ  یَلَع  ٍرَْدب 

َنُوِلبُْقی َو َنیِمَّلَعُم  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو  َْنَیب  ٍْقُلب  ٍْلیَخ  یَلَع  ًاضِیب  ًالاَجِر  ٍرْدـَب  َمْوَی  ُْتیَأَر  ْدََـقل  َلاَق  وٍرْمَع  ِْنب  ِْلیَهُـس  ْنَع  َيِوُرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
.َنوُرِسْأَی

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1005 

http://www.ghaemiyeh.com


َْبعِّشلا ْمُُکْتیَرََأل  يِرََصب  یِعَم  ٍرْدَِبب َو  َنْآلا  ْمُکَعَم  ُْتنُک  َْول  ُلوُقَی  ُهُرََصب َو  َبَهَذ  ْنَأ  َدَْعب  ُثِّدَُحی  ُّيِدِعاَّسلا  ٍدَسَأ  ُوبَأ  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍّمَع َْنبا  اَنَأ َو  ُْتلَْبقَأ  َلاَق  ُهَثَّدَح  ٍراَفِغ  ِیَنب  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ُثِّدَُحی  ٌْدیَسُأ  َناَک  َلاَق َو  يِرَْتمَأ  ِهِیف َو َال  ُّکُشَأ  ُهَِکئَالَْملا َال  ُْهنِم  ْتَجَرَخ  يِذَّلا 

ُْتیَأَر ْذِإ  ُبِهَْتنَی  ْنَم  َعَم  َبِهَْتنَنَف  ُهَْربَّدلا  ُنوُکَت  ْنَم  یَلَع  َهَْعقَْولا َو  ُرُْظنَن  ِكْرِّشلا  یَلَع  ٍِذئَمْوَی  ُنَْحن  ٍلَبَج َو  یَلَع  اَنْدِعَص  یَّتَح  ٍرَْدب  َمْوَی  ِیل 
اَْهنِم ُْتعِمَسَف  اَّنِم  َْتنَد  ًَهباَحَس 

ُِکلْهَأ ُتْدِکَف  اَنَأ  اَّمَأ  َتاَمَف َو  ِِهْبلَق  ُعاَِنق  َفَشَْکناَف  یِّمَع  ُْنبا  اَّمَأَف  ُموُْزیَح  ْمِدـْقَأ  ُلوُقَی  ًِالئاَق  ُْتعِمَـس  ِدـیِدَْحلا َو  َهَعَقْعَق  ِْلیَْخلا َو  َهَمَهْمَه 
ُعَمْسَأ ُْتنُک  اَّمِم  ٌءْیَش  اَهِیف  َْسَیل  ْتَعَجَر َو  َُّمث  ِِهباَحْصَأ  ِِّیبَّنلَا ص َو  َیلِإ  ْتَءاَجَف  َُهباَحَّسلا  ُبَهْذَت  ُْثیَح  يِرََصب  ُْتعَْبتَأ  ُتْکَساَمَتَف َو 

ِنَم َلِیئاَْربَج  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَأَس  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍساَّمَـش  ِْنب  ِْسیَق  ِْنب  ِِتباَث  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُهَجِراَـخ  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
 . ُفِرْعَأ ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  َّلُک  اَم  ُدَّمَُحم  اَی  ُلِیئاَْربَج  َلاَقَف  ُموُْزیَح  ِْلْبقَأ  ٍرَْدب  َمْوَی  ُِلئاَْقلا 

َلاَق َُهل  ٍّمَع  ِْنبِا  ِنَع  ِّيِراَفِْغلا  ٍمْهُر  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ِْنب  َهَْدیَبُع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِثِراَْحلا  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍدَّمَُحم َو ِرَکْـسَع  َیلِإ  اَنْدَـمَع  ِناَتَئِْفلا  ِتَقَْتلا  اَذِإ  اَْـنُلق  ٍْشیَُرق  َهَْرثَک  ٍدَّمَُحم َو  َعَم  ْنَم  َهَِّلق  اَْـنیَأَر  اَّمَلَف  ٍرْدـَب  ِءاَـم  یَلَع  ِیل  ٍّمَع  َْنبا  اـَنَأ َو  اَْـنَیب 
ْذِإ ِهَرَْسیَْملا  ِیف  یِشْمَن  ُنَْحن  اَْنیَبَف  ٍْشیَُرق  ُُعبُر  ِءَالُؤَه  ُلوُقَن  ُنَْحن  ٍدَّمَُحم َو  ِباَحْـصَأ  ْنِم  يَرُْـسْیلا  ِهَبَنْجَْملا  َوَْحن  اَنْقَلَْطناَف  ُهاَْنبَهَْتناَف  ِِهباَحْـصَأ 

ْمُهاَنْعِمَـس ُموُْزیَح َو  ْمِدـْقَأ  ِهِسَرَِفل  ُلوُقَی  ًِالئاَق  اَنْعِمَـس  ِحَالِّسلا َو  ِلاَجِّرلا َو  َتاَوْصَأ  اَنْعِمَـسَف  اََهل  اَنَراَْصبَأ  اَنْعَفَرَف  اَْنتَیِـشَغَف  ٌَهباَحَـس  ْتَءاَـج 
ِباَحْصَأ َیلِإ  اَنْرَظَنَف  ِِّیبَّنلَا ص  َعَم  َْتناَکَف  َْکِلت  َْلثِم  يَرْخُأ  ْتَءاَج  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهَنَْمیَم  یَلَع  اُولَزَنَف  ْمُکاَرْخُأ  ُمَءاَتَت  ًاْدیَوُر  َنُولوُقَی 

ُتْمَلْسَأ َِکلَِذب َو  َِّیبَّنلَا ص  ُتْرَبْخَأ  ُتْکَساَمَتَف َو  اَنَأ  اَّمَأ  یِّمَع َو  ُْنبا  َتاَمَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِفْعَّضلا  یَلَع  ْمُه  اَذِإ  ٍدَّمَُحم َو 

ِیف ُْهنِم  ُبَضْغَأ  ُرَحْدَأ َو َال  ُرَقْحَأ َو َال  ُرَغْـصَأ َو َال  ِهِیف  َوُه  ًامْوَی  ُناَْطیَّشلَا  َِیئُر  اَم  َلاَـق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  َيِوُر  ْدَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
يَأَر اَم  َلِیق َو  ٍرَْدب  َمْوَی  يَأَر  اَم  َّالِإ  ِماَظِْعلا  ِبُونُّذلا  ِنَع  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِزُواَجَت  ِهَمْحَّرلا َو  ِلوُُزن  ْنِم  يَأَر  اَِمل  َّالِإ  َكاَذ  اَم  َهَفَرَع َو  ِمْوَی 

 . َهَِکئَالَْملا ُعِّزَُوی  َلیِْربِج  يَأَر  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَق  ٍرَْدب  َمْوَی  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

ٌداَع ْتَِکلْهُأ  اَبَّصلِاب َو  ُتْرُِـصن  یِّنِإ  ُِّیْبلَْکلا  ُهَیْحِد  ُهَّنَأَک  ٍحـیِِرب  ُقوُسَی  ُلِیئاَْربَج  اَذَـه  ٍذـِئَمْوَی  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  َيِوُر  ْدَـق  َلاَـق َو 
. { . يدقاولا 72 يزاغم  ( 1 ِرُوبَّدلِاب { 

ِنَالِتاَُقی ِهِراَسَی  ْنَع  ُرَخْآلا  ِِّیبَّنلَا ص َو  ِنیِمَی  ْنَع  اَمُهُدَـحَأ  ِْنیَلُجَر  ٍرْدـَب  َمْوَی  ُْتیَأَر  ُلوُقَی  ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
. { . يدقاولا 73 يزاغم  ( 2 ُهَماَمَأ {  ٌِعباَر  اَمُهَعَّبَر  َُّمث  ِهِْفلَخ  ْنِم  ٌِثلاَث  اَمُهَثََّلث  َُّمث  ِلاَتِْقلا  َّدَشَأ 

ْنَع ُرَخْآلا  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  اَمُهُدَـحَأ  ِِّیبَّنلَا ص  ِنَع  ِنَالِتاَُقی  ٍرْدـَب  َمْوَی  ِْنیَلُجَر  ُْتیَأَر  َلاَق  َِکلَذ  َْلثِم  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  يَوَر  ْدَـق  َلاَـق َو 
َیلاَعَت ُهَّللا  هّللا } .» هرفظ  :» يدقاولا ( 3 ُهَحَتَف {  اَِمب  ًاروُرُس  ًهَّرَم  اَذ  َیلِإ  ًهَّرَم َو  اَذ  َیلِإ  ُرُْظنَی  ُهاَرََأل  یِّنِإ  ِهِراَسَی َو 

. { يدقاولا 73 يزاغم  ( 4 } 

اَهُْملَک ِمُْدی  َْمل  ٍهَِفئاَج  ٍَهبْرَض  ٍهَعوُطْقَم َو  ٍدَی  ْمَک  يِرْدَأ  اَم  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْبیَهُص  ِْنب  َهَزْمَح  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
. { . يدقاولا 73 يزاغم  ( 5 اَُهْتیَأَر {  ْدَق  ٍرَْدب  َمْوَی 
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اَّمَأ ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  اَُهتْعَـضَوَف  ٍسوُءُر  ِهَثَالَِثب  ٍرْدـَب  َمْوَی  ُْتئِج  َلاَق  ٍراَِین  ُْنب  َهَدُْرب  ُوبَأ  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ُهَماَمَأ يدهدت } .» » يدقاولا یف  ،و  جرحدت : هدـهدت ( 6 َهَدـْهَدَتَف {  َُهبَرَـض  َضَْیبَأ  ًالیِوَط  ًالُجَر  ُْتیَأَر  یِّنِإَف  ُِثلاَّثلا  اَّمَأ  اَـمُُهْتلَتَقَف َو  ِناَْـنثا 

ِهَِکئَالَْملا َنِم  ٌنَالُف  َكاَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُهَسْأَر  ُتْذَخَأَف 

. { يدقاولا 73 يزاغم  ( 7 } 

. { . يدقاولا 73 يزاغم  ( 7 ٍرَْدب {  َمْوَی  َّالِإ  ُهَِکئَالَْملا  ِِلتاَُقت  َْمل  ُلوُقَی  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍساَّبَع  ُْنبِا  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ُُهفِْرعَی ْنَم  ٍهَروُـص  ِیف  ُرَّوَـصَتَی  ُکَـلَْملا  َناَـک  َلاَـق  ٍساَّبَع  ِْنبِا  ِنَع  َهَمِرْکِع  ْنَع  ِْنیَـصُْحلا  ِنـْب  َدُواَد  ْنَـع  َهَبِیبَـح  ِیبَأ  ُنـْبِا  ِینَثَّدَـح  َلاَـق َو 
َْول َنُولوُقَی  ْمُُهتْعِمَـسَف  َنیِکِرْـشُْملَا  ْنِم  ُتَْونَد  ْدَـق  یِّنِإ  ُلوُقَیَف  ْمُهَتِّبَُثِیل  سانلا } .» نم  نوفرعت  نم  :» يدـقاولا ( 1 ِساَّنلا {  َنِم  َنوُِملْـسُْملَا 

اُوتِّبَثَف ْمُکَعَم  یِّنَأ  ِهَِکئالَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحُوی  ْذِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  ْمِْهیَلَع َو  اُولِمْحاَف  ٍءْیَِـشب  اوُْسَیل  ْمَُهل َو  اَْـنتَبَث  اَـم  اَْـنیَلَع  اُولَمَح 
. { . يدقاولا 73،74 يزاغم  ( 3 َهَیْآلا {  لافنألا 12 } . هروس  ( 2 اُونَمآ {  َنیِذَّلا 

ُلوُقَیَف ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َثِّدَُحی  ُّيِدَسَْألا  ٍْشیَبُح  ِیبَأ  ُْنب  ُِبئاَّسلَا  َناَک  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  یَسُوم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍسَرَف یَلَع  ٌلیِوَط  ُضَْیبَأ  ٌلُجَر  ِینُکِرُْدیَف  اَهَعَم  ُْتمَزَْهنا  ٌْشیَُرق  ْتَمَزَْهنا  اََّمل  ُلوُقَیَف  ْنَمَف  ُلاَُقیَف  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَحَأ  ٍرَْدب  َمْوَی  ِینَرَسَأ  اَم  ِهَّللا  َو 

ْنَم ِرَکْـسَْعلا  ِیف  يِداَُنی  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َناَک  ًاطُوبْرَم َو  ِینَدَجَوَف  ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َءاَج  ًاطَابِر َو  ِینَقَثْوَأَف  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو  َْنَیب  َقَْلبَأ 
ُْتُلق َال َكَرَسَأ  ْنَم  ٍْشیَبُح  ِیبَأ  َْنبِا  اَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِیب  یَهَْتنا  یَّتَح  ِینَرَسَأ  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی  ٌدَحَأ  َْسیَلَف  اَذَه  َرَـسَأ 

َبَهَذَـف َكِریِـسَِأب  ٍفْوَع  َْنبِا  اَی  ْبَهْذا  ٌمیِرَک  ِهَِکئَالَْملا  َنِم  ٌکَلَم  ُهَرَـسَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُْتیَأَر  يِذَّلاـِب  ُهَِربْخُأ  ْنَأ  ُتْهِرَک  ُُهفِرْعَأ َو 
َناَک اَم  یِمَالْسِإ  ْنِم  َناَک  یَّتَح  یِمَالْسِإ  َرَّخَأَت  اَهُظَفْحَأ َو  ُهَِملَْکلا  َْکِلت  َْتلاَز  اَم  ُِبئاَّسلَا َو  َلاَق  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ِیب 

. { يدقاولا 74 يزاغم  ( 4 } 

يِداَو َلاَق َو  َُقفُْألا  َّدَس  ْدَـق  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌداَِجب  َصَلَخ  يِداَِوب  َعَقَو  ْدَـق  ٍرْدـَب َو  َمْوَی  اَُنْتیَأَر  ْدََـقل  ُلوُقَی  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َیِه ُهَمیِزَْهلا َو  َّالِإ  َْتناَک  اَمَف  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َدِّیُأ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌءْیَش  اَذَه  َّنَأ  یِسْفَن  ِیف  َعَقَوَف  ًالْمَن  ُلیِـسَی  يِداَْولا  اَذِإَف  َلاَق  ِهَْثیَوُّرلَا  ُهَیِحاَن  َصَلَخ 

. { . يدقاولا 74،75 يزاغم  ( 5 ُهَِکئَالَْملا { 

َّیَلَع ْتَرَهَظ  ْنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  ُهَدَعَو َو  اَم  َرْـصَّنلا َو  َهَّللا  ُلَأْسَی  ِْهیَدَـی  ٌِعفاَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُلاَتِْقلا َو  َمَحَْتلا  اََّمل  ُهَّنِإ  اُولاَق  ْدَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َنِم ًاْفلَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  َکَهْجَو  َّنَضِّیَُبَیل  ُهَّللا َو  َکَّنَرُْـصنََیل  ِهَّللا  -َو  ُلوُقَی ٍرَْکب  ُوبَأ  ٌنیِد َو  ََکل  ُموُقَی  َـال  ُكْرِّشلا َو  َرَهَظ  َُهباَـصِْعلا  ِهِذَـه 
َْنَیب ِهِسَرَف  ِناَنِِعب  ٌذِخآ  َءاَْرفَـص  ٍهَماَمِِعب  ٌرِجَتْعُم  ُلِیئاَْربَج  اَذَه  ْرِْـشبَأ  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِّوُدَْـعلا  ِفاَتْکَأ  َدـْنِع  َنِیفِدُْرم  ِهَِکئالَْملا 

ُهَتَوْعَد ْذِإ  ِهَّللا  َنِم  ُرْصَّنلا  َكاَتَأ  ُلوُقَی  ُعْقَّنلا  ُهاَیاَنَث  یَلَع  َعَلَط  َُّمث  ًهَعاَس  یِّنَع  َبَّیَغَت  َضْرَْألا  َلََزن  اََّمل  ُهَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو 

. { يدقاولا 75،76 يزاغم  ( 1 } 

ِمَکَْحلا َْنب  َناَوْرَم  ُْتعِمَـس  ُلوُقَی  َهَمَْثیَخ  ِیبَأ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  َْنب  ِرَْکب  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهِّمَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  یَـسُوم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِءاَمَّسلا َنِم  َعَقَو  ًاتْوَص  ُْتعِمَسَف  اَْنلَتَْتقاَف  اَْنیَقَْتلا  ٌمیِکَح  َلاَقَف  ِْهیَلَع  ََّحلَأ  یَّتَح  َِکلَذ  ُهَرْکَی  ُْخیَّشلا  َلَعَجَف  ٍرَْدب  ِمْوَی  ْنَع  ٍماَزِح  َْنب  َمیِکَح  ُلَأْسَی 
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اَْنمَزَْهناَف اَِهب  یَمَرَف  َهَْضبَْقلا  ُِّیبَّنلَا ص  َضَبَق  ِتْسَّطلا َو  ِیف  ِهاَصَْحلا  ِْعقَو  َْلثِم  ِضْرَْألا  َیلِإ 

ِْعقَوَک ُعَمْـسَن  ُنَْحن  ٍرَْدب َو  َمْوَی  اَْنمَزَْهنا  ُلوُقَی  َِّیلَؤُّدلا  َهَیِواَعُم  َْنب  َلَفَْون  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍریِغَـص  ِْنب  َهَبَْلعَث  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  يَوَر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
رکذـف لتاقت  مل  هکئالملا و  تلزن  اولاق  نیذـلا  امأف  .اَْنیَلَع  ِبْعُّرلا  َّدَـشَأ  َکـِلَذ  َناَـکَف  اَـنِْفلَخ  ْنِم  اَنیِدـْیَأ َو  َْنَیب  ِساَـسِّطلا  ِیف  یَـصَْحلا 

نم دـحاو  لتاق  ول  اولاـق  ردـب و  موی  هکئـالملا  لاـتق  اورکنأ  اـموق  نأ  فاـشکلاب  فورعملا  نآرقلا  ریـسفت  یف  هباـتک  یف  يرـشخمزلا 
یلع ربخلا  یف  ءاج  امک  طول  موق  نئادـم  عفر  لیئاربج ع  نإف  هتوق  ضعبب  مهعمجأب  مهلـصأتسال  هل و  اوتبثی  مل  رـشبلا  عیمج  هکئالملا 

هحانج نم  هقفاخ 

یلإ اهبرح  اهتمواقم و  یف  جاتحیل  شیرق  نم  لجر  فلأ  هوق  غلبی  نأ  یسع  امف  اهَِلفاس  اهَِیلاع  لعجف  اهبلق  ّمث  ءامسلا  یلإ  اهب  غلب  یتح 
َقْوَف اُوبِرْـضاَف  یلاعت  هلوق  ءالؤه  لـعج  مدآ و  ینب  نم  ـالجر  رـشع  هثـالث  هئاـمثالث و  یلإ  نیفاـضم  ءامـسلا  هکئـالم  نم  کـلم  فلأ 

.هکئالملل ارمأ  نیملسملل ال  ارمأ  لافنألا 12 } . هروس  ( 1 ِقانْعَْألا { 

مهنوری اوناک  مهنإف  نیکرـشملا  نیعأ  یف  نیملـسملا  داوس  اورثکیل  هکئالملا  لوزن  ناک  اّمنإ  اولاق و  تایاور  مهلوق  هرـصن  یف  اوور  و 
یلع اوءرتـجی  مهیف و  نوکرـشملا  عـمطیل  لاـفنألا 44 } . هروس  ( 2 ْمُُکلِّلَُقی {  یلاـعت َو  لاـق  اـمک  مهنیعأ  یف  نیلیلق  لاـحلا  أدـبم  یف 

تلزن و هکئـالملا  نإـف  اـضیأ  اوـتبثی و  ـال  اورفیل و  نیکرـشملا  نیعأ  یف  هکئـالملاب  یلاـعت  هّللا  مهرثـک  برحلا  تبـشن  اـملف  مـهبرح 
مهلوق وحن  برحلا  موی  بولقلا  تیبثت  نم  هلثم  لاقی  نأ  هداعلا  ترج  ام  مهل  اولاق  نوملـسملا و  مهفرعی  نیذلا  رـشبلا  روصب  تروصت 

.کلذ لاثمأ  مهومتمزهل و  مهیلع  متلمح  ول  مهل  بولق  مهدنع ال  هوق  ءیشب ال  نوکرشملا  سیل 

یف مهرثکی  نأ  یلع  رداق  وهف  هئام  مهونظی  یتح  شیرق  نیعأ  یف  ناـسنإ  هئاـمثالث  لـلقی  نأ  یلع  ارداـق  ناـک  اذإ  لوقی  نأ  لـئاقل  و 
.هکئالملا لازنإ  یلإ  هجاح  ریغ  نم  رثکأ  نیفلأ و  مهونظیف  ناطبلا  یتقلح  ءاقتلا  دعب  شیرق  نیعأ 

مالکلا اولمحی  مل  مهنإف  یناعملا  باحـصأ  اّمأ  نیفلکملل و  افطل  مهتبراحم  یف  ّلعل  تلق و  نیفلکملل  افطل  مهلازنإ  یف  ّلعل  تلق  نإـف 
هرکذ عضوم  اذه  سیل  لوق  هلیوأت  یف  مهل  هرهاظ و  یلع 

هّکم یلإ  اهعوجر  شیرق و  همیزه  دعب  يراسألا  همینغلا و  یف  يرج  امیف  لوقلا 

اَّمَلَف اَذَک  اَذَک َو  ُهَلَف  ًاریِـسَأ  َرَـسَأ  ْنَم  اَذَک َو  اَذَک َو  ُهَلَف  ًالِیتَق  َلَتَق  ْنَم  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَق  َنوُِملْـسُْملَا  َنوُکِرْـشُْملَا َو  َّفاَصَت  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
یَلَع ْتَراَغَأ  ٌهَقِْرف  ِهَْمیَْخلا َو  ِیف  ُهَعَم  ٍرَْکب  ُوبَأ  َناَک  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِهَْمیَخ  َدـْنِع  ْتَماَق  ٌهَقِْرف  ٍقَِرف  َثَـالَث  ُساَّنلا  َناَـک  َنوُکِرْـشُْملَا  َمَزَْهنا 

َلوُسَر اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهَْمیَخ  یَلَع  َماَقَأ  ْنَّمِم  َناَک  ٍذاَـعُم َو  ُْنب  ُدْعَـس  َمَّلَکَتَف  اوُِمنَغ  اوُرَـسَأَف َو  َّوُدَْـعلا  ِتَبَلَط  ٌهَقِْرف  ُبِهَْتنَت َو  ِبْهَّنلا 
ِْلیَخ ْنِم  ٌْلیَخ  َْکیَلَع  َلیِمَیَف  َکَعِـضْوَم  َيِّرَُعن  ْنَأ  اَنْفِخ  اَّنَِکل  ِّوُدَْـعلا َو  ِنَع  ٌْنبُج  َـال  ِرْجَأـْلا َو  ِیف  ٌهَداَـهَز  َّوُدَْـعلا  َُبلْطَن  ْنَأ  اَـنَعَنَم  اَـم  ِهَّللا 

ِءَالُؤَه َال ِْطُعت  یَتَم  ٌرِیثَک َو  ُساَّنلا  ِراَْصنَْألَا َو  َنیِرِجاَهُْملَا َو  َنِم  ِساَّنلا  ُهوُجُو  َِکتَْمیَخ  َدـْنِع  َماَقَأ  ْدَـق  ْمِِهلاَجِر َو  ْنِم  ٍلاَجِر  َنیِکِرْـشُْملَا َو 
ِهِّلل َو ُلاْفنَْألا  ُِلق  ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  اوُفَلَتْخاَف  ٌهَلِیلَق  ُهَمِینَْغلا  ٌرِیثَک َو  يَرْـسَْألا  یَْلتَْقلا َو  ٌءْیَـش َو  َِکباَحْـصَِأل  یَْقبَی 
ُهَسُمُخ َو ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  ُدـَْعب َو  اَمِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  ٌءْیَـش  ِهَمِینَْغلا  َنِم  ْمَُهل  َْسَیل  َنوُِملْـسُْملَا َو  َعَجَرَف  َهَیْآلا  ِلوُسَّرلَا 

ْمُهَْنَیب ْمِْهیَلَع  ُهَمَسَقَف  لافنألا 41 } . هروس  ( 1 ِلوُسَّرِلل { 
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ْسِّمَُخی َْمل  ِلوُسَّرِلل َو  ِهَِّلل َو  ٍرَْدب  َمْوَی  َلاَْفنَْألا  اَنْمَّلَس  َلاَق  ِِتماَّصلا  ِْنب  َهَداَبُع  ِهِّدَج  ْنَع  َهَداَبُع  ِْنب  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُهَداَبُع  يَوَر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َنیِِملْسُْملِاب ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَبْقَتْساَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  ُدَْعب َو  َْتلََزن  ًارَْدب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

 . ٍرَْدب َدَْعب  ٍهَمِینَغ  ِلَّوَأ  ْنِم  َناَک  اَمِیف  َسُمُْخلا 

ُهَْلثِم ِّيِدِعاَّسلا  ٍْدیَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  َيِوُر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َّدُر َو َّالِإ  ٌءْیَـش  اَْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  ِمَسْقَْملا  ِیف  َّدَُرت  ْنَأ  ِِمئاَنَْغلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  ِِمئاَنَْغلا  ِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  َلاَـق  ُهَمِرْکِع  يَوَر  َو 
ُدْعَـس َلاَقَف  ٍءاَوَس  یَلَع  ْمُهَْنَیب  َمَسُْقت  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأ  َُّمث  ِفْعَّضلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمِهِْریَغ  َنوُد  اَِهب  ْمُهُّصُخَی  ُهَّنَأ ص  ِهَعاَـجَّشلا  ُلـْهَأ  َّنَظ 

َّالِإ َنوُرَْـصُنت  ْلَه  َکُّمُأ َو  َْکتَلِکَث  َلاَقَف ص  َفیِعَّضلا  یِطُْعت  اَم  َْلثِم  ْمِهیِمْحَی  يِذَّلا  ِمْوَْقلا  َسِراَـف  یِطُْعت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب 
ْمُِکئاَفَعُِضب

َعَْرقَأ َُّمث  ِمَنْغَْملا  َنِم  اوُذَـخَأ  اَم  ُبَالْـسَْألا َو  يَرْـسَْألا َو  َّدَُرت  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأ  َلاَق  َهَمَْثیَخ  ِْنب  ِلْهَـس  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ْنَع َنیِِملْسُْملَا  ِعیِمَج  َْنَیب  ِرَکْسَْعلا  ِیف  ُهَدَجَو  اَم  َمَّسَق  ْمِهِیِلتاَق َو  َْنَیب  ْمُهُوِلتاَق  ُفَْرُعی  َنیِذَّلا  َنِیلُوتْقَْملا  َبَالْسَأ  َمَّسَق  يَرْـسَْألا َو  ِیف  ْمُهَْنَیب 

 . ٍقاَِرف

يَرْسَْألا ِیف  ٍرَْدب  َمْوَی  ُِّیبَّنلَا ص  َلَعَف  َْفیَک  ٍِتباَث  ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  ِدْعَس  َْنب  یَـسُوم  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِدیِمَْحلا  ُْدبَع  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َذِخُأ اَم  ِرَکْسَْعلا َو  ِیف  َدِجُو  اَِمب  َرَمَأ  َُهل َو  َوُهَف  ًاریِـسَأ  َرَـسَأ  ْنَم  ُُهبَلَـس َو  ُهَلَف  ًالِیتَق  َلَتَق  ْنَم  ٍِذئَمْوَی  ِهیِداَنُم  يَداَن  َلاَقَف  َلاَْفنَْألا  َبَالْـسَْألا َو  َو 

ِحوُمَْجلا ِْنب  وِرْمَع  َْنب  َذاَعُم  ُهاَطْعَأ  ُهَّنِإ  َلِیق  ْدَق  َلاَقَف  ٍلْهَج  ِیبَأ  َبَلَس  یَطْعَأ  ْنَِملَف  ِدیِمَْحلا  ِْدبَِعل  ُْتلُقَف  ٍقاَِرف  ْنَع  ْمُهَْنَیب  ُهَمَـسَقَف  ٍلاَِتق  ِْریَِغب 
 . ٍدوُعْسَم َْنبِا  ُهاَطْعَأ  َلِیق  َو 

َراَص َُّمث  َهَْبیَـش  َحَالِـس  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَْدیَبُع  َذَخَأ  َهَْبتُع َو  َحَالِـس  ُهَزْمَح  َذَخَأ  ُهَرَفْغِم َو  ُهَتَْـضَیب َو  َهَْبتُع َو  ِْنب  ِدِیلَْولَا  َعْرِد  ٌِّیلَع ع  َذَـخَأ  َلاَق َو 
.ِِهتَثَرَو َیلِإ 

ٌناَسُْرف ْمُهَعَم  َناَک  ًالُجَر َو  َرَشَع  َهَثَالَث  ٍهَئاِمَثَالَث َو  َْتناَک  َلاَجِّرلا  َّنَِأل  ًامْهَـس  َرَـشَع  َهَْعبَـس  ٍهَئاِِمثَالَث َو  یَلَع  ُهَمْـسِْقلا  َِتناَکَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
َفَالِخ َنیِرِجاَهُْملَا َال  َنِم  ٌهَثَالَث  ْمِهِروُجُأ  ْمِهِماَهِِسب َو  ْمَُهل  َبِرُض  اوُرُضْحَی  َْمل  ٍمُهْسَأ  ِهَِیناَمَِثل  َِکلَذ  َقْوَف  ًاْضیَأ  َمَسَق  ٍمُهْسَأ َو  ُهََعبْرَأ  اَمَُهل 

ُْنب ُهَْحلَط  ِهَنیِدَْـملَا َو  َیلِإ  ِهَراَِشْبلِاب  َهَثِراَح  ُْنب  ُدـْیَز  َمِدَـق  َمْوَی  ْتَتاَم  َهَّیَقُر َو  ِِهتَْنبا  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَفَّلَخ  َناَّفَع  ُْنب  ُناَْـمثُع  ُمُه  ْمِهِیف َو 
ِْدبَع ُْنب  ََهباَُبل  ُوبَأ  ْمُه  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌهَسْمَخ  ِریِْعلا َو  َرَبَخ  ِناَسَّسَجَتَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَـمُهَثََعب  ٍلـْیَُفن  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِدـْیَز  ِْنب  ُدْعَـس  ِهَّللا َو  ِدـْیَبُع 

ٍفْوَع ِْنب  وِرْمَع  ِیَنب  ِیف  ٍْرمَِأب  ُهَرَمَأ  ٍبِطاَح  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ِهَِیلاَْعلَا َو  ِلْهَأ  َءاَُبق َو  یَلَع  ُهَفَّلَخ  ٍّيِدَع  ُْنب  ُمِصاَع  ِهَنیِدَْـملَا َو  یَلَع  ُهَفَّلَخ  ِرِذـْنُْملا 
َبِرُـض ُهَّنَأ  َيِوُرَف  ْمِهِْریَغ  ٍهََعبْرَأ  ِیف  َِفُلتْخا  ِءَـالُؤَه َو  ِیف  َفَـالِتْخا  َـالَف  ُُهْلثِم  ِهَّمِّصلا  ُْنب  ُثِراَْـحلَا  ِءاَـحْوَّرلِاب َو  َرِـسُک  ٍْریَبُج  ُْنب  ُتاَّوَخ  َو 

ٍرْدـَب َیلِإ  ِجوُرُْخلا  یَلَع  َساَّنلا  ُّضُحَی  َناَک  ُهَّنَأ  َِکلَذ  ًابِغاَر َو  اَهِیف  َناَک  ْدََـقل  اَهْدَهْـشَی  َْمل  ِْنَئل  َلاَـق  ِهِرْجَأ َو  ِهِمْهَِـسب َو  َهَداَـبُع  ِْنب  ِدْعَِـسل 
.ِجوُرُْخلا َنِم  َِکلَذ  ُهَعَنَمَف  َشَهَنَف 

ِهَّللا ص َو ِلوُسَر  َفَالِخ  َتاَمَف  ِهَنیِدَْملِاب  َضِرَمَف  ٍرَْدب  َیلِإ  َزَّهَجَت  َناَک  ِهِرْجَأ َو  ِهِمْهَِسب َو  ِّيِدِعاَّسلا  ٍِکلاَم  ِْنب  ِدْعَِسل  َبِرُـض  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو 
.ع ِْهَیلِإ  یَصْوَأ 
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یَلَع ْمِهِعاَـمْجِإَک  ْمِْهیَلَع  ٍعَـمُْجم  ُْریَغ  ُهََعبْرَأـْلا  ِءَـالُؤَه  َلاَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  اَمِهِّمَُـسی  َْمل  ِراَْـصنَْألَا َو  َنِم  ِْنیَرَخآ  ِنـْیَلُجَِرل  َبِرُـض  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو 
.ِهَِیناَمَّثلا

ْمَُهل َبِرُض  َْلب  ْمُهُضَْعب  َلاَق  ْمَُهل َو  ْبَرُْضی  َْمل  َنوُرَثْکَْألا  َلاَقَف  ٍرَْدب  یَْلتَِقل  ِهَمِینَْغلا  ِیف  ٍمْهَِسب  َبِرُض  ْلَه  َِفُلتْخا  ِدَق  َلاَق َو 

ِهَّللا ُْدبَع  َلاَق  ْدَق  َلاَق َو  ًالُجَر  َرَـشَع  َهََعبْرَأ  ٍرَْدب  ِءاَدَهُِـشل  َبَرَـض  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَز  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَـح 
َنیِح ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َبَرَض  يِذَّلا  ِیبَأ  َمْهَس  اَنْذَخَأ  َهَمَْثیَخ  ِْنب  ِدْعَس  ُْنب 

َهَدِعاَس ُْنب  ُرِْمیَوُع  اَْنَیلِإ  ُهَلَمَح  َِمئاَنَْغلا َو  َمَّسَق 

 . ٍّيِدَع ُْنب  ُنْعَم  اَْنیَلَع  ِهِمْهَِسب  َمِدَق  ْدَق  َلاَق َو  ِرِْذنُْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِرِّشَبُِمل  َمَهْسَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ََهباَُبل  ِیبَأ  ُْنب  ُِبئاَّسلَا  يَوَر  ْدَق  َلاَق َو 

ٍِذئَمْوَی َو َنوُِملْـسُْملَا  ُهَعَنَمَف  ِهَراَجِّتِلل  ُهُولَمَح  ٌرِیثَک  ٌمُدُأ  ُهَعَم  َناَک  ًاریَِعب َو  َنیِـسْمَخ  ًهَئاِم َو  ٍذـِئَمْوَی  اُوباَصَأ  ِیتَّلا  ُِلبِْإلا  َِتناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍِّیبَِنل َناک  ام  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  اَهَذَخَأ  َّالِإ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  يََرن  اَم  َهَفیِطَْقلا  يََرن  اََنل َال  اَم  ْمُهُـضَْعب  َلاَقَف  ُءاَرْمَح  ٌهَفیِطَق  اُوباَصَأ  اَمِیف  َناَک 

ِهَّللا ُلوُسَر  َلَأَسَف  ًهَفیِطَق  َّلَغ  ًانَالُف  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَـق  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلِإ  ٌلُـجَر  َءاَـج  َو  نارمع 161 } . لآ  هروس  ( 1 َّلُغَی {  ْنَأ 
ٍنَالُِفل ْرِفْغَتْـسا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌِلئاَق  َلاَقَف  ُهَفیِطَْقلا  ِتَجِرُْختْـساَف  اَنْرَفَحَف  اَنُهاَه  اوُرِفْحا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُّلاَّدلا  َلاَقَف  ْلَْعفَأ  َْمل  َلاَقَف  َلُجَّرلا  ص 

 . ٍّرُح ِیبَأ  ْنِم  اَنوُعَد  َلاَقَف ع  ًاراَِرم  ْوَأ  ِْنیَتَّرَم 

ُهَدـْنِع ْلَزَی  ْمَلَف  ُِّیبَّنلَا ص  ُهَذَـخَأَف  ُهوُِمنَغ  اَمِیف  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُلَمَج  َناَـک  ٍساَْرفَأ َو  َهَرْـشَع  ْمِِهلُویُخ  ْنِم  َنوُِملْـسُْملَا  َباَـصَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِیف ُهاَْنیَّمَـس  اَّنَأ  َْول َال  َلاَقَف  ٍریَِعب  ِهَئاِِمب  َلَـمَْجلا  َنوُکِرْـشُْملَا  ٍذـِئَمْوَی  َُهلَأَـسَف  ِهَِیْبیَدُْـحلَا  ِيْدَـه  ِیف  ُهَقاَـس  یَّتَح  ِْهیَلَع  وُْزغَی  ِِهِلبِإ َو  ِیف  ُبِرْـضَی 

َلَّفَنَتَف ِهَمْسِْقلا  َْلبَق  ِهَمِینَْغلا  َنِم  .سیئرلا }  بیـصن  : همینغلا نم  یفـصلا  ( 2 ٌّیِفَـص {  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  اَْنلَعََفل  ِيْدَْـهلا 
 . ُبْضَْعلَا َُهل  ُلاَُقی  َهَداَبُع  ُْنب  ُدْعَس  َُهل  ُهَبَهَو  ٍْفیَِسب  ٍرَْدب  َیلِإ  اَزَغ  ْدَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ِجاَّجَْحلا َو  ِْنب  ِهِّبَنُِمل  َناَک  ٍِذئَمْوَی  ِراَقَْفلا  اَذ  ُهَْفیَس 

ُلوُسَر َجَرَخ  ُلوُقَی  َناَْسیَک  َْنب  َِحلاَص  ُْتعِمَس  ُلوُقَی  َهَْربَس  ِیبَأ  َْنبِا  ُْتعِمَس  َلاَق َو 

ِهَّللا ص

 . ٍرَْدب َمْوَی  ُهَِمنَغ  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِهِّبَنُم  ُْفیَس  ُهَدَّلَق  ِْفیَس  َلَّوَأ  َناَک  ٌْفیَس َو  ُهَعَم  اَم  ٍرَْدب َو  َمْوَی 

 . ٍهِّبَنُم ِْنب  ِصاَْعِلل  َناَک  ُهَّنَأ  اَنَْدنِع  ُْتبَّثلا  َهَْبیَِشل َو  ُلاَُقی  ٍهِّبَنُِمل َو  ُلاَُقی  ِجاَّجَْحلا َو  ِْنب  ِهِّبَنُم  ِْنب  ِصاَْعِلل  ِراَقَْفلا  وُذ  َناَک  ُّيِرُذالَْبلَا  َلاَق  َو 

ُلوُسَر َرَمَأ  ُلوُقَیَف  َوُه  اَذَه  اَم  ُلاَُقیَف  ٍدِحاَِوب  ُْهنِم  یِمْوَی  اَم  ُلوُقَی  ِمَقْرَْألا  ِیبَأ  ُْنب  ُمَقْرَْألَا  َرِکُذ  اَذِإ  ُّيِدِعاَّسلا  ٍْدیَـسُأ  ُوبَأ  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َناَک ُنَابُزْرَْملَا َو  ِْفیَّسلا  ُمْسا  ِّیِموُزْخَْملا َو  ٍِذئاَع  ِیبَأ  َْفیَـس  ُتْدَدَرَف  ِمَنْغَْملا  َنِم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَم  ٍرْدـَب  َمْوَی  اوُّدُرَی  ْنَأ  َنیِِملْـسُْملَا  ِهَّللا ص 

َْفیَّسلا َو ُهاَطْعَأَف  ُُهلَأْسَی  ًاْئیَـش  ُعَنْمَی  ِهَّللا ص َال  ُلوُسَر  َناَـک  ِهِیف َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُمَقْرَأـْلَا  َمَّلَکَف  ََّیلِإ  َّدُرَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  اـَنَأ  ٌرْدَـق َو  ٌهَمِیق َو  َُهل 
َِتناَک ٍدیِـسَأ َو  ِیبَِأل  َلیِقَف  ًارْهَظ  ًهَکِّرَوَتُم  ِِهب  ُْتبَهَذَـف  ُلوُْغلا  ُهَلَمَتْحاَف  .اـعرعرتم }  ناـک  اذإ  ، هعفی عفی و  مـالغ  ( 1 ٌهَعَفَی {  ُهـَل  ٌّیَُنب  َجَرَخ 
ًایِکَاب ِْهَیلِإ  .هیلإ }  فخ  : هیلإ شهب  ( 2 َشِهَبَف {  ِمَقْرَْألا  ِیبَأ  ِْنب  ِمَقْرَْألَا  َّیَُنب  َیِقَلَف  ْتَکَلَه  ْدَق  اَهَّنَِکل  ْمَعَن َو  َلاَقَف  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ِیف  ُنَالیِْغلا 
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يِراَد ْنِم  َجَرَخَف  ِهَعاَّسلا  یَّتَح  ِْهیَلَع  ْجِّرَُعی  ْمَلَف  اَُهبِذُْـکی  ُِّیبَّصلا  ُْهنَع َو  اَهَلَف  ُُهتَنِـضاَح  اَنَأ  ُلوُْغلا  َِتلاَقَف  ُهَرَبْخَأَف  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِِهب  ًاریِجَتْـسُم 
یَّتَح ِْهیَلَع  ْرِدـْقَأ  ْمَلَف  یِّنِم  َتَْلفَأ  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َرَّذَـعَتَف  ُْهنِم  َتَْلفَأ  ِهَنیِدَْـملَا  َنِم  اـَنَد  اَذِإ  یَّتَح  ُهَبِکَرَف  َِهباَْـغلِاب  ُمَقْرَأـْلَا  ُهَیِقَلَف  ُهَنَـسَر  َعَطَقَف  ِیل  ٌسَرَف 

.ِهَعاَّسلا

َذَـخَأ ع َلاَق َو  ُهاَطْعَأَف  ٍهِّبَنُم  ِْنب  ِصاَْـعلَا  َْفیَـس  ٍرْدـَب  َمْوَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َلَأَـس  ُهَّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ُْنب  ُِرماَـع  يَوَر  َلاَـق َو 
ِنَمْحَّرلا ِْدبَِعل  ٌمَالُغ  َهَعَْتَلب َو  ِیبَأ  ِْنب  ِبِطاَِحل  ٌمَالُغ  ٍُدبْعَأ  ُهَثَالَث  ْمُه  ْمَُهل َو  ْمِهُْسی  َْمل  ًارَْدب َو  اوُرَضَح  َکِیلاَمَم 

ِیف َُهباَصَأ  اَم  ًاّرُح  َناَک  َْول  اَم  ٍریِـسَأ  ِّلُـک  َنِم  اوُذَـخَأَف  يَرْـسَْألا  یَلَع  ُهَمَـالُغ  َناَْرقُـش  َلَمْعَتْـسا ص  ٍذاَـعُم َو  ِْنب  ِدْعَِـسل  ٌمَـالُغ  ٍفْوَع َو  ِْنب 
ِمَسْقُْملا

ْدَق ُُهتْدَجَو  یَّتَح  ِمَّدلا  ََرثَأ  ُْتعَبَّتاَف  ُهَءاَسَن  ُْتعَطَقَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  وٍرْمَع  َْنب  َْلیَهُـس  ُْتیَمَر  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ُْنب  ُِرماَع  يَوَر  َو 
َتَْلفَأ ًاعیِمَج َو  اَّنِم  ُهَذَخَأَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَْنیَتَأَف  ُُهتْذَخَأ  يِریِسَأ  َلاَقَف  ُُهْتیَمَر  يِریِـسَأ  ُْتلُقَف  ِِهتَیِـصاَِنب  ٌکِسْمُم  َوُه  ِمُشْخُّدلا َو  ُْنب  ُِکلاَم  ُهَذَخَأ 

.ُْهُلتْقَی ْمَلَف  َوُه ص  ُهَدَجَوَف  ُْهُلتْقَْیلَف  ُهَدَجَو  ْنَم  َلاَقَف ص  ِِهبَلَط  ِیف  اوُجَرَخَف  ِساَّنلِاب  َحاَصَف ع  ِءاَحْوَّرلَا  َلْهَس 

ِباَّطَْخلا َو ُْنب  ُرَمُع  ُهَیِقَلَف  ٍْثَیل  ِْنب  ِدْعَس  ِیَنب  ْنِم  ٍبْهَو  ُْنب  ُدَبْعَم  َُهل  ُلاَُقی  َنیِکِرْـشُْملَا  َنِم  ًاریِـسَأ  ٍراَِین  ُْنب  َهَدُْرب  ُوبَأ  َباَصَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َعَم ٌریِسَأ  َوُه  ٌدَبْعَم َو  ُهَیِقَلَف  ُساَّنلا  َقَّرَفَتَی  ْنَأ  َْلبَق  َِکلَذ  ِِهْلتَِقب َو  َرَمَأ  َّالِإ  ًاریِسَأ  ِْهیَدَی  ِیف  ًادَحَأ  يَرَی  يَرْـسَْألا َال  ِْلتَق  یَلَع  ُّضُحَی  ُرَمُع  َناَک 
َُّمث اَنیِْدیَأ  ِیف  ٌریِسَأ  َْتنَأ  ُمَّلَکَتَت َو  َنیِِملْسُْملَا َأ  ِهَّللا  َداَبِع  ُرَمُع  َلاَقَف  يَّزُْعلَا  ِتَّاللَا َو  َّالُک َو  ُْمْتِبلُغ  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُرَمُع  اَی  َنْوَرَت  َلاَقَف َأ  َهَدُْرب  ِیبَأ 

ُهَلَتَق َهَدُْرب  َابَأ  َّنِإ  ُلاَُقی  ُهَُقنُع َو  َبَرَضَف  َهَدُْرب  ِیبَأ  ْنِم  ُهَذَخَأ 

َّلُک َُلتْقَیَف  ِهیِخَأ  ِْلتَِقب  ًادْعَس  اوُِربُْخت  ٍِذئَمْوَی َال  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَق  َلاَق  ٍدْعَس  ِْنب  ِِرماَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  يَوَر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.ْمُکیِْدیَأ ِیف  ٍریِسَأ 

َلوُسَر اَی  ْمَعَن  َلاَق  اوُرَـسُؤی  ْنَأ  َْکیَلَع  َّقَش  ُهَّنَأَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَـس  َِکلَذ  َهِرَک  يَرْـسَْألِاب  َءیِج  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َلَّوَأ َْتناَک  ِهَّللا 

.َْلتَْقلا ْمِهِیف  َنِْخُثی  ْنَأ  ُهَّللا َو  ُمُهَّلُِذی  ْنَأ  ُْتبَبْحَأَف  َنیِکِرْشُْملِاب  اَهِیف  اَْنیَقَْتلا  ٍهَْعقَو 

َرَظَنَف يَرْسَْألا  ِْهیَلَع  َضِرُع  ُلِیثَْألَا  َناَکَف  ٍرَْدب  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  اَّمَلَف  ٍِذئَمْوَی  ُداَدْقِْملَا  ُهَرَسَأ  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُرْضَّنلَا  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِِهْبنَج َیلِإ  يِذَّلا  َلاَقَف  ُتْوَْملا  اَمِهِیف  ِْنیَْنیَِعب  ََّیلِإ  َرَظَن  ْدََقل  ِیِلتاَق  ِهَّللا  ٌدَّمَُحم َو  ِِهْبنَج  َیلِإ  ٍلُجَِرل  َلاَقَف  ُرَصَْبلا  َهَدَّبَأَف  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِرْـضَّنلَا  َیلِإ 

ِینَلَعْجَی ْنَأ  َکَبِحاَص  ْمِّلَک  ًامِحَر  ِیب  اَنُهاَه  ْنَم  ُبَْرقَأ  َْتنَأ  ُبَعْـصُم  اَی  ٍْریَمُع  ِْنب  ِبَعْـصُِمل  ُرْـضَّنلَا  َلاَقَف  ٌبْعُر  َّالِإ  َْکنِم  اَذَـه  اَـم  ِهَّللا  َو 
اَذَک َو ِهِِّیبَن  ِیف  ُلوُقَت  اَذَـک َو  اَذَـک َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ُلوُقَت  َْتنُک  َکَّنِإ  ٌبَعْـصُم  َلاَق  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  ِیِلتاَق  ِهَّللا  َوُه َو  ِیباَحْـصَأ  ْنِم  ٍلُجَرَک 

َلاَق َُهباَحْصَأ  ُبِّذَُعت  َْتنُک  َکَّنِإ  ُبَعْـصُم  َلاَق  َّیَلَع  َّنَم  ْمِْهیَلَع  َّنَم  ْنِإ  ُْتِلُتق َو  اُوِلُتق  ْنِإ  ِیباَحْـصَأ  ِدَحَأَک  ِیْنلَعْجَْیلَف  ُبَعْـصُم  اَی  َلاَق  اَذَک 
.َدوُهُْعلا ُمَالْسِْإلَا  َعَطَق  َکَْلثِم  ُتَْسل  ْنَِکل  ًاقِداَص َو  َكاَرََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  ُبَعْصُم َو  َلاَق  ٌّیَح  اَنَأ  ًاَدبَأ َو  َْتِلُتق  اَم  ٌْشیَُرق  َْکتَرَسَأ  َْول  ِهَّللا  اَمَأ َو 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  يِریِسَأ  ُداَدْقِْملَا  َلاَقَف  ُهَُقنُع  اُوبِرْـضا  َلاَقَف  ِثِراَْحلا  َْنب  َرْـضَّنلَا  يَأَرَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  يَرْـسَْألا  ِتَضِرُع  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
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 } ُُهتْخُأ َْتلاَقَف  ِلِیثَْألِاب  َِکلَذ  ًاْربَص َو  ِْفیَّسلِاب  ُهَُقنُع  َبَرَضَف  ٌِّیلَع  َماَقَف  ُهَُقنُع  ْبِرْـضاَف  ُِّیلَع  اَی  ُْمق  َِکلْـضَف  ْنِم  َداَدْقِْملَا  ِنْغَأ  َّمُهَّللا  َلاَقَف 
ٌهَّنِظَم َلِیثَْألَا  َّنِإ  ًابِکاَر  اَی  .هسامحلا }  یف  يزیربتلا  اهرکذ  ، هلیتق اهمسا  و  ( 1

ُُهْتیَداَن ْنِإ  ُرْضَّنلَا  َّنَعَمْسَْیلَف 

.ُُهْتلَتَق اََمل  ُهَُلْتقَأ  ْنَأ  َْلبَق  اَهَْرعِش  ُْتعِمَس  ُْتنُک  َْول  َلاَق  َُهل َو  َّقَر  اَهُْرعِش  ِْهَیلِإ  َلَصَو  اََّمل  َِّیبَّنلَا ص  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َلاَقَف ًاَدبَأ  ًابیِطَخ  َْکیَلَع  ُموُقَی  َالَف  ُهَناَِسل  َُعلْدَی  ِْهیَتَِّینَث  ْعِْزنا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  َلاَق  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َرِـسُأ  اََّمل  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُهاَفَو ُهَءاَـج  َنیِح  َهَّکَِمب  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َماَـقَف  ُهُهَرْکَت  َـال  ًاـماَقَم  ُموُقَی  ُهَّلََعل  ًاـِّیبَن َو  ُْتنُک  ْنِإ  ِیب َو  ُهَّللا  ُلِّثَُمیَف  ِِهب  ُلِّثَمُأ  َـال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
ُهَّلََعل َُهلْوَق ص  ُدیُِری  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٍْلیَهُـس  ُمَالَک  ُهَغََلب  َنیِح  ُرَمُع  َلاَقَف  اَهُعَمْـسَی  َناَک  ُهَّنَأَک  ِهَنیِدَْـملِاب  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِهَبْطُِخب  ِِّیبَّنلَا ص 

.ُهُهَرْکَت ًاماَقَم َال  ُموُقَی 

ْمُْهنِم َذُـخْأَی  ْوَأ  ْمُهَقاَنْعَأ  َبِرْـضَی  ْنَأ  يَرْـسَْألا  ِیف  ُهَرَّیَخَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  َِّیبَّنلَا ص  ُلیِْربِج  یَتَأ  ُلوُقَیَف  ُثِّدَُـحی  ٌِّیلَع ع  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ْنَأ َْنَیب  يَرْـسَْألا  ِیف  ْمُکُرِّیَُخی  ُلیِْربِج  اَذَـه  َلاَـق  َُهباَحْـصَأ َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَعَدَـف  ْمُُهتَّدِـع  ٍلـِباَق  ِیف  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  َدَهْـشَتُْسی  َءاَدـِْفلا َو 

َدَهْشَتُْسی ُهَیْدِْفلا َو  ْمُْهنِم  َذَخُْؤت  ْوَأ  ْمُُهقاَنْعَأ  َبَرُْضت 

ًِالباَق َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  َِلُتق  َءاَدِْفلا َو  ْمُْهنِم  َِلبَقَف  َهَّنَْجلَا  ُلُخْدَی  ْنَم  اَّنِم  َدَهْـشَتُْسی  اَِهب َو  ُنیِعَتْـسَن  َهَیْدِْفلا َو  ُذُخَْأن  َْلب  اُولاَق  ْمُُهتَّدِع  ًِالباَق  ْمُْکنِم 
.ٍدُحُِأب ْمُُهتَّدِع 

َضَرَع َنوُدـیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یّتَح  يرْـسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  مهل  لیقف  اوبتوع  امل  احیحـص  ثیدـحلا  اذـه  ناـک  ول  تلق 
هروس ( 2 ٌمیِظَع {  ٌباذَع  ُْمتْذَخَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَـس  ِهّللا  َنِم  ٌباتِک  َْول ال  لاق  مث  لافنألا 67 } . هروس  ( 1 َهَرِخْآلا {  ُدیُِری  ُهّللا  اْینُّدلا َو 

ّهنإ لوقی  مهیلع و  هرکنی  نأ  دـعب  امیف  زوجی  الف  نسح  ّهنأ  مهربخأ  ءادـفلا و  ذـخأ  مهحابأ  دـقف  مهریخ  ناک  اذإ  ّهنـأل  لافنألا 68 } .
حیبق

ُلَصْوَأ ُهَّنِإَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  اَْنثََعب  َْول  اُولاَقَف  ِهاَیَْحلا  ِیف  اوُعِمَط  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلْوَم  َناَْرقُش  ُمِْهیَلَع  َلَعَج  يَرْسَْألا َو  َسَبَح  اََّمل  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ٌبیِرَق اَنُدَْـعبَأ  ِّمَْعلا َو  ِیَنب  َهَموُمُْعلا َو  َناَوْخِْإلا َو  َءاَْنبَْألا َو  َءَابْآلا َو  اَنِیف  َّنِإ  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  اُولاَـقَف  ْمُهاَـتَأَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  اُوثَعَبَف  اَـنِماَحْرَِأل  ٍْشیَُرق 

ِْنب َرَمُع  َیلِإ  اُوثَْعبا  اُولاَق َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َفَرَْـصنا  َُّمث  ًاْریَخ  ْمُکُولآ  ُهَّللا َال  َءاَش  ْنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف  اَنِداَُفی  اَْنیَلَع َو  َّنُمَْیلَف  َکَـبِحاَص  ْمِّلَک 
َلاَقَف ٍرَْکب  ِیبَِأل  اُولاَق  اَم  َْلثِم  َُهل  اُولاَقَف  ْمُهَءاَجَف  ِْهَیلِإ  اُولَـسْرَأَف  ْمُْکنَع  ُّفُکَی  ُهَّلََعل  ْمُْکیَلَع  َدِسُْفی  ْنَأ  ُنَمُْؤی  ُْمتِْملَع َو َال  ْدَق  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِباَّطَْخلا 
َْتنَأ ِیبَِأب  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُلوُقَی  ُهاَشْغَی َو  ُُهنِیُلی َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َُهلْوَح َو  ُساَّنلا  ُهَْدنِع َو  ٍرَْکب  َابَأ  َدَجَوَف  ِِّیبَّنلَا ص  َیلِإ  َفَرَْصنا  َُّمث  ًاّرَـش  ْمُکُولآ  َال 

ًهَُّوق ْمِهِداَف  ْوَأ  َْکیَلَع  ِهَّللا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُْنْنماَف  ٌبیِرَق  َْکنَع  ْمُهُدَْعبَأ  ِّمَْعلا َو  ُوَنب  ُناَوْخِْإلا َو  ُهَموُمُْعلا َو  ُءاَْنبَْألا َو  ُءَابْآلا َو  ْمِهِیف  َکُمْوَق  یِّمُأ  َو 
ٍرَْکب ِیبَأ  َسِلْجَم  َسَلَجَف  ُرَمُع  َءاَجَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َتَکَـس  ًهَیِحاَن َو  یَّحَنَتَف  َماَق  َُّمث  َْکَیلِإ  ْمِِهبُولُِقب  ُلَبْقَی  َهَّللا  َّلَعَلَف  َنیِِملْـسُْمِلل 

َكُوبَّذَک ِهَّللا  ُءاَدْعَأ  ْمُه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف 

َتَکَـسَف َكْرِّشلَا  ُمِِهب  ُّلِذـُی  َمَالْـسِْإلَا َو  ْمِِهب  ُهَّللا  ُئِّطَُوی  َِهلَـالَّضلا  ُهَِّمئَأ  ِْرفُْکلا َو  ُسوُءُر  ْمُهَف  ْمَُهباَـقِر  ْبِرْـضا  َكوُـجَرْخَأ  َكُولَتاَـق َو  َو 
ُناَوْخِْإلا َو ُهَموُمُعلا َو  ُءاَْنبَْألا َو  ُءَابْآلا َو  ْمِهِیف  َکُمْوَق  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  َلاَقَف  ِلَّوَْألا  ِهِدَعْقَم  َیلِإ  ٍرَْکب  ُوبَأ  َداَع  ُْهبُِجی َو  َْمل  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر 
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ٌْریَخ ُهَّللا  ُمُهیِدـْهَی  ْنَأ  ْمُُهلِـصْأَتْسَی َو  ْنَم  َلَّوَأ  ْنُکَت  َکُمْوَق َال  َُکتَریِـشَع َو  ْمُه  ْمِهِداَف  ْوَأ  ْمِْهیَلَع  ُْنْنماَف  ٌبیِرَق  َْکنِم  ْمُهُدَْـعبَأ  ِّمَْعلا َو  ُوَنب 
ْبِرْـضا ْمِِهب  ُرِظَْتنَت  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ُهَِسلْجَم  َسَلَجَف  ُرَمُع  َماَـقَف  ًهَیِحاـَن  َماَـق  ًاْئیَـش َو  ِْهیَلَع  َّدُرَی  ْمَلَف  ُْهنَع  َتَکَـسَف ص  ْمُهَِکلُْهی  ْنَأ  ْنِم 

َْول َنِینِمْؤُْملا  َروُدُص  ِفْشا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َكوُجَرْخَأ  َكُوبَّذَک َو  ِهَّللا  ُءاَدْعَأ  ْمُه  ِكْرِّشلَا  َلْهَأ  ُّلِذـُی  َمَالْـسِْإلَا َو  ْمِِهب  ُهَّللا  ُئِّطَُوی  ْمُهَقاَنْعَأ 
ِلَّوَْألا ِهِمَالَک  َْلثِم  ُهَمَّلَکَف  ٍرَْکب  ُوبَأ  َداَع  َسَلَجَف َو  ًهَیِحاَن  َماَقَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َتَکَـسَف  ًاَدبَأ  اَنُولاَقَأ  اَم  اَذَـه  ِْلثِم  یَلَع  اَّنِم  اوُرَدَـق 

َجَرَخ َو َُّمث  ًهَعاَس  اَهِیف  َثَکَمَف  ُهَتَُّبق  َلَخَدَـف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَق  َُّمث  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ِلَّوَأـْلا  ِهِمَـالَک  ِلـْثِِمب  ُهَمَّلَکَف  ُرَمُع  َءاَـجَف  یَّحَنَت  َُّمث  ُْهبُِجی  ْمَلَف 
اَم ِساَّنِلل  َلاَـق  َجَرَخ  اَّمَلَف  ُرَمُع  َلاَـق  اَـم  ُلْوَْقلا  َنُولوُقَی  َنوُرَخآ  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  َلاَـق  اَـم  ُلْوَْـقلا  ْمُهُـضَْعب  ُلوـُقَی  ْمِِهنْأَـش  ِیف  َنوُـضوُخَی  ُساَّنلا 

ُُهْلثِم ِهِداَبِع َو  یَلَع  ِهِْوفَع  ِهَّللا َو  اَضِِرب  ُلِْزنَی  َلِیئاَکیِمَک  ِهَِکئَالَْملا  ِیف  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُلَثَم  ًالَثَم  اَمَُهل  َّنِإَف  اَمُهوُعَد  ِْنیَذَـه  ْمُْکیَبِحاَص  ِیف  َنُولوُقَت 
اِمل ْمَُکل َو  ٍّفُأ  َلاَـق  ْنَأ  یَلَع  َداَز  اَـمَف  اَـهِیف  ُهوُحَرَطَف  َراَّنلا  ُهُمْوَق  َُهل  َدَـقْوَأ  ِلَـسَْعلا  َنِم  ِهِمْوَـق  یَلَع  َنَْیلَأ  َناَـک  َمیِهاَْربِإ  ِلـْثِمَک  ِءاَِـیْبنَْألا  ِیف 

(2 ٌمیِحَر {  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناـصَع  ْنَم  یِّنِم َو  ُهَّنِإَـف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  َلاَـق  َو  ءایبنألا 67 } . هروس  ( 1 َنُولِقْعَت {  ـالَف  ِهّللا َأ  ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت 
هدئاملا هروس  ( 3 ُمیِکَْحلا {  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َكُدابِع َو  ْمُهَّنِإَـف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِإ  ُلوُقَی  ْذِإ  یَـسیِعَک  َو  میهاربإ 14 } . هروس 

َناَک ٍحُون  ِلَثَمَک  ِءاَِیْبنَْألا  ِیف  ُُهلَثَم  ِهَّللا َو  ِءاَدـْعَأ  یَلَع  ِهَمِقَّنلا  ِهَّللا َو  َنِم  ِطَخَّسلِاب  ُلِْزنَی  َلـیِْربِج  ِلَـثَمَک  ِهَِکئَـالَْملا  ِیف  َرَمُع  ُلَـثَم  َو  . { 118
یَلَع ْرَذَت  ِّبَر ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِهَراَجِْحلا  َنِم  ِهِمْوَق  یَلَع  َّدَشَأ 

ًاراّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا 

. { حون 26 هروس  ( 1 } 

اُونِمُْؤی الَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْـشا  ْمِِهلاْومَأ َو  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  ُلوُقَی  ْذِإ  یَـسُوم  ُلَـثَم  ًاـعیِمَج َو  َضْرَأـْلا  اَِـهب  ُهَّللا  َقَرْغَأ  ًهَوْعَد  ْمِْهیَلَع  اَعَدَـف 
ُْدبَع َلاَقَف  ٍُقنُع  َِهبْرَـض  ْوَأ  ٍءاَدـِِفب  َّالِإ  ِءَالُؤَه  ْنِم  ٌلُجَر  ْمُکَّنَتوُفَی  َالَف  ًهَْلیَع  ْمُِکب  َّنِإ  َو  سنوی 88 } . هروس  ( 2 َمِیلَْألا {  َباذَْـعلا  اُوَرَی  یّتَح 

 . َءاَْضَیب َْنب  َْلیَهُس  َّالِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٍدوُعْسَم  ُْنب  ِهَّللا 

ُلاَُقی َُهل َو  ٌخَأ  َوُه  اَمَّنِإ  ًارَْدب َو  َدِهَش  ِهَشَبَْحلَا َو  ِهَرَجاَهُم  ْنِم  ٌِملْسُم  َءاَْضَیب  ُْنب  ُْلیَهُـس  ٌمَهَو  اَذَه  َهَبِیبَح َو  ِیبَأ  ُْنبِا  يَوَر  اَذَکَه  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ُّطَق ٌهَعاَس  َّیَلَع  ْتَّرَم  اَمَف  ِهَّللا  ُْدبَع  َلاَق  ُِّیبَّنلَا ص  َتَکَـسَف  َلاَق  َهَّکَِمب  َمَالْـسِْإلَا  ُرِهُْظی  ُُهْتیَأَر  یِّنِإَف  ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َلاَق  َلاَق  ٌْلیَهُـس  َُهل 

ِمَالَْکلِاب ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  ِيَدَی  َْنَیب  یِمُّدَقَِتل  ُهَراَجِْحلا  َّیَلَع  َطُقْـسَت  ْنَأ  ُفَّوَخَتَأ  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  ُْتلَعَج  ِهَعاَّسلا  َْکِلت  ْنِم  َّیَلَع  َّدَشَأ  َْتناَک 
َهَّللا َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهلاَق  ْذِإ  اَْهنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  ٌهَعاَس  َّیَلَع  ْتَّرَم  اَمَف  َلاَق  َءاَْضَیب  َْنب  َْلیَهُـس  َّالِإ  َلاَـقَف  ُهَسْأَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَفَرَف 
َلََزن َْول  ُدَْعب  َلاَق  َُّمث  َءاَدِْفلا  َِلبَقَف  ِْدبُّزلا  َنِم  َنَْیلَأ  َنوُکَی  یَّتَح  َْبلَْقلا  ُنِّیَُلَیل  ُهَّنِإ  ِهَراَجِْحلا َو  َنِم  َّدَـشَأ  َنوُکَی  یَّتَح  َْبلَْقلا  ُدِّدَُـشَیل  َّلَج  َّزَع َو 

.َءاَدِْفلا ِذُخْأَت  ُْلْتقا َو َال  ُلوُقَی  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَس  َناَک  َءاَدِْفلا َو  ِذُخْأَت  ُْلْتقا َو َال  ُلوُقَی  َناَک  ُرَمُع  َّالِإ  ُْهنِم  اََجن  اََمل  ٍرَْدب  َمْوَی  ٌباَذَع 

َكُدابِع َو ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  لاق  ذإ  یسیعک  هلثم  لاق و  هّللا ص  لوسر  نأ  هیف  نألف  ثیدحلا  لصأ  یف  امأ  مالک  اذه  یف  يدنع  تلق 
هءارب و هروس  ّالإ  اهدعب  لزنی  مل  هرمع و  رخآ  یف  تلزنأ  هدئاملا  هدـئاملا و  نم  هیآلا  هذـه  ُمیِکَْحلا و  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ 

ِساّنِلل َْتُلق  َْتنَأ  َمَیْرَم َأ  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهّللا  َلاق  ْذِإ  یلاعت َو  هلوق  نوکی  نأ  ّالإ  ّمهّللا  اذه  فیکف  هرجهلا  نم  هیناثلا  هنسلا  یف  تناک  ردب 
ردب لبق  هنیدملاب  وأ  هّکمب  امأ  تلزنأ  تناک  دق  تایآلا  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  ِینوُذِخَّتا َو 

.لکشم وهف  اذه  یف  رظنن  نأ  یغبنیف  کلذ  ناک  دق  هلعلف  هدئاملا  هروس  یلإ  اهمض  نآرقلا  نامثع  عمج  املف 
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هل لیق  ّهنأل  ءاشی  امب  عئاقولا  یف  مکحی  ناک  ّیبنلا ص  نأ  یف  نارمع  نب  یـسوم  بهذـم  مهوی  هنإف  ءاـضیب  نب  لیهـس  ثیدـح  اـّمأ  و 
دوعـسم نبا  لاق  ام  دنع  تکـس ص  امل  هلعل  لاقی  نأ  نکمی  ّهنأ  ّالإ  كورتم  بهذم  وه  قحلاب و  ّالإ  مکحت  کنإف ال  ءاشت  امب  مکحا 

.هیلإ یحوأ  امک  ءاضیب  نب  لیهس  ّالإ  ذئنیح  لاقف  ءاضیب  نب  لیهس  ّالإ  هل  لیق  یحولا و  هتکسلا  کلت  یف  هیلع  لزن  لوقلا  کلذ 

لوقی ناک  ذاعم  نب  دعـس  نأ  یلع  اوقفتا  نیثدحملا  نم  هریغ  يدقاولاف و  رمع  ّالإ  هنم  اجن  امل  باذع  لزن  ول  هیف  يذلا  ثیدحلا  اّمأ  و 
کلذ لـک  مهعمج  ضفنی  مل  نوکرـشملا  شیرعلا و  یف  دـعب  هّللا ص  لوـسر  يأرلا و  کلذـب  ئدـبتملا  وـه  لـب  رمع  هلاـق  اـم  لـثم 

حاحلإلا ریثک  مهیلع و  ضیرحتلا  بیلأتلا و  دیدش  ناک  ّهنإ  لاقی  نأ  نکمی  دعس و  نود  هدحو  هاجنلاب  رمع  صخ  فیکف  ضاضفنالا 
.هریغ هیف  هکرش  نإ  هب و  هراهتشال  هیلإ  يأرلا  کلذ  بسنف  مهرمأ  یف  هّللا ص  لوسر  یلع 

ُْنب ُمِعْطُم  َناَک  َْول  ٍرَْدب  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِعْطُم  ِْنب  ِْریَبُج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرْهُّزلَا  ِنَع  ٌرَمْعَم  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
مهامـس ، ینمز نمزک و  ؛ نتن مهدحاو  ، ردب يراسأ  ینعی  :» هیاهنلا 4:124 یف  ریثـألا  نبا  لاـق  ( 1 یَْنتَّنلا {  ِءَالُؤَه  َُهل  ُْتبَهََول  ًاـّیَح  ٍّيِدَـع 

َنِم َعَجَر  َنیِح  ُهَراَـجَأ  ٌدَـی  ِِّیبَّنلَا ص  َدـْنِع  ٍّيِدَـع  ِْنب  ِمِعْطُِمل  َْتناَـک  َلاَـق َو  .ٌسََجن } .  َنوُکِرْـشُْملا  اَـمَّنِإ  یلاـعت : هلوقک  ؛ مهرفکل ینتن 
ِِفئاَّطلَا

َهَّزَع َابَأ  ٍرَْدب  َمْوَی  يَرْـسَْألا  َنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َنَّمَأ  َلاَق  ِبَّیَـسُْملا  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  ِّيِرْهُّزلَا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِیب ْقَّدَصَتَف  ٌءْیَـش  َّنَُهل  َْسَیل  ٍتاََنب  َسْمَخ  ِیل  َّنِإ  َُهل  َلاَق  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  ُهَقَتْعَأَف  ًارِعاَش  َناَک  َّیِحَمُْجلا َو  ٍْریَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْنب  وَرْمَع 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهَلَـسْرَأَف  ًادـَبَأ  َْکیَلَع  َِرثْکُأ  َکَِلتاَقُأ َو َال  َّالَأ  ًاِقثْوَم  َکیِطْعُأ  َهَّزَع  ُوبَأ  َلاَق  َِکلَذ َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَعَفَف  ُدَّمَُحم  اَی  َّنِْهیَلَع 
ًاَدبَأ ِْهیَلَع  َِرثْکُأ  ُهَِلتاَقُأ َو َال  َّالَأ  ًاِقثْوَم  ًادَّمَُحم  ُْتیَطْعَأ  ْدَق  یِّنِإ  َلاَق  اَنَعَم  ْجُرْخا  َلاَقَف  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُناَْوفَـص  َءاَج  ٍدُـحُأ  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَجَرَخ  اَّمَلَف 
َشاَع ْنِإ  َِلُتق َو  ْنِإ  ِِهتاََـنب  َعَم  ِِهتاََـنب  َلَـعْجَی  ْنَأ  ُناَْوفَـص  َُهل  َنِمَـضَف  َءاَدـِْفلا  ُْهنِم  َذَـخَأ  ْوَأ  ُهَلَتَق  یَّتَح  يِْریَغ  یَلَع  َّنُمَی  َْمل  َّیَلَع َو  َّنَم  ْدَـق  َو 

ْنِم ُهُْریَغ  ْرَـسُْؤی  َْمل  َرِـسُأَف َو  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ٍْشیَُرق  َعَم  َجَرَخ  َُّمث  اَهُرُـشْحَی  َبَرَْعلَا َو  وُعْدَـی  َهَّزَع  ُوبَأ  َجَرَخَف  ُُهلاَیِع  ُُهلُکْأَـی  ـال  ًارِیثَک  ًـالاَم  ُهاَـطْعَأ 
ِهَّللا َال ِقاَثیِْملا َال َو  ِدْهَْعلا َو  َنِم  ِینَْتیَطْعَأ  اَم  َْنیَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ٌتاََنب  ِیل  ًاهْرُک َو  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ٍْشیَُرق 

.ُهَلَتَقَف يدقاولا 105 } . يزاغم  ( 1 ِْنیَتَّرَم {  ٍدَّمَحُِمب  ُتْرِخَس  ُلوُقَت  َهَّکَِمب  َْکیَضِراَع  ُحَسْمَت 

ْبِرْـضاَف ُْهمِّدَق  ٍِتباَث  َْنب  َمِصاَع  اَی  ِْنیَتَّرَم  ٍرْحُج  ْنِم  ُغَْدُلی  َنِمْؤُْملا َال  َّنِإ  ٍذـِئَمْوَی  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِبَّیَـسُْملا  ُْنب  ُدیِعَـس  يَوَر  َلاَق َو 
.ُهَُقنُع َبَرَضَف  ٌمِصاَع  ُهَمَّدَقَف  ُهَُقنُع 

َهَّیَمُأ َّالِإ  ْمُهُّلُک  اَهِیف  اوُحِرُطَف  یَْلتَْقلِاب  َرَمَأ  َُّمث  .بارتلاب }  ـألمت  : روغت ( 2 َرَّوَُغت {  ْنَأ  ُِبلُْقلِاب  ٍرَْدب  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
 } ُهوُکُْرتا ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ُهُمَْحل  َلَیاَزَت  ُهْوَْقلَی  ْنَأ  اوُداَرَأ  اَّمَلَف  ِهِمْوَی  ْنِم  َخَفَْتنا  .هقلخ }  نیمسلا  : نمسملا ( 3 ًانَمْسُم {  َناَک  ُهَّنِإَف  ٍفَلَخ  َْنب 

. { يدقاولا 106 يزاغم  ( 4

اَم َهَراَجِْحلا  َباَرُّتلا َو  ِْهیَلَع  اْوَْقلَأ  ُهوُّرَقَأَف َو  َلَـیاَزَت  ُهَنوُکِّرَُحی  اُوبَهَذ  اَّمَلَف  اَـهَأَلَم  یَّتَح  ِهِعْرِد  ِیف  ٍفَلَخ  ُْنب  ُهَّیَمُأ  َخَـفَْتنا  َقاَحْـسِإ  ُْنبِا  َلاَـق  َو 
. { . ماشه 2:279 نبا  هریس  ( 1 ُهَبَّیَغ { 

ِِهْنبا ُهْجَو  َرَّیَغَتَف  ِّيِرَدُْجلا  َُرثَأ  ِهِهْجَو  ِیف  ًامیِـسَج َو  ًالُجَر  َناَک  ِبِیلَْقلا َو  َیلِإ  ُّرَُجی  َهَعِیبَر  ِْنب  َهَْبتُع  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَظَن  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
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َكَابَأ َباَصَأ  اَم  ءیش } .» کیبأ  رمأ  نم  کلخد  دق  :» ماشه نبا  ( 2 َكَءاَس {  َکَّنَأَک  ََکل  اَم  ُِّیبَّنلَا ص  َُهل  َلاَقَف  َهَْبتُع  ِْنب  َهَْفیَذُح  ِیبَأ 
اَم ُْتیَأَر  َِکلَذ َو  ُهَأَطْخَأ  اَّمَلَف  ِمَالْـسِْإلَا  َیلِإ  َِکلَذ  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  وُجْرَأ  ُْتنُک  ًافَرَـش  ًالْقَع َو  ِیبَِأل  ُْتیَأَر  یِّنَِکل  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َلاَق َال َو 

َعِراَصَم َْنیَْحلا َو  َّنَِکل  ِهِهْجَِول َو  ًاهِراَک  َناَک  ْدََـقل  ِهِْریَغ َو  ْنِم  ِهَریِـشَْعلا  ِیف  یَْقبَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َناَک َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف  ِینَظاَـغ  َُهباَـصَأ 
َناَک ْدَـق  ِبِیلَْقلا َو  ِیف  اْوَفاَوَت  اَّمَلَف  ُْهنِم  اَناَفَـش  ُهَعَرَـص َو  َلَفْـسَْألا َو  ٍلْهَج  ِیبَأ  َّدَـخ  َلَـعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ِءْوَّسلا 

ُلوُقَی ُهُرُکْـشَی َو  َهَّللا َو  ُدَـمْحَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ًالُجَر َو  ًالُجَر  ْمِِهب  ُهُِربُْخی  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلَعَج  َنوُعَرْـصُم  ْمُه  ْمِْهیَلَع َو  ُفوُطَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
َهَعِیبَر َْنب  َهَْبتُع  اَی  ًالُجَر  ًالُجَر  ْمُهاَداَنَف  ِبِیلَْقلا  ِلْهَأ  یَلَع  َفَقَو  َُّمث  ِْنیَتَِفئاّطلا  يَدْحِإ  ِینَدَعَو  ْدَقَف  ِینَدَـعَو  اَم  ِیل  َزَْجنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

ًاّقَح یِّبَر  ِینَدَـعَو  اَم  ُتْدَـجَو  یِّنِإَف  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَـعَو  ام  ُْمتْدَـجَو  ْلَه  ٍماَشِه  َْنب  ِلْهَج  َابَأ  اَی  ٍفَلَخ َو  َْنب  َهَّیَمُأ  اَـی  َهَعِیبَر َو  َْنب  َهَْبیَـش  اَـی  َو 
َلوُسَر اَی  اُولاَقَف  ُساَّنلا  ِینَرَـصَن  ِینوُُمْتلَتاَـق َو  ُساَّنلا َو  ِیناَوآ  ِینوُُمتْجَرْخَأ َو  ُساَّنلا َو  ِینَقَّدَـص  ِینوُُمْتبَّذَـک َو  ْمُکِِّیبَِنل  ُْمْتنُک  ُمْوَْقلا  َْسِئب 

ٌّقَح ْمُهُّبَر  ْمُهَدَعَو  اَم  َّنَأ  اوُِملَع  ْدََقل  َلاَقَف  اُوتاَم  ْدَق  ًامْوَق  يِداَُنت  ِهَّللا َأ 

. { ماشه 2:282 نبا  هریس  يدقاولا 106،و  يزاغم  ( 3 } 

اوُعِمَـس ْدََقل  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َنُولوُقَی  ُساَّنلاَف  ُلوُقَت  َرَبَْخلا َو  اَذَه  يِوْرَت  َْتناَک  َهَِشئاَع  َّنِإ  يِزاَغَْملَا  ِباَتِک  ِیف  َقاَحْـسِإ  ُْنبِا  َلاَق  َو 
ٌّقَح ْمُهُّبَر  ُمُهَدَعَو  اَم  َّنَأ  اوُِملَع  ْدََقل  َلاَق  اَمَّنِإ  َِکلَذَک  َْسَیل  ْمَُهل َو  ُْتُلق  اَم 

. { ماشه 2:280 نبا  هریس  ( 4 } 

ِهَّللا َأ َلوُسَر  اَی  َنوُِملْسُْملَا  َُهل  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمُهاَداَن  اََّمل  َلاَق  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  ُلیِوَّطلا  ٌْدیَمُح  ِینَثَّدَح  َقاَحْـسِإ َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
ِینُوبیُِجی ْنَأ  َنوُعیِطَتْسَی  ْمُهَّنَِکل َال  ْمُْهنِم َو  ُلُوقَأ  اَِمل  َعَمْسَِأب  ُْمْتنَأ  اَم  َلاَقَف  اُونَْتنَأ  ْدَق  ًامْوَق  يِداَُنت 

. { . ماشه 2:280 نبا  هریس  ( 1 } 

یتوم مه  اوملعی و  نأ  تربخأ  ام  تلاق  نإف  یتوم  مه  اوعمـسی و  نأ  زاج  یتوم  مه  اوملعی و  نأ  زاج  اذإ  هشئاعل  لوقی  نأ  لئاقل  تلق 
نأ نم  عنام  اهل و ال  لیق  قح  لوسرلا  هب  مهدعو  ام  نأ  نوملعیف  باذعلا  نوری  بیلقلا و  یف  یه  مهنادبأ و  یلإ  حاورألا  دوعت  نکل  و 

.سانلا هلوقی  ام  اهراکنإل  هجو  نذإف ال  هّللا ص  لوسر  توص  اوعمسیف  بیلقلا  یف  یه  مهنادبأ و  یلإ  حاورألا  دوعت 

هطساوب نوکی  اّمنإ  ساسحإلا  نأل  عمست  ملعت و ال  هقرافملا  دعب  سفنألا  نأ  وه  یمکح و  هجو  یلع  هشئاع  لوقل  رصتنی  نأ  نکمی  و 
.طقف اهرهوجب  ملعت  سفنلا  نأل  هلآلا  یلإ  جاتحی  ّهنإف ال  ملعلا  امأف  هلآلا  دسفت  توملا  دعب  هلآلا و 

ِِمئاَنَْغلا َو ِْضبَِقب  ٍْبعَک  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  َرَمَأ  ٍرْدَِـبب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَقَأَف  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  َنیِح  اَهیِّلَوَت  ٍْشیَُرق َو  ُماَزِْهنا  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِِهباَحْـصَِأب ِِهب َو  َتَاب  ِِهب َو  َلَزَنَف  ِسْمَّشلا  ِبوُرُغ  َْلبَق  ِلِیثَْألِاب  َّرَمَف  َحاَر  َُّمث  ٍرْدَِبب  َرْـصَْعلا  یَّلَـصَف  ُهُونیُِعی  ْنَأ  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ًارَفَن  َرَمَأ  اَهَلَمَح َو 

ْسِلْجا َلاَق  ٍْسیَق  ِدـْبَع  ُْنب  ُناَوْکَذ  َلاَق  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ٌلُجَر  َماَقَف  ُمْوَْقلا  َتِکْـسُأَف  َهَْلیَّللا  اَنُظَفْحَی  ٌلُجَر  ْنَم  َلاَق  ِهَرِیثَْکلِاب َو  ْتَْسَیل  ٌحاَرِج َو 
ْنَم َلاَقَف  ٌلُجَر  َماَقَف  َلْوَْقلا  َداَعَأ  ًهَعاَس َو  َثَکَم  َُّمث  ْسِلْجا  َلاَقَف  ِْسیَْقلا  ِدـْبَع  ُْنبِا  َلاَق  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ٌلُـجَر  َماَـقَف  َهَِیناَّثلا  َلْوَْقلا  َداَـعَأ  َُّمث 

.َتَکَسَف .باعیتسإلا }  یف  ام  رظنا  ؛و  يدقاولا یف  ام  هباوص  و  «، عیبس :» لوصألا یف  ( 2 ٍْعبَس {  ُوبَأ  َلاَق  َْتنَأ 
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ُْتنُک يِذَّلا  اَنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َكاَبِحاَص  َْنیَأ  َُهل َو  َلاَقَف  ُهَدْـحَو  ٍْسیَق  ِدـْبَع  ُْنب  ُناَوْکَذ  َماَقَف  ْمُُکتَثَـالَث  اُومُوق  َلاَـق  ًهَعاَـس َو  َثَکَم  َُّمث 
(1 َلَحَتْراَف {  ِْلیَّللا  ُرِخآ  َناَک  یَّتَح  َهَْلیَّللا  َکـِْلت  َنیِِملْـسُْملَا  ُسُرْحَی  ُناَوْکَذ  َتاَـبَف  ُهَّللا  َکَـظَفَحَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  َهَْلیَّللا  َکـُبیِجُأ 

. { . يدقاولا 107 يزاغم 

ُلِیئاَکیِم َو ِیب  َّرَم  َلاَقَف  ِهِمُّسَبَت  ْنَع  َِلئُس  َمَّلَس  اَّمَلَف  َمَّسَبَت  ًهَعْکَر  یَّلَص  اَّمَلَف  ِلِیثَْألِاب  َرْصَْعلا  یَّلَـص  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُراَبُْغلا ِْهیَتَِینَث  َّمَع  ْدَـق  ِهَیِـصاَّنلا  ِدوُقْعَم  یَْثنُأ  ٍسَرَف  یَلَع  ُلـیِْربِج  ِیناَـتَأ  ِمْوَْقلا َو  ِبَلَط  ِیف  ُْتنُک  یِّنِإ  َلاَـق  ََّیلِإ َو  َمَّسَبَتَف  ُعْقَّنلا  ِهِحاَـنَج  یَلَع 

. { . يدقاولا 107 يزاغم  ( 2 ْمَعَن {  ُْتلُقَف  ْتَیِضَر  ْلَهَف  یَضْرَت  یَّتَح  َکَقِراَفُأ  َّالَأ  ِینَرَمَأ  َْکَیلِإ َو  ِینَثََعب  یِّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف 

َْنب َهَبْقُع  َُقنُع  َبِرْضَی  ْنَأ  ِحَْلقَْألا  ِیبَأ  ِْنب  ِِتباَث  َْنب  َمِصاَع  َرَمَأ  ِهَْیبَّظلا  ِقْرِِعب  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  يَرْـسَْألِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَْبقَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَی ُلَْتقُأ  َمَالَع  ِیْلیَو  اَی  ُلوُقَی  ُهَبْقُع  َلَعَجَف  ُِّینَالْجَْعلا  َهَمَلَـس  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَرَـسَأ  َناَک  ٍسْمَـش َو  ِدـْبَع  ِْنب  َهَّیَمُأ  ِْنب  وِرْمَع  ِیبَأ  ِْنب  ِْطیَعُم  ِیبَأ 

یِمْوَق ْنِم  ٍلُجَرَک  ِیْنلَعْجاَف  ُلَْضفَأ  َْکنِم  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ِِهلوُسَِرل  ِهَِّلل َو  َِکتَواَدَِـعل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَنُهاَه  ْنَم  ِْنَیب  ْنِم  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم 
اَی ُْهمِّدَـق  ُراَّنلا  َلاَـقَف  ِهَْیبِّصِلل  ْنَم  ُدَّمَُحم  اَـی  ْمِهِدَـحَأَک  ُْتنُک  َءاَدـِْفلا  ْمُْهنِم  َتْذَـخَأ  ْنِإ  َّیَلَع َو  َْتنَنَم  ْمِْهیَلَع  َْتنَنَم  ْنِإ  ِینَْتلَتَق َو  ْمُهَْتلَتَق  ْنِإ 

ِِهباَتِِکب ِِهلوُسَِرب َو  ِهَّللِاب َو  ًاِرفاَک  ُتِْملَع  اَم  ِهَّللا  َْتنُک َو  ُلُجَّرلا  َْسِئب  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ُهَُقنُع  َبَرَـضَف  ٌمِصاَـع  ُهَمَّدَـقَف  ُهَُقنُع  ْبِرْـضاَف  ُمِصاَـع 
َْکنِم ِیْنیَع  َّرَقَأ  َکَلَتَق َو  يِذَّلا  َهَّللا  ِدَمْحَأَف  ِهِِّیبَِنل  ًایِذُْؤم 

. { يدقاولا 107،108 يزاغم  ( 3 } 

ْدَق ُمَالْـسِْإلَا  َناَک  ِِبلَّطُْملا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ِساَّبَْعِلل  ًامَالُغ  ُْتنُک  َلاَق  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ْنَع  ٍساَّبَع  ِْنبِا  َیلْوَم  ُهَمِرْکِع  يَوَر  َقاَحْـسِإ َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
ُساَّبَْعلَا َمَلْسَأَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنِیف  اَشَف 

ِهِمْوَق َو ِیف  ٍقِّرَفَتُم  ٍرِیثَک  ٍلاَم  اَذ  َناَک  ُهَمَالْـسِإ َو  ُُمتْکَی  َناَکَف  ْمُهَفَالِخ  ُهَرْکَی  ُهَمْوَق َو  ُباَهَی  ُساَّبَْعلَا  َناَک  ُُهتَجْوَز َو  ِلْـضَْفلا  ُّمُأ  ْتَمَلْـسَأ  َو 
َّالِإ ٌلُجَر  ْفَّلَخَتَی  َْمل  اوُعَنَـص  اُوناَک  َِکلَذَک  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  ِماَشِه  َْنب  َصاَْعلَا  ُهَناَکَم  َثََعب  ٍرَْدب َو  ْنَع  َفَّلَخَت  ْدَـق  ٍبََهل  ُوبَأ  ِهَّللا  ُّوُدَـع  َناَک 
ِیف اَنْدَجَو  ُهاَزْخَأ َو  ُهَّللا َو  .هازخأ }  هلذ و  : هّللا هتبک  ( 1 ُهَتَبَک {  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍرَْدب  ِباَحْصَأ  ِباَصُم  ْنَع  ُرَبَْخلا  َءاَج  اَّمَلَف  ًالُجَر  ُهَناَکَم  َثََعب 

.ًاّزِع ًهَُّوق َو  اَنِسُْفنَأ 

ُتَْحنَأ ٌِسلاََـجل  یِّنِإ  ِهَّللا  َوَـف  َمَْزمَز  ِهَرْجُح  ِیف  اَُـهتَْحنَأ  .حادـقألا }  : ماـشه نبا  ( 2 َحاَدـِْقلا {  ُلَمْعَأ  ُْتنُک  ًافیِعَـض َو  ًـالُجَر  ُْتنُک  َلاَـق َو 
 } ُِبنُط َیلِإ  َسَلَج  یَّتَح  ٍّرَِـشب  ِْهیَلْجِر  ُّرُجَی  ٍبََهل  ُوبَأ  ُقِساَْفلا  َلَْبقَأ  ْذِإ  ِرَبَْخلا  َنِم  اَنَءاَج  اَم  اَنَّرَـس  ْدَق  ًهَِسلاَج َو  ِلْضَْفلا  ُّمُأ  يِْدنِع  یِحاَدـِق َو 
ِْدبَع ِْنب  ِثِراَْـحلا  ُْنب  َناَیْفُـس  وـُبَأ  اَذَـه  ِساَّنِلل  َلاَـق  ْذِإ  ٌِسلاَـج  َوُـه  اَْـنیَبَف  يِرْهَظ  َیلِإ  ُهُرْهَظ  َناَـکَف  ِهَرْجُْحلا  .اـهفرط }  : هرجحلا بنط  ( 3
ٌماَِیق ُساَّنلا  ِْهَیلِإ َو  َسَلَجَف  َلاَق  ُرَبَْخلا  ِهَّللا  َكَْدنِعَف َو  یِخَأ  َْنبا  اَی  َُّملَه  ٍبََهل  ُوبَأ  َلاَقَف  ًارَْدب  َنیِکِرْـشُْملَا  َعَم  َدِهَـش  َناَک  َمِدَق َو  ْدَق  ِِبلَّطُْملا 
َْفیَک اَنُولَتَقَف  اَنَفاَتْکَأ  ْمُهاَنْحَنَمَف  ْمُهاَـنیَِقل  ْنَأ  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  ِهَّللا  َءْیَـش َو  َـال  َلاَـق  ِساَّنلا  ُْرمَأ  َناَـک  َْفیَک  ِینِْربْخَأ  یِخَأ  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  َُهلْوَح 

اَم ِهَّللا  ِضْرَْألا َال َو  ِءاَمَّسلا َو  َْنَیب  ٍْقُلب  ٍْلیَخ  یَلَع  ًاْضَیب  ًالاَجِر  اَنیَِقل  َساَّنلا  ُتُْمل  اَـم  َکـِلَذ  َعَم  ِهَّللا  ُْمیَأ  اوُءاَـش َو  َْفیَک  اَنوُرَـسَأ  اوُءاَـش َو 
َْکِلت َو ُْتُلق  َُّمث  ِهَرْجُْحلا  َُبنُط  ُْتعَفَرَف  ٍِعفاَر  ُوبَأ  َلاَق  ٌءْیَش  اََهل  ُموُقَی  ًاْئیَش َو َال  .ائیش }  یقبت  ام  يأ  «، ائیش نیلت  ام  :» ماشه نبا  ( 4 یِْقُبت { 

ینلمتحاف ، هترواث و  لاق : ؛ هدـیدش هبرـض  یهجو  اـهب  برـضف  ، هدـی بهل  وبأ  عفرف  :» ماـشه نبا  یف  هراـبعلا  ( 5-5 َلاَـق {  ُهَِکئَـالَْملا  ِهَّللا 
َّیَلَع َكََرب  َُّمث  َضْرَأـْلا  ِیب  َبَرَـضَف  ُهَدَـی  ٍبََهل  وـُبَأ  َعَـفَرَف  .هیلإ }  تـبثو  يأ  ، هترواـث و  «. ینبرـضی یلع  كرب  ّمـث  ، ضرـألا یب  برـضف 
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یب برـضف  ینلمتحاف  ، هترواث و  لاق : ؛ هدـیدش هبرـض  یهجو  اهب  برـضف  ، هدـی بهل  وبأ  عفرف  :» ماشه نبا  یف  هرابعلا  ( 5-5 ِیُنبِرْضَی { 
ِهَرْجُْحلا ِدُـمُع  ْنِم  ٍدوُمَع  َیلِإ  ِلْضَْفلا  ُّمُأ  ْتَماَقَف  ًافیِعَـض  ًـالُجَر  ُْتنُک  َو  .هیلإ }  تبثو  يأ  ، هترواـث و  «. ینبرـضی یلع  كرب  ّمث  ،

ـألا

ضر
َباَغ ْذِإ  ْهَتْفَعْضَتْسا  َْتلاَق  ًهَرَْکنُم َو  ًهَّجَش  ُْهتَّجَشَف  ِهِسْأَر  یَلَع } {  ُْهَتبَرَضَف  ُْهتَذَخَأَف 

هلتاق هحرق  یه  :» ینـشخلا ّرذ  وبأ  لاق  ، هسدـعلا ( 1 ِهَسَدَْـعلِاب {  ُهَّللا  ُهاَمَر  یَّتَح  ٍلاََیل  َْعبَـس  َّالِإ  َشاَـع  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ًـالِیلَذ  ًاـیِّلَُوم  َماَـقَف  ُهُدِّیَس 
. { . ماشه 2:289،291 نبا  هریس  یف  انه  یلإ  ربخلا  ( 2 ُْهتَلَتَقَف {  کلذ } .» هباصأ  اذإ  ، لجرلا سدع  دق  ،و 

ک

نوعاطلا

َنوُعاَّطلا ُساَّنلا  یِقَّتَی  اَمَک  اَهاَوْدَـع  َهَسَدَْـعلا َو  یِقَّتَت  ٌْشیَُرق  َْتناَک  ِِهْتَیب َو  ِیف  َنَْتنَأ  یَّتَح  ِِهناَِنفْدَـی  اَم  ًاثَالَث َو  ْوَأ  ِْنیَتَْلَیل  ُهاَْـنبا  ُهَکَرَت  ْدََـقل  َو 
اَِقلَْطناَف َو َلاَق  َهَحْرُْقلا  ِهِذَه  یَشَْخن  اَّنِإ  َالاَق  ِِهناَبِّیَُغت  ِِهْتَیب َال  ِیف  َنَْتنَأ  ْدَق  اَمُکَابَأ  َّنَأ  ِناَیِحَتْسَت  اَمُکَْحیَو َأ َال  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌلُجَر  اَمَُهل  َلاَق  یَّتَح 

ِْهیَلَع اُوفَذَـق  َكاَنُه َو  ٍناَنِک  َیلِإ  َهَّکَم  یَلْعَِأب  ُهْوَْقلَأَف  ُهوُجَرْخَأ  ُهَنوُّسَمَی َو  اَم  ٍدـیَِعب  ْنِم  ِءاَْملِاب  ِْهیَلَع  ًافْذَـق  َّالِإ  ُهُولَّسَغ  اَـم  ِهَّللا  َوَف  اَـمُکَعَم  اـَنَأ 
.ُهْوَراَو یَّتَح  ِهَراَجِْحلِاب 

یَْسمَأ اَّمَلَف  َهَمَلَس  ِیَنب  ُدَحَأ  وٍرْمَع  ُْنب  ُْبعَک  ِرُْسْیلا  ُوبَأ  ُهَرَسَأ  يِذَّلا  َناَک  َرِسُأ َو  ْنَمِیف  َرِسُأَف  ًارَْدب  ُساَّبَْعلَا  َرَـضَحَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُماَنَت  ََکل َال  اَم  ُُهباَحْـصَأ  َُهل  َلاَقَف  ًارِهاَس  َهَْلیَّللا  َکـِْلت  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َتاـَب  ِقاـَثَْولا َو  ِیف  َنوُسُوبْحَم  يَراَـسُْألا  ُمْوَْقلا َو 

یناغألا و  (، فراـعملا هعبط  ّيربطلا 2:462( خـیرات  ( 3 ِهَّللا ص {  ُلوُـسَر  َماَـنَف  ُهوُقَلْطَأَـف  ِْهَیلِإ  اُوماَـقَف  ِِهقاـَثَو  ْنِم  ِساَّبَْعلَا  َنـِینَأ  ُتـْعِمَس 
(. { . بتکلا راد  هعبط  )4:205،206

ِرُْـسْیلا َابَأ  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ًامیِـسَج  ًالیِوَط  ُساَّبَْعلَا  َناَک  ًاعوُمْجَم َو  ًالُجَر  ِرُْـسْیلا  ُوبَأ  َناَک  َلاَق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍساَّبَع  ُْنبِا  يَوَر  َلاَـق َو 
ٌمیِرَک ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َکَناَعَأ  ْدََقل  َلاَق ص  اَذَک  ُُهتَْئیَه  ْنَم  ُْلبَق  ْنِم  ُُهْتیَأَر  اَم  ٌلُجَر  ِْهیَلَع  ِینَناَعَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َساَّبَْعلَا  َتْرَـسَأ  َْفیَک 

ْنَع ُّيِرْهُّزلَا  َِکلَِذب  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  ٌدَـحَأ  َلَتُْقی  ْنَأ  یَهَنَف  ِهَْعقَْولا  ِلَّوَأ  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ْدَـق  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
َهَرْهُز ِیَنب  ُفِیلَح  َهَبَْلعَث  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 

ُهَّللا ُهَمِحَر  ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِهلْهَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِدَبْعَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلَا  ِینَثَّدَح  َلاَق َو 

ْمُْکنِم َیَِقل  ْنَمَف  ْمِِهْلتَِقب  اََنل  َهَجاَح  ًاهْرُک َال  اوُجِرْخُأ  ْدَق  ْمُهَْریَغ  ٍمِشاَه َو  ِیَنب  ْنِم  ًالاَجِر  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَق  یِّنِإ  ِِهباَحْصَِأل  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَق  َلاَق َو 
ُهَّنِإَف ُْهُلتْقَی  َالَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َّمَع  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  َْنب  َساَّبَْعلَا  َیَِقل  ْنَم  ُْهُلتْقَی َو  َالَف  ِّيِرَتْخَْبلا  َابَأ  َیَِقل  ْنَم  ُْهُلتْقَی َو  َالَف  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  ًادَـحَأ 

 } ُهَّنَمِْحلَُأل ُُهتیَِقل  ِْنَئل  ِهَّللا  َساَّبَْعلَا َو  ُكُْرتَن  اَنَِرئاَشَع َو  اَنَناَوْخِإ َو  اَنَءَابآ َو  ُُلتْقَن  َهَعِیبَر َأ  ِْنب  َهَْبتُع  ُْنب  َهَْفیَذُح  ُوبَأ  َلاَقَف  ًاهَرْکَتْسُم  َجَرَخ  اَمَّنِإ 
اَهَعِمَسَف َْفیَّسلا  ههجو } .» یف  هب  هنبرضأل  يأ  ، فیـسلاب هنمحلأل  : ماشه نبا  لاق  ،و  هنطلاخأل ،و  فیـسلاب همحل  ننعطأل  يأ  ، هنمحلأل ( 1
ُبَرُْـضی ٍصْفَح َأ  ِیبَِأب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِیف  ِیناَنَک  ٍمْوَی  ُلَّوََأل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ُرَمُع َو  ُلوُقَی  ٍصْفَح  َابَأ  اَـی  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُِعل  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ُلوُقَی َو َهَْفیَذُح  ُوبَأ  َناَکَف  َلاَق  َقَفاَن  ْدََقل  ِهَّللا  َوَف  ِْفیَّسلِاب  ُهَُقنُع  ْبِرْـضَأ  ِینْعَد  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُرَمُع  َلاَقَف  ِْفیَّسلِاب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِّمَع  ُهْجَو 
ًادیِهَش ِهَماَمَْیلَا  َمْوَی  َِلتُقَف  ٍهَداَهَِـشب  یِّنَع  ُهَّللا  اَهَرِّفَُکی  ْنَأ  َّالِإ  ًاَدبَأ  ًاِفئاَخ  اَْهنِم  ُلاَزَأ  ٍِذئَمْوَی َو َال  ُْتُلق  ِیتَّلا  ِهَِملَْکلا  َْکِلت  ْنِم  ٍنِمِآب  اَنَأ  اَم  ِهَّللا 

ٍرَْکب َو َابَأ  َراَشَتْسا  اََّمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َقاَحْسِإ َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  .ماشه }  نبا  هریـس  ،و  فراعملا هعبط  ّيربطلا 2:450  خیرات  ( 2 } 
َكُولآ یِّنِإَف َال  َْکیَلَع  ِِهب  ُریِـشُأ  اَمِیف  ِینْعِطَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ًهَدـیِدَش  ًهَْظلِغ  ْمِْهیَلَع  ُرَمُع  َظَلَغ  يَراَسُْألا  ِْرمَأ  ِیف  ٍذاَعُم  َْنب  َدْعَـس  َرَمُع َو 
ِساَّنلا ِبَْرقَأ  َیلِإ  ْمُْهنِم  ٍریِـسَأ  َّلُک  ْمِّدَق  ُهَُقنُع َو  ْبِرْـضَی  ِهیِخَأ  ٍِّیلَع  َیلِإ  ًالیِقَع  ْمِّدَق  َكِدَِیب َو  ُهَُقنُع  ْبِرْـضاَف  َساَّبَْعلَا  َکَّمَع  ْمِّدَق  ًاحُْـصن 
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.ُُهبِْجُعی َْمل  َِکلَذ َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َهِرَکَف  َلاَق  ُْهُلتْقَی  ِْهَیلِإ 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَق  ِهَنیِدَْملَا  َیلِإ  يَرْسَْألِاب  َمُِدق  اَّمَلَف  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 

وُذ َکَّنِإَف  وٍرْمَع  َْنب  َهَبْقُع  َکَفِیلَح  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  ِْنب  ِثِراَْحلا  َْنب  َلَفَْون  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  َْنب  َلیِقَع  َْکیَوَخَأ  ْیَْنبا  ُساَّبَع َو  اَی  َکَسْفَن  ِدـْفا 
َّنِإَف ًاّقَح  َْتُلق  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  َکِمَالْسِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َلاَقَف ص  ِینوُهَرْکَتْـسا  َمْوَْقلا  َّنَِکل  ًاِملْـسُم َو  ُْتنُک  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُساَّبَْعلَا  َلاَقَف  ٍلاَم 

اََهباَصَأ ٍبَهَذ  ْنِم  ًهَِّیقوُأ  َنیِرْـشِع  ُْهنِم  َذَخَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ْدَق  َکَسْفَن َو  ِدَْتفاَف  اَْنیَلَع  َناَک  ْدَـقَف  َكِْرمَأ  ُرِهاَظ  اَّمَأ  ِِهب َو  َکیِزْجَی  َهَّللا 
َْسَیل ُهَّنِإَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َْکنِم  ُهَّللا  اَناَطْعَأ  ٌءْیَش  َكاَذ  َلاَقَف ص  ِیئاَِدف  ْنِم  ِیل  اَْهبُسْحا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُساَّبَْعلَا  َلاَقَف  َرِـسُأ  َنیِح  ُهَعَم 

ِیف ُْتبِـصُأ  ْنِإ  َْتُلق  َُّمث  ٌدَحَأ  اَمُکَعَم  َْسَیل  ِثِراَْحلا َو  ِْتِنب  ِلْضَْفلا  ِّمُأ  َدـْنِع  َتْجَرَخ  َنیِح  َهَّکَِمب  ُهَتْعَـضَو  يِذَّلا  ُلاَْملا  َْنیَأَف  َلاَق  ٌلاَم  ِیل 
َِملَع اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  ُساَّبَْعلَا َو  َلاَقَف  اَذَک  اَذَک َو  َمَثُِقل  اَذَک َو  اَذَک َو  ِهَّللا  ِْدبَِعل  اَذَـک َو  اَذَـک َو  ِلْضَْفِللَف  اَذَـه  يِرَفَس 

ُهَفِیلَح ِْهیَوَخَأ َو  ْیَْنبا  ُهَسْفَن َو  يَدَف  َُّمث  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُمَلْعََأل  یِّنِإ  اَهُْریَغ َو  يِْریَغ َو  ٌدَحَأ  اَذَِهب 

یَحُّضلا ِیف  ِدَحَْألا  َمْوَی  َءاَجَف  ِهَنیِدَْملِاب  َساَّنلا  ِناَرِّشَُبی  َهَحاَوَر  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َهَثِراَح َو  َْنب  َْدیَز  ِلِیثَْألَا  َنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّدَق  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
َنیِکِرْـشُْملَا َو ِْلتَق  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  ِهَمَالَِـسب  اوُرِْـشبَأ  ِراَْصنَْألَا  َرَـشْعَم  اَی  ِهَنیِدَْملَا  َِیلاَوَع  يِداَُنی  ِهَّللا  ُْدبَع  َلَعَجَف  ِقیِقَْعلِاب  ًاْدیَز  ِهَّللا  ُْدبَع  َقَراَف  َو 

يَرْـسَأ ِیف  ِباَْینَْألا  وُذ  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َرِـسُأ  ٍفَلَخ َو  ُْنب  ُهَّیَمُأ  ِدَوْسَْألا َو  ُْنب  ُهَْعمَز  ٍلْهَج َو  ُوبَأ  ِجاَّجَْحلَا َو  اَْنبا  َهَعِیبَر َو  اَْنبا  َلـُِتق  ْمِهِرْـسَأ 
ُهَّللا َو َءاَش  ْنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  ُمَدْقَی  ًادَغ  ِهَّللا َو  يِإ َو  َلاَق  َهَحاَوَر  َْنبِا  اَی  ُلوُقَت  اَم  ًاّقَح  ُْتلُقَف َأ  ُُهتْوَحَنَف  ِْهَیلِإ  ُتْمُقَف  ٍّيِدَع  ُْنب  ُمِصاَع  َلاَق  ٍرِیثَک 

یَّتَح ُقِساَْفلا  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلَـتَق  َنُولوُقَی  ُهَعَم َو  َنوُّدَتْـشَی  ُناَْـیبِّصلا  ًاراَد َو  ًاراَد  ْمُهُرِّشَُبی  ِهَِیلاَْـعلِاب  ِراَْـصنَْألَا  َروُد  َعَّبَتَت  َُّمث  َنِینِْرقُم  يَرْـسَْألا  ُهَعَم 
َیلِإ اْوَهَْتنا 

َِلُتق ِِهتَلِحاَر  یَلَع  َحاَص  یَّلَـصُْملا  َءاَج  اَّمَلَف  ِهَنیِدَْملَا  َلْهَأ  ُرِّشَُبی  ِءاَوْصَْقلا  ِِّیبَّنلَا ص  ِهَقاَن  یَلَع  َهَثِراَح  ُْنب  ُْدیَز  َمِدَق  ٍْدیَز َو  ِْنب  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ِروُد 
وُذ وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َرِـسُأ  ٍفَلَخ َو  ُْنب  ُهَّیَمُأ  ِدَوْسَأـْلا َو  ُْنب  ُهَْعمَز  ِّيِرَتْـخَْبلا َو  وـُبَأ  ٍلـْهَج َو  وـُبَأ  ِجاَّجَْحلَا َو  اَْـنبا  َهَعِیبَر َو  اَْـنبا  ُهَْبیَـش  ُهَْبتُع َو 

اُوفاَخ َِکلَذ َو  َنیِِملْـسُْملَا  َظاَغ  یَّتَح  َالَف  َّالِإ  ٌْدیَز  َءاَج  اَم  َنُولوُقَی  َهَثِراَح َو  َْنب  َْدیَز  َنُوقِّدَُصی  ُساَّنلا َال  َلَعَجَف  ٍهَرِیثَک  يَرْـسَأ  ِیف  ِباَْینَْألا 
َِلُتق ٍدـْیَز  ِْنب  َهَماَـسُِأل  َنیِِقفاَـنُْملا  َنِم  ٌلُـجَر  َلاَـقَف  ِعیِقَْبلاـِب  َباَرُّتـلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَّیَقُر  یَلَع  اْوَّوَـس  َنیِح  ٍدـْیَز  ُموُدـُق  َناَـک  َلاَـق َو 
َِلُتق ْدَق  ًاَدبَأ َو  ُهَعَم  َنوُعِمَتْجَی  ًاقُّرَفَت َال  ْمُُکباَحْـصَأ  َقَّرَفَت  ْدَق  ِرِذـْنُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  ََهباَُبل  ِیبَِأل  َنیِِقفاَنُْملا  َنِم  ٌلُجَر  َلاَق  ُهَعَم َو  ْنَم  ْمُُکبِحاَص َو 
ََهباَُبل ُوبَأ  َلاَقَف  َالَف  َءاَج  ْدَـق  ِبْعُّرلا َو  َنِم  ُلوُقَی  اَم  يِرْدَـی  َهَثِراَح َال  ُْنب  ُدـْیَز  اَذَـه  اَُهفِْرعَن َو  ُُهتَقاَن  ِهِذَـه  ٌدَّمَُحم َو  َِلُتق  ْمُِکباَحْـصَأ َو  ُهَْیلِع 
َلاَقَف ُلوُقَت  اَم  ٌّقَح  َِتبَأ َأ  اَی  ُْتلُقَف  ِیبَِأب  ُتْوَلَخ  یَّتَح  ُْتئِجَف  ٍدـْیَز  ُْنب  ُهَماَسُأ  َلاَق  َالَف  َّالِإ  ٌدـْیَز  َءاَج  اَم  ُدوُهَی  َْتلاَق  َکـَلْوَق َو  ُهَّللا  َبَّذَـک 
ِلوُسَر َیلِإ  َکَّنَمِّدَُقَنل  َنیِِملْسُْملِاب  ِهَّللا َو  ِلوُسَِرب  ُفِجْرُْملا  َْتنَأ  ُْتلُقَف  ِِقفاَنُْملا  َِکلَذ  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  یِـسْفَن  ْتَیِوَقَف  َّیَُنب  اَی  ًاّقَح  ِهَّللا  يِإ َو 

.ُهَنُولوُقَی َساَّنلا  ُْتعِمَس  ٌءْیَش  َوُه  اَمَّنِإ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َکَُقنُع  ََّنبِرْضَیَلَف  َمِدَق  اَذِإ  ِهَّللا ص 

َّکَش ِْهیَلَع َال  ٌعَمُْجم  ِلْصَْألا  ِیف  َنوُْعبَس  ْمُه  اْوَصْحَأ َو  َنیِذَّلا  ًالُجَر  َنوَُعبْرَأ  ٌهَعِْست َو  ْمُه  ُناَْرقُش َو  ْمِْهیَلَع  يَرْـسَْألِاب َو  َمِّدُقَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ُْنب ُهَمَلَـس  َلاَـقَف  ِجَرْزَْخلَا  ُهوُجُو  ُهَیِقَلَف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِحـْتَِفب  ُهَنُوئِّنَُهی  ِءاَـحْوَّرلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َساَّنلا  َیَِقل  ْمُهَِرئاَـس َو  ِصُْحی  َْمل  ْمُهَّنَأ  ـَّالِإ  ِهِیف 

ْمُهَْتبَِهل َو ْمُهَْتیَأَر  َْول  ُأَلَْملا  َِکَئلوُأ  یِخَأ  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ُِّیبَّنلَا ص  َمَّسَبَتَف  ًاْعلُـص  َِزئاَجَع  َّالِإ  اَْنلَتَق  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُهَنُوئِّنَُهت  يِذَّلا  اَم  ٍْشقَو  ِْنب  َهَمَـالَس 
ِِهبَضَغ ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  ُهَمَلَس  َلاَقَف  ْمِهِِّیبَِنل  َِکلَذ  یَلَع  اُوناَک  ُمْوَْقلا  َْسِئب  اَهَتْرَقَتْحَال َو  ْمِِهلاَعَف  َعَم  ََکلاَعَف  َْتیَأَر  َْول  ْمُهَتْعَطََأل َو  َكوُرَمَأ  َْول 

ِءاَحْوَّرلِاب اَّنُک  ُْذنُم  ًاضِْرعُم  یِّنَع  ْلَزَت  َْمل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکَّنِإ  ِِهلوُسَر  ِبَضَغ  َو 
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ِیف َْتُلق  اَم  اَّمَأ  ِِهب َو  ََکل  َْملِع  اَم َال  َْتُلق  َتْشَحَفَف َو  َْکنِم  یَْلبُح  َیِهَف  َِکتَقاَن  یَلَع  ْتَعَقَو  ِِّیباَرْعَأـِْلل  َْتُلق  اَـم  اَّمَأ  َلاَـقَف ص  اَِنتَأْدـَب  ِیف 
.ِِهباَحْصَأ ِهَْیلِع  ْنِم  َناَک  ُهَتَرِذْعَم َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِلبَقَف  اَهُدَهْزَت  ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ٍهَمِْعن  َیلِإ  َتْدَمَع  َکَّنِإَف  ِمْوَْقلا 

(1 ًاـْسیَح {  ٌءوـُلْمَم  ٌتـیِمَح  ُهَـعَم  ِهَّللا َو  َلوُـسَر  وٍرْمَع  ِنـْب  َهَوْرَف  َیلْوَـم  ُّیـِـضاَیَْبلا  ٍدــْنِه  وـُبَأ  َیَِقل  َلاـَـق  ُّيِرْهُّزلَا  يَوَرَف  ُّيِدــِقاَْولَا  َلاـَـق 
ردنی ّمث  ، جزتمی یّتح  ادیدش  کلدب  نجعیف و  طقأ  طمسب و  طلخی  رمت  : سیحلا و.تیزلا  لسعلا و  نمـسلا و  هیف  لعجی  قزلا  : تیمحلا

.ِْهَیلِإ اوُحِْکنَأ  ُهوُحِْکنَأَف َو  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌلُجَر  ٍْدنِه  ُوبَأ  اَمَّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  َُهل  ُهاَدْهَأ  .قیوس }  هیف  لعجی  دق  ،و  هاون

ْنَع یِفُّلَخَت  َناَک  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َکَْنیَع َو  َّرَقَأ  َكَرَّفَظ َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٍْریَضُح  ُْنب  ُْدیَسُأ  ُهَیَِقل  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.َْتقَدَص ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُْتفَّلَخَت  اََمل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  َْول  ُریِْعلا َو  اَهَّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنَِکل  ًاّوُدَع َو  یَْقلَت  َکَّنَأ  َِکب  ُّنُظَأ  اَنَأ  ٍرَْدب َو 

ملس هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هلزن  ، هریثک هایم  هیف  داو  :» لاق ،و  توقای هرکذ  ، مضلاب ، نابرت ( 2 َنَابُْرِتب {  ٍْسیَق  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَیَِقل  َلاَق َو 
ْمَلَف ًاموُمْحَم  ْيَأ  ًادوُرْوَم  َتْجَرَخ  َِیلاََیل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتنُک  َكِرَفَظ  َِکتَمَالَـس َو  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  .ردـب }  هوزغ  یف 

.ُهَّللا َكَرَجآ  َلاَقَف  َْکَیلِإ  ُْتلَْبقَأَف  ِسْمَْألِاب  َناَک  یَّتَح  ِیْنقِراَُفت 

ِیلِیبَس ِّلَخ  َُهل  َلاَقَف  ُهَرَـسَأ  يِذَّلا  ِمُشْخُّدلا  ِْنب  ِِکلاَم  َعَم  َناَک  َلَلَم  اَیْقُّسلَا َو  َْنَیب  َهَکوَّنَِتب  َناَک  اََّمل  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
اَّمَلَف یَضَم  ِنآْرُْقلَا َو  َنِم  ُهَدَی  َعَزَْتنا  ِهِهْجَو  یَلَع  ٌْلیَهُـس  یَـضَمَف  ُْهنَع  َرَخْأَتْـساَف  یِّنَع  َرَخْأَتْـساَف  ُمِشَتْحَأ  یِّنِإ  ٌْلیَهُـس  َلاَقَف  ُهَعَم  َماَقَف  ِِطئاَْغِلل 

ُهَدَـجَو ْنَم  َلاَـق  ِهِسْفَِنب َو  ِِهبَلَط  ِیف  ُِّیبَّنلَا ص  َجَرَخ  ِِهبَلَط َو  ِیف  اوُجَرَخَف  ِساَّنلا  ِیف  َحاَـصَف  َلَْـبقَأ  ِمُشْخُّدـلا  ِْنب  ِکـِلاَم  یَلَع  ٌْلیَهُـس  َأَْـطبَأ 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهَدَجَوَف  ُْهُلتْقَْیلَف 

َهَنیِدَْملَا َمِدَق  یَّتَح  ًهَوْطُخ  ٌْلیَهُس  ْبَکْرَی  ْمَلَف  ِِهتَلِحاَر  َیلِإ  ُهَنَرَق  َُّمث  ِهُِقنُع  َیلِإ  ُهاَدَی  ْتَِطبُرَف  ِِهب  َرَمَأَف  ٍتاَرَجَش  َْنَیب  ُهَسْفَن  یَفْخَأ  ِهِسْفَِنب 

(. { فراعملا هعبط  فارشألا 1:303( باسنأ  ( 1 } 

َْنب َهَماَسُأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َیَِقل  َلاَق  ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  ِنَع  ٍمَسْقِم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِمِزاَح  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  ِینَثَّدَـحَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
اَی اُولاَق  ٍْلیَهُـس  َیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ِهُِقنُع  َیلِإ  ُهاَدَی  ٌبُوبْجَم َو  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُهَسَلْجَأَف  يَوْصُْقلا  ِِهتَقاَن  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ٍْدیَز َو 

يِذَّلا اَذَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌمَالُغ  ٍِذئَمْوَی  َوُه  ُهَماَسُأ َو  َلاَق  ُّيِرُذالَْبلَا  َلاَق  َهَّکَِمب َو  َُزبُْخلا  ُمِعُْطی  َناَک  يِذَّلا  اَذَه  ْمَعَن  َلاَق  َدـیِزَی  ُوبَأ  ِهَّللا  َلوُسَر 
َدیِرَّثلا ِینْعَی  َدیِرَّسلا  َهَّکَِمب  َساَّنلا  ُمِعُْطی  َناَک 

. { . فارشألا 1:304 باسنأ  ( 2 } 

هّکمب سانلا  معطی  ناک  يذلا  اذه  اهیوری  نم  سانلا  نم  انیـس و  ءاثلا  لدبأ  اذـه  ءاث و  نیـسلا  لدـبی  غثلألا  نأل  هبولقم  هغثل  هذـه  تلق 
.همجعملا نیشلاب  دیرشلا 

َناَک يِذَّلا  اَذَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٍِذئَمْوَی  ًْالیَهُـس  يَأَر  َهَماَسُأ  َّنَأ  ِهِخاَیْـشَأ  ْنَع  ُّيِْرَیبُّزلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُبَعْـصُم  ِینَثَّدَـح  ُّيِرُذالَْبلَا َو  َلاَق 
 . ُْهنِم ُهَّللا  َنَْکمَأَف  ِهَّللا  ِرُون  ِءاَفْطِإ  ِیف  یَعَس  ُهَّنَِکل  َماَعَّطلا َو  ُمِعُْطی  يِذَّلا  َدیِزَی  ُوبَأ  اَذَه  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  َهَّکَِمب  َدیِرَّسلا  ُمِعُْطی 
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.رطمتف لهتست  كدوج  ءامس  اعساو و  کبیس  تیأر  دیزی  اب  ای  یفقثلا  تلصلا  یبأ  نب  هیمأ  لوقی  هیف  لاق و 

نب - لقوق وه  -و  منغ نب  هخضرم  نب  مشخدلا  نب  کلام  نب  مشخدلا  نبا  کلام  :» يرذالبلا ( 1 مشخدلا {  نب  کلام  لوقی  هیف  لاق و 
یغتبأ الف  الیهس  ترسأ  ردب  موی  هرسأ  يذلا  وه  و  .جرزخلا }  نبا  فوع 

.هرورضلل هکرح  هنکل  ماللا و  نوکسب  ملعلا  يذ  یلع  يأ 

 . باینألا وذ  اولاق  کلذلف  هیداب  هباینأ  تناکف  ایلعلا  هفشلا  قوقشم  ملعأ  لیهس  ناک  و 

َْلبَق َِکلَذ  ٍذِّوَعُم َو  ٍفْوَع َو  یَلَع  ْمِِهتَحاَنَم  ِیف  َءاَْرفَع  ِلآ  َْدنِع  ِِّیبَّنلَا ص  ُجْوَز  َهَْعمَز  ُْتِنب  ُهَدْوَس  َْتناَک  يَرْسَْألِاب  َمِدَق  اََّمل  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َدیِزَی ُوبَأ  اَذِإ  ِهِیف َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیْتَیب َو  َیلِإ  ُتْجَرَخَف  ْمِِهب  َِیتُأ  ْدَـق  يَرْـسَْألا  ِءَالُؤَه  اََنل  َلیِقَف  اَْنیَتَأَف  ُهَدْوَس  َْتلاَق  ُباَـجِْحلا  َبَرُْـضی  ْنَأ 

ُْمتیِطْعُأ َدـیِزَی  اـَبَأ  ُْتُلق  ْنَأ  ِهُِقنُع  َیلِإ  ُهاَدَـی  ًهَعوُمْجَم  ُُهْتیَأَر  َنیِح  یِـسْفَن  ُتْکَلَم  اَـم  ِهَّللا  َوَـف  ِْتیَبـْلا  ِهَیِحاـَن  ِیف  ِهُِقنُع  َیلِإ  ُهاَدَـی  ًهَعوُـمْجَم 
ِهَّللا َو َِّیبَن  اَـی  ُْتلُقَف  ِِهلوُسَر  یَلَع  ِهَّللا َو  یَلَع  ُهَدْوَس َأ  اَـی  ِْتیَْبلا  َنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلْوَق  ـَّالِإ  ِینَعاَر  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ًاـماَرِک  ْمُّتِم  َـالَأ  ْمُکیِدـْیَِأب 

ُْتُلق اَم  ُْتُلق  ْنَأ  ِهُِقنُع  َیلِإ  ُهاَدَی  ًهَعوُمْجَم  َدیِزَی  َابَأ  ُْتیَأَر  َنیِح  یِسْفَن  ُتْکَلَم  اَم  یِّنِإ  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا 

ِهَریِغُْملا َو ِْنب  ِماَشِه  ُْنب  ُِدلاَخ  ٍِذئَمْوَی  َلَخَد  َلاَق  ٍمْهَج  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  َساَْیلِإ  ُْنب  ُِدلاَخ  ِینَثَّدَح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ْمُهُمِّلَُکت ْمَلَف  ْمِْهیَلَع  ِْتلَخَدَـف  ِتْجَرَخَف  يَرْـسَْألِاب  َِیتُأ  اََهل  َلـیِقَف  َءاَْرفَع  ِلآ  ِهَحاَـنَم  ِیف  َهَمَلَـس  ُّمُأ  َهَمَلَـس َو  ِّمُأ  َلِْزنَم  َهَْفیَذُـح  ِیبَأ  ُْنب  ُهَّیَمُأ 

یَّتَح

َنُهْدَأ ْمُهَفیِـضُأَف َو  َّیَلَع  ْمِِـهب  َلَخْدـُی  ْنَأ  اوـُبَلَط  یِّمَع  ِیَنب  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُـسَر  اَـی  َْتلاَـقَف  َهَِشئاَـع  ِتـَْیب  ِیف  ِهَّللا ص  َلوُـسَر  ُدِـجَتَف  ِتـْعَجَر 
اَذَه ْنِم  ِیلَْعفاَف  ِِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَش  ُهَرْکَأ  ُتَْسل  َلاَقَف ص  َكَِرمْأَتْسَأ  یَّتَح  َِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَش  َلَْعفَأ  ْنَأ  َّبِحُأ  َْمل  ْمِِهثَعَش َو  ْنِم  َِّملُأ  ْمُهَـسوُءُر َو 

َِکل اََدب  اَم 

ُهَّللا ُمُهاَزَج  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٍطْهَر  َعَم  ًارَسْأَتْسُم  ُْتنُک  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّيِرْهُّزلَا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُهَرْـسِْکلا ِهِدَی  ِیف  ُعَقََتل  َلُجَّرلا  َّنِإ  یَّتَح  ْمُهُداَز  ُرْمَّتلا  ٌلِیلَق َو  ْمُهَْدنِع  ُْزبُْخلا  َرْمَّتلا َو  اُولَکَأ  ُِزبُْخلِاب َو  ِینوَُرثآ  اَْنیَّدَغَت  ْوَأ  اَْنیَّشَعَت  اَذِإ  اَّنُک  ًاْریَخ 

.َنوُشْمَی اَنَنُولِمْحَی َو  اُوناَک  َلاَق َو  ُدیِزَی  َِکلَذ َو  َْلثِم  ُلوُقَی  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُدِیلَْولَا  َناَک  ََّیلِإ َو  اَهُعَفْدَیَف 

َبَْنیَز َو ِِهتَْنبا  ُجَّوَز  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُنَتَخ  ٍسْمَـش  ِْدبَع  ِْنب  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َناَک  ِِهباَتِک  ِیف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  َو 
َناَک ٍدـِْلیَوُخ َو  ِْتِنب  َهَجیِدَـخ  ِتْخُأ  ٍدـِْلیَوُخ  ِْتِنب  ََهلاَِهل  ًاْنبا  َناَک  ًهَراَِجت َو  ًهَناَمَأ َو  ًالاَم َو  َنیِدوُدـْعَْملا  َهَّکَم  ِلاَجِر  ْنِم  ِصاَْـعلا  ُوبَأ  َناَـک 

ِهَّللا ص َال ُلوُسَر  َناَک  َبَْنیَز َو  ُهَجِّوَُزی  ْنَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُهَجیِدَـخ  َْتلَأَسَف  ُهََتلاَـخ  ُهَجیِدَـخ  َْتناَـکَف  ِهِذَـه  َلـَْعب  يَّزُْعلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُعِیبَّرلَا 
َُهلوُسَر ُهَّللا  َمَرْکَأ  اَّمَلَف  اَهِدـَلَو  َِهلِْزنَِمب  َهَجیِدَـخ  ْنِم  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َناَکَف  اَهاَّیِإ  ُهَجَّوَزَف  ُیْحَْولا  ِْهیَلَع  َلَْزُنی  ْنَأ  َْلبَق  َِکلَذ  َهَجیِدَـخ َو  ُِفلاَُـخی 
ُلوُسَر َناَک  ِهِکْرِش َو  یَلَع  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َتَبَث  ِِهنیِِدب َو  َّنِد  ٌّقَح َو  ِِهب  َءاَج  اَم  َّنَأ  َنْدِهَـش  ُْهتَقَّدَص َو  َّنُهُّلُک َو  ُُهتاََنب  ُهَجیِدَخ َو  ِِهب  ْتَنَمآ  ِِهتَُّوُبِنب 
يَداـَن ُیْحَْولا َو  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  اَّمَلَف  ِْهیَلَع  َلَْزُنی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  َکـِلَذ  ٍموـُْثلُک َو  َّمُأ  ْوَأ  َهَّیَقُر  ِْهیَتَْـنبا  يَدْـحِإ  ٍبََهل  ِیبَأ  َْنب  َهَْبتُع  َجَّوَز  ْدَـق  ِهَّللا ص 

ِْهیَلَع اوُّدُرَف  ِِهلاَیِع  ْنِم  َّنُهوُُمتْجَرْخَأ  ِِهتاََنب َو  ُْهنَع  ُْمتْذَـخَأ  ِهِّمَه  ْنِم  ًادَّمَُحم  ُْمتْغَرَف  ْدَـق  ْمُکَّنِإ  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َلاَقَف  هوُدَـعَاب  ِهَّللا  ِْرمَأـِب  ُهَمْوَق 
َّيَأ َکُجِّوَُزن  ُنَْحن  ٍدَّمَُحم َو  َْتِنب  َکَتَبِحاَص  ْقِراَف  اُولاَقَف  ِعِیبَّرلا  ِْنب  ِصاَْعلا  ِیبَأ  َیلِإ  اْوَشَمَف  َّنِِهب  ُهُولِغْشَأَف  ِِهتاََنب 
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ُهَرَکَذ اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَکَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ًهَأَْرما  اَِهب  ِیل  َّنَأ  ُّبِحُأ  اَم  ِیتَبِحاَص َو  ُقِراَفُأ  ْنَذِإ َال  ِهَّللا  اَـهَال  َلاَـقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  َْتئِـش  ٍهَأَْرما 
ْنِم َْتئِـش  ٍهَأَْرما  َّيَأ  َکُـحِْکُنن  ُنَْحن  ٍدَّمَُحم َو  ُْتِنب  َقِّلَط  َُهل  اُولاَـقَف  ٍبََهل  ِیبَأ  ِْنب  َهَْبتُع  ِقِساَْـفلا  َیلِإ  اْوَـشَم  َُّمث  ِهِرْهِـص  ِیف  ًاْریَخ  ِْهیَلَع  ِیْنُثی 

اَهَقَراَفَف ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَس  َهَْنبا  ُهوُجِّوَزَف  اَُهْتقَراَف  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَس  َهَْنبا  ْوَأ  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَـس  ِْنب  ِنَابَأ  َهَْنبا  ِینوُُمتْجَّوَز  ُْمْتنَأ  ْنِإ  َلاَقَف  ٍْشیَُرق 
ًابُوْلغَم ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ُهَدـَْعب َو  َناَّفَع  ُْنب  ُناَْمثُع  اَْهیَلَع  َفَلَخ  َُّمث  َُهل  ًاناَوَه  اََهل َو  ًهَماَرَک  ِهِدَـی  ْنِم  ُهَّللا  اَهَجَرْخَأَف  اَِهب  َلَـخَد  ْنُکَی  َْمل  َو 
َهَّکَِمب َوُه  ُرِدْقَی َو  َناَک َال  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َّالِإ  ِصاَْعلا  ِیبَأ  َبَْنیَز َو  َْنَیب  َقَّرَف  ْدَق  ُمَالْـسِْإلَا  َناَک  ُمِّرَُحی َو  ُّلُِحی َو َال  َهَّکَِمب َال  ِهِْرمَأ  یَلَع 

ِیبَأ َعَم  َهَّکَِمب  ُبَْنیَز  ْتَیَِقب  ِهَنیِدَْـملَا َو  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَجاَه  یَّتَح  ِهِکْرِـش  یَلَع  َوُه  اَهِمَالْـسِإ َو  یَلَع  ُهَعَم  ْتَماَـقَأَف  اَـمُهَْنَیب  َقِّرَُفی  ْنَأ 
يَراَسُْألا َعَم  ُهَْدنِع  َناَکَف  ُِّیبَّنلَا ص  ِِهب  َِیتُأَف  ٍرْدـَب  َمْوَی  يَرْـسَْألا  ِیف  َبیِـصُأَف  ْمُهَعَم  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َراَس  ٍرْدـَب  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَراَس  اَّمَلَف  ِصاَْعلا 

اَهُّمُأ ُهَجیِدَـخ  َْتناَک  ًهَدَالِق  ِِهب  ْتَثََعب  اَمِیف  َناَک  ٍلاَِمب َو  اَِهْلَعب  ِصاَْعلا  ِیبَأ  ِءاَدـِف  ِیف  َبَْنیَز  ْتَثََعب  ْمُهاَراَسُأ  ِءاَدـِف  ِیف  َهَّکَم  ُلْهَأ  َثََعب  اَّمَلَف 
اََهل اوُِقلُْطت  ْنَأ  ُْمْتیَأَر  ْنِإ  َنیِِملْـسُْمِلل  َلاَق  ًهَدیِدَش َو  ًهَّقِر  اََهل  َّقَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهآَر  اَّمَلَف  ِْهیَلَع  اَِهفاَفِز  َهَْلَیل  ِصاَْعلا  ِیبَأ  یَلَع  اَِهب  اَْهتَلَخْدَأ 

ِِهب َو ْتَثََعب  اَم  اَْهیَلَع  اوُّدَرَف  اَِنلاَْومَأ  اَنِـسُْفنَِأب َو  َکیِدـْفَن  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْمَعَن  اُولاَـقَف  اُولَْعفاَـف  ِءاَدـِْفلا  َنِم  ِِهب  ْتَثََعب  اَـم  اَْـهیَلَع  اوُّدُرَت  اَهَریِـسَأ َو 
ٍءاَِدف ِْریَِغب  ِصاَْعلا  َابَأ  اََهل  اوُقَلْطَأ 
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ادهـشی مل  رمع  رکب و  ابأ  يرت  لاـقف أ  ربخلا  اذـه  هّللا  همحر  يولعلا  يرـصبلا  دـیز  یبأ  نب  ییحی  رفعج  یبأ  بیقنلا  یلع  تأرق  تلق 
ناسحإلا میرکتلا و  یضتقی  ناک  ام  دهشملا أ  اذه 

هدیس یه  اهتخأ و  بنیز  هلزنم  نع  هّللا ص  لوسر  دنع  اهتلزنم  رصقت  نیملـسملا أ  نم  اهل  بهوتـسی  كدفب و  همطاف  بلق  بیطی  نأ 
نم اقح  راص  دـق  رکب  وبأ  هاور  يذـلا  ربخلا  بجومب  كدـف  هل  تلقف  ثرإلاب  هلحنلاب و ال  ّقح ال  اهل  تبثی  مل  اذإ  اذـه  نیملاعلا  ءاسن 

هذـخأ دـق  نیملـسملا و  قوقح  نم  اقح  راص  دـق  عیبرلا  نب  صاعلا  یبأ  ءادـف  لاـقف و  مهنم  هذـخأی  نأ  هل  زجی  ملف  نیملـسملا  قوقح 
وبأ هذـخأ  اله  تلق  ام  لاقف  کلذـک  رکب  وبأ  سیل  همکح و  مکحلا  هعیرـشلا و  بحاـص  هّللا ص  لوسر  تلقف  مهنم  هّللا ص  لوسر 

هّللا ص لوسر  بهوتسا  امک  اهل  مهنم  هبهوتـسا  هنع و  نیملـسملا  لزنتـسا  اله  تلق  اّمنإ  همطاف و  یلإ  هعفدف  ارهق  نیملـسملا  نم  رکب 
اهوعنم اوناک  اسفن أ  اهنع  نوبیطتف  تالخنلا أ  هذـه  بلطت  ترـضح  دـق  مکّیبن  تنب  هذـه  لاـق  ول  هارت  صاـعلا أ  یبأ  ءادـف  نیملـسملا 

ناک نإ  مرکتلا و  عرش  یف  نسحب  ایتأی  مل  امهنإ  لاق  اذه  وحن  دمحأ  نب  رابجلا  دبع  نسحلا  وبأ  هاضقلا  یضاق  لاق  دق  هل  تلقف  کلذ 
.نیدلا یف  انسح  هایتأ  ام 

َابَأ َّنَأ  ْوَأ  ِِهقَالْطِإ  ِیف  ِْهیَلَع  َطَرَـش  ْوَأ  يََرن  اَمِیف  ِْهیَلَع  َذَـخَأ  ِصاَْعلا  ِیبَأ  َلـِیبَس  َقَلْطَأ  اََّمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَـک  َقاَحْـسِإ َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 
َّالِإ ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ِصاَْعلا َو َال  ِیبَأ  ْنِم  َِکلَذ  ْرَهْظَی  َْمل  ِهَنیِدَْـملَا َو  َیلِإ  ِْهَیلِإ  َبَْنیَز  َلِمْحَی  ْنَِأب  ًءاَدـِْتبا  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َدَـعَو  ِصاَْعلا 

(1 اَذَک {  ِناَکَِمب  اَنوُک  اَمَُهل  َلاَقَف  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ًالُجَر  َهَثِراَح َو  َْنب  َْدیَز  ُهَدـَْعب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثََعب  َهَّکَم  َیلِإ  َجَرَخ  ُُهلِیبَس َو  َیِّلُخ  اََّمل  ُهَّنَأ 
دجـسم ینب  هیف  ،و  هنم دعبأ  امهیناث  ،و  هّکم نم  لایمأ  هینامث  یلع  امهدحأ  : نیناکمل مسا  : ججأی و  «، ججأی نطبب  انومک  :» ماشه نبا  هریس 

ٍرَْدب َدَْعب  َِکلَذ  َهَّکَم َو  َوَْحن  اَجَرَخَف  اَِهب  ِیناَِیتْأَت  یَّتَح  اَِهناَبَحْـصَتَف  ُبَْنیَز  اَمُِکب  َّرُمَت  یَّتَح  .نالیم }  میعنتلا  دجـسم  نیب  هنیب و  ،و  هرجـشلا
ٍرْهَِشب

(2 ُزَّهَجَتَت {  ْتَذَـخَأَف  اَهِیبَِأب  ِقوُحُّللِاب  اَهَرَمَأ  َهَّکَم  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َمِدَـق  اَّمَلَف  .هنم }  بیرق  يأ  هعیـش  و.ماـشه  نبا  هریـس  نم  ( 1 ُهَعَّیَـش {  ْوَأ 
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ُْتِنب ٌدـْنِه  ِیْنتیَِقل  ِیبَِأب  ِقوُحُِّلل  ُزَّهَجَتَأ  اَنَأ  اَْنَیب  َْتلاَق  اَـهَّنَأ  َبَْنیَز  ْنَع  ُْتثِّدُـحَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق  ماـشه 2:297،298 } . نبا  هریس 
َْتناَک ْنِإ  ِیلَعْفَت  َال.ِّمَع  َْتِنب  ْيَأ  َْتلاَقَف  ِِکلَذ  َتْدَرَأ  اَم  ُْتلُقَف  ِکِیبَِأب  َقوُحُّللا  َنیِدـیُِرت  ِکَّنَأ  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَـی  ِینُْغْلبَی  َْمل  َْتلاَـقَف َأ  َهَْبتُع 

يأ ، ینطضت ( 3 یِّنَطْـضَت {  َالَف  ُِکتَجاَح  يِْدنِع  َّنِإَف  ِکِیبَأ  َیلِإ  ِِهب  َنیُِغْلبَت  ٍلاَم  ْوَأ  ِكِرَفَـس  ِیف  ِِکب  ُُقفْرَی  اَمِیف  ْوَأ  ٍعاَتَم  ِیف  ٌهَجاَح  َِکل 
ِءاَسِّنلا َْنَیب  ُلُخْدَی  ُهَّنِإَف َال  یِّنِم  .لئاضفلا }  لهأ  متش  نم  ینطضی  ینطضا و ال  هدلاو  هاعـسم  ترکذ  اذإ  حامرطلا : لوق  هنم  ،و  یحتـست
َنوُکَأ ْنَأ  ُتْرَْکنَأَف  اَُهتْفِخ  ْنَِکل  َلَعْفَِتل َو  َّالِإ  ٍذـِئَنیِح  َْتلاَق  اَهُّنُظَأ  اَم  ًهَقِداَص  ٍذـِئَنیِح  اَهُّنُظََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  ُْمیَأ  َْتلاَـق َو  ِلاَـجِّرلا  َْنَیب  ُلُخْدَـی  اَـم 

 . ِعِیبَّرلا ُْنب  ُهَناَنِک  َوُه  ِیْلَعب َو  وُخَأ  ِینَلَمَحَف  يِزاَهِج  ْنِم  ُتْغَرَف  یَّتَح  ُتْزَّهَجَت  َْتلاَق َو  َِکلَذ  ُدیِرُأ 

اََهل ٍجَدْوَه  ِیف  َیِه  اَهَریَِعب َو  ُدوُقَی  ًاراَهَن  اَِهب  َجَرَخ  ُهَتَناَنِک َو  ُهَسْوَق َو  َذَخَأ  ُْهتَبِکَرَف َو  ًاریَِعب  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ُهَناَنِک  اََهل  َمَّدَق  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
ِلاَْـحلا َکـِْلت  یَلَع  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ٍدَّمَُحم  ُهَْنبا  َجُرْخَت  ْنَأ  ْتَقَفْـشَأ  َکـِلَذ َو  ِیف  ْتَمَوَـالَت  ُءاَـسِّنلا َو  ٍْشیَُرق َو  ْنِم  ُلاَـجِّرلا  َِکلَذـِب  َثَّدَـحَت  َو 

ِْدبَع ِْنب  ِدَـسَأ  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُراَّبَه  اَْهَیلِإ  َقَبَـس  ْنَم  َلَّوَأ  َناَـکَف  يًوُط  يِذـِب  اَـهوُکَرْدَأ  یَّتَح  ًاعاَرِـس  اَِـهبَلَط  ِیف  اوُجَرَخَف 
ِیف اَم  ْتَحَرَط  ْتَعَجَر  اَّمَلَف  ًالِماَح  َْتناَک  ِجَدْوَْهلا َو  ِیف  َیِه  ِحـْمُّرلِاب َو  ٌراَّبَه  اَـهَعَّوَرَف  ُّيِرْهِْفلا  ِْسیَْقلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُِعفاـَن  ٍّیَُـصق َو  ِْنب  يَّزُْعلا 
هریس ( 4 ِدَوْسَْألا {  ِْنب  ِراَّبَه  َمَد  َهَّکَم  ِْحتَف  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َحَابَأ  َِکلَذـِلَف  ِجَدْوَْهلا  ِیف  َیِه  ًامَد َو  ْتَأَر  اَِهفْوَخ  ْنِم  َْتناَک  ْدَـق  اَِهنَْطب َو 

. { . ماشه 2:298،299 نبا 

عور ّهنأل  دوسـألا  نب  راـبه  مد  حاـبأ  هّللا ص  لوسر  ناـک  اذإ  لاـقف  هّللا  همحر  رفعج  یبأ  بیقنلا  یلع  هتأرق  اـضیأ  ربخلا  اذـه  تلق و 
موق هلوقی  ام  کنع  يورأ  تلقف  اهنطب  اذ  تقلأ  یتح  همطاف  عور  نم  مد  حابأل  ایح  ناک  ول  ّهنأ  لاحلا  رهظف  اهنطب  اذ  تقلأف  بنیز 

عـضوملا اذـه  یف  فقوتم  ینإف  هنـالطب  ینع  ورت  ـال  ینع و  هورت  ـال  لاـقف  انـسحم . } .» :» ا ( 1 َنِسْحُْملَا {  ِتَْقلَأَـف  ْتَعِّوُر  َهَمِطاَـف  َّنِإ 
.هیف يدنع  رابخألا  ضراعتل 

ِیف ُهَعَضَوَف  ًامْهَـس  اَْهنِم  َذَخَأ  َُّمث  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهَتَناَنِک  .اهیف }  ام  جرخأ  : هتنانک لثن  ( 2 َلَثَن {  ِعِیبَّرلا َو  ُْنب  ُهَناَنِک  اَهوُمَح  َكَرَبَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ررکتف :» ماشه نبا  یف  ،و  عجرت يأ  ، هنع رکت  ( 3 ُّرِکَتَف {  ًامْهَـس  ِهِیف  ُْتعَـضَو  َّالِإ  ٌلُجَر  اَْهنِم  َمْوَْیلا  ُونْدَی  ِهَّللِاب َال  ُِفلْحَأ  َلاَق  ِهِسْوَق َو  ِِدبَک 

.ُْهنَع ُساَّنلا  هنع } .» سانلا 

یَّتَح َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلَْبقَأَف  َّفَکَف  َکَمِّلَُکن  یَّتَح  َکَْلبَن  اَّنَع  ْفُفْکا  ُلُجَّرلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍهَّلِج  ِیف  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َءاَج  َلاَـق َو 
اَم اَنَتَبِْکن َو  اَنَتَبیِـصُم َو  َْتفَرَع  ْدَـق  ًاراَـهِج َو  ًهَِینَـالَع  ِساَّنلا  ِسوُءُر  یَلَع  ِهَأْرَْملاـِب  َتْجَرَخ  ْبُِصت  َْمل  ْنِسُْحت َو  َْمل  َکَّنِإ  َلاَـقَف  ِْهیَلَع  َفَقَو 
اَم يِرْمََعل  ٌنْهَو َو  اَّنِم  َِکلَذ  َّنَأ  اََنباَصَأ َو  ٍّلُذ  ْنَع  َِکلَذ  َّنَأ  ًاراَهِج  ِْهَیلِإ  ِِهتَْنبِاب  َتْجَرَخ  َْتنَأ  اَذِإ  ُساَّنلا  ُّنُظَیَف  اَهِیبَأ  ٍدَّمَُحم  ْنِم  اَْنیَلَع  َلَخَد 
الَس اَهَّلُس  اَهِّدَِرب  ُساَّنلا  َثَّدَحَت  ُتاَوْصَْألا َو  ِتَأَدَه  اَذِإ  یَّتَح  ِهَأْرَْملِاب  ْعِجْرا  ِنَِکل  ٍرَْأث َو  ْنِم  اَهِیف  اَم  ٍهَجاَح َو  ْنِم  اَهِیبَأ  ْنَع  اَهِْـسبَح  ِیف  اََنل 
ًْالَیل اَِهب  َجَرَخ  اَهِریَِعب َو  یَلَع  اَهَلَمَح  اَْهنَع  ُتْوَّصلا  َأَدَـه  اَذِإ  یَّتَح  َِیلاََیل  اَِهب  ْتَماَقَأَف  َهَّکَم  َیلِإ  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ُهَناَنِک  اَهَّدَرَف  اَهِیبَِأب  اَهْقِْحلَأَف  ًاّیِفَخ 

. { ماشه 2:299 نبا  هریس  رظنا  ( 4 ِهَّللا ص {  ِلوُسَر  یَلَع  اَِهب  اَمِدَقَف  ِِهبِحاَص  َهَثِراَح َو  ِْنب  ِْدیَز  َیلِإ  اَهَمَّلَس  یَّتَح 

ْنَع ِّیِسْوَّدلا  َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ُْنب  ُناَْمیَلُس  يَوَرَف  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 

ِدَوْسَْألا َو ِْنب  ِراَّبَِهب  ُْمتْرِفَظ  ْنِإ  َلاَقَف  ْمُْهنِم  ٌساَن  ْمَُهل َو  ٌعاَتَم  اَـهِیف  ٍْشیَرُِقل  ٍریِع  َیلِإ  اَـهِیف  اـَنَأ  ًهَّیِرَـس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثََعب  َلاَـق  َهَْریَرُه  ِیبَأ 
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َُّمث اَمُهوُُمتْذَـخَأ  ْنِإ  ِْنیَلُجَّرلا  ِقیِرْحَِتب  ْمُُکتْرَمَأ  ْدَـق  ُْتنُک  یِّنِإ  اََنل  َلاَقَف  َثََعب  ُدَْـغلا  َناَـک  اَذِإ  یَّتَح  ِراَّنلاـِب  اَـمُهُوقَّرَحَف  ٍْسیَق  ِدـْبَع  ِْنب  ِِعفاـَن 
. { . ماشه 2:302 نبا  هریس  ( 1 اَمُهُوقِرُْحت {  اَمُهُوُلْتقاَف َو َال  اَمِِهب  ُْمتْرِفَظ  ْنِإَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َّالِإ  ِراَّنلِاب  َبِّذَُعی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ُهَّنَأ َال  ُْتیَأَر 

کلذ و نوزیجی  لدعلا ال  لهأ  هلعف و  تقو  ّیضم } .» ا« ( 2 یضقت {  لبق  ءیـشلا  خسن  اذه  سیل  لوقی أ  نأ  هربجملا  نم  لئاقل  تلق 
هجوب وأ  دحاو  ربخ  هنوکل  هب  جاجتحالا  لاطبإ  وأ  هتاور  نم  دحأ  فیعـضتب  امأ  ربخلا  عفدـب  ّالإ  هنع  باوج  لکـشم و ال  لاؤسلا  اذـه 

فـسوی یبأ  یـضاقلا  بهذـم  وه  انخویـش و  نم  ریثک  هیلإ  بهذـی  اـمک  هیعرـشلا  ماـکحألا  یف  داـهتجالا  یبـنلل  زیجن  نأ  وه  رخآ و 
لهأ یلع  اهأرق  قیرطلا و  یف  هنم  اهذـخأف  یلع ع  ثعب  رکب و  یبأ  عم  اهذافنإ  هءارب و  ثیدـح  ربخلا  اذـه  لثم  هفینح و  یبأ  بحاص 

.مهیلع اهتءارقب  رومأملا  وه  رکب  وبأ  ناک  نأ  دعب  هّکم 

َناَکَف ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  َهَّکَم  ْنِم  ْتَلِمُح  َنیِح  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َبَْنیَِزل  َضَرَع  ْنَّمِم  َناَک  ِدَوْسَْألا  َْنب  َراَّبَه  َّنَأ  يَوَر  ُهَّنِإَـف  ِّيِرُذـالَْبلَا  اَّمَأَـف 
ْنِإ ْمُهَرَمَأ  ِراَّنلَا َو  ُّبَر  َّالِإ  ِراَّنلِاب  ُبِّذَُـعی  َال  .ب }  نم  هطقاس  ( 3 َلاَق {  َُّمث  ِراَّنلِاب  ُهُوقِرُْحی  ْنَأ  ِِهب  اوُرِفَظ  ْنِإ  ُهاَیاَرَـس  ُُرمْأَـی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ِهَنیِدَْملِاب ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  َمِدَق  َُّمث  ٌراَّبَه  َبَرَه  ِْحتَْفلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ِِهب  اوُرَفْظَی  ْمَلَف  ُهُوُلتْقَی  ِْهیَلْجِر َو  ِْهیَدَـی َو  اوُعِّطَُقی  ْنَأ  ِِهب  اوُرِفَظ 
ُهَمَالْـسِإ َو َِلبَقَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُهَّللا َو  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَأ  ُلوُقَی  َوُه  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  َُلثَمَف  ٍْنیَنُح  ِْرمَأ  ْنِم  َغَرَف  َنیِح  ِهَناَْرعِْجلِاب  ُهاَتَأ  ُلاَُقی  َو 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  ُهَالْوَم  یَْملَس  ْتَجَرَخ  َُهل َو  َضَْرُعی  َّالَأ  َرَمَأ 

.ُهَْلبَق اَم  ُمَالْسِْإلَا  اَحَم  ْدَقَف  ًالْهَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ًاْنیَع  َِکب  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َْتلاَقَف َال 

ٌراَّبَه ُْهنِم َو  ًءاَیِْحتْـسا  ُهَسْأَر  ُئِطْأَُطی  ِدَوْسَأـْلا  ِْنب  ٍراَّبَه  یَلَع  ِِهتَْظلِغ  َدـَْعب  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  ْدََـقل  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  َلاَـقَف  ُّيِرُذـالَْبلَا  َلاَـق 
 { .هیاورلا یف  فالتخا  عم  فارشألا 1:398  باسنأ  ( 1 ًاْضیَأ {  ٍراَّبَه  َیلِإ  ُرِذَتْعَی  َوُه  ِْهَیلِإ َو  ُرِذَتْعَی 

اَذِإ یَّتَح  ُمَالْـسِْإلَا  اَمُهَْنَیب  َقَّرَف  ْدَق  ِهَنیِدَْـملِاب  اَهِیبَأ ص  َدـْنِع  ُبَْنیَز  ْتَماَقَأ  ِهِکْرِـش َو  یَلَع  َهَّکَِمب  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َماَقَأَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
ًالُجَر َناَک  ُهَعَم َو  اَِهب  هعم } .» اهوعـضبأ  :» ا ( 2 اوُعَْـضبَأ {  ٍْشیَرُِقل  ٍلاَْومَأ  َُهل َو  ٍلاَِمب  ِماَّشلَا  َیلِإ  ًارِجاَت  ِصاَْعلا  ُوبَأ  َجَرَخ  ِحـْتَْفلَا  َْلبَق  َناَک 

َْتباَصَأ اَِمب  ُهَّیِّرُّسلا  ِتَجَرَخَف  ًابِراَه  َوُه  ْمُهَزَجْعَأ  ُهَعَم َو  اَم  اُوباَصَأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ٌهَّیِرَس  ُْهتَیَِقل  ًالِفاَق  َلَْبقَأ  ِِهتَراَِجت َو  ْنِم  َغَرَف  اَّمَلَف  ًانُومْأَم 
اَِهلِْزنَم ِهَّللا ص  ِلوُـسَر  ِهَْنبا  َبَْنیَز  یَلَع  َلَـخَد  یَّتَـح  ِلـْیَّللا  َتْحَت  ِصاَْـعلا  وـُبَأ  َجَرَخ  ِهَّللا ص َو  ِلوُـسَر  یَلَع  ِِهب  ْتَمِدَـق  یَّتَـح  ِِهلاَـم  ْنِم 
ُساَّنلا َرَّبَک  ِحـْبُّصلا َو  ِهَالَـص  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَّبَک  اَّمَلَف  ُِهیَرَّسلا  َْکِلت  ُْهَتباَصَأ  يِذَّلا  ِِهلاَم  ِبَلَط  ِیف  َءاَج  اَمَّنِإ  ُْهتَراَـجَأَف َو  اَِـهب  َراَجَتْـساَف 

َمَّلَـس اَّمَلَف  َْحبُّصلا  ِساَّنلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَّلَـصَف  ِعِیبَّرلا  َْنب  ِصاَْعلا  َابَأ  ُتْرَجَأ  ْدَق  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِءاَسِّنلا  ِهَفِـص  ْنِم  ُبَْنیَز  ْتَخَرَـص  ُهَعَم 
َناَک اَّمِم  ٍءْیَِشب  ُتِْملَع  اَم  ِهِدَِیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلا  اَمَأ َو  َلاَق  ْمَعَن  اُولاَق  ُْتعِمَس  اَم  ُْمتْعِمَـس  ْلَه  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف  ْمِْهیَلَع  َلَْبقَأ  ِهَالَّصلا  َنِم 

َّنَلِصَی ُهاَِرق َو َال  ِینِسْحَأ  ُهاَْوثَم َو  یِمِرْکَأ  ُهَّیَُنب  ْيَأ  َلاَقَف  َبَْنیَز  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَخَد  َفَرَْصنا َو  َُّمث  ْمُهاَنْدَأ  ِساَّنلا  یَلَع  ُریُِجی  ُهَّنِإ  ُْمتْعِمَـس  یَّتَح 
ِکَّنِإَف ِْکَیلِإ 

ُْمْتبَـصَأ ْدَـق  ُْمتِْملَع َو  ُْثیَِحب  اَّنِم  َلُجَّرلا  اَذَـه  َّنِإ  ْمَُهل  َلاَقَف  ِصاَْعلا  ِیبَأ  َلاَم  اُوباَصَأ  اُوناَک  َنیِذَّلا  ِهَّیِرَّسلا  َْکِلت  َیلِإ  َثََعب  َُّمث  َُهل  َْنیَّلَحَت  َال 
َلوُسَر اَی  اُولاَقَف  ِِهب  ُّقَحَأ  ُْمْتنَأ  ْمُْکیَلَع َو  َءاَفَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  ُءْیَف  َوُهَف  ُْمْتَیبَأ  ْنِإ  َِکلَذ َو  ُّبُِحن  اَّنِإَف  َُهل  يِذَّلا  ِْهیَلَع  اوُّدُرَت  اُونِـسُْحت َو  ْنِإَف  ًـالاَم  َُهل 

(2 ِهَّنَّشلِاب {  ُرَخْآلا  ِیتْأَی  َو  ولدـلاب } .» :» ماشه نبا  ( 1 ِْلبَْحلِاب {  ِیتْأَی  َناَک  َلُجَّرلا  َّنِإ  یَّتَح  ُهَعاَتَم  َُهلاَـم َو  ِْهیَلَع  اوُّدَرَف  ِْهیَلَع  ُهُّدَُرن  ْلـَب  ِهَّللا 
هب دشی  دوع  : ظاظشلا ( 4 ِظاَظِّشلِاب {  ُرَخْآلا  َو  .اهب }  أضوتی  یتلا  هرهطملا  : هوادـإلا ( 3 ِهَواَدِْإلِاب {  ُرَخْآلا  ِیتْأَی  َو  .یلابلا }  ءاقسلا  : هنـشلا
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يِذ ِّلُک  َیلِإ  يَّدَأ  اَهَمِدَـق  اَّمَلَف  َهَّکَم  َیلِإ  َلَمَتْحا  َُّمث  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْدـِقْفَی  َْمل  ِهِرِخآ َو  ِدـْنِع  ْنِم  ِهِرْـسَِأب  ُهَعاَتَم  َُهلاَم َو  اوُّدَر  یَّتَح  .هرارغلا }  مف 
َْمل ٌلاَم  يِْدنِع  ْمُْکنِم  ٍدَحَِأل  َیَِقب  ْلَه  ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  اَی  ْمَُهل  َلاَق  َِکلَذ  ْنِم  َغَرَف  اَذِإ  یَّتَح  ٍءْیَِـشب  ُهَعَم  َعَْضبَأ  َناَک  ْنَّمِم  َُهلاَم  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍلاَم 

ِینَعَنَم اَم  ِهَّللا  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْشَأ  یِّنِإَف  َلاَق  ًامیِرَک  ًاِّیفَو  َكاَنْدَجَو  ْدََقل  ًاْریَخ  ُهَّللا  َكاَزَجَف  اُولاَق َال  ُهْذُخْأَی 
یِّنَأ ْمُکُدِهْـشُأ  یِّنِإَف  ْمُْکَیلِإ  اَهاَّدَأ  ْمَُکل َو  ُهَّللا  اَهَمَّلَـس  ْذِإَف  اَِهب  َبَهْذَأ  ْمَُکلاَْومَأ َو  َلُکآ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  یِّنَأ  اوُّنُظَت  ْنَأ  ُفُّوَخَت  َّالِإ  ِمَالْـسِْإلَا  َنِم 

. { ماشه 2:303،304 نبا  هریس  ( 5 َهَنیِدَْملَا {  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  َمِدَق  یَّتَح  ًاعیِرَس  َجَرَخ  َُّمث  ٍدَّمَُحم  َنیِد  ُْتعَبَّتا  ُتْمَلْسَأ َو  ْدَق 

ِیبَأ یَلَع  َنِینِس  ِّتِس  َدَْعب  َبَْنیَز  َّدَر  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبِا  ِنَع  َهَمِرْکِع  ْنَع  ِْنیَـصُْحلا  ُْنب  ُدُواَد  ِینَثَّدَحَف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
. { . ماشه 2:304 نبا  هریس  ( 6 ًاْئیَش {  ْثِدُْحی  َْمل  ِلَّوَْألا  ِحاَکِّنلِاب  ِصاَْعلا 

َنیِکِرْـشُْملَا َو َباَـقِر  َّلَذَأ  ِناَـمیِْإلا  ِْرفُْکلا َو  َْنَیب  ٍرْدَِـبب  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َقَّرَف  يَراَـسُْألا َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َغَرَف  اَّمَلَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
.ُهُُقنُع ْتَعَضَخ  َّالِإ  ٌِقفاَنُم  ٌّيِدوُهَی َو َال  ِهَنیِدَْملِاب  َْقبَی  َْمل  ِدوُهَْیلَا َو  َنیِِقفاَنُْملا َو 

َُهل ُعَفُْرت  ِهَّللا َال  اَِنُبتُک َو  ِیف  ُهَتْعَن  ُدَِـجن  يِذَّلا  َوُه  اَهَْنَیب  اَمِیف  ٌدوُهَی  َْتلاَق  ًهَمِینَغ َو  َبیُِـصن  یَّتَح  ُهَعَم  اَنْجَرَخ  اَـنَْتَیل  َنیِِقفاَـنُْملا  َنِم  ٌمْوَق  َلاَـق  َو 
.ْتَرَهَظ َّالِإ  ِمْوَْیلا  َدَْعب  ٌهَیاَر 

ِْنمَْألا ِمَرَْحلَا َو  ُلْهَأ  ِبَرَْعلَا َو  ُكُوُلم  ْمُُهتاَداَس َو  ِساَّنلا َو  ُفاَرْـشَأ  ِءَالُؤَه  اَهِرْهَظ  ْنِم  ٌْریَخ  َمْوَْیلا  ِضْرَْألا  ُنَْطب  ِفَرْـشَْألا  ُْنب  ُْبعَک  َلاَق  َو 
َلاَقَف َنیِکِرْـشُْملَا  َنِم  ٍرْدـَب  یَْلتَق  یَثَر  َنیِِملْـسُْملَا َو  َءاَجِه  ُلِسُْری  ُهَلَعَج  َهَْریَبُض َو  ِْنب  َهَعاَدَو  ِیبَأ  یَلَع  َلَزَنَف  َهَّکَم  َیلِإ  َجَرَخ  اُوبیِـصُأ َو  ْدَـق 

ِِهلْهَأ ِِکلْهَِمل  ٍرَْدب  یَحَر  ْتَنَحَط 

َهَّکَِمب ُساَّنلا  اَهَذَخَأ  َتاَْیبَْألا  ِهِذَه  ٌْبعَک  َلَسْرَأ  اَّمَلَف  ِداَنِّزلا  ِیبَأ  ُْنبِا  ٍِحلاَص َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج َو  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َّیَلَع  اَهَالْمَأ  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
اَِهب ْتَحاَنَف  َهَّکَِمب  اَهَنوُدِْـشُنی  يِراَوَْجلا  ُناَْیبِّصلا َو  َلَـعَج  ْمِِهب َو  َنوُِملْـسُْملَا  َتَمْـشَی  َـْالیَک  اَـهُومَّرَح  اُوناَـک  ْدَـق  َِیثاَرَْملا َو  اوُرَهْظَأ  ُْهنَع َو 

ٌْشیَُرق

َْنَیب ُفَّقَُوتَف  ِهِسَرَِفب  ْوَأ  ْمُْهنِم  ِلُجَّرلا  ِهَلِحاَِرب  یَتُْؤی  َناَک  َّنُهَروُعُـش َو  ِءاَسِّنلا  ُّزَج  ُحْوَّنلا َو  اَهِیف  ـَّالِإ  َهَّکَِمب  ٌراَد  َْقبَت  َْمل  ًارْهَـش َو  اَـهَْالتَق  یَلَع 
َنُْحنَی َو اَْهَیلِإ  َنْجَرَخَف  .يدـقاولا }  نم  ( 1 َنْعَطَق {  ِهَّقِزَأـْلا َو  ِیف  َرُوتُّسلا  َْنبَرَـض  ِکَـکِّسلا َو  َیلِإ  َنْجَرَخ  اََـهلْوَح َو  َنوُحُونَیَف  ْمِهِرُهْظَأ 

. { . يدقاولا 115،116 يزاغم  ( 2 ِْتلَّصلا {  ِْنب  ِْمیَهُج  َهَِکتاَع َو  اَیْؤُر  َهَّکَم  ُلْهَأ  َقَّدَص 

َمِدَـق ْنَم  َلَّوَأ  َناَک  ًالُجَر َو  َرَـشَع  َهَسْمَخ  َلـِیق  ًـالُجَر َو  َرَـشَع  َهََعبْرَأ  يَرْـسَْألا  ِءاَدـِف  ِیف  ٍْشیَُرق  ْنِم  اُومِدَـق  َنیِذَّلا  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.ٍلاََیل ِثَالَِثب  ُهَدَْعب  َنُوقاَْبلا  َمِدَق  َُّمث  َهَعاَدَو  ِیبَأ  ُْنب  ُِبلَّطُْملَا 

َیلِإ ِْنیَْفلَأ  َیلِإ  ٍفَالآ  ِهَثَالَث  َیلِإ  ٍفَالآ  َهََعبْرَأ  ْمُهُعَفْرَأ  َلاَق  ُءاَدِْفلا  َناَک  َْفیَک  ٍْریَبُج  َْنب  َِعفاَن  ُْتلَأَس  َلاَق  یَیْحَی  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  ِینَثَّدَحَف  َلاَق 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمِْهیَلَع  َّنَم  ْمَُهل  َلاَم  ًامْوَق َال  َّالِإ  ِْفلَأ 

َناَک ٍفَالآ َو  ِهََعبْرَِأب  ُهاَدَْتفا  َمِدَق  اَّمَلَف  ُهَءاَِدف  ٌّلِغُم  َوُه  ٌلاَم َو  َُهل  ًاسِّیَک  ًاْنبا  َهَّکَِمب  َُهل  َّنِإ  َهَعاَدَو  ِیبَأ  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَْنیَلَع َدِسُْفت  ْنَأ  ُفاََخن  اَّنِإَف  ْلَْجعَت  ِْهَیلِإ َال  ُجُرْخَی  ُزَّهَجَتَی  ُْهتَأَر  َهَعاَدَو َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِبلَّطُْملَا  ِِهْنبِال  َْتلاَق  ًاْشیَُرق  َّنَأ  َِکلَذ  َيِدـُْتفا َو  ٍریِـسَأ  َلَّوَأ 
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ُجُرْخَأ َلاَقَف َال  ُدِـجَت  اَم  ِهَعَّسلا  َنِم  َنوُدِـجَی  َکَمْوَق َال  َّلُک  َّنِإَف  ُدِـجَت  َْتنُک  ْنِإَف  َهَیْدـِْفلا  اَْنیَلَع  ِیْلغَیَف  اَنَُکلاَهَت  ٌدَّمَُحم  يَرَی  اـَناَراَسُأ َو  ِیف 
ُهَمَالَف ٍفَالآ  ِهََعبْرَِأب  ُهَابَأ  يَدَْـتفاَف  ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  ٍلاََیل  َهََعبْرَأ  َراَـسَف  ِِهتَلِحاَر  یَلَع  ِلـْیَّللا  َنِم  َجَرَخ  اُولَفَغ  اَذِإ  یَّتَح  ْمُهَعَداَـخَف  اوُجُرْخَت  یَّتَح 
ٌثَدَح ٌمَالُغ  اَذَه  َّنِإ  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلاَقَف  َنوُعِجْـضُم  ُْمْتنَأ  ِمْوَْقلا َو  يِْدیَأ  ِیف  ًاریِـسَأ  ِیبَأ  َكُْرتَِأل  ُْتنُک  اَم  َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  ٌْشیَُرق 

ًهَنَس َثَکَم  َْول  َناَیْفُس َو  ِیبَأ  َْنب  وَرْمَع  ٍدَتْفُم  ُْریَغ  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ْمُْکیَلَع  ٌدِسْفُم  َوُه  ِِهیْأَِرب َو  ِهِسْفَِنب َو  ُبَْجُعی 

.ْمُِکتَوْسُأَک وٌرْمَع  ُنوُکَی  ْنَِکل  ْمُْکیَلَع َو  ُّقُشَی  اَم  ْمُْکیَلَع  َلِخْدُأ  ْنَأ  ُهَرْکَأ  یِّنَِکل  ْمُکِذَوْعَِأب َو  اَنَأ  اَم  ِهَّللا  ٌدَّمَُحم َو  ُهَلِسُْری  ْوَأ 

ِعِیبَّرلا ُْنب  وُرْمَع  ٍْطیَعُم َو  ِیبَأ  ِْنب  َهَبْقُع  ُْنب  ُدِیلَْولَا  ٍسْمَش  ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  َمِدَق  ُهَّنِإَف  يَرْسَْألا  ِیف  اُومِدَق  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُءاَمْسَأ  اَّمَأَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ْنِم َهَْحلَط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَْحلَط  ٍّیَُـصق  ِْنب  ِراَّدـلا  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  ٍمِعْطُم َو  ُْنب  ُْریَبُج  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِلَفَْون  ِیَنب  ْنِم  ِعِیبَّرلا َو  ِْنب  ِصاَْعلا  ِیبَأ  وُخَأ 
ُْنب ُماَشِه  ِدـِیلَْولا َو  ُْنب  ُدـِلاَخ  َهَعِیبَر َو  ِیبَأ  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ٍموُزْخَم  ِیَنب  ْنِم  ٍْشیَبُح َو  ِیبَأ  ُْنب  ُناَْـمثُع  ٍّیَُـصق  ِْنب  يَّزُْعلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَـسَأ  ِیَنب 

ٍمْهَـس ِیَنب  ْنِم  ٍبْهَو َو  ُْنب  ُْریَمُع  ٍفَـلَخ َو  ُْنب  َُّیبُأ  ٍحَـمُج  ِیَنب  ْنِم  ٍلـْهَج َو  ِیبَأ  ُنـْب  ُهَـمِرْکِع  ِبـِئاَّسلا َو  ُنـْب  ُهَوْرَف  ِهَریِغُْملا َو  ِنـْب  ِدـِیلَْولا 
ِءاَِدف ِیف  َهَنیِدَْملَا  اُومِدَق  ِءَالُؤَه  ُّلُک  ِفَنْحَْألا  ِْنب  ِصْفَح  ُْنب  ُزَرْکِم  ٍلْسِح  ِْنب  ِِکلاَم  ِیَنب  ْنِم  ٍْسیَق َو  ُْنب  وُرْمَع  َهَعاَدَو َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِبلَّطُْملَا 
ُأَْرقَی ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ِءاَدِْفلا  ِیف  َهَنیِدَْملَا  ُْتمِدَـق  ُذـْنُم  ِیْبلَق  ِیف  ُمَالْـسِْإلَا  َلَخَد  ُلوُقَی  ٍمِعْطُم  ُْنب  ُْریَبُج  َناَک  ْمِهِِرئاَشَع َو  ْمِِهلْهَأ َو 

يدقاولا يزاغم  رظنا  ( 1 ِمْوَْیلا {  َِکلَذ  ُْذنُم  ِیْبلَق  ِیف  ُمَالْـسِْإلَا  َلَخَدَف  ُهَتَءاَِرق  ُْتعَمَتْـساَف  ٍروُطْـسَم  ٍباتِک  ِروُّطلا َو  ِبِْرغَْملا َو  ِهَالَـص  ِیف 
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(2 ُْدیَبُع {  ُهَرَـسَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُلیِقَع  وٍرْمَع َو  ُْنب  ُْبعَک  ِرُْـسْیلا  ُوبَأ  ُهَرَـسَأ  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلَا  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  َرِـسُأ  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ِثِراَْحلا ُْنب  ُلَفَْون  ُّيِْرفُّظلا َو  ٍسْوَأ  ُْنب  .ماشه }  نبا  يدقاولا و  نم أ و  هتبثأ  ام  باوصلا  و  «، هدیبع »

.ٌهََعبْرَأ ِءَالُؤَهَف  ُهَْبتُع  ُهُمْسا  ٍرِْهف  ِیَنب  ْنِم  ٍمِشاَه  ِینَِبل  ٌفِیلَح  َرِسُأ  ٍرْخَص َو  ُْنب  ُراَّبَج  ُهَرَسَأ  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب 

نبا یف  ،و  فارشألا باسنأ  ،و  يدقاولا لوصألا و  یف  اذک  ( 1 وِرْمَع {  ُْنب  ُْدیَبُع  ٍْدیَبُع َو  ُْنب  ُِبئاَّسلَا  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِیَنب  ْنِم  َو 
 . ُِّیلَهْشَْألا ٍشیِرَح  ِْنب  َمَلْسَأ  ُْنب  ُهَمَلَس  اَمُهَرَسَأ  ِنَالُجَر  َهَمَْقلَع  ِْنب  ورمع } .» نب  نامعن  :» ماشه

.ٍهَیِْدف ِْریَِغب  اَمُْهنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّکَفَف  اَمَُهل  َلاَم  اَناَک َال  ٌدَحَأ َو  اَمَُهل  ْمِدُْقی  َْمل  َلاَق َو  َهَبِیبَح  ِیبَأ  ُْنبِا  َِکلَِذب  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 

ِْنب ِِتباَث  ِْنب  ِمِصاَع  ِدَـی  یَلَع  اربص } .» لتق  :» يدـقاولا ( 2 ًاْربَص {  ُلُوتْقَْملا  ٍْطیَعُم  ِیبَأ  ُْنب  ُهَبْقُع  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِسْمَـش  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  َو 
ِیبَأ ُْنب  ُدْعَس  ُهَّرَسَأ  َهَّیَمُأ  ِْنب  وِرْمَع  ِیبَأ  ِْنب  َهَرْحَو  ِیبَأ  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ُِّینَالْجِْعلا َو  َهَمَلَس  ِیبَأ  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَرَسَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْرمَِأب  ِحَْلقَْألا  ِیبَأ 

.ٍفَالآ ِهََعبْرَِأب  ُهاَدَْتفاَف  ٍْطیَعُم  ِیبَأ  ِْنب  َهَبْقُع  ُْنب  ُدِیلَْولَا  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَقَف  ٍصاَّقَو 

ٍصاَّقَو ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَس  ِمْهَـس  ِیف  َعَقَو  ْمِْهیَلَع  ِِهباَحْـصَأ  َْنَیب  َعَْرقَأ  َُّمث  يَراَسُْألا  ِّدَِرب  ُِّیبَّنلَا ص  َرَمَأ  اََّمل  اَذَه  ُثِراَْحلَا  َناَک  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِْریَِغب ُهَقَلْطُأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِمْهَـس  ِیف  ِهَعْرُْقلِاب  َراَص  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَرَـسَأ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  ُهَرَـسَأ  َناَـک  يِذَّلا 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َقَلْطَأ  یَّتَح  َنوُکِرْـشُْملَا  ُهِْقلُْطی  ْمَلَف  َهَّکَِمب  َسِبُحَف  ًارِمَتْعُم  َجَرَخ  َهَیِواَعُم  ِیَنب  ْنِم  ٍلاَّکَأ  ِْنب  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِدْعَِـسب  ُهَقَلْطَأ  ٍهَیِدَـف 
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َناَیْفُس ِیبَأ  َْنب  وَرْمَع 

ٍْطیَعُم ِیبَأ  ِْنب  َهَبْقُع  َهَْنبا  ُهُّمُأ  َْتناَک  ٍرْدـَب َو  َمْوَی  ٌِّیلَع ع  ُهَرَـسَأ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  َْنب  وَرْمَع  َّنَأ  يِزاَغَْملَا  ِباَتِک  ِیف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ًارْمَع يِدَْـتفَأ  َهَلَْظنَح َو  اُولَتَق  ِیلاَم  یِمَد َو  َّیَلَع  ُعَمُْجی  َلاَق َأ  ًارْمَع  َکَْنبا  يِدَـتْفَت  َناَیْفُـس َأ َال  ِیبَِأل  َلیِقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِدَـی  ِیف  َثَکَمَف 

َجَرَخ ِهَنیِدَْملِاب  ٌسُوبْحَم  َوُه  اَْنیَبَف  ْمَُهل  اََدب  اَم  ُهوُکِسُْمْیلَف  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  ُهوُعَد 

اَم یَشْخَی  ًارِیبَک َال  ًاْخیَش  َناَک  َُهل َو  هیرم } .» :» ماشه نبا  ( 1 ٌهَأَْرما {  ُهَعَم  ًارِمَتْعُم َو  ٍفْوَع  ِْنب  وِرْمَع  ِیَنب  وُخَأ  ٍلاَّکَأ  ِْنب  ِناَمْعُّنلا  ُْنب  ُدْعَس 
دحأل نوضرعی  :ال  ماشه نبا  ( 3 ٍرِمَتْعُم {  ٍّجاَِحل َو َال  َضِْرعَی  َّالَأ  ًاْشیَُرق  َدِهَع  ْدَق  َناَیْفُـس َو  ُوبَأ  ِِهب  هب } .» عنـص  ام  :» ماشه نبا  ( 2 َعَنَص { 
َْرعِّشلا اَذَه  ِهَنیِدَْملِاب  ٍمْوَق  َیلِإ  َلَسْرَأ  َناَیْفُس َو  ِیبَأ  ِْنب  وِرْمَع  ِِهْنبِاب  َهَّکَِمب  ُهَسَبَحَف  َناَیْفُـس  ُوبَأ  ِْهیَلَع  اَدَعَف  ریخب } .» ّالإ  ارمتعم  وأ  اجاح  ءاج 

ُهَءاَعُد اُوبیِجَأ  ٍلاَّکَأ  ِْنبِا  ُطْهَر  َأ 

ِِهب اوُّکُفَِیل  َناَیْفُس  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  ْمُهَیِطُْعی  ْنَأ  ُهُولَأَس  َِکلَِذب َو  ُهوُرَبْخَأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُرَبَْخلا  ُمُهَغََلب  َنیِح  ٍفْوَع  ِْنب  وِرْمَع  ُوَنب  یَشَمَف 
َهَّکَم َمْوَی  ٌدْعَس  َناَک  َْول  َناَیْفُس َو  َابَأ  ُبیُِجی  ٍِتباَث  ُْنب  ُناَّسَح  َلاَق  ٍدْعَـس َو  َلِیبَس  یَّلَخَف  َناَیْفُـس  ِیبَأ  َیلِإ  ِِهب  اُوثَعَبَف  ُهاَّیِإ  ْمُهاَطْعَأَف  ْمُهَبِحاَص 

ًاقَلْطُم

ُهاَدَْـتفا ٍهَشیِر  ُوبَأ  َُهل  ُلاَُـقی  ْمَُهل  ٌفِیلَح  ُهوُخَأ َو  ِعِیبَّرلا  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  ِِهئاَدـِف  ِیف  َمِدَـقَف  ِهَّمِّصلا  ُْنب  ُشاَرِخ  ُهَرَـسَأ  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ِصاَْـعلا  وـُبَأ  َو 
ُهَبْقُع ِهَّمِّصلا َو  ِْنب  ِشاَرِخ  َیلْوَم  ٍمیِمَت  ِمْهَـس  ِیف  َراَص  ْدَق  َناَک  ًاْضیَأ َو  ِعِیبَّرلا  ُْنب  وُرْمَع  ُهَکَْتفَأ  ِقَرْزَْألا  ُْنب  وُرْمَع  ًاْضیَأ َو  ِعِیبَّرلا  ُْنب  وُرْمَع 

ُْنب ِصاَْعلا  ُوبَأ  َهَّیَمُأ َو  ِْنب  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  ُهاَدَْـتفا  ٍْبعَک  ِْنب  َِّیبُِأل  ِهَعْرُْقلا  ِیف  َراَصَف  ٍمْزَح  ُْنب  ُهَراَمُع  ُهَرَـسَأ  ُّیِمَرْـضَْحلا  ِثِراَْحلا  ُْنب 
.ٌهَِیناَمَث ِءَالُؤَهَف  ِهِّمَع  ُْنبا  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  ٍرِساَی  ُْنب  ُراَّمَع  ُهَرَسَأ  ٍسْمَش  ِْدبَع  ِْنب  ِلَفَْون 

 } ْمُهُفِیلَح َناَوْزَغ  ِْنب  َهَْبتُع  یِخَأ  ِْنبا  ٍسْمَش  ِْدبَع  ُْنب  ُناَْمثُع  ِهَّمِّصلا َو  ُْنب  ُشاَرِخ  ُهَرَـسَأ  ِراَیِْخلا  ُْنب  ُّيِدَع  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ِْنب  ِلَفَْون  ِیَنب  ْنِم  َو 
 . ٍمِعْطُم ُْنب  ُْریَبُج  ْمُهاَدَْتفا  ٌهَثَالَث  ِءَالُؤَهَف  ُّيِوَنَْغلا  ٍدَثْرَم  ُوبَأ  ُهَرَسَأ  ٍرَْوث  ُوبَأ  ِناَمْعُّنلا َو  ُْنب  ُهَثِراَح  ُهَرَسَأ  مهل } .» فیلح  :» يدقاولا ( 1

َوُه اَذَه  ٍزیِزَع  ُوبَأ  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق  َهَلْـضَن  ِْنب  ِزِرْحُِمل  ِهَعْرُْقلِاب  َراَص  َُّمث  ِرُْـسْیلا  ُوبَأ  ُهَرَـسَأ  ٍْریَمُع  ُْنب  ِزیِزَع  ُوبَأ  ٍّیَُـصق  ِْنب  ِراَّدـلا  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  َو 
ٍزیِزَع ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ِلاَْملا  َهَرِیثَک  َهَّکَِمب  ًاّمُأ  َُهل  َّنِإَف  ِِهب  َْکیَدَـی  ْدُدْـشا  َهَلْـضَن  ِْنب  ِزِرْحُِمل  ُبَعْـصُم  َلاَق  ِهِّمُأ َو  ِهِیبَأـِل َو  ٍْریَمُع  ِْنب  ِبَعْـصُم  وُخَأ 

ِِهب يِداَُفت  اَم  یَلْغَأ  اَم  َْتلَأَس  ْنَأ  َدـَْعب  َِکلَذ  ٍفَالآ َو  َهََعبْرَأ  ُهُّمُأ  ِهِیف  ْتَثَعَبَف  َکَنوُد  یِخَأ  ُهَّنِإ  ٌبَعْـصُم  َلاَقَف  یِخَأ  اَی  ِیب  َکـُتاَصَو  ِهِذَـه 
اَمِِهئاَدـِف ِیف  َمِدَـق  ِناَْنثا  ِناَذَـهَف  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ُهَرَـسَأ  ِقاَّبَّسلا  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِِرماَع  ُْنب  ُدَوْسَْألَا  ٍفَالآ َو  ُهََعبْرَأ  اََهل  َلیِقَف  ٌْشیَُرق 

ُْدبَع ُهَرَـسَأ  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَسَأ  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  َْنب  ٍْشیَبُح  ِیبَأ  ِْنب  ِِبئاَّسلَا  ٍّیَُـصق  ِْنب  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَـسَأ  ِیَنب  ْنِم  َهَْحلَط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَْحلَط 
ُدْعَس ُهَرَسَأ  ٍخاَمِش  ِْنب  ُِملاَس  َهَعَْتَلب َو  ِیبَأ  ُْنب  ُبِطاَح  ُهَرَـسَأ  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَسَأ  ِْنب  َناَْمثُع  ِْنب  ِثِْریَوُْحلا  ُْنب  ُناَْمثُع  ٍفْوَع َو  ُْنب  ِنَمْحَّرلا 

.ْمُْهنِم ٍلُجَر  ِّلُِکل  ٍفَالآ  ِهََعبْرَِأب  ٍْشیَبُح  ِیبَأ  ُْنب  ُناَْمثُع  ْمِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  ٌهَثَالَث  ِءَالُؤَهَف  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب 

.ًاریِسَأ ِهَنیِدَْملَا  ِیف  َتاَمَف  ًهَدیِدَح  ِْنب  ِِرماَع  ُْنب  ُهَبُْطق  ُهَرَسَأ  َناَْمثُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُِکلاَم  َهَُّرم  ِْنب  ِمیِمَت  ِیَنب  ْنِم  َو 

ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ُناَْمثُع  ٌلَِالب َو  ُهَرَسَأ  ِهَریِغُْملا  ِْنب  َهَْفیَذُح  ِیبَأ  ُْنب  ُهَّیَمُأ  َهَّیَزُغ َو  ُْنب  ُداَوَس  ُهَرَـسَأ  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِماَشِه  ُْنب  ُِدلاَخ  ٍموُزْخَم  ِیَنب  ْنِم  َو 
َّتَْلفَأ َْتنُک  ْدَقَف  َْکنِم  ِینَنَْکمَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َُهل  َلاَقَف  ٍرَْدب  َمْوَی  ُّیِمیِمَّتلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدـِقاَو  ُهَرَـسَأ  ٍهَلَْخن  َمْوَی  َتَْلفَأ  َناَک  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب 
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ِهَریِغُْملا ِْنب  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُدِیلَْولَا  ٍفَالآ َو  ِهََعبْرَِأب  ْمُْهنِم  ٍدِـحاَو  َّلُک  يَدَْـتفا  َهَعِیبَر  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِهَثَالَّثلا  ِءَالُؤَه  ِءاَدـِف  ِیف  َمِدَـق  ٍهَلَْخن َو  َمْوَی 
ٍشْحَج ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُهَرَسَأ 

ِدِیلَْولا ُْنب  ُماَشِه  َلَعَجَف  ٍفَالآ  ِهََعبْرَِأب  ُهاَکَْتفَأ  یَّتَح  ٍشْحَج  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َعَّنَمَتَف  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُماَشِه  ِدِیلَْولا َو  ُْنب  ُِدلاَخ  ُهاَوَخَأ  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَـقَف 
ُهاَیَدَْـتفا اَّمَلَف  ُْتلَعََفل  اَذَـک  اَذَـک َو  َّالِإ  ِهِیف  َیبَأ  َْول  ِهَّللا  َکِّمُأ َو  ِْنبِاب  َْسَیل  ُهَّنِإ  ٍماَشِِهل  ٌدـِلاَخ  َلاَقَف  ٍفَالآ  َهَثَالَث  ُدـیُِری  َِکلَذ  َُغْلبَی  َّالَأ  ُدـیُِری 

َنوُکَأ یَّتَح  َِملْـسُأ  ْنَأ  ُتْهِرَک  َلاَق  َيِدَـتْفَت  ْنَأ  َْلبَق  َتْمَلْـسَأ  َلیِقَف َأ َال  َمَلْـسَأَف  َِّیبَّنلَا ص  یَتَأَف  َتَْلفَأَف  ِهَْفیَلُْحلا  اَذ  ِِهب  اَـغََلب  یَّتَح  ِِهب  اَـجَرَخ 
.یِمْوَِقب ًهَوْسُأ 

ُهَـسَبَحَف ُساَحْـسَْحلا  ُْنب  ُهَْدبَع  ُهَرَـسَأ  ِِبئاَّسلا  ُْنب  ُْسیَق  ُِّینِزاَْملا َو  ٍْسیَق  ُْنب  ُطِیلَـس  ِدِیلَْولا  َْنب  َدِیلَْولَا  َرَـسَأ  يِذَّلا  َّنِإ  ُلاَُقی  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.ٌضوُرُع اَهِیف  ٍفَالآ  ِهََعبْرَِأب  ُهاَدَْتفا  َُّمث  ًانیِح  ًاْضیَأ  َماَقَأَف  ِِبئاَّسلا  ُْنب  ُهَوْرَف  ُهوُخَأ  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  َُّمث  ًالاَم  َُهل  َّنَأ  ُّنُظَی  َوُه  ًانیِح َو  ُهَْدنِع 

َنیِِملْـسُْملَا َنِم  ٌلُجَر  ُهَرَـسَأ  َُهل  َلاَم  َناَک َال  ٍموُزْخَم َو  ِْنب  ِْریَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِذـِئاَع  ِْنب  َهَعاَـفِر  ِیبَأ  ُْنب  ُّیِْفیَـص  َهَعاَـفِر  ِیبَأ  ِیَنب  ْنِم  َو 
ِءاَطَع ُوبَأ  َوُه  ِهَّللا َو  ُْدبَع  ُهَرَسَأ َو  ْنَم  ُّيِِدقاَْولَا  ِرُکْذَی  َْمل  ِْنیَْفلَِأب َو  َيُِدْتفا  ٍِذئاَع  ِْنب  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ُْنب  ُرِْذنُْملا  ُوبَأ  ُهَلَـسْرَأ َو  َُّمث  ْمُهَْدنِع  َثَکَمَف 
ٍْریَمُع ِْنب  ِْدیَبُع  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  َهَلَْظنَح  ُْنب  ُِبلَّطُْملَا  ٍصاَّقَو َو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  ُهَرَـسَأ  ٍمَهْرِد  ِْفلَِأب  َيُِدْتفا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِذـِئاَع  ِْنب  ِِبئاَّسلا  ِْنب 
يِذَّلا َوُه  ٍموُزْخَم َو  ِینَِبل  ٌفِیلَح  ُِّیْلیَقُْعلا  ِمَلْعَْألا  ُْنب  ُِدلاَخ  ٍنیِح َو  َدَْعب  ُهَلَـسْرَأَف  ٌلاَم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِّيِراَْصنَْألا َو  َبوُّیَأ  ُوبَأ  ُهَرَـسَأ  ٍموُزْخَم  ِْنب 
یمدت رابدألا  یلع  انـسل  و  ماشه 2:365 : نبا  هیاور  ( 1 اَمَّدلا {  ُرُطْقَت  اَنِماَدـْقَأ  یَلَع  ْنَِکل  اَنُمُولُک َو  یَمْدـُت  ِباَقْعَْألا  یَلَع  اَنَْـسل  ُلوُقَی َو 

 . { . .مّدلا رطقی  انمادقأ  یلع  نکل  انمولک و 

ِْنب ِرِذـْنُْملا  ُْنب  ُباَّبَْخلَا  ُهَرَـسَأ  امزهنم } .» اراف  يو  نم  لوأ  :» ماشه نبا  ( 1 َنیِمِزَْهنُْملا {  َلَّوَأ  َناَک  ُهَّنَأ  َيِوُر  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق  َو 
.ٌهَرْشَع ِءَالُؤَهَف  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  ِحوُمَْجلا َو 

ًانیِح َو ُهَوْرَف  ِِهب  َعَّنَمَتَف  ٍفَلَخ  ُْنب  َُّیبُأ  ُهُوبَأ  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  ُّیِضاَیَْبلا  وٍرْمَع  ِیبَأ  ُْنب  ُهَوْرَف  ُهَرَسَأ  ٍفَلَخ  ِْنب  َِّیبُأ  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ٍحَمُج  ِیَنب  ْنِم  َو 
َْمل ُهَرَسَأ َو  ْنَأ  َدَْعب  ٍدُحُأ  َمْوَی  ُهَلَتَق  َُّمث  ِناَسِّللا  َثِیبَخ  ًارِعاَش  َناَک  ٍهَیِْدف َو  ِْریَِغب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَقَلْطَأ  ٍبْهَو  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  وُرْمَع  َهَّزَغ  ُوبَأ 

ِِهئاَِدف ِیف  ٍبْهَو  ُْنب  ُْریَمُع  ُهُوبَأ  َمِدَـق  ُِّیقَرُّزلا َو  ِِعفاَر  ُْنب  ُهَعاَفِر  ُهَرَـسَأ  ٍبْهَو  ِْنب  ٍْریَمُع  ُْنب  ُبْهَو  ٍرْدـَب َو  َمْوَی  ُهَرَـسَأ  يِذَّلا  ُّيِدـِقاَْولَا  ْرُکْذَـی 
ِْنب َهَفاَذُح  ِْنب  ِبْهَو  ِْنب  نابهأ } .» :» ماشه نبا  ( 2 َناَبْهَو {  ِْنب  ِسَْبنَْعلا  ِْنب  ٍجاَّرَد  ُْنب  ُهَعِیبَر  ٍءاَِدف َو  ِْریَِغب  ُُهْنبا  َُهل  ُِّیبَّنلَا ص  َلَسْرَأَف  َمَلْـسَأَف 
ُْنب ُدْعَس  ُهَرَسَأ  ٍفَلَخ  ِْنب  َهَّیَمُأ  َیلْوَم  ُهِکاَْفلَا  ُهَرَسَأ َو  ْنَم  ُّيِِدقاَْولَا  ِرُکْذَی  َْمل  ِِهب َو  َلَسْرَأ  ٍریِسَی َو  ٍءْیَِـشب  ُْهنِم  َذَخَأَف  َُهل  َلاَم  َناَک َال  ٍحَمُج َو 

.ٌهَسْمَخ ِءَالُؤَهَف  ٍصاَّقَو  ِیبَأ 

ِرُکْذَی َْمل  ٍفَالآ َو  ِهََعبْرَِأب  ُهاَدَْتفاَف  ُِبلَّطُْملَا  ُُهْنبا  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  َيِدـُْتفا  ٍریِـسَأ  َلَّوَأ  َناَک  َهَْریَبُض َو  ِْنب  َهَعاَدَو  ُوبَأ  وٍرْمَع  ِْنب  ِمْهَـس  ِیَنب  ْنِم  َو 
ُهاَدَْتفا ٍْسیَق  ُْنب  وُرْمَع  ِِهئاَِدف  ِیف  َمِدَق  َمَْزقَأ َو  ُْنب  ُِتباَث  ُهَرَسَأ  ٍمْهَس  ِْنب  ِدیِعَس  ِْنب  َهَفاَذُح  ِْنب  ِّيِدَع  ِْنب  ِْسیَق  ُْنب  ُهَوْرَف  ُهَرَـسَأ َو  ْنَم  ُّيِِدقاَْولَا 

ُهَرَسَأ ٍمْهَس  ِْنب  ِدْعَس  ِْنب  ِْسیَق  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُجاَّجَْحلَا  ٍنوُعْظَم َو  ُْنب  ُناَْمثُع  ُهَرَسَأ  ٍدْعَس  ِْنب  َهَقاَذَح  ِْنب  َهَصِیبَق  ُْنب  ُهَلَْظنَح  ٍفَالآ َو  ِهََعبْرَِأب 
.ٌهََعبْرَأ ِءَالُؤَهَف  ُِّینِزاَْملا  َدُواَد  ُوبَأ  ُهَذَخَأَف  َتَْلفَأَف  ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع 

ِِهئاَِدف ِیف  َمِدَق  ِمُشْخُّدلا َو  ُْنب  ُِکلاَم  ُهَرَسَأ  ِِکلاَم  ِْنب  ِرْصَن  ِْنب  ِّدُو  ِْدبَع  ِْنب  ِسْمَش  ِْدبَع  ِْنب  وِرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  ٍلْسِح  ِْنب  ِِکلاَم  ِیَنب  ْنِم  َو 
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ٍلُجَر َناَکَم  ًالُجَر  اُولَعْجا  ْمَعَن  َلاَقَف  َلاَْملا  ِتاَه  اُولاَقَف  ٍفَالآ  ِهََعبْرَِأب  ْمِِهئاَضْرِإ  َیلِإ  ِِهئاَِدف  ِیف  یَهَْتنا  ِفَنْحَْألا َو  ِْنب  ِصْفَح  ُْنب  ُزَرْکِم 

ِهَّللا ُْدبَع  َهَّکَم َو  ْنِم  ِلاَْملِاب  ٌْلیَهُـس  َثََعب  یَّتَح  ْمُهَْدنِع  ٍصْفَح  َْنب  َزَرْکِم  اوُسَبَح  ٍْلیَهُـس َو  َلِیبَس  اْوَّلَخَف  ٍلُجَر  َناَکَم  ًالُجَر  اَهَنوُوْرَی  ٌمْوَق  َو 
ِْنب ِْسیَق  ِْنب  َناَْدقَو  ِْنب  ِءُونْـشَم  ُْنب  يَّزُْعلا  ُدـْبَع  وٍرْمَع َو  ِْنب  ِْلیَهُـس  َیلْوَم  ٍفْوَع  ُْنب  ُْریَمُع  ُهَرَـسَأ  ِِکلاَم  ِْنب  ِرْـصَن  ِْنب  ِْسیَق  ِْنب  َهَْعمَز  ُْنب 

.ٌهَثَالَث ِءَالُؤَهَف  ٍِکلاَم  ُْنب  ُناَمْعُّنلَا  ُهَرَسَأ  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  ِهِمَالْسِإ  َدَْعب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهاَّمَس  ٍّدُو  ِْدبَع  ِْنب  ِسْمَش  ِْدبَع 

.ًاریِسَأ نوعبرأ } .» هثالث و  » ماشه نبا  یف  مهتدع  ( 1 َنوَُعبْرَأ {  ٌهَّتِس َو  ِءَالُؤَهَف  ٍْعیَُنق  ِیبَأ  ُْنب  ُْلیَفُّطلَا  ٍرِْهف  ِیَنب  ْنِم  َو 

يزاغم ( 2 ُهَلْمُْجلا {  ِهِذَه  ُقَْحلَی  َلیِـصْفَّتلا  ِدَِـجن  َْمل  َنیَِعبْرَأ َو  ًهَعِْـست َو  اُوفِرُع  اْوُصْحُأ َو  َنیِذَّلا  يَراَسُْألا  َناَک  ُهَّنَأ  ِّيِدـِقاَْولَا  ِباَتِک  ِیف  َو 
. { . ماشه 367-2:364 نبا  هریس  فارشألا 1:301-306،و  باسنأ  رظنا  يدقاولا 133-139،و 

َنِم َنِیفوُْرعَْملا  َّنَأ  َّالِإ  َنیِْعبَـس  یَلَع  ًهَداَیِز  َْتناَـک  یَْلتَْقلا  َّنَأ  َنیِْعبَـس َو  يَراَـسُْألا  َِتناَـک  َلاَـق  ِبَّیَـسُْملا  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  ُّيِدـِقاَْولَا  يَوَر  َو 
.ْمُهَءاَمْسَأ َنوُخِّرَؤُْملا  ِرُکْذَی  َْمل  َنُوقاَْبلا  ْمُهاَنْرَکَذ َو  َنیِذَّلا  ُمُه  يَرْسَْألا 

نیکرشملا نم  ردب  یف  نیمعطملا  یف  لوقلا 

ُهَْبیَـش ُهَْبتُع َو  ٍفاَنَم َو  ِْدبَع  ِْنب  ِلَفَْون  ِْنب  ِِرماَع  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِمَف  ٌهَعِْـست  ِهِیف  ْمُهَْنَیب  َفَالِخ  ِْهیَلَع َو َال  ُقَفَّتُْملا  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
 . ٍسْمَش ِْدبَع  ِْنب  َهَعِیبَر  اَْنبا 

 . ِهَّیِوَدَْعلا ِْنبِاب  ُفوُْرعَْملا  ٍِدْلیَوُخ  ُْنب  ُلَفَْون  ٍدَسَأ َو  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِْنب  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُهَْعمَز  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَسَأ  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ِهَریِغُْملا ِْنب  ِماَشِه  ُْنب  وُرْمَع  ٍلْهَج  ُوبَأ  ٍموُزْخَم  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ٍفَلَخ ُْنب  ُهَّیَمُأ  ٍحَمُج  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ِجاَّجَْحلَا اَْنبا  ٌهِّبَنُم  ٌهِیبَن َو  ٍمْهَس  ِیَنب  ْنِم  َو 

.ٌهَعِْست ِءَالُؤَهَف 

.َِلُتق َّالِإ  ٍرْدَِبب  ٌدَحَأ  َمَعْطَأ  اَم  ُلوُقَی  ِبَّیَسُْملا  ُْنب  ُدیِعَس  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

وٍرْمَع َو ِْنب  ِْلیَهُـسَک  ْمِهِیف  مهیف } .» انیلع  فلتخا  دق  و  :» يدقاولا يزاغم  ا و  ( 1 َِفُلتْخا {  َنیِمِعْطُْملا  َنِم  ًهَّدِع  اوُرَکَذ  ْدَق  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
«. { . مهریغ :و  يدقاولا يزاغم  ( 2 اَمِهِْریَغ {  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ِیبَأ 

َناَفْسُِعب ٍفَلَخ  ُْنب  ُهَّیَمُأ  َُّمث  ًارْـشَع  ِناَرْهَّظلا  ِّرَِمب  ٍلْهَج  ُوبَأ  ْمَُهل  َرََحن  ْنَم  ُلَّوَأ  َلاَق  َهَْبتُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُلیِعاَمْـسِإ  ِینَثَّدَح  َلاَق 
ًاعِْست َهَعِیبَر  ُْنب  ُهَْبیَش  ْمَُهل  َرَحَنَف  ًامْوَی  اَِهب  اُوماَقَأَف  َقیِرَّطلا  اوُّلَـض  ِرْحَْبلا  ِوَْحن  ْنِم  ٍهاَیِم  َیلِإ  اُولاَم  َُّمث  ًارْـشَع  ٍْدیَدُِقب  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َُّمث  ًاعِْـست 

ِّيِرَتْخَْبلا ُوبَأ  ْمَُهل  َرََحن  َُّمث  ًاعِْـست  وٍرْمَع  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ْمَُهل  َرََحن  ًارْـشَع َو  ُهَْبتُع  َرََحن  َُّمث  ًاعِْـست  ُّیِحَمُْجلا  ٌْسیَق  ْمَُهل  َرَحَنَف  ِءاَْوبَْألِاب  اوُحَبْـصَأ  َُّمث 
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.ُبْرَْحلا ُمُْهتَلَغَش  َُّمث  ًاعِْست  ٍرَْدب  ِءاَم  یَلَع  ََهباَبُض  ُْنب  ُسیِقُم  ْمَُهل  َرََحن  ًارْشَع َو  ٍرَْدب  ِءاَم  یَلَع 

.ٍهَدِحاَو ٍصُولَق  یَلَع  ُرِدْقَی  َناَک  ًاسیِقُم  ُّنُظَأ  اَم  ِهَّللا  ُلوُقَی َو  ِداَنِّزلا  ِیبَأ  ُْنبِا  َناَک  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ِیف َنوُکِرَتْشَی  ُرَفَّنلا  َناَک  َلاَق  اَِهْنبا  َهَمَرْخَم  ِْنب  ِرَوْسِْملَا  ِنَع  ٍرَْکب  ُّمُأ  ْتَوَر  ْدَـق  َلاَق َو  َّیِحَمُْجلا  ًاـْسیَق  ُفِرْعَأ  َـالَف  اـَنَأ  اَّمَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
. { . يدقاولا 123،124 يزاغم  ( 3 ْمِهِِرئاَس {  ْنَع  ُتَکُْسی  ِدِحاَْولا َو  ِلُجَّرلا  َیلِإ  ُبَْسُنیَف  ِماَعْطِْإلا 

ُبِقَتْعَی َناَک  ِلَفَْون  ِْنب  ِّيِدَع  ُْنب  ُهَْمیَعُط  َِکلَذَک  ٍرَْدب َو  ِیف  َنیِمِعْطُْملا  َنِم  َناَک  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  َْنب  َساَّبَْعلَا  َّنَأ  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َو 
ِْنب ِثِراَْحلا  ُْنب  ُرْضَّنلَا  َناَک  ِماَعْطِْإلا َو  ِیف  ٍماَزِح  ُْنب  ُمیِکَح  َوُه َو  ُبِقَتْعَی  ِّيِرَتْخَْبلا  ُوبَأ  َناَک  ٍلَفَْون َو  ِْنب  ِِرماَع  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ٌمیِکَح َو  َوُه َو 

َْلتَق ُهَرْکَی  ُِّیبَّنلَا ص  َناَک  َلاَق َو  َنیِمِعْطُْملا  َنِم  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِْنب  ِفاَنَم  ِْدبَع  ِْنب  َهَمَْقلَع  ِْنب  َهَدَلَک 

. { . ماشه 2:311 نبا  هریس  ( 1 ِهَکَْرعَْملا {  ِیف  َِلتُقَف  ِلَفَْون  ِیَنب  ِماَْتیَِأل  ُهْکُْرتَْیلَف  ْمُْکنِم  ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  ٍرَْدب  َمْوَی  َلاَق  ٍِرماَع  ِْنب  ِثِراَْحلَا 

ردبب نیملسملا  نم  دهشتسا  نمیف  لوقلا 

يزاـغم یف  ( 2 َرَـشَع {  َهََعبْرَأ  َلاَـق  ٍرْدَِـبب  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  َدِهُْـشتْسا  ْمَک  ِّيِرْهُّزلَا  ُْتلَأَـس  َلاَـق  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
 . ِراَْصنَْألَا َنِم  ٌهَِیناَمَث  َنیِرِجاَهُْملَا َو  َنِم  ٌهَّتِس  تیمس } .» نیذلا  ءالؤه  مهف  ، یلع مهددع  مث  :» يدقاولا

 . َهَعِیبَر ُْنب  ُهَْبیَش  ُهَلَتَق  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَْدیَبُع  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِیَنب  ْنِمَف  َلاَق 

 . ِءاَْرفَّصلِاب ُِّیبَّنلَا ص  ُهَنَفَدَف  ُهَْبتُع  ُهَلَتَق  ِّيِِدقاَْولَا  ِهَیاَوِر  ِیف  َو 

ِْنب َهَرْهُز  ِینَِبل  ٌفِیلَح  ِْنَیلاَمِّشلا  وُذ  ٍّدُو  ِدـْبَع  ُْنب  ُْریَمُع  ِباَزْحَأـْلَا َو  ُسِراَـف  ٍّدُو  ِدـْبَع  ُْنب  وُرْمَع  ُهَلَتَق  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُْریَمُع  َهَرْهُز  ِیَنب  ْنِم  َو 
 . ُّیِمَشُْجلا َهَماَسُأ  ُوبَأ  ُهَلَتَق  َهَعاَزُخ 

َرَمُع َیلْوَم  ٌعَجْهِم  ُّیِمَـشُْجلا َو  ٍْریَهُز  ُْنب  ُِکلاَم  ُهَلَتَق  ٍرَْکب  ِْنب  ِدْعَـس  ِیَنب  ْنِم  ْمَُهل  ٌفِیلَح  ِْریَُکْبلا  ِیبَأ  ُْنب  ٌِلقاَع  ٍْبعَک  ِْنب  ِّيِدَـع  ِیَنب  ْنِم  َو 
 . َنیِرِجاَهُْملَا َنِم  َِلُتق  ْنَم  ُلَّوَأ  ًاعَجْهِم  َّنِإ  ُلاَُقی  ُّیِمَرْضَْحلا َو  ُْنب  ُِرماَع  ُهَلَتَق  ِباَّطَْخلا  ِْنب 

 . ٍّيِدَع ُْنب  ُهَْمیَعُط  ُهَلَتَق  َءاَْضَیب  ُْنب  ُناَْوفَص  ٍرِْهف  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . َنیِرِجاَهُْملَا َنِم  ُهَّتِّسلا  ِءَالُؤَه  َو 

ُهَْمیَعُط ُلاَُقی  ٍّدُو َو  ِْدبَع  ُْنب  وُرْمَع  ُهَلَتَق  َهَمَْثیَخ  ُْنب  ُدْعَـس  ٍرَْوث َو  ُوبَأ  ُهَلَتَق  ِرِذـْنُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُرِّشَبُم  ٍفْوَع  ِْنب  وِرْمَع  ِیَنب  ْنِم  َُّمث  ِراَْصنَْألَا  َنِم  َو 
.ُهَلَتَقَف ُهَتَرَْجنَح  َباَصَأَف  ٍمْهَِسب  ِهَقْرَْعلا  ُْنب  ُناَّبِح  ُهاَمَر  َهَقاَرُس  ُْنب  ُهَثِراَح  ِراَّجَّنلا  ِْنب  ِّيِدَع  ِیَنب  ْنِم  ٍّيِدَع َو  ُْنب 

 . ٍلْهَج ُوبَأ  اَمُهَلَتَق  َءاَْرفَع  اَْنبا  ٌذِّوَعُم  ٌفْوَع َو  ِراَّجَّنلا  ِْنب  ِِکلاَم  ِیَنب  ْنِم  َو 

َنِم َِلُتق  ٍلِیتَق  ُلَّوَأ  ِماَّمَْحلا  َْنب  َْریَمُع  َّنِإ  ُلاَُـقی  ُِّیْلیَقُْعلا َو  ِمَلْعَأـْلا  ُْنب  ُدـِلاَخ  ُهَلَتَق  ِحوُمَْجلا  ِْنب  ِماَّمَْحلا  ُْنب  ُْریَمُع  ٍماَرَح  ِْنب  َهَِملَـس  ِیَنب  ْنِم  َو 
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 . َهَقاَرُس ُْنب  ُثِراَح  ْمُْهنِم  ٍلِیتَق  َلَّوَأ  َّنَأ  َيِوُر  ْدَق  ِراَْصنَْألَا َو 

 . ٍلْهَج ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  ُهَلَتَق  یَّلَعُْملا  ُْنب  ُِعفاَر  ٍْقیَرُز  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ُِّیلَیِّدلا َهَیِواَعُم  ُْنب  ُلَفَْون  ُهَلَتَق  محسب } .» :» يدقاولا ( 1 ٍمُحُْسق {  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُدیِزَی  ِجَرْزَْخلا  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ِراَْصنَْألَا َنِم  ُهَِیناَمَّثلا  ِءَالُؤَهَف 

 . ٍرْدَِبب َِلُتق  ِِّیبَّنلَا ص  َیلْوَم  َهَسَنَأ  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبِا  ِنَع  َهَمِرْکِع  ْنَع  َيِوُر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

[ َّنَأ  ] َيِوُر َو 

ُْهنِم َتاَمَف  ُهَحْرُج  یَکَتْشاَف  َحَرَج  ِنَکَّسلا  َْنب  َْدیَبُع  َّنَأ  ِهَنیِدَْملِاب َو  ِِهتَحاَرِج  ْنِم  َتاَمَف  ٍرْدَِبب  َحَرَج  صِعاَم  َْنب  َذاَعُم  .يدقاولا }  نم  ( 2 } 
. { . يدقاولا 142،143 يزاغم  ( 3 َمِدَق {  َنیِح 

مهیلتاق ءامسأ  نیکرشملا و  نم  ردبب  لتق  نمیف  لوقلا 

ُْنب ُثِراَْـحلَا  ٍِبلاَـط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ٍبْرَح  ِنـْب  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ُنـْب  ُهَـلَْظنَح  ٍفاَـنَم  ِدـْبَع  ِنـْب  ِسْمَـش  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِـمَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
َِلُتق ْمَُهل  ِناََیلْوَم  ُُهْنبا  ٍْریَمُع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُْریَمُع  ِحَْلقَْألا َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِتباَث  ُْنب  ُمِصاَع  ُهَلَتَق  ِّیِمَرْضَْحلا  ُْنب  ُِرماَع  ٍرِـساَی َو  ُْنب  ُراَّمَع  ُهَلَتَق  ِّیِمَرْـضَْحلا 

ِماَّوَْعلا ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  ُهَلَتَق  ِصاَْعلا  ِْنب  ِدیِعَـس  ُْنب  ُهَْدیَبُع  ُهَْنبا َو  َلَتَق  ْنَم  ُّيِِدقاَْولَا  ِرُکْذَی  َْمل  ٍْریَمُع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُْریَمُع  ْمُْهنِم  َهَْفیَذُح  ِیبَأ  َیلْوَم  ٌِملاَس 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِْرمَِأب  ِْفیَّسلِاب  ًاْربَص  ٍِتباَث  ُْنب  ُمِصاَع  ُهَلَتَق  ٍْطیَعُم  ِیبَأ  ُْنب  ُهَبْقُع  ٍِبلاَـط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِصاَْـعلا  ِْنب  ِدیِعَـس  ُْنب  ُصاَْـعلَا  َو 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص 

یَِّکب ُْنیَع  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُراَرِـض  ُلوُقَی  ِهِیف  َلاَق َو  ِمَالْـسِْإلَا  ِیف  ٍبُولْـصَم  َلَّوَأ  َناَکَف  ِِهْلتَق  َدـَْعب  ُهَبَلَـص  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ُّيِرِذالَْبلَا  يَوَر  َو 
«. { . یکباف نیع  :» هیف فارشألا 1:297،و  باسنأ  ( 1 ِناَسْرُْفلا {  ِسِراَف  ٍرِْهف َو  ِعْرَف  ٍنَابَأ  ِْنب  َهَبْقُِعل 

ُدِیلَْولَا ِِهْلتَق َو  ِیف  اوُکَرَتْشا  ُهَثَالَّثلا  ٌِّیلَع  ُهَزْمَح َو  ِثِراَْحلا َو  ُْنب  ُهَْدیَبُع  ُهَلَتَق  َهَعِیبَر  ُْنب  ُهَْبیَش  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ُهَلَتَق  َهَعِیبَر  ُْنب  ُهَْبتُع  َو 
ُْنب ُدْعَـس  ُهَلَتَق  َلِیق  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ٍراَْمنَأ  ْنِم  ْمَُهل  ٌفِیلَح  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُِرماَع  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َهَعِیبَر  ِْنب  َهَْبتُع  ُْنب 

.َرَشَع اَْنثا  ِءَالُؤَهَف  ٍذاَعُم 

یف رجح  نبا  لاق  ، هروسکم هزمهب  « فاسإ :» ماشه نبا  یف  ( 2 ٍفاَسَی {  ُْنب  ُْبیَبُخ  ُهَلَتَق  ٍلَفَْون  ُْنب  ُثِراَْحلَا  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ِْنب  ِلَفَْون  ِیَنب  ْنِم  َو 
ُْنب ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِّيِِدقاَْولَا َو  ِهَیاَوِر  ِیف  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ُهَلَتَق  ِناَّیَّرلا  َابَأ  یَّنَُکی  ٍّيِدَع َو  ُْنب  ُهَْمیَعُط  َو  هیناتحت } .» لدـبت  دـق  و  :» هباصإلا

َرِـسُأ ِّيِدَـع  ِْنب  َهَْمیَعُط  ْنَأ  ًهَبیِرَغ  ًهَیاَوِر  ُّيِرُذالَْبلَا  يَوَر  َو  ماشه 2:357 } . نبا  هریس  ( 3 َقاَحْـسِإ {  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَیاَوِر  ِیف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ 
.ِناَْنثا ِءَالُؤَهَف  َهَزْمَح  ِدَی  یَلَع  ًاْربَص  ِِّیبَّنلَا ص  ُهَلَتَقَف  ٍرَْدب  َمْوَی 

ِعْذِْجلا ِْنب  ٍِتباَث  ُهَلَتَق  َلِیق  َو  .هشرخ }  نب  كامس  : همامثک ، هناجد ( 4 َهَناَجُد {  ُوبَأ  ُهَلَتَق  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُهَْعمَز  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَـسَأ  ِیَنب  ْنِم  َو 
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َهَزْمَح ٌِّیلَع َو  ُهَلَتَق  ِِبلَّطُْملا  ُْنب  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُلیِقَع  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِدَوْسَْألا  ُْنب  َهَْعمَز  َْنب  ُثِراَْحلَا  َو  .عدـجلا }  : هباـصإلا ( 5 } 
.ِِهْلتَق ِیف  ًاکْرِش 

َوُه ِّيِرَتْخَْبلا َو  ُوبَأ  ُهَدْـحَو َو  ِِّینِزاَْملا  َدُواَد  ُوبَأ  ُهَلَتَق  َلِیق  ُهَدْـحَو َو  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َلاَـق  ٍرَـشْعَم  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِْنب رذجملا  ُهَلَتَق  ٍماَشِه  ِْنب  ِصاَْعلَا 

.ٌهَسْمَخ ِءَالُؤَهَف  ٌِّیلَع ع  ُهَلَتَق  ِهَّیِوَدَْعلا  ُْنبِا  َوُه  يَّزُْعلا َو  ِْدبَع  ِْنب  ِدَسَأ  ِْنب  ِِدْلیَوُخ  َْنب  ُلَفَْون  ِرُْسْیلا َو  ُوبَأ  ُهَلَتَق  َلِیق  ٍداَیِز َو 

يِذَّلا َناَک  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِْرمَِأب  ِْفیَّسلِاب  ًاْربَص  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َهَدَلَک  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْنب  ِرْضَّنلَا  ٍّیَُصق  ِْنب  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  َو 
ِنیِّدلا َّبَحَأ  ٍلاَیِع َو  وُذ  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُداَدْقِْملَا  َلاَق  َلَتُْقِیل  َمِدَق  اَّمَلَف  ٌلِیلَج  ِءاَدِِفب  ُهَذَْقنَتْسا  َّنِإ  ِداَدْقِْملَا  َدَعَوَف  وٍرْمَع  ِْنب  ِداَدْقِْملَا  ُهَرَسَأ 

ِراَّدلا ِْدبَع  ْنَم  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ِْنب  ِمِشاَه  ِْنب  وِرْمَع  َیلْوَم  صیلم  ُْنب  ُْدیَز  ُهَُقنُع َو  ْبِرْـضاَف  ُْمق  ُِّیلَع  اَی  َِکلْـضَف  ْنِم  ِداَدـْقِْملَا  ِنْغَأ  َّمُهَّللا  َلاَقَف 
.ِناَْنثا ِءَالُؤَهَف  ٍلَِالب  ُهَلَتَق  َلِیق  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق 

ِْنب ِِکلاَم  ِْنب  َناَْمثُع  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َهَُّرم  ِْنب  ِْمیَت  ِْنب  ِدْعَـس  ِْنب  ِْبعَک  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  َناَْمثُع  ُْنب  ٍْریَمُع  َهَُّرم  ِْنب  ِْمیَت  ِیَنب  ْنِم  َو 
 . ٍِکلاَم ِْنب  َناَْمثُع  ِّيِرُذالَْبلَا  ْرُکْذَی  َْمل  ِناَْنثا َو  ِءَالُؤَهَف  ٍْبیَهُص  ُهَلَتَق  َناَْمثُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع 

ِْنب ِذاَعُم  َُهبَرَـض  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِماَشِه  َْنب  وَرْمَع  ٍلْهَج  ُوبَأ  ٍموُزْخَم  ِْنب  ٍْریَمُع  ُْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ِهَریِغُْملا  ِیَنب  ْنِم  َُّمث  ٍهَظَقَی  ِْنب  ٍموُزْخَم  ِیَنب  ْنِم  َو 
ِْنب ِمِشاَه  ُْنب  ُصاَْـعلَا  ٍدوُعْـسَم َو  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِْهیَلَع  .زهجأ }  : هیلع ففذ  ( 2 ففذ {  ُءاَْرفَع َو  اَْـنبا  ٍفْوَع  ذوـعم َو  ِحوُـمَْجلا َو  ُْنب  وِرْمَع 

 . ٌِّیلَع ع ُهَلَتَق  َلِیق  ٍرِساَی َو  ُْنب  ُراَّمَع  ُُهْلتَق  ْمَُهل  ُفِیلَح  ِّیِمیِمَّتلا  ٍمیِمَت  ِْنب  َدیِزَی  ِْنب  وُرْمَع  ُهَلَتَق  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ٍلاَخ  ِهَریِغُْملا 

 . ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِدِیلَْولا  ُْنب  ٍِدلاَخ  وُخَأ  ِدِیلَْولا  َْنب  ِدِیلَْولا  ُْنب  ِْسیَق  ُوبَأ  ِهَریِغُْملا  ُْنب  ِدِیلَْولا  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ِرِْذنُْملا ِْنب  ِباَبُْحلَا  ُهَلَتَق  َلِیق  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  ِْنب  َهَزْمَح  ُهَلَتَق  ِهَریِغُْملا  َْنب  ِهِکاَْفلا  ُْنب  ِْسیَق  ُوبَأ  ِهَریِغُْملا  َْنب  َهِکاَْفلا  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َهَّیَمُأ  ِیبَأ  ُْنب  ٍدوُعْسَم  ِهَریِغُْملا  ِْنب  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ْنِم  َو 

ُوبَأ ِعِیبَّرلا َو  ُْنب  ُدْعَـس  ُهَلَتَق  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ِْنب  َهَعاَفِر  ِْنب  ِذـِئاَع  ِْنب  َهَّیَمُأ  َهَعاَفِر  ِیَنب  ْنَم  َُّمث  ٍموُزْخَم  ِْنب  ٍْریَمُع  ُْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِذـِئاَع  ِیَنب  ْنِم  َو 
ُوبَأ ُهَلَتَق  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ِْنب  ُْریَهُز  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ُِّینَالْجَْعلا َو  ٍّيِدَع  ِْنب  ِنْعَم  ُهَلَتَق  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ُْنب  ُرِْذنُْملا 

 . ٍفْوَع ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ُهَلَتَق  َهَعاَفِر  ِیبَأ  ِْنب  ُِبئاَّسلَا  ُّيِدِعاَّسلا َو  ٍْدیَسُأ 

ِماَّوَْعلا َو ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  ُهَلَتَق  ِِبئاَّسلا  ِْنب  ِِبئاَّسلا  ٍموُزْخَم  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِذـِئاَع  ِْنب  ِّیِْفیَـص  َوُه  ُّیِموُزْخَْملا َو  ِِبئاَّسلا  ِیبَأ  ِیَنب  ْنِم  َو 
ُْنب وُرْمَع  َوُه  ٍئِّیَط َو  ْنِم  ْمَُهل  ُفِیلَح  ِِبلَّطُْملا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ُهَزْمَح  ُهَلَتَق  ٍموُزْخَم  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِلَالِه  ِْنب  ِدَـسَْألا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَوْسَْألَا 
ُوبَأ ُهَلَتَق  ُهُرْکِذ  ِمَّدَقُْملا  َناَیْفُس  ُْنب  وِرْمَع  وُخَأ  َناَیْفُس  ِْنب  ِراَّبَج  َوُه  َرَخآ َو  ُفِیلَح  ٍْسیَق َو  ُْنب  ُدیِزَی  ُهَلَتَق  نایفس } .» :» يدقاولا ( 1 َناَْبیَش { 

 . راین ُْنب  َهَدُْرب 

 . ٌِّیلَع ع ُهَلَتَق  ٍِذئاَع  ُْنب  ُرِْمیَوُع  ِْنب  ِِبئاَّسلا  ِْنب  رباج } .» :» يرذالبلا یف  ( 2 ِزِجاَح {  ٍموُزْخَم  ِْنب  َناَرْمِع  ِیَنب  ْنِم  َو 
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. { فارشألا 1:300 باسنأ  ( 3 ٍِبلاَط ع {  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  اَمِِهْلتَق  ُرِْمیَوُع  ِْنب  ِِبئاَّسلا  ِْنب  ُرِْمیَوُع  ُهاَخَأ  اَذَه َو  ًازِجاَح  َّنَأ  ُّيِرِذالَْبلَا  يَوَر  َو 
.َرَشَع َهَعِْست  ِءَالُؤَهَف  ٍِکلاَم  ِیبَأ  ُْنب  ِناَمْعُّنلَا  ُهَلَتَق  ٍموُزْخَم  ِْنب  َناَرْمِع  ِْنب  ِِذئاَع  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ُرِْمیَوُع  َو 

.ِهِیف ًاکْرِش  ٌلَِالب  ٍفاَِسی َو  ُْنب  ُْبیَبُخ  ُهَلَتَق  ٍفَلَخ  ُْنب  َهَّیَمُأ  صیصه  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ٍحَمُج  ِیَنب  ْنِم  َو 

 . ٍِعفاَر ُْنب  َهَعاَفِر  ُوبَأ  ُهَلَتَق  َْلب  ُلوُقَی  ِِعفاَر  ُْنب  َهَعاَفِر  ِْنب  ُذاَعُم  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

.ًهَثَالَث ِءَالُؤَهَف  ِهِیف  ًاکْرِش  ٍنوُعْظَم  ُْنب  َناَْمثُع  ٌِّیلَع ع َو  ُهَلَتَق  َناَذَْول  ِْنب  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ٍسْوَأ  ٍرِساَی َو  ُْنب  ُراَّمَع  ُهَلَتَق  ٍفَلَخ  ُْنب  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُِّیلَع  َو 

ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِهِِّیبَن  ُّيِدِعاَّسلا َو  ٍْدیَسُأ  ُوبَأ  ُهَلَتَق  َلِیق  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ٍهِّبَنُم  ٍمْهَس  ِیَنب  ْنِم  َو 
ِینَثَّدَح ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  َهَناَجُد  ُوبَأ  ُهَلَتَق  ٍمْهَس  ِْنب  ِدْعَس  ِْنب  ِّيِدَع  ِْنب  ِْسیَق  ُْنب  ِصاَْعلا  ُوبَأ  ٌِّیلَع ع َو  ُهَلَتَق  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِهِّبَنُم  ِْنب  ُصاَْعلَا  ع َو 

ِیَنب ْنِم  َهَسْمَخ َو  ِءَالُؤَهَف  َهَناَجُد  ُوبَأ  ُهَلَتَق  ٍدْعَس  ِْنب  ِدیِعَس  ِْنب  هریبص  ِْنب  ِفْوَع  ِیبَأ  ِْنب  ٍصاَع  ٌِّیلَع ع َو  ُهَلَتَق  اُولاَق  ِِهباَحْصَأ  ِنَع  ٍرَـشْعَم  ُوبَأ 
ْنِم ْمَُهل  ُفِیلَح  ٍبْهَو  ِْنب  ٍدَبْعَم  ٍنَصِْحم َو  ُْنب  َهَشاَّکُع  ُُهْلتَق  ْمَُهل  ُفِیلَح  ٍْسیَق  ِْدبَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ٍلْسِح  ِْنب  ِِکلاَم  ِیَنب  ْنَم  َُّمث  ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع 

.ِناَْنثا ِءَالُؤَهَف  َهَناَجُد  ُوبَأ  ُهَلَتَق  ٍْبلَک 

كرـش نیذلا  عم  مهنم  یلع ع  لتق  الجر  نوسمخ  نانثا و  اربص  برحلا  یف  نیکرـشملا  نم  يدـقاولا  هیاور  یف  ردـبب  لتق  نم  عیمجف 
نم مهؤامـسأ  تظفح  اوفرع و  نیذلا  نکل  نیعبـس و  اوناک  ردبب  نیلوتقملا  نأ  هیاورلا  ترثک  دـق  الجر و  نیرـشع  هعبرأ و  مهلتق  یف 

هانرکذ

ُوبَأ ُهَلَتَق  َهَْعمَز  ْنَأ  َهَْعمَز َو  َْنب  ِثِراَْـحلَا  ُهَلَتَق  ُهَّنَأ  ِهَیاَوِّرلا  ِیف  ُرُهْـشَْألا  ٌِّیلَع َو  ُهَلَتَق  ِِبلَّطُْملا  ُنـْب  ِدَوْسَأـْلا  ُنـْب  ُهَْـعمَز  َّنَأ  ِهَـعیِّشلَا  ٍهَـیاَوِر  ِیف  َو 
. { . يدقاولا 151-143 یف  ردبب  نیکرشملا  نم  لتق  نم  هیمست  رظنا  ( 1 َهَناَجُد { 

نیملسملا نم  اردب  دهش  نمیف  لوقلا 

ًهَِیناَمَث ْمُُهتَّدِع  نوبئاغ َو  ْمُه  مهماهـسب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمَُهل  َبَرَـض  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َعَم  ًالُجَر  َرَـشَع  َهَثَالَث  ٍهَئاِمَثَالَث َو  اُوناَک  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ِهَیاَوِّرلا ِیف  ُبَلْغَْألا  َوُه  اَذَه  َلاَق َو 

ْنَم اَذَکَه  اَمُْهنِم َو  ٍدِحاَو  َیلْوَم  ْوَأ  يراصنأل  ُفِیلَح  ْوَأ  يِراَْصنَأ  ْوَأ  ٍّیِشَرُِقل  ُفِیلَح  ْوَأ  ٌّیِـشَُرق  َّالِإ  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ًارَْدب  ْدَهْـشَی  َْمل  َلاَق َو 
.ْمَُهل َیلْوَم  ْوَأ  ٍّیِشَرُِقل  ُفِیلَح  ْوَأ  ٌّیِشَُرق  َّالِإ  اَهْدَهْشَی  َْمل  ُهَّنِإَف  َنیِکِرْشُْملَا  ِِبناَج 

 } ًالُجَر َنیِرْشِع  ٌهَْعبَـس َو  ِْنیَتَئاِم َو  اَهُؤاَفَلُح  اَهِیلاَوَم َو  ُراَْصنَْألَا َو  َِتناَک  ًالُجَر َو  َنِیناَمَث  ٌهَّتِـس َو  اَهُؤاَفَلُح  اَهِیلاَوَم َو  ٌْشیَُرق َو  َْتناَکَف  َلاَق 
. { . يدقاولا 151،152 يزاغم  ( 1

عضوملا اذه  نم  هب  کلمأ  نیثدحملا  بتک  یف  عضوم  هلف  نیملسملا  نم  اهدهش  نم  ءامسأ  لیصفت  امأف 

[ عبارلا لصفلا  ]
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دحأ هوزغ  هصق 

يدقاولا ص 197 يزاغم  یف  دحأ  هوزغ  رابخأ  ( 2 يدقاولا {  باتک  نم  کلذ  رکذن  نحن  دحأ و  هازغ  هصق  حرـش  یف  عبارلا  لصفلا 
یضتقی ام  يرذالبلا  قاحسإ و  نبا  اهرکذ  یتلا  تادایزلا  نم  هیلإ  فیـضن  ردب و  هازغ  رکذ  یف  انتاداع  یلع  هّللا  همحر  .اهدعب }  ام  و 

.هرکذ لاحلا 

ِیف ٌهَفُوقْوَم  ِماَّشلَا  ْنَم  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُـس  ُوبَأ  اَِهب  َمِدَق  ِیتَّلا  َریِْعلا  اوُدَجَو  َهَّکَم  َیلِإ  َنیِکِرْـشُْملَا  َنِم  ًارَْدب  َرَـضَح  ْنِم  َعَجَر  اََّمل  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
َناَیْفُـس ِیبَأ  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ُفاَرْـشَأ  ْتَشَم  ِْریَْعلا َو  ِلْهَأ  ِهَْبیَِغل  اَُهقِّرَُفی  َْمل  َناَیْفُـس َو  ُوبَأ  اَهُکِّرَُحی  ْمَلَف  َنوُعَنْـصَی  اُوناَـک  َِکلَذَـک  ِهَوْدَّنلا َو  ِراَد 

ِیبَأ ِْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ٍماَشِه َو  ِْنب  ُثِراَْحلَا  ٍلْهَج َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  َهَّیَمُأ َو  ِْنب  َناَْوفَـص  ٍمِعْطُم َو  ِْنب  ُْریَبُج  ٍدَسَأ َو  ِْنب  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَوْسَْألَا 
ْدَقَف اهـسبتحاف } .» :» يدقاولا ( 3 اهتـسبتحاف {  اَِهب  ُْتمِدَـق  ِیتَّلا  ِریِْعلا  ِهِذَـه  ْرُْظنا  َناَیْفُـس  َابَأ  اَـی  اُولاَـقَف  يَّزُْعلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِبِْطیَوُح  َهَعِیبَر َو 
َریِْعلا ِهِذَِهب  نوزهجی  ِسُْفنَْألا  اُوبیِط  ْمُه  ٍْشیَُرق َو  .راجتلا }  زب  بیطلا و  لمحت  ریعلا  : همیطللا ( 4 همیطل {  َهَّکَم َو  ِلْهَأ  ِلاَْومَأ  اَهَّنَأ  ُْتفَرَع 

ْدَقَف ِدَّمَُحم  َیلِإ  ًافِیثَک  ًاْشیَج 

َیلِإ َباَجَأ  ْنَم  ُلَّوَأ  اَنَأَف  َلاَق  ْمَعَن  اُولاَق  َِکلَذـِب  ٍْشیَُرق  ٍسُْفنَأ  َْتباَط  ْدَـق  َناَیْفُـس َو  ُوبَأ  َلاَقَف  اَنِِرئاَشَع  اَِنئاَْنبَأ َو  اَِنئَابآ َو  ْنِم  َلـُِتق  ْنَم  يَرَت 
یِمْوَق َفاَرْـشَأ  ٍرْدَِبب َو  َهَلَْظنَح  َِیْنبا  َِلُتق  ْدَق  َو  .رأثلاب }  موقی  يذلا  : رئاثلا ( 1 ِِرئاَّثلا {  ُرُوتْوَْملا َو  ِهَّللا  اَنَأَف َو  یِعَم  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ُوَنب  َِکلَذ َو 

اَهَحَابْرَأ ْلِزْعا  َُّمث  َریِْعلا  ِْعب  َناَیْفُـس  َابَأ  اَی  اُولاَـق  اَـمَّنِإ  ُلاَُـقی  ًاـْنیَع َو  ًاـبَهَذ  ْتَراَـصَف  اَـهوُعاَبَف  ِجوُرُْخِلل  اوُزِهُْجت  یَّتَح  ٌهَفُوقْوَم  َریِْعلا  ْلَزَت  ْمَلَف 
َهَّزَغ ِماَّشلَا  َنِم  مهرجتم  َناَک  ًاراَنیِد َو  رانیدلل  ْمِِهتاَراَِجت  ِیف  نوحبری  اُوناَک  ٍراَنیِد َو  ُْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُلاَْملا  َناَک  ٍریَِعب َو  َْفلَأ  َریِْعلا  َْتناَکَف 
ِینَِبل ٍلَفَْون َو  ِْنب  همرخمل  َناَک  اَم  َمَّلَس  ٍرَْدب َو  ِقیِرَط  ْنِم  اوُعَجَر  ْمُهَّنَِأل  َهَرْهُز  ِیَنب  ُریِع  َسَبَح  ْدَق  َناَیْفُس  ُوبَأ  َناَک  اَهِْریَغ َو  َیلِإ  اَهَنوُّدُعَی  َال 
َلاَقَف ِسَنْخَْألَا  َمَّلَکَت  َو  اعمج } .» :» ا ( 2 ًاعیِمَج {  َهَرْهُز  ِیَنب  َیلِإ  َمَّلَُـسی  یَّتَح  ُهَرَّیَع  َلَبْقَی  َّنَأ  َهَمَرْخَم  َیبَأَف  َهَرْهُز  ِْنب  ِفاَنَم  ِْدبَع  ِیَنب  ِهِیبَأ َو 

اوُعِجْرا َّنَأ  ٍْشیَُرق  َیلِإ  َْتلَـسْرَأ  َْتنَأ  ِسَنْخَْألَا  َلاَق  ٍْشیَُرق  ْنَع  اوُعَجَر  ْمُهَّنَِأل  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلاَق  ٍْشیَُرق  ِتاَریِع  َْنَیب  ْنِم  َهَرْهُز  ِیَنب  ِریِِعل  اَم  َو 
ْمَُهل َو رئاشع  َفُعَـض َال  ِلْهَأ  َهَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  ٌماَْوقَأ  َذَخَأ  اَهْرِّیَع َو  َهَرْهُز  ُوَنب  ُتْذَخَأَف  اَنْعَجَرَف  ٍءْیَـش  ِْریَغ  ِیف  اوُجُرْخَت  َریِْعلا َال  اَنْزَرْحَأ  ْدَـقَف 

.ِریِْعلا ِیف  ْمَُهل  َناَک  اَم  ُّلُک  َهَعَنَم  َال 

ْمَُهلاوـْمَأ َنوـُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  تلزنأ } .» :» ا ( 3 َلَْزنَأ {  ْمِهِیف  َلاَق َو  َریِْعلا  ِحاـَبْرَأ  ُمْوَْقلا  َجِرْخُأ  اَـمَّنِإ  ُهَّنَأ  َنِّیَُبی  اَذَـه  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.َهَیْآلا ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل 

ِنَم انماحرأل َو  ِبَرَْعلَا  َلَصْوَأ  ْمُه  اَّنَع  َنیِفِّلَخَتُم  َْریَغ  َهاَنَم  ِدـْبَع  َّنِإَف  مهرـصنتسنف  ِبَرَْعلَا  ِیف  ُریِـسَن  اُولاَـق  ِریِـسَْملا  یَلَع  اوُعَمْجَأ  اَّمَلَف  َلاَـق 
ِصاَْعلا َو ُْنب  وُرْمَع  اُوثَعَبَف  ْمُهَرَـصَن  َیلِإ  ْمُهَنوُعْدَـی  ِبَرَْعلَا  ِیف  َنوُریِـسَی  ٍْشیَُرق  ْنِم  ًهََعبْرَأ  اُوثَْعبَی  ْنَأ  یَلَع  اوُعَمْجَأَف  ِشِیباَـحَْألَا  َنِم  اَـنَعَبَّتا 

ْنِم َلاَق  َو  هزع } .» وبأ  یبأ  رفنلا و  عاطأف  :» يدقاولا یف  ( 4 ٍریِسَی {  ْنَأ  َهَزَع  ُوبَأ  َیبَأَف  َّیِحَمُْجلا  َهَّزَع  َابَأ  يَْرَعبِّزلا َو  ِْنبِا  ٍبْهَو َو  ِْنب  ُهَْریَبُه 

َیبَأَف َو ْجُرْخا  َلاَقَف  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَص  ِْهَیلِإ  یَشَمَف  ًاَدبَأ  ًاّوُدَع  ِْهیَلَع  رهاظأ } .» ال  :» يدقاولا ( 1 رهاظأ {  َالَأ  ُْتفَلَح  ٍرَْدب َو  َمْوَی  ُدَّمَُحم  ٍِّیلَع 
یَلَع ِنُْمی  َْمل  ٍِّیلَع َو  ْنِم  .يدقاولا }  نم  ( 2 ِْهیَلَع {  ُهَتْدَهاَع  اَِمب  َُهل  ِیفَأ  اَنَأ  ًاَدبَأ َو  ًاّوُدَع  ِْهیَلَع  رهاظأ  َالَأ  ٍرَْدب  َمْوَی  ًادَّمَُحم  ُتْدَـهاَع  َلاَق 

ِیلاَیِع َعَم  َِکلاَیِع  ْنُکَت  ْلَتُْقت  ْنِإ  َْتئِش َو  اَم  ِلاَْملا  َنِم  َکِطْعُأ  ُمِّلَُست  َّنِإَف  اَنَعَم  ْجُرْخا  َناَْوفَص  َلاَقَف  َءاَدِْفلا  ُْهنِم  َذَخَأ  ْوَأ  ُهَلَتَق  یَّتَح  يِْریَغ 
ُناَْوفَص َُهل  َلاَقَف  ٍمِعْطُم  ِْنب  ُْریَبُج  َناَْوفَص َو  ُهَءاَج  ُدَْغلا  َناَک  اَّمَلَف  ُْهنِم  ًاِسیآ  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَص  ُْهنَع  ْفِرَْـصنا  ِدَْغلا َو  َناَک  یَّتَح  َهَزَع  ُوبَأ  َیبَأَف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1033 

http://www.ghaemiyeh.com


َلاَق ُجُرْخَأ  اَنَأ  َلاَقَف  هظفحأف  ِْهیَلَع  َیبْأَت  ِْرمَأ  ِیف  ٍبْهَو  ُوبَأ  َْکَیلِإ  یِـشْمَی  یَّتَح  ُشیِعَأ  یِّنَأ  ُّنُظَأ  ُْتنُک  اَم  ٌْریَبُج  َلاَقَف  َیبَأَف  ِلَّوَْألا  ِمَـالَْکلا 
يذلا وه  ؛و  مزار عمج  : مازرلا و  «. هانم دبع  ینب  اهیإ  :» ماشه 3:4 نبا  ( 3 مازرلا {  َهاَنَم  ِدـْبَع  ِیَنب  ِهیِإ  ُلوُقَی  اَهُعَمْجَی َو  ِبَرَْعلَا  َیلِإ  َجَرَخَف 
ًافیِقَث اوُغََلب  اوـُعَمَج َو  ِبَرَْعلَا َو  اوبلأـف  َهَّزَع  ِیبَأ  َعَـم  ِْرفَّنلا  َجَرَخ  َو  .هناـکم }  یف  تبث  اذإ  ، ریعبلا مزر  : لوـقت ، هحربـی ـال  هناـکم  یف  تبثی 

ِیف ٍْشیَُرق  ِتَفَلَتْخا  اوُرَـضَح َو  ِبَرَْعلَا َو  َنِم  ْمُهَعَم  َناَـک  ْنَم  َبَّلَأَـت  ِریِـسَْملا َو  اوُعَمْجَأ  اَّمَلَف  ینودـعت } .» ـال  :» ماـشه نبا  ( 4 اوبعوأف { 
.وزغلل اوجرخ  يأ  ، اوبعوأ ،و  يدـقاولا یف أ و  ام  تبثأ  و  «، اوبغرأ :» ب ( 5 ِنْعَّظلِاب {  اوُجُرْخا  َهَّیَمُأ  ِْنب  ُناَْوفَـص  َلاَق  ْمُهَعَم  ِنْعَّظلا  ِجاَرْخِإ 

ْنَأ ُدیُِرن  نوتیمتـسم َال  نوروتوم  ٌمْوَق  ُنَْحن  ٌثیِدَح َو  ُدـْهَْعلا  ْنِإَف  ٍرْدـَب  یَْلتَق  مکنرکذـی  مکنظفحی َو  ْنَأ  نمقأ  ُهَّنِإَف  َلَعَف  ْنَم  ُلَّوَأ  اَنَأَف  { 
ُْنب وُرْمَع  َلاَق  ِْهَیلِإ َو  َتْوَعَد  اَم  َیلِإ  َباَجَأ  ْنَم  ُلَّوَأ  اَنَأ  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  َهَمِرْکِع  َلاَقَف  ُهَنوُد  َتوُمَن  ْوَأ  اَنَرَْأث  َكِرُْدن  یَّتَح  اَنِراَیِد  َیلِإ  َعِجَْرن 

َِکلَذ ِیف  یَشَمَف  َِکلَذ  َْلثِم  ِصاَْعلا 

(1 ُهَْربَّدـلا {  َنوُـکَت  ْنَأ  ُنَمآ  َـال  ْمُکِّوُدَِـعل َو  ْمُکَمَرَح  اوُـضَّرَعَت  ْنَأ  ٍْيأَِرب  َْسَیل  اَذَـه  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَـی  َلاَـقَف  یلیدـلا  َهَیِواَـعُم  ُْنب  ُلَـفَْون 
ُْنب َناَیْفُـس  ِیبَأ  َیلِإ  ٍلَفَْون  َءاَجَف  ًاَدبَأ  اَذَه  َْریَغ  َناَک  َناَْوفَـص َال  َلاَقَف  ْمُِکئاَِسن  ِیف  اوُحِـضَتْفَتَف  ْمَُهل  .يدقاولا }  نم أ و  (2  ) .هبقاعلا : هربّدلا
ْدَقَف ِلاَتِْقلا  ُدَهْشَنَف  ُجُرَْخن  ْمَعَن  َِکئاَِسن  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ٍرَْدب  َمْوَی  َتِْملَـس  ِهَّللا  َکَّنِإ َو  َهَْبتُع  ُْتِنب  ٌْدنِه  ْتَحاَصَف  َِهلاَقَْملا  َْکِلت  َُهل  َلاَقَف  ٍبْرَح 

َْتلَعَف ُْتلَعَف  اَم  اَْهنِم  ٌلُجَر  اَنَأ  ًاْشیَُرق  ُِفلاَخُأ  ُتَْسل  َناَیْفُس  ُوبَأ  َلاَقَف  ٍِذئَمْوَی  ِهَّبِحَْألا  ُْتلَتَقَف  ٍرَْدب  َیلِإ  ْمِهِرَفَس  ِیف  ِهَفْحُْجلَا  َنِم  َناَیِْقلا  ْتَّدُر 
َجَرَخ َهَناَنِک َو  ِْنب  َمَیْشَأ  ِْنب  ِبْهَو  ِْنب  ِدْعَس  ِْتِنب  ُهَْمیَمُأ  َهَعِیبَر َو  ُْنب  َهَْبتُع  ُْتِنب  ٌْدنِه  ِْنیَتَأَْرمِاب  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُس  ُوبَأ  َجَرَخَف  ِنْعَّظلِاب  اوُجَرَخَف 

ِهَّللا ِدـْبَع  ُّمُأ  َیِه  َهَناَـنِک َو  ْنِم  لذـعملا  ُْتِنب  موـغبلا  ُرَبْکَأـْلا َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُّمُأ  َیِه  ِّیِفَقَّثلا َو  ٍدوُعْـسَم  ُْتِنب  َهَزَْرب  ِْنیَتَأَْرماـِب  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَوـْفَص 
بَالِک َو ُثِراَْحلَا َو  َِعفاَسُم َو  ِهِیَنب  ُّمُأ  َیِه  ِسْوَْألَا َو  ْنِم  َیِه  ٍدیِهَش َو  ِْنب  ٍدْعَس  ِْتِنب  َهَفَالُس  ِِهتَأَْرمِاب  َهَْحلَط  ِیبَأ  َْنب  ُهَْحلَط  َجَرَخ  ُرَغْـصَْألا َو 

ٍماَشِه ِْنب  ِثِراَْحلَا  َجَرَخ  ٍماَشِه َو  ِْنب  ِثِراَْحلا  ُْتِنب  ٍمیِکَح  ُّمُأ  ِِهتَأَْرمِاب  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  َهَمِرْکِع  َجَرَخ  َهَْحلَط َو  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  ِیَنب  ِسَـالُْجلَا 
ُْنب وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُّمُأ  َیِه  ِجاَّجَْحلا َو  ِْنب  ٍهِّبَنُم  ِْتِنب  ٍدـْنِه  ِِهتَأَْرمِاب  ِصاَْـعلا  ُْنب  وُرْمَع  َجَرَخ  ِهَریِغُْملا َو  ُْنب  ِدـِیلَْولا  ِْتِنب  َهَمِطاَـف  ِِهتَأَْرماـِب 

اَِهْنبا َعَم  ٍلْسِح  ِْنب  ِِکلاَم  ِیَنب  ِءاَِسن  يَدْحِإ  َبَرْضِْملا  ِْنب  ِِکلاَم  ُْتِنب  سانخ  ُتْجَرَخ  ٍهَْطیَر َو  اَهُمْـسا  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ِصاَْعلا َو 
ِْنب ِقِراَط  ُْتِنب  ُهَْلمَر  ِِهتَأَْرمِاب  ِدَسَْألا  ِْدبَع  ِْنب  َناَیْفُـس  ِْنب  ِثِراَْحلَا  َجَرَخ  ِراَّدلا َو  ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  ٍْریَمُع  ُْنب  ُبَعْـصُم  یِخَأ  ٍْریَمُع  ُْنب  ٍزیِزَع  ِیبَأ 
َجَرَخ ٍقِراَط َو  ُْتِنب  ٍمیِکَح  ُّمُأ  ِِهتَأَْرمِاب  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِسْمَـش  ِدـْبَع  ِْنب  يَّزُْعلا  ِدـْبَع  ِْنب  َهَعِیبَر  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  َهَناَنِک  َجَرَخ  هینانکلا َو  َهَمَْقلَع 

اَمِهِّمُِأب ُهوُخَأ  ُْبئِّذلا  ٍکْسِم  ٌِرباَج  وٍرْمَع َو  ِْنب  ِناَمْعُّنلَا  َجَرَخ  ٍلَالِه َو  ِْنب  وِرْمَع  ُْتِنب  ُهَْلیَُتق  ِِهتَأَْرمِاب  فیوع  ِْنب  َناَیْفُس 

َنیِح ٍْشیَُرق  ِءاَوـِل  َْتعَفَر  ِیتَّلا  َیِه  هیناـنکلا َو  َهَمَْقلَع  ِْنب  ِثِراَْـحلا  ُْتِنب  ُهَرْمَع  ِِهتَأَْرماـِب  فـیوع  ِنـْب  َناَیْفُـس  ِنـْب  ٍباَرُغ  َجَرَخ  هنیغدـلا َو 
.ُسْخَْبلا ِنَمَّثلِاب  ِقاَوْسَْألا  ِیف  َنْوَعاَُبی  اوُحَبْصَأ  ِهَِّیثِراَْحلَا  ُءاَِول  َْول َال  َناَّسَح َو  ُلوُقَی  اَهِیف  اهئاول َو  َیلِإ  ٍْشیَُرق  ْتَعَجاَرَت  یَّتَح  َتْطَقَس 

ِراَد ِیف  اهودـقع  ُهَثَالَث  َهَّکَم  ْنِم  اوُجَرَخ  َمْوَی  ِهَیِْولَْألا  َْتناَک  َهَناَـنِک َو  ُوَنب  تدـشح  ِهِدـْلُو َو  ْنِم  ِهَرَـشَِعب  فیوع  ِْنب  َناَیْفُـس  َجَرَخ  اُولاَـق َو 
تبثأ و  «، هلمحی :» ب ( 1 ُُهلِمْحَی {  ٍْشیَرُِقل  ُءاَِول  ْمُْهنِم َو  ٍلُجَر  ُُهلِمْحَی  ِشِیباَحَْألَا  ُءاَِول  َهَناَنِک َو  ِینَِبل  فیوع  ِْنب  َناَیْفُـس  ُُهلِمْحَی  ُءاَِول  ِهَوْدَّنلا 

 . َهَْحلَط ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  .يدقاولا }  یف أ و  ام 

یَلَع ْمِهِْریَغ  ِشِیباَحَْألَا َو  َهَناَنِک َو  ْنِم  ْمُهُّلُک  .لئابقلا }  نم  اهیلإ  عمتجا  نم  يأ  ، اـهفل ( 2 اَهَُّفل {  ٌْشیَُرق َو  ْتَجَرَخ  ُلاَُقی  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.اَنَْدنِع تبثألا  َوُه  َهَْحلَط َو  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  ُُهلِمْحَی  ٍدِحاَو  ُءاَِول 

ْمِهِیف َناَک  اَْهَیلِإ َو  مضنا } .» :» يدـقاولا یف أ و  ،و  اهیلإ مضنا  : اـهیلإ يوض  ( 3 يَوَض {  ْنَِمب  ٍفَالآ  ُهَثَـالَث  ْمُه  ٌْشیَُرق َو  ْتَجَرَخ  َلاَـق َو 
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اوُعَمْجَأ اَّمَلَف  ٍریَِعب  ٍفَالآ  ُهَثَالَث  ٍعاَّرَد َو  ِهَئاِمَْعبَـس  ْمِهِیف  َناَک  ٌسَرَف َو  ْیَتَئاِم  اوداق  ٌرِیثَک َو  ٌحَالِـس  ِهَّدـِِعب َو  اوُجَرَخ  ٍلُجَر َو  َهَئاِم  ٍفیِقَث  ْنِم 
ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  ًاثَالَث  َریِـسَی  َّنَأ  ِْهیَلَع  َطَرَـش  ٍراَفِغ َو  ِیَنب  ْنِم  ًالُجَر  َرَجْأَتْـسا  ُهَمَتَخ َو  ًاباَتِک َو  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِساَّبَْعلَا  َبَتَک  ِریِـسَْملا  یَلَع 
یف ام  تبثأ  »و  اولخ :» ب ( 5 ًاْولُح {  اَذِإ  ًاِعناَص  َْتنُک  اَمَف  َْکَیلِإ  ِریِسَْمِلل  ریسملا } .» تعمجأ  :» ا ( 4 ْتَعَمَتْجا {  ِدَق  ًاْشیَُرق  َّنَأ  ُهُِربُْخی  ص 
ْدَق ٍریَِعب َو  ٍفَالآ  ُهَثَالَث  ٍعاَّرَد َو  ِهَئاِمَْعبَـس  ْمِهِیف  ٍسَرَف َو  ْیَتَئاِم  اوداق  ٍفَـالآ َو  ُهَثَـالَث  ْمُه  اوُهَّجَو َو  ْدَـق  ُهْعَنْـصاَف َو  َکـِب  .يدـقاولا }  أ و 

ِدِجْـسَم ِبَاب  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َدَجَو  یَّتَح  َجَرَخَف  َءاَبُِقب  ُهَدَجَو  ِهَنیِدَْملِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْدِجَی  ْمَلَف  ِّيِراَفِْغلَا  َمِدَـقَف  ِحَالِّسلا  َنِم  اوبعوأ 
ُبَکْرَی َءاَُبق 

َلاَقَف ٌدَـحَأ  ِْتیَْبلا  ِیف  َلاَقَف َأ  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ِدْعَـس  ِلِْزنَم  َلَخَد  ِهِیف َو  اَم  اََیبَأ  َمَتْکَتْـسا  ٍْبعَک َو  ِْنب  ِیبَأ  ِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف  َباَـتِْکلا  ِْهَیلِإ  َعَفَدَـف  ِهِراَـمِح 
ِیف َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  ُلوُقَی  ٌدْعَـس  َلِعُجَف  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  ِساَّبَْعلَا  ِباَتِِکب  ُهَرَبْخَأَـف  َکـِتَجاَِحب  َمَّلَکَتَف  َـال  ٌدـْعَس 

َفَرَْـصنا ُهُّبُِحی َو  ٍءْیَـش  ًادَّمَُحم  َءاَج  اَم  اُولاَق  َنوُِقفاَـنُْملا َو  ِهَنیِدَْـملَا َو  ِدوُهَی  تفجرأ } .» دـق  و  :» يدـقاولا ( 1 تـعجرأ {  ٌْریَخ َو  َکـِلَذ 
ِْهَیلِإ ِعِیبَّرلا  ُْنب  ِدْعَس  ُهَأَْرما  ْتَجَرَخ  ِِهلِْزنَم  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  اَّمَلَف  َرَبَْخلا  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ُدْعَس  َمَتْکَتْسا  ْدَق  ِهَنیِدَْملَا َو  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ٌدْعَس َو َعَجْرَتْساَف  ِرَبَْخلا  ًادْعَس  ُتْرَبْخَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُعِمَتْسَأ  ُْتنُک  َْتلاَق  ََکل  َّمُأ  َكاَِذل َال  ََکل َو  اَم  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِکل  َلاَق  اَم  َْتلاَقَف 
اَِهب وُدـْعَی  َجَرَخ  َُّمث  اهتبل } .» ا« ( 2 اهتمل {  ٍعْمَِجب  َذَـخَأ  َُّمث  َِکتَجاَِحب  َمَّلَکَت  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ُلُوقَأ  اَنَأ  اَْنیَلَع َو  نیعمتـست  َكاَرَأ  َـال  َلاَـق 
َلْوَق ُْتعِمَـس  ْدَـق  َْتلاَقَف  اَُهتْمَتَکَف  ُْتُلق  اَّمَع  ِینَْتلَأَس  ِیتَأَْرما  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  تحلب  ْدَـق  رـسجلاب َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َكَرْدَأ  یَّتَح 

ِّلَخ َلاَقَف ص  َكِّرِـس  ُْتیَْـشفَأ  یِّنَأ  ُّنُظَتَف  ٌءْیَـش  َِکلَذ  َنِم  َرَهْظَی  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُتیِـشَخَف  ُهَّلُک  ِثیِدَْـحلِاب  ْتَءاَج  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ًاْشیَُرق َو اْوَفاَوَف  ًاَعبْرَأ  َهَّکَم  ْنِم  اوُراَس  َهَعاَزُخ  ْنِم  ٍرَفَن  ِیف  ِّیِعاَزُْخلا  ٍِملاَس  ِْنب  وِرْمَع  َمِدَـق  ٍْشیَُرق َو  ِریِـسَِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  ُرَبَْخلا  َعاَش  اَهَلِیبَس َو 

ْنَع اوبکنف  ِهَنیِدَْـملَا  َنِم  ٍلاََیل  ٌَعبْرَأ  َوُه  غبار َو  ِنْطَِبب  ًاْشیَُرق  اوَُقل  اُوفَرَْـصنا َو  َُّمث  َرَبَْخلا  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اوُرَبْخَأَـف  يًوُط  يِذـِب  اوُرَکْـسَع  ْدَـق 
 . ٍْشیَُرق

ُِفلْحَأ َناَیْفُس  ُوبَأ  َلاَقَف  َهَّکَم  َیلِإ  نیسمم  ِسْمَأ  اوُحاَر  ِِهباَحْصَأ  ٍِملاَس َو  ِْنب  وَرْمَع  َّنَأ  َرَبْخَأ  ِءاَْوبَْألِاب  َناَیْفُس  ُوبَأ  َحَبْصَأ  اَّمَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
اَمَف ْمِهیِـصاَیَص  َنُومَْزُلی  َنْآلا  ْمُهَف  اَّنِم  ُهوُرَّذَح  َو  انددعب } .» هوربخأف  :» يدقاولا ( 3 اَنِدَدَع {  انریـسمب َو  هوربخف  ًادَّمَُحم  اوُءاَج  ْمُهَّنَأ  ِهَّللِاب 

يوتسملا ءاضفلا  وه  ؛و  ءارحصلا یلإ  اوجرخ  : اورحصأ ( 4 اورحصی {  َْمل  َّنِإ  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَص  َلاَقَف  اَنْهَّجَو  ِیف  ًاْئیَش  ْمُْهنِم  ٌبیِـصَن  اَناَرَأ 
هانعطقف ِجَرْزَْخلَا  ِسْوَْألَا َو  ٍلَْخن  َیلِإ  اَنْدَمَع  اََنل  .عساولا } 

ٌْلیَخ َو َال اََنل  ْمُهَحَالِس َو  ْنِم  َرَثْکَأ  انحالس  ْمِهِدَدَع َو  ْنِم  َرَثْکَأ  اَنْدَدَعَف  اََنل  اورحـصأ  ْنِإ  ًاَدبَأ َو  اهنوراتخی  َالَف  ْمَُهل  ٍلاَْومَأ  مهانکرتف َو َال 
َنِم ًالُجَر  َنیِـسْمَخ  ِیف  َجَرَخ  ْدَق  ُقِساَْفلا  ٍِرماَع  ُوبَأ  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  اَنَْدنِع  ْمَُهل  ُْرتَو  ْمُهَدـْنِع َو َال  ٍْرتَو  یَلَع  ُِلتاَُقن  ُنَْحن  ْمُهَعَم َو  َْلیَخ 

ٍرَْدب َو َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَراَسَف  ٌلِطَاب  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َءاَج  اَم  ِّقَْحلا َو  یَلَع  اَهَّنَأ  اَهَمِّلَُعی  اهضرحی َو  ُِّیبَّنلَا ص  َمِدَق  َنیِح  َهَّکَم  ْمِِهب  َمِدَق  یَّتَح  ِسْوَْألَا 
ِناَْنثا َو ْمُْهنِم  ْمُْکیَلَع  ِْفلَتْخَی  َْمل  یِمْوَق  یَلَع  َْتمِدَق  َْول  یِّنِإ  ٍْشیَرُِقل  ُلوُقَی  َناَک  اَهَعَم َو  َراَس  ٍدَحَأ  َیلِإ  ٌْشیَُرق  ْتَجَرَخ  اَّمَلَف  اَهَعَم  َّرَُسی  َْمل 

.ُهَرَصَن ِیف  اوُعِمَط  َلاَق َو  اَِمب  ُهُوقِّدَصَف  ًالُجَر  َنوُسْمَخ  ْمُْهنِم  ٌرَفَن  یِعَم  ِءَالُؤَه 

ٍلَْهنَم ُّلُک  ُلَْزُنت  ٍْشیَُرق  ُْتلِعُج  ٍلِْزنَم َو  ِّلُک  ِیف  ٍرْدـَب  یَْلتَق  مهنرکذـی  ِلاَجِّرلا َو  نضرحی  َفُوفُّدـلا  َّنُهَعَم  ِءاَسِّنلا  َجَرَخ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.ِلاَْومَْألا ْنِم  اوُعَمَج  اَّمِم  ْمِهِداَوْزَأ  ْنِم  َنُولُکْأَی  ْمِهِریِسَم َو  ِیف  ِِهب  َنْوَّوَقَتَی  ِْنیَْعلا َو  َنِم  اوُعَمَج  اُوناَک  اَّمِم  ِرْزَْجلا  ْنِم  اوُرََحن  اَم  َنوُرَْحنَی 

ِّمُأ ُْربَق  شبنن  اَْولاَعَتَف  اَِنئاَِسن  یَلَع  ُفاََخن  ُنَْحن  ْمُکَعَم َو  ِنْعَّظلِاب  ُْمتْجَرَخ  ْدَـق  ْمُکَّنِإ  َْتلاَق  ِءاَْوبَْألِاب  ْتَّرَم  اََّمل  ٌْشیَُرق  َْتناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
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ِهِّمُأ َو ٍهَمُْرب  مکنیدافنل  يِرْمَعَلَف  ُمُعْزَی  اَمَک  ِهِّمُِأب  ًاَّرب  َناَک  ْنِإَف  َکِّمُأ  ٍهَّمُر  ِهِذَه  ُْمْتُلق  ًادَحَأ  ْمُِکئاَِسن  ْنِم  ُّبُصَی  ْنِإَف  ٌهَرْوَع  َءاَسِّنلا  َّنِإَف  ٍدَّمَُحم 
ْنِم ِْيأَّرلا  ِلْهَأ  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َراَشَتْـساَف  ًاَّرب  اَِهب  َناَـک  ْنِإ  ٍرِیثَک  ٍلاَِـمب  ِهِّمُأ  ٍهَّمُر  نیدـفیل  يِرْمَعَلَف  ْمُِکئاَِـسن  ْنِم  ٍدَـحَِأب  ْرَفْظَی  َْمل  ْنِإ 

.اَناَتْوَم َهَعاَزُخ  ٍرَْکب َو  ُوَنب  ُتْشَبَن  اَْنلَعَف  ْوَلَف  ًاْئیَش  اَذَه  ْنِم  ُرُکْذَت  اُولاَقَف َال  َِکلَذ  ِیف  ٍْشیَُرق 

ٍلاَّوَش ْنِم  َْنیَـضَم  ٍلاََیل  ِسْمَِخل  َِکلَذ  َهَّکَم َو  ْنِم  ْمُهُجِرُْخم  ْنِم  َرَـشَع  َهَحِیبَص  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  ِهَْفیَلُْحلا  يِِذب  ٌْشیَُرق  َْتناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَّمَلَف ِهَرْجِْهلا  َنِم  ًارْهَش  َنِیثَالَث  ِْنیَْنثا َو  ِْسأَر  یَلَع 

ًاِسنآ َو َُهل  ِْنیَْنیَع  ُِّیبَّنلَا ص  ِْثَعب  َو  .ضرألا }  نم  ضفخنا  ام  : ءاـطولا ( 1 ُءاَطِْولا {  ْمُهُولِْزنَأَف  ْمُْهنِم  ِناَسُْرف  َجَرَخ  ِهَْفیَلُْحلا  يِِذب  اوُحَبْـصَأ 
َناَـک ُهاَرَبْخَأَـف َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَـیَتَأ  ُءاَـطِْولَا َو  اوـُلََزن  یَّتَـح  ْمُهَعَم  اَراَـسَف  ِقیِقَْعلاـِب  ٍْشیَرُِقل  اـضرتعاف  ِسیِمَْخلا  َهَْلَیل  ََهلاَـضَف  ِیْنبا  ًاـِسنُْؤم 

ِمْوَْیلا َو ِلْقَْبلا  ِهَصْرَع  ِهَصْرَْعلَا  َیلِإ  ِفْرُْجلَا  َیلِإ  ٍدَـحَِأب  ُءاَطِْولَا  َْنَیب  اَم  ِضْرَْعلَا  َو  .يداولا }  : ضرعلا ( 2 ِضْرَْعلَا {  اوعردزا  ْدَق  َنوُِملْسُْملَا 
ِْلتَْفنَی ًادِحاَو  ًاِسلْجَم  ِحِـضاَّنلا  ٍِقباَس  ممری  هطـشن َال  ِفْرُْجلِاب  ٍذـِئَمْوَی  ُءاَْملا  َناَک  ِلَهْـشَْألا َو  ِدـْبَع  َرِفَظ َو  ُهَثِراَح َو  َهَمَلَـس َو  ُوَنب  ُُهلْهَأ  َناَک 

یف لوصألا و  یف  هرابعلا  تدرو  اذـک  ( 3 َناَیْفُـس {  ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  اَهَرَفَح  ِیتَّلا  َِهباَْغلا  ِنُویُع  ههاـیمب  ْتَبَهَذ  یَّتَح  ِِهتَعاَـس  ِیف  ِلَـمَْجلا 
ِهِیف اْوَّلَخَف  ْمِهِعْرَز  یَلَع  َنوُکِرْـشُْملَا  َمِدَقَف  ِهَنیِدَْملَا  ِسیِمَْخلا  َهَْلَیل  ْمِهِعْرَز  ٍَهلآ  اُولِخْدَأ  ْدَق  َنوُِملْـسُْملَا  َناَک  َو  .ضومغ }  اهیف  يدـقاولا و 

ْمِِهلاَمِج َو یَلَع  اوُرِذَح  ْدَـق  َنوُِملْـسُْملَا  َناَک  ًاریِعَـش َو  یِقْـسَت  ًاحِـضاَن  َنوُرْـشِع  ِضْرَْعلَا  ِیف  ٍْریَـضُح  ِْنب  ِْدیَـسُِأل  َناَک  ْمُُهلُویُخ َو  ْمِِهِلبِإ َو 
ْمِِهلُویُخ یَلَع  اولصق  ِلیِصَْقلا َو  اَْهیَلَع  اولصق  ِِلبِْإلا َو  اوُعَمَج  اْوَْسمَأ  اَّمَلَف  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  َنْوَعْرَی  َنوُکِرْشُْملَا  َناَک  مهثرح َو  َِهلآ  ْمِِهلاَّمُع َو 

.َءاَرْضَخ ِِهب  َْسَیل  ِضْرَْعلَا  اوُکَرَت  یَّتَح  ْمِِهْلیَخ  ِعْرَّزلا َو  ِیف  ْمِهِرْهَظ  اوُّلَخ  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  اوُحَبْصَأ  اَّمَلَف  ِهَعُمُْجلا  َهَْلَیل 

رزح َو ْمِهِیف َو  َلَخَدَف  ِمْوَْقلا  َیلِإ  ِحوُمَْجلا  ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِْنب  ِباَبُْحلَا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثََعب  اوُّنَأَمْطا  ُدْقَْعلا َو  اوُّلَح  اُولََزن َو  اَّمَلَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
َعَجَرَف ُهَِّلق  ِمْوَْقلا  ِیف  يَرَت  ْنَأ  َّالِإ  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ِینُِربُْخت  َالَف  َْتعَجَر  اَذِإ  َُهل  َلاَق  ًاّرِـس َو  ُهَثََعب  ْدَق  َناَک  ُدیُِری َو  اَم  ِعیِمَج  َیلِإ  َرَظَن 
ًاعوُرُد ُْتیَأَر  ٍسَرَف َو  اَتَئاِم  ُْلیَْخلا  ًالِیلَق َو  َنوُصُْقنَی  ْوَأ  ًالِیلَق  َنوُدـیِزَی  ِفَالآ  ُثَـالَث  مهترزح  ًادَدَـع  ُْتیَأَر  َُهل  َلاَـق  ًاـِیلاَخ َو  ُهَرَبْخَأَـف  ِْهَیلِإ 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَقَف  لوبطلا  َیِه  رابکألا َو  ِفاَفِّدـلا َو  َّنُهَعَم  َءاَسِّنلا  ُْتیَأَر  ْمَعَن  َلاَق  ًانْعَظ  َْتیَأَر  ْلَه  َلاَق  ٍعْرِد  ِهَئاِمُْعبَـس  اهترزح  ًهَرِهاَـظ 
اَذَکَه ٍرَْدب  یَْلتَق  مهنرکذی  ِمْوَْقلا َو  نضرحی  ْنَأ  َنْدَرَأ 

 . ُلوُصَأ َِکب  ُلوُحَأ َو  َِکب  َّمُهَّللا  ُلیِکَْولا  َمِْعن  ُهّللا َو  اَُنبْسَح  ًافْرَح  ْمِِهنْأَش  َنِم  ُرُکْذَت  ْمُهُرَبَخ َال  ِینَءاَج 

ٍساَْرفَأ َهَرْـشَع  َنیِکِرْـشُْملَا  ٌْلیَخ  ًهَعِیلَط  اَذِإ  ِضْرَْعلَا  یَنْدَِأب  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  شقو  ِْنب  َهَمَالَـس  ِْنب  َهَمَلَـس  َجَرَخ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
اَّمَلَف ُْهنَع  اوُفَشَْکنا  یَّتَح  يَرْخُأ  ِهَراَجِْحلِاب  ًهَّرَم َو  ِْلبَّنلِاب  مهقـشرف  ِهَّرُْحلَا  َنِم  هزـشن } .» :» ب ( 1 ٍزَـشَن {  یَلَع  ْمَُهل  َفَقَوَف  ِهَِرثَأ  ِیف  اوضکر 
یَّتَح وُدـْعَی  اَمِِهب  َجَرَخ  َهَعَرْزَْملا َو  ٍهَیِحاَن  ِیف  اَِنفُد  َُهل  َناَک  ٍدـیِدَح  ٌعْرِد  َُهل َو  َناَک  ًاْفیَـس  َجَرْخَتْـساَف  ِضْرَْعلَا  یَنْدَِأب  هتعرزم  َیلِإ  َءاَج  اْوَّلَو 

.َیَِقل اَِمب  ُهَمْوَق  َرَبَخَف  ِلَهْشَْألا  ِْدبَع  ِیَنب  یَتَأ 

ْتَتَاب ٍلاَّوَش َو  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍْعبَِـسل  ِْتبَّسلا  ُمْوَی  ِهَْعقَْولا  َْتناَک  ٍلاَّوَش َو  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍسْمَِخل  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  ٍْشیَُرق  َمَّدَـقُم  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِدِجْـسَْملَا ِیف  َحَالِّسلا  ْمِْهیَلَع  ِهَعُمُْجلا  َهَْلَیل  ْمُْهنِم  ِهَّدُـع  ِیف  َهَداَبُع  ِْنب  ُدْعَـس  ٍْریَـضُح َو  ُْنب  ُْدیَـسُأ  ٍذاَعُم َو  ِْنب  ِدْعَـس  ِجَرْزَْخلَا  ِسْوَْألَا َو  ِهوُجُو 

اَّمَلَف ِهَعُمُْجلا  َهَْلَیل  اَیْؤُر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يَأَر  اوُحَبْصَأ َو  یَّتَح  َهَْلیَّللا  َْکِلت  ِهَنیِدَْملَا  ِتَسِرُح  َنیِکِرْشُْملَا َو  ٍتِیْیبَت  ْنِم  ًافْوَخ  ِِّیبَّنلَا ص  ِباَِبب 
ْمُهَبَطَخ َنوُِملْسُْملَا  َعَمَتْجا  َحَبْصَأ َو 
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یَْنثَأ َهَّللا َو  َدِمَحَف  َرَْبنِْملَا  ِِّیبَّنلَا ص  ِرْهَظ  َلاَق  ٍدِیَبل  ِْنب  ِدوُمْحَم  ْنَع  َهَداَتَق  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَحَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ا و ( 2 مصفنا {  ِراَقَْفلا  اَذ  یِْفیَـس  َّنَأَـک  ُْتیَأَر  ٍهَنیِـصَح َو  ٍعْرِد  ِیف  یِّنَأَـک  ُْتیَأَر  اَـیْؤُر  یِماَـنَم  ِیف  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  َلاَـق  َُّمث  ِْهیَلَع 

اَّمَأ َلاَق  اَهَْتلَّوَأ  اَـمَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُساَّنلا  َلاَـقَف  ًاـْشبَک  ٌفِدُْرم  یِّنَأَـک  ُْتیَأَر  ُحـَبُْذت َو  ًارََقب  ُْتیَأَر  ِِهتَبُظ َو  ِدـْنِع  ْنِم  مصقنا } .» :» يدـقاولا
اَّمَأ اَهِیف َو  اُوثُْکماَف  ُهَنیِدَْملاَف  ُهَنیِصَْحلا  ُعْرِّدلا 

 } ٌفِدُْرم یِّنَأ  اَّمَأ  ِیباَحْصَأ َو  ِیف  یَْلتَقَف  َُحبْذَْملا  ُرَقَْبلا  اَّمَأ  یِسْفَن َو  ِیف  ٌهَبیِصُمَف  ِِهتَبُظ  َْدنِع  یِْفیَس  ماصقنا } .» :» يدقاولا ا و  ( 1 َماَصِْفنا { 
ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ُُهُلتْقَن  ِهَبِیتَْکلا  ُْشبَکَف  ًاْشبَک  فدرملا } .» شبکلا  اّمأ  و  :» ا ( 2

.ِیْتَیب ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َلَتَقَف  یِْفیَس  َماَصِْفنا  اَّمَأ  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبِا  ِنَع  َيِوُر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

 . ِهِهْجَو ع َباَصَأ  يِذَّلا  َوُه  ُُهتْهِرَکَف  َالَف  یِْفیَس  ِیف  ُْتیَأَر  ُِّیبَّنلَا ص َو  َلاَق  َلاَق  َهَمَرْخَم  ِْنب  ِرَوْسِْملَا  يَوَر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ِْلثِم یَلَع  ُِقفاَُوی  ْنَأ  ُّبُِحی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَیْؤُّرلا َو  ِهِذَِهل  ِهَنیِدَْملَا  َنِم  ْجُرْخَی  َالَأ  يَأَر ص  َّیَلَع َو  اوُریِـشَأ  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُءاَسِّنلا َو ُلَعَْجن  ِهَنیِدَْملا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ِیف  ُِلتاَُقن  اَّنُک  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َماَقَف  اَیْؤُّرلا  ِْهیَلَع  َرَبَع  اَم  یَلَع  يَأَر َو  اَم 

کبـشن اَنِّوُدَِـعل َو  ادادـعإ  ِهَراَجِْحلا  َنُولُْقنَی  ًارْهَـش  ِناَدـْلِْولا  َثَکَم  اَمَّبَُرل  ِهَّللا  ِهَراَجِْحلا َو  ْمُهَعَم  ُلَـعَْجن  یِـصاَیَّصلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ُّيِراَرَّذـلا 
ِکَکِّسلا ِیف  اَِنفاَیْـسَِأب  ُِلتاَُقن  ِماَطْآلا َو  یِـصاَیَّصلا َو  َقْوَف  ْنِم  َِّیبَّصلا  َهَأْرَْملا َو  یَمُْرت  ٍهَیِحاَن َو  ِّلُک  ْنِم  ِنْصِْحلاَک  َنوُکَتَف  ِناَْیُنْبلِاب  ِهَنیِدَْملَا 

ُهاَْنبَـصَأ َّالِإ  ُّطَق  اَْنیَلَع  َلَخَد  اَم  اَّنِم َو  َباَصَأ  َّالِإ  اَْهنِم  ُّطَق  ٍّوُدَـع  َیلِإ  اَنْجَرَخ  اَـم  ُّطَـق َو  اَْـنیَلَع  تضف  اَـم  َءاَرْذَـع  اَنَتَنیِدَـم  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی 
ِینْعِطَأ ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ًاْریَخ  اُولاَنَی  َْمل  َنِیبُوْلغَم  َنیِرِـساَخ  اوُعَجَر  اوُعَجَر  ْنِإ  ٍسِبْحَم َو  ٍرِْـشب  اُوماَقَأ  اُوماَقَأ  ْنِإ  ْمُهَّنِإَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ْمُهْعَدَـف 

.َِهبِرْجَّتلا ِبْرَْحلا َو  ِلْهَأ  اُوناَک  ْمُهَف  ْمُْهنِم  ِْيأَّرلا  ِلْهَأ  یِمْوَق َو  ِِرباَکَأ  ْنِم  ِْيأَّرلا  اَذَه  ُْتثِرَو  یِّنَأ  ْمَلْعا  ِْرمَْألا َو  اَذَه  ِیف 

َنیِرِجاَهُْملَا َو َنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ْنِم  ِِرباَکَْألا  ٌْيأَر  َِکلَذ  َناَک  ِیبَأ َو  ِْنبِا  ِْيأَر  َعَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُْيأَر  َناَکَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ِراَْصنَْألَا

اَِهب ُمَلْعَأ  ُنْحَنَف  ِهَّقِزَْألا  ِیف  ْمُهاَْنلَتاَق  اَْنیَلَع  َلَخَد  ْنِإَـف  ِماَـطْآلا  ِیف  ُّيِراَرَّذـلا  ُءاَـسِّنلا َو  اُولَعْجا  ِهَنیِدَْـملَا َو  ِیف  اُوثُْکما  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف 
َْمل ِثاَدْـحَأ  ُناَْیِتف  َلاَقَف  ِنْصِْحلاَک  َیِهَف  ٍهَیِحاَن  ِّلُک  ْنِم  ِناَْیُنْبلِاب  ِهَنیِدَْـملَا  اوکبـش  ْدَـق  اُوناَک  ِماَطْآلا َو  یِـصاَیَّصلا َو  َقْوَف  ْنِم  اْوَمَر  ْمُْهنِم َو 
َلاَق اَنِّوُدَع َو  َیلِإ  اَِنب  ْجُرْخا  اُولاَق  ِّوُدَْعلا َو  ِءاَِقل  اوُّبِحَأ  ِهَداَهَّشلا َو  ِیف  اُوبِغَر  ْمُهَّوُدَع َو  َیلِإ  َجوُرُْخلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اُوبَلَط  ًارَْدب َو  اوُدَهْشَی 
ُْنب ُناَـمْعُّنلَا  َهَداَـبُع َو  ِْنب  ُدْعَـس  ِِبلَّطُْملا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ُهَزْمَح  ْمُْهنِم  ِّنِّسلا  ِلـْهَأ  َو  هبنلا } .» :» یف ا ،و  هنطفلا : هبنلا ( 1 هبنلا {  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلاَـجِر 

ْمِِهئاَِقل ْنَع  ًاُّنبُج  ْمِْهَیلِإ  َجوُرُْخلا  اَنْهِرَک  اـَنَأ  اَنِّوُدَـع  ُّنُظَی  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  یَـشَْخن  اَّنِإ  ِجَرْزَْخلَا  ِسْوَأـْلَا َو  َنِم  ْمِهِْریَغ  َهَبَْلعَث َو  ِْنب  ِکـِلاَم 
ِمْوَْیلا اَذَه  یَّنَمَتَن  اَّنُک  ٌرِیثَک َو  ٌرََـشب  َمْوَْیلا  ُنَْحن  ْمِِهب َو  ُهَّللا  كرفظف  ٍلُجَر  ِهَئاِِمثَالَث  ِیف  ٍرَْدب  َمْوَی  ُْتنُک  ْدَق  اَْنیَلَع َو  ْمُْهنِم  ًهَأْرُج  اَذَـه  ُنوُکَیَف 

نورطخی َحَـالِّسلا  اوُِسَبل  ْدَـق  ٍهِراَـک َو  مهحاـحلإ  َنِم  يَأَر  اََّمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِذَـه َو  اَِـنتَحاَس  ِیف  اَْـنَیلِإ  ُهَّللا  ُهَقاَـس  ْدَـقَف  ِِهب  َهَّللا  وُعْدـَن  َو 
اَّمِإ ِْنیَیَنْسُْحلا  يَدْحِإ  َْنَیب  ِهَّللا  ُنَْحن َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ُوبَأ  ٍناَنِس  ِْنب  ُِکلاَم  َلاَق  ِلوُحُْفلا َو  ْمُهَّنَأَک  نومواستی  ْمِِهفُویُِسب 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  يَرْخُْألا  ُدیِرَّشلا َو  َّالِإ  ْمُْهنِم  یَْقبَی  َالَف  ٍرْدـَب  ِهَْعقَو  َعَم  ِهَْعقَو  ِهِذَـه  ُنوُکَتَف  اََنل  ِهَّللا  ْمُهَّلِذـُیَف  ُدـیُِرن  يِذَّلا  اَذَـهَف  ْمِِهب  ِهَّللا  انرفظی 
َلاَق ُّتَکَـس َو  ًالْوَق َو  ِْهَیلِإ  َعَجَر  َِّیبَّنلَا ص  َّنَأ  اَنُُغْلبَی  ْمَلَف  ِْریَْخلا  ِهیَِفل  الُک  ْنِإ  َناَک  اَمُهُّیَأ  ِیلاَُبن  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َهَداَهَّشلا َو  ُهَّللا  اَُـنقُزْرَی 
َناَک ُلاَُقی  َناَک  ِهَنیِدَْملَا َو  َنِم  ًاجِراَخ  یِْفیَِـسب  مهدـلاجأ  یَّتَح  ًاماَعَط  َمْوَْیلا  ُمَعْطَأ  ُباَتِْکلَا َال  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِِبلَّطُْملا َو  ِدـْبَع  ِْنب  ُهَزْمَح 
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ُدَهْـشَأ اَنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٍِملاَس  ِیَنب  وُخَأ  َهَبَْلعَث  ِْنب  ِِکلاَم  ِْنب  ِناَمْعُّنلَا  َلاَق  ٌِمئاَص َو  َوُه  مهاقالف َو  ِْتبَّسلا  َمْوَی  ًاِمئاَص َو  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  َهَزْمَح 
َوُه َّالِإ  ََهلِإ  يِذَّلا َال  ِهَّللا  َوَف  ُهَّنَْجلَا  اَْنمِرْحَت  ْمَلَف  ْمُْهنِم  یِّنَأ  َِکباَحْصَأ َو  ْنِم  یَْلتَق  َُحبْذَْملا  ِرَقَْبلا  ْنَأ 

.ٍِذئَمْوَی َدِهُْشتْساَف  َْتقَدَص  َلاَقَف  ِفْحَّزلا  َمْوَی  ُِّرفَأ  ُُهلوُسَر َو َال  َهَّللا َو  ُّبِحُأ  یِّنِإ  َلاَق  َِمب  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  اهنلخدأل 

َُحبْذَی ِمْوَْقلا َو  ِیف  ََحبْذَن  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  وُجَْرن  َُحبْذَْملا  ِرَقَْبلا  َنِم  ِلَهْشَْألا  ِْدبَع  ُوَنب  ُنَْحن  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٍکِیتَع  ِْنب  ِسْوَأ  ِْنب  ِساَیِإ  َلاَق  َو 
ِیف ٍدَّمَُحم  اَنَرْـصَح  ُلوُقَتَف  اَـهِمْوَق  َیلِإ  ٍْشیَُرق  َعِـجْرَت  ْنَأ  ُّبِحُأ  َـال  ِهَّللا  َلوُـسَر  اَـی  یِّنَأ  َعَـم  ِراَّنلَا  َیلِإ  َنوُریِـصَی  ِهَّنَْجلَا َو  َیلِإ  ریـصنف  اَـنِیف 
ِیف َلوُسَر  اَی  اَّنُک  ْدَق  عردن َو  ْمَلَف  اَنْـضَرَع  ْنَع  بذـن  َْمل  اَذِإَف  انفعـس  اُوئِطَو  ْدَـق  ٍْشیَرُِقل َو  ًهَأْرُج  ِهِذَـه  ُنوُکَتَف  اهماطآ  َبِْرثَی َو  یِـصاَیَص 

اَْنفِّرَع َِکب َو  ُهَّللا  اندـمأ  ْذِإ  ُّقَحَأ  َمْوَْیلا  ُنْحَنَف  اَّنَع  مهبذـنف  اَِنفاَیْـسَِأب  ْمِْهَیلِإ  ُجُرَْخن  یَّتَح  اَّنِم  اَذَِـهب  َنوُعَمْطَی  َالَف  اَـنَنُوتْأَی  ِبَرَْعلَا  اَِـنتَِّیلِهاَج َو 
.اَِنتُوُیب ِیف  اَنِسُْفنَأ  رصحن  اَنُریِصَم َال 

اَهَعَبَّتا ِنَم  اهیداوب َو  ِیف  ِبَرَْعلَا  ُِبلْجَتْسَت  َعوُمُْجلا َو  ُعَمْجَت  ًالْوَح  ْتَثَکَم  ًاْشیَُرق  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َهَمَْثیَخ  ُْنب  ِدْعَـس  ُوبَأ  َهَمَْثیَخ  َماَق  َو 
َْمل نیرفاو  َنوُعِجْرَی  َُّمث  انیـصایص  اَِنتُوُیب َو  ِیف  اننورـصحیف  انتحاسب  اُولََزن  یَّتَح  ِِلبِْإلا  اوُّلَتْعا  ِْلیَْخلا َو  اوداق  ْدَـق  اَنوُءاَج  َُّمث  اهـشیباحأ  ْنِم 

انثورحب َو اوُعَنَص  ْدَق  اَم  َعَم  اَْنیَلَع  َداَصْرَْألا  ُنُویُْعلا َو  اوُعَضَی  انلالطأ َو  اُوبیُِـصی  اَْنیَلَع َو  ِتاَراَْغلا  اونـشی  یَّتَح  اَْنیَلَع  َِکلَذ  مهئرجیف  اوُمِّلَُکی 
ُهَداَع َْکِلتَف  ْمِِهب  انرفظی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  اَنِمیِرَح َو  ْنَع  مهبذـنف  ْمِْهَیلِإ  ْجُرَْخن  َْمل  اَنْوَأَر  اَذِإ  اَـنِیف  اوُعَمْطَی  یَّتَح  اََـنلْوَح  ِبَرَْعلَا  اَْـنیَلَع  ُئِرَتْجَی 

ِیف ِیْنبا  تمهاس  ْنَأ  یِصْرِح  ْنِم  َغََلب  ْدََقل  ًاصیِرَح  اَْهیَلَع  ُْتنُک  ْدَق  ٍرَْدب َو  ِهَْعقَو  ِینَتْأَطْخَأ  ْدََقل  ِهَداَهَّشلا  َیِهَف  يَرْخُْألا  ُنوُکَت  ْوَأ  اَنَْدنِع  ِهَّللا 
ِیف ُحِّرَُسی  ٍهَروُص  ِنَسْحَأ  ِیف  ِمْوَّنلا  ِیف  َهَحِراَْبلا  َِیْنبا  ُْتیَأَر  ْدَق  ِهَداَهَّشلا َو  یَلَع  ًاصیِرَح  ُْتنُک  ْدَق  َهَداَهَّشلا َو  ُقْزِرَف  ُهُمْهَس  َجَرَخَف  ِجوُرُْخلا 

ُتْحَبْـصَأ ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  ْدَـق َو  ًاّقَح َو  یِّبَر  ِینَدَـعَو  اَم  ُتْدَـجَو  ْدَـقَف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  انقفارت  اَِـنب  ُّقَْحلا  ُلوُقَی  َوُه  اَـهِراَْهنَأ َو  ِهَّنَْجلَا َو  ِراَِـمث 
ُْتبَبْحَأ یِمْظَع َو  َّقَد  یِّنِس َو  ْتَِربَک  ْدَق  ِهَّنَْجلَا َو  ِیف  ُهَتَقَفاَُرم  َیلِإ  ًاقاَتْشُم 

.ًادیِهَش ٍدَحَِأب  َلَتَقَف  َِکلَِذب  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  اَعَدَف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  ٌدْعَس  َهَقَفاَُرم  َهَداَهَّشلا َو  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َهَّللا  ُعْداَف  یِّبَر  َءاَِقل 

ُفاَخَأ یِّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْمِِهْلتَِقب  ِرَفَّظلا  ِهَمِینَْغلا َو  اَّمِإ  ِهَداَـهَّشلا َو  اَّمِإ  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدْـحِإ  َیِه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َهَداَـتَق  ُْنب  ُسَنَأ  َلاَـق 
.ِهَمیِزَْهلا ُمُْکیَلَع 

ُْربَّصلا ْمَُهل  َّنَأ  ْمُهَرَبْخَأ  ِداَِهتْجِالا َو  ِّدِْجلِاب َو  ْمُهَرَمَأ  ْمُهَظَعَو َو  َُّمث  ِساَّنلِاب  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَّلَـص  ِداَهِْجلا  ُجوُرُْخلا َو  َّالِإ  اَْوبَأ  اَّمَلَف 
ِلوُسَر ِباَحْـصَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  ٌرََـشب  َجَرْخَْملا  َِکلَذ  َهِرَک  ْمُهَّوُدَـع َو  َیلِإ  ِصوُخُّشلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمُهَمَلْعَأ  ُْثیَح  ُساَّنلا  َحِرَفَف  اوُرَبَص  اَـم 

ُوَنب ِتَرَضَحَف  ِماَطْآلا  َیلِإ  ِءاَسِّنلا  اوُعَفَر  ِیلاَوَْعلَا َو  ُلْهَأ  َرَضَح  ُساَّنلا َو  َدَشَح  ْدَق  ِساَّنلِاب َو  َرْصَْعلا  یَّلَص  َُّمث  ْمِهِّوُدَِعل  ِؤُّیَهَّتلِاب  ْمُهَرَمَأ  ِهَّللا َو 
هاـسبل َو هاـممعف َو  َرَمُع  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  ُهَعَم  َلَـخَد  ُهَْتَیب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَدَـف  َحَـالِّسلا  اوُسَْبلَت  اَـهَُّفل َو  تیبنلا َو  اـهفلب َو  ٍفْوَع  ِْنب  وِرْمَع 

[ ُساَّنلا  ] َّفَص

ِلوُسَِرل ُْمْتُلق  ْمَُهل  َالاَقَف  ٍْریَضُح  ُْنب  ُْدیَـسُأ  ٍذاَعُم َو  ِْنب  ِدْعَـس  ْمُهَءاَجَف  ُهَجوُرُخ  َنوُرِظَْتنَی  ِهِرَْبنِم  َیلِإ  ِِهتَرْجُح  َْنَیب  اَم  َُهل  .يدقاولا }  نم  ( 1 } 
[ َُهل  ] ِهِیف ُْمْتیَأَر  اَم  هولعفاف َو  ْمُکَرَمَأ  اَمَف  ِْهَیلِإ  َْرمَْألا  اوُّدَرَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُلِْزنَی  ُْرمَْألا  ِجوُرُْخلا َو  یَلَع  هومتهرکتسا  ُْمْتُلق َو  اَم  ِهَّللا 

ْمُهُـضَْعب ٌدْعَـس َو  َلاَق  اَم  ُلْوَْقلا  ُلوُقَی  ِمْوَْقلا  ُضَْعب  ِْرمَْألا َو  َنِم  َِکلَذ  یَلَع  ُمْوَْقلا  اَْنیَبَف } {  ُهوُعیِطَأَـف  ًاـبَدَأ  ْوَأ  يًوَه  .يدـقاولا }  نم  ( 1 } 
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ٌمْزَح اهرهظأف َو  َعْرِّدـلا  َسَِبل  ْدَـق  ُهَتَمَـال َو  َسَِبل  ْدَـق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  ْذِإ  ٍهِراَـک  ِجوُرُْخِلل  ْمُهُـضَْعب  َصوُخُّشلا َو  یَلَع  ِهَریِـصَْبلا  یَلَع 
ُلوُسَر َجَرَخ  اَّمَلَف  َْفیَّسلا  َدَّلَقَت  َّمَتْعا َو  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلْوَم  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِلآ  َْدنِع  َدَْعب  َْتناَک  ٍمَدَأ  ْنِم  ِْفیَس  ِِلئاَمَح  َنِم  ٍهَقَْطنِِمب  اَهِطَسَو 

ًاعیِمَج اُومِدَن  ِهَّللا ص 

کهرکتـسن َو ْنَأ  اََنل  َناَک  اَم  ََکل َو  اَدـَب  اَم  ْعَنْـصاَف  کفلاخن  ْنَأ  اََنل  َناَک  اَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  نوحلی  َنیِذَّلا  َلاَق  اوُعَنَـص َو  اَم  یَلَع 
ُهَْنَیب َو ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  اَهَعَـضَی  ْنَأ  ُُهتَمَال  َسَِبل  اَذِإ  ٍِّیبَِنل  یِغَْبنَی  ُْمْتَیبَأَف َو َال  َثیِدَْحلا  اَذَه  َیلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ْدَق  َلاَقَف  َْکَیلِإ  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ُْرمَْألا 

ْمُُکتْرَمَأ اَم  اوُرُْظنا  ْمَُهل  َلاَق  َُّمث  ِِهئاَدْعَأ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  اَهْعَـضَی  َْمل  ُُهتَمَال  ِِّیبَّنلا  َسَِبل  اَذِإ  ُهَْلبَق  ُءاَِیْبنَْألا  َِتناَک  َلاَق َو  ِِهئاَدْعَأ  َْنَیب 
.ُْمتْرَبَص اَم  ِرْصَّنلا  ْمُکَلَف  ِهَّللا  ِمْسا  یَلَع  اوُْضما  ُهوُِعبَّتاَف  ِِهب 

ههارک اهب و  ماقملا  هنیدـملا و  نم  جورخلا  یف  مهفالتخا  مهروخ و  مهلـشف و  نم  هازغلا  هذـه  یف  نیملـسملا  لاوحأ  لـمأت  نمف  تلق 
برحلا و نع  شیجلا  نم  هریثک  هفئاط  لازخنا  ّمث  جورخلاب  اوراشأ  نیذلا  موقلا  مدـن  ّمث  ضـضم  یلع  هجورخ  ّمث  جورخلل  ّیبنلا ص 

قافتا برحلا و  یف  هریـصبلا  دـجلا و  مزعلاب و  فورعم  رـصنلا  نإف  الـصأ  ودـعلا  یلع  مهل  راصتنا  ـال  ّهنأ  ملع  هنیدـملا  یلإ  مهعوجر 
ردـب یلإ  تجرخ  امل  شیرق  لاوحأ  نأ  ردـب و  هازغ  یف  تناک  یتلا  لاوحألا  دـض  اّهنأ  ملع  لاوحألا  هذـه  اـضیأ  لـمأت  نم  هملکلا و 

 . شیرق یلع  ردب  یف  هربدلا  تناک  کلذل  دحأ و  یلإ  اوجرخ  امل  نیملسملا  لاوحأل  هلثامم  تناک 

َْدنِع ٌعوُضْوَم  َوُه  َجَرَخ َو  ُهَتَمَال َو  َسِبَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَد  اَّمَلَف  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  َتاَم  ِّيِراَّجَّنلا  وٍرْمَع  ُْنب  ُکـِلاَم  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
 . ٍدَحَأ َیلِإ  َبِکَرَف  ِِهتَّباَِدب  اَعَد  َُّمث  ِْهیَلَع  .يدقاولا }  نم أ و  هتبثأ  ام  باوصلا  و  «، یلصف :» ب ( 1 یَّلَص {  ِِزئاَنَْجلا  ٍعِضْوَم 

ُسَّفَنَتَی َوُه  ًادَـغ َو  ُلَتُْقت  َکَّنِإ  ِیل  َلِیق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ٌهِّجَوَتُم  َوُه  ِِّیبَّنلَا ص َو  َیلِإ  َهَقاَرُـس  َْنب  َْلیَعُج  َءاَج  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِسْوَْألَا ُءاَِول  َعَفَدَف  ٌهَیِْولَأ  َهَثَالَث  َدَقَعَف  ُحاَمْرَأ  ِهَثَالَِثب  اَعَد  َُّمث  َلاَق  ًادَغ  ُهَّلُک  َرْهَّدلا  َْسَیل  َلاَق َأ  ِهِرْدَص َو  َیلِإ  ِهِدَِیب  ُِّیبَّنلَا ص  َبَرَـضَف  ًابوُرْکَم 

َنیِرِجاَهُْملَا ُءاَِول  َعَفَد  َهَداَبُع َو  ِْنب  ِدْعَس  َیلِإ  ُلاَُقی  ِحوُمَْجلا َو  ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِْنب  ِباَبُْحلَا  َیلِإ  ِجَرْزَْخلَا  ُءاَِول  َعَفَد  ٍْریَضُح َو  ُْنب  ُْدیَسُأ  َیلِإ 

ْنِم ٍِذئَمْوَی  ُْحمُّرلا  َّجُز  ٍهاَنَق  ِهِدَِـیب  َذَـخَأ  ِسْوَْقلا َو  َدَّلَقَت  ُهَبِکَرَف َو  ِهِسَرَِفب  اَعَد  َُّمث  ٍْریَمُع  ُْنب  ِبَعْـصُم  َیلِإ  ُلاَُقی  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ 
ٍذاَعُم َو ِْنب  ِدْعَـس  ناودعی  ُهَماَمَأ  ِناَدْعَّسلَا  َجَرَخ  َبِکَر ص  اَّمَلَف  ٌعِراَد  َهَئاِم  ْمُهَف  ُعوُرُّدلا  اوُرَهْظَأ  ْدَـق  َحَالِّسلا  نوسبلتم  َنوُِملْـسُْملَا  َهَّبَش َو 
ِْنیَْخیَّشلَا َو یَتَأ  یَّتَح  یـسحلا  ٍقاَقُز  َُّمث  ِِعئاَدَْبلَا  یَلَع  َکَلَـس  یَّتَح  ِِهلاَمِـش  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِساَّنلا  ٌعِراَد َو  اَمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُک  َهَداَبُع  ِْنب  ُدـْعَس 

َتَفَْتلا ِهَِّینَّثلا  ِْسأَر  َیلِإ  یَهَْتنا  اَّمَلَف  ِْنیَْخیَّشلا  نامطألا  َیِّمُسَف  ِناَثَّدَحَتَی  ُءاَیْمَع  ِزوُجَع  یَمْعَأ َو  ٌْخیَـش  اَمِهِیف  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ِیف  اَناَک  نامطأ  اَمُه 
«. ءافلخ :» ب ( 2 َءاَفَلُح {  ِهِذَه  َلاَق  ِهِذَه  اَم  َلاَقَف  ُهَْفلَخ  .هبلجلا }  توصلا و  عفر  : هکرحم ، لجزلا ( 1 ٌلَجَز {  اََهل  َءاَنْشَخ  ٍهَبِیتَک  َیلِإ  َرَظَنَف 

ُهَرَکْـسَع َضَرَع  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  یَـضَم  ِكْرِّشلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ُكْرِّشلا  ِلـْهَِأب  ُرِْـصنَتْسَن  َـال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ِدوُهَْیلَا  َنِم  ِیبَأ  ِْنبِا  { 
َمَقْرَأ ِْنب  ُْدیَز  ٍریَِشب َو  ِْنب  ُناَمْعُّنلَا  ٍْدیَز َو  َْنب  ُهَماَسُأ  ٍِتباَث َو  ِْنب  ُْدیَز  ِباَّطَْخلا َو  ُْنب  َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ْمُْهنِم  ٍناَْملِغ  ِْهیَلَع  َضَرَعَف  نیخیشلاب 

 . ٍجیِدَخ ِْنب  ُِعفاَر  ٍبَْدنُج َو  ِْنب  َهَرُمَس  ِّيِرْدُْخلا َو  ٍدیِعَس  ُوبَأ  ٍسْوَأ َو  ِْنب  هبارع  ٍْریَهُظ َو  ُْنب  ُْدیَسُأ  ٍبِزاَع َو  ِْنب  ُءاَرَْبلَا  َو 

لواطتأ َو ُْتلَعَج  َلاَق َو  ِیُننیُِعی  َماَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ٍِعفاَر  ِْنب  ٍْریَهُظ  َلاَـقَف  ٍجـیِدَخ  ِْنب  ٍِعفاَر  َلاَـق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمُهَّدَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
َزاَجَأ ِهِیبَأ  اَی  ُهَّمُأ  ُجْوَز  َوُه  ُِّیثِراَْـحلا َو  ٍناَنِـس  ِْنب  يرمل  ٍبَدـْنُج  ِْنب  َهَرُمَـس  َلاَـق  ِینَزاَـجَأ  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ینزاـجأف  ِیل  ِناَّفُخ  ٌِّیلَع 
ِیْنبا ٍجـیِدَخ َو  ِْنب  ِِعفاَر  َتْزَجَأ  ِیْنبا َو  ُتْدِدُر  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  يُِرم  َلاَـقَف  ًاـِعفاَر  عرـصأ  اـَنَأ  ِینَّدَر َو  ٍجـیِدَخ َو  ِْنب  ِِعفاَر  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر 
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ِرَکْـسَْعلا ًهَیِحاَن  َلَزَنَف  ِیبَأ  ُْنبِا  َلَْبقَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَزاَجَأَف  ًاِعفاَر  َهَرُمَـس  َعِرُـصَف  اعراصت  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ُهُعَرْـصَی 
ِْيأَّرلاـِب َو ِْهیَلَع  َتْرَـشَأ  ِیبَأ  ِْنبِـال  َنوـُلوُقَی  َنیِِقفاَـنُْملا  َنِم  هعمز } .» :» یف ب يدـقاولا و  یف أ و  اذـک  ( 3 ُهَعَم {  ْنَم  هؤاـفلح َو  َلَـعَجَف 

ْنَم ٌْيأَر  اَذَه  َّنَأ  ُُهتْرَبْخَأ  ُُهتْحَصَن َو 

ًاقاَِفن َو ِیبَأ  ِْنبِا  ِنِم  اُوفَداَصَف  َلاَق  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِناَْملِْغلا  ِءَالُؤَه  َعاَطَأ  ُهَلَبْقَی َو  ْنَأ  َیبَأَف  َکـُیْأَر  َعَم  ُهَیْأَر  َکـِلَذ  َناَـک  َکـِئَابآ َو  ْنِم  یَـضَم 
َنَّذَأَف ُسْمَّشلا  َْتباَغ  ِضَرَع َو  ْنِم  ٍضْرَع  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َغَرَف  ِِهباَحْـصَأ َو  ِیف  ِیبَأ  ِْنبِا  َتَاب  نیخیـشلاب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َتاَبَف  ًاّشِغ 

ِراَّجَّنلا ِیَنب  ِیف  ٌلِزاَن  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِِهباَحْصَِأب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَّلَصَف  ِءاَشِْعلِاب  َنِذَأ  َُّمث  ِِهباَحْصَِأب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَّلَصَف  ِبِْرغَْملِاب  ٌلَِالب 
 { .لیللا رخآ  یف  ریـسلا  : جـالدالا ( 1 جـلدا {  یَّتَح  ِرَکْـسَْعلِاب  َنوُفیُِطی  ًـالُجَر  َنیِـسْمَخ  ِیف  َهَمَلْـسَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِسَرَْحلا  یَلَع  َلَمْعَتْـسا  َو 
یَلَع اُولَمْعَتْـسا  ْمِهِرْهَظ َو  ْمِِهْلیَخ َو  اوُعَمَجَف  نیخیـشلاب  َلََزن  جـلدا َو  ُْثیَح  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اْوَأَر  ْدَـق  َنوُکِرْـشُْملَا  َناَک  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر 

ُدَعْـصَت َالَف  ِهَّرُْحلِاب  َقِْصُلت  یَّتَح  ْمُهُِعئَالَط  ُونْدَت  ُأَدْهَت  ْمِِهْلیَخ َال  هلهاص  ْتَتَاب  َنیِکِرْـشُْملَا َو  ْنِم  ٍْلیَخ  ِیف  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  َهَمِرْکِع  مهـسرح 
 . َهَمَلْسَم ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّرُْحلَا َو  ٍعِضْوَم  نوباهی  ْمِِهْلیَخ َو  َعِجْرَت  یَّتَح  اَهِیف 

َلاَق َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  ٌلُجَر  َلاَـقَف  َهَْلیَّللا  اـنظفحی  ْنِم  َءاَـشِْعلا  یَّلَـص  َنیِح  َلاَـق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَـک  ْدَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َلاَق َُّمث  ْسِلْجا  َلاَق  ٍْعبَـس  ُوبَأ  َلاَق  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ٌلُجَر  َماَقَف  ِهَْلیَّللا  انظفحی  ٍلُجَر  ْنِم  ًهَِیناـَث  َلاَـق  َُّمث  ْسِلْجا  َلاَـقَف  ِْسیَْقلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُناَوْکَذ 
ُْنب ُناَوْکَذ  َماَقَف  مکتثالث  اُومُوق  َلاَق  َُّمث  ًهَعاَس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثَکَمَف  ٍْسیَق  ِْدبَع  ُْنبِا  اَنَأ  َلاَقَف  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ٌلُجَر  َماَقَف  َِکلَذ  َْلثِم  ًهَِثلاَث 

.ِهَّللا َکَظِفَح  ْبَهْذاَف  َلاَق  ِهَْلیَّللا  َُکبیِجُأ  ُْتنُک  يِذَّلا  اَنَأ  َناَوْکَذ  َلاَقَف  َكاَبِحاَص  َْنیَأ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍْسیَق  ِْدبَع 

ررکم ُهَّنَأ  ِلاَْحلا  ِرِهاَظ  ٍرَْدب َو  ِهَوْزَغ  ِیف  ِِهتاَِذب  َثیِدَْحلا  اَذَه  َمَّدَقَت  ْدَق  ُْتُلق 

.َدَْعب یَلَع  ْنَِکل  نیتازغلا َو  ِیف  َعَقَو  ْدَق  َنوُکَی  ْنَأ  ُزوُجَی  ًهَدِحاَو َو  ِهاَزَغ  ِیف  َناَک  اَمَّنِإ  ُهَّنَأ  َو 

.ُْهقِراَُفی َْمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُسُرْحَی  َناَک  ُلاَُقی  ِهَْلیَّللا َو  َْکِلت  ِرَکْسَْعلا  یَلَع  ُفوُطَی  َناَکَف  ِِهتَقَرَد  َذَخَأ  ُهَعْرِد َو  َناَوْکَذ  َسِبَلَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 

یَلَع اَنَجِرُْخی  ِقیِرَّطلا َو  یَلَع  اَنُّلُدَـی  ٍلُجَر  ْنِم  ِءَّالِدَْألا  َْنیَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  ِرَحَّسلا  ِیف  َناَـک  اَّمَلَف  جـلدا  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماـَن  َلاَـق َو 
 . ُهَصِّیَُحم ُلاَُقی  یظیق َو  ُْنب  ُسْوَأ  ُلاَُقی  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  َلاَقَف  ِِّیثِراَْحلا  َهَْمیَثُخ  ُوبَأ  َماَقَف  ٍُبثُک  ْنِم  ِمْوَْقلا 

یَّتَح ِلاَْومَْألا  ِیف  َذَخَأ  َُّمث  َهَثِراَح  ِیَنب  ِیف  ِِهب  َکَلَسَف  ُهَسَرَف  َبِکَر  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَِرب  َجَرَخ  َهَْمیَثُخ  ُوبَأ  اَنَْدنِع  َِکلَذ  َتَْبثَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُلوُقَی َنیِِملْسُْملَا َو  ِهوُجُو  ِیف  ِباَرُّتلا  ِیثْحَی  َماَق  ِهِِطئاَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَد  اَّمَلَف  ًاِقفاَنُم  ِرَـصَْبلا  یَمْعَأ  َناَک  یظیق َو  ِْنب  ٌِعبُْرم  ٍِطئاَِحب  َّرَم 

.ََکل ُهَّلَحَأ  َالَف  یِِطئاَح  ْلُخْدَت  َالَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتنُک  ْنِإ 

َکَهْجَو اَِهب  ُْتبَرََضل  ُدَّمَُحم  اَی  َكُْریَغ  َبیِصُأ  یِّنَأ َال  ُمَلْعَأ  َْول  ِهَّللا  َلاَق َو  ٍباَُرت َو  ْنِم  ًهَنْفَح  َذَخَأ  ُهَّنَأ  َرَکَذ  ْدَق  َقاَحْـسِإ َو  ِْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
. { . ماشه 3:9 نبا  هریس  ( 1 } 

ِْلثِم یَلَع  َوُه  ْنَّمِم  َهَثِراَح  ِیَنب  ُضَْعب  َُهل  َبِضَغَف  ُمَّدلا  َلَزَنَف  ِهِسْأَر  ِیف  ُهَّجَشَف  ِهِدَی  ِیف  ٍسْوَِقب  ُِّیلَهْشَْألا  ِْدیَز  ِْنب  ِدْعَس  َُهبَرَـضَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
ِلَهْـشَْألا َال ِدـْبَع  ِیَنب  اَی  ْمُِکتَواَدَـع  یَلَع  َیِه  ادـبأ } .» اهوعدـت  لهـشألا ال  دـبع  ینب  ای  مکتوادـع  یه  :» يدـقاولا ( 2-2 َلاَـقَف {  ِِهیْأَر 
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ْنَِکل ِهَّللا َو  ٍْریَـضُح َال َو  ُْنب  ُْدیَـسُأ  َلاَقَف  ادبأ } .» اهوعدت  لهـشألا ال  دـبع  ینب  ای  مکتوادـع  یه  :» يدـقاولا ( 2-2 اََنل {  ًاَدبَأ  اهنوعدـت 
.ِِهیْأَر ِْلثِم  یَلَع  َوُه  ْنَم  ٌُقنُع  ُهُُقنُع َو  ُْتبَرََضل  ِِّیبَّنلَا ص  ُِقفاَُوی  اَم  يِرْدَأ  یِّنَأ َال  َْول َال  ِهَّللا  مکقافن َو 

.اوتکسأف ِمَالَْکلا  ِنَع  ُِّیبَّنلَا ص  ْمُهاَهَن  َلاَق َو 

. { ماشه 3:9 نبا  هریس  ( 1 یظیق {  ِْنب  ٌِعبُْرم  ِینْعَی  ِْبلَْقلا  یَمْعَأ  ِرَصَْبلا  یَمْعَأ  ُهَّنِإَف  ُهوُعَد  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  َو 
.

َلاَقَف ُهَْفیَس  ْلَسَف  ُهَْفیَـس  ُبَالِک  َباَصَأَف  ِِهْبنَِذب  راین  ِْنب  َهَدُْرب  ِیبَأ  ٍسَرَف  َّبَذ  ْذِإ  ِهِریِـسَم  ِیف  َوُه  اَْنیَبَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَـضَم  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.اَْهلَس ُُرثْکَیَف  َمْوَْیلا  لستس  ُفُویُّسلا  لاخأ  یِّنِإَف  َکَْفیَس  .هدمغا }  يأ  ، کفیس مش  ( 2 َّمَش {  ِْفیَّسلا  َبِحاَص  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ٍدَحَأ َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  ًهَدِـحاَو  ًاعْرِد  ِْنیَْخیَّشلَا  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َسَِبل  َلاَـق َو  ُهَرَیِّطلا  ُهَرْکَی  َلْأَْـفلا َو  ُّبُِحی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَـک  َلاَـق َو 
َیلِإ اْوَهَْتنا  یَّتَح  ٍهَِئبْعَت  یَلَع  َنیِکِرْشُْملَا  َفَحَز  ِْنیَْخیَّشلَا  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َضَهَن  اَّمَلَف  َرَفْغِْملا  َقْوَف  ٍهَْضَیب  ارفغم َو  يَرْخُأ َو  ًاعْرِد  َسِبَلَف 
َرَمَأَف َنیِکِرْشُْملَا  يَرَی  َوُه  ِهَالَّصلا َو  َْتناَح  ْدَق  ُهَءاَج َو  َمْوَْیلا  ِهَرَْطنَْقلا  ٍعِضْوَم  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَهَْتنا  اَّمَلَف  َمْوَْیلا  ٍِرماَع  ِْنبا  ٍضْرَأ  ِعِضْوَم 
َِکلَذ ْنـِم  ِیبَأ  ِنـْب  ِهَّللا  ِدـْبَع  .ناـسللا }  رظنا  ،و  درفنا يأ  ، لزخنا ( 3 لزخنا {  ًافوُفُـص َو  ِحـْبُّصلا  ِِهباَحْـصَِأب  یَّلَـص  َماَقَأ َو  َنَّذَأَف َو  ًالَِالب 

ْمُِکنیِد َو َهَّللا َو  ُمُکُرِّکَذُأ  َلاَقَف  ٍماَرَح  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْمُهَعَْبتَأَف  ْمُهَمَّدَـقَت  .ماعنلا }  رکذ  : قیهلا ( 4 هقیه {  ُهَّنَأَک  هتبیتک  ِیف  ِناَکَْملا 
ْنِإ ٌلاَِتق َو  ْمُهَْنَیب  ُنوُکَی  ُهَّنَأ  يَرَأ  اَم  ِیبَأ  ُْنبِا  َلاَقَف  ْمُکَءاَِسن  ْمُکِدَـالْوَأ َو  ْمُکَـسُْفنَأ َو  ُْهنِم  َنوُعَنْمَت  اَّمِم  هوعنمت  ْنَأ  َُهل  متطرـش  اَـم  ْمُکُِّیبَن َو 

َیبَأَف ِْيأَّرلِاب  ِْهیَلَع  َتْرَـشَأ  اَنََفلاَخ َو  ْدَق  اَنَتَنیِدَم َو  ِیف  ُهوُرِـصاَن  ُنَْحن  اوُعَجَر َو  ْدَـق  یَجِْحلا  ِْيأَّرلا َو  ِلْهَأ  َّنِإَف  َّنَعِجْرََتل  ٍِرباَج  َابَأ  اَی  ِینَتْعَطَأ 
َّنِإ ِهَّللا  ْمُکُدَْعبَأ  ٍِرباَج  ُوبَأ  ْمَُهل  َلاَق  ِهَنیِدَْملَا  ِهَّقِزَأ  ُُهباَحْـصَأ  َوُه َو  َلَخَد  َعِجْرَی َو  َّنَأ  وٍرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  یَلَع  َیبَأ  اَّمَلَف  ِناَْملِْغلا  ِهَیِعاَوَط  َّالِإ 

وِرْمَع ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َفَرَْـصنا  ِناَدـْلِْولا َو  ُعیُِطی  ِینیِـصْعَی َو  ُلوُقَی َأ  َوُه  ِیبَأ َو  ُْنبِا  َفَرَْـصناَف  ُمُکَرَـصَن  ْنَع  َنِینِمْؤُْملا  ِِّیبَّنلَا َو  ینغیـس  َهَّللا 
ِباَحْصَأ َبیِصُأ  اَّمَلَف  ِفوُفُّصلا  يِّوَُسی  َوُه  ِهَّللا َو  َلوُسَر  َقَِحل  یَّتَح  وُدْعَی 

ِهَّللا ص ِلوُسَر 

.َُهل َْيأَر  ْنِم َال  َعاَطَأ  ِیناَصَع َو  َلاَق  َهَتاَمَّشلا َو  َرَهْظَأ  ِیبَأ َو  ُْنبِا  ْرِس 

ِدْعَـس ُلاَُقی  ٍْریَبُج َو  ِْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ْمِْهیَلَع  ِْنیَْنیَع  یَلَع  ًالُجَر  َنیِـسْمَخ  ِهاَمُّرلا  َلَعَج  ِِهباَحْـصَأ َو  ُفِصَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَعَج  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َلَْبقَأ ِهِراَـسَی َو  ْنَع  ِْنیَْنیَع  َلَـعَج  ِهَنیِدَْـملَا َو  َلَبْقَتْـسا  ِهِرْهَظ َو  َْفلَخ  ًادَـحَأ  َلَـعَج  َلاَـق َو  ٍْریَبُـج  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ُهَّنَأ  ِْتبَّثلا  ٍصاَّقَو َو  ِیبَأ  ِْنب 

َنوُکِرْشُْملَا اَهَلَبْقَتْسا  ِسْمَّشلا َو  ََربْدَتْسا  ِهِرْهَظ َو  َْفلَخ  ِْنیَْنیَع  َلَعَج  ُلاَُقی  ًادَحَأ َو  اُولَبْقَتْسا  يِداَْولا َو  ِیف  ِهَنیِدَْملَا  اوَُربْدَتْسا  َنوُکِرْشُْملَا َو 
.

ِلاَتِْقلِاب ْمُهُُرمْأَی  یَّتَح  ٌدَحَأ  َِلتاَُقی  ْنَأ  یَهَن  َلاَق َو  ِهَنیِدَْملَا  َِلبْقَتْـسُم  َوُه ع  ِهِرْهَظ َو  َْفلَخ  َناَک  ًادَـحَأ  َّنَأ  اَنَدـْنِع  َتَْبثَأ  َلَّوَْألا  َلْوَْقلا  َلاَق َو 
یَلَع اُولَمْعَتْـسا  ْمِِهفوُفُـص َو  اوُّفَـص  ْدَق  َنوُکِرْـشُْملَا  َلَْبقَأ  َبِراَُضن َو  اََّمل  َهَْلیَق َو  ِیَنب  ٍعْرَز  یَلَع  َریُِغن  یَّنَأ  ِنَکَّسلا  ِْنب  َدیِزَی  ِْنب  َهَراَمُع  َلاَقَف 
ُلاَُقی َهَّیَمُأ َو  ِْنب  َناَْوفَص  ِْلیَْخلا  یَلَع  اُولَعَج  ٍسَرَف َو  اَتَئاِم  ناتبنجم  ْمَُهل  ٍلْهَج َو  ِیبَأ  ُْنب  َهَمِرْکِع  ِهَرَْـسیَْملا  یَلَع  ِدِیلَْولا َو  ُْنب  ٍِدلاَخ  ِهَنَْمیَْملا 

ِْدبَع َهَْحلَط  ِیبَأ  ُمْسا  َهَْحلَط َو  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  َیلِإ  َءاَوِّللا  اوُعَفَد  َماَر َو  َهَئاِم  اُوناَک  َهَعِیبَر َو  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِهاَمُّرلا  یَلَع  ِصاَْعلا َو  ُْنب  وُرْمَع 
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ِیَنب اَی  ٍِذئَمْوَی  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َحاَص  ٍّیَُـصق َو  ِْنب  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِْنب  َناَْمثُع  ِْنب  يَّزُْعلا  ِْدبَع  ِْنب  نامثع } .» نب  يزعلا  دبع  :» يدـقاولا یف  ( 1 ِهَّللا { 
مکءاول َو اُومَْزلاَف  ْمِِهئاَِول  ِْلبَق  ْنِم  ِمْوَْقلا  یَتُْؤی  اَمَّنِإ  ِءاَوِّللا َو  ْنِم  ٍرْدـَب  َمْوَی  اَْنیَتَأ  اَمَّنِإ  اَنَأ  اَّنِم َو  ِءاَوِّللاـِب  ُّقَحَأ  ْمُکَّنَأ  ُفِْرعَن  ُنَْحن  ِراَّدـلا  ِدـْبَع 

ِساَّنلا ُماَِوق  اَمَف  ِهَیِْولَْألا  َِتلاَز  اَذِإ  ُلوُقَی  َلَعَج  َدْهَْعلا َو  ٍثیِدَح  ارأث  ُُبلْطَن  نوروتوم  نوتیمتـسم  ٌمْوَق  اَّنِإَف  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  اوُّلَخ  ِْهیَلَع َو  اوُِظفاَح 
هظفاحم امأف  :» يدقاولا یف  ( 2 ُهَظَفاَحُْملا {  اَّمَأ  ًاَدبَأ َو  اَذَه  َناَک  انءاول َال  ُمِّلَُـسن  ُنَْحن  اُولاَق  ِراَّدـلا َو  ِدـْبَع  ُوَنب  ْتَبِـضَغَف  اَهَدـَْعب  ْمُهُؤاََقب  َو 

ِراَّدلا ِْدبَع  ُوَنب  ِِهب  ْتَقَدْحَأ  ِْهَیلِإ َو  ِحاَمِّرلا  اوُدَنْسَأ  َُّمث  يَرَتَسَف  ِْهیَلَع  هیلع } .»

َْریَغ َناَک  ِراَّدلا َال  ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  ٌلُجَر  َّالِإ  ُُهلِمْحَی  ْمَعَن َو َال  اُولاَق  َرَخآ  ُءاَِول  ُلَعْجَنَف  َناَیْفُس  ُوبَأ  َلاَقَف  َظَالْغِْإلا  ِضَْعب  َناَیْفُـس  ِیبَِأل  اوُظَلْغَأ  َو 
.ًاَدبَأ َِکلَذ 

ُنَالُف َو اَی  ْمَّدَقَت  ُلوُقَی  ِلاتِْقِلل  َدِعاقَم  ِِهباَحْـصَأ  ئوبی  ِفوُفُّصلا َو  َْکِلت  يِّوَُسی  ِْهیَلْجِر  یَلَع  یِـشْمَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَعَج  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْنِم َلَأَس  ِفوُفُّصلا  ْتَوَتْـسا  اَذِإ  یَّتَح  ِحاَّدَْـقلا  ُموُقَی  اَـمَّنَأَک  مهموقی  َوُهَف  ُهَرِّخَُؤیَف  ًاـجِراَخ  ُلُـجَّرلا  ِبِْکنَم  يَُرَیل  ُهَّنِإ  یَّتَح  ُنَـالُف  اَـی  َرَّخَأَـت 

ٍبَعْـصُم ُهَذَخَأَف  َءاَوِّللا  ْذُخ  َلاَق  اَذ  اَنَأ  اَه  َلاَق  ٍْریَمُع  ُْنب  ُبَعْـصُم  َْنیَأ  ْمُْهنِم  ِءاَفَْولِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َلاَق  ِراَّدلا  ِْدبَع  َلِیق  َنیِکِرْـشُْملَا  َءاَِول  ُلِمْحَی 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ِِهب  َمَّدَقَتَف 

. { . فارشألا 1:317 باسنأ  ( 1 ِراَّدلا {  ِْدبَع  ِیَنب  ْنِم  ُهَّنَِأل  ٍْریَمُع  ُْنب  ِبَعْصُم  َیلِإ  ُهَعَفَدَف  ٍِّیلَع ع  ْنِم  ُهَذَخَأ  ُّيِرِذالَْبلَا  َلاَق 

ْنَع یِهاَنَّتلا  ِِهتَعاَِطب َو  ِلَمَْعلا  َنِم  ِِهباَتِک  ِیف  ُهَّللا  ِِهب  ِیناَصْوَأ  اَِمب  ْمُکیِـصوُأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف ص  َساَّنلا  َبَطَخَف  َماَـق ع  َُّمث  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ِّوُدَْعلا َداَهِج  َّنِإَف  ُطاَشَّنلا  ِّدَْجلا َو  ِنیِقَْیلا َو  ِْربَّصلا َو  یَلَع  ُهَسْفَن  َنَّطَو  َُّمث  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َرَکَذ  ْنَِمل  َرَخَذ  ٌرْجَأ َو  ٍلِْزنَِمب  َمْوَْیلا  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ِهِمِراَحَم 

ْمُِکلاَمْعَأ اوحتفتـساف  ُهاَصَع  ْنَم  َعَم  َناَْطیَّشلَا  َّنِإ  ُهَعاَطَأ َو  ْنَم  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِهِدْـشُر  یَلَع  َُهل  َمَزَع  ْنَم  َّالِإ  ِْهیَلَع  ُِربْصَی  َنِم  ٌلـِیلَق  ِهیِرَک  ٌدـیِدَش 
ِعُزاَنَّتلا ِفَالِتْخِالا َو  َّنِإ  ْمُکِدْشُر  یَلَع  ٍصیِرَح  یِّنِإَف  ِِهب  ْمُکُُرمآ  يِذَّلِاب  ْمُْکیَلَع  َهَّللا َو  ْمُکَدَعَو  اَم  َِکلَذـِب  اوُسِمَْتلا  ِداَهِْجلا َو  یَلَع  ِْربَّصلِاب 

َناَک ْنَم  َّنَأ  ِیْبلَق  ِیف  َفِذـُق  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َرَفَّظلا  َرْـصَّنلا َو  ِْهیَلَع  یِطُْعی  ُهَّللا َو َال  ُهُّبُِحی  اَّمِم َال  َوُه  ُفْعَّضلا َو  ِزْجَْعلا َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِطـِیْبثَّتلا  َو 
ُهَّللا یَّلَص  ّیلع } .» یلـص  نم  و  :» يدقاولا ا،و  ( 2 ٍدَّمَُحم {  یَلَع  یَّلَـص  ْنَم  ُهَْبنَذ َو  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِهَّللا  َدـْنِع  اَم  َءاَِغْتبا  ُْهنَع  َبِغَرَف  ٍماَرَح  یَلَع 

ُُهتَِکئَالَم ِْهیَلَع َو 

ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  ِِهتَرِخآ َو  ِلِجآ  ِیف  ْوَأ  ُهاَْینُد  ِلِـجاَع  ِیف  ِهّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ٍِرفاَـک  ْوَأ  ٍِملْـسُم  ْنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  ًارْـشَع َو 
ُمَلْعَأ اَم  ٌدیِمَح  ٌِّینَغ  ُهّللا  ُْهنَع َو  ُهَّللا  یَنْغَتْـسا  اَْهنَع  یَنْغَتْـسا  ِنَم  ًاکُولْمَم َو  ًاْدبَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْوَأ  ًهَأَْرما  ِوَأ  ًاِّیبَص  َّالِإ  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ُهَعُمُْجلَا  ِْهیَلَعَف 

ُحوُّرلَا َثَفَن  ْدَـق  ُهَّنِإ  ُْهنَع َو  ْمُُکْتیَهَن  ْدَـق  ـَّالِإ َو  ِراَّنلَا  َیلِإ  ْمُُکبِّرَُقی  ٍلَـمَع  ْنِم  ُمَلْعَأ  َـال  ِِهب َو  ْمُُکتْرَمَأ  ْدَـق  ـَّالِإ َو  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُُکبِّرَُقی  ٍلَـمَع  ْنِم 
اُولِمْجَأ ْمُکَّبَر َو  َهّللا  اوُقَِّتا  اَْهنَع ِف  َأَْطبَأ  ْنِإ  ٌءْیَـش َو  ُْهنِم  ُصُْقنَی  اَِهقْزِر َال  یَْـصقَأ  َِیفْوَتْـسَت  یَّتَح  ٌسْفَن  َتوُمَت  َْنل  ُهَّنَأ  یِعوُر  ِیف  ُنیِمَْألا 

َلَالَْحلا َو ُمَُکل  َنََّیب  ْدَق  ِِهتَعاَِطب  َّالِإ  ُهَْدنِع  اَم  یَلَع  ُرِدْقَی  ُهَّنِإَف َال  ْمُکِّبَر  ِهَیِـصْعَِمب  ُهُوُبلْطَت  ْنَأ  یَلَع  ُهُؤاَْطِبتْـسا  ُمُکَّنَلِمْحَی  ِقْزِّرلا َو َال  ِبَلَط  ِیف 
َناَک اَهِیف  َعَقَو  ْنَم  ِِهنیِد َو  ُهَضْرِع َو  َظِفَح  اَـهَکَرَت  ْنَمَف  َمِصُع  ْنَم  ـَّالِإ  ِساَّنلا  َنِم  ٌرِیثَک  اَـهْمَْلعَی  َْمل  ِْرمَأـْلا  َنِم  ًاهَبَـش  اَـمُهَْنَیب  َّنَأ  َْریَغ  َماَرَْحلا 
َنِم ُنِمْؤُْـملا  ُهُمِراَـحَم َو  ِهَّللا  یَمِح  َّنِإ  َـالَأ َو  یًمِح  َُهل  ـَّالِإ َو  ُکـُْلم  َْسَیل  ُُهلَعْفَی َو  ِهِیف َو  َعَـقَی  ْنَأ  َکَـشْوَأ  یَمِْحلا  ِبـْنَج  َیلِإ  یِعاَّرلاَـک 

ْمُْکیَلَع ُمَالَّسلا  ِهِدَسَج َو  ِِرئاَس  ِْهَیلِإ  یَعاَدَت  یَکَتْشا  اَذِإ  ِدَسَْجلا  َنِم  ِْسأَّرلاَک  َنِینِمْؤُْملا 

ِیف َعَلَط  ٍِرماَع  ُوبَأ  ْمُهَْنَیب  َبْرَْحلا  ْبَْشنَأ  ْنَم  ُلَّوَأ  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِبلَّطُْملَا  ْنَع  ٍحَابَر  ِْنب  ِِدلاَخ  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَحَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


ُقِـساَف اَی  ًالْهَأ  َِکب َو َال  ًابَحْرَم  اُولاَق َال  ٍِرماَع  ُوبَأ  اَنَأ  ِسْوَْأِلل  اَی  وٍرْمَع  ُْدبَع  ُهُمْـسا  ٍِرماَع َو  ُوبَأ  يَداَنَف  ٍْشیَُرق  ُدـِیبَع  ُهَعَم  ِهِمْوَق  ْنِم  َنیِـسْمَخ 
یَّلَو ْنَأ  َیلِإ  ًهَعاَس  اَِهب  اوخضارت  یَّتَح  َنوُِملْسُْملَا  ْمُه َو  ِهَراَجِْحلِاب  اْوَماَرَتَف  َهَّکَم  ِلْهَأ  َْدیَبُع  ُهَعَم  َلاَق َو  ٌّرَش  يِدَْعب  یِمْوَق  َباَصَأ  ْدََقل  َلاَقَف 

.ْمِهِرَکْسَع ِْظفِِحب  ْمُهوُرَمَأ  ْمُهَّنِإ  اُوِلتاَُقی َو  َْمل  ِدِیبَْعلا  َّنِإ  ُلاَُقی  ُُهباَحْصَأ َو  ٍِرماَع َو  ُوبَأ 

عمج : رابکألا ( 1 راـبکألاب {  َْنبِرْـضَی  َنیِکِرْـشُْملَا  ِفوُفـُـص  َماَـمَأ  ِناَـعْمَْجلا  َیِقَْتلَی  ْنَأ  َلـْبَق  َنیِکِرـْـشُْملَا  ِءاَِـسن  َلَـعَج  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِرَّخَُؤم َیلِإ  َّنُکِیف  َنْعِجْرَی  َُّمث  .فدلا }  انه  وه  ،و  لابرغ عمج  : لیبارغلا ( 2 لیبارغلا {  ِفاَفِّدلا َو  َو  .برعم }  ، لبطلا وه  ،و  نیتحتفب ، ربک

یَّتَح ِّفَّصلا 

 . ٍرَْدب یَْلتَق  هنرکذ  هنضرح َو  ٍلُجَر  یَّلَو  اَمَّلُک  َْنلَعَج  ِفوُفُّصلا َو  َْفلَخ  َنْمُقَف  ِءاَسِّنلا  َرَّخَأَت  َنیِِملْسُْملَا  ْنِم  اَْونَد  اَذِإ 

َجَرَخ ْدَـق  ُناَمُْزق  اَی  َْنلُقَف  ٍرَفَظ  ِیَنب  ُءاَِسن  ُهَرَّیَع  َحَبْـصَأ  اَّمَلَف  ٍدَـحَأ  ْنَع  َفَّلَخَت  ْدَـق  َناَـک  َنیِِقفاَـنُْملا َو  َنِم  ُناَـمُْزق  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق  َو 
ِِهْتَیب َلَخَدَـف  هنظفحأف  ِراَّدـلا  ِیف  ْتَیَِقب  َکِمْوَق َو  َجَرَخ  ٌهَأَْرما  َّالِإ  َْتنَأ  اَم  َْتعَنَـص  اَّمِم  ِییْحَتْـسَت  ُناَمُْزق َأ َال  اَـی  ِیْحَتْـسا  ُتیَِقب  ُلاَـجِّرلا َو 

َنیِِملْسُْملَا َفوُفُص  يِّوَُسی  َوُه  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  وُدْعَی  َجَرَخ  ِهَعاَجَّشلِاب َو  ُفِْرعَی  َناَک  ُهُْفیَس َو  هتبعج َو  ِهِسْوَق َو  َجَرْخَأَف 
اَهَّنَأَک ًْالُبن  ُلِسُْری  َلَعَج  َنیِِملْـسُْملَا  ْنِم  ٍمْهَِـسب  یَمَر  ْنَم  َلَّوَأ  َناَـک  ِهِیف َو  َناَـکَف  ِلَّوَأـْلا  ِّفَّصلا  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  َّفَّصلا  ِْفلَخ  ْنِم  َءاَـجَف 

ِْلتَق َِکلَذ  ُرِخآ  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  َلیِعاَفَْألا  َلَعَفَف  ِْفیَّسلا  َیلِإ  َراَص  َُّمث  ِلَمَْجلا  .لمجلا }  حایـص  : تیتکلا ( 1 تیتک {  تکیل  ُهَّنِإ  ِحاَمِّرلا َو 
َنَسْحَأ ُتْوَْملا  ُلوُقَی  َلَعَج  ِهِْفیَس َو  َنْفَج  َرَـسَک  َنوُِملْـسُْملَا  َفَشَْکنا  اَّمَلَف  َلاَق  ِراَّنلَا  ِلْهَأ  ْنِم  َلاَق  ُهَرَکَذ  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ِهِسْفَن َو 

ُُعلْطَی َُّمث  َلَتَق  ْدَق  َلاَُقی  یَّتَح  َنیِکِرْـشُْملَا  َطْسَو  ِْفیَّسلِاب  ُلُخْدَیَف  َلاَق  ُعَنْـصَأ  اَم  َْلثِم  اوُعَنْـصا  ِباَسْحَْألا َو  یَلَع  اُولَتاَق  ِسْوَْأِلل  اَی  ِراَرِْفلا  ْنِم 
َلاَق ُقاَدـْیَْغلا  َابَأ  َُهل  َلاَقَف  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  َهَداَتَق  ِِهب  َّرَمَف  َعَقَوَف  ِهِیف  ْتَُرثَک  ُهَحاَرِْجلا َو  ُْهَتباَصَأ  ٌهَْعبَـس َو  ْمُْهنِم  َِلُتق  یَّتَح  ِّيِْرفُّظلا  ُمَالُْغلا  اَنَأ  ُلوُقَیَف 

ٍْشیَُرق َریِـسَت  َّنَأ  ِظاَّفُْحلا  یَلَع  َّالِإ  ُْتلَتاَق  اَم  ٍنیِد  یَلَع  وٍرْمَع  َابَأ  اَی  ُْتلَتاَق  اَم  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ُناَمُْزق  َلاَق  ِهَداَهَّشلا  ََکل  ًائِینَه  َلاَق  َْکیََّبل  ُناَـمُْزق 
نع ماشه 3:37  نبا  یف  ( 2 ِرِجاَْفلا {  ِلُجَّرلِاب  َنیِّدلا  اَذَه  ُدِّیَُؤی  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ُهَسْفَن  َلَتَقَف  ُهَحاَرِْجلا  ُْهتَذآَف  َلاَق  انفعـس  أطتف  اَْنَیلِإ 
هّللا یّلص  هّللا  لوسر  ناک  ؛و  نامزق هل  لاقی  ؛ وه نمم  يردی  ّیتأ ال  لجر  انیف  ناک  : لاق ، هداتق نب  رمع  نب  مصاع  ینثّدح  :» قاحـسإ نبا 
نم هعبـس  وأ  هینامث  هدـحو  لتقف  ، ادـیدش ـالاتق  لـتاق  دـحأ  موی  ناـک  اـملف  :» لاـق «، راـنلا لـهأ  نمل  ّهنإ  :» هل رکذ  اذإ  لوقی  ملـس  هیلع و 

تیلبأ دـقل  هّللا  :و  هل نولوقی  نیملـسملا  نم  لاجر  لعجف  : لاق.رفظ ینب  راد  یلإ  لمتحاف  ، هحارجلا هتتبثأـف  ، سأـب اذ  ناـک  و.نیکرـشملا 
هتحارج هیلع  تدتشا  املف  : لاق ، تلتاق ام  کلذ  ول ال  ،و  یموق باسحأ  یلع  ّالإ  تلتاق  نإ  هّللا  وف  ؟ رشبأ اذ  امب  : لاق ، رشبأف نامزق  ای  مویلا 

«. { . هسفن هب  لتقف  ، هتنانک نم  امهس  ذخأ 

ُْهنِم اوُحَْربَت  ْمُکَناَکَم َال  اُومَْزلا  اَِنئاَرَو َو  ْنِم  یَتُْؤن  ْنَأ  ُفاََخن  اَّنِإَف  اَنِروُهُظ  اََنل  اومحا  َلاَقَف  ِهاَمُّرلا  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّدَقَت  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
یِّنِإ َّمُهَّللا  اَّنَع  اوُعَفْدَـت  َـال  اـنونیعت َو  َـالَف  ُلـُتْقَن  اـَنوُُمْتیَأَر  ْنِإ  ْمُِکناَـکَم َو  اُوقِراَُـفت  َـالَف  ْمِهِرَکْـسَع  َلُخْدـَن  یَّتَح  مهمزهن  اـَنوُُمْتیَأَر  ْنِإ  َو 

ْمِدُْقت ِْلیَْخلا َال  ْنِإَف  ِْلبَّنلِاب  ْمِِهْلیَخ  .هل }  هجاوملا  ناکملا  یلإ  مهسلا  قلطأ  يأ  ، اهجو یمر  : یمارلا قشرأ  ( 1 اوقشرا {  ْمِْهیَلَع  َكُدِهْشُأ 
ِلوُسَر َلَمَع  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  َهَمِرْکِع  اَْهیَلَع  ُهَرَْـسیَم  ِدِیلَْولا َو  ُْنب  ٍدـِلاَخ  اَْهیَلَع  ِهَنَْمیَم  ناتبنجم  َنیِکِرْـشُْمِلل  َناَک  ُْلبَّنلا َو  یَلَع 

َیلِإ ِجَرْزَْخلَا  ُءاَِول  ٍْریَضُح َو  ُْنب  ُْدیَسُأ  َیلِإ  ِسْوَْألَا  ُءاَِول  َعَفَد  ٍْریَمُع َو  ُْنب  ِبَعْـصُم  َیلِإ  َمَظْعَْألا  َءاَوِّللا  َعَفَد  ًهَرَْـسیَم َو  ًهَنَْمیَم َو  ِهِسْفَِنل  ِهَّللا ص 
َلاَق ًَهبِراَه  ْتَّلَوَف  ِْلبَّنلِاب  َنیِکِرْشُْملَا  ٌْلیَخ  قشرت  َنیِِملْـسُْملَا َو  ِروُهُظ  یِمْحَت  ِهاَمُّرلا  ُْتلَعَجَف  ِرِْذنُْملا  ِْنب  ِباَبُْحلَا  َیلِإ  َلِیق  َهَداَبُع َو  ِْنب  ِدْعَس 

ِضْرَْألا ِیف  ُعَقَی  ْمِِهْلیَخ  ِِهب  یَمُْری  اَّمِم  ًادِحاَو  ًامْهَـس  ُْتیَأَر  اَم  ٍِذئَمْوَی  اَنَْلبَن  ْتَقَمَر  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  هامرلا } .» :» يدـقاولا ( 2 َنیِِملْسُْملَا {  ُضَْعب 
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اُوماَقَأ ْمِِهفوُفُـص َو  اوُّفَـص  ْمِِهئاَِول َو  ِبِحاَـص  َهَْحلَط  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  اُومَّدَـق  ٍضَْعب َو  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ُمْوَْقلا  اـَنَد  ٍلُـجَر َو  ِیف  ْوَأ  ٍسَرَف  ِیف  اَّمِإ 
مهنوضحی : لاجرلا نرمذی  ( 3 نرمذی {  نضرحی َو  اَهَبِحاَوَص  َْدنِه َو  َفُوفُّدلا َو  رابکألاب َو  ْمِِهفاَتْکَأ  َْنَیب  َْنبِرْـضَی  ِلاَجِّرلا  َْفلَخ  ُءاَسِّنلا 

ٍقِراَط ُتاََنب  ُنَْحن  َْنلُقَی  ٍرْدَِبب َو  َبیِصُأ  ْنَم  َنْرُکْذَی  ِلاَجِّرلا َو  .لاتقلا }  یلع 

ٌِسلاَج ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْنیَّفَّصلا َو  َْنَیب  ازربف  ْمَعَن  َلاَق  ِیتَزَراَبُم  ِیف  ََکل  ْلَه  َُهل  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ُزِراَُبی  ْنِم  َحاَصَف  َهَْحلَط  َزََرب  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َتْحَت

ِهِسْأَر یَلَع  ٍَهبْرَِضب  .يدقاولا }  یف ا،و  ام  باوصلا  ،و  فیرحت « هزربف :» ب ( 1 ٌِّیلَع ع {  ُهَرَدَبَف  اَیَقَْتلاَف  ُُهتَْضَیب  ٌرَفْغِم َو  ِناَعْرِد َو  ِْهیَلَع  َهَیاَّرلا 
ِْهیَلَع .زهجأ }  هیلع  تففذ  ( 2 تففذ {  َّالَه  َُهل  َلیِقَف  ٌِّیلَع ع  َفَرَْصنا  َعَقَوَف َو  ِِهتَیِْحل  َیلِإ  یَهَْتنا  ِنَأ  َیلِإ  ُهَتَماَه  َقَلَف  یَّتَح  َْفیَّسلا  یَـضَمَف 

 . ِهَبِیتَْکلا َْشبَک  َوُه  هلتقیس  َهَّللا  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق  ِمِحَّرلا َو  ِْهیَلَع  ینتفطعف  ِِهتَرْوَِعب  ِینَلَبْقَتْسا  َعِرُص  اََّمل  ُهَّنِإ  َلاَق 

ٌعْرِد َو َهَْحلَط  یَلَع  ٌِّیلَع ع َو  َلَمَح  ًاْئیَش َو  ْعَنْـصَی  ْمَلَف  هقردلاب  ُهاَقَّتاَف  ِْفیَّسلِاب  َُهبَرَـضَف  ٍِّیلَع ع  یَلَع  َلِمُح  َهَْحلَط  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.ِْهیَلَع َفَّفَُذی  َْمل  ُهَکَرَتَف َو  َلَعْفَی  َالَأ  ِمِحَّرلِاب  َهَْحلَط  َُهلَأَسَف  ِْهیَلَع  َفَّفَُذی  ْنَأ  َداَرَأ  َُّمث  ِْهیَقاَس  َعَطَقَف  ِْفیَّسلِاب  َُهبَرَضَف  ٌرَفْغِم 

َلوُسَر َّرَـس  َهَْحلَط  َِلُتق  اَّمَلَف  َلاَق  ِْهیَلَع  َفَفَذَف  ِهَکَْرعَْملا  ِیف  ِِهب  َّرَم  َنیِِملْـسُْملَا  َضَْعب  َّنِإ  ُلاَُقی  ِْهیَلَع َو  ففد  ًاِّیلَع ع  َّنِإ  ُلاَُقی  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
یَّتَح ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْضَی  اُولَعَجَف  َنیِکِرْشُْملَا  َِبئاَتَک  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُباَحْصَأ  َّدَش  َُّمث  َنوُِملْسُْملَا  َرَّبَک  ًاِیلاَع َو  ًارِیبْکَت  َرَّبَک  ِهَّللا ص َو 

.ُهَدْحَو َهَْحلَط  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  َّالِإ  ُُلتْقَی  َْمل  ْمِِهفوُفُص َو  ْتَضَقَْتنا 

ْنَأ ًاّقَح  ِءاَوِّللا  ِّبَر  َِّیلَع  َّنِإ  َلاَق  َزَجَتْراَف َو  َهَْبیَش  ُوبَأ  َوُه  َهَْحلَط َو  ِیبَأ  ِْنب  َناَْمثُع  ُهوُخَأ  َهَْحلَط  َدَْعب  َنیِکِرْشُْملَا  ُءاَِول  َلَمَح  َُّمث  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
.اَّقَْدنَت ْوَأ  َهَدْعَّصلا  َبِصُْخت 

ِِهلِهاَک یَلَع  ِْفیَّسلِاب  َُهبَرَضَف  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  َهَزْمَح  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  ِفُوفُّدلِاب  َْنبِرْـضَی  نضرحی َو  ُهَْفلَخ  ِهَوْسِّنلا  ِءاَوِّللِاب َو  َمَّدَقَتَف 
َیلِإ یَهَْتنا  یَّتَح  ِهِِفتَک  ُهَدَی َو  َعَطَقَف 

َهَْحلَط ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ُوبَأ  امهوخأ  ِءاَوِّللا  َلَمَح  َُّمث  ِجـیِجَْحلا  ِیقاَس  ُْنبا  اـَنَأ  َلاَـقَف  َعَجَر  َو  .هئرلا }  : اـنه رحـسلا  ( 1 ِهِرْحِـس {  اَدَبَف  هرزتؤم 
علدأف ُُهتَْضَیب  ِهِسْأَر  یَلَع  َو  هل } .» :» يدقاولا ( 2 ِْهیَلَع {  َفَْرفَر  ٌرَفْغِم َال  ِْهیَلَع  اعارد َو  َناَک  ِِهتَرَْجنَح َو  َباَصَأَف  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَس  ُهاَمَرَف 

.ِْبلَْکلا عالدإ  .هجرخأ }  : هناسل علدأ  ( 3 ُهَناَِسل { 

.راتب ِّلُِکب  ًابْرَض  َرَابْدَْألا  ُهاَمُح  ًابْرَض  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِیَنب  ًابْرَض  َْنلُقَی  ُهَْفلَخ  ُءاَسِّنلا  َماَق  ِءاَوِّللا  َلِمُح  اََّمل  ٍدْعَس  َابَأ  َّنَأ  َيِوُر  ْدَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

َءاَوِّللا َذَخَأَف  اَْهتَعَطَقَف  يَرُْـسْیلا  ِهِدَی  یَلَع  ُُهبِرْـضَأَف  يَرُْـسْیلا  ِدَْـیلِاب  َءاَوِّللا  َذَـخَأَف  یَنُْمْیلا  ُهَدَـی  ُعَْطقَأَف  ِْهیَلَع  لمحأف  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ُدْعَـس  َلاَق 
«. علتقاف :» يدقاولا ( 4 ِْعْلقَأَف {  َرَفْغِْملا  َعْرِّدلا َو  َْنَیب  ِسْوَْقلا  هیس  َلَخْدَأَف  ٌدْعَس  َلاَق  ِهِرْهَظ  ِْهیَلَع  یَنَح  ِهِرْدَص َو  َیلِإ  ُهَّمَض  ًاعیِمَج َو  ِْهیَعاَرِِذب 

ُهَبَلَس ینوعنمف  ُهَعَم  ٌرَفَن  ٍفْوَع َو  ِْدبَع  َْنب  ُْعیَبُس  ََّیلِإ  َضَهَنَف  ُهَعْرِد  ُُهبَلْـسُأ  ُتْذَخَأ  ُْهتَلَتَق َو  یَّتَح  ُهَْتبَرَـض  َُّمث  ِهِرْهَظ  َءاَرَو  ِِهب  یِمْرَأَف  َرَفْغِْملا  { 
.ُهَْنَیب ِیْنَیب َو  َلیِح  ْنَِکل  ٌدِّیَج َو  ٌْفیَس  ٌرَفْغِم َو  هضافضف َو  ٍعْرِد  َنیِکِرْشُْملَا  َنِم  ٍلُجَر  َِبلُس  َدَوْجَأ  ُهَبَلَس  َناَک  َو 

.ِْنَیلْوَْقلا ُتَْبثَأ  اَذَه  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
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سراف وه  قدنخلا و  موی  دو  دبع  نب  ورمع  لتقی  کلذ  هتاوف و  یلع  فسأتی  بلسلا و  یلع  شحاجی  اذه  دعس  یلع و  نیب  ناتش  تلق 
هباـیث یبـسلا  زبأ  نأ  تهرک  لوقیف  بلـس  سفنأ  وه  هبلـس و  تکرت  فیک  هل  لاـقیف  هبلـس  نع  ضرعیف  هزراـبم  اهدیدنـص و  شیرق و 

هلوقب هانع  ابیبح  نأکف 

اهتمه باغلا  دوسأ  دوسألا  نإ 

«. { . لیغلا دوسأ  نإ  :» هتیاور هناوید 1:71،و  ( 1 بلسلا {  بولسملا ال  یف  ههیرکلا  موی 

ُهَلَتَقَف حلقألا  ِیبَأ  ِْنب  ِِتباَث  ُْنب  ُمِصاَع  ُهاَمَرَف  َهَْحلَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِعفاَسُم  َهَْحلَط  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ِیبَأ  َدَْعب  َنیِکِرْـشُْملَا  ُءاَِول  َلَمَح  َُّمث  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
ُْنبِا اَنَأ  اَهْذُخ َو  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  يِرْدَأ  َلاَق َال  ََکباَصَأ  ْنَم  َْتلاَقَف  ٍدَـحَِأب  ِءاَسِّنلا  َعَم  َیِه  ُدـیِهَّشلا َو  ِْنب  ٍدْعَـس  ِْتِنب  َهَفَالُـس  ِهِّمُأ  َیلِإ  َلَمَحَف 

 . ِسْوَْألَا ْنِم  َْتناَک  یِطْهَر َو  ْنِم  َوُه  ْيَأ  ِهَّللا  یحلقأ َو  َْتلاَقَف  حلقألا 

ِهِّمُِأل َال َلاَقَف  ِبَهَّذلا  َرَسَک  ُوَنب  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ِیف  ْمَُهل  ُلاَُقی  اُوناَک  ًهَرْـسِک َو  ُْنبِا  اَنَأ  اَهْذُخ َو  َُهل  َلاَق  ُهاَمَر  اََّمل  ًامِـصاَع  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِیف َبَرْشَت  ْنَأ  َهَفَالُس  ْتَرَذَن  ٍِذئَمْوَیَف  اَّنِم  ُهَّنَأ  ْيَأ  يِرْسَک  ِهَّللا  یسوأ َو  َهَفَالُس  َْتلاَقَف  ًهَرْسِک  ُْنبِا  اَنَأ  اَهْذُخ َو  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  یِّنَأ  َّالِإ  يِرْدَأ 

.ِِلبِْإلا َنِم  ٌهَئاِم  ِِهب  اَهَءاَج  ْنَِمل  ُْتلَعَج  ِرْمَْخلا َو  ٍِتباَث  ُْنب  ُمِصاَع  ِْسأَر  ِفِْحق 

وأ لحنلا  هعامج  : ربدـلا ( 2 ُِربُّدـلا {  هتمحف  َهَفَالُـس  َیلِإ  ُهُولِمْحَیَف  ُهَسْأَر  اوُذُـخْأَی  ْنَأ  اوُداَرَأ  ِعـیِجَّرلا  ِمْوَـی  ِیف  َنوُکِرْـشُْملَا  ُهَلَتَق  اَّمَلَف  ُْتُلق 
َنوُخِّرَؤُْملا َقَفَّتا  ُُهنَدـَب  ِهِسْأَِرب َو  َبَهَذَـف  ٌمیِظَع  لیـسب  يِداَْولا  َءاَج  ًْالَیل  هیمحت  ُِربُّدـلا َال  َّنَأ  اوُّنَظَف  ُْلیَّللا  َءاَج  اَّمَلَف  َِکلَذ  ُهَمْوَی  .ریباـنزلا } 

.َِکلَذ یَلَع 

ِْنب ِسَالُْجلَا  ُهوُخَأ  ُهَلَمَح  َُّمث  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلَا  ُهَلَتَقَف  َهَْحلَط  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط  ِْنب  ِبَالِک  ُهوُخَأ  ِثِراَْـحلَا  َدـَْعب  ِءاَوِّللا  َلَـمَح  َُّمث  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
ِْنب ٍْحیَرُش  ُهَلَمَح  َُّمث  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُهَلَتَقَف  َلِیبْحَرُش  ِْدبَع  ِْنب  َهاَطْرَأ  ُهَلَمَح  َُّمث  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  َهَْحلَط  ُهَلَتَقَف  َهَْحلَط  ِیبَأ  َْنب  َهَْحلَط 

ٍِطناَق

«. { ظراف :» يدقاولا ( 1 } 

ِیبَأ ِْنب  ِدْعَـس  َلِیق  ٍِبلاَط ع َو  ِیبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  ُهَلَتَق  َلیِقَف  ِِهِلتاَق  ِیف  َفَلَتْخاَف  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِیَنب  ٌمَالُغ  ٍباَوَص  ُهَلَمَح  َُّمث  ُهَلَتَق  ْنَم  يَرْدـُی  َلَتَقَف َال 
.ِلاَْوقَْألا َتَْبثَأ  َوُه  ُناَمُْزق َو  َلِیق  ٍصاَّقَو َو 

ِْهیَعاَرِِذب َو ِءاَوِّللا  َنَضَتْحاَف  يَرُْسْیلا  َعَطَقَف  يَرُْـسْیلِاب  ِءاَوِّللا  َلَمَتْحاَف  یَنُْمْیلا  ُهَدَی  َعَطَقَف  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  ٍباَوَص  َیلِإ  ُناَمُْزق  یَهَْتنا  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
.ُهَلَتَقَف ُناَمُْزق  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  ُتْرَذْعَأ  ْلَه  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِیَنب  اَی  َلاَق  ُهُرْهَظ َو  ِْهیَلَع  یَنَح  ِْهیَدُضَع َو 

ْدََقل ِْرمَْألا  ِیف  اوُعَزاَنَت  ِلوُسَّرلَا َو  اْوَصَع  یَّتَح  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ُُهباَحْـصَأ  ُهَرُفُظ َو  اَم  ُّطَق  ٍنِطْوَم  ِیف  ُهَِّیبَن  َیلاَعَت  ُهَّللا  َرِفَظ  اَم  اُولاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.ِحَرَْفلا ِفاَفِّدلا َو  َبَرَض  َدَْعب  ِْلیَْولِاب  َنوُعْدَی  ْمُهُؤاَِسن  َنوُْولَی َو  ْمُْهنِم َال  َنوُکِرْشُْملَا  َفَشَْکنا  ِءاَوِّللا َو  َباَحْصَأ  َِلُتق 
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اَم تامزهنم  اَهَبِحاَوَص  ٌْدنِه َو  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  ْمُْهنِم َو  ٍدِحاَو  ُّلُک  َلاَق  ًادَحَأ  َدِهَـش  ْنَّمِم  َِهباَحَّصلَا  َنِم  ٌرِیثَک  يَوَر  ْدَـق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
یَّتَح زوجیل  ِِّیبَّنلَا ص  َهَرَْسیَم  َْلبَق  ْنِم  یَتَأ  اَمَّلُک  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُِدلاَخ  َناَک  اُولاَق َو  ِهَّللا  ِءاَضَِقل  َّدَرَم  ْنَِکل َال  ُهَداَرَأ َو  ْنَِمل  ٌءْیَش  َّنِهِذْخَأ  َنوُد 

ْمِْهَیلِإ ْزِعْوَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهاَمُّرلا  َْلبَق  ْنِم  اْوَتَأ  َنیِِملْـسُْملَا  ْنَِکل  ًاراَِرم َو  َِکلَذ  اُولَعَف  َلَعَف َو  یَّتَح  ِهاَمُّرلا  ُهَّدُرَت  ِحْفَّسلا  َْلبَق  ْنِم  ُمُهَِیتْأَی 
َمَزَْهنا اَّمَلَف  اَنوُرُْـصنَت  َالَف  ُُلتْقَن  اَنوُُمْتیَأَر  ْنِإ  اَنوُکِرُْـشت َو  َالَف  اَنِْمنَغ  ْدَـق  اَنوُُمْتیَأَر  ْنِإَـف  اـَنِروُهُظ  اومحاـف  ِهِذَـه  ْمُکِّفاَـصَم  یَلَع  اُومُوق  َلاَـقَف 
ِهاَمُّرلا ُضَْعب  َلاَق  هنوبهتنی  اوُعَقَو  ِرَکْـسَعُْملا َو  ْنَع  مهوزهجأ  یَّتَح  اوُءاَش  ُْثیَح  ْمِهِیف  َحَالِّسلا  َنوُعَـضَی  َنوُِملْـسُْملَا  ْمُهَِعبَت  َنوُکِرْـشُْملَا َو 

َعَم اومنغاف  َنیِکِرْشُْملَا  َرَکْسَع  اُولُخْداَف  ْمِهِرَکْسَع  َنُوبَْهنَی  ْمُُکناَوْخِإ  ِءَالُؤَه  ُّوُدَْعلا َو  ُهَّللا  َمَزَه  ْدَق  ٍءْیَـش  ِْریَغ  ِیف  اَنُهاَه  َنوُمیُِقت  َْمل  ِضْعَِبل 
اَنوُکِرُْشت َالَف  اَنِْمنَغ  ْنِإ  اَنِروُهُظ َو  اومحا  ْمَُکل  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْمُهُضَْعب َأ  َلاَقَف  ْمُِکناَوْخِإ 

اوُفَلَتْخا اَّمَلَف  ْمُِکناَوْخِإ  َعَم  اُوبَهَْتناَف  ِرَکْـسَْعلا  اُولُخْداَف  ْمُهَمَزَه  َنیِکِرْـشُْملَا َو  ُهَّللا  َّلَذَأ  ْدَـق  اَذَـه َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْدُِری  َْمل  َنوُرَخآـْلا  َلاَـقَف 
ُهْوَصَعَف َو ُهَرَمَأ  ُِفلاَُخی  َالَأ  ِِهلوُسَر َو  ِهَعاَِطب  ْمُهَرَمَأ  َهَّللا َو  َدِـمَحَف  َْضَیب  ٍباَِیِثب  ًاـمَّلَعُم  ٍذـِئَمْوَی  َناَـک  ٍْریَبُج َو  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْمُهُریِمَأ  ْمُهَبَطَخ 

اوُعیِطَأ ْمُْکَیلِإ َو  ْمُکِِّیبـَن  َدـْهَع  اوُرُکْذا  ِمْوَق  اَـی  ُلوُقَی  ٍِعفاَر  ِْنب  ِسَنَأ  ُْنب  ُثِراَْـحلَا  ْمُْهنِم  ِهَرَـشَْعلا  َنوُُغْلبَی  اَـم  ٍْریَُفن  ـَّالِإ  ُهَعَم  َْقبَی  ْمَلَف  اوـُقَلَْطنا 
ِفوُفُـص ْتَضَقَْتنا  َو  .لـبجلا }  وه  و  «، نینیع :» يدـقاولا ( 1 ِلَـبَْجلا {  اوُّلَخ  َنوـُبِهَْتنَی َو  َنیِکِرْـشُْملَا  ِرَکْـسَع  َیلِإ  اوـُبَهَذ  اَْوبَأَـف َو  ْمُکُریِمَأ 

َرَظَنَف ًارُوبَد  ْتَراَصَف  ًاّبَص  ْمُهْفِص  َضَقَْتنا  ْنَأ  َیلِإ  َْتناَک  ُحیِّرلا َو  تلاح } .» و  :» يدقاولا ( 2 ْتَراَد {  ْمِِهلاَحِر َو  ْتَراَدَتْسا  َنیِکِرْشُْملَا َو 
ِمْوَْقلا ْمُهاَمَرَف  ْمِْهیَلَع  اُولَمَحَف  ِهاَمُّرلا  ِعِضْوَم  َیلِإ  اَقَلَْطناَف  ِْلیَْخلِاب  َهَمِرْکِع  ُهَِعبَت  ِْلیَْخلِاب َو  َرَّکَف  ِِهلْهَأ  َهَِّلق  ِلَبَْجلا َو  ٍءَالَخ  َیلِإ  ِدِیلَْولا  ُْنب  ٍِدلاَخ 
َتَْلفَأ َِلُتق َو  یَّتَح  َلَتاَقَف  ِهِْفیَـس  َنْفَج  َرَـسَک  َُّمث  َرَـسَْکنا  یَّتَح  ِْحمُّرلِاب  ٌنِعاَط  َُّمث  ُُهْلبَن  ْتَِینَف  یَّتَح  ٍْریَبُج  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  یَمَر  اُوبیِـصَأ َو  یَّتَح 

َلاَق َنیِِملْـسُْملِاب  اَقِحَلَف  ِْلیَْخلا  ْنِم  َفَرَْـصنا  ْنَم  ُرِخآ  َناَک  ٍْریَبُج َو  ِْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َِلُتق  ًادِهاَش  ْنَأ  َدـَْعب  راین  ُْنب  َهَدُْرب  ُوبَأ  َهَقاَرُـس َو  َْنب  َْلیَعُج 
اَنَفوُفُـص َو ْتَضَقَْتنا  ْدَق  انطلاخف َو  ُهُوْلتَی  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  ِْلیَْخلِاب َو  َلَْبقَأ  ِهاَمُّرلا  ٍِدلاَخ  َِلُتق  اََّمل  َلاَق  ٍجیِدَخ  ِْنب  ِِعفاَر  يَوَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا 

َنیِح ٌهَمیِظَع  ٍهَِّیلَِبب  َهَقاَرُس  َْنب  َْلیَعُج  ٍِذئَمْوَی  َِیُلْتباَف  تاخرص  ٌثَالَث  َِلُتق  ْدَق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َهَقاَرُـس  َْنب  َْلیَعُج  ِهَروُص  ِیف  َرَّوَصَت  ُسِیْلبِإ َو  يَداَن 
ِِعفاَر َلاَق  ٍْریَبُج  ِْنب  ِتاَّوَخ  راین َو  ِْنب  َهَدُْرب  ِیبَأ  ِْبنَج  َیلِإ  ُهَّنِإ  ِلاَتِْقلا َو  َّدَشَأ  َنیِِملْـسُْملَا  َعَم  ُِلتاَُقَیل  الیعج  َّنِإ  ِِهتَروُص َو  ِیف  ُسِیْلبِإ  َرَّوَصَت 

َنُولوُقَی ُهَْلتَق  َنوُدیُِری  َهَقاَرُس  َْنب  َْلیَعُج  یَلَع  َنوُِملْسُْملَا  َلَْبقَأ  اَْنیَلَع َو  َنیِکِرْـشُْملَا  َِهلْوَد  ْنِم  َعَرْـسَأ  َْتناَک  َِهلْوَد  اَْنیَأَر  اَم  ِهَّللا  َوَف  ٍجیِدَخ  ِْنب 
.ِهِْریَغ َِحئاَّصلا  ْنَأ  َِحئاَّصلا َو  َحاَص  َنیِح  اَمِِهْبنَج  َیلِإ  َناَک  ُهَّنَأ  َهَدُْرب  ُوبَأ  ٍْریَبُج َو  ِْنب  ُتاَّوَخ  َُهل  َدِهَشَف  َِلُتق  ْدَق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َحاَص  يِذَّلا  اَذَه 

اَم ًاضَْعب َو  ْمُهُـضَْعب  َبِرْـضَی  َنُولَتُْقی َو  اوُراَص  َنوُِملْـسُْملَا َو  َطَلَتْخا  اَنِِّیبَن َو  ٍهَیِـصْعَم  اَنِـسُْفنَأ َو  َْلبَق  ْنِم  اَْنیَتَأ  َلاَق  ٍِعفاَر  يَوَرَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
يِرْدَی اَم  راین َو  ُْنب  َهَدُْرب  ُوبَأ  اَمُهُدَحَأ  َُهبَرَض  نیحرج  ٍْریَضُح  ُْنب  ُْدیَـسُأ  ٍِذئَمْوَی  َحِرُج  ْدَق  ِلْجِْعلا َو  شهدلا َو  ْنِم  َنوُعَنْـصَی  اَِمب  َنوُرُعْـشَی 

ُوبَأ اَنَأ  اَهْذُـخ َو  ُلوُقَی  َوُه  ُهَّنَأ  ُرِعُْـشی  اَم  ِْنیََتبْرَـض  َهَدُْرب  َابَأ  َبَرَـضَف  ِلاَتِْقلا  ِهَمْوَح  ِیف  هنعز  ُوبَأ  َّرَک  ِّيِراَْصنَْألا َو  ُمَالُْغلا  اَنَأ  اَهْذُـخ َو  ُلوُقَی 
ْنَِکل ُرُعْـشَت َو  ٍْریَـضُح َو َال  ُْنب  ُْدیَـسُأ  ُْتبَرَـض  ْدَقَف  َْتنَأ  هنعز َو  ُوبَأ  ُلوُقَیَف  ِیب  َْتعَنَـص  اَم  ْرُْظنا  َلاَق  ُهَیَِقل  اَذِإ  َناَکَف  َدَْعب  ُهَفَرَع  یَّتَح  هنعز 
ٌدَحَأ ََکبْرَـض  َکَّنَأَک  یَّتَح  ُهُرْجَأ  ََکل  َهَدُْرب  اـَبَأ  اَـی  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َوُه  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َکـِلَذ  َرَکَذَـف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُحْرُْجلا  اَذَـه 

.ٌدیِهَش َوُهَف  َِلُتق  ْنَم  َنیِکِرْشُْملَا َو 

ِِهبِحاَِصل اَمُهُدَحَأ  َلاَقَف  ِءاَسِّنلا  َعَم  ِماَطْآلا  ِیف  اَعَفَر  ْدَق  ِْنیَرِیبَک  ِْنیَْخیَش  شقو  ُْنب  ُهَعاَفِر  ٍِرباَج َو  ِْنب  لیـسح  ِناَْخیَّشلا  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ءمظ ّالإ  هنم  یقب  ام  : لاقی ( 1 ءمظ {  ِرْدَـق  اَْنلِّجَأ  ْنِم  َیَِقب  اَم  ٍدَـغ َو  ْوَأ  ِمْوَْیلا  ٍهَّماَه  َّالِإ  ُنَْحن  اَم  ِهَّللا  َوَف  اَنِـسُْفنَأ  ْنِم  یِْقبَتْـسَن  اَم  ََکل  َابَأ  َال 
ِهَّللا ِلوُسَِرب  اَقِحَلَف  َلاَق  ِهَداَهَّشلا  اَُنقُزْرَی  َهَّللا  َّلََعل  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  اَنَقِحَلَف  اَنَفاَیْـسَأ  اَنْذَخَأ  ْوَلَف  ٍهَّباَد  .ریـسیلا }  ّالإ  هرمع  نم  قبی  مل  يأ  ؛ هباد

َهَْفیَذُح ُُهْنبا  اوُطَلَتْخا َو  َنیِح  ُهَنُوفِْرعَی  ْمُه َال  َنیِِملْـسُْملَا َو  ِفُویُـس  ِْهیَلَع  َتَفَْتلاَف  ٍِرباَج  ِْنب  لیـسح  اَّمَأ  َنوُکِرْـشُْملَا َو  ُهَلَتَقَف  َهَعاَفِر  اَّمَأَف  ص 
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ُلوُسَر َرَمَأ  ًاْریَخ َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْدنِع  ِِهب  َداَزَف  ُْمتْعَنَـص  اَم  َنیِمِحاّرلا  ُمَحْرَأ  َوُه  ْمَُکل َو  ُهّللا  ُرِفْغَی  ُهَْفیَذُـح  َلاَقَف  َِلُتق  یَّتَح  ِیبَأ  ِیبَأ  ُلوُقَی 
 . َنیِِملْسُْملَا یَلَع  ِهِمَِدب  ُُهْنبا  َهَْفیَذُح  ْقَّدَصَتَف  ٍدوُعْسَم  ِْنب  َهَْبتُع  َُهباَصَأ  يِذَّلا  َّنِإ  ُلاَُقی  َجُرْخَت َو  ْنَأ  ِِهتَیِِدب  ِهَّللا 

اُولَْبقَأَف َهَمَلَس  ِلآ  اَی  ُحیِصَی  ِحوُمَْجلا  ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِْنب  ِباَبُْحلَا  ٍِذئَمْوَی  َلَْبقَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ٍهَلِْقثُم ِهِسْأَر  ِیف  ًَهبْرَض  ٍرْخَص  ِْنب  ِراَّبَج  ٍِذئَمْوَی  ُبِرْضَیَف  ِهَّللا  َیِعاَد  َْکیََّبل  ِهَّللا  َیِعاَد  َْکیََّبل  ًادِحاَو  .سانلا }  نم  هعامجلا  : قنعلا ( 1 ًاُقنُع { 
.ٍضَْعب ْنَع  ْمُهُضَْعب  َّفَکَف  ِْتمَأ  ِْتمَأ  َنوُحیِصَی  اُولَعَجَف  ْمُهَْنَیب  ُراَعِّشلا  اوُرَهْظَأ  یَّتَح  يِرْدَی  اَم  َو 

َلاَق ُثِّدَُحی  َناَکَف  ُهُمَالْسِإ  َنُسَح  ُدَْعب َو  َمَلْسَأ  َُّمث  َنیِکِرْشُْملَا  َعَم  ًادَحَأ  َرَـضَح  ْنَّمِم  َهَّیَمُأ  ُْنب  ُراَرِـض  َیلْوَم  ساطـسن  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْمِهِیف َحاَص  َناَیْفُس  ُوبَأ  َناَکَف  ِراَّدلا  ِْدبَع  ِیَنب  ٌمَالُغ  ٍباَوَص  ٍّیِشْحَو َو  َّالِإ  ِْدبَع  ْمُهَعَم  ِْلتاَُقی  َْمل  ٍِذئَمْوَی َو  ِرَکْسَْعلا  ِیف  َفَّلَخ  ْنَّمِم  َْتنُک  ْدَق 

اَهُـضَْعب اَنَعَمَجَف  مکلاحر  یَلَع  َنُوموُقَی  َنیِذَّلا  ُمُه  اُونوُکَی  ْمُکِعاَتَم  یَلَع  ْمُُکناَْـملِغ  اوفلخ } .» :» يدـقاولا ا و  ( 2 اوُّلَخ {  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَی 
اُولَتَْتقاَف ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ُمْوَْقلا  اَنَد  َعاَْطنَْألا َو  ُلاَحِّرلا  اَنِْـسْبلَأ  ًهَرَْـسیَم َو  ًهَنَْمیَم َو  مهتئبعت  یَلَع  ُمْوَْقلا  َقَلَْطنا  ِلـِبِْإلا َو  اَْـنلَقَع  ٍضَْعب َو  َیلِإ 

یف دّمحم  باحصأ  لخدف  :» يدقاولا ا و  ( 3 اوقدحأف {  ِلاَحِّرلا  ِیف  ُنَْحن  اَنَرَکْسَعُم َو  َنوُِملْسُْملَا  َلَخَدَف  نومزهنم  اَِنباَحْصَأ  اَذِإ  ًهَعاَس َو 
َهَّیَمُأ ِْنب  َناَْوفَـص  ٌلاَم  َْنیَأ  َلاَق  ُمُْهنِم  ًالُجَر  َّنِإ  یَّتَح  ِباَِهْتنا  َحَْـبقَأ  ِرَکْـسَعُْملا  اُوبَهَْتنا  اوُّرَـسَأ َو  ْنَمِیف  ُْتنُکَف  اَِنب  انب } .» اوقدـحأف  ، لاحرلا

اَنِْـسیَأ اَِنباَحْـصَأ َو  یَّلَو  ْدَـق  ًابَهَذ َو  ٍلاَْقثِم  َهَئاِم  َنیِـسْمَخ َو  ِهَْبیَْعلا  ْنِم  اَُهتْجَرْخَأ  یَّتَح  ِیُنقوُسَی  َجَرَخَف  ِلْحَّرلا  ِیف  ٍهَقَفَن  َّالِإ  َلَمَح  اَم  ُْتلُقَف 
 . َنیِِملْسُْملَا يِْدیَأ  ِیف  ِبْهَّنلا  َراَصَف  نهدارأ  ْنَِمل  َمَّلَس  نهرجح  ِیف  َّنُهَف  ِءاَسِّنلا  شاحنا  ْمُْهنِم َو 

ٌدَحَأ ْنُکَی  ْمَلَف  ِرَکْـسَْعلا  اُولَخَدَـف  ُضُکْرَت  ًهَِلبْقُم  ٌْلیَخ  اَذِإَـف  ِلَـبَْجلا  َیلِإ  ُتْرَظَن  ِمَالِْـستْسِالا َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُنَْحن  اَـم  یَلََعل  اَّنِإَـف  ساطـسن  َلاَـق 
ُّلُک مهباعج  ْمُهَّیِِـسق َو  یطبأتم  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  اَنَأ  َنُوبِهَْتنَی َو  َهاَمُّرلا  ِبْهَّنلا َو  َیلِإ  اوُءاَج  ُهاَمُّرلا َو  اَِـهب  َناَـک  ِیتَّلا  ِروُغُّثلا  َْتعَّیَـض  ْدَـق  ْمُهُّدُرَی 
ًْالتَق ْمُهُولَتَقَف  ُفُویُّسلا  ْمِهِیف  اوُعَضَوَف  َنِینِمآ  نیراغ  ٍمْوَق  یَلَع  َْتلَخَد  اَُنْلیَخ  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ُهَذَخَأ  ْدَق  ٍءْیَش  ِِهنْـضِح  ْوَأ  ِْهیَدَی  ِیف  ْمُْهنِم  ٍدِحاَو 

ٍهْجَو ِّلُک  ِیف  َنوُِملْسُْملَا  َقَّرَفَت  ًاعیِرَذ َو 

ُْتیَأَر ْدََقل  ِهَکَْرعَْملا َو  ِیف  ِبَهَّذلا  اَنْدَـجَو  اَناَرْـسَأ َو  اوُّلَخ  ًاْئیَـش َو  ُْهنِم  ُدـِقْفَن  َْمل  َدـَْعب  انعجتراف  اَنِرَکْـسَع  ْنَع  اوُّلِجَأ  اُوبَهَْتنا َو  اَم  اوُکَرَت  َو 
يأ ؛ هتأجو ( 1 تأـجوف {  ٌقَمَر  ِِهب  ُْهتَکَرْدَأ َو  یَّتَـح  ُتوُمَیَـس  ُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  ِهَّمَـض  ِْهَیلِإ  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَـص  َّمَض  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ًـالُجَر  ٍذـِئَمْوَی 

ِمَالْسِْإِلل َدَْعب  ُهَّللا  ِیناَدَه  َُّمث  َهَدِعاَس  ِیَنب  ْنِم  ٌلُجَر  َلیِقَف  ُْهنَع  ُْتلَأَسَف  َعَقَوَف  یِعَم  ٍرَْجنَِخب  ِِملْسُْملَا  َِکلَذ  .هتبرض } 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ْنِم  ًادَحَأ  اَنِْملَع  اَم  َلاَق  ِمَکَْحلا  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَـحَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَق 
َّالِإ اوُفَلَتْخا  َنوُکِرْـشُْملَا َو  اَنَیِـشَغ  ُْثیَح  ِِهب  ُعِجْرَی  ٌءْیَـش  َِکلَذ  ْنِم  ُهَعَم  َیَِقب  ِبَهَّذـلا  ْنِم  اوُذَـخَأ  اَم  اوُذَـخَأَف  ِبْهَّنلا  یَلَع  اوُراَـغَأ  َنیِذَّلا 

ِتْحَت ْنِم  ِْهیَْوقَح  یَلَع  اَهَّدُشَف  ًاراَنیِد  َنوُسْمَخ  اَهِیف  ِرَکْـسَْعلا  ِیف  اَهَدَجَو  ٍهَقَْطنِِمب  َءاَج  حـلقألا  ِیبَأ  ِْنب  ِِتباَث  ُْنب  ُمِصاَع  اَمُهُدَـحَأ  ِْنیَلُجَر 
ِهَّللا ُلوُسَر  َِکلَِذب  اَیَتَأَف  ُهَطَسَو  َمَزَح  ْدَق  ُعْرِّدلا َو  اَهَقْوَف  ُهَصیِمَق َو  ِْبیَج  ِیف  اَهاَْقلَأ  ًالاَْقثِم  َرَشَع  َهَثَالَث  اَهِیف  ٍهَّرُِصب  ٍرِْشب  ِْنب  ِداَّبَع  َءاَج  ِِهباَِیث َو 

ُهاَّیِإ امهلفن  ُهُسِّمَُخی َو  ْمَلَف  ص 

مسا : هبقعلا بزأ  ( 2 ُّبَزَأ {  ِناَْطیَّشلَا  َحاَص  اََّمل  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَرْمَـض  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  َهَعَـصْعَص  ِیبَأ  ِْنب  ُبوُقْعَی  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
يِْدیَأ ِیف  َطَقَس  َِکلَذ  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  َِلُتق  ْدَق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ِهَبَقَْعلا  .سوماقلا }  رظنا.هبقعلا  ثیدح  یف  رکذ  فورعم  ناطیشل 
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ٌْبعَک َلاَق  ٍِکلاَم  ِْنب  ِْبعَک  ًاِملاَس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِنْوَِکب  ْمُهَرََّشب  ْنَم  َلَّوَأ  َناَکَف  ِلَبَْجلا  ِیف  اوُدَعْصَأ  ٍهْجَو َو  ِّلُک  ِیف  اُوقَّرَفَت  َنیِِملْسُْملَا َو 
ْتُکْسا ِنَأ  ِهِیف  یَلَع  ِهِعَبْصِِإب  ََّیلِإ  ُریُِشی  َوُه  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  اَذَه  ُحیِصَأ  ُْتلَعَجَف  ُُهْتفَرَع 

َفَرَع ْنَم  َلَّوَأ  ُْتنُک  ُساَّنلا  َفَـشَْکنا  اََّمل  ِیبَأ  َلاَـق  َْتلاَـق  اَـهِیبَأ  ْنَع  ٍکـِلاَم  ِْنب  ِْبعَک  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْتِنب  َهَریِمَع  ْتَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِهَّللا ص ُلوُسَر 

ََّیلِإ َراَشَأَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَذَـهَف  اوُرِْـشبَأ  ِراَْـصنَْألَا  َرَـشْعَم  اَـی  ُْتیَداَـنَف  َرَفْغِْملا  َتْحَت  َنِم  ِْهیَْنیَع  َْتفَرَع  ًاـّیِوَس  ًاـّیَح  َنیِِملْـسُْملَا  ِِهب  َتْرََّشب  َو 
َحَرَج ًادـیِدَش  ًالاَِتق  ٍْبعَک  ُِلتاَق  ِهِسْفَن َو  ٍهَّمَال  ًابْعَک  َسِْبلُأ  ُهَتَمَـال َو  َسِبَلَف  ِْبعَِکب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَـعَد  َلاَـق َو  ْتُمْـصا  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ًاحْرُج َرَشَع  َهَْعبَس 

ُْنب َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلاَق  َِلُتق  ْدَـق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُناَْطیَّشلَا  َحاَص  اََّمل  َلاَق  ِجَرْعَْألَا  ْنَع  ٍحَابَر  ِْنب  ِدـِلاَخ  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
هلعفت تناک  اّمم  اذه  ،و  راوسلا کسبلن  : كروسن ( 1 كروسن {  َلاَق  ُُهْتلَتَق  اَنَأ  َهَئیِمَق  ُْنبِا  َلاَق  ًادَّمَُحم  َلَتَق  ْمُکُّیَأ  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَـی  ٍبْرَح 

َْنَیب ًادَّمَُحم  يَرَی  ْلَه  ِهَکَْرعَْملا  ِیف  ِقِساَْفلا  ٍِرماَع  ِیبَِأب  ُفوُطَی  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلَعَج  اـهلاطبأب َو  ِمِجاَـعَْألَا  ُلَـعْفَت  اَـمَک  .مهکولمب }  مجاـعألا 
ِیَنب ٍْدیَـسُأ  اَذَـه  ٍدـْیَز  ِْنب  َهَجِراَخ  اَذَـه  َلاَق  َلاَق َال  اَذَـه  ْنَم  يِرْدَـت  ْلَه  َناَیْفُـس  َابَأ  اَی  َلاَـقَف  ٍْریَهُز  ِیبَأ  ِْنب  ِدـْیَز  ِْنب  ٍهَجِراَِـخب  َّرَمَف  یَْلتَْقلا 

ِفَرَّشلا ِْتَیب  ِیف  ِفیِرَّشلا  اَذَـه  لقوق  ُْنبِا  اَذَـه  َلاَق  َلاَق َال  ُُهفِْرعَت  َلاَق َأ  ِِهْبنَج  َیلِإ  َهَلْـضَن  ِْنب  َهَداَبُع  ِْنب  ِساَّبَِعب  َّرَم  ِجَرْزَْخلا َو  ُْنب  ِثِراَْحلا 
اَذَه َلاَق  اَذَه  ْنِم  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َفَقَوَف  ٍِرماَع  ِیبَأ  ُْنب  َهَلَْظنَح  ِِهْنبِاب  َّرَم  َُّمث  ْمِِهتاَداَس  ْنِم  اَذَه  َلاَقَف َو  ٍْسیَق  ِْدبَع  ُْنب  ناوکذـب  َّرَم  َُّمث 
ُْنب ٍدـِلاَخ  َیَِقل  َهَئیِمَق َو  ُْنبِا  َبَذَـک  هانیأرل  َلَتَق  َناَک  َْول  ٍدَّمَُحم َو  َعَرْـصَم  يََرن  اَم  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َلاَـق  َهَلَْظنَح  ِیْنبا  اَذَـه  ُِّیلَع  اَـنُهاَه  َنِم  َّزَعَأ 

َبَذَک ٌّقَح  اَذَه  َناَیْفُس  ُوبَأ  َلاَقَف  ِلَبَْجلا  ِیف  َنیِدِعْصُم  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٍرَفَن  ِیف  َلَْبقَأ  ُُهْتیَأَر  َلاَق َال  ٌدَّمَُحم  َْلتَق  َكَْدنِع  ُنِیبَت  ْلَه  َلاَقَف  ِدِیلَْولا 
.ُهَلَتَق ُهَّنَأ  َمَعَز  َهَئیِمَق  َْنبِا 

ینإـف هعقوـلا  هذـه  یف  ءـالؤهل  يرج  فـیک  هل  تلق  يدـقاولا و  باـتک  نم  هازغلا  هذـه  هّللا  همحر  دـیزی  یبأ  بیقنلا  یلع  تأرق  تلق 
هرسکف نیکرشملا  بلق  یلع  هیولألا  باحصأ  لتق  دعب  نم  نیملسملا  بلق  لمح  همظعتست  اّمم  کلذ  یف  ام  لاقف و  يرج  ام  مظعتسأ 

مالسإلا و رکسع  رسکنی  مل  نیکرـشملا  یتبنجم  ءازإب  رذنملا  نب  بابحلا  ریـضح و  نب  دیـسأ  امهیف  ناتللا  هّللا  لوسر  اتبنجم  تتبث  ولف 
ادحاو ابلق  هّللا ص  لوسر  رکسع  راصف  نیملسملا  بلق  یلإ  افاضم  نیکرشملا  بلق  یلع  ادحاو  اقابطإ  تقبطأ  نیملـسملا  اتبنجم  نکل 

ءارو نم  ناـتبنجملا  ترادتـسا  دـحأ  اـهئازإب  سیل  هنأ  شیرق  اـتبنجم  تأر  اـملف  هدـیدش  همطح  شیرق  بلق  همطحف  هدـحاو  هبیتـک  و 
نوموقی نمم  اونوکی  مل  مّهنأل  مهرخآ  نع  مهولتقف  نیملسملا  رهظ  نومحی  اوناک  نیذلا  هامرلل  مهنم  ریثک  دمص  نیملسملا و  رکـسع 

بکأف همینغلا  یلإ  هرـش  هزکرم و  مهنم  ریثک  كرت  دق  امیـس و  الجر ال  نیـسمخ  اوناک  اّمنإ  لجر و  یفلأ  یف  امه  همرکع و  دلاخل و 
هریثک و لیخ  هعم  اعاجش و  اسراف  ناک  دیلولا و  نب  دلاخ  لانم  لک  لان  ذئموی و  نیملـسملا  رـسک  يذلا  هّللا و  همحر  لاق  بهنلا  یلع 

بلق عجارت  نیملـسملا و  ءارو  نم  هاـتأف  اـهیلع  هاـمرلا  ناـک  یتـلا  هرغثلا  نم  لخدـف  لـبجلا  فلخ  رادتـسا  نوروتوم و  لاـطبأ  لاـجر 
اضعب و مهـضعب  نوملـسملا  فرعی  ملف  سانلا  طلتخا  هریدتـسملا و  هقلحلا  لثم  یف  مهنیب  نوملـسملا  راـصف  همیزهلا  دـعب  نیکرـشملا 

تناکف فوخلا  هلجعلا و  شهدـلا و  نم  مهارتعا  امل  رابغلا و  عقنلا و  هدـشل  هفرعی  وه ال  فیـسلاب و  هابأ  هاـخأ و  مهنم  لـجرلا  برض 
.برحلا یف  امئاد  يرجی  اذه  لثم  مهل و  تناک  نأ  دعب  مهیلع  هربدلا 
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هباحـصأ نم  ریـسی  رفن  یف  تبث  لاقف  هّللا ص  لوسر  لاح  تناـک  اـم  رف  نم  مهنم  رف  نوملـسملا و  فشکنا  اـملف  هّللا  همحر  هل  تلقف 
.هنع نوماحی 

اوناک نیکرـشملا و  نع  نوملـسملا  زاتما  مهقرفت و  مهرارف و  دـعب  ادـحاو  اقنع  هیلإ  تدر  راصنألا و  هیلإ  تباث  ّمث  لاق  اذ  ام  ّمث  تلقف 
 { . .شیجلا لقیصک  ، قلیفلا ( 1 ناقلیفلا {  مدطصا  برحلا و  تمحتلا  ّمث  هیحان 

نم قبی  مل  یّتـح  مهیف  نولتقی  مهیلع و  نورثاـکتی  نوکرـشملا  هّللا ص و  لوسر  نع  نوماـحی  نوملـسملا  لزی  مل  لاـق  اذ  اـم  ّمث  تلق 
 . نیکرشملل هلودلا  لیلقلا و  ّالإ  راهنلا 

.هب اومصتعاف  لبجلا  یف  اودعصأف  نیکرشملاب  مهل  هقاط  هنأ ال  نیملسملا  نم  اوقب  نیذلا  ملع  ّمث  لاق  اذ  ام  ّمث  تلق 

.لابجلا یف  دعص  لاقف  عنص  يذلا  ام  هّللا ص  لوسرف  هل  تلقف 

وه هیلع و  لطم  لبجلا  نم  امأف  ءادـیبلا  ءارحـصلا و  یف  برهلا  یف  نعمأ  نمم  رارفلا  نوکی  اّمنإ  لاقف  رف  ّهنإ  لاقی  نأ  زوجیف  هل أ  تلق 
نإف لاحلا  تعقو  اذـکه  لاق  ّمث  هعاس  هّللا  همحر  تکـس  ّمث  اراف  یمـسی  ّهنإف ال  لبجلا  یف  دعـصأ  هبجعی  اـم ال  يأر  اـملف  هحفـس  یف 

.کلذ یف  هیلع  همصو  نیکرشملا و ال  نم  اراف  هرجهلا  موی  هّکم  نم  جرخ  دقف  همسف  ارارف  کلذ  یمست  نأ  تئش 

هل تلقف 

 . ِناَتَئِْفلا تزجاحت  یَّتَح  ًادِحاَو  ًاْربِش  َمْوَْیلا  َِکلَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْحَْربَی  َْمل  َلاَق  َِهباَحَّصلَا  ِضَْعب  ْنَع  ُّيِِدقاَْولَا  يَوَر  ْدَق 

اّمنإ ناتئفلا و  تزجاحت  یّتح  افقاو  لزی  مل  لاقی  فیک  لاق  ّمث  کل  هترکذ  ام  حیحـصلاف  ءاش  ام  لقیلف  هیاورلا  هذه  بحاص  عد  لاقف 
عیطتـست لیخلا ال  نأ  لبجلا و  یلعأ  یف  ّهنأ  یح و  ّهنأ  فرع  املف  هادان  امب  لـبجلا  یلعأ  یف  وه  نایفـس و  وبأ  هاداـن  نأ  دـعب  ازجاـحت 

مهیلإ و موقلا  دعـص  نإ  نوتیمتـسم  مه  هباحـصأ و  رثکأ  هعم  نأل  هب  رفظلاب  اوقثی  مل  هلاجر  هیلإ  اودعـص  نإ  موقلا  نأ  هیلإ و  دوعـصلا 
دحاو ورذ  یف  نیروصحم  مهنوکل  برهلا  یلإ  مهل  لـیبس  ـال  مّهنـأل  هثـالث  وأ  نینثا  مهنم  اولتقی  یّتـح  ادـحاو  مهنم  نوـلتقی  ـال  مهنأ 

اولمأ برحلا و  یف  هولتق  نم  لتق  نم  هیلإ  اولصو  امب  اوعنق  دوعصلا و  نع  اوفک  هتبقر  طیخ  نع  یماحی  مهنم  لجرلاف 

 . هّکم اوبلط  مهنع و  اوعجرف  یبنلاب ص  یلکلا  رفظلا  هیف  مهل  نوکی  ایناث  اموی 

َنِم ًـالُجَر  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍْریَبُج  ِْنب  ِِعفاـَن  ْنَع  ِثِْریَوُْحلا  ِیبَأ  ْنَع  َهَوْرَف  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِدـِقاَْولَا  يَوَر  َو 
ْدََقل ُْهنَع َو  ُفِرْـصَی  َِکلَذ  ُّلُک  اَهِطَـسَو  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ٍهَیِحاَن َو  ِّلُک  ْنِم  ِیتْأَی  ِْلبَّنلا  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ًادَـحَأ  ُتْدِهَـش  ُلوُقَی  َنیِرِجاَـهُْملَا 

َُّمث ٌدَحَأ  ُهَعَم  اَم  ِِهْبنَج  َیلِإ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  اََجن َو  ْنِإ  ُتْوََجن  َالَف  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِینوُّلُد  ٍِذئَمْوَی  ُلوُقَی  ِّيِرْهُّزلا  ٍباَهِـش  ِْنب  ِهَّللا  َْدبَع  ُْتیَأَر 
ِهِذَـه ْتَعِطُقَف  ًادَّمَُحم  َْتبِرُـض  َّالَه  تحزن } .» :» ا ( 1 تحرت {  ُناَْوفَـص  َُهل  َلاَـقَف  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَـص  ٍباَهِـش  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیَِقل  ُهَزَواَـج َو 

عونممل اَّنِم  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ُِفلْحَأ  ُُهْتیَأَر  اَـم  ِهَّللا  َلاَـق َو  ِِهْبنَج  َیلِإ  َْتنَأ  ْمَعَن  َلاَـق  ُهَْتیَأَر  ْلَـه  ٍباَهِـش َو  ُْنبِا  َلاَـق  ُْهنِم  ُهَّللا  َکَـنَْکمَأ  ْدَـقَف  ِهَفْأَّشلا 
.َِکلَذ َیلِإ  َصِّلَُخن  ْمَلَف  ِِهْلتَق  یَلَع  اَنُِدقاَعَت  اَنْدَهاَعَت َو  َهََعبْرَأ  اَنْجَرَخ 
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َنوُِملْـسُْملَا َفَشَْکنا  اََّمل  َلاَق  ِهِّمُِأل  ٍروُْرعَم  ُْنب  ُءاَرَْبلَا  اَخَأ  ٍذاَعُم  ُهُوبَأ  َناَک  ٍذاَـعُم َو  ُْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ٌهَلْمَن  ِیبَأ  ُمْسا  ٌهَلْمَن َو  يَوَرَف  ُّيِدـِقاَْولَا  َلاَـق 
َیلِإ ِِهب  اوُِقلَْطناَف  ِراَْصنَْألَا  َنیِرِجاَهُْملَا َو  َنِم  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ِِهب  اُوقَدْحَأ  ْدَـق  ٍْریَُفن  َّالِإ  ٌدَـحَأ  ُهَعَم  اَم  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَرَظَن  ِمْوَْیلا  َِکلَذ 

اَم َنُوقِرَتْفَی  َنوُقَْتلَی َو  يِداَْولا  ِیف  ًهَِربْدُم  ًهَِلبْقُم َو  مهشوحتل  َنیِکِرْشُْملَا  َِبئاَتَک  ْنِإ  َعَمَج َو  ٍهَِئف َو َال  ٌِمئاَق َو َال  ُءاَِول  َنیِِملْسُْمِلل  اَم  ِْبعِّشلا َو 
.ْمُهُّدُرَی ًادَحَأ  َنْوَرَی 

ِِهب ْتِّبَث  َنوُِملْـسُْملَا  َلاَج  اَّمَلَف  َءاَوِّللا  ٍبَعْـصُم  َلَـمَح  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَدـْبَْعلا  َلِیبْحَرُـش  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ُمیِهاَْربِإ  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
 . ُلُسُّرلا ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  ٌبَعْصُم َو  َلاَقَف  اَهَعَطَقَف  ٍبَعْصُم  ِدَی  َبَرَضَف  ٌسِراَف  َوُه  َهَئیِمَق َو  ُْنبِا  َْلبَق  ٍبَعْصُم 

ِهِرْدَص َیلِإ  ِْهیَدُضَِعب  ُهَّمَضَف  يَرُْسْیلا  َعَطَقَف  َُهبَرَضَف  ِْهیَلَع  یَنَح  يَرُْسْیلا َو  ِهِدَِیب  َءاَوِّللا  َذَخَأ  َو 

َطَقَس ٍبَعْـصُم َو  َعَقَو  ُْحمُّرلا َو  َّقَْدنا  ُهَذَْفنَأَف َو  ِْحمُّرلِاب  َهَِثلاَّثلا  ِْهیَلَع  َلَمَح  َُّمث  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  ُلوُقَی َو  َوُه  َو 
َنیِح َهَنیِدَْملَا  ِِهب  َلَخَد  یَّتَح  ِهِدَِیب  ْلَزَی  ْمَلَف  ِموُّرلا  ُوبَأ  ُهَذَخَأَف  ِموُّرلا  ُوبَأ  َهَلَمْرَح َو  ِْنب  ٌِطْبیَوُس  ِراَّدـلا  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  ِنَالُجَر  ُهَرَدَْـتبا  ُءاَوِّللا َو 

 . َنوُِملْسُْملَا َفَرَْصنا 

ُهَحاَرِْجلا ِِهب  ِتَُرثَک  یَّتَح  َهَناَجُد  ُوبَأ  ٍْریَمُع َو  ُْنب  ُبَعْـصُم  ُْهنَع  َّبَذ  ِْهَیلِإ َو  َصَلَخ  ِلاَتِْقلا َو  ُهُمَْحل  اََّمل  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  اُولاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َتَْبثَأ َو یَّتَح  َلَتاَقَف  ِنَکَّسلا  ِْنب  ِداَیِز  ُْنب  َهَراَمُع  ْمُْهنِم  ٌهَسْمَخ  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌهَِئف  ََبثَوَف  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ٍلُجَر  ْنَم  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَعَج 
ُهَمَّدَق َو ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَدَّسَو  یَّتَح  یِّنِم  ُنْدا  ٍداَیِز  ِْنب  َهَراَمُِعل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَّللا  ِءاَدـْعَأ  اوضهجأ  یَّتَح  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٌهَِئف  ِتَءاَف 

ْدَق َنیِکِرْـشُْملَا  َنِم  ٌلاَجِر  َناَک  ِلاَـتِْقلا َو  یَلَع  ْمُهُّضُحَی  َساَّنلا َو  رمذـی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَـعَج  َتاَـم َو  یَّتَح  ًاـحْرُج  َرَـشَع  ٍهََعبْرَأـِل  ِِهب  ْنِإ 
ِمْرا ِدْعَِسل  ُلوُقَی  ُِّیبَّنلَا ص  َلَعَجَف  ِّیِمَـشُْجلا  َهَماَسُأ  ُوبَأ  ُهَقْرَْعلا َو  ِْنب  َناَّیَح  ْمُْهنِم  ِْیمَّرلِاب  َنیِِملْـسُْملَا  .مهوعجوأ }  : مهوقلذأ ( 1 اوقلذأ { 
اَهَْلیَذ َفَشَْکنا  اَهَبَلَقَف َو  یَحْرَْجلا  یِقْسَت  ٍِذئَمْوَی  ْتَءاَج  َْتناَک  َنَْمیَأ َو  ُّمُأ  ِْلیَذ  َباَصَأَف  ٍمْهَِـسب  ُهَقْرَْعلا  ِْنب  َناَّیَح  یَمَرَف  یِّمُأ  ِیبَأ َو  َكاَِدف 

ِمْرا َلاَق  َُهل َو  َلْصَن  ًامْهَس َال  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَس  َیلِإ  َعَفَدَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  َِکلَذ  َّقَش  ًاکْحِـض َو  ُهَقْرَْعلا  ِْنب  َناَّیَح  َبَْرغَتْـساَف  اَْهنَع 
.ُُهتَرْوَع ْتََدب  ًایِْقلَتْسُم َو  َعَقَوَف  َناَّیَح  َرََحن  ٍهَْرغَث  ِیف  ُمْهَّسلا  َعَضَوَف  یَمَرَف  ِِهب 

یَمَر َِکتَْیمَر َو  َدَّدَس  َکَتَوْعَد َو  ُهَّللا  َباَجَأ  ٍدْعَـس  اََهل  َداَقَتْـسا  َلاَق  ُهُذِجاََون َو  ْتََدب  یَّتَح  ٍذـِئَمْوَی  َکِحَـض  َِّیبَّنلَا ص  ُْتیَأَرَف  ٌدْعَـس  َلاَق 
ِباَحْصَأ ِیف  اَعَرْسَأ  ْدَق  ُهَقْرَْعلا  ِْنب  َناَّیَر  َوُه َو  َناَک  ًادیِدَش َو  ًاْیمَر  َنیِِملْسُْملَا  ِّیِمَشُْجلا  َهَماَسُأ  ِیبَأ  وُخَأ  ِّیِمَـشُْجلا  ٍْریَهُز  ُْنب  ُِکلاَم  ٍِذئَمْوَی 

ِناَیَمُْری ِرْخَّصلِاب َو  ِناَِرتَتْسَی  َْلتَْقلا  ْمِهِیف  ارثکأ  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر 

َباَصَأَف ٍدْعَـس  ُهَیِمْرَیَف  ُهَسْأَر  ِْعلْطَأ  یَمَر َو  ْدَـق  ٍهَرْخَـص  ِءاَرَو  ْنِم  یِمْرَی  ٍْریَهُز  ُْنب  ُِکلاَم  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  َرَْـصبَأ  َِکلَذ  یَلَع  ْمُه  اَْـنیَبَف 
.َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَلَتَقَف  َطَقَسَف  َعَجَر  َُّمث  ًهَماَق  ِءاَمَّسلا  ِیف  يءارتف } .» ا: ( 1 يَرَتَف {  ُهاَفَق  ْنِم  َجَرَخ  یَّتَح  ُُهْنیَع  ُمْهَّسلا 

ٍِذئَمْوَی ْتَبیِـصُأ  ُهَْدنِع َو  َْتناَک  ِناَمْعُّنلا َو  ِْنب  َهَداَتَق  اَهَذَخَأَف  ایاظـش  ْتَراَص  یَّتَح  ٍذـِئَمْوَی  ِهِسْوَق  ْنَع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  یَمَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
اَـهُّبِحُأ َو ًهَلیِمَج  ًهَّباَـش  ًهَأَْرما  ِیتْحَت  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتئِجَف  َهَداَـتَق  َلاَـق  ِِهتَنْجَو  یَلَع  ْتَعَقَو  یَّتَح  َهَداَـتَق  ُْنیَع 

ًهَعاَس ِْهیَلَع  ُبَرُْـضت  ْمَلَف  َْتناَک  اَمَک  ْتَداَع  اَِهب َو  َفَرَْـصنا  اَهَّدَرَف َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهَذَخَأَف  ِیْنیَع  َناَکَم  َرِّذَُـقت  ْنَأ  یَـشْخَأ  اَنَأ  ِینُّبُِحت َو 
.اَمُهَنَسْحَأ َْتناَک  ِیْنیَع َو  يَْوقَأ  َیِه  َّنَسَأ  ْنَأ  َدَْعب  ُلوُقَی  َناَک  ٍراَهَن َو  ٍْلَیل َو  ْنِم 
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ْتَیَِقب ِهِْرتَو َو  َعَطَْقنا  َِکلَذ  َْلبَق  ِهِسْوَق َو  هیس  ْتَرَسَْکنا  ُُهْلبَن َو  ْتَِینَف  یَّتَح  ِْلبَّنلِاب  یَمَرَف  ِهِسْفَِنب  َلاَتِْقلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَشَاب  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُْغْلبَی ُهَّدَم  َلاَقَف  ِْرتَْولا  ُُغْلبَی  ِهَّللا َال  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َُهل  هرتوی  ٍنَصِْحم  ُْنب  َهَشاَّکُع  َسْوَْقلا  َذَـخَأَف  ِسْوَْقلا  هیـس  ِیف  ًاْربِش  ُنوُکَت  ٌهَعِْطق  ِهِدَـی  ِیف 

َلاَز اَمَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَذَـخَأ  َُّمث  ِسْوَْقلا  هیـس  یَلَع  ًهَثَالَث  ْوَأ  نیتیل  ُْهنِم  ُْتیَوَط  َغََلب َو  یَّتَح  هتددـمل  ِّقَْحلاـِب  ُهَثََعب  يِذَّلا  َوَف  َهَشاَّکُع  َلاَـق 
ُّيِدـِقاَْولَا َو َلاَق  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  َهَداَتَق  اَهَذَـخَأَف  تمطحت  ْدَـق  ُهَسْوَق  هیـس  َیلِإ  ُتْرَظَن  یَّتَح  ُْهنَع  اسرتم  ُهُُرتْسَی  ُهَماَـمَأ  َهَْحلَط  ُوبَأ  ِمْوَْقلا َو  یِماَُری 

ُلوُسَر َلاَقَف  ًاتیِـص  َناَک  ًایِماَر َو  َناَک  ِِّیبَّنلَا ص َو  ِيَدَـی  َْنَیب  .اهیف }  ام  جرخأ  : هتنانک لثن  ( 2 ِِهتَناَنِک {  لثن  ْدَق  ٍدُـحُأ  َمْوَی  َهَْحلَط  ُوبَأ  َناَک 
ْيَدَی َْنَیب  اهلثن  ًامْهَس  َنوُسْمَخ  ِِهتَناَنِک  ِیف  َناَک  ًالُجَر َو  َنیَِعبْرَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِْشیَْجلا  ِیف  َهَْحلَط  ِیبَأ  ِتْوَِصل  ِهَّللا ص 

َنِم ُهَسْأَر  ُُعلْطَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ًامْهَس َو  ًامْهَس  اَِهب  یِمْرَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکِسْفَن  َنوُد  یِسْفَن  ُحیِصَی  َلَعَج  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر 
ُهَّنِإ اُولاَق  َكاَدـِف  ُهَّللا  َِینَلَعَج  َكَرََحن  َنوُد  يِرَْحن  ُلوُقَی  َوُه  ُُهْلبَن َو  ْتَِینَف  یَّتَح  ِْلبَّنلا  ِِعقاَوَم  َیلِإ  ُرُْظنَی  ِِهبِْکنَم  ِِهنُذُأ َو  َْنَیب  َهَْحلَط  ِیبَأ  ِْفلَخ 

.ًادِّیَج ًامْهَس  ِِهب  یِمْرَیَف  َهَْحلَط  َابَأ  اَی  ِمْرا  ُلوُقَیَف  ِضْرَْألا  َنِم  َدوُْعلا  ْذُخْأَِیل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک 

ُْنب ُمِصاَع  َهَْحلَط َو  ُوبَأ  ٍصاَّقَو َو  ِیبَأ  ِْنب  ُدْعَـس  ْمُْهنِم  ٌهَعاَمَج  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ْنِم  َنوُروُکْذَْـملا  ِهاَـمُّرلا  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ِْنب ٍشاَرِخ  َناَوْزَغ َو  ِْنب  ُهَْبتُع  َهَعَْتَلب َو  ِیبَأ  ِْنب  ِبِطاَح  َهَثِراَح َو  ِْنب  ُدـْیَز  وٍرْمَع َو  ِْنب  ُداَدـْقِْملَا  ٍنوُعْظَم َو  ُْنب  َناَْـمثُع  ُْنب  ُِبئاَّسلَا  ٍِتباـَث َو 

 . ِناَمْعُّنلا ِْنب  ُهَداَتَق  َهَمَالَس َو  ِْنب  ِناَکَلَم  َهَِلئاَن  ُوبَأ  ٍروُْرعَم َو  ُْنب  ِءاَرَْبلا  ُْنب  َرِْشب  ًهَدیِدَح َو  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  َهَبَُطق  ِهَّمِّصلا َو 

َِکلَذ َدـَْعب  ٍمْهُر  ُوبَأ  َناَـکَف  َأَرَبَف  ِْهیَلَع  َقَصَبَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَـجَف  ِهِرَْحن  َباَـصَأَف  ٍمْهَِـسب  ِّيِراَـفِْغلا  ٍمْهُر  ُوبَأ  یَمَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
روحنملا یَّمَُسی 

َّرَف اََّمل  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِیلاَمَأ  ِیف  ٍبِیبَح  ِْنب  ُدَّمَُحم  ًاْضیَأ  ُهاَوَر  ٍبَْلعَث َو  ِمَالُغ  ِّيِوَغُّللا  ِدِهاَّزلا  ِدِحاَْولا  ِدـْبَع  ِْنب  ُدَّمَُحم  َرَمُع  ُوبَأ  يَوَر  َو 
ُوَنب اَهِیف  َهَناَنِک  ِْنب  َهاَنَم  ِدـْبَع  ِیَنب  ْنِم  َُّمث  َهَناَنِک  ِیَنب  ْنِم  ٍهَبِیتَک  ُُهتْدَـصَق  َنیِکِرْـشُْملَا َو  َِبئاَـتَک  ِْهیَلَع  ْتَُرثَک  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ُْهنَع  ِِهباَحْـصَأ  ٍمَّظَعُم 

اَی ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  َناَیْفُس  ِْنب  ٌباَرُغ  َناَیْفُس َو  ِْنب  ِءاَرْمَْحلا  ُوبَأ  َناَیْفُس َو  ِْنب  ِءاَثْعَّشلا  ُوبَأ  َناَیْفُس َو  ِْنب  ٍِدلاَخ  ْمُه  فیوع َو  ِْنب  َناَیْفُس 
َُّمث ُْهنَع  َقَّرَفَتَت  یَّتَح  ِْفیَّسلِاب  اَُهبِرْـضَی  َلاَز  اَمَف  ٍلِجاَر  َوُه ع  ًاسِراَف َو  َنیِـسْمَخ  براـقتل  اَـهَّنِإ  اَْـهیَلَع َو  َلَـمَحَف  ِهَبِیتَْکلا  ِهِذَـه  ِینِفْکا  ُِّیلَع 

َلاَقَف ْمِِهئاَمْسَِأب  ُفِْرعَی  ْنَّمِم َال  اَْهنِم  ِهَرَشَْعلا  َماَمَت  ِهََعبْرَْألا َو  فیوع  ِْنب  َناَیْفُس  ِیَنب  َِلُتق  یَّتَح  ًاراَِرم  اَذَکَه  ِْهیَلَع  عمجی } .» :» ا ( 1 ُعِمَتْجَت { 
ُلِیئَْربَج ع

یِّنِم َو َوُه  ُهُعَنْمَی َو  اَم  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َلاَقَف  یَتَْفلا  اَذَه  ِهاَساَُوم  ْنِم  ُهَِکئَالَْملا  ِتَبِجَع  ْدََـقل  ُهاَساَوُْملا  ِهِذَـه  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل 
َْفیَس ًاراَِرم َال  يِداَُنی  ِِهب  ُخِراَّصلا  ٌصْخَـش  يَرَی  ِءاَمَّسلا َال  َْلبَق  ْنَم  ُتْوَص  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  َعِمَـس  َلاَق َو  اَمُْکنِم  اَنَأ  ُلِیئاَْربَج ع َو  َلاَقَف  ُْهنِم  اَنَأ 

.ُلِیئاَْربَج اَذَه  َلاَقَف  ُْهنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِلئُسَف  ٌِّیلَع  َّالِإ  یَتَف  ِراَقَْفلا َو َال  وُذ  َّالِإ 

قاحسإ نب  دّمحم  يزاغم  خسن  ضعب  یف  هیلع  تفقو  هروهشملا و  رابخألا  نم  وه  نیثدحملا و  نم  هعامج  ربخلا  اذه  يور  دق  تلق و 
حاحصلا لاب  امف  تلقف  حیحص  ربخ  لاقف  ربخلا  اذه  نع  هّللا  همحر  هنیکس  نب  باهولا  دبع  یخیش  تلأس  هنع و  ایلاخ  اهضعب  تیأر  و 

.هحیحصلا رابخألا  نم  حاحصلا  اوعماج  لمهأ  دق  مک  حاحصلا  بتک  هیلع  لمتشت  احیحص  ناک  املک  لاق أ و  هیلع  لمتشت  مل 

َُهل ًاسَرَف  .ریسلا }  نم  برض  : رضحلا ،و  هیرجی : اسرف رضحی  ( 1 ُرُضْحَی {  ُّیِموُزْخَْملا  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َناَْمثُع  َلَْبقَأ  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
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ِهَّللا ُلوُسَر  ُفِقَیَف  َتْوََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  ُحیِـصَی َال  َوُه  ِْبعِّشلا َو  َیلِإ  ٌهِّجَوَتُم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ًهَِلماَک َو  ٍهَّمَال  ِْهیَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُدـیُِری  َقَْلبَأ 
ُْهنَع َو َناَْمثُع  َطَقَـس  ِهِهْجَِول َو  ِسَرَْفلا  ُعَقَیَف  َنیِِملْـسُْمِلل  ُقِساَْفلا  ٍِرماَـع  ُوبَأ  اَـهَرَفَح  ِیتَّلا  ِْرفَْحلا  َکـِْلت  ِضَْعب  ِیف  ِهِسَرَف  َناَْـمثُِعب  ُُرثْعَی  ص َو 

ُبَرُْـضی َُّمث  ِْنیَْفیَّسلِاب  ًهَعاَس  ابرطـضاف  ِهَّمِّصلا  ِْنب  ُثِراَْـحلَا  ِْهَیلِإ  یِـشْمَی  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ُضَْعب  ُهُذُـخْأَیَف  ارئاـغ  ِسَرَْفلا  َجَرَخ 
ِثِراَْحلَا َذَخَأ  ِْهیَلَع َو  .زهجأ }  : هیلع ففذ  ( 2 ففذ {  َكَرَبَف َو  ًهَرَّمَشُم  ُهُعْرِد  َْتناَک  ُهَلْجِر َو  ِثِراَْحلَا 

اَمَُهلاَِتق َیلِإ  ُرُْظنَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِْریَغ َو  ٍِذئَمْوَی  َِبلُس  َنیِکِرْـشُْملَا  ْنِم  ٍدَحَِأب  ْعَمْـسَی  َْمل  ًادِّیَج َو  ًاْفیَـس  ارفغم َو  ًادِّیَج َو  ًاعْرِد  ُهَبَلَـس  ٍِذئَمْوَی 
ٍشْحَج َْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َناَک  ْدَق  َو  .هکلهأ }  : هناحأ ( 1 هناحأ {  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َناَْمثُع  َلِیق  ِلُجَّرلا  ِنَع  َلَأَسَف 
َعَرْـصَم يَرَی  َكاَنُه َو  َلَتَقَف  ًادَحَأ  ْمُهَعَم  اَزَغ  ٍْشیَُرق َو  َیلِإ  َعَجَر  يَدَْتفاَف َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ِِهب  َمِدَق  یَّتَح  ٍهَلَْخن  ِنْطَِبب  َْلبَق  ْنِم  ُهَّرَـسَأ 

َعَقَوَف ِهِِقتاَع  یَلَع  ًَهبْرَـض  ِهَّمِّصلا  ِْنب  ِثِراَح  ُبِرْـضَیَف  َْعبَـس  ُهَّنَأَک  وُدـْعَی  َلَْبقَأَف  ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع  ِیَنب  ُدَـحَأ  ِّيِِرماَْعلا  ٍزِجاَـح  ِْنب  ِدـْیَبُع  َناَْـمثُع 
هقردلاب یِقَّتَی  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  ٍراَهَن َو  ْنِم  ًهَعاَس  اشوانتف  ٍزِجاَح  ِْنب  ِْدیَبُع  یَلَع  َهَناَجُد  ُوبَأ  ُلَبْقَی  ِِهباَحْصَأ َو  ُهَلَمَتْحا  یَّتَح  ًاحیِرَج  ِثِراَْحلَا 

ِهَّللا ِلوُسَِرب  َقِحَلَف  َفَرَْـصنا  َُّمث  ُهاَّشلا  َُحبُْذت  اَمَک  ِْفیَّسلِاب  ِهِْحبَذ  َضْرَْألا َو  ِِهب  َدَلَج  َُّمث  ُهَنَـضَتْحاَف  َهَناَجُد  ُوبَأ  ِْهیَلَع  َلَمَح  َُّمث  ِِهبِحاَص  َْفیَس 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص 

.لبنلا هوطعأ  يأ  ؛ الهس اولبن  ( 2 ًالْهَـس {  اولبن  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ِْلبَّنلِاب  ُحِْضنَی  َلَعَج  ٍْفیَنُح  ِْنب  ِلْهَـس  َّنَأ  يَوُْری  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ًادَحَأ ْدِهُْشی  َْمل  ُهَّنَأ  َْریَغ  ُرِْمیَوُع  ُسِراَْفلا  ْمَعَن  َلاَقَف  ٍهْجَو  ِّلُک  ِیف  نومزهنم  ُساَّنلا  ِءاَدْرَّدلا َو  ِیبَأ  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَظَن  ٍلْهَس َو  ُهَّنِإَف  { 

.

َیَِقل َهَمَْقلَع َو  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  َهَْربَس  ِیبَأ  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ٍکـِلاَم  ِْنب  ِْبعَک  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ُْنب  ُثِراَْـحلَا  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ًهَّرَم َو نافقی  ِناَیِراَض  ناعبـس  اَمُهَّنَأَک  اَمِْهَیلِإ  ُساَّنلا  َرَظَنَف  َلاَق  ِرَخْآلا  ِنَع  اَمِهِدَـحَأ  ُغوُرَی  َِکلَذ  ُّلُک  ٍتَابَرَـض  اَـفَلَتْخاَف  َنیِکِرْـشُْملَا  ٌدَـحَأ 
ِدِیلَْولا َو ُْنب  ٍِدلاَخ  ُِلبُْقیَف  ُْهنَع  َضَهَن  ُهاَّشلا َو  َُحبُْذت  اَمَک  ِهِْفیَِسب  ُهََحبَذَف  َهَْربَس  ُوبَأ  ُهَالَعَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  َیلِإ  اَعَقَوَف  اَقَناَعَت  َُّمث  يَرْخُأ  ِنَالِتَتْقَی 

ِهِرْدَص ْنِم  َجَرَخ  ُْحمُّرلا  ٍناَنِس  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ِهِْفلَخ  ْنِم  َهَْربَس  َابَأ  َنَعَطَف  ٍهَلیِوَط  ٍهاَنَق  ُّرُجَی  ٍلَّجَُحم  َّرَغَأ  َمَهْدَأ  ٍسَرَف  یَلَع  َوُه 

 . َناَْمیَلُس ُوبَأ  اَنَأ  ُلوُقَی  ِدِیلَْولا  ُْنب  ٍِدلاَخ  َفَرَْصنا  ًاتِّیَم َو  َهَْربَس  ُوبَأ  َعَقَو  َو 

َمَزَْهنا ُْثیَح  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  ْدََقل  ُلوُقَی  ُهَْحلَط  َناَک  ًادیِدَش َو  ًالاَِتق  ِِّیبَّنلَا ص  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ِْنب  َهَْحلَط  َلَتاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
بذأف ِِهلاَمِش  ْمَأ  ِِهنیِمَی  ْنَع  ْمَأ  ِِهئاَرَو  ْنِم  ْوَأ  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُمُوقَأ  يِرْدَأ  اَمَف  ٍهَیِحاَن  ِّلُک  ْنِم  ِِّیبَّنلِاب ص  اوقدحأف  َنوُکِرْشُْملَا  َُرثَک  ِِهباَحْصَأ َو 

.ِهِرْذَن یَضَق  ْيَأ  ُبِْحنَأ  ْدََقل  َيِوُر  َبَجْوَأ َو  ْدََقل  َهَْحلَِطل  ُلوُقَی  ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَعَجَف  اوُفَشَْکنا  یَّتَح  اَنُهاَه  اَنُهاَه َو  ُْهنَع  ِْفیَّسلِاب 

َلِیق ٍدُـحُأ  َمْوَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ًءاَنَغ  اَنُمَظْعَأ  َناَک  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ُهُمَحْرَی  َلاَـقَف  َهَْحلَط  َرَکَذ  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  َدْعَـس  َّنَأ  َيِوُر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
.ِهِسْفَِنب سرتی  ِِّیبَّنلَا ص  َلْوَح  ُروُدَی  ُُهْتیَأَر  ْدََقل  ِْهَیلِإ  بوثن  َُّمث  ُْهنَع  َقَّرَفَتَن  اَّنُک  ِِّیبَّنلَا ص َو  َمَِزل  َلاَق  َقاَحْسِإ  َابَأ  اَی  َْفیَک 

َناَک َال ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  ُدیُِری  ٍمْهَِسب  ِّیِمَشُْجلا  ٍْریَهُز  ُْنب  ُِکلاَم  یَمَر  َلاَق  َکَعَبْـصِإ  َباَصَأ  اَم  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َهَْحلَط  َِلئُـس  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.ٌلَشَف يرصنخ  َباَصَأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهْجَو  ْنَع  يِدَِیب  تیقتاف  ُهَتَْیمَر  ُئِطُْخت 

امف برض  : مهلوق هنم  ،و  هملؤی ام  هؤجفی  نم  هملک  ؛ رـسکلا یلع  ءانبلاب  ، سح ( 1 َّسِح {  َیِمُر  اََّمل  َلاَق  َهَْحلَط  َّنِإ  اُولاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
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[ ِْهَیلِإ  ] َنوُرُْظنَی ُساَّنلا  ِهَّنَْجلَا َو  َلَخََدل  ِهَّللا  ِمِْسب  َلاَق  َْول  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  سح } .» : لاق

ِهَّللا ِْدیَبُع  ِْنب  َهَْحلَط  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِهَّنَْجلَا  ِلْهَأ  ْنِم  َوُه  اَْینُّدلا َو  ِیف  یِـشْمَی  ٍلُجَر  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  فارشألا 1:318 } . باسنأ  ( 2 } 
یفوف برحلا  یف  ءادعألا  قدصی  نأ  هسفن  مزلأ  ّهنأک  ، رذـنلا : بحنلا « هبحن یـضق  نمم  هحلط  :» ناسللا یف  ( 3 ُهَبَْحن {  یضَق  ْنَّمِم  َهَْحلَط 

«. { . تومی یّتح  لتاقی  نأ  هسفن  مزلی  ّهنأک  ، توملا بحنلا  وه  : لیق ،و  حسفی مل  هب و 

َهَْبیَـش یَعُْدی  ٍّيَُؤل  ِْنب  ِِرماَع  ِیَنب  ْنِم  ٌلُجَر  َلَْبقَأ  اوُعَجاَرَت  َُّمث  َِهلْوَْجلا  َْکِلت  َنوُِملْـسُْملَا  َلاَج  اََّمل  ُلوُقَی  ُثِّدَُحی  ُهَْحلَط  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ٍدَّمَُحم یَلَع  ِینوُّلُد  عذولا  َتاَذ  ُوبَأ  اَنَأ  ُحیِـصَی  ِدـیِدَْحلا  ِیف  ًاجَّجَدـُم  ُْتیَمُک  َّرَغَأ  ٍسَرَف  یَلَع  َوُه  ُهَْحمُر َو  ُّرُجَی  َبَرْـضِْملا  ِْنب  ِکـِلاَم  َْنب 

موـی هحلط  ثیدـح  و  :» ناـسللا یف  و  «، تعـسکنا :» يدـقاولا یف ب و  ،و  ناـسللا یف أ و  اذـک  ( 1 تعـستکاف {  ِهِسَرَف  ُبُوقْرُع  ُبِرْـضَأَف 
[ ِِهب تطقس [ } .» يأ  ، هب تعستکاف  هسرف  بوقرع  تبرضف  :» دحأ

ِهِّدَـخ یَلَع  ِیلْجِر  ًاعِـضاَو  ِِهب  ُتْحَِرب  اَمَف  ُرْوَّثلا  ُروُخَی  اَمَک  ٍراَّخَف  ُُهتَقَدَـح  ْنَع  ِِهب  ْتَأَطْخَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُهَْحمُر  َلَواَنَتَأ  َُّمث  .ناسللا }  نم  ( 2 } 
 { . .هینملا ءامسأ  نم  بوعش  و.اهرازف  هینملا  هتدروأ  ، بوعش هترزأ  یتح  : هحلط ثیدح  یف  و  :» ناسللا یف  ( 3 ِبوُعُش {  هترزأ  یَّتَح 

ٌضِْرعُم َوُه  ٍَهبْرَض َو  ٌِلبْقُم َو  َوُه  ًَهبْرَض َو  ِْنیََتبْرَض  َنیِکِرْشُْملَا  َنِم  ٍلُجَر  َُهبَرَض  هبلـصملا  ِهِسْأَر  ِیف  ُْهَتباَصَأ  ْدَق  ُهَْحلَط  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ِمَّدلا ُّفَُزن  ْدَق  ِهَّللا َو  ِْدیَبُع  ِْنب  َهَْحلَط  َِیتُأَف  َکِّمَع  ِْنبِاب  َْکیَلَع  َلاَقَف  ٍدُـحُأ  َمْوَی  َِّیبَّنلَا ص  ُْتئِج  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَق  ُمَّدـلا  اَْهنِم  ُّفَُزن  َناَک  ُْهنَع َو 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا  َلاَقَف  َْکَیلِإ  ِینَلَسْرَأ  َوُه  ًاْریَخ  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَعَف  اَم  َلاَقَف  َقاَفَأ  َُّمث  ِْهیَلَع  َیِشْغُم  َوُه  َءاَْملا َو  ِهِهْجَو  ِیف  حضنأ  ُْتلَعَجَف 
.َلَّلَج ُهَدَْعب  ٍهَبیِصُم  َّلُک 

َیلِإ ُتْرَظَنَف  ٍهَرْمُع  ِیف  ِهَوْرَْملَا  َْدنِع  ُهَسْأَر  َقَلَح  ْدَق  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  َهَْحلَط  َیلِإ  ُتْرَظَن  ُلوُقَی  ُّيِرْهِْفلا  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُراَرِض  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
يَرْخُأ ًَهبْرَض  ُُهبِرْضَأَف  َضَرْعَأ  ْدَق  ِْهیَلَع َو  ُّرِکَأ  َُّمث  ُُهْتبَرَضَف  ِینَلَبْقَتْسا  َوُه  ُُهْتبَرَض  ِهَّللا  اَنَأ َو  ُلوُقَی  ٍراَرِض  َناَکَف  ِهِسْأَر  ِیف  هبلصملا 

َلاَن ِْهیَدَـی َو  َْنَیب  َمَّلَکَتَف  ِبَرَْعلَا  َنِم  ٌلُجَر  ُهَءاَج  ِهَرْـصَْبلَا  َلَخَد  ِساَّنلا َو  ْنِم  َِلُتق  ْنَم  ٌِّیلَع ع  َلَتَق  ِلَمَْجلا َو  ُمْوَی  َناَک  اََّمل  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ُلُجَّرلا َو َرَـسَْکناَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ُهَناَکَم  َعَم  ِمَالْـسِْإلَا  ْنَع  ِِهئاَـنِغ  َمُظَع  ٍدُـحُأ َو  َمْوَی  ْدَهْـشَت  َْمل  َکَّنِإ  َلاَـق  ٍِّیلَع ع َو  ُهََربَزَف  َهَْحلَط  ْنِم 

سرتیل ُهَّنِإ  ُُهْتیَأَر َو  ْدََـقل  ِهَّللا  ُهُمَحْرَی  ْمَعَن  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ُهَّللا  ُهُمَحْرَی  ُهُؤَالَب  ُهُؤاَـنَغ َو  َناَـک  اَـم  ِمْوَْقلا َو  َنِم  ٌلـِئاَق  َُهل  َلاَـقَف  َتَکَس 
ْدََقل ٌلُجَر  َلاَقَف  ِهِسْفَِنب  ِهیِقَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ٌهَّنَج  َّالِإ  َوُه  اَم  ٍهَیِحاَن َو  ِّلُـک  ْنِم  ُلـْبُّنلا  هاـشغتل َو  َفُویُّسلا  َّنِإ  ِهَّللا ص َو  ُلوُسَر  َنوُد  ِهِسْفَِنب 
ِهَّللا َلوُسَر  ُْتعِمََـسل  ُدَهْـشَأ  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ُهَحاَرِْجلا  ِهِیف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتباَصَأ  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ِهِیف  َِلُتق  ًامْوَی  ٍدُحُأ  ُمْوَی  َناَک 

لبجلا صحن  : دانزلا یبأ  نبا  لاق  : هیف ،و  يدقاولا نم أ و  هباوص  ،و  نصحب :» ب ( 1 صحنب {  ِیباَحْصَأ  َعَم  تردوغ  یِّنَأ  َْتَیل  ُلوُقَی  ص 
َجَّرَف یَّتَح  ْمُْهنِم  ًهَِفئاَط  ُّبُذَـی  ٍهَیِحاَن  یَِفل  َهَناَجُد  َابَأ  َّنِإ  ٍهَیِحاَن َو  ِیف  ْمُهُّبُذََأل  یِّنِإ  ٍذـِئَمْوَی َو  ِینَْتیَأَر  ْدََـقل  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َُّمث  ِلَبَْجلا  هلفـسأ } .»
ٍلْهَج ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  اَهِیف  .حالسلا }  هریثک  يأ  ، ءانـشخ هقرف  ( 2 ُءاَنْـشَخ {  ٌهَقِْرف  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ْتَدَرَْفنا  ِیُنْتیَأَر َو  ْدََـقل  ِهِّلُک َو  َِکلَذ  ُهَّللا 
ُْتئِج ُْثیَح  ْنِم  ُْتعَجَر  یَّتَح  َهَِیناَّثلا  ُمِهِیف  ُتْرَرَک  َُّمث  ْمِهِرِخآ  َیلِإ  ُْتیَْضفَأ  یَّتَح  َّیَلَع  اُولَمَتْشا  ِِهب َو  ُْتبَرَضَف  ِْفیَّسلِاب  ْمُهَطْـسَو  ُْتلَخَدَف 

ًالوُعْفَم َناک  ًاْرمَأ  ُهّللَا  یِضْقَی  َرَخْأَتْسا َو  َلَجَْألا  َّنَِکل  َو 

ِْنب ِرِْذنُْملا  ِْنب  ِباَبُْحلَا  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  ِینَثَّدَح  َلاَق  َهَْمیَزُخ  ِْنب  َهَراَمُع  ْنَع  َناَْوفَـص  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍْمیَلُـس  ُْنب  ُِرباَج  ِینَثَّدَح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
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َزََرب َو َُّمث  َلَتَق  ْدَـق  َلِیق  یَّتَح  ِْهیَلَع  اُولَمَتْـشا  ْدََـقل  ِمَنَْغلا َو  ِشاَُحت  اَمَک  ٍذـِئَمْوَی  .مهعمجی }  يأ  ، مهـشوحی ( 3 مهـشوحیل {  ُهَّنِإ  ِحوُمَْجلا َو 
ْمُْهنِم ٍعْمَج  َیلِإ  ُْهنِم  نوبرهیل  ْمُهَّنِإ  ْمُْهنِم َو  ٍهَقُْرف  یَلَع  ُلِمْحَی  َلَعَج  ُْهنَع َو  اُوقَرَْتفا  ِهِدَی َو  ِیف  ُْفیَّسلا 

.ُهَرَفْغِم ِیف  َءاَرْضَخ  ٍَهباَصِِعب  ًامَّلَعُم  ٍِذئَمْوَی  ِباَبُْحلَا  َناَک  ِِّیبَّنلَا ص َو  َیلِإ  ِباَبُْحلَا  َراَص  َو 

ٍقِیتَع ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  اَنَأ  ُزِراَُبی  ْنَم  َلاَقَف  ُهاَْنیَع  َّالِإ  ُْهنِم  يَُری  ًاجَّجَدُم َال  ٍسَرَف  یَلَع  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ٍِذئَمْوَی  َعَلَط  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.َکِسْفَِنب اَنْعِّتَم  َِکناَکَم َو  َیلِإ  ْعِجْرا  َکَْفیَس َو  َّمَش  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ُهَْفیَس  َدَّرَج  ُهُزِرَابُأ َو  اَنَأ  َلاَق  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  ِْهَیلِإ  َضَهَنَف 

ُلوُسَر َناَک  ٍِذئَمْوَی َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ُِلتاَُقی  اَّمِم  ِینْعَی  ُهَّنَْجلَا  َّالِإ  ًاهَبَش  َناَْمثُع  ِْنب  سامشل  ُتْدَجَو  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
 } سرتف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َیِشُغ  یَّتَح  ُْهنَع  ِهِْفیَِـسب  ُّبُذَی  ِهْجَْولا  َِکلَذ  ِیف  َناَْمثُع  ُْنب  ُساَّمَـش  يَأَر  َّالِإ  ًالاَمِـش  ًانیِمَی َو َال  ُذُخْأَی  ِهَّللا ص َال 
 . ُهَّنَْجلَا َّالِإ  ًاهَبَش  سامشل  ُتْدَجَو  اَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلْوَق  َِکلَذَف  َِلُتق  یَّتَح  ُهَنوُد  ِهِسْفَِنب  .سرتلاک }  هل  هسفن  لعج  يأ  ، هسفنب سرت  ( 1

ٍْسیَق ِهَِیلْوَّتلا  َدَْعب  َنیِِملْسُْملَا  ْنِم  َلَْبقَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َناَک  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُِدلاَخ  ْمِْهیَلَع  َفَطَع  َنیِح  َنوُِملْـسُْملَا  یَّلَو  اََّمل  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَمَف ْمُهَتَمْوَح  ِیف  اُولَخَدَف  ْمِِهتَْرثَک  ِیف  َنیِکِرْشُْملَا  اُوفَداَصَف  ًاعاَرِس  اوُعَجَرَف  َهَثِراَح  ِیَنب  اوُغََلب  اُوناَک  ْدَق  ِراَْصنَْألَا َو  ْنِم  ٍهَِفئاَط  َعَم  ثرحم  ِْنب 

هومظن َو ِحاَمِّرلِاب  َّالِإ  ُهُولَتَق  اَمَف  ًارَفَن  ْمُْهنِم  َِلُتق  یَّتَح  ِهِْفیَِـسب  َعَنَْتماَف  ثرحم  ِْنب  ٍْسیَق  مهبراض  ْدََـقل  ْمُهُّلُک َو  اُوِلُتق  یَّتَح  ٌلُـجَر  ْمُْهنِم  َتَْلفَأ 
.ِْفیَّسلِاب ٍتَابَرَض  َرْشَع  َو  هتفاج } .» دق  :» يدقاولا یف  ،و  فوجلا علبت  یتلا  : هفئاجلا هنعطلا  ( 2 ًهَِفئاَج {  ًهَنْعَط  َهَرْشَع  ََعبْرَأ  ِِهب  َدَجَو  ْدََقل 

ِْنب ُهَجِراَخ  لقوق َو  ِْنبِاب  ُفوُْرعَْملا  هلظن  ِْنب  َهَداَبُع  ُْنب  ُساَّبَع  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ِهَیِـصْعَِمب ْمَُکباَصَأ  يِذَّلا  اَذَه  ْمُکُِّیبَن  ِهَّللا َو  َنیِِملْـسُْملَا  َرَـشْعَم  اَی  ُلوُقَی  ُهَتْوَص  ٍِعفاَر  ٍساَّبَع  ٍْدیَز َو  ِْنب  َمَقْرَأ  ِْنب  ٍسْوَأ  ٍْریَهُز َو  ِیبَأ  ِْنب  ِدـْیَز 
ِیف ََکل  ْلَه  ٍدـْیَز  ِْنب  هجراخل  َلاَق  ُهَعْرِد َو  ِْعلَخ  ِهِسْأَر َو  ْنَع  ُهَرَفْغِم  َعََزن  َُّمث  ُْمتْرَبَص  اَمَف  َرْـصَّنلا  مکدـعویف } .» :» ا ( 1 ْمُکَدَعَو {  ْمُکِِّیبَن 
ٌْنیَع اَّنِم  اَنِِّیبَن َو  َبیِصُأ  َّنِإ  اَنِّبَر  َْدنِع  اَنَرْذُع  اَم  ُلوُقَی  ٍساَّبَع  ًاعیِمَج َو  ُمْوَْقلا  اوطلاخف  ُدیُِرت  يِذَّلا  ُدیِرُأ  اَنَأ  َهَجِراَخ َال  َلاَق  يرفغم  یِعْرِد َو 

ٍسْمَـش ِْدبَع  ِْنب  َناَیْفُـس  ُهَلَتَقَف  ٍساَّبَع  اَّمَأَف  َهَّجُح  اَنِّبَر َو َال  َدـْنِع  ِهَّللا  اََنل َو  َرْذُـع  َهَجِراَخ َال  لوقی } .» :» يدـقاولا ( 2 ُلوُقَیَف {  َلاَـق  ُفِرْطَت 
َهَجِراَخ ُتْذَخَأ  لبتسا َو  َُّمث  ًهَنَس  ًاحیِرَج  َثَکَمَف  ًاحیِرَج  ٍِذئَمْوَی  َُّثتْراَف  ِْنیَمیِظَع  نیحرج  ُهَحَرَجَف  ِْنیََتبْرَـض  ٍساَّبَع  َُهبَرَـض  ْدََقل  ُّیِمَلُّسلا َو 

ِْهیَلَع َو َزَهْجَأَف  ٌقَمَر  ِِهب  ٍدَّمَُحم َو  ِباَحْصَأ  ِِرباَکَأ  ْنِم  اَذَه  َلاَقَف  ُهَفَرَعَف  َهَّیَمُأ  ِْنب  َناَْوفَـص  ِِهب  َّرَمَف  ًاحْرُج  َرَـشَع  َهَعِْـضب  َحِرُجَف  ِحاَمِّرلا  ِْدیَز  ِْنب 
َيِرْغُأ ْنَّمِم  اَذَه  َلاَق  ٍهَجِراَِخب َو  ٍِذئَمْوَی  ُلَثَم  ِْهیَلَع َو  ُرَدُْقی  َالَف  ُُهُبلْطَی  َوُه  ٍفاَِسی َو  ُْنب  ُْبیَبُخ  يَأَر  ْنَم  ُناَْوفَـص  َلاَق  َمَقْرَأ َو  ِْنب  ُسْوَأ  َِلُتق 

ِیبَأ َْنبِا  ُْتلَتَق  لقوق َو  َْنبِا  َْتلَتَق  ٍدَّمَُحم  ِباَحْصَأ  ْنِم  ُِلثاَمَْألا  ْتَلَتَق  َنیِح  یِـسْفَن  َْتیَفَـش  َنْآلا  َلاَق  ٍفَلَخ َو  ُْنب  َهَّیَمُأ  ِینْعَی  ٍرَْدب  َمْوَی  ِیبَِأب 
 . َمَقْرَأ ِْنب  ُسْوَأ  ُْتلَتَق  ٍْریَهُز َو 

اَنَأ ُرَمُع  َلاَقَف  ُّوُدَْعلا  ِِهب  ُبَرُْضی  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُهُّقَح  اَم  اُولاَق َو  ِهِّقَِحب  َْفیَّسلا  اَذَه  ُذُخْأَی  ْنَم  ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
 { .ابضغ يأ  ( 3 َدَـجَو {  یَّتَح  ُْهنَع  َضَرْعَأَف  اَنَأ  َلاَقَف  ِْرَیبُّزلَا  َماَقَف  ُطْرَّشلا  َِکلَذـِب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَضَرَع  َُّمث  ُْهنَع  َضَرْعَأَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی 

ُّوُدَْعلا ِِهب  َیَِقل  َنیِح  َقَدَصَف  ِْهَیلِإ  ُهَعَفَدَف  ِهِّقَِحب  ُهُذُخآ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  َلاَق  َهَناَجُد َو  ُوبَأ  َماَقَف  ِهَِثلاَّثلا  ُهَضَرَع  َُّمث  اَمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َْرَیبُّزلَا  ُرَمُع َو 
ْنِم ِهِینَعَنَم  َْفیَّسلا َو  ُهاَطْعَأ  يِذَّلا  ِلُجَّرلا  اَذَـه  َّنَلَعْجََأل  ِهَّللا  ُْرَیبُّزلَا َو  ْوَأ  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  اَّمِإ  ِْنیَلُجَّرلا  ُدَـحَأ  َلاَـقَف  ُهَّقَح  َْفیَّسلا  یَطْعَأ  َو 

ُلَْضفَأ َلَتاَق  ًادَحَأ  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُُهتْعَبَّتاَف  َلاَق  ِینْأَش 
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َُّمث هذحـشف  ِهَراَجِْحلا  َیلِإ  ِِهب  َدَـمَع  .رثؤی }  :ال  کیحی ال  ( 1 ُکیِحَی {  َالَأ  َفاَخ  ِْهیَلَع َو  ِّلُک  اَذِإ  یَّتَح  ِِهب  ُبِرْـضَی  ُُهْتیَأَر  ْدََـقل  ِِهلاَِـتق  ْنِم 
ِیف َلاَتْخا  ِْنیَّفَّصلا َو  َْنَیب  یَـشَم  َْفیَّسلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهاَطْعَأ  َنیِح  َناَک  لـجنم َو  ُهَّنَأَـک  هدر } .» :» ا ( 2 ُهَّدُرَی {  یَّتَح  ُّوُدَْعلا  ِِهب  ُبِرْـضَی 
َناَک َلاَق َو  ِنِطْوَْملا  اَذَه  ِْلثِم  ِیف  َّالِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهُـضِْغُبی  ٌهَیْـشَِمل  ِهِذَـه  َّنِإ  ُهَّیِـشَْملا  َْکِلت  یِـشْمَی  ُهآَر  َنیِح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِِهتَیْـشِم 

اَذِإ ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  ِهِمْوَق  َناَک  َءاَرْمَح َو  ٍَهباَصِِعب  ُهَسْأَر  ُبِصْعَی  َناَک  َهَناَجُد  ُوبَأ  ْمُهُدَحَأ  ِفوُحَّزلا  ِیف  َنوُمَْلعَی  ِِّیبَّنلَا ص  ِباَحْصَأ  ْنِم  ٌهََعبْرَأ 
.ًهَماَعَن شیرب  ُمَْلعَی  ُهَزْمَح  َناَک  َءاَْرفَص َو  ٍَهباَصِِعب  ُمَْلعَی  ُْرَیبُّزلَا  َناَک  َءاَْضَیب َو  هفوصب  ُمَْلعَی  ٌِّیلَع ع  َناَک  ِلاَتِْقلا َو  َنَسْحَأ  اَِهب  بصتعا 

ُْفیَّسلا اَْهیَلَع  ُْتعَفَرَف  ًارَْکنُم  اشوح  مهشوحت  ِساَّنلا َو  ُفِذْقَت  ٍهَأَْرما  َیلِإ  ٍِذئَمْوَی  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ُلوُقَی  ُثِّدَُحی  َهَناَجُد  ُوبَأ  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
 . ِثِراَْحلا ُْتِنب  ُهَرْمَع  ُهَأْرَملا  ٌهَأَْرما َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْفیَِسب  َبِرْضَأ  ْنَأ  ُتْهِرَک  ُهَأَْرما َو  اَهَّنَأ  ُتِْملَع  یَّتَح  ًالُجَر  َّالِإ  اَُهبَسْحَأ  اَم  َو 

اَهَحَْبقَأ َلَثَْملا َو  ُّدَشَأ  َنیِِملْسُْملِاب  نولثمی  َنیِکِرْـشُْملَا  ُْتیَأَر  اَّمَلَف  ٍدُحُأ  َمْوَی  ِحاَّرَْجلا  ِیَنباَصَأ  ُلوُقَی  ٍِکلاَم  ِْنب  ُْبعَک  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
(3 اوُقِـسْوَتْسا {  ُلوُقَی  َنیِِملْـسُْملَا  شوحی  ِهَّمَّاللا  ِعِماَج  ِِّیْلیَقُْعلا  ِمَلْعَأـْلا  ُْنب  ُدـِلاَخ  َلَْـبقَأ  یِعِـضْوَم  یَِفل  یِّنِإَـف  یَْلتَْقلا  ْنَع  ُْتیَّحَنَتَف  ُتُْمق 

یَّتَح ًارْسَأ  هورسئا  ًادَّمَُحم  اُوُلتْقَت  ٍْشیَُرق َال  َرَشْعَم  اَی  ُحیِصَی  ِدیِدَْحلا  ِیف  ٍجَّجَدُم  َوُه  ِمَنَْغلا َو  َبِّرُج  قسوتـسی  اَمَک  .اوعمتجا }  : اوقـسوتسا
ْنِم ِْهیَلَع  َعَلَطَف  َفَرَْـصنا  ُهَْفیَـس َو  َذَـخَأ  َُّمث  ِهِرْحِـس  اَْهنِم  ُْتیَأَر  ِهِِقتاَع  یَلَع  ًَهبْرَـض  ِْفیَّسلِاب  ُُهبِرْـضَیَف  ُناَـمُْزق  َُهل  ُدِمْـصَی  َعَنَـص َو  اَـم  ُُهفِْرعَن 
َُّمث ُّیِموُزْخَْملا  ٍماَشِه  ِْنب  ِصاَْعلا  ُْنب  ُدِیلَْولَا  َوُه  اَذِإَف  ِْنیَْنثا  هلزج  ًَهبْرَض  َُهبَرَضَف  ُناَمُْزق  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  ِْهیَْنیَع  َّالِإ  ُْهنِم  يَرَأ  اَم  َسِراَف  َنیِکِرْشُْملَا 

ُعَجْشَأ ِلُجَّرلا  اَذَه  َْلثِم  ُْتیَأَر  اَم  ُلُوقَأ  ٍِذئَمْوَی َو  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ُْبعَک  ُلوُقَی 

.ٍِذئَمْوَی ُهَسْفَن  ُْلتَق  ِراَّنلَا  ِلْهَأ  ْنَم  ُلوُقَیَف  ِِهب  َُهل  َمَتَخ  اَمَف  َُهل  ُلاَُقیَف  ِِهب  َُهل  َمَتَخ  اَِمب  َُهل  َمَتَخ  َُّمث  ِْفیَّسلِاب 

ٍهَرَـشَع ِیف  ِتَرَـضَح  ْدَق  َنوُِملْـسُْملَا َو  َفَشَْکنا  ْدَق  َنیِکِرْـشُْملَا َو  َنِم  اَنَأ  ٍدُحُأ َو  َمْوَی  ُْتلَْبقَأ  َلاَق  ِِّیناَنِْکلا  ِرِمَّنلا  ُوبَأ  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
یَلَع ِِّیبَّنلَا ص  ِباَحْـصَأ  َلَْبقَأ  َنیِّلَُوم َو  انفـشکنا  ِیُنْتیَأَر َو  ْدَقَلَف  اَْنیَقَْتلا  اَم  ُلَّوَأ  َنیِِملْـسُْمِلل  ُحـیِّرلا  َناَک  ٌهََعبْرَأ َو  ْمُْهنِم  َلَتَقَف  ِیتَوْخِإ  ْنِم 

َدُِّجنَف ِْلیَْخلا  اَنَّنَأَک  اَنِماَْدقَأ  یَلَع  انررکف  ُْهتَأَر  ِْرمَأ  ْنَع  َّالِإ  ِْلیَْخلا  ْتَّرَک  اَم  ِهَّللا  ُْتلُقَف َو  اَُنْلیَخ  ْتَّرَک  َُّمث  ِءاَّمَْجلا  ُْتغََلب  یَّتَح  ِرَکْسَْعلا  َبَهَن 
ِیَنب ْنِم  ٍلُجَر  َعَم  ٌِمئاَق َو  ُءاَِول  َنیِِملْـسُْمِلل  اَم  ُبِرْـضَی َو  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  يِرْدَی  اَم  ِفوُفُـص  ِْریَغ  یَلَع  َنُوِلتاَُقی  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َذَخَأ  ْدَق  َمْوَْقلا 
ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ِْتمَأ َو  اَم  یِسْفَن  ِیف  ُلُوقَأَف  ِْتمَأ  ِْتمَأ  ْمُهَْنَیب  ٍدَّمَُحم  ِباَحْصَأ  ُراَعِـش  ُعَمْـسَأ  اَنَأ  َنیِکِرْـشُْملَا َو  َءاَِول  ِراَّدلا  ِْدبَع 

َنیِـسْمَِخب ٍِذئَمْوَی  َْتیَمَر  ْدََقل  ِِهئاَرَو َو  ْنِم  ُجُرْخَی  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُعَقَی  ِهِراَسَی َو  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ُّرُمََیل  ِْلبَّنلا  ْنِإ  ِِهب َو  َنُوقِدُْـحم  َُهباَحْـصَأ  َّنِإ  ص َو 
 . ِمَالْسِْإلَا َیلِإ  ُهَّللا  ِیناَدَه  َُّمث  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْمُهَسَْأب  اَْهنِم  ُْتبَصَأَف  هامرم 

اَم ًاّقَح  َنُولوُقَت  اَم  ُمَلْعَأ  َْول  ُلوُقَیَف  ِمَالْسِْإلَا  ِیف  ُهَنوُمِّلَُکی  ِهِمْوَق  َناَک  ِمَالْسِْإلَا َو  ِیف  ًاّکاَش  شقو  ِْنب  ِِتباَث  ِْنب  وُرْمَع  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق  *
َلَتاَقَف َمْوَْقلا  ِیف  َلَخَد  یَّتَح  َجَرَخ  َمَلْسَأ َو  ُهَْفیَـس َو  َذَخَأ  ٍدَحَِأب َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِمَالْـسِْإلَا َو  َُهل  اََدب  ٍدُحُأ  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ُْهنَع  َتْرَّخَأَت 

ِمَالْـسِْإلَا َلاَق  وُرْمَع  اَی  َِکب  َءاَج  اَم  اُولاَقَف  ٍقَمَر  ِرِخِآب  َوُه  ُْهنِم َو  اَْونَدَف  ًاتِّیَم  ًاحیِرَج  یَْلتَْقلا  ِیف  َدَجَوَف  .حرج }  يأ  ، تبثأ ( 1 َتَْبثَأ {  یَّتَح 
ِهَّنَْجلَا ِلْهَأ  ْنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  َتاَم  َهَداَهَّشلا َو  ُهَّللا  ِینَقَزَرَف  ِتَرَضَح  یِْفیَس َو  ُتْذَخَأ  ِِهلوُسَِرب َو  ِهَّللِاب َو  ُْتنَمآ 

ُوبَأ ُلوُقَیَف  ِساَّنلا  ُتُکْسَیَف  ًهَدْجَـس  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ِّلَُصی  َْمل  َهَّنَْجلَا  ُلُخْدَی  ٍلُجَِرب  ِینوُِربْخَأ  َُهلْوَح  ُساَّنلا  ُلوُقَی َو  َهَْریَرُه  ُوبَأ  َناَکَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
 . شقو ِْنب  ِِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ِلَهْشَْألا  ِْدبَع  ِیَنب  وُخَأ  َوُه  َهَْریَرُه 
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َّنَأ نوملعتل  ْمُکَّنِإ  ِهَّللا  ُدوُهَی َو  َرَشْعَم  اَی  ٍدَحَِأب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْتبَّسلا َو  ُمْوَی  َلاَقَف  ِدوُهَی  ِراَبْحَأ  ْنَم  َّيِدوُهَْیلَا  قریخم  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َبیِـصُأَف ِِّیبَّنلَا ص  َعَم  َرَـضَح  ُهَحَالِـس َو  َذَـخَأ  َُّمث  ٍْتبَـس  َلاَقَف َال  ِْتبَّسلا  ُمْوَی  ُمْوَْیلا  َکَْحیَو  اُولاَقَف  ٌّقَح  ْمُْکیَلَع  ُهَرَـصَن  َّنَأ  ٌِّیبَن َو  ًادَّمَُحم 

 . ُدوُهَی ٌْریَخ  قریخم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف 

ِِّیبَّنلَا ِتاَقَدَص  ًهَّماَع  َیِهَف  ِهِیف  ُهَّللا  ُهاَرَأ  ُْثیَح  اَهُعَضَی  ٍدَّمَحُِمل  یلاومأف  َْتبَصَأ  ْنِإ  ٍدَحَأ  َیلِإ  َجَرَخ  َنیِح  َلاَق  قریخم  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص 

(1 َُّثتْراَـف {  ِِّیبَّنلَا ص  َعَـم  ًادَـحَأ  َدِهَـش  ٍقْدِـص  َلُـجَر  ٍبِطاَـح  ِْنب  َدـیِزَی  ُُهْنبا  َناَـک  ًاـِقفاَنُم َو  َهَّیَمُأ  ُنـْب  ُبِطاَـح  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ُْمْتنَأ ُهَْدنِع  َنوُْکبَی  ِراَّدلا  َلْهَأ  يَرَی  َوُه  ُهُوبَأ َو  ُلوُقَی  َلاَق  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُهُمْوَق  ِِهب  َعَجَرَف  ًاحیِرَج  .قمر }  هب  احیرج و  هکرعملا  نم  لمح  : تثرا

ٌهَّبَح اَهِیف  ُلُخْدَی  ِهَّنَج  هنودعت  َرَخآ  ٍءْیَش  َیلِإ  ُهَعَم  ُْمتْرِص  َُّمث  َِلتُقَف  َجَرَخ  یَّتَح  ِهِسْفَن  ْنِم  هومتررغأ  َلاَق  َْفیَک  اُولاَق  ِِهب  اَذَه  ُْمتْعَنَص  ِهَّللا  َو 
الجر نأ  :» هداتق نب  رمع  نب  مصاع  نع  ماشه 3:37  نبا  یف  ربخلا  ( 2 ِمَالْـسِْإلِاب {  َّرُِقی  َْمل  َكاَذ َو  َوُه  َلاَق  ِهَّللا  َکَلَتاَق  اُولاَق  ٍلَمْرَح  َنِم 

وه هموق و  یلإ  هب  یتأف  ؛ دـحأ موی  هحارج  هتباصأ  ؛ بطاح نب  دـیز  هل  لاقی  نبا  هل  ناک  ،و  عفار نب  هّیمأ  نبا  بطاح  یعدـی  ناـک  مهنم 
اخیش بطاح  ناک  :و  لاق ، هنجلاب بطاح  نب  ای  رشبأ  : ءاسنلا لاجرلا و  نم  هل  نولوقی  نوملسملا  لعجف  ؛ رادلا لهأ  هیلإ  عمتجاف  ، توملاب

!. { . هسفن نم  مالغلا  اذه  هّللا  متررغ و  ! لمرح نم  هقحب  !أ  هنورشبت ءیش  يأب  : لاقف ، هقافن ذئموی  مجنف  ، هیلهاجلا یف  ( ربک يأ  ) اسع دق 

ًاّبُِحم ْمَُهل  َناَک  َوُه َو  ْنَّمِم  يَرُْدی  ٍرَفَظ َال  ِیَنب  ْنِم  .اریجأ }  يأ  ، افیسع ( 3 افیسع {  ُناَمُْزق  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ًالاَِتق َلَتاَق  ًادَـحَأ َو  َدِهَـشَف  ْمُهَْنَیب  ُنوُکَت  َْتناَک  ِیتَّلا  مهبورح  ِیف  َِکلَذـِب  ُفَْرُعی  ًاعاَجُـش  َناَک  ٍهَجْوَز َو  َُهل َو َال  َدـَلَو  َـال  ـالِقُم َو  َناَـک  َو 
َیلِإ اوُءاَجَف  ِراَّنلَا  ِلْهَأ  ْنِم  َْلب  َلاَقَف  ٌدیِهَش  َوُهَف  ِحاَّرَْجلا  ُْهَتباَصَأ  ِدَق  َناَمُْزق  َّنِإ  ِِّیبَّنِلل ص  َلیِقَف  ِحاَّرَْجلا  ُْهَتباَصَأَف  ًهَْعبَس  ْوَأ  ًهَّتِس  َِلتُقَف  ًادیِدَش 
ِهَّللا ٌهَّبَح َو  َلاَق  ِهَّنَْجلِاب  كانرشب  اُولاَق  ِباَسْحَْألا  یَلَع  َّالِإ  اَْنلَتاَق  اَم  ِهَّللا  یننورـشبت َو  َِمب  َلاَقَف  َهَداَهَّشلا  ُقاَْدیَْغلا  َابَأ  ََکل  ًائِینَه  اُولاَقَف  ُناَمُْزق 
اَّمَلَف ُهَسْفَن  ِِهب  أجوتی  َلَعَجَف  ِِهتَناَنِک  ْنِم  ًامْهَـس  َجَرْخَأ  َُّمث  انباسحأ  یَلَع  اَْنلَتاَق  اَمَّنِإ  ٍراَن  یَلَع  َـال  َهَّنَج َو  یَلَع  اَْـنلَتاَق  اَـم  ِهَّللا  اَّنِإ َو  ٍلَـمْرَح  ْنِم 

 . ِراَّنلَا ِلْهَأ  ْنِم  َوُه  َلاَقَف  ِِّیبَّنِلل ص  َِکلَذ  َرَکَذَف  ِهِرْهَظ  ْنِم  َجَرَخ  یَّتَح  ِْهیَلَع  َأَکَّتاَف  ُْفیَّسلا  َذَخَأ  َصَقْشِْملا  ِْهیَلَع  َأَْطبَأ 

ُلاَْثمَأ ِدِهاَشَْملا  ِِّیبَّنلَا ص  َعَم  َنوُدَهْـشَی  َهََعبْرَأ  َنُوَنب  َُهل  َناَک  ٍدُحُأ َو  ُمْوَی  َناَک  اَّمَلَف  َجَرْعَأ  ًالُجَر  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ِهَّنَْجلَا َو َیلِإ  َنُوبَهْذَی  َْخب  َلاَق  ِِّیبَّنلَا ص  َعَم  َكُوَنب  َبَهَذ  ْدَق  َْکیَلَع َو  َجَرَح  َجَرْعَأ َو َال  ٌلُجَر  َْتنَأ  اُولاَق  ُهوُِسبْحَی َو  ْنَأ  ُهَمْوَق  َداَرَأ  ِدَسَْألا 

ِیلْهَأ َیلِإ  ِینَّدُرَت  َّمُهَّللا َال  ُلوُقَی  َوُه  ِِهتَقَرَد َو  َذَخَأ  ْدَق  ًایِّلَُوم  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  ُهَتَأَْرما  ٍماَزِح  ِْنب  وِرْمَع  ُْتِنب  ٌْدنِه  َْتلاَقَف  ْمُکَدـْنِع  اَنَأ  َسَلْجَأ 
ینوسبحی ْنَأ  َنوُدـیُِری  یِمْوَق  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَـج  َیبَأَـف َو  ِدوُعُْقلا  ِیف  ُهَنوُمِّلَُکی  ِهِمْوَق  ِضَْعب  ُهَقَِحل  َجَرَخَف َو 

ٍداَهِج ِهَّللا َو َال  َكَرْذُـع  ْدَـقَف  َْتنَأ  اَّمَأ  َُهل  َلاَـقَف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  ِهِذَـه  یتجرعب  َأَـطَأ  ْنَأ  وُجْرَأـَل  یِّنِإ  ِهَّللا  َکَـعَم َو  ُجوُرُْخلا  ِهْجَْولا َو  اَذَـه  ْنَع 
َهَْحلَط ُوبَأ  َناَک  ًادیِهَـش َو  ٍِذئَمْوَی  َِلتُقَف  ُْهنَع  اْوَّلَخَف  ِهَداَهَّشلا  ُُهقُزْرَی  َهَّللا  َّلََعل  هوعنمت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ِهِیَنب َال  ِهِمْوَِقل َو  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  َیبَأَف  َْکیَلَع 

َوُه ِهِْعلِـض َو  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََکل  ِلَّوَْألا  ِلیِعَّرلا  ِیف  َوُه  اُوباـَث َو  َُّمث  َنوُِملْـسُْملَا  َفَشَْکنا  َنیِح  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وِرْمَع  َیلِإ  ُتْرَظَن  ُلوُقَی  ُثِّدَُـحی 
.ًاعیِمَج َالُِتق  یَّتَح  ِهَِرثَأ  ِیف  وُدْعَی  ِِهْنبا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  َُّمث  ِهَّنَْجلَا  َیلِإ  ٌقاَتْشُم  ِهَّللا  اَنَأ َو  ُلوُقَی  َوُه  ِِهتَیْشِم َو  ِیف  ُجُْرعَی 

َیِه ِهَّرُْحلَا َو  ِعَطَْقنُِمب  َْتناَک  یَّتَح  ٍِذئَمْوَی  ِباَجِْحلا  َبَرَـض  ْدَق  ْنُکَی  َْمل  َرَبَْخلا َو  حورتست  ٍهَوِْسن  ِیف  ْتَجَرَخ  ُهَِشئاَع  َْتناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَهُجْوَز ِْهیَلَع  اََـهل  ًاریَِعب  ُقوُسَت  ٍماَزِح  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َتْخُأ  ٍماَزِح  ِْنب  وِرْمَع  ُْتِنب  ًادـْنِه  ُتیَِقل  يِداَوـْلا  َیلِإ  َهَثِراَـح  ِیَنب  ْنِم  ًهَِطباَـه 
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ِْنب ِِرباَج  ُوبَأ  مارح } .» :» يدـقاولا ( 1 ٍماَزِح {  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  اَهوُخَأ  ِحوُمَْجلا َو  ُْنب  وِرْمَع  ِْنب  ٍدَّـالَخ  اَُـهْنبا  ِحوُمَْجلا َو  ُْنب  وُرْمَع 
ِهَّللا َذَخَّتا  َلَّلَج َو  ُهَدَْعب  ٍهَبیِصُم  ِّلُک  ََحلاَصَف َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَّمَأ  ٍْریَخ  ٌْدنِه  َْتلاَقَف  َكَءاَرَو  اَمَف  ِرَبَْخلا  َكَْدنِع  ُهَِشئاَع  اََهل  َْتلاَقَف  ِهَّللا  ِْدبَع 

 . ًازیِزَع ایِوَق  ُهّللا  َناک  َلاتِْقلا َو  َنِینِمْؤُْملا  ُهّللا  یَفَک  ًاْریَخ َو  اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّدَر  ُءاَدَهُش َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

ُئِطاَُوی َْفیَکَف  َّالِإ  ُْریَغ َو  ْمِهِْظیَِغب َال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّدَر  َْتلاَق َو  اَهَّلََعل  َِکلَذ َو  ِّلُک  ْلُقَت  َْمل  اَهَّنَأ  يِدـْنِع  ِهَیاَوِّرلا َو  ْتَدَرَو  اَذَـکَه  ُْتُلق 
.ًاّدِج ِدیِعَْبلا  ْنِم  اَذَه  ٍدُحُأ  َدَْعب  ِقَْدنَْخلَا  ِقَْدنَْخلَا َو  َدَْعب  َْتلِْزنُأ  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِمَالَک  ْنِم  ًهَیآ  اَهَمَالَک 

ْلَح ْلَح  اَِهب  مهربقأ  ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  َْتلاَق  ْمِِهب  َنِیبَهْذَـت  َْنیَأَف  َْتلاَق  یَْلتَق  یِجْوَز  َّیَْنبا َو  یِخَأ َو  َْتلاَق  ِءَالُؤَه  ْنَمَف  ُهَِشئاَع  اََهل  َْتلاَـقَف  َلاَـق 
َِکلَذ ِْریَِغل  ُهاَرَأ  یِّنَِکل  ِناَریِعَْبلا َو  ُُهلِمْحَی  اَم  ِلْمَح  اَمَّبَُرل  ِِهب  َكاَذ  اَم  ٌدـْنِه  َْتلاَق  َلَمَح  اَم  ِلَِقِثل  ُهَِشئاَع  َْتلاَـقَف  ِریِعَْبلا  َكَرَبَف  اَـهِریَِعب  ُرُجْزَت 

َّنِإ َلاَـقَف  َِکلَذـِب  ُُهتْرَبْخَأَـف  ِِّیبَّنلَا ص  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  َعَرْـسَأَف  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ًهَعِجاَر  هتهجوف  َكِِّرب  ِهَنیِدَْـملَا  َیلِإ  ِِهب  ُتْهَّجَو  اَّمَلَف  َماَـقَف  هترجزف 
َهَداَهَّشلا ِیْنقُزْرا  ِیلْهَأ َو  َیلِإ  ِینَّدُرَت  َّمُهَّللا َال  َلاَق  َُّمث  َهَْلبِْقلا  ِِلبْقَتْسا  ٍدَحَأ  َیلِإ  َهَّجَو  اََّمل  ُهَّنِإ  ْمَعَن  َْتلاَق  ًاْئیَش  وٌرْمَع  َلاَق  ْلَه  ٍرُومْأَِمل  َلَمَْجلا 

َِتلاَز اَم  ُدـْنِه  اَی  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  ْمُْهنِم  ُهََّربََأل  ِهَّللا  یَلَع  َمَْسقَأ  َْول  ْنَم  ِراَْصنَْألَا  َرَـشْعَم  اَی  ْمُْکنِم  َّنِإ  یِـضْمَی  ِلَمَْجلا َال  َِکلَذـِلَف  َلاَقَف ص 
ْدَق ُدـْنِه  اَـی  َلاَـق  َُّمث  ْمُهُْربَـق  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثَکَم  َُّمث  ُنَفْدـُی  َْنیَأ  َنوُرُْظنَی  ِهَعاَّسلا  َیلِإ  َلـُِتق  ْنُدـَل  ْنِم  َکـیِخَأ  یَلَع  ٌهَّلَظِم  ُهَِکئَـالَْملا 

ِهَّنَْجلَا ِیف  اوقفارت 

.ْمُهَعَم ِینَلَعْجَی  ْنَأ  یَسَع  ِیل  َهَّللا  ُعْداَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌْدنِه  َْتلاَقَف  َكوُخَأ  ِهَّللا  ُْدبَع  َِکْنبا َو  ٍدَّالَخ  ُِکْلَعب َو  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  ًاعیِمَج 

.ُءاَدَهُش اُولَتَقَف  ِیبَأ  ْمُْهنِم  ِرْمَْخلا  ٍدُحُأ  َمْوَی  ٌساَن  َحَبَطْصا  ُلوُقَی  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ُِرباَج  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ِْهیَلَع یَّلَـصَف  ُّیِمَلُّسلا  ِرَوْعَْألا  ُوبَأ  ٍسْمَـش  ِْدبَع  ِْنب  َناَیْفُـس  ُهَلَتَق  ِیبَأ  ٍدُـحُأ  َمْوَی  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٍلِیتَق  َلَّوَأ  ُلوُقَی  ٌِرباَج  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
.َهَمیِزَْهلا َْلبَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ِْهیَلَع ُّلَظَت  ُهَِکئَالَْملا  َِتلاَز  اَم  اهیکبی  اَم  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  یِْکبَت  ِیتَّمَع  ُْتلِعُج  ِیبَأ َو  َدِهُْـشتْسا  ُلوُقَی  ُثِّدَُحی َو  ٌِرباَج  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
.َِنفُد یَّتَح  اَِهتَِحنْجَِأب 

ُلوُقَی ٍرْدَِبب  ِءاَدَهُّشلا  ٌدَحَأ  ِرِْذنُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُرِّشَبُم  ٍماَّیَِأب  ٍدُـحُأ  ِمْوَی  َْلبَق  ِمْوَّنلا  ِیف  ُْتیَأَر  ٍماَزِح  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْیَبُع  َلاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
َْتیَیْحَأ َُّمث  یََلب  َلاَق  ٍرْدـَب  َمْوَی  ْلَتُْقت  َْمل  َُهل َأ  ُْتلُقَف  ُءاَشَن  ُْثیَح  اَْهنِم  حرـسن  ِهَّنَْجلَا  ِیف  َلاَق  َْتنَأ  َْنیَأَـف  ُْتلُقَف  ِماَّیَأ  ِیف  اَْـنیَلَع  ٍمِداَـق  َْتنَأ  ِیل 

 . ُِرباَج اَی  َهَداَهَّشلا  ِهِذَه  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َِکلَذ  َرَکَذَف 

اَدِجُو اَمُهَّنِإ  ُلاَُقی  ٍدِحاَو َو  ٍْربَق  ِیف  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  ٍماَزِح َو  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  اُوِنفْدا  ٍدُحُأ  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُفَْرُعت َـالَف  ًاوْضُع  ًاوْضُع  .وضعلا }  وـه  ،و  نوکـسلا رـسکلاب و  ، برإ عـمج  : بارـآلا ( 1 اـمهبارآ {  ْتَعُِطق  ٍهَْـلثُم  َّلُـک  اَـمِِهب  َلِّثُم  ْدَـق  َو 

اَمُهَْنَیب َناَک  اََمل  ٍدِحاَو  ٍْربَق  ِیف  اَمِِهْنفَِدب  َِرمُأ  اَمَّنِإ  ُلاَُقی  ٍدِحاَو َو  ٍْربَق  ِیف  اَمُهُوِنفْدا  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  اَمِِهناَْدبَأ 

.ٍدِحاَو ٍْربَق  ِیف  اَْینُّدلا  ِیف  َنیِّباَحَتُْملا  ِْنیَذَه  اُوِنفْدا  َلاَقَف  ِءاَفَّصلا  َنِم 

َدَْعب ِْلیَّسلا  َلَـخَد  اَـفِرُعَف َو  ًـالیِوَط  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  َناَـک  ِلـیِوَّطلِاب َو  َْسَیل  ُعَلْـصَأ  َرَمْحَأ  ًـالُجَر  ٍماَزِح  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َناَـک  َو 
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(1 ِهِهْجَو {  یَلَع  هدـیف  ِهِهْجَو  ِیف  ٌحْرُج  َُهباَصَأ  ْدَـق  ِهَّللا  ُدـْبَع  ناترمن َو  اَمِْهیَلَع  اَـمُْهنَع َو  َرَفَحَف  ِلـْیَّسلا  ِیلَی  اَّمِم  اَـمِهِْربَق  َناَـک  اَـمِْهیَلَع َو 
.َمَّدلا َنَکَسَف  اَِهناَکَم  َیلِإ  ْتَّدُرَف  ُمَّدلا  .لاس }  : مدلا بعث  ( 2 بعثف {  ُهَحْرُج  ْنَع  ُهَدَی  تطیمأف  هحرج } .» :» ا

َْتیَأَرَف َُهل َأ  َلیِقَف  ٌرِیثَک  ٌلِیلَق َو َال  ِِهلاَح  ْنِم  َرَّیَغَت  اَم  ٌِمئاَن َو  ُهَّنَأَک  ِِهتَْرفُح َو  ِیف  ِیبَأ  ُْتیَأَر  ُلوُقَی  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ُِرباَـج  َناَـک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َیِه َو اَـمَک  ِهَرِمَّنلا  اَنْدَـجَوَف  ُلَـمْرَْحلا  ِْهیَلْجِر  یَلَع  ُهَهْجَو َو  اَِـهب  ٌرْمَخ  .فوـص }  نم  هدرب  : هرمنلا ( 3 ٍهَرِمَن {  ِیف  َنِّفُک  اَمَّنِإ  َلاَـق  ُهَناَـفْکَأ 

َِکلَذ َیبَأَـف  ٍکْـسِِمب  ُُهبِّیَُطی  ْنَأ  ِیف  ٌِرباَـج  مهرواـشف  ًهَنَـس  َنوـَُعبْرَأ  ٌّتِس َو  ِِهْنفَد  ٍْتقَو  َْنَیب  َکـِلَذ َو  َْنَیب  ِِهتَْئیَهَک َو  ِهـْیَلْجِر  یَلَع  ُلَـمْرَْحلا 
.ًاْئیَش ْمِهِیف  اُوثِّدَُحت  اُولاَق َال  ِِّیبَّنلَا ص َو  ِباَحْصَأ 

ٍدَحَِأب ٌلِیتَق  َُهل  َناَک  ْنَم  ِهَنیِدَْـملِاب  ِهیِداَنُم  يَداَن  ِهَْملُظَک  َیِه  ِهَنیِدَْـملِاب َو  اَهَثَدْـحَأ  ِیتَّلا  َْنیَْعلا  َيِرُْجی  ْنَأ  َداَرَأ  اََّمل  َهَیِواَعُم  َّنِإ  ُلاَُـقی  َلاَـق َو 
ُّيِرْدُْخلا َال ٍدیِعَس  ُوبَأ  َلاَقَف  ًامَد  تبعثف  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  ٍلُجَر  ُهاَحْسِْملا  َْتباَصَأَف  َنْوَّنَثَتَی  ًاباَطِر  ْمُهوُدَجَوَف  ْمُهَْالتَق  َیلِإ  ُساَّنلا  َجَرَخَف  ْدَهْـشَْیلَف 

.ًاَدبَأ ٌرِْکنُم  اَذَه  َدَْعب  ُرِْکُنی 

ِیف ِعِیبَّرلا  ُْنب  ُدْعَس  ٍْریَهُز َو  ِیبَأ  ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  َهَجِراَخ  َدَجَو  ٍدِحاَو َو  ٍْربَق  ِیف  ِحوُمَْجلا  ُْنب  وُرْمَع  ٍماَزِح َو  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َدَجَو  َلاَق َو 
ِِهناَکَم َّنَِأل  َِکلَذ  َكَرَتَف َو  ُدْعَس  َهَجِراَخ َو  ُْربَق  اَّمَأ  اَهِْربَق َو  یَلَع  ُّرُمَت  َْتناَک  َهاَنَْقلا  َّنَأ  َِکلَذ  َلَّوَحَف َو  وُرْمَع  ِهَّللا َو  ِْدبَع  َْربَق  اَّمَأَف  ٍدِحاَو  ٍْربَق 

.َکْسِْملا ْمِْهیَلَع  َحاَف  ٍباَُرت  ْنِم  َهَْرِتق  اوُرَفَح  اَمَّلُکَف  ِباَرُّتلا  َنوُرِفْحَی  اُوناَک  ْدََقل  ِباَرُّتلا َو  اَمِْهیَلَع  َيِّوُس  ًالِزَتْعُم َو  َناَک 

َُهل َلاَقَف  ًامَالَک  ُهَمَّلَک  َُّمث  َكَابَأ  اَیْحَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َلاَق  یِّمُأ  ِیبَِأب َو  یََلب  َلاَقَف  َكُرَِّشبُأ  ُِرباَج َأ َال  اَی  ِِرباَِجل  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  اُولاَق  َلاَـق َو 
َلاَق َنوُعِجْرَی  ْمُهَّنَأ َال  ُْتیَـضَق  ْدَـق  یِّنِإ  َلاَقَف  َکِِّیبَن  َعَم  َُلْتقَأَف  اَیْحَأ  َُّمث  َکِِّیبَن  َعَم  َُلْتقَأَف  َعِجْرَأ  ْنَأ  یَّنَمَتَأ  َلاَقَف  َْتئِـش  اَم  َکِّبَر  یَلَع  َّنَمَت 

و :» یف ب ،و  يدقاولا یف أ و  اذـک  ( 1 اَهُجْوَز {  ًادَحَأ َو  ُتْدِهَـش  ْدَق  وٍرْمَع  ِْنب  َهَّیِزَغ  ِْنب  َهَراَمُع  ُّمُأ  ٍْبعَک  ُْتِنب  ُهَبیِـسَن  َْتناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو 
اهیف نوکی  ، هریغـصلا قلخلا  هبرقلا  : نشلا ( 2 ٍّنَش {  اَهَعَم  ُتْجَرَخ َو  ٍدـْیَز َو  ِْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َهَّیِزَغ َو  ِْنب  َهَراَـمُع  اَـهاَْنبا  َهَّیِزَغ َو  اـهجوزت } .»
َْنَیب ًاحْرُج  َرَـشَع  ْیَْنثا  تحرجف  ًانَـسَح  ٍءَالَب  ِتَْلبَأ  ٍذـِئَمْوَی َو  ُْتلَتاَقَف  یَحْرَْجلا  یِقْـسَت  ُدـیُِرت  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  ِیف  اََهل  .اهریغ }  نم  دربأ  ءاـملا 

َكَرَبَخ ِینِیثِّدَح  ٍَهلاَخ  اَی  اََهل  َْتلاَقَف  اَْهیَلَع  ُْتلَخَد  ُلوُقَتَف  ْثِّدَُـحت  ِعِیبَّرلا  ُْنب  ُدْعَـس  ِْتِنب  ٍدْعَـس  َّمُأ  َْتناَکَف  ٍْفیَِـسب  ًَهبْرَـض  ْوَأ  ٍحـْمُِرب  ًهَنْعَط 
َِهباَحَّصلَا َو ِیف  َوُه  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتیَهَْتناَف  ٌءاَم  ِهِیف  ٌءاَقِس  یِعَم  ُساَّنلا َو  ُعَنْصَی  اَم  ُرُْظنَأ  اَنَأ  ٍدَحَأ َو  َیلِإ  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  ْتَجَرَخ  َْتلاَقَف 

ِْفیَّسلِاب ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ُّبُذَأ  ِلاَتِْقلا َو  رشابأ  ُْتلَعَجَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  تزحنا  َنوُِملْسُْملَا  َمَزَْهنا  اَّمَلَف  َنیِِملْسُْمِلل  ُحیِّرلا  َُهلْوَّدلا َو 
َْتلاَق اَذَِـهب  ََکباَصَأ  ْنَم  َهَراَـمُع  َّمُأ  اَـی  ُْتلُقَف  َرْوَغ  َُهل  َفَوْجَأ  ًاـحْرُج  اَـهِِقتاَع  یَلَع  ُْتیَأَرَف  ِحاَّرَْجلا  َیلِإ  ْتَصَلَخ  یَّتَح  ِسْوَْقلاـِب  یِمْرَأ  َو 
ٌساَن ٍْریَمُع َو  ُْنب  ُبَعْصُم  َُهل  َضَرَتْعاَف  اََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  ٍدَّمَُحم َال  یَلَع  ِینوُّلُد  ُحیِصَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ُساَّنلا  یَّلَو  ْدَق  َهَئیِمَق َو  ُْنبِا  َلَْبقَأ 

اَم َكَدَـی  اََهل  َْتلاَقَف  ِناَعْرِد  ِْهیَلَع  َناَک  ِهَّللا  َّوُدَـع  ْنَِکل  ٍتَابَرَـض َو  َکـِلَذ  یَلَع  ُُهْتبَرَـض  ْدََـقل  َُهبْرَّضلا َو  ِهِذَـه  ِیَنبَرَـضَف  ْمِهِیف  ُْتنُکَف  ُهَعَم 
یَّتَح ْمُهَعَم  ُْتنُکَف  ِراَْصنَْألَا  تصلخأف  انوصلخأ  ِراَْصنَْألَا  ْتَداَن  ِساَّنلِاب  مزهنت  ِباَرْعَأـْلَا  ُْتلِعُج  اََّمل  ِهَماَـمَْیلَا  َمْوَی  ْتَبیِـصُأ  َْتلاَـق  اََـهباَصَأ 

اَْهتَلَخَد ِهَقیِدَْحلا َو  ِبَاب  یَلَع  َهَناَجُد  ُوبَأ  َِلُتق  یَّتَح  ًهَعاَس  اَْهیَلَع  اَْنلَتَْتقاَف  ِتْوَْملا  ٍهَقیِدَح  َیلِإ  اَْنیَهَْتنا 

یَلَع ُْتفَقَو  یَّتَح  اَْهیَلَع  ُتْجَرَع  هیهان َو َال  َْتناَک  اَـم  ِهَّللا  َوَف  اَـهَعَطَقَف  ْيَدَـی  َبَرَـضَف  ٌلُـجَر  ِیل  ُضِْرعَیَف  َهَمَْلیَـسُم  ِهَّللا  َّوُدَـع  ُدـیِرُأ  اـَنَأ  َو 
ُْتفَرَْصنا َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَِّلل  ًارْکُش  ُتْدَجَسَف  ْمَعَن  َلاَق  ُهَْتلَتَق  ُْتلُقَف َأ  ِِهباَِیِثب  ُهَْفیَس  ُحَسْمَی  ِِّینِزاَْملا  َدیِزَی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْیَْنبا  ًالُوتْقَم َو  ِثِیبَْخلا 

ُلوُقَی ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  َءاَْملا  یِقْـسَت  ًادَحَأ  ْتَدِهَـش  ْدَق  َْتناَک  ِِهتَّدَج َو  ْنَع  ُثِّدَُـحی  ٍدیِعَـس  ِْنب  ُهَرْمَـض  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
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یَلَع اََهبَْوث  هزجاحل  اَهَّنِإ  ِلاَتِْقلا َو  َّدَـشَأ  ُِلتاَُقت  ٍذـِئَمْوَی  اَهاَرَی  َناَک  ٌنَـالُف َو  ٍنَـالُف َو  ِماَـقَم  ْنِم  ٌْریَخ  َمْوَْیلا  ٍْبعَک  ُْتِنب  ُهَبیِـسَن  ُماَـقََمل  ٍذـِئَمْوَی 
 . ًاحْرُج َرَشَع  َهَثَالَث  ْتَحِرُج  یَّتَح  اَهِطَسَو 

نأ ثدحملا  هنامأ  نم  ههبتـشم و  رومأ  یلإ  نونظلا  یمارتت  یّتح ال  امهمـساب  امهرکذی  ناک  هیانکلا و  هذه  نکی  مل  يوارلا  تیل  تلق 
.نیلجرلا نیذه  مسا  متک  هلاب  امف  ائیش  هنم  متکی  ههجو و ال  یلع  ثیدحلا  رکذی 

َرَشَع َهَثَالَث  اَُهتْدَجَوَف  ًاحْرُج  ًاحْرُج  اهحارج  ُتْدَدَعَف  اَهَلَّسَغ  ْنَمِیف  ُْتنُک  ُهاَفَْولا  اهترضح } .» املف  : يدقاولا ( 1 ُهَبیِسَن {  ْتَرَضَح  اَّمَلَف  َلاَق 
ِِّیبَّنلَا ص يِداَنُم  يَداَن  َُّمث  ًهَنَـس  هتواد  ْدََـقل  اهحارج  َمَظْعَأ  َناَک  اَهِِقتاَع َو  یَلَع  اَُهبِرْـضَی  َوُه  َهَئیِمَق َو  ُْنبِا  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  ُلوُقَت  َْتناَـک  َو 

اَنْحَبْـصَأ یَّتَح  ِحاَّرَْجلا  دمکن  اَِنتَْلَیل  اَْنثَکَم  ْدََقل  ِمَّدلا َو  ُفَْزن  ْنِم  ْتَعاَطَتْـسا  اَمَف  اََهباَِیث  اَْهیَلَع  ْتَّدَشَف  ِدَسَْألا  ِءاَرْمَح  َیلِإ  ٌدَحَأ  ِءاَضِْقنا  َدـَْعب 
ُهَرَبْخَأَف ِْهَیلِإ  َعَجَرَف  اَْهنَع  ُلَأْسَی  ِِّینِزاَْملا  ٍْبعَک  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  اَْهَیلِإ  َلَسْرَأ  یَّتَح  ِِهْتَیب  َیلِإ  ْلِـصَی  َْمل  ِدَـسَْألا  َءاَرْمَح  ْنَم  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَجَر  اَّمَلَف 

َِکلَِذب َّرُسَف  اَِهتَمَالَِسب 

َهَراَمُع ُّمُأ  َْتلاَق  َلاَق  َهَّیِزَغ  ِْنب  َهَراَمُع  ِْنب  ِراَّبَْجلا  ُْدبَع  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 

ُْهنَع َو بذـن  ِْهیَدَـی  َْنَیب  یِجْوَز  ِیئاَْنبَأ َو  اَنَأ َو  َهَرْـشَع َو  َنوُِّمُتی  اَـم  ٍْریَُفن  ـَّالِإ  َیَِقب  اَـمَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ُساَّنلا  َفَشَْکنا  ِیُنْتیَأَر َو  ْدََـقل 
ُِلتاَُقی ْنَم  َیلِإ  َکَسُْرت  ِْقلَأ  ِسْرُّتلا  َبِحاَص  اَی  َلاَقَف  ُسُْرت  ُهَعَم  ًاـیِّلَُوم  ًـالُجَر  يَأَر  یِعَم َو  ُسُْرت  َـال  ِینآَرَف َو  َنیِمِزَْهنُم  ُْهنَع  َنوُّرُمَی  ُساَّنلا 
ُِلبُْقیَف مهانبـصأ  اَُنلَثَم  ًَهلاَّجَر  اُوناَک  َْول  ِْلیَْخلا َو  ِباَحْـصَأ  َلیِعاَفَْألا  اَِنب  َلَعَف  اَمَّنِإ  ِِّیبَّنلَا ص َو  یَلَع  ِِهب  سرتأ  ُْتلَعَجَف  ُُهتْذَخَأَف  ُهَسُْرت  یَْقلَأَف 

اَی ُحیِصَی  ُِّیبَّنلَا ص  َلَعَجَف  ِهِرْهَظ  یَلَع  َعَقَوَف  ِهِسَرَف  ُبُوقْرُع  ُبِرْضَأ  یَّلَو َو  ًاْئیَش َو  ُهُْفیَس  ْعَنْصَی  ْمَلَف  َُهل  تسرت  ِیَنبَرَضَف َو  ٍسَرَف  یَلَع  ٌلُجَر 
 { .هینملا مسا  : بوعش ( 1 ِبوُعُش {  ُْهتَدَرْوَأ  یَّتَح  ِْهیَلَع  یننواعف  َْتلاَق  َکِّمُأ  َکِّمُأ  َهَراَمُع  َْنبِا 

يِدُـضَع ِیف  ًاحْرُج  ُتْحِرُج  َلاَق  ِِّینِزاَْـملا  ٍدـْیَز  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَـح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
ْلَّبَقَتَف َکَحَرَج  بصعا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُأَقْرَی  ُمَّدـلا َال  َلَعَج  یِّنَع َو  یَـضَم  ٌِّیلَع َو  ُجُْرعَی  َْمل  لقرلا َو  ُهَّنَأَـک  ٍلُـجَر  ِیَنبَرَـض  يَرُْـسْیلا 

َبَراَضَف َّیَُنب  اَی  ْضَْهنا  َْتلاَق  َُّمث  ُرُْظنَی  ٌِفقاَو  ُِّیبَّنلَا ص  یِحْرُج َو  ْتَِطبُرَف  حارجلل  اَُهتْدَـعَأ  ْدَـق  اَْـهیَْوقَح  ِیف  ُِبئاَـصَع  اَـهَعَم  ََّیلِإ َو  یِّمُأ 
اَذَـه ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِیَنبَرَـض  يِذَّلا  ُلُجَّرلا  َلَْبقَأ  َْتلاَق َو  َهَراَمُع  َّمُأ  اَـی  نیقیطت  اَـم  ُقیُِطی  ْنَم  ُلوُقَی َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَـعَجَف  ُمْوَْقلا 

َُّمث َهَراَمُع  َّمُأ  اَی  ُتْدَقَتْـسا  َلاَق  َُّمث  ُهُذِـجاََون  ْتَدـَب  یَّتَح  َمَّسَبَت  َِّیبَّنلَا ص  ُْتیَأَرَف  َكَرَبَف  ُهَقاَس  ُْتبَرَـضَف  َُهل  یِّمُأ  ُتْضَرَتْعاَف  َکَْنبا  َبِراَض 
يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  ِهِسْفَن  یَلَع  اَْـنیَتَأ  یَّتَح  ِحَـالِّسلِاب  .يدـقاولا }  نم أ و  هتبثأ  اـم  باوصلا  و  «، هلعن :» ب ( 2 هولعن {  اَْنلَْبقَأ 

َِکْنیَِعب كرأث  َكاَرَأ  َكِّوُدَع َو  ْنِم  َکَْنیَع  َّرَقَأ  كرفظ َو 

(1 طورمب {  ِِهتَفَــالِخ  ِماَّیَأ  ِیف  ِباَّطَْخلا  ُنــْب  ُرَمُع  َِیتُأ  َلاـَـق  ِهــِیبَأ  ْنـَـع  ٍدیِعـَـس  ِنــْب  َهَرْمــَـض  ُنــْب  یــَـسُوم  يَوَر  ُّيِدــِقاَْولَا َو  َلاـَـق 
اَهِیف َناَک  .طورم }  هعمج  هب و  عفلتت  اهـسأر و  یلع  هأرملا  هیقلت  اـمبر  ،و  هب رزتؤی  ناـتک  وأ  زخ  وأ  فوص  نم  ءاـسک  : رـسکلاب ، طرملا
َِکلَذ ٍْدیَبُع َو  ِیبَأ  ِْتِنب  َهَّیِفَـص  َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُهَجْوَز  َیلِإ  ِِهب  َْتلَـسْرَأ  ْوَلَف  اَذَـک  ٍنَمَِثب  ِطْرِْملا  اَذَـه  َّنِإ  ْمُهُـضَْعب  َلاَقَف  ٌدِّیَج  ٌعِساَو  ٌطِْرم 
ٍْبعَک ُْتِنب  ُهَبیِـسَن  َهَراَمُع  ْمَأ  اَْهنِم  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  َیلِإ  ِِهب  ُثَْعبَأ  َْلب  َلاَقَف  َرَمُع  ِْنبِا  یَلَع  ُْتلَخَد  اَم  .هؤادـتبا }  : رمـألا ناثدـح  ( 2 َناَثْدِح { 

 . ِینوُد ُِلتاَُقت  اَهاَرَأ  اَنَأ  َّالِإ َو  ًالاَمِش  ًانیِمَی َو  ْتِفَْتلَأ  اَم  ُلوُقَی  ٍدُحُأ  َمْوَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس 
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َّنِهِجاَوْزَأ َعَم  َْنِلتاَُقی  ٍذـِئَمْوَی  ٍْشیَُرق  ُءاَِسن  َّنُک  ْلَه  َهَراَمُع  َّمُأ  اَی  َهَراَمُع  ِّمُِأل  َلـِیق  َلاَـق  یَّلَعُْملا  ِْنب  ِدیِعَـس  ِْنب  ُناَوْرَم  يَوَر  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َنْرُکْذَـی َْنبِرْـضَی َو  رابکألا  ِفاَفِّدـلا َو  َّنُهَعَم  ُْتیَأَر  ْنَِکل  ٌرَجَح َو  ٍمْهَِـسب َو َال  ْتَمَر  َّنُْهنِم  ًهَأَْرما  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  َـال َو  ِهَّللاـِب  ُذوُعَأ  َْتلاَـقَف 

ْدََقل ٌهَأَْرما َو  ِْتنَأ  اَمَّنِإ  َْنلُقَی  ًهَلُحْکُم َو  ًادَوِْرم َو  َّنُهاَدْحِإ  ُهَْتلَواَن  عکعکت  ْوَأ  ٍلُجَر  یَّلَو  اَمَّلُکَف  َدِواَرَم  لحاکم َو  َّنُهَعَم  ٍرْدـَب َو  یَْلتَق  ِمْوَْقلا 
َّنُهُماَْدقَأ یَلَع  ِلاَجِّرلا  َّنَعَْبتَی  َْنلَعَج  ْمِِهْلیَخ َو  ِنُوتُم  یَلَع  اْوََجن  ِْلیَْخلا َو  ِباَحْصَأ  ِلاَجِّرلا  َّنُْهنَع  اََهل  تارمـشم َو  تامزهنم  نیلو  َّنُُهْتیَأَر 

اَهَعَم ُیْـشَم َو  اَِهب  اَم  ِْلیَْخلا  َنِم  هیـشاخ  ًهَدِعاَق  ٌْقلَخ  اََهل  ٍهَلیِقَث َو  ًهَأَْرما  َِتناَک  َهَْبتُع َو  َْتِنب  ًاْدنِه  ُْتیَأَر  ْدََقل  ِقیِرَّطلا َو  ِیف  َنْطُقْـسَی  نلعجف 
(3 ِلوُسَِرل {  ْمُُهتَیِـصْعَم  ُهاَمُّرلا َو  َْلبَق  ْنِم  ٍذـِئَمْوَی  اََنباَصَأ  اَم  ُبِسَتَْحن  ِهَّللا  َدـْنِعَف  اُوباَصَأ  اَم  اَّنِم  اُوباَصَأَف  اَْنیَلَع  ِمْوَْقلا  َُرثَک  یَّتَح  يَرْخُأ  ًهَأَْرما 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  لوسرلا } .» :» ا

ِهَّللا َْدبَع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِثِراَْحلَا  ِنَع  َهَعَـصْعَص  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  َهَْربَس  ِیبَأ  ُْنبِا  ِینَثَّدَح  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ًادَحَأ ُتْدِهَش  ُلوُقَی  ٍمِصاَع  ِْنب  ِْدیَز  ِْنب 

َنِم ًالُجَر  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُْتیَمَرَف  ِمْرا  َلاَق  ْمَعَن  ُْتُلق  َهَراَمُع  َْنبِا  اَی  َلاَقَف  ُْهنَع  ُّبُذَت  یِّمُأ  ُْهنِم َو  ُتَْونَد  ُْهنَع  ُساَّنلا  َقَّرَفَت  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم 
یَّتَح ِهَراَـجِْحلِاب  هولعأ  ُْتلِعُج  ُُهبِحاَـص َو  َوُه َو  َعَقَو  یَّتَح  ُسَرَْفلا  َبَرَطْـضاَف  ِسَرَْفلا  ٍْنیَع  تبیـصأف  ٍسَرَف  یَلَع  َوُه  ٍرَجَِحب َو  َنیِکِرْـشُْملَا 
ُهَّللا َكَرَاب  اَهِحْرُج  بصعا  َکِّمُأ  َکِّمُأ  َلاَقَف  اَهِِقتاَع  یَلَع  یِّمُِأب  ٍحْرُج  َیلِإ  َرَظَنَف  ُمَّسَبَتَی  ََّیلِإ َو  ُرُْظنَی  ُِّیبَّنلَا ص  ًاْرقِو َو  اَْهنِم  ِْهیَلَع  ْتَدُِّضن 
ْنِم ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  ٍنَالُف  ِماَقَم  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَّمُأ  َجَّوَز  ِینْعَی  کبیبر  ُماَـقَم  ٌنَـالُف َو  ٍنَـالُف َو  ِماَـقَم  ْنِم  ٌْریَخ  َکِّمُأ  ِماَـقَِمل  ِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ْمُْکیَلَع 

اَم ِیلاـَبُأ  اَـمَف  َْتلاَـق  ِهَّنَْجلَا  ِیف  ِیئاَـقَفُر  ْمُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َلاَـقَف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  کـقفارن  ْنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َهَّللا  اََـنل  ُعْدا  یِّمُأ  َْتلاَـقَف  ِْتَیب  ِلـْهَأ 
اَْینُّدلا ْنِم  ِیَنباَصَأ 

ِلاَِتق اَِهتَحِیبَص  ِیف  ِیتَّلا  ِهَْلیَّللا  ِیف  ِْهیَلَع  ُْتلِخْدُأَف  ٍلُولَـس  ِْنب  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َْتِنب  َهَلیِمَج  َجَّوَزَت  ٍِرماَع  ِیبَأ  ُْنب  ُهَلَْظنَح  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
اَهَعَم َناَکَف  َداَعَف  َهَلیِمَج  ُْهتَمِزَلَف  َِّیبَّنلَا ص  ُدیُِری  ًادَغ  َْحبُّصلا  یَّلَص  اَّمَلَف  َُهل  َنِذَأَف  اَهَْدنِع  َتِیبَی  ْنَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َنَذْأَتْـسا  ْدَق  َناَک  ٌدَحَأ َو 

ُتْدِهْـشُأ َْمل  َدـَْعب  اََهل  َلیِقَف  اَِهب  َلَخَد  ْدَـق  ُهَّنَأ  مهتدهـشأف  اَهِمْوَق  ْنِم  ٍهََعبْرَأ  َیلِإ  َِکلَذ  َْلبَق  ُْتلَـسْرَأ  ْدَـق  َجوُرُْخلا َو  َداَرَأ  َُّمث  اَْهنِم  َبَنْجَأَف 
ِهَّللا ٍْدبَِعب  ُْهنِم  ْتَِقلَعَف  ِیب  َلَخَد  ْدَق  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  ْتَدَهْـشَأَف  َهَداَهَّشلا  ِهِذَه  ُْتلُقَف  ْتَقَبْطَأ  َُّمث  اَهِیف  َلَخَدَف  َتْجَّرَف  ِءاَمَّسلا  َّنَأَک  ُْتیَأَر  َْتلاَق  ِْهیَلَع 
ِهَّللا ِلوُسَِرب  َقِحَلَف  ُهَحَالِـس  ٍِرماَع  ِیبَأ  ُْنب  َهَلَْظنَح  َذَخَأ  ٍْسیَق َو  ِْنب  ِِتباَث  ِْنب  ُدَّمَُحم  َُهل  ْتََدلَوَف  َدـَْعب  ٍْسیَق  ِْنب  ِِتباَث  اَهَجَّوَزَت  َُّمث  َهَلَْظنَح  َْنب 

تعـستکاف ِهِسَرَف  َبُوقْرُع  َبَرَـضَف  ٍبْرَح  ُْنب  َناَیْفُـس  ِیبَِأل  َهَلَْظنَح  َضَرَتْعا  َنوُکِرْـشُْملَا  َفَشَْکنا  اَّمَلَف  ِفوُفُّصلا  يِّوَُسی  َوُه  ٍدَـحَِأب َو  ص 
َعَمْـسَأَف ِْفیَّسلِاب  ُهَْحبَذ  ُدـیُِری  َهَلَْظنَح  ٍبْرَح َو  ُْنب  َناَیْفُـس  ُوبَأ  اَنَأ  ٍْشیَُرق  َرَـشْعَم  اَی  ُحیِـصَی  َلَـعَجَف  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َناَیْفُـس  ُوبَأ  ُعَقَی  ِسَرَْفلا َو 

ِْحمُّرلِاب َهَلَْظنَح  یَلَع  َلَمَحَف  ِبوُعُش  ِْنب  ِدَوْسَْألَا  ُهَنَیاَع  یَّتَح  ِهَمیِزَْهلا  ْنِم  ِْهَیلِإ  َنُوتِفَْتلَی  ًالاَجِر َال  َتْوَّصلا 

ٍرْدَص ْنَع  َلَزَنَف  ٍْشیَُرق  ِضْعَِبب  َقِحَلَف  ِْهیَمَدَـق  یَلَع  وُدـْعَی  َناَیْفُـس  ُوبَأ  َبَرَه  ُهَلَتَقَف َو  ًهَِیناَث  َُهبَرَـضَف  ُحـْمُّرلا  ِیف  ِْهَیلِإ  َهَلَْظنَح  یَـشَم  ُهَذَْـفنَأَف َو 
نبا هریس  ( 1 َقاَحْسِإ {  ِْنب  ُدَّمَُحم  ُهَرَکَذ  ُّرِفَی َو  َْمل  ُهَّنَأ  ُُهفُوقُو َو  ُهُْربَص َو  ُرُکْذَی  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ُلْوَق  َِکلَذَف  َناَیْفُـس  َابَأ  ُهَءاَرَو  َفِدَر  ِهِسَرَف َو 

ٍهَّرِمِط ُْتیَمُک  ینتجن  َْتئِش  َْول  َو  ماشه 3:21،22 } .

ِْبنَج َیلِإ  ٌلُوتْقَم  َوُه  ُهَْنبا َو  َهَلَْظنَح  یَلَع  ُبِهاَّرلا  ٍِرماَع  ُوبَأ  َّرَم  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 

ِهَّللا َعَرْـصَْملا َو  اَذَه  َلَّبَق  ْنَم  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِینْعَی  ِلُجَّرلا  اَذَه  كردحأل  َْتنُک  ْنِإ  َلاَقَف  ٍشْحَج  َْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِبلَّطُْملا َو  ِْدبَع  ِْنب  َهَزْمَح 
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َهَزْمَح ِینْعَی  َلِیتَْقلا  اَذَه  ُهَّللا  يَزَج  َّنِإ  ْمُهَفاَرْشَأ  َِکباَحْصَأ َو  ُهاَرَـس  َعََمل  َِکتاَمَم  ْنِإ  َِکتاَیَح َو  ِیف  ُِقلُْخلا  ِفیِرَـش  ِِدلاَْولِاب  ًاّرََبل  َْتنُک  ْنِإ 
ْمَلَف ْمُکََفلاَخ  ِینََفلاَخ َو  َناَک  ْنِإ  ِِهب َو  ُلَّثَُمی  َهَلَْظنَح َال  ٍْشیَُرق  َرَشْعَم  اَی  يَداَن  َُّمث  كزجیلف  ًاْریَخ  ٍدَّمَُحم  ِباَحْصَأ  ْنِم  ًادَحَأ  يَزَج  ْوَأ  ًاْریَخ 

.ِِهب ُلَّثَُمی  ْمَلَف  َهَلَْظنَح  َكَرَت  ِساَّنلِاب َو  ُلَثَمَف  ًاْریَخ  يَرَی  اَمِیف  ِهِسْفَِنل  ُلْأَی 

اَْهیَلَع َّالِإ  ٌهَأَْرما  َْقبَت  ْمَلَف  ُناَذْآلا  َفُونُْألا َو  ٍعْدَِـجب  ِلَثَْملِاب َو  ِءاَـسِّنلا  ُتْرَمَأ  ِِّیبَّنلَا ص َو  ِباَحْـصَِأب  َلَّثَم  ْنَم  ُلَّوَأ  َهَْبتُع  ُْتِنب  ُدـْنِه  َْتناَـک  َو 
َو .جاـعلا }  نورقلا و  نم  هروسـألا  : کـسملا ( 2 ِناَتَکَـسَم {  َو  .مـصعملا }  یف  سبلی  یلح  وـه  ،و  جـلمدلا : دـضعملا ( 1 نادـضعم { 

َْنَیب ٍِرماَع  ِیبَأ  ُْنب  َهَلَْظنَح  ُلِسْغَت  َهَِکئَالَْملا  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ِِهب َو  ُلَّثَُمی  َْمل  َهَلَْظنَح  َّالِإ  .لاـخلخلا }  : همدـخلا ( 3 ناتمدخ { 
ِلوُسَر َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ًءاَم  ُرُطْقَی  ُهُسْأَر  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  اَنْرَظَنَف  اَْنبَهَذَف  ُّيِدِعاَّسلا  ٍْدیَـسُأ  ُوبَأ  َلاَق  ِهَّضِْفلا  ٍفاَحِـص  ِیف  ِنْزُْملا  ِءاَِمب  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو 

.ٌُبنُج َوُه  َجَرَخ َو  ُهَّنَأ  ُُهتْرَبْخَأَف  اََهلَأَسَف  ِِهتَأَْرما  َیلِإ  َلَسْرَأَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ِهَّللا ص 

ِهَنیِدَْـملَا َدَـجَوَف  َهَْنیَُزم  ِلَبَج  ْنِم  اَمَُهل  ٍمَنَِغب  َسُوباَق  ِْنب  َهَبْقُع  ِْنب  ِثِراَْحلَا  ِهیِخَأ  ُْنبا  ُهَعَم  ِِّینَزُْملا َو  َسُوباَق  ِْنب  ِبْهَو  َلَْبقَأ  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
اَیَتَأ یَّتَح  اَجَرَخَف  ٍْنیَع  َدـَْعب  ًاَرثَأ  َیِغَْتبَن  َلاَقَف َال  ٍْشیَُرق  ْنِم  َنیِکِرْـشُْملَا  ُِلتاَُقی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  ٍدَـحَِأب  اُولاَـق  ُساَّنلا  َْنیَأ  َـالَأَسَف  اوُّلَخ 
ْنِم ِلـْیَْخلا  ْتَءاَـج  ِبْهَّنلا َو  ِیف  َنیِِملْـسُْملَا  َعَم  اَراَـغَأَف  ُُهباَحْـصَأ  ِهَّللا ص َو  ِلوُسَِرل  َُهلْوَّدـلا  َنُوِلتَتْقَی َو  ِمْوَْـقلا  نادـجیف  ٍدُـحُِأب  ُِّیبَّنلَا ص 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَقَف  َنیِکِرْـشُْملَا  َنِم  ٍهَقِْرف  تقرفناف  ِلاَتِْقلا  َّدَشَأ  َالَتاَقَف  ِساَّنلا  َطَلَتْخاَف  ٍلْهَج  ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  ِدـِیلَْولا َو  ُْنب  ٍدـِلاَخ  ْمِِهئاَرَو 
ٌهَقِْرف تقرفناف  َعَجَر  َُّمث  اُوفَرَْصنا  یَّتَح  ِْلبَّنلِاب  ْمُهاَمَرَف  َماَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  َسُوباَق  ِْنب  َبَهَو  َلاَقَف  ِهَقْرِْفلا  ِهِذَِهل  ْنَم 

ٌهَبِیتَک ِتَعَلَطَف  َعَجَر  َُّمث  ْتَّلَو  یَّتَح  ِْفیَّسلِاب  اهبذـف  َماَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  اـَنَأ  ِِّینَزُْملَا  َلاَـقَف  ِهَبِیتَْکلا  ِهِذَِـهل  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  يَرْخُأ 
 . ِهَّنَْجلِاب ْرِْشبَأ  ُْمق َو  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  ِِّینَزُْملَا  َلاَقَف  ِءَالُؤَِهل  ُموُقَی  ْنَم  ُِّیبَّنلَا ص  َلاَقَف  يَرْخُأ 

َنوُِملْسُْملَا ِْهَیلِإ َو  ُرُْظنَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْفیَّسلِاب َو  ُبِرْضَیَف  ْمِهِیف  ُلِخُْدی  َلَعَجَف  ُِلیْقَتْـسَأ  ُلِیقُأ َو َال  ِهَّللا َال  ُلوُقَی َو  ًاروُرْـسَم  ِِّینَزُْملَا  َلاَقَف 
ْتَلَمَتْشا یَّتَح  ِِهب  َنُوقِدُْحم  ْمُه  َِکلَذَک َو  َلاَز  اَمَف  ْمِهِیف  ُعِجْرَی  َُّمث  ُهْمَحْرا  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهَبِیتَْکلا َو  یَْـصقَأ  ْنِم  َجَرَخ  یَّتَح 

َُّمث ٍِذئَمْوَی  ُلَثَْملا  َحَْبقَأ  ِِهب  َلَّثَم  یلتقم َو  َیلِإ  ْتَصَلَخ  ْدَق  اَهَّلُک  ِحاَمِّرلِاب  ًهَنْعَط  َنوُرْـشِع  ٍذـِئَمْوَی  ِِهب  َدَـجَوَف  ُهُولَتَقَف  ْمُهُحاَمِر  ْمُهَفاَیْـسَأ َو  ِْهیَلَع 
 . ِِّینَزُْملَا اَْهیَلَع  َتاَم  اَِمل  اَْهیَلَع  ُتُومَأ  ًهَتیِم  َّبَحَأ  َّنِإ  ُلوُقَی  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  َناَکَف  َِلُتق  یَّتَح  ُُهلاَِتق  ِوْحَنَک  َلَتاَقَف  ِهیِخَأ  ُْنبا  َماَق 

اَنَْنَیب َتْمَسَق  اَْنیَلَع َو  ُهَّللا  َحَتَف  اَّمَلَف  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَس  َعَم  ِهَّیِسِداَْقلَا  اَنْدِهَش  ُلوُقَی  ُثِّدَُحی  ُِّینَزُْملا  ِثِراَْحلا  َْنب  ٌلَِالب  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
َکَعَم اَذَـه  ْنِم  ِِکب  ًابَحْرَم  َلاَق  ٍلَِالب  ُْتُلق  ٌلَِالب  َلاَقَف  ِهِمَْون  ْنِم  َعِزَف  َنیِح  ًادْعَـس  ُْتئِجَف  َهَْنیَُزم  ْنِم  َسُوباَـق  ِلآ  ْنِم  یًتَف  َطَقْـسَأ  اـنمئانغ 

ْدََقل ًاْنیَع  َِکب  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ًالْهَأ  ًابَحْرَم َو  ٌدْعَس  َلاَق  ِهیِخَأ  َْنبا  َلاَق  ٍدُحُأ  َمْوَی  َِلُتق  يِذَّلا  ِِّینَزُْملَا  ْنِم  یَتَف  اَی  َْتنَأ  اَم  َلاَق  یِمْوَق  ْنِم  ٌلُجَر  ُْتُلق 
ِهَّللا ُلوُسَر  ٍهَیِحاَن َو  ِّلُک  ْنِم  اَِنب  َنوُکِرْشُْملَا  َقَدْحَأ  ْدَق  اَُنْتیَأَر َو  ْدََقل  ُّطَق  ٍدَحَأ  ْنِم  ُتْدِهَش  اَم  ًادَهْشَم  ٍدُحُأ  َمْوَی  ُلُجَّرلا  َِکلَذ  ْنِم  ُتْدِهَش 
َّلُک ِهَبِیتَْـکلا  ِهِذَِـهل  ْنَم  ُلوُقَی  مهمـسوتی َو  ِساَّنلا  ِیف  ِهِرَـصَِبب  یِمْرَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  ٍهَیِحاـَن َو  ِّلُـک  ْنِم  ُُعلْطَت  َِبئاَـتَْکلا  اَنَطْـسَو َو  ص 

ُْمق ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  اََهلاَق  ٍهَّرَم  ِرِخآ  یَْسنَأ  اَمَف  ِهَبِیتَْکلا  ُّدُرَی  َِکلَذ  ُّلُک  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَنَأ  ِِّینَزُْملَا  ُلوُقَی  َِکلَذ 

َهَِیناَّثلا ْمِهِیف  اَنْعَجَر  یَّتَح  ْمُهَتَمْوَح  اَنْـضُخَف  ِهَداَهَّشلا  ْنِم  ٍِذئَمْوَی  ُبَلُْطی  اَم  َْلثِم  ُُبلْطَأ  یِّنَأ  ُهَّللا  َمَْلعَی  ِهَِرثَأ  یَلَع  ُتُْمق  َماَقَف َو  ِهَّنَْجلِاب  ْرِْـشبَأ  َو 
ْنَم اَعَد  َُّمث  َرَخْأَتْسا  رخأتسا } .» یلجأ  :» يدقاولا ( 1 ِلْجَأ {  ْنَِکل  ُهَعَم َو  ٍذـِئَمْوَی  َْتبَـصَأ  ُْتنُک  یِّنَأ  ِهَّللا  ُتْدِدَو َو  ُهَّللا َو  ُهَمِحَر  ُهُوباَصَأَف 

.َعَجَرَف ِعوُجُّرلا  ُّبَحَتُْسی  ُهَّنِإ  ٌلَِالب  َلاَقَف  َِکلْهَأ  َیلِإ  ُعوُجُّرلا  ْوَأ  اَنَْدنِع  ِماَقَْملا  ِیف  ْرَتْخا  َلاَق  ِِهلْضَف َو  ُهاَطْعَأَف َو  ِهِمْهَِسب  ِِهتَعاَس 
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َْکنَع ُهَّللا  َیِـضَر  ُلوُقَی  َوُه  ٌلُوتْقَم َو  َوُه  ِِّینَزُْملَا َو  یَلَع  ًاِفقاَو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َْتیَأََرل  ُدَهْـشَأ  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ُدْعَـس  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَقَف 
یَلَع ِْهیَلَع  ُّقُشَی  َماَیِْقلا  َّنَأ  ُمَلْعََأل  یِّنِإ  َُهلاَن َو  اَم  ِحاَرَْجلا  َِملَأ  ْنِم  َُهلاَن ع  ْدَق  ِْهیَمَدَـق َو  یَلَع  َماَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َُّمث  ٍضاَر  َْکنَع  یِّنِإَف 

ِفِْصن ْتَغَلَبَف  ًالوُط  اَهِیف  ُهَجَرْدَأ  هرمخف َو  ِهِسْأَر  یَلَع  َهَدُْرْبلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّدَمَف  ِرْمُح  ٌمَالْعَأ  اََهل  ٌهَدُْرب  ِْهیَلَع  ِهِدَْحل َو  ِیف  َعِضُو  یَّتَح  ِهِْربَق 
ُهَّللا یَْقلَأ  اَْهیَلَع َو  َتُومَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُلاَح  اَمَف  َفَرَْـصنا  َُّمث  ِهِدَْـحل  ِیف  َوُه  ِْهیَلْجِر َو  یَلَع  ُهاَْنلَعَجَف  ُلَـمْرَْحلا  اَـنَعَمَجَف  اـَنَرَمَأَف  ِْهیَقاَـس 

َبَلَطَف ِرِْذنُْملا  ِْدبَع  ِْنب  ََهباَُبل  َابَأ  ِراَْصنَْألَا  ْنِم  ٌمِیتَی  ِْهَیلِإ  َمَصاَخ  ْدَـق  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق  ِِّینَزُْملَا  ٍلاَح  َنِم  اَْهیَلَع 
ُهَعَفْدَـی ْنَأ  َیبَأَف  ِمِیتَْیِلل  ََهباَُبل  ِیبَأ  َیلِإ  ُقْذَْـعلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َبَلَطَف  ُقْذَْـعلا  یَلَع  ِمِیتَْیلا  َعِزَجَف  ََهباَُبل  ِیبَِأل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَـضَقَف  اَـمُهَْنَیب 

باعیتسإلا یف  اذک  ( 2 ِِتباَث {  َلاَق  ََهباَُبل َو  ُوبَأ  َیبَأَـف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  ٌقْذَـع  َکـَل  ِْهَیلِإ َو  ُهْعَفْدا  ََهباَُـبل  ِیبَأـِل  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَـعَجَف  ِْهَیلِإ 
ِْنب ٍِتباَث  َبَهَذَـف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  ٌقْذَـع  ِِهب  ََکل  َلاَق  ِیلاَم  ْنِم  ِِهقْذَـع  ِمِیتَْیلا  َْتیَطْعَأ  ْنِإ  َْتیَأَر  ِهَّللا َأ  َلوُسَر  اَی  هحادـحدلا  ِیبَأ  ِْنب  . { 1:203

ِمَالُْغلا َیلِإ  ُقْذَْعلا  َّدَر  َُّمث  ٍلَْخن  ٍهَقیِدَِحب  َقْذِْعلا  َِکلَذ  ََهباَُبل  ِیبَأ  ْنِم  يَرَتْشاَف  هحادحدلا 

ثیدحلا اذه  درو  دق  ،و  خیرامـشلا نم  هیف  امب  نوجرعلا  : رـسکلاب و.هلخنلا  : حتفلاب قذعلا  ( 1 ٌلَّلَذُم {  ٌقْذَـع  َّبُر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف 
 . ٍدُحُأ َمْوَی  َِلتُقَف  ِلْوَْقلا  َِکلَِذب  ُهَداَهَّشلا  َُهل  یَجُْرت  َْتناَکَف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  هحادحدلا  ِْنبِال  قذع } .» » ناسللا یف 

َعَقَوَف َبَلَغ  یَّتَح  ِْهَیلِإ  وِرْمَع  یِـشْمَی  ُهَذَْفنَأَف َو  ٍذاَعُم  ِْنب  وِرْمَع  ُنَعْطَیَف  ٍهَلیِوَط  َُهل  ٍهاَنَق  ُّرُجَی  ًاسِراَف  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُراَرِـض  ُلَبْقَی  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُروُْحلا ٍدَّمَُحم  ِباَحْـصَأ  َنِم  َهَرْـشَع  َدَحَأ  َمْوَی  ُتْجَّوَز  ُلوُقَی  َناَک  ِنیِْعلا َو  ِروُْحلا  َنِم  ِکَجَّوَز  ًالُجَر  نمدعت  ٍراَرِـض َال  ُلوُقَی  َلاَق  ِهِهْجَِول 

.ُنیِْعلا

َلاَج َنیِح  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ٍِذئَمْوَی  َبَرَـض  ْدََقل  ًهَثَالَث َو  َّالِإ  َلَتَق  ُهَّنَأ  اَنْغََلب  اَم  اُولاَق  َهَرَـشَع  َِلُتق  ْلَه  ِثیِدَْحلا  ِخُویُـش  ُْتلَأَسَف  ُّيِِدقاَْولَا  َلاَق 
.َکَُلْتقَِأل ُْتنُک  اَم  ًهَروُکْشَم  ًهَمِْعن  اَهَّنِإ  ِباَّطَْخلا  َْنبِا  اَی  َلاَق  ِهاَنَْقلِاب َو  ََهلْوَْجلا  َْکِلت  َنوُِملْسُْملَا 

مهتعاجش َو ِمَالْسِْإلَا َو  ِیف  مهءانغ  ُرَکُْذی  ْمِْهیَلَع َو  محرتیف  ِراَْصنَْألَا  ُرُکْذَی  ٍدُحُأ َو  ِهَْعقَو  ُرُکْذَی  َدَْعب َو  ُثِدُْحی  ٍراَرِض  َناَک  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ْنَم ُءاَْرفَع  ُْنبِا  لاقف } .» :» يدقاولا ( 2 ُلاَُقیَف {  ِمَکَْحلا  َابَأ  َلَتَق  ْنَم  ُلُوقَأَف  ٍرْدَِبب  یِمْوَق  ُفاَرْـشَأ  َِلُتق  ْدََقل  ُلوُقَی  َُّمث  ِتْوَْملا  یَلَع  ْمِهِماَدـْقِإ 
َنِم ِیل  یِّمَُـسیَف  ٍنَالُف  َْنب  َنَالُف  َلَتَق  ْنِم  ٍِتباَث  ُْنب  ُمِصاَع  ُلاَُقیَف  ٍْطیَعُم  ِیبَأ  ِْنب  َهَبْقُع  َلَتَق  ْنَم  ٍفاَسَی  ُْنب  ُْبیَبُخ  ُلاَُقیَف  ٍفَلَخ  ُْنب  َهَّیَمُأ  َلَـتَق 

ٌهَعِینَم َال َیِهَف  ْمِهیِـصاَیَص  ِیف  اُوماَق  َّنِإ  ُلُوقَأ  اَنَأ  ٍدَـحَأ َو  َیلِإ  اَنْجَرَخ  اَّمَلَف  مشخدـلا  ِْنب  ِِکلاَم  ُلاَُقیَف  وٍرْمَع  ُْنب  ُْلیَهُـس  َّرَـسَأ  ْنِم  ِراَْصنَْألَا 
ٌمْوَق ُنَْحن  ْمِهِدَدَـع َو  ْنِم  َرَثْکَأ  ًادَدَـع  اَنَعَم  َّنِإَف  ْمُْهنِم  اَْنبَـصَأ  ْمِهیِـصاَیَص  ْنِم  اَْنَیلِإ  اوُجَرَخ  ْنِإ  ْفِرَْـصنَن َو  َُّمث  ًاـماَّیَأ  ُمیُِقن  ْمِْهَیلِإ  اََـنل  َلـِیبَس 

اَْنیَقَْتلاَف اوُجَرَخ  ْنَأ  ْمَُهل  َیِضُقَف  ْمُهَحَالِس  ْنِم  َرَثْکَأ  انحالس  ْمُهَعَم َو  ٍعاَرُک  ٍعاَرُک َو َال  اَنَعَم  ٍرَْدب َو  یَْلتَق  اننرکذی  ِنْعَّظلِاب  اَنْجَرَخ  نوروتوم 
ُْتلُقَف َنیِّلَُوم  انفشکنا  اَنَمَزَه َو  یَّتَح  ْمَُهل  اَنُْمق  اَم  ِهَّللا  َوَف 

َیلِإ ُتْرَظَن  یَّتَـح  ِهِیف  َرِکَن  ًاـهْجَو  يَرَت  ُلوُقَیَف َو  ِمْوَْقلا  یَلَع  ٍّرُک  ِدـِیلَْولا  ِْنب  ِدـِلاَِخل  ُلُوقَأ  ُْتلِعُج  ٍرْدـَب َو  ِهَْعقَو  ْنِم  ُّدَـشَأ  ِهِذَـه  یِـسْفَن  ِیف 
ْدَِجن ْمَلَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  اَْنیَهَْتناَف  ُهَعَم  اَنْرَّرَک  ِهِسَرَف َو  َناَنِع  َفَطَعَف  َكَءاَرَو  ْرُْظنا  َناَْمیَلُـس  َابَأ  اَی  ُْتلُقَف  ًاـِیلاَخ  ِهاَـمُّرلا  ِْهیَلَع  َناَـک  يِذَّلا  ِلَـبَْجلا 

ِّلُک ِیف  اوریاطتف  ْمِْهیَلَع  ِْلیَْخلا  انمحقأف  اَنِرَکْـسَع  َنوُِهبَْتنَی  َنوُّراَغ  ُمْوَْقلا  ِرَکْـسَْعلا َو  اَْنلَخَد  َُّمث  مهانبـصأف  اریفن  اَنْدَجَو  ُلَاب  َُهل  ًادَـحَأ  ِْهیَلَع 
َبَلَح َناَک  اَمَف  اُوبَرَه  ًادَحَأ  يَرَأ  َالَف  ِهَّبِحَْألا  ِهَلَتَق  ِجَرْزَْخلَا  ِسْوَْألَا َو  َنِم  ِِرباَکَْألا  ُُبلْطَأ  ُْتلِعُج  اَْنئِش َو  ُْثیَح  ْمِهِیف  ُفُویُّسلا  اَنْعَضَو  ٍهْجَو َو 

َْتلَّجَرَت یِسَرَف َو  اوُرَقَع  یَّتَح  ْمُهَسُْفنَأ  اُولََذب  اََنل َو  اوُرَبَص  ْمَُهل َو  اَنْرَبَصَف  ِناَسُْرف  ُنَْحن  انوطلاخف َو  ْتَلَْبقَأَف  اَهَْنَیب  ِراَْصنَْألَا  ْتَعاَدَت  یَّتَح  ًهَقاَن 
ْنِم ِحاَمِّرلا  ُْهتَذَخَأ  یَّتَح  ِیُنقِراَُفی  اَم  یِِقناَعُم  َوُه  ُمَّدلا َو  َحـیِر  ُتْدَـجَو  یَّتَح  ُِعقاَّنلا  َتْوَْملا  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  ْنِم  ُتیَِقل  ٌهَرَـشَع َو  ْمُْهنِم  ُْتلَتَقَف 
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.ْمِهیِْدیَِأب یِّنَُهی  َْمل  يِدَِیب َو  ْمُهَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَف  َعَقَوَف  ٍهَیِحاَن  ِّلُک 

ِیف ُضُکْرَی  ًاسِراَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتیَأَر  اَنَأ  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ٍْسیَق  ِْدبَع  ُْنب  ناوکذب  ٌْملِع  َُهل  ْنِم  ٍدُحُأ  َمْوَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
ُهَلَتَقَف ٍجَالِع  ُْنبِا  اَنَأ  اَهْذُـخ َو  ُلوُقَی  َوُه  َُهبَرَـضَف َو  ٍلِجاَر  َناَوْکَذ  ِهِسَرَف َو  ِْهیَلَع  َلَمَحَف  َتْوََجن  ْنِإ  ُتْوََجن  َـال  ُلوُقَی  َوُه  ُهَقَِحل َو  یَّتَح  ِهَِرثَأ 

ِمَکَْحلا ُوبَأ  َوُه  اَذِإ  ِْهیَلَع َو  تففذـف  ِهِسَرَف  ْنَع  ُْهتَحَرَط  َُّمث  ِذِـخَْفلا  ِفِْصن  ْنِم  اَهَتْعَطَق  یَّتَح  ِْفیَّسلِاب  ُهَلْجِر  ُْتبَرَـضَف  ِسِراَْفلا  َیلِإ  ُْتیَوْهَأَف 
 . ِّیِفَقَّثلا ٍبْهَو  ُْنب  وِرْمَع  ِْنب  ٍجَالِع  ِْنب  ٍقیِرَش  ِْنب  ِسَنْخَأ  ُْنب 

ِیف ُعَّنَقُم  ٌعِراَد  َوُه  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  َهَْفیَذُـح  ِیبَأ  ُْنب  ُهَّیَمُأ  َلَْبقَأ  ََهلْوَْجلا  َْکِلت  ِساَّنلا  َلاَج  ٍدُـحُأ َو  ُمْوَی  َناَک  اََّمل  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَق 
ُُهبِرْـضَأَف َُهل  ُدُمْـصَأ  ٌِّیلَع ع َو  َلاَق  ُهَّیَمُأ  ُهَلَتَقَف  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٌلُجَر  َُهل  ُضِْرعَیَف  ٍرْدـَب  ِمْوَِیب  ٌمْوَی  ُلوُقَی  َوُه  ُهاَْنیَع َو  َّالِإ  ُْهنِم  يَُری  اَـم  ِدـیِدَْحلا 

یِْفیَس اَبَنَف  ٌرَفْغِم  ِهَْضیَْبلا  َتْحَت  ٍهَْضَیب َو  ِْهیَلَع  ِِهتَماَه َو  یَلَع  ِْفیَّسلِاب 

ُِجلاَُعی َلَعَج  َعَقَوَف َو  ِْهیَلْجِر  ُعَْطقَأَف  ًهَرَّمَشُم  ُهُعْرِد  َْتناَک  ُُهبِرْـضَأَف َو  ُهَْفیَـس  جحلف  هقردلاب  یقتأف  ِهِْفیَِـسب  ِیُنبِرْـضَی  ًاریِـصَق َو  ًالُجَر  ُْتنُک  َو 
َتاَـمَف َو َلاَـمَف  ِْفیَّسلاـِب  ِهِیف  شحأـف  ِهِْطبِإ  َتْحَت  ٍْقتَف  َیلِإ  ُتْرَظَن  یَّتَح  ْكِراـَب  َوُه  ینـشوانی َو  َلَـعَج  هقردـلا َو  ْنِم  ُهَصَّلَخ  یَّتَح  ُهَْفیَس 

 . ْتَفَرَْصنا

َلاَق ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنبا  اَنَأ  ٌبِذَـک  ُِّیبَّنلَا َال  اَنَأ  ًاْضیَأ  َلاَق  ِِکتاَوَْعلا َو  ُْنبا  اَنَأ  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَمَْتنا  ٍدُـحُأ  ِمْوَی  ِیف  ُّيِدـِقاَْولَا َو  َلاَـق 
اَم َلاَقَف  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ُّمَع  ٍمَضْمَـض  ِْنب  ِرْـضَّنلا  ُْنب  ُسَنَأ  ْمِِهب  َّرَم  ٌدوُُعق  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٍطْهَر  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  اَْنَیب  ُّيِدـِقاَْولَا 

َلاَقَف َِلُتق  یَّتَح  ِهِْفیَِسب  دلاجف  َماَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َتاَم  اَم  یَلَع  اُوتوُمَف  اُومُوق  ُهَدَْعب  ِهاَیَْحلِاب  َنوُعَنْـصَت  اَمَف  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْلتَق  اُولاَق  ْمُکُدِعُْقی 
.ُهَتْخُأ ُُهْتفَرَع  یَّتَح  َفَرَع  اَم  ِهِهْجَو  ِیف  ًَهبْرَض  َنوُْعبَس  ِِهب  َدَجَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَدْحَو  ًهَّمُأ  ُهَّللا  ُهَثَْعبَی  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع 

هوشح ( 1 ُهَتْوَـشَح {  ِیف  ٌدِـعاَق َو  َوُـه  ٍذـِئَمْوَی َو  ٍْریَهُز  ِنـْب  ِدـْیَز  ِنـْب  َهَجِراَـخ  یَلَع  َّرَم  مشخدـلا  َنـْب  َکـِلاَم  َّنِإ  اُولاَـق  ُّيِدــِقاَْولَا َو  َلاَـق 
َناَک ْنِإَف  َهَجِراَخ  َلاَق  َِلُتق  ْدَـق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  ُِکلاَم َأ  َُهل  َلاَقَف  ِلَتْقَم  َیلِإ  ْتَصَلَخ  ْدَـق  اَهَّلُک  ًاحْرُج  َرَـشَع  َهَثَالَث  .هؤاعمأ }  :» نطبلا

.َِکنیِد ْنَع  َلَتاَقَف  َْتنَأ  ْبَهْذاَف  ِهِّبَر  ََهلاَسِر  َغََّلب  ْدَق  ًادَّمَُحم  َّنِإ  ُتوُمَی َو  ُلَتُْقی َو َال  َّیَح َال  َهَّللا  َّنِإَف  َِلُتق  ْدَق  ٌدَّمَُحم 

ْدَق ًادَّمَُحم  َّنَأ  َتِْملَع  َلاَقَف َأ  ِلَتْقَم  َیلِإ  ْتَصَلَخ  ْدَق  اَهَّلُک  ًاحْرُج  َرَشَع  اَْنثا  ِِهب  ِعِیبَّرلا َو  ُْنب  ِدْعَـس  یَلَع  ًاْضیَأ  مشخدلا  ِْنب  ِِکلاَم  َّرَم  َلاَق َو 
ُتوُمَی ٌّیَح َال  َهَّللا  َّنِإَف  َِکنیِد  ْنَع  َْتنَأ  َلَتاَقَف  ِهِّبَر  ََهلاَسِر  َغََّلب  ْدَق  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ٌدْعَس  َلاَقَف  َِلُتق 

ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِراَّجَّنلا  ِیَنب  وُخَأ  ِِّینِزاَْملا  َهَعَـصْعَص  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َقاَحْـسِإ َو  ِْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
اَم ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُرُْظنَأ  اَنَأ  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌلُجَر  َلاَقَف  ِتاَْومَْألا  ِیف  ْمَأ  َوُه  ِءاَیْحَْألا  ِیف  ِعِیبَّرلا َأ  ُْنب  ُدْعَـس  َلَـعَف  اَـم  ُرُْظنَی  ٍلُـجَر  ْنِم  ٍذـِئَمْوَی  ص 
ِیف اَنَأ  َلاَق  ِتاَْومَْألا  ِیف  ْمَأ  َْتنَأ  ِءاَیْحَْألا  ِیف  َرُْظنَأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ٌقَمَر  ِِهب  یَْلتَْقلا َو  ِیف  ًاحیِرَج  ُهَدَـجَوَف  َرَظَنَف  َلَـعَف 

َکَمْوَق ِْغْلبَأ  ِِهتَّمُأ َو  ْنَع  ًاـِّیبَن  يَزَج  اَـم  اَّنَع  ًاْریَخ  ُهَّللا  َكاَزَج  ُلوُقَی  ِعِیبَّرلا  ُْنب  َدْعَـس  َّنِإ  َُهل  ْلـُق  َمَـالَّسلا َو  یِّنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َغَْلبَأَـف  ِتاَْومَأـْلا 
ْحَْربَأ ْمَلَف  َلاَق  ُفِرْطَت  ٌْنیَع  ْمُْکنِم  ْمُکِِّیبَن َو  َیلِإ  َُصلْخَی  َّنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمَُکل  َرْذُـع  ْمَُکل َال  ُلوُقَی  ِعِیبَّرلا  ُْنب  َدْعَـس  َّنِإ  ْمَُهل  ُْلق  یِّنَع َو  ُمَالَّسلا 

ِعِیبَّرلا ُْنب  ِدْعَس  ْنَع  َضْرا  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتئِج  َُّمث  َتاَم  یَّتَح  ُهَْدنِع 

ٌعاَزْوَأ َنوُِملْسُْملَا  ٍِذئَمْوَی َو  هحادحدلا  ِْنب  ٍِتباَث  َلَْبقَأ  َلاَق  ُّیِمْطَْخلا  ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِثِراَْحلَا  ِنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ِینَثَّدَح  ُّيِِدقاَْولَا َو  َلاَق 
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ُتوُمَی ٌّیَح َال  َهَّللا  َّنِإَف  َِلُتق  ْدَق  ٌدَّمَُحم  َناَک  ْنِإ  هحادحدلا  ِْنب  ٍِتباَث  اَنَأ  ََّیلِإ  ََّیلِإ  ِراَْصنَْألَا  َرَـشْعَم  اَی  ُحیِـصَی  َلَعَجَف  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  َطِقُـس  ْدَق 
ْمَُهل ُْتفَقَو  ْدَـق  َنیِِملْـسُْملَا َو  َنِم  ُهَعَم  ْنَِمب  ُلِمْحَی  َلَعَجَف  ِراَْصنَْألَا  َنِم  ٌرَفَن  ِْهَیلِإ  َضَهَنَف  ْمُکُرِـصاَن  مکرهظم َو  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمُِکنیِد  ْنَع  اُولَتاَـق 
ُراَرِض ٍلْهَج َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَمِرْکِع  ِصاَْعلا َو  ُْنب  وُرْمَع  ِدِیلَْولا َو  ُْنب  ٍِدلاَخ  ْمُهُؤاَسَؤُر  اَهِیف  .حالسلا }  هریثک  : ءانشخ هبیتک  ( 1 َءاَنْشَخ {  ٍهَبِیتَک 
ُلاَُقیَف ِراَْصنَْألَا  َنِم  ُهَعَم  َناَک  ْنَم  َِلُتق  ًاتِّیَم َو  َعَقَوَف  ُهَذَْفنَأَف  ُهَنَعَطَف  ِْحمُّرلِاب  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُدـِلاَخ  ِْهیَلَع  َلَمَح  َُّمث  مهنوشوانی  اُولَعَج  ِباَّطَْخلا َو  ُْنب 

دق عومد و  کیتلقم  نم  تفرذ  الأ  دحأ  موی  رکذی  يرعبزلا  نب  هّللا  دبع  لاق  .ِمْوَْیلا و  َِکلَذ  ِیف  َنیِِملْسُْملَا  َنِم  َِلُتق  ْنَم  ُرِخآ  ِءَالُؤَه  َّنِإ 
«. { بابشلا لبح  نم  :» هیف ماشه 3:104-106،و  نبا  هریس  ( 2 عوطق {  بابشلا  لبح  یف  ناب 

تقرف رازملا و  يوهت  نمب  طش  و 

یه هروهشم و  هدیصق  نم  اضیأ  يرعبزلا  نبا  لاق  و 

لقف تعمس  نیبلا أ  بارغ  ای 

مهتاداس نم  فصنلا  انلتقف 

تیبلا اذه  همـساب  حیرـصتلا  هرکأ  نم  لاق  یخایـشأ و  تیل  هلوق  وه  هیواعم و  نب  دیزیل  تیبلا  اذـه  نأ  نودـقتعی  سانلا  نم  ریثک  تلق 
هتحـضوأ یّتح  کلذ  یلإ  هسفن  نکـست  ملف  يرعبزلا  نبال  وه  نیـسحلا ع و  سأر  هیلإ  لمح  امل  الثمتم  دیزی  هلاق  اّمنإ  هل  تلقف  دیزیل 

نم مشاه  ینب  عزج  لوقی  نأ  قیلی  ناک  جرزخلا و  هنع  براحت  مل  نیسحلا ع  لسألا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  لوقی  هارت  تلقف أ ال  هل 
لوقنملا نیـسحلا ع و  سأر  هیلإ  لمح  امل  هدشنأ  ّهنأ  لوقنملا  تلقف  هرحلا  موی  یف  هلاق  هلعل  ارـضاح  ناک  نم  ضعب  لاقف  لسألا  عقو 

.لوقنمب سیل  ام  یلإ  لوقنملا  كرتی  نأ  زوجی  يرعبزلا و ال  نبا  رعش  ّهنأ 

نزاخ بحملاب  فورعملا  یطـساولا  دواد  نب  رداقلا  دبع  تیب  یف  دادغبب  هیماظنلاب  مالغ  انأ  ترـضح و  ینإف  رعـشلا  اذـه  رکذ  یلع  و 
دحأ موی  رکذ  يرجف  بجاحلا  یکم  نب  رفعج  اضیأ  هدنع  اریخأ و  لبرإ  یلو  يذلا  یمورلا  نیکتاب  تیبلا  یف  هدـنع  اهب و  بتکلا  راد 

دشنأف مهنیب  نیکرشملا و  نیب  اضیأ  لاح  لیللا  نأ  هیف و  اودعصأف  لبجلاب  اومـصتعا  نیملـسملا  نأ  هریغ و  اذه و  يرعبزلا  نبا  رعـش  و 
دعب مهولعت  اللع  : * ماـشه نبا  هیاور  ( 1 لالق {  ریغب  مهباقر  تتاب  اهب  اوقلع  هلق  مـالظلا و  ـال  ول  ـالثمتم  ماـمت  یبـأل  نیتیب  یکم  نبا 

* { لهن

اذورد مالظلا و  حنج  اورکشیلف 

.یلاوم مالظلا  ذوردل و  مهف 

ْنِم ُْمْتیَـصَع  ِْرمَْألا َو  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ُْمْتلِـشَف َو  اذِإ  یّتَح  ِِهنْذِِإب  ْمُهَنوُّسُحَت  ْذِإ  ُهَدْعَو  ُهّللا  ُمُکَقَدَص  ْدََقل  لق َو  نکل  اذـه و  لقت  نیکتاب ال  لاقف 
ٍلْـضَف وُذ  ُهّللا  ْمُْکنَع َو  افَع  ْدََقل  ْمُکَِیلَْتبَِیل َو  ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَـص  َُّمث  َهَرِخْآلا  ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  اْینُّدلا َو  ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  َنوُّبُِحت  ام  ْمُکارَأ  ام  ِدَْعب 

.هنید یف  هیلع  اصومغم  هّللا  هحماس  رفعج  ناک  املسم و  نیکتاب  ناک  و  نارمع 152 } . لآ  هروس  ( 1 َنِینِمْؤُْملا {  یَلَع 

رشع سماخلا  ءزجلا  هیلی  دیدحلا و  یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  نم  رشع  عبارلا  ءزجلا  مت 
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دحأ هوزغ  هصق  یف  عبارلا  لصفلا  همتت 

ای يدامتعا  کب  و  :» ا ( 1-1 لدعلا {  دـحاولا  دـمحلا هللا  یتقث  هب  و  میرک } .» ای  يدامتعا  کب  و  :» ا ( 1-1 میحرلا {  نمحرلا  هللا  مسب 
«. { میرک

برحلا موی  هکرعملا  یف  هب  هوباصأ  ام  هللا ص و  لوسر  لتق  یلع  شیرق  نم  اودقاعت  نیذلا  ءامسأ  یف  لوقلا 

يدقاولا لاق 

هیلع و هّللا  یّلـص  ّیبنلا  هیعابر  رـسک  يذلا  وه  ؛و  رعاش :» لاق ،و  سورعلا جات  بحاص  هرکذ  ، هئیمق نب  ورمع  وه  ،و  هنیفـسک ؛ هئیمق ( 3 } 
«. { دحأ موی  ملس 

یف ب«و يذـلا  هجولا و  وـه  یف ا،و  اذـک  ( 4 هئیمق {  نبا  يرهزلا و  باهـش  نب  هللا  دـبع  هللا ص  لوـسر  لـتق  یلع  شیرق  نم  دـقاعت 
نم دـیلولا  نب  دـلاخ  یتأ  املف  یحمجلا  فلخ  نب  یبأ  يرهزلا و  صاقو  یبأ  نب  هبتع  رهف و  نب  ثراحلا  ینب  دـحأ  .فیرحت }  ؛» هتنج

هعبرأـب هللا ص  لوـسر  صاـقو  یبأ  نب  هبتع  یمر  نیملـسملا  یف  فیـسلا  نوکرـشملا  عـضو  فوفـصلا و  تطلتخا  نیملـسملا و  ءارو 
یمدأ و  .اهدـعب }  ام  يدقاولا ص 246 و  يزاغم  ( 5 هیتنجو {  یف  رفغملا  قلح  باغ  یتح  ههجو  یف  هجـش  هتیعابر و  رـسکف  راجحأ 

 { . .اهرسک : هتیعابر یظشأ  ( 6 هیتفش { 

هئیمق نبا  هللا ص  لوسر  یتنجو  یمر  يذلا  نأ  اندنع  تبثلا  لاق و  یلفسلا  هتیعابر  نطاب  یظشأ } {  هبتع  نأ  يور  دق  يدقاولا و  لاق 
 . صاقو یبأ  نب  هبتع  هتیعابر  باصأ  هتفش و  یمر  يذلا  و 

هللا ص لوسر  یلإ  لصوف  هنلتقأل  هتیأر  نئل  هب  فلحی  يذـلا  وف  دـمحم  یلع  ینولد  لوقی  وه  ذـئموی و  هئیمق  نبا  لبقأ  يدـقاولا  لاـق 
هبتع هامر  فیسلاب و  هالعف 

نع هللا ص  لوسر  عقوف  امهب  لقثم  نیعرد  سبال  وه  اسراف و  ناک ع  فیـسلا و  اـهیف  هئیمق  نبا  هللج  یتلا  لاـحلا  یف  صاـقو  یبأ  نب 
.همامأ تناک  هرفح  یف  سرفلا 

وبأ اهرفح  رفح  كانه  تناـک  هرفحلا و  کـلت  یف  عقو  .هقوف }  وأ  ، شدـخلا : شحجلا ( 1 امل {  اتـشحج  هاتبکر  بیـصأ  يدقاولا  لاق 
تشحجف هب } .» رعشی  و ال  :» يدقاولا ( 2 رعشی {  وه ال  اهضعب و  یلع  افقاو  هللا ص  لوسر  ناک  نیملـسملل و  قدانخلاک  قسافلا  رماع 

و :» لوصألا یف  ،و  هدـی لـقثب  هبرـض  يأ  ، هزهو : لاـقی و.يدـقاولا  یف  اذـک  ( 3 زهو {  ـالإ  ائیـش  هئیمق  نـبا  فیـس  عنـصی  مـل  هاـتبکر و 
يوتسا یتح  هیدیب  ذخآ  یلع ع  هئارو و  نم  هلمحی  هحلط  ضهتنا و  مث  هللا ص  لوسر  عقو  دقف  فیسلا  لقثب  هبرـضلا  .فیرحت }  « نه

 . امئاق

نبا تیأرف  مالغ  انأ  دحأ و  موی  ترضح  لاق  ینزاملا  رـشب  یبأ  نع  دیعـس  نب  هزمح  نع  نامثع  نب  كاحـضلا  ینثدحف  يدقاولا  لاق 
حیصأ و تلعجف  هرفحلا  یف  يراوت  یتح  همامأ  هرفح  یف  هیتبکر  یلع  عقو  هللا ص  لوسر  تیأر  فیـسلاب و  هللا ص  لوسر  الع  هئیمق 

.هیلإ اوباث  سانلا  تیأر  یتح  مالغ  انأ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1065 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ماق یتح  هنضحب  اذخآ  هللا  دیبع  نب  هحلط  یلإ  رظنأف  لاق 

صاقو و یبأ  نب  هبتع  هیتفش  یمدأ  هتیعابر و  یظشأ  يذلا  باهـش و  نبا  هتهبج  یف  هللا ص  لوسر  جش  يذلا  نإ  لاقی  يدقاولا و  لاق 
هئیمق نبا  امهیف  قلحلا  باغ  یتح  هیتنجو  یمدأ  يذلا 

هللا ص لوسر  ههجو و  نع  مدلا  لسغی  هفیذح  یبأ  یلوم  ملاس  ناک  هتیحل و  لضخأ  یتح  هتهبج  یف  یتلا  هجشلا  نم  مدلا  لاس  هنإ  و 
ْمِْهیَلَع َبُوتَی  ْوَأ  ٌءْیَـش  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل  هلوق  یلاعت  هللا  لزنأف  یلاعت  هللا  یلإ  مهوعدی  وه  مهیبنب و  اذه  اولعف  موق  حلفی  فیک  لوقی 

 . هیآلا نارمع 128 } . لآ  هروس  ( 4 ْمَُهبِّذَُعی {  ْوَأ 

هللا بضغ  دتـشا  ذئموی  هللا ص  لوسر  لاق  ...دتـشا } .» : لوقی هتعمـس  :» يدقاولا ( 1 لاق {  صاقو  یبأ  نب  دعـس  يور  يدـقاولا و  لاـق 
لاق هللا ص  لوسر  هلتق  لـجر  یلع  هللا  بضغ  دتـشا  هللا  لوسر  هجو  اومد  موق  یلع  هللا  بضغ  دتـشا  هللا ص  لوسر  اـف  اومد  موق  یلع 

تملع ام  ناک  نإ  طق و  ءیش  یلع  تصرح  ام  اصرح  هلتق  یلع  تصرح  دقل  هللا ص و  لوسر  ءاعد  یخأ  هبتع  نم  ینافـش  دقلف  دعس 
هثلاثلا ناک  املف  بلعثلا  ناغور  ینم  غار  هنکل  هلتقأل و  یخأ  بلطأ  نیترم  نیکرشملا  فوفص  تقرخت  دقل  قلخلا و  ئیس  دلاولاب  اقاعل 

مهنم دحأ  یلع  لوحلا  نلوحت  مهللا ال  هللا ص  لوسر  لاقف  تففکف  کسفن  لتقت  نأ  دـیرت  دـیرت أ  ام  هللا  دـبع  ای  هللا ص  لوسر  لاق 
 . هحرج وأ  هامر  نمم  دحأ  یلع  لوحلا  لاح  ام  هللا  وف  دعس  لاق 

كرعملا یف  لتق  لوقی  لئاقف   ] هیف فلتخاف  هئیمق  نبا  امأ  هبتع و  تام 

و]

[ لوقی  ] لئاق .لاتقلا }  عضوم  : كرتعملا كرعملا و  و.يدقاولا  نم  ( 2 } 

لاـقف هلتقف  ریمع  نب  بعـصم  باـصأف  مویلا  کـلذ  یف  مهـسب  یمر  هنإ  .لاـتقلا }  عضوم  : كرتعملا كرعملا و  و.يدـقاولا  نم  ( 2 } 
فارشألا باسنأ  ( 4 اهقلتعم {  وه  اـهنرقب و  هحطنتف  اـهبلتحی  هاـش  یلإ  دـمعف  هللا  هأـمقأ  هللا ص  لوسر  لاـقف  هئیمق  نبا  اـنأ  اهذـخ و 

 . ادمحم لتق  هنأ  مهربخأف  هباحصأ  یلإ  عجر  هللا  ودع  ناک  هللا ص و  لوسر  هوعدل  لابجلا  نیب  اتیم  دجوف  هتلتقف  . { 1:319

 . رهف ینب  نم  مردألا  ینب  نم  لجر  هئیمق  نبا  لاق و 

نب ثراحلا  نب  ریهز  نب  دیمح  نب  هللا  دبع  دحأ  موی  هللا ص  لوسر  لتق  یلع  تدـقاعت  تدـهاعت و  یتلا  هعامجلا  یف  يرذالبلا  داز  و 
 } { . یصق نب  يزعلا  دبع  نب  دسأ 

هللا دبع  وه  هتهبج  یف  هللا ص  لوسر  جش  يذلا  باهش  نبا  لاق و 

ناک و  فارشألا 1:319 } . باسنأ  ( 1 باهش {  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  نب  ملسم  نب  دمحم  ثدحملا  هیقفلا  دج  يرهزلا  باهـش  نب 
.اضیأ يدقاولا  هرکذ  همسا و ال  رکذی  مل  نقذلا و  صقان  مردأ  هئیمق  نبا 
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هرهز ینب  لاب  ام  هل  تلقف  هریغ  وه  لاق ال  رعاشلا  هئیمق  نب  ورمع  وه  هل أ  تلقف  ورمع  لاـقف  همـسا  نع  رفعج  اـبأ  بیقنلا  تلأـس  تلق 
نایفـس و وبأ  مهکرح  یخأ  نبا  ای  لاقف  صاقو  یبأ  نب  هبتع  باهـش و  نبا  هلاوخأ  مه  هللا ص و  لوسرب  لیعافألا  اولعف  مویلا  اذـه  یف 

لهأ ءاهفس  اهب  يرغأ  اهنع و  مهعنم  مهریع و  ضرتعاف  اهودهـشی  ملف  هکم  یلإ  قیرطلا  نم  ردب  موی  اوعجر  مهنأل  رـشلا  یلع  مهجاه 
عقوف نیلجرلا  نیذـه  لـثم  مهیف  ناـک  هنأ  قفتا  دـمحم ص و  رمأ  یف  ناـهدإلا  یلإ  نبجلا و  یلإ  مهوبـسن  مهعوجرب و  مهوریعف  هکم 

.عقو ام  دحأ  موی  امهنم 

.تامف زنع  هتحطن  لیق  هکرعملا و  یف  هئیمق  نبا  بیصأ  هب و  بذعتف  هباصأ  میلأ  عجو  نم  دحأ  موی  هبتع  تام  يرذالبلا  لاق 

.هنم مهولاب  کلذ  بسحأ  تام و  فیک  باهش  نبا  يدقاولا  رکذی  مل  لاق و 

هربخ نع  هرهز  ینب  ضعب  تلأس  لاق و  تامف  هکم  یلإ  هقیرط  یف  باهـش  نب  هللا  دـبع  تشهن  یعفأ  نأ  شیرق  ضعب  ینثدـح  لاـق و 
يدسألا دیمح  نب  هللا  دبع  ههجو  یف  هجـش  يذلا  نإ  اولاق  هللا ص و  لوسر  جش  نوکی  وأ  هیلع  اعد  هللا ص  لوسر  نوکی  نأ  اورکنأف 

. { . فارشألا 1:324 باسنأ  ( 2 } 

نیذلا هعامجلا  یف  هرکذی  مل  نإ  يدقاولا و  نإف  يرهفلا  دیمح  نب  هللا  دبع  امأف 

.هلتق هیفیک  رکذ  دق  هنأ  الإ  هللا ص  لوسر  لتق  یلع  اودقاعت 

هئیمق نبا  هبرـض  نم  هطوقـس  ینعی  لاـحلا  کـلت  یلع  هللا ص  لوـسر  يأر  نیح  ریهز  نب  دـیمح  نب  هللا  دـبع  لـبقی  يدـقاولا و  لاـق 
و ا  ( 1 ضرعتف {  هـنود  نتومــأل  وأ  هنلتقــأل  هللا  وـف  دــمحم  یلع  ینوـلد  ریهز  نـبا  اــنأ  لوــقی  دــیدحلا  یف  اــعنقم  هـسرف  ضکری 

فیسلاب هالع  مث  تعستکاف  اهبقرعف  هسرف  برضف  هسفنب  دمحم ص  سفن  یقی  نم  یلإ  مله  لاقف  هناجد  وبأ  هل  ضرعیل } .» :» يدقاولا
 . ضار هنع  انأ  امک  هشرخ  نبا  نع  ضرا  مهللا  لوقی  هیلإ و  رظنی  هللا ص  لوسر  هلتق و  یتح  هشرخ  نبا  انأ  اهذخ و  لوقی  وه  و 

. { . فارشألا 1:324 باسنأ  ( 2 ناجد ه {  وبأ  هلتق  دیمح  نب  هللا  دبع  نإ  يرذالبلا  لاق  اهب  يدقاولا و  هیاور  هذه 

 . هعیشلا تلاق  هب  و  ماشه 3:82 } . نبا  هریس  ( 3 بلاط ع {  یبأ  نب  یلع  دیمح  نب  هللا  دبع  لتق  يذلا  نإ  لاقف  قاحسإ  نب  دمحم  امأف 

 . ردب موی  لتق  اذه  دیمح  نب  هللا  دبع  نإ  اولاق  اموق  نأ  يرذالبلا  يدقاولا و  يور  و 

دحأ موی  لتق  هنأ  حیحصلا  لوألاف 

مهیلع لمحف  هوحن  تدصق  هعامجل  ءالؤه  ینفکا  میقأ  مث  طقـس  نیح  یلعل ع  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  نیثدحملا  نم  ریثک  يور  دق  و 
مهیلع لمحف  ءالؤه  ینفکا  هل  لاقف  يرخأ  هفئاط  هیلع  تلمح  مث  يزعلا  دبع  نب  دسأ  ینب  نم  دیمح  نب  هللا  دـبع  مهنم  لتق  مهمزهف و 

 . یموزخملا هریغملا  نب  هفیذح  یبأ  نب  هیمأ  مهنم  لتق  هیدی و  نیب  نم  اومزهناف 

هولتقیل هباحـصأ  نم  سان  هل  ضرتعا  هللا ص  لوسر  نم  اند  اذإ  یتح  هسرف  ضکری  لبقأ  هنأ  يدـقاولا  يورف  فلخ  نب  یبأ  اـمأف  لاـق 
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اورخأتسا مهل  لاقف 

کیبعک یلع  ضرألا و  یف  اهرجت  یتلا  : هغباسلا عردـلا  ( 1 عردـلا {  هضیبلا و  هغباس  نیب  اهب  هامرف  هدـی  یف  هتبرح  هیلإ و  ماـق  مث  هنع 
نم علـض  رـسکناف  هسرف  نع  عقوف  كانه  هنعطف  .قنعلا }  رتستف  عوردـلا  قلح  نم  هضیبلا  هب  لصوت  اـم  : هضیبلا هغبـست  ،و  هعـس ـالوط و 

تلزنأ هیف  لاق و  قیرطلا و  یف  تامف  نیلفاق  اولو  یتح  .توملا }  یلع  افرـشم  : الیقث ( 2 الیقث {  نیکرشملا  نم  موق  هلمتحا  هعالضأ و 
 . هبرحلاب هایإ  هفذق  ینعی  لاق  لافنألا 17 } . هروس  ( 3 یمَر {  َهّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو 

نب یبأ  ناک  لاق  هیبأ  نع  کـلام  نب  بعک  نب  هللا  دـبع  نع  رمع  نب  مصاـع  نع  يرفظلا  دـمحم  نب  سنوی  ینثدـح  يدـقاولا و  لاـق 
ءارلا و نوکــسب  ، قرفلا ( 4 اـقرف {  اـهفلعأ  یل  اـسرف  يدـنع  نإ  دـمحم  اـی  لاـقف  ردـب  موـی  رــسأ  ناـک  هـنبا و  ءادـف  یف  مدـق  فـلخ 

هللا ءاش  نإ  اهیلع  کلتقأ  انأ  لب  هللا ص  لوسر  لاقف  اهیلع  کلتقأل  موی  لک  هرذ  نم  .فورعم }  هنیدـملا  لهأل  مخـض  لایکم  : اهحتفب
 . یلاعت

 . هللا ءاش  نإ  اهیلع  هلتقأ  انأ  لب  لاقف  هتملک  هنیدملاب  هللا ص  لوسر  غلبف  هکمب  کلذ  لاق  امنإ  ایبأ  نإ  لاقی  و 

یفلخ نم  فلخ  نب  یبأ  یتأی  نأ  یـشخأ  ینإ  هباحـصأل  لوقی  دـحأ  موی  ناکف  هءارو  تفتلی  لاتقلا ال  یف  هللا ص  لوسر  ناک  لاق و 
توجن دـمحم ال  ای  هتوص  یلعأب  حیـصی  لعجف  هفرعف  هللا ص  لوسر  يأر  دـق  هسرف و  یلع  ضکری  یبأب  اذإ  ینونذآف و  هومتیأر  اذإف 

لوسر یبأف  انضعب  هیلع  فطع  تئش  نإ  كءاج و  دقف  عنـصاف  یبأ  كاشغی  نیح  اعناص  تنک  ام  هللا  لوسر  ای  موقلا  لاقف  توجن  نإ 
انریاطتف لاق  ریعبلا  ضفتنی  امک  ضفتنا  مث  همصلا  نب  ثراحلا  نم  هبرحلا  هللا ص  لوسر  لوانتف  یبأ  اند  هللا ص و 

یلع وه  هقنع و  یف  هبرحلاب  هنعط  مث  دجلا  دج  اذإ  هللا ص  لوسر  هبشی  دحأ  نکی  مل  و  .بابذلا }  : ریراعشلا ( 1 ریراعشلا {  ریاطت  هنع 
ام اندـحأ  نیعب  کب  يذـلا  اذـه  ناک  ول  سأب و  کب  ام  هللا  رماع و  ابأ  هباحـصأ  هل  لاقف  روثلا  روخی  امک  راخ  هنأ  الإ  طقـسی  مل  هسرف 

کلذ مهلغـش  هولمتحاف و  هنلتقأل  لاق  سیل  نوعمجأ أ  مهلک  اوتامل  زاجملا  يذ  لهأب  یب  يذـلا  ناک  ول  يزعلا  تـاللا و  لاـق و  هرض 
بعشلا یف  هباحصأ  مظعب  قحل } .» :» يدقاولا ا و  ( 2 قحتلا {  یتح  هللا ص  لوسر  بلط  نع 

هللا ص لوسر  یلع  یبأ  لمح  ریبزلا  نم  هبرحلا  لوانت  امل  هنإ  لاقی  لاق و  ماوعلا  نب  ریبزلا  نم  هبرحلا  لوانت  هنإ  لاقی  يدـقاولا و  لاـق 
هللا ص لوسر  رصبأ  ههجو و  یف  ایبأ  فیسلاب  برـض  ابعـصم  نإ  امهنیب و  هسفنب  الئاح  ریمع  نب  بعـصم  هلبقتـساف  فیـسلاب  هبرـضیل 

 . روخی وه  عقوف و  كانه  هنعطف  عردلا  هضیبلا و  هغباس  نیب  نم  هجرف 

یلع وه  : يدقاولا لاق  ، هفحجلا نود  نم  داو  : غبار نطب  ( 3 غبار {  نطبب  فلخ  نب  یبأ  تام  لوقی  رمع  نب  هللا  دبع  ناک  يدقاولا و  لاق 
ججأت ران  اذإ  لیللا  نم  يوه  یضم  دق  کلذ و  دعب  غبار  نطبب  ریـسأل  ینإف  لاق  هکم  یلإ  مهفرـصنم  .توقای.هّکم }  نم  لایمأ  هرـشع 

نب یبأ  اذه  هللا ص  لوسر  لیتق  اذه  نإف  هقست  لوقی ال  لجر  اذإ  شطعلا و  حیصی  اهبذتجی  هلسلس  یف  اهنم  جرخی  لجر  اذإ  اهتبهف و 
هّللا یّلص  هّللا  لوسر  هب  جوزت  ، هّکم نم  لایمأ  هعبس  یلع  عضوم  : فتکک ، فرـس ( 4 فرسب {  تام  هنإ  لاقی  اقحـس و  الأ  تلقف  فلخ 

 { .توقای - تیفوت كانه  ؛و  اهب ینب  كانه  ،و  ثراحلا تنب  هنومیم  ملس  هیلع و 

مأ ال تلتاق  دحأب و  تلزن  هکئالملا  یف  لوقلا 
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یف کلم  هذخأف  لتقف  ءاوللا  ریمع  نب  بعصم  هللا ص  لوسر  یطعأ  لاق  لضفلا  نب  هللا  دبع  نع  دیعس  نب  ریبزلا  ینثدح  يدقاولا  لاق 
لوسر فرعف  بعصمب  تسل  لاقف  کلملا  هیلإ  تفتلاف  بعصم  ای  مدقت  راهنلا  رخآ  یف  هل  لوقی  هللا ص  لوسر  لعجف  بعصم  هروص 

.هب دیأ  کلم  هنأ  هللا ص 

.کلذ لثم  لوقی  رشعم  ابأ  تعمس  يدقاولا  لاق 

لجر ینع  هدریف  ذـئموی  مهـسلاب  یمرأ  ینتیأر  دـقل  لاق  هنع  صاقو  یبأ  نب  دعـس  تنب  هشئاع  نع  لـئان  تنب  هدـیبع  ینتثدـح  لاـق و 
.کلم هنأ  تننظف  دعب  ناک  یتح  هفرعأ  هجولا ال  نسح  ضیبأ 

ضیب بایث  امهیلع  نیلجر  مویلا  کلذ  تیأر  لاق  صاقو  یبأ  نب  دعـس  هدـج  نع  هیبأ  نع  دعـس  نب  میهاربإ  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
.دعب لبق و ال  امهتیأر  ام  لاتقلا  دشأ  نالتاقی  هلامش  نع  رخآلا  هللا ص و  لوسر  نیمی  نع  امهدحأ 

یف نوثدحتی  اولعج  دـحأ  نم  شیرق  تعجر  امل  لاق  ریمع  نب  دـیبع  نع  بهو  نب  نطق  نع  نامیلـس  نب  کلملا  دـبع  ینثدـح  لاق و 
 . ردب موی  مهارن  انک  نیذلا  ضیبلا  لاجرلا  قلبلا و ال  لیخلا  رن  مل  نولوقی  اورفظ  امب  مهتیدنأ 

 . دحأ موی  هکئالملا  لتاقت  مل  .ب }  نع  بیوصتلا  فیرحت و  ؛» هّللا دیبع  یف ا« ( 1 ریمع {  نب  دیبع  لاق  لاق و 

کلمب دحأ  موی  هللا ص  لوسر  دمی  مل  لاق  مکحلا  نب  رمع  نع  لیهـس  نب  دـیجملا  دـبع  نع  هربس  یبأ  نبا  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
 . ردب موی  اوناک  امنإ  دحاو و 

 . همرکع نع  هلثم  لاق و 

 . ردب موی  تلتاق  امنإ  لتاقت و  مل  دحأ و  موی  هکئالملا  ترضح  دهاجم  لاق  لاق و 

ذئموی هکئالملا  لتاقت  مل  اوفشکنا  املف  اوربص  ول  مهدمی  نأ  هللا  مهدعو  لاق  هنأ  هریره  یبأ  نع  يور  لاق و 

هنع هللا  یضر  بلطملا  دبع  نب  هزمح  لتقم  یف  لوقلا 

نب لفون  نب  يدـع  نب  معطم  نب  ریبجل  ناک  لاقی  فانم و  دـبع  نب  لفون  نب  رماع  نب  ثراحلا  هنبال  ادـبع  یـشحو  ناک  يدـقاولا  لاق 
 } هزمح بلاط و  یبأ  نب  یلع  دمحم و  رح  تنأف  هثالثلا  دحأ  تلتق  تنأ  نإف  ردب  موی  لتق  یبأ  نإ  ثراحلا  هنبا  هل  تلاقف  فانم  دـبع 

دمحم امأ  یشحو  لاقف  مهریغ  یبأل  اؤفک  موقلا  یف  يرأ  ینإف ال  بلطملا  دبع  نب  .فیرحت }  « وأ یف ب« ،و  هجولا وه  یف ا،و  اذک  ( 1
لاق هسمتلأف  یلع  امأ  هتبیه و  نم  هتظقیأ  ام  امئان  هتدجو  ول  هللا  وف  هزمح  امأ  هوملسی و  نل  هباحصأ  نأ  هیلع و  ردقأ  ینأ ال  تملع  دقف 

 { .اهجلاع رومألا و  سرام  دق  يذلا  : سرملا ( 2 سرم {  رذح  لجر  علطف  یلع  علط  هبلط  یف  انأ  انیبف  هسمتلأ  دحأ  موی  تنکف  یشحو 
تیتک هل  سبکم  وه  هرخـص و  یلإ  هل  تنمکف  ایرف  سانلا  يرفی  هزمح  تیأر  ذإ  سمتلأ  يذلا  یبحاصب  اذـه  ام  تلقف  تافتلالا  ریثک 
هالوم هکمب  هناتخ  همأ  تناک  راین و  مأ  نب  عابـس  هل  ضرتعاف  .ظیغلا }  هدش  نم  رکبلا  توصک  لجرلا  ردص  یف  توص  : تیتکلا ( 3 } 
رثکی نمم  روظبلا  هعطقم  نبا  ای  اضیأ  تنأ  هزمح و  هل  لاقف  راین  ابأ  ینکی  عابس  ناک  یفقثلا و  بهو  نب  ورمع  نب  جالع  نب  فیرـشل 
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املف ینآر  نیح  ابکم  یلع  لبقأ  مث  هاشلا  طحش  هطحشف  هیلع  كربف  هب  یمر  هامدق  تقرب  اذإ  یتح  هلمتحاف  یلإ  مله  انیلع 

رک هتناثم و  نم  تجرخ  یتح  هترصاخ  یف  اهب  برضأف  اهنم  تیـضر  یتح  یتبرح  تززهف  همدق  تلزف  فرج  یلع  ئطو  لیـسملا  غلب 
اهیبأ و یلع  تیقل  ام  ادـنه و  ترکذ  لجرلا و  تام  هللا  دـق و  تلقف  بیجی  الف  هرامع  ابأ  نولوقی  مهعمـسأف  هباحـصأ  نم  هفئاـط  هیلع 

دنه یلإ  اهب  تئجف  هدبک  تجرختساف  هنطب  تققـشف  هیلع  رکأف  ینوری  هتومب و ال  اونقیأ  نیح  هباحـصأ  هنع  فشکنا  اهیخأ و  اهمع و 
اهترذق وأ  اهغست  مل  يردأ  الف  اهتظفل  مث  اهتغضمف  هزمح  دبک  هذه  تلقف  ینلس  تلاق  کیبأ  لتاق  تلتق  نإ  یل  اذ  ام  تلقف  هبتع  تنب 

هریکاذم و تعطقف  هعرصم  اهتیرأف  هعرصم  ینرأ  تلاق  مث  ریناند  هرشع  کلف  هکم  تئج  اذإ  تلاق  مث  هینتطعأف  اهیلح  اهبایث و  تعزنف 
،و جـلمدلا : دـضعملا و.هروسـألا  : کـیرحتلاب ، هکـسملا ( 1 نیتکــــسم {  کـــلذ  تـــلعج  مـــث  هـــینذأ  تـــعطق  هـــفنأ و  تعدـــج 

.اهعم اضیأ  هدبکب  تمدق  هکم و  کلذب  تمدق  یتح  نیتمدخ  نیدضعم و  و  .لاخلخلا }  : کیرحتلاب ، همدخلا

نمز یف  ماشلا  انوزغ  لاق  رایخلا  نب  يدع  نب  هللا  دیبع  نع  يرهزلا  نع  نوع  یبأ  نبا  نع  رفعج  نب  هللا  دـبع  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
نآلا وه  هیلع  نوردقت  لیقف ال  یشحو  انلقف  رصعلا  دعب  .ماشلا }  دالب  یف  هفورعم  هنیدم  : صمح ( 2 صمحب {  انررمف  نافع  نب  نامثع 

 } هیبرز هل  تحرط  دق  ریبک  خیش  اذإف  هلزنم  یلإ  انئج  حبصلا  انیلص  املف  الجر  نونامثل  اننإ  هلجأ و  نم  انتبف  حبصی  یتح  رمخلا  برشی 
نع هزمح و  لتق  نع  انربخأ  هل  انلقف  هسلجم  ردـق  .یبارز }  هعامجلا  ،و  یبرز هدـحاو  ؛ هیلع أـکتی  يذـلا  طاـسبلا  وأ  ؛ هقرمنلا : هیبرزلا ( 3
املف يدـع  نب  معطم  نب  ریبجل  ادـبع  تنک  ینإ  لاقف  کلجأ  نم  الإ  هلیللا  هذـه  انتب  ام  انلقف  هنع  ضرعأ  کـلذ و  هرکف  هملیـسم  لـتق 

نزح یف  انؤاسن  لزت  ملف  ردب  موی  بلطملا  دبع  نب  هزمح  هلتق  يدع  نب  همیعط  لتقم  تیأر  دق  لاقف  یناعد  دحأ  یلإ  سانلا  جرخ 

 { .ریصقلا حمرلا  وه  ؛و  قارزم عمج.قیرازملا  ( 1 قیرازم {  یل  سانلا و  عم  تجرخف  رح  تنأف  هزمح  تلتق  نإف  اذه  یموی  یلإ  دیدش 
ینآرف و اده  مهدهی  سانلا  مدقی  هزمح  یلإ  ترظن  ادـحأ  اندرو  املف  فتـشا  فشا و  همـسد  ابأ  هیإ  لوقتف  هبتع  تنب  دـنهب  رمأ  تنک 

رثکی نمم  روظبلا  هعطقم  نبا  ای  اضیأ  تنأ  لاق و  هیلإ و  لـبقأف  یعازخلا  عابـس  هل  ضرعت  يوحن و  لـبقأف  هرجـش  تحت  هل  تنمک  دـق 
هیف و عقیف  فرج  هل  ضرتعیف  اعیرـس  يوحن  لبقأ  هلتق و  ضرألا و  هب  برـض  مث  هیلجر  ناقرب  تیأر  یتح  هوحن  لبقأ  یلإ و  مله  انیلع 

یف ناـک  اـهیلح و  اـهبایث و  ینتطعأـف  اـهتنذآف  هبتع  تنب  دـنهب  تررم  هلتقف و  هیلجر  نیب  نم  جرخ  یتـح  هتبل  یف  عـقیف  قارزمب  هقرزأ 
یف نک  قرو  نم  میتاوخ  قرو و  نم  ناتکـسم  و  .عزجلا }  هیلإ  بسنی  نمیلاب  دـلب  : ماطقک رافظ  ( 2 رافظ {  عزج  نم  ناتمدخ  اهیقاس 
نم لجر  هبرض  قارزملاب و  هتقرز  هتیأر  املف  همامیلا  موی  توملا  هقیدح  انلخد  انإف  هملیـسم  امأ  کلذ و  لکب  ینتطعأف  اهیلجر  عباصأ 

رکأف ینفرعت  تلقف أ  هللا  دیبع  لاق  یشبحلا  دبعلا  هلتق  رادج  قوف  حیصت  هأرما  تعمـس  ینأ  الإ  هلتق  انیأ  ملعأ  کبرف  فیـسلاب  راصنألا 
یتلا کتفحم  یف  کمأ  یلإ  کتعفد  نأ  دعب  دهع  کب  یل  ام  هللا  امأ و  لاق  معن  تلق  صیعلا  تنب  هکتاعل  يدع  نبا  لاق  یلع و  هرصب 

.نآلا هنأک  یتح  کیمدق  ناقرب  یلإ  ترظن  اهیف و  کعضرت  تناک 

ردب مویب  مکانیزج  نحن  اهتوص  یلعأب  تخرص  هفرشم و  هرخص  ذئموی  دنه  تلع  لاق  يزاغملا  باتک  یف  قاحسإ  نب  دمحم  يور  و 

يرمع یلع  یشحو  رکشف 

 { . .یلبت : یمظعأ مرت  ( 1 يربق {  یف  یمظعأ  مرت  یتح 
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ردب ریغ  ردب و  یف  تیزخ  فانم  دبع  نب  بلطملا  نب  هثاثأ  تنب  دنه  اهتباجأف  لاق 

قاحسإ نب  دمحم  لاق  دحأب  یسفن  هزمح  نم  تیفـش  دحأ  موی  هبتع  تنب  دنه  هب  تزجترا  يذلا  رعـشلا  نم  قاحـسإ و  نب  دمحم  لاق 
همئاق اهرش  تیأر  ول  دنه و  لوقت  ام  تعمـس  ول  هعیرفلا  ابأ  ای  ناسحل  لاق  باطخلا  نب  رمع  نأ  تثدح  لاق  ناسیک  نب  حلاص  ینثدح 

تلقف و همطأ  ینعی  عراف  یلع  انأ  يوهت و  هبرحلا  یلإ  رظنأل  ینإ  هللا  ناسح و  لاقف  هزمحب  تعنـص  ام  رکذت  انب و  زجترت  هرخـص  یلع 
[ نکل و   ] يردأ هزمح و ال  یلإ  يوهت  اهب  اذإ  برعلا و  حالسب  سیل  حالسل  هذه  نإ  هللا 

عاکل ترشأ  اهوجهی  ناسح  لاقف  تلاق  ام  ضعب  رمع  هدشنأف  اهومکیفکأ  اهلوق  ضعب  ینعمسأ  عاقو } .» تنب  ای  :» ماشه نبا  یف  ( 2 } 
. { ماشه 3:43 نبا  هریس  ( 3 رفکلا {  عم  ترشأ  اذإ  امؤل  اهتداع  ناک  و 

دحأ یلإ  هصقرم  تجرخأ 

هحرطم نادلو  طقاوس  نمل  اهوجهی  اضیأ  لاق  و 

.اهشحفل اهرکذ  تهرک  تایبأ  یف 

یف عرـسأ  ریعبلا  صقر  ،و  اـهرکب هصقرم  يأ  ، هـصقرم ( 1 انعفر {  دـق  انک  تلاـق  بلطملا  دـبع  تنب  هیفـص  نع  يدـقاولا  يور  لاـق و 
نم رفن  ءاجف  عراف  یف  نحن  سانلا و  نبجأ  نم  ناک  تباث و  نب  ناـسح  اـنعم  ماـطآلا و  یف  دـحأ  موی  هقنعم } .» :» ناویدـلا یف  و.هریس 

يدـی یلع  دـش  تلقف  مطألا  یلإ  يدوهی  دعـصی  لاتقلا و  عیطتـسأ  هللا ال  لاقف ال و  هعیرفلا  نبا  ای  کنود  تلقف  مطـألا  نوموری  دوهی 
تبرضف لعفف  تئرب  مث  فیسلا 

تلقف أ قارزملا  تیأرف  مطألا  یلع  هفرـشم  راهنلا  لوأ  عراف  یفل  ینإ  تلاق و  اوفـشکنا  هوأر  املف  مهیلإ  هسأرب  تیمر  يدوهیلا و  قنع 
فرعأ تنک  دـق  هللا ص و  لوسر  تئج  یتح  راهنلا  رخآ  تجرخ  مث  رعـشأ  یخأ و ال  یلإ  يوه  هارأ  الف  قیرازملا أ  مهحالـس  نم  و 
مطألا رادج  یلع  فقو  یتح  لبقأ  نیملسملل  هلودلا  يأر  املف  مطألا  یصقأ  یلإ  ناسح  عوجرب  مطألا  یلع  انأ  نیملـسملا و  فاشکنا 

ای یعجرا  لاقف  یخأ  نبا  یلع  تیقل  نم  لوأف  عازوأ  هباحـصأ  هتیقل و  راصنألا  نم  هوسن  یعم  هللا ص و  لوسر  یلإ  تیهتنا  اـملف  لاـق 
هب هیلإ و  تیهتناف  هیفخ  هراـشإ  هیلإ  راـشأف  هارأ  یتح  هیلع  ینللدا  تلق  حـلاص  لاـق  هللا ص  لوسر  تلقف  افـشکت  ساـنلا  یف  نإـف  همع 

 . هحارجلا

یلع ع جرخف  أطبأف  هبلطی  همـصلا  نب  ثراحلا  جرخف  یمع  لعف  ام  یمع  لعف  ام  دـحأ  موی  لوقی  هللا ص  لوسر  ناک  يدـقاولا و  لاـق 
یتح یـشمی  لبقأف  یبنلا ص  ربخأف  ءاجف  الوتقم  هزمح  دـجو  ثراحلا و  یلإ  یهتنا  یتح  همـصلا  نب  ثراحلا  نإ  بر  ای  لوقیف  هبلطی 

.فقوملا اذه  نم  یلإ  ظیغأ  طق  افقوم  تفقو  ام  لاقف  هیلع  فقو 

هلعافب انأ  ام  تلاقف  یعجراف  افـشکت  سانلا  یف  نإ  همأ  ای  ریبزلا  لاقف  هل  رفحی  هزمح  کـمأ و  ینع  نغأ  ریبز  اـی  لاـقف  هیفـص  تعلطف 
لاق هیلإ  رظنأ  یتح  عجرأ  تلاـق ال  ساـنلا  یف  وه  لاـقف  هزمح  یمأ  نبا  نیأ  هللا  لوسر  اـی  تلاـق  هتأر  اـملف  هللا ص  لوسر  يرأ  یتح 

هللا لوسر  لاق  نفد و  یتح  ضرألا  یلإ  اهدطأ  تلعجف  ریبزلا 
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اهلصاوح اهنوطب و  نم  همایقلا  موی  رشحی  یتح  ریطلا  عابسلا و  ینعی  هیفاعلل  هانکرتل  کلذل  انؤاسن  نزحت  نأ  ول ال  ص 

تکب اذإ  تلعجف  هدـنع  تسلجف  اهوعد  لاقف  هللا ص  لوسر  نیب  اهنیب و  راصنألا  تلاح  تءاج  اـمل  هیفـص  نأ  يور  يدـقاولا و  لاـق 
تلعج هللا ص و  لوسر  جشنی  .باحتنا }  ریغ  نم  هقلح  یف  ءاکبلاب  صغ  ، یکابلا جشن  : لاقی ( 1 تجشن {  اذإ  هللا ص و  لوسر  یکبی 
لیئاربج یناتأ  ارـشبأ  همطاف  هیفـصل و  لاق ص  مث  ادبأ  هزمح  لثمب  باصأ  نل  لاق  مث  هللا ص  لوسر  یکب  تکب  املف  یکبت  همطاف ع 

هلوسر دسأ  هللا و  دسأ  بلطملا  دبع  نب  هزمح  عبسلا  تاومسلا  لهأ  یف  بوتکم  هزمح  نأ  ینربخأف  ع 

الثم و نالفب  لثم  : لاقی ( 2 نلثمأل {  شیرقب  ترفظ  نإ  لاق  کلذ و  هنزحف  ادـیدش  الثم  هزمحب  هللا ص  لوسر  يأر  يدـقاولا و  لاـق 
(3 َنیِِرباّصِلل {  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاـع  ْنِإ  هیلع َو  هللا  لزنأـف  مهنم  نیثـالثب  .هب }  لـکن  : مضلاـب هلثم 

 . شیرق نم  دحأب  لثمی  ملف  ربصن  لب  لاقف ص  . { 126: لحنلا هروس 

سلجا نأ  هیلإ  ریـشی  کلذ  لک  یف  هللا ص و  لوسر  مغ  نم  يأر  امل  شیرق  نم  لانی  لعجف  يراصنألا  هداتق  وبأ  ماق  يدـقاولا و  لاـق 
رقحت نأ  هدـم  کب  تلاط  نإ  یـسع  هیفل و  هللا  هبک  رثاوعلا  مهاغب  نم  هناـمأ  لـهأ  اـشیرق  نإ  هداـتق  اـبأ  اـی  هللا ص  لوسر  لاـقف  اـثالث 

مهلاعف عم  کلاعف  مهلامعأ و  عم  کلمع 

ام هنم  اولان  نیح  هلوسر  الإ هللا و  تبـضغ  ام  هللا  لوسر  ای  هللا  هداتق و  وبأ  لاقف  یلاعت  هللا  دـنع  اهل  اـمب  اـهتربخأل  شیرق  رطبت  نأ  ـال  ول 
مهیبنل اوناک  موقلا  سئب  تقدص  لاقف  اولان 

هللا تلأس  دـقف  يرت  ثیحب  اولزن  دـق  موقلا  ءالؤه  نإ  هللا  لوسر  ای  لاق  برحلا  عقت  نأ  لبق  شحج  نب  هللا  دـبع  ناک  يدـقاولا و  لاـق 
لاق و کیف  لوقأف  اذه  کب  عنـص  میف  یل  لوقتف  یب  اولثمی  ینطب و  اورقبی  ینولتقیف و  ادـغ  ودـعلا  یقلن  نأ  کیلع  مسقأ  مهللا  تلقف 

هزمح وه و  نفد  لثملا و  لک  هب  لثم  لتقف و  هللا  دـبع  جرخف  معن  هل  لاقف  يدـعب  نم  یتکرت  یلت  نأ  يرخأ  هللا  لوسر  ای  کلأسأ  اـنأ 
ربیخب الام  همأل  يرتشاف  هللا ص  لوسر  هتکرت  یلو  دحاو و  ربق  یف 

نم تلاق  یبستحا  هنمح } .» ای  » مخرم ، نمح ای  ( 1 نمح {  ای  هللا ص  لوسر  اهل  لاقف  شحج  تنب  هنمح  هتخأ  تلبقأ  يدـقاولا و  لاق 
مث هداهـشلا  هل  ائینه  همحر و  هل و  هللا  رفغ  . { 156: هرقبلا هروس  ( 2 َنوُعِجار {  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  تلاق  هزمح  کلاخ  لاق  هللا  لوسر  اـی 
مث هداهشلا  هل  ائینه  همحر و  هل و  هللا  رفغ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  تلاق  هللا  دبع  كوخأ  لاق  هللا  لوسر  ای  نم  تلاق  یبستحا  اهل  لاق 

 . هارقع او  تلاق  اهنإ  لاقی  هانزح و  او  تلاقف  ریمع  نب  بعصم  کلعب  لاق  لوسر  ای  نم  تلاق  یبستحا  لاق 

تلولو تخرصف و  هباتک  یف  قاحسإ  نب  دمحم  لاق 

.دحأل وه  ام  اناکم  هأرملا  نم  جوزلل  نإ  هللا ص  لوسر  لاقف  يدقاولا  لاق 

.اضیأ قاحسإ  نبا  يور  اذکه  و 

مهیلع هللا  نسحی  نأ  هدـلول  هللا ص  لوسر  اعدـف  ینعارف  هینب  متی  ترکذ  تلاق  اذـه  تلق  مل  هللا ص  لوسر  اهل  لاق  مث  يدـقاولا  لاق 
فلخلا
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.ریمع نب  بعصم  دلول  سانلا  لصوأ  ناکف  هحلط  نب  دمحم  هنم  تدلوف  هللا  دیبع  نب  هحلط  تجوزتف 

دحأ موی  هللا ص  لوسر  عم  تبث  نمیف  لوقلا 

هللا ص لوسر  سلج  دحأ  موی  لاتقلل  موقلا  فاصت  امل  لاق  دادقملا  نع  اهمأ  نع  هتمع  نع  بوقعی  نب  یـسوم  ینثدح  يدـقاولا  لاق 
مث هنوبهنی  مهرکسعم  یلع  نوملسملا  راغأ  یلوألا و  همیزهلا  نوکرشملا  مزه  ءاوللا و  باحصأ  لتق  املف  ریمع  نب  بعصم  هیار  تحت 

ریمع نب  بعصم  لتقف  هیولألا  باحـصأ  یف  هللا ص  لوسر  يدان  سانلا و  قرفتف  مهفلخ  نم  مهوتأف  نیملـسملا  یلع  نوکرـشملا  رک 
یلإ نیرجاهملا  ءاول  عفد  هب و  نوقدـحم  هباحـصأ  اهتحت و  هللا ص  لوسر  ماقف  هدابع  نب  دعـس  جرزخلا  هیار  ذـخأ  هئاول ص و  لـماح 

اولتتقا هعاس و  نیکرشملا  اوشوانف  ریضح  نب  دیسأ  عم  سوألا  ءاول  یلإ  ترظن  مویلا و  کلذ  راهن  رخآ  رادلا  دبع  ینب  دحأ  مدرلا  یبأ 
ام هللا ص  لوسر  نم  اولان  اعیرذ و  التق  انیف  هللا  اوعجوأف و  لبهل  ای  يزعلل  ای  مهراعشب  نوکرشملا  يدان  فوفـصلا و  نم  طالتخا  یلع 

هتیأر امبرف  هرم  هنع  قرفتت  هرم و  هباحـصأ  نم  هفئاط  هیلإ  بوثت  ودعلا و  هجو  یفل  هنإ  ادحاو  اربش  لاز  ام  قحلاب  هثعب  يذـلا  اولان ال و 
نم هعبـس  الجر  رـشع  هعبرأ  هللا ص  لوسر  عم  تتبث  یتلا  هباـصعلا  تناـک  اوزجاـحت و  یتح  رجحلاـب  یمری  وأ  هسوق  نع  یمری  اـمئاق 
دیبع نب  هحلط  صاقو و  یبأ  نب  دعس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  رکب و  وبأ  یلعف ع و  نورجاهملا  امأ  راصنألا  نم  هعبـس  نیرجاهملا و 

ماوعلا نب  ریبزلا  حارجلا و  نب  هدیبع  وبأ  هللا و 

ثراحلا حلقألا و  یبأ  نب  تباث  نب  مصاع  و  .هشرخ }  نب  كامس  وه  ؛ هناجد وبأ  ( 1 هناجد {  وبأ  رذنملا و  نب  بابحلاف  راصنألا  امأ  و 
 . ریضح نب  دیسأ  ذاعم و  نب  دعس  فینح و  نب  لهس  همصلا و  نب 

ذاعم و نب  دعس  ناکم  امهلعج  کلذ  يور  نم  ارفی و  مل  ذئموی و  اتبث  هملسم  نب  دمحم  هدابع و  نب  دعـس  نأ  يور  دق  يدقاولا و  لاق 
 . ریضح نب  دیسأ 

ریبزلا و هحلط و  یلعف ع و  نورجاهملا  امأف  راصنألا  نم  هسمخ  نیرجاهملا و  نم  هثالث  هینامث  توملا  یلع  ذئموی  هعیاب  يدقاولا و  لاق 
مویلا کلذ  مهنم  لتقی  مل  فینح و  نب  لهس  تباث و  نب  مصاع  رذنملا و  نب  بابحلا  همـصلا و  نب  ثراحلا  هناجد و  وبأف  راصنألا  امأ 

سارهملا نم  بیرق  یلإ  مهنم  یهتنا  یتح  مهارخأ  یف  مهوعدی  هللا ص  لوسر  اورفف و  نیملسملا  یقاب  امأ  دحأ و 

 { .دحأب ءام  : سارهملا ( 2 } 

نود یهجو  لوقی  مهلک  الجر  نوثالث  هیدی  نیب  ذئموی  تبث  لاق  هداتق  نب  ریمع  نب  بوقعی  نع  ریبج  نب  هبتع  ینثدح  يدـقاولا و  لاق 
.عدوم ریغ  مالسلا  کیلع  کسفن و  نود  یسفن  کهجو و 

تبثی مل  هنأ  رکذ  يدقاولاف  تبثی  مل  نامثع  نأ  یلع  هفاک  هاورلا  قافتا  عم  مأ ال  ذئموی  تبث  له  باطخلا  نب  رمع  یف  فلتخا  دق  تلق 
هـسأر عرق  يرهفلا  باطخلا  نب  رارـض  نأ  یلع  مهلک  اوقفتا  رفی و  مل  تبث و  نم  عم  هـالعجف  يرذـالبلا  قاحـسإ و  نب  دـمحم  اـمأ  و 

 . شیرق نم  الجر  لتقأ  الأ  تیلآ  ینإ  باطخلا  نبا  ای  هروکشم  همعن  اهنإ  لاق  حمرلاب و 

تباث و مدـقم  مأ  براه  راف  وه  حـمرلاب و  هعرق  له  اوفلتخا  امنإ  کلذ و  یف  اوفلتخی  مل  هریغ و  قاحـسإ و  نب  دـمحم  کلذ  يور  و 
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لقی مل  براه  وه  حمرلاب و  هعرق  هنأ  اوور  نیذلا 

بنذ بیعب و ال  سیل  اذه  لبجلاب و  امصتعم  بره  امنإ  نامثع و  اهیلإ  رف  یتلا  ههجلا  یلإ  نامثع و ال  بره  نیح  بره  هنإ  مهنم  دحأ 
رمألا رخآ  یف  لبجلا  یف  دعصأ  نم  نیب  قرفلا  یقبی  نکل  هیف و  اودعصأ  مهلک و  لبجلاب  اومصتعا  هللا ص  لوسر  عم  اوتبث  نیذلا  نأل 

هللا ص و لوسر  یتح  اوعنص  اذکه  نیملسملا  لکف  رمألا  رخآ  هیف  دعصأ  رمع  ناک  نإف  اهرازوأ  عضت  مل  برحلا  هیف و  دعـصأ  نم  و 
.قرفت دعب  همئاق  برحلا  کلذ و  ناک  نإ 

لاـتق و وأ  لـتق  هنع  لـقن  نکی  مل  نإ  تبث و  نمیف  تبث  هنأ  ذـئموی و  رفی  مل  رکب  اـبأ  نأ  یف  ثیدـحلا  لـهأ  نم  هاورلا  فـلتخی  مل  و 
.هیافک هدحو  هیف  داهج و  توبثلا 

نم مهنم  تباث و  نب  مصاع  فینح و  نب  لهـس  هناجد و  وبأ  ریبزلا و  هحلط و  یلع و  الإ  تبثی  مل  هنأ  نووری  مهنإف  هعیـشلا  هاور  امأ  و 
مهنم رمع  رکب و  ابأ  نودعی  راصنألا و ال  نیرجاهملا و  نم  الجر  رشع  هعبرأ  هعم  تبث  هنأ  يور 

دقل لاقف  ضرعألا  یلإ  لاقف  تیهتنا  نیأ  یلإ  هلأسف  هللا ص  لوسر  یلإ  هثلاث  دـعب  ءاج  ناـمثع  نأ  ثیدـحلا  باحـصأ  نم  ریثک  يور 
هضیرع اهیف  تبهذ 

«. { هعساو يأ  ، هضیرع اهیف  متبهذ  دقل  : نیمزهنملل لاق  دحأ  ثیدح  یف  و  :» ریثألا نبال  هیاهنلا  یف  ( 1 } 

هاعدف هبقع  نب  دیلولا  یلإ  نمحرلا  دـبع  لسرأف  مالک  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نیب  هتفالخ و  مایأ  نامثع  نیب  ناک  لاق  يدـقاولا  يور 
دبع کل  لوقی  هل  لق  لاق  لعفأ  دـیلولا  لاـق  كریغ  هغلبی  ادـحأ  ملعأ  ـال  ینإـف  کـل  لوقأ  اـم  ینع  هغلبأـف  کـیخأ  یلإ  بهذا  لاـقف 
قدص نامثع  لاق  هربخأ  املف  اهدهـشت  مل  ناوضرلا و  هعیب  تدهـش  تیلو و  دحأ و  موی  تبث  اهدهـشت و  مل  اردـب و  تدهـش  نمحرلا 

نم هلزنمب  تنکف  يرجأ  یمهسب و  هللا ص  لوسر  یل  برضف  هضیرم  یه  هللا ص و  لوسر  هنبا  یلع  ردب  نع  تفلخت  یخأ 

هللا ص و لوسر  ینثعب  هکم  لهأ  یلإ  تجرخ  ینإف  ناوضرلا  هعیب  امأ  هباتک و  مکحم  یف  ینع  هللا  افعف  دحأ  موی  تیلو  اردب و  رـضح 
دیلولا ءاج  املف  ینیمی  نم  اریخ  یبنلا  لامش  ناکف  يرخألا  یلع  هیدی  يدحإب  ینع  عیاب  هلوسر و  هعاط  هللا و  هعاط  یف  نامثع  نإ  لاق 

 . یخأ قدص  لاق  لاق  امب  نمحرلا  دبع  یلإ 

نع هللا  افع  ام  هللا  ِناعْمَْجلا و  یَقَْتلا  َمْوَی  اولوت  نیذلا  مه  هنع و  هللا  افع  نمم  اذـه  لاقف  نافع  نب  نامثع  یلإ  رمع  رظن  يدـقاولا و  لاق 
اریغـص ابنذ  مکیف  بنذأ  هنع و  هللا  افعف  امیظع  ابنذ  دـحأ  موی  بنذأ  لاقف  ناـمثع  نع  رمع  نب  هللا  دـبع  لـجر  لأـس  لاـق و  هدرف  ءیش 

هیدـی و نیب  تناک  دورب  نم  ادرب  بلطت  هأرما  هتفالخ  مایأ  یف  هتءاـج  هنأ  يور  اـمب  دـحأ  موی  رف  رمع  نأ  يور  نم  جـتحا  هومتلتقف و 
موی رف  هذه  ابأ  دحأ و  موی  تبث  هذه  ابأ  نإ  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  هتنبا  در  هأرملا و  یطعأف  اضیأ  ادرب  بلطت  رمعل  تنب  اهعم  تءاج 

.تبثی مل  دحأ و 

اذه مهـضعب  لعج  هیورأ و  ینأک  لبجلا  یف  یقرأ  تلق  دمحم  لتق  ناطیـشلا  حاص  امل  لوقیف  ثدـحی  ناک  رمع  نأ  يدـقاولا  يور  و 
نأل هجحب  سیل  هنأ  يدنع  رمع و  رارف  تابثإ  یف  هجح 
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. { نارمع 144 لآ  هروس  ( 1 ُلُسُّرلا {  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  لوقی َو  وه  هللا ص و  لوسر  یلإ  تیهتناـف  ربخلا  ماـمت 
.اوفشکناف انولعی  نأ  مهل  سیل  هنإ  مهللا  هللا ص  لوسر  لاقف  لبجلا  اولعی  نأ  نوموری  هتبیتک  یف  لبجلا  حفس  یف  نایفس  وبأ  هیآلا و 

.هبشأ هل  هبقنم  نوکی  نأب  اذه  هیف و  هللا ص  لوسر  داعصإ  دعب  ناک  دق  لبجلا  یف  هیقر  نأ  یلع  لدی  اذه  و 

دیلولا نب  دـلاخ  ناک  لاـق  دـیبع  مهج  یبأ  مسا  مهج  یبأ  نب  هللا  دـبع  نب  رکب  یبأ  نع  هربس  یبأ  نبا  ینثدـح  لاـق  يدـقاولا  يور  و 
دمحلا هللا لوقیف  ماشلاب  وه  ثدحی و 

یفل ینإ  دـحأ و  هعم  ام  دـحأ و  موی  اومزهنا  نوملـسملا و  لاج  نیح  باطخلا  نب  رمع  تیأر  ینتیأر و  دـقل  مالـسإلل  ینادـه  يذـلا 
هل اودمـصی  نأ  یعم  نم  هب  تیرغأ  نإ  تیـشخ  يریغ و  دـحأ  مهنم  هفرع  اـمف  .حالـسلا }  هریثـک  : ءانـشخ هبیتـک  ( 1 ءانـشخ {  هبیتک 
نأ زوجی  نکل  برحلل  اکرات  بعشلا  یلإ  هجوت  هنأ  فالخ  اقح و ال  اذه  نوکی  نأ  زوجی  تلق  بعشلا  یلإ  هجوتم  وه  هیلإ و  ترظنف 
رمع قح  یف  مهتم  ادلاخ  نإف  اضیأ  ذـئنیح و  بعـشلا  وحن  هجوت  مهلکف  هرـصنلا  نم  نوملـسملا  سئی  امل  رمألا  رخآ  یف  کلذ  نوکی 

ربخلا و اذـه  هحـص  دـکؤی  هتاکرح و  هیلع  یعنی  نأ  دـلاخ  نم  رکنمب  سیلف  نائنـشلا  ءانحـشلا و  نم  هنیب  هنیب و  ناک  امل  باطخلا  نب 
هریغملا و نب  مشاه  تنب  همتنح  رمع  مأ  نإف  مألا  لبق  نم  امهنیب  بسنلا  لاح  نم  مولعم  وه  اـم  ذـئموی  رمع  لـتق  نع  فع  دـلاخ  نوک 

.فطعت محرلا  احل و  دلاخ  مع  هنبا  رمع  مأف  هریغملا  نب  دیلولا  نبا  وه  دلاخ 

هنـس یف  دادغبب  باودلا  بردب  هراد  یف  هللا  همحر  هیمامإلا  هعیـشلا  يأر  یلع  هیقفلا  يوسوملا  يولعلا  دعم  نب  دـمحم  دـنع  ترـضح 
هدنع أرقی  ئراق  هئامتس و  نامث و 

تعمس لاق  دمحأ  یبأ  نبا  یلوم  نایفـس  یبأ  نع  حایر  نب  دلاخ  نع  هربس  یبأ  نبا  ینثدح  لاق  يدقاولا  انثدح  أرقف  يدقاولا  يزاغم 
وه لـبجلا و  یلإ  ساـنلا  فشکنا  دـق  دـحأ و  موی  لوقی  هللا ص  لوسر  ياـنیع  ترـصبأ  ياـنذأ و  تعمـس  لوـقی  هملـسم  نب  دـمحم 

.ایضم امهنم و  دحاو  هیلع  جرع  امف  هللا  لوسر  انأ  نالف  ای  یلإ  نالف  ای  یلإ  لوقی  هتعمس  هیلع  نوولی  مه ال  مهوعدی و 

یف سیل  لاق  امهریغ  نع  هلعل  امهنع  نوکی  الأ  زوجی  تلقف و  امهنع  هیانک  هذه  لاق  اذه  یف  ام  تلقف و  عمسا  نأ  یلإ  دعم  نبا  راشأف 
نم هباحصلا 

یف ب:و اذک  ( 1 مهو {  اذـه  هل  تلق  امه  الإ  هیانکلا  یلإ  لئاقلا  رطـضیف  بیعلا  نم  ههباش  ام  رارفلاـب و  هرکذ  نم  ایحتـسی  مشتحی و 
احیرص و هرکذل  امهریغ  ناک  ول  هنأ  امهریغ و  يدقاولا  ینع  ام  هنأ  فلح  مث  کعنم  کلدج و  نم  انعد  لاقف  عونمم } .» یف ا« يذلا 

.هل یتفلاخم  نم  رکنتلا  ههجو  یف  ناب 

دق ادمحم  نأ  ربخی  اهدرو  نم  لوأ  ناکف  هنیدملا  درو  نم  مهنمف  سانلا  قرفت  لتق  دق  ادمحم  نأ  سیلبإ  حاص  امل  لاق  يدقاولا  يور 
لوقی نورفت و  هللا  لوسر  نع  نلقی أ  ءاسنلا  لعج  یتح  مهئاسن  یلع  اولخد  یتح  لاجر  هدـعب  درو  مث  هدابع  وبأ  نامثع  نب  دعـس  لتق 

یلع ینولد  لاـق  مث  ساـنلاب  یلـصی  هنیدـملاب  هفلخ  هللا ص  لوسر  ناـک  دـق  مهب و  بنؤی  نورفت  هللا  لوسر  نع  موتکم أ  مأ  نبا  مهل 
نمم ناک  عجر و  مث  یبنلا ص  همالسب  ملعف  موقلا  قحل  یتح  قیرطلا  یف  یقل  نم  لک  ربختسی  لعجف  هولدف  دحأ  قیرط  ینعی  قیرطلا 

رمع نب  هجراخ  نامثع و  نب  هبقع  نامثع و  نب  دعـس  هیزغ و  نب  داوس  بطاح و  نب  هبلعث  بطاح و  نب  ثراحلا  نامثع و  رمع و  یلو 
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ینبل فورعم  عضوم  : هرقشلا ( 3 هرقـشلا {  اوغلب  هثراح  ینب  نم  رفن  یف  یظیق  نب  سوأ  و  .هنیعب }  عضوم  : لـبجک ؛ لـلم ( 2 للم {  غلب 
لوقت بارتـلا و  مههوجو  یف  .هب }  هاـمر  اذإ  ، هیثـحی هوثحی و  ههجو  یف  بارتـلا  اـثح  : لاـقی ( 4 یثـحت {  نمیأ  مأ  مـهتیقل  و  .مـیلس } 

 . مله هب و  لزغاف  لزغملا  كاه  مهضعبل 

امب رمع  رارفب  لاق  نم  جتحا  و 

دجـسملا لخدتـس  کنأ  انتثدـح  نکت  مل  هللا أ  لوسر  ای  ذـئموی  رمع  لاق  لاق  هیبیدـحلا  هصق  یف  يزاـغملا  باـتک  یف  يدـقاولا  هاور 
یف مکل  تلق  هللا ص أ  لوـسر  لاـقف  رحن  ـال  تیبـلا و  یلإ  لـصی  مل  انیدـه  نیفرعملا و  عـم  فرعت  هـبعکلا و  حاـتفم  ذـخأت  مارحلا و 

نیفرعملا عم  فرعأ  هکم و  نطبب  مکسوءر  یسأر و  قلحأ  هبعکلا و  حاتفم  ذخآ  هنولخدتـس و  مکنإ  امأ  لاق  رمع ال  لاق  اذه  مکرفس 
موی متیسن  لاق أ  رمع و  یلع  لبقأ  مث 

دحأ

ْنِم ْمُکُؤاج  ْذِإ  بازحألا  موی  متیـسن  مکارخأ أ  یف  مکوعدأ  انأ  و  نارمع 153 } . لآ  هروس  ( 1 ٍدَحَأ {  یلَع  َنوُْولَت  َنوُدِعُْصت َو ال  ْذِإ 
لعج اذـک و  موـی  متیـسن  أ  . { 10: بازحألا هروس  ( 2 َرِجاـنَْحلا {  ُبوـُلُْقلا  ِتَغََلب  ُراـْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  ْمُْکنِم َو  َلَفْـسَأ  ْنـِم  ْمُِکقْوَـف َو 

هیضقلا و ماع  لخد  املف  انم  هللااب  ملعأ  هللا  لوسر  ای  تنأ  هلوسر  قدص  هللا و  قدص  نوملسملا  لاقف  اذک  موی  متیـسن  ارومأ أ  مهرکذی 
لاقف ءاجف  باطخلا  نب  رمع  یلإ  اوعدا  لاق  هبعکلا  حاتفم  ذخأ  حـتفلا و  موی  ناک  املف  هب  مکتدـعو  تنک  يذـلا  اذـه  لاق  هسأر  قلح 

.َنوُْولَت َنوُدِعُْصت َو ال  ْذِإ  دحأ  موی  متیسن  هل أ  لاق  امل  دحأ  موی  رف  نکی  مل  ولف  اولاق  مکل  تلق  تنک  يذلا  اذه 

لبجلا یف  مهداعصإ  دعب  نیملسملل  يرج  امیف  لوقلا 

اوقرفت کلذب  مهنزحی  لتق  دق  ادمحم  نأ  هللا  هنعل  ناطیشلا  حاص  امل  لاق  هیبأ  نع  میهاربإ  نب  دمحم  نب  یـسوم  ینثدح  يدقاولا  لاق 
همیزه تهتنا  یتح  مهارخأ  یف  مهوعدـی  هللا  لوسر  مهنم و  دـحأ  هیلع  يولی  یبنلا ص ال  یلع  نورمی  ساـنلا  لـعج  هجو و  لـک  یف 

نورکذی عازوأ  لبجلا  یف  هباحـصأ  بعـشلا و  یلإ  یهتناف  بعـشلا  یف  هباحـصأ  دـیری  هللا ص  لوسر  هجوتف  سارهملا  یلإ  مهنم  موق 
حیصأ تلعجف  رفغملا  هیلع  هفرع و  نم  لوأ  تنکف  کلام  نب  بعک  لاق  هللا ص  لوسر  نع  مهءاج  ام  نورکذی  مهنم و  لتق  نم  لتقم 

اهسبلف و .عردلا }  : همأللا ( 3 یتمالب {  اعد  مث  تکـسا  يأ  هیف  یلع  هدیب  یلإ  ئموی  لعجف  یح  هللا ص  لوسر  اذه  بعـشلا  یف  انأ  و 
.هتمال عزن 

نیدعسلا نیب  بعشلا  یف  هباحصأ  یلع  هللا ص  لوسر  علط  يدقاولا  لاق 

 . هللا دیبع  نب  هحلط  یلع  أکوتی  ناک  هنإ  لاقی  اؤفکت و  أفکت  یشم  اذإ  ناک  عردلا و  یف  أفکتی  ذاعم  نب  دعس  هدابع و  نب  دعس 

.هباصأ ناک  يذلا  حرجلل  اسلاج  الإ  رهظلا  ذئموی  یلص  ام  يدقاولا و  لاق 

لزی ملف  لبجلا  بعـش  مف  یلع  یتلا  هرخـصلا  یلإ  یهتنا  یتح  هلمحف  کلمحأل  مقف  هوق  یب  نإ  هل  لاق  هحلط  ناک  دق  يدـقاولا و  لاق 
یف نولوی  اولعجف  اشیرق  مهونظ  مهیلإ  نوملسملا  رظن  املف  هعم  اوتبث  نیذلا  رفنلا  هعم  هباحصأ و  یلإ  یضم  مث  اهیلع  هعفر  یتح  هلمحی 
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مهضعب وأ  اوعجرف  هوفرعف  هسأر  یلع  ءارمح  همامعب  مهیلإ  حیلی  هناجد  وبأ  لعج  مث  مهنم  نیبراه  بعشلا 

اولعج راصنألا  نم  هعبـس  نیرجاهملا و  نم  هعبـس  رـشع  هعبرأ  مه  هعم و  اوتبث  نیذـلا  رفنلا  یف  مهیلع  علط  امل  هنأ  يور  يدـقاولا  لاـق 
مهیلإ حـلأ  هل  لوقی  هبنج و  یلع  وه  رکب و  یبأ  یلإ  مسبتی  هللا ص  لوسر  لعج  نیکرـشملا  مهنونظی  مهنم  نیفئاخ  لـبجلا  یف  نولوی 

یلع .الع }  فرشأ و  : یفوأ ( 1 یفوأف {  هسأر  یلع  ءارمح  هباصع  هناجد  وبأ  عزن  یتح  نوجرعی  مه ال  مهیلإ و  حـیلی  رکب  وبأ  لعجف 
هللا لوسر  هب  یمری  نأ  دارأف  هسوق  دـبک  یلع  امهـس  راین  نب  هدرب  وبأ  عضو  دـقل  مهوفرع و  یتح  اوفقوف  حـیلی  حیـصی و  لعجف  لبجلا 

هبیصم و مهـسفنأ  یف  مهبـصت  مل  مهنأک  یتح  هتیؤرب  نوملـسملا  حرف  کسمأ و  هللا ص  لوسر  مهادان  اوملکت و  املف  هباحـصأ  ص و 
 . نیکرشملا نم  مهتمالس  هتمالسل و  اورس 

لوقیف ثدحی  جیدخ  نب  عفار  ناکف  لاق  بعـشلا  یف  مه  نیملـسملا و  یلع  اولعف  لبجلا  اودعـص  شیرق  نم  اموق  نإ  مث  يدقاولا  لاق 
نب دعس  مهنم  لاجرب  ربخیف  مهنع  لأسی  هموق و  نم  لتق  نم  رکذی  وه  يراصنألا و  دوعسم  یبأ  بنج  یلإ  ذئموی  ینإ 

لأسی نیملـسملا  ضعب  مهیلع و  محرتی  و  .نوعجار }  هیلإ  اـنإ  هّلل و  اـنإ  : لاـق : عجرتسا ( 1 عجرتـسی {  وه  ریهز و  نب  هجراـخ  عیبرلا و 
اذإـف مهنع  نزحلا  کـلذ  بهذـیل  نیکرـشملا  هللا  در  کـلذ  یلع  مه  اـنیبف  اـضعب  مهـضعب  ربخی  مهیف  همحر  يذ  همیمح و  نع  اـضعب 

هللا لاتقلا و  یلع  انـضح  هللا ص و  لوسر  انبدـن  نورکذـی و  اوناک  ام  اوسنف  لبجلاب  نیکرـشملا  بئاتک  اذإ  اولع و  دـق  مهقوف  مهودـع 
دمحم لتق  ناطیـشلا  حاص  امل  لوقی  ثدحی  رمع  ناکف  يدقاولا  لاق  نیبراه  ناودعی  لبجلا  ضرع  یف  نالف  نالف و  یلإ  رظنأ  ینأکل 

وبأ هیآلا و  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  لوقی َو  وه  یبنلا ص و  یلإ  تیهتناف  هیورأ  ینأکف  لـبجلا  یلإ  یقرأ  تلبقأ 
 . اوفشکناف اولعی  نأ  مهل  سیل  مهللا  هبر  وعدی  هللا ص  لوسر  لاقف  لبجلا  حفس  یف  نایفس 

انب امل  اندارأ  نمل  ملسل  انإ  بعـشلا و  یف  انیلع  ساعنلا  یقلی  نأ  لبق  انتیأر  دقل  لوقیف  ثدحی  يدعاسلا  دیـسأ  وبأ  ناکف  يدقاولا  لاق 
مل اناک  انعزف و  مث  .سرتلا }  یه  ؛و  هفجح عمج  : کیرحتلاب فجحلا  ( 2 فجحلا {  حطانت  یتح  انمنف  ساعنلا  انیلع  یقلأف  نزحلا  نم 

ریشق و نب  بتعم  عمسأف  مونلا  نم  هردص  یف  هنقذ  الإ و  لجر  انم  امف  ساعنلا  انیشغ  ماوعلا  نب  ریبزلا  لاق  لاق و  هبکن  کلذ  لبق  انبصی 
هیف یلاعت  هللا  لزنأف  . { 154: نارمع لآ  هروس  ( 3 انُهاه {  اْنِلُتق  ام  ٌءْیَش  ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  َناک  َْول  ملاحلاکل  ینإ  لوقی و  نیقفانملا  نم  ناک 

.کلذ

ام ُْهنِم  ًهَنَمَأ  َساعُّنلَا  انیلع  هللا  لزنأ  دـق  هللا ص و  لوسر  بنج  یلإ  یموق  نم  لاجر  یف  مویلا  کلذ  ینتیأر  دـقل  رـسیلا  وبأ  لاـق  لاـق و 
هدی نم  طقس  رورعم  نب  ءاربلا  نب  رشب  فیس  تیأر  دقل  حطانتل و  فجحلا  نإ  یتح  اطیطغ  طغی  الإ  لجر  مهنم 

ساعن قافنلا  کشلا و  لهأ  بصی  مل  اضیأ و  هحلط  یبأ  فیس  طقس  انتحتل و  نیکرـشملا  نإ  ملثت و  ام  دعب  هذخأ  یتح  هب  رعـشی  ام  و 
.نوسعان نونمؤملا  هسفن و  یف  امب  مهنم  لک  ملکتی  نوقفانملا  ناکف  نیقیلا  نامیإلا و  لهأ  ساعنلا  باصأ  امنإ  ذئموی و 

مث لاحلا  ئداب  مهل  هلودلا  تناک  نیملـسملا  نأ  یلع  لدت  دحأ  هصق  نم  هل  تلقف  عضوملا  اذه  نع  ثدحملا  راجنلا  نبا  تلأس  تلق 
تلاط هریثک  ابرح  هنود  اوبراحف  یبنلا ص  یلإ  نیمزهنملا  رثکأ  باث  مث  مهرثکأ  مزهناف  دـمحم  لتق  ناطیـشلا  حاص  مهیلع و  تراـص 

وه اذه  ذـئنیح و  ناقیرفلا  زجاحتف  مهعم  هللا ص  لوسر  دعـصأ  هب و  نیمـصتعم  لبجلا  یف  اودعـصأ  مث  راهنلا  رخآ  راص  یتح  اهتدـم 
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بابلا اذه  یف  هتیاور  وحن  کلذ  ریغ  یضتقی  يدقاولا  اهرکذ  یتلا  تایاورلا  ضعب  نأ  الإ  دحأ  هصق  لمأت  هیلع  لدی  يذلا 

هنإ لبجلا و  یف  نودعـصی  امنإ  هیلع و  نوجرعی  الف  نیملـسملا  يدانی  ناک  لتق  دـق  ادـمحم  نإ  ناطیـشلا  حاص  امل  هللا ص  لوسر  نأ 
 . مهنم لتق  نم  لتقب  نورکاذتی  عازوأ  مه  مهیلإ و  یهتناف  لبجلا  وحن  هجو 

نب دلاخ  نوک  لاح  ناک  ناطیشلا  حایص  ناطیـشلا و  حاص  ثیح  برحلا  لوأ  نم  لبجلا  یف  دعـصأ ص  هنأ  یلع  لدت  هیاورلا  هذه  و 
دمحم لتق  حاص  ناطیشلا  نإ  لاقف  اذه  فیکف  سانلا  طلتخا  بهنلاب و  نولغتشم  مه  مهیشغ و  امل  نیملـسملا  ءارو  نم  لبجلاب  دیلولا 
مهتلکأ هورصان و  لتق  دق  هللا ص و  لوسر  بئاتکلا  تیشغ  راهنلا و  مرصت  امل  برحلا  رخآ  یف  هعفد  برحلا و  لوأ  یف  هعفد  نیتعفد 

هخرـص یف  مصتعا  ام  مصتعا و  اهیف  یلوألا و  نم  دـشأ  بعـصأ و  تناک  هذـه  هرـشع و  نوغلبی  ریـسی ال  رفن  الإ  هعم  قبی  ملف  برحلا 
صاقو و یبأ  نب  هبتع  هئیمق و  نبا  نم  همیظع  هقـشم  یلوألا  یف  یقل  دـقل  هباحـصأ و  هنع  یماح  تبث و  لب  لـبجلاب  یلوـألا  ناطیـشلا 

امهریغ

.هیناثلا هتخرص  یف  ماقم  هجو  هل  قبی  مل  هنأ  ملع  اهقراف و  امنإ  برحلا و  هصرع  قرافی  مل  هنکل  و 

نمب یبنلاب ص و  اوطاحأ  دق  نوکرشملا  معن  لاق  دمحم  لتق  ناطیشلا  خرـصی  یتح  هیناثلا  هخرـصلا  یف  نیطلتخم  موقلا  ناکف  هل  تلق 
اولتق دق  مهنأ  نیکرشملا  نم  موق  نظ  مهیلإ و  هبسنلاب  مهتلقل  مهنیب  نیرومغم  اوراص  مهب و  نوملـسملا  طلتخاف  هباحـصأ  نم  هعم  یقب 

هریغ و هونظ  مهیلع و  هتروص  تهبتشا  نکل  لتق ص و  نکی  مل  دمحم و  لتق  ناطیـشلا  يدانف  هتروص  ههجو و  اودقف  مهنأل  یبنلا ص 
ماهـسلاب و هرات  هدیب  اموق  حرج  هسفن و  نع  وه  یماح  فینح و  نب  لهـس  هناجد و  وبأ  یلع ع و  لاحلا  کلت  یف  هنع  یماح  نم  رثکأ 

نم ادـحاو  هنظت  شیرق  تناک  و  .برحلا }  رابغ  : عقنلا ( 1 عقنلا {  ناروث  موقلا و  طالتخال  مهنایعأب  اوملعی  مل  نکل  فیـسلاب و  هراـت 
لزی ملف  هنع  مهراصبأ  غازأ  نأب  مهنم  همـصع  یلاعت  هللا  نکل  ادـج و  ابعـص  رمألا  ناکل  هروثلا  کـلت  یف  هنیعب  هوفرع  ول  نیملـسملا و 

لبجلا یف  كانه  جیردت  یلإ  بعـشلا  مف  نم  دعـصأ  لبجلا  یلعأ  یف  راص  یتح  لبجلا  نم  برقی  وه  هنود و  نودلاجی  هثالثلا  ءالؤه 
.هب اوقحلف  هثالثلا  رفنلا  هعبت  لبجلا و  یلعأ  یف  راص  یتح  ادعاص  جیردتلا  کلذ  یف  یقر  و 

.مهدوع مهداعصإ و  ناک  فیک  نیکرشملا و  نم  لبجلا  اودعص  نیذلا  موقلا  لاب  امف  هل  تلق 

مهنأل لبجلا  نم  مهدوع  یف  ببـسلا  ناک  وه  اذـه  لتق و  دـق  هنأ  اونظ  مهنأل  هللا ص  لوسر  بلطل  نیملـسملا ال  برحل  اودعـصأ  لاق 
ضرغلا انغلب  دق  اولاق 

سفنألاب رطخلا  مظع  نم  کلذ  یف  ام  عم  هباحـصأ  نم  مهریغ  جرزخلا و  سوألا و  یلع  میمـصتلا  انل و  امف  ادـمحم  اـنلتق  یلـصألا و 
.لبجلا یف  اودعص  اذ  املف  مهل  رطخ  دق  اذه  ناک  اذإف  هل  تلق 

اهمتت عجرتف و ال  اهنع  کفرـصی  رخآ  رطاخ  کل  رطخ  اهیف  تعرـش  اذإف  تاکرحلا  ضعب  یلإ  عاد  كوعدی  رطاخ و  کل  رطخی  لاق 
.اهوبهنی هنیدملا و  دصق  اودصقی  مل  مهلاب  امف  معن  تلق 

نوملـسم و مه  برحلا و  اورـضحی  مل  جرزخلا  سوألا و  نم  ریثک  قلخ  اـهیف  لـتاقم و  هئاـمثالث  یف  یبأ  نب  هللا  دـبع  اـهیف  ناـک  لاـق 
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ءالؤه لک  ءاسن و  لهأ و  لایع و  هنیدملاب  مهل  هوق و  سأب و  ولوأ  دوهیلا  نم  يرخأ  فئاوط  اوجرخی و  مل  نیقفانملا  نم  رخأ  فئاوط 
اولـصحیف هباحـصأ  نم  هعماجی  نمب  اهئارو  نم  هللا ص  لوسر  اهیتأی  نأ  کلذ  عم  نمأت  شیرق  نکت  مل  هنیدـملا و  نع  نوماحی  اوناک 

.اهدصق كرت  هنیدملا و  نع  لودعلا  مهل  بوصألا  يأرلا  ناکف  مهمامأ  نم  مهفلخ و  نم  ءادعألا  نیب 

سرف یلع  ریسی  لبقأ  فارصنالا  نایفـس  وبأ  دارأ  اوزجاحت و  امل  لاق  دیعـس  نب  هزمح  نع  نامثع  نب  كاحـضلا  ینثدح  يدقاولا  لاق 
مث لبه  لعأ  هتوص  یلعأب  يداـنف  لـبجلا  ضرع  یف  مه  یبنلا ص و  باحـصأ  یلع  فقوف  .نینیعلا }  هعـساو  : ءاروح ( 1 ءاروح {  هل 

.لود مایألا  نإ  الأ  ردب  مویب  موی  هشبک  یبأ  نبا  نیأ  حاص 

ینعی هلظنحب  هلظنح  لاجـس  برحلا  لاق  مث  باطخلا  نبا  نیأ  هفاـحق  یبأ  نبا  نیأ  لاـقف  اـضیأ  رمع  رکب و  اـبأ  يداـن  هنأ  هیاور  یف  و 
نب هلظنحب  رماع  یبأ  نب  هلظنح 

 . لجأ یلعأ و  هللا  رمع  لاق  لبه  لعأ  لاق  املف  هبجأف  معن  لاق  هبیجأ  هللا  لوسر  ای  باطخلا  نب  رمع  لاقف  نایفس  یبأ 

هللا لوسر  لاق  وأ  رمع  لاقف  مکل  يزع  يزعلا و ال  انل  نإ  نایفس  وبأ  لاقف  لجأ  یلعأ و  هللا  هل  لق  رمعل  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  يوری  و 
نإ الأ  نایفـس  یبأ  نب  دیعـس  لاقف  باطخلا  نبا  ای  اهنع  لاقف  تمعنأ  دـق  اهنإ  نایفـس  وبأ  لاقف  مکل  یلوم  اـنالوم و ال  هللا  هل  لـق  ص 
یف مکالتق  هنجلا و  یف  انالتق  .كاذ }  اذه و  يوتـسی  ینعی ال  : ءاوس و ال  ( 1 ءاوس {  رمع و ال  لاقف  لاجـس  برحلا  نإ  لود و  مایألا 

كدـشنأ لاقف  هیلإ  ماقف  کملکأ  یلإ  مق  باطخلا  نبا  ای  لاق  مث  انرـسخ  اذإ و  انبج  دـقل  کلذ  نولوقتل  مکنإ  نایفـس  وبأ  لاقف  راـنلا 
عفر نایفـس و  وبأ  حاص  مث  هئیمق  نبا  نم  قدصأ  يدنع  تنأ  لاق  نآلا  کمالک  عمـسیل  هنإ  مهللا ال و  لاق  ادـمحم  انلتق  له  کنیدـب 
ناک ذإ  امأ  لاقف و  هیلهاجلا  هیمح  هتکردأ  مث  انتارـس  يأر  نع  نکی  مل  کلذ  نأ  الإ  الثم  اـتنع و  مکـالتق  یف  نودـجاو  مکنإ  هتوص 

هل لاقف  هللا ص  لوسر  لوقی  ام  رظتنی  هفقو  رمع  فقوف  لوحلا  سأر  یلع  ءارفـصلا  ردـب  مکدـعوم  نإ  الأ  يدان  مث  ههرکن  ملف  کلذ 
هنیدـملا یلع  اوریغی  نأ  نم  نوملـسملا  هللا ص و  لوسر  قفـشأف  لـیحرلا  یف  اوذـخأ  هباحـصأ و  یلإ  نایفـس  وـبأ  فرـصناف  معن  لـق 

وهف لیخلا  اوبنج  لبإلا و  اوبکر  نإ  مهنإف  موقلا  ربخب  انتأف  بهذا  صاقو  یبأ  نب  دعسل  هللا ص  لوسر  لاقف  ءاسنلا  يرارذلا و  کلهیف 
یسفن يذلا  هنیدملا و  یلع  هراغلا  وهف  لبإلا  .مهبناج }  یلإ  اهوقاس  يأ  ، لخلا اونج  ( 2 اوبنج {  لیخلا و  اوبکر  نإ  هکم و  یلإ  نعظلا 

یبنلا یلإ  تعجر  ءیـش  ینعرفأ  نإ  یـسفن  تدصرأ  یعـسأ و  تهجوتف  دعـس  لاق  مهنزجانأل  مث  مهیلإ  نریـسأل  اهیلإ  اوراس  نإ  هدیب 
مهراثآ یف  تجرخف  تأدتبا  نیح  یعسلاب  تأدبف  یعسأ  انأ  ص و 

لبإلا و اوبکر  مهلمأـتأ  مهارأ و  ثیحب  اـنأ  و  توقاـی } .) ) .لـیخن روبع و  هیف  هنیدـملاب  عضوم  : یقیقعلا ( 1 قیقعلاب {  اوناـک  اذإ  یتح 
متبصأ دق  هیمأ  نب  ناوفـص  مهل  لاقف  هنیدملا  لوخد  یف  اورواشت  قیقعلاب و  هفقو  اوفقو  مث  مهدالب  یلإ  نعظلا  هنإ  تلقف  لیخلا  اوبنج 

مکوعبت و ام  هللا  ردب ال و  موی  متیلو  دقف  مکاشغی  ام  نوردت  مکنإف ال  رفظلا  مکل  نولاک و  متنأ  مهیلع و  اولخدت  اوفرـصناف و ال  موقلا 
نمکملا یف  اولخد  دـق  نیقلطنم و  لاحلا  کلت  یلع  دعـس  مهآر  املف  ناوفـص  مهاـهن  لاـق  هللا ص  لوسر  نإ  لاـقیف  مهل  رفظلا  ناـک 

ام تلق  لوقت  ام  لاقف  لیخلا  اوبنج  لبإلا و  اوطتما  هکم  یلإ  هللا  لوسر  ای  موقلا  هجو  لاـقف  رـسکنملاک  وه  هللا ص و  لوسر  یلإ  عجر 
یتآ نأ  تهرک  تلقف  ارـسکنم  کـتیأر  یلاـب  اـمف  لاـق  هللا  لوسر  اـی  معن  تلق  لوـقت  اـم  اـقح  لاـقف أ  یب  ـالخف  هللا  لوـسر  اـی  تلق 

برجمل ادعس  نإ  لاقف ص  مهدالب  یلإ  مهلوفقب  احرف  نیملسملا 
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ریـشی هللا ص  لوسر  لعجف  لبإلا  اوطتما  لیخلا و  اوبنج  نأب  هتوص  عفر  عجر  امل  ادعـس  نأ  يور  اذه  فالخ  يور  دق  يدقاولا و  لاق 
 . یلاعت هللا  مهدر  امنإف  مهفارصناب  حرفلا  اذه  لثم  سانلا  يرت  الف  هعدخ  برحلا  نإف  کتوص  ضفخ  دعس  یلإ 

موقلا تیأر  نإ  صاقو  یبأ  نب  دعسل  هللا ص  لوسر  لاق  لاق  رفعج  یبأ  نع  لبش  نب  ییحی  نع  هربس  یبأ  نبا  ینثدح  يدقاولا و  لاق 
نأ کلم  امف  عجرف  لبإلا  اوطتما  دـق  مهآرف  بهذـف  نیملـسملا  داضعأ  یف  تفت  کنیب و ال  ینیب و  اـمیف  ینربخأـف  هنیدـملا  نودـیری 

.مهفارصناب ارورس  حیصی  لعج 

موی نیکرشملا  نیملسملا و  قارتفا  ناک  فیک  صاعلا  نب  ورمعل  لیق  يدقاولا و  لاق 

اوقرفت مهنم و  انبـصأ  نم  انبـصأ  مهیلع  انررک  امل  لاق  مث  هلهأ  رفکلا و  یفن  مالـسإلاب و  هللا  ءاج  دق  کلذ  یلإ  نودیرت  ام  لاقف  دحأ 
دق سانلا و  ثلثب  فرـصنا  یبأ  نبا  نأ  انغلب  هنإف  انفرـصنا  ولف  هبلغلا  اـنل  اولاـقف  شیرق  ترواـشتف  دـعب  هئف  مهل  تءاـف  هجو و  لـک  یف 

انغلب امف  انیـضمف  لبنلا  نم  ترقع  دـق  اهتماع  اـنلیخ  حارج و  اـنیف  اـنیلع و  اورکی  نأ  نمأـن  ـال  جرزخلا و  سوـألا و  نم  ساـنلا  فلخت 
 . هکم یلإ  انفرصنا  اهنم و  هدع  انیلع  ماق  یتح  .هنیدملا }  نم  الیم  نیعبرأ  یلع  عضوم  : ءاحورلا ( 1 ءاحورلا { 

یف هللا ص  لوسر  یمر  دحأ و  موی  ناک  امل  لوقی  رکب  ابأ  تعمـس  لاق  هشئاع  نع  هحلط  نب  ییحی  نب  قاحـسإ  ینثدح  يدـقاولا  لاق 
اناریط ریطی  قرـشملا  لبق  نم  لـبقأ  دـق  ناـسنإ  هللا ص و  لوسر  یلإ  یعـسأ  تلبقأ  رفغملا  نم  ناـتقلح  ههجو  یف  تلخد  یتح  ههجو 

رکب ابأ  ای  هللااب  کلأسأ  لاقف  ینردبف  حارجلا  نب  هدیبع  وبأ  اذإف  هللا ص  لوسر  یلإ  انیفاوت  یتح  هللا  دـیبع  نب  هحلط  هلعجا  مهللا  تلقف 
هدـیبع وبأ  ذـخأف  هحلط  ینعی  مکبحاص  مکیلع  هللا ص  لوسر  لاق  هتکرتف و  رکب  وبأ  لاق  هللا ص  لوسر  هجو  نم  هعزتنأف  ینتکرت  ـالإ 

مرثأ سانلا  یف  هدیبع  وبأ  ناکف  يرخألا  هتینثب  هقلحلا  ذخأ  مث  هدیبع  یبأ  هینث  تطقس  هرهظ و  یلع  طقس  اهعزنف و  رفغملا  هقلح  هتینثب 
.رسیلا وبأ  لاقی  هدلک و  نب  بهو  نب  هبقع  هللا ص  لوسر  هجو  نم  نیتقلحلا  عزن  يذلا  نإ  لاقی  و  .هل }  نانسأ  يذلا ال  : مرثألا ( 2 } 

 . هدلک نب  بهو  نب  هبقع  اندنع  کلذ  تبثأ  يدقاولا و  لاق 

هللا ص لوسر  نأ  ثدحی  يردخلا  دیعس  وبأ  ناک  يدقاولا و  لاق 

هبرقلا : نشلا ( 1 نشلا {  برـسی  امک  برـسی  مدلا  لعج  اتعزن  املف  هیتنجو  یف  رفغملا  نم  ناتقلحلا  تلخدـف  دـحأ  موی  ههجو  بیـصأ 
رظنیلف یمدب  همد  طلاخ  نم  یلإ  رظنی  نأ  بحأ  نم  هللا ص  لوسر  لاقف  هدردزا  مث  هیفب  مدلا  جـمی  نانـس  نب  کلام  لعجف  .قلخلا } 

هبصت مل  یمد  همد  سم  نم  هللا ص  لوسر  لاقف  هللا ص  لوسر  مد  برشأ  معن  لاقف  مدلا  برـشت  کلامل  لیقف  نانـس  نب  کلام  یلإ 
رانلا

ملس هیلع و  یلص  هّللا  لوسر  رکسعم  هب  ناک  ؛ هنیدملاب عضوم  : ناخیشلا ( 2 نیخیشلا {  نم  در  نمم  انک  دیعـس  وبأ  لاق  يدقاولا و  لاق 
عم تئج  هنع  سانلا  قرفت  هللا ص و  لوسر  باصم  انغلب  راهنلا  نم  ناک  اـملف  هلتاـقملا  عم  ئجن  مل  .هب }  ایمـس  ناـمطأ  اـمه  ،و  دـحأب
همه انل  نکی  ملف  هانق  نطبب  نیقرفتم  سانلا  انیقلف  انلهأ  یلإ  کلذب  عجرنف  هتمالـس  یلإ  رظنن  هللا ص  لوسرل  ضرعن  هردخ  ینب  ناملغ 
لاقف هسرف  یلع  وه  هتبکر و  تلبقف  هنم  توند  یمأ و  تنأ و  یبأب  معن  تلق  کلام  نب  دعـس  لاـق  ینآر  اـملف  هیلإ  رظنن  یبنلا ص  ـالإ 

لوصأ دـنع  هتهبج  یف  هجـش  اذإ  هنجو و  لک  یف  مهردـلا  عضوم  لـثم  هیتنجو  یف  اذإـف  ههجو  یلإ  ترظن  مث  کـیبأ  یف  هللا  كرجآ 
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ریصح اولاقف  ههجو  یلع  اذه  ام  تلأسف  دوسأ  ءیش  هحرج  یلع  اذإ  هیظش و  ینمیلا  هتیعابر  یف  اذإ  یمدت و  یلفسلا  هتفش  اذإ  رعشلا و 
نب هبتع  لیق  هیتفـش  باصأ  نم  تلقف  باهـش  نبا  لیقف  ههجو  یف  هجـش  نمف  تلقف  هئیمق  نبا  لیقف  هیتنجو  یمدأ  نم  تلأس  قرحم و 

؛و هجحس : دلجلا شحج  : لاقی ( 3 نیتشوحجم {  هیتبکر  يرأ  الومحم و  الإ  لزن  ام  هبابب  لزن  یتح  هیدی  نیب  ودعأ  تلعجف  صاقو  یبأ 
[ یلع  ] ئکتی .هقوف }  وأ  شدخلاک  وه 

کلت یلع  جرخ  هالصلاب  لالب  نذأ  سمـشلا و  تبرغ  املف  هتیب  لخد  یتح  هدابع  نب  دعـس  ذاعم و  نب  دعـس  نیدعـسلا  .ا }  نم  ( 4 } 
لاحلا

نم اهب  نودکمتی  نارینلا  نودقوی  دجـسملا  یف  سانلا  هتیب و  یلإ  فرـصنا  مث  ذاعم  نب  دعـس  هدابع و  نب  دعـس  نیدعـسلا  یلع  أکوتی 
هادان مث  لیللا  ثلث  بهذ  یتح  هباب ص  دـنع  لالب  سلجف  هللا ص  لوسر  جرخی  ملف  قفـشلا  باغ  نیح  ءاشعلاب  لـالب  نذأ  مث  حارجلا 

یلإ عجر  مث  ءاشعلا  هعم  تیلصف  هتیب  لخد  نیح  هنم  هتیشم  یف  فخأ  وه  اذإف  هتقمرف  لاق  امئان  ناک  دق  جرخف و  هللا  لوسر  ای  هالصلا 
اومان هللا و  اودمحف  هتمالسب  مهتربخف  یلهأ  یلإ  تعجر  لخد و  یتح  هدحو  یشمی  هالصم  یلإ  هتیب  نیب  ام  لاجرلا  هل  ففص  دق  هتیب 

.رکت نأ  شیرق  نم  اقرف  هنوسرحی  یبنلا ص  یلع  دجسملا  یف  جرزخلا  سوألا و  هوجو  تناک  و 

هللا ص لوسر  ههجو و  نع  مدلا  حسمت  تلعج  هتقنتعاف و  اهیبأ ص  هجوب  يذلا  تأر  دق  ءاسن و  یف  همطاف ع  تجرخ  يدقاولا و  لاق 
ریغ فیـسلا  اذـه  یکـسمأ  همطافل  لاق  سارهملا و  نم  ءامب  یتأـف  یلع ع  بهذ  هلوسر و  هجو  اومد  موق  یلع  هللا  بضغ  دتـشا  لوقی 

همصلا نب  ثراحلا  تباث و  نب  مصاع  نسحأ  دقلف  مویلا  لاتقلا  تنسحأ  تنک  نئل  لاقف  مدلاب  ابـضتخم  هللا ص  لوسر  هیلإ  رظنف  میمذ 
.مومذم ریغ  هناجد  یبأ  فیس  فینح و  نب  لهس  و 

 . يدقاولا يور  اذکه 

و

تقدص تنک  نئل  هللا ص  لوسر  لاقف  میمذ  ریغ  فیسلا  ءاه  مطاف  امه أ  رعش و  یتیب  همطافل  لاق  ایلع ع  نأ  قاحـسإ  نب  دمحم  يور 
فینح نب  لهس  هشرخ و  نب  كامس  کعم  قدص  دقل  مویلا  لاتقلا 

اههرک ءاملا  نم  احیر  دجو  اشطع و  ناک  دق  عطتسی و  ملف  هنم  برـشی  نأ  هللا ص  لوسر  دارأ  ءاملا  یلع ع  رـضحأ  املف  يدقاولا  لاق 
هملـسم نب  دمحم  جرخف  اهیبأ ص  نع  مدـلا  هب  همطاف  تلـسغ  هجم و  مث  هیفب  ناک  يذـلا  مدـلل  هنم  ضمـضمتف  نجآ  ءام  اذـه  لاقف 

نهروهظ و یلع  بارشلا  ماعطلا و  نلمحی  همطاف ع  نهنم  سانلا  نیقلتی  هنیدملا  نم  نئج  دق  هأرما  هرـشع  عبرأ  نک  ءاسنلا و  عم  بطی 
مهنیوادی یحرجلا و  نیقسی 

شحج تنب  هنمح  تناک  دـحأ و  موی  اهنالمحت  برقلا  امهروهظ  یلع  میلـس  مأ  هشئاع و  تیأر  کلام  نب  بعک  لاـق  يدـقاولا  لاـق 
هملسم نب  دمحم  بهذف  هشطع  دتشا  دق  هللا ص  لوسر  ءام و  نهدنع  هملسم  نب  دمحم  دجی  ملف  یحرجلا  يوادت  یشطعلا و  یقـست 

هل اعد  هللا ص و  لوسر  هنم  برـشف  بذع  ءامب  ءاجف  مویلا  نییمیمتلا  روصق  دـنع  هانق  یـسح  نم  یقتـسا  یتح  هؤاقـس  هعم  هانق و  یلإ 
لسغت یه  أقری و  مدلا ال  همطاف  تأر  املف  نکرلا  ملتـسن  یتح  اهلثم  انم  اولانی  نل  لوقی  وه  ههجو ع و  نم  عطقنی  مدلا ال  لعج  ریخب و 
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لاقی مدلا و  کسمتساف  حرجلاب  هتقـصلأ  مث  ادامر  راص  یتح  هتقرحأف  ریـصح  هعطق  تذخأ  نجملاب  اهیلع  ءاملا  بصی  یلع  هحارج و 
دجی ثکم  دـقل  هرثأ و  بهذ  یتح  لاب  مظعب  ههجو  یف  يذـلا  حارجلا  يوادـی  دـعب  هللا ص  لوسر  ناک  هقرحم و  هفوصب  هتواد  اـهنإ 

مظعب ههجو  یف  يذلا  رثألا  يوادی  رهش و  نم  رثکأ  وأ  ارهش  هقتاع  یلع  هئیمق  نبا  هبرض  نهو 

نم هیحان  یلإ  هدیب  راشأ  هتیأر و  ینإف  عیبرلا  نب  دعس  ربخب  انیتأی  نم  هنیدملا  یلإ  فرـصنی  نأ  لبق  هللا ص  لوسر  لاق  يدقاولا و  لاق 
ذإ مهفرعتل  یلتقلا  طسو  انأف  لاق  هیحانلا  کلت  وحن  بعک  نب  یبأ  لاقی  هملسم و  نب  دمحم  جرخف  انانس  رشع  انثا  هیف  عرـش  دق  يداولا 

لاق مث  ریطلا  سفنتی  امک  سفنتف  لاق  کیلإ  ینلسرأ  هللا ص  لوسر  نإ  تلق  مث  بجی  ملف  هتیدانف  يداولا  یف  اعیرص  هب  تررم 

غلبأ ینتفاجأ  اهلک  هنعط  هرـشع  یتنثا  تنعط  لاـقف  انانـس  رـشع  اـنثا  کـل  عرـش  هنأ  اـنربخأ  دـق  معن و  تلق  یحل  هللا ص  لوسر  نإ  و 
یلإ صلخ  نإ  هللا  دـنع  رذـع  مکل  ام  هللا  هبقعلا و  هلیل  هللا ص  لوسر  هیلع  متدـهاع  اـم  هللا و  هللا  مهل  لـق  مالـسلا و  راـصنألا  کـموق 

لبقتـسا هتیأرف  هتربخأـف  یبنلا ص  یلإ  تعجرف  تاـم  یتح  هدـنع  نم  .حربأ }  مل  : مرأ مل  ( 1 مرأ {  ملف  فرطت  نیع  مـکنم  مکیبـن و 
ضار هنع  تنأ  عیبرلا و  نب  دعس  قلا  مهللا  لوقی  هیدی  اعفار  هلبقلا 

رمع و دـبع  نب  نامعنلا  دـحأب  یبنلا ص  عم  اهانبا  بیـصأ  دـق  رانید و  ینب  ءاسن  يدـحإ  سیق  تنب  ءادمـسلا  تجرخ  يدـقاولا و  لاق 
هیلإ رظنأ  هینورأ  تلاقف  نیبحت  ام  یلع  حـلاص  هللا  دـمحب  وه  ریخب  اولاق  هللا ص  لوسر  لعف  امف  تلاق  اهل  ایعن  اـملف  ثراـحلا  نب  میلس 
یلإ اـمهدرت   ] اریعب اـهینباب  قوست  تجرخ  و  .هنیه }  يأ  ، لـلج ( 2 للج {  هللا  لوسر  ای  كدـعب  هبیـصم  لک  تلاقف  هیلإ  اـهل  اوراـشأف 

 [ هنیدملا

ریخبف ملس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  امأ  : تلاق : يدقاولا یف  ( 4 اهتربخأف {  كءارو  ام  تلاقف  هشئاع  اهتیقلف  .يدـقاولا }  نم  ( 3 } 
نمف تلاق  َلاتِْقلا } .  َنِینِمْؤُْملا  ُهّللا  یَفَک  ًاْریَخ َو  اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّدَر  َو  ءادهـش : نینمؤملا  نم  هّللا  ذـختا  ،و  تمی مل 

ربقلا یلإ  امهلمحت  .ریعبلل }  رجز  : لح ( 5 لح {  لح  يانبا  تلاق  کعم  ءالؤه 

هیلع یلـصف  مهلوأ  نم  ناـک  وأ  شیرق  فارـصنا  دـعب  یبنلا ص  یلإ  هب  ءیج  نم  لوأ  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  ناـک  يدـقاولا و  لاـق 
لاق ذئموی و  ءادهشلا  هللا ص  لوسر  لسغی  مل  مویلا و  کلذ  ابنج  ناک  هزمح  نأل  اولاق  هلـسغت  هکئالملا  تیأر  لاق  مث  هللا ص  لوسر 

مث کسملا  حیر  هحیر  مدلا و  نول  هحرج  نول  همایقلا  موی  ءاج  الإ  هللا  لیبس  یف  حرجی  دحأ  سیل  هنإف  مهحارج  مهئامدب و  مهوفل 

دیهشب یتأ  املک  ناکف  ءادهشلا  هیلإ  عمج  مث  اعبرأ  هیلع  ربک  نم  لوأ  هزمح  ناک  همایقلا و  موی  ءالؤه  یلع  دیهـشلا  انأف  مهوعـض  لاق 
نوعبس ءادهشلا  نأل  هرم  نیعبس  هیلع  یلص  یتح  دیهشلا  یلع  هیلع و  یلصف  هزمح  بنج  یلإ  عضو 

نیرخآ هعستب  یتؤی  هناکم و  هزمح  كرتی  هعـستلا و  عفرت  مهیلع و  یلـصیف  مهرـشاع  هزمح  هعـستب و  یتؤی  ناک  لاقی  يدقاولا و  لاق 
 . اعست اعبس و  اسمخ و  هیلع  ربک  هنإ  لاقی  تارم و  عبس  کلذ  لعف  یتح  مهیلع  هیلع و  یلصیف  هزمح  بنج  یلإ  نوعضویف 

هللا ص لوسر  یلـص  نولوقی  هللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  هللا و  دیبع  نب  هحلط  ناک  اذـه و  یف  هیاورلا  تفلتخا  دـق  يدـقاولا و  لاق 
نکل یلب و  لاق  اودهاج  امک  اندهاج  اوملسأ و  امک  انملسأ  مهناوخإ  انسل  رکب أ  وبأ  لاقف  ءالؤه  یلع  دیهـش  انأ  لاق  دحأ و  یلتق  یلع 

كدعب نونئاکل  انإ  لاق  رکب و  وبأ  یکبف  يدعب  نوثدحت  ام  يردأ  ائیش و ال  مهروجأ  نم  اولکأی  مل  ءالؤه 
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 . دحأ یلتق  یلع  هللا ص  لوسر  لصی  مل  بیسملا  نب  دیعس  کلام و  نب  سنأ  لاق  و 

هزمحب رمأ  انآرق و  مهرثکأ  اومدق  ربقلا و  یف  هثالثلا  نینثالا و  اونفدا  اونـسحأ و  اوعـسوأ و  اورفحا و  یلتقلا  لهأل  لاق  يدـقاولا و  لاق 
ههجو فشکنا  هیلجر  اهب  اورمخ  اذإ  هالجر و  تدـب  هسأر  اهب  اورمخ  اذإ  اوناکف  هریـصق  تناـک  ربقلا و  یف  وه  هیلع و  هتدرب  دـمت  نأ 

لاق ؛ هیدرج ( 1 هیدرج {  ضرأب  مکنإ  یلب  لاقف  بوث  هل  دـجوی  الف  لتقی  هللا  لوسر  مع  هللا  لوسر  ای  اولاـقف  ذـئموی  نوملـسملا  یکبف 
یلإ نوثعبی  مث  اهیلإ  سانلا  جرخیف  راصمألا  فایرألا و  ینعی  حتفتـس  راـجحأ و  تاذ  .راجـشألا }  نم  ءیـش  اـهب  سیل  یتلا  : يدـقاولا

نوملعی اوناک  ول  مهل  ریخ  هنیدملا  مهیلهأ و 

.همایقلا موی  ادیهش  لاق  وأ  اعیفش  اهل  تنک  الإ  اهتدش  اهئاوأل و  یلع  سفن  ربصت  هدیب ال  یسفن  يذلا  و 

ریمع نب  بعصم  نفک و  هل  دجوی  مل  هزمح  نکل  لاقف و  ماعط  بایثب و  نامثع  هفالخ  یف  فوع  نب  نمحرلا  دبع  یتأ  يدقاولا و  لاق 
.ینم اریخ  اناک  نفک و  هل  دجوی  مل 

هلح قرأ  دحأ  اهب  ام  هکمب و  کتیأر  دقل  لاقف  قلخ  هدربب  یجـسم  لوتقم  وه  ریمع و  نب  بعـصمب  هللا ص  لوسر  رم  يدقاولا و  لاق 
هعیبر و نب  رماع  مورلا و  وبأ  هوخأ  هربق  یف  لزن  ربقف و  هب  رمأ  مث  هدربلا  هذـه  یف  سأرلا  ثعـشأ  مویلا  تنأ  مث  کنم  همل  نسحأ  و ال 

هترفح یلع  سلاج  هللا ص  لوسر  رمع و  رکب و  وبأ  ریبزلا و  یلع ع و  هزمح  ربق  یف  لزن  هلمرح و  نب  ورمع  نب  هطبیوس 

ینبب مهـضعب  نفد  تباث و  نب  دیز  راد  دنع  هدع  مهنم  عیقبلاب  نفدف  هنیدملا  یلإ  مهالتق  اولمح  مهتماع  وأ  سانلا  نإ  مث  يدقاولا  لاق 
الجر الإ  مهنم  ادـحأ  دـحأ  دری  ملف  مهالتق  اونفد  دـق  سانلا  ناک  مهعجاـضم و  یلإ  یلتقلا  اودر  هللا ص  لوسر  يداـنم  يداـنف  هملس 
هـشئاع یلع  لخدأف  قمر  هب  هنیدـملا و  یلإ  لمح  دـق  ناک  یموزخملا  ناـمثع  نب  سامـش  وه  نفدـی و  مل  يداـنملا و  هکردأ  ادـحاو 

هللا ص لوسر  رمأف  اهدنع  تامف  اهیلإ  هولمحف  هملس  مأ  یلإ  هولمحا  هللا ص  لوسر  لاقف  يریغ  یلإ  لخدی  یمع  نبا  هملس  مأ  تلاقف 
لوسر هیلع  لصی  ملف  ائیـش  قذی  مل  هلیل و  اموی و  ثکم  دـق  ناک  اهیف و  تام  یتلا  هبایث  یف  وه  امک  كانه  نفدـیف  دـحأ  یلإ  دری  نأ 

.هلسغ هللا ص و ال 

ینزاملا میمت  نب  دابع  هللا و  دیبع  نب  هحلط  ناک  دـحأ و  یلتق  روبق  اهنظی  سانلا  نم  ریثکف  كانه  هعمتجملا  روبقلا  امأف  يدـقاولا  لاق 
اوناک بارعألا  نم  موق  روبق  یه  نالوقی 

روبقلا کلت  فرعن  نالوقی ال  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  بئذ و  یبأ  نبا  ناک  مهروبق و  کلتف  اوتامف  كانه  رمع  دـهع  یف  هدامرلا  ماع 
ریغ فرعن  سیق و ال  نب  لهـس  ربق  مازح و  نب  هللا  دـبع  ربق  هزمح و  ربق  فرعن  انإ  اولاق  هیدابلا  لهأ  نم  سان  روبق  یه  اـمنإ  هعمتجملا 

.کلذ

ُْمتْرَبَص اِمب  ْمُْکیَلَع  مالـسلا  لوقی  هتوص  عفر  بعـشلاب  هوقل  اذإ  لوح و  لک  یف  دـحأ  یلتق  روزی  هللا ص  لوسر  ناـک  يدـقاولا و  لاـق 
.ارمتعم اجاح و  رمی  نیح  هیواعم  مث  نامثع  مث  باطخلا  نب  رمع  کلذک  کلذ و  لثم  لعفی  رکب  وبأ  ناک  ِراّدلا و  یَبْقُع  َمِْعنَف 

 . وعدت مهدنع و  یکبتف  هثالثلا  نیمویلا و  نیب  مهیتأت  هللا ص  لوسر  تنب  همطاف  تناک  لاق و 
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مهیلع ملسی  لوقی ال  اثالث و  مکیلع  مالسلا  لوقیف  ءادهشلا  روبق  فلخ  نم  یتأیف  هباغلاب  هل  ام  یلإ  بهذی  صاقو  یبأ  نب  دعس  ناک  و 
همایقلا موی  یلإ  مالسلا  هیلع  اودر  الإ  دحأ 

ْمُْهنِمَف ِْهیَلَع  َهّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  أرق  اعد و  هیلع و  فقوف  ریمع  نب  بعـصم  ربق  یلع  هللا ص  لوسر  رم  لاـق و 
مهوتأف همایقلا  موی  هللا  دنع  ءادهش  ءالؤه  نإ  لاق  مث  بازحألا 23 } . هروس  ( 1 ًالیِْدبَت {  اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم 

 . هیلع اودر  الإ  همایقلا  موی  یلإ  دحأ  مهیلع  ملسی  هدیب ال  یسفن  يذلا  مهیلع و  اوملس  مهوروزف و 

مهیلع ملـستف  بهذت  هللا  اهمحر  هملـس  مأ  تناک  کلذ و  لثم  لوقی  أرقی و  وعدیف و  هزمح  ربق  یلع  فقی  يردخلا  دیعـس  وبأ  ناک  و 
دحأ مهیلع  ملـسی  هللا ال  مهیلع و  ملـست  عکل أ ال  يأ  تلاقف  ملـسی  ملف  ناهبنأ  اهمالغ  اهعم  اموی و  تءاجف  اهموی  لظتف  رهـش  لک  یف 

 . همایقلا موی  یلإ  هیلع  اودر  الإ 

همطاف تلاق  مهیلع  ناملسیف  نابهذی  رمع  نب  هللا  دبع  هریره و  وبأ  ناک  لاق و 

نکی مل  تلاق و  هللا  همحر  مالـسلا و  امکیلع  لوقی و  ـالئاق  ربقلا  نم  انعمـسف  یل  تخأ  یعم  اـموی و  هزمح  ربق  یلع  تملـس  هیعازخلا 
سانلا نم  دحأ  انبرق 

ینب هملس و  ینب  لثم  یحرج و ال  مهتماع  هلوح  نوملسملا  جرخ  هبکرف و  هسرفب  اعد  مهنفد  نم  هللا ص  لوسر  غرف  املف  يدقاولا  لاق 
هیدی عفرف  هأرما  هرـشع  عبرأ  نهتدع  ءاسنلا و  مهفلخ  نیفـص و  لاجرلا  تفطـصاف  اوفطـصا  لاق  هرحلا  لصأب  اوناک  املف  لهـشألا  دبع 

تللضأ و ال نمل  يداه  تعنم و ال  امل  یطعم  تیطعأ و ال  امل  عنام  تطسب و ال  امل  ضباق  مهللا ال  هلک  دمحلا  کل  مهللا  لاقف  اعدف 
کتیفاع کلـضف و  کتمحر و  کتکرب و  نم  کلأسأ  ینإ  مهللا  تبرق  امل  دـعابم  تدـعاب و ال  امل  برقم  تیدـه و ال  نمل  لـضم 

مهللا کب  اذئاع  هقافلا  موی  ءانغلا  فوخلا و  موی  نمألا  کلأسأ  ینإ  مهللا  لوزی  لوحی و ال  يذـلا ال  میقملا  میعنلا  کلأسأ  ینإ  مهللا 
َقوُسُْفلا َو َْرفُْکلَا َو  انیلإ  هرک  انبولق و  یف  هنیز  نامیإلا و  انیلإ  ببح  مهللا  نیملـسم  انفوت  مهللا  تعنم  ام  رـش  نم  تیطعأ و  ام  رـش  نم 

مهیلع لزنأ  مهللا  کلیبس  نع  نودصی  کلـسر و  نوبذکی  نیذلا  باتکلا  لهأ  هرفک  بذـع  مهللا  نیدـشارلا  نم  انلعجا  َنایْـصِْعلا و 
 . نیمآ قحلا  هلإ  کباذع  کسجر و 

هزمح ال نکل  لاقف  مهـالتق  یلع  نوکبی  مه  لهـشألا و  دـبع  ینب  یلع  علط  یتح  اـنیمی  هثراـح  ینبب  لزن  یتح  لـبقأ  يدـقاولا و  لاـق 
عردـلا هیلع  هیلإ و  ترظنف  حونلا  تکرت  هیلهـشألا و  رماع  مأ  هیلإ  تجرخف  هللا ص  لوسر  همالـس  یلإ  نرظنی  ءاسنلا  جرخف  هل  یکاوب 

هللا ص و لوسر  وحن  ودعت  جرزخلا  نب  ثراحلب  نب  هیواعم  نب  هبتع  تنب  هشبک  تجرخ  للج و  كدـعب  هبیـصم  لک  تلاقف  یه  امک 
ذإ تلاق  هتلمأت و  یتح  تندـف  اهب  ابحرم  لاقف  یمأ  هللا  لوسر  ای  دعـس  لاقف  هسرف  نانعب  ذـخآ  ذاـعم  نب  دعـس  هسرف و  یلع  فقاو  وه 

ورمعب اهازعف  هبیصملا  .تناه }  يأ  ؛ هبیصملا تفش  ( 1 تفش {  دقف  املاس  کتیأر 

یف اوعفـش  دـق  الجر و  رـشع  انثا  مه  اعیمج و  هنجلا  یف  اوقفارت  دـق  مهالتق  نأ  مهیلهأ  يرـشب  يرـشبأ و  دعـس  مأ  ای  لاق  مث  ذاعم  نب 
مهبولق نزح  بهذأ  مهللا  لاقف  اوفلخ  نمل  عدا  هللا  لوسر  ای  تلاق  مث  اذه  دعب  مهیلع  یکبی  نم  هللا و  لوسر  ای  انیـضر  تلاقف  مهیلهأ 

ابأ ای  لاقف  سانلا  هعبت  سرفلا و  لحف  هبادـلا  ورمع  ابأ  لح  ذاعم  نب  دعـسل  لاق  مث  اوفلخ  نم  یلع  فلخلا  نسحأ  مهتبیـصم و  رجآ  و 
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حیر حیرلا  مد و  نول  نوللا  ناک  ام  رزغأک  هحرج  همایقلا  موی  یتأی  الإ  حورجم  مهنم  سیل  هیشاف و  كراد  لهأ  یف  حارجلا  نإ  ورمع 
الأ هللا ص  لوسر  نم  همزع  دعـس  مهیف  يدانف  ینم  همزع  یتیب  یعم  غلبت  هحرج و ال  وادیل  هراد و  یف  رقیلف  احورجم  ناک  نمف  کسم 

یضم احیرج و  نیثالثل  مهیف  نإ  حارجلا و  نووادی  نارینلا و  نودقوی  اوتاب  حورجم و  لک  فلختف  لهـشألا  دبع  ینب  نم  حیرج  هعبتی 
نیب نیکبف  هللا ص  لوسر  تیب  یلإ  اهب  ءاج  الإ  هأرما  قبت  ملف  نهقاسف  هئاـسن  یلإ  عجر  مث  هتیب  یلإ  هللا ص  لوسر  عم  ذاـعم  نب  دـعس 
هزمح یلع  نیکبی  راصنألا  ءاسن  لیق  اذه  ام  لاقف  ءاکبلا  عمـسف  لیللا  ثلثل  مونلا  نم  غرف  نیح  هللا ص  لوسر  ماق  ءاشعلا و  برغملا و 

لیل دعب  انتویب  یلإ  انعجرف  ذاعم  نب  دعس  مأ  تلاق  نهلزانم  یلإ  نعجری  نأ  ءاسنلا  رمأ  نکدالوأ و  نع  نکنع و  یلاعت  هللا  یـضر  لاقف 
هللا دبع  ءاج  هملـس و  ینب  ءاسنب  ءاج  لبج  نب  ذاعم  نإ  لاقی  اذـه و  انموی  یلإ  هزمحب  تأدـب  الإ  طق  هأرما  انم  تکب  امف  انلاجر  انعم  و 

.یهنلا دشأ  حونلا  نع  دغلا  نهاهن  اذه و  تدرأ  ام  هللا ص  لوسر  لاقف  جرزخلا  نب  ثراحلب  ءاسنب  هحاور  نب 

نب هللا  دبع  عجر  لوقلا و  حـبقأ  نورهظی  نیملـسملا و  باصأ  امب  نورـسی  نوتمـشی و  هعم  نوقفانملا  یبأ و  نبا  لعج  يدـقاولا و  لاق 
اذه یلإ  دمحم  عم  کجورخ  ناک  ام  لوقی  هوبأ  لیللا و  هماع  بهذ  یتح  رانلاب  هحارجلا  يوکی  تابف  حیرج  وه  هنبا و  یلإ  یبأ 

نإ ریخ  نیملـسملل  هلوسرل و  هللا  عنـص  يذلا  هنبا  لاقف  اذه  یلإ  رظنأ  تنک  ینأکل  هللا  نادلولا و  عاطأ  دـمحم و  یناصع  ییأرب  هجولا 
هباحصأ یف  بیصأ  هندب و  یف  طق  یبن  اذکه  بیصأ  ام  کلم  بلاط  الإ  دمحم  ام  اولاق  ئیـسلا و  لوقلا  دوهیلا  ترهظأ  لاق و  هللا  ءاش 

اولاق هنع و  قرفتلاب  مهنورمأی  هباحـصأ و  هللا ص و  لوسر  نع  .هترـصن }  نم  نوعنمی  : هنع نولذخی  ( 1 نولذخی {  نوقفانملا  لعج  و 
هللا ص لوسر  یلإ  یـشمف  نکامأ  یف  کلذ  باطخلا  نب  رمع  عمـس  یتح  لتق  ام  اندـنع  مکنم  لتق  نم  ناـک  ول  یبنلا ص  باحـصأل 

مهلتقأ الف  همذ  دوهیلل  هیبن و  زعم  هنید و  رهظم  هللا  نإ  رمع  ای  هل  لاقف  نیقفانملا  دوهیلا و  نم  مهنم  کـلذ  عمـس  نم  لـتق  یف  هنذأتـسی 
نولعفی امنإ  یلب و  لاق  هللا  لوسر  ینأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  هداهـش  نورهظی  سیل  لاقف أ  نولوقی  هللا  لوسر  اـی  نوقفاـنملا  ءـالؤهف  لاـق 

دمحم هللا  الإ  هلإ  لاق ال  نم  لتق  نع  تیهن  ینإ  لاقف  هبکنلا  هذه  دـنع  مهناغـضأ  هللا  يدـبأ  مهرمأ و  انل  ناب  دـق  فیـسلا و  نم  اذوعت 
نکرلا ملتسن  یتح  مویلا  اذه  لثم  انم  اولان  ام  اولانی  نل  اشیرق  نإ  باطخلا  نبا  ای  هللا  لوسر 

 { . .هدیب هسمل  وأ  هلبق  : نکرلا ملتسا  ( 2 } 

و

نم لکأتف  هنجلا  راهنأ  درت  رـضخ  ریط  فاوجأ  یف  مهحاورأ  تلعج  دـحأب  اوبیـصأ  اـمل  مکناوخإ  لاـق  یبنلا ص  نأ  ساـبع  نبا  يور 
انناوخإ تیل  اولاق  مهبلقنم  نسح  اوأر  مهبرـشم و  مهمعطم و  بیط  اودـجو  املف  شرعلا  لظ  یف  بهذ  نم  لیدانق  یلإ  يوأت  اهرامث و 

لزنأف َو ال مکنع  مهغلبأ  انأ  یلاعت  هللا  مهل  لاقف  برحلا  دـنع  اولکی  داهجلا و  یف  اودـهزی  الئل  هیف  نحن  امب  هللا و  انمرکأ  اـمب  نوملعی 
. { . نارمع 169 لآ  هروس  ( 3 َنُوقَزُْری {  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت 

هکم یلإ  مهفارصنا  دعب  نیکرشملل  يرج  امیف  لوقلا 

لبإلا و اوطتما  هکم و  یلإ  شیرق  هجو  ناقیرفلا و  زجاحت  امل  لاق  یثیللا  بیهو  نب  نطق  نع  هبیـش  نب  یـسوم  ینثدـح  يدـقاولا  لاـق 
یتلا هینثلا  یلإ  یهتناف  نیملـسملا  باصمب  اشیرق  رـشبی  هکم  مدـقف  اعبرأ  هتلحار  یلع  معطم  نب  ریبج  دـبع  یـشحو  راس  لـیخلا  اوبنج 
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یضر املف  نوهرکی  امب  مهیتأی  نأ  نوفئاخ  مه  هیلإ و  سانلا  باث  یتح  ارارم  شیرق  رشعم  ای  هتوص  یلعأب  يدانف  نوجحلا  یلع  علطت 
سأر انلتق  حارجلاب و  هانتبثأف  ادـمحم  انحرج  طق و  فحز  یف  اهلثم  لتقن  مل  هلتقم  دـمحم  باحـصأ  نم  انلتق  دـقف  اورـشبأ  لاـق  مهنم 

نب ریبج  الخ  رورـسلا و  راهظإ  یبنلا ص و  باحـصأ  لتقب  هتامـشلاب  هجو  لک  یف  هنع  ساـنلا  قرفتف  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  هبیتکلا 
(1 قارزملاـب {  هتقرز  دـقل  هللا و  يإ و  لاـق  هزمح  تـلتق  لاـق  تقدـص  هللا  دـق و  یـشحو  لاـق  لوـقت  اـم  رظنأ  لاـقف  یـشحوب  مـعطم 

اهارتل کیلإ  اهتلمح  هدبک و  تذخأف  بجی  ملف  يدون  مث  هیذخف  نیب  نم  جرخف  هنطب  یف  .هامر }  يأ  ، هقرز ،و  ریصقلا حمرلا  : قارزملا
.نهدلا بیطلا و  هعجارمب  هءاسن  ذئموی  رمأف  انبولق  رح  تدرب  انئاسن و  نزح  تبهذأ  لاقف 

یلع ابراه  جرخ  رمألا  لوأ  یف  دـحأب  نوکرـشملا  فشکنا  امل  یموزخملا  هریغملا  نب  هیمأ  یبأ  نب  هللا  دـبع  ناک  دـق  يدـقاولا و  لاـق 
مث مکیلع  مدـق  نم  لوأ  تنک  انمزهنا و  اورفظ و  دـق  دـمحم  باحـصأ  نأ  اـفیقث  ربخأـف  فئاـطلا  مدـقف  هکم  مدـقی  نأ  هرک  ههجو و 

.اهل هلودلا  تداع  ترفظ و  اشیرق  نأ  دعب  ربخلا  مهءاج 

نم مهیلع  لخد  ام  ریظن  ذـئموی  رورـسلا  نم  مهبولق  یلع  لخد  ام  ناکف  هرفاظ  اهتلخدـف  هکم  یلإ  هلفاق  شیرق  تراسف  يدـقاولا  لاـق 
لخد ام  ناک  ردب و  موی  نزحلا  هبائکلا و 

ُماّیَْألا َْکِلت  یلاعت َو  هللا  لاق  امک  ردب  موی  لذجلا  رورسلا و  نم  مهیلع  لخد  ام  ریظن  ذئموی  نزحلا  ظیغلا و  نم  نیملـسملا  بولق  یلع 
ْنِم َوُه  ُْلق  اذه  ّینَأ  ُْمْتُلق  اْهیَْلثِم  ُْمْتبَصَأ  ْدَق  ٌهَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  اَّمل  هناحبـس َأ َو  لاق  و  نارمع 140 } . لآ  هروس  ( 1 ِساّنلا {  َْنَیب  اُهلِواُدن 

لتقف دحأ  موی  امأ  نیعبس و  مترسأ  نیعبـس و  شیرق  نم  متلتق  ردب  موی  مکنإ  ینعی  لاق  نارمع 165 } . لآ  هروس  ( 2 ْمُکِسُْفنَأ {  ِْدنِع 
نحن اذـه و  فیک  يأ  اذـه  ّینَأ  هلوـق  دـحأ و  موـی  مکوباـصأ  اـم  یلثمب  اـشیرق  متبـصأ  دـقف  دـحأ  مکنم  رـسؤی  مل  نوعبـس و  مکنم 
هامرلا ینعی  ْمُکِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  باوجلا  یف  مهل  لاقف  ءامـسلا  نم  یحولا  هیلع  لزنی  یبن  انیف  هکئالملا و  لوزن  رـصنلاب و  نودوعوم 

یلإ يرت  لوسرلا أ ال  رمأ  یـصعی  الإ  هعاطلاب و  اطورـشم  هکئالملا  لوزن  رـصنلا و  ناک  امنإ  لوسرلا و  اوصع  رمـألا و  اوفلاـخ  نیذـلا 
نارمع لآ  هروس  ( 3 َنیِمِّوَسُم {  ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  اوُقَّتَت َو  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  یَلب  هلوق 

طرشلا یلع  هقلعف  . { 125

سمش دبع  نب  هیمأ  نب  صاعلا  یبأ  نب  هریغملا  نب  هیواعم  یحمجلا و  هزع  یبأ  لتقم  یف  لوقلا 

دحأ موی  اریـسأ  هذخأ  هللا ص  لوسر  نإف  حمج  نب  هفاذح  نب  بهو  نب  ریمع  نب  هللا  دبع  نب  ورمع  همـسا  هزع و  وبأ  امأ  يدقاولا  لاق 
هکم یلإ  عجرت  نیترم ال  رحج  نم  غدلی  نمؤملا ال  نإ  هللا ص  لوسر  لاقف  یلع  نم  دمحم  ای  لاقف  هریغ  ریـسأ  دحأ  موی  ذـخؤی  مل  و 

هقنع برضف  تباث  نب  مصاع  رمأ  مث  نیترم  دمحمب  ترخس  لوقتف  کیضراع  حسمت 

یف دسألا  ءارمحب  اولزن  دحأ  نع  نوکرـشملا  فرـصنا  امل  لاق  رامـسم  نب  ریکب  ینثدح  اذه  ریغ  هرـسأ  یف  انعمـس  دق  يدقاولا و  لاق 
مصاع هذخأ  يذلا  ناک  ددلتی و  هبنتـسم  وه  نوملـسملا و  هقحلف  راهنلا  عفترا  یتح  هناکم  هزع  ابأ  اوکرت  اولحر و  مث  هعاس  لیللا  لوأ 

 . هقنع برضف  یبنلا ص  هرمأف  تباث  نب 

یف نیکرـشملا  نم  دحأ  رـسأ  هل  أیهتی  نم  لاح  دـحأ  موی  مهلاح  نکت  مل  نیملـسملا  نأل  يدـنع  هحیحـصلا  یه  هیاورلا  هذـه  تلق و 
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.نهولا نم  مهباصأ  امل  هکرعملا 

هریغملا نب  هیواعم  امأف 

حبصأ املف  هنیدملا  نم  ابیرق  تابف  ههجو  یلع  یضمف  دحأ  موی  مزهنا  هنأ  هب و  لثم  هزمح و  فنأ  عدج  يذلا  وه  هنأ  يرذالبلا  يورف 
لوسر هنبا  یه  هتجوز و  موثلک  مأ  تلاقف  هباب  برـضف  احل  همع  نبا  وه  صاعلا و  یبأ  نب  نافع  نب  نامثع  لزنم  یتأف  هنیدـملا  لـخد 

هیلإ و تلـسرأف  تبهذ  ئجی  مل  نإف  هب  هتئج  دق  لوأ و  ماع  هنم  هتعتبا  ریعب  نمث  يدـنع  هل  نإف  هیلإ  یثعبا  لاقف  انهاه  وه  سیل  هللا ص 
ای لاق  کب  ءاج  ام  کسفن  کسفن } .» ینتکلهأ و  :» يرذالبلا ( 1 تکلهأ {  ینتکلهأ و  هیواعمل  لاق  ءاج  املف  هللا ص  لوسر  دنع  وه 

جرخ مث  اهنم  هیحان  یف  هریـص  هراد و  نامثع  هلخداف  ینریجتل  کتئجف  کنم  یب  اـمحر  سمأ  ـال  یلإ و  برقأ  دـحأ  نکی  مل  مع  نبا 
ناک ام  مهـضعب  لاقف  هوبلطاف  اهب  حبـصأ  دـق  هنیدـملا و  یف  هیواعم  نإ  لوقی  هللا ص  لوسر  عمـسف  انامأ  هنم  هل  ذـخأیل  یبنلا ص  یلإ 

هرامخ تحت  نم  هوجرختـساف  هیف  هریـص  يذـلا  عضوملا  یلإ  موثلک  مأ  تراشأف  نامثع  لزنم  اولخدـف  هب  هوبلطاف  نامثع  لزنم  ودـعیل 
هلجأ هل و  هبهوف  یل  هبهف  نامألا  هل  بلطأل  الإ  تئج  ام  قحلاب  کثعب  يذـلا  هآر و  نیح  ناـمثع  لاـقف  یبنلا ص  یلإ  هب  اوقلطناـف  مهل 

اثالث

راس لحترا و  لاق  مث  اریعب  هل  يرتشا  هزهجف و  نامثع  جرخ  هنلتقیل و  اهلوح  ام  هنیدملا و  ضرأ  یف  یـشمی  اهدعب  هدـجو  نئل  مسقأ  و 
عبارلا مویلا  یف  ناک  املف  اشیرق  اهب  یتأی  یبنلا ص و  رابخأ  فرعیل  ثلاثلا  مویلا  یلإ  هیواعم  ماـقأ  دـسألا و  ءارمح  یلإ  هللا ص  لوسر 

دیز هبلط  یف  اعرـسأ  ناذللا  ناک  هوکردأف و  قیرطلا  أطخأ  دق  هوباصأف و  هوبلطاف  ذـفنی  مل  ابیرق  حبـصأ  هیواعم  نإ  هللا ص  لوسر  لاق 
نإ رامع  لاق  فیـسلاب و  دیز  هبرـضف  .هنیدملاب }  عضاوم  هثالث  یلع  قلطت  ؛ ءامجلا ( 1 ءامجلاب {  هادجوف  رـسای  نب  رامع  هثراح و  نب 

رامع دیز و  لزی  ملف  هنیدملا  نم  لایمأ  هینامث  یلع  كردأ  هنإ  لاقی  هربخب و  هنیدملا  یلإ  افرـصنا  مث  هالتقف  مهـسب  هایمرف  اقح  هیف  یل 
.تام یتح  لبنلاب  هنایمری 

 . ناورم نب  کلملا  دبع  مأ  هیواعم  تنب  هشئاع  وبأ  اذه  هیواعم  لاق و 

.ءاوس هیاورلا  هذه  لثم  هباتک  یف  يدقاولا  رکذ  لاق و 

دعب دحأ  یلع  لتقف  دحأ  برقب  ذخأف  لیتق  وه  دـحأ و  موی  هزمح  فنأ  عدـج  هریغملا  نب  هیواعم  نإ  یبلکلا  نبا  لاق  يرذالبلا و  لاق 
 } هریغملا نب  هیواعم  لتق  يذـلا  وه  ایلع ع  نإ  لاقی  لاق و  ناورم  نب  کلملا  دـبع  مأ  هشئاع  الإ  هل  بقع  ثالثب و ال  شیرق  فارـصنا 

 { . .راصتخا فرصت و  عم  فارشألا 1:337،338  باسنأ  ( 2

هیولألا و باحصأ  رادلا  دبع  ینب  لتق  بیقع  یلوألا  همدصلا  یف  تناک  نیکرـشملا  همیزه  نأل  حصأ  يدنع  یبلکلا  نبا  هیاور  تلق و 
فیکف اضعب  مهضعب  لتق  مهفـص و  ضقتنا  اوطلتخاف و  نیملـسملا  ءارو  نم  لیخلا  دیلولا  نب  دلاخ  رک  امل  کلذ  دعب  هزمح  لتق  ناک 

ناک اذإ  هنأل  ضقانتم  اذه  یلوألا  همدصلا  یف  نیکرـشملا  عم  مزهنا  دق  هنوک  هزمح و  فنأ  عدج  دـق  هنوک  هیواعمل  عمتجی  نإ  حـصی 
نوکی نأ  لاحتسا  برحلا  لوأ  یف  مزهنا  دق 

يدـیأ یف  لصح  مث  هزمح  فنأ  عدـج  اهلک و  برحلا  دهـش  هنأ  نم  یبلکلا  نبا  هرکذ  ام  حیحـصلا  لـتق و  نیح  هزمح  دـنع  ارـضاح 
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لتقف هنیح  هکردأف  هل  ضرع  ضراعل  مهنع  رخأت  هنأل  شیرق  فارصنا  دعب  نیملسملا 

تماصلا نب  دیزی  نب  ثراحلا  يولبلا و  دایز  نب  رذجملا  لتقم  یف  لوقلا 

یف هصق  هل  تناک  هللا ص و  لوسر  عم  اردـب  دهـش  نمم  جرزخلا  نب  فوع  ینب  فیلح  يولبلا  دایز  نب  رذـجملا  ناـک  يدـقاولا  لاـق 
نب دیوس  ملکف  فوع  نب  ورمع  ینب  یلإ  ءاج  ریضح  نب  دیسأ  دلاو  بئاتکلا  ریضح  نأ  کلذ  هنیدملا و  یبنلا ص  مودق  لبق  هیلهاجلا 

رحنأ ابارـش و  مکیقـسأف  ینوروزت  نإ  مکل  له  لاقف  فینح  نب  لهـس  لاقی  رذـنملا و  دـبع  نب  هبابل  ابأ  ریبج و  نب  تاوخ  تماصلا و 
اوماقأ ارمخ و  مهاقـس  اروزج و  مهل  رحنف  هوءاج  مویلا  کلذ  ناک  املف  اذـک  موی  کیتأن  نحن  معن  اولاق  اـمایأ  يدـنع  نومیقت  مکل و 

یلإ نیعجار  الإ  انارن  ام  اولاق  هثالثلا  مایألا  تضم  املف  اریبک  اخیـش  ذئموی  تماصلا  نب  دیوس  ناک  محللا و  ریغت  یتح  مایأ  هثالث  هدنع 
نم لمج  یلع  هنالمحی  تماصلا  نب  دـیوسب  نایتفلا  جرخف  اوفرـصناف  متببحأ  نإ  اومیقأـف و  متببحأ  نإ  متببحأ  اـم  ریـضح  لاـقف  اـنلهأ 

سلجف هنیصغ } .» :» يدقاولا ( 2 هنییع {  ینب  نم  ابیرق  اوناک  یتح  هرحلاـب  نیقـصال  اورمف  .رکـسلا }  يأ  : نیتحتفب لـمثلا  ( 1 لمثلا { 
ام لاق  هدرابلا  همینغلا  یف  کل  له  لاقف  دایز  نب  رذجملا  یتأ  یتح  جرخف  جرزخلا  نم  ناسنإ  هب  رصبف  ارکـس  لمث  وه  لوبی و  دیوس 

حالس نالزعأ ال  امه  نایتفلا و  هآر  املف  اتلصم  فیسلاب  دایز  نب  رذجملا  جرخف  لمث  هعم  حالس  لزعأ ال  تماصلا  نب  دیوس  لاق  یه 
سوألا نیب  هوادعلا  ایلو و  امهعم 

یب دیرت  ام  لاق  کنم  هللا  نکمأ  دق  لاقف  دایز  نب  رذجملا  فقوف  هب  كارح  خیشلا و ال  تبث  نیعرـسم و  افرـصناف  هدیدش  جرزخلا  و 
وه هلتق  ناکف  هلتقف  تماصلا  نب  دیوس  تلتق  ینإ  لقف  کمأ  یلإ  تعجر  اذإف  غامدـلا  نع  ضفخا  ماعطلا و  نع  عفراف  لاق  کلتق  لاق 

لعجف اردب  ادهـشف  رذجملا  ملـسأ  تماصلا و  نب  دیوس  نب  ثراحلا  ملـسأ  هنیدـملا  هللا ص  لوسر  مدـق  املف  ثاعب  هعقو  جـیه  يذـلا 
هلوجلا کلت  نوملـسملا  لاج  دحأ و  موی  ناک  املف  ذئموی  هیلع  ردقی  الف  هیبأب  هلتقیل  هکرعملا  یف  رذـجملا  بلطی  دـیوس  نب  ثراحلا 

هاتأ دسألا  ءارمح  نم  عجر  املف  دـسألا  ءارمح  یلإ  جرخ  مث  هنیدـملا  یلإ  هللا ص  لوسر  عجرف  هقنع  برـضف  هفلخ  نم  ثراحلا  هاتأ 
لیئاربج هربخأ  يذلا  مویلا  یف  ءابق  یلإ  هللا ص  لوسر  بکرف  هلتقب  هرمأ  هلیغ و  رذجملا  لتق  دیوس  نب  ثراحلا  نأ  هربخأف  لیئاربج ع 
تبـسلا موی  ءابق  هللا ص  لوسر  اهیف  یتأی  یتلا  مایألا  تناک  امنإ  ءابق  یلإ  هللا ص  لوسر  هیف  بکری  اموی ال  کلذ  ناک  راح و  موی  یف 

اورکنأ هیلع و  نوملسی  اوءاجف  راصنألا  تعمس  یلصی و  نأ  هللا  ءاش  ام  هیف  یلـص  ءابق  دجـسم  هللا ص  لوسر  لخد  املف  نینثإلا  موی  و 
(1 هسروم {  هفحلم  یف  دـیوس  نب  ثراـحلا  عـلط  یتـح  ساـنلا  حفـصتی  ثدـحتی و  سلجف ع  موـیلا  کـلذ  یف  هعاـسلا  کـلت  هناـیتإ 

نب ثراحلا  مدـق  هل  لاقف  هدـعاس  نب  میوع  اـعد  هللا ص  لوسر  هآر  اـملف  .فورعم }  نمیلاـب  تاـبن  وه  سرولاـب و  هغوبـصم  : هسروم
هللا و لوسر  ملکأ  ینعد  ثراحلا  لاقف  میوع  هذـخأف  دـحأ  موی  هلتق  هنإف  داـیز  نب  رذـجمب  هقنع  برـضاف  دجـسملا  باـب  یلإ  دـیوس 

هایإ یلتق  ناک  ام  هللا و  لوسر  ای  هتلتق  هللا  دق و  لوقی  ثراحلا  لعجف  دجـسملا  باب  یلإ  هرامحب  اعد  بکری و  نأ  دیری  هللا ص  لوسر 
مالسإلا نع  اعوجر 

هتید و جرخأ  تلمع و  اـمم  هلوسر  یلإ  هللا و  یلإ  بوـتأ  ینإ  یـسفن و  یلإ  هیف  تلکو  رمأ  ناطیـشلا و  هیمح  هنکل  هیف و  اـبایترا  ـال  و 
هللا ص و لوسر  باکرب  کسمی  لعج  هللا و  لوسر  ای  هللا  یلإ  بوتأ  ینإ  انیکسم  نیتس  معطأ  هبقر و  قتعأ  نیعباتتم و  نیرهـش  موصأ 

هللا لوسر  بکر  هقنع و  برـضاف  میوع  ای  همدق  لاق  همالک  بعوتـسا  اذإ  یتح  ائیـش  هللا ص  لوسر  مهل  لوقی  روضح ال  رذجملا  ونب 
.هقنع برضف  دجسملا  باب  یلع  هدعاس  نب  میوع  همدقف  ص 
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یبنلا یلإ  ءاجف  هلتق  نیح  هیلإ  رظن  فاسی  نب  بیبح  دـحأ  موی  رذـجملا  ثراحلا  لتق  هللا  لوسر  ملعأ  يذـلا  نإ  لاقی  يدـقاولا و  لاق 
هللا ص لوسر  رمأف  کلذـب  هربخف  لـیئاربج ع  لزن  هراـمح  یلع  وه  اـنیبف  رمـألا  اذـه  نع  صحفتی  هللا ص  لوسر  بکرف  هربخأـف  ص 

-. هقنع برضف  امیوع 

دایذ نب  ای  تنک  مأ  هدعب : هناوید 318،و  ( 1 لیربجب {  ارتغم  کحیو  تنک  مأ  مکلوأ  مون  نم  هنـس  یف  راح  ای  ناسح  لاق  کلذ  یفف 
امب هربخی  هّللا  زیزعلا  دّـمحم و  لیقلا  تایآلا و  مکحم  مکیف  مکرـصبم و  هّللا  يرن و  نل  متلق  لوهجم و  هّللا  ءاضف  یف  هّرغب  هلتقت  نیح 

 { . .لیواقألا تاریرس  ّنکی 

رعـش نأ  الإ  هلیغ  دـحأ  موی  رذـجملا  لتق  يذـلا  وه  تماصلا  نب  دـیوس  نب  سالجلا  نإ  لاقی  لاق و  اذـه و  رکذ  هنإف  يرذـالبلا  اـمأف 
. { . فارشألا 1:332 باسنأ  ( 2 ثراحلا {  هنأ  یلع  لدی  ناسح 

غلبأ هدالوأ  بطاخی  تومی  نأ  لبق  لاقف  تام  مث  الیلق  یقب  رذجملا  هبرـض  نیح  تماصلا  نب  دیوس  ناک  يرذالبلا و  يدـقاولا و  لاق 
راح امهلذخت  الف  تیعد  نإ  هکلام و  هللا  دبع  اسالج و 

مهیقال تنک  ام  ذإ  هراذج  لتقا 

.راکنإ فرع و  یلع  افوع  یحلا  و 

. { . فارشألا 1:332 باسنأ  ( 1 جرزخلا {  نب  ثراحلا  نب  فوع  انبا  امه  ناوخأ و  هراذج  هرذج و  يرذالبلا  لاق 

هکمب قحتلا  مث  دحأ  موی  هلیغ  رذجملا  لتق  دـیوس  نب  ثراحلا  نأ  لامکإلا  یف  الوکام  نبا  رکذ  دـق  يرت و  امک  تایاورلا  هذـه  تلق 
يدنع هبشألا  وه  اذه  باتکلا و  اذه  نم  میملا  فرح  یف  هرکذ  ارفاک 

هلمج دحأب  نیملسملا  نم  تام  نمیف  لوقلا 

 . دهاجم لاق  هلثمب  نوعبس و  دحأ و  هصاخ  راصنألا  نم  لتق  هنأ  يردخلا  دیعس  وبأ  بیسملا و  نب  دیعس  رکذ  يدقاولا  لاق 

نب سنخـألا  نب  مکحلا  وـبأ  هلتق  باـئر  نب  شحج  نب  هللا  دـبع  یـشحو و  هلتق  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  مه  شیرق و  نم  هعبرأـف  لاـق 
 . هئیمق نبا  هلتق  ریمع  نب  بعصم  فلخ و  نب  یبأ  هلتق  موزخم  ینب  نم  دیرشلا  نب  نامثع  نب  سامش  قیرش و 

دـسألا دـبع  نب  هملـس  اـبأ  نإ  اـضیأ  موق  لاـق  يزعلا و  دـبع  نب  دـسأ  ینب  نم  بطاـح  یلوم  دعـس  وه  اـسماخ و  موـق  داز  دـق  لاـق و 
.مایأ دعب  هحارجلا  کلت  نم  تام  دحأ و  موی  حرج  یموزخملا 

هللا دبع  امه  ثیل و  نب  دعس  ینب  نم  بیبهلا  انبا  لتق  موق  لاق  يدقاولا و  لاق 

نم لتق  نم  عیمج  نوکیف  سوباق  نب  هبتع  نب  ثراحلا  هیخأ  نبا  سوباـق و  نب  بهو  اـمه  هنیزم و  ینب  نم  نـالجر  نمحرلا و  دـبع  و 
عـضوملا اذـه  سیل  نیثدـحملا و  بتک  یف  روکذـمف  راصنألا  ءامـسأ  لیـصفت  امأف  الجر  نینامث  دـحأ و  وحن  مویلا  کلذ  نیملـسملا 
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هرکذ ناکم 

دحأب نیکرشملا  نم  لتق  نمیف  لوقلا 

یبأ نب  نامثع  هزرابم و  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  هلتق  شیرق  ءاول  بحاـص  هحلط  یبأ  نب  هحلط  رادـلا  دـبع  ینب  نم  لـتق  يدـقاولا  لاـق 
مـصاع هلتق  هحلط  یبأ  نب  هحلط  نب  عفاسم  صاقو و  یبأ  نب  دعـس  هلتق  هحلط  یبأ  نب  دیعـس  وبأ  بلطملا و  دـبع  نب  هزمح  هلتق  هحلط 

نب مصاـع  هلتق  هحلط  یبأ  نب  هحلط  نب  ثراـحلا  ماوـعلا و  نب  ریبزلا  هلتق  هحلط  یبأ  نب  هحلط  نب  بـالک  حـلقألا و  یبأ  نب  تباـث  نب 
(1 ظراق {  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  هلتق  لیبحرـش  دـبع  نب  هاطرأ  هللا و  دـیبع  نب  هحلط  هلتق  هحلط  یبأ  نب  هحلط  نب  سالجلا  تباث و 
يدقاولا ال لاق  نیتلمهملا  ءاطلا  نیـسلاب و  طساق  يوری  رادلا و  دبع  نب  نامثع  نب  حیرـش  نب  .طساق }  :» يرذالبلا و  «، طراف :» يدـقاولا

یبأ نب  یلع  هلتق  مهـالوم  باوـص  بلاـط ع و  یبأ  نب  یلع  هـلتق  . { 1:334: فارشألا باسنأ  ( 2 يرذالبلا {  لاـق  هلتق و  نم  يردـی 
.رشع دحأ  ءالؤهف  نامزق  هلتق  ریمع  نب  بعصم  وخأ  ریمع  نب  زیزع  وبأ  و  هریغ } .» :» فارشألا باسنأ  ( 3 نامزق {  هلتق  لیق  بلاط ع و 

دمحم هیاور  یف  يدقاولا و  هیاور  یف  هناجد  وبأ  هلتق  دسأ  نب  ثراحلا  نب  ریهز  نب  دیمح  نب  هللا  دبع  يزعلا  دـبع  نب  دـسأ  ینب  نم  و 
ردب موی  لتق  دیمح  نب  هللا  دبع  نإ  یبلکلا  نبا  لاق  يرذالبلا  لاق  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  هلتق  قاحسإ  نب 

رمع يزعلا  دبع  مسا  یعازخلا و  يزعلا  دبع  نب  عابس  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  هلتق  قیرـش  نب  سنخألا  نب  مکحلا  وبأ  هرهز  ینب  نم  و 
.نالجر ناذهف  بلطملا  دبع  نب  هزمح  هلتق  هکمب  هماجحلا  رامنأ  مأ  نبا  وه  میلس و  نب  سابع  نب  هلضن  نب 

نب صاـعلا  نب  دـیلولا  ناـمزق و  هلتق  هریغملا  نب  هیمأ  یبأ  نب  ماـشه  یلع ع و  هلتق  هریغملا  نب  هفیذـح  یبأ  نب  هیمأ  موزخم  ینب  نـم  و 
.هسمخ ءالؤهف  همصلا  نب  ثراحلا  هلتق  هریغملا  نب  هللا  دبع  نب  نامثع  نامزق و  هلتق  یلیقعلا  ملعأ  نب  دلاخ  نامزق و  هلتق  ماشه 

.نانثا ناذه  هللا و  دیبع  نب  هحلط  هلتق  برضملا  نب  کلام  نب  هبیش  هناجد و  وبأ  هلتق  زجاح  نب  دیبع  يؤل  نب  رماع  ینب  نم  و 

.نانثا ناذهف  هللا ص  لوسر  رمأب  اربص  تباث  نب  مصاع  هلتق  هزع  وبأ  هدیب و  هللا ص  لوسر  هلتق  فلخ  نب  یبأ  حمج  ینب  نم  و 

فیوع و نب  نایفـس  نب  ءارمحلا  وبأ  فیوع و  نب  نایفـس  نب  ءاثعـشلا  وبأ  فیوع و  نب  نایفـس  نب  دلاخ  هنانک  نب  هانم  دبع  ینب  نم  و 
 . بیبح نب  دمحم  هیاور  یف  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  مهلتق  هعبرألا  هوخإلا  ءالؤه  فیوع  نب  نایفس  نب  بارغ 

هربس ابأ  نأ  بابلا  اذه  لبق  رخآ  مالک  یف  رکذ  هنکل  انیعم و  التاق  مهل  دحأب  نیکرـشملا  نم  لتق  نم  باب  یف  رکذی  ملف  يدقاولا  امأف 
فیوع نب  نایفس  ینب  نم  رخآ  یقل  هیواعم  ینب  یلوم  یسرافلا  ادیـشر  نأ  فیوع و  نب  نایفـس  ینب  دحأ  لتق  همقلع  نب  ثراحلا  نب 

نبا هبرضف  بطاح  یلوم  دعس  هل  ضرعیف  فیوع  نبا  انأ  لوقی  وه  دیدحلا و  یف  اعنقم 

مالغلا انأ  اهذخ و  لاق  نیتنثا و  هلزج  یتح  عردلا  عطقف  هقتاع  یلع  هبرـضف  فیوع  نبا  یلع  دیـشر  لبقأف  نیتنثاب  هلزج  هبرـض  فیوع 
نب نایفس  ینب  دحأ  لوتقملل  خأ  دیشرل  ضرعیف  لاق  يراصنألا  مالغلا  انأ  تلق  هعمـسی أ ال  هاری و  وه  هللا ص و  لوسر  لاقف  یـسرافلا 
لاق هسأر و  قلفف  رفغملا  هیلع  هسأر و  یلع  اضیأ  دیـشر  هبرـضی  فیوع و  نبا  انأ  لوقی  بلک  هنأک  هوحن  ودـعی  لـبقأ  اـضیأ و  فیوع 

.هل دلو  ذئموی و ال  هللا ص  لوسر  هانکف  هللا  دبع  ابأ  ای  تنسحأ  لاق  هللا ص و  لوسر  مسبتف  يراصنألا  مالغلا  انأ  اهذخ و 
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نم رکذی  مل  قاحـسإ  نبا  کلذک  دحأب و  نیکرـشملا  نم  لتق  نم  هلمج  یف  مهدـع  هنکل  التاق و  مهل  رکذـی  ملف  يرذالبلا  امأف  تلق 
هالتق ع نم  هعبرألاف  هحیحص  بیبح  نبا  هیاور  تناک  نإ  ادحاو و  الإ  مهنم  لتق  دق  نکی  مل  یلعف ع  يدقاولا  هیاور  تحص  نإف  مهلتق 

یف ارعش  هل  يور  دحأ و  موی  فیوع  نب  نایفـس  ینب  لتق  يذلا  وه  ایلع ع  نأ  اضیأ  ینئادملا  نسحلا  یبأ  بتک  ضعب  یف  تیأر  دق  و 
.کلذ

رسای نب  رامع  هثراح و  نب  دیز  هلتق  لیق  تایاورلا و  يدحإ  یف  یلع ع  هلتق  صاعلا  یبأ  نب  هریغملا  نب  هیواعم  سمـش  دبع  ینب  نم  و 
.

هلمج یلإ  وه  رشع و  ینثا  هیف  فلتخا  ام  هیلع و  قفتا  ام  مهنم  یلع ع  لتق  نورـشع  هینامث و  دحأ  موی  نیکرـشملا  نم  لتق  نم  عیمجف 
فصنلا نم  بیرق  وه  ذئموی و  یلتقلا  هلمج  یلإ  ردب  موی  لتق  نم  هدعک  یلتقلا 

نهولا نم  هب  وه  ام  یلع  مهب  عقویل  نیکرشملا  یلإ  دحأ  نم  هفارصنا  دعب  یبنلا ص و  جورخ  یف  لوقلا 

اهوبهنیف هنیدملا  یلإ  اودری  نأ  اومزع  دـق  نیکرـشملا  نأ  هللا ص  لوسر  .اهدـعب }  ام  يدقاولا 325 و  يزاغم  ( 1 غلب {  يدـقاولا  لاق 
یف هلیللا  کلت  اوتاب  اوناک  جرزخلا و  سوألا و  هوجو  هعم  لاوش و  نم  نولخ  نامثل  دـحألا  موی  حبـصلا  یلـصف  هوق  مهیری  نأ  بحأـف 
هدـع یف  نامعنلا  نب  هداتق  یلوخ و  نب  سوأ  رذـنملا و  نب  بابحلا  ذاعم و  نب  دعـس  هدابع و  نب  دعـس  مهیف  تایبلا  نم  هنوسرحی  هباب 

نم الإ  انعم  جرخی  مکودع و ال  بلطب  مکرمأی  هللا ص  لوسر  نأ  سانلا  یف  يدانی  نأ  الالب  رمأ  حبصلا  هالص  نم  فرـصنا  املف  مهنم 
حیرج لهشألا  دبع  ینب  هماع  هیـشاف  سانلا  یف  حارجلا  ریـسملاب و  مهرمأی  هموق  یلإ  اعجار  ذاعم  نب  دعـس  جرخف  سمألاب  لاتقلا  دهش 

وه تاحارج و  عبس  هب  ریضح و  نب  دیـسأ  لوقی  لاق  مکودع  اوبلطت  نأ  مکرمأی  هللا ص  لوسر  نإ  لاقف  ذاعم  نب  دعـس  ءاجف  اهلک  لب 
هدابع نب  دعس  ءاج  هللا ص و  لوسرب  قحل  هحارج و  ءاود  یلع  جرعی  مل  هحالس و  ذخأف  هلوسرل  هعاط هللا و  اعمـس و  اهیوادی  نأ  دیری 

هللا ص لوسر  يدانم  اذـه  لاقف  حارجلا  نووادـی  مه  ابرخ و  لهأ  هداتق  وبأ  ءاج  اوقحل و  اوسبلف و  ریـسملاب  مهرمأف  هدـعاس  ینب  هموق 
نامعنلا نب  لیفطلاب  اـحیرج  نوعبرأ  هملـس  ینب  نم  جرخف  مهتاـحارج  یلع  اوجرعی  مل  مهحالـس و  یلإ  اوبثوف  ودـعلا  بلطب  مکرمأـی 

عست هدیب  جیدخ  نب  رماع  نب  هبطقب  احرج و  رشع  هعضب  کلام  نب  بعکب  تاحارج و  رـشع  همـصلا  نب  شارخب  احرج و  رـشع  هثالث 
حالسلا مهیلع  هبتع و  یبأ  ربقب  یبنلا ص  اوفاو  یتح  تاحارج 

هملس ینب  محرا  مهللا  لاق  هیشاف  مهیف  حارجلا  مهیلإ و  رظن  املف  هللا ص  لوسرل  اوفص  دق  و 

[ نم  ] لاجر نع  هریبج  نب  هبتع  ینثدح  يدقاولا و  لاق 

هللا دبع  هریثک و  حارج  امهب  دحأ و  نم  اعجر  لهشألا  دبع  ینب  نم  لهـس  نب  عفار  لهـس و  نب  هللا  دبع  نأ  هموق  .يدقاولا }  نم  ( 1 } 
نإ هللا  هبحاصل و  امهدحأ  لاق  ودعلا  بلطب  مهرمأی  هللا ص  لوسر  نأ  مهربخی  هموق  ذاعم  نب  دعس  ءاج  احبـصأ و  املف  احرج  امهلقثأ 
یب ام  هللا  عفار ال و  لاق  انب  قلطنا  هللا  دبع  لاق  عنـصن  فیک  يردن  اهبکرن و ال  هباد  اندـنع  ام  هللا  نبغل و  هللا ص  لوسر  عم  هازغ  انکرت 
هبقع رخآلا  یـشمی  هبقع و  هرهظ  یلع  هلمحی  هللا  دبع  ناکف  عفار  فعـضف  نافحزی  اجرخ  زوجن و  دـصقن و  انب  قلطنا  هوخأ  لاق  یـشم 
لاقف رـشب  نب  دابع  هلیللا  کلت  هسرح  یلع  هللا ص و  لوسر  اـمهب  یتأـف  نارینلا  نودـقوی  مه  ءاـشعلا و  دـنع  هللا ص  لوسر  اوتأ  یتح 
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لاغب و لیخ و  نم  بکارم  امکل  تناک  هدـم  امکل  تلاط  نإ  لاق  ریخب و  امهل  اعدـف  امهتلعب  هاربخأف  امکـسبح  ام  امهل  هللا ص  لوسر 
.امکل ریخب  کلذ  سیل  لبإ و 

اـصیرح تنک  دـق  سمألاب و  لاتقلا  رـضح  نم  الإ  انعم  جرخی  الأ  يدان  ایدانم  نإ  هللا  لوسر  ای  هللا  دـبع  نب  رباج  لاق  يدـقاولا و  لاـق 
نهیلع فاخأ  نهعم و  لجر  نهعدـت و ال  نأ  کل  یغبنی  ینب ال  ای  لاق  یل و  تاوخأ  یلع  ینفلخ  یبأ  نکل  روضحلا و  یلع  سمألاب 
اهتوجر تنک  هداهشلاب و  یلع  رثأتساف  نهیلع  تفلختف  هداهشلا  ینقزری  هللا  لعل  هللا ص  لوسر  عم  جراخ  انأ  فاعض و  تایـسن  نه  و 
هنذأتسا يریغ و  سمألاب  لاتقلا  دهشی  مل  دحأ  هعم  جرخی  ملف  رباج  لاق  هللا ص  لوسر  هل  نذأف  کعم  ریسأ  نأ  هللا  لوسر  ای  یل  نذأف 

کلذ یبأف  لاتقلا  اورضحی  مل  لاجر 

هللا ص لوسر  جرخف  رکب  یبأ  یلإ  هعفد  لاقی  یلع ع و  یلإ  هعفدف  سمأ  نم  لحی  مل  دوقعم  وه  هءاولب و  هللا ص  لوسر  اعدـف  مهیلع 
اهنطاب و نم  تملک  دق  هتفـش  تیظـش و  دـق  هتیعابر  رعـشلا و  لوصأ  یف  هتهبج  یف  جوجـشم  نیتقلحلا و  رثأ  ههجو  یف  حورجم  وه  و 

یلاوعلا لهأ  لزن  اودشح و  دق  سانلا  نیتعکر و  یلصف  دجسملا  لخدف  ناتـشوحجم  هاتبکر  هئیمق و  نبا  هبرـضب  نهوم  نمیألا  هبکنم 
باب یلع  هسرفب  اـعد  و  .ثیغملا }  : خیرـصلا ( 2 خیرـصلا {  مهءاج  ثیح  .لایمأ }  هعبرأ  هنیدـملا  نیب  اـهنیب و  هعیـض  : یلاوعلا ( 1 } 
يری رفغملا ال  عردلا و  هیلع  وه و  اذإف  هللا ص  لوسر  ریسی  یتم  رظنی  جرخف  يدانملا  عمـس  دق  هللا و  دیبع  نب  هحلط  هاقلت  دجـسملا و 

يردص و یف  یتقرد  حرطأ  یفیس و  ذخآ  یعرد و  سبلأف  ودعأ  جرخأف و  هحلط  لاق  ابیرق  لاق  کحالـس  هحلط  ای  لاقف  هانیع  الإ  هنم 
نـآلا موقلا  يرت  نیأ  لاـقف  هحلط  یلع  هللا ص  لوسر  لـبقأف  یحارجب  ینم  هللا ص  لوسر  حارجب  متهأ  اـنأل  تاـحارج و  عستل  یب  نإ 

لاق و انیلع  هکم  هللا  حـتفی  یتح  سمأ  لثم  انم  اولانی  نل  هحلط  ای  مهنإ  امأ  تننظ  يذـلا  کـلذ  هللا ص  لوسر  لاـقف  هلایـسلاب  مه  لاـق 
مه شیرقب و  ثلاثلا  قحل  رخآلا و  لعن  لابق  عطقنا  مهدـحأ و  عطقناف  موقلا  راـثآ  یف  هعیلط  ملـسأ  نم  رفن  هثـالث  هللا ص  لوسر  ثعب 

هنیدـملا و یلإ  عوجرلا  یف  .نورواـشتی }  : نورمتأـی ( 4 نورمتأـی {  .هبلج }  توـص و  يأ  ، لـجز ( 3 لـجز {  مـهل  دـسألا و  ءارمحب 
امهوباصأف و امهیلع  تفطعف  نیلجرلاـب  شیرق  ترـصبف  هبحاـصب  هلعن  لاـبق  عطقنا  يذـلا  قحل  کـلذ و  نع  مهاـهنی  هیمأ  نب  ناوفص 

.نانیرقلا امهف  دحاو  ربق  یف  هللا ص  لوسر  امهربقف  دسألا  ءارمحب  امهعرصم  یلإ  نوملسملا  یهتنا 

 . نامعن طیلس و  امهامسا  يدقاولا  لاق 

ءارمح تفاو  یتح  ارمت  اریعب  نیثالث  هدابع  نب  دعـس  لمح  رمتلا و  مویلا  کلذ  انداوزأ  هماع  تناک  هللا  دبع  نب  رباج  لاق  يدقاولا  لاق 
نارینلا اودقوی  نأ  مهرمأ  اوسمأ  اذإف  بطحلا  عمجب  هللا ص  لوسر  مهرمأ  اثالث و  موی  یف  نیتنث و  موی  یف  اورحنف  ارزج  قاس  دسألا و 

لک یف  اننارین  انرکـسعم و  رکذ  بهذ  دیعبلا و  ناکملا  نم  يرن  یتح  ران  هئامـسمخ  دقون  هلیللا  کلت  انک  دـقلف  اران  لجر  لک  دـقویف 
.انودع هب  هللا  تبک  امم  کلذ  ناک  هجو و 

.نوملاسم يأ  ، املس ( 1 املـس {  هعازخ  تناک  یبنلا ص و  یلإ  كرـشم  ذئموی  وه  یعازخلا و  دبعم  یبأ  نب  دبعم  ءاج  يدقاولا و  لاق 
نأ کبعک و  یلعأ  یلاعت  هللا  نأ  انددول  کباحـصأ و  یف  کباصأ  ام  کسفن و  یف  کباصأ  ام  انیلع  زع  دـمحم  ای  لاقف  یبنلل ص  { 

وحن یلع  ، متاح نب  يدعل  تناک  هعیطق  : ءاحورلا ( 2 ءاحورلاب {  اشیرق  نایفس و  ابأ  دجی  یتح  دبعم  یضم  مث  كریغب  تناک  هبیـصملا 
یلإ عوجرلا  یلع  نوعمجم  مه  متعنـص و  امـسئبف  متفدرأ  بعاوکلا  متبـصأ و ال  ادمحم  نولوقی ال  مه  و  .هنیدملا }  نم  الیم  نیعبرأ 
ناک رفو و  مهل  نوکی  نأ  لبق  مهلـصأتسن و  نأ  لبق  اـنعجر  مث  مهفارـشأ  انبـصأ  ائیـش  انعنـص  اـم  مهنیب  اـمیف  مهلئاـق  لوقی  هنیدـملا و 
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تکرت لاق  دـبعم  ای  كءارو  ام  ربخلا  هدـنع  دـبعم و  اذـه  لاق  نایفـس  یبأ  یلإ  دـبعم  ءاج  اـملف  لـهج  یبأ  نب  همرکع  اذـهب  ملکتملا 
الأ اودهاعت  جرزخلا و  سوألا و  نم  سمألاب  هنع  فلخت  نم  هعم  عمتجا  دق  نارینلا و  لثمب  مکیلع  نوقرحتی  یفلخ  هباحصأ  ادمحم و 

مهفارشأ نم  متبصأ  نمل  ادیدش و  ابـضغ  مهموقل  اوبـضغ } .» و  :» يدقاولا ا  ( 3 اوبـضغ {  دـق  مکنم و  اورأثیف  مکوقحلی  یتح  اوعجری 
يرأ ام  هللا  لاق و  لوقت  ام  کحیو  اولاق 

ینلمح ...دبعم } .» لاق  مث  :» يدقاولا ( 2 دقل {  لیخلا و  لیخلا } .» یصاون  يرت  یتح  :» يدقاولا ا  ( 1 یصاون {  اورت  یتح  اولحترت  نأ 
یتلحار تاوصألا  نم  دهت  تداک  رعشلا  اذه  مهدشنأف  یه  ام  اولاق و  اتایبأ  تلق  نأ  مهنم  تیأر  ام 

تایبألا ( 3 اوبرح {  دق  موقلا  نإف  اولعفت  موق ال  ای  ناوفص  مهل  لاق  دبعم و  علطی  نأ  لبق  همالکب  موقلا  در  هیمأ  نب  ناوفص  ناک  دق  و 
نم مکیلع  اوعمجی  نأ  یـشخأ  و  .تاعامجلا }  : لیبابألا .قاـتعلا و  لـیخلا  : درجلا و.ءاـیعإلا  نم  طقـست  يأ  ، ّدـهت ماـشه 3:54. نبا  یف 

هللا ص لوسر  لاق  کلذـلف  لاق  مکیلع  هلودـلا  نوکت  نأ  مهیلإ  متعجر  نإ  نمآ  ینإف ال  مکل  هلودـلا  اوعجراف و  جرزخلا  نم  فلخت 
لاق بهاذلا  سمأک  اوناکل  اوعجر  ول  هراجحلا و  مهل  تموس  دـقل  هدـیب  یـسفن  يذـلا  لاق و  مث  دیـشرب  ناک  ام  ناوفـص و  مهدـشرأ 

دمحم وغلبم  متنأ  له  مهل  لاقف  هنیدملا  نودیری  سیقلا  دبع  نم  موق  نایفس  یبأب  رم  مهل و  بلطلا  نم  نیفئاخ  اعارس  موقلا  فرصناف 
امثیح لاق  معن  اولاق  ینومتئج  متنأ  نإ  ظاکعب  ادغ  ابیبز  مکرعابأ  مکل  رقوأ  نأ  یلع  هب  مکلسرأ  ام  هباحصأ  و 

یبنلا یلع  بکرلا  مدق  هکم و  یلإ  نایفـس  وبأ  قلطنا  مکراثآ و  انأ  مهیلإ و  هعجرلا  انعمجأ  دق  انأ  مهوربخأف  هباحـصأ  ادمحم و  متیقل 
دبعم لسرأ  نآرقلا و  یف  کلذ  لزنأف  ُلیِکَْولا  َمِْعن  ُهّللا َو  اَُنبْـسَح  اولاقف  نایفـس  وبأ  مهرمأ  يذلاب  مهوربخأف  ءارمحلاب  هباحـصأ  ص و 
ثالث دعب  هللا ص  لوسر  فرصناف  نیلجو  نیفئاخ  هباحصأ  نایفـس و  وبأ  فرـصنا  دق  هنأ  هملعی  هللا ص  لوسر  یلإ  هعازخ  نم  الجر 

.هنیدملا یلإ 

هتؤم هازغ  حرش  یف  سماخلا  لصفلا 

مدقت امیف  انتداع  یلع  هباتک  یف  قاحسإ  نب  دمحم  هاور  ام  کلذ  یلع  دیزن  يدقاولا و  باتک  نم  اهرکذن 

نب هعیبر  .اهدـعب }  ام  ماشه 3:427 و  نبا  هریـس  ،و  اهدـعب ام  يدـقاولا ص 401 و  یف  هتؤم  هوزغ  راـبخأ  ( 1 ینثدح {  يدـقاولا  لاق 
هتؤم لزن  املف  باتکب  يرصب  کلم  یلإ  نامث  هنس  یف  يدزألا  ریمع  نب  ثراحلا  هللا ص  لوسر  ثعب  لاق  مکحلا  نب  رمع  نع  نامثع 
همدـق مث  اطابر  قثوأف  هب  رمأف  معن  لاق  دـمحم  لسر  نم  کلعل  لاق  ماشلا  لاق  دـیرت  نیأ  لاقف  یناـسغلا  ورمع  نب  لیبحرـش  هل  ضرع 

ثراحلا لتقمب  مهربخأ  سانلا و  بدن  هیلع و  دتشاف  هللا ص  لوسر  کلذ  غلب  هریغ و  لوسر  هللا ص  لوسرل  لتقی  مل  هقنع و  برـضف 
ضهم نب  ناـمعنلا  ءاـج  هلوح و  هباحـصأ  سلج  سلج و  رهظلا  هللا ص  لوـسر  یلـص  اـملف  فرجلاـب  اورکـسعف  اوـجرخ  اوعرـسأف و 

بیـصأ نإف  بلاط  یبأ  نب  رفعجف  هثراح  نب  دـیز  لتق  نإف  سانلا  ریمأ  هثراح  نب  دـیز  هللا ص  لوسر  لاقف  سانلا  عم  فقوف  يدوهیلا 
ابأ ای  ضهم  نب  نامعنلا  لاقف  مهیلع  هولعجیلف  الجر  مهنیب  نم  نوملـسملا  ضتریلف  هحاور  نبا  بیـصأ  نإف  هحاور  نب  هللا  دـبعف  رفعج 
مث موقلا  یلع  لجرلا  اولمعتسا  اذإ  اوناک  لیئارـسإ  ینب  یف  ءایبنألا  نإ  اریثک  وأ  اوناک  الیلق  تیمـس  نم  باصیـسف  ایبن  تنک  نإ  مساقلا 
ناک نإ  ادبأ  دمحم  یلإ  عجرت  الف  دهعا  هثراح  نب  دیزل  لوقی  يدوهیلا  لعج  مث  اعیمج  اوبیصأ  هئام  یمـس  ولف  نالف  بیـصأ  نإ  اولاق 

اوعمجأ املف  قداص  یبن  هنأ  دهشأ  دیز  لاق  ایبن 
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هللا ص لوسر  ءارمأ  یلإ  ساـنلا  یـشم  ضیبأ و  ءاول  وه  هثراـح و  نب  دـیز  یلإ  هعفد  هدـیب  ءاوللا  مهل  هللا ص  لوـسر  دـقع  ریـسملا و 
نیملاس نیحلاص  مکدر  مکنع و  هللا  عفد  نوملسملا  مهادان  مهرکـسعم  یف  اوراس  املف  فالآ  هثالث  اوناک  مهل و  نوعدی  مهنوعدوی و 

هرفغم نمحرلا  لأسأ  یننکل  هحاور  نب  هللا  دبع  لاقف  نیمناغ 

نم رجفنی  يذـلا  مدـلا  ولعی  ام  انه  دارأ  و  الغ ؛ اذإ  ءاملا  ولعی  اـم  هلـصأ  ، دـبزلا ،و  هعـساو يأ  ؛ غرف تاذ  ماشه 3:429. نبا  هریـس  ( 1 } 
 { . .هنعطلا

وه بلاط  یبأ  نب  رفعج  ناک  اولاق  کلذ و  هعیـشلا  ترکنأ  لوـألا و  ریمـألا  وه  ناـک  هثراـح  نب  دـیز  نأ  یلع  نوثدـحملا  قفتا  تلق 
اهرکذ یتلا  راعـشألا  یف  تدجو  دـق  تایاور و  کلذ  یف  اوور  هحاور و  نب  هللا  دـبعف  لتق  نإف  هثراح  نب  دـیزف  لتق  نإف  لوألا  ریمألا 

رسعأ برثیب  لیل  ینبوأت  وه  تباث و  نب  ناسح  نع  هاور  ام  کلذ  نمف  مهلوقل  دهشی  ام  يزاغملا  باتک  یف  قاحسإ  نب  دمحم 

اودراوت نینمؤملا  رایخ  تیأر 

لمهی کنیع  عمد  نویعلا و  مان  .هینملا }  ءامسأ  نم  : بوعش ( 1 اهلوأ {  هدیصق  نم  يراصنألا  کلام  نب  بعک  لوق  اهنم  و 

هدقفل رینملا  رمقلا  ریغتف 

هللا ص لوسر  نأ  مقرأ  نب  دیز  نع  قاحسإ  نب  عفار  نع  هحلط  یبأ  نب  هللا  دبع  نب  قاحـسإ  نع  هربس  یبأ  نبا  ینثدحف  يدقاولا  لاق 
هللااب ال رفک  نم  اولتاق  هللا  لیبس  یف  هللا و  مساب  اوزغا  اریخ  نیملـسملا  نم  مکعم  نمب  هللا و  يوقتب  مکیـصوأ  لاـقف  مهاـصوأف  مهبطخ 

مهنم لبقاف  اهیلإ  كوباجأ  نهتیأف  ثالث  يدحإ  یلإ  مهعداف  نیکرـشملا  نم  كودع  تیقل  اذإ  ادیلو و  اولتقت  اولغت و ال  اوردـغت و ال 
نإف نیرجاـهملا  یلإ  مهراد  نم  لوحتلا  یلإ  مهعدا  مث  ففکا  لـبقاف و  اولعف  نإـف  مالـسإلا  یف  لوخدـلا  یلإ  مهعدا  مهنع  ففکا  و 

نونوکی مهنأ  مهربخأف  مهراد  اوراتخا  مالـسإلا و  یف  اولخد  نإ  نیرجاهملا و  یلع  ام  مهیلع  نیرجاهملل و  ام  مهل  نأ  مهربخأف  اولعف 
اوبأ نإف  نیملـسملا  عم  اودهاجی  نأ  الإ  ءیـش  همینغلا  یف  ءیفلا و ال  یف  مهل  نوکی  هللا و ال  مکح  مهیلع  يرجی  نیملـسملا  بارعأک 

وأ نصح  لهأ  ترـصاح  تنأ  نإ  مهلتاق و  هللااب و  نعتـساف  اوبأ  نإف  مهنع  ففکا  مهنم و  لبقاف  اولعف  نإف  هیزجلا  ءاطعإ  یلإ  مهعداـف 
مکح بیصت  يردت أ  کنإف ال  کمکح  یلع  مهلزنأ  نکل  هللا و  مکح  یلع  مهلزنتست  الف  هللا  مکح  یلع  مهلزنتست  نأ  اودارأف  هنیدم 

همذ هللا و  همذ  مهل  لعجت  الف  هللا  لوسر  همذ  هللا و  همذ  مهل  لعجت  نأ  اودارأ  هنیدـم و  وأ  نصح  لـهأ  ترـصاح  نإ  ـال و  مأ  مهیف  هللا 
اورفخت نأ  نم  مکل  ریخ  مکئابآ  ممذ  مکممذ و  اورفخت  نإ  مکنإف  کباحـصأ  کیبأ و  همذ  کـتمذ و  مهل  لـعجا  نکل  هللا و  لوسر 

 . هلوسر همذ  هللا و  همذ 

اوفقو فقوف و  عادولا  هینث  غلب  یتح  هتؤم  لهأل  اعیـشم  یبنلا ص  جرخ  لاق  دـیزی  نب  دـلاخ  نع  ناوفـص  وبأ  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
مهل و اوضرعت  الف  سانلا  نیلزتعم  عماوصلا  یف  الاجر  اهیف  نودجتـس  ماشلاب و  مکودـع  هللا و  ودـع  اولتاـقف  هللا  مسباوزغا  لاـقف  هلوح 

لک نم  ریغصلا  : عرضلا ( 1 اعرض {  اریغص  هأرما و ال  نلتقت  فویسلاب و ال  اهوعلقاف  صحافم  مهسوءر  یف  ناطیشلل  نیرخآ  نودجتس 
 . ءانب نمدهت  ارجش و ال  الخن و ال  نعطقت  ایناف و ال  اریبک  و ال  .ءیش } 

هیف دوجـسلا  ادلب  ادغ  مداق  کنإ  لاق  کنع  هظفحأ  ءیـشب  ینرم  هل  لاق  هللا ص  لوسر  هحاور  نب  هللا  دبع  عدو  اعد  املف  يدقاولا  لاق 
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یـضم اذإ  یتح  هدـنع  نم  ماقف  بلطت  ام  یلع  کل  نوع  هنإف  هللا  رکذا  لاق  هللا  لوسر  ای  یندز  هللا  دـبع  لاـقف  دوجـسلا  اورثکأـف  لـیلق 
لاقف هدحاو  نسحت  نأ  ارـشع  تأسأ  نإ  زجعت  الف  تزجع  ام  هحاور  نبا  ای  لاقف  رتولا  بحی  رتو  هللا  نإ  هللا  لوسر  ای  لاقف  عجر  ابهاذ 

اهدعب ءیش  نع  کلأسأ  هحاور ال  نبا 

نسح نم  كاتآ  ام  هللا  تبثف  هنم  رعشب  هللا ص  لوسر  عدو  هحاور  نب  هللا  دبع  نأ  قاحسإ  نب  دمحم  يور  و 

ینکل اهیلإ و  هبابص  ایندلا و ال  بح  یب  ام  هللا  لاق و  هللا  دبع  ای  کیکبی  ام  هل  اولاقف  یکب  نیملسملا  عدو  املف  قاحـسإ  نب  دمحم  لاق 
هللا ص لوسر  تعمس 

دورولا دعب  ردصلاب  یل  فیک  يردأ  تسلف  . { 71: میرم هروس  ( 1 اهُدِراو {  ّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  أرقی َو 

رأ ملف  هحاور  نب  هللا  دبع  رجح  یف  امیتی  تنک  لاق  ثدحی  مقرأ  نب  دیز  ناک  يدقاولا و  لاق  ماشه 3:428،429 . } . نبا  هریس  ( 2 } 
وه هلیل و  تاذ  لاقف  هلحر  فلخ  ینفدری  ناکف  هب  تببص  یب و  بص  هتؤم و  یلإ  ههجو  یف  هعم  تجرخ  هنم  یل  اریخ  ناک  میتی  یلاو 

یلحر تلمح  ینتغلب و  اذإ  هلحر  یتبعش  نیب  هتلحار  یلع 

اهبـصن و ایندلا و  نم  حیرتسأف  هداهـشلا  هللا  ینقزری  نأ  عکل  ای  کیلع  ام  لاق و  هردلاب و  ینقفخف  تیکب  رعـشلا  اذه  هنم  تعمـس  املف 
.لحرلا یتبعش  نیب  تنأ  عجرت  اهثادحأ و  اهنازحأ و  اهمومه و 

لزن دق  مورلا  کلم  لقره  نأ  مهغلب  هتؤمب و  اولزن  یتح  اوراس  امایأ و  هب  اوماقأف  يرقلا  يداو  اولزنف  نوملسملا  یـضم  يدقاولا و  لاق 
نورظنی نیتلیل  نوملسملا  ماقأف  یلب  نم  لجر  مهیلع  لتاقم و  فلأ  هئام  مهریغ  ماذج و  مخل و  ءارهب و  رکب و  یف  ءاقلبلا  هایم  نم  ءام 

مهءاج مهرمأ  نم  کلذ  یلع  سانلا  انیبف  الاجر  اندـیزی  وأ  اـندری  نأ  اـمإف  ربخلا  هربخنف  هللا ص  لوسر  یلإ  بتکن  اولاـق  مهرمأ و  یف 
انمرکأ يذلا  نیدلا  اذهب  الإ  لیخ  هرثک  حالس و ال  هرثک  هدع و ال  هرثکب  سانلا  لتاقن  انک  ام  هللا  لاق و  مهعجشف و  هحاور  نب  هللا  دبع 

هللا و اندعو  ام  كاذف  مهیلع  روهظلا  امإ  ِْنیَیَنْسُْحلا  يَدْحِإ  یه  امنإ  ناسرف  الإ  انعم  ام  ردب و  موی  انیأر  هللا  دقف و  اولتاقف  اوقلطنا  هب  هللا 
 . هحاور نبا  لوق  یلع  سانلا  عجشف  نانجلا  یف  مهقفارن  ناوخإلاب  قحلنف  هداهشلا  امإ  فلخ و  هدعول  سیل  هلوسر و 

جابیدلا عارکلا و  حالسلا و  ددعلا و  نم  هب  انل  لبق  ام ال  انیأر  نیکرـشملا  انیأر  املف  هتؤم  تدهـش  لاق  هریره  وبأ  يور  يدقاولا و  لاق 
اندهـشت مل  لاق  معن  تلق  هریثک  اعومج  يرت  کنأک  هریره  ابأ  ای  کل  اـم  مقرأ  نب  تباـث  یل  لاـقف  يرـصب  قربف  بهذـلا  ریرحلا و  و 

.هرثکلاب رصنن  مل  انإ  ردبب 

ءارقـش هل  سرف  نع  لزنف  رفعج  هذـخأ  مث  حامرلاب  هونعط  لتق  یتح  لـتاقف  هثراـح  نب  دـیز  ءاوللا  ذـخأف  موقلا  یقتلاـف  يدـقاولا  لاـق 
.لتق یتح  لتاق  مث  اهبقرعف 

نوثالث عضب و  وأ  نوثالث  هیف  دـجوف  كانه  مرک  یف  هیفـصن  دـحأ  عقوف  نیفـصن  هعطقف  مورلا  نم  لجر  هبرـض  هنإ  لیق  يدـقاولا  لاق 
.احرج
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.حامرلا فویسلاب و  هنعط  هبرض و  نوعبس  ناتنثا و  بلاط  یبأ  نب  رفعج  ندب  یف  دجو  هنأ  رمع  نبا  نع  عفان  يور  دق  يدقاولا و  لاق 

کلذل هادی و  تعطق  يرذالبلا  لاق 

 . هنجلا یف  امهب  ریطی  نیحانج  امهب  هللا  هلدبأ  دقل  هللا ص  لوسر  لاق 

 . رایطلا یمس  کلذل  و 

لتاقف لمح  مث  اریسی  لکنف  هحاور  نب  هللا  دبع  هیارلا  ذخأ  مث  يدقاولا  لاق 

راصنألاب حیصی  لعج  مقرأ و  نب  تباث  ءاوللا  ذخأف  اوعجارت  مث  هجو  لک  یف  تناک  همیزه  أوسأ  نوملـسملا  مزهنا  لتق  املف  لتق  یتح 
لاق اردب  تدهـش  دق  نس و  کلف  تنأ  هذـخ  لب  دـلاخ ال  لاق  نامیلـس  ابأ  ای  ءاوللا  ذـخ  دـیلولا  نب  دـلاخل  لاقف  لیلق  مهنم  هیلإ  باثف 
مهنم همهد  یتح  هیلع  نولمحی  نوکرـشملا  لعج  هعاس و  هب  لمح  دـلاخ و  هذـخأف  کل  الإ  هتذـخأ  ام  هللا  وف  لجرلا  اهیأ  هذـخ  تباث 

.نیعجار اوفشکنا  نیملسملاب و  زاحناف  ریثک  رشب 

.سانلاب مزهنا  ادلاخ  نأ  حیحصلا  اومزهنی و  ملف  سانلاب  تبث  ادلاخ  نأ  يور  دق  يدقاولا و  لاق 

فـشک ربنملا و  یلع  سلج  هتؤمب  سانلا  یقتلا  امل  یبنلا ص  نأ  هداتق  نب  رمع  نب  مصاع  نع  حلاص  نب  دمحم  ینثدح  يدـقاولا  لاق 
توملا و هیلإ  هرک  هایحلا و  هیلإ  ببحف  ناطیـشلا  هءاجف  هثراح  نب  دیز  هیارلا  ذخأ  لاقف  مهتکرعم  یلإ  رظنی  وهف  ماشلا  نیب  هنیب و  ام  هل 
هیلع و یلص  مث  دهشتسا  یتح  امدق  یـضمف  ایندلا  یلإ  ببحت  نینمؤملا  بولق  یف  نامیإلا  مکحتـسا  نیح  نآلا  لاقف  ایندلا  هیلإ  ببح 
توملا و هیلإ  هرک  هایحلا و  هانمف  ناطیـشلا  هءاجف  بلاط  یبأ  نب  رفعج  هیارلا  ذخأ  مث  یعـسی  وه  هنجلا و  لخد  دـقف  هل  اورفغتـسا  لاق 
هللا ص لوسر  هیلع  یلصف  دهشتسا  یتح  امدق  یضم  مث  ایندلا  ینمتت  نینمؤملا  بولق  یف  نامیإلا  مکحتسا  نیح  نآلا  لاقف  ایندلا  هانم 

دبع هیارلا  ذخأ  لاق  مث  ءاش  ثیح  توقای  نم  نیحانجب  اهیف  ریطی  وهف  هنجلا  لخد  دـق  دیهـش  هنإف  مکیخأل  اورفغتـسا  لاق  مث  هل  اعد  و 
امل لاق  هضارتعا  امف  هللا  لوسر  ای  لیق  حارجلا  هتباصأ  هللا ص  لوسر  لاقف  راصنألا  یلع  کلذ  قشف  اـضرتعم  لـخد  مث  هحاور  نب  هللا 

هموق نع  يرسف  هنجلا  لخدف  دهشتساف  عجشف  هسفن  بتاعف  لکن  حارجلا  هتباصأ 

هحاور نب  هللا  دبع  نع  تکـس  ارفعج  ادیز و  هللا ص  لوسر  رکذ  امل  لاق  ماشه 3:436 } . نبا  هریس  ( 1 قاحسإ {  نب  دمحم  يور  و 
لتق یتح  لتاقف  هحاور  نب  هللا  دـبع  اهذـخأ  لاق  مث  نوهرکی  ام  ضعب  هللا  دـبع  نم  ناـک  دـق  هنأ  اونظ  راـصنألا و  هوجو  تریغت  یتح 

هیبحاص يریرس  نع  اراروزا  هحاور  نبا  ریرس  یف  تیأرف  بهذ  نم  ررـس  یلع  مئانلا  يری  امیف  هنجلا  یف  یل  اوعفر  دقل  لاق  مث  ادیهش 
.یضم مث  ددرتلا  ضعب  اذه  ددرت  ایضم و  امهنأل  لیقف  اذه  مل  تلقف 

هل سرف  نع  محتقا  لاتقلا  همحل  اذإ  یتح  ادـیدش  الاتق  لتاق  هیارلا  بلاط  یبأ  نب  رفعج  ذـخأ  امل  هنأ  قاحـسإ  نب  دـمحم  يور  لاـق و 
اهبارـش و ادراب  هبّیط و  اهبارتقا  هّنجلا و  اذّبح  ای  لوقی : وه  ماشه 3:434،و  نبا  یف  اهدعب  ( 2 لتق {  یتح  موقلا  لتاق  مث  اـهرقعف  ءارقش 

یف هسرف  رقع  لجر  لوأ  هنع  هللا  یـضر  رفعج  ناکف  اهبارـض } .* اهتیقال  ذإ  ّیلع   * اـهباسنأ هدـیعب  هرفاـک  اهباذـع  اـند  دـق  مور  موّرلا 
 . مالسإلا
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لزنتسی :» ماشه نبا  ( 3 اهلزنتـسی {  هسفن  مدقتـسی  ددرتلا و  ضعب  ددرتی  لعج  هیارلا  هحاور  نبا  ذـخأ  اـمل  قاحـسإ و  نب  دـمحم  لاـق 
هنلزنتل سفن  ای  تمسقأ  لاق  و  هسفن } .»

تیلص دق  توملا  مامح  اذه  یتومت  یلتقت  الإ  سفن  ای  لاقف  اضیأ  زجترا  مث 

تیطعأ دقف  تینمت  ام  و 

.تیقش دقف  ترخأت  نإ  تیده و  امهلعف  یلعفت  نإ 

ذخأ : اهنم شهتنا  ( 1 شهتناف {  هدی  نم  اهذخأف  کبلـص  اذـهب  ددـشا  لاقف  محل  نم  هعـضبب  هل  مع  نبا  هاتأف  لتاقف  هسرف  نع  لزن  مث 
مث ایندلا  یف  هحاور  نبا  ای  تنأ  لاقف و  سانلا  نم  هیحان  یف  .سانلا }  ماحز  : همطحلا ( 2 همطحلا {  عمس  مث  هشهن  اهنم  .اریسی }  همفب 

. { . ماشه 3:434،435 نبا  هریس  ( 3 لتق {  یتح  لتاقف  مدقتف  هفیس  ذخأ  هدی و  نم  اهاقلأ 

رارفلاب اوریع  یتح  سانلاب  ذئموی  دیلولا  نب  دلاخ  فشکنا  لوقی  کلام  یبأ  نب  هبلعث  تعمس  لاق  نانس  نب  دواد  ینثدح  يدقاولا  لاق 
.هب سانلا  مءاشت  و 

یف نوثحی  اولعجف  فرجلاب  مهوقلت  مهب  هنیدـملا  لهأ  عمـس  املف  نیمزهنم  سانلاب  دـلاخ  لبقأ  لاـق  يردـخلا  دیعـس  وبأ  يور  لاـق و 
 . هللا ءاش  نإ  رارک  مهنکل  رارفلاب و  اوسیل  هللا ص  لوسر  لاقف  هللا  لیبس  یف  متررف  رارف أ  ای  نولوقی  بارتلا و  مههوجو 

یتح رشلاب  مهوقل  هنیدملا  لهأ  نم  هتؤم  باحـصأ  یقل  ام  اثعبم  اوثعب  شیج  یقل  ام  هبتع  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  لاق  يدقاولا و  لاق 
ءاربکلا سلج  تلتقف و  کباحـصأ  عم  تمدـقت  ـالأ  نولوقی  هل  اوحتفی  نأ  نوبأـیف  مهیلع  قدـیف  هلهأ  هتیب و  یلإ  فرـصنی  لـجرلا  نإ 

 . اوجرخف هللا  لیبس  یف  رارکلا  متنأ  مهل  لوقی  الجر  یبنلا ص  لسرأ  یتح  سانلا  نم  ءایحتسا  مهتویب  یف  مهنم 

ءامسأ اهتدج  نع  رفعج  نب  دمحم  تنب  رفعج  مأ  نع  مزح  نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  نع  لاجرلا  یبأ  نب  کلام  ینثدحف  يدقاولا  لاق 
مدأ و نم  انم  نیعبرأ  تأـنم  دـق  هللا ص و  لوسر  یناـتأف  هباحـصأ  رفعج و  هیف  بیـصأ  يذـلا  مویلا  یف  تحبـصأ  تلاـق  سیمع  تنب 

یلع تلخدف  مهتنهد  مههوجو و  تلسغف  ینب  تذخأ  ینیجع و  تنجع 

کغلب هلعل  هللا  لوسر  ای  تلقف  یکبف  هانیع  تفرذ  مث  مهمش  مهمـضف و  هیلإ  مهب  تئجف  رفعج  ونب  نیأ  ءامـسأ  ای  لاقف  هللا ص  لوسر 
ارجه و ال یلوقت  ءامـسأ ال  ای  لوقی  هللا ص  لوسر  لعجف  ءاسنلا  یلإ  عمتجا  حیـصأ و  تمقف  مویلا  لتق  هنإ  معن  لاـق  ءیـش  رفعج  نع 

لاق مث  هیکابلا  کبتلف  رفعج  لثم  یلع  لاقف  هامع  او  لوقت  یه  اهنع و  هللا  یضر  همطاف  هتنبا  یلع  لخد  یتح  جرخ  مث  اردص  یبرـضت 
مویلا مهسفنأ  نع  اولغش  دقف  اماعط  رفعج  لآل  اوعنصا 

یبنلا ص لخد  نیح  ظفحأ  انأ  لوقی  رفعج  نب  هللا  دبع  تعمس  لاق  یلعی  یبأ  نب  ییحی  نع  ملـسم  نب  دمحم  ینثدح  يدقاولا و  لاق 
مهللا لاق  مث  هتیحل  ترطق  یتح  عمدـلاب  ناقارهت  هانیع  یخأ و  سأر  یـسأر و  یلع  حـسمی  وه  هیلإ و  رظنأف  یبأ  اهیلإ  یعنف  یمأ  یلع 

كرـشبأ ءامـسأ أ ال  ای  لاق  مث  هتیرذ  یف  كدابع  نم  ادـحأ  تفلخ  ام  نسحأـب  هتیرذ  یف  هفلخاـف  باوثلا  نسحأ  یلإ  مدـق  ارفعج  نإ 
هللا لوسر  ماقف  کلذ  سانلا  ملعأف  یمأ  یبأب و  تلاق  هنجلا  یف  امهب  ریطی  نیحانج  رفعجل  لـعج  هللا  نإـف  لاـق  یمأ  یبأـب و  یلب  تلاـق 
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ملکتف هیلع  فرعیل  نزحلا  نإ  یلفـسلا و  هجردلا  یلع  همامأ  ینـسلجأ  ربنملا و  یلع  یقر  یتح  یـسأر  هدیب  حسمی  يدیب  ذـخأ  ص و 
هتیب و لخدف  لزن  مث  هنجلا  یف  امهب  ریطی  نیحانج  هل  هللا  لعج  دق  دهـشتسا و  دـق  ارفعج  نإ  الأ  همع  نبا  هیخأب و  ریثک  ءرملا  نإ  لاقف 

مث هتفـشن  مث  هتنحطف  ریعـش  یلإ  هتمداخ  یملـس  تدمع  ابیط  ءادـغ  هدـنع  انیدـغتف  یخأ  یلإ  لسرأ  انل و  عنـصف  ماعطب  رمأ  ینلخدأ و 
انعجرأ مث  هئاسن  تویب  یف  هعم  رودـن  مایأ  هثالث  هدـنع  انمقأ  هعم و  یخأ  انأ و  تیدـغتف  ـالفلف  هیلع  تلعج  تیزب و  هتمدآ  هتجـضنأ و 

الإ تیرتشا  ائیش و ال  تعب  ام  هللا  وف  هتقفـص  یف  هل  كراب  مهللا  لاقف  هاش  یف  مواسأ  انأ  کلذ و  دعب  هللا ص  لوسر  یناتأ  انتیب و  یلإ 
.هیف كروب 

بلاط یبأ  نب  رفعج  بقانم  ضعب  رکذ  یف  لصف 

نم هوخإلا  ثلاث  ناک  لاق و  نیکاسملا و  وبأ  بلاط  یبأ  نب  رفعج  هینک  نأ  نییبلاـطلا  لـتاقم  باـتک  یف  یناهفـصألا  جرفلا  وبأ  يور 
یلع و   ] نینـس رـشعب  رخآلا  نم  ربکأ  مهنم  دـحاو  لک  یلع و  هدـعب  رفعج و  هدـعب  لـیقع و  هدـعب  بلاـط و  مهربکأ  بلاـط  یبأ  دـلو 

[ انس مهرغصأ 

و .فرصت }  عم  نییبلاطلا 6،7  لتاقم  ( 2 فانم {  دـبع  نب  مشاه  نب  دـسأ  تنب  همطاف  اعیمج  مهمأ  و  .نییبلاطلا }  لـتاقم  نم  ( 1 } 
.ثیدحلا لهأ  دنع  مولعم  اهل  همیظعت  هللا ص و  لوسر  نم  اهبرق  ریثک و  اهلضف  یمشاهل و  تدلو  هیمشاه  لوأ  یه 

ریثک ثیدح  هیف  درو  دق  ریثک و  لضف  هنع  هللا  یضر  رفعجل  جرفلا  وبأ  يور  و 

لعج هللا ص و  لوسر  .هقنتعا }  : همزتلا ( 3 همزتلاف {  هشبحلا  نم  بلاط  یبأ  نب  رفعج  مدق  ربیخ  حـتف  امل  هللا ص  لوسر  نأ  کلذ  نم 
 . ربیخ حتفب  مأ  رفعج  مودقب  احرف  دشأ  انأ  امهیأب  يردأ  ام  لوقی  هینیع و  نیب  لبقی 

مضب ) روکلا ( 4 روـکلا {  بـکر  ـال  اـیاطملا و  بـکر  اـم  لاــق  هـنأ  هریره  یبأ  نـع  هـمرکع  نـع  ءاذــحلا  دــلاخ  يور  دــق  لاــق و 
 . بلاط یبأ  نب  رفعج  نم  لضفأ  هللا ص  لوسر  دعب  دحأ  لاعنلا  يذتحا  لعتنا و ال  و ال  .هتادأب }  لحرلا  (: فاکلا

 . یلع رفعج و  هزمح و  سانلا  ریخ  هللا ص  لوسر  لاق  لاق  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  هیطع  يور  دق  لاق و 

وأ هدحاو  هرجش  نم  رفعج  انأ و  تقلخ  یتش و  راجشأ  نم  سانلا  قلخ  هللا ص  لوسر  لاق  لاق  هیبأ ع  نع  دمحم  نب  رفعج  يور  دق  و 
.هدحاو هنیط  نم  لاق 

.یقلخ یقلخ و  تهبشأ  تنأ  رفعجل  هللا ص  لوسر  لاق  دانسإلاب  لاق و 

.هنس نیعبرأ  يدحإ و  لتق  موی  رفعج ع  نس  تناک  باعیتسالا  باتک  یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  لاق  و 

یلع مهنم  دحاو  لک  رد  نم  همیخ  یف  هللا  دـبع  دـیز و  رفعج و  یل  لثم  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  بیـسملا  نبا  يور  دـق  رمع و  وبأ  لاق 
امهیـشغ نیح  امهنإ  یل  لیقف  تلأسف  دودص  هیف  سیل  امیقتـسم  ارفعج  تیأر  ادودص و  امهقانعأ  یف  هحاور  نبا  ادـیز و  تیأرف  ریرس 

.لعفی ملف  رفعج  امأ  امهیهجوب و  ادص  اضرعأ و  توملا 
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قحب هل  لوقأ  ینعنمی  ائیش و  ایلع ع  یمع  تلأس  اذإ  تنک  لوقی  رفعج  نب  هللا  دبع  تعمس  لاق  یبعشلا  نع  يور  اضیأ و  رمع  وبأ  لاق 
. { . باعیتسالا 81،82 ( 1 ینیطعیف {  رفعج 

ياوخأ لاق  یکب و  هتؤمب  دیز  رفعج و  لتق  هاتأ  امل  هللا ص  لوسر  نأ  هثراح  نب  دیز  باب  یف  يازلا  فرح  یف  اضیأ  رمع  وبأ  يور  و 
ياثدحم ياسنؤم و  و 

. { . باعیتسالا 191 ( 2 } 

عم هیلإ  ذفانلا  هیواعم  باتک  نع  اباوج  هبتک  يذـلا  هباتک ع  نم  هطقتلم  هیلع  هللا  همحر  یـضرلا  اهرکذ  یتلا  تاملکلا  هذـه  نأ  ملعا  و 
مهبتک یف  هریسلا  لهأ  هرکذ  دق  ینالوخلا و  ملسم  یبأ 

ماشلا لهأ  ءارق  نم  سان  یف  ینالوخلا  ملـسم  وبأ  ءاج  لاق  ءاقرو  یبأ  نع  دعـس  نب  رمع  نع  نیفـص  باتک  یف  محازم  نب  رـصن  يور 
کل سیل  ایلع و  لتاقت  مالع  هیواعم  ای  هل  اولاقف  نیفص  یلإ  نینمؤملا ع  ریمأ  ریسم  لبق  هیواعم  یلإ 

هتبحـص و ال لثم  مالـسإلا  یف  نأ  یعدأ  انأ  ایلع و  لتاقأ  ام  :» نیفـص ( 1-1 لاقف {  هتقباس  هتبارق و ال  هترجه و ال  ـال  هتبحـص و  لـثم 
انأ ایلع و  لتاقأ  ام  :» نیفص ( 1-1 هتبارق {  هترجه و ال  لثم  هتبحص و ال  لثم  مالـسإلا  یف  یل  نأ  یعدأ  ینإ ال  هتقباس } .» هترجه و ال 

اولاق امولظم  لتق  نامثع  نأ  نوملعت  متـسل  مکنع أ  ینوربخ  نکل  و  هتقباس } .» هترجه و ال  ـال  هتبحـص و  لـثم  مالـسإلا  یف  نأ  یعدأ 
نم ینالوخلا  ملـسم  یبأ  عم  بتکف  انـضعب  هب  هتأی  اباتک  هیلإ  بتکاف  الاق  هنیب  اننیب و  لاـتق  ـال  هب و  مهلتقنل  هتلتق  اـنیلإ  عفدـیلف  لاـق  یلب 

یفطـصا هللا  نإف  دـعب  امأ  وه  الإ  هلإ  يذـلا ال  هللا  کیلإ  دـمحأ  ینإف  کـیلع  مالـس  بلاـط  یبأ  نب  یلع  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم 
مهلزانم یف  اوناکف  مهب  یلاعت  هللا  هدیأ  اناوعأ  نیملسملا  نم  هل  یبتجا  هقلخ و  یلإ  لوسرلا  هیحو و  یلع  نیمألا  هلعج  هملعب و  ادمحم 

دعب نم  هتفیلخ  هفیلخ  مث  هدعب  نم  هفیلخلا  هلوسر  مهحصنأ هللا و  مالسإلا و  یف  مهلـضفأ  ناکف  مالـسإلا  یف  مهلئاضف  ردق  یلع  هدنع 
رجهلا و کـلوق  رزـشلا و  كرظن  یف  کـلذ  اـنفرع  تیغب  مهلک  یلع  تدـسح و  مهلکف  ناـمثع  موـلظملا  هفیلخلا  ثلاـثلا  مث  هـتفیلخ 

نوکیل مامزلا  هب  دـشی  ریعبلا  فنأ  یف  لعجی  دـیوع  رـسکلاب  وه  ،و  شاـشخلا هسفنأ  مظع  یف  لـعج  يذـلا  : شوشخملا ( 3 کسفنت { 
مهتعمج : سانلا تبلأ  ( 4 شوشخملا {  لحفلا  داقی  امک  مهنم  لک  یلإ  داقت  ءافلخلا  نع  کـئاطبإ  ءادعـصلا و  هداـیقنا } .» یف  عرـسأ 

یف کلذ  لعفت  الأ  مهقحأ  ناک  نامثع و  کمع  نبال  کنم  ادـسح  مظعأب  مهنم  دـحأل  نکت  مل  مث  هراک  تنأ  عیاـبت و  یتح  .هیلع } 
تبرض یتح  ترهظ  تنطب و  هیلع و  سانلا  .دیدشلا }  توصلا  : هعئاهلا ( 5 تبلأ {  هنساحم و  تحبق  همحر و  تعطقف  هرهص  هتبارق و 

یف عمـست  تنأ  هلحملا و  یف  کعم  لتقف  هللا ص  لوسر  مرح  یف  حالـسلا  هیلع  لمح  بارعلا و  لبإلا  هیلإ  تدـیق  لبإلا و  طاـبآ  هیلإ 
ادـحاو اماقم  هرمأ  نم  ناک  امیف  تمق  ول  اقداص  امـسق  مسقأ  لمع و  لوقب و ال  کسفن  نع  همهتلا  نظلا و  عدرت  ـال  هعئاـهلا } {  هراد 

سانلا هنهنت 

يرخأ هیلع و  یغبلا  نامثعل و  هبناجملا  نم  هب  کنوفرعی  اوناک  ام  مهدـنع  کلذ  احمل  ادـحأ و  سانلا  نم  انلبق  نم  کب  لدـع  اـم  هنع 
کتناطب و كدی و  كراصنأ و  كدـضع و  مهف  نامثع  هلتق  كؤاویإ  .نیفـص }  مهتم  : نینظ ( 1 نینظ {  نامثع  راصنأ  دـنع  اهب  تنأ 
کل و سیل  هنإف  الإ  کیلإ و  سانلا  عرـسأ  نحن  هب و  مهلتقن  هتلتق  نم  اـنکمأف  اـقداص  تنک  نإـف  همد  نم  لـصنتت  کـنأ  یل  رکذ  دـق 

نقحلتل وأ  هللا  مهلتقی  یتح  رحبلا  ربـلا و  لاـمرلا و  لاـبجلا و  یف  ناـمثع  هلتق  نبلطنل  وه  ـالإ  هلإ  ـال  يذـلا  فیـسلا و  ـالإ  کباحـصأل 
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. { . 97،98 ( 2 مالسلا {  هللااب و  انحاورأ 

هللا هتیلو و و  رمأب  تمق  دق  کنإف  دعب  امأ  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  ماق  باتکلا  اذهب  یلع ع  یلع  ملـسم  وبأ  مدـق  املف  رـصن  لاق 
کفلاخ نإف  انریمأ  تنأ  هتلتق و  انیلإ  عفداف  امولظم  امرحم  املـسم  لتق  ناـمثع  نإ  کـسفن  نم  قحلا  تیطعأ  نإ  كریغل  هنأ  بحأ  اـم 

باوج ذخف  ادغ  یلع  دغا  یلع ع  هل  لاقف  هجح  رذع و  اذ  تنک  هدهاش و  کل  انتنـسلأ  هرـصان و  کل  انیدـیأ  تناک  دـحأ  سانلا  نم 
اودغ مث  اهتحلـسأ  هعیـشلا  تسبلف  لبق  هیف  ءاج  يذلا  مهغلب  دق  سانلا  دجوف  هباتک  باوج  ذخأیل  دـغ  نم  عجر  مث  فرـصناف  کباتک 
لاقف هیواعم  باتک  باوج  یلع ع  عفدف  لخدف  ملـسم  یبأل  نذأ  کلذب و  ءادنلا  نم  اورثکأ  نامثع و  هلتق  انلک  اودانف  دجـسملا  اوئلمف 

اوعمتجا و اوجـضف و  نامثع  هلتق  انیلإ  عفدت  نأ  دیرت  کنأ  موقلا  غلب  لاق  كاذ  ام  لاق و  رمأ  مهعم  کل  ام  اموق  تیأر  دـقل  ملـسم  وبأ 
هفنأ و رمألا  اذه  تبرـض  دـقل  طق  نیع  هفرط  مکیلإ  مهعفدأ  نأ  تدرأ  ام  هللا  یلع ع و  لاقف  نامثع  هلتق  مهنأ  اومعز  حالـسلا و  اوسبل 

بارضلا باط  نآلا  لوقی  وه  باتکلاب و  ملسم  وبأ  جرخف  كریغ  یلإ  کیلإ و ال  مهعفدأ  نأ  یل  یغبنی  هتیأر  امف  هنیع 

کنم باتکب  یلع  مدـق  نالوخ  اخأ  نإف  دـعب  امأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  یلع  هللا  دـبع  نم  یلع ع  باوج  ناـک  و 
هل ممت  و  :» نیفـص ( 1 هدـیأ {  دـعولا و  هقدـص  يذـلا  دـمحلاف هللا  یحولا  يدـهلا و  نم  هیلع  هب  هللا  معنأ  اـم  ادـمحم ص و  هیف  رکذـت 

هموق نم  نائنـشلا  و  .ا }  یف  ام  قفاوی  وه  »و  ءادعلا :» نیفـص ( 2 هوادـعلا {  لهأ  یلع  هرهظأ  دالبلا و  یف  هل  نکم  رـصنلاب و  رـصنلا } .»
اورهاظ هوادعلاب و  هوزراب  و  بیذکتلا } .» :» نیفص ( 4 هبیذکت {  اورهظأ  هل و  .هضغبأ }  يأ  ، هل فنش  ( 3 اوفنش {  هیلع و  اوبثو  نیذلا 

[ هبرح یلع  مهولداج  برعلا و  هیلع [ اوبلأ  هلهأ و  هباحصأ و  جارخإ  یلع  هجارخإ و  یلع 

سانلا دشأ  ناک  َنوُهِراک و  ْمُه  ِهّللا َو  ُْرمَأ  َرَهَظ  ُّقَْحلا َو  َءاج  یّتَح  رومألا  هل  اوبلق  دهجلا و  لک  هرمأ  یف  اودهج  و  .نیّفص }  نم  ( 5 } 
نم هل  یبتجا  یلاعت  هللا  نأ  ترکذ  هللا و  مصع  نم  الإ  هموق  نم  یندألاف  یندألا  هترـسأ و  اضیرحت  و  ابلإ } .» :» نیفـص ( 6 ابیلأت {  هیلع 

مالـسإلا و یف  تمعز  مهلـضفأ  ناـکف  مالـسإلا  یف  مهلئاـضف  ردـق  یلع  هدـنع  مهلزاـنم  یف  اوناـکف  مهب  هللا  هدـیأ  اـناوعأ  نیملـسملا 
مالـسإلا یف  حرجل  اـمهب  باـصملا  نإ  میظعل و  مالـسإلا  یف  اـمهناکم  نإ  يرمعل  هفیلخلا و  هفیلخ  هفیلخلا و  هلوـسرل  مهحـصنأ هللا و 

هللا هیزجیـسف  انـسحم  نامثع  کی  نإف  ایلات  لـضفلا  یف  ناـک  ناـمثع  نأ  ترکذ  ـالمع و  اـم  نسحأ  اـمهازج  هللا و  اـمهمحرف  دـیدش 
مهلئاضف ردق  یلع  سانلا  هللا  یطعأ  اذإ  وجرأل  ینإ  يرمعل  هرفغی و  نأ  بنذ  همظاعتی  اروفغ ال  ابر  یقلیسف  ائیـسم  کی  نإ  هناسحإب و 

انک هل  دیحوتلا  هللااب و  نامیإلا  یلإ  اعد  امل  ادـمحم ص  نإ  رفوألا  کلذ  یف  انبیـصن  نوکی  نأ  هلوسرل  مهتحیـصن هللا و  مالـسإلا و  یف 
نکاس عبر  یف  هللا  دبعی  ام  همات و  .هلماک }  يأ  ، همرجم ( 7 همرجم {  هلماک  الاوحأ  انتبف  ءاج  امیف  هقدص  هب و  نمآ  نم  لوأ  تیبلا  لهأ 

نم

ام : رسکلاب هریملا  ( 1 هریملا {  انوعنم  لیعافألا و  انب  اولعف  مومهلا و  اـنب  اومه  انلـصأ و  حاـیتجا  اـنیبن و  لـتق  اـنموق  دارأـف  اـنریغ  برعلا 
انیلع اولعج  و  .هاـنومزلأ }  يأ  ؛ فوخلا اـنوسلحأ  ( 2 فوخلا {  انوسلحأ  بذـعلا و  انع  اوکـسمأ  و  .ءاـملا }  بذـعلاب  دـیری  ؛و  بلجی

اننوحکانی و اننوبراشی و ال  اننولکاؤی و ال  اباتک ال  مهنیب  اوبتک  برحلا و  ران  انل  اودقوأ  رعو و  لبج  یلإ  انورطضا  نویعلا و  داصرألا و 
انل هللا  مزعف  مسوم  یلإ  مسوم  نم  الإ  مهیف  نمأن  نکن  ملف  هب  اولثمی  هولتقیف و  ادـمحم  مهیلإ  عفدـن  یتح  مهنم  نمأن  ـال  اـننوعیابی و  ـال 

وجری اـننمؤمف  راـهنلا  لـیللاب و  فوخلا  تاـعاس  یف  هنود  انفایـسأب  ماـیقلا  هتمرح و  ءارو  نم  یمرلا  هتزوـح و  نع  بذـلا  هعنم و  یلع 
وذ مهنم  عونمملا و  فیلحلا  مهنم  ءالخ  هیف  نحن  امم  مهنإف  شیرق  نم  ملـسأ  نم  امأ  لصألا و  نع  یماـحی  اـنرفاک  باوثلا و  کلذـب 
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هوجن و نیّفص 100،111 } . رظنا  ( 3 ناکمب {  لتقلا  نم  مهف  فلتلا  نم  انموق  هب  اناغب  ام  لثم  دحأ  هیغبی  الف  هنع  عفادـت  یتلا  هریـشعلا 
رمحا اذإ  ناکف  نیکرـشملا  لاتق  یف  کلذ  دـعب  هل  نذأ  هرجهلاب و  هلوسر  یلاـعت  هللا  رمأ  مث  نوکی  نأ  هللا  ءاـش  اـم  کـلذ  ناـکف  نمأ 

هنـسألا و دـح  مهب  هباحـصأ  یقوف  اومدقتـساف  هتیب  لهأ  ماقأ  .برحلل }  اولزاـنت  يأ  ؛ ماـطقک ، لازن تیعد  ( 4 لازن {  تـیعد  سأـبلا و 
نم اودارأ  يذلا  لثم  همـسا  ترکذ  تئـش  ول  نم  دارأ  هتؤم و  موی  دیز  رفعج و  دـحأ و  موی  هزمح  ردـب و  موی  هدـیبع  لتقف  فویـسلا 
رمأ نم  اوفلـسأ  اـمب  مهیلع  هنملا  مهیلإ و  ناـسحإلا  یلو  هللا  ترخأ و  هتینم  تلجع و  مهلاـجآ  نأ  ـالإ  هرم  ریغ  یبنلا ص  عم  هداهـشلا 

ءارسلا و  .هدشلا }  : ءاوأللا ( 5 ءاوأللا {  یلع  ربصأ  هیبنل و ال  هلوسر و ال  هعاط  یف  حصنأ  وه  هتیأر  دحأب و ال  تعمـس  امف  تاحلاصلا 
فرعی ریثـک  ریخ  نیرجاـهملا  یف  کـل و  تیمـس  نیذـلا  رفنلا  ءـالؤه  نم  یبـنلا ص  عم  هورکملا  نطاوم  سأـبلا و  نیح  ءارـضلا و  و 

نسحأب اریخ  هللا  مهازج 

هیهارکلا مهنع و  ءاـطبإلا  اـمأ  نوکی و  نأ  هللا  ذاـعمف  یغبلا  اـمأف  مهیلع  ییغب  مهنع و  یئاـطبإ  ءاـفلخلا و  يدـسح  ترکذ  مهلاـمعأ و 
ریمأ انم  راصنألا  تلاق  ریمأ و  انم  شیرق  تلاـق  هیبن ص  ضبق  اـمل  هرکذ  یلاـعت  هللا  نإ  کـلذ  نم  ساـنلا  یلإ  رذـتعأ  تسلف  مهرمـأل 
نود دـمحمب ص  اهوقحتـسا  اذإف  ناطلـسلا  هیالولا و  مهل  تملـسف  راصنألا  کلذ  تفرعف  رمألاب  قحأ  نحن  دـمحم  انم  شیرق  تلاقف 

اونوکی نأ  نم  اوملس  یباحصأ  يردأ  الف  ابیـصن  اهیف  برعلا  مظعأ  راصنألا  نإف  الإ  مهنم و  هب  قحأ  دمحمب  سانلا  یلوأ  نإف  راصنألا 
نامثع و رمأ  نم  ترکذ  ام  امأ  مهنع و  ازواجت هللا  مهل  هتکرت  دـق  ذوخأملا و  وه  یقح  نإ  تفرع  لب  اوملظ  راـصنألا  وأ  اوذـخأ  یقح 

نأ الإ  هنع  هلزع  یف  تنک  دق  ینأ  ملعتل  کنإ  تیأر و  ام  هب  سانلا  عنـصف  کغلب  دق  ام  لمع  نامثع  نإف  هیلع  یبیلأت  همحر و  یتعیطق 
رمألا و اذـه  یف  ترظن  ینإف  نامثع  هلتق  رمأ  نم  ترکذ  ام  امأ  کل و  ادـب  اـم  .هنجی }  مل  اـبنذ  یعدا  : هیلع ینجت  ( 1 نجتف {  ینجتت 

کنوبلطی لیلق  نع  مهنفرعتل  کقاقـش  کیغ و  نع  عزنت  مل  نئل  يرمعل  كریغ و  یلإ  کـیلإ و ال  مهعفد  رأ  ملف  هنیع  هفنأ و  تبرض 
ماقمب قحأ  تنأ  لاقف  رکب  ابأ  سانلا  یلو  نیح  كوبأ  یناتأ  دـق  لبج و  ـال  لهـس و  ـال  رحب و  ـال  رب و  یف  مهبلطت  نأ  کـنوفلکی  ـال 

دق كابأ  نأ  ملعت  تنأ  لعفأ و  ملف  کعیابأ  كدـی  طسبا  فلاخ  نم  یلع  کلذـب  کل  میعز  انأ  رمألا و  اذـهب  سانلا  یلوأ  دـمحم و 
یقحب فرعأ  ناک  كوبأف  مالـسإلا  لهأ  نیب  هقرفلا  هفاخم  رفکلاب  سانلا  دـهع  برقل  تیبأ  يذـلا  انأ  تنک  یتح  هدارأ  کلذ و  لاـق 

.مالسلا کنع و  هللا  ینغیسف  لعفت  مل  نإ  كدشر و  بصت  فرعی  كوبأ  ناک  ام  یقح  نم  فرعت  نإف  کنم 

. { نیفص 102-98 ( 2 } 

یناشاک

نآ دارم  هکنادـب  ام  ربمغیپ  نتـشک  هب  ام  موق  دـندرک  هدارا  انیبن ) تلق  انموق  داراف  : ) هیواعم بناـج  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زین  نیا 
سوبحم هکم و  زا  ار  مشاـه  ینب  دـندرک  جارخا  هرخـالاب  دنتـشاد و  لوـسر  ترـضح  دـصق  هک  دنـشیرق  لـها  موـق ، نیا  هب  ترـضح 

يا هفیحـص  نومـضم  نیا  هب  ناشیا و  اب  ار  هطلاخم  هعیابم و  هملاکم و  دوخ  رب  دـندرک  مارح  بلاطیبا و  بعـش  رد  ار  ناشیا  دـنتخاس 
مان ياوس  دروخب  ار  نآ  ات  داتـسرف  هضرا  هناحبـس  قح  سپ  توبن ، زا  دوب  متفه  لاس  رد  نیا  دـنتخیوآ و  هبعک  هناخ  رد  رب  دنتـشون و 

هناحبـس قح  دـندرک و  تماقا  نیا  رب  لاس  هس  و  رادـلادبع ، ینب  زا  دوب  همرکع  نب  روصنم  وا  دـش و  لش  بتاـک  تسد  یلاـعت و  قح 
بلاطوبا درک و  رابخا  بلاط  یبا  هب  ترضح  نآ  وا ، راوگرزب  مان  ياوس  ار  هفیحص  نآ  هضرا  ندروخ  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  دومرف  رابخا 

نیا رب  دومن  هیواعم  رابخا  تالاح  رگید  اب  ار  هصق  نیا  دوخ  مالـسا  قبـس  تلیـضف و  هیبنت  تهج  هب  ریما  ترـضح  .دومن  ناشیا  مالعا 
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و مومهلا ) انب  اومه  و   ) ار ام  رهوگ  یلاع  لصا  ندنکرب  خیب  زا  و  انلـصا ) حایتجا  و   ) ام ربمغیپ  نتـشک  هب  ام  موق  دندرک  هدارا  هک : جهن 
باوصان ياهراک  رارشا و  ياهراک  ام  هب  دندرک  و  لیعافالا ) انب  اولعف  و   ) ار مالآ  مومغ و  ام  هب  دندرک  هدارا 

ینعم بذع  هب  دارم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  .شیع  بیط  زا  تسا  تیانک  نیا  نیریـش و  بآ  زا  ار  ام  دـندرک  عنم  و  بذـعلا ) انوعنم  (و 
رطـضم و و  رعو ) لبج  یلا  انورطـضا  و   ) ار سرت  سابل  ام  هب  دندیناشوپ  و  فوخلا ) انوسلحا  و   ) تسا شوخ ) بآ   ) هک تسا  یقیقح 
گنج و شتآ  برحلا ) ران   ) ام يارب  زا  دـنتخورفارب  و  انل ) اودـق  وا  و   ) هکم ياهبعـش  تشرد و  هوک  يوس  هب  ار  اـم  دـنتخاس  هراـچیب 

یلـص ربمغیپ  هیحان  زا  هتزوح ) نع   ) ادعا ندرک  عفد  رب  بذـلا ) یلع   ) ام يارب  یلاعت  يادـخ  درک  مزع  سپ  انل ) هللا  مزعف   ) ار رازراک 
نآ زا  ناشیا  ندینادرگ  رود  ینعی  .رشب  دیس  نآ  تمرح  سپ  زا  ناشیا  نتخادنارب  و  هتمرح ) ءارو  نم  یمرلا  و   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا 

( رجالا کلذب  یغبی  اننموم   ) رشحم زور  عیفش  نآ  لام  ضرع و  سفن و  هب  ندیناسر  ضرعت  زا  ندومن  ناشیا  عنم  رثا و  ترسم  میرح 
زا درک  یم  تیامح  ام  رفاک  و  لصالا ) نع  یماحی  انرفاک  و   ) ار لـیزج  رجا  یمر  عفد و  نآ  هب  درک  بلط  بلاـطوبا  وچمه  اـم  نموم 

يدبع نب  معطم  یموزخم و  هیما  نب  ریهز  رماع و  نب  ورمع  نب  ماشه  سابع و  هزمح و  وچمه  ناشیا  یشیوخ  ببـس  هب  ای  لیلج  لصا 
ملسا نم  و   ) دندوب رفک  تفص  هب  فصتم  مالسا  ودب  رد  هک  بلطم  نب  دوسا  نب  هعمز  ماشه  نب  يرتخبلاوبا  فانمدبع و  نب  لفون  نب 

نآ و  شیرق ) نم 

فواخم زا  میدوب  وا  رد  ام  هچنآ  زا  دوب  یلاخ  هیف ) نحن  امم  ولخ   ) بلطملادبع ینب  مشاه و  ینبریغ  شیرق  زا  دوب  هدش  ناملـسم  هک 
دوب مئاق  هک  یتبارق  هب  ای  موقت ) هریـشع  وا   ) نارفاک ضرعت  زا  دوب  عناـم  هک  ناکرـشم  اـب  وا  يدـنگوس  مه  هب  هعنمی ) فلحب   ) بعاـتم
ناک و   ) تیهافر تمالس و  عضوم  هب  ءاذیا  زا  تینما و  ياج  هب  نما ) ناکمب   ) لتق زا  ندوب  ناشیا  سپ  لتقلا ) نم  مهف   ) وا دزن  هنود ) )

مجحا و   ) رازراـک دـش  تخـس  هک  یتقو  ساـبلا ) رمحا  اذا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  و  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هب تشاد  هاگن  سپ  مهب ) یقوف   ) كراعم رد  ار  دوخ  تیب  لها  تشاد  شیپ  هک  هتیب ) لـها  مدـق   ) ناـمدرم دـندش  سپ  زاـب  و  ساـنلا )

( ثراحلا نب  هدیبع  لتقف   ) اه هزین  اهریشمش و  یمرگ  زا  هنسالا ) فویـسلا و  رح   ) ار دوخ  ياه  هباحـص  هباحـصا )  ) ناشیا مدقت  ببس 
هتـشک و  رفعج ) لتق  و   ) یـشبح یـشحو  هبرح  هب  دحا  گنج  زور  رد  دحا ) موی   ) بلطملادبع نب  ثراحج  نب  هدیبع  دش  هتـشک  سپ 

تساوخ و  تئش ) ول  نم  دارا  و   ) تسا ماش  هب  بیرق  هک  اقلت  کیدزن  تسا  یهد  هک  هتوم  گنج  زور  رد  هتوم ) موی   ) رایط رفعج  دش 
یم ینعی  هیلع  هللا  تاولـص  شدوـخ  سیفن  سفن  زا  تسا  تیاـنک  نـیا  ار  وا  ماـن  مـنک  داـی  همـسا ) ترکذ   ) مهاوـخ رگا  هـک  یـسک 

لجا نکیلو  مهلاجا ) نکل  و   ) تداهـش زا  مارک  نآ  دـندرک  هدارا  هک  يزیچ  نآ  لثم  هداهـشلا ) نم  اودارا  يذـلا  لـثم   ) نم متـساوخ 
ایف  ) دوب رخوم  نم  لجا  ینعی  .هدش  هدینادرگ  رخوم  هک  یـسک  نآ  گرم  و  ترخا ) هتینم  و   ) دوب هدش  هدنباتـش  تلجع )  ) ناشیا ياه 
مل نم   ) نم هب  دوش  یم  رـسمه  هک  یتلاح  رد  مدـیدرگ  هک  یتقو  یب ) نرقی  ترـص  ذا   ) ار راگزور  رم  بجع  يا  سپ  رهدـلل ) اـبجع 
رد وا  هلثامم  مدع  زا  تسا  تیانک  نیا  رازراک  رد  نم  نداهن  شیپ  ماگ  هب  نید  ترـصن  رد  دنک  یمن  یعـس  هک  یـسک  یمدقب ) عسی 

( یتقباسک هل  نکی  مل  و   ) راجف عفد  رافک و  هبراحم  رد  دنک  یمن  نم  يوریپ  وا  ینعی  .راگدرک  نید  تماقا  رد  وا  یعـس  مدع  داهج و 
زا کی  چیه  ادخ  هب  دیوج  یمن  یکیدزن  هک  يا  هقباس  نانچنآ  اهلثمب ) دحا  یلدب  یتلا ال   ) مالـسا رد  نم  هقباس  هچمه  ار  وا  تسین  و 
هک لامک  تافـص  زا  ار  يزیچ  هفرعا ) ام ال   ) يا هدننک  يوعد  دـنک ، یم  يوعد  هکنآ  رگم  عدـم ) یعدـی  نا  الا   ) نآ لثم  هب  نامدرم 

عقاو هک  اریز  .ار  زیچ  نآ  دسانـش  هکنآ  هفرعی )  ) لاعتم يادـخ  هب  مرب  یمن  نامگ  و  هللا ) نظا  و ال   ) لاح چـیه  هب  ار  نآ  مسانـش  یمن 
لک یلع   ) تسا ار  يادخ  رم  ساپس  رکش و  و  دمحلا هللا ) و   ) .لابقتـسا رد  هن  لاح و  رد  هن  یـضام و  رد  هن  یعدم  نآ  ياعدم  تسین 
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.لاوحا عیمج  رب  لاح )

مکح وت و  يوس  هب  نامثع  ناگدنشک  ندرک  عفد  زا  کیلا ) نامثع  هلتق  عفد  نم   ) هیواعم يا  یتساوخرد  هچنآ  اما  و  تلاس ) ام  اما  (و 
نیا رب  مدرک  رظن  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  رمالا ) اذـه  یف  ترظن  یناف   ) ناشیا دنتـسین  نیعم  هکنآ  دوجو  اـب  وت ، دزن  ناـشیا  راـضحا  هب 

هب ناشیا  ندرک  عفد  ارم  دـشاب  سر  تسد  هک  کیلا ) مهعفد  ینعـسی   ) ار نآ  متفاین  سپ  هرا ) ملف   ) .نآ رد  مدومن  لمات  کین  راـک و 
نوخ یلو  وت  هک  اریز  راتخم ، دیس  عرـش  هجو  یب  نآ  هب  نم  رادتقا  مدع  هطـساو  هب  وت ، ریغ  يوس  هب  هن  و  كریغ ) یلا  و ال   ) وت يوس 

تفر و ربنم  يالاب  رب  ترضح  نآ  تساوخرد ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  ار  نامثع  هلتق  هیواعم  نوچ  هک  دنا  هدروآ  .یتسین  نامثع 
دوبن رـسیم  ار  ترـضح  نآ  ریدقت  ره  رب  سپ  .رازه  هد  زا  هدایز  راصنا  رجاهم و  زا  دنتـساخرب  .نامثع  نالتاق  يا  دـیزیخرب  هک  دومرف 

هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  دـندوب  یناسک  ناشیا ، نایم  رد  نیا  دوجو  اب  .راگزور و  هبت  نآ  هب  ناشیا  عفد  رایـسب و  تعاـمج  نآ  میلـست 
و راربا ، هجرد  هب  ناشیا  لوصو  راـهنالااهتحت و  يرجت  تاـنج  هب  ناـشیا  لوخد  هب  ریثک - یعمج  شیپ  دوب - هداد  یهاوگ  هلآ  هیلع و 

رییغت دوب و  هدرک  نید  رد  رایسب  ثادحا  نامثع  هک  دوب  هدیسر  تحـص  هب  راتخم  لوسر  باحـصا  زا  رایـسب  تعامج  شیپ  کلذ  عم 
ار میظع  یعمج  هنوگچ  نیاربانب  سپ  .هدش  رکنم  ار  نید  تایرورض  زا  یضعب  هدرک و  همرحم  روما  زا  یضعب  لالحتـسا  هداد و  ریثک 

نیملسم رثکا  هک  نینچ  نیا  یصخش  يارب  داد  ناوت  نیکرپ  نمشد  تسد  هب  نیعمجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلـسرملادیس  باحـصا  زا 
یم نامثع و  هلتق  بلط  زا  دنک  یم  وا  فیوخت  ار و  هیواعم  دیامن  یم  دیدهت  نآ  زا  دـعب  .دـندوب  نیگمـشخ  وا  تسیاشان  كولـس  رب 
دوخ تموصخ  یهارمگ و  زا  کقاقش ) کیغ و  نع   ) یتسیان زاب  رگا  عزنت ) مل  نئل   ) نم یناگدنز  هب  مسق  و  يرمعل ) و  : ) هک دیامرف 

دنیامن وت  يوجتـسج  ار و  وت  دـننک  یم  بلط  هک  کنوبلطی )  ) ینامز كدـنا  سپ  زا  ار  ناشیا  یـسانشب  هنیآ  ره  لیلق ) نع  مهنفرعتل  )
هن و  لهـس ) لبج و ال  و ال   ) ایرد رد  هن  نبایب و  رد  رحب ) رب و ال  یف   ) دوخ بلط  رد  ار  وت  دـنزادنین  جـنر  رد  و  مهبلط ) کنوفلکی  (ال 

نیگمغ هک  دـشاب  یبـلط  کـئوسی ) بلط   ) بلط نآ  هکنآ  رگم  هنا ) ـالا   ) ناـکم چـیه  رد  هکلب  راومه ، مرن و  نیمز  رد  هن  هوـک و  رد 
ناشیا و هب  ندیـسر  هناـیقل )  ) ار وت  دـنادرگن  داـش  هک  دنـشاب  هک  یناریاز  و  كرـسی ) ـال  روز  و   ) نآ نتفاـی  هنادـجو )  ) ار وت  دـنادرگ 

ینعی دـشاب  ردـصم  هک  دوب  دـناوت  یم  تسا و  ظـفل  دارفا  راـبتعا  هب  ریمـض  دارفا  نورئاز و  ینعم  هب  تسا  عـمج  مسا  روز )  ) نیارباـنب
زا دنـشاب  نآ  لها  زا  هک  ار  یناسک  داب  تیحت  دورد و  و  هلهال ) مالـسلاو   ) نآ هب  ندیـسر  ار  وت  دننادرگن  داش  هک  یتاقالم  یترایز و 

.دابع

یلمآ

ینیوزق

و اه ، هشیدـنا  امب  دـندرک  هشیدـنا  دـنزادنارب و  ار  ام  خـیب  و  دنـشکب ، ار  ام  ربمغیپ  هک  ام  موق  دنتـساوخ  سپ  دـیوگیم : همان  هلمج  رد 
، تشرد یهوکب  ار  ام  دنتخاس  رطضم  و  فوخ ، سابل  دندرک  ام  نت  مزال  شیع و  یـشوخ  زا  ار  ام  دندرک  عنم  و  اهراک ، ام  اب  دندرک 
هک داد  نآ  تمیزع  ار  ام  ینعی  .ام  يارب  درک  نآ  مزع  لجوزع  يادـخ  سپ  .گنج  شتآ  ام  يارب  دـنتخورفا  بلاطیبا و  بعـش  ینعی 

، وا تمرح  میرح  رب  دبای  تصرف  هک  ار  یـسک  میتشاذگن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هیحان  زا  ار  نمـشد  رـش  میدرک  عفد 
لیابق نایم  رد  مالـسا  دـندید  نوچ  شیرق  ار ، بسن  لصا و  درکیم  تیامح  ام  رفاک  و  ار ، ضوع  دزم و  راک  نیاب  دـیبلطیم  اـم  نموم 
گنت ناشیا  رب  راک  و  دـننکن ، هعیابم  هحکانم و  بلطملادـبع  ینب  مشاه و  ینب  اـب  هک  دنتـسب  دـهع  دـندومن و  عاـمتجا  دـیدرگ  شاـف 

و دومن ، مایق  نیکرشم  تناعاب  وا  هک  بهلوبا  رگم  دنتـشگ ، وا  بعـش  لخاد  وا  اب  هتـسوسپ  بلاطوبا  هب  مشاه  ینب  عیمج  سپ  دنزاس ،
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هزمح و مایا  نآ  رد  و  يدندماین ، نوریب  بعـش  نآ  زا  مسوم  ریغ  دـندوب ، روصحم  لاس  هس  بعـش  نآ  رد  و  دـندیرب ، ناشیا  زا  هشوت 
زا دندوب  هدروآ  مالسا  هک  نانآ  .دندومنیم و  تبارق  تیمح و  هار  زا  ترـضحنآ  تیامح  و  زین ، بلاطوبا  یلوقب  دندوب و  رفاک  سابع 
زا تشادـیمزاب  هک  ناکرـشم  هلمج  زا  دنتـشاد  هکیمـسق  مهب  میدوب ، نآرد  ام  هک  فوخ  نآ  زا  دـندوب  نمیا  یلاـخ و  اـم  ریغ  شیرق 

.دندوب و نمیا  لتق  زا  ناشیا  سپ  اهنآ ، رب  تشادـن  تسد  سک  و  ناشیا ، يور  شیپ  دوب  میاق  هکیتریـشع  ای  ار ، ناکرـشم  رـش  ناشیا 
تـشادیم شیپ  دندیـشکیم  سپزاب  لوه  زا  نانع  مدرم  و  گنج ، رونت  دشیم  خرـس  هکیتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

نآ مع  رـسپ  هدـیبع  دـش  هتـشک  سپ  اه ، هزین  اهریـشمش و  یمرگ  زا  ار  دوخ  باحـصا  ناشیاب  درک  تظفاحم  سپ  ار ، دوخ  تیب  لها 
تـساوخ ماش و  یلاوح  رد  تسا  یعـضوم  نآ  هتوم و  زور  رایطرفعج  دش  هتـشک  دحا و  زور  هزمح  دش  هتـشک  ردب و  زور  ترـضح 

ناشیا ياهلجا  نکیلو  متشاد ، تداهش  يوزرآ  زین  نم  ینعی  دنتساوخ ، ناشیا  هچنآ  لثم  مدرکیم  رکذ  شمان  متساوخیم  رگا  هکیسک 
رد درکن  یعس  هک  ار  یسک  دینادرگ  رسمه  درک و  نورقم  نم  اب  هک  راگزور  زا  بجع  يا  .دیدرگ  رخوم  نم  گرم  و  دیسر ، رتدوز 

تلزنم تقباس و  نانچ  ینعی  نآ  لثمب  یـسک  دـیوجن  لسوت  هک  نم  تقباـس  وچمه  مالـسا  رد  ار  وا  دوبن  و  نم ، مدـقب  نید  ترـصن 
دمح و  دسانـشب ، يادـخ  هک  منک  نامگ  هن  مسانـش و  یمن  ارنآ  نم  هچنآ  یعدـم  دـنک  اعدا  هکنآ  رگم  ندرک  يوعد  یـسک  دـناوتن 

.لاح ره  رب  ار  يادخ 

هتـشاد شیاجنگ  ارم و  دشاب  اور  هک  مدیدن  رما و  نیا  رد  مدرک  رظن  نم  سپ  مهد ، وتب  ار  نامثع  نالتاق  هک  يدرک  بلط  هکنیا  اما  و 
رد هچنانچ  دنراد  میظع  تکوش  و  دنرایـسب ، ناشیا  هک  مرادن  نآ  تقاط  ینعی  دنا : هتفگ  .وت و  ریغب  هن  مهد و  وتب  ار  ناشیا  هک  دـشاب 
رد ناشیا  میلـست  دوبن  زیاج  دـنیوگ : و  مهکلمن ) اننوکلمی و ال  مهتکوش  دـح  یلع  نوبلجملا  و  هلوق : نم   ) تشذـگ بطخ  زا  یـضعب 

ار یضعب  و  ناشیا ، لاثما  رکب و  یبا  نب  دمحم  کلام و  رامع و  نوچ  دندوب  نانموم  صلخ  ناشیا  زا  یـضعب  هک  نامثع  نوخ  ضوع 
اهتعدب و وا و  ثادحا  يارب  رگم  دندرکن  وا  لتق  رامع و  وچمه  دـنتنج  لها  زا  هک  دوب  هداد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
و دـنبلطب ، ارت  بیرقنع  ار  نـالتاق  نآ  یـسانشب  هنیآره  شیوـخ  تموـصخ  یهارمگ و  زا  یتسیاـنزاب  رگا  مـسق  نـم  یگدـنزب  رار  وا 

نیگمغ هدرزآ و  هک  تسا  یبلط  نیا  هکنیا  رگم  ارحـص  رد  هن  هوک و  رد  هن  و  رب ، رد  هن  رحب و  رد  هن  دـنهدن ، ارت  دوخ  بلط  تمحز 
ار وا  هک  یکلم  باوج  رد  یکلم  هک  تسا  نآ  دننام  نخـس  نیا  و  نآ ، تاقالم  ارت  دنکن  داش  هک  تسا  یترایز  و  نآ ، نتفای  ارت  دنک 
اما میآ ، یم  یتسه  اج  ره  وت  بلطب  نم  شکم  تمحز  وت  دیوگ : منیـشن  اپ  زا  مباین  ارت  ات  میآ و  یم  وت  بلطب  کنیا  هک  دهد  دیدهت 

.منک تاقالم  وت  اب  یهاوخن  هک  یندید  نانچ  مبایب و  ارت  هک  یهاوخن  وت  هک  یبلط  نانچ 

یجیهال

، هیواعم یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و 

: هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

لبج یلا  انورطضا  فوخلا و  انوسلحا  بذعلا و  انوعنم  لیعافالا و  انب  اولعف  مومهلا و  انب  اومه  انلـصا و  حایتجا  انیبن و  لتق  انموق  داراف  »
انرفاک رجـالا و  کلذـب  یغبی  اـننموم  هتمرح ، ءارو  نم  یمرلا  هتزوح و  نع  بذـلا  یلع  اـنل  هللا  مزعف  برحلا ، راـن  اـنل  اودـق  وا  رعو و 

.نما ناکمب  لتقلا  نم  وهف  هنود ، موقت  هریشع  وا  هعنمی ، فلحب  هیف  نحن  امم  ولخ  شیرق  نم  ملسا  نم  لصالا و  نع  یماحی 
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لتقف هنسالا ، فویسلا و  رح  هباحصا  مهب  یقوف  هتیب  لها  مدق  سانلا ، مجحا  سابلا و  رمحا  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  و 
نم اودارا  يذـلا  لثم  همـسا  ترکذ  تئـش  ول  نم  دارا  هتوم و  موی  رفعج  لتق  دـحا و  موی  هزمح  لـتق  ردـب و  موی  ثراـحلا  نب  هدـیبع 

« .ترخا هتینم  تلجع و  مهلاجآ  نکلو  هداهشلا ،

ام هرابرد ي  دندرک  هدارا  ار و  ام  لصا  نتخاس  عطقنم  ندـنکرب و  ار و  ام  ربمغیپ  نتـشک  شیرق  ام  هفیاط ي  دـندرک  هدارا  سپ  ینعی 
هب ار  ام  دندینادرگ  رطضم  ار و  سرت  دنتخاس  ام  مزال  ار و  شیع  ام  زا  دندرک  عنم  رایـسب و  ياهراک  ام  اب  دندرک  رایـسب و  ياه  هدارا 

يارب زا  ادخ  درک  هدارا  سپ  ار ، گنج  شتآ  ام  يارب  زا  دنتخورفارب  هکم و  رد  دشاب  بلاطوبا  بعـش  هک  یتشرد  هوک  ندرک  ینکس 
یتلاح رد  وا  تمرح  ندرک  تظفاحم  ینعی  وا ، مارتحا  بقع  زا  نانمـشد  نتخادنارب  ام و  ربمغیپ  فارطا  زا  نانمـشد  ندرک  عفد  رب  ام 

، مشاه ینب  ریاس  سابع و  لثم  ام  رفاک  ار و  رجا  ندرک ، عفد  نآ  هب  دـندرک  یم  بلط  هزمح  بلاطوبا و  لـثم  اـم  هفیاـط ي  نموم  هک 
ای میدوب ، نآ  رد  ام  هک  ییاهتقشم  زا  دوب  یلاخ  شیرق ، ریاس  زا  دوب  هدروآ  مالـسا  هک  یـسک  ار و  بسن  لصا و  دندرک  یم  تیامح 

تشاد ناکرشم  اب  هک  یگراوخ  مسق  ببس  هب 

.دوب تمالس  نما و  لحم  رد  ندش  هتشک  زا  سکنآ  سپ  وا ، دزن  دنداتسیا  یم  هک  هلیبق  ببس  هب  ای  ناشیا ، رش  زا  ار  وا  تشاد  یمزاب 

زا نامدرم  دنداتسیا  یمزاب  گنج و  شتآ  تخورفا  یمرب  دش و  یم  خرس  هک  یتقو  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دوب  و 
اهریـشمش و ترـضم  ترارح و  زا  ار  دوخ  باحـصا  ناشیا  ببـس  هب  دـییاپ  یماو  سپ  ار ، دوخ  تیب  لها  تشاد  یماو  شیپ  گنج ،

دش هتشک  دحا و  گنج  زور  رد  هزمح  دش  هتشک  ردب و  گنج  زور  رد  بلطملادبع  رسپ  ثراح  رسپ  هدیبع  دش  هتـشک  سپ  اه ، هزین 
نینموملاریما سیفن  سفن  ینعی  ار ، وا  مان  منک  یم  رکذ  مهاوخب  رگا  هک  یـسک  تساوخ  درک و  هدارا  .هتوم و  گـنج  زور  رد  رفعج 

دوز رد  دوب  ردقم  ناشیا  ياهگرم  اهلجا و  نکل  ندش و  دیهش  زا  نیلوتقم  صاخشا  نآ  دنتـساوخ  هک  يزیچ  نآ  دننام  مالـسلا ، هیلع 
.ندیسر رید  ریخات و  رد  دوب  ردقم  دشاب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  سک  نآ  گرم  ندیسر و 

ام عدـم  یعدـی  نا  الا  اهلثمب ، دـحا  یلدـیال  یتلا  یتقباـسک  هل  نکت  مل  یمدـقب و  عسی  مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا  رهدـلل  اـبجع  اـیف  »
« .لاح لک  یلع  دمحلا هللا  هفرعی و  هللا  نظا  هفرعاال و ال 

مل نئل  يرمعل  .كریغ و  یلا  کیلا و ال  مهعفد  ینعـسی  هرا  ملف  رمالا  اذه  یف  ترظن  یناف  کیلا ، نامثع  هلتق  عفد  نم  تلاس  ام  اما  و 
بلط هنا  الا  لهـس ، لبج و ال  رحب و ال  ـال  رب و  یف  مهبلط  کـنوفلکیال  کـنوبلطی ، لـیلق  نع  مهنفرعتل  کقاقـش ، کـیغ و  نع  عزنت 

« .هلهال مالسلا  هنایقل و  كرسیال  روز  هنادجو و  كووسی 

هدرکن شالت  یعس و  هک  یسک  نم  اب  تسا  هدش  هدینادرگ  رسمه  هک  ما  هدیدرگ  هک  یتقو  رد  راگزور  يارب  زا  نم  بجعت  يا  ینعی 
یمن یکیدزن  هک  یتلیـضف  نآ  مالـسا ، رد  نم  فرـش  تلیـضف و  دـننام  وا  يارب  زا  دـشابن  نم و  ردـق  هب  نم و  ياـپ  هب  نید  رد  تسا 

هک ار  ادـخ  مرادـن  نامگ  ار و  نآ  مشاب  هتخانـشن  نم  هک  ار  يزیچ  يا  هدـننکاعدا  دـنک  اـعدا  هکنیا  رگم  نآ  لـثم  هب  يدـحا  دـیوج 
.لاوحا زا  یلاح  ره  رب  تسادخ  يارب  زا  ساپس  رکش و  ار و  نآ  ادخ  دسانشب  ات  زیچ  نآ  تسین  هک  مراد  نیقی  ینعی  ار ، نآ  دسانشب 

سپ رما  نیا  رد  مدرک  رکف  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، يوس  هب  نامثع  ناگدنشک  نداتـسرف  زا  وت  يدرک  تساوخرد  هک  يزیچ  نآ  اما  و 
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نداتسرف دشاب  نم  روخ  رد  نم و  عسو  رد  هک  مدیدن 

تایح هب  دـنگوس  دنـشاب و  ناشیا  روای  راـی و  تسود و  ریفغ  یمج  ریثک و  یعمج  هک  اریز  وت ، ریغ  يوس  هب  هن  وت و  يوس  هب  ناـشیا 
رد ینامز  كدنا  رد  ار  ناشیا  تخانش  یهاوخ  هنیآ  ره  وت ، فالخ  قاقش و  وت و  یشکرس  نایغط و  زا  ینکن  تقرافم  رگا  هک  مدوخ 

رگم تشد ، هوک و  رد  ایرد و  ارحـص و  رد  ناشیا  ندرک  بلط  رد  ار  وت  دـنزادنین  تقـشم  تفلک و  هب  دنـشاب ، وت  بلاـط  هک  یتلاـح 
زا داب  مالـس  .نآ و  ندروخ  رب  ار  وت  دنادرگن  لاح  شوخ  هک  یندرک  ترایز  نآ و  لوصح  ار  وت  دـنادرگ  لاحدـب  هک  یندرک  بلط 

.مالس لها  يارب 

یئوخ

.كالهالا لاصیتسالا و  حوجلا : .هلـصاتسا و  هکلها و  يا  ینعمب  هحاتجا  لاق و  باب  نم  هحاج  لاقی : يواو  فوجا  حایتجالا ) : ) هغللا
اذا رـصن  باب  نم  یـشاب ء  تممه  ردصم  اضیا  مهلا  كرکف و  هعاقیا  هلعفل و  لیجت  ام  وا  دـصقلا ، يا  مومهلا  دـحاو  حـتفلاب : مهلا ) )

عمجی و  اضیا ، لاعفالا  یلع  عمجی  حادـق و  حدـق و  لثم  لاـعف  هعمج  ثدـحلا  مسا  رـسکلاب  لـعفلا )  ) .هتدـصق هیلع و  تمزع  هتیون و 
حتفب بذـعلا )  ) .لیعافالا لعف  هرکنم : اراثآ  رثا  نمل  لاقی  یمذـلا و  لعفلا  یه  هلوعفا و  عمج  لیعافالا  لیق : .لیعافالا و  یلع  لاـعفالا 
هبوذع ءاملا  بذع  رطافلا 12 .) هبارـش - غئاس  تارف  بذع  اذه  : ) یلاعت لاق  دراب  بیط  بذـع : ءام  بغارلا : لاق  هیناث : نوکـس  هلوا و 

نم غاستـسملا  اضیا : بذعلا  .ماهـس و  مهـس و  لثم  باذع  هعمج  ابذع و  هتیار  هتبذعتـسا  بوذع و  وهف  هبرـشم  غاس  فرـش : باب  نم 
لاـق لاـق : .تیبلا  سـالحا  نم  دـحاو  سلحلا  هساـمحلا : حرـش  یف  یقوزرملا  لاـق  فوخلا ) اـنوسلحا   ) .شیعلا نم  بیطلا  .ماـعطلا و 
قیقر ءاسک  وه  ریعبلل و  سلحلا  یعمصالا : نع  حاحصلا  یف  .امهوحن و  قل و  اوجو  حسم  نم  عاتملا  رح  تحت  طسبی  ام  وه  و  لیلخلا :
نحن مهلوق : و  حربت ، يا ال  کتیب ، سلح  نک  ثیدـحلا : یف  .بایثلا و  رح  تحت  طـسبی  اـم  تویبلا  سـالحا  و  هعذربلا ، تحت  نوکی 

سالحا

يا ءامـسلا  تسلحا  .هیلع و  اهتررما  اذا  انیمی  انالف  تسلحا  و  سلحلا ، هتـسبلا  يا  ریعبلا  تسلحا  و  اهروهظ ، مزلن  اـهینتقن و  يا  لـیخلا 
ءاسکلا وه  سلح و  عمج  سالحالا  سالحالا ، هنتف  اـهنم  دـع  نتفلا  ثیدـح  یف  و  هیریثـالا : هیاـهنلا  یف  .اـمئاد و  اـقیقد  ارطم  ترطم 

اونوک لاق : انرمات ؟ امف  هللا  لوسر  ای  اولاق : یـسوم  یبا  ثیدـح  هنم  اهماود و  اهموزلل و  هب  اههبـش  بتقلا ، تحت  ریعبلا  رهظ  یلی  يذـلا 
یف انمدق  امم  لصحتف  .هیـضاق  هینم  وا  هئطاخ  دی  کیتای  یتح  کتیب  سلح  نک  رکب : یبا  ثیدح  هنم  .اهومزلا و  يا  مکتویب  سالحا 
نا ثیح  نم  مهل  امزالم  هولعج  يا  سلحلاک  مهل  فوخلا  اولعج  مهنا  فوخلا ) اـنوسلحا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  دارملا  نا  سلحلا 

و  ) .فوخلا مهومزلا  مهنا  دـیفی  لوالاک  اذـه  فوخلا و  مهوسبلا  مهنا  وا  .اهل  همزـالم  تویبلا  سـالحا  و  ریغبلا ، رهظ  مزـالم  سلحلا 
راوشد هیسرافلاب : لاقی  رع و  بلطم و  رع و  قیرط و  رع و  لاقی و  لهسلا ، دض  ظیلغلا  بلصلا  ناکملا  هیناث : نوکـس  هلوا و  حتفب  رع )

اقداص و ینظ  کی  ناف  ارمع  ایلع و ال  اوقلی  مهل  دیـسلا  يذب  اوعمجت  نیذلا  موقلا  یلع  یفهل  هسامحلا 241 :)  ) هزنک تلاق  .تخس  و 
ذلا  ) .یقترملا بعصلا  رعولا : لبجلا  .شحولا و  فیخملا  ناکملا  اضیا : رعولا  ارع و  اسبحم و  امب  مهسبحی  هلمشب  یقداص  وه 

يا یغبی )  ) .هکاهتنا لحی  ام ال  همقلک : همرحلا )  ) .هتضیب کلملا  هزوح  هیحانلا و  هزوحلا : حاحـصلا : یف  هتزوح )  ) .عنملا عفدلا و  ب :)
.داهو هادـهک  غاب  عمج  هب  الط  يا  یفاولا ص 36 ) نم  ج 1   ) ملعلا هاـغب  بحی  هللا  نا  ـالا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق هنم  .بلطی و 

، هنع هتففک  يا  مضلاب - همجحا - یـشلا ء  نع  هتمجح  يرهوجلا : لاق  برحلا  نع  اوفک  هبیه و  اورخات  اوصکن و  يا  ساـنلا ) مجحا  )
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نم يواو  یلدی ) ال   ) .یعـسلا نم  عسی ) مل   ) .بکاف هتببک  لثم  رداونلا  نم  وه  و  فکف ، هتففک  يا  مجحاف  یـشلا ء  نع  هتمجح  لاقی :
هلعجیل هیلا  هعفد  يا  لامب  مکاحلا  یلا  یلدا  .اهب و  جتحا  اهرـضحا و  يا  هتجحب  یلدا  و  هتبارقب ، لسوت  يا  همح  رب  یلدا  لاقی : لد و ،

و ( 189 هرقبلا - ( ) ماکحلا یلا  اهب  اولدـت  لـطابلاب و  مکنیب  مکلاوما  اولکاـتال  و  : ) میرکلا نآرقلا  یف  هنم و  هتجاـح  ءاـضق  یلا  هلیـسو 
هب و تعفـشتسا  يا  نالفب  تولد  لاقی : هعافـشلا  یف  .ء و  یـشلا  یلا  لصوتلل  ریعتـسا  مث  اهتیلدا  ولدـلا و  تولد  نم  کلذ  یف  لصالا 

لاق ص 316 ج 2 )  ) نییبتلا نایبلا و  یف  ام  یلع  و  هسامحلا 402 )  ) هسامحلا یف  امک  هللادیبع  نب  ماصع  لاق  .هب  تیلدا  ذـئنیح  لاقیال 
نمو کنم  یل  دبال  ام  قفتا  اذا  هانعم ، یف  یقوزرملا  لاق  ماوقاب  هولدا  كرـصق  بابب  تلزن  یتجاح  ام  اذا  تلعج  دقف  یـشاقرلا : مامه 

اذا ولدلا  تولد  کلوق  نم  اهولدا )  ) ینعم و  فاسعتـسالا ، زجنتلا و  یف  يریغ  یلع  دمتعم  یناف  ببـس  ضراع  وا  هجاح  نم  کتنوعم 
یلص  ) یبنلا یلا  ناعجری  هتمرح  هتزوح و  یف  ناریمضلا  بارعالا : .یضرع  لذبتلا  نم  نوصا  يریغب و  ببـستا  يا  رئبلا ، نم  اهتجرخا 

لیللا و فوخلا و  تاعاس  یف  هنود  انفایـساب  مایقلا  و   ) کلذ دعب  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق و  مالکلا ، قایـس  هیلع  لدی  امک  هلآ ) هیلع و  هللا 
لوعفم فویسلا  رح  یق و  لعفل و  لوعفم  هباحصا  هیلاح ، هلمجلاف  لاحلل  واولا  ملسا ) نم  و   ) .باتکلا دنس  رکذ  یف  رم  ام  یلع  راهنلا )
مهلاجا اودارا و  یف  و  نم ، یلا  عجار  هتینم  یف  ریمـضلا  هلوعفم و  يذـلا  لثم  و  دارا ، لعاف  نم  نم ) درا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هل  ناـث 

نم هفئاط  یلا  باطتسملا  باتکلا  اذه  یف  ع )  ) راشا دق  ینعملا : .لثملا  نیبت  هینایب  هداهشلا  نم  یف  نم  هملک  و  هدعب ، نم  هدیبع و  یلا 
نیملـسملا و نیب  راد  امم  هذبن  یلا  و  ءادعالا ، نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رفاکلا  ملـسملا و  نم  یبنلا  تیب  لها  هیامح  هلئاضف و 

هیلع  ) هلوق یلی : امل  کلذ  لصفب و  هیواعم  باـتک  نم  لـصف  لـک  نع  ع )  ) باـجا دـق  .کـیلع و  اهولتنـس  اـمم  اـهریغ  نیکرـشملا و 
هللا و دمح  دعب  لصفلا  اذه  یف  راشا  دق  مهنم ) هللا  همصع  نم  الا  هلوق  یلا  نینموملاریما - یلع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  (: ) مالسلا

یتح هوضغبا  يا  هل  اوفنش  هاودعلاب و  هوزراب  هوبذک و  ثیح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هموق نم  نانشلاو  يدعلا  لها  لعف  ام  یلا  هئانث 
لعف وا  لوق  نم  هیذوی  نا  یف ش ء  اورـصقی  مل  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هبرح یلع  برعلا  اوضرح  هکم و  نم  هجارخا  یلع  اورهاظ 

و دعولا ، هقدص  یلاعت  هللا  نکلو  هلتق ، یف  اوعمجا  یتح  مهرودـص  یف  هرغاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هب مهتاودـع  تناک  و  هولعف ، الا 
(. 22 هلداجملا - ( ) زیزع يوق  هللا  نا  یلسر  انا و  نبلغ  هللا ال  بتک   ) لئاق نم  لاق  مهیلع ، هرهظا  و  دالبلا ، یف  هل  نکم  رـصنلا و  هل  ممت 

یلص  ) هب هتعیش  نایفسوبا و  لعف  امب  ضیرعت  هیف  و  هوادع ، هبلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هب سانلا  دشا  اوناک  هلها  يا  هترـسا  نا  رکذ  مث 
نم ع )  ) ینثتـسا مث  .هلتق  هلاتق و  یلع  مهـضرحی  سانلا و  ثحی  نایفـسوبا  ناک  و  هاداعملا ، عاونا  ءاذـیالا و  ءاـحنا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا 
نع بذلا  هعنم و  یلع  هل  مزع  هرصنب و  هللا  مهقفو  لب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هئاذیا  نم  مهاقو  مهظفح و  يا  هللا ، مهمـصع  نم  هرـسالا 
امک نیلیلق ، ذئموی  اوناک  مهنم و  مالسالاب  هللا  مهمـصع  نم  وه  مهنم ) هللا  مهمـصع  نم  الا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  دارملا  هتزوح و 

مالسالاب هموق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يداب  املف  قاحسا : نبا  لاق  هرصم 1375 ه ) عبط  ص 264 ج 1   ) هیماشهلا هریسلا  یف 
هومظعا و کـلذ  لـعف  اـملف  اـهباع  مهتهلآ و  رکذ  یتح  ینغلب - اـمیف  هیلع - اودری  مل  و  هموق ، هنم  دـعبی  مل  هللا  هرما  اـمک  هب  عدـص  و 

هسفن هللا  مهمصع  نمب  دارا  وا  .نوفختـسم  لیلق  مه  مالـسالاب و  مهنم  یلاعت  هللا  مصع  نم  الا  هتوادع  هفالخ و  یلع  اوعمجا  هورکان و 
نا هامح و  سانلا و  يذا  نع  هاقو  هنود و  ماق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بدـح  نمم  هزمح  سابعلا و  بلاطابا و  هابا  و 

اذهب ع )  ) باجا هرفغی ) نا  هلوق : یلا  دقلف - دنه  نبا  ای  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .اذه  دیعب  کل  حضتیس  امک  دعب  ملـسا  مهـضعب  نکی  مل 
یف اوناـکف  مهب  هللا  هدـیا  اـناوعا  نیملـسملا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل یبـتجا  یلاـعت  هللا  نا  : ) نم هیواـعم  هیلا  بتک  اـمع  لـصفلا 
ناک مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  نیبا ، حضوا و  مالـسلا ) هیلع   ) هل ناک  رمالا  اذه  نا  هضرغ  مالـسالا .) یف  مهلئاضف  ردق  یلع  هدـنع  مهلزانم 

و هب ، نمآ  نم  لوا  ناک  فحز و  لک  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ءاول  بحاص  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنـال هریغ ، نم  هب  ملعا 
هتزوح و نع  بذلا  نیدلا و  هیامح  یف  دحا  هکرـشی  مل  بورحلا و  یف  هئانع  لثم  نیملـسملا  نم  دـحا  يار  ام  و  هعم ، یلـص  نم  لوا 
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یف یعس  هل  نکی  مل  کلذب و  مالـسلا ) هیلع   ) هربخی هیواعم  نم  بجعلا  .ناطیـشلا و  هعیـش  ماغدا  ناودعلا و  رفکلا و  لها  نالذخ  یف 
( رجه یلا  مرتلا  بلاجک  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ابجع  کنم  رهدلا  انل  ابخ  دقلف  دـنه  نبا  ای  هب : امکهت  ع )  ) ریمالا هل  لاق  اذـل  نیدـلا و 
: هیسرافلاب لاقی  امک  هدنع ، یشلا ء  کلذ  لصا  ناک  نم  یلا  یـشب ء  یتی  و  هنم ، ملعا  وه  نم  یلا  ملعلاب  یجی ء  نمل  هب  برـضی  لثم 

هلماع ءاطخ و  لمعلا  اذه  نا  بیرال  و  داتسرف ، ناسبرع  هب  امرخ  درب  نامرک  هب  هریز  داتسرف ، ایردب  هرطق  تخومآ ، تمکح  ار  نامقل 
رمتلا عضبتـسمک   ) لثم نایب  یف  لاثمالا  عمجم  نم  نیرـشعلا  یناثلا و  بابلا  نم  هحوتفملا  فاکلا  لـصف  یف  ینادـیملا  لاـق  .ء  یطخم 
لاقی و  یطخم ء ، هیلا  عضبتـسملا  رمتلا و  ندـعم  رجه  نا  کلذ  اهمیدـق و  نم  هلذـتبملا و  لاثمالا  نم  اذـه  هدـیبعوبا : لاق  رجه :) یلا 

هکرحم رجه  اربیخ و  لها  یلا  ارمت  عضبتسمک  هدیصق  کیلا  يدها  ائرما  نا  و  يدعجلا : هغبانلا  لاق  .ربیخ  یلا  رمتلا  عضبتسمک  اضیا :
وا (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نمی و  یلا  داربا  یـش  لـماح و  وا  رجه  یلا  ارمت  عضبتـسمک  يدـها  رخآ : لاـق  .نمیلاـب و  فورعم  دـلب  مسا 

هیواعم رابخا  نا  ضرغلا  .هامارملا و  يا  هلـضانملا  یلا  یمرلا  هملعی  نم  وعدـی  نمک  يا  لوالاک ، لثم  لاضنلا ) یلا  هد  دـسم  یعادـک 
هد دـسم  یعد  نمک  وا  رجه  یلا  رمتلا  بلج  نمک  مهب ، هللا  هدـیا  نیملـسملا  نم  اناوعا  لوسرلل  یبتجا  هللا  ناب  ع )  ) اـیلع نینموملاریما 

هیلع و هللا  یلص   ) هتوعد ءادتبا  نم  ءانع  هدش و  لک  یف  اریهظ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  ناک  مالسلا ) هیلع   ) هنال لاضنلا ، یلا 
اف تمدق  دقل  و  ابجع ، کنم  رهدلا  انلابخ  دقلف  دنه  نبا  ای  مالسلا :) هیلع   ) لاق اذل  .مالعلا و  کلملا  هئاقل  یلا  مالسالا  یلا  هلآ )

- رجه یلا  رمتلا  بلاجک  کلذ  یف  تنکف  انیف ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هیبن  یف  یلاعت  هللا  ءالب  نع  انربخت  تقفط  اذا  تشحف 
ینعم رفوالا ) کلذ  یف  انبیـصن  هلوق : یلا  وجرال - ینا  هللا  رمعل  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق مالـسلا .) هیلع   ) همالک فطل  یفخیال  و  خلا ،

هیلع و هللا  یلـص   ) لوسرلل یبتجا  هللا  نا  نم   ) هیواعم لاق  امع  باوج  لـصفلا  اذـه  نم  ضرغلا  و  هماود ، هللا و  ءاـقبب  فلحا  هللا ، رمعل 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  انوع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  امل  و  مالـسالا .) یف  هلئاضف  ردق  یلع  هلوق : یلا  اناوعا - هلآ )

لاخا و ال  دحا ، هلوسرل  هتحیـصن هللا و  هنز  مالـسالا و  یف  هتلیـضف  ردـق  یلا  نیدـلا و ال  نع  هتیامح  هبتر  یلا  غلبی  مل  و  دـئادشلا ، یف 
نوکی نا  هلوسر  مهتحیصن هللا و  مالسالا و  یف  مهلئاضف  ردق  یلع  سانلا  هللا  یطعا  اذا  اوجرال  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اهرکنی ، اناسنا 

باحصا اهب  قحتسا  یتلا  ءایـشالا  و  رصم 1246 ه :) عبط  ص 49 ج 2   ) بهذلا جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  .رفوالا  کلذ  یف  انبیـصن 
یبرقلا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  هرـصنلا  و  هرجهلا ، و  نامیالا ، یلا  قبـسلا  یه  لضفلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

، هفعلا و  مکحلا ، ءاضقلا و  و  دهزلا ، و  عرولا ، و  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  و  لیزنتلا ، باتکلاب و  ملعلا  هل و  سفنلا  لذـب  و  هعانقلا ، و  هنم ،
هللا یلـص   ) هللا لوسر  لوق  نم  هب  درفنی  ام  یلا  افاضم  ربکالا  ظحلا  رفوالا و  بیـصنلا  هنم  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل کـلذ  لـک  و  ملعلا ، و 

نوراه هلزنمب  ینم  تنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق و  دنال ، هلدض و  ال  ص )  ) وه و  یخا ، تنا  هباحـصا : نیب  یخآ  نیح  هلآ ) هیلع و 
مث هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  يدعب ، یبنال  هنا  الا  یـسوم  نم 
هیلع لخدف  رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکای  کیلا  کقلخ  بحا  یلا  لخدا  مهللا  رئاطلا : سنا  هیلا  مدـق  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هاعد
یلا یعد  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم نا  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هلئاضف  نم  هریغ  اذهف و  ثیدحلا ، رخآ  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع
هیلع  ) نینموملاریما ایلع  نا  نیقیرفلا  نم  رابخالا  ترفاوت  هب ) ءاج  امب  قدص  هب و  نمآ  نم  لوا  تیبلا  لها  انک  دیحوتلا  هللااب و  نامیالا 

هنا انملس  ول  اذه  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هعم یلص  ناک  نم  لوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم  ملسا  رکذ  لوا  ناک  مالـسلا )
عیک انثدح و  لاق : بیرکوبا  انثدح  ص 56 ج 2 :)  ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  دقف  هعم  ملـسا  نم  لوا  نکی  مل  مالـسلا ) هیلع  )

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  ملـسا  نم  لوا  لاق : مقرا  نب  دـیز  نع  راـصنالا ، یلوم  هزمح  یبا  نع  هرم ، نب  ورمع  نع  هبعـش ، نع 
هیلع  ) یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم  یلـص  لجر  لوا  لوقی : مقرا  نب  دیز  نع  دانـسالا  اذهب  و  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  هلآ )
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  نمآ  سانلا  نم  رکذ  لوا  نا  مث  قاحـسا : نبا  لاق  ص 245 ج 1 :)  ) هیماشهلا هریسلا  یف  و  مالسلا .)
: یلاعت هللا  نم  هئاج  امب  قدص  هعم و  یلص  و 

ص 303 ج  ) هیبلحلا هریسلا  یف  .نینس و  رشع  نبا  ذئموی  وه  و  هیلع ، همالـس  هللا و  ناوضر  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  بلاطیبا  نب  یلع 
بلاطیبا نب  یلع  امالـسا  اهلوا  ضوحلا  یلع  ادورو  همالا  هذه  لوا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ناملـس  نع  عوفرملا  یف  (: 1

نب ورمع  نع  جلب ، یبا  نع  هبعـش ، نع  راتخملا  نبا  میهاربا  انثدح  لاق : دـیمح ، نبا  انثدـح  خـیراتلا : یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  و  (ع .)
: لاق رحب  نب  دـیمحلادبع  انثدـح  لاق : ریرـضلا  ییحی  نب  ایرکز  انثدـح  اضیا : لاق  .یلع و  یلـص  نم  لوا  لاق : سابع  نبا  نع  نومیم ،

موی یلع  یلـص  نینثـالا و  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  لاـق : رباـج  نع  لـیقع ، نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  کیرـش  اـنربخا 
نم بلاطیبا  نب  یلع  و  ءاسنلا ، نم  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  ملـسا  نم  لوا  ناـک  ج 2 :) ص 17  : ) خـیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق  .ءاـثالثلا و 

ءالعلا انربخا  لاق : یـسوم  نب  هللادیبع  انثدح  لاق : يذمرتلا  نسحلا  نب  دمحا  انثدـح  ص 56 ج 2 :)  ) يربطلا رفعجوبا  لاق  .لاـجرلا و 
يدعب اهلوقی  ربکالا ال  قیدصلا  انا  و  هلوسر ، وخا  و  هللادـبع ، انا  لوقی : ایلع  تعمـس  لاق : هللادـبع  نب  دابع  نع  ورمع ، نب  لاهنملا  نع 

: لاق یبراحملادیبع  نب  دمحم  ینثدح  لاق : .نینـس و  عبـسب  سانلا  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  تیلـص  رتفم ، بذاک  الا 
یلع تلزنف  هکم  یلا  هیلهاـجلا  یف  تئج  لاـق : فـیفع  نع  فـیفع ، نب  ییحیلا  یلجبلا ، هدـبع  نب  دـسا  نع  میثـخ  نـب  دیعـس  انثدـح 

مث ءامسلا ، یلا  هرصبب  یمرف  باش  لبقا  هبعکلا  یلا  رظنا  انا  ءامـسلا و  یف  تقلح  سمـشلا و  تعلط  املف  لاق : بلطملادبع  نب  سابعلا 
باشلا عکرف  اهفلخ ، تماقف  هارما  ءاج  یتح  ثبلی  ملف  لاق : هنیمی ، نع  ماقف  مالغ  ءاج  یتح  ثبلی  ملف  اهلبقتـسم  ماـقف  هبعکلا  لبقتـسا 

، میظع رما  لاقف : میظع  رما  سابع  ای  تلقف : .هعم  ادجـسف  ادـجاس  باشلا  رخف  هارملا  مالغلا و  عفرف  باشلا  عفرف  هارملا ، مالغلا و  عکرف 
نب یلع  اذه  لاق : .ال  تلق : هعم ؟ اذه  نم  يردتا  یخا ، نبا  بلطملادبع ، نب  هللادبع  نب  دـمحم  اذـه  لاق : .ال  تلقف : اذـه ؟ نم  يدـتا 

یخا و نبا  هجوز  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هذه  لاق : .ال  تلق : امهفلخ ؟ یتلا  هارملا  هذه  نم  يردـتا  .یخا  نبا  بلطملادـبع ، نب  بلاطیبا 
ریغ نیدلا  اذه  یلع  ادحا  اهلک  ضرالا  رهظ  یلع  ملعا  ام  هللا  میا  هیلع و  مهارت  يذلا  اذهب  مهرما  ءامـسلا  بر  کبر  نا  ینثدح  اذـه 

و هبعکلا ، لبقتـسا  هلوق : نایب : .يدنکلا  فیفع  وه  اذـه و  فیفع  همجرت  یف  هباغلا  دـسا  یف  ریثالا  نبا  هاوردـق  و  لوقا : .هثالثلا  ءالوه 
ثـالث هوبنلا  دـعب  سدـقملا  تیب  یلا  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  و  هلبق ، ذـئدنع  نکت  مل  افرـش  هللا  اـهداز  هبعکلا  نا  ملعا 

ص 606 ج  ) هیماهشلا هریسلا  یف  .هبعکلا و  یلا  سدقملا  تیبلا  نع  یلاعت  هللاالا  رص  مث  هنیدملاب ، ارهش  رشع  هعست  هکمب و  هنس  هرشع 
هللا یلص   ) هللا لوسر  مدقم  نم  ارهش  رشع  هینامث  سار  یلع  نابعش  یف  هلبقلا  تفرص  لاقی : و  قاحسا : نبا  لاق  رصم 1375 ه .) عبط   1

هللادبعیب تلق ال  رامع : نب  هیواعم  لاق  یمقلا : لیئربج  نب  ناذاش  لضفلا  یبال  هلبقلا  هفرعم  یف  هلعلا  هحازا  یف  .هنیدـملا و  هلآ ) هیلع و 
تیب یلا  هنیدملاب  یلصی  ناک  ردب و  نم  هعوجر  دعب  لاق : هبعکلا ؟ یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  فرـص  یتم  مالـسلا :) هیلع  )
ردیح عبط  ص 256 ج 1   ) ینوریبلا ناحیرلا  یبا  همالعلل  يدوعـسملا  نوناقلا  یف  .هبعکلا و  یلا  دیعا  مث  ارهـش  رـشع  هعبـس  سدقملا 

هناب فیفع  لوق  .نابعش و  نم  رشع  سداسلا  مویلا  یف  ناک  رـصعلا  هالـصل  هبعکلا  یلا  سدقملا  تیب  نع  هلبقلا  فرـص  نکدلا :) دابآ 
هبعکلا لعجی  هکمب  هماقم  لوط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  يور  ام  قفاوی  هبعکلا  لبقتسم  هالصلل  ماق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
هیوبنلا هریسلا  یف  و  ع .)  ) يرکسعلا دمحم  یبا  یلا  هدانساب  جاجتحالا  یف  لیلجلا  خیـشلا  هاور  امک  نکم  اذا  سدقملا  تیب  نیب  هنیب و 

و دوسالا ، رجحلا  ینامیلا و  نکرلا  نب  یلـص  اذا  ناکف  ماـشلا  یلا  هتلبق  هکمب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـک  ماـشه : نبـال 
نا بجی  ام  عیمجب  اهیف  انیتا  هلبقلا  تقولا و  یف  هدرفم  هلاسر  انل  و  رصم 1375 ه .) عبط  ص 298 ج 1   ) ماشلا نیب  هنیب و  هبعکلا  لعج 

نیهاربب اهریغ  امهرابخا و  نایب  هلبقلا و  تمـس  لیـصحت  قرط  و  اـقیرط ، نیثـالث  یلا  یهتنت  لاوزلا  طـخ  هفرعم  قرط  نم  اـمهیف  ملعی 
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هملس انثدح  لاق : دیمح  نبا  انثدح  يربطلا : رفعجوبا  لاق  .الدب و  اهل  نوغبی  وا  اهنع  نونغتـسی  ملعلا  هاغب  لاخا  ام  هیهقف  هلدا  هسدنه و 
امم ناک  نینس و  رشع  نبا  ذئموی  وه  بلاطیبا و  نب  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  نمآ  رکذ  لوا  ناک  لاق : قاحـسا  نبا  نع 
هناب رابخالا  ترهاـظت  دـق  .مالـسالا و  لـبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رجح  یف  ناـک  هنا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  یلع  هب  هللا  معنا 

نم دـحاو  ریغ  يربـطلا و  خـیرات  نیتریـسلا و  یفف  مالـسالا  لـبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رجح  یف  یبر  دـق  مالـسلا ) هیلع  )
انثدح يربطلا : لاق  .رییغت  ریغ  نم  هریـسلا  یف  ماشه  نبا  هب  یتا  امب  يربطلا  رفعجوبا  یتا  دق  نیقیرفلا و  نم  کلذ  یف  هنودملا  بتکلا 

: لاق جاجحلا  یبا  ربج  نب  دهاجم  نع  حیجن  یبا  نب  هللادبع  ینثدحف  لاق  قاحسا  نب  دمحم  ینثدح  لاق : هملس  انثدح  لاق : دیمح  نبا 
لایعاذ بلاطوبا  ناک  هدیدش و  همزا  مهتباصا  اشیرق  نا  ریخلا  نم  هب  هدارا  هل و  هللا  عنص  ام  بلاطیبا و  نب  یلع  یلع  هللا  همعن  نم  ناک 

دق لایعلا و  اریثک  بلاطابا  كاخا  نا  سابع  ای  مشاه : ینب  رـسیا  نم  ناک  همع و  سابعلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  ریثک 
هذه نم  يرت  ام  سانلا  باصا 

ایتا یتح  اقلطناف  معن  سابعلا : لاق  .هنع  امهفکنف  الجر  هینب  نم  ذـخات  الجر و  هینب  نم  ذـخآ  هلایع  نم  هنع  ففحنلف  انب  قلطناف  همزالا 
الیقع یل  امتکرت  اذا  بلاطوبا : امهل  لاقف  .هیف  مه  ام  سانلا  نع  فشکنی  یتح  کلایع  نم  کنع  ففخن  نا  دـیرن  انا  ـالاقف : بلاـطابا 

بلاطیبا نب  یلع  لزی  ملف  هیلا ، همضف  ارفعج  سابعلا  ذخا  و  هیلا ، همضف  ایلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذخاف  امتئـش ، ام  اعنـصاف 
.هنع ینغتسا  ملسا و  یتح  سابعلا  دنع  رفعج  لزی  مل  .هقدص و  هب و  نماف  یلع  هعبتاف  ایبن  هللا  هثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  ملعلا  لها  ضعب  رکذ  و  لاق : قاحسا  نب  دمحم  ینثدحف  لاق : هملس  انثدح  لاق : دیمح  نبا  انثدح  لاق : و 

همامعا و عیمج  بلاطیبا و  همع  نم  ایفختـسم  بلاطیبا  نب  یلع  هعم  جرخ  هکم و  باعـش  یلا  جرخ  هالـصلا  ترـضح  اذا  ناک  هلآ ) و 
امه اموی و  امهیلع  رثع  بلاطابا  نا  مث  .اثکمی  نا  هللاءاشام  کلذـک  اـثکمف  اـعجر ، ایـسما  اذاـف  اـهیف ، تاولـصلا  نایلـصیف  هموق ، رئاـس 
نید هللا و  نید  اذه  مع  يا  لاق : هب ؟ نیدت  كارا  يذلا  نیدلا  اذـه  ام  یخا  نبا  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  لاقف  نایلـصی ،

نم قحا  مع  ای  تنا  دابعلا و  یلا  الوسر  هب  هللا  ینثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق اـمک  وا  میهاربا ، اـنیبا  نید  هلـسر و  نید  هتکئـالم و 
عیطتـسا نا ال  یخا  نبا  ای  بلاطوبا : لاقف  لاق ، امک  وا  هیلع ، ینناعا  هیلا و  ینباجا  نم  قحا  يدهلا و  یلا  هتوعد  هحیـصنلا و  هل  تلذـب 

نبا نع  رفعجوبا  هاور  ام  یهتنا  تبیح  ام  ههرکت  یـشب ء  کیلا  صلخی  هللا ال  نکلو و  هیلع ، اوناک  ام  یئابآ و  نید  ینید و  قراـفا  نا 
هللا یلص   ) هل لاق  بلاطابا  نا  ینعی  تییح ) ام   ) ناکم تیقب ) ام   ) هیف نا  الا  يربطلا  هب  یتا  ام  لثمب  یتا  هیماشهلا  هریسلا  یف  قاحـسا و 

بلاطیبا مالسا  یلا  ریشنس  و  مهاذا ، سانلا و  رـش  کنع  عفدا  يا  ءاقبلا ، هایحلا و  یل  مادام  هورکم  کیلا  لصوی  نکلو ال  هلآ ) هیلع و 
؟ هیلع تنا  يذلا  نیدـلا  اذـه  ام  ینب  يا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاق  بلاطابا  نا  اورکذ  يربطلا : خـیرات  هریـسلا و  یف  .یلاعت و  هللاءاشنا 
: هل لاق  هنا  اومعزف  الاق : هتعبتا ، هعم هللا و  تیلصو  هب ، ءاج  امب  هتقدص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  هللااب و  تنمآ  تبا ، ای  لاقف :
اهترهـشل و هینغلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  بقانم  اماف  هرـس : سدق  دیفملل  داشرالا  یف  .همزلاف  ریخ  یلا  الا  کعدی  مل  هنا  اما 

نع هیافک  افرط  اهنم  انمسر  یف  و  باتکلا ، اهحرـشب  لوطی  هریثک  یهف  رابخالا  دیناسا  داریا  نع  اهیلع  ءاملعلا  عامجا  اهب و  لقنلا  رتاوت 
هلها هصاخ  عمج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  کلذ  نمف  .یلاعت  هللاءاش  نا  باتکلا  اذه  هل  انعضو  يذلا  ضرغلا  یف  اهعیمج  داریا 

مالسالا یلا  هوعدلا  ءادتبا  یف  هتریشع  و 

باوث فرـشلا و  ایندـلا و  یف  هوظحلا  کلذ  یلع  مهل  نمـض  و  ناودـعلا ، رفکلا و  لها  یلع  مهرـصنتسا  و  ناـمیالا ، مهیلع  ضرعف  ، 
هثارولا و هیـصولا و  و  هرازولا ، هوخالا و  قیقحت  کلذـب  هلحنف  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  ـالا  مهنم  دـحا  هبجی  ملف  ناـنجلا ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1110 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا لوسر  عمج  نیح  راثالا  خ ل ) هلقن -  ) داـفن هتحـص  یلع  عمجا  يذـلا  رادـلا  ثیدـح  یف  کـلذ  .هنجلا و  هب  هل  بجوا  و  هفـالخلا ،
هرکذ امیف  ـالجر  نوصقنی  وا  ـالجر  نودـیزی  ذـئموی  ـالجر  نوعبرا  مه  بلاـطیبا و  راد  یف  بلطملادـبع  ینب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یف هعذجلا  لکاب  افورعم  مهنم  لجرلا  ناک  دق  و  نبللا ، نم  عاص  مهل  دعی  رب و  نم  دم  عم  هاشذخف  اماعط  مهل  عنـصی  نا  رما  و  هاورلا ،
راهظا مهتعامجل  بارشلا  ماعطلا و  لیلق  دادعاب  مالـسلا  هلآ  هیلع و  داراف  .دعقملا  کلذ  یف  بارـشلا  نم  قرفلا  برـشب  دحاو و  ماقم 
ریـسیلا کلذ  نم  اهلک  هعامجلا  تلکاف  مهل  همیدقتب  رما  مث  هیوری ، مهنم و ال  ادحاو  عبـشی  ناک ال  امم  مهیر  مهبعـش و  یف  مهل  هیالا 

لاق مث  .هیف  یلاعت  هللا  ناهربب  هقدص  همالع  هتوبن و  هیآ  مهل  نیب  کلذب و  مهرهبف  هیف  هوبرش  هنم و  هولکا  ام  نیبی  مل  هنم و  اولمت  یتح 
و  ) لاقف هصاخ  مکیلا  ینثعب  هفاک و  قلخلا  یلا  ینثعب  هللا  نا  بلطملادـبع  ینب  ای  بارـشلا : نم  اوور  ماـعطلا و  نم  اوعبـش  نا  دـعب  مهل 

داقنت و  مجعلا ، برعلا و  امهب  نوکلمت  نازیملا ، یف  نیتلیقث  ناسللا  یلع  نیتفیفخ  نیتملک  یلا  مکوعدا  انا  و  نیبرقالا ) کتریشع  رذنا 
رمالا و اذه  یلا  ینبیجی  نمف  .هللا  لوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهش  رانلا : نم  امهب  نوجنت  و  هنجلا ، امهب  نولخدت  و  ممالا ، اهب  مکل 
: نینموملاریما لاقف  .مهنم  دحا  هبجی  ملف  .يدعب  نم  یتفیلخ  ثراو و  يریزو و  ییـصو و  یخا و  نکی  هب  مایقلا  یلع  هیلع و  ینرزاوی 

اذه یلع  كرزا  وا  هللا  لوسر  ای  انا  تلقف : انیع ، مهصمرا  و  اقاس ، مهشمحا  و  انس ، مهرغـصا  كاذ  ذا  انا  مهنیب و  نم  هیدی  نیب  تمقف 
مث سلجا  یلاقف : یلوالا ، یتلاقم  لثم  تلق  انا و  تمقف  اوتعمـصاف ، هیناث  لوقلا  داعا  مث  .سلجا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف .رمـالا 

تناف سلجا  لاقف : رمالا ، اذه  یلع  هللا  لوسر  ای  كرزاوا  انا  تلق : تمقف و  فرحب  مهنم  دـحا  قطنی  ملف  هثلاث  موقلا  یلع  لوقلا  داعا 
تلخد نا  مویلا  کئنهیل  بلاطابا  اـی  بلاـطیبال : نولوقی  مه  موقلا و  ضهنف  .يدـعب  نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  ییـصو و  یخا و 

اهیف هکرـشی  مل  و  ع )  ) نینمنملاریما اهب  صتخا  هلیلج  هبقنم  هذه  و  هر :- لاق - مث  .کیلع  اریما  کنبا  لعج  دـقف  کیخا ، نبا  نید  یف 
و لاح ، یلع  براقم  و ال  لضفلا ، نم  اهل  لدع  هریغل  سیل  و  مالـسالا ، لها  نم  دـحا  راصنالا و ال  نیلوالا و ال  نیرجاهملا  نم  دـحا 
، مالسالاب عدصلا  و  هوعدلا ، راهظا  و  هلاسرلا ، غیلبت  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نکمت  مالسلا ) هیلع   ) هب نا  دیفی  ام  اهب  ربخلا  یف 

هللا لبق  نم  هیلا  یعادلا  ریزو  و  مالسالا ، رصان  مالسلا ) هیلع   ) وهف .هوعدلا  ترهظ  و ال  هعیرشلا ، ترقتسا  و ال  هلملا ، تبثت  مل  هالول  و 
لابجلا هنزاوی  ام ال  لـضفلا  نم  کـلذ  یف  دارا و  اـم  هوبنلا  یف  هل  مت  هرـصنلا  مالـسلا  هلآ  هیلع و  يدـهلا  یبنل  هنامـضب  و  لـج ، زع و 

رفعجوبا هب  یتا  داشرالا  یف  هللا  همحر  دیفملا  هلقن  ام  هیبنت : .داشرالا  یف  هر - هملاک - یهتنا  .اردق  اهلک و  لئاضفلا  هلداعت  و ال  الضف ،
انیعتم و رمالا  ءدـب  نم  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هفیلخ  نا  رـصبتف  هنم ، ص 62 ج 2 - یلا - عجارف  خـیراتلا  یف  يربطلا 

کلـس دقف  هریغب  لاق  نمف  هدعب  نم  هتفیلخ  هثراو و  هریزو و  هیـصو و  هوخا  وه  ع )  ) ایلع ناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  حرص 
ءاملعلا نم  ریثک  لوق  یف  امالسا  سانلا  لوا  ع )  ) ایلع نینموملاریما  ینعی  وه  و  هباغلا : دسا  یف  ریثالا  نبا  لاق  .هلوسر و  هللا و  لیبس  ریغ 

هبعـش انثدح  رفعج ، نب  دمحم  انثدح  الاق : ینثم  نبا  راشب و  نب  دمحم  انثدح  یـسیع  نب  دمحم  انثدـح  لاق : نا  یلا  هرکذـن - ام  یلع 
سابع نبا  نع  خلب  یبا  نع  هدانساب  يور  .یلع و  ملـسا  نم  لوا  لاق : مقرا  نب  دیز  نع  راصنالا ، نم  هزمح  یبا  نع  هرم  نب  ورمع  نع 

: لاق

.ءاثالثلا و موی  یلع  ملـسا  نینثالا و  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  لاق : کلام  نب  بسنا  نع  هدانـساب  .یلع و  ملـسا  نم  لوا 
بوـیا یبا  نع  هدانـساب  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا عـم  یلـص  نم  لوا  اـنا  لوـقی : اـیلع  تعمـس  لاـق : ینرعلا  هبح  نـع  هدانـساب 

یعم لصی  مل  هنا  كاذ  نینـس و  عبـس  یلع  یلع  یلع و  هکئالملا  تلـص  دـقل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : يراصنالا 
نا نم  رثکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هعم  یلص  نم  لوا  ملـسا و  نم  لوا  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یف  نیقیرفلا  نم  تایاورلا  .هریغ و  لجر 
دنع ملـسملا  نا  ملع  عماوجلا  عبتت  نم  تلق : قیفوتلا ؟ فیکف  ملـسا  نم  لوا  ناک  رکبابا  نا  یف  تایاور  دجوت  دـق  تلق : ناف  .یـصحی 
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دحا ضری  مل  و  بیر ، هیرمالب و  هضحاد  هتجحف  هفالخ  هضحاد  هتجحف  هفـالخ  یلا  بهذ  نم  انمدـق و  اـم  وه  نیققحملا  نم  لوحفلا 
لاق .کلذ  مهو  نم  درب  هنـسلا  لها  راـبک  نم  لـج  لوق  کـلذ  یف  فاـفک  و  رکب ، یبا  مالـسا  مدـقتب  بصعتلا  ءارملا و  بناـج  نمم 

هنا یلا  بهذ  ام  دعب  ج 1 ) ص 311 -  ) هیبلحلا هریسلاب  فورعملا  نوماملا  نیمالا و  هرـس  یف  نویعلا  ناسنا  هباتک  یف  یعفاشلا  یبلحلا 
هنـسلا ال لها  نم  روهمجلا  دنع  روهـشملا  وه  امالـسا  سانلا  لوا  رکبابا  نا  ظافحلا  ضعب  لوق  و  ملـسا : نم  لوا  ناک  مالـسلا ) هیلع  )

یلاوملا نم  سیل  غلاب  لجر  لوا  دارملا  نال  هثراح ، نب  دـیز  هالوم  مث  هجیدـخ ، دـعب  امالـسا  سانلا  لوا  ایلع  نا  نم  مدـقت  اـم  یفاـنی 
وه و  مالسلا ) هیلع   ) همالـسا نا  مث  .لاق  ام  رخآ  یلا  هثراح ، نب  دیز  یلاوملا  نم  و  هجیدخ ، ءاسنلا  نم  یلع و  نایبصلا  نم  و  رکبوبا ،

هتیاور فورعملا و  داضی  روهشملا و  فلاخی  هنود  امف  ریخالا  نا  نا  نینـس و  نامث  نبا  وا  هنـس ، رـشع  سمخ  نبا  وا  نینـس  رـشع  نبا 
قطن دـق  فیک و  رکنتـسمب ، یلاعت  هللا  هیبتجا  نمم  کلذ  سیل  و  هردـص ، حرـش  هلقع و  لامک  هبلق و  هعـسل  ناک  اـمنا  هدورطم  هذاـش 
یسیع یف  و  ( 13 میرم - ( ) ایبص مکحلا  هانیتآ  هوقب و  باتکلا  ذـخ  ییحی  ای  (: ) مالـسلا هیلع   ) ییحی یف  لاق  هرئاـظنب : میکحلا  نآرقلا 
اکرابم ینلعج  ایبن و  ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  ایبص  دهملا  یف  ناک  نم  ملکن  فیک  اولاق  هیلا  تراشاف  (: ) مالسلا هیلع  )

نا یلا  هبهاذلا  هبصانلاک  هوادعلا  بصن  لض و  مکف  (. 30  - میرم 34  ) تایالا ایح ) تمد  ام  هاکزلا  هالصلاب و  یناصوا  تنک و  ام  نیا 
مل هحدملا و  هبحاص  قحتـسی  مل  هلزنملا  هذـهب  ناک  ام  نیقلتلا و  دـیلقتلا و  هجو  یلع  ناک  امنا  هلاحلا  کلت  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنامیا

عبطلا نم  ص 327 ج 9   ) راحبلا یلا  عجارف  افلکم  لقعلا و ال  لماک  نکی  ملف  نینـس  عبـس  نبا  ذـئنیح  وه  ناـک  باوثلا و  هب  هل  بجی 
نمم ناک  فیلکتلا و  عضوم  یف  ناک  مالسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لدی  نیبرقالا ) کتریشع  رذنا  و  : ) یلاعت هلوق  رهاظ  نا  یلع  ینابمکلا .)

ضعب هنم  ودبی  نا  روکذـلا  نم  القاع  ارـشع  غلب  نم  ناکما  هقفلا  یف  ررقت  دـق  و  مالـسلا ، یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هاعد 
هیلع  ) هنا یلع  ـالاد  نکی  مل  ول  مث  .ددـعلا  یف  هرـصحنمب  تسیل  غولبلا  همـالع  مـالتحالا  لوصح  رعـشلا و  تاـبنا  نم  فـیلکتلا  راـثآ 

تایآ نم  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  هلوسرب و  هللااب و  هتفرعم  لوصح  هلـضف و  لامک  یلع  لدـیل  فیلکتلا  عضوم  یف  ناک  مالـسلا )
یسیع يرجم  هداعلا  قرخ  یف  يرجف  قلخلا  یلع  هجحلا  همامالا و  نم  هل  هللا  هخـسر  امل  هلیهات  هصاصتخا و  یلع  هداعلل و  هقراخلا  هللا 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  هفلک  امل  اهنود  امف  رـشع  ءانبا  نم  وه  الماک و  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا الولف  انمدق ، امک  مالـسلاامهیلع  ییحی  و 
جورم یف  يدوعـسملا  لاق  لاجرلا  عیمج  لبق  هوعدـلا  هب  حـتتفا  و ال  هقحب ، فارتعـالا  یلا  هاـعد  ـال  و  هتوبنب ، رارقـالا  نم  هلآ ) هیلع و 

هللااب كرـشی  مل  هنا  یلا  سانلا  نم  ریثک  بهذـف  ع ،)  ) بلاـطیبا نب  یلع  یف  عزونت  دـق  و  رصم 1346 ه :) عبط  ص 400ج 1   ) بهذلا
هللا نا  .کلذ و  یلع  وه  غلب و  و  هب ، ایدـتقم  هلاـعف ، عیمج  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اـعبات  ناـک  لـب  مالـسالا ، فناتـسیف  اـئیش 

نیرداق نیراتخم  لب  تاعاطلا ، لعف  یلع  نیروبجم  و ال  نیرطضم ، ریغ  اناک  اهنال  مالسلا ،) هیلع   ) هیبنل هتیعبتل  هقفو  هددس و  همصع و 
رهاظب فیلکتلا  عضوم  وه  هاعد و  لوسرلا  نا  و  نمآلا ، لوا  هنا  يار  نم  مهنم  .هتایهنم و  بانتجا  هرما و  هقفاوم  برلا و  هعاط  اراـتخاف 

يار نم  مهنم  .هل و  مهعبت  هیلا و  سانلا  برقا  ناک  ذا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب هودب  ناک  و  نیبرقالا ) کتریـشع  رذـنا  و  : ) لج زع و  هلوق 
.رایتخالا مامالا و  یف  صنلاب  لاق  نم  مهنم  .هلوقل و  قیرف  لک  جتحا  دق  هعیشلا و  نم  هیف  سانلا  عزانت  دق  عضوم  اذه  و  انفـصو ، امریغ 
مجرتملا انباتک  یف  حاضیالا  حرـشلا و  یلع  کلذ  یف  مالکلا  یلع  انیتا  دق  هینـس  رادقم  همالـسا و  هیفیک  قیرف و  لک  اذـک )  ) ضرا و 

-. هر همالک - یهتنا  .ینعملا  اذـه  یف  انبتک  نم  هریغ  و  یهازلا ، باـتک  یف  و  راصنتـسالا ، باـتک  یف  و  هماـمالا ، یف  هوفـصلا  باـتکب 
هدوجلا و نسحلا و  هیاغ  یف  مالکف  خـلا ، ائیـش  هللااب  كرـشی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلا  سانلا  نم  ریثک  بهذـف  هر :- هلوق - اـما  لوقا :

نم اتاذ  الوق و  العف و  اقلطم  نیموصعم  اـنوکی  نا  بجی  هیـصو  یبنلا و  نا  بطخلا  باـب  نم  راتخملا 237  حرـش  یف  انهرب  امل  هناتملا 
نم و  میظع ، ملظل  كرشلا  ناف  كرشلا  ملظلا و  ءاحنا  بونذلا و  عیمج  نم  و  عصانلا ، لقعلا  میلسلا و  عبطلا  هتعرفنی  یبای و  ام  عیمج 
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ءاطخلا نع  همـصعلاک  غیلبتلا  یف  ءاطخلا  نع  ایبن ، نا  نا  هلاسرلا  یحولا و  یقلت  یف  ءاـطخلا  نع  همـصعلاک  غیلبتلا  یف  ربتعی  اـم  عیمج 
لوا هنا  يار  نم  مهنم  و  هلوق : اما  .ایصو و  وا  ایبن  ناک  ءاوسلا  لبتلا  یف  ءاطخلا  نع  عمصعلا  و  ایبن ، ناک  نا  هلاسرلا  یحولا و  یقلت  یف 

و هلوق : اما  هیف و  مالکلا  لیصفت  تیرد  دقف  فیلکتلا ، عضوم  وه  هاعد و  لوسرلا  نا  و  هلوق : .قحلا  وه  هنا  تیرد  دقف  خلا ، نمآ - نم 
نم تملع  دـقف  خـلا ، صنلاب - لاق  مهنم  و  هلوق : اـما  .هیلا و  ساـنلا  برقا  ناـک  ذا  هلوقب : هیف  کـسمت  اـم  معنف  خـلا ، یلعب - هودـب  نا 

نمف ینعملا  اذـه  یف  انبتک  نم  هریغ  و  هلوق : اما  .هلوسر و  یلاعت و  هللا  نم  اصوصنم  ابوصنم و  مامالا  نوکی  نا  بجی  هفلاـسلا  اـنثحابم 
دق هبتک و  نم  هیلاجرلا  بتکلا  یفنـصم  نم  هریغ  یـشاجنلا و  اهدـع  دـق  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلعل  هیـصولا  تاـبثا  هلاـسر  ریغلا  کـلذ 

.هریغل اهریغ  یه  وا  يدوعـسملا  نم  هلاسرلا  کلت  یه  له  اهناب  اهیف  کش  دق  هنس 1318 ه و  نارهط  همصاع  یف  هلاسرلا  هذه  تعبط 
نم هر - وه - و  مه ، هنکلو و  هیعفاشلا ، نم  هودع  رـصم  یف  عوبطملا  بهذلا  جورم  هباتک  رهظ  یلع  مهئاملع و  نم  هماعلا  هدـع  دـق  و 

ارـصاعم هللا  همحر  ناک  .عضوم  ریغ  یف  هرـس  سدـق  رهاوجلا  بحاص  هیقفلا  هلاوقا  لـقن  دـق  و  مهئاـهقف ، نم  هیماـمالا و  ءاـملع  راـبک 
نبال تسرهفلا  نم  ثلاثلا  نفلا  نم  هثلاثلا  هلاقملا  یف  اـمک  دوعـسم  نب  هللادـبع  دـلاو  یباحـصلا  دوعـسم  یلا  بوسنم  وه  قودـصلل و 
یف یناقماملا و  لاجر  یلیبدرالل و  هاورلا  عماج  همالعلا و  هصالخ  یـشاجنلا و  تسرهفک  هیمامالل  هیلاجرلا  بتکلا  یلا  عجارف  میدنلا 
یف هللا  دبعی  ام  همرجم و  الاوحا  انثبلف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .اهریغ  يرونلا ص 310 و  ثدحملل  كردتسملا  همتاخ  نم  هیناثلا  هدئافلا 

هلحملا و رادـلا و  عبرلا : همات و  نینـس  يا  لماکلا  ماتلا  مدرجملا  و  لاوحالا ، یلع  عمجی  هنـسلا  لوحلا : انریغ ) برعلا  نم  نکاـس  عبر 
لوسر عم  یلـص  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  یف  افنآ  يربطلا  رفعجیبا  نع  ربخلا  یـضم  دق  .هصاخ و  عیبرلا  یف  لزنملا  عبرلا  لیق :

ام برحلا ) ران  انل  اودـقوا  هلوق و  یلا  انیبن - لتق  انموق  داراف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نینـس  عبـسب  سانلا  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لاق یتح  رکذی  نا  نم  رهشا  یصحی و  نا  نم  رثکا  يذالا  نم  هلوق  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یقل 

هیوبنلا هریـسلا  یفف  .لکلا  لقعلا  لسرلا و  لضفا  نییبنلا و  متاخ  وه  نونجلا و  رحـسلاب و  هومردق  فیک ال و  تیذوا ، ام  لثم  يذوا  ام 
ملسا نم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هوادع  یف  مهباصا  يذلا  ءاقشلل  مهرما  دتـشا  اشیرق  نا  مث  قاحـسا : نبا  لاق  ماشه : نبال 

و نونجلا ، هناـهکلا و  رحـسلا و  رعـشلاب و  هوـمر  هوذآ و  هوبذـکف و  مهئاهفـس ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسرب  اورغاـف  مهنم ، هعم 
هقارف مهناـثوا و  لازتعا  مهنید و  بیع  نم  نوهرکی  اـمب  مهل  داـبم  هب ، یفختـسی  ـال  هللا  رمـال  رهظم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
ءاودع مهنا  مث  قاحـسا : نبا  لاق  ملـسا : نم  یلع  شیرق  هوسق  نیکرـشملا و  ناودع  یف  لاق  مث  ص 289 ج 1 .)  ) مهرفک یلع  مهایا 

مهنوبسحی اولعجف  نیملسملا ، نم  اهیف  نم  یلع  هلیبق  لک  تبث  وف  هباحصا ، نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عبتا  ملسا و  نم  یلع 
نتفی نم  مهنمف  مهنید ، نع  مهنونتفی  مهنم  اوفعـضتسا  نم  رحلا  دتـشا  اذا  هکم  ءاضمرب  و  شطعلا ، عوجلا و  برـضلاب و  مهنوبذـعی  و 

ارسای و هابا  رسای و  نب  رامع  الالب و  شیرق  بیذعت  رکذ  مث  مهنم ، هللا  همصعی  مهل و  بلصی  نم  مهنم  و  هبیصی ، يذلا  ءالبلا  هدش  نم 
: لاق ریبج  نبا  دیعس  نع  ریبج  نب  میکح  ینثدح  ماشه : نبال  هریسلا  یف  امک  قاحـسا  نبا  لاق  و  ص 317 ج 1 .)  ) مهریغ هیمس و  هما 

كرت یف  هب  نورذعی  ام  باذعلا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  نم  نوغلبی  نوکرـشملا  ناکا  سابع : نب  هللادبعل  تلق 
لزن يذلا  رضلا  هدش  نم  اسلاج  يوتـسی  نا  ردقی  ام  یتح  هنوشطعی  هنوعیجی و  مهدحا و  نوبرـضیل  اوناک  نا  هللا ، معن و  لاق : مهنید ؟
مهب رمیل  لـعجلا  نا  یتـح  معن  لوـقیف : هللا ؟ نود  نم  کـهلا  يزعلا  تـاللا و  هل : اوـلوقی  یتـح  هنتفلا  نم  هولاـسام  مهیطعی  یتـح  هـب 
ءاذیا نا  هلمجلاب  و  ص 320 ج 1 )  ) .هدـهج نم  نوغلبی  امم  مهنم  ائادـتقا  معن  لوقیف : هللا ؟ نود  نم  کهلا  لعجلا  اذـها  هل : نولوقیف 
هنتفلا هفاخم  اوجرخف  هشبحلا ، ضرا  یلا  اورجاهی  نا  نیملسملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  هیاغ ، یلا  غلب  نیملـسملاب  موقلا 

هشبحلا ضراب  اودلو  بلاطیبا  نب  رفعج  دالوا  عیمج  دالوالا و  مهل  دلو  یتح  هشبحلا  ضراب  نوملـسملا  ماقا  مهنیدب و  هللا  یلا  ارارف  و 
رجحلا یف  اوـعمتجا  شیرق  نم  ـالملا  نا  لاـق : ساـبع  نبا  نع  هدنـسم  یف  دـمحا  نع  يورملا  .همالـس و  نما و  یف  اـهب  اوـلازی  مـل  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1113 

http://www.ghaemiyeh.com


تلبقاف لاق : .هلتقی  یتح  هقرافی  الف  دـحاو  لجر  مایق  هیلا  انمق  ادـمحم  انیاردـق  و  يرخـالا ، هثلاـثلا  هاـنم  يزعلا و  تـاللاب و  اودـهاعتف 
الا لجر  مهنم  سیل  كولتقل و  كوار  دق  ول  هل  تلاق  مهلوقب و  هتربخاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیلع تلخد  یتح  مالـسلااهیلع  همطاف 

، اذ وه  اولاق : مث  مهراصبا  اوضغ  هوار  املف  دجـسملا  مهیلع  لخد  مث  اضوتف  ائوضو  ینیرا  ینب  اب  لاقف : کمد ، نم  هبیـصن  فرع  دق  و 
باصا امف  هوجولا ، تهاش  لاق : اهب و  مهیصحف  بارت  نم  هضبق  ذخاف  مهـسوور  یلع  ماق  یتح  ص )  ) لبقاف دحا  مهنم  هیلا  مقی  مل  مث 

: لاق ( 1  ) قاحـسا نب  دمحم  نع  هملـس  انثدح  لاق : دیمح  نبا  انثدح  يربطلا : رفعجوبا  لاق  .ارفاک  ردب  موی  لتق  الا  یـش ء  مهنم  لجر 
هنا ال بلاطیبا و  همع  هللا و  نم  هناکمب  هیفاعلا  نم  هیف  وه  ام  ءالبلا و  نم  هباحصا  بیصی  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يار  امل 

قدـص ضرا  یه  هدـنع و  دـحا  ملظی  اکلم ال  اهب  ناف  هشبحلا  ضرا  یلا  متجرخ  ول  مهل : لاق  ءالبلا  نم  هیف  مه  امم  مهعنمی  نا  ردـقی 
هشبحلا ضرا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  نم  نوملسملا  کلذ  دنع  جرخف  .هیف  متنا  امم  اجرف  مکل  هللا  لعجی  یتح 

یلا اورجاه  نیذـلاب  رقتـسا  امل  و  لاق : نا  یلا  مالـسالا  یف  تناک  هرجه  لوا  تناکف  مهنیدـب ، لج  زع و  هللا  یلا  ارارف  هنتفلا و  هفاـخم 
نب ورمع  اوهجوف  نیملسملا ، نم  اهیلا  يوض  نمب  دیکلا  یف  اهنیب  امیف  شیرق  ترمات  اونامطا  یـشاجنلا و  ضراب  رارقلا  هشبحلا  ضرا 

ورمع و صخـشف  مهیلا ، نیمـسلملا  نم  هضراب  هلبق و  نم  میلـستل  یـشاجنلا  یلا  یموزخملا  هریملا  نب  هعیبر  یبا  نب  هللادـبع  صاعلا و 
نب رمع  ملـسا  نیحوبقم و  اعجرف  یـشاجنلا ، نم  امهموق  لما  ام  یلا  الـصی  ملف  امهموق  هیلا  امهلـسرا  امل  اذـقنف  کلذ  یف  هیلا  هللادـبع 
هللا لوسر  باحـصا  دـجو  بلطملادـبع و  نب  هزمح  کلذ  لبق  ملـسا  دـق  نا  و  اعینم ، ادـیلج  ادـلج  الجر  ناک  ملـسا و  املف  .باطخلا 

تعمتجا .مهنم  هدـلب  یلا  يوض  نم  یـشاجنلا  یمح  و  لـئابقلا ، یف  وشفی  مالـسالا  لـعج  هوـق و  مهـسفنا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
و ال مهوحکنی ، ـال  بلطملا و  نیب  مشاـه و  ینب  یلا  اوحکنی  ـال  نا  یلع  هیف  نودـقاعتی  اـباتک  مهنیب  اوبتکی  نا  اـهنیب  ترمتئاـف  شیرق 

یکوت هبعکلا  فوج  یف  هفیحصلا  اوقلع  مث  کلذ ، یلع  اوقثاوت  اودهاعت و  هفیحص و  کلذب  اوبتکف  .مهنم  اوعاتبی  ائیـش و ال  مهوعیبی 
هبعـش و یف  هعم  اولخدـف  بلاـط ، یبا  یلا  بلطملاوـنب  مشاـهونب و  تراـحنا  شیرق  کـلذ  تلعل  اـملف  .مهـسفنا  یلع  رمـالا  کلذـبلا 

نم کلذ  یلع  اوماقاف  هیلع  مهرهاظ  شیر و  یلا  بلطملادـبع  نب  يزعلادـبع  بهلوبا  مشاه  ینب  نم  جرخ  و  هبعـش ، یف  هیلا  اوعمتجا 
هریسلا یف  .شیرق و  نم  مهتلص  دارا  نمم  هب  ایفختسم  ارـسالا  یلا  یـش ء  مهنم  دحا  یلا  لصی  اودهج ال  یتح  اثالث  وا  نیتنـس  مهرما 

هللا لوسر  هیلع  اعدـف  ثراحلا ، نبرـضنلا  لاقی : و  همرکع ، نب  روصنم  هفیحـصلا  بتاک  ناـک  و  قاحـسا : نبا  نع  ماـشه  نبـال  هیوبنلا 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  لتقب  شیرق  تمه  و  ص 22 ج 2 :)  ) خیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق  .هعباصا  ضعب  لشف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ینتوعد و اـنیفد و  بارتلا  یف  دـسوا  یتح  مهعمجب  کـیلا  اولـصی  نل  هللا  و  لاـقف : بلاـطابا  غلب  کـلذ و  یلع  اـهالم  عمجا  و  هلآ ) و 
مهنا شیرق  تملع  املف  انید  هیربلا  نایدا  ریخ  نم  هناب  تملع  دق  انید  تضرع  انیما و  مث  تنک  تقدـص و  دـقل  حـصان و  کنا  تمعز 

هفیحـصلا تبتک  بلاطیبا ، لوق  نم  اذـهب  تعمـس  هملـسی و  بلاطابا ال  نا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لتق  یلع  نوردـقی  ال 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم مهیلا  اوعفدـی  یتح  مهنولماعی  مهوحکانی و ال  مشاه و ال  ینب  نم  ادـحا  اوعیابی  نا ال  هملاظلا  هعطاقلا 

مث .هدی  تلشف  همرکع  نب  روصنم  اهبتک  يذلا  ناک  ،و  امتاخ نینامثب  هفیحصلا  یلع  اومتخ  اودهاعت و  کلذ و  یلع  اودقاعت  هولتقیف و 
: هل لاقی  يذلا  بعضلا  یف  فانمدبع  نب  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  نم  هتیب  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شیرق  ترـصح 

هللا لوسر  قفنا  یتح  نینس  ثالث  بعشلا  یف  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  عیمج  هعم  ماقاف و  .هثعبم  نم  نینس  تس  دعب  مشاه  ینب  بعش 
لزن مث  .هقافلا  رـضلا و  دـح  یلا  اوراص  و  اهلام ، دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  تقفنا  و  هلام ، بلاطوبا  قفنلا  و  هلاـم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ملظ هعیطق و ال  نم  اهیف  ام  لک  تلکاف  شیرق  هفیحص  یلع  هضرالا  ثعب  هللا  نا  لاقف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  لیربج 

هللا و لوسر  هعم  بلاطوبا و  جرخ  مث  کلذ ، بلاطابا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربخف  هللا  رکذ  اهیف  یتلا  عضاوملا  ـالا  اذـک ) )
نا دـهعلا و  رکذـت  نا  بلاطابا  ای  کل  نآ  دـق  اولاقف : بوا  لـک  نم  شیرق  تلبقا  .اـهئانفب و  سلجف  هبعکلا  یلا  راـص  یتح  هتیب  لـها 
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ماحرالا و هلصل  اببس  اجرف و  دجن  نا  انلعلف  مکتفیحص  اورـضحا  موق  ای  مهل : لاقف  .کیخا  نبا  یف  جاجللا  عدت  کموق و  یلا  قاتـشت 
اهیف متثدـحا  مهف  لاق : .معن  اولاـق : اـهورکنت ؟ مل  دـهعلا  یلع  مکتفیحـص  هذـه  لاـقف : مهیتاوخب ، یه  اهورـضحا و  و  هعیطقلا ، كرت 

اذ ام  اقداص  ناک  نا  متیارفا  هللا  رکذ  الا  اهیف  املک  تلکاف  هضرالا  ثعب  هنا  هبر  نع  ینملع  ادـمحم  ناف  لاـق : .ـال  مهللا  اولاـق : اثدـح ؟
ولاق نوعنصت ؟

تلکادق هضرالا  اذاف  هفیحـصلا  تضف  .تلمجا و  تفـصنا و  دـق  اولاق : هنولتقت ، مکیلا  هتعفد  ابذاک  ناک  ناف  لاق : .کسمن  فکن و  ا :
قلخ ذئموی  ملـسا  و  هذه ، انعاس  انم  هبیذکت  یف  دـجا  طق  انک  ام  رحـس و  الا  اذـه  ام  اولاقف : .لج  زع و  هللا  مسب  عضاوم  الا  اهیف  ام  لک 

یبوقعیلا هب  یتا  اـمم  بیرق  .یبوقعیلا و  مـالک  یهتنا  .هیلا  اوعجری  ملف  بلطملاونب  بعـشلا و  نم  مشاـهونب  جرخ  و  میظع ، ساـنلا  نم 
کلت تلعف  هتیب و  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ترضح  اشیرق  نا  انلقن  امب  ملعف  هریسلا ص 377 ج 1  یف  ماشه  نبا  هرکذ 

: باتکلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  امک  هنولتقیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهیلا  عفدـیل  هراصنا  هتامحب و  لیلعافالا 
نا نیملـسملا  یلع  يرجام  یف  نوخ  روملا  هلقن  ام  مالکلا و  قایـس  نم  رهاظلا  .هب و  اولثمی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عفدن  یتح 
نم الا  مهیف  نمان  نکن  ملف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  مسوملا  نم  دارملا  .بلاطیبا و  بعـش  وه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  رعولا  لبجلا 
هیلع  ) هلوق .هتمرحل  لاتقلا  ملظلا و  هیف  نومرحی  اضیا  هیلهاجلا  لها  ناـک  مرحلا و  رهـشا  نم  وه  جـحلا و  مسوم  وه  مسوم ، یلا  مسوم 

بلاط و یباک  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  نمآ  نم  يا  رجالا ) کلذـب  یغبی  اننمومف  (: ) مالـسلا
قعـشلا یف  رـصحلا  نمز  امیـس  عفدـلاو  بونذـلاب  يذالا و  نم  شیرق  نم  یقل  اـمب  بلطی  اـمهیلع  هللا  ناوضر  بلطملادـبع  نب  هزمح 
نـسحاب مهرجا  مهنیزجنل  هبیط و  هویح  هنییحنلف  نموم  وه  یثناوا و  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  : ) لئاق نم  زع  لاق  یلاعت  هللا  نم  رجـالا 
یماحملا یفاکلا و  وه  مهسیئر و  بعشلا و  یف  نیروصحملا  دیس  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطوبا  ناک  و  ( 100 لحنلا - ( ) نولمعی اوناک  ام 
سلجملا یف  هرـس  سدق  قودصلا  يور  دق  .هنجلا و  یف  نیتاهک  میتیلا  لفاک  انا و  هلوقب : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هنیع  دق  و 

لهس نع  راطعلا ، ییحی  نب  دمحم  نع  لکوتملا ، نب  یـسوم  نب  دمحم  نع  يرـصانلا ) عبطلا  ص 244   ) یلامالا نم  نیتسلا  ثلاـثلا و 
یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لخد  لاق : هعفر  تباـث  یبا  نب  بیبح  نع  تباـث ، نب  ورمع  نع  نانـس ، نع  یمدـالا ، داـیز  نب 

ع)  ) اـیلع رما  مث  اریخ  ینع  هللا  كازجف  اریبک ، ترـصن  و  اریغـص ، تیبر  و  اـمیتی ، تلفک  مع  اـی  لاـقف : یجـسم  وه  بلاـط و  یبا  همع 
ترفاظت دـق  املـسم و  تام  بلاطابا  نا  مهیلع  هللا  ناوضر  هیمامالا  انباحـصا  تعمجا  دـق  هیلع : هللا  ناوضر  بلاط  یبا  مالـسا  .هلـسغب 

دایک عفد  یف  هریبدت  نسح  نم  ناک  امنا  لب  دانع ، نم  نکی  مل  مالـسالا  هراهظا  مدع  نا  .کلذب و  مالـسلا  مهیلع  انتمئا  نع  تایاورلا 
ناک هنا  یفخیال  و  هتیامح ، نم  نکمتلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  بذلا  هحلـصمل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع موقلا 
هللا یلص   ) یبنلا هناعا  یلع  ردقا  کلذب  ناک  هنا  یفخیال  و  هتیامح ، نم  نکمتلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هناعا  یلع  ردقا  کلذب 

ناریا عبط  ص 84   ) دـئاوفلا زنک  یف  یکجارکلا  حـتفلاوبا  لیلجلا  خیـشلا  لاق  دـقف  اسایـس ، امزاح  اهیبن  امیعز  ناـک  هنـال  هلآ ) هیلع و 
و لاقف : .مهملحا  مهلقعا و  مهمکحا و  کنامز و  لها  ملعال  کنا  برعلا : میکح  ناک  یفیص و  نب  مثکال  لیق  هنا  يور  و  1322 ه :)

ءالوه لک  و  هرهد ، ایصق  و  هرهد ، فانمدبع  و  هرهد ، امشاه  و  هرهد ، بلطملادبع  نب  بلاطابا  تسلاج  دق  کلذک و  نوکا  فیک ال 
هرـس سدـق  ینیلکلا  يور  دـقف  .مهراثآ  تعبتا  مهددوس و  تینتقا  و  مهلمح ، نم  تملعت  و  مهقالخاب ، تقلختف  تاداس  ءانبا  تاداس 
یبا لثم  نبا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ملاس ، نب  ماـشه  نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  میهاربا ، نب  یلع  نع  هدانـساب  یفاـکلا  یف 

یبنلا دلوم  خیرات  باوبا  نم  ثیدحلا 28   ) نیترم مهرجا  هللا  مهاتاف  كرشلا ، اورهظا  نامیالا و  اورـسا  فهکلا  باحـصا  لثم  بلاط 
نع هدانـساب  یلاـمالا  یف  هر ،- یـسلجملا - لوـقعلا  هارم  نم  ج 1  یفاـکلا و ص 368  لوـصا  نم  هتاـفو  و  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )
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رفعج قداصلا  نع  یمـشاهلا ، لضفلا  نب  هللادبع  نع  نامیلـس ، نب  رفعج  نع  دمحم ، نب  رذنملا  نع  ینادمهلا ، دـمحا  نع  یناقلاطلا 
ملا ثیدحلا : نایب  یف  لوقعلا  هآرم  یف  یـسلجملا  همالعلا  لاق  .ینابمکلا  عبطلا  راحبلا ص 15 ج 9  یف  امک  مالسلاامهیلع  دمحم  نب 

یناثلا فالخب  دـحجلا  عم  عمتجی  لوالا ال  ناف  لوسرلا  هب  ءاـجام  عیمجب  یبلقلا  عوطتلا  ناـمیالا : یق  و  هبیجعلا ، لاـحلا  کـیرحتلابلا 
عیمجب دـنع  هدـنع ال  هیقتلا  بجت  نم  دـنع  يا  كرـشلا  اورهظا  و  (. 14 لمنلا - ( ) مهـسفنا اهتنقیتسا  اهب و  اودـحج  : ) یلاعت لاق  اـمک 

هدشل اببـس  تراص  اهنال  ع )  ) بلاط یبا  هیقت  امیـس  تاعاطلا ال  لضفا  نم  اهناف  اهبوجو ، دنع  هیقتلل  هرم  نامیالل و  هرم  نیترم  .سانلا 
دنع مهنامیا  ثدحی  مل  نینموم و  اوناک  فهکلا  بلاحـصا  نا  یلع  لدی  ربخلا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هناعا  یلع  هرادـتقا 

مهرجا هللا  مهاـتاف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  رهاـظلا  لوـقا : .همـالک  یهتنا  .مهریغ  نیرـسفملا و  نیب  اـضیا  روهـشملا  وـه  و  مهجورخ ،
هقیقح اـهب  داریـال  نیترم  هـملک  نا  و  هیآ 56 ) صـصقلا  ( ) اوربص اـمب  نیترم  مهرجا  نوتوی  کـئلوا  : ) یلاـعت هلوق  یلا  ریـشی  نیترم ،
تابث دعب  یناکمب  تابث  وذ  هباجا و  دعب  هباجا  وذ  ینتوعد  املک  يا  کیدعـس ، کیبل  مهلوق : ریظن  رجالا ، هرثک  اهب  دارملا  لب  هینثتلا ،

یبا ءافخا  نا  نم  هیلا  بهذ  ام  دیوی  و  هیآ 5 .) کلملا  ( ) ریسح وه  ائساخ و  رصبلا  کیلا  بلقنی  نیترک  رصبلا  جرا  مث  : ) یلاعت هلوق  و 
لتقی نا  هرما  هنیدـملا و  یلا  هاطرا  نب  رـسب  هجو  امل  هیواعم  نا  نم  فورعملا  هخیرات  یف  یبوقعیلا  مالک  هیقت  نم  ناک  هناـمیا  بلاـط 

مل نم 

نا تیـشخ  دق  ینا  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جوز  هملـس  ما  یلا  يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  قلطنا  هتعاط ، یف  لخدـیل  نکی 
عم دایعالا  نورـضحی  بلـصلا و  نوسبلی  اوناک  نا  یلع  فهکلا  باحـصا  تلمح  هیقتلا  ناف  عیابف  اذا  تلاق : لالـض  هعیب  هذـه  لتقا و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  بذلا  هحلصمل  ناک  نا  نامیالا و  بلاط  یبا  ءافخا  نکلو  فجنلا .) عبط  ص 173 ج 2   ) مهلوق
نوفرعی و امب  سانلا  هلماجم  دعاوقلا : یف  هر - دیهشلا - اهفرع  امک  هیقتلا  ناف  یضرمب  سیل  هیقت  هدع  نکل  هتناعا  یلع  ردقا  هب  ناک  و 

هقـسفب رهاظتملا  قسافلا  املظ و  هدقتعی  امیف  ملاظلا  هلماجمف  ابلاغ  هیـصعملا  هعاطلا و  اهدروم  و  مهلئاوغ ، نم  ارذح  نورکنی  ام  كرت 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  بذ  دق  هیقت و  هلمع  ناک  فیک  هیقت و  یمست  داکتال  هزئاجلا  هنهادملا  باب  نم  امهرـش  ءاقتا 

کلهی یتح  ادـبا  یـشل ء  هکرا  مهیلا و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ملـسم  ریغ  هناب  اشیرق  ربخا  اراـهج و  هیماـحی  نا  ـالا  یبا 
نیسحلا نع  هدانساب  یفاکلا  یف  .لماتف و  ص 272 ج 1 )  ) هریسلا یف  ماشه  نبا  مهنم  هیلع و  اعمجا  نوخروملا و  هب  حرص  امک  هنود ،

: لاق مالـسلا ) هیلع   ) هیبا نع  رفعج ، نب  قاحـسا  نع  يدزالا ، دمحم  نب  رکب  نع  قاحـسا  نب  دمحا  نع  ییحی ، نبدمحم  دمحم و  نب 
ادمحم اندجو  انا  اوملعت  ملا  لاقی : وه  ولا  فاک  ناک  فیک  اوبذک  مالسلا :) هیلع   ) لاقف ارفاک ، ناک  بلاطابا  نا  نومعزی  مهنا  هل : لیق 

اننبا ال نا  اوملع  دقل  لوقی : وه  ارفاک و  بلاطوبا  نوکی  فیک  رخآ  ثیدح  یف  و  ینیلکلا : لاق : مث  بتکلا  لوا  یف  طخ  یـسومک  ایبن 
ربخلا و  لوقا : لمارالل  همـصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبا  لطاب و  ـالا  لـیقب خ ل )  ) لوقب اـبعی  ـال  انیدـل و  بذـکم 

دعم نب  راخف  دیـسلا  نع  قودـصلل و  یلامالا  نع  راـحبلا  یف  و  ج 1 ) ص 367   ) لوـقعلا هارم  و  ج 2 ) ص 159   ) یفاوـلا یف  يورم 
یلع هلاد  بلاـط  یبا  راعـشا  نا  دارملا  و  یناـبمکلا .) عبطلا  ج 9  ص 15   ) دـیلولا نبا  یلا  هدانـساب  لیئربج  نب  ناذاـش  نع  يوسوملا 

تایبا نم  لوالا  تیبلا  .روثنملا و  موظنملا و  مالکلا  نیب  کلذ  یف  قرف  ـال  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هوبنب  هرارقا  همالـسا و 
اوبتکی نا  مهنیب  اورمتئا  اوعمتجا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  اورهاظت  نیح  شیرق  یف  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطوبا  اـهلاق 

، مهنم اوعاتبی  ائیـش و ال  مهوعیبی  و ال  مهوحکنی ، مهیلا و ال  اوحکنی  نا ال  یلع  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  یلع  اهیف  نودقاعتی  هفیحص 
ینع اغلبا  ـالا  یه : و  رصم 175 ه ) عبط  ص 352 ج 1   ) هیوبنلا هریـسلا  یف  ماشه  نبا  تایبالا  لقن  دـق  .افنآ و  هفیحـصلا  ربخ  رم  امک 

دابعلا یف  هیلع  نا  بتکلا و  لوا  یف  طخ  یـسومک  ایبن  ادـمحم  اندـجو  انا  اوملعت  ملا  بعک  ینب  يول  نم  اصخ  ایول و  اـننیب  تاذ  یلع 
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رفحی نا  لبق  اوقیفا  اوقیفا  بقـسلا  هیغارک  اسحن  نئاک  مکل  مکباـتک  نم  متقـصلا  يذـلا  نا  بحلاـب و  هللا  هصخ  نمم  ریخ  ـال  هبحم و 
اناوع و ابرح  اوبلجتست  برقلا و  هدوملا و  دعب  انرصا  وا  اوعطقت  هاشولا و  رما  اوعبت  بنذلا و ال  يذک  ابنذ  نجی  مل  نم  حبـصی  يرثلا و 

فلاوس مکنم  انم و  نبت  امل  برک و  نامزلا و ال  ضع  نم  ءازعل  ادمحا  ملسن  تیبلا  بر  انسلف و  برحلا  بلج  هقاذ  نم  یلع  رما  امبر 
هتارجح و یف  لیخلا  لاجم  ناک  برشلاک  نفکعی  مخطلا  روسنلا  هب و  انقلا  رسک  يرت  قیض  كرتعمب  بهـشلا  هیـساسقلاب  ترتا  دیا  و 
انلمت و ال یتح  برحلا  لـمن  انـسل  برـضلاب و  ناـعطلاب و  هینب  یـصوا  هرزا و  دـش  مشاـه  اـنوبا  سیلا  برحلا  هکرعم  لاـطبالا  هعمعم 

یلع اوماقاف  قاحـسا : نب  لاق  مث  بعرلا  نم  هامکلا  حاورا  راط  اذا  یهنلا  ظـئافحلا و  لـها  اـننکل  بکنلا و  نم  بونی  دـق  اـم  یکتـشت 
تایبا نم  نارخالا  ناتیبلا  .شیرق و  نم  مهتلص  دارا  نم  هب  ایفختسم  ارـسالا  یـش ء  مهیلا  لصی  اودهج ال  یتح  اثالث  وا  نیتنـس  کلذ 

یف ماشه  نبا  اهب  یتا  اتیب  نیعست  نم  رثکا  یلا  یهتنت  هلیوط  هدیصقلا  و  راهنلا ، هعبار  یف  سمشلاک  هرهش  تغلب  یتلا  هیماللا  هتئدیـصق 
هوبکری نا  برعلا  ءامهد  بلاطوبا  یشخ  املف  ماشه : نبا  لاق  یلیام : هدیصقلا  کلت  تایبا  ضعب  270 ج 1 ) یلا - ص 282 -  ) هریسلا

یف مهریغ  مهربخی و  کلذ  یلع  وه  هموق و  فارـشا  اـهیف  ددوت  اـهنم و  هناـکمب  هکم و  مرحب  اـهیف  ذوعت  یتلا  هتدیـصق  لاـق  هموق  عم 
موقلا تیار  امل  و  لاقف : هنود  کلهی  یتح  ادـبا  یـشل ء  هکرات  و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ملـسم  ریغ  هنا  هرعـش  نم  کلذ 

انیلع اموق  اوفلاح  دق  لیازملا و  ودعلا  رما  اوعواط  دق  يذالا و  هوادعلاب و  انوح  راص  دق  لئاسولا و  ارعلا و  لک  اوعطق  دـق  مهیف و  دوال 
تیبلا دـنع  ترـضحا  لواـقملا و  ثارت  نم  بضع  ضیبا  هحمـس و  ءارمـسب  یـسفن  مهل  تربص  لـمانالاب  اـنفلخ  اـضیغ  نوضعی  هنظا 

تیب متبذک و  لبالب  یف  مکرما  نعطن  هکم و  كرتن  هللا  تیب  متبذـک و  لاق : نا  یلا  لئاصولاب  هباوثا  نم  تکـسما  یتوخا و  یطهر و 
، موق كرت  ام  و  لاق : نا  یلا  لئالحلا  انئانبا و  نع  لهذن  هلوح و  عرـصن  یتح  هملـسن  لضانن و  هنود و  نعاطن  امل  ادـمحم و  يزبن  هللا 

نم كالهلا  هبذولی  لمارالل  همصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبا  لکاوم و  برذ  ریغ  رامذلا  طوحی  ادیـس  کل ، ابا  ال 
یف لاز  الف  لصاوملا  بحملا  باذ  هتوخا  دمحاب و  ادـجو  تفلک  دـقل  يرمعل  لاق : نا  یلا  لضاوف  همحر و  یف  هدـنع  یف  مشاه  لآ 

لداع دیـشر  میلح  لضافتلا  دـنع  ماکحلا  هساق  اذا  لموم  يا  سانلا  یف  هلثم  نمف  لکاشملا  بر  هالاو  نمل  انیز  اهلهال و  الامج  ایندـلا 
نم هلاح  لک  یلع  هانعبتا  اـنکل  لـفاحملا  یف  انخایـشا  یلع  رجت  هنـسب  یجا ء  نا  ـالول  هللا  وف  لـفاغب  هنع  سیل  اـهلا  یلاوی  شئاـط  ریغ 
هنع رـصقت  همورا  یف  دـمحا  انیف  حبـصاف  لطاب  الا  لوقب  ینعی  انیدـل و ال  بذـکم  اننبا ال  اوملع ن  دـقل  لزاهتلا  لوق  ریغ  ادـج  رهدـلا 

لطاب و ریغ  هقح  انید  رهظا  هرصنب و  دابعلا  بر  هدیاف  لکالکلا  ارذلاب و  هنع  تعفاد  هتیمح و  هنود و  یـسفنب  تبدح  لواطتملا  هروس 
ام هموق  نم  بلاطوبا  يار  املف  لاق : ص 269 ج 1 )  ) اضیا هریـسلا  یف  ماشه  نبا  هلقن  ام  املـسم  تام  بلاطابا  نا  یلع  لدت  تایبا  نم 

هناکم مهیف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لضف  رکذی  مهمیدق و  رکذی  مهحدمی و  لعج  هیلع  مهبدح  هعم و  مهدـهج  یف  هرس 
تلـصح نا  اهمیمـص و  اهرـس و  فانم  دـبعف  رخفمل  شیرق  اموی  تعمتجا  اذا  لاقف : هرما  یلع  هعم  اوبدـحیل  مهیار و  مهل  دـشیل  مهنم 

اهثغ شیرق  تعادت  اهمیرک  اهرس و  نم  یفطصملا  وه  ادمحم  ناف  اموی  ترخف  نا  اهمیدق و  اهفارسا و  مشاه  یفف  اهفانمدبع  فارشا 
ههیرک و موی  لک  اهامح  یمحن  اهمیقن و  دودخلا  رعص  اونثلا  اذا  همالظ  رقن  امیدق ال  انک  اهمولح و  تشاطو  رفظت  ملف  انیلع  اهنیمس  و 

عمجم یف  هرـس  سدـق  یـسربطلا  لاق  اهمورا  یمنت  يدـنت و  انفانکاب  امنا  ءاوذـلا و  دوعلا  ضعتنا  انب  اهموری  نم  اهراجحا  نع  برـضن 
: لیق هیآ 26 ) ماعنالا  ( ) نورعـشی ام  مهـسفنا و  الا  نوکلهی  نا  هنع و  نوئنی  هنع و  نوهنی  مه  و  : ) یلاعت هلوق  نآرقلا : ریـسفت  یف  نایبلا 

اذه .لتاقم و  اطع و  نع  هنوعبتی  و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يذا  نع  سانلا  نوعنمی  هانعم  و  بلطملادـبع ، نب  بلاطابا  هب  ینع 
ارق و مهناذآ و  یف  هوهقفی و  نا  هنکا  مهبولق  یلع  انلعج  کیلا و  عمتسی  نم  مهنم  و   ) اهمدقت ام  یلع  هفوطعم  هیالا  هذه  نال  حصی ، ال 
و خلا ) هنع - نوهنی  مه  و  نیلوالا ، ریطاسا  الا  اذـه  نا  اورفک  نیذـلا  لوقی  کنولداجی  کئاج  اذا  یتح  اهب  اونموی  هیآ ال  لک  اوری  نا 

.اذه هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل نیدناعملا  رافکلا  مذ  یف  اهلک  و  خـلا .) رانلا - یلع  اوفقو  ذا  يرت  ول  (و  اهیلع فوطعم  هنع  رخات  ام 
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هللا یلـص   ) یبنلا رما  نیذـلا  نیلقثلا  دـحا  مهنال  هجح  مهعامجا  بلاط و  یبا  نامیا  یلع  مالـسلا  میهلع  تیبلا  لها  عامجا  تبث  دـق  و 
یبا هیباب  ءاج  رکبابا  نا  رمع  نبا  هاور  ام  اضیا  کلذ  یلع  لدـی  .اولـضت و  نل  اـمهب  متکـسمت  نا  هلوقب : اـمهب  کـسمتلاب  هلآ ) هیلع و 
لاقف یمعا ؟ ناک  هتیتاـف و  تکرت  ـالا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف ملـساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  حـتفلا  موی  هفاـحق 

هرق کلذب  سمتلا  یبا  مالـساب  ینم  احرف  دشا  بلاط  یبا  مالـساب  تنک  انال  قحلاب  کثعب  يذـلا  و  یلات ، هللا  هرجای  نا  تدرا  رکبوبا :
هللا یلص   ) یبنلا نع  بلاط  یبا  بذ  اوار  امل  شیرق  ءاسور  نا  هدانـساب  يربطلا  يور  .تقدص و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف .کنیع 

کیخا نبا  انیلا  عفدت  کیلا و  هعفدن  دیلولا  نب  هرامع  هماهـش  ادوجو و  الامج  شیرق  یتفب  كانئج  اولاق : هیلع و  اوعمتجا  هلآ ) هیلع و 
تایلف لب  هنولتقتف  ینبا  مکیطعا  هوذـغاف و  مکنبا  ینوطعت  ینمتفـصن  ام  بلاطوبا : لاقف  .هلتقنف  انمالحا  هتفـس  اـنتعامج و  قرف  يذـلا 
هیامح کیلملا  لوسر  یمحا  دوذا و  قوربلا  عملک  الالت  ضیبب  کیلملا  لوسر  لوسرلا  انعنم  لاق : هلتقاف و  هدـلوب  مکنم  يرما ء  لـک 

- ادـمحم اندـجو  انا  اوملعت  ملا  هلوق : کلذ  نمف  یـصحت  هروهـشم ال  هریثک  همالـسا  نع  هتئبنملا  هراعـشا  هلاوقا و  قیفـش و  هیلع  ماـح 
قحب مهئاج  دق  دمحا  نا  الا  ببسلا  فیعض  ناسللا  فولخ  ورما  تنا  دمح  اولاق ال  و  هدیصق : نم  هلوق  تیبلا و  مشاهوبا ، سیلا  تیبلا 

هربع هفیحـصلا  رما  یف  ناک  دق  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تازجعم  نم  وه  هفیحـصلا و  ثیدح  یف  هلوق  بذکلاب و  مهتای  مل  و 
اقدصم انیف  هللادـبع  نبا  یـسما  برعم و  قحلا  قطان  نم  اومقن  ام  مهقوقع و  مهرفک و  اهنم  هللا  یحم  بجعی  موقلا  بئاغ  ربخی  ام  یتم 

.هتعاط یف  ربصلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عاـبتا  یلع  هزمح  هاـخا  ضحی  هدیـصق  یف  هلوق  بتعم و  ریغ  اـنموق  نم  طخـس  یلع 
ارـصان و هللا  یف  هللا  لوسرل  نکف  نموم  کنا  تلق  ذا  ینرـس  دقف  ارباص  تقف  نیدـلل و  ارهظم  نک  دـمحا و  نید  یلع  یلعی  ابا  اربصف 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا رـصن  یلع  یـشاجنلا  ضحی  هلوق  لبانقلا و  انقلاب و  هنع  لـتاقا  دـمحم  یبنلا  رـصن  یلع  میقا  هدیـصق : نم  هلوق 
مصعی و يدهی و  هللا  رماب  لک  هبایتا و  يذلا  لثم  يدـهب  یتا  میرم  نب  حیـسملاو  یـسومل  ریزو  ادـمحم  نا  شبحلا  کیلم  ملعت  هلآ :)

یف هلوق  ملظمب و  سیل  قحلا  قیرط  نا  اوملـسا و  ادـن و  هللاولعجت  ـالف  مجرملا  ثیدـح  ـال  ثیدـح  قدـصب  مکباـتک  یف  هنولتت  مکنا 
هتقیقح یماحلا  دسالا  هرمح  اسابع و  موقلا  خیش  ینبا و  ایلع  هدهشم  ریخلا  یبنلا  رصنب  یصوا  هافولا : هترضح  دق  هتیصو و  یف  هدیـصق 

وه امم  تایبالا  هذه  لاثما  یف  اسارتا  سانلا  نود  دمحا  رـصن  یف  تدـلو  ام  یما و  مکل  يدـف  اونوک  اسانلا  هنود  اودوذـی  نا  رفعج  و 
لب طق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  انی  مل  بلاطابا  نا  یلع  .باتکلا  اهب  لوطی  هبطخ  ایاصو و  هروهـشملا و  هدـئاصق  یف  دوجوم 

يدـهت کنا ال  : ) یلاعت ریـسفت  یف  هر - لاق - .هنع و  نوانی  و  هلوقب : ینعملا  نوکی  فیکف  هترـصنب  موقی  هطلاخی و  هنم و  برقی  ناـک 
یف تببحا ) نم  يدـهت  کنا ال   ) هلوق تلزن  لـیق : هیآ 56 ) صـصقلا  ( ) نیدـتهملاب ملعا  وه  ءاشی و  نم  يدـهی  هللا  نکلو  تببحا  نم 

ای  ) هیف لزنف  هزمح  لتاق  یشحو  مالسا  هرکی  ناک  و  هیالا ، هذه  تلزنف  همالسا  بحی  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناف  بلاط  یبا 
نع کلذ  اوور  یشحو و  ملسا  بلاطوبا و  ملـسی  ملف  ( 54 رمزلا -  ) هیالا همحر هللا ) نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذلا  يدابع 

زوجیال امک  هتدارا  یف  هناحبـس  هللا  فلاخی  نا  زوجیال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناف  يرت ، امک  رظن  اذه  یف  .هریغ و  سابع و  نبا 
دقف هنامیا  یبنلا  دارا  و  هرفک ، دارا  بلاط و  یبا  نامیا  دری  مل  موقلا  معز  ام  یلع  یلاـعت  هللا  ناـک  اذا  هیهاون ، هرماوا و  یف  هفلاـخی  نا 

هنامیا و دـیرت  دـمحم  ای  کنا  مهداقتعا  یـضتقم  یلع  لوقی  هناحبـس  هناـکف  لـسرملا ، لوسرلا و  یتدارا  نیب  فـالخلا  هیاـغ  لـصح 
، کیلع هتمعن  کل و  هتبحم  کنع و  بنذلا  کتناعا و  یف  هدوهجم  لذب  کت و  رصنب  هفلکت  عم  نامیالا  هیف  قلخا  و ال  هنامیا ، دیراال 

هروس یف  انرکذ  دـق  .هیف و  ام  اذـه  یف  نامیالا و  هبلق  یف  قلخا  و  هنامیا ، دـیرا  اـنا  هزمح و  کـمع  هلتقل  یـشحو  ناـمیا  تنا  هرکت  و 
كانه اندروا  و  مهنع ، کلذـب  تایاورلا  ترهاظت  و  املـسم ، تام  بلاطابا  نا  یلع  اوعمجا  دـق  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نا  ماـعنالا 

ام و  ریماوطلا ، هل  عستت  هعیمج ال  کلذ  ءافیتسا  ناف  هدـیحوت ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هقیدـصت  یلع  هلادـلا  هراعـشا  نم  اـفرط 
هنعم لضانی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا فشاک  نم  اهیف  فشاکی  یصحی  نا  نم  رثکا  اهریغ  يزاغملا و  بتک  یف  کلذ  نم  يور 
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ردق علبی  رهدلا  ءارعـشلا  هجو  ریعت  رحـسلا و  دقع  یف  تثقنت  یبتلا  ینعملا  اذه  نم  هدـئاصق  نا  تاقثلا : ضعب  لاق  .هتوبن و  ححـصی  و 
اوئجلی الئل  مهدایک  عفد  یف  هریبدت  نسح  مهل و  احالـصتسا  ءادعالا  هرهاجم  مامت  رتخی  مل  هنا  یف  کش  .اذـه و ال  نم  رثکا  دـلجم و 

دوسم زعا  مرق  دمحم  یبنلا  تنا  هریثک : تایبا  یف  هلوق  راعـشالا  کلت  نم  و  هر .- همالک - یهتنا  .هتوم  دعب  هیلا  هواجلا  ام  یلا  لوسرلا 
یلـص  ) هللا لوسر  بطاخی  هلوق  تایبالا  کلت  نم  درما و  لفط  تنا  باوصلاب و  قطنت  تلز  ام  دـلوملا  باط  اوباط و  مراکا  نیدوسمل 

تاوصاب قلس  لوصت و ال  دیا  هب  موقت  قح  نم  کنعنمی  ال  اهب : هیرغی  هوعدلا و  راهظا  یلع  هضحی  هشاج و  نکـسی  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
اهعومجمف هرتاوتم  اهداحآ  نکت  مل  نا  راعـشالا  هذـه  نا  ملعا  تاململا و  یف  یـسفن  کسفن  نود  مهب و  تیلم  نا  یفک  کفک  ناـف 

هعاجـش یلع  هلادـلا  راـبخالا  نا  ـالثم  زیزع ، ریغ  هریظن  .املــسم و  تاـم  بلاـطابا  نا  یلع  لدـت  اـهنا  ینعا  يوـنعم  رتاوـت  یلع  لدـی 
لدی اهعومجمف  اظفل ، هرتاوتم  اهداحآ  نکت  مل  نا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

نم لوقن : مث  .اهرئاظن  متاح و  ءاخـس  یف  مالکلا  کلذک  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هعاجـشب يرورـضلا  ملعلا  دیفی  كرتشم  دـحاو  رما  یلع 
، لاق امب  نموم  بلق  نم  الا  تردص  ام  اهنا  يار  .فاصنالا  لدـعلا و  نیعب  دـئاصقلا  کلت  یف  هرظن  رظن  و  فاستعالا ، ءارملا و  بناج 

هنم حولی  لب  هرهابلا ، بیلاس  الا  کلتب  کبـسی  و ال  هعطاسلا ، تاـیلجتلا  کـلتب  یلجتی  ـال  هب  اـنموم  سیل  نمع  رداـصلا  مـالکلا  ناـف 
نب دـیبع  نع  يرعـشالا ، دـمحم  نب  میهاربا  نع  رـصن ، یبا  نبا  نع  هیبا ، نع  مـیهاربا ، نـب  یلع  یفاـکلا : یف  .فـسعتلا و  فـلکتلا و 

دمحم ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  لیئربج  لزن  بلاطوبا  یفوت  اـمل  لاـق : مالـسلا .) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  هرارز ،
هل لاقی  هکمب  لبج  یلا  ءاج  یتح  ابراه  جرخف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب شیرق  تراث  و  رـصان ، اهیف  کل  سیلف  هکم  نم  جارخا 

هارم نم  ج 1  ص 369 ، یفاکلا ، لوصا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـلوم  خـیرات  باوبا  نم  ثیدحلا 31   ) .هیلا راصف  نوجحلا 
یف هر - یسلجملا - هیاورلا  هذه  نم  ابیرق  يور  و  بلاط ص 160 ج 2 .) یبا  بلطملادبع و  یف  ءاج  ام  باب  یف  یفاولا  یف  و  لوقعلا ،

، هراس یبا  نب  یلع  نع  رماع ، نب  سابعلا  نع  حون ، نب  بویا  نع  رافصلا ، نع  دیلولا ، نبا  نع  هدانـساب  نیدلا  لامکا  نع  القن  راحبلا 
زع هللا  یحولا  هافولا  هترضح  املف  .نامیالا  رسا  كرشلا و  رهظا  بلاطابا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ناورم ، نب  دمحم  نع 

و ینابمکلا ) عبطلا  ص 17 ج 9   ) .هنیدـملا یلا  رجاهف  رـصان  اهب  کل  سیلف  اهنم  جرخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  لج  و 
رقی نا  هلوسر  یهن  یلاـعت  هللا  نا  اـبجعا  و  لاـقف : اذـه ، نع  لئـس  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نا  يور  یلزتعملا : حرـشلا  یف 

و لوقا : .تام  یتح  بلاط  یبا  تحت  لزت  مل  و  مالـسالا ، یلا  تاقباسلا  نم  دـسا  تنب  همطاف  تناک  دـق  و  رفاـک ، حاـکن  یلع  هملـسم 
نم الجر  نا  يور  .نیرهشب و  بعشلا  نم  جورخلا  دعب  ثعبملا  نم  هشراعلا  هنـسلا  رخآ  یف  یفوت  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطابا  نا  کلذ 
یبا مالـسا  یف  تککـش  دق  ینا  كادف  تلعج  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  یلا  بتک  دومحم  نب  نابا  وه  هعیـشلا و  لاجر 

مل نا  اهدعب ، و  ( 116 ءاسنلا -  ) هیالا نینموملا ) لیبس  ریغ  عبتی  يدـهلا و  هل  نیبت  ام  دـعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و   ) هیلا بتکف  بلاط ،
املـسم الا  تامام  هناب  هرفاظتم  مالـسلا  مهیلع  اـنتمئا  نم  راـبخالا  نا  رمـالا  هلمج  .راـنلا و  یلا  كریـصم  ناـک  بلاـط  یبا  ناـمیاب  رقت 

یف مهنم  نورـسفملا  اهنم  هفئاطب  یتا  ارفاک و  تام  هناب  موقلا ، نم  هیورم  رابخا  ماـقملا  یف  یقب  اـمنا  و  کـلذ ، یلع  هلادـلا  هراعـشاک 
حصا مهنا  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  یبرق  یلوا  اوناک  ول  نیکرـشملل و  اورفغتـسی  نا  هعم  اونمآ  نیذلا  یبنلل و  ناک  ام  : ) یلاعت هلوق  ریـسفت 

یف و  (. 116 هبوتلا -  ) هیالا هنم ) اربت  ودـع هللا  هنا  هل  نیبت  املف  هایا  اهدـعو  هدـعوم  نع  الا  هیبال  میهاربا  رافغتـسا  ناک  اـم  میجحلـالا و 
هیالا تببحا ) نم  يدـهت  کنا ال  : ) یلاعت هلوق  ریـسفت  یف  و  (. 26 ماعنالا -  ) هیالا هنع ) نوئنی  هنع و  نوهنی  مه  و  : ) یلاـعت هلوق  ریـسفت 
اهلقن یلا  هجاح  الصا و ال  تایالا  لوزن  یف  هرکذ  بسانی  اهضعب ال  اهضعب و  ضقانت  مهنع  هیورملا  رابخالا  کلت  و  (. 56 صصقلا - )

یلع امه  رهاظب  لدـت  هیاور  وا  هیلع  هللا  ناوضر  بلاط  یبا  نم  اتیب  نا  ولف  قحلا ، حوضو  دـعب  مالکلا  هلاطا  تحت  لـئاط  ـال  اـهدر و  و 
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دایک عفد  یف  هریبدـت  نسح  نم  هللا و  لوسر  نع  بذـلا  هحلـصمل  ناک  امنا  كرـشلا  هراهظا  نا  نم  انرکذ  ام  اـمهنع  باوجلاـف  هرفک 
و هجح ، مهعامجا  نا  تملع  دق  همالسا و  یلع  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  عامجا  امهلباقم  نا  یلع  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع موقلا 

یه امب  کسمتن  همالسا و  یلع  هصوصنملا  هحرصملا  هراعشا  نع  ضرعن  نا  انیلع  بجوا  اذام  همالسا و  یلع  هحیرـص  هلادلا  هراعـشا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا هرص  نم  نکمتیل  اهیف  مالسالا  نطبا  هنا  ملعن  لب  هیف ، هحیرـص  هیلع و  هلادب  تسیل  و  هرفک ، یلع  اهرهاظب  یبنت ء 

مه تیبلا و  لها  همالک  نع  ضرعن  نا  وا  .همصعلا  تیب  لها  اذهل  اناده  ام  یلع  هراعـشا  نم  نیتفئاطلا  نیب  اعمج  هنود  مایقلا  و  هلآ ) و 
ببـس ناک  هیلع و  هللا  ناوضر  هزمح  مالـسا  ببـس  .اـضعب  هضعب  ضقاـنملا  ورمع  دـیز و  نع  يورملاـب  ذـخان  تیبلا و  یف  اـمب  يردا 
لوسر ضرتعا  لهجابا  نا  نم  قاحـسا  نبا  نع  هباغلا  دسا  یف  ریثالا  نبا  هیوبنلا ج 1 ص 291 و  هریسلا  یف  ماشه  نبا  لقن  ام  همالـسا 
لوسر هملکی  ملف  هرمال ، فیعـضتلا  هنیدل و  بیعلا  نم  هرکی  ام  ضعب  هنم  لان  همتـش و  هاذاف و  افـصلا  دنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

دان یل  دمعف  هنع  فرصنا  مث  کلذ ، عمست  افصلا  قوف  اهل  نکسم  یف  یمیمتلا  ناعدج  نب  هللادبعل  هالوم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا
و هل ، صنق  نم  اـعجار  هسوق  احـشوتم  لـبقا  نا  هیلع  هللا  ناوضر  بلطملادـبع  نب  هزمح  ثبلی  ملف  .مهعم  سلجف  هبعکلا  دـنع  شیرقل 

مل کلذ  لعف  اذا  ناک  و  هبعکلاب ، فوطی  یتح  هلها  یلا  لـصی  مل  هصنق  نم  عجر  اذا  ناـک  و  هل ، جرخی  هیمری و  صنق  بحاـص  ناـک 
نید یلع  اکرشم  ذئموی  ناک  و  همیکـش ، دشا  شیرق و  یف  یتف  زعا  ناک  و  مهعم ، ثدحت  ملـس و  فقو و  الا  شیرق  نم  دان  یلع  رمی 

: هینباب ینکی  هزمح  ناک  دق  و  هرامعابا - ای  هل : تلاق  هتیب ، یلا  عجرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ماق  دق  هالوملاب و  رم  املف  هموق ،
و ماشه - هب  مکحلا  یبا  نم  افنآ  دـمحم  کیخا  نبا  یقل  اـم  تیار  ول  يرخا - هراـمع  یباـب  هراـت و  یلعی  یباـب  ینکف  هراـمع  یلعی و 

هزمح لمتحاف  .دـمحم  هملکی  مل  هنع و  فرـصنا  مث  هرکی ، ام  هنم  غلب  هبـس و  هاذاف و  اـسلاج  اـنهه  هدـج  و  لـهجلاوبا - وه  مکحلاوبا 
اذا لهج  یبال  ادـعم  تیبلاب ، فاوطلا  دـیری  عنـصی  ناک  امک  دـحا  یلع  فقی  مل  یعـسی و  جرخف  هتمارک ، نم  هب  هللا  دارا  امل  بضغلا 
هجش هجشف  اهب  هبرضف  سوقلا  عفر  هسار  یلع  ماق  اذا  یتح  هوحن  لبقاف  موقلا ، یف  اسلاج  هیلا  رظن  دجسملا  لخد  املف  هب ، عقوی  نا  هیقل 
یلا موزخم  ینب  نم  شیرق  نم  لاجر  تماق  و  تعطتـسا ؟ نا  یلع  کلذ  درف  لوقی ، ام  لوقا  هنید  یلع  اـنا  همتـشتا و  لاـق : مث  هرکنم ،

هنا دهـشا  انا  کلذ  هنم  یل  نابتـسا  دـق  ینعنمی و  ام  و  هزمح : لاقف  تابـص ، دـق  الا  هزمح ، ای  كارن  ام  اولاقف : لهجابا  اورـصنیل  هزمح 
نبا تببـس  دقل  هللا  یناف و  هرامعابا  وعد  لهجوبا : لاقف  .نیقداص  متنک  نا  ینوعنماف  عزنا  هللا ال  وف  قحلا ، لوقی  يذلا  نا  هللا و  لوسر 

زع دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  شیرق  تفرع  هزمح  ملسا  املف  .همالسا  یلع  هیلع  هللا  ناوضر  هزمح  مت  .احیبق و  ابـس  هیخا 
هیلع  ) هلوق .بعـشلا  راـصح  لـبق  مالـسالا  هلوبق  ناـک  و  لوقا : .هنم  نولاـنی  اوناـک  اـم  ضعب  نع  اوـفکف  هعنمیـس  هزمح  نا  و  عـنتما ، و 

مهنکل مهموق  نید  یلع  نیرفاک و  اوناک  نا  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  نم  الاجر  نا  ینعی  لصالا ) نع  یماحیان  رفاـک  و  (: ) مالـسلا
نما دارا و  اـم  نیب  هنیب و  نولوحی  هنع و  موقلا  داـیک  نوعفدـی  هنع و  نوماـحی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  نوبذـی  اوناـک 
ءالوه ضعب  ناک  .مهتلیبق و  مهبسن و  یلع  هظفاحملا  مهلـصال و  هاعارملا  ثیح  نم  لب  مالـسالا ، نع  هیامحلا  ثیح  نم  هب ال  شطبلا 

نب ثراحلا  نب  لـفون  بلاـط و  یبا  نب  بلاـط  و  بلاـط ، یبا  نبا  لـیقع  و  ساـبعلا ، دـعب : ملـسی  مل  بعـشلا و  راـصح  یف  نیماـحملا 
هللا لوسر  مع  بلطملادبع  نبا  بهلوبا  ناک  و  بلطملادبع ، نب  ثراحلا  نب  نایفـسوبا  هوخا  و  لفون ، نب  ثراحلا  هنبا  و  بلطملادبع ،

هلاـمح هیواـعم  همع  لـیمج  ما  هتارما  بهل و  یبا  یف  لزن  هیلع و  نیدـیدش  اـناک  و  هناـضغبی ، هنبا  کلذـک  و  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )
مل هدـحاو  ادـی  اوناک  مهنال  ادـحاو  يرجم  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  انیرجا  امنا  .هروسلا و  بهل ) یبا  ادـی  تبت   ) یلاعت هلوق  بطحلا 
نب بلطملا  نب  ثراـحلا  نـب  هدـیبع  نـبا  مشاـه  بعـشلا  یف  نیروـصحملا  نیملـسملا  نـم  ناـک  و  مالـسا ، ـالو  هیلهاـج  یف  اوقرتـفی 

نحن امم  نینمآ  اوناک  شیرق  نم  ملـسا  نم  نا  ینعی  نوکی ) نا  هللاءاشام  هلوق : یلا  ملـسا - نم  اماف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .فانمدـبع 
و نینمآ ، اوناک  کلذ  لجا  نمف  رافکلا ، نم  دهع  فلح و  یلع  اوناک  مهضعب  نال  کلذ  يذالا و  ءالبلا و  لتقلا و  نم  هیف  تیبلا  لها 
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تناـک اـمنا  هیلبلا  نا  دارملاـف  .ءادـعالا  نم  مهعنمت  مهنود و  موـقت  هریـشع  يوذ  اوناـک  مهنکلو  دـهعلا  مهل  نکی  مـل  رخـالا  مهـضعب 
ملعی کلذـب  و  مهنود ، موقی  نم  نکی  مل  دـهع و  یلع  اونوکی  مل  بلطملا  ینب  مشاـه و  ینب  ریاـس  یلا  )و  مالـسلا هیلع   ) هیلا ههجوـتم 

نم هفئاط  افنآ  تمدقت  دق  و  هرجهلاب ) هلوسر  هللارما  مث  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ءادعالا  دیک  نع  هبذ  هللا و  لوسر  هیامح  یف  مهتلیـضف 
لزن یفوت  امل  هنا  نیرهـشب  بعـشلا  نم  جورخلا  دعب  ثعبملا  نم  هرـشاعلا  هنـسلا  رخآ  یفتام  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطابا  نا  یف  رابخالا 

هترفجه یف  انمالک  یضم  دق  .رصان و  اهیف  کل  سیلف  هکم  نم  جرخا  دمحم  ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  لیئربج 
ص  ) خلا هللا - لوسر  ذخام  عبتا  تلعجف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق وه  بطخملا و  باب  نم  راتخملا 234  حرش  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

نذا  ) یلاعت هلوق  نا  عمجملا : یف  یـسربطلا  لاق  نیکرـشملا ) لاتق  یف  کلذ  دعب  هل  نذا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .عجارف  126 ج 15 )
هیآ لوا  یه  42 و 43 ) جحلا -  ) هیالا قح ) ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیذلا  ریدقل  مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  بورضم  جوجشم و  یجی ء  بلازی  نیملسملا و ال  نوذوی  نوکرـشملا  ناک  و  لاتقلا ، یف  تلزن 
هذه هیلع  هللا  لزناف  رجاه ، یتح  لاتقلاب  رموا  مل  یناف  اوبصا  هلآ : هیلع و  هللا  تاولص  مهل  لوقیف  (ص ) هللا لوسر  یلا  کلذ  نوکشی  و 

نم راتخملا 234  حرش  یف  لاتقلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  رمالا  لوزن  یف  انمالک  یـضم  دق  و  لوقا : .همالک  یهتنا  هیالا ،
نیب فویـسلا ) هنـسالا و  رح  هلوق : یلا  ساـبلا - رمحا  اذا  ناـکف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .عـجارف  ج 15 ) ص 131   ) اضیا بطخلا  باـب 
اهیف ددـعی  هدیـصق  یف  تباث  نب  ناسح  لاق  برحلا ، سابلا : .هزمل و  هزمه  لکل  لیو  یلاعت : هلوق  وحن  قح  سانج ال  ساـنلا  ساـبلا و 
امناک کلذ  برحلا و  هدش  نع  هیانک  سابلا  رارمحا  میمص و  یصق  نیب  نم  هرسا  متیب  اذا  مکنم  سابلا  یلو  دحا : موی  ءاوللا  باحصا 
انقلا رارمحا  نا  امک  هنـسالا  فویـسلا و  نعط  نم  هیلع  درو  ام  هرثکب  هندـب  میداقم  نم  لئاسلا  مدـلاب  خـطلت  براحمب  برحلا  تهبش 

اذا اراوس  نوعدی  هسامح 233 : یف  برـضملا  نب  راوس  لاق  نعطلا ، هرثکل  هیلع  لئاسلا  مدـلا  نم  رمحا  هناک  برحلا  هدـش  نع  هیاـنک 
ءارمح هنس  هارمح و  هتیم  رمحا و  توم  لاقی : ههجو و  رمحا  نابضغ  ناسناب  تهبش  برحلا  نا  وا  راوس  ههیرک  موی  لکل  انقلا و  رمحا 
كرتی یتح  تئملا  یلا  اهضاخ  هنسالا  هیف  تعرـشا  اذا  هسامح 393 : یف  دیز  تنب  هکتاع  تلاق  هدـشلا ، اهب  داری  تاوارمح  نونـس  و 

قاشملا و هیف  مسجتت  لامجلا  بلط  يا  رمحا ، نسحلا  لاـقی : .ادـیدش و  يا  رمحا  هکرتیف  اـهب  توملا  ضوخی  یتح  يا  ارمحا  توملا 
یهف تاغبـصم  هنیز و  سب  الم  يذخ  و  رصم 1380 ه :) عبط  ظحاجلل  نییبتلا  نایبلا و  نم  ص 225 ج 1   ) درب نب  راشب  لاق  دئادشلا ،

اذا انک  ثیدـحلا  هنم  هدـشلاب و  فصوی  رمحا  توم  و  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  رمحا  نسحلا  نا  رمحلاب  یعنقت  تلخد  اذا  ورخفا 
.برحلا ران  انل  اودـقوا  و  افنآ : مالـسلا ) هیلع   ) هلوقک رانلا  هرمح  ینعا  اهتافـصب  تفـصتا  رانلاب و  تهبـش  برحلا  نا  وا  .سابلا  رمحا 

، هتدـشل وا  مدـلا  هرمح  نم  هیف  امل  لتقلا  ینعی  رمحالا  توملا  نم  همالا  هذـه  یف  ام  نوملعت  ول  ثیدـحلا  یف  و  هیریثالا : هیاـهنلا  یفف 
برحلا تدتـشا  اذا  يا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  انیقتا  سابلا  رمحا  اذا  انک  یلع  ثیدح  هنم  و  دیدش ، يا  رمحا  توم  لاقی :

مهران تمرطضا  موقلا : نیب  رشلا  یف  لاقی  امک  ترعست  برحلا و  ران  تمرطـضا  اذا  دارا  لیق  و  هیاق : انل و  هانلعج  هب و  ودعلا  انلبقتـسا 
قافآ نال  بذـجلا ، هدـیدش  يا  ءارمح  هنـس  انتباطا  هفهط  ثیدـح  هنم  و  هدـشلا ، یلع  هرمحلا  نوقلطی  ام  اریثک  و  رانلا ، هرمحب  اهیبشت 

نا ینعملاف  .همالک  یهتنا  لاملا  ترب  دق  ءارمح  هنس  یف  تجرخ  اهنا  همیلح  ثیدح  هنم  طحقلا و  بدجلا و  ینـس  یف  رمحت  ءامـسلا 
نم هباحصا  هتیب  لهاب  ص )  ) یقوف لاتقلا  یلا  هتیب  لها  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مدق  اهنع  سانلا  صکن  تدتشا و  اذا  برحلا 

ثیح نم  لاتقلا  هدش  نع  هیانک  وا  امهعوق ، هدش و  امهزج و  هدـح  نع  هیانک  هناک  هنـسالا  فویـسلا و  رح  .فویـسلا و  هنـسالا و  رح 
قلطم لب  دـیدحلا  ناش  نم  نال  اتیمح ، اترح و  اریثک  زرابملا  یلع  اتعقو  امهب و  سوورلا  نادـبالا و  تعطق  هرم و  ریغ  اتکرح  اذا  امهنا 
هتلاسف یبنلا  تیتا  ول  همطافل : لاق  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدـح  یف  و  هیریثـالا : هیاـهنلا  یفف  اـمهبعت ، نع  هیاـنک  وا  کـلذ ، مسجلا 

امهب هنروقم  هرارحلا  نال  تیبلا  عمدخ  نم  هقشملا  بعتلا و  ینعی  هیف  تنا  ام  راح  هیاور  یف  و  لمعلا ، نم  هیف  تنا  امرح  کیقت  امداخ 
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( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما نا  لکلا  دنع  قفتملا  نا  ملعا  .یهتنا و  .بعتملا  قاشلا  راحلا : و  نوکـسلا ، هحارلاب و  نورقم  دربلا  نا  امک 
ناک و  هیاـمحلا ، هیاـقولا و  یف  مدـقا  قبـسا و  نیملـسملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  ههجوتملا  دـئادشلا  عیمج  یف  ناـک 

عم دحا  نع  طق  یلو  ام  و  هنارقا ، یلع  هقبـس  هتعاجـشب و  هوادـع  ارقا  دـق  هسفنب و  هیقیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  دـهاجی 
ص  ) یبوقعیلا خـیرات  یف  امک  یبتجملا  نسحلا  هنبا  لاق  امک  ناـک  .ءادـعالا و  دیدانـص  نم  هاـقال  نم  هرثک  بورحلا و  هتاـقالم  لوط 
و ناریا 1301 ه ) عبط  ص 146   ) يدنوارلل حئارجلا  جئارخلا و  و  ص 42 ج 2 )  ) يدوعسملل بهذلا  جورم  و  فجنلا ) عبط  190 ج 2 

هیلع ینثا  هللا و  دمح  نا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهیف  ضبق  یتلا  هلیللا  هحیبص  یف  نارهط 1377 ه ) ص 170   ) دیفملل داشرالا 
هلیللا هذه  یف  ضبق  دقل  سانلا : اهب  بطخ  هبطخ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  یلص  و 

هفنتکیف ثعبملا  هثعبی  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  و  نورخالا ، هکردـی  و ال  هوبنلا ، لضفب  الا  نولوـالا  هقبـس  اـم  لـجر 
( ردب موی  ثراحلا  نب  هدیبع  لتقف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .خلا  هیلع - هللا  حـتفی  یتح  عجری  الف  هراسی  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیربج 
هکم و نیب  روهشم  ءام  نوکـسلا  مث  حتفلاب  ردب  عاقبلا : هنکمالا و  هفرعم  یف  عالطالا  دصارمب  مجرتملا  هباتک  یف  يومحلا  توقای  لاق 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نیب  هروهـشملا  هعقولا  تناک  هب  هلیل  رحبلا  لحاس  وه  راجلا و  نیب  هنیب و  ءارفـصلا  يداو  لفـسا  هنیدملا 

اردب یعدی  لجرل  تناک  رئب  ردب  یبعـشلا : لاق  و  ءام ، مسا  وه  ثنوی و  رکذی و  عضوم  ردب  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  .هکم و  لها 
ینعم یلا  ناریـشی  رئب  مسا  اهناب  رخالا  روهـشم و  ءام  اهناب  لوقلا  نا  رهاظلا  هکم و  نم  هنیدملا  یلا  برقا  ردـب  لوقا : .ردـب  موی  هنم  و 

هرجهلا و نم  نیتنثا  هنس  نم  ناضمر  رهش  نم  تلخ  هلیل  هرشع  عبسل  هعمجلا  موی  ردب  هعقو  تناک  .ریبعتلا و  یف  فالتخالا  امنا  دراف و 
تیبلاب دارملا  و  خلا ، قحلاب -) کتیب  نم  کبر  کجرخا  امک  : ) لافنالا یف  همسا  لج  لوقی  ثیح  میرکلا  نآرقلا  یف  هروکذملا  یه 

نب نایفـسابا  نا  یبوقعیلا - خـیرات  یف  امک  اهببـس - ناک  .ردـبلا و  یلا  اـهنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هجورخ ینعی  هنیدـملا  هیـالا  یف 
یلا حیرـصلا  ءاج  و  هضراعی ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  جرخف  الاوما ، تاراجت و  لـمحت  شیرقل  ریعب  ماـشلا  نم  مدـق  برح 

یجنف نایفسوبا  فلاخ  نیدعتسم و  نیرفان  اوجرخف  يرافغلا ، ورمع  نب  مضمـض  کلذب  لوسرلا  ناک  و  ربخلا ، مهربخی  هکمب  شیرق 
هدیبع لتقم  .نوسمخ  هئامعست و  لیق  لجر و  فلا  مهتدع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاتقل  هدعتـسم  شیرق  تلبقا  و  ریعبلاب ،

ثراحلاابا و ینکی  فانمدبع ، نب  بلطملادبع  نب  ثراحلا  نیب  هدیبع  وه  ءابلا  حتف  نیعلا و  مضب  هدیبع  هیلع : هللا  ناوضر  ثراحلا  نب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوخد  لبق  همالسا  ناک  و  نینس ، رشعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  نسا  ناک  .هیواعمابا و 

لتق نیح  هرمع  ناک  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دنع  هریبک  هلزنم  ردـق و  هدـیبعل  ناک  و  هکم ، یف  مقرالا  یبا  نب  مقرالا  راد 
یبا هدج  نع  هیبا  نع  عفار ، یبا  نب  هللادیبع  نب  دمحم  نع  مشاه  نب  یلع  يور  داشرالا : یفف  .هعیبر  نب  هبیش  هلتق  هنـس ، نیتس  اثالث و 
هنبا هبیش و  هوخا  هعیبر و  نب  هبتع  اهماما  شیرق  تفطصا  ردب  موی  سانلا  حبصا  امل  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلوم  عفار 

نابـش نم  هثالث  مهیلا  ردـبف  شیرق ، نم  اـنئافکا  اـنیلا  جرخا  دـمحم  اـی  لاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هبتع  يداـنف  دـیلولا ،
هللا یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  .انمع  ینب  انبلط  امنا  مکتزرابم  یلا  انب  هجاح  ال  مهل : لاقف  هلا  اوبـستناف  متنا ؟ نم  هبتع : مهل  لاقف  راـصنالا ،

مکیبن هب  هللا  ثعب  يذـلا  مکقح  یلع  اولتاق  هدـیبع ، ای  مق  هزمح  ای  مق  یلع  ای  مق  لاق : مث  مکفقاوم  یلا  اوعجرا  راـصنالل : هلآ ) هیلع و 
انئاـفکا متنک  ناـف  اوملکت  هبتع : مهل  لاـقف  اوفرعی  ملف  ضیبـلا  مهیلع  ناـک  موقلل و  اوفـصف  اوماـقف  .هللاروـن  اوـفطیل  مهلطاـبب  اواـج  ذا 

لاـق .میرک و  وـفک  هبتع : لاـقف  هلآ ،) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هلوـسر دـسا  هللادـسا و  بلطملادـبع  نـب  هزمح  اـنا  هزمح : لاـقف  مکاـنلتاق ،
هتبع لاقف  .بلطملادبع  نب  ثراحلا  نب  هدیبع  انا  هدـیبع : لاق  و  بلطملادـبع ، نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  انا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما
هبرض تاطخا  نیتبرـض  افلتخاف  انـس  هعامجلا  يرغـصا  كاذ  اذا  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیلا  زربف  دیلو  ای  مق  دیلولا : هنبال 
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رکذی مالـسلا ) هیلع   ) هنا يورف  اهتناباف - مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هبرـض  يرـسیلا  هدیب  یقتا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دیلولا 
اعدر هب  تیارف  هتبلس  هتعرصف و  يرخا  هبرض  هتبرض  مث  هلامش  یف  همتاخ  ضیم  یلا و  رظنا  یناک  هثیدح : یف  لاقف  دیلولا  هلتق  اردب و 
هبیـش یلا  موقلا  نسا  ناک  هدیبع و  یـشم  و  هزمح ، هلتقف  هنع  هللا  یـضر  هزمح  هبتع  زراب  مث  .سرعب  دهع  بیرق  هنا  تملعف  قولخ  نم 
هدیبع لمح  و  هبیش ، التق  و  هزمح ، نینموملاریما و  هذقنتسا  و  اهعطقف ، هدیبع  قاس  هلضع  هبیش  فیـس  بابذ  باصاف  نیتبرـض  افلتخاف 

هللا یلص   ) هللا لوسر  عضوف  هلجر  تعطقف  ردب  موی  نیملـسملا  نسا  ناک  هدیبع  نا  لیق : هباغلا : دسا  یف  .ءارفـصلاب و  تامف  هناکم  نم 
هلوح و عرصن  یتح  هملسن  و  لوقی : ثیح  هنم  هلوقب  قحا  ینا  ملعل  بلاطوبا  ینآرول  هللا  لوسر  ای  لاقف : هتبکر  یلع  هسار  هلآ ) هیلع و 

لاـقی هضیب  عمج  ضیبلا  ناـیب : .ءارفـصلاب  یفوتف  ردـب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  داـع  لـئالحلا و  اـنئانبا و  نع  لهذـن 
برـض قولخلا  هنم و  رثا  يا  قولخ  هنم و  رثا  يا  قولخ  نم  اعدر  .هفاضالاب  هنون  طقـسا  عمج  هملک  يرغـصا  .دوخ  هـالک  هیـسرافلاب :
مـسا دحا  دحا و  هوزغ  یف  هزمح  لتق  يا  دحا ) موی  هزمح  و  (: ) مالـسلا هیلع  ) هلوق .ردب  نم  بیرق  عضوم  مسا  ءارفـصلا  .بیطلا و  نم 
رهظی ناـک  نمم  نیقفاـنملا  هب  نحم  نینموملا و  هللا  ربـتخا  صیحمت  هبیـصم و  ءـالب و  موی  دـحا  موی  ناـک  .هنیدـملا و  برق  یف  لـبج 

یلا ودـعلا  صلخ  یتح  هتیالو  لها  نم  هداهـشلاب  هتمارک  دارا  نم  هیف  هللا  مرکا  اموی  و  هبلق ، یف  رفکلاب  فختـسم  وه  هناسلب و  نامیالا 
یع لیسی  مدلا  لعجف  ههجو ، یف  جش  هتفش و  تملک  و  هتیعابر ، تبیصاف  هقشل  عقو  هراجحلاب  ثدف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

کلذ یف  لج  زع و  هللا  لزناف  مهبر ، یلا  مهوعدی  وه  مهیبن و  هجو  اوبـضخ  موق  حلفی  فیک  لوقی : وه  مدلا و  حسمی  لعج  و  ههجو ،
نم مویلا  کلذ  یف  لـتق  قاحـسا و  نبا  نع  هریـسلا  یف  ماـشه  نبا  هلقن  اـمک  ( 123 نارمع - لآ   ) هیالا یـش ء ) رمـالا  نم  کـل  سیل  )

دحا موی  لتاق  بلطملادبع  نب  هزمح  نا  ماشه  نبال  هریسلا  یف  .نورشع و  هینامث و  نیکرـشملا  نم  و  الجر ، نینامث  دحا و  نیملـسملا 
نبا ای  یلا  مله  هزمح : هل  لاقف  يزعلادبع  نب  عابس  هب  رم  مث  ءاوللا ، نولمحی  نیذلا  رفنلا  دحا  ناک  لیبحرش و  دبع  نب  هاطرا  لتق  یتح 

تراس املف  ردب ، موی  بیـصا  دـق  يدـع  نبا  همیعط  همعنا  معطم و  نب  ریبجل  امالغ  تنک  یـشحو : لاق  ماشه : نبا  لاق  .روظبلا  هعطقم 
ایـشبح الجر  تنک  سانلا و  عم  تجرخف  یـشحو : لاق : .قیتع  تناف  یمعب  دـمحم  مع  هزمح  تلتق  نا  ریبج : یل  لاق  دـحا  یلا  شیرق 

لثم سانلا  ضرع  یف  هتیار  یتح  هرصبتا  هزمح و  رظنا  تجرخ  سانلا  یقتلا  املف  ائیش ، اهب  یطخا ء  املق  هشبحلا  فذق  هبرحلاب  فذقا 
ینم دقتذا  ینم  وندیل  رجح  وا  هرجشب  هنم  رتتسا  هدیرا و  هل  ایهت  ینا ال  هللا  وف  یش ء  هل  موقی  ام  اده ، هفیسب  سانلا  دهی  قروالا  لمجلا 

تززه و  لاق : .هسار  راطخا  ام  ناک  هبرـض  هبرـضف  لاق  روظبلا  هعطقم  نبا  ای  یلا  مله  هل : لاق  هزمح  هار  املف  يزعلادبع ، نب  عابـس  هیلا 
اهایا هتکرت و  بلغف و  يوحن  ءونیل  بهذ  و  هیلجر ، نیب  نم  تجرخ  یتح  هتنث  یف  تعقوف  هیلع  اـهتعفد  اـهنم  تیـضر  اذا  یتح  یتبرح 

تمدـق املف  .قتع  هتلتق ال  امنا  هجاح و  هریغب  یل  نکی  مل  هیف و  تدـعقف  رکـسعلا  یلا  تعجر  مث  یتبرح  تذـخاف  هتیتا  مث  تام  یتح 
دف جرخ و  اـملف  اـهب ، تثکمف  فئاـطلا ، یلا  تبره  هکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  حـتتفا  اذا  یتـح  تمقا  مث  .تـقتعا  هـکم 
هللا وف  .دالبلا  ضعبب  وا  نمیلا ، وا  ماسلاب ، قحلا  تلقف : بهاذـملا ، یلع  تیعت  اوملـسیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  فئاطلا 
یل لاق  املف  هتداهـش ، دهـشت  هنید و  یف  لخد  سانلا  نم  ادـحا  لتقی  ام  هللا  هنا و  کحیو  لجر : یل  لاـق  ذا  یمه  نم  کـلذ  یفل  ینا 

قحلا هداهـشب  دهـشتا  هسار  یلع  امئاق  یب  الا  هعری  ملف  هنیدـملا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  تمدـق  یتح  تجرخ  کـلذ 
: لاق یثیدـح  نم  تغرف  اـملف  هتثدـحف  هزمح ، تلتق  فیک  ینثدـحف  دـعقا  لاـق : .هللا  لوسر  اـی  معن  تلق : یـشحوا ؟ لاـق : ینآر  اـملف 

یلص  ) هللا هضبق  یتح  یناری  الئل  ناک  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بکنتا  تنکف  لاق : کنیرا  الف  کهجو  بیغ  کحیو 
اهعم یتاللا  هوسنلا  ناسیک و  نب  حلاص  ینثدح  امک  هبتع  تنب  دـنه  تعقو  و  قاحـسا : نبا  لاق  هزمحب  اهلیثمت  ودـنه  هلآ .) هیلع و  هللا 

مهفنآ لاجرلا و  ناذآ  نم  دنه  تذختا  یتح  فنالا  ناذالا و  نع  دجی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  یلتقلاب  نلثمی 
نا عطتـست  ملف  اهتکالف  هزمح  دبک  نع  ترقب  و  معطم ، نب  ریبج  مالغ  ایـشحو  اهتطرق  اهدئالق و  اهمدـخ و  تطعا  و  دـئالق ، امدـخ و 
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تاذ برحلا  دعب  برحلا  ردب و  مویب  مکانیزج  نحن  تلاقف : اهتوص  یلعاب  تخرـصف  هفرـشم  هرخـص  یلع  تلع  مث  اهتظفلف  اهغیـست ،
یشح رکشف و  يردص  لیلغ  یشحو  تیفش  يرذن  تیضق  یـسفن و  تیفـش  يرکب  همع و  یخا و  ربص و ال  نم  یل  هبتع  ناک  ام  رعس 

عاقو تنب  ای  ردب  دعب  ردـب و  یف  تیزخ  تلاقف : بلطملا  نب  دابع  نب  هثاثا  تنب  دـنه  اهتباجاف  يربق  یف  یمظعا  مرت  یتح  يرمع  یلع 
بیـش و مار  ذا  يرقـص  یلع  یثیل و  هزمح  يرفی  ماسح  عاطق  لکب  رهزلا  لاوطلا  نییمـش  اهلم  رجفلا  هادـغ  هللا  کحبـص  رفکلا  میظع 

رعشلا نم  و  ماشه : نبال  هریـسلا  یف  ام  قاحـسا  نب  دمحم  لاق  رذن و  رـشف  ءوسلا  كرذن  رحنلا و  یحاوض  هنم  ابـضخف  يردغ  كوبا 
ام كاذ  ینع  بهذا  دـبکلا  نع  هنطب  ترقب  یتح  دـحاب  یـسفن  هزمح  نم  تیفـش  دـحا : موی  اضیا  هبتع  تنب  دـنه  هب  تزجترا  يذـلا 

، نییمـش اهلم  اهلوق : نایب : دسالاک  مکیلع  امادقا  مدقت  درب  بوبوشب  مکولعت  برحلا  دمتعملا و  دیدشلا  نزحلا  هعذـل  نم  دـجا  تنک 
یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نزح  .اهدـحو  اهیف  الا  کلذ  زوجیال  اهلامعتـسا و  هرثکل  نم  تفذـح  نییمـشاهلا و  نم  ففخم 

ینغلب امیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  جرخ  ماشه :- نبال  هریسلا  یف  امک  قاحسا - نبا  لاق  هلثملاب  نیکرـشملاب  هدعوت  هزمح و 
نب دـمحم  ینثدـحف  لاق : .هانذا  هفنا و  عدـجف  هب  لثم  هدـبک و  نع  هنطب  رقب  دـق  يداولا  نطبب  هدـجوف  بلطملادـبع  نب  هزمح  سمتلی 

هتکرتل يدـعب  نم  هنـس  نوکی  هیفـص و  نزحت  نا  الول  يار : اـم  يار  نیح  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  ریبزلا ، نب  رفعج 
.مهنم ـالجر  نیثـالثب  نلثمـال  نطاوملا  نم  نطوم  یف  شیرق  یلع  هللا  ینرهظا  نئل  و  ریطلا ، لـصاوح  عابـسلا و  نوطب  یف  نوکی  یتح 

نم اموی  مهب  هللاان  نئل  هللا  و  اولاـق : لـعف  اـم  همعب  لـعف  نم  یلع  هظیغ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نزح  نوملـسملا  يار  اـملف 
نل لاق : هزمح  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  فقو  امل  و  ماشه : نبا  لاق  .برعلا  نم  دـحا  اـهلثمی  مل  هلثم  مهب  نلثمنل  رهدـلا 
نبا هزمح  نا  ینربخاف  لیربج  ینئاج  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق مث  اذـه ، نم  یلا  ظیغا  طق  افقوم  تفقو  اـم  ادـبا ، کـلثمب  باـصا 

ثحبلا هلثملا و  نع  یهنلا  یف  لزن  ام  .هلوسر  دسا  هللادـسا و  بلطملادـبع  نب  هزمح  عبـسلا  تاوامـسلا  لها  یف  بوتکم  بلطملادـبع 
ینثدح و  ماشه :- نبال  هریسلا  یف  ام  یلع  قاحسا - نبا  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیلا هبـستنملا  هفلتخملا  تایاورلا  ضعب  در  اهنع و 

یف لزنا  لج  زع و  هللا  نا  سابع  نبا  نع  مهتا  ـال  نم  ینثدـح  و  یظرقلا ، بعک  نب  دـمحم  نع  یملـسالا  هورف  نبا  نایفـس  نب  هدـیرب 
ریخ وهل  متربـص  نئلو  هب  متبقوع  اـم  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و   ) هباحـصا لوق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  لوـق  نم  کـلذ 
هللا لوسر  اـفعف  ( 128 هیالا - لحنلا  ( ) نورکمی امم  قیـض  یف  کت  مهیلع و ال  نزحت  ـال  هللااـب و  ـالا  كربص  اـم  اوربصا  نیرباـصلل و 
ماق ام  لاق : بدنج  نب  هرمس  نع  نسحلا  نع  لیوطلا  دیمح  ینثدح  و  قاحسا : نبا  لاق  .هلثملالا  یهن  وربص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نب دـمحم  نع  انلقن  ام  لـک  لوقا : هلثملا  نع  اـناهنی  هقدـصلاب و  اـنرمای  یتح  هقراـفف  طـق  ماـقم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

(. ص 246 ج 15  ) بطخلا نم  راتخملا 236  حرش  یف  لاوقالا  ضعب  کلذ  یف  انرکذ  دق  اضیا و  هریغ  يدقاولا و  نع  لوقنم  قاحـسا 
یناف لجرلاب  لثمی  و ال  مالسلا :) هیلع   ) هلوق مجلم ، نبا  هبرض  امل  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلل و  مالسلا ) هیلع   ) هتیصو یف  یتایس  و 
هلثملا اماف  هحرـش : یف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .روقعلا و  بلکلاـب  ولو  هلثملا  مکاـیا و  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمس 

کلذ و نع  یهن  مث  تضهجا ، یتح  بنیز  عور  هنال  دوسـالا  نب  راـبهب  لـثمی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  اـهنع  یهنمف 
نم نطوم  یف  شیرق  یلع  ینرهظا  نئل  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناب  يورملا  لوقلا  نا  ملعا  .مارح و  هلثملا  هلثمال  لاـق :

هوبنلا و ماقم  یفانی  هر - ضیفلل - یفاصلا  ریسفت  یف  امک  الجر  نیعبس  نلثما  وا  هریـسلا ، یف  امک  مهنم  الجر  نیثالثب  نلثمال  نطاوملا 
باتک یف  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نود  نیملسملا  نم  ناک  لوقلا  کلذ  نا  باوصلا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا همـصع 

، تاومالا نع  الـضف  ءایحالاب  نلثمنل  مهنم  هللا  اننکما  نئل  نوملـسملا : لاق  لاـق : ثیح  هر - یـسربطلا - مالـسالا  نینمـال  ناـیبلا  عمجم 
قاحـسا نبا  لوق  اما  هیلع و  لدـی  لب  هدـیوی  درفملا  نود  عمجلا  ظفلب  بطاخ  ثیح  هیالا  رهاظ  .هیالا و  اوبقاعف ) متبقاـع  نا  و   ) تلزنف

لوق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  نم  کلذ  یف  لزنا  لج  زع و  هللا  نا  سابع : نبا  نع  متا  نم ال  ینثدح  و  افنآ : روکذملا 
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مکح هیف  لونی  مل  هیف و  انوذ  ام  نکی  مل  اـم  راـتخی  نا  نم  ـالعا  لـجا و  یبنلا  نا  نم  تیرد  اـم  هیفف  هیـالا ، متبقاـع ) نا  و  : ) هباحـصا
تعطق اذا  الثم  هب  لثما  ناویحلاب  تلثم  لاقی : هلثملا  نع  یهن  هنا  ثیدـحلا - یف  ینعی  هیف - هیاهنلا : یف  ریثـالا  نبا  لاـق  .دـعب  يواـمس 

وهف دـیدشتلاب  لثم  اماف  هلثملا  مسالا  و  هفارطا ، نم  ائیـش  وا  هریکاذـم  وا  هنذا  هفنا و  تعذـج  اذا  لـیتقلاب  تلثم  و  هب ، تهوش  هفارطا و 
.اهب لوثمملا  لکوی  نا  و  هیاور : یف  داز  هیح ، یه  هفراطا و  عطقت  وا  یمرتف  بصنت  يا  باودلاب  لثمی  نا  یهن  قیدـحلا  هنم  هغلابملل و 

اروهشم عیظفلا  رمالا  نم  هب  یناجلا  لعف  ام  ببسب  ریـصی  لثملا  ناف  لثملا  نم  اقتـشم  هنوک  رابتعاب  الیثمت  ءاضعالا  ضعب  لعج  لیق : و 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  نا  يور  دقف  سابالف  اصاصق  هلثملا  اما  و  صاصق ، نع  نکی  مل  امیف  حصی  امنا  هلثملا  نع  یهنلا  نا  مث  .لثملاک 
نا لیق  نا  و  مهنیعا ، اولمس  مهلجرا و  ءاعرلا و  يدیا  اوعطق  مهنال  مهنیعا  لمس  مهلجرا و  مهیدیا و  عطقف  نیینرعلاب  لثم  هلآ ) هیلع و 

دبعلاب دبعلا  رحلاب و  رحلا  یلتقلا  یف  صاصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هللا  لاق  دـق  .هلثملا و  میرحت  لبق  ناک  کلذ 
رهـشلاب مارحلا  رهـشلا  : ) یلاعت هلوق  و  هرقبلا 177 .) ( ) بابلالا یلوا  اـی  هویح  صاـصقلا  یف  مکل  و  یلاـعت : هلوق  یلا  یثنـالاب  یثنـالا  و 

هرقبلا ( ) نیقتملا عم  هللا  نا  اوملعا  هللا  اوقتا  مکیلع و  يدـتعا  ام  لثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  صاـصق  تاـمرحلا  مارحلا و 
حورجلا نسلاب و  نسلا  نذالاب و  نذالا  فنالاب و  فنالا  نیعلاب و  نیعلا  سفنلاب و  سفنلا  نا  اهیف  مهیلع  انبتک  و  یلاـعت : هلوق  و  ( 192

فنالا و  ءامصلاب ، عطقت  هحیحصلا  نذالا  نا  هیلع  اوعرف  کلذب و  فرطلا  صاصق  یف  ءاهقفلا  یتفا  دق  و  هدئاملا 50 )  ) هیالا صاصق )
نیعب روعالا  نیع  علقی  اذک  نیتیـصخلا و  لولـسمب  لحفلا  و  فلغالاب ، نوتخملا  رکذ  و  خیـشلا ، رکذب  باشلا  رکذ  و  مشخالاب ، ماشلا 

ناک ول  يا  هیانج ، وا  صاصق  وا  هفاب  وا  هقلخ ، هدـحاولا  نیعلا  وذ  وه  روعالا  و  روعالا ، کلذـب  یمع  نا  و  اـهل ، هلثاـمملا  نینیعلا  يذ 
نابا نع  ربخ  کلذـب  قطن  امک  .هامعا  قحلا  ناف  هامع ، مزلتـسا  نا  یناجلا و  نیع  تعلق  نیتنثاـب  هیلع  ینجملا  هدـحاو و  نیعب  یناـجلا 

امم اهریغ  .هامعا و  قحلا  لاقف : یمعا  یقبی  تلق : لاق : هنیع ، اقفت  مالسلا :) هیلع   ) لاقف حیحص  نیع  اقف  روعا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاس
یف هنم  یلوـلا  صتقی  تابرـضب  لـتقلا  لـیثمتلا و  نیب  عـمج  اذا  یناـجلا  نا  یلا  مهنم  دـحاو  ریغ  بهذ  .صاـصقلا و  باـتک  یف  ررح 

ینیع اقف  لجر  یف  مالـسلاامهیلع  امهدـحا  نع  سیق  نب  دـمحم  نع  هیقفلا  بیذـهتلا و  یفاکلا و  یفف  .سفنلا  یف  صتقی  مث  فرطلا 
هدـحاو هبرـض  هبرـض  ناک  نا  و  لتقی ، مث  هنم  صتقا  کلذ  نیب  قرف  ناک  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هلتق ، مث  هینذا  هفنا و  عطق  لـجر و 

یلع برـض  لجر  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا تلاـس  لاـق : يرتخبلا  نب  صفح  نع  بیذـهتلا  یف  .هنم و  صتقی  مل  هقنع و  تبرض 
نا و  لتق ، مث  هنم  صتقا  هبرـض  دعب  هبرـض  هبرـض  ناک  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف تام  مث  هناسل  لقتعا  هرـصب و  هعمـس و  بهذف  هسار 

فارطالاب قلعتی  مل  نا  سفنلا و  نودام  صاـصقلا  یف  فرطلاـب  دارملا  .هنم و  صتقی  مل  لـتق و  هدـحاو  هبرـض  نم  اذـه  هباـصا  ناـک 
لمـشی هلثملا ال  نع  یبنلا  نا  امک  .امهریغ و  رهظلا و  نطبلا و  یلع  حرجلاک  اهریغ  فنالا و  نذالا و  لجرلا و  دـیلا و  نم  هروهـشملا 

هتقرس تناک  اذا  قراسلل  ینمیلا  دیلا  نم  ماهبالا  ادع  ام  عبرالا  عباصالا  عطق  لثم  دح  نع  تناک  اذا  اهلمشی  کلذک ال  اصاصق ، هلثملا 
و : ) لئاق نم  زع  لاق  ایناث ، قرس  ول  هالصلا  یشملا و  هلاح  هیلع  دمتعی  بقعلا  كرت  مدقلا و  لصفم  نم  يرسیلا  هلجر  عطق  هرم و  لوا 

امب ءازج  امهیدیا  اوعطقاف  هقراسلا  قراسلا و 

یبا نب  رفعج  نا  کلذ  عم  اثبع و  اهلتق  مئاهبلا و  بیذعت  نع  یهنلا  نم  درو  ام  اضیا  انلق  ام  ریظن  و  هدئاملا 43 .) ( ) هللا نم  الاکن  ابسک 
مل مالسالا و  یف  رقع  نیملسملا  نم  لجر  لوا  رفعج  ناکف  اهرقعف ، ءارقـش  هل  سرف  نع  محتقا  لاتقلا  همحلا  اذا  هتوم  هوزغ  یف  بلاط 

ناوضر هزمح  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هالص  .نیملـسملا  اهیلع  لتاقیف  ودعلا  اهذخای  نا  فاخ  هنال  دحا  هیلع  کلذ  بعی 
يذلا نع  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تلاس  لاق : بلغت  نب  نابا  نع  دانساب  ص 52 ج 13 )  ) یفاولا یف  امک  هیقفلا  یفاکلا و  یف  هیلع  هللا 

نفکی و لسغی و  هناف  تام  مث  قمر  هب  نوکی  نا  الا  همدـب  هبایث  یف  وه  امک  نفدـی  لاق : طنحی ؟ نفکی و  لسغیا و  هللا  لیبس  یف  لـتقی 
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هدانـساب یفاکلا  یف  .درج و  ناک  هنال  هطنح  هنفک و  هزمح و  یلع  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هیلع ، یلـصی  طـنحی و 
نا الا  لسغیال  هبایث و  یف  نفدی  هللا  لیبس  یف  لتقی  يذلا  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمس  لاق : بلغت  نب  نابا  نع  نانس  نبا  نع 

هبایث و یف  هزمح  نفک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  طنحی ، نفکی و  لسغی و  هناف  دـهب ، تومی  قمر  هب  نوملـسملا و  هکردـی 
نفدی دیهشلا  تیار  فیک  هل : تلق  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  رباج ، نب  لیعامسا  نع  هانساب  یفاکلا  یف  .هیلع و  یلـص  هنکلو  هلـسغی  مل 

هزمح همع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نفد  لاق : مث  وه ، امک  نفدی  لسغیالو و  طنحی  هئامدـب و ال  هبایث  یف  معن  .لاق  هئامدـب ؟
هیلع ربک  و  هالص ، نیعبس  هیلع  یلـص  هیلع و  هحرطف  رخذاب  هلاعدف  هیلجر  نع  رـصقف  یبنلا  هادر  و  اهیف ، بیـصا  یبتلا  هئامدب  هبایث  یف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلص  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هرارز ، نع  دیلولا ، نب  ینثم  نع  هدانساب  یفاکلا  یف  .هریبکت و  نیعبس 
هزمح یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربـک  لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نع  ریـصب  یبا  نع  هدانـساب  هیف  .هالـص و  نیعبـس  هزمح  یلع 

نع ثراحلا  نب  هللادبع  یلوم  مسقم  نع  مهتاال  نم  ینثدح  و  قاحـسا : نبا  لاق  لاق : ماشه  نبالا  هیوبنلا  هریـسلا  یف  .هریبکت و  نیعبس 
، یلتقلاـب یتا  مث  تاریبـکت  عبـس  ربـکف  هیلع  یلـص  مث  هدربـب  یجـسف  هزمحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  رما  لاـق : ساـبع  نـبا 
درج و ناک  هزمح  ناب  هقطان  یلوالا  هیاورلا  لوقا : .هالص  نیعبس  نیتنث و  هیلع  یلص  یتح  هیلع  مهیلع و  یلـصف  هزمح  یلا  نوعـضویف 

نا اهرهاظ  اهیف و  بیصا  یتلا  هئامدب  هبایث  یف  هنفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هناب هقطان  هثلاثلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هنفک 
یفانیف اهیف  بیـصا  یبتلا  هبایث  یف  هنوکلاح  رخآ  بوثب  هنفک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یلا  یموت  هیناثلا  هبایث و  ناک  هنفک 

اهلک نعال  اهضعب  نع  هلتق  دعب  هنع  نوکرشملا  هدرج  يا  هبایث  ضعب  نعد  رج  هیلع  هللا  ناوضر  هزمح  نا  اهنیب  قیفوتلا  اضعب و  اهضعب 
ایرع كرت  یتح 

هیلع یقب  ام  نع  هدرجی  مل  رخآ و  بوثب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هنفکف  هنفکل ، ایفاک  نکی  مل  بایثلا  نم  هیلع  یقب  ام  و  اـن ،
یتلا هبایث  یف  نفد  هزمح  نا  حـص  امک  رخآ  بوثب  هنفک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  حـصف  هیناثلا  هیلا  یموت  امک  بایثلا  نم 
یلص هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناب  هقطانلا  یفاکلا  تایاور  نیب  نا  مث  .اهضب  نع  درج  هبایث و  ضعب  یف  نفد  يا  اهیف  بیـصا 

نا لوقنف : .ارهاظ  ایفانت  هالص  نیعبس  نیتنت و  هیلع  یلص  هللا  لوسر  نا  نم  هریسلا  یف  ام  نیب  هریبکت و  نیعبس  ربک  هالص و  نیعبس  هیلع 
یلا اهددع  یهتنا  امنا  تاریبکت و  سمخ  نموملا  تیملا  یلع  ریبکتلا  نا  نم  مالسلا  میهلع  انتمئا  نم  انغلب  امل  هقفاوم  یفاکلا  تایاور 
یف هزمح  كرـشا  یلتقلا  رئاـسل  یلـص  اـملک  مث  تاربـیکت  سمخ  هیلع  ربـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نـال  هریبـکت  نـیعبس 

: لاق مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  هدانـساب  ص 67 ج 13 )  ) یفاولا یف  ضیفلا  هلقن  ام  یلع  ع )  ) اضرلا هفیحـص  یف  امک  مهتـالص 
هزمح قحلف  تاریبکت  سمخ  دـعب  ءادهـشلا  یلع  ربـک  تاریبـکت و  سمخ  هزمح  همع  یلع  ربـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا تیار 

هنال هرم  هرـشع  عبرا  هزمح  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلـصف  .یهتنا  يرـسیلا ، یلع  ینمیلا  هدـی  عضو  هریبکت و  نیعبـسب 
هیلع  ) هناف فینح  نب  لهـس  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هالـص  کلذ  ریظن  .نوعبـس  رـشع  هعبرا  یف  هسمخ  برـض  نم  لـصحی 

هیلع ربک  مالسلا )

انا كادـف  تلعج  مالـسلاامهیلع : دـمحم  نبا  رفعجل  تلق  لاق : رمـش  نب  ورمع  یلا  هدانـساب  بیذـهتلا  یفف  هریبکت ، نیرـشع  اسمخ و 
380 لاق : ایردب  نا  هنا  لاقف : هفلخ  ناک  نم  یلا  تفتلا  مث  اتـس  هیلع  ربکف  فینح  نب  لهـس  یلع  یلـص  ع )  ) ایلع نا  قارعلاب  ثدـحتن 

لعفف اسمخ ، هیلع  ربکف  هعـضو  مث  هعاس  هب  یـشم  هعفر و  مث  اسمخ  هیلع  یلـص  هنکلو  اذـک  نکی  مل  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج لاـقف 
هکردا املک  اسمخ  اسمخ  ربک  مالسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاق  هیقفلا  یف  .هریبکت و  نیرـشع  اسمخ و  هیلع  ربک  یتح  تارم  سمخ  کلذ 
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نبا لوق  اما  .تارم و  سمخ  هربق  یلا  یهتنا  یتح  اسمخ  هیلع  ربکیف  هعضیف  لهس  یلع  هالصلا  كردن  مل  نینموملاریما  ای  اولاق : سانلا 
هللا لوسر  هیلع  ربکی  نا  مزلی  هنال  قحلا  بهذملا  قفاوی  الف  هالص  نیعبـس  نیتنث و  هیلع  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا نم  قاحـسا 
هیلع یلص  يا  هریبکت  نیعبس  نیتنثب و  هزمح  قحلف  تاریبکت  عبرا  هدعب  ءادهشلا  یلع  ربک  اذک  تاریبکت و  عبرا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

، مالـسلا مهیلع  انتمئا  نم  ینعم  ولو  هرتاوتملا  اهریغ  هضیفتـسملا و  حاحـصلا  انعامج و  فلاخم ال  يرت  اـمک  وه  هرم و  هرـشع  یناـمث 
یفاکلا و یفف  نیقفانملا  یلع  هالـصلا  یلع  لـمحلاب  هلواـتم  اـما  عبرـالاب  تدرو  اـمف  تاریبکت  سمخ  نموملا  هزاـنج  هالـص  نا  یلع 

: لاق مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ملاس  نب  ماشه  نع  امهدانساب  بیذهتلا 

یف .قافنلاب و  مهتا  اعبرا  لجر  یلع  ربک  اذاف  اعبرا  نیرخآ  موق  یلع  اـسمخ و  موق  یلع  ربکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـک 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمس  لاق : هملـس  ما  هما  نع  رجاهم  نب  دمحم  نع  هدانـساب  یفاکلا 
زع هللا  هاهن  املف  فرصنا ، ربک و  مث  نینموملل ، اعد  ربک و  مث  اعد ، ءایبنالا و  یلع  یلصف  ربک  مث  دهشتف ، ربک  تیم  یلع  یلص  اذا  هلآ )

هعبارلا و ربک  مث  نینموملل ، اعد  ربک و  مث  مهیلع ، هللا  یلص  نییبنلا  یلع  یلصف  ربک  مث  دهشتف ، ربک  نیقفانملا  یلع  هالـصلا  نع  لج  و 
سمخف نموملا  اما  لاقف : تیملا  یلع  هالـصلا  نع  هتلاس  لاق : ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  نع  بیذهتلا  یف  .تیملل و  عدـی  مل  فرـصنا و 

اهنال هیقتلا  یلع  هلومحم  اما  .هیف و  امب  يردا  تیبلا  یلها  نا  کیلع  یفخیال  .یهتنا و  اهیف ، مالـس  عبراف و ال  قفانملا  اـما  و  تاریبکت ،
هللا یلص   ) هنا الوا  لاق  هنال  هلیذ  قفاوی  قاحسا ال  نبا  لوق  ردص  نا  یلع  .هرس  سدق  هفئاطلا  خیش  هب  حرـص  امک  هماعلا  عیمج  بهذم 
یلص هنا  لاقی  نا  الا  مهللا  .نیعبـس  نیتنث و  یلا  يرخا  دعب  هرم  عبـسلا  رارکت  یهتنی  تاریبکت و ال  عبـس  ربکف  هیلع  یلـص  هلآ ) هیلع و 
وحن .هریبکت  نیعبس  نیتنثب و  هزمح  قحلف  تاریبکت ، سمخ  يرخا  هالص  هرشع  ثالث  یلـص  تاریبکت و  عبـس  یلوالا  هعفدلا  یف  هیلع 

و ایردب ، ناک  تاریبکت و  عبس  فینح  نب  لهس  یلع  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ربک  لاق : هنا  دیزلا  نسحلا  نع  هدانـساب  یـشکلا  يور  ام 
لماتف اهنع  زواجتلا  زوجیال  هصاخ  هعقاو  یف  عقو  امنا  امهل و  افیرشت  اعبـس  امهیلع  اربک  امنا  .الها و  ناکل  نیعبـس  هیلع  تربک  ول  لاق :

، دمحا نب  دمحم  نع  هدانـساب  بیذهتلا  یفف  ادعاصف  نیترم  تیملا  یلع  هالـصلا  زاوج  مدع  یلع  تیاور  تئاج  دق  تلق : ناف  .ادـیج 
یلع یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نا  مالـسلاامهیلع  هیبا  نع  رفعج ، نع  بهو ، نب  بهو  نع  هـیبا ، نـع  رفعج ، یبا  نـع 

هیف .اهلاوعدا و  نکلو  نیترم  هزانج  یلع  یلـصی  ال  لاقف : اهیلع  هالـصلا  كردـن  مل  هللا  لوسر  ای  اولاقف : ساـن  هئاـج  غرف  اـملف  هزاـنج 
هزانج یلع  یلص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  رامع ، نب  قاحـسا  نع  بولک ، نبا  نع  هدانـساب 

وا نیربخلا  قالطا  نا  مث  .اریخ  هل  اولوق  هلا و  وعدا  نیترم  هیلع  یلصی  هزانجلا ال  نا  لاقف : اهیلع  هالصلا  انتتاف  اولاقف  موق  ءاج  غرف  املف 
نا نکمی  تلق : رابخالا ؟ کلت  نیب  قیفوتلا  فیکف  يدارف  وا  هعامج  ایناث  تیلـص  ول  ام  نیب  عنملا  یف  قرفلا  مدـع  یـضتقی  اـمهمومع 
یلع مالسلا ) هیلع   ) یلع هزمح و  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هالـص  نا  لاقی  وا  همارک ، دیزم  هل  نمب  صتخی  ددعتلا  لاقی :
یلع هالصلا  همرحب  لوقلا  یلا  انم  دحالا  ذی  مل  .هزانجلا و  یلع  هالصلا  یف  ددعتلا  كرتی  نا  طایتحالاف  امهب  هصتخم  تناک  امنا  لهس 
نمل زاوجلاب  دحاو  ریغ  یثفا  و  اهل ، قالطالا  یلع  رارکتلا  بابحتـساب  لوقلا  یلا  مهـضعب  بهذ  لب  ادـعاصف ، نیترم  هدـحاولا  هزانجلا 

نیربخلل اهیلع ، عامجالا  هینغلا  یکحم  نم  لب  ادعاصف ، نیترم  اهیلع  هالـصلا  ههارک  یلع  روهـشملا  نکلو  اهیلع ، هالـصلا  كردـی  مل 
( مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هیحطفلا  نع  هدانساب  بیذهتلا  یف  .ههارکلا و  یلع  المح  امهدنـس  فعـضل  و  بیذهتلا ، یف  نیلوقنملا 
: لاق مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  بوقعی  نب  سنوی  نع  هیف  .هیلع و  یلص  دق  ناک  نا  بارتلاب و  راوی  مل  ام  هیلع  یلـصی  تیملا  لاق :

نع رباج  نع  هیف  .اهیلع و  لصف  تئش  ناف  نفدی  نا  لبق  اهتکردا  نا  لاق : اهیلع ؟ یلص  اربقلا  تغلب  یتح  اهکردا  مل  هزانجلا  نع  هتلاس 
مل هرفحلا  دجوف  اهیلع  یلصف  راجنلا  ینب  نم  هارما  هزانج  یلا  جرخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هیاور - یف  ع -)  ) رفعج یبا 
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رفعج یبا  لوق  یف  هالـصلا  ینعم  امف  تلق : نا  .ادـیج و  لـماتف  .اـهیلع  اولـص  مهل : لاـق  ـالا  موق  یجی ء  ملف  هزاـنجلا  اوعـضوف  اونکمی 
یتح هریـسلا  یف  ام  هلثم  هالـص و  نیعبـس  هزمح  یلع  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هرارز  نع  یفاکلا  نم  افنآ  يورملا 

ملا رخالا  هلوق  هنیبی  و  هریبکت ، لک  دعب  هرم  نیعبس  هلاعد  يا  ءاعدلا  ینعمب  هذه  هالصلا  تلق : هالص ؟ نیعبس  نیتنث و  هیلع  یلص 

.هریبکت و نیعبس  هیلع  ربک  هالص و  نیعبـس  هیلع  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا رباج  نب  لیعامـسا  نع  یفاکلا  نم  اضیا  افنآ  يرو 
یبا دنع  تنک  لاق : ریـصب  یبا  نع  دیزی ، نب  دمحم  نع  هدانـساب  بیذـهتلا  یفف  هالـصلاب  تاریبکتلا  نیب  امیف  تیملل  ءاعدـلا  نع  ربعی 

هالصلا نع  هلاسف  رخآ  لخد  مث  تاریبکت ، سمخ  هل : لاقف  زئانجلا  یلع  ریبتکلا  نع  هلاسف  لجر  لخدف  اسلاج  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع
ینتلاس کنا  لاقف : اعبرا ؟ تلقف  اذه  کلاس  اسمخ و  تلقف  کتلاس  كادـف  تلعج  لوالا : لاقف  تاولـص ، عبرا  هل : لاقف  زئانجلا  یلع 

تاریبکت سمخ  نهنا  لاقف : هفک  طسب  مث  تاولـص ، عبرا  نهنیب  تاریبکت  سمخ  اهنا  لاق : مث  هالـصلا  نع  اذـه  ینلاـس  ریبکتلا و  نع 
ص 89 ج  ) هریسلا یف  ماشه  نبا  لاق  یلتقلا  نفد  یف  یتح  ملعلا  بلط  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا ثح  .تاولـص  عبرا  نهنیب 

یلص  ) هللا لوسر  نا  هرهز  ینب  فیلح  يرذعلا  ریعص  نب  هبلعث  نب  هللادبع  نع  يرهزلا ، ملـسم  نب  دمحم  ینثدح  قاحـسا : نبا  لاق  ( 2
همایقلا موی  هثعبی  هللا  الا و  هللا  یف  حرجی  حیرج  نم  ام  هنا  ءالوه  یلع  دیهـش  انا  لاق : دـحا  موی  یلتقلا  یلع  فرـشا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا 
نونفدی اوناک  و  ربقلا ، یف  هباحـصا  اما  هولعجاف  نآرقلل  اعمج  ءالوه  رثکا  اورظنا  کلـسم  حـیر  حـیرلا  مد و  نول  نوللا  هجرح  یمدـی 

بلاط یبا  نبا  وه  رفعج  هتوم و  هوزغ  یف  التق  يا  هتوم ) موی  دیز  رفعج و  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .دـحاولا  ربقلا  یف  هثالثلا  نینثالا و 
هیلع  ) نینموملاریما یلع  هدعب  و  رفعج ، هدعب  و  لیقع ، هدعب  بلاط و  مهربکا  بلاط  یبا  دلو  نم  هوخالا  ثلاث  ناک  بلطملادـبع و  نب 

ناوضر رفعجل  ناک  .فانمدبع و  نب  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  اعیمج  مهما  نینـس و  رـشعب  رخالا  نم  ربکا  مهنم  دحاو  لک  مالـسلا )
رفعج نا  یبعشلا : نع  حلجالا ، نع  هنییع  نب  نایفـس  رکذ  و  ص 359 ج 2 :)  ) هیوبنلا هریـسلا  یف  ماشه  نبا  لاقف  ریثک ، لضف  هیلع  هللا 

ام لاق : همزتلا و  هینیع و  نیب  هللا  لوسر  لبقف  ربیخ  حتف  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  مدـق  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب 
مهحدم نم  هرمز  یف  هقح  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هلاق  ام  هلضف  یف  یفک  .رفعج و  مودقب  ما  ربیخ ، حتفب  رسا : انا  امهیاب  يردا 

دحاب تعمس  امف  تاحلاصلا ، نم  اوفلسا  دق  امب  مهیلع  نانملا  مهیلا و  ناسحالا  یلو  هللا  نا  نم  رصن  نع  هانلقن  يذلا  باتکلا  اذه  یف 
سابلا و نیح  ءارـضلا و  ءاواللا و  یلع  ربصا  هبر و ال  هعاط  یف  هلوسرل  عوطا  هلوسر و ال  هعاط  یف  حـصنا هللا  وه  نم  مهیف  تیار  ـالو 

ناک فجنلا :) عبط  ص 97 ج 2   ) خیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق  .خلا و  رفنلا - ءالوه  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  هورکملا  نطاوم 
.یقلخ یقلخ و  تهبـشا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  نوهبـشملا 

ص 378 ج  ) هریـسلا یف  ماشه  نبا  لاق  هنـس و  نیعبرا  يدحا و  لتق  موی  رفعج  نس  ناک  باعیتسالا : باتک  یف  ربلادبع  نبا  لاقو  .خلا 
یمست هتوم  هوزغ  لیق : و  ماشلا ، نم  ءاقلبلا  ضرا  نم  هیرق  زمهلا  ریغ  اضیا  یکح  زمهلاب و  هتوم  .هنس و  نیثالث  ثالث و  نبا  وه  و  (: 2

هثراح و نب  دـیز  وه  اذـه  دـیز  .رافکلا و  عم  دـیدشلا  برحلا  نم  هوق  ام ال  اهیف و  نیملـسملا  شیج  هرثکل  ءارمالا  شیج  هوزغ  اـضیا 
هتوم هوزغ  یف  زیجارا  دئاصق و  هللادبعل  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  شیجلا  ءارما  هحاور  نب  هللادبع  دیز و  رفعج و  ناک 

ص 49 ج  ) یبوقعیلا خیراتب  فورعملا  هباتک  یف  يرابخالا  حضاو  نبا  لاق  .کیلع  اهضعب  ولتنس  مصخلا و  لاتق  یلع  سانلا  عیجشت  و 
یلا شیج  یف  هحاور  نب  هللادـبع  و  هثراـح ، نب  دـیز  و  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  ینعی  هـجو - و  (: 2

هثراح نب  دـیز  لتق  ناف  هثراح ، نب  دـیز  شیجلا  ریما  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا مهـضب  يور  ناـمث و  هنـس  مورلا  لاـتقل  ماـشلا 
نم نوملسملا  ( 1  ) ضتریلف هحاور  نب  هللادـبع  لـتق  ناـف  هحاور ، نب  هللا  دـبعف  بلاـط  یبا  نب  رفعج  لـتق  ناـف  بلاـط ، یبا  نب  رفعجف 

ءاقلبلا نم  ماشلا  نم  هتوم  هل  لاقی  عضوم  یلا  راص  .هحاور و  نب  هللادبع  مث  هثراح ، نب  دیز  مث  مدـقملا ، رفعج  ناک  لب  لیق : و  اوبحا ،
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مث .لتق  یتح  لتاقف  هیارلا  دیز  ذخاف  قشمد  ضرا  نم 

عفرف .لتقف  هحاور  نب  هللادبع  اهذخا  مث  .هطـسو  برـض  مث  يرـسیلا  هدی  تعطقف  يرـسیلاب  لتاقف  ینمیلا  هدـی  تعطقف  رفعج  اهذـخا 
ای تلقف  مدقملا  رفعج  ریرس  تیار  لاق : مهعراصم و  يار  یتح  عفر  لک  هل  ضفخ  و  ضفخ ، لک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل 
نم نیحاـنج  رفعجل  هللا  تبنا  لاـقف : (ص ) هللا لوسر  مهاـعن  و  کـتبارقل ، ارفعج  مدـق  هللا  نا  لاـقف : ادـیز  تمدـق  تنک  ینا  لـیئربج 

.شیجلا یلع  دـیلولا  نب  دـلاخ  رمات  .یکاوبلا و  کبتلف  رفعج  یلع  لاـق : و  هعزج ، دتـشا  و  ءاـشی ، ثیح  هنجلا  یف  اـمهب  ریطی  دـجربز 
نیا ءامسا  ای  لاقف : نیجع  یف  يدی  هللا و  لوسر  یلع  لخد  اعیمج : هدلو  ما  رفعج و  هارما  تناک  هیمعثخلا و  سیمع  تنب  ءامسا  تلاق 
یباب تلقف : هانیع ، تعمد  مهسوور و  یلع  حسم  هیلا و  مهمض  هرجح و  یف  اعیمج  مهـسلجاف  نوع  دمحم و  هللادبعب و  هتیتاف  كدلو ؟

، ارفعج هللا  محر  لاق : هبرعلا و  هتبلغف  یـش ئ ؟ رفعج  نع  کغلب  هلعل  ماتیالاب  لـعفت  اـمک  يدـلوب  لـعفت  مل  هللا  لوسر  اـی  تنا  یما  و 
همطاف یتوص  تعمس  هارفعجاو و  تحصف  هقداص ، تناف  تلق  ام  لک  برح و  لیوب و ال  یعدت  ال  لاقف : هادیسا ، هالیوا و  تحـصف و 

ام هئادر  رجی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  جرخف  هاـمع ، نبا  او  حیـصت  یه  تئاـجف و  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  تـنب 
مهل تعنـصف  لغـش  یف  مهناف  اماعط  رفعج  لایعل  یعنـصا  همطاـف  اـی  لاـق  مث  یکاوبلا ، کـبتلف  رفعج  یلع  لوقی : وه  هتربع و  کـلمی 
هثعب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثعب  ماشه : نبال  هریسلا  یف  امک  قاحسا  نبا  لاق  .مشاه  ینب  یف  هنس  تراصف  مایا  هثالث  اماعط 

عد مهجورخ و  رـضح  املف  فالآ ، هثالث  مه  جورخلل و  اویهت  مث  سانلا  زهجتف  لاق : نا  یلا  نامث - هنـس  یلوالا  يدامج  یف  هتوم  یلا 
هحاور نب  هللادبع  عد  املف و  هللادبع .- ادیز و  ارفعج و  ءارمالاب  ینعی  مهیلع - اوملـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ءارما  سانلا 

ایندـلا و ال بح  یب  ام  هللا  اما و  لاقف : هحاور ؟ نبا  اـی  کـیکبی  اـم  اولاـقف : یکب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ءارما  نم  عدو  نم 
الا مکنم  نا  و   ) راـنلا اـهیف  رکذـی  لـج  زع و  هللا  باـتک  نم  هیآ  ارقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  تعمـس  ینکلو  مکب ، هباـبص 

هللا و مکبحص  نوملسملا : لاقف  .دورولا  دعب  ردصلاب  یل  فیک  يردا  تسلف  هیآ 74 ) میرم - ( ) ایضتقم امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراو 
هنعط وا  ادـبزلا  فذـقت  غرف  تاذ  هبرـض  هرفغم و  نمحرلا  لاسا  یننکل  هحاور : نبا  هللادـبع  لاقف : نیلحلاص  اـنیلا  مکدر  مکنع و  عفد 

مث قاحسا : نبا  لاق  ادشر  دق  زاغ و  نم  هللا  هدشرا  یثدج  یلع  اورم  اذا  لاقی  یتح  ادبکلا  ءاشحالا و  ذفنت  هبرحب  هزهجم  نارح  يدیب 
تیبثت نسح  نم  كاتآ  ام  هللا  تبثف  لاق : مث  هعدوف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هحاور  نب  هللادبع  یتاف  جورخلل  اویهت  موقلا  نا 

دقف هنم  هجولا  هلفاون و  مرحی  نمف  لوسرلا  تنا  رصبلا  تباث  ینا  ملعی  هللا  هلفان  ریخلا  کیف  تسرفت  ینا  اورصن  يذلاک  ارصن  یسوم و 
فرـصنا مهعد و  اذا و  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  جرخ  موقلا و  جرخ  مث  هل  هدیـصق  یف  تایبالا  هذه  ردـقلا و  هب  يرزا 

عیجشت لقره و  ءاقل  نم  سانلا  فوخت  لیلخ  عیشم و  ریخ  لخنلا  یف  هتعدو  يرما ء  یلع  مالـسلا  فلخ  هحاور : نب  هللادبع  لاق  مهنع 
هئام یف  ءاقلبلا  ضرا  نم  بام  لزن  دـق  لق  ره  نا  سانلا  غلبف  ماشلا  ضرا  نم  ناعم  اولزن  یتح  اوضم  مث  لاتقلا  یلع  سانلا  هحاور  نبا 

هل لاـقی  هشارا  دـحا  مث  یلب  نم  لـجر  مهیلع  مهنم  فلا  هئاـم  یلب  ءارهب و  نیقلا و  ماذـج و  مخل و  نم  مهیلا  مضنا  مورلا و  نم  فلا 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  بتکن  اولاق : و  مهرما ، یف  نورکفی  نیتلیل  ناعم  یلع  اوماقا  نیملسملا  کلذ  غلب  املف  هلفاز  نب  کلام 

هللا موق و  ای  لاق : هحاور و  نب  هللادبع  سانلا  عجـشف  .هل  یـضمنف  هرماب  انرمای  نا  اما  لاجرلاب و  اندمی  نا  اماف  انودع  ددعب  هربخنف  هلآ )
هللا انمرکا  يذلا  نیدلا  اذهب  الا  مهلتاقن  ام  هرثک  هوق و ال  ددعب و ال  سانلا  لتاقن  ام  هداهـشلا و  نوبلطت  متجرخ  یتلل  نوهرکت  یتلا  نا 

اوناک اذا  یتح  سانلا  یـضمف  هحاور ، نبا  قدـص  هللا  ودـق  سانلا : لاقف  .هداهـش  اما  و  روهظ ، اـما  نیینـسحلا  يدـحا  یه  اوقلطناـف  هب ،
یلا نوملـسملا  زاحنا  ودـعلا و  اند  مث  فراشم  اهل  لاقی  ءاقلبلا  يرق  نم  هیرقب  برعلا  مورلا و  نم  لق  ره  عومج  مهتیقل  ءاـقلبلا  موختب 

و هداتق ، نب  هبطق  هل  لاقی  هرذـع  ینب  نم  الجر  مهتنمیم  یلع  اولعجف  نوملـسملا  مهل  ابعتف  اهدـنع  سانلا  یقتلاف  هتوم ، اـهل  لاـقی  هیرق 
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لوسر هیارب  هثراح  نب  دیز  لتاقف  اولتتقا  سانلا و  یقتلا  مث  .کلام  نب  خ ل ) هدابع -  ) هیابع هل  لاقی  راصنالا  نم  الجر  مهترـسیم  یلع 
ءارقـش هل  سرف  نع  محتقا  لاتقلا  همحلا  اذا  تیح  اهب  لتاقف  رفعج  اهذـخا  مث  .موقلا  حامر  یف  طاـش  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
هلثملا نع  ثحبلا  یف  انمالک  یـضم  دـق  و  لوقا : .مالـسالا  یف  رقع  نیملـسملا  نم  لجر  لوا  رفعج  ناکف  لتق ، یتح  لتاق  مث  اهرقعف ،

: لاق دابع  هیبا  نع  ریبزلا ، نب  هللادبع  نب  دابع  نب  ییحی  ینثدـح  و  قاحـسا : نبا  لاق  .اهرقع  اذ  امل  هیلع  هللا  ناوضر  ارفعج  نا  نم  افنآ 
نیح رفعج  یلا  رظنا  یناکل  هللا  و  لاق : هتوم  هوزغ  هوزغلا  کلت  یف  ناک  فوع و  نب  هرم  ینب  دـحا  نا  ینعـضرا و  يذـلا  یبا  ینثدـح 
یند دق  مور  مورلا  اهبارش و  ادراب  هبیط و  اهبارتقا  هنجلا و  اذبح  ای  لوقی : وه  لتق و  یتح  لتاق  مث  اهرقع  مث  ءارقش  هل  سرف  نع  محتقا 
ذخا بلاطیبا  نب  رفعج  نا  ملعلا : لها  نم  هب  قثا  نم  ینثدـح  و  ماشه : نبا  لاق  اهبارـض  اهتیق  ذا ال  یلع  اهباسنا  هدـیعب  هرفاـک  اهباذـع 

هللا هباثاف  هنـس ، نیثالث  ثالث و  نبا  وه  هنع و  هللا  یـضر  لتق  یتح  هیدضعب  هنـضتحاف  تعطقف ، هلامـشب  هذـخاف  تعطقف ، هنیمیب  ءاوللا 
لعجف هسرف  یلع  وه  اهب و  مدـقت  مث  هیارلا  هحاور  نب  هللادـبع  ذـخا  رفعج  لتق  املف  .ءاش  ثیح  اـمهب  ریطی  هنجلا  یف  نیحاـنج  کلذـب 
كارا یلام  هنرلا  اودـش  سانلا و  بلجا  نا  هنه  رکتل  وا  نلزنتل  هنلزنتل  سفن  اـی  تمـسقا  لاـق : مث  ددرتلا  ضعب  ددرتی  هسفن و  لزنتـسی 

دق توملا  مامح  اذـه  یتومت  یلتقت  الا  سفن  ای  اضیا : لاق  هنـش و  یف  هفطن  الا  تنا  له  هنئمطم  تنک  دـق  ام  لاـط  دـق  هنجلا  نیهرکت 
هل مع  نبا  هاتا  لزن  املف  لزن  مث  .ادیز  ارفعج و  هیبحاص  امهلعف  هلوقب  دـیری  تیدـه  امهلعف  یلعفت  نا  تیطعا  دـقف  تینمت  ام  تیلص و 

عمـس مث  هسهن  هنم  سهتنا  مث  هدـی  نم  هذـخاف  تیقل ، ام  هذـه  کمایا  یف  تیقل  دـق  کناف  کبلـص  اذـهب  دـش  لاـقف : محل  نم  قرعب 
: نوکسلا مث  حتفلاب  قرعلا  .لتق و  یتح  لتاقف  مدقتف  هفیـس  ذخا  مث  هدی  نم  هاقلا  مث  ایندلا ، یف  تنا  و  لاقف : سانلا  هیحان  یف  همطحلا 

.مکنم لجر  یلع  اوحلطصا  نیملسملا  رـشعم  ای  لاقف : نالجعلا  ینب  وخا  نارقا  نب  تباث  هیارلا  ذخا  مث  .محللا  ضعب  هیلع  يذلا  مظعلا 
سانلا حلطصاف  لعافب  انا  ام  لاق : تنا ، اولاق :

هللا یلص   ) لوسرلا وبنت  .سانلاب  فرـصنا  یتح  هنع  زیحنا  زاحنا و  مث  مهب ، یـشاح  موقلا و  عفاد  هیارلا  ذخا  املف  دیلولا ، نب  دلاخ  یلع 
هللا یلص   ) هللا لوسر  لاق  موقلا  بیصا  امل  و  قاحـسا : نبا  لاق  هریـسلا : یف  ماشه  نبا  لاق  مورلا  عم  نیملـسملل  ثدح  امب  هلآ ) هیلع و 
مث لاق : ادیهـش ، لتق  یتح  اهب  لتاقف  رفعج  اهذخا  مث  .ادیهـش  لتق  یتح  اهب  لتاقف  هثراح  نب  دیز  هیارلا  ذـخا  ینغلب : امیف  هلآ ) هیلع و 

، نوهورکی ام  ضعب  هحاور  نب  هللادـبع  یف  ناک  دـق  هنا  اونظ  راـصنالا و  هوجو  تریغت  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تمص 
نم ررـس  یلع  مئانلا  يری  امیف  هنجلا  یف  یلا  اوعفر  دـقل  لاق : مث  ادیهـش ، لتق  یتح  اهب  لـتاقف  هحاور  نب  هللادـبع  اهذـخا  مث  لاـق : مث 

ددرتلا ضعب  هللادبع  ددرت  ایضم و  یل : لیقف  اذه ؟ مع  تلقف : هیبحاص ، يریرـس  نع  اراروزا  هحاور  نب  هللادبع  ریرـس  یف  تیارف  بهذ 
نا یلا  ظافلالا - ضعب  یف  نافلتخت  ناتیاورلا  یبوقعیلا و  خیرات  نع  اهانلقن  یتلا  سیمع  تنب  ءامسا  هیاور  قاحسا  لقن  مث  .یـضم  مث 

عوجر لقن  مث  .مهبحاص  رماـب  اولغـش  دـق  مهناـف  اـماعط  مهل  اوعنـصت  نا  نم  رفعج  لآ  اولفغت  ـال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف لاـق :
: لاق ریبزلا  نب  هورع  نع  ریبزلا  نب  رفعج  نب  دمحم  ینثدح  لاقف : مهیلع  نیملسملا  بضغ  مهل و  لوسرلا  یقلت  هنیدملا و  یلا  شیجلا 

یلص  ) هللا لوسر  نودتشی و  نایبصلا  مهیقل  و  لاق : نوملسملا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهاقلت  هنیدملا  لوح  نم  اوند  امل 
هیدی نیب  هلمحف  هذخاف  هللادبعب  یتاف  رفعج  نبا  ینوطعا  مهولمحاف و  نایبصلا  اوذـخ  لاقف : هباد ، یلع  موقلا  عم  لبقم  هلآ ) هیلع و  هللا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوقیف  لاق : هللا  لیبس  یف  متررف  رارف  اـی  نولوقی  بارتلا و  شیجلا  یع  نوثحی  ساـنلا  لـعج  و  لاـق :
نع ریبزلا ، نب  هللادـبع  نب  رماع  نع  رکب  یبا  نب  هللادـبع  ینثدـح  و  قاحـسا : نبا  لاق  .یلاعت  هللاءاش  نا  رارکلا  مهنکلو  رارفلاـب  اوسیل 

ماشه نب  هملس  هارمال  هملس  ما  تلاق  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جوز  هملـس  ما  نع  هلاوخا ، مه  مشاه و  نب  ثراحلا  لآ  ضعب 
ام هللا  و  تلاـق : نیملـسملا ؟ عم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عـم  هالـصلا  رـضحی  هملـس  يراـال  یلاـم  هریغملا : نب  صاـعلا  نب 
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هریسلا یف  ماشه  نبا  یمـس  .جرخی و  امف  هتیب  یف  دعق  یتح  هللا  لیبس  یف  متررف  رارف  ای  سانلا  هب  حاص  جرخ  املک  جرخی  نا  عیطتـسی 
نب هللادـبع  و  مشاـه ، ینب  نم  هثراـح  نب  دـیز  و  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  مهنم  ـالجر  رـشع  ینثا  نیملـسملا  نم  هتوم  موی  دهـشتسا  نم 
لثم همـسا  ترکذ  تئـش  ول  نم  هللا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .جرزخلا  نب  ثراحلا  ینب  نم  مث  راـصنالا ، نم  سیق  نب  داـبع  و  هحاور ،

ترکذ تئـش  ول  نم  : ) هلوقب مالـسلا :) هیلع   ) دارا تلجا ) هتینم  و  تلجع ، مهلاجآ  نکلو  هرم  ریغ  یبنلا  عنم  هداهـشلا  نم  اودارا  يذلا 
لوق و  هسفن ، همسا )

هنا دارملا  .سماـط و  قیرط  سماد و  لـیل  ینک  نیب  ینیب و  وحن  عراـضم  ساـنج  تلجا  تلجع و  نیب  و  دارا ، هلوقب  قـلعتم  هرم  ریغ  ه :
هدیدع تاوزغ  یف  يا  هرم  ریغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  هلیبس  یف  هداهشلا  یلاعت  تدرا هللا  یناب  هسفن  نع  ربخا  مالـسلا ) هیلع  )

هللا دیب  لاجالا  ناف  ترخآ  يا  تلجا ، یتینم  و  مهبحن ، اوضق  مهلجا و  ءاج  يا  تلجع ، مهلاجآ  نکل  اهوقزر  نیذـلا  رفنلا  ءالوه  لثم 
زنک یف  یکجارکلا  حتفلا  وبا  لیلجلا  خیـشلا  يور  و  (. 7 رجحلا - ( ) نورخاتـسی ام  اهلجا و  هما  نم  قبـست  ام   ) لئاق نم  زع  لاق  یلاعت 

، یلع نب  نیـسحلا  نع  هیبا ، نع  یلع ، نب  دمحم  رفعج  یبا  نع  دـیزی ، نب  دـلاخ  نع  هدانـساب  ناریا 1322 ه ) عبط  ص 137   ) دئاوفلا
، ردب موی  ثراحلا  نب  هدیبع  ینم  تدخا  کنا  مهللا  بازحالا : موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هیبا  نع 
(: مالـسلا هیلع   ) هلوـق .نیثراوـلا  ریخ  تنا  ادرف و  ینرذـت  ـال  بر  بلاـطیبا ، نب  یلع  یخا  اذـه  دـحا و  موـی  بلطملادـبع  نب  هزمح  و 

لدی امم  هفئاط  رکذ  امل  اهلثمب ) دـحا  یلدـی  یتلا ال  یتقباسک  هل  نکت  مل  یمدـقب و  عسی  مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا  رهدـلل  ابجعایف  )
هل نکی  مل  نمب  هنرق  یتح  هلزنا  مث  هلزنا  ثیح  رهدلا  نم  بجعتلاب  هعفدرا  هاوس  نم  یلع  هتیلضفا  همدقت و  مالسالا و  یف  هتقباس  یلع 

مالسالا هضیب  هیامح  و  نیدلا ، نع  عافدلا  یف  یعس 

ردص یف  انمدـق  دـق  .هب و  جـتحی  و  اهلثمب ، لسوتی  نا  دـحال  سیل  یتلا  هتقباسک  هقاس  هل  نکی  مل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) همدـق لثم  مدـقب 
و هرجهلا ، و  نامیالا ، یلا  قبسلا  یه  لضفلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  اهب  قحتسا  یتلا  ءایشالا  نا  باتکلا  اذه  حرش 

لیبس یف  داهجلا  و  لیزنتلا ، باتکلاب و  ملعلا  و  هل ، سفنلا  لذب  و  هعانقلا ، و  هنم ، یبرقلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  هرـصنلا 
ظحلا و  رفوالا ، بیـصنلا  هنم  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل ناک  کلذ  لـک  و  ملعلا ، و  هفعلا ، و  مکحلا ، و  ءاـضقلا ، و  دـهزلا ، و  عرولا ، و  هللا ،
لوسر باحـصا  قحتـسی  ام  عیمج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل ناک  اذا  مث  هب !؟ نرقی  هیزاوی و  هنزاوی و  نا  دابکالا  هلکآ  نبال  نیاف  ربکـالا ،

؟ هفالخلا یف  همدقتی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هریغل یناف  اهلثمب  دحا  یلدی  ثیحب ال  هاوس  نم  یلع  قبـسلا  روالا و  بیـصنلا  الـضف  (ص ) هللا
یلا و  ارهاظ ، هیواعم  یلا  خلا ، یمدقب - عسی  مل  نم  هلوقب : راشا  مالسلا ) هیلع   ) هنا تیرد  انرکذ  امبف  قحلا !؟ نعا  راروزا  الا  اذه  لهف 
مهنم لوالا  عم  یف  بیرلا  ضرتعا  یتم  يروشلل  هللاایف و  هیقـشقشلا : یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق دـق  اـحیولت و  ءاـفلخلا  نم  هیلع  مدـقت  نم 

: لوقی مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمس  لاق : نانس  نب  هللادبع  نع  دارسلا  نع  هدانساب  یفاکلا  یف  و  رئاظنلا ؟ هذه  یلا  نرقا  ترص  یتح 
هیواعم و  هاداع ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لتاق  مهدحا  برح  نب  نایفـسوبا  قلخلا : رایخ  مهب  یلتبا  قلخلا  رارـش  مه  هثالث 

مالک یفاولا ص 58 ج 2 .)  ) .هلتق یتح  هاداع  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسحلا  لتاق  هللا  هنعل  هیواعم  نب  دـیزی  و  هاداع ، ایلع و  لـتاق 
یبا نب  هیواعم  نب  دیزی  نب  هیواعم  فصو  ام  ماقملا  یف  رکذن  نا  ینبجعی  هیبا و  هدج و  یف  نایفس  یبا  نب  هیواعم  نب  دیزی  نب  هیواعم 

همالعلا و  فجنلا ) عبط  ص 226 ج 2   ) خـیراتلا یف  یبوقعیلا  همالک  لقن  .امهیف  امب  يردا  ناک  هناف  هابا ، هدـج و  هتفالخ  یف  ناـیفس 
تنب مشاه  ما  هما  هیواعم و  نب  دـیزی  نب  هیواعم  کلم  مث  لاق : .یبوقعیلا  نع  لقنن  نحن  لوکـشکلا و  یف  یلماـعلا  نیدـلائاهب  خیـشلا 

هللا و دـمح  دـعب  اما  لاقف : سانلا  بطخف  لیمج  بهذـم  هل  ناک  و  رهـشا ، هعبرا  لب  لیق  اـموی و  نیعبرا  هعیبر  نب  هبتع  نبا  مشاـه  یبا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1131 

http://www.ghaemiyeh.com


رمالا عزان  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  يدـج  نا  الا و  انیلع ، مکنعطو  انل  مکتهارک  لهجن  امف  انب ، متیلب  .مکبانیلب  انا  سانلا  اهیا  هیلع  ءاـنثلا 
مع نبا  و  نینموملا ، لوا  و  نیملـسملا ، قباس  مالـسالا ، یف  قحا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  هبارقلا  یف  هنم  هب  یلوا  ناک  نم 
انهر راص  و  هتینم ، هتتا  یتح  نورکنت  ام ال  هنم  متبکر  و  نوملعت ، ام  مکنم  بکرف  نیلـسرملا ، متاـخ  هیقب  اـبا  و  نیملاـعلا ، بر  لوسر 

تلقف لجالا ، هنع  رـصق  لمالا و  هفلخاف  هواجر  مظع  و  هاـطخ ، نسحتـساو  هاوه ، بکرف  ریخلل ، قیلخ  ریغ  ناـک  یبا و  دـلق  مث  .هلمعب 
و هعرـصم ، ءوسب  انملع  انیلع  رومالا  مظعا  نا  لاق : یکب و  مث  همرجب ، اریـسا  و  هبنذب ، انهر  هترفح  یف  راص  و  هتدم ، تعطقنا  و  هتعنم ،

لمحتملا و ال  مکروما ، دـلقتملا  انا  ام  هبعکلا و  قرح  و  همرحلا ، حابا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هرتع  لتق  دـق  و  هبلقنم ، حـبق 
هلوق .اهنم  اوباصا  ام  نایفـس  لآ  بسحف  ارـش  نکت  نا  .اظح و  اهنم  انلن  دـقل  امنغم  ایندـلا  تناک  نئل  هللا  وف  مکرما ، مکناشف  مکتاعبت ،

و فلتخم ، بذاک  وهف  هترکذ  ام  فالخ  یعدـی  نم  نا  ینعی  هفرعی ) هللا  نظا  هفرعا و ال  ـال  اـم  عدـم  یعدـی  نا  ـالا  (: ) مالـسلا هیلع  )
نا الا  هلوقب : راشاف  هضحاد ، یهف  اهفرعی  اـمف ال  هیلاـمکلا  تافـصلا  عیمج  یف  هباحـصلا  لـضفا  ع )  ) ناـک اـمل  .هقهاز و  هلطاـب  هاوعد 

عدم هاعدا  ام  نا  دارملا  و  هفرعا ، ریمـضک  ام  یلا  عجری  هفرعی  ریمـض  .لطاب و  هفرعی  امم ال  هاعدا  ام  نا  یلا  هفرعا ، ام ال  عدـم  یعدـی 
ملعی هللا  يا  بلسلاب  ملعلا  ضرعلا  ملعلا و  ینعمب  نظلا  هدوجوب و  هفرعملا  قلعتت  دوجومب ال  سیل  ام  هدوجوم و  ریغ  هترکذ  ام  فالخ 

هللا لوسرب  اذه  همالک  یف  ع )  ) یـسات لاح ) لک  یلع  دمحلا هللا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .دوجومب  سیل  هفرعا  امم ال  عدم  هاعد  ام  نا 
یف يور  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  نا  کلذ  و  مالـسلا ،) هیلع   ) همامتغا یلا  یموی  لوقلا  اذـه  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

لوسر ناک  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  طانحلا  ینثم  نع  هدج ، نع  مساقلا ، نع  یسیع ، نبا  نع  دمحم ، نع  هدانـساب  یفاکلا 
لک یلع  دمحلا هللا  لاق : هب  متغی  رما  هیلع  درو  اذا  و  همعنلا ، هذه  یلع  دمحلا هللا  لاق : هرسی  رما  هیلع  درو  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا

.اضیا یفاکلا  نع  ص 68 ج 3   ) یفاولا نم  نامیالا  دونج  باوبا  نم  رکـشلا  باب  یف  هرـس  سدـق  ضیفلا  هیاورلا  هذـه  يور  .لاح و 
: هلوق یلا  اذه  همالک  نوکی ) نا  هللا  ذاعمف  یبغبلا  اماف  مهیلع ، ییغب  و  مهنع ، یئاطبا  ءافلخلا و  يدسح  ترکذ  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق

یلا تیغب - مهلک  یلع  تدسح و  مهلکف  هباتک : یف  هیواعم  هلوق  نع  باوج  مهنع ، هللا  زواجت  مهل  هتکرت  دـق  ذوخاملا و  وه  یقح  نا 
، ایغاب نوکی  نا  نم  اناش  لجا  مامالا  نا  راتخملا 237  یف  همامالا  نع  ثحبلا  یف  انمالک  یضم  دق  .ءافلخلا و  نع  کئاطبا  یف  و  هلوق :

هیفنم هذـهف  هوهـشلا ، و  بضغلا ، و  دـسحلا ، و  صرحلا ، اهل : سماخ  هجوا ال  هعبرا  بونذـلا  عیمج  همیظعلا و  بونذـلا  نم  یغبلا  ناف 
مل هعیبلا و  یف  راصنالا  نیرجاهملا و  فالتخا  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  یف  سانلا  عامتجا  اـما  و  نم ج 15 .) ص 44   ) یلا عـجارف  هنع ،

ابملا یف  هرس  سدق  یئوخلا  حراشلا  هرکذ  دقف  هقح  ع )  ) ایلع نینموملاریما  اوبصغ  یتح  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لسغی 
ص 102 ج  ) هفیقسلا ربخ  یف  خیراتلا  یف  یبوقعیلا  و  ص 382 .)  ) رشع سداسالا  دلجملا  یف  هنم  همذرش  یلا  انرشا  نحن  و  هفلاسلالا ،

نا ترکذ و  نم  لضف  عفدـن  ام  لاقف : مقرالا  نب  رذـنملا  ماق  و  لاق : راصنالا  لضف  یف  فوع  نب  نمحرلادـبع  مالک  لـقن  اـم  دـعب  ( 2
بابلا برـضف  بزاع  نب  ءاربلا  ءاج  و  لاق : نا  یلا  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  ینعی  دـحا - هیف  هعزانی  مل  رمالا  اذـه  بلط  ول  ـالجرل  مهیف 

یلوا نحن  هنع و  بیغن  اثدـح  نوثدـحی  نوملـسملا  ناک  ام  مهـضعب : لاقف  رکبوبا ، عیوب  مشاه  ینب  رـشعم  ای  لاـق : مشاـه و  ینب  یلع 
( مالسلا هیلع   ) یلع یف  نوکشی  راصنالا ال  نورجاهملا و  ناک  .هبعکلا و  بر  اهولعف و  سابعلا : لاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحمب

نحن هیومتلاب و  هفالخلا  مکل  تقح  ام  هنا  شیرق  رـشعم  ای  لاقف : شیرق  ناسل  ناک  و  سابعلا ، نب  لضفلا  ماـق  رادـلا  نم  اوجرخ  اـملف 
یتلا بایبالا  رخآ  یلا  فرـصنم - رمالا  نا  بسحا  تنک  ام  لاقف - : بهل  یبا  نب  هبتع  ماق  و  مکنم ، اهب  یلوا  انبحاص  و  مکنود ، اهلها 

نیرجاـهملا و نم  موق  رکب  یبا  هعیب  نع  فـلخت  و  یبوـقعیلا : لاـق  مث  .يراـصنالا  تباـث  نب  همیزخ  نع  ص 383 ) ج 16   ) یف اـنلقن 
نب دلاخ  و  صاعلا ، نب  ماوعلا  نب  ریبزلا  سابعلا و  نب  لضفلا  و  بلطملادبع ، نب  سابعلا  مهنم : بلاط  یبا  نب  یلع  عم  اولام  راصنالا و 
ناک و  لاق : .بعک  نبا  یبا  و  بزاع ، نب  ءاربلا  و  رسای ، نب  رامع  و  يرافغلا ، رذوبا  و  یسرافلا ، ناملـسو  ورمع ، نب  دادقملا  و  دیعس ،
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نب رمع  یلا  رکبوبا  لسراف  لاق : .کنم  دمحم  ماقمب  یلوا  دحا  سانلا  یف  ام  هللا  وف  کعیابا  مله  لاقف : ایلع  یتاف  ابئاغ  دیعس  نب  دلاخ 
یف هل  لعجتف  بلطملادـبع ، نب  سابعلا  یقلت  نا  يارلا  اولاق : يارلا ؟ ام  لاـقف : هبعـش  نبا  هریغملا  حارجلا و  نب  هدـیبع  یبا  باـطخلا و 

رکبوبا قلطناف  مکعم ، لام  اذا  یلع  یلع  مکل  هجح  بلاط  یبا  نب  یلع  هیحان  هب  نوعطقتف  هدعب ، نم  هبقعلو  هل  نوکی  ابیصن  رمالا  اذه 
، ایبن ادمحم  ثعب  هللا  نا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  رکبوبا  دمحف  .الیل  سابعلا  یلع  اولخد  یتح  هریغملا  حارجلا و  نب  هدیبعوبا  رمع و  و 

مهتحلـصم یف  مهـسفنالا  راتخیل و  اروما  سانلا  یلع  یلخف  هدـنع ، ام  هل  راتخا  یتح  مهرهظا  نیب  هنوکب  مهیلع  نمف  ایلو ، نینموملل  و 
ام و  انبج ، هریح و ال  انهو و ال  هدـیدست  هللا و  نوعب  فاخا  ام  کـلذ و  تیلوف  اـیعار ، مهرومـالو  اـیلا ، مهیلع و  ینوراـتخاف  نیقفـشم 

نوکتفاجل مکذـختی  نیملـسملا  هماع  یلع  فالخلا  لوقی  نعاـط  نع  ینغلبی  کـفنا  اـم  .بینا و  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوت 
نا دیرن  نحن  ولا  نئج  دقل  و  هیلا ، اولام  امع  مهومتفرص  اما  و  هیلع ، اوعمتجا  امیف  سانلا  عم  متلخد  اماف  عیدبلا ، هبطخ  عینملا و  هنـصح 
نا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مع  تنک  ذا  کبقع ، نم  كدـعب  نمل  نوکی  کل و  نوکی  ابیـصن  رمالا  اذـه  یف  کل  لعجن 
نب رمع  لاـقف  .مکنم  اـنم و  هللا  لوسر  ناـف  مشاـه  ینب  مکلـسر  یلع  مکنع  رمـالاب  اولدـعف  کـبحاص  کـناکم  اواردـق  ساـنلا  ناـک 

مقافتیف مکنم ، نوملـسملا  هیلع  عمتجا  ام  یف  نعطلا  نوکی  نا  اهرک  نکلو  مکیلا  هجاـحل  مکتاـن  مل  اـنا  يرخا  و  هللا ، يا و  باـطخلا :
لاق هعیبلا ) رما  یف  رمع  رکب و  یبا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مع  سابعلا  جاجتحا  .مکسفنال  اورظناف  مهب  مکب و  بطخلا 
نمف ایلو ، نینموملل  و  ایبن ، تفـصو  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  هللا  نا  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  سابعلا  دـمحف  یبوقعیلا :
غیزب نیلئامال  قحلا ، نیبیـصم  مهـسفنال  اوراتخیل  مهروما  نیملـسملا  یلع  یلخف  هدـنع ، اـم  هل  راـتخا  هیلا و  هللا  ضبق  یتح  هب  هتا  یلع 
انحرب و ال  اطـسو ، انللح  ال  اطرف ، كرما  یف  انمدقت  امف  مهنم ، نحنف  نینموملاب  تنک  نا  تذخا و  اقحف  هللا  لوسرب  تنک  ناف  يوهلا ،
کلوق نم  کیلع  اونعط  مهنا  نم  کلوق  دعبا  ام  نیهراک ، انک  ذا  بجو  امف  نینموملاب ، کل  بجو  امنا  رمالا  اذـه  ناک  نا  و  اطخس ،
مهروما سانلا  یلع  یلخ  کـلوق  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هفیلخ  کتیمـست  دـعبا  اـم  کـیلا و  اولاـم  كوراـتخا و  مهنا 
هـضعبب ضرن  ملف  انل  ناک  نا  و  هیف ، مکحت  نا  کل  سیلف  نینموملل  اقح  ناک  ناف  یل  هلعجت  کنا  تلق  ام  اماف  كوراتخاف ، اوراـتخیل 

یف .هدنع و  نم  اوجرخف  اهناریج ، متنا  اهناصغا و  نحن  هرجش  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  کلـسر  یلع  و  ضعب ، نود 
هیلع و مدقت  نم  هتهارک  نم  (ع ) نینموملاریما هرهظا  ام  هماعلا  هصاخلا و  تفرع  دق  و  فجنلا ) عبط  ص 45   ) هرس سرق  دیفملل  لمجلا 

اولامت یثرا و  ینوعنم  قح و  ینوملظ  مهناف  شیرق  یلع  .كدیعتسا ظ )  ) كذیعتسا ینا  مهللا  ماقم : دعب  ماقم  یف  لاقف  مهنم ، هملظت 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  یلا  دهع  دـق  و  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ضبق  ذـنم  امولظم  لزا  مل  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .یلع و 
دقف يزاوجلا  ینع  اشیرق  زجا  مهللا  لاـق : .ردـملا و  رجحلا و  تملظ  دـقل  رمع  اـی  لاـق : و  هتعب ، نم  یب  ردغتـس  همـالا  نا  هلآ ) هیلع و 

نامثع و رما  نم  ترکذ  ام  اما  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یمدب  ترطاخ  سانلا و  ءاهفـس  یب  ترغا  ویقح  نع  ینتعفد  یمحر و  تعطق 
هیلع  ) هیلا هباتک  یف  هیواـعم  لوق  نع  باوج  لـصفلا  اذـه  کلادـب ) اـم  نجتف  ینجتت  نا  ـالا  هلوق : یلا  هیلع - یبیلاـت  همحر و  یتعیطق 

نم لصنت  کنا  یل  رکذ  دق  و  هلوق : یلا  نامثع - کمع  نبال  کنم  ادسح  مظعاب  مهنم  دـحال  نکت  مل  مث  هلوقب : هل  ابطاخم  مالـسلا )
هنم و سانلا  اهمقن  امم  نامثع  اهثدـحا  یتلا  ثادـحالا  مالـسلا ) هیلع   ) هلئاسر هبتک و  نم  لوالا  راتخملا  حرـش  یف  اـنرکذ  دـق  .همد و 
يدقاولا و نم ) 311 ج 16   ) یف ص نامثع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما حصن  و  ص 203 ج 16 .)  ) هلتق بابسا  تراص  هیلع و  اونعط 
راتخملا 238 حرـش  یف  هریغ  يربطلا و  نم  لوقنملا  یحتـسال ) ینا  یتح  نامثع  نع  بذا  تلز  ام  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اذـک  و  هریغ ،

یف انرشا  دق  .امثآ و  نوکا  نا  تیشخ  یتح  هنع  عفد  دقل  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  ص 183 ج 16 )  ) بطخلا باب  یف  همالک  نم 
ناک مالسلا ) هیلع   ) هنا و  هلتق ، هللا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نا  اهثدحا و  یتلا  هثادحاب  هسفن  لتق  نامثع  نا  یلا  (ص 351 ج 16 )
عدخ امل  هقیقح و  هحداوق  نم  باتلالا  احصن و  هنم  نامثع  دارا  ام  هرم و  ریغ  هرـصن  هحـصن و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  هلتق ، نع  هلزع  یف 
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نانهب همهت و  هیلا  نامثع  مد  دانسا  نا  و  هیناطیش ، تالیوستل  اعابتا  نامثع  مدب  ع )  ) ایلع اومهتا  هرـصبلا  لها  نا  و  هرم ، دعب  هرم  سانلا 
لوسر ناک  الیبس  فعتال  نامثعل : هملـس  ما  تلاق  هیاهنلا : نم  وفع  هدام  یف  ریثالا  نبا  لاق  .عجارف و  اهیلا  انرـشا  امم  اهریغ  ـالا و  سیل 

حرـش یف  کلادب ) ام  نجتف  ینجتت  نا  الا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ریـسقت  انیب  دـق  مث  .اهـسمطت  يا ال  اهبحل ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
ناوضر دیـسلا  هب  یتا  ام  هیف  تاتـشلا  طخلا و  نم  عقو  ام  رکذ  هلماکلا و  هتروص  یلع  هلقن  باتکلا و  دنـس  .عجارف  سداسلا ، باـتکلا 

کیلع و یلتیـس  امک  مالک  الب  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک نساحم  نم  وه  لیوط  باتک  نم  طقتلمف  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک نم  هیلع  هللا 
حیـصفلا و طاقتلا  هضرغ  نال  هیلع ، هللا  ناوضر  هتداع  هذه  و  هنم ، هلیلق  همذ  رـشب  یتا  باتکلا و  اذـه  نم  اریثک  طقـسا  هر - یـضرلا -

مدقف ینالوخلا  ملسم  یبا  یلا  هباتک  هیواعم  عفد  و  هیلا ، هباتک  باوج  هیواعم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبتک مالـسلا .) هیلع   ) همالک نم  غیلبلا 
یفوکلا یمیمتلا  يرقنملا  محازم  نب  رـصنل  نیفـص  باتک  یف  ناروکذم  ناباتکلا  هفوکلا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  یلع  هب 

نم نماثلا  دلجملا  یف  هللا  همحر  یـسلجملا  هنع  لقن  و  يرصانلا 1301 ه ) عبطلا  ص 47 ،  ) هرجهلا نم  هیناثلا  هئاملا  ینـس  یف  یفوتملا 
نع رـصن : نیفـص : باتک  یف  رـصن  هب  یتا  ام  درون  نحن  .هرجهلا و  نم  هنس 406  یفوت  یـضرلا  و  ینابمکلا ) عبطلا  ص 547   ) راحبلا

ایلع و لتاقت  ام  یلع  هیواعم  ای  اولاقف  ماشلا  لها  ءارق  نم  سانا  یف  هیواعم  یلا  ماق  ینالوخلا  ملـسمابا  نا  قور  یبا  نع  دعـس ، نب  رمع 
هترجه و ال هتبحـص و ال  لثم  مالـسالا  یف  یل  نا  یعدا  انا  ایلع و  لتاقا  ام  مهل : لاق  هتقباس ؟ هتبارق و ال  هتبحـص و ال  لـثم  کـل  سیل 

لاتق هب و ال  مهلتقنف  هتلتق  انیلا  عدیلف  لاق : .یلب  اولاق : امولظم ؟ لتق  نامثع  نا  نوملعت  متـسلا  مکنع  ینوربخ  نکلو  هتقباس ، هتبارق و ال 
ملسموبا ماق  مث  .یلع  یلع  هب  مدقف  ینالوخلا ، ملسم  یبا  عم  باتکلا  اذه  یلع  یلا  بتکف  .انضعب  هیتای  اباتک  بتکاف  اولاق : .هنیب  اننیب و 

نم قـحلا  تیظعا  نا  كریغل  هنا  بحا  اـم  هللا  هتیلوـت و  رماـب و  تمقدـق  کـناف  كدـعب  اـما  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  اـبیطخ ،
و هرصان ، کل  انیدیا  تناک  سانلا  نم  دحا  کفلاخ  ناف  انریما ، تنا  هتلتق و  انیلا  عفداف  امولظم ، امرحم  املـسم  لتق  نامثع  نا  کسفن ،

ذخایل دغلا  نم  عجر  مث  فرـصناف  .کباتک  باوج  ذخف  ادغ  یلع  دـغا  یلع : هل  لاقف  .هجح  رذـع و  اذ  تنک  و  هدـهاش ، کل  انتنـسلا 
نبا لتق  انلک  نودانی : اوذخا  دجسملا و  اوولمف  اودغ  مث  اهتحلسا ، هعیشلا  تسبلف  هیف ، ءاج  يذلا  مهغلب  دق  سانلا  دجوف  هباتک ، باوج 

کلام اموق  تیار  دـق  ملـسموبا : هل  لاقف  .هیواعم  باتک  باوج  هیلا  عفدـف  نینموملاریما  یلع  یلع  لخدـف  ملـسم  یبـال  نذا  و  ناـفع ،
مهنا اومعز  حالـسلا و  اوسبل  اوعمتجا و  اوجـضف و  نامثع  هلتق  انیلا  عفدـت  نا  دـیرت  کنا  موقلا  غلب  لاق : كاذ ؟ اـم  و  لاـق : رما ، مهعم 
هتیار ام  هینیع  هفنا و  رمالا  اذه  تبرـض  دـقل  نیع ، هفرط  کیلا  مهعفدا  نا  تدرا  ام  هللا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  .نامثع  هلتق  مهلک 
یلع نینموملاریما  یلا  هیواعم  باتک  .بارـضلا  باط  نالا  لوقی : وه  باتکلاب و  جرخف  كریغ ، یلا  کـیلا و ال  مهعفدا  نا  یل  یغبنی 
یبا نب  هیواعم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع یلا  هیواعم  باـتک  ناـک  و  مدـقملا : دنـسلاب  رـصن  لاـق  مالـسلا  هیلع 
هلعج هملعب و  ادمحم  یفطـصا  هللا  ناف  دـعب  اما  وه ، الا  هلا  يذـلا ال  هللا  کیلا  دـمحا  یناف  کیلع  مالـس  بلاطیبا  نب  یلع  یلا  نایفس 

مهلئاضف ردق  یلع  هدـنع  مهلزانم  یف  اوناکف  مهب ، هللا  هدـیا  اناوعا  نیملـسملا  نم  هل  یبتجا  و  هقلخ ، یلا  لوسرلا  و  هیحو ، یلع  نیمالا 
نامثع مولظملا  هفیلخلا  ثلاثلا  هتفیلخ و  هفیلخ  هدعب و  نم  هفیلخلا  هلوسرل  مهحـصنا هللا و  همالـسا و  یف  مهلـضفا  ناکف  .مالـسالا  یف 

نع کئاطبا  یف  و  ءادعـصلا ، کسفنت  یف  رجهلا و  کلوق  یف  رزـشلا و  كرظن  یف  کلذ  انفرع  تیب ، مهلک  یلع  و  تدـسح ، مهلکف 
نبال کنم  ادـسح  مظعاب  مهنم  دـحال  نکت  مل  مث  .هراک  تنا  عیابت و  یتح  شوشخملا  لحفلا  داقی  امکمهنم  لک  یلا  داـقت  ءاـفلخلا ،

و هیلع ، سانلا  تبلا  و  هنـساحم ، تحبق  و  همحر ، تعطقف  هرهـص ، هتبارق و  یف  هب  کـلذ  لـعفت  ـال  نا  مهقحا  ناـک  ناـمثع و  کـمع 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  مرح  یف  حالسلا  هیلع  لمح  بارعلا و  لیخلا  هیلا  تدیق  و  لبالا ، طابآ  هیلا  تبرض  یتح  ترهظ  تنطب و 

نا اقداص  مسقاف  .لعف  لوقب و ال  هیف  کسفن  نع  همهتلا  نظلا و  عدرت  هعئاهلا ال  هراد  یف  عمـست  تنا  هلحملا و  یف  کعم  لـتقف  هلآ ،)
وفرعی اوناک  ام  مهدنع  کلذ  یحملو  دحا ، سانلا  نم  انلبق  نم  کب  لدع  ام  هنع  سانلا  هنهنت  ادحاو  اماقم  هرما  نم  ناک  امیف  تمق  ول 
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كراصنا و كدـضع و  مهف  نامثع ، هلتق  کئاویا  نینظ  نامثع  راصنا  دـنع  اهب  تنا  يرخا  .هیلع و  یغبلا  ناـمثعل و  هبناـجملا  نم  هبلا 
هناف الا  و  کیلا ، عرـسا  نحن  هب و  مهلتقن  هتلتق  نم  انکماف  اقداص  تنک  ناف  همد ، نم  لـصنت  کـنا  یل  رکذ  دـق  و  کـتناطب ، كدـی و 

وا هللا  مهلتقی  یتح  رحبلا  ربلا و  لامرلا و  لابجلا و  یف  نامثع  هلتق  نبلطنل  وه  الا  هلا  يذلا ال  .فیسلا و  الا  کباحـصال  کل و ال  سیل 
هللا مسب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  رـصن : لاـق  هیواـعم  یلا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  باوـج  .مالـسلاو  هللااـب ، اـنحاورا  نقحلتل 
هیف رکذت  کنم  باتکب  یلع  مدق  نالوخ  اخا  ناف  دعب ، اما  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  میحرلا  نمحرلا 

هل نکم  رـصنلا و  هل  ممت  و  دعولا ، هقدص  يذلا  دمحلاف هللا  یحولا ، يدهلا و  نم  هب  هیلع  هللا  معنا  ام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم
و بیذـکتلا ، هل  اورهظا  و  هل ، اوفنـش  و  خ ل ) هیلع - اوبث  و   ) هب اوبث  نیذـلا و  هموق  نم  نانـشلا  يدـعلا و  لها  یلع  هرهظا  و  دالبلا ، یف 

لک هرما  یف  اودـهج  و  هبرح ، یلع  مهوعماج  برعلا و  هیلع  اوبلا  و  هباحـصا ، جارخا  یلع  هجارخا و  یلع  اورهاظ  و  هوادـعلاب ، هوزراب 
هموق نم  یندالاف  یندالا  هترسا و  هبلا  هیلع  سانلا  دشا  ناک  و  نوهراک ، مه  هللا و  رما  رهظ  یتح  رومالا  هل  اوبلق  و  دهجلا ،

یف یلاعت  هللا  ءالب  نع  انبرخت  تقفط  ذا  تشحفاف ، تمدق  دقل  و  ابجع ، کنم  رهدلا  انل  ابخ  دقلف  دنه  نبا  ای  .مهنم  هللا  همـصع  نم  الا 
هللا نا  ترکذ  و  لاضنلا ، یلا  هددسم  یعادک  وا  رجه ، یلا  رمتلا  بلاجک  کلذ  یف  تنکف  انیف ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هیبن 
امک  ) تمعز مهلـضلا  ناکف  مالـسالا ، یف  مهلئاضف  ردـق  یلع  هدـنع  مهلزانم  یف  اوناکف  مهب  هللا  هدـیا  اناوعا  نیملـسملا  نم  هل  یبتجا 
نا و  مـیظعل ، مالـسالا  نـم  اـمهناکم  نا  يرمعل  و  هـفیلخلا ، هـفیلخ  هـفیلخلا و  هلوـسر  مهحـصنا هللا و  مالـسالا و  یف  خ ل ) تـمعز -
ناف اثلاث ، لضفلا  یف  ناک  ناـمثع  نا  ترکذ  و  (. 1  ) ءازجلا نسحاب  امهازج  هللا و  امهمحر  دیدش ، مالـسالا  یف  حرجل  امهب  باصملا 

اوجرال ینا  ( 2  ) هللا رمعل  .هرفغی و  نا  بنذ  همظاعتی  اروفغ ال  ابر  یقلیسف  ائیسم  نکی  نا  و  هناسحاب ، هللا  هیزجیسف  انـسحم  نامثع  نکی 
هللا یلص   ) دمحم نا  .رفوالا  کلذ  یف  انبیصن  نوکی  نا  هلوسرل  مهتحیصن هللا و  مالـسالا و  یف  مهلئاضف  ردق  یلع  سانلا  هللا  یطعا  اذا 

دبعی ام  همرجم و  الاوحا  انثبلف  هب ، ءاج  امب  قدـص  هب و  نمآ  نم  لوا  تیبلا  لها  انک  دـیحوتلا  هللااب و  ناـمیالا  یلا  اـعد  مل  هلآ ) هیلع و 
یملا انوعنمف  .لیعافالا  انب  اولعف  و  مومهلا ، انب  اومه  و  انلصا ، حایتجا  انیبن و  لتق  انموق  داراف  انریغ ، برعلا  نم  نکاس  عبر  یف  هللا 

، برحلا ران  انل  اودقوا  و  رع ، لبج و  یلا  انورطضا  و  نویعلا ، داصرالا و  انیلع  اولعج  و  فوخلا ، انوسلحا  و  بذعلا ، انع  اوکسما  و  هر ،
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا عفدن  یتح  مهیف  نمان  و ال  انوعیابی ، و ال  انوحکانی ، و ال  انوبراشی ، و ال  انولک ، اوی  اباتک ال  مهنیب  انیلع  اوبتک  و 

ءارو نم  یمرلا  و  هتزوح ، نع  بذلا  هعنم و  یلع  انل  هللا  مزعف  .مسوم  یلا  مسوم  نم  الا  مهیف  نمان  نکن  ملف  هب ، اولثمی  هنولتقیف و  هلآ )
اماف .لصالا  نع  هب  یماحی  انرفاک  باوثلا و  کلذب  وجری  اننمومف  راهنلا ، لیللا و  فوخلا و  تاعاس  یف  هنود  انفایساب  مایقلا  و  هتمرح ،

هب اناغب  ام  لثمب  دـحا  هیغبی  الف  هنع ، عفادـت  هریـشغ  وذ  وا  عونمم  فیلح  مهنمف  ءایلخا  هیف  نحن  اـمم  مهناـف  دـعب  شیرق  نم  ملـسا  نم 
دعب هل  نذا  و  هرجهلاب ، هلوسر  هللا  رما  مث  .نوکی  نا  هللا  ءاـش  اـم  کـلذ  ناـکف  نما ، هوجن و  ناـکمب  لـتقلا  نم  مهف  فلتلا ، نم  اـنموق 

.فویسلا هنسالا و  رح  مهب  هباحصا  یقوف  اومدقتـساف ، هتیب  لها  ماقا  لازن ، تیعد  سابلا و  رمحا  اذا  ناکف  نیکرـشملا ، لاتق  یف  کلذ 
هداهشلا نم  اودارا  يذلا  لثم  همسا  ترکذ  تئـش  ول  نم  دارا هللا  و  هتوم ، موی  دیز  رفعج و  و  دحا ، موی  هزمح  و  ردب ، موی  هدیبع  لتقف 

هیلا ناسحالا  یلو  هللا  و  ترخآ ، هتینم  و  تلجع ، مهلاجآ  نا  الا  هرم  ریغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم 

عوطا و ال  هلوسر ، هعاط  یف  حـصنا هللا  وه  نم  مهیف  تیار  الو  دـحاب  تعمـس  امف  .تاحلاصلا  نم  اوفلـسا  دـق  اـمب  مهیلع  ناـنملا  و  م ،
ءالوه نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  هورکملا  نطاوم  سابلا و  نیح  ءارـضلا و  ءاواللا و  یلع  ربصا  و ال  هبر ، هعاـط  یف  هلوسرل 

ءافلخلا يدسح  خ ل ) ترکذف -  ) ترکذ .مهلامعا و  نسحاب  هللا  مهازج  هفرعن  ریثک  ریخ  نیرجاهملا  یف  و  کل ، تیمـس  نیذلا  رفنلا 
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نال سانلا ، یلا  هنم  رذتعا  تسلف  مهرمال  ههارکلا  مهنع و  ءاطب  الا  اما  .نوکی و  نا  هللا  ذاعمف  یغبلا  اماف  مهیلع ، ییغب   ) مهنع یئاطبا  و 
لوسر دـمحم  انم  شیرق : تلاقف  ریما ، انم  راصنالا : تلاق  ریما و  انم  شیرق : تلاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن ضبق  امل  هرکذ  لج  هللا 

نود هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحمب  اهوقحتسا  اذاف  ناطلسلا  هیالولا و  مهل  تملـسف  راصنالا  کلذ  تفرعف  رمالا ، کلذب  قحا  نحنف  هللا 
یباحصا يردا  الف  ابیـصن  اهیف  برعلا  مظعا  راصنالا  ناف  الا  مهنم و  اهب  قحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحمب سانلا  یلوا  ناف  راصنالا 

ترکذ ام  اما  .مهنع و  هللا  زواجت  مهل  هتکرت  دق  ذوخاملا و  وه  یقح  نا  تفرع  اوملظ  راصنالا  وا  اوذـخا ، یقح  اونوکی  نا  نم  اوملس 
هلزع یف  تنک  ینا  تملع  دق  و  تیار ، دق  ام  سانلا  عنـصف  کغلب ، ام  لمع  نامثع  ناف  هیلع ، یبیلات  همحر و  یتعیطق  نامثع و  رما  نم 

ام نجتف  ینجتت  نا  الا  هنع 

، كریغ یلا  کیلا و ال  مهعف  درا  ملف  هینیع ، هفنا و  تبرـض  رمالا و  اذه  یف  ترظن  یناف  نامثع  هلتق  رما  نم  ترکذ  ام  اما  .کلادـب و 
لبج و ال رحب و ال  رب و ال  یف  مهبلطت  نا  کنوفلکی  کنوبلطی و ال  لیلق  نع  مهنفرعتل  کقاقـش  کـیغ و  نع  عزنت  مل  نئل  يرمعل  و 

کل میعز  انا  رمالا و  اذـهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دـعب  قحا  تنا  لاقف : رکبابا  سانلا  یلو  یح  یناتا  كوبا  ناک  دـق  لهس و 
يذلا انا  تنک  یتح  هدارا  کلذ و  لاق  ناک  دق  كابا  نا  ملعت  تنا  .لعفا و  ملف  کعیابا  كدی  طسبا  کیلع ، فلاخ  نم  یلع  کلذب 

ناک ام  یقح  نم  فرعت  ناف  کنم  یقحب  فرعا  ناک  كوباف  مالـسالا ،، لـها  نیب  هقرفلا  هفلاـخم  رفکلاـب ، ساـنلا  دـهع  برقل  تیبا 
هب یتا  ام  یلع  هتم  رب  فیرشلا  هباتک  یهتنا  .مالسلاو  کنع  للا  ینینغیسف ظ )  ) ینغیسف لعفت ، مل  نا  و  كدشر ، بصت  كوبا  فرعی 

لوصف نم  اریثـک  طقـسا  هر - هنا - کـل  رهظی  جـهنلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  هلقن  اـم  نیب  هنیب و  تسیاـق  اذا  نیفـص و  یف  رـصن 
و هلوق : هلوا  بابلا  اذه  نم  نیرـشعلا  نماثلا و  باتکلا  یف  باتکلا  اذـه  تارقف  ضعب  دـجوی  مث  .هنم  هفئاط  جـهنلا  یف  لقن  باتکلا و 

دلجم  ) .خلا ءافطـصا - هیف  رکذت  کباتک  ینانا  دقف  دعب  اما  باتکلا ، نساحم  نم  وه  اباوج و  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم 
هک تسا  ع )  ) ریما لـئاسر  بتک و  باـب  زا  مهن  باـتک  نیا  همجرتلا : هیواـعم ) یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  همجرت  هحفص 11 ، ، 18

یلع نوچ  هک  وت  دـنتفگ : ودـب  دـندوب  هیواـعم  ناوریپ  زا  هک  ماـش  ناـیراق  زا  یهورگ  اـب  ینـالوخ  ملـسموبا  يزور  .تشوـن  هیواـعمب 
اعدا نم  تفگ : هیواعم  يراد .؟ رازراک  رـس  يو  اـب  يور  هچ  زا  يرادـن ، ترجه  مالـسا و  رد  تقباـس  ربمغیپ و  اـب  تبارق  تبحص و 

، تسا نینچ  يرآ  دنتفگ : دش ؟ هتشک  متسب  نامثع  هک  تسا  نیا  هن  نکلو  مربارب  يو  اب  ای  رترب  يور  زا  تافص  نیا  رد  هک  منک  یمن 
يا همان  هیواعم  سیونب ، يا  همان  ودب  هراب  نیا  رد  دنتفگ : دشکن ، رازراک  هب  راک  ات  دـنک  ام  میلـست  ار  نامثع  ناگدنـشک  یلع  تفگ :

نونکا تفگ : ودـب  دـیناسر و  ع )  ) ریماب ار  همان  ینالوخ  .تشاد  لیـسگ  شیوسب  همان  ندـناسر  يارب  ار  ینالوخ  تشون و  ع )  ) ریماـب
تـسد هب  تفالخ  رما  هک  مرادن  تسود  یهدب  قح  داد  دوخ  زا  رگا  دنگوس  ادخب  و  تسا ، وت  تسد  رد  ناناملـسم  روما  تیلوت  مامز 

یسک رگا  هچ  هد ، امب  ار  شناگدنـشک  یئام  ریما  وت  دش  هتخیر  متـسب  شنوخ  دوب و  ناملـسم  نامثع  هک  انامه  دشاب ، وت  زج  يرگید 
تجح رذـع و  مدرم  ادـخ و  دزن  رد  زین  ار  وت  رم  و  هاوگ ، تقح  رد  ام  ياهنابز  و  هدامآ ، تیرایب  ام  ياهتـسد  دزیخرب  وت  اب  تفلاخمب 

هاگآ هیواعم  همان ي  زا  مدرم  هک  دـیدلا  ایب  ادرف  نوچ  ناتـسب ، ار  همان  خـساپ  ایب و  ادرف  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دوب  دـهاوخ 
: تفگ ودب  ریما  دمآ ، ع )  ) ریما دزنب  ینالوخ  .مینامثع  ناگدنشک  همه  ام  دنهدیمرد : ادن  هدمآ  درگ  دجسم  رد  حالس  اب  یگمه  هدش 
، مدرک ور  ریز و  ار  نآ  متسیرگن و  کین  ار  رما  نیا  هچ  مهد  وت  تسدب  ارنانآ  یندز  مهب  مشچ  کیب  هک  متـساوخن  نم  ادخب  دنگوس 

.دومنزاب ودب  ار  ناتساد  تشگزاب و  هیواعم  يوسب  دناتـسب و  همان  ینالوخ  سپ  .مهد  وت  زج  ای  وت  تسدب  ار  ناشیا  هک  مدیدن  راوازس 
دورد بلاطیبا : نب  یلع  هب  نایفسوب  روپ  هیواعم  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هیواعم  همان ي  همجرت ي  کنیا  هحفص 12 ) دلجم 18 ، )

دنوادـخ هک  انامه  دـعب  اما  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هکنآ  مراذـگ ، یم  ساپـس  ار  وا  ياهتمعن  منک و  یم  شیاتـس  ار  ادـخ  وت  اب  وت ، رب 
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ینارای ناناملـسم  زا  دینادرگ و  شقلخ  هب  لوسر  شیحو و  رب  نیما  ار  وا  و  دیزگرب ، ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دوخ  شنادـب 
مالـسا رد  ناشلـضف  هزادناب  لوسر  ادخ و  دزن  رد  نانآ  هبتر ي  و  دومرف ، شدییات  داد و  شیورین  نانآ  يرایتسدب  هک  دیزگرب  شیارب 
نیـشناج ربـمیپ و  نیـشناج  تسا  رت  صلخم  لوسر  ادـخ و  هار  رد  رترب و  مالـسا  رد  هک  یـسک  ربـمیپ  زا  دـعب  ناـشنایم  رد  سپ  دوب ،

متـس نانآ  همهب  و  يدرب ، دسح  ناش  همه ي  رب  یلع  يا  وت  .دـش و  هتـشک  متـسب  هک  نامثع  موس  نیـشناج  سپـس  تسا ، وا  نیـشناج 
مد ندیـشک و  هآ  زا  و  تـشز ، راـتفگ  زا  و  ندرک ، هاـگن  زیت  دـنت و  مـشخب و  و  نتــسیرگن ، پـچ  پـچ  زا  ار  ینعم  نـیا  اـم  يدرک ،
رد بوچ   ) هدرکراهم رن  رتش  نوچ  هک  ینآ  وت  .میدرب  یپ  ربمیپ  نانیـشناج  يرای  رد  تندومن  يدـنک  گـنرد و  زا  و  زارد ، ندروآرب 

تتعیب يارب  لوسر  يافلخ  زا  کـی  ره  هیواـعم ) یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  همجرت  هحفص 13 ، دلجم 18 ،  ) يوسب هدیـشک ) ینیب 
تماـحر و تهج  زا  هـکنیا  اـب  يا  هدـیزرو  دـسح  نارگید  زا  رتـشیب  ناـمثعب  هژیوـب  يدوـب و  هراـک  نآ  زا  يدز و  زاـب  رـس  دـنا  هدرب 
ار وا  ياـهیبوخ  و  يدرک ، محر  عطق  سپ  ینکن  يراـک  ناـنچ  يو  اـب  هک  دوب  رتراوازـس  همه  زا  ربمیپ  هب  وا  يداـماد  يدـنواشیوخ و 

مرح رد  وا  هیلع  رب  و  دـندروآ ، ور  ودـب  مدرم  يوـس  ره  زا  اـت  يا  هدرک  ور  ریز و  و  يدـیناروش ، وا  رب  ار  مدرم  و  يدـینادرگ ، تشز 
يدرکن يراک  يدزن و  یفرح  يدینش و  یم  ار  وا  دایرف  هلان و  يدوب و  رضاح  وت  و  دنتشک ، ار  وا  ات  دندرک ، حالس  لمح  ادخ  لوسر 
وـسکیب رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  یتسارب  .يدوبن  یـضار  وا  لتق  هب  هک  دننادب  دننزن و  وتب  تمهت  دـنربن و  وت  هرابرد  دـب  نامگ  ات 

هرابرد هک  ار  هچنآ  وت  لمع  نیا  هکنیا  هوالع  تشگ ، یمنرب  وت  زا  ام  نت  کی  یتشاد  یمزاب  ناـمثع  نتـشک  زا  ار  مدرم  يدـش و  یم 
راـصنا رظن  رد  هکنیا  رگید  درک و  یم  وحم  وت  هراـبرد ي  ار  ناشدـب  ناـمگ  درک و  یم  ناربـج  دنتـشادنپ  یم  ناـمثع  هب  عجار  وت  ي 
همهنیا اب  .صاخ و  ناتـسود  ناتـسدمه و  دـننارای و  ناوزاب و  ار  وت  نونکا  هک  يداد  هاـنپ  اـج و  ار  شناگدنـشک  هک  یمهتم  ناـمثع ،

نوخ صاصقب  ار  ناشیا  ات  هد  تسد  نانآ  رب  ار  اـم  یئوگ  یم  تسار  رگا  یئاـمن ، یم  هئربت  ناـمثع  نوخ  زا  ار  نتـشیوخ  هک  مدـینش 
رگا تسین  یئادـخ  وا  زج  هکناب  دـنگوس  .مینادرگ  ریـشمش  همعط ي  ار  تنارای  وت و  هنرگو  میباتـش ، تیوسب  هاگنآ  میـشکب ، ناـمثع 

ای دـشکب ، نانآ  ادـخ  هکنیا  ات  میبای  تسد  نانآ  رب  هنیآره  دـنوش ، هدـنکارپ  ایرد  تشد و  اهناتـسگیر و  اههوک و  رد  ناـمثع  نـالتاق 
همان ي خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  همان ي  همجرت ي  هحفص 14 ) دلجم 18 ،  ) .دندنویپب ادخب  ار  ام  ياهناج  نانآ  هکنیا 

همان ینالوخ  ملـسموب  هک  انامه  دعب  اما  نایفـسوب : روپ  هیواعم  هب  نانموم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب ي  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هیواعم 
ار یئادخ  دمح  سپ  يا ، هدرک  رکذ  هدومرف  ماعنا  واب  ادخ  هک  ار  یحو  تیاده و  تمعن  و  ادخ ، لوسر  وا  رد  هک  هدروآ  امـش  زا  يا 
هک وا - موق  رب  و  داد ، نیکمت  اهرهش  رد  ار  وا  رم  و  دینادرگ ، مامت  وا  رب  ار  شترـصن  و  درک ، افو  شربمیپ  هرابرد ي  شا  هدعو  هب  هک 

وا رب  و  دنتشاد ، وا  اب  يزوت  هنیک  ینمشد و 

زا شباحصا  وا و  جارخا  رب  و  دندرک ، مایق  وا  اب  لاتق  هب  و  دنداد ، شتبسن  غورد  هب  و  دنتشابنا ، لد  رد  ار  وا  ضغب  و  دندرک ، اه  هلمح 
و دندومن ، وا  راک  رد  ششوک  مامت  و  دندروآ ، درگ  وا  گنج  رب  ار  نانآ  و  دندرک ، کیرحت  وا  رب  ار  برع  و  دندش ، تشپ  مه  هکم 
، دیدرگ بلاغ  دش و  راکـشآ  دنتـشاد - يرازیب  نآ  زا  نانآ  هکنیا  اب  ادخ - نید  ات  دینادرگ ، زوریپ  دندرک - نوگرگد  وا  رب  ار  اهراک 
! دـنه دـنزرف  يا  .درک  ظفح  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هکیناـسک  رگم  دـندوب ، وا  کـیدزن  ناـشیوخ  هژیوب  وا  موق  وا  رب  مدرم  نیرتدـیدش  و 

شربمیپ هب  ادخ  شیامزآ  زا  ار  ام  هک  يدرک  اوران  يدومن و  دب  يدـمآ و  شیپ  تشاد ، هدیـشوپ  ام  رب  امـش  زا  یتفگـش  رما  راگزور 
یخاتـسگب هکنآ  اـی  درب ، رجه  هب  اـمرخ  هک  یـسکنآ  نوـچ  راـک  نیا  رد  هچ  یهد  یم  ربـخ  اـم ، هب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم

شربمیپ يارب  ینارای  ناناملـسم  زا  دنوادخ  : ) یتفگ باتک  نآ  رد  .دناوخب  يزادـناریت  هب  تخومایب  يزادـناریت  وا  زا  هک  ار  شداتـسا 
دوب مالـسا  رد  ناشلـضف  هزادناب ي  لوسر  ادخ و  دزن  رد  نانآ  هبتر ي  دومرف و  شدییات  داد و  شیورین  نانآ  يرایتسدب  هک  دـیزگرب 
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وا نیشناج  نیشناج  ربمیپ و  نیشناج  تسا  رت  صلخم  لوسر  ادخ و  هار  رد  رترب و  مالسا  رد  هک  یـسک  ربمیپ  زا  دعب  ناشنایم  رد  سپ 
رد تخس  یمخز  هدیسر  اهنادب  هک  یگرم  ریت  زا  و  تسا ، گرزب  يا  هیاپ  مالسا  رد  ار  ود  نآ  هک  دنگوس  منید ) هب  ای   ) مناجب تسا )

مالسلا هیلع  یلع  باتک  همجرت  هحفص 13 ، دلجم 18 ،  ) .داهد شاداپ  نیرتوکین  دانک و  ناشتمحر  دنوادخ  هدمآ ، دیدپ  مالـسا  رکیپ 
وکین هب  ار  وا  دـنوادخ  دوب  راکوکین  نامثع  رگا  دوب ، اهنآ  نیموس  هبتر  لضف و  رد  نامثع  هک  يا  هدروآ  هماـن  نآ  رد  و  هیواـعم ) یلا 

هک یهانگ  ار  وا  دـیاین  گرزب  نارگ و  هک  ار  يا  هدـنزرمآ  راگدرورپ  دـنک  یم  رادـید  دوب  راکدـب  رگا  دـهد و  یم  شاداپ  شیراک 
و مالـسا ، رد  نانآ  لئاضف  هیاپ ي  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  نوچ  هک  مراد  وزرآ  مراودـیما و  انامه  هک  مسق  لازیـال  يادـخب  .شدزرماـیب 

نوچ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هچ  دشاب ، رتدایز  نارگید  زا  نآ  رد  ام  هرهب ي  دنک  اطع  شاداپ  لوسر  ادخ و  هار  رد  ناتشحیصن 
هچناب و  میدروآ ، نامیا  وا  هب  هک  میدوب  یـسک  نیتسخن  وا  تیب  لها  ام  درک  توعد  دیحوت  ادـخب و  نامیا  هب  دـش و  تلاسرب  ثوعبم 

ام موق  .دندرک و  یمن  شتـسرپ  ار  ادخ  ام  زج  يا  هداوناخ  چیه  برع  نیمزرـس  رد  هک  دوب  مامت  لاس  دنچ  .میدرک و  قیدصت  هدروآ 
بآ و و  دنتشاد ، اور  امب  ییاهراک  و  دندیشیدنا ، اهزیچ  ام  هرابرد ي  دنزادنارب ، ار  ام  نب  خیب و  و  دنشکب ، ار  ام  ربمغیپ  هک  دنتساوخ 
و دندومن ، میب  سرت و  مدمه  نیشنمه و  ار  ام  و  دنتشادزاب ، املا  ار  شوخ  یگدنز  و  دندیرب ، ام  زا  ار  هشوت  و  دنتسب ، ام  يورب  ار  نان 

گنج شتآ  ام  يارب  و  دـندینادرگ ، رطـضم  ار  اـم  بلاـطوبا ) بعـش   ) تخـس یهوکب  و  دنتـشامگ ، اـم  رب  اـهناب  هدـید  ناـسوساج و 
دنروخن و ام  اب  یتح  دنریگ  گنت  ام  رب  نانچ  ار  راک  هک  دندروآ  نایمب  هتشون  دندش و  تسدمه  دنتسب و  نامیپ  مه  اب  و  دنتخورفارب ،
وا هک  میهد  اهنآ  تسدب  ار  ربمغیپ  هکنیا  ات  میدوبن  نمیا  جح  مسوم  رد  زج  لاس  تدم  مامت  رد  ناشیا  زا  و  دننکن ، جاودزا  دنشونن و 

هحفص 16) دلجم 18 ،  ) لوسر رس  زا  ار  نانآ  متـس  تسد  هک  داد  نآ  تمیزع  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  سپ  .دننک  شا  هلثم  دنـشکب و  ار 
زور بش و  فوخ ، تاعاس  رد  و  میدرک ، رود  شتمرح  میرح  زا  ار  نانآ  و  میتشادزاب ، شترـضح  هیحان ي  زا  ار  ناشرـش  و  میدیرب ،

و دوب ، باوث  راودیما  و  درک ، یم  شاداپ  بلط  ربمیپ  تسارح  ظفح و  نیاب  ام  نموم  .میدومن  یگداتـسیا  وا  روضح  رد  اهریـشمش  اب 
دروآ لوسرب  نامیا  هکنآ  بلطم  ینب  مشاه و  ینب  زا  تسا  نیا  دارم   ) .درک یم  دوخ  ناـمدود  بسن و  لـصا و  زا  تیاـمح  اـم  رفاـک 

زا باوث  راودیما  ربمغیپ  تیامح  رد  امهیلع  هللا  ناوضر  بلطملادبع  نب  هزمح  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ردپ  بلاطوبا  لثم 
مالـسا هب  گرزب  رایـسبلا  دخ  هک  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطوبا  صوصخب  دندرک ، یم  ظفح  ار  ربمغیپ  نید و  ادخ  هار  رد  دندوب و  ادـخ 

وا ربمغیپ  دنک و  مالـساب  تمدخ  دناوتب  رتهب  ات  تشاد  یم  ناهن  رافک  زا  ار  دوخ  نید  دوب و  رتشیب  همه  زا  وا  تمدخ  جـنر و  هدرک و 
سابع نوچ  دوب  رفاک  هدرواین و  نامیا  مشاه  ینب  زا  هکنآ  و  هنجلا ، یف  نیتاهک  میتیلا  لفاک  اـنا و  دومرف : هک  هدـناوخ  میتیلا  لـفاک  ار 

بلطملادبع نب  ثراح  نادنزرف  نایفـسوبا  شیومع  لفون و  شردـپ  ثراح و  بلاط و  یبا  نادـنزرف  بلاط  لیقع و  ربمعیپ و  يومع 
يارب هکلب  تلاسر  نید و  باـسحب  هن  دـندرک  یم  لوسر  زا  تیاـمح  دـندوب و  روصحم  نینموم  ربمغیپ و  اـب  بلاـطوبا  بعـش  رد  هک 

شرـسپ بهلوبا و  مشاه  ینب  زا  .دـندروآ و  مالـسا  يرگید  زا  سپ  یکی  بعـش  زا  یـصالخ  زا  سپ  بسن و  لصا  نامدود و  ظـفح 
یجنر میتشاد و  ام  هک  یفوخ  زا  دندوب  هدروآ  مالسا  هک  یناسک  شیرق  زا  و  .دندرک ) یم  کمک  ار  نانآ  دندوب و  رافک  اب  تسدمه 
ببـسب ای  تشاد ، یمزاب  ناکرـشم  رـش  زا  ار  نانآ  هک  دنتـشاد  ناکرـشم  اب  هک  یمـسق  مه  ببـسب  اـی  دـندوب ، نمیا  میدوب  نآ  رد  هک 

نیدب يراگزور  ات  دـندوب ، ناما  رد  لتق  زا  هک  دـباین  تسد  نانآ  رب  یـسک  ات  دـندرک  یم  عافد  اهنآ  زا  ناشیور  شیپ  هک  يا  هریـشع 
تخس گنج  هکیماگنه  .داد و  نذا  نیکرشم  لاتقب  شنآ  زا  دعب  و  دومرف ، ترجهب  رما  ار  شربمغیپ  دنوادخ  سپس  .تشذگب  لاونم 

ادخ لوسر  دندش ، یم  گنج  هدامآ  رازراک  فرط  ود  دـندینادرگ و  یم  ور  دندیـشک و  یم  سپ  زابلا  نع  سرت  زا  مدرم  دـش و  یم 
هک تشاد  یم  شیپ  ار  نانآ  درک و  یم  اپرب  ار  دوخ  هیواعم ) یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  همجرت  هحفص 13 ، دلجم 18 ،  ) تیب لها 
رد ترـضح  نآ  مع  رـسپ  ثراح  نب  هدـیبع  هک  درک ، یم  ظفح  اهریـشمش  اـه و  هزین  شزوس  یمرگ و  زا  ار  دوخ  باحـصا  ناـشیاب 
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مربب ار  شمسا  مهاوخب  رگا  هکیسک  .هتوم و  گنج  رد  هثراح  نب  دیز  رایط و  رفعج  و  دحا ، زور  رد  هزمح  و  دش ، هتـشک  ردب  گنج 
ربمغیپ اـب  اـهگنج  رد  راـب  نیدـنچ  دـهد ) یم  شدوخ  زا  ربخ  باـنجنآ  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دوخ  سک  نیا  زا  دارم  )

هجردب ي هک  دمآ  رسب  ناشراگزور  هکنیا  زج  تسا  هتشاد  ار  نآ  يوزرآ  هتساوخ و  زین  دنتساوخ  ءادهـش  نآ  هک  ار  یتداهـش  (ص )
شیپ هک  هتـسیاش  ياهراک  نآ  يازا  رد  ناشیاب  دنوادخ  .داتفا  ریخاتب  شگرم  هک  هدماین  رـسب  يو  رمع  یلو  دندیـسر  تداهـش  هعیفر 

رت عیطم  و  شلوسر ، تعاط  رد  ادخب  رت  صلخم  ار  ربمیپ  نایماح  زا  یـسک  .تسا و  هدنهد  تمعن  هدننک و  ناسحا  وکین  دنا  هداتـسرف 
مان هک  نت  دنچ  نیا  زا  ربمغیپ ، اب  هورکم  نطاوم  سرت و  ماگنه  اهیتخـس و  اهتنحم و  رد  رتابیکـش  و  شراگدرورپ ، تعاط  رد  لوسرب 
افلخ رب  نم   ) هک یتفگ  همان  نآ  رد  و.داهد  شاداپ  نیرتوکین  ار  ناشیا  دنوادخ  میسانش  یم  رایسب  ریخ  نیرجاهم  رد  مدیدن و  ما  هدرب 

يدحاب نم  دشاب و  نینچ  هک  هللا  ذاعم  متـس  اما  مدرک ) متـس  ناشیا  رب  و  مدومن ، يراددوخ  يدنک و  ناناب  تعیب  زا  و  ما ، هدرب  دـسح 
، مبلطن شزوپ  مرواین و  یـسک  شیپ  يرذـع  چـیه  ناشرماب ، تهارک  رد  تعاـط و  تعیب و  زا  يراددوخ  رد  اـما  .مشاـب و  هدرک  متس 

لوسر دمحم  دنتفگ : شیرق  سپ  ام : زا  دنتفگ  راصنا  دشاب و  ام  زا  دیاب  ریما  دنتفگ  شیرق  درک  ربمیپ  حور  ضبق  نوچ  دنوادخ  اریز 
ضیوفت شیرقب  ار  تراما  دندش و  میلست  راصنا  و  تراما ، تفالخ و  رماب  میراوازس  ام  هجیتن  رد  دوب  ام  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا

.دوب شیرق  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هک  دوب  نیا  ار  نآ  شیرق  قاقحتسا  تراما و  زا  راصنا  ندش  رانکرب  ببـس  سپ  .دندرک 
دوخ راتفگ  نیا  زا  شدارم   ) دـشاب یلوا  قحا و  دـیاب  زین  تفالخب  تسا  برقا  یلوا و  ربمغیپ  هب  شیرق  ناـیم  رد  هکنآ  ناـیب  نیمهب  و 

نتفرگب مباحصا  مناد  یمن  هحفص 18 ) دلجم 18 ،  ) .دنتـشاد گرزب  هرهب ي  نآ  زا  برع  نایم  رد  راصنا  هنرگو  تسا .) راوگرزب  نآ 
ناشیا زا  ادخ  ناشیا  رب  ار  نآ  متـشاذگ  او  دـش ، هتفرگ  نم  قح  هک  مناد  ردـق  نیمه  دـندرک ؟ ملظ  نمب  راصنا  ای  دـندادرد ، نت  مقح 

نید رد  نامثع  هک  يا  هدید  دوخ  وت  مدـیناروش ) وا  رب  ار  مدرم  و  مدرک ، محر  عطق   ) هک یتفگ  نامثع  هرابرد ي  هچنآ  اما  .درذـگرد 
اب و  دومن ، اه  هچ 

متفرگ هرانک  نآ  زا  مدوبن و  کیرش  وا  لتق  رد  نم  هک  یناد  دوخ  وت  و  هدش ، شلتق  ببس  وا  ياهراک  ماجنارس  هک  درک  اه  هچ  مدرم 
تدل هچره  و  نکب ، یهاوخ  هچره  سپ  یهد  متیانج  هب  تبـسن  غوردـب  ینز و  نمب  ارتفا  یهاوخب  هکنیا  رگم  مدرک ، رایتخا  تلزع  و 
مدـق نم  هیاپب ي  نید  هار  رد  هک  هتـشذگ ) يافلخ  هیواعم و  ینعی   ) یـسک دـش  نیرق  نم  اب  هک  راـگزور  زا  بجع  يا  .وگب  تساوخ 

تقباس نانچ  يوعد  دـیوج و  لسوت  نآ  لثمب  دـناوتن  یـسک  هک  يا  هقباس  دوبن ، نم  هقباس  نوچ  مالـسا  رد  شا  هقباـس  تشادـنرب و 
هچ نآ  زج  هکنیا  زا  هیانک   ) دسانـشب ار  نآ  يادخ  هک  منکن  نامگ  و  شمـسانشن ، نم  هک  ار  هچنآ  دـنک  اعدا  هک  یـسک  رگم  دـیامن 

.لاح ره  رب  ار  يادخ  دمح  و  تسا ) هتفگ  غورد  دنک  اعدا  یسک  رگا  تسا  اعدا  فرص  درادن و  دوجو  ما  هتفگ 

نع عزنلا  کیغ ) نع  عزنت  مل   ) .ینیدـل يا  مسقلا  یف  يرمعل  هنم  و  دراوملا : برقا  یف  لاق  نیدـلا ، هاـیحلا و  حـتفلاب : رمعلا  يرمعل ) )
حتفلاب روز )  ) .هقشملا ینعمب  هفلکلا  نم  کیلع  قشی  امب  رمالا  فیلکتلا : .فالخلا  قاقـشلا )  ) لالـضلا یغلا :)  ) .هنع فکلا  یـشلا ء :

روز و موق  روز و  لجر  لاقی : .ثنوملا  رکذـملا و  عمجلا و  ینثملا و  درفملا و  هیف  يوتـسی  یناثلا  یلع  ردـصم و  ریغ  اردـصم و  ءاـج 
اروز هراز  .اضیا  روز  هوسن  و  رافس ، رفـس و  رفاس و  لثم  راوز  روز و  موق  رئاز و  لجر  لاقی : نورئازلا  روزلا ، يرهوجلا  لاق  .روز  ءاسن 
ذقنم نب  دایز  وا  هسامحلا 577 )  ) یئطلا مامت  یبال  هسامحلا  باتک  یف  امک  لمح  نب  دایز  لاق  .هب  ءاقتل  الا  دـصقب  هاتا  لاق : باـب  نم 
روزلل تمق  مدـخلا و  اهغاسرا  یف  لحاون  يدـل  اوعجه  ام  دـعب  اثعـش  هقیور  تراز  حاحـصلا : نم  مزق  هداـم  یف  يرهوجلا  هلاـق  اـمک 

هتهج و وحن و  هروز  تدـصق  وا  يروزب  هتیقلت  يا  انالف  ترز  کلذ  یف  لـصالا  ملح و  ینداـع  ما  ترـس  یها  تلقف  ینقرا  اـعاترم و 
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حتفلاب و رمعلا  و  بارعالا : .هتیار  هتقداص و  يا  ملع  باب  نم  انالف  تیقل  نم  ردصم  اهرسک  ماللا و  مضب  نایقل )  ) .ردصلا یلعا  روزلا 
دیکوتل ماللا  ءادـتبالاب و  هتعفر  ماللا  هیلع  تلخدا  اذاف  مسقلا ، یف  لمعتـسی  امهنم  حوتفملا  نا  ـالا  ینعمب  نیردـصم  اـناک  نا  مضلا و 

یف ءاـفلا  هحتف  رداـصملا و  بصن  هتبـصن  مـاللاب  تاـت  مل  ناـف  هب ، مسقا  اـم  وا  یمـسق  يرمعل  ریدـقتلا  فوذـحم و  ربـخلا  ءادـتبالا و 
ینونب اذکوم  ناک  اذا  رکذملا  بطاخملا  لعفلا  رخآ  نال  هدکوملا ، هددـشملا  نونلا  ناکمل  یه  لب  بصنلا ، همالع  تسیل  مهنفرعتل ) )

جارـسلا و نبا  لاقف  هحتفلا  هذـه  یف  فلتخا  .امهب و  نیدـکوم  اناک  اذا  ثنوملا  درفملا  رکذـملا و  عمجلاب  سبتلی  الئل  حـتفی  دـیکاتلا 
لحم و  یلوالا ، نونلاو  لعفلا  رخآ  امه  نینکاسلل و  هضراع  جاجزلا : یفاریـسلا و  هیوبیـس و  لاـق  بیکرتلل و  ءاـنب  یـسرافلا : دربملا و 

- رحب رب و ال  یف  مهایا  کـبلط  یف  کـنوفلکی  ـال  يا  بوصنم ، مهبلط )  ) .مهنملعتل ینعمب  مهنفرعتل  اـیناث  ـالوعفم  بصنلا  کـنوبلطی 
رمالاف بلطلا  لابق  لعج  ثیح  مالکلا  قایـس  نم  رهاظلا  وه  امک  اردـصم  روزلا  ناک  ناـف  روزلا  یلا  عجار  هیف  ریمـضلا  هناـیقل )  ) .خـلا

هحفص 3) دلجم 18 ،  ) .فلکت نم  ولخیال  اذه  و  روزلا ، ظفل  دارفا  رابتعاب  ریمـضلا  دارفاف  نیئرازلا  ینعمب  عمج  مسا  ناک  نا  و  رهاظ ،
و هلوق : یلا  کیلا - نامثع  هلتق  عفد  نم  تلاس  ام  اما  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق هلئاسر ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک نم  عساتلا  راتخملا  هئمتت  )

هب مهلتقن  هتلتق  نم  انکماف  اقداص  تنک  ناف  مالسلا :) هیلع   ) هل هیواعم  لوق  نع  باوج  لصفلا  اذه  كریغ ) یلا  ال 

مکماما لتق  مهل : لاق  نا  ـالا  مهئاوها  هب  لیمتـسی  ساـنلا و  هب  يوغتـسی  ائیـش  دـجی  مل  هیواـعم  نا  هفلاـسلا  اـنثحابم  نم  تیرد  دـق  و  . 
رـسای نب  رامع  نا  .بوش و  لک  نم  اوطقلت  و  بوا ، لک  نم  اوعمج  مازق ، دیبع  ماغط ، هافج  هل  باجتـساف  همدـب  بلطن  اوملهف  امولظم 
ءالوه وحن  انب  اودـصقا  سانلا  اهیا  یف ص 286 ج 15 :- هانلقن  خـیراتلا و  یف  يربطلا  رفعجوبا  هاور  امک  نیفـص - مایا  ضعب  یف  لاـق 

و اهوورمتـسا ، اهوبحتـساف و  ایندـلا  اوقاذ  موقلا  نکلو  همدـب  متبلط  ام  هللا  و  امولظم ، لـتق  هنا  نومعزی  و  ناـفع ، نبا  مد  نوغبی  نیذـلا 
سانلا هعاط  .نوقحتـسی  مالـسالا  یف  هقباس  موقلل  نکی  مل  و  مهایند ، نم  هیف  نوغرمتی  ام  نیب  مهنیب و  لاح  مهمزل  اذا  قحلا  نا  اوملع 

ول و  نورت ، ام  اهب  اوغلب  هدیکم  کلت  و  اکولم ، هربابج  کلذب  اونوکیل  امولظم ، لتق  انماما  اولاق : نا  مهعابتا  اوعدـخف  مهیلع ، هیالولا  و 
راـشا همد و  ءاـیلوا  هدـلو  ناـک  لـب  هبلطی ، یتـح  ناـمثع  مد  یلو  نکی  مل  هیواـعم  نا  .خـلا و  نـالجر ، ساـنلا  نم  مـهعبت  اـم  یه  ـال 

یلع هیعرـش  هیالو  هل  نکی  مل  هیواعم  نا  .كریغ و  یلا  کـیلا و ال  مهعفد  ینعـسی  هرا  ملف  اـحیولت : هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
نا و  ناـمثع ؟ هلتق  بلطی  نا  هل  یناـف  هـیف  نامـصخلا  هـیلا  عـفارت  اـم  و  ائیـش ، ناـفع  نـبا  مد  یف  دـحا  هـیلا  عـفاری  مـل  مـث  نیملـسملا ،

هحفص دلجم 18 ،  ) .لتق موی  نامثع  لتق  رضحی  مل  هلتق و  نع  هلزع  یف  ناک  لب  همد ، یف  اکیرش  نکی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ناک مالـسلا ) هیلع   ) هنا هیواعم  يار  ولف  ربیخب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  نامثع  رـصح  امل  هنا  خـیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  صن  و  ( 4
هلتق نودـیری  مهنا  ع )  ) ایلع غلب  امل  هنا  يدوعـسملل  بهذـلا  جورم  یف  لب  فـالتخا  هیلا  هلتق  دانـسا  نا  تملع  و  اـطخ ، وهف  هیلتاـق  نم 
لاق اذـک  .ربنق و  جـش  نسحلا و  حرج  اوکبتـشا  امل  موقلا  نا  یتح  هترـصنل  هباب  یلا  حالـسلاب  هیلا  وم  نیـسحلا و  نسحلا و  هینباب  ثعب 

ثعبف ءاملل  هبلط  ع )  ) ایلع غلبف  انیقسی ؟ دحا  الا  لاق : سانلا و  یلع  فرشاف  ءاملا  هوعنم  هراد  یف  نامثع  سانلا  رـصح  امل  يدوعـسملا :
هریغ نم  اقح  هدنع  بلط  نیبملا  عرشلا  مکاح  و  نیملـسملا ، یلو  هآر  ول  و  ص 330 ج 16 .)  ) یلا عجارف  خلا ، ءام - برق  ثالثب  هیلا 
قلخ هلتق  امنا  یلع  .کلذ  هیواعم  لعف  ام  عفارتلا و  یف  هربتعملا  طورشلا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا يوعدلا  عفاری  نا  هیلع  ابجاو  ناک  دقف 

باتک یفف  هثادحاب  یلتقلا  قحتسی  ناک  نامثع  نا  نوری  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  هامنامث  هلتق  دهـش  یتح  ریثک 
نب ورمع  هیلع و  هللا  ناوضر  رـسای  نب  راـمع  نیب  يرج  اـمنا  روکذـم  يرـصانلا ) عـبطلا  ص 176   ) يرقنملا محازم  نب  رـصنل  نـیفص 

مایا ضعب  یف  لیوط  مالک  یصاعلا 
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و مکباتک ، ءرقن  و  مکتوعد ، وعدـن  و  مکتلبق ، یلـصن  و  ادـحاو ، اهلا  دـبعن  انـسل  وا  انلتاقت ؟ یلعف م  رامعل : ورمع  لاـق  نا  یلا  نیفص -
یلـص  ) یبنلا نمحرلا و  هدابع  نیدلا و  هلبقلا و  یباحـصال  یل و  اهنا  کیف  نم  اهجرخا  يذـلا  دـمحلا هللا  رامع : لاق  مکلوسرب ؟ نمون 

کلعج و  کباحـصا ، نود  کنود و  کلذـب  انل  كررق  يذـلا  دـمحلا هللا  کباحـصا ، نود  کنود و  نم  باـتکلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
هللا لوسر  ینرما  کباحـصا ، تنا و  هیلع  کتلتاق  ام  یلع  كربخ  ءاـس  یمعا و  کـلعج  و  لاـض ، ما  تنا  داـه  ملعت  ـال  الـضم  ـالاض 

ما ال؟ مهکردا  يردا  امف  نیقراملا  اما  مه و  متناف  نیطـساقلا  لتاقا  نا  ینرما  و  تلعف ، دق  نیثکانلا و  لتاقا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یلعل لاق  مالسلا ) هیلع  هباتک  تالمج  هیقب  حرـش  هحفص 5 ، دـلجم 18 ، ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  ملعت  تسلا  رتبالا  اهیا 
کل سیل  هدـعب و  یلع  هلوسر و  هللا و  یلوم  انا  هاداع و  نم  داع  هالا و  نم و  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  مالـسلا :) هیلع  )
هلوسر هللا و  تیـصع  ینا  لوقت  نا  عیطتـستا  ینمتـشت  مب  و  رامع : لاق  کمتـشا ؟ تسل  ناظقیلاابا و  ای  ینمتـشت  مل  ورمع : لاق  .یلوم 
اکولمم و  هللا ، ینعفرف  اعیـضو  تنک  هللا : همرکا  نم  میرکلا  نا  رامع : لاقف  .کلذ  يوس  تابـسمل  کیف  نا  ورمع : هل  لاق  طـق .؟ اـموی 

لاق ءوس  لک  باب  مکل  حـتف  لاق : نامثع ؟ لتق  یف  يرت  اـمف  ورمع : هل  لاـقو  .هللا  یناـنغاف  اریقف  و  هللا ، یناوقف  افیعـض  و  هللا ، ینقتعاـف 
نم عم  تنک  لاق : هبقع ، نبا  دـنع  انه  نم  هلتق  نمیف  تنک  ورمع : لاق  هعم ، یلع  هلتق و  یلع  بر  هللا  لب  رامع : لاـق  هلتق ، یلعف  ورمع :

لتقب فرتعا  دـق  نوعمـست  الا  ورمع : لاقف  هانلتقف ، اننید  ریغی  نا  دارا  رامع : لاق  هومتلتق ؟ ملف  ورمع : لاق  مهعم ، لتاقا  مویلا  اـنا  هلتق و 
رابک مهیف  ناک  میظعلا و  عمجلا  اذه  نامثع  هلتق  ناک  اذا  هلمجلاب  .نوعمـست و  الا  هموقل : کلبق  نوعرف  اهلاق  دق  و  رامع : لاق  نامثع ؟
هلتق یف  هکراشملاب  فرتعا  نیدلا  یف  هتابث  هماقم و  ولع  هناش و  هلالج  یلع  رسای  نب  رامع  لثم  نیرجاهملا و  راصنالا و  نم  هباحـصلا 
لتق عرـشلا  هغوسی  فیک  کلذ  نم  هنکمت  ضرف  عم  و  الوا ، هریغ  یلا  وا  هیواعم  یلا  مهعفد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عسی  فیکف 
لعل .ایناث و  اهب  هولتق  هیلع و  اونعط  هنم و  سانلا  اهمقن  اثادـحا  ثدـحا  لجرب  نیعباتلا  راـبک  نیرجاـهملا و  راـصنالا و  نم  میظع  عمج 
یلا کیلا و ال  مهعفد  را  ملف  هینیع  هفنا و  تبرـض  رمالا و  اذـه  یف  ترظن  یناف  نامثع  رما  نم  ترکذ  ام  اـما  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق

هحفص 6) دلجم 18 ،  ) ایلع لتاقت  یلع م  هل : الاقف  هیواعم  ایتا  ءادردلابا  هریرهابا و  نا  يور  .هصاخ و  ریخالا  هجولا  یلا  ریشی  كریغ )
هیلع ایتا  هدنع و  نم  اجرخف  نامثع ، هلتق  یلا  عفدیل  نکلو  هنم  لضفا  ینال  هلتاقا  تسل  لاقف : هتقباس ؟ هلضفل و  کنم  رمالاب  قحا  وه  و 

.کل ملاظ  هنا  انملع  اهدـعب  کلتاق  ناف  هیلا  مهعفداف  كرـسع  یف  كدـنع و  نامثع  هلتق  نا  معزی  هیواعم  نا  هل : ـالاقف  مالـسلا ) هیلع  )
ارامع رکب و  یبا  نب  دمحم  نا  انغلب  الاقف : هلتق .؟ نم  نافرعت  له  نکلو  لتق  موی  نامثع  لتق  رـضحا  مل  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف 

یلا البقاف  مهوذخف ، مهیلا  ایـضماف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .هیلع  هلخد  نمم  انالف  قمحلا و  نب  ورمع  متاح و  نب  يدـع  رتشالا و  و 
نم بثوف  ربخلا  اذـهب  رکـسعلا  یف  هحیـصلا  تعقوف  لاق : مکذـخاب  نینموملاریما  دـق  ناـمثع و  لـتق  نم  متنا  مهل : ـالاق  رفنلا و  ءـالوه 
یلا اعجر  مث  ءادردـلاوبا  هریرهوبا و  تهبف  هلتق ، انلک  نولوقی : مه  فویـسلا و  مهیدـیا  یف  لجر  فـالآ  هرـشع  نم  رثکا  یلع  رکـسع 
یف محازم  نب  رـصنل  نیفـص  باتک  نع  هیاورلا  هذه  نم  بیرق  رم  دـق  .ربخلاب و  هاربخاف  ادـبا  رمالا  اذـه  متی  ال  نالوقی : امه  هیواعم و 

هعیشلا تسبلف  رصن : لوق  یلا  کباتک - باوج  ذخف  ادغ  یلع  دغا  ینالوخلا : ملسم  یبال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لوق  حرـشلا  اذه  ردص 
مهمیلـست مالـسلا ) هیلع   ) یلع لئـس  امل  يرخا : هیاور  یف  .نافع و  نبا  لتق  انلک  نودانی : اوذخا  دجـسملا و  اوالمف  اودغ  مث  اهتحلـسا 

میلـست نکمی  فیکف  .مهریغ  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  لجر  فالآ  هرـشع  نم  رثکا  لاقف  نامثع ، هلتق  مقیل  ربنملا : یلع  وه  لاـق و 
هلوق هنم .؟ اهومقن  یتلا  هثادحاب  هولتق  دحاو  لجر  مدب  بلطی  نم  یلا  هدـعاوق  نیدـلا و  هامح  نم  مهلج  لجر  فالآ  هرـشع  نم  رثکا 

لاق ثیح  هیواعم  هلوق  نع  باوج  لصفلا  اذه  هنایقل ) كرـسی  روزو ال  هلوق : یلا  کیغ - نع  عزنت  مل  نئل  يرمعل  و  (: ) مالـسلا هیلع  )
دـلجم 18،  ) یتح رحبلا  ربلا و  لامرلا و  لابجلا و  یف  نامثع  هلتق  نبلطنل  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هل اـبطاخم  هباـتک  یف 

نع زواجت  هفناب و  خمـش  هیواعم  ناک  امل  .هللااب و  اـنحاورا  نقحلتل  وا  هللا  مهلتقی  مالـسلا ) هیلع  هباـتک  تـالمج  هیقب  حرـش  هحفص 7 ،
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: کلذ هلوقب  يوسلا  هتبقاع  نع  هربخا  و  ع )  ) ریمالا هباجا  عینشلا  هلوقب  هتعیـش  ریمالا و  دده  هنیمی و  یف  هضرع  یلاعت  هللا  لعج  هدح و 
هللا لـیبس  یف  نودـهاجی  نیذـلا  نیملـسملا  ءـالوه  نا  نملعتل  کـفالخ  کللالـض و  نع  فکت  مل  هتنت و  مل  نئل  یمـسق  يرمعل  يا 

کـسفن فکلت  نا  یلا  هجاح  ینعی ال  لامرلا ، لابجلا و  رحبلا و  ربلا و  یف  مهبلطت  نا  کیلع  نوقـشی  و ال  یلبق ، نامز  دعب  کنوبلطی 
هدـیدهت یف  همـالک  لاـبق  هیواـعم  مالـسلا ) هیلع   ) هیدـهت یف  هتبوذـع  همـالک و  فـطل  یفخی  ـالف  کـنوبلطی ، مـهنا  لـب  مـهبلط ، یف 

نا رهاظلا  و  هنایقللا ، سی  روزو ال  هنادجو ، کئوسی  بلطلا  اذه  نا  هلوقب : بلطلا  اذـه  هبقاعب  هددـه  مث  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما
رخآ یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک اذه  هلوق  وحن  یتایس  و  نیفص ، هعقو  یف  عقویس  ام  یلا  هراشا  کنوبلطی ، لیلق  نع  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق
هیلع  ) هلوق .خـلا  دبعتـست - ام  کنم  برقی  و  بلطت ، نم  کبلطیـسف  اباوج ، اضیا  هیواعم  یلا  هبتک  يذـلا  نیرـشعلا  نماـثلا و  باـتکلا 

نمیف ناک  و  فجنلا ) عبط  ص 105 ج 2   ) خیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق  خلا ) رکبابا ، سانلا  یلو  نیح  یناتا  كوبا  ناک  دق  و  (: ) مالـسلا
یبا نب  یلعل  لاق  مکریغ و  مکیلع  رمالا  اذـه  یلی  نا  فانمدـبع  ینب  ای  متیـضرا  لاق : برح و  نب  نایفـسوبا  رکب  یبا  هعیب  نع  فلخت 

الا رمالا  امف  يدـعوا  هرم  نب  میت  امیـس  مکیف و ال  سانلا  اوعمطت  مشاه ال  ینب  لاقف : یـصق  هعم  یلع  کعیابا و  كدـی  ددـما  بلاط :
ایـصق یمری  ائرما  نا  یلم و  یجتری  يذـلا  رمالاب  کتاف  مزاح  فک  اهب  ددـشاف  نسحابا  یلع  نسحوبا  ـالا  اـهل  سیل  مکیلا و  مکیف و 
راـکنا هلوقب : مجرتملا  لـصفلا  یف  فجنلا :) عبط  ص 42   ) لـمجلا یف  دـیفملا  لاـق  یـصق و  بلاـغ  نم  ساـنلا  یمحلا و  زیزع  هئارو 

نا متیـضرا  مشاه  ینب  ای  هتوص : یلعاب  رخـص  نب  برح  نب  نایفـسوبا  لاق  و  هتعیب : نیرکنملا  نم  هدع  دع  دعب  رکب ، یبا  هعیب  هعامج 
دـلجم 18،  ) ءـالوه عفدـل  اوـضهنا  رمـالا ، یف  مشاـه  ینب  مدـقتت  نا  تعمط  یتـم  برعلا و  یلع  اـمکاح  هرم  نب  میت  وـنب  مـکیلع  یلی 

یف لاق  .تایبالا و  مشاه ، ینب  لاق : مث  الاجر  الیخ و  مکیلع  اهنالمال  متئـش  نال  هللا  اما و  مکل ، املظ  هیلا  اولامت  اـمع  موقلا  ( 8 هحفص
یلص  ) هللا لوسر  باب  یلا  لجرلل ) دقعلاب  ءاقلطلا  ردب  ام  دعب  ینعی   ) نایفـسوبا ءاج  ناک  دق  و  نارهط 1377 :) عبط  ص 90   ) داشرالا
ینب ای  هتوص : یلعاب  يدان  مث  تایبالا ، اوعمطت ، ـال  مشاـه  ینب  يداـنف : هرما  یف  رظنلا  یلع  نارفوتم  ساـبعلا  یلع و  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

هادانف .الجر  الیخ و  مهیلع  اـهنالمال  متئـش  ول  هللا  اـما و  لذرلا  نبا  لذرلا  لیـصفوبا  مکیلع  یلی  نا  متیـضرا  فانمدـبع  ینب  اـی  مشاـه 
هللا لوسرب  لیغاشم  نحن  هلها و  مالـسالا و  دیکت  تلز  ام  لوقت و  امب  دـیرت  ام  هللا  وف  نایفـسابا  ای  عجرا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما
هیما ینب  دـجوف  دجـسملا  یلا  نایفـسوبا  فرـصناف  .بقتحا  اـم  یلو  وـه  بـستکا و  اـم  يرما ء  لـک  یلع  و  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )

و ناطیـشلا ، اهب  نکمت  تقفتا ، ءوس  بابـسا  و  تلمـش ، هیلب  و  تمع ، هنتف  تناـک  .هل و  اوضهنی  مل  رمـالا و  یلع  مهـضرحف  نیعمتجم 
نبیـصت هنتف ال  اوقتا  و  لج ، زع و  هللا  لوق  لیوات  کلذ  ناک  نامیالا و  لها  اهراکنا  یف  لذاختف  ناودـعلا ، کفالا و  لها  اهیف  نواـعت 
باحصا نا  ص 383 ج 17 )  ) باتکلا اذه  حرـش  یف  مدقت  دق  هنا  یه  هیهقف و  هلئـسم  اهیف  رکذی  همتاخ : .هصاخ  مکنم  اوملظ  نیذلا 

راثالا ترفاظت  دق  کلذک  .دحاو و  ربق  یف  یلتقلا  نم  هثالثلا  نینثالا و  نونفدی  اوناک  دـحا  موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هللادـبع یبا  ءادهـشلادیس  یلا  هیرـضاغلاب  الوزن  اوناـک  دـسا  ینب  نم  موق  جرخ  ءـالبرک  نم  لـحر  اـمل  هیلع  هللا  هنعل  دعـس  نبا  نا  یف 

هلجر و دنع  نیسحلا  نب  یلع  هنبا  اونفد  نالا و  هربق  ثیح  ع )  ) نیـسحلا اونفد  مهیلع و  اولـصف  ءادفلا  مهل  یحور  هباحـصا  نیـسحلا و 
اونفد اعم و  اعیمج  مهونفدف  مهوعمج  و  ع )  ) نیـسحلا یلجر  یلی  امم  هلوح  اوعرـص  نیذـلا  هباحـصا  هتیب و  لها  نم  ءادهـشلل  اورفح 

وا نیتیم  نفد  زاوج  یلع  هلالد  امهیفف  .نالا  هربق  ثیح  هیرضاغلا  قیرط  یلع  هیف  لتق  يذلا  هعضوم  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  سابعلا 
هللا لوسر  هرضح  یف  ناک  همدعو ) دحاو  ربق  یف  رثکا  وا  نیتیم  نفد  زاوج  هحفص 9 ، دلجم 18 ،  ) هنالف لوالا  اما  دحاو ، ربق  یف  رثکا 
لاق و  ربقلا : یف  هباحصا  ماما  هولعجاف  نآرقلل  اعمج  ءالوه  رثکا  اورظنا  مالسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  هنذاب  ناک  لب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

: دحا موی  راصنالل  لاق  هنا  مالسالا : عیارش  حرـش  یف  ماکحالا  كرادم  یف  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع يورملا  رخالا : ربخلا  یف 
اوناک مهلعل  لب  نیملـسم  اوناک  دـسا  ینب  نالف  یناثلا  اـما  .دـحاولا و  ربقلا  یف  هثـالثلا  نینثـالا و  اولعجا  اوقمع و  اوعـسوا و  اورفحا و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1142 

http://www.ghaemiyeh.com


امنا هیف و  فالخ  ـال  زاوجلا  .دـحا و  مهیلع  رکنی  مل  هنا  یلع  ماـقملا ، یف  .هولعف  اـمل  عرـشلا  نم  کـلذ  زاوجب  مهملع  ـال  ولف  نینموم 
هرورـضلا ول ال  مث  اقلطم ، زئاج  لمعلا  نا  وا  یناثلا ، امیـس  نیماقملا  رهاظ  یه  امک  هرورـضلا  هیـضتقی  امیف  کلذ  زاوج  نا  یف  مالکلا 

یناثلا یلع  و  هارما ، الجر و  اناک  ام  نیب  نیتارما و  وا  نیلجر  ناتیملا  ناک  ام  نیب  ماقملا  یف  لـصفی  لـه  .اـمرحم و  وا  اـهورکم  ناـکا 
خیـشلا نع  لوقنملاف  .اقلطم  وا  ءادـتبا  ربق  یف  دـحاو  نم  رثکا  نفد  زوجی  له  اهلک  ریداقتلا  یلع  نییبنجا و  ریغ  نییبنجا و  اناک  ام  نیب 

ناف هیف : لاق  .نانثا و  دحاو  ربق  یف  نفدـی  هنا ال  ع )  ) مهنع يور  امل  ربق  مهنم  دـحاو  لکل  درفی  نا  یلوالا  طوسبملا : یف  هرـس  سدـق 
عمتجا اذاف  لاق  .دحا  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لعف  امک  دحاو  ربق  یف  هثالث  نانثا و  عمجی  نا  زاج  کلذ  یلا  هرورـضلا  تعد 

: لاق رافـصلا  نسحلا  نب  دـمحم  بیذـهتلا : یف  .یهتنا و  ءاسنلا ، مث  یثانخلا  مث  مهدـعب  نایبصلا  هلبقلا و  یلی  امم  لجرلا  لعج  ءالوه 
عم لجرلا  لمحی  ال  ع )  ) عقوف امهیلع ؟ یلصی  هدحاو و  هزانج  یلع  نیتیملا  امم ) لعجن -  ) لعجی نا  زوجیا  ع )  ) دمحم یبا  یلا  تبتک 
یف هدحاو  هزانج  یلع  نیتیملا  لعجی  نا  زوجیا  ع )  ) دـمحم یبا  یلا  تنک  لاق : اذـکه : لئاسولا  یف  هاور  .دـحاو و  ریرـس  یلع  هارملا 

لمحی ال  مالسلا :) هیلع   ) عقوف امهیلع ؟ یلصی  دحاو و  ریرس  یلعلا  لمحی  هارما  الجر و  ناتیملا  ناک  نا  سانلا و  هلق  هجاحلا و  عضوم 
هحفص دـلجم 18 ،  ) هزانج یلع  نیلجرلا  نیتیملا  لمح  زاوج  امهدـحا  نارما : ربخلا  نم  دافتـسیف  .دـحاو  ریرـس  یلع  هارملا  عم  لجرلا 
قیرط یلع  اضیا  امهنفد  یف  کلذ  یلع  مکحیف  .هرورضلا  لاح  یتح  هارما  رخالا  الجر و  امهدحا  ناک  اذا  هزاوج  مدع  امهیناث  و  ( 10

یف هیبنجا  هارما  یبنجا و  لجر  نفد  همرح  یلا  ءاملعلا  ضعب  بهذ  دق  .هیناثلا و  یف  همدع  یلوالا و  هروصلا  یف  زاوجلا  ینعا  هیولوالا 
.اقلطم ریرس  یف  نیتیملا  هارملا  لجرلا و  لمح  نع  یهن  هناف  الومش  معا  ربخلا  ناک  نا  ربخلا و  اذه  رهاظ  نم  هب  یتفا  هلعل  دحاو و  ربق 

هددعتملا زئانجلا  یلع  هالصلا  یف  هدراولا  تایاورلا  نم  نفدلا  یف  خلا  هلبقلا - یلی  امم  لجرلا  لعجب  مکح  هرس  سدق  خیـشلا  نا  امک 
عماـجلا و یف  دعیـس  نبا  نع  لوقنملا  وه  اـمک  راـیتخالا  لاـح  ربق  یف  نیتیملا  نفد  زاوج  مدـع  یـضتقی  لـصالا  .سنجلا و  هفلتخملا 

هللا یلص   ) هنذاف تباث  ریغ  دحا  هعقاو  یف  هرورضلا  ءاعدا  نا  لاقی  نا  الا  مهللا  .زاوجلا  مدع  یف  رهاظ  طوسبملا  یف  روکذملا  لسرملا 
یف اهمدعب  هرورضلا و  مدع  لاح  یف  ههارکلاب  لوقلا  یلا  اوبهذ  دق  ءاملعلا  نکل  .ههارک  ریغ  نم  اقلطم  زاوجلا  یلع  لیلد  هلآ ) هیلع و 

مارحف هشبن  هنفد  دـعب  رخآ  تیم  ربق  یف  تیم  نفد  مزلتـسا  اذا  اماو  ءادـتبا  انفد  اذا  اذـه  .اـعطق  ههارکلا  لوزت  هرورـضلا  عمف  هرورـضلا 
امهدحا شبنلا و  هسفن ال  نفدلا  هحابا  یف  مالکلا  ناب  لوالا  یلع  شقانی  دق  نکل  هزایحلاب  هکلم  دق  لوالا  نال  و  الوا ، شبنلا  میرحتل 

: ماقملا یف  لاقی  نا  يرح  يذلا  هیهقفلا و  بتکلا  یف  بلطی  دعب  مالک  هلئسملا  یف  لوالل و  قح  توبث  مدعب  یناثلا  یلع  و  رخالا ، ریغ 
ریـصی نا  لبق  رخآ  ربق  یف  تیم  نفد  اما  .ههارکلا و  لوزت  اهعم  هرورـضلا و  ضتقی  مل  اذا  هورکم  ءادتبا  دحاو  ربق  یف  نیتیملا  نفد  نا 

هحفص 18) دلجم 18 ،  ) .ربق امهنم  دحاو  لکل  درفی  نا  یف  طایتحالا  كرتی  الف  نیبنجا  هارما  الجر و  ناتیملا  ناک  اذا  .مارحف و  امیمر 
مدومن و رظن  رما  نیا  رد  نم  منک ، وت  میلـست  ار  ناشیا  هک  يدرک  بلط  نم  زا  یتفگ و  نامثع  نالتاق  هرابرد ي  هچنآ  اما  و  همجرتلا :

دنگوس منیدب - ای  مناجب - .دـشاب  رودـقم  هتـشاد و  شیاجنگ  میارب  وت  ریغب  وتب و  ناشمیلـست  هک  مدـیدن  مدرک  ور  ریز و  ار  نآ  کین 
دـنیآ و وت  بلطب  ناـشدوخ  ناـمثع  ناگدنـشک  هک  دـید  یهاوخ  يرادـنرب  تسد  تفـالخ  يوعد  زا  یتسیاـنزاب و  تیهرمگ  زا  رگا 

نآ زا  هک  تسا  یبلط  ار  وت  ناشندرک  بلط  هکنیا  زج  ینک ، بلط  ار  ناشیا  تشد  هوک و  ایرد و  ارحص و  رد  هک  دنهد  یمن  تتمحز 
زا راـمد  هک  دـننک  تخـس  وت  رب  ار  راـک  ناـنچ  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دـیامنن تدونـشوخ  هک  تسا  يرادـید  ناشرادـید  دـیاین و  تشوخ 
دزن نایفـسوب  تردپ  دنداد  رارق  یلا  ار و  رکبوبا  مدرم  هکیماگنه  هیواعم  يا  ددرگ .) خلت  وت  ماک  رد  یگدنز  دنروآرد و  تراگزور 

تراما تفالخب و  دـمحم  زا  دـعب  وت  : ) تفگ نمب  دـمآ و  نم  هیواعم ) یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  همجرت  هحفص 19 ، دلجم 18 ، )
وت اب  ات  نک  زارد  تسد  نونکا  میامن ، تتیامح  تلافک و  نم  دـنک  تفلاخم  وت  اب  یـسک  رگا  ناتـسب و  دوخ  قح  زیخرب و  يراوازس ،
زا مدرکن  لوبق  هک  مدوب  نم  یلو  تساوخ ، نم  زا  تفگ و  نمب  تردـپ  ار  نخـس  نیا  هک  یناد  وت  .متفریذـپن و  نم  یلو  منک ) تعیب 
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نوچ رگا  وت  دوب و  رتانشآ  وت  زا  نم  قحب  تردپ  سپ  .دهد  خر  دندوب  رفکب  دهعلا  بیرق  نوچ  ناناملسم  نایم  هقرفت  ادابم  هکنیا  میب 
راوازـس هکنآ  رب  درورد  .دنادرگ  زاین  یب  وت  زا  دـنک و  تیافک  ار  ام  دـنوادخ  هنرگو  يا  هتفای  ار  تسار  هار  یـسانش  ارم  قح  تردـپ 

.تسنآ

يرتشوش

(: مالـسلا هیلع   ) یلع لاق  هنیفـص :)  ) یفف فالتخا ، هداـیز و  عم  محازم ، نب  رـصن  هاور  لوقا : هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )
.رفوالا کلذ  یف  انبیصن  نوکی  نا  هلوسر  مهتحیصن هللا و  و  مالسالا ، یف  مهلئاضف  ردق  یلع  سانلا  هللا  یطعا  اذا  وجرال  ینا  هللا  رمعلو 

نم لوا  تیبلا  لها  انک  دیحوتلا  هللااب و  نامیالا  یلا  اعد  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) نا
حایتجا انیبن و  لتق  انموق  داراف  انریغ ، برعلا  نم  نکاـس  عبر  یف  هللا  دـبعی  اـم  همرجم و  ـالاوحا  اـنثبلف  هب ، ءاـج  اـمب  قدـص  و  هب ، نمآ 

داصرالا و انیلع  اولعج  و  فوخلا ، انوسلحا  و  بذـعلا ، انع  اوکـسما  و  هریملا ، انوعنمف  لیعافالا ، انب  اولعف  مومهلا و  اـنب  اومه  و  انلـصا ،
و ال انوحکانی ، و ال  انوبراشی ، و ال  انولکاوی ، ال  اباتک : مهنیب  انیلع  اوبتک  و  برحلا ، ران  انل  اودقوا  و  رعو ، لبج  یلا  انورطضا  و  نویعلا ،
، مسوم یلا  مسوم  نم  الا  مهیف  نمان  نکن  ملف  .هب  اوثلمی  و  هولتقیف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عفدـن  یتح  مهیف  نمان  و ال  اـنوعیابی ،
، راهنلا لیللاب و  فوخلا ، تاـعاس  یف  هنود  انفایـساب  ماـیقلا  و  هتمرح ، ءارو  نم  یمرلا  و  هتزوح ، نع  بذـلا  و  هعنم ، یلع  اـنل  هللا  مزعف 

مهنمف ءایلخا ، هیف  نحن  امم  مهناـف  دـعب ، شیرق  نم  ملـسا  نم  اـماف  لـصالا ، نع  هب  یماـحی  اـنرفاک  و  باوثلا ، کلذـب  وجری  اـننمومف 
ناکف .نما  هوجن و  ناکمب  لتقلا  نم  مهف  فلتلا ، نم  انموق  هب  اناغب  اـم  لـثمب  دـحا  هیغبی  ـالف  هنع ، عفادـت  هریـشع  وذ  وا  عونمم  فیلح 

اذا ناکف  نیکرـشملا  لاتق  یف  کلذ  دـعب  هل  نذا  و  هرجهلاـب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر هللا  رما  مث  نوکی ، نا  هللا  ءاـش  اـم  کـلذ 
موی هزمح  و  ردب ، موی  هدیبع  لتقف  فویـسلا ، هنـسالا و  رح  هباحـصا  مهب  یقوف  اومدقتـساف  هتیب ، لها  ماقا  لازن  تیعد  و  سابلا ، رمحا 
هیلا هیواعم  هبتک  باتک  نع  اباوج  لوقا : هیواعم ) یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و   ) فنصملا لوق  هتوم …  موی  دیز  رفعج و  و  دحا ،

یبتجا و  هقلخ ، یلا  لوسرلا  هیحو و  یلع  نیمالا  هلعج  هملعب و  ادمحم  یفطصا  هللا  نا  : ) هیف و  ینالوخلا ، ملسم  یبا  عم  مالسلا ) هیلع  )
مهحصنا همالسا و  یف  مهلضفا  ناکف  مالسالا ، یف  مهلئاضف  ردق  یلع  هدنع  مهلزانم  یف  اوناکف  مهب ، هللا  هدیا  اناوعا  نیملـسملا  نم  هل 

مهلکف ناـمثع  مولظملا  هفیلخلا  ثلاـثلا  و  هتفیلخ ، هصاـخلا ) هوـبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) هفیلخ و  هدـعب ، نم  هفیلخلا  هلوـسرل  هللا و 
نع کـئاطبا  یف  و  ءادعـصلا ، کـسفنت  یف  و  رجهلا ، کـلوق  یف  و  رزـشلا ، كرظن  یف  کـلذ  اـنفرع  تیغب ، مـهلک  یلع  و  تدـسح ،

، شیرا يا : انموق ) داراف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هراک …  تنا  و  عیابت ، یتح  شوشخملا  لحفلا  داقی  امک  مهنم ، لک  یلا  داقت  ءاـفلخلا 
هللا یلـص   ) یبنلا لذـخی  بلاطابا ال  نا  شیرق  تملع  امل  ریـسلا :)  ) یف انیبن ) لتق   … (. ) قحلا وه  کموق و  هب  بذـک  و  : ) یلاعت لاـق 

هلقع و کلف  هذـخف ، مهلمجا  و  شیرق ، یتف  اذـه  بلاطابا  ای  اولاقف : هیلا ، دـیلولا  نب  هرامعب  اوشم  مهتوادـعل  عمجت  هنا  و  هلآ ،) هیلع و 
، هلتقن کموق  هعامج  قرف  و  کئابآ ، نید  و  کنید ، فلاخ  و  انمالحا ، هفس  يذلا  اذه  کیخا  نبا  انل  ملـسا  و  ادلو ، هذختاف  هترـصن ،

اما .ادبا  نوکی  هللا ال  و  اذه ، هنولتقت ؟ ینبا  مکیطعا  مکل و  هوذغا  مکنبا  ینوطعتا  یننوموست ! ام  سئبل  هللا  و  لاقف : .لجرب  لجر  امناف 
نم لئابقلا  یف  نم  یلع  شیرق  تدتـشا  رمالا و  کلذ  دـنع  دتـشاف  مهرهن ، مث  هریغ ، یلا  نحت  اهدـلو ال  تدـقف  اذا  هقانلا  نا  نوملعت 

عفدا بلاط : یبا  یلا  شیرق  تثعب  بقانملا :)  ) یف .مهنوبذعی و  نیملسملا  نم  اهیف  نم  یلع  هلیبق  لک  تبثوف  اوملـسا ، نیذلا  هباحـصلا 
همصع یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و  اهیف : لوقی  یتلا  هیماللا  بلاطوبا  اشناف  .انیلع  ککلمن  و  هلتقن ، یتح  ادمحم  انیلا 

: دارملا و  انلـصا )  ) .لاصیتسا يا : حایتحا )  ) .هنم اوسیا  هدیـصقلا  هذـه  اوعمـس  اـملف  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) لـمارالل
الهتـسا اذا  خامـشلا : لاق  هنایغط ، رـشبلاهوسقنم و  هبیجعلا  لیعافالا ) انب  اولعف  و   ) .تادارا انل  اودارا  يا : مومهلا ) اـنب  اومه  و   ) .اـنعیمج

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1144 

http://www.ghaemiyeh.com


( بذعلا انوعنم  و   ) .لیعامـسا میهاربا و  یـسنت  و  لیعافالا ، لعفت  یـشرلا  اولاق : لیعافالا و  ضرالا  نم  اباصا  امب  تلعف  دـقف  بوبوشب 
ءاسک ریعبلل  سلحلا  و  امئاد ، اطوسبم  نوکی  حـسم  سلحلا  و  انل ، سلحک  فوخلا  اولعج  يا : فوخلا ) انوسلحا  و   ) .بیطلا ءاـملا  يا :

( برحلا راـن  اـنل  اودـقوا  و   ) .بعـصلا يا : نیکـستلاب ، رعو ) لـبج  یلا  انورطـضا  و   ) .اـمئاد مهتفاـخا  دارملا : و  هعذربـلا ، تحت  قـیقر 
نا و  لـئابقلا ، یف  هرما  وـشفی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا شیرق  تار  ـالاق : ریبزلا ، نب  هورع  و  همرکع ، نـع  يورـسلا  يور  اـنکالهال ،
املف هینالع ، هللا  لوسر  اولتقی  نا  یلع  مهرکم  مهرما و  اوعمجاف  یـشاجنلا ، دـنع  هتجاـح  یف  در  صاـعلا  نب  ورمع  نا  و  ملـسا ، هزمح 

شیرق عمتجاف  .مهبعش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اولخدی  نا  یلع  مهرما  مهل  عمجا  و  بلطملادبع ، ینب  عمج  بلاطوبا  کلذ  يار 
مهیلا اوملـسی  وا  مهوعیابی ، مهیلا و ال  اوجوزتی  مهوجوزی و ال  ـال  مهوملکی و  ـالا  مشاـه : ینب  یلع  هفیحـص  اوبتک  و  هودـنلا ، راد  یف 

لصفلا  ) .دوسالا نب  هعمز  دنع  هیاور - یف  و  هبعکلا - فوج  یف  اهوقلع  و  امتاخ ، نوعبرا  اهیلع  متخ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
الخ ام  مهرفاکا  مهنموم  الجر  نیعبرا  اوناک  و  هبعش ، یف  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  بلاطوبا  عمجف  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا -
نب هبقع  هدلک و  نب  ثراحلا  نب  رضنلا  و  لئاو ، نب  صاعلا  لهجوبا و  ناک  و  لاق : مث  شیرق ) عم  اناکف  یمشاهلا   ) نایفسابا و  بهلابا ،

هجیدـخ تقفناـف  .بهنلا  نم  هنورذـحی  و  ائیـش ، مشاـه  ینب  نم  عیبی  نا  هوهن  هریم  هعم  اوار  نمف  تاـقرطلا ، یلا  نوجرخی  طـیعم  یبا 
مـسوم و  بجر ، یف  هرمعلا  مسوم  یف  الا  نونمای  اوناـک ال  و  لاـق : مث  .اریثک  ـالام  هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  مالـسلااهیلع 

یجی ء هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نتخ  وه  و  عیبرلا ، نب  صاعلاوبا  ناکف  لاق : مث  .اـمهیف  نوعیبی  نورتشیف و  هجحلا ، يذ  یف  جـحلا 
تار امل  لتاقم : نع  يورـسلا  يور  هتمرح ) ءارو  نم  یمرلا  هتزوح و  نع  بذـلا  یلع  اـنل  هللا  مزعف   ) .رمتلا ربلا و  اـهیلع  لـیللاب  ریعلاـب 

و هودـعوت ، .نونجم و  وا  رحاس  ـالا  وه  نا  و  اربکت ، اربک و  ـالا  دادزی  ادـمحم  يرن  ـال  اولاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هرما ولعی  شیرق 
، شیرق نم  مهفالحا  مشاه و  ینب  عمجف  بلاـطابا  کـلذ  غلب  و  هلتق ، یلع  اـهلک  شیرق  لـئابق  نعمجیل  بلاـطوبا  تاـم  نئل  اودـقاعت :

نیما و  قداص ، یبن  ادمحم  نا  انواملع  انوابآ و  کلذب  انربخا  لوقی : امک  یخا  نبا  نا  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب مهاصوف 
، هتزوح ءارو  نم  هودـع  اومار  و  هترـصن ، یلع  اوعمتجا  و  هتوعد ، اوبیجاف  ناکم ، یلعا  هبر  نم  هناکم  و  ناش ، مظعا  هناش  نا  و  قطاـن ،

هللا ثعبف  یفطصملا :) فرش   ) باتک یف  .نینس و  ثالث  نیریس  نبا  لاق  و  نینس ، عبرا  کلذب  اوثکمف  .رهدلا  مکل  یقابلا  فرشلا  هناف 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا ربخاف  کلذب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربخاف  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج لزنف  اهتسحلف ، هضرالا  مهتفیحص  یلع 

و انتلصاوم ، هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) تدرا اولاق : هومظعف و  دجـسملا  یف  شیرق  یلع  بلاطوبا  لخدف  بلاطابا ، هلآ ) و 
، مکتفیحص لاحب  هربخا  دق  یلاعت  هللا  نا  ینبذکی : مل  ینربخا و  یخا  نبا  نکلو  اذهل ، تئج  ام  هللا  و  لاق : انیلا ؟ کیخا  نبا  ملـست  نا 

اوتاف .مکیلا  هتعفد  الطاب  ناک  نا  و  محرلا ، هعیطق  ملظلا و  نم  هیلع  متنا  امع  اوعجرا  و  هللا ، اوقتاف  اقح  ناک  ناف  مکتفیحص  یلا  اوثعباف 
اوتکـسف و .هیلع  متنا  امع  اوفک  هللا و  اوقتا  بلاطوبا : مهل  لاقف  .طقف  دمحم )  ) مسا و  مهللا ) کمـساب   ) اهیف اذاف  میتاوخلا ، اوکف  اهب و 

تبثی ءاشی و  ام  هللا  وحمی  : ) لزنف هوعدـلا ؟ كرت  یلع  اوحلاص  دـق  مهوعدا و  فیک  لاق : کـبر .) …  لـیبس  یلا  عدا  : ) لزنف .اوقرفت 
نب معطم  مه  و  اهـضقن ، یلع  شیرق  نم  رفن  هعبـس  عمتجاف  بعـشلا ، نم  جورخلا  بلاطابا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـسف  … (. 
یبا نتخ  یموزخملا  هیما  نب  ریهز  و  فئاطلا ، نم  فرـصنا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا راجا  يذلا  فانمدبع  نب  لفون  نب  يدع 

ءالوه لاق  و  بلطملا ، نب  دوسالا  نب  هعمز  و  ماشه ، نب  يرتخبلاوبا  بلاغ و  نب  يول  نب  ورمع  نب  ماـشه  و  هکتاـع ، هتنبا  یلع  بلاـط 
الـش اهودجوف  رادلادبع ، نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  همرکع  نب  روصنم  وه  و  اهبتاک ، نیمی  اوعطقی  نا  اومزع  و  هللا ، اهقرخا  هسمخلا :

ام یتم  هربع  هفیحـصلا  رما  نم  ناک  دق  و  بلاطوبا : لوقی  کلذ  یف  و  هوعدلا ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ذـخاف  هللا ، اهعطق  دـق 
نم الطاب و  رمالا  نم  اولاقام  حبـصا  برعم و  قحلا  قطاـن  نم  اومقن  اـم  مهقوقع و  مهرفک و  اـهنم  هللا  اـحم  بجعی  موقلا  بئاـغ  ربخی 

( هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) بتعم ریغ  انموق  نم  طخـس  یلع  اقدصم  انیف  هللادبع  نبا  یـسماف  بذکی  قحلاب  سیل  ام  قلتخی 
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ینب نم  انرفاک ) و   ) .یلاـعت هللا  نم  رجـالا ) (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ظـفح  یف  دـجلا  يا : کلذـب )  ) .بلطی يا : یغبی ) اـننموم  )
امل لاق : مالسلا ،) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا ) هضور   ) يور هتریشع ، يا : لصالا ) نع   ) .هعافدب یماحی )  ) .بهل یبا  لثم  یتح  مشاه ،
نا بحا  ینا  هل : لوقا  انا  هومکیفکا ، انا  لیمج : ما  تلاقف  .بهل  یباب  انل  فیک  تلاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لتق  شیرق  تدارا 

، نابرشی هتارما  بهلوبا و  دعق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل نوکرـشملا  ایهت  و  دغلا ، نم  ناک  نا  املف  .حبطـصن  تیبلا  یف  مویلا  دعقت 
لماحتف کل  حتفی  مل  نا  و  لخداف ، کل  حتف  ناف  هیلع ، حتفتساف  بهل  یبا  کمع  یلا  بهذا  ینب  ای  هل : لاقف  ع )  ) ایلع بلاطوبا  اعدف 

، هیلع لخدف  .لیلذـب  سیلف  موقلا ، یف  نیع  همع  ارما  نا  یبا : کل  لوقی  هل : لقف  هیلع  تلخد  اذاف  هیلع ، لخدا  هرـسکا و  بابلا و  یلع 
تقلعتف هفیس ، ذخا  بثوف و  برـشت ؟ لکات و  تنا  و  کیخا ، نبا  لتقی  لاقف : یخا ؟ نبای  اذامف  كوبا ، قدص  لاقف : کلذ ، هل  لاق  و 

تفرع شیرق  هتار  املف  فیـسلا ، هعم  بهلوبا و  جرخ  و  ءاروع ، یه  تتامف و  اهنیع ، اقفف  همطل  اههجو  مطل  هدـی و  عفرف  لیمج ، ما  هب 
نا تممه  دـقل  يزعلا  تاللا و  و  هلتق ؟ نودـیرت  مث  یخا ، نبا  یلع  مکعیابا  لاـقف : بهلاـبا ؟ اـی  کـلام  تلاـقف : ههجو ، یف  بضغلا 

يذا سانلا  دـشا  نم  ناک  و  طیعم - یبا  نب  هبقع  دـمع  يرزجلا :) لـماک   ) یف .عجر و  هیلا و  اورذـتعاف  .عنـصا  اـم  نورظنت  مث  ملـسا ،
نب ریمع  نب  بیلط  هب  رصبف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باب  یلع  هلعج  هرذع و  هیف  لعجف  لتکم  یلا  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل

هب برض  هنم و  لتکملا  ذخا  و  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  - ) بلطملادبع تنب  يورا  هما  و  یـصق - نب  فانمدبع  نب  بهو 
.دمحم نود  انسفنا  انلاوما و  انم ، هب  یلوا  نم  و  تلاقف : .ادمحم  رصنی  کنبا  راص  دق  لاقف : .هما  یلا  هبقع  هاکشف  هینذاب ، ذخا  و  هسار ،

نم غلب  لـماکلا :)  ) یف نما ) ناـکمب  لـتقلا  نم  وهف  هنود  موـقت  هریـشع  وا  هعنمی  فـلحب  هیف  نحن  اـمم  وـلخ  شیرق  نم  ملـسا  نم  (و 
ملف لطاب ، هکم  لها  مالـسا  نا  مهغلب  هکم  نم  اوبرق  اـملف  موق ، فلخت  موق و  مهنم  داـعف  تملـسا ، اـشیرق  نا  نیملـسملا  نم  هشبحلاـب 
لخد و  کلذـب ، نماـف  هیما  نب  صاـعلا  نب  دیعـس  هحیحا  یبا  راوـج  یف  ناـمثع  لخدـف  ایفختـسم ، وا  راوـجب  ـالا  مهنم  دـحا  لخدـی 

ناک و   ) .بلطملادبع ینب  مشاه و  ینبب  اصتخم  بعـشلا  یف  رـصحلا  ناک  و  هیبا ، راوجب  سمـشدبع ) نب  هعیبر  نب   ) هبتع نب  هفیذحوبا 
و  ) میجلا میدـقتب  محجا )  ) يرهوجلا لـعج  ساـنلا ) مجحا  و   ) .لاـتقلا دتـشا  يا : ساـبلا ) رمحا  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

اذکه فویسلا ) هنـسالا و  رح  هباحـصا  مهب  یقوف   ) .برحلا یف  هتیب ) لها  مدق   ) .سانلا فک  يا : دحاو ، ینعمب  ءاحلا  میدقتب  مجحا )
یلع رهظیل  مهمدـق  اـمنا  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هنـسالا ) فویـسلا و  رح  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف

لـصفلا (، ) نیبرقالا کتریـشع  رذـنا  و  : ) الوا هل  لاق  ثیح  یلاعت  هللا  نم  کلذـب  بدات  دـق  و  ریخ ، لـک  یف  نوقباـسلا  محهنا  ملاـعلا 
هالـصلاب و کلها  رما  و  : ) ایناث هل  لاـق  و  مهیلا ، هلـسرا  هنا  و  هللااـب ، مهرذـنا  بلطملادـبع و  ینب  عمجف  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا -

هللا دـیری  امنا  تیبلا … (  لها  هالـصلا  لوقی : مالـسلاامهیلع و  همطاـف  یلع و  باـب  یلع  موی  لـک  یجی ء  ناـکف  اـهیلع ) …  ربطـصا 
رئاس نع  رمالل  هتیب  لها  لابق  یف  نیعدملا  رخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا امک  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 
یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  فالآ ، هثالث  یف  دحا  موی  شیرق  تناک  هبیتق :) نبا  فراعم   ) یف .مهرخات و  سانلا  ملعیل  هباحـصا 
.انا ریبزلا : لاـق  و  هنع ، ضرعاـف  .اـنا  رمع : لاـقف  هقحب ؟ هذـخای  نم  لاـق : و  هزهف ، افیـس  ذـخا  و  نیعرد ، نیب  ذـئموی  رهاـظف  هئاـمعبس ،

( يرزجلا لماک   ) یف .هباحـصا و  یقاب  دج  نیعدملا  نم  نکی  مل  هنا  عم  هایا  هاطعاف  هناجدوبا  ماقف  .امهـسفنا  یف  ادجوف  هنع ، ضرعاف 
ام لاـقف : مهیدـیاب  اوـقلا  دـق  نیرجاـهملا  نم  لاـجر  یف  دـحا ) موـی   ) هحلط رمع و  یلا  کـلام  نب  سنا  مع  رـضنلا  نـب  سنا  یهتنا  و 

موقلا لبقتـسا  مث  .هیلع  تام  ام  یلع  اوتوم  هدـعب ؟ هایحلاب  نوعنـصت  امف  لاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لتق  دـق  اولاق : مکـسبحی ؟
و هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) .هنانب نسحب  هتفرع  هتخا ، الا  هتفرع  ام  و  هنعط ، هبرـض و  نوعبـس  هب  دـجوف  لتق ، یتح  لـتاقف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوتا  مث  اثالث ، هب  اوماقاف  صوعالا ، یلا  هریغ  نافع و  نب  نامثع  مهیف  نیملـسملا  هعاـمجب  همیزهلا  تهتنا 

هفیلخلا دـضتعملا  هاشنا  باتک  باتکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ریظن  و  اذـه ، .هضیرع  اـهیف  متبهذ  دـقل  مهآر : نیح  مهل  لاـقف 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعتبا  امل  لج  زع و  هللا  نا  هباـتک : یف  دـضتعملا  لاـق  لاـقف : يربطلا ، هاور  هیواـعم  نعل  یف  یـسابعلا 
باجتسا نم  ناکف  مهدشرا ، مهل و  حصن  مهرشب و  مهرذنا و  هبر و  یلا  مهاعدف  هتریـشع ، هلهاب و  ادب  هرماا  عدصی  نا  هرما  و  هنیدب ،

هل و ازازعا  هنید  عبتی  مل  نا  و  هل ، رـصان  نیب  هبر و  نم  هب  یتا  اـمب  نموم  نیب  نم  هیبا  ینب  نم  ریـسی  رفن  هرما  عـبتا  هلوـق و  قدـص  هل و 
هترنصب دهاجم  مهنمومف  هیبن ، ثرا  هتفالخ و  نم  هایا  هعدوتسی  امیف  هتئیشم  تذفن  و  مهنم ، راتخا  نمیف  هللا  ملع  یضامل  هیلع ، اقافـشا 

و هترـصنب ، حمـس  نم  هل  نوعیابی  و  هدـضاع ، هفناک و  نمم  هل  نوقثوتی  و  هدـناع ، هزاع و  نم  نورهنی  و  هذـبان ، نم  نوعفدـی  هتیمح  و 
اولخدف ءادتهالا ، تقو  ناحو  يدملا  غلب  یتح  نیعلا ، يارب  هل  نودیکی  امک  بیغلا  رهظب  هل  نودـیکی  و  هئادـعا ، رابخا  هل  نوسـسجتی 

لها و  همحرلا ، تیب  لها  هللا  مهلعجف  هبغر ، يدـه و  نسحا  و  هریـصب ، تبثاـب  هب  ناـمیالا  و  هلوسر ، قیدـصت  هتعاـط و  هللا و  نید  یف 
عم یبنلا  تیب  لها  یف  هدیبع  ع )  ) دـع امنا  ردـب ) موی  ثراحلا  نب  هدـیبع  لتقف   ) .اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  نیذـلا  تیبلا 
نال سمـشدبع ، ینبک  فانمدـبع ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  هعامتجا  و  بلطملا ، نب  ثراحلا  نب  هدـیبع  هناف  ایبلطم  هنوک 
یف لصالا  نال  و  سمـشدبع ، ینب  عم  لفون  ینبک  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لـصفلا  ، ) نیقفتم مشاـه  ینب  عماوناـک  بلطملا  ینب 
ابابل هنوک  عم  بهلوبا  راص  و  هتیب ، لها  نم  هتمجع  عم  کلذب  ناملـس  راصف  لمعلا ، ونامیالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هبـسنلا 

صاصتخا و  عنملا ، مهنیب  روهشملاف  سمخلا ، مهئاطعا  زاوج  یف  هیمامالا  تفلتخا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ایبنجا  هیمـشاهلا  یف 
ناک ول  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداصلا نع  يور  ام  یلا  ادانتـسا  زاوجلا ، یلا  هیرغلا  یف  دیفملا  و  یفاکـسالا ، بهذ  .یمـشاهلاب و  سمخلا 
نبا لاق  .هبیش و  هلتاق  يرذالبلا : يدقاولا و  دیفملا و  لاقف  هدیبع ، لتاق  یف  فلتخا  و  هقدص .) یلا  یبلطم  یمشاه و ال  حاتحا  ام  لدع 
ردـب موـی  ساـنلا  حبـصا  اـمل  لاـق : عـفار ، یبا  نع  ادنـسم  دـیفملا  يورف  .هبتع  هلتاـق  یمقلا : میهاربا  نب  یلع  و  هبیتـق ، نبا  و  قاحـسا ،
مهیلا ردبف  .شیرق  نم  انءافکا  انیلا  جرخا  دمحم  ای  هبتع : يدانف  دیلولا ، هنبا  هبیـش و  هوخا  هعیبر و  نب  هبتع  اهماما  و  شیرق ، تفطـصا 

( هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) یلا انل  هجاح  ال  مهل : لاـقف  هل ، اوبـستناف  متنا ؟ نم  هبتع : مهل  لاـقف  راـصنالا ، نابـش  نم  هثـالث 
، هزمح ای  مق  یلع ، ای  مق  لاق : مث  .مکفقاوم  یلا  اوعجرا  راصنالل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .انمع  ینب  انبلط  اـمنا  مکتزراـبم ،

مهیلع ناک  و  موقلل ، اوفـصف  اوماقق  هللا .) رون  اوئفطیل   ) مهلطابب اوواـج  ذا  مکیبن ، هب  هللا  ثعب  يذـلا  مکقح  یلع  اولتاـق  هدـیبع ، اـی  مق 
.هلوسر دسا  و  هللا ، دـسا  بلطملادـبع  نب  هزمح  انا  هزمح : لاقف  .مکانلتاق  ءافکا  متنک  ناف  اوملکت ، هبتع : مهل  لاقف  اوفرعی ، ملف  ضیبلا 

نب ثراـحلا  نب  هدـیبع  اـنا  هدـیبع : لاـق  و  بلطملادـبع ، نب  بلاـط  یبا  نـب  یلع  اـنا  نینموـملاریما : لاـق  .مـیرک و  وـفک  هـبتع : لاـقف 
هبرض تاطخا  نیتبرض ، افلتخاف  انس - هعامجلا  رغصا  كاذ  ذا  اناک  و  نبنموملاریما - هیلا  زربف  .مق  دیلولا : هنبال  هبتع  لاقف  .بلطملادبع 
ناک مالسلا ) هیلع   ) هنا يورف  اهتناباف - مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هبرـض  يرـسیلا  هدیب  یقتا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما دیلولا 
نم اعرد  هب  تیارف  هتبلس ، و  هتعرصف ، يرخا  هبرـض  هتبرـض  مث  هلامـش  یف  همتاخ  ضیم  یلا و  یناک  : ) لاقف دیلولا ، هلتق  اردب و  رکذی 

افلتخاـف هبیـش  یلا  موـقلا - نسا  ناـک  و  هدـیبع - یـشم  و  هزمح ، هلتقف  هزمح  هبتع  زراـب  مث  سرعب -) دـهع  بیرق  هنا  تملعف  قوـلخ ،
نیع ایا  هبتع : تنب  دنه  لوقت  دیلولا  هبیش و  هبتع و  لتق  یف  و  ءارفصلاب ، تامف  هدیبع ، قاس  هلضع  هبیش  فیس  بابذ  باصاف  نیتبرض ،

امدعب هنورعی  مهفایـسا  دح  هنوقیذی  بلطملا  ونب  مشاه و  ونب  هودغ  هطهر  هل  یعادت  بلقنی  مل  فدنخریخ  یلع  برـس  عمدـب  يدوج 
مظعل اهودجی  ملف  هسار  عست  هضیب  هل  اوبلط  .ینب و  ای  مق  لاقف : دـیلولا ، هنبا  یلا  هبیـش و  هیخا  یلا  هبتع  رظن  یمقلا : لاق  بجـش و  دـق 

انیلا جرخا  دمحم  ای  يدان : و  هنبا ، هوخا و  وه و  مدقت  و  هفیس ، هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) ذخا مث  هتمامعب ، رجتعاف  هتماه ،
هیلع  ) یلعل لاـق  .هبیـشب و  کـیلع  هزمحل : لاـق  .هبتعب و  کـیلع  هدـیبع ، اـی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  شیرق …  نم  اـنءافکا 

: لاق ناذه ؟ نمف  .میرک  وفک  لاق : .هدیبع  انا  هدیبع : لاق  مننا ؟ نم  هبتع : لاقف  موقلا ، یلا  اوهتنا  یتح  اورمف  .دـیلولاب  کیلع  مالـسلا :)
: هزمحل هبیـش  لاقف  لهجوبا - هدارم  و  حراشلا : لاق  .فقوملا - اذـه  مکایا  انفقوا و  نم  هللا  نعل  نامیرک ، ناوفک  لاـقف : .یلع  هزمح و 
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ای کتلوص  نوکت  فیک  رظناف  ءافلحلا ، دسا  تیقل  دقل  هبیـش : هل  لاقف  .هلوسر  دسا  هللا و  دـسا  بلطملادـبع  نب  هزمح  لاق : تنا ؟ نم 
.اعیمج و اطقـس  اهعطقف و  هقاس ، یلع  هدـیبع  هبتع  برـض  و  هتماه ، قلف  هبرـض  هسار  یلع  هبرـضف  هبتع ، یلع  هدـیبع  لمحف  هللا ؟ دـسا 

یلع هبرـضف  دـیلولا ، یلع  نینموملاریما  لمح  و  هتقردـب ، یقتی  دـحا  لک و  و  املثت ، یتح  نیفیـسلاب  ابراضتف  هبیـش ، یلع  هزمح  لمح 
رهب دق  بلکلا  يرت  اما  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال نوملسملا  لاقف  هبیـش ، هزمح و  قنتعا  مث  .هطبا  نم  فیـسلا  جرخاف  هقتاع ، لبح 
یف هسار  هزمح  لخداف  هبیـش - نم  لوطا  هزمح  ناک  و  .کـسار - یطاـط  مع  اـی  لاـق : مث  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلع  لـمحف  کـمع !؟

هب ایتا  یتح  هدیبع  هزمح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع لمح  ،و  هیلع زهجاف  قمر  هبو  هبتع ، یلا  ءاج  مث  .هفصن  نطف  هسار  یلع  هبرضف  هردص ،
، یلب لاق : ادیهش ؟ تسلا  یما  تنا و  یباب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل هدیبع  لاقف  ربعتسا ، هیلا و  رظنف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

بلاطوبا لاق : ینعت ؟ یمامعا  يا  و  لاق : .هنم  لاـق  اـمب  یلوا  ینا  ملعل  اـیح  ناـک  کـمع  نا  ول  لاـقف : .یتیب  لـها  نم  دیهـش  لوا  تنا 
لئالحلا انئانبا و  نع  لهذن  هلوح و  عرـصن  یتح  هرـصنن  لضانن و  هنود و  نعاطن  امل  ادـمحم و  يزبن  هللا  تیب  متبذـک و  لوقی : ثیح 

ضراب هللا  داهج  یف  رفعج  رخالا  هنبا  و  هلوسر ، هللا و  يدـی  نیب  يداعلا  ثیللاک  ایلع  هنبا  يرت  اما  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف 
یمع ترکذ  نکلو  ال ، لاق : هلاحلا ؟ هذـه  یف  هللا  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) لوسر اـی  یلع  تطخـسا  لاـقف : هشبحلا !؟

هناف اهتایبا ، یف  رم  ام  یلع  بلطملا ) ونب  مشاه و  ونب   ) اهیبا لتق  یف  هبتع  تنب  دنه  تیبل  ریخالا ، لوقلا  حیحـصلا  .کلذـل و  تضبقناف 
هیلع  ) نینموملاریما هیلع  زهجا  و  بلطملا - ینب  نم  هدـیبع  و  هبتع - عرـص  هدـیبع  نا  یلع  لمتـشملا  ریخـالا  لوقلا  یلع  ـالا  قبطنی  ـال 
هزمح ماشه :) نبا  هریـس   ) یف امک  هبتع ، تنب  دنه  باوج  یف  هیبلطملا  هثاثا  تنب  دـنه  لوق  هل  دهـشی  .مشاه و  ینب  نم  وه  و  مالـسلا )

: هیواعم یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق  هل  دهشی  رحنلا و  یحاوض  هنم  ابضخف  يردغ  كوبا  بیش و  مار  ذا  يرقـص  یلع  یثیل و 
یف و  ردـب ،) موی  اخدـش  کیخا  کلاخ و  كدـج و  لتاق  نسحوبا  اناف  : ) هبتک باب  نم  رـشاعلا  یف  حـهنلا )  ) یفف كدـج ،) لتاق  انا  )

فیسلا يدنع  و  : ) اهنم ( 64  ) یف و  کلها ،) كدج و  کلاخ و  کیخا و  یف  اهلاصن  عقاوم  تفرع  دق  هیمشاه  فویس  و  : ) اهنم ( 28)
تایاورک هدـیبع  لتاق  یف  هعیـشلا  تایاور  فالتخا  نم  انرکذ  امم  و  دـحاو .) ماقم  یف  کیخا  کلاخ و  كدـجب و  هتـضضعا  يذـلا 

هنرق نا  يور  دق  و  هعیشلا ، ءامدق  نم  یمقلاف  هبیـش ، هدیبع  نرق  نوک  اوور  هعیـشلا  نا  دیدحلا : یبا  نبا  لوق  یف  ام  کل  رهظی  هماعلا ،
اومـصتخا نامـصخ  ناذه  : ) یلاعت هلوق  نا  دعـس ) نبا  تاقبط   ) يور و  اذه ، هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) .تفرع امک  هبتع 

رافغ نم  لجر  مسا  ناک  ردب : هبیتق :) نبا  فراعم   ) یف .دیلولا و  هبیـش و  هبتع و  یف  و  هدـیبع ، هزمح و  یلع و  یف  لزن  مهبر ) …  یف 
مل اومزهنا و  هوار  اذاف  موقلا ، یلع  لمحی  هزمح  ناک  یمقلا : لاق  دـحا ) موی  هزمح  لتق  و   ) .رانلا ونب  مهل : لاقی  نطب  نم  رذ  یبا  طهر 
ادبع یـشحو  ناک  .کنقتعال و  هزمح  وا  ایلع  وا  ادمحم  تلتق  نئل  ادـهع : ایـشحو  تطعا  دـق  هبتع  تنب  دـنه  تناک  و  دـحا ، هل  تبثی 

سانلا ذهی  هآرف  هزمحل ، نمکف  .ارذح  تافتلالا  ریثک  الجر  هتیارف  یلع  اما  و  هیلع ، ردقا  الف  دـمحم  اما  لاقف : ایـشبح ، معطم  نب  ریبجل 
هسمغنم هتناثم  نم  تجرخ  و  هترصاخ ، یف  تعقوف  اهامر ، اهزهف و  هتبرح ، یشحو  ذخاف  طقـسف ، رهن ، فرح  یلع  اطوف  هب ، رمف  اذه ،

لثم اهیف  یف  هللا  اهلعجف  .اهتکالف  اهیف  یف  اهتذخاف  .هزمح  دبک  اهل : لاقف  دنه ، یلا  یتا  هدبک و  ذخا  هنطب و  قشف  هاتاف ، طقـسف  مدلاب ،
، دـنه هیلا  تءاجف  .رانلا  هزمح  نم  ائیـش  لخدـی  نا  هللا  یبا  اهعـضوم ، یلا  اهدرف  اکلم  یلاعت  هللا  ثعبف  .اـهب  تمر  و  اـهتظفلف ، .هضفلا 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  هیلجر …  هیدی و  تعطق  و  اهقنع ، یف  امهتدـش  و  نیـصرخ ، امهتلعج  هینذا و  تعطق  هریکاذـم و  تعطقف 

یلـص  ) یبنلا یلا  عجری  نا  هرکف  هیلع ، فقو  یتح  ءاجف  .هعـضوم  فرعا  انا  همـصلا : نب  ثرحلا  لاقف  هزمح ؟ یمعب  ملع  هل  نم  هلآ :)
، هیلع فقو  یتح  ءاجف  .کمع  بلطا  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  .کلذب  هربخیف  هلآ ) هیلع و  هللا 
ام لاق : مث  یکب ، هب  لـعف  اـم  يار  اـملف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاـجف  عجری ، نا  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) هرکف

( مالسلا هیلع   ) لیئربج هیلع  لزنف  .مهنم  الجر  نیعبسب  نلثمال  شیرق  نم  هللا  یننکما  نئل  ناکملا ، اذه  نم  یلع  ظیغا  طق  افقوم  تفقو 
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لاـق هتوم ) موی  رفعج  لـتق  و   ) .ربصا لـب  لاـقف : نیرباـصلل .) ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و  متبقوع  اـم  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و  : ) اذـهب
يرتعی عرـصلا  نونجلا و  نم  سنجف  مضلاب : هتوم  اما  و  هللا ، یـضر  بلاط  یبا  نبا  رفعج  اهب  لتق  ضرا  مسا  هزمهلاب : هتوم  يرهوجلا :

نم لیق : و  ماشلا ، دودـح  یف  ءاقبلا  يرق  نم  هتوم  نادـلبلا :)  ) یف .نارکـسلا و  مئاـنلاک و  هلقع ، لاـمک  هیلا  داـع  قاـفا  اذاـف  ناـسنالا ،
مراوص مهناک  فونالا  مشلل  هللا  یبا  ریثک : لوق  تیکـسلا  نبا  هب  رـسف  امک  فویـسلا ، نم  هیفرـشملا  اهیلا  بسنت  یتلا  ماـشلا  فراـشم 
فالآ هثالث  مه  سانلا و  زهجت  نامث ، هنـس  نم  یلوالا  يدامج  یف  هتوم  هوزغ  تناک  يرزجلا :) لـماک   ) یف لقیـص و  هتومب  اـهولجی 

، یلب نیقلب و  ماذـج و  مخل و  نم  هبرعتـسملا  نم  فلا  هئام  و  مورلا ، نم  فلا  هئام  یف  مهیلا  راس  لقره  نا  مهغلبف  ناعم ،)  ) اولزن یتح 
و مهرما ، یف  نورظنی  نیتلیل  ناعمب  نوملـسملا  ماقاف  .ءاقلبلا  ضرا  نم  بام )  ) اولزن و  هلفار ، نب  کلام  هل : لاقی  یلب  نم  لـجر  مهیلع 

يذـلا نا  هللا  موق و  اـی  لاـق : هحاور و  نب  هللادـبع  مهعجـشف  هرما ، رظتنن  ربخلا و  هربخن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  بتکن  اولاـق :
يدحا الا  یه  امف  اوقلطناف  نیدلا ، اذهب  الا  مهلتاقن  و ال  هوق ، ددـعب و ال  سانلا  لتاقن  ام  و  هداهـشلا ، نوبلطت  متجرخ  يذـلل  نوهرکت 

: اهل لاقی  ءاقلبلا  نم  هیرقب  برعلا  مورلا و  عومج  مهتقتلاف  هداهش .) اما  و  روهظ ، اما  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) نیینسحلا
و يرذعلا ، هداتق  نب  هبطق  نیملـسملا  هنمیم  یلع  ناک  و  اهدـنع ، سانلا  یقتلاف  .هتوم  اهل : لاقی  هیرق  یلا  نوملـسملا  زاحنا  و  فراشم ،

یتح مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیارب  هثراح  نب  دـیز  لتاقف  ادـیدش ، الاتق  اولتتقاف  يراـصنالا ، کـلام  نب  هیاـبع  مهترـسیم  یلع 
مور مورلا  اهبارـش و  ادراب  هبیط و  اهبارتقا  هنجلا و  اذـبح  ای  لوقی : وه  لتاقف و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  اهذـخا  مث  موقلا ، حامر  یف  طاش 
لوا رفعج  ناک  و  لتق ، یتح  موقلا  لتاق  مث  اهرقعف ، ءارقش  هل  سرف  نع  محتقا  لاتقلا  دتشا  املف  اهبارض  اهتیق  ذا ال  یلع  اهباذع  اند  دق 
نبا لاق  هحاور …  نب  هللادبع  هیارلا  ذخا  لتق  املف  هنعط ، هبرـض و  هیمر و  نیب  نینامث  اعـضب و  هب  اودجوف  مالـسالا ، یف  هسرف  رقع  نم 
یبا نب  رفعج  ناک  اولاق : و  کلذ ، هعیـشلا  ترکنا  و  لوـالا ، ریمـالا  ناـک  وه  هثراـح  نب  دـیز  نا  یلع  نوثدـحملا  قفتا  دـیدحلا : یبا 

راعـشالا یف  تدجو  دـق  و  تایاور ، کلذ  یف  اوور  .هحاور و  نب  هللادـبعف  لتق  ناف  هثراح ، نب  دـیزف  لتق  ناف  لوالا ، ریمالا  وه  بلاط 
هللا ندعبی  و ال  وه : تباث و  نب  ناسح  نع  هاور  ام  کلذ  نمف  مهلوقل ، دهشی  ام  يزاغملا )  ) باتک یف  قاحـسا  نب  دمحم  اهرکذ  یتلا 

اودراوت نینموملا  رایخ  تیار  رطخت  هینملا  فایـسا  اعیمج و  اوعباتت  نیح  هللادبع  دیز و  رفعج و  نیحانجلاوذ  مهنم  هتومب  اوعباتت  یلتق 
اذا یبا  مشاه  لآ  نم  ردبلا  ءوضک  رغا  رهزا  هبیقنلا  نومیم  توملا  یلا  مهدوقی  نینموملاب  اودـغ  هادـغ  رخاتی  مهدـعب  قلخ  بوعش و 
عم راـصف  هصاـخلا ) هوـبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) رـسکتم اـنقلا  هیف  كرتـعمب  دـسوم  ریغ  لاـم  یتـح  نعاـطف  رعـصا  همـالظلا  مـیس 
نب بعک  لوق  اهنم  رمای و  نیح  امزاح  ارما  اراقو و  دمحم  نم  رفعج  یف  يرن  انک  رضخا و  هقیدحلا  فتلم  نانج و  هباوث  نیدهشتسملا 

هتومب یلتق  اوعباتت  نیذـلا  رفنلا  یلع  ادـجو  لبـسملا  بابرلا  فک  امک و  احـس  لـمهی  کـنیع  عمد  نویعلا و  ماـن  يراـصنالا : کـلام 
یتح لوالا  معن  مهلوا و  مادق ، هئاول  رفعجب و  نودتهی  ذا  لبشملا  ربزهلا  مهدوقی  دوط  مهناک  نیملـسملا  ماما  اوراس  اولقنی  مل  اودنـسا 

مل تلق : لفات  تداک  تفـسک و  دق  سمـشلا  هدقفل و  رینملا  رمقلا  ریغتف  لدجم  هاوغلا  عمج  یقتلا  ثیح  رفعج  فوفـصلا و  تضوقت 
دیدـش ایبصان  هنوک  عم  هتاقبط )  ) یف يدـقاولا  بتاک  کلذ  يور  دـقف  هعیـشلاب ، هتیاور  لوالا  ریمالا  لکلا و  ریما  رفعج  نوک  صتخی 

نع یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  نع  راتخملا  نب  یسیع  انربخا  لاق : هفوکلا ، یضاق  نمحرلادبع  نب  رکب  انربخا  لاقف : بصنلا ،
یلع تررم  تعجر  اـملف  ماـشلا ، یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ینثعب  لاـق : رماـع  یبا  نع  رـسیلا  یبا  نـع  دـعجلا  یبا  نـب  ملاـس 
یبا نب  رفعج  ءاوللا  ذـخاف  .مهرما  هیلا  ریـصی  اـم  یلا  رظنا  یتح  مویلا  حربا  ـال  هللا  و  تلق : هتومب  نیکرـشملا  نولتاـقی  مه  یباحـصا و 

، لتق یتح  نعاط  ودعلا و  یلع  لمح  مث  حالسلاب  شحوف  عجر ، ودعلا  طلاخی  نا  مهاذا  یتح  رفعج  لمح  مث  حالـسلا  سبل  و  بلاط ،
اوسا نوملـسملا  مزهنا  مث  لتق ، یتح  نعاط  هحاور و  نبا  هللادـبع  ءاوللا  ذـخا  مث  لتق ، یتح  نعاـط  و  هثراـح ، نب  دـیز  ءاوللا  ذـخا  مث 

و یقافتا ، مهیثدـحم ال  نیب  يروهـشم  دـیز  لوالا  ریمالا  نوک  نم  هلاـق  اـم  نا  رهظف  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) .همیزه
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ایارـس یف  مهقوراف  مهقیدص و  یلع  كاذ  و  ادیز ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ریمات  راعل  اعفد  رفعج  یلع  دیز  مدقت  اورهـش  مهناک 
هللا یلـص   ) یبنلا یف  انعط  دق  و  قورافلا ، قیدـصلا و  یلع  اضیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتافو ضرم  یف  هماسا  هنبا  ریمات  و  کلذ ، لبق 
یلع ثح  ،و  اـمهیلع هماـسا  رما  اـمل  هتاـفو  ضرم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا بطخ  یتـح  اـمهیلع ، اـمهریمات  یف  هلآ ) هـیلع و 

هللا یلص   ) لاقف یناتسرهشلا .) للم   ) هب حرص  و  يرهوجلا ،) هفیقـس   ) هاور امک  ، هشیج نع  فلختملا  نعل  یتح  هشیج  یف  امهـصوخش 
قح و  هثراح ، نب  دـیز  هیبا  یلع  لبق  متنعط  دـقف  دـیز  نب  هماسا  یف  متنعط  نا  يدـقاولا :) بتاک  تاـقبط   ) یف اـمک  مهل ، هلآ ) هیلع و 

رفغتساف ادیهش  دیز  لتقف  لاقف : هعقاولا ، کلت  نع  ربخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  لاق : يرزجلا  نا  فئارطلا  نم  .هرامالا و  امهل 
، دیلولا نب  دلاخ  هللا  فویس  نم  فیـس  هیارلا  ذخا  مث  لاق : هل …  رفغتـساف  ادیهـش  لتق  یتح  موقلا  یلع  دشف  رفعج ، ءاوللا  ذخا  مث  هل ،

رفعج نب  هللادـبع  ذـخاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهیقل  شیجلا  عجر  املف  هللا …  فیـس  دـلاخ  یمـس  ذـئموی  نمف  .سانلاب  داـعف 
وثحی فیک  هللا ، فویـس  نم  دلاخ  ناک  اذف  رارف …  ای  رارف  ای  نولوقی : و  شیجلا ، یلع  بارتلا  نوثحی  سانلا  لعجف  هیدی ، نیب  هلمحف 

ناک هنا  یلع  لدی  اذهف  رارف ؟ ای  رارف  ای  مهل : نولوقی  و  هشیج ، هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) یلع و  هیلع ، بارتلا  نوملـسملا 
 … هللا نم  بضغب  ءاب  دـقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ذـئموی  مهلوی  نم  و  : ) یلاـعت هلوق  بسح  هللا - بضغب  نیئاـبلا  نم 

مءاشت و  رارفلاب ، اوریع  یتح  ذئموی  دیلولا  نب  دلاخ  فشکنا  لاق : کلام ، یبا  نب  هبلعث  نع  يدقاولا  يور  دق  .هللا و  فویس  نم  ال  (- 
نیمداق هتوم  شیجب  هنیدـملا  لها  عمـس  املف  امزهنم ، سانلاب  دـیلولا  نب  دـلاخ  لبقا  لاق : يردـخلا ، دیعـس  یبا  نع  يور  .هب و  سانلا 

لامکلا و نوعدـی  انناوخا  نا  هللا ؟ لیبس  یف  متررفا  رارف  ای  نولوقی : و  بارتلا ، مههوجو  یف  نوثحی  ساـنلا  لـعجف  فرجلاـب ، مهوقلت 
همازهناب دیلولا - نب  دلاخ  راص  لهف  هعوضوملا ، مهثیداحاب  هطلتخم  اذکه  مهخیراوت  بلغا  و  ضقانتلاب ، نوتای 

مع ءادهشلادیس  هزمح  مهنم  و  نوعبس ، مهنم  لتق  یتح  دحا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  همیزهب  وا  نیملسملاب  هتوم  موی 
، مهناما دعب  هکم  حـتف  دـعب  همیذـج  ینبب  هردـغب  وا  لوالل ، مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال هلتق  هداراب  وا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

دلاخ عنص  امم  کیلا  اربا  ینا  مهللا  لاق : مث  يربطلا  یف  امک  ءامسلا ، یلا  هیدی  عفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  ربخلا  یهتنا  املف 
اونیع ام  یلع  هدایز  مهاطعا  و  مهبالک ، هغلیم  یتح  مهلاوما  ضوع  و  هیدلا ، مهاطعاف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ثعب  مث  .دیلولا  نب 
.لعف امب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربخا  عجر و  مث  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لـصفلا  (، ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اـطایتحا 

اربا ینا  مهللا  : ) لوقی وه  و  هیبکنم ، تحت  ام  ضایب  يریل  هنا  یتح  هیدی  ارهاش  امئاق  هلبقلا  لبقتسا  ماق و  مث  تنـسحا ، تبـصا و  لاقف :
رمع کلذ  رکنا  یتح  هتارماب ، هانز  قح و  ریغب  هل  هلتق  هریون و  نب  کلامب  هردـغب  وا  تارم ، ثالث  دـیلولا ) نب  دـلاخ  عنـص  امم  کیلا 

برقا قدصا و  هللا - رمعل  ناک - ناطیـشلا  فیـس  هلامعال  هوبقل  اوناک  ولف  هللا ؟ فویـس  نم  راکنالا - هیاغ  دـلاخ  یلع  رکب و  یبا  یلع 
یبنلا ناک  نیکرـشملا  نم  هفئاطل  هلتق  عم  دلاخ  نم  هئربت  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب رکبوبا  دتقی  مل  مل  .هقیقحلا و  قحلا و  یلا 
رمعل و  هنمآ ؟ نمومل  هلتق  عم  رکبوبا  هنم  اربتی  مل  فیکف  مهتحلـسا ، اوعـضو  یتح  مهنمآ  ناک  هسفن  و  مهنمآ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
تنک ام  لاقف : هتارماب ، هانزل  دحلا  هیلع  يرجی  و  املسم ، هلتقل  دلاخ  نم  دیقی  نا  هنم  رمع  بلط  امل  مهقیدص  الا  هللا  فیـس  هبقل  ام  هللا 

هتیمستب مهقیدصل  مهقوراف  ءازهتساب  نولعفی  امف  مهقیدص ، لمع  حیحـصتل  ثیداحا  اوعـضو  انناوخا  ناک  ناف  .هللا  هلـس  افیـس  دمغال 
نا اولاقف : .بذاکلل  هحـضف  یلع  دـمحلا هللا  و  مهتاضقانت ، نم  هللا  ناحبـس  انایغط ؟ اقهر و  اذـه  هللا  فیـس  یف  ناب  هللا ، فیـس  دـلاخل :
امل ههجو  یف  بارتلا  نوثحی  اوناک  هب و  اوماشت  نیملسملا  نا  عم  نیملسملاب ، همازهنا  یف  هللا  فیس  هامس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
یف هتاماقم  عم  هب ، رتشالا  نومـسی  ـال  و  هللا ، فیـس  کـلت : هلاـمعا  عم  ادـلاخ  اومـس  مهنا  بجعلا  نم  .يدـقاولا و  نم  رم  اـمک  عجر ،
نا عم  رامع ، لثم  یتح  هنم  اراثآ  رهظا  دحا  نوک  مدع  و  نیقراملا ، نیطـساقلا و  نیثکانلا و  عم  هداهج  ناورهنلا و  نیفـص و  لمجلا و 
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فیس هناف  : ) مهیلا هثعب  امل  رصم  لها  یلا  بتکف  اققحم ، هب  هفصو  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  )
صنب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفنک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نوک  عم  هبیرـضلا ) یبان  و ال  هبظلا ، لیلک  ـال  هللا  فویـس  نم 

نب دـمحم  يزاغم   ) راعـشا صتخی  مل  مث  ص !؟)  ) مهیبن تیب  لها  عم  مهتوادـعل  الا  کلذ  لک  له  و  نایعلا ؟ نادـجولاب و  و  نآرقلا ،
عجر نمع  هتریس )  ) یف ماشه  نبا  هنع  هلقن  ام  اضیا  هیلع  لدیف  دیدحلا ، یبا  نبا  لاق  امب  لوالا  ریمالا  رفعج  نوک  یلع  هلادلا  قاحـسا )

عم يولبلل  تفلخ  مهلیبسل و  اوضم  امل  مهبحن  اوضق  ربقا  سمر  یف  هللادـبع  دـیز و  رفعج و  تعجر و  ینا  اـنزح  یفک  هتوم : هوزغ  نم 
مدـقی فیکف  دـیز ، نم  لضفا  ناک  ارفعج  نا  بیر  الف  اضیا  رمحا و  توملا  نم  هورکم  درو  یلا  اومدـقتف  اومدـق  طهر  هثالث  ریغتملا 

یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لمع  وا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نید  ناک  له  لوضفملا ؟ هیلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
اوناک هتیب  لها  کلذک  بورحلا ، دادتشا  یف  هتیب  لها  مدقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  امک  و  اذه ، لوقعلا ؟ یـضتقم  فالخ 

موی اوتبث  نیذلا  ناک  هبیتق :) نبا  فراعم   ) یفف هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع سانلا  مازهنا  تقو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هعم نیقابلا  مه 
و لضفلا ، هنبا  و  هتلغب - همکحب  ذخآ  وه  و  سابعلا - و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سانلا  همیزه  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  نینح 
- سداسلا لصفلا   ) و ذئموی - لتق  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هالوم  نمیا  ما  نب  نمیا  و  بلطملادـبع ، نب  ثراحلا  نب  نایفـسوبا 
و نمیا ، همال  هوخا  وه و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلوم  دیز  نب  هماسا  و  بلطملادـبع ، نب  ثراح  نب  هعیبر  هصاخلا ) هوبنلا  یف 
رف دق  هعبس و  برحلا  یف  هللا  لوسر  انرـصن  سابعلا : لاق  مهنم ، موقلا  یلوم  نا  الا  مهیلاوم ، نم  لب  مشاه ، ینب  سفن  نم  انوکی  مل  نا 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا عم  هتاساومف  مالسلا ،) هیلع   ) وه اما  عجوتی و  هللا ال  یف  هسم  امب  هفیسب  مامحلا  یق  اننماث ال  اوعـشقافمهنمرف و  نم 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لتقل  نوکرـشملا  دصق  و  نوملـسملا ، مزهنا  امل  دحا  یفف  نایب ، یلا  جاتحی  هسفنب ال  هل  هتیاقو  و  هلآ ) و 

مهیلع لمحف  .مهیلع  لمحا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاقف  شیرق ، یکرـشم  نم  هعامج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـصبا  يربطلا : لاق 
هیلع  ) یلعل لاقف  شیرق ، یکرشم  نم  هعامج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رصبا  مث  یحمجلا ، هللادبع  نب  ورمع  لتق  و  مهعمج ، قرفف 

نا هللا  لوسر  ای  لیئربج : لاقف  .يول  نب  رماع  ینب  دحا  کلام  نب  هبیـش  لتق  و  مهتعامج ، قرفف  مهیلع  لمحف  .مهیلع  لمحا  مالـسلا :)
اقفلاوذ ر الا  فیس  ال  اتوص : اوعمـسف  .امکنم  انا  و  لیئربج : لاقف  .هنم  انا  ینم و  هنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .هاساوملل  هذه 

هاور هنا  هردـص و  هصاخلا  هوبنلا  لصف  یف  رم  لوقا : هماخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  هحفص 330 ، دـلجم 4 ،  )) یلع الا  یتف  و ال 
نم  ) .رفعج هزمح و  هدیبع و  ینعی  اودارا ) يذلا  لثم   ) .هسفن ع )  ) ینعی همسا ) ترکذ  تئش  ول  نم  دارا  و  (. ) محازم نب  رصن  نیفـص  )
نبا  ) یف امک  ترخا ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  تلجا )  ) .هتوم يا : هتینم ) و   ) .اودهشتساف تلجع ) مهلاجآ  نکلو  هداهشلا ،
یف یتقباسک ) هل  نکت  مل  و  یمدقب ، عسی  مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا  رهدلل  ابجع  ایف  (. ) هححـصملا هیظخلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا 
نم رثـکا  و  رمقلا ، سمـشلا و  نم  رهـشا  مالـسلا ) هیلع   ) هقباوس هترکذـت :)  ) یف يزوجلا  نب  طبـس  لاـق  .هموی  یلا  هئدـب  نم  مالـسالا 
اهیف سیل  یتلا  هنـسلا  نم  مسق  و  باتکلا ، نم  طبنتـسم  مسق  نامـسق : یه  و  رهتـشا ، تبث و  ام  اهنم  ترتخا  دـق  و  ردـملا ، و  یـصحلا ،
یلا یه  سابع ، نبا  لاقف  فالآ  هثالث  اهنظا  لئاسلا : لاق  و  مالسلا ) هیلع   ) هلئاضف نع  لئـس  سابع  نبا  نا  دهاجم  يور  دق  و  بایترا ،

لئاضف اوصحا  ام  باسح  باتک و  نجلا  سنـالا و  و  دادـم ، روحبلا  و  مـالقا ، رجـشلا  نا  ول  ساـبع : نبا  لاـق  مث  .برقا  اـفلا  نیثـالثلا 
اما .اهریما  اهسار و  مالسلا ) هیلع   ) یلع الا و  نآرقلا  یف  هیآ  لزنا  ام  لاق : سابع  نبا  نع  همرکع  يور  و  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما

و هصاخلا )) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  هحفص 331 ، دـلجم 4 ،  )) هللا مکیلو  امنا  : ) هدـئاملا یف  یلاعت  هلوق  اـهنمف  باـتکلا  صوصن 
ایلع نا  هریغ  و  يدـسلا ، نع  هریـسفت  یف  یبلعثلا  رکذ  نوعکار ) مه  هوکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و 

هالـص اموی  تیلـص  لاق : رذ  یبا  نع  ادنـسم  یبلعثلا  يور  .هیـالا و  تلزنف  همتاـخ  هاـطعاف  عکار  دجـسملا  یف  وه  و  لـئاس ، هب  رم  (ع )
یلا امواف  .عکر  دـق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  ائیـش ، دـحا  هطعی  ملف  لاسف  لئاس  ماقف  رـضاح ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رهظلا و 
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یخا نا  مهللا  لاق : ءامسلا و  یلا  هسار  عفرف  .کلذ  نیاعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هرـصنخ و  نم  متاخلا  ذخاف  .هرـصنخب  لئاسلا 
و کیخاب ، كدضع  دشنس   ) هیلع تلزناف  يرما ) یف  هکرشا  و  یلا - يرما - یل  رسی  يردص و  یل  حرـشا  بر   ) لاقف .کلاس  یـسوم 

یل لعجا  و  يرما ، یل  رسی  يردص و  یل  حرشاف  .کیبن  و  کیفص ، دمحم  انا  مهللا و  انتایاب ) امکیلا  نولصی  الف  اناطلـس  امکل  لعجن 
( مالسلا هیلع   ) لیئربج لزن  یتح  هملکلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا متتـسا  امف  يرهظ  لاق - وا  يرزا - هب  ددشا  ایلع  یلها  نم  اریزو 

مه هاـکزلا و  نوـتوی  هالـصلا و  نوـمیقی  نیذـلا  اوـنمآ  نیذـلا  هلوـسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  : ) ارقا دـمحم  اـی  لاـقف : .یلاـعت  هدـنع  نم 
ذا تیطعا  يذلا  تناف  عراسم  يدـهلا و  یف  یطب ء  لک  یتجهم و  یحور و  کیدـفت  نسحابا  ناسح : لاق  و  لاق - نا  یلا  نوعکار -)
ریخ هللا  کیف  لزناف  عئاب  ریخ  ای  مث  راش  ریخ  اـی  دیـس و  ریخ  اـی  نومیملا  کـمتاخب  عکار  ریخ  اـی  قلخلا  سوفن  کتدـف  اـعکار  تنک 

همتاخب اذ  نم  هصاخلا )) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  هحفـص 332 ، دـلجم 4 ، : )) اضیا لاق  عئارـشلا و  تاـمکحم  یف  اـهنیب  هیـالو و 
مکءاسن و انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  : ) نارمع لآ  یف  یلاعت  هلوق  اهنم  ارارـسا و  هسفن  یف  اهرـسا  اـعکار و  قدـصت 

نم اولاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اومدـق  نارجن  دـفو  نا  ریـسلا  لها  هنا  يور  امک  رباج  لاـق  هیـالا - مکـسفنا -) انـسفنا و 
مدآ لثمک  هللا  دنع  یـسیع  لثم  نا  : ) لزنف یحولا  رظتنی  تکـسف  یـسیعف ؟ اولاق : .هللادبع  لاق : تناف ؟ اولاق : .نارمع  لاقف : یـسوموبا ؟
هیف کجاح  نمف  : ) لزن .متبذـک و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .انئایبنا  یلا  یحوا  ام  یف  اذـه  دـجن  ال  اولاقف : بارت ) نم  هقلخ 

یتمف .تفصنا  اولاق : هیالا - مکـسفنا -) انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم 
یف جرخ  نا  و  یبن ، ریغ  هنال  هولهابف  هباحصا ، نم  هدع  یف  جرخ  نا  ضعبل : مهضعب  لاق  و  اوفرـصناف ، .هللا  ءاش  نا  ادغ  لاق : کلهابن ؟

.اهلوح نم  هنیدـملا و  لها  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  مث  .نکلهتل  هومتلهاب  نئل  و  قداص ، یبن  هناف  هولهابت ، الف  هتیب  لها 
نیسحلا و  هنیمی ، نع  ع )  ) نسحلا و  هیدی ، نیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع و  ص ،) یبنلا ) جرخ  و  تجرخ ، الا  سمـشلا  اهرت  مل  رکب  قبی  ملف 

انواسن هذه  مالسلا و  اهیلع  نیسحلا  نسحلا و  یلا  راشا  انوانبا و  ءالوهف  اومله  لاق : مث  هفلخ ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلامـسل و  نع  (ع )
کلاقا انلقا  اولاق : اوفاخ و  کلذ  موقلا  يار  املف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  راشا  یسفن و  ینعی  انـسفنا  هذه  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ینعی 

یف یبلعثلا  لاق  و  لاـق - نا  یلا  اراـن - مهیلع  يداولا  ـالتمال  اوجرخ  ول  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  .هللا 
لصفلا هحفص 333 ، دلجم 4 ،  )) نم البج  لیزی  نا  هللا  اولاس  ول  اهوجو  يرال  ینا  يراصنلا ! رـشاعم  ای  نارجن : فقـسا  لاقف  هریـسفت :

ناک نمفا  : ) یلاعت هلوق  اهنم  .هلح و  یفلا  یلع  اوحلاص  اوعجرف و  .اوکلهتف  اولهتبت  الف  هلازـال  هناـکم  هصاـخلا )) هماـمالا  یف  نماـثلا -
لجر نم  ام  هدیب  یسفن  يذلا  و  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  ناذاز  نع  هریسفت ، یف  یبلعثلا  يور  هنم ) دهاش  هولتیو  هبر  نم  هنیب  یلع 
تلزن یتلا  کتیآ  اـمف  لـجر : هل  لاـقف  .راـنلا  یلا  هدوقت  وا  هنجلا  یلا  هقوست  هیآ  هل  فرعا  اـنا  ـالا و  یـساوملا  هیلع  ترج  شیرق  نم 
نیذـلا اهیا  ای  : ) هءارب یف  اهنم  .هنم و  دـهاش  انا  و  هنیب ، یلع  هللا  لوسرف  هنم ) دـهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  : ) لاقف .کیف 

اهنم .نیقداصلا و  دیـس  یلع  سابع  نبا  لاق  هتیب  لها  یلع و  عم  اونوک  هانعم  ریـسلا  ءاملع  لاـق  نیقداـصلا ) عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ 
لاق نولووسم ) مهنا  مهوفقو   ) تافاصلا یف  اهنم  و  مهوبحم ، هتیب و  لها  یلع و  مه  دهاجم : لاق  هیربلا ) ریخ  مه  کئلوا   ) نکی مل  یف 

( ادو نمحرلا  مهل  لعجیـس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا   ) میرم یف  اـهنم  و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع بح  نع  نولووسم  دـهاجم :
یف یل  لعجا  و  ادهع ، كدنا  یل  لعجا  مهللا  لق  ( ) مالسلا هیلع   ) یلعل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هریـسفت  یف  یبلعثلا  يور 

دلجم ، )) هدنـسم یف  لبنح  نب  دمحا  يور  بایترا ) الب  یتلا  هنـسلا   ) مسق یف  لاق  .هیالا و  هذه  هیف  یلاعت  لزناف  ادو ) نینموملا  رودص 
هوزغ یف  ایلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا فلخ  لاق  صاقو  یبا  نب  دعس  نع  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 334 ، ، 4

هنا ریغ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  لاقف : .نایبصلا  ءاسنلا و  یف  ینفلخت  هللا  لوسر  اـی  لاـقف  .هلها  یف  كوبت 
نم نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هلئاضف  یف  لبنح  نب  دمحا  يور  .يدعب و  یبنال 
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یکبف .راصنالا  نیرجاهملا و  نیب  یخآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هلئاـضف  یف  اـضیا  يور  .یتفیلخ و  تنا  و  هوبنلا ، ـالا  یـسوم 
هلزنمب ینم  تنا  .یـسفنل  کترخدآ  امنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  .دـحا  نیب  ینیب و  خاوت  مل  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
كوبا بالا  معن  شرعلا : تحت  نم  دانم  يدانی  و  لاق - نا  یلا  انا - همایقلا  موی  هب  یعدـی  نم  لوا  نا  تملع  اـما  یـسوم ، نم  نوراـه 

رقع یلع  فقت  و  تییح ، اذا  ییحت  و  تیعد ، اذا  یعدت  و  تیسک ، اذا  یسکتس  کناف  یلع  ای  رشبا  .یلع  كوخا  خالا  معن  و  میهاربا ،
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضوح  نع  ندوذال  هدیب  یـسفن  يذلا  و  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناکف  تفرع ، نم  یقـست  یـضوح ،

یبنلا لاق  تلاـق : سیمع  تنب  ءامـسا  نع  اـضیا  هلئاـضف  یف  يور  .هدرت و  ضوحلا  نع  لـبالا  هبیرغ  داذـت  اـمک  نیقفاـنملا  نم  اـماوقا 
یک يرما  یف  هکرشا  يرزا و  هب  ددشا  ایلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  و  یسوم : یخا  لاق  امک  لوقا  ینا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  )

یبنلا لاق  لاق : دعس  نب  لهس  نع  امهیحیحـص ،)  ) یف يراخبلا  ملـسم و  و  هدنـسم ، یف  وه  يور  .اریثک و  كرکذن  اریثک و  کحبـسن 
سانلا تابف  هیدی ، یلع  هللا  حتفی  هلوسر  هللا و  هبحی  و  هلوسر ، هللا و  دلحی  الجر  ادـغ  هیارلا  نیطعال  ربیخ : موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

؟ بلاط یبا  نب  یلع  نیا  لاقف : اهاطعی  نا  لک  وجری  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اودـغ  اوحبـصا  اـملف  اـهاطعی ، مهیا  نوکودـی 
دـلجم 4،  )) .هیارلا هاطعاف  عجو  هب  نکی  مل  ناک  اربف  هل  اعد  و  هنیع ، یف  قصبف  ءاجف  .هیلا  اولـسراف  لاق : دـمرا ، وه  هللا  لوسر  ای  لیقف :

ملف رکبوبا  ءاوللا  ذخاف  ربیخ ، انرـصاح  لاق : هدـیرب  نبا  نع  هلئاضق ،)  ) یف يور  و  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 335 ،
عفاد ینا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .دهج  هدش و  سانلا  باحـصا  و  هل ، حتفی  مل  عجرف و  ، دـغلا نم  رمع  هذـخا  مث  .هل  حـتفی 

اوعمـس مهنا  هلئاضف :)  ) یف اضیا  لبنح  نب  دـمحا  رکذ  هیدـی و  یلع  هللا  حـتفی  یتح  عجری  هلوسر ال  هللا و  هبحی  لـجر  یلا  ادـغ  ءاوللا 
هیلع  ) یلع لمح  هللادـبع : نب  رباج  لاق  .یلع و  الا  یتق  راقفلاوذ و ال  الا  فیـس  ـال  لوقی : ـالئاق  مویلا و  کـلذ  یف  ءامـسلا  نم  اریبکت 

باب مالسلا )

یلع یلا  جرخ  عفاروبا : لاق  يربطلا )  ) یف .الجر و  نوعبرا  ـالا  هلمحی  ملف  هنولمحی  ساـنا  هدـعب  ءاـج  مث  هیحاـن  هاحدـف  .هدـحو  ربیخ 
ملف هسفن  نع  هب  سرتتف  نصحلا ، دنع  اباب  مالسلا ) هیلع   ) یلع لوانتف  هدی ، نم  هسرت  حرطف  ایلع  برضف  .لجر  ربیخ  یف  مالسلا ) هیلع  )
ملف .بابلا  بلقن  نا  یلع  دهتجن  مهنماث  انا  هعبـس  رفن  یف  ینتیار  دـقلف  .هاقلا  مث  .هیدـی  یلع  هللا  حـتف  یتح  لتاقی  وه  و  هدـی ، یف  لزی 
انیتا یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انا و  تقلطنا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هدنـسم )  ) یف لبنح  نب  دـمحا  يور  .هیلع و  ردـقن 
افعـض ینم  يار  و  قطا ، ملف  هب  ضهنـال  تبهذـف  .یفتک  یلع  دعـصف  تسلجف  سلجا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یل  لاـقف  هبعکلا 

ول ینا  یل  لیخیل  هنا  و  یب ، ضهنف  هیبکنم  یلع  تدعصف  .یبکنم  یلع  دعصا  لاق : مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یل  سلج  و  لزنف ،
قرط نع  ینولـس   ) لوـقی مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـک  اذـهلف  بیـسملا : نب  دیعـس  لاـق  لاـق - نا  یلا  هتلنل - ءامـسلا  قـفا  لاـنا  نا  تئش 

یف نماثلا - لصفلا  هحفص 336 ، دـلجم 4 ، (. )) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  نیـضرالا و  قرط  نم  اـهب  فرعا  یناـف  تاوامـسلا 
نع دـئاذلا  تنا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلعل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ثیدـحلا : یف  يرزجلا ) هیاـهن   ) یف و  هصاـخلا )) هماـمالا 

لیـستف اهـسوور  یف  لبالا  بیـصی  ءاد  وه  و  دیـصلا ، هب  يذـلا  ینعی  داصلا ) ریعبلا  داذـی  امک  لاجرلا  هنع  دوذـت  همایقلا  موی  یـضوح 
یف یبلعثلا  يور  و  اـضیا : هرکذـتلا )  ) یف .داـص و  وذ  يا  داـص  ریعب  لاـقی  اـهقانعا  هعم  يولت  نا  ردـقت  ـال  اهـسوور و  عفرت  و  اـهفونا ،
یتلا عئادولا  در  و  هنوید ، ءاـضقل  هکمب  (ع ) اـیلع فلخ  هنیدـملا  یلا  رجاـهی  نا  دارا  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نا  هریـسفت :) )

کنوبیـصی و ال  دحا ، مهنم  کیلا  صلخی  یمرـضحلا ال  يدربب  جـست  هل : لاق  و  هشارف ، یلع  هلیللا  کلت  مانی  نا  هرما  و  هدـنع ، تناک 
رمع نم  لوطا  امکدحا  رمع  تلعج  و  امکنیب ، تیخآ  دق  ینا  لیئاکیم  لیئربج و  یلا  هللا  یحواف  رادلاب ، اوطاحا  دـق  موقلا  و  هورکمب ،

هنیب و تیخآ  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  امتنک  الفا  امهیلا : یلاعت  هللا  یحواف  .هایحلا  امهالک  راتخاف  .هایحلاب  هبحاص  رثوی  امکیاف  رخالا ،
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، هیلجر دنع  لیئاکیم  و  هسار ، دنع  لیئربج  الزنف ، هودع ، نم  هاظفحاف  .ضرالا  یلا  اطبها  هسفنب !؟ هیدفی  هشارف  یلع  تابف  دـمحم  نیب 
نم و  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ناش  یف  یلاعت  لزناف  هتکئالم ، کب  یهاب  هللا  و  بلاط ، یبا  نبا  ای  کلثم  نم  خـب  خـب  يدانت : هکئـالملا  و 

یسفنب تیقو  هلیللا : کلت  هلاق  ارعش  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یندشنا  سابع : نبا  لاق  و  هللا ) هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا 
لمعتسا اشیج و  ثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يذمرتلا  يور  رسالا و  لتقلا و  یلع  یـسفن  تنطو  دق  یـصحلا و  اطو  نم  ریخ 

املف .هوربخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  اومدق  اذا  مهنم  هعبرا  دقاعتف  .یبسلا  نم  هیراج  باصاف  هیرـسلا  یف  یـضمف  ایلع  مهیلع 
اذک لعف  یلع  یلا  يرت  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 337 ، دلجم 4 ،  )) الا هللا ! لوسر  ای  لاقف : لوالا  ماق  هیلع  اومدـق 

مهیلع لبقا  مث  .امهنع  ضرعاف  کلذک ، الاقف  عبارلا ، و  ثلاثلا ، ماق  و  هنع ، ضرعاف  کلذک  لاقف  یناثلا  ماق  مث  .هنع  ضرعاف  اذـک ، و 
هللا یلـص   ) یبنلا نا  ریـسلا : لها  رکذ  .هنم و  انا  ینم و  یلع  اثالث - اهلاق  یلع -!؟ نم  نودـیرت  ام  لاـق : و  ههجو ، یف  فرعی  بضغلا  و 
نا بحا  و ال  هارع ، نوفوطی  مسوملا و  نورضحی  نیکرشملا  نا  هل : لاق  و  هرجهلا ، نم  عست  هنس  سانلاب  جحی  رکبابا  ثعب  هلآ ) هیلع و 
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا اعد  راس  املف  .مسوملا  لها  یلع  اهارقیل  هءارب  هروس  ردص  نم  هیآ  نیعبرا  هاطعا  و  کلذ ، نوکی  یتح ال  جـحا 

.ءابـضعلا هتقان  هیلا  عفد  و  اهب ، نذاـف  مسوملا  یلا  ساـنلا  عمتجا  اذاـف  هءارب  ردـص  نم  تاـیالا  هذـهب  جرخا  هل : لاـقف  ع )  ) اـیلع هلآ ) و 
یف لزن  له  یما  تنا و  یباب  لاقف : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  رکبوبا  عجرف  .تایالا  هنم  ذـخاف  هفیلحلا ، يذـب  رکبابا  كرداف 
نا هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  دـمحا :) لـئاضف   ) یف و  لاـق : .ینم  لـجر  وا  يریغ  ینع  غلبی  ـال  نکلو  ـال ، لاـقف : .ء  یش 

: مکحلا نب  ماشه  لاق  میدنلا :) نبا  تسرهف   ) یف .خلا و  ایلع - ثعبا  لاقف : ینءاج  لیئربج 

هصق ماشه  رکذی  میدنلا : نبا  لاق  .هولوف  ءامسلا  نم  هلزع  نم  یلا  و  هولزعف ، هئامس  نم  هللا  هالو  نم  یلا  اودمع  انیفلاخم  لثم  تیار  ام 
نع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل الئاق  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج لوزن  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع داریا  رکب و  یبا  درم  و  هءاربلا ، هروس  غلبم 
نبا نع  هتایقفوم )  ) یف راکب  نب  ریبزلا  يور  و  (ع .) ایلع ذـفنا  رکبابا و  درف  کنم ) لجر  وا  تنا  ـالا  کـنع  اـهیدوی  ـال  هنا   ) یلاـعت هللا 

هحفص 338، دلجم 4 ،  )) يرا ام  سابع ! نبا  ای  یل : لاق  ذا  هنیدـملا  ککـس  نم  هکـس  یف  باطخلا  نب  رمع  یـشامال  ینا  لاق : سابع 
عزتناف .هتمالظ  هیلا  ددراف  تلقق : .اهب  ینقبـسی  هللا ال  و  یـسفن : یف  تلقف  امولظم ، الا  کبحاص  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا 

: یـسفن یف  تلقف  .هموق  هرغـصتسا  هنا  الا  مهعنم  نظا  ام  سابع ! نبا  ای  لاقف : هتقحلق ، فقو  مث  هعاـس  مهمهی  یـضم  يدـی و  نم  هدـی 
.عرـسا ینع و  ضرعاـف  .کـبحاص  نم  هءارب  ذـخای  نا  هارما  نیح  هلوـسر  هللا و  هرغـصتسا  اـم  هللا  و  هل : تلقف  .یلوـالا  نـم  رـش  هذـه 

دـصق امل  دحا  موی  نیکرـشملا  ءاول  بحاص  نا  هلئاضف :)  ) یف لبنح  نب  دمحا  رکذ  يزوجلا :) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف .هنع و  تعجرف 
ای لاقف : مالسلا .) هیلع   ) لیئربج لزنف  هلتقف ، ءاوللا  بحاص  یلع  لمح  و  هسفنب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع هادف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

( هلئاضف  ) یف يور  .امکنم و  انا  و  لیئربج : لاقف  .هنم  انا  وینم  یلع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .هاساوملا  یهل  هذه  نا  دـمحم !
لتقی و  يرما ، مهیف  یـضمی  یـسفنک ، الجر  مهیلا  نثعبال  وا  هعیلوونب  نیهتنیل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاـق : سنا  نع  اـضیا 
ینعی امنا  کینعی و  اـم  تلق : ینعی ؟ هارت  نم  لاـقف : یفلخ ، نم  رمع  فک  درب  ـالا  ینعار  اـمف  رذوبا : لاـق  .هیرذـلا  یبسی  و  هلتاـقملا ،
اهبطخ هبطخ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : سابع  نبا  نع  يور  و  هننـس .)  ) یف يذـمرتلا  هاور  و  (ع .) ایلع لعنلا  فصاـخ 

نب دـمحا  يور  .بلاط و  یبا  نب  یلع  وا  لاقف : .بلاط  یبا  نب  یلع  وا  لیئربج : هل  لاقف  .هبیتک  یف  هقلاـمعلا  نلتقـال  عادولا : هجح  یف 
یف اضیا  يور  .بابلا و  تایلف  ملعلا  دارا  نمف  .اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هلئاضف )  ) یف لبنح 
قلخ املف  ماع ، فالآ  هعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  یلاعت  هللا  يدی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هلئاضف 
یف اضیا  يور  .یلع و  ءزج  انا و  ءزجف  نیازج ، رونلا  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 339 ، دلجم 4 ،  )) کلذ مسق  مدآ 
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.سانلا مجحاف  ءاملا ؟ نم  انل  یقتسی  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  ردب  هلیل  تناک  امل  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هلئاضف ) )
اوبهات لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  هیف ، تردـحناف  اـملظم  رعقلا  دـیعب  اـبیلق  تبتا  مث  .هبرق  تنـضتحاف  تمقف 

.مهرخآ و دنع  نم  یلع  اوملس  اوفق و  و  بیلقلا ، اوذاح  املف  .هعمسی  نم  لهذی  يود  مهل  ءامـسلا  نم  اوطبهف  .هبزح  دمحم و  هرنـصل 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  راصنالا  نم  هارما  تدها  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلوم  هنیفـس  نع  هلئاضف )  ) یف اضیا  يور 

لخدف .حتفی  بابلا  اذاف  .کیلا  کقلخ  بحاب  ینتیا  مهلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  نیفیغر  نیب  نیریط - هیاور  یف  و  اریط -
هلاجر نال  امهیحیحـص )  ) یف هجارخا  املـسم  يراخبلا و  مزلی  حیحـص  رئاطلا  ثیدـح  مکاحلا : لاق  و  هعم ، لکاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

هللا یلـص   ) یبنلا لاقف  .دجـسملا  یف  هعراش  باوبا  هباحـصلا  نم  رفنل  ناک  لاق : مقرا  نب  دـیز  نع  اضیا  هلئاـضف )  ) یف يور  .تاـقث و 
هللا و دمحف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ماقف  کلذ ، یف  سانلا  ملکتف  .بلاط  یبا  نب  یلع  باب  الا  باوبالا  هذه  اودس  هلآ :) هیلع و 

دیعـس یبا  نع  يذـمرتلا  هاور  .يذـمرتلا و  هاور  و  هتعبتاـف .) یـشب  ترما  ینکلو  هتحتف ، ـال  ائیـش و  تددـس  اـم  : ) لاـق مث  .هـیلع  ینثا 
نب رباج  نع  و  كریغ .) و  يریغ ، دجسملا  اذه  یف  بنجی  نا  دحال  لحی  یلع ال  ای  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : يردخلا 
غلبف .همع  نبا  عم  هاوجن  تلاط  دـقل  سانلا : لاقف  .الیوط  هاجتناف  .فئاـطلا  موی  اـیلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـعد  لاـق : .هللادـبع 

دـلجم 4،  )) نا ینرما  هللا  نا  هاـنعم  و  يذـمرتلا : لاـق  هاـجتنا .) هللا  نـکلو  هـتیجتنا ، اـم  : ) لاـقف هـلآ .) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا کـلذ 
عم انک  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دمحا  يور  .هعم و  یجننا  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، 340 هحفص

یلصف .نیترجش  نیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل حسک  و  هعماج ، هالصلا  انیف : يدونف  .مخ  ریدغب  انلزنف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا
یبا نبا  ای  کل  ائینه  لاقف : کلذ  دـعب  رمع  هیقلف  هالوم ) اذـهف  هالوم  تنک  نم  مهللا   ) لاـق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیب  ذـخا  و  رهظلا ،

: هل تلقف  .مقرا  نب  دیز  تیتا  لاق : یفوعلا  هیطع  نب  کلملا  دبع  نع  .هنموم و  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تیسما  تحبصا و  .بلاط 
ام مکیف  قارعلا  لها  رـشعم  مکنا  لاقف : .کنم  هعمـسا  نا  بحا  انا  و  ریدـغلا ، موی  یلع  ناش  یف  ثیدـحب  کنع  ینثدـح  یل  اـنتخ  نا 

دـضعب ذـخآ  وه  و  ارهظ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انیلع  جرخف  .هفحجلاب  انک  .معن  لاـقف : ساـب ، ینم  کـیلع  سیل  تلقف ، .مکیف 
یلعف هالوم  تنک  نم  : ) لاقف .یلب  اولاقف : مهـسفنا )؟ نم  نینموملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلا  سانلا  اـهیا  : ) لاـقف مالـسلا .) هیلع   ) یلع

ناک و  انالوم ، ای  کیلع  مالـسلا  اولاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  طـهر  ءاـج  لاـق : ثرحلا  نب  حاـیر  نع  .تارم و  عبرا  اـهلاق  هـالوم )
تنک نم  : ) مخ ریدـغ  موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انعمـس  اولاق : برع ؟ موق  متنا  و  مکالوم ، نوکا  فیک  لاقف : هبحرلاـب ،

نع و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا بحاص  بویاوبا  مهیف  راصنالا  نم  رفن  لیقف : ءالوه : نم  تلقف : هالوم ) یلعف  هالوم 

سانلا مالـسلا ) هیلع   ) یلع دشنا  امل  هیاور  یف  و  هیلو - یلعف  هیلو - وا  هالوم - تنک  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : هدـیرب 
یف نماثلا - لصفلا  هحفص 341 ، دلجم 4 ،  )) .اودهـشف الجر  نوثالث  ماقف  ظفل - یف  و   - کلذب هل  اودهـشف  ریثک  قلخ  ماق  هبحرلا  یف 

: مخ ریدغ  موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نیملاعلا :) رـس   ) باتک یف  یلازغلا  رکذ  و  هصاخلا )) همامالا 
میلست اذه  و  هنموم ، نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  نسحلاابا  ای  خب  خب  باطخلا : نب  رمع  لاقف  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم  )

و راصمالا ، حتف  یف  لویخلا  ماحدزا  و  تایارلا ، ناقفخ  و  دونبلا ، دـقع  و  هسایرلل ، ابح  يوهلا  بلغ  اذـه  دـعب  مث  .میکحت  یـضر و  و 
هرکذـت یف  ام  رخآ  یلا  نورتشی - ام  سئبف  الیلق  انمث  هب  اورتشا  و  مهروهظ ، ءارو  هوذـبنف  فالخلا  یلع  مهلمحف  اهیهن ، هفالخلا و  رما 

هفرعا و ال ام ال  عدم  یعدی  نا  الا  اهلثمب  دحا  ! ) جتحی ال  يا : یلدـی ) یتلا ال   ) .مالکلا لاطل  طقف  هیف  ام  ءاصقتـسا  انئـش  ول  .طبـسلا و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  بیسملا : نب  دیعـس  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دمحا  يور  .انیم  ابذک و  هئاعدا  نوکل  هفرعی ) هللا  نظا 

انا لقف : دـحا  كرکان  ناف  .كوخا  اـنا  یخا و  تنا  یلع ! اـی  لاـقف : ءاـجف  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نیا  هباحـصا - نیب  یخآ  دـق  و  لاـق -
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هریغ و  ریبج ، نب  میکح  نع  نامعنلا ، نب  دمحم  نب  دمحم  داشرا )  ) يور .باذـک و  الا  كدـعب  اهیعدـی  هللا ال  لوسر  وخا  و  هللادـبع ،
انا و  هنجلا ، لها  ءاسن  هدیـس  تحکن  و  همحرلا ، یبن  تثرو  هللا ، لوسر  وخا  و  هللادـبع ، اـنا   ) لوقی ربنملا  یلع  ع )  ) اـیلع اندهـش  اولاـق :

نم ال : ) موقلا نیب  اسلاج  ناک  سبع  نم  لجر  لاقف  ءوسب ) هللا  هباصا  الا  يریغ  کلذ  یعدی  ال  نییبنلا ، ءایصوا  رخآ  و  نییصولا ، دیس 
نم حربی  ملف  هللا ) لوسر  وخا  و  هصاخلا )) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  هحفص 342 ، دلجم 4 ، ، )) هللادـبع انا  اذـه : لوقی  نا  نسحی 

.ال و مهللا  اولاق : اذه ؟ لبق  اضرع  هب  نوفرعت  له  انلقق  هنع  هموق  انلاسف  .دجـسملا  جراخ  یلا  هلجرب  رجف  .ناطیـشلا  هطبخت  یتح  هناکم 
: هفیقـسلا هصق  یف  هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) یفف .کلذ  هل  ارکنا  امهنا  الا  هلوسر  يوخا  امهنوک  ایعدـی  نا  اعیطتـسی  مل  نا  یناـثلا و  لوـالا و 

وه ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  نذا و  اولاـق : همف .) لـعفا  مل  نا  : ) لاـقف .عیاـب  هل : اولاـقف  رکب ، یبا  یلا  هب  اوضمف  اـیلع  موق  هعم  رمع و  جرخا 
هیلع  ) یلع قحلف  .ـالف  هلوسر  وخا  اـما  و  معنف ، هللادـبع ، اـما  رمع : لاـق  هلوسر ،) اـخا  و  هللادـبع ، نوـلتقت  نذا  : ) لاـق .کـقنع  برـضن 

قباوس اما  و  یننولتقی .) اوداک  و  یننوفعضتسا ، موقلا  نا  ما  نبا  ای  : ) يدانی یکبی و  حیصی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربقب  مالسلا )
دارا امل  یناثلا  رـصتقا  امل  هقباس  لوالل  ناک  ولف  .هیواعم  مهل  اهفلتخا  هلعتفم  یه  هللا  رمعلف  مالـسلا .) هیلع   ) هیلع نیمدـقتملل  اـهورکذ 

: رکب یبال  رمع  لوق  مث  .هل  هودـع  ام  رکذـل  و  هراغ ) بحاص  تنا  انب و  هالـصلاب  یبنلا  كرما   ) هلوق یلع  هفیقـسلا  موی  هفالخلا  هتیلوت 
نعل و  هماـسا ، شیج  یف  هجورخب  رما  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ناـک  دـق  و  هتحـص ، لـقعی  فـیک  اـنب ) هالـصلاب  یبـنلا  كرما  )

مکیلا جورخلا  عیطتـسا  یناف ال  مکدـحا  مکب  یلـصی  هضرم : هدـش  یف  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناـک  اـمنا  و  هنع ، فلختملا 
و فسوی ، بحاوص  نتنا  اهل : لاـق  کـلذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهف  اـمل  مث  هالـصلل ، وه  يدـصتی  نا  هیلا  هشئاـع  هتنبا  تثعبف 
هحفص 343، دلجم 4 ،  )) سانلاب یلص  هرخا و  و  سابعلا ، نب  لضفلا  و  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما یلع  ادمتعم  کلت  هلاح  عم  جرخ 
راعلاب و هنا  الا  ققحم  راغلا  بحاص  هنوکف  هراغ ) بحاص  تنا  : ) هلوق اما  .ههبـشلل و  اعفد  اسلاج  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا 
هیلع و هللا  یلص   ) هیبنب هتنیکس  لازنا  الع  لج و  صخ  و  هاهن ، یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بارطـضال  اببـس  هنوکل  برقا  راوعلا 
و (. ) نینموملا یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزناف   ) رخآ عضوم  یف  لاق  دـقف  الا  و  هللااب ، انموم  رکب  یبا  نوک  مدـع  یلع  هلالد  هلآ )

یف لوقی  ناک  و  همعنلا ) هذه  یلع  دمحلا هللا   ) هرسی ام  همعنلا و  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  لاح ) لک  یلع  دمحلا هللا 
عسی مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا  رهدلل  ابجع  ای  : ) کلذ لبق  مالـسلا ) هیلع   ) لاق ثیح  و  لاح .) لک  یلع  دمحلا هللا   ) ههرکی ام  هیلبلا و 

: هریغ و  جورملا )  ) یف .یب و  بناجالا  نارقا  لاح  یف  یتح  يا  لاـح :) لـک  یلع  دـمحلا هللا  و   ) لاـق یتقباـسک ) هل  نکت  مل  یمدـقب و 
هوخا و ملس  ملسا و  قدص و  نمآ و  بانا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باجا  نم  لوا  ناک  هیواعم : یلا  رکب  یبا  نب  دمحم  بتک 

ملاـس و  هبرح ، براـح  و  لوه ، لـک  هسفنب  هاـفو  و  میمح ، لـک  یلع  هرثآ  و  موتکملا ، بیغلاـب  هقدـص  .بلاـط  یبا  نب  یلع  همع  نبا 
هل براقم  و ال  هعبتا ، نم  یف  هل  ریظن  اقباس ال  زرب  یتح  عوجلا  فوخلا و  و  راهنلا ، لیللا و  تاعاس  یف  هسفنل  الذـتبم  حربی  ملف  هملس ،
نبا سانلا  لضفا  و  هجوز ، سانلا  ریخ  و  هیرذ ، سانلا  لضفا  و  هین ، سانلا  قدصا  وه  وه  تنا و  تنا  و  هیماست ، کتیار  دق  و  هلعف ، یف 

هحفص 344، دـلجم 4 ،  )) نع هللا و  لوسر  نع  باذـلا  هوبا  و  دـحا ، موی  ءادهـشلا  دیـس  همع  و  هتوم ، موی  هسفنب  يراـشلا  هوـخا  .مع 
نادـهجت و  لئاوغلا ، هللا  لوسرل  نایغبت  كوبا  تنا و  لزت  مل  .نیعللا  نبا  نیعللا  تنا  و  هتزوح ، هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا 

و هتفلخ ، هیلع  و  كوبا ، تام  کلذ  یلع  .لئابقلا  هیلع  نابلوت  و  لاملا ، هیف  نالذبت  و  عومجلا ، کلذ  یلع  ناعمجت  .هللا  رون  ءافطا  یف 
یندی نم  .کیلع  دیهشلا 

.هعم نیذلا  هراصنا  میدقلا ، نیبملا  هلـضف  عم  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل دهاشلا  و  قافنلا ، ءاسور  و  بازحالا ، هیقب  نم  کیلا  اجلی  و  کنم ،
یف ءاقشلا  و  هعابتا ، یف  قحلا  نوری  .بئاصع  بئاتک و  هعم  مه  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  نم  مهیلع  ینثا  و  هلضفب ، هللا  مهرکذ  نیذلا 
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هب مهبرقا  و  اعابتا ، هل  سانلا  لوا  .هدـلووبا  و  هیـصو ، و  هللا ، لوسر  ثراو  وه  و  یلعب ، کسفن  لدـعت  لیولا - کل  ای  فیکف - هفالخ ،
و بلاط ، یبا  نبا  لضف  ترکذ  هیواعم : هیلا  بتکف  لاق - نا  یلا   - هودع نبا  و  هودـع ، تنا  و  هرما ، یلع  هعلطی  و  هرـسب ، هربخی  ادـهع 
كریغ ال لضفب  یل  کبیع  و  یلع ، کجاجتحا  ناـکف  .فوخ  لوه و  لـک  یف  هاـیا  هتاـساوم  و  لوسرلا ، یلا  هتبارق  و  هقباوس ، میدـق 
، انل امزال  هقح  و  بلاط ، یبا  نبا  لضف  فرعن  انیف  كوبا  انک و  دقف  كریغل  هلعج  و  کنع ، لضفلا  اذه  فرص  ابر  دمحاف  .کلـضفب 

امهنا مث  .اقـستا  اقفتا و  کلذ  لک  یلع  هرما ، یلع  هفلاخ  هقح و  هزتبا  نم  لوا  هقوراـف  كوبا و  ناـک  هدـنع ، اـم  هیبنل  هللا  راـتخا  اـملف 
هناکرـشی اماقا ال  و  امهل ، ملـس  و  امهل ، عیاب  هنا  مث  .میظعلا  هب  ادارا  و  مومهلا ، هب  امهف  امهیلع  اکلت  و  امهنع ، اطباف  اـمهتعیب  یلا  هاوعد 

یبا نبا  اا  كرذح  ذـخف  .امهریـسب  راس  امهیدـهب و  يدـهف  نامثع ، امهثلاث  ماق  مث  اضبق ، یتح  امهرـس  یلع  هناعلطی  و ال  امهرما ، یف 
نحن ام  کی  ناف  هداش  هکلم و  هل  ینب  و  هداهم ، كوبا  دهم  هملحب ، لابجلا  نزی  نم  يزاوت  نا  نع  رصقت  كرتفب  كربش  سقو  رکب ،
هحفص دـلجم 4 ،  )) انملـسل بلاط و  یبا  نبا  انفلاخ  ام  لبق  نم  كوبا  لعف  ام  ول ال  و  هواکرـش ، نحن  هب و  دبتـسا  كوباـف  اـباوص ، هیف 

کل ادـب  امب  كابا  بعف  .هلثمب  انذـخاف  انلبق ، نم  هب  کلذ  لعف  كابا  انیار  نکلو  هیلا ، هصاخلا )) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  ، 345
هلتق و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عم  هلاتق  هل  اسـسا  امهنا  و  هلاعف ، یف  مهقوراف  مهقیدـصب و  يدـتقا  هیواـعم  نوکل  و  لوقا : .عدوا و 
یف بیطخلا  لاـق  هیفیکلا  کـلتب  هتاـنب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا تیب  لـها  رـسا  و  ع ،)  ) نیـسحلا لـتقل  هدـیهمت  و  ع )  ) نسحلل
فا .هءارو  ام  یلع  ارتجا  رتسلا  لجرلا  فشک  اذاف  ص ) ( ) هللا لوسر  باحصا  رتس  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  عفان : نب  عیبرلا  لاق  هخیرات :

.یبنلا سفن  یلع  امدقم  یبنلا  نیعل  نولعجی  ضقانتملا  داضتملا  نیدلا  اذهل 

نم سان  یف  ینالوخلا  ملسموبا  ءاج  لاق : قرو  یبا  نع  دعس  نب  رمع  نع  اضیا - دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  رـصن -) نیفـص   ) يور لوقا :
؟ هتقباس هتبارق و ال  هترجه و ال  هتبحـص و ال  لثم  کل  سیل  و  ع )  ) ایلع لتاقت  مالع  هلاولاقف : هریـسم ، لبق  هیواعم  یلا  ماشلا  لـها  ءارق 

.هعم لاتق  هتلنق و ال  انیلا  عفدـیلف  لاق : .یلب  اولاق : امولظم ؟ لـتق  ناـمثع  نا  نوملعت  متـسلا  ینوربخ ، نکلو  کـلذ  یعدا  ـال  ینا  لاـقف :
نامثع هلتق  رما  نم  ترکذ  ام  اما  و  مالسلا :) هیلع   ) هباوج یف  لاق  نا  یلا  مالـسلا -) هیلع   ) هیلا ملـسم  یبا  عم  بتکف  .هیلا  بتکاف  اولاق :

کیلا و ال مهعفد  را  ملف  هنیع ، و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) هفنا تبرـض  رمالا و  اذـه  یف  ترظن  یناف 
رحب و ال رب و ال  یف  مهبلطت  نا  کنوفلکی  کنوبلطی ال  لیلق  نع  مهنفرعتل  کقاقش ، کیغ و  نع  عزنت  مل  نئل  يرمعل  و  كریغ ، یلا 

میعز انا  و  رمالا ، اذهب  سانلا  یلوا  دـمحم و  ماقمب  قحا  تنا  لاقف : رکبابا ، سانلا  یلو  نیح  یناتا  كوبا  ناک  دـق  و  لبج ، لهس و ال 
، تیبا يذـلا  انا  تنک  ینح  هدارا  کلذ و  لاق  كابا  نا  ملعت  تنا  و  لعفا ، ملف  .کعیابا  كدـی  طسبا  فلاخ ، نم  یلع  کلذـب  کـل 
، رمالا اذـه  یف  ترظا  یناف  کیلا ، نامثع  هلتق  عفد  نم  تلاس  ام  اما  و   … ) مالـسالا لها  نیب  هقرفلا  هفاخم  رفکلاب  سانلا  دـهع  برقل 

طوقـس و  مدـلا ، رودـهم  مالـسلا ) هیلع   ) هدـنع نامثع  نوک  یلع  لدـی  مالکلا  اذـه  كریغ ) یلا  ـال  کـیلا و  مهعفد  ینعـسی  هرا  ملف 
باتکب ءاج  يذـلا  ملـسمابا  نا  ربخلا : كاذ  یف  رـصن ) نیفـص   ) یفف .ینالوخلا  ملـسم  یبال  اهافـش  حرـص  هب  و  هیلتاق ، نع  صاصقلا 

نا كریغل  هنا  بحا  ام  و  هتیلو ، رماب  تمق  دق  کنا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  باتکلا - اذه  هعم  ع )  ) بتک و  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا هیواعم 
کل انیدـیا  تناک  دـحا  سانلا  نم  کفلاخ  ناـف  اـنریما ، تنا  هتلتق و  اـنیلا  عفداـف  اـمولظم  لـتق  ناـمثع  نا  کـسفن ، نم  قحلا  تیطعا 

فرـصناف .کباتک  باوج  ذخف  ادغ  یلع  دغا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  هجح - رذع و  اذ  تنک  و  هدهاش ، کل  انتنـسلا  و  هرـصان ،
اودانف دجـسملا  اولمف  اودغ  مث  اهتحلـسا ، هعیـشلا  تسبلف  لبق  ءاج  يذلا  مهغلب  دق  سانلا  دجوف  هباتک ، باوج  ذخایل  دغ  نم  عجر  مث 

و مالسلا :) هیلع   ) لاق .رما  مهعم  کل  ام  اموق  تیار  دقل  مالسلا :) هیلع   ) هل ملسموبا  لاقف  کلذب ، ءادنلا  نم  اورثکا  و  نامثع ، هلتق  انلک 
.نامثع هلتق  مهلک  مهنا  اومعز  و  حالـسلا ، اوسبل  اوعمتجا و  اوجـضف و  نامثع ، هلتق  انیلا  عفدت  نا  دـیرت  کنا  موقلا  غلب  لاق : کلذ ؟ ام 
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یل یغبنی  نا  هتیار  امف  هنیع ، هفنا و  رمالا  اذه  تبرـض  دقل  طق ، نیع  هفرط  کیلا  مهعفدا  نا  تدرا  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف 
باط نالا  لوقی : وه  ملـسموبا و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) جرخف .كریغ  یلا  کـیلا و ال  مهعفدا  نا 

( مالسلا هیلع   ) هنم ملسم  یبا  مهفل  و  هیلتاق ، یلع  صاصق  هجوت  املظ و  لتق  نامثع  نوک  لصا  رکنا  مالسلا ) هیلع   ) هنا يرتف  .بارـضلا 
( مالسلا هیلع   ) هرارقا اودارا  هیلا ، هیواعم  نم  رخا  لسرل  مالسلا ) هیلع   ) هحیرصت رم  ام  یف  تفرع  دق  .بارضلا و  باط  نالا  لاق : کلذ 
(: مالـسلا هیلع   ) لاقف مالـسلا ،) هیلع   ) هدـنع نم  اوجرخ  .ءارب و  کنم  انا  اولاقف : .املظ  لتق  هنا  لوقا : ام  یناب  املظ ، ناـمثع  لـتق  نوکب 
نب هللادبع  نع  یلودلا ، رکب  یبا  نب  رمع  نع  هتایقفوم :)  ) یف راکب  نب  ریبزلا  يور  لب  نیربدم .) اولو  اذا  ءاعدلا  مصلا  عمست  کنا ال  )
مع نبا  وه  ایلع و  لتاقت  ام  یلع  لاقف : هیواعم  یلا  ماـق  ینـالوخلا  ملـسمابا  نا  ینغلب  لاـق : رـسای ، نب  راـمع  نب  دـمحم  نب  هدـیبع  یبا 

ام هللا  ینا و  هیواعم : لاقف  قیلط ؟ نبا  قیلط  لجر  تنا  امنا  کل ، سیل  اـم  هبارقلا  هقباـسلا و  مالـسالا و  یف  ردـقلا  نم  هل  و  هللا ، لوسر 
جرخف .همدب  هبلطا  اناف  نامثع ، مد  یلع  هلتاقا  ینکل  و  هل ، ام  لثم  مالـسالا  نم  یلو  یعدـی ، يذـلا  لثم  مالـسالا  یف  یعدا  انا  هلتاقا و 
سانلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  لخد  یتح  یـشمی  ءاج  مث  هسانکلاب ، اهخاناف  هفوکلا ، یلا  یهتنا  یتح  برـضف  هتقان  یلع  ملـسموبا 

هتقان یتا  یتح  هملکی ، مل  ملـسموبا و  جرخف  .هعم  اـنا  هلتق و  هنلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـقف  ناـمثع ؟ لـتق  نم  لاـق : مث  ملـسف  هدـنع ،
نوـکی هنا  یلع  لاد  وـه  کـنوبلطی ) لـیلق  نع  مهنفرعتل  کقاقـش  کـیغ و  نع  عزنت  مل  ننل  يرمعل  و   … ) ماـشلا یتا  یتـح  اـهبکرف 

.مهیلا صاصق  هجوت  مدع  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) نع الـضف  هراث ، یبلاط  هءایلوا و  اولتقی  نا  هیلتاقل 
كرـسی ال   ) .راز ردصم  حتفلاب  روزو ) هنادـجو  كووسی  بلط  هنا  الا  لهـس  لبج و ال  رحب و ال  رب و ال  یف  مهبلط  کنوفلکی  و ال  )! 

رابج ال اوقالت  ناوفـس  یلع  یلیخ  ادـغ  اوقالت  مکدـیع  ضعب و  نابیـش  ینب  دـیور  رعاشلا : لوق  مالـسلا ) هیلع   ) همالک بسانی  هناـیقل )
ده اضیا  دیور  ناثدحلا  دی  مهیف  تنج  ام  یلع  مهربص  فیک  اوفرعتلف  مهوقالت  ینادـتملا  قزاملا  یف  تدـغ  ام  اذا  یغولا  نع  دـیحت 

بقثم و لکب  ارهج  هل  انبکر  هبقارن  رهاظ ال  یف  انبقار  انطخـسل و  ودعلا  بد  اذا  انک  هبدان و  ماق  دق  كاحـضلاب  کناک  اندایج  قارعلاب 
هبلاط قحلا  رصبا  یتح  نیعلا  نع  مهفویسب  یمعلا  اوقش  یلالا  کئلوا  هبراضم  ءامدلا  یقستسی  ضیبا 

هینغم

: مزع .انومزلا و  انوسلحا : .تائاسالا و  لیعافالا : .نازحالا و  مومهلا : .اودصق و  اومه : .لاصئتسالا و  حایتجالا : .شیرق و  انموق : هلغللا :
: یتقباس .ماشلا و  یف  ناکم  هتوم : .لاتقلا و  دتـشا  سابلا : رمحا  .هتناـکم و  هبناـج و  یبنلا : هزوح  و  هتعیرـش ، هنید و  هللا : هزوح  .دارا و 

لوعفم يذلا  لثم  و  ملـسا ، نم  ربخ  ولخ  و  بذعلا ، شیعلا  يا  فوذحم  لوعفمل  هفـص  بذعلا  بارعالا : .لسوتی  یلدـی : .یتلیـضف و 
شیعت یلع - یبنلا و  هلیبق  شیرق - تناک  خـلا ..) انلـصا  حایتجا  انیبن و  لتق  انموق  داراف  : ) ینعملا رـضحا ، یبجع  ای  يا  ابجع  اـیف  دارا ،

هدـج هلفکف  بالا ، مالا و  میتی  اهیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم اشن  و  یـش ء ، اـهعم  دـحال  اـم  و  قوقحلا ، لـکب  رثاتـست  و  هکمب ،
نبا هجیدخ و  هتجوز  هسفن و  یف  هذـفناف  هرمال ، هللا  هراتخا  هرمع  نم  نیعبرالا  غلب  امل  و  بلاطوبا ، همع  مث  نینـس ، عبـس  بلطملادـبع 
نم هفیخ  شیرق  تسجواف  برعلا ، دالب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا رکذ  رـشتنا  مث  .لیلق  رفن  یف  مث  دـیز ، همالغ  یلع و  همع 

هربتعت و  یبنلا ، لتق  شیرق  لواحت  نا  عدب  الف  نذا  ..روذجلا و  نم  اهزایتما  لصاتست  و  اهترطیس ، حاتجت  هروثک  اهیلا  ترظن  و  هتلاسر ،
نا دـیرم  لواح  اذا  اضیا  کنم  ینم و  لـب  شیرق ، ریغ  شیرق و  نم  رظتنت  بقرت و  اذاـم  .ء و  يداـبلا  يدـتعملا و  هنا  و  دـلالا ، ودـعلا 

، هلغتـست هدبعتـست و  نم  نیب  کـنبب و  يواـسی  و  اـمهنم - یـش ء  کـل  ناـک  نا  یهن - رما و  نم  کـل  اـم  مکحلا و  یـسرک  کبلـسی 
اهلاثما میقلا و  هذـه  اما  هیلووسملا ، هیناسنالا و  هعامجلا و  حـلاص  لدـعلا و  قحلا و  اما  تابجاولا .؟ قوقحلا و  عیمج  یف  هب  کیواسی 

یلع ناطلـسلا  لاملا و  هیلع  تضرعف  مالـسب ، هعم  شیعلا  تدارا  یبنلا  هلیبق  نا  یلا  اذـه ، .هورثلا  هوقلا و  لها  موهفم  یف  غراف  مـالکف 
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کلملا مکلاوـما و  بلطـال  مکتئج  اـم  لاـق : ضفرف و  يوـقلا ، نم  فیعـضلا  فاـصنا  و  ساـنلا ، نیب  هاواـسملا  هوـعد  نع  لزاـنتی  نا 
لایع هوخا و  مهلک  سانلا  هملک  نع  لصفنتال  هللا  الا  هلا  هملک ال  ..بارت و  نم  مدآ  مدآ و  نم  مکلک  ..هادـهم  همحر  انا  امنا  ..مکیلع 
یلا اودـمع  هنم  اوسایتسا  اـمل  .مکنیب و  ینیب و  هللا  مکحی  یتح  مکاذا  یلع  ربصاـسف  متئـش ، اـم  اولعفا  ..هاوس و  ادـحا  نودـبعیال  هللا و 

هریسلا بتک  یلا  عجریلف  لیصفتلا  دارا  نم  و  لیلاضالا ، هبذاکلا و  تایاعدلا  برح  هتلاسر  یلع  هیلع و  اونشف  لعفلاب ، لوقلاب و  هئاذیا 
نکل و  هباحـصا ، نم  ریثکلاب  اولکن  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوذآ  ..اهردقا  انا  هرورـضل ، الا  یباد  نم  لقنلا  سیل  ..خـیراتلا و  و 

..اردـه همد  بهذـیو  ، دـحاو لجر  هبرـض  نیعمتجم  هوبرـضی  ناب  هلتقل  اوططخ  و  هنم ، صالخلا  یلع  اوعمزاف  اودارا ، ام  هنم  اوغلبی  مل 
یف ام  هللا ، لوسر  دـض  لیعافالا  اولعف  هورثلا  هوقلا و  لـها  ناـف  دـعب ، و  شوحو : نحن  .نورفاـکلا  هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هللا  یباـف 
نم لـه  ..انکولـس و  یلا  رظنن  انـسفنا و  بساـحن  نا  نود  مهنم  هئاربلا  مهنعلب و  هللا  یلا  برقتن  و  فنعب ، مهنعلن  نحن  و  بیر ، کـلذ 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم  شیرق  هاتع  هلعف  ام  نیحلـصملا  عم  لعفیال  نا  هسفن  نمـضی  ءالعتـسا - زایتما و  هل  ناک  اذا  انم - دحاو 
نا دـحال  قحی  له  و  ئارـشلا ؟ عیبلا و  كوکـصل  ـالا  اـنزو  میقیـال  ناطیـشلل و  هنید  عیبی  نم  نیب  و  لـهج ، یبا  نیب  قرف  يا  و  هلآ ؟)

تقولا یف  و  کتـسی ، رف  کمه و  الا  يرتال  نا  يربکلا  هماطلا  و  هلوح ؟ ام  هلوح و  نم  مالاب  رعـشیال  وه  و  هیناسنالا ، نیدلا و  یعدی 
هیف نحن  امم  ولخ  شیرق  نم  ملسا  نم  و   ) .ناسنا هروص  یف  نکل  و  هرساک ، شوحو  نحنف  یلاتلاب  .کتافص  کتلیخد و  لهجت  هسفن 

يذا نم  ناما  نما و  یف  ناک  مهنم  دـحاو  ملـسا  ناف  نوفعـضتسم ، ءارقف و  اهنم  عرف  لک  یف  و  اعورف ، انوطب و  شیرق  تناـک  .خـلا ..)
مهتعیلط یف  و  فالحالا ، هریـشعلا و  نم  یتح  رـشلا  يوق  مهیلع  ترهاظت  دـقف  تیبلا  لآ  اما  اهراصنا ، اـهئافلح و  وا  هتریـشعب  هاـغطلا 

یف وه  و  مالـسالا ، یلع  یـضقل  بلاط  یبا  همعب  هیبن  نع  هللا  عفدـی  نا  ول ال  و  هصاخ ، هروس  هتارما  یف  هیف و  لزن  يذـلا  بهلوبا  همع 
و بهل ، یبا  هیخاب  دجنتـسی  ناک  هنا  و  هیبن ، مالـسالا و  لیبس  یف  ریثکلا  ریثکلا  یناع  بلاطابا  نا  خیراتلا : ریـسلا و  لها  لاق  و  دـهملا ،

يذا یف  رفا  طسقب و  مهاسو  لب  ضفریف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هیخا  نبا  نع  عفدیل  ارثن ، ارعـش و  هیمحلا  هوخنلا و  هیف  ریثتـسی 
نآرقلا اهفصو  یتلا  نایفس  یبا  تخا  لیمج  ما  هتجوز  لوالا  ببسلا  و  هیلع ، بیلاتلا  و  هل ، دیکلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

(.. خـلا سابلا  رمحا  اذا  هللا  لوسر  ناک  و  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـض  ءاضغبلا  هنتفلا و  ران  دـقوت  اـهنال  بطخلا ، هلاـمحب 
لآ  123 هلذا - متنا  ردـبب و  هللا  مکرـصن  دـقل  و  هلوقب : هناحبـس  راشا  اهیلا  و  نیکرـشملا ، عم  نیملـسملل  یلوالا  هکرعملا  ردـب  تناـک 

قافتا یلع  ردب  موی  یف  مامالا  لتق  هعیشلا : نایعا  نم  یف ج 2  .بلطملادبع و  نب  ثراحلا  نب  هدـیبع  یبنلا  مع  نبا  لتق  اهیف  نارمع و 
: اهدـعب ام  بلاط ص 131 و  یبا  نبا  یلع  باتک  یف  بیطخلا  میرکلادـبع  لاـق  .نیکرـشملا و  نم  ـالجر  نیثـالث  هسمخ و  تاـیاورلا 

اسوور اوناک  مهنا  امک  اهیف ، هوقلا  هزعلا و  لها  و  شیرق ، هوجو  ناک  مهنا  يرن  یلع  یلا  اوفیضا  نیذلا  یلتقلا  هوجو  یف  سرفتن  نیح 
اـهلطب و هنا  ..هعقوـلا  کـلت  یف  یلع  فیـس  هلنی  مل  شیرق  توـیب  نم  تـیب  نوـکی  نا  لـق  هـنا  و  هلوـسر ، هداـحملا هللا و  و  رفکلا ، یف 

یف مکوعدی  لوسرلا  دحا و  یلع  نوولتال  نودعصت و  ذا  هلوقب : هناحبس  راشا  اهیلا  و  دحا ، هکرعم  یف  هزمح  یبنلا  مع  لتق  .اهسراف و 
ام شیرق  نم  رفکلا  همئا  سوورب  هحاطالا  نم  دحا  موی  یف  یلعل  ناک  دـقل  یف ص 137 : بیطخلا  لاـق  .نارمع و  لآ   153 مکارخا -

و هکرعملا ، نم  رف  ام  و  هادی ، تعطق  هیارلا ، لماح  ناک  و  هتومب ، بلاط  یبا  نب  رفعج  یبنلا  مع  نبا  دهـشتسا  .ردـب و  موی  یف  هل  ناک 
ریشی خلا ..) همسا  ترکذ  تئش  ول  نم  دارا  و   ) .هنجلا یف  امهب  ریطی  نیحانج  امهب  هلدبا  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 

ای تلقف : هبطخلا 155 : یف  و  ناطلسلا ، مکحلا و  یلع  هیواعم  فهلتی  امک  امامت  اهیلع  فهلت  و  هداهـشلا ، ینمت  هنا  و  هسفن ، یلا  مامالا 
: یل تلقف  یلع ، کلذ  قشف  هداهشلا ، ینع  تزیح  و  نیملـسملا ، نم  دهـشتسا  نم  دهـشتسا  ثیح  دحا  موی  یل  تلق  سیلا  هللا ، لوسر 
و ربصلا ، نطاوم  نم  اذه  سیل  هللا  لوسر  ای  تلقف : نذا ؟ كربص  فیکف  کلذکل  کلذ  نا  یل : لاقف  کئارو ، نم  هداهشلا  ناف  رشبا 
یلع و لاقی : نا  اـهبئاجع  ماـیالا و  لـعف  نم  غلب  دـقل  خـلا ..) نرقی  ترـص  ذا  رهدـلل ! اـبجع  اـیف   ) .رکـشلا يرـشبلا و  نطاوم  نم  نکل 
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و رهاظلا ، یف  هیواعم  یلا  مامالا  ریشی  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  رونلا ؟ تاملظلا و  يوتـست  له  ما  ریـصبلا  یمعالا و  يوتـسی  له  هیواعم .!
عم یف  بیرلا  ضرتعا  یتم  هحارصب : مامالا  لاق  هبطخلا 3  یف  .اهلثمب و  حا  یلدیال  هلوق : لیلدب  نطابلا  یف  ءافلخلا  نم  مدـقت  نم  یلا 

مامالا لثم  هل  ناب  اروز  ابذک و  عدم ) یعدی  نا  الا   ) دساف عضو  لک  یف  ناشلا  وه  اذه  و  رئاظنلا .؟ هذـه  یلا  نرقا  ترـص  یتح  لوالا 
ال بلـسلاب ، ملعلا  باب  نم  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  ام  دـح  یلع  و  رثا ، هل و ال  نیع  ثیح ال  هفرعی ) هللا  نظا  و ال   ) اداهج هلیـضف و 

هنایقل ریمـض  و  ناشلل ، هنا  ریمـض  و  بارعـالا : .ءاـقللا  ناـیقللا : .نورئازلا و  روزلا : .فـالخلا و  قاقـشلا : .یهتنت و  عزنتو.ملعلا : بلس 
مامالا هیالوب  فرتعیال  هیواعم  خـلا ..) کیلا  نامثع  هلتق  عفد  نم  تلاس  ام  اما  و  : ) ینعملا .ینعملا  نود  ظـفللا  راـبتعاب  هدارفا  و  روزلل ،
فرتعا انا ال  کل : لوقی  نمک  امامت  نیملاظلا  يدیا  یلع  ذخالا  ملاظملا و  در  نم  یلاولا  تابجاوب  همزلی  اذـه  عم  و  نیملـسملا ، یلع 

یف ترثکا  دق  لاق : و  هیلا ، هلسرا  ام  ضعب  یف  ضقانتلا  اذه  یلا  مامالا  ههبن  دق  و  سانلا .! هقفت  نا  کیلع  اذه  عم  و  هقفلاب ، کتفرعمب 
هعدـخ اهناف  دـیرت  یتلا  کلت  اما  هللا ، باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  یلا ، موقلا  مکاح  مث  سانلا ، هیف  لخد  اـمیف  لـخداف  ناـمثع ، هلتق 

هوبتعتـسا و نا  دعب  هیلع ، اهومقن  ثادـحال  نامثع  تلتق  یتلا  یه  نیملـسملا  ریهامج  نا  یلا  اذـه ، .لاصفلا  لوا  یف  نبللا  نع  یبصلا 
یلع بذـکی  هنکل  و  کلذ ، فرعی  هیواعم  و  اهنم ؟ صتقی  ریهامجلا و  مکاحی  نا  ضرـالا  هجو  یلع  دـحا  رودـقم  یف  لـه  ..رـصا و 

عدتری مل  نا  ءوسلا ، هرئاد  هیلع  رودـت  و  اهـسفنب ، هیتاتـس  اهنم  صاصقلا  یلع  هیواعم  رـصی  یتلا  ریهامجلا  ناف  لاح  هیا  یلع  ..هسفن و 
تحت ایلع  براحی  مل  هناک  یتح  رمالاو  مکحلا  هل  مت  نا  دعب  نامثع  مد  لهاجت  هیواعم  نا  یلا  قبـس  امیف  انرـشا  .هلالـض و  هیغ و  نع 

راص نیح  هیلتاقب  عنـص  اذامف  نامثع ، مدـب  هماهتاب  مامالا  یلع  هتروث  هیواعم  للع  مامالا : هیرقبع  یف  داقعلا  لاـق  ناـمثع .! صیمق  هیار 
هرکذ دق  ..نامثع و  یلتاقب  عنـص  امیف  ایلع  عبت  هنا  لاتقلا .؟ حابتـسا  راث و  هلجا  نم  يذـلا  باقعلا  ذـفنی  نا  هیلع  بجو  و  هیلا ، کلملا 

.ءافعالا ءاضغالا و  یلع  ارارصا  الا  کلذ  هداز  امف  هریکذت  یف  اوحلا  و  هفیلخلا ، مدب  سانلا  ضعب 

هدبع

اومهو كالهالا  لاصئتسالا و  حایتجالا  هثعبلا و  لوا  یف  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  شیرق  هلماعم  یکحی  انلـصا : حایتجا  انیبن و  … 
لبجلا انواجلا و  انورطـضا  انومزلا و  اـنوسلحا  شیعلا و  ینه  بذـعلا  هئیدرلا و  هلعفلا  هلوعفا  عمج  لـیعافالا  اـهلوزن و  اودـصق  مومهلا 

مهنوجوزی و ال اوفلح ال  هوادـعلاب و  مهورهاج  ثیح  بلاط  یبا  بعـشل  شیرق  هقیاضم  نع  هیانک  هیلا  یقری  يذـلا ال  بعـصلا  رعولا 
انل دارا  هللا  مزع  هتروح : نع  بذلا  یلع  ملس …  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  هوادع  مهدهع  کلذ  یلع  اوبتک  مهنوعیابی و  مهنوملکی و ال 
نم وهف  اهنع  ءوسلا  عفادی  اهل  هیاقو  هسفن  لعج  همرحلا  ءارو  نم  یمر  هقحلا و  هعیرـشلا  انه  هزوحلا  نم  دارملا  هتزوح و  نع  بذـن  نا 

ضعب عم  مهفلاحتب  اـما  مهـسفنا  یلع  نینمآ  تیبلا  لآ  ریغ  نم  نوملـسملا  ناـک  نما : ناـکمب  لـتقلا  نم  هئارو …  نم  یه  وا  اـهئارو 
رح ءامدـلا و  نم  هیف  لیـسی  امل  فصولا  لاتقلا و  دادتـشا  سابلا  رارمحا  سابلا : رمحا  اذا  هلآ  مهرئاـشع …  یلا  دانتـسالاب  وا  لـئابقلا 

میملا مضب  هتوم  مامالا و  وخا  رفعج  همع و  هزمح  همع و  نبا  هدیبع  ردب : موی  ثراحلا  نب  هدـیبع  اهعقو …  هدـش  هاحلا  حـتفب  هنـسالا 
تتبث ترج و  یمدق  لثم  مدقب  یمدقب : عسی  مل  نم  هسفن …  دیری  تئـش  ول  نم  هداهـشلا : نم  اودارا  يذلا  ماشلا …  دودـح  یف  دـلب 

نع حیحـص … نیینعملا  الک  هیلا و  هعفد  لامب  لسوت و  همحری  هیلا  یلدا  داهجلا و  یف  قباسلا  هلـضف  هقباسلا  نیدلا و  نع  عافدـلا  یف 
رابتعاب هنایقل  یف  ریمضلا  دارفا  نورئازلا و  نوکسف  حتفب  روزلا  هنایقل : كرـسی  رورو ال  هتنت …  يا  برـضتک  عزنت  کقاقـش : کیغ و 

ظفللا

يرفعج همالع 
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مالسالا ضیف 

هدومن تساوخرد  نآ  رد  هداتسرف و  راوگرزب  نآ  يارب  هک  يا  همان  خساپ  رد   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
دزشوگ نامیا  مالسا و  هب  ار  دوخ  یشیپ  تقبس و  يراوگرزب و  لضف و  نآ  رد  هتشون و  دیامن  وا  میلست  ار  نامثع  ناگدنشک  هک  دوب 

نمیا تخیرگ  یم  اجنآ  هب  ناشیا  زا  مادک  ره  و  دش ، ناناملسم  هاگهانپ  هشبح  هک  دنتسیرگن  نیکرشم  هکنآ  زا   ) سپ دیامرف :) یم  وا 
نمجنا دومن ، تیوقت  ار  نانآ  زین  هزمح  ندروآ  مالـسا  و  دـندوب ، بلاطوبا  هاـنپ  رد  دـندنام  هکم  رد  هک  اـهنآ  تشگ و  یم  هدوسآ  و 
هـشیدنا نیا  رب  هک  بلاطوبا  و  دـندش ، تسدـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نتـشک  رب  ناگمه  شیرق  هلیبق  هداد و  لیکـشت  یگرزب 

و داد ، ياج  دـنیوگ  بلاطوبا  بعـش  هک  یهوک  هرد  هب  دـنزرف  نز و  اب  هدروآ  درگ  ار  بلطملادـبع  ینب  مشاـه و  ینب  تفاـی  یهگآ 
زج دندرکن  يراددوخ  مرکا  ربمغیپ  يرای  زا  بلاطوبا  زا  يربنامرف  هلیبق و  ظفح  يارب  ناشناملـسم  ریغ  ناملـسم و  بلطملادـبع  دالوا 
هرد ینعی  بعش  يوس  ود  ره  هدیشوک  ربمغیپ  يرادهگن  ظفح و  هب  ناشیوخ  یهارمه  هب  بلاطوبا  و  تخاس ، نانمـشد  اب  هک  بهلوبا 

ربمغیپ درگ  هب  اهبـش  هزمح  و  دیناباوخ ، یم  مرکا  ربمغیپ  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  دنزرف  رتشیب  و  تشامگ ، نابدـید  ار  هوک 
، تشگ یم 

رد یعـضوم  مان  هودنلاراد  رد  ناشناگرزب  زا  نت  لهچ  دنرادن  تسد  ترـضح  نآ  هب  دنتـسناد  هدید  ار  لاوحا  نیا  شیرق  رافک  نوچ 
، دنریگن دنهدن و  ناشیا  هب  نز  هدرکن  یتسود  مشاه  ینب  بلطملادبع و  ینب  اب  هک  دنتسب  نامیپ  هدمآدرگ  دوب  عامتجا  لحم  هک  هکم 
رب ار  نامیپ  نیا  و  دنـشکب ، ار  وا  ات  دنراپـسب  ناشیا  هب  ار  ربمغیپ  هک  یتقو  رگم  دـننکن  یتشآ  و  دـنرخن ، هتخورفن و  ناـنآ  هب  يزیچ  و 
هب ار  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  یـضعب  و  درادهاگن ، ات  دندرپس  لهجوبا  هلاخ  سالجلا  ما  هب  ار  نآ  هداهن  رهم  نآ  رب  هتـشاگن  يا  هفیحص 

داد و نانآ  اب  تشادـن  تارج  هکم  لها  زا  و  دـندنام ، روصحم  بلاطوبا  بعـش  رد  مشاه  ینب  نامیپ  نیا  اب  دـنتخیوآ ، هبعک  هناخ  رد 
یندروخ هدمآ  نوریب  بعـش  زا  مه  ناشیا  دندش ، یم  رـضاح  هکم  رد  برع  لئابق  دوب و  مارح  گنج  هک  جح  تاقوا  زج  دیامن  دتس 

دهاوـخ یم  مشاـه  ینب  زا  یکی  هک  دـندش  یم  هاـگآ  نوـچ  هتـشادن  اور  زین  ار  نیا  شیرق  و  دنتـشگ ، یمرب  دـندیرخ و  یم  برع  زا 
اب يدنواشیوخ  ببـس  هب  شیرق  زا  یـسک  دنتـسناد  یم  رگا  و  دندیرخ ، یم  ناشدوخ  هدرب  الاب  ار  نآ  ياهب  دـیامن  يرادـیرخ  يزیچ 
وا رب  دمآ و  یم  نوریب  یسک  دندوب  بعش  رد  هکنانآ  زا  رگا  و  دندناسر ، یم  رازآ  ار  وا  هداتسرف  بعش  هب  یندروخ  بلطملادبع  ینب 

هجنکش ار  وا  دنتفای  یم  تسد 

نبا مارخ  نبا  میکح  ورمع و  نبا  ماـشه  عـیبر و  نبا  صاـعلاوبا  دنداتـسرف  یم  یندروـخ  اـهنآ  يارب  هک  یـصاخشا  زا  و  دـندرک ، یم 
هب دش  یم  دنلب  یگنـسرگ  زا  بلطملادبع  ینب  ناکدوک  دایرف  هاگ  و  تشذگ ، هنوگ  نیدب  لاس  هس  دندوب ، هجیدخ  هدازردارب  دلیوخ 
نبا معطم  هیما و  یبا  نبا  ریهز  ورمع و  نبا  ماشه  نانآ : زا  نت  جـنپ  و  دنتـشگ ، نامیـشپ  نامیپ  نآ  زا  نیکرـشم  زا  یـضعب  هک  يروط 

، دـننک هراـپ  دادرارق  دننکـشب و  ناـمیپ  هدرک  دـهع  ضقن  هک  دنتـشاذگ  رارق  رگیدـکی  اـب  دوسـالا  نبا  هـعمز  يرتـخبلاوبا و  يدـع و 
زا دوخ  ناهارمه  زا  یهورگ  اب  بلاطوبا  هاگان  دندروآ ، شیپ  نخـس  هلوقم  نیا  زا  هدمآ  درگ  هبعک  رد  شیرق  ناگرزب  هک  يدادـماب 

یئابیکش هدید  بعش  رد  هک  یجنر  رثا  رب  بلاطوبا  هک  درک  نامگ  لهجوبا  تسشن ، اهنآ  نیب  دروآ و  ور  هبعک  هب  هدمآ  نوریب  بعش 
امـش ریخ  رب  هک  میوگ  ینخـس  مدرم  يا  دومرف : بلاطوبا  دیامن ، میلـست  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدمآ  هداد و  تسد  زا  ار 
دیا هتـشون  نآ  رب  ار  نامیپ  هک  يا  هماـن  رب  ار  هناـیروم  دـنوادخ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ما  هدازردارب  تسا :

اب ار  امش  هتفگ  تسار  وا  رگا  دینک  رضاح  ار  همان  نآ  نونکا  هتشاذگ ، اجرب  ادخ  مان  طقف  هدروخ  هدش  هتشون  نآ  رد  هچنآ  هتشامگ ،
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میئامن یم  میلست  ار  وا  دیوگ  غورد  رگا  و  دیرادب ، تسد  وا  اب  ینمشد  زا  تسا  نخس  ياج  هچ  وا 

هنایروم ار  نآ  همه  دندوشگ  دندروآ و  هتفرگ  سالجلا  ما  زا  ار  همان  نآ  دنتفر و  سپ  تسا ، ینخـس  وکین  دنتفگ : دیناسر ، لتق  هب  ات 
دادرارق نآ  هدنـسیون  همرکع  نبا  روصنم  تسد  و  دنتـشاگن ، یم  اه  همان  رـس  رب  تیلهاج  رد  هک  مهللا  کمـساب  ظفل  زج  دوب  هدروخ 

، میرازیب ناسر  متس  همان  نیا  زا  ام  تفگ : درک و  هراپ  ار  همان  يدع  نبا  معطم  سپ  دندش ، هدنمرش  دندید  نینچ  نوچ  دوب ، هدش  لش 
هب دـندوب  هدـش  هارمه  وا  اب  شیرق  زا  رگید  نت  راهچ  یهارمه  هب  يدـع  نبا  معطم  رگید  زور  تشگزاب ، بعـش  هب  بلاـطوبا ، هاـگنآ 

لوسر ترـضح  ندمآ  نوریب  زا  سپ  نیکرـشم  نکل  دـنداد ، ياج  ناشاه  هناخ  رد  هدروآ و  هکم  هب  ار  بلطملادـبع  ینب  هتفر  بعش 
رازآ رد  هدرکن  يراددوخ  راوگرزب  نآ  اب  ینمشد  زا  دنتسناوت  هکنادنچ  دوخ  تسردان  هدیقع  ربانب  زاب  بعش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم هدومن  هراشا  تشذگرـس  نیا  هب  تلفغ  باوخ  زا  هیواعم  ندرک  رادیب  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ریز  همان  رد  هصالخ  دندیـشوک ، وا 
شیپ ام  يارب  ياه  هودـنا  اهمغ و  و  دـنیامن ( دوبان   ( دـننک رب  ار  ام  هشیر  و  دنـشکب ، ار  اـم  ربمغیپ  دنتـساوخ  شیرق  اـم  هلیبق  دـیامرف (:

ام و  دنداد ، رارق  ام  هژیو  ار  میب  سرت و  و  دنتشاد ، زاب  یـشوخو  شیاسآ  زا  ار  ام  و  دندرب ، راک  هب  ام  هرابرد  اه  هتـسیاشان  و  دندروآ ،
لاس لوا  رد  دندرک ، روصحم  اجنآ  رد  و   ) دندومن دراو  يراچان  هب  بلاطوبا ) بعش  فلع ، بآ و  یب   ) تخس هوک  يوس  نتفر  هب  ار 
هدرک عفد  شربمغیپ  زا  ار  نمشد  رـش  ام  دنوادخ ، تساوخ  هب  سپ  دنتخورفا ، ام  يارب  ار  گنج  شتآ  و  مرکا ) ربمغیپ  تثعب  زا  متفه 

بلاطوبا دننام  دوب  هدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  هک   ) ام نموم  دسرب ) راوگرزب  نآ  هب  یبیـسآ  میتشاذگن   ) میدومن رود  وا  تمرح  میرح  زا 
سابع و دننام  دندوب  هدرواین  مالسا  هک   ) ام رفاک  و  دیبلط ، یم  ار  ادخ ) يدونشخ  ءاضر   ) ربمغیپ زا  ندومن  ینابیتشپ  شاداپ  هزمح ) و 
زا هکنآ  مشاه ) ینب  زا  ریغ   ) و دومن ، یم  کمک  تیاـمح و  ار ) راوگرزب  نآ  ترـضح  نآ  اـب   ) یـشیوخ تهج  هب  يدـع ) نبا  معطم 
هب ای  هتسب ، نیکرشم  اب  هک  ینامیپ  دنگوس و  يارب  تشادن  میتشاد  نیکرشم  رافک و  زا  ام  هک  یمیب  سرت و  دوب  هدش  ناملـسم  شیرق 

گنج دنوادخ   ) نوچ .دوب و  هدوسآ  نمیا و  ندش  هتـشک  زا  داد  تشاد ، یم  زاب  سرت  میب و  زا  ار  وا  هک  دوب  اهنآ  اب  یـشیوخ  تهج 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دنداتسیا ، یم  زاب  سرت  میب و  زا  مدرم  هک  دش  یم  تخس  رازراک  و ) دومرف ، رما  ار  اهنآ  رـش  عفد  نیکرـشم و  اب 
سپ دومن ، یم  ظفح  اهریشمش  هزین و  یغاد  زا  ار  شنایرگـشل  نارای  نانآ  هلیـسو  هب  و  تشادیماو ، ولج  ار  دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و 
هکم هار  رد  هنیدم  هب  کیدزن  مان  ردـب  هک  یهاچ  مان   ) ردـب گنج  رد  ترـضح  نآ  يومع  رـسپ  بلطملادـبع  نبا  ثراح  نبا  هدـیبع 
ردارب رفعج  و  دیدرگ ، هتـشک  هنیدم ) کیدزن  تسا  یهوک  مان   ) دحا گنج  رد  راوگرزب  نآ  يومع  هزمح  و  دش ، هتـشک  دوب ) هدنک 
مالسلا هیلع  ماما  مدومن  یم  رکذ  ار  شمان  متساوخیم  رگا  هک  یسک  و  دش ، هتشک  ماش ) فارطا  رد  یعـضوم  مان   ) هتوم گنج  رد  نم 

( دوب ندش  هتشک  تداهش و  يوزرآ  زین  ارم   ) دنتـساوخ نانآ  هک  یندش  هتـشک  دننام  تساوخ  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تداهش و 
هتـشک زین  وت  هک  داد  ربخ  ارم  ربمغیپ   ) داتفا ریخاـت  هب  مدرکن  رکذ  ار  شماـن  هک  یـسک  گرم  و  دیـسر ، رـسب  رتدوز  اـهنآ  رمع  نکلو 

مرکا و ربمغیپ  ینابهگن  يارب  هک  اهجنر  همه  نیا  اـب   ) سپ دومرف ) هراـشا  مجنپ  هاـجنپ و  دـصکی و  نخـس  رد  هکناـنچ  دـش ، یهاوخ 
دننام نید  يرای  يارب  هک  یسک  دوش  یم  ربارب  نم  اب  هک  ما  هدش  عقاو  ینامز  رد  هک  راگزور  زا  اتفگش  مدیـشک ) مالـسا  نید  جیورت 
دننام هب  سک  هک  يا  هقباس  نانچ  تسا  هتـشادن  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  مالـسا  رد  ارم  نتفرگ  یـشیپ  هقباس و  و  هدرکن ، شـشوک  نم 

هک مرادن  نامگ  و  مناد ، یمن  نم  هک  ار  هچنآ  دیوگب  دوخ  هرابرد  دنک  اعدا  هیواعم  يا  هدـننک  اعدا  هکنآ  رگم  درادـن  یـسرتسد  نآ 
نآ مه  دنوادخ 

ساپـس دمح و  لاح  ره  هب  و  دسانـشب ) ار  نآ  ادخ  ات  هدوبن  ار  يرگید  نم  ریغ  يارب  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هقباس  نوچ   ) دسانـشب ار 
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تسین هتسیاش  هک  هچنآ  تقیقح  قح و  فالخرب  هک  دهد  رارق  نم  ربارب  ار  وت  دننام  هتسناد  تحلـصم  هک   ) تسا دنوادخ  صوصخم 
نداتسرف مدید  هدومن  هشیدنا  راک  نیا  رد  وت ، يوس  هب  نامثع  ناگدنشک  نداتسرف  هرابرد  يدومن  تساوخرد  هچنآ  اما  و  (. ینک اعدا 

دصکی و نخس  رد  هکنانچ  تسا ، رایـسب  ناشیئاناوت  رامـشیب و  نانآ  هدع  اریز   ) تسا جراخ  نم  هدهع  زا  وت  ریغ  وت و  يوس  هب  ناشیا 
هنوگچ ینعی  مهکلمنال  اـننوکلمی و  مهتکوش  دـح  یلع  نوبلجملا  موقلا  هوقب و  یل  فیک  دـیامرف : یم  هدومن  هراـشا  تفه  تصش و 

دوخ تردق  تیاهن  رد  دندمآ  درگ  وا  نتـشک  يارب  هک  یهورگ  هکنآ  لاح  تسا و  نامثع  ناگدنـشک  زا  ماقتنا  ندیـشک  یئاناوت  ارم 
زا رگا  مدوخ  ناج  هب  دنگوس  دیامرف ): یم  هدومن  دیدهت  ار  وا  نآ  دعب  .میتسین  طلسم  ناشیا  رب  ام  دنراد و  طلست  ام  رب  دنتـسه ، یقاب 

ایرد و نابایب و  رد  ار  وت  ناشنتـساوخ  نیا  زا  دنبلطیم و  ار  وت  هک  تخانـش  یهاوخ  ار  نانآ  يدوز  هب  یتسیان  زاب  ینمـشد  یهارمگ و 
تاقالم و  تخاس ، دهاوخ  هدرزآ  ار  وت  نتساوخ  ندیبلط و  نیا  هکنآ  رگم  دمآ ) دنهاوخ  وت  غارس  هب   ) دنزادنین جنر  هب  تشد  هوک و 

ار ناشیا  نم  شاک  يا  تفگ : یهاوخ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  وت  غارـس  هب  يروط  هب   ) دـیامنن داش  ار  وت  ناگدـننک  تراـیز  نیا  ندـید  و 
ماما هک  دوبن  زئاج  هتفگ : اجنیا  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   ) تسا دورد  هتـسیاش  هکنآ  رب  دورد  مدوب ) هدـیبلطن 

قـساف مارکا  و  تسناد ، یم  راکهانگ  قساف و  ار  هیواعم  ترـضح  نآ  اریز  وت ، رب  دورد  ینعی  کیلع  مالـسلا  و  دیامرفب : مالـسلا  هیلع 
). تسا نآ  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  ینعی  هلهال  مالسلاو  هدومرف : تهج  نیا  زا  تسین  تسرد  زئاج و 

ینامز

ریزگان هک  تسا  نیا  تسا  روآدرد  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  یبلطم  مالـسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  نمـشد  ياه  هبرض 
هک یئاه  یتخس  زا  هدید  هک  یئاه  هجنکش  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دیامن  یفرعم  ار  نتشیوخ  دنک و  شیاتس  دوخ  زا  دشاب 

شگرزب درد  یلو  دیوگ  یم  نخس  ترضح  نآ  نیئآ  و  ص )  ) مالسا زیزع  ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ  تمدخ  قباوس  زا  هدرک و  هدهاشم 
هیلع یلع  ماما  يارب  تسا  یگرزب  باذـع  هچ  یتسار  دـنوش و  یم  هسیاقم  رگیدـکی  اب  هتفرگ و  رارق  هیواعم  فیدر  رد  هک  تسا  نیا 

دمحم تهج  نیمهب  دندیـسرت و  یم  تورث  نیئآ و  تاـموسر ، دوـخ : زیچ  همه  رب  هکم  مدرم  دـش ، زاـغآ  هـک  مالـسا  دـشر  .مالـسلا 
يومع بلاطوبا  طسوت  هبترم  نیدـنچ  .دوش  هدـنهانپ  هکم  ياههوکب  ات  دـنداد  رارق  راشف  تحت  ار  شناراـی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

اهنآ نایادـخ  اب  تفلاـخم  دـیحوت و  ادـخ و  غیلبت  زا  تسد  هکم  دـندرک  رطخ  مـالعا  ترـضح  نآ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم
ار رطخ  مالعا  دش  ریزگان  بلاطوبا  وش و  رتدیدش  رطخ  مالعا  ماجنارس  تفرگ ، یم  هدیدان  ار  بلاطم  توکس  اب  بلاطوبا  اما  درادرب 
ینیمی و یف  سمشلا  وعضو  ول  هللا  و  : ) دومرف دیسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم شوگ  هب  بلطم  یتقو  .دهد  عالطا  ص )  ) ربمایپ هب 

ار دیشروخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  کلها ) …  هللا و  هرهظی  یتح  هتکرت  ام  رمالا  اذه  كرتا  نا  یلامش  یف  رمقلا 

یم همادا  غیلبت  هب  ردـقنآ  منک و  یمن  لوبق  مرادرب  مالـسا  غیلبت  زا  تسد  نم  ات  دـنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  متـسار و  تسد  رد 
دنلب هتسکش  لد  اب  تشاد و  نایب  ار  بلطم  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مدرگ …  كاله  نم  ای  ددرگ  زوریپ  ادخ  نید  ات  مهد 

ترـضح یتـقو  .درگرب  ردارب  دـنزرف  درک : ضرع  دز و  ادـص  ار  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم بلاـطوبا  درک  تـکرح  یتـقو  دـش 
بلاـطوبا زا  یتـقو  .ددرگ  دراو  وت  هب  يا  همدـص  مراذـگ  یمن  نم  وگب  یهاوـخ  یم  هچ  ره  ردارب ! رـسپ  تفگ : بلاـطوبا  تشگزاـب 

ضوع رد  ریگب و  ار  ناوج  نیا  دـنتفگ  دـندروآ و  بلاطوبا  شیپ  ار  دوب  هکم  مدرم  نیرتابیز  زا  هک  دـیلو  نب  هراـمع  دـندش  سویاـم 
همه ات  میناسر  یم  لتق  هب  ار  وا  میدرگ ، دازآ  فالتخا  داجیا  ام و  نید  اب  يو  تفلاخم  زا  ات  هدب  امب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم
یتقو دیناسرب ! لتقب  ارم  دنزرف  امـش  منک و  يرادهاگن  ار  امـش  ناوج  نم  .دیا  هدادن  جرخ  هب  فاصنا  تفگ : بلاطوبا  .دنوش  هدوسآ 
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هن بلطم  مشاه و  نادنزرف  اب  هک  دندرک  اضما  ینامیپ  رگید  يوس  زا  دندز و  ناناملـسم  هجنکـش  هب  تسد  دـندش  سویام  هار  نیا  زا 
هرصاحم رد  هک  مشاه  ینب  بلاطوبا و  .دندرک  نازیوآ  هبعک  هناخ  رد  ار  نامیپ  .دندرگ  نیـشنمه  هن  دنیامن و  تعیب  هن  دننک ، جاودزا 

هدع .تشاد  همادا  لاس  هس  ات  ود  همانرب  نیا  دش ، عونمم  نانآ  اب  طابترا  كاروخ و  رابخا ، .دندش  هوک  بعش و  راپـسهر  دنتفرگ  رارق 
تفلاخم .دـندرک  هراپ  هتفرگ  ار  نآ  دـندرک و  مایق  نآ  هیلع  مارحلادجـسم  رد  دـنداتفا و  هدـهاعم  اب  تفلاـخم  رکفب  هکم  مدرم  زا  يا 

وت مانب  ( ) مهللا کمـساب   ) هملک طقف  دوب و  هدروخ  هنایروم  ار  نآ  دـندرک  هراپ  هک  ار  همان  .دیـشخبن  يا  هجیتن  هنیمز  نیا  رد  لهجوبا 
هورگ ود  ره  یلو  رفاک  يا  هدع  میدوب و  نموم  يا  هدع  هک  هدرک  هراشا  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  هدـنام  ظوفحم  ایادـخ )

، لـیقع دـندوب ، نینموم  زا  هزمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  .میدرک  یم  تیاـمح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم زا  میدوـب و  هوـک  هرد  رد 
ثراح نب  لفون  لثم   ) دندوب هتفگ  رعش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم زا  یئوگدب  رد  یتح  نانآ  زا  یضعب  هک  رگید  يا  هدعو  بلاط 

هتـشکب هراشا  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندوب  دحتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ناج  ظفح  رد  اما  نارفاک  زا  بلطملا ) دبع 
شیرق و هفئاط  زا  رفن  داتفه  تسیود و  اهنآ و  نانامیپ  مه  راصنا و  زا  ردب  رد  ناگدننک  تکرـش  عمج  دنک ، یم  ردب  گنج  ناگدش 
زا رفن  تشه  دندیسر و  لتق  هب  نارجاهم  زا  رفن  هدراهچ  .رفن  شش  داتـشه و  دندوب  ص )  ) ادخ لوسر  باکر  رد  هک  اهنآ  نانامیپ  مه 
یم ود  ره  دحا  ردب و  گنج  دروم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .داتسرف  ناناملسم  کمکب  ار  ناگتشرف  ادخ  هک  دوب  گنج  نیمه  رد  .راصنا 

هیحور فیعضت  رد  ناطیش  دسیون :

، لیئاربج درک و  یم  کیرحت  گنج  هب  ار  نیکرـشم  مشعج ) نب  هقارـس   ) هفاـیق رد  ردـب  گـنج  رد  .درک  یم  يزاـب  شقن  ناناملـسم 
ياهناتـساد هراب  نیا  رد  دـندرک  یم  کمک  نانآ  هب  دنتـشاد و  تیلاعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رکـشل  رد  لیفارـسا  لیئاکیم و 

دینش ار  دایرف  نیا  یتقو  نایفسوبا  .دش  هتشک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم دز : دایرف  ناطیـش  دحا  گنج  رد  .دنک  یم  لقن  یفلتخم 
وتب ناریا  نانامرهق  دـننامه  تفگ : نایفـسوبا  .ما  هدـیناسر  لتق  هب  ار  وا  نم  تفگ : هئیمق  نبا  تسا ؟ هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  دز : دایرف 
هللا یلـص   ) دمحم دسج  ایآ  دیـسرپ  دیلو  نب  دلاخ  زا  تفاین  ار  ترـضحنآ  دسج  یلو  تشگ  ناگتـشک  نایم  رد  سپ  .مهدـیم  لادـم 

فرح تفگ : نایفـسوبا  .دوـب  هوـک  راپـسهر  دوـخ  باحـصا  ناـیم  رد  مدـید  ار  يو  تفگ : دـیلو  نب  دـلاخ  یتفاـین ؟ ار  هلآ ) هـیلع و 
دربشیپ يارب  ار  اهیتحاران  تاحارج و  رثکادـح  دـحا  ردـب و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیوگ  یم  غورد  هئیمق  نبا  تسا  یحیحص 

یبلاج ناتساد  دیدحلا  یبا  نبا  دحا  گنج  رد  یلولعم  .درک  لمحت  دوخ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زیزع  ناج  ظفح  مالـسا و 
هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم باکر  رد  ار  دوخ  رـسپ  راهچ  دورب و  هار  تسناوت  یمن  دوب و  لولعم  هک  حومج  نب  ورمع  دـنک : یم  لـقن 
! يرادن فیلکت  یلولعم  وت  دنتفگ : دنتشاذگن و  شناگتسب  دنک ، تکرـش  گنج  رد  تفرگ  میمـصت  دوب  هدومن  مازعا  گنج  هب  هلآ )

امش شیپ  نم  دنورب و  تشهب  هب  اهنآ  .تسا و  كرابم  تفگ : حومج  نب  ورمع  .دنتـسه  ص )  ) ادخ لوسر  باکر  رد  مه  تنادنزرف 
ینا ال هللا  و   ) دـنراذگ یمن  مناگتـسب  یلو  مورب  نادـیم  هب  مهاوخ  یم  نم  درک  ضرع  دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  شیپ  ورمع  مشاب !!
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  .مرادرب  ماگ  تشهب  رد  گنل  ياپ  نیمه  اب  مراودـیما  دـنگوس  ادـخب  هنجلا :) یف  هذـه  یتح  رعباطا  ناوجر 

دینک اهر  ار  وا  تفگ  حومج  نب  ورمع  ناگتـسب  نادنزرف و  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپـس  تفریذپن  ورمع  تسین و  بجاو  وت  رب  داهج 
حومج نب  ورمع  رسمه و  روضح  رد  ار  همه  ص )  ) ادخ لوسر  دندش و  هتشک  همه  شنادنزرف  ورمع  .ددرگ  شبیصن  تداهـش  دیاش 

دروم دحا  گنج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تیانج  دودح  رد  رفیک  .دوب  دنهاوخ  تسود  تشهب  رد  یگمه  دومرف  تشاذـگ و  ربق  رد  ار 
هب ار  ص )  ) ادـخ لوسر  درک  یم  رکف  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  هلاوح  يریـشمش  هک  هئیمق  نبا  داتفا ، یلادوگ  رد  تفرگ و  رارق  هلمح 

، هتسکش ترضحنآ  نادند  داتفا ، دندوب  هدنک  قدنخ  هب  هیبش  نیکرـشم  هک  یئاه  هرفح  زا  یکی  رد  هکیتروص  رد  تسا ، هدیناسر  لتق 
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هیلع و هللا  یلص   ) دمحم تسد  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاح  نیمه  رد  دوب  يراج  ترضح  نآ  ندب  زا  نوخ  هتفاکش و  شیناشیپ 
ندیشود يارب  وا  هجیتن  رد  درک ، نیرفن  هئیمق  نبا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  .داد  تاجن  ار  ترضحنآ  درک و  دنلب  ياج  زا  تفرگ  ار  هلآ )

دروخ هبرض  نینچ  نیا  نمشد  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم .تشک  ار  وا  دز و  خاش  وا  هب  دنفسوگ  دوب و  هتفر  دوخ  دنفسوگ  ریش 
يزادناریت هک  دوب  ادخ  هکلب  يدرکن ، يزادناریت  وت   ) نآرق هیآ  زا  روظنم  تسا  نیمه  دیدرگ و  تیامح  ناگتـشرف  هلمح  هلیـسو  هب  و 

ینیب شوگ و  دیسر  دنه  هب  ربخ  دش  هتـشک  یـشحو  تسدب  دحا  گنج  رد  هزمح  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکیروطنامه  .درک )
هب ربخ  یتقو  تخاس  دنبندرگ  هزمح  ندـب  ياه  هزیر  زا  دروآ و  نوریب  ار  شرگج  درک و  هراپ  ار  ترـضحنآ  مکـش  دـیرب و  ار  هزمح 
رب رگا  دومرف  .دش و  كانمغ  ادیدش  درک و  رادید  هزمح  دسج  زا  تسا  هدرک  هچ  نایفسوبا  رسمه  دنه  هک  دیـسر  ص )  ) ادخ لوسر 

تافاکم رگا  : ) دش لزان  نآرق  هیآ  .منک  یم  هلثم )  ) ار نانآ  زا  رفن  یس  دنا  هداد  ماجنا  هزمح  اب  هک  یلمع  ربارب  رد  مدش  زوریپ  شیرق 
زا سپ  دحا  گنج  رد  .تسا ) رتهب  نارباص  يارب  دیشاب  هتشاد  ربص  رگا  دینک و  تافاکم  دیا  هدید  هجنکش  هک  يرادقم  هب  دیهد  یم 
زا دننک  تیامح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زا  ناج  ياپ  ات  هک  دندرک  دهعت  هک  دـندنام  یقاب  رفن  تشه  طقف  ناناملـسم  تسکش 

هیلع ماما  بلطم  هب  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیرجاهم  زا  یکی  رفن و  جـنپ  راـصنا  زا  رفن و  هس  نیرجاـهم 
دیوگ یم  نینچ  رفعج  هزمح و  تداهش  گرم و  يارب  دوخ  راظتنا  هرابرد  مالسلا 

 … ( دنرظتنم رگید  يا  هتسد  دنا و  هداد  ناج  يا  هتسد  دنتسه : قداص  ادخ  اب  دهع  دروم  رد  مدرم  زا  يا  هتسد  : )

ریزگان هک  تسا  نیا  تسا  روآدرد  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  یبلطم  مالـسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  نمـشد  ياه  هبرض 
هک یئاه  یتخس  زا  هدید  هک  یئاه  هجنکش  زا  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دیامن  یفرعم  ار  نتشیوخ  دنک و  شیاتس  دوخ  زا  دشاب 

شگرزب درد  یلو  دیوگ  یم  نخس  ترضح  نآ  نیئآ  و  ص )  ) مالسا زیزع  ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ  تمدخ  قباوس  زا  هدرک و  هدهاشم 
هیلع یلع  ماما  يارب  تسا  یگرزب  باذـع  هچ  یتسار  دـنوش و  یم  هسیاقم  رگیدـکی  اب  هتفرگ و  رارق  هیواعم  فیدر  رد  هک  تسا  نیا 

دمحم تهج  نیمهب  دندیـسرت و  یم  تورث  نیئآ و  تاـموسر ، دوـخ : زیچ  همه  رب  هکم  مدرم  دـش ، زاـغآ  هـک  مالـسا  دـشر  .مالـسلا 
يومع بلاطوبا  طسوت  هبترم  نیدـنچ  .دوش  هدـنهانپ  هکم  ياههوکب  ات  دـنداد  رارق  راشف  تحت  ار  شناراـی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

اهنآ نایادـخ  اب  تفلاـخم  دـیحوت و  ادـخ و  غیلبت  زا  تسد  هکم  دـندرک  رطخ  مـالعا  ترـضح  نآ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم
ار رطخ  مالعا  دش  ریزگان  بلاطوبا  وش و  رتدیدش  رطخ  مالعا  ماجنارس  تفرگ ، یم  هدیدان  ار  بلاطم  توکس  اب  بلاطوبا  اما  درادرب 
ینیمی و یف  سمشلا  وعضو  ول  هللا  و  : ) دومرف دیسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم شوگ  هب  بلطم  یتقو  .دهد  عالطا  ص )  ) ربمایپ هب 

ار دیشروخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  کلها ) …  هللا و  هرهظی  یتح  هتکرت  ام  رمالا  اذه  كرتا  نا  یلامش  یف  رمقلا 

یم همادا  غیلبت  هب  ردـقنآ  منک و  یمن  لوبق  مرادرب  مالـسا  غیلبت  زا  تسد  نم  ات  دـنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  متـسار و  تسد  رد 
دنلب هتسکش  لد  اب  تشاد و  نایب  ار  بلطم  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مدرگ …  كاله  نم  ای  ددرگ  زوریپ  ادخ  نید  ات  مهد 

ترـضح یتـقو  .درگرب  ردارب  دـنزرف  درک : ضرع  دز و  ادـص  ار  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم بلاـطوبا  درک  تـکرح  یتـقو  دـش 
بلاـطوبا زا  یتـقو  .ددرگ  دراو  وت  هب  يا  همدـص  مراذـگ  یمن  نم  وگب  یهاوـخ  یم  هچ  ره  ردارب ! رـسپ  تفگ : بلاـطوبا  تشگزاـب 

ضوع رد  ریگب و  ار  ناوج  نیا  دـنتفگ  دـندروآ و  بلاطوبا  شیپ  ار  دوب  هکم  مدرم  نیرتابیز  زا  هک  دـیلو  نب  هراـمع  دـندش  سویاـم 
همه ات  میناسر  یم  لتق  هب  ار  وا  میدرگ ، دازآ  فالتخا  داجیا  ام و  نید  اب  يو  تفلاخم  زا  ات  هدب  امب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم
یتقو دیناسرب ! لتقب  ارم  دنزرف  امـش  منک و  يرادهاگن  ار  امـش  ناوج  نم  .دیا  هدادن  جرخ  هب  فاصنا  تفگ : بلاطوبا  .دنوش  هدوسآ 
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هن بلطم  مشاه و  نادنزرف  اب  هک  دندرک  اضما  ینامیپ  رگید  يوس  زا  دندز و  ناناملـسم  هجنکـش  هب  تسد  دـندش  سویام  هار  نیا  زا 
هرصاحم رد  هک  مشاه  ینب  بلاطوبا و  .دندرک  نازیوآ  هبعک  هناخ  رد  ار  نامیپ  .دندرگ  نیـشنمه  هن  دنیامن و  تعیب  هن  دننک ، جاودزا 

هدع .تشاد  همادا  لاس  هس  ات  ود  همانرب  نیا  دش ، عونمم  نانآ  اب  طابترا  كاروخ و  رابخا ، .دندش  هوک  بعش و  راپـسهر  دنتفرگ  رارق 
تفلاخم .دـندرک  هراپ  هتفرگ  ار  نآ  دـندرک و  مایق  نآ  هیلع  مارحلادجـسم  رد  دـنداتفا و  هدـهاعم  اب  تفلاـخم  رکفب  هکم  مدرم  زا  يا 

وت مانب  ( ) مهللا کمـساب   ) هملک طقف  دوب و  هدروخ  هنایروم  ار  نآ  دـندرک  هراپ  هک  ار  همان  .دیـشخبن  يا  هجیتن  هنیمز  نیا  رد  لهجوبا 
هورگ ود  ره  یلو  رفاک  يا  هدع  میدوب و  نموم  يا  هدع  هک  هدرک  هراشا  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  هدـنام  ظوفحم  ایادـخ )

، لـیقع دـندوب ، نینموم  زا  هزمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  .میدرک  یم  تیاـمح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم زا  میدوـب و  هوـک  هرد  رد 
ثراح نب  لفون  لثم   ) دندوب هتفگ  رعش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم زا  یئوگدب  رد  یتح  نانآ  زا  یضعب  هک  رگید  يا  هدعو  بلاط 

هتـشکب هراشا  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندوب  دحتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ناج  ظفح  رد  اما  نارفاک  زا  بلطملا ) دبع 
شیرق و هفئاط  زا  رفن  داتفه  تسیود و  اهنآ و  نانامیپ  مه  راصنا و  زا  ردب  رد  ناگدننک  تکرـش  عمج  دنک ، یم  ردب  گنج  ناگدش 
زا رفن  تشه  دندیسر و  لتق  هب  نارجاهم  زا  رفن  هدراهچ  .رفن  شش  داتـشه و  دندوب  ص )  ) ادخ لوسر  باکر  رد  هک  اهنآ  نانامیپ  مه 
یم ود  ره  دحا  ردب و  گنج  دروم  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .داتسرف  ناناملسم  کمکب  ار  ناگتشرف  ادخ  هک  دوب  گنج  نیمه  رد  .راصنا 

هیحور فیعضت  رد  ناطیش  دسیون :

، لیئاربج درک و  یم  کیرحت  گنج  هب  ار  نیکرـشم  مشعج ) نب  هقارـس   ) هفاـیق رد  ردـب  گـنج  رد  .درک  یم  يزاـب  شقن  ناناملـسم 
ياهناتـساد هراب  نیا  رد  دـندرک  یم  کمک  نانآ  هب  دنتـشاد و  تیلاعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رکـشل  رد  لیفارـسا  لیئاکیم و 

دینش ار  دایرف  نیا  یتقو  نایفسوبا  .دش  هتشک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم دز : دایرف  ناطیـش  دحا  گنج  رد  .دنک  یم  لقن  یفلتخم 
وتب ناریا  نانامرهق  دـننامه  تفگ : نایفـسوبا  .ما  هدـیناسر  لتق  هب  ار  وا  نم  تفگ : هئیمق  نبا  تسا ؟ هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  دز : دایرف 
هللا یلـص   ) دمحم دسج  ایآ  دیـسرپ  دیلو  نب  دلاخ  زا  تفاین  ار  ترـضحنآ  دسج  یلو  تشگ  ناگتـشک  نایم  رد  سپ  .مهدـیم  لادـم 

فرح تفگ : نایفـسوبا  .دوـب  هوـک  راپـسهر  دوـخ  باحـصا  ناـیم  رد  مدـید  ار  يو  تفگ : دـیلو  نب  دـلاخ  یتفاـین ؟ ار  هلآ ) هـیلع و 
دربشیپ يارب  ار  اهیتحاران  تاحارج و  رثکادـح  دـحا  ردـب و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیوگ  یم  غورد  هئیمق  نبا  تسا  یحیحص 

یبلاج ناتساد  دیدحلا  یبا  نبا  دحا  گنج  رد  یلولعم  .درک  لمحت  دوخ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زیزع  ناج  ظفح  مالـسا و 
هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم باکر  رد  ار  دوخ  رـسپ  راهچ  دورب و  هار  تسناوت  یمن  دوب و  لولعم  هک  حومج  نب  ورمع  دـنک : یم  لـقن 
! يرادن فیلکت  یلولعم  وت  دنتفگ : دنتشاذگن و  شناگتسب  دنک ، تکرـش  گنج  رد  تفرگ  میمـصت  دوب  هدومن  مازعا  گنج  هب  هلآ )

امش شیپ  نم  دنورب و  تشهب  هب  اهنآ  .تسا و  كرابم  تفگ : حومج  نب  ورمع  .دنتـسه  ص )  ) ادخ لوسر  باکر  رد  مه  تنادنزرف 
ینا ال هللا  و   ) دـنراذگ یمن  مناگتـسب  یلو  مورب  نادـیم  هب  مهاوخ  یم  نم  درک  ضرع  دـمآ و  ص )  ) ادـخ لوسر  شیپ  ورمع  مشاب !!
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  .مرادرب  ماگ  تشهب  رد  گنل  ياپ  نیمه  اب  مراودـیما  دـنگوس  ادـخب  هنجلا :) یف  هذـه  یتح  رعباطا  ناوجر 

دینک اهر  ار  وا  تفگ  حومج  نب  ورمع  ناگتـسب  نادنزرف و  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپـس  تفریذپن  ورمع  تسین و  بجاو  وت  رب  داهج 
حومج نب  ورمع  رسمه و  روضح  رد  ار  همه  ص )  ) ادخ لوسر  دندش و  هتشک  همه  شنادنزرف  ورمع  .ددرگ  شبیصن  تداهـش  دیاش 

دروم دحا  گنج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تیانج  دودح  رد  رفیک  .دوب  دنهاوخ  تسود  تشهب  رد  یگمه  دومرف  تشاذـگ و  ربق  رد  ار 
هب ار  ص )  ) ادـخ لوسر  درک  یم  رکف  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  هلاوح  يریـشمش  هک  هئیمق  نبا  داتفا ، یلادوگ  رد  تفرگ و  رارق  هلمح 

، هتسکش ترضحنآ  نادند  داتفا ، دندوب  هدنک  قدنخ  هب  هیبش  نیکرـشم  هک  یئاه  هرفح  زا  یکی  رد  هکیتروص  رد  تسا ، هدیناسر  لتق 
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هیلع و هللا  یلص   ) دمحم تسد  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاح  نیمه  رد  دوب  يراج  ترضح  نآ  ندب  زا  نوخ  هتفاکش و  شیناشیپ 
ندیشود يارب  وا  هجیتن  رد  درک ، نیرفن  هئیمق  نبا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  .داد  تاجن  ار  ترضحنآ  درک و  دنلب  ياج  زا  تفرگ  ار  هلآ )

ریش

دروخ و هبرض  نینچ  نیا  نمشد  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم .تشک  ار  وا  دز و  خاش  وا  هب  دنفـسوگ  دوب و  هتفر  دوخ  دنفـسوگ 
يزادناریت هک  دوب  ادخ  هکلب  يدرکن ، يزادـناریت  وت   ) نآرق هیآ  زا  روظنم  تسا  نیمه  دـیدرگ و  تیامح  ناگتـشرف  هلمح  هلیـسو  هب 

ینیب شوگ و  دیسر  دنه  هب  ربخ  دش  هتـشک  یـشحو  تسدب  دحا  گنج  رد  هزمح  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکیروطنامه  .درک )
هب ربخ  یتقو  تخاس  دنبندرگ  هزمح  ندـب  ياه  هزیر  زا  دروآ و  نوریب  ار  شرگج  درک و  هراپ  ار  ترـضحنآ  مکـش  دـیرب و  ار  هزمح 
رب رگا  دومرف  .دش و  كانمغ  ادیدش  درک و  رادید  هزمح  دسج  زا  تسا  هدرک  هچ  نایفسوبا  رسمه  دنه  هک  دیـسر  ص )  ) ادخ لوسر 

تافاکم رگا  : ) دش لزان  نآرق  هیآ  .منک  یم  هلثم )  ) ار نانآ  زا  رفن  یس  دنا  هداد  ماجنا  هزمح  اب  هک  یلمع  ربارب  رد  مدش  زوریپ  شیرق 
زا سپ  دحا  گنج  رد  .تسا ) رتهب  نارباص  يارب  دیشاب  هتشاد  ربص  رگا  دینک و  تافاکم  دیا  هدید  هجنکش  هک  يرادقم  هب  دیهد  یم 
زا دننک  تیامح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زا  ناج  ياپ  ات  هک  دندرک  دهعت  هک  دـندنام  یقاب  رفن  تشه  طقف  ناناملـسم  تسکش 

هیلع ماما  بلطم  هب  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیرجاهم  زا  یکی  رفن و  جـنپ  راـصنا  زا  رفن و  هس  نیرجاـهم 
: دیوگ یم  نینچ  رفعج  هزمح و  تداهش  گرم و  يارب  دوخ  راظتنا  هرابرد  مالسلا 

 … ( دنرظتنم رگید  يا  هتسد  دنا و  هداد  ناج  يا  هتسد  دنتسه : قداص  ادخ  اب  دهع  دروم  رد  مدرم  زا  يا  هتسد  )

يزاریش دمحم  دیس 

امک انیبن ) لتق   ) شیرق وا  برعلا ، يا  انموق ) داراف   ) هوعدـلا لوا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل  شیرق  هلماـعم  مالـسلا  هیلع  یکحی 
يا مومهلا ) انب  اومه  و   ) هتیب لها  لصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ناف  انلـصا ) عطق   ) لاصئتسا يا  حایتجا ) و   ) تیبملا هلیل  یف  اولعف 

هبـشا ام  و  هناهالا ، و  بیذعتلا ، و  بعـشلا ، یلا  ءاجلالا  نم  هئیدرلا ، هلعفلا  یه  و  هلوعفا ، عمج  لیعافالا ) انب  اولعف  و   ) انب اهلازنا  اودصق 
انورطـضا و   ) مهتادیدهت مهلاعفاب و  فوخلا ، انومزلا  يا  فوخلا ) انوسلحا  و   ) .بذعلا ءاملا  وا  شیعلا ، ینه ء  يا  بذـعلا ) انوعنم  (و 

دئادشلا و یقالی  ثیح  ادیدش  ارع  البج و  دعـصی  نا  یلا  رطـضی  يذـلاک  دـئادشلا ، یلا  مهل  رافکلا  ءاجلا  نع  هیانک  زع ) لبج و  یلا 
برحلا و  هبـشا ، ام  بطحلا و  لکات  یتلا  رانلاب  اهل  اهیبشت  برحلا ، ران  لیق  امنا  و  انوبراح ، يا  برحلا ) ران  اـنل  اودـقوا  و   ) بئاـصملا

( هتمرح ءارو  نم  یمرلا  و   ) هتعیرـش نع  عفدـن  بذـن و  يا  هتزوح ) نع  بذـلا   ) انل دارا  يا  اـنل ) هللا  مزعف   ) .مهمطحت ساـنلا و  لـکات 
( اننموم  ) اهیلا اولـصی  الئل  اهئاو  نم  ءادـعالا  یمریف  همرح  هل  يذـلاک  اهنع ، عافدـلا  نع  هیانک  اـهئارو  نم  یمرلا  و  هماـکحا ، هللا  همرح 
هیلع و هللا  یلـص  هنع  بهلوبا  عفاد  امک  لوسرلا ، نع  عفاد  اذا  انرفا ) و   ) باوثلا و  رجالا )  ) عافدلا کلذـب ) یغبی   ) لوسرلاب نمآ  يذـلا 

نم ملسا  نم  و   ) .هبشا ام  وا  بصنم  وا  لام  لجال  عفادم ، انل  نکی  ملف  هریشغلا ، و  لصالا ) نع  یماحی   ) تاقوالا ضعب  یف  ملـس  هلآ و 
انک یتلا  دئادشلا  موممهلا و  نع  لاخ  يا  هیف ) نحن  امم  ولخ   ) نیندالا هتیبلها  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  هلیبق  ریغ  شیرق )
ناف هنود ) موقت  هریـشع  وا   ) رافکلا هیذوی  نا  نم  فلحلا  کلذ  هعنمی  هریـشع  عم  فلح  هلف  هعنمی ) فلحب   ) انمالـسا ببـسب  اهنیـسافن 

براقا تیبلا و  لهاف  هلتق ، نم  دحا  ءرجتی  ال  نما ) ناکمب  لتقلا  نم  وهف   ) ءوسب مهل  دـحا  ضرعتب  الف  مهنع ، نوماحی  اوناک  مهرئاشع 
، لاتقلا دتـشا  يا  سئابلا ) رمحا  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  .دـئادشلا و  اوساق  طـقف - مه - هلآ  هیلع و  هلا  یلـص  لوسرلا 
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مهنال هزرابملل ، هتیب ) لها  مدـق   ) اورقهقت اورف و  يا  سانلا ) مجحا  و   ) هرارمحا کلذ  اریثک و  هیف  ءامدـلا  ترج  دتـشا  اذا  لاـتقلا  ناـف 
اذـه ریغ  یلا  مالـسلا ، هیلع  ماـمالا  هدـالوا و  ساـبع و  نینح  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلوح  ناـک  اذـل  و  مهـسافنا ، رخا  یلا  هنودـفی 
هیاـقو هتیب  لـها  لـعج  يا  حـمرلا ، ینعمب : نانـس ، عمج  هنـسالا ) فویـسلا و  رح  هباحـصا  مهب  یقوـف   ) فـقاوملا رئاـس  نم  فـقوملا ،

لوا وه  و  ردب ) موی   ) مالسلا هیلع  مامالا  مع  نبا  ثراحلا ) نب  هدیبع  لتقف   ) .هباحصا نود  حمرلا ، فیسلا و  هرارح  نوقالیف  هباحـصال ،
لثم و  دـحا ) موـی   ) مالـسلا هیلع  ماـمالا  مع  بلطملادـبع  نب  هزمح ) لـتق  و   ) راـفکلا نیب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسرلا  نـیب  برح 
نیب برح  یف  ماشلا ، دودح  یلع  دلب  یه  و  هتوم ) موی   ) مالسلا هیلع  مامالا  خا  بلاط ، یبا  نبا  یب ) ( ) رفعج لتق  و   ) فیرشلا همـسحب 
مسی مل  مالسلا ) هیلع  مامالا   ) هقادصم و  دارا )  ) لعاف نم ) ( ) همسا ترکذ  تئش  نم …  دارا  و   ) .مورلا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا 

نم لاجآ  يا  تلجع ) مهلاجآ  نکل  و   ) یلاعت هللا  لیبس  یف  لـتقلا  و  هداهـشلا ) نم  اودارا  يذـلا  لـثم   ) تدرا ینا  يا  اعـضاوت ، هسفن 
هلـصا ابجع )  ) موق ایف )  ) ترخات و  تلجا )  ) مالـسلا هیلع  مامالا  یلا  دـئاع  ریمـضلا  و  هتوم ، يا  هتینم ) و   ) یبراـقا نم  مهئامـسا  ترکذ 

و رهدلل )  ) ایدبع ادبع  دبع  يدـبع  دـبعک  ایل  فضی  نا  حـص ، يدانم  لعجا  و  کلام : نبا  لاق  هجوا ، هسمخ  هلثم  یف  زوجی  و  یبجع ،
هل نکت  مل  و   ) .هیواعم نم ) دارملا ب( و  نیدلا ، لجال  یمدـق  یلع  یفوقو  لثمب  يا  یمدـقب ) عسی  مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا   ) نامزلا

دحا یل  دـی  یتلا ال   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هبراحمل  مالـسالا ، دـض  مایقلا  رفکلا و  الا  هیواعمل  هقباس  ذا ال  یتقباـسک )
دحا لوقی  يا ال  اهلثمب )

لوقیف بذکی ، ناب  هفرعا ) ام ال  عدم  یعدی  نا  الا   ) نیملـسملا نم  دحا  یف  هقباسلا  کلت  لثم  دوجو  مدعل  مامالا ، هقباس  لثم  یل  ناب 
، هنوملعتا هناحبـس : هلوقک  عوضوملا ، ءافتناب  هبلاسلا  باب  نم  اذه  و  اهل ، دوجو  ذا ال  هفرعی ) هللا  نظا  و ال   ) .هبوذـکم قباوس  هسفن  نع 
و هیواعم ) لثمب  نرف  ترـص   ) ینا لاح  یتح  لاح ) لک  یلع  دـمحلا هللا  و   ) عضاوتلا باب  نم  نظلا  هظفل  تاوامـسلا و  یف  ملعی  امب ال 

(. هاوس هورکملا  یلع  دمحی  يذلا ال  دمحلا هللا   ) درو اذل  و  رجالل ، بجوم  ایالبلا  نال  هناحبس ، هدمحی  امنا 

، هلبلا ماشلا  لها  ریهامج  اهب  عدخی  هعدخ  نیح  نامثع  مدب  هبلاطملا  یف  هیواعم  دجو  دقل  کیلا ) نامثع  هلتق  عفد  نم  تلئس  ام  اما  (و 
اذل و  هطلـسلا ، بح  نم  هبوشملا  هسفن  یف  راد  امیلا  هعیرذ  کلذ  لعجیف  هفالخلا ، یعدـی  و  هعاطلا ، رـصع  قشی  نا  نکمتی  کلذـب  و 

کیلا مهعفد  ینعسی  هرا  ملف  رمالا  اذه  یف  ترظن  یناف   ) .هضوع مهلتقیل  نامثع  هلتق  هیلا  عفدی  ناب  مالسلا  هیلع  مامالا  هباتک  یف  بلاط 
و ال مهیلا ، نم  هشئاع و  ریبزلا و  هحلط و  کلذـب  یتفا  امک  مدـلا ، رودـهم  ناک  هعدـب  ببـسب  نامثع  نال  کـلذ  و  كریغ ) یلا  ـال  و 

نیلف صاصقلا ، بوجو  ضرف  یلع  و  تاهبـشلاب ، ءردت  دودحلا  و  ههبـش ، رمالا  نوکی  نا  نم  لقا  و ال  مدلا ، رودهم  لتق  نم  یـصتقی 
و نیدـهتجم ، اوناک  هلتقلا  نا  یلا  هفاضالاب  مهیدـیاب ؟ مکحلا  ذـیفنت  اوبلاطی  نا  هیعرلا  دارفـال  حـصی  لـه  و  صاـصتقالا ، قح  هیواـعم 

نع هتنت  مل  يا : کقاقـش ) کـیغ و  نع  عزنت  مل  نئل   ) هفیرـشلا هسفنب  مـسق  يرمعل ) و   ) .ادـحا ارجا و  یطخملا  دـهتجملل  نا  مهاوـتف 
تنا تنک  ام  ضوع  کنوبلطی )  ) نامزلا نم  لیلق  دـعب  يا  لیلق ) نع   ) نامثع هلتق  يا  مهنفرعتل )  ) کتفاخم يا  کـتقاشم  کـلالض و 

فلکتت نا  یلا  تنا  جاتحت  یتح ال  کیلا ، نوتای  مهـسفناب  مه  يا  مهبلط ) کنوفلکی  ال   ) نامثع اولتق  اـمک  کـلتق  نودـیری  مهبلطت ،
: يا هنا ) الا   ) کل نوبلاطلا  مه  امنا  نکامالا و  هذـه  یف  مهبلط  یلا  جاتحت  يا ال  لهـس ) لـبج و ال  ـال  رحب و  ـال  رب و  یف   ) مهبلط یف 
ال  ) کـل نورئاز  مهنا  يا  رئاز ، عـمج  روز ) و   ) .هدـجت نا  ینعمب : بلطلا ، اذـه  نادـجو  يا  هنادـجو ) کـئوسی  بلط   ) کـل مـهبلطل 

مالسلا و  ( ) هنـستی مل  کبارـش  کماعط و  یلا  : ) هناحبـس هلوقک  دحاو  دحاو  لک  رابتعاب  ریمـضلا  دارفا  و  مهئاقل ، يا  هنایقل ) كرـسی 
.هل نیقحتسملا  مالسلا  لها  يا  هلهال )
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يوسوم

: بذعلا .هرکنملا  لاعفالا  تاءاسالا ، لیعافالا : .عرفلا  لباقی  ام  یـشلا ء  لفـسا  لصالا  انلـصا : .كالهلا  لاصئتسالا و  حایتجالا : هغللا :
هب دـصقی  اـنه  ریعبلا و  هعدرب  تحت  نوکی  قـیقر  ءاـسک  وـه  سلحلا و  نم  اـنوسلحا : .اـهریغ  بارـشلا و  شیعلا و  نم  بیطلا  غئاـسلا 

: رمالا مزع  .اهرادا  برحلا  اهلعشا و  رانلا : دق  وا  .لهـسلا  دض  فیخملا ، وا  ظیلغلا  بلـصلا  ناکملا  رعولا : .انواجلا  انورطـضا : .انومزلا 
: یغبی .هکاهتنا  لحی  ام ال  همرحلا : .هتعیرش  هنید و  هللا  هزوح  هیحانلا و  هزوحلا : .عنملا  عفدلا و  بذلا : .هدشلا  تابثلا و  مزعلا  هیف و  دج 

.هیلا لوصولاب  دـحال  حمـسی  الف  یماحی  هنع و  عفدـی  هنود : موقی  .دـهعلا  فلحلا : .لاخ  ولخ : .عفادـی  یماحی : .باوثلا  رجالا : .بلطی 
رح .مهریغ  نع  مهب  عفد  يا  يذـالا  نع  رتـس  ناـص و  مهب : یق  .اوـصکن و  اورخاـت و  ساـنلا : مجحا  .لاـتقلا  دادتـشا  ساـبلا : رارمحا 

یلوا تناک  هیف  هنیدملا و  هکم و  نیب  روهشم  ءام  نوکـسلا  مث  حتفلاب  ردب : .حمرلا  لصن  نانـسلا  عمج  هنـسالا : .اهعقو  هدش  فویـسلا :
یبونج عضوم  هتوم : .هروهـشملا  هوزغلا  هدنع  تناک  هنیدـملا  رهاظ  لبجل  مسا  عم  هیناث  هلوا و  مضب  دـحا : .شیرق  دـض  یبنلا  تاوزغ 

تقو وه  لجالا و  عمج  مهلاجآ : .مورلا  نیملسملا و  نیب  هعقاولا  تناک  طول  رحب  یقرش 

نم عسی : مل  .هیبشلا  ریظنلا و  نرقلا : الباقم و  اهباشم و  اـنرق و  یل  لـعجی  یب : نرقی  .توملا  هاـفولا ، هینملا : .تعرـسا  تلجع : .توملا 
.قدص هقباس  قدص  مدق  رمالا و  یف  مدقتلا  مدقلا  و  بقعلا ، فرط  لجرلا و  ماهبا  فرط  نیب  ام  مدقلا : .یشملا  لمعلا و  وه  یعسلا و 

انب اومه  انلـصا و  حایتجا  انیبن و  انموق  داراف  : ) حرـشلا .لسوتی  یلدـی : .هیلا  سانلا  قبـس  هنا  يا  رمالا  اذـه  یف  هقباس  هل  لاـقی  هقباـسلا :
در هلاسرلا  هذه  برحلا ) ران  انل  اودقوا  رع و  لبج و  یلا  انورطـضا  فوخلا و  انوسلحا  بذـعلا و  انوعنم  لیعافالا و  انب  اولعف  مومهلا و 

نییمشاهلا و لامعا  اهلالخ  مامالا  رکذ  دق  هیلا و  نامثع  هلتق  میلـست  اناتهب  اروز و  اهیف  بلطی  هیلا  اهلـسرا  دق  ناک  هیواعمل  هلاسر  یلع 
یبنلا و لتق  تدارا  اشیرق  نا  ماـمالا  رکذـی  هوعدـلا …  ءادـتبا  یف  داهطـضالا  رهقلا و  نم  مهیلع  رم  اـم  مهبقاـنم و  ضعب  مهداـهج و 

نم يرج  ام  یلع  هعیرـس  هرظن  یقلا  نم  هبناج و  یلا  اوفقو  يذلا  نییمـشاهلا  نم  ایلک  ءاهتنالا  هنم و  صلختلا  یلع  اهلئابق  لکب  تقتلا 
عطتـسی مل  بلاطوبا  ول ال  هنا  هلآ و  یبنلاب و  قیحی  ناک  يذلا  رطخلا  يدم  فشکتـسی  هکم  یف  اصوصخ  هوعدلا و  ءادتبا  یف  ثادحا 

فلتلا و نم  هسفن  یلع  نماـی  مل  کـلذ  یلع  ردـق  ول  ناـمیالا و  یلا  اهوعدـی  شیرق و  هجو  یف  خرـصی  قحلا و  هملک  نلعی  نا  یبنلا 
رمالاب عدصی  نا  یبنلا  عاطتسا  کلذ و  یف  ساسالا  دنـسلا  ناک  هتوعد  هیامح  هتیامح و  هسفن  یلع  ذخا  يذلا  بلاط  یبا  دوجو  نکل 

یتلا هعطاقملا  هفیحص  تبتک  بعـشلا و  یف  هترـصاح  شیرق و  هتبراح  دق  يذاب و  فیرـشلا  هصخـش  سمی  نا  نود  مالـسالا  نلعی  و 
یلع رثوی  مل  کلذ  لک  نکل  اهریغ و  هیعامتجالا و  هیراجتلا و  تاقالعلا  عطق  نییمشاهلا و  تایمشاهلا و  نم  جاوزلا  اهبجومب  تمرح 

نوکت ام  دشا  یف  هبعـص  مایالا  تناک  دقل  هتمیزع …  دشی  هرـصنی و  حـطبالا  خیـش  هبناج  یلا  هرارـصا و  یلع  یقب  لب  هتوعد  یبنلا و 
لکب انوبراح  نیناوقلا و  فارعالا و  دودح  اوزواجت  تاءادتعالا و  تاءاسالا و  لکب  انودصق  يا  مومهلا  انب  اومه  دق  هبوعـص و  مایالا 

هترـسا و هلها و  عم  ناسنالا  اهیف  رـصاحی  یتلا  کلت  یه  هایح  يا  هبذـعلا و  هبیطلا  هایحلا  يا  بذـعلا  انوعنم  .لئاسو و  نم  نوکلمی  ام 
فوخلا انوسلحا  و  ایسایس …  ایعامتجا و  براحی  ایداصتقا و  رصاحی  هماعلا …  هایحلا  هیرحلا و  یف  قح  هسرامم  نم  عنمی  نیبرقالا و 

اهتبتک یتلا  هفیحـصلا  شیرق و  هتـضرف  يذـلا  راصحلا  نال  انبولق  یف  فوخلا  شاـع  ثیحب  همئاد  فوخ  هلاـح  یف  شیعن  اـنولعج  يا 
دوجولا و هیاحلل و  ادیدهت  لکشی  کلذ  لک  مهنم  ردصت  تناک  یتلا  لامعالا  نییمشاهلا و  هعطاقمل 

برحلا انیلع  اونش  اریخا  مث  .هیساق  هبعص  یه  انل و  اماقم  اهذختن  هکم و  باعش  یلا  زاحنن  نا  یلا  انومزلا  يا  رع : لبج و  یلا  انورطضا 
نع یماحی  انرفاک  رجالا و  لذـب  یغبی  اننموم  هتمرح  ءارو  نم  یمرلا  هتزوح و  نع  بذـلا  یلع  انل  هللا  مزعف   ) .اهب اوماـق  اـهونلعا و  يا 
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مـشاه ینب  اننا  ..هتلاسر  دمحم و  یف  اهلک  دسجتت  یتلا  تاسدقملا  لجا  نم  لتاقن  هتعیرـش و  هنید و  نع  عفدن  نا  انل  هللا  دارا  لصالا )
دمحم نع  عفدی  انم  رفاکلا  باوثلا و  رجالا و  کلذب  بلطی  هنامیا و  هعفدی  انم  نموملا  یبنلاب  دسجتملا  نیدلا  نع  عافدـلل  هللا  انبدـتنا 

نم و   … ) هلصاتسی وا  ادمحم  لتقی  نا  دیری  نم  هجو  یف  فوقولل  انرفاک  عفدت  تناک  هیمحلاف  لاصئتسالا  نم  باسنالل  اظفح  هریغ و 
نییمشاهلا و نیب  ریبکلا  قرافلا  وه  اذه  نما ) ناکمب  لتقلا  وهف  هنود  موقت  هریشع  وا  هعنمی  فلحب  هیف  نحن  امم  ولخ  شیرق  نم  ملـسا 

نم ملـسا  نم  ناک  توملاب  نوددـهی  داهطـضا و  مظعا  هلمح و  یـسقا  یلا  نویمـشاهلا  ضرعتی  ناـک  نیح  یفف  نیلـسملا  نم  مهریغ 
هل نوکی  وا  ررـضلا  وا  يذالا  نم  هعنمت  لئابلا  يدـحا  عم  دـهعلا - فلحلاـب - اـما  هنم  یـشل ء  ضرعتی  ـال  کـلذ  نم  هحار  یف  شیرق 

هنم برتقی  هیلا و ال  لصی  توملا ال  نم  هاجن  لحم  یف  ناک  لاح  یلع  هیلا و  هیذالا  لوصو  عنمت  هنع و  عفدت  هریشع 

رمحا اذا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  ناک  و   … ) مهتفاش لاصئتسا  مهیلع و  ءاضقلاب  شیرق  مهددهت  نیذلا  نییمـشاهلا  سکع 
دحا موی  هزمح  لتق  ردب و  موی  ثراحلا  نب  هدیبع  لتقف  هنسالا  فویسلا و  رح  هباحـصا  مهب  یقوف  هتیب  لها  مدق  سانلا  مجحا  سابلا و 

هذه تلجا ) هتینم  تلجع و  مهلاجآ  نکل  هداهـشلا و  نم  اودارا  يذـلا  لثم  همـسا  ترکذ  تئـش  ول  نم  دارا  هتوم و  موی  رفعج  لتق  و 
مهحاورا نومدقی  ءامد  یلا  مهتالاسر  تجاتحا  اذا  تامزالا و  هدش  یف  مهنا  يربکلا  هیناسنالا  يدابملا ء  تالاسرلا و  باحـصا  هداع 

امدنع هللا  لوسر  اذه  و  مهفادها …  لجا  نم  نوبحی  ام  یلغا  مهدـنع و  ام  زعا  مهـسفناب و  هیحـضتلا  یلع  نومدـقی  ..مهتالاسر  نود 
هتبحا یلغا  مدقی  هللا  لوسر  ناک  توملا  نم  افوخ  اهیف  لوخدلا  اهضوخ و  نع  سانلا  رخاتی  اهاحر و  رودت  برحلا و  راوا  دتشی  ناک 

هزمح و همع  یبنلا  بدن  ردب  یفف  عقاوملا …  کلت  ضعب  رکذـی  مث  اهعقو …  فویـسلا و  نم  هباحـصا  مهب  یمحی  هدـنع  مهمزعا  و 
یف اوضهنف  هلها  الا  هب  موقی  لیقثلا ال  لمحلا  ناف  نیرکـشملا  یلا  اوزربا  مهل  لاق  بلاط و  یبا  نب  یلع  همع  نبا  ثراحلا و  نب  هدـیبع 
همع مدق  مهل و  یبنلا  ضهنف  نیملسملا  هفاش  لاصئتسا  نوکرـشملا  دارا  دحا  موی  یف  .ادیهـش و  هدیبع  اهءانثا  لتق  نیکرـشملا و  هجو 

نیحاـنجلا و اذ  هامـس  ادیهـش و  ارفعج  یبنلا  مدـق  مورلا  نیملـسملا و  نیب  تناـک  یتلا  هتوم  هکرعم  یف  هللا و  لـیبس  یف  ادیهـش  هزمح 
نکل هداهشلا و  نم  اودارا  ام  لثم  دارا  مالـسلا  هیلع  هنا  رکذ  مث  هوعدلا …  لیبس  یف  مهتبحا  یلغا  نومدقی  ءامظعلا  هریـس  ارقن  اذکه 
عـسی مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا  رهدـلل  ابجع  ایف   ) .هنع ترخات  هتداهـش  اـمنیب  مهیلا  تعرـسا  مهتداهـش  ناـف  كاذـموی  هل  بتکت  مل 

( لاح لک  یلع  دمحلا هللا  هفرعی و  هللا  نظا  هفرعا و ال  ام ال  عدم  یعدی  نا  الا  اهلثم  دحا  یلدی  یتلا ال  یتقباسک  هل  نکت  مل  یمدقب و 
هداهج هنامیا و  هقباسب  یلع  بجعلا …  ریثی  ثدح ال  يا  و  بجعن …  نا  انل  قح  هتابلقت و  رهدـلا و  نم  بجعلا  هذـخای  نا  یلعل  قح 

یف فیـسب  برـض  نم  لوا  یلع  ماص …  یلـص و  ملـسا و  نم  لوا  یلع  مالـسالا …  مهب  موقی  هثالث  ثلاث  یلع  هئاطع …  هلذب و  و 
ملسا نمم  هریغ  هب  نرقی  حبصا  یلع  تاوزغلا …  یف  هللا  لوسر  هیار  بحاص  یلع  هاتف …  هفیس و  مالـسالا و  لطب  یلع  هللا …  لیبس 

نوکلمی نیذـلا ال  ءافلخلا  نم  هریغ  یلعب  نرقی  لب  ملـستسا  یتح  ماـمالا  هبرـض  يذـلا  قیلطلا  هیواـعم  یلعب  نرقی  فیـسلا …  فوخ 
یلا هراشا  یمدقب  عسی  مل  ام  یب  نرقی  ترص  ذا  هلوق : دیدحلا  یبا  نبا  لوقی  .بجعلا  ریثی  یش ء  اقح  هنا  هلاضن …  هداهج و  هقباس و 

اقالطا لوقلا  قلطاف  اهلثمب ) دـحا  یلدـی  یتلا ال  : ) هلوق هیلع  لیلدـلا  نطابلا و  یف  ءافلخلا  نم  هیلع  مدـقت  نم  یلا  رهاظلا و  یف  هیواعم 
راثم وه  اذه  هنامیا و  هقباس  هداهج و ال  هحاس  هل  سیل  نمم  هریغ  یلعب  نرقی  یحضا  هلمجلاب  و  نیعمجا …  سانلا  لکل  اقرغتسم  اماع 
هذه نوکتف  هوعد  لک  فرعی  مامالا  مامالا و  هفرعی  الا  رما  یعدی  نا  الا  هوعدلا  هذـه  لثم  سانلا  نم  دـحال  نوکی  نا  یفن  مث  بجعلا 

اهتحـص و مدـع  اهءافتنا و  فرعی  هللا  نا  يا  اهفرعی  هللا  نظا  و ال  هلوق : .مامالا و  تامولعم  تحت  عقت  مل  اهنا  ثیح  نم  هبذاک  هوعدـلا 
بذاک وهف  کلذ  یعدا  نم  هتقباس و  هداهج و  سانلا  نم  دحال  نوکی  نا  یفنی  هزجوم  هرابعب  .تباثب و  سیلف  هوافتنا  هللا  ملعی  ام  لک 

لاح یف  لاتقلا و  داهجلا و  لاح  یف  لاح  لک  یلع  دـمحلا هللا  و  هللا …  هملعی  مامالا و  هفرعی  رما  اذـه  هتقباس و  هریغ و  داـهج  ءاـفتنال 
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 … باسح ریغب  مهروجا  نیرباصلا  یفوی  يذلا  وه  ءالبلا و  یلع  ربصلا  نامیالا و 

: نادجولا .كرسی  دض  كءوسی : .هقـشملا  یه  هفکلا و  نم  کنفولکی : .فالخلا ال  قاقـشلا : .لالظا  یغلا : .عدترا  فک و  هنع : عزن 
تلاس ام  اما  و   ) .هتیار هتفداص و  يا  انالف  تیقل  نم  ردصم  اهرـسک  ماللا و  مضب  هنایقل : .رئازلا  روزلا : .هتبـصا  يا  اذک  تدجو  ردصم 

بلط یلع  مامالا  نم  در  اذـه  كریغ ) یلا  کیلا و ال  مهعفد  ینعـسی  هرا  ملف  رمالا  اذـه  یف  ترظن  یناـف  کـیلا  ناـمثع  هلتق  عفد  نم 
رما هدنع  سیل  هیواعم  و  تئش ) ام  عنصاف  حتـست  مل  اذا  : ) لیق امیدق  هحاقولا و  یهتنم  یف  بلط  هنا  ..نامثع  هلتق  هملـسی  نا  هنم  هیواعم 
هیلع دری  مامالا  و  نامثع …  هلتق  همیلـستب  هبلاطی  مث  مامالا  هفالخب  رقی  ال  ءایح …  وا  لجخ  نود  هماما  هعرـشم  باوبـالا  لـک  عونمم 

مث مدـلل  ایلو  سیل  هیواعم  نا  روظنم  نم  کلذ  كریغ و  یلا  کیلا و ال  مهعفد  یل  بجوی  ارربم  را  ملف  بلطلا  اذـه  یف  ترکف  یناـب 
هوعدـلا و یف  رظنی  اهدـنع  هفیلخلاب و  مهفارتعا  مهیلع  بجوی  کلذ  ءاضقلا و  لصف  اوبلطی  هوعدـلا و  اوعفری  نا  بجی  مدـلا  ءایلوا  نا 

حارف هیلع  اهومقن  روما  اهلمع و  ثادحال  نامثع  تلتق  یتلا  یه  ریهامجلا  ناف  اریخا  مث  همیرجلا …  تبثت  نا  دـعب  یناجلا  نم  صتقی 
کیغ و نع  عزنت  مل  نئل  يرمعل  و   … ) رئاج کلم  دض  هروثب  ماق  بعش  نم  ماقتنالا  نکمی  هینوناقلا و ال  تافلاخملل  هباکترا  هحیض 

روز هنادجو و  كءوسی  بلط  هنا  الا  لهـس  لبج و ال  رحب و ال  رب و ال  یف  مهبلط  کنوفلکی  کنوبلطی ال  لیلق  نع  مهنفرعتل  کقاقش 
اـصع قش  نم  هیف  وه  ام  هفارحنا و  هلالـض و  نع  هیواعم  فکی  مل  نئل  هرمع  هتایحب و  مامالا  مسقا  هلهال ) مالـسلاو  هنایقل  كرـسی  ـال 

یف یعـسلا  بلطلا و  هقـشم  كوفلکی  نل  مهبلطت  مهدیرت و  نیذلا  موقلا  کئلوا  ناف  مهلمـش  تیتشت  مهتدحو و  قیرفت  نیملـسملا و 
مهءاقل نـال  مهئاـقل  دـنع  كءوسی  اـم  يرتس  نکل  کنودـصقی و  کنوبلطیـس و  مه  لـب  لهـس  وا  لـبج  وا  رحب  وا  رب  یف  ناـکم  يا 

هایح وا  شیع  یف  انهت  کعدت  کیلع و ال  یضقت  كذخاتس و  اهنال  كرست  تاحاس ال  هذه  لاتقلا و  برحلا و  تاحاس  یف  نوکیس 
همجرت هیلع …  مالـسلا  قحتـسی  مهنم و ال  سیل  هیواعم  نا  یلع  اهیبنت  مالـسلا  لـها  نم  مالـسلا  قحتـسی  نم  یلع  ملـس  اریخا  مث  … 

هما هلآ .- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوـسر  مع  نبا  فانمدـبع  نب  مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  بلاـط  یبا  نب  رفعج 
رـشع رخالا  دحاولا  ربکی  یلع و  مهرغـصا  بلاط و  مهربکا  ناک  یناه ء  ما  یلع و  لیقع و  بلاط و  هتوخا  ما  یه  دـسا و  تنب  همطاف 

یلع طغـضلا  دتـشا  اـمل  هشبحلا  یلا  هرجهلا  .هللا  لوسر  هجوز  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  ماـمالا و  يوس  مالـسالا  یلا  هقبـسی  مل  .تاونس 
نیملسملا و

هشبحلا ضرا  یلا  متجرخ  ول  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مهل  لاق  مهنید  نع  مهودری  نا  لجا  نم  اولمع  مهل و  نیکرشملا  يذا  رثک 
هثالث و مهددـع  ناک  دـق  اوجرخف و  هیف  متنا  امم  اجرف  مکل  هللا  لعجی  یتح  قدـص  ضرا  یه  دـحا و  هدـنع  ملظی  ـال  اـکلم  اـهب  ناـف 

کلذ یلع  نوفاخی  هللا ال  ودبعف  مهراوج  نسحا  مهمرکا و  یشاجنلا  یلع  اولخد  امدنع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  مهـساری  الجر  نینامث 
ورمع هعیبر و  یبا  نب  هللادبع  نم  ادفو  تایهف  هشبحلا  یلا  نیملـسملا  هرجه  ربخب  شیرق  تفرع  شیرق  دـفو  ههجاوم  یف  رفعج  .ادـحا 

نم دارا  شیرق و  دفو  مکلت  دق  هدنع و  ماقم  هل  نم  هتقراطب و  عیمج  هشبحلا  کلم  یشاجنلا  عم  تلمش  ایادهب  امهتزهج  صاعلا و  نب 
: یشاجنلا لاق  .هقیقرلا  هرواحملا  هذه  تراد  نیملسملا و  ضعب  ارفعج و  اهدنع  یعدتساف  مهیلا  مهملـسی  وا  مهب  کتفی  نا  یـشاجنلا 

کلملا اهیا  لاقف : رفعج  ملکتف  .للملا  هذه  نم  دحا  نید  یف  ینید و ال  یف  اولخدت  مل  مکموق و  هیف  متقراف  دق  يذـلا  نیدـلا  اذـه  ام 
فیعـضلا انم  يوقلا  لکای  راوجلا و  ییـسن ء  ماحرالا و  عطقن  شحاوفلا و  یتان  هتیملا و  لکان  مانـصالا و  دـبعن  هیلهاج  لها  اموق  انک 

انک ام  علخن  هدبعن و  هدـحونل و  هللا  یلا  اناعدـف  هفافع  هتناما و  هقدـص و  هبـسن و  فرعن  انم  الوسر  انیلا  هللا  ثعب  یتح  کلذ  یلع  انکف 
نحن و دبعن 
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ءاج ام  نساحم  ددعی  رفعج  حار  اذکه  محرلا و  هلـصو  هنامالا  ءادا  ثیدحلا و  قدصب  انرما  ناثوالا و  هراجحلا و  نم  هنود  نم  انوابآ 
هارقا یـشاجنلا : لاقف  .معن  رفعج : لاقف  یـش ء .؟ نم  هللا  نع  هب  ءاج  امم  کعم  له  هل : لاـق  هیلا  یـشاجنلا  عمتـسا  نا  دـعب  .یبنلا و  هب 

هاکشم نم  جرخیل  یسیع  هب  ءاج  يذلا  اذه و  نا  لاق : هلوح و  ناک  نم  یشاجنلا و  یکبف  صعیهک )  ) هروص نم  اردص  هیلع  ارقف  یلع 
یف داعف  هرکلا  دیعی  نا  دارا  اورمع  نکل  نیملسملاب و  هعیقولا  یف  شیرق  دفو  لشف  دقل  امکیلا …  مهملسا  هللا ال  الف و  اقلطناف  هدحاو 
نب یسیع  یف  نولوقت  اذام  لاقف : یـشاجنلا  مهاعدتـساف  امیظع  الوق  حیـسملا  یف  نولوقی  نیملـسملا  نا  یـشاجنلل : لوقیل  یناثلا  مویلا 
یلا اهاقلا  هتملک  هحور و  هلوسر و  هللا و  دـبع  وه  لوقی : هلا - هیلع و  هللا  یلـص  اـنیبن - هب  اـنءاج  يذـلا  هیف  لوقن  رفعج : لاـقف  میرم .؟

ام میرم  نب  یـسیع  ادع  ام  هللا  و  لاق : مث  ادوع  اهنم  ذخاف  ضرالا  یلا  هدیب  برـض  کلذ  یـشاجنلا  عمـس  امدنعف  لوتبلا  ءارذعلا  میرم 
یلع یـشاجنلا  ملـسا  دق  دالبلا و  کلت  یلا  هتلاسر  لماح  مالـسالا و  دئار  وه  رفعج  ناک  نوملـسملا و  رقتـسا  اذهب  دوعلا و  اذه  تلق 

يرـشبلا هتءاج  دق  یبنلا و  لاقف  ربیخ  نیملـسملل  هللا  حـتف  دـق  اهنم و  اوداعف  هعباسلا  هنـسلا  یلا  هشبحلا  یف  نورجاهملا  یقب  هیدـی … 
هداهشلا .ربیخ  حتفب  وا  رفعج  مودقب  حرفا ، نا  امهیاب  يردا  ام  لاق : هینیع  نیب  ام  لبق  ارفعج و  مزتلا  نا  دعب  لاقف  رفعج  مودق  حتفلاب و 

یبنلا زهجف  نیملـسملا  یلع  ءاضقلا  هنیدملا و  وزغل  هدـعلا  نودـعی  مورلا  ناب  یبنلا  عمـس  هرجهلا  نم  هنماثلا  هنـسلا  یف  هتوم  هعقوم  یف 
شیج جرخ  هحاور …  نب  هللادبعف  لتق  ناف  هثراح  نب  دیزف  لتق  ناف  بلاط  یبا  نب  رفعج  مهیلع  رما  لتاقم و  فالآ  هثالث  هتدع  اشیج 

لاق .هللا  لیبس  یف  ءادهـش  هثالثلا  ءارمالا  اهیف  طقـس  هبیهر  كراعم  ترادـف  مورلاـب  اوقتلا  دـق  ندرـالا و  ضرا  نم  هتوم  یلا  مالـسالا 
تعطق یتح  لتاق  هنال  نیحانجلا  وذ  یمـس  هکئالملا و  عم  هنجلا  یف  امهب  ریطی  نیحانج  بلاط  یبا  نب  رفعجل  نا  رفعج : قح  یف  یبنلا 

هللا و دسا  بلطملادبع  نب  هزمح  همجرت  .یقلخ  یقلخ و  تهبشا  هل : لاق  نیکاسملاابا و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  هانک  .هادی 
هیناثلا هنسلا  یف  ملسا  عبراب و  لیق : نیتنـسب و  یبنلا  لبق  دلو  بهل  یبا  هالوم  هبیوث  امهتعـضرا  هعاضرلا  نم  هوخا  همع و  هلوسر و  دسا 
افصلا دنع  سلاج  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسرب  رم  لهجابا  نا  ریسلا  باحصا  خیراتلا و  بابرا  لاق  هزمح  مالـسا  .هثعبلا  نم 

هالوم هنید و  باع  هنم و  لان  همتش و  هاذاف و 

بلطملادبع نب  هزمح  ثبلی  ملف  هبعکلا  دنع  شیرق  يدان  یف  سلجف  هنع  فرصنا  مث  کلذ  عمست  اهل  نکسم  یف  ناعدج  نب  هللادبعل 
ملـسی شیرق و  هیدـنا  یلع  فقی  ناک  هبعکلاـب و  فوطی  یتح  هلها  یلا  لـصی  مل  عجر  اذا  ناـک  هسوق و  احـشوتم  هصنق  نم  لـبقا  نا 

یلا عجر  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  ماق  دق  هالوملاب و  رم  املف  همیکـش  مهدشا  شیرق و  زعا  ناک  مهعم و  ثدحتی  مهیلع و 
هملکی مل  هنع و  فرـصنا  مث  هاذآ  هبـس و  هناف  ماشه  نب  مکحلا  یبا  نم  دـمحم  کیخا  نبا  یقل  ام  تیار  ول  هرامعابا  ای  هل : تلاق  هتیب 
هبعکلاب فاوطلا  دیری  عنصی  ناک  امکدحا  یلع  فقی  اعیرـس ال  جرخف  هتمارک  نم  هب  هللا  دارا  امل  بضغلا  هزمح  لمتحاف  لاق : .دمحم 

هرکنم هجش  هجشف  سوقلاب  هسار  برض  هوحن و  لبقاف  موقلا  یف  اسلاج  هآرف  دجـسملا  لخد  یتح  هب  عقی  نا  هیقل  اذا  لهج  یبال  ادعم 
نیملسملل هللا  نذا  یتح  هللا  لوسر  بنج  یلا  هزمحلا  یقب  و  تعطتـسا …  نا  یلع  ددراف  لوقی  ام  لوقا  هنید  یلع  انا  همتـشتا و  لاق : و 

یلبا دـق  ردـب و  هعقوم  هزمح  دهـش  هثراح و  نب  دـیز  نیب  هنیب و  یبنلا  یخآ  نیرجاهملا و  نیملـسملا  هلمج  نم  هزمح  ناکف  هرجهلاـب 
بلاط یبا  نب  یلع  هیلخا  نبا  فیس  هفیـسب و  مالـسالا  هللا  زعا  هعیبر و  نب  هبتع  لتق  یف  كراش  هعیبر و  نب  هبیـش  لتق  دقف  انـسح  ءالب 

لاق

یف هیرـس  هثعب  بلطملادـبع  نب  هزمحل  هنیدـملا  مدـق  نیح  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  هدـقع  ءاول  لوا  هتاـقبط : یف  دعـس  نبا 
نب لهجوبا  اهیف  ماشلا و  نم  تءاج  دـق  هکم  یلا  هردـحنم  یه  شیرق و  ریعل  ضرتعی  رحبلا  فیـس  نم  ابیرق  اوغلب  یتح  ابکار  نیثـالث 
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هرجهلل هنس 3  دحا  هعقوم  یف  بلطملادبع  نب  هزمحلا  دهشتسا  هتداهش : لاتق …  مهنیب  نکی  مل  فرصناف و  بکار  هیامثالث  یف  ماشه 
هنعطف نایفسوبا  هیلع  رم  عرص  نا  دعب  دعب و  نع  هبرحب  هامر  دق  هلتقم و  هیفیک  هزمح  لتاق  یشحو  نع  هتریس  یف  قاحـسا  نبا  يور  و 

ناذآ نم  دنه  تذختا  یتح  فنالا  ناذالا و  نع  دجی  نذخاف  شیرق  ءاسن  ضعب  نایفـس و  یبا  هجوز  دـنه  تمدـقت  همف و  یف  هبرحب 
اهتکالف هدبک  تجرخا  هزمحلا و  نطب  ترقب  ایشحو و  اهطرق  اهدئالق و  اهمدخ و  تطعا  دئالق و  و  لاخلخ )  ) امدخ مهفنآ  لاجرلا و 

نزحت نا  ول ال  لاق : هزمحب  راـفکلا  لـعف  نم  يار  اـم  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  يار  اـمل  .اـهتظفلف و  اهغیـست  نا  عطتـست  ملف 
نل لاـق : مث  ریطلا …  لـصاوح  عابـسلا و  نوطب  یف  نوکی  یتح  هتکرتـل  يدـعب  نم  هنـس  نوکی  و  هزمح - تخا  یبـنلا و  همع  هیفص -
یف بوتکم  بلطملادـبع  نب  هزمح  نا  ینربخاف  لیربج  ینءاج  لاق : مث  اذـه  نم  یلا  ظیغا  طق  افقوم  تفقو  ام  ادـبا ، کلثمب  باـصا 

: لاـق هزمح  یلع  فقو  امدـنع  هللا  لوسر  نا  هباـصالا : یف  .هلوـسر و  دـسا  هللا و  دـسا  بلطملادـبع  نب  هزمح  عبـسلا : تاومـسلا  لـها 
نب هدـیبع  ثراـحلا  نب  هدـیبع  همجرت  .دهـشتسا  ثیح  دـحاب  نفد  تاریخلل و  ـالوعف  محرلل  ـالوص  تنک و  دـقل  مع  يا  هللا  کـمحر 

طیطح نب  ثراحلا  نب  کلام  نب  بیبح  نب  ثریوحلا  نب  یعازخ  تنب  هلیخس  هما  یـصق و  نب  فانمدبع  نب  بلطملادبع  نب  ثراحلا 
یف دعـس  نبا  لاـق  .ذـئنیح و  فانمدـبع  ینب  سار  ناـک  امیدـق و  ملـسا  هباـصالا : یف  رجح  نبا  لاـق  .فیقث  وه  یـسق و  نب  مشج  نب 

نـسح رمـسا  اعوبرم  ناک  ثراحلاابا و  ینکی  ناک  نینـس و  رـشعب  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  نم  نسا  هدـیبع  ناک  و  هتاـقبط :
رجاه اهیف  وعدـی  نا  لبق  مقرالا و  یبا  نب  مقرالا  راد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لوخد  لبق  ثراحلا  نب  هدـیبع  ملـسا  .هجولا 

: هتاقبط یف  دعـس  نبا  لاق  .ردـب و  موی  الیمج  التق  يراصنالا و  ماـمحلا  نب  ریمع  نیب  هنیب و  یبنلا  یخآ  نیملـسملا و  عم  هنیدـملا  یلا 
نب هدیبع  ءاول  هدـعب  دـقع  مث  بلطملادـبع  نب  هزمحل  هنیدـملا  مدـق  نا  دـعب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  هدـقع  ءاول  لوا  ناک 

هبتع و ردـب  هکرعم  یف  زرب  هتداهـش : غبار …  یف  هیما  نب  برح  نب  نایفـسابا  اوقلف  اـبکار  نیتس  یف  هثعب  بلطملادـبع و  نب  ثراـحلا 
راصنالا نم  مهلک  هجاور  نب  هللادـبع  ءارفع و  اـنبا  ذوعم  فوع و  مهیلا  جرخف  هزراـبملا  یلا  اوعد  هتبع و  نب  دـیلولا  هعیبر و  اـنبا  هبیش 

هللا یلـص  یبنلا - لاقف  .انموق  نم  انوافکا  انیلا  جرخیل  هجاح  نم  مکب  انل  ام  مارک و  ءافکا  اولاقف : .راصنالا  نم  اولاـق : متنا ؟ نم  اولاـقف :
هتبع بلطملا  نب  ثراحلا  نب  هدیبع  زرابف  ضعب  نم  مهضعب  اند  اوماقف و  یلع  ای  مق  ثراحلا  نب  هدیبع  ای  مق  هزمح  ای  مق  هلا :- هیلع و 
هتبع هدیبع و  فلتخا  هلتق و  نا  دیلولا  لمهی  ملف  یلع  اما  هلتق و  نا  هبیـش  لهمی  ملف  هزمح  اماف  دـیلولا  یلع  زراب  هبیـش و  هزمح  زراب  و 
املف هلجر  تعطق  دق  هباحـصا و  یلا  هدـیبع  المتحا  هالتقف و  .هبتع  یلع  یلع  هزمح و  رک  هبحاص و  تبثا  دـق  امهالک  نیتبرـض  امهنیب 
موی هدیبع  ناک  و  هتاقبط : یف  دعس  نبا  لاق  .تام و  مث  یلب  لاق : هللا  لوسر  ای  ادیهش  تسلا  لاق : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - هب  اوتا 

.هنس نیتس  ثالث و  نبا  لتق 

یناغماد

اولعف مومهلا و  انب  اوّمه  انلصا و  حایتجا  انیبن و  لتق  انموق  داراف   » ترابع اب  هک  همان  نیا  رد  هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  همان 
نامربمایپ نتشک  گنهآ  ام  موق  « ) .برحلا ران  انل  اودقوا  رعو و  لبج  یلا  انوّرطضا  فوخلا و  انوسلحا  بذعلا و  انوعنم  لیعافالا و  انب 

زاب شوخ  یگدنز  زا  ار  ام  دندرک ، هک  اهراک  هچ  دـندرک و  هشیدـنا  ام  هرابرد  هک  اه  هشیدـنا  دـب  هچ  دـندرک ، ار  ام  هشیر  ندـنک  و 
یم عورش  .دنتخورفا ) رب  گنج  شتآ  ام  يارب  میرب و  هانپ  راوشد  یهوک  هب  دنتخاس  نامراچان  دندناشوپ و  ام  رب  میب  هماج  دنتـشاد و 

تسا هدروآ  هحفص  دصیـس  زا  شیب  رد  ار  ریز  یخیرات  لصفم  ثحابم  تاحالطـصا ، تاغل و  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  دوش 
.تسین يزیرگ  نآ  همجرت  زا  هک 
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شیرق یگنهامه  هرابرد  هچنآ  مییوگب ، نخـس  ریز  تاعوضوم  هرابرد  لصف  نیا  رد  تسا  بجاو  دیوگ : یم  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا 
نانمؤم هرابرد  نخس  .تسا  هدمآ  هرد  رد  نانآ  ندرک  رصاحم  ناشیا و  رب  مدرم  ندناروش  مشاه و  ینب  و  ص )  ) ربمایپ رازآ  دروم  رد 

گنج حرش  ردب ، گنج  حرش  دندوب ، یناسک  هچ  نانآ  هکنیا  دندش و  هرـصاحم  هرد  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ اب  هک  مشاه  ینب  نارفاک  و 
.دحا گنج  حرش  هتوم ،

: هرد رد  نانآ  هرصاحم  مشاه و  ینب  دض  رب  شیرق  یگنهامه 

باتک هک  مینک ، یم  لقن  تسا  هدروآ  يزاغملا  هریسلا و  باتک  رد  راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  هک  ار  هچنآ  لوا  لصف  هرابرد  کنیا 
شیادـخ هک  قاحـسا  نب  دـمحم  .تسا  مدرم  همه  خیـش  نآ  فنـصم  تسا و  ثیدـح  بابرا  ناـخروم و  همه  رظن  رد  داـمتعا  دروم 

( مالسلا هیلع   ) یلع رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم يربمایپ  ادخ و  هب  ندروآ  نامیا  رد  مدرم  زا  سکچیه  دیوگ : یم  دانک  تمحر 
یم قاحـسا  نبا  دـشاب ، هتفرگ  یـشیپ  وا  رب  دروم  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هجیدـخ  تسا  نکمم  طقف  تسا ، هتفرگن  یـشیپ 
هّکم ياه  هّرد  زا  یکی  رد  ار  اهزامن  دـنتفر و  یم  نوریب  مدرم  زا  هدیـشوپ  دوب  وا  هارمه  یلع  طقف  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربماـیپ دـیوگ :

.دنتشگ یم  رب  دندناسر ، یم  بش  هب  ار  زور  نوچ  دندرازگ و  یم 

، دندرازگ یم  زامن  ود  نآ  هک  یلاح  رد  يزور  بلاط  وبا  هکنآ  ات  دوبن  نانآ  اب  یموس  صخـش  دـندرک و  یم  راتفر  هنوگنیمه  اهتدـم 
نیا ومع  يا  دومرف : تسیچ  دیهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  نیا  هداز  ردارب  يا  تفگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  دـید و  ار  ناشیا 

هتخیگنارب ناگدنب  يارب  يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ  هک  دوزفا  تسا و  میهاربا  نامردـپ  نید  وا و  نالوسر  ناگتـشرف و  نید  ادـخ و  نید 
و مناوخ ، ارف  تیاده  هب  ار  وا  مراد و  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  یهاوخ  ریخ  دیاب  نم  هک  یتسه  یسک  رت  راوازـس  ناج  ومع  يا  وت  تسا و 

نم هداز  ردارب  يا  تسا : هتفگ  بلاط  وبا  هک  تسا  لقن  .دهد  يرای  راک  نآ  رب  ارم  دریذپب و  ار  نآ  دیاب  هک  یتسه  یـسک  رت  هتـسیاش 
نم هک  یماگنه  ات  دنگوس  ادخ  هب  یلو  .موش  ادـج  دـنا ، هدوب  نآ  رب  ناشیا  هچنآ  شیوخ و  ناردـپ  نییآ  دوخ و  نییآ  زا  مناوت  یمن 

.دیسر دهاوخن  وت  هب  يدنیاشوخان  چیه  مشاب  هدنز 

شربمایپ ادـخ و  هب  نم  ناج  ردـپ  تفگ : یهد  یم  ماجنا  هک  تسیچ  نیا  ناج  رـسپ  تسا : هدومرف  یلع  هب  بلاـط  وبا  هک  دـنا  هدروآ 
.منک یم  يوریپ  شربمایپ  راـتفگ  زا  مرازگ و  یم  زاـمن  دـنوادخ  يارب  ما و  هدرک  قیدـصت  تسا ، هدروآ  ار  هچنآ  ما و  هدروآ  ناـمیا 
یمن توعد  ریخ  راک  هب  زج  ارت  زگره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم دیدرت  نودب  تسا ، هدومرف  وا  هب  بلاط  وبا  هک  دـنا  هتفگ  نینچ 

.شاب وا  هارمه  دنک ،

یلع زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دش و  ناملـسم  ص )  ) ربمایپ هدرک  دازآ  هدرب  هثراح  نب  دیز  سپـس  دیوگ : یم  قاحـسا  نبا 
نآ یموس  دش و  ناملسم  هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  وا  زا  سپ  .تسا  هدرازگ  زامن  ص )  ) ربمایپ هارمه  هدروآ و  مالسا  ع )  ) بلاط یبا  نب 
ینت تشه  نامه  ناـنآ  دـندش و  ناملـسم  صاـقو  یبا  نبا  دعـس  نمحرلا و  دـبع  ریبز و  هحلط و  ناـفع و  نب  ناـمثع  هاـگنآ  دوب ، ود 
مقرا دسالا و  دبع  نب  هملـس  وبا  حارج و  نب  هدـیبع  وبا  نت  تشه  نآ  زا  سپ  .دـندروآ  نامیا  مدرم  همه  زا  شیپ  هکم  رد  هک  دنتـسه 
نامرف ص )  ) ربمایپ هب  دنوادخ  دش و  راکـشآ  داتفا و  اهنابز  رب  شمان  رـشتنم و  هکم  رد  مالـسا  سپـس  دندش و  ناملـسم  مقرا  یبا  نب 
راکشآ هب  رومأم  هک  یماگنه  ات  ص )  ) ربمایپ يربمایپ  ندنام  هدیـشوپ  تدم  .دنک  راهظا  تسا  رومأم  هک  ار  هچنآ  دنلب  يادص  اب  داد ،

.تسا هدوب  لاس  هس  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  هک  نانچ  نآ  دش  نید  نتخاس 
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ههلا اهتب و  هکنیمه  یلو  درمش ، یمن  تشز  یلک  روط  هب  ار  ص )  ) ربمایپ راک  نیا  شیرق  ماگنه  نآ  رد  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحم 
گنهامه وا  اب  زیتس  ینمشد و  رب  دندرمـش و  تشز  رایـسب  گرزب و  هانگ  ار  راک  نیا  تفرگ ، هدرخ  نانآ  رب  درب و  مان  ار  ناشیا  ياه 

راکـشآ ار  ادـخ  رما  ص )  ) ربمایپ هکنآ  ات  تخاس  وا  هجوتم  ار  دوخ  درک و  مایق  وا  زا  عافد  هب  ص )  ) ربمایپ يومع  بلاـط  وبا  .دـندش 
.تشاد یمن  زاب  راک  نآ  زا  ار  وا  زیچ  چیه  تخاس و 

نآ ندرک  میلست  زا  ار  وا  يراد  دوخ  عافد و  رد  ار  وا  مایق  و  ص )  ) ربمایپ زا  بلاط  وبا  يرادفرط  شیرق  نوچ  دیوگ : یم  قاحسا  نبا 
برح و نب  نایفس  وبا  هبیش و  شردارب  هعیبر و  نب  هبتع  ناشیا  هلمج  زا  هک  دنتفر  وا  شیپ  شیرق  فارشا  زا  یهورگ  دندید ، ترضح 

جاجح رـسپ  ود  هبنم  هیبن و  لئاو و  نب  صاع  ماشه و  نب  ورمع  لهج  وبا  هریغم و  نب  دـیلو  بلطم و  نب  دوسا  ماشه و  نب  يرتخبلا  وبا 
رب دهد و  یم  مانـشد  ار  ام  نایادخ  تا  هداز  ردارب  نیا  بلاط  وبا  يا  دنتفگ : وا  هب  دـندوب و  شیرق  نارـس  زا  هک  ناشیا  لاثما  رگید  و 

هکنآ ای  نک ، تیافک  راد و  زاب  ام  زا  ار  وا  ای  درمش ، یم  یهارمگ  ار  ام  ياه  هشیدنا  یگلفـس و  ار  ام  درخ  دریگ و  یم  هدرخ  ام  نید 
بلاـط وبا  روضح  زا  ناـنآ  .دـنادرگرب  هدیدنـسپ  یتروص  هب  تفگ و  مرن  ینخـس  ناـنآ  اـب  بلاـط  وبا  .راذـگب  دازآ  ار  وا  اـم و  ناـیم 

.دناوخ یم  ارف  نآ  رب  ار  مدرم  درک و  یم  راکشآ  ار  ادخ  نید  داد و  یم  همادا  ار  شیوخ  هار  مه  ص )  ) ربمایپ دنتشگزاب و 

نخس رایسب  ص )  ) ربمایپ هرابرد  دوخ  نایم  شیرق  هک  هنوگنادب  دش ، نوزفا  ص )  ) ادخ لوسر  شیرق و  نایم  زیتس  هنیک و  نآ  زا  سپ 
وت بلاط  وبا  يا  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  بلاط  وبا  شیپ  مود  راب  يارب  دنتشاد و  یم  او  ترضح  نآ  اب  زیتس  هب  ار  رگیدکی  دنتفگ و  یم 

ار وا  وت  یلو  يراد  زاب  ام  اب  نداتفا  رد  زا  ار  تا  هداز  ردارب  میدرک  شهاوخ  وت  زا  ام  یتلزنم و  فرـش و  لاس و  نس و  ياراد  ام  نایم 
شیوخ و درخ  ندرمش  درخبان  دوخ و  ناکاین  هب  نداد  مانـشد  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  یتشادن و  زاب  راک  نآ  زا 
ود زا  یکی  هکنآ  ات  درک  میهاوخ  گنج  وت  وا و  اب  هکنیا  ای  راد  زاب  ام  زا  ار  وا  ای  کنیا  میـشاب ، ابیکـش  دوخ  نایادخ  زا  نتفرگ  بیع 

ار دوخ  تسناوت  یمن  دوبن و  یـضار  رگید  يوس  زا  دـمآ و  نارگ  بلاط  وبا  رب  موق  نآ  زیتس  قارف و  .دنتـشگرب  و  دوش ، دوباـن  هورگ 
: تفگ وا  هب  دمآ  نوچ  داد و  مایپ  ص )  ) ربمایپ هب  ببس  نیدب  .دنک  میلست  ناشیا  هب  ار  وا  دهدن و  يرای  ار  هداز  ردارب  هک  دنک  یضار 
ار نآ  يارای  هک  ار  يراک  نک و  ارادم  تدوخ  نم و  هب  تبسن  کنیا  دنتفگ ، نانچ  نینچ و  دندمآ و  نم  شیپ  وت  موق  هداز  ردارب  يا 

.نکم راب  نم  رب  مرادن 

دهاوخ میلـست  داد و  دهاوخن  يرای  ار  وا  تسا و  هدمآ  شیپ  يا  هدیقع  رییغت  شیومع  يارب  هک  درب  نامگ  نانچ  ص )  ) ربمایپ دیوگ :
هک دنگوس  ادخ  هب  ناج  ومع  يا  دومرف : ببـس  نیدـب  تسا ، هدـش  ناوتان  وا  زا  عافد  نداد و  يرای  زا  بلاط  وبا  هک  تشادـنپ  درک و 

ار نآ  دـنوادخ  هکنآ  ات  درک  مهاوخن  اهر  منک  اهر  ار  راک  نیا  هک  دـنهن  مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا 
وبا دومرف ، تشپ  ص )  ) ربمایپ هک  نیمه  .تساخرب  نایرگ  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  سپـس  .موش  دوبان  نم  ای  دیامرف  زوریپ  رهاظ و 
یم تسود  هچ  ره  ورب و  تفگ : وا  هب  بلاـط  وـبا  تـشگرب ، ص )  ) ربماـیپ درگرب و  هداز  ردارب  يا  تـفگ : درک و  ادـص  ار  وا  بلاـط 

.درک مهاوخن  میلست  ارت  زیچ  چیه  لابق  رد  زگره  دنگوس  ادخ  هب  هک  نکب  يراد 

هب بلاط  وبا  ماـیق  ببـس  هب  نیا  دـندوب و  هدـش  گـنهامه  وا  اـب  گـنج  رب  شیرق  هکنیا  دروم  رد  بلاـط  وبا  دـیوگ : یم  قاحـسا  نبا 
اب نانآ  موش ، هدرپس  كاخ  هب  هک  یماگنه  ات  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هدورس  ار  ریز  راعشا  دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح 
وت رب  نشور و  وت  مشچ  ربخ  نیا  زا  تسین و  یمیب  وت  رب  هک  هدب  ماجنا  ار  شیوخ  راک  .تفای  دنهاوخن  تسد  وت  هب  شیوخ  ناوت  همه 
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هراومه مه  نیا  زا  شیپ  ییوگ و  یم  تسار  هک  يرآ  ینم ، شیدنا  ریخ  ییوگ  یم  يدرک و  توعد  دوخ  نییآ  هب  مه  ارم  .داب  هدژم 
...يا هدوب  نیما 

نآ ندادـن  يرای  نانآ و  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  میلـست  زا  بلاـط  وبا  هک  تسناد  شیرق  هکنیا  زا  سپ  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحم 
نیرتابیز هک  ار  یموزخم  هریغم  نب  دیلو  نب  هرامع  تسا  شیرق  زا  ندرک  يرود  ینمشد و  هب  ممصم  دنک و  یم  يراد  دوخ  ترضح 

شیرق ناوج  نیرتریلد  اـبیز و  دـیلو  نب  هراـمع  نیا  بلاـط  وبا  يا  دـنتفگ : وا  هب  دـندرب و  بلاـط  وبا  شیپ  دوخ  اـب  دوب  شیرق  ناوج 
فلاخم تناکاین  نییآ  وت و  نید  اب  هک  ار  تا  هداز  ردارب  نیا  دشاب و  وت  نآ  زا  ریذپب و  شیوخ  يدـنزرف  هب  دوخ و  يارب  ار  وا  تسا ،

يدرم لابق  رد  يدرم  تروص  نیا  رد  میشکب و  ار  وا  ات  راپسب  ام  هب  تسا  هدناشک  یگدنکارپ  هب  ارت  موق  تعامج  یگناگی و  تسا و 
.تسا رگید 

امـش يارب  ار  وا  هک  دـیهد  یم  نم  هب  ار  ناـتدوخ  دـنزرف  دـیهد ، یمن  فاـصنا  نم  هب  تبـسن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بلاـط  وبا 
نب معطم  .تفرگ  دـهاوخن  تروص  زگره  راک  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـشکب  ار  وا  هک  مهدـب  امـش  هب  ار  مدـنزرف  مهد و  شرورپ 
دوخ موق  زا  هک  منیب  یمن  نانچ  ارت  دنگوس  ادخ  هب  بلاط  وبا  يا  تفگ : وا  هب  دوب  بلاط  وبا  يافص  اب  ناتـسود  زا  هک  لفون  نب  يدع 
یم یلو  دنشک ، رانک  ار  دوخ  يراد  یمن  شوخ  وت  هچنآ  زا  هک  دندرک  ششوک  نانآ  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  يریذپب و  ار  يداهنشیپ 

وت هن  دـنداد و  فاـصنا  نم  هب  تبـسن  ناـنآ  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بلاـط  وبا  یهد ، یمن  فاـصنا  ناـشیا  هب  تبـسن  وت  هک  منیب 
یم هچ  ره  يا ، هتفرگ  نم  دـض  رب  موق  نآ  نداد  يراـی  نم و  نتخاـس  نوبز  رب  میمـصت  وـت  هک  تسا  ناـنچ  یلو  یهد ، یم  فاـصنا 

.نکب یهاوخ 

دنتساوخ و يرای  رگیدکی  زا  دنتفگ و  رگیدکی  هب  دندرک و  زاغآ  ار  ینمشد  موق  نآ  دمآ و  شوج  هب  اه  هنیک  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :
دنتفرگ دندوب  ناشیا  نایم  هک  ار  یناناملـسم  هلیبق  ره  رد  و  دنرب ، موجه  دشاب  هلیبق  ره  رد  هک  یناملـسم  ره  رب  هک  دنداهن  نیا  رب  رارق 

بلاط وبا  شیومع  هانپ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ لاعتم  دنوادخ  و  دننادرگرب ، نید  زا  ار  نانآ  دندرک  یم  شـشوک  دنداد و  یم  هجنکـش  و 
عافد هب  ار  نانآ  درک و  مایق  بلطملا  دبع  ینب  مشاه و  ینب  نایم  دنک ، یم  راتفر  هنوگچ  شیرق  دـید  نوچ  بلاط  وبا  .تشاد  ظوفحم 
بلاط وبا  و  دـشن ، گنهامه  نانآ  اب  راک  نیا  رب  هک  بهل  وبا  زج  دـنتفریذپ ، هک  دـناوخارف  ترـضح  نآ  زا  تیامح  و  ص )  ) ربمایپ زا 

زا ینخـس  : » تسا نینچ  نآ  علطم  هک  تسا  يا  هعطق  هلمج  زا  درک ، یم  يرای  ياضاقت  داتـسرف و  یم  دورـس و  یم  يراعـشا  وا  يارب 
نامگ ایآ  : » تسا نینچ  نآ  علطم  هک  رگید  يا  هعطق  و  دنهد ،» یم  شیرای  مه  ینادرم  دروم  نآ  رد  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  بهل  وبا 

يا هعطق  و  دریگ ،» یم  ورف  ارم  یگدروخلاس  ببـس  هب  میاهوم  ندـش  دـیپس  زا  سپ  وت  ياـه  هلئاـغ  ما و  هدـش  نوبز  نم  هک  يرب  یم 
یم قاحسا  نب  دمحم  .يروایب » ییوگب و  وت  هک  مه  يرذع  ره  میریذپ و  یم  ار  ماوقا  همه  رذع  ام  : » تسا نینچ  نآ  علطم  هک  رگید 

دـسالا دـبع  نب  هملـس  وبا  نادـنواشیوخ  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هچنآ  زج  تسا  هدـشن  رهاـظ  يریخ  بهل  وبا  زا  زگره  دـیوگ :
.درب هانپ  بلاط  وبا  هب  تخیرگ و  دننادرگرب  ار  وا  مالسا  زا  دنهد و  هجنکش  دنریگب و  ار  وا  دنتساوخ  یموزخم 

هملس وبا  هب  تهج  نیمه  هب  بلاط  وبا  تسا و  موزخم  ینب  هلیبق  زا  تسه  مه  ص )  ) ادخ لوسر  ردپ  هللا  دبع  ردام  هک  بلاط  وبا  ردام 
هب ندرک  میلـست  زا  ار  دمحم  تا  هداز  ردارب  هک  ضرف  رب  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  بلاط  وبا  شیپ  موزخم  ینب  زا  دـنچ  ینادرم  .داد  هانپ 
نم هداز  رهاوخ  تسا و  هدروآ  هانپ  نم  هب  وا  تفگ : يراد ، یم  زاب  اـم  زا  ار  یکی  نیا  هک  دوش  یم  هچ  ارت  کـنیا  يراد ، یم  زاـب  اـم 
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دنلب ناشیا  ياهادص  ماگنه  نیا  رد  .ما  هدرکن  تیامح  مه  شیوخ  هداز  ردارب  زا  منکن  تیامح  دوخ  هداز  رهاوخ  زا  رگا  نم  تسا و 
زا تسا  هدادن  يرای  ار  بلاط  وبا  نآ  زا  سپ  هن  عوضوم و  نیا  زا  شیپ  هن  زگره  هک  بهل  وبا  دش  دـنلب  مه  بلاط  وبا  يادـص  دـش و 
هانپ دروم  رد  هراومه  دییوگ و  یم  نخس  رایـسب  مرتحم  درم  نیا  هب  تبـسن  دنگوس  ادخ  هب  شیرق  هورگ  يا  تفگ : تساخرب و  ياج 
مینک یم  مایق  وا  هارمه  مه  ام  هنرگ  دیرادرب و  وا  زا  تسد  دینک و  سب  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دینک ، یم  ضارتعا  وا  نداد 

دنتساخرب و میوش و  یم  فرـصنم  یـشاب  هتـشاد  شوخان  وت  هک  يراک  ره  زا  هبتع  وبا  يا  دنتفگ : نانآ  .دسرب  دهاوخ  یم  هچنآ  هب  ات 
هک دندیسرت  دندرک و  میب  نانآ  داد و  یم  يرای  ار  نانآ  بلاط  وبا  و  ص ،)  ) ادخ لوسر  دض  رب  دوب و  ناشیا  تسود  بهل  وبا  .دنتفر 

راودیما تسب و  عمط  وا  رب  دینش  بهل  وبا  زا  ار  نخس  نیا  هک  مه  بلاط  وبا  .دراد  او  ندش  ناملـسم  هب  ار  وا  یگداوناخ  بصعت  ادابم 
هبتع وبا  هک  يدرم  انامه  دورـس : ار  تاـیبا  نیا  وا  قیوشت  يارب  دـنک و  ماـیق  وا  هارمه  ص )  ) ربماـیپ هب  نداد  يراـی  رد  دـیاش  هک  دـش 

هک تسا  هدورـس  بهل  وبا  هب  باطخ  يرگید  هدیـصق  نینچمه  ...دشاب  ناما  رد  دزیر  ورف  اهمتـس  وا  رب  هکنیا  زا  دـیاب  دـشاب  شیومع 
هکلب تسین  وت  هتـسباو  نامیپ و  مه  وا  تسا  کیدزن  يدنواشیوخ  وت  دزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم يارب  تسا : هتفگ  نآ  نمض 

...تسا مشاه  نادناخ  دارفا  نیرت  هداژن  زا 

هک دیـسر  اجنآ  هب  راک  دـش و  ینـالوط  نوزفا و  ناناملـسم  رب  هجنکـش  يراـتفرگ و  یتخـس و  نوچ  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحم 
میهد یم  یهاوگ  دنتفگ : یم  دنداد  یم  هجنکش  ار  نانآ  نوچ  و  دنتشگرب ، مالسا  زا  لد  داقتعا و  هب  هن  نابز  هب  ناناملسم  زا  يرایسب 

ینادنز ار  نانآ  .دنتشگ  یمرب  مالسا  هب  زاب  دنتـشاد  یم  رب  تسد  نانآ  زا  نوچ  و  دنتـسه ، ههلا  يّزع  تال و  تسا و  دنوادخ  نیا  هک 
همادا نانچمه  نانآ  یتخـس  راگزور  دندنکفا و  یم  اهنـش  اهگنـس و  يور  باتفآ  يامرگ  رد  دنتـسب و  یم  نامـسیر  هب  دندرک و  یم 

هک دـندش  گنهامه  شیرق  .دـنتفای  یمن  تسد  وا  هب  ص )  ) ربمایپ زا  تیامح  رد  بلاط  وبا  ماـیق  ببـس  هب  شیرق  ناکرـشم  تشاد و 
همان نامیپ  نآ  .دننکن  ینیـشنمه  هلماعم و  جاودزا و  نانآ  اب  هک  دنوش  دهعتم  نآ  رد  دنـسیونب و  مشاه  ینب  هرابرد  دوخ  نایم  ینامیپ 

نب همرکع  نب  روصنم  هماـن  ناـمیپ  نآ  هدنـسیون  .دـنتخیوآ  هبعک  نورد  ار  نآ  دوشب  نآ  رد  يرتشیب  دـیکأت  هکنآ  يارب  دنتـشون و  ار 
ادج نارگید  زا  بلطم  مشاه و  نادناخ  دارفا  همه  دنتـشون  ار  همان  دـهع  نوچ  و  دوب ، یـصق  نب  رادـلا  دـبع  نب  فانم  دـبع  نب  مشاه 
دض رب  ار  موق  نآ  تسویپ و  شیرق  هب  تفرگ و  هرانک  نانآ  زا  بهل  وبا  طقف  دندش و  هارمه  بلاط  وبا  اب  هرد  نآ  رد  یگمه  دندش و 

.داد يرای  شیوخ  نادنواشیوخ 

نانآ يارب  یناهن  هدیشوپ و  هچنآ  رگم  دنتشادن ، كاروخ  هب  یسرتسد  دش و  تخس  مشاه  ینب  رب  راک  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحم 
هک نانچ  نآ  دندوب ، هتخادنا  تشحو  هب  تخـس  ار  نانآ  شیرق  .دوبن  ناش  هنازور  توق  فافک  دوب و  كدنا  رایـسب  هک  دش  یم  هدرب 

لها و  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  یتلاح  نیرت  تخـس  نیا  و  تفر ، یمن  ناشیا  شیپ  مه  سکچیه  دش و  یمن  راکـشآ  ناشیا  زا  سکچیه 
.دندید یم  هکم  رد  ترضح  نآ  تیب 

دسرن نانآ  هب  يزیچ  دندرک  یم  ششوک  شیرق  دندش و  هدنامرد  دندوب و  لاح  نآ  رب  لاس  هس  ای  ود  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحم 
نب میکح  ماشه ، نب  لهج  وبا  .دندناسر  یم  نانآ  هب  يدنواشیوخ  دنویپ  تیاعر  روظنم  هب  شیرق  زا  یخرب  هک  یکاروخ  كدنا  رگم 

ار مدنگ  نآ  تساوخ  یم  میکح  .دشک  یم  شود  رب  یمدنگ  نابنا  هک  دید  یمالغ  هارمه  ار  يزعلا  دبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  نب  مازح 
تخیوآ رد  وا  هب  لهج  وبا  .دربب  دوب  هرصاحم  لاح  رد  هرد و  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ هارمه  هک  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  شیوخ  همع  يارب 

اوسر هّکم  رد  ارت  ات  دیروخب  ناکت  دوخ  ياج  زا  دیابن  تمدـنگ  وت و  دـنگوس  ادـخ  هب  يرب  یم  مشاه  ینب  يارب  مدـنگ  ایآ  تفگ : و 
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عوضوم تفگ : لهج  وبا  هب  دیـسر و  يزعلا ، دـبع  نب  دـسا  نب  ثراح  نب  ماشه  نب  صاـع  ینعی  يرتخبلا ، وبا  ماـگنه  نیا  رد  .مزاـس 
وا شیپ  شا  همع  زا  یمدـنگ  ینالف  يا  تفگ : يرتخبلا  وبا  .درب  یم  مشاه  ینب  يارب  مدـنگ  وا  تفگ : لهج  وبا  تسیچ  وا  وت و  نایم 

شدازآ ینک  یم  يریگولج  دـنک ، هناور  وا  يارب  ار  شدوخ  مدـنگ  هکنیا  زا  اـیآ  دتـسرفب  شیارب  هک  تسا  هداد  ماـیپ  هدوب و  تناـما 
تشادرب و ار  يرتش  هناچ  ناوختسا  يرتخبلا  وبا  .داد  مانشد  يرگید  هب  کی  ره  هک  دیـشک  اجنآ  هب  راک  تفریذپن و  لهج  وبا  راذگب ،

ربمایپ تشاد  یمن  شوخ  هک  تشگرب  لهج  وبا  .دیبوک  مه  رد  ار  وا  تخـس  تسکـش و  ار  شرـس  هک  دز  لهج  وبا  هب  یتبرـض  نانچ 
.دنوش داش  دننک و  شنزرس  ار  نانآ  دنوش و  هاگآ  عوضوم  نآ  زا  مشاه  ینب  و  (ص )

ماشه دنبای  شیاشگ  انگنت  یتخس و  نآ  زا  مشاه  ینب  دورب و  نایم  زا  همان  نامیپ  نآ  عوضوم  هک  دومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  نوچ  و 
هک دوب  نانچ  و  درک ، مایق  هجو  نیرتهب  هب  هراب  نآ  رد  يول  نب  رماع  نب  لسح  نب  کلام  نب  رـصن  نب  بیبح  نب  ثراح  نب  ورمع  نب 

هدرمش مشاه  ینب  هب  ناگتسویپ  زا  ببس  نیدب  دوب و  یصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  هلـضن  يردام  ردارب  ثراح  نب  ورمع  شردپ 
راب مدـنگ  ار  يرتش  هک  یلاح  رد  ًالومعم  وا  .دـش  یم  هدرمـش  فیرـش  يدرم  يول  نب  رماع  نادـناخ  ینعی  دوخ  موق  نایم  دـش و  یم 

هناهد رب  نوچ  و  دـناسر ، یم  دـندوب  هرـصاحم  نآ  رد  مشاه  ینب  هک  يا  هرد  هناـهد  هب  ار  دوخ  درک و  یم  تکرح  هنابـش  دوب ، هدرک 
راب امرخ  ار  رتش  رگید  راب  دش و  یم  هرد  دراو  رتش  دز و  یم  رتش  يولهپ  هب  يا  هبرض  تشاد و  یمرب  رتش  رس  زا  ماگل  دیـسر  یم  هرد 

یتسه یـضار  ایآ  ریهز  يا  تفگ : وا  هب  تفر و  یموزخم  هریغم  نب  هیما  یبا  نب  ریهز  شیپ  ماشه  .داتـسرف  یم  هنوگناـمه  درک و  یم 
، یناد یم  هک  دنشاب  نانچ  وت  ياهییاد  يوش و  رتسبمه  نانز  اب  یشوپب و  اه  هماج  یماشایب و  یندیماشآ  يروخب و  كاروخ  دوخ  هک 

يدـنویپ ناشیا  اب  سکچیه  دریگن و  نز  ناشیا  زا  یـسک  دـننک و  جاودزا  یـسک  اـب  دـنناوتن  دـننک و  شورف  دـیرخ و  يزیچ  دـنناوتن 
یم وا  زا  وت  دندوب و  ماشه  نب  مکحلا  وبا  ياهییاد  نانآ  رگا  هک  مروخ  یم  دنگوس  انامه  .دورن  ناشرادید  هب  یـسک  دشاب و  هتـشادن 
يا تفگ : وا  .داد  یمن  وت  هب  تبثم  خـساپ  درک و  یمن  تقفاوم  زگره  دـهد  ماجنا  تسا  هتـساوخ  وت  زا  هک  ار  يراـک  نیمه  یتساوخ 

نامیپ نیا  دافم  نتـسکش  رد  دوب  یم  نم  هارمه  يرگید  درم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  مدرم و  کی  طقف  هک  منک  هچ  نم  وت  رب  ياو  ماشه 
.مدوخ تفگ : تسیک  وا  دیـسرپ : .ما  هتفای  مه  يرگید  درم  نم  تفگ : ماشه  .مدرک  یم  مادـقا  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هدـننک  عطق  همان 

يا تفگ : وا  هب  تفر و  فانم  دبع  نب  لفون  نب  يدع  نب  معطم  شیپ  ماشه  .نک  وجتسج  ام  يارب  مه  ار  یموس  صخـش  تفگ  ریهز 
اب قفاوم  دهاش و  راک  نآ  رد  وت  دنریمب و  یگنسرگ  یتخـس و  زا  فانم  دبع  لسن  زا  گرزب  هداوناخ  ود  هک  یتسه  یـضار  ایآ  معطم 

امش هب  تبسن  رگید  ياهیدب  ماجنا  رد  هک  دید  دیهاوخ  دیهد  تصرف  شیرق  هب  دروم  نیا  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  انامه  یشاب  شیرق 
مه یمود  صخش  راک  نیا  يارب  نم  تفگ : ماشه  منکب  مناوت  یم  هچ  منت  کی  نم  وت  رب  ياو  يا  تفگ : معطم  .دوب  دنهاوخ  ناباتش 
.ما هدرک  ادیپ  تفگ : ماشه  .نک  ادیپ  مه  یموس  صخـش  تفگ : معطم  .مدوخ  تفگ : ماشه  تسیک  وا  دیـسرپ ، معطم  .ما  هدرک  ادیپ 

تفر و يرتخبلا  وبا  شیپ  ماشه  .نک  ادـیپ  مه  یمراهج  صخـش  تفگ : معطم  .هیما  نب  ریهز  تفگ : ماـشه  تسیک  وا  دیـسرپ : معطم 
دهاوخ کمک  هراب  نیا  رد  مه  يرگید  سک  ایآ  تفگ : يرتخبلا  وبا  .تفگ  نخس  مه  وا  اب  دوب  هتفگ  نخـس  معطم  اب  هک  هنوگنامه 

.درب مان  ار  صاخشا  نآ  و  يرآ ، تفگ : درک 

تفر و يزعلا  دبع  نب  دسا  نب  بلطم  نب  دوسا  نب  هعمز  شیپ  ماشه  .نک  ادیپ  راک  نیا  يارب  مه  یمجنپ  صخش  تفگ : يرتخبلا  وبا 
هورگ نآ  .درب  مان  ار  ناشیا  يرآ و  تفگ : درک  دـهاوخ  کمک  مه  يرگید  سک  هراب  نیا  رد  اـیآ  تفگ : هعمز  .تفگ  نخـس  وا  اـب 

دنتـسب و ناـمیپ  رگیدـکی  اـب  دـندش  عمج  اـجنآ  نوچ  .دـنوش  عمج  نوجح  هوـک  راـنک  هکم  يـالاب  هقطنم  رد  هنابـش  دنتـشاذگ  رارق 
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مهاوخ امـش  زا  سک  نیتسخن  منک و  یم  زاغآ  ار  راک  نیا  نم  تفگ : ریهز  .دننکـشب  ار  هماندـهع  نآ  عوضوم  هک  دـندش  گنهامه 
يا هلح  هک  هیما  یبا  نب  ریهز  دـندش ، رـضاح  دوخ  ياهنمجنا  رد  هکنیمه  بش  نآ  يادرف  .تفگ  مهاوخ  نخـس  هراب  نیا  رد  هک  دوب 

تسا راوازس  ایآ  هکم  لها  يا  تفگ : دروآ و  مدرم  هب  يور  سپس  درک و  فاوط  هبعک  درگ  راب  تفه  تسخن  دوب ، هدیـشوپ  اهبنارگ 
نم دنگوس  ادخ  هب  دنشاب ، كاله  فرش  رد  مشاه  ینب  هکنآ  لاح  میـشوپب و  هماج  میماشایب و  یندیماشآ  میروخب و  كاروخ  ام  هک 
دوب هتسشن  دجسم  هشوگ  هک  لهج  وبا  .دوش  هدیرد  تسا  متس  يدنواشیوخ و  دنویپ  عطق  هیام  هک  هماندهع  نیا  ات  منیشن  یمن  ياپ  زا 

وت دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : لـهج  وـبا  هـب  دوـسا  نـب  هـعمز  .دـش  دـهاوخن  هدـیرد  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  ییوـگ ، یم  غورد  تـفگ :
دنگوس ادخ  هب  يرآ  تفگ : مه  يرتخبلا  وبا  .میدوبن  یضار  هدش ، هتشون  نامیپ  نیا  هک  یماگنه  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرتوگغورد و 

: تفگ يدع  نب  معطم  میرادن  رارقا  تسا  هدش  هتـشون  نآ  رد  هچنآ  هب  میتسین و  یـضار  هماندهع  نیا  هب  ام  دـیوگ ، یم  تسار  هعمز 
نآ رد  هچ  ره  هماندـهع و  نآ  زا  ام  .دـیوگ  یم  غورد  دـیوگب  نیا  زج  سک  ره  دـنیوگ و  یم  تسار  ود  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ 
نیا تفگ : لهج  وبا  .تفگ  نخـس  ناـشیا  نوچمه  مه  ورمع  نب  ماـشه  .مییوج  یم  يرازیب  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  تسا  هدـش  هتـشون 

، درک هراپ  ار  همان  نامیپ  نآ  تساخرب و  يدع  نب  معطم  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هدش  هتـشاذگ  رارق  هنابـش  شیپاشیپ و  هک  تسا  يراک 
نب روصنم  هک  همان  نامیپ  نآ  هدنـسیون  دـنیوگ  .تسا  هدرب  نایم  زا  ار  مهللا » کمـساب   » هملک زجب  ار  نآ  همه  هناـیروم  هک  دـندید  و 

.دندمآ نوریب  هرد  نآ  رد  هرصاحم  زا  مشاه  ینب  دش  هدیرد  همان  نامیپ  نآ  نوچ  و  دوب ، هدش  لش  شتسد  دوب  همرکع 

رد تیامح و  ترضح  نآ  زا  دوب و  ص )  ) ربمایپ ترصن  رد  ابیکش  رادیاپ و  تباث و  نانچمه  بلاط  وبا  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحم 
ص)  ) ربمایپ رازآ  هب  تبسن  شیرق  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  تشذگرد و  تثعب  مهدزای  لاس  زاغآ  رد  هکنآ  ات  درک  یم  مایق  وا  زا  عافد 

يارب برع  لـیابق  رب  ار  دوخ  تفر و  نوریب  هکم  زا  ناـسرت  ص )  ) ربماـیپ دـندمآ و  لـئان  دوـخ  فدـه  هب  يدودـح  اـت  تسب و  عـمط 
تعیب عوضوم  نآ  زا  سپ  دش و  هکم  دراو  يدع  نب  معطم  هانپ  رد  ماجنارـس  ات  دوب  هنوگ  نادـب  راک  دومرف و  یم  هضرع  یگدـنهانپ 

ترـضح نآ  زا  عافد  هب  دوخ  مایق  و  ص )  ) ربمایپ زا  نآ  رد  هک  بلاط  وبا  راعـشا  هلمج  زا  دیوگ : دمآ  شیپ  هبقع  بش  رد  نایجرزخ ،
راد هدنز  بش  يرآ  دـندرک ، بورغ  ناگراتـس  هکنآ  لاح  مدـنام و  باوخ  یب  راد و  هدـنز  بش  تسا : تایبا  نیا  تسا  هتفگ  نخس 

ناشیا ینامرفان  نیا  ماجنارـس  دندرک و  ینامرفان  متـس و  هک  دوب  يا  هریـشع  متـس  ببـس  هب  نیا  دنیاین ، تمالـس  هب  اه  هودنا  مدـنام و 
...تسا و نیکرچ  هدـیهوکن و  نانآ  ياهراک  همه  دـندیرد و  ار  شیوخ  ردارب  تمرح  ياه  هدرپ  نانآ  تسا ، كاـنرطخ  ناـنآ  يارب 
قح و نانآ  يارب  دمحا  هک  دنچ  ره  یتسه ، ناوتان  يوگ و  هوای  يدرم  وت  دنتفگ  دمحا  هب  نانآ  تسا : هدورس  مه  ار  ریز  راعـشا  ومه 

...تسا هدرواین  ناشیا  يارب  یغورد  تسا و  هدروآ  ار  یتسار 

ار نانآ  دسج  داد  نامرف  دش و  غراف  ردب  گنج  رد  نارفاک  نتـشک  زا  ص )  ) ربمایپ نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هّللا  دبع 
وا تیب  نیا  دیاش  ص )  ) ادخ لوسر  يا  تشاد ، هضرع  رکب  وبا  .دماین  شدای  داتفا و  بلاط  وبا  راعشا  زا  یتیب  دای  هب  دندنکفا ، هاچ  رد 
یم ورف  ار  ناگرزب  فارشا و  ام  ياهریـشمش  دریذپ  ققحت  ام  شـشوک  رگا  هک  دنگوس  ادخ  ییادخ  هب  دیوگ : یم  هک  يراد  رظن  رد 
ناه تسوا : تایبا  نیا  بلاط  وبا  رگید  راعشا  زا  .تسا و  نینچ  هک  ادخ  ییادخ  هب  يرآ  دومرف  دش و  لاحـشوخ  ص )  ) ربمایپ .دریگ 

...تسین زاس  راک  دناسر و  یمن  يدوس  هدنهد  مایپ  مایپ  هک  دنچ  ره  دیناسرب  ّيول  هب  تسا  قح  رب  هک  نم  زا  یمایپ 

یمن توبن  زار  یگژیو و  رگا  تفگ : یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  قیرطبلا  ییحی  نب  یلع  ام  تسود  دیدحلا :] یبا  نبا   ] دـیوگ یم 
هک ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دوخ  هداز  ردارب  تسا  شیرق  فیرـش  رـالاس و  خیـش و  هک  بلاـط  وبا  نوچ  یـسک  زگره  دوـب 
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نادـناخ : » تسا هتفگ  یمن  حدـم  نینچ  تسا ، هدوب  شدـنزرف  هلزنم  هب  وا و  تلافک  تحت  یمیتی  وا و  نماد  رد  هتفای  شرورپ  یناوج 
هک تسا  هدوتس  یمن  هنوگنیدب  ای  دنرب » یم  هانپ  وا  هب  دنتـسه  يول  نب  بعک  هلیبق  ياهرالاس  يرگید  زا  سپ  یکی  یگمه  هک  مشاه 

مـشاه نادناخ  ناگدنامرد  نانز ، هویب  هانپ  نامیتی و  سردایرف  دوش ، یم  ناراب  بلط  وا  يوربآ  هب  ربا  زا  هک  يا  هرهچ  دـیپس  دـیوگب :
دنیاتس یمن  ار  تیعر  يداع و  دارفا  رعـش  بولـسا  نیا  اب  هک  .دنراد  رارق  اهـششخب  تمعن و  رد  وا  شیپ  نانآ  دندرگ و  یم  وا  درگرب 

درم ریپ  نآ  تسا ، بلاـط  وبا  رعـش  نیا  هدنیارـس  هک  يریگب  رظن  رد  هک  یماـگنه  و  تسا ، ناـگرزب  ناـهاشداپ و  شیاتـس  هژیو  هکلب 
رد شیرق  ّرـش  زا  هدوب و  وا  هب  هدنهانپ  یناوج  هک  تسا  هدورـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هرابرد  ار  نآ  و  هوکـشرپ ، راوگرزب و 

تسا و هدـنارورپ  شیوخ  شوغآ  رد  شود و  رب  تسا  هدوب  يا  هچب  رـسپ  هک  یماگنه  زا  ار  وا  بلاط  وبا  تسا و  هدوسآ  یم  وا  هیاس 
ص)  ) ربمایپ راـک  یگرزب  توبن و  زار  یگژیو و  هجوتم  تسا  هتـسیز  یم  شا  هناـخ  رد  هدروخ و  یم  وا  هشوت  داز و  زا  ص )  ) ربماـیپ

.تسا هداهن  ترضح  نآ  يارب  یلیلج  هاگیاپ  دنلب و  تلزنم  هچ  اهلد  اهناج و  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  يوش  یم 

ار ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  بلاط  وبا  هک  ما  هدناوخ  دانک  تمحر  شیادخ  هک  بیبح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  یلاما  باتک  رد  نینچمه 
بلاط وبا  يردام  ردـپ و  ردارب  هللا  دـبع  و  منک ، یم  دای  مردارب  زا  منیب  یم  ار  وا  هاگره  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  یهاـگ  دـید ، یم 

ص)  ) ربمایپ دوب  مولعم  هک  اهبـش  زا  يرایـسب  بلاط  وبا  .تسا  هدوب  بلطملا  دبع  بلاط و  وبا  تبحم  هقالع و  دروم  تدش  هب  هک  دوب 
ياج هب  ار  یلع  دوخ  رسپ  درک و  یم  دنلب  شهاگباوخ  زا  ار  وا  هنابش  .دریگ  رارق  هلمح  دروم  ادابم  هک  تشاد  میب  تسا و  هتفخ  اجک 

ابیکـش مناج  رـسپ  دناوخ : ار  تایبا  نیا  وا  خساپ  رد  بلاط  وبا  .موش  یم  هتـشک  نم  ناج  ردپ  تفگ : وا  هب  یلع  یبش  .دناباوخ  یم  وا 
: دورـس نینچ  وا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ...تسا  گرم  يارب  شماجرف  يا  هدنز  ره  تسا و  رت  هنادـنمدرخ  ییابیکـش  هک  شاب 

تـسود هکلب  دوبن ، یبات  یب  زا  متفگ  نم  هک  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  یهد و  یم  ناـمرف  ییابیکـش  هب  ارم  دـمحا  نداد  يراـی  رد  اـیآ 
هچ هراومه  وا  ياضر  يارب  دنوادخ و  ساپ  هب  نم  .متسه و  ترادربنامرف  هراومه  هک  ینادب  یشاب و  منداد  يرای  هاوگ  وت  هک  متـشاد 

.منک یم  ششوک  تسا  تیاده  هدوتس  ص )  ) ربمایپ هک  دمحا  نداد  يرای  رد  یگدنلاب  ماگنه  یناوج و  رد  هچ  یکدوک و  رد 

: مشاه ینب  نارفاک  نانمؤم و  هرابرد  نخس 

شاداپ ناهاوخ  راک  نیا  لابق  رد  ام  نمؤم  تسا : هدومرف  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راتفگ  نیا  حرـش  ریـسفت و  هرابرد  مود  لـصف 
رب میدوب  شراتفرگ  ام  هک  يرازآ  نیا  زا  دش  یم  ناملسم  هک  شیرق  زا  یـسک  درک ، یم  تیامح  دوخ  رابت  هشیر و  زا  ام  رفاک  دوب و 

ندش هتـشک  زا  نانآ  درک و  یم  مایق  وا  زا  عافد  رد  هک  يدـنواشیوخ  ای  تشاد  یم  ساپ  ار  وا  هک  يدـنگوس  مه  ببـس  هب  دوب ، رانک 
.دندوب ناما  رد 

یخرب .دـندوب  هورگ  ود  دـندش  هرـصاحم  هرد  نآ  رد  شیرق  لاـبق  رد  ص )  ) ربماـیپ زا  تیاـمح  زا  سپ  هـک  مشاـه  ینب  مییوـگ : یم 
تـسا فالتخا  بلاط  یبا  نب  رفعج  دروم  رد  .دندوب  ناملـسم  بلطملا  دبع  نب  هزمح  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رفاک ، یخرب  ناملـسم و 

نآ رد  تسا و  هدوـب  هدرک  ترجه  هشبح  هب  وا  ماـگنه  نآ  رد  تـسا  هدـش  هـتفگ  هـن ، اـی  تـسا  هدـش  هرـصاحم  هرد  نآ  رد  اـیآ  هـک 
نب هدیبع  دوب  هرصاحم  رد  مشاه  ینب  اب  هرد  نآ  رد  هک  یناناملـسم  زا  .تسا  حیحـص  راتفگ  نیمه  تسا و  هتـشادن  روضح  هرـصاحم 

نادـناخ بلطم و  نادـناخ  اریز  تسا ، ناشیا  مکح  رد  یلو  تسین  مشاه  ینب  زا  دـنچ  ره  وا  .تسا  فانم  دـبع  نب  ّبلطم  نب  ثراح 
، دانک تمحر  شیادخ  هک  سابع ، .دندشن  ادج  رگیدکی  زا  یلهاج  هرود  رد  هن  مالـسا و  نارود  رد  هن  دندوب و  دحتم  هراومه  مشاه 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1180 

http://www.ghaemiyeh.com


بلطملا و دبع  نب  ثراح  نب  لفون  و  مه ، بلاط  وبا  نارـسپ  بلاط  لیقع و  .دوب  دوخ  موق  نییآ  رب  یلو  دوب  هرد  نآ  رد  ناشیا  هارمه 
نآ رب  دوب و  نیگمشخ  تخس  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  ثراح  هکنیا  زج  .دندوب  نانچمه  مه  لفون  رـسپ  ثراح  شردارب و  نایفـس  وبا 
مه شیرق  اب  دوبن و  ص )  ) ربمایپ نتشک  هب  یضار  زگره  یلو  درک ، یم  شهوکن  ار  ناشیا  دوخ  راعشا  اب  دیزرو و  یم  هنیک  ترضح 
وبا ناگدش  هرـصاحم  همه  درم  ریپ  رالاس و  رورـس و  .درک  یمن  تقفاوم  بسن  تمرح  ظفح  يارب  طقف  ترـضح  نآ  نوخ  دروم  رد 

.دوب یلصا  هدننک  تیامح  لیفک و  ومه  دوب و  بلطملا  دبع  نب  بلاط 

: بلاط وبا  نامیا  هرابرد  رظن  فالتخا 

خیاشم زا  یخرب  .تسا  هدرم  ناملـسم  بلاط  وبا  هک  دـندقتعم  هیدـیز  رتشیب  هیماما و  .دـنراد  فالتخا  بلاط  وبا  ناـمیا  هراـبرد  مدرم 
لها مدرم و  رتشیب  .دنناشیا  زا  رگید  یناسک  یفاکـسا و  رفعج  وبا  یخلب و  مساقلا  وبا  خیـش  هک  دنراد  ار  هدـیقع  نیمه  مه  ام  یلزتعم 
لقن ار  يروهـشم  ثیدح  هراب  نیا  رد  و  تسا ، هدرم  دوخ  موق  نید  رب  وا  هک  دندقتعم  نارگید  ام و  يرـصب  خـیاشم  مومع  ثیدـح و 
يارب دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دوخ  نم  هک  وگب  يا  هملک  ناج  ومع  يا  دومرف : وا  هب  بلاط  وبا  گرم  ماگنه  ص )  ) ربمایپ هک  دـننک  یم 

اب ار  تمـشچ  درک  یبات  یب  گرم  ماگنه  بلاط  وبا  تفگ  دنهاوخ  برع  هک  تسا  نیا  هن  رگا  تفگ : .مهد  یهاوگ  دروم  نآ  رد  وت 
هتفگ وا  هک  تسا  هدش  لقن  .متسه و  خیاشم  نییآ  رب  نم  تسا  هتفگ  بلاط  وبا  هک  تسا  هدش  تیاور  .مدرک و  یم  نشور  نآ  نتفگ 
راتفگ نیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناثدحم  زا  يرایـسب  .تسا  هدش  هتفگ  مه  رگید  ییاهزیچ  متـسه و  بلطملا  دـبع  نییآ  رب  نم  تسا 

شزرمآ دنـشاب  دنواشیوخ  دنچ  ره  ناکرـشم  يارب  هک  دزـسن  دنیوا  اب  هک  ار  ینانمؤم  و  ص )  ) ربمایپ : » دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ 
طقف شردپ  يارب  میهاربا  یهاوخ  شزرمآ  و  دنتـسه ، یخزود  ناشیا  هک  تسا  هدـش  نشور  نانآ  يارب  هکنیا  زا  سپ  .دـننک  یهاوخ 
دروم رد  ...تسج » يرازیب  وا  زا  تسا ، دنوادخ  نمشد  يو  هک  دش  نشور  وا  يارب  نوچ  دوب و  هداد  وا  هب  هک  دوب  يا  هدعو  ببس  هب 

دنا هدرک  تیاور  زین  .دوب و  هدومرف  یهاوخ  شزرمآ  وا  يارب  بلاط  وبا  گرم  زا  سپ  ص )  ) ربماـیپ اریز  تسا  هدـش  لزاـن  بلاـط  وبا 
بلاـط وبا  هراـبرد  .ینک » تیادـه  يراد  یم  تسود  ار  هک  ره  یناوت  یمن  وت  هک  اـنامه  : » تسا هدوـمرف  هک  دـنوادخ  راـتفگ  نیا  هک 

.تسا هدش  لزان 

تهارمگ يومع  هک  درک  ضرع  دمآ و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  بلاط  وبا  گرم  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنا  هدرک  تیاور  و 
لاـح رد  ار  بلاـط  وبا  هک  هدرکن  لـقن  سکچیه  هک  دـنا  هدروآ  تجح  نینچنیا  زین  یهد و  یم  ناـمرف  هچ  وا  دروم  رد  تشذـگرد ،

زا يزیچ  رفعج  یلع و  دنیوگ  یم  نینچمه  .دـنک  یم  نشور  ار  رفاک  ناملـسم و  نایم  قرف  هک  تسا  يزیچ  زامن  دـشاب و  هدـید  زامن 
هچنآ ببس  هب  هک  تسا  هدومرف  هدعو  نم  هب  دنوادخ  : » تسا هدومرف  هک  دننک  یم  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  .دنتفرگن  بلاط  وبا  ثاریم 

ص)  ) ربمایپ هب  هک  دننک  یم  تیاور  نینچمه  .تسا » شتآ  هنارک  رب  وا  دـهاکب و  شباذـع  زا  تسا  هداد  ماجنا  نم  قح  رد  بلاط  وبا 
یهاوخ شزرمآ  ود  نآ  يارب  دـشاب  رارق  رگا  : » دومرف ینک ، یهاوخ  شزرمآ  شیوخ  رداـم  ردـپ و  يارب  تسا  بوخ  هچ  دـش  هتفگ 

و دنا ، هدادـن  ماجنا  ود  نآ  هک  تسا  هداد  ماجنا  ییاهیکین  نم  يارب  وا  هک  مدرک  یم  یهاوخ  شزرمآ  بلاط  وبا  يارب  کش  یب  منک ،
« .دنخزود ياه  هزیرگنس  زا  ییاه  هزیرگنس  بلاط  وبا  هنمآ و  هللا و  دبع  هک  انامه 

یم دانسا  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  ار  يربخ  دننک و  یم  تیاور  نیا  فالخ  رب  تسا  هدوب  ناملسم  بلاط  وبا  دنا  هتـشادنپ  هک  یناسک  اما 
یمکش دریذپ ، یم  دروم  شـش  رد  ارت  تعافـش  دنوادخ  دومرف  نم  هب  ع )  ) لیربج تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ تسا ، هتفگ  هک  دنهد 
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رسپ هللا  دبع  وا  هتشاد و  دوخ  رب  ارت  هک  یتشپ  و  تسا ، بهو  رتخد  هنمآ  وا  هدرک و  لمح  ارت  هک 

و تسا ، بلطملا  دـبع  وا  هداد و  هاـنپ  ارت  هک  يا  هناـخ  و  تسا ، بلاـطوبا  وا  هدرک و  تلاـفک  ارت  هـک  ینماد  و  تـسا ، بـلطملا  دـبع 
ادخ لوسر  يا  دش : هتفگ  تسا ، بیؤذ  وبا  رتخد  همیلح  وا  تسا و  هداد  ریـش  ارت  هک  یناتـسپ  و  یتشاد ، یلهاج  هرود  رد  هک  يردارب 

.تشاد یم  ینازرا  نارگید  هب  تمعن  كاروخ و  دوب ، هدنشخب  دومرف  تشاد  هدیدنسپ  راک  هچ  تردارب  نآ 

رد ار  ص )  ) ربمایپ ایآ  هک  مدیـسرپ  مدناوخ  یم  وا  شیپ  ار  ربخ  نیا  هک  یماگنه  هب  دیز  یبا  نب  ییحی  رفعج  وبا  بیقن  زا  میوگ : یم 
وا متفگ : .تسا  تبحم  یتسود و  يردارب ، زا  روظنم  .هن  تفگ : تسا  هدوب  يردام  ردـپ و  ای  يردام  ای  يردـپ  يردارب  یلهاـج  هرود 

.مناد یمن  تفگ : تسا  هدوب  هک  هدش  وا  هب  يردارب  باطخ  هک 

هدـش لقتنم  كاپ  ياهمکـش  هب  هزیکاپ  ياهتـشپ  زا  ام  تسا  هدومرف  هک  دـننک  یم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  ناگمه  دـنیوگ : یم  نینچمه 
كاپ دندوب ، یم  تسرپ  تب  رگا  هک  دنشاب  كاپ  كرـش  زا  ترـضح  نآ  ناکاین  همه  هک  تسا  بجاو  نخـس  نیا  هب  هجوت  اب  و  میا ،

.دندوبن

یمن ینایز  ام  بهذم  رد  تسا  هدمآ  هدوب ، هارمگ  یکرـشم  وا  هکنیا  رزآ و  شردـپ  میهاربا و  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ  دـنیوگ : یم  و 
، تسا هدـش  هدرب  مان  ردـپ  هب  یهاگ  ومع  زا  نآرق  رد  یهگناو  .تسا  روحان  نب  خرات  شردـپ  هدوب و  میهاربا  يومع  رزآ  اریز  دـنز ،

يزیچ هچ  تفگ : شنارسپ  هب  هک  یماگنه  دیـسر و  ارف  گرم  ار  بوقعی  هک  یماگنه  دیتشاد  روضح  ایآ  : » تسا هدومرف  هک  نانچنآ 
.میتسرپ یم  ار ، قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  تناردپ  يادخ  ارت و  يادخ  دـنتفگ : درک  دـیهاوخ  تدابع  شتـسرپ و  نم  زا  سپ  ار 

زا وا  هکنآ  لاح  تسا و  هدرمش  رب  ناکاین  ناردپ و  هرمز  رد  ار  لیعامسا  هیآ  نیا  رد  و  .مییوا » نامرف  عیطم  ام  و  ار ، هناگی  راگدرورپ 
.تسوا يومع  هکلب  تسین ، بوقعی  ناکاین 

ياهتـشپ زا  : » تسا هدومرف  هک  ص )  ) ربمایپ راتفگ  زا  دارم  اریز  تسا ، تسـس  نم  رظن  رد  جاجتحا  نیا  دیدحلا :] یبا  نبا   ] دیوگ یم 
و رگید ، زیچ  هن  تسا  مارح  جاودزا  انز و  زا  يردام  يردـپ و  ناکاین  نتـسناد  كاپ  دوصقم  میا  هدـش  لقتنم  كاپ  ماـحرا  هب  هزیکاـپ 

یم هدرخ  رگیدکی  رب  دشاب  يا  ههبش  وا  جاودزا  ای  یسک  بسن  رد  هکنیا  دروم و  نیا  رد  برع  اریز  تسا ، نخس  قایس  یـضتقم  نیا 
هک دییوگ  یم  نینچ  ارچ  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  تسین و  حیحص  دندوبن  رهاط  دندوب  یم  تسرپ  تب  رگا  دنا  هتفگ  هکنیا  .دنتفرگ و 
هک ار  هچنآ  ص )  ) ربمایپ رگا  .درادن  یتافانم  رگیدـکی  اب  ود  نیا  هک  دوب  یمن  رهاط  ناشیا  بسن  تشپ و  دـندوب  یم  تسرپ  تب  رگا 

یهگناو .دروآ  یم  نخـس  دـیاقع  زا  نآ  ياج  هب  هکلب  دروآ ، یمن  ماحرا  بالـصا و  زا  نخـس  دوب  هدومرف  هدارا  دـنرادنپ  یم  ناشیا 
ردپ تسا و  ص )  ) ربمایپ يومع  مه  وا  اریز  تسین ، حیحص  بلاط  وبا  دروم  رد  دنا  هدروآ  شردپ  میهاربا و  دروم  رد  هک  مه  يرذع 
بلاط وبا  مالسا  دروم  رد  نانآ  نخس  نیا  دشاب ، زیاج  رزآ  ینعی  ومع  ندوب  كرشم  نانآ  رظن  رد  هک  یماگنه  تسین و  ترـضح  نآ 

.دشاب تجح  دناوت  یمن 

دنوادخ تسا : هدومرف  هک  دنروآ  یم  تجح  تسا  هدیسر  ع )  ) دمحم نب  رفعج  زا  هک  یتیاور  هب  ناکاین  یناملسم  دروم  رد  نینچمه 
تـسا هدش  تیاور  .تسا  ناهاشداپ  هرف  ناربمایپ و  وترپ  هرهچ و  وا  رب  هک  دـیامرف  یم  ثوعبم  یلاح  رد  تمایق  زور  ار  بلطملا  دـبع 

يارب لج  زع و  دنوادخ  زا  دومرف : يراد  يدیما  هچ  بلاط  وبا  هرابرد  هدیـسرپ : ص )  ) ربمایپ زا  هنیدم  رد  بلطملا  دـبع  نب  سابع  هک 
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.مراد دیما  ار  اهریخ  همه  وا 

نم مدرگ  تیادـف  تشون : ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  يارب  تسا  دومحم  نب  نابا  هک  هعیـش  لاجر  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
هکنآ زا  سپ  مه  نآ  دزرو  زیتس  ص )  ) ادخ لوسر  اب  سک  ره  و  : » تشون وا  يارب  اضر  ترضح  ما ، هدرک  کش  بلاط  وبا  مالسا  رد 

وبا ناـمیا  هب  وت  رگا  تشوـن : نآ  زا  سپ  هیآ و  رخآ  اـت  ...دـنک » يوریپ  ار  ناـنمؤم  هار  زا  ریغ  یهار  دوـش و  نشور  وا  يارب  تیادـه 
.تسا شتآ  يوس  هب  تماجنارس  یشاب ، هتشادن  رارقا  بلاط 

هنارک رب  بلاط  وبا  هک  دـنیوگ  یم  مدرم  هچنآ  هرابرد  ناـشیا  زا  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاـبلا یلع  نب  دـمحم  زا  نینچمه 
نوزف وا  نامیا  دـنهن ، رگید  هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیا  وزارت و  هفک  کی  رد  ار  بلاـط  وبا  ناـمیا  رگا  دومرف : دندیـسرپ ، تسا  شتآ 

هللا دبع  زا  تباین  هب  هلاس  همه  داد  یم  نامرف  دوخ  ندوب  هدنز  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  دیناد  یمن  رگم  دومرف : سپس  .دوب و  دهاوخ 
.دوش هدرازگ  جح  نانآ  يوس  زا  هک  دومرف  تیصو  مه  دوخ  همان  تیصو  رد  سپس  دنرازگب و  جح  بلاط  وبا  و 

هب دوخ  یپ  رد  دوب و  هتفرگ  دوب  انیبان  توترف و  يریپ  هک  ار  هفاحق  وبا  شردپ  تسد  رکب  وبا  هکم  حتف  لاس  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
وا شیپ  اـم  اـت  یتشاذـگ  یم  دوخ  لاـح  هب  ار  درم  ریپ  نیا  دوب  بوخ  هچ  دومرف : وا  هب  ص )  ) ربماـیپ دروآ ، یم  ص )  ) ربماـیپ روضح 

هدومرف ثوعبم  قح  هب  ارت  هک  یـسک  هب  دنگوس  انامه  .دهد  شاداپ  ار  وا  دنوادخ  راک  نیا  اب  متـساوخ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : .مییایب 
، يرآ دومرف : .تسا  وت  مشچ  ینـشور  هیام  متـسناد  یم  هک  مردـپ  مالـسا  ات  مدـش  داش  رتشیب  بلاـط  وبا  تیومع  مالـسا  زا  نم  تسا 

.ییوگ یم  تسار 

یم یلاؤس  نینچ  هک  تسا - یتفگـش  یـسب  ياـج  دومرف : .دندیـسرپ  دروـم  نیا  رد  ع )  ) نیـسح نب  یلع  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
زا دسا  رتخد  همطاف  درادب و  یقاب  رفاک  رهوش  يرـسمه  هب  ار  یناملـسم  نز  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدومرف  یهن  دـنوادخ  اریز  دـینک -

.دوب شرسمه  نانچمه  وا  تشذگ  رد  بلاط  وبا  هک  یماگنه  ات  تسا و  یناملسم  رد  ماگشیپ  نانز 

هدرک لقن  دنا  هداد  دانـسا  ص )  ) ربمایپ هدرک  دازآ  هدرب  عفار  وبا  هب  هک  ار  یثیدح  ناثدـحم  هک  دـننک  یم  تیاور  هیدـیز  زا  یهورگ 
نامرف اب  ار  وا  شیادخ  هک  درک  لقن  میارب  ما  هداز  ردارب  دمحم  تفگ : یم  بلاط  وبا  مدینـش  مدوخ  هکم  رد  تسا : هتفگ  یم  هک  دنا 
ربمایپ راتفگ  نیا  دنا  هتفگ  یهورگ  .تسا  نیما  يوگتـسار  نم  رظن  رد  دمحم  تسا و  هدومرف  لیـسگ  يدنواشیوخ  دـنویپ  تیاعر  هب 
بلاط وبا  میتی ، هدننک  تلافک  زا  شروظنم  میتشهب » رد  نم  تشگنا  ود  نیا  نوچ  میتی  هدننک  تلافک  نم و  : » تسا هدومرف  هک  (ص )

.تسا

ثیدـح دـنا  هتفرگن  يزیچ  بلاط  وبا  ثاریم  زا  رفعج  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنا  هدرک  تیاور  هماع  هک  هچنآ  دـنیوگ  یم  هیماـما 
ثرا ناملـسم  زا  رفاک  یلو  درب  یم  ثرا  رفاک  زا  ناملـسم  ناشیا  هدـیقع  هب  .تسا  نآ  فالخ  رب  تیب  لها  بهذـم  تسا و  یلوعجم 

هک ص )  ) ادخ لوسر  نخـس  نیمه  بجوم  هب  مه  ام  دنا  هتفگ  .دنـشاب و  هتـشاد  ار  هجرد  نیرتکیدزن  بسن  رظن  زا  دنچ  ره  درب ، یمن 
يارب هک  تسا  نیا  شرهاظ  و  تسا ، لعافت  باـب  ثراوت  هک  مینک  یم  مکح  تسین » ندرب  ثاریم  نید  ود  لـها  ناـیم   » تسا هدومرف 

یم ثرا  تسا ، ناملسم  هک  یفرط  ینعی  فرط  کی  طقف  هک  مینک  یم  مکح  ام  تسین و  نینچنیا  ثاریم  رد  یلو  تسا  فرط  ود  ره 
.دنرب یم  ثرا  رگیدکی  زا  ود  ره  هکنیا  هن  درب 
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تبـسن تبحم  دوب ، یم  رفاک  بلاط  وبا  رگا  تسا و  روهـشم  مولعم و  يزیچ  بلاط  وبا  هب  ص )  ) ربمایپ تبحم  رگید  يوس  زا  دـنیوگ :
نانچ دنا  هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  ار  یموق  زگره  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوبن ، اور  ص )  ) ربمایپ يارب  وا  هب 

یثیدح نیا  و  دنیوگ : .هیآ » رخآ  ات  ...دنزرو  یتسود  دننک  یم  ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  هب  تبـسن  هک  تفای  یهاوخن 
وت هب  تبـسن  مدوخ  یتسود  یکی  مراد ، یم  تسود  هنوگ  ود  ارت  نم  : » تسا هدومرف  لیقع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  رتاوتم  روهـشم و 

« .تشاد یم  تسود  ارت  تردپ  هکنآ  ببس  هب  یتسود  رگید  و 

: تسا نینچ  تسا  هدرک  داریا  هجیدخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم جاودزا  ماگنه  هب  بلاط  وبا  هک  يروهشم  حاکن  هبطخ  دنیوگ :
نآ رب  هک  يا  هناخ  مرتحم و  ینیمزرـس  ام  يارب  تسا و  هداد  رارق  لیعامـسا  لسن  میهاربا و  هیرذ  زا  ار  اـم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  »
ما هداز  ردارب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  اـنامه  سپـس  .تسا و  هداد  رارق  مدرم  رب  ناـمکاح  ار  اـم  تسا و  هدوـمرف  نیعم  دـنرازگ  یم  جـح 
رود درخ و  تلیـضف و  یکین و  ظاـحل  زا  دـمحم  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدیجنـس  وا  اـب  شیرق  زا  يدرمناوـج  چـیه  هک  تسا  یناوـج 
زاب هک  تسا  یتیراع  هدـنور و  نایم  زا  هیاس  لام  .تسا و  تسد  یهت  لاـم  ظاـحل  زا  دـنچ  ره  دراد ، يرترب  وا  رب  هشیدـنا  یـشیدنا و 

هک نیباـک  ره  تسا و  دوجوم  یتبغر  نینچ  مه  هجیدـخ  رد  تسا و  یتـبغر  دـلیوخ  رتـخد  هجیدـخ  هب  ار  وا  کـنیا  .دوش  یم  هتفرگ 
دهاوخ گرزب  سب  يراک  عیاش و  يربخ  سپ  نیا  زا  دـمحم  يارب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  نم  هدـهع  رب  دیـشاب  هتـشاد  تسود 

هاگآ شیپ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نارگ  سب  راک  عیاش و  ربخ  زا  هکنآ  اب  هک  ینیب  یم  نانچ  ار  بلاط  وبا  ایآ  دنیوگ : .دوب »
.تساهلقع ظاحل  زا  تسردان  يراک  نیا  دنک ، بیذکت  ار  وا  زیتس و  وا  اب  تسا  نکمم  زاب  تسا  نادنمدرخ  زا  دوخ  تسا و  هدوب 

هدیـشوپ و ار  دوخ  نامیا  فهک  باحـصا  تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  تیاور  ع )  ) دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  زا  و  دنیوگ :
یم راکشآ  ار  رفک  هدیشوپ و  ار  شیوخ  نامیا  مه  بلاط  وبا  داد ، نادنچ  ود  ار  ناشیا  شاداپ  دنوادخ  دنتـشاد ، یم  راکـشآ  ار  رفک 

.تشاد دهاوخ  ینازرا  نادنچ  ود  ار  وا  شاداپ  شیادخ  تشاد 

هک ور  نوریب  هکم  زا  دومرف : ص )  ) ربمایپ هب  درک  تلحر  بلاـط  وبا  هک  یبش  رد  ع )  ) لـیربج هک  تسا  هدـمآ  روهـشم  ثیدـح  رد  و 
تسا هبعش  نب  هریغم  مه  وا  دنا و  هدرک  تیاور  صخـش  کی  زا  طقف  مدرم  همه  ار  شتآ  هنارک  ثیدح  دنیوگ : .تشذگ  رد  تروای 

.تسین هدیشوپ  وا  قسف  ناتساد  تسا و  مولعم  روهشم و  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هژیو  هب  مشاه و  ینب  اب  وا  هنیک  ینمشد و  و 

هدش لقن  دسر  یم  هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  هب  یـضعب  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  هب  یـضعب  هک  ناوارف  ياهدنـس  اب  یتایاور  و  دـنیوگ :
بلاط وبا  هک  تسا  روهـشم  مه  ربخ  نیا  .تسا و  هتفگ  هللا » لوسر  دـمحم  هللا ، ـالا  هلا  ـال   » هکنآ اـت  تسا  هدرمن  بلاـط  وبا  هک  تسا 

دنلب ار  دوخ  رـس  سپـس  تسا و  هداد  شوگ  هدرب و  وا  کیدزن  ار  دوخ  شوگ  سابع  تسا ، هتفگ  یم  هتـسهآ  ینخـس  گرم  ماـگنه 
نآ زا  رت  فیعـض  شیادـص  یلو  تفگ  دـیحوت  هملک  تیومع  دـنگوس  ادـخ  هب  هداز  ردارب  يا  تسا ، هتفگ  ص )  ) ربماـیپ هب  هدرک و 

یـضار دوخ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ هکنآ  ات  درمن  بلاط  وبا  تسا : هتفگ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  .دـسرب و  وت  هب  هک  تسا 
.درک

دـشاب مالـسا  هب  رارقا  نمـضتم  یمالک  هاگ  ره  تسا و  هدوب  ناملـسم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  مه  بلاط  وبا  راعـشا  دنیوگ : یم  هیماما 
نمضتم هک  دیارـسب  ههادبلاب  يرعـش  ناناملـسم  زا  یهورگ  نایم  يدوهی  يدرم  رگا  ینیب  یمن  رگم  رثن ، ای  دشاب  مظن  هک  درادن  یقرف 

نا دهـشا   » دـیوگب رثن  هب  هک  هنوگنامه  تسا ، ناملـسم  هک  مینک  یم  مکح  دـشاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم يربمایپ  هب  وا  رارقا 
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هبرض نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنراد  دیما  ام  زا  ار  یگرزب  راک  نانآ  تسوا : رعـش  نیا  بلاط  وبا  راعـشا  هلمج  زا  هللا ،» لوسر  ادمحم 
هزین میزرو و  تواخـس  دمحم  ندش  هتـشک  يارب  ام  هک  دـنراد  دـیما  ایوگ  تسا ، مزال  راوتـسا  ياه  هزین  اب  ندز  هزین  ریـشمش و  ياه 

دیفاکشب ار  ییاه  همجمج  هکنآ  رگم  دییوگ  یم  غورد  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  دوشن ، هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشارفارب  نوگ  مدنگ  ياه 
مـشاه ینب  اـب  هطبار  عطق  دروم  رد  شیرق  هک  يا  هفیحـص  عوـضوم  رد  هک  بلاـط  وـبا  راعـشا  زا  ...دـتفا و  رد  مزمز  میطح و  ناـیم  و 
نیشیپ ياهباتک  رد  شمان  هک  میا  هتفای  یسوم  وچمه  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  ایآ  تسا : ریز  تایبا  تسا  هدورـس  دنتـشون 

.تسین یمتس  چیه  تسا  هدومرف  صوصخم  تبحم  هب  شدنوادخ  هک  یسک  رد  تسا و  یتبحم  وا  رب  ناگدنب  نایم  تسا و  هدمآ 

اهتبیـصم ندمآ  شیپ  زا  زگره  دوش و  هتـسخ  ام  زا  گنج  هکنآ  رگم  میوش  یمن  هتـسخ  گنج  زا  زگره  ام  و  دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات 
دـینکم و هدولآ  یگلفـس  هب  دـمحم  هرابرد  ار  دوخ  ياهلایخ  تسا : هدورـس  مه  ار  ریز  تاـیبا  دروم  نیمه  رد  ...میرازگ و  یمن  هلگ 

صخش ياهباوخ  نوچمه  امش  يوزرآ  نیا  هکنآ  لاح  دیشکب و  ار  وا  هک  دیراد  وزرآ  .دینکم  يوریپ  ار  تخب  هریت  ناهارمگ  نامرف 
یم هک  اجنآ  ات  ...دینیبب - ار  اه  هرهچ  اه و  همجمج  ندیـشارخ  ندش و  ادج  رگم  تشک  دیهاوخن  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  تسا و  هتفخ 

.درشف دهاوخ  مه  رب  تمادن  نادند  هن ، دیوگب  سک  ره  دسر و  یم  یحو  شراگدرورپ  هاگشیپ  زا  ار  وا  هک  يربمایپ  دیوگ -

: تسا هتفگ  نینچ  هتفرگ و  مشخ  وا  ساپ  هب  تسا و  هدورـس  نوعظم  نب  نامثع  هجنکـش  دروم  رد  هک  تسا  یتایبا  وا  راعـشا  زا  رگید 
هلفـس و یمدرم  ندرک  دای  زا  ای  ینک  یم  هیرگ  نیگهودـنا  صخـش  نوچمه  يا و  هدـش  هدرـسفا  ناما  یب  راگزور  ندرک  دای  زا  اـیآ 
هک دینیب  یمن  رگم  دانک  نوبز  ار  امش  عمج  يادخ  دنریگ ، یم  ورف  متس  هدرپ  رد  دناوخ  یم  ارف  نید  هب  هک  ار  یـسک  نآ  هک  هیامورف 

نوچمه هک  يربمایپ  رب  هک  یتفگـش  باتک  هب  هکنآ  ای  دـیوگ - یم  هک  اجنآ  ات  ...میا - هدـش  نیگمـشخ  نوعظم  نب  ناـمثع  يارب  اـم 
ص)  ) ربمایپ هک  یماگنه  ماشه  نب  لهج  وبا  هک  تسا  هدش  تیاور  دنیوگ : .دیروآ و  نامیا  تسا  هدـش  لزان  تسا  سنوی  ای  یـسوم 
ار دوخ  دصق  تسناوتن  دیبسچ و  شتـسد  رب  گنـس  .دبوکب  ص )  ) ربمایپ رـس  رب  ار  نآ  درک  دصق  تشادرب و  یگنـس  دوب  هدجـس  رد 

.دهد ماجنا 

نایارـس هوای  زا  یخرب  یهارمگ  زا  دییآ و  دوخ  هب  اهومع  رـسپ  يا  تسا : هدورـس  نینچ  يرگید  تایبا  نمـض  هراب  نیا  رد  بلاط  وبا 
ار نآ  دومث  داع و  ماوقا  امش  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  مکانمیب ، دیسر  دهاوخ  امش  رس  رب  هک  ییاهیتخبدب  زا  هنرگ  دینک و  سب  زیهرپ و 
نآ اب  هک  دیبسچ  درم  نآ  تسد  رب  هک  تسا  یگنس  عوضوم  امـش  يارب  رت  تفگـش  نیا  زا  .دنامن و  یقاب  نانآ  زا  يزیچ  دندیـشچ و 

...تشاد ار  وگتسار  راکزیهرپ  يابیکش  درم  گنهآ 

هدش ناملـسم  دوخ  تایبا  نیا  ندورـس  اب  بلاط  وبا  دنگوس  ادخ  هب  تسا  هتفگ  یم  یـسابع  هفیلخ  نومأم  هک  تسا  روهـشم  دـنیوگ :
لوسر زا  نم  .دـشخرد  یم  قرب  نوچمه  هک  ینوگمیـس  ياهریـشمش  اب  مهد  یم  يرای  ار  دـنوادخ  ربماـیپ  ینعی  ص )  ) ربماـیپ تسا :

ناخروم رتشیب  تسا و  هدمآ  نینچ  هریس  رد  دنیوگ : ...تسا  قفـشم  وا  رب  هک  یـصخش  تیامح  منک ، یم  تیامح  عافد و  ص )  ) ادخ
يزاس هلیح  یـشاجن  شیپ  شنارای  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  يارب  هک  تفر  هشبح  هب  صاـع  نب  ورمع  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ 

نک و میاهر  میوگ : یم  تسین  هدوتـسان  رظن  رد  نم  زا  ییادـج  و  اجک ، يراد  اـجک  گـنهآ  دـیوگ : یم  مرتخد  دورـس : نینچ  دـنک 
شردپ اریز  دندیمان  یم  نمشد  رسپ  نمشد  ار  صاع  ورمع  ...مراد  یـشاجن  شیپ  نتفر  گنهآ  رفعج  دروم  رد  نم  هک  راذگب  مدازآ 

یم نمشد  منک و  یم  شنزرـس  ارت  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  یم  تشذگ  یم  شرانک  زا  ص )  ) ربمایپ هاگره  هکم  رد  هک  دوب  نانچ 
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« .تسا لسنلا  عوطقم  هدیرب و  مد  وت  يوگدب  نمشد  انامه  : » هک دش  لزان  هیآ  نیا  وا  دروم  رد  مراد و 

هچنآ زا  ندنادرگ  يور  شنارای و  رفعج و  نتشاد  یمارگ  هب  ار  وا  تشاد و  لیسگ  دورـس و  يرعـش  یـشاجن  يارب  بلاط  وبا  دنیوگ :
ورمع ربارب  رد  رفعج  منادـب  شاک  يا  .تسا  تاـیبا  نیا  اـهنآ  هلمج  زا  درک و  قیوشت  دـیوگ  یم  شناراـی  وا و  هراـبرد  صاـع  ورمع 

ای تسا  هدـش  لماش  ار  شنارای  رفعج و  یـشاجن  ناسحا  ایآ  تسا ، هنوگچ  مدرم  نایم  ص )  ) ربمایپ کیدزن  نانمـشد  رگید  صاـع و 
.تسا لصفم  يا  هدیصق  .تسا و  هدنام  زاب  راک  نآ  زا  زیگنا  هنتف  نآ  ياهیزیگنا  هنتف  رثا  رد 

رد هک  شاب  تیومع  رـسپ  هارمه  مزالم و  ناج  رـسپ  تفگ : نم  هب  مردپ  تسا  هتفگ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  دـنیوگ :
: دناوخ نم  يارب  ار  تایبا  نیا  سپس  و  دنام ، یهاوخ  تمالـس  هب  یناهج - نآ  یناهج و  نیا  هدنیآ - لاح و  يراتفرگ  همه  زا  وا  هانپ 

.شاب راوتسا  وا  اب  تبحاصم  رد  تسا ، دمحم  هب  نتسویپ  رد  دامتعا  هقیثو و  انامه 

راگزور ياهیراتفرگ  اهدماشیپ و  رد  رفعج  یلع و  انامه  تسوا : رعش  نیا  دراد  تبسانم  ینعم  نیمه  اب  هک  بلاط  وبا  رگید  راعـشا  زا 
هک دنگوس  ادخ  هب  دیهد ، يرای  تسا  نم  يردام  يردپ و  ردارب  رـسپ  هک  ار  دوخ  يومع  رـسپ  دـینکم ، یهاتوک  دـننم ، دامتعا  دروم 

تیاور دنیوگ : یم  .دنک  یمن  يراد  دوخ  وا  يرای  زا  مرابت  الاو  نارسپ  زا  کیچیه  منک و  یمن  يراد  دوخ  ص )  ) ربمایپ يرای  زا  نم 
ترـضح نآ  عالطا  هب  ار  ردپ  گرم  دمآ و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تشذـگرد ، بلاط  وبا  نوچ  هک  تسا  هدـش 

هاگآ ارم  دیداهن  توبات  رب  ار  وا  نوچ  هدب و  لسغ  ار  وا  تدوخ  ورب  دومرف : دش و  نیگهودنا  هدرـسفا و  تخـس  ص )  ) ربمایپ .دناسر 
ومع يا  دومرف : ص )  ) ربمایپ دـش ، یم  هدرب  نادرم  شود  رب  بلاط  وبا  هزانج  هک  دیـسر  یماگنه  ص )  ) ربمایپ .درک  ناـنچ  یلع  .نک 

تلافک يداد و  شرورپ  یکدوک  رد  ارم  هک  انامه  دش و  یهاوخ  هداد  هدیدنسپ  شاداپ  يدرک و  تیاعر  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  ناج 
: تفگ داتـسیا و  دـسج  رانک  دومرف و  عییـشت  ار  هزانج  روگ  رانک  اـت  هاـگنآ  .يدرک  يراـکمه  يداد و  يراـی  یگرزب  رد  يدومرف و 

.دننک تفگش  نآ  زا  يرپ  یمدآ و  هک  درک  مهاوخ  یتعافش  یهاوخ و  شزرمآ  نانچ  وت  يارب  دنگوس  ادخ  هب  انامه 

رفاک يارب  هک  تسین  زیاج  مه  ص )  ) ربمایپ يارب  دوش و  رفاـک  لـسغ  راد  هدـهع  هک  تسین  زیاـج  ناملـسم  يارب  دـنیوگ : یم  هیماـما 
راد هدـهع  تهج  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دـهد و  هدـعو  تعافـش  یهاوخ و  شزرمآ  هب  ار  وا  دـنک و  ریخ  ياـعد  دروآ و  محرت 

هزانج رب  ندرازگ  زامن  زونه  دوب و  هشبح  رد  مه  رفعج  دندوب و  هدـشن  ناملـسم  زونه  لیقع  بلاط و  هک  تسا  هدـش  بلاط  وبا  لسغ 
هدوب ندرک  اعد  تقر و  عییشت و  زا  تدابع  مسارم  هکلب  درازگن ، زامن  مه  هجیدخ  هزانج  رب  ص )  ) ادخ لوسر  دوب و  هدشن  بجاو  اه 

: تسا تایبا  نیا  تسا  هدورس  هدوب ، یلعیوبا  شا  هینک  هک  هزمح ، دوخ  ردارب  هب  باطخ  هک  بلاط  وبا  راعشا  زا  و  دنیوگ : .تسا 

دوخ يادخ  هاگشیپ  زا  هک  شاب  یسک  درگرب  یشاب ، قفوم  ابیکش و  هک  زاس  راکشآ  ار  نید  شاب و  ابیکش  دمحا  نید  رب  یلعی  ابا  يا 
لوسر يارب  تخاس و  داش  ارم  ینمؤم ، یتفگ  هک  یماگنه  شابم ، رفاـک  هزمح  يا  .تسا و  هدـمآ  راوتـسا  مزع  یتسار و  اـب  قح و  رب 

دنمورین و روالد  يربمایپ ، دمحم  وت  تسا : تایبا  نیا  وا  روهـشم  راعـشا  زا  و  دنیوگ : ...شاب  روای  دـنوادخ  ساپ  هب  طقف  ص )  ) ادـخ
زا نینچمه  دنیوگ : ...تسا  هناگی  هدنشخب  مشاه  شا  هشیر  هک  يرابت  زا  دنا ، هداز  كاپ  كاپ و  ناگمه  هک  یمارگ  نارورـس  رالاس 

هداد نامرف  توعد  نتخاس  راکشآ  هب  ار  ترضح  نآ  هدورس و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هب  باطخ  هک  بلاط  وبا  روهشم  راعـشا 
رب هک  یقح  زا  ارت  وهایه ، دنا و  هتخادرپ  هلمح  هب  هک  ییاهتـسد  ادابم  تسا : ریز  تایبا  تسا ، هتفهن  نآ  رد  مه  ار  شیوخ  يروالد  و 

دهاوخ اهیتخـس  رد  وت  ناج  يادـف  نم  ناج  تسا و  نم  تسد  وت  تسد  يوش  راـتفرگ  ناـنآ  هب  رگا  هک  دراد  زاـب  يا  هدرک  ماـیق  نآ 
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.دوب

دوش هتفگ  نوچ  تسا : بلاـط  وـبا  رـسپ  بلاـط  تاـیبا  نیا  هدنیارـس  تسا  هدـش  هتفگ  تسا و  ریز  تاـیبا  وا  راعـشا  هلمج  نیمه  زا  و 
ربمایپ هک  تسا  دـمحا  مشاه  نادـناخ  درف  نیرت  هدـیزگ  دـیوگ - یم  هک  اـجنآ  اـت  ...تسیک - ناـشیا  نیرت  هداژن  مدرم و  رت  هدـیزگ 

تسا و هدومرف  یمارگ  ار  یبن  دمحم  دنوادخ  انامه  تسوا : تایبا  نیا  وا  راعشا  هلمج  نیمه  زا  .تسا و  ترتف  هرود  نیا  رد  دنوادخ 
هدنراد يرآ  .تسا  هدومرف  قتـشم  شیوخ  مان  زا  وا  لیلجت  يارب  ار  وا  مان  دـنوادخ  .تسا  دـمحا  مدرم  نایم  ادـخ  قلخ  نیرت  یمارگ 

يا دنا : هتـسناد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  ار  نآ  مه  یخرب  تسا ، بلاط  وبا  زا  مه  ریز  تایبا  .تسا و  دمحم  نیا  تسا و  دومحم  شرع 
یم هیماما  .ما  هتفای  تیاده  نم  تسا  یهارمگ  نید  رد  سک  ره  ملسرم و  دمحا  نییآ  رب  نم  هک  هدب  یهاوگ  نم  يارب  دنوادخ  هاوگ 

رب نآ  هعومجم  دـشابن  رتاوتم  تروص  هب  نآ  کی  کی  هک  ضرف  رب  اریز  تسا ، رتاوتم  زیچ  کـی  مکح  رد  راعـشا  نیا  همه  دـنیوگ :
يربخ نآ  عومجم  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم توبن  هب  قیدـصت  نآ  دـنک و  یم  تلالد  دـحاو  كرتشم و  عوضوم  کـی 

هناگادج تروص  هب  ناعاجـش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياهگنج  اهیریلد و  زا  کی  ره  دنچ  ره  هک  هنوگنامه  .دنک  یم  تباث  ار  رتاوتم 
هنوگنیمه .تسوا  تعاجـش  هب  ام  يرورـض  ملع  نآ  دـسر و  یم  ام  تسد  هب  رتاوتم  ربخ  کی  نآ  هعومجم  زا  یلو  تسا ، هدـش  لقن 

هدـمآ رگید  دراوم  ساون و  وبا  یناماسبان  سایا و  یـشوه  زیت  هیواعم و  فنحا و  يرابدرب  متاـح و  تواخـس  هراـبرد  هک  هچنآ  تسا 
.تسا

ترهـش نوچمه  نآ  ترهـش  هک  دـییوگ  یم  هچ  بلاط  وبا  هیمال  هدیـصق  هرابرد  دـیراذگب ، فرط  کی  ار  اـهنیا  همه  دـنیوگ : یم  و 
دوب دهاوخ  اور  ناوت و  یم  درک  کش  نآ  تایبا  زا  یضعب  ای  بلاط  وبا  هدیصق  رد  ناوتب  دشاب و  اور  رگا  تسا و  کبن » افق   » هدیـصق

رب هک  هدننک  شنزرس  ره  زا  میروآ : یم  ار  هدیصق  نآ  زا  یشخب  ام  کنیا  .درک  کش  شتایبا  زا  یخرب  ای  کبن » افق   » هدیـصق رد  هک 
ام نییآ  رد  دنک و  تبیغ  ام  زا  هک  يراکهبت  ره  زا  مرب و  یم  هانپ  هبعک  هناخ  راگدرورپ  هب  دنک  ییارـس  هوای  دـنز و  هنعط  يدـب  هب  ام 

ظفح هار  رد  هکنآ  نودب  تسا  نکمم  هک  دیا  هتـشادنپ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  .دزاس  قحلم  میرادن  ار  نآ  دـصق  ام  هک  ار  هچنآ 
نارـسمه نارـسپ و  میتـفا و  نیمز  رب  یگمه  هک  میهد  یم  يراـی  نادـنچ  ار  وا  .دـنوش  هریچ  وا  رب  مینک  گـنج  مـینزب و  هزین  دـمحم 

یقح نید  دیامرف و  یم  دییأت  ار  وا  دوخ  ترصن  اب  ناگدنب  راگدرورپ  دیوگ - یم  هک  اجنآ  ات  ...میرپس - یم  یشومارف  هب  ار  شیوخ 
.دزاس یم  راکشآ  تسین ، لطاب  هک  ار 

بلطم نب  ثراح  نب  هدیبع  ياپ  تسناوت  ردب  گنج  رد  هبیش  ای  هعیبر  نب  هبتع  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  يزاغم  هریـس و  ياهباتک  رد 
زا دوخ  اب  ار  هدیبع  دنتـشک و  ار  هبتع  دندرک و  اهر  هبتع  گنچ  زا  ار  وا  دنتفاتـش و  وا  يرای  هب  هزمح  یلع و  هلـصاف  الب  دـنک ، عطق  ار 

ياپ قاس  زغم  .دنداهن  نیمز  رب  ص )  ) ربمایپ روضح  رد  دـندرب و  دوب  نآ  ریز  ص )  ) ربمایپ هک  ینابیاس  هب  دـندروآ و  نوریب  هاگدروآ 
تـسار دوخ  راعـشا  نیا  رد  هک  تسناد  یم  دوب  هدنز  بلاط  وبا  رگا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : لاح  نامه  رد  تخیر ، یم  نوریب  هدـیبع 

وا زا  تسد  مینک  گنج  مینزب و  هزین  دمحم  ظفح  يارب  هک  نآ  نودـب  هک  دـیا  هتـشادنپ  غورد  هب  دـنگوس  ادـخ  هناخ  هب  تسا : هتفگ 
: دـنیوگ .میرپـس  یم  یـشومارف  هب  ار  نارـسمه  نارـسپ و  میتـفا و  نیمز  رب  شدرگ  رب  هک  میهد  یم  يراـی  نادـنچ  ار  وا  .میراد  یمرب 
تشذگرد و اجنآ  دیـسر ، ءارفـص  هقطنم  ات  ص )  ) ربمایپ هارمه  هدیبع  .دومرف  یهاوخ  شزرمآ  بلاط  وبا  هدـیبع و  يارب  ص )  ) ربمایپ

.دندرپس شکاخ  هب  اجنامه 
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یلاح رد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  یلاس  طحق  رد  یبارعا  يدرم  هک  تسا  تیاور  و  دـنیوگ : یم  هیماما 
يریـش هرطق  شناتـسپ  هک  يرتـش  هداـم  هن  تسا و  هدـنامن  یقاـب  دـشاب  هراوخ  ریـش  هک  یکدوک  اـم  يارب  هک  میا  هدـمآ  تروضح  هب 

نوخ يریش  یب  زا  نانز  ناتسپ  زا  هک  میا  هدمآ  ترضح  هب  یلاح  رد  دناوخ : ترـضح  نآ  يارب  ار  تایبا  نیا  سپـس  و  دنک ، شوارت 
یم مدرم  هک  ییاهزیچ  زا  و  دـیوگ - یم  هک  اجنآ  ات  ...تسا - هدرک  شومارف  ار  دوخ  كدوک  راوخریـش ، كدوک  ردام  دوارت و  یم 

ام يارب  تروضح  هب  زیرگ  زج  يا  هراـچ  درادـن و  دوجو  اـم  يارب  هیاـم - یب  فلع  هاـیگ - شزرا و  یب  لـظنح  زج  يزیچ  دـندروخ 
.تسا نالوسر  هاگشیپ  هب  نامدرم  زیرگ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسین و 

درک و شیاتـس  ساپـس و  ار  يادـخ  تسخن  تفر و  ربنم  هب  تساـخرب و  دیـشک  یم  یپ  زا  ار  دوخ  يادر  هک  یلاـح  رد  ص )  ) ربماـیپ
هک تسرف  ورف  ام  رب  ریگ  اج  همه  هتـسویپ و  تشرد و  هناد  ناوارف و  شوخ و  اراوگ و  سر و  دایرف  یناراب  ایادخ  راب  : » تشاد هضرع 
هب هکنآ  نودب  دنمدوس و  يروف و  یناراب  ار  نآ  ایادخ  .ییامرف  ریش  رپ  ار  اهناتسپ  ینایورب و  ار  ناهایگ  يزاس و  هدنز  نآ  اب  ار  نیمز 

نامـسآ هک  دوب  هدرواین  نییاپ  دوب  هتـشارفا  رب  هک  ار  دوخ  ياهتـسد  ص )  ) ربمایپ زونه  دنگوس  ادخ  هب  دنیوگ : .هدب » رارق  دـتفا  ریخأت 
زا میب  ادخ  لوسر  يا  دندیـشک : یم  دایرف  دندمآ و  مدرم  و  دـیراب ، ورف  اسآ  لیـس  ناراب  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  ناراب  رپ  ياهربا 

.ندش قرغ  تسا ، ندش  قرغ 

نآ درگ  رب  تفر و  رانک  رب  هنیدم  نامـسآ  زا  اهربا  .ام و  دوخ  رب  هن  درابب  ام  فارطا  رب  ناراب  اراگدرورپ ، تشاد : هضرع  ص )  ) ربمایپ
ینازرا دنوادخ  ار  بلاط  وبا  شاداپ  دومرف : و  دـش ، راکـشآ  وا  ياهنادـند  هک  دز  دـنخبل  نانچ  ص )  ) ربمایپ .دز  هقلح  یجات  نوچمه 

يا تفگ : تساخرب و  یلع  دناوخ  یم  ام  يارب  ار  وا  راعشا  یـسک  هچ  کنیا  دش ، یم  نشور  شمـشچ  دوب  یم  هدنز  رگا  هک  دیامرف 
« دوـش یم  ناراـب  بلط  ربا  زا  وا  يوربآ  هب  هک  يا  هرهچ  دـیپس  : » تسا هتفگ  هک  يا  هدوـمرف  هدارا  ار  تاـیبا  نـیا  دـیاش  ادـخ  لوـسر 

وبا يارب  دوب  ربنم  رب  هک  نانچمه  ص )  ) ربمایپ دـناوخ و  ناشیا  يارب  ار  هدیـصق  نآ  زا  تیب  دـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .يرآ و  دومرف :
شیاتس تسارت و  شیاتس  دناوخ : ص )  ) ربمایپ يارب  ار  ریز  تایبا  تساخرب و  هنانک  هلیبق  زا  يدرم  سپس  .دومرف  یم  رافغتـسا  بلاط 

راگدیرفآ هک  ار  دـنوادخ  وا  .میدـش  باریـس  ناراب  اب  ص )  ) ربمایپ يوربآ  ببـس  هب  ام  دـنک و  يراذگـساپس  هک  تسا  یـسک  نآ  زا 
...میدـید ار  ناراب  تشرد  ياه  هناد  اـم  هک  دیـشکن  لوط  رتمک  هکلب  یتعاـس  زج  تخود و  وا  تمحر  هب  مشچ  دـناوخ و  ارف  تسوا 

.يدورس وکین  وت  دشاب  هدورس  وکین  يرعاش  رگا  دندومرف : ص )  ) ربمایپ

يارب ص )  ) ربمایپ نداد  يرای  ناکما  تخاس  یم  راکشآ  ار  نآ  رگا  هک  تخاسن  راکشآ  ار  دوخ  مالـسا  بلاط  وبا  دنیوگ : یم  هیماما 
وبا دننام  دـندوب ، هدرک  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  یم  یناناملـسم  زا  یکی  نوچمه  دـش و  یمن  مهارف  دوب  مهارف  هک  نانچنآ  وا 

ناکما تهج  نیا  زا  بلاط  وبا  تشاد  یمن  ار  ص )  ) ربمایپ زا  عافد  نداد و  يرای  ناکما  و  نارگید ، فوع و  نب  نامحرلا  دـبع  رکب و 
یناسنا رگا  هک  روط  نامه  .دوب  ناملـسم  نطاب  رد  دـنچ  ره  دوب ، شیرق  نییآ  رب  ًارهاظ  هک  تشاد  ار  ص )  ) ربمایپ زا  تیامح  عافد و 

و دـشاب ، هقباس  مارتحا و  ياراد  رهـش  نآ  رد  وا  دـنراد و  هیمارک  بهذـم  هک  دـشاب  ییاهرهـش  زا  یکی  نکاس  هعیـش و  نطاب  رد  الثم 
یماگنه ات  دننیبب ، رازآ  رهش  نارس  ناگرزب و  مدرم و  زا  هراومه  هک  دنشاب  هتـشاد  تنوکـس  رهـش  نآ  رد  نایعیـش  زا  كدنا  یهورگ 

یم رتشیب  دشاب  هتشاد  تردق  نآ  راهظا  رب  درادب و  ظوفحم  ار  شیوخ  تمرح  هنوگنادب  دنک و  هیمارک  بهذم  هب  رهاظت  درم  نآ  هک 
مکح نوچمه  مه  وا  مکح  دنک  زیتس  رهش  نآ  مدرم  اب  دزاس و  راکشآ  ار  دوخ  عیشت  رگا  یلو  .دنک  عافد  هعیش  نت  دنچ  نآ  زا  دناوت 

تـسخن رد  هک  نانچنآ  دـناوت  یمن  دـسر و  یم  مه  وا  هب  دـسر  یم  نانآ  هب  هک  ینایز  رازآ و  نامه  دوش و  یم  نایعیـش  نآ  زا  یکی 
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.دنک عافد  نانآ  زا  تسا  هدوب 

تقیقح هب  دنوادخ  دراد و  ضراعت  رگیدـکی  اب  مه  رابخا  تسا و  هبتـشم  عوضوم  نیا  نم  رظن  رد  اما  دـیدحلا :] یبا  نبا   ] دـیوگ یم 
نآ رد  هک  دنک  یم  راخراخ  روصنم  هب  هیکز  سفن  هللا  دـبع  نب  دـمحم  همان  نم  هنیـس  رد  .تسا  هدوب  هنوگچ  هک  تسا  هاگآ  وا  لاح 
نیا و  .منایخزود » رالاس  رسپ  نادب و  نیرتدب  رـسپ  نم  متـشهب و  لها  رورـس  رـسپ  ناگدیزگ و  نیرت  هدیزگ  رـسپ  نم  : » تسا هتـشون 

بلاط وبا  اب  ینمشد  هب  ار  وا  ناوت  یمن  تسا و  بلاط  وبا  رسپ  عقاو  رد  هیکز  سفن  دمحم  تسا و  بلاط  وبا  رفک  هب  وا  یهاوگ  نخس 
.دشاب یگتخاس  ربخ  نیا  هک  تسا  هدیشکن  زارد  هب  نادنچ  نامز  تسا و  کیدزن  ص )  ) ربمایپ راگزور  هب  شراگزور  درک و  مهتم 

لیدـعت حرج و  تسا و  هدیـسر  یناوارف  رابخا  دوخ  موق  نییآ  رب  وا  ندرم  هرابرد  نینچمه  بلاط  وبا  یناملـسم  هرابرد  هکنآ  هصالخ 
فقوت نآ  ياضتقا  راچان  هک  عرـش  مکاح  رظن  رد  رگیدـکی  اب  لیلد  ود  ضراعت  نوچمه  .تسا  هتخادرپ  ضراـعت  هب  عوضوم  نیا  رد 

.مفقوتم بلاطوبا  راک  رد  نم  تسا و 

هکلب تسا ، هدوبن  بجاو  زامن  زونه  ماگنه  نآ  رد  تسا  نکمم  دـشاب ، هدرازگ  زاـمن  بلاـط  وبا  هک  هدـشن  لـقن  دـنا  هتفگ  هکنیا  اـما 
رد زاـمن  تسا و  هدرازگ  یمن  تسا  هتـساوخ  یمن  سک  ره  تسا و  هدرازگ  یم  زاـمن  تسا  هتـساوخ  یم  سک  ره  هدوـب و  بحتـسم 

هتـشاد ضراعت  لیدعت  حرج و  دییوگ  یم  امـش  هک  هنوگنیا  رگا  دـنیوگب  ثیدـح  باحـصا  تسا  نکمم  .تسا  هدـش  بجاو  هنیدـم 
دنک یم  حرج  ار  یـسک  هک  سک  نآ  اریز  تفریذپ ، ار  نآ  دیاب  دراد و  حیجرت  حرج  بناج  هقف ، لوصا  نادنمـشناد  رظن  رد  دنـشاب ،
نینچ ناشیا  هب  تسا  نکمم  هتبلا  .تسین  هاگآ  نآ  رب  دـناد  یم  لداـع  ار  صخـش  نآ  هک  یـسک  لدـعم و  هک  تسا  هاـگآ  يراـک  رب 

.دشاب هتشاد  دوجو  یلصفم  نعط  لمجم ، لیدعت  لابق  رد  هک  یطرش  هب  تسا ، تسرد  هقف  لوصا  رد  نخـس  نیا  هک  دوش  هداد  خساپ 
یهیدب دشاب و  هدرک  قیثوت  ار  وا  درم  نآ  زا  دوخ  تیاور  اب  دنک و  لقن  ار  یثیدح  يدرم  لوق  زا  هبعـش  الثم  هک  تسا  نینچ  نآ  لاثم 

لباقم رد  و  تسا ، یفاک  وا  قیثوت  يارب  دشاب  تلادع  رب  قبطنم  شرهاظ  دشاب و  هدیـشوپ  هبعـش  رظن  رد  درم  نآ  لاوحا  رگا  هک  تسا 
تسا و هدـش  بکترم  ار  هانگ  نالف  ای  هدوب  سیلدـت  لها  دـیوگب  دـنز و  هنعط  درم  نآ  رب  تسا - یثدـحم  مان  ینطق - راد  ـالثم  هبعش 

یلصفم تایاور  وا  رفک  نامیا و  هلأسم  بلاط و  وبا  دروم  رد  هکنآ  لاح  .دشاب  هدز  یلـصفم  نعط  یلمجم ، لیدعت  لابق  رد  هنوگنیدب 
ماگنه هب  بلاط  وبا  هک  دننک  یم  تیاور  لیـصفت  هب  یهورگ  اریز  تسین ، لمجم  مادکچیه  هدیـسر و  تسا  ضراعتم  رگیدکی  اب  هک 

هب هنوگنیمه  .متسه و  خیاشم  نییآ  رب  نم  تسا  هتفگ  هک  دننک  یم  تیاور  لیـصفت  هب  رگید  یهورگ  تسا و  هتفگ  نیتداهـش  گرم 
تـسا باجیا  هک  ار  یمکح  ام  اریز  دوش ، یم  هداد  خـساپ  تسا  حـجرا  بلاط  وبا  مالـسا  هرابرد  ام  تایاور  دـنیوگ  یم  هک  ینایعیش 

رد و  دـنهد ، یم  یهاوگ  یفن  رب  ام  نایعدـم  هکنآ  لاـح  و  میهد ، یم  یهاوگ  میروآ و  یم  دـهاش  نآ  تاـبثا  رب  مینک و  یم  تیاور 
تابثا اـی  تسا  يزیچ  تاـبثا  يارب  دروم  ود  ره  رد  یهاوگ  نیا  لاـح  ره  هب  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  تسین و  یتداهـش  یفن  دروم 

.دنتسه داضتم  رگیدکی  اب  هک  یتابثا  ود  هتبلا  رفک ، تابثا  ای  نامیا 

اضاقت داتسرف و  نم  يارب  ار  دوخ  باتک  وا  .تسا  هدرک  فینصت  بلاط  وبا  مالسا  هرابرد  یباتک  یبلاط  تاداس  زا  یکی  رصع  نیا  رد 
دییأت ار  وا  لیالد  تقاثو  يراوتسا و  مهد و  یهاوگ  باتک  عوضوم  تحـص  هب  مسیونب و  رثن  ای  مظن  هب  مدوخ  طخ  هب  يزیچ  هک  درک 
رگید يوس  زا  .مهدـب  یعطاق  مکح  هراب  نآ  رد  متـساوخن  مرادـن ، یعطاق  يأر  مفقوتم و  بلاط  وبا  ناـمیا  هلأـسم  رد  نوچ  نم  .منک 

هیاپ چـیه  دوب  یمن  بلاط  وبا  رگا  هک  مناد  یم  یبوخ  هب  هک  منک  يراد  دوخ  بلاط  وبا  میظعت  زا  هک  متـسنادن  اور  زیاج و  دوخ  يارب 
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دلج تشپ  رب  .تسا  بجاو  یناملـسم  ره  ندرگ  رب  تمایق  ماگنه  ات  بلاط  وبا  قح  هک  مناد  یم  و  دش ، یمن  راوتـسا  مالـسا  يارب  يا 
راکـشآ و نید  هرکیپ  زگره  دـندوبن  مالـسلا -) هیلع   ) یلع شرـسپ - بلاط و  وبا  رگا  متـشون : ما  هدورـس  هک  ار  تایبا  نیا  باتک  نآ 

وبا ینعی  فانم - دـبع  .دـنکفا  رد  هجنپ  گرم  اب  هنیدـم  رد  یکی  نیا  درک و  تیامح  داد و  هاـنپ  هکم  رد  یکی  نآ  .دـش  یمن  رادـیاپ 
ییارـس هوای  دیوگ - یم  هک  اجنآ  ات  ...دـمآ - رد  لماک  مامت و  راک  رد  یلع  تشذـگ  رد  نوچ  دـش و  راد  هدـهع  ار  تلافک  بلاط -

وترپ هک  یـسک  رادـنپ  هک  هنوگنامه  دـناسر ، یمن  ینایز  بلاط  وبا  یگرزب  هب  دـنزب  يروک  هب  ار  دوخ  ییانیب  صخـش  هکنیا  نادان و 
بلاط وبا  زا  متخادرپ و  مامت  هب  ار  وا  تشادگرزب  قح  هنوگنیدب  .دناسر  یمن  ینایز  دادماب  وترپ  ینشور و  هب  درادنپ  یکیرات  ار  زور 

.مدرکن یعطق  مکح  مدوب  فقوتم  نآ  رد  هک  يراک  رد  لاح  نیع  رد  مدرک و  لیلجت 

يزاریش مراکم 

هیواعم یلإ  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

یم همان  نیا  نتشون  یگنوگچ  نایب  زا  سپ  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  هدنسیون  همان : دنس  ( . 1  } .هتشاگن هیواعم  يارب  ( زین ار  نآ   ) هک
اهنت هدروآ  اجنیا  رد  یضر  دیس  موحرم  هچنآ  تسا و  هدمآ  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  رد  هک  تسا  يروهشم  ناتـساد  نیا  : دیوگ
دبع نبا  .1 هلمج : زا  دـنا  هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  زین  يرگید  دارفا  ار  همان  نیا  : دـنک یم  هفاضا  سپـس.تسا  همان  نیا  ینایاپ  تمـسق 

زا يا  هعطق  اهنت  موحرم  نآ  هراتخملا  لوصفلا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  .فارـشالا 3. باسنا  باتک  رد  يرذالب  .دیرفلا 2. دـقع  رد  هبر 
یم یضر  دیس  موحرم  زا  شیپ  لّوا  رفن  هس  هک  تشاد  هّجوت  دیاب   ) بقانملا باتک  رد  یمزراوخ  بیطخ  .تسا 4. هدروآ  ار  همان  نیا 

( { ،ج 3،ص 217 هغالبلا جهن  رداصم  (.) دنا هتسیز 

هاگن کی  رد  همان 

اـه و تناـها  زا  یهوبنا  رب  لمتـشم  هک  ترـضح  نآ  هب  هیواـعم  هناروسج  تشز و  هماـن  هب  تسا  یخـساپ  هماـن  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
.تسا فوطعم  هیواعم  زیمآ  تنطیش  نانخس  خساپ  هب  رتشیب  همان  هاگن  ، تسا هدوب  اه  تنطیش 

هورگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مایق  ماگنه  هب  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، هماـن نیا  زا  یـشخب  رد 
ماـیق وا  دـض  رب  شیرق  همه  زا  شیب  داد و  تاـجن  ناـنآ  لاـگنچ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دنتـسب و  وا  لـتق  هب  رمک  ، شیرق هـلمج  زا  يداـیز 

.دندرک

رد ار  دوخ  نادـناخ  اه  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـیامرف  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  همان  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
ار مشاه  ینب  نادناخ  زا  يرگید  دارفا  رفعج و  هزمح و  تداهش.درک  یم  ظفح  ار  شنارای  ، نانآ يراکادف  اب  داد و  یم  رارق  لّوا  طخ 

نیرتزوسلد ار  مود  لّوا و  هفیلخ  دـننام  ؛ مشاه ینب  ریغ  يدارفا  هک  هیواعم  ياعدا  هب  تسا  یخـساپ  عقاو  رد  نیا.درمـش  یم  نیا  هاوگ 
.تسا هدرمش  مالسا  هب  تبسن  دارفا 
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مالسا هب  هن  هک  هداد  رارق  هیواعم  نوچمه  یسک  ربارب  رد  ار  وا  راگزور  هنوگچ  هک  دنک  یم  یتفگش  راهظا  ترـضح  ، موس شخب  رد 
.دراد نید  رد  يا  هقباس  هن  هدرک و  تمدخ 

اریز ، دـیوگ یم  نخـس  نامثع  نالتاق  نداد  لیوحت  رب  ینبم  هیواعم  تساوخرد  شریذـپ  مدـع  زا  همان  شخب  نیمراهچ  رد  هرخـالاب  و 
.یشروش درف  کی  هن  تسا  یمالسا  تموکح  سییر  رایتخا  رد  راک  نیا  دنوش  تازاجم  همکاحم و  وا  نالتاق  تسانب  رگا 

ماما همان  ياوتحم  نتخاس  نشور  يارب  هک  دراد  یناتساد  مالسلا  هیلع  یلع  خساپ  هیواعم و  يوس  زا  همان  نتشون  هک  تسا  رکذ  نایاش 
یلو ؛ دوب هدرک  كرد  ار  ّتیلهاج  نامز  دوب  نمی  لـها  لـصا  رد  هک  ینـالوخ  ملـسم  وبا  : هکنیا نآ  تسا و  دـیفم  رایـسب  مالـسلا  هیلع 
يوس هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  شیپ  ماش  مدرم  زا  يا  هدـع  اب  ، درک یم  یگدـنز  ماش  رد  ًاتدـمع  دـیدن و  ار  مالـسا  ربمغیپ  زگره 

ربمغیپ و اب  ینیـشنمه  رظن  زا  ییالاو  ماقم  ياراد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  هیواـعم  دزن  دـنک  تکرح  نیفص 
.يرادن ار  یتّیعقوم  نینچ  زگره  وت  تفگ  وا  هب  دنکن و  گنج  ، دراد مالسا  رد  تقبس  ترجه و  تسوا و  اب  يدنواشیوخ  تبارق و 

وا اب  ، دـنوش صاصق  ات  دـهد  لیوحت  ار  اهنآ  رگا  هداد  هانپ  نامثع  نیلتاق  هب  یلع  هک  دـش  لسوتم  هناهب  نیا  هب  اهنآ  خـساپ  رد  هیواـعم 
.دسیونب مالسلا  هیلع  یلع  يارب  يا  همان  رد  ار  بلطم  نیمه  هک  دنتساوخ  هیواعم  زا  شناهارمه  ملسموبا.درک و  دهاوخن  گنج 

.دناسرب نانمؤم  ریما  هب  ات  داد  ملسموبا  هب  تشون و  نومضم  نیا  هب  يا  همان  هیواعم 

ضرع يا  هباطخ  یط  تساخ و  اپب  سپـس  داد  ترـضح  نآ  هب  عمج  روضح  رد  دروآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  ار  هماـن  ملـسموبا 
رگا راپسب  ام  تسد  هب  ار  وا  نالتاق.دش  هتشک  قحان  هب  نامثع  اّما  ؛ دشاب وت  ریغ  تسد  هب  نیملـسم  روما  تیالو  مرادن  تسود  نم  : درک

.تسوت رایتخا  رد  ام  ياهورین  درک  تفلاخم  یسک 

زا رپ  دجـسم  هک  دـید  دـمآ  همان  باوج  نتفرگ  يارب  هک  ادرف  ملـسموبا.ریگب  ار  تا  همان  باوج  ایب  ادرف  : داد خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.میا هتشاد  تکرش  نامثع  لتق  رد  همه  ام  : دنهد یم  راعش  یعمج  هتسد  روطب  همه  تسا و  تیعمج 

نالتاق دهاوخب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیاش  دـندرک  ساسحا  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دجـسم  رد  میظع  هورگ  نآ  عامتجا  هکنیا  هّجوت  لباق 
مالعا ات  دندش  عمج  دجـسم  رد  ناشنارادـفرط  اهنآ و  همه  اذـل  ، دورب نیب  زا  تفلاخم  رب  وا  هناهب  ات  دـهد  لیوحت  هیواعم  هب  ار  نامثع 
دراپسب هیواعم  هب  ار  رفن  دنچ  نآ  هک  تشادن  میمصت  زگره  مه  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  ؛ تسا هدوبن  رفن  دنچ  ای  کی  نامثع  لتاق  دننک 

.دوبن نکمم  يراک  نینچ  زین  المع 

باط نالا  :» تفگ یم  دوخ  اب  ملـسموبا  یلو  دربب ؛ ماش  هب  ات  داد  ملـسموبا  هب  ار  هیواعم  بوتکم  خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  عقوم  نیا  رد 
ات ،ج 15،ص 73  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } تساور نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ندرک  گنج  ام  يارب  نونکا  ؛ بارـضلا

. { 75

هب وا  ّدـض  رب  یمدرم  مایق  کی  زا  دـعب  نامثع  لتق  ًالّوا  هک  دـننک  كرد  ار  تقیقح  نیا  دنتـساوخ  یمن  ایوگ  شناهارمه  ملـسموبا و 
، دننک صاصق  همکاحم و  ار  نامثع  نیلتاق  دنهاوخب  هک  ضرف  هب  ًایناث  درف و  دنچ  ای  کی  راک  هن  هدوب  شیاوران  ياهراک  رطاخ 
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هدـیزگرب راصنا  نارجاهم و  يوس  زا  هک  یمالـسا  تموکح  سییر  دـیاب  تسین  هیواعم  دـننام  ؛ یـشروش درف  کی  هب  طوبرم  راک  نیا 
.دریگ ماجنا  دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هدش و 

لّوا شخب 

ٍلَبَج َیلِإ  اَنوُّرَطْضا  ،َو  َفْوَْخلا اَنوُسَلْحَأ  ،َو  َبْذَْعلا اَنوُعَنَم  ،َو  َلیِعاَفَْألا اَِنب  اُولَعَف  َموُمُْهلا َو  اَِنب  اوُّمَه  ،َو  اَِنلْصَأ َحاَِیتْجا  ،َو  اَنِِّیبَن َْلتَق  اَنُمْوَق  َداَرَأَف 
اَنُِرفاَـک ،َو  َرْجَأـْلا َِکلَذـِب  یِْغبَی  اَُـننِمُْؤم  ، ِِهتَمْرُح ِءاَرَو  ْنِم  ِْیمَّرلا  ،َو  ِِهتَزْوَح ْنَع  ِّبَّذـلا  یَلَع  اََـنل  ُهّللا  َمَزَعَف  ، ِبْرَْحلا َراـَن  اََـنل  اوُدَـقْوَأ  َو  ٍرْعَو ،

.ٍْنمَأ ِناَکَِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  َوُهَف  ، ُهَنوُد ُموُقَت  ٍهَریِشَع  ْوَأ  ، ُهُعَنْمَی ٍْفلِِحب  ِهِیف  ُنَْحن  اَّمِم  ٌْولِخ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َمَلْسَأ  ْنَم  ،َو  ِلْصَْألا ِنَع  یِماَُحی 

همجرت

اهنآ ، دننک نک  هشیر  ار  ام  و  دوب ) هیواعم  ردـپ  نایفـسوبا  اهنآ  سأر  رد  هک   ) دـنناسرب لتق  هب  ار  نامربمایپ  دنتـساوخ  شیرق )  ) ام هلیبق 
اب دنتشاد و  زاب  دوخ )  ) نیریش یگدنز  زا  ار  ام  ، دندرک يدب  ام  هرابرد  دنتـسناوت  یم  هچره  دنتخیر و  ام  ناج  هب  ار  هودنا  مغ و  عاونا 
ام دض  رب  ار  گنج  شتآ  میرب و  هانپ  روبعلا  بعـص  خالگنـس و  یهوک  هب  هک  دندرک  روبجم  ار  ام  ،و  دـنتخاس نیرق  تشحو  سرت و 
ام عافد  اب  دنک و  عافد  شتعیرش  زا  ام  هلیسوب  هک  دومن  هدارا  دنوادخ  دنتساخ ) اپب  اوق  مامت  اب  مالسا  نانمـشد  هک  یماگنه  ) .دنتخورفا

هدروآ و نامیا  یهورگ  ؛ دندوب هدـش  میـسقت  هورگ  ود  هب  مشاه  ینب  ام  ّتیعمج  ماگنه  نیا  رد   ) دراد زاب  مالـسا  میرح  زا  ار  اهنآ  رش 
یهلا رجا  باوث و  راتساوخ  راک  نیا  اب  ام  نانمؤم  دندرک ) یم  عافد  مالسا  زا  همه  یلو  ؛ دندوب هتسویپن  نانمؤم  فص  هب  زونه  یهورگ 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  يدنواشیوخ  دوخ و  هشیر  لصا و  زا  عافد  رطاخ  هب  دندوب ) هتفریذـپن  ار  مالـسا  زونه  هک   ) ام نارفاک  دـندوب و 
دندروآ مالسا  هک  ام ) نادناخ  زا  ریغ   ) شیرق دارفا  ریاس  اما  دندرک  یم  عافد  هلآ  هیلع و 

ای و  دنگنجب ) اهنآ  اب  دنتساوخ  یمن  و   ) دنتشاد همـصاخم  كرت  نامیپ  یلیابق  اب  هک  ناونع  نیا  هب  ای  دندوب  رانک  رب  اه  یتحاران  نیا  زا 
.دوب ناما  رد  اهنآ  ناج  ور  نیا  زا  دندرک  یم  تیامح  اهنآ  زا  دندوب ) هدرواین  نامیا  هک   ) اهنآ هریشع 

مالسا نایماح  نیتسخن  مشاه  ینب 

مالـسا و زا  مد  دوخ  همان  يادـتبا  رد  هیواعم  هک  اجنآ  زا  هیواعم و  هماـن  هب  تسا  یخـساپ  هماـن  نیا  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
ایوگ یفرط  زا  دربب و  الاب  دح  زا  شیب  ار  هناگ  هس  يافلخ  ّتیعقوم  تسا  هدرک  یعـس  هدز و  وا  راصنا  نارای و  مرکا و  ربمغیپ  تمظع 

ماما.تخورفارب ار  مالـسا  دض  مهم  ياهگنج  شتآ  هک  تسا  مالـسا  کی  هرامـش  نمـشد  ، نایفـسوبا دنزرف  هک  تسا  هدرک  شومارف 
اهنآ سأر  رد  هک   ) دـنناسرب لـتق  هب  ار  ناـمربمایپ  دنتـساوخ  شیرق )  ) اـم هلیبق  :» دـیامرف یم  نینچ  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

ام هرابرد  دنتـسناوت  یم  هچ  ره  دـنتخیر و  ام  ناج  هب  ار  هودـنا  مغ و  عاونا  اهنآ.دـننک  نک  هشیر  ار  ام  و  دوب ) هیواعم  ردـپ  نایفـسوبا 
یهوک هب  هک  دندرک  روبجم  ار  ام  دـنتخاس و  نیرق  تشحو  سرت و  اب  دنتـشاد و  زاب  تحار  شوخ و  یگدـنز  زا  ار  ام  دـندرک  يدـب 
يانعم هب  « حایتجا ( .» 1  } َحاَِیتْجا ،َو  اَنِِّیبَن َْلتَق  اَنُمْوَق  َداَرَأَف  ( ؛» دـنتخورفا ام  دـض  رب  ار  گنج  شتآ  میرب و  هانپ  روبعلا  بعـص  خالگنس و 

اوُّمَه ،َو  اَِنلْـصَأ  { .تسا هدش  هتفرگ  انعم  نیمه  هب  « موق » نزو رب  « حوج » هشیر زا  تسا  ندومن  ناریو  نتخاس و  نک  هشیر  ، ندرک كاله 
تـسا ییاه  هئطوت  يانعم  هب  اجنیا  رد  تساه و  میمـصت  اه و  هشقن  ، اه ینارگن  ، اه هودـنا  يانعم  هب  « ّمه » عمج « مومه ( .» 2  } َموُمُْهلا اَِنب 
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رد دصق  هک  اجنآ  زا  تسا و  ندرک  دصق  يانعم  هب  هژاو  نیا  لصا.دندش  ناوارف  هودنا  مغ و  هیام  دندرک و  ربمغیپ  دـض  رب  شیرق  هک 
(3  } َلـیِعاَفَْألا اَِـنب  اُولَعَف  َو   { .تسا هتفر  راـکب  زین  ینارگن  هودـنا و  ياـنعم  هب  ، تساـه هودـنا  اـه و  ینارگن  اـب  مأوت  دراوم  زا  يرایـسب 

 {، .تساه هئطوت  واه  هسیسد  گرزب و  ياهراک  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  « لعف » عمج نآ  »و  لاعفا » عمج « لیعافالا .»

اَنوُسَلْحَأ َو   {، .يونعم ینطاب و  هبنج  هاگ  دراد و  يرهاظ  هبنج  هاـگ  هک  تساراوگ  نیریـش و  ياـنعم  هب  « بذـعلا ( .» 1  } َبْذَْعلا اَنوُعَنَم 
رد دـنراذگ و  یم  رتش  زاهج  ریز  هک  تسا  یکزان  هچراپ  ياـنعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  « صرح » نزو رب  « سلح » هشیر زا  « اـنوسلحا ( .» 2}

سلح سک  نالف  : دنیوگ یم  ًالثم  ؛ تسا هدش  قالطا  دشاب  يرگید  اب  مزالم  هک  يزیچ  ره  هب  سپـس.تسا  هدیبسچ  رتش  ندـب  هب  عقاو 
ام رب  امئاد  ار  تشحو  سرت و  نانمـشد  هک  تسانعم  نیا  هب  « فوخلا انوسلحا  » الاب هلمج  دـیآ و  یمن  نوریب  هناخ  زا  ینعی  ؛ تسا تیبلا 

اوُدَـقْوَأ َو   {، .تسا روبعلا  بعـص  خالگنـس و  نیمز  ینعم  هب  « رعو ( .» 3  } ٍرْعَو ٍلَبَج  َیلِإ  اَنوُّرَطْـضا  ،َو  َفْوَْخلا  { .دنتخاس یم  یلوتـسم 
َراـَن اََـنل   { .تسا هدـش  هتفرگ  ندـش  رو  هلعـش  ياـنعم  هب  « دوـقو » هشیر زا  شتآ و  نتخورفارب  ياـنعم  هب  « داـقیا » هـشیر زا  « اودـقوا ( .» 4}

(. ِبْرَْحلا

ربمغیپ هلیبق  حالطـصا  هب  هک  تسا  شیرق  هلیبق  ًاصوصخم  نانمـشد  راتفر  مالـسا و  خیرات  زا  یمیظع  شخب  هب  هراشا  هلمج  دـنچ  نیا 
ماجنارس دندرک و  هجنکش  ار  شنارای  ، دندومن ناراب  گنس  ، دندرک هرخـسم  ، دندناسر شنارای  ربمغیپ و  رب  هّکم  رد  هک  ییاهرازآ.دوب 

رد دندوب  یکدنا  هورگ  هک  ار  ناناملسم  هک  دنتفرگ  يدج  میمـصت  ، دنداتفا تشحو  هب  هّکم  فارطا  لیابق  رد  مالـسا  تفرـشیپ  زا  هک 
هب يزیچ  هن  ، دنکن دمآ  تفر و  ناناملسم  اب  سک  چیه  هک  دنتشون  ار  فورعم  هماندهع  نآ  ، دنهد رارق  يداصتقا  یعامتجا و  هرصاحم 

هبعک هناخ  لخاد  رد  دیکأت  يارب  دندرک و  اضما  ار  هماندهع  نیا  ياپ.دـنهدب  نز  هن  دـنریگب  نز  اهنآ  زا  هن  ، دـنرخب هن  دنـشورفب  نانآ 
ناکم نامه  ، بلاط یبا  بعش  ، دننک یم  نامگ  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  ( . 5  } بلاط یبا  بعش  هب  راچان  هب  ناناملـسم.دندومن  نازیوآ 
مارحلا دجـسم  هبعک و  هناخ  اـت  یهجوت  لـباق  هلـصاف  اـجنآ  اریز  ؛ تسین ، دراد رارق  نوجح  لـپ  کـیدزن  نـآلا  هک  بلاـطوبا  ناتـسربق 

يادص هک  هدمآ  خیراوت  رد  اذل  مارحلا و  دجسم  هبعک و  هناخ  یکیدزن  رد  سیبقوبا  هوک  رانک  رد  دوب  يا  هّرد  بلاط  یبا  بعش.دراد 
خالگنس يا  هّرد  هک   { .دیسر یم  هبعک  هناخ  رانک  هب  بعـش  لخاد  زا  اهبـش  یتحاران  یگنـسرگ و  تدش  زا  ناملـسم  ناکدوک  هیرگ 

رد اهنآ  هنـسرگ  ناکدوک  يادص  هک  دح  نآ  رد.دنتـشاد  ار  یگدـنز  نیرت  تخـس  ، دـیدش ّتیمورحم  رد  لاس  هس  دـندرب و  هانپ  دوب 
هلیـسو هب  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  ماجنارـس  دـش و  یم  هدینـش  یبوخ  هب  دوب  شوماخ  طیحم  هک  اهبـش  رد  ًاـصوصخم  بعـش  نوریب 
رادفرط یهورگ  دنتفر و  ورف  تشحو  رد  نآ  هدـهاشم  زا  هدروخ  هنایروم  ار  هّللا  مان  زج  هماندـهع  مامت  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  بلاطوبا 

.دش هتسکش  هرصاحم  نیا  دندش و  ناناملسم  يدازآ 

رد زاب  هک  شیرق  رافک  يوس  زا  يدّدعتم  ياهگنج  هک  تسا  هنیدم  رد  ناناملـسم  یگدنز  هب  هراشا   « ِبْرَْحلا َراَن  اََنل  اوُدَـقْوَأ  َو  هلمج «
هیلع یلع  اهنآ  رد  مالـسا  ربمغیپ و  زا  تیامح  رد  درف  نیرتراکادف  هک  ییاهگنج  دـش  لیمحت  ، دوب هیواعم  ردـپ  نایفـسوبا  اهنآ  سأر 

ار مهـس  نیرت  گرزب  اه  گنج  نیا  شتآ  نتخاس  نشور  رد  هیواـعم  نادـناخ  نآ و  دـننام  بازحا و  ، دـحا ، ردـب گـنج  ؛ دوب مالـسلا 
هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیاتس و  یم  ار  اهنآ  دنز و  یم  وا  راصنا  نارای و  مرکا و  ربمغیپ  مالـسا و  تمظع  زا  مد  وا  لاح  نیا  اب.دنتـشاد 

.دنک یم  یفرعم  دوب  دسح  رب  هک  یسک  ناونع 

مالسا ناعفادم  عفادم  مالسا و  عفادم  شا  همان  رد  ار  دوخ  هک  هیواعم  یهاو  ياعدا  لاطبا  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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دض رب  اوق  مامت  اب  مالسا  نانمشد  هک  یماگنه  :») دیامرف یم  دنادرگ  یم  رب  مالسا  خیرات  هتـشذگ  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  ، هدرک دادملق 
نیا رد   ) دراد زاب  مالسا  میرح  زا  ار  اهنآ  رـش  ام  عافد  اب  دنک و  عافد  شتعیرـش  زا  ام  هلیـسوب  هک  دومن  هدارا  دنوادخ  دنتـساخ ) اپب  ام 

دندوب هتـسویپن  نانمؤم  فص  هب  زونه  یهورگ  هدروآ و  نامیا  یهورگ  دندوب  هدش  میـسقت  هورگ  ود  هب  مشاه  ینب  ام  ّتیعمج  ماگنه 
ار مالسا  زونه  هک  اهنآ   ) ام نارفاک  دندوب و  یهلا  رجا  باوث و  راتـساوخ  راک  نیا  اب  ام  نانمؤم  اما ) دندرک  یم  عافد  مالـسا  زا  همه  و 
(1  } ِّبَّذلا یَلَع  اََنل  ُهّللا  َمَزَعَف  ( ؛» دندرک یم  عافد  مرکا  ربمغیپ  زا  يدنواشیوخ  دوخ و  هشیر  لصا و  زا  عافد  رطاخ  هب  دندوب ) هتفریذپن 
،َو َرْجَْألا َِکلَذـِب  یِْغبَی  اَُننِمُْؤم.ِِهتَمْرُح  ِءاَرَو  ْنِم  ِْیمَّرلا  ،َو  ِِهتَزْوَح ْنَع   { .تسا ندومن  عافد  نتخاس و  رود  ندرک و  عفد  ياـنعم  هب  « بذ .»

(. ِلْصَْألا ِنَع  یِماَُحی  اَنُِرفاَک 

تـشپ رد  نازادـناریت  اریز  ؛ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مالـسا و  میرح  ظـفح  زا  هیاـنک   « ِِهتَمْرُح ِءاَرَو  ْنِم  ِْیمَّرلا  َو  هلمج «
ظفح رکشل و  زا  عافد  هب  ات  دنریگ  یم  رارق  اهرگنس 

نیا هب  هاگ  ءارو  اریز   ) دشاب شیپاشیپ  ولج و  يانعم  هب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  ءارو  هژاو  یسلجم  هماّلع  موحرم  هتفگ  هب.دنشوکب  اهنآ 
رد یهاگ  گنج  نادـیم  ياهترورـض  بسح  رب  نازادـناریت  هک  هنوگ  ناـمه  ، دـشاب رـس  تشپ  ياـنعم  هب  تسا  نکمم  و  هدـمآ ) اـنعم 

.دنتساوخ یمرب  عافد  هب  رس  تشپ  رد  یهاگ  دنتفرگ و  یم  رارق  رکشل  شیپاشیپ 

هزمح ، بلاطوبا ، سابع نوچمه  ییاهتیـصخش  هب  هراشا  هغالبلا  جهن  نارـسفم  زا  یعمج  هدیقع  هب   « ِلْصَْألا ِنَع  یِماَُحی  اَنُِرفاَک  َو  هلمج «
فطاوـع لوـصا  هب  يراداـفو  رطاـخ  هب  مرکا  ربـمغیپ  مالـسا و  عفادـم  ، دـنروایب مالـسا  هـک  نآ  زا  لـبق  یتـح  هـک  تساـهنآ  لاـثما  و 

.دندوب يدنواشیوخ 

نمـشد هرـصاحم  رد  بلاـط  یبا  بعـش  رد  ناناملـسمزا  يا  هدـع  هـک  یماـگنه  ، ناـققحم زا  یــضعب  هـتفگ  هـب  هـکنیا  هّجوـت  بلاـج 
ثراح شرـسپ  بلطملادبع و  نب  ثراح  نب  لفون  بلاط و  یبا  نب  بلاط  شردارب  بلاط و  یبا  نب  لیقع  ، سابع دننام  يدارفا  ، دندوب

رد دـندرب  یم  رـس  هب  بعـش  رد  ناناملـسم  اب  ( تسا برح  نب  نایفـسوبا  زا  ریغ  وا   ) بلطملادـبع نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  شردارب  و 
. { ،ج 17،ص 365 هغالبلا جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  ( . 1  } .دندوب هتفریذپن  ار  مالسا  زونه  هک  یلاح 

یم ناهنپ  یلیالد  هب  ار  دوخ  مالـسا  دندوب و  هدـش  ناملـسم  ، مالـسا راهظا  زا  لبق  اهتدـم  هزمح  بلاطوبا و  هک  دـندقتعم  یـضعب  هتبلا 
.دنتشاد

هئطوت ناهنپ  اراکشآ و  ناناملسم  دض  رب  اه  هنحص  مامت  رد  شا  هتسد  راد و  نایفـسوبا و  ، هیواعم نادناخ  هک  دوب  یلاح  رد  همه  اهنیا 
نآ نایماح  مالسا و  ِتیامح  زا  مد  هدرپس و  یـشومارف  هب  دوخ  همان  رد  ار  یخیرات  مّلـسم  لئاسم  نیا  همه  ایوگ  هیواعم  دندرک و  یم 

.درمش یم  لّوا  فص  ناعفادم  ناونع  هب  دندوب  بیاغ  اه  هنحص  نیا  زا  هک  ار  يدارفا  دنز و  یم 

هب ای  دندوب  رانک  رب  اه  یتحاران  نیا  زا  دندروآ  مالـسا  هک  ام ) نادناخ  ریغ  زا   ) شیرق دارفا  ریاس  اما  :» دیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل 
( دندوب هدرواین  نامیا  هک   ) اهنآ هریشع  ای  و  دنگنجب ) اهنآ  اب  دنتساوخ  یمن  و   ) دنتشاد همـصاخم  كرت  نامیپ  یلیابق  اب  هک  ناونع  نیا 
ندوب و یلاخ  ياـنعم  هب  « ولخ ( .» 1  } ٌْولِخ ٍْشیَُرق  ْنِم  َمَلْـسَأ  ْنَم  َو  ( ؛» دوب ناما  رد  اـهنآ  ناـج  ور  نیا  زا  دـندرک  یم  تیاـمح  اـهنآ  زا 
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(. ٍْنمَأ ِناَکَِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  َوُهَف  ، ُهَنوُد ُموُقَت  ٍهَریِشَع  ْوَأ  ، ُهُعَنْمَی ٍْفلِِحب  ِهِیف  ُنَْحن  اَّمِم   { .تسا ندوب  يراع 

ناـمیا هک  اـهنآ  دـندوب  مشاـه  ینب  مالـسا  یلـصا  ناـیماح  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  مهم  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هـب 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يارب  نوچ  دندوب  هدرواین  مالسا  هک  اهنآ  دندرک و  یم  عافد  ربمایپ  مالـسا و  زا  لد  ناج و  اب  ،و  دندروآ
رب شا  همان  رد  هیواعم  هک  هناگ  هس  يافلخ  هلمج  زا  شیرق  زا  نارگید  اما  ؛ دـندرک یم  عاـفد  وا  زا  دـندوب  لـئاق  مارتحا  تمظع و  هلآ 

.دنتشادن رارق  فص  نیا  رد  زگره  هدرک  هیکت  اهنآ  ياهیراکادف  تامدخ و 

.دز یم  يربخ  یب  هب  ار  دوخ  شراکفا  هیجوت  يارب  هکلب  ، دشاب ربخ  یب  مالسا  خیرات  زا  هیواعم  هک  دوبن  نانچ  هتبلا 

مود شخب 

ِفوـُیُّسلا َو َّرَح  َُهباَحْـصَأ  ْمِِهب  یَقَوَـف  ِِهْتَیب  َلـْهَأ  َمَّدَـق  ُساَّنلا ، َمَـجْحَأ  ،َو  ُسْأَْـبلا َّرَمْحا  اَذِإ  - ِهـِلآ ِهـْیَلَع َو  ُهـّللا  یَّلَـص  - ِهـّللا ُلوُـسَر  َناَـک  َو 
يِذَّلا َْلثِم  ُهَمْـسا  ُتْرَکَذ  ُْتئِـش  َْول  ْنَم  َداَرَأ  ،َو  َهَتُْؤم َمْوَی  ٌرَفْعَج  َِلُتق  ،َو  ٍدُحُأ َمْوَی  ُهَزْمَح  َِلُتق  ،َو  ٍرَْدب َمْوَی  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَدـْیَبُع  َِلتُقَف  ، ِهَّنِـسَْألا

َُهل ْنُکَت  َْمل  ،َو  یِمَدَِـقب َعْسَی  َْمل  ْنَم  ِیب  ُنَْرُقی  ُتْرِـص  ْذِإ  ِرْهَّدـِلل ! ًاـبَجَع  اَـیَف.ْتَلِّجُأ  ُهَتَِّینَم  َو  ْتَلِّجُع ، ْمَُهلاَـجآ  َّنَِکل  ،َو  ِهَداَـهَّشلا َنِم  اوُداَرَأ 
.ٍلاَح ِّلُک  یَلَع    ِ ِهّلل ُدْمَْحلاَو.ُُهفِْرعَی  َهّللا  ُّنُظَأ  َال  ،َو  ُُهفِرْعَأ َال  اَم  ٍعَّدُم  َیِعَّدَی  ْنَأ  اَّلِإ  ، اَِهْلثِِمب ٌدَحَأ  ِیلُْدی  َال  ِیتَّلا  ِیتَِقباَسَک 

همجرت

رکـشل شیپاشیپ  ار  دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ، دندرک یم  هلمح  مدرم  دش و  یم  رو  هلعـش  عمج  شتآ  هاگ  ره 
،و دش دیهـش  ردب  زور  ثراح  نب  هدـیبع  ، تشاد یم  نوصم  اه  هزین  اهریـشمش و  شتآ  زا  ار  شباحـصا  هلیـسو  نیدـب  داد و  یم  رارق 

دننامه تشاد  تسود  هک  مربب  ار  شماـن  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  هک  مراد  غارـس  مه  ار  یـسک.هتوم  رد  رفعج  ،و  دـحا زور  رد  هزمح 
.داتفا ریخأت  هب  وا  گرم  دوب و  هدیسر  رس  هب  رفعج ) هزمح و  ثراح و  نب  هدیبع   ) هورگ نآ  لجا  یلو  ؛ دوش شبیصن  تداهش  نانآ 

یناشخرد هقباس  دنا و  هدرکن  شالت  مالسا  يارب  نم  نوچ  زگره  هک  دهد  یم  رارق  یناسک  گنس  مه  ارم  هک  راگزور  نیا  زا  اتفگش 
اهنآ يارب  یتلیـضف  ياعدا  یـسک  هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  ادیپ  یـسرتسد  نآ  لثم  هب  سک  چیه  هک  یقباوس  نامه.دـنرادن  نم  نوچ 

زا ادخ  ات  هتـشادن  دوجو  يزیچ  نینچ  ًالـصا  اریز   ) دشاب هاگآ  نآ  زا  مه  ادخ  منک  یمن  نامگ  متـسین و  هاگآ  نآ  زا  نآ  نم  هک  دنک 
.میوگ یم  رکش  لاح  ره  رد  ار  ادخ  و  دشاب ) هاگآ  نآ 

دنداد يرای  ار  مالسا  هک  اهنآ 

یم ناشن  دـیامرف و  یم  نایب  لیـصفت  هب  دوب ، هدومرف  نایب  لامجا  هب  لبق  شخب  رد  ار  هچنآ  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب هیواعم  هک  یناسک  هک  یلاح  رد  ، دندیـشون تداهـش  تبرـش  دندرک و  يراکادـف  مالـسا  هار  رد  مشاه  ینب  زا  یـصاخشا  هچ  دـهد 

دش و یم  رو  هلعش  گنج  شتآ  هاگ  ره  :» دیامرف یم  دندیسرن ؛ ماقم  نیا  هب  مادک  چیه  ، درب یم  مان  مالسا  ناییادف  ناماگشیپ و  ناونع 
اهریشمش و شتآ  زا  ار  شباحصا  هلیسو  نیدب  داد و  یم  رارق  رکـشل  شیپاشیپ  ار  دوخ  تیب  لها  ادخ  لوسر  ، دندرک یم  هلمح  مدرم 
توق و تدش و  ینعم  هب  لصا  رد  « سأبلا ( .» 1  } ُسْأَْبلا َّرَمْحا  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو  ( ؛» تشاد یم  نوصم  اه  هزین 
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رمحا » الاب هلمج  رد  »و  درادن یلکـشم  » ینعی « هب سأب  «ال  هلمج تسا و  هدـمآ  زین  گنج  دـیدش و  تالکـشم  يانعم  هب  تسا و  تردـق 
زا نتـشادزاب  ياـنعم  هب  « مجر » نزو رب  « مجح » هشیر زا  « مجحا ( .» 2  } َمَجْحَأ َو   { .تسا نآ  ندـش  رو  هلعـش  گـنج و  هب  هراـشا  « سأـبلا

َلْهَأ َمَّدَـق  ُساَّنلا   { .تسا گنج  نادـیم  رد  ندـش ) ماگـشیپ  زا   ) مدرم ندرک  يراددوخ  يانعم  هب  « ساـنلا مجحا  » هلمج تسا و  يزیچ 
 { .تسا هزین  يانعم  هب  « حمُر هزینرس و« يانعم  هب  « نانس » عمج « هنسا ( .» 3 (. } ِهَّنِسَْألا ِفُویُّسلا  َّرَح  َُهباَحْصَأ  ْمِِهب  یَقَوَف  ِِهْتَیب 

یم هیبشت  یشتآ  هب  ار  گنج  هکنیا  ببـس  هب  تسا  گنج  شتآ  ندش  رو  هلعـش  هب  هراشا  « دش یم  خرـس  گنج  ؛ ُسْأَْبلا َّرَمْحا  » هب ریبعت 
هک تسا  يزیرنوخ  زا  هیانک  اجنیا  رد  ندش  خرـس  هک  هدش  هتفگ  هاگ  دوش و  یم  خرـس  ًالماک  یگتخورفا  تدش  ماگنه  هب  هک  دننک 

.ددرگ یم  راکشآ  گنج  تدش  ماگنه  هب 

ههبج بقع  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  نادنزرف و  هک  زورما  يایند  رد  ناهدـنامرف  شور  فالخ  رب  هک  دـهد  یم  ناشن  روکذـم  ياه  هلمج 
فوفص رد  ار  ناگناگیب  دنرب و  یم 

دوخ فدـه  هب  هزادـنا  هچ  دـنک  تباث  ات  داد  یم  رارق  مدـقم  فص  رد  ار  دوخ  ناگتـسب  نیرتزیزع  مرکا  ربمغیپ  ، دـنراد یم  او  مدـقم 
.دنک یم  يراکادف  نآ  هار  رد  تسا و  دقتعم 

یمالـسا ياهگنج  زا  مهم  گـنج  هس  رد  هک  ار  دوخ  کـیدزن  ناگتـسب  زا  رفن  هس  ماـن  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
مود و  دش ) دیهـش  ردب  زور  رد  هک  ربمغیپ  يومع  رـسپ  «) ثراح نب  هدیبع  » اهنآ نیتسخن  ؛ دـنک یم  رکذ  ار  دندیـشون  تداهـش  تبرش 
هتوم گنج  زور  رد  هک  شرگید  يومع  رسپ  بلاط  یبا  نب  رفعج  رفن  نیموس  دیسر و  تداهـش  هب  دحا  زور  هک  ربمغیپ  يومع  هزمح 

: دیامرف یم  دش  لیان  تداهش  راختفا  هب 

َِلُتق ٍرَْدب َو  َمْوَی  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَْدیَبُع  َِلتُقَف  ( ؛» دش دیهـش  هتوم  رد  رفعج  دحا و  زور  رد  هزمح  دش و  دیهـش  ردب  زور  ثراح  نب  هدـیبع  »
(. َهَتُْؤم َمْوَی  ٌرَفْعَج  َِلُتق  ٍدُحُأ َو  َمْوَی  ُهَزْمَح 

يراذـگمان هاچ  نآ  هدـننک  رفح  مسا  هب  دوب و  رت  کیدزن  هنیدـم  هب  هک  تشاد  رارق  هنیدـم  هّکم و  نایم  رد  هک  تسا  یهاچ  مان  ردـب 
: تسا نینچ  دش  عقاو  ناکرشم  زا  هعیبر  نب  هبتع  تسد  هب  هک  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  هدیبع  تداهش.دوب  هدش 

هب ناکرشم  رکشل  ناعاجش  زا  رفن  هس  ، نت هب  نت  گنج  مسر  قباطم  دندش  ور  هبور  ناکرشم  اب  ردب  گنج  رد  ناناملسم  هک  یماگنه 
ره ات  دندرک  تکرح  اهنآ  يوس  هب  راصنا  زا  رفن  دنچ.دندیبلط  زابم  دندمآ و  نادیم  هب  دـیلو  شرـسپ  هبیـش و  شردارب  هبتع و  ياهمان 
هب مرکا  ربـمغیپ  میهاوخ  یم  نارجاـهم  زا  ار  دوخ  ياـهدروامه  اـم  دـنتفگ  ناکرـشم  یلو  ؛ دریگ رارق  ناـنآ  زا  یکی  لـباقم  رد  کـی 

دش و ور  هبور  هبتع  اب  هدیبع  دیورب  رفن  هس  نیا  يوس  هب  دـیوش و  هدامآ  : دومرف درک و  يور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هدـیبع و  ، هزمح
ار هبیش  هزمح  دناسر و  لتق  هب  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  دیلو  تبرض  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع.دیلو  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هبیـش و  اب  هزمح 

.دنکفا كاخ  هب 

داتفا و كاخ  يور  هب  هدیبع  ماجنارس  دش و  لدب  در و  اهنآ  نایم  یتابرض  تفرگ و  رارق  هبتع  ربارب  رد  تشاد  يرتشیب  نس  هک  هدیبع 
دیهش نم  ایآ  : درک ضرع  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روضح  هب  هک  یماگنه  دندرب  مرکا  ربمغیپ  دزن  ار  وا.دوب  ناج  همین 
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.یتسه ادخ  هار  دیهش  وت  يرآ  : دومرف ترضح  متسین ؟

ییاّمسم اب  مسا  هک  یـشحو  هلیـسو  هب  دش  عقاو  ترجه  موس  لاس  رد  ردب  هعقاو  زا  دعب  هک  دحا  گنج  رد  بلطملادبع  نب  هزمح  اما 
.دیسر تداهش  هب  ! تشاد

يربـهر هب   ) رگدـکی اـب  دنتـشگرب و  هّکم  هب  ردـب  گـنج  رد  تسکـش  زا  دـعب  ناکرـشم  هک  دـنا  هتـشون  نینچ  ار  گـنج  نـیا  بـبس 
هس هجیتن  رد  دننک  مهارف  ناناملسم  هب  ار  يددجم  هلمح  لئاسو  دنـشورفب و  ار  دوخ  نارتش  زا  یـشخب  هک  دندش  مسق  مه  نایفـسوبا )

هنیدـم يوس  هب  تکرح  هداـمآ  هدرک  يروآدرگ  هرز  دـصتفه  رتش و  رازه  هس  بسا و  تسیود  اـب  هّکم  جراـخ  لـخاد و  زا  رفن  رازه 
.دندش

یلص ربمغیپ  نامرف  زا  یچیپرس  ناناملسم و  زا  یضعب  هابتشا  رثا  رب  هک  میناد  یم  رادقم  نیمه.تسا  لصفم  رایسب  گنج  نیا  ناتـساد 
هک یگنس  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تروص  نادند و  ، تفرگ نایاپ  ناناملسم  تسکش  هب  گنج  نیا  ماجنارس  هلآ  هیلع و  هللا 

مرکا ربمغیپ  يافواب  يومع  « مالـسا رکـشل  عاجـش   » درم هزمح  دش و  حورجم  درک  باترپ  ترـضح  نآ  يوس  هب  « صاقو یبا  نب  هبتع  »
نایاپ رد  دندرک  یم  یهارمه  ار  نمشد  رکشل  ، نانز زا  یهورگ  اب  هک  هیواعم  ردام  نایفسوبا و  رـسمه  دنه » «؛ دیـشون تداهـش  تبرش 

ترـضح رگج.تخاس  یم  دنب  ندرگ  دوخ  يارب  دیرب و  یم  ار  ینیب  شوگ و  دنه  ، دنتخادرپ ناملـسم  يادهـش  ندرک  هلثم  هب  گنج 
لیلد نیمه  هب  دـنکفا و  نوریب  تسناوتن و  یلو  ؛ تشاد ار  نآ  ندروخ  دـصق  تفرگ و  نادـند  هب  دروآ و  نوریب  شیولهپ  زا  ار  هزمح 

.دندیمان راوخرگج  دنه  رسپ  ار  هیواعم  راوخرگج و  دنه  ار  وا  ناناملسم 

رد برعلا ) هریزج  یلامـش  زرم   ) ماش کیدزن  هتوم  نیمزرـس  رد  هک  گنج  نیا.دیـسر  لتق  هب  هتوم  هوزغ  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  اما 
مکاح يوس  هب  هریمع  نب  ثراح  مان  هب  دوخ  يوس  زا  یلوسر  ، مرکا ربمغیپ  هک  تفرگ  تأشن  اجنیا  زا  ، دـش عقاو  ترجه  متـشه  لاـس 

هب وا  هک  یماگنه.درک  مالسا  هب  توعد  ار  وا  داتسرف و  يرُصب 

ماجنا رگیدکی  هب  ماوقا  نالوسر  هرابرد  هک  دوب  یتنس  فالخ  رب  نیا  دیـسر و  لتق  هب  يرـصب  مکاح  روتـسد  هب  دیـسر  هتوم  نیمزرس 
هب رفن  رازه  هس  دودح  رد  ربمغیپ  نامرف  هب  يرکـشل  دمآ و  نارگ  ناناملـسم  رب  تبیـصم  نیا.تسا  رارقرب  زین  زورما  ات  هک  یتنـس  ، دش

.دندش نایماش  اب  هلباقم  رومأم  هثراح  نب  دیز  یهدنامرف 

دعب هحاور  نب  هّللادبع  ، دوش دیهش  رفعج  رگا  دریگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  رفعج  دوش  دیهش  دیز  رگا  هک  دوب  هداد  روتسد  مرکا  ربمغیپ 
.دننک لوبق  یهدنامرف  هب  دوخ  نایم  زا  ار  رفن  کی  ناناملسم  دوش  دیهش  مه  وا  رگا  دوش و  رکشل  هدنامرف  وا  زا 

هک یماگنه  یلو  ؛ دندرک توعد  مالسا  يوس  هب  ار  اهنآ  دندیسر و  ربمغیپ  هداتسرف  ندش  هتشک  لحم  هب  تسخن  ، درک تکرح  رکـشل 
اهنآ دادعت  هک  نمـشد  رکـشل  هوبنا  زا  ناناملـسم  اما  ؛ دندرک مهارف  رفن  رازه  دصکی  دودح  رد  یمیظع  رکـشل  دـندش  هاگآ  نانمـشد 

نب دیز  ، دوب هدرک  ینیب  شیپ  مرکا  ربمغیپ  هک  هنوگ  نامه  دنتساخرب و  راکیپ  هب  دندیسارهن و  دوبن  مالسا  رکشل  دادعت  اب  هسیاقم  لباق 
هب درک و  عطق  ار  رفعج  ياهتـسد  نمـشد.دندیسر  تداهـش  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  هحاور  نب  هّللادـبع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  ، هثراح

: دومرف وا  هرابرد  ًادعب  مرکا  ربمغیپ  تهج  نیمه 
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.درک دهاوخ  زاورپ  تشهب  ياضف  رد  لاب  ود  اب  وا 

يدوز هب  رکشل  هوبنا  تسا و  مالسا  رکشل  همدقم  رفن  رازه  هس  نیا  هک  دندرک  دومناو  نینچ  دندیشیدنا و  يریبدت  ناناملسم  ماجنارس 
هکنآ یب  دنتشگزاب  هنیدم  هب  يدودحم  تافلت  اب  ناناملـسم  دنک و  ینیـشن  بقع  نمـشد  رکـشل  هک  دش  ببـس  نیمه  دسر و  یم  ارف 

.دش مامت  نمشد  يزوریپ  نودب  گنج  نیا  عقاو  رد  دنشاب و  هدرک  لّمحت  ار  یتسکش 

مرکا ربمغیپ  هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور  ثحب  دروم  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاملک  قدـص  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  زا 
دعب فوفـص  رد  - هیواعم هتفگ  فالخ  رب  - نارگید داد و  یم  رارق  ناگدـنمزر  فوفـص  شیپاشیپ  رد  ار  مشاه  ینب  نادـناخ  اـج  همه 

.دنتشاد رارق 

مه وا  هک  دنک  یم  دوخ  كرابم  سفن  هب  هراشا  تسا  رتاسر  حیرـصت  زا  هک  يا  هیانک  تروص  هب  همان  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مناوت یم  مهاوخب  رگا  هک  دوب  مه  یسک  :» دیامرف یم  دوب  هدیسرن  ارف  شلجا  تساوخن و  ادخ  یلو  ؛ دوب مالسا  هار  رد  تداهش  قاتشم 

رس هب  رفعج ) هزمح و  ثراح و  نب  هدیبع   ) هورگ نآ  لجا  یلو  دوش  شبیصن  تداهش  نانآ  دننامه  تشاد  تسود  هک  مربب  ار  شمان 
ُهَتَِّینَم ْتَلِّجُع  ْمَُهلاَجآ  َّنَِکل  ِهَداَهَّشلا َو  َنِم  اوُداَرَأ  يِذَّلا  َْلثِم  ُهَمْسا  ُتْرَکَذ  ُْتئِش  َْول  ْنَم  َداَرَأ  َو  ( ؛» داتفا ریخأت  هب  وا  گرم  دوب و  هدیسر 

(. ْتَلِّجُأ

تداهـش هب  نم  تفگ  یم  هک  دوب  هدش  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  اهراب  هک  دنک  یم  دـیکأت  يزیچ  نامه  رب  هلمج  نیا 
هیلع ماما  دحا  گنج  نایاپ  رد  هکنیا  ای  و  ؛}. هبطخ 5 ، هغالبلا جهن  ( . 1  } شردام ناتسپ  هب  تبسن  راوخریـش  كدوک  زا  مرتدنم  هقالع 

تداهش یلو  دندش  دیهـش  هزمح ) میومع  هلمج  زا   ) ناناملـسم زا  یعمج  : تشاد هضرع  دوب و  نیگمغ  دمآ و  ربمغیپ  تمدخ  مالـسلا 
مه وت   ) تسوت راظتنا  رد  تداهش  ، وت رب  داب  تراشب  یلع  يا  ؛  کئارو نم  هداهـشلا  ناف  رـشبا  یلع  ای  دومرف «: ربمغیپ.دشن  نم  بیـصن 

.{ هبطخ 156 ، هغالبلا جهن  ( . 2 («. } دش یهاوخ  ادخ  هار  دیهش 

عقاو رد  هک  راگزور  شدرگ  زا  ، تخاس نشور  نارگید  رب  ار  شنادـناخ  دوخ و  يراکادـف  يرترب و  لیلد  هکنآ  زا  دـعب  ماما  هاگ  نآ 
هک دهد  یم  رارق  یناسک  فیدر  رد  تلیضف  همه  نیا  اب  ار  شنادناخ  وا و  هک  دنک  یم  یتفگش  راهظا  تسا  راگزور  مدرم  يانعم  هب 

يارب نم  نوچ  هک  دهد  یم  رارق  یناسک  گنـس  مه  ارم  هک  راگزور  نیا  زا  اتفگـش  :» دیامرف یم  ، دنا هتـشادن  ار  یقباوس  نینچ  زگره 
اَیَف ( ؛» تسا هدرکن  ادیپ  یسرتسد  نآ  لثم  هب  سک  چیه  هک  یقباوس  نامه  ، دنرادن نم  نوچ  یناشخرد  هقباس  دندرکن و  شالت  مالسا 

ْنُکَت َْمل  ،َو  یِمَدَِقب َعْسَی  َْمل  ْنَم  ِیب  ُنَْرُقی  ُتْرِص  ْذِإ  ِرْهَّدِلل ! ًابَجَع 

یلدا :» دوـش یم  هـتفگ.تسا  ندرک  نـالعا  نتـشاد و  زاربا  ياـنعم  هـب  « ءـالدا » هـشیر زا  « یلدـی ـال  ( .» 1  } ِیلْدـُی اـَل  ِیتَّلا  ِیتَِقباَـسَک  ُهـَل 
ياـنعم هب  دور  یم  لاـعفا  باـب  هب  هک  یماـگنه  هدـش و  هتفرگ  « ولد » هداـم زا  لـصا  رد  هژاو  نیا.تشاد  زاربا  ار  دوخ  يأر  ینعی  « هیأرب

(. اَِهْلثِِمب ٌدَحَأ   { .تسا هدش  قالطا  ندرک  رظن  زاربا  هنوگ  ره  هب  سپس.تسا  بآ  ندیشک  يارب  هاچ  هب  ولد  نداتسرف  ندنکفا و 

روظنم هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  هسیاقم  هیواعم  اب  ار  ترضح  نآ  ، مدرم هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  یـضعب 
حرطم شا  همان  رد  ار  نیـشیپ  هناگ  هس  يافلخ  هک  تسا  هیواعم  هماـن  هب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رظن.تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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مالسا رد  دوخ  قباوس  هب  يا  هراشا  چیه  شا  همان  رد  هیواعم  هن  رگ  تسا و  هدیشک  مالـسلا  هیلع  ماما  خر  هب  ار  نانآ  تلیـضف  هدرک و 
.دوبن مالسا  کی  هرامش  نمشد  نایفسوبا  نادناخ  وا و  ءوس  زج  يا  هقباس  تشاد ، مه  رگا  تشادن و  یقباوس  ًالوصا  اریز  ، هدومنن

یم هسیاقم  نیشیپ  يافلخ  اب  ار  وا  هنوگچ  هک  دنک  یم  یتفگش  زاربا  هیواعم  هلمج  زا  راگزور و  مدرم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
َعَم َِّیف  ُْبیَّرلا  َضَرَتْعا  یَتَم  دـیامرف «: یم  هک  تسا  هدـمآ  هیقـشقش  هبطخ  رد  هک  تسا  يزیچ  اب  گنهامه  عقاو  رد  نخـس  نیا.دـننک 
عقاو دیدرت  کش و  وا  رب  نم  يرترب  لّوا و  هفیلخ  اب  نم  هسیاقم  دروم  رد  ینامز  هچ  ؛  ِرئاَظَّنلا ِهِذَـه  َیلِإ  ُنَْرقُأ  ُتْرِـص  یَّتَح  ْمُْهنِم  ِلَّوَْألا 

«. دنهد رارق  وا ) زا  دعب  تفالخ  يارب  رمع  فورعم  ياروش  ياضعا   ) صاخشا نیا  نیرق  ارم  دنهاوخب  ات  دش 

ياج رد  ترـضح  مالک  زا  يرگید  هلمج  ریثأت  تحت  دنا  هتـسناد  هیواعم  اب  هسیاقم  هب  رظان  اجنیا  رد  ار  الوم  نخـس  هک  یناسک  ایوگ 
.دنا هدش  عقاو  رگید 

يافلخ يرترب  زا  نخـس  هیواعم  همان  رد  تسا و  هیواعم  همان  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هماـن  هک  دوش  تقد  هتکن  نیا  هب  رگا  یلو 
.میتفگ الاب  رد  ام  هک  تسا  نامه  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  دوش  یم  نشور  ، تسا هدوب  نیشیپ 

: دیامرف یم  نینچ  حیرصت  زا  رتاسر  يا  هیانک  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیمه  همادا  رد  سپس 

متسین و هاگآ  لیاضف  نآ  زا  نم  هک  دنک  اهنآ  يارب  یلیاضف  ياعدا  یسک  هکنیا  رگم  »

ٍعَّدُم َیِعَّدَی  ْنَأ  اَّلِإ  ( ؛») دشاب هاگآ  نآ  زا  ادخ  ات  هتـشادن  دوجو  يزیچ  نینچ  ًالـصا  اریز  ) دشاب هاگآ  نآ  زا  مه  ادـخ  منک  یمن  نامگ 
(. ُُهفِْرعَی َهّللا  ُّنُظَأ  َال  ،َو  ُُهفِرْعَأ َال  اَم 

یم ار  ییاـهزیچ  ادـخ  زا  ریغ  اـهنآ  :» دـیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  سنوی  هروس  هفیرـش 18  هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هیبـش  نـیا 
یم هفاضا  هاگ  نآ  «. دنتـسه ادخ  دزن  ام  ناعیفـش  اهنیا  دنیوگ  یم  دـشخب و  یم  يدوس  هن  دـناسر و  یم  ینایز  اهنآ  هب  هن  هک  دنتـسرپ 

نیمز اهنامسآ و  رد  هک  دیهد  یم  ربخ  يزیچ  هب  ار  ادخ  ایآ  وگب  ؛ » ِضْرَْألا ِیف  ِتاوامَّسلا َو ال  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهّللا  َنُوئِّبَُنت  ُْلق َأ  :» » دنک
«. درادن غارس 

یم دـیوگ و  یم  ساپـس  رکـش و  ار  ادـخ  ناـفلاخم ، تیب و  لـها  قـباوس  ندـش  نشور  زا  دـعب  هماـن  زا  زارف  نـیا  ناـیاپ  رد  هاـگ  نآ 
(. ٍلاَح ِّلُک  یَلَع    ِ ِهّلل ُدْمَْحلا  َو  ( ؛» میوگ یم  رکش  لاح  ره  رد  ار  ادخ  و  :» دیامرف

یم ثداوح  رد  یشقن  نآ  يارب  دناد و  یم  زاس  تشونرس  ار  راگزور  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  انعم  نیا  هب   « ِرْهَّدِلل ًابَجَع  اَیَف  هلمج «
نآ ماقم  هک  تسا  هناـمز  مدرم  ناـمه  اـجنیا  رد  راـگزور )  ) رهد زا  روظنم  هکلب  ، دنتـشاد داـقتعا  نویرهد  دـیاش  هک  ناـنچ  نآ  درمش 

مالسا هار  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ماگ  نوچمه  یماگ  زگره  هک  دندرک  هسیاقم  دنتخاس و  نیرق  یناسک  اب  ار  وا  دنتخانشن و  ار  ترضح 
.تسا راگزور  دوخ  زا  ًارهاظ  دنچ  ره  تسا  راگزور  مدرم  زا  هلگ  نیاربانب  ، دندوب هتشادنرب 

: رعاش هتفگ  هب  دوش و  یم  صخشم  نامز  نآ  مدرم  يدب  یبوخ و  هلیسو  هب  راگزور  يدب  یبوخ و  رگید  ترابع  هب 
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اناوس ابیع  اننامزل  ام  انامز و  مهلک  سانلا  بیعی 

اناجه انب  نامزلا  قطن  ول  انیف و  بیعلا  اننامز و  بیعن 

.درادن ام  دوخ  زج  یبیع  ام  نامز  هک  یلاح  رد  دنهن  یم  بیع  نامز  رب  مدرم  همه 

.درک دهاوخ  وجه  ار  ام  دروآرب  نابز  نامز  رگا  تسام و  رد  بیع  هک  یلاح  رد  میریگ  یم  بیع  نامز  رب  ام 

زگره نارگید  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  هتـشادن و  رب  نم  ماـگ  نوـچمه  یماـگ  هک  تسا  نیا  شموـهفم   « یِمَدَِـقب َعْـسَی  َْمل  ْنَم  هلمج «
.دندرکن مدرک  مالسا  هب  نم  هک  ار  یتامدخ 

موس شخب 

َْمل ِْنَئل  يِرْمََعل  ،َو  َكِْریَغ َیلِإ  َال  َْکَیلِإ َو  ْمُهُْعفَد  ِینُعَـسَی  ُهَرَأ  ْمَلَف  ، ِْرمَْألا اَذَـه  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنِإَف  ، َْکَیلِإ َناَْمثُع  ِهَلَتَق  ِْعفَد  ْنِم  َْتلَأَس  اَم  اَّمَأ  َو 
ٌبَلَط ُهَّنَأ  اَّلِإ  ، ٍلْهَـس اـَل  ٍلَـبَج َو  اـَل  ،َو  ٍرَْحب اـَل  ٍَّرب َو  ِیف  ْمُهَبَلَط  َکـَنوُفِّلَُکی  اـَل  ، َکـَنُوُبلْطَی ٍلـِیلَق  ْنَع  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َِکقاَقِـش  َکِّیَغ َو  ْنَع  ْعِْزنَت 

.ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلا  ،َو  ُُهناَیُْقل َكُّرُسَیَال  ٌرْوَز  ،َو  ُُهناَدْجِو َكُءوُسَی 

همجرت

هب ای  وت  هب  ار  نانآ  هک  مناد  یمن  حالـص  مدیـشیدنا و  رما  نیا  رد  نم  ، مراپـسب وت  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  يا  هتـساوخ  نم  زا  هچنآ  اما 
یهارمگ و زا  تسد  رگا  دـنگوس  مناج  هب  (. مالـسا مکاح  هن  یتسه  اهنآ  مد  ّیلو  هن  درادـن  وت  هب  یطابترا  اریز   ) منک میلـست  يرگید 
هب دنیآ و  یم  رب  وت  بیقعت  رد  هک  تخانـش  یهاوخ  يرمـش  یم  نامثع  نالتاق  زا  وت  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  ، يرادـن رب  ینکفا  قافن 

بیقعت هک  نادب  یلو  ؛ يزیخرب اهنآ  يوجتسج  هب  تشد  هوک و  ایرد و  ارحص و  رد  نانآ  هب  یـسرتسد  يارب  هک  دنهد  یمن  تمحز  وت 
دهاوخن لاحـشوخ  ار  وت  زگره  شتاقالم  هک  تسا  يرادـید  هدـننک و  تحاران  وت  يارب  شنتفاـی  هک  تسا  يزیچ  وت  هب  تبـسن  اـهنآ 

.دننآ لها  هک  نانآ  رب  مالس  تخاس و 

!؟ راکچ نامثع  نالتاق  اب  ار  وت 

یب یتساوخرد  ، دـهد لیوحت  يو  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دوخ  باتک  رد  هیواعم  میناد  یم 
دیاب رگا  اریز  ؛ قطنم زا  رود  انعم و 

هن - مد بابرا  تقفاوم  اب  تساهنآ و  هفیلخ  نیملـسم و  ماما  هدهع  رب  راک  نیا  دوش  صاصق  یهانگ  یب  ناسنا  نتـشک  رطاخ  هب  یـسک 
هیلع ماما  اذـل  ؛ راک هنگ  نالتاق  هدوب و  هانگ  یب  لوتقم  هک  دوش  تباث  هک  یتروص  رد  مه  نآ  تسین - وا  مد  یلو  هک  یـشروش  يدرف 
رما نیا  رد  نم  ، مراپـسب وت  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  يا  هتـساوخ  نم  زا  هچنآ  اما  :» دـیامرف یم  هیواـعم  تساوخرد  نیا  ربارب  رد  مالـسلا 

مکاح هن  یتسه  اهنآ  مد  ّیلو  هن  درادن  وت  هب  یطابترا  اریز   ) منک میلست  يرگید  هب  ای  وت  هب  ار  نانآ  هک  مناد  یمن  حالص  مدیـشیدنا و 
هب « عسُو » هشیر زا  « ینعسی ( .» 1  } ِینُعَـسَی ُهَرَأ  ْمَلَف  ِْرمَْألا ، اَذَـه  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنِإَـف  ، َکـَْیلِإ َناَْـمثُع  ِهَلَتَق  ِْعفَد  ْنِم  َْتلَأَـس  اَـم  اَّمَأ  َو  ( ؛») مالـسا
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(. َكِْریَغ َیلِإ  َال  َْکَیلِإ َو  ْمُهُْعفَد   { .تسا ندوب  ناوت  رد  ندوب و  ریذپ  ناکما  ندوب و  نکمم  يانعم 

رظن زا  هلأسم  نیا.ناناملـسم  ماـما  رب  شروش  ندرکن و  تعیب  يارب  يا  هناـهب  ، دوبن شیب  يا  هناـهب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هلأـسم  نیقی  هب 
سک نالف  دنیوگب  دـنهاوخ  یم  هک  یماگنه  هدـمآ  رد  یلثملا  برـض  تروص  هب  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  نشور  يردـق  هب  یخیرات 
نیقی هب  «. هدرک نامثع  نهاریپ  ار  بلطم  نالف  وا  :» دـنیوگ یم  هداد  رارق  دوخ  تفلاخم  هناهب  ار  عوضوم  نالف  دـنک و  یم  ییوج  هناهب 
هناهب نانچمه  دـیبلط و  یم  ار  يرگید  دارفا  زاـب  درک و  یمن  تعاـنق  هیواـعم  داد  یم  لـیوحت  وا  هب  ار  يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 

.دوب نیملسم  ماما  ربارب  رد  يدرمناوجان  تیاهن  نیا  دنک و  مکحم  ماش  رد  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  ات  داد  یم  همادا  ار  ییوج 

تسیاب یمن  زگره  مالسلا  هیلع  ماما  دنک و  ییاضاقت  نینچ  تشادن  قح  هیواعم  هک  تسا  تسد  رد  يرایـسب  لیالد  میرذگب  هکنیا  زا 
دهاش.دوب ماع  یشروش  نامثع  دض  رب  ناناملسم  شروش  اریز  ، دوبن یلمع  راک  نیا  زگره  هتشذگ  نیا  زا.دنک  انتعا  ییاضاقت  نینچ  هب 

: دیوگ یم  وا  ، تسا هدروآ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ینارحب  حراش  هک  تسا  یناتساد  نخس  نیا 

؟ ینک یم  گنج  یلع  اب  ارچ  : دنتفگ دندمآ و  هیواعم  دزن  ءادرد  وبا  هریره و  وبا  »

نم : تفگ خـساپ  رد  هیواعم.تسا  رتراوازـس  وت  زا  تموکح  رما  هب  دراد  مالـسا  رد  هک  يا  هقباـس  تلیـضف و  لـیلد  هب  وا  هکنآ  لاـح 
دارفا زا  ود  ره  هک   ) رفن ود  نآ.دـنک  میلـست  نم  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق  هک  مگنج  یم  نآ  يارب  نم  ؛ مرترب وا  زا  هک  مرادـن  اـعدا  زگره 

زا (، مد ّیلو  ای  یتموکح  سییر  دنک ؟ میلست  وت  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  يا  هراک  هچ  وت  دننک  لاؤس  وا  زا  هکنآ  یب  ، دندوب نهذ  هداس 
نایم رد  وت و  دزن  نامثع  نالتاق  هک  تسا  دقتعم  هیواعم  : دندرک ضرع  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  هب  هدـش و  جراخ  وا  دزن 

.تسا راکمتس  وا  میناد  یم  درک  گنج  وت  اب  رگا  نآ  زا  دعب  هدب و  لیوحت  وا  هب  ار  اهنآ  تسوت  نایرکشل 

.دینک یفرعم  نم  هب  دیسانش  یم  ار  اهنآ  امش  رگا  مسانشب  ار  شنالتاق  ات  مدوبن  رضاح  نامثع  لتق  زور  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نالف نالف و  قمح و  نب  ورمع  ، متاح نب  يدع  ، رتشا کلام  ، رـسای رامع  ، رکب یبا  نب  دمحم  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  ام  هب  : دـنتفگ اهنآ 
.دندش لخاد  نامثع  رب  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا 

.دینک ناشریگتسد  دیورب و  تسا  نینچ  رگا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

امش يریگتسد  روتسد  نینمؤملا  ریما  دیتسه و  نامثع  نالتاق  زا  امش  دنتشاد  راهظا  دنتفر و  ناراوگرزب  نآ  دزن  حول  هداس  رفن  ود  نیا 
.تسا هداد  ار 

ار دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  نایم  زا  نت  رازه  هد  زا  شیب  دش و  دـنلب  اهنآ  دایرف  ماگنه  نیا  رد 
.میا هتشک  ار  وا  همه  ام  دنتفگ  یم  دنتشاد و  تسد  رد  هدیشک 

ماجنارـس و راک  نیا  : دـنتفگ یم  هک  یلاح  رد  دنتـشگ  زاب  هیواعم  دزن  دـندش و  ناریح  توهبم و  نایرج  نیا  زا  ءادرد  وبا  هریره و  وبا 
همان لیذ  ،ج 4،ص 628، مثیم نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  همجرت  ( . 1  } .دـندرک لقن  هیواعم  يارب  ار  ناتـساد  تشاد و  دـهاوخن  یناـیاپ 
الاب رد  ارنآ  هباشم  تسا و  هدرک  لـقن  ،ج 3،ص 61  حوتفلا باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  یتوافت  رـصتخم  اـب  ار  تیاور  نیمه  هیبش.قوف 
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 { .میدرک لقن  ینالوخ  ملسموبا  زا 

هک ضرف  هب  دنک  هیواعم  میلـست  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  همه  دناوت  یم  ماما  دنـشاب  ترثک  نیا  هب  اهنآ  ناعفادـم  نامثع و  نالتاق  یتقو  ایآ 
.دریگ رارق  وا  تسد  رد  یهاوخنوخ  دشاب و  نامثع  مد  یلو  هیواعم 

زین مالـسلا  هیلع  ماما  دنامن  خساپ  یب  دیدهت  نیا  هکنیا  يارب  ، دوب هدرک  گنج  هب  دیدهت  ار  ماما  شا  همان  نایاپ  رد  هیواعم  هک  اجنآ  زا 
: دیامرف یم  دنک و  یم  دیدهت  تسا  تغالب  تحاصف و  عاونا  اب  هتخیمآ  هک  يا  هدنبوک  ياه  هلمج  اب  ار  وا  دوخ  همان  نایاپ  رد 

یهاوخ يرمـش  یم  نامثع  نالتاق  زا  وت  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  ، يرادـن رب  ینکفا  قافن  یهارمگ و  زا  تسد  رگا  دـنگوس  مناج  هب  »
هب تشد  هوک و  ایرد و  ارحـص و  رد  نانآ  هب  یـسرتسد  يارب  هک  دـنهد  یمن  تمحز  وت  هب  دـنیآ و  یم  رب  وت  بیقعت  رد  هک  تخاـنش 
هک تسا  يرادید  هدـننک و  تحاران  وت  يارب  شنتفای  هک  تسا  يزیچ  وت  هب  تبـسن  اهنآ  بیقعت  نادـب  یلو  ؛ يزیخرب اهنآ  يوجتـسج 

(1  } َکِّیَغ ْنَـع  ْعِْزنَت  ْمـَل  ْنـَِئل  يِرْمََعل  َو  ( ؛» دــننآ لـها  هـک  ناـنآ  رب  مالــس  تخاـس و  دــهاوخن  لاحــشوخ  ار  وـت  زگره  شتاـقالم 
يراگزاسان قافن و  هقرفت و  يانعم  هب  « قاقش ( .» 2  } َِکقاَقِش  { .تسا نتفر  ههاریب  ندش و  هارمگ  یهارمگ و  يانعم  هب  « هیاوغ »و« ّیغ .»

َال ٍَّرب َو  ِیف  ْمُهَبَلَط  َکَنوُفِّلَُکی  َال  ، َکـَنُوُبلْطَی ٍلـِیلَق  ْنَع  ْمُهَّنَفِْرعََتل   { .تسا زیچ  ود  ناـیم  ییادـج  فاکـش و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  تسا و 
تاقالم ندرک و  رادـید  ینعی  ؛ دراد يردـصم  يانعم  هاگ  « روَز ( .» 3  } ٌرْوَز ،َو  ُُهناَدْـجِو َكُءوُسَی  ٌبَلَط  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ، ٍلْهَـس َال  ٍلَبَج َو  اـَل  ، ٍرَْحب

ردصم « ءاقل »و« نایقل ( .» 4  } ُُهناَیُْقل َكُّرُسَی  َال   { .تسا يردصم  يانعم  نامه  بسانم  الاب  هلمج  رد  تسا و  رئاز  يانعم  هب  هاگ  ندومن و 
(. ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلا  َو   {، .ندومن تاقالم  يانعم  هب  تسا 

ضرف هب   ) ینک یم  رکف  وت  هک  نانچنآ  نامثع  نالتاق  هک  دوش  یم  روآدای  هیواعم  هب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تمحز تسین  مزـال  دـنیآ  یم  وـت  غارـس  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  یمیظع  هورگ  هکلب  دنتـسین  اـت  ود  یکی  دنـشاب ) نم  رکـشل  رد  هک 

دنهاوخ تاقالم  ار  وت  کیدزن  هدنیآ  رد  يرآ.ینک  راومه  دوخ  رب  ار  اهنآ  يوجتسج 

.تفرگ دنهاوخ  وت  تسد  زا  ار  هناقمحا  هناهب  نیا  هزین و  ریشمش و  تابرض  اب  هتخیمآ  ، دنیاشوخان یتاقالم  اما  درک 

اه هزین  رـس  رب  اهنآرق  ندرب  الاب  ماگنه  هب  صاع  ورمع  هئطوت  ناگدروخ  بیرف  زا  یعمج  یحول  هداس  رگا  دش و  نینچ  مه  یتسار  هب 
.دوب هدش  هرسکی  ماش  رد  شتموکح  هیواعم و  راک  دوبن 

نامثع لتق  هرابرد  مه  زاب 

زاب ، میا هدرک  ثحب  باتک  نیا  رد  اهراب  دش  وا  دض  رب  ناناملـسم  شروش  ببـس  هک  یلماوع  وا و  نالتاق  نامثع و  لتق  هرابرد  هچرگ 
.مینک هراشا  هدرشف  تروص  هب  يرگید  هتکن  هب  تسا  مزال  مه 

دنتـشاد هدیقع  هک  دندوب  يدارفا  دوب ، هداد  ناشندوب  یتشهب  هب  تداهـش  ربمغیپ  هک  یناسک  نایم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  نایم  رد 
.تسا لتق  قحتسم  شیاهتعدب  لیلدب  نامثع 

داتـسیا و دوخ  ناتـسود  نایم  رد  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  رامع  : دـنک یم  لقن  نیفـص )  ) دوخ باـتک  رد  محازم  نب  رـصن 
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فلاخم ناکین  زا  یعمج  دننک و  یم  یهاوخنوخ  يراکمتس  صخش  زا  هک  میورب  یمدرم  دزن  ات  دییایب  نم  اب  ادخ  ناگدنب  يا  : تفگ
رد ار  مالـسا  نید  دنچ  ره  ، دنرادن یکاب  دشاب  دابآ  ناشیایند  رگا  مدرم  نیا.دنا  هتـشک  ار  وا  ناسحا  یکین و  هب  نیرمآ  متـس و  ملظ و 

دنهاوخ اهنآ  دنچ  ره  درک  داجیا  هک  دوب  ییاهتعدب  لیلدب  : تفگ میهاوخ  دیتشک  ار  نامثع  ارچ  دنیوگب  ام  هب  رگا  دننیبب  يدوبان  لاح 
یم ، دوب هتـشاذگ  اهنآ  رایتخا  رد  ار  لاملا  تیب  نامثع  اریز  ، دنوش رکنم  دـنراد  قح  اهنآ  هتبلا.تسا  هدرکن  داجیا  یتعدـب  چـیه  : تفگ

. { ،ص 319 نیفص ( . 1  } .دنتشادن یکاب  دمآ  یم  دورف  ناشرس  رب  اههوک  رگا  دندیرچ و  یم  دندروخ و 

ياهتعدب ار  نآ  لیلد  دنک و  یم  نامثع  لتق  رد  تکرش  هب  رارقا  ، دوب نایتشهب  زا  نیقی  هب  هک  رامع  دننام  يراوگرزب  درم  هک  یماگنه 
دوش هداد  هیواعم  تسد  هب  ناعبات  راصنا و  نارجاهم و  زا  دارفا  هنوگنیا  دهد  یمن  هزاجا  ماما  هک  تسا  نشور  ، دـناد یم  وا  كانرطخ 

.دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  ات 

: درک وجتسج  ناوت  یم  رما  جنپ  رد  ار  نامثع  هیلع  ناناملسم  مایق  ياه  هشیر 

.موس هفیلخ  نارود  رد  یهلا  نیزاوم  دودح و  ندش  لیطعت  .1

.هّیما ینب  نایم  رد  لاملا  تیب  میسقت  .2

.یمالسا ساسح  زکارم  رب  هّیما  ینب  نتخاس  طلسم  .3

.رسای رامع  دوعسم و  نب  هّللادبع  نوچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  حرج  برض و  .4

.یعازُخ قَمِح  نب  ورمع  شردارب و  ناحوص و  نب  هعصعص  ، رتشا کلام  ، رذوبا دننام  ییاه  تیصخش  دیعبت  .5

يزوریپ هک  فوع  نب  نمحرلادبع  نوچمه  يدارفا  یتح  هک  دوب  هدرتسگ  دـیدش و  نادـنچ  وا  رب  ضارتعا  نامثع و  اب  تفلاخم  جوم 
ات تهج  نیمه  هب  نمحرلادبع.دنتـساخرب  ضارتـعا  هب  يو  هیلع  ، دوب وا  هعدـخ  راـکتبا و  نوهرم  ، رمع هرفن  شـش  ياروش  رد  ناـمثع 

دینادرگرب و يور  هفیلخ  زا  دوب  هدمآ  شتدایع  يارب  وا  يرامیب  نارود  رد  نامثع  یتقو  یتح  تفگن و  نخـس  هفیلخ  اب  شرمع  نایاپ 
،ج 2،ص دیرفلا دقعلا  ،ج 5،ص 113؛ يربط خیرات  ،ج 5،ص 57؛ يرذالب فارشالا  باسنا  ( . 1  } .دشن يو  اب  نتفگ  نخس  هب  رـضاح 

. { 258 و و 261 272

برض زا  سپ  یتح  درک و  یم  هئطخت  ار  نامثع  لامعا  نارگید  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  نایم  نیا  رد 
! مدرم : تفگ دروآ و  نوریب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شفک  هماج و  هشیاـع  ، تفرگ تروص  ناـمثع  روتـسد  هب  هک  رـسای  راـمع 

.دیا هدرک  شومارف  ار  وا  ّتنس  امش  اما  تسا  هدشن  هدوسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شفک  سابل و  زونه 

ار وا  ادـخ  هک  دیـشکب  ار  راتفک  ریپ  نیا  ؛ ًالَثْعَن ُهّللا  َلَـتَق  ًـالَثْعَن  اُوُلْتقا  :» تفگ یم  ناـمثع  دروم  رد  هک  تسا  فورعم  هشیاـع  هلمج  نیا 
.{ ،ج 2،ص 77 و ج 6،ص 215 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ج 5،ص 80 و  يرزجلا ریثا  نبا  هیاهنلا  ( . 1 «. } دشکب

تـسا یتفگـش  یـسب  ياج  دندرک و  یم  داقتنا  وا  زا  همه  زا  شیب  هک  درب  مان  ریبز  هحلط و  زا  دـیاب  نامثع  نافلاخم  هرمز  زا  نینچمه 
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ینعی هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  قـح  رب  هـفیلخ  دـض  رب  ، ناـمثع یهاوـخنوخ  يارب  هشیاـع  یهارمه  هـب  ود  نآ  اهدـعب  هـک 
.دنتخادنا هار  هب  ار  لمج  گنج  ، دندوب هدرک  تعیب  وا  اب  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رد هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنتخاس  مهارف  ار  وا  لتق  تامدقم  دـندیروش و  نامثع  دـض  رب  دوخ  راتفگ  اب  هک  یناسک  دادـعت  لاح  ره  هب 
.دنوش هدرب  مان  اجنیا 

هب رمآ  ناونع  هب  مدرم  زا  يدایز  دارفا  رصم  هرصب و  هفوک ، دننام  ؛ زور نآ  مهم  یمالسا  زکارم  زا  هک  دش  ببـس  الاب  هناگ  جنپ  لماوع 
ای یعقاو  مالـسا  هب  هفیلخ  تشگزاب  هبوت و  يارب  يا  هراچ  دوخ  نارکفمه  رگید  اب  دنوش و  هنیدـم  راپـسهر  رکنم  زا  یهان  فورعم و 

.دندش وا  هبوت  راتساوخ  يا  همان  نمض  هدرک و  هرصاحم  ار  هفیلخ  هناخ  نانآ.دنشیدنیب  تفالخ  زا  وا  يریگ  هرانک 

ار هلئاغ  صاع  ورمع  هبعـش و  نب  هریغم  نوچمه  یماندب  دارفا  نداد  رارق  هطـساو  اب  ات  دیـشوک  دوبن  هاگآ  ضارتعا  قمع  زا  هک  نامثع 
.دنداد راعش  نانآ  دض  رب  هتفریذپن و  ار  اهنآ  مدرم  یلو  ؛ دهد نایاپ 

شیوخ هنامیکح  ریبادت  اب  راب  ره  زین  ترـضح  دش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناماد  هب  تسد  راب  دـنچ  نامثع  هک  دوب  نیا  زا  سپ 
نب ناورم  نوچمه  يدساف  صاخـشا  ریثأت  تحت  تدش  هب  دوب و  يوق  هدارا  دـقاف  هک  نامثع  هنافـسأتم  یلو  ؛ درک یم  مارآ  ار  عاضوا 

.داهنن یعقو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهشالت  هب  ًالمع  ، درک یم  تروشم  نانآ  اب  يراک  ره  رد  دوب و  هتفرگ  رارق  مکح 

نیا رد.دندومن  يریگولج  تدـش  هب  اجنآ  هب  بآ  دورو  زا  راب  نیا  دـندرک و  هرـصاحم  ار  هفیلخ  هناخ  ناضرتعم  رگید  راب  تیاهن  رد 
نایرج نیا  رد  درک و  نامثع  هناخ  هناور  بآ  زا  رپ  کشم  مشاه  ینب  کمک  اب  هفیلخ و  تساوخرد  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایم 

.دندش حورجم  ناگدننک  هرصاحم  اب  يریگرد  لیلد  هب  مشاه  ینب  زا  یخرب 

دادـن و رثا  بیترت  نامثع  همان  هب  هیواعم  یلو  ؛ درک کمک  تساوخرد  وا  زا  تشون و  هیواعم  يارب  يا  همان  هرـصاحم  ماـیا  رد  ناـمثع 
.دنک یمن  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  اب  هک  تفگ 

ار وا  نارایتسد  نامثع و  ، اجنآ هب  هقوذآ  دورو  زا  يریگولج  اب  دنتـساوخ  یم  هکلب  دوبن  وا  لتق  هفیلخ  هناخ  ناگدننک  هرـصاحم  فده 
هب موجه  هک  دـش  ببـس  تشک ، ار  نایـشروش  زا  رفن  کی  هک  مکح  نب  ناورم  ریبدـت  ءوس  یلو  دـننک  شیوخ  ياه  هتـساوخ  میلـست 

.ددرگ زاغآ  هناخ  لخاد 

رسمه هبیبح  ما  دنداهن و  رارف  هب  اپ  ، دندوب تفالخ  نارازگراک  هفیلخ و  ناج  ناظفاحم  هک  هّیما  ینب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  موجه  تدش 
زا رفن  هس.درک  یفخم  دوـخ  هناـخ  رد  ار  ناـنآ  دوـب ) هـّیما  ینب  زا  دوـخ  هـک   ) نایفـسوبا رتـخد  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

لتق هب  نانآ  تسد  هب  زین  نامثع  ماجنارـس  دـندش و  هتـشک  نارجاهم  اـب  يریگرد  رد  دـندوب  هتفاـین  رارف  تصرف  هک  هفیلخ  نارادـفرط 
قَمِح نب  ورمع  يدارم و  نارمح  نب  نادوس  یبیبحت و  رـُشب  نب  هناـنک  رکب و  یبا  نب  دـمحم  نوچمه  یـصاخشا  ناـیم  نیا  رد.دیـسر 

هب ،ج 3،ص 70  ریثا نـبا  لـماک  دـعب و  هـب  ص 118  ،ج 5، يربط خـیرات  ( . 1  } .دنتـشاد يرتـمهم  شقن  یباـص  نـب  ریمع  یعازُخ و 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ،ص 327-335 و  یناحبـس رفعج  داتـسا  زا  تیالو  غورف  باـتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  قیقحت  يارب.دـعب 
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هیواعم هرهچ  ياشفا  : 10 همان

عوضوم

اضیأ هیلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دربن زاغآ  زا  شیپ  يرجه  لاس 36  رد  نیّفص  نیمزرس  رد  هیواعم  هب  يرگید  همان  )

همان نتم 

اَهَتبَجَأَف َکتَعَد  اَِهتّذَِلب  تَعَدَخ  اَِهتَنیِِزب َو  تَجّهَبَت  دَق  اَینُد  نِم  ِهِیف  َتنَأ  اَم  ُبِیباَلَج  َکنَع  تَفّشَکَت  اَذِإ  ٌِعناَص  َتنَأ  َفیَک  َو 
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َهَبهُأ ذُـخ  ِرمَألا َو  اَذَـه  نَع  سَعقاَف  ّنَِجم  ُهنِم  َکیِجُنی  َال  اَم  یَلَع  ٌِفقاَو  َکَفِقَی  نَأ  ُکِشُوی  ُّهنِإ  اَهَتعَطَأَف َو  َکتَرَمَأ  اَهَتعَبّتاَف َو  َکتَداَق  َو 
َذَخَأ دَـق  ٌفَرتُم  َّکنِإَف  َکِسفَن  نِم  َتلَفغَأ  اَم  َکِملعُأ  لَعفَت  ّالِإ  َکِعمَـس َو  نِم  َهاَوُغلا  ِنّکَُمت  َال  َِکب َو  َلََزن  دَـق  اَِمل  رّمَـش  ِباَـسِحلا َو 
ِریَِغب ِهّمُألا  ِرمَأ  َهَالُو  ِهّیِعّرلا َو  َهَساَس  ُهَیِواَعُم  اَی  ُمتنُک  یَتَم  ِمّدلا َو  ِحوّرلا َو  يَرجَم  َکنِم  يَرَج  ُهَلَمَأ َو  َکِیف  َغََلب  ُهَذَخأَم َو  َکنِم  ُناَطیّـشلا 

ِهَِیناَلَعلا َو َِفلَتُخم  ِهِّینمُألا  ِهّرِغ  ِیف  ًایِداَمَتُم  َنوُکَت  نَأ  َكُرّذَـحُأ  ِءاَقّـشلا َو  ِِقباَوَس  ِموُُزل  نِم  ِهّللِاب  ُذوُعَن  ٍقِساـَب َو  ٍفَرَـش  اـَل  ٍِقباَـس َو  ٍمَدَـق 
یّطَغُملا ِِهبلَق َو  یَلَع  ُنیِرَملا  اَنّیَأ  َمَلعَِتل  ِلاَتِقلا  َنِم  ِنیَقیِرَفلا  ِفعَأ  َو    ّ َِیلإ جُرخا  ًاِبناَج َو  َساّنلا  ِعَدَف  ِبرَحلا  َیلِإ  َتوَعَد  دَـق  ِهَریِرّـسلا َو 

اَم ّيُوَدع  یَقلَأ  ِبلَقلا  َِکلَذـِب  ِیَعم َو  ُفیّـسلا  َِکلَذ  ٍردـَب َو  َموَی  ًاخدَـش  َِکلاَخ  َکیِخَأ َو  َكّدَـج َو  ُِلتاَق  ٍنَسَح  ُوبَأ  اَنَأَف  ِهِرََـصب  یَلَع 
ِمَِدب ًاِرئاَث  َتئِج  َّکنَأ  َتمَعَز  َنیِهَرکُم َو  ِهِیف  ُمتلَخَد  َنیِِعئاَط َو  ُهوُُمتکَرَت  يِّذلأ  ِجاَهنِملا  یَلََعل  ِّینإ  ًاِّیبَن َو  ُتثَدحَتـسا  َال  ًانیِد َو  ُتلَدبَتـسا 

َجیِجَض َکتّـضَع  اَذِإ  ِبرَحلا  َنِم  ّجِضَت  َُکتیَأَر  دَق  ّیَنَأَکف  ًاِبلاَط  َتنُک  نِإ  َكاَنُه  نِم  ُهُبلطاَف  َناَمثُع  ُمَد  َعَقَو  ُثیَح  َتِملَع  دََقل  َناَمثُع َو 
ِیه ِهّللا َو  ِباَتِک  َیلِإ  َعِراَصَم  َدَعب  َعِراَصَم  ِِعقاَولا َو  ِءاَضَقلا  ِِعباَتَتُملا َو  ِبرّضلا  َنِم  ًاعَزَج  ِینُوعَدت  َِکتَعاَمَِجب  ّیَنَأک  ِلاَقثَألِاب َو  ِلاَمِجلا 

ٌهَِدئاَح ٌهَِعیاَبُم  وَأ  ٌهَدِحاَج  ٌهَِرفاَک  َ 

َکتَداَق اَهَتبَجَأَف َو  َکتَعَد  اَِهتّذَِلب  تَعَدَـخ  اَِهتَنیِِزب َو  تَجّهَبَت  دَـق  اَینُد  نِم  ِهِیف  َتنَأ  اَم  ُبِیباَلَج  َکنَع  تَفّـشَکَت  اَذِإ  ٌِعناَص  َتنَأ  َفیَک  َو 
ِباَسِحلا َو َهَبهُأ  ذُخ  ِرمَألا َو  اَذَه  نَع  سَعقاَف  ّنَِجم  ُهنِم  َکیِجُنی  َال  اَم  یَلَع  ٌِفقاَو  َکَفِقَی  نَأ  ُکِشُوی  ُّهنِإ  اَهَتعَطَأَف َو  َکتَرَمَأ  اَهَتعَبّتاَف َو 

َکنِم ُناَطیّشلا  َذَخَأ  دَق  ٌفَرتُم  َّکنِإَف  َکِسفَن  نِم  َتلَفغَأ  اَم  َکِملعُأ  لَعفَت  ّالِإ  َکِعمَس َو  نِم  َهاَوُغلا  ِنّکَُمت  َال  َِکب َو  َلََزن  دَق  اَِمل  رّمَش 
َال ٍِقباَس َو  ٍمَدَق  ِریَِغب  ِهّمُألا  ِرمَأ  َهَالُو  ِهّیِعّرلا َو  َهَساَس  ُهَیِواَعُم  اَی  ُمتنُک  یَتَم  ِمّدـلا َو  ِحوّرلا َو  يَرجَم  َکنِم  يَرَج  ُهَلَمَأ َو  َکِیف  َغََلب  ُهَذَـخأَم َو 
دَق ِهَریِرّـسلا َو  ِهَِیناَـلَعلا َو  َِفلَتُخم  ِهِّینمُـألا  ِهّرِغ  ِیف  ًاـیِداَمَتُم  َنوُکَت  نَأ  َكُرّذَـحُأ  ِءاَقّـشلا َو  ِِقباَوَس  ِموُُزل  نِم  ِهّللاـِب  ُذوـُعَن  ٍقِساـَب َو  ٍفَرَش 
اَنَأَف ِهِرََصب  یَلَع  یّطَغُملا  ِِهبلَق َو  یَلَع  ُنیِرَملا  اَنّیَأ  َمَلعَِتل  ِلاَتِقلا  َنِم  ِنیَقیِرَفلا  ِفعَأ  َو    ّ َِیلإ جُرخا  ًاِبناَج َو  َساّنلا  ِعَدَف  ِبرَحلا  َیلِإ  َتوَعَد 

َال ًانیِد َو  ُتلَدبَتسا  اَم  ّيُوَدع  یَقلَأ  ِبلَقلا  َِکلَِذب  ِیَعم َو  ُفیّـسلا  َِکلَذ  ٍرَدب َو  َموَی  ًاخدَش  َِکلاَخ  َکیِخَأ َو  َكّدَج َو  ُِلتاَق  ٍنَسَح  ُوبَأ 
دََقل َناَمثُع َو  ِمَدـِب  ًاِرئاـَث  َتئِج  َکـّنَأ  َتمَعَز  َنیِهَرکُم َو  ِهِیف  ُمتلَخَد  َنیِِعئاَـط َو  ُهوُُمتکَرَت  يِذـّلأ  ِجاَـهنِملا  یَلََعل  ِّینإ  ًاـِّیبَن َو  ُتثَدحَتـسا 

ُثیَح َتِملَع 
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ّیَنَأک ِلاَقثَألِاب َو  ِلاَمِجلا  َجیِجَـض  َکتّـضَع  اَذِإ  ِبرَحلا  َنِم  ّجِضَت  َُکتیَأَر  دَـق  ّیَنَأَکف  ًاِبلاَط  َتنُک  نِإ  َكاَنُه  نِم  ُهُبلطاَف  َناَمثُع  ُمَد  َعَقَو 
ٌهَِعیاَبُم وَأ  ٌهَدِحاَج  ٌهَِرفاَک    َ ِیه ِهّللا َو  ِباَتِک  َیلِإ  َعِراَصَم  َدَعب  َعِراَصَم  ِِعقاَولا َو  ِءاَضَقلا  ِِعباَتَتُملا َو  ِبرّضلا  َنِم  ًاعَزَج  ِینُوعَدت  َِکتَعاَمَِجب 

ٌهَِدئاَح

اه همجرت 

یتشد

هیواعم هرهچ  ياشفا   1

اب ار  وت  ایند  تسا ؟ هدـش  تنیز  اـیند  ياـهییابیز  هب  هک  ییاـه  هماـج  دور ، راـنک  وت  نیگنر  ياـه  هماـج  هک  هاـگنآ  درک ، یهاوخ  هچ 
،!. دناوخ دوخ  يوس  هب  ار  وت  هداد ، بیرف  دوخ  ياه  یشوخ 

رپس چیه  هک  دنک  یم  یکانرطخ  نادـیم  دراو  ار  وت  يدوز  هب  انامه  يدرک .  تعاطا  داد و  تنامرف  يداد ، خـساپ  نآ  توعد  هب  وت  و 
.دهد یمن  تتاجن  يا  هدنرادهگن 

، هیام ورف  ناهارمگ  هب  .دـیآ  یم  وت  غارـس  هب  هک  شاب  یثداوح  هدامآ  و  شاب ، باسح  هدامآ  و  شکب ، تسد  راـک  نیا  زا  هیواـعم  يا 
هک یتـسه  يا  هدرورپ  زاـن  وـت  اـنامه  يا ،  هتفرگ  رارق  یگدز  تلفغ  رد  هک  مراد  یم  مـالعا  وـت  هب  ینکن  نـینچ  رگا  راپـسم ! شوـگ 

 . دراد نایرج  تدوجو  رسارس  رد  نوخ  حور و  نوچ  و  دسر ، یم  شیاهوزرآ  هب  وت  اب  و  دنک ، یم  تموکح  وت  رب  ناطیش 

رد ییـالاو  تفارـش  هن  و  نید ، رد  یناـشخرد  هقباـس  هن  دـیدوب ؟ ّتلم  ناـه  هدـنامرف  تّما و  نارادـمامز  امـش  یناـمز  هچ  زا  هیواـعم !
شالت اهوزرآ  لابند  هب  هکنیا  زا  مناسرت  یم  ار  وت  راد ! هشیر  ياه  ینمـشد  هب  ندش  راتفرگ  زا  مرب  یم  ادـخ  هب  هانپ  دـیراد .  هداوناخ 

 . دشابن ناسکی  تناهن  راکشآ و  و  ینک ،

یماظن دیدهت  هب  خساپ   2

ات راد ، زاب  راتـشک  زا  ار  رکـشل  ود  و  ایب ، نم  گنج  هب  راذـگب و  ار  مدرم  ییوگ  یم  تسار  رگا  يا ، هدـناوخ  گـنج  هب  ارم  هیواـعم !
وت ردارب  ییاد و  ّدج و  هدنشک  نسحلاوبا ، نم  تسا ؟ هدیشوپ  سک  هچ  هدید  و  هدیـشک ، ام  زا  کی  مادک  لد  رب  کیرات  هدرپ  ینادب 

ردب رد  دربن  زاغآ  رد  نایفـس ، یبا  نب  هلظنح  وا ، ردارب  و  هبتع ، نب  دیلو  وا ، ییاد  و  هعیبر ، نب  هبتع  هیواعم ، ّدـج  ، } ردـب دربن  زور  رد 
هک تفر  هدیبع »  » کمک هب  سپس  تخاس  ار  وا  راک  تفرگ و  رارق  دیلو » ، » هیواعم ییاد  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندمآ ، نادیم  هب 

ار نانآ  رـس  هک  مشاب  یم  .تشک } ار  هیواعم  ردارب  دربن  همادا  رد  دروآ و  رد  ياپ  زا  زین  ار  وا  دوب  ریگرد  تخـس  هیواعم  ّدـج  هبتع  اب 
ربمایپ هن  و  هتـشاذگ ، نید  رد  یتعدـب  هن  منک ، یم  تاقالم  منانمـشد  اب  بلق  نامه  اب  و  تسا ، نم  اب  ریـشمش  ناـمه  زورما  متفاـکش ،

 ! دیدوب هتفریذپ  هارکا  اب  و  هدرک ، شیاهر  رایتخا  اب  امش  هک  مراد  رارق  یهلا  تسار  هار  نامه  رب  نم  ما ، هدیزگرب  يدیدج 

هیواعم نیغورد  یهاوخنوخ  هب  خساپ   3
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.تسا هدش  هتخیر  یناسک  هچ  تسد  هب  وا  نوخ  یناد  یم  هک  یلاح  رد  يا ؟ هدمآ  نامثع  یهاوخنوخ  هب  يدرک  لایخ 

هلان دایرف و  هدنام ، نیگنس  راب  ریز  نارتش  نانوچ  هک  مرگن  یم  گنج  رد  ار  وت  نم  انامه  نک !  هبلاطم  اهنآ  زا  ییوگ  یم  تسار  رگا 
نت موادم  نداتفا  كاخ  رب  و  تخـس ، ياهالب  و  اهریـشمش ، یپایپ  تابرـض  زا  يربص  یب  اب  تنایرکـشل  هک  منیب  یم  و  یهد ، یم  رس 

 ! دننکش نامیپ  ناگدننک  تعیب  رفاک و  وت ، نایرکشل  هک  یلاح  رد  دنناوخ  یم  ادخ  باتک  هب  ارم  اه ،

يدیهش

ار دوخ  هک  ییایند  زا  راکـشآ ؟- تسوت  نورد  هچنآ  و  دوش - رانک  هب  يا  هدیـشوپ  هک  نیگنر  ياه  هماج  نیا  رگا  درک ، یهاوخ  هچ 
 ، يداهن ندرگ  داد و  نامرف  و  يداتفا ، وا  یپ  رد  دناشک و  و  يداد ، شخساپ  دناوخ و  ار  وت  هدنابیرف ، شیاهیشوخ  اب  هدنایامن و  ابیز 

- زور گرب - راد و  زاب  تسد  راک  نیا  زا  سپ  .دـناهرن  وا  زا  تیرپس  چـیه  هکنانچ  دناتـسیاب ، ار  وت  يا  هدـنرادزاب  يدوز  هب  اـنامه  و 
ار وـت  ینکن  رگ  و  دـیاشن ، هک  ار  نآ  ناـهارمگ  زا  ونـشم  و  دـیآ ، وـت  تقو  رـس  هب  هـک  ار  يزیچ  شاـب  هداـمآ  و  رآ ، مـهارف  باـسح 
و هدیشک ، دوخ  دنب  رد  تناطیش  هک  یتسه  يا  هدرورپ  زان  وت  انامه  .منادرگ  تفقاو  يرب  یم  رس  هب  نآ  رد  هک  یتلفغ  زا  مناهاگایب و 

 . هدیمد وت  رد  نوخ  ناج و  نوچ  هدیسر و  شیوخ  يوزرآ  هب 

و نیشیپ ،  نامز  زا  نیهم  یفرش  هن  دیراد و  نید  رد  يا  هنیشیپ  هن  دیا ؟ هدوب  تما  ناهدنامرف  تیعر و  نارادمامز  امش  یک  زا  هیواعم !
اراکشآ و رد  یـشاب و  نورد  اهوزرآ  بیرف  رد  هناتخـسرس  هک  نیا  زا  مناسرت  یم  ار  وت  .نیرید  تواقـش  هب  يراتفرگ  زا  ادخ  هب  هانپ 
ات راد ! فاعم  گرزب  راتـشک  زا  ار  هاپـس  ود  و  رآ ! نم  هب  ور  دوخ  راذـگب و  وسکی  هب  ار  مدرم  سپ  یگنج ؟ ناهاوخ  .نوگ  ود  ناـهن 
وت ردارب  ییاد و  ّدج و  هدنشک  منسحلا ! وبا  نم  .هدیـشوپ  سک  هچ  هدید  تسا و  هدیـشک  ام  زا  کی  مادک  لد  رب  کیرات  هدرپ  ینادب 
دوخ نید  .مرآرب  رامد  منمشد  زا  لد  نامه  اب  مراد و  هارمه  ار  ریشمش  نآ  .متفاکش  ار  نانآ  رـس  متفای و  تسد  نانآ  رب  ردب  زور  هک 

اپ يدونشخان  هب  نآ  رد  و  دیداهناو ، شرایتخا  هب  امـش  هک  مور  یم  ار  یهار  نامه  نم  .هتفریذپن  ار  هزات  يربمایپ  ما و  هتفگن  كرت  ار 
منیب یم  هاوخب ! نانآ  زا  ییوا ، نوخ  ناهاوخ  .دنتشک  یناسک  هچ  ار  نامثع  یناد  یم  وت  یهاوخ ! یم  ار  نامثع  نوخ  يرادنپ  .دیداهن 

اب تنایرکـشل  منیب  یم  و  ییامن ، هلان  دنلانب  راب  ینیگنـس  زا  هک  نارتش  نوچ  و - ییآ - دایرف  هب  درب  ورف  وت  هب  نادـند  گنج  نوچ  هک 
رد دنرفاک و  هک  یلاح  دـنناوخب  ادـخ  باتک  هب  ارم  مه ، یپ  رد  نداتفا  كاخ  رب  تخـس و  ياهالب  مدامد و  ياهتبرـض  زا  ییابیکـشان 

.رادرب تسد  تعیب  زا  دنا و  هدرک  تعیب  ای  و  راکنا ،

یلیبدرا

تـشگ هتـسارآ  هک  ایند  تبحم  زا  یئوا  رد  وت  هک  يزیچ  نآ  ياه  هدرپ  وت  زا  دوش  زاب  هک  یماـگنه  راذـگ  راـک  وت  یـشاب  هنوگچ  و 
سپ ار  وت  دومرف  ارنآ و  يدرک  يوریپ  سپ  ار  وت  دیشک  ارنآ و  يدرک  تباجا  سپ  ار  وت  دناوخ  دوخ  تذلب  داد  بیرف  دوخ و  تنیزب 
چیه نآ  زا  ار  وت  دـهدن  تاجن  هچنآ  رب  تسیادـخ  هک  هدـنراد  ار  وت  درادـب  هک  تسکیدزن  هک  یتسردـب  ارنآ و  يدرک  يرادربناـمرف 
دیآ یم  دورف  هک  يزیچ  يارب  نز  نایم  رد  نماد  رامـش و  زور  يارب  ار  باسح  دادعتـسا  ریگارف  راک و  نیا  زا  تسیا  زاـب  سپ  يرپس 

هتخاس لفاغ  هچنآ  ینک  مالعا  میوگ  یم  نم  هچنآ  ینکن  رگا  تدوخ و  یئاونـش  زا  ار  ناهارمگ  هدم  نیکمت  توم و  ای  برح  زا  وتب 
رد هدیـسر  ار و  دوخ  نتفرگ  عضاوم  وت  زا  ناطیـش  هتفرگ  ارف  هک  قیقحتب  یتمعن و  هدرک  نایغط  وت  هک  یتسردب  سپ  تدوخ  سفن  زا 
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تیعر و ياهدننک  تسایس  هیواعم  يا  امش  دیدوب  یک  نوخ و  حور و  ندش  يراج  لحم  رد  وت  زا  هدش  يراج  دوخ و  ياهوزرآب  وت 
ندـمآ مزـال  زا  ادـخب  میریگ  یم  هاـنپ  دـنمجرا و  دـنلب و  يراوـگرزب  یب  نآ و  رد  هدـنریگ  تقبـس  مدـقت  یب  تـسا  راـک  ناـمکاح 

هتفر ورف  هدنور و  یهار  یب  یتیاهن  رد  یـشاب  هکنآ  زا  ار  وت  مناسرت  یم  یقـش و  نآ  یتداعـس  یب  زا  تستیانک  نیا  هقباس  ياهتواقش 
سپ ندرک  گـنجب  ارم  يدـناوخ  تسنوعلم و  نآ  قاـفن  دارم  وت  ناـهن  راکـشآ و  تسا  فـلتخم  هک  یتلاـح  رد  اـهوزرآ  نتفیرف  رد 
هبلغ لحم  ام  زا  مادـک  هک  دوش  هتـسناد  ات  رازراک  زا  ار  هورگ  ود  ره  راذـگ  ورف  نم و  يوسب  يا  نوریب  یفرطب و  ار  ناـمدرم  راذـگب 

ناشیا نم  نتسکشب  وت  ردارب  وت و  لاخ  ماوت و  دج  هدنشک  ما  نسحلا  وبا  هک  نم  سپ  وا  یئانیب  رب  هدش  هدیشوپ  وا و  لد  رب  تسهانگ 
اب ار  ینید  ما  هدرکن  لدـب  دوخ  نمـشد  اب  هدرک  رازراک  رگج  لد و  نآب  تسنم و  اب  متـشک  نآ  اـب  هک  ریـشمش  نآ  ردـب و  زور  رد  ار 

یتلاح رد  ارنآ  امش  دیدوب  هدرک  كرت  هک  متسار  مدوخ  هار  رب  نم  هک  یتسردب  ار و  يربمغیپ  دوخ  رـسب  ما  هدرکن  ادیپ  رگید و  نید 
هدـننک بلط  هدـمآ  وت  هک  يدرب  نامگ  دـیدوب و  هدـش  هدرک  رابجا  هارکا و  هک  یتلاح  رد  نآ  رد  دـیدمآ  رد  زاـب  تبغر  عوطب و  هک 
هدـننک بلط  یتسه  رگا  اجنآ  زا  ار  وا  نوخ  نک  بلط  سپ  نامثع  نوخ  تسا  عقاو  اجک  هک  دـیا  هتـسناد  هک  قیقحتب  ناـمثع و  نوخ 

راب زا  نارتش  ندرک  دایرف  وچمه  برح  نآ  ار  وت  دشاب  هدـیزگ  هک  یتقو  ناریلد  گنج  زا  ینک  دایرف  هک  وت  مرگن  یم  نم  ایوگ  سپ 
ارم دنناوخ  یم  هک  وت  تعامجب  مرگن  یم  نم  ایوگ  نارگ و 

زا سپ  ناشیا  نداتفا  عضاوم  زا  ناریلد و  لتقب  دـش  عقاو  هک  یمکح  زا  یپاـیپ و  نعط  برـض و  زا  ندومن  يرازا  رم  دـنناوخ  یم  هک 
هدننک لودع  دنا  هدننک  تعیب  ای  هدننک  راکنا  دنرفاک  تعامج  نآ  هکنآ  لاح  ادخ و  باتک  يوسب  عضاوم  نداتفا 

یتیآ

هولج ییابیز  هب  شیاه  هیارآ  هک  ییایند  دنور ؟ يرانک  هب  يا ، هدیـشوپ  اهنآ  رد  ار  دوخ  هک  يویند ، ياهباجح  نیا  رگا  ینک  یم  هچ 
وا یپ  زا  دیشک و  دوخ  یپ  رد  ار  وت  و  يداد ، شخساپ  وت  دناوخارف و  دوخ  هب  ار  وت  ایند  .تسا  هدنبیرف  شیاهتذل  اهیشوخ و  دنرگ و 

بیـسآ زا  ار  وت  يرپس  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، زاب  نتفر  زا  ار  وت  یـسک  هاگانب ، اسب ، هچ  .يدرک  شتعاطا  داد و  تنامرف  یتفر و 
هار رد  هک  يا  هثداح  اب  ییورایور  يارب  و  ریگرب ، يا  هشوت  باسح  زور  يارب  و  تسیا ، زاب  نتخات  زا  شکب و  ناـنع  سپ  .دـناهرن  وا 

.مناهاگآ یم  يا ، هدنام  لفاغ  نآ  زا  هک  يزیچ  زا  ار  وت  ینکن  رگا  .هدـمارف و  شوگ  ناهارمگ  نخـس  هب  و  نز ، رمک  رب  نماد  تسا ،
وت دوجو  رـسارس  رد  کنیا  تسا و  هتفاـی  وت  رد  شیوخ  يوزرآ  هدیـشک و  دـنب  هب  تناطیـش  .تمعن  زاـن و  رد  هقرغ  یتسه  يدرم  وت 

.تسا نایرج  رد  نوخ  حور و  نوچ 

رد هن  دیراد و  نیرید  يا  هقباس  نید  رد  هن  هکنآ ، لاح  دیا و  هدوب  تّما  رما  نایلاو  ّتیعر و  نارادمامز  امـش  نامز  هچ  زا  هیواعم ، يا 
ياـهوزرآ نوـتفم  ناـنچمه ، هکنیا ، زا  مراد  یم  رذـح  رب  ار  وـت  .ریگنماد و  یتواقـش  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هاـنپ  .عـیفر  یماـقم  فرش 

.دشابن تراکشآ  نوچ  تناهن  یشاب و  شیوخ 

دننادب ناگمه  ات  راد  فاعم  نآ  زا  ار  هاپس  ود  .يآ  نم  راکیپ  هب  شیوخ  نت  هب  دوخ  هن ، وسکی  هب  ار  مدرم  .يدناوخارف  گنج  هب  ارم 
.هداتفا شناگدید  رب  تلفغ  هدرپ  تسا و  هدرک  هریت  هانگ  گنز  ار  شبلق  ام  زا  کیمادک  هک 

هلطنح . 8} وت ردارب  و  هبتع } نب  دـیلو  . 7} وت ییاد  و  .هعیبر } یبا  نب  هبتع  هیواعم ، يرداـم  دـج  . 6} وت ياین  هدنشک  .منـسحلا  وبا  نم 
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نید هن  .موش  یم  وربور  نمـشد  اب  لد  نامه  اب  تسا و  نم  اب  ریـشمش  نامه  نونکا  .متفاکـش  ناشرـس  ردـب  زور  رد  نایفـس } یبا  نب 
.دیدش لخاد  نآ  رد  هارکا  هب  دیدرک و  شکرت  رایتخا  هب  امش  هک  متسه  یشور  هار و  نامه  رب  .ون  يربمایپ  هن  ما و  هدیزگرب  يرگید 

، بلطب اجنامه  زا  ار  نآ  سپ  هدـش ، هتخیر  اجک  رد  ناـمثع  نوخ  هک  یناد  یم  يا ، هدـمآ  ناـمثع  یهاوخنوخ  يارب  هک  يا  هتـشادنپ 
نارتش هک  ناسنآ ، یلان  یم  درب ، ورف  نادند  وت  رب  گنج  نوچ  هک  تمنیب  یم  هک  تسا  نانچ  ییوگ  .يا  هدمآ  وا  یهاوخنوخ  هب  رگا 

نوگنرـس كاـندرد و  ثداوح  یپاـیپ و  ياهتبرـض  راد  ریگرد و  تنایهاپـس  هک  منیب  یم  .دـنلان و  یم  دوخ  راـب  ینیگنـس  زا  راـبنارگ 
.هتسکش تعیب  هدرک و  تعیب  ای  رکنم  دنرفاک و  یتشم  هکنآ ، لاح  دنناوخ ، یم  ادخ  باتک  هب  ارم  دنلان و  یم  اهندش 

نایراصنا

هب ،و  هتـسارآ وت  ربارب  ار  دوخ  شیاه  تنیز  اب  هک  ییایند  درک ؟ یهاوخ  هچ  دوش  هتـشادرب  اـه  هدرپ  یتسه  نآ  رد  هک  ییاـیند  زا  رگا 
يدرک شتعاطا  هداد  تنامرف  ، يدش شلابند  هب  هدناشک  شدوخ  يوس  هب  يدرک ، تباجا  هدومن  تتوعد  ، هداد تبیرف  شیاه  یشوخ 
تـسد تموکح  زا  سپ.دهدن  تتاجن  نآ  زا  يا  هدنهد  تاجن  هک  دراد  تهاگن  یفقوم  رب  يا  هدنرادهگن  هک  تسا  کیدزن  امّلـسم  .

لمع تروص  نیدب  رگا  ،و  ونـشم ار  ناهارمگ  نخـس  ، شاب اّیهم  دـسر  یم  وت  هب  هک  ییاهالب  يارب  ،و  وش هدامآ  باسح  يارب  ،و  رادرب
تمعن زان و  اریز   ، مزاس هاگآ  يراد  تلفغ  دوخ  هب  تبسن  هچنآ  هب  ار  وت  ینکن 

حور و نوچمه  تدوجو  رد  و  هدیـسر ، شیوزرآ  هب  وت  عاـضوا  اـب  ،و  هتفرگ شیپ  وت  رد  ار  دوخ  هار  ناطیـش  هتخادـنا و  تناـیغط  هب 
 . هتشگ ناور  نوخ 

هب هانپ  !؟  هبترم دنلب  یفرش  ياهنم  ،و  نید رد  نتشاد  یشیپ  نودب  ، دیا هدوب  تّما  رما  یلاو  ،و  تیعر رادمامز  امـش  ینامز  هچ  زا  ! هیواعم
دـشاب ات  ود  تنطاب  رهاظ و  ،و  یهد همادا  تیاهوزرآ  بیرف  رد  ار  تراگزور  هکنیا  زا  ار  وت  هنیرید ، تواقـش  هب  ندوب  راچد  زا  ادـخ 

 . مراد یم  رذح  رب 

گنز دوش  مولعم  ات  ، نک فاعم  گنج  زا  ار  رگـشل  ود  ره  و  ایب ، نم  بناج  هب  دوخ  راذـگاو و  ار  مدرم  ، يدرک توعد  گـنج  هب  ارم 
هک تردارب  ییاد و  ّدج و  لتاق  ، نسحلا وبا  منم   ! هداتفا هدرپ  کی  مادک  هدید  رب  و  هدرک ، هایـس  ار  رفن  ود  ام  زا  کی  مادـک  بلق  هانگ 

لیدبت ار  منید  منک ، یم  رادید  ار  منمـشد  بلق  نامه  اب  ،و  تسا نم  اب  ریـشمش  نآ  نونکا  مه  ، مدیبوک مهرد  ردب  گنج  رد  ار  نانآ 
ار نآ  امش  هک  متسه  یّقح  هار  نامه  رد  ،و  ما هدرکن  باختنا  يا  هزات  ربمایپ  ،و  هدومنن

 . دوب هارکا  رابجا و  هب  نآ  رد  ناتدورو  ،و  دیتشاذگاو دوخ  رایتخا  هب 

اج نامه  زا  یتسه  وا  هاوخنوخ  رگا  ، دـش هتـشک  اجک  نامثع  يراد  ربخ  هک  یلاح  رد  يا  هدـمآ  نامثع  یهاوخنوخ  هب  دوخ  لاـیخ  هب 
،و ینز یم  داـیرف  هلاـن و  گـنج  شزگ  زا  دـننز  یم  هلاـن  نارگ  راـب  ریز  هک  ینارتـش  نوچمه  منیب  یم  ار  وت  ییوگ   . نک یهاوخنوخ 

نآ كاخ  رب  نداتفا  زا  زین  و  دیآ ، یم  دورف  ناشرس  رب  هک  يدب  ياضق  ،و  یپ رد  یپ  ياه  تبرض  زا  هک  مرگن  یم  ار  ترگـشل  راگنا 
هدومن و تعیب  ای  ، دنّقح رکنم  رفاک و  هدـیقع  رظن  زا  ای  هک  يرگـشل  ، دـنناوخ یم  ادـخ  باتک  هب  ارم  يراز  عزج و  اب  ، مه لابند  هب  مه 

 . دنا هتسکش  ار  تعیب  دهع 
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حورش

يدنوار

تبهذ اذا  يا  ایند : نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  تفشکت  .رهظ و  يا  نالف : بیع  .فشکنا  فشک و  عواطم  امهالک  فشکنا  فشکت و  و 
: اهتنیزب ایندلا  تنیزت  يا  تجهت : .ندبلا و  یلع  صیمقلا  بابلجلا و  عامتجاک  هیلع  عمتجا  يذلا  ایندـلا  هذـه  لام  ینعی  سابل  بایث و 

رمـش .هدعلا و  هبهالا : رخات و  يا  سعقاف  جنم  هنم  کیجنت  يور ال  .سرتلا و  نجملا : .برقی و  کشوی : .بیبالجلا و  کلت  هنیزب  يا 
، معنلا هفرتا  يذلا  فرتملا : .تکرت و  يا  تلفغا : .هلایهت و  رمالل : رمـشت  و  فخ ، يا  هرما : یف  رمـش  هقاس و  نع  رمـش  و  هعفر ، هرازا :

يدملا نم  لعافت ، لهجلا : یف  يدامت  .لیوطلا و  قسابلا : .مهرما و  تکلم  يا  هیعرلا  تسس  لاقی : سئاس ، عمج  هساسلا  .هتغطا و  يا 
.عمطلا هینمالا : .هلفغلا و  هرغلا : .هیاغلا و  وه  و 

یف لمعی  امنا  هلبق و  يذـلا  لعفلا  ظفل  یف  لمعی  و ال  ءدـتبالاب ، اعفر  نوکی  ایا  نیتیاورلا  یلع  انیا  ملعنل  هبلق و  یلع  نیرملا  اـنیا  ملعتل 
کیخا کلاخ و  كدج و  لتاق  لتق  اناف  هلوق  .هنم و  جورخلا  عیطتـسی  امیف ال  عقو  اذا  لجرلا : نیرو  بلغ ، يا  هبلق : یلع  نیرو  .هلحم 

هظنح وه  هیواعم  وخا  .مهتلماعم و  کلماعاف  مهمکح  کمکح  ناـک  هیلع  تنا  اـمع  عجرت  مل  نا  و  راـفک ، مه  مهتلتق و  يا  ردـب  موی 
هیلع نینموملاریما  اعیمج  مهلتقف  هتنب ، تناک  ادـنه  ناف  هبتع ، مالا  لبق  نم  هیواعم  دـجو  هبقع ، نب  دـیعولا  وه  هلاخ  و  نایفـس ، یبا  نب 

.حضاولا قیرطلا  جاهنملا : .فوجالا و  یشلا ء  رسک  خدشلا : .خدشناف و  هسار  تخدش  لاقی : ارسک ، يا  اخدش : .مالسلا و 

.قحلا نع  هلداعلا  هدئاحلا : .رکنملا و  هدحاجلا : .اعزج و  ینوعدت  يور : .توصی و  جضی : .مدلا و  بلطی  يذلا  رئاثلا : و 

يردیک

فراخز نم  هب  تسبلت  ام  کنع  لاز  يا  .هرخآ  یلا  هیف  تنا  ام  بیبالج  کـنع  تفـشکنا  اذا  عناـص  تنا  فیک  و  مالـسلا : هیلع  هلوق 
نم لعافت  يدامت : .کلذل  رطبف  معنلا ، هتغطا  يذلا  فرتملا : .دعتـسا و  دج و  يا  رمـش : و  هدعلا ، هبهالا : .رخات و  يا  سعقاف : .ایندـلا 

.عمطلا هینمالا : و  هلفغلا ، هرغلا : .هیاغلا و  وه  و  يدملا ،

.هلتق و یلع و  ءاجف  تمی  مل  هلجر و  عطقف  ثراحلا ، نب  هدیبع  هبرـض  هعیبر ، یبا  نب  هبتع  وه  و  مالا ، لبق  نم  ادج  ینع  كدج : لتاق 
اذـه ریغ  یف  و  هما ، هیبا و  نم  هیواعم  ونـص  نایفـس  یبا  نب  هلظنح  وه  کیخا : .مالـسلا و  هیلع  یلع  هلتق  هبتع ، نب  دـیلولا  وه  کـلاخ :

.فوجالا یشلا ء  رسک  خدشلا : .هبیش و  وه  و  کمع : باتکلا و 

.قحلا نع  هلداع  يا  هدئاح : بلاطلا ، رئاثلا :

مثیم نبا 

هفقو تسا  کیدزن  کشوی : دومن  ابیز  درک ، شیارآ  تجهبت : زادـناور  نیتسوپ ، بابلج : هیواعم : هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رگید  هماـن 
يرما يارب  هک  هچنآ  هبها : درک  ریخات  سعق : هدنهد  تاجن  جنم : رگید  تیاور  هب  رپس ، نجم : .درک  هاگآ  شهانگ  رب  ار  وا  هبنذ : یلع 

هب ار  وا  تمعن  یناوارف  هک  یـسک  فرتـم : ندرک  كرت  یهجوت و  یب  لاـفغا : دز  رمک  هب  نماد  هبوـث : رمـش  .دوـش  یم  هداـمآ  هیهت و 
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هچ و   ) وزرآ هینما : تلفغ  بیرف و  هرغ : ندـنارذگ  يراک  رد  يداـیز  تقو  رمـالا : یف  يداـمت  ـالاب  قساـب : .دزاـس  راداو  یـشکندرگ 
شندرک شیارآ  هب  ار  دوخ  يراد و  رارق  نآ  رد  وت ، هک  ییایند  دوش ، هتـشادرب  وت  مشچ  زا  ایند  ياه  هدرپ  هک  یماگنه  درک ، یهاوخ 

مه وت  دیـشک ، ار  تماـمز  يدرک ، تباـجا  ار  وا  سپ  درک ، توعد  شیوخ  هب  ار  وـت  .هداد  بیرف  شتذـل  اـب  هداد و  هوـلج  دـنیاشوخ 
يا هدـنهد  تاجن  چـیه  هک  درادـهاگن  يرما  رب  ار  وت  يا  هدـنرادهاگن  يدوز  هب  يدرک ، شتعاطا  داد ، ناـمرف  ار  وت  يدـش ، شوریپ 

دورف وت  رب  هک  اهیراتفرگ  زا  هچنآ  يارب  و  نک ، باسح  زور  هدامآ ي  ار  دوخ  رادرب و  تسد  راـک  نیا  زا  سپ  دـنک ، تیاـهر  دـناوتن 
ار وت  یهدـن ، ماجنا  متفگ  هچنآ  رگا  و  نکم ، هریچ  دوخ  رب  ار  نانآ  ناهارمگ  فرح  هب  نداد  شوگ  اب  و  نز ، رمک  هب  نماد  دـیآ  یم 

حور دننام  هدیـسر و  شیوزرآ  هب  هتفرگ و  ياج  وت  رد  ناطیـش  یتمعن ، زان و  رد  هتفر  ورف  وت  منک ، یم  هاگآ  یلفاغ  دوخ  زا  هچنآ  هب 
اجک و زا  دیراد ، الاو ، یتفارـش  هن  وکین و  يا  هنیـشیپ  هن  هک  هیما  ینب  نادناخ  امـش  هیواعم ! يا  .تسا  هدش  ناور  وت  مسج  رد  نوخ  و 
اب هارمه  هک  ییاه  هتـشذگ  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تشاد ،؟ دیهاوخ  یگتـسیاش  ناناملـسم  يرادمامز  هعماج و  تیریدـم  يارب  یک 

نیا لوا  .دشاب  گنهامهان  تناهن  راکشآ و  هدروخ و  اهوزرآ  بیرف  هتسویپ  هک  نیا  زا  مراد  یم  رذحرب  ار  وت  و  تسا ، هدوب  یتخبدب 
، دشاب تیاده  وریپ  هک  نآ  رب  مالـس  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  يوس  هب  نانموم  ياورنامرف  یلع ، ادخ  هدنب ي  زا  تسا : هدوب  نینچ  همان 
هچ هتـشذگ  نامز  رد  ایند  هک  يدید  دـعب ، اما  .تسین  ییادـخ  وا ، زج  هک  میاتـس  یم  ار  ییادـخ  وت ، هب  همان  نیا  نتـشون  اب  نم  انامه 
نآ زا  راکوکین  ناگدنب  هتشذگ  رد  هک  تسا  نامه  ایند ، زا  هدنام ي  یقاب  نیرتهب  و  دروآ ، دوخ  لها  رـس  رب  ییاهینوگرگد  اهراک و 
يا .درک  دهاوخ  هدهاشم  ار  يرود  رایسب  هلصاف ي  ود ، نیا  نایم  رد  دنک  هسیاقم  مه  اب  ار  ترخآ  ایند و  هک  یـسک  دندرک و  بسک 

هنیمز نیا  رد  هن  هدـنیآ ، رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  یتـسین ، يدوبن و  نآ  هتـسیاش ي  هک  يا  هدرک  يرما  ياـعدا  وـت ، هک  نادـب  هیواـعم ،
ياهتمسق هتشون  نیا  هلابند ي  رد  .شربمایپ  زا  ینامیپ  ادخ و  باتک  زا  يدهاش  هن  دشاب و  هتـشاد  يا  هجیتن  هک  يراد  ینـشور  فرح 

نیا يارب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  هیواعم  ترـضح  همان ، نیا  رد  عناص …  تنا  فیک  و  دوش : یم  زاـغآ  هلمج  نیا  اـب  هک  هدـمآ  قوف 
ییادج گرم و  ندیـسر  ارف  ماگنه  هک  دسرپ  یم  وا  زا  دزادنایب ، شترخآ  يراتفرگ  دای  هب  و  دـنک ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  هک 

هرهب رثا  رب  هک  تسا  يدام  ياهتذل  زا  هراعتـسا  تسا ، ندب  ياهـششوپ  هک  تیبالج  هژاو  درک ؟ دهاوخ  يا  هراچ  هچ  شندـب  زا  حور 
يورخا یگدنز  یمدآ  هک  نآ  زا  دنوش  یم  عنام  اهنآ  تاقلعتم  اهتذل و  نیا  اریز  دوش ، یم  نارادایند  بیـصن  ایند  ياهعاتم  زا  يریگ 
حیـشرت روظنم  هب  .تسا  عنام  عفر  يانعم  هب  هک  ار  فشکت  ظفل  و  دـناشوپ ، یم  ار  ندـب  ساـبل  هک  ناـنچ  دـنیبب  دراد  شیپ  رد  هک  ار 

تـسا ییامن  هولج  ندرک و  ییارآدوخ  هک  شیاهیگژیو  ایند و  رکذ  اب  ار  نآ  هدوب  لمجم  هیف ، تنا  اـم  تراـبع  نوچ  تسا و  هدروآ 
شخبتذل ترسم و  تجهب و  اب  ار  ایند  هک  یسک  اریز  هداد ، دانسا  ایند  هب  زاجم ، قیرط  هب  ار  يدنـسرخ  جهبت و  تسا و  هداد  حیـضوت 

، دارفا رد  زاجم  بیکرت ، رد  زاجم  مه  تسا و  دارفا  رد  زاجم  مه  تعدخ ، لعف  و  ایند ، دوخ  هن  دـشاب ، یم  یلاعت  يادـخ  تسا  هدرک 
هب هک  هداد  تبـسن  ایند  هب  ار  نآ  اج  نیا  رد  اما  دشاب ، یم  نارگید  ابن  اسنا  ياهراک  رد  هعدخ  بیرف و  تقیقح  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

و دشاب ، یم  یقیقح  لامک  لاح ، نیمه  و  تساهتذل ، نیا  ایند  تقلخ  زا  تاذلاب  دوصقم  هک  دوش  یم  دومناو  نینچ  نآ  تاذـل  ببس 
هک تسا  تلع  نیا  هب  بیکرت  رد  زاجم  اما  دراد ، یقیقح  بیرف  هعدخ و  هب  تهابـش  يدومناو  نینچ  نیا  تسین و  نینچ  هک  نآ  لاح 
هب یهتنم  هک  تسا  يرگید  لـماوع  زا  هکلب  دوـش ، یم  دوـمناو  نینچ  هک  تسین  اـیند  دوـخ  هیحاـن ي  زا  يراـکبیرف ، هعدـخ و  لـمع 

تسا نینچ  دارفا  رد  زاجم  .دراد  دوجو  کترما  کتداق و  کتعد ، ياهلعف  رد  زاجم  عون  ود  نیا  نیچمه  و  دوش ، یم  ناحبس  يادخ 
بذـج و ببـس  ایند ، ياهتذـل  لامک  روصت  نوچ  اما  دنتـسه  یملـسم  ياهتقیقح  نداد ، نامرف  تدایق و  توعد و  ياـهلعف  سفن  هک 

ناوارف ياهتذـل  روصت  ندوب  بذاـج  نیا  ور  نیا  زا  تسا ، تیعبت  يوریپ و  مه  نآ  همزـال ي  دوش و  یم  نآ  يوس  هب  ناـسنا  شـشک 
، دـشاب یم  نتفر  ایند  لاـبند  يوریپ و  شا  همزـال  هک  تسا  هدومرف  ندـناشک  ولج  هب  نداد و  ناـمرف  ندرک و  توعد  هب  هیبشت  ار  اـیند 
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هک ششک  هبذاج و  نیا  هک  تسا  ببس  نیا  هب  بیکرت  رد  زاجم  .تسا و  يزاجم  شـشک  بذج و  نآ ، رب  لاعفا  نیا  قالطا  نیاربانب 
یـسک نآ  ادـخ و  راک  تقیقح  رد  هکلب  تسین ، نآ  ياهعاتم  ایند و  دوخ  لمع  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  ایند  تـالامک  روصت  زا 
یهانگ نآ ، زا  يوریپ  تعاطا و  ایند و  هب  ییوگخـساپ  نوچ  و  تسا ، هدومرف  اطع  ار  تذـل  كرد  یهاگآ و  نیا  ناـسنا  هب  هک  تسا 

رکذ هیواعم  تمذم  خیبوت و  شنزرـس و  ناونع  هب  ار  روما  نیا  ترـضح  اذـل  دزاس ، یم  رود  یهلا  برق  دودـح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا 
يو يازـس  هک  يرما  ندرک  اعدا  اب  هک  دراد  یم  رذـحرب  ار  وا  دـهد و  یم  رادـشه  هیواـعم  هب  هلمج  نیا  کـشوی ، هنا  .تسا و  هدرک 

هچنآ گرم و  رب  ار  وت  يا  هدـننک  هاگآ  تسا  کیدزن  هیواعم  يا  ینعی  دزاسن ، یلاـعت  قح  یناـمرفان  هاـنگ و  هب  راداو  ار  دوخ  تسین 
یلو يراد  ساره  سرت و  نآ  زا  وت  هک  دزاس  هاگآ  دیسر  دهاوخ  وت  هب  ناهانگ  یصاعم و  رثا  رب  هک  ییاهرفیک  زا  تسا  نآ  همزال ي 

رد هک  یتقو  ات  و  دریگ ، یم  ار  راکتیـصعم  تریـصب ، ولج  يا  هدرپ  دننامه  ایند  ياهتذل  هک  تسا  نآ  رما  رهاظ  .تسین  نآ  زا  يزیرگ 
زا هچنآ  هب  دیـسر  ارف  گرم  دش و  هتـشادرب  هدرپ  هک  نیمه  اما  تسا  لفاغ  گرم  زا  سپ  هدنیآ ي  زا  دراد  رارق  ندب  باجح  رد  ایند 

نیا هب  نآرق  رد  هک  ناـنچ  دوش ، یم  هاـگآ  علطم و  تسا  تواقـش  اـی  تداعـس  هک  نآ  راـثآ  هداتـسرف و  ولج  دوـخ  زا  هک  رـش  ریخ و 
هراشا بلطم  نیا  هب  هتـشذگ  رد  اهراب  و  هیآ ، رخآ  ات  ارـضحم ) ریخ  نم  تلمع  اـم  سفن  لـک  دـجت  موی   ) تسا هدومرف  هراـشا  بلطم 

اب هک  تسا  ترضح  دوخ  روظنم ، رگید  لامتحا  هب  تسا و  ناحبـس  دنوادخ  هدننک  هاگآ  هدنهد و  عالطا  لامتحا  کی  هب  .تسا  هدش 
دـنک و یم  ربخ  اب  دـهد و  یم  رادـشه  ار  وا  درادـنرب ، دوخ  تلالـض  یهارمگ و  زا  تسد  هک  یتروص  رد  لـتق  هب  دـیدهت  دـیعوت و 

یمن تاجن  يورخا  رفیک  يراتفرگ و  زا  ار  وا  یسک  درادن و  يرثا  گرم  ندیسر  ارف  زا  سپ  روما  نیا  رب  وا  یهاگآ  هک  تسا  نشور 
و درادرب ، تفالخ  تموکح و  رما  زا  تسد  هک  دـنک  یم  رما  ار  وا  هیواعم  خـیبوت  دـیدهت و  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاـگنآ  .دـهد 
هدامآ ي هک  دـهد  یم  روتـسد  يو  هب  هک  تسا  نینچ  نآ  تسا و  فیوخت  ندـناسرت و  شا  همزـال  هک  تسا  هتخادرپ  يرما  هب  سپس 
یـصاعم و زا  يرود  يو و  ياوقت  ادـخ و  تعاطا  زا  ترابع  هک  درادرب  دوخ  اب  ار  رطخرپ  رفـس  نیا  هشوت ي  دوش و  ترخآ  باـسح 

یم لزان  هک  يرما  ره  يارب  ندز  رمک  هب  نماد  ریبعت  هب  ار  رگید  ملاع  يارب  یگدامآ  بلطم ، دیکات  روظنم  هب  دـشاب و  یم  وا  ناهانگ 
یم عقاو  هدـنیآ  رد  هک  تشاد  نیقی  ماـما  هک  دـشاب  گـنج  تسا  نکمم  دوش ، یم  لزاـن  هچنآ  زا  دارم  تسا و  هدوـمرف  رارکت  دوـش 
لعف ياج  هب  اذـل  دـشاب ، یم  عوقولا  یمتح  روما  نیا  نوچ  دـشاب و  نآ  زا  سپ  ثداوح  لـتق و  اـی  گرم  دارم ، تسا  نکمم  و  دوش ،
دوخ ییاونش  رب  ار  ناگدننک  هارمگ  هک  نیا  زا  دنک  یم  عنم  ار  وا  دعب  .تسا و  هدومرف  ریبعت  کب ، لزن  دق  ام  یـضام : لعف  هب  عراضم 
هانگ رد  ندـش  عقاو  ببـس  نآ ، هب  لمع  هک  ار  اهنآ  ياه  هشیدـنا  دـهدن و  نانآ  ياه  هسوسو  هب  شوگ  هک  نیا  زا  هیانک  دـنک ، هریچ 

هیواعم هک  یناسک  رگید  ناورم و  صاع و  نب  ورمع  لثم  تسا  ندرک  هارمگ  هدـننک  هارمگ  راـک  اریز  دراذـگن ، ءارجا  دروم  هب  تسا 
کـسفن نم  تلفغا و  لعف  لوعفم  ام )  ) هملک ي کسفن ، نم  تلفغا  امب  کملعا  لعفت  ـالا  .دـندرک و  یم  کـمک  شیاـهراک  رد  ار 

هچ تسفن  زا  ندرک  تلفغ  رثا  رد  هک  درک  مهاوـخ  هاـگآ  ار  وـت  یهدـن  ماـجنا  مـتفگ  هـچنآ  رگا  ینعی  دـشاب  یم  نآ  ناـیب  ریـسفت و 
بـسک ادـخ و  تعاطا  يایهم  و  دراذـگاو ، شدوخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  سفن ، لافغا  زا  روظنم  و  ینک ، لمحت  دـیاب  ار  ییاـهنایز 

هاگآ ار  وت  هک  نایب  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنکن ، دـشخب - ییاهر  ترخآ  باذـع  گنج و  ساره  لوه و  زا  ار  يو  هک  لیاضف -
لوق و هب  هن  تسا  لعف  هب  مالعا  دارم  دوش ، یم  مولعم  مـالک  قایـس  زا  هک  ناـنچ  و  دومرف ، دـیعوت  دـیدهت و  ار  هیواـعم  درک ، مهاوخ 

ادخ تعاطا  كرت  سفن و  لافغا  رثا  رب  روما  نیا  هک  دـمهف  یم  دریگ ، یم  رارق  لاتق  گنج و  يانگنت  رد  يو  هک  نیمه  اریز  راتفگ ،
ياهتفـص نتـشاد  هب  ار  هیواـعم  ترـضح  هلمج  نیا  رد  مدـلا ، کـناف …  .تسا  هـتفرگ  ار  وا  تـحار  شیاـسآ و  هدـمآ و  شرـس  هـب 

ياهیگژیو زا  یکی  .درب  یم  رـسب  تلفغ  رد  نتـشیوخ  زان  ونکا  مه  هک  دـنامهف  یم  وا  هب  بلطم  نیا  اب  دـنک و  یم  تمذـم  يدنـسپان 
هک تسیا  هتـسیاش  دـح  زا  زواجت  ببـس  تسا  تمعن  زان و  يانعم  هب  هک  فرت  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، فرتم  تفـص  هیواـعم  دنـسپان 
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يوزرآ هب  وا  زا  هتفرگ و  ار  دوخ  هاگیاج  وا ، دوجو  رد  ناطیش  هک  تسا  نآ  رگید  دنسپان  یگژیو  .دشاب  یم  تفع  عورف  زا  یتلیـضف 
.تسا و هلیذر  تافص  مامت  عبنم  وا ، هک  تسا  نآ  روما  نیا  همزال ي  تسا و  ناور  شمسج  رد  نوخ  حور و  دننامه  هدیسر و  دوخ ،
اب دـسرب ، تفالخ  رما و  تیالو  هبترم ي  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  وا  هک  نیا  هب  هیواـعم ، ندرک  بوکرـس  تمـالم و  روظنم  هب  سپس 

هدهع هب  ار  هعماج  ریبدت  تسایـس و  تما و  ییاورنامرف  هیما ، ینب  نادـناخ  ینامز  هچ  رد  هک  دـنک  یم  لاوس  يو  زا  يراکنا  ماهفتـسا 
( مالـسلا هیلع   ) ماما ترابع  نیا  اب  تسا و  نآ  يارب  یگتـسیاش  روما و  رد  یماگـشیپ  زا  هیانک  قباس  مدق  قباس ، مدق  ریغب  دنا ؟ هتـشاد 
تساهراک و رد  یگتسیاش  طرـش  روما ، رد  یماگـشیپ  تفارـش و  تزع و  هقباس ي  فراعتم ، فرع  رد  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  هراشا 

امـش تسا : نینچ  شریدقت  هک  دشاب  یم  لوا  لکـش  زا  رمـضم  يارغـص  همدقم ي  مکح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  هلمج  نیا 
هعماـج و يرادمتـسایس  یگتـسیاش  دـشاب  نینچ  سک  ره  تـسا ، نـیا  يربـک  ریدـقت  و  دـیرادن ، رما  نـیا  رد  یمدقـشیپ  هنوـگ  چـیه 

تسا ینشور  رما  و  دیرادن ، ار  تفالخ  يرما و  تیالو  تقایل  هیما  ینب  نادناخ  امش  هک  تسا  نآ  هجیتن  و  درادن ، ار  تما  ییاورنامرف 
یم هانپ  ادخ  هب  دعب ، .دـشاب و  هتـشادن  دوجو  لک ، رد  دـشاب  رما  نیا  يارب  هتـسیاش ي  فرـش و  لها  هک  یـسک  هیما  ینب  نایم  رد  هک 

یـصاعم و لـیلد  هب  زین  وا  هک  دـهد  رادـشه  هیواـعم  هب  اـت  تسا  هدـش  رداـص  یهلا  ياـضق  مـلق  زا  هتـشذگ  رد  هـک  یتواقـش  زا  درب ،
وا بلطم ، ود  زا  سپس  و  درادرب ، تسد  هانگ  یلاعت و  قح  نامرف  تفلاخم  زا  نیاربانب  دراد ، رارق  تواقـش  نیا  ضرعم  رد  شناهانگ 

.دشاب یم  ترخآ  هب  وا  یهجوت  یب  تلفغ و  رب  لیلد  هک  ایند  روما  رد  زارد  ياهوزرآ  دایز و  عمط  صرح و  .دراد 1 - یم  رذحرب  ار 
موزل رما و  ود  نیا  تیمها  لـیلد  .دـشاب  یم  وا  قاـفن  ناـشن  هک  تسین  یکی  مه  اـب  شناـهن  راکـشآ و  هک  نیا  و  وا ، ندوـب  ورود  - 2

.دشاب یم  ترخآ  یتخبدب  تواقش و  اهنیا  همزال ي  هک  تسا  نآ  ود ، نآ  زا  ندوب  رذحرب 

هدید زا  دراد  دوجو  يو  رد  هک  ار  يدنسپان  ياهتلصخ  دوش و  بلاغ  وا  رب  ناهانگ  هک  یـسک  هبلق : یلع  نیرم  ندیـشوپ  هبلغ و  نیر :
نم يوس  هب  دوخ  نز و  رانک  ار  مدرم  سپ  يدرک ، توعد  گنج  هب  ارم  وت  یهت  ناـیم  زیچ  نتـسکش  خدـش : دـناشوپب ، شتریـصب  ي 

ار شتریـصب  ولج  هتفای و  هبلغ  ام  زا  کی  مادـک  لد  رب  تیـصعم  هانگ و  هک  دوش  هتـسناد  ات  راد  فاعم  گنج  زا  ار  رکـشل  ود  و  يآ ،
ریشمش نامه  متسکش و  مه  رد  ردب ، گنج  رد  ار  اهنآ  هک  متسه  تردارب  ییاد و  دج و  هدنشک ي  نسحلاوبا  نم  .تسا  هتفرگ  هدرپ 

یم یهار  رد  و  متفرگن ، يا  هزات  ربماـیپ  مدرکن و  ضوع  ار  منید  موش ، یم  وربور  منمـشد  اـب  تردـقرپ  لد  ناـمه  اـب  تسا و  نم  اـب 
.نامثعب ارئاث  ابناج …  سانلا  عدف  .دـیدوب  هدـش  لخاد  نآ  رد  تهارک  اب  هک  یلاح  رد  دـیتفگ ، كرت  ار  نآ  رایتخا  اب  امـش  هک  مشاب 

هدرک توعد  دوخ ، اب  گنج  هب  ار  يو  دوب ، هتـشون  ترـضح  هب  هک  يا  همان  رد  هیواـعم  .تیفرظ  رباـنب  تسا  بوصنم  اـبناج  هملک ي 
ود ات  ایب  تدوخ  اهنت  رادرب و  مدرم  زا  تسد  هک  دـهد ، یم  يا  هدـننک  تکاـس  خـساپ  وا ، هب  هلمج  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوب و 

هدرپ ي هک  یمهف  یم  تقو  نآ  یگنجب ، نم  اب  اهنت  رگا  دـیامرف : یم  هیواعم  هب  باطخ  ـالاب  تراـبع  زا  یتمـسق  رد  میگنجب و  يرفن 
نخس نیا  لیلد  .تسا  هتفرگ  ارف  شیرهاظ  ياهـششوپ  ایند و  ياهباجح  رثا  رد  ار  تتریـصب  یهاگآ  بلق و  هرهچ ي  ینادان ، لهج و 
یمرب هزراـبم  هب  نآ  بلط  رد  دـشاب ، هتـشاد  اـیند  رب  نآ  يرترب  ترخآ و  لاوـحا  هب  نیقی  سک  ره  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تایح هب  هجوت  تاقوا ، یـضعب  یتح  و  دوش ، شلتق  هب  رجنم  هچ  رگا  دـشوک ، یم  مدـق  تباث  نآ  هب  ندیـسر  يارب  گنج  رد  دزیخ و 
دهاوخ یم  هک  دـش  هجوتم  هیواعم  عضو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نوچ  و  دوش ، یم  يراثن  ناج  لتق و  هب  تبحم  قشع و  ببـس  ترخآ 

نت هزرابم ي  هب  ار  وا  ور ، نیا  زا  درادـن ، ایند  رد  ندـنام  هب  یناوارف  هقالع ي  تسا و  ترخآ  قح و  شهجوت  مامت  هک  دـنک ، دومناو 
قـح و بلط  يارب  وا  گـنج  ریخ  هک : دـنامهفب  وا  هب  دـنک  رارف  سرت  زا  دریگ و  رارق  اـنگنت  رد  هک  یماـگنه  اـت  درک ، توـعد  نت  هب 
هب نیقی  زا  ار  وا  تریـصب  هدـید ي  یناوهـش  تـالیامت  هاـنگ و  ياـه  هدرپ  دـگنج و  یم  اـیند  تساـیر  روظنم  هب  هکلب  تسین  ترخآ 
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يراوخ نآ  زا  ار  يو  نایب  نیا  اب  نمض  رد  دشاب و  یم  نآ  رب  لیلد  گنج  زا  شرارف  نیمه  و  تسا ، هدیناشوپ  نآ  هب  هجوت  ترخآ و 
زا يا  هدع  هک  بلطم  نیا  يروآدای  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زین  دراد و  یم  رذحرب  دنک و  یم  دیدهت  دیآ  یم  شرـس  رب  هک  یتخبدب  و 

رگا هک  دهد  یم  رادشه  وا  هب  هدیناسر  لتق  هب  ردب  گنج  رد  دندوب  یلاخوت  یتادوجوم  هک  ار  وا  نیبوسنم  هیما و  ینب 

هب ردب  گنج  رد  هک  نانآ  .دش  دهاوخ  راچد  دمآ ، نانآ  رس  رب  هک  ییالب  نامه  هب  دشاب ، هتشاد  يراشفاپ  دوخ  ياهیراکفالخ  نیا  رب 
شردارب و  هبتع ، نب  دیلو  شا  ییاد  و  دنه ، ردپ  هعیبر ، نب  هبتع  هیواعم  يردام  دج  دندش ، هتشک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسد 

دنک یم  دیدهت  ار  يو  رتشیب ، نداد  میب  رادشه و  روظنم  هب  و  دندیـسر ، لتق  هب  اجنآ  رد  رفن  هس  ره  هک  دـندوب  نایفـس  یبا  نب  هلظنح 
وا هب  هک  نیا  يارب  و  تسوا ، اب  زین  نونکا  مه  تشاد  نانمشد  لباقم  رد  هک  قباس  تارج  لد و  نامه  ردب و  گنج  ریشمش  نامه  هک 

تباث هدرکن و  ضوع  ار  دوخ  ربمایپ  نید و  هک : دنک ، یم  یفرعم  نینچ  ار  دوخ  یـشاب ، یم  ورود  قفانم و  هیواعم  يا  وت  هک  دنامهفب 
لیم و اب  ادـعب  اما  دـندش  لخاد  نآ  رد  تهارک  روز و  اب  تسخن  هلحرم ي  رد  شلیماف  هیواعم و  هک  دراد  یمرب  ماـگ  یهار  رد  مدـق 

.دشاب یم  مالسا  نشور  میقتسم و  هار  نآ  دندش و  فرحنم  جراخ و  نآ  زا  یناسفن  ياوه  يوریپ  تبغر و 

یم هک  نآ  لاح  يا و  هدـمآ  نامثع  یهاوخنوخ  هب  دوخ ، نامگ  هب  هدـننک  لودـع  هدـیاح : هلان  داـیرف و  جیجـض : نوخ  بلاـط  رئاـث :
یم گـنج  زا  هک  منیب  یم  ار  وت  اـیوگ  نک ، بلط  اـجنآ  زا  یـشاب  یم  وا  نوخ  بلاـط  رگا  سپ  تسا ، هتخیر  اـجک  يو  نوـخ  یناد ،

رب هک  منیب  یم  ار  وت  رکـشل  ایوگ  و  نارگ ، ياهراب  زا  نارتش  ندرک  هلان  دننام  ینک  دایرف  دریگب و  نادـند  ار  وت  هک  یماگنه  یـسرت ،
ادخ باتک  هب  ارم  یگراچیب  زا  مه  رس  تشپ  نداتفا  كاخ  رب  دش و  دهاوخ  عقاو  هک  تخس  دمآ  شیپ  یپایپ و  ياهتبرض  ندروخ  رثا 

ههبـش رما  هب  نایاپ  رد  .دـنا ) هتـشادرب  نآ  زا  تسد  هدرک و  تعیب  ای  و  دـنقح ، هدـننکراکنا ي  رفاک و  دوخ  هک  یلاح  رد  دـنناوخ  یم 
، نآ هدرک و  هراشا  دـش ، ینید  روما  ندیـشاپ  مه  زا  هزیگنا ي  و  میظع ، ياـهبوشآ  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  ببـس  نیرتمهم  هک  یکاـن 

نامرف زا  یچیپرـس  ترـضح و  هب  دوخ  تفلاخم  رب  هدمع  لیلد  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  نامثع  یهاوخنوخ  رد  هیواعم  هابتـشا  زا  ترابع 
نامثع نالتاق  ءزج  نم  هک  نیا  تسخن  فلا - تسا : هدومرف  نایب  ار  نآ  هجو  ود  هتخادرپ و  نآ  خساپ  هب  سپس  و  دوب ، هداد  رارق  يو 

اب .یـسانش ب - یم  ار  اهنآ  تدوخ  هک  دـشاب  یم  يو  ناگدنـشک  هجوتم  وا  نوخ  هبلاـطم ي  تسین ، نم  رب  يزیچ  نیا  رباـنب  متـسین ،
یهاوخنوخ هب  يرادـن  قح  هیواعم  يا  وت  هک  دـنک  یم  نیا  هب  هراشا  تسا ، کـش  دـیفم  طورـشم و  هک  اـبلاط ،…  تنک  نا  هلمج ي 

-1 دراد : یم  نایب  ار  شبلطم  هیبشت  هس  اب  دـنک و  یم  دـیدهت  دراد  یپ  رد  هک  ییاهیتخـس  گنج و  هب  ار  وا  هاگنآ  .ینک  مایق  ناـمثع 
یعقاو تلاح  هک  ور  نآ  زا  تسا و  هبشم  دیوگ  یم  نخس  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوخ  ترابع ، نیا  رد  کتیار ، دق  یناکف 

یم هدهاشم  ار  اهنآ  ایوگ  هدنیآ  روما  زا  شتعاطا  سفن و  لامک  تلع  هب  هک  نآ  حیضوت  تسا ، هب  هبشم  دنیب  یم  ار  هیواعم  هدنیآ ي 
.تسا 2- نشور  ترـضح  نآ  يارب  هدـنیآ  تلاح ، ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  مود  لاح  تسخن و  تلاـح  ناـیم  تهابـش  هجو  و  دـنک ،

هجو دز ، یهاوخ  دایرف  داد و  زین  وت  دننک  یم  دایرف  هلان و  نیگنـس  ياهراب  ریز  رد  اهرتش  هک  نانچ  لاقثالاب ، لامجلا  حیجـض  جـضت 
یگدرزآ زا  هیانک  هلان  هجـض و  و  تسا ، دوجوم  راب ) ریز  رتش  راتفرگ و  هیواعم   ) ود ره  رد  هک  تسا  یگدرزآ  تدش  یتخـس و  هبش 

هک ار  ضع  هژاو ي  دهد  یم  ماجنا  گنج  هک  یلمع  يارب  اذل  هدرک ، هدنزگ  هدنرد ي  هب  هیبشت  ار  گنج  نوچ  و  دـشاب ، یم  جـنر  و 
ثعاب اهنادند  ریز  راشف  لثم  اه  ینیگنـس  اهیتخـس و  نیا  هک  تسا  نآ  هیبشت  هجو  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  تسا  نتفرگ  زاگ  يانعم  هب 
يانعم هب  اب ، فرح  زا  هک  تسا  ییانعم  هب  هبـشم  اما  تسا  ماما  دوخ  زین  اج  نیا  هبـشم  کتعامجب ، یناـک  و  .دشاب 3 - یم  درد  داجیا 
بـصن ینوعدـی  لعف  لحم  مهعم ، رـضاح  کتعامجب  قصتلم  وا  لصتم  یناک  تسا : نینچ  ماما  ترابع  ایوگ  دوش ، یم  مولعم  قاصلا 
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هک یـسک  هب  منک  یم  هیبشت  ار  مدوخ  ینعی  دوش ، یم  هدـیمهف  ناک  زا  هک  تسا  یلعف  يانعم  لاح ، رد  لـماع  و  تیلاـح ، رباـنب  تسا 
هژاو تسا  هل  لوعفم  اعزج  هملک ي  دنناوخ ، یم  دایرف  هب  ار  وا  دنراد  هک  یتحاران  رطاخ  هب  وت ، باحـصا  هک  یلاح  رد  تسا  رـضاح 
ببـس قالطا  باب  زا  هدرک ، قالطا  دوش ، یم  تفای  یهلا  ياضق  هجیتن ي  رد  هک  يروما  ینعی  یـضقم  رب  زاجم ، قیرط  هب  ار  اـضق  ي 

زا یبات  یب  ببـس  هب  ینعی  تسا  تکاله  ياـنعم  هب  یمیم و  ردـصم  اـج ، نیا  رد  عرـصم  هملک  عراـصم ، دـعب  عراـصم  .ببـسم و  رب 
اهنآ هتـشذگ ي  ناردـپ  تکاله  زا  دـعب  هک  یبات  یب  عزج و  ای  دوش ، یم  قحلم  يرگید  زا  دـعب  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  ییاـهتکاله 
موق هک  تشاد  عالطا  هیـضق ، عوقو  زا  شیپ  هک  تسا  ترـضح  نآ  تیناقح  رب  راکـشآ ، ياه  هناـشن  زا  نیا  دوش ، یم  دراو  ناـشیارب 

نارای زا  يا  هدع  هرفاک : دشاب ، یم  ینوعدی  لاح  رد  لماع  تسا و  هیلاح  واو ، هرفاک ، یه  .دنناوخ و  یم  ادخ  باتک  هب  ار  وا  هیواعم ،
اهنیا هدـیاحلا ، هعیابملا  .دـندوب  هیواعم  رکـشل  نایم  رد  هک  تسا  ناقفانم  زا  یعمج  هب  هراشا  رما ، نیا  دـندوب و  قح  رکنم  هک  هیواـعم 

تسه یتیعمج 

.مالسلاو .دندوب  هتفر  هیواعم  يوس  هب  نآ ، زا  سپ  دندوب و  هدرک  تعیب  ماما  اب  هک  دن 

دیدحلا یبا  نبا 

َْکتَداَق اَهَْتبَجَأَف َو  َْکتَعَد  اَِهتَّذَِلب  ْتَعَدَـخ  اَِهتَنیِِزب َو  ْتَجَّهَبَت  ْدَـق  اَْینُد  ْنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَم  ُبِیبَالَج  َْکنَع  ْتَفَّشَکَت  اَذِإ  ٌِعناَص  َْتنَأ  َْفیَک  َو 
[ ٍْجنُم  ] ُْهنِم َکیِْجُنی  اَم َال  یَلَع  ٌِفقاَو  َکَفِقَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإ  اَهَتْعَطَأَف َو  َْکتَرَمَأ  اَهَتْعَبَّتاَف َو 

اَم َکِْملْعُأ  ْلَعْفَت  َّالِإ  َکِعْمَـس َو  ْنِم  َهاَوُْغلا  ِنِّکَُمت  َِکب َو َال  َلََزن  ْدَـق  اَِمل  ْرِّمَـش  ِباَـسِْحلا َو  َهَبْهُأ  ْذُـخ  ِْرمَأـْلا َو  اَذَـه  ْنَع  ْسَْعقاَـف  ٌّنَِجم 
اَی ُْمْتنُک  یَتَم  ِمَّدلا َو  ِحوُّرلا َو  يَرْجَم  َْکنِم  يَرَج  ُهَلَمَأ َو  َکِیف  َغََلب  ُهَذَخْأَم َو  َْکنِم  ُناَْطیَّشلَا  َذَخَأ  ْدَق  ٌفَْرتُم  َکَّنِإَف  َکِسْفَن  ْنِم  َْتلَفْغَأ 

َنوُکَت ْنَأ  َكُرِّذَـحُأ  ِءاَقَّشلا َو  ِِقباَوَس  ِموُُزل  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  ٍقِسَاب َو  ٍفَرَـش  ٍِقباَس َو َال  ٍمَدَـق  ِْریَِغب  ِهَّمُأـْلا  ِْرمَأ  َهَـالُو  ِهَّیِعَّرلا َو  َهَساَـس  ُهَیِواَـعُم 
َنِم ِْنیَقیِرَْفلا  ِفْعَأ  ََّیلِإ َو  ْجُرْخا  ًاـِبناَج َو  َساَّنلا  ِعَدَـف  ِبْرَْحلا  َیلِإ  َتْوَعَد  ْدَـق  ِهَریِرَّسلا َو  ِهَِینَـالَْعلا َو  َفـِلَتُْخم  ِهِِّیْنمُأـْلا  ِهَّرِغ  ِیف  ًاـیِداَمَتُم 

َِکلَذ ٍرْدـَب َو  َمْوَی  ًاخْدَـش  َِکلاَخ  َکیِخَأ َو  َكِّدَـج َو  ُِلتاَق  ٍنَسَح  ُوبَأ  اـَنَأَف  ِهِرََـصب  یَلَع  یَّطَغُْملا  ِِهْبلَق َو  یَلَع  ُنیِرَْملا  اَـنُّیَأ  َمَْلعَِتل  ِلاَـتِْقلا 
ُْمْتلَخَد َنیِِعئاَط َو  ُهوُُمتْکَرَت  يِذَّلا  ِجاَْهنِْملا  یَلََعل  یِّنِإ  ًاِّیبَن َو  ُْتثَدْحَتْسا  ًانیِد َو َال  ُْتلَْدبَتْسا  اَم  يِّوُدَع  یَْقلَأ  ِْبلَْقلا  َِکلَِذب  یِعَم َو  ُْفیَّسلا 

ُْهُبلْطاَف َناَْمثُع  ُمَد  َعَقَو  ُْثیَح  َتِْملَع  ْدََقل  َناَْمثُع َو  ِمَِدب  ًاِرئاَث  َْتئِج  َکَّنَأ  َتْمَعَز  َنیِهَرْکُم َو  ِهِیف 

ِینوُعْدَـت َِکتَعاَمَِجب  یِّنَأَک  ِلاَْقثَْألِاب َو  ِلاَمِْجلا  َجیِجَـض  َْکتَّضَع  اَذِإ  ِبْرَْحلا  َنِم  ُّجِـضَت  َُکْتیَأَر  ْدَـق  یِّنَأَکَف  ًاِبلاَط  َْتنُک  ْنِإ  َكاَـنُه  ْنِم 
 . ٌهَِدئاَح ٌهَِعیاَبُم  ْوَأ  ٌهَدِحاَج  ٌهَِرفاَک  َیِه  ِهَّللا َو  ِباَتِک  َیلِإ  َعِراَصَم  َدَْعب  َعِراَصَم  ِِعقاَْولا َو  ِءاَضَْقلا  ِِعباَتَتُْملا َو  ِبْرَّضلا  َنِم  ًاعَزَج 

هقحلم اـهنأل  مغدـت  مل  هببلج و  لـجرلا  ببلجت  باـیثلا و  نم  اـهریغل  ریعتـسا  لـصألا و  یف  هـفحلملا  یه  باـبلج و  عـمج  بیبـالجلا 
.هجرحدب

.عرسی کشوی  مضلاب و  لجرلا  جهب  دق  نسح و  هنیز و  يأ  هجهب  تاذ  تراص  اهتنیزب  تجهبت  هلوق و 

.حصأ یلوألا  هیاورلا  سرتلا و  وه  نجم و  کیحنی  يوری و ال  توملا و  ینعی  فقاو  کفقی  و 
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.سسنعقا سعاقت و  هلثم  حتفلاب و  سعق  یضاملا  هنع و  رخأت  يأ  رمألا  اذه  نع  سعقاف  هلوق 

.بهأ هبهألا  عمج  دعتسا و  بهأت  هتدع و  باسحلا  هبهأ  و 

کب لزن  دق  امل  رمش  و 

.رسکت نیشلا و  حتفب  يرمش  لجر  هنم  فخ و  دهتجا و  دج و  يأ 

.لاضلا وه  واغ و  عمج  هاوغلا  و 

.هتفرعم تلفغأ  ام  کسفن  نم  کفرعأ  ینإف  هب  کتظعو  کترمأ و  دق  ام  لعفت  تنک ال  نإ  لوقی و  لعفت  الإ  هلوق و 

فرتم کنإ 

هتغطأ يأ  همعنلا  هتفرتأ  دق  يذلا  فرتملا  و 

هذخأم کنم  ناطیشلا  ذخأ  دق 

فذح فورعملا و  هلوانت  ناطیـشلا  کلوانت  يأ  ردصم  هذخأم  کلقع و  کبل و  کنم  ناطیـشلا  لوانت  يأ  عمجلاب  هذـخآم  يوری  و 
.لثملا يرجم  يرجت  هظفللا  نأل  هیلع و  مالکلا  هلالدل  ذخأ  لوعفم 

هذه مدلا  حورلا و  يرجم  کنم  يرج  هلوق و 

 . مدلا يرجم  مدآ  نبا  نم  يرجیل  ناطیشلا  نإ  هللا ص  لوسر  هملک 

مهنوک یفن  یلع  مالکلا  اذـه  لمحی  نأ  یغبنی  همـألا  رمأ  هـالو  هیعرلا و  هساـس  متنک  یتم  هیواـعمل و  لاـقف  رخآ  رمأ  یلإ  جرخ ع  مث 
اوناک مهنکل  مشاه و  ینب  یلع  مهتـسایرب  لوقأ  تسل  سمـش و  دبع  ینب  هسائر  رکنی  هیلهاجلا ال  یفف  الإ  مالـسإلا و  یف  هالو  هداس و 
ردب موی  یف  اوناک  سمـش  دبع  ینب  نأ  مهل و  اعابتأ  اولاز  ام  فانم  دبع  نب  لفون  ینب  نأ  يرت  شیرق أ ال  نوطب  نم  ریثک  یلع  ءاسؤر 

ابأ نیمویلا  نیذه  یف  سیئرلا  ناک  شیجلا  هداق  قدنخلا  موی  دـحأ و  موی  یف  اوناک  هعیبر و  نب  هبتع  شیجلا  سیئر  ناک  شیجلا  هداق 
مه برعلا  یف  همألا  نإـف  همـألا  رمأ  هـالو  هلوق و  وه  هاـنلق و  اـمب  رعـشی  اـم  نینمؤملا ع  ریمأ  هظفل  یف  نإـف  اـضیأ  برح و  نب  ناـیفس 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  همأ  نوملسملا 

.هنسح هرثأ  هقباس و  يأ  قدص  مدق  نالفل  لاقی  قباس  مدق  ریغب  هلوق ع 

 . لاع يأ  قساب  فرش  هلوق ع و ال 

.امدق یضم  لب  فقی  مل  يأ  هیاغلا  وه  يدملا و  نم  لعافت  يدامت  و 
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 . قفانم هینالعلا  هریرسلا و  فلتخم  سفنلا و  عمط  هینمألا  هلفغلا و  هرغلا  و 

.فرظلا یلع  بوصنم  ابناج  سانلا  عدف  هلوق ع 

لیق و  نیففطملا 14 } . هروس  ( 1 َنُوبِـسْکَی {  اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  ْلـَب  ّـالَک  یلاـعت  هلوق  نم  هیلع  بولغملا  هبلق  یلع  نیرملا  و 
.بیرقلا یلع  بنذلا  نیرلا 

اهبتک هلاسر  یف  اهلاق  هیواعم  نأل  هملکلا  هذه  هیواعمل  نینمؤملا ع  ریمأ  لاق  امنإ  و 

کنإف دعب  امأ  اهلوأ  هبطخ و  یلع ع و  مالک  نم  هعمج  يذلا  يرمیـصلا  دمحأ  یبأ  نب  بوقعی  سابعلا  یبأ  باتک  نم  اهیلع  تفقو  و 
نعجریل هللا  وف  برـضلل  ربصا  برحلل و  رمـشف  کتقیلخ  نم  وتعلا  کتمیـش و  نم  رـشلا  كرـصب  یلع  یطغملا  کـبلق  یلع  عوبطملا 

كربش سق  کعلظ و  یلع  عبرأف  يوه  امیف  کبلق  يوه  ینمت و  ام  كأطخأ  تاهیه  تاهیه  َنیِقَّتُْمِلل  ُهَِبقاـْعلا  تملع َو  اـم  یلإ  رمـألا 
.مالسلا هملع و  کشلا  لهأ  نیب  لصفی  هملح و  لابجلا  نزی  نم  لاح  نم  کلاح  نیأ  ملعت  كرتفب 

کملع و کشلا  لهأ  نیب  لصفی  کملح و  تمعز  امیف  لابجلا  نزی  نیعللا  نبا  ای  رخـص  نبا  ای  دعب  امأ  نینمؤملا ع  ریمأ  هیلإ  بتکف 
کنیعی معزت و  امیف  اقداص  تنک  نإف  ربصا  برحلل و  رمـشف  تلق  نیدـلا و  نع  دراشلا  لـقعلا  تواـفتملا  هقفلا  لـیلقلا  لـهاجلا  تنأ 

وبأ انأف  هرـصب  یلع  یطغملا  هبلق  یلع  نیرملا  اـنیأ  ملعتل  یلإ  زربا  لاـتقلا و  نم  نیقیرفلا  فعأ  اـبناج و  ساـنلا  عدـف  هغباـنلا  نبا  هیلع 
.يودع یقلأ  بلقلا  کلذب  یعم و  فیسلا  کلذ  ردب و  موی  اخدش  كدج  کلاخ و  کیخأ و  لتاق  اقح  نسحلا 

هوبأ هبتع و  نب  دیلولا  نایفـس و  یبأ  نب  هلظنح  هثالثلا  ءالؤه  خدشناف و  هسأر  تخدش  فوجألا  ءیـشلا  رـسک  خدشلا  اخدـش  هلوق ع 
 . ردب هازغ  یف  مهایإ  هلتق  رکذ  مدقت  دق  هدج و  هبتع  هلاخ و  دیلولا  هوخأ و  هلظنحف  هعیبر  نب  هبتع 

بلجأ و نم  دـنع  نم  كرأث  بلطت  تنک  نإ  هب  دـیری  كانه  نم  هبلطاف  نامثع  مد  عقو  ثیح  تملع  دـق  هلوق  رأثلا و  بلاـط  رئاـثلا  و 
لذـخ نمم  هبلطت  تنک  نإ  يزعلا و  دـبع  نب  دـسأ  ینب  نم  میمت و  ینب  نم  كرأث  بلطاف  ریبزلا  هحلط و  کلذ  لـعف  يذـلاف  رـصاح 

نأ دعب  هنع  تدعق  هتلذخف و  لاجرلاب  هدـمت  و  .هنیعت }  : هدـفرت ( 1 هدـفرت {  نأ  یلع  ارداق  تنک  هتلذـخ و  کنإف  کسفن  نم  هبلطاـف 
 . کب ثاغتسا  كدجنتسا و 

.قحلا نع  هلداعلا  هدئاحلا  هرکنملا و  هدحاجلا  توصت و  جضت  و 

میظع و اذه  هقداص و  هیوبن  هسارف  نوکی  نأ  امإ  یلاعت  هللا  باتک  یلإ  فیسلا  نم  اعزج  یننوعدی  کتعامجب  ینأک  هلوق و  نأ  ملعا  و 
ینعملا اذـه  رکذ  هل  تیأر  دـق  بجعلا و  هیاغ  وهف  نیرمألا  الک  یلع  بجعأ و  مظعأ و  وه  لصفم و  بیغ  نع  ارابخإ  نوکی  نأ  اـمإ 

سیل رئاس و  اهوحن  رئاص و  اهیلإ  تنأ  یتلا  کتلزنمب  ینملعأ  ام  کـنم و  ینیتأـی  اـم  بجعأ  اـمف  دـعب  اـمأ  وه  اذـه و  ریغ  باـتک  یف 
نم افوخ  یننوعدـی  کناوخإ  برحلا و  نم  جـضت  تنأ  كارأ و  ینأک  بذـکم و  هب  تنأ  قدـصم و  هب  انأ  تقول  الإ  کـنع  یئاـطبإ 

.نودحاج هل  نورفاک و  هب  مه  باتک  یلإ  فیسلا 

قحلا ناطیـشلا  ءایلوأ  كؤایلوأ  تنأ و  توعد  املاطف  دعب  امأ  هلوأ  ینعملا  اذه  هیف  رکذـی  هیواعم  یلإ  رخآ  باتک  یلع  هل ع  تفقو  و 
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ءارو هومتذبن  ریطاسأ و 

نذـفنیل يرمعل  و  هبوتلا 32 } . هروس  ( 1 َنوُِرفاْکلا {  َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ّـالِإ  ُهّللا  َیبْأَـی  مکهاوفأـب َو  هءاـفطإ  متلواـح  مکروهظ و 
 { .ریخلا نع  افورصم  وأ  ؛ اکلاه : اروبثم ( 2 اروبثم {  الیتق  وأ  اروحدم  ادیرط  نأسختل  کتءامق و  كرغصب و  رونلا  نمتیل  کیف و  ملعلا 

ام يرمعل  نامثع و  رکذ  یف  تبهسأ  دق  كدنع و  .ثیغتسملا }  : خرـصملا ( 3 خرـصم {  کل و ال  رـصان  ثیح ال  کلمعب  نیزجتل  و 
وجرأل ینإ  کلعف و  هیلع  لد  کنم و  رهظ  امیف  اعمط  ینامألا  هل  تینمت  رئاودـلا و  هب  تصبرت  دـقل  كاوس و  هلذـخ  كریغ و ال  هلتق 

نم تملع  دق  يدی و  یفل  همئاق  نإ  فیـسلا و  بحاص  بلطملا  دـبع  نبا  انأف  هتئیطخ  نم  ربکأ  هبنذ و  نم  مظعأ  یلع  هب  کقحلأ  نأ 
تمیأ ( 4 مهءاـسن {  تمیأ  مهءاـنبأ و  تمتیأ  موزخم و  ینب  حـمج و  مهـس و  ینب  هنعارف  سمـش و  دـبع  ینب  دیدانـص  نم  هب  تـلتق 

(5 بـیلقلا {  یلإ  هـلجرب  تررج  هـلظنح و  كاـخأ  تـلتق  موـی  ایـسان  هـل  تـسل  اـم  كرکذأ  و  .جاوزأ }  ـالب  نـهتکرت  يأ  ؛ مهءاـسن
.ودعلا هدش  : صاصحلا ( 6 صاصح {  کل  تررفف و  کتبلط  اطابر و  هیقاس  نیب  هقنع  تلعجف  ارمع  كاخأ  ترسأ  و  .رئبلا }  : بیلقلا

کنکرتأل رادـقألا  عماوج  كایإ  ینتعمج و  نئل  هرجاف  ریغ  هرب  هیلأ  هللااب  کل  یلوأ  انأ  امهثلاث و  کتلعجل  اراـف  عبتأ  ـال  ینأ  ـال  ولف  { 
أسنأ ( 7 أسنأ {  نئل  َنیِمِکاْحلا و  ُْریَخ  َوُه  کنیب َو  ینیب و  هللا  مکحی  یتح  کخانم  یف  کب  نعجعجأل  ادـبأ و  ساـنلا  هب  لـثمتی  ـالثم 

نیرجاـهملا و نـم  لـفحج  یف  کـیلإ  ندـهنأل  نیملـسملا و  ایارـس  کـنیزغأل  ـالیلق  یلجأ  یف  هللا  .ـالیلق }  هرخأ  يأ  ؛ یلجأ یف  هـّللا 
دقف كددـلت  كددرت و  كریحت و  یلإ  نعجرتل  لاؤس و  بلط و  یلإ  کبیجأ  هعافـش و ال  ـال  هرذـعم و  کـل  لـبقأ  ـال  مث  راـصنألا 

تیأر ترصبأ و  تدهاش و 

رفک و نم  لوأ  كوبأ  تنأ و  باتکب  تمـصتعا  یتح  .بصنملا }  رطملا  : بیـصلا ( 1 اهبیـصب {  کیلع  تلطه  فیک  توملا  بحس 
رئاس انأ  یضقنا و  ام  اهیف  كدیک  نم  یضقنا  یضم و  ام  اهنم  یضم  دق  اهلعاف و  کنأ  کتنذآ  اهتـسرفت و  تنک  دقل  هلوزنب و  بذک 

(2 کئاولغ {  کـیغ و  یلع  تررمتـسا  ترطف و  نإ  کـنإف  اهکرادـت  اـهل و  رظنا  کـسفنل و  رتخاـف  باـتکلا  اذـه  رثأ  یلع  كوحن 
یف کجاجل  نإ  برح  نبا  ای  لوبقم  کنم  مویلا  وه  ارمأ  تعنم  رومألا و  کیلع  تجترأ  هللا  دابع  کیلإ  دـهنی  یتح  .ربکلا }  : ءاولغلا

تقرب نئل  هدیب  یلع  سفن  يذـلا  وف  لاهجلا  يأر  هفـس  کنقبوی  لالـضلا و ال  لهأ  کنعمطی  الف  يأرلا  هافـس  نم  هلهأ  رمألا  هعزانم 
ْنِم ُراّفُْکلا  َسِئَی  امَک  اهنم  تسئی  یتلا  هخفنلا  روصلا  یف  خـفنی  یتح  اهنم  قیفت  هقعـص ال  نقعـصتل  راقفلا  يذ  نم  هقراب  کـهجو  یف 

. { . هنحتمملا 12 ( 3 ِرُوبُْقلا {  ِباحْصَأ 

ورمع و هلظنح و  نایفس  یبأ  دالوأ  نم  هثالث  اهدهش  معن  لاقف  نیکرـشملا  عم  اردب  دهـش  له  هیواعم  نع  دیز  ابأ  بیقنلا  تلأس  تلق 
نیرهـش هسفن  جلاعف  هاقاس  تمرو  هامدق و  خفتنا  دق  هکم و  مدقف  هیلجر  یلع  ابراه  هیواعم  تلفأ  رخآلا و  رـسأ  مهدحأ و  لتق  هیواعم 

.أرب یتح 

وه نم  هیلجر  یلع  بره  اردـب و  دهـش  دـقل  هاخأ و  ارمع  رـسأ  هلظنح و  لتق  ایلع ع  نأ  دـحأ  دـنع  فالخ  دـیز و ال  وبأ  بیقنلا  لاـق 
ریبک خیش  وه  هیمدق و  یلع  ابراه  اجن  اهدهش و  بازحألا  موی  سراف  دو  دبع  نب  ورمع  امهیخأ  نم  امهنم و  مظعأ 

(2 ذــیقو {  وـه  هـکم و  یلإ  لـصوف  اـحیرج  .قـمر }  هـب  اـحیرج و  يأ  ؛ اـثیثر هـکرعملا  نـم  لـمح  : اــحیرج ثـترا  ( 1 ثــترا {  و 
ردب موی  هتاف  يذلا  لاطبألا و  لتاق  هلتقف  قدنخلا  دهـش  أرب  املف  ادحأ  دهـشی  ملف  .كالهلا }  یلع  فرـشملا  ، ضرملا دیدشلا  : ذـیقولا

 . قدنخلا موی  هکردتسا 
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رظان دـق  ناک  شمعألا و  لجر  لأس  لاقف  دـیرت  ام  ملعأ  ام  تلقف  هرظانم  شمعألا و  هردان  تعمـس  ام  هللا أ  همحر  بیقنلا  یل  لاق  مث 
هذـه نأ  ملعا  بناجلا و  کلذ  نم  معن  لاقف  اردـب  هیواعم  دهـش  له  هللا  کحلـصأ  هل  لاقف  مأ ال  ردـب  لهأ  نم  هیواعم  له  هل  ابحاص 
هبطخ ضعب  هیلإ  مض  دق  اهنم  هللا  همحر  یضرلا  هرکذ  ام  نأ  یـضتقی  هجو  یلع  نیفـص  باتک  یف  محازم  نب  رـصن  اهرکذ  دق  هبطخلا 

همالک نم  غیلبلا  حیصفلا و  طاقتلا  هضرغ  نأل  هتداع  هذه  يرخأ و 

يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  مالـس  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  یلع  هللا  دـبع  نم  هتروص  هذـه  محازم  نب  رـصن  هرکذ  يذـلا  و 
ام ریخ  اهلهأب و  اهفرـصت  اهمرـصت و  اهءاضقنا و  ایندـلا و  رورم  تیأر  دـق  کنإف  دـعب  امأ  وه  الإ  هلإ  يذـلا ال  هللا  کیلإ  دـمحأ  ینإف 
دق کنأ  هیواعم  ای  ملعا  ادیعب و  امهنیب  دجی  هرخآلاب  ایندلا  سقی  نم  يوقتلا و  نم  اهنم  نوحلاصلا  دابعلا  هباصأ  ام  ایندـلا  نم  بستکا 
یف ال  :» نیفص ( 3-3 ثیدحلا {  یف  میدقلا و ال  یف  ال  هیالولا } .» یف  مدقلا و ال  یف  ال  :» نیفـص ( 3-3 هلهأ {  نم  تسل  ارمأ  تیعدا 

و هللا } {  باتک  نم  دـهاش  هنم  کیلع  و ال  .نیّفـص }  نم  ( 5 رثأ {  هل  فرعی  نیب  رمأب  هیف  لوقت  تسل  و  هیالولا } .» یف  ـال  مدـقلا و 
نم هیآب  اقلعتم  تسل 

تجهبأ ایند  نم  هیف  تنأ  ام  بیبالج  کنع  تعشقنا  اذإ  :» نیفـص ( 1-1 عناص {  تنأ  فیکف  هللا ص  لوسر  نم  دـهع  هللا و ال  باتک 
(1-1 اهتاذـل {  یلإ  تنکر  اـهتنیزب و  تـنتف  دـق  اـیند  نـم  هـیف  تـتأ  اـم  هباـیغ  کـنع  تعـشقت  اذإ  اهتذـل } .» یلإ  تـنکر  ،و  اـهتنیزب
اهیف و كودع  نیب  کنیب و  یلخ  و  اهتذل } .» یلإ  تنکر  ،و  اهتنیزب تجهبأ  ایند  نم  هیف  تنأ  ام  بیبالج  کنع  تعـشقنا  اذإ  :» نیفص

کتعد اهتهج  نم  کسفن  یف  تبث  دـق  اـم  عم  حـلم  .رخأـت }  يأ  ؛ رمـألا اذـه  نع  سعقأ  ( 3 حـیلم {  دـهاج  لضم  بلک  ودـع و  وه 
هبهأ ذـخ  رمألا و  اذـه  نع  کیبخی } .» :» یف ب نیّفـص و ا،و  یف  اذـک  ( 4 سعقاف {  اهتعطأف  کترمأ  اـهتعبتاف و  کـتداق  اـهتبجأف و 
هالو وأ  هیعرلا  هساس  هیواعم  ای  متنک  یتم  نجم و  ذوعنف } .» :» نیفص ( 5 کنجی {  ام ال  یلع  فقاو  کفقی  نأ  کشوی  هنإف  باسحلا 

کب و ال لزنیـس  امل  رمـش  کقلاخ و  یلإ  عجرا  کتنـس و  نم  ظقیتساف  مکموق  یلع  دیلت  فرـش  نسح و ال  مدق  الب  همألا  هذه  رمأل 
قباس موزل  نم  هللااب  نیفص 121،122 } . ( 6 ذوعن {  ناقداص  هلوسر  هللا و  نأ  فرعأ  ینأ  عم  کیف  هتیغب  نم  ناطیـشلا  كودع  نکمت 

یف مدلا  يرجم  کنم  يرجف  هذـخأم  ناطیـشلا  کنم  ذـخأ  دـق  فرتم  کنإ  کسفن  نم  تلفغأ  ام  کملعأ  ینإف  لعفت  الإ  ءاقـشلا و 
هب انیلع  اونتمال  هانودسحل و  مهیدیأب  وأ  سانلا  یلإ  ناک  ول  رمألا  اذـه  نأ  ملعا  اهتاعر و  نم  همألا و ال  هذـه  همئأ  نم  تسل  قورعلا و 

اننیب و مکحا  بر  هنیبلا  نافرعلا و  دـعب  کش  نم  حـلفأ  قدـصملا ال  قداصلا  هیبن  ناسل  یلع  هب  انـصتخا  هانحنم و  نمم  ءاـضق  هنکل  و 
«. { . میحرلا نمحرلا  هّللا  مسبهیواعم  بتکف  :» نیفص ( 7-7 نیمکاحلا {  ریخ  تنأ  قحلاب و  انودع  نیب 

املاط کنإف  دسحلا  عدف  دـعب  امأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نم  باوجلا } {  هیلإ  هیواعم  بتکف  رـصن } {  لاق 
هقباس دسفت  هب و ال  عفتنت  مل 

اذإ ؛ هقحأ لجرلا و  قح  ( 1 هقح {  یف  کل  قح  نم ال  لاتقب  کتقباس  صحمت  اهمیتاوخب و ال  لامعألا  نإف  کتوخن  هرـشب  كداهج 
یـضم ام  نإ  يرمعل  کتجح و  الإ  لطبت  کلمع و ال  الإ  قحمت  کسفن و ال  الإ  کلذب  رـضت  لعفت ال  نإ  کنإف  .قحلا }  یلع  هبلغ 

اهیف رکذـی  یتلا  هروسلا  أرقاف  قحلا  لهأ  فالخ  ءامدـلا و  کفـس  نم  هیلع  تأرتجا  امل  اقوحمم  نوکی  نأ  هیبشل  تاـقباسلا  نم  کـل 
 . دسح اذإ  دساحلا  کنإف  کسفن } .» رش  نم  هّللاب  ذوعت  و  :» نیفص ( 2 کسفن {  نم  ذوعت  قلفلا و 

. { نیفص 123 ( 3 } 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1220 

http://www.ghaemiyeh.com


یناشاک

وت یـشاب  هنوگچ  و  عناص ) تنا  فیک  و   ) هیواعم بناج  هب  ترـضح  نآ  تسا  هداتـسرف  هک  تسا  يا  همان  زین  نیا  اضیا ) هیواـعم  یلا  )
وت هک  يزیچ  نآ  ياه  هدرپ  اهباجح و  ایند ) نم  هیف  تنا  ام  بیبالج   ) وت زا  دوش  زاب  نوچ  کنع ) تفـشکت  اذا   ) رازگراک هیواـعم  يا 

بیرف و  اهتذلب ) تعدخ  و   ) دوخ شیارآ  تنیز و  هب  تشگ  هتـسارآ  دـش و  نسحتـسم  اهتنیزب ) تجهبت  دـق   ) ایند تبحم  زا  ییوا  رد 
و کـتداق ) و   ) يدروآ يو  هب  يور  ار و  وا  يدرک  تباـجا  سپ  اـهتبجاف )  ) دوخ يوس  هب  ار  وت  دـناوخ  کـتعد )  ) دوخ تذـل  هب  داد 
ار و وا  يرادربنامرف  سپ  اهتعطاف )  ) تیصعم هب  ار  وت  درک  رما  و  کترما ) و   ) ار وا  يدرک  يوریپ  سپ  اهتعبتاف )  ) دوخ هب  ار  وت  دیشک 
ار وت  درادـب  هک  فقاو ) کفقی  نا   ) تسا کیدزن  هک  یتسرد  هب  و  کـشوی ) هنا  و   ) يدروخ تخیر  وت  ماـک  رد  هک  يرذـع  رهز  ره 
( جنم  ) ار وت  دهدن  تاجن  هچنآ  رب  هنم ) کیجنی  ام ال  یلع   ) دشاب شدوخ  سیفن  سفن  دارم  ای  تسا  یلاعت  يادخ  نآ  هک  يا  هدنراد 

رامش زور  يارب  ار  باسح  دادعتسا  باسحلا ) هبها  ذخ  و   ) راک نیا  زا  تسیا  زاب  سپ  رمالا ) اذه  نع  سعقاف   ) يا هدنهد  تاجن  چیه 
و ال  ) گرم ای  برح  زا  وت  هب  دـیآ  دورف  هک  يزیچ  يارب  کب ) لزن  دـق  امل   ) وش هدامآ  اـیهم و  ینعی  .نز  ناـیم  رد  نماد  و  رمـش ) (و 

یم هاوغ  اب  هچنآ  ندرک و  شوگ  زا  تسا  تیانک  نیا  تدوخ  ییاونـش  زا  کعمـس ) نم   ) ار ناـهارمگ  هدـم  نیکمت  و  هاوغلا ) نکمت 
و  ) .هریغ يریمح و  عالکلاوذ  دودرم و  ناورم  تسا و  یصاع  صاع  نب  ورمع  هاوغ  هب  دارم  .یـصاعم و  عاونا  هب  ندومن  نایتا  زا  درک 
( کسفن نم  تلفغا  ام   ) ار وت  منک  مالعا  کملعا )  ) هیهنم ءایـشا  زا  نداتـسیا  زاب  زا  وت  هب  میوگ  یم  نم  هچنآ  ینکن  رگا  و  لعفت ) الا 
( فرتم  ) وت هک  یتسرد  هب  سپ  کـناف )  ) تسا ناـمیا  عورف  لوصا و  نآ  هک  تدوخ  سفن  زا  هتـشاذگ  ورف  هتخاـس و  لـفاغ  هچنآ  هب 

نتفرگ عضوم  وت  زا  شکرـس  وید  تفرگ  ارف  هذخام ) کنم  ناطیـشلا  ذخا  دـق   ) هتخاس یغاط  ار  وت  تمعن  ینعی  .یتمعن  هدرک  نایغط 
يراج و  کنم ) يرج  و   ) ناطیش ياهوزرآ  وت  رد  تسا  هدیـسر  و  کیف ) غلب  و   ) دوخ عورـش  ياج  رد  وت  رد  دومن  عورـش  ار و  دوخ 

ای متنک  یتم  و   ) هدمآرد وت  تشوگ  نوخ و  رد  ینعی  .نوخ  حور و  ندـش  يراج  لحم  رد  مدـلا ) حورلا و  يرجم   ) وت زا  تسا  هدـش 
تما راک  نامکاح  نایلاو و  و  همالا ) رما  هالو  و   ) تیعر ياه  هدـننک  تسایـس  هیعرلا ) هساـس   ) هیواـعم يا  امـش  دـیدوب  یک  و  هیوعم )

زا شیپ  ینعی  راثآ  دنلب  دنمجرا  دنلب  يراوگرزب  یب  و  قساب ) فرـش  و ال   ) راک نآ  رد  هدنریگ  تقبـس  یمدـقت  یب  قباس ) مدـق  ریغب  )
و ( ؟ يدـش رما  نیا  بکترم  تجح  هچ  هب  سپ  دوبن ، وت  رد  زین  دـشاب  نیا  ثعاب  هک  یلـضف  یفرـش و  یتشادـن و  رما  نیا  هبتر  وت  نیا 

نیا هتفرگ  شیپ  ياه  یتخبدـب  هقباس و  ياهتواقـش  ندـمآ  مزـال  زا  ءاقـشلا ) قباوس  موزل  نم   ) ادـخ هب  میریگ  یم  هاـنپ  و  هللااـب ) ذوعن 
یهار یب  تیاهن  رد  یـشاب  هکنآ  زا  اـیدامتم ) نوکت  نا   ) ار وت  مناـسرت  یم  و  كرذـحا ) و   ) یقـش نآ  یتداعـس  یب  زا  تسا  تیاـنک 

اراکـشآ و تسا  فلتخم  هک  یتلاح  رد  هریرـسلا ) هینالعلا و  فلتخم   ) اهوزرآ نتفیرف  رد  هینمالا ) هرغ  یف   ) هتفر ورف  رایـسب  هدـنور و 
.وا قافن  زا  تسا  تیانک  نیا  وت  ناهن 

و  ) یبناج رد  ار  نامدرم  راذـگب  سپ  ابناج ) سانلا  عدـف   ) ندرک گـنج  هب  ارم  يدـناوخ  هک  قیقحت  هب  و  برحلا ) یلا  توعد  دـق  (و 
هتسناد ات  ملعیل )  ) ندرک رازراک  زا  لاتقلا ) نم   ) ار هورگ  ود  ره  راذگورف  و  نیقیرفلا ) فعا  و   ) نم يوس  هب  يآ  نوریب  و  یلا ) جرخا 

هدرپ تسا  هدش  هدیـشوپ  و  هرـصب ) یلع  یطعملا  و   ) وا لد  رب  تسا  هانگ  هبلغ  لحم  ام  زا  کی  مادک  هک  هبلق ) یلع  نیرملا  انیا   ) دوش
هعیبر یبا  نب  هبتع  نآ  هک  .متـسه  وت  يردام  دـج  هدنـشک  كدـج ) لتاق   ) منـسحلاوب هک  نم  سپ  نسحوبا ) اناف   ) وا ییانیب  رب  تملظ 
متسه وت  ردارب  هدنروآ  لتق  هب  و  کیخا ) و   ) تسا هبتع  نبدیلو  نآ  هک  متسه  وت  لاخ  هدنشک  و  کلاخ ) و   ) .هدوب دنه  ردپ  هک  تسا 
ریشمش نآ  و  یعم ) فیسلا  کلذ  و   ) ردب برح  زور  رد  ار  ناشیا  نم  نتـسکش  هب  ردب ) موی  اخدش   ) تسا نایفـس  یبا  نب  هلظنح  هک 

ام  ) دوخ نمـشد  اب  ما  هدرک  رازراک  رگج  لد و  نآ  هب  و  يودع ) یقلا  بلقلا  کلذب  و   ) تسا نم  اب  نونکا  مدنکفا  ار  ناشیا  رـس  هک 
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هب و  ینا ) و   ) ار يربمغیپ  دوخ  رـس  زا  ما  هدرکن  ادـیپ  و  اـیبن ) تثدحتـسا  ـال  و   ) رگید نید  هب  ار  نید  ما  هدرکن  لدـب  اـنید ) تلدبتـسا 
عوط و هب  هک  یتلاح  رد  نیعئاط )  ) ار نآ  امش  دیدوب  هدرک  كرت  هک  متـسه  یهار  رب  هومتکرت ) يذلا  جاهنملا  یلعل   ) نم هک  یتسرد 
هارکا و اب  هک  یتلاـح  رد  نیهرکم )  ) نآ رد  دـیدوب  هدـمآرد  و  هیف ) متلخد  و   ) هتـشاذگاو ار  نآ  كرت و  نآ  هب  دـیدوب  عیطم  راـیتخا 

.رفاک نطاب  هب  دیدوب و  ناملسم  رهاظ  هب  ینعی  .نآ  رد  دندوب  هدینادرگ  لخاد  ار  امش  رابجا 

ره و  تملع ) دـقل  و   ) ینامثع نوخ  هدـننک  بلط  هک  یتلاح  رد  يدـمآ  وت  هک  نامثعب ) ارئاث  تئج  کنا   ) يدرب ناـمگ  و  تمعز ) (و 
( هبلطاف  ) ناشیا عابتا  ریبز و  هحلط و  هب  تسا  تراشا  نیا  نامثع و  نوخ  تسا  عقاو  اجک  هک  ناـمثع ) مد  عقو  ثیح   ) يا هتـسناد  هنیآ 

اییوگ سپ  دـق ) یناکف   ) وا نوخ  يایوج  یتسه  رگا  ابلاط ) تنک  نا   ) یناد یم  هک  اـجنآ  زا  كاـنه ) نم   ) ار وا  نوخ  نک  بلط  سپ 
وت دشاب  هدیزگ  هکیتقو  کتضغ ) اذا   ) ناریلد گنج  زا  ینک  دایرف  هک  برحلا ) نم  جضت   ) ار وت  منیب  یم  کتیار )  ) قیقحت هب  نم  هک 
یم نم  اییوگ  و  کتعامجب ) یناک  و   ) نارگ ياـهراب  ببـس  هب  نارتش  ندرک  داـیرف  هچمه  لاـقثالاب ) لاـمجلا  جیجـض   ) برح نآ  ار 

یپایپ و برض  زا  ندومن  يراز  تهج  زا  عباتتملا ) برـضلا  نم  اعزج   ) ارم دنناوخ  یم  هک  یتلاح  رد  ینوعدت )  ) وت تعامج  هب  مرگن 
رب ناشیا  نداتفا  عضاوم  زا  و  عراصم ) دـعب  عراصم  و   ) ناریلد لـتق  هب  هدـش  عقاو  هک  یمکح  زا  و  عقاولا ) ءاـضقلا  و   ) یپ رد  یپ  نعط 

هرفاک یه  و   ) تسا نآرق  نآ  هک  نادزی  باتک  يوس  هب  هللا ) باتک  یلا   ) كاله هصرع  رب  نارگید  نداتفا  ياه  ياـج  زا  دـعب  كاـخ 
زا نیا  نآ  زا  هدنیامن  لودع  دنا  هدننک  تعیب  ای  هدئاح ) هعیابم  وا   ) نامیا هدننکراکنا  دنتـسه  يرفاک  تعامج  هکنآ  لاح  و  هدهاجم )

يورم .تسا  بانج  یلاـع  نآ  تاـمارک  تازجعم و  هلمج  زاو  هدـش  رداـص  ترـضح  نآ  زا  نآ  عوقو  زا  شیپ  هک  تسا  هیبیغ  راـبخا 
نامالا نامالا  دایرف  هدـمآرد  هثاغتـسا  ماقم  رد  ماـش  لـها  هک  دیـشک  ییاـج  هب  راـک  ناریلد  یپاـیپ  برـض  زا  ریرهلا  هلیل  رد  هک  تسا 
هدروآ لتق  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  ترضح  نآ  هچنآ  دندش و  هتشک  نیقیرف  زا  سک  رازه  شـش  یـس و  بش  نآ  رد  دنتفرگرد و 

هللا هللا  هیقبلا  یف  هللا  هللا  دنتفگ  دندروآرب و  دایرف  ور  موش  ماش  لها  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ات  دندوب  قفانم  هس  تسیب و  دصناپ و  دوب 
قرب ياهریـشمش  قارع  لها  هک  دـید  هکرعم  نآ  رد  درک  یهاگن  هدـمآرب  یلت  رب  دایرف ، نیا  ندینـش  زا  دـعب  هیواعم  .هیرذـلا  مرحی و 

ياضعا رب  هزرل  .دـتفا  یم  هدـش  دوخیب  دنونـش  یم  هک  ره  نآ  کچاکچ  هک  دـنروآ  یم  دورف  ماش  لها  قرافم  رب  ماشآ  نوخ  ياسآ 
فحصم دصیـس  ات  تخیگنا  يا  هلیح  وا  .وت  ام و  هراچ  تسیچ  دش و  اجک  تفگ  دیبلط و  ار  صاعورمع  دز و  يا  هرعن  داتفا ، هیواعم 

فیسلا هیقب  هلیح  نیا  هب  تفای و  ریرحت  تمس  اقباس  هک  یلیضفت  نآ  هب  دش  رجنم  ات  دندناوخ  نآ  هب  ار  ناشیا  دندرک و  هزین  رس  رب  ار 
.دندرب ناج 

یلمآ

ینیوزق

رظن رد  ار  دوخ  تسا  هتسارآ  هک  رادغ  يایند  زا  ینآ  رد  وت  هک  لاح  نیا  ياهدرپ  وت  زا  دوش  هتـشادرب  هک  یتقو  ندرک  یهاوخ  هچ  و 
و يداهن ، وا  یپ  رد  رس  وت  ارت و  راهم  دیشک  و  ار ، وا  يدومن  تباجا  وت  ارت و  هدناوخ  دوخ ، تذلب  ارت  تسا  هتفیرف  و  دوخ ، تنیزب  وت 

چیه لاح  نآ  زا  ارت  دـناهرن  هک  تخـس  یتلاح  رب  هدـنراد  ارت  درادـب  هک  تسا  کیدزن  هکیتسردـب  و  يدرک ، تعلاطا  وت  ارت و  دومرف 
باسح و زور  يارب  وش  ایهم  راک و  نیا  زا  تسیازاب  سپ  تسا  هدمآ  نجم  جنم  ياجب  خسن  یـضعب  رد  و  هدنناهر ، ای  یعنام  يرپس و 

رگا و  ونـشم ، ناشیا  نخـس  دوخ و  شوگ  رب  ار  ناهارمگ  هدـم  هار  و  وت ، رب  دـمآ  دورف  کـنیا  هک  هعقاو  نیا  يارب  نز  ناـیم  رب  نماد 
هتفرگ قیقحتب  تسا  هدـنکفا  رورغ  نایغط و  رد  زان  تمعن و  ارت  هک  نآ  زا  ار  دوخ  يا  هدرک  لـفاغ  هچنآ  ارت  منک  مـالعا  ینکن  نینچ 
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تسا هدشرد  نوخ  حور و  هک  اج  ره  وت  رد  وا  تسا  هتشگ  يراج  و  دوخ ، يوزراب  وت  رد  تسا  هدیسر  و  وت ، يولگ  ناطیـش )  ) تسا
هانپ و  هتـشگدنلب ، یفرـش  یب  هتـشذگ ، یقح  یب  تما  رما  نایلاو  و  تیعر ، ناـطباض  ناـمکاح و  هیواـعم  يا  امـش  دـیدوب  تقو  هچ  و 
يرب رـسب  راگزور  هکنیا  زا  ارت  میامرف  یم  رذح  و  یلاعت ، وا  هتـشذگ  ياضق  رد  یتخبدب  مقر  ام  رب  ددرگ  مزال  هکنیا  زا  ادخب  میربیم 

اراکشآ اب  دشاب  فلاخم  تناهنپ  و  اهوزرآ ، تلفغ  رد 

ات گـنج  تمحز  زا  ار  رکـشل  ود  ره  راد  فاـعم  نـم و  يوـسب  يآ  نوریب  فرطکی و  ار  مدرم  راذـگب  سپ  گـنجب  ارم  يدـناوخ  و 
منسحوبا نم  هک  تسا  هدیشوپورف  هدرپ  شمشچ  رب  تلالض  و  تسا ، هدرک  هایـس  هانگ  گنز  ار  شلد  ام  زا  کی  مادک  دوش  هتـسناد 

هلظنح هبتع و  رـسپ  دیلو  هیواعم و  يردام  دج  دنه  ردپ  هبتع  دارم  ردـب  زور  ار  ناشیا  رـس  متفوک  تردارب  تلاخ و  تدـج و  هدنـشک 
هن و  ما ، هدرک  لیدـبت  دوخ  نید  هن  دوخ ، نمـشد  اـب  منکیم  تاـقالم  ریلد  لد  ناـب  و  تسا ، نم  اـب  ریـشمش  نآ  تسا و  هیواـعم  رادرب 

روبجم نوچ  نآ  رد  دیتشگ  لخاد  دـیتشاد و  رایتخا  ات  دـیداد  كرت  امـش  هک  مقح  هقیرط  هار و  نامه  رب  نم  ما و  هتفرگ  ون  يربمغیپ 
دیدش

بلطب اجنآ  زا  سپ  نامثع  دش  هتـشک  اجک  ینادیم  وت  و  یئوجیم ، وا  راث  ینکیم و  بلط  نامثع  نوخ  نم  زا  يا  هدمآ  دوخ  داقتعاب  و 
هک یتقو  گنج  لوه  زا  يا  هتفرگرب  ناغف  نویـش و  هک  ارت  ما  هدـید  نم  اـیوگ  سپ  يراد  ناودـع  یغب و  دـصق  هن  یبلطیم  نوخ  رگا 
زا دننکیم  تساوخرد  ارم و  دنناوخیم  هک  وت  رکـشل  تعامجب  مرگن  یم  ایوگ  و  نارگ ، راب  ریز  نارتش  ناغفا  وچمه  دربورف  وتب  نادند 

ناشدنکفا كاله  كاخ  رب  و  دـیآ ، دورف  ناشیا  رب  هک  دـب  ياضق  زا  و  دـنروخ ، رـس  رب  هک  یپرد  یپ  تبرـض  زا  يراز  عزج و  يور 
.باتک ادـخب و  رکنم  دـنرفاک و  ای  تعامج  نآ  نیفـص و  برح  رد  دـش  عقاو  هچنانچ  یلاعت  يادـخ  باتکب  يرخا ) دـعب  هرم   ) اهتبون

ترـضح نآ  تامارک  تازجعم و  هلمج  زا  ربخ  نیا  و  نآ ، زا  هدومن  لودـع  دـنا و  هتـشگرب  سپ  دـنا  هدرک  تعیب  اـی  ناـقفانم ، ینعی 
مالسلا هیلع  تسا 

یجیهال

.اضیا هیواعم  یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و 

.زین هیواعم  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  و 

کتداق اهتبجاف و  کتعد  اهتذلب ، تعدخ  اهتنیزب و  تجهبت  دق  ایند  نم  هیف ، تنا  ام  بیبالج  کنع  تفشکت  اذا  عناص  تنا  فیک  «و 
باسحلا و هبها  ذـخ  رمالا و  اذـه  نع  سعقاف  جـنم ، هنم  کیجنیال  ام  یلع  فقاو  کفقی  نا  کشوی  هنا  اهتعطاف و  کترما  اهتعبتاف و 

ناطیـشلا ذـخا  دـق  فرتم  کناف  کسفن ، نم  تلفغا  ام  کملعا  لعفت  نا  کعمـس و  نم  هاوغلا  نکمت  کـب و ال  لزن  دـق  اـمل  هرمش 
« .مدلا حورلا و  يرجم  کنم  يرج  هلما و  کیف  غلب  هذخام و  کنم 

هک ییایند  بناج  زا  نآ  رد  وت  یـشاب  هک  ینانچنآ  ياه  هماج  وت  زا  ددرگ  لئاز  فشکنم و  هک  یتقو  رد  وت  راک  دـشاب  هنوگچ  ینعی 
ار و وا  وت  يدرک  تباـجا  سپ  ار  وت  دـناوخ  دوخ ، تذـل  ببـس  هب  داد  بیرف  دوـخ و  تنیز  لاـمک  هب  ار  دوـخ  داد  تنیز  قـیقحت  هب 
فقاو و هک  تسا  کیدزن  هک  قیقحت  هب  ار و  وا  وت  يدرک  تعاـطا  سپ  ار  وت  درک  مکح  ار و  وا  وت  يدرک  يوریپ  سپ  ار  وت  دیـشک 

هدنهد تاجن  نآ  زا  ار  وت  دهدن  تاجن  هک  دشاب  ترخآ  تبوقع  هک  يزیچ  رب  دشاب  گرم  هک  يا  هدنزاس  علطم  ار  وت  دـنادرگ  علطم 
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زا نزب  رمک  هب  شالت  نماد  ار و  باسح  زور  باـسح  ندـش  اـیهم  ریگرب  دـشاب و  تساـیر  ياـعدا  هک  رما  نیا  زا  تسیازاـب  سپ  يا ،
ینک یمن  رگا  ار و  ناشیا  نانخس  وت  ندینش  زا  ار  ناهارمگ  هدم  نیکمت  گرم و  زا  وت  هب  نیقی  هب  دیآ  یم  دورف  هک  يزیچ  نآ  يارب 

هدرک ي ناـیغط  وت  هک  قـیقحت  هب  سپ  وـت ، سفن  زا  وا  زا  يا  هتـشگ  لـفاغ  هک  ار  هچنآ  ار  وـت  مهد  یم  ربـخ  متفگ ، هک  ار  هچنآ  وـت 
رد ناطیش  تسا  ناور  دوخ و  يوزرآ  هب  وت  رد  تسا  هدیسر  ار و  دوخ  نتفرگ  ناکم  وت  زا  ناطیـش  تسا  هتفرگ  هک  قیقحت  هب  یتمعن 

.نوخ ناور و  ندش  ناور  ياج  رد  وت 

قساب و فرشال  قباس و  مدق  ریغب  همالا ، رما  هالو  هیعرلا و  هساس  هیواعم ، ای  تنک ، یتم  «و 

یلا توعد  دـق  هریرـسلا و  هینـالعلا و  فلتخم  هینمـالا ، هرغ  یف  اـیدامتم  نوکت  نا  كرذـحا  ءاقـشلا و  قـباوس  مزاوـل  نم  هللااـب  ذوـعن 
نـسحوبا اناف  هرـصب ، یلع  یطغملا  هبلق و  یلع  نیرملا  انیا  ملعتل  لاتقلا ، نم  نیقیرفلا  فعا  یلا و  جرخا  ابناج و  سانلا  عدـف  برحلا ،

« .يودع یقلا  بلقلا  کلذب  یعم و  فیسلا  کلذ  ردب و  موی  اخدش  کیخا ، کلاخ و  كدج و  لتاق 

تقبس نودب  ناناملسم ، راک  رب  مکاح  یلاو و  تیعر و  هدننک ي  یهن  رما و  هدننک و  تسایس  هیواعم  يا  وت  يدوب  نامز  هچ  رد  ینعی 
هکنیا زا  ار  وت  مناسرت  یم  دشاب و  تنیط  تواقـش  هک  هقباس  ياهتواقـش  مزاول  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  و  يدـنلب ؟ تفارـش  هن  هقباس و 

هک قیقحت  هب  .یـشاب و  قفانم  ینعی  وت ، ناهن  راکـشآ و  دشاب  فلتخم  هک  یتلاح  رد  سفن ، عمط  وزرآ و  بیرف  رد  ماود  رب  وت  یـشاب 
زا ار  رکـشل  هورگ  ود  ره  راذگورف  نم و  يوس  هب  ایب  نوریب  یفرط و  رد  ار  نامدرم  راذگاو  سپ  ندرک  گنج  يوس  هب  وت  يدـناوخ 

هدنـشک ي نسح  ردپ  منم  سپ  تسوا ، هدید ي  رب  تسوا و  لد  رب  گنز  كرچ و  ام  زا  کی  مادـک  هک  ینادـب  وت  ات  ندرک ، گنج 
تاقالم لد  نآ  اب  تسا و  نم  اب  ریشمش  نآ  ردب و  گنج  زور  رد  ریشمش  هب  ناشیا  ياهرس  نتفاکـش  هب  وت  ردارب  وت و  لاخ  وت و  دج 

.ار دوخ  نمشد  منک  یم 

.نیهرکم هیف  متلخد  نیعئاط و  هومتکرت  يذلا  جاهنملا  یلعل  ینا  ایبن و  تثدحتسا  انید و ال  تلدبتسا  ام  »

نم جضت  کتیار  دق  یناکف  ابلاط ، تنک  نا  كانه  نم  هبلطاف  نامثع ، مد  عقو  ثیح  تملع  دـقل  نامثعب و  ارئاث  تئج  کنا  تمعز  و 
دعب عراصم  عقاولا و  ءاضقلا  عباتتملا و  برضلا  نم  اعزج  ینوعدت  کتعامجب  یناک  لاقثالاب و  لامجلا  جیجـض  کتـضع  اذا  برحلا 

« .هدئاح هعیابم  وا  هدحاج ، هرفاک  یه  هللا و  باتک  یلا  عراصم ،

دیتشاذگاو هک  ینانچنآ  مالسا  هار  رب  مشاب  هنیآ  ره  نم  هک  قیقحت  هب  يربمغیپ و  مدرکن  رادیدپ  ون  زا  ار و  ینید  مدرکن  لیدبت  ینعی 
.ندش لخاد  رد  دیدوب  روبجم  هک  یتلاح  رد  نآ  رد  دیدش  لخاد  هکنآ  لاح  نتشاذگاو و  هب  دیراد  تبغر  هک  یتلاح  رد  ار  نآ  امش 

نوخ تسا  عقاو  هک  ار  یناـکم  يا  هتـسناد  وـت  هک  قـیقحت  هب  هنیآ  ره  ناـمثع و  یهاوـخنوخ  هب  يا  هدـمآ  هک  وـت  يا  هدرک  ناـمگ  و 
رگا اجنآ  زا  ار  نامثع  نوخ  هاوخب  سپ  نآ ، رد  نامثع 

هب نارتش  ندرک  هلان  لثم  ار ، وت  گنج  دزگب  هک  یتقو  رد  گنج  زا  ینک  یم  هلان  هک  ار  وت  منیب  یم  ایوگ  سپ  .نوخ  بلاط  وت  یشاب 
برـض زا  ندرک  عزج  يور  زا  ارم  یناوخ  یم  وت  هک  یتلاـح  رد  وـت  تعاـمج  هب  منک  یم  هاـگن  نم  هک  اـیوگ  راـب و  ینیگنـس  ببس 

ادـخ و باتک  يوس  هب  رگید ، نداتفوا  كاخ  هب  هتـشک  زا  دـعب  نداتفوا  كاخ  هب  هتـشک  زا  هدـنوش و  عقاو  ياضق  زا  یپایپ و  ریـشمش 
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.دنشاب نآ  زا  هدننک ي  لودع  هدننک ي  تعیب  ای  دنشاب ، قح  رکنم  دنشاب ، رفاک  وت  تعامج  هکنآ  لاح 

یئوخ

باحسلا و عشقنا  لاقی : تفشکت  تفـشکنا و  ینعمب  تعـشقت )  ) و تعـشقنا )  ) کنع و تلاز  تعفترا و  يا  کنع ) تفـشکت  : ) هغللا
: اضیا ءابلا  دیدشت  ماللا و  رـسکب  ءابلا و  فیفخت  ماللا و  نوکـس  میحلا و  رـسکب  بابلجلا  عمج  بیبالج )  ) .فشکنا لاز و  يا  عشقت 

.جرحدـب هقح  اـم  اـهنال  مغدـت  مل  باـبلحلا و  سبل  يا  هببلج  لـجرلا  ببلجت  .باـیثلا و  عـیمج  قوـف  عـساولا  بوـثلا  یه  هفحلملا و 
کیـشولا و  کشوم ، وهف  اـکاشیا  کـشوی  کـشوا  لاـقی : عرـسی ، وندـی و  برقی و  يا  رـسکلاب  کـشوی )  ) .تنـسحت يا  تجهبت ) )

وحهی ریرج  لاق  .اذک  نوکی  نا  کشوی  مهلوق  هنم  و  ریسلا ، عرسا  يا  اکاشیا  نالف  کشوا  دق  و  حاحصلا : یف  يرهوجلا  لاق  .عیرسلا 
هغل یه  نیـشلا و  حتفب  کشوی  لوقت : همالعلا  اباصی و  نا  کشوا  رمالا  ضعبب  ردقی  ملف  یقـشلا  لهج  اذا  يدنکلا : دـیزی  نب  سابعلا 
يا هبنذ  یلع  هتفقو  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  .هیلع  کـعلطی  يا  هنم ) کـیجنی  ـال  اـم  یلع  فقاو  کـفقی   ) .همـالک یهتنا  هئیدر ،

سعق نم  رما  رمالا ) اذه  نع  سعقا   ) .کیجنی مالسلا ) هیلع   ) هلوق نم  لعافلا  مسا  جنم )  ) خسنلا ضعب  و  سرتلا : نجم )  ) .هیلع هتعلطا 
نم اسایا  هنم  سیا  نم  رما  رصن  هخسن  یلع  و  يرهوجلا ، حاحـص  یف  امک  سـسنعقا  سعاقتک و  هنع  رخات  يا  ملع  باب  نم  اسعق  هنع 

هریسفت یضم  دقف  رمش  بها ، عمجلا  و  اهتدع ، برحلا  هبها  و  دعتسا ، بهات : حاحصلالا : هبهالا  .هنم  ءاجرلا  عطق  طنق و  يا  ملع  باب 
لامهالا لافغالا : .لاضلا  يا  واغ  عمج  هاضقلاک  هاوغلا  .عجارف  ص 190 ج 16 )  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 237  حرش  یف  هقیقحت  و 

ام باوـصلا  لـعافلا و  هئیه  یلع  لوکـشم  خـسنلا  ضعب  یف  .هتغطا و  يا  همعنلا  هـنفرتا  حاحـصلا : یف  و  لوـعفم ، فرتـملا  .كرتـلا  و 
اوعجرا و  یلاعت : لاـق  و  (. 34 ابـس -  ) نورفاک هب  متلـسرا  امب  انا  اهوفرتم  لاق  الا  ریذن  نم  هیرق  یف  انلـسرا  ام  و  یلاعت : هللا  لاق  هانمدـق ،

ینعمب ذخاملا  تئاج  و  اضیا ، ذخاملا  ینعا  عمجلا  هئیه  یلع  يوری  و  کلـسملا ، جـهنملا و  ذـخاملا : (. 14 ءایبنا -  ) هیف متفرتا  اـم  یلا 
، عیفر لاع  يا  قساب )  ) .هسیـس اهلـصا  افلا و  تلدـبا  اهیف  هلعلا  فرح  نا  الا  لطاب  عمج  هلطبک  سئاس  عمج  هساـس )  ) .اـضیا دـئاصملا 
ق  ) تاقـساب لخنلا  و  یلاعت : هلوق  هنم  هناصغا و  تعفترا  لاط و  يا  اقوسب  لخنلا  قسب  مهـالع و  يا  هباحـصا  یلع  نـالف  قسب  لاـقی :
لاعفالا ال قساـب  اوعن  هساـمحلا 264 .)  ) مهلد نب  یفوا  همع  نبا  همرلا و  اذ  هاـخا  اـهب  یثری  تاـیبا  یف  همرلا  يدوخا  ماـشه  لاـق  -) 12

نماد يا  هیغ  یف  نالف  يدامت  لاقی : هیاغلا ، يا  يدملا  هلـصا  يدامتلا و  نع  لعاف  ایدامتم )  ) عدـصت هنم  مصلا  لابجلا  داکت  هنوفلخی 
.سانلا عمط  هکاردا و  لموی  ناسنالا و  هانمتی  ام  ینامالا : هدحاو  هزمهلا  مضب  هینمالا )  ) .هلفغلا هرغلا : .يدملا  هیف  غلب  جـلو و  هلعف  یع 
.اهتوعد باجا  نم  یلا  باطخلا  ریامض  ایندلا و  یلا  عجری  اهتاوخا  تجهبت و  ریمض  و  ام ، هملکل  هینایب  نم  هملک  ایند ) نم  : ) بارعالا

.اهمساب و یمسملل  ربخلا  برق  یلع  هلالدلل  عضو  يذلا  اهنم  لوالا  عونلا  نم  برک  داک و  هاوخا  وه و  هبراقملا ، لاعفا  نم  کشوی ) )
نا .کشویل و  مسا  فقاوف  ادرفم  هئیجم  ذـشو  اهنومـضم  یلا  مکحلا  هجوتیل  هلمج  هنوک  بجی  اهربخ  نا  ـالا  ناـک  لـمع  لـمعت  یه 
ناب ناموزجم  کملعا  لعفت و  و  هحیـصف ، سعقاف  یف  ءافلا  .فقی و  هلـص  یلع  و  مسالا ، یلع  مدـق  هل  ربخ  بصن  عوضم  یف  کفقی 

، هتلفغا ام  يا  فوذخم  ام  یلا  دئاعلا  تلفغا  لوعفم  .ام و  هملک  رسفی  هینایب  کسفن  نم  یف  نم  هملک  .ال و  نا  انهه  اهلـصا  نالالا  یف 
، ذخا هلوقل  لوعفم  هذخام )  ) .هوحن هنم و  لفغا  لاقی  نا  انیدل  هرضاحلا  مجاعملا  یف  دجن  مل  نا  تلفغال و  قلعتم  کسفن  نم  لاقی  وا 
: هلوق راکنالا ، لیبس  یلع  ماهفتـسا  خـلا - متنک - یتم  هلوق : .يرج  هلوقل  مدـلا  حورلا و  يرجم  اذـک  .اضیا و  عمجلاب  ذـخاملا  يور  و 

ربخ هینالعلا ) فلتخم   ) .قساب فرش  قباس و  مدق  ریغبا  يا : راکنالا  باتعلا و  فینعتلا و  لیبس  یلع  اضیا  رخآ  ماهفتسا  قباس  مدق  ریغب 
قل ربخ  دعب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1225 

http://www.ghaemiyeh.com


باتکلا اذه  ع )  ) بتک ینعملا : .انتوعد  وا  ینتوعد  دـق  يا و  فوذـحم  لوعفملا  توعد ، دـق  ایدامتم و  لوالا  ربخلا  و  نوکت ، نا  هلو 
هموق و عم  هرواشملا  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک دروا  کلذ و  یف  هعم  ناک  نم  رواش  ام  دعب  ماشلا  لها  یلا  ریسملا  دارا  امل  هیواعم  یلا 

نیب مهنیب و  راد  ام  و  مالـسلا ) هیلع   ) هل نیقفانملا  نم  ضعب  مـالک  اذـک  و  مالـسلا ) هیلع   ) هباوج یف  هناوعا  هراـصنا و  نم  هدـع  مـالک 
محازم نب  رصن  .انامیا  يراقلا  دیزت  ماقملا  یف  هراصنا  تاملک  نال  امهلقنب  ساب  نیفـص و ال  باتک  یف  رـصن  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا

هیلع  ) یلع دارا  اـمل  لاـق : دونکلا  یبا  دـیبع  نب  نمحرلادـبع  نع  هریـصح  نب  ثراـحلا  دـیزی و  نب  لیعامـسا  نع  دعـس ، نب  رمع  نع 
نیمایم مکناف  دـعب  اما  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  هعم  ناک  نم  هیلا  اعد  ماشلا  لها  یلا  ریـسملا  مالـسلا )

: لوقا .مکیارب  انیلع  اوریـشاف  مکودـع  انودـع و  یلا  ریـسملا  اندرا  دـق  رمالا و  لعفلا و  وکرابم  قحلاـب  لـیواقم  ملحلا  حـیجارم  يارلا 
مالـسلا هیلع  هل  هبتع  نب  مشاه  مالک  .جهنلا  یف  روکذـمب  سیل  هتغالب  هتحاصف و  هتدوج و  هتزاج و  عم و  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک

کل و مهریبخ  دج  موقلاب  اناف  نینموملاریما  ای  دعب  اما  لاق : مث  هلها  وه  امب  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  صاقو  یبا  نب  هبتع  نب  ماشه  ماقف 
ثرح بلطی  نمل  مه  ءادعا و  کعایشال 

الا اهریغ  هبرا  مهل  سیل  اهنم و  مهیدیا  یف  امب  انـض  ایندلا و  یلع  هحاشم  ادهج  نوقبی  كودهاجم ال  كولتاقم و  مه  و  ءایلوا ، ایندلا 
یلا اوباجا  ناف  مهیلا  انب  رـسف  نوبلطی  ایندلا  نکلو  نوراثی  همدب  اوسیل  اوبذک  نافع ، نب  نامثع  مدب  بلطلا  نم  لاهجلا  هب  نوعدخی  ام 

یهن و اذا  عاطی  نمم  دحا  مهیف  نوعیابی و  مهارا  ام  هللا  مهب و  نظلا  کلذـف  قاقـشلا  الا  اوبا  نا  و  لالـضلا ، الا  قحلادـعب  سیلف  قحلا 
دونکلا یبا  دیبع  نب  نمحرلادبع  نع  هریصح ، نب  ثراحلا  نع  دعس ، نب  رمع  رصن  مالسلا  هیلع  هل  رسای  نب  رامع  مالک  .رما  اذا  عمسی 

لبق انب  صخـشاف  ادـحاو  اموی  میقت  نا ال  تطعتـسا  نا  نینموملاریما  ای  لاق : هدـمح و  هلها  وه  اـمب  هللا  رکذـف  ماـق  رـسای  نب  راـمع  نا 
وف انبرح ، الا  اوبا  نا  و  اودعـس ، اولبق  ناف  مهظح  مهدشر و  یلا  مهعدا  و  هقرفلا ، دودـصلا و  یلع  مهیار  عامتجا  هرجفلا و  ران  راعتـسا 

: ثیدحلا اذه  یف  مالـسلا و  هیلع  هل  دعـس  نب  سیق  مالک  .هنم  هتمارک  وه  هللا و  دنع  هبرقل  مهداهج  یف  دجلا  مهئامد و  کفـس  نا  هللا 
مهداهجل هللا  وف  جرعت  انودـع و ال  یلا  انب  شمکنا  نینموملاریما  ای  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  هداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  لاـق  مث 

صا نم  هللا  ءایلوا  مهلالذتسا  هللا و  نید  یف  مهناهدال  مورلا  كرتلا و  داهج  نم  یلا  بحا 

هومرح وا  هوبرض  وا  هوسبح  لجر  یلع  اوبـضغ  اذا  ناسحاب  نیعباتلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم باح 
لاقف مالسلا  هیلع  هل  فینح  نب  لهس  مالک  .قیقر  ینعی  لاق : نیطق ، نومعزی  امیف  مهل  نحن  لالح و  مهسفنا  یف  مهل  انئیف  هوریـس و  وا 

: لاقف مالکلاب ؟ سیق  ای  مهتادب  و  کموق ، خایـشا  تمدقت  مل  امهریغ : يراصنالا و  بویاوبا  تباث و  نب  همیزخ  مهنم  راصنالا  خایـشا 
لاقف .بازحالا  ترکذ  نیح  مکرودص  یف  شاج  يذلا  نغـضلا  یـسفن  یف  تدـجو  ینکلو  مکناشل  مظعم  مکلـضفب ، فراعی  نا  اما 

هیلع ینثا  هللا و  دمحف  لهـس  لاقف  فینح  نب  لهـس  ای  مق  اولاقف : مکتعام  نع  نینموملاریما  بجیلف  مکنم  لجر  مقیل  ضعبل : مهـضعب 
موقت نا  انیار  دـق  .کنیمی و  فیک  نحن  و  کیار ، انیار  و  تبراح ، نمل  برح  و  تملاـس ، نمل  ملـس  نحن  نینموملاریما  اـی  لاـق : مث 

، سانلا مه  دـلبلا و  لها  مه  مهناف  لضفلا  نم  کلذ  یف  مهل  هللا  عنـص  امب  مهربخت  صوشخلاب و  مهرماتف  هفوکلا  لها  یف  رمالا  اذـهب 
.كانعطا انترما  یتم  و  كانبجا ، انتوعد  یتم  فالخ ، انم  کیلع  سیلف  نحن  اما  بلطت و  دیرت و  يذلا  کل  ماقتسا  کل  اوماقتسا  ناف 

: لاق دبعم  نع  شیج  یبا  نع  ثراحلا ، نب  ایرکز  نع  فنخم ، یبا  نع  دعس ، نب  رمع  رصن  هلتق  مالسلا و  هیلع  هل  يرازفلا  دبرا  مالک 
ادـبف ماشلا  لها  لاتقل  نیفـص  یلا  ریـسملاب  مهرما  سانلا و  ضرح  نیح  ربنملا  تحت  تنکف  هربنم  یلع  ابیطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماق 

نم لجر  لاقف  راصنالا  نیرجاهملا و  هلتق  بازحالا و  هیقب  یلا  اوریس  نآرقلا  ننسلا و  ءادعا  یلا  اوریـس  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمح 
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هرـصبلا لها  نم  انناوخا  یلا  انب  ترـس  امک  کل  مهلتقنف  ماشلا  لها  نم  اـناوخا  یلا  انریـست  نا  دـیرتا  لاـقف : دـبرا  هل  لاـقی  هرازف  ینب 
یف قحلف  هرثا  یلع  سانلا  دتـشا  يرازفلا و  بره  و  سانلا ؟ اهیا  اذـهل  نم  لاقف : رتشالا  لاقف  .کلذ  لعفن  ـال  اذا  هللا  اـهالک  مهاـنلتقف 

ای لیقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتاف  لتق ، یتح  مهفویـس  لاعن  مهیدیاب و  هوبرـض  مهلجراب و  هوطوف  نیزاربلا  هیف  عابت  قوسلا  نم  ناکم 
نم هتید  هلتق ، نم  يردـی  هیمع ال  لیتق  لاقف : سانلا ، نم  هبوش  مهیف  نادـمه و  هلتق  اولاق : هلتق ؟ نم  و  لاـق : لـجرلا  لـتق  نینموملاریما 

مهلاعن قفخ  نادـمه  هدواعت  دـبرا  نیزاربلا  قوس  یف  تام  امک  یتینم  نوکت  نا  یبرب  ذوعا  یمیمتلا : هقالع  لاق  .نیملـسملا  لام  تیب 
ام کندهی  نینموملاریما ال  ای  لاقف  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  رتشالا  ماق  و  لاق : مالسلا  هیلع  هل  رتشالا  مالک  دی  تعضو  دی  هنع  تعفر  اذا 

نوبغری اوسیل  کتعیـش و  سانلا  نم  يرت  نم  عیمج  نا  نئاخلا  یقـشلا  اذـه  هلاـقم  نم  تعمـس  اـم  انرـصن  نم  کنـسیوی  ـال  تیار و 
نم ءاقبلا  یطعی  هفاخ و ال  نم  توملا  نم  وجنی  ام  هللا  كودع و  یلا  انب  رسف  تئـش  ناف  كدعب  ءاقب  نوبحی  وکـسفن ال  نع  مهـسفناب 

فـصو امک  مه  اموق  لتاقن  فیکف ال  اهلجا ، یتای  یتح  تومت  نل  اسفن  نا  انبر ، نم  هنیب  یلعل  انا  و  یقـشالا ، لاماب  شیعی  ام  هبحا و 
نم ضرعب  مهقالخ  اوعاب  ضرالا و  مهلامعاب  تملظا  هللا و  اولخساف  نیملـسملا  نم  هفئاط  یلع  مهنم  هباصع  تبثو  دق  نینموملاریما و 
دق يون و  ام  هلف  هماعلا  هحیصن  یف  هیار  دهتجا  نم  ءاوس و  قحلا  یف  سانلا  كرتشم و  قیرطلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .ریـسی  ایندلا 

نیبتاـک اـناک  مالـسلا و  هیلع  هل  بتاـکلا  هلظنحب  فورعملا  یـسبعلا  هلظنح  متعملا و  نبا  مـالک  .هلزنم  لخدـف  لزن  مث  هیلع  اـم  یـضق 
یف يرج  ام  هلظنح و  راد  مدـهب  هرما  مالـسلا و  هیلع  یلع  موق  امهل  لاق  اـم  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینموملاریمـال  نیفلاـخم  هیواـعمل و 

عیبرلا نب  هلظنح  و  یـسبعلا ، متعملا  نب  هللادـبع  نا  حـلاص : نب  رـضنلا  نع  یـسبعلا ، ریهزوبا  ینثدـح  لاق : دعـس  نب  رمع  رـصن  .کلذ 
هیلع  ) نینموملاریما یلع  میمت  ینب  نافطغ و  نم  ریثک  لاجر  یف  الخد  ماشا  یلا  ریـسملاب  ساـنلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  اـمل  یمیمتلا 

مل کل و  انرظن  اناف  انیلع : هدرت  الف  ایار  کل  انیار  انم و  اهلبقاف  هحیصنب  کیلا  انیـشم  دق  انا  نینموملاریما  ای  یمیمتلا ، هل  لاقف  مالـسلا )
نم یلع  هبلغلا و  متیقل  اذا  نوکت  نمل  يردت  يردا و ال  ام  هللا  یناف و  ماشلا  لها  لاتق  یلا  لجعت  لجرلا و ال  اذـه  بتاک  مقا و  کعم 
هیلع ینثا  هللا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دمحف  .هب  ملکت  ام  لثمب  امهعم  اولخد  نیذلا  موقلا  ملکت  ملکتف و  متعملا  نبا  ماق  و  هربدلا ؟ نوکت 
نمم هعزنی  ءاشی و  نم  کلملا  یتوی  نوعجرت  هیلا  عبسلا و  نیضرالا  تاوامـسلا و  بر  دالبلا و  دابعلا و  ثراو  هللا  ناف  دعب  اما  لاق : و 

ام موق  مالک  عمـسال  ینا  هللا  میا  .مهب و  رفظ  وا  اورفظ  نیـصاعلا  نیلاضلا  یلع  اهناف  هربدلا  اما  .ءاشی  نم  لذـی  ءاشی و  نم  زعی  ءاشی و 
ءالوه و نا  نینموملاریما  ای  لاقف : یحایرلا  مث  یعوبریلا  سیق  نب  لقعم  هیلا  ماقف  .ارکنم  اورکنی  افورعم و ال  .اوفرعی  نا  نودیری  مهارا 

نا ینغلب  هنا  نینموملاریما  ای  بیبح : نب  کلام  هل  لاقف  .ودـعلا  اندا  مهناب  مهرذـحاف  شغب  الا  کیلع  اولخد  حـصنب و ال  كوتا  ام  هللا 
هعیبر و نب  شایع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لاق  .فرـصنت و  مث  کتازغ  یـضقنت  یتح  هسبحن  انیلا  هعفداف  هیواعم  بتاـکی  اذـه  هلظنح 

هـسبحن هنم  انکما  وا  هسبحاف  هیواعم  بتاکی  هنا  انغلب  دـق  متعملا  نب  هللادـبع  انبحاص  نا  نینموملاریما  ای  الاقف : نایـسبعلا  ریکب  نب  دـئاق 
يارلاب مکیلعلا  شا  مکرـصن و  نم  ءارج  اذه  نالوقی : بتاکلا ) هلظنح  متعملا و  نبا  ینعی   ) اذخاف .فرـصنت  کتازغ و  یـضقنت  یتح 

مث .متئش  ثیح  اوبهذا  مکیلع  رهظتـسا  هب  مکلکا و  هیلا  مکنیب و  ینیب و  هللا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع امهل  لاقف  .مکودع  نیب  مکنیب و  امیف 
ال لاـق : یل ؟ ما  یلعا  هلظنح  اـی  لاـقف : هباحـصلا  نم  وه  بتاـکلا و  هلظنحب  فورعملا  عیبرلا  نب  هلظنح  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثعب 

کلذ نم  بضغف  رمالا ، اذه  یـضقنی  یتح  هل  دمـصا  جورفلا  نم  جرف  هناف  اهرلا  یلا  صخـشا  لاق : دیرت ؟ امف  لاق : .کل  کیلع و ال 
عم جرخت  مل  نئل  هللا  و  اولاقف : .مکنم  ملعا  اناف  ینوعد  ینید  نم  ینورغت  هللا ال  مکنا و  لاـقف : .هطهر  مه  میمت و  نب  ورمع  ینب  راـیخ 

، مهفویـس اوطرتخاف  هموق  نم  سان  هناعاف  کنلتقنل  کلذ  تدرا  نئل  اهدـلو و  هدـلو و ال  مال  کعم  جرخی  هنالف  عدـن  لجرلا ال  اذـه 
و ریثک ، لاجر  هموق  نم  هیلا  هدـعب  نم  جرخ  هیواعم و  یلا  بره  یـسما  اذا  یتح  هباب  قلغا  ههلزنم و  لخدـف  رظنا  یتح  ینولجا  لاـقف :

هموق نم  الجر  نیرـشع  هثالثب و  جرخف  هلظنح  اما  و  هموق ، نم  ـالجر  رـشعدحا  هعم  جرخ  هیواـعم و  یتا  یتح  اـضیا  متعملا  نبا  قحل 
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دانم يدان  اهفویـس و  یباب  دنع  هاوع  لسی  هیواعم : یلا  جرخ  نیح  هلظنح  لاقف  اعیمج  نیقیرفلا  الزتعا  هیواعم و  عم  التاقی  مل  امهنکلو 
 ) یلع رما  هلظننح  بره  املف  لاق : الب  مکل  لوقی  الک  متلق  اذا  هقرف  بعصال  ادوع  مککرتاس  البقال  میجهلا  یف 

، دعس نب  رمع  رصن : مالـسلا  هیلع  هل  یئاطلا  متاح  نب  يدع  مالک  .یعبر  نب  ثبـش  میمت و  نب  رکب  مهفی  رع  اهمده  تمدهف  هرادب  ع )
ینثا هلها و  وه  امب  هللا  دمحف  ادـبف  یئاطلا  متاح  نب  يددـع  ماق  لاق : هفیلخ  نب  لحملا  نع  دـهاجملا ، یبا  نع  فیرط ، نب  دعـس  نع 

مهمیدتست موقلا و  ءالوه  یناتست  نا  تیار  ناف  دشرب  الا  ترما  قح و ال  الا  توعد  ملعب و ال  الا  تلق  ام  نینموملاریما  ای  لاق : مث  هیلع 
قاقشلا و ال یف  اودامتی  نا  مهل و  انل و  عسوا  هیفاعلا  اودشری و  اوبیصی و  اولبقی  ناف  تلعف  کلـسر  مهیلع  مدقی  کبتک و  مهیتای  یتح 

نوها هللا  یلع  دعبا و  هللا  نم  مهل  هللا  وف  قحلا  نم  انیدـیا  یف  ام  یلا  مهانوعد  رذـعلا و  مهیلا  انمدـق  دـق  مهیلا و  رـسف  یغلا  نع  اوعزنی 
مهنم هللا  غلب  بحت و  ام  مهنم  انغلب  یتح  لاتقلا  ءاکارب  مهانحوان  هوکرتف  قحلا  مهل  اندـهجا  امل  سما  هرـصبلا  هیحانب  مهانلتاق  موق  نم 

نیدهتجملا سناربلا  باحصا  نم  ناک  یئاطلا و  نیـصح  نب  دیز  ماقف  مالـسلا  هیلع  هل  یئاطلا  نیـصح  نب  دیز  مالک  .يری  امیف  هاضر 
نم کش  یف  انک  نئل  هللا  وف  دعب  اما  انیبن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دمحم  انبر و  هللا  الا  هلا  یـضری و ال  یتح  دمحلا هللا  لاقف :
هللا لالـض و  یف  الا  یعـسلا  الو  بابت  یف  الا  لامعالا  ام  مهیناتـسن  مهمیدتـسن و  یتح  مهلاتق  یف  هینلا  انل  حلـصی  ـال  اـنفلاخ  نم  لاـتق 

مالـسالا یف  لیلقلا  مهبولق ، هیـساقلا  هعابتاب  فیکیف  همد  نوغتبی  نمیف  نیع  هفرط  انبترا  ام  هللا  انا و  ثدحف ) کبر  همعنب  اما  و  : ) لوقی
نم لجر  لاقف  .ناسحاب  نیعباتلا  راصنالا و ال  نیرجاـهملا و ال  نم  اوسیل  ناودـعلا  روجلا و  ساـسا  يددـسم  و  ملظلا ، ناوعا  مهظح ،

لوقلا عدا  نکلو ال  ینم  يدع  قحب  فرعاب  تنا  ام  .لاقف  لاق : نجهت ؟ متاح  نب  يدع  اندیـس  مالکا  نیـصح  نب  دیز  ای  لاقف : یط ء 
هماعلا هحیـصن  یف  هیار  دـهتجا  نمف  ءاوس  قحلا  یف  سانلا  كرتشم و  قیرطلا  متاح : نب  يدـع  لاقف  لاق : سانلا ، طخـس  نا  قحلاـب و 

: لاق خ ل ) نیصح -  ) هریصح نب  ثارحلا  نع  دعـس ، نب  رمع  رـصن  مالـسلا  هیلع  هل  فوع  نب  بیبز  یبا  مالک  .هیلع  يذلا  یـضق  دقف 
ریخلا یف  انمظعا  الیبس و  انادـها  تنال  قحلا  یلع  انک  نئل  نینموملاریما  اـی  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  فوع  نب  بیبزوبا  لـخد 

هیالولا و نم  مهنیب  اننیب و  ام  انعطق  دق  ودعلا و  اذه  یلا  ریـسملاب  انترما  ارزو  انمظعا  ارهظ و  انلقثال  کنا  هلالـض  یف  انک  نئل  ابیـصن و 
انودع هیلع  يذلا  و  نیبملا ، قحلا  هیلع  نحن  يذلا  سیلا  اهیف ، ام  کلذ  نم  انـسفنا  یف  هللا و  ملعی  ام  کلذب  دیرن  هوادـعلا  مهل  انرهظا 

هیالولا و منع  تعطق  دق  انترـصن  یف  هینلا  حیحـص  انتوعدل  ارـصان  انعم  تیـضم  نا  کنا  تدهـش  یلع : لاقف  ریبکلا .؟ بوحلا  یغلا و 
تبثا رسای : نب  رامع  هل  لاقف  .بیبزابا  رشباف  هتعاط  یف  ضکرت  هناوضر و  یف  حبست  هللا  یلو  کناف  تمعز  امک  هاودعلا  مهل  ترهظا 

ام یلع  یل  ادهـشیف  همالا  هذـه  نم  نیدـهاش  یل  نا  بحا  ام  بیبزوبا  لاقف  لاق : هلوسر  هللا و  ودـع  بازحالا  یف  کشت  بیبزابا و ال 
سانلا ریخف  اوریـس  یبنلا  ءادعا  بازحالا  یلا  اوریـس  لوقی : وه  رامع و  جرخ  و  لاق : .امکناکم  ینمها  يذلا  رمالا  اذه  نم  هنع  تلاس 

قور یبا  نع  دعـس ، نب  رمع  یبحرالا  سیق  نب  دـیزی  مالک  يرهمـسلا  زه  لیخلا و  اندوق  یفرـشملا و  لس  باط  ناوا  اذـه  یلع  عابتا 
لها سانلا  رثکا  هدـعو و  زاهج  یلع  نحن  نینموملاریمااـی  لاـقف : ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  یلع  یبحرـالا  سیق  نب  دـیزی  لـخد  لاـق :

موسلاب سیل  برحلا  اخا  ناف  هلیلخنلاب  مهرکسعم  یلا  اوجرخی  سانلا  دانیلف  کیدانم  رمف  هلع  هب  سیل  فعضمب و  سیل  نم  يوقتلا و 
هل رضنلا  نب  دایز  مالک  .دغ  دعب  دغ و  یلا  بونلا  یف  برحلا  رخوی  نم  هیف و ال  راشتسا  اهلجا و  صرفلا  هنکما  اذا  نم  مونلا و ال  و ال 
انب صخشا  هب و  قثو  هللا  یلع  لکوتف  فرعی  ام  لاق  سیق و  نب  دیزی  نینموملاریما  ای  کل  حصن  دقل  رضنلا : نب  دایز  لاقف  مالسلا  هیلع 

نم یلا  کنع  هبغر  كوعد  اریخ ال  مهب  هللا  دری  ناف  اناعم  ادشار  ودعلا  اذه  یلا 

اوبینی و الا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نم  هبارقلا  مالسالا و  یف  مدقلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  هقباسلا  یف  کلثم  سیل 
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هیلع هل  لیدـب  نب  هللادـبع  مالک  .سمالاب  مهناوخا  عراصم  هللا  مهعرـصی  نا  انوجر  انیه و  انیلع  مهبرح  دـجن  اـنبرح  ـالا  اوباـی  اولبقی و 
انوفلاخ ام  نولمعی  وا هللا  نودـیری  هللا  اوناک  ول  موقلا  نا  نینموملاریما  ای  لاـقف : یعازخلا  ءاـقرو  نب  لیدـب  نب  هللادـبع  ماـق  مث  مالـسلا 

یف نحا  یلع  مهیدـیا و  یف  یتلا  مهایند  قارفل  اهرک  مهناطلـسب و  انـض  هرثالل و  اـبح  هوسـالا و  نم  ارارف  نولتاـقی  اـمنا  موقلا  نکلو 
یلا تفتلا  مث  .مخناوخا  مهئابآ و  اهیف  تلتق  همیدـق  مهب  نینموملاریما  ای  اـهتعقوا  عیاـقول  مهرودـص  یف  اهنودـجی  هوادـع  مهـسفنا و 

اولعفی و ال نا  نظا  ام  هللا  دحاو و  فقوم  یف  هبتع  هدج  دـیلولا و  هلاخ  هلظنح و  هاخا  لتق  دـق  ایلع و  هیواعم  عیابی  فیکف  لاقف : سانلا 
نیب همج  روما  نوکت  دـیدحلا و  دـمعب  مهبجاوح  رثـنت  فویـسلا و  مهماـه  یلع  عـطقت  نارملا و  مهیف  دـصقت  نا  نود  مکل  اومیقتـسی 

، دعس نب  رمع  رصن : بسلا  نع  مهایا  مالسلا  هیلع  هعنم  مهنع و  مهتئارب  هعابتا و  هیواعم و  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  بس  .نیقیرفلا 
هئاربلا و نارهظی  قمحلا  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  جرخ  لاق : کیرـش  نبا  هللادـبع  نع  هریـصح ، نب  ثراحلا  نع  نمحرلادـبع ، نع 
، یلب لاق : نیقحم ؟ انـسلا  نینموملاریما  ای  الاقف  هایتاف  امکنع  ینغلبی  امع  افک  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع امهیلا  لسراف  ماشلا  لـهالا  نعللا 

متلقف مهلامعا  يواسم  متفصو  ول  نکلو  نوربتت  نومتشت و  نیماتـش  نیناعل  اونوکت  نا  مکل  تهرک  لاق : مهمتـش ؟ نم  انتعنم  ملف  الاق :
انئامد و نقحا  مهللا  مهنم : مکتئارب  مهایا و  مکنعل  ناـکم  متلق  رذـعلا و  یف  غلبا  لوقلا و  یف  بوصا  ناـک  اذـک  اذـک و  مهتریـس  نم 

جهل نم  ناودعلا  یعلا و  نع  يوعری  و  هلهج ، نم  مهنم  قحلا  فرعی  یتح  مهتلالض  نم  مهدها  مهنیب و  اننیب و  تاذ  حلصا  مهئامد و 
ای هللا  ینا و  قمحلا : نب  ورمع  لاـق  .کـبداب و  بداـتن  کـتظع و  لـبقن  نینموملاریما  اـی  ـالاقف : .مکل  اریخ  یلا و  بحا  اذـه  ناـک  هب 

نکلو هب  يرکذ  عفرب  ناطلـس  سامتلا  هنیتوت و ال  لاـم  هدارا  ـال  کـنیب و  ینیب و  هبارق  یلع  کـتعیاب  ـال  کـتببحا و  اـم  نینموملاریما 
تنب همطاف  همالا  ءاسن  هدیـس  جوز  و  هب ، نمآ  نم  لوا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مع  نبا  کـنا  سمخ : لاـصخل  کـتببحا 
امهس نیرجاهملا  نم  الجر  مظعا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  انیف  تیقب  یتلا  هیرذلاوبا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

هب نهوا  کیلو و  هب  يوقا  رما  یف  یموی  یلع  یتای  یتح  یماوطلا  روحبلا  حزن  و  یـساورلا ، لاـبجلا  لـقن  تفلک  ینا  ولف  داـهجلا ، یف 
.کقح نم  یلع  قحی  يذلا  لک  هیف  تیدا  دق  ینا  تیار  ام  كودع 

: رجح لاقف  .کلثم  هئام  يدنج  یف  نا  تیل  میقتسم  طارص  یلا  هدها  یقتلاب و  هبلق  رون  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لاقف 
نیذلا و اهلها  برحلا و  ونب  نحن  نینموملاریما  ای  لاقف : رجح  ماق  مث  کشغی  نم  مهیف  لق  و  كدـنج ، حـص  نینموملاریما  ای  هللا  اذا و 

عمسلاب کل  هداقنم  انتمزا  و  دومحم ، ساب  برجم و  يار  و  ددع ، تاذ  هرشع  حالص و  وذ  ناوعا  انل  اهانسراض و  وانسراض  دق  اهجتن 
؟ کیار لثم  يری  کموق  لکا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .هانلعف  رما  نم  هب  انترما  ام  و  انبرغ ، تبرغ  نا  و  انقرش ، تقرش  ناف  هعاطلا ، و 

یف و  رصن : لاق  .اریخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هل  لاقف  هباجالا ، نسحب  هعاطلا و  عمسلاب و  مهنع  يدی  هذه  انـسح و  الا  مهنم  تیار  ام  لاق :
یلع مالـسلا ) هیلع   ) هلماع ناـک  میلـس و  نب  فنخم  یلا  بتکف  هلاـمع : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  لاـق : دعـس  نب  رمع  ثیدـح 

ناهفصا یلع  مالسلا  هیلع  هلماع  ناک  دق  میلس و  نب  فنخم  یلا  مالسلا  هیلع  هباتک  مالسلا :) هیلع   ) هلوق وه  اباتک و  نادمه  ناهفصا و 
دعب اما  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع  مالس  جهنلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  هب  تای  مل  باتکلا  اذه  نادمه و  و 
نمع یـضری  هللا  نا  نیفراعلا  یلع  هضیرف  هل  اراـیتخا  لالـضلا  یمعلا و  ساـعن  یف  بهو  نع  هبغر  قحلا  نع  فدـص  نم  داـهج  ناـف 

ملاب انممه  دق  انا  هاصع و  نم  یلع  طخسی  هاضرا و 

یف اورهظا  قحلا و  اوتاـما  دودـحلا و  اولطع  یفلاـب ء و  اورثاتـسا  هللا و  لزنا  اـم  ریغب  هللا  داـبع  یف  اولمع  نیذـلا  موقلا  ءـالوه  یلا  ریس 
ملاـظ اذا  و  هومرح ، هوصقا و  هوضغبا و  مهثادـحا  مظعا  یلو هللا  اذاـف  نینموملا  نود  نم  هجیلو  نیقـسافلا  اوذـختا  داـسفلا و  ضرـالا 
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اونواعت و  قحلا ، نع  اودص  ام  امیدـق  فالخلا و  یلع  اوعمجا  ملظلا و  یلع  اورـصا  دـقف  هورب  هوندا و  هوبحا و  مهملظ  یلع  مهدـعاس 
اذه یقلت  کلعل  انیلا  لبقا  کسفن و  یف  کباحـصا  قثوا  کلمع  یلع  فلختـساف  اذـه  یباتکب  تیتا  اذاف  نیملاظ  اوناک  مثالا و  یلع 

انبسح داهجلا و  رجا  نع  کب  کب و ال  ءانغ  هناف ال  لطابلا  نیابت  قحلا و  عماجت  رکنملا و  نع  یهنت  فورعملاب و  رماتف  لحملا  ودعلا 
لمعتـساف رـصن : لاق  .نیثالث  عبـس و  هنـس  عفار  یبا  نب  هللادـبع  بتک  و  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  ـال  لوح و  ـال  لـیکولا و  معن  هللا و 

دهش یتح  لبقا  هموق و  نم  امهالک  بهو و  نب  دعیس  نادمه  یلع  لمعتسا  و  عیبرلا ، نب  ثرحلا  یبا  نب  ثرحلا  ناهبصا  یع  فنخم 
یف سیل  اضیا  باتکلا  اذه  هرـصبلا و  یلع  هلماع  ناک  دق  سابع و  نب  هللادبع  یلا  مالـسلا  هیلع  هباتک  .نیفـص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم 

( مالـسلا هیلع   ) یلع یلا  سابع  نب  هللادبع  بتکف  هرـصبلا  یلع  سابع  نبا  فلختـسا  دق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  رـصن : لاق  جـهنلا 
لها فالتخا  هل  رکذی 

یلص نیملاعلا و  بر  دمحلاف هللا  دعب  اما  سابع  نب  هللادبع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  هرـصبلا 
یفارـصنا و دعب  هرـصبلا  لها  نع  کغلب  تیار و  ام  ترکذ  کلوسر و  یلع  مدق  دقف  دعب  اما  هلوسر  هدـبع و  دـمحم  اندیـس  یلع  هللا 
و هیلا ، ناسحالا  هل و  فاصنالا  هیلع و  لدعلاب  مهبغار  بغراف  اهاشخی  هبوقع  وا  اهوجری  هبغرل  میقم  نیب  نم  مه  موقلا  نع  كربخاس 

یلا نسحا  و  هدعت ، يرما و ال  یلا  هتنا  مهنم و  لیلق  الا  مظع  مهبولق  یف  هرـصبلا  لها  ءارمالا  سیل  هناف  مهبولق  نع  فوخلا  هدقع  لح 
هدـقعلا يذ  یف  عفار  یبا  نب  هللادـبع  بتک  .مالـسلا و  هللا و  ءاش  نا  تعطتـسا  ام  مهیلا  نسحاف  کلبق  نم  لک  هعیبر و  نم  یحلا  اذـه 

مل ظعو  امب  عقتنی  مل  نم  هناـف  دـعب  اـما  هنطق : نب  دوسـالا  یلا  بتک  هنطق و  نب  دوسـالا  یلا  مالـسلا  هیلع  هباـتک  .نیثـالث  عبـس و  هنس 
ام ءالطلا  نم  کلبق  نیملـسملل  خبطا  یقب و  ام  رذحت  یـضم  امب  ربتعاف  هقثب  تسیل  اهب و  یـضر  ایندلا  هتبجعا  نم  رباغ و  وه  اهرذحی 

فاخی نم  هیرذـلا  یف  و  اقح ، انیلع  نادـلولل  ناف  دـنجلا  قازرا  نم  مهیلع  ام  ناکم  هلعجا  دـنجلا و  فطل  نم  انل  رثکا  هاثلث و  بهذـی 
یلا مالـسلا ) هیلع   ) هل رخآ  باتک  یتای  دـق  اضیا و  جـهنلا  یف  روکذـمب  سیل  باتکلا  اذـه  لوقا : .مالـسلا  حـلاص و  مهل  وه  هئاـعد و 

باتکلا اذه  و  رماع ، نب  هللادبع  یلا  مالـسلا  هیلع  هباتک  .هبطق  رخالا : و  هبیطق ، خـسنلا  ضعب  ءاج  و  باتکلا 59 ، وه  و  هنطقلا ، دوسالا 
یلا نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رماع : نب  هللادـبع  یلا  ع )  ) بتک و  رـصن : لاق  جـهنلا  یف  دـجوی  ـال  اـضیا 

هب قحلا  ناف  ارم  ناک  ول  قحلاب و  مهلوقا  هیلع  هل و  امیف  هعاطلاب  مهموقا هللا  لج  زع و  هللا  دنع  سانلا  ریخ  ناف  دعب  اما  رماع ، نب  هللادبع 
ناطیشلا طبهم  هرصبلا  ناف  همیقتسم  کتقیرط  و  ادحاو ، کمکح  نکیلو  کتینالعک ، کتریرس  نکتل  ضرالا و  تاوامـسلا و  تماق 

يذلا وه  باتکلا  اذه  .خلا  سابع - نب  هللادبع  یلا  بتک  .مالـسلا و  تنا و  نحن و ال  هدس  قیطن  اباب ال  مهنم  دحا  دـی  یلع  نحتفت  الف 
خلا و هتوفیل - نکی  مل  ام  كرد  هرسی  دق  ءرملا  ناف  دعب  اما  هلوا : باتکلا 22  وه  لوالا  نیعضوم  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یضرلا  هب  یتا 

هتروص یف  هیاورلا  فالتخال  نیترم  هرکذ  امنا  هتوفیل و  نکی  مل  يذلا  یـشلاب ء  حرفیل  ءرملا  ناف  دعب  اما  هلوا : باتکلا 66  وه  یناثلا 
یلع هللادـبع  نم  میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب  جارخلا : ءارما  یلا  ع )  ) بـتک و  رـصن : لاـق  .یلاـعت  هللا  نوـعب  هـلحم  یف  هحرـش  یتایـس  و 

هلیصفت و یتایـس  جهنلا و  نم  باتکلا 51  وه  .خـلا و  هیلا - رئاص  وه  ام  رذـحی  مل  ننم  هناف  دـعب  اـما  جارخلا : ءارما  یلا  نینموملاریما 
یلا بتک  .هحرـش و  ددصب  نحن  يذلا  جـهنلا  نم  رـشاعلا  باتکلا  وه  .خـلا و  هیواعم - یلا  بتک  و  رـصن : لاق  .یلاعت  ءاشنا هللا  هحرش 

نل نا  دقف  یلاعت  هللا  ءاشنا  هحرش  یتایس  .خلا و  اهریغ - نع  هلغشم  ایندلاناف  هلوا : جهنلا  نم  باتکلا 49  وه  .خلا و  صاعلا - نب  ورمع 
ناب هدیمحت  هللا و  هیمـست  دـعب  هیواعم  ع )  ) ظعو اهلهاب ) هلوق : يا  هللا - مسب  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق باتکلا : لمج  حرـش  یلا  عجرن  نا 

مهبحن و اوضق  دق  امناک  اهیف  اهئانبا  ریبکلا و  تنفا  ریغـصلا و  تباشا  دـقف  فرـصتلا  ءاحنا  اهلهاب  هفرـصتم  همرـصتم و  هیـضقنم  ایندـلا 
ایندلا رورمب  هرکذ  هظعو و  مالسلا ) هیلع   ) هنا هلمجلاب  و  اوقلخ : سانلا  سیل  .رقم و  راد  ایندلا  و  بیرق ، توملا  ناف  مهلاجآ  تمرـصنا 
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نا هل  یناف  هراجحلا  نم  هوسق  دـشا  هبلق  راص  ایندـلا و  هایحلا  هل  نیز  هیواعم  نکلو  هناعفنت ، هرکذـتلا  همظعلا و  لعل  اهلهاب  اهمرـصت  و 
اهبنجتی یخـشی و  نم  رکذیـس  يرکذـلا  تعفن  نا  رکذـف  یلعالا : هروس  یف  لئاق  نم  زع  لاق  مالـسلا ،) هیلع   ) هحـصن هعفنی  و  رکذـی ،

دابعلا باصا  اـم  ایندـلا  نم  یقب  اـم  ریخ  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ییحی  ـال  اـهیف و  تومی  ـال  مث  يربکلا  راـنلا  یلـصی  يذـلا  یقـشالا 
هیناثلا ام  و  ام ، نیبت  هینایب  اهنا  یقب ال  هلص  هراجلا  نم  هملک  .هل و  يرخا  هظع  هذه  یضم ) امیف  نوقداصلا 

اذا بوصنملا  دئاعلا  فذـح  زوجی  هنال  دابعلا  هباصا  ام  يا  فوذـحم  هیناثلا  ام  یلا  دـئاعلا  ریـضملا  و  باصا ، لعاف  دابعلا  و  ریخ ، ربخ 
مل .هنونلعی و  هنورـسی و  يا  نونلعی  ام  نورـسی و  ام  ملعی  وحن  ماللا  فلالا و  هلـص  ریغ  فصو  وا  لعف  هبـصان  ابوصنم و  الـصتم  ناـک 

نکمی هثلاثلا  ام  .یلزتعملا و  حراشلا  هخـسن  یف  اهب  یتا  امک  يوقتلا  هسار  ریخ و  بهذم  لک  یلا  عماسلا  سفن  بهذیل  هیناثلا  ام  نیبی 
یلا هیباتک - اورقا  مواه  لوقیف  هنیمیب  هباتک  یتوا  نم  اماف  یلاعت : لاق  مهرمع ، نم  یـضم  يذـلا  ناـمزلا  یف  يا  ناـمزلاب  اـما  رـسفت  نا 
یتلا رومالا  نیب  یف  يا  اـمهوحن  لاـعفالا و  رومـالاب و  وا  ( 20  - هقاحلا 25  ) هیلاخلا مایالا  یف  متفلـسا  اـمب  اـئینه  اوبرـشا  اولک و  هلوق :

هرخالا نایـسن  ایندلا  یـسن  نم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهرهاظ  رابتعاب  هجولا  اذه  یلع  لعفلا  ریکذـتف  مهنع  تردـص  مهنم و  تضم 
ضرغلا حضاو و  اههانعم  و  ادیعب ) انوب  امهنیب  دجی  هرخالاب  ایندلا  سقی  نم  : ) یلزتعملا حراشلا  هخـسن  تناک  ادیعب ) انوب  امهنیب  دـجی 

مهئارو نورذـی  هلجاعلا و  نوبحی  ءالوه  نا  لئاق : نم  زع  لاق  هیناثلا  لجال  یلوالا  برخی  هینافلاب و ال  هیقاـبلا  رادـلا  عیبی  ـال  قاـعلا  نا 
انوب هرخالا  ایندلا و  نیب  دجی  هرخالا  یف  دهز  نم  لثم  ایندـلا  یف  دـهز  نم  نا  هانعمف  يرخالا  هخـسنلا  اما  و  (. 28 رهدلا -  ) الیقث اموی 

یناثلا هبر و  دنع  تاجرد  هل  لوالا  ناف  ادـیعب  انوب  هرخالا  یف  هرخالا  كرت  نم  نیب  هنیب و  ایندـلا  كرت  يذـلا  کلذ  دـجی  يا  ادـیعب :
ام اذه و  مهموی  ءاقل  اوسن  امک  مهیـسنن  مویلاف  ایندلا  هویحلا  مهترغ  ابعل و  اوهل و  مهنید  اوذختا  نیذـلا  یلاعت : لاق  هرخالا : یف  یـسنی 

هرخالا یف  یـسنی  نا ال  لجال  هیناسفنلا  تاوهـشلا  كرت  ایندلا و  ظوظح  یـسن  نم  لاقی : وا  (. 51 فارعالا -  ) نودـحجی انتایاب  اوناک 
بیغرت مالـسلا ) هیلع   ) هضرغ نا  مولعم  .ینهذ و  هیلا  ردابت  امم  فطلا  قدا و  رخآ  ینعم  مهفی  يریغ  لعل  و  ادـیعب ، انوب  امهنیب  دـجیف 

- هرخالا ناشب  ایندـل  سفن  نم  و  : ) اذـکه ینارحبلا  حراشلا  هرابعلا  لقن  .هرخالا و  لاکن  بجوی  امم  هریذـحت  و  هعفنی : اـم  یف  هیواـعم 
.یـسنی فیرحت  هنا  وا  ماقملا ، بسانی  ینعمل  یجی ء  مل  ادیزم  وا  ایثالث  سفن  نال  سقی ، فیرحت  هتخـسن  یف  سفن  نا  رهاظلا  و  خلا )

هلها و نم  سیل  همامالا و  هفالخلا و  ماـقم  یعدا  هیواـعم  نا  ینعی  هللا ) لوسر  نم  هلوق : یلا  هیواـعم - اـی  ملعا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
هفئاط انمدق  دق  لوسرلا و  نم  دهع  هللا و  باتک  نم  دهاش  هیعدـی  نمل  دـبال  لوسرلا و  هفالخ  هللا و  هفالخ  وه  ماقملا  اذـه  نال  کلذ 

دق بطخلا و  باب  نم  راتخملا 237  حرش  یف  مامالا  فاصوا  هفالخلا و  نع  ثحبلا  نم 

هللا دهع  ماقملا  کلذ  نا  تیرد  امل  اقلطم  بونذلا  نم  اموصعم  و  یلاعت ، هللا  دنع  نم  ابوصنم  نوکی  نا  بجی  مامالا  نا  كانه  انررح 
حیرـص هللا ، لوسر  نم  هیعدت  دهع  و ال  هللا ، باتک  نم  دهاش  هیلع  کل  و ال  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .عجارف و  نیملاظلا  هدهع  لانی  و ال 

بـصملا اذـهب  زئافلا  ایندـلا و  نیدـلا و  روما  یف  هیهلا  هماع  هسائر  یه  لب  يروشلاب ، تبثت  هیماـع  هیداـع  هماـعز  تسیل  هفـالخلا  ناـب 
دق کنا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینعا  حراشلا  لضافلا  هخـسن  یلع  هرابعلا  ینعم  نا  مث  .هلوسر  یلاعت و  هللا  صنب  هب  زوفی  اـمنا  یهلـالا 
هیلع  ) هلوق ینعا  يرخالا  هخـسنلا  یلع  اما  ریـسفتل و  یلا  جاتحی  نیب ال  ثیدـحلا ) یف  ـال  میدـقلا و  یف  ـال  هلها  نم  تسل  ارما  تیعدا 

هلها ال نم  تسل  هفالخلا  رما  تیعدا  کنا  اهانعم : لعلف  هیالولا ، یف  مدقلا و ال  یف  هلها ال  نم  تسل  ارما  تیعدا  دـق  کنا  (: ) مالـسلا
یتالا هلوق  وحن  امهحتفب  ارقی  نا  ادیعب  لمتحی  و  ثودحلا ، لباقم  ینعمب  لادلا  حـتف  فاقلا و  رـسکب  مدـقلا  ارقی  نا  یلع  میدـقلا  یف 
هیالولا یف  .یمدقب و ال  عسی  مل  نم  یب  نرقی  ترـص  ذا  قباسلا : باتکلا  یف  ع )  ) یـضم ام  وحن  و  قباس ، مدـق  ریغب  باتکلا : اذـه  یف 
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اهنم اهدجاو و  هبترلا  هذه  بحاص  نوکی  نا  بجی  ام  رئاس  نیدلاب و  ملعلا  ریبدـتلا و  مزلت  هیهلالا  هیالولا  نال  هرامالا  يا  واولا  رـسکب 
هدوهعملا هیالولا  نا  یلا  ریـشی  اهیف  فیرعتلا  فرح  لعل  .هیالولا و  هیواعمل  نکت  مل  هلوسر و  یلاعت و  هللا  صنب  دـهعلا  یلو  نوکی  نا 

سانلا اـهیا  لاـق : ثیح  نیفـص  یف  رـسای  نب  راـمع  لوق  انرـسف  اـم  دـیوی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هفیلخل  نوکت  نا  بجی 
مالـسالا یف  هقباـس  هعاـبتا ) هیواـعم و  مهب  ینعی   ) موقلل نکی  مل  و  هلوق : یلا  ناـفع - نبا  مد  نوغبی  نیذـلا  ءـالوه  وـحن  اـنب  اودـصقا 

یف اضیا  رصن  هاورو  یف ص 286 ج 15  يربطلا  نع  انیور  ام  رخآ  یلا  مهعابتا ، اوعدخف  مهیلع  هیالولا  سانلا و  هعاط  اهب  نوقحتـسی 
حراشلا اهلقن  یتلا  اورصن  نع  اهانلقن  یتلا  هخـسنلا  وه  نیعـضوملا  یف  لصالا  نا  نظا  .يرـصانلا و  عبطلا  نم  نیفص ص 165  باتک 

ام یلا  تفرح  رظنلا  یلج  یف  اهب  سناتسی  نهذلا  نکی  مل  امل  هبارغ و  لاضعا و  نم  اولخت  انتخـسن ال  کلذ  هفحـصم و  هنع  روکذملا 
جهنلا خـسن  یف  هراـبعلا  اـهتعطاف  هلوق : یلا  اذا - عناـص  تنا  فیکف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوـق .هبارغ  هلاـم  یف  ساـنلا  باد  وـه  اـمک  يرت 

هذه ءافلا  اهلبق و  ام  یلع  هعرفتم  هرابعلا  نال  کلذ  واولا و  نود  ءافلا  باوبـصلا  عناص و  تنا  فیک  يا و  ءافلا  ناکم  واولاب  هروکذم 
نم دـهع  و ال  هللا ، باتک  نم  دـهاش  رمالا  اذـه  کئاعدا  یف  کل  نکی  مل  اذا  يا  اـهلبق  اـم  هیلع  لدـی  فوذـحم  نع  یبنت ء  هحیـصف 

تلاز تعفترا و  اذا  لـعفت  اذاـمف  يا  .خـلا  عناـص - تنا  فیکف  هرثا  هب  کـل  فرعت  نیب  رما  ـال  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر 
نکی مل  هیواعم  نا  ضرغلا  .اهنم و  روتـسم  ریغ  افوشکم  تیقبف  ایند  نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  نم  کیراوت  کیطغت و  تناک  ام  کـنع 

( مالـسلا هیلع   ) هناک هل و  نکی  مل  ام  یعداف  هدح  نع  زواجتف  هتعدخ  هترغ و  اهتنیزب و  هتنتف  ایندلا  نا  الا  یهلالا  میظعلا  ناشلا  اذـه  هل 
هرم لک  یف  هایا  اهتعدـخ  ناـک  هب  اـهتطاحا  اـهیف و  هلغوت  ایندـلا و  نم  هارتغا  هرثک  یلا  عمجلا  ظـفلب  یتا  ثیح  بیبـالج  هلوقب  راـشا 
نا نم  هل  دبال  ریغلا  هعدـخل  يدـصت  نم  نا  مث  .اضیا  اهبایث  یـشغتسا  هنا  یلا  اهتعطاف : اتعبتاف ، اهتبجاف  هلوقب : .هتبـشغ و  هفحلم  تناک 
هیلع  ) لاق اذـل  و  ههومملا ، كرـشلا  کـلتب  هداطـصیف  رمـالا  هیلع  روزی  یتح  هفرخزی  رکنملا و  نیزی  قحلا و  باـیث  یف  لـطابلا  سبلی 

( نجم هنم  کیجنی  ام ال  یلع  فقاو  کفقی  نا  کشوی  هنا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهتذـلب  تعدـخ  اهتنیزب و  تجعبت  دـق  مالـسلا :)
مهیف کمع  ینب  نا  هحمر  ضراع  قیفش  ءاج  رعاشلا : لوقک  یشلا ء  کلذب  هربخا  مث  یش ء  نع  لفاغلا  يرجم  بطاخملا  ع )  ) يرجا
هعلطی اعلطم  ناب  هل  اریکذـت  هرخاف  ءازجلا  باسحلاب و  نعذـی  مل  توملاب و  رقی  مل  نم  لمع  هبـشت  هیواعم  لامعا  نال  کلذ  حاـمر و 

توملا و دـعب  اـم  لاوحا  نم  هعبتی  اـم  توملا و  معیللا  هملک  نیبـی  مل  .جـنم و  هنم  هیجنی  ـال  سرتـب و  هنم  یقتی  ـال  اـم  یلع  بیرق  نع 
نم زع  لاق  صیحم  نم  هل  امف  هبلق  یلع  انیر  تراص  اناف  هدودح  نع  زواجتلا  هللا و  یـصاعم  نم  اهبـستکا  امم  هیواعم  مزل  ام  .هلاوها و 

دارملا نا  رهاظلا  .هنیهر و  تبـسک  امب  سفن  لک  یلاعت : لاق  و  ( 280 هرقبلا -  ) نوملظی مه ال  تبـسک و  ام  سفن  لک  يوفت  مث  لئاق :
نیفـص یف  هیلع  هلزانلا  هبقاوع  نع  هربخی  هسفن و  هب  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا وا  توملا ، وا  توملا ، کلم  وا  یلاعت ، هللا  وه  فقاولا  نم 

هلوق .مالکلا  قایس  بسانی  ریخلا ال  ناک  نا  .خلا و  برحلا - نم  جضت  کتیار  دق  یناک  باتکلا : اذه  لیذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقک
نع کیتآ  توملا  ناک  اذا  يا  هلامعا  ءوس  نم  هرذـحی  هرفنی و  نا  ع )  ) ذـخا هحیـصف و  ءافلا  رمالا  اذـه  نع  سعقاـف  مالـسلا :) هیلع  )
هیلع  ) هلوق .کـلیلاضا  نع  حـنت  و  کـلیطابا ، نع  کـسما  هنم و  ءاـجرلا  عطقا  هیعدـت و  اـمع  رخاـتف  تبـستکا  اـم  نیهر  تنا  بیرق و 

: یلاعت لاق  نیملاـعلا  برل  ساـنلا  موقی  موی  کـباسحل  دعتـسا  باـت و  يا  سعقا ، هلوق  یلع  فطع  باـسحلا ) هبها  ذـخ  و  (: ) مالـسلا
(. 25 هیشاغلا :  ) مهباسح انیلع  نا  مث  مهبایا ، انیلا  نا  لئاق : نم  زع  لاق  و  ( 2 ءایبنالا -  ) نوضورعم هلفغ  یف  مه  مهباسح و  سانلل  برتقا 

هنا مث  .عقو  هناک  یتح  بیرق  نع  هعوقو  ققحتل  یضاملا  ظفلب  یتای  ام  ربع  کب ) لزن  دق  امل  رمش  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق

نم تیرد  دـق  امل  میظع  بطخ  لئاه و  رمال  ایهت  يا  کب  لزن  دـق  امل  رمـش  هلوقب  هرخالا  یف  هباـم  لاـکن  هلاـم و  ءوس  نم  هفوخ  (ع )
رمال ایهت  اذا  اهوحن  اذا  اهوحن  وا  هلیذ ، رمش  وا  هیقاس ، نع  رمش  وا  هیقاس  نع  فشک  وا  هرازا ، دقع  دش  نالف  لاقی : هنا  هفلاسلا  انثحابم 
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هب و لزنی  امب  هرابخا  هبقاوع و  نم  هراذنا  هدیدهت و  اذه  هلوقب  مالسلا ) هیلع   ) هدامر نوکی  نا  نکمی  .عیظف و  میمظع و  بطخ  لئاه و 
لوالا ینعملا  نکلو  .خلا  برحلا - نم  جضت  کتیار  دق  یناکف  اذه : هباتک  لیذ  یف  هل  مالسلا ) هیلع   ) هلوقک نیفص  هعقو  یف  هحضفی 

اناطلس و هیلع  هل  لعج  اذا  یشلا ء  نم  هنکما  هنکم و  لاقی  کعمس ) نم  هاوغلا  نکمت  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .مالکلا  قایـسب  قفوا 
عاـبتا نـال  کـنودریف  کـنووغی  مهناـف  مهرواـشت  ـال  کـیلا و  نوـحوی  اـم  مهنم  عمـست  ـال  کعمـس و  یلع  مهطلـست  ـال  يا  .هردـق 

راتخملا 236 حرـش  یف  تملع  امل  رمع  نب  هللادـیبع  هاوغلا  ءالوه  نم  .لالـضلا و  الا  سیل  قحلا  دـعب  نال  کلذ  هیدرم و  هلطابلائارالا 
هنبا عمـس  هبراض  یف  رمالا  هبتـشا  حبـصلا و  سلغ  یف  برـض  امل  رمع  نا  بتکلا  باب  نم  لوـالا  راـتخملا  حرـش  بطخلا و  باـب  نم 

: لاقف هنبا  لعف  امب  رمع  عمسف  رمع ، تومی  نا  لبق  هلتقف  هیلا  هللادیبع  ردابف  نازمرهلا  نونعی  مهنا  نظف  جلعلا  هلتق  نولوقی  اموق  هللادیبع 
یلوت رمع و  تام  املف  .هیلوم  وه  هیدـلا و  هنم  لبقی  ایلع ال  ناف  هب  هندـیقال  تشع  نا  هولولوبا و  ینبرـض  يذـلا  نا  هللادـیبع  اـطخا  دـق 

سمالاب لتق  نامثع : لاقف  هیلو ، انا  املظ و  نازمرهلا - ینعی  يالوم - لـتق  هنا  لاـق : هللادـیبع و  دوقب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هبلاـط  ناـمثع 
هب هنلتقال  اموی  هنم  رهدـلا  یننکما  نئل  یلع : لاـق  .یلع و  یلا  همیلـست  نم  عنتما  هب و  مهباـصم  رمع  لآ  بسح  هنبا  لـتقت  مویلا  رمع و 
یف مالسلا ) هیلع   ) یلع هلتقف  نیفص  برح  یلا  هعم  جرخ  هیواعم و  یلا  اجتلا  ماشلا و  یلا  هللادیبع  بره  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  املف 

یـصاعلا و نب  ورمع  مهنم  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـیرط  مکحلا  نب  ناورم  مهنم  و  عـالکلا ، وذ  مهنم  .نیفـص و  برح 
هیناسفنلا و مهـضارغال  هضرع  ناـمثع  لـتق  اولعج  رفکلا و  اورـسا  ایندـلا و  اوبحتـسا  دـق  هفلاـسلا  حورـشلا  یف  مهیلا  انرـشا  نمم  ریثک 

يا کسفن ) نم  تلفغا  ام  کملعا  لعفت  الا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .امولظم  انماما  لتق  مهلوقب  مهعاـبتا  اوعدـخف  هیناطیـشلا  مهئاوها 
یناف کترما  ام  لعفت  هب و ال  کتظعو  امب  ظعتت  هیعدت و ال  يذلا  رمالا  اذـه  نع  رخاتت  لالـضلا و ال  یغلا و  نع  کسفن  عدرت  نا ال 

یلع یفخی  .هللا و ال  هعاط  یف  اهضور  مدع  ءاشت و  امیف  اهلاسرا  اهنانع و  ءاخرا  سفنلا  لامها  .اهتکرت و  اهتلمها و  یتلا  کسفن  ملعا 
مکحل داقنت  نانعلا و ال  هیبا  سفنلا  نا  لقاع 

يرمال ء یبوطف  ءوسلاب ، هراما  اهناف  ءایمع  هقیرط  تکلـسل  مجلت  مل  تلمها و  ولف  هیهتـشت  هیوهت و  اـمم  عنمت  ضورت و  نا  ـالا  لـقعلا 
معیل هملعی  اذامب  لقی  مل  هنا  ینعا  مالعالا  قلعتم  ع )  ) نیبی مل  .یلاعت و  هتعاـط  یلا  اـهداق  هللا و  یـصاعم  نع  اهکـسما  اهـسفن و  مجلا 

ام کسفن  ملعت  یتح  توملا  هرارـش  فویـسلا و  رح  کنقیذال  يرما  لثتمت  مل  کلیطابا و  نع  هتنت  مل  نا  کـنا  ینعی  .اـهتاعبت  عیمج 
روکذـم مالعالا  قعلتم  یلعف  تلفغا  قلعتم  کسفن  نم  نوکی  نا  نکمی  .اهایا و  کـلامهاب  اهتبـستکا  یتلا  رازوـالا  نم  اـهیلع  تناـک 

نا یلع  لاد  هرابعلا  قایـس  نم  رهاظلا  مدـلا ) و  هلوق : یلا  فرتم - کـناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لوـالا  مکح  یف  جردـنیف  مهبم  هنکل 
هیف نکتـسا  همعنلا و  هتغطا  نمم  کنال  هلمهملا  کسفن  کـملعا  يا  .تلفغا  هلوقل : ـال  کـملعا ، مالـسلا :) هیلع   ) هلوقل هیلیلعت  ءاـفلا 
نع زواجت  هیواعم  نا  دارملا  و  مدـلا ، حورلا و  يرجم  هیف  يرج  و  ءاوهـالا ، لاـمالا و  نم  ءاـش  اـم  هیف  لـعف  هیلع و  طلـست  ناطیـشلا و 

هنسالا رحب  اما  و  الوا ، رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  اما  زواجتلا  نع  هدسی  نا  نم  دیلا  طوسبملا  مامالل  دبالف  هفرتب  هللا  دودح 
کنم يرج  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .خـلا و  کملعا - لعفت  الا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اذـل  اـیناث و  زواـجتلا  نع  هتنی  مل  نا  فویـسلا  و 

لمح .مدلا و  يرجم  مدآ  ینب  نم  يرجیل  ناطیشلا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  يور  ام  یلا  هراشا  مدلا  حورلا و  يرجم 
قلعت هقطاـنلا  سفنلل  نـال  کـلذ  يرحجم و  ناـکمل  هدرجملا  هقطاـنلا  سفنلا  یلع  هلمح  نم  لوا  يراـخبلا  حورلا  ینعم  یلع  حورلا 

و (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .فیطل  مسج  لب  درجمب  سیل  هناف  يراخبلا  حورلا  فالخب  هیف  هیراج  اهنا  لاقی  ندبلل و ال  فرـصت  ریبدـت و 
یف نوکی  نا  بجی  هفالخلا  هبترب  زئافلا  نا  هفلاسلا  انثحابم  یف  انمدق  دق  و  راکنا ، ماهفتـسا  اذه  ءاقـشلا ) قباوس  هلوق : یلا  متنک - یتم 

کلذ هیلها  هل  نکی  مل  رومـالا  یف  مدـقتلا  فرـشلا و  هقباـس  هریغل  ناـک  ولف  هرمع ، لوـط  هریغ  نم  لـضفا  هیلاـمکلا  تافـصلا  عـیمج 
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له يا  راکنالا  باتعلا و  فینعتلا و  عیرفتلا و  لیبس  یلع  ماهفتـسا  قساب ) فرـش  قباس و ال  مدق  ریغب  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ماقملا و 
فرـش قباس و ال  مدـق  ریغب  همالا  روما  دـحا  یلی  نا  کلذـک  نوکی  ینا  ینعی  قباس  مدـق  ریغب  همـالا  رما  هـالو  هیعورلا و  هساـس  متنک 

لدبی و هناف ال  ءاقشلا  قباوس  موزل  نم  یهلالا  ءاضقلا  هیف  يرج  ام  یلا  ریشی  امناک  خلا ) هللااب - ذوعن  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  قباس .؟
رد لوا ، رد  هتفر  هچنآ  اریز  لوا  زا  هللادـبع  دنـسرت و  رخآ  زا  همه  یهلا  هیـسرافلاب : يراصنالا  هللادـبع  هجاوخلا  لاق  ام  معن  ریغی و  ـال 
یف رمتـست  مودـت و  نا  نم  کفوخا  يا  هینمالا ) هرغ  یف  اـیدامتم  نوکت  نا  كرذـحا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لدـبم  دوش  یمن  رخآ 

هینالعلا و فلتخم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .همیخو  هتبقاـع  ناـف  هنع  هتنا  يا  هفـالخلا ، هئاـعداک  هیدرملا  ءاوهـالا  هلطاـبلا و  لاـمالا  هلفغ 
قفانملا و  هنم ، یقتی  لاحلا  مولعم  ناک  نم  ناف  رفاکلا  نم  یندـلاب  رـضا  قفانملا  نا  مولعم  و  اقفانم ، نوکت  نا  كرذـحا  يا  هریرـسلا )
هدانساب یفاکلا  یف  .رفوالا و  بیصنلا  کلذ  یف  هیواعمل  ناک  .رفکلا و  یلا  ریصی  نامیالا و  رهظی  يرقهقلا  هللا  طارـص  نع  سانلا  دری 

دارا لخنلا  عذـج  لثم  قفانملا  لثم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  راـسی ، نب  دعیـس  نع 
نا کلذ  رخآ  ناـک  هل و  مقتـسی  ملف  رخآ  عضوم  یف  هلوحف  دارا  یلا  عضوملا  یف  هل  مقتـسی  ملف  هئاـنب  ضعب  یف  هب  عفتنی  نا  هبحاـص 

لاـق مالـسالا …  نع  ساـنلا  درت  هربـنم و  دعـصت  دورق  روص  یلع  مظعلا  یف  هیما  ینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  هیور  .راـنلاب  هقرحا 
میف وخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و  هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  یلاعت : هلوق  دـنع  یفاـصلا  ریـسفت  یف  ضیفلا 

: لاقف كانیرا ؟ یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  یلاعت : هلوق  نع  لئـس  هنا  ع )  ) رقابلا نع  یـشایعلا  (: 63 ءارـسالا -  ) اریبک انایغط  الا  مهدیزی  امف 
یلع يدع  میت و  ینب  نم  الاجر  نا  يرا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا 

: لاق هنا  الا  هلثم  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .هیما و  ونب  مه  لاق : هنوعلملا ؟ هرجشلا  و  لیق : يرقهقلا ، طارصلا  نع  سانلا  نودری  ربانملا 
یف و  لاق : .امهادـج  يدـع  متی و  نیلوالا و  نع  ناتیانک  امه  و  لوقا : .رفز  قیزر و  لالـض  سانلا  نودری  رباـنملا  یلع  ـالاجر  نا  يار 

، يرقهقلا مهباقعا  یلع  سانلا  نودری  ریان  نم  رباـنم  یلع  راـن  نم  ـالاجر  يار  دـق  هللا …  لوسر  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع يرخا  هیاور 
نولـضی هربنم  یلع  اموق  يار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نکلو  لاجرلا  یمـسن  انا ال  يرخا : یف  و  ادـحا ، یمـسن  انـسل  و  لاـق :

؟ یعم بر  ای  تلقف : اذـه  يربنم  یلع  نوقری  هیما  ینب  نایبص  هلیلا  تیار  لاق : يرخا  هیاور  یف  .يرقهقلا و  طارـصلا  یلع  دـعب  سانلا 
هل لاقف : انیزح ، ابیئک  اموی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  حبصا  مالـسلا :) هیلع   ) امهدحا نع  یفاکلا  یف  .كدعب و  نکلو  ال  لاقف :

میمت ینب  نا  هذه  یتلیل  یف  تیار  دق  کلذـک و  نوکا  فیک ال  و  لاقف : انیزح ؟ ابیئک  هللا  لوسر  ای  كارا  یل  ام  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
: لاقف یتوم ؟ دعب  وا  یتایح  یف  بر  ای  تلقف ، يرقهقلا ، مالـسالا  نع  سانلا  نودری  اذـه  يربنم  نودعـصی  هیما  ینب  يددـع و  ینب  و 
هربنم و نوقری  هیما  ینب  نم  اموق  يار  هنا  هرات  اوور  هماعلا  نا  الا  هماعلا  هصاخلا و  نیب  ضیفتـسم  ربخلا  اذـه  ینعم  لوقا : .کتوم  دـعب 

ایندلا نم  مهظح  وه  اقف  هدرقلا  وزن  یهلع  نوزنی 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا يار  امل  تلزن  لاق : یمقلا  .هب و  متغا  کلذ و  هئاسف  لزنت  هربنم و  دعصت  ادورق  نا  يرخا  .مهمالساب و  هنوعطی 
اوهمعیل مهل  هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  هللا : لزناف  ادـیدش  امغ  همغ  کلذ و  هئاسف  هربنم  دعـصت  ادورق  ناک  همون  یف  هلآ )

اهیف و اوهمعیل  مهل  هنتف  كانیرا ال  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  ع )  ) رقابلا نع  یـشایعلا  .هیما و  ونب  مه  تلزن و  اذک  هنوعملا  هرجـشلا  اهیف و 
نا يارف  مان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  لاقف : هیالا  هذه  نع  لئس  هنا  ارمـضم  .هیما و  ینب  ینعی  نآرقلا  یف  هنوعلملا  هرجـشلا 

ظقیتساف هنکـسملا  هلذـلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يار  لجر  مهنم  دعـص  املک  سانلا  نودـصی  هربنم  نودعـصی  هیما  ینب 
نا لیئربج : لاق  مث  هیالا ، هذهب  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هاتاف  مهاتاف  هیما  ینب  نم  الجر  رشع  ینثا  مهآر  نیذلا  ناکف  کلذ  نم  اعورج 
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نا اما  لاق : ثیدـح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  جاـجتحالا  یف  .هیفعـض و  تیبلا  لـها  کـلم  ـالا  ائیـش  نوکلمی  ـال  هیما  ینب 
مه هلالض و  ماما  رشع  ینثا  هلمکی  دحاو  دعب  ادحاو  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  دلو  نم  هعبس  اهیلی  مث  نامثع  دعب  اهنایلیـس  هنبا  هیواعم و 

نـالجر هیما و  ینب  نم  مهنم  هرـشع  يرقهقلا ، مهراـبدا  یلع  همـالا  نودری  هربـنم  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يار  نیذـلا 
نا هدـج  نع  هیبا ، نع  قداصلا ، نع  هیداجـسلا  هفیحـصلا  همدـقم  یف  .همایقلا و  موی  یلا  همالا  هذـه  رازوا  امهیلع  مهل و  کـلذ  اسـسا 
یلع سانلا  نودری  هدرقلا  وزن  هربنم  یلع  نوزنی  الاجر  همانم  یف  يارف  هربنم  یلع  وه  هسعن و  هتذخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
انلعج ام  و  : ) هیالا هذـهب  لیئربج  هاتاف  ههجو  یف  فرعی  نزحلا  اسلاج و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يوتـساف  يرقهقلا  مهباـقعا 

نم مالـسالا  یحر  رودت  نکلو  ال  لاق : ینمز ؟ یف  نونوکی و  يدـهع  یلعا  لیئربج  ای  لاق : .هیما  ینب  ینعی  هیالا  كانیرا ) یتلا  ایورلا 
نم دبال  مث  اسمخ  کلذـب  ثبلتف  كرجاهم  رم  نیثالث  سمخ و  سار  یلع  مالـسالا  یحر  رودـت  مث  ارـشع  کلذـب  ثبلتف  كرجاهم 

ردقلا هلیل  ام  کیردا  ام  ردـقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا  : ) کلذ یف  هللا  لزنا  و  لاق : هنعارفلا ، کلم  مث  اهبطق  یلع  همئاق  یف  هلالـض  یحر 
اهکلم و همالا و  هذـه  ناطلـس  کلمت  هیما  ینب  نا  هیبن  هللا  علطاف  ردـقلا  هلیل  اهیف  سیل  هیما  ونب  هکلمت  رهـش ) فلا  نم  ریخ  ردـقلا  هلیل 
تیبلا و لها  انتوادـع  نورعـشتسم  کلذ  یف  مه  مهکلم و  لاوزب  هللا  نذای  یتح  اـهیلع  اولاـطل  لاـبجلا  مهتلواـط  ولف  همـالا  هذـه  لوط 

امنا لوقا : .مهکلم  مهمایا و  یف  مهنم  مهتعیـش  مهتدوم و  لها  دـمحم و  تیب  لها  دـمحم و  تیب  لـها  یقلی  اـمب  هیبن  هللا  ربخا  انـضغب 
نوجرخی اوناک  اذه  عم  هلبقلا و  یلا  نولـصی  اوناک  مالـسالا و  نروهظی  اوناک  سانلا  نال  يرقهقلا  مالـسالا  نع  سانلا  در  ص )  ) يرا

یف هسفن  يار  هیعس  هیاغ  غلب  اذا  یتح  قحلا  یلا  ههجو  نوکی  يرقهقلا و  يوسلا  طارـصلا  نع  دتری  يذلاک  ائیـشف  ائیـش  مالـسالا  نع 
انا تسلف  ناورم  اـی  تنا  اـما  مکحلا : نب  ناورمل  لاـق  هنا  ثیدـح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  نـع  جاـجتحالا  یف  .مـیحجلا و 
موی یلا  کیبا  بلـص  نم  جرخ  ام  کتیرذ و  کتیب و  لها  كابا و  نعل  کـنعل و  لـج  زع و  هللا  نکلو  كاـبا  تببـس  ـال  کـتببس و 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  همالا  هذه  رضح  نمم  دحا  تنا و ال  رکنت  ام  ناورم  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناسل  یلع  همایقلا 

: یلاعت هللا  لوقی  هلوسر  قدص  هللا و  قدـص  اریبک و  انایغط  الا  کفوخ  امب  ناورم  ای  هللا  كداز  ام  کلبق و  منم  کیبال  کل و  هلآ ) و 
نع .نآرقلا  یف  هنوعلملا  هرجشلا  کتیرذ  ناورم و  ای  تنا  و  اریبک ) انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  (و 

هرهاظب و نیلماعلا  هب و  نیمئاقلا  باتکلا  لها  لعج  ثیدح و  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 
دعب تقولا  یف  هیلمتحمل  ملعلا  اذه  لثم  رهظی  يا  اهبر  نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتوت  ءامـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هرجـش  نم  هنطاب 

نوقفانملا ملع  ول  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یبای  مهاوفاب و  هللا  رون  ءافطا  اولواح  نیذلا  هنوعلملا  هرجشلا  لها  اهئادعا  لعج  تقولا و 

امف هناحبـس : هلوق  یف  و  لوقا : .هنم  اوطقـسا  اـم  عـم  اهوطقـسال  اـهیلوات  کـل  تنیب  تیلا  تاـیالا  هذـه  كرت  نم  مهیلع  اـم  هللا  مهنعل 
ناک هیما  ینب  کلم  عیمج  .هریـسفت  نم  ماقملا  اذه  یف  هرـس  سدـق  ضیفلا  هب  یتا  ام  یهتنا  .یفخی  هفاطل ال  اریبک  انایغط  الا  مهدـیزی 

ینبجعی ردقلا  هلیل  اهیف  سیل  هیما  ونب  اهکلمت  رش  فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  نا  یف  ثیدحلا  رکذ  یلا  مالکلا  رجنا  امل  هلماک  رهـش  فلا 
یلاعت و هللا  هربخا  ام  یف  هریـصب  يراقلا  دادزیل  لیـصفتلا  یلع  ماوعالا  نم  هیما  ونب  هیف  تکلم  ام  ناـمزلا و  نم  هدـملا  رادـقم  رکذا  نا 

عیمج ناک  رصم 1346 ه :) عبط  ص 198 ج 2   ) بهذـلا جورم  یف  هنس 346 ه  یفوتملا  يدوعـسملا  رکذ  دق  لوسرلا و  لآ  هلوسر و 
هثالث ارهش و  رشعدحا  هنس و  نیعست  اوکلم  مهنال  صقنت  دیزت و ال  هلماک ال  رهش  فلا  حافسلا  سابعلاوبا  عیوب  نا  یلا  هیما  ینب  کلم 

ینع نم  ثحبلا و  لها  دـنع  حیحـصلا  وه  هدرون  ام  یع  لوعملا  مهمایا و  خـیراوت  یف  نونیابتم  سانلا  و  يدوعمـسلا : لاق  .اموی  رـشع 
رـشع هعبرا  رهـشا و  هینامث  نینـس و  ثالث  هیواعم  نب  دیزی  و  هنـس ، نیرـشع  کلم  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نا  وه  ملاعلا و  اذـه  رابخاب 

يدحا و ناورم  نب  کلملادـبع  و  مایا ، هسمخ  رهـشا و  هینامث  مکحلا  نب  ناورم  و  اموی ، رـشعدحا  ارهـش و  دـیزی  نبا  هیواعم  و  اموی ،
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نیتنس و کلملادبع  نب  نامیلس  و  نیموی ، رهشا و  هینامث  نینس و  عست  کلملادبع  نب  دیلولا  و  اموی ، نیرشع  ارهـش و  هنـس و  نیرـشع 
هثالث نینس و  عبرا  کلملادبع  نب  دیزی  و  مایا ، هسمخ  رهـشا و  هسمخ  نیتنـس و  زیزعلادبع  نب  رمع  و  اموی ، رـشع  هسمخ  رهـشا و  هتس 

و رهشا ، هثالث  هنس و  کلملادبع  نب  دیزی  نب  دیلولا  و  مایا ، هعست  رهشا و  هعست  هنس و  هرـشع  عست  کلملادبع  نب  ماشه  و  اموی ، رـشع 
نب میهاربا  مایا  انطاقـساک  کلملادـبع  نب  دـیلولا  نب  میهاربا  ماـیا  انطقـسا  ماـیا و  هرـشع  نیرهـش و  کلملادـبع  نب  دـیلولا  نب  دـیزی 

حافـسلا عیوب  نا  یلا  مایا  هرـشع  نیرهـش و  نینـس و  سمخ  ناورم  نب  دـمحم  نب  ناورم  و  نییـسابعلا ، ءاـفلخلا  یف  دـعی  نا  يدـهملا 
ینب اهیف  لتاقی  ناورم  ناک  یتلا  رهـشا  هینامثلا  کلذ  یلا  فاضی  اموی ، رـشع  هثـالث  ارهـش و  رـشعدحا  هنـس و  نیعـست  هلمجلا  نوکتف 

یه یلع و  نب  نسحلا  مایا  کلذ  نم  عضوی  اموی  رشع  هثالث  رهشا و  هعـست  هنـس و  نیعـست  يدحا و  مهکلم  ریـصیف  لتقنا  یلا  سابعلا 
ریصیف مایا  هثالث  رهشا و  هرشع  نینس و  عبس  یه  هیف و  لتق  يذلا  تقولا  یلا  ریبزلا  نب  هللادبع  مایا  عضوت  و  مایا ، هرشع  رهشا و  هسمخ 

هلیل لجو : زع  هلوق  لیوات  نا  موق  رکذ  دق  و  لاق : .ءاوس  رهـش  فلا  کلذ  نوکی  رهـشا  هعبرا  هنـس و  نینامث  اثالث و  کلذ  دـعب  یقابلا 
هیما ونب  هتکلم  ام  فعـض  سابعل  ونب  نکلمیل  هللا  و  لاق : هنا  سابع  نبا  نع  ویر  دق  .مهمایا و  نم  هانرکذ  ام  رهـش  فلا  نم  ریخ  ردـقلا 

: همجرتلا .جورملا  یف  يدوعـسملا  مالک  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  نیتفیلخ  هفیلخلاب  نیتنـس و  هنـسلاب  نیرهـش و  رهـشلاب  نیموی و  مویلاب 
رهم هکنآ  ییوت  تشون : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هب  هیواعم  تشون : هیواـعم  هماـن ي  باوج  رد  ع )  ) ریما هک  تسیا  هماـن  نیا 

تتـشرس زواجت  یـشکندرگ و  و  وت ، يوخ  يدب  .دش  هدـنکفا  شمـشچ  رب  سوه  يوه و  هدرپ  و  هدز ، شلد  رب  هانگ  گنز  تلفغ و 
تبقاع و  یناد ، دوخ  هک  دشک  ییاجب  راک  ادخب  مسق  .ابیکش  ندید  هجنکش  برـض و  يارب  و  شاب ، گنج  هدامآ  يور  نیا  زا  .تسا 
تتقاط زا  جراخ و  تا  هدـهع  زا  هک  هچنآ  زا  سپ  .تلد  هتـساوخب  تیوزراب و  تندیـسر  تسا  رود  اسب  هچ  .تسا  ناراکزیهرپ  يارب 

گنـسمه شیرابدرب  هکنآ  وت و  لاح  توافت  ینادب  ات  ریگ  هزادـنا  تا  هنرد  هب  ار  تبجو  .نک و  يراددوخ  رادـب و  تسد  تسا  رود 
ریما هیواعم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  همان ي  .مالسلا  و  تسا ، دح  هچ  ات  دشابیم ، ههبـش  کش و  هاگ  مدرم  زیمت  وا  شناد  و  اههوک ،
وریپ هکنآ  رب  دورد  دعب  اما  نایفـسروپ : هیواعم  هب  نانموم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون : يو  باوج  رد  (ع )

شیاتس تسا  داشر  هار 

تسنآ راگزور  رد  هشوت  نیرتهب  درب ، یم  رـسب  هنوگچ  شلها  اب  ایند  هک  ینیب  یم  هیواعم  يا  .تسین  ییادخ  وا  زج  ار  هکنآ  منک  یم 
ارسنآ ارس و  نیا  توافت  دیامن  ترخآ  راک  دشوپب و  ایند  زا  مشچ  و  دجنسب ، ترخاب  ار  ایند  هکنآ  دندروآدرگ ، هتـسیاش  ناگدنب  هک 
تیالو رد  هن  و  یگقباس ، رد  هن  یتسین  نآ  راوازس  هک  ینک  یم  تماما ) تفالخ و  ماقم   ) يرما ياعدا  هیواعم  يا  .دبای  یم  رایـسب  ار 

زا ماـقم  نیا  يارب  ار  وت  رم  هن  و  دوش ، هتخانـش  یگدـیزگرب  تمرکم و  وت  هراـبرد ي  نادـب  هک  يرادـن  یتجح  نیب و  رما  و  يدـهع ،
هدرپ يدرگ ، اوسر  دوش و  هتـشادرب  وت  زا  اه  هدرپ  هک  هاگنآ  درک  یهاوخ  هچ  سپ  يدهع ، ادخ  لوسر  زا  هن  و  تسا ، يدـهاش  نآرق 

هدیـشک و ار  تراـساف  و  يا ، هدرک  شتباـجا  هدـناوخ و  ار  وـت  و  تـسا ، هـتفیرف  شتذـلب  هتـسارآ و  شتنیزب  ار  دوـخ  هکییاـیند  ياـه 
یـسک هک  هچنآ  رب  دـنک  تهاگآ  یـسک  يدوزب  اـنامه  .يدرب  ناـمرف  داد و  تناـمرف  و  يداـهن ، وا  یپ  رد  رـس  يا و  هدومن  شیوریپ 
هدامآ باسح  يارب  و  وش ، رود  رادب و  تسد  اعدا  نیا  زا  سپ  درک - عفد  یناوتن  دوخ  زا  یعفاد  چـیهب  ای  و  تدـناهرب - نآ  زا  دـناوتن 

شکرت هک  ار  تناج  ینکن ، نینچ  رگا  .هدـم و  شوگ  ناـهارمگ  فرحب  و  نز ، ناـیم  رب  نماد  دـیآ  دورف  وت  رب  هک  هچنآ  رب  و  شاـب ،
مالعا يا  هدرک  لفاغ  نآ  زا  ار  دوخ  هک  هچنادـب  ای  درک - مالعا  مهاوخ  هک  هچنادـب  منکلا  لعا  يا  هدرک  اهر  ار  شراسفا  يا و  هتفگ 

رد ار  دوخ  ياهماد  هکنیا  ای  هتفای - هار  ناطیش  وت  رد  تسا و  هدنکفا  نایغط  رد  هدرک و  شکرـس  ارت  ناوارف  تمعن  هک  درک - مهاوخ 
رما یلاو  و  تیعر ، روما  ریدـم  امـش  یک  هیواعم  يا  .تسا  نایرج  رد  نوخ  ناج و  نوچ  وت  رد  و  هدیـسر ، دوخ  يوزراب  و  هداهن - وت 
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مقر موزل  زا  مرب  یم  هانپ  ادخب  دیـشاب ؟ ماقم  نآ  بحاص  دـیاب  دـنمجرا  دـنلب و  هیاپ  و  وکین ، رثا  هقباس و  یب  ایآ  دـیا ؟ هدوب  تما  نیا 
باتکلا و دنـس  .یـشاب  ورود  يرب و  رـسب  اهوزرآ  تلفغ  رد  هتـسویپ  هکنیا  زا  زیهرپب  .تسا  هتـشذگ  یهلا  ياضق  ملق  زا  هک  یتخبدب 

لجرلا و  يرصانلا 1301 ه ) عبطلا  ص 59 ،  ) ادنسم نیفص  باتک  یف  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  هلقن  باتکلا  اذه  هلماکلا  هتروص  لقن 
نا یلا  هرم  ریغ  انرـشا  امک  یـضرلا  هداع  وه  ام  یلع  رـصن  باتک  یف  ام  ضعب  جـهنلا  یف  ام  .ابیرقت و  هنـس  یتامب  یـضرلا  لـبق  یفوت 

بتک رـصن : اهلقن  یتلا  هلماکلا  هتروص  یلع  باتکلا  کنود  و  هغالبلا ، هحاصفلا و  یف  هعارب  هل  يذـلا  همـالک  باـختنا  مهـالا  هضرغ 
یناف يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالـس  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هیواعم : یلا  (ع )

دعب اما  .وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  دمحا 

نم یضم و  امیف  نوقداصلا  دابعلا  باصا  ام  ایندلا  نم  یقب  ام  ریخ  اهنم و  یضم  ام  یلا  اهلهاب و  اهفیرصت  ایندلا و  نم  تیار  دق  کناف 
هیالولا و یف  مدقلا و ال  یف  هلها ال  نم  تسل  ارما  تیعدا  دق  کنا  هیواعم  ای  ملعا  .ادیعب و  انوب  امهنیب  دجی  هرخالا  نایـسن  ایندلا  یـسن 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  هیعدـت  دـهع  هللا و ال  باتک  نم  دـهاش  هیلع  کل  و ال  هرثا ، هب  کل  فرعت  نیب  رماـب  هیف  لوقت  تسل 
کنیب و اهیف  یلخ  و  اهتذل ، یلا  تنک  رو  اهتنیزب ، تهتنا  دق  ایند  نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  کنع  تعـشقنا  اذا  عناص  تنا  فیکف  هلآ .)

اذـه نم  سیاف  اهتعطاف ، کترما  و  اهتعبتاف ، کتداق  و  اهتبجاف ، کتعد  دـق  ایند  نم  کسفن  یف  ضرع  اـم  عم  حـلم  دـهاج  ودـع  نیب 
هالو وا  هیعرلل ، هساس  هیواعم  ای  متنک  یتم  .نجم و  هنم  کنبحی  ام ال  یلع  فقاو  کفقی  نا  کشوی  هناف  باسحلا ، هبها  ذـخ  و  رمالا ،
ینا عم  کیف  هتیغب  نم  ناطیـشلا  نکمت  و ال  کب ، لزن  دق  امل  رمـشف  مکموق ، یلع  قباس  فرـش  نسح و ال  مدق  ریغب  همالا  هذـه  رمال 
ذخا دـق  فرتم  کناف  کسفن  نم  کلفغا  ام  کملعا  لعفت  ـالا  اقـشلا و  قباـس  موزل  نم  هللااـب  ذوعنف  ناـقداص  هلوسر  هللا و  نا  فرعا 
اونتمال و  انودسحل ، مهیدیاب  وا  سانلا  یلا  ناک  ول  رمالا  اذه  نا  ملعا  .قورعلا و  یف  مدلا  يرجم  کنم  يرجف  هذخام  ناطیـشلا  کنم 

، انیلع هب 

نیب اننیب و  مکحا  مهللا  .هنیبلا  نافرعلا و  دـعب  کش  نم  حـلفا  .قدـصملا ال  قداصلا  هیبن  ناـسل  یلع  اـنیلع  هب  نتما  نمم  ءاـضق  هنکلو 
یلع یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هیواعم : مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتکف  .نیمکاحلا  ریخ  تنا  قحلاب و  انودع 

و ال اهمیتاوخب ، لامعالا  ناف  کتوخن ، هرـشب  کمدق  هقباس  دـسفت  هب و ال  عفنت  مل  املاط  کناف  دـسحلا  عدـف  دـعب  اما  بلاط  یبا  نب 
الا لطبت  .کلمع و ال  الا  قمحت  و ال  کسفن ، الا  کلذـب  رـضت  لعفت ال  نا  کناف  هقح  یف  کل  قح  نم ال  قح  یف  کـتقباس  قحمت 

، قحلا لها  فالخ  و  ءامدـلا ، کفـس  نم  هیلع  تارتجا  امل  اقوحمم  نوکی  نا  هیبشل  تاقباسلا  نم  کل  یـضم  اـم  يرمعل  کـتجح و 
باتک هخـسن  یلع  ع )  ) ریمالا باتک  هروص  نیب  نا  ملعا  .دـسح و  اذا  دـساحلا  کناف  کسفن  رـش  نم  هللااب  ذوعت  قلفلا و  هروس  اورقاـف 
اتوافت ادیعب و  انوب  جهنلا  یلع  هحرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  اهنع  هلقن  یتلا  هتخـسن  یلع  هتروص  نیب  اهنع و  هانلقن  یتلا  نیفص 

نیفص و ال باتک  نم  هححصم  هخسن  ینرـضحی  مل  دحاو و  باتک  یلا  قرطت  نیا  نم  شحافلا  فالتخالا  اذه  نا  ملعن  انـسل  اریثک و 
یلع اهحیجرت  خسنلا و  نیب  نم  هخـسن  رایتخا  یلا  رمالاراد  اذا  هنا  لاقی  نا  دعبی  هخـسن و ال  هحـص  یلع  اتب  مکحنل  هنم  هددـعتم  خـسن 

و اقلفم ، ارعاش  و  الیبن ، املاع  ناک  دـق  فیک ال و  هبیلاسا  مالکلا و  نونف  هفرعم  یف  یـضرلا  هناکمل  جـهنلا  یف  ام  وه  راتخملاف  اـهریغ 
جهنلا یلع  هتبطخ  هراعشا و  ناوید  کلذ  یلع  دهشی  اتیرخ  اماما  هریغ  نم  مالکلا  حیصف  زیمت  یف  و  ارهام ، ایوق  السرتم  و  اعراب ، ابیدا 
نایفـس یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  هتروص : هذـهف  یلزتعملا  حراشلا  هخـسن  یلع  باتکلا  اـما  .هراـثآ و  رئاـس  و 

اهمرـصت و اهئاضقنا و  ایندلا و  رورم  تیار  دـق  کناف  دـعب  اما  وه  الا  هلا  الا  يذـلا  هللا  کیلا  دـمحا  یناف  يدـهلا  عبتا  نم  یلع  مالس 
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ادـیب امهنیب  دـجی  هرخالاب  ایندـلا  سقی  نم  يوقتلا و  نم  اهنم  نوحلاصلا  دابعلا  هباصا  ام  ایندـلا  نم  بستکا  ام  ریخ  اـهلهاب و  اهفرـصت 
نیب رماب  هیف  لوقت  تسل  ثیدـحلا و  یف  میدـقلا و ال  یف  هلها ال  نم  تسل  ارما  تیعدا  دـق  کنا  هیواعم  ای  ملعا  و  ظ .) ادـیعب - اـنوب  )
تنا فیکف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  دـهع  هللا و ال  باتک  نم  هیاـب  اـقعتم  تسل  دـهاش و  هنم  کـیلع  ـال  رثا و  هل  فرعی 

وه و  اهیف ، كودـع  نیب  کنیب و  یلخ  و  اهتاذـل ، یلا  تنکر  و  اهتنیزب ، تنتف  دـق  ایند  نم  هیف  تنا  ام  هبایغ  کنع  تعـشقت  اذا  عناـص 
، اهتعطاف کترما  و  اهتعبتاف ، کتداق  و  اهتبجاف ، کتعد  اـهبح  نم  کـسفن  یف  تبث  دـق  اـم  عم  حـلم  حـیلم  دـهاج  لـضم  بلک  ودـع 
، هیعرلا هساس  هیواعم  ای  متنک  یتم  .نجم و  کیبخی  ام  یلع  فقاو  کفقی  نا  کشوی  هناف  باسحلا  هبها  ذخ  ،و  رمالا اذه  نع  سعقاف 

لزنیس امل  رمش  و  کقلاخ ، یلا  عجرا  کتنـس و  نم  ظیقتـساف  مکموق ، یلع  دیلت  فرـش  و ال  نسح ، مدق  الب  همالا  هذه  رمال  هالو  وا 
قباس موزل  نم  هللااب  ذوعن  ناـقداص  هلوسر  هللا و  نا  فرعا  ینا  عم  کـیف  خ ل ) هتیغب -  ) هیغب نم  ناطیـشلا  كودـع  نکمت  ـال  و  مکب ،

یف مدـلا  يرجم  کنم  يرجف  هذـخام  ناطیـشلا  کنم  ذـخا  دـق  فرتم  کنا  کسفن  نم  تلفغا  ام  کملعا  یناف  لعفت  ـالا  ءاقـشلا و 
انیلع اونتمال  و  هانودـسحل ، مهیدـیاب  وا  سانلا  یلا  ناک  ول  رمالا  اذـه  نا  ملعا  .اهتاعر و  نم  همالا و ال  هذـه  همئا  نم  تسل  و  قورعلا ،

اننیب و مکحا  بر  هنیبلا  نافرعلا و  دعب  کش  نم  حلفا  قدـصملا ال  قداصلا  هیبن  ناسل  یلع  هب  انـصتخا  هانحنم و  نمم  ءاضق  هنکلو  هب ،
هرـشب كداهج  هقباس  دسفت  و ال  نایفـس …  یبا  نب  هیواعم  نم  باوجلا  هیلا  هیواعم  بتکف  .نیمکاحلا  ریخ  تنا  قحلاب و  انودـع  نیب 
.دسح اذا  دساحلا  کناف  کسفن  نم  ذوعت  قلفلا و  اهیف  رکذی  یتلا  هروسلا  ارقاف  کل …  قح  نم ال  لاتقب  کتقباس  صحمت   …و ال 

رمالا نم  هافعا  لاقی : لوالا  باوصلا  مه و  هنکلو و  لصولا  هزمه  ءافلا و  مضب  لوکـشم  خنـسلا  ضعب  یف  و  ءافعالا ، نم  رما  فعا ) )
( نیرملا  ) .ءافعالا هلاس  يا  هعم  جورخلا  نم  هافعتـسا  و  هنم ، ینعد  يا  کعم  جورخلا  نم  ینفعا  لاـقی : حاحـصلا : یف  .هنم و  هارب  يا 

لـصا و  هنم ، جورخلا  عیطتـسی  امیف ال  عقو  اذا  انیر  لجرلاب  نیر  لاقی : هیریثالا : هیاهنلا  یف  و  ناد ، نم  نیدـملاک  نار  نم  لوعفم  مسا 
هیلع  ) یلع ثیدـح  هنم  و  مـتخ ، عـبط و  يا  ( 15 نیففطملا -  ) مهبوـلق یلع  نار  لـب  ـالک  یلاـعت : هلوـق  هنم  هیظغتلا و  عـبطلا و  نیرلا :

نا و  یلاعت : هلوق  یف  دهاجم  ثیدـح  هنم  و  نیرلا ، هب  لوعفملا  نیرملا  و  هرـصب ، یلع  یطغملا  هبلق و  یلع  نیرملا  انیا  ملعتل  مالـسلا :)
یفخی .همالک و ال  یهتنا  .بیعلا  باعلا و  و  میذـلا ، ماذـلاک و  ءاوس  نیرلا  نارلا و  و  نارلا ، وه  لاق : ( 77 هرقبلا -  ) هتئیطخ هب  تطاحا 
هرقفلا هذه  یلا  هرصب ) یلع  یطغملا  هبلق و  یلع  نیرملا  انیا  ملعتل  مالسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  و  : ) هلوقب راشا  ریثالا  نیا  نا  کیلع 

لـصومب یفوت  يرزجلا  دمحم  نیذلا  ریثا  مارکلا  یبا  نب  كرابم  وه  اذـه  ریثالا  نبا  هحرـش و  ددـصب  نحن  يذـلا  باتکلا  کلذ  نم 
لاق .بلغلا و  اـنویر  اـنیر و  نیری  هبنذ  هبلق  یلع  نار  لاـقی : سندـلا ، عبطلا و  نیرلا  يرهوجلل : حاحـصلا  یف  .هرجهلا و  نم  هنس 606 

داوسی یتح  بنذـلا  یلع  بنذـلا  وه  نسحلا : لاق  .بلغ و  يا  نوبـسکی  اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک  یلاـعت : هلوق  یف  هدـیبعوبا 
عیطتـسی امیف ال  عقو  اذا  لجرلاب  نیر  لاقی : دـیزوبا : لاق  .کیلع و  نار  کنار و  نار و  دـقف  کبلغ  ام  لـک  هدـیبعوبا : لاـق  .بلقلا و 

تنار هب و  عطقنا  يا  هب  نیر  یبارعالا : ینانقلا  لاق  .هتبلغ و  هیلع  رمخلا  تنار  نیعلا و  یف  ساعنلا  نار  و  هب ، هل  لـبق  ـال  هنم و  جورخلا 
، فوجالا یـشلا ء  رـسک  خدـشلا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  اخدـش )  ) .يرهوجلا لوق  یهتنا  .ت  ثغ  تثبخ و  يا  انیر  نیرت  هسفن 

حـضاولا قیرطلا  جارعملاـک : جاـهنملا )  ) یهتنا .هرثـکلل  ددـش  سوورلا  تخدـش  و  خدـشناف ، عنم - باـب  نم  هسار - تخدـش  لوـقت :
هیردـصملا ناب  لوام  اهب  لوخدـملا  لـعفلا  لـیلعتلل و  هراـج  ملعیل )  ) یف مـاللا  و  عد ، هلوقل  هیفرظلا  یلع  بوصنم  اـبناج ) : ) بارعـالا

ریمضلل ربخ  دعب  ربخ  اما  كدج ) لتاق   ) .هل نییلاتلا  هیوخا  عد و  ینعا  هثالثلا  لاعفالا  للعملا  و  ماللاب ، رورجملا  ردصملا  یلا  هرمضم 
هلوق یف  هبسنلا  ماهبا  نیبی  زیمت  اخدش )  ) .نیملاعلا بر  هفص هللا  هنوک  یف  نیدلا  موی  کلام  یلاعت : هلوق  وحن  نسح  یبال  هفـص  وا  انا ،

 ) هلوق ینعملا : .ینیدب  انید  تلدبتسا  ام  يا  فوذحم  هنم  لدبملا  انید ) تلدبتسا  ام   ) .كدج لتاق  انا  مالسلا ) هیلع  )
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نم راتخملا 236  حرـش  یف  انمدق  دق  و  برحلا ؛ یلا  انتوعد  دق  يا  هرـصب ) یلع  یطغملا  و  هلوق : یلا  برحلا - یلا  توعد  دق  و  (: ) ع
هبحاص لتق  انیاف  هللا  یلا  کمکاحا  مله  کنیب ؟ ینیب و  سانلا  لتقی  مـالع  هیواـعم  اـی  يداـن  ع )  ) اـیلع نینموملاریما  نا  بطخلا  باـب 

دافا و  یلا ص 316 ج 15 . عجارف  ماقملل  هبسانملا  دیشخالا  عم  هلودلا  فیس  هیاکح  یبنتملا و  رعش  انرکذ  دق  .رومالا و  هل  تماقتـسا 
یلع یطغملا  هبلق و  یلع  نیرملا  انیا  ینعی : هملکلا - هذـه  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  امنا  و  هلوقب : ماقملا  یف  یلزتعملا  خراـشلا 

یف هعمج  يذـلا  يریمـصلا  دـمحا  یبا  نب  بوقعی  سابعلا  یبا  باتک  نم  اهیلع  تفقو  اهبتک و  هلاسر  یف  اـهلاق  هیواـعم  نـال  هرـصب -
نم وتعلا  و  کتمیش ، نم  رـشلا  كرـصب ، یلع  یطغملا  کبلق  یلع  عوبطملا  کناف  دعب  اما  اهلوا  هبطخ و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالک 

ینمت و ام  کئاظحا  تاهیه  تاهیه  نیقتملل ، هبقاعلا  تملع و  ام  یلا  رمالا  نعجریل  هللا  وف  برضلل  ربصا  و  برحلل ، رمـشف  کتقیلخ ،
نیب لصفی  هملح و  لابجلا  نزت  نم  لاـح  نم  کـلاح  نیا  ملعت  كرتفب  كربش  سق  کـعلظ و  یلع  عبراـف  يوه ، اـمیف  کـبلق  يوه 

تمعز امیف  لابجلا  نزی  نیعللا ، نبا  ای  رخـص ، نبا  ای  دـعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هیلا  بتکف  .مالـسلا  هملع و  کـشلا  لـها 
برحلل و رمـشف  تلق : و  نیدلا ، نع  دراشلا  لقعلا ، توافتملا  هقفلا ، لیلقلا  لهاجلا  تنا  کملع و  کشلا  لها  نیب  لصفی  کملح و 

انیا ملعتل  یلا  زربا  لاـتقلا و  نم  نیقیرفلا  فعا  اـبناج و  ساـنلا  عدـف  هغباـنلا ، نبا  هیلع  کـنیعی  معزت و  اـمیف  اـقداص  تنک  ناـف  ربصا 
یعم و فیـسلا  کلذ  ردب و  موی  اخدـش  كدـج  کلاخ و  کیخا و  لتاق  اقح  نسحلاوبا  اناف  .هرـصب  یلع  یطغملا  هبلق ، یلع  نیرملا 

ردص نم  هرئاسلا  لاثمالا  نم  نسح و  یباب  ع )  ) ینکی فرعی و  ناک  نسحوبا ) اناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .يودع  یقلا  بلقلا  کلذـب 
هنبال اراغـصتسا  سفنلا ال  مضه  .عضاوتلل و  هیاعر  هنبا  یف  مالا  فالاب و  تای  مل  .اهیف و  نسحابا  ـال  هیـضق  مهلوق : نـالا  یلا  مالـسالا 

نا و  هنبا ، مسا  یلع  هلاخدا  مالـسلا ) هیلع   ) هجبعی ناک  امف  لیلجتلا  میظعتلا و  یلع  لدی  فیرعتلا  فرح  نال  هللااب  ذوعن  مالـسلا ) هیلع  )
هباــتک یف  هنـس 449 ه  یفوتملا  یکجارکلا  حـتفلاوبا  لجالا  خیـشلا  لاـق  دـقف  اراـقتحا  فیرعتلا  فرح  ـالب  هنورکذـی  ءادـعالا  ناـک 
مامالا اورکذ  اذا  مهنا  ع )  ) تیبلا لهال  مهـضغب  رهاظ  مهرما و  بیجع  نم  و  ناریا 1322 ه :) عبط  ص 44   ) بجعتلا باتکب  مجرتملا 
همسا نم  فذح  هنجلاب  هل  دهش  همامالا و  هلحن  يذلا  هنیع و  هرق  هتناحیر و  هللا و  لوسر  دلو  وه  يذلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا 

يرـصبلا نسحلا  کلذ : عم  نولوقی  مث  هرکذـل ، ارقتحا  اراغـصتسا و  نسح  دـالوا  هدـالو  ـال  یلع و  نب  نسح  لاـقی  مـالا و  فلـالا و 
لها هیالو  نع  ازواجتم  ناک  يرـصبلا  اذه  نا  کلذ  امارکا و  هرکذـل و  امیخفت  اماظعا و  هل و  الالجا  مالا  فلالا و  همـسا  یف  نوتبثیف 
عیمج بسنف  لذاخ  لـتاق و  ـالا  هلتق  موی  هنیدـملا  یف  نکی  مل  نوقفاـنملا و  هلذـخ  راـفکلا و  هلتق  ناـمثع  یف  لـئاقلا  وه  و  ع )  ) تیبلا

یف ملـسم  نب  هبیتق  عم  جرخ  مث  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  مامالا  نع  فلخت  و  قاـفنلا ، رکفلا و  یلا  راـصنالا  نیرجاـهملا و 
کلذب یعم و  فیـسلا  کلذ  ردب و  موی  اخدـش  کیخا  کلاخ و  كدـج و  لتاق  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ناسارخ  یلا  جاجحلا  دـنج 

اذه نم  راتخملا 28  رخآ  یف  یتای  دقف  هیواعم : یلا  هبتک  هدـع  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم مالکلا  اذـه  ررکت  دـق  و  يودـع ) یقلا  بلقلا 
كدج و کلاخ و  کیخا و  یف  اهلاصن  عقاوم  تفرع  دـق  هیمـشاه  فویـس  هیردـب و  هیرذ  مهتبحـص  دـق  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق بابلا 

هتـضضعا يذلا  فیـسلا  يدنع  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق اضیا  بابلا  اذـه  نم  راتخملا 64  یف  و  دـیعبب ، نملاـظلا  نم  یه  اـم  کـلها و 
هلاخ دنهابا و  ناک  هتبع  ناف  سمشدبع  نب  هعیبر  نب  هبتع  دنع  همال  هدج  وه  اذه  هدج  .دحاو و  ماقم  یف  کیخا  کلاخ و  كدجب و 
اذـه حرـش  ردـص  یف  یلاعت  هللا  همحر  لیدـب  نبا  هللادـبع  مـالک  یـضم  دـق  نایفـس و  یبا  نب  هلظنخ  وه  هوخا  و  هبتع ، نب  دـیلولا  وه 

متلخد و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .دحاو  فقوم  یف  هبتع  هدج  دیلولا و  هلاخ  هلظنح و  هاخا  لتق  دـق  ایلع و  هیواعم  عیابی  فیکف  باتکلا :
یتح رکفلا  ورـسا  اوملـستسا و  نکلو  اوملـسا  ام  مهنا  هعابتا  هیواعم و  یف  هللا  همحر  رامع  ناظقیلا  یبا  مالک  یـضم  دق  نیهرکم ) هیف 

بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرـش  یف  مهیف  رـصانخلا  مهیلع  ینتث  نم  هباحـصلا و  نم  دحاو  ریغ  مالک  اذک  و  اناوعا ، هیلع  اودـجو 
اذه نم  راتخملا 16  یف  یتای  امک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نم  ذوخام  ناظقیلا  یبا  مالک  لوقا : یلا ص 370 ج 15 . عجارف 
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گنجب ار  ام  همجرتلا : .هورهظا  هیلع  اناوعا  اودجو  رفکلا  اورسا  اوملستسا و  نکلو  اوملـسا  ام  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  وف  بابلا :
کی مادک  دوش  هتسناد  ات  يآرد  نم  اب  اهنت  راد و  فاعم  نآ  زا  ار  هاپس  ود  ره  هن و  يوسکیب  ار  مدرم  ییوگ  تسار  رگا  يا ، هدناوخ 

ار تردارب  يولاخ و  این و  ردب  گنج  رد  هک  ینـسحوبا  نآ  منم  هک  دش ، هدنکفا  شمـشچ  رب  سوه  هدرپ  هدز و  شلد  رب  گنز  ام  زا 
لیدبت ینید  هب  ار  منید  هن  .منک  ور  نمشدب  لد  نامه  اب  تسا و  نم  اب  ریـشمش  نامه  ما ، هدرک  ریـشمش  همعط  ار  کیره  متفوکرس و 

.دیدمآرد نادب  هارکاب  دیا و  هتفگ  شکرت  رایتخاب  امش  هک  منشور  هار  نامه  رب  نم  و  ما ، هتفرگ  ون  زا  يربمغیپ  هن  و  ما ، هدرک 

تیفش حاحصلا : یف  امک  رعاشلا  لاق  و  رئاث ، وهف  هلتاق  لتق  همد و  بلط  عنم : باب  نم  هروث  وا  اراث  لیتقلاب  لیتقلا و  راث  نامثعب ) ارئاث  )
كردـی یتح  یـش ء  یلع  یقبی  يذـلا ال  رئاثلا : يرهوجلا : لاق  اسکن و  یتروث  یف  تنک  له  کلام  ینب  یتروث  تکردا  یـسفن و  هب 

نمل ایقب  ایافص و ال  همجهب  مهنم  ریعلا  باکر  تراث  حاجـسم : نب  روصنم  لوق  دنع  ( 607  ) هسامحلا حرش  یف  یقوزرملا  لاق  .هراث و 
نالفب تراث  انالف و  تراث  لاقی : مقتنملا ، رتاولا  عضوم  هعـضوف  لتاقلا ، رئاثلا  یف  لـصالا  و  یقبی ، نا  هقح  نم  سیل  رئاـثلا  رئاـث و  وه 
نامزلا هضع  .هب و  هتببض  يا  یفیس  هتضضعا  لاقی : هنانساب و  هکسما  يا  عنم  باب  نم  امیضع  اضع و  هضع  کتـضع )  ) .هلتاق تلتق  اذا 

حاص و بلج و  يا  برض  باب  نم  جضی  جض  کلوق  نم  ردصم  جیجض )  ) .هب کسمتسا  همزل و  يا  یشلا ء  ضع  .هیلع و  دتـشا  يا 
هنع و لام  اذا  قیرطلا  نع  داح  لاقی : عاب  باب  نم  ادـیح  دـیحی  داح  نم  یئای  فوجا  هدـئاح )  ) .حایـصلا حیجـضلاف : یـش ء  نم  عزج 

یلع فطع  ءاضقلا  و  اعزج ، هلوقب  قلعتم  برـضلا  نم  .وعدـت  یف  هبـسنلل  زیمت  اعزج  .تئج و  ریمـضل  لاح  ارئاـث ) : ) بارعـالا .لدـع 
هلمج .هفاضالاب و  هرورجم  هیناثلا  هفرصنم و  ریغ  اهنال  حتفلاب  هرورجم  برضلا  یلع  هفوطعم  یلوالا  عراصملا  اذک  برضلا و 

هدحاج .وعدـتب و  قلعتم  هللا  باتک  یلا  .هیواعم و  هعامج  یلا  عجری  ثیناتلا  ریمـض  وعدـت و  لاحلا  یف  لماعلا  هیلاح و  هرفاک ) یه  (و 
نا هلوق : یلا  کنا - تمعز  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینعملا : .هعیارملل  هفـص  هدـئاح  و  هرفاکلا ، یلع  هفوطعم  هعیابم  و  هرفاـکلل ، هفص 

سانلا اربا  نامثع و  مد  نع  هلزع  یف  ناک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  نا  یلا  هرم  ریغ  هفلاسلا  حورشلا  یف  انرـشا  دق  ابلاط ) تنک 
یلع بیلاتلا  ضیرحتلا و  دـیدش  ناک  صاعلا  نب  ورمع  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک باـب  نم  لوـالا  راـتخملا  حرـش  یف  تیرد  دـق  هنم و 

سانلا عمطا  نامثع و  یلع  نعط  نم  لوا  تناک  هشئاع  نا  و  هراصح ، ریبزلا  هحلط و  یلوت  هسفن  علخی  نا  یبا  امل  نامثع  نا  و  ناـمثع ،
ینعت همالا  هذه  نوعرف  مکیف  نا  سانلل : لوقت  تناک  هسایسلا و  همامالا و  یف  يرونیدلا  هلقن  رجف ، دقف  الثعن  اولتقا  لوقت : تناک  هیف و 

ءاوعتـسا هضرغ  نکی  مل  نامثع و  مدب  بلطی  هنا  هلوق  یف  اقداص  ناک  نا  هیواعم  نا  اذه  همالک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم .نامثع و  هب 
هحلط و نم  يا  هلتق  یلع  سانلا  بلا  هتلق و  نم  ینعی  همد  عقو  ثیح  نم  هبلطیلف  هیدرملا  هیدرلا  هئاوهال  هضرع  همد  لعجی  مل  سانلا و 

نیفـص هوزغ  یف  هعابتا  هیواعم و  یلع  یتای  امب  رابخا  خلا ) کتیار - دق  یناکف  : ) هلوق .مهلاثما  یـصاعلا و  نب  ورمع  هشئاع و  ریبزلا و 
نب ورمع  هلیحب  .عراـصم و  دـعب  عراـصم  عقاولا و  ءاـضقلا  عباـتتملا و  برـضلا  نم  اـعزج  هلوقب  ـالوا  ناوهلا  هنکـسملا و  هلذـلا و  نم 

باب نم  راتخملا 236  حرـش  یف  نیفـص  یف  تعقو  ام  هذبنب  انیتا  دق  .ایناث و  ماشلا  لها  همیزه  ترهظ  امل  فحاصم  عفر  یف  یـصاعلا 
نا عوجرلا  هلاسی  هوعدی و  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هجو  مث  فجنلا : عبط  خـیراتلا ص 164 ج 2  یف  یبوقعیلا  لاق  بطخلا و 
ناک و  احابـص ، نیعبرا  مهنیب  تماقا  نیثالث و  عبـس و  هنـس  نیفـص  یف  برحلا  تناکف  برحلا  الا  یباف  ءامدلا  کفـسب  همالا  قرفی  ال 

هئامعبرا راصنالا  نیرجاهملا و  رئاس  نم  لجر و  هئامعبس  هرجشلا  تحت  عیاب  نمم  الجر و  نوعبس  ردب  لها  نم  نیفص  موی  یلع  لعم 
( مالسلا هیلع   ) یلع باحصا  تاین  تقدص  و  لاق : .دلخم  نب  هملـسم  ریـشب و  نبا  نامعنلا  الا  راصنالا  نم  هیواعم  عم  نکی  مل  و  لجر ،

رجه تافعـس  انب  اوغلبی  یتح  انومزه  ول  مهنا  هللا  و  لاقف : میظع  قلخ  هیلا  عمتجاف  سانلا  یف  حاـصف  رـسای  نب  راـمع  ماـق  لاـتقلا و  یف 
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الاتق و موقلا  لتاقف  هیواعم  قدارـس  لوح  برـضف  قلخ  هعبتف  هنجلا  یلا  حئار  نم  الا  لاق : مث  لطابلا : یلع  مهنا  قحلا و  یلع  انا  انلمعل 
لوسر لاق  دق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  بحاص  لتق  سانلا  يدان  هیشعلا و  کلت  یف  برحلا  تدتشا  رـسای و  نب  رامع  لتق 
اروهظ هیواعم  باحصا  یلع  اورهظ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  فحزو  لاق : .هیغابلا  هئفلا  ارامع  لتقت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

مل لاق : كدنع ؟ امف  يرت  ام  لزن  دق  لاق : نیا ؟ یلا  صاعلا : نب  ورمع  هل  لاقف  هیلع  وجنیل  هسرفب  هیواعم  اعدف  هب  اوقـصل  یتح  ادیدش 
: هیواعم لاق  .مهداضعا  یف  تفت  مهدـح و  نم  رکـست  مهفکتـستف و  اهیف  ام  یلا  مهوعدـتف  فحاصملا  عفرت  نا  هدـحاو  هلیح  ـالا  قبی 
هدـکیم و اهنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هللا  باتک  یلا  مکوعدـن  اولاق  اهیف و  امب  مکیحتلا  یلا  مهوعد  فحاصملا و  اوعفرف  کـناشف 

امنا تاینامسجلا  ماسجالا و  رئاس  ناکملا و  نامزلا و  نال  خلا ، کتیار - دق  یناکف  مالـسلا :) هیلع   ) لاق امنا  .نآرق و  باحـصاب  اوسیل 
یف مالـسلا ) هیلع   ) همالک هفاطل  یفخی  مث ال  .هیلع  یه  ام  یلع  ملاعلا  نتم  یف  عئاقولا  نوری  مهناف  هیهلالا  ججحلا  اما  انل و  بجح  یه 

هنیب و يرج  ام  يار  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا مهوتم  مهوتی  الئل  يرا ، یناکف  لاق  ام  کتیار و  دق  لاق : یـضاملا و  ظفلب  یتا  ثیح  کلذ 
هل ناک  نمل  لاقی  نا  نکمی  ام  هیاغ  نا  یلع  .ناوه  هلذ و  همیزه و  نم  هدنج  هیواعمل و  نوکیـس  امیف  سرفت  امهل  دهمت  هیواعم و  نیب 

یتلا عئاقولا  تایئزج  یف  سرفتی  نا  اما  همصخ و  یلع  ارفظ  هل  نا  الثم  هیلک  روما  یف  سرفتی  نا  رومالا  هذه  هوحن  یف  سرفت  ول  مزح 
کتعامجب یناک  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  رظناف  الف : هداع  اـهب  ملعلا  مهریغل  رـسیتی  ـال  ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هللا و  ـالا  اـهملعی  ـال 

مهعفر یف  سرفت  رومـالا  تامدـقم  يار  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لاـقی  نا  نکمی  لـه  فاـصنا  هـیارد و  رظن  هللا  باـتک  یلا  ینوعدـت 
رظن بصعتلا و  ءارملا و  بناج  نم  رومالا و  یف  هربخ  هل  نمب  نظلا  اذه  يرا  ام  .دیدم و  دما  لیوط و  نامز  نم  یتای  امیف  فحاصملا 

اهـضعب هفوکلا  مدق  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هل هبطخ  فجنلا ) عبط  ص 169 ج 2   ) خـیراتلا یف  یبوقعیلا  لقن  دـق  .مهفلا و  لقعلا و  ینیعب 
هبحلا و قلف  يذلا  ولف  اهالعا  مدب  اهبضخی  نا  اهاقشا  سبحی  امف  لوتقم  لیلق  نع  یناف  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق

اهقئاس اهداق و  اهقعانب و  مکتابنا  الا  هئام  يدهت  وا  هئام  لضت  هئف  نع  هعاسلا و ال  نیب  مکنیب و  امیف  یش ء  نع  ینولاست  همـسنلا ال  ارب 
صحف ماشلاب و  قعن  دق  لیلض  یلا  رظنا  یناکل  هبطخلا 99  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق اذه  همالک  وحن  یـضم  دق  .خلا و  همایقلا - موی  یلا 

ملعا ءامسلا  قرطب  انالف  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  سانلا  اهیا  هبطخلا 187  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .خلا و  نافوک  یحاوض  یف  هتایارب 
( مالسلا هیلع   ) هلوق نیفنص و  هیواعم  عابتا  ناک  هدئاح ) هعئابم  وا  هدحاج  هرفاک  یه  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .خلا  ضرالا - قرطب  ینم 

رمالا نع  داح  لاقی  هدهع  اوثکن  مث  هوعیاب  نیذلا  یلا  هدئاح  هعئابم  وا  هلوق : و  هتعامج ، نم  نیقفانملا  یلا  ریـشی  هدـحاج  هرفاک  یه  و 
نیثکانلا و لتاقی  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  مهعماوج  یف  اقیرفلا  يور  دـق  .هنع و  لدـع  لام و  يا 
هک ییوگ  همجرتلا : .ناورهن  جراوخ  نوقراملا  هیواعم و  باحـصا  نوطـساقلا  و  لمجلا ، باحـصا  نوثکانلا  و  نیقراملا ، نیطـساقلا و 

گنج ياهدژا  ناهدـب  هیواـعم  يا  ناـه  .هاوخب  سکنآ  زا  تسا  هتخیر  هک  ار  شنوخ  یناد  دوخ  هک  وت  مدـمآ ، ناـمثع  یهاوخنوخب 
دنشیکرفک و ای  هک  ار  تهاپس  و  تسا ، هتفرگرد  تا  هلان  نارگ  راب  ریز  نارتش  ناسب  هک  هدرب  ورف  نانچ  وت  رد  ار  شنادند  هک  تمنیب 

ارم هداتفا  كاله  كاخ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هتـسویپ  عوقوب  ياضق  یپ و  رد  یپ  ياهتبرـض  ندـید  زا  هک  یمنیب  نکـش  نامیپ  اـی 
کشر ام  رب  هنیآره  يدش  یم  رازگرب  ناشیدب  راک  نیا  يدوب و  مدرم  تسدب  تفالخ  تماما و  ماقم  رگا  نادب  .دنناوخ  ادخ  باتکب 

دوـخ هک  شیوگتـسار  ربـمیپ  ناـبز  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ینامـسآ  ياـضق  یهلا و  تیـشم  نیا  نکل  دـنداهن  یم  تـنم  دـندرب و  یم 
رب ناـهرب  هنیب و  هماـقا  قح و  ندـش  نشور  زا  سپ  هکنآ  تسا ، هتـشاد  ینازرا  هدومرف و  تبهوم  اـمب  تسا  هدرک  قیدـصت  شیتـسارب 

نیرتهب وت  هک  امرفب  مکح  قحب  ام  نمشد  ام و  نایم  ایادخ  راب  .دش  دهاوخن  راگتسر  دیامن  ههبـش  کش و  دشاب و  لدود  نآ  تیناقح 
هک يرادنپ  نیعل ، دنزرف  يا  رخص ، رسپ  يا  تسا : نینچ  يرمیص  هخـسن  قباطم  هیواعم  همان  خساپ  رد  ع )  ) ریما همان  همجرت  .یمکاح 

یتفگ نمب  .ینید  زا  هدـیمر  لقع و  ناشیرپ  مهف و  مک  ینادان  هکنیا  لاح  تسا و  وت  ملع  کش  لـها  زیمت  وت و  ملح  نزومه  اـههوک 
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ود ره  هن و  يوس  کیب  ار  مدرم  تسا  کمک  ار  وت  صاع ) نب  ورمع   ) هغبان نبا  ییوگتـسار و  رگا  .رباـص  شاـب و  گـنج  هداـمآ  هک 
شمـشچ رب  سوه  هدرپ  هدز و  شلد  رب  گنز  ام  زا  کی  مادـک  دوش  هتـسناد  ات  يآرد  نم  اـب  اـهنت  راد و  فاـعم  رازراـک  زا  ار  هاـپس 

ریشمش نامه  ما ، هدرک  ریشمش  همعط  متفوک و  رـس  ار  تیاین  ولاخ و  ردارب و  ردب  گنج  رد  هک  نسحلاوبا  نامه  منم  هک  دش  هدنکفا 
هللا مسب  تشون : ع )  ) ریما باوج  رد  هیواعم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  هیواعم  خـساپ  .منک  ور  نمـشدب  لد  نامه  اب  تسا و  نم  اـب 

و يربن ، يدوس  نآ  زا  هاگچیه  هک  رادرب  دـسح  زا  تسد  دـعب ، اما  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  زا  میحرلا  نمحرلا 
هقباس و  تسا ، نایاپ  هب  هتـسباو  اهراک  هک  نکم  هابت  یهاوخدوخ  یـشنم و  گرزب  زآ  هب  يا  هتفرگرب  شیپ  زا  نید  هار  رد  هک  یماـگ 
دوبان ار  تراـک  زج  و  ینکن ، رازآ  ار  نتـشیوخ  زج  ینک  ناـنچ  رگا  هک  نادرگم  دوباـن  يرادـن  یقح  وا  رب  هک  یـسک  قح  رد  ار  تا 

يا و هتخیر  هک  ییاـهنوخب  يا  هتـشاد  هک  نید  رد  تمدـخ  هقباـس  همهنآ  دـنگوس  مناـجب  .یئاـمنن  لـطاب  ار  تتجح  زج  و  ینادرگن ،
هانپ ادخب  دوخ  سفن  رـش  زا  ناوخب و  ار  قلفلا  برب  ذوعا  لق  هروس  سپ  .يا  هداد  بآ  ارف  يا و  هتـسش  يا  هدرک  قح  مدرم  اب  فالخ 

.دسح اذا  دساح  رش  نم  و  دمرف : قلف  رد  ادخ  هک  يدساح  نآ  ییوت  هچ  ربب ،

يرتشوش

عیمجف ابلاط ) تنک  نا  كانه  نم  هبلطاف  نامثع  مد  عقو  ثیح  تملع  دـقل  و   ) .همدـل ابلاط  يا : ناـمثعب ) ارئاـث  تئج  کـنا  تمعز  (و 
نم ناک  و  هشئاعل - بالک  یبا  نبا  لاقف  .مهعم  ناک  نم  و  هشئاع ، و  ریبزلا ، هحلط و  ناک  امنا  هلتقل  ببـسملا  نا  نوملعی  اوناک  سانلا 

لاما نم  لوا  نا  هللا  و  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما اوعیاب  و  هولتق ، سانلا  نا  تعمـس  امل  نامثع  مدـب  نبلطـال  تلاـق : اـمل  اـهلاوخا -
غلب امل  و  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) .رفک دـقف  الثعن  اولتقا  نیلوقت : تنک  دـقل  و  تنال ، نامثع  فرح 
نم اــبره  هـیما  ینب  نـم  هریغ  و  ناورم ، مـهعبت  ناــک  و  هرــصبلا - یلا  مهریــسم  یف  قرع  تاذ  ریبزلا  هــحلط و  هشئاــع و  باحــصا 
یف اـمک  مهل - لاـقف  هیما  ینب  نم  هباحـصا  ناورم و  دیعـس ، یقلف  .صاـعلا  نب  دیعـس  مهعم  نکی  مل  و  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما
یلا اوعجرا  مث  مهولتقا  ریبزلا - هحلط و  هشئاع و  ینعی  مکئار - لبالا و  زاجعا  یلع  مکراث  نوکرتت  نوبهذت و  نیا  يرزجلا -) لماک  )

همیذج ءابزلا  تلتق  امل  يربطلا :) خیرات   ) یف لاقثالاب ) لامجلا  جیجـض  کتـضع  اذا  برحلا  نم  جضت  کتیار  دـق  یناکف   ) .مکلزانم
تررغ ینا  يدـع  نب  ورمع  معز  لاقف : کب ؟ يرا  يذـلا  ام  تلاقف : .ءابزلا  یلا  جرخ  و  هرهظب ، اراثآ  رثا  هفنا و  ریـصق  عدـج  شربالا 

هل تنیز  و  هلاخ ،

ینیثعباف فئارظ ، و  الاوما ، قارعلاب  یل  نا  اهل : لاق  هب  تقث  اهنا و  فرع  املف  هتمرکاف  .کیلا  تلبقاف  نیرت  ام  یب  لـعفف  .کـیلا  ریـسلا 
تاقث یل  عمجا  يدـع : نب  ورمعل  ریـصق  لاقف  .قارعلا  یلا  هثلاـثلا  ریـصق  داـع  مث  لاـق :- نا  یلا  قارعلا - فئارطک  فئارط  ـالف  .اـهیلا 

نم رئارغلا  سوور  دقعم  لعجا  و  نیترارغ ، یف  ریعب  یلع  نیلجر  لک  لمحا  و  حوسملا ، و  رئارغلا ، مهل  ییه  و  كدنج ، کباحـصا و 
اهیـشم لامجلل  ام  تلاقف : اهلامحا  لقث  نم  ضرالا  یف  خوست  اهمئاوق  داکت  لبالا  تارف  ءابزلا  تجرخف  لاق :- نا  یلا  لـعفف - اـهنطاب 

نم سنج  يا : لیق : محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) ادیدش ادراب  انافرـص  ما  ادیدح  ما  نلمحی  الدنجا  ادیئو 
نیفـص  ) یف هللا ) باتک  یلا  عراصم  دعب  عراصم  و  عقاولا ، ءاضقلا  و  عباتتملا ، برـضلا  نم  اعزج  ینوعدت  کتعامجب  یناک  و   ) .رمتلا

دق ام  مکودعب  و  رمالا ، مکب  غلب  دق  سانلا ! اهیا  : ) لاق مث  ابیطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماقف  - ریرهلا هلیل  رکذ  یط  یف  محازم -) نب  رـصن 
مهنم انغلب  یتح  نید  ریغ  یلع  موقلا  مکل  ربص  دـق  اهلواب و  اهرخا  ربتعا  تلبقا  اذا  رومـالا  نا  و  سفن ، رخآ  ـالا  مهنم  قبی  مل  و  متیار ،

یه امنا  ورمع ! ای  لاقف : صاعلا  نب  ورمع  اعدـف  هیواعم  کلذ  غلبف  لج )- زع و  هللا - یلا  مهمکاحا  هادـغلاب  مهیلع  داغ  انا  و  انغلب ، اـم 
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هلتاقت تنا  و  رما ، یلع  کلتاقی  وه  هلثم  تسل  و  هلاجرل ، نوموقی  کلاجر ال  نا  لاق : يرت ؟ امف  .لصیفلاب  یلع  انیلع  ودغی  یتح  هلیللا 
رفظ نا  ایلع  نوفاخی  ماشلا ال  لها  و  مهب ، ترفظ  نا  کنم  نوفاخی  قارعلا  لها  و  ئاـنفلا ، دـیری  وه  و  ئاـقبلا ، دـیرت  تنا  هریغ ، یلع 

هب غلاب  کـناف  مهنیب ، کـنیب و  اـم  یف  اـمکح  هللا  باـتک  یلا  مهعدا  .اوفلتخا  هودر  نا  و  اوفلتخا ، هولبق  نا  ارما  مهیلا  قلا  نکل  و  مهب ،
کلت يا : یه ) و   ) .تقدـص لاـقف : .هیواـعم  کـلذ  فرعف  .هیلا  کـتجاح  تقول  رمـالا  اذـه  رخوا  لزا  مل  یناـف  موقلا ، یف  کـتجاح 
میذح نب  میمت  نع  محازم :) نب  رـصن   ) يور .مالـسالا  نع  هلئام  يا : هدئاح ) هعیابم  وا   ) .هللا باتکل  هدحاج )  ) .هللااب هرفاک )  ) .هوعدـلا

اذا انرفسا  املف  .هیواعم  فقوم  لایح  نم  قلیفلا  طسو  ماشلا ، لها  فص  ماما  تایارلا  هابشا  اذاف  انرظل  ریرهلا  هلیل  نم  انحبـصا  امل  لاق :
بحاصم ماظع  یه  و  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هراـبخا یف  عساـتلا - لـصفلا  ، ) حاـمرلا فارطا  یلع  تطبر  دـق  فحاـصملا  یه 

و رفعجوبا ، لاق  .طهر و  هرـشع  هکـسمی  مظعالا  دجـسملا  فحـصم  اهیلع  اوطبر  دـق  و  اـعیمج ، حاـمرا  هثـالث  اودـش  دـق  و  رکـسعلا ،
رفعجوبا لاق  فحصا  هئمسمخ  اهعیمج  ناک  و  فحصم ، یتئم  هبنجم  لک  یف  اوعضو  و  فحـصم ، هئمب  ع )  ) ایلع اولبقتـسا  لیفطلاوبا 

مث .هرسیملا  لایح  رمعملا  نب  ءاقر  ماق و  و  هنمیملا ، لایح  یماذجلا  حیرشوبا  ماق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لایح  مهدا  نب  لیفطلا  ماق  مث 
باتک اذه  مکنید ، یف  هللا  هللا  متینف ، اذا  ادغ  سراف  لها  كارتالا و  مورلل و  نمف  .مکتانب  مکئاسن و  یف  هللا  هللا  برعلا  رشعم  ای  اودان ،

نا دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مهنیب  اننیب و  مکحاف  نودـیری  باتکلا  ام  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .مکنیب  اننیب و  هللا 
ارابخا نوکی  نا  اما  و  میظع - اذـه  و  هقداص - هیوبن  هسارف  نوکی  نا  اما  برحلا ) …  نم  حـضت  کتیار  یناکف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق

اذه و ریغ  باتک  یف  ینعملا  اذـه  رکذ  هل  تیار  دـق  و  بجعلا ، هیاغ  وهف  نیرمالا  الک  یلع  و  بجعا ، مظعا و  وه  لصفم و  بیغ  نع 
تقول الا  کنع  یئاطبا  سیل  .رئاس و  اهوحن  رئاص و  اهیلا  تنا  یتلا  کتلزنمب  ینملعا  ام  و  کنم ، ینیتای  ام  بجعا  امف  دـعب ، اما  : ) وه

هب مه  باتک  یلا  فیـسلا  نم  افوخ  یننوعدی  کناوخا  و  برحلا ، نم  جـضت  تنا  كارا و  یناک  بذـکم و  هب  تنا  و  قدـصم ، هب  انا 
توعد املاطف  .دعب  اما  هلوا : ینعملا  اذه  هیف  رکذی  هیواعم  یلا  رخآ  باتک  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هل تفقو  و  نودـحاج .) هل  نورفاک و 

متی نا  الا  هللا  یبای  و   ) مکهاوفاب هئافطا  متلواح  و  مکروهظ ، ءارو  هومتذبن  و  ریطاسا ، قحلا  ناطیشلا  ءایلوا  كوایلوا  تنا و 

رونلا نمتیل  و  کیف ، ملعلا  نذـفنیل  يرمعل  و  نورفاکلا ) هرک  ول  و  محـالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هراـبخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) هرون
دق و  كدنع ، خرصم  و ال  کل ، رـصان  ثیح ال  کلمعب  نیزجتل  و  اروبثم ، الیتق  وا  اروحدم ، ادیرط  ناسختل  کتئامق و  و  كرغـصب ،
رهظ ام  یف  اعمط  ینامالا  هل  تینمت  و  رئاودلا ، هب  تصبرت  دقل  و  كاوس ، هلذخ  و ال  كریغ ، هلتق  ام  يرمعل  نامثع و  رکذ  یف  تبهسا 

، فیسلا بحاص  بلطملادبع  نبا  اناف  .هتئیطخ  نم  ربکا  و  هبنذ ، نم  مظعا  یلع  هب  کقحلا  نا  وجرال  ینا  .کلعف و  هیلع  لد  و  کنم ،
تمتیا موزخم و  ینب  حـمج و  و  مهـس ، ینب  هنعارف  و  سمـشدبع ، ینب  دیدانـص  نم  هب  تلتق  نم  تملع  دـق  و  يدـی ، یفل  همئاق  نا  و 

ارمع كاخا  ترـسا  و  بیلقلا ، یلا  هلجرب  تررج  و  هلظنح ، كاخا  تلتق  موی  ایـسان ، هل  تسل  ام  كرکذا  و  مهئاسن ، تمیا  مهئانبا و 
هیلا هللااب  کل  یلوا  انا  و  امهثلاث ، کتلعجل  اراف  عبتا  ینا ال  الولف  صاصح ، کل  و  تررفف ، کتبلط  و  اـطابر ، هیقاـس  نیب  هقنع  تلعجف 

مکحی یتح  کخانم  یف  کب  نعجعجال  و  ادبا ، سانلا  هب  لثمتی  الثم  کنکرتال  رادقالا  عماوج  كایا  ینتعمج و  نئل  .هرجاف  ریغ  هرب 
نم لفحج  یف  کیلا  ندـهنال  و  نیملـسملا ، ایارـس  کنیزغال  الیلق  یلجا  یف  هللا  اسنا  نئل  .نیمکاحلا و  ریخ  وه  و  کـنیب ، ینیب و  هللا 

نالا نیرجاهملا و 

دقف كددـلت ، كددرت و  و  كریحت ، یلا  نعجرتل  و  لاوس ، بلط و  یلا  کبیجا  و ال  هعافـش ، ـال  هرذـعم و  کـل  لـبقا  ـال  مث  .راـص 
بذک رفک و  نم  لوا  كوبا  تنا و  باتکب  تمصتعا  یتح  اهبیصب  کیلع  تلطه  فیک  توملا  بحـس  تیار  ترـصبا و  تدهاش و 
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رئاس انا  و  یـضقنا ، ام  اهیف  كدیک  نم  یـضقنا  و  یـضم ، ام  اهنم  یـضم  دق  و  اهلعاف ، کنا  کتنذآ  و  اهتـسرفت ، تنک  دقل  و  هلوزنب ،
محالملاب مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) نا کناف  اهکرادت ، و  اهل ، رظنا  و  کسفنل ، رتخاف  .باتکلا  اذه  رثا  یلع  كوحن 

کنم مویلا  وه  ارما  تعنم  و  رومالا ، کـیلع  تجترا  هللا ، داـبع  کـیلا  دـهنی  یتح  کـئاولغ  کـیغ و  یلع  تررمتـسا  تطرف و  … ( 
يار هفـس  کنقبوی  و ال  لالـضلا ، لـها  کـنعمطی  ـالف  يارلا ، هافـس  نم  هلها  رمـالا  هعزاـنم  یف  کـجاجل  نا  برح ! نبا  اـی  .لوبقم 

روصلا یف  خفنی  یتح  اهنم  قیفت  هقعـص ال  نقعـصتل  راقفلا ، يذ  نم  هقراب  کهجو  یف  تقرب  نئل  هدـیب  یلع  سفن  يذـلا  وف  .لاهجلا 
هنا الا  رمالا  عوقو  دـعب  ناک  نا  اذـه و  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک تلق : روبقلا .) باحـصا  نم  رافکلا  سئی  اـمک   ) اـهنم تسئی  یتلا  هخفنلا 

.کلذ لعفت  کناب  لبق  کتملعا  ینا  هیواعمل  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنا نمضت 

 … ( برحلا یلا  توعد  دق  و  : ) هلوق یلا  محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا : نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  )
: هیواعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  هفوکلا : نم  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک قایـس  یف  لاقف  ناصقن ، هدایز و  فالتخا و  عم 

نم اهنم  نوحلاصلا  دابعلا  هباصا  ام  ایندلا  نم  بستکا  ام  ریخ  و  اهلهاب ، اهمرـصت  اهءاضقنا و  ایندلا و  رورم  تیار  دق  کناف  دـعب ، اما  )
یف مدقلا و ال  یف  هلها ال  نم  تسلارما  تیعدا  دق  کنا  هیواعم  ای  ملعا  و  ادیعب ، انوب  امهنیب  دـجی  هرخالاب  ایندـلا  سقی  نم  و  يوقتلا ،
اذا عناص  تنا  فیکف  هیعدت ، دـهع  و ال  هللا ، باتک  نم  دـهاش  هیلع  کل  و ال  رثا ، هب  کل  فرعت  نیب  رماب  هیف  لوقت  تسل  و  ثدـحلا ،

بلک ودع  وه  و  اهیف ، كودع  نیب  کنیب و  یلخ  اهتذل و  یلا  تنکر  و  اهتنیزب ، تنتف  دق  ایند  نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  کنع  تعشقنا 
اذـه نع  سعقاف  اهتعطاف ، کترما  و  اهتعبتاف ، کتداق  و  اهتبجاف ، کتعد  اهتهج ؟ نم  کسفن  یف  تبث  دـق  اـم  عم  حـلم  دـهاج  لـضم 
هالو وا  هیعرلا  هساس  هیواعم  ای  متنک  یتم  .نجم و  هنم  کیجنی  ام ال  یلع  فقاو  کفقی  نا  کشوی  هناف  باسحلا ، هبها  ذـخ  و  رمـالا ،

الا کب ، لزنیس  امل  رمش  و  کقلاخ ، یلا  عجرا  کتنس و  نم  ظقیتساف  مکموق ؟ یلع  قباس  فرش  و ال  نسح ، مدق  الب  همالا ، هذه  رما 
یناف لعفت  الا  و  ءاقـشلا ، قباس  موزل  نم  هللااب  ذوعن  ناقداص ، هلوسر  هللا و  نا  فرعا  ینا  عم  .کـیف  هیغب  نم  ناطیـشلا  كودـع  نکمت 
همئا نم  تسل  و  قورعلا ، یف  مدلا  يرجم  کنم  يرجف  هذخام  ناطیـشلا  کنم  ذـخا  دـق  فرتم  کنا  کسفن : نم  تلفغا  ام  کملعا 

هانحنم نمم  ءاضق  هنکل  و  انیلع ، هب  اونتما  انودسحل و  مهیدیاب ، وا  سانلا  یلا  ناک  ول  رمالا  اذه  نا  ملعا  .اهتاعر و  نم  همالا و ال  هذـه 
تنا قحلاب و  انودع  نیب  اننیب و  مکحا  انبر  .هنیبلا  هللا  نافرعلا و  دعب  کش  نم  حلفا  .قدصملا ال  قداصلا  هیبن  ناسل  یلع  هب  انـصتخا  و 

نبا قشمد  خـیرات   ) نع ناونعلا  لقنف  ناک ، فیک  و  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لـصفلا   ) .نیمکاـحلا ریخ 
و اـضیا ) هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  : ) فنـصملا لوـق  .هرادـقم  لـقانلا  قـقحی  مل  یبـلکلا و  نع  هیواـعم  همجرت  یف  ( رکاـسع

تفشکت اذا  عناص  تنا  فیک  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دیدحلا .) یبا  نبا   ) یفاذک و  مثیم ،) نبا   ) یف امک  اضیا ) هیواعم  یلا  : ) باوصلا
لعف امک  نوهتـشی  ام  نیب  مهنیب و  لیح  و  ( ) اهتذلب تعدخ  اهتنیزب و  تجهبت  دـق  ایند  نم  هیف  تنا  ام   ) .فحالم يا : بیبالح ) کنع 
یعـس ام  ناسنالا  رکذتی  موی  ( ) اهتعطاف کترما  اهتعبتاف و  کتداق  اهتبجاف و  کتعد  (. ) بیرم کش  یفاوناک  مهنا  لبق  نم  مهعایـشاب 

کفقی نا   ) .برقی يا : کـشوی ) هنا  و  (. ) يواـملا یه  میحجلا  ناـف  ایندـلا  هاـیحلا  رثآ  یغط و  نم  اـماف  يری  نـمل  مـیحجلا  تزرب  و 
یلوالا و  نجم .)  ) هیاور یف  و  لاق : و  جـنم .) (: ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  نجم ) هنم  کیجنیال  اـم  یلع  فقاو 

، ناک فیک  .هیاور و  حـنم )  ) لعج هنا  الا  مثیم ) نبا  ( ) نیفـصب قلعتی  اـم  نیطـساقلا و  یف  نوثـالثلا - یناـثلا و  لـصفلا   ) هلثم .حـصا و 
هدادعتسا يا : باسحلا ) هبها  ذخ  رمالا و  اذه  نع   ) .رخات يا : سعقاف ) (. ) میمح انه  اه  مویلا  هل  سیلف   ) یلاعت لاق  هنجلا ، وه  نجملاف 

دق لاق : هقاس ، نع  رمـش  نمک  فخو ، دـج  يا : رمـش ) و  (. ) ابیـسح کیلع  مویلا  کـسفنب  یفک  کـباتک  ارقا  : ) یلاـعت لاـق  هتئیهت ، و 
هریغملا هیلع  راشاف  کلذـک ، ناکف  کعمـس ) نم  هاوغلا  نکمت  و ال   ) .هرخالا رما  نم  کب ) لزن  دـق  اـمل   ) .يرمـش قاـس  نع  ترمش 
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یف نیفرتملا  یلاعت  فصو  دق  و  فرتم ) کناف  کسفن  نم  تلفغا  ام  کملعا  لعفت  الا  و   ) .لعفف دیزی ، فالختساب  دایز و  قاحلتساب 
نیفرتم کلذ  لبق  اوناک  مهنا  میرک  دراب و ال  مومحی ال  نم  لظ  میمح و  مومس و  یف  لامشلا  باحصا  ام  لامـشلا  باحـصا  و  : ) هلوق

دق (. ) اریمدت اهانرمدـف  لوقلا  اهیلع  قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم  انرما  هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و  ( ) میظعلا ثنحلا  یلع  نورـصی  اوناک  و 
( نیفصب قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) نیطایـشلا انلعج  انا  هلما … ( ) کیف  غلب  هذخام و  کنم  ناطیـشلا  ذخا 

هیواعم مذ  باعیتسالا :)  ) یفف هتیناطیـش ، هفرتب و  هحدمی  رمع  ناک  و  مدـلا ) حورلا و  يرجم  کنم  يرج  و  (. ) نونمویال نیذـلل  ءایلوا 
هـسار قوف  ام  ذخای  و ال  اضرلا ، یلع  الا  هدنع  ام  لانی  و ال  بضغلا ، یف  کحـضی  نم  شیرق ، یتف  مذ  نم  انوعد  لاقفاموی : رمع  دـنع 
هیواعم سبح  يدوعـسملا :) جورم   ) یف قباس ) مدـق  ریغب  همالا  رما  هالو  هیعرلا و  هساس  هیواعم  اـی  متنک  یتم  و   ) .هیمدـق تحت  نم  ـالا 

مکتدشن لاقف : شیرق ، نم  لاجر  عم  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحصا  نم  الاجر  يرکشیلا و  ءاوکلا  نبا  يدبعلا و  ناحوص  نب  هعـصعص 
هللا بقارت  ال  دینع ، رابج  کنال  انلق ، ام  انیلع  تمزع  کنا  الول  ءاوکلا : نبا  لاقف  ینومتیار ؟ ءافلخلا  يا  اقدـص ، اقح و  متلق  ام  الا  هللااب 

رونلا ارون و  تاملظلا  لعجت  یعرملا ، دـیعب  يرثلا ، بیرق  هرخالا ، قیـض  ایندـلا ، عساو  انملع : ام  کنا  لوقن : انکل  و  رایخالا ، لـتق  یف 
ام یلع  رمالا  سیل  و  تدرا ، امع  رـصقت  مل  و  تغلباـف ، نایفـس  یبا  نب  اـی  تملکت  لاـقف : هعـصعص  ملکت  مث  لاـق - نا  یلا  تاـملظ -

ردب موی  یف  کلام  هللا  اما و  ارکم ؟ ابذک و  لطابلا  بابساب  یلوتسا  اربک و  مهناد  و  ارهق ، سانلا  کلم  نم  هفیلخلا  نوکی  ینا  .ترکذ 
بلجا نمم  ریفنلا  ریعلا و  یف  كوبا  تنا و  تنک  دـقل  .يریـس و  یلح و ال  ال  لئاقلا : لاق  امک  الا  هیف  تنک  ام  و  یمرم ، ـال  برـضا و 
هیواعم لاق  اضیا : هیف  و  قیلطل ؟ هفـالخلا  حلـصت  یناـف  یبنلا ، مکقلطا  قیلط ، نبا  قیلط  تنا  اـمنا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع 

لها نع  ینربخا  و  لاق - نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لـصفلا   ) نا یلا  برعلاـب - هفرعم  وذ  تنا  هعـصعصل :
نوعبتی نیقیلا ، هورعب  اکـسمت  و  نیدـلا ، یف  اتابث  مهل  نا  ریغ  اهیف ، ءانغ  مهلقا  و  اـهنع ، مهفعـضا  و  هنتف ، ساـنلا  عرـسا  لاـق : .زاـجحلا 
.عانقلا فشک  نم  عادخلا  كرت  نایفـس  یبا  نبای  لاقف : هقـسفلا ؟ هرربلا و  نم  هیواعم : لاقف  .راجفلا  هقـسفلا  نوعلخی  راربالا و  همئالا 

: یلاعت هلوق  هنم  .لیوط و  يا : قساب ) فرش  و ال  (. ) راجفلا هقسفلا  کئلوا  نم  کباحصا  تنا و  و  راربالا ، همئالا  نم  هباحـصا  یلع و 
هیواعم عمج  رـصن :) نیفـص   ) یف یخر و  لام  یف  كاذ  نم  متنک  افرـش  اودع  سانلا  ام  اذا  و  رعاشلا : لاق  و  تاقـساب .) …  لخنلا  (و 

بـضغف شیرق ؟ هیمح  نیا  و  مکلاب ؟ امف  ادغ ، هناسل  هب  لوطی  لاعف  برحلا  هذه  یف  مکنم  دحال  سیل  مهل : لاق  ماشلاب و  یـشرق  لک 
: هیواعم لاقف  .دیلاا  ناسللاب و ال  انانغ  ینغی  نم  قارعلا  شیرق  نم  انئافکا  یف  فرعن  ام  هللا  و  دـیرت ؟ لاعف  يا  و  لاقف : هبقع  نب  دـیلولا 
وا هزرابم  مهنم  هنرقل  موقی  نم  مکنم  اما  مکحیو ! هیواعم : لاق  .هسفنب  مهاقو  یلع  لب  الک  دـیلولا : لاق  .مهـسفناب  ایلع  اوقو  کئلوا  نا 
وه یلـصی  هتوخا و  سابع و  نبال  و ال  هینب ، دـمحمل  نیـسحل و ال  ـال  نسحل و  نذاـی  ـال  اـیلع  ناـف  زاربلا  اـما  ناورم : لاـقف  هرخاـفم ؟
نا و  هوبنلاب ، مهل  رخفلاف  مالسالاب  ناک  ناف  هیلهاجلاب ؟ ما  مالسالابا ؟ مهرخافن ؟ اذامبف  هرخافملا  اما  و  زرابن ؟ مهیالف  مهنود  برحلاب 

نیطـساقلا یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) .بلطملادـبع ینبل  اورقاف  .برعلا  تلاق  شیرق  انلق : ناف  نمیلل ، هیف  کلملاف  هیلهاجلاب  ناک 
انیلع تبلغ  انبر  اولاق  نوبذـکت  اـهب  متنکف  مکیلع  یلتت  یتاـیآ  نکت  ملا  ( ) ءاقـشلا قباوس  موزل  نم  هللااـب  ذوعن  و  ( ) نیفـصب قلعتی  اـم  و 
نبا نع  ادنسم  رصن ) نیفـص   ) یف و  نوملکت .) اهیف و ال  اوسخا  لاق  نوملاظ  اناف  اندع  ناف  اهنم  انجرخا  انبر  نیلاض  اموق  انک  انتوقش و 

لوقی هثلاثلا و  هیناثلا و  هیلع  داعاف  .لکای  وه  لاقف : لوسرلا  ءاجف  هوعدـی ، هیواـعم  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لـسرا  لاـق : رمع 
، هوخا هیواعم و  بکار و  وه  نایفـس و  یبا  یلا  اموی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رظن  .هنطب و  هللا  عبـشا  ال  لاقف : .لـکای  وه  لوسرلا :

نا كرذحا  و   ) .بکارلا قئاسلا و  ودئاقلا  نعلا  مهللا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهیلا  رظن  املف  قئاس ، رخالا  دـئاق و  امهدـحا 
هینالعلا و فلتخم  (. ) هاوه ههلا  ذختا  نم  تیارفا   ) يوهلا لمالا و  يا : هینمالا ) هرغ  یف   ) .هیاغلا يدملا و  یلا  ادام  يا : ایدامتم ) نوکت 

.اقفانم هریرسلا )
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کلذـب و  هلوق - یلا  ابناج - سانلا  عدـف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اما  و  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناـثلا و  لـصفلا  )
و هفوکلا ، نم  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک تفرع  كاذ  و  ردـصلا ، كاذ  ءزج  نوکی  فیک  .القتـسم و  ینئادـملا  هاورف  يودـع ) یقلا  بلقلا 

انیا ملعیل  لاتقلا  نم  نیقیرفلا  فعاو  یلا  جرخا  ابناج و  سانلا  عدـف  برحلا  یلا  توعد  دـق  و  ( ؟ يرتس امک  نیقـص  یف  هل  هلاـق  اذـه 
ام لک  و  بلغ ، يا : نوبـسکی :) اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک  : ) یلاعت هلوق  یف  هدـیبعوبا  لاـق  حاحـصلا :)  ) یف هبلق ) یلع  نیرملا 

يدان مث  نیفصلا  نیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماق  رصن :) نیفـص   ) یف هرـصب ) یلع  یطغملا  و   ) .کیلع نار  کنار  کب و  نار  دقف  کبلغ 
هابراق املف  صاعلا ، نب  ورمع  هعم  زربف و  هدـحاو ، هملک  هملکاف  یل  رهظی  نا  بحا  لاق : هناش ؟ ام  هولاسا  لاقف : اـهررکی - هیواـعم - اـی 

و کنیب ، ینیب و  سانلا  لتقی  مالع  کحیو  لاق : ورمع و  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) یلا تفتلی  مل 
دقل ورمع : لاقف  هزراـبا ؟ يرت  اـم  لاـقف : ورمع  یلا  هیواـعم  تفتلاـف  .هل  رمـالاف  هبحاـص  لـتق  اـنیاف  یلا  زربا  اـضعب ؟ مهـضعب  برـضی 
زراب ام  هللا  .هسفن و  نع  عدخی  یلثم  سیل  هیواعم : لاقف  .یبرع  یقب  ام  کبقع  یلع  کیلع و  هبس  لزت  مل  هنع  تلکن  نا  و  کفلـصنا ،

لسرا لاق : یبعشلا  نع  هیف  .فوفصلا و  رخآ  یلا  یهتنا  یتح  اعجار  فرـصنا  مث  .همد  نم  ضرالا  یقـس  الا  طق  الجر  بلاط  یبا  نبا 
کفـصنا دـقل  ورمع : لاق  .هل  رمالا  ناک  هبحاص  لتق  اـنیاق  لاـتقلا ، نع  نیقیرفلا  فعاو  یلا  زربا  نا  هیواـعم : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

عاطیا هاسفنا ! و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  ورمعای ؟ اهیف  تعمط  کلعل  .عاجـشلا  جوهالا  زرابا  نا  هرکال  ینا  هیواـعم : لاـقف  .لـجرلا 
: صاعلا نب  ورمعل  نیفـص  دعب  اموی  لاق  هیواعم  نا  اورکذ  .همالا و  هذهالا  اهینب  هرقم  اهیبن و  تیب  لها  هما  تلتاق  ام  یـصعا ؟ هیواعم و 

لاق اضیا ، ههیدـبلا  یف  کنم  یهدا  اناو  هیورلا ، یف  کسفن  یلع  یل  تیـضق  هیواعم : لاق  .هیورلل  تنا  ههیدـبلل و  انا  لاـق : یهدا ؟ اـنیا 
هللا و  ورمع : لاق  هیف ؟ ینقدـصت  یـش ء  نع  کلاسا  الفا  ینتبلغ ، اهب  هیواعم : لاق  فحاصملا ؟ تعفر  موی  كواهد  ناـک  نیاـف  ورمع :

ینا ال اما  .ینتـششغ  دقل  هللا  یلب و  لاق : .ال  لاق : ینتحـصن ؟ ذنم  ینتـششغ  له  لاق : .کقدصا  کلادب  امع  لاساف  حیبقل  بذـکلا  نا 
تنا و  هتزرابمب ، یلع  ترـشاف  هزرابملل  یلع  یناـعد  موی  لاـق : نطوم ؟ يا  و  لاـق : .دـحاو  نطوم  یق  نکلو  نطاوملا ، لـک  یف  لوقا 
لاتق تلتق  دـق  نوکتف  هلتقت  نا  اما  .نیینـسحلا  يدـحا  یلع  هتزرابم  نم  تنکف  فرـشلا  میظع  لجر  كاـعد  اـمنا  لاـق : وه ، نم  ملعت 

ام نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) تنکف کلتق  ناک  نا  اـما  و  کـکلمب ، ولخت  کفرـش و  یلا  افرـش  هب  دازت  و  نارقـالا ،
ول نا  ملعا  ینا  هللا  .یلوالا و  نم  رش  هذه  هیواعم : لاقف  .اقیفر  کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  هقفارم  یلا  لعجت  نیفصب ) قلعتی 

دحا ینم  اهعمـسی  نل  و  میقع ، کلملا  و  کلملا ، لاق : هلاتق ؟ یلع  کلمح  امف  ورمع : لاق  .رانلا  تلخد  ینلتق  ول  و  رانلا ، تلخد  هتلتق 
هلف سابعلا  لتق  نم  لاق : هیلع و  هیواعم  فسات  ماشلا  ناعجـش  نم  الجر  یمـشاهلا  هعیبر  نب  سابعلا  لتق  امل  جورملا :)  ) یف .كدعب و 

هیواعم دوی  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  زاربلا ، یلا  هاوعد  نایمخل و  هل  بدتناف  .درب  هئام  و  نیجللا ، نم  هیقوا  هئام  و  ربتلا ، نم  هیقوا  هلام 
لاجر انم  مهنکلمیل  هللا  اما و  هرون ،) متی  نا  الا  هللا  یبای  و   ) هللا رونل  ءاـفطا  هنطب  یف  نعط  ـالا  همرـض  خـفان  مشاـه  ینب  نم  یقب  اـم  هنا 

حبق هیواعم : لاقف  امهلتق ، نا  امهلهمی  ملق  هسرف ، یلع  بثو  سابعلا و  حالـس  ع )  ) ذـخا .راـثالا و  وفعت  یتح  فسخلا  ءوس  مهنوموسی 
: ورمع لاقف  .لجرلا  اهیا  تکـسا  هیواعم : لاقف  .نایمخللا  هللا  لوذخملا و  ورمع : لاقف  .تلذخ  الا  طق  هتبکر  ام  روقعل ، هنا  جاجللا  هللا 

الولا کلذ  تملع  دق  لاق : .کتفـصل  رـسخا  کتجحل و  قیـضا  کلذ  هیواعم : لاقف  .لعفی  هارا  و ال  نیمخللا ، هللا  محر  نکی  مل  نا  و 
.اریعب کتیفلال  رصم  ول ال  .کتمعا و  هللا  رصم و  هیواعم : لاقف  .لطابلا  یلع  انا  قحلا و  یلع  ایلع  نا  ملعا  یناف  هاجنملا ، تبکرل  رصم 

تزراب موی  کنهذ  روضح  نم  کحـضا  هیواعم : لاق  کحـضت ؟ مم  ورمع : لاق  بهذـم ، لک  هب  بهذ  اکحـض  هیواعم  کحـض  مث 
اما و ورمع : لاقف  .امرکت  الا  یبا  هنکل  و  کلتقل ، بلاط  یبا  نبا  ءاش  ول  و  انایع ، توملا  تیار  دقل  هللا  اما و  .کتاوس  کئادـبا  ایلع و 
نیطساقلا و یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) ادب و  كرحس ، ادب  كانیع و  تلوحاف  زاربلا ، یلا  یلع  كاعد  نیح  کنیمی  نعل  ینا  هللا 
، سانلاب حبصلا  هالصب  اموی  مالسلا ) هیلع   ) یلع سلغ  رصن :) نیفص   ) یف .عد و  وا  کحـضاف  هرکذ ، هرکا  ام  کنم  نیفـصب ) قلعتی  ام 
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هللا نظال و  ینا  نمیلا ، لها  رشعم  ای  لاقف : هیواعم - باحـصا  ءاسور  نم  ناک  و  يریمحلا - ههربا  ماقف  .ماشلا  لها  یلا  مهب  فحز  مث 
: لاقف ع )  ) ایلع کلذ  غلبف  .اعیمج  هعم  انلم  هبحاص  لـتق  اـمهیاف  ـالتتقیلف ، نیلجرلا  نیذـه  نیب  اولخ  مکحیو  مکئاـنفب ، نذا  دـق  هللا  نا 

رخآ رخاتف  هیواعم ، ههربا  مالک  غلب  .هذـهب و  ینم  ارورـس  دـشا  اهب  انا  ماشلا - تدرو  ذـنم  هبطخب - تعمـس  اـم  هللا  و و  ههربا ، قدـص 
هرکنکلو ، انید ایار و  انلـضفا  ههربال  هللا  و  نولوقی : ماشلا  لـها  لـبقاف  .هلقع  یف  اـباصم  ههربا  نظـال  ینا  هلوح : نمل  لاـق  فوفـصلا و 

ع)  ) مدقتف یلا  ملهف  کتزرابم  هرکی  هیواعم  ناک  نا  نسحلاابا ، ای  لاقف : یقـشمدلا ، دواد  نب  هورع  ذـئموی  زرب  .یلع و  هزرابم  هیواعم 
مث .هایا  ینوعد و  هنم ، یل  ظلغاب  مویلا  هیواعم  ام  هللا  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .رطخب  سیل  هناـف  بلکلا  اذـه  رذ  هباحـصا : هل  لاـقف  هیلا ،

ای مالسلا :) هیلع   ) لاق مث  هبرضلا ، لوهل  نارکسعلا  جتراف  هرسی ، يرخالا  هنمی و  امهادحا  تطقـس  نیتعطق ، هعطقف  هبرـضف  هیلع  لمح 
اناف  ) .نیمدانلا نم  تحبـصا  رانلا و  تنیاع  دـقل  قحلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  يذـلا  اما و  کموق ، ربخاـف  بهذا  هورع 

یشلا ء خدش  ساسالا :)  ) یف .فوجالا و  یـشلا ء  رـسک  خدشلا : حاحـصلا )  ) یف اخدش ) کیخا  کلاخ و  كدج و  لتاق  نسحلاوبا 
هنم .اهلطبا و  يا : .همدق  تحت  مهءامد  خدش  زاجملا  نم  .لظنحلا و  سارلا و  خدش  لاقی  .هزمغ و  وا  هرـسک  اذا  .صخرلا  وا  فوجالا 

( نیفـصب قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  ، ) اولتتقا نیح  یـصق  هعازخ و  نیب  مکح  يذـلا  حولملا - نب  رمعیل  لیق 
رکب نب  ثیل  نمرحبلادم  یلوح و  خادشلا  ونب  ترطخ  اذا  یـصق : لوقی  هل  و  خادـشلا ، یـصقل :- تیبلاب  یـضق  و  هعازخ ، ءامد  لطباف 

نب هدـیبع  هکراشمب  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقف هبتع  هدـج  اـما  و  ادرفنم ، ع )  ) اـمهلتقف هبقع  نب  دـیلولا  هلاـخ  هلظنح و  هوخا  اـما  ردـب ) موی  )
لالقتـسا نم  يدـقاولا  هاور  ام  نود  قاحـسا  نب  دـمحم  نع  يربطلا  هلقن  امک  هبتع ، هدـیبعل  لباقملا  نوک  نم  حـصالا ، یلع  ثراحلا 

(: 64  ) باتکلا یف  باتکلا و  اذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالکف هما ، مع  هبیش  لتق  یف  هدیبعل  مالـسلا ) هیلع   ) هتکراشم هبتع و  لتقب  هزمح 
یف دنه  لوق  اضیا  هل  دهشی  .یلوالا و  هیاورلا  قدصی  دحاو ) ماقم  یف  کیخا  کلاخ و  كدجب و  هتـضضعا  يذلا  فیـسلا  يدنع  (و 

هزمح ناک  ول  و  هدیبع ، بلطملا  ونب  و  مالـسلا ،) هیلع   ) وه مشاه  ونبف  بلطملا  ونب  مشاه و  ونب  هودغ  هطهر  هل  یعادـت  هبتع : اهیبا  ءاثر 
هیلع  ) هتکراشمب هدـیبع  هلتق  وا  هزمح  هلتق  ردـب ، یف  لـتق  اـضیا  هبیـشف  ناـک ، فیک  .هکرـش و  هیف  بلطملا  ینبل  ناـک  اـمل  ادرفنم  هلتق 

هبتع و لهجابا و  ردب  موی  انلتق  دق  اناف  ادیهش  ابستحم  ءادهـشلا  عم  یلو  موی  هزمحب  رخفت  ناف  دنه : یلا  اریـشم  لاق  نم  اما  و  مالـسلا .)
یف یعفاشلا  هحلط  نبا  لض  و  خـیراتلاب ، هعالطا  مدـعل  هلئاق ، نم  مهوف  ادیـسج  اقلع  هباوثا  یلع  دـحا  موی  اـنکرت  دـق  هبیـش  ادـیلولا و 

قلعتی ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) لقنف راحبلا  نطفتی  مل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا تاـیبالا  بسنف  هلووس :) بلاـطم  )
هیاغ عمجم  لک  یف  هیلع : مهل  اضرحم  مهب  ردبب  مالـسلا ) هیلع   ) هلعف یف  سایا  نب  دیـسا  لاقف  ناک  فیک  .هل و  اررقم  هیف  ام  نیفـصب )

فیسلاب يرتعی  ابرض  اصعق و  مکانفا  حبذی  مل  هصعق  التق  احبذ و  مکانفا  يذلا  همطاف  نبا  اذه  حرقلا  یکاذملا  یلع  ربا  عذج  مکازخا 
هدیب یسفن  يذلا  و  لاقف : نیفص ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بطخ  رـصن :) نیفـص   ) یف یعم ) فیـسلا  کلذ  و   ) حفـصی مل  هدح  لمعی 
یقلا بلقلا  کلذب  و   ) یلع الا  یتف  اقفلاوذ ر و ال  الا  فیـس  ال  لاقف : یفیـسب ، همادـق  برـضا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  رظنل 

یکرشم نم  هعامج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رـصبا  دحا  یف  هیولالا  باحـصا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  امل  يربطلا :)  ) یف يودع )
یبـنلا رـصبا  مث  یحمجلا ، هللادـبع  نب  ورمع  لـتق  و  مهعمج ، قرفف  مهیلع  لـمحف  .مهیلع  لـمحا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاـقف  شیرق ،

لتق و  مهتعامج ، قرفق  مهیلع  لمحف  .مهیلع  لمحا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاـقف  شیرق ، یکرـشم  نم  هعاـمج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ینم و هنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .هاساوملل  هذه  نا  هللا ، لوسر  ای  لیئربج : لاقف  يول ، نب  رماع  ینب  دـحا  کلام  نب  هبیش 
و ایبن ، تثدحتـسا  انید و ال  تلدبتـسا  ام   ) یلع الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیـس  ال  اتوص : اوعمـسف  .امکنم  انا  و  لیئربج : لاقف  .هنم  اـنا 
یناثلا و لـصفلا   ) ملـسا اـم  هللا  و  راـمع : لاـق  رـصن :) نیفـص   ) یف نیهرکم ) هیف  متلخد  نیعئاـط و  هومتکرت  يذـلا  جاـهنملا  یلعل  ینا 
: لاق یماش  نع  هیف : .اناوعا و  هیلع  اودجو  یتح  رفکلا ، اورسا  اوملستسا و  نکلو  موقلا ، نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا -
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، هاخا لتق  يذلا  مدآ  نبا  و  سیلبا ، هسمخ : هللا  قلخ  رش  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  ترکذ  دل ، باب  دنع  عیابی  هیواعمتیارامل 
یلعب تقحلف  ( دل باب  دـنع  هرفک  یلع  عیابی  همالا  هذـه  نم  لجر  و  مهنید ، نع  مهدر  لیئارـسا  ینب  نم  لجر  و  داتوالاوذ ، نوعرف  و 

نب ورمع  هیواـعم و  نا  بئاـجعلا : بجعا  نم  نا  و  لاـق : و  نیفـص ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بطخ  هیف : .هعم و  تنکف  مالـسلا ) هـیلع  )
الا اهقح ، لها  یلع  اهلطاب  رهظ  الا  اهیبن  دعب  طق  هما  تفلتخا  ام  هللا  میا  و  امهمعزب ، نیدلا  بلط  یلع  سانلا  ناضرحی  احبـصا  صاعلا 

.مهرئاصب و تذفن  دق  سانلا و  قرفت  مث  .هیلع  میقتـست  نل  همالا  نا  مکملعا  دقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اما  رامع : لاقف  .ءاش  ام 
رقا ام  لاقف : نوملـسم ؟ نونموم  مهنا  رقتا  ماشلا : لها  هیواـعم و  نیب  هنیب و  باـتکلا  بتکی  نا  دارا  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لـیق  هیف 
یلع یلا  لجر  ءاج  هیف : .ءاش و  ام  هباحصا  هسفن و  یمسی  و  ءاش ، ام  بتکی  نکلو  نوملسم ، نونموم و ال  مهنا  هباحصال  هیواعمل و ال 

هللا تعمس  اما  .هباتک  یف  هللا  مهامس  امب  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مهیمـسن ؟ مبف  هدحاو  هوعدلا  مهلتقن ، نیذلا  ءالوه  لاقف : مالـسلا ) هیلع  )
نکلو تانیبلا  مهتءاج  ام  دـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لتتقا  ام  هللا  ءاش  ول  و  یلا - ضعب - یلع  مهـضعب  انلـضف  لـسرلا  کـلت  : ) لوقی

انک فالتخالا  عقو  املف  رفک ) …  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) نم مهنم  نمآ و  نم  مهنمف  اوفلتخا 
انبر هللا  هیشمب  يده  مهانلتاقف  مهلاتق ، هللا  ءاش  اورفک و  نیذلا  مه  و  اونمآ ، نیذلا  نحنف  قحلاب ، یبنلاب و  باتکلاب و  هللااب و  یلوا  نحن 

.هتدارا و 

هینغم

: نجملا .کسبحی و  وا  کعلطی  کفقی : .نسح و  هجهب و  تاذ  تراص  تجهبت : .سابللا و  نم  برـض  بابلج ، عمج  بیبالج : هغللا :
یـضم ایدامتم : .یلاعلا و  قسابلا : .بلاغلا و  قباسلا : .معنتملا و  فرتملا : .دـهتجا و  رمـش : .هدـعلا و  هبهالا : .رخات و  سعقا : .سرتلا و 

مـسا فقاو  و  ناشلل ، ریمـضلا  هنا  بارعالا : .ههبجلا  یف  ضایبلا  اهمـضب  و  هلفغلا ، نیغلا - رـسکب  هرغلا - .ء و  یـش  یلع  يولیال  امدـق 
، هبتر مدقتملا  اظفل و  رخاتملا  فقاولا  یلع  دوعی  رتتسم  ریمـض  کفقی  لعاف  و  اهربخ ، کفقی  نا  نم  کبـسنملا  ردصملا  و  کشوی ،
و : ) بتک ام  هلمج  نم  هیواعم  یلا  مامالا  بتک  ینعملا : هیفانلا ، هیطرـشلا و ال  نا  ناتملک : الا  و  کفقی ، نا  فقاو  کشوی  لصالا  نال 

لبق لمعلا  ردابف  رما ، یهدا و  هدعب  ام  و  کماما ، توملا  ناف  تاذلم ، تاوهش و  نم  هیف  تنا  ام  کنعدخیال  خلا ..) عناص  تنا  فیک 
هعدریال هنا  و  هایندـل ، هتایح  بهو  هیواعم  نا  ملعی  مامالا  ..کیدری و  امب  کیرغی  نمل  غصتال  و  نینموملا ، نم  اـقح  تنک  نا  لـجالا 

ذخا دق  فرتم  کناف  : ) هلوق هنم  هسای  هیواعم و  هقیقحب  مامالا  هفرعم  یلع  لیلدـلا  و  یفک ، هجحلا و  هیلع  میقی  نکل  و  عدار ، يا  اهنع 
یف فرـسا  املک  ءرملا  نا  یلا  ریـشت  فرتم  هملک  و  مدلا .) حورلا و  يرجم  کنم  يرج  و  هلمام ، کیف  غلب  و  هذخام ، کنم  ناطیـشلا 
نا یغطیل  ناسنالا  نا  یلاعت : هلوق  کلذ  یلع  ادهاش  یفک  و  تاوهشلا ، ءاوهالا و  هیف  تمکحت  و  تایحورلا ، نع  ادعب  دادزا  تاذلملا 

هیلهاجلا كرـشلا و  میعز  ناک  هنکل  و  امیعز ، ناک  نایفـسابا  نا  بیرال  خـلا ..) هساس  هیواعم  ای  متنک  یتم  و   ) .قلعلا  6 ینغتسا - هآر 
مالـسالا هرهق  امل  و  ریخ ، لدـع و  لک  دـض  و  همحرلا ، یبن  دـض  مالـسالا و  دـض  شویجلا  داق  ..ناودـعلا  یغبلا و  سیئر  و  ءالهجلا ،

ياب يرعـش  تیل  هسفن : یف  لاق  و  هرئاـح ، هرظن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  نایفـسوبا  رظن  موی  تاذ  یف  ..هوقلل و  ملـستسا 
امل .نایفـسابا و  ای  کتبلغ  هللااب  هل : لاق  هیفتک و  نیب  هفکب  برـض  و  هردـص ، یف  كاـحی  اـم  لوسرلا  كرداـف  دـمحم .! ینبلغ  یش ء 
نم مامالا  دارم  نوکی  اذه  یلع  ءانب  .یلوالا و  مهتیلهاج  مهتعیبط و  یلا  اوداع  هصرفلا  تحنس  و  مالـسالا ، مساب  نییومالا  هلود  تماق 

قباوس موزل  نم  هللااب  ذوعن  و  : ) هلوق کلذ  یلا  یموی ء  و  ناودـعلا ، یغبلا و  هدایـس  هلداعلا ال  هقحلا  هدایـسلا  هیما  نع  اـهیفن  هدایـسلا و 
و زتعی ، اهب و  رخفی  نا  هیبا ال  هماعز  نم  لجخی  نا  هیواعم  یلعف  نذا  .ءالب و  رش و  یه  یتلا  هیما  هماع  زک  ءاوسالا  قباوس  يا  ءاقـشلا )

عم الالـض  اداسف و  کیبا  هماع  زک  هیواعم  ای  کتماعز  خلا ..) نوکت  نا  رذحا  و  ( .؟ دجم رخف و  ص )  ) مظعالا لوسرلا  برح  یف  له 
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یف هـل  ملـس  و  عـقاولا ، یف  مالـسالا  یلع  برح  تـنا  و  ءاـیر ، ـالب  هرهج و  مالـسالا  یلع  اـبرح  ناـک  كاـبا  نا  وـه  و  دـحاو ، قراـف 
و بارعالا : .حضاولا  قیرطلا  جاهنملا : .عدتبا و  ثدحتسا : .ارسک و  اخدش : .هبلق و  یلع  بونذلا  تغط  نم  هبلق : یلع  نیرملاو.رهاظلا 
ام هبیتق ص 106 و  نبال  هسایسلا  همامالا و  باتک  یف  خلا ..) سانلا  عدف  برحلا  یلا  توعد  دق  و  : ) ینعملا هیفرظلا ، یلع  بصن  ابناج 

صاعلا نبا  لاق  .بلغ  نمل  رمالا  نوکیف  سانلا ، عدو  یلا  زربا  سانلا ..؟ لتتقی  مـالع  هیواـعمل : یلع  لاـق  هصن : اـم  هعبط 1957  اهدعب 
ول ایلع و  نزراب  هللا ال  و  ینمهتت .؟ یلع و  نع  نبجتا  صاعلا : نبا  لاق  .ورمع  ای  اهیف  تعمط  هیواعم : لاقف  .لجرلا  کفـصنا  هیواـعمل :

نـسحوبا اناف   ) .اهزنت امرکت و  ءایح و  یلع  هنع  فرـصناف  هتروعب ، ورمع  هاـقتاف  هعرـصف ، یلع  هنعط  و  ورمع ، هزراـبف  .هتوم  فلا  تم 
هلتق یف  مامالا  كرتشا  و  بلطملادبع ، نب  ثراحلا  نب  هدیبع  ردـب  موی  هیلا  زرب  هیواعم ، ما  دـنهوبا  هعیبر  نب  هبتع  وه  و  كدـج ) لتاق 

مامالا هلتق  هعیبر  نب  هبتع  نب  دیلولا  وه  کلاخ ) و   ) هلتق یف  مامالا  كرتشا  و  هزمح ، هیلا  زرب  نایفـس ، یبا  نب  هلظنح  وه  و  کیخا ) (و 
امزع انامیا و  تلدب  تریغ و ال  ام  هیواعم  ای  ملعت  نم  انا  یعم .) فیسلا  کلذ  و   ) مهماسجا نع  اهتلصف  و  مهسوور ، ترسک  اخدش ) )

نایفسوبا هیف  لخدی  مل  قحلا  نیدلا  قیرط  وه  جاهنملا  هدبع : دمحم  خیـشلا  لاق  خلا ..) هومتکرت  يذلا  جاهنملا  یلعل  ینا  و   ) اداهج و 
یف ددرتلا  رهظا  و  هللا ، الا  هلا  ال  نایفـسوبا : لاق  حتفلا  دنع  مالـسالا : هآرم  باتک  یف  نیـسح  هط  لاق  .اهرک و  حتفلا  دـعب  الا  هیواعم  و 
اذک و  لاح ، نیهرکم  و  بارعالا : .هثکانلا  انه  هدـئاحلاب  دارملاو.اهنلعی  نا  رمالا  رخآ  رطـضا  هنکل  و  هللا ، لوسر  ادـمحم  ناب  هداهـشلا 

و : ) ینعملا .ینوعدـتب  قلعتم  هللا  باتک  یلا  و  نیحراـشلا ، ضعب  مهوت  اـمک  ازییمت  سیل  ینوعدـتل و  هلجا  نم  لوعفم  اـعزج  و  ارئاـث ،
یف هجاحل  الا  هتیار  تحت  تبراح  و  نامثع ، صیمق  تلمح  ام  کنا  نوفرعی  سانلا  لک  و  خلا ..) نامثع  مدب  ارئاث  تئج  کنا  تمعز 

باحصا نم  هتبلطل  نامثع  مدب  بلطت  اقح  تنک  ول  و  مایالا ، يدم  یلع  عادخ  رکم و  لکل  الثم  صیمقلا  اذه  تلعج  تنا  و  کسفن ،
خـیرات 25- هیرـصملا  هیروهمجلا  هدـیرج  یف  هملک  تارق  .هترـصن و  یلع  رداق  تنا  و  هتلذـخ ، کنال  اضیا ، کـسفن  نم  و  لـمجلا ،

ادب هملکلا : هذه  یف  ءاج  امم  و  بصعت ، لیم و  لک  نع  ادیعب  خیراتلا و  یحوب  ملکت  یلادلا ، یلع  همسا  يرصم ، بتاکل   11  - 1970
کلذـب و  نیملـسملا ، هملک  عمتجتال  و  دالبلا ، یف  یـضوفلا  موقتف  هضارغا ، ققحی  یتح  نامثع  دـهع  یف  ءاـملا  هملک  ریکعتب  هیواـعم 

نم جضت  کتیار  دق  یناکف   ) .هداسلا هیما  ینبل  و  هدالوال ، اثرا  هیورسک  هفالخلا  لعجی  و  يروشلا ، یلع  یـضقی  ..هطلـسلا و  یلا  زفقی 
عفرب هعیدـخلا  رکملا و  یلا  ءوجللا  فعـضلا و  نم  نیفـص  یف  هشیج  هیواـعمل و  ثدحیـس  اـم  یلا  اذـهب  ماـمالا  ریـشی  خـلا ..) برحلا 

: دیدحلا یبا  نبا  لاق  .سرفت و  امک  رمالا  ناک  و  هدنج ، وهیواعم  نم  نوکیس  امیف  مامالا  سرفت  هدبع : دمحم  خیشلا  لاق  .فحاصملا 
هرفاک یه  و   ) .بجعا مظعا و  وه  و  لصفم ، بیغ  نع  ارابخا  نوکی  نا  اما  و  میظع ، وه  و  هقداص ، هیوبن  هسارف  اذه  هلوق  نوکی  نا  اما 

ثکن و مامالا و  عیاب  نم  مهنم  و  مالـسالا ، رهظی  رفکلا و  رمـضی  نم  مهنم  نا  ینعملا  و  هیواعم ، هعامج  یلا  دوعت  یه  خلا ..) هدحاج 
هلیـسو و هنم  ذـختی  نکل  و  هب ، لمعیال  نآرقلاب و  نموی  نیقیرفلا ال  الک  و  نیفـصب ، هیواعم  عم  مث  هرـصبلاب ، لمجلا  لها  عم  براـح 

.هبرام هضارغال و  هادا 

هدبع

هیف و ریمضلا  تنسحت و  تجهبت  هفحلملاک و  بایثلا  عیمج  قوف  بوثلا  وه  بابلج و  عمج  بیبالجلا  اهتنیزب : تجهبت  دق  ایند  نم  … 
سعقا سرتب و  اهنم  یقتت  کل ال  هکلهم  یلع  هللا  کعلطی  نا  کشوی  يا  سرتلا  نجملا  نجم : هنم  کیجنی  ام ال  ایندلل …  هدعب  امیف 
کهبنا يا  کسفن : نم  تلفغا  ام  داسفلا …  یلع  نولمحی  لطابلا و  نونیزی  ءوسلا  ءانرق  هاوغلا  ینعم و  انز و  هدعلاک و  هبهالا  رخات و 

: هیعرلا هساس  هیواعم  ای  همعنلا …  هتغطا  نم  فرتملا  لطابلا و  نع  علقت  قحلا و  فرعتف  کسفن  نم  هیلا  هبتنت  مل  ام  یلا  هوقلا  همدـصب 
ناسنالا و هانمتی  ام  هزمهلا  مضب  هینمالا  رورغلا و  رـسکلاب  هرغلا  هینمالا : هرغ  یف  ایدامتم  عیفرلا …  یلاعلا  قسابلا  سئاس و  عمج  هساس 
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نسحوبا هتریـصب …  یطغف  هیلع  بلغ  هبلق  یلع  هبنذ  نار  نم  لوعفم  مسا  رـسکف  حتفب  نیرملا  هبلق : یلع  نیرملا  انیا  هکاردا … لموی 
وه اولاق  ارـسک  يا  اخدش  نایفـس و  یبا  نب  هلظنح  هوخا  هبتع و  نب  دـیلولا  هلاخ  هعیبر و  یبا  نب  هبتع  همال  هیواعم  دـج  كدـج : لتاق 

نایفـسوبا و هیف  لخدی  مل  قحلا  نیدـلا  قیرط  وه  جاهنملا  نیعئاط : هومتکرت  يذـلا  جاهنملا  سبایلا …  یف  لیق  بطرلا و  یف  رـسکلا 
ریبزلا هحلط و  یبا  نامثع  مد  عقو  ثیحب  ریشی  همدب و  بلط  هب  راث  نامثعب : ارئاث  تئج  اهرک … حتفلا  دعب  الا  امهنع  هللا  یـضر  هیواعم 

دعب هعیبلا  نع  هلداعلا  هدئاحلا  مامالا و  سرفت  امک  رمالا  ناک  هدنج و  هیواعم و  نم  نوکیس  امیف  سرفت  لاقثالاب : لامحلا  جیجض  … 
اهیف لوخدلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هدناسرت هداد و  زردنا  هدومن و  شنزرس  ار  وا  تشز  رادرک  زا  نآ  رد  هک   ) هیواعم هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
يارب ار  دوـخ  هـک  یتـسه  نآ  رد  هـک  یئاـیند  ياـه  هدرپ  دوـش  هتــشادرب  وـت  يور  شیپ  زا  هـک  یناـمز  درک  یهاوـخ  هـچ  و  تـسا :)

و یتفریذپ ، هدومن  توعد  دوخ  یتسود  هب  ار  وت  هداد ، بیرف  شینارذگشوخ  هب  و  هداد ، هولج  امنشوخ  ندرک  شیارآ  هب  ناتـسرپایند 
و ناهانگ ) رفیک  باذـع و  گرم و  اب  درک  یهاوخ  هچ  هصالخ   ) يدومن يوریپ  داد  ناـمرف  وت  هب  و  یتفر ، شلاـبند  تشگ  تورـشیپ 

دناوتن يا  هدنهد  تاجن  هک  يرفیک  باذـع و  يزیچ  رب  دزاس ) تهاگآ  هدیـسر  گرم   ) دراد تهاگن  يا  هدـنرادهاگن  تسا  کیدزن 
تـسد یتسین ) نآ  قئال  هک  یتفالخ  ياـعدا   ) راـک نیا  زا  هدرکن  يوریپ  سفن  ياوه  زا  تخـس  دـماشیپ  نیا  اـب  سپ  دـیامن ، تیاـهر 

هب نماد  نآ ) زا  دـعب  ياهیتخـس  گرم و   ) دـسر یم  وت  هب  هچنآ  يارب  و  زاس ، هدامآ  یـسرپزاب  باـسح و  زور  يارب  ار  دوخ  و  رادرب ،
وریپ هدادن  شوگ  ار  ناشنانخـس   ) هدم یئاناوت  دوخ  شوگ  هب  ار  ناورم ) صاع و  نبا  ورمع  دـننام   ) ناهارمگ وش و  كالاچ  نز  رمک 

زان و رد  هتفرورف  وت  مزاس ، هاگآ  يراد  تلفغ  دوخ  زا  هک  هچنآ  هب  ار  وت  يریذپن  ار  زردنا  نیا  ینکن  نینچ  رگا  و  شابم ) ناشروتسد 
هدینادرگ و شکرس  ار  وت  تمعن  یتمعن 

رب نانچ   ) نوخ ناج و  ندش  ناور  دننام  وت  رد  تسا  هدش  ناور  و  هدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  و  هتفرگ ، ياج  وت  رد  ناطیـش  ور  نیا  زا 
ینب امش  و  دیامرف ): یم  وا  شنزرـس  رد  نیا  زا  سپ  وا ، نامرف  روتـسد و  هب  رگم  یئوگن  ینخـس  هدرکن و  يراک  هک  تسا  طلـسم  وت 

ندوـب اراد  یب  یئوـکین و  ریخ و  هقباـس  نودـب  دـیتشاد  ار  ناناملــسم  يرادــمامز  تـیعر و  ینارمکح  تقاـیل  یک  هیواـعم  يا  هـیما 
هب و  یئامن ) تراما  تفالخ و  ياعدا  دوش  ثعاب  هک  يا  هتـشادن  يرترب  تلیـضف و  يرما  رد  نیا  زا  شیپ  ( ؟ يدـنمجرا يراوگرزب و 
زا مناسرت  یم  ار  وت  و  دزاس !) یم  سفن  ياوه  ناطیش و  وریپ  ار  صخش  هک   ) یتخبدب ياه  هنیشیپ  نتـشگ  رارقرب  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ 

گنج هب  ار  وا  سپ  .یئورود  قافن و  يراداـیند و  زا  سرتب   ) دـشاب هنوگ  ود  تیاـهن  راکـشآ و  هدروخ  اـهوزرآ  بیرف  هشیمه  هکنیا 
گنج زا  ار  رگشل  ود  ایب و  نم  يوس  هب  دوخ  هتـشاذگ  وس  کی  هب  ار  مدرم  سپ  يدناوخ ، گنج  هب  ارم  و  (: دیامرف یم  هدومن  دیدهت 

هب ار  مدرم   ) هتخیوآ شیئانیب  مشچ و  ولج  تلفغ  هدرپ  و  هتفای ، هبلغ  ام  زا  کی  مادـک  لد  رب  هانگ  تیـصعم و  دوش  هتـسناد  ات  راد  زاـب 
نـسحلاوبا منم  مینک ) یمن  رارف  هداتـسیا و  قح  هار  رد  هدز و  ریـشمش  دـنوادخ  يارب  کی  مادـک  دوش  هتـسناد  ات  راذـگاو  دوخ  لاح 

نایفـس یبا  نبا  هلظنح  تردارب  هبتع و  نبا  دیلو  وت  یئاد  و  دشاب ) هعیبر  نبا  هبتع  هک  راوخ  رگج  دنه  تردام  ردپ و   ) وت دج  هدنـشک 
نید و  منک ، یم  تاقالم  ار  منمـشد  لد  نامه  اب  و  تسا ، نم  اب  ریـشمش  نآ  مه  نونکا  و  متخاـس ، هاـبت  ردـب  گـنج  رد  ار  اـهنآ  هک 

متـسه یهار  رد  نم  و  میامن ) یمن  راتفر  مالـسا  ماکحا  زا  کیچیه  فالخرب   ) ما هتفرگن  يا  هزات  ون و  ربمغیپ  هدومنن  رایتخا  يرگید 
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مالـسا نید  ماکحا  قبط  نم  رادرک  راتفگ و   ) دیدوب هدـش  لخاد  هار  نآ  هب  رابجا  يور  زا  دـیدومن و  كرت  ار  نآ  رایتخا  هب  امـش  هک 
نامگ هب  و  (. دیدنام رفاک  نطاب  رد  هدروآ و  نامیا  ارهاظ  دیدش  روبجم  نوچ  و  دیدیورگن ، نآ  هب  رایتخا  اب  رما  لوا  زا  امش  هک  تسا 

عقاو رد  رگا  دنتشک و  ار  وا  یناسک  هچ  هدش  هتـشک  اجک  نامثع  ینادیم  هکنیا  اب  یئامن  یم  نامثع  یهاوخنوخ  نم  زا  يا  هدمآ  دوخ 
هک تسا  نآ  دننام  سپ  نک ، یهاوخنوخ  نارگید ) ریبز و  هحلط و  دننام  دنا  هتشک  ار  وا  هک  یصاخشا  زا   ) اجنآ زا  یتسه  هاوخناوخ ،
ور درب  ورف  نادـند  وت  هب  هک  یـسرت  یم  هدومن  نویـش  دایرف و  گنج  زا  هکلب ) يا ، هدومن  هناهب  ار  وا  یهاوخنوخ   ) هک ار  وت  منیب  یم 

یپاـیپ و ياهتبرـض  ندروـخ  رثا  رب  هک  ار  وـت  رگـشل  منیب  یم  هک  تسا  ناـنچ  و  نارگ ، ياـهراب  زا  نارتـش  ندرک  داـیرف  دـننام  دروآ 
زا تسد  ات   ) دننک یم  توعد  ادخ  باتک  هب  ارم  یگراچیب  يور  زا  مه  یپ  نداتفا  كاخ  رب  دـش و  دـهاوخ  عقاو  هک  تخـس  دـماشیپ 

حلـص و قارع  رگـشل  زا  دـندز و  اه  هزین  رـس  رب  اهنآرق  صاع  نبا  ورمع  روتـسد  هب  ماش  رگـشل  ریرهلا  هلیل  دادـماب  رد  مرادرب ، گنج 
تسا هیبیغ  رابخا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هلمج  نیا  و  تشذگ ، مشش  یس و  هبطخ  حرش  رد  هکنانچ  دندومن ، تساوخرد  یتشآ 

ای دـنا ) هدرکن  تعیب  نم  اب  هک   ) دنتـسه هدـننک  راکنا  قح و  هب  رفاک  رگـشل  نآ  و  دـیامرف ) یم  دزـشوگ  هیواعم  هب  عوقو  زا  شیپ  هک 
(. دنتفر هیواعم  دزن  ماش  هب  هدرک  دهع  ضقن  ترضح  اب  ندومن  تعیب  زا  دعب  هک  قارع  نیقفانم   ) دنا هتشادرب  تسد  هدرک و  تعیب 

ینامز

هفیظو دیاب  تسا و  ربهر  هک  رظن  نیا  زا  اما  درادن  يرثا  هیواعم  يارب  زردنا  دنپ و  دناد  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اب  هیواعم  هب  زردنا 
یم نخـس  اهماقم  و  اهتذل ، رورغ ، زا  ندرک  زیهرپ  زا  دیوگ  یم  نخـس  ادخ  باسح  تمایق و  گرم ، زا  هیواعم  اب  دهد  ماجنا  ار  دوخ 
ادخ هک  ار  یغالبا  نامه  .دنک و  ءارجا  تسا  ناربهر  همه  صوصخم  هک  ار  یهلا  تلاسر  هفیظو  دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  .دیوگ 
زاس هدنز  بلاطم  تسا  هتفرگ  رارق  ناطیش  ذوفن  تحت  هیواعم  نوخ  تسوپ و  تشوگ ، هک  اجنآ  زا  .تسا و  هدرک  بجاو  نالوسر  رب 

ینکـشراک نانآ  ربارب  رد  هشیمه  هک  تسا  یهلا  ناربهر  تبیـصم  نیا  .درادـن و  هیواعم  حور  رد  يرثا  نیرتکچوک  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا هداد  رارق  تسکـش  خالگنـس و  رد  ار  هعماج  ریـسم  هدرک و  فیرحت  اسب  هچ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یهلا  بلاطم  هتـشاد و  دوجو 

رد ناطیـش  هتـشاد  یم  نایب  ار  یبلطم  یتقو  میا  هداتـسرف  دمحم )  ) وت زا  لبق  ار  یلوسر  ربمایپ و  ره  : ) دیامرف یم  نینچ  نآرق  رد  ادخ 
رب .تسا  میکح  اناد و  ادخ  .دنادرگ  یم  مکحم  ار  دوخ  تایآ  دنک و  یم  لطاب  ار  ناطیـش  هشقن  ادخ  هدرک و  یم  لالخا  يو  بلطم 
هب تسا  هدـیدرگ  تخـس  ناـنآ  بلق  دراد و  دوجو  ناـشداهن  رد  فارحنا  هنیمز  هک  ار  ناـنآ  دـنک  یم  ناطیـش  هک  یمادـقا  نینچ  رثا 
هب دنپ  زا  هن  تسا  هدـش  تیبرت  ینآرق  نینچ  بتکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنارود  تقیقح  زا  نارگمتـس  دـناشک و  یم  شیامزآ 

همانرب همه  يارب  یعیبط  بلطم  کی  ینکـشراک  دناد  یم  نوچ  دراد  ساره  وا  فارحنا  ینکـشراک و  زا  هن  دنک و  یم  تلفغ  هیواعم 
یئارگنورد تلاح  رثا  رب  ات  دهد  یم  عاجرا  دوخ  نادجو  هب  ار  وا  هیواعم  هب  زردـنا  دـنپ و  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  یهلا  ياه 

يوـنعم و تفارـش  مادـک  زا  يا و  هتـشاد  تساـیر  تقو  هچ  دـسرپ  یم  هیواـعم  زا  روـظنم  نـیا  يارب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  .دـیآ  دوـخب 
؟ يرادروخرب یگداوناخ 

نتشکب ارچ  يراد  گنج  نم  اب  تسایر  رـس  رب  وت  دیامرفیم  دنکیم و  توعد  نادجو  تواضقب  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  راب 
رب قشع  هک  هیواـعم  یلو  داد  همادا  دوخ  تساـیر  رب  دـش  زوریپ  سک  ره  مینکیم  گـنج  رگیدـکی  اـب  اـیب  نم  نادـیمب  وت  دـنوش  هداد 

ار تقیقح  دنک و  هعجارم  دوخ  نادجوب  دناوتیمن  .تسا  هتشاد  زاب  ندرک  رکف  زا  ار  شزغم  رک و  ار  وا  ياهشوگ  ار ، وا  مشچ  تسایر 
هک يو  فعـض  زا  ات  دنکیم  هدافتـسا  دیدهت  زا  درادـن  رثا  هیواعم  رد  نادـجو  تواضق  دـنیبیم  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیامن  كرد 
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ناگتـسب هک  مالـسا  ياـهگنج  رد  دوخ  تعاجـشب  روظنم  نیمهب  .دـیامن  حالـصا  ار  وا  دریگ و  هرهب  تسا  نارکف  هاـتوک  صوـصخم 
ردارب هلظنح  ردـب  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنکیم  هراشا  دراد  خـلت  هرطاخ  اه  هثداح  نآ  زا  هیواـعم  هدـیناسر و  لـتقب  ار  هیواـعم 

هک يراد  رطاخب  دیامرف  یم  دروآ و  یم  هیواعم  دایب  ار  اه  هتـشک  نیا  دوب و  هدیناسر  لتقب  ار  وا  دـج  هبتع  و  يو ، یئاد  دـیلو  هیواعم ،
مالـسلا هیلع  ماـما  هکنیا  نیع  رد  .مدـبلاک  رد  بلق  ناـمه  تسا و  نم  تسد  رد  ریـشمش  ناـمه  متـسکش ؟ ین  دـننام  ار  اـهنآ  هنوگچ 

نم نتـشک  هک  مدومن  هفاضا  نیدب  ار  یبلطم  ایآ  مدرک ؟ عارتخا  ینید  ایآ  .دهد  یم  عاجرا  شدوخ  نادجوب  ار  وا  زاب  دـنکیم  دـیدهت 
هک نم  دشاب ؟ بجاو 

مالـسا يراچان  يور  زا  یتساخرب و  نآ  اـب  گـنجب  هکلب  یتفرن  نآ  راـب  ریز  هک  يدوب  وت  مدـیورگ و  مالـساب  لـیم  لاـمک  اـب  لوا  زا 
الاـح قفاـنم  هیواـعم  تسا و  هدروآ  مالـسا  هک  دـشاب  يدرف  نیموـس  تسا !! ردـقچ  مالـسلا  هیلع  یلع  لد  درد  هـک  یتـسار  .يدروآ 

ار نآ  هیواـعم  هک  ینید  یـسرب ! لـتقب  دـیاب  يا و  هتـشاذگ  تعدـب  نید  رد  دـیوگب  دـنکیم و  مهتم  نید  رد  لـالخ  اـب  ار  ترـضحنآ 
تمهت زا  ار  دوـخ  دـشاب  ریزگاـن  هـک  نـیا  زا  رتـالاب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـب  یملظ  هـچ  و  تـسا !! هدـیدرگ  نآ  ظـفاح  هتخانـشن 

.دنک هئربت  دیدج  نید  عارتخا  نید و  رد  يرازگتعدب 

ماهتاب ار  ناراد  نید  .تسا  تسایس  نارگیزاب  هبعلم  نید  يرصع  ره  رد  تسین  مالسلا  هیلع  یلع  درد  اهنت  نیا  تسایـس  هچیزاب  نید ،
نم : ) تفگ درک و  هیکت  نید  يورین  هب  یـسومب  راشف  هجنکـش و  يارب  نوعرف  .دننادیم  نید  هراک  همه  ار  دوخ  دـنبوکیم و  ینید  یب 

دنکیم هجوت  مالسلا  هیلع  ماما  ندیبوک  يارب  هیواعم  هبرحب  مالسلا  هیلع  ماما  .دوش ) لالخا  نیمز  رد  ای  دبای و  رییغت  امـش  نید  مسرتیم 
ریبز هحلط و  دشن  هدولآ  نامثع  نوخب  نم  تسد  هک  ینادـیم  تدوخ  دـیامرفیم  واب  تسا و  يو  نوخ  زا  عافد  نامثع و  نهاریپ  نآ  و 

اب ریبز  هحلط و  يا  هدرک  مهتم  يو  نوخب  ارم  ینادـیم ، هکنیا  اـب  یلو  ینک  تساوخزاـب  ناـنآ  زا  دـیاب  وـت  دـندوب و  نوـخ  نیا  لـماع 
یلع هک  دنادیم  مه  مالسلا  هیلع  ماما  دناد و  یم  هیواعم  دوخ  .دیداد  نتـشکب  ار  وا  نامثع  هب  یئانتعا  یب  رثا  رب  وت  میقتـسم و  تلاخد 

تئارب دـنکن و  ناونع  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  اما  دـنناد ، یم  مه  مدرم  تسا  هدوت  هانگ  یب  نامثع  نوخ  رد  مالـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  ماما  دنک و  تواضق  يرگید  روط  خیرات  نرق  دنچ  زا  سپ  هک  دراد  لامتحا  ددرگن ، تبث  خیرات  رد  درادن و  نایب  ار  دوخ 

عجار دیدحلا  یبا  نبا  .درادیم  نایب  احیرص  ار  بلطم  دوخ ، تیثیح  هب  تبسن  یلامتحا  رطخ  کی  زا  يریگشیپ  يارب 

دیهاوخ رارق  مکاح  ار  نآرق  هک  دیسر  دهاوخ  یئاجب  امش  زجع   ) دیوگیم نخـس  هدنیآ  هب  تبـسن  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  رخآ  بلطمب 
.تسا بیجع  مهم و  زاب  هک  تسا  بیغ  زا  عالطا  ای  تسا و  مهم  قیقد و  رایـسب  هک  تسا  هناربمایپ  یئوگـشیپ  کی  نیا  دسیونیم  داد )

مه مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  ياـه  هماـن  رد  تسا و  مهم  ود  ره  بیغ  زا  ربخ  هچ  دـشاب و  یکریز ) يرایـشوه و   ) یـسایس تسارف  هچ 
تبسن ار  ترـضحنآ  هدوب و  يو  ظفاحادخ  هک  دنکیم  نشور  یهلا  رون  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  طابترا  دشاب  هچ  ره  .تسا  هدش  هدید 
راـیتخا رد  ـالبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هک  یتاـعالطا  قـیرط  زا  هکلب  لـیئربج  قـیرط  زا  هن  هتـشاذگیم  ناـیرج  رد  هدـنیآ  هـب 

دنتسه ادخ  ءایلوا  نیا  يرآ  .قیرط  ود  ره  زا  ای  تسادخ و  ءایلوا  صوصخم  هک  ینطاب  كرد  قیرط  زا  ای  تسا و  هتشاذگ  ترضحنآ 
یلع ماما  لاثما  اهنت  هن  و  .مغ ) هن  دنراد و  سرت  هن  ادخ  ءایلوا   ) .اهنآ ظفاح  نابهگن و  مه  ادخ  دنتـسه و  ادـخ  هجوتم  لاح  ره  رد  هک 

شنینزان قرف  رب  ریـشمش  هک  هاگنآ  دـنوریم و  گرم  لابقتـساب  زاب  شوغآ  اب  هکلب  دـننکیمن ، رکف  دوخ  تشونرـس  يارب  مالـسلا  هیلع 
دنادیم اریز  تسا ، ناناملسم  فارحنا  يورجک و  رطاخب  دهدیم  رـس  هلان  دراد و  مغ  رگا  .مدش  زوریپ  هبعک  يادخب  دیوگیم : دروخیم 

، فارحنا ینادان و  رثا  رب  هک  دـنادیم  .دوشیم  هتـشون  يرگید  روط  مالـسا  خـیرات  ددرگیم و  ضوع  هعماج  ریـسم  اهنآ  يورجک  رثا  رب 
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شیپ زا  شیب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  فیلکت  دوریم و  رده  هب  ءادهش  نوخ  مامت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يو و  ياهتمحز 
.دنک ظفح  ار  اهتمحز 

يزاریش دمحم  دیس 

بایثلا و قوف  يذلا  بوثلا  بابلج ، عمج  بیبالج  هیف ) تنا  ام  بیبالج  کنع  تفشکت  اذا  عناص   ) هیواعم ای  تنا ) فیک  و   ) اضیا هیلا 
تعدخ و   ) کل اهتنیزب )  ) تنـسحت يا  تجهبت ) دـق  ایند  نم   ) اهفراخز ایندـلا و  روما  هئارو  افلخم  هتوم  نع  هیانک  بیبالجلا  فشکت 

و  ) اهتامرحم نم  لوانتلاب  اهتبجاف )  ) ایندلا کتعد )  ) اهلجال هناحبـس  هللا  یـصاعم  اوبکتراف  اهذـئاذل ، ببـسب  سانلا  ترغ  يا  اهتذـلب )
فقاو کفقی  نا   ) برقی يا  کشوی ) هنا  و   ) .هناحبـس هللا  رمالا  افالخ  اهتعطاف ) کترما  و   ) تللـضف اهتعبتاف )  ) هلالـضلا یلا  کتداق )
هیجنی سرت  ـال  ثیح  ناوـهلا ، باـسحلا و  ضرعم  یف  هل  هناحبـس  هفاـقیا  دارملا  و  سرتـلا ، نـجملا  نـجم ) هـنم  کـیجنی  ـال  اـم  یلع 

لزن دق  امل  رمـش  و   ) هتدع هرخالا و  باسح  دادعتـسا  يا  باسحلا ) هبها  ذـخ  و   ) هفالخلا رما  يا  رمالا ) اذـه  نع   ) رخات يا  سعقاف ) )
اولوقی ناب  کعمـس ) نم   ) ءوسلا ءانرق  ینعمب  يواغ ، عمج  هاوغلا ) نکمت  و ال   ) کب لزن  يذـلا  ءـالبلا  هبراـحملل و  دعتـسا  يا  کـب )
هوقلاب تمدطـصا  اذا  کناف  فعـضلا ، نم  کسفن ) نم  تلفغا  ام  کملعا   ) کترما ام  لعفت ) الا  و   ) .مهمالک عمـستف  اوئاش  ام  کـل 

ذخا دـق   ) همعنلا هتغطا  يذـلا  فرتملا  فرتم ) کناف   ) ناحتمالا دـنع  ـالا  هتاـهج  فرعی  ـال  ناـسنالا  اذـکه  و  كاوق ، فعـض  فرعت 
کنم ناطیشلا 

لضی نا  ناطیشلا  لما  ذا  هلما ) کیف  غلب  و   ) مهریغ یلع  هطلـست  نم  رثکا  نیفرتملا  یلع  ناطیـشلا  طلـست  و  هذخا ، دارا  ام  يا  هذخام )
عمج هیعرلا ؟) هساس  هیواعم  ای  متنک  یتم  و   ) .هیلع ماتلا  هطلـست  نع  هیاـنک  مدـلا ) حورلا و  يرجم  کـنم   ) ناطیـشلا يرج ) و   ) ساـنلا

نوقحتـست یتح  مکل  هقباس  يا ال  قباس ) مدق  ریغب   ) کلذل نوحلـصت  مکنا ال  يا  همالا ) رما  هالو  و   ) اهنوئـشل ریدـملا  ینعمب  سئاس ،
هـصق یف  روهـشم  وه  امک  هیناز - قمحا  الیخب  الهاج  الجر  نایفـسوبا  هیواعم  وبا  ناک  دـقف  عیفر ، لاع  يا  قساب ) فرـش  و ال   ) کلذ

کئاـج اذا  هیآ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هوـالت  هصق  یف  روهـشم  وه  اـمک  هیناز - ادوقح  ءاـقمح  دـنه ، هما  و  لولـس - یبا 
هل قبـس  ام  ناسنالا  مزلی  نا  يا  ءاقـشلا ) قباوس  موزل  نم  هللااب  ذوعن  و  - ) نیرـضاحلا کحـض  نینزی و  و ال  هلوق : یلا  اهیلع ، تانموملا 

هلما ذا  لمالا ، رورغ  یف  ارمتـسم  يا  هینمالا ) هرغ  یف  ایدامتم  نوکت  نا   ) هیواعم ای  كرذـحا ) و   ) کـلذ ببـسب  یقـشیف  هوقـشلا ، نم 
هتریرـس و  نامثع ، مد  بلط  هتینالعف  هریرـسلا ) هینالعلا و  فلتخم   ) لالـضلا یغلا و  یف  يدامتلا  کلذ  هل  بجوا  يذـلا  وه  هفـالخلاب 

هفالخلا یف  عمطلا 

سانلا عدف   ) باوجلا اذـهب  نامالا  هباجاف  هبراحملل ، مامالا  یعدـف  هعاجـشلا ، راهظا  دارا  هیواعم  ناک  دـق  برحلا ) یلا  توعد  دـق  (و 
یلع نار  لاقی : هبلق ) یلع  نیرملا  انیا  ملعیل  لاتقلا  نم  نیقیرفلا  فعا  و   ) .عاجـشلارهظی یتح  تنا ، انا و  براحنل  یلا ) جرخا  ابناج و 
اذـه و  قحلا ، يری  الف  هرـصب ) یلع  یطغملا  و   ) یـصاعملا ماـثالا و  نم  دـیدحلا - ءدـصی  اـمک  هبلق - ءدـص  اذا  هبلق - ءدـص  اذا  هبلق ،
طبر يا  لاقی : الف  ملعیل )  ) مالـسلا هیلع  هلوق  یف  لیلعتلا  مالب  ءاج  اذل  و  بذاکلا ، یلع  قداصلا  هبلغ  یف  هلهابملاک ، مامالا  نم  مالکلا 
هعیبر یبا  نب  هبتع  کمال  كدج ) لتاق   ) هعاجـشلاب سانلا  دنع  و  كدـنع ، فورعملا  يا  نسحوبا ) اناف  ( ؟) ملعیل  ) نیب و  جرخا )  ) نیب

يودع یقلا   ) يوقلا بلقلا ) کلذ  ردب و  موی   ) مهل ارـسک  يا  اخدش )  ) نایفـس یبا  نب  هلظنح  کیخا ) و   ) هتع نب  دـیلولا  کلاخ ) (و 
يذلا جاهنملا  یلعل  ینا  و   ) .ادیدج ایبن  ذختا  ناب  ایبن ) تثدحتـسا  و ال   ) دیدج نیدب  قباسلا  ینید  نع  ضرعا  ناب  انید ) تلدبتـسا  ام 
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دعب نیهرکم ) هیف  متلخد  و   ) هبغرلا هعوطلاب و  مالـسالا  یف  اولخدـی  مل  هللا  مهنعل  رافکلا  هموق  هابا و  هیواعم و  ناف  نیعئاـط ) هومتکرت 
وسرلا عم  مارجالا  ماثالا و  نم  هوفرتقا  امل  مهلتق  بجوی  مهمالسا  مدع  ناوار  نیح  هکم  حتف 

.حتفلا لبق  ل ،

يذـلا نم  مزل و  نم  یلع  يا  نامثع ) مد  عقو  ثیح  تملع  دـقل  و   ) همدـب بلط  اذا  هب  راث  لاقی  نامثعب ) ارئاـث  تئج  کـنا  تمعز  (و 
کتیار دـق  یناکف   ) .ریبزلا هحلط و  هشئاع و  مه  ثحلا  ضیرحتلاب و  نامثع  مد  قارا  نم  ناف  ابلاط ) تنک  نا  كانه  نم  هبلطاف   ) هقارا
هنانـساب صخـشلا  ضعی  يذـلا  عبـسلاب  اـهل  هیبـشت  برحلا ، يا  کتـضع ) اذا   ) اـعله اـفوخ و  لولوت  حیـصت و  يا  برحلا ) نم  جـضت 

یناک و   ) مالـسلا هیلع  مامالا  لاق  امک  ناک  دـق  و  هقیطی ، هنال ال  لیقثلا ، هلمحب  لمجلا  جـضی  ام  لثم  يا  لاـقثالاب ) لاـمجلا  جیجـض  )
يذـلا انبرـض  نم  اعزج  مهنا  اعزج ، ینعم  و  یلا )  ) هلوق یف  ینوعدـت  قلعتم  یتای  عباتتملا ) برـضلا  نم  اعزج  ینوعدـت - کتعامجب 

یلا  ) هعامج دـعب  هعامج  مهنم  لتقی  ذا  عراصم ) دـعب  عراصم  و   ) هداـبالا لـتقلاب و  مهیلع  عقاولا ) ءاـضقلا  و   ) .مهب اـضعب ، هضعب  عبتی 
ذا باتکلاب ، هدحاج ) هرفاک  یه  و   ) هدیکم هعدـخ و  فحاصملا  عفرب  رما  ثیح  صاعلا  نب  ورمع  هراشاب  هیواعم  لعف  امک  هللا ) باتک 

فحاصملا و نوعفری  مهنا  دارملا  و  هعیبلا ، نع  تلام  تداح و  مث  یعم  تعیاب  ثیح  هرداغ  يا  هدـئاح ) هعیابم  وا   ) هماکحاب لمعت  ال 
.هیواعمب اوقحتلا  مث  مامالا  اوعیاب  نیذلاک  رداغ  نیب  رفاک و  نیب  مه 

يوسوم

عیمج قوف  عساولا  بوثلا  مـاللا  نوکـس  میجلا و  رـسکب  باـبلج  عـمج  بیبـالجلا : .کـنع  تلاز  تعفترا و  کـنع : تفـشکت  هغللا :
: نجملا .هیلع  هتعلطا  هبنذ  یلع  هتفقو  کعلطی و  فقاو : کفقوی  .وندی  برقی و  رسکلاب  کشوی : .تنیزت  تنـسحت و  تجهبت : .بایثلا 
یشلا ء: نم  هنکم  .دهتجا  دج و  رمش : .هل  دعتـسی  رمالل و  ایهی  ام  هدعلا و  هزمهلا  مضب  هبهالا : .رخات  يا  سعق  نم  رما  سعقا : .سرتلا 

سئاس عمج  هساس : .هللا  هتعاط  نع  هتفرحف  همعنلا  هتغطا  يذلا  فرتملا : .لاضلا  وه  واغ و  عمج  هاوغلا : .هردـق  اناطلـس و  هیلع  هل  لعج 
: قباس مدـق  .رومالا  یلوتی  يذـلا  وه  لاو و  عمج  هالولا : .مکاـحلل  نیموکحملا  ساـنلا  هیعرلا : .مهـسوسی  ساـنلا و  روما  ریدـی  يذـلا 

مـضب هینمالا : .هلفغلا  رـسکلاب  هرغلا : .هیف  هدـملا  لیوطت  رمالا : یف  يدامتلا  .ریجتـسن  ذوعن : .عیفرلا  یلاعلا  قسابلا : .همیدـق  هبیط  لاـمعا 
تجهبت دـق  ایند  نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  کنع  تفـشکت  اذا  عناص  تنا  فیک  و  : ) حرـشلا .هکاردا  لمای  ناسنالا و  هاـنمتی  اـم  هزمهلا 

هیواعم و یلا  اهب  ثعب  مامالا و  اهبتک  هلاسرلا  هذـه  اهتعطاف ) کترما  اهتعبتاف و  کتداق  اهتبجاف و  کـتعد  اهتذـلب  تعدـخ  اـهتنیزب و 
لتاق هنا  اهیف  هرکذی  هیرعی و  هیلع و  اهلالخ  نم  مامالا  مجهی  هرخالاب ، ریکذت  هغلاب و  هظعوم  یه 

هتلفغ یلع  اهبنم  هل و  اخبوم  هیواعم و  یلع  ارکنتسم  مهفتسا  اهنم …  هرذح  برحلاب و  هدده  مث  هیلا  زربیلف  اعاجش  ناک  اذاف  هتیب  لها 
هلاتق ایندـلاب و  هقلعت  هجیتن  هل  ترهظ  هاتا  اذا  توملا  ناف  هیلا  خوضرلا  قحلا و  هیور  هیلع  دـست  یتلا  هایند  هتاذـلم و  یف  لوغـشم  هنا  و 
اهیف امب  اهب و  رتغا  اـهل  ـالیلذ  ادـبع  یحـضاف  هترما  امدـنع  اـهعاطا  هتداـق و  ثیح  اـهعبتا  هتعد و  نیح  اـهل  باجتـسا  هناـف  اـهلجا ، نم 
یتلا قاروالا  هذه  کنع  تطقـس  توملا و  كاتا  اذا  هجح  وا  رذع  کل  سیل  يرخا  هرابعب  و  اهب …  فحتلی  هفحلملاک  هل  تحـضاف 

رومالا و فشکنت  بیرق  امع  هنا  و  نجم ) هنم  کیجنی  اـم ال  یلع  فقاو  کـفقی  نا  کـشوی  هنا  و   … ) اـهفلخ یبتخت ء  اـهب و  رتستت 
.عنام وا  زجاح  اهباذـع  نم  كزجحی  ینغم و ال  اـهنع  کـینغی  ـال  عئاـجف  لاوها و  نم  توملا  دـعب  هبیهر  روما  یلع  علطملا  کـعلطی 

نم تسل  اهقحتـست و  یتلا ال  هفالخلا  بلط  نع  رخات  عدترا و  کب ) لزن  دق  امل  رمـش  باسحلا و  هبها  ذخ  رمالا و  اذـه  نع  سعقاف  )
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دـجی و نا  تاحلاصلا و  لامعالا  نم  هاجنلا  بابـسا  ییهی ء  نا  باسحلل و  دادعتـسالاب  هرما  مث  قیلطل …  لحت  هفالخلا ال  ناـف  اـهلها 
ورمعک نیلضملا  نیلاضلا  لعجت  ال  کعمس ) نم  هاوغلا  نکمت  و ال   … ) هبیهر عئاظف  همیظع و  روما  نم  هب  لزنی  ام  لوزنل  بهاتی 

هب نوکی  ام  هلطابلا و  رومالا  یف  کل  نوشوشوی  کتریـسم و  نوهجوی  کیلع و  نورطیـسی  امهریغ  مکحلا و  نب  ناورم  صاعلا و  نب 
هلما و کیف  غلب  هذخام و  کنم  ناطیشلا  ذخا  دق  فرتم  کناف  کسفن  نم  تلفغا  ام  کلمعا  لعفت  الا  و   … ) کلالـض کفارحنا و 

هفالخلا بلط  نع  فکلا  کترخآ و  یلا  رظنلا  نم  هب  کترما  ام  لـعفت  یمـالک و  عمـست  مل  نا  مدـلا ) حورلا و  يرجم  کـنم  يرج 
معط فویـسلا و  رح  کقیذاف  اـهیلع  بجی  اـمب  اهذـخا  اهبیذـهت و  کـسفن و  نم  هتلفغا  اـم  یلع  کـفقواس  یفکب ء  اـهل  تسل  یتلا 

یحضا یتح  ناطیشلا  هیلع  طلست  هتیـصعم و  یلا  هللا  هعاط  نع  هتجرخاف  همعنلا  هتغطا  دق  فرتم  هناف  هسفن  هقیقح  هل  نیب  مث  .فوتحلا 
یف حورلا  يرجم  هنم  ير  یتح  تاـهجلا  عیمج  نم  هذـخا  لبـسلا و  عیمج  نم  هلواـنت  هکدرا و  هنم  هدارا  اـم  لـکف  هدونج  نم  ایدـنج 
متنک یتم  و   … ) هنودب شیعی  وا  هیواعم  ایحی  هنم ال  اءزج  ناطیـشلا  یحـضا  ثیحب  هنم  هبرق  هدش  نع  هیانک  قورعلا  یف  مدلا  ندبلا و 
الها سیل  وه  هفالخلا و  هبلط  هیواعم  یلع  مامالا  رکنتـسا  قساب ) فرـش  قباس و ال  مدـق  ریغب  همالا ؟ رما  هالو  هیعرلا و  هساس  هیواعم  ای 
یتم اهب و  نومتهت  اهروما و  نومظنت  اهنودوقت و  یتلا  هیعرلا  هساس  هیومالا - هرـسالا  تنا و  هیواعم -  ای  متنک  یتم  هل و  لحت  اهل و ال 

همالا رما  هالو  متنک 

مث .لدعلا  قحلاب و  هداق  هساس و  وا  مالسالا  یف  هداق  هساس و  مهنوک  یفنی  نا  دیری  مامالا  اهایاضق و  نولوتت  اهنووش و  یف  نوفرـصنت 
هل نم  لذـب و  مدـق و  نم  هللا و  لوسر  نمز  میدـق  داهج  هل  نم  وه  همالا  رما  یلت  هیعرلا و  هساـس  قح  هل  نم  ناـب  کـلذ  یلع  لدتـسا 

اهنا اهریغب ، تسبلت  تافـصلا و  کلت  نع  تلخت  دق  هترـسا  هیواعم و  هدایقلا و  هدایرلا و  هسایرلا و  ملـستل  هلهوت  همیظع  همیرک  همارک 
کلذک یقب  هللا و  لوسر  برحل  اهداق  شویجلا و  زهج  يذلا  وه  نایفـسابا  نا  هتفاش و  لاصئتسا  تدارا  هلیـسو و  لکب  یبنلا  تبراح 

موزل نم  هللااب  ذوعن  و   … ) همالا دوقی  وا  رمالا  یلویت  نا  قحتسی  هلثم ال  هدوجو و  هتایح و  ظفحیل  عقاولل  ملـستساف  هکم  حتف  ماع  یتح 
نیذلا ءایقـشالا  نم  هنا  هیواعمب و  ضیرعت  اذه  میدـق و  نم  ءرملا  یلع  ردـقملا  مزاللا  ءاقـشلا  نم  هللااب  مامالا  راجتـسا  ءاقـشلا ) قبوس 

هینالعلا فلتخم  هینمالا  هرغ  یف  ایدامتم  نوکت  نا  كرذحا  و   ) .مهتنیط داسف  مهثبخل و  هنم  اوجرخی  نلف  میدق  نم  کلذ  مهیلع  بتک 
لمعت اهب و  کسفن  ینمت  هفالخلا  بلطت  ناب  هبذاکلا  ءاوهالا  هلطاـبلا و  یناـمالا  یف  رمتـست  يداـمتت و  ـالف  هللا  کـفوخا  هریرـسلا ) و 

قیقحل فشک  اذه  نطبت و  ام  ریغ  نلعتف  قافنلا  شیعت  نا  كرذحا  امک  هدساف  هبغر  هلطاب و  هنیما  اهناف  کلذل 

هفـص هذـه  نطبی و  ام  فالخ  رهظی  وهف  هفالخلا  بلطی  عقاولا  یف  نامثع و  مدـب  بلطی  هنا  رهاظلا  ناف  هعقاو  نع  هیاـکح  هیواـعم و  ه 
 … قافنلا لها 

.هطیغتلا عبطلا و  هلـصا  نار و  نم  رـسکف  حـتفب  نیرملا : .هنم  ینعد  يا  کعم  جورخلا  نم  ینفعا  هکرت و  وه  ءافعالا و  نم  رما  فعا :
ابناج و سانلا  عدف  برحلا  یلا  توعد  دق  و   ) .حضاولا قیرطلا  جاهنملا : .سارلاک  فوجالا  یشلا ء  رسک  خدشلا : .روتـسملا  یطغملا :
کـیخا و كدـج و  لـتاق  نسحوبا  اـناف  هرـصب  یلع  یطغملا  هبلق و  یلع  نیرملا  اـنیا  ملعتل  لاـتقلا  نم  نیقیرفلا  فطعا  یلا و  جرخا 

یلعل ینا  .ایبن و  تثدحتـسا  اـنید و ال  تلدبتـسا  اـم  يودـع ، یقلا  بلقلا  کلذـب  یعم و  فیـسلا  کـلذ  ردـب و  موی  اخدـش  کـلاخ 
يذـلا باوجلا  اذـهب  انه  مامالا  هباجاف  برحلل  مامالا  یعد  دـق  هیواعم  ناک  نیهرکم ) هیف  متلخد  نیعئاـط و  هومتکرت  يذـلا  جاـهنملا 
ههجاوم یف  هیواعم  لزنی  امهنیب و  امیف  برحلا  ناقیرفلا  كرتی  نا  مالـسلا  هیلع  هاعد  هلها …  نم  سیل  رما  بلط  نع  هدـعقا  هسرخا و 
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نم نا  کلذ  یف  ببـسلا  هللا و  نع  دعبلا  یـصاعملا و  بجحب  هیلع  یطغملا  حلفی  الف  هبلق  یلع  عوبطملا  وه  نم  ملعی  اهدـنع  مامالا و 
لثم مزهنی و  هداهـشلا و ال  ینمتی  رورـس و  حرفب و  یحـضی  لب  برهی  رفی و ال  نامیا ال  هدـیقع و  نع  دـهاجی  قح و  نع  اعافد  فقی 

ایندلا لجا  نم  براحی  امنا  نید و  لجا  نم  براحی  مل  هرخاب و  نموی  مل  هنال  یلع  ماما  تبثی  نل  هیواعم  هل و  رصنلا  نوکی  ابلاغ  اذه 
داز مث  کشلا …  نیرلاـب و  بیـصا  يذـلا  هبلق  یلع  یطغملا  وه  اذـه  هاـیند و  رـسخی  هسفنب و  هرطاـخملا  ههجاوملا و  لـبقی  نل  اذـلف 

رـسک دـقف  ردـب  موی  دـیلولا  هلاخ  نایفـس و  یبا  نب  هلظنح  هاخا  هعیبر و  نب  هبتع  هدـج  لـتق  يذـلا  نسحلاوبا  وه  وه  هناـب  هل  هدـیدهت 
عاجـشلا يوقلا  بلقلا  کلذـب  مهدافحا و  مهماحرا و  نم  مهلاثما  برـضل  ادعتـسم  هدـیب  فیـسلا  کلذ  لازی  ـال  هفیـسب و  مهـسوور 

یحـض يذلا  نیدلا  یلع  هتابث  یلا  مالـسلا  هیلع  راشا  مث  رمحالا …  توملا  سرد  هنقلی  هودع و  یقلی  هدـصقم  همالـس  یلا  نئمطملا 
یتلا ءارغلا  هعیرـشلا  حـضاولا و  قیرطلا  یلع  هنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  اـیبن  ذـختا  ـال  هریغ و  هب  لدبتـسا  اـم  هلجا  نم 

نیملـستسم اولخد  امدنع  هیف  اولخدی  مل  مهنا  مهتیرح و  یلم ء  مهرایتخاب و  نویومالا  هکرت  يذـلا  مالـسالا  نید  یه  یبنلا و  اهمـسر 
نموی مل  هنا  وا  اهریغب  رومالا  هذه  لدبتـسا  هنا  هیف  نعط  هیواعم و  یف  زمغ  مالکلا  اذه  ناک  و  مهلاطی …  نا  فیـسلا  فوخ  نیهرکم 

.ادبا اهب 

.هعتمالا لاقثالا  عاتملا و  لقث  عمج  لاقثالا : .هنانـساب  هکـسما  هضع : .خرـصت  حیـصت و  جـضت : .لتاقلا  لـتق  وه  راـثلا و  بلاـط  رئاـثلا :
تئج کنا  تمعز  و   ) .هنع هلئام  قحلا و  نع  هلداع  هدئاح : .هرکنملا  هدحاجلا : .مکحلا  ءاضقلا : .ردکلا  نزحلا و  ربصلا ، مدع  عزجلا :
هوعد اهنا  هیواعم و  هوعد  نالطبل  نایب  اذـه  ابلاط ) تنک  نا  كانه  نم  هبلطاـف  ناـمثع  مد  عقو  ثیح  تملع  دـقل  ناـمثع و  مدـب  ارئاـث 

اذا کنا  مامالا  هرما  هراثب و  ذـخای  هتلتق و  نم  صتقی  نا  دـیری  نامثع  راـث  بلطی  هنا  هیواـعم  معز  ثیح  اـناتهب  اروز و  تءاـج  هبذاـک 
ثیح کسفن  لب و  هشئاع  نینموملا  ما  ریبزلا و  هحلط و  وه  هحابا و  هکفـس و  نمم  هبلطاف  نامثع  مدـب  بلطلا  یف  اداج  اقداص و  تنک 
کنا ..ابذک  همدـب  بلطت  تبلقنا  لتق  اذا  یتح  يرجی  ام  تقارت  تفقو  رئاودـلا و  هب  تصبرت  امنا  هرـصنت و  ملف  هرـصن  عیطتـست  تنک 

هجردلا نم  ایزاهتنا  هیواعم  ناک  اذکه  اهیلا و  لوصولا  هفالخلا و  بلط  وه  امیظع و  ارما  هءارو  یفخت  نامثع و  مدـل  راثلا  راعـش  عفرت 
نم جضت  کتیار  دق  یناکف   … ) دسافلا يزاهتنالا  لقحلا  اذه  یف  هسردم  یحضا  قالطالا و  یلع  اهحبقا  ننـسلا و  عشبا  نس  یلوالا 
دعب عراصم  عقاولا و  ءاضقلا  عباتتملا و  برضلا  نم  اعزج  ینوعدت  کتعامجب  یناک  لاقثالاب و  لامجلا  جیجـض  کتـضع  اذا  برحلا 

هنوکل الا  کلذ  یف  هتارابخا  ام  بیغلاب و  یلع  تارابخا  يدحا  اذه  و  هدـئاح ) هعیابم  وا  هدـحاج  هرفاک  یه  هللا و  باتک  یلا  عراصم 
هجیتن لذلا  نم  هیواعم  لانیس  امب  مالسلا  هیلع  ربخی  انه  .هتقو و  یف  عقی  وا  هیف  يرجی  ام  یکحیل  لبقتـسملا  يوطی  نمزلا و  فرـشتسی 

نئیو اهنم  روضتی  فوس  برحلا و  قعت  امنیح  بعص  ریبک و  قزام  یف  هیواعم  عقیس  ثیح  نیفص - برح  یه  و  عقتـس - یتلا  برحلا 
عم ثدحیـس  امع  ربخا  مث  هدـنع  اهتبوعـص  هیلع و  اهلقث  نع  هیانک  هلیقثلا  لامحالاب  لامجلا  نئت  اـمک  اهتوارـض  اهتدـشل و  اـهلقث  نم 

هملک دـیدحلا  یبا  نبا  هنع  لاق  حوضوب  مامالا  هارق  لوهجم  بیغب  رابخا  هنا  صاعلا  نب  ورمع  مهـسار  یلع  ماشلا و  لـها  نم  هتعاـمج 
اذـه هقداص و  هیوبن  هسارف  نوکی  نا  اما  هللا  باتک  یلا  فیـسلا  نم  اعزج  یننوعدـی  کتعامجب  یناـک  هلوق و  نا  ملعا  و  لاـق : هدـیج 

امب هنم  رابخا  اذـهف  بجعلا …  هیاغ  وهف  نیرمـالا  ـالک  یلع  بجعا و  مظعا و  وه  لـصفم و  بیغ  نع  اراـبخا  نوکی  نا  اـما  میظع و 
باتک اوعفریف  هعیدخلا  رکملا و  یلا  کلذ  مهوعدی  یتح  دحاو  رثا  ادحاو  یلاتتملا  لتقلا  برضلا و  یف  هدشلا  نم  ماشلا  لها  قحلیس 
تلدع یتلا  یه  هعیبلل و  هثکان  يرخا  هرفاکلا و  هدحاجلاب  اهنع  ربع  دق  هقفانم و  هقرف  ناتقرف  مه  املظ و  میکحتلاب  نودانی  ابذـک و  هللا 

 … هیواعم عم  برحلا  هیلع  تنلعا  هتعیب و  نع 

یناغماد
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دق ایند  نم  هیف  تنا  ام  بیبالج  کنع  تفـشکت  اذا  عناص  تنا  فیک  و   » تراـبع اـب  هک  هماـن - نیا  رد  .هیواـعم  هب  ترـضح  نآ  هماـن 
رویز اب  ار  دوخ  یتسه و  نآ  رد  هک  یناهج  نیا  ياه  هماج  نیا  هک  هاگنآ  درک  یهاوخ  هچ  و  « ) ...اهتذـلب تعدـخ  اـهتنیزب و  تجهبت 

حیـضوت زا  سپ  دـیدحلا ، یبا  نبا  .دوش  یم  عورـش  ...دوش -) هتـشادرب  وت  زا  تسا ، هتخاس  ابیرف  شیوخ  یـشوخ  اـب  هتـسارآ و  دوخ 
رد ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  هدش  هتـشون  هیواعم  زا  يا  همان  خساپ  رد  همان  نیا  هکنیا  هب  هراشا  تاحالطـصا و  تاغل و  هرابرد 

نمـضتم هک  هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  مه  يرگید  همان  هب  هکنیا  تسا و  هدـید  يرمیـص  دـمحا  نب  بوقعی  سابعلا  وبا  باتک 
: تسا نینچ  هک  هدروآ  يرصتخم  یخیرات  ثحب  تسا ، هتفای  تسد  تسا  یناعم  نیمه 

وبا نارـسپ  زا  نت  هس  يرآ ، تفگ : تسا  هتـشاد  تکرـش  ردـب  گنج  رد  ناکرـشم  هارمه  هیواعم  اـیآ  هک  مدیـسرپ  دـیز  وبا  بیقن  زا 
هکرعم زا  هیواعم  دش و  ریسا  يرگید  هتشک و  ناشیا  زا  یکی  .دنا  هیواعم  ورمع و  هلظنح و  هک  دندرک  تکرـش  ردب  گنج  رد  نایفس 

.تفای دوبهب  ات  درک  اوادم  ار  نتشیوخ  هام  ود  دوب و  هدش  مروتم  شیاهقاس  اهاپ و  دیسر  هکم  هب  نوچ  تخیرگ و  هدایپ 

سک چـیه  تسا  هدرک  ریـسا  ار  ورمع  شردارب  هتـشک و  ار  هلظنح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  عوـضوم  نیا  رد  تـفگ : دـیز  وـبا  بـیقن 
دنتخیرگ هدایپ  ردـب  زا  دـندوب ، هیواعم - ناشردارب - ود و  نآ  زا  رت  مهم  رتگرزب و  رایـسب  هک  یناسک  یهگناو  .تسا  هدرکن  فالتخا 

هداـیپ دوـب  يدرم  ریپ  هکنآ  اـب  تشاد و  تکرـش  ردـب  رد  هک  تسا  بازحا  گـنج  راـکراوس  دودـبع  نب  ورمع  ناـشیا  هـلمج  زا  هـک 
وا .دوب  گرم  رب  فرـشم  دیـسر  هکم  هب  هک  یماگنه  دندوب و  هدرب  نوریب  هکرعم  زا  دوب  هدـش  یمخز  هک  یلاح  رد  ار  وا  تخیرگ و 
هک یسک  نامه  تشک و  ار  وا  ناریلد  هدنـشک  درک و  تکرـش  قدنخ  گنج  رد  تفای ، دوبهب  نوچ  درکن و  تکرـش  دحا  گنج  رد 

.دروآ گنچ  هب  ار  وا  قدنخ  گنج  رد  دوب ، هتخیرگ  وا  گنچ  زا  دودبع  نب  ورمع  ردب  گنج  زور 

ار زیچ  هچ  مناد  یمن  متفگ : يا ؟ هدینـشن  ار  شمعا  فیطل  زنط و  نخـس  ایآ  تفگ : نم  هب  سپـس  دانک ، تمحر  شیادخ  هک  بیقن ،
هرظانم دوخ  ناتـسود  زا  یکی  اب  هراب  نآ  رد  درم  نآ  تسا و  ردـب  لها  زا  هیواعم  اـیآ  دیـسرپ  شمعا  زا  يدرم  تفگ : .يراد  رظن  رد 

.دوب هدرک  تکرش  فرط  نآ  زا  ناکرشم و  هارمه  یلو  يرآ  تفگ : شمعا  درک ، یم 

باتک نامه  زا  مه  ار  هیواعم  خساپ  تسا و  هدروآ  نیفص  هعقو  باتک  رد  محازم  نب  رصن  تیاور  هب  ار  هبطخ  سپس  دیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدرک  لقن 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

اضیأ هیلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

نیفص باتک  رد  ، هتسیز یم  یضر  دیس  زا  لبق  هک  محازم  نب  رصن  ار  همان  نیا  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هتشون  هیواعم  هب  زین  ار  نآ  هک 
یـضر دیـس  موحرم  ار  هچنآ  هتبلا  هدرک  لقن  ار  نآ  هیواعم  لاح  حرـش  رد  قشمد  خیرات  رد  رکاسع  نبا  یـضر  دیـس  زا  دعب  هدروآ و 
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روبزم همان  ،ج 3،ص 220 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هک  دراد  يزاغآ  همان  تسین و  همان  مامت  هدروآ 
 { .تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هک  دراد  مه  یلیذ 

هاگن کی  رد  همان 

هب تبـسن  دـنک و  یم  تحیـصن  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  لّوا  شخب  رد  : تسا هتفای  لیکـشت  شخب  راـهچ  زا  تقیقح  رد  هماـن  نیا 
.درادن وا  تیاده  هب  ینادنچ  دیما  دناد و  یم  ناطیش  ریسا  ار  وا  دنچ  ره  ، دهد یم  رادشه  شیاهراک  بقاوع  تمایق و  رد  شتشونرس 

دهاوخ یم  هنوگچ  هک  دنک  یم  دزشوگ  هیواعم  هب  ار  هتکن  نیا  مود  شخب  رد 

ییاوقت اب  فیرـش و  هداوناخ  زا  هن  دراد و  مالـسا  رد  یناشخرد  هقباس  هن  هک  یلاـح  رد  دریگب  هدـهع  رب  ار  یمالـسا  تّما  يرادـمامز 
.تسا

دربن نم  اب  ایب و  نادیم  هب  اهنت  نک و  اهر  ار  مدرم  يا  هدرک  گنج  هب  توعد  ارچ  هک  دیامرف  یم  دزشوگ  ار  هتکن  نیا  موس  شخب  رد 
هب مدناشن  تا  ییاد  ردارب و  دج و  رب  ار  ریشمش  معط  هک  ار  مالسا  خیرات  هتشذگ  ددرگ و  نشور  ناناملسم  فیلکت  ات  نک  نت  هب  نت 

.دروآ وت  دای 

نامثع لتاق  یـسک  هچ  یناد  یم  یبوخ  هب  وت  : دیوگ یم  دیامرف و  یم  حرطم  ار  نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  مراهچ  شخب  رد  هرخالاب  و 
دوش و یم  دنلب  ترکـشل  هلان  هجـض و  ، گنج نادـیم  رد  هک  منیب  یم  : دـیامرف یم  نایاپ  رد  ؟و  يور یمن  وا  غارـس  هب  ارچ  تسا  هدوب 

.يرادن نامیا  نآ  هب  هک  یلاح  رد  يرب  یم  هانپ  ادخ  باتک  هب  ماجنارس  دریگ و  یم  ار  تنماد  تسکش  زا  دعب  تسکش 

لّوا شخب 

َْکتَداَق ،َو  اَهَْتبَجَأَف َْکتَعَد.اَِهتَّذَِـلب  ْتَعَدَـخ  ،َو  اَِهتَنیِِزب ْتَجَّهَبَت  ْدَـق  اَْینُد  ْنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَم  ُبِیباَلَج  َْکنَع  ْتَفَّشَکَت  اَذِإ  ٌِعناَص  َْتنَأ  َْفیَک  َو 
،َو ِباَسِْحلا َهَبْهُأ  ْذُخ  ،َو  ِْرمَْألا اَذَه  ْنَع  ْسَْعقاَف  ، ٌّنَِجم ُْهنِم  َکیِْجُنی  َال  اَم  یَلَع  ٌِفقاَو  َکَفِقَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإ  َو.اَهَتْعَطَأَف  َْکتَرَمَأ  ،َو  اَهَتْعَبَّتاَف

ُناَْطیَّشلا َذَـخَأ  ْدَـق  ٌفَْرتُم  َکَّنِإَف  ، َکِسْفَن ْنِم  َْتلَفْغَأ  اَم  َکِْملْعُأ  ْلَـعْفَت  اَّلِإ  ،َو  َکِعْمَـس ْنِم  َهاَوُْغلا  ِنِّکَُمت  اـَل  ،َو  َکـِب َلََزن  ْدَـق  اَِـمل  ْرِّمَش 
.ِمَّدلا ِحوُّرلا َو  يَرْجَم  َْکنِم  يَرَجَو  ، ُهَلَمَأ َکِیف  َغََلب  ،َو  ُهَذَخْأَم َْکنِم 

همجرت

شیاهتنیز اب  هک  ییایند  ، دـنریگرب تنت  زا  يا  هتفر  ورف  نآ  رد  هک  ار  ایند  نیا  قرب ) قرز و  رپ   ) ياهـسابل هک  هاـگنآ  درک  یهاوخ  هچ 
!؟ تسا هداد  بیرف  ار ) وت   ) شیاه تذل  اب  هداد و  هولج  ار  دوخ 

یلو ) .يدرک شتعاـطا  داد  تناـمرف  ، یتفر شلاـبند  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تماـمز  يدومن و  شتباـجا  دـناوخ و  ارف  ار  وت  اـیند  نیا 
هک لاح  داد  دـهاوخن  تاجن  ار  وت  اجنآ  رد  يرپس  چـیه  هک  دـنک  یم  يدربن  نادـیم  دراو  ار  وت  يدوز  هب  هدـنبیرف  يایند  نیا  نادـب )
مه رد  دوش  یم  لزان  وت  رب  هک  یثداوح  ربارب  رد  ار  نماد  وش و  یهلا  باسح  هدامآ  ریگ و  هراـنک  تموکح )  ) رما نیا  زا  تسا  نینچ 
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رد ار  دوخ  هک  منک  یم  مالعا  وت  هب  ینکن  لمع  دومنهر  روتـسد و  نیا  هب  هاگ  ره.هدـن  ارف  شوگ  هیاـمورف  نانیـشن  هیـشاح  هب  چـیپ و 
هرابرد دوخ  يوزرآ  هب  هدش و  طلسم  وت  رب  ناطیـش  لیلد ) نیمه  هب   ) هتـشاد او  نایغط  هب  ار  وت  تمعن  ینوزف  اریز  ، يا هدرب  ورف  تلفغ 

.تسا هتفای  نایرج  تدوجو  رسارس  رد  نوخ  حور و  نوچمه  هدیسر و  وت 

کیرات هدنیآ  هب  یهاگن  ریسفت : حرش و 

کیرات هدنیآ  هب  یهاگن 

مالـسلا هیلع  ماما.تسا  هدرواین  هغالبلا  جـهن  رد  ار  نآ  یـضر  دیـس  موحرم  هک  دراد  يزاغآ  همان  نیا  میتفگ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
هیواعم يا  : دیامرف یم  هیواعم  هب  باطخ  ، نآ یگدنز  ایند و  ندوب  رذـگدوز  هب  هراشا  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  دـعب  همان  نیا  زاغآ  رد 

( ناناملـسم رب  تموکح  تقایل   ) دوخ ياعدـم  رب  لـیلد  هن.لاـح  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  ؛ یتسین شلها  هک  ینک  یم  يزیچ  ياـعدا  وت 
یگدنز بقاوع  هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  هاگ  نآ.هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  زا  ینخس  هن  دیجم و  نآرق  زا  يدهاش  هن  يراد و 

طارـص رد  ددرگ و  زاـب  دوخ  ياـهاطخ  زا  دـیاش  دـنک  یم  مسجم  شرظن  رد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  تماـیق  رد  ار  وا  فوـقو  هدرب و  اـیند 
تنت زا  يا  هتفر  ورف  نآ  رد  هک  ار  ایند  نیا  قرب ) قرز و  رپ   ) ياهـسابل هک  هاگ  نآ  درک  یهاوخ  هچ  :» دـیامرف یم  ؛ دـهن ماـگ  میقتـسم 

ْتَفَّشَکَت اَذِإ  ٌِعناَص  َْتنَأ  َْفیَک  َو  ( ؛» تسا هداد  بیرف  ار ) وت   ) شیاه تذـل  اب  هداد و  هولج  ار  دوخ  شیاهتنیز  اب  هک  ییاـیند  ، دـنریگرب
ياـنعم هب  دوش و  یم  هتفگ  ود  ره  نآ  حـتف  میج و  رـسک  هب  هژاو  نیا  «) حاـتفم » نزو رب  « باـبلج » عمج « بیبـالج ( .» 1  } ُبِیباَلَج َْکنَع 
ْتَجَّهَبَت ْدَق  اَْینُد  ْنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَم  (. { تسا هدش  قالطا  زین  داشگ  دنلب و  نهاریپ  هب  دناشوپ و  یم  ار  ندـب  مامت  تسا  يا  هچراپ  رداچ و 

.تسا ییابیز  ببـس  هب  ندش  رورـسم  يانعم  هب  « جّهبت هدش و« هتفرگ  توارط  یئابیز و  يانعم  هب  « هجهب »و« جهب » هشیر زا  « تجّهبت ( .» 2}
(. اَِهتَّذَِلب ْتَعَدَخ  اَِهتَنیِِزب َو  {

شتعاطا داد  تنامرف  ، یتفر شلابند  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تمامز  يدومن و  شتباجا  دناوخ و  ارف  ار  وت  ایند  نیا  :» دیازفا یم  سپس 
(. اَهَتْعَطَأَف َْکتَرَمَأ  ،َو  اَهَتْعَبَّتاَف َْکتَداَق  اَهَْتبَجَأَف ، َْکتَعَد  ( ؛» يدرک

رد هک  هدرک  هیبشت  یگنراگنر  ياهـسابل  هب  ار  ایند  قرب  قرز و  ، هدومرف ایند  يارب  یبلاج  تاهیبشت  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يوس هب  بذج  بلج و  هیام  ار  شیاه  تذل  هدنبیرف و  ار  ایند  ياهتنیز.دنشک  یم  رس  هب  هک  يرداچ  ای  دنشوپ و  یم  نت 

نیا هب  دنناوتب  هکنیا  يارب  دـنوش و  یم  بلج  نآ  يوس  هب  يدوز  هب  دـنربخ  یب  ایند  ّتیهام  زا  هک  یناسک  نازاب و  سوه.هدرمـش  نآ 
.دننک یم  تعاطا  ار  شرماوا  دنهن و  یم  ایند  نامرف  رب  رس  دنهد  همادا  تاذل  اه و  تنیز 

یم يدربن  نادـیم  دراو  ار  وت  يدوز  هب  هدـنبیرف  يایند  نیا  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  ارجام  نیا  تبقاع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
یهلا باسح  هدامآ  ریگ و  هرانک  تموکح )  ) رما نیا  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  داد  دهاوخن  تاجن  ار  وت  اجنآ  رد  يرپس  چیه  هک  دـنک 

(1  } ُکِشُوی ُهَّنِإ  َو  ( ؛» هدن ارف  شوگ  هیامورف  نانیـشن  هیـشاح  هب  چـیپ و  مه  رد  دوشیم  لزان  وت  رب  هک  یثداوح  ربارب  رد  ار  نماد  وش و 
رما نالف  يدوز  هب  هک  تسا  نیا  شموهفم  « کشوی » نیاربانب ، هدش هتفرگ  نتفر  دنت  يانعم  هب  « کشا » نزو رب  « کشو » هدام زا  « کشوی .»

َکیِْجُنی َال  اَم  یَلَع  ٌِفقاَو  َکَفِقَی  ْنَأ  (. { دوش یم  هتفگ  نیش  حتف  اب  هاگ  تسا و  نیش  رسک  اب  « کِشوی » نآ حیحـص  و   ) دبای یم  ققحت 
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يانعم هب  لصا  رد  « سفن » نزو رب  « سعق » هشیر زا  تسا  رما  هغیـص  « سعقا ( .» 3  } ْسَْعقاَف  {، .تسا رپس  يانعم  هب  « ّنجم ( .» 2  } ٌّنَِجم ُْهنِم 
هب الاب  ترابع  رد  تسا و  هدمآ  يراک  زا  ندرک  ینیـشن  بقع  يانعم  هب  سپـس.تسا  تشپ  نتفر  ورف  ولج و  فرط  هب  هنیـس  ندـمآرب 

ماجنا لئاسو  ياـنعم  هب  « هبها ( .» 4  } َهَبْهُأ ْذُـخ  ،َو  ِْرمَْألا اَذَـه  ْنَع   { .نک ینیـشن  بقع  تفالخ  رما  زا  هیواعم  يا  : ینعی تساـنعم ؛ نیمه 
هدامآ ندـیچرب و  ، ندرک عمج  يانعم  هب  « رمت » نزو رب  « رمـش » هشیر زا  »و  ریمـشت » هشیر زا  « رّمـش ( .» 5  } ْرِّمَـش ،َو  ِباَسِْحلا  { .تسا يراک 

(6  } َهاَوــُْغلا ِنِّکَُمت  اــَل  ،َو  َکــِب َلََزن  ْدـَـق  اـَِـمل   { .تـسا ندز  رمک  هـب  تـمه  نـماد  یــسراف  رد  نآ  لداــعم  تـسا و  هدــمآ  ندــش 
(. َکِعْمَس ْنِم   { .تسا هارمگ  يانعم  هب  « يواغ » عمج « هاوغ .»

یم ؛ دهد یم  ناشن  ار  درد  نیا  نامرد  هار  مه  دنک و  یم  وگزاب  هیواعم  يارب  ار  تافارحنا  هشیر  مه  ، تارابع نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.يوش یهلا  باسح  هدامآ  يورب و  رانک  ماش  تموکح  زا  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  : دیامرف

ای تفرگ و  یم  ار  شنارادفرط  هیواعم و  ناماد  ایند  نیمه  رد  هک  تسا  یکاندرد  ثداوح  هب  هراشا  ای   « َِکب َلََزن  ْدَق  اَِمل  ْرِّمَـش  هلمج «
تسا تمایق  زور  ثداوح  هب  هراشا 

هدـش نایب  یـضام  لعف  تروص  هب  هدوب  عوقولا  یعطق  ثداوح  نیا  نوچ  لاـح  ره  رد  و  دـسر ) یم  رظن  هب  رت  بساـنم  مود  لاـمتحا  )
.تسا

روتسد و نیا  هب  رگا  و  :» دیامرف یم  دنک  یم  دیدهت  يونعم  روما  هلسلس  کی  هب  هیواعم  نخس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
نیمه هب   ) هتـشاد او  نایغط  هب  ار  وت  تمعن  ینوزف  اریز  ، يا هدرب  ورف  تلفغ  رد  ار  دوخ  هک  منک  یم  مـالعا  وت  هب  ینکن  لـمع  دومنهر 
ناـیرج تدوجو  رـسارس  رد  نوخ  حور و  نوچمه  تسا و  هدیـسر  وت  هراـبرد  دوخ  يوزرآ  هب  هدـش و  طلـسم  وـت  رب  ناطیـش  لـیلد )

تسا و رایسب  تمعن  ياراد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  « فرتم ( .» 1  } ٌفَْرتُم َکَّنِإَف  ، َکِسْفَن ْنِم  َْتلَفْغَأ  اَم  َکِْملْعُأ  ْلَعْفَت  اَّلِإ  َو  ( ؛» هتفای
َْکنِم ُناَْطیَّشلا  َذَـخَأ  ْدَـق   { .دور یم  راکب  شک  ندرگ  یغاط و  نامّعنتم  ياـنعم  هب  فرتم  ، دوش یم  ناـیغط  ببـس  ًاـبلاغ  هک  اـجنآ  زا 

(. ِمَّدلاَو ِحوُّرلا  يَرْجَم  َْکنِم  يَرَج  ، ُهَلَمَأ َکِیف  َغََلب  ،َو  ُهَذَخْأَم

مالعا ، مالعا زا  روظنم  دنک و  یم  گنج  هب  دیدهت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنا  هتـسناد  نیا  هب  هراشا  ار   ...« ْلَعْفَت اَّلِإ  هلمج « یـضعب 
زا تسا  يا  هعومجم  هکلب  ، درادـن یموـهفم  نینچ  نآ  زا  دـعب  لـبق و  ياـه  هلمج  تاریبـعت  زا  کـی  چـیه  هک  یلاـح  رد  تسا  یلمع 

.رگرادیب ياهزردنا 

هب دـیدهت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  هدومن ؛ گنج  هب  دـیدهت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شا  هماـن  رد  هیواـعم  هک  تسا  بلاـج  هتکن  نیا 
.دهد یم  زردنا  ار  وا  دنک و  یم  وا  رب  ناطیش  هطلس 

مود شخب 

َو.ِءاَقَّشلا ِِقباَوَس  ِموُُزل  ْنِم  ِهّللاـِب  ُذوُعَن  ،َو  ٍقِساـَب ٍفَرَـش  اـَل  َو  ٍِقباَـس ، ٍمَدَـق  ِْریَِغب  ِهَّمُأـْلا ؟ ِْرمَأ  َهاـَلُو  ،َو  ِهَّیِعَّرلا َهَساَـس  ُهَیِواَـعُم  اَـی  ُْمْتنُک  یَتَم  َو 
.ِهَریِرَّسلا ِهَِیناَلَْعلا َو  َِفلَتُْخم  ، ِهِِّیْنمُْألا ِهَّرِغ  ِیف  ًایِداَمَتُم  َنوُکَت  ْنَأ  َكُرِّذَحُأ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1260 

http://www.ghaemiyeh.com


همجرت

مالـسا و رد  نتفرگ  یـشیپ  نودب  مه  نآ  دیا  هدوب  یمالـسا  تّما  رما  نایلاو  ّتیعر و  ناربدـم  نامکاح و  امـش  ینامز  هچ  ! هیواعم يا 
زا مراد  یم  رذح  رب  ار  وت  دراذـگب و  رادـیاپ  راثآ  هتـشذگ  تواقـش  ياه  هشیر  هکنیا  زا  میرب  یم  ادـخ  هب  هانپ  ؛ يونعم يالاو  تفارش 

راکـشآ و هکنیا  زا  مراد  یم  رذـح  رب  ار  وت.یهد  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه  زارد  ياهوزرآ  لامآ و  زا  یـشان  تلفغ  قیرط  رد  هکنیا 
(. یشاب رو  هطوغ  ّتیلهاج  راکفا  رد  نطاب  رد  یلو  ینزب  مالسا  زا  مد  رهاظ  رد   ) دشابن ناسکی  تناهن 

شاب رذح  رب  تلفغ  زا  ریسفت : حرش و 

شاب رذح  رب  تلفغ  زا 

زا یشخب  رب  دنچ  ره  ، مالسا تّما  رب  تموکح  يارب  هّیما  ینب  هیواعم و  ّتیحالص  مدع  هب  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تسا نآ  یلـصا  فده  ؛ تسین شیب  يا  هناهب  نآ  لاثما  نامثع و  یهاوخنوخ  هلأسم  دناد  یم  اریز  ، دنک یم  هراشا  دشاب  مالـسا  روشک 

: دیامرف یم  ؛ دنک لیمحت  یمالسا  مکاح  کی  ناونع  هب  ماش  مدرم  رب  ار  دوخ  هک 

تفارـش مالـسا و  رد  تقبـس  نودب  مهنآ  دیا  هدوب  یمالـسا  تّما  رما  نایلاو  ّتیعر و  ناربدم  نامکاح و  امـش  ینامز  هچ  هیواعم  يا  »
اَی ُْمْتنُک  یَتَم  َو  ( ؛» يونعم يالاو 

رب « قوسب » هشیر زا  عفترم  دـنلب و  ياـنعم  هب  « قساـب ( .» 1 (. } ٍقِسَاب ٍفَرَـش  َال  ،َو  ٍِقباَس ٍمَدَـق  ِْریَِغب  ِهَّمُْألا ؟ ِْرمَأ  َهاـَلُو  ،َو  ِهَّیِعَّرلا َهَساَـس  ُهَیِواَـعُم 
 { .هدش هتفرگ  « عولط » نزو

تسا و كرـش  رفک و  ّتیلهاج و  نامز  هب  طوبرم  نیا  یلو  دندوب  نارمکح  ینامز  اهنآ  دادجا  هّیما و  ینب  نادـناخ  هک  تسا  تسرد 
روهظ ماگنه  هب  هک  میناد  یم  اریز  ؛ تسا مالـسا  روهظ  رـصع  ، مالـسلا هیلع  ماـما  روظنم  هک  دـهد  یم  ناـشن   « ِهَّمُأـْلا ِْرمَأ  َهاـَلُو  هب « ریبعت 

.دندوب رافک  ناکرشم و  عفادم  دندرک و  یم  راک  مالسا  فلاخم  ههبج  رد  نایفسوبا  اهنآ  سأر  رد  هّیما و  ینب  نادناخ  مالسا 

هتشاد یمالسا  تموکح  نامه  هب  هراشا  ود  ره  دشاب و  يریسفت  فطع  لیبق  زا  تسا  نکمم   « ِهَّمُْألا ِْرمَأ  َهَالُو  و «  « ِهَّیِعَّرلا َهَساَس  هب « ریبعت 
دعب روهظ  هب  طوبرم  « ِهَّمُْألا ِْرمَأ  َهَالُو  » هب ریبعت  مالسا و  زا  لبق  نارود  هب  طوبرم  « ِهَّیِعَّرلا َهَساَس  » هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  یلو  ؛ دشاب

« هّکم مدرم  » رگید ریبعت  هب  هملک و  عیسو  يانعم  هب  ّتیعر  یلو  ؛ دندوب دوخ  هلیبق  میعز  اهنت  هّیما  ینب  مالسا  زا  لبق  اریز  ، دشاب مالسا  زا 
.دنتشاد رارق  بلاطوبا  وا  زا  دعب  بلطملادبع و  تماعز  تحت 

زاین یمالسا  تّما  رب  يرادمامز  تموکح و  هک  دنک  یم  هراشا  ّتیعقاو  نیا  هب   ...« ٍِقباَس ٍمَدَق  ِْریَِغب  هب « دوخ  ریبعت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیرخآ ات  هک  تسا  ینایفسوبا  دنزرف  هیواعم  هک  یلاح  رد  بسن  يالاو  تفارش  مالسا و  رد  ندوب  ماگشیپ  هلمج  زا  دراد  یطیارـش  هب 

.تسا فورعم  هیواعم  ردام  ياهیگدولآ  ناتساد  درک و  تمواقم  مرکا  ربمغیپ  ربارب  رد  اه  هظحل 

: دیامرف یم  تسخن  ؛ دهد یم  رادشه  وا  هب  هلمج  هس  نمض  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1261 

http://www.ghaemiyeh.com


(. ِءاَقَّشلا ِِقباَوَس  ِموُُزل  ْنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَن  َو  ( ؛» دراذگب رادیاپ  راثآ  نیشیپ  تواقش  ياه  هشیر  هکنیا  زا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  »

تشاد و راوخرگج ) دنه  نایفسوبا و   ) ردام ردپ و  زا  هک  یبسانمان  تثارو  رطاخ  هب  هیواعم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  الامتحا  هلمج  نیا 
مالسا ربمغیپ  اب  زارد  نایلاس 

نکمم نآ  زا  ییاهر  ناوارف  شالت  يزاسدوخ و  اب  زج  دوب و  هدامآ  وا  رد  فارحنا  تواقـش و  ياه  هنیمز  ، درک هزرابم  شردپ  هارمه 
.دوبن

هار هب  نانچمه  زارد  ياهوزرآ  لامآ و  زا  یـشان  تلفغ  قیرط  رد  هکنیا  زا  مراد  یم  رذـح  رب  ار  وت  و  :» دـیازفا یم  هلمج  نیمود  رد  و 
(2 (. } ِهِِّیْنمُأـْلا  { .تسا رورغ  يربـخ و  یب  ، تلفغ ياـنعم  هب  « هّرغ ( .» 1  } ِهَّرِغ ِیف  ًاـیِداَمَتُم  َنوُـکَت  ْنَأ  َكُرِّذَـحُأ  َو  ( ؛» یهد همادا  دوـخ 

هینما ینمت و  اهوزرآ  هب  هکنیا  تسا و  ضرف  ریدـقت و  يانعم  هب  « یمر » نزو رب  « ینم » نآ یلـصا  هشیر  تسا و  وزرآ  يانعم  هب  « هّینمالا .»
یم لد  نآ  هب  دـنک و  یم  ریدـقت  ضرف و  هدـنیآ  يارب  دوخ  لایخ  ملاـع  رد  ار  یبلاـطم  ناـسنا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  دوش  یم  هتفگ 

 { .تسا نایم  رد  ینتفاین  تسد  ياهوزرآ  هک  دور  یم  راک  هب  يدراوم  رد  ابلاغ  هینما  هژاو.ددنب 

ادـخ و زا  ار  ناسنا  ، زارد رود و  ياهوزرآ  هک  هدـش  هراشا  نآ  هب  یمالـسا  تایاور  رد  اهراب  هک  دراد  يزیچ  نامه  هب  رظن  هلمج  نیا 
. { ،ج 2،ص 335،ح 3 یفاک ( . 3 (. } هرخالا یسنیف  لمالا  لوط  اما  و   ) دزاس یم  لفاغ  ایند  رد  شیوخ  تیعقوم  یتح  ازج و  زور 

رد یلو  ینزب  مالسا  زا  مد  رهاظ  رد   ) دشابن ناسکی  تناهن  راکشآ و  هکنیا  زا  مراد  یم  رذح  رب  ار  وت  :» دیامرف یم  هلمج  نیموس  رد  و 
(. ِهَریِرَّسلا ِهَِیناَلَْعلا َو  َِفلَتُْخم  ( ؛») يرادرب ماگ  ّتیلهاج  راکفا  كرش و  هار  رد  نطاب 

نطاب رد  یلو  دوب  هتـساخرب  تفالخ  ماقم  زا  عافد  نامثع و  یهاوخنوخ  ناونع  هب  رهاظ  رد  هک  تسا  هیواعم  قافن  هب  هراشا  هلمج  نیا 
كانرطخ مه  كرش  زا  راتفر  راتفگ و  نطاب و  رهاظ و  یگناگود  قافن و  تلاح  هک  میناد  یم  تشادن و  ماش  رب  تموکح  زج  یفده 

رطاـخ هب  ار  ناـقفانم  تسا  نکمم  هک  یلاـح  رد  دـنناد  یم  مالـسا  نانمـشد  ناکرـشم و  اـب  ار  دوخ  فیلکت  ناناملـسم  اریز  ، تسا رت 
.دننزب رجنخ  اهنآ  هب  تشپ  زا  دنسانشن و  دنراد  رهاظ  رد  مالسا  زا  هک  یششوپ 

موس شخب 

یَلَع یَّطَغُْملاَو  ِِهْبلَق  یَلَع  ُنیِرَْملا  اَـنُّیَأ  َمَْلعَِتل  ، ِلاَـتِْقلا َنِم  ِنـْیَقیِرَْفلا  ِفـْعَأ  ،َو  ََّیلِإ ْجُرْخا  ًاـِبناَج َو  َساَّنلا  ِعَدَـف  ، ِبْرَْحلا َیلِإ  َتْوَـعَد  ْدَـق  َو 
اَم ، يِّوُدَـع یَْقلَأ  ِْبلَْقلا  َِکلَذـِب  ،َو  یِعَم ُْفیَّسلا  َکـِلَذ  ،َو  ٍرْدـَب َمْوَی  ًاخْدَـش  َکـِلاَخ  َکـیِخَأ َو  َكِّدَـج َو  ُلـِتاَق  ٍنَسَح  ُوبَأ  اـَنَأَف  ِهِرََـصب !

.َنیِهَرْکُم ِهِیف  ُْمْتلَخَد  ،َو  َنیِِعئاَط ُهوُُمتْکَرَت  يِذَّلا  ِجاَْهنِْملا  یَلََعل  یِّنِإ  َو.ًاِّیبَن  ُْتثَدْحَتْسا  َال  ًانیِد َو  ُْتلَْدبَتْسا 

همجرت

گنج زا  ار  رکشل  ود  ره  ایب و  نادیم  هب  اهنت  تدوخ  راذگب و  رانک  ار  مدرم  ییوگ ) یم  تسار  رگا   ) يدرک توعد  گنج  هب  ارم  وت 
لتاق ، متـسه نسحلاوبا  نم  تسا !؟ هداتفا  وا  هدید  رب  هدرپ  یـسک  هچ  هداهن و  راگنز  شبلق  رب  ناهانگ  یـسک  هچ  ینادب  ات  نک  فاعم 

تأرج و نامه  و   ) بلق نامه  اب  تسا و  نم  اب  نونکا  ریـشمش  نامه  مدـیبوک و  اـهنآ  زغم  رب  ،و  ردـب زور  رد  وت  ییاد  ردارب و  دـج و 
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یقیرط نامه  رب  نم  ما  هدرک  باختنا  يدـیدج  ربمایپ  هن  ما  هتـشاذگ  نید  رد  یتعدـب  هن  نم  موش  یم  ور  هبور  منمـشد  اـب  تماـهش )
! دیدرک شکرت  دوخ  لیم  اب  دیتفریذپ  ارنآ  هارکا  اب  هکنآ  زا  سپ  امش  هک  متسه 

مراد یمرب  ماگ  تیاده  قبط  رب  هراومه  ریسفت : حرش و 

مراد یمرب  ماگ  تیاده  قبط  رب  هراومه 

یب هناروسج و  هدننز و  تاملک  اب  هیواعم  دزادرپ ؛ یم  هیواعم  همان  زا  يرگید  شخب  خساپ  هب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنک و یم  گنج  هب  دیدهت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هنابدا 

زا هک  یـسک  تسا  بیجع  یتسار.درب  یم  مان  هتفرگ  راگنز  شبلق  هدش و  هدنکفا  هدرپ  شمـشچ  رب  هک  یـسک  ناونع  هب  ار  ترـضح 
رد رمع  نایاپ  ات  یکدوک  زا  شدوجو  مامت  هک  یسک  هب  تسا  مالـسا  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  دنزرف  ّتیلهاج و  رـصع  ناگدنامزاب 

.دیوگب نخس  هناروسج  هنوگ  نیا  دوش  یم  هدرمش  برع  درم  نیرت  عاجش  هدوب و  مالسا  تمدخ 

ایب و نادـیم  هب  اهنت  تدوخ  راذـگب و  رانک  ار  مدرم  ییوگ ) یم  تسار  رگا   ) يدرک توعد  گنج  هب  ارم  وت  :» دـیامرف یم  لاح  ره  هب 
َو ( ؛» تسا هداتفا  وا  هدید  رب  هدرپ  یسک  هچ  هداهن و  راگنز  شبلق  رب  ناهانگ  یسک  هچ  ینادب  ات  نک  فاعم  گنج  زا  ار  رکشل  ود  ره 
(. ِهِرََصب یَلَع  یَّطَغُْملاَو  ، ِِهْبلَق یَلَع  ُنیِرَْملا  اَنُّیَأ  َمَْلعَِتل  ، ِلاَتِْقلا َنِم  ِْنیَقیِرَْفلا  ِفْعَأ  ،َو  ََّیلِإ ْجُرْخا  ًاِبناَج َو  َساَّنلا  ِعَدَف  ، ِبْرَْحلا َیلِإ  َتْوَعَد  ْدَق 

دهد یم  هیواعم  هب  ینکش  نادند  خساپ  دیامن ، باطخ  هتـشاد  شدوخ  هک  یتاریبعت  هب  ًاحیرـص  ار  هیواعم  هکنآ  یب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دیایب و نادـیم  هب  اهنت  کت و  دوش  هتخیر  فرط  ود  زا  نیملـسم  ياه  نوخ  هکنیا  ياج  هب  ، تسا قداص  گنج  هب  دـیدهت  رد  رگا  هک 

یمن ینادیم  نینچ  درم  ار  دوخ  زگره  اریز  تشادن ، داهنشیپ  نیا  يارب  یخساپ  هیواعم  نیقی  هب  دریگ و  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد 
.تسناد

صاع نب  ورمع  دیسر  هیواعم  هب  مایپ  نیا  هک  یماگنه  هک  هدرک  لقن  اجنیا  رد  یبلاج  هتکن  هسایـسلا  همامالا و  باتک  زا  هینغم  موحرم 
ورمع نیفـص  مایا  رد  اذل  ؛ موش هتـشک  راب  رازه  دنچ  ره  ، مور یم  نم  هّللا  و  يورب ؟ یلع  نادـیم  هب  یـسرت  یم  وت  ایآ  : تفگ هیواعم  هب 
يارب ورمع  اـجنیا  رد  داـتفا  نیمز  هب  وا  دز و  وا  رب  يا  هزین  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـمآ و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  صاـع  نب 

ایح مالسلا  هیلع  ماما  تسناد  یم  هک  ارچ  ، دزاس راکـشآ  ار  شتروع  دنزب و  الاب  ار  دوخ  سابل  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  دوخ  تاجن 
.دبای یم  تاجن  ندش  هتشک  زا  ددرگ و  یم  زاب  دنک و  یم 

زا ار  وت  زیچ  ود  : تفگ یم  صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم  نآ  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب 

.بلاط یبا  نب  یلع  يایح  مود  تتروع و  لّوا  : داد تاجن  گرم 

اهنآ زغم  رب  ،و  ردب زور  رد  وت  ییاد  ردارب و  دج و  لتاق  ، متسه نسحلاوبا  نم  :» دیامرف یم  نخس  نیا  دییأت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ٍنَسَح ُوبَأ  اَنَأَف  ( ؛» موش یم  وربور  منمشد  اب  تماهـش ) تأرج و  نامه  و   ) بلق نامه  اب  تسا و  نم  اب  نونکا  ریـشمش  نامه  مدیبوک و 

(. يِّوُدَع یَْقلَأ  ِْبلَْقلا  َِکلَِذب  َو  یِعَم ، ُْفیَّسلا  َِکلَذ  ،َو  ٍرَْدب َمْوَی  ًاخْدَش  َِکلاَخ  َکیِخَأ َو  َكِّدَج َو  ُِلتاَق 
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( مالسلا هیلع  یلع  يومع  رسپ  «) ثراح نب  هدیبع  » ربارب رد  ردب  گنج  زور  دوب  هیواعم  ردام  هک  دنه  ردپ  « هعیبر نب  هبتع  » هک میناد  یم 
هزمح ربارب  رد  « نایفـسوبا نب  هبیـش  » مان هب  هیواعم  ردارب  ، دناسر لتق  هب  ار  وا  تفاتـش و  هدیبع  کمک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، تفرگ رارق 
ربارب رد  ییاهنت  هب  تشاد  مان  « هبتع نب  دیلو  » هک هیواعم  ییاد  دنکفا و  كاخ  هب  ار  وا  هزمح  کمک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تفرگ و  رارق 

.دنکفا كاخ  رب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  تفرگ و  رارق  مالسلا  هیلع  ماما 

ردارب دج و  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  نیا  ، تسا یلاخ  وت  زیچ  نتـسکش  يانعم  هب  « خدش » هکنیا هب  هّجوت  اب 
.دوب رّکفتم  زغم  زا  یلاخ  هک  دنتشاد  یلاخ  وت  ییاه  همجمج  دندش  هتشک  ردب  گنج  زور  رد  هک  هیواعم  ییاد  و 

اب هتخیمآ  رت و  میالم  یتاریبعت  مالـسلا  هیلع  یلع  درب ، یم  راکب  یلاـخ  وت  یلو  غاد  دـنت و  ظاـفلا  شا  هماـن  رد  هیواـعم  هک  یلاـح  رد 
هب نت  گـنج  هب  توعد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ، دـنک یم  اـههورگ  گـنج  هب  توـعد  هیواعم.دـنک  یم  رکذ  یعقاو  تردـق  توـق و 

.دناوخ یم  ارف  ار  هیواعم  ینعی  ؛ نت

قباوس هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ و  یم  نخس  ، دنک دییأت  یخیرات  كردم  کی  اب  ار  دوخ  ياعدا  هکنآ  یب  هیواعم 
ریشمش نامه  مریشمش  مبلاط و  یبا  نب  یلع  نامه  نم  هک  دنک  یم  دزشوگ  وا  هب  درب و  یم  ردب  گنج  زا  راکـشآ  نشور و  یخیرات 

.تعاجش نامه  متعاجش  تسا و  بلق  نامه  مدنمورین  بلق  و 

هتـشاذگ نید  رد  یتعدب  هن  نم  :» دیامرف یم  تسا  مالـسا  يونعم  ریـسم  رد  اقب  تابث و  نآ  دنک و  یم  هراشا  يرگید  هتکن  هب  هاگ  نآ 
شکرت دوخ  لیم  اب  دیتفریذپ  ارنآ  هارکا  اب  هکنآ  زا  سپ  امـش  هک  متـسه  یقیرط  نامه  رب  نم  ما  هدرک  باختنا  يدـیدج  ربمایپ  هن  ما 

(. َنیِهَرْکُم ِهِیف  ُْمْتلَخَد  ،َو  َنیِِعئاَط ُهوُُمتْکَرَت  يِذَّلا  ِجاَْهنِْملا  یَلََعل  یِّنِإ  َو.ًاِّیبَن  ُْتثَدْحَتْسا  َال  ،َو  ًانیِد ُْتلَْدبَتْسا  اَم  ( ؛» دیدرک

هک دـهد  یم  ناشن  یخیرات  نیارق  دـنتفریذپ و  ًارهاظ  ار  مالـسا  هارکا  اب  هّکم  حـتف  زور  شا  هتـسد  راد و  نایفـسوبا و  هکنیا  هب  هراـشا 
لوصا زا  يرایـسب  ، دنتفرگ تسد  هب  موس  هفیلخ  نامز  رد  ار  تموکح  هّیما  ینب  هکنآ  زا  دعب  اذـل  تشادـن و  مالـسا  هب  نیتسار  داقتعا 
کلام هک  ار  نادنمزاین  دندرک و  تراغ  ار  نیملسم  لاملا  تیب  دندراذگ و  اپ  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ّتنس  مالسا و 

.دنتخاس مورحم  دندوب  نآ  یلصا 

: دیامرف یم  هکنیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  دیدرگ  مولعم  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا 

سپ سپس  دیتفریذپ  ار  نآ  هارکا  اب  تسخن  ینعی  تسا ؛ مالسا  شریذپ  زا  دعب  هب  طوبرم  «، دیدرک كرت  دوخ  لیم  اب  ار  مالـسا  امـش  »
یم مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنآ  نخـس  نیا  دهاش.دیتسکـش  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ربـمغیپ  ياـه  تنـس  دـیدرک  ادـیپ  تردـق  هکنآ  زا 

» هلمج هک  دـنتفگ  هغـالبلا  جـهن  نیحراـش  زا  یعمج  هـچنآ  نیارباـنب  «، متـسکشن ار  ّتنـس  مدادـن و  رییغت  ار  مـنید  زگره  نـم  :» دـیوگ
دیوگ یم  دوخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ینخس  هب  هّجوت  اب  تسا  هّکم  حتف  زا  لبق  مالسا  شریذپ  مدع  هب  عجار   « َنیِِعئاَط ُهوُُمتْکَرَت 

هب ای  دشاب  هتفریذپ  ار  يزیچ  ًالبق  ناسنا  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاج  رد  كرت  هژاو  هک  صوصخ  هب.دـسر  یمن  رظن  هب  یحیحـص  ریـسفت 
.دزاس اهر  ار  نآ  ای  دشاب و  هتفر  یناکم 

اه هتکن 
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شنانمشد اب  مالسلا  هیلع  ماما  تعاجش  ۀسیاقم  -1

خیراوت رد  صاع  ورمع  هیواعم و  تعاجش  نازیم  هرابرد  هک  یبلاج  تاکن  زا 

هکنآ زا  دعب  دسیون -: یم  ، هدروآ دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  قبط  - فورعم خروم  يدقاو  هک  تسا  نیا  هدمآ 
ابا صاع  ورمع  هینک   ) هّللا دبع  ابا  يا  : تفگ صاع  ورمع  هب  يزور  ، تسـشن تردق  هکیرع  رب  هیواعم  دـش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد یلع  هک  متفا  یم  يزور  داـی  هب  نم  : تفگ هچ ؟ يارب  : تفگ ورمع.دریگ  یم  ما  هدـنخ  منیب  یم  ار  وت  هک  ناـمز  ره  دوـب ) هّللا  دـبع 

درک و ایح  یلع  و   ) یتخاس راکشآ  ار  دوخ  تروع  یبای  تاجن  یمتح  گرم  زا  هکنیا  يارب  تشحو  زا  وت  درک و  هلمح  وت  هب  نیفص 
هب ار  وت  دز و  دایرف  یلع  هک  متفا  یم  زور  نآ  دای  هب  اریز  ، دریگ یم  ما  هدنخ  رتشیب  وت  ندید  زا  مه  نم  : تفگ ورمع  یتفای ) تاجن  وت 
رب هزرل  درک و  ریگ  تیولگ  رد  تناهد  بآ  دـش و  لفق  تناـهد  رد  ناـبز  دـیچیپ و  تا  هنیـس  رد  سفن  ناـهگان  درک  توعد  نادـیم 
رد دـشاب  هدـش  يزیچ  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ  هیواـعم.میوگب  مهاوخ  یمن  هک  دز  رـس  وت  زا  يرگید  زیچ  داـتفا و  تمادـنا 
رد دـش  عقاو  متفگ  ار  هچنآ  هک  یناد  یم  دوخ  وـت  : تفگ ورمع  دـندرک ؟ یم  تیاـمح  نم  زا  نویرعـشا  کـع و  هلیبـق  ود  هک  یلاـح 
هک هیواـعم  دـمآ  یم  ترـس  رب  هچ  يدـمآ  یم  نادـیم  هب  رگا  نک  رکف  لاـح  دـندوب  هتفرگ  ار  وت  فارطا  مه  هلیبق  ود  نآ  هک  یلاـح 

سک چیه  رب  یلع  زا  رارف  سرت و  ، وگب يدج  نانخـس  نک و  اهر  ار  یخوش  هّللا  دبع  ابا  يا  : تفگ تشادـن  نخـس  نیا  يارب  یخـساپ 
رسب هرابرد  ناتـساد  نیا  هیبش  هکنیا  خیرات  بلاج  تاکن  زا  ( . 1 (. } امهیف دـحا  یلع  راع  یلع ال  نم  رارفلا  نبجلا و  نا  ( ؛ تسین بیع 

هک تسا  هدروآ  ج 1،ص 164 )  ) باعیتسا باتک  رد  ربلا  دبع  نبا.دش  عقاو  دنتـسناد  یم  برع  ناعاجـش  زا  یکی  ار  وا  هک  هاطرا  نب 
وزرآ وت  ما  هدینـش  نم  :» تفگ وا  هب  درک و  نانمؤم  ریما  اب  گنج  هب  عیجـشت  ار  رـسب  هیواعم.تشاد  روضح  نیفـص  رد  هیواعم  اب  رـسب 

یم هدعو  وا  هب  درک و  یم  عیجـشت  ار  وا  هتـسویپ  »و  تسوت رایتخا  رد  ترخآ  ایند و  يوش  زوریپ  وا  رب  رگا  يوش  ور  هبور  وا  اب  يراد 
ریگرد ماما  اـب  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  هب  رـسب.دوب  گـنج  نادـیم  رد  هک  داـتفا  ناـنمؤم  ریما  هب  شمـشچ  رـسب  هکنیا  اـت  داد 
نهاریپ ینعی  دوب ؛ هدـش  لسوتم  صاع  ورمع  هک  دـش  يزیچ  نامه  هب  لسوتم  زین  وا  دـنکفا  نیمز  رب  ار  وا  يا  هبرـض  اـب  ترـضح.دش 

حرـش ) .دوب هدیـشوپ  مشچ  صاع  ورمع  زا  هک  هنوگ  نامه  دیـشوپ  مشچ  وا  زا  ماما.تخاس  نایامن  ار  دوخ  تروع  دز و  ـالاب  ار  دوخ 
({ ،ج 6،ص 316 و 317 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

؟ تشاد روضح  ردب  گنج  رد  هیواعم  ایآ  -2

زا رفن  هس  يرآ  : تفگ دوب ؟ رـضاح  ناکرـشم  هارمه  ردب  گنج  رد  هیواعم  ایآ  مدیـسرپ  بیقن  مداتـسا  زا  : دیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ریـسا ورمع )  ) يرگید دـش و  هتـشک  هلظنح )  ) اـهنآ زا  یکی  دنتـشاد  روضح  گـنج  نیا  رد  هیواـعم  ورمع و  ، هلظنح نایفـسوبا  دـالوا 

هاـم ود  دوـب و  هدرک  مرو  وا  ياـپ  ود  ره  دیـسر  هّکم  هب  هک  یماـگنه  داـتفا  هار  هب  هّکم  يوـس  هب  هداـیپ  درک و  رارف  هیواـعم  تـشگ و 
.تفای يدوبهب  ات  درک  هجلاعم 

دـش و هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  هلظنح  هک  دـنرادن  دـیدرت  هلأسم  نیا  رد  ناخروم  زا  کی  چـیه  : دـیازفا یم  وا  داتـسا  سپس 
ورمع نآ  دوب و  رت  عاجـش  اهنیا  همه  زا  هک  ، درک رارف  ردـب  گنج  رد  یـسک  هیواعم  زا  ریغ  نیا  رب  هوالع.تشگ  ریـسا  ورمع  شردارب 

دوب و رامیب  دیـسر  هّکم  هب  هک  یماگنه  درک و  رارف  هدایپ  ياپ  اب  تشاد و  روضح  ردـب  گنج  رد  وا.دوب  نادـیم  زاـت  هکی  ، دودـبع نب 
ردب زور  مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  زا  هچنآ  دش و  هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  درک و  تکرـش  قدنخ  گنج  رد  يدوبهب  زا  دعب 
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.دش ناربج  قدنخ  زور  دوب  هتفر 

: تفگ دوب ؟ نویردب  زا  هیواعم  ایآ  : درک لاؤس  شمعا  زا  يدرم  : دیازفا یم  سپس 

.نمشد رکشل  رد  یلو  ؛ تشاد روضح  ردب  گنج  رد  هیواعم  يرآ 

یم وت  رطاخ  هب  ار  يزیچ  نم  : دیوگ یم  دـیامرف و  یم  هراشا  هیواعم  رارف  ناتـساد  هب  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ماما 
مدـمآ وت  غارـس  هب  مدرک و  ریـسا  ار  ترگید  ردارب  دـش و  هتـشک  هلظنح  تردارب  هک  زور  نآ  رد  ، يا هدرکن  شومارف  ًامتح  هک  مروآ 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1  } .يدوب اـهنآ  نیموس  وـت  ، منک یمن  بیقعت  ار  ناگدـننک  رارف  نم  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  يدرک و  رارف 
.{ ،ج 15،ص 85-84 دیدحلا

مراهچ شخب 

ُّجِـضَت َُکْتیَأَر  ْدَق  یِّنَأَکَف  ، ًاِبلاَط َْتنُک  ْنِإ  َكاَنُه  ْنِم  ُْهُبلْطاَف  َناَْمثُع  ُمَد  َعَقَو  ُْثیَح  َتِْملَع  ْدََقل  َو.َناَْمثُع  ِمَدـِب  ًاِرئاَث  َْتئِج  َکَّنَأ  َتْمَعَز  َو 
َعِراَصَم ،َو  ِِعقاَْولا ِءاَضَْقلا  ،َو  ِِعباَتَتُْملا ِبْرَّضلا  َنِم  ًاعَزَج  ِینوُعْدَـت  َِکتَعاَمَِجب  یِّنَأَک  ،َو  ِلاَْقثَْألِاب ِلاَمِْجلا  َجیِجَـض  َْکتَّضَع  اَذِإ  ِبْرَْحلا  َنِم 

.ٌهَِدئاَح ٌهَِعیاَبُم  ْوَأ  ، ٌهَدِحاَج ٌهَِرفاَک  َیِه  ،َو  ِهّللا ِباَتِک  َیلِإ  ، َعِراَصَم َدَْعب 

همجرت

دش و هتخیر  یـسک ) هچ  تسد  هب  و   ) اجک وا  نوخ  یناد  یم  بوخ  هک  یلاحرد  ، يا هدمآ  نامثع  نوخ  ماقتنا  يارب  يدرک  نامگ  وت 
هجض و گنج  رد  ییورایور  زا  هک  منیب  یم  ار  وت  ایوگ  ، نک بلط  ارنآ  ینادیم  هک  اج  نامه  زا  ، یتسه وا  نوخ  بلاط  یتسار  هب  رگا 

ناـمرف یپ و  رد  یپ  تابرـض  رثا  رب  دوخ  تیعمج  اـب  هک  منک  یم  هدـهاشم  ار  وت  اـیوگ  راـب و  نیگنـس  نارتش  نوچمه  ینک  یم  هلاـن 
ینک و یم  توعد  ادخ  باتک  هب  ارم  يا و  هدروآ  رب  دایرف  هلان و  ، دنتفا یم  نیمز  يور  مه  رس  تشپ  هک  یناگتشک  تسکش و  یمتح 

.دنا هتسکش  ار  دوخ  تعیب  ای  دنرکنم  رفاک و  نآ  هب  وت  تیعمج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

 ! نمشد کیرات  موش و  هدنیآ ه  ریسفت : حرش و 

 ! نمشد کیرات  موش و  هدنیآ ه 

دّرمت و يارب  يا  هناهب  ار  نآ  هیواعم  هک  دـیوگ  یم  نخـس  نامثع  لتق  ناتـساد  زا  هب  زاب  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  نیا  شخب  نیرخآ  رد 
یهاوخنوخ دوب و  هداد  رارق  دوخ  تفلاخم 

اجک وا  نوخ  یناد  یم  بوخ  هک  یلاحرد  يا  هدمآ  نامثع  نوخ  ماقتنا  يارب  يدرک  نامگ  وت  :» دیامرف یم  دوب  هدرک  هناهب  ار  نامثع 
َتْمَعَز َو  ( ؛» نک بلط  ار  نآ  ینادـیم  هک  اـج  ناـمه  زا  ، یتسه وا  نوخ  بلاـط  یتـسار  هب  رگا  دـش و  هتخیر  یـسک ) هچ  تسد  هب  (و 
یـضعب هرابرد  هکنیا  هدش و  هتفرگ  یهاوخنوخ  يانعم  هب  « درـس » نزو رب  « رئث » هشیر زا  هاوخنوخ  يانعم  هب  « رئاث ( .» 1  } ًاِرئاَث َْتئِج  َکَّنَأ 

ِمَدـِب  { .هلیبق کی  درف و  کی  هن  تسادـخ  شهاوخنوخ  هک  یـسک  يا  ینعی  « هّللا راـث  اـی  :» دوش یم  هتفگ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا 
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(. ًاِبلاَط َْتنُک  ْنِإ  َكاَنُه  ْنِم  ُْهُبلْطاَف  َناَْمثُع  ُمَد  َعَقَو  ُْثیَح  َتِْملَع  ْدََقل  َو.َناَْمثُع 

اهنت ار  وا  هک  یتسه  یناسک  لابند  هب  رگا  دندوب و  ریبز  هحلط و  وت  ناتسود  یهاوخ  یم  ار  نامثع  نوخ  ياکرـش  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
چیه وت  یلو  ؛ درک کـمک  ياـضاقت  وت  زا  تشون و  وت  هب  ناـمثع  هک  يدوب  تدوخ  ، دـندادن خـساپ  ار  وا  هثاغتـسا  داـیرف  دنتـشاذگ و 

.یتشاد نیا  زا  ریغ  يریسم  يدوب  قداص  رگا  یتسین و  قداص  نامثع  یهاوخنوخ  رد  وت  نیاربانب  ، یتشادن رب  وا  يارب  یماگ 

منیب یم  ار  وت  ایوگ  :» دیامرف یم  ، دـنک یم  ییوگـشیپ  نینچ  شنارای  اب  ار  وا  گنج  هیواعم و  تیعمج  هدـنیآ  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
َْکتَّضَع اَذِإ  ِبْرَْحلا  َنِم  ُّجِـضَت  َُکْتیَأَر  ْدَـق  یِّنَأَکَف  ( ؛» راب نیگنـس  نارتش  نوچمه  ینک  یم  هلان  هجـض و  گنج  رد  ییورایور  زا  هک 

رتش يانعم  هب  « لمج » عمج « لاـمج ( .» 3  } ِلاَـمِْجلا َجیِجَـض   { .تسا هدـش  هتفرگ  نتفرگ  نادـند  ياـنعم  هب  « ّضع » هشیر زا  « ّضع ( .» 2}
(. ِلاَْقثَْألِاب  { .تسا « لبج » عمج هک  « لابج » دننام ؛ تسا

هیواعم رکشل  رب  ار  هصرع  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  هک  یماگنه  دش و  عقاو  نیفص  گنج  رد  ییوگـشیپ  نیا  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه 
هیواعم و هلان  دایرف و  ، دناسرب لتق  هب  ار  وا  دوب  هدنامن  يزیچ  دش و  یم  کیدزن  هیواعم  هدرپارـس  هب  رتشا  کلام  دـندوب و  هدرک  گنت 

.دش دنلب  شناهارمه 

یمتح ناـمرف  یپ و  رد  یپ  تابرـض  رثا  رب  دوـخ  تیعمج  اـب  هک  منک  یم  هدـهاشم  ار  وـت  اـیوگ  و  :» دـیامرف یم  مود  ییوگـشیپ  رد  و 
مه رس  تشپ  هک  یناگتشک  تسکش و 

نآ هب  وت  تیعمج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ینک و  یم  توعد  ادـخ  باـتک  هب  ارم  يا و  هدروآ  رب  داـیرف  هلاـن و  ، دـنتفا یم  نیمز  يور 
َعِراَصَم ،َو  ِِعقاَْولا ِءاَضَْقلا  ،َو  ِِعباَتَتُْملا ِبْرَّضلا  َنِم  ًاعَزَج  ِینوُعْدَـت  َِکتَعاَمَِجب  یِّنَأَک  َو  ( ؛» دـنا هتـسکش  ار  دوخ  تعیب  ای  دـنرکنم  رفاک و 

زا میقتـسم  قیرط  زا  هدـنوش  لـیام  ياـنعم  هب  « هدـئاح ( .» 1 (. } ٌهَدـِئاَح ٌهَِعیاَبُم  ْوَأ  ، ٌهَدِـحاَج ٌهَِرفاَـک  َیِه  ،َو  ِهّللا ِباَـتِک  َیلِإ  ، َعِراَـصَم َدـَْعب 
 { .دور یم  راکب  زین  نکش  تعیب  يانعم  هب  هژاو  نیا  .فرط  کی  هب  لیم  يانعم  هب  « دیص » نزو رب  « دیح » هشیر

هداد تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  تابرض  ریز  ماش  رکشل  هک  یماگنه  تسویپ و  عوقو  هب  الماک  زین  ییوگـشیپ  نیا 
باتک میلست  ام  : دنتفگ دندرک و  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  صاع  ورمع  یهارمه  هب  یهورگ  دنداتفا ، یم  كاخ  يور  یپ  رد  یپ  دندوب و 

هّللا باتک  رکنم  رفاک و  تقیقح  رد  نایماش  زا  یهورگ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا.میهن  یم  شناـمرف  رب  رـس  دـیوگب  هچ  ره  میتسه و  هّللا 
مالـسلا هیلع  ماما  اب  ناگدـننک  تعیب  زا  اهنآ  ناـیم  رد  يرگید  هورگ  دـندوب و  هدرکن  تعیب  قح  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  اریز  ؛ دـندوب

هیواعم هب  دنتسکش و  ار  دوخ  تعیب  دوب  برع  نایم  رد  هک  يا  هنیرید  مسر  یمالسا و  هدش  هتخانـش  لوصا  مامت  فالخ  رب  هک  دندوب 
.دنتسویپ مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد  و 

نآرق زا  باوصان  هدافتـسا  يارب  نمـشد  هب  ار  هدافتـسا  ءوس  هار  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  نیا  هک  دننک  داریا  یناسک  تسا  نکمم  هتبلا 
لمجم و هراشا  اهنت  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  ، تسین حیحص  نخس  نیا  یلو  ؛ داد ناشن  ییاهن  تسکـش  هب  ندش  کیدزن  ماگنه  هب  دیجم 
هب هّللا  باتک  هب  توعد  زا  نخـس  اهنت  اریز  دوبن ، موهفم  نامز  نآ  رد  شناراـی  هیواـعم و  يارب  هک  دـنک  یم  ناـیرج  نیا  هب  یگنرمک 

.تسا ییایوگ  هراشا  هراشا  نیا  ، میهاگآ نآ  یخیرات  يارجام  زا  هک  ام  يارب  زورما  دنچ  ره  ، هدروآ نایم 
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دش ماجنا  هک  ییاه  ینیب  شیپ  هتکن :

دش ماجنا  هک  ییاه  ینیب  شیپ 

اقیقد تسا  هتشون  هیواعم  يارب  هدرک و  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ییاه  ییوگشیپ 

دربن رگدـکی  اب  یتخـس  هب  رکـشل  ود  حبـص  زامن  زا  سپ  يرجه  لاس 37  رفـص  هاـم  مهد  هبنـش  هس  زور  حبـص  اریز  ، تفرگ تروص 
يزیچ ، تفر یم  شیپ  رتشا  کلام  نیـشتآ  مرگ و  نانخـس  اب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  دش و  هدـناماو  تخـس  ماش  رکـشل.دندرک 

.دننک ریسا  ای  دنناسرب  لتق  هب  ار  هیواعم  دنک و  یشالتم  یلک  هب  ار  ماش  رکشل  هک  دوب  هدنامن 

ادخ هک  دینک  هلمح  تدش  هب  نانچنآ  داب  ناتیادف  هب  منادناخ  مامت  :» تفگ داتـسیا و  شنارای  نایم  رد  رتشا  : دیوگ یم  هعیبر  نب  رامع 
«. دینک هلمح  مدرک  هلمح  وس  ره  هب  دینک  هاگن  نم  هب  دیشخب  تزع  ار  قح  نییآ  دیزاس و  دونشوخ  دوخ  زا  ار 

دایرف دراذگ و  ( نیز يولج  هتسجرب  تمـسق   ) نیز سوبرق  رب  تشادرب و  رـس  زا  ار  شهالک  هک  دوب  هدش  گنج  رد  قرغ  نانچ  رتشا 
.دینک تماقتسا  نانمؤم  : دز یم 

نایم رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  هک  دنک  دای  دنگوس  یـسک  رگا  داز  ار  وا  هک  يردام  هب  نیرفآ  : دیوگ یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هتفگن  یفالخ  هدوبن ، رتشا  زا  رت  عاجش  یسک  مجع  برع و 

نیا.دنتخات شیپ  نانآ  هاگرکشل  ات  دنتـشک و  ار  اهنآ  ناراد  مچرپ  ، دندیچیپ مه  رد  ار  ماش  رکـشل  شناهارمه  رتشا و  کلام  ماجنارس 
یتحاران ناگنه  هب  گس  ندیشک  هزوز  يانعم  هب  تغل  رد  « ریره ( .» 1 « } ریرهلا هلیل  » مان هب  بش  نآ  هک  تفای  همادا  مه  بش  ات  گنج 

.دش فورعم   { .دراد بش  نآ  رد  نایماش  دایرف  هلان و  هب  هراشا  نیا  تسا و 

يزوریپ و ياه  هناشن  هاپس و  بلق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هرـسیم و  هدنامرف  سابع  نبا  دوب و  رکـشل  هنمیم  هدنامرف  رتشا  ماگنه  نیا  رد 
.دش راکشآ  الماک  تفرشیپ 

دـش دهاوخ  هرـسکی  ام  راک  ادرف  ات  هک  تسا  یبش  بشما  تفگ  دیبلط و  ار  صاع  ورمع  وا  دنداد و  شرازگ  هیواعم  هب  ار  نایرج  نیا 
.امن حرط  يا  هشقن  نک و  يرکف 

هار رد  تداهـش  وا  فده  یتسین  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  وت  هوالع  هب  دـنرادن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نادرم  ناوت  وت  نادرم  تفگ  ورمع 
زا نایقارع  هتشذگ  همه  زا  ، ایند وت  فده  تسادخ و 

یم اریز  ، دنرادن یسرت  مالـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  زا  نایماش  یلو  ینک  یم  متـس  اهنآ  هب  وت  دنناد  یم  اریز  ، دنراد تشحو  وت  يزوریپ 
هب وت  رکـشل  هک  تسا  نیا  دسر  یم  نم  رظن  هب  هک  یهار  اهنت.درک  دـهاوخن  متـس  ملظ و  یـسک  هب  تسا و  ّتبحم  اب  يدرم  وا  دـنناد 

فالتخا مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  نایم  راک  نیا  میتسه ، یـضار  نآرق  تموکح  هب  ام  دنیوگب  دننک و  هزین  رب  ار  اهنآرق  حبـص  ماگنه 
جهن حرش  هب  ( . 1  } .میدرک نایب  هتـشذگ  رد  ار  نآ  حرـش  هک  دش  نینچ  و.دنک  یم  ادیپ  يرگید  تشونرـس  گنج  دـنکفا و  دـهاوخ 
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 { .دوش هعجارم  ،ج 2،ص 256-205  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

نایرکشل هب  یماظن  شزومآ  : 11 همان

عوضوم

ودعلا یلإ  هثعب  اشیجاهب  یصو  هل ع  هیصو  نم  و 

( داتسرف هیواعم  ماش و  يوس  هب  یناه  نب  حیرش  و  یثراح ، رضن  نب  دایز  یهدنامرف  هب  ار  نآ  هک  يرکشل  هب  ماما  لمعلا  روتسد  )

همان نتم 

مُکَنوُد ًاءدِر َو  مَُکل  َنوُکَی  اَمیَک  ِراَهنَألا  ِءاَنثَأ  وَأ  ِلاَبِجلا  ِحاَفِـس  وَأ  ِفاَرـشَألا  ُِلُبق  ِیف  مُکُرَکـسَعُم  نُکَیلَف  مُِکب  َلََزن  وَأ  ّوُدَِعب  ُمتلََزن  اَذِإَف 
نِم ّوُدَـعلا  ُمُکَِیتأَی  اّلَِئل  ِباَضِهلا  ِبِکاَنَم  ِلاَبِجلا َو  ِیـصَاَیص  ِیف  َءاَـبَقُر  مَُکل  اُولَعجا  ِنیَنثا َو  ِوَأ  ٍدِـحاَو  ٍهجَو  نِم  مُُکتَلَتاَـقُم  نُکَتل  ًاّدَرَم َو 
اَذِإ ًاعیِمَج َو  اُولِزناَف  ُمتلََزن  اَذِإَف  َقّرَفّتلا  مُکاّیِإ َو  مُهُِعئاَلَط َو  ِهَمّدَـقُملا  َنُویُع  مُُهنُویُع َو  ِموَقلا  َهَمّدَـقُم  ّنَأ  اوُمَلعا  ٍنمَأ َو  وَأ  ٍهَفاَـخَم  ِناَـکَم 

.ًهَضَمضَم وَأ  ًاراَرِغ  ّالِإ  َمّونلا  اُوقوُذَت  َال  ًهّفِک َو  َحاَمّرلا  اُولَعجاَف  ُلیّللا  ُمُکَیِشَغ  اَذِإ  ًاعیِمَج َو  اُولِحَتراَف  ُمتلَحَترا 

اه همجرت 

یتشد

رارق اه  هناخدور  نیب  ای  اه ، هوک  هنماد  ای  اه ، يدـنلب  زارف  رب  ار  شیوخ  هاگرکـشل  دیـسر ، امـش  هب  وا  ای  دندیـسر ، نمـشد  هب  هاگ  ره 
، اه هّپت  زارف  و  اه ، هّلق  يالاب  رد  و  دینک ، زاغآ  وس  ود  ای  وس  کی  زا  ار  گنج  دـشاب ،  نمـشد  موجه  عنام  و  امـش ، هاگهانپ  ات  دـیهد ،
هک دینادب  و  دروآ ! شروی  امش  رب  ناهگان  دیرادن ، میب  هک  ییوس  زا  ای  دیسرت  یم  هک  ییاج  زا  نمـشد  ادابم  دیرامگب ، ییاهناب  هدید 

 . دنهاپس ناراد  هیالط  نانابدید  و  دننایرکشل ، نابدید  هاپس  ناگنهاشیپ 

یکیرات نوچ  و  دینک ، چوک  مه  اب  همه  دینک  یم  چوک  هاگ  ره  و  دییایب ، دورف  مه  اب  دییآ ، یم  دورف  اج  ره  دیزیهرپب ، یگدنکارپ  زا 
نوریب ندـناخرچ و  ناـهد  رد  بآ  ناـنوچ  كدـنا ، رگم  دـیباوخن  و  دـیرامگب ، رکـشل  نوماریپ  ار  ناراد  هزین  دـناشوپ ، ار  امـش  بش 

 . نتخیر

يدیهش

رارق اه  هناخدور  نیب  ای  اههوک ، هنماد  ای  اهیدنلب ، زارفرب  ار  ناتهاگرکشل  دمآ ، امش  رس  رب  نمشد  ای  دیتفر  نمـشد  تقو  رـس  هب  نوچ 
هتشپ زارف  اههوک و  غیتس  رد  و  دوش ، زاغآ  وس  ود  ای  وس  کی  زا  ناتگنج  و  دوب ،  هار  رـس  رب  یعنام  ار  نمـشد  هانپ و  ار  امـش  ات  دیهد 

، رکـشل ناورـشیپ  هک  دینادب  و  دیرادن ، میب  نآ  زا  هک  ییاج  ای  دیـسرت  یم  هک  دـیآ  ییاج  زا  نمـشد  ادابم  دـیرامگب ، اهناب  هدـید  اه ،
چوک نوچ  و  دییآ ، دورف  مه  اب  دییآ ، یم  دورف  نوچ  و  دیوش ! هدنکارپ  ادابم  .دنناسوساج  ناورـشیپ  ياه  هدید  دـننانآ و  ياه  هدـید 
یتخل ای  كدنا ، زج  دیباوخم  دـیراد و  اپ  رب  دوخ  درگادرگ  ار  اه  هزین  تفرگ ، ارف  ار  امـش  بش  نوچ  و  دـینک ، چوک  مه  اب  دـیدرک ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1269 

http://www.ghaemiyeh.com


.دینام رادیب  یتخل  دیباوخب و 

یلیبدرا

نیئاپ ای  دنلب  ياهناکم  شیپ  رد  امش  هاگرکشل  دشاب  هک  دیاب  سپ  امشب  نانمشد  دنیآ  دورف  ای  نانمـشدب  دییآ  دورف  هک  یماگنه  سپ 
زا ندومن  رارف  زا  دعب  تشگزاب  ياج  فویس و  برض  هدنهد  يرای  ار  امـش  عضاوم  نآ  دشاب  ات  اهبآ  ندرک  لیم  عضاوم  ای  ياههوک 

ياهشودب اههوک و  ياهرـس  رد  ناناب  هاگن  دوخ  يارب  دینادرگب  رتشیب و  هن  ههج  ود  ای  ههج  کی  زا  امـش  رازراک  دشاب  دیاب  برض و 
هدید رکشل  همّدقم  ياه  هدید  تسا و  هایس  ياه  هدید  رکشل  شیپ  هک  دینادب  ینمیا و  ای  سرت  ياج  زا  نمشد  امشب  دیاین  ات  اه  هتـشپ 
دینک چوک  دیدرک  چوک  هک  یماگنه  همه و  دییآ  دورف  سپ  دییآ  دورف  نوچ  سپ  رکـشل  ندش  هدنکارپ  زا  دیزیهرپب  دنناشیا و  ناناب 

كدنا باوخ  زجب  ار  باوخ  دیـشچ  هن  هدرک و  بصن  دوخ  درگادرگ  ار  اه  هزین  دینادرگب  سپ  بش  امـشب  دـیآ  دورف  هاگ  ره  همه و 
نابساپ نوچ 

یتیآ

هناخدور نیب  رد  ای  اههوک  هنماد  ای  اهیدنلب  زارف  رب  ناتهاگرکشل  هک  دیاب  دمآ ، دورف  امـش  رب  نمـشد  ای  دیدمآ  دورف  نمـشد  رب  نوچ 
اه هپت  اههوک و  رس  رب  اهناب  هدید  .وس و  ود  ای  دشاب  وس  کی  رد  ناتگنج  هک  دیاب  .عنام و  ار  نمشد  دوب و  هاگهانپ  ار  امش  ات  دشاب  اه 

همدقم هک  دینادب  .دروآ  تخات  امـش  رب  هاگانب ، دیناد ، یم  ناما  رد  ار  دوخ  ای  دیـسرت  یم  هک  ییاج  زا  نمـشد  هک  دابم ، ات  دـیرامگب 
دورف همه  دییآ  یم  دورف  نوچ  .دیزیهرپب  یگدنکارپ  زا  .دنتسه  ناراد  هیالط  همدقم ، نامشچ  و  تسا ، رکشل  نامـشچ  نامه  رکـشل ،
دیورم باوخ  هب  .دیهد  رارق  دوخ  درگادرگ  ار  اه  هزین  دیـسر ، رد  بش  هک  یماگنه  .دینک  چوک  همه  دینک  یم  چوک  نوچ  و  دـییآ ،

.دیباوخب كدنا  كدنا  ای 

نایراصنا

رارق اهدور  نیب  ای  ، اههوک هنماد  ای  ، دـنلب یّلحم  رد  امـش  هاگرگـشل  دـیاب   ، دـش دراو  امـش  رب  نمـشد  اـی  دـیدش  دراو  نمـشد  رب  نوچ 
.دشاب فرط  ود  ای  فرط  کی  زا  دیاب  امش  گنج.نمشد  ّرش  ندنادرگرب  يارب  ناتیور  شیپ  یعنام  ،و  دشاب ددم  ار  امش  ات  ، دریگ

هلمح امـش  هب  تسامـش  ناـنیمطا  دروـم  هک  یلحم  اـی  رطخ  هطقن  زا  نمـشد  اـت  دـیرامگب ، یناـنابهگن  اـه  هّپت  زارف  اـههوک و  هلق  رب  و 
دورف هاگره  ، دیزیهرپب هقرفت  یگدنکارپ و  زا   . دنا شترا  ناسوساج  ناناب  هدید  ،و  دنا نمـشد  ناناب  هدید  رگـشل  همدـقم  دـینادب.دنکن 
هاـگن دوـخ  درگادرگ  ار  اـه  هزین  دـسر  ارف  بـش  نوـچ  ،و  دـییامن چوـک  هـمه  دـینک  چوـک  هـک  یناـمز  ،و  دـییآ دورف  ناـگمه  دـییآ 

 . ناهد رد  بآ  هضمضم  دننامه  ای  دشاب  كدنا  ناتباوخ  ، دیراد

حورش

يدنوار

الئل لاع  لبج  لثم  یلا  مکروهظ  نوکی  نا  یغبنیف  ءادـعالا  اوبراـحت  نا  متدرا  اذا  ینعی  فارـشالا  لـبق  یف  مکرکـسعم  نکیف  هلوق  و 
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هناف اولع  نا  فرشلا و  و  ربدلا ، ضیقن  لبقلا : .هلوا و  همدقم و  هحفـسب و  يا  لبجلا  اذه  لبقب  لزنا  لاقی : مکفلخ ، نم  ودعلا  مکذخای 
و اهتافطعنم ، يا  راهنالا : ءانثا  .ههجطـضم و  وه  ءاملا و  هیف  حفـسی  ثیح  هلفـسا  لبجلا : حفـس  .فارـشا و  عمجلا  و  اضیا ، لاع  ناکم 

ادنتـسم شویجلا  هلعجی  کلذ  لثم  و  لینلا ، تارفلا و  هلجد و  لثمل  لاقی  راـهنالا  .هوحن و  يداولا و  فطعنم  وه  و  ینث ، عمج  ءاـنثالا 
حتفب هلتاقملا  .ءدرلا و  میظعلا و  شیجلا  رکسعلا  و  میظعلا ، شیجلا  عضوم  رکسعملا : .ینث و  اهدحاو  هفیعاضت ، یـشلا ء : ءانثا  .مهل و 

و هیلاعا ، لابجلا : یـصایص  یف  .هاـبرم و  یلع  ظـفاحلا  وه  و  بیقر ، عمج  ءاـبقرلا  .نولتاـقملا و  موقلا  اهرـسکب  و  لـتاق ، ردـصم  ءاـتلا 
: موقلا همدـقم  .ضرالا و  هجو  یلع  طسبنملا  لبجلا  یه  هبـضهلا و  عمج  باضهلا  .اهنورق و  رقبلا : یـصایص  و  نوصحلا ، یـصایصلا :

يا هفک  حاـمرلا  اولعجا  هلوـق و  .مهئارو و  ودـعلا  عـلط  عـلطتل  تعبت  شیجلا  نم  هعطق  هعیلطلا : .سیـساوجلا و  نوـیعلا : .مهیمدـقتم و 
هفکلا .تاعومجملا و  نم  ریدتـسملل  هفکلا  .هتففک و  دـقف  هتعمج  ام  لک  و  عمجلا ، فکلا : .ههجاوم و  هتلبقتـسا ، اذا  کلذ  و  احافک ،

يا هنیع  یف  ساعنلا  ضمـضمت  و  نافجالل ، اکیرحت  يا  هضمـضم : .الیلق و  ـالا  تمن  اـم  يا  ارارغـالا : تقذ  اـم  .لیطتـسملل و  مضلاـب 
.تمن ام  يا  مونب : ینیع  تضمضم  و  كرحت ،

يردیک

ءانثا .لفـسا و  هضیـضح و  لبجلا  حفـس  هیلاعلا و  لابجلا  مادـق  يا  فارـشالا : لبق  یف  .هرخآ  یلا  ودـعب  متلزن  اذاف  مالـسلا : هیلع  هلوق 
هعامجلا وا  هقرفلا  اهرـسکب  ردصملا و  ءاتلا  حتفب  هلتاقملا : .میظعلا و  شیجلا  وه  و  رکـسعلا ، عضوم  رکـسعملا : و  اهتافطعنم ، راهنالا :
.ضرالا هجو  یلع  طسبنملا  لبجلا  هبضهلا : .اهنورق و  رقبلا  یصایص  و  نوصحلا ، یـصایصلا  اهیلاعا و  لابجلا : یـصایص  .نولتاقملا و 

يا لیقف : مکـسفنا ، اـهب  هفوفحم  هعومجم  وا  نوعفدـت ، هب و  نوفکی  اـم  وا  اـحافک  يا  هفک : حاـمرلا  اولعجا  .سیـساوجلا و  نویعلا : و 
ناـفجالل و اـکیرحت  يا  همـضمضم : .لـیلقلا و  موـنلا  رارغلا : .اههبـشا و  اـم  دـئاصلا و  هفک  نازیملا و  هفکک  مکلوـح  حاـمرلا  نـکتل 

.كرحت هنیع  یف  ساعنلا  ضمضمت 

مثیم نبا 

هعیلط سوساج  نیع : دوب : هداتـسرف  نمـشد  يوس  هب  ار  اـهنآ  هک  یماـگنه  دومرف ، شنایرکـشل  زا  یعمج  هب  هک  ماـما  ياهـشرافس  زا 
وت هک  يزیچ  رمخ : هوک  ياهفاکش  ندرک  وجتسج  باعشلا : ضفن  دوش  یم  هداتسرف  نمـشد  لاح  زا  عالطا  يارب  هک  یـسک  شیجلا :

: اهلبق .اههوک  فارطا  اهیدنلب و  لابجلا : یصایص  .عفترم  ناکم  فرـش : عمج  فارـشا : نآ  ریغ  هوک  تخرد و  لیبق  زا  دنک  یفخم  ار 
دوخ یگنج  هلیح ي  رد  هک  یتیعمج  ای  درف ، نیمک : .عفترم  ياهناکم  ولج  نکاس : مود  مومضم و  لوا  ای  مومـضم  مود  لوا و  فرح 

هب رکـسعم : دایز  دادعت  مهد : رکـشل  ندرک  هدامآ  يروآدرگ و  هیبعت : رکـشل  هبیتک : .دیآ  دورف  نمـشد  رب  هلفغ  ات  دـنک  یم  ناهنپ  ار 
: هضمـضم كدـنا  باوخ  رارغ : لکـش  يا  هریاد  هفک : نیمز  يور  رب  هدـش  نهپ  هوک  هبـضه : عمج  باـضه : هاگرکـشل  فاـک : حـتف 
هک ییاج  هوک ، نییاپ  لـبجلا : حفـس  ناـظفاح  ءاـبقر : رپس  سرت : عمج  هسرت : .تسا  یباوخ  مک  زا  هیاـنک  مشچ و  رد  ترچ  شیادـیپ 

، دـیدمآ دورف  نمـشد  رب  هک  یماگنه   ) گنج رد  روای  ءدر : اه  هناخدور  یقالت  لحم  ینث : عمج  راهنالا ، ءانثا  دزیر  یم  نآ ، رد  بآ 
کمک ار  امـش  ات  دیهد ، رارق  اه  هناخدور  رانک  و  اههوک ، نییاپ  ای  دنلب ، ياهاج  رد  ار  ناتهاگرگـشل  دـیاب  دـمآ ، دورف  امـش  رب  وا  ای 

ياه هپت  يال  و  اههوک ، يدـنلب  رد  و  دـیزاتب ، نمـشد  رب  وس  ود  ای  وسکی  زا  دـیاب  دراد ، زاب  امـش  هب  یـسرتسد  زا  ار  نارگید  دـشاب و 
دیتسه نمیا  هک  ییاج  زا  هچ  دیسرت و  یم  هک  ییاج  زا  هچ  امش  يوس  هب  نمشد  ات  دیراذگب ، اهنابدید  نانابهگن و  دوخ  يارب  حطسم 
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یگدنکارپ زا  دنـشاب ، یم  ناشناسوساج  نارادولج ، ياهنابدید  دنناشیا و  ياهنابدید  رکـشل  نارادولج  هک  دیـشاب  هاگآ  .دیایب  دناوتن 
ارف ار  امـش  بش  هاگره  و  دـینک ، چوک  قافتا  هب  دـینک  چوک  هاـگره  دـییآ و  دورف  ییاـج  هب  دـیتساوخ  هاـگره  سپ  دیـشاب ، رذـحرب 
هک یماگنه  .دوش ) مرگ  ناتمـشچ  طقف  هک  یترچ  اهنت  ای  یکدـنا ، رگم  دـیورن  باوخ  هب  دـیهد و  رارق  راو  هریاد  ار  اـه  هزین  تفرگ ،
رد داتسرف ، ماش  يوس  هب  هفوک  هلیخن ي  زا  یناه  نب  حیرش  هارمه  یثراح  رضن  نب  دایز  یگدرکرـس  هب  يرکـشل  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ود ره  خساپ  رد  ترضح  دنتـشون ، يا  همان  ترـضح  يارب  يرگید  زا  تیاکـش  هب  مادک  ره  داتفا و  فالتخا  رفن  ود  نآ  نایم  هار  نیب 

ار رـضن  نب  دایز  نم  لوسر ، تعن  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  : ) دوب نیا  شزاغآ  یلو  دـش ، همجرت  شا  هدـیزگرب  هک  دنتـشون  ار  هماـن  نیا 
رگا تسا و  لک  هدنامرف  دایز  دیشاب  مه  اب  ود  ره  رگا  لاح  ما ، هداد  رارق  ریما  نآ  زا  یتمسق  رب  ار  حیرـش  رکـشل و  هدنامرف  رادولج و 

ناسوساج تیعمج  نارادولج  هک  دینادب  و  ما ، هدرک  صخشم  امـش  يارب  هک  دیتسه  یهورگ  هدنامرف  ناتمادک  ره  دیدش  ادج  مه  زا 
دیدش و نوریب  دوخ  دالب  زا  هک  یتقو  سپ  دنوش ، یم  هداتسرف  نمـشد  رب  عالطا  يارب  هک  دنتـسه  اهنآ  نارادولج ، ناسوساج  نانآ و 
ناـتخرد و يـال  اـههوک و  فاکـش  هک  دـیتسرفب  وـلج  ار  یـصاخشا  هـک  نـیا  زا  دـینکن  تـلفغ  سپ  کـیدزن ، نمـشد  نیمزرـس  هـب 

هار هب  ار  رکـشل  و  دریگ ، رارق  امـش  نیمک  رد  ای  دهدب ، بیرف  ار  امـش  نمـشد ، ادابم  هک  دـننک ، وجتـسج  ار  فرط  ره  زا  اههاگیفخم 
تفرگ ارف  ار  امـش  یهورکم  ای  دـندروآ  هلمح  امـش  هب  یهورگ  رگا  هک  لماک ، یگداـمآ  بش و  اـت  حبـص  فرط  زا  رگم  دـیزادناین 

و نما ، وا  متلزن …  اذاف  دیآ : یم  الاب ، نخس  لوا  هلمج ي  ترابع ، نیا  لابند  هب  سپس  .دیـشاب  هدرک  هدامآ  زهجم و  البق  ار  ناتدوخ 
هاگره دییآ و  دورف  مه  اب  دـییآ ، دورف  ییاج  هب  دـیتساوخ  رگا  سپ  مراد ، یم  رذـحرب  ییادـج  هقرفت و  زا  ار  امـش  دـیامرف : یم  دـعب 

هزین و راـصح  رد  ار  دوخ  رکـشل  دـیدمآ ، دورف  تفرگ و  ارف  ار  امـش  بش  هک  یعقوم  دـینک و  چوک  قاـفتا  هب  دـینک  چوک  دـیهاوخب 
ار راک  نیا  يرآ  دوب ، دـنهاوخ  نازادـناریت  ناعفادـم و  ياج  هب  دـیا  هدرک  بصن  رکـشل  فارطا  رد  هک  اـهنآ  سپ  دـیهد  رارق  اـهرپس 

هزین هطاحا ي  رد  ار  دوخ  رکشل  زور ، ای  بش  رد  یموق  چیه  اریز  دیروخن  ار  نمشد  بیرف  دریگن و  ارف  تلفغ  ار  امـش  ات  دیهد  ماجنا 
ماگنه ات  دـینک ، تسارح  ناتدوخ  ار  ناترکـشل  تسا ، هتفرگ  رارق  مکحم  ياهژد  رد  رکـشل  ییوگ  هک  نیا  رگم  دادـن  رارق  رپس  اه و 

زور ره  دیوش ، وربور  نمـشد  اب  ات  دیـشاب  نینچ  هتـسویپ  دوش و  مرگ  ناتمـشچ  هک  دـینزب  یترچ  طقف  ای  دـیباوخن  یکدـنا  زج  حـبص 
، دوش یم  نامه  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  هتبلا  میآ ، یم  امش  یپ  رد  تعرس  هب  نم  اریز  دنک ، هاگآ  ناتلاح  زا  ارم  هک  دیتسرفب  ار  یسک 

امـش هب  نم  ات  نمـشد ، هب  نداد  تصرف  تجح و  مامتا  زا  سپ  رگم  دیـشاب  هتـشادن  هلجع  دـینک و  ظفح  گـنج  رد  ار  دوخ  شمارآ 
زا سپ  هک  همان  نیا  لوا  .هللاءاشنا ) دنک ، هلمح  هب  زاغآ  نمـشد  هک  نیا  ای  دسرب و  امـش  هب  نم  نامرف  رگم ، دـینکن  گنج  ما  هدیـسرن 

اجنآ دوش ، عقاو  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  يا  هتکن  ترابع  رد  هک  نیا  زج  تسا  نشور  حـضاو و  دـش ، رکذ  نتم  همان ي  همجرت ي 
رـصح دـیفم  ود  ره  هدرک و  رارکت  هاتوک ، هلـصاف ي  اـب  ار  ـالا  فرح  دـنک ، یم  یهن  حبـص  تقو  ریغ  رد  رکـشل  نتخادـنا  هار  زا  هک 
رایـسب یلک و  نیناوق  همان  نیا  عومجم  رد  .دـشاب  یم  لماک  مظن  یگدامآ و  تلاح  رد  رـصح  یمود  تقو و  رد  رـصح  یلوا  دنتـسه 

هاـگآ یعدـم  هک  تسا  یناـسک  ییوگغورد  رب  ینـشور  لـیلد  ـالوا  هک  دراد  دوجو  یگنج  نونف  یگنوگچ  میلاـعت و  زا  يدـنمدوس 
هک نانچ  دنا ، هدوب  گنج  زومر  زا  ماما  ندوبن 

مزلتسم گنج ، رد  میلاعت  نیا  دربراک  ایناث  و  دومرف ، تیاکح  شیرق  هفیاط ي  زا  ار  نایرج  نیا  ترضح  دوخ  هتشذگ  ياه  هبطخ  رد 
-1 میهد : یم  حرـش  نونکا  هک  تسا  هدش  رکذ  اهنآ  زا  يرادقم  هدمآ  نتم  رد  هک  هبطخ  زا  لصف  نیا  رد  تسا و  نمـشد  رب  يزوریپ 

رارق اه  هناخدور  یقالت  لحم  اههوک و  نییاـپ  دـنلب و  ياـهناکم  ولج  ار  دوخ  هاگرکـشل  نمـشد ، اـب  دروخرب  ماـگنه  هک  نیا  تسخن 
رب نمشد  هلمح ي  زا  دنک و  یم  تظفاحم  رس  تشپ  هیحان ي  زا  ار  امش  نکاما  نیا  هک  تسا  هدومرف  نینچ  ار  رما  نیا  تلع  و  دنهد ،
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لباقتم يوس  ود  زا  دنوش و  همین  ود  دـشن  رگا  دـننک و  هلمح  نمـشد  رب  وس  کی  زا  امامت  هک  نآ  مود  .دنک 2 - یم  يریگولج  امش 
نیا رد  اریز  دـنک ، یم  ظـفح  مه  ار  رگید  هورگ  تشپ  فرط  نمـشد ، اـب  هلباـقم ي  رد  هورگ  ره  هـک  ناـنچ  دـننک  گـنج  هـب  زاـغآ 

ثعاب رما  نیا  دنوش و  یم  قرفتم  رود و  رگید  مه  زا  دننک  هلمح  فلتخم  تاهج  زا  رگا  اما  دـنام ، یم  ظوفحم  ناشعامتجا  تروص 
هک ییاج  زا  نمـشد  ات  دـنهد  رارق  يدـنلب  ياهناکم  رد  ار  یـصاخشا  ناشدوخ  تظفاـحم  يارب  .دوش 3 - یم  اـهنآ  ینوبز  فـعض و 

دنشاب یم  اهنآ  سوساج  نمشد ، رکشل  نارادولج  هک  دننادب  دیاب  .دزاتن 4 - نانآ  رب  دور  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دور و  یم  ناـمگ 
هکلب دنشابن  لفاغ  دندید ، ار  یتاعالطا  نارومام  همدقم و  هکی  تقو  سپ  دنتـسه  اهنآ  یتاعالطا  نارومام  نارادولج ، ياهـسوساج  و 

یگدیشاپ مه  هب  زا  ار  دوخ  نایرکـشل  .تسا 5 - موجه  نمـشد و  ندوب  کیدزن  هناشن ي  نانآ  ندـش  ادـیپ  اریز  دـننک ، ایهم  ار  دوخ 
شتلع هک  دـنوشن ، ادـج  رگیدـمه  زا  دنـشاب و  مه  اب  ندرک  چوک  ندـمآ و  دورف  تلاح  ود  رد  هک  دـنک  یم  رما  دراد و  یم  رذـحرب 

راو هریاد  ناشفارطا  رد  ار  دوخ  ياه  هزین  اهریشمش و  هاگرکشل ، رد  تحارتسا  ماگنه  هک  دهد  یم  روتـسد  نانآ  هب  .تسا 6 - نشور 
ظفح ار  دوخ  لمعلاروتـسد ، ود  نیا  اب  دنناوتب  ات  دنورن  تحار  باوخ  هب  رطخ  یب  نئمطم و  صاخـشا  دـننام  دـننک و  بصن  نیمز  رب 

.دنکن هدافتسا  نانآ  باوخ  زا  هناریگلفاغ ، هلمح  يارب  نمشد  دننک و 

دیدحلا یبا  نبا 

ْمُکَنوُد ًاءْدِر َو  ْمَُکل  َنوُکَی  اَْمیَک  ِراَْهنَْألا  ِءاَْنثَأ  ْوَأ  ِلاَبِْجلا  ِحاَفِـس  ْوَأ  ِفاَرْـشَْألا  ُِلُبق  ِیف  ْمُکُرَکْـسَعُم  ْنُکَْیلَف  ْمُِکب  َلََزن  ْوَأ  ٍّوُدَِـعب  ُْمْتلََزن  اَذِإَف 
ْنِم ُّوُدَْـعلا  ُمُکَِیتْأَی  َّالَِئل  ِباَضِْهلا  ِبِکاَنَم  ِلاَبِْجلا َو  یِـصاَیَص  ِیف  َءاَبَقُر  ْمَُکل  اُولَعْجا  ِْنیَْنثا َو  ِوَأ  ٍدِـحاَو  ٍهْجَو  ْنِم  ْمُُکتَلَتاَـقُم  ْنُکَْتل  ًاّدَرَم َو 
اَذِإ ًاعیِمَج َو  اُولِْزناَف  ُْمْتلََزن  اَذِإَف  َقُّرَفَّتلا  ْمُکاَّیِإ َو  ْمُهُِعئَالَط َو  ِهَمِّدَـقُْملا  َنُویُع  ْمُُهنُویُع َو  ِمْوَْقلا  َهَمِّدَـقُم  َّنَأ  اوُمَلْعا  ٍْنمَأ َو  ْوَأ  ٍهَفاَـخَم  ِناَـکَم 

 . ًهَضَمْضَم ْوَأ  ًاراَرِغ  َّالِإ  َمْوَّنلا  اُوقوُذَت  ًهَّفِک َو َال  َحاَمِّرلا  اُولَعْجاَف  ُْلیَّللا  ُمُکیِشَغ  اَذِإ  ًاعیِمَج َو  اُولِحَتْراَف  ُْمْتلَحَتْرا 

.لزنی ثیح  رکسعلا و  عضوم  فاکلا  حتفب  رکسعملا 

فارشألا

.ربدلا هدض  اهنم و  کلبقتسا  ام  اهلبق  هیلاعلا و  نکامألا 

.ءاملا اهنم  حفسی  ثیح  اهلفاسأ  لابجلا  حافس  و 

وأ همیظعلا  باضهلاک  لاع  ناکم  یلإ  مهروهظ  نیدنـسم  اولزنی  نأ  مهرمأ  هنأ  ینعملا  ینث و  اهدـحاو  اهنم  فطعنا  ام  راهنألا  ءانثأ  و 
مهل ودعلا  نایتإ  نم  اضیأ  اونمأیل  تایبلا و  نم  کلذب  اونمأیل  رکسعلا  یلع  قدانخلا  يرجم  يرجت  یتلا  راهنألا  فطعنم  وأ  لابجلا 

هروس ( 1 ِیُنقِّدَُـصی {  ًاءْدِر  یِعَم  ُْهلِـسْرَأَف  یلاـعت  هللا  لاـق  نوعلا  ءدرلا  اءدر و  مکل  نوـکی  اـمیک  هلوـقب  کـلذ  رـسف  دـق  مهفلخ و  نم 
. { . صصقلا 34

ادرم مکنود  و 

 . ودعلا نیب  مکنیب و  ازجاح  يأ 
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یف ودـعلا  مکلاتق  نکی  اوقرفتت و ال  ـال  يأ  نینثا  وأ  دـحاو  هجو  نم  لـتاق  ردـصم  یه  ءاـتلا و  حـتفب  مهتلتاـقم  نوکی  نأـب  مهرمأ  مث 
لاـبجلا و یـصایص  یف  ءاـبقر  اوـلعجی  نأ  مهرمأ  مـث  رفظلا  یلإ  یعدأ  مکعاـمتجا  نهوـلا و  یلإ  یعدأ  کـلذ  نإـف  هبعـشتم  تاـهج 

امک اهب  عنتمی  هنأل  نوصحلل  کلذ  ریعتـسا  مث  نورقلا  یـصایصلا  لصأ  اهنم و  نوصحلا  يرجم  يرج  ام  اـهیلاعأ و  لاـبجلا  یـصایص 
.نوفاخت ثیح  نم  وأ  نونمأت  ثیح  نم  امإ  ودعلا  مکیتأی  الئل  اهیلاعأ  باضهلا  بکانم  هنرقب و  نرقلا  وذ  عنتمی 

عئالطلا همدقتملا و  هقرفلا  يأ  موقلا  همدقم  هلـصأ  شیجلا  نومدقتی  نیذلا  مه  لادلا و  رـسکب  همدقملا  مهنویع  موقلا  همدـقم  هلوق ع 
نویع اذإ  عئـالطلاف  همدـقملا  نویع  عئـالطلا  شیجلا و  نوـیع  همدـقملا  لاـق ع  ودـعلا و  لاوـحأ  اـهنم  ملعیل  ثعبت  شیجلا  نم  هفئاـط 

 . شیجلا

مث مهلـصأتسیف  عامتجا  هئبعت و  ریغ  یلع  هتغب  ودـعلا  مهأجفی  ـالئل  اـعیمج  اولحری  اـعیمج و  اولزنی  نأ  مهرمأ  قرفتلا و  نع  مهاـهن  مث 
هفک رادتـسا  ام  لک  هرئادـلاک و  مکلوح  هریدتـسم  اهولعجا  يأ  هروسکم  فاکلا  لـیللا و  مهیـشغ  اذإ  هفک  حاـمرلا  اولعجی  نأ  مهرمأ 

.لبحلاک هنم  ناک  ام  وه  لمرلا و  هفک  هتیشاح و  یه  بوثلا و  هفک  وحن  مضلاب  هفک  لاطتسا  ام  لک  نازیملا و  هفک  وحن  رسکلاب 

.مونلا نم  لق  ام  نیتظفللا  الک  هضمضم و  وأ  ارارغ  الإ  مونلا  نع  مهاهن  مث 

.عاجشلا فصی  نابجلا و  کیفکی  لیللا  یجراخلا  بیبش  لاق  و 

.لیللا ینعی  ددملا  مکاتأ  هباحصأل  لاق  یسمأ  اذإ  ناک  و 

.هقرس یتبلغ  لعجأ  نأ  هرکأ  لاق  كودع  تیب  كولملا  ضعبل  لیق 

یلإ رظن  نودـغتی  مه  اـهالزن و  هیرق  یف  تیب  حطـس  یلع  وـه  اـنیب  کـمرب  نب  دـلاخ  هتلمج  یف  ناـسارخ و  نـم  هـبطحق  لـصف  اـمل  و 
سانلا یف  دان  ریمألا  اهیأ  هبطحقل  دلاخ  لاقف  رکسعلا  طلاخت  تداک  یتح  يراحـصلا  ههج  نم  تلبقأ  دق  ءابظ  عیطاقأ  يأرف  ءارحـصلا 
.اهلئاوأ : لیخلا ناعرس  ( 1 ناعرس {  اوری  یتح  اومجلی  اوجرـسی و  نل  کباحـصأ  هماع  کنم و  برق  دق  ودعلا  نإف  یبکرا  هللا  لیخ  ای 

یف دان  یب و  لغاشتت  ریمألا ال  اهیأ  لاقف  يأرلا  اذه  ام  دلاخل  لاقف  ارابغ  نیاعی  مل  هعوری و  ائیـش  ری  ملف  اروعذم  هبطحق  ماقف  لیخلا  { 
اوجرسأ و ام  هللا  وف  لاق  افیثک  اعمجل  اهءارو  نإ  سانلا و  تطلاخ  یتح  اهعضاوم  تقراف  تلبقأ و  دق  شوحولا  عیطاقأ  يرت  ام  سانلا أ 

لصؤتسا : ملطصا ( 3 ملطصا {  دق  شیجلا  ناکل  کلذ  ول ال  اوملـسف و  رابغلا  عطاس  و  .رابغلا }  : عقنلا ( 2 عقنلا {  اوأر  یتح  اومجلأ  ال 
 { .دیبأ و 

یناشاک

هک یلحم  رد  هدومرف ، تیـصو  نآ  رد  هک  تسا  يا  همان  تیـصو  ترـضح و  نآ  زا  تسا  یبوتکم  نیا  و  ودـعلا ) یلا  هثعب  هل  اـشیج  )
لزن وا   ) نانمشد هب  دییآ  دورف  امش  نوچ  سپ  ودعب ) متلزن  اذاف   ) موق يا  هک : قیرط  نیا  هب  نمشد  يوس  هب  ار  دوخ  نایرکشل  هداتسرف 

ناکم شیپ  رد  فارشالا ) لبق  یف   ) امش هاگرکشل  دشاب  دیاب  سپ  مکرکسعم ) نکیلف   ) ناودع لها  امـش  هب  دنیآ  دورف  ای  ودع ) مکب 
( ءدر مکل  نوکت  امیک   ) بآ ياه  يوج  ندرک  لیم  عضاوم  ای  راهنالا ) ءانثا  وا   ) عینم ياه  هوک  نییاپ  ای  لابجلا ) حافس  وا   ) عیفر ياه 
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زا ندومن  رارف  زا  دـعب  تشگزاب  ياج  امـش  دزن  و  ادرم ) مکنود  و   ) بارح فویـس و  برـض  رد  هدـنهد  يراـی  عضاوم  نآ  دـشاب  اـت 
رادتقا دشاب و  نیکمت  اب  ات  تهج  ود  ای  تهج  کی  زا  نینثا ) وا  هجو  نم   ) امـش رازراک  دـشاب  هک  دـیاب  و  مکتلتاقم ) نکتلو   ) بارض

نانابهگن دوخ  يارب  دینادرگب  و  ءابقر ) مکل  اولعجا  و   ) رامـشیب یگدنکارپ  تسا و  فعـض  بجوم  رایـسب  تاهج  زا  رازراک  هک  اریز 
امش هب  دیاین  ات  ودعلا ) مکیتای  الئل   ) نآ فارطا  اهتشپ و  ياه  شود  هب  و  باضهلا ) بکانمب  و   ) اههوک رس  رد  لابجلا ) یـصایص  یف  )
عقاو هک  ینیح  رد  درک  تلاسر  ترـضح  هچنانچ  نف  رکم و  هب  نمیا  ياج  زا  ای  نما ) وا   ) سرت ياـج  زا  هفاـخم ) ناـکم  نم   ) نمـشد

هدش

تسا هاپس  ياه  هدید  مهنویع )  ) رکشل شیپ  هکنآ  موقلا ) همدقم  نا   ) نامدرم يا  دینادب  و  اوملعا ) و   ) نمـشد هلباقم  رد  دحا  زور  رد 
ندـش هدـنکارپ  زا  دـیزیهرپب  و  قرفتلا ) مکایا و  و   ) دـنناشیا ناـناب  هدـید  رگـشل  همدـقم  ياـه  هدـید  و  مهعیـالط ) همدـقملا  نویع  (و 

و اعیمج ) اولحتراف  متلحترا  اذا  و   ) یعومجم تایه  هب  دـییآ  دورف  سپ  اعیمج ) اولزناف   ) دـییآ دورف  نوچ  سپ  متلزن ) اذاف   ) نایرکـشل
اولعجاف  ) بش امـش  هب  دیآ  دورف  نوچ  و  لیللا ) مکیـشغ  اذا  و   ) رابکی هب  همه  دیوش  لقتنم  دینک و  راب  دییامن  لاقتنا  دینک و  راب  نوچ 

باوخ رگم  ارارغ ) الا   ) ار باوخ  دیـشچن  و  مونلا ) اوقوذـت  و ال   ) هدرک بصن  دوخ  درگادرگ  ار  اه  هزین  دـینادرگب  سپ  هفک ) حامرلا 
.تسا باوخ  همدقم  دارم  .ناهد  رد  بآ  تکرح  دننام  نافجا  تکرح  اب  ای  هضمضم ) وا   ) نانابساپ نوچ  كدنا 

یلمآ

ینیوزق

رب نمشد  ای  ینمشد ، رـس  رب  دیئآ  دورف  هاگره  سپ  تسا  هداتـسرفیم  ینمـشدب  هک  یتقو  اریرگـشل  تسا  هدرک  تیـصو  تاملک  نیاب 
دوب لیاح  دهدن و  هار  هک  اهرهن  نایم  رد  ای  اههوک  ياهنماد  رد  ای  دشاب ، دنلب  ياهناکم  شیپ  رد  امش  هاگرکـشل  دیاب  دیآ ، دورف  امش 
يور کی  زا  نمـشد  اب  امـش  لاتق  دیاب  دنادرگب و  امـش  زا  نمـشد  رـش  هک  دوب  یعنام  امـش  يور  شیپ  دشاب و  يددم  ار  امـش  نآ  ات 
هوکب امش  فرط  ود  لقاال  دریگ ، نایم  رد  ار  امش  ات  دشاب  هتـشاد  هار  امـشب  نمـشد  فرط  راهچ  زا  هک  يدابن  ینعی  .يور  ود  ای  دشاب 

دنلب ياهفرط  در  دـینادرگ  نیعم  ناـناب  هدـید  نانابـساپ و  دوخ  يارب  .دـشاب و  عونمم  ظوفحم و  دـیاب  نآ  دـننام  يدور و  يرهن و  اـی 
هک دینادب  نمیا و  ای  نآ  راذگهر  زا  دیشاب  فیاخ  هک  یئاج  زا  دنیآ  هاگان  امش  رس  رب  نمشد  دیاین  ات  اهتـشپ ، ياهـشود  رب  و  اههوک ،

دنوریم شیپ  شیپ  هک  دنچ  يرفن  ینعی  دنرگـشل  هعیلط  همدقم  ياه  هدـید  دنهاپـس و  ناسوساج  رگـشل و  ياه  هدـید  رگـشل  همدـقم 
همدقم يارب  اهیدنلب  رب  فارطا و  شیپ و  زا  هعیلط  دیاب  سپ  دننکیم ، یسوساج  ار  رگشل  همدقم  هچنانچ  دننک  یـسوساج  ات  ار  همدقم 

: دیوگیم ینارحب  دنـشاب و  نمیا  ررـض  رطخ و  زا  ات  دنور  همدقم  لابند  زا  رگـشل  لابند و  زا  همدقم  دـننک و  یـسوساج  یناب و  هدـید 
دنکیم میلعت 

قرفت زا  دیزیهرپب  .دنشاب و  مک  ناشیا  دنچ  ره  دننامن  لفاغ  دندرگ و  ایهم  دننیب  ناشیا  هعیلط  ای  مصخ  رگشل  همدقم  نوچ  هک  ارناشیا 
ار امـش  دشوپورف  بش  هک  هاگره  و  دـینک ، چوک  اعمتجم  دـینک  چوک  رگا  دـیئآ و  دورف  اعمتجم  دـیئآ  دورف  هاگره  یگدـنگارپ و  و 

سپ ددرگ  ررضتم  بآ  زا  هک  هنشت  هچنانچ  هضمـضم  ردقب  ای  یکدنا  رگم  ار  باوخ  دیـشچم  و  دوخ ، درگادرگ  ار  اه  هزین  دینادرگب 
دنک هضمضم  ناب 
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یجیهال

ودعلا یلا  هثعب  اشیج  مالسلا  هیلع  اهب  یصو  هتیصو  نم  و 

.نمشد يوس  هب  ار  نآ  تخیگنارب  هک  ار  یهاپس  تیصو  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  درک  تیصو  هک  تسا  یتیصو  زا  ینعی 

اءدر و مکل  نوکت  امیک  راهنالا ، ءاـنثا  وا  لاـبجلا ، حافـس  وا  فارـشالا ، لـبق  یف  مکرکـسعم  نکیلف  مکب ، لزن  وا  ودـعب ، متلزن  اذاـف  »
نم ودـعلا  مکیتای  الئل  باضهلا  بکانم  لابجلا و  یـصایص  یف  ءابقر  مکل  اولعجا  نینثا و  وا  هجو  نم  مکتلتاقم  نکتل  .ادرم و  مکنود 

« .نما وا  هفاخم ، ناکم 

ای اهیدنلب ، دزن  رد  امش  رکشل  ناکم  دشاب  هنیآ  ره  سپ  امش ، هب  نمـشد  دش  دراو  ای  ینمـشد ، هب  دیدش  دراو  هک  یتقو  رد  سپ  ینعی 
دیاب هنیآ  ره  نمشد و  امش و  نایم  عنام  امـش  يور  شیپ  نیعم و  امـش  يارب  زا  دشاب  هدوب  هکنیا  ات  اه ، هناخدور  رانک  ای  اههوک  نماد 
هکنیا ات  اهلت ، يالاب  اههوک و  ياه  هعلق  تهج  هب  ناناب  هدید  امش  يارب  زا  دینادرگب  هتـسد و  ود  ای  هتـسدکی  زا  امـش  هبراحم ي  دشاب 

.هاگتمالس ياج  ای  كانفوخ ، ياج  زا  نمشد  ار  امش  دیاین 

اولحتراف متلحترا  اذا  اـعیمج و  اولزناـف  متلزن  اذاـف  قرفتلا ، مکاـیا و  مهعئـالط و  همدـقملا  نویع  مهنویع و  موقلا  همدـقم  نا  اوملعا  «و 
« .هضمضم وا  ارارغ  الا  مونلا  اوقوذت  هفک و ال  حامرلا  اولعجاف  لیللا ، مکیشغ  اذا  اعیمج و 

ياهـسفن دیراد  رود  تسا و  ناشیا  نالوارق  ورـشیپ و  ناب  هدید  تسا و  ناشیا  ناب  هدید  هفئاط  ورـشیپ  هک  قیقحت  هب  هک  دـینادب  ینعی 
رد یگمه و  دینک  چوک  دینک  یم  چوک  هک  یتقو  رد  یگمه و  دییآ  دورف  دییآ  یم  دورف  هک  یتقو  رد  سپ  ندـش ، قرفتم  زا  ار  امش 
زا كدنا  رگم  ار  باوخ  دیشچن  هرئاد و  دننام  امش  رود  رد  دینزب  ینعی  ریدتسم ، ار  اه  هزین  دینادرگب  بش  ار  امش  دریگ  ورف  هک  یتقو 

یمن قلح  هب  هک  هضمـضم  دـننام  ار ، امـش  دـنکن  هبلغ  هک  ندز  ترچ  ساعن و  ناونع  هب  ینعی  ندرک ، هضمـضم  ناونع  هب  ای  تاـقوا ،
.دسر

یئوخ

اذـهب و  هاضترملا ، لاصخلا  نم  هیف  امب  لـجرلا  یلع  ءاـنثلا  دـمحلا : هسامحلا 93 : حرـش  یف  یقوزرملا  لاق  هللا ) اـمکیلا  دـمحا  : ) هغللا
نیبی نا  دارا  هنا  رکشلا  قراف  ینعملا  اذهب  هلوق و  نم  رهاظلا  لوقا : .یهتنا  عینص ، یلع  الا  نوکی  رکـشلا ال  نال  رکـشلا ، قراف  ینعملا 

هرکشت هئاطع و ال  یلع  هیتاذلا و  هتافص  یلع  ناسنالا  دمحت  کنال  رکشلا  نم  معا  دمحلاف  الا  رکشلا و  دمحلا و  یینعم  قارتفا  دروم 
هللا کیلا  دمحا  یناف  دعب  اما  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک یف  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  .لاقف  هللا  امکیلا  دـمحلا  هلوق : ینعم  اما  .هتافـص و  یع 

انالف ریمالا  یلو  لاقی : هیلوتلا  نم  تیلو )  ) .اهایا کثیدـحتب  هللا  همعن  کیلا  دـمحا  هانعم  لیق : .عم و  ماقم  یلا  ماقاف  کعم  هدـمحا  يا 
یف یتمدقم )  ) .دلقت يا  لمعلا  یلوت  یـشلا ء و  عیب  هالو  و  اذک ، لمع  ریمالا  هالو  يرهوجلا : حاحـص  یف  .هیلع و  ایلاو  هلعج  اذا  رمالا 
يا کیلا  هتمدـقم  ننوکال  مورلا : کلم  یلا  هیواعم  هباتک  یف  هیریثالا و  هیاـهنلا  یف  .هلوا و  لادـلا : رـسکب  شیجلا  همدـقم  حاحـصلا :

لادلا و رسکب  مالکلا  همدقم  باتکلا و  همدقم  لیقف : یش ء  لکب  تریعتـسا  دق  و  مدقت ، ینعمب  مدق  نم  شیجلا  مدقتی  یتلا  هعامجلا 
هانعم و  نیعلا ، حتفب  نیعلا  دـحاو  نوعیلا  مهنویع )  ) .همکح ولا  امالا  هالو  اذا  هرما  لاقی : اهیلع  اریما  هتلعج  يا  اهیلع ) هترما   ) .حـتفی دـق 
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یف و  هیریثالا : هیاـهنلا  یف  .سوساـجلا و  نابدـیدلا و  نیعلا : حاحـصلا : یفف  نابدـید  هیـسرافلاب  لاـقی  دـصارلا و  سوساـجلا و  اـنهه :
نم انیع  عطق  دـق  هللا  ناک  هیبیدـحلا  ثیدـح  هنم  و  ربخلاب ، هاتا  اذا  هل  ناتعا  .اـسوساج و  يا  ردـب  موی  اـنیع  هسبـسب  ثعب  هنا  ثیدـحلا 

نیذـلا موقلا  وه  شیجلا  هعیلط  هعیلط و  عمج  مهعئالط )  ) .انرابخا انیلع  سـسجتی  اندـصری و  ناـک  نم  مهنم  هللا  یفک  يا  نیکرـشملا 
و هنم ، رجض  هلم و  يا  ملع  باب  نم  هماس  مئسی  یشلا ء  مئـس  لاقی  المت ، يا ال  امئـست ) ال   ) .سیـساوجلاک ودعلا  علط  اوعلطیل  نوثعبی 

حاحـص یفف  ءافلاب  ضقنلا  باوصلا  فحـصم و  ضقنلا  نا  يرا  ینکلو  مدـهلا ، فاـقلاب : ضقنلا  ضقن )  ) .رجـضلا لـلملا و  هماـسلا :
یـشخت هلیمح و  لک  بیغ  اهنع  ضفنت  و  ریهز : لاق  هیف  ام  عیمج  ترظن  يا  هتـضفنت  هتـضفنتسا و  ناکملا و  تضفت  دق  و  يرهوجلا :

.هرکت و نم  يرت  له  تفتلا  يا  ضفناف  الیل  تملکت  اذا  لاـقی : و  هضیفنلا ، اوثعب  يا  موفلا  ضفنتـسا  دـصرم و  لـک  نم  ثوغلا  هاـمر 
هیاـهنلا یف  .هعیلطلا و  وحن  هضیفنلا  کلذـک  و  فوخ ، وا  ودـع  اـهیف  لـه  اورظنیل  ضرـالا  یف  نوـثعبی  هعاـمجلا  کـیرحتلاب : ضفنلا 

ناکملا و تضقن  لاـقی : .اـبلط  يرت  لـه  فوطا  سرحا و  يا  کـلوح  اـم  کـل  ضقنا  اـنا  راـغلا : رکب و  یبا  ثیدـح  یف  و  هیریثـالا :
وا اودع  نوری  له  نیـسسحتم  نوثعبی  موق  هیـضفنلا  و  اهنوکـس ، ءافلا و  حتفب  هضفنلا  .هیف و  ام  عیمج  ترظن  اذا  هتـضفنت  هتـضفنتسا و 

نطب یف  ءاملا  لیـسم  و  نیلبجلا ، نیب  جرفنا  ام  .لبجلا و  یف  قیرطلا  يا  اضیا  اهرـسکب  بعـشلا  عمج  نیـشلا  رـسکب  باعـشلا )  ) .افوخ
هداتق یبا  ثیدـح  هنم  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  اهوحن ، لابجلا و  رجـشلا و  نم  كاراو  كرتس و  املک  کیرحتلاب  رمخلا )  ) .ضرا

ظحاجلل نییبتلا  نایبلا و  یف  يداولا و  رمخ  یف  ینم  دیصلا  يراوت  لوقت : حاحصلا : یف  .هرجش و  فثاکتب  رتاس  يا  ارمخ  اناکم  انغباف 
یف نوفخنسی  ودعللا و  نونمکی  موقلا  نیمکلا : نیمک )  ) رمخب يودعل  یشما  تسل  زراب  هجوب  مکیمرا  مث  رعاشلا : لاق  ص 210 ج 3 
هنم .يراوت و  یفتخا و  اذا  ملع  رـصن و  یباـب  نم  اـنومک  نمک  مهلوق  نم  هیلع ، نوضهنیف  ودـعلا  هرغ  نوزهتنی  مث  هل  نطفی  ـال  نمکم 

ابیتکت بئاتکلا  بتک  نالف  لوقت : تعمج ، يا  تبتک  نم  هبیتکلا  عمج  بئاـتکلا )  ) .هل نطفی  ـال  لـغد  يا  نمک ، هیف  رما  اذـه  مهلوق :
یف .امـسا و  لعج  هنال  اهب  ءاـهلا  قحلا  رـشتنی ، ملف  عمج  اـم  شیجلا  نم  هیبتکلاـف  تعمجت  يا  لـیخلا  تبتکت  و  هبیتک ، هبیتک  یبع  يا 
لاق .بئاتکلا  تعمجلا  و  شیجلا ، نم  همیظعلا  هعطقلا  هبیتکلا : مالـسالا ، هبیتک  هللا و  راصنا  نحن  هفیقـسلا  ثیدح  یف  هیریثالا : هیاهنلا 
نیب نم  مهروهظ  حاـمرلا  صقت  مهتکرتف  يدـی  اـهل  تضفن  تسبتلا  اذا  یتح  هبیتـکب  اهتـسبل  هبیتـک  و  هسامحلا 38 :)  ) یملـسلا رارفلا 

مث هنود ، نم  لتاقتت  یتش  بئاتک  نیب  عامج  و  يذا ، رـش و  جایهم  هناـب  حـجبتی  اذـه  اـهیلع : یقوزرملا  حرـش  یف  دنـسم  رخآ  رفعنم و 
تطلتخا املف  هبیتکب ، اهتطلخ  هبیتک  بر  لوقیف : مهیف ، رشلا  نم  جتنی  امیف  رکفم  و ال  مهیلا ، نورجی  امب  لابم  ریع  مهنیب  نم  وه  جرخی 

هسامحلا 71: یف  ملع و  عنم و  یباب  نم  هیـشغ  هاجاف و  يا  رما  همهد  مهد  مکمهد  ناف  .مهناش  مهتیلخ و  مهل و  مهنم و  يدـی  تضقن 
موهدـلا و عمجلا  و  ریثکلا ، ددـعلا  مهدـلا : حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  عشختا  مل  مث  اهیلع  تربص  هملم  بوطخ  نم  ینتمهد  مک  و 

رـشع هعـست  یلاعت  هلوق  لزن  امل  ثیدـحلا  یف  هیریثالا : هیاهنلا  یف  اموجنلا و  هقوف  ناک  رجم  اموهدـلا  مهدـی  مهدـب  انئج  رعاشلا : لاـق 
.ریثکلا و ددعلا  مهدلا : ادحاو ؟ مکنم  هرـشع  لک  بلغی  نا  مهدلا  متنا  شیرق و  رـشعم  ای  نوعیطتـست  اما  لهجوبا : لاق  ( 31 رثدملا - )

هنیدملا لها  دارا  نم  رخالا  ثیدحلا  و  لیللا ، دنع  مهدلا  هکرداف  دعس  نب  ریـشب  ثیدح  زوقلا و  اذهب  مهدلا  یف  دمحم  ثیدحلا  هنم 
.مهاجفی يا  مهمهدی  رما  نم  هلئاغ : میظع و  رماب  يا  مهدب 

فاقلا و مضب  لبقلا - حاحـصلا : یف  لبق )  ) هاگرکـشل هیـسرافلاب : لاـقی  شیجلا و  يا  رکعـسلا  عضوم  لوعفملا : هئیه  یلع  رکـسعم ) )
یف .هلوق و  یهتنا  .هحفـسب  يا  لبجلا  اذـه  لـبقب  لزنا  لاـقی : کلذـک و  ربدـلا - ربدـلا و  ضیقن  امهمـضب :- لـبقلا - و  ءاـبلا - نوکس 

: رخالا اهضعب  یف  و  ارغصم ، لیبق  خسنلا  ضعب  یف  ءاج  .اهنم و  کلبقتسا  ام  فارـشالا  لبقف  یـشلا ء  نم  کلبقتـسا  ام  لبقلا : هیاهنلا :
ناکملا ولعلا و  فرـشلا : حاحـصلا : یفف  هکرحم  فرـشلا  عمج  فارـشالا )  ) .باوصلا وه  لوالا  نکلو  ءابلا  حتف  فاقلا و  رـسکب  لبق 
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الف تربک  و  ییارب ، عفتنی  الف  تفرخ  ینا  لوقی : يرامح  عیفرلا  فرشلل  دوقا  یـسلجم و  برقی  الف  يدنلا  یتآ  رعاشلا : لاق  .یلاعلا و 
یف .حـتفلاب و  حفـسلا  عمج  هلوا  رـسکب  حافـس )  ) .لاع فرـشم  لبج  لاـع و  ناـکم  نم  ـالا  يراـمح  ضرـالا  نم  بکرا  نا  عیطتـسا 

نطب نم  حفسلا  انیتا  املف  : 33 هسامحلا حرش  یف  یقوزرملا  لاق  و  هعجطضم ، وه  ءاملا و  هیف  حفسی  ثیح  هلفسا  لبجلا  حفس  حاحصلا :
لبجلا و لفسا  حفسلا  و  هظفل : اذه  ام  اهلازن  اهمادقا و  يرشلا  دساک  ییطل ء  انیمتنا  رازنل و  اوعد  اهلایـس  اهحلط و  یقالت  ثیحب  لئاح 

یف .یناـثلا و  نوکـس  لوـالا و  رـسکب  ینثلا  عمج  اـهتافطعنم ، راـهنالا ) ءاـنثا   ) .لـبجلا یلا  هتفاـضا  نع  ینغا  هل  عـضو  اـمب  هراهتـشال 
ائدر لجرلا  تادر  لوقت : رصانلا ، نویعلا و  نوسکلاف : رسکلاب  ءدرلا  ائدر   ) .هفطعنم لبجلا  يداولا و  نم  یثنلا  دیبعوبا : لاق  حاحـصلا :

اناـسل ینم  حـصفا  وه  نوره  یخا  و  میرکلا : نآرقلا  یف  .اـئدر و  هل  تنک  اذا  یـسفنب : هتادرا  .هتنعا و  ینعمب  هتادرا  و  عـنم ، باـب  نم 
ظـفاحلا و بیقرلا  و  بیقرلا ، عمج  ءاـبقر )  ) .ءادرا ءدرلا  عمج  و  ( 36 صـصقلا -  ) نوبذکی نا  فاخا  ینا  ینقدصی  ائدر  یعم  هلـسراف 

عمج یـصایص )  ) .اضیا مهنیع  مهتعیلط و  شیجلا  بیقر  و  هسرح ، هدـصر و  اذا  رـصن  باب  نم  اـبوقر  هبقر  لوقت  سراـحلا  دـصارلا و 
و هلجر ، یف  یتـلا  کیدـلا  هصیـص  هنم  و  همحللا ، هادـسلا و  اـهب  يوسی  یتـلا  کـئاحلا  هکوـش  حاحـصلا : یف  هصیـصلا و  هصیـصلا و 

ینعی هیف - هیریثلا : هیاهنلا  یف  .یهتنا و  .نوصحلا  یـصایصلا : .هنـسالا و  ناکم  حامرلا  یف  بکرت  تناک  امبر  و  اهنورق ، رقبلا  یـصاص 
حامرلا هبش  لیق : .فیفختلاب و  هیـصیص  اهدحا  و  اهنورق ، يا  رقب  یـصایص  اهناک  ضرالا  راطقا  یف  نوکت  هنتف  رکذ  هنا  ثیدحلا - یف 

مهبراوـش لاجدـلا  باحـصا  هریره  یبا  ثیدـح  هـنم  هـعمتجم و  رقب  نورقب  حالـسلا  رئاـس  نـم  اههبـشی  اـم  هـتفلا و  یف  عرــشت  یتـلا 
یتلا هرانـصلا  و  رمتلا ، هب  علقی  يذـلا  دـتولا  اضیا  هصیـصلا  و  رقب ، نورق  اهناک  تراص  یتح  اهولتف  اهولاطا و  اـهنا  ینعی  یـصایصلاک 

نورقلا و اهیناعم  دحا  نال  اهسوور  لابجلا  یصایص  ینعم  نوکی  نا  نکمی  یـصایصلا  یناعم  نم  انرکذ  امبف  لوقا : .جسنی  اهب و  لزغی 
نوصح اهنا  وا  نوصحلاک  یتلا  لابجلا  يا  ءاملا  نیجل  لیبق  نم  هفاضالا  اـنوکت  نا  نکمی  اـمک  لاـبجلا ، سوور  نورقلا  یناـعم  دـحا 

نم بکنملا  حاحـصلا : یف  و  فاـکلا ، رـسک  میملا و  حـتفب  بکنملا  عمج  بکاـنم )  ) .هنرقب عنتمی  نرقلا  اذ  نا  اـمک  اـهب  عـنتمی  هنـال 
ضرالا هجو  یلع  طسبنملا  لبجلا  هبضهلا : حاحصلا : یف  و  اهحتفب ، هبـضهلا  عمج  ءاهلا  رـسکب  باضهلا )  ) .عفترملا عضوملا  ضرالا :

لمحت دـالوفلا  نم  هحفـص  یه  سرتلا و  عمج  هسرتـلا  .هفحـصم و  یلوـالا  و  هستلا ، باوصلا  هسرتـالا )  ) .باـضه بضه و  عمجلا  و 
لقت ـال  و  بوقعی : لاـق  سارتا  سارت و  هسرت و  هعمج  سرتلا  حاحـصلا : یف  و  رپـس ، هیـسرافلاب : لاـقی  هوحن و  فیـسلا و  نم  هیاـقولل 

يا ال یفلت ) ال   ) .اـفلا اـهوای  تلدـبا  هبلطلاـک  هیمرلا  اهلـصا  .یـشاملا و  عمج  هاـشملاک  یمارلا  عمج  هاـمرلا  مکتاـمر )  ) .یهتنا .هسرتا 
ناک ولوا  انئابآ  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لـب  اولاـق  هللا  لزنا  اـم  اوعبتا  مهل  لـیق  اذا  و  یلاـعت : لاـق  .هتدـجو  اذا  یـشلا ء  تیفلا  لوقت : .دـجوت 

.مهل و انصح  ریصت  رکسعلا و  فحت  ثبحی  هریدتسم  يا  فاکلا  رـسکب  هفک ) (. ) 167 هرقبلا -  ) نودتهی ائیـش و ال  نولقعی  مهوابآ ال 
بوثلا هفک  وحن  مضلاب  هفک  وهف  لاطتسا  ام  لک  لوقی : یعمصالا  ناک  .لیذلا و  لوح  رادتسا  ام  مضلاب : صیمقلا  هفک  حاحـصلا : یف 

و هتلابح ، یه  دـئاصلا و  هفک  و  نازیملا ، هفک  وحن  رـسکلاب  هفک  وهف  رادتـسا  ام  لک  و  فافک ، هعمج  لمرلا و  هفک  و  هتیـشاح ، یه  و 
هـسامحلا حرـش  یف  یقوزرملا  لاق  .یهتنا و  .ففک  عمجلا  حـتفلاب و  اضیا  نازیملا  هفک  لاقی : و  لاق : .اهنم  ردـحنا  ام  یه  هثللا و  هفک 

اهیف لـباحلا  بصنی  یتلا  هریفحلا  هب  دـیری  نا  زوجی  هفکلا  لـباح و  هفک  هینیع  یف  قیـضلا  نم  اـهناک  یتـح  ضرـالا  هیلع  تـالم  : 56
یلع هفکلا  رـسف  لیلخلا  نال  برقا  اذه  قوطلاک و  لعجت  اهنال  هلابحلا  نیع  اهب  دیری  نا  زوجی  و  هترتق ، اهب  دـیری  نا  زوجی  و  هلابحلا ،

یف حضتیـس  رـصن و  هخـسن  یف  نیب  امک  مهل  انـصح  نوکت  یتح  هسرتلا  حامرلاب و  رکـسعلا  اوفحی  نا  انهه  اهنم  دارملا  لوقا : .کـلذ 
هفکک مکلوح  حاـمرلا  نوکیل  هلوقب : هفک  حاـمرلا  اولعجاـف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق رـسف  ثیح  حارـشلا  ضعب  طـلغ  دـق  .اـضیا و  ینعملا 
ناوید یف  امک  ارش  طبات  لاق  .رارغالا و  همون  ام  برعلا : لوقت  لیلقلا ، مونلا  هیناعم : دحا  رسکلاب ، رارغلا  ارارغ )  ) .هعومجم يا  نازمیلا 

مد همه  ربکا  مونلا  رارغ  لیلق  اعمجم  یقالت  نا  لصن  لوال  هناف  هحیکنت  اـهل ال  اولاـق  و  هسامح 165 :)  ) مامت یبا  رایتخا  نم  هساـمحلا 
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یف هضمـضملا  مفلا و  یف  ءاملا  کیرحت  هضمـضملا : یف  لصالا  و  مونلا ) هلق  نع  هیانک  اـنهه  ضمـضم )  ) اعفـسم اـیمک  یقلیلا  راـثلا 
ینیع تضمـضم  ام  لاقی : حاحـصلا : یف  و  مفلا ، یف  ءاملا  هضمـضمب  اهبـشت  اذـکه  افیفخ و  مانت  مث  ظقیتست  مث  افیفخ  مانت  نا  نونلا 

، عرس يا  ثیثح )  ) اضمضمت هنیع  یف  يرکلا  اذا  اضهنیل  هتهبن  بحاص  و  زجارلا : لاق  هنیع ، یف  ساعنلا  ضمضمت  و  تمن ، ام  يا  مونب 
هزمهلا و حتف  ءاتلا و  مضب  هدوتلا ) ( ) 54 فارعالا -  ) اثیثح هبلطی  راهنلا  لیلا  یشغی  میرکلا  نآرقلا  یف  و  اعرـسم ، يا  اثیثح  یلو  لاقی :

یف داوت  هیـشم و  یف  داتا  حاحـصلا : یف  .رارکتلا و  نزو  یلع  داوتلاک  داو  نم  اهلـصا  و  هلجعلا ، لبق  ام  قفرلا  یناتلا و  هنازرلا و  لادلا :
مرکم ورما  ینا  هسامحلا 74 : یف  تبث و  يا  كرما  یف  دـئتا  لاقی : واو  داتا  یف  ءاتل  لـصا  هدـئوتلا و  نم  لـعفت  لـعتفا و  وه  هیـشم و 

یف و  هحیـصف ، ءافلا  امتجرخ ، امتنا  اذاف  تیلو  هلوقل  نالوعفم  دایز  یتمدـقم و  بارعالا : اهیزاجا  یتح  اهعذاقا  نا  نم  دـئتم  یـسفن و 
ءابقرلا و یلا  عجری  نوری  ریمـض  هیبعت و  یلع  الا  هلوقل  هیلیلعت  ءافلا  مکمهد ، ناف  ضفنلا  هیجوتلا و  نم  دحاو  لکب  قلعتم  بناج  لک 

اوفحف هلوقل : هیلیلعت  ءافلا  اوفح ، موق  امف  مکیـشغ  یلع  عیرفت  متلزنف  یف  ءافلا  و  هثلاثلا ، اذا  باوج  اوفحف  هحبـصف ، متلزن  اذاف  یف  ءافلا 
نوکی نا  نکمی  امک  اوفح  هلوقل  الیلعت  نوکی  نا  نکمی  هرغ : هلوق : یلا  باصت - الیک  مالسلا :) هیلع   ) هلوق .خلا و  حامرلاب  مکرکسع 

هضرتعم هلمج  هللا  ءاش  ام  الا  یش ء  و ال  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق و  نا ، ربخ  ریـسلا  ثیثح  قفوا ، لوالاب  ناک  نا  متمقا و  ام  و  هلوقل : الیلعت 
هللا ناوضر  یضرلا  فیرـشلا  تیل  ای  ینعم و  اظفل و  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک نساحم  نم  اذه  هباتک  ینعملا : .اهربخ  نا و  مسا  نیب  تعقو 
دبال هلیصا  هیلک  نیناوق  یلع  لمتشم  باتکلا  نا  مث  .رخالا  هضعب  ضفر  هضعب و  طاقتلا  نود  نم  جهنلا  یف  هلماکلا  هتروصب  یتا  هیلع 
معت لـب  رـصع  نود  رـصعب  نیناوـقلا  کـلت  صتخت  ـال  .مصخلا و  یلع  رفظی  یک  برحلا  یف  اهلمعتـسی  نا  شیج  هراـما  یلوـت  نـمل 
هذـه نود  هفلاسلا  راصعالا  کلت  یف  برحلا  نیناوق  یلع  نمـضتی  باـتکلا  نا  لوقی : نا  یف  دـحال  لاـجم  ـالف  روهدـلا ، راـصعالا و 

ابراحم ایماحم و  الطب  هلئاق  دـجی  هبراحملا  نونف  یف  بردـت  نم  باتکلا  یف  لمات  ول  و  تریغت ، برحلا  تاودا  نارمالا  هیاغ  ناـمزالا 
لامعا و  لاـتقلا ، نونف  میلعت  برحلا و  حالـس  هئیهت  رکاـسعلا و  هیبعت  ـالا  هرهد  لوط  یف  هل  نکی  مل  اریما  و  برحلا ، نونف  یف  اـتیرخ 

امب کنودـف  هودـق ، اماما و  هیلامکلا  تافـصلا  عیمج  یف  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا عم  كراعملا ، یف  لـتاقملا  هلباـقم  هیفیک  یف  هیورلا 
هیلع  ) هنا تیرد  دـق  و  اهرما ) هانیلو  یتلا  هفئاطلا  یلع  ریما  امکنم  ادـحاو  لـکف  اـمتقرتفا  نا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق باـتکلا : نمـضت 
یلع قفنت ، املق  رومالا  هذه  لاثما  یف  هکرشلا  نا  مث  هنع ، دایز  یحنت  دایز و  نع  حیرش  لازتعا  دعب  باتکلا  اذه  امهیلا  بتک  مالسلا )
هیدر هکرـشلا  نا  یع  اوعمجا  دق  برحلا و  یف  دناستلا  نم  مصخلا  یلع  رفظلا  یلا  برقا  دحاو  ریما  هدـحاو و  هیار  یلع  عامتجالا  نا 
اذـه یف  ع )  ) یتا دـق  خـلا ) مهنویع - موقلا  همدـقم  نا  املعاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هجوزلا  برحلا و  کلملا و  یف  ءایـشا : هثالث  یف 

نم مهل  دبال  موقلا  انا  لوالا : یلی : ام  یه  مصخلا و  یلع  رفظلل  ابلط  شیجلا  ریما  اهیعاری  نا  دبال  امم  اروتسد  نیرشع  دحاب و  باتکلا 
دسجلا و نم  نیعلا  هلزنمب  موقلا  نم  همدقملاف  موقلا  نویع  مهنال  ءارـصب  اقاذح  اسایک  اونوکی  نا  نم  دبال  همدقملا  نا  یناثلا : .همدقم 

نویع نم  برحلا  باتک  یفف  موقلل ، همقدـملا  کلذـک  يواهملا  نع  هبقارت  کـلاهملا و  نم  هظفحت  ندـبلل  سوساـج  نیعلا  نا  اـمک 
عم لصف  نیح  کمرب  نب  دلاخ  نا  یمـشاهلا  حـلاص  نب  کلملادـبع  رکذ  رـصم :) عبط  ج 1  ص 117   ) يرونیدـلا هبیتق  نبال  رابخالا 
ههج نم  تلبقا  دق  ءابظ  عیطاقا  يارف  ءارحصلا  یلا  رظن  نودغتی  مه  اهالزن و  دق  هیرق  یف  تیب  حطس  یلع  وه  انیب  ناسارخ ، نم  هبطحق 

: ثح کیلا و  دهن  دق  ودعلا  ناف  یبکرا ، هللا  لیخ  ای  سانلا : یف  دان  ریمالا  اهیا  هبطحقل : لاقف  رکسعلا ، طلاخت  تداک  یتح  يراحصلا 
لاقف ارابغ ، نیاعی  مل  هعوری و  ائیش  ری  ملف  اروعذم  هبطحق  ماقف  لیخلا ، ناعرـس  اوری  نا  لبق  اومجلی  اوجرـسی و  نا  کباحـصا  هیاغ  و 

اهعـضاوم تقراف  تلبقا و  دـق  شحولا  عیطاقا  يرت  اما  سانلا ، یف  دان  یب و  لغاشنت  ریمالا ال  اهیا  دـلاخ : لاقف  يارلا ؟ اذـه  ام  دـلاخل :
ناکل کلذ  ول ال  و  اوملـسف ، رابغلا  عطاس  اوار  یتح  اومجلا  اوجرـسا و ال  ام  هللا  وف  لاق : افیثک ، اعمجل  اهئارو  نا  سانلا ! تطلاخ  یتح 

نا بجی  عئالطلا  لب  عئالطلا  یف  مالکلاک  همدقملا  نویع  عئالطلا  نا  عبارلا : .عئالط  نم  دبال  همدقملل  نا  ثلاثلا : .ملطـصا  دق  شیجلا 
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دافتسی امک  هرم  دعب  هرم  نیمک  هیف  نظی  بناج  لک  یف  عئالطلا  اوهجوی  نا  سماخلا : .نویعلا  نویع  مهنال  همدقملا  نم  سیک  اونوکی 
هلوق نم  دافتسی  امک  هرک  دعب  هرک  هضیفنلا  اوثعبی  نا  سداسلا : .عئالطلا  هیجوت  هرثک  نم  المت  يا ال  امئست  الف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نم 

.رمخلا و رجـشلا و  ءارو  یف  باعـشلا و  یف  اورظنیل  رارتغا  نمکم و  یف  ودع  هیف  نظی  بناج  لک  یف  اضیا  امئـست  الف  مالـسلا ) هیلع  )
اذل امهلبق و  ام  یلع  ناعرفتم  هقیقحلا  یف  نامسقلا  ناذه  نیمک و  مهل  نکی  وا  ودع ، امک  رتغی  الیک  هلوقب  نیمسقلا  نیذه  للع 

یف امل  لیللا  یف  بئاتکلا  ریـست  نا ال  عباسلا : .مهئالط  همدقملا  نویع  مهنویع و  موقلا  همدقم  نا  املعاف  هلوق  دـعب  هیحـصفلا  ءافب  یتا 
ناک اذا  بئاتکلا  ریس  نا  نماثلا : .ءاسملا  یلا  حابـصلا  ندل  نم  الا  هلوقب  راهنلا  یف  ریـسلا  رـصحف  هکلهتلا  یلا  عوقولا  فوخ  نم  لیللا 

وا مهد  مکمهد  ناف  هلوقب : کلذ  للع  بئاتکلا و  ریـست  نا  لبق  نم  ریهجت  هئیهت و  یلع  يا  هیعت  یلع  اونوکی  نا  نم  دـبالف  لـیللا  یف 
وا هیلاعلا  نکامالا  لبق  یف  رکـسعملا  نکیلف  مهب  ودـعلا  لزن  وا  ودـعب  اولزن  اذا  عساـتلا : .هیبعتلا  یف  متمدـقت  دـق  متنک  هورکم  مکیـشغ 

هجو نم  هلتاقملا  نوکت  نا  رـشاعلا : .ادرم  مکنود  ائدر و  مکل  نوکی  امیک  هلوقب  کلذ  لـلع  راـهنالا و  تاـفطعنم  وا  لاـبجلا ، لـفاسا 
مصخلا رفظ  مزلتسیف  دنجلا  یف  فغضلا  نهولا و  قرطتیف  يوقلا  تتشت  یتش  هوجو  نم  تناک  ذا  هلتاقملا  نال  کلذ  نینثا و  وا  دحاو 

یک راهنالا  ءانثا  وا  لابجلا  حافس  وا  فارشالا  لبق  یف  مهرکـسعم  اولعجی  نا  مهل  یغبنی  شیجلا  نا  مالکلا  اذه  نم  ضرغلا  .مهیلع و 
نا .راهنالا و  لابجلاب و  هنوصم  نوکت  رخالا  بناوجلا  نیبناج و  نم  وا  دـحاو  بناج  نم  لب  بناج  لک  نم  مصخلا  مهیلع  لـمحی  ـال 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللادبع  وبا  ءادهشلادیس  مامالا  هلعف  امک  رکـسعلا  لوح  قدنخلا  رفحیف  راهنالا  لابجلا و  دجوت  مل 
عـضوم نم  امهوحن  لالتلا و  لابجلا و  سوور  یف  ءابقرلا  لعجی  نا  رـشع : یناثلا  .ءاـبقر  نم  موقلل  دـبال  رـشع : يداـحلا  .ءـالبرک  یف 

نوربـخیف دـیعب  نع  مصخلا  نوری  مهموق  یئرم  یلع  هعفترم  عضاوم  یف  اوناـک  اذا  مهنا  کـلذ  یف  رـسلا  و  موقلل ، نوری  ثیحب  عفترم 
نم اورذـحی  نا  رـشع : ثلاثلا  .نما  وا  هفاخم  ناکم  نم  ودـع  مکیتای  الئل  کلذـب  ع )  ) حرـص امک  هتغب  مهیلع  مصخلا  لزنی  مهموق ال 

لیجنـالا یف  مهلثم  و  میرکلا : نآرقلا  یف  .هراـسکنا و  هنهو و  مزلتـسیف  مصخلا  هاـجت  همظعلا  هبیهلا و  بجوـی  عاـمتجالا  نـال  قرفتلا 
قرفتلا نم  ریذحتلا  یلع  عرف  و  حتفلا .) رخآ   ) رافکلا مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتساف  ظلغساف  هرزاف  هئطش  جرخا  عرزک 
رکسعلا فحی  نا  رشع : عبارلا  .اعیمج  اولحرا  اعیمج و  اولزناف  هنم  اروذحم  قرفتلا  ناک  اذا  يا  هحیـصفلا  ءافلاب  یتا  متلزن و  اذاف  هلوق :

وا لیل  نم  مهتسرت  مهحامرب و  مهرکـسع  اوفح  موق  امف  هلوقب  کلذ  للع  مهل و  انـصح  هسرتلا  حامرلا و  ریـصت  یک  هسرتلا  حامرلاب و 
یلی برحلا  نونف  نم  نف  یف  بردت  نم  لک  نا  دارملا  .حامرلا و  هسرتلا و  نولی  هامرلا  نا  رـشع : سماخلا  .نوصح  یف  اوناک  الا  راهن 

نقتا و شاجلل و  طبرا  کلذ  نال  حامرلا  هسرتلا و  نولی  هامرلا  نا  یلا  راشا  هسرتلا  حامرلاب و  رکـسعملا  اوفحی  ناـب  مهرما  اـمل  هرما و 
هسرتلاب و رکـسعلا  اوفحی  نا  مهیلع  کلذکف  راهنلا  یف  هماقالا  ناک  نا  لزنم و  یف  شیجلا  ماقا  اذا  رـشع : سداسلا  .هسارحلا  یف  دکآ 

هماقالا اندـیق  امنا  و  اولعفاف ، کلذـکف  متمقا  ام  هلوقب و  روتـسدلا  اذـه  یلا  راشا  هامرلا و  یلع  حامرلا  هسرتلا و  ناش  اولعجی  حاـمرلا و 
هیلع  ) هنا مث  .خـلا  متمقا - ام  اذـه و  هلوقب : یتا  خـلا  لیل - مکیـشغ  اذا  و  هلوقب : لیللا  یف  هلمعب  رما  ام  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنال اـهنلاب 

راهنلا لیللاب و  یتاف  نوصح  یف  مهناک  اوناک  الا  راهن  وا  لیل  نم  مهتسرت  حامرب و  مهرکسع  اوفح  موق  امف  لوقی : کلذ  دعب  مالـسلا )
امف هلوق : یلا  ریشی  راهن  وا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق و  لیل ، مکیشغ  اذا  و  هلوق : یلا  ریشی  لیل  نم  هلوقف : نیبترملا  رشنلا  فللا و  لیبس  یلع 

یفلت هلفغ و ال  مکل  باصت  الیک  هلوقب  هللع  مث  اضیا ، ریض ، الف  نیدیدجلا ، معی  متمقا  امف  لاقی  نا  رمالا  هیاغ  اولعفاف  کلذکف  متمقا 
هیلع  ) لاق اذـل  لیللا و  یف  هفکلا  مهتوفت  ـال  اوماـقا  اـمهم  هسرتلا  حاـمرلاب و  رکـسعلا  اوفحی  نا  اوداـتعا  اذا  مهنـال  کـلذ  .هرغ و  مکل 

مکرکـسع اوفحف  هلوقل  الیلد  باصت  ـالیک  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق لـعج  نا  و  هرغ ، مکل  یفلت  ـال  هلفغ و  مکب  باـصت  ـالیک  مالـسلا :)
دارفا نم  هریغ  مهبقاری  رکعـسلا ال  بناج  اذا  هنال  هریغ  یلع  هلمحی  هسفنب و ال  مهموق  ریمالا  ظـفحی  نا  رـشع : عباـسلا  .حـضوا  رمـالاف 
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نع هدانـساب  يدنوارلا  رداون  یف  .دسافملا و  نم  امهریغ  هلفغ و  یلع  مضخلا  ءالیتسا  وا  ضعب  رارف  یلا  رجنی  امبرف  یغبنی  امک  دنجلا 
هسفنب و ال لاتقلا  رشابی  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  مالسلا :) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هئابآ نع  رفعج ، نب  یـسوم 

هـضمضم وا  ارارغالا  اضیا  لیلقلا  نم  لب  لیوطلا  مونلا  نم  اوبنتجی  نا  رـشع : نماثلا  ینابمکلا ص 100 ج 21 .) راحبلا   ) بلـسلا ذخای 
یناتلاب مکحلا  ینثتـسا  مث  .هلجعلا  نم  رذـحتلا  برحلا و  یف  قفرلا  یناتلا و  مهیلع  نا  رـشع : عساتلا  .ماـین  مه  مصخلا و  ممهدـی  ـالئل 

: نورشعلا دحاولا و  .برحلا  لبق  حصنلا  هجحلا و  راذعالا و  اومدقی  نا  نورـشعلا : .هجحلا  رادغالا و  دعب  هصرف  مکنکمت  نا  الا  هلوقب 
هللا ءاش  نا  بابل  اذه  نم  نیراتخملا 14 و 15  یف  نیهجولا  نیذه  یف  مالکلا  یجیـس ء  هیف و  اوودتبی  برحلا و ال  یف  اومدـقی  نا ال 

قلعتی ام  اهتسایس و  بورحلا و  یف  هدیفم  بلاطم  نودلخ  نبا  همدقم  نم  ثلاثلا  بابلا  نم  نیثالثلا  عباسلا و  لصفلا  یف  نا  مث  .یلاعت 
ملع نم  اریثک  دجت  نیفص  موی  هباحصال  هضیرحت  هنع و  هللا  یـضر  یلع  هیـصو  رظنا  و  هیف : لاق  و  اهماسقا ، اهیف و  ممالا  بهاذم  اهب و 

- صوصرملا ناینبلاک  مکفوفص  اووسف  هل : مالک  یف  لاق  هنم  اهب  رصبا  دحا  نکی  مل  برحلا و 

نآ رد  هک  تسا  ع )  ) ریما لئاسر  بتک و  راتخم  باب  زا  مهدزای  باـتک  نیا  همجرتلا : رـصم .) عبط  ص 270   ) اهبلطیلف ءاش  نمف  .خلا 
رضن نب  دایز  یناه و  نب  حیرش  هب  ار  همان  نیا  ع )  ) ریما .تسا  هدرک  تیصو  ییاهروتسدب  تشاد  لیسگ  ینمشد  يوسب  هک  اریرکـشل 

نینموملاریماب يا  همان  کی  ره  دندرک و  مادقا  رگیدکی  تفلاخمب  هار  يانثا  رد  داد و  تراما  يرکـشل  رب  ار  ودـنآ  هک  یهاگ  تشون 
يارب دز و  زاب  رس  نم  تعاط  زا  حیرش  هک  تشون  همان  دایز  .درک و  مالعا  ار  شترضح  يرگید  تفلاخم  زا  تشون و  مالـسلا ) هیلع  )

ییوخدب دومن و  ربکت  دایز  هک  تشون : همان  حیرش  و  تفگ ، كرت  ار  شنامیپ  هدرمش و  کبس  ار  ریما  رما  دراد و  یمن  اور  یقح  نم 
ار شلزع  ع )  ) ریما زا  و  دـیناشک ، تسین  دنـسرخ  نآ  زا  دـنوادخ  هـک  يرادرک  راـتفگ و  هـب  ار  وا  رخف  ینیبدوـخ و  بـجع و  درک و 

یلع ادـخ  هدـنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : موقرم  ناـشباوج  رد  دیـسر  راوگرزب  ناـب  ودـنآ  هماـن ي  نوچ  .درک  تساوـخرد 
دعب اما  ییادخ  وا  زج  تسین  هک  ار  ییادخ  منک  یم  دمح  امش  اب  نم  امش ، رب  دورد  یناه ، نب  حیرش  رضن و  نب  دایز  هب  نینموملاریما 

.تسا ریما  ناشیا  زا  يا  هفئاط  رب  حیرـش  .مدینادرگ و  نانآ  رب  ریما  ار  وا  ما و  هدرک  رازگرب  دایز  هب  ار  رگـشل  همدقم  تیلوت  هک  انامه 
یلاو اهنآ  رب  ار  امش  هک  يا  هفئاط  رب  یکی  ره  دیماجنا  فالخ  هب  رگا  و  تسا ، ریما  مدرم  رب  دایز  دیـشک  قافو  هب  امـش  راک  رگا  سپ 

شیپاشیپ هک  دنتـسه  یهورگ  همدقم   ) دنا همدقم  نابدید  هعیلط  دنناشنابدید و  رگـشل  همدقم  هک  دینادب  .دوب  دـهاوخ  ریما  مدـینادرگ 
هعیلط نداتسرف  زا  دیتفر  ردب  دوخ  رهـش  زا  نوچ  يور  نیا  زا  دنا ) همدقم  سوساج  هک  دنچ  يرفن  هعیلط  و  ناشـسوساج ، دنرگـشل و 
دننام اههوک و  اهتخرد و  تشپ  اـه و  هرد  رد  سـسجت  شیتفت و  زا  دـینکن و  يراددوخ  يوس  نآ  يوس و  نیا  راـنک و  هشوگب و  اـه 

دـبیرفب و ار  امـش  ناهگان  دـشاب و  نیمک  رد  نمـشد  ادابم  هک  دـیریگن  لالم  راک  نیا  ترثک  زا  دـینکن و  یهاتوک  يوس  ره  زا  اـهنآ 
يوربش دنهاوخب  رگا  هکنیا  رگم  دنیامیپب  هار  هاگماش  ات  دادماب  زا  طقف  دنـشاب و  رذحرب  يوربش  زا  هاپـس  هک  دیاب  .دنک و  ریگ  تلفغ 

عافد يارب  شیپ  زا  هدامآ و  زین  امش  دروآ  يور  ماگنهبان  نمشد  رگا  هک  دنشاب  هدرک  زهجم  ار  دوخ  هتـشاد و  یگدامآ  شیپ  زا  دننک 
شیپ رد  امش  هاگرکـشل  دیاب  دیآ  دورف  امـش  رب  نمـشد  ای  دییآ  دورف  نمـشد  رـس  رب  هاگ  ره  سپ  .دیـشاب  هدید  هیهت  هدوب و  هیبعت  رد 

، دوب یعنام  دس و  نانآ  زا  ناتیور  شیپ  رد  يددم و  نانمشد  رش  زا  ار  امـش  ات  دشاب  اهیوج  مخ  رد  ای  اههوک  هنماد ي  ای  دنلب  ياهاج 
فرط ره  زا  نمـشد  هک  دشاب  ظوفحم  رهن  هب  ای  هوکب  دیاب  رگید  تاهج  ینعی   ) دشاب يور  ود  ای  يور  کی  زا  ناترازراک  هک  دیاب  و 

رذگهر زا  نمـشد  ات  دیهد  رارق  اه  هتـشپ  يدنلب  رب  اههوک و  رـس  رب  ار  رگـشل  ياهنابـساپ  اهناب و  هدید  و  دنکن .) هلمح  دباین و  تسد 
رابکی یگمه  دییآ  یم  دورف  هاگ  ره  يور  نیا  زا  دیزیهرپب  یگدنکارپ  زا  هک  دـیاب  .دـباین و  دورف  ناهگان  امـش  رـس  رب  نما  ای  فوخ 

درگادرگ رد  ار  اهرپس  اه و  هزین  دیدمآ  دورف  دسرارف و  بش  هاگ  ره  .دینک و  چوک  رابکی  یگمه  دینک  یم  چوک  رگا  و  دییآ ، دورف 
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دینک راک  نیمه  دیدمآ  دورف  ییاج  رد  مه  زور  رگا  .دیراذگاو و  نازادناریت  هب  ار  اهرپس  اه و  هزین  راک  و  دینک ، رکشل  راوید  رکـشل 
زور رد  هاوخ  دـنیآ و  دورف  ییاج  بش  رد  هاوخ  يرکـشل  چـیه  هچ  دزاـتب  امـش  رب  نمـشد  ناـهگان  دیـشاب و  تلفغ  رد  هک  اداـبم  اـت 

و دـییاپب ، ار  رکـشل  ناـتدوخ  دـیاب  .دـنتفرگ و  رارق  يراوـید  رد  ییوـگ  هکنیا  رگم  دـنتفرگن  اـهرپس  اـه و  هزین  هب  ار  دوـخ  درگادرگ 
دینک و يوخ  ما  هتفگ  هک  ناسنیدب  دیاب  .دینک و  هضمضم  یکدنا  باوخ  هکنیا  رگم  دیروآ  زورب  بش  يرادیب  ات  باوخ  زا  دیزیهرپب 

مهاوخ امش  یپ  زا  تعرسب  ادخ  تساوخب  نم  .مشاب و  هتشاد  ربخ  امـش  زا  زور  ره  دیاب  .دیوش و  يوربور  نمـشد  اب  ات  دیـشاب  رادیاپ 
تجح هکنآ  زا  سپ  گنج  رد  باتشب  ار  امش  تصرف  یهاگ  هکنیا  رگم  دییوج  يرود  باتـش  زا  دینک و  ینات  گنج  رد  دیاب  دمآ و 

حاتتفا و نمـشد  هکنیا  رگم  .دـینک  گنجب  مادـقا  مدـماین  نم  ات  ادابم  .دـهد و  تسد  دیـشاب  هدرک  مامت  زردـنا  دـنپ و  هب  مصخ  رب  ار 
یفرصن هیاور  یلع  هلماکلا  اهتروص  یلع  اهلقن  اهدنـس و  .مالـسلاو  .دسرب  ادخ  تساوخب  نم  روتـسد  هکنیا  ای  دنک ، گنج  هب  يادتبا 

نیفـص یف  هباتک  یف  یفوکلا  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  اذـه  همـالک  يور  دـق  لوقعلا  فحت  یف  هبعـش  نب  یلع  نب  نسحلا  و  نیفص ،
هداع نا  یلا  هرم  ریغ  انرشا  نیضص و  یف  رصن  هب  یتا  امم  طقتلمف  جهنلا  یف  یضرلا  هب  یتا  ام  و  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 66   ) ادنسم
هیلع  ) هبتک نساـحم  نم  هلماـکلا  هتروص  یلع  باـتکلا  اذـه  ناـک  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نم  غـیلبلا  حیـصفلا و  طاـقتلا  یـضرلا 

هنس یتئامب  یـضرلا  لبق  شیعی  ناک  هنا  و  تبث ، هبلقن  یف  و  هقث ، هسفن  یف  ارـضن  نا  هفلاسلا  بتکلا  حورـش  یف  تیرد  دق  و  مالـسلا .)
یلا ریسملا  دارا  نیح  ع )  ) ایلع نا  نطق  نب  دلاخ  نب  دیزی  ینثدح  دعس ، نب  رمع  رـصن : رـصن : اهاور  ام  یلع  هیـصولا  کنودف  ابیرقت ،

حبـصم و یـسمم و  لک  یف  هللا  قتا  دایز  ای  لاقف : نییرعـشالا  جـحذم و  یلع  اناک  یناـه و  نب  حیرـش  رـضنلا و  نب  داـیز  اـعد  هلیخنلا 
خم بجی  امم  ریثک  نع  کسفن  عرت  مل  نا  کنا  ملعا  .ءالبلا و  نم  لاح  یلع  اهنمات  رورغلا و ال  ایندلا  کسفن  یلع  ففخ 

اذـه کتیلو  دـق  یناف  ناودـعلا  ملظلا و  یغبلا و  نم  اعد  اواعن  ام  کسفنل  نکف  رـضلا  نم  ریثک  یلا  ءاوهالا  کـب  تمـس  ههورکم  هفا 
كردت امنا  کناف  مههیفس  نع  مهلحا  مهلهاج و  ملع )  ) مهملاع نم  ملعت  و  مکیقتا ، هللا  دنع  مکریخ  نا  مهیلع و  نلیطتست  الف  دنجلا 

( مالـسلا هیلع   ) هل هیـصو  نم  و  یـضرلا : لوقب  نونعملا  جـهنلا  یف  روکذـم  اذـه  همالک  لوقا : .دـهجلا  يذالا و  فک  ملحلاـب و  ریخلا 
وه .خلا و  ایندـلا - کسفن  یلع  فخ  ءاسم و  حابـص و  لک  یف  هللا  قتا  ماشلا : یلا  هتمدـقم  یلع  هلعج  امل  یناه  نب  حیرـش  هب  یـصو 

یتایـس هلمجلا و  یف  فالتخا  رـصنل  نیفـص  باتک  جهنلا و  یف  ام  نیب  ینعا  نیتخـسنلا  نیب  لئاسرلا و  بتکلا و  باب  نم  راتخملا 56 
نینموملاریما ای  تیـصوا  دایز : لاقف  .نیفـص  باتک  یف  رـصن  هب  یتا  ام  یلا  عجرنلف  یلاعت ، هللا  ءاـش  نا  اـهلح  یف  اـهقیقحت  اـهحرش و 

دـحاو و ال قیرط  یف  اذـخای  نا  امهرماف  .كدـهع  عییـضت  یف  یغلا  و  كرما ، ذافن  یف  دـشرلا  يری  کبداب ، ابدوم  کتیـصول  اظفاح 
نمب لزتعی  حیرش  ذخاف  .هعامج  یلع  دایز  دنجلا و  نم  هفئاط  یلع  یناه  نب  حیرش  هتمدقم  یلع  افلا ، رـشع  ینثا  یف  امهثعب  .افلتخی و 

یلا رضنلا  نب  دایز  باتک  بدوش : هل  لاقی  یلوم  وا  هل  مالغ  عم  دایز  بتکف  .رضنلا  نب  دایزب  برقی  هدح و ال  یلع  هباحـصا  نم  ههعم 
هیلع یلع  نینموملاریما 

رما ینتیلو  کناف  دعب  اما  وه ، الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع  مالس  رضنلا  نب  دایز  نم  نینموملاریما  یلع  هللادبعل  مالسلا 
یناه نب  حیرـش  باتک  .كدـهعل  اکرت  كرماب و  افافختـسا  یب  هلعف  نم  کلذ  اقح و  هعاط و ال  هیلع  یل  يری  احیرـش ال  نا  سانلا و 

دایز ناف  دعب  اما  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع  مالس  مالسلا -) هیلع   ) هیلا یناه - نب  حیرش  بتک  مالسلا و  هیلع  هیلا 
هاضری ام ال  یلا  وهزلا  ءالیخلا و  بجعلا و  هب  لاـم  ربکتـسا و  رکنت و  كدونج  نم  ادـنج  هتیلو  كرما و  یف  هتکرـشا  نیح  رـضنلا  نب 

نوهراک و هل  اناف  لعفیلف  بحی  نم  هناـکم  ثعبی  اـنع و  هلزعی  يا  نینموملاریما  يار  ناـف  لـعفلا  لوقلا و  نم  یلاـعت  كراـبت و  برلا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1282 

http://www.ghaemiyeh.com


جهنلا یف  یضرلا  هب  یتا  يذلا  وه  باتکلا  اذه  امهباتک و  باوج  یف  یناه  نب  حیرش  رضنلا و  نب  دایز  یلا  مالسلا  هیلع  هباتک  .مالسلا 
یلع نالا  اهححرش  ددصب  نحن  یتلا  هیـصولا  کلت  ینعا  ودعلا  یلا  هثعب  اشیج  اهب  یـصو  مالـسلا  هیلع  هل  هیـصو  نم  هلوقب و  هنونع  و 
دایز یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع امهیلا  بتکف  رـصن  هیاور  یلع  هلماکلا  هتروص 

رضنلا و نب  دایز  یتمدقم  تیلو  دق  یناف  دعب  اما  وه : الا  هلا  يذلا ال  هللا  امکیلا  دمحا  یناف  امکیلع  ملس  یناه ، نب  حیرش  رنـضلا و  نب 
ریما امکنم  دحاو  لکف  امتقرتفا  نا  و  سانلا ، یلع  رضنلا  نب  دایزف  ساب  امهکعمج  امتنا  ناف  ریما ، اهنم  هفئاط  یلع  حیرش  اهیلع و  هترما 

امئست الف  امک  دالب  نم  امتجرخ  امتنا  اذاف  .مهعئالط  همدقملا  نویع  و  مهنویع ، موقلا  همدقم  نا  املعاف  .اهرما  هانیلو  یتلا  هفئاطلا  یلع 
.نیمک و ال مهل  نوکی  وا  ودع ، امک  رتغی  الیک  بناج  لک  یف  رمخلا  رجشلا و  باعـشلا و  ظ ) ضقن -  ) ضقن نم  عئالطلا ، هیجوت  نم 
.هیبعتلا و یف  متمدقت  دق  متنک  هورکم  مکیشغ  وا  مهد ، مکمهد  ناف  هیبعت ، یلع  الا  ءاسملا  یلا  حابـصلا  ندل  نم  الا  بئاتکلا  نریـست 
و ائدر ، مکل  کلذ  نوکی  ام  یک  راهنالا  ءانثا  وا  لابجلا  حافـس  وا  فارـشالا  لـبق  یف  مکرکـسعم  نکیلف  مکب  لزن  وا  ودـعب  متلزن  اذا 

الئل مکل  نوری  راهنالا  بکاـنم  و  فارـشالا ، یلاـعاب  و  لاـبجلا ، یـصایص  یف  مکئاـبقر  اولعجا  .نینثا و  وا  هجو  نم  مکتلتاـقم  نوکت 
لیل مکیـشغ  اذا  اعیمج و  اولحراف  متلحر  اذا  و  اعیمج ، اولزناف  متلزن  اذاـف  قرفتلا  مکاـیا و  .نما و  وا  هفاـخم  ناـکم  نم  ودـع  مکیتاـی 

باصت الیک  اولعفاف  کلذکف  متمقا  ام  مکحامر و  مکتسرت و  نولی  مکتامر  و  هسرتلا ،) و   ) هسرتالا حامرلاب و  مکرکسع  اوفحف  متلزنف 
اسرحا .نوصح و  یف  مهناک  اوناک  الا  راهن  وا  لیل  نم  مهتـسرت  مهحامرب و  مهرکـسع  اوفح  موق  امف  هرغ ، مکل  یفلت  و ال  هلفغ ، مکل 

یلا ایهتنت  یتح  امکباد  امکناش و  کلذ  نکیل  مث  هضمضم ، وا  ارارغ  الا  احبصت  یتح  امون  اقوذت  نا  امکایا  و  امکـسفناب ، امکرکـسع 
امکیلع امکراثآ ، یف  ریـسلا  ثیثح  هللا  ءاش  ام  الا  یـش ء  یناف و ال  امکلبق ، نم  لوسر  و  امکربخ ، موی  لک  يدـنع  نکیلو  امکودـع ،

نا الا  امکیلع  مدـقا  یتح  التاقت  نا  امکایا  و  هجحلا ، راذـعالا و  دـعب  هصرف  مکنکمت  نا  الا  هلجعلا  مکاـیا و  و  هدوتلاـب ، اـمکبرح  یف 
دمحموبا لیلجلا  ملاـعلا  خیـشلا  اـضیا  هاور  دـق  هبعـش  نبا  هیاور  یلع  باـتکلا  هروص  .مالـسلا  هللا و  ءاـش  نا  يرما  اـمکیتای  وا  ایدـبت ،

هللا همحر  هنکل  ناریا 1303 ه ) عبط  ص 44   ) لوسرلا لآ  نع  لوقعلا  فـحت  یف  یفوتملا 332 ه  ینارحلا  هبعـش  نب  یلع  نب  نسحلا 
هتمدقم یلع  هذقنا  نیح  رـضنلا  نب  دایز  اهب  یـصو  یتلا  هیـصولاب  یتا  ام  دعب  هناف  طقف  رـضنلا  نب  دایز  یلا  هبتک  باتکلا  اذه  نا  لقن 

مث لاق : رصن  اهاور  امک  دهجلا - يذالا و  فیک  و  هلوق : یلا  حبصم - یسمم و  لک  یف  هللا  قتا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق یه  نیفـص و  یلا 
و كدـالب ، نم  تجرخ  تنا  اذاـف  مهعئـالط ، همدـقملا  نویع  و  مهنویع ، موقلا  همدـقم  نا  ملعا  .هرذـحب  هیف و  هیـصوی  باـتکب  هفدرا 
یتح ال بناج  لـک  یف  ورمخلا  رجـشلا و  باعـشلا و  ضعب  یف  هیحاـن و  لـک  یف  عئـالطلا  هیجوت  نم  ماـست  ـالف  كودـع  نم  توند 

مکیشغ وا  رما  مکمهد  ناف  هیبعت ، الا  ءاسملا  یلا  حابصلا  ندل  نم  لبانقلا  بئاتکلا و  رست  و ال  نیمک ، مکل  نوکی  مکودع و  مکریغی 
یک راهنالا  ءانثا  وا  لابجلا ، حافس  یف  وا  فارشالا ، لابقا  یف  مکرکسعم  نکیلف  ودعب  متلزن  اذا  و  هیبتعلا ، یف  متمدقت  دق  متنک  هورکم 

یلعاـب و  لاـبجلا ، یـصایص  یف  مکئاـبقر  اولعجا  و  نینثا ، دـحاو و  هجو  نم  مکتلتاـقم  نکتل  .ادرم و  مکنود  اـئدر و  مکل  نوـکت  اـم 
اولحراف متلحر  اذا  و  اعیمج ، اولزناف  متلزن  اذا  و  نما ، وا  هفاخم  ناکم  نم  ودع  مکیتای  الئل  مکل  نوئیری  راهنالا  بکانمب  و  فارـشالا ،

و ال هرغ ، کل  باصت  الیک  مکتـسرت  نولی  مکتامر  اولعجا  و  هسرتلا ، حامرلاب و  مکرکـسع  اوفحف  متلزنف  لیللا  مکیـشغ  اذا  .اعیمج و 
کباد کناش و  کلذ  نکیل  مث  هضمـضم ، وا  ارارغ  الا  حبـصت  وا  دـقرت  نا  كایا  .کـسفنب و  كرکـسع  سرحا  .هلفغ و  مکل  یلقت 

كوودـبی نا  الا  لتاقت  نا  كایا  .هصرف و  کنکمت  نا  الا  هلجعلا  كایا و  .کبرح و  یف  یناتلاب  کیلع  .كودـع و  یلا  یهتنت  یتح 
ص  ) راحبلا نم  داهجلا  باوبا  یف  لوقنم  لوقعلا  فحت  هیاور  یلع  اذـه  هباتک  نا  مث  .هللا  همحر  کیلع و  مالـسلا  يرما و  کـیتای  وا 

عاـنتما وهیواـعم  یغب  باـب  یف  لوقنم  رـصنل  نیفـص  هیاور  یلع  و  اـضیا ) هنم  ج 8  یف ص 627  ینباـمکلا و  عـبطلا  نـم  ج 21   98
(. عبطلا کلذ  نم  ص 477 ج 8   ) راحبلا نع  هریمات  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
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يرتشوش

يرونیدـلا و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا  ( ) هفحت ) یف هبعـش  یبا  نبا  و  هنیفـص ) ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا :
حیرش رضنلا و  نب  دایز  اعد  هلیخنلا  نم  ریسملا  دارا  نیح  (ع ) ایلع نا  لاق : دلاخ  نب  دیزی  نع  دعـس  نب  ورمع  لوالا : یفف  هلاوط .) ) یف
ذخاف هعامج ، یلع  دایز  هفئاط و  یلع  حیرـش  هتمدـقم  یلع  افلا  رـشع  ینثا  یف  امهثعب  نییرعـشالا - جـحذم و  یلع  اناک  و  ینام -  نب 

نا سانلا و  رما  ینتیل  کناف و  دعب  اما  مالسلا :) هیلع  ) هیلا دایز  بتکف  دایزب ، برقی  هدح و ال  یلع  هباحـصا  نم  هعم  نمب  لزتعی  حیرش 
ادایز ناف  دعب  اما  حیرش : هیلا  بتک  .كدهعل و  اکرت  كرماب و  افافختسا  یب  هلعف  نم  کلذ  و  اقح ، هعاط و ال  هیلع  یل  يری  احیرش ال 
برلا هاـضری  ـال  اـم  یلا  وهزلا  ءـالیخلا و  بجعلا و  هب  لاـم  ربکتـسا و  رکنت و  كدوـنج  نم  ادـنج  هتیلو  كرما و  یف  هتکرتـشا  نیح 

دـق و یناف  دـعب  اما  امهیلا : (ع ) بتکف .نوهراک  هل  اناف  لعفیلف  بحی  نم  هناکم  ثعبی  اـنع و  هلزعی  نا  نینموملاریما  يار  ناـف  یلاـعت ،
امتقرتفا نا  سانلا و  یلع  دایزف  ساب  امکعمج  امتئا  ناف  ریما ، اهنم  هفئاـط  یلع  حیرـش  اـهیلع و  هترما  رـضنلا و  نب  داـیز  یتمدـقم  تیل 

همدقملا نویع  مهنویع و  موقلا  همدقم  نا  املعا  و  اهرما ، هانیلو  یتلا  هفئاطلا  یلع  ریما  امکنم  دحاو  لکف 

الیک بناج  لک  یف  رمخلا  رجـشلا و  باعـشلا و  ضقن  نم  عئالطلا و  هیجوت  نم  اماست  الف  امکدالب  نم  امتجرخ  امتنا  اذاـف  مهعئـالط ،
مکیـشغ وا  مهد  مکمهد  ناف  هئبعت ، یلع  الا  ءاسملا  یلا  حابـصلا  ندـل  نم  بئاتکلا  نریـست  و ال  نیمک ، مهل  نوکی  وا  ودـع  امکریغی 

ءاـنثا وا  لاـبجلا  حافـس  وا  فارـشالا  لـبق  یف  مکرکـسعم  نکیلف  مکب  لزن  وا  ودـعب  متلزن  اذا  و  هئبعتلا ، یف  متمدـقت  دـق  متنک  هورکم 
نماثلا لصفلا   ) یلاعاب لابجلا و  یصایص  یف  مکءابقر  اولعجا  و  نینثا ، وا  هجو  نم  مکتلتاقم  نوکت  اءدر و  کلذ  نوکی  امیک  راهنالا 

، قرفتلا مکایا و  و  نما ، وا  هفاخم  ناکم  نم  ودع  مکیتای  الئل  مکل  نوری  راهنالا  بکانم  فارشالا و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - و 
نولی مکتامر  و  هسرتالا ، حامرلاب و  مکرکسع  اوفحف  متلزنف  لیل  مکیـشغ  اذا  و  اعیمج ، اولحراف  متلحر  اذا  اعیمج و  اولزناف  متلزن  اذا  و 

مهحامرب و مهرکـسع  اوفح  موق  امف  هرغ ، مکل  یفلت  هلفغ و ال  مکل  باصت  الیک  اولعفاف  کلذـکف  متمقا  ام  و  مکحاـمر ، مکتـسرت و 
ارارغ الا  احبصت  یتح  امون  اوقوذت  نا  امکایا  و  امکسفناب ، امکرکسع  اسرحا  و  نوصح ، یف  مهناک  اوناک  الا  راهن  وا  لیل  نم  مهتـسرت 

کلبق نم  لوسر  امکربخ و  موی  لک  يدنع  نکیل  و  امکودع ، یلا  ایهتنت  یتح  امکباد  امکناش و  کلذ  نکیل  مث  هضمضم ، وا 

مکنکمت نا  الا  هلجعلا  مکایا و  هدوتلاب و  امکبرح  یف  امکیلع  و  امکراثآ ، یف  ریـسلا  ثیثح  هللا - ءاش  اـم  ـالا  یـش ء  ـال  و  یناـف - اـم ،
یلا هتیـصو  رکذ  دعب  یناثلا - یف  .يرما و  امکیتای  وا  آدبت  نا  الا  امکیلع  مدقا  یتح  التاقت  نا  امکایا  و  هجحلا ، راذعالا و  دـعب  هصرف 

(ع) یلع یلا  عمتجا  امل  ثلاثلا : یف  و  مهنویع …  موقلا  همدـقم  نا  ملعا  هیف : و  هرذـحی ، هیـصوی و  باتکب  هفدرا  مث  رـضنلا - نب  داـیز 
هتـس یلع  امهنم  دحاو  لکل  دقعف  یناه ، نب  حیرـش  رـضنلا و  نب  دایز  اعدـف  هلیخنلا ، نم  ریـسملل  ایهت  هفارطا  هیلا  تمـضنا  هیـصاوق و 

موقلا همدـقم  نا  املعا  و  ریمالا ، دایز  ای  تناف  برح  امکتعمج  ناف  هبحاص ، نع  ادرفنم  امکنم  دـحاو  لک  سیل  لاق : سراف و  فـالآ 
رـصن هیاور  نم  تفرع  دـق  اشیج ) اهب  یـصو  مالـسلا ) هیلع  ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق  مهعئـالط …  همدـقملا  نویع  مهنویع و 

اذک .ماشلا و  یلا  هل  همدقم  مهلعج  یف  یناه  نب  حیرش  رضنلا و  نب  دایز  هشیج  یسیئر  یلا  ناونعلاب  بتک  مالـسلا ) هیلع  ) هنا همدقتملا 
دارا هنا  رماـظلاف  همدـقتملا  يرونیدـلا  هیاور  اـما  و  همدـقتملا ، برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا  ( ) فـحتلا ) هیاور نم 

نکیلف مکب  لزن  وا  ودـعب  متلزن  اذاـف  ( ) مالـسلا هیلع  ) هلوق .ماـشلا  لـما  هیواـعم و  وه  و  ودـعلا ) یلا  هثعب   ) .لـمجملا رکذ  راـصتخالا و 
( مکرکسعم
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هرامح بکری  نا  عطتـسی  مل  یتح  ربک  رعاش : لاق  .هیلاـعلا  هنکمـالا  يا : فارـشالا )  ) .لابقتـسا يا : لـبق ) یف   ) .مکرکعـص ناـکم  يا 
وه ءاملا و  هیف  حفسی  ثیح  هلفـسا  لبجلا  حفـس  حاحـصلا :) ) یف لابجلا ) حافـس  وا   ) يرامح عیفرلا  فرـشلل  دوقا  لاع و  ناکم  نمالا 

و  ) .رفظلا یلع  اـنوع  يا : اءدر ) مکل  نوکی  اـمیک   ) .هفطعنم لـبجلا  يداولا و  نم  ینثلا  حاحـصلا :) ) یف راـهنالا ) ءاـنثا  وا   ) .هعجطـضم
: اولاق .ادصر و  يا  ءابقر ) مکل  اولعجا  و   ) .ودـعلا مکرـصاحی  الئل  نینثا ) وا  دـحاو  هجو  نم  مکتلتاقم  نکتل  و   ) .ودـعلل ادرم ) مکنود 

عمج باضهلا ) بکانمب  وا   ) .اهنوصح يا : لابجلا ) یـصایص  یف   ) .يرخـالا تباـغ  ءاـشع  امهادـحا  تعلط  اذا  اـیرثلا  بیقر  لـیلکالا 
ودعلا مکیتای  الئل  ( ) برحلا بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) .اهـسوور اهبکانم  و  ضرالا ، هجو  یلع  طسبنملا  لبجلا  هبـضهلا :

یف نویعلا  یکذـی  و  فوخلا ، یف  مهثبی  امک  نمـالا  یف  سارحـالا  ثبی  بلهملا  ناـک  دربملا :) لـماک  ) یف نما ) وا  هفاـخم  ناـکم  نم 
اوداکت نا  اورذـحا  لوقی : ودـعلا و  مهنم  دـعب  نا  تایبلا و  مهفوخی  زرحتلاب و  هباحـصا  رمای  و  يراحـصلا ، یف  اهیکذـی  امک  راصمالا 

جر هحفن  بلهملا  مهحفنف  ناجراب  جراوخلا  تعمتجا  امل  .هلیحلا و  باب  حتفت  هرورضلاف  انبلغ  اولوقت  نودیکت و ال  امک 

دقفتی هرکسعب و  فوطی  بلهملا  راسف  هولاتغیل ، سراف  هئام  هرکعـص  نم  برقی  ضرالا  ضومغ  نم  ضمغ  یف  بلهملل  نمکاف  اوع ،
سراوف هرـشع  ثعبف  انیمک ، لبجلا  اذه  حفـس  یف  تنمکا  دـق  نوکت  نا  هقراملا  هذـهل  ریبدـتلا  نم  نا  لاقف : لبج  یلع  فقوف  هداوس ،

- مهئاسور دحا  وه  و  هاجفلا - نب  يرطق  لاق  .هتیحان  نم  اوسئی  هرطنقلا و  اوعطق  مهب  اوملع  دق  مهنا  اوملع  املف  هنمکملا ، یلع  اوعلطاف 
الا مکودبی  هومتددم ال  اذا  هلسری  هومتلسرا و  اذا  هدمی  رخالا ، هفرطب  ذخا  بوث  فرطب  متذخا  نا  هومتفرع  دق  نم  بلهملا  هباحصال :

(: حاحـصلا ) یف موقلا ) همذـقم  نا  اوملعا  و   ) .میقملا ءالبلا  غاورلا و  بلعثلا  ربملا و  ثیللا  وهف  اهزهتنیف ، هصرف  يری  نا  الا  هوودـبت  نا 
( مهعئـالط همدـقملا  نوـیع  و   ) .سوساـجلا نابدـیدلا و  نـیعلا  و  حاحــصلا :) ) یف مهنوـیع )  ) .هـلوا لادـلا - رــسکب  شیجلا - همدـقم 

اذاف قرفتلا  مکایا و  و   ) .ودـعلا علط  علطیل  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا   ) ثعبی نم  شیجلا  هعیلط  حاحـصلا ) ) یف
سراف و ضراب  ناک  هنا  رافصلا  ثیللا  نب  بوقعی  هسایـس  تناک  جورملا :)  ) یف و  اعیمج ) اولحتراف  متلحترا  اذا  اعیمج و  اولزناف  متلزن 

نا لجر  يورف  عترلا ، نع  باودـلا  عطقب  هیداـنم  يداـنف  هروکلا ، کـلت  نم  لـیحرلا  دارا  رما  ثدـح  مث  اوعتری ، نا  ساـنلا  حاـبا  دـق 
اهل ابطاخم  هبادلا  یلع  لبقا  و  ءادنلا ، هعامس  دعب  هکولت  نا  هفاخم  اهیف  نم  هجرخاف  اهمف  یف  شیشحلا  هتباد و  یلا  عرـسا  دق  هباحـصا 

هبترم و وذ  هداوق  نم  لجر  تقولا  کلذ  یف  هرکـسع  یف  يور  .هبطرلا و  نع  باودلا  اوعطق  ینعی  دندیرب ) رت  زا  ار  باود  ) هیـسرافلاب
نم لستغا  تنک  حالـسلا و  اوسبلا  ریمالا  يدانم  يدان  لاقف : کلذ ، یف  هل  لیقف  هترـشب ، نیب  هنیب و  بوث  هندب ال  یلع  دیدحلا  عردـلا 
هفک وحن  لاطتسا  ام  لک  یعمصالا : نعف  مضلاب ، هفک ) حامرلا  اولعجاف  لیللا  مکیشع  اذا  و   ) .بایثلا سبلب  لغاشتلا  ینعسی  ملف  هبانج ،

الا مونلا  اوقوذـت  و ال   ) .رـسکلاب وهف  هثللا  هفک  دـئاصلا و  هفک  نازیملا و  هفک  وحن  رادتـسا  ام  لک  و  مضلاب ، وهف  لـمرلا  هفک  بوثلا و 
هنم و  اهنبل ، لق  ارارغ  راغت  هقانلا  تراغ  لاقی  یعمصالا : نع  .هیودالا و  نم  هب  رغرغتی  ام  وه  و  رورغلا ، هیف  لصالا  و  الیلق ، يا : ارارغ )

ناکتا امل  یملـسلا : حورملا  لاق  هضمـضم ) وا   ) دامثلا ءامریطلا  وسح  لثم  ارارغالا  مونلا  قوذا  ال  یبارعا : لاق  .هتلق و  وه  مونلا و  رارغ 
(: ساسالا ) لقن یلع  رخآ  لاق  و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماـثلا و  لـصفلا   ) رارغ ریغ  نهنیعا  مونلاـب  تضمـضم  قراـمنلا  یلع 

هنیع یف  يرکلا  اذا  اـضهنیل  هـتهبن  بحاـص  و  حاحـصلا :) ) لـقن یلع  اضمـضمت و  هـنیع  یف  يرکلا  اذا  اـضیبا  اـهجو  نیفکلاـب  حـسمی 
مسقلا مثومالا  ضمغت  نا  ام  منت  مل  ناسح  ای  کنیع  لاب  ام  هناوید :) ) یف ام  یلع  ناسحل  اضمضمت و 

هینغم

.اهلفاسا و نیسلا - رسکب  لابجلا - حافس  .اهنم و  کلبقتسا  ام  اهلبق : .هیلاعلا و  نکامالا  فارشالا : .رکـسعلا و  عضوم  رکـسعملا : هغللا :
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.تاعفترملا بکانملا : .یلاعالا و  یصایصلا : .عفدلا و  درلا و  نم  درملا : .نوعلا و  ءارلا - رسکب  ءدرلا - .اهنم و  فطعنا  ام  راهنالا : ءانثا 
، مانت مث  ظقیتست  مث  مانت  نا  هضمـضملا : مون  .افیفخ و  وا  الیلق  ارارغ : .هریدتـسملا و  فاـکلا - رـسکب  هفکلا - .لاـبجلا و  باـضهلا : و 

اعیمج و  رذـحا ، مکایا  يا  ابوجو  فوذـحم  لعفل  لوعفم  مکایا  قرفتلا  مکایا و  بارعالا : .هیمرت  مث  کمفب  ءاملا  ذـخات  اـمک  اـمامت 
و ددـع ، هدـع و  اـهنا  ..حالـس  لاـجر و  درجم  برحلا  تسیل  ینعملا : .ارارغ  اـقوذ  يا  فوذـحم  قلطم  لوعفمل  هفـص  ارارغ  و  لاـح ،

دب یتلا ال  بابـسالا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ..تاقاط  فازنتـسا  تاروانم و  و  باحـسنا ، موجه و  و  هیومت ، نیـصحت و  و  ءاهد ، طیطخت و 
یف اولزنی  نا  - 1 بابسالا : هذه  نم  فرط  یلا  راشا  هدونج ، ضعبل  هذه  هتیصو  یف  مامالا  راشا  دق  و  هکرعملا ، بسکو  راصتنالل  اهنم 

یمحی عفترم  ناکم  یف  يا  فارـشالا ) لـیبق  یف  مک  رکـسعم  نکیلف  : ) هلوقب راـشا  هیلا  و  ودـعلا ، هتغاـبم  هیف  نونماـی  نیـصح  ناـکم 
حفسک ضفخنم  ناکم  یف  وا  راهنالا ) ءانثا  وا  لابجلا ، حافس  وا   ) ودعلا یلع  هنم  نوفرشت  و  مکروهظ ،

ودـعلا اولتاقی  نا  .دـعب 2 - نع  مکل  هتابرـض  مکیلا و  هماهـس  لصتال  و  ودـعلا ، مکاری  ثیحب ال  قدانخلا  يرجم  يرجی  اـم  وا  لـبج ،
راشا .رـصنلل و  یعدا  اهدیحوت  و  رطخلل ، اهـضرعی  هوقلا  عیزوت  نال  فورظلا ، هیعدتـست  امبـسح  رثکالا  یلع  نیتقرف  وا  هدحاو  هقرفک 

، هتاکرحت هتوق و  یلع  اوسـسجتی  و  ودعلا ، رابخا  اوعباتی  نا  - 3 نینثا .) وا  دـحاو  هجو  نم  مکتلتاقم  نکتل  و  : ) هلوقب کلذ  یلا  مامالا 
راشا اذه  یلا  .نینیعلا و  ضمغم  وه  و  هلتاقی ، هودع  نع  ائیش  فرعیال  يذلا  و  برحلا ، هجیتن  ررقت  یتلا  یه  عالطتـسالا  تایلمع  نال 
هبیهلا ثعبی  کلذ  ناف  دحاو ، لجرک  مهلاح  رتو  مهلح  یف  و  مهلاعفا ، مهئارآ و  یف  اونوکی  نا  - 4 خلا .) ءابقر  مکل  اولعجا  و  : ) هلوقب

یف مهیلع  اومیقی  نا  - 5 قرفتلا .) مکایا و  و  : ) هلوقب هدارا  ام  اذه  .رطاخملا و  نم  ریثکلا  رکـسعلا  بنجی  و  ودعلا ، سفن  یف  بعرلا  و 
مه و  هتغب ، ودـعلا  مهمجاهی  الیک  هرورـضلا  هجاـحلا و  ردـقب  ـالا  اوماـنیال  نا  و  اـئیهم ، ادـعم و  مهحالـس  نوکی  نا  و  اـسارح ، لـیللا 

هلاجرل و دئاق  ههجوی  نا  نکمی  ام  لضفا  تامیلعتلا  وا  ایاصولا  هذـه  ناف  دـعب  و  لیللا .) مکیـشغ  اذا  و  : ) هلوقب اموا  هیلا  .نورعـشیال و 
.ثیدحلا میدقلا و  رصعلا  یف  هدونج 

هدبع

تافطعنم ءانثالا  اهلفاسا و  لابجلا  حافـس  للعلا و  ولعلا و  هکرحم  فرـش  عمج  فارـشالا  لابجلا و  مادـق  فارـشالا : لیبق  یف  مک  … 
یلاعا و یـصایص  لابجلا : یـصایص  یف  ءابقر  عفدـلا …  درلا و  ناکم  لادـلا  دـیدشتب  درملا  نوعلا و  نوکـسف  رـسکب  ودرلا  راهنالا و 

اولعجاف هالعا …  یف  طاسبنا  عم  اریثک  ضرـالا  نع  عفتری  ـال  لـبجلا  نوکـسف  حـتفب  هبـضه  عمج  باـضهلا  تاـعفترملا و  بکاـنملا 
فیفخلا و مونلا  نیغلا  رـسکب  رارغلا  نازیملا و  هفک  اـهناک  مکب  هطیحم  مکلوح  هریدتـسم  اهوبـصناف  نازیملا  هفک  لـثم  هفک : حاـمرلا 

هجمی مث  هذخای  مفلا  یف  ءاملا  هضمضمب  اهیبشت  مانی  مث  ظقیتسی  مث  مانی  نا  هضمضملا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآ و   ) دـیامرف یم  شرافـس  نآ  هب  دوب  هداتـسرف  نمـشد  يوـس  هب  هک  ار  يرگـشل  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
هتشون دندوب  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  ناکین  زا  ود  ره  هک  یناه  نبا  حیرش  رصن و  نبا  دایز  همان  خساپ  رد  هک  تسیا  همان  زا  یتمسق 

ره هدومن  تفلاخم  رگیدکی  اب  هار  نیب  رد  هداتسرف  ماش  رگـشل  اب  گنج  يارب  قارع  رگـشل  زا  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  ناشیا  هک  ینامز 
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زا هک  تشون  يا  همان  ود  ره  خساپ  رد  ترـضح  نآ  دندومن ، تیاکـش  يرگید  زا  هداتـسرف  راوگرزب  نآ  دزن  هفوک  هب  يا  همان  مادـک 
هب نمشد  ای  دیدروخرب  نمشد  هب  هاگ  ره  سپ  دیامن :) یم  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  نمـشد  اب  گنج  روتـسد  هک  تسا  یتمـسق  نآ  هلمج 
زا هدوب  کمک  امـش  يارب  ات  دـشاب  اه  هناخدور  رانک  ای  اههوک  هنماد  ای  اـه  هپت  دـنلب  ياـهاج  رد  امـش  هاگرگـشل  دـیاب  دروخرب  اـمش 

یگدنکارپ فرط  دنچ  زا  ندیگنج  همزال  اریز   ) دشاب وس  ود  ای  وسکی  زا  نمشد  اب  امش  گنج  دیاب  و  دشاب ، ریگولج  نانآ  یـسرتسد 
هب نمـشد  ات  دیراذگب  نانابدید  نانابـساپ و  حطـسم  ياه  هپت  يال  اههوک و  يدـنلب  رد  ناتدوخ  يارب  و  تسا ) تسکـش  فعـض و  و 

دیتسه نمیا  هکیئاج  زا  ای  دیایب  ادابم  دیسرت  یم  هکیئاج  زا  دیاین  امش  فرط 

ات دنهدیم  یهگآ  ار  امـش  هدید  رود  زا  ار  نمـشد  ندمآ  نانابدید  هک  دـیایب  اجنآ  زا  ناهگان  تسا  نکمم  و  دـیآ ، یمن  اجنآ  زا  هک  )
یم رگـشل  ولج  هک  ینت  دنچ   ( رگـشل نارادولج  نانابدید  دنناشیا و  نانابدید  رگـشل  نارادولج  دینادب  و  دیئآرب ( يریگولج  ددـصرد 
راک زا  ات  دنورب  ناشیا  زا  سپ  رگـشل  اهنآ و  لابند  رگـشل  نانابدید  ولج و  سوساج  نت  دنچ  دیاب  هصالخ   ( دنتـسه ناسوساج  دنور (

، دیدمآ دورف  یناکم  رد  هاگ  ره  سپ  دیزیهرب ، یگدنکارپ  ندش و  ادج  زا  و  دنیامن ( مادقا  هتسناد  عوضوم  ره  رد  هدوب  هاگآ  نمشد 
شیوخ فارطا  رد  ار  اـه  هزین  تفرگ  ارف  ار  امـش  بش  نوچ  و  دـیئامن ، چوک  یگمه  دـیدومن ، چوک  هاـگ  ره  و  دـیئآ ، دورف  یگمه 

باوخ هب   ( دیـشچن ار  باوخ  و  دـشاب ( سرتسد  رد  عافد  لـئاسو  دـنز  نوخیبش  نمـشد  رگا  اـت   ( دـیهد رارق  دـننام ( هرئاد   ( درگادرگ
رادیب نمـشد  دیاش  دیباوخب  هدوسآ  هب  هن  دینزب  ترچ   ( نتخیر نوریب  ندینادرگ و  ناهد  رد  بآ  دننام  ای  كدنا  رگم  دـیورن ( تحار 

). دشاب نوخیبش  ددصرد  و 

ینامز

هب دننکیم و  یبایهار  هک  نانابدـید )  ) هعیلط - 1 دـنوشیم : میـسقت  روط  نیاب  نازابرـس  نتب  نت  ياهگنج  رد  نت  هب  نت  گنج  تاررقم 
رومام هاگآراک : ( ) نیع  ) برع حالطصا  رد  هعیلط  هورگ  .دتفین  نمشد  مادب  ات  دنک  تکرح  فرط  مادک  زا  هک  دنهدیم  عالطا  رکشل 
تقیقح رد  هک  رکـشل  همدـقم  .دـنکیم 2 - شرازگ  ار  نمـشد  عـضو  رکـشل  ناـگنهاشیپ  زکرم  ناـب و  هدـید  هب  هک  دراد  مه  یفخم )

ار دوخ  دیاب  رکشل  داد ، ربخ  رکشل  همدقمب  ار  عضو  هک  هعیلط  .دنکیم 3 - راومه  رکشل  تکرح  يارب  ار  هار  تسا و  نازاتشیپ  هریخذ 
رد هک  رکشل  بلق  و  پچ ) تسد   ) هرـسیم تسار ،) تسد   ) هنمیم تسا : نینچ  يدنب  میـسقت  رظن  زا  رکـشل  یگدامآ  .دنک  دربن  هدامآ 
اب لاح  نیع  رد  ورـس  بقع  تاکرادت  رومام  هریخذ و  هورگ  دنتـسه و  دربن  نادـیم  رد  هورگ  هس  نیا  .دراد  رارق  پچ  تسار و  طسو 

نابدید روماب  طوبرم  دنکیم  شرافس  دنتسه  ههبج  هدامآ  هک  ینازابرس  هب  دوخ  همان  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  .طابترا  رد  نازاتـشیپ 
کی اـب  فرط  ود  زا  طـقف  هک  دـنکیم  شرافـس  هدرکن و  تکرـش  گـنج  رد  ترـضح  دوخ  هک  تهج  نیا  زا  تسا و  ناراد  هعیلط  و 

تاـعالطا و يور  هماـن ، عمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .مک  نازابرـس  هدوب و  دودـحم  گـنج  هک  تسا  نیا  رطاـخب  دـینک  هلمح  فرط 
ود ندومن ، مارح  مشچ  رب  ار  باوخ  ندرک و  لاغـشا  ار  اهیدـنلب  هوـک و  يـالاب  .دراد  هیکت  یگنج  نوـنف  زا  يریگ  هرهب  يرایـشوه و 

صوصخب راک  ره  رد  رظن  فالتخا  .تسا  داحتا  تسا  عضوم  ظفح  نماض  هچنآ  تسا و  يرادیب  هجوت و  تقد ، يارب  یساسا  بلطم 
نک تروشم  دوخ  نارای  اب  دنکیم  شرافـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  هک  زیزع  يادخ  .تسا  یتخبدب  كاله و  ببـس  گنج 

يارب تسا  یگنهامه  تدـحوب و  زاین  تسا و  گنج  ثحب  نوچ  هکلب  دراد ، مدرم  رکف  هب  يزاین  ترـضحنآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  هن 
گنج و رد  تفرـشیپ  زمر  تسا  نیمه  دوش و  لئاق  يرگید  باسح  نانآ  يارب  ص )  ) ربمایپ تسا  مزـال  ناـنآ  بلج  مدرم و  یئوجلد 

ماجنا رظن و  راهظا  هراب  نآ  رد  دـناریزگان  هک  دـنتفای  لوئـسم  يراک  رد  ار  دوخ  دارفا  هک  هاگنآ  .یعامتجا  ياهتمدـخ  رد  يزوریپ  ای 
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اما تسا  نتب  نت  ياهگنجب  طوبرم  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هچ  رگا  .دنـشوکیم  شیپ  زا  شیب  دنهدب  لیوحت  باسح  دننک و  هفیظو 
.تسا دیفم  يرصع  ره  يارب  ترضح  بلاطم  هدمع 

يزاریش دمحم  دیس 

لیبق یف  مکرکـسعم  نکیلف   ) مکیلا ءاج  ناب  ودعلا ، مکب ) لزن  وا   ) مهیلا متبهذ  ناب  ودعب ) متلزن  ناف   ) ودعلا یلا  هثعب  اشیج  اهب  یـصو 
رهنلا تافطعنم  يا : راهنالا ) ءانثا  وا   ) هلفسا لبجلا  حفس  لابجلا ) حافس  وا   ) لابجلا مادق  يا  ولعلا ، هکرحم - فرش - عمج  فارـشالا )

درلا ناکم  يا  ادرم ) مکنود  و   ) مکب طیحیل  رهنلا  وا  لبجلا  وا  فرشلا  ربعی  نا  نکمتی  ودعلا ال  ناف  انوع ، يا  ءدر ) مکل  نوکی  امیک  )
ناف رکـسعلا ، قرفتی  الئل  رثکا ، ال  نینثا ) وا   ) دـحاو فرط  يا  دـحاو ) هجو  نم  مکتلتاـقم  نکتل  و   ) .نونـصحتتف هیلا  نوعجرت  عفدـلا ،

و  ) اهیلاعا يا  لاـبجلا ) یـصایص  یف   ) ودـعلا لاـحل  بقارملا  وه  و  بیقر ، عمج  ءاـبقر ) مکل  اولعجا  و   ) اهفعـضل بجوم  يوقلا  قرفت 
لیلقلا لبجلا  ینعمب : هبـضه ، عمج  باضه  و  عفترملا ، ینعمب  بکنم ، عمج  بکاـنم  ناـف  ماـکالا ، تاـعفترم  يا  باـضهلا ) بکاـنم 

( موقلا همدـقم  نا  اوملعا  و   ) هتهج نم  نونمات  يا : نما ) وا   ) هنم نوفاخت  ناکم  يا  هفاخم ) ناـکم  نم  ودـعلا  مکیتاـی  ـالئل   ) .عاـفترالا
همدـقملا نویع  و   ) لاتقلل حـلاصلا  ناکملا  نوری  اـهب  یتلا  مهنویع )  ) بساـنملا ناـکملا  مهل  اوراـتخیل  مهیلع  امدـقم  نوبهذـی  نیذـلا 

لامک یف  هعیلطلا  همدـقملا  نوکت  نا  مزاللاف  ناکملا ، راـتخیل  رومـالاب  ملعـالا  ءرجـالا  مهـضعب  جرخی  همدـقملا  نم  ناـف  مهعئـالط )
کلذ ناف  مکنیب  تتشتلا  و  قرفتلا ) مکایا و  و   ) .رمالا اولهستسی  و ال  اوئیهتیلف ، ودعلا  عئالط  وار  اذا  مهنا  دارملا  وا  یعولا ، تافتلالا و 

ضعب و لزنی  نا  ال  اعیمج ) اولحتراف  ریـسلا  متدرا  و  متلحترا ) اذا  و  اـعیمج ، اولزناـف   ) ناـکم یف  متلزن ) اذاـف   ) مکاوق فعـضل  بجوم 
مجه اذا  یتح  مکلوح ، هریدتسم  نازیملا  هفک  لثم  يا  هفک ) حامرلا  اولعجاف  لیللا  مکیشغ  اذا  و   ) مهتملک فلتخت  یتح  ضعب  لحتری 

( هضمضم وا   ) فیفخلا مونلا  وه  ارارغ ) الا  مونلا  اوقوذت  و ال   ) مهب طیحی  يذلا  حالـسلا  لمح  سیل  عافدلل ، نیدعتـسم  اونوکی  ودعلا 
.اذکه و  هجمی ، مث  هذخای  و  ءاملا ، ضمضمتی  يذلاک  هظقیلا ، مونلا و  نیب  حوارتی  ناب 

يوسوم

.هیلاعلا نکامالا  هکرحم  فرـش  عمج  فارـشالا : .مادق  ربد ، دـض  لبق : .لزنی  ثیح  رکـسعلا و  عضوم  فاکلا  حـتفب  رکـسعملا : هغللا :
عمج ءابقرلا : .عفدـلا  درلا و  ناکم  لادـلا  دـیدشتب  درملا : .نوعلا  ءدرلا : .فطعنملا  وه  ینث و  اهدـحا  و  ءانثالا : .اهلفاسا  لابجلا : حافس 

وذ عنتمی  امک  اهب  عنتمی  هنال  نوصحلل  ریعتـسا  مث  نورقلا  اهلـصا  یـصایصلا : .مالی  الئل  هلامعا  دقتنی  يذلا  ظفاحلا ، سراحلا و  بیقر 
.هالعا یف  طاسبنا  عم  اریثک  ضرالا  نع  عفتری  لبجلا ال  نوکـسف  حـتفب  هبـضه  عمج  باـضهلا : .تاـعفترملا  بکاـنملا : .هنرقب  نرقلا 

نویع یه  هعیلطلا و  عمج  عئاطلا : .دـصارلا  سوساجلا و  نیعلا  دـحاو  نویعلا : .هلوا  یـش ء : لک  همدـقم  .نمـالا  دـض  عزفلا  هفاـخملا :
نیغلا رسکب  رارغلا : .هریدتسملا  فاکلا  رـسکب  هفکلا : .هب  یطغت  هبوثب  یـشغت  ملظا و  يا  لیللا  مکیـشغ  مکاطغ و  مکیـشغ : .همدقملا 
نکیلف مکب  لزن  وا  ودعب  متلزن  اذاف  : ) حرشلا .مفلا  یف  ءاملا  هضمـضمب  اهیبشت  مانی  مث  ظقیتسی  مث  مانی  نا  هضمـضملا : .فیفخلا  مونلا 

یلا مامالا  هلـسرا  باتکلا  اذه  ادرم ) مکنود  اءدر و  مکل  نوکی  امیک  راهنالا  ءانثا  وا  لابجلا  حافـس  وا  فارـشالا  لبق  یف  مکرکـسعم 
للدت نامز  لکل  هحلاص  همیظع  هیبرح  ططخ  باتکلا  یف  و  ماشلا ، لها  لاتقل  هشیج  همدقم  یلع  هحرس  نیح  یثراحلا  رضنلا  نب  دایز 

و اهیف ، راصتنالا  لبـس  اهنونف و  برحلا و  یف  ریبک  بناج  یلع  وه  اهدوقی و  برح  لکل  طیطختلا  هیـصان  کلمی  ناک  ماـمالا  نا  یلع 
هذـخا ودـعلا و  هتغابم  هنع  عفدـی  هیمحی و  نصحم  عقوم  یف  نوکی  نا  ودـع  هب  لزن  وا  ودـعب  لزن  اذا  هاصوا  .ایاصو 1 - هدع  رکذ  دـق 
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یه راهنالا و  تافطعنم  وا  لابجلا  حوفـس  یف  وا  ودـعلا  یلع  اهنم  نوفرـشی  مهیمحت و  هفرـشم  نکاما  یف  نوکی  ناب  کلذ  هلوهـسب و 
دق هباقعا و  یلع  دتریف  عاجـشلا  عفادملا  دجو  اذا  زجعی  دق  ددع و  هدع و  هبراض و  هوق  یلا  اهمحتقی  نم  جاتحی  لتاقملل  همهم  زکارم 

ودعلا عفد  یف  کنیعت  هیعیبط  هیعافد  هوق  هذه  يا  ازجاح  مکنود  انوع و  مکل  نوکت  اهناب  عقاوملا  هذـه  رایتخا  یف  ببـسلا  مامالا  للع 
میکح و يرکسع  هیجوت  اذه  و  نینثا ) وا  دحاو  هجو  نم  مکتلتاقم  نکتل  و  - ) 2 هیلع …  مکل  انوع  نوکت  مکنع و  هزجح  هریخات و  و 
وا يرهن  وا  یلبج  زجاحب  يرخالا  تاهجلا  اونما  دق  اونوکی  نا  دـعب  نیتهج  وا  هدـحاو  ههج  نم  لاتقلا  نوکی  ههبجلا و  دـحوتت  نا  وه 

یصایص یف  ءابقر  مکل  اولعجا  و  - ) .اهنهوی 3 همهلا و  فعضی  ددعتلا  بعشتلا و  امنیب  هوقلا  ثعبی  دحوتلا  اذه  کلذ و  ریغ  وا  قدنخ 
هظفح سارح و  مهل  نوکی  نا  نما ) وا  هفاخم  ناکم  نم  ودعلا  مکیتای  الئل  باضهلا  بکانم  لابجلا و 

نوری ام  لک  لب  مهب  رمی  ام  لک  هکرح و  لک  نوفرعی  ضرالا و  قفالا و  نوبقاری  ءـالوه  باـضهلا  سوور  یلع  لاـبجلا و  یلاـعا  یف 
نکامالا نم  وا  هلفغ  نیح  یف  اهنم  اولخدی  نا  نکمی  یتلا  هرطخلا  تارغثلا  نم  ءادعالا  للـست  نم  افوخ  کلذ  هب و  ملع  یلع  نونوکی 

ربع هللـست  ودعلا و  تاردغ  ظفحت  سرحت و  بقارت و  یتلا  نویعلا  نم  دبال  لاح  لک  یلع  اهولخدـی و  نا  لابلاب  رطخی  یتلا ال  هنمالا 
شیجلا یلا  هبـسنلاب  همدقملا  همیهال  نایب  اذه  مهعئالط ) همدـقملا  نویع  مهنویع و  موقلا  همدـقم  نا  اوملعا  و  - ) 4 عقاوملا …  ضعب 

اهنویع و اضیا  همدقملا  نمض  كانه  نکل  هتانکس و  هتاکرح و  لک  يرت  هفعض و  ودعلا و  هوق  ربتخت  رومالا و  علطتست  یتلا  یه  اهنال 
یلا کلذ  لقنت  یتح  هتایـصوصخ  لک  هددع و  هتدع و  هتاکرحت و  ودعلا و  عقاوم  فشکت  همدـقملا و  یلع  مدـقتت  یتلا  عئالطلا  یه 
اذاف قرفتلا : مکاـیا و  و  - ) 5 ودعلا …  برـضل  اهنم  نولخدی  فعـضلا  تاهج  يا  نم  هکرعملا و  نوری  دـی  فیک  نوفرعیف  اهباحـصا 

يرخالا لزنت و  هقرفلا  هذه  وا  کلت  نع  هقرفلا  هذـه  لصفنت  الف  قرفتلا  مهرذـح  اعیمج ) اولحتراف  متلحترا  اذا  اعیمج و  اولزناف  متلزن 
اولعجف لیللا  مکیـشغ  اذا  و  - ) .هفیخی 6 ودـعلا و  بعری  کلذ  نـال  اـعیمج  اولزنیلف  اولزن  اذا  اـعیمج و  اولحریلف  اولحر  اذا  لـب  لـحرت 
هقلحلاک مکلوح  هریدتـسم  حامرلا  اولعجاف  همالظب  لبقا  لیللا و  مکیلع  نج  اذا  هضمـضم ) وا  ارارغ  الا  مونلا  اوقوذـت  هفک و ال  حامرلا 

الا مونلا  نع  مهاهن  مث  ..مهدنج  نوظفحی  ءادعالا و  هرـشابم  نوعفدـی  هامرلا  نا  رابتعاب  کلذ  ءادـعالا و  موجه  نم  هنج  مکل  نوکتل 
اوددـش لب  یـشب ء  هبحاص  بلطی  يذـلا ال  نئمطملا  مونلل  ضفر  وه  يرخا و  هظحل و  نیب  مئاـنلا  هنم  موقی  يذـلا  قلقلا  لـیلقلا  مونلا 

يراط ضرغ  لکل  ثداح و  رما  لکل  نئیهم  نیرفنتسم  اونوک  مکرارقتسا و  مکمون و  نمز  یف  یتح  ءادعالا  نع  اولفغت  هسارحلا و ال 
 … ء

یناغماد

لزن وا  ّودعب  متلزن  اذاف   » ترابع اب  هک  راتفگ - نیا  رد  دومرف  لیسگ  نمـشد  يوس  هب  ار  نآ  هک  يرکـشل  هب  ترـضح  نآ  تیـصو  زا 
تاغل و حرش  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  دوش - یم  عورش  ...دیآ ) ورف  امش  رانک  نمـشد  ای  دییآ  ورف  نمـشد  رانک  امـش  نوچ  و  « ) مکب

هبنج فطل و  زا  یلاخ  هک  ار  ریز  رـصتخم  عوضوم  ناهاشداپ  زا  یکی  یجراخ و  بیبش  راـتفگ  زا  يدـهاوش  ندروآ  تاحالطـصا و 
.تسا هدروآ  تسین  یخیرات 

رد يا  هناـخ  ماـب  تشپ  رب  يزور  درک ، تکرح  دوب  ناـشیا  زا  مه  کـمرب  نب  دـلاخ  هک  یهاپـس  اـب  ناـسارخ  زا  هبطحق  هک  یماـگنه 
ارحص زا  هک  دندید  ار  وهآ  ياه  هلگ  دنتسیرگن و  ارحص  هب  .دندروخ  یم  تشاچ  دندوب و  هتـسشن  دندوب  هدمآ  دورف  هک  يا  هدکهد 

يا هک  نزب  راج  مدرم  نایم  ریما  يا  تفگ : هبطحق  هب  دلاخ  .دندیدرگ  هاگرکـشل  دراو  ییوگ  هک  دندش  کیدزن  نانچ  نآ  دـندمآ و 
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هدوسآ نداهن  ماگل  نتسب و  نیز  زا  وت  نارای  نایهاپس و  مومع  زونه  تسا و  هدش  کیدزن  وت  هب  نمـشد  هک  دیوش ، راوس  ادخ  رکـشل 
.دید دنهاوخ  ار  نانآ  دنروخ و  یمرب  نمشد  راوس  ناگنهاشپ  اب  هدشن 

هچ نیا  تفگ : دـلاخ  هب  .درکن  هدـهاشم  یکاخ  درگ و  دـیدن و  دـناسرتب  ار  وا  هک  يزیچ  یلو  تساخرب  دوخ  ياج  زا  ناسرت  هبطحق 
یمن ار  یـشحو  ناروناج  هدـنکارپ  ياه  هلگ  نیا  رگم  نزب ، راج  رادـم و  مرگرـس  نم  اب  ار  دوخ  ریما  يا  تفگ : دـلاخ  تسا  هشیدـنا 

تـسا نآ  لیلد  نیا  دنزادنیب ، مدرم  نایم  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  هک  دنا  هدش  کیدزن  ام  هب  نادـنچ  هتخیرگ و  دوخ  هاگیاج  زا  هک  ینیب 
درگ و هک  دندوب  هدـشن  غراف  نتـسب  ماگل  نیز و  زا  زونه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : .تسا  تکرح  رد  نارگ  يرکـشل  اهنآ  یپ  زا  هک 

.دش یم  هدنامرد  رکشل  همه  دندش ، یمن  هدامآ  نانچ  رگا  دندنام و  تمالس  هب  دندید و  ار  رابغ 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

ودعلا یلإ  هثعب  اشیج  اهب  یّصو 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياهشرافس  ایاصو و  زا 

لاس دودح 200  هک  محازم  نب  رصن  ، یضر دیـس  زا  شیپ  ار  همان  نیا  همان : دنـس  ( . 1  } داتسرف نمشد  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  یهاپـس  هب 
راـبخالا باـتک  رد  يرونید  لوقعلا و  فحت  رد  یناّرح  هبعـش  نب  نسح  هدروآ و  نیفـص  باـتک  رد  ، هتـسیز یم  یـضر  دیـس  زا  لـبق 

یم ناشن  هک  هدروآ  یهجوت  لباق  تافاضا  اب  ار  همان  نیا  تسا  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  هک  ینارحب  مثیم  نبا.دـنا  هدرک  لـقن  لاوطلا 
همان نیا  هک  دنک  یم  حیرصت  رداصم  هدنسیون  ،ج 3،ص 224 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  دـهد 

زا رکـشل  ود  هدـنامرف  هک  یناه  نب  حیرـش  یثراح و  رـضن  نب  دایز  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرت  لصفم  هماـن  زا  یـشخب 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هماـن  زا  هرامـش 1  تحت  همان  نیا  زین  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد.تشاگن  دـندوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نایرکـشل 

 { .تسا هدمآ  رد ص 945  مالسلا 

هاگن کی  رد  همان 

ناهدنامرف زا  رفن  ود  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  همان  زا  یشخب  همان  نیا  ، تسا هدش  رکذ  همان  دنس  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه 
.داد رارق  هدنامرف  ود  ره  رب  ریما  ار  رتشا  کلام  ، مالسلا هیلع  ماما  هک  هدش  هتفگ  تشاد و  موقرم  نیفص  يوس  هب  تکرح  ماگنه  رکشل 

تسا و نمـشد  ربارب  رد  يریگ  عضوم  یـشکرکشل و  ياهـشور  هب  طوـبرم  هک  ار  یّمهم  روـما  ماـمت  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
قیقد لئاسم  تحارتسا و  ماگنه  هب  اهبش  رد  رکشل  زا  تیامح  یگنوگچ  نمشد و  نیمک  زا  زیهرپ  اه و  تصرف  زا  هدافتسا  یگنوگچ 

شترـضح یمیظنت  همانرب  هک  تسا  قیمع  يردـق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  تقد  یتسار  هب.تسا  هدومرف  نایب  ار  لـیبق  نیا  زا  يرگید 
.تسا هدافتسا  لباق  مالسا  نایرکشل  يارب  نامز  رصع و  ره  رد 

ْمُکَنوُد ،َو  ًاءْدِر ْمَُکل  َنوُکَی  اَْمیَک  ، ِراَْهنَْألا ِءاَْنثَأ  ْوَأ  ، ِلاَبِْجلا ِحاَفِـس  ْوَأ  ، ِفاَرْـشَْألا ُِلُبق  ِیف  ْمُکُرَکْـسَعُم  ْنُکَْیلَف  ، ْمُِکب َلََزن  ْوَأ  ٍّوُدَِعب  ُْمْتلََزن  اَذِإَف 
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ْنِم ُّوُدَْـعلا  ُمُکَِیتْأَی  اَّلَِئل  ، ِباَضِْهلا ِبِکاَنَم  َو  ِلاَبِْجلا ، یِـصاَیَص  ِیف  َءاَبَقُر  ْمَُکل  اُولَعْجا  ،َو  ِْنیَْنثا ِوَأ  ٍدِـحاَو  ٍهْجَو  ْنِم  ْمُُکتَلَتاَقُم  ْنُکَْتل  َو.ًاّدَرَم 
اَذِإ ًاعیِمَج َو  اُولِْزناَف  ُْمْتلََزن  اَذِإَف  : َقُّرَفَّتلا ْمُکاَّیِإ َو  َو.ْمُهُِعئاَلَط  ِهَمِّدَـقُْملا  َنُویُع  ،َو  ْمُُهنُویُع ِمْوَْقلا  َهَمِّدَـقُم  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو.ٍْنمَأ  ْوَأ  ٍهَفاَـخَم  ِناَـکَم 

.ًهَضَمْضَم ْوَأ  ًاراَرِغ  اَّلِإ  َمْوَّنلا  اُوقوُذَت  َال  ،َو  ًهَّفِک َحاَمِّرلا  اُولَعْجاَف  ُْلیَّللا  ُمُکَیِشَغ  اَذِإ  ،َو  ًاعیِمَج اُولِحَتْراَف  ُْمْتلَحَتْرا 

همجرت

رارق اهرهن  رانک  ای  اههوک  هنماد  ای  اه  هپت  يولج  رد  ار  دوخ  هاگرکشل  ، دمآ امش  غارس  هب  نمـشد  ای  دیدیـسر  نمـشد  هب  هک  یماگنه 
کی زا  نمشد  اب  امش  راکیپ  هراومه  دیاب  دیزادرپب و  عافد  هب  ور  شیپ  زا  دیناوتب  رتهب  ددرگ و  امـش  ینمیا  تظافح و  ببـس  ات  دیهد 

ناـبقارم و دوـش ) یم  نآ  يریذـپ  بیـسآ  اوـق و  تتـشت  رکـشل و  هیزجت  ثعاـب  تاـهج  دّدـعت  اریز  رتـشیب  هن   ) دـشاب وـس  ود  اـی  وـس 
ناهگان تسامش  نانیمطا  دروم  ای  رطخ  لحم  هک  ییاج  زا  نمشد  ادابم  دیهد  رارق  اهیدنلب  اه و  هّپت  يور  اههوک و  هّلق  رب  ییاهنابدید 

.دنرکشل یتاعالطا  يورین  ناماگشیپ و  ، همّدقم ياهمشچ  ،و  دنرکشل ياهمشچ  رکشل  همّدقم  دینادب  دنک و  هلمح  امش  هب 

چوک هاگ  ره  دیوش و  هدایپ  مه  اب  همه  ، دـیدش هدایپ  دـیدرک و  فقوت  هک  یماگنه  نیاربانب  ؛ دـیزیهرپب تخـس  هقرفت  یگدـنکارپ و  زا 
تروص هب  هزین  اب  ار  ناراد  هزین  ، دناشوپ ار  امش  بش  یکیرات  ياه  هدرپ  هک  یماگنه  دینک و  چوک  مه  اب  همه  دیدرک 

نوچمه دشاب  هاتوک  کبس و  رایسب  دیاب  ناتباوخ  یلو  دنک ) تحارتسا  نآ  طسو  رد  رکشل  و   ) دیهد رارق  رکشل  فارطا  رد  يا  هریاد 
.دنک یم  هضمضم  ای  دشون و  یم  هعرج  هعرج  ار  بآ  هک  یصخش 

رکشل حیحص  شیارآ  ریسفت : حرش و 

رکشل حیحص  شیارآ 

نایب نمـشد  رب  يزوریپ  رکـشل و  حیحـص  شیارآ  يارب  ار  یگنج  ّمهم  نامرف  تفه  لمعلا  روتـسد  هماـن و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دهد یم  ناشن  رکشل  یهدنامرف  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ار  ترضح  نآ  رظن  تقد  هک  هدومرف 

ای اههوک  هنماد  ای  اه  هپت  ولج  رد  ار  دوخ  هاگرکـشل  دمآ ، امـش  غارـس  هب  وا  ای  دیدیـسر  نمـشد  هب  هک  یماگنه  :» دـیامرف یم  تسخن 
َلََزن ْوَأ  ٍّوُدَِعب  ُْمْتلََزن  اَذِإَف  ( ؛» دیزادرپب عافد  هب  ور  شیپ  زا  دیناوتب  رتهب  ددرگ و  امـش  ینمیا  تظافح و  ببـس  ات  دـیهد  رارق  اهرهن  رانک 
لبق » هب ریبعت  تسا و  عفترم  ناکم  ياـنعم  هب  « فدـه » نزو رب  « فرـش » عمج « فارـشا ( .» 1  } ِفاَرْـشَْألا ِلـُُبق  ِیف  ْمُکُرَکْـسَعُم  ْنُکَْیلَف  ْمُِکب 
هتفگ « حافس » هوک هنماد  هب  سپـس  تسا  بآ  شزیر  يانعم  هب  لصا  رد  « حافـس ( .» 2  } ِحاَفِس ْوَأ   {، .اهیدنلب يولج  رد  ینعی  « فارـشالا

(3  } ِءاـَْـنثَأ ْوَأ  ، ِلاـَـبِْجلا  { .تـسا هـتفر  راــکب  زین  اــنز  دروــم  رد  هیاــنک  ناوــنع  هــب  هژاو  نــیا  دزیر  یم  ورف  نآ  زا  بآ  اریز  ، هدــش
اَْمیَک ، ِراَْهنَْألا  { .دور یم  راک  هب  يزیچ  طسو  يانعم  هب  زین  « ءانثا » هژاو نیا  تسا  مخ  چـیپ و  يانعم  هب  « فنـص » نزو رب  « ینث » عمج « ءانثا .»
لحم يانعم  هب  هاگ  عنام و  ياـنعم  هب  هاـگ  « ّدرم ( .» 5 (. } ًاّدَرَم ْمُکَنوُد  َو   {، .تسا رواـی  راـی و  ياـنعم  هب  « ءدر ( .» 4  } ًاءْدِر ْمَُکل  َنوُـکَی 

 { .تسا لوبق  لباق  انعم  ود  ره  میتفگ -  هک  هنوگ  نامه  - الاب هلمج  رد  دور و  یم  راک  هب  تشگزاب 

نیا ، دشاب رهن  رانک  ای  هوک  هنماد  ای  اه  يدنلب  رانک  رد  رکشل  هک  یماگنه  اریز  ، هدومرف نایب  ار  روتسد  نیا  زا  فده  مالـسلا  هیلع  ماما 
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.دوب دهاوخ  فیعض  رایسب  دروآ  رد  هرصاحم  هب  ار  رکشل  ای  دنک و  هلمح  بقع  زا  دنزب و  رود  ار  رکشل  نمشد  هک  لامتحا 

دنک یم  کمک  امش  هب  يریگ  عضوم  هنوگ  نیا  هکنیا  تسخن  ؛ دنک یم  هراشا  هتکن  ود  هب  روتسد  نیا  لیلد  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا نمشد  هلمح  عنام  هکنیا  رگید  و 

تسا نکمم  لّوا  هلمج  موهفم  دنک و  هلمح  رـس  تشپ  زا  دناوت  یمن  یطیارـش  نینچ  رد  نمـشد  اریز  ، تسا نشور  مود  هلمج  موهفم 
رکـشل يوس  هب  نمـشد  تکرح  تسا و  رت  ناسآ  نمـشد  يوس  هب  تکرح  ، دشاب يراد  بیـش  هنماد  رد  هاگرکـشل  رگا  هک  دشاب  نیا 

.تسا قداص  اه  هپت  اه و  هوک  هنماد  دروم  رد  اهنت  نخس  نیا  هتبلا  ، رت تخس  مالسا 

دنهاوخب امـش  زا  یهورگ  هاـگ  ره  ینعی  دـشاب  هدوب  تشگزاـب  لـحم  « ّدرم » زا روظنم  هک  دراد  دوجو  « ّدرم » ياـنعم رد  زین  لاـمتحا  نیا 
نانآ يارب  یبوخ  تشگزاب  لحم  نآ  دننام  اه و  هوک  هنماد  ، دنوش دّدجم  هلمح  هدامآ  دننک و  تحارتسا  هدرک و  ینیشن  بقع  یتعاس 

.دوب دهاوخ 

يدوخ رکـشل  زا  وسرت  لدزب و  دارفا  هکنیا  نآ  دراد و  زین  یموس  هدـیاف  یعـضوم  نینچ  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  هتکن  نیا 
.دراد دوجو  یعنام  رس  تشپ  اریز  دننک ، رارف  دنناوت  یم  رتمک 

هن  ) دشاب وس  ود  ای  وس  کی  زا  نمشد  اب  امـش  راکیپ  هراومه  دیاب  و  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  مود  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ِوَأ ٍدِـحاَو  ٍهْجَو  ْنِم  ْمُُکتَلَتاَقُم  ْنُکَْتل  َو  ( ؛») دوش یم  نآ  يریذـپ  بیـسآ  اوق و  ّتتـشت  رکـشل و  هیزجت  ثعاب  تاـهج  دّدـعت  اریز  ، رتشیب

(. ِْنیَْنثا

يدّدعتم ياه  ههبج  دوخ  نیفلاخم  نتسکش  مه  رد  يارب  هک  هدوب  نیا  زورما  هتشذگ و  رد  نانمـشد  ياه  ماد  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب 
ههبج ود  ، ههبج ود  زا  روظنم  تسا  نکمم.دـننک  ّتتـشتم  هیزجت و  ار  فلاـخم  يورین  اـت  دـنیاشگب  یـسایس  اـی  یماـظن  ياـهگنج  رد 
هجیتن دور و  یم  شیپ  يربنازاگ  هریاد و  تروص  هب  زورما  حالطـصا  هب  هک  دشاب  ههبج  ود  هکلب  ، دـشابن یبرغ  یقرـش و  ًالثم  فلتخم 

.دماجنیب نمشد  لماک  هرصاحم  هب  تسا  نکمم  شا 

زا نمـشد  ادابم  دـیهد  رارق  اهیدـنلب  اه و  هپت  يور  اههوک و  هّلق  رب  ییاه  نابدـید  نابقارم و  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموس  رد  هاـگ  نآ 
(1  } یـِـصاَیَص ِیف  َءاَـبَقُر  ْمَُـکل  اوـُلَعْجا  َو  ( ؛» دــنک هـلمح  امــش  هـب  ناـهگان  تسامــش  ناـنیمطا  دروـم  اــی  رطخ  لــحم  هـک  ییاــج 
ای دشخب و  یم  مظن  نآ  اب  ار  دوخ  هچراپ  دوپ  رات و  هدنفاب  هک  تسا  يا  هناش  ینعم  هب  لصا  رد  « هصیـص » ای « هیـصیص » عمج « یـصایص .»
اه هوک  هلق  هب  زین  دوش و  یم  هتخاس  اه  هوک  زارف  رب  هک  مکحم  ياه  هعلق  هب  سپـس  تسا  ناگدـنرپ  زا  یـضعب  ياـپ  رد  هک  یکخاـش 
هب « برغم » نزو رب  « بکنم » عمج « بکانم ( .» 2  } ِبِکاَنَم ،َو  ِلاَبِْجلا  { .تسا هدـش  هدارا  ریخا  ینعم  الاب  ترابع  رد  تسا و  هدـش  قـالطا 

حطـسم اتبـسن  نهپ  ياـه  هوـک  ياـنعم  هـب  هزمح ) نزو  رب   ) هبـضه عـمج  باـضه  هـکنیا  هـب  هّجوـت  اـب  تـسا و  شود  هناـش و  ياـنعم 
ُمُکَِیتْأَی اَّلَِئل  ، ِباَضِْهلا  { .دوش یم  بوسحم  هوک  هناش  هک  تساه  هوک  هنوگ  نیا  يالاب  ياه  تمـسق  يانعم  هب  « باضه بکاـنم  ،» تسا

(. ٍْنمَأ ْوَأ  ٍهَفاَخَم  ِناَکَم  ْنِم  ُّوُدَْعلا 

يدـنلب اـه و  هپت  زارف  رگید  اـه و  هوک  هّلق  یکی  ؛ تسا هداد  رارق  هّجوـت  دروـم  ار  ساـسح  هطقن  ود  روتـسد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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.دریگ یم  ار  هناریگلفاغ  ياه  هلمح  يولج  اجنآ  رد  ناب  هدید  نداد  رارق  دنراد و  فارطا  مامت  رب  فارشا  هک  ارچ  ، اه

ای دور  یمن  نآ  راظتنا  هک  دشاب  یلحم  زا  تسا  نکمم  نمشد  هنارگیلفاغ  هلمح  هک  تسا  نیا  هب  رظان   « ٍْنمَأ ْوَأ  ٍهَفاَخَم  ِناَکَم  هب « ریبعت 
.دنشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  طاقن  نیا  مامت  اه  ناب  هدید  دیاب  نیاربانب  دور ، یم  نآ  راظتنا  هک  یلحم 

،و دنرکـشل ياهمـشچ  رکـشل  همدـقم  دـینادب  و  :» دـیامرف یم  هدرک  رکـشل  مـهم  تامیـسقت  زا  یکی  هـب  هراـشا  روتـسد  نیمراـهچ  رد 
(. ْمُهُِعئاَلَط ِهَمِّدَقُْملا  َنُویُع  ،َو  ْمُُهنُویُع ِمْوَْقلا  َهَمِّدَقُم  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ( ؛» دنرکشل یتاعالطا  يورین  ناماگشیپ و  ، همّدقم ياهمشچ 

هب همدقم  ناونع  هب  ار  اه  هدبز  زا  یهورگ  هکلب  دندرک  یمن  تکرح  مه  اب  همه  رکشل  هوبنا  زگره  هک  دوب  لومعم  نینچ  هتـشذگ  رد 
هب عقاو  رد  هک  دـندوب  ناراد  هیالط  ناـگنهاشیپ و  هک  دـندوب  يرت  هدـبز  دارفا  هورگ  نیا  ناـیم  رد  دنداتـسرف و  یم  رتولج  يا  هلـصاف 
یم ربخ  اب  ار  رکشل  یلصا  هدنامرف  ، نمشد عضو  زا  یهاگآ  ضحم  هب  دندرک و  یم  لمع  رکـشل  تسدربز  یتاعالطا  ياهورین  ناونع 

.دنشاب هتشاد  یحیحص  يریگ  عضوم  دنناوتب  ات  دنتخاس 

یماگنه نیاربانب  ، دیزیهرپب تخـس  هقرفت  یگدنکارپ و  زا  :» دیامرف یم  دراد  یم  رذح  رب  هقرفت  زا  تدـش  هب  ار  اهنآ  مجنپ  روتـسد  رد 
اَذِإَف : َقُّرَفَّتلا ْمُکاَّیِإ َو  َو  ( ؛» دـینک چوک  مه  اب  همه  دـیدرک  چوک  هاگ  ره  دـیوش و  هدایپ  مه  اب  همه  ، دـیدش هداـیپ  دـیدرک و  فقوت  هک 

(. ًاعیِمَج اُولِحَتْراَف  ُْمْتلَحَتْرا  اَذِإ  ،َو  ًاعیِمَج اُولِْزناَف  ُْمْتلََزن 

نایب دندوب  رکشل  همدقم  هدرکرس  هک  « یناه نب  حیرش  »و« یثراح رضن  نب  دایز  » هب ار  تاروتسد  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
تـسد اهنآ  هب  روتف  فعـض و  ات  دنـشاب  مه  اب  همه  دـننکن و  لمع  هدـنکارپ  تروص  هب  رکـشل  همدـقم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنک  یم 

.دهدن

ار امش  بش  یکیرات  ياه  هدرپ  هک  یماگنه  و  :» دیامرف یم  هدرک و  نایب  ار  رکشل  هنابش  شیاسآ  هویش  روتـسد  نیمـشش  رد  ترـضح 
اَذِإ َو  ( ؛») دـنک تحارتـسا  نآ  طـسو  رد  رکـشل  و   ) دـیهد رارق  رکـشل  فارطا  رد  يا  هریاد  تروـص  هب  هزین  اـب  ار  ناراد  هزین  ، دـناشوپ
یم هّفک  تبسانم  نیمه  هب  ار  وزارت  هّفک  تسا و  رّودم  یئیش  يانعم  هب  « فافک » عمج « هفک ( .» 1 (. } ًهَّفِک َحاَمِّرلا  اُولَعْجاَف  ُْلیَّللا  ُمُکَیِشَغ 

 { .دشاب یم  هریاد  تروص  هب  هک  دنیوگ 

حالطـصا هب  هک  دـنرامگ  یم  ار  يدارفا  نآ  ریغ  رد  هچ  گـنج و  نادـیم  رد  هـچ  زین  زورما  ياـیند  رد  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  نـیا 
ساسحا هکنیا  ضحم  هب  دـنروآ و  لمع  هب  تبقارم  اه  ناگداپ  اهرهـش و  لـخاد  رد  ساـسح  نکاـما  اـی  رکـشل  زا  دـنهد و  کیـشک 

.دوش یم  دای  نآ  زا  تظافح  يورین  ناونع  هب  زورما  دنروایب و  رد  ادص  هب  ار  شاب  رادیب  ياه  گنز  ، دننک يرطخ 

دننامه دنورن  قیمع  باوخ  غارـس  هب  هنابـش  تحارتسا  ماگنه  هک  دـنک  یم  هیـصوت  زین  رکـشل  هندـب  هب  روتـسد  نیرخآ  نیمتفه و  رد 
نوچمه دـشاب  هاـتوک  کبـس و  رایـسب  دـیاب  ناـتباوخ  یلو  :» دـیامرف یم.دـنباوخ  یم  رتسب  رد  ناـشیاه  هناـخ  رد  هدوسآ  هک  یناـسک 

هضمضم ای  دشون و  یم  هعرج  هعرج  ار  بآ  هک  یصخش 

(. ًهَضَمْضَم ْوَأ  ًاراَرِغ  اَّلِإ  َمْوَّنلا  اُوقوُذَت  َال  َو  ( ؛» دنک یم 
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یم رادیب  دباوخ و  یم  یکدنا  دوش  یم  دراو  بش  هک  تسا  يرگید  زیزع  درف  ای  نامهیم  ای  رفاسم  راظتنا  رد  هک  یـسک  هیبش  تسرد 
نوخیبش اب  نمشد  ادابم  دننک  تحارتسا  هنوگ  نیا  دیاب  نمـشد  لباقم  رد  مالـسا  رکـشل.دوش  یم  رادیب  زاب  دباوخ و  یم  سپـس  دوش 

.تسا ناهد  رد  بآ  هضمضم  ای  ندیشون  هعرج  هعرج  هب  هیبشت  انعم  نیا.دروآ  راب  هب  یناوارف  تاعیاض 

ياه کیتکات  اّما  ؛ تسا هار  ریـسم  رکـشل و  تامدـقم  هراـبرد  یتاروتـسد  ، مالـسلا هیلع  ماـما  ناـیب  رد  هناـگتفه  قیقد  تاـکن  نیا  هتبلا 
هبطخ 66 هحفص 487 و  لّوا  دلج  رد  هبطخ 11  هب  ) .تسا هدومرف  نایب  هتـشذگ  ياه  هبطخ  زا  یـضعب  رد  ار  گنج  نادیم  هب  طوبرم 

(. دوش هعجارم  دعب  هب  هحفص 258  مجنپ  دلج  هبطخ 124  دعب و  هب  هحفص 91  موس  دلج  رد 

371 ص :
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زات شیپ  نازابرس  هب  تبسن  یماظن  ياهطایتحا  : 12 همان

عوضوم

هل همدقم  فالآ  هثالث  یف  ماشلا  یلإ  هذفنأ  نیح  یحایرلا  سیق  نب  لقعماهب  یصو  هل ع  هیصو  نم  و 

تکرح ماش  يوس  هب  ماـما  هاپـس  ناـگنهاشیپ  ناونع  هب  زابرـس  رازه  هس  اـب  هک  یحاـیر ، سیق  نب  لـقعم  هب  یماـظن ، لـمعلا  روتـسد  )
( دوب هفوک  مانب  ناعاجش  ناگرزب و  زا  لقعم  دندرک ،

همان نتم 

َال ِریّـسلا َو  ِیف  هّفَر  ِساّنلِاب َو  رّوَغ  ِنیَدرَبلا َو  ِرِـس  َکَلَتاَق َو  نَم  ّالِإ  ّنَِلتاَُقت  َال  ُهَنوُد َو  ََکل  یَهَتنُم  َال  ِِهئاَِقل َو  نِم  ََکل  ُّدب  َال  يِّذلأ  َهّللا  ِّقتا 
َنیِح وَأ  ُرَحّـسلا  ُحِطَبنَی  َنیِح  َتفَقَو  اَذِإَف  َكَرهَظ  حّوَر  َکَنَدـَب َو  ِهِیف  حِرَأَف  ًانعَظ  َال  ًاماَقُم  ُهَرّدَـق  ًانَکَـس َو  ُهَلَعَج  َهّللا  ّنِإَف  ِلیّللا  َلّوَأ  رِـسَت 

َال َبرَحلا َو  َبِشُنی  نَأ  ُدیُِری  نَم  ُّونُد  ِموَقلا  َنِم  ُندَت  َال  ًاطَسَو َو  َِکباَحصَأ  نِم  فِقَف  ّوُدَعلا  َتیَِقل  اَذِإَف  ِهّللا  ِهَکََرب  یَلَع  رِسَف  ُرجَفلا  ُرِجَفنَی 
.مِهَیلِإ ِراَذعِإلا  مِِهئاَعُد َو  َلبَق  مِِهلاَِتق  یَلَع  مُُهنآَنَش  ُمُکّنَلِمحَی  َال  ِيرَمأ َو  َکَِیتأَی  یّتَح  َسأَبلا  ُباَهَی  نَم  َدُعاَبَت  مُهنَع  دَعاَبَت 

اه همجرت 

یتشد

وت اب  هک  یسک  اب  زج  يرادن  ار  وا  هاگشیپ  رد  ندش  رضاح  زج  یماجنا  رـس  و  درک ، یهاوخ  تاقالم  ار  وا  راچان  هک  سرتب  ییادخ  زا 
ياوه رد  هد ، تکرح  ار  هاپـس  رـصع } حبـص و  یکنخ  ینعی  امرـس  ود  نیدرب : ، } رـصع حبـص و  یکنخ  رد  نکن ، راکیپ  دنک ، راکیپ 

رارق شمارآ  هلیـسو  ار  بش  دـنوادخ  اریز  نکن  تکرح  بش  زاغآ  رد  .نکم  باتـش  هار  ندومیپ  رد  و  هد ، تحارتسا  ار  رکـشل  مرگ 
.تسا هدومرف  نییعت  ندرک ، چوک  هن  ندرک ، تماقا  يارب  ار  نآ  و  هداد ،

راگدرورپ تکرب  هانپ  رد  دش ، راکشآ  ناهاگحبـص  هدیپس  دمآ و  رحـس  هک  هاگنآ  راذگب ، هدوسآ  ار  اه  بکرم  و  شاب ، هدوسآ  سپ 
نازورفا گنج  نانوچ  هک  وش  کیدزن  نمـشد  هب  نانچ  هن  تسیاـب ، ترکـشل  ناـیم  رد  يدرک  هدـهاشم  ار  نمـشد  اـج  ره  تکرح . 

هب ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  نانآ  هنیک  ادابم  دسر ،  وت  هب  نم  نامرف  ات  یـساره ، یم  دربن  زا  دنرادنپ  هک  شاب  رود  ردـقنآ  هن  و  یـشاب ،
 . دراد او  گنج  هب  ار  امش  دیدنبب  نانآ  رب  ار  رذع  ياهرد  و  دیناوخ ، ارف  تیاده  هار 

يدیهش

شناتـسآ زج  و  يراچان ، وا  رادید  زا  هک  سرتب  ییادخ  زا  .داتـسرف  ماش  هب  دوخ  هاپـس  همدـقم  رد  نت  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  یماگنه  ، 
.يرادن ینایاپ 

باتـش نتفر  رد  و  رآ ، دورف  ار  هاپـس  هاگمرگ  رد  راپـسب و  هار  نیـسپ ، دادماب و  یکنخ  رد  .دگنجب  وت  اب  هک  نآ  اب  رگم  نکم ، گنج 
هدوسآ ار  دوخ  بش  رـس  سپ  .ندومن  چوک  هن  ندوشگ ، راب  تسا و  هدرک  ندوسآ  صاخ  ار  نآ  ادـخ  هک  ورم  هار  بش  رـس  و  رایم !
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تفیب هار  هب  راکشآ ، دادماب  هدیپس  ای  دوش  رادیدپ  رحس  هک  یماگنه  يدوسآ ، ار  بش  نوچ  و  رآرب ! یگتسخ  زا  ار  تشک  راب  راد و 
هک یـسک  نوچ  وشم  کیدزن  نادـنچ  نمـشد  هب  و  تسیاب ، ترکـشل  نایم  رد  يدـید  ار  نمـشد  نوچ  و  راگدرورپ ،  تکرب  هانپ  رد 

نانآ هنیک  و  دسر ،  وت  هب  نم  نامرف  هکنآ  ات  دراد ، میب  رازراک  زا  هک  نآ  دننام  شاب  رود  نانچ  هن  و  درآرب ، گنج  هب  تسد  دـهاوخ 
.دینک زارف  ناش  يور  هب  ار  رذع  رد  دیناوخب و  ناشتسار  هار  هب  هک  شیپ  نآ  زا  دینک  زاغآ  ار  گنج  هک  درادناو  ار  امش 

یلیبدرا

راچان هک  ادخ  زا  سرتب  ار  ترـضح  نآ  رم  دوب  رکـشل  هّمدـقم  هک  یتلاح  رد  سک  رازه  هس  نایم  رد  ماشب  ار  وا  داتـسرف  هک  یماگنه 
وت و اب  درک  رازراک  هک  یـسک  اب  زجب  نکم  رازراـک  وا و  زا  ریغ  ار  وت  رم  یتیاـهن  چـیه  تسین  وا و  يازجب  ندیـسر  زا  ار  وت  رم  تسا 

ریـس ریـس و  رد  نک  يور  مرن  نتفر و  رد  ار  راک  نک  ناسآ  نامدرم و  اـب  وا  تساوه  یگفخ  تقو  هک  زور  فرط  ود  ره  اـب  نک  ریس 
ندب هد  تحار  سپ  نتفر  هن  نداتـسیا  ياج  ارنآ  هدرک  هزادنا  مارآ و  لحم  اربش  دینادرگ  ادـخ  هک  یتسردـب  سپ  بش  لوا  رد  نکم 
حبـص دوش  هدوشگ  هک  یتقو  ای  رحـس  دوش  طسبنم  هک  یماگنه  يداتـسیا  نوچ  سپ  ار  دوخ  ياه  بکرم  تشپ  هد  تحار  ار و  دوخ 

هب وشم  کیدزن  ناشیا و  نایم  رد  دوخ  باحصاب  تبسن  تسیاب  سپ  نانمـشدب  یـسرب  نوچ  سپ  ادخ  تکرب  رب  نک  ریـس  سپ  رّونم 
زا دسرت  هک  یـسک  ندـش  رود  وچمه  ناشیا  زا  وشم  رود  گنجب و  درب  ورف  گنچ  دـهاوخ  هک  یـسک  ندـش  کیدزن  لثم  هورگ  نآ 
زا شیپ  ناشیا  ندرک  رازراک  رب  ناشیا  توادـع  ار  امـش  دوشن  ثعاـب  هک  دـیاب  نم و  ناـمرف  وتب  دـیایب  هکنآ  اـت  ناریلد  برح  یتخس 

ناشیا يوسب  ندروآ  رذع  زا  شیپ  ناشیا و  ندناوخ 

یتیآ

یم ماش  هب  همدقم  رب  یهاپـسرازه  هس  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  دومرف  یحایرلا  سیق  نب  لقعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یـشرافس 
: داتسرف

.دگنجب وت  اب  هکنآ  اب  رگم  نکم  گنج  .سرتب  يرادن ، ینایاپ  وا  هاگرد  زج  درک و  یهاوخ  رادید  وا  اب  يزور  راچانب ، هک  ییادخ  زا 

زاغآ رد  و  رادـم ، هتـسخ  ار  اهبکرم  .رآ و  دورف  زورمین  يامرگ  ماگنه  هب  روآرد و  تکرح  هب  زور  ياهتنا  ای  ادـتبا  رد  ار  ترکـشل  و 
ریـس و هن  هدرک  ررقم  ندرک  گنرد  يارب  ار  نآ  .هداد و  رارق  ندوسآ  يارب  ار  بش  دنوادخ  هک  روایم  رد  تکرح  هب  ار  رکـشل  بش ،

تکرب هب  هدـیپس  ندـیمد  نامز  ای  رحـس و  ماگنه  اـی  يدوسآرب ، نوچ  .روآرب و  یگتـسخ  زا  ار  تبکرم  دوخ و  بش  ماـگنه  هب  .رفس 
هک وشم  کیدزن  نانچ  نمـشد  هب  .ریگ و  رارق  ترکـشل  هنایم  رد  دوخ  يدـش ، يورایور  نمـشد  اـب  هاـگره  نک  تکرح  يدـنوادخ 

هنیک .دسر  وت  هب  نم  نامرف  ات  تسا  كانمیب  گنج  زا  هک  یـشاب  یـسک  نوچ  هک  تسیام  رود  نادـنچ  يراد و  هلمح  دـصق  درادـنپ 
.يزاغایب ار  گنج  ینک ، مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  یناوخارف و  ناشتعاطا  هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  دنکن  راداو  ار  وت  نانآ 

نایراصنا

رد ،و  گنجن دـگنجب  وت  اب  هک  یـسک  اب  زج  نک ، اورپ  تسین  یتیاهن  ار  وت  وا  ریغ  ،و  یتسه وا  اب  تاقالم  زا  ریزگان  هک  يدـنوادخ  زا 
تکرح بش  يادتبا  ، نک یط  یمارآ  هب  ار  هار  ، هد تحارتسا  زور  طسو  رد  ار  رگـشل  ، نک تکرح  تسا  میالم  اوه  هک  رـصع  حبص و 
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بـش هب  ار  دوخ  بکرم  ندب.ندرک و  چوک  يارب  هن  هداهن  تحارتسا  يارب  ،و  هداد رارق  شمارآ  يارب  ار  تقو  نآ  دـنوادخ  هک  ، نکم
.راد هدوسآ 

طسو يدش  وربور  نمـشد  اب  نوچ   . نک تکرح  قح  تکرب  ساسا  رب  دمآ  رد  دادماب  ای  دیـسر  رحـس  تقو  ات  يدوسآ  ار  بش  نوچ 
دـسرت یم  گنج  زا  هک  یـسک  دننامه  نانآ  زا  ،و  وشم کیدزن  دنک  گنج  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـننام  نمـشد  هب  ،و  تسیاب رگـشل 
توعد قح  هب  ار  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  دنکن  راداو  نانآ  اب  گنج  هب  ار  امـش  هنیک  ضغب و  و   . دـسرب وت  هب  منامرف  ات  ، نکم رود  ار  دوخ 

 . يدنبب ناشیور  هب  ار  رذع  هار  ینک و 

حورش

يدنوار

هب و سیل  و  یحایرلا ، سیق  هنا  لعقم  رهن  لطب  هللا  رهن  ءاج  اذا  فورعملا  لـثملا  نا  ساـنلا  ضعب  نظ  و  اـجلملا ، هغللا : یف  لـقعملا  و 
نم ذوخام  وه  و  هلیاقلا ، تقو  اومان  اذا  موقلا : روغ  .یشعلا و  هادغلا و  تقو  يا  نیدربلا : رـس  .هباحـصلا و  نم  راسی  نب  لقعم  وه  امنا 
حرا يا  ریسلا : یف  هفر  .کلبا و  کلویخ و  يا  كرهظ : حور  .هریهظلا و  يا  هریاغلا ، یف  لزن  يا  روغ : .راهنلا و  فصن  یه  و  هریاغلا ،
رثکا حور  و  لاحترالا ، نعظلا : .هماقالا و  ماقملا : .هیف و  نکـسی  يا  انکـس : لیللا  هللا  لعج  .اوحیرتست و  یتح  سانلا  لبالا و  لـیخلا و 

يا رحـسلا : حـطبنی  نیح  .فقولا و  لاس  يا  فقوتـسا : فقاو و  و  ودـعلا ، عم  يا  تفقو  اذاـف  هلوق  .هحارلا و  نم  اـمهالک  و  حرا ، نم 
.حبصلا و لیبق  رحـسلا  و  حبـصلا ، قشنی  يا  رجفنی : .رحـسلا و  عستی  نیح  يا  حطبناف  ههجو ، یلع  هاقلا  يا  هحطب  لاقی : رجفلا ، رجفنی 

بشنا و  هذبان ، يا  برحلا : هبشان  مهنیب و  برحلا  تبشنا  قلعا و  دئاصلا : بشنا  و  بشتناف ، هب  هتقلعا  يا  یشلا ء : یف  یشلا ء  تبـشنا 
يرق ء دق  و  لعافلا ، مسا  نونلا  نوکـسب  ردصم و  حـتفلابف  يورم ، امهالک  مهتانـش  مهنانـش و  .مهعزفا و  يا  سابلا : باهی  .هانعمب و 

.رذعلا هماقا  راذعالا : .مهمتش و  يا  مهبابس  يور  و  موق ، ضیغب  يا  موق : نانش  .موق و  ضغب  يا  موق  نانش  مکنم  رجی  هلوق و ال  امهب 

يردیک

یلا القعم  ثعب  مالسلا  هیلع  هنا  خیراوتلا  یف  دجوی  يذلا  .ماشلا ع - یلا  هذفنا  نیح  یحایرلا  لقعمل  هتیـصو  نم  و  مالـسلا : هیلع  هلوق 
لزنا يا  سانلاب : روغ  .یـشعلا و  هادغلا و  نادربالا : نادربلا و  .ماشلا  یلا  هثعب  هنا  خیراوتلا  یف  دجوی  مل  زمره و  مارب  یجراخلا  ثیرح 
بعت نم  حـیرتستل  کسفن  رهظ  وا  کلبا  کلیخ و  نم  هبکرت  ام  رهظ  يا  كرهظ : حور  .هریهظلا و  هرئاـغلا  و  اولتقیل ، يا  اوروغیل  مهب 

، لاحترالا نعظلا : .هیف  نکسی  يا  انکس : لیللا  هللا  لعج  .بعتت و  حور و ال  و  کتباد ، یلع  کیلع و  نوه  يا  ریسلا : یف  هفر  .رفسلا و 
.قلعی بشنی : قشنی ، يا  رجفنی : .عستی  يا  حطبنی :

مثیم نبا 

: نیدرب داتـسرف : ماش  يوس  هب  دوخ  رکـشل  همدـقم  ناونع  هب  رفن  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  یعقوم  یحایر  سیق  نب  لقعم  هب  ماما  شراـفس 
شمارآ تحارتسا و  هیفرت : .يآ  دورف  رهظ  ماگنه  روغ : هلولیق ، رهظ ، ماگنه  ریوغت : .تساـنعم  نیمه  هب  زین  نادربا  نیـسپ و  دادـماب و 

نیا یئیشلاب : یئیـشلا  تبـشنا  یگدرتسگ  نهپ و  حاطبنا : ندرک  چوک  نعظ : .دشاب  شمارآ  لحم  ای  شمارآ  هیام ي  هک  هچنآ  نکس :
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يارب یتشگزاب  و  تفاتش ، یهاوخ  شرادید  هب  ریزگان  هک  ییادخ  ینامرفان  زا  زیهرپب   ) ینمشد هنیک و  نائنش : .مدرک  لصتم  نآ  هب  ار 
، زادرپ ریس  هب  تسا  درس  اوه  هک  رصع  ماگنه  رد  نادادماب و  .دگنجب  وت  اب  هک  یسک  اب  رگم  نکم  گنج  تسین و  وا  يوس  هب  زج  وت 
شمارآ و يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هـک  ورم ، هار  بـش  لوا  رد  و  ورب ، هار  یناـسآ  هـب  راداو و  تحارتـسا  هـب  ار  رکـشل  زور  طـسو  رد  و 

بــش  ) يدرک فـقوت  نوـچ  راذــگب و  هدوـسآ  ار  تـبکرم  نـت و  بـش ، لوا  رد  سپ  .ندرک  چوـک  يارب  هـن  و  هداد ، رارق  شیاـسآ 
وربور نمـشد  اب  هاـگره  و  وش ، هناور  دـنک  یم  عولط  رجف  هک  یماـگنه  اـی  دوش  یم  راکـشآ  رحـس  هک  یماـگنه  يدومن ) تحارتسا 

، وشم رود  نانآ  زا  و  دنک ، اپرب  گنج  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـننام  وشم ، کیدزن  نمـشد  هب  تسیاب و  دوخ  رکـشل  نایم  رد  يدـش ،
دنک نانآ  اب  گنج  هب  راداو  ار  امش  اهنآ  اب  ینمـشد  دیابن  و  دسرب ، وت  هب  نم  نامرف  هک  یتقو  ات  دسرت ، یم  گنج  زا  هک  یـسک  دننام 
هـس اب  نیادم  زا  ار  لقعم  ترـضح ، هک  هدش  تیاور  .دـینک ) تجح  مامتا  اهنآ ، اب  دـیناوخب و  قح  يوس  هب  ار  ناشیا  هک  نآ  زا  شیپ 
رخآ ات  درک ، نایب  شیارب  ار  الاب  بلاطم  سپس  ینک و  تاقالم  نم  اب  هقر  رد  ات  ورب ، لصوم  قیرط  زا  دومرف  وا  هب  داتسرف و  درم  رازه 
ادـعب هک  ییاج  نامه  دوب ، مدرم  ندـمآ  دورف  لحم  تاقوا  نآ  رد  هک  هثیدـح  لزنم  هب  دیـسر  ات  دـش ، جراخ  نیادـم  زا  لقعم  لصف ،

نب لقعم  نوچ  .دندرک  تاقالم  اجنآ  ار  ترضح  دندیـسر و  هقر  هب  ات  دنتـشذگ  اجنآ  زا  درک و  انب  ار  لصوم  رهـش  ناورم  نب  دمحم 
هار هشوت ي  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  اوقت  هب  رما  ار  وا  ماما  اذـل  دـگنجب  قح  نانمـشد  اب  یلاعت  يادـخ  يارب  هک  دوب  رفـس  مزاـع  سیق 
هب نونکا  هک  تسا  يدنچ  ياه  هدیاف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  نیا  رد  هنود ، کل  یهتنم  هئاقل و ال  نم  کل  دبال  يذـلا  .تسادـخ 

هجوتم ار  وا  تفر  دـهاوخ  یهلا  هاگـشیپ  هب  ریزگاـن  هک  نیا  هب  لـقعم  نداد  هجوت  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما - 1 مزادرپ : یم  نآ  حرش 
تـسا یتدابع  داهج  تشاد ، هدیقع  هک  یماگنه  اریز  دـنک ، یم  ناسآ  لهـس و  وا  رب  ار  هزرابم  داهج و  .تسا 2 - هدرک  یهلا  ياوقت 

وا رب  هزرابم  گنج و  يراومهان  دـش ، دـهاوخل  ئان  راگدرورپ  تاقالم  هب  راچان  یفرط  زا  و  دـنک ، یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  یمدآ  هک 
رکذ تیـصو  رد  هک  یهاون  رماوا و  ات  تسا  هداد  رادـشه  راـگدرورپ  ياـقل  هب  هدرک و  رما  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا  .دوش 3 - یم  راومه 
ملظ هدننک ، گنج  ریغ  اب  گنج  اریز  دگنجب  وا  اب  هک  یـسک  اب  رگم  دنکن  گنج  فلا : زا : دنترابع  اهنآ  و  دوش ، ماجنا  رتعیرـس  هدش 

و تسا ، نتفر  هار  بسانم  درس و  اوه  تقو  ود  نیا  رد  اریز  دنیزگرب  رکشل  تکرح  ریس و  يارب  ار  نیسپ  دادماب و  هک  نیا  .تسا ب :
یمارآ هب  هک  نیا  .ناوارف ج : نتفر  هار  يراوشد  تسا و  مرگ  اوه  ماـگنه  نیا  رد  هک  نیا  لـیلد  هب  دزادرپـب  تحارتـسا  هب  زور  طـسو 

هریچ مدرم  رب  بعت  جنر و  گنتاگنت ، عامتجا  دایز و  يورین  هب  زاین  لیلد  هب  دناسرب و  يوق  هب  ار  دوخ  دناوتب  فیعـض  ات  دنک  تکرح 
نآ و  دییاسایب ، رفـس  جنر  زا  ات  تسا  هداد  رارق  باوخ  تحارتسا و  يارب  ار  بش  ادخ  اریز  دتفین  هار  بش  لوا  رد  هک  نیا  و  .دوشن د :

بکرم دزاس و  تحار  ار  دوخ  مسج  بش  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  رما  دوخ  رادرس  هب  زین  و  تسا ، هدادن  رارق  ندرک  چوک  تقو  ار 
تـسا هدرک  رما  .تسا س : هدرک  قالطا  بش  رب  ار  نعظ  ظفل  فرظ ، رب  فورظم  مسا  قالطا  زاـجم و  قیرط  زا  .دـنک  راـمیت  ار  دوخ 

تقو نآ  رد  اریز  دـنک  یم  عولط  رجف  اـی  هدیـسر  ارف  رحـس  هک  دـهد  رارق  یماـگنه  زا  ار  دوخ  ریـس  بش ، رد  تحارتـسا  زا  دـعب  هک 
هعجارم وا  هب  دـنناوتب  رکـشل  نیفرط  ات  دریگب  رارق  شنارای  نایم  رد  نمـشد ، اـب  دروخرب  ماـگنه  و  .دور ط : یم  شوخ  رفـس  لاـمتحا 

یم دننک  رکف  هک  دوشن  کیدزن  نانچ  نمـشد  هب  هک  نیا  زا  دنترابع  هدومرف  یهن  هک  يرگید  روما  .دنونـشب  ار  وا  تاروتـسد  دننک و 
رت هتفریذپ  دنوادخ  دزن  شرذـع  و  دـنک ، توعد  قح  هب  ار  اهنآ  دـناوتب  رتهب  ات  دـنک ، اپب  بوشآ  دزورفارب و  ار  گنج  شتآ  دـهاوخ 

نیا يارب  و  دننک ، ادیپ  تارج  وا  رب  هبلغ ي  يارب  دسرت و  یم  دننک  لایخ  هک  دوشن  رود  دایز ، نانچ  نمـشد  زا  هک  نیا  رگید  دـشاب ،
ضغب و هک  نآ  رگید  بلطم  دـسرب ، يو  هب  شدـیدج  ناـمرف  رما و  هک  تسا  یماـگنه  اـت  نآ  هدرک و  نییعت  یتلهم  ریخا  روتـسد  ود 
رد هک  ارچ  دنک ، گنج  هب  زاغآ  اهنآ  اب  قح ، رب  ماما  يوس  هب  ناشتوعد  تجح و  مامتا  زا  شیپ  هک  درادـن  نآرب  ار  وا  نانآ  توادـع 

تدابع تعاط و  زا  و  دوب ، دـهاوخ  ینمـشد  توادـع و  سوه و  اوه و  روظنم  هب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ادـخ  يارب  گـنج  تروص  نیا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1298 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسادخ زا  قیفوت  .دش  دهاوخ  جراخ  ادخ 

دیدحلا یبا  نبا 

ِْریَّسلا َو َال ِیف  ْهِّفَر  ِساَّنلِاب َو  ْرِّوَغ  ِْنیَدْرَْبلا َو  ِرِس  َکَلَتاَق َو  ْنَم  َّالِإ  َّنَِلتاَُقت  ُهَنوُد َو َال  ََکل  یَهَْتنُم  ِِهئاَِقل َو َال  ْنِم  ََکل  َُّدب  يِذَّلا َال  َهَّللا  ِقَِّتا 
َنیِح ْوَأ  ُرَحَّسلا  ُحِـطَْبنَی  َنیِح  َْتفَقَو  اَذِإَف  َكَرْهَظ  ْحِّوَر  َکَنَدـَب َو  ِهِیف  ْحِرَأَف  ًانْعَظ  ًاماَقُم َال  ُهَرَّدَـق  ًانَکَـس َو  ُهَلَعَج  َهَّللا  َّنِإَف  ِْلیَّللا  َلَّوَأ  ْرِـسَت 

َبْرَْحلا َو َبِْشُنی  ْنَأ  ُدیُِری  ْنَم  َُّونُد  ِمْوَْقلا  َنِم  ُنْدَت  ًاطَـسَو َو َال  َِکباَحْـصَأ  ْنِم  ْفِقَف  َّوُدَْعلا  َتیَِقل  اَذِإَف  ِهَّللا  ِهَکََرب  یَلَع  ْرِـسَف  ُرْجَْفلا  ُرِجَْفنَی 
 . ْمِْهَیلِإ ِراَذْعِْإلا  ْمِِهئاَعُد َو  َْلبَق  ْمِِهلاَِتق  یَلَع  ْمُُهنآَنَش  ُمُکَّنَلِمْحَی  يِْرمَأ َو َال  َکَِیتْأَی  یَّتَح  َسْأَْبلا  ُباَهَی  ْنَم  َدُعاَبَت  ْمُْهنَع  ْدَعاَبَت  َال 

سیق نب  لقعم 

(1 رتـست {  حـتفل  نازمرهلا  عم  باـطخلا  نب  رمع  یلإ  رـسای  نب  راـمع  هدـفوأ  مدـق  هساـئر و  هل  اـهلاطبأ و  هفوکلا و  لاـجر  نم  ناـک 
مهنم و لتقف  هقاس  ینب  یلإ  ههجو  یلع ع  هعیـش  نم  ناک  و  .ناتـسزوخب }  هنیدـم  مظعأ  : هثلاث حـتف  هیناث و  نوکـس  هلوأ و  مضب  ، رتست

یجراخلا هفلع  نب  دروتسملا  براح  یبس و 

نب حایر  دـلو  نم  یحایر  سیق  نب  لقعم  قبـس و  امیف  امهربخ  انرکذ  دـق  هلجدـب و  هبحاص  امهنم  دـحاو  لک  لتقف  باـبرلا  میمت  نم 
 . میمت نب  هانم  دیز  نب  کلام  نب  هلظنح  نب  عوبری 

.یغبلا نع  یهن  کلتاق  نم  الإ  نلتاقت  هلوق ع و ال 

نیدربلا رس  و 

.اضیأ نادربألا  امه  یشعلا و  هادغلا و  امه 

.رحلا یف  ریسلا  مهفلکی  سانلاب و ال  قفری  نأ  هاصو  و 

.هرئاغلا هلئاقلل  لاقی  ریوغتلا و  ردصملا  هلئاقلا و  مهب  لزنا  سانلاب  روغ  هلوق ع و 

اهقهرت تءاش و ال  یتم  موی  لک  ءاملا  درت  نأ  وه  و  .تءاش }  امک  ءاملا  درت  يأ  ( 1 اهفر {  درت  لبإلا  عد  يأ  ریسلا  یف  هفر  هلوق ع و 
.هنع تسفن  يأ  میرغلا  نع  تهفر  کلوق  نم  ریسلا  یف  هفر  هلوق و  نوکی  نأ  زوجی  ریسلا و  اهمشجت  و 

هلوقب یهنلا  نینمؤملا ع  ریمأ  للع  دق  نیطایشلا و  رشنت  نیح  هنأ  ربخلا  یف  عوفرم و  ربخ  کلذ  یف  درو  دق  لیللا  لوأ  رست  هلوق ع و ال 
هلوق وه  و  ( 2 اونکـسیل {  لیللا  مهل  لعج  نأب  هدابع  یلع  یلاعت  هللا  نتما  امل  لوقی  انعظ  اماقم ال  هردـق  انکـس و  هلعج  یلاـعت  هللا  نإـف 
لوقی نأ  لئاقل  نکل  کلذ و  اوفلاخی  نأ  هرک  هیف  سنوی 67 } . هروس  ًارِْصبُم .  َراهَّنلا  ِهِیف َو  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  یلاعت :
يذـلا لـیللا  نأ  هللا ص  لوسر  نم  مهف  نوکی  نأ  نکمی  اـضیأ و  لـیللا  هلمج  نم  وـه  هرخآ و  یف  هکرحلا  ریـسلا و  هرکی  مل  فـیکف 

.رحسلا تقو  یلإ  هلوأ  نم  وه  امنإ  رشبلل  انکس  لعج 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1299 

http://www.ghaemiyeh.com


مهل يأ  نوبجنم  لوقت  امک  هیلع  نولقنی  رهظ  مهل  يأ  نورهظم  نالف  ونب  لبإلا و  یه  هرهظ و  هندـب و  لـیللا  یف  حـیری  نأـب  هرمأ ع  مث 
.بئاجن

.هانرکذ ام  حیحصلا  حیحصب و  سیل  لویخلا و  رهظلا  يدنوارلا  لاق 

 . رحسلا حطبنی  نیح  کلذ  نکیلف  ریستل  کلحر  کلقث و  تفقو  اذإف  يأ  تفقو  اذإف  هلوق ع 

حیحـصب و سیل  هرکذ  ام  هتفقاو و  اذإ  ودعلا و  براجت  تفقو  اذإ  ینعی  لاق  تفقاو  اذإف  يور  دق  لاق و  مث  تفقو  اذإف  يدـنوارلا  لاق 
رحسلا تقو  ریسلا  نوکی  نأب  هاصولا  انهاه  هدارم  امنإ  ودعلا و  تیقل  اذإف  لیلقب  هدعب  لاق  فیک  هارت  فیحصت أ ال  وه  امنإ  يور و  ال 

.رجفلا تقو  و 

لـصأ لوألا و  رجفلا  نیب  لوألا و  رحـسلا  نیب  ام  يأ  لوألا  رحـسلا  نوکی  ـال  يأ  دـتمی  عستی و  نیح  يأ  رحـسلا  حـطبنی  نیح  هلوق ع 
 . قشنا رجفنا  رجفلا  ءاحطبلا و  یف  عستا  يأ  لیسلا  حطبت  هحیطبلا و  هنم  هکمب و  حطبألا  هنم  هعسلا و  حاطبنالا 

بلق نأ  اـمک  شیجلا  بلق  یف  سیئرلا  نوـکی  نأ  بجاوـلا  سیئرلا و  هنـأل  اطـسو  هباحـصأ  نیب  فـقی  نأ  ودـعلا  یقل  اذإ  هرمأ ع  مث 
فرطلا نم  دعب  نیفرطلا  دحأ  یف  ناک  اذإ  هدحاو و  بناوجلا  لک  یلإ  هتبـسن  تناک  اطـسو  ناک  اذإ  هنأل  هدـسج و  طسو  یف  ناسنإلا 

.برطضی هماظن و  لتخی  امبرف  رخآلا 

یلاعت هللا  لاق  سأبلا  یه  برحلا و  باهی  نم  دعب  مهنم  دعبی  نأ  هاهن  برحلا و  بشنی  نأ  دیری  نم  وند  ودعلا  نم  وندی  نأ  هاهن ع  مث 
. { هرقبلا 177 هروس  ( 1 ِسْأَْبلا {  َنیِح  َو 

 . هحلصملا هیضتقت  امب  فرعأ  هنأل  نینمؤملا ع  ریمأ  نم  رمألا  هیتأی  یتح  نیذه  نیب  هطسوتم  لاح  یلع  نوکی  لب  برحلا  نیح  يأ 

رذع يوذ  اوریـصت  يأ  مهیلإ  اورذعت  هعاطلا و  یلإ  مهوعدـت  نأ  لبق  لاتقلاب  مهوءدـبت  نأ  یلع  مهل  مکـضغب  مکنلمحی  هل ال  لاق  مث 
.مهبرح یف 

اهکیرحت نونلا و  نوکسب  ضغبلا  نائنشلا  و 

بورحلا یف  همیکحلا  لاوقألا  نم  ذبن 

كوءاـج اذإ  مهـسأب و  اـنع  فک  مهرـش و  اـنفکا  مهللا  اولوق  نکل  مهب و  اولتبت  نأ  یـسعف  ودـعلا  اونمتت  ـال  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
یف اوروثف  مکوشغ  اذإف  مهیـصاون  انیـصاون و  كدـیب  مهبر و  انبر و  تنأ  مهللا  اولوق  اسولج و  ضرـألا  مکیلعف  نوجـضی  نأ  نوفرعی 

.مههوجو

.مکلامعأب نولتاقت  امنإف  وزغلا  لبق  احلاص  المع  اولمعا  سانلا  اهیأ  لوقی  ءادردلا  وبأ  ناک  و 

ینإف ال هلمحلا  نم  ادیعب  نکف  ودعلا  دالب  تلخد  اذإف  هللا  هکرب  یلع  رـس  لاقف  هلمعتـسا  نیح  نایفـس  یبأ  نب  دیزی  رکب  وبأ  یـصوأ  و 
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هرغ برعلا  یف  نإف  تایبلا  نم  سرتحا  هنم و  سیل  هضعب  نإف  حورجمب  لتاقت  ءالدألاب و ال  رس  دازلاب و  رهظتسا  هلوجلا و  کیلع  نمآ 
دوفو کیلع  مدـق  اذإ  هذافنإ و  بسح  یلع  لمعأ  امنإف  هضمأف  یباتک  كاتأ  اذإ  کیلع و  وه  کنع  یعو  ام  نإف  مـالکلا  نم  لـلقأ  و 

نیلهاج و ال اولخد  امک  نیلهاج  اوجرخیل  مهتثداحم  نم  سانلا  عنما  هقفنلا و  نم  مهیلع  غبسأ  كرکسع و  مظعم  مهلزنأف  مجعلا 

مهتریرس یف  هللا  یلإ  مهلک  مهتینالع و  سانلا  نم  لبقا  اهریغب و  یفتکت  تنأ  اهیلإ و  نعرـست  هعیجو و ال  اهاندأ  نإف  هبوقع  یف  نحلت 
.هعئادو عیضت  يذلا ال  هللا  کعدوتسأ  هحضفتف و  كرکسع  ضرعت  و ال 

نیب ریذنلا  مدق  نمأتسم و  یلع  نلزنت  هللا و ال  مسا  یلع  رس  لاقف  نامع  یلإ  ههجو  نیح  لهج  یبأ  نب  همرکع  اضیأ  رکب  وبأ  یصوأ  و 
رظنا تفوخ و  اذإ  فاخت  تنمأ و ال  اذإ  یجرت  الف  وفع  هبوقع و ال  یف  اوغل  کلوق  نلعجت  هلعفاف و ال  لعاف  ینإ  تلق  امهم  کیدی و 

تبذک تکرت  نإ  تمثأ و  تلعف  نإ  کنإف  اهتبوقع  نم  رثکأب  هیصعم  یف  ندعوتت  لعفت و ال  ام  لوقت و  ام  لعفت و  یتم  لوقت و  یتم 
.ربصاف تیقل  اذإ  هللا و  قتا  و 

رذع یلع  نلکتت  الف  اریغـص  کتیفکتـسا  دق  امیظع و  هاخأ  یفک  كابأ  نإ  هل  لاق  ناسارخ  دایز  نب  ملـس  هیواعم  نب  دیزی  یلو  امل  و 
کیف و فلخأ  کنم  فلخأ  اذإ  نظلا  نأ  ملعا  کنم و  كایإ  لوقأ  نأ  لـبق  نم  ینم  كاـیإ  کـنم و  هیاـفک  یلع  تلکتا  دـقف  ینم 

.كدغ ثیداحأ  کموی  یف  رکذا  کسفن و  نحیرت  الف  كوبأ  کعبت  دق  هاصقأ و  بلطاف  کظح  یندأ  یف  تنأ 

اسرف و ینعی  همصع  هیلإ  أجل  اذإ  نصح  هرس و  هیلإ  یشفی  هب و  قثی  ریزو  ءایـشأ  هتـس  هل  نوکی  نأ  ریمألل  یغبنی  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
ماعطلا نم  يرقأ  اذإ  خابط  ارهوج و  ینعی  اهدـجو  هبئاـن  هتباـن  اذإ  لـمحملا  هفیفخ  هریخذ  هتوبن و  فخی  مل  نارقـألا  هب  لزن  اذإ  فیس 

همه تبهذأ  لخد  اذإ  هلیمج  هأرما  هتوهش و  جیهی  ام  هل  عنص 

فالآ هعبرأ  شویجلا  ریخ  هئامعبرأ و  ایارسلا  ریخ  هعبرأ و  هباحصلا  ریخ  عوفرملا  ثیدحلا  یف 

.مهتملک تعمتجا  اذإ  هلق  نم  افلأ  رشع  انثا  بلغی  نل  و 

رکملا و  سنوی 23 } . هروس  ( 1 ْمُکِـسُْفنَأ {  یلَع  ْمُُکیَْغب  امَّنِإ  یلاعت  هللا  لاق  یغبلا  برحلا  یف  حـلفی  مل  هیف  نک  نم  هثالث  لاقی  ناـک 
ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  یلاعت  لاق  ثکنلا  و  رطاف 43 } . هروس  ( 2 ِِهلْهَِأب {  ّالِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  هناحبس َو ال  لاق  ئیـسلا 

. { . حتفلا 10 هروس  ( 3 } 

کیفکی دوسأ  یبأ  نب  عیکو  مهیلإ  هجو  مهنم  کمهی  ام  لـیقف  کـلذ  همهأـف  ملـسم  نب  هبیتق  یلع  ناـسارخب  هجراـخ  تجرخ  لاـقی 
سرتحی ملف  همـصخب  هتالابم  تلق  اذـکه  ناک  نم  هءادـعأ و  رقحی  یغب  هدـنع  ربک و  هیف  لـجر  اـعیکو  نإ  ههجوأ و  ـال  لاـقف  مهرمأ 

.هب عقوأف  هرغ  هیف  هودع  دجوف 

هوقلا و راهظإ  رابخألا و  عالطتـسا  نویعلا و  ءاکذإ  لاقف  مزحأ  برحلا  دـیاکم  يأ  لأـس  مهکولم  ضعب  نإ  سرفلا  بتک  ضعب  یف  و 
ءاطعإ رـسلا و  نامتک  شغی و  نمل  حاصتنا  حـصنی و ال  نمل  ءاصقإ  ریغ  نم  هناـطبلا  نم  سارتحـالا  قرفلا و  هتاـمإ  هبلغلا و  رورـسلا و 

نمأتـسم و ال یلع  انامأ  قیـضت  ـال  لاـتقلا و  یلإ  هجوحتف  اـبراه  جرخت  ـالأ  بذـکلاب و  نیلـصوتملا  هبقاـعم  قدـصلا و  یلع  نیغلبملا 
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.هزواجملا نع  همینغلا  کنشهدت 

دـعب و نإ  هراغلا  برق و  نإ  هبثاوملا  هنم  بهری  لاح  لک  یلع  هل  براحملا  هودـع  رذـحی  نأ  لـقاعلل  یغبنی  دـنهلا  بتک  ضعب  یف  و 
سفنألا و نم  هیلع  هقفنلا  نإف  ادب  دجو  ام  لاتقلا  رخؤی  نأ  یغبنی  ادیحو و  هآر  نإ  رکملا  یلو و  نإ  دارطتسالا  فشکنا و  نإ  نیمکلا 

لاملا نم  هریغ  یلع 

یناشاک

ذفنا نیح   ) یحایر سیق  نب  لقعم  يارب  زا  هدومرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  يایاصو  هلمج  زا  تیـصو  نیا  یحایرلا ) سیق  نب  لقعمل  )
قتا  ) .ترضح نآ  رکشل  همدقم  دشاب  ات  هل ) همدقم   ) درم رازه  هس  نایم  رد  فالا ) هثلث  یف   ) ماش هب  ار  وا  داتسرف  هک  یتقو  ماشلا ) یلا 
کل یهتنم  و ال   ) وا يازج  هب  ندیـسر  زا  ار  وت  تسا  راچان  هک  ییادخ  نآ  هئاقل ) نم  کل  دـبال  يذـلا   ) یلاعت يادـخ  زا  زیهرپب  هللا )

نلتاقت و ال   ) دوخ سفن  رب  داهج  نتخاس  ناسآ  اوقت و  تمزالم  هب  تسا  تراشا  نیا  وا و  زا  ریغ  ار  وت  رم  تسین  یتیاهن  چیه  و  هنود )
هک زور  فرط  ود  ره  رد  نک  ریـس  و  نیدربلا ) رـس  و   ) وت اب  دیآرب  هبراحم  ددـصرد  هک  یـسک  اب  رگم  نکم  هلتاقم  و  کلتاق ) نم  الا 

ترارح زا  تحارتسا  تهج  هب  نامدرم  اب  نک  باوخ  زورمین  رد  و  سانلاب ) روغ  و   ) نآ یمرگ  تدح  رسک  تسا و  اوه  یکنخ  لحم 
رـست و ال   ) راذـگب ار  يور  تعرـس  بناج  نک و  رایتخا  ار  يور  مرن  كولـس  ینعی  راتفر ، رد  ار  راک  نک  ناسآ  و  ریـسلا ) یف  هفر  (و 

هدـینادرگ یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  انکـس ) هلعج  هللا  ناف   ) بعت تقـشم و  رد  یتفین  ات  بش  لوا  رد  نکم  ریـس  و  لیللا ) لوا 
یچوک ياج  هن  انعظ ) ال   ) تحارتسا يارب  نداتـسیا  ياـج  ار  نآ  هدرک  هزادـنا  و  اـماقم ) هردـق  و   ) تحار مارآ و  لـحم  ار  بش  تسا 

هد تحار  و  كرهظ ) حور  و   ) ار دوخ  ندب  بش  رد  هد  تحار  سپ  کندب ) هیف  حراف   ) اهتقشم عاونا  هب  ندش  لمح  لمحتم  ندرک و 
طـسبنم هک  یتقو  رد  رحـسلا ) حـطبنی  نیح   ) يدرک فقوت  نوچ  سپ  تفقو ) اذاف   ) بعت زا  ار  دوخ  تشپ  اـی  اردوخ  ياـهبکرم  تشپ 

اذاف  ) ادخ تکرب  هب  نک  ریس  سپ  هللا ) هکرب  یلع  رسف   ) رونم حبص  دوش  هدوشگ  هک  یماگنه  ای  رجفلا ) رجفنی  نیح  وا   ) وا رحس  دوش 
تهج هب  ناشیا  نایم  رد  دوخ  باحصا  هب  تبسن  تسیاب  سپ  اطسو ) کباحصا  نم  فقف   ) نانمشد هب  یسرب  نوچ  سپ  ودعلا ) تیقل 
ندش کیدزن  هچ  مهدیری ) نم  وند   ) هورگ نآ  هب  وشم  کیدزن  و  موقلا ) نم  ندـت  و ال   ) ناشیا هب  وت  رماوا  لوصو  رد  نیفرط  ءاوتـسا 

( سابلا باهی  نم  دعابت   ) ناشیا زا  وشم  رود  و  مهنم ) دعابت  و ال   ) گنج هب  درب  ورف  گنچ  هک  برحلا ) بشنی  نا   ) دهاوخ هک  یسک 
نامرف وت  هب  دـیایب  هکنآ  ات  يرما ) کیتای  یتح   ) يامن مایق  رما  نیا  هب  ناریلد و  برح  یتخـس  زا  دـسرت  هک  یـسک  ندـش  رود  وچمه 

ینمـشد توادع و  مهنانـش )  ) ار امـش  دوشن  ثعاب  هک  دیاب  و  مکنلمحی ) و ال   ) نانمـشد باب  رد  درک  دیاب  یم  هچ  هکنآ  باب  رد  نم 
هب ندروآ  رذـع  زا  شیپ  و  مهیلا ) راذـعالا  و   ) ناشیا ندـناوخ  زا  شیپ  مهئاعد ) لبق   ) ناشیا اب  ندرک  هلتاقم  رب  مهلاـتق ) یلع   ) ناـشیا

.ناشیا رب  نتفرگ  تجح  ینعی  .ناشیا  يوس 

یلمآ

ینیوزق

و یلاعت ، وا  تاقالم  زا  ارت  تسا  راچان  هک  يادخ  زا  سرتب  دـنک  یم  اهـشسرافس  نبا  ار  وا  دوب  هدرک  دوخ  رگـشل  همدـقم  ار  لقعم ) )
وت اب  هک  یسک  اب  رگم  نکم  گنج  و  ندید ، دب  کین و  شاداپ  ندیـسر و  دیاب  واب  هتبلا  ینعی  .العوزع  واب  هدیـسرن  ارت  تسین  یتیاهن 
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و دـننک ، باوخ  تحارتـسا و  اـت  روآ  دورف  ار  مدرم  زور  ناـیم  و  تسا ، کـنخ  اوـه  هک  زور  فرط  ود  رد  نک  ریـس  و  دـنک ، گـنج 
يارب تسا و  هدـینادرگ  مارآ  نوکـس و  تقو  لجوزع  يادـخ  ارنآ  هک  بش  لوا  نکم  ریـس  .ار و  رگـشل  امرف  ریـس  یناسآ  تهافرب و 
فقاو نوچ  و  ار ، دوخ  بکارم  تشپ  هد  شیاسآ  و  ار ، دوخ  ندب  نآ  رد  هد  تحار  سپ  تسا  هدیرفآ  راتفر  ریس و  هن  رارق ، تماقا و 
تقالم نمـشد  اب  نوچ  ادـخ و  تکرب  مانب و  وش  هناور  سپ  رونم  حبـص  فاکـش  ای  رحـس ، ینـشور  راـثآ  دـش  نهپ  هک  یتقو  يدـش 

گنج شتآ  هک  دشاب  صیرح  دهاوخ و  هک  یسک  ندش  کیدزن  نمـشدب  وشم  کیدزن  و  دوخ ، باحـصا  طسو  رد  تسیاب  يدومن 
و دیایب ، وتب  نم  نامرف  ات  دسارهب  وجگنج  مدرم  زا  ای  دسرتب ، هعقاو  گنج و  زا  هک  یـسک  ندش  رود  ناشیا  زا  وشم  رود  و  دناریگرد ،

لاتق هک  درادن  نآ  رب  ارت  ناشیا  ضغب  دیاب  .ینک و  هچ  میوگب  نم  ات  مصخ  رکـشلب  يروخ  زاب  نوچ  گنج  رد  نکم  لیجعت  هلمجلاب 
.ینادرگ مامت  دوخ  رذع  و  یناوخب ، قح  هارب  هک  نآ  زا  شیپ  ناشیا  اب  ینک 

یجیهال

.هل همدقم  فالآ ، هثالث  یف  ماشلا  یلا  هذفنا  نیح  یحایرلا  سیق  نب  لقعمل  مالسلا  هیلع  هتیصو  نم  و 

رازه هس  اب  ماش  يوس  هب  ار  وا  داتسرف  هک  یتقو  رد  ار  یحایر  سیق  رسپ  لقعم  رم  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصو  زا  ینعی و 
.وا هاپس  ورشیپ  دنشاب  هک  رکشل  زا  رفن 

ریـسلا و ال یف  هفر  سانلا و  روغ  نیدربلا و  رـس  .کلتاق و  نم  الا  نلتاقتال  هنود و  کل  یهتنم  هئاقل و ال  نم  کل  دبال  يذلا  هللا  قتا  »
نیح وا  رحسلا ، حطبنی  نیح  تفقو  اذاف  كرهظ ، حور  کندب و  هیف  حراف  انعظال ، اماقم ، هردق  انکـس و  هلعج  هللا  ناف  لیللا ، لوا  رـست 

« .هللا هکرب  یلع  رسف  رجفلا ، رجفنی 

رگم نکم  هلتاقم  وا و  زا  ریغ  وت  يارب  زا  ییاهتنا  تسین  وا و  يازج  تاقالم  ار  وت  رم  تسا  راچان  هک  ینانچنآ  يادخ  دـیزیهرپب  ینعی 
زور مین  رد  ینعی  ار ، نامدرم  هدب  زور  مین  باوخ  هلولیق ي  رصع و  حبص و  يامرـس  رد  نک  تکرح  وت و  اب  دنک  هلتاقم  هک  یـسک  اب 

هک قیقحت  هب  سپ  بش ، يادـتبا  رد  نکم  تکرح  ندرک و  تکرح  رد  دـشاب  تحار  تیهاـفر و  هب  نکب و  لزنم  تحارتـسا  يارب  زا 
ندب نآ  رد  هد  تحار  سپ  ار ، ندرک  چوک  هن  ار  گنرد  وا  رد  تسا  هدرک  ردقم  رارق و  ياج  ار  بش  يادـتبا  تسا  هدـینادرگ  ادـخ 

ار حبـص  عولط  ماگنه  ای  ار ، رحـس  ندـش  نهپ  ماـگنه  یتشگ  علطم  هک  یتقو  رد  سپ  ار ، وت  بکرم  ار و  وت  تشپ  هد  تحار  ار و  وت 
.ادخ تکرب  ریخ و  جهن  رب  نکب  تکرح  سپ 

باهی نم  دعابت  مهنم  دعابت  برحلا و ال  بشنی  نا  دـیری  نم  وند  موقلا  نم  ندـتال  اطـسو و  کباحـصا  نم  فقف  ودـعلا  تیقل  اذاف  »
« .مهیلا راذعالا  مهئاعد و  لبق  مهلاتق ، یلع  مهنانش  مکنلمحی  يرما و ال  کیتای  یتح  سابلا ،

هدارا هک  یسک  یکیدزن  نانمشد  هب  وشم  کیدزن  وت و  باحصا  طسو  رد  تسیاب  سپ  ار  نمـشد  وت  يدروخرب  هک  ینامز  سپ  ینعی 
وت هب  دسرب  هکنیا  ات  ار ، گنج  دسرتب  هک  یـسک  يرود  نانمـشد  زا  وجم  يرود  ار و  گنج  رد  نتخیوآ  رد  ندرب و  ورف  گنچ  دنک 

ندـناسر زا  شیپ  ار و  گنج  ناشیا  ندـناوخ  زا  شیپ  ناشیا  گنج  لاتق و  رب  ناـشیا  ندرک  ینمـشد  ار  امـش  دـنکن  راـب  نم و  مکح 
.ناشیا يوس  هب  ار  گنج  رذع  بتارم  یصقا 
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یئوخ

سیل يا  يوس  ینعمب  انهه  و  هلئاسر ، و  مالسلا ) هیلع   ) هبتک نم  سداسلا  راتخملا  حرـش  یف  نود  یناعم  رکذ  یـضم  دق  هنود ) : ) هغللا
یف يرهوجلا  لاق  یـشعلا ، هادـغلا و  نادربلا :)  ) .هنم قتـشم  هنع و  یهن  رـست  ـال  هلوق  نا  اـمک  ریـسلا  نم  رما  رـس )  ) .یهتنم هاوس  کـل 

دـسوت یطرالا  اذا  رعاشلا :- ینعی  لاق  امهالظ و  لاقی : و  شعلا ، هادـغلا و  اـمه  نادربـالا و  کلذـک  و  نارـصعلا ، نادربلا : حاحـصلا :
يزاوجلا و  ص 251 ج 2 )  ) اضیا نیبتلا  نایبلا و  یف  ظحاجلا  هلقن  رارض  نب  خامـشلل  تیبلا  لوقا : نیع  لمرلاب  يزاوج ، دودخ  هیدربا 

: هلوقب ایناث  امهرسف  نیرهظلا و  هالص  کلوقک  رصعلا  حبـصلا و  يا  بیلغتلا  یلع  ینث  نارـصعلا  و  ءانیعلا ، عمج  نیعلا  و  شحولا ، رقب 
هادغلا نادربالا : نادرلا و  هنجلا ، لخد  نیدربلا  یلص  نم  ثیدحلا :- یف  ینعی  هیف - هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  .یـشعلا  هادغلا و  امه  و 

اهب رـس  و  کیرـش : یبا  نب  هلاضف  عم  رخالا  هثیدـح  و  نیدربالا ، انب  ریـسی  ناـک  ریبزلا : نبا  ثیدـح  هنم  و  اـمهالظ ، لـیق : یـشعلا و  و 
ریوغتلا نم  رما  روغ )  ) .نیدربلا اوریـس  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع ابا  تعمـس  لاق : ملاس  نب  ماـشه  هیاور  یتایـس  و  لوقا : .نیدربلا 

.هرئاغلا و هلئاقلل : لاقی  دـیبعوبا : لاق  .هلئاقلل  اولزنا  يا  اوروغ  لاقی : هلولیقلا ، ریوغتلا : حاحـصلا : یف  و  هریهظلا ، يا  هرئاغلا  نم  ذوخاـم 
، اریوغت الا  هلیللا  هذه  تب  ام  هللا  وف  کئارو ؟ ام  حیو  لاق : دـنواهن  حـتفب  رمع  یلع  درو  امل  بئاسلا  ثیدـح  یف  و  هیریثالا : هیاهنلا  یف 
سیفنلا و فیفختلا و  هحارالا و  يا  هیفرتلا  نم  رما  هفر )  ) .اولاق اذا  موقلا  روغ  لاقی  .هلئاقلا  دـنع  نوکت  یتلا  هیلقلا  همونلا  ردـقب  دـیری 

لک ءاملا  تدرو  اذا  اهوفر  اهفر و  هفرت  حـتفلاب  لبالا  تهفر  حاحـصلا : یف  و  ءاش ، یتم  اهدروا  اذا  لبالا  یعارلا  هفر  نم  وا  عیـسوتلا ،
یف فالاب  یـسامخلاب  قحلم  وه  هینهفر و  هیلاعف و  یلع  هیهافر  اهیفرت و  هفر  .اـنا و  اـهتفار  .رـسکلاب و  هفرلا  مسـالا  تئاـش و  یتم  موی 
نع هفر  و  انیل ، اریس  نهیف  راسی  ناک  اذا  هفاور  لایل  ثالث  ههفار و  هلیل  کنیب  ینیب و  لاقی  و  اهلبق ، ام  هرکـسل  ءای  تراص  امنا  هرخآ و 

.ینعملا یف  اهنم  دـحاو  لک  ریرقت  یتایـس  و  قصلا ، لدا و  هقایـس  مالکلا و  بولـساب  معا و  عسوا و  لوالا  و  هنع ، سفن  يا  کـمیرغ 
یف .لحر و  راس و  يا  عنم  باب  نم  انعظ  انعظ و  نعظ  لاقی : لاحترالا ، نعظلا : انعظ )  ) .هیلا تنکـس  ام  کـیرحتلاب : نکـسلا  انکـس ) )

مکتماـقا موی  مکنعظ و  موـی  اهنوفختـست  اـتویب  ماـعنالا  دوـلج  نم  مکل  لـعج  انکـس و  مکتوـیب  نم  مکل  لـعج  هللا  و  میرکلا : نآرقلا 
.نطبلا فالخ  ینعمب  ال  باکرلا ، ینعمب  اـنه  رهظلا  .حـیورتلا و  نم  رما  حور )  ) .هحارـالا نم  رما  مقا  نزو  یلع  حرا ) (. ) 28 لحنلا - )

اوناـک اذا  نوبجنم  لاـقی  اـمک  هیلع  نوـلقنی  رهظ  مهل  ناـک  اذا  نروـهظم  نـالف  وـنب  .باـکرلا و  رهظلا : حاحـصلا : یف  يرهوـجلا  لاـق 
لاثم بکرلا  عمجلا  اهظفل و  نم  اهل  دـحاو  هلحار و ال  هدـحاولا  اهیلع ، راسی  یتلا  لبالا  باکرلا : .همـالک و  یهتنا  .بئاـجن  باحـصا 

حارملا یلا  اهدر  يرا  هلبا  حارا  يرهوجلا : لاق  .حارملا  یلا  اهدر  اذا  احیورت  هلبا  نالف  حور  مهلوق  نم  حیورتلا  ینعم  نوکیف  .بتکلا 
ههجو یلع  ادـمتم  ههجو  یلع  رطبـسا  اذا  لجرلا  حـطبنا  لاقی : حـطبنی )  ) .یهتنا لاوزلادـعب  الا  کلذ  نوکی  .حـیورتلا و ال  کلذـک  و 

.یصحلا و قاقد  هیف  عساو  لیـسم  يا  حطبالا  ءاحطبلا و  هنم  عستی و  طسبنی و  يا  حطبنیف  عاستلا  طاسبنالا و  نع  هیانک  انهه  ضرالا و 
یـشلا ء یف  یـشلا ء  بشن  حاحـصلا : یف  .لاـعفالا  باـب  نم  عراـضم  بـشنی  برحلا ) بـشنی   ) .ءاـحطبلا یف  عـستا  يا  لیـسلا  حـطبت 

.مهنیب برحلا  تبـشن  لاقی : و  قلعا ، دـئاصلا : بشنا  بشتناـف و  هتقلعا  يا  هیف  اـنا  هتبـشنا  .قلع و  يا  اـبوشن  ملع - باـب  نم  رـسکلاب -
سانلا هباهی  يا  بیهم  لجر  و  بویه ، بئاه و  وهف  هرذـح  هفاخ و  اذا  هباهم  هبیه و  اـبیه و  هباـهی  هباـه  لوقت : یتاـی  فوجا  باـهی ) )

یف هقیتعلا  انتخـسن  یف  روکذم  .یف و  ینعمب  ءابلا  ریـسلاب )  ) خنـسلا ضعبلا  بارعالا : .هاودـعلا  ضغبلا و  نانـشلا :)  ) .برحلا سابلا :) )
( وند  ) .اهدـعب یتلاک  اذا  باوج  ءافلا  رـسف )  ) .هجیتنلا عیرفتلل و  هحیـصف  اهدـعب  یتلا  .لیلعتلل و  ءاـفلا  هللا ) ناـف   ) ریـسلاب ناـکم  ریـسلا 
و باهی ، نم  دعب  روکذم : افنآ  اهیلا  انرـشا  امک  يربطلا  هخـسن  یف  و  دعابت ، هلوقل و ال  دعابت  کلذک  .ندـت و  هلوقل ال  قلطم  لوعفم 

.اتابن ضرالا  نم  مکتبنا  هللا  و  یلاعت : هلوق  نازو  یلع  دـعابت  ینعا ال  هلماع  باـب  نم  سیل  هنا  ـالا  اـضیا  قلطم  لوعفم  ءاـبلا  مضعب  وه 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1304 

http://www.ghaemiyeh.com


و ال هلوـقل : فرظ  لـبق )  ) .دـعابت ـال  و  ندـت ، ـال  ینعا  نیلعفلا  ـالکب  قـلعتم  نیمدـقملا و  نییهنلا  ـالکل  هیاـغ  يرما ) کـیتای  یتـح  )
.سابلا و یف  هتراصب  هیاهن  یلع  رخالا  و  سانلاب ، هتفار  لامک  یلع  اهضعب  لدی  روماب  هیصولا  هذه  یف  ع )  ) یتا دق  ینعملا : .منکلمحی 

هریصب دهاجملا  دیزت  اهدعب  یتاللا  اهلبق و  یتلا  یلا  هیـصولا  هذه  تمـض  اذا  .تاتـشالا و  نیب  فلا  دادضالا و  نیب  اهیف  ع )  ) عمج دق 
ول .یلاعت و  هللا  لیبس  یف  داهجلا  یف  هعجـشت  هطـشنت و  يوهلا و  عابتا  نع  هرذحت  هللا و  يوقتب  هرکذـت  کلذ  عم  و  برحلا ، نونف  یف 
هنیب یلع  ناک  اهلئاق  نا  .يوبنلا و  مالکلا  نم  هقبع  اهیف  یهلالا و  ملعلا  نم  هحـسم  اهیلع  نا  ملع  رکفتم  اهیف  رکف  لـماتم و  اـهیف  لـمات 

هکلهلا و هیف  امم  سانلا  ذاقنا  هنتفلا و  ران  ءافطا  الا  همه  ناک  ام  .قیرطلا و  ءاوس  نع  غیز  هبلق  یف  نکی  مل  نیدلالا و  هریصب  هبر و  نم 
، ءاعدلا راذعالا و  لبق  لاتقلا  نع  فکلاب  اهمتتخا  هللا و  يوقتب  احتتفا  هیصولا ، هذه  تارقف  یف  رظناف  .همج  هداعـس  هیف  ام  یلا  مهذافنا 
هرابعلا و اهلوح  موحی  نا  قوف  اهنساحم  نا  يرمعل  یهاونلاب و  اهعفدرا  و  رماوالاب ، ایف  ردص  و  هللا ، هکرب  یلع  رـسف  هلوق : اهیف  طسو  و 

.هعاطتسالا عسولا و  ردق  یلع  اهلمج  اهنارقف و  حرشل  ضرعتنلف  حرشلا  ءانثا  یف  اهـضعب  یلع  فقتـس  فصوت و  كردت و ال  یه  امنا 
یفف هللا  يوقتب  هباحصا  یصوی  ام  اریثک  ع )  ) ناک داز و  ریخ  اهنال  الوا  هللا  يوقتب  هرما  هنود ) هلوق : یلا  هللا - قتا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
اهناف هللا  يوقتب  مکیصوا  لوقی : هباحصا و  یصوی  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  لاق : ع )  ) یسوم نسحلا  یبا  نع  هدانـساب  یفاکلا 

هاـیحلا و لـضفا  هب  اوبحت  اـصلاخ  ارکذ  هللا  اورکذا  اـنطاب و  اراعـش  يوقتلا  اورعـشتسا  یجـاللا و  براـهلا  هقثو  یجارلا  بلاـطلا  هطبغ 
نینموملاریما هیصو  تدهش  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلـس  نع  هیقفلا  یف  و  یفاولا .) نم  ص 62 ج 14   ) خلا هاجنلا - قیرط  هب  اوکلـست 

هدلو و عیمج  ادمحم و  نیسحلا و  هتیـصو  یلع  دهـشا  و  مجلم - نبا  هبرـض  نیح  ینعی  نسحلا - هنبا  یلا  یـصوا  نیح  مالـسلا ) هیلع  )
نینموملا نم  یباتک  هغلب  نم  یتیب و  لها  يدلو و  عیمج  نسح و  ای  کیصوا  ینا  مث  مالسلا :) هیلع   ) لاق لاق : نا  یلا  هتعیـشلا - سور 

لقعم ذفنا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا کلذ  عیجشت و  فیوخت و  هیف  امب  یلاعت  هللا  فصو  مث  یفاولا .) نم  ص 79 ج 2   ) مکبر هللا  يوقتب 
.هللا و لیبس  یف  داهجلا  یناثلا  لجر ، فالآ  هثالث  هراما  لوالا  نارما : لقعم  یلا  هجوت  ماشلا  یلا  هل  همدـقم  فالآ  هثـالث  یف  سیق  نب 

سفنلاب دوجلا  یلاعت و  هنود  سفنلا  لذب  داهجلا  و  ناطیـشلا ، عابتا  نع  هللا  همـصع  نم  الا  نایغطلا  یغبلا و  بجوت  دق  ناطلـس  هرامالا 
ول کناف  هقتا  یلاعت و  هللا  فخ  يا  هنود ، کل  یهتنم  هئاقل و ال  نم  مل  دـبال  يذـلا  هللا  هلوقب : هفوخ  لوالا  یلعف  .دوجلا  هیاـغ  یـصقا 
اذاف هریغ  کل  یهتنم  سیل  یلاعت و  هللا  ءاقل  نم  مل  دبال  امنا  ملعاف  مهیف  لدعلا  نع  تلدع  شیجلا و  نم  کنود  نم  تملظ  هتیصع و 
یلع اضیا  لوقلا  کلذـب  هعجـش  یناثلا  یلع  .يوهلا و  عوط  نم  رذـح  یلع  نکف  کلامعا  ءوس  نم  تفلـسا  امب  کبقاعی  کیزاجی و 
اذاف یهتنم  هاوس  کل  سیل  یلاعت و  هللا  یقلت  امنا  ملعاف  هللا  لیبس  یف  تلتقف  کسفنب  دوجت  ول  کناف  داهجلا  نم  فخت  يا ال  داهجلا 

هللا لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال  لئاق : نم  زع  لاق  .تمدـق  امب  کیزجی  یلاعت  وهف  هئاقل  نم  کـل  دـبال  هیلا و  كرما  یهتنم  ناـک 
مهبر دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  و ال  یلاـعت : لاـق  و  ( 151 هرقبلا -  ) نورعـشت نکلو ال  ءایحا  لـب  تاوما 

و (. 167 نارمع - لآ   ) نینموملا رجا  عیـضی  هللا ال  نا  لضف و  هللا و  نم  همعنب  نورـشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهیتآ  امب - نیحرف  نوقزری 
ارجا هیتون  فوسف  بلغی  وا  لتقیف  هللا  لیبس  یف  لتاقی  نم  هرخـالاب و  اـینلا  هویحلا  نورـشی  نیذـلا  هللا  لـیبس  یف  لـتاقیلف  یلاـعت : لاـق 

نا هیبا  نع  بدـنج  نب  هللادـبع  ثیدـح  یف  یفاـکلا و  یف  کـلتاق ) نم  ـالا  نلتاـقت  ـال  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق ءاسنلا 77 .)  ) اـمیظع
یلع هللا  دـمحب  مکناف  مکوودـبی  یتح  موقلا  اولتاقت  ال  لوقیف : انودـع  هیف  انیقل  نطوم  لک  یف  رمای  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

اوفکـشت حیرج و ال  یلع  اوزیجت  اربدـم و ال  مهل  اولتقت  الف  مهومتمزه  اذـف  يرخا  مکل  هجح  مکوودـبی  یتح  مهایا  مککرت  هجح و 
نم رشع  عبارلا  راتخملا  حرش  یف  بورحلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس یف  مالکلا  مامت  یتایـس  لوقا : .یهتنا و  .لیتقب  اولثمت  هروع و ال 

ءایحال الوا  نورومام  مهناف  یلاعت  هللا  اضر  ریغل  سانلا  اولتاقی  نا  نم  مظعا  مهردـق  لجا و  مهناش  هللا  ءاـیلوا  نا  ملعا  مث  .باـبلا  اذـه 
یلا اوضهن  اوغط و  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتـسا  امل  سانلا  نم  هفئاط  نا  الا  الع  لج و  برلا  بانج  یلا  هیادهلا  لوقعلا و  هرانا  سوفنلا و 
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یبنلا یلع  ابجاو  ناکف  یلاعت  هللا  نذاب  یبنلا  اهسرغ  یتلا  هلیضفلا  هرجش  لوصا  یف  هخـسار  هیذوم  میثارج  اوراص  وا  نیدلا ، ءانب  مدهی 
هوزغ لک  یف  حاتتفالا  نا  يرت  اذـل  یناسنالا و  عامتجالا  یف  شحاوفلا  دـسافملا و  قرطت  ـالئل  میثارجلا  لوصا  اوحاـتجی  نا  یل  ولاوا 

هیف ام  یلا  رافکلا  ءاعدـب  تاوزغلا  لبق  مهـشویج  نورمای  اوناکف  ءایلوالا  ءاـیبنالا و  اـما  .ءاـیلوالا و  ءاـیبنالا و  يدـناعم  نم  ناـک  اـمنا 
ملظ لتاقملا  ریغ  لاتق  نال  مهلتاق  نم  الا  اولتاقی  ناب ال  و  مهیلع ، هجحلا  مامتا  و  مهیلا ، راذعالا  و  هیقابلا ، مهتداعـس  همئادلا و  مهتایح 
هللا دبعی  نوفئاخلا و  نموی  سانلا و  روما  مظتنی  هب  فیس  هجرد  هللا و  لیبس  یف  دهاجملا  هلیـضف  ملعی  انرکذ  امب  .هنع و  نووربم  مه  و 

ضعبب مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال  و  یلاعت : هلوقک  ضرالا  تدـسفل  فیـسلا  نکی  مل  ول  هناب  هلئاقلا  تایالا  ضعب  رـس  و  نونموملا ،
هللا مسا  اهیف  رکذی  دجاسم  تاولـص و  عیب و  عماوص و  تمدهل  ضعبب  مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال  و  یلاعت : هلوق  .ضرالا و  تدسفل 
یبا نع  یفاکلا  یفف  لاتقلاب : هلوسر  هللا  رما  اولبقی  نا  اوبا  امل  ساـنلا  نا  هتوص  یلعاـب  يداـنی  يذـلا  راـبخالا  ضعب  رـس  اذـک  اریثک و 

.مهفویسل هازغلا  هیدرا  ناو  هنجلا  یف  مهلویخ  ایندلا  یف  هازغلا  لویخ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع
هللا لیبس  یف  کتما  نم  ازغ  نم  دمحم  ای  لاق : یبلق  هب  حرف  ینیع و  هب  ترق  رماب  لیئربج  ینربخا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  و 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هیف : .هداهـش و  هل  هللا  بتک  عادـص  وا  ءامـسلا  نم  هرطق  هب  اصاف 
فیلا نا  ینعی  لوقا : .رانلا  هنجلا و  دیلاقم  فویسلا  و  فیسلا ، الا  سانلا  میقی  و ال  فیـسلا ، لظ  تحت  فیـسلا و  یف  هلک  ریخلا  هلآ :)
رمعم نع  هیف  .هل و  رانلا  حاتفم  رفاکلا  هرهشی  يذلا  نا  و  هل ، اهحاتفم  يا  هنجلا  دالقم  وهف  هللا  لیبس  یف  ادهاجم  ملسملا  هرهـشی  يذلا 

هیلع  ) هللادـبع یبا  نع  ناـبا ، نب  رمع  نع  هیف  .فیـسلا و  لـظ  یف  فیـسلا و  تحت  فیـسلا و  یف  هلک  ریخلا  لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نـع 
تحت فیـسلا و  یف  ریخلاف  لاتقلاب  هرما  یتح  اولبقی  نا  اوباف  نینـس  رـشع  سانلا  یلا  مالـسالاب  هلوسر  ثعب  یلات  هللا  نا  لاق : مالـسلا )
کلذ یف  تایاورلا  و  ع )  ) مئاقلا هلود  یلا  هراشا  ادـب  امک  دوعی  رمالا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  لوقا : .ادـب  امک  دوعیرمـالا  فیـسلا و 

یف ریسلا  نال  یشعلا  هادغلا و  یف  ریسی  نا  هرما  نیدربلا ) رس  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هدحاو  هقیقح  دراف و  رـس  یلا  ریـشت  ادج  هریثک 
بابلا یف  .نیتعاسلا  نیتاه  یف  اـهبیط  ءاوهلا و  دربل  لـقا  نوکی  بعتلا  و  رثکا ، نوکی  اـمهیف  قیرطلا  یط  و  نوها ، نوکی  راـهنلا  یفرط 

: تلق نیدربلا ، اوریس  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع ابا  تعمس  لاق : ملاس  نب  ماشه  نع  لئاسولا  جح  نم  رفـسلا  بادآ  باوبا  نملا  اتلا 
مهب لزنا  يا  ساـنلاب ) روغ  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نونومـضم  مکنا  مث  مکل  ریخ  وهف  یـش ء  مکباـصا  نا  لاـق : ماوهلا ، فوختن  اـنا 

هلولیقلا و تقو  یه  هلئاقلا  .لالکلا و  بعتلل و  هبجوملا  رحلا  هدـش  مزلتـسی  هرئاغلا  یف  ریـسلا  نال  کـلذ  راـنلا و  فصتنم  يا  هلئاـقلل 
هیلع  ) هنا یلع  لدـی  مـالکلا  قایـس  ریـسلاب ) هفر  و  : ) هلوق (. 58 رونلا -  ) هریهظلا نم  مکبایث  نوعـضت  نیح  و  یلاـعت : لاـق  .هحراتـسالا 

ضعب رخاتی  و ال  نابکرلا ، باکرلا و  بعتی  مهفجوی ال  مهریـسب و ال  قفری  هیف و  مهعـسوی  يا  ریـسلا  یف  هشیج  هفری  نا  هرما  مالـسلا )
هناکف باودلا  دنجلا و  یف  راضملا  نم  امهریغ  لالکلا و  هقرفتلا و  یلا  رمالا  رجن  ریسلا ال  یف  قفرلا  یناتلا و  ولف ال  ضعب  نع  شیجلا 

ءاش یتم  لبالا  یعارلا  هفر  مهلوق : نم  هانذـخا  نا  .فیجولاب و  کتباد  کـسفن و ال  بعتت  ـال  ریـسلاب و  نوه  هل : لاـق  مالـسلا ) هیلع  )
ءالکلا و ءاملا و  نم  اهعنمی  ریـسلا و ال  یف  اهلاح  یعاری  نا  یف  هل  هیـصوت  نوکیف  .ریـسلاب  باکرلا  هفر  يا  اـصاخ  نوکی  هفر  قلعتمف 

اهاور .خـلا  کسفن - اهناف  اهفلعب  ادـبا  کتباد و  نع  لزناف  لزنملا  نم  تبرق  اذا  و  هنبال : نامقل  هیـصو  نم  و  اهیلع ، قافنالا  یف  عسوی 
باودلا ماکحا  باوبا  نم  عساتلا  بابلا  یف  و  ص 66 ج 8 .)  ) یفاولا یف  ضیفلا  اهب  یتا  هییقفلا و  یف  قودصلا  یفاکلا و  یف  ینیلکلا 

و ال اهتقاط ، قوف  اهلمحی  ال  قوقح : هتـس  اهبحاص  یلع  هبادـلل  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ینوکـسلا  نع  لئاسولا  جـح  نم 
ءاملا اهیلع  ضرعی  و  حبـست ، اهناف  اههجو  یف  اهبرـضی  و ال  اهمـسی ، و ال  لزن ، اذا  اهفلعب  ادبی  و  اهیلع ، ثدحتی  سلاجم  اهرهظ  ذـختی 
همالک میرحت و  یهن  ههارک ال  یهن  لیللا  لوا  یف  ریسلا  نع  یهن  انعظ ) هلوق : یلا  لیللا - لوا  رست  و ال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هب  رم  اذا 
بادآ باوبا  نم  عساتلا  بابلا  یف  اهیلع  هللا  همحر  یلماعلا  هب  لدتـسا  امک  لـیللا  لوا  ریـسلا  هارک  یلع  هقفلا  یف  هب  لدتـسی  اـمم  اذـه 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1306 

http://www.ghaemiyeh.com


هلوق یلا  هراشا  اذـه  .مکتماقا و  تقو  هیف  نونکـست  اعـضوم  يا  انکـس  هلعج  هللا  ناف  هلوقب : یهنلا  لـلع  مث  .لـئاسولا  جـح  نم  رفـسلا 
سیل لیللا  نال  ازاجم  لیللا  یلع  نعظلا  ظفل  قلطا  .انعظ  اماقم ال  هردـق  و  هلوقب : هدـکا  مث  (. 97 ماعنالا -  ) انکـس لیللا  لعج  و  یلاعت :

نال هیلع  ماقملا  قالطا  فالخب  لیللا ، وه  يذلا  فرظلا  یلع  نعظلا  وه  يذـلا  فورظملا  مسا  قالطا  نعظب  سیل  هنا  نظعلا ال  نامزب 
نع تایاور  هب  تدرو  امک  نیطایشلا  رشنت  نیح  نوکی  لیللا  لوا  نا  یلع  .هقیقح  هیلع  قلطاف  هماقالا  نم  نامز  مسا  میملا  مضب  ماقملا 
نم هدونج  ثبی  امنا  هللا  نئاعل  هیلع  سیلبا  نا  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  رباج  نع  هدانساب  یفاکلا  یفف  مالـسلا :) هیلع   ) نیموصملا انتمئا 

اوذوـع هدوـنج و  سیلبا و  رـش  نم  هللااـب  اوذوـعت  نیتعاـسلا و  نیتاـه  یف  یلاـعت  هللا  رکذ  اورثکاـف  عـلطت  نیح  سمـشلا و  بیغت  نـیح 
نیح نم  لیللا  دونج  ثبی  امنا  سیلبا  نا  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  رباج  نع  هیقفلا  یف  .هلفغ و  اتعاس  امهناف  نیتعاسلا  نیتاه  مکراـغص 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  رکذ  .سمشلا و  علطم  یلا  رجفلا  علطی  نیح  نم  راهنلا  دونج  ثبی  قفشلا و  بیغم  یلا  سمـشلا  بیغت 
ص 232  ) یفاولا یف  ضیفلا  امهاور  یفاکلا و  نع  يورملا  ثیدحلا  رخآ  یلا  نیتعاسلا - نیتاه  یف  یلاعت  هللارکذ  اورثکا  لوقی : ناک 
رخ ارابخا  اهیلع  تلد  دق  لیللا و  لوا  ریسلا  ههارک  یف  مالک  ال  تلق : لیللا ؟ لوا  ریـسلا  ههارک  یلع  ناربخلا  لدی  له  تلق : نا  ج 5 .)
نع ینوکسلا ، نع  لئاسولا  جح  نم  رفسلا  بادآ  باوبا  نم  عساتلا  بابلا  یفف  ریسلل  لیللا  رخآ  رایتخا  بابحتسا  یع  تلد  امک  اضیا 

دامح نع  هیف  .لیللاب و  يوطت  ضرالا  ناف  لیللاب  رفسلاب  مکیلع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا 
: ینیلکلا هیاور  یلع  .هرخآ و  یف  رس  لیللا و  لوا  یف  ریسلا  كایا و  ینب  ای  هنبال : نامقل  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  یسیع ، نب 
یقثولا و هورعلا  نم  جحلا  لوا  یف  هرـس  سدق  یئابطابطلا  امهب  یتا  دق  هجلدـلا و  سیرعتلاب و  کیلع  لیللا و  لوا  یف  ریـسلا  كایا و 
.بیرق و نع  نیدربلا  یف  هرخآ و  یف  هبابحتـسا  لیللا و  لوا  ریـسلا  ههارک  یلع  هلاد  يرخا  تایاور  لقن  یتایـس  و  کلذک ، امهب  یتفا 

سیلبا رـش  نم  امهیف  هللااب  ذوعتلا  نیتعاسلا و  نیتاه  یف  یلاعت  هللا  رکذ  راثکاب  نارمای  امهنال  همولعم  ریغف  کلذ  یلع  نیربخلا  هلالد  اما 
لیللا و لوا  یف  ریـسلا  ریذـحت  یلع  رابخالا  کلت  هلالد  نا  لاقی : نا  الا  مهللا  ادوعتم ، ارکاذ  امهیف  رئاسلا  ریـسی  نا  ساب  ـالف  هدونج  و 

یفف هلفغ  هعاس  رـضحلا  یف  هعاسلا  هذـه  تناک  اذاف  نیطایـشلا  رـشنت  تقو  هنا  ثیح  نم  نوکت  امنا  هلفغ  هعاس  هنا  یلع  هیف و  هتهارک 
ذئتعاس نوضرعی  سانلاف  لامعالا  ماتتخا  تقو  اهنال  هلفغ  هعاس  هعاسلا  تناک  امنا  اورثکا  رفـسلا  یف  لابلا  بارطـضا  نال  یلوا  رفـسلا 
هفئاطف اتاتـشا  اهیف  سانلا  يرتف  نانتکالاب  نولغتـشیف  بناج  لک  نم  مهتویب  یلا  لاـبقالا  یف  نولـسنی  لاغـشالا و  نم  اـهیف  اوناـک  اـمع 

علطت نیح  ینعا  يرخـالا  هعاـسلا  یف  اهـسکعب  و  اذـک ، اذـک و  يرخا  و  لـیلل ، بهاـتلا  یلا  يرخا  و  نیکاکدـلا ، قیلغت  یلا  تعرـسا 
هیلع  ) هلوق .هلفغ  یتعاس  انرکذ  امل  اتیمسف  نولـسنی  بناج  لک  یلا  و  نولغوتم ، مهایند  روما  یف  نیتعاسلا  نیتاه  یف  سانلاف  سمـشلا 
هیلع  ) هلوق .مهنادـبا  شیجلا  حریل  کندـب و  هیف  حراف  اماقم  انکـس و  لیللا  ردـق  یلاعت  هللا  ناـک  اذا  يا  کندـب ) هیف  حراـف  (: ) مالـسلا

مسرلا موی  لادب  نکی  مل  ءار و  تحت  نونک  فرح  و  طقسلا : تیب  وحن  بسانتلا  ماهیا  ندبلا  رهظلا و  نیب  كرهظ ) حور  و  (: ) مالـسلا
تیبل یف ا  نونلا  نا  الا  کلذـک ، سیل  و  اهیناعم ، اهنم  دارملا  نا  ماـهیا  طـقنلا  لادـلا و  ءارلا و  فرحلا و  نیب  عمحلا  یفف  طـقنلا  هریغ 

نم لعاف  مسا  لاد  و  هتیار ، نم  لعاف  مسا  ءارو  هلوزهملا ، هقاـنلا  فرحلا  نم  دارملا  مجعملا و  فورح  نم  رداـبتملا  هاـنعم  یلع  ناـک 
لجت اهناب  هتبیبح  حدم  نونب و  ءانحنالا  هقدلا و  یف  هقانلا  هبش  رطملا ، نم  موسرلا  یلع  رطاقت  ام  طقنلا  .اهقوسب و  قفر  اذا  بئاکرلا  الد 

نم اهب  كارح  ذا ال  اهتیر  برـضیف  لالطالا  هرایزل  یبارعالا  اهبکری  نونلاـک  ءاـنحنالا  رـضملا و  یف  یه  اـم  قونلا  نم  بکرت  نا  نع 
وه رهظلا  نم  دارملا  نا  مهوی  رهظلا  ندبلا و  نیب  عمجلا  نا  ماقملا  یف  کلذک  .همسا و  تاوذ  نامـس  هبیبحلا  بکارم  لب  لازهلا  هدش 

رهظلا ظفلب  ع )  ) داراف .حارملا  يا  اـهدر  ینعمب  لـیللا  یف  کـباکر  حور  يا  باـکرلا  هنم  دارملا  لـب  کلذـک  سیل  نطبلا و  فـالخ 
يدـجلا و نیب  قرفت  امف  تفرخ  يدـملا  لوط  نم  هلازغلا  وا  ادراب : اعیبر  فصی  ضایع  نب  لـضفلا  یبا  یـضاقلا  لوقک  دـیعبلا  هاـنعم 

لمحلا
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ذا لمحلا ، جربب  لولحلا  ناوا  یف  يدـجلا  جرب  یف  تلزنف  لـقعلا  هلیلق  هفرخ  تراـص  اهتدـم  لوط  اـهربک و  نم  سمـشلا  ناـک  ینعی 
کلذک اشرلا و  بیرقلا : اهانعم  و  سمشلا ، يا  دیعبلا  اهانعم  هلازغلا  نم  دارملا  و  هیعیبرلا ، نم  لمحلا  و  هیوتـشلا ، جوربلا  نم  يدجلا 

و لمحلا ، يدجلاک و  دارمب  سیل  يذلا  بیرقلا  ینعملا  میالی  ام  اهب  نرق  دق  یضاقلا  نا  الا  كرهظ ، مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  مالکلا 
ام و  هغللا ، یف  تیرد  امک  دیعبلا  میالی  ام  دارملا  ناک  نا  حور و  ینعا  دـیعبلا  بیرقلا و  یینعم  الک  میالی  امب  یتا  مالـسلا ) هیلع   ) وه

هکرب هلوق : یلا  تفقو - اذاف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .دارمب  سیل  هنکلو  هحارا  اذا  لجرلا  نالف  حور  مهلوق  نم  ناک  اـمنا  بیرقلا  میـالی 
وا رحسلا  طاسبنا  تقو  نوکی  ناب  سیق  نب  لقعم  رما  مالـسلا  هیلع  ریمالا  نا  لوالا  هجوا : هثالث  یلع  هرقفلا  هذه  رـسفی  نا  نکمی  هللا )

موقلا نعظ  لبق  نوکی  نا  نم  هل  دبالف  مهدئاق  هراص  شجیلا و  هراما  مالـسلا ) هیلع   ) هلبق نم  یلوت  امل  هنا  کلذ  اظقی و  رجفلا  راجفنا 
.مهل حلصی  ام  ضعب  هتوفی  یتح ال  مهبقاری  مهیلع  امئاف  مهلامعا و  رظان  نوکی  لاحترالل و  مهدعتـسی  ریـسلل و  هباحـصا  ایهیل  ناظقی 

هیلع  ) هناکف هللا : هکرب  یلع  رـسف  رحـسلا  حـطبنی  نیحی  یلا  لیللا  تفقو  اذا  هاـنعمف  هفوذـحملا  یلا  هملک  فقو  هلـص  نوکت  نا  یناـثلا 
یلع هملک  لعفلا  هلص  نوکت  نا  ثلاثلا  .رحسلا  حطبنی  نا  یلا  هیف  ریسلا  نع  هاهن  لیللا و  یف  هرهظ  حوری  هندبلا و  ری  ناب  هرما  مالسلا )

: لاقی عالطالا  ینعم  دیفی  یلع  عم  فقو  نال  هللا  هکرب  یلع  رسف  هحاطبنا  یلع  تلطا  اذا  ینعمب  رحسلا  حطبنی  نیح  یلع  تفقو  اذا  يا 
( مالسلا هیلع   ) هلوق ریظن  رحسلا  مهتوفی  دح  یلع  هرکسع  وه و ال  مانی  نا ال  هرما  مالسلا ) هیلع   ) هناکف هیلع ، هعلطا  اذل  هبنذ  یلع  هفقو 

نا ملعا  مث  .نیریخالا  نم  مالکلا  قایـسب  بسنا  لوالا  هجولا  ناـکف  هضمـضم ، وا  ارارغ  ـالا  مونلا  اوقوذـت  ـال  و  هقباـسلا : هیـصولا  یف 
هعادـصنا و دـنع  وه  رخالا و  رحـسلا  و  رجفلا ، عادـصنا  لبق  ام  وه  یلعالا و  رحـسلا  نیمـسق : یلع  وه  حبـصلا و  لـیبق  نوکی  رحـسلا 

ناب سیق  نبا  رما  مالسلا ) هیلع   ) هنا یلا  همالک  ینعم  لویف  یناثلا  رحـسلا  هنم  دارملا  نا  رحـسلا  حطبنی  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نم  رهاظلا 
نیح متی  لیللا  نال  هقیقح  لیللا  نع  جراخ  رحسلا  امناک  اذه  یلعف  قداصلا ، رجفلا  يا  رجفلا  قشنا  نیح  وا  یناثلا  رحسلا  یف  اما  ریسی 

امکح لیللا  نع  جراخ  رحسلاف  رسف : رجفلا  حطبنی  نیح  وا  رحـسلا  ناک  اذاف  ینعا : نیفـص  یف  رـصن  هخـسن  یلع  اما  رجفلا و  عادصنا 
هلوق یلا  عجار  انکاس  هلعج  هللا  ناف  هلوق : ینعا  لیلدلا  نا  انکاس  هلعج  هللا  ناف  لیللا  لوا  رست  و ال  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نم  رهاظلا  نال 

صتخت ههارکلاف  لیللا  لوا 

لعج و  یلاعت : هلوقل  صصخم  رخا  تایاور  نم  هریغک  اذه  مالـسلا ) هیلع   ) همالکف ههارکلا  مکح  نع  لیللا  رخآ  ینثتـسیف  لیللا  لواب 
لوصا یف  ررقت  دقف  کلذک  هیف  ریـسلا  نع  رخالا  یهنی  اقلطم و  لیللا  یف  ریـسلاب  اهـضعب  رمای  رابخالا  و  همدـقتملا ، هیالا  انکـس  لیللا 

یف هرس  سدق  یلماعلا  اهاور  ماقملا  یف  تدرو  رابخا  نم  هفئاطب  کیلعف  اضیا ، هنسلاب  هنسلا  و  هنسلاب ، باتکلا  صیصخت  هحـص  هقفلا 
هیلع  ) هللادبع یبا  نع  اعیمج ، نامثع  نب  دامح  جارد و  نب  لیمج  نع  هدانساب  .لئاسولا  جح  نم  رفسلا  بادآ  باوبا  نم  عساتلا  بابلا 

اوریـس لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع ابا  تعمـس  لاق : ملاس  نب  ماشه  نع  .لیللا و  رخآ  خ ل ) نع -  ) یف يوطت  ضرالا  لاق : مالـسلا )
هیلع  ) هللادبع یبا  نع  ینوکسلا ، نع  .نونومضم و  مکنا  مث  مکل  ریخ  وهف  یـش ء  مکباصا  نا  لاق : ماوهلا ، فوختن  نا  تلق : نیدربلا ،
تلق لاق : نیعا  نب  نارمح  نع  .لیللاب و  يوطت  ضالا  ناف  لیللاب  رفسلاب  مکیلع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا )
ملاس نب  بوقعی  نع  .هبوث و  فطع  مث  اذـکه  لاق : يوطت ؟ فیک  لیللاب  ضرالا  انل  يوطت  سانلا : لوقی  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبـال 
لاق .هرغ  یلع  مکناف  اوجرخت  الف  ابخ  وا  اطاطـسف  متلزن  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هعفر 

: لاق مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  .نورموی و  ام  نولعفی  اهنیب  اراود  ناـف هللا  همون  دـعب  جورخلا  اوقتا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما
کیلع یلع  ای  راشتسا ، نم  مدن  راختـسا و ال  نم  راح  ام  ینیـصوی  وه  یل و  لاقف  نمیلا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ینثعب 

نع .اهروکب و  یف  یتمال  كراب  یلاعت  هللا  ناف  هللا  مسا  یلع  دـغا  یلع  ای  راـهنلاب ، يوطت  ـال  اـم  لـیللاب  يوطت  ضرـالا  ناـف  هجلدـلاب 
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یلا كرما - یف  مهتراشتـسا  رثکاف  موق  عم  ترفاس  اذا  ینب  ای  هنبال : نامقل  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  یـسیع ، نب  دامح 
کیلع لیللا و  لوا  یف  ریـسلا  كایا و  و  لاق : هنا  الا  ینیلکلا - هاور  لاـق و  .هرخآ  یف  رـس  لـیللا و  لوا  یف  ریـسلا  كاـیا و  و  لاـق : نا 

دامح اهاور  یتلا  هذبنلا  هذه  اهنم  هنبال و  نامقل  هیـصو  نم  هفئاط  رکذ  دق  لوقا : .هرخآ  یلا  لیللا  فصن  ندل  نم  هجلدلا  سیرعتلاب و 
لاق ناـیب : .ه  رـصم 1383  عبط  ج 1  رابخالا ص 135  نویع  نم  برحلا  باـتک  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع 

رهدلا نم  ههرب  لثم  اضیا  هجلدلا  هجلدلا و  کیرحتلاب و  جلدلا  مسالا  و  لیللا ، لوا  نم  اوراس  اذا  موقلا  جلدا  حاحصلا : یف  يرهوجلا 
: سیرعتلا .همالک و  یهتنا  .هجلدلا  هجلدلا و  مسالا  و  لادلا ) دـیدشتب  ینعی   ) دـیدشتلاب اوجلدا  دـقف  لیللا  رخآ  نم  ارواس  ناف  ههرب  و 

عمجم یف  اـمکلا  ارتسـالل  لـیللا  رخآ  یف  رفـسلا  یف  اولزن  اذا  موـقلا  سرع  مهلوـق  نم  هحراتـسالا  موـنلل و  لـیللا  رخآ  رفاـسملا  لوزن 
.رحسلا یف  جالدالا  ریسلا و  یلع  ربصا  رعاشلا : لوقک  لیللا  رخآ  ریـسل  فیفختلاب  جالدالا  لمعتـسا  امبر  و  دراوملا ، برقا  نیرحبلا و 
یتضقم نا  مث  .رابخالا  کلت  نیب  عمجلا  هجو  تیرد  انمدـق  امبف  لوقا : .هلک و  لـیللا  ریـسل  لمعتـسی  دـق  دـیدشتلاب  جـالدالا  نا  اـمک 
هجلدلاب کیلع  یلع  ای  یلعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  نال  لادلا  دیدشتب  موقلا  جلدا  نم  امـسا  هجلدلا  نوکت  نا  عمجلا 

هیاکح مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا هیاور  نا  الا  هرخآ  لیللا و  لوا  نیب  قرفی  مل  ناک  نا  راهنلاب و  يوطت  ام ال  لیللاب ، يوطت  ضرالا  ناـف 
هجلدلا نم  دارملا  ناب  نیبت  هرخآ  یلا  لیللا  فصن  ندـل  نم  هجلدـلا  سیرعتلاب و  کیلع  لیللا و  لوا  یف  ریـسلا  كایا و  نامقل و  نع 

هدام یف  یحیرطلا  هیلا  بهذ  ام  نا  تیرد  انققح  امب  .لـیللا و  رخآ  یف  ریـسلا  يا  ددـشملا  جـالدالا  نم  مسا  وه  ع )  ) لوسرلا لوق  یف 
دیدشتلاب لیللا و  لوا  نم  راس  اذا  فیفختلاب  جلدا  لاقی  لیللا  ریـس  وه  هجلدـلاب و  مکیلع  ثیدـحلا  یف  : ) لاق ثیح  عمجملا  نم  جـلد 
ثیدـحلا رخآ  یف  امل  انه  دارملا  هناک  هلک و  لیلل  جالدالا  لعجی  نم  مهنم  و  حـتفلا ، مضاب  هجلدـلا  امهنم  مسالا  هرخآ و  نم  راس  اذا 

ثحبلا قفشلا و  حبـصلا و  سکاعت  رجفلا و  ثودح  یف  مالکلا  .باوصب  سیل  هرخآ ) لیللا و  لوا  نیب  قرفی  مل  يوطت و  ضرالا  ناف 
دیـشمج نیدـلا  ثایغ  هدروا  يذـلا  باسحلا  یلع  یه  ریثکب و  ضرالا  نم  امرج  مظعا  سمـشلا  نا  ملعا  هعونتم و  یتش  لـئاسم  نع 
لکشلا یف  سخرطسا  نیب  دق  .ضرالل و  الثم  نورشع  تس و  هئامثالث و  ءامسلا  ملسب  همجرتملا  هقینالا  هدیفملا  هتلاسر  یف  یـشاکلا 

املف اهفصن  نم  مظعا  اهنم  یـضتسملا ء  ناک  اهنم  مظعا  يرخا  هرک  نم  ءوضلا  تلبقا  ذا  هرکلا  نا  نیرینلا  یمرج  یف  هباتک  نم  یناثلا 
نیب ثدحت  .امئاد و  سمشلا  نم  اهفصن  نم  رثکا  یضتست ء  ضرالاف  ریثکب  اهنم  مظعا  سمـشلا  نیتیرک و  ضرالا  سمـشلا و  تناک 
هرک فصنت  یهف ال  تملع  امک  فصنلا  نم  مظعا  ضرالا  نم  یـضملا ء  ءزجلا  ذا  هریغـص  هرئاد  ضرـالا  نم  ملظملا  یـضتسملا ء و 

نوکی نا  بجی  ءوضلا  لبقی  ام  نا  ملعا  مث  .اهیلع  تضرف  یتلا  هرکلا  فصنت  یتلا  یه  همیظعلا  هرئادلا  نا  هلحم  یف  نیب  دق  ضرالا و 
ذوفن نم  هعناعملا  اهتفاثکل  ضرالاف  ءوضلا  البقی  مل  نیفـشملا  جاجزلا  ءاوهلاـک و  اـعنام  نکی  مل  ولف  هیف  ءوضلا  ذوفن  نم  اـعنام  اـفیثک 
هفشم اهنوکل  الـصا  سمـشلا  ءایـضب  یـضتسی ء  ءاوهلا ال  نم  راخبلا  هرک  قوف  ام  اما  اهب و  هطیحملا  راخبلا  هرک  اذک  هل و  هلباق  ءوضلا 

ضرالا تناک  امل  اهب و  اهل  هجاوملا  اههجو  یضتسی ء  ضرالا  یلع  سمـشلا  ءوض  عقو  اذاف  سکعنی  اهیف و ال  رونلا  ذفنی  هیاغلا و  یف 
تناک وت  هرینملا  هرکلا  ناف  ریدتـسم  طورخم  لکـش  یلع  اـهلظ  نوکی  اـهنم  مظعا  سمـشلا  اـبیرقت و  سمـشلا  اـبیرقتلا و  شلا  هیرک 

ضرالا لظ  نم  ریدتسملا  طورخملا  هدعاق  مث  ریدتسملا ، طورخملا  هریدتسم ال  هناوتسالا  لکش  یلع  لظلا  نوکی  هرینتـسملل  هیواسم 
هرهزلا و كالفا  یف  یهتنی  نا  یلا  ائیشف  ائیش  قدتسی  اهنم و  عفتری  ریدتسم  حطس  هدعاقلا و  هذه  هب  طیحی  هریغـصلا  هرئادلا  کلت  یه 

هرئاد یلع  مهـسلا  نوکی  لیللا  فصنتم  یفف  ادبا  اهمرج  هلباقم  یف  همهـس  سمـشلا و  مرج  وحن  لظلا  طورخم  هدعاق  هلاحم  نوکی ال 
رهاظلا بطقلا  ههج  یلا  الئام  وا  مقدلا ، تمس  یلع  سمـشا  تناک  نا  یـسحلا  قفالا  حطـس  یلع  امئاق  اما  ضرالا  قوف  راهنلا  فصن 

، رهاظلا بطقلا  ههج  یف  مدقلا  تمـس  نع  تناک  نا  یفخلا  بطقلا  ههج  یلا  وا  یفخلا ، بطقلا  ههج  یف  مدقلا  تمـس  نع  تناک  نا 
لـصتی مل  اذا  امب  صوصخم  اذه  نا  نفلا  یف  هبرد  يذ  یلع  یفخی  .روصلا و ال  عیمج  یف  برغلا  قرـشلا و  نع  هدعب  يواستی  نکلو 
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هرک نا  مث  .انایب  هیف  كدیزنس  امک  ایئرم  هب  طیحملا  عاعشلا  ریصی  برغلا  بناج  یلا  طورخملا  لیمی  نا  لبق  ذئنیح  ذا  قفشلاب  حبصلا 
هرک لکش  یلع  اهریغ  وا  سمشلا  هرارحب  امهیترک  نم  نیتدعاصتملا  هیئاملا  هیضرالا و  ءازجالا  هطلاخم  ببـسب  فثاکتم  ءاوه  راخبلا 
نال دـعبا  وه  امم  فثکا  ضرالا  یلا  امهنم  برقا  وه  امف  ماوقلا  هفلتخم  یه  اهحطـسل و  زاوم  حطـس  اهزکرم و  یلع  ضرالاب  هطیحم 

نوسمخ نانثا و  ضرالا  حطـس  نع  یلعالا  اهحطـس  دعب  نا  مارجالا  داعبالا و  یف  نیب  دق  فثکالا و  نم  عبطلاب  رثکا  فطلالا  دعاصت 
لـصفلا وه  اهطحیم  هرئاد  حطـس  طورخملا  هدـعاق  نـال  کـلذ  اـهب و  طـیحی  ـال  راـبخلا و  هرک  بقثی  لـظلا  طورخم  .اـبیرقت و  ـالیم 

هرک یلع  هضورفم  همیظع  نم  رغـصا  هدـعاقلا  نا  ینعا  هریغـص  هرئادـلا  کلت  ضرـالا و  هرک  نم  ملظملا  یـضملا ء و  نیب  كرتشملا 
طورخملا اذـه  لخاد  راخبلا  هرک  نم  عقو  امف  .ضرالاب  هطیحم  اهنال  راخبلا  هرک  همیظع  نم  اریثک  رغـصا  نوکتف  تیرد  امک  ضرالا 

نع اهدعبل  لیللا  یف  يرت  اهنکل ال  اهب  سمشلا  هطاحا  اهتفاثکل و  ادبا  هرینتسم  راخبلا  هرک  نم  هاوس  ام  سمشلا و  ءایضب  یـضتسی ء  ال 
یف ناک  نا  قفالا  قوف  راـخبلا  هرک  نم  هرینتـسملا  هعطقلا  نم  يری  اـمف  قفـالا  نم  هبیرق  ضرـالا  تحت  سمـشلا  تناـک  اذاـف  .رـصبلا 

اعضو نالباقتم  الکش و  ناهباشتم  يا  ناسکاعتم  امه  اقفـش و  یمـسی  یبرغلا  بناجلا  یف  ناک  نا  و  احبـص ، یمـسی  یقرـشلا  بناجلا 
، ملاعلا هب  یضی ء  هرئاد  فصنک  ریدتسم  قفالا  ضرع  یف  طسبنم  ضیرع  ضایب  مث  بصتنم ، لیطتسم  قدتسم  ضایب  حبصلا  لوا  ناف 

اـضیا انول  نافلتخم  امه  .بصتنم و  لیطتـسم  قدتـسم  ضایب  مث  ریدتـسم ، طسبنم  ضیرع  ضاـیب  مث  هرمح ، قفـشلا  لوا  .هرمح و  مث 
ضایبلا ءافصلا و  یلا  الئام  لیللا  رخاوا  یف  نوکی  هناف  راخبلا  نول  فالتخا  ببسب  سمـشلا  ءایـضب  وجلا  نم  یـضتسی ء  ام  فالتخال 

ناک املک  فیثکلا  نا  عم  راهنلا  هرارح  نم  بستکملا  یناخدلا  رحلا  هبلغل  هلئاوا  یف  هرفصلا  یلا  و  لیللا ، هدورب  نم  هبستکملا  هبوطرل 
قدتـسملا ضاـیبلا  کـلذ  ینعا  رجفلا  نم  لوـالا  عونلا  نا  ملعا  .يوقا و  هنع  سکعنملا  عاعـشلا  ءوـضا و  ناـک  اـضایب  ءافـص و  رثـکا 

قوف يری  ام  لوا  هنال  هقبـسلف  لوالاب  اما  .ناحرـسلا  بنذـب  بقلی  و  بذاکلا ، حبـصلا  و  لوـالا ، حبـصلاب  فرعی  بصتنملا  لیطتـسملا 
یلی ام  رینملا  ناکل  سمـشلا  رون  هنا  قدصی  ناک  ول  يا  املظم  دعب  قفالا  نم  برقی  ام  نوکلف  بذاکلاب  اما  .سمـشلا و  رون  نم  قفالا 

هیف .لوالا و  حبصلا  ءوض  مدعنا  یناثلا  حبصلا  علط  اذا  هناف  هبذکت  هملظ  هبقعت  هنال  بذاکلاب  یمس  لیق : .اهنم و  دعبی  ام  نود  سمشلا 
حبصلا ءوض  ینعا  يراطلا  دیدشلا  ءوضلا  هبلغ  هفعـضل و  رـصبلا  نع  یفخی  لب  یناثلا  حبـصلا  عولطب  مدعی  لوالا ال  حبـصلا  ءوض  نا 

نا لاقی  نا  حیـص  الف  سمـشلا  ءوض  یف  بکاوکلا  ءایـض  یفخی  اذل  هنم و  يوقلا  لابق  یف  فیعـضلا  رونلا  مکح  وه  امک  هیلع  یناثلا 
بندـب اما  .هیلع و  يوق  ءوض  هبقعی  امنا  املظم و  قفالا  نم  برق  ام  ذـئتقو  نوکی  لـب  هملظ  هبقعت  ـال  هنـال  اـضیا  هبذـکت  هبقعت و  هملظ 

و ناملسلا : نب  دعسلا  نب  دوعسملا  لاق  .اضیا  لیطتسملا  رجفلاب  یمسی  هتلاطتسال  هلاش و  اذا  هب  هل  اهیبشت  هتلاطتـسا  هتقدلف و  ناحرـسلا 
تلقف عقو  ضرالا  یلع  نابرغ  وجلا  نم  هناک  مالظلا  هیلا و  ترظن  عجرم  قراشملا  وحن  اـهل  سیل  اـهرمم و  تلز  سمـشلا  ناـک  لـیل 

و علطت ؟ هلازغلا  نرق  نکمم  له  اعلاط و  وجلا  یف  ناحرسلا  بنذ  يرا  عزفم  ربصلا  یف  هاجنم و  مهلا  نم  یل  سیل  یلیل و  لاط  یـسفنل 
نم رانک  ردنا  وت  وچ  ییوهآ  رگ  نم  رغال  دیص  دیـشروخ  هلازغ ي  دوش  ظافحلا : لاق  سمـشلا ، ینعا  دیعبلا  اهانعم  هلازغلا  نم  هدارم 

رضخ بآ  مدحبـص  نارهط 1336 ه ش :) عـبط  ص 379   ) هاشناورـش رهجونم  اهب  حدم  هدیـصق  یف  یناورـشلا  یناقاخلا  لاق  یـشاب و 
يا هچیرد  رهب  تخیر  رس  تفه  وید  تسر ز  کلف  مراط  دهاش  يردنکس  هنیآ ي  تسج  رحب  تاملظ  زک  يرهوگ  ماج  بل  زا  شون 

زا درک  هولج  زور  فسوی  يربنع  ياه  هخلخل  نایکاخ  زغم  یپ  زا  فدص  نیشتآ  رب  دوس  نامـسآ  ياس  هیلاغ  يرـس  شـش  رز  هچغآ 
طـسبنملا ضیرعلا  ضایبلا  کلذ  ینعا  رجفلا  نم  یناـثلا  عونلا  يرکیپ و  زور  يوعد  اـم  تسم  گرگ  فسوی  دـنک  یم  گرگ و  مد 
.عیدصلا و  ریطتسملا ، رجفلا  و  قداصلا ، حبصلا  و  یناثلا ، حبصلاب  یمسی  ملاعلا  هب  یـضی ء  هرئاد  فصنک  ریدتـسملا  قفالا  ضرع  یف 

ریطتـسملاب اما  و  بذاکلا ، ءازا  یف  هنال  و  لوالا ، ءایـضلا  نم  قدـصا  هئایـض  نال  قداصلاب  اما  و  لوالا ، لباقم  یف  هنوکلف  یناـثلاب  اـما 
اولکف و لیطقتـسملا  رجفلا  مکنرغی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوق  یتایـس  و  نیبت ، رـشتنا و  اذا  رجفلا  راطتـسا  مهلوق  نمف 
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هلیصفت یضم  امک  لصفلا  قرفلا و  قشلا و  عدصلا : رون و  نع  هملظ  عادصنا  هنال  عیدصلاب  اما  و  ریطتـسملا ، رجفلا  علطی  یتح  اوبرـشا 
اهاور مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  هیاور  عیدصلا  نع  ریبعتلا  یف  تدرو  دق  و  ص 9 ج 15 .)  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 229  حرش  یف 

یتعکر یلصا  یتم  تلقف : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع ابا  تلاس  لاق : مرضحلا  نع  هدانـساب  بیذهتلا  یف  هرـس  سدق  یـسوطلا  هفئاطلا  خیش 
نم یـش ء  لوالا  عونلاب  قلعتی  ـال  و  یفاولا .) نم  ص 53 ج 5   ) عیدصلا برعلا  هیمـست  يذـلا  وه  رجفلا و  ضرتعی  نیح  لاق : رجفلا ؟

هضیفتسم رابخا  هینآرقلا و  تایالا  ضعب  هیلع  لدی  امک  هنم  یناثلا  عونلاب  قلعتی  لب  ابلاغ ، هیمسرلا  تاداعلا  نم  و ال  هیعرشلا ، ماکحالا 
هذـبن نال  ابلاغ  انلوقب  مکحلا  اندـیق  امنا  .یلاعت و  هللا  ءاش  نا  اهنم  هفئاط  لـقن  یجیـس ء  ینعملا و  اذـه  یف  تدرو  هرتاوتم  نکت  مل  نا 

هفئاطلا خیش  هاور  امک  نیرجفلا  نیب  ام  اهتاقوا  لضفلا  ناف  رتولا  هلیضف  تقو  لوخد  اهنم  لوالا : رجفلا  عولطب  قلعتت  هیلفن  تادابع  نم 
نع ع )  ) اضرلا نسحلابا  تلاس  لاق : يرعشالا  دعس  نب  لیعامـسا  نع  هدانـساب  یفاولا ص 53 ج 5 ) یف  و   ) بیذهتلا یف  هرـس  سدـق 

.لوالا و رجفلا  هتلیضف  تقو  نا  یلع  لدی  یلا ، اهبحا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق ناف  .ثیدحلا  لوالا - رجفلا  یلا  اهبحا  لاقف : رتولا  تاعاس 
لوالا رجفلا  لاقف : رتولا  تاعاس  لضفا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع ابا  تلاس  لاـق : بهو  نبا  نع  امهدانـساب  بیذـهتلا  یفاـکلا و  یف 

نینموملاریما لاس  الجر  نا  يور  هنا  هرـس  سدق  یئاهبلا  همالعلا  لجالا  خیـشلل  حالفلا  حاتفم  لئاوا  یف  و  یفاولا .) نم  (ص 53 ج 5 
نیا يداـنف  دجـسملا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما جرخ  نیحبـصلا  نیب  ناـک  اـملف  هبجی  ملف  لـیللا  لوا  رتوـلا  نع  مالـسلا ) هیلع  )
يا نیرجفلا  نیب  وه  نیحبـصلا  نیب  هلوق : نم  دارملا  ناف  .رتواـف  ع )  ) ماـق مث  هذـه ، رتولا  هعاـس  معن  تارم ، ثـالث  رتولا ؟ نع  لـئاسلا 
هیلع  ) نسحلا یبال  تلق  لاق : یطنزبلا  نع  هدانـساب  بیذـهتلا  یفف  حبـصلا  یتلفاـن  تقو  اـهنم  .یفخی و  ـال  اـمک  قداـصلا  بذاـکلا و 
لبق امهلص  لیللا و  هالص  امهب  شحا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاق  لاقف : رجفلا ، دعب  و  رجفلا ، لبق  امهیلـصا  رجفلا  یتعکر  مالـسلا :)

ناتعکرلا مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبال  تلق  لاـق : هرارز  نع  امهدانـساب  بیذـهتلا  یفاـکلا و  یف  و  یفاولا .) نم  ج 5  ص 53   ) .رجفلا
یف و  یفاوـلا .) نم  ص 53 ج 5   ) .هادـغلا تقو  لخد  دـقف  رجفلا  علط  اذاف  رجفلا  عولط  لبق  لاقف : امهعـضوم ؟ نیا  هادـغلا  لبق  ناتللا 
نم امهنا  رجفلا  لبق  لاقف : رجفلا ؟ دـعب  وا  رجفلا  لبق  رجفلا  یتعکر  نع  هتلاس  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هرارز ، نع  هدانـساب  بیذـهتلا 
هیلع  ) هللادبع یبا  نع  ریصب ، یبا  نع  هدانساب  هیف  و  یفاولا .) نم  ص 53 ج 5   ) .ثیدحلا لیللا - هالص  هعکر  هرشع  ثالث  لیللا  هالص 
یف هدراولا  تایاورلا  نم  اهریغ  اذـک  و  یفاولا .) نم  ص 53 ج 5   ) .معن لاق : یه ؟ لیللا  هالـص  نم  رجفلا  اتعکر  تلق : لاق : مالـسلا )
نا یلع  یناثلا ، رجفلا  وه  قلطا  اذا  رجفلا  نم  دارملا  نال  هیلا ؟ انرشا  ام  یلع  لدت  امنا  و  مالـسلا .) هیلع   ) همـصعلا باحـصا  نع  کلذ 

هالـص امهب  شحت  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  .کـلذ و  یلع  هلاد  هنیرق  هادـغلا ) تقو  لـخد  دـقف  رجفلا  علط  اذاـف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
لیللا هالص  نم  یه  يذلا  رتولا  نا  تملع  دق  و  نیرجفلا ، نیب  نیتلفانلا  تقو  نا  یلا  اندشرت  امهریغ  لیللا و  هالـص  نم  امهنا  و  لیللا ،

نا معن  .بولطملا  متیف  نیرجفلا  نیب  يا  یناثلا  رجفلا  لبق  رتولا و  هالـص  دـعب  امهتقو  حبـصلا  اتلفانف  نیرجفلا  نیب  اهتاقوا  لضفا  ناـک 
درو امک  هضیرفلا ، دعب  یلا  امهرخا  یلص  دق  نکی  مل  رمحا و  ناف  قفالا  رمحی  نا  یلا  امهالص  یلص  دق  نکی  مل  یناثلا و  رجفلا  علط 

رجفلاب قلعتی  هنا ال  نم  )949 ج 2 ) يدوعمـسلا نوناقلا  یف  ینوریبلا  همالعلا  هیلا  جنجلا  نا  تملع  انمدق  امب  و  ع .)  ) مهنع تایاور  اهب 
یناثلاب هقلعتم  اهرثکا  هیعرـشلا  ماکحالاف  .احیحـص  هقـالطاب  سیل  هیمـسرلا ، تاداـعلا  نم  ـال  هیعرـشلا و  ماـکحالا  نم  یـش ء  لوـالا 

عولط راهنلا  لواف  ریطتسملا ، رجفلا  علطی  یتح  ابورشا  اولکف و  لیطتسملا  رجفلا  مکنرغی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  يورملاف 
اومتا مث  رجفلا  نم  دوسـالا  طـیخلا  نم  ضیبـالا  طـیخلا  مکل  نیبتی  یتـح  اوبرـشا  اولک و  میرکلا : نآرقلا  هیلع  لدـی  و  یناـثلا ، رجفلا 

ءایـض و عسوا  هنال  یناثلا  رجفلا  يا  لیطتـسملا  دودـمملا  ضرتعملا  رجفلا  ضاـیب  ضیبـالا  طـیخلاف  ( 186 هرقبلا -  ) لیللا یلا  مایـصلا 
حال هودغ و  انل  تئاضا  امل  و  ضیبالا : طیخلا  یف  يدایالا  دواودوبا  لاق  لیللا ، داوس  دوسالا  طیخلا  و  نیبتی ، یتح  یلاعت  هلوق  بسانی 

هراعتـسا هیالا  یفف  هرتاس  میهبلا  طیخلا  فدس  هرـشابت و  تدب  ودـبی و  داک  دـق  دوسالا : طیخلا  یف  رخآ  لاق  ارانا و  طیخ  حبـصلا  نم 
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امهتقدـل طیخلاب  امههیبشت  هجو  نا  رهاظلا  .ازاجم و  نیطیخلاـب  اـمهربع  لـیللا و  داوس  نم  حبـصلا  ضاـیب  نیبتی  یتح  دارملا  هبیجع و 
اراتتسا دادزیف  ایلوم  ایضقنم  نوکی  ذئتقو  لیللا  داوس  و  اراشتنا ، دادزیف  ایفاخ  اقرـشم  نوکی  هعولط  لوا  یف  حبـصلا  ضایب  نال  طیخلاک 

هبشی دعب  ملظم  وه  ام  نیب  ءایضلا و  نم  قشنا  يا  رجفنا  ام  نیب  كرتشملا  لصفلا  نا  هقیقحت  .طیخلاک و  ناقیقد  نافیعض  اعیمج  امهیف 
طیخلا يا  هینایب  نم  هملک  .دوسالا و  طیخلا  مالـضلا  هنم  ادتبا  يذـلا  ضیبلا و  طیخلا  ءایـضلا  هیلا  یهتنا  يذـلاف  اضرع  الـصتا  نیطیخ 

هنا انققح  امب  تملع  دق  ضیعبتلل و  اهنا  یلا  ضعب  لام  دق  و  عبتلاب ، ملعی  هنال  دوسالا  طیخلا  نایب  نع  هب  ینغتسا  و  رجفلا ، نم  ضیبالا 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلل تلق  هیالا  ضیبالا  طیخلا  مکل  نیبتی  یتح  اوبرـشا  اولک و  و  تلزن : امل  لاق : متاح  نب  يدـع  نا  يور  .مهو و 

یتح هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  کحـضف  یل  نیبتی  ـالف  اـمهیف  رظنا  تنکف  دوسا  ضیبا و  رعـش  نم  نیطیخ  تعـضو  ینا  هلآ )
، هانلقن ام  یلا  لوت  هفلتخم  ظافلاب  نورـسفملا  هلقن  دـق  و  لیللا ، داوس  راهنلا و  ضایب  کلذ  امنا  متاح  نبا  اـی  لاـق : مث  هدـجاون  تیور 
( مالسلا هیلع   ) هللادبع ابا  تلاس  لاق : یبلحلا  نع  دامح ، نع  هدانـساب  یفاکلا  یف  .یناثلا و  رجفلا  عولط  راهنلا  لوا  نا  یلع  لدت  هیالاف 

نا ملعا  و  یفاوـلا .) نـم  ج 7  ص 34   ) .خـلا لیللا  داوس  نم  راهنلا  ضاـیب  لاـقف : رجفلا  نم  دوسـالا  طـیخلا  نم  ضیبـالا  طـیخلا  نع 
نا کلذ  یف  رسلا  هوکردی و  سانلا و  هل  هبنتی  نا  املق  قفـشلا  رخآ  ناحرـسلا  بنذل  يزاوملا  بصتنملا  لیطتـسملا  قدتـسملا  ضایبلا 

نوکی ام  ببسب  ادج  اردک  نوکی  ذئنیح  ءاوهلا 

ءافـصلا و یلا  الئام  نوکی  هیف  ءاوهلا  ناف  حبـصلا  فالخب  راهنلا ، هرارح  نم  هبـستکملا  یناخدلا  رحلا  هبلغب  لاغـشالا و  نم  هیف  سانلا 
، قفشلا یف  يری  ناحرسلا ال  بنذ  نا  هیراطلا  قئاوعلا  کلتبف  هردکت  هدتعم  لاغـشا  مدعل  لیللا و  هدورب  نم  هبـستکملا  هبوطرل  ضایبلا 

ققحملا هعبت  و  نکدلا 1374 ه ) دابآردیح  عبط  ص 949 ج 2   ) يدوعـسملا نوناقلا  یف  ینوریبلا  ناحیروبا  همالعلا  هیلا  بهذ  امک  ال 
اما نانتکالاب و  مهلاغتـشا  لامعالا و  ماتتخا  دـنع  هتقو  نال  هل  سانلا  هبنتی  امنا ال  و  لاق : ثیح  امهریغ  يرخفلا و  لـضافلا  فیرـشلا و 
رهظ کلذلف  راشتنالا  یف  اوذخایل  راهنلا  هعیلط  نورظتنم  هیف  مهف  فرصتلل  ویهتلا  هحارلا و  لامکتساب  هیراج  هیف  هداعلاف  حبـصلا  تقو 

هیبشلا طیخلا  کلذ  كردی  قفشلا ال  بورغ  دحا  رظتنی  ول  الیلع و  لیلدلا  اذه  نکی  مل  فیک  .همالک  یهتنا  .کلذ  یفخ  اذه و  مهل 
هبوشی بیر و ال  هیرتعی  صصخی و ال  یضایر ال  مکحلا  اذه  نا  رمالا  هلمج  .حبـصلا و  عولط  لوا  هکردی  امک  ابلاغ  ناحرـسلا  بنذب 

یف هللا  همحر  یقارنلا  دـمحا  یلوـملا  هیلا  بهذ  اـم  نه  تیرد و  ماـقملا  یف  هاـنققح  اـمبف  .هکاردا  نع  اـعنمت  يراوـطلا  نا  ـالا  بـیع 
ول اهئوض و  سمشلا و  یلا  هوبسن  بذاکلا و  رجفلا  اوللع  نییضایرلا  نا  وه  یضایر و  لاکشا  لاق : ثیح  نئازخلا 

ناجرسلا بنذب  هیبش  لیطتسم  ضایب  لیلق  دعب  رهطی  سمـشلا  باغ  اذا  ینعی  کلذک  اضیا  برغملا  یف  نوکی  نا  یغبنی  کلذک  ناک 
یلع ه ) هنـس 1380  ناریا  همـصاع  نارهط  یف  عبط  يذـلا  نئازخلا  باـتک  نم  ص 165   ) یلا عـجارف  .همـالک  یهتنا  کلذـک  سیل  و 

ریدتسم طورخم  ضرالا  لظ  نا  لوقتف : متا  یسدنه  ناهربب  هانهرب  قدا و  ریرحت  یلع  نایبلا  انینث  انئش  نا  .هیلع و  انقیلعت  انحیحـصت و 
یعلض دحا  تبثا  هیوازلا  مئاق  ثلثم  هزوحی  ام  لوصالا  نم  رشع  هیداحلا  هلاقمالا  ردص  یف  سدیلقا  هفرع  امک  ریدتـسملا  طورخملا  و 

رام طورخملا  مهس  هرئاد و  هتدعاق  تباثلا و  علضلا  همهس  و  هعـضوم ، یلا  دوعی  نا  یلا  ثلثملا  ریدا  لوری و  اروحم ال  همئاقلا  هیوازلا 
هدعاق یلع  مئاق  حطـسلا  اذه  طورخملا و  مهـس  ضرالا و  سمـشلا و  زکرم  نا  هلحم  یف  نیب  دق  .ادبا و  اهیلع  دومع  هدـعاقلا  زکرمب 
حطسلا کلذ  نم  ثدحیل  مث  .لوصالا  نم  رـشع  هیداحلا  هلاقملا  نم  رـشع  نماثلا  لکـشلا  یف  نهرب  امک  مئاوق  ایاوز  یلع  طورخملا 
هتدـعاق یتیاوز  نا  لوقنف  ایاوزلا  داح  ثلثملا  نوک  اـما  .لـظلا  طورخم  حطـس  یلع  هاعلـض  قفـالا و  یلع  هتدـعاق  اـیاوزلا  داـح  ثلثم 

دومع عقوم  رطقلا  فصتنمف  ثلثملا  هدعاق  طورخملا  اهدـعاق  رطق  اهزکرمب و  رام  هدـعاقلا و  یلع  مئاق  طورخملا  مهـس  نال  ناتداح 
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امهنم و دحاو  لک  هدعاق  طورخملا  هدعاق  رطق  فصن  و  كرتشملا ، امهعلـض  طورخملا  مهـس  نوکی  نیثلثمب  ثلثملا  مسقنیف  مهـسلا 
ثلثملا هدـعاق  یتیواز  ینعا  نایرخالا  ناتیوازلاف  رطقلا ، یلع  دومع  مهـسلا  نال  ناتمئاق  رطقلا  یفـصن  مهـسلا و  نیب  ناـتللا  ناـتیاوزلا 

نوکت نا  نم  دبالف  همئاق  هایاوز  يدحا  تناک  اذاف  نیتمئاق  ثالثلا  هایاوز  لدـعت  يوتـسملا  طیـسبلا  یلع  ثلثملا  نال  ناتداح  مظعالا 
و عبارلا ، یف  نهرب  امک  هیواستم  هریظنل  لک  امهایاوز  نایواستم  ناثلثملا  هداح و  ینعا  همئاق  نم  لقا  نییرخالا  هیتیاوز  نم  هدحاو  لک 

هایاوز عیمج  غلبی  نا  نکما  هرک  یلع  ناک  اذا  هنال  يوتسملا  طسیبلا  یلع  ثلثملا  اندیق  امنا  .لوصالا و  یلوا  نم  نیثالثلا  یناثلا و  یف 
ول اهنال  هداح  هسار  هیاوز  تناک  امنا  .سووال و  انامرکا  یلوا  نم  رشع  يداحلا  لکـشلا  یف  نهرب  امک  نیتمئاق  نم  مظعا  یلا  ثالثلا 

عـساتلا یف  نیب  دـق  نیتداح و  ارتو  امهنال  طورخملا  یعلـض  نم  لک  نم  مظعا  هرتو  ناکف  هجرفنم  وا  همئاق  اما  تناکل  هداح  نکت  مل 
نم رغـصا  وه  يذلا  طورخملا  هدعاق  رطق  اهرتو  ناک  لوطالا و  علـضلا  اهرتوی  ثلثملا  نم  یمظعلا  هیاوزلا  نا  لوصالا  یلوا  نمرـشع 
رطق نـم  مـظعا  هرهزلا  کـلف  رعقم  دـعب  نا  هرهزلا و  كـالفا  یف  طورخملا  سار  نا  مارجـالا  داـعبالا و  یف  نیبـت  دـق  ضرـالا و  رطق 

دق ءوضلا و  اهنم  لبقتف  ریثکب  سمشلا  نم  رغصا  ضرالا  نال  ضرالا  رطق  نم  رغـصا  طورخملا  هدعاق  رطق  ناک  امنا  .ریثکب و  ضرالا 
یضتسملا ء و نیب  ثدحت  اذل  اهفصن و  نم  مظعا  اهنم  یـضتسملا ء  ناک  اهنم  مظعا  يرخا  هرک  نم  ءوضلا  تلبق  اذا  هرکلا  نا  تملع 

قفالا یلع  ثلثملا  هدعاق  نوک  اما  .ضرالا و  رطق  نم  رغـصا  هرطق  نوکیف  لظلا  طورخم  هدعاق  یه  هریغـص  هرئاد  ضرالا  نم  ملظملا 
رطق ناک  لیللا  فصن  ناک  اذا  هصاخ  ماقملا  یف  و  یـسحلا ، نم  ابیرق  ام  عضوم  قفال  ایزاوم  امئاد  نوکی  طورخملا  هدـعاق  رطق  نـالف 
دتمم حطس  یف  ثلثملا  اذه  ضرفیل  و  لوقنف : کل  انمدق  ام  تیرد  اذاف  .یسحلا  قفالا  نم  ابیرق  رـضانلا  قفال  ایزاوم  طورخملا  هدعاق 

نا ثیحب  قفـشلا ، زیمت  دوصقملا  ناک  نا  اتحت  امهنیب  و  حبـصلا ، زیمت  بولطملا  ناـک  نا  ضرـالا  قوف  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـمیف 
جراخلا دومعلا  عقوم  نوکی  رظانلا  یلا  سمشلا  یلی  يذلا  علضلا  نم  برقالا  نا  کش  و ال  سمشلا ، یلی  هدعاقلا  یلع  نیعلضلا  دحا 

قوف يری  سمشلا  رون  يری  ام  لوا  نذاف  قفالاب ، علضلا  لاصتا  عضوم  ال  هنم ، برقالاف  برقالا  مث  علضلا  کلذ  یلع  عقاولا  رضبلا  نم 
یف یئرملا  رونلا  کلذ  یمـسی  کلدل  و  املظم ، دعب  قفالا  نم  برقی  ام  نوکی  و  روکذـملا ، علـضلا  یع  قبطنم  میقتـسم  طخک  قفالا 

عـضوم یلا  هبرقا  ینعا  طورخملاب  طیحملا  عاعـشلا  نم  يری  ام  لوا  نا  تلق  تئـش  نا  .بذاکلا و  حبـصلا  لوالا و  حبـصلاب  قرمـشلا 
طخلا کلذ  نوکلاـح  سمـشلا  زکرمب  رمت  عاـفترا  هرئاد  ینعا  هیتمـس  هرئاد  حطـس  یف  هیلا  هرـصب  نم  جرخی  طـخ  عضوم  وه  رظاـنلا 
لظلا عاعـشلا و  نیب  كرتمـشلا  لصفلا  حطـس  یف  وه  يذـلا  اعمج  ضرالا  سمـشلل و  سامملا  طخلا  یلع  ادومع  طخلا  یلع  ادومع 
قفالا نم  سمـشلا  تبرق  اذا  مث  .رـصبتف  بذاکلا ، حبـصلا  وه  املظم و  قفالا  نیب  هنیب و  ام  الیطتـسم و  قفالا  نع  اـعفترم  ءوضلا  يریف 

نا تملع  دـق  .هرمحلا و  رهظت  نا  یلا  هظحلف  هظحل  هرون  دادزی  مث  اقداص  حبـصلا  ریـصی  ارینم  قفالا  راصف  رونلا  طسبنی  ادـج  یقرـشلا 
، هملظلا يوقلا و  رونلا  طالتخا  نم  نوکتت  اـمنا  قفـشلا  حبـصلا و  یف  قفـالا  قوف  يرت  یتلا  هرمحلا  .حبـصلا و  سکعب  نوکی  قفـشلا 

ناک سمشلل و  اهجاوم  تنک  اذا  امیس  قفن ، یف  هرایس  وا  هیدیدحلا ، هکـسلا  قفن  یف  راطق  کب  ریـست  نیح  كرکذ  یف  کلذ  نکیلو 
نم سمـشلا  عاعـش  طـالتخا  نم  تنوکت  دـق  قفـشلا  بحـصلا و  هرمحک  هرمح  يرت  دـیعب  نم  قفنلا  جرخم  رهظ  اذاـف  لوط  اذ  قفنلا 

سمشلا یلی  يذلا  علضلا  طورخملا و ا ح  ثلثم  با ح  ضرفیلف  دارملل  احیضوت  الاثم  کل  لثمنل  .هلخاد و  یف  هملظلا  قفنلا و  جراخ 
دومعلا ال اذـه  یلع ا ح و  هد  دومع  رظانلا  عضوم  نم  جرخن  رـصبلا و  دومع  عقوم  رظانلا و ه  عضوم  یئرملا و د  قفالا  حطـس  و ب ح 

يواست نذا  مزیلف  دومع  نال د ه  ناـتمئاق  هاـتیواز  .تیرد و  اـمک  هداـح  ثلثملا  یف  هلخادـلا  هیواز د ح ه  نـال  یلع ح  عقی  نا  نکمی 
ثلثم د ر ح یف  عمتجی  نا  مزلی  هنالر  یلع  عقی  نا  الثم  .ح  بناج  نع  اـجراخ  عقی  نا  نکمی  ـال  کلذـک  .فه و  همئاـقلا  هداـحلا و 

هجرفنملا اما  .ح و  علض ا  یلع  ضرفلاب  دومع  نالف د ر  همئاقلا  هیاوزلا  اما  .وتسم  ثلثم  یف  اهعامتجا  عانتما  نیب  دق  هجرفنم و  همئاق و 
فیک طخ  یلع  طخ  ماق  اذا  لوصالا  یلوا  نم  رـشع  ثلاثلا  یف  نهرب  هنال  هلاحم  هجرفنم ال  دـف ح ر  هداح  تناک  هیواز د ح ه  نـالف 
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عانتما اما  .هجرفنم و  يرخالا  تیقب  هداح  امهادحا  تناک  اذاف  نیتمئاقل  اعم  ناتیواستم  وا  ناتمئاق  اما  ناتیواز  هیتبنج  نع  تثدـح  ناک 
لداعت هجرفنم  امهدحا  تناک  ولف  همئاق  نایرخالا  لداعت  نا  نم  دبالف  همئاق  هایاوز  يدـحا  ناک  اذا  هنالف  وتـسم  ثلثم  یف  امهعامتجا 

طورخملا و ال سار  ینعاا  یلع  عقی  نا  نکمی  دومعلا ال  اذـه  نا  لوقن : ناـیبلا  اذـه  لـثمب  .فه و  نیتمئاـق  نم  رثکا  ثـالثلا  هاـیاوز 
یناـثلا نم  رـصقا  لوـالاف  همئاـق  رتو  هداـح و د ح  رتو  د ه  نا - لوقن : مث  یطقن ا ح ، نیب  اـمیف  دومعلا  عقوم  عـقیف  هبناـج  نم  اـجراخ 
دومعلا عقوم  هطقن ه  نوکیف  همئاق  رتو  هنوکل  یلا ا ح  رظانلا  عضوملا  جرخی  طخ  لک  نم  رـصقا  لب  لوصـالا  یلوا  نم  رـشع  عساـتلاب 
دومعلا عقوم  الوا  يریف  اهنم  هفاسم  لقا  علـض ا ح  یلا  رـصبلا  نم  هجراخلا  طوطخلا  نیب  نم  طخ د ه  نوکیف  رـصبلا  یلا  طاقنلا  برقا 

هدعبل رخالا  ضعبلا  نود  هنم  نیبیرقلا  هتحت  دومعلا و  عقوم  قوف  روکذملا  علـضلا  نم  ناک  ام  ضعب  مث  رـصبلا  نم  هبرقل  هطقن ه  ینعا 
نم برقی  ام  اما  .هبنذ و  لاش  اذا  ناحرـسلا  بنذب  هیبش  میقتـسم  طخک  روکذملا  علـضلا  نم  یئرملا  ءازجالا  ضعب  يری  کلذـلف  هنع 
اذا برقلا  دـعبلا و  نم  هیاغ  رـصبم  لکل  نال  رـصبلا  نع  هدـعبل  لـظلا  ءارو  يذـلا  سمـشلا  رون  يری  ـال  اـملظم و  دـعب  نوکیف  قفـالا 
دنع يذلا  ءاوهلا  نا  یلع  .عجارف  نماثلا  باتکلا  یلع  انحرـش  یف  هیورلا  طیارـش  یلا  انرـشا  هلحم و  یف  ققح  امک  رـصبی  مل  امهزواج 

ءوضلا و روهظ  یف  الخد  هتفاثک  ءاوهلا و  هفاطلل  نا  کیلع  یفخی  هنع و ال  عفترا  يذـلا  ءاوهلا  فـالخب  ظـلغا  فثکا و  نوکی  قفـالا 
هعفترم رظانلا  نیع  هلزنمب  هطقن د  نوکتف  رـصبلا  عاعـش  یلع ا ح  عقاولا  دومعلا  طخ د ه  ناک  ول  متی  امنا  تمدـق  ام  تلق : ناف  .همدـع 
هعفترم یـسحلا ال  قفالا  حطـس  یلع  هطقن د  تناک  ول  ققحنت  امنا  ثلثم د ح ه  هروص  نا  هیف  لاکـشالا  و  هتماق ، دـح  یلع  قفـالا  نع 
ماقملا یف  انرـضی  الف  دوصقملاب  لخت  هطقنک ال  رومالا  هذـه  لاثما  یف  رظانلا  هماق  تلق : رظانلا ؟ هماق  نیاف  هیلع  اهنوک  ربتعا  ول  و  هنع ،

طاطحنا نا  هبرجتلاب  ملع  دق  لوقنف : قافالا  ضعب  یف  قشفلاب  حبـصلا  لاصتا  یف  نایب  هدایز  نم  اندـعو  ام  اما  .همدـع و  هتماق و  رابتعا 
هجرد و نیعبرا  ینامث و  اهضورع  نوکی  یتلا  قافالا  یفف  هجرد  رشع  هینامث  قفشلا  رخآ  بذاکلا و  حبـصلا  عولط  لوا  دنع  سمـشلا 

بذاکلا حبصلا  لواب  قفالا  نع  سمـشلا  طاطحنا  هیاغ  دنع  وه  قفـشلا و  رخآ  لصتی  هیبونج  وا  تناک  هیلامـش  هقیقد  نیثالث  ثالث و 
اقفا نال  کلذ  .هیبونجلا و  قافالا  یف  يدجلا  لوا  هیلامشلا و  قافالا  یف  ناطرسلا  لوا  ینعا  یفیـصلا  بلقنملا  یف  سمـشلا  تناک  اذا 

هنس یه  هذه و  انتنس  یف  وه  یفیصلا و  بلقنملا  لیملا  ینعا  یلکلا  لیملا  هم  ضقن  اذاف  هضرع 41 27  امت  نوکی  هضرع 48 33  ناک 
یفخی هلاـحم و ال  ـال  هجرد  قفالا 18  اذـه  یف  یفیـصلا  بلقنلا  طاـطحنا  هیاـغ  نوکت  و  هجرد ، یقب 18  اـبیرقت  غـلب 23 27  1385 ه 

بناجلا نم  تومـسلا  لوا  بطق  نیب  ضرالا و  تحت  هنوک  دـنع  بلقنملا  نیب  راهنلا  فصن  نم  سوق  ذـئنیح  هطاحنا  هیاغ  نا  کـیلع 
هیاغ نوکت  بلقنملا  اذـه  یلا  تغلب  اذاف  اـمئاد  جوربلا  هقطنم  هرئاد  حطـس  یف  اـهنا  ینعا  ضرع  ـالب  سمـشلا  تناـک  اـمل  برقـالا و 

لاصتا هیف  قفتی  ضرع  لوا  اذه  .لوالا و  حبـصلا  ءدـبم  اهطاطحنا  هیاغ  يا  قفـشلا  رخآ  نوکیف  هحرد  قفالا 18  کلذ  نع  اهطاطحنا 
صقانتی ینعا 66 33  مظعالا  لیملا  مامت  لثم  اهضرع  غلب  نا  یلا  رادقملا  کلذ  اهضورع  تزواج  یتلا  قافالا  یف  قفـشلاب و  حبـصلا 

هلاحم الف  هجرد  نم 18  لقا  طاطحنا  نوکی  يا  رادـقملا  کلذ  نع  یفیـصلا  بلقنملا  یف  اهنوک  دـنع  قفالا  دـنع  سمـشلا  طاطحنا 
قفشلا لصتی  نیتطقنلا  نیب  یتلا  سوقلا  یف  سمـشلا  تمادامف  هجرد  نوکت 18  امهطاطحنا  هیاغ  ناـتطقن  بلقنملا  یتبنج  نع  نوکت 
نامزلا اذه  رثکی  امهتاعاس و  نم  ام  نامز  نوکیف  قفشلا  حبـصلا و  لخادتیف  قفـشلا  بورغ  مامت  لبق  نوکی  حبـصلا  عولط  حبـصلاب و 

لیملا مامت  لثم  ضرعلا  غلب  اذا  .مظعا و  نیتطقنلا  نیب  هعقاولا  سوقلا  کلت  تناک  رثکالا  ناک  املک  ضرعلا  نـال  ضرعلا  دادزا  اـملک 
تارادـملا مظعا  نوکی  لوالا  یلع  بلقنملا  ارادـم  نال  الـصا  طاطحنا  یفیـصلا  بلقنملا  یف  سمـشلل  نوکی  ـالف  اـهقوف  اـمف  یلکلا 

رـسف ثیح  ماقملا  یف  هرکذتلا  حرـش  یف  يدنجربلا  لضافلا  لوق  نا  تیرد  امب …  .قفالا و  قوف  رودی  یناثلا  یلع  روظهلا و  هیدـبالا 
قحلا .باوصب و  سیل  نیعست ، ضرع  غلب  نا  یلا  هلوقب : رادقملا ) کلذ  اهـضورع  تزواج  امیف  و  : ) هجاوخلا مالک  یف  رادقملا  هیاهن 

.اهیلا و باطلا  عجریف  هلبقلا  تقولا و  یف  هنودـملا  انتلاسر  یف  اهانررح  هقیقد  بلاطم  هقینا و  ثحابم  ماـقملا  یف  نا  مث  .لیـصفتلا  هیف 
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دـمحن و یلاعت  هللا  یلاعت و  هللا  ءاشنا  هالـصلا  ینعم  یف  دالبلا  ءارما  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک حرـش  یف  اـهنم  هفئاـط  یلا  ریـشن  اـنلعل 
نم دارملا  نا  یلع  لدـی  رجفلا ) نم  دوسالا  طیخلا  نم  ضیبالا  طیخلا  مکل  نیبتی  یتح  : ) یلاـعت هلوق  نا  اـنرکذ  دـق  لییذـت : .دـیزتسن 
نب نسحلاوبا  بتک  لاق : رایزهم  نب  یلع  نع  يافکلا  یفف  هیف : ع )  ) نیموصعملا انتمئا  نم  هدیدع  رابخا  تیور  دـق  یناثلا و  وه  رجفلا 

لوالا رجفلا  علط  اذا  یلـصی  نم  مهنمف  رجفلا  هالـص  یف  كولاوم  فلتخا  دق  كادف  تلعج  یعم  ع )  ) یناثلا رفعج  یبا  یلا  نیـصحلا 
تیار ناف  هیف  یلصاف  نیتقولا  لضفا  فرعا  تسل  و  نابتسا ، قفالا و  لفسا  یف  ضرتعا  اذا  یلـصی  نم  مهنم  و  ءامـسلا ، یف  لیطتـسملا 

و میغلا ؟ عم  عنصا  فیک  و  حبـص ؟ رمحی و  یتح  هعم  نیبتی  رجفلا ال  رمقلا و  عم  عنـصا  فیک  یل و  هدحت  نیتقولا و  لضفا  ینملعت  نا 
ضرتعملا ضیبالا  طیخلا  وه  هللا  کمحری  رجفلا  هتئارق : هطخب و  بتکف  .یلاعت  هللا  ءاش  نا  تلعف  رـضحلا ؟ رفـسلا و  یف  کلذ  دح  ام 

اولک و و  : ) لاقف اذه  نم  ههبش  یف  هقلخ  لعجی  مل  یلاعت  هللا  ناف  هنیبت  یتح  رضح  رفـس و ال  یف  لصت  الف  ءادعـص ، ضیبالا  وه  سیل 
برـشلا لکالا و  هب  مرحی  يذلالا  تعملا  وه  ضیبالا  طیخلا  و  رجفلا ) نم  دوسالا  طیخلا  نم  ضیبالا  طیخلا  مکل  نیبتی  یتح  اوبرـشا 

حبصلا تقو  لوا  نا  باب  یف  یلماعلا  و  یف ص 51 ج 5 . یفاولا  یف  ضیفلا  هب  یتا  .هالصلا  هب  بجوی  يذلا  وه  کلذک  موصلا و  یف 
یف تواـفت  ینداـب  بیذـهتلا  یف  هاور  و  لـئاسولا ، هالـص  نم  لیطتـسملا  لوـالا  رجفلا  نود  قفـالا  یف  ضرتعملا  یناـثلا  رجفلا  عولط 

رجفلا یه  حبصلا و  یتعکر  یلصی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هرارز ، نع  بیذهتلا  یف  .هظافلا و 
نم باـبلا  کـلذ  یف  هاور  .انـسح  ءاـضاف  رجفلا  ضرتعا  اذا  هادـغلا  تقو  نا  يور  و  هیقفلا ، یف  .انـسح و  ءاـضا  رجفلا و  ضرتـعا  اذا 

( هیقفلا هخـسن  ناک -  ) هتیار اذا  يذلا  وه  حبـصلا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هیقفلا ، بیذهتلا و  یفاک و  یف  .اضیا و  لئاسولا 
هنم دارملا  ءایلاف و  ءابلاب  يرق ء  امبر  لاس و  اذا  ءاملا  ضبن  نم  ءاـبلا  یلع  نونلا  میدـقتب  ضاـبنلا  لوقا : .يروس  ضاـبن  هناـک  اـضرتعم 

ع)  ) یـضاملا نسحلا  یبا  نع  لیذـهلا ، نب  ماشه  نع  بیذـهتلا  یف  ام  هیلع  لد  دـق  قارعلاب و  عضوم  يرـشب  نزو  یلع  يروس  يرهن 
یف .اضیا و  لئاسولا  نم  بابلا  کلذ  یف  هاور  .يروس  رهن  لثم  .هارتف  رجفلا  ضرتعی  نیح  لاقف : رجفلا  هالـص  تقو  نع  تلاـس  لاـق :

رجفلا ناک  اذا  لاقف : ماعطلا ، هیلع  مرحی  یتم  مئاصلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع ابا  تلاـس  لاـق : فوفکملا  ریـصب  یبا  نع  بیذـهتلا 
یف اذه  رـصم  لها  مه  طبقلا و  یلا  بوسنم  ءاضیب  هقیقر  رـصم  بایث  نم  بوثلا  فاقلا : مضب  هیطبقلا  لوقا : .ربخلا  ءاضیبلا ، هیطبقلاک 

، قیرز نع  لئاسولا : نم  مدـقملا  بابلا  کلذ  نم  یلاتلا  بابلا  یف  .هیریثالا و  هیاهنلا  یف  امک  رـسکلاب  یطبقف  سانلا  یف  اما  باـیثلا و 
رابخالا و  لوقا : .ضرعتسی  نا  لبق  ودبی  ام  لوا  قداصلا  رجفلا  عولط  دنع  سلغب  هادغلا  یلصی  ناک  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع 

نم اهریغ  لئاسولا و  نم  موصلا  هالـصلا و  یباتک  هعبرالا و  بتکلا  یف  اهرثکا  تیور  هریثک  ع )  ) اـنتمئا نع  هیورملا  نومـضملا  اذـهب 
هیعرـشلا ماکحالا  نا  قداصلا و  رحفلا  رجفلا  نم  دارملا  نا  یلع  لدی  مکل ) نیبتی  یتح   ) یعت هلوق  نا  نم  انمدق  ام  یلع  لدت  عماوجلا 

( مالسلا هیلع   ) هرما اطـسو ) کباحـصا  نم  فقف  ودعلا  تیقل  اذاف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .بذاکلاب  هب ال  قلعنت  امنا  هیمـسرلا  تاداعلا  و 
بناوج لک  یلا  هتبـسن  نوکی  سیجلا  طسو  یف  ذئنیح  ناک  اذا  شیجلا  ریما  نال  کلذ  شیجلا و  طسو  یف  ودعلا  ءاقل  دـنع  فقی  نا 
هلزنمب شیجلا  ریما  نا  یلع  .مهیلع  طلـستلا  مهب و  هطاـحالا  یلع  و  عیمجلا ، یلا  هیهاون  هرماوا و  غـالبا  یلع  ردـقا  ناـکف  ءاوسلا  یلع 
لالتخا بجوی  امبر  ادعب  هنع  اودعبی  هرما و ال  اورظنی  مهـسفناب و  هوقی  و  ءاوس ، هبـسن  یلع  هلوح  اونوکی  نا  مهل  یغبنیف  مهیف  بطقلا 

نم دحاو  توم  نال  کلذ  هتـسارح و  هظفح و  یف  هماتلا  هیانعلا  مهیلع  هیلع و  بجیف  رکـسعلا  دـسج  نم  بلقلا  هلزنمب  هنا  .مهماظن و 
بجوی موقلا  سیئر  كالهف  هئافتناب  لکلا  یفتنی  یتلا  هسیئرلا  ءاضعالا  نم  هنال  ریمالا  فالخب  مهلالحمـضا  بجوی  ـال  شیجلا  دارفا 

طـسو یف  ناک  اذاف  نئاک  نوهلا  هحوبحب  يدـل  تناف  نهی  ناف  زع  كالوم  نا  زعلا  کل  رعاـشلا : هلاـق  اـم  معنف  مهمازهنا  مهمادـهنا و 
بـشنی نا  دـیری  نم  وند  موقلا  نم  ندـت  ـال  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق .هیلع  رفظلا  نع  مصخلا  عـنمی  نیـصح  نصح  یف  هناـکف  موـقلا 

عقوی نا  دیری  نم  وند  موقلا  نم  وندی  نا ال  اهنمف  روما  هدـع  نع  هیهنی  نا  ذـخا  تیرد  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هرما ام  دـعب  خـلا ) برحلا -
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اروفن و یلا  سانلا  یبا  نا  دـعب  الا  سوفنلا  لتق  ءامدـلا و  کفـسب  اورما  ام  هللا  ءایلوا  نا  نم  انمدـق  اـمل  کـلذ  برحلا و  میقی  هنتفلا و 
ناطلـسلا عزی  ام  نا  لیق : دق  يرـشبلا و  عامتجالا  ماظتنا  مهب  لتخی  الئل  مهحایتجا  یف  ایـضقم  امتح  مهبر  رما  ناک  کلذ  دـنعف  انایغط 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  و  هلمکتلا ، نم  یف ص 39 ج 2  مدقت  دق  .ناهربلاب و  مظتنی  نانسلاب ال  مئتلی  ام  نآرقلا و  عزی  امم  رثکا 
یف ینیلکلا  هاور  .رانلا  هنجلا و  دـیلاقم  فویـسلا  فیـسلا و  الا  ساـنلا  میقی  ـال  فیـسلا و  لـظ  تحت  فیـسلا و  یف  هلک  ریخلا  هلآ ) و 
یلع لضف  وذ  هللا  نکلو  ضرالا  تدسفل  ضعبب  مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال  و  میرکلا : نآرقلا  یف  و.افنآ  هنایب  مدقت و  دق  یفاکلا و 
اریثک هللا  مسا  اهیف  رکذی  دجاسم  تاولـص و  عیب و  عماوص و  تمدهل  ضعبب  مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال  و  (- 254 هرقبلا -  ) نیملاعلا
هریـس یف  رنا  مث  .عجارف  امهلبق  یتلا  تایالا  قایـس  هیلع  لدـی  امک  فیـسلاب  هللا  لیبس  یف  داهجلا  یلا  ناتقوسم  ناتیالا  و  ( 42 جحلا - )
هنتفلا عاقیا  هداراب  رعشی  دح  یلا  مصخلا  اوهجاوی  نا  موقلا  نذای  ال  هبورح ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  نیلجحملا  زعلا  دئاق 
سیل امم  ریثک  یلا  مهوزع  نولهاجلا و  همهوت  امم  لجا  مهناش  مهنذاـب  مهدـعب  نیلا  روما  اولوت  نیذـلا  ههیلـالا و  جـجحلا  نا  رـصبتف 

فوخلا فعضلا و  نهولاب و  رعشی  کلذ  نال  برحلا  يا  سابلا  نم  هفوخب  نذوی  نم  دعابت  مهنع  دعابتی  نا  اهنم  .قالتخا و  هیرفالا و 
نب لقعم  نلمحی  نا ال  اهنم  .يرما و  کیتای  یتح  لاقف : هیاغ  نییهنلا  نیذه  یف  هل  برـض  مث  .هیف  ودعلا  عمطی  نا  بجویف  ودـعلا  نم 

هجحلا اومتی  حنـصلا و  مهوحنمی  ءاعدـلا و  مهیلا  اورذـعی  نا  لبق  مهولتاقی  نا  یلع  مهاـیا  مهتوادـع  موقلا و  ضغب  هباحـصا  سیق و 
هیلع  ) نینموملاریما لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  یفاولا ص 16 ج 9 )  ) یفاکلا یف  .قحلا و  ماـمالا  یلا  مهوعدـی  مهیلع و 
نئل هللا  میا  مالسالا و  یلا  هوعدت  یتح  ادحا  لتاقت  یلع ال  ای  لاقف : نمیلا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ینهجو  امل  مالـسلا :)

صنلا یف  امب  هوعدلا  نوکی  نا  بحتـسی  .هوال و  کل و  تبرغ و  سمـشلا و  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  کیدی  یلع  هللا  يدـهی 
جرخی مصخلا  هوادـع  درجمب  لاتقلا  ناک  ولف  .یلاعت  هللا  ءاش  نا  بابلا  اذـه  نم  رـشع  سماخلا  راتخملا  حرـش  یف  هلیـصفت  یتای  امک 

ناک نمف  سدقت : یلاعت و  لاق  دق  هللا و  هعاط  ریغب  ابوشم  نوکی  نا  نم  لقا  الف  اهیفـشت  سفنلا و  يوه  لیبس  یف  لاتق  لب  هعاط  هنوک 
یلع زا  .هینلا  صولخ  نم  هیف  دبالف  هدابع  داهجلا  و  فهکلا ) رخآ   ) ادحا هبر  هدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری 

تخادنا ودخ  وا  تفاتش  دروآرب و  يریشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد  لغد  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریـش  لمع  صالخا  زومآ 
تخادـنا نامز  رد  هاـگ  هدجـس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هاـم  هک  ییور  رب  تخادـنا  ودـخ  وا  یلو  ره  یبن و  ره  راـختفا  یلع  يور  رب 

غیت نم  رب  تفگ  لحم  یب  محر  وفع و  ندومن  زا  لمع  نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاـک  شیازغ  ردـنا  وا  درک  یلع  نآ  ریـشمش 
نینچ هک  يدید  هچ  نآ  نم  راکشا  رد  تسس  وت  يدش  ات  نم  راکیپ  زا  رتهب  يدید  هچ  نآ  یتشاذگب  ارم  يدنکفا  هچ  زا  یتشارفا  زیت 

هچ نآ  دیدپ  دمآ  يا  هلعش  ناج  لد و  رد  دید  سکع  ناز  ارم  هک  يدید  هچ  نآ  تسج  زاب  دومن و  یقرب  نینچ  ات  تسـشن  تمـشخ 
تورم رد  یتسیک  منادن  دوخ  تورم  رد  یتسینابر  ریش  تعاجش  رد  ناج  میدیشخب  دوب و  ناج  زا  هب  هک  ناکم  نوک و  زا  رتهب  يدید 

غیت يا  هدـید  هچ  نآ  زا  وگاو  يا  همـش  يا  هدـید  لـقع و  هلمج  هک  یلع  يا  هیبش  یب  ناـن  ناوخ و  يو  زا  دـماک  هیت  هب  ییاـسوم  ربا 
راک نتـشک  ریـشمش  یب  هکناز  تسوه  رارـسا  نیا  هک  مناد  وگزاب  درک  كاپ  ار  ام  كاخ  تملع  بآ  درک  كاچ  ار  ام  ناـج  تملع 

نارـضاح ياهمـشچ  هتخومآ  بیغ  كرادا  وت  مشچ  راگدرک  زا  ناـمز  نیا  يدـید  هچ  اـت  راکـش  شوخ  شرع  زاـب  يوگزاـب  تسوا 
نم رب  هچنآ  میوگب  ای  تسا  هتفای  تلقع  هچنآ  وگاو  وت  اـی  اـضقلا  نسح  اـضقلائوس  زا  سپ  يا  یـضترم  یلع  يا  اـشگب  زار  هتخودرب 

ار ناور  بش  هام  صرق  دـیآ  تفگ  رد  رگا  کـیل  ناـبز  یب  هم  نوچ  رون  یناـشفیم  ناـهن  يراد  نوچ  تفاـت  نم  رب  وت  زا  تسا  هتفاـت 
دـش دیوگب  نوچ  امنهر  دشاب  وچ  نتفگ  یب  هام  لوغ  گناب  رب  دوش  بلاغ  هم  گناب  لوهذ  زا  دنوش و  نمیا  طلغ  زا  هارب  درآ  رتدوز 

روشق وت  زا  دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب  ار  ملح  باتفآ  یعاعـش  نوچ  ار  ملع  هنیدـم  نآ  یباب  وت  نوچ  ایـض  ردـنا  ایض 
هک یلع  اب  تذل  یتسم و  رـس  زا  یلو  ناملـسمون  نآ  تفگب  سپ  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابل  ردـنا 
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ریگاقنع زاب  يا  وگزاب  هتخومآ  شدـعاس  اب  هش و  اب  هتخورفارپ  زاب  يا  وگزاب  نینج  نوچمه  نتب  ناج  دـبنجب  ات  نینموملاریما  ای  امرفب 
تمحر ز نیا  رهق  لحم  رد  راکـش  ار  تزاب  هدـنب  يا  وگزاب  رازه  دـص  یکی و  يدـحو  تما  هاپـس  اب  ین  دوخب  نکـشا  هاپـس  يا  هاش 

لعف اوه  ریش  متسین  مقح  ریش  منت  رومام  هن  مقح  هدنب ي  منز  یم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  تسیک  راک  نداد  تسد  ار  اهدژا  تسیچ 
ار قح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر  بارح  رد  تیمر  ذا  تیم  رام  باتفآ  هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم  اوگ  دشاب  نم  نید  رب  نم 

هبت دیبنج و  سفن  نم  يور  رب  یتخادـنا  ودـخ  نوچ  ناولهپ  يا  دربن  ماگنهب  هک  ناوج  نآ  اب  نینموملاریما  تفگ  متـشاگنا  مدـع  نم 
رگد یعون  ارت  نم  متـشاک  یم  اـفج  مخت  نم  تفگ  اور  دوبن  قح  راـک  ردـنا  تکرـش  اوه  یمین  دـش و  قـح  رهب  مین  نم  يوـخ  دـش 
وزا تفرذـپ  ینـشور  تغارچ  هک  وخ  عمـش  غارچنآ  مـالغ  نم  يا  هدوب  وزارت  ره  هناـبز  لـب  يا  هدوب  وخ  دـحا  يوزارت  وـت  متـشادنپ 

دندرک نید  يوس  هناقـشاع  وا  موق  شیوخ و  سک ز  هجنپ  برق  نمز  زارفارـس  مدـید  ار  وت  رم  نم  هک  ار  تداهـش  نم  رب  نک  هضرع 
نیا همجرتلا : رتزیگنارفظ  رگـشل  دص  لب ز  رتزیت  نهآ  غیت  زا  ملح  غیت  ار  قلح  نیدنچ  غیت  زا  دیرخاو  ار  قلخ  نیدنچ  ملح  غیتب  وا  ور 

يوسب و  دوب ، هدرک  دوخ  همدـقم  يرفن  رازه  هس  يرگـشل  اب  ار  يو  هکیماگنه  یحایر - سیق  نب  لـقمعب  ع )  ) ریما هک  تسا  یتیـصو 
یسک اب  رگم  نکم  گنج  تسا ، وا  اهنت  تماجنارـس  و  تسا ، ودب  تشگزاب  راچان  هک  یئادخ  زا  سرتب  دومرف : تشاد - لیـسگ  ماش 

ات رآ  دورف  ار  رگـشل  زور  مین  رد  و  وریم ، هار  تسا ) کنخ  اوه  هک  رـصع  حبـص و   ) زور فرط  ود  رد  و  دراد ، گـنج  رـس  وت  اـب  هک 
هدومرف ریدقت  تماقا  يارب  هداد و  رارق  ندیمرآ  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  نکم  ریـس  بش  لوا  رد  .وریم و  هار  ناسآ  کبـس و  و  دنیاسایب ،

اب يدش ، هاگآ  حبـص  هدـیپس  شیادـیپ  و  رحـس ، راثآ  ندـش  نهپ  هب  ات  هد  شیاسآ  ار  تناروتـس  تنت و  نآ  رد  سپ  ندرک ، چوک  هن 
نوچ وشم  کیدزن  نادنچ  نمـشدب  و  ریگ ، رارق  رگـشل  نایم  رد  يدید  ار  نمـشد  نوچ  و  نکیم ، ریـس  يادـخ  زا  تکرب  تساوخرد 
گنج زا  هک  یـسک  ندـش  رود  نوچ  وشم  رود  نانآ  زا  نادـنچ  و  دراد ، گنج  شتآ  نتفرگ  رد  گـنهآ  هک  یـسک  ندـش  کـیدزن 

قح هارب  ارناشیا  رم  و  دینک ، تجح  مامتا  نانآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  ار  امش  نانآ ، ینمـشد  هک  ادابم  و  دسررد ، نم  نامرف  ات  دراد ، ساره 
يرقنملا محازم  نب  رـصن  اهاور  اهقیفلت  یف  مالکلا  اهدنـس و  رکذ  .دراداو  گنجب  دـینادرگ  مامت  ناشیدـب  ار  دوخ  رذـع  و  دـیناوخب ،

باتک یف  نیرخالا  نیلوالا و  مولع  رقاب  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  يرـصاعم  نم  راطعلاب  بقلملا  يوفکلا  یمیمتلا 
نم ثعب  اـیلع  نا  كداوـلا  یبا  نع  هلعو ، نب  ریمن  نع  فـنخم ، یبا  نـع  دعـس ، نـب  رمع  نـع  يرـصان ) عـبطلا  نـم  ص 78   ) نـیفص

سانلا و نکـس  اهیفاوم و  یناف  هقرلاب  ینقلا  مث  نیبیـصن  مث  لصوملا  یلع  ذـخ  هل : لاـق  فـالآ و  هثـالث  یف  سیق  نب  لـقعم  نیادـملا 
هلعج هللا  ناف  لیللا ، لوا  رـست  و ال  ریـسلا ، یف  هفر  و  لیللا ، مقا  و  سانلاب ، روغ  و  نیدربلا ، رـس  و  کلتاق ، نم  ـالا  لـتاقت  ـال  و  مهنمآ ،
یتا یتح  سیق - نب  لقعم  ینعی  جرخف - .رـسف  رجفلا  حـطبنی  نیح  رحـسلا و  ناک  اذاف  كرهظ  كدـنج و  کندـب و  هیف  حرا  اـنکس ،

نب لقعم  عم  ناحطتنی و  نیشبکب  مهاذاف  ناورم - نب  دمحم  کلذ  دعب  لصوملا  هنیدم  ینب  امنا  سانلا  لزنم  كاذ  ذا  یه  و  هثیدحلا -
ءاجف لاق : لوقت ؟ ام  لقعم : لاقف  هیا  هیا  لوقی : ذـخاف  هیورحلا  عم  کلذ  دـعب  لتق  هعیبر  یبا  نب  دادـش  هل  لاقی  معثخ  نم  لـجر  سیق 
تملع نیا  نم  هل : لاق  .نوبلغت  نوبلغت و ال  ال  لقعمل : یمعثخلا  لاقف  افرصنا ، مث  اشبک  امهنم  دحاو  لک  دخاف  نیـشبکلا  وحن  نالجر 

امم اریخ  نوکی  وا  لقعملا : لاقف  هب ، قلطناف  هبحاص  امهنم  دـحاو  لک  یتا  یتح  افـصتنم  امهدـحا  نیـشبکلا  ترـصبا  اما  لاق : کلذ ؟
زواجتت رصن ال  هخسن  یلع  لقعمل  مالسلا ) هیلع   ) هتیـصو لوقا : .رـصن  مالک  یهتنا  .هفرلاب  ایلع  اوتا  یتح  اوضم  مث  معثخ ؟ اخا  ای  لوقت 

نیفص یف  رصن  اهاور  دق  رتشالا و  کلامل  مالـسلا ) هیلع   ) هتیـصو نم  ناک  اهلیذ  هنع و  اهانلقن  امک  رـسف  رجفلا  حطبنی  نیح  هلوق  نع 
هیـصولا و هذهل  یلاتلا  راتخملا  ینعا  بابلا  اذـه  نم  رـشع  ثلاثلا  راتخملا  حرـش  یف  کلاملل  هتیـصو  مامت  یتایـس  و  ص 81 )  ) اضیا
راتخملا 236 حرش  یف  يربطلا  رفعج  یبا  نع  لقعمل  هیصولا  هذه  لیذ  یف  امل  هنمضتملا  کلامل  مالـسلا ) هیلع   ) هتیـصو هروص  انمدق 

نیفـص یف  رـصن  نع  یتای  اـم  يربطا و  نع  اـنیور  اـمیف  .جاـهنملا  هلمکت  نم  نـم ج 1  یلا ص 221  عـجارف  اـضیا  بطخلا  باـب  نم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1317 

http://www.ghaemiyeh.com


نم اهردص  نیتیصو  نم  هقفلم  لقعمل  هیصولا  هذه  نا  ملع  هیصولا ، هذه  لیذل  هنمضتملا  کلامل  هیصولا  کلت  هروص  یف  نیدحتملا 
ام تلمع  دق  لقعمل و  اهلاق  هدحاو  هیصو  اهنا  یلا  لام  هرس  سدق  یضرلا  فیرـشلا  .کلامل و  اهلیذ  لقعمل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتیـصو
نم هنا  تیرد  دـق  جـهنلا و  یف  زیزع  ریغ  باـتک  وا  هبطخ  یلا  رخآ  ضعب  قیفلت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاراـبع ضعب  طاقـسا  نا  یلع  .هیف 

قفاوت يرخا ال  هیاورب  رفظ  هنا  لاقی  نا  الا  مهللا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  حیـصفلا  طاقتلا  همهی  ناک  ام  نال  هللا  همحر  یـضرلا  هداع 
لهـسی يذـلا  .اهب و  رفظن  مل  لقعمل و  هیـصو  هیـصولا  هذـه  عیمج  اهیف  دـعو  رـصنل  نیفـص  یف  ام  يربطلا و  رفعج  یبا  خـیرات  یف  ام 

اذه اهیعاری  نا  بجی  ام  ناف  هشیج  ءارما  نم  دحاو  نم  رثکا  یلا  ادراف  اروتسد  ادحاو و  انومضم  بتک  ع )  ) ریمالا نا  لاقی  نا  بطخلا 
رهاظ نال  کلذ  هلماک و  لقعمل  مالـسلا ) هیلع   ) هتیـصو لقنی  مل  ارـصن  نا  مرالا  هیاغ  اضیا  كاذ  اـهیعاری  نا  بجی  برحا  نیناوق  نم 

هتیصو دنسی  نا  نم  اناش  لجا  هللا  همحر  وه  نیتیصو و  نم  هقفلم  هیصولا  هذه  نا  لاقی  نا  نع  یبای  هللا  همحر  یضرلا  فیرـشلا  مالک 
ماقملا ریاغی  رخالا  هضعب  قفل  و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ضعب  طقـسا  یتلا  عضاوملا  و  لـقعمل ، هتیـصو  هنا  یلا  کـلامل  مالـسلا ) هیلع  )

.لماتف

يرتشوش

 … (، ودعلا تیقل  اذاف  ) هدعب ام  اما  و  هللا ،) هکرب  یلع  رسف  ) هلوق یلا  لقعم  یلا  مالسلا ) هیلع  ) هتیصو نا  ریسلا  بتک  نم  موهفملا  لوقا :
.هیواعم یلا  اسیقرق  نم  امهمدق  (ع ) ناک و  یناه - نب  حیرش  رـضنلا و  نب  دایزل  اددم  هثعب  نیح  رتشالا  یلا  مالـسلا ) هیلع  ) هتیـصو امناف 

مث لصوملا  یلع  ذخ  هل : لاق  فالآ و  هثالث  یف  سیق  نب  لقعم  ثعب  (ع ) ایلع نا  لاق : كادولا  یبا  نع  رصن ) نیفـص  ) یفف لوالا ، اما 
لیللا و مقا  سانلا و  روغ  نیدربلا و  رس  و  کلتاق ، نم  الا  لتاقت  و ال  مهنمآ ، سانلا و  نکـس  .اهیفاوم و  یناف  هقرلاب  ینقلا  مث  نیبیـصن 

رجفلا حطبنی  نیح  وا  رحسلا  ناک  اذاف  كرهط ، كدنج و  کندب و  هیف  حرا  انکـس ، هلعج  هللا  ناف  لیللا  لوا  رـست  و ال  ریـسلا ، یف  هفر 
نیـشبکب مه  اذاف  دمحم - نب  ناورم  كاذ  دعب  لصوملا  هنیدم  ینب  امنا  سانلا - لزنم  كاذ  ذا  یه  هثیدحلا و  یتا  یتح  جرخف  .رـسف 

ام لقعم : لاقف  .هیا  هیا  لوقی  ذـخاف  هیرورحلا ، عم  کلذ  دـعب  لتق  هعیبر  یبا  نب  دادـش  هل  لاقی  معثخ  نم  لجر  لقعم  عم  ناـحطتنی و 
: لقعم هل  لاق  .نوبلغت  نوبلغت و ال  ال  لقعمل : یمعثخلا  لاقف  .افرـصنا  مث  اشبک  دـحاو  لک  ذـخاف  نیـشبکلا  وحن  نالجر  ءاـجف  لوقت ؟

نم امهنم  دحاو  لک  لزی  ملف  احظتنا  التتقاف و  ایقتلا  برغم  رخالا  قرشم و  امهدحا  نیشبکلا  ترـصبا  اما  لاق : کلذ ؟ تملع  نیا  نم 
رـصن و يورف  یناثلا  اما  .هقرلاب و  مالـسلا ) هیلع  ) هوتا یتح  اوضم  مث  .هب  قلطناف  هبحاص  اـمهنم  دـحاو  لـک  یتا  یتح  افـصتنم  هبحاـص 

ایقل امهنا  یناملعی  یلا  السرا  احیرش  ادایز و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) نا رتشالا  یلا  لسرا  (ع ) ایلع نا  يربطلا 
مهتیتا اذاف  اجنلا ، کباحـصا  یلا  اجنلاف  نیقفاوتم ، مهکرت  هنا  لوسرلا  ینابنف  مورلا ، روسب  ماشلا  لها  نم  دـنج  یف  یملـسلا  روعـالاابا 

لبق مهلاتق  یلع  مهنانـش  کنم  رجی  و ال  مهنم ، عمـست  مهاقلت و  یتح  كوودـبی  نا  ـالا  لاـتقب  موقلا  ادـبت  نا  كاـیا  و  مهیلع ، تناـف 
ندت اطـسو و ال  کباحـصا  نیب  فقو  احیرـش ، کترـسیم  یلع  ادایز و  کتنمیم  یلع  لعجا  و  هرم ، دعب  هرم  مهیلا  راذعالا  مهئاعد و 

.هللا ءاش  نا  کیلاریـسلا  ثیثح  یناف  کیلا  مدقا  یتح  سابلا  باهی  نم  دعابت  مهنم  دـعابت  برحلا و ال  بشنی  نا  دـیری  نم  وند  مهنم 
امل هریغملا  یلع  یجراخلا  دروتصملا  جرخ  يربطلا :)  ) یف یحایرلا ) سیق  نب  لقعمل  مالـسلا ) هیلع  ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق 
ناک القعم  ناف  لقعم  عم  مهجرخاف  یلع  هعیشب  یل  قصلا  هتطرش : سیئر  هصیبقل  هریغملا  لاقف  هیواعم ، لبق  نم  هفوکلا  یلع  ایلاو  ناک 

دـشا مه  اوحـصانت و  ضعب و  یلا  مهـضعب  سناتـسا  اعیمج  اوعمتجاـف  نوفرعی  اوناـک  نیذـلا  هتعیـشب  ثعب  اذاـف  هباحـصا ، ءاـسور  نم 
لک لقعم  دروتسملا و  یشمف  لاق - نا  یلا  هرملا - هذه  لبق  مهعم  اولتاق  دق  و  مهریغ ، نم  مهیلع  ارجا  هقراملا و  هذه  ءامدل  الالحتسا 

، هرهط نم  نانسلا  جرخ  یتح  لقعم  ردص  یف  حمرلا  دروتسملا  عرشاف  فیسلا ، لقعم  دیب  حمرلا و  دروتـسملا  دیب  هبحاص و  یلا  امهنم 
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نم تفرع  دق  فالآ ) هثالث  یف  ماشلا  یلا  هذفنا  نیح   ) .نیتیم ارخف  غامدـلا  ما  فیـسلا  طلاخ  یتح  هسار  یلع  فیـسلاب  لقعم  هبرـضف 
: هل لاق  نئادملا و  نم  فالآ  هثالث  یف  قیرطلا  نم  هذفنا  مالسلا ) هیلع  ) هنا برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) رصن هیاور 
( هناقل نم  کل  دب  يذلا ال  هللا  قتا  ( ) مالسلا هیلع  ) هلوق .هقرلاب  مالسلا ) هیلع  ) هاتاف هقرلاب ، ینقلا  مث  نیبیصن  مث  لصوملا  لحم  یلع  ذخ 
ام الا  ناسنالل  سیل  نا  يرخا و  رزو  هرزاو  رزت  الا  ( ) هنود کل  یهتنم  و ال  (. ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  )

هادـغلا و يا : نیدربـلا )  ) .ریـسلا نـم  رما  رـس ) و  (. ) یهتنملا کـبر  یلا  نا  یفوـالا و  ءازجلا  هازجی  مـث  يری  فوـس  هیعـس  نا  یعس و 
نم هفر  ) نم مهیلع  هب  عـسو  يا : ریـسلاب ) هـفر  و   ) .اوـحارا هرجاـهلا و  یف  اوـلزن  اذا  اور  وـغ  هرهمجلا :) ) یف ساـنلاب ) روـغ  و   ) .یـشعلا

( حراف  ) .هکرح يا : انعط ) اماقم ال  هردـق  و  (. ) انکـس لیللا  لعج  حابـصالا و  قلاف  ( ) انکـس هلعج  هللا  ناف  لیللا  لوا  رـست  و ال  (. ) هقانخ
نا مالسلا ) هیلع  ) هرما دیدحلا : یبا  نبا  لاق  كرهط ) حور  کندب و  هیف  .همه  بزاع  لیللا  حارا  ردص  و  هغبانلا : لاق  هحارلا ، طعا  يا :
یف نوعبرالا - نماـثلا و  لـصفلا   ) اـمک هیلع  نولقنی  رهظ  مهل  يا : نورهظم ) نـالف  ونب  .لـبالا و( یه  هرهظ و  هندـب و  لـیللا  یف  حـیری 
نم معا  رهطلا  نوک  رهظالا  تلق : .حیحصب  سیل  و  لویخلا ) روهظلا  : ) يدنوارلا لاق  .بئاجن و  مهل  يا  نوبجنم  لوقت  برحلا ) بادآ 

كرهظ حور  و   ) لوقی (ع ) ناکل معا  انه  رهظلا  نکی  مل  ولف  اهیلع ، نولمحی  لبا  اهیلع و  نوبکری  لیخ  مهعم  رکسعلاف  لبالا ، لیخلا و 
اهیلع لمحی  نا  روهظلا  قح  اهروهط ) اهباقر و ال  یف  هللا  قح  سنی  مل  و  : ) لیخلا ثیدـح  یف  هیاـهنلا :) ) یف لاـق  اـضیا  و  کـلیخ .) و 

نـال معا ، نیثیدـحلا  نا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا  اـهرهظ .) …  راـقفا  اـهقح  نم  و  : ) رخـالا ثیدـحلا  هـنم  و  اـهیلع ، دـهاجی  وا  هـب  اـعطقنم 
رثکا اهباعتا  نال  لبالا  جـیورت  یف  (ع ) رـصتقا لاقی  نا  نکمی  هنا  امک  قلطملا ، رهظلا  ریغ  وه  و  لـیخلا ،) رهظ  و( لـیخلا ) روهظ  ) اـمهیف
رجفلا  ) .قشنی يا : رجفنی ) نیح  وا  رحـسلا   ) .طسبنی يا : حطبنی ) نیح  تفقو  اذاف   ) .لاجرلا اهبکری  یتلا  لیخلا  فالخب  لاقثالا  لمحب 

داتری نا  برحلا  هنـس  نم  نیئـالا : یف  تارق  یبیتقلا :) نویع  ) یف اطـسو ) کباحـصا  نم  فقف  ودـعلا  تیقل  اذاـف  هللا ، هکرب  یلع  رـسف 
نم ندت  و ال   ) .بلقلا تبث  ام  لاوزلا  ضعب  اتلاز  نا  و  نوبلغی ، نورهقی و ال  هرـسیملا ال  هنحیملا و  باحـصا  ناف  افرـشم ، اناکم  بلقلل 

( يرما کیتای  یتح   ) .برحلا فاخی  يا : سابلا ) باهی  نم  دعابت  مهنم  دعابت  و ال  برحلا ، .یشنی  يا  بشنی ) نا  دیری  نم  وند  موقلا 
: يا مهنانـش ) مکنلمحی  و ال  ( ) برحلا بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لـصفلا  (. ) کـیلع مدـقا  یتح  ) رـصن هیاور  یف  نا  تفرع  دـق  و 

موق نانـش  مکنمرجی  طسقلاب و ال  ءادهـش  نیماوق هللا  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ( ) مهیلا راذـعالا  مهئاعد و  لبق  مهلاتق  یلع   ) .مهـضغب
 … (. او دتعت  نا  مارحلا  دجسملا  نع  مکودص  نا  موق  نانش  مکنمرجی  و ال   … ( ) يوقتلل برقا  وه  اولدعا  اولدعت  الا  یلع 

هینغم

.رحلا هدـش  تقو  راهنلا  فصن  یف  يا  هرئاغلا  یف  مهب  لزنا  سانلاب : روغ  .ادراب و  تقولا  نوکی  ثیح  یـشعلا  هادـغلا و  نیدربلا : هغللا :
.همالملا عفر  راذعالا : .ءاضغبلا و  نانشلا  .طسبنی و  حطبنی : .حارملا و  یلا  اهدر  لبالا : حور  .رفـسلا و  نعظلا : .نوه و  ففخ و  هفرو :

و ال هیفرظلا : یلع  بصن  نیدربلا  و  هیهانلا ، الب  مزجلا  هلحم  و  دـیکوتلا ، نونب  هلاصتال  حـتفلا  یلع  ینبم  عراـضم  نلتاـقتال  بارعـالا :
دئاقل باطخلا  کلتاق ) نم  الا  نلتاقتال  و  : ) ینعملا .مهلاتقب  قلعتم  لبق  و  اطـسو ، افقوم  يا  فوذـحمل  هفـص  اطـس  و  هفطاع ، اـنعظ ال 
ناودع ال  مالـسالا ، وه  اذه  ..لتاقم و  فالآ  هثالث  یف  ماشلا  یلا  هذفنا  دـق  مامالا  ناک  و  یحایرلا ، سیق  نب  لقعم  وه  و  نیبراحملا ،

رـس و   ) هریغ همرح  یلع  هناودـعب  هدـیب  هتمرح  وه  کهتنی  یتح  همورحملا  هتمرح  ناک - نم  انئاک  ناسنا - لکلف  يدـتعا ، نم  یلع  الا 
كدـنج و کسفن و  بعتتال  و  هحارلل ، هنال  لیللا  یف  رفاستال  و  ریـسملا ، تقو  وطخلا  عرـستال  و  هرجاهلا ، یف  رـستال  خـلا ..) نیدربلا 

رحسلا و  دتمی ، طسبنی و  يا  رحـسلا ) حطبنی  نیح   ) رـسف رفـسلل  تایهت  يا  تفقو ) اذاف   ) ناویحلا ناسنالاب و  قفرلا  ضرغلا  .کباود و 
بلق یف  نکف  برحلا  یحر  تراد  ذا  اطـسوکباحصا ) نم  فقف  ودـعلا  تیقل  اذاف   ) .قشنی علطی و  رجفلا ) رجفنی  نیح  وا   ) رجفلا لیبق 
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و رماوالا ، مهیلا  یقلت  نا  کنکمی  ءاوس ، یلع  کیلا  هبـسنلاب  اعیمج  نولتاقملا  نوکی  ثیح  هرخوملا  یف  همدـقملا و ال  یف  شیجلا ال 
دعابتال و   ) لاح لک  یلع  برحلا ) بشنی  نا  دـیری  نم  وند   ) ودـعلا شیج  يا  موقلا ) نم  ندـت  و ال   ) مهمها امیف  کتعجارم  مهنکمی 

خیراوص و ثیح ال  نامز  مایا  عم  قفتت  هیبرحلا  میلاعتلا  هذه  نا  یلا  هراشالا  ردجت  ..مهنم و  فئاخ  کناب  نورعـشی  ثیح  یلا  مهنع )
و ضوافتلا ، دعب  الا  بابـسالا  نکت  امهم  و  اقالطا ، لاتقلا  ءادتبا  شطبلا و  زوجیال  خلا ..) مهنانـش  مکنلمحیال  و   ) .هیرحب هیرب و  ماغلا 

.تاداس دیبع و  نید  هاواسملا ال  هوخالا و  نید  و  ناودعلا ، برحلا و  نید  ملسلا ال  نید  مالسالا  نال  لداعلا ، ملسلا  نم  سایلا 

هدبع

راهنلا فصن  هلئاقلا و  یه  هرئاغلا و  یف  مهب  لزنا  يا  راوغ  و  لیللا : لوا  رـست  و ال  یـشعلا …  هادغلا و  نیدربلا : رـس  کلتاق و  نم  … 
نع زاحم  طسبنی  حطبنی  رحـسلا : حـطبنی  نیح  رفـسلا …  نعظلا  کتباد و  کسفن و ال  بعتت  نوه و ال  يا  هفرو  رحلا  هدـش  تقو  يا 
یف هب  نورذعی  ام  میدقت  مهیلا  راذعالا  ءاضغبلا و  نانشلا  مهتانش : مکنلمحی  و ال  هدم …  ءاقب  هنم و  هدم  یضم  دعب  تقولا  ماکحتـسا 

مهلاتق

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ار وا  هک  یماگنه  هدوب ) راوگرزب  نآ  نایعیش  نارای و  زا  هک   ) یحایر سیق  نبا  لقعم  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
هب ار  نمشد  اب  گنج  شور  نآ  رد  و   ) دشاب ترضح  نآ  نایهاپس  رادولج  هک  هداتسرف  ماش  رگـشل  يوس  هب  نت  رازه  هس  اب  نئادم  زا 

دـشاب یمن  یناـیاپ  وا  زا  ریغ  ار  وت  و  وا ، رفیک  شاداـپ و  تاـقالم  زج  تسین  يا  هراـچ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  زا  سرتب  دزومآ :) یم  وا 
رد ندش  هتـشک  زا  هدادن  هار  دوخ  هب  میب  سرت و  نک و  داهج  وا  يدونـشخ  ءاضر و  يارب  سپ  تسین ، وا  اب  زج  وت  راک  رـس و  نوچ  )

صخش تسا و  متس  دگنج  یمن  هک  یـسک  اب  گنج  اریز   ) دگنجب وت  اب  هک  یـسک  اب  رگم  نکم  گنج  و  شاب ) هتـشادن  یکاب  وا  هار 
مرگ اوه  هک  زور  طسو  رد  و  نک ، یئامیپ  هار  تسا  کنخ  اوه  هک  نیسپ  دادماب و  رد  و  درادن ) اور  یـسک  هب  ملظ  راکزیهرپ  یقتم و 

هار بش  لوا  رد  و  دنیایب ) نایاناوت  هارمه  ناناوتان  ات  نکم  باتـش   ) نارب هتـسهآ  رادزاب و  شیاسآ ) تحارتسا و  يارب   ) ار مدرم  تسا 
یم میرک س 10 ي 67  نآرق  رد  هکناـنچ  ندرک  چوک  هن  هداد  رارق  یگدوسآ  تحارتسا و  شمارآ و  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ورم 
بش هک  يدنوادخ  تسا  وا  ینعی  نوعمسی  موقل  تایال  کلذ  یف  نا  ارصبم ، راهنلا  هیف و  اونکـستل  لیللا  مکل  لعج  يذلا  وه  دیامرف :
يارب زور  بش و  شنیرفآ  رد  دـیزادرپب و  اهیدـنمزاین  ماـجنا  هب  اـت  نشور  ار  زور  و  دـیبای ، شمارآ  نآ  رد  اـت  دـیرفایب  امـش  يارب  ار 
هدوسآ ار  تبکرم  نت و  بش  لوا  رد  سپ  تسا  یلاـعتقح  یگناـگی  دـیحوت و  ياـه  هناـشن  دنونـش  یم  ار  قـح  نانخـس  هک  یهورگ 

تکرب و اب  دوش  یم  راکـشآ  دادماب  هک  یماگنه  ای  ددرگ ، یم  ادیوه  دادماب  زا  شیپ  رحـس  هک  ار  یماگنه  يدرب  یپ  نوچ  و  راذگ ،
کیدزن نانمـشد  هب  تسیاب و  دوخ  رگـشل  هنایم  يدـش  وربور  نمـشد  اب  هاگ  ره  و  وش ، هناور  دـسر  یم  ادـخ  بناج  زا  هک  یتخبکین 

یم گنج  زا  هک  یـسک  ندش  رود  نوچمه  وشم  رود  نانآ  زا  و  دنک ، اپرب  گنج  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  ندـش  کیدزن  دـننام  وشم 
شدوس زا  شیب  نآ  نایز  هدوبن  هتـسیاش  دـیاش  نامرف  ندیـسر  زا  شیپ  گنج  هب  عورـش  اریز   ) دـسرب وت  هب  نم  نامرف  هکنآ  ات  دـسرت 

هنیک و ندرک  ماـمت  تجح  قح و  هار  هب  ار  ناـنآ  ندـناوخ  زا  شیپ  دـیاب  و  ددرگ ) فـیرح  يریلد  بجوـم  مه  ندـش  رود  و  دـشاب ،
يربنامرف تعاطا و  هن  تسا  سوه  اوه و  يارب  ینمشد  هنیک و  يور  زا  گنج  اریز   ) دزاسن راداو  ناشیا  اب  گنج  هب  ار  امـش  ینمـشد 
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(. تسا بذعم  راکهانگ و  دشکب  ار  يرگید  ای  دوش  هتشک  یسک  رگا  تروص  نیا  رد  سپ  دنوادخ ، زا 

ینامز

اب طقف  دـیامرفیم  مالـسلا  هیلع  ماما  مه  گنج  نیا  رد  تسا و  هدوب  یعافد  همه  مالـسا  ياـهگنج  هک  مینادـیم  یگنج  قـالخا  لوصا 
روظنم تسا و  يرگید  بلطم  هدش  شرافـس  نآ  هب  نآرق  رد  هک  گنج  يارب  یگدامآ  هتبلا  .دـیایب  تگنج  هب  هک  نک  گنج  یـسک 
لئاسو نازابرـس ، تحارتسا  هب  هجوت  دراد  هیکت  نآ  يور  دایز  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهـشرافس  زا  یکی  .تسا  عافد  يارب  یگدامآ 

رظن رد  امش  شیاسآ  يارب  ار  بش  ادخ  : ) دنکیم لالدتسا  نآرق  نتم  هب  بلطم  نیا  رد  تسا و  بسانم  ياهتقو  زا  يریگ  هرهب  هیلقن و 
دنک و نیمات  ار  ندب  تحارتسا  دناوتیمن  دشاب  دنمورین  ردق  ره  نامیا  هک  تسا  نیا  تفرگ  هدـیدان  دـیابن  هک  ار  يا  هتکن  تفرگ ) … 

اهنآ شیاسآ  هب  یئانتعا  یب  دـندوب  رورپ  نت  شیب  مک و  مالـسلا  هیلع  ماما  نایرکـشل  هک  صوصخب  دـنادرگ و  فرطرب  ار  ندـب  زاـین 
.دگنج یمن  طاشن  يور  زا  دشاب ، هتـشادن  تحارتسا  زابرـس  یتقو  دننکن  رارف  ضرف  رب  دـننک و  رارف  هدرک  اهر  ار  ههبج  دـشیم  ببس 
مالسلا هیلع  ماما  .تشاد  دهاوخن  عفن  دشابن  ررض  هب  ههبج  رد  هتسخ  زابرـس  دوجو  رگا  دنیبیمن و  بوخ  ار  فده  دولآ  باوخ  مشچ 

ءوس يو  شور  زا  نمـشد  هک  دنک  لرتنک  ار  دوخ  راتفر  لاح  نیع  رد  دشاب و  دوخ  ناج  ظفاح  هک  دنکیم  شرافـس  هاپـس  هدنامرف  هب 
تسا تلم  هعماج و  هب  طوبرم  دشاب ، دوخ  لام  هکنیا  زا  لبق  هدنامرف  سیئر و  تسادیپ  هتفگان  .دیامنن  هدننز  ریـسفت  دنکن و  هدافتـسا 
گنج زا  فدـه  هک  اجنآ  زا  .فدـه  هعماج و  ظفح  رطاخب  هکلب  دوخ  ظفح  يارب  هن  دـشاب ، دوخ  ناج  ظـفاح  شیپ  زا  شیب  دـیاب  و 
هفیظو هب  دنوش و  انـشآ  یهلا  بلاطم  اب  دیاب  گنج  زاغآ  زا  لبق  دراد  دیکات  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  مالـسا  تیوقت  تیونعم و  دـشر 

نآ هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یمهم  هتکن  .دـشابن  گنج  هب  يزاین  یهلا  ماکحا  زا  ناـنآ  یهاـگآ  فدـه و  غیلبت  اـب  دـیاش  هاـگآ  دوخ 
دراذگب و رانک  ار  ینمشد  هنیک و  ددرگ ، بضغ  تسد  تلآ  دیابن  مالسا  زابرس  هک  تسا  نیا  دراد  شرافـس  نآ  يور  دراد و  دیکات 
هب دـیابن  ار  اـهگنج  هنوگنیا  یلو  دوـش  یهتنم  یلخاد  گـنج  هب  تسا  نکمم  یـصخش  ياـه  هنیک  هچ  رگا  دـیامن ، بیقعت  ار  فدـه 

ندیبوک يارب  گنج  دادن  يرمث  حالصا  هاگره  و  دنکیم : حالـصا  داحتا و  تدحو ، هب  توعد  مالـسا  اریز  تشاذگ ، مالـسا  باسح 
هب تبـسن  دش  یغای  یکی  رگا  دـینک  حالـصا  ار  اهنآ  نایم  دـنداتفا  مه  ناجب  نینموم  زا  هورگ  ود  رگا   ) .تسا يرگید  عوضوم  یغای 

 … ( دینک حالصا  هنالداع  ار  اهنآ  نایم  دش  میلست  رگا  ددرگ  ادخ  روتسد  میلست  ات  دینک  هلمح  هدش  یغای  هک  يدرف 

يزاریش دمحم  دیس 

ءاقل يا  هئاقل ) نم  کل  دـبال  يذـلا  هللا  قتا  : ) هل همدـقم  فالآ  هثالث  یف  ماشلا  یلا  هذـفنا  نیح  یحاـیرلا  سیق  نب  لـقعم  اـهب  یـصو 
كرتاف کلتاق ) نم  الا  نلتاقت  و ال   ) هباقع وا  هباوث  یلاعت و  هباسح  یلا  ناسنا  لک  هیاهن  ناف  هنود ) کل  یهتنم  و ال   ) هئازج هباـسح و 
ضرـالا ءاوهلا و  ثیح  یـشعلا  هادـغلا و  یف  يا  نیدربـلا ) رـس  و   ) کـل ضرعتی  ـال  نم  و  هیبخـالا ، فاـیرالا و  يرقلا و  یف  نینمـالا 

يا ریسلاب ) هفر  و   ) .رحلا هدش  تقو  راهنلا  فصن  يا  هرئاغلا ، یف  مهب  لزنا  يا  سانلاب ) روغ  و   ) رحلاب رکسعلا  يذاتی  یتح ال  ناتدراب ،
فیفختل نوکسلل ، اتقو  يا  انکس ) هلعج  هللا  ناف   ) سانلا مانم  تقو  لیللا ) لوا  رست  و ال   ) سانلا يذاتی  یتح  اعیرس  ال  الداع ، اریـس  رس 

حرا يا  كرهظ ) حور  کندب و   ) لیللا لوا  یف  يا  هیف ) حراف   ) رفسلا لجال  يا ال  انعض ) ال   ) هماقالل يا  اماقم ) هردق  و   ) راهنلا باعتا 
یلع رـسف   ) حبـصلا وه  رجفلا  و  رهظی ، يا  رجفلا ) رجفنی  نیح  وا   ) طسبنی يا  رحـسلا ) حـطبنی  نیح   ) تمق يا  تفقو ) اذاـف   ) .کـتباد

نم فقف  ودـعلا  تیقل  اذاف   ) هکربلا یف  لـصالا  وه  اذـه  و  رارمتـسا ، تاـبث و  اذ  اـکرابم ، كریـس  هناحبـس  هللا  لـعجی  ناـب  هللا ) هکرب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1321 

http://www.ghaemiyeh.com


ندت و ال   ) شیجلا ماظن  تتشتیف  لتقی  الئل  و  یهنلا ، رمالا و  یف  لهسا  نوکیف  هیلا  هبسنلاب  هباحصا  يوتسیل  کلذ  و  اطسو ) کباحصا 
باهی نم  دعابت   ) ودعلا نع  يا  مهنع ) دعابت  و ال   ) اهجیهی يا  برحلا ) بشنی  نا  دـیری  نم  وند   ) ودـعلا نم  برتقت  يا ال  موقلا ) نم 
یغبنی اذامب  يرما ) کیتای  یتح   ) فئاخلاک كوری  ذا  کشیج ، فوخ  ودـعلا و  هئرج  کلذ  بجوی  یتح  برحلا  فاخی  يا  سابلا )

و  ) فالخلا ذبن  هملاسملا و  یلا  مهوعدت  نا  لبقیا  مهئاعد ) لبق  مهلاتق  یلع   ) ودـعلل مکـضغب  يا  مهنانـش ) مکنلمحی  و ال   ) لعفت نا 
.لاتقلا مث  ءاعدلا  راذعالا و  مزاللاف  مهلاتق ، یف  مکرذع  نیبی  ام  میدقت  يا  مهیلا ) راذعالا 

يوسوم

نم ذوخام  رما  روغ : .نیتقولا  نیذه  یف  ریسلاب  رما  یـشعلا  هادغلا و  نیدربلا : رـس  .هرخآ  یـشلا ء و  هیاغ  یه  هیاهنلا و  یهتنملا : هغللا :
هیلا تنکس  ام  نکـسلا : .هعـسوتلا  فیفختلا و  هحارالا و  یه  هیفرتلا و  نم  هفر : .هلولیقلا  ریوغتلا  حاحـصلا  یف  هریهظلا و  یه  هرئاغلا و 

امهریغ وا  لبا  سرف و  نم  باکرلا  رهظلا : .حارملا  یلا  اهدر  لبالا : حور  .هحارالا  نم  حرا : .رفـسلا  لاحترالا و  نعظلا : .تننامطا  يا 
راشتنا تقو  رجفلا : .فشکنی  حبصلا  يرجی و  ءاملا  رجفنی : .قداصلا  رجفلا  لبق  ام  تقو  رحسلا : .عستی  طسبنی و  حطبنی : .باودلا  نم 
فاخی باهی : .تراث  موقلا  نیب  برحلا  تبشن  هب و  قلع  یشلاب ء : یشلا ء  بشن  .برتقت  ال  ندت : .قرـشملا ال  ههج  نم  یقفالا  ءوضلا 

هئاقل و نم  کل  دبال  يذلا  هللا  قتا  : ) حرـشلا .مهبرح  یف  رذعلا  بجوی  ام  میدقت  راذعالا : .ضغبلا  نانـشلا : .برحلا  سابلا : .رذحی  و 
همدقم فالآ  هثالث  یف  ماشلا  یلا  ذفنا  نیح  یحایرلا  سیق  نب  لقعم  اهب  یصوا  همیرکلا  هایاصو  نم  هیصو  هذه  هنود ) کل  یهتنم  ال 

ناف هللا  قتا  رمالا : اذـهب  اهادـتبا  مهب ، هتمحر  سانلا و  یلع  هتظفاحم  يدـم  نع  هنم و  هبرق  هللااـب و  هلاـصتا  يدـم  نع  یکحت  یه  هل و 
همالا یف  درف  يا  اهجاتحی  امم  رثکا  دهاجملا  اهجاتحی  دازلا  ریخ  هللا  يوقت 

دهاجملا دئاقلا  اذه  ناکف  اهریغ  ماقتنالا و  لماوع  كانه  نوکت  دـق  هللا و  یـسنیف  هتوق  هیلع  یغطت  دـق  زازفتـسالل و  ضرعتی  دـق  هنال 
لوصلا نم  دبال  ناک  اذا  هیلا و  یهتنی  نا  دبال و  هللا و  ءاقل  نم  هل  دـبال  هناب  هرکذ  مث  هنم  يوقت  یلع  نوکی  نا  هللااب و  طبر  یلا  هجاحب 

نم الا  نلتاقت  و ال   … ) همازتلا نمـض  هجاهنم و  یلع  هطخ و  یف  نوکی  ثیحب  هنم  يوقت  یلع  نوکی  نا  بجیف  هیلا  ءاهتنالا  هللا و  یلا 
هیتق هرورـض و  برحلا  نا  ملـسلا و  بح  قمع  یکحت  همیرک  هیور  هذه  هلتاقف و  دحا  کلتاق  اذا  نکل  برحلا و  یف  ادتبت  ال  کلتاق )
یف اونوکی  یک  نیلتاقملا  هحلـصم  لجا  نم  رماوا  هذـه  ریـسلا ) یف  هفر  سانلاب و  روغ  نیدربلا و  رـس  و   … ) رخالا فرطلا  اهتقوی  دـق 

یتلا ال هتبوطر  وجلا و  هدورب  نم  کلذ  یف  امل  یشعلا  هادغلا و  یتقو  یف  ریسی  نا  هرما  .ودعلا  وحن  هکرحلا  اهکلهتست  مل  مهتوق  يوقا 
اقاش و ابعص  هیف  ریسلا  نوکیف  رحلا  هیف  دتشی  يذلا  تقولا  هنال  هلولیقلا  تقو  یف  مهحیری  نا  هرما  باود و  نم  هعم  ام  رکـسعلا و  ملوت 
انکـس و هلعج  هللا  ناف  لیللا  لوا  رـست  و ال   … ) فیعـضلا فلختی  اوقرفتی و ال  یک ال  نیرئاسلاب  قفری  نا  اثلاث  هرما  قاهرالل و  اـبجوم 

یهن هللا ) هکرب  یلع  رـسف  رجفلا  رجفنی  نیح  وا  رحـسلا  حـطبنی  نیح  تفقو  اذاف  كرهظ  حور  کندـب و  هیف  حراف  انعظ  اماقم ال  هردـق 
بعتلا نم  هیف  لصحی  ام  هلکاشم و  راهنلا و  مومه  نم  ناسنالا  هیف  حیرتسی  انکـس  هلعج  هللا  ناب  کلذ  للع  لیللا و  لوا  یف  ریـسلا  نع 
هحارلل ناک  اذا  لیحرلا و  رفـسلل و  اتقو  لیللا  سیل  هناب  کلذ  دحا  مث  انکـس .) لیللا  لعج  و  : ) یلاعت هلوق  یلا  هراشا  اذه  هقـشملا و  و 
ددـجتی اهتوق و  دیعتـست  یک  حارملا  یف  اهتحار  نکاما  یلا  لامج  سارفا و  نم  هبئاـکر  حریل  کلذـک  هدونج و  نادـبا  هندـب و  حریلف 

همون نم  ظقیتسا  اذا  هرما  مث  .مهباود  هدـنج و  هسفنب و  قفری  نا  لامجالا  هجو  یلع  هدارم  تابجاو و  نم  اهیلع  یقبت  ام  عطقل  اـهطاشن 
نم هبلطت و  يذلا  هللا  هکرب  یلع  امهیف  ریـسیف  نیتقولا  نیذه  دـحا  منتغی  نا  هرما  رجفلا  رهظی  نیح  وا  هتقو  نوکی  رحـسلا و  رهظی  نیح 
هلاح یف  هایا  تنک و  ودعلا و  ههجاوم  یف  تفقو  فوفـصلا و  تابع  اذا  اطـسو ) کباحـصا  نم  فقف  ودـعلا  تیقل  اذاف   ) ..ریـست هلجا 
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رمتـسم لاصتا  یلع  نوکت  کبئاتک و  لک  یلع  هنم  فرـشت  بلقلا و  نم  هکرعملا  ریدت  مهطـسو  یف  نک  كرکاسع و  عزوف  هلباقملا 
نا هرما  يرما ) کیتای  یتح  سابلا  باهی  نم  دـعابت  مهنع  دـعابت  برحلا و ال  بشنی  نا  دـیری  نم  وند  موقلا  نم  ندـت  ـال  و   … ) مهب

اطرفم ادعب  مهنع  دعتبی  اهلاعـشا و ال  برحلا و  داقیا  دیری  هنا  مهرعـشی  یتح  مهنم  برتقی  الف  طسو  دح  یلع  ودعلا  نم  هعقوم  نوکی 
فرعا هناـف  ماـمالا  رما  هیتاـی  یتح  یقبی  نا  بجی  کلذـک  مهنع و  دـعتبا  دـق  برحلا  نم  هعزف  مهنم و  هفوخل  هنا  مهل  اـمهوم  نوکی 

مکضغب اولعجت  ال  مهیلا ) راذعالا  مهئاعد و  لبق  مهلاتق  یلع  مهنانش  مکنلمحی  و ال   … ) اهمدع برحلا و  تاقواب  يردا  هحلصملاب و 
ذبن یلا  مهوعدا  لمـشلا …  عمج  هفلالا و  هدـحولا و  یلا  هبوتلا و  هدوعلا و  یلا  مهوعدا  لـب  مهلاـتق  مهیلع و  برحلا  نشل  اببـس  مهل 

 … مهلاتق یف  رذعلا  مکل  ناک  مهل  مکتوعد  دعب  اودرمت  اذاف  هقرفلا 

یناغماد

نیا رد  .دومرف  لیـسگ  ماش  هب  همدـقم  ناونع  هب  نت  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  یماگنه  یحایر  سیق  نب  لـقعم  هب  ترـضح  نآ  تیـصو  زا 
شرادید زا  ارت  هک  يدنوادخ  زا  زیهرپب  « ) هئاقل نم  کل  ّدب  يذلا ال  هللا  قتا  : » دوش یم  عورش  ترابع  نیا  اب  هک  شرافس - تیـصو و 

هفوک ناریلد  رادـمان و  نادرم  زا  هک  تسا  هتـشون  سیق  نب  لقعم  هراـبرد  يرطـس  دـنچ  تسخن  دـیدحلا  یبا  نبا  ...تسین -) يزیرگ 
لقعم .تسا  هتشاد  لیسگ  رمع  شیپ  رتشوش  حتف  ربخ  غالبا  يارب  نازمره  هارمه  ار  وا  رـسای  رامع  و  مارتحا ، تسایر و  ياراد  هدوب و 
ناشیا زا  یهورگ  هک  تسا  هداتسرف  هقاس  ینب  دربن  هب  ار  وا  ترضح  نآ  تسا و  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناگدرپسرـس  نایعیـش و  زا 
تشک هلجد  رانک  ار  يرگید  کی  ره  درک و  گنج  مه  بابرلا  میت  هلیبق  زا  هقلع  نب  دروتسم  اب  لقعم  .تسا  هتفرگ  ریـسا  هتـشک و  ار 

.میدروآ هتشذگ  ثحابم  رد  ار  ود  نآ  ربخ  ام  و 

هب هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  زا  یحیاصن  ندرک و  گنج  یگنوگچ  دروم  رد  ص )  ) ربماـیپ زا  یثیداـحا  لـقن  هب  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
ياهباتک زا  تسا و  هدروآ  تشاد  لیـسگ  نامع  ماش و  هب  هاپـس  اب  ار  نانآ  هک  یماگنه  لـهج  یبا  نب  همرکع  نایفـس و  یبا  نب  دـیزی 

.تسا هداد  هئارا  دهاش  ود  یکی  زین  دنه  ناریا و  میدق 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

ماشلا یلإ  هذفنأ  نیح  یحایرلا  سیق  نب  لقعم  اهب  یصو 

هل همدقم  فالآ  هثالث  یف 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  شرافس  يایاصو و  زا 

دنس ( . 1  } .داتـسرف ماش  يوس  هب  شیوخ  رکـشل  همدـقم  ناونع  هب  رفن  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  رد  ، یحایر سیق  نب  لـقعم  هک 
سیق نب  لقعم  ، دیـسر نئادم  هب  هک  یماگنه  نایماش  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دربن  رد  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  همان :

نآ زا  یشخب  یضر  فیرش  هک  دومرف  ییاه  شرافس  وا  هب  داتـسرف و  ماش  يوس  هب  رکـشل  همدقم  ناونع  هب  رفن  رازه  هس  اب  ار  یحایر 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1323 

http://www.ghaemiyeh.com


هک يردـصم  کش  نودـب  تسا و  هدروآ  نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  زین  ار  ّتیـصو  نیا  زا  يرگید  شخب.تسا  هدـیزگرب  ار 
نبا موحرم  : دیازفا یم  سپس  ،ج 3،ص 226 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا رصن  نیفـص  باتک  زا  ریغ  هدومن  لقن  نآ  زا  یـضر  فیرش 
عبنم زا  دـهد  یم  ناـشن  هک  دـنک  یم  لـقن  تسا  هدروآ  یـضر  دیـس  هچنآ  رب  ار  يا  هفاـضا  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  زین  مثیم 

رب هفاضا  يزیچ  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هکنیا  اتفگـش  و  ص 380 ) ،ج 4 ، مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ) .تسا هدرک  ذخا  يرگید 
( { هغالبلا ص،744 جهن  مامت  ) .دوش یمن  هدید  نآ  نایاپ  رد  هملک  ود  یکی  زج  تسا  هدروآ  یضر  دیس  هچنآ 

هاگن کی  رد  همان 

اب دسیون  یم  شهاپس  ناهدنامرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ییاه  همان  ریاس  دننامه  همان  نیا 

دروم رد  یتاروتـسد  هاگ  نآ.تسا  تداعـس  هنوگ  ره  هیاـم  ریمخ  هک  ییاوقت  ناـمه  ؛ دوش یم  عورـش  يراـکزیهرپ  اوقت و  هب  هیـصوت 
.دیامرف یم  نایب  اهنآ  اب  دروخرب  نیتسخن  نمشد و  يوس  هب  تکرح  یگنوگچ  اهورین و  جیسب 

ساسحا هک  دـیوشن  کیدزن  نمـشد  هب  نانچ  دیـشابن و  گـنج  رگزاـغآ  هک  دـنک  یم  دـیکأت  بترم  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
بـش زاغآ  ، هار ریـسم  رد.دـینکن  هتـسخ  ار  رگـشل.دیامن  سرت  فعـض و  رب  لمح  هک  دـیتسیان  رود  ردـقنآ  دـنک و  گـنج  یگداـمآ 
دنلب حور  زا  همه  هک  يرگید  يایاصو...و  دـینک  قارطا  تسا  مرگ  اوه  هک  زور  طسو  رد  دـینک و  تکرح  ناهاگرحـس  تحارتسا و 

.دنک یم  تیاکح  نمشد  لباقم  رد  یتح  یمالسا  قالخا  تیاعر  ترضح و  نآ  یبلط  حلص  مالسلا و  هیلع  ماما 

َال ،َو  ِْریَّسلا ِیف  ْهِّفَر  ،َو  ِساَّنلِاب ْرِّوَغ  ،َو  ِْنیَدْرَْبلا ِرِـس  َو.َکَلَتاَق  ْنَم  اَّلِإ  َّنَِلتاَُقت  َال  َو.ُهَنوُد  ََکل  یَهَْتنُم  َال  ،َو  ِِهئاَِقل ْنِم  ََکل  َُّدب  َال  يِذَّلا  َهّللا  ِقَّتا 
َنیِح ْوَأ  ، ُرَحَّسلا ُحِطَْبنَی  َنیِح  َْتفَقَو  اَذِإَف.َكَرْهَظ  ْحِّوَر  ،َو  َکَنََدب ِهِیف  ْحِرَأَف  ، ًانْعَظ َال  ًاماَقُم  ُهَرَّدَـق  ،َو  ًانَکَـس ُهَلَعَج  َهّللا  َّنِإَف  ِْلیَّللا ، َلَّوَأ  ْرِـسَت 

َال َو.َبْرَْحلا  َبِْشُنی  ْنَأ  ُدیُِری  ْنَم  َُّونُد  ِمْوَْقلا  َنِم  ُنْدَت  َال  ،َو  ًاطَسَو َِکباَحْصَأ  ْنِم  ْفِقَف  َّوُدَْعلا  َتیَِقل  اَذِإَف.ِهّللا  ِهَکََرب  یَلَع  ْرِسَف  ، ُرْجَْفلا ُرِجَْفنَی 
.ْمِْهَیلِإ ِراَذْعِْإلا  ْمِِهئاَعُد َو  َْلبَق  ، ْمِِهلاَِتق یَلَع  ْمُُهنآَنَش  ْمُکَّنَلِمْحَی  َال  َو  يِْرمَأ ، َکَِیتْأَی  یَّتَح  ، َسْأَْبلا ُباَهَی  ْنَم  َدُعاَبَت  ْمُْهنَع  ْدَعاَبَت 

همجرت

یسک اب  زج  ، يرادن شهاگشیپ  رد  روضح  زج  یتبقاع  یسرب و  وا  ياقل  هب  دیاب  ماجنارـس  هک  ییادخ  نامه  ، نک هشیپ  ار  یهلا  ياوقت 
اهنآ هب  زور  یمرگ  ماـگنه  هب  روآرد و  تکرح  هب  ار  رکـشل  ، تسا کـنخ  اوـه  هک  رـصع  حبـص و  نکم ، راـکیپ  دـگنجب  وـت  اـب  هـک 

هلیـسو ار  بش  دنوادخ  هک  ارچ  نکم  تکرح  بش  يادتبا  رد  ، ریگب رظن  رد  ار  رکـشل  هافر  شمارآ و  هار  ندومیپ  رد  هد و  تحارتسا 
زین ار  اـه  بکرم  زاـس و  مارآ  ار  تندـب  ماـگنه  بش  نیارباـنب  ؛ ندرک چوک  هن  هدوـمن  نییعت  فـقوت  يارب  ار  نآ  هداد و  رارق  شمارآ 

ار نمـشد  هک  یماگنه  امن و  تکرح  ادخ  يرای  هب  دمد  یم  هدـیپس  هک  یتقو  ای  هاگرحـس  ماگنه  هب  فقوت  زا  سپ  راذـگب و  هدوسآ 
گنج شتآ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دننام  وش  کیدزن  نمـشد  هب  ردقنآ  هن  ، ریگ رارق  تهاپـس  بلق  نارای و  طسو  رد  ، يدرک تاقالم 

توادع ادابم  ، دسرب وت  هب  نم  نامرف  ات  شاب ) هنوگ  نیا   ) دسرت یم  گنج  زا  هک  یـسک  دـننامه  ، نک يرود  ردـقنآ  هن  دزورفارب و  ار 
.دینک زاغآ  ار  گنج  تجح  مامتا  حلص و  هب  اهنآ  توعد  زا  شیپ  هک  دوش  ببس  نمشد  اب  امش  یصخش 

دربن نادیم  يوس  هب  تکرح  يارب  مزال  تاروتسد  ریسفت : حرش و 
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دربن نادیم  يوس  هب  تکرح  يارب  مزال  تاروتسد 

ياوقت :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  شرافـس  یهلا  ياوـقت  هب  ار  سیق ) نب  لـقعم   ) رکـشل هدـنامرف  هماـن  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يِذَّلا َهّللا  ِقَّتا  ( ؛» يرادن شهاگشیپ  رد  روضح  زج  یتبقاع  یسرب و  وا  ياقل  هب  دیاب  ماجنارـس  هک  ییادخ  نامه  ؛ نک هشیپ  ار  دنوادخ 

(. ُهَنوُد ََکل  یَهَْتنُم  َال  ،َو  ِِهئاَِقل ْنِم  ََکل  َُّدب  َال 

هیآ ، هرقب ( . 1 « } ُهُوقـالُم ْمُکَّنَأ  اوُـمَلْعا  َهّللا َو  اوـُقَّتا  َو  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  تقیقح  رد  تاریبـعت  نیا 
.{ هیآ 42 ، مجن ( . 2 «. } یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  .{ 223

ار دوخ  لامعا  باسح  یبای و  روضح  شلدـع  رـضحم  رد  یباتـشب و  هّللا  ياقل  هب  دـیاب  تبقاع  یـسرب  اجره  هب  یـشاب و  هک  ره  يرآ 
.یهد سپ 

کی زا  اریز  ، تسا نآ  فلتخم  راثآ  تهج  هب  ، دـنک یم  زاغآ  داعم  يروآدای  اوقت و  هب  هیـصوت  اب  ار  دوخ  همان  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا 
هّللا و لیبس  یف  داهج  همانرب  ، رکشل همانرب  نوچ  رگید  يوس  زا  دنک و  ارجا  وم  هب  وم  ار  نآ  لابند  ياهروتسد  هک  دوش  یم  ببـس  وس 

.دنک یم  رتشیب  نمشد  اب  راکیپ  يارب  ار  نانآ  یگدامآ  دهد و  یم  هیحور  اهنآ  هب  ، تسا هّللا  یلا  ریس 

دیامرف یم  هراشا  ، نمـشد اب  هلباقم  یگنوگچ  دربن و  نادـیم  هب  اهورین  مازعا  دروم  رد  یگنج  روتـسد  هد  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
اَّلِإ َّنَِلتاَُقت  َال  َو  ( ؛» نکم راکیپ  دـگنجب  وت  اب  هک  یـسک  اب  زج  :» دـیامرف یم  تسخن  ؛ دراد یگداـمآ  یتامدـقم و  هبنج  همه  عقاو  رد  هک 

(. َکَلَتاَق ْنَم 

عورـش نمـشد  ات  دنـشاب و  ناناملـسم  ، گنج رگزاغآ  دهاوخ  یمن  هک  تسا  ناسنا  يوج  تملاسم  حور  رگنایب  ، نیتسخن روتـسد  نیا 
.دننکن گنج  هب  مادقا  اهنآ  ، دنکن

ناـشن حلـص  هب  لـیامت  رگا  و  ؛ » ُمِیلَْعلا ُعـیِمَّسلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـت  اـَهل َو  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُـحَنَج  ْنِإ  َو  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق 
.{ هیآ 61 ، لافنا ( . 1 «. } تساناد اونش و  وا  هک  ، نک لکوت  ادخ  رب  ؛و  يآرد حلص  رد  زا  زین  وت  ، دنهد

ماگنه هب  روآرد و  تکرح  هب  ار  رکشل  ، تسا کنخ  اوه  هک  رصع  حبـص و  :» دیازفا یم  روتـسد  نیمراهچ  نیموس و  ، نیمود رد  سپس 
هب « درب » هینثت « نیدرب ( .» 2  } ِْنیَدْرَْبلا ِرِس  َو  ( ؛» ریگب رظن  رد  ار  رکـشل  هافر  شمارآ و  هار  ندومیپ  رد  هد و  تحارتسا  اهنآ  هب  زور  یمرگ 
رد « لوق » نزو رب  « روغ » هدام زا  « رّوغ ( .» 3  } ْرِّوَغ َو   {، .تسا رت  کنخ  ًاتبـسن  اوه  هک  تسا  رـصع  حبـص و  هب  هراشا  تسامرـس و  يانعم 

نتفر ورف  مود  دوش و  یم  هلولیق  هب  ریبعت  نآ  زا  هاگ  هک  زور  همین  رد  ندـیباوخ  تسخن  : تسا هدـش  رکذ  نآ  يارب  انعم  ود  تغل  عبانم 
راکب زین  ندرک  تراغ  هلمح و  يانعم  هب  هژاو  نیا  هاگ  تسا و  هدـش  هدارا  لّوا  يانعم  ـالاب  هلمج  رد  تسا و  يزیچ  قمع  نطاـب و  رد 

زین هافر  هدش و  هتفرگ  یگدنز  ندوب  تحار  شیاسآ و  يانعم  هب  « هوفر » هشیر زا  »و  هیفرت » هشیر زا  « هّفر ( .» 4  } ْهِّفَر ، ِساَّنلِاب  { .تسا هتفر 
(. ِْریَّسلا ِیف   { .تسا هدش  رکذ  هژاو  نیا  ياهردصم  زا  یکی  ناونع  هب 

ار تحارتـسا  اـمرگ و  امرــس و  هظحـالم  دـنک و  تـکرح  نادــیم  يوـس  هـب  باتــش  اـب  هنـالوجع و  رکــشل  هاـگ  ره  تـسا  یهیدــب 
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.راوشد رایسب  وا  يارب  نمشد  اب  راکیپ  تسا و  ناوتان  هتسخ و  دوش  یم  نادیم  دراو  هک  یماگنه  ، دیامنن

هداد رارق  شمارآ  هلیسو  ار  بش  دنوادخ  هک  ارچ  نکم  تکرح  بش  يادتبا  رد  :» دیامرف یم  روتـسد  نیمـشش  نیمجنپ و  رد  هاگ  نآ 
زا سپ  راذگب و  هدوسآ  زین  ار  اه  بکرم  زاس و  مارآ  ار  تندـب  ماگنه  بش  نیاربانب  ، ندرک چوک  هن  هدومن  نییعت  فّقوت  يارب  ارنآ  و 

ًاماَقُم ُهَرَّدَق  ،َو  ًانَکَس ُهَلَعَج  َهّللا  َّنِإَف  ، ِْلیَّللا َلَّوَأ  ْرِسَت  َال  َو  امن (؛» تکرح  ادخ  يرای  هب  دمد  یم  هدیپس  هک  یتقو  ای  رحس  ماگنه  هب  فقوت 
تسا و ندرتسگ  يانعم  هب  « حتف » نزو رب  « حطب » هشیر زا  « حـطبنی ( .» 5  } ُحِـطَْبنَی َنیِح  َْتفَقَو  اَذِإَف.َكَرْهَظ  ْحِّوَر  ، َکَنَدـَب ِهِیف  ْحِرَأَف  ، ًانْعَظ َال 
رد ندیـشک  زارد  يانعم  هب  هاگ  هژاو  نیا.تسا  نآ  ياه  هناشن  ندش  راکـشآ  ناهاگرحـس و  شرتسگ  يانعم  هب  « رحـسلا حطبنی  » هلمج

ْرِسَف ، ُرْجَْفلا ُرِجَْفنَی  َنیِح  ْوَأ  ، ُرَحَّسلا  { .تسا هدمآ  زین  نیمز  يور 

(. ِهّللا ِهَکََرب  یَلَع 

ُِقلاف هداد «: رارق  شمارآ  هیاـم  دـنوادخ  ار  بش  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  اـهراب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هب  هراـشا  نخـس  نیا 
نیمه .{ هیآ 96 ، ماعنا ( . 1 «. } تسا هداد  رارق  شمارآ  هیام  ار  بش  تسا و  حبـص  هدنفاکـش  دنوادخ  ًانَکَـس ؛»  َْلیَّللا  َلَعَج  ِحابْـصِْإلا َو 

.تسا هدمآ  زین  رگید  تایآ  رد  هیآ 61 و  ، رفاغ هیآ 73، ، صصق هیآ 67، ، سنوی هروس  رد  نومضم 

زا نخس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  هداد  رارق  شمارآ  شیاسآ و  هلیـسو  ار  بش  نآرق  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد 
.دنک یم  انثتسا  ار  رحس  دیوگ و  یم  بش  زاغآ 

یمک رادقم  هک  رحس  يانثتـسا  هب  تسا  بش  مامت  بش  زا  روظنم  هکنیا  نآ  دوش و  یم  نشور  هتکن  کی  هب  هّجوت  اب  لاؤس  نیا  خساپ 
يرادیب هظحل  تسانثتسم ، بش  رخآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هدش  هداد  بش  زامن  هرابرد  هک  یتاروتسد  زا.تسا  بش  رخآ  زا 

(2  «. } ِراحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْـسُْملا  َو  تسا «: هدمآ  نآرق  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هبوت  رافغتـسا و  ّتیدج و  تکرح و  يرایـشه و  و 
.{ هیآ 17 ، نارمع لآ  .

زا هک  ار  يراک  دنراد  تداع  يرایـسب  هک  تسا  نآ  تلع  دـسر  یم  رظن  هب  دـنک  یم  هیکت  بش  لّوا  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا 
دیتسیاب و زامن  هب  دینک و  فقوت  دش  زاغآ  هک  بش  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ، دنهد همادا  بش  زا  یتدم  ات  دنا  هدرک  عورش  رـصع 

.دینک تحارتسا  سپس 

ار نآ  یـضعب  تسا و  بسا  دننام  يراوس  ياه  بکرم  نداد  تحارتسا  هب  هراشا  نارـسفم  زا  یـضعب  هدـیقع  هب   « َكَرْهَظ ْحِّوَر  هلمج «
نیا رد  ود  ره  هک  درادـن  یعنام  درب و  یم  گنج  نادـیم  يوس  هب  دوخ  اب  ار  رکـشل  ياهزاین  هک  دـنناد  یم  شکراـب  نارتش  هب  هراـشا 

.دشاب دارم  هلمج 

اهنآ رب  راوس  ای  دنهن و  یم  اهنآ  شود  رب  راب  هک  تسا  یتاناویح  هدمآ  تغل  بتک  رد  هک  « رهظ » یناعم زا  یکی  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
هدرک يراوس  ياهبـسا  هب  دودـحم  ای  شکراب  نارتش  هب  دودـحم  ار  « رهظ » يانعم هغالبلا  جـهن  نارـسفم  زا  یـضعب  هکنیا  دـنوش و  یم 

.دسر یمن  رظن  هب  تسرد  ، دنا
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تهاپس بلق  نارای و  طسو  رد  يدرک  تاقالم  ار  نمـشد  هک  یماگنه  و  :» دیامرف یم  روتـسد  نیمهن  نیمتـشه و  ، نیمتفه رد  هاگ  نآ 
دننامه نک  يرود  ردـقنآ  هن  دزورفا و  رب  ار  گنج  شتآ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـننام  وش  کـیدزن  نمـشد  هب  ردـقنآ  هن  ریگ  رارق 

ُنْدَت َال  ،َو  ًاطَـسَو َِکباَحْـصَأ  ْنِم  ْفِقَف  َّوُدَْعلا  َتیَِقل  اَذِإَف  ( ؛» دسرب وت  هب  نم  نامرف  ات  شاب ) هنوگ  نیا   ) دـسرت یم  گنج  زا  هک  یـسک 
يزیچ و رد  ندرک  تلاخد  ندش و  ریگرد  يانعم  هب  « دوجس » نزو رب  « بوشن » هشیر زا  « بشنی ( .» 1  } َبِْشُنی ْنَأ  ُدیُِری  ْنَم  َُّونُد  ِمْوَْقلا  َنِم 

هاگ تسا و  یسک  نابیرگ  رد  گنچ  ندرب  ورف  يانعم  هب  تسا  لاعفا  باب  زا  هک  باشنا  تسا و  گنج  ندش  رو  هلعـش  يانعم  هب  هاگ 
(. يِْرمَأ َکَِیتْأَی  یَّتَح  ، َسْأَْبلا ُباَهَی  ْنَم  َدُعاَبَت  ْمُْهنَع  ْدَعاَبَت  َال  َو.َبْرَْحلا   { .دیآ یم  گنج  شتآ  نتخورفارب  يانعم  هب 

هب شنامرف  دـناوت  یم  رت  ناسآ  رگید  يوس  زا  تسا و  رکـشل  بلق  توق  هیام  وس  کی  زا  اهنآ  طسو  رد  رکـشل  هدـنامرف  نتفرگ  رارق 
.دناسرب رکشل  مامت 

مامتا حلص و  هب  اهنآ  توعد  زا  شیپ  هک  دوش  ببس  نمشد  اب  امش  یـصخش  توادع  ادابم  :» دیامرف یم  روتـسد  نیرخآ  نیمهد و  رد 
یَلَع  { .نتـشاد ینمـشد  تموـصخ و  ياـنعم  هب  تسا  ردـصم  « نآنـش ( .» 2  } ْمُُهنآَنَـش ْمُکَّنَلِمْحَی  اـَل  َو  ( ؛» دـینک راـکیپ  اـهنآ  اـب  تجح 

 (. ْمِْهَیلِإ  { .تسا نتسب  يرگید  رب  ار  رذع  هار  ندرک و  تجح  مامتا  يانعم  هب  « راذعا ( .» 3  } ِراَذْعِْإلا ْمِِهئاَعُد َو  َْلبَق  ، ْمِِهلاَِتق

؟ تسیک سیق  نب  لقعم 

یضعب یهدنامرف  دوب و  هفوک  عاجش  نادرم  زا  وا  هک  دنا  هتفگ  ناخّروم  زا  یضعب 

هب ار  وا  ترـضح  دوـب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نایعیـش  زا  وا  تشاد و  هدـهع  هـب  باـطخ  نـب  رمع  ناـمز  رد  ار  اهرکـشل  زا 
هب تبسن  وا  صالخا  نامیا و  رد.دوب  رکشل  ناریما  زا  یکی  لمج  گنج  زور  رد  درک و  یم  باختنا  شنایهاپس  زا  یـضعب  یهدنامرف 

عامتجا هفوک ) کیدزن  یهاگلزنم   ) هلیَُخن رد  رکـشل  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  زا  لبق  هک  سب  نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
نینمؤملاریما ای  هّللا  و  درک «: ضرع  لقعم  ، دومرف داریا  ماش  نایـشروش  ربارب  رد  داهج  هرابرد  يا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دندوب هدرک 

دوش یمن  ادج  وت  زا  رفـس  نیا  رد  سک  چیه  نانمؤم  ریما  يا  دنگوس  ادـخ  هب  ؛  قفانم الا  کب  صبرتی  نینظ و ال  الا  کنع  فلختی  ال 
«. قفانم رگم  وت  هرابرد  دنک  یمن  دیدرت  نظ و  ءوس  دروم  مهتم و  درف  رگم 

تسدب يا  هزین  وا.دش  ور  هبور  لقعم  اب  دوب  جراوخ  زا  یکی  هک  دروتسم  ، اه هکرعم  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
دندرپس ناج  ود  ره  تفوک و  وا  رب  شریـشمش  اب  مکحم  لقعم  درک و  ورف  لـقعم  ندـب  رد  ار  شا  هزین  وا  ، يریـشمش لـقعم  تشاد و 

،ج 3،ص دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ج 3،ص 225؛ هغالبلا جهن  رداصم  ( . 1  } .منهج هب  دروتسم  دیسر و  تداهـش  هب  لقعم 
. { ،ج 4،ص 144 يربطلل كولملا  ممالا و  خیرات  202؛

یهدنامرف بتارم  هلسلس  تیاعر  : 13 همان

عوضوم

هشیج ءارمأ  نم  نیریمأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 
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زا نت  ود  نایم  یتقو  یماظن ، ياهرونام  زا  یکی  رد  ( } یناه نب  حیرش  رضن و  نب  دایز  رکشل ، ناریما  زا  نت  ود  هب  ماما  لمعلا  روتسد  )
يوس هب  هدیزگرب  لک  یهدنامرف  تمس  هب  ار  رتشا  کلام  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفرگ  الاب  فالتخا  حیرـش ، دایز و  ناهدنامرف 

{ .داتسرف نانآ 

همان نتم 

ُّهنِإَف ًاّنَِجم  ًاعرِد َو  ُهاَلَعجا  اَعیِطَأ َو  َُهل َو  اَعَمساَف  َرَتشَألا  ِثِراَحلا  َنب  َِکلاَم  اَمُکِّزیَح  ِیف  نَم  یَلَع  اَمُکیَلَع َو  ُترّمَأ  دَق  َو 

372 ص :
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ُلَثمَأ ُهنَع  ُءُطبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرسِإ  َال  ُمَزحَأ َو  ِهَیلِإ  ُعاَرسِإلا  اّمَع  ُهُؤُطب  َال  ُُهتَطقَس َو  َال  ُُهنهَو َو  ُفاَُخی  َال  نّمِم 

اه همجرت 

یتشد

وا نامرف  زا  و  دیونشب ، ار  وا  هتفگ  .مداد  یهدنامرف  دنتسه ، امش  رما  تحت  هک  ینایهاپـس  امـش و  رب  ار  ثراح » رـسپ  رتشا  کلام   » نم
.دوش یم  شزغل  راچد  هن  هداد و  جرخ  هب  یتسـس  هن  کلام ، هک  اریز  دینیزگرب ،  دوخ  نابهگن  رپس  هرز و  نانوچ  ار  وا  دینک ، تعاطا 

 . دریگ یم  باتش  تسا  هدیدنسپ  يدنک  هک  اجنآ  هن  و  دراد ، يدنک  تسا  مزال  باتش  هک  ییاجنآ  رد  هن 

يدیهش

وا دیرب ! نامرف  يو  زا  دیونشب و  ار  وا  هتفگ  .مدرک  ریما  تسامش ، نامرف  رد  هک  ینایهاپس  امـش و  رب  ار  ثراح  رـسپ  رتشا  کلام  نم ،
باتش هن  و  دیاب ، باتـش  هک  اجنآ  دنک  يدنک  هن  و  شزغل ، هن  تسا و  یتسـس  هن  ار  کلام  هک  دینک  دوخ  نابهگن  رپس  هرز و  نوچ  ار 

.دیاش يدنک  هک  اجنآ  دریگ 

یلیبدرا

دیرب و نامرف  ار و  وا  نخس  دیونشب  سپ  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام  تسامـش  هیحان  رد  هک  ره  رب  امـش و  رب  متخاس  ریما  هک  قیقحتب  و 
ندیزغل نداتفا و  وا و  یتسس  فعض و  دوش  یمن  هدیسرت  هک  تسا  یسک  نآ  زا  وا  هک  یتسردب  سپ  دوخ  رپس  هرز و  ار  وا  دینادرگب 

تسیلوا نآ  زا  ندیبنج  رید  هک  يزیچب  وا  نتفاتش  زا  هن  طایتحاب و  تسبرقا  نآب  نتفاتش  هچنآ  زا  وا  ندیبنج  رد  هن  وا و 

یتیآ

شنامرف دـیهد و  شوگ  شنخـس  هب  .مدرک  ریما  تسامـش  نامرف  رد  هک  ینایهاپـس  همه  امـش و  رب  ار  رتشالا  ثراحلا  نب  کـلام  نم ،
گنرد دیاب  هک  اجنآ  هن  اطخ و  هن  دنک و  یم  یتسـس  راک  رد  هن  هک  تسا  یـسک  کلام  اریز  .دیهد  رارق  دوخ  رپس  هرز و  ار  وا  .دیرب 

.دنک یم  گنرد  دزرو ، باتش  دیاب  هک  اجنآ  هن  دزرو و  یم  باتش  دنک ،

نایراصنا

تعاطا وا  زا  دیونشب و  ار  شروتسد  ، مدرک اورنامرف  دنتسه  امـش  نامرف  تحت  هک  یناسک  رفن و  ود  امـش  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام 
دنک يدـنک  دـتفا و  شزغل  اطخ و  هب  دـیامن و  یتسـس  هک  تسین  يدارفا  زا  وا  هک  ارچ  دـیهد ،  رارق  شیوخ  رپس  هرز و  ار  وا  ،و  دـینک

 . تسا رت  مزال  يدنک  هک  ییاج  دیامن  باتش  ،و  تسا رت  هناشیدنارود  باتش  هک  ییاج 

حورش

يدنوار
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نم لعفا  وه  و  تبثالا ، مزحالا : .کتیحان و  یف  يا  كزیح  یف  وه  لاقی : هعمج ، يا  هزاح  نم  واولا ، نم  هلصا  و  هیحان ، لک  زیحلا : و 
.لمجلاب مهریخا  ریخلل و  مهاندا  يا  هموق : لثما  وه  .هقثلاب و  هذخا  هرما و  لجرلا  طبض  وه  و  مزحلا ،

يردیک

نکمتی مـل  و  رـسجلا ، اوـعطق  نـیح  ماـشلاب  هدـلب  هـقرلا  لـها  یلا  رتشـالا  ثراـحلا  نـب  کـلام  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  ثـح  ج -
لسرا مث  یناهلا ، نب  حیرش  رضنلا و  نبا  دایز  امه  رکسعلا  همدقت  یلع  امهثعب  ناذللا  ناریمالا  و  روبعلا ، نم  هرکـسع  عم  نینموملاریما 

.ربخا و  نسحا ، يا  لثما : .هقثلاب  ذخالا  مزحلا ، عمج و  يا  زاح  نم  هلصا  هیحانلا و  زیحلا : .رتشالا  کلام  امهرثا  یلا 

مثیم نبا 

هعجارم هشیدنا  نابحاص  هب  دوخ  راک  رد  ناسنا  هک  نیا  مزح : طوقس  شزغل و  هطقس : شرکشل : يارما  زا  رفن  ود  هب  ترـضح  همان ي 
، مدرک اورنامرف  ناتناوریپ  رفن و  ود  امـش  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام   ) رتکیدزن یبوخ  هب  لثما : .دنیزگرب  ار  اهنآ  نیرتمکحم  هدرک و 

شزغل یتسـس و  میب  هک  تسا  یناسک  زا  يو  اریز  دیهد ، رارق  رپس  هرز و  دوخ ، يارب  ار  وا  و  دینک ، يوریپ  هدینـش و  ار  شنامرف  سپ 
رد يدـنک  هک  یماگنه  دـنک و  یمن  يدـنک  تسا ، رتکیدزن  طایتحا  هب  يرما  رد  تعرـس  هک  یماگنه  رد  وا  تسین ، وا  رد  طوقـس  و 

یناه رسپ  حیرـش  و  رـصن ، رـسپ  دایز  هدرک ، هراشا  اهنآ  هب  ماما  هک  يریما  ود  .دنز ) یمنرـس  وا  زا  هلجع  باتـش و  تسا  رتوکین  يرما 
هک یملس  روعالاوبا  هب  هار  نایم  رد  داتسرف ، هدنمزر  رازه  هدزاود  یگدرکرس  هب  ار  رفن  ود  نیا  هک  یتقو  بلطم : حیضوت  دنـشاب ، یم 
رما نیا  زا  ار  وا  هتـشون و  ترـضح  هب  يا  همان  هدـنامرف  ود  نیا  ماگنه  نیا  رد  دـندرک ، دروخرب  تشاد  دوخ  اب  ماش  لـها  زا  يرکـشل 

ار روعالاوبا  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  حیرـش  رـصن و  نب  دایز  دومرف  وا  هب  تساوخ و  ار  رتشا  کلام  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دندرک  علطم 
ود هدش ، ادج  اهنآ  زا  هک  یتقو  دـیوگ : یم  ناشیا  هداتـسرف ي  دـنا و  هدرک  تاقالم  ماش  لها  زا  يرکـشل  اب  هارمه  مور  دـح  رـس  رد 

، يدیـسر اجنادـب  نوچ  و  باتـشب ، ناـنآ  يوس  هب  ناوخارف و  ار  دوخ  ناراـی  کـلام ، يا  نیارباـنب  دـنا ، هدوب  مه  هب  کـیدزن  رکـشل ،
گنج اهنآ  يا و  هدینشن  ار  ناشیا  ياه  هتفگ  هتـشادن و  کیدزن  دروخرب  هک  یماگنه  ات  نمـشد  اب  اما  تسوت ، نآ  زا  لک  یهدنامرف 

ار ناشیاهرذـع  یناوخن و  قح  يوس  هب  ار  اهنآ  اهراب  هک  نآ  زا  شیپ  و  يزادرپب ، نانآ  اـب  گـنج  هب  وت  اداـبم  دـنا ، هدرکن  عورـش  ار 
رد نک و  رومام  پچ  فرط  رب  ار  حیرـش  تسار و  فرط  رب  ار  دایز  دنک ، گنج  هب  راداو  ار  وت  نانآ  اب  ینمـشد  ادابم  ینکن  یـسررب 
رود نانچ  هن  و  يراد ، گنج  يزادنا  هار  رب  میمصت  دننک  رکف  هک  وش  کیدزن  نانچ  هن  نمـشد ، هب  و  ریگ ، رارق  دوخ  باحـصا  نایم 
همان هاگنآ  .ادخ  دیما  هب  مناور ، وت  يوس  هب  تعرـس  اب  نم  هک  موش  دراو  وت  رب  هک  یعقوم  ات  يراد ، میب  گنج  زا  دننک  لایخ  هک  وش 

ود هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رخآ ، ات  اـمکیلع …  ترما  یناـف  دـعب  اـما  دومرف : موقرم  تراـبع  نیا  هب  دوخ  هدـنامرف  ود  يارب  ار  قوف  ي 
یشیدنا تحلصم  هچنآ  رد  ار  رتشا  کلام  ناش  هدنامرف  روتـسد  - 1 دوش : یم  نایب  الیذ  هک  تسا  هداد  روتـسد  دنچ  دوخ  هدنامرف ي 

زین و  گنج ، رد  ار  وا  .دوش 2 - نانآ  يزوریپ  ببس  نمشد  اب  دروخرب  رد  دریگب و  مظن  ناشروما  ات  دننک  يوریپ  دنونـشب و  دنک  یم 
دور و یم  گنج  رد  شیناوتان  فعـض و  میب  هن ، هک  تسا  یـسک  وا  اریز  دنهد ، رارق  دوخ  يارب  رپس  هرز و  يار ، هشیدنا و  راهظا  رد 
رد هن  دنک و  یم  يدنک  دوش ، ماجنا  رتعیرـس  تسا  تحلـصم  هک  يروما  رد  هن  دراد ، دوجو  شا  هشیدنا  رد  اطخ  شزغل و  لامتحا  هن 

نیا رد  .دـهد  یم  ماـجنا  شیاـج  هب  ار  يراـک  ره  هکلب  دـنک  یم  باتـش  هلجع و  دوـش ، يدـنک  دـتفا و  ریخاـت  تسا ، رتـهب  هک  هچنآ 
وا دننک ، یم  ظفح  نمـشد  حالـس  ریثات  زا  گنج  رد  ار  ناشبحاص  ود ، نیا  هک  نانچ  اریز  دـنا  هراعتـسا  رپس  هرز و  ياهظفل  ترابع ،
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.دـنک یم  تظفاـحم  نمـشد  ياـه  هشقن  گـنج و  رـش  زا  ار  دوـخ  ناراـی  تسا  تسرد  هشیدـنا ي  یگنج و  تراـهم  ياراد  هک  مـه 
.تسادخ فطل  هب  هتسب  تیقفوم 

دیدحلا یبا  نبا 

ُفاَُخی ْنَّمِم َال  ُهَّنِإَف  ًاّنَِجم  ًاعْرِد َو  ُهَالَعْجا  اَعیِطَأ َو  َُهل َو  اَعَمْـساَف  َرَتْشَْألا  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  اَمُکِزِّیَح  ِیف  ْنَم  یَلَع  اَمُْکیَلَع َو  ُتْرَّمَأ  ْدَـق  َو 
.ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُءُْطْبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإ  ُمَزْحَأ َو َال  ِْهَیلِإ  ُعاَرْسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطب  ُُهتَطْقَس َو َال  ُُهنْهَو َو َال 

هلئاضف ضعب  رکذ  رتشألا و  بسن  یف  لصف 

نب دـلاخ  نب  هلع  نب  ورمع  نب  عخنلا  نب  کلام  نب  دعـس  نب  همیزخ  نب  هعیبر  نب  هملـسم  نب  ثوغی  دـبع  نب  ثراـحلا  نب  کـلام  وه 
هرصن نینمؤملا ع و  ریمأ  ءالوب  ققحتلا  دیدش  اهئامظع  هعیشلا و  رباکأ  نم  اسیئر  اعاجش  اسراف  ناک  ددأ و  نب  کلام 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  تنک  امک  یل  ناک  دقلف  اکلام  هللا  محر  هتوم  دعب  هیف  لاق  و 

هاطرأ نب  رـسب  هملـسم و  نب  بیبح  یملـسلا و  روعألا  وبأ  صاعلا و  نب  ورمع  هیواعم و  مه  مهنعل و  هسمخ و  یلع  یلع ع  تنق  اـمل  و 
.مهنعل رتشألا و  سابعلا و  نب  هللا  دبع  نیسحلا ع و  نسحلا و  یلع و  مه  هسمخ و  یلع  هیواعم  تنق 

هذه هتغلب  امل  ایلع ع  نإ  سمألاب و  خیـشلا  انلتق  اذ  املف  قارعلا  نمیلا و  زاجحلا و  یلع  سابعلا  ینب  یلع ع  یلو  امل  لاق  هنأ  يور  دق  و 
الیقع وأ  یخأ  رفعج  دلو  نم  ادحأ  وأ  انیسح  وأ  انسح  تیلو  لهف  هل  لاق  هیلإ و  رذتعا  هفطال و  هرضحأ و  هملکلا 

هللا لوسر  هل  لاقف  ارارم  هرامإلا  هللا ص  لوسر  نم  بلطی  سابعلا  تعمـس  ینأل  سابعلا  یمع  دـلو  تیلو  اـمنإ  هدـلو و  نم  ادـحاو  وأ 
تیأر اهیلع و  تنعأ  کتبلط  نإ  اـهیلإ و  .تزجع }  اـهیلإ و  تجتحا  يأ  ، اـهیلإ تلکو  ( 1 تلکو {  اهتبلط  نإ  هراـمإلا  نإ  مع  اـی  ص 

مهمحر و لصأ  نأ  تببحأف  مهنم  ادـحأ  لوی  مل  ءاقلطلا و  ءانبأ  نم  مهریغ  یلو  ذإ  مهـسفنأ  یف  نودـجی  نامثع  رمع و  ماـیأ  یف  هینب 
.هسفن یف  ام  لاز  دق  رتشألا و  جرخف  هب  ینتأف  مهنم  ریخ  وه  ءاقلطلا  ءانبأ  نم  ادحأ  تملع  نإف  دعب  مهسفنأ و  یف  ناک  ام  لیزأ 

نمؤم هنأب  یبنلا ص  نم  هعطاق  هداهش  یه  هللا و  همحر  رتشألل  همیظع  هلیضف  یلع  لدی  اثیدح  نوثدحملا  يور  دق  و 

رمع وبأ  لاق  بدنج  باب  یف  میجلا  فرح  یف  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  ثیدحلا  اذه  يور 

.هیبأ نع.رتشألا  نب  میهاربإ  نع  دهاجم  نع  ، میثخ نب  نامثع  نب  هّللا  دبع  نع  میلـس  نب  ییحی  نع  ، ینیدملا نب  ّیلع  نع  هدنـسب  ( 2 } 
{

هتجوز تکب  .قرع }  تاذ  نم  هبیرق  هرونملا  هنیدملا  نم  لایمأ  هثالث  یلع  هیرق  : هذـبرلا ( 3 هذبرلاب {  وه  هافولا و  رذ  ابأ  ترـضح  امل 
نم یل  دـب  انفک و ال  کعـسی  بوث  يدـنع  سیل  ضرألا و  نم  هالفب  تومت  تنأ  یکبأ و  یل ال  ام  تلاقف  کیکبی  ام  اهل  لاقف  رذ  مأ 

نیءرما نیب  تومی  ـال  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینإـف  یکبت  ـال  يرـشبأ و  لاـقف  كزاـهجب  ماـیقلا  ماـیقلل } .» :» باـعیتسالا ( 4 } 
رفنل لوقی  هللا ص  لوسر  اضیأ  تعمس  دلولا و  نم  هثالث  انل  تام  دق  ادبأ و  رانلا  نایریف  نابستحی  ناربصیف و  هثالث  وأ  نادلو  نیملسم 
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هیرق و یف  تام  دـق  الإ و  دـحأ  رفنلا  کئلوأ  نم  سیل  نینمؤملا و  نم  هباـصع  هدهـشی  ضرـألا  نم  هـالفب  مکدـحأ  نتومیل  مهیف  اـنأ 
تعطقت جاحلا و  بهذ  دق  ینأ و  تلقف  رذ  مأ  تلاق  قیرطلا  يرظناف  تبذـک  تبذـک و ال  ام  هللا  لجرلا و  کلذ  کشأ  انأف ال  هعامج 

تنکف تلاق  يرصبتف  یبهذا  لاقف  قرطلا 

مهباکر یلع  لاجرب  انأ  ذإ  لاحلا  هذه  یلع  وه  انأ و  انیبف  هضرمأف  هیلإ  عجرأ  مث  رظنأف  دعصأف  بیثکلا  یلإ  .ودعأ }  : دتشأ ( 1 دتشأ { 
یتـح یلإ  اوعرـسأف  مهلحاور  مهب  بخت  .فورعملا }  رئاـطلا  ، همخر عمج  : مخرلا ( 3 مخرلا {  مهنأک  مهلاحر } .» :» باـعیتسالا ( 2 } 

هللا لوسر  بحاص  اولاق  رذ  وبأ  تلق  وه  نم  اولاق و  هنونفکت  تومی  نیملـسملا  نم  ؤرما  تلقف  کـل  اـم  هللا  همأ  اـی  اولاـق  یلع و  اوفقو 
انأ رفنل  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینأف  اورـشبأ  مهل  لاقف  هیلع  اولخد  یتح  هیلإ  اوعرـسأ  مهتاهمأ و  مهئابآب و  هودفف  معن  تلق  ص 

هعامج و هیرق و  یف  کله  دق  الإ و  رفنلا  کئلوأ  نم  سیل  نینمؤملا و  نم  هباصع  هدهشت  ضرألا  نم  هالفب  مکنم  لجر  نتومیل  مهیف 
الأ هللا  مکدشنأ  ینإ  اهل و  وأ  یل  بوث  یف  الإ  نفکأ  مل  یتأرمال  وأ  یل  انفک  ینعسی  بوث  يدنع  ناک  ول  تبذک و  تبذک و ال  ام  هللا 
یتف الإ  لاق  ام  ضعب  فراق  دـق  الإ و  دـحأ  رفنلا  کئلوأ  یف  سیل  تلاق و  ابیقن  وأ  ادـیرب  وأ  افیرع  وأ  اریمأ  ناک  مکنم  لجر  یننفکی 

تامف یننفکت  تنأ  رذ  وبأ  لاـقف  یمأ  لزغ  نم  یتبیع  یف  یعم  نیبوث  یف  اذـه و  یئادر  یف  مع  اـی  کـنفکأ  اـنأ  هل  لاـق  راـصنألا  نم 
. { . 83: باعیتسالا ( 4 نامی {  مهلک  رفن  یف  هونفد  هیلع و  اوماق  هورضح و  نیذلا  رفنلا  هلسغ  يراصنألا و  هنفکف 

هفداصم هذبرلاب  رذ  یبأ  توم  اورـضح  نیذلا  رفنلا  ناک  بدنج  باب  لوأ  یف  ثیدحلا  اذه  يوری  نأ  لبق  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبأ  يور 
،و هتوم اودهـشف  هیلإ  هتأرما  مهتعد  راصنألا  نم  یتف  و  :» باـعیتسالا ( 5 رتشألا {  ثراحلا  نب  کـلام  ربدـألا و  نب  رجح  مهنم  هعاـمج 

«. { . لوط هیف  نسح  بیجع  ربخ  یف  ، يراصنألا بایث  یف  هونفک  هولسغ و  ،و  هینیع اوضمغ 

نم هعیـشلا  یف  رهـشأ  وهف  رتشألا  امأ  اهئامظع و  هعیـشلا و  مالعأ  نم  وه  هیواعم و  هلتق  يذلا  يدـع  نب  رجح  وه  ربدألا  نب  رجح  تلق 
 . هلزتعملا یف  لیذهلا  یبأ 

رمع يذاتسأ  لاق  ربخلا  اذه  یلإ  ئراقلا  یهتنا  املف  رضاح  انأ  ثدحملا و  هنیکس  نب  باهولا  دبع  انخیـش  یلع  باعیتسإلا  باتک  ئرق 
ناک ام  ضعب  الإ  دیفملا  یضترملا و  لاق  امف  تءاش  ام  اذه  دعب  هعیشلا  لقتل  ثیدحلا  عامس  هعم  رـضحأ  تنک  سابدلا و  هللا  دبع  نب 

.تکسف توکسلاب  هیلإ  خیشلا  راشأف  همدقت  نم  نامثع و  یف  هنادقتعی  رتشألا  رجح و 

.قبس امیف  نیفصب  هتاماقم  رتشألا و  راثآ  انرکذ  و 

نم خرصی  هللا  دبع  لعجف  ضرألا  یف  اعقو  یتح  امهیـسرف  رهظ  یلع  اعرطـصاف  لمجلا  موی  ریبزلا  نب  هللا  دبع  قناع  يذلا  وه  رتشألا  و 
التقل رتشألا  ینولتقا و  لاـق  ولف  .راـبغلا }  : عقنلا ( 1 عقنلا {  ناروث  طـالتخالا و  هدـشل  هینعی  يذـلا  نم  ملعی  ملف  اـکلام  ینولتقا و  هتحت 

ایواط تنک  یننأ  ول ال  شئاع  رتشألا أ  لاق  اقرتفا  املف  اعیمج 

عست هنس  یف  رتشألا  تام  ءامسأ و  لکث  او  تلاقف  رتشألل  قناعم  وه  هب و  اندهع  اهل  لیقف  هنع  تلأسف  هللا  دبع  تدقف  هشئاع  نإ  لاقی  و 
.هفنأ فتح  تام  امنإ  کلذ و  حصی  مل  هنإ  لیق  امس و  یقس  لیق  یلعل ع  اهیلع  ایلاو  رصم  یلإ  اهجوتم  نیثالث  و 

کلذل الهأ  رتشألا  ناک  دقل  يرمعل  لیوطلا و  مالکلاب  غلبی  ام ال  هراصتخا  عم  غلب  دقف  لصفلا  اذه  یف  هیلع  نینمؤملا ع  ریمأ  ءانث  امأف 
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اداوج سأبلا  دیدش  ناک 

قفرلا عضوم  یف  قفری  هوطسلا و  عضوم  یف  وطسیف  فنعلا  نیللا و  نیب  عمجی  ناک  ارعاش و  احیصف  امیلح  اسیئر 

همیکحلا لاوقألا  نم  ذبن 

.فعض ریغ  یف  نیل  فنع و  ریغ  یف  يوقل  الإ  حلصی  رمألا ال  اذه  نإ  رمع  مالک  نم  و 

سـس هیف  عقو  دهعلاب  یتأ  اذإف  هطخب  اهیف  عقویل  رطـسأ  هثالث  عضوم  دهعلا  یف  عدی  نأ  بتاکلا  رمأ  الجر  یلو  اذإ  ناورـش  ونأ  ناک  و 
.هبغرب هبهر  هماعلا  جزما  هفاخإلاب و  مهتلفس  هدوملاب و  سانلا  رایخ 

ایندـلا عمط  نم  اعمط  هعم  جرخأف  مهبولق  هلمتحت  الأ  فاخأف  لدـعلا  نم  ارمأ  سانلل  جرخأ  نأ  مهـأل  ینإ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لاـق  و 
.اذه یلإ  تنکس  كاذ  نم  بولقلا  ترفن  نإف 

ام هرعـش  سانلا  نیب  ینیب و  نأ  ول  یناسل و  ینیفکی  ثیح  یطوس  عضأ  یطوس و ال  ینیفکی  ثیح  یفیـس  عضأ  ینإ ال  هیواـعم  لاـق  و 
.اهتددم اهولخ  اذإ  اهتیلخ و  اهودم  اذإ  لاق  فیک  هل  لیقف  تعطقنا 

.رخأت در  اذإ  مدقت و  هنع  تکس  اذإ  بطلا  لمجلاک  ناک  هیواعم  یف  یبعشلا  لاق  و 

.نیلاتقلا لتاق  هللا  نإف  لتقلا  كایإ و  عاقیإلاب و  غلبت  ام ال  دیعولاب  غلبت  دق  هنبا  دیزیل  لاق  و 

.انناطلس نیب  اننیب و  اولوحی  مل  ام  مهتنسلأ  سانلا و  نیب  لوحن  انإ ال  لاق  اذه  نع  ملحت  هل أ  لیقف  هنع  ملحف  لجر  هل  ظلغأ  و 

تکردأ دـق  الإ و  طق  ائیـش  هفیـسب  کبحاص  كردأ  امف  کحیو  تکـسا  هیواعم  لاقف  دایز  نب  هیواعم  دـنع  دایز  یلوم  میلـس  رخف  و 
.یناسلب هنم  رثکأ 

اهل فاصنإلاب  هماعلا  بولق  كدایتقا  اهتدوم و  قدص  عم  کل  هصاخلا  هبیه  لاق  تبأ  ای  هسایسلا  ام  هیبأل  کلملا  دبع  نب  دیلولا  لاق  و 
.عئانصلا تاوفه  لامتحا  و 

هلوق ال یه  رتشألا و  یف  اهلاق  هدـحاو  هملکب  مهتاملک  یف  ءـالؤه  هقرف  اـم  حدـملا  ءاـنثلا و  فانـصأ  نم  نینمؤملا ع  ریمأ  عمج  دـق  و 
 . لثمأ هنع  ءطبلا  ام  یلإ  هعارسإ  مزحأ و ال  هیلإ  عارسإلا  امع  هؤطب  فاخی 

.امکتیحان یف  يأ  امکزیح  یف  نم  یلع  هلوق ع و 

.سرتلا نجملا  و 

.فعضلا نهولا  و 
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.أطخلا هطلغلا و  هطقسلا  و 

لضفأ يأ  اذه  نم  لثمأ  اذه  طایتحالا و  مزحلا و  باب  یف  لخدأ  يأ  اذه  نم  مزحأ  يأرلا  اذه  و 

یناشاک

ریما ود  يوس  هب  ثراح  نب  کلام  بوحصم ، هداتـسرف  هک  تسا  همان  نیا  ترـضح  نآ  همان  هلمج  زا  و  هشیج ) ءارما  نم  نیریما  یلا  )
دق و   ) .دوب هدینادرگ  رکـشل  همدـقم  ریما و  ار  ناشیا  هک  دـندوب  یناه  حیرـش  یثراح و  رـصن  نب  دایز  ناشیا  دوخ و  رکـشل  ناریما  زا 
رد ینعی  تسا ، امـش  ياج  هک  یـسک  نآ  رب  و  اـمکزیح ) یف  ناـک  نم  یلع  و   ) امـش رب  متخاـس  ریما  هک  قیقحت  هب  و  اـمکیلع ) ترما 

ار وا  نخس  دیونشب  سپ  هل ) اعمـساف   ) تسا رتشا  ثراح  رـسپ  هک  ار  کلام  رتشالا ) ثراحلا  نب  کلام   ) رگید نامدرم  زا  امـش  هیحان 
هگن زا  تسا  تیانک  نیا  رطخ  فوخ و  ره  رد  رپس  هرز و  انجم ) اعرد و   ) ار وا  دینادرگب  و  هالعجا ) و   ) ار وا  دیرب  نامرف  و  هاعیطا ) (و 

فاخی نمم ال   ) کلام هک  یتسرد  هب  سپ  هناف )  ) .دـندوخ بحاص  هدـنراد  هاگن  رپس  هرز و  هکنانچمه  نانمـشد  زا  ار  ناشیا  نتـشاد 
مدق تباث  هکنآ  تهج  هب  كراعم  رد  ار  وا  یتسـس  درادن  فوخ  یـسک  ینعی  .وا  فعـض  دوش  یمن  هدیـسرت  هک  تسا  یـسک  هنهو )

هب وا  نداتفا  زا  درادن  یساره  یـسرت و  سک  چیه  ینعی  وا  ندیزغل  نداتفا و  تسین  فوخم  رگید  و  هتطقـس ) و ال   ) .کلاهم رد  تسا 
نآ هب  نتفاتش  هک  يزیچ  زا  مزحا ) هیلا  عارسالا  امع   ) وا ندیبنج  رید  زا  تسین  یـسرت  نینچمه  و  هوطب ) و ال   ) .وا بیاص  يار  هطـساو 

.تسا بسنا  یلوا و  وا  زا  ندیبنج  رید  هک  يزیچ  هب  لثما ) هنع  وطبلا  ام  یلا   ) وا نتفاتش  زا  هن  و  هعارسا ) و ال   ) تسا برقا  طایتحا  هب 

یلمآ

ینیوزق

تعاطا دیونـشب و  وا  رما  ار ، رتشا  کلام  تسا  امـش  ناـکم  رد  هک  سک  ره  رب  امـش و  رب  مدرک  ریما  تشون  هماـن  نیا  دوخ  ریما  ودـب 
هکنآ هن  نتـشگ و  زجاـع  نداـتفا و  اـی  دـشاب ، وا  رد  یتسـس  میب  هک  تسین  نآ  وا  هک  اریز  دـینادرگ ، دوخ  رپس  هرز و  ار  وا  و  دـیئامن ،

هک يراکب  دباتـشب  هکنآ  هن  و  تسا ، برقا  يدنمـشوه  طایتحاب و  نآ  رد  لیجعت  نتفاتـش و  هک  يراک  زا  دـنک  يدـنک  یگداتـسیا و 
.تسا بوصا  لقع  رظن  شیپ  نآ  زا  نداتسیازاب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هشیج ءارما  نم  نیریما  یلا 

.وا هاپس  ياهرادرس  زا  رادرس  ود  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

نمم هناف  اـنجم ، اـعرد و  هـالعجا  اـعیطا و  هل و  اعمـساف  رتشـالا ، ثراـحلا  نب  کـلام  اـمکزیح ، یف  نم  یلع  اـمکیلع و  ترما  دـق  «و 
« .لثما هنع  ءطبلا  ام  یلا  هعارسا  مزحا و ال  هیلا  عارسالا  امع  هوطب  هتطقس و ال  هنهو و ال  فاخیال 
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وا رما  دیریگ  شوگ  سپ  ار ، رتشا  ثراح  رسپ  کلام  تسا ، امش  تراما  تحت  رد  هک  یسک  رب  رفن و  ود  امش  رب  مدینادرگ  ریما  ینعی 
تـسا هدشن  هدیـسرت  هک  تسا  یـسک  زا  وا  قیقحت  هب  سپ  نمـشد ، رـش  يارب  زا  رپس  هرز و  ار  وا  دینادرگب  ار و  وا  دینک  تعاطا  ار و 

ار وا  نتفر  دنت  هن  دوب و  طایتحا  هب  رت  کیدزن  نآ  يوس  هب  نتفر  دنت  هک  يزیچ  رد  ار  وا  يدـنک  هن  ار و  وا  ندـیزغل  هن  ار و  وا  یتسس 
.دوب ریخ  هب  رت  کیدزن  نآ  زا  يدنک  هک  يزیچ  يوس  هب 

یئوخ

نم رادـلا  یلا  مضنا  ام  زیحلا  يرهوجلا : لاق  .نیل  نیل و  و  نیه ، نیه و  لـثم  اـففخم  زیحلا  لاـقی : دـق  .واولا و  نم  هلـصا  زیحلا : هغللا :
،17  ) هیالا هللا ، نم  بضغب  ءاب  دقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  یلا  هربد  ذئموی  مهلوی  نم  و  یلاعت : لاق  زیح ، هیحان  لک  اهقفارم و 
برـضلا و نم  هیاقولل  بورحلا  یف  سبلی  دیدح  نم  عونـصم  ءارلا  نوکـس  لادلا و  رـسکب  عردـلا  اعرد )  ) .زیح یلا  ارئاص  يا  لافنا )

يا عردلا  سبال  يا  عراد  لجر  .عوردلا  یهف  ترثک  اذاف  عاردا  عردا و  لیلقلا  هعمج  رکذی  دق  هثنوم و  هرز  هیـسرافلاب : لاقی  نعطلا ،
یف لولف  نیع  رادلا  عارق  نم  اهب  برغم  قرش و  لک  یف  انفایسا  و  يدوهیلا : ایداع  نب  لاومـسلا  لاق  رمات ، لثم  عرد  وذ  هناک  عرد  هیلع 
لاـق عاردا  عمجلا  رکذـم و  وه  اهـصیمق و  هارملا  عرد  و  رـصم ) عبط  ج 3  ص 185   ) نییبتلا نایبلا و  یف  ظـحاحلا  اـهب  یتا  هل  تاـیبا 
یشلا رتس  نجلا  لصا  .هنجلا و  هنجملا و  اذک  .حتفلاب و  ناجم  عمجلا  نجلا و  نم  هلآ  مسا  وه  سرتلا و  رـسکلاب : نجملا )  ) .يرهوجلا

و هنج ، مهنامیا  اوذـختا  لئاق : نم  زع  لاق  .هرتسب  رتتـسا  يا  هنجب  نجتـسا  لاقی : هرتسلا  هنجلا : هبحاص و  نجی  سرتلا  هساـحلا و  نع  ء 
ص  ) هللا لوسر  نع  هیقفلا  بیذهتلا و  یف  و  هنج ، موصلا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا  یف 

حتفلاب نانجلا  و  مکتاهما ، نوطب  یف  هنجا  متنا  اذا  یلاعت : لاق  هنجا ، هعمج  نینج  هما  نطب  یف  مادام  دـلولا  و  راـنلا ، نم  هنج  موصلا  (: 
نجلا نم  قتـشاام  سایقلا  اذه  یلع  راصبالا و  نع  مهئافتخا  مهراتتـسال و  انج  نجلا  یمـس  اذک  هساحلا و  نع  اروتـسم  هنوکل  بلقلا 
فاخی نمم ال  هناف  رـصن : يربطلا و  یتخـسن  یف  و  ءاطخلا ، هلغلا و  هطقـسلا :)  ) فعـضلا و نهولا :)  ) .راتتـسالا ینم  هیف  ولخی  ـال  هناـف 

یف و  هیریثالا : هیاهن  یف  و  مراحملا ، نایشغ  ملظلا و  رـشلا و  بوکر  هفخلا و  كونلا و  و  هفـسلا ، هکرحم : قهرلا )  ) هطاقـس هقهر و ال 
رشلا یلا  فخی  ناک  اذا  قهر  هیف  لجر  لاقی : هدحو ، هفخ  هیف  يا  قهر ، لجر  هبحص  یف  الجر  ظعو  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح 

ثیدحلا هنم  و  رـشب ، مهتت  يا  قهرت  تناک  هارما  یلع  یلـص  هنا  لئاو  یبا  ثیدح  هنم  مراحملا و  نایـشغ  و  هفـسلا ، قهرلا  و  هاشغی ، و 
- نجلا  ) اقهر اسخب و ال  فاخی  الف  هبرب  نموی  نمف  میرکلا : نارقلا  یف  .یهتنا و  قهر ، هب  رخالا  دباع و  امهدحا  هزافم  نالجر  کلس 
هلزلا و هرثـعلا و  هطقـسلا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاـق  باـتکک  طاقـسلا )  ) .ینعم نهوـلا  نم  بیرق  وـه  و  هیهو ، ـال  و  يور : و  (. 14

حرـش یف  یقوزرملا  لاق  علـص و  بیـشم و  سارلا ، للج  ام  دعب  یطاقـس  نوجری  فیک  لهاک : یبا  نب  دـیوس  لاق  .طاقـسلا  کلذـک 
هرما و لجرلا  طبـض  مزحلا : مزحا )  ) .تیبلا .نوجری  فیک  رعاشلا : لاق  .طقاسی  وه  مارکلا : یتاـم  تاـی  مل  نمل  لاـقی  هسامحلا 769 :
مزحلا و باـب  یف  لـخدا  يا  اذـه  نم  مزحا  يارلا  اذـه  و  هتددـش ، يا  یـشلا ء  تمزح  مهلوـق  نم  هتاوـف  نم  رذـحلا  هقثلاـب و  هذـخا 

فرـشالا يا  لثمالاف  لثمالا  مث  ءایبنالا  ءالب  ساـنلا  دـشا  ثیدـحلا - یف  ینعی  هیف - و  هیاـهنلا : یف  ریثـالا  نبا  لاـق  لـثما )  ) .طاـیتحالا
هنم و  مهرایخ ، سانلا  لثاما  و  ریخلا ، یلا  یندا  لضفا و  يا  اذه  نم  لثما  اذه  لاقی  .هلزنملا  هبترلا و  یف  یلعالاف  یلعالا  فرـشالاف و 

فوطعم امکزیح : یف  نم  بارعالا : .بوصا  یلوا و  يا  لثما  ناکل  دـحاو  يراق ء  یلع  ءـالوه  عمج  ول  رمع : لاـق  حـیاورتلا  ثیدـح 
یلع فطعلا  زوجی  هل و ال  ءزجلاک  راص  هب  هلاصتا  هدشل  راجلاب  لصتملا  ریمضلا  نال  راجلا  داعا  اذل  مدقملا و  رورجملا  ریمـضلا  یلع 

نع ببـستم  اـهب  فوـطعملا  نـال  بیـستلل  یلوـالا  ءاـفلا  و  هل ، هفـص  رتشـالا  و  هل ، لوـعفم  ترماـب و  بوـصنم  کـلام  هـملکلا ، ءزج 
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هنهو ریمض  لوهجم و  لعف  فاخی  ناتیمـسا و ال  ناتلوصوم  نم  اتملک  و  لیلعتلل ، هیناثلا  هحیـصف و  اهلعجت  نا  کل  و  هیلع ، فوطعملا 
وحنلا یف  ریمضلا  اذه  یمسی  و  ( 26 ماعنالا -  ) کیلا عمتـسی  نم  مهنم  و  یلاعت : هلوق  وحن  ظفلل  هاعارم  ادرفا  هیلا و  ناعجار  هتطقـس  و 
مزحا ظفللا و  رابتعاب  اهدئاع  هیلا  ریمـض  هلوصوم و  ام  ءوطبلل و  هلـص  امع  و  هوطب ، فاخی  يا ال  هنهو  یلع  فطع  هوطب  .دئاعلاب و ال 

نع هلمکتلا  نم  یف ص 221 ج 1  رـصن و  نع  انهه  انمدق  امب  تملع  دق  ینعملا : .اهل  هیلاتلا  هلمجلا  یف  سایقلا  اذـک  عارـسالل و  ربخ 
یف امهیلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک و  ع )  ) ریمالا یلا  امهباتک  لقن  یـضم  دق  یناه و  نب  حیرـش  رـضن و  نب  دایز  امه  نیریمالا  نا  يربطلا 

وه ماشلا و  یلا  هتمدقم  یلع  هلعج  امل  یناه  نب  حیرش  اهب  یصو  مالسلا ) هیلع   ) هل هیصو  اضیا  یتایـس  رـشع و  يداحلا  باتکلا  حرش 
نب دیزی  نب  یناه  نب  حیرش  باعیتسالا : یف  ربلادبع  نبا  لاق  .خلا  ءاسم - حابص و  لک  یف  هللا  قتا  هلوا : نوسمخلا  سداسلا و  باتکلا 
اذه حیرـش  .هباب و  یف  هانرکذ  دق  هبحـص  هل  دیزی ، نب  یناه ء  هوبا  مادقملاابا و  ینکی  یمالـسا ، یلهاج  بعک ، نب  یثراحلا  ثراحلا 

بعک نبا  یناه ء  لاقی  و  کیهن ، نب  دـیزی  نب  یناـه  هیبا : همجرت  یف  یناـه  باـب  یف  لاـق  .هنع و  هللا  یـضر  یلع  باحـصا  هلجا  نم 
نب هملـس  وه  و  بابـضلا ، نب  نایفـس  نب  دیرد  نبا  کیهن  نب  دـیزی  نب  یناه ء  وه  و  یبضلا ، لاقی : و  یثراحلا ، لاقی : و  یجحذـملا ،

هیلهاـجلا یف  ینکی  ناـک  یناـه ء ، نب  حیرـش  دـلاو  وـه  .ثراـحلا و  یجحذـملا  یبابـضلا  بعک  نب  ثراـحلا  نب  هعیبر  نب  ثراـحلا 
دهاشملا دهش  هتینکب ، روهشم  وه  و  هیلع ، دفو  ذا  حیرش ، یباب  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هانکف  مهنیب  مکحی  ناک  هنال  مکحلاابا 

نم حیرـش  هنبا  هناک  و  هدج ، نع  هیبا ، نع  یناه ء ، نب  حیرـش  نب  مادقملا  هنبا  نبا  نع  هثیدح  یناه ء  نب  حیرـش  هنبا  هنع  يور  اهلک ،
ترما دـق  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یهتنا  .اـهلک  هدـهاشم  هعم  دهـش  نمم  هنع و  هللا  یـضر  یلع  باحـصا  راـبک  نم  نیعباـتلا و  هلجا 
تحت امکفنک و  یف  ناـک  نم  یلع  اـمکیلع و  اریما  اـکلام  تلعج  يا  رتشـالا ) ثراـحلا  نب  کـلام  اـمک  زیح  یف  نم  یلع  اـمکیلع و 

هیلع  ) هلوق .افلا  رـشع  ینثا  یف  هیواعم  وحن  احیرـش  اداـیز و  حرـس  ع )  ) ریمـالا نا  انمدـق  اـمب  تیرد  دـق  اـمکتیحان و  یف  اـمکتراما و 
نا ال يا  هاـعیطی  هل و  اعمـسی  نا  اـمهرماف  اـمهزیح  یف  نم  یلع  اـمهیلع و  اـکلام  هریماـت  یلع  عیرفت  هاـعیطا ) هل و  اعمـساف  (: ) مالـسلا

موق راشتـسا  دـق  .مهتلک و  تعمتجا  موق  بلغ  املق  همیزمهلل و  بجوملا  قرفتلا  بجوت  رما  امیف  ریمالا  هفلاخم  ناف  امهرما  ام  هافلاخی 
لشفلا نم  حایصلا  هرثک  نا  اوملعا  و  مکئارما ، یلع  فالخلا  اولقا  لاقف : مهیصوی  نا  هولاس  مهودارا و  موق  برح  یف  یفیص  نب  مثکا 
یفخا هناـف  لـیللا  اوعردا  و  برحلل ، اورزتا  و  اـثیر ، بقعت  هلجع  تبر  و  نیکرلا ، نیقیرفلا  مزحا  ناـف  اوتبثت  هلاـحم ، ـال  زجعی  ءرملا  و 
جهنلا نم  هعوبطملا  خسنلا  نا  مث  .رابخالا  نویع  نم  برحلا  باتک  یف  يرونیدلا  هبیتق  نبا  هلقن  هیلع  فلتخا  نمل  هعامج  و ال  لیولل ،

اهیف بوصنملا  ریمضلا  مدع  یف  هقفاوم  اهناف  هاعیطا )  ) هملک یف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نم  انرتخا  ام  فلاخت  اضیا  هیطخلا  خسنلا  ضعب  و 
هالعجا و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هیلع  هللا  ناوضر  هتخسنب  تلبوق  هخسن  نم  اهنا  ینعا  هللا  همحر  یضرلادیسلا  هراتخا  ام  وه  هب  انیتا  ام  و 

هریبدت و نسحل  هناف  طق  هاقرافی  ناب ال  هعاطالا  عمـسلاب و  رمالا  دعب  امهرما  هل ، اعمـسا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یلع  فطع  انجم ) اعرد و 
هرمـال و یباـتلا  نع  روـط  نسحا  هجو و  غلباـب  امهرذـخف  مصخلا  نـع  ظـفاح  قاو و  يا  نـجم  عرد و  برحلا  نوـنف  یف  هعاـب  لوـط 

ردق هلالج  ملعی  اذه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  .نجم و  عرد و ال  الب  اهالخد  امهناک  هنود  برحلا  یف  امحتقا  ول  امهنا  یتح  هقرافملا 
هیلع  ) نینموملاریما لثم  نع  فصولا  اذـهب  قیلی  انجم و ال  اعرد و  فیثکلا  شیجلا  کلذـل  هلعج  دـق  ـال و  فیک  هرما  مظع  رتشـالا و 
عبط ص 257 ج 3   ) نییبتلا نایبلا و  یف  ظحاجلا  لاق  .شاجلا و  طبار  سابلا و  دـیدش  ادـهاجم  ایماحم و  الطب  ناـک  نم  ـالا  مالـسلا )
لها مزه  هتوم  و  ماشلا ، لها  تمزه  هتایح  ناف  تکـسا  عخنلا : نم  لجر  هل  لاـقف  رتشـالا ، لـجر  مذ  لاـق : دواد  نب  بوقعی  هرهاـقلا :)
امنا يا  امکیلع  ترما  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقب قلعتی  لیلعتلا  اذـه  نا  رهاـظلا  خـلا ) فاـخی - ـال  نمم  هناـف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .قارعلا 

حلـصی رمالا ال  اذه  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لدف  .خـلا  هنهو - فاخی  نمم ال  هنال  امکزیح  یف  نم  یلع  امکیلع و  اکلام  ترما 
نا ینعی  ردجا  یلوا و  لوالا  ناک  هبیلات و  هل و  اعمساف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقب قلعتی  نا  نکمی  .فاصوالا و  کلت  هیف  تعمتجا  نمل  الا 
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ثیحب اهیف  ریصب  رومالا و  یف  مزاح  هناب  هفصو  مث  کلاهملا  یف  همدق  تابثل  كراعملا  یف  هترثع  هفعض و  دحا  فاخی  نمم ال  اکلام 
ءاطبالا یغبنی  ام  نع  یطبی ء  لب  بسنا  یلوا و  هنع  ءاطبالا  امیف  عرـسی  ـال  کلذـک  و  مزحلا ، یلا  برقا  هیلا  عارـسالا  اـمیف  یطبی ء  ـال 

لاطبالا و لابق  هتعاجش  و  زئازهلا ، دنع  هتبثت  یلع  لدی  دهب  اکلام  مالسلا ) هیلع   ) هفصو نا  مث  .هیلا  عارـسالا  قیلی  ام  یلا  عرـسی  و  هنع ،
کلذـک و ال عرـسی  هلحم و  یف  یطبی ء  هناب  ایناث  هتطقـس و  هنهو و ال  فاخی  نمم ال  هناب  ـالوا  هفرع  ثیح  رومـالا  یف  هتقاذـح  هرثک 

بجوملا نهولا  بجوب  نبجلا  ناف  هیماسلا  بتارملا  اولانی  هیلاعلا و  جرادملا  یلا  اوقتری  نا  لاحمف  انابج  مهریما  موق  ناک  اذا  هنا  بیر 
الب ملکتلا  نع  لک  نبجلا  هکردا  اذا  بیطخلا  .خارت و  ـالب  همیزهلا  هتکردا  نبجلا  هکردا  اذا  شیجلا  ریماـف  اـهلک  رومـالا  یف  هطقـسلل 

بیطخلا ریغ  یف  مکحلا  اذک  زجهی و  ام  اریثکف  هوقت  نا  وا  هوقتلا و  یلع  ردقی  مل  امبر  لب  مالک 

هبیتـق نبا  لاـق  .هلمکتلا  نم  ج 1  بطخلا ص 34  باـب  نـم  راتخملا 231  حرـش  یف  کلذ  یف  انمالک  نم  هفئاـط  یـضم  دـق  اـضیا و 
جرخ ءانبجلا  نم  هللادبع  نب  دلاخ  ناک  رصم :) عبط  ص 165 ج 1   ) ءانبجلا رابخا  یف  رابخالا  نویع  نم  برحلا  باتک  یف  يرونیدـلا 

داع لاقف : مهـضعب  هرکذـف  ءام  ینومعطا  شهدـلا : نم  لاقف  هلیجب  نم  وه  و  هضفارلا ) نم   ) هیریغملا بحاـص  دیعـس  نبا  هریغملا  هیلع 
یل لاق  لاق : بهو ، نب  دیز  انثدح  لاق : رذنموبا  هنم :) ص 164   ) لاق برهلا و  یف  دج  امل  ءاملا  معطتسا  هب و  دج  نیح  امیلظ  مولظلا 

فحلیف و لاسی  هنا  هبذـکا ، لوقلا  رـش  اما و  سراما ! سفاعا و  هباعلت  ینا  معزی  هغبانلا ! نبال  ابجع  هنع : هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع 
نا همه  ربکا  ناک  کلذک  ناک  اذاف  موقلا ، ماه  نم  اهذخام  فویـسلا  ذـخات  مل  ام  رجاز  ورما  هناف  سابلا  دـنع  ناک  اذاف  لخبیف  لاسی 
الا هغبانلا  نبال  اذه  مالسلا ) هیلع   ) همالکب جهنلا  یف  هللا  همحر  یـضرلا  یتا  دق  و  لوقا : .هحرت  هللا و  هحبق  .هتـسا  سانلا  حنمی  طقربی و 
هیما یف  ناورم  نب  کلملادبع  لاق  و  لاق : .ه  هبیتق 276  نبا  یفوت 406 ه و  یضرلا  و  افیک ، امک و  هلمجلا  یف  اتوافت  نیتخسنلا  نیب  نا 

صرحلا و  هلتقملا ، جلا  عفقملا : نبا  لاق  لاق : دئارثلا  دـنع  بانلا  دـیدح  تیل  هداوف و  راط  روفـصعلا  توص  اذا  دـلاخ : نب  هللادـبع  نب 
مرکتلا لامجالاب و  کیلا  بلطی  نم  رظنا  و  اربدـم ؟ لتق  نم  ما  رثکا  البقم  برحلا  یف  لـتق  نم  تعمـس : تیار و  اـمیف  رظناـف  همرحم 

کحـضی اموی  هیواعم  صاعلا  نب  ورمع  يار  لاق : ینئادملا  لاق : صرحلا ؟ هرـشلاب و  بلطی  نم  ما  هیطعلاب  هل  کسفن  وخـست  نا  قحا 
یبا نبا  موی  کتئوس  کئادـبا  دـنع  کنهذ  روضح  نم  کحـضا  لاق : کنـس ؟ هللا  کحـضا  نینموملاریما  ای  کحـضت  مم  هل : لاقف 
نیج کنیمی  نعل  ینا  هللا  اما و  نینموملاریما  ای  ورمع : لاق  .کـلتقل  کـلتقی  نا  ءاـش  ول  و  اـمیرک ، اـنانم  هتقفاو  دـقل  هللا  اـما و  بلاـط 

یـضم دق  و  لوقا : .عدوا  کحـضاف  کسفن  نمف  کل  هرکذ  هرکا  ام  کنم  ادـب  كرحـس و  ابر  كانیع و  تلوحاف  زاربلا  یلا  كاعد 
حرش یف  هغبانلا  نبا  اهب  لاتحا  یتلا  هعینشلا  هلیحلا  زاربلا و  یلا  هیواعم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هوعد  یف  لیـصفتلا  یلع  انمالک 

هبسانی نم ال  موقلا  عاجـش  یمحی  هما و  هیبا و  نع  نابحلا  رفی  رعاشلا : لاق  یلا 319 ج 1 .) ص 316   ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236 
.لالکلا عفرل  بجوملا  مالکلا  یف  عونتلل  امور  اهنم  همذ  رـشب  انیتا  امنا  هقاطل و  نع  اهرثک  اولخی  ادـج ال  هریثک  ءانبجلا  یف  راـبخالا  و 

رتشالا یلا  مالـسلا  هیلعلا  سرا  يذلا  باتکلا  نم  تیرد  دق  خلا .) موقلا - ادبی  الا  امکترما  يذلا  لثمب  هترما  دق  و  : ) مالـسلا هیلع  هلوق 
مالـسلا هیلع  همالک  نوکیف  .خلا  كوودبی - نا  الا  لاتقب  موقلا  ادبت  نا  كایا  هل : لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رفعجوبا  رـصن و  هاور  ام  یلع 

نع هشیج  ءارما  مالـسلا  هیلع  هیهن  یف  ماکلا  لیـصفت  یلاعت  هللا  ءاش  نا  یتایـس  .نالا و  امکرمآ  يذلا  لثم  ینعمب  امکترما  يذلا  لثمب 
یف هیلع  هللا  ناوضر  رتشالا  کلام  همجرت  و  رـشع ، عبارلا  باتکلا  ینعا  باتکلا  اذهل  یلاتلا  باتکلا  حرـش  یف  لاتقب  موقلا  اوودـبی  نا 
یف قداـحلا  بیدـالا  لـماتی  نا  یغنبی  مث  .خـلا  اوبـضغ هللا - نیذـلا  موـقلا  یلا  نینموـملاریما  یلع  هللادـبع  نم  هلوا  باـتکلا 38  حرش 

مزحا و ال هیلا  عارـسالا  امع  هوطب  و ال  هلیذ : امیـس  رحـسلا  یف  دـعی  ام  هغالبلا  نم  غلب  بولـسا  یلع  ع )  ) ریمالا هجـسن  فیک  باـتکلا 
انامه تسا : هتشون  سهاپس  ناریما  زا  يریما  ودب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ریما  ياهباتک  زا  یکی  همجرتلا : .لثما  هنعوطبلا  ام  یلا  هعارسا 
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ار و وا  رما  دیونشب  سپ  مدینادرگ  ریما  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام  تسا  امش  تراما  تحت  رد  امش و  فنک  رد  هک  ره  رب  امش و  رب  هک 
رد یگنرد  فوخ  .دور و  یمن  وا  رد  شزغل  یتسـس و  میب  هک  تسا  یـسک  وا  هچ  دـینادرگب ، دوخ  رپس  هرز و  ار  يو  .دـیرب و  نامرف 

وا هرابرد ي  تسا  رتهب  نآ  رد  ینات  هک  يراکب  تعرس  و  رتکیدزن ، طایتحاب  نادب  تعرس  هک  يراک 

یـضم دق  فالتخا و  ینداب  خـیراتلا  یف  310 ه )  ) یفوتملا يربطلا  رفعجوبا  ادنـسم  باتکلا  لقن  هدنـس  باتکلا و  ردصم  .درادـن  هار 
باـتک یف  يرفنملا  محازم  نب  رـصن  ادنـسم  هاور  .جاـهنملا و  هلمکت  نم  نـم ج 1  یلا ص 221  عـجارف  هبطخلا 236  حرـش  یف  هلقن 

هب یتا  ام  و  یناـبمکلا .) عبطلا  نم  ص 478   ) راحبلا نم  نماثلا  دلجملا  یف  یـسلجملا  هب  یتا  و  يرـصانلا ،) عبطلا  نم  ص 81   ) نیفص
نا رـصن و  هاور  ام  یلع  هلماکلا  هتروصب  باتکلا  کنودف  رطـس  نم  ابیرق  هنم  طقـسا  دق  باتکلا و  اذه  ضعب  وهف  جـهنلا  یف  یـضرلا 
نب دایز  اعد  تارفلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عطق  املف  نطق : نب  دـلاخ  لاق  و  رـصن : لاق  .لبق  لقن  دـق  ابیرقت و  يربطلا  هلقن  ام  قفاوی  ناک 
دق افلا و  رـشع  ینثا  یف  هفوکلا  نم  اجرخ  نیح  هیلع  اناک  يذـلا  امهلاح  یلع  هیواعم  وحن  هماما  امهحرـسف  یناـه  نب  حیرـش  رـصنلا و 
هیلع  ) یلع ذـخا  مهغلبف  تاناع  اغلب  یتح  هوفکلا  یلی  امم  ربلا  لـبق  نم  تارفلا  یطاـش ء  یلع  اذـخا  هفوکلا  نم  امهحرـس  ثیح  اـناک 
اذه ام  هللا  ال و  الاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع لابقتـسال  قشمد  نم  ماشلا  دونج  یف  لبقا  هیواعم  نا  امهغلب  و  هریزجلا ، قیرط  یلع  مالـسلا )

ددعلا و نم  نیعطقنم  انتدـع  نم  هلقب  ماشلا  لها  عومج  یقلن  نا  ریخ  انل  ام  و  رحبلا ، اذـه  نینموملاریما  نیب  اننیب و  ریـسن و  نا  يارب  انل 
هیرقب ایلع  اوقحل  مث  تیه ، نم  اوربع  یتح  نیعجار  اولبقاف  نفـسلا  مهدنع  اوسجو  تاناع  لها  مهعنمف  تاناعلا  اوربعیل  اوبهذـف  ددـملا 
حیرـش دایز و  هیلا  مدقتف  .یئارو  یتات  یتمدقم  لاق : ایلع  همدقملا  تقحل  املف  مهنم  اونـصحتف  تاناع  لها  اودارا  دق  ءایـسیقرق و  نود 

روعالاوبا مهیقل  هیواعم  یلا  اوهتنا  املف  هیواعم ، وحن  هماما  امهمدق  تارفلا  ربع  املف  امک ، دـشر  امتبـصا  دـق  لاقف : ایار ، يذـلا  هاربخاف 
یف مورلا  روسب  یملـسلا  روعالاابا  انیقل  دق  انا  یلع  یلا  اوثعبف  اوباف ، نینموملاریما  هعاط  یف  لوخدلا  یلا  مهوعدف  ماشلا  لها  دـنج  یف 

رتشالا یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لسراف  .كرماب  انرمف  انیلع  اوباف  کتعاط  یف  لوخدلا  یلا  هباحـصا  مهانوعدف و  ماشلا  لها  نم  دـنج 
هنا لوسرلا  ینابنف  مورلا  روسب  ماشلا  لها  نم  دنج  یف  یملسلا  روعالاابا  ایقل  امهنا  یناملعی  یلا  السرا  احیرش  ادایز و  نا  لام  ای  لاقف :

مهاقلت و یتح  كوودبی  نا  الا  لاتقب  موقلا  ادـبت  نا  كایا  مهیلع و  تناف  مهتیتا  اذاف  ءاجنلا ، کباحـصا  یلا  ءاجنلاف  نیفقاوتم  مهکرت 
یلع و  ادایز ، کـتنمیم  یلع  لـعجا  هرم و  دـعب  هرم  مهیلا  راذـعالا  مهئاـعد و  لـبق  مهلاـتق  یلع  مهنانـش  مکنمرجی  ـال  مهنم و  عمـست 

باهی نم  دعابت  مهنم  دعابت  و ال  برحلا ، بشنی  نا  دـیری  نم  وند  مهنم  ندـت  و ال  اطـسو ، کباحـصا  نیب  فقو  احیرـش ، کترـسیم 
دعب اما  امهیلا : بتک  .یفعجلا و  ناهمج  نب  ثراحلا  لوسرلا  ناک  .هللا و  ءاش  نا  کـیلا  ریـسلا  ثیثح  یناـف  کـیلا  مدـقا  یتح  ساـبلا 

مزحا و ال هیلا  عارـسالا  امع  هوطب  هطاقـس و ال  هقهر و ال  فاخی  نمم ال  هناف  هرما  اعیطا  هل و  اعمـساف  اـکلام  اـمکیلع  ترما  دـق  یناـف 
.مهیلا رذعی  مهوعدیف و  مهاقلی  یتح  لاتقب  موقلا  ادبی  الا  امکترما  يذلا  لثمب  هترما  دق  .لثم و  هنع  وطبلا  ام  یلا  عارسالا 

يرتشوش

ءارما نم  نیریما  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنصملا لوق  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  )
ماشلا لها  نم  دنج  یف  یملسلا  روعالاوبا  امهلبقتساف  هیواعم ، وحن  هماما  ع )  ) امهمدق یناه ، نب  حیرش  رضنلا و  نب  دایز  امه  و  هشیج )
يذـلا لثمب  هترما  دـق  هدایز و  عم  ناونعلاب  امهیلا  بتک  امهل و  اددـم  رتشالا  ثعبف  کلذـب ، مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ابتکف  هیواعم ، لبق  نم 

حیرـش و ای  دایز و  ای  امکیلع  ترما  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .مهیلا  رذـعیف  مهوعدـیف  مهاقلی ، یتح  لاتقب  موقلا  ادـبی  الا  هب  امکترما 
ناک هنیع ، نفج  بلقنا  نم  رتشالا  رتشالا و  ثراـحلا  نب  کـلام  لـجر  فـالآ  هتـس  اـمهنم  لـک  زیح  یف  ناـک  اـمکزیح  یف  نم  یلع 
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، موقلا یلع  مدـق  یتح  رتشالا  جرخف  يربطلا :) خـیرات   ) یف امک  فنخموبا  و  هنیفـص )  ) یف امک  محازم  نب  رـصن  لاق  .بقللاب  ارهتـشم 
اوتبثف و روعالاوبا ، مهیلع  لمح  ءاسملا  دنع  ناک  اذا  یتح  نیقفاوتم  اولازی  ملف  لاتقلا ، نع  فک  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هرما  ام  عبتاف 
، ضعبل مهـضعب  ربصف  روعالاوبا ، مهیلا  جرخ  و  لاجر ، لیخ و  یف  هبتع  نب  مشاه  جرخ  مث  ماشلا ، لها  فرـصنا  مث  هعاـس ، اوبرطـضا 

ثدح ذـئموی  نایبظ  ناک  و  یمیمتلا ، هرامع  نب  نایبظ  هلتق  یخونتلا  رذـنملا  نب  هللادـبع  مهنم  لتقف  رتشالا ، مهیلع  رکب  اوفرـصنا و  مث 
هعداف هیلا  قلطنا  یعخنلا : کلام  نب  نانسل  لاق  و  روعالاابا ، ینورا  مکحی  و  لوقی : رتشالا  ذخا  و  ماشلا ، لها  سراف  یخونتلا  و  نسلا ،

نم نامثع  لامع  ءالجا  یلا  هاعد  يذـلا  وه  هیار  ءوس  رتشـالا و  هفخ  نا  لاـق : مث  ـالیوط  هنع  تکـسف  هاعدـف ، بهذـف  .هزراـبملا  یلا 
هراد و یف  نامثع  یلا  راس  هنا  هیار  ءوس  رتشـالا و  هفخ  نم  و  هتوادـع ، رهظی  و  هقح ، لـهجی  و  هنـساحم ، حـبقی  هیلع  هئارتفا  و  قارعلا ،

.هتزرابم یف  یل  هجاحال  همدب ، اعبتم  حبصاف  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  ، ) هلتق نمیف  هلتقف  هرارق ،
کنم عامتسالا  کباوج و ال  یف  یل  هجاح  ال  یل : لاقف  .كربخا  یتح  ینم  عمتساف  تملکت  دق  کنا  روعالا : یبال  تلقف  نانـس : لاق 

دق هنا  هتربخاف  رتشالا ، یلا  تعجرف  هتجح ، یبحاص و  رذعب  هتربخ  ینم ال  عمس  ول  هنع و  تفرصناف  هباحصا ، یب  حاص  و  ینع ، بهذا 
انجم اعرد و  هالعجا  اعیطا و  هل و  اعمساف  .اوفرصنا  دق  مهاذاف  انرظن ، انحبصا  املف  لیللا ، یتح  انقفاوتف  رظنن ، هسفنل  لاقف  هزرابملا ، یبا 

ع)  ) ثعب یتح  مهب  لابی  مل  ناک  و  سانلا ، طـیبثت  نع  يرعـشالا  یـسوم  یبا  دـصل  هفوکلا  یلا  ـالاجر  ثعب  دـق  ع )  ) ناـک .اـسرت  يا :
.روعالا یبا  هصق  نم  هتفرع  امک  مالسلا ،) هیلع   ) هیلا زاربلا  نع  نومتحی  امک  هیلا  زاربلا  نع  نومتحی  سانلا  ناک  و  هنم ، رفف  هیلا  رتشالا 

رد هللا  لاقف : لثمت  هنم  يرطق  بره  ریغصلا و  هبر  دبعل  هلتق  بلهملا و  رفظ  هیلع  درو  امل  جاجحلا  نا  يور  دربملا :) لماک   ) یف و  اذه ،
نا افرتم  اعلطـضم ال  برحلا  رماب  عارذـلا  بحر  مکرد  مکرما هللا  اودـلق  و  لوقی : ثیح  يدایالا  طیقل  فصو  ام  هناکل  هللا  و  بلهملا ،
یلع ترمتـسا  یتح  اعبتم  اروط و  اعبتم  نوکی  هرطـشا  رهدلا  اذـه  بلحی  لاز  ام  اعـشخ  هب  هورکم  ضع  اذا  هدـعاس و ال  شیعلا  ءاخر 
رسف بلهملا ، یف  يرطق  نم  لبثمتلا  اذه  عمـسا  یناکل  هللا  و  لاق : لجر و  هیلا  لاقف  اعرـض  امحق و ال  يارلا ال  مکحتـسم  هتریرم  رزش 

و مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا  : ) یغلا رخص  یف  ملثملاوبا  لاق  یناغالا )  ) یف .ههجو و  یف  نیبت  ارورس  کلذب 
ناو طقـس و ال  همیرکلا ال  فالتم  همیظعلا  تآ  همیـضهلا  بآ  نانیق  لام  رخـص  رهدلل  ناکل  هدلتم  دنع  لام  رهدـلل  ناک  ول  هئادـعا )

هیدنا داهش  هیدوا  طاسب  نارقا  عاطق  هبهلـس  باکر  هبلغم  عانم  هبقرم  ءاقر  نابیـش  ریغ  دلج  هقیثولا  قاتعم  هعیدولا  لاسن  هقیقحلا  یماح 
ناک هلمانا  ارفـصم  نرقلا  كرتی  یناهلا و  لیک  ام  اذا  نیلئاقلا  یفکی  بارـضلا و  دج  اذا  باحـصلا  یمحی  نایتف  ناحرـس  هیولا  لامح 
یف هتطقـس و  هنهو و ال  فاخی  نمم ال  هناف  نانم  ریغ  بوه  دالتلا و  نم  هملـست  سفنلا  داکت  ام ال  کـیطعی  ناـقرا  حـضن  هیتطیر  یف 
هیلع  ) یلع ثعبف  هیواعمل ، هحلسم  هعیلط و  يدزالا  رارض  نب  غبصالا  ناک  رصن :) نیفص   ) یف .هطاقس  هقهر و ال  رصن  يربطلا و  هیاور 
یلع یلع  هب  رتشالا  ادغف  فاکلا ، ریـسالا  لتق  نع  یهنی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  لتاقی ، نا  ریغ  نم  اریـسا  هذخاف  رتشالا ، مالـسلا )

انکرح هلیللا و  اندنع  تاب  دق  و  هتلتقل ، قحلا  هلتق  نا  تملع  ول  هللاوف  سمالاب ، هتیقل  هحلـسملا  نم  لجر  اذـه  هل : لاق  و  مالـسلا ) هیلع  )
ناف هلتقت ، الف  اریـسا  تبـصا  اذاف  کلام ، ای  کل  وه  لاق : .انل  هبهف  رایخلاب  هیف  تنک  نا  و  هیف ، انبـضغ  نا  هلتقاف و  لتقلا  هیف  ناـک  ناـف 
امع هوطب  .هریغ و ال  اندـنع  کل  سیل  کنم  انذـخا  ام  کل  لاق : هلزنم و  یلا  رتشـالا  هب  عجرف  لـتقی ، ـال  داـفی و  ـال  هلبقلا  لـها  ریـسا 

: نیفص یف  هفیحصلا  هباتک  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلعل لیق  يربطلا :) خیرات   ) یف لثما  هنم  ءطبلا  ام  یلا  هعارـسا  مزحا و ال  هیلا  عارـسلالا 
لاقف .موقلا  لاتق  الا  يری  و ال  هفیحـصلا ، یف  امب  رقی  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) ـال رتشـالا  نا 

و کئلوا ، نم  سیلف  هیلع ، انا  ام  يرما و  رتشالا  كرت  نم  مترکذ  يذـلا  اما  و  لاق : نا  یلا  اضیا - تیـضر  ام  هللا  انا و  مالـسلا :) هیلع  )
ضعب یل  میقتـسی  نا  توجر  و  مکتنوم ، یلع  تفخل  نذا  يرا ، ام  يودع  یف  يری  ادحاو  هلثم  مکیف  تیل  ای  کلذ ، یلع  هفاخا  تسل 

و لبقم ، ریغ  یف  نعطی  الاب  هرـصبلا  موی  هتمدقم  یلع  وه  رتشالا و  یلا  بتک  ایلع  نا  ع )  ) داجـسلا نع  یفاکلا )  ) هاور ام  اما  .مکدوا و 
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، اولتقا لاق  مث  هارقی  نا  لـبق  نم  سوبرقلا  یلع  هیدـی  نیب  هعـضوف  باـتکلا ، ذـخاف  نمآ ، وهف  هباـب  قلغا  نم  و  حـیرج ، یلع  زهجی  ـال 
یف هزاوج  ملع  هنا  یلع  لومحمف  باتکلا ، یف  امب  يدانف  ایدانم  رما  مث  هارقف ، باتکلا ، حتف  مث  هرصبلا ، ککـس  مهلخدا  یتح  مهلتقف 

هرصبلا لها  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هریس  نا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  يورف  هحلـصم ، رما  امب  رما  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  رمالا ، سفن 
کلت فالخب  مهیف  ریـسی  مئاقلا  و  هتعیـش ، تیبسل  مهابـس  ولف  هلود ، موقلل  نا  ملع  هنا  سمـشلا ، هیلع  تعلط  امم  هتعیـشل  اریخ  تناـک 

لاق قارعلا  نمیلا و  زاجحلا و  یلع  سابعلا  ینب  یلو  امل  ع )  ) ایلع نا  يور  دیدحلا : یبا  نبا  لوق  اما  .هدـعب و  مهل  هلود  هنال ال  هریـسلا 
انیسح وا  انسح  تیلو  لهف  هل : لاق  هیلا و  رذتعا  هفطال و  هرضحا و  هملکلا  هذه  هتغلب  امل  ایلع  نا  و  سمالاب ، خیشلا  انلتق  اذاملف  رتشالا :

هللا یلـص   ) یبنلا نم  بلطی  سابعلا  تعمـس  ینال  سابعلا  یمع  دلو  تیلو  امنا  و  هدلو ، نم  ادحاو  وا  الیقع  وا  رفعج  دلو  نم  ادحا  وا 
لـصفلا  ) مایا یف  هینب  تیار  و  اهیلع ، تنعا  کتبلط  نا  و  اهیلا ، تلک  اهتبلط و  نا  هرامالا  نا  مع  ای  هل : لاقف  ارارم ، هرامالا  هلآ ) هیلع و 

لوی مل  ءاقلطلا و  ءانبا  نم  مهریغ  یلو  نا  مهسفنا  یف  نودجی  نامثع  رمع و  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و 
رتشالا و جرخف  هیلوا ، یناف  مهنم  اریخ  وه  ادحا  تملع  ناف  دعب  و  مهـسفنا ، یف  ناک  ام  لیزا  و  مهمحر ، لصا  نا  تببحاف  مهنم ، دحا 
(، مالـسلا هیلع   ) هیلع هطارتشا  یف  ءاقلطلا  هبن  ءایبغالا و  یلع  هوم  نا  مهقوراـف و  ناـف  هلوعجملا ، مهتاـیاور  نمف  .هسفن  یف  اـم  لاز  دـق 

رفکلا و هماقال  ناـمثع  و  ناـمیالا ، لدـعلا و  هماـقال  مهیلوی  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  هبراـقا ، نم  ادـحا  یلوی  ـالا  ناـمثع  یلع  اـمک 
هروص ناک  هنا  الا  نیلثم ، نایفس  یبا  و  ع )  ) دمحم نوک  همزال  و  فانم ، دبع  ینب  نم  امهنوکب  هوم  امک  امهنیب  عمجلاب  هومف  نایغطلا ،
هبرقا امک  کلذـب ، مالـسلا ) هیلع   ) هیلا رمالا  لصی  الئل  همایا  یف  ایمـشاه  لوی  مل  مهقوراف  نا  امک  هبراقا ، ریغ  لوی  مل  ناـمثعف  رهاـظ ،

و امهتراهطب ، نآرقلا  دهـش  دـق  و  ع ،)  ) نیـسحلا نسحلا و  ع )  ) یلو ول  ناک  بیع  يا  الوعجم و  ربخلا  نکی  مل  فیک  .سابع و  نبـال 
ققحتلا دیدش  ناک  اکلام  نا  هسفن  لاق  دـق  الوعجم و  نکی  مل  فیک  .امهب و  لهاب  نمم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینبا  امهنوک 

یلع و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع تنق  اـمک  هیلع  تنق  هیواـعم  نا  و  یبـنلل ، تنک  اـمک  یل  کـلام  ناـک  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  هئـالوب ،
هنیکـس نبا  دـنع  سابدـلا  هذاتـسا  عـم  رـضح  هنا  و  هلزتـعملا ، یف  لیذـهلا  یبا  نم  هعیـشلا  یف  رهـشا  هنا  و  ساـبع ، نبا  یلع  ونیـسحلا 
هعیـشلا لقتل  هذاتـسا : لاق  نامثع ، یف  امهلوق  رذ و  یبا  نفدل  رتشالا  رجح و  روضح  ربخ  یلا  یهتنا  املف  باعیتسالا ، هءارقل  ثدـحملا 

( مالسلا هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) رتشالا رجح و  ناک  ام  ضعب  الا  دیفملا  یضترملا و  لاق  امف  تءاش ، ام  اذه  دعب 
.همدقت نم  نامثع و  یف  هنادقتعی  هئادعا ) و 

هینغم

.برجملا لقاعلا  مزاحلا : و  یلوا ، مزحا : .هطلغلا و  هطقـسلا : .فعـضلا و  نهولا : .سرتلا و  نجملا : .امکترما و  یف  امکزیح : یف  هغللا :
حیرش رضنلا و  نب  دایز  مهیلع  رما  و  ماشلا ، لها  یلا  همدقمک  لتاقم  فلا  رشع  ینثا  ثعب  مامالا  نا  اولاق : ینعملا : .لضفالا  لثمالا : و 

(. خلا امکیلع  ترما  دق  و  : ) حیرش دایز و  یلا  بتکف  دنجلا ، اذه  یلع  اریما  رتشالا  کلام  لسری  نا  یلا  بابـسالا  تعد  مث  یناه ، نب 
ءالوب ققحتلا  دیدش  هعیشلا ، ءامظع  نم  و  اعاجـش ، اسراف  ناک  ..ثوغی و  دبع  نب  ثراحلا  نب  کلام  وه  رتشالا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق 
همیظع هلیـضف  یلع  لدـی  اثیدـح  نوثدـحملا  يور  لاق : و  رتشـالا ، لـئاضف  نم  اـفرط  دـیدحلا  یبا  نبا  رکذ  مث  هرـصن  نینموملاریما و 

، باعیتسالا باتک  یف  ربلا  دـبع  نبا  ثیدـحلا  اذـه  يور  و  نموم ، هناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  هعطاق  هداهـش  یه  و  رتشالل ،
یتلا فورحلاب  ثیدحلا  تدـجوف  باعیتسالا  یلا  تعجر  و  هلماکب ، ثیدـحلا  دـیدحلا  یبا  نبا  رکذ  مث  .بدـنج  باب : میجلا  فرح 
هاـفنم یف  رذ  یبا  یلع  ماقـسالا  مومهلا و  تلقث  .ینعملا  یلع  هظفاـحملا  صرحلا و  عم  یلی  اـمیف  هصخلا  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  اـهرکذ 

عاسیل رمی  نم  ربخت  و  قیرطلا ، رصبت  و  هللا ، هعدوتست  نا  اهدش  انف  رذ ، ما  تکبف  توملا ، لئالد  ههجو  یلع  ترهظ  و  هذبرلاب ،
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امل و  مهتاهما ، مهئاباب و  رذابا  نودفی  مه  و  اوعرـسا ، و  نوعلا ، مهتلاسف  نیملـسملا ، نم  ارفن  رذ  ما  رـصبت  و  هنفد ، هزیهجت و  یلع  اهد 
ضرالا نم  هالفب  مکنم  لجر  نتومیل  مهیف : انا  رفنل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  اورشبا  مهل : لاق  هیلع  اولخد 

يدـنع ناک  ول  .تبذـک و  تبذـک و ال  ام  هللا  و  هعامج ، هیرق و  یف  کله  دـق  الا و  کئلوا  نم  سیل  .نینموملا و  نم  هباصع  هدهـشی 
هنفکف ..اریما  ناک  مکنم  لجر  ینفکیال  نا  هللا  مکدشنا  ینا  و  اهل ، وا  یل  وه  بوث  یف  الا  نفکا  مل  یتارم  یل و ال  انفک  ینعـسی  بوث 
لوسر مهفـصو  يذلا  و  هونفد ، رذابا و  اوزهج  نیذلا  عم  دربالا  نب  رجح  رتشالا و  ناک  باعیتسالا : بحاص  لاق  .راصنالا و  نم  لجر 
مالعا نم  ناک  و  هیواعم ، هلتق  يذلا  يدع  نب  رجح  وه  دربالا  نب  رجح  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .نینموملاب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

: قبس ام  یلع  فطعا  نالا  و  هبطخلا 128 ، حرش  یف ج 2 ص 264  رذ  یبا  نع  تملکت  لماع : لبج  هعیش  رذوبا و  .اهئامظع  هعیشلا و 
ال تلق : لماع ؟ لبج  یف  عیـشتلا  رذب  يذلا  وه  رذابا  نا  یلع  لیلدلا  ام  لاق : 19 و   - 11  - اذـه 1972 یموی  یف  یتیب  یلا  ءاج  ابیدا  نا 

رکفا ینتیار  هفارصنا  دعب  .يار و  نم  هیلا  یهتنت  ام  لجـست  و  کلذ ، یف  رکفت  نا  كدیرا  لاق : .هعاشالا  هرهـشلا و  يوس  يذل  یش ء 
یلعل عیـشتی  ناـک  رذاـبا  نا  ریـسلا  باـبرا  نیخروـملا و  قاـفتاب  تباـثلا  عـقاولا  نم  یلی : اـم  یلا  تـیهتنا  و  دـصقریغ ، نـم  لاـق  اـمیف 

ءادـصا تددرت  و  لابقا ، امیا  هیلع  تلبقا  ریهامجلا  نا  و  قشمد ، یلا  یفن  هنا  و  ارهج ، ارـس و  هیلا  هوعدـلا  یف  دـهتجی  و  نینموملاریما ،
هروثلا مهـسوفن  یف  سرغی  ناک  و  موی ، دعب  اموی  هسلجم  نورـضحی  نیذـلا  ددـع  دادزی  ناک  و  ماشلا ، دالب  عیمج  یف  هتاظع  هتاملک و 

نودصقی لماع  لبج  لها  ناک  .هتحت و  نم  دیمت  ضرالا  نا  هیواعم  سحا  یتح  لدـعلا  ملعلا و  رانم  لوسرلا  لآ  بح  و  هاغطلا ، یلع 
مکحلا و زکرم  اـهنال  و  مهلبج ، نم  اـهبرقل  مهتاـجاح ، اـهنم  نورتشی  و  جـتان ، نم  مهدـنع  اـم  اـهیف  نوعیبی  مهماـیا ، رثـکا  یف  قشمد 

زئاجلا نمف  انادـحو : تافارز و  سانلا  هدـصقت  و  ماـشلا ، یحاون  نم  هیحاـن  لـک  یف  رـشتنا  دـق  رذ  یبا  ربخ  ناـک  و  میلقـالا ، همـصاع 
هتاملکب و اونمآ  و  هنم ، اوعمتـسا  و  هیلا ، اوعمتجا  دـق  قشمد  یلع  ددرتلا  نورثکی  اوناک  نیذـلا  نییلماعلا  نم  هعاـمج  نا  ادـج  بیرقلا 

عیـشتلا دانـسا  یف  يرورـضلا - نم  سیلف  نذا  .قیرطلا و  اذه  نع  عیـشتلا  اهیف  رـشتناف  مهدالب ، یلا  اوداع  نا  دعب  اهب  اورـشب  و  هتاظع ،
امک ءارفسلا ، ءابقنلا و  قیرط  نع  رـشتنت  راکفالا  تالاسرلا و  رثکا  ناف  لبجلا ، اذه  یلا  هسفنب  وه  بهذی  نا  رذ - یبا  یلا  لماع  لبجب 

سیل .اماما و  يا  اعرف  رشع  انثا  رخاب - وا  قیرطب  اهترجش  نع  وا  رذوبا ، اهسرغ  یتلا  هاونلا  نع  عرفت  مث  .مالسالا  ریغ  مالـسالا و  رـشتن 
یلا لماع  لبج  یف  وه  ثیح  نم  عیـشتلا  هبـسن  ناکما  تبثن  نا  وه  ریخالا  لوالا و  ضرغلا  امنا  و  ماقملا ، اذـه  یف  اندـصق  نم  کـلذ 

.میظعلا یباحصلا  اذه 

هدبع

: انجم اعرد و  هالعجا  و  امهتطلـس …  رقم  هنم  دارملا  نکمتی و  يا  مسجلا  هیف  ریحتی  ام  ریحلا  رتشالا : ثراحلا  نب  کلام  امک  زیح  … 
هطقسلا فعضلا و  نهولا  امکل و  ایماح  هالعجا  يا  سرتلا  نجملا  نعطلا و  برضلا و  نم  هیاقولل  دیدحلا  عونصم  نم  سبلی  ام  عردلا 

نسحا یلوا و  لثما  مزحلل و  برقا  مزحا  هطلغلا و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ناشیا هک  ینامز   ) شرگشل نارادرس  زا  یناه ) نبا  حیرش  رصن و  نبا  دایز   ) رادرس ود  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ماما يوریپ  هب  ار  شنانهارمه  وا و  دـندومن و  تاقالم  مورلاروس  رد  هوبنا  يرگـشل  اب  دوب  هیواعم  رگـشل  وریپ  هک  ار  یملـس  روعالاوبا 
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، دنتـشاد هناور  ناـهمج  نبا  ثراـح  طـسوت  هتـشون  ترـضح  هب  ار  تشذگرـس  سپ  دـنتفریذپن ، اـهنآ  دـندرک و  توعد  مالـسلا  هیلع 
نامرف رظتنم  هتـشون و  يا  همان  نم  هب  حیرـش  دایز و  دومرف : هدیبلط  ار  رتشا  کلام  دناوخ  ار  ناشیا  همان  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

نم ات  هد  رارق  پچ  تمـس  رب  ار  حیرـش  تسار و  فرط  رب  ار  دایز  یـشاب و  رادرـس  ریما و  نانآ  رب  هتفر  اـهنآ  بناـج  هب  دـیاب  دنتـسه 
هب ار  نآ  و  هدومرف ، رما  رتشا  کلام  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  هتـشون و  حیرـش  دایز و  هب  يا  همان  و  مسرب ، وت  هب  يدوزب  دنوادخ  تساوخب 
رب ار  رتشا  ثراح  نبا  کلام  تسا :) نیا  همان  تروص  و  تشاد ، هناور  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ناراـی  زا  ناـهمج  نبا  ثراـح  طـسوت 
اریز دیهد ، رارق  رپس  هرز و  دوخ  يارب  ار  وا  و  دیئامن ، يوریپ  هدینـش  ار  وا  نامرف  سپ  مدـینادرگ ، اورنامرف  ریما و  امـش  ناوریپ  امش و 

يدنمـشوه طایتحا و  هب  نآ  رد  باتـش  هک  يراـک  زا  يدـنک  يراـکاطخ و  ندـیزغل  یناوتاـن و  یتسـس  میب  هک  تسین  یناـسک  زا  وا 
ادخ يدونـشخ  ءاضر و  ندروآ  تسدب  يارب  کلام   ) دورب وا  رد  تسا  رتوکین  نآ  رد  يدنک  هک  يراک  هب  باتـش  و  تسا ، رتراوازس 

(. داد دهاوخن  ماجنا  يراک  هتفگن  نخس  هدوهیب  و  دهدن ، هار  دوخ  هب  یتسس  هاگچیه  هتشاد و  ششوک 

ینامز

: دومرف تسناد و  راوگان  دوخ  يارب  ار  يو  گرم  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدوب  عخن  هفئاط  زا  ثراح و  رسپ  رتشا  کلام  یسانش  تقو 
رد هیواعم  هک  دوشیم  مولعم  اجنآ  زا  کلام  تمظع  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تبـسن  دوب  نم  دـننامه  نم  يارب  دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ 

نعل وا  هب  سابع  نب  هللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  فیدر  رد  دوخ  زامن  تونق 
هلاـن دیـسر  ارف  رذوبا  گرم  یتقو  دـیوگیم  رذ ) ما   ) ماـنب رذوبا  رـسمه  .تفر  اـیند  زا  هذـبر  رد  ترجه  لاـس 39  رد  رذوـبا  .درک  یم 
دوبن هلفاق  عقوم  هکنیا  اب  دیوگیم  رذ  ما  .دننکیم  نفد  ارم  دنیآ  یم  یهدیم  ربخ  اهنآ  هب  یتسیا و  یم  هلفاق  هار  رـس  تفگ  رذوبا  .مدرک 
رتسب رد  رذوبا  دـندیمهف  یتقو  .مداد  عالطا  اهنآ  هب  دـمآ و  يا  هلفاق  .رذوبا  هب  هاگن  کـی  متـشاد و  هار  هب  هاـگن  کـی  مدـمآ ، هار  رس 

دهدیم ناج  نابایب  رد  اهامش  زا  یکی  : ) دومرف ص )  ) ادخ لوسر  میدوب  یتیعمج  نایم  رد  تفگ : رذوبا  دنتفاتـش  وا  شیپ  تسا  گرم 
رگا تسا  هدیـسر  ارف  نم  گرم  کنیا  ما و  هدـنام  نم  اهنت  دـنا و  هدرم  دارفا  نآ  همه  .دنتـسه ) وا  گرم  رظاـن  نینموم  زا  یهورگ  و 
لوبق ار  اهلغش  نیا  هک  دشاب  نم  نفک  لوسم  یـسک  دیاب  .دینک  عفد  نآ  رد  ارم  دوب  مرـسمه  ای  مدوخ و  لام  زا  منفک  يارب  يا  هچراپ 

ار وا  رذوبا  رما  هب  دوب و  طرش  ياراد  هلفاق  ناناوج  زا  یکی  اهنت  .هفئاط  یتسرپرس  تسپ و  کیپ  یئادخدک ، یهدنامرف ، دشاب : هدرکن 
رجح دنتشاد  تکرش  وا  نفد  رذوبا و  نفک  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  .درک  نفک  دوب  هتفاب  هتشر و  دوخ  تسد  اب  شردام  هک  ینفک  رد 

هک رتشا  کلام  .تسا  سانش  عقوم  دریذپیمن و  یتسـس  دنکیم : یفرعم  کلام  يارب  گرزب  زایتما  ود  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  يدع  نب 
نیرترب امـش  اریز  دیـشاب ، هتـشاد  مغ  هن  دینک و  یتسـس  هن  : ) دهدیمن هار  دوخ  هب  یتسـس  هاگچیه  تسا  هتفای  تیبرت  نآرق  بتکم  رد 

سک همه  هب  ادخ  هک  تسا  هداعلا  قوف  تردق  کی  ناکم  نامز و  طئارـش  بسانت  هب  تلم  عضو  ظفح  سانـش و  عقوم  دیتسه .) تلم 
.دنا هدروآ  تسدب  ار  یتمعن  نینچ  هک  دنتسه  یناسک  زا  کلام  رذوبا و  .دهدیمن و 

يزاریش دمحم  دیس 

و ماشلا ، دنجب  ایقتلاف  افلا ، رـشع  ینثا  یف  هل  همدـقم  یلع  امهثعب  یناه  نب  حیرـش  رـضنلا و  نب  دایز  امه  هشیج ) ءارما  نم  نیریما  یلا  )
یف يا  اـمکزیح ) یف  نم  یلع  و   ) اریما تلعج  يا  اـمکیلع ) ترما  دـق  و   ) .امهتدـجنلرتشالا اـمهیلا  لـسراف  کلذـب ، ماـمالا  یلا  اـبتک 
نع هب  ناظفحتت  اسرت  يا  انجم ) اعرد و  هـالعجا  و   ) رماـی اـم  اـعیطا ) هل و  اعمـساف  رتشـالا  ثراـحلا  نب  کـلام   ) شیجلا نم  اـمکبناج 
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هئوطب و ال   ) هبراحملا یف  طلغی  طقـسی و  نا  يا  هتطقـس ) و ال   ) فعـضی نهی و  نا  فاخی  يا ال  هنهو ) فاخی  نمم ال  هناـف   ) ءادـعالا
( لثما هنع  ءوطبلا  ام  یلا  هعارـسا  و ال   ) لمعلا تاهج  یلا  تافتلالا  رمالا و  ریبدـت  وه  و  مزحا ، یلا  برقا  يا  مزحا ) هیلع  عارـسالا  امع 

.نسحا یلوا و  يا 

يوسوم

: نهولا .سرتلا  رـسکلاب  نجملا : .نعطلا  برـضلا و  نم  هیاقولل  بورحلا  یف  سبلی  ام  لادلا  رـسکب  عردـلا : .امکتیحان  امکزیح : هغللا :
.طابـضنالا هدشلا و  یه  مزحلل و  برقا  مزحا : .ء  یـشلا  یف  عارـسالا  مدع  ریخاتلا و  ءطبلا : .هطلغلا  هلزلا ، هرثعلا و  هطقـسلا : .فعـضلا 

هالعجا اعیطا و  هل و  اعمـساف  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  امکزیح  یف  نم  یلع  امکیلع و  ترما  دـق  و  : ) حرـشلا .نسحا  بوصا و  لثما :
اذـه لثما ) هنع  ءطبلا  ام  یلا  هعارـسا  مزحا و ال  هیلا  عارـسالا  امع  هوطب  هتطقـس و ال  ـال  هنه و  فاـخی و  ـال  نمم  هناـف  اـنجم  اـعرد و 

ایقتلاف هیواعم  لاتقل  ههجوت  دنع  هل  همدقم  امهلسرا  یناه  نب  حیرش  رضنلا و  نب  دایز  امه  هئارما  نم  نیریما  یلا  مامالا  هلـسرا  باتکلا 
نم یلع  امهیلع و  رما  هلاسرلا و  هذـه  امهیلا  لسراف  هرماب  امهرمای  نا  مامالا  یلا  اثعبف  ماشلا  لها  نم  دـنج  یف  یملـسلا  روعـالا  یباـب 

يدـم کلام و  همظع  نع  یبنی ء  باتکلا  اذـه  .همـساحلا و  فقاوملا  ذاختال  همزاللا  تاهیجوتلاب  هدوز  نا  دـعب  رتشالا  کلام  امهعم 
هلمج یلع  انیتا  دـق  هل و  مامالا  دـنع  رتشالا و  کلام  ناونع  تحت  ءاوضالا  راد  اهتجرخا  هلقتـسم  هسارد  هنع  انبتک  دـق  هب و  مامالا  هقث 

امکیلع و تلعج  دـق  .هماقم  هتبتر و  ولع  یلع  دـهاوشلا  نم  باتکلا  اذـه  همیظعلا و  هتیـصخش  نایب  هیف و  مامالا  تاـملک  هبقاـنم و  نم 
بهذـی امیف  اشقانت  ..هرما ال  اعیطا  لوقی و  ام  هل  اعمـسا  هترما و  تحت  اونوکف  اریما  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  امکترما  تحت  نم  یلع 

بحاص وه  برـضلا و  لتقلا و  امکنع  عفدـی  هناف  شیجلا  سار  یلع  ههجاولا  یف  هالعجا  اـنجم  اـعرد و  هـالعجا  هرما و  اذـفن  لـب  هیلا 
ماما طقسی  يذلا  لیلذلا  فیعـضلاب  سیلف  هتطقـس  هنه و ال  فاخی و  امم ال  هناف  دحال : مامالا  اهیطعی  املق  هریبک  هقث  هاطعا  مث  .يارلا 
هتقث هاطعا  هیلع و  ینثا  اریخا  و  مدـقلا …  هب  لزت  وا  رثعی  الف  رومالا  یف  رکفی  هنومام  هواطخا  نا  امک  هکرعملا  نادـیم  یف  برـضلا و 

عـضی میکح  وهف  .لثما  هنع  ءطبلا  ام  یلا  هعارـسا  مزحا و ال  هیلا  عارـسالا  امع  هوطب  ـال  .راـیتخالا و  هذـه  هحـص  یلا  اـمهیبلق  نئمطیل 
وه ءطبلا  ناک  اذا  هوقب و  هذـفنی  هف و  عرـسی  لب  فوسی  رخاتی و ال  هناف ال  بولطملا  وه  رما  یف  عارـسالا  ناک  ناـف  اهعـضاوم  رومـالا 

 … اهتقو یتای  یتح  اهفوسی  رومالا و  رخوی  لب  عرسی  ردابی و ال  هناف ال  نسحالا  بولطملا و 

یناغماد

امکزیح یف  نم  یلع  امکیلع و  ترّما  دق  و   » ترابع نیا  اب  هک  همان - نیا  رد  شهاپس  ناریما  زا  ریما  ود  هب  ترـضح  نآ  زا  يا  همان  زا 
یم عورـش  ...مدرک ) هدنامرف  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام  دنیامـش  هزوح  رد  هک  یناسک  امـش و  رب  انامه  « ) ...رتشالا ثراحلا  نب  کلام 

: تسا هدروآ  ار  ریز  یخیرات  ثحب  تاحالطصا  تاغل و  حرش  زا  شیپ  دیدحلا  یبا  نبا  دوش -

: وا لیاضف  زا  يا  هراپ  رتشا و  بسن  رد  یلصف 

نب هّلع  نب  ورمع  نب  عخن  نب  کـلام  نب  دعـس  نب  همیزخ  نب  هعیبر  نب  هملـسم  نب  ثوغی  دـبع  نب  ثراـح  نب  کـلام  وا  بسن  ماـن و 
یتسود و دنبیاپ  تخـس  تسا و  هعیـش  ناگرزب  نارـس و  زا  يرالاس  ریلد و  راک و  راوس  يدرم  کلام  .تسا  ددا  نب  کلام  نب  دـلاخ 
ار کلام  دنوادخ  تسا : هدومرف  کلام  گرم  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسا و  هدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  نداد  يرای 
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.مدوب ص )  ) ربمایپ يارب  نم  هک  دوب  هنوگ  نامه  نم  يارب  وا  .دیامرف  تمحر 

روعالا وبا  صاـع و  ورمع  هیواـعم و  نت  جـنپ  نآ  دومرف  تنعل  نیرفن و  نت  جـنپ  رب  زاـمن  تونق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماـگنه 
مهیلع نیـسح ، نسح و  یلع و  هک  درک  یم  نیرفن  نعل و  نت  جنپ  رب  مه  هیواعم  دـندوب ، هاطرا  نب  رـسب  هملـسم و  نب  بیبح  یملس و 

.دندوب رتشا  سابع و  نب  هللا  دبع  و  مالسلا ،

: تفگ رتشا  کلام  تخاس ، یلاو  قارع  نمی و  زاجح و  رب  ار  سابع  شیومع  نارسپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 
راضحا ار  کلام  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع عالطا  هب  وا  نخس  نیا  نوچ  .میتشک  ار  نامثع )  ) درمریپ نآ  هتشذگرد )  ) زورید ارچ  سپ 

لیقع مردارب  ای  رفعج  مردارب  نادنزرف  زا  یکی  ای  نیـسح  ای  نسح  نم  ایآ  دومرف : یهاوخرذع  وا و  هب  تبـسن  ینابرهم  زا  سپ  درک و 
ربمایپ زا  راب  دنچ  وا  مدینـش  دوخ  هک  مداد  تیالو  ار  سابع  میومع  نارـسپ  تهج  نیا  زا  نم  ما ؟ هداد  تیالو  ار  شنارـسپ  زا  یکی  و 

نآ ظفح  هب  دنمزاین  لکوم و  یشاب  تراما  يوجتـسج  هب  وت  رگا  ومع ، يا  تفگ : وا  هب  ص )  ) ربمایپ درک ، هبلاطم  ار  تیالو  يریما و 
یم نامثع  رمع و  تموکح  هرود  رد  ار  شنارـسپ  یهگناو  .دش  یهاوخ  هجنر  نآ  رب  دـیآرب  وت  يوجتـسج  هب  نآ  رگا  دوب و  یهاوخ 

متساوخ .دنریگلد  دنسر  یمن  تموکح  هب  نانآ  زا  یسک  دنسر و  یم  تموکح  هب  هکم  حتف  هدش  دازآ  ناریسا  نارـسپ  هکنیا  زا  مدید 
دازآ ناریـسا  نارـسپ  نامه  نایم  رگا  مه  کنیا  .مزاس  لیاز  دنراد  لد  رد  ار  هچنآ  منک و  تیاعر  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هنوگ  نیدب 
هیلع  ) یلع روضح  زا  دوب  هتفر  نایم  زا  تشاد  هنیس  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  رتشا  .روایب  یسانش  یم  سابع  نارـسپ  زا  رتهب  يدارفا  هدش 

.تفر نوریب  مالسلا )

تداهش و نآ  و  دانک ، تمحر  شیادخ  هک  رتشا ، کلام  يارب  یگرزب  تلیـضف  رب  تسا  لیلد  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یثیدح  ناثدحم 
باب رد  میج  فرح  رد  باعیتسا  باـتک  رد  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبا  ار  ثیدـح  نیا  .تسوا  ندوب  نمؤم  رب  ص )  ) ربماـیپ عطاـق  یهاوگ 

: تفگ رذوبا  تسیرگ ، رذ  ما  شرـسمه  دیـسر  ارف  هذبر  رد  رذوبا  گرم  هک  یماگنه  دـنک  یم  لقن  رمع  وبا  .تسا  هدروآ  بدـنج » »
نفک هک  يا  هچراپ  هماج و  نم  يریم و  یم  نیمز  زا  یتالف  رد  وت  هک  میرگن  ببس  هچ  هب  تفگ : تسا  هتـشاداو  هیرگ  هب  ارت  زیچ  هچ 

هک مدینـش  دوخ  نم  هک  داب  هدژم  وت  رب  نکم و  هیرگ  تفگ : رذوبا  .تسین  وت  ندرک  نفک  زا  يا  هراچ  ارم  مرادـن و  دـنک  تیافک  ارت 
ناـنآ هک  دریم  یمن  دـنزرف  هس  اـی  ود  ناملـسم  يوش  نز و  چـیه  ناـیم  : » دوـمرف یم  داـب ، شنادـناخ  وا و  رب  دورد  هک  ادـخ ، لوـسر 

نینچمه .دنا  هدرم  ام  زا  دنزرف  هس  و  دننیبن » ار  شتآ  خزود و  زگره  دننک و  باسح  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  گوس  دـنزرو و  ییابیکش 
تالف نیمزرـس  رد  امـش  زا  یکی  دـیدرت  نودـب  : » دومرف مدوب  ناشیا  نایم  مه  نم  هک  یهورگ  هب  باطخ  هک  مدینـش  ص )  ) ربماـیپ زا 

یتعاـمج ناـیم  هدـکهد و  رهـش و  رد  ناـنآ  همه  دـنوش » یم  رـضاح  شا  هزاـنج  رب  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هک  دریم  یم  يا  هداـتفا  رود 
هدش هتفگ  غورد  نم  هب  هن  میوگ و  یم  غورد  هن  هک  دنگوس  ادخ  هب  متـسه و  نم  درم  نآ  هک  مرادـن  دـیدرت  چـیه  دـنا و  هتـشذگرد 

رذوبا .دـنا  هدومیپ  ار  اههار  دـنا و  هتفر  همه  نایجاح  هکنآ  لاـح  و  اـجک ، زا  متفگ  دـیوگ : یم  رذ  ما  .رگنب  هار  هب  مه  کـنیا  تسا ،
رد .متـشگ  یمرب  وا  زا  يراتـسرپ  يارب  زاب  متـسیرگن و  یم  متفر و  یم  الاب  یگیر  ياـه  هپت  رب  دـیوگ : یم  رذ  ما  .رگنب  ورب و  تفگ :

.دروآ یم  ناباتش  ار  ناشیا  ناشیاهبوکرم  دندومن و  یم  سکرک  نوچمه  هک  دندش  ادیپ  ینادرم  رود  زا  هاگان  میدوب  هک  لاح  نیمه 
گرم لاح  رد  ناناملـسم  زا  يدرم  متفگ : دوش  یم  هچ  ارت  ادـخ  كزینک  يا  دـنتفگ : دنداتـسیا و  دندیـسر و  نم  شیپ  ناباتـش  نانآ 

نامردام ردپ و  دنتفگ : .يرآ  متفگ : ادخ  لوسر  یباحـص  دـنتفگ : .رذ  وبا  متفگ : تسیک  وا  دـنتفگ : دـینک  یم  نفک  ار  وا  ایآ  تسا 
لوسر زا  دوخ  نم  هک  داب  امش  رب  هدژم  تفگ : نانآ  هب  رذ  وبا  .دندمآرد  شرانک  دندناسر و  وا  شیپ  ار  دوخ  ناباتـش  و  داب ، وا  يادف 
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رب نانمؤم  زا  یهورگ  دریم و  یم  یتالف  نیمزرس  رد  امش  زا  يدرم  : » دومرف مدوب ، نانآ  زا  مه  نم  هک  یهورگ  هب  باطخ  مدینش  ادخ 
یمن غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنا و  هتشذگرد  تیعمج  نایم  هدکهد و  ای  رهش  رد  نم  زج  نانآ  همه  .دنوش » یم  رـضاح  شا  هزانج 

زج دوب ، یم  یفاک  نم  نفک  يارب  هک  میتشاد  یم  يا  هماج  هچراپ و  مرـسمه  ای  مدوخ  رگا  تسا و  هدشن  هتفگ  غورد  نم  هب  میوگ و 
ای هورگ  رالاس  ای  ریما  هک  امش  نایم  زا  سک  ره  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  کنیا  مدش و  یمن  نفک  وا  ای  مدوخ  هچراپ  رد 

يدراوم زا  یکی  لومـشم  هک  دوبن  سک  چیه  تعامج  نآ  نایم  دیوگ : یم  رذ  وبا  رـسمه  .دنکن  نفک  ارم  تسا  بیقن  ای  دیرب  رومأم 
ود مدوخ و  يادر  نیمه  رد  ارت  نم  ناجومع  يا  تفگ : رذ  وبا  هب  هک  دوب  ومه  راـصنا و  زا  یناوج  رگم  دـشابن ، دوب  هتفگ  رذ  وبا  هک 
هک یناسک  درم  نوچ  نک و  نفک  ارم  وت  يرآ  تفگ : رذ  وبا  .درک  مهاوخ  نفک  تسا  مردام  هتفاب  نم و  ناد  هماـج  رد  هک  يا  هماـج 

كاخ هب  ار  وا  دندوب  ینامی  یگمه  هک  نانآ  هارمه  درک و  نفک  ار  وا  يراصنا  ناوج  نامه  دنداد و  لسغ  ار  وا  دندوب  هدـش  رـضاح 
.دندرپس

هذـبر رد  قافتا  روط  هب  رذ  وبا  گرم  ماگنه  هک  یناسک  دـیوگ : یم  ثحب  زاغآ  رد  ثیدـح و  نیا  لقن  زا  لـبق  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبا 
.دندوب ناشهارمه  رتشا  ثراح  نب  کلام  ربدا و  نب  رجح  هک  دندوب  یهورگ  دندش  رضاح 

روهشم گرزب و  رایـسب  دارفا  زا  وا  تشک و  ار  وا  هیواعم  هک  تسا  يدع  نب  رجح  نامه  ربدا  نب  رجح  دیدحلا :] یبا  نبا   ] دیوگ یم 
.تسا هلزتعم  نایم  لیذهلا  وبا  زا  رتفورعم  نایعیش  نایم  مه  رتشا  کلام  .تسا  هعیش 

باتک هدنناوخ  هکنیمه  .متشاد  روضح  مه  نم  دندناوخ  یم  ثدحم  هنیکس  نب  باهولا  دبع  ام ، خیـش  روضح  رد  ار  باعیتسا  باتک 
نیا زا  سپ  هعیـش  تفگ : متفر ، یم  ثیدح  ندینـش  يارب  وا  هارمه  نم  هک  سّابد  نب  هللا  دـبع  نب  رمع  نم  داتـسا  دیـسر ، ربخ  نیا  هب 

تادقتعم زا  یخرب  زج  يزیچ  دنا ، هتفگ  یـضترم  دیـس  دیفم و  خیـش  هچنآ  تفگ و  دهاوخ  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هک  هچ  ره  ثیدـح 
هراشا وا  هب  هنیکس  نب  باهولا  دبع  خیش  .تسین  رمع - رکب و  وبا  وا - زا  شیپ  ناسک  نامثع و  دروم  رد  رتشا  کلام  يدع و  نب  رجح 

.درک توکس  وا  دوش و  تکاس  درک 

اب لمج  گنج  رد  هک  تسا  یسک  نامه  رتشا  .میا  هدروآ  هتشذگ  ثحابم  نمض  نیفـص  گنج  رد  ار  رتشا  کلام  تاماقم  راثآ و  ام 
رب ود  ره  ماجنارـس  دـندرک و  زیتس  دـندوب ، ناشیاهبـسا  رب  راوس  ود  ره  هک  نانچمه  یتدـم  دـش و  نابیرگ  هب  تسد  ریبز  نب  هللا  دـبع 

يریگرد و تدش  زا  یلو  دیشکب  مه  اب  ار  کلام  نم و  هک  دیـشک  یم  دایرف  تفرگ و  رارق  رتشا  ریز  ریبز  نب  هللا  دبع  دنداتفا و  نیمز 
ریبز نبا  رگا  .دـندوبن ) هاگآ  شمان  زا  دنتخانـش و  یم  رتشا  هب  ار  کلام  مدرم   ) .دـیوگ یم  هچ  ریبز  نبا  دـشن  هدـیمهف  كاخ  درگ و 
رگا هشیاع  يا  تسا : هدورـس  ار  راعـشا  نیا  هراب  نیا  رد  رتشا  .دندش  یم  هتـشک  ود  ره  دیدرت  نودب  دیـشکب  ار  رتشا  نم و  تفگ  یم 

دوب و هتفرگ  ورف  ار  وا  وس  ره  زا  اه  هزین  هک  يدادماب  .یتفای  یم  هتـشک  ار  تا  هداز  رهاوخ  مدوب و  هنـسرگ  دوب  زور  هس  هک  دوبن  نیا 
گنچ زا  وا  تاجن  بجوم  وا  یناوج  يریس و  دیشکب ، ار  کلام  نم و  دیـشک  یم  دایرف  وا  دوب ، اهژد  نتخیر  ورف  نوچ  وهایه  گناب 

.مدوب ناوتان  اتبسن  درم  ریپ  نم  هک  دش  نم 

رتشا اب  میدید  ار  وا  هک  يراب  نیرخآ  دـنتفگ : دیـسرپ ، وا  زا  درک و  مگ  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  هشیاع  لمج  گنج  رد  دوش  یم  هتفگ  و 
.ءامسا ندش  رسپ  یب  هودنا  رب  ياو  تفگ : هشیاع  .دوب  زیوالگ 
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تسا هدش  هتفگ  .تشذگرد  هار  رد  تفر ، یم  رـصم  تموکح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يوس  زا  هک  ترجه  مهن  یـس و  لاس  رد  رتشا 
.تسا هتشذگرد  یعیبط  گرم  هب  وا  تسین و  حیحص  عوضوم  نیا  دنا  هتفگ  مه  دش و  هدناروخ  یمومسم  تبرش  وا  هب 

نخـس اب  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  شراصتخا  همه  اب  رتشا  کلام  زا  هماـن  دـهع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  شیاـتس 
رالاس و هدنشخب و  دنمورین و  ریلد و  تسا ، حدم  نیا  هتسیاش  رتشا  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  و  دیـسر : نآ  هب  ناوت  یمن  مه  ینالوط 

یم یمرن  ارادـم  یمرن و  هاگ  و  دوب ، تشرد  یتشرد  مشخ و  هاـگ  .تشاد  مه  اـب  ار  یتشرد  یمرن و  دوب و  رعاـش  حیـصف و  راـبدرب و 
.درک

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هشیج ءارمأ  نم  نیریمأ  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

نب رـصن  نیفـص  باتک  رد  و  ج 3،ص 564 )  ) يربط خـیرات  رد  همان  نیا  هماـن : دنـس  ( . 1  } .هتشاگن شهاپـس  نارـس  زا  رفن  ود  هب  هک 
تسا و هدرک  هراشا  زین  دنتـسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  ود  نیا  هب  زین  هغالبلا  جهن  رداصم  .تسا  هدمآ  محازم ص 153 

ریما هاپس  همدقم  هدنامرف  ود  هک  یناه  نب  حیرش  رـضن و  نب  دایز  يارب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدمآ  نینچ  يربط  خیرات  رد 
زا یکی  اب  دـندش  کـیدزن  هیواـعم  ياـهورین  هب  اـهنآ  هک  یماـگنه.تسا  هتـشاگن  ، دـندوب نیفـص  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 

دندومن توعد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تعاطا  هب  ار  وا  دندرک و  دروخرب  دوب  یملـس  روعالا  وبا  شمان  هک  وا  رکـشل  ناهدنامرف 
هدنامرف ناونع  هب  ار  رتشا  کلام  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندرک  شرازگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  هلیـسوب  ار  نایرج  تفریذـپن  وا  یلو 

 { .داتسرف نانآ  دزن  همان  نیا  اب  هارمه 

هاگن کی  رد  همان 

وا رظن  ریز  دننک و  يوریپ  رتشا  کلام  زا  هک  رکشل  هدنامرف  ود  نآ  هب  تسا  يروتـسد  تسخن  ؛ تسا زیچ  ود  رگنایب  عقاو  رد  همان  نیا 
.دهد یم  ناشن  یهدنامرف  ره  يارب  ار  وا  یگتسیاش  هک  هدرک  نایب  ار  رتشا  کلام  زا  یفاصوا  هکنیا  رگید  دنریگ و  رارق 

ُفاَُخی َال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  ، ًاّنَِجم ًاعْرِد َو  ُهاَلَعْجا  ،َو  اَعیِطَأ َُهل َو  اَعَمْـساَف  ، َرَتْشَْألا ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  اَمُکِزِّیَح  ِیف  ْنَم  یَلَع  اَـمُْکیَلَع َو  ُتْرَّمَأ  ْدَـق  َو 
.ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُْطْبلا ُء  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإ  َال  ،َو  ُمَزْحَأ ِْهَیلِإ  ُعاَرْسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطب  َال  ُُهتَطْقَس َو  َال  ُُهنْهَو َو 

همجرت

تعاطا وا  زا  دـیهد و  شنامرف  هب  شوگ  ؛ متخاس ریما  ، دنتـسه امـش  نامرف  تحت  هک  نانآ  رب  امـش و  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کـلام  نم 
هک ییاج  رد  ، دنک یمن  ادیپ  شزغل  درادن و  هار  وا  رد  یتسـس  هک  تسا  یـسک  وا  اریز  ، دیزاس شیوخ  مکحم  رپس  هرز و  ار  وا.دـینک 
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.دهد یمن  جرخ  هب  باتش  تعرس و  تسا  مزال  شمارآ  يدنک و  هک  اجنآ  رد  درک و  دهاوخن  يدنک  تسا  مزال  تعرس 

قیال یهدنامرف  کلام  ریسفت : حرش و 

قیال یهدنامرف  کلام 

هدرک و هراشا  رتشا  کلام  مهم  تیرومأم  هب  تسخن  تسا  هتشون  یناه  نب  حیرش  رضن و  نب  دایز  هب  هک  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
وا زا  دیهد و  شنامرف  هب  شوگ  متخاس  ریما  ، دنتسه امش  نامرف  تحت  هک  نانآ  رب  امش و  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام  نم  :» دیامرف یم 
هب « هزایح » هشیر زا  تسا و  هیحان  هزوح و  ، ناـکم ياـنعم  هب  « ّزیح ( .» 1  } اَمُکِزِّیَح ِیف  ْنَم  یَلَع  اَمُْکیَلَع َو  ُتْرَّمَأ  ْدَـق  َو  ( ؛» دـینک تعاـطا 

(. اَعیِطَأ َُهل َو  اَعَمْساَف  ، َرَتْشَْألا ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم   { .تسا نتفرگ  رایتخا  رد  ندرک و  کلمت  يانعم 

هک تسا  یسک  وا  اریز  ، دیزاس شیوخ  مکحم  رپس  هرز و  ار  وا  :» دیازفا یم  سپس 

يدنک و هک  اجنآ  رد  درک و  دهاوخن  يدنک  تسا  مزال  تعرـس  هک  ییاج  رد.دـنک  یمن  ادـیپ  شزغل  درادـن و  هار  وا  رد  یتسـس  میب 
رب « ّنج » هشیر زا  ، تسا رپس  ياـنعم  هب  « ّنجم ( .» 1  } ًاّنَِجم ًاعْرِد َو  ُهاَلَعْجا  َو  ( ؛» دـهد یمن  جرخ  هب  باتـش  تعرـس و  تسا  مزال  شمارآ 

.تسا طوقس  شزغل و  يانعم  هب  « هطقس ( .» 2  } ُُهتَطْقَس َال  ُُهنْهَو َو  ُفاَُخیَال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف   {، .تسا هدش  هتفرگ  ندیناشوپ  يانعم  هب  « نف » نزو
َال َو   {، .هدـش هتفرگ  ندرک  يراـک  مکحم  ياـنعم  هـب  « مـظن » نزو رب  « مزح » هـشیر زا  « مزحا ( .» 3  } ُمَزْحَأ ِهـَْیلِإ  ُعاَرْـسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْـطب  اـَل  }َو 

 { .تسا لضفا  يانعم  هب  « لثما ( .» 4 (. } ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُءُْطْبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإ 

يارب رپس  هرز و  نوچمه  دـنک  تظافح  دوخ  تارفن  زا  ًالماک  دـیاب  رکـشل  هدـنامرف  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  زا 
.دشاب رتمک  حورجم  هتشک و  دسرب و  لقاّدح  هب  تاعیاض  هک  دنک  يزیر  همانرب  هنوگ  نآ  ، دارفا

رگا هک  هدرمشرب  رتشا  يارب  هک  تسا  يا  هناگ  راهچ  ياه  یگژیو  هدومرف  نایب  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  هتکن 
.تسا هتسیاش  قیال و  رظن  ره  زا  هدنامرف  نآ  ، دوش عمج  يا  هدنامرف  رد 

.دشاب راوتسا  هوک  دننام  یگنج  ياه  همانرب  ینیگنس  نمشد و  ياهراشف  ربارب  رد  دهدن و  جرخ  هب  یتسس  هکنیا  .1

همانرب نآ  قباطم  دنک و  یبایزرا  لماک  روط  هب  ار  نمشد  يدوخ و  ياهورین  تیعقوم  ، دوش هابتـشا  راچد  رتمک  دوخ  تابـساحم  رد  .2
.دیامن يزیر 

لمع رت  مامت  هچ  ره  تعرس  اب  دیاب  تسا و  زاس  تشونرـس  نآ  رد  اه  هیناث  اه و  هقیقد  هک  دیآ  یم  شیپ  یلئاسم  گنج  نادیم  رد  .3
.دنک يریگ  عضوم  نآ  قبط  رب  دسانشب و  ار  اه  هیناث  اه و  هقیقد  نیا  دیاب  قیال  هدنامرف.درک 

ماد هب  ًاجیردت  نمشد  هک  ییاج  رد  ًالثم  ؛ تسا مزال  باتش  كرت  يدرسنوخ و  نآ  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  یتاظحل  هزرابم  ماگنه  هب  .4
.دوب درسنوخ  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد.تفر  دهاوخ  نوریب  ماد  زا  دوش  يا  هنالوجع  راک  رگا  ، دتفا یم 
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هب رتشا  کلام  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  یـشزرا  اب  رایـسب  هدنامرف  دشاب  وا  رد  فصو  راهچ  نیا  هک  یهدـنامرف  نیقی  هب 
.دوب عمج  رگید  تافص  هفاضا 

اه هتکن 

ربدم ریدم و  ، عاجش يدرم  رتشا  -1

میهاوخ نخـس  رتشا  کـلام  فورعم  هماندـهع  هماـن 53  زا  ثحب  لـیذ  رد  ادـخ  تساوـخ  هب  وا  لاـح  حرـش  رتـشا و  کـلام  هراـبرد 
.دوش یم  وا  ياه  یگژیو  زا  یضعب  هب  يا  هراشا  اهنت  اجنیا  رد.تفگ 

رما ریبدت  تیریدم و  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  ینانخـس  همیکحلا » لاوقالا  نم  ذبن  » ناونع تحت  همان  نیمه  نایاپ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
: دیوگ یم  نآ  نایاپ  رد  سپس  دنک  یم  نایب  هنیمز  نیا  رد  یهاتوک  نانخس  یفلتخم  دارفا  زا  هدرک و  نایب  هعماج 

اجنآ ، هدومرف نایب  رتشا  کلام  هرابرد  هدرک و  هصالخ  هلمج  کی  رد  دـندرک  نایب  هورگ  نیا  ار  هچنآ  همه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
تـسا مزال  تعرـس  هک  اجنآ  رد  ؛  ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُْطْبلا ُء  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْـسِإ  َال  ،َو  ُمَزْحَأ ِْهَیلِإ  ُعاَرْـسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطب  َال  َو...فاخی  ال  دیوگ «: یم  هک 

«. دنک یمن  باتش  تسا  رتراوازس  يدرسنوخ  يدنک و  هک  اجنآ  رد  دنک و  یمن  يدنک 

یهاوگ دـنک و  یم  رتشا  هرابرد  یمهم  تلیـضف  رب  تلالد  هک  دـنا  هدرک  لقن  یتیاور  ثیدـح  بابرا  : دـیوگ یم  همان  نیمه  لـیذ  رد 
گرم هناتسآ  رد  هذبر  رد  رذوبا  هک  یماگنه  هکنیا  نآ  دهد و  یم  ناشن  وا  نامیا  هب  تبسن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  عطاق 

رد دـنک  مهارف  ار  وا  نفد  نفک و  لسغ و  لـئاسو  هنوگچ  يو  گرم  زا  دـعب  هک  درک  یم  یباـت  یب  رایـسب  شرـسمه  و   ) تفرگ رارق 
زا یکی  : دومرف یم  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  نکن  یبات  یب  : تفگ شرسمه  هب  تساهنت ) نابایب  نآ  رد  هک  یلاح 

مراد نیقی  دنوش و  یم  رضاح  وا  هزانج  رب  نانمؤم  زا  یهورگ  تفر و  دیهاوخ  ایند  زا  ینابایب  رد  امش 

.تفرگ دنهاوخ  هدهع  رب  ارم  نفد  نفک و  رما  دنسر و  یم  هار  زا  ینانمؤم  هک  شاب  رظتنم  بقارم و  نیاربانب  ، منم درف  نآ 

زا دندوب  یتعامج  ، دندش رضاح  ناهگان  رذوبا  گرم  زا  دعب  هک  هورگ  نآ  ، دنک یم  لقن  باعیتسالا  باتک  رد  ربلادبع  نبا  زا  هاگ  نآ 
هعیش ياهتیصخش  ناگرزب و  زا  درک و  دیهش  ار  وا  هیواعم  هک  تسا  يدع  نب  رجح  نامه  نیا  »و  رتشا کلام  »و« يدع نب  رجح  » هلمج

.دوب

رانک رد  تعرـس  هب  باقع  نوچمه  هک  مدید  ار  ناراوس  زا  یهورگ  ناهگان  تفر  ایند  زا  رذوبا  هک  یماگنه  : دیوگ یم  رذوبا  رـسمه 
نفک ار  وا  هتفر  اـیند  زا  ناناملـسم  زا  يدرم  : متفگ يراد ؟ یلکـشم  هـچ  نز  يا  : دـنتفگ دـندرک  نـم  هـب  ور  دـندش  رـضاح  وا  هزاـنج 

ناردام ناردپ و  : دنتفگ ، يرآ : متفگ هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رای  نامه  : دنتفگ رذوبا  : متفگ تسیک ؟ وا  : دندرک لاؤس.دینک 
اب  ) ،ج 15،ص 100 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1  } .دنداد ماجنا  ار  وا  نفد  نفک و  مسارم  تعرـس  اب  سپـس.وا  يادف  هب  ام 

(. { صیخلت

ریظن یب  ماقم و  الاو  تیـصخش  نیا  هرابرد  ار  رتشیب  حرـش.رتشا  کـلام  مه  تسا و  رذوبا  تمظع  رب  ینـشور  لـیلد  مه  ثیدـح  نیا 
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هدومرف نایب  هغالبلا  جهن  رگید  عضوم  راهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دوب مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ناتـسود  نیرترادافو  زا  هک  یمالـسا 
ادخ تساوخ  هب  ار  نآ  حرـش  هک  رتشا ) کلام  نامرف   ) همان 53 لیذ  هرامش 443 و  راصق  تاملک  همان 34 و 38 و  رد  هلمج  زا  ؛ تسا

.دروآ میهاوخ 

رضن نب  دایز  یثراح و  یناه  نب  حیرش  -2

نادـیم يوس  هب  هک  يرکـشل  ناهدـنامرف  زا  رفن  ود  يارب  ار  انعمرپ  هاتوک و  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  میتفگ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تشاد موقرم  دوب  هداتسرف  نیفص 

وا : دیوگ یم  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  ، یناه نب  حیرش  ینعی  لّوا  رفن  دروم  رد 

ناگرزب زا  دوش و  یم  بوسحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  زا  درک و  كرد  ار  مالـسا  ّتیلهاج و  هک  دوب  یناـسک  زا 
،ج باعیتسا ( . 1  } .درک یم  یهارمه  ترـضح  نآ  اب  دربن  ياهنادـیم  مامت  رد  هک  دوب  وا  کیدزن  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  باحـصا 

. { 2،ص 72

وا رمع  زا  لاس  تسیب  دـصکی و  هک  یلاح  رد  دـش  دیهـش  جاجح  رـصع  رد  لاـس 78  رد  وا  هک  تسا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  یبـهذ 
(2  } .مدیدن یناه  نب  حیرش  زا  رترب  يدرم  ثراح  ینب  هفئاط  رد  نم  ، دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  هرمیخم  نب  مساق  زا  دوب و  هتـشذگ 

. { ،ج 5،ص 423 یبهذ مالسا  خیرات  .

یم ثیدحلا  لاجر  ملع  كردتسم  رد  يدورهاش  يزامن  ققحم  موحرم  دوب  هاپـس  نیا  هدنامرف  نیمود  هک  رـضن  نب  دایز  دروم  رد  اما 
ماما دوب و  هداد  رارق  نییرعـشا  جحذم و  هفئاط  ریما  ار  وا  ترـضح  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  باحـصا  ناکرا  زا  وا  : دسیون
لقن يربط  خیرات  زا  داتـسرف و  نیفـص  يوس  هب  رکـشل  همدقم  ناونع  هب  رفن  رازه  هدزاود  هارمه  یناه  نب  حیرـش  اب  ار  وا  مالـسلا  هیلع 

هرسیم هدنامرف  ار  یناه  نب  حیرـش  رکـشل و  هنمیم  هدنامرف  ار  رـضن  نب  دایز  داد  روتـسد  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم 
جراوخ اب  يوگتفگ  يارب  سابع  نب  هّللادبع  هارمه  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  وا  ياهتیرومأم  هلمج  زا  دهدب و  رارق  شرکشل 

.دوب تلادـع  نامیا و  بحاص  لامک و  اب  ملاع و  يدرم  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  روما  نیا  عومجم  زا  : دـیازفا یم  نایاپ  رد  داتـسرف و 
. { ،ج 3،ص 455 ثیدحلا لاجر  ملع  تاکردتسم  ( . 3}

گنج رد  یناسنا  لوصا  تیاعر  : 14 همان

عوضوم

نیفصب ودعلا  ءاقل  لبق  هرکسعل  هل ع  هیصو  نم  و 

( نیّفص رد  نمشد  اب  ییورایور  زا  شیپ  ماما  روتسد  )

همان نتم 
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ُهَمیِزَهلا َِتناَک  اَذِإَف  مِهیَلَع  مَُکل  يَرخُأ  ٌهّجُح  مُکوُءَدبَی  یّتَح  مُهاّیِإ  مُکُکرَت  ٍهّجُح َو  یَلَع  ِهّللا  ِدمَِحب  مُّکنِإَف  مُکوُءَدبَی  یّتَح  مُهُوِلتاَُقت  َال 
َنبَبَـس مُکَـضاَرعَأ َو  َنمَتَـش  نِإ  يًذَِأب َو  َءاَـسّنلا  اوُجیِهَت  اـَل  ٍحـیِرَج َو  یَلَع  اوُزِهُجت  اـَل  ًارِوعُم َو  اُوبیُِـصت  اـَل  ًاِربدـُم َو  اُوُلتقَت  اَـلَف  ِهّللا  ِنذِإـِب 
َهَأرَملا ُلَواَنَتََیل  ُلُجّرلا  َناَک  نِإ  ٌتاَکِرشَُمل َو  ّنُّهنِإ  ّنُهنَع َو  ّفَکلِاب  ُرَمُؤَنل  اّنُک  نِإ  ِلوُقُعلا  ِسُفنَألا َو  يَوُقلا َو  ُتاَفیِعَـض  ّنُّهنِإَف  مُکَءاَرَمُأ 

ِهِدَعب نِم  ُُهبِقَع  اَِهب َو  ُّریَُعیَف  ِهَواَرِهلا  ِوَأ  ِرهَفلِاب  ِهِّیلِهاَجلا  ِیف 

اه همجرت 

یتشد

هک نآ  ات  ناتندوبن ، گنج  رگزاغآ  و  تسامـش ، اب  تّجح  هّللا  دـمحب  اریز  دـننک ، عورـش  اهنآ  ات  دـینکن  زاـغآ  ار  گـنج  نمـشد  اـب 
سک نآ  دنتخیرگ ، دندروخ و  تسکش  ادخ  نذا  هب  رگا  دوب .  دهاوخ  امـش  تیناّقح  رب  رگید  تّجح  دروآ ، يور  گنج  هب  نمـشد 

.دیناسرن لتق  هب  ار  ناحورجم  و  دیناسرن ، بیسآ  درادن  عافد  تردق  هک  ار  نآ  و  دیشکن ، هدرک  تشپ  هک  ار 

یندب و يورین  رد  نانآ  هک  دـنهد ، مانـشد  ار  امـش  ناریما  ای  دـنزیرب ، ار  امـش  يوربآ  دـنچ  ره  دـینکن  کیرحت  نداد  رازآ  اب  ار  نانز 
رگا ّتیلهاج  رد  و  میرادرب ، ناشرازآ  زا  تسد  میدوب  رومأم  دـندوب  كرـشم  نانز  هک  يراـگزور  رد  دـنناوت ،  مک  هشیدـنا  یناور و 

 . دندرک یم  شنزرس  ار  شنادنزرف  وا و  درک ، یم  هلمح  ینز  هب  یتسد ، بوچ  ای  گنس  اب  يدرم 

يدیهش

اب تّجح  ار - ادخ  ساپس  هک - ارچ  .دنزای  تسد  گنج  هب  رگم  دیگنجم ، نانآ  اب  نیفص  رد  نمشد  رادید  زا  شیپ  دوخ ، نایهاپس  هب 
دندروخ و تسکش  ادخ  تساوخ  هب  رگا  .تساهنآ  رب  امـش  يارب  رگید  یتّجح  دنیاشگ  راکیپ  هب  تسد  ات  ناشندرک  اهر  و  تسامش ،

.دیرایم رد  اپ  زا  ار  هدروخ  مخز  و  دیناسرم ، بیـسآ  دـناوتن  دوخ  زا  عافد  هک  ار  یـسک  دیـشکم و  هدرک  تشپ  هک  ار  نآ  دـنتخیرگ ،
ناشناج تسا و  كدنا  نانز  ناوت  هک  دنیوگ ، مانـشد  ار  ناتناریما  ای  دنزیرب  ار  امـش  يوربآ  دنچ  ره  دـینازیگنا  یم  رب  ندز  اب  ار  نانز 

رد و  میرادزاب ، نانآ  زا  تسد  میدوب  رومأم  دـندرب  یم  رـس  هب  كرـش  رد  نانز  هک  هاگ  نآ  .ناـصقن  شوختـسد  ناـشدرخ  ناوتاـن و 
یم شنزرـس  راک  نیدـب  دـنیآ  وا  سپ  زا  هک  ار  ینادـنزرف  وا و  درب ، یم  هلمح  ینز  رب  یتسدـبوچ  ای  گنـس  اـب  يدرم  رگا  ّتیلهاـج 

.دندرک

یلیبدرا

ار ناشیا  امش  ندرک  كرت  دینشور و  یلیلد  یتجح و  رب  هک  ادخ  دمحب  امـش  هک  یتسردب  سپ  دننک  ادتبا  ات  ناشیا  اب  دینکم  رازراک 
دیناسرم ار و  هدننک  تشپ  دیشکم  سپ  ادخ  نامرفب  نتخیرگ  دشاب  هاگ  ره  سپ  ناشیارب  ار  امش  رم  رگید  یتجح  امـشب  دننک  ادتبا  ات 

دنهد مانـشد  رگا  ندیناسر و  رازآب  ار  نانز  مشخ  دینازگ  یم  رب  ار  حورجم  دیـشکم  دشاب و  نایامن  وا  وضع  هک  ار  یـسکب  ار  برض 
هک میدوب  هک  یتسردب  اهلقع  اهسفن و  اهتوقب و  دننافیعض  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  ار  امـش  ناریما  دننک  تسـس  ار و  امـش  ياهـضرع 
رد ینز  زا  تفرگ  یم  هک  يدرم  يدوب  رگا  دـندوب و  ناگدـنرآ  كرـش  لاح  ناشیا و  نانز  زا  نتـشادزاب  تسدـب  میدـش  یم  روماـم 

وا سپ  زا  زین  وا  دالوا  نآب و  دش  یم  هدرک  شنزرس  سپ  دننک  شوخ  يوب  نادب  هک  ار  یگنس  تیلهاج  نامز 
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یتیآ

، دننک زاغآ  ار  گنج  نانآ  ات  دیراذگاو  رگا  .تسامـش و  اب  تجح  هک  ار ، ادخ  ساپـس  .دنزاغایب  ار  گنج  نانآ  ات  دـیگنجم  نانآ  اب 
هدرک و تشپ  هک  ار  یـسک  دـنداهن ، تمیزه  هب  يور  ادـخ ، نذا  هب  هاگره ، .ناشیا  ناـیز  امـش و  دوس  هب  تسا  رگید  یتجح  مه  نیا 
هب ار  نانآ  دـیرازایم و  ار  نانز  دـینزم و  مخز  ار  حورجم  دـیناسرم و  بیـسآ  تسا ، هداـتفا  ياـپ  زا  هک  ار  نآ  دیـشکم و  دزیرگ ، یم 

.فیعـض لقع  سفن و  هب  دنا و  ناوتان  مسج  هب  نانز  هک  .دنهد  مانـشد  ار  ناتناریما  ای  دنزیرب  امـش  يوربآ  دـنچ ، ره  دـیروایم ، مشخ 
رگا هک  دوب  نآ  رب  مسر  تیلهاج ، نامز  رد  .میراد  زاب  تسد  نانآ  زا  هک  دندوب  هتفگ  ار  ام  دندوب ، كرشم  نانز  هک  ینامز  رد  یتح 

شنزرـس دندرک و  یم  بیع  دندمآ ، یم  وا  زا  سپ  هک  ار ، شنادنزرف  ار و  وا  درک  یم  ضرعت  ینز  هب  یتسدبوچ  ای  گنـس  اب  يدرم 
.دندومن یم 

نایراصنا

زا گنج  عورش  ات  امـش  يوس  زا  ندرکن  گنج  و  تسامـش ، اب  تّجح  ادخ  دمح  هب  اریز  ، دننک عورـش  نانآ  ات  دینزن  گنج  هب  تسد 
ار ناوتان  ،و  دیناسرن لتق  هب  ار  يرارف  داهن  تمیزه  هب  ياپ  قح  نذا  هب  نوچ  نمـشد   . تساهنآ رب  امـش  زا  يرگید  تّجح  نانآ  بناج 

ازـسان ناتناگرزب  هب  ای  ، دنوش امـش  يوربآ  ضرعتم  هچرگ  دیرواین  ناجیه  هب  ندرزآ  اب  ار  نانز  ،و  دیـشکن ار  یمخز  و  دینزن ، بیـسآ 
رد رگا  و.میرادـب  تسد  نانآ  زا  میتشاد  تیرومأم  دـندوب  كرـش  رد  هک  ینامز   . تسا فیعـض  ناشلقع  ناج و  ناوت و  اریز  ، دـنیوگ

 . دندرک یم  شنزرس  لمع  نیا  هب  ار  شنادنزرف  وا و  ، دز یم  قامچ  ای  گنس  اب  ار  ینز  يدرم  ّتیلهاج  راگزور 

حورش

يدنوار

اذا یشلا ء  یصو  نم  قتشم  توملا ، لبق  امیف  توملا  دعب  نوکی  امب  هفرـصت  لصی  ظعوب  انرتقم  هب  لمعی  امب  ریغلا  یلا  رمالا  هیـصولا :
فضی مل  نا  هللا و  نذاب  همیزهلا  تناک  اذاف  هلوق  .هدرلا و  همیزهلا : .همیزه و  امزه و  هترسک  ودعلا : تمزه  .ایاصو و  عمجلا  و  هلـصو ،
اوبیـصت .ودـعلل و ال  هنا  ملعی  ظفللا  ثیح  نم  هناـف  حـصا ) اذـه  امهباحـصا و  ریبزلا و  هحلط و  یلا  وا   ) هباحـصا هیواـعم و  یلا  کـلذ 

: لیق .نافراعتی و  ناشیجلا و ال  طلتخی  امبرف  ءادـعالا  هلمج  نم  هنا  نوعطقت  نم  الا  اولتقت  ینعی ال  هیبرلا ، راوعالا : و  اـبیرم ، يا  اروعم :
مزهنم لجر  ناک  اومزه و  اذا  ینعی  روعم ، وهف  برـضلل ، للخ  عضوم  هیف  رهظ  اذا  سراـفلا  روعا  و  کـنکما ، اذا  دیـصلا  روعا  نم  وه 

، هلتق اومتت  يا ال  حـیرج : یلع  اوزهجت  .هتلتق و ال  حـیرجلا : یلع  تزهجا  .همازهنا و  هفارـصنا و  لاح  یف  هلتقت  الف  هلتق  کنکمی  مهنم 
نا روجی  هرکسعل ال  هیـصولا  هذه  .حیزجلا و  یلع  تزجا  لقت : و ال  هیلع ، تممت  دق  هلتق و  تعرـسا  اذا  حیرجلا : یلع  تزهجا  لاقی :

، هیلا نوعجری  هئیفو  سیئر  مهل  نوکی  نیذلا ال  هاغبلاب  صتخت  اهب  رما  یتلا  ماکحالا  هذه  نال  لمجلاب ، تناک  اهلعل  و  نیفـصب ، نوکت 
نیرمالا الکف  سیئر  مهل  ناک  اذا  اماف  مهربدم ، عبتی  مهاحرج و ال  یلع  زهجی  الف 

هجیه و  يدـعتی ، يدـعتی و ال  هراثا ، يا  هریغ : هجاه  یـشلا ء و  جاه  و  نهبـضغ ، اوروئت  يا ال  ءاسنلا  اوجیهت  هلوق و ال  .مهیف و  زئاـج 
يا نببـس : .سبیلل و  رفـصا  اذا  تبنلا  جاه  لاقی : فوخلاب ، نههوجو  اوریغت  نهوسبیت و ال  يا ال  ءاسنلا  اوجیهت  ـال  يور و  .ریثکتلل و 

انرما دق  انک  ناشلا  رمالا و  نا  ینعی  هنا  يا  رمونل : انک  نا  .فعضلا و  دض  یه  و  هوق ، عمج  يوقلا  .مکـسوفن و  يا  مکـضارعا ، نمتش 
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امنا ماللا  نال  هارملا ، لوانتی  لجرلا  ناک  نا  و  هحیحـصلا : هیاورلا  .تارفاک و  نک  نهئاذـیا و  نع  فکلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
.رجحلا و رهفلا : .هباوـج و  باـعی  يا  ریعیف  هلوـق  .طرـشلل و  هذـه  نا  و  اـفنآ ، رکذ  اـمک  هلیقثلا  نم  هففخم  یه  یتـلا  نا  دـعب  لخدـی 

زاربا ریغ  نم  ریعیف  هلوق  یف  نکتسملا  ریمضلا  یلع  فطع  هدعب  نم  هبقع  هلوق و  .یثنا و  ارکذ و  لجرلا  دلو  بقعلا : .اصعلا و  هوارهلا :
نحن و ال انکرـشا  لقی  مل  و  انوابآ ، انکرـشا و ال  ام  یلاعت  هلوقک  کلذ ، زاوجل  رذعلاک  هناف  امهنیب ، عقاولا  رورجملا  راجلل و  ریمـضلا 

.امهیف ریمضلا  زاربا  بجول  نیعضوملا  یف  لئاحلا  اذه  نکی  مل  ول  و  امهنیب ، هعقاولا  دوجول ال  انوابآ 

يردیک

یلا مهوعدـی  مهیلا و  شیجلا  زهجی  یغبلا و  لها  عفدـی  نا  مامالا  یلع  بجی  .لاتقلاب  مکودـبی  یتح  مهولتاقت  ـال  مالـسلا : هیلع  هلوق 
لتقی ـال  و  ماـمالا ، عـبتت  نم  ـال  و  مهرثا ، ماـمالا  اوـفقی  نا  زوـجی  ـالف  یغبلا  لـها  مزهنا  اذا  و  هبوـتلا ، مهیلع  ـالوا  ضرعی  هعاـمجلا و 
لتقی دـق  لـتقلا و  یلا  جاـتحی  ـالف  عفدـلا ، لـصحی  حرجلاـب  یغبلا و  لـها  رورــش  عـفد  لاـتقلا  اذــه  نـم  ضرغلا  ناـف  نوـحورجملا 

نوعطقت نم  الا  اولتقت  يا ال  ابیرم  يا  اروعم : ودـعلا ، همیزه  يا  همیزهلا : تناک  .هیلا  نووی  عوبتم  و  مدـقم ، مهل  ناک  اذا  نوحورجملا 
وا برـضلل ، عضوم ، هیف  مصخلل  رهظ  اذا  سرافلا  روعا  نم  وه  لیق  و  نافراعتی ، ـال  ناـشیجلا و  طـلتخت  اـمبر  ءادـعالا و  هلمج  نم  هنا 

هرکسعل ال هیـصولا  هذه  .هلتق ج - اونمتت  يا ال  حیرج : یلع  اوزهجت  .هلتقت و ال  الف  همازهنا ، لاح  یف  مزهنم  لتق  کنکما  اذا  يا  مزهنا 
هئف و  سیئر ، مهل  نوکی  نیذـلا ال  هاغبلاب  صتخی  اهب  رما  یتلا  ماـکحالا  هذـه  نـال  لـمجلاب  تناـک  اـهلعل  نیفـصب و  نوکی  نا  زوجی 
يا ءاسنلا : اوجیهت  .هیف و ال  زئاج  نیرمالا  الکف  سیئر  مهل  ناک  اذا  اما  و  مهربدـم ، عبتی  و ال  مهاحرج ، یلع  زهجی  ـالف  هیلا ، نوعجری 
الم رجحلا ، رهفلاو : .انک  نا  یف  کلذک  و  ردقم ، مسالا  و  هلیقثلا ، نم  هففخملا  یه  نا  لوانتیل ، لجرلا  ناک  نا  .نهبـضغ و  اوروثت  ال 

ارکذ و لجرلا  دلو  بقعلا : و  اصعلا ، هوارهلا ، .هریهف و  نبرماع  یمس  هنم  و  هریهف ، اهریغصت  و  راهفالا ، عمجلا  ثنوی و  رکذی و  فکلا 
لصفلل ریمضلا  زاربا  ریغ  نم  نسح  و  کلذ ، زاج  و  ریعی ، یف  نکتسملا  ریمضلا  یلع  فطع  هدعب : نم  هبقع  مالـسلا و  هیلع  هلوق  .یثنا 

( انمرح انوابآ و ال  انکرـشا و ال  ام  : ) یلاعت هلوق  یف  وحنلا  نادیم  یف  سرافلا  یـسرافلا  هلاق  امک  نسح  امل  وه ، ول ال  و  اهب ، وه  يذـلا 
.ریمضلا زاربا  كرت  نسح  هملکب ال  لصفلا  نا 

مثیم نبا 

روعا .دش  ناوتان  راکش ، دیصلا : روعا  ندرک  رارف  همیزه : نیفـص  رد  نمـشد ، اب  دروخرب  زا  لبق  شرکـشل ، هب  ترـضح  نآ  شرافس 
روعم شلعاف  مسا  دش ، ادیپ  دتفا  رگراک  نآ  رد  هزین  ریشمش و  تابرـض  هک  هرز  سابل و  زا  یلاخ  ياج  راوس  بسا  ندب  رد  سرافلا :

شا هدنکارپ  مدروآرد ، تکرح  هب  ار  نآ  یئیـشلا : تجها  .دـناسر  لتق  هب  ار  یمخز  حـیرجلا : یلع  زهجا  .هدـننز  بیـسآ  ینعی  تسا 
اب نمشد  ات   ) رتخد ای  رسپ  دنزرف ، بقع : زرگ ) ، ) قامچ دننام  تسا  یبوچ  هواره : لکش  لیطتسم  فاص و  گنـس  رهف : راثا )  ) متخاس
هک مه  نیا  دیراد و  تجح  لیلد و  ناتنمـشد  هیلع  هللادمحب  امـش  اریز  دیگنجن ،)  ) دیگنجب ناشیا  اب  امـش  دـنکن ، گنج  هب  زاغآ  امش 

يرارف تسکش و  دنوادخ ، نذا  هب  گنج  رد  رگا  سپ  .دوب  دهاوخ  اهنآ  ررض  رب  يرگید  لیلد  امش ، هن  دنـشاب ، اهنآ  گنج  رگزاغآ 
رطاخ هتفـشآ  ندرک  رازآ  اب  ار  ناـنز  دـیرواینرد ، اـپ  زا  ار  هدروخ  مخز  و  دـینکن ، یمخز  ار  هدـنامرد  دیـشکن ، ار  هتخیرگ  داد ، خر 

اهورین هک  ارچ  دنیوگ ، ازسان  ناتنارادرس  ناهدنامرف و  هب  و  دننک ، راد  هشدخ  ار  امش  يوربآ  دنهد و  مانشد  امـش  هب  هچ  رگا  دیزاسن ،
نانآ زا  تسد  هک  میتشاد  هفیظو  دندوب ، كرشم  نانز  هک  نیا  اب  هتشذگ  رد  ام  تسا و  فیعض  كدنا و  ناشیا  ياهدرخ  و  سوفن ، و 
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لقن .دندش ) یم  عقاو  شنزرس  تمالم و  دروم  شنادنزرف  يو  زا  سپ  و  وا ، دز  یم  قامچ  ای  گنـس  هب  ار  نز  يدرم  رگا  میرادرب و 
( مالسلا هیلع   ) ماما .دومرف  یم  شرافس  روما  نیا  هب  نمشد  اب  دروخرب  ماگنه  ار  دوخ  نارای  هتسویپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  هدش 

هدرک هراشا  و  دنک ، گنج  هب  زاغآ  نمشد  ات  دنگنجن  نمشد  اب  - 1 زا : دنترابع  هک  تسا  هدرک  شرافس  رما  دنچ  هب  تارابع  نیا  رد 
هیآ نیا  نومضم  دنراد  نانمـشد  هیلع  ترـضح  ناوریپ  هک  لوا  تجح  و  تسا ، نمـشد  هیلع  مود ، تجح  لمع  نیا  هک  نیا  هب  تسا 

زا هیواـعم ، ناوریپ  هک  تسا  حـضاو  رپ  هللا ) رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاـقف  يرخـالا  یلع  امهیدـحا  ثغب  ناـف  : ) تسا هفیرش 
زاغآ ات  دنراذگاو  ار  نانمشد  هک  دهد  یم  روتسد  دوخ  ناوریپ  هب  .دوب 2 - بجاو  نانآ  هیلع  رب  گنج  دـندوب و  نایغای  ناراکمتس و 

قادصم دندرک  گنج  هب  عورش  نانمشد  هک  یماگنه  فلا - تسا : هیجوت  لباق  تهج  ود  زا  تجح  نیا  دشاب ، اهنآ  بناج  زا  گنج 
نیا و  تسا ، نم  اب  گنج  وت ، اب  گنج  یبرح ، یلع  ای  کبرح  دومرف : ربمایپ  هک  ارچ  دنـشاب ، یم  لوسر  ادـخ و  اب  گـنج  رد  لوخد 
دننک یم  نیمز  يور  رد  داسف ، داجیا  رد  یعس  هدرک ، مارح  ریصقت  نودب  ار  ناشلتق  دنوادخ  هک  ییاهناسنا  نتـشک  اب  اهنیا  هک  بلطم 

هللا و نوبراحی  نیذـلا  ءازج  امنا  : ) دوش یم  نآرق  هیآ ي  نیا  لومـشم  دـبای ، ققحت  شا  هراـبرد  رما ، نیا  هک  ره  و  دـبای ، یم  تیعقاو 
تـسا بجاو  وا ، هیلع  زواجت  دشاب ، نینچ  سک  ره  دـیآ و  یم  باسح  هب  رگزواجت  دـنک  یم  گنج  هب  زاغآ  هک  یفرط  ب - هلوسر )

یم زواجتم  قادـصم  دـنا  هدرک  گنج  هب  زاـغآ  اـهنیا  نوچ  و  هیلع ،) اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  ناـنچ 
یـسک رگا  دنوادخ ، نذا  هب  هلمح  ققحت  تروص  رد  هک  تسا  هدرک  شرافـس  دوخ  نارای  هب  .درک 3 - عفد  ار  اهنآ  دیاب  سپ  دنـشاب ،

ورف نمـشد ، تسکـش  زا  سپ  هک  ار  يا  هدـنامرد  ناوتان و  و  دـییاینرب ، شلتق  ددـص  رد  درک ، رارف  گنج  سرت  زا  نانمـشد  ناـیم  زا 
، دشاب یم  دایص  سرتسد  رد  هدنامرد و  هک  يراکش  روعم  دیص  .دننکن  حورجم  یمخز و  تسا ، یقاب  شنتشک  يارب  تصرف  هداتفا و 

يانعم هصـالخ ي  هن ، اـی  تسا  هدـنگنج  اـیآ  هک  تسا  کـش  دروم  هک  یـسک  ینعی  تسا ، بیرم  ياـنعم  هب  روعم  دـنا : هتفگ  یخرب 
.دیشکن ار  حورجم  یمخز و  دیامرف : یم  مراهچ  .دگنج 4 - یم  امش  هیلع  دیناد ، یم  هک  ار  یسک  رگم  دیشکن  هک  تسا  نآ  ترابع 

تاغب نیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دشاب و  یم  گنج  لاح  رد  رافک  ماکحا  زا  هدش ، عقاو  یهن  دروم  اجنیا  رد  هک  يا  هناگراهچ  روما  نیا 
محازم نب  رـصن  هک  هچنآ  اما  .تسا  هتـسناد  بجاو  ار  اهنآ  لتق  تاغب و  اب  گنج  هچ  رگا  تسا  هتـشاذگ  قرف  روما  نیا  رد  نارفاک  و 

فوشکم ار  نمـشد  تروع  تسا ، نینچ  نآ  همجرت ي  دوش ، یم  قـحلم  روـما  نیا  هب  تسا و  هدرک  رکذ  لـبق  ياـه  هلمج  لاـبند  هب 
دیوشن نآ  دراو  هناخ  بحاص  هزاجا ي  نودب  دینکن و  يرد  هدرپ  دیدروخرب  اهنآ  نادرم  هب  هاگره  و  دینکن ، هلثم  ار  لوتقم  دـینکن و 

رگا دینازیگنارب  ار  اهنآ  ترارـش  نانز  هب  ندـناسر  رازآ  اب  هک  نیا  انعم  لصاح  ءاسنلا ، اوجیهت  .دـیرادنرب و ال  اهنآ  لاوما  زا  يزیچ  و 
رد ار  بلطم  نیا  تلع  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپس  .دننزب  تسد  نایاورنامرف  مانشد  يزیروربآ و  هب  دنناسر و  تیاهن  هب  ار  ترارـش  هچ 

، دننک یم  ینابزدب  اذل  دنناوتان  اهنآ  اب  گنج  نادرم و  لباقم  رد  تمواقم  زا  دنتسه و  ورین  مک  نانز  - 1 تسا : هدومرف  نایب  رما  دنچ 
ششوک دنرادن ، الب  رب  ربص  هیحور ي  نوچ  و  دنتسه ، سفنلا  فیعض  نانز  .تسوا 2 - نابز  زجاع ، ناوتان و  صخش  حالس  هک  ارچ 
دنرادن لقع  ردق  نآ  دنتسه ، درخ  مک  .دننک 3 - رود  دوخ  زا  ار  الب  دشاب ، ازـسان  شحف و  هب  هچ  رگ  نکمم ، قیرط  ره  هب  دـننک  یم 
بجوم ناـنز  هب  ندـناسر  رازآ  زین  و  .تسه 4 - زین  یقالخا  لـیاذر  زا  درادـن  يدوس  هک  نآ  رب  هوـالع  ازـسان  مانـشد و  دـننادب ، هک 

: دیامرف یم  هک  نیا  رخآ ، ات  انک …  نا  .تسا و  هدش  هدارا  نآ  ندناشنورف  نیکست و  هک  تسا  یعیابط  نتخیگنارب  و  رورـش ، شیازفا 
هب تسا  يرادـشه  میرازاین ، ار  ناشنانز  هک  میدوب  رومام  مالـسا  فرط  زا  دـندوب ، كرـشم  نامنانمـشد  هک  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ام 

.دـنفلاخم ام  اب  هچ  رگا  میرازایب ، ار  نانز  دـیابن  یلوا  قیرط  هب  دـننک ، یم  مالـسا  راهظا  هک  نانمـشد  نیا  اب  ییوربور  ماگنه  هک  نیا 
گنج رد  نانز  تیذا  رازآ و  رب  بترتم  هک  يا  هدـسفم  ترابع  نیا  رد  رخآ ، ات  لجرلا ، ناک  نا  .تسا و  هیلاـح  نهناو  رد  واو  فرح 

زین گرم  زا  دعب  هکلب  تسا ، وا  گنن  هیام ي  ایند  رد  اهنت  هن  دهد ، ماجنا  ار  اوران  لمع  نیا  سک  ره  هک  تسا  هتـشاد  نایب  دـشاب  یم 
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ار مدرم  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  نآ  يارب  ماما  ریبعت  نیا  .دشاب  یم  زین  وا  يورخا  رفیک  ببس  تسا و  شناگدنامزاب  وا  يارب  یگنن  مان 
.تسا هدومرف  لوانت  هب  ریبعت  هیانک  روطب  بوچ ، گنـس و  هلیـسو  هب  ار  نانز  درم  ندز  زا  روظنم  نیمه  هب  .درادـب و  رود  راـک  نیا  زا 

نا و نیب  دشاب  قرف  ات  تسا  مال  هب  ردـصم  شربخ  لیلد  نیا  هب  و  تسا ، هلیقث  زا  هففخم  ناک  نا  و  انک ، نا  دروم  ود  ره  رد  نا  فرح 
.هیفان نا 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ْمُهَنُوِلتاَُقت  ] َال

ُهَمیِزَْهلا َِتناَک  اَذِإَف  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  يَرْخُأ  ٌهَّجُح  ْمُکوُءَدـْبَی  یَّتَح  ْمُهاَّیِإ  ْمُکُکْرَت  ٍهَّجُح َو  یَلَع  ِهَّللا  ِدْـمَِحب  ْمُکَّنِإَف  ْمُکوُءَدـْبَی  یَّتَح  ْمُهُوِلتاَُقت 
َْنبَبَـس ْمُکَـضاَرْعَأ َو  َنْمَتَـش  ْنِإ  يًذَِأب َو  َءاَسِّنلا  اوُجیِهَت  ٍحـیِرَج َو َال  یَلَع  اوُزِهُْجت  َـال  ًارِْوعُم َو  اُوبیُِـصت  َـال  ًاِربْدـُم َو  اُوُلتْقَت  َـالَف  ِهَّللا  ِنْذِإـِب 
َهَأْرَْملا ُلَواَنَتََیل  ُلُجَّرلا  َناَک  ْنِإ  ٌتاَکِرْشَُمل َو  َّنُهَّنِإ  َّنُْهنَع َو  ِّفَْکلِاب  ُرَمُْؤَنل  اَّنُک  ْنِإ  ِلوُقُْعلا  ِسُْفنَْألا َو  يَوُْقلا َو  ُتاَفیِعَـض  َّنُهَّنِإَف  ْمُکَءاَرَمُأ 

 . ِهِدَْعب ْنِم  ُُهبِقَع  اَِهب َو  ُرَّیَُعیَف  ِهَواَرِْهلا  ِوَأ  ِرْهَْفلِاب  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ِیف 

برحلاب و ءادتبالا  یغبلا و  نع  هباحصأ  یهن 

 . هزرابملاب تأدتبا  ام  ینأل  الإ  مهتلتق  نیذلا  نارقألا  یلع  ترصن  ام  لاق  هنأ  هنع  يور  دق 

.هلتق مامتإ  وه  حیرجلا و  یلع  زاهجإلا  ربدملا و  لتق  نع  همیزهلا  تعقو  اذإ  یهن  و 

يذلا بیرملا  انهاه  روعملا  نوکی  نأ  زوجی  هنع و  فکتل  هتروع  راهظإب  برحلا  یف  کنم  مصتعی  نم  وه  اروعم  اوبیـصت  هلوق ع و ال 
.رخآ رمأل  رضح  هنأل  مهنم  سیل  برحلل و  رضح  هنأ  موقلا و  نم  هنأ  نظی 

 . نهوکرحت يأ ال  يذأب  ءاسنلا  اوجیهت  هلوق ع و ال 

.اصعلا هوارهلا  رجحلا و  رهفلا  و 

(1 انُؤابآ {  انْکَرْـشَأ َو ال  ام  یلاعت  هلوقک  اـهب  هلوقب  لـصفلل  دـکؤی  مل  ریعیف و  یف  عوفرملا  نکتـسملا  ریمـضلا  یلع  هبقع  فطع و  و 
دیکأت یلإ  جتحی  مل  فطع و  الب  لصف  امل  ماعنألا 148 } . هروس 

همیکحلا لاوقألا  نم  ذبن 

مظعأ نـم  نإ  . { 498: هناوید قـحلم  ، هعیبر یبأ  نب  رمعل  بسنت  تاـیبأ  نم  ( 2 رعاشلا {  لوق  ینعملا  اذـه  یف  رعـشلا  یف  درو  اـمم  و 
يدنع رئابکلا 

هللا متیأ  کب  ابحرم  هبحألا ال  لتاق  ای  یلع  اـی  اـهبابب  رم  دـق  هرفظ و  دـعب  یلعل ع  هرـصبلاب  یعازخلا  فلخ  نب  هللا  دـبع  هأرما  تلاـق  و 
تتکسف و هتراشإ  تمهفف  اهراد  نم  هیحان  یلإ  راشأ  فقو و  هنکل  اهیلع و  دری  ملف  فلخ  نب  هللا  دبع  ینب  تمتیأ  امک  كدلو  کنم 
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امهتجرخأ تئـش  ول  يأ  هیف  اناک  يذلا  عضوملا  یلإ  راشأف  مکحلا  نب  ناورم  ریبزلا و  نب  هللا  دبع  اهدنع  ترتس  دق  تناک  تفرـصنا و 
 . امیرک امیلح  ناک ع  تفرصنا و  تمهف  املف 

هللا نوع  یلع  هللا و  مسب  لوقی  شویجلا  ءارمأ  ثعب  اذإ  باطخلا  نب  رمع  ناک  و 

َهّللا ال َّنِإ  اوُدَتْعَت  هللااب َو ال  رفک  نم  هللا  لیبس  یف  اولتاقف  ربصلا  قحلا و  موزل  هللا و  يوقتب  مکیصوأ  هرصن  هللا و  دییأتب  اوضماف  هتکرب  و 
اوقوت ادیلو و  هأرما و ال  امره و ال  اولتقت  روهظلا و ال  دنع  اوفرـست  هراغلا و ال  دنع  اولثمت  ءاقللا و ال  دنع  اونبجت  َنیِدَـتْعُْملا و ال  ُّبُِحی 
ایندلا ضرغ  نع  داهجلا  اوهزن  مئانغلا و  دنع  اولغت  تاراغلا و ال  نش  یف  تاضهنلا و  همح  دنع  نیفحزلا و  ءاقتلا  دنع  ءالؤه  اوئطت  نأ 

.میظعلا زوفلا  وه  کلذ  هب و  متعیاب  يذلا  عیبلا  یف  حابرألاب  اورشبأ  و 

مزحأ نإف  اوتبثا  مکئارمأ و  یلع  فـالخلا  اولقأ  لاـقف  مهیـصوی  نأ  هولأـس  مهودارأ و  موق  برح  یف  یفیـص  نب  مثکأ  موق  راشتـسا  و 
.اثیر .لثم }  وه  ؛و  ءاطبإلا : ثیرلا ( 2 بهت {  هلجع  بر  و  .عنتمملا }  زیزعلا  : نیکرلا ( 1 نیکرلا {  نیقیرفلا 

اولذ الإ  طق  موق  یغب  ام  هنإف  یغبلا  مکایإ و  مهل  لوقی  هدـلو  نم  نوثالث  برحلا  هعم  دهـش  ازغ  اذإ  يرقنملا  مصاـع  نب  سیق  ناـک  و 
.لذلا هفاخم  فصتنی  الف  ملظی  هدلو  نم  لجرلا  ناکف  اولاق 

ٍْنیَنُح َمْوَی  هلوق َو  یلاعت  هللا  لزنأ  هحیبق و  همیزه  ذـئموی  اومزهف  افلأ  رـشع  ینثا  اوناک  هلق و  نم  مویلا  بلغن  نل  نینح  موی  رکب  وبأ  لاق 
. { . 25: هبوتلا هروس  ( 3 ًاْئیَش {  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ 

حش عم  ددؤس  ربک و ال  عم  ءانث  مهن و ال  عم  هحص  یغب و ال  عم  رفظ  لاقی ال  ناک  و 

هلطایهلا کلم  ازغ  نیح  درجدزی  نب  زوریف  هصق 

کلم امل  مارهب  نب  درجدزی  نب  زوریف  نإ  رابخألا  نویع  باتک  یف  هبیتق  نبا  هرکذ  ام  یغبلا  هبقاع  ءوس  یف  هنسحتسملا  تاملکلا  نم  و 
(1 هرمأ {  یف  هءارزو  هباحـصأ و  رظانف  هرذـح  هنم و  راونـشخأ  مهکلم  بعر  دتـشا  مهیلإ  یهتنا  املف  هلطایهلا  دالب  وحن  هدونجب  راـس 

یلهأ رمأب  مغلا  ینیفکت  نأ  یـسفن  هیلإ  نئمطت  ادهع  هللا و  نم  اقثوم  ینطعأ  مهنم  لجر  لاقف  يدـلو } .» یلهأ و  ینیفکت  نأ  :» نویعلا
انأ هباحـصأ و  وـه و  یب  رمی  یتـح  زوریف  قـیرط  یف  ینقلأ  یلجر و  يدـی و  عـطقا  مث  مـهیف  ینفلخت  مـهیلإ و  نـسحت  نأ  يدـلو و  و 

عفتنت يذلا  ام  راونشخأ و  هل  لاقف  مهتکله  هیف  نوکت  اطروم  مهطروأ  و  مهرمأ } .» مهتنوئم و  کیفکأ  :» نویعلا ( 2 مهرمأ {  کیفکأ 
انأ ایندـلا و  نم  غلبأ  نأ  بحأ  تنک  ام  تغلب  دـق  ینإ  لاقف  کـلذ  یف  انکرـشت  مل  تکله و  تنأ  اذإ  اـنلاح  حالـص  انتمالـس و  نم  هب 

هیاکنلا یناطلـسب و  هحیـصنلا  نم  لامعألا  هب  متخی  ام  لضفأب  یلمع  متخأ  نأ  بحأف  هلیلق  امایأ  رخأت  نإ  هنم و  دب  توملا ال  نأ  نقوم 
.یمامأ امیف  هوظح  هداعس و  بیصأ  یبقع و  کلذب  فرشیف  يودع  یف 

لعف راونشخأ  نأ  هربخأف  هلاح  نع  هلأسف  هدونج  یف  زوریف  هب  رمف  هیلإ  راشأ  يذلا  عضوملا  یف  هاقلأف  هلمح  کلذ و  هب  راونشخأ  لعفف 
یلع کلملا  لدیـس  هنکل  هتنیدم و  بیرخت  هدالب و  وزغ  یف  شیجلا  مامأ  نوکی  نأ  عیطتـسی  فیک ال  فسألا  دـیدش  هنأ  هاری و  ام  هب 

یف سیل  مکب و  هنم  هللا  مقتنیف  هیلع  مجهی  یتح  راونـشخأ  رعـشی  الف  یفخأ  هکولـس و  نودیری  يذلا  قیرطلا  اذه  نم  برقأ  وه  قیرط 
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مث نیموی  .هزاـفملا }  یف  ریـسلا  يأ  ؛» نیموی زیوفت  : راـبخألا نویع  یف  و.روغلا  ناـیتإ  : روغتلا ( 3 روغت {  ـالإ  هورکملا  نم  قیرطلا  اذـه 
.نوبحت ام  لک  یلإ  نوضفت 

[ کلذ ریغب  و   ] هنم رذحلا  هل و  ماهتالاب  هؤارزو  هیلإ  راشأ  نأ  دعب  هلوق  زوریف  لبقف 

ءام هنع و ال  مهل  ردـص  هزافملا ال  نم  عضوم  یلإ  نیموی  دـعب  اوهتناـف  قیرطلا  کـلت  کلـس  مهفلاـخف و  .راـبخألا }  نویع  نم  ( 1 } 
مهرثکأ و شطعلا  لتقف  ءاملا  نوسمتلی  الامـش  انیمی و  هزافملا  کلت  یف  اوقرفتف  اوعدخ  دـق  مهنأ  مهل  نیبت  مهیدـیأ و  نیب  مهعم و ال 

دهجلا رـضلا و  هلقلا و  نم  اهیف  مه  یتلا  لاحلا  کلت  یف  مهعقاوف  هشیجب  راونـشخأ  مهیلإ  یهتناف  هریـسی  هدـع  ـالإ  زوریف  عم  ملـسی  مل 
.مهیف هیانکلا  هیاکنلا } .» اومظعأ  و  :» رابخألا نویع  ( 2 اومظعأ {  نأ  دعب  مهنم  اونکمتساف 

یقب ام  ادبأ  مهوزغی  الأ  هقاثیم  هللا و  دهع  هل  لعجی  نأ  یلع  هباحصأ  نم  یقب  نم  یلع  هیلع و  نمی  نأ  راونـشخأ  بغرف  زوریف  رـسأ  و 
ارجح نیتکلمملا  نیب  العج  هلیبس و  یلخف  کلذب  راونـشخأ  یـضرف  هدونج  هزواجتی  ادح ال  مهتکلمم  نیب  هنیب و  امیف  دحی  نأ  یلع  و 

.امهنم دحاو  لک  هزواجتی  ال  هزواجت } :» ادح ال  :» رابخألا نویع  ( 3 } 

دق کـنإ  اولاـق  هنع و  هوهنف  کـلذ  یلإ  هباحـصأ  اـعد  هلطاـیهلا و  وزغل  دوـعی  نأ  یلع  فنـألا  هلمح  مث  هرهد  نم  ههرب  زوریف  ثکمف 
،و رشلا یف  هلاقلا  ،و  ریخلا یف  لوقلا  ( 4 هلاقلا {  ءوس  راعلا و  نم  کلذ  یف  ام  عم  ردغلا  یغبلا و  هبقاع  کیلع  فوختن  نحن  هتدهاع و 

:»«. { . هلاقملا رابخألا  نویع  یف 

.لجع یلع  انمامأ  لمحیف  رجحلاب  رمآ  انأ  اننیب و  هانلعج  يذلا  رجحلا  زوجأ  الأ  هل  تطرتشا  امنإ  مهل  لاقف 

هب نلعی  ام  یلع  نکل  اهل و  یطعملا  هرـسی  ام  یلع  لـمحت  ـال  مهنیب  ساـنلا  اـهاطاعتی  یتلا  قیثاوملا  دوهعلا و  نإ  کـلملا  اـهیأ  اولاـقف 
یف یـضم  زوریف و  یبأف  لابب  هل  رطخی  مل  يذـلا  رمألا  یلع  هفرع ال  يذـلا  رمألا  یلع  هقاثیم  هللا و  دـهع  تلعج  اـمنإ  اـهایإ و  یطعملا 

لاتقلل ناقیرفلا  فاصت  هلطایهلا و  یلإ  یهتنا  یتح  هتوزغ 

کماقم یلإ  کعدی  مل  هنأ  تننظ  دق  ینإ  راونشخأ  هل  لاقف  هیلإ  جرخف  مهیفـص  نیب  امیف  زربی  نأ  هلأسی  زوریف  یلإ  راونـشخأ  لسرأف 
یغبب و ال كانأدـتبا  ام  هنم و  مظعأ  انم  تسمتلا  تنک  دـقل  تیأر  امب  کل  انلتحا  دـق  انک  نإ  يرمعل  کباصأ و  امم  فنألا  ـالإ  اذـه 

نم کعم و  نم  یلع  کیلع و  اننمب  انتافاکم  ءوس  نم  نوکت  نأ  اریدج  تنک  دقل  انمیرح و  انـسفنأ و  نع  کعفد  الإ  اندرأ  ام  ملظ و 
مکیلع اننم  يراسأ و  متنأ  مکانقلطأ و  انإف  انم  کلان  امم  اضاعتما  دشأ  افنأ و  مظعأ  کسفن  یلع  هتدکأ  يذلا  قاثیملا  دهعلا و  ضقن 

انیلإ بغارلا  تنأ  تنک  لب  انل  تطرش  ام  یلع  كربجن  مل  انإ  هردق و  اهکفس  یلع  انل  مکءامد و  انقح  نوفرـشم و  هکلهلا  یلع  متنأ  و 
هل ردقی  ملف  ارمأ  لجر  بلط  نإ  اعامـس  حبقأ  اراع و  دشأ  امهیأ  رظناف  نیرمألا  نیذه  نیب  زیم  کلذ و  یف  رکفف  هیلع  انل  دیرملا  هیف و 

.هعم مه  نمم  هنم و  هعیض  دهج و  لاح  یلع  هودع  هنم  نکمتسا  هتیغبب و  هیف  رفظی  ملف  الیبس  کلس  هتبلط و  یف  حجنی  مل  و 

نم ایحتسا  ءاضقلا و  هورکمب  رطضاف } .» :» رابخألا نویع  ( 1 ربطصاف {  هیلع  اوحلطصا  رمأ  هوطرش و  طرش  یلع  مهقلطأ  مهیلع و  نمف 
ینأ عم  قاثیملا  قاثیملا } .» رفخ  :» رابخألا نویع  یف  ؛و  هدـهع ضقن  : هقاثیم رفخأ  ( 2 رفخأ {  دهعلا و  ضقن  لاقی  نأ  ثکنلا  ردـغلا و 

یندجأ ام  مهتدـع و  نسح  نم  يرت  ام  كدونج و  هرثک  نم  هب  قثت  ام  احاجن } .» :» رابخألا نویع  ( 3 هجاجل {  كدیزی  هنأ  تننظ  دق 
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طخـسی ام  یلإ  مهتوعد  قحلا و  ریغ  یلع  مهتلمح  دـق  کنأب  نوفراع  مهب  کصوخـش  نم  ناک  امل  نوهراک  مهرثکأ  وأ  مهنأ  کشأ 
.هلوخدم کتحصانم  یلع  مهتاین  نیرصبتسم و  ریغ  انبرح  یف  مهنأ  هللا و 

لتق نإ  راع و  عمف  رفظ  نإ  هنأب  افراع  ناک  اذإ  هودـع  یف  هتیاکن  غلبی  نأ  یـسع  ام  لاحلا و  هذـه  یلع  لتاقی  نم  ءاـنغ  ردـق  اـم  رظناـف 
هتلعج يذلا  هللا  كرکذأ  انأ  رانلا و  یلإف 

ام یلإ  كوعدأ  تامملا و  یلع  مکئافـشإ  هایحلا و  نم  مکـسأی  دـعب  کعم  نم  یلع  کیلع و  یتمعن  كرکذأ  الیفک و  کسفن  یلع 
اودمحأف هوهرک  هوبحأ و  ام  لک  یف  کلذ  یلع  اوضم  نیذلا  کفالسأ  کئابآب و  ءادتقالا  دهعلاب و  ءافولا  نم  كدشر  کظح و  هیف 

.هرثأ مهیلع  نسح  هبقاوع و 

سمتلی ارمأ  سمتلت  امنإ  انیف و  .هوهـشلا }  هجاـحلا و  : همهتلا ( 1 کـتمهن {  غولب  اـنب و  رفظلا  نم  هقث  یلع  تسل  کـنإف  کـلذ  عم  و 
کیلإ و راذعإلاب  تمدقت  کیلع و  جاجتحالا  یف  تغلاب  دقف  هحیصنلا  هذه  لبقاف  کیلع  رـصنلا  حنمی  هلعل  اودع  يدانت  هلثم و  کنم 

کباحـصأ هدـع  کتهدزا  كدونج و  هرثکب  ترهظتـسا  اذإ  هدـهع  نم  انل  تلعج  امب  انقثو  هیلإ و  انرذـتعا  يذـلا  هللااب  رهظتـسن  نحن 
اهجرخم اهتعفنم  کنمرحی  اهیلع و ال  كدیزی  اهنم و ال  رثکأ  کل  غلابی  کباحـصأ  نم  دـحأ  ناک  ام  هللاابف  هحیـصنلا  هذـه  کنودـف 

يدـیأ یلع  نوکت  نأ  راضملا  نسحت  ـال  اـمک  ءادـعألا  نع  اهرودـص  ءارـآلا  يوذ  دـنع  حـلاصملا  عفاـنملاب و  يرزی  سیل  هنإـف  ینم 
.ءاقدصألا

کلذب دادزا  نأ  تببحأ  ینکل  يدونج و  هلق  نم  یسفن و ال  نم  فعض  كایإ  یتبطاخم  نم  عمـست  ام  یلإ  ینوعدی  سیل  هنأ  ملعا  و 
یف ( 2 الیبس {  امهیلإ  تدجو  ام  ائیش  همالسلا  هیفاعلا و  یلع  رثوأ  اباجیتسا و ال  هللا  نم  هنوعملا  رـصنلل و  هب  دادزأف  اراهظتـسا  هجح و 

«. { . هنیب هنیب و  ادح  هلعج  يذلا  رجحلا  یف  هتجحل  اقلعت  ّالإ  زوریف  یبأف  :» اهدعب رابخألا  نویع 

ناک ام  اذإ  ینم  اردغ  بلطأ  ام  يرأ  تنک  ول  بیهرتلا و  ددهتلا و  هدصی  دـیعولا و ال  هب  مهی  رمألا  نع  هعدری  نمم  تسل  زوریف  لاقف 
کنرغی الف  یسفن  یف  ترمضأ  امب  الإ  قاثیملا  دهعلا و  کل  لعجأ  مل  ینأ  هللا  ملعی  دق  یـسفن و  یلع  ینم  ءاقبإ  دشأ  رظنأ و ال  دحأ 

.فعضلا دهجلا و  هلقلا و  نم  اهیلع  انتفداص  تنک  یتلا  لاحلا 

نم فصت  ام  یلع  دوهعلا  نوطعی  اوناک  ول  سانلا  نإف  کمامأ  رجحلا  کلمح  نم  کسفن  هب  عدـخت  اـم  کـنرغی  ـال  راونـشخأ  لاـقف 
کلذ و نم  نوطعی  اوناک  امم  ائیـش  سانلا  لبق  ام  اذإ  دهعب و  قثی  وأ  نامأب  رتغی  نأ  دحأل  یغبنی  ناک  ام  اذإ  رخآ  نالعإ  رمأ و  رارـسإ 

.فرصنا مث  طورشلا  دوهعلا و  هل  دقعت  نم  هین  یلع  هینالعلا و  یلع  عضو  هنکل 

همئاوق و لزی  مل  هنإف  باودلا  یف  اریظن  هتحت  ناک  يذلا  سرفلل  تیأر  ام  هرواحملا و  نسح  راونشخأ  ناک  دقل  هباحـصأل  زوریف  لاقف 
.انفقاوت ام  لوط  یف  هرواحملا  هب  عطقی  ائیش  ثدحأ  لهص و ال  اهعضاوم و ال  نع  هرفاوح  عفری  مل 

هرهظ و ینح  هباکر و ال  نم  هلجر  عزنی  مل  كرحتی و  ملف  هلک  حالسلا  هیلع  متیأر و  امک  زوریف  تقفاو  دقل  هباحصأل  راونشخأ  لاق  و 
وه یمامأ و  امیف  يرصب  تددم  یفلخ و  نم  یلإ  تفتلا  یـسرف و  یلع  تیطمت  ارارم و  انأ  تکروت  دقل  الامـش و  انیمی و ال  تفتلا  ال 
یف ناثیدحلا  ناذه  رشنی  نأ  کلذ  نم  افصو  امب  دارأ  امنإ  ینرـصبی و  هنأ ال  تننظل  يایإ  هترواحم  ول ال  هلاح و  یلع  نکاس  بصتنم 
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.ارکاذت امیف  رظنلا  نع  امهیف  هضافإلاب  اولغتشیف  امهرکسع  لهأ 

هردغ اوفرعیف  زوریف  رکسع  لهأ  اهاریل  حمر  یلع  اهبصن  زوریف و  مهل  اهبتک  یتلا  هفیحصلا  راونـشخأ  جرخأ  یناثلا  مویلا  یف  ناک  املف 
اومزهنا و یتح  اریـسی  الإ  اوثبلت  ام  اوفلتخا و  مهرکـسع و  ضقتنا  یتح  اهوار  نأ  ـالإ  وه  اـمف  هاوه  یلع  هتعباـتم  نم  اوجرخی  هیغب و  و 

نم يأرلا  عفانمل  هلاحإ  دـشأ  ءیـش  ردـق و ال  امل  درم  لاق ال  يذـلا  قدـص  دـقل  راونـشخأ  لاقف  زوریف  کله  ریثک و  قلخ  مهنم  لـتق 
أوسأ هبوقع و  عرـسأ  اههورکم و ال  یلع  ربصلا  اهلوبق و  یلع  هسفن  نطوی  ـال  نم  اـهحنمی  هحیـصن  نم  عیـضأ  ـال  جاـجللا و  يوهلا و 

. { رابخألا 121-1:117 نویع  ( 1 بجعلا {  طارفإ  فنألا و  نم  حوضفلا  راعلا و  میظعل  بلجأ  ردغلا و ال  یغبلا و  نم  هبقاع 

یناشاک

هب ندیـسر  زا  لبق  دوخ  رکـشل  هب  هدومرف  هک  ترـضح  نآ  يایاصو  هلمج  زا  تسا  یتیـصو  نیا  نیفـصب ) ودـعلا  ءاقل  لبق  هرکـسعل  )
مکناف  ) امـش برح  هب  دننک  ادتبا  هکنآ  ات  مکوودبی ) یتح   ) نید نانمـشد  اب  دینکم  رازراک  مهولتاقت ) ال   ) نیفـص عضوم  رد  نمـشد 

( مهایا مککرت  و   ) ادیوه یناهرب  رب  دینشور و  یلیلد  رب  هک  هجح ) یلع   ) وا رکش  ادخ و  دمح  هب  امـش  هک  یتسرد  هب  سپ  هللا ) دمحب 
مکل  ) تسا رگید  یناـهرب  یتجح و  يرخا ) هجح   ) امـش برح  هب  دـننک  ادـتبا  هکنآ  اـت  مکودـبی ) یتح   ) ار ناـشیا  امـش  نتـشاذگ  و 

ادـخ و رما  هب  ناشیا  اب  ندرک  هبراحم  دـش  ققحتم  دـندرک  برح  هب  ادـتبا  ناشیا  هاگره  هکنآ  تهج  هب  ناـشیا  رب  ار  امـش  رم  مهیلع )
زا تسا  زواجتم  برح  هب  هدـننکادتبا  هکنآ  رگید  و  نیمز ، رد  ناشیا  داسف  دـیدرگ  تباـث  یبرح و  کـبرح  یلع  اـی  هک : لوسر  صن 

تناک اذاف  ( ) مکیلع يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  : ) هک یهلا  لصن  هب  نآ ، لثم  هب  وا  رب  ادتعا  تسا  بجاو  سپ  نآ ، زا  يدعتم  دح و 
هدنزیرگ هدننک  تشپ  دیـشکم  سپ  اربدـم ) اولتقت  الف   ) نادزی نامرف  هب  ناشیارب  تمیزه  دوش  عقاو  هک  هاگره  سپ  هللا ) نذاب  همیزهلا 

و ال  ) نانـس ریـشمش و  برـض  يارب  هدامآ  دـشاب  نایامن  وا  وضع  هک  یـسک  هب  ار  نعط  برـض و  دـیناسرم  و  اروعم ) اوبیـصت  و ال   ) ار
و  ) رازآ جنر و  هب  يذاب )  ) ار ناشیا  نانز  مشخ  دینازیگنیمرب  و  ءاسنلا ) اوجیهت  و ال   ) ار راکفا  حورجم  دیشکم  و  حیرج ) یلع  اوزهجت 

ببس و  مکئارما ) نیبس  و   ) .دنربب ار  امش  .ضرع  نآ  هطساو  هب  ار و  امـش  ياه  ضرع  دنهد  مانـشد  هچ  رگا  و  مکـضارعا ) نمتـش  نا 
لقع اه و  سفن  اهتوق و  هب  دننافیعض  لوقعلا ) سفنالا و  يوقلا و  تافیعـض   ) نانز هک  یتسرد  هب  سپ  نهناف )  ) .ار امـش  ناریما  دننک 

ربمغیپ ترـضح  نامز  رد  ناشیا  زا  نداتـسیا  زاـب  هب  نهنع ) فکلاـب   ) میدـش روماـم  هک  اـم  میدوب  هک  یتسرد  هب  رمونل ) اـنک  نا   ) اـه
يدرم يدوب  رگا  و  لجرلا ) ناک  نا  و   ) لولعم رفک  تلع  هب  و  دـندوب ، كرـشم  ناشیا  هکنآ  لاح  و  تاکرـشمل ) نهنا  و   ) نامزلارخآ

ای هوارهلا ) وا   ) دنیاس شوخ  يوب  نادب  هک  ار  یگنس  رهفلاب )  ) تیلهاج نامز  رد  ینز  زا  تفرگ  یم  هک  هیلهاجلا ) یف  هئرملا  لوانتیل  )
نآ هب  نآ ، زا  دعب  وا  لسن  و  هدـعب ) نم  هبقع  و   ) راک نآ  هب  وا  دـش  یم  هدرک  شنزرـس  سپ  اهب ) ریعیف   ) دـنریگ تسد  هک  ار  ییاصع 

رادرک

یلمآ

ینیوزق

تجح و رب  ادخ  تنم  دمحب و  امـش  هک  اریز  .دننک  ءادتبا  ناشیا  ات  ناشیا  اب  دـینکم  لاتق  هیواعم  برح  رد  دـیوگ  یم  دوخ  رگـشل  اب 
مامت ناشیا  رب  دوخ  رذع  ضرغلا  .ناشیا و  رب  ار  امش  تسا  رگید  یتجح  دننک  گنجب  ءادتبا  ناشیا  ات  دیهد  كرت  هکنیا  و  دیتریـصب ،
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ءادتبا ناشیا  ات  دیزیگنیمرب ، رـش  و  دینکمرـس ، گنج  و  دیناوخ ، تقفاوم  تیادهب و  ار  ناشیا  و  دـینادرگ ، فعاضم  تجح  و  دـینک ،
، دزیرگیم هداد  تشپ  هک  ار  یسک  دیشکم  ادخ ، نذاب  دوش  عقاو  تمیزه  هاگره  سپ  دنشاب  رتملاظ  ملظا ) يدابلا   ) نومـضمب ات  دننک 

دینازیگنایمرب .دینیب و  هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  هک  ار  هدروخ  مخز  دیـشکم  و  دـیبای ، یم  وا  رب  تسد  هک  ار  یـسک  دـیناسرم  مخز  و 
اهلقع اهسفن و  اهتوق و  رد  دنفیعض  ناشیا  هک  امـش  يارما  اب  دنیوگ  هوای  و  ار ، امـش  ياهـضرع  دنهد  مانـشد  دنچ  ره  يرازاب  ار  نانز 

هک یتسردب  و  دـشابن ، قیال  یلوا  قیرطب  تقو  نیا  رد  دـندوب ، كرـشم  هک  یتقو  ناشیا  ضرعت  مدـعب  میدـش  رومام  ام  هک  یتسردـب 
وا دالوا  ار و  وا  دندرکیم  شنزرـس  سپ  دزیم  ار  وا  قامچ  گنـس و  هب  ینعی  اصع  ای  گنـس  هب  درکیم  نز  ضرعت  تیلهاج  رد  يدرم 

.نآ زا  دعب  ار 

یجیهال

مالسلا هیلع  هتیصو  نم  و 

.نیفصب ودعلا  ءاقل  لبق  هرکسعل 

.نیفص لزنم  رد  نمشد  هب  ندروخرب  زا  شیپ  ار  دوخ  هاپس  رم  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیصو  زا  ینعی و 

تناک اذاـف  مهیلع ، مکل  يرخا  هجح  مکوودـبی ، یتح  مهاـیا  مککرت  هجح و  یلع  هللا  دـمحب  مکناـف  مکوودـبی  یتح  مهولتاـقت  ـال  »
نببس مکضارعا و  نمتش  نا  يذاب و  ءاسنلا  اوجیهت  حیرج و ال  یلع  اوزهجت  اروعم و ال  اوبیـصت  اربدم و ال  اولتقتالف  هللا  نذاب  همیزهلا 

هارملا لوانتیل  لجرلا  ناک  نا  تاکرشمل و  نهنا  نهنع و  فکلاب  رمونل  انک  نا  لوقعلا ، سفنالا و  يوقلا و  تافیعض  نهناف  مکءارما ،
« .هدعب نم  هبقع  اهب و  ریعیف  هوارهلا ، وا  رهفلاب ، هیلهاجلا  یف 

تجح و رب  تباث  هللادمحب  دیتسه  امـش  هک  قیقحت  هب  سپ  امـش ، هلتاقم ي  هب  دننک  ادتبا  ناشیا  هکنیا  ات  ناشیا  اب  دـینکم  هلتاقم  ینعی 
ات ار  ناشیا  امـش  نتـشاذگاو  قدـص و  هب  ماما  قح و  هب  هفیلخ ي  رب  ناشیا  نایغط  نایـصع و  بیرقت  هب  ناـشیا ، هلتاـقم ي  رد  ناـهرب 

امـش دوب و  دنهاوخ  براحم  اهنآ  هک  اریز  ناشیا ، رب  امـش  يارب  زا  رگید  ناهرب  تجح و  دـشاب  امـش ، هلتاقم ي  هب  دـننک  ادـتبا  هکنیا 
زا دیـشکم  سپ  ادـخ ، رما  هب  ناشیا  رارف  تسکـش و  دـش  ققحتم  هاگره  سپ  دـشاب ، بجاو  عافد  لیبس  رب  ناشیا  هلتاقم ي  عفادـم و 

ناجیه هب  يرادمخز و  نتشک  رب  دیباتشم  ار و  یبیع  تروع و  هدننک ي  راهظا  دیناسرم  تیانج  ار و  هلتاقم  زا  هدننادرگ ي  ور  ناشیا 
امش ناریما  دنهد  مانشد  ار و  امش  ياهـضرع  دنهد  مانـشد  هچ  رگا  ناشیا و  هب  ندناسر  تیذا  ببـس  هب  ار  نانز  دیرایم  رد  تکرح  و 

رـصع رد  اـم  میدوب  هک  قیقحت  هب  تسا ، فیعـض  ناـشیا  ياـهلقع  ناـشیا و  ياهـسفن  ناـشیا و  ياـهتوق  ناـنز  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ،
نانز ناشیا  هکنآ  لاح  ناشیا و  زا  نداتسیا  زاب  هب  میدوب  رومام  هنیآ  ره  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ،

خـیبوت و سپ  اصع ، هزیر و  گنـس  هب  تیلهاج  ماـیا  رد  ار  نز  دز  یم  تفرگ و  یم  هک  درم  دوب  رگا  هک  قیقحت  هب  دـندوب و  هکرـشم 
.نآ ببس  هب  وا  زا  دعب  وا  دالوا  لسن و  درم و  نآ  دش  یم  هدرک  شنزرس 

یئوخ
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هنم .لوالا و  يدبلا ء : ادبلا و  همدق و  هحتتفا و  يا  عنم  باب  نم  ائدب  ادبی  هب  یشلا و  ادب  لاقی : ادبلا  نم  ماللا  زومهم  مکوادبی ) : ) هغللا
عمجلا .ناهربلا و  لیلذلا و  مضلاب : هجحلا  .ء  یـش  لوا  يا  لیعف  نزو  یلع  يدب ء  يداب ء  و  لعف ، نزو  یلع  ءدـب  يداب ء  هلعفا  مهلوق 

يا همـصخ  یلع  جـتحا  .هجحلاب و  هبلغ  يا  هجحف  هجاح  لوقت : ( 149 ماعنالا -  ) هغلابلا هجحلا  هللف  لق  یلاعت : لاق  .جاـجح  جـجح و 
يا هجحلل  هنیبـملا  هلالدـلا  هجحلا  تادرفملا : یف  بـغارلا  لاـق  .هـل و  ارذـع  هـجح و  هـلعج  یـشلاب ء  جـتحا  .هجحلاـب و  یتا  یعدا و 

تمزه .مهلف و  مهرسک و  يا  برض  باب  نم  امزه  ودعلا  مزه  همیزهلا )  ) .نیضیقنلا دحا  هحـص  یـضتقی  يذلا  و  میقتـسملا ، دصقملا 
مطحنی یتح  سبایلا  یـشلا ء  زمغ  مزهلا  لصا  تادرفملا : یف  بغارلا  لاق  .همیزهلا  مهیلع  تعقو  يا  اومزهناف  همیزه  اـمزه و  شیجلا 

نذاب مهومزهف  یلاعت : لاق  رـسکلا ، مطحلاب و  هنع  ربعی  کلذـب  هنع  ربعی  امک  هنال  همیزهلا  هنم  خـیطبلا و  ءاـثقلا و  مزه  و  نشلا ، مزهک 
.هروعلا نم  روعم )  ) .هتوص رسکت  دعرلا  مزه  .هرقافک و  هرـساک  يا  رهدلا  همزاه  هتباصا  .بازحالا و  نم  موزهم  کل  انه  ام  دنج  هللا -
فاخی يا  روعم  ناکم  اذـه  .اهقوقـش  لابجلا  تاروع  و  برح ، وا  رغث  یف  هنم  فوختی  للخ  لک  هروعلا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق 

یلع اوزهجت  مالـسلا و ال  هیلع  یلع  ثیدـح  هنم  هروع و  وهف  یـش ء  یف  لـلخ  بیع و  لـک  هیاـهنلا : یف  ریثـالا  نبا  لاـق  .عطقلا و  هیف 
لاق .کنکما  كروعا : دیصلا و  کل  روعا  دق  .یهتنا و  .هیف  برضلل  للخ  عضوم  هیف  ادب  اذا  سرافلا  روعا  .اروعم  اوبیـصت  حیرج و ال 
نم روعم  و  هحرش : یف  یقوزرملا  لاق  روعم و  رجحلا  قیض  یموی  یباط و  مهل و  ترفص  دق  نایحلل و  لوقا  هسامحلا 77 .)  ) ارش طبات 

یبنلا هرـصن  نع  اودـعق  امل  نیقفانملا  نع  هیاکحلا  یف  یلاعت  هللا  لاق  .هفاخملا  عضوم  یه  هتروع و  کل  تدـب  اذا  یـشلا ء  کل  روعا 
.فوخم يا  روعم  ناکم  لیق : روعم  موی  لیق : امک  لاجرلاب و  اهنیصحت  اهرتس و  بجی  هیهاو  يا  هروع ، انتویب  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 

و ناسنالا ، هاوس  هروعلا : .کل  روعا  كروعا و  دـقف  کنکماف  هتبلط  ام  لک  مهـضعب : لاق  .کلذـک و  راص  اذا  ناـکملا  روع  لاـقی : و 
ءاروعلا کلذ  نم  هروع و  ءاسنلا  یمـس  کلذـل  همذـملا و  يا  راعلا  نم  هروهظ  یف  قحلی  امل  کلذ  راعلا و  نم  اهلـصا  هیانک و  کلذ 

حورجملا يا  لوعفملا  ینعمب  لیعف  حیرجلا  حیرج ) یلع  اوزهجت  و ال   ) .نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا  یف  بغارلا  هلاق  .هحیبقلا  همکلل 
یلع زهجا  .حـیرج  هارما  حـیرج و  لجر  لاقی : ثنوملا  رکذـملا و  یف  يوتـسی  .یلتق  لـیتقک و  یحرج  هعمج  حرجب ، باـصملا  وه  و 
لقت و ال  هیلع ، تممت  دق  هلتق و  تعرـسا  اذا  حیرجلا  یلع  تزهجا  حاحـصلا  یف  .هلتق و  متا  عرـسا و  هیلع و  دـش  يا  ازاهجا  حـیرجلا 

نع هدانـساب ، يرخالا  هتیاور  و  حیرج .) یلع  اوزیجت  و ال   ) همدـقتملا یفاکلا  عماجلا  هیاور  هدرت  و  لوقا : .یهتنا  .حـیرجلا  یلع  تزجا 
حیرج یلع  اوزهجت  ایوم و ال  اوعبتت  ال  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لمجلا  موی  سانلا  مزه  امل  لاق : هیبا  نع  کیرـش ، نب  هللادبع 

قداصلا نع  يرخالا  هتیاور  .ثیدـحلا و  حـیرجلا  یلع  زاجا  ربدـملا و  لبقملا و  لتق  نیفـص  موی  ناک  املف  نمآ ، وهف  هباب  قلغا  نم  و 
یف ریثالا  نبا  لاق  .ینعم  هیلع  زاـهجالاک  جـیرجلا  یلع  هزاـجالا  و  یفاولا ) نم  ج 9  ص 18   ) هیلع زاـجی  مهحیرج  و  مالـسلا :) هیلع  )

عرـسا اذا  زهجی  حیرجلا  یلع  زهجا  لاقی : اعیرـس  يا  ازهجم  اتوم  وا  اسدفم  اضرم  الا  نورظتنت  له  ثیدحلا - یف  ینعی  هیف - و  هیاهنلا :
نم دصقلا  نوملـسم و  مهنال  لتقی  هلاتق ال  یفک  مهنم و  عرـص  نم  يا  مهحیرج  یلع  زهجی  ال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  هلتق و 

.هیلع زهجاف  عیرـص  وه  لهج و  یبا  یلع  یتا  هنا  دوعـسم  نبا  ثیدـح  هنم  اولتق و  مهلتقب  الا  کلذ  نکمی  مل  اذاف  مهرـش  عفد  مهلاـتق 
زهجی و اوزهجت و  هملک  نا  ثیداـحالا  حارـش  ههیقفلا و  بتکلا  یف  نیقیرفلا  ءاـهقف  هیلا  بهذ  اـم  هغللا و  لـها  هیلع  اـم  نا  مث  .یهتنا 

یضر یضرلادیسلا  هخسنب  تلبوق  جهنلا  نم  هطوطخم  هخسن  یف  هلوکشم  اوزهجت  هملک  نا  الا  زاهجالا  نم  هقتشم  ماقملا  یف  امهلاثما 
یف هاـنرتخا  اذـل  بوصا و  بسنا و  لوـالا  هجولا  نکلو  زیهجتلا  نم  هذوخاـم  اـهنا  ینعا  هددـشملا  ءاـهلا  رـسک  میجلا و  حـتفب  هنع  هللا 

ءاتلا و مضعب  اهـضعب  یف  و  جییهتلا ، نم  هددشملا  ءایلا  رـسک  ءاهلا و  حـتف  ءاتلا و  مضب  هلوکـشم  خـسنلا  ضعب  یف  اوجیهت ) ال   ) .نتملا
هجایه و اجیه و  جیهی  یشلا ء  جاه  لاقی : ءاهلا  رسک  ءاتلا و  حتفب  هلوکشم  هیلع  هللا  ناوضر  یضرلا  هخسن  و  هجاهالا ، نم  ءاهلا  رـسک 

اذا اجییهت  یـشلا ء  جیه  لاقی : اذـک  .يدـعتی و  يدـعتی و ال  هثعب  هراثا و  یـشلاب ء  یـشلا ء و  جاه  و  ثعبنا ، راث و  يا  اناجیه  اجایه و 
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هنا ال رهاظلا  هریثکت و  هتغلابم و  ناجیهلا و  هداـیز  نم  جـییهتلا  یف  دـبالف  یناـعملا  هرثک  یلع  لدـت  یناـبملا  هرثک  نا  ـالا  هثعب  هراـثا و 
یـضرلا هئارقف  هفحـصم  اهنظا  ماقملا و  بسانی  ینعم  اهل  تدـجو  امف  هیناـثلا  هئارقلا  اـما  .ریثکتلا و  هغلاـبملا و  یلا  ماـقملا  یف  هجاـح 

يا یـضرع  هنع  تمرکا  لاقی : سفنلا  هیناعم  دـحا  ءارلا  نوکـس  هلمهملا و  نیعلا  رـسکب  ضرعلا  عمج  ضارعالا  مکـضارعا )  ) .هنیعتم
نم دج  دق  هناکلا و  رک  فیـضوبا  ماقف  هسامحلا 674 :) هسامحلا ، نم  فایضالا  باب   ) یثراحلا ریجب  نب  هبتع  لاق  .یـسفن  هنع  تنص 

، هسفن فیضلا  یباب  ینعی  حرشلا : یف  یقوزرملا  لاق  حئاحص  قاوب  هیف  انـضارعا  هماوس و  انکهن  دق  لام  مذج  یلا  حزام  ههاکفلا  طرف 
سانیا هیف و  لافتحالا  هفایـضلا و  ریفوت  نم  یتاـی  اـمب  رورـسلا  راـهظا  هشاـشبلا و  قلطتلا و  نم  هرهظا  اـمل  هکاـفملا  حزاـملاک  هلعج  و 

هلزنم بحری  هسنوی و  امب  هل  لاغتشالا  هب  دیری  امنا  دوعقلا و  دض  وه  يذلا  ریغ  مایقلاب  دیری  و  هفایـضلاب ، افتحم  هنم  طسبلا  فیـضلا و 
: مذجلا و  هل ، رمشتلا  ءویهتلا و  دارا  لب  دوعقلل  داضملا  مایقلا  دری  مل  هنال  هولـصلا ، یلا  متمق  اذا  یلاعت : هلوق  کلذ  یلع  هبلق ، بیطی  و 
و هلوق : و  هب ، رض  اذا  ضرملا  هکهن  لاقی : قیرفتلا و  رحنلا و  نم  اهاندوع  امب  لاملا  نم  همئاسلا  یف  انرثا  هماوس  انکهن  ینعم  و  لصالا ،

فیلاکتلا اهترـسک  و ال  همیمذـلا ، لاعفالا  اهنـشت  مل  هنایـصلا ، فلظلا و  نم  اهدـح  یلع  هیقاب  انـسوفن  يا  حئاحـص  قاوب  هیف  انـضارعا 
یقن نالف  لاقی  حاحـصلا : یف  .اصخلم و  یهتنا  هقرفم ، ههوفـشم  انلاوما  تناک  نا  و  اهفنتکی ، راع  اهب و ال  هفآ  همیلـس ال  یهف  هلخبملا 

هنم بسحلا و  یف  ضرعلا  لمعتـسی  ام  اریثک  لوقا : .یهتنا  هبـسح ، لجرلا  ضرع  لیق : دـق  و  باـعی ، وا  متـشی  نا  نم  يرب  يا  ضرعلا 
برع نـالف  و  مهفارـشا ، يا  موقلا  نم  ضرعلا  ووذ  اـهلاثما  اـهلاثما  یف  يدـلو  اـهتعنمف  اهـضارعا  نع  تعفاد  ریدـغلا : نب  هماـشب  لوق 
همزلی نم  وا  هفلـس  وا  هسفن  نم  ناسنالا  هنوصی  ام  فرـش و  وا  بسح  نم  هب  ناـسنالا  رختفی  اـم  ضرعلا  فالـسالا و  میئل  يا  ضرعلا 

یف و  اقلطم ، رجحلا  وه  لیق  راهفا و  عمجلا  ثنوی و  رکذی و  فکلا  لم ء  رجحلا  رـسکلاب  رهفلا )  ) .هنم مذـلا  حدـملا و  عضوم  وا  هرما 
نییبتلا نایبلا و   ) رارـض نب  درزم  لاق  هیاهنلا ، یف  ریثالا  نبا  هلقن  رهف ، اهدی  یف  هتارما و  تئاج  بهل ، یبا  ادی  تبت  تلزن  امل  ثیدحلا :

جولا ء: یطبلا ء ، لافثلا : و  لـبالا ، نم  یتفلا  رکبلا  رهفلاـب  هیاـجعلا  هتـسا و ج ء  هاـصع  هدـکی  لاـفث  رکب  یلع  ءاـجف  ص 77 :) ج 3 
كرخی لب  ریسی  یتح  اهب  هبرضی  اصع  هل  نکی  مل  هیشم و  یف  لیقث  رکب  یلع  ءاج  يا  نیلی ، یتح  برضی  بصعلا  هیاجعلا : برـضلا ،

: لوقت ایاطملاک : حتفلاب  يوارهلا  اهعمج  همخضلا  ءاصعلا  رـسکلاب : هوارهلا )  ) .رهفلاب هیاجعلا  برـض  وحن  هدشب  هیلع  هتـسا  برـضی  و 
یلا هتئجف  عایبلل  عیطم  نبا  اـعد  نییبتلا :) ناـیبلا و  نم  ص 15 ج 3   ) يدـسالا کیرـش  نب  هلاضف  لاق  اهب ، هتبرـض  اذا  هتیرهت  هتوره و 

نم تسیل  اهسم و  ترکنا  مزکلا  تانثـشلا  نم  فئالخلا  فکا  نم  تسیل  یفکب  اهتـسمل  امل  ءانـشخ  ینلوانف  فلآ  ریغ  اهل  یبلق  هعیب 
لمح هدواعم  فئاطللا  قاقرلا  ضیبلا 

نبا هللادـبع  یلو  دـق  ناک  ریبزلا  نب  هللادـبع  نا  رعـشلا  ربخ  نم  ناک  و  هشماه : یف  فیاستلا و  موی  ناک  اـم  اذا  ارورف  اـهموقل  يوارهلا 
نمیف هفوکلا  نع  درط  هسفنل ، اعد  دیبع و  یبا  نب  راتخملا  ضهن  اذا  یتح  ریبزلا ، نبال  هعیبلا  لبقتی  هوعدلا و  رشنی  ناکف  هفوکلا  عیطم 

هوادالا هوارهلا و  عمج  نا  ملعا  .طسبا و  هیاورب  ( 10 : 164  ) یناغالا یف  جرفلاوبا  هاور  دق  و  رعـشلا ، هلاضف  لاقف  عیطم  نب  هللادبع  درط 
ایاطخلا و ایاطملاب و  اولعف  ام  هب  اولعف  هوبنجت و  مهنکل  لئاسر  هلاسر و  وحن  لئاعف  نزو  یلع  يوادا  يواره و  هساـیق  ناـک  اـمهلاثما  و 

نم لدـب  واولا  هذـهف  يواره  يوادا و  اولاق  هرهاظ  وا  هدـحاولا و  یف  تناک  دـق  هنا  یلع  لدـتل  واولا  انه  ولدـبا  یلاـعف و  لـئاعف  اولعج 
واولا اومزلا  هواره و  هوادا و  یف  یتـلا  واولا  نم  لدـب  يوارهلا  يوادـالا و  رخآ  یف  يذـلا  فلـالا  هواره و  هوادا و  یف  هدـئازلا  فلـالا 
بقع بقع و  ناتغل  اهیف  هدلو و  دـلو  لجرلا و  بقع  هبقع )  ) .حاحـصلا نم  ودا  یف  يرهوجلا  هلاق  ءایاطملا  یف  ءایلا  اومزلا  امک  انهاه 
لاتقلا نع  یهنلا  لیلعتل  کناف  یف  ءافلا  بارعالا : .باقعا  اـهعمج  يرهوجلا  حاحـص  یف  اـمک  شفخـالا  نع  هثنوم  یه  نیکـستلاب و 

الف یف  ءاـفلا  اـهب ، ناـقلعتم  مکیلع  مکل و  هجحلل ، هفـص  يرخا  كرتلل و  ربخ  هجح  هضرتعم ، هللا  دـمحب  نـال  ربـخ  هجح  یلع  اودـب ،
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یهنلا لیلعتل  نهناف  یف  ءافلا  و  نمتـش ، یلع  فطع  نببـس  لصولل و  نمتـش  نا  یف و  واولا  اوجیهت ، الب  قلعتم  يذاب  اذا ، باوج  اولتقت 
یف و واولا  هیقانلا ، نا  نیب  اهنیب و  اقرف  اهربخ  ماللا  مزلت  ناـشلا و  ریمـض  هیف  هلقثملا و  نع  هففخم  اـنک  نا  یف  نا  يذاـب  نهناـجیه  نع 

اهربخ یف  ماللا  و  مهووه ، طورشلل و  لیق  اضیا و  هلقثملا  نم  هففخم  هذه  نا  و  انک ، نا  یلع  فطع  ناک  نا  یف و  واولا  لاحلل ، نهنا 
نکتـسملا ریمـضلا  یلع  هفوطعم  اهنا  ینعا  فطعلاـب  ریعیب  هعوفرم  هبقع  و  لـجرلا ، یلا  عجری  هریمـض  لوهجم  لـعف  ریعی  یلوـالاک و 

یف نسحی  هیلع ال  فطلعلاف  ءزجلا  هلزنم  هلماع  نم  لزنی  ارتتسم  وا  ناک  ازراب  لصتملا  عوفرملا  ریمـضلا  ناک  امل  .ریعیف و  یف  عوفرملا 
یف مکوابآ  متنا و  متنک  دـقل  یلاعت : هلوق  وحن  لصفنم  ریمـضب  نوکی  ناب  هل  فدارم  یظفل  دـیکوتب  هدـیکوت  دـعب  الا  مـالکلا  حیـصف 
نم نوعمجا و  مهتوعد  رعاـشلا : لوقک  يونعم  دـیک  وتب  وا  ( 35 هرقبلا -  ) هنجلا کـجوز  تنا و  نکـسا  و  ءایبنالا 54 )  ) نیبم لـالض 

اهنولخدی ندـع  تانج  .یلاعت  هلوق  وحن  فوطعملا  هیلع و  فوطعملا  نیب  ناک  لصاف  يا  لصاف  دـعب  وا  انیرفاظلا  انک  انتیورب و  مکیلی 
فطعلا و فرح  نیب  هیقانلا  الب  لصف  دـعب  وا  .هدـعب  نملا  قع  اـهب و  ریعیف  ع .)  ) ریمـالا لوقک  و  دعرلا 23 )  ) .مهئابآ نم  حلـص  نم  و 

نا هیـصولا  هذه  رداصم  نم  انمدق  امب  ملع  دـق  ینعملا : ماعنالا 148 .)  ) انوابآ انکرـشا و ال  ام  هللا  ءاـش  ول  یلاـعت : هلوق  وحن  فوطعملا 
ایلع نا  لاق : هنا  بدـنج  نع  ایور  لب  نیفـصب  اهـصخت  مل  امهتیاور  نکل  اهریغ  نم  انتم  اهیلا  تیاورلا  برقا  یه  يربطلا  ورـصن  هیاور 

، نیفصب هرکسع  اهب  یصو  مالـسلا ) هیلع   ) هناب یـضرلا  صن  دق  هیـصولا و  کلت  لوقی  هودع  هعم  انیقل  نطوم  لک  یف  انرمای  ناک  (ع )
یلع لمشت  هذه  هتیاور  نا  الا  تیرد  امک  نیفصب  اهلاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا امهادحا  یف  رکذ  نیتیاور  اهیف  هرـس  سدق  ینیلکلل  نا  معن 
یلع لدی  یضرلا ال  مالک  نا  بطخلا  لهسی  يذلا  .اهرخآ و  یلا  يذاب - هارما  اوجیهت  و ال  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نم  هیصولا  هذه  لیذ 

.اهب و ودـعلا  مهیقل  نطوم  لک  یف  مهرمای  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یف  تاـیاورلا  ترفاـظت  هاورلا و  قفنا  دـق  صیـصختلا و  رـصحلا و 
هذـه نم  و  یغابلاب ، هیهقفلا  بتکلا  نم  داـهجلا  باـتک  یف  فرعی  نیملـسملا  نم  ناـک  نا  ع )  ) موصعملا ماـمالا  یلع  جراـخلا  واـعلا 

هیلع  ) نینموملاریما یلع  نیجراخلا  هاغبلا  نم  .هاغبلا و  عم  لاتقلا  ماکحا  نم  هفئاط  ملعی  یلاعت  هللا  ءاش  نا  کیلع  اهولتن  امم  هیصولا و 
هیلع  ) یلع نع  .ناورهن و  یف  هوبراح  جراوخلا  و  نیفـص ، یف  هوبراح  هیواعم  عابتا  هرـصبلا و  یف  هوبراـح  لـمجلا  باحـصا  مالـسلا )

ینرما دق  و  هعصاقلا : هبطخلا  رخاوا  یف  هلوق  رم  دق  .ترما و  ام  تلعفف  نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ترما  لاق : هنا  مالـسلا )
دقف هقراملا  اما  تدـهاج و  دـقف  نوطـساقلا  اما  .تلتاـق و  دـقف  نوثکاـنلا  اـماف  ضرـالا  یف  داـسفلا  ثکنلا و  یغبلا و  لـها  لاـتقب  هللا 

نورخآ قسف  و  یخا ، تقرم  و  هفئاـط ، تثکن  رمـالاب  تضهن  اـملف  هیقـشقشلا : هبطخلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق اذـک  .خـلا و  تخود -
هبقاعلا اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  لوقی : ثیح  هناحبـس  هللا  مالک  اوعمـسی  مل  مهناک 

سلجملا یف  .خـلا و  اهجربز - مهقارو  مهنیعا  یف  ایندـلا  تیلح  مهنکلو  اـهوعو  اهوعمـس و  دـقل  هللا  یلب و  ( 83 صصقلا -  ) نیقتملل
! هملـس ما  ای  هملـس : مال  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لیوط  ثیدـح  یف  هرـس  سدـق  یـسوطلا  یلاما  نم  رـشع  سماـخلا 
نیطـساقلا و نیثکانلا و  لتاق  نیلجحملا و  رغلا  دـئاق  نیقتملا و  ماـما  نیملـسملا و  دیـس  بلاـط  یبا  نب  یلع  اذـه  يدهـشا  یعمـسا و 

نم و  تلق : .هرـصبلاب  نوثکنی  هنیدـملاب و  نوعیابی  نیذـلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق نوثکاـنلا ؟ نم  هللا  لوسر  اـی  تلق : نیقراـملا ،
باحصا هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق نوقراملا ؟ نم  و  تلق : .ماشلا  لها  نم  هباحصا  هیواعم و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق نوطساقلا ؟

مهمکح و یف  اوراج  مهنال  هیواعم  عابتا  ماشلا  لها  نوطـساقلا  و  مهتعیب ، اوثکن  مهنال  لمجلا  باحـصا  نوثکانلاف  .ثیدـحلا  .ناورهن 
ص 176  ) نیفص یف  محازم  نب  رصن  يور  دق  .هیمرلا و  نم  مهسلا  قرمی  امک  نیدلا  نم  اوقرم  مهنال  جراوخلا  نوقراملا  و  هیلع ، اوغب 

نیفص هعقو  یف  صاع  نب  ورمع  نیب  یلاعت و  هللا  امهمحر  رسای  نب  رامع  ناظقیلا  یبا  نیب  راد  لیوط  ثیدح  یف  يرـصانلا ) عبطلا  نم 
نیثکانلا و لتاقا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ینرما  کباحصا  تنا و  هیلع  کتلتاق  ام  یلع  كربخاس  و  هل : لاق  ناظقیلاابا  نا 

یلص  ) هللا لوسر  نا  ملعت  تسلا  رتبالا  اهیا  ما ال ، مهکردا  يردا  امف  نیقراملا  اما  و  مه ، متناف  نیطـساقلا  لتاقا  نا  ینرما  و  تلعف ، دق 
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حرـش یف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .خلا و  هاداع - نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  الوم ه ، یلعف  هالوم  تنک  نم  یلعل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا 
هینغ یبا  نب  دیمح  نب  کلملادبع  نب  ییحی  نع  نامیلـس ، نب  ییحی  نع  نیفـص  باتک  یف  ینادمهلا  لیزید  نب  میهاربا  يور  جـهنلا :

همحر يردخلا  دیعـس  یبا  نع  اجر ، نب  لیعامـسا  نع  شمعالا ، نع  لیـضف ، نب  دمحم  و  هیبا ، نع  اجر ، نب  لیعامـسا  نع  هیبا ، نع 
نم مکنم  نا  لاق : مث  اهحلـصی ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  اهاقلاف  هلعن  عسـش  عطقناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  انک  لاق : هللا 

لوسر ای  وه  انا  باطخلا ، نب  رمع  لاقف  ال ، لاق : هللا ؟ لوسر  ای  وه  انا  رکبوبا : لاق  .هلیزنت  یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لـیوات  یلع  لـتاقی 
ملف کلذب  هترشبف  مالسلا  هیلع  ایلع  تیتاف  دیعسوبا ، لاق  اهحلصی ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع دی  لعنلا و  فصاخ  مکاذ  هنکلو  ال  لاق : هللا ؟

لوسر نع  يورملا  ربخلا  لوقا : راحبلا ص 457 . نماث  یف  هللا  همحر  یسلجملا  هنع  هلقن  .لبق  نم  هملع  ناک  دق  یش ء  هناک  هب  لفحی 
دق همالا و  هیلع  تقفتا  امم  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  هدـعب  لتاقی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
یلع لادلا  ربخلا  اذهف  ص 454 ج 8 )  ) کلذل اباب  راحبلا  نتف  یف  درفا  دـق  هریثک و  قرط  هدـیدع و  هوجوب  نیقیرفلا  عماوج  یف  يور 
یلع جراخلا  فرعی  امنا  .نونظ و  هجزامت  كوکـش و ال  هجلاخت  امم ال  اذـه  هتوبن و  لئالد  هتازجعم و  نم  بیغلاب  حیرـصلا  راـبخالا 
امم ربخلا  اذه  و  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  امنا  هللا : امهمحر  رسای  نبا  رامع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوقل  یغابلاب  لداعلا  مامالا 

امهحیحص یف  ملـسملا  يراخبلا و  هاور  دق  و  راکنال ، ادی  هلانت  ثیدحلا ال  اذه  نا  نم  هیف  مالکلا  یـضم  دق  هلقن و  یلع  همالا  تقفتا 
یف بطخلا  نم  راتخملا 236  حرش  یلا  عجارف  .یباحصلا  نم  هرشع  نم  رثکا  هلقن  هرتاوتملا و  رابخالا  نم  هنا  یطویـسلا  ظفاحلا  لاق  و 
یلع امهیدـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و  یلاـعت : هلوقل  و  (. 273  - ص 299 ج 15   ) راـمع همجرت 

- تارجحلا  ) نیطسقملا بحی  هللا  نا  اوطـسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلـصاف  تئاف  ناف  هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا 
نورفاک و مهنا  یلا  هفلاسلا  ثحابملا  یف  متبهذ  دـق  متنا  نونموم و  لداعلا  مامالا  یلع  نیجراخلا  نا  یلع  لدـت  هیـالاف  تلق : نا  (. 10

ایقب التتقا  اذا  مهنا  یلع  لدـت  هیالا ال  الوا  تلق : هیالا ؟ نع  کـباوج  اـم  قیفوتلا و  فیکف  هیماـمالا  نم  لـجلا  بهذـم  هنا  یلع  متیعدا 
نا یلا  عمجملا - ریـسفت  یف  امک  اعیمج - اقـسفت  وا  نیتفئاطلا  يدـحا  قسفی  نا  عنتمی  مسـالا و ال  اذـه  اـمهیلع  قلطی  ناـمیالا و  یلع 

قسفلا ال نا  هلوسر و  هفیلخ  هقلخ و  یلع  هللا  هجح  هنا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  همـصعب  هقطاـن  تناـک  اـمل  هیعطقلا  هلدـالا 
یمـس هنا  یلاعت  هنا  ایناث  .هریغ و  یغابلا  لب  دحا  یلع  ایغاب  ناک  ام  نامیالا و  یلع  ایقاب  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا انملع  ادبا  هیلع  قرطتی 

یلا نوقاسی  امناک  مهل  نیبت  ام  دـعب  قحلا  یف  کـنولداجی  نوهراـکل  نینموملا  نم  اـقیرف  نا  و  لاـق : اـمک  رهاـظلا  یف  نینموم  هاـغبلا 
ربخ نا  اثلاث  .اعقاو و  نامیالا  یلع  هاغبلا  نا  یلع  لدت  هیالاف ال  فالخ  الب  نیقفانملا  هفـص  هذه  و  ( 7 لافنالا -  ) نورظنی مه  توملا و 
یلع لاد  مالسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  نع  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  بیذهتلا و  یفاکلا و  یف  يورملا  ثایغ  نب  ضفح  ربخ  ینعا  فایسالا 

نا ربخلا و  لقنب  ساب  ینعملا و ال  کلذ  یلع  هیالا  ع )  ) مامالا دهـشا  هیلا و  انبهذ  يذـلا  ینعملاب  غاب  لداـعلا  ماـمالا  یلع  جراـخلا  نا 
هدانـساب یفاکلا  نم  داهجلا  باتک  یف  ینیلکلا  يور  اهریغ ، ههوجو و  داهجلا و  ماکحا  نم  هریثک  دـئاوف  یلع  هلامتـشال  ـالیوط  ناـک 

نینموملاریما بورح  نع  هیلع  هللا  تاولـص  یبا  لجر  لاس  لاق ، مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ثاـیغ ، نب  ضفح  نع  يرقنملا ، نع 
: فایـسا هسمخب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم هللا  ثعب  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا هل  لاقف  انیبحم  نم  لـئاسلا  ناـک  و  مالـسلا ) هیلع  )

تعلط اذاـف  اـهبرغم  نم  سمـشلا  علطت  یتح  اـهرازوا  برحلا  عضت  نل  اـهرازوا و  برحلا  عضت  یتـح  دـمغت  ـالف  هرهاـش  اـهنم  هثـالث 
، اریخ اهنامیا  یف  تبسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  ذئمویف ال  مویلا  کلذ  یف  مهلک  سانلا  نما  اهبرغم  نم  سمـشلا 
: لج زع و  هللا  لاق  برعلا  یکرـشم  یلع  فیـسف  هرهاشلا  هثالثلا  فویـسلا  اما  .اـنیلا و  همکح  اـنریغ و  یلا  هلـس  دومغم  اـهنم  فیـس  و 
هولـصلا و اوماقا  و  اونمآ - ینعی  اوبات - ناف  دصرم  لک  مهل  اودعقا  مهورـصحا و  مهوذـخ و  مهومتدـجو و  ثیح  نیکرـشملا  اولتقا  )

نـس ام  یلع  یبس  مهیرارذ  مهلاوما و  مالـسالا و  یف  لوخدـلا  وا  لتقلا  الا  مهنم  لبقی  ءـالوهف ال  نیدـلا ) یف  مکناوخاـف  هوکزلا  اوتآ 
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سانلل اولوق  و  : ) یلاعت هللا  لاق  همذـلا  لها  یلع  یناـثلا  فیـسلا  .ءادـفلا و  لـبق  یفع و  یبس و  هناـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
مرح ام  نومرحی  رخالا و ال  مویلاب  هللااب و ال  نونموی  نیذلا ال  اولتاق   ) لج زع و  هلوق  اهخسن  مث  همذلا  لها  یف  هیالا  هذه  تلزن  انـسح )

رادـلا یف  مهنم  ناک  نمف  نورغاص ) مه  دـی و  نع  هیزجلا  اوطعی  یتح  باتکلا  وتوا  نیذـلا  نم  قحلا  نید  نونیدـی  ـال  هلوسر و  هللا و 
و مهیبـس ، اـنیلع  مرح  مهـسفنا  یلع  هیزجلا  اولبق  اذا  یبـس و  مهیرارذ  یف ء و  مهلاـم  لـتقلا و  وا  هیزجلا  ـالا  مهنم  لـبقی  نلف  مالـسالا 

مل مهتحکانم و  انل  لحت  مل  و  مهلاوما ، مهیبس و  اـنل  لـح  برحلا  راد  یف  مهنم  ناـک  نم  و  مهتحکاـنم ، اـنل  تلح  و  مهلاوما ، تمرح 
ملیدـلا و كرتلا و  ینعی  مجعلا  یکرـشم  یلع  فیـس  ثلاثلا  فیـسلا  .لتقلا و  وا  هیزجلا  وا  مالـسالا  راد  یف  لوخدـلا  الا  مهنم  لبقی 

مهومتنخثا اذا  یتح  باقرلا  برـضف  : ) لاق مث  مهتـصق  صفف  اورفک  نیذـلا  اهیف  رکذـی  یتلا  هروسلا  لوا  یف  لج  زع و  هللا  لاق  رزخلا 
ینعی ءادـف  اما  و  مهنم ، یبسلا  دـعب  ینعی  دـعب  انم  اماف  هلوق : اماف  اهرازوا ) برحلا  عضت  یتح  ءادـف  اما  دـعب و  انم  اماف  قاـثولا  اودـشف 

راد یف  اومادام  مهتحکانم  انل  لحت  مالـسالا و ال  یف  لوخدـلا  وا  لتقلا  الا  مهنم  لبقی  نل  ءالوهف  مالـسالا  لـها  نیب  مهنیب و  هاداـفملا 
اوحلـصاف اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  : ) لج زع و  هللا  لاق  لیواتلا  یغبلا و  لـها  یلع  فیـسف  فوفکملا  فیـسلا  اـما  .برحلا و 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  لاق  هیالا  هذـه  تلزن  املف  هللا ) رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخـالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناـف  اـمهنیب 
وه لاقف : وه ؟ نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لئـسف  لیزنتلا  یلع  تلتاق  امک  لیواتلا  یلع  يدـعب  لـتاقی  نم  مکنم  نا  هلآ :) هیلع و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  هیاورلا  اذـهب  تلاق  رـسای : نب  رامع  لاق  و  هیلع ، هللا  تاولـص  نینموملاریما  ینعی  لعنلا  فصاـخ 
مهیف هریسلا  تناک  و  لطابلا ، یلع  مهنا  قحلا و  یلع  انا  انملعل  رجه  نم  تافعسلا  انب  اوغلبی  یتح  انوبرـض  ول  هللا  هعبارلا و  هذه  اثالث و 

نم لاق : هیرذ و  مهل  بسی  مل  هناف  هکم  حـتف  موی  هکم  لها  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  نم  ناک  ام  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم 
مهل اوبست  مهیف ال  يدان  هرصبلا  موی  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  لاق  کلذک  و  نمآ ، وهف  هحالـس  یقلا  نم  و  نمآ ، وهف  هباب  قلغا 

يذلا فیـسلاف  دومغملا  فیـسلا  اما  .نمآ و  وهف  هحالـس  یقلا  هباب و  قلغا  نم  و  اربدـم ، اوعبتت  و ال  حـیرج ، یلع  اوزهجت  و ال  هیرذ ،
یتلا فویـسلا  هذـهف  انیلا  همکح  لوتقملا و  ءایلوا  یلا  هلـسف  نیعلاب ) نیعلا  سفنلاـب و  سفنلا  : ) لـج زع و  هللا  لاـق  صاـصقلا  هب  موقی 
یلع هللا  لزنا  امب  رفک  دـقف  اهماکحا  اهریـسلا و  ائیـش  وا  اـهنم  ادـحاو  دـحجوا  اهدـحج  نمف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هللا  ثعب 

هیالاب داهشتسالا  نع  ضامغالا  دعب  اعبار  .یلاعت و  هللا  ءاش  نا  هیف  اننایب  یتایس  فیرشلا و  ربخلا  یهتنا  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
کـسمتلا و  ینعملا ، اذه  یلع  هیالاب  رفاک  لداعلا  مامالا  براح  نم  نا  اضیا  انملع  اهنایب  یف  ربخلا  اذهب  کسمتلا  و  ینعملا ، اذه  یلع 

هذـه نم  لوالا  دـلجملا  یف  اهنم  هفئاط  یلا  انرـشا  یتلا  هلدالاب  رفاک  لداعلا  ماـمالا  براـح  نم  نا  اـضیا  اـنملع  اـهنایب  یف  ربخلا  اذـهب 
نیدلا همئا  نع  هلوقنملا  يرخالا  تایاورلا  نم  هفئاط  یتایس  .عجارف و  ص 76 )  ) اهنم ثلاثلا  دلجملا  یف  و  ( 367  - ص 379  ) هلمکتلا

راصتنالا یف  يدهلا  ملع  هدافا  ام  لقنب  هریـصب  كدـیزن  .یلاعت و  هللا  ءاش  نا  بابلا  اذـه  نم  راتخملا 16  حرـش  یف  کلذ  یلع  هلادلا 
نع جرخ  هیلع و  یغب  لداعلا و  مامالا  براح  نم  ناب  لوقلا  هیمامالا  هب  تدرفنا  امم  و  هرس : سدق  لاق  نارهط 1315 ) عبط  (ص 127 
نم امهماکحا  فلتخا  نا  رفکلاب و  هیلع  مکحلا  یف  هتعاط  فلاخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا براحم  يرجم  يرجی  هتعاط  مازتلا 

نولـصحملا بهذ  کلذ و  یف  ءاهقفلا  یقاب  فلاخ  مهلاوما و  نم  همینغلا  هیفیک  هثراوملا و  و  خ ) هنفادملا -  ) هعفادـملا یف  رخآ  هجو 
موق بهذ  .ریفکتلا و  یلا  ءاهتنا  ریغ  نم  مهل  هیالولا  عطق  مهنم و  هئاربلا  بجت  قاسف  لداعلا  مامالا  یبراحم  نا  یلا  نوققحملا  مهنم و 
هحص یلع  لدی  يذلا  .داهتجالا و  لئاسم  رئاس  یف  ءاطخلا  يرجم  يرجی  هئاطخ  دهتجم و  یغابلا  نا  یلا  ثیدحلا  باحصا  وشح  نم 

هللا یلـص   ) یبنلاب هفرعملا  خ ) بوجول -  ) بوجوک هتعاط  مزلت  هتفرعم و  بجی  اندـنع  مامالا  ناف  اضیا  .هفئاطلا و  عامجا  هیلا  انبهذ  اـم 
دقف اضیا  .هفرعملا و  هذه  کلذک  اهیف  کیکشتلا  فراعملا و  کلت  دحج  نا  امک  یلاعت و  هللااب  هفرعملاک  هتعاط  موزل  و  هلآ ،) هیلع و 

فلاخلا هیلع و  یغابلا  رفک  یلا  بهذ  هتمـصع  بوجو  یلا  بهذ  نم  لک  حـئابقلا و  لک  نم  مامالا  همـصع  بوجو  یلع  لیلدـلا  لد 
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نا وا  ادـترم  نوکی  نا  بجول  رفکلا  دـح  یلا  اغلاب  مترکذ  ام  ناک  ول  لیق : ناف  .همالا  عامجا  فـالخ  نیرمـالا  نیب  هقرفتلا  و  هتعاـطل ،
دهـشی وه  ادـترم و  نوکی  فیک  دـترملا و  ماکحا  فلاخت  یغابلا  ماکحا  نا  یلع  همالا  تعمجا  نیدـترملا و  ماکحا  هماـکحا  نوکت 
باقعلا قاقحتـسا  نامیالا و  نع  خالـسنالا  یف  دـترملا  مکح  هل  یغاـبلا  نوکی  نا  عنتمی  سیل  اـنلق : تاداـبعلاب ؟ موقی  و  نیتداهـشلا ،

یمذلا رفاکلا  ناک  امک  دترملا ، ماکحا  فلاخت  کلذ  ریغ  هثراوم و  هنفادم و  یف  هیعرشلا  ماکحالا  تناک  نا  میظعلا و  خ ) باذعلا - )
لامک یلع  لادـب  سیلف  نیتداهـشلا  راهظا  اماف  .هیعرـشلا  امهماکحا  تفلتخا  نا  نامیالا و  نع  جورخلا  رفکلا و  یف  یبرحلل  اـکراشم 

نم تادابعلا  ضعب  هماقا  کلذـک  ارفاک و  لب  انموم  نوکی  تادابعلا ال  ضئارفلا و  بوجو  دـحج  امهرهظا و  نم  نا  يرت  الا  نامیالا 
ام اما  .اهریغ و  يرخا و  هدابعب  موقی  نا  هعفنی  مل  هترـصن  هنامز و  ماما  هعاط  نم  اهبجوا  تادابعلا و  رثکا  دـحج  نم  و  اهریغ ، هـالص و 

هرورـض مولعملا  نم  و  باوصلا ، نم  هدیعبلا  لاوقالا  نمف  داهتجالا  لهاب  هقاحلا  یغابلا و  رذع  نم  هیوشحلا  هلفغ  نم  موق  هیلا  بهذت 
یف دـحا  مهل  مقی  مل  مهنم و  هئاربلا  هتبراحم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  هاغبلا  مذ  یلع  لوالا  ردـصلا  یف  تقبطا  همـالا  نا 

ام یلع  فلاخملا  ضرتعا  ناف  .هیفاک  انهه  هلمجلا  هذه  هیاهنلا و  هیف  انغلب  هانغرف و  انبتک و  یف  هانحرـش  دق  ینعملا  ذه  ارذـع و  کلذ 
یلع ءاج  تلاق : یفیـص  نب  نابها  تنب  هسیدع  نع  يرافغلا ، مکحلا  نب  نمحرلادبع  نع  نامیلـس  نب  رمعم  هیوری  يذلا  ربخلاب  انرکذ 

ربخلاب وا  .بشخ  نم  ائیش  ذختا  نا  سانلا  فلتخا  اذا  ینرما  کلیلخ  کمع و  نبا  لاق : انعم ؟ جرخت  الا  لاقف : یبا  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
دق تیزلا و  راـجحا  تیار  اذا  کـب  فـیک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  لاـق  لاـق : هنا  هیلع  هللا  همحر  رذ  یبا  نع  يوری  يذـلا 

هعـضا یفیـسب و  ذـخآ  الفا  تلق : لاق : هنم ، تنا  نمب  کیلع  لاق : وا  قحلت ، لاق : هلوسر ، یل و  هللا  راتخا  ام  تلق : لاق : مدـلاب ؟ تقرغ 
نا تفخ  ناف  لاق : یتیب ؟ یلع  لخد  ناف  تلق : کتیب ، مزلا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  ینرمات  امف  تلق  اذا ، موقلا  تکراش  لاق : یقتاع ؟ یلع 

مولعملا و نع  امهب  عجری  امهلاثما ال  ناربخلا و  ناذـه  انلق : .کمثا  همثاب و  ءوبی  کهجو  یلع  کئادر  قلاـف  فیـسلا  عاعـش  كرهبی 
هنوعم قحلا و  هرـصن  هیغابلا و  هئفلا  لاتق  بوجو  نم  یلوا  يوقا و  اهنم و  رهظا  وه  امب  هضراعم  یه  لیلد و  الب  هیلع  هلدالاب  عوطقملا 

یلع ای  کملـس  یبرح و  یلع  ای  کبرح  هلوق : نم  ودـعلا  یلولا و  ماعلا و  صاخلا و  هاور  ام  الا  کلذ  یف  وری  مل  ول  لداعلا و  ماـمالا 
ماکحا نوکی  نا  بجیف  ماکحالا  کلت  يواست  دارا  لـب  کـلت  برحلا  هذـه  سفن  نا  دری  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اـنملع  دـق  و  یملس ،

نم لذخا  هرصن و  نم  رصنا  مهللا  هلوق : نم  اضیا  يور  ام  .لیلدلا و  هصـصخ  ام  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ماکحا  یه  هیبراحم 
نایعا هباحـصلا و  هوجو  اهرـساب و  همالا  هتباجا  ناورهن  نیفـص و  لمجلا و  لها  لاتق  یف  هرـصنتسا  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنـال .هلذـخ و 

.نافیعـضلا ناثیبخلا  ناربخلا  ناذه  همـضت  امم  یـشب ء  هیلع  دـحا  جـتحی  مل  و  خ ) هتنواعم -  ) هتنوعم هترـصن و  یلا  اوعراس  نیعباتلا و 
ای هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یل  لاق  لاق : اذک )  ) ثراحلا نب  مدها  نال  هجولا  اذه  فالخ  یلع  يور  دـق  لوالا  ربخلا  نا  یلع 

و نیجارع ، نم  نابها  ای  کفیس  لعجاف  مویلا  کلذ  یلا  تیقب  ناف  افالتخا  یباحـصا  یف  يرتس  يدعب  تیقب  نا  کنا  اما  اذک )  ) نابها
لاتق نم  عنمی  ام  رخبلا  اذه  نا  یلع  .هبراحملا  هلتاقملا و  نود  بهاذملا  لوقلا و  یلا  عجری  يذلا  فالتخالاب  ع )  ) دیری نا  زوجی  دـق 

نا هفعـضی  اممف  یناثلا  ربخلا  اماف  .مامالا  هعاط  نع  جراخ  غاب و  لک  لاتق  نم  عنام  ریغ  اضیا  وهف  مهترهاجم  مهیغب و  دـنع  هدرلا  لـها 
خ) موی -  ) ماـیا لوا  یف  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  ناـک  اـمنا  کـلذ  نـال  تیزلا  راـجحا  هعقو  یلا  غـلبی  مل  هیلع  هللا  همحر  رذاـبا 

نا یلع  .هیلا  یقبی  تقو ال  یف  کب  فیک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل  لوقی  فیکف  نامثع  مایا  یف  تام  رذوبا  بوصنملا و 
لوسرلا نم  عمسی  فیک  هراکنا و  یف  تادهاجملا  تایاغلا و  دعبا  هیف  هغولب  هناسلب و  رکنملا  راکناب  افورعم  ناک  هنع  هللا  یـضر  رذابا 

: دـئاوف سمخ  هیالا  یف  نا  یلا  اوبهذ  موقلا  نا  ملعا  مث  .هرـس  سدـق  همالک  یهتنا  کلذ - فالخ  یـضتقی  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نا وه  هیاغ و  یلا  لاتقلا  هثلاثلا  .یغبت  یتلا  اولتاقف  لاقف : مهلاتق  بوجو  هیناثلا  .نینموم  مهامـس  هللا  نال  نامیالا  یلع  هاغبلا  نا  اهادحا 

اریخا حلـصلا  رکذ  هنال  لام  ـال  مد و  یف  یغبلا  لـها  یلع  هعبت  ـالف  مهنیب  عقو  اذا  حلـصلا  نا  هعبارلا  .اـهریغ  وا  هبوتب  هللا  رما  یلا  اوئیفی 
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هب هبلاطملا  دـعب  هعنمف  قح  هیلع  ناک  نم  نا  یلع  هلالد  اهیف  نا  هسماخلا  .اـهرکذ  هبجاو  تناـک  ولف  هعبت  رکذـی  مل  ـالوا و  هرکذ  اـمک 
دقف یلوالا  اما  لوقا : .مهلاتق  دـحا  لک  یلع  مهتباثمب و  اقح  عنم  نم  لک  ناـک  قح  عنمل  ءـالوه  لاـتق  بجوا  اـمل  هللا  ناـف  هلاـتق  لـح 

داهتجالا لها  مه  ناصقن و  مذـب و ال  سیل  هنا  نم  مهـضعب  هیلا  لام  يذـلا  ینعملاب  سیل  هاغبلا  مهتیمـست  نا  تملع  و  اـهیفام ، تیرد 
هئاربلا بجت  قاسف  مهنا  نم  مهنم  رخآ  ضعب  اهیلا  لام  يذـلا  رخالا  ینعملاب  وا  ءاهقفلا  نم  اوفلاـخ  هفئاـط  هلزنمب  اواـطخاف  اودـهتجا 

هیلع لدتـسا  دق  و  رفک ، مذ و  کلذب  مهتیمـست  نا  نم  هیلا  انبهذ  ینعملاب  يذلا  لب  رفکلا ، یلا  ءاهتنا  ریغ  نم  مهل  هیالولا  عطق  مهنم و 
هبوتلا  ) نوهتنی مهلعل  مهل  نامیا  مهنا ال  رفکلا  همئا  اولتاقف  مکنید  یف  اونعط  مهدهع و  دعب  نم  مهنامیا  اوثکن  نا  و  یلاعت : هلوقب  اضیا 

هزعا نینموملا  یلع  هلذا  هنوبحی  مهبحی و  موقب  هللا  یتای  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یلاعت : هلوقب  و  هیآ 12 .)
دق و  هدـئاملا 60 .)  ) میلع عساو  هللا  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لضف  کلذ  مئال  همول  نوفاخی  هللا و ال  لیبس  یف  نودـهاجی  نیرفاـکلا  یلع 
لاق ص )  ) ینبلا نا  اقیرفلا  يور  دـق  و  هلمکتلا .) نم  ص 377 ج 1   ) بطخلا نم  راتخملا 236  حرش  یف  امهب  لالدتسالا  هجو  یضم 

موی

دهاج یبنلا  اهیا  ای  یلاـعت : هلوقب  .رـصبتف و  رارف ، ریغ  ارارک  هلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  ـالجر  ادـغ  هیارلا  نیطعـال  ربیخ :
کلذک مالـسالا و  هرهاظ  نم  قفانملا  نال  کلذ  و  هبوتلا 74 .)  ) ریـصملا سئب  منهج و  مهیوام  مهیلع و  ظلغا  نیقفانملا و  راـفکلا و 

یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  کلذـل  و  قافنلا ، مساـب  قیقح  وهف  هماـما  یلع  هیغبب  هنع  هجورخ  مالـسالا و  هراـهظال  یغاـبلا 
و انرابخا ، یف  نحن  اضیا  هانیور  هحیحـص و  یف  یئاسنلا  هاور  یقـش  قفانم  الا  کضغبی  یقت و ال  نموم  الا  کبحی  ـال  مالـسلا ) هیلع  )

کلذ مدـع  نیقفانملل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاداهج مدـع  نم  مزلی  و ال  بولطملا ، وه  اقفانم و  نوکیف  اعطق  هبحی  هبراـحی ال  نم 
یلوا لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  وعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یلاعت : هلوقب  هاغبلا  لاتق  یلع  اضیا  لدتـسی  دـق  و  حیحـصف ، هیناثلا  اما  .هدـعب و 

ناف هیمامالا  اندـنع  هحیحـصب  تسیلف  هعبارلا  اما  .هیناثلا و  اکف  هثلاثلا  اما  .رمـالا و  یلوا  هعاـط  بوجو  مومعب  ءاسنلا 63 )  ) مکنم رمالا 
لدـعلا لها  یلع  بجوا  یلاعت  هللا  نال  هیلع  نامـض  الف  لدـعلا  لها  نم  فلتملا  ناـک  نا  معن  هنمـض  اـسفن  وا  ـالام  فلتا  اذا  یغاـبلا 

اـسفن وا  الام  یبرحلا  فلتا  اذا  امک  مهنم ، اسفن  لتق  وا  مهل  ـالام  فلتا  اذا  نامـضلا  هیلع  بجوی  لاـتقلا و  هیلع  بجوی  فیکف  مهلاـتق 
فلس و دق  ام  مهل  رفغی  اوهتنی  نا  اورفک  نیذلل  لق  : ) یلاعت هلوقل  داقی  نمـضی و ال  هناف ال  ملـسا  مث  مهـسوفن  نیملـسملا و  لاوما  نم 

بجوی اـهنع  ثحبلا  هقفلا و  یلع  لوکوم  ماـکحالا  هذـه  لیـصفت  .بجلا و  ربخل  و  لافنالا 40 )  ) نیلوالا هنـس  تضم  دقف  اودـعی  نا 
.هریغ و نمم  هللا  ماکحاب  ملعا  وه  هرما و  لداعلا و  مامالا  روضحب  طورـشم  داهجلا  نا  یلع  باتکلا ، عوضوم  نع  جورخلا  لـیوطتلا و 

هاغبلا لاتق  بجوی  الف  هتوافتم  قوقحلا  نال  و  هجحب ، تسیل  هطبنتـسم  لاتقلا  زاوجل  اهورکذ  یتلا  هلعلا  نـال  هعبارلا  اـکف  هسماـخلا  اـما 
نود همالل  باطخ  طوسبملا  یف  هرس  سدق  هفئاطلا  حیش  دافا  امک  هیالا  نا  یلع  .قوقحلا  نم  اقح  عنم  نم  لک  لاتق  صاخ ، قح  عنمل 

و : ) هلوق يرجم  يرجی  کلذ  نال  عیمجلا  لوانتی  نا  یغبنی  عمجلا  ظفلب  یتاـف  یغبت  یتلا  اولتاـقف  لاـق : ثیح  نم  سیل  همـالا و  داـحآ 
انلاتق ناف  ءالوه  لاتق  یف  مامالا  هعاط  انیلع  تبجو  نا  نحن و  همالل و  باطخ  اذه  نا  فالخ  و ال  امهیدیا ) اوعطقاف  هقراسلا  قراسلا و 

نم هدرجم  يا  هرهاش  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق لوقتف : فایـسالا  ربخ  نایب  نم  اندعو  ام  اما  .مهلاتقب و  دارفنالا  انل  سیل  مامالا و  لاتقل  عبت 
یلع لقث  هنال  ارزو  حالسلا  یمـس  و  ذئنیح ، مهتحلـسا  نوعـضی  اهلها  نال  یـضقنت  یتح  يا  اهرازوا  برحلا  عضت  یتح  هلوق : .دمغلا 
الاوط احامر  اهرازوا  برحلل  تددعا  و  یشعالا : لاق  لمحی  هنال  ارازوا  حالـسلا  یمـسف  ناسنالا  هلمحی  ام  رزولا  لصا  نال  وا  هسبال ،
تئاج دـق  اهبرغم ، نم  سمـشلا  علطت  یتح  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق اریعف  اریع  یحلا  رثا  یلع  اهب  ودـحی  دواد  جـسن  نم  اروکذ و  الیخ  و 

ثدحملا و  نم ج 2 )  106  - ص 114  ) یفاولا یف  هرـس  سدـق  ضیفلا  ققحملا  اهلقن  ع )  ) مئاقلا مامالا  روهظ  تاـمالع  یف  تاـیاور 
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ص  ) داشرالا یف  دـیفملا  لجالا  خیـشلا  اهنم  هفئاطب  یتا  و  ینابمکلا ) عبطلا  نم   150  - ج 13 ص 172  ) راحبلا یف  یـسلجملا  لیلجلا 
همایقلا مایق  هعاسلا و  طارـشا  یف  يرخا  تایاور  تئاج  دـق  کلذـک  .برغملا و  نم  سمـشلا  عولط  اهنم  .ه ) نارهط 1377  عبط   336

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  .ه :) ناریا 1301  عـبط  ص 195   ) يدنوارلل حـئارجلا  جـئارخلا و  یفف  برغملا ، نم  سمـشلا  عولط  اهنم 
لوزن و  اهبرغم ، نم  سمـشلا  عولط  و  مئاقلا ، جورخ  و  ناخدلا ، و  لاجدـلا ، و  ینایفـسلا ، اهنم : دـبال  هعاسلا  لبق  تامالع  رـشع  هلآ :)

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  يور  هنا  هرس  سدق  هفئاطلا  خیـشل  طوسبملا  نم  داهجلا  باتک  لوا  یف  ثیدحلا و  .میرم  نب  یـسیع 
هیلع  ) هلوق یف  نما  هملک  تناک  ناف  .اـهبرغم  نم  سمـشلا  علطت  یتح  هبوتلا  عطقنت  ـال  هبوتلا و  عطقنت  یتح  هرجهلا  عطقنت  ـال  لاـق : هنا 

مئاقلا مامالا  رهظی  نا  یتح  اهرازوا  عضت  نل  برحلا  نا  دارملاف  ادرجم  ایثاث  العف  سانلا  نما  اهبرغم  نم  سمـشلا  تعلط  اذاف  مالـسلا )
لدـعلاب و مکح  ع )  ) مئاقلا ماق  اذا  لاق : هیبا  نع  هبقع ، نبا  یلع  يور  املظ ، اروج و  تئلم  ام  دـعب  الدـع  ضرالا  هب  المی  هللا  نال  (ع )
مالسالا و اورهظی  یتح  نید  لها  قبی  مل  هلها و  یلا  قح  لک  درو  هتاکرب  ضرالا  تجرخا  لبسلا و  هب  تنما  روجلا و  همایا  یف  عفترا 

اـسفن عفنی  ـال  ذـئمویف  هلوـق : هنیرقب  ناـمیالا  نم  ضاـم  لـعف  هملکلا  نا  باوـصلا  نکل  داـشرالا ص 343 .)  ) خـلا ناـمیالاب - اوفرتعی 
یف بسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  کبر ال  تایآ  ضعب  یتای  موی  یلاعت : هلوق  یلا  هراـشا  اذـه  .خـلا و  اـهنامیا -
دنع لوزی  فیلکتلا  نا  و  همایقلا ، تایآ  روهظب  دـسنی  هبوتلا  باب  نال  ذـئنیح  اـهنامیا  اـهعفنی  مل  اـمنا  و  (. 160 ماعنالا -  ) اریخ اـهنامیا 
اوار املف  یلاعت  لاـق  و  (، 30 هدجـسلا -  ) نورظنی مه  مهنامیا و ال  اورفک  نیذـلا  عفنی  حـتفلا ال  موی  لق  لئاق : نم  زع  لاق  و  اـهروهظ ،

( مالـسلا هیلع   ) هنا مث  رفاغلا .) رخآ   ) انـساب وار  امل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم  هب  انک  امب  انرفک  هدـحو و  هللااب  انمآ  اولاق  انـساب 
مامالا ناک  اذا  راج  وهف  ع )  ) مامالا نذاب  نوکی  امنا  یغبلا  لها  داـهج  نا  مولعم  یغبلا و  لـها  داـهج  هلباـقم  هرهاـشلا  فویـسلا  لـعج 

یف مهلاتق  زاوج  یلع  لاد  هرهاش  اهنم  هثالث  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نم  رهاظلاف  نیکرـشملا  نم  مهریغلا  هج  اـما  و  دـیلا ، طـساب  اراـضح 
ذم ضام  داهجلا  و  یبنلا : نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هروس  ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  یف  امک  ثیدـحلا  یف  اضیا و  هبیغلا  نامز 

دارملاف هلحم  یف  ققح  امک  هبـصن  نم  وا  مامالا  دوجوب  اطورـشم  ناک  امل  مهداهج  نکل  لاجدـلا ، یتما  رخآ  لتاقی  نا  یلا  هللا  ینثعب 
عفدلا هجو  یلع  هبراحملا  بجت  دق  اعافد و  ناک  لب  اداهج  نوکی  هنا ال  الا  مالـسالا  هضیب  یلع  فیح  اذا  هعاسلا  مایق  یلا  هرهاش  اهنا 

يراصنلا و دوهیلا و  مه  همذـلا  لها  همذـلا ، لـها  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .کلذـک  فیخ  اذا  هبـصن  نم  وا  ماـمالا  روضح  نود  نم 
و مهیبس ، انیلع  مرح  مهـسفنا  یلع  هیزجلا  اولبق  اذا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .همذـلا  طئارـشب  اولخا  اذا  مهداـهج  بجی  اـمنا  سوجملا و 

دقف هیباتکلا  زاوج  یف  اما  ملـسملل و  هیباتکلا  ریغ  حاکن  زاوج  مدـع  یف  فالخ  هنا ال  ملعا  .مهتحکانم و  اـنل  تلح  و  مهلاوما ، تمرح 
دوهیلا و ءاوس  مرحم  هرفاکلا  حاـکن  هللا : همحر  دـیفملا  لاـق  لاـق : فلتخملا  یف  هرـس  سدـق  همـالعلا  اـهب  یتا  هیف و  لاوقـالا  تفلتخا 

لاق .عمجلا و  میرحت  اذه  یضتقم  نیمیلا و  کلم  مئادلا و  هعتملا و  حاکن  یلا  الوا  همسق  هنا  عم  حاکنلا  قلطا  سوجملا و  يراصنلا و 
هیقفلا هرـضحی  نم ال  باتک  یف  ظفلا  اذه  يور  .هعتم و  ریغ  هعتم و  هرح  یلع  هینارـصنلا  هیدوهیلا و  جوزتی  و ال  عنقملا : یف  قودـصلا 

هیدوهیلا و نم  لـجرلا  عـتمتی  هلاـس  هنا  ع )  ) اـضرلا نع  یـسیلفتلا ، نسحلا  نع  يور  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) قداـصلا نع  ریـصب ، یبا  نع 
میرحت هاضتقم  رافکلا و  بورض  نم  امهادع  نم  نود  هینارصنلا  هیدوهیلاب و  عتمتلا  هیاهنلا  یف  خیـشلا  غوس  .عتمتی و  لاق : هینارـصنلا ؟

یف حاکنلا  اذه  هینارصنلا  هیدوهیلا و  یلع  دقعی  نا  ساب  ال  سیردا : نبا  لاق  .هعتم و  تایباتکلا  حاکن  زوجی  رالـس : لاق  .هیـسوجملا و 
هرفاک وا  هدترم ، وا  لصا  هرفاک  اهریغ ، وا  هیسوجم  تناک  ءاوس  رافکلا  فانـصا  رئاس  نم  نیـسنجلا  نیذه  ادع  نم  اماف  رایتخالا  لاح 
کلذ سیل  هیسرجملاب و  عتمتا  هرکی  هتیاهن : یف  رفعجوبا  انخیـش  لاق  .اهرفک و  نم  بوتت  یتح  اهیطو  اهیلع و ال  دقعلا  زوجی  الف  هلم 

یلع دـقعلا  زوجی  ال  لوقی : هتعنقم  یف  دـیفملا  انخیـش  .هفالخب و  انباحـصا  عاـمجا  نـال  اداـقتعا  ـال  اداریا  هدروا  ربخ  اذـه  روظحمب و 
انصصخ ماع و  اذه  و  نموی ) یتح  تاکرـشملا  اوخکنت  و ال  : ) یلاعت هلوق  و  رفاوکلا ،) مصعب  اوکـسمت  و ال  یلاعت : هلوق  هیـسوجملا و 
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یف لـصالا  لوقا : .فلتخملا  نم  همـالک  لـقن  نم  اـندرا  اـم  یهتنا  .همومع  یلع  یقاـبلا  یقب  عاـمجالا و  لیلدـب  هینارـصنلا  هیدوهیلا و 
اذا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق  هلاسملا 

مه مهل و ال  لح  نه  رافکلا ال  الا  نهوعجرت  الف  تانموم  نهومتملع  ناف  نهنامیاب  ملعا  هللا  نهونحتماف  تارجاهم  تانموملا  مکئاج 
متقفنا ام  اولئسا  رفاوکلا و  مصعب  اوکسمت  نهروجا و ال  نهومتیتآ  اذا  نهوحکنت  نا  مکیلع  حانج  اوقفنا و ال  ام  مهوتآ  نهل و  اولحی 

یتح تاکرـشملا  اوحکنت  و ال  : ) یلاعت هلوف  و  (. 11 هنحتمملا -  ) میکح میلع  هللا  مکنیب و  مکحی  هللا  مکح  مکلذ  اوقفنا  اـم  اولئـسیل  و 
مکبجعا ول  كرشم و  نم  ریخ  نموم  دبعل  اونموی و  یتح  نیکرشملا  اوحکنت  مکتبجعا و ال  ول  هکرشم و  نم  ریخ  هنموم  همال  نموی و 

هلوق و  هرقبلا 221 و 222 .) ( ) نورکذـتی مهلعل  سانلل  هتایآ  نیبی  هنذاب و  هرغفملا  هنجلا و  یلا  اوعدـی  هللا  رانلا و  یلا  نوعدـی  کئلوا 
( تانموملا مکتاتیف  نم  مکنایتف  نم  مکنامیا  تکلم  ام  نمف  تانموملا  تانـصحملا  حـکنی  نا  ـالوط  مکنم  عطتـسی  مل  نم  و  : ) یلاـعت

هیالاف .يرخا  تایآ  نم  اـهوحن  و  ( 21 رشحلا - ( ) هنجلا باحـصا  رانلا و  باحـصا  يوتـسی  ال  : ) یلاعت هلوق  کلذک  و  ( 31 ءاسنلا - )
نم نحتمی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  و  رفاکلا ، اهجوز  یلا  تملـسا  اذا  هجوزلا  عوجر  زاوج  مدع  یلع  الوا  تلد  یلوالا 

نسل تانموملا  نا  یلع  ایناث  .نهروهم و  نهجاوزا  یطعی  اهـسبحی و  مث  مالـسالا  راد  یلا  رفکلا  راد  نم  تارجاهم  نانموملا  نم  هئاج 
لحب

ماسقا نم  اهریغ  وا  نییسوجم  وا  نیینارصن  وا  نییدوهی  اناک  ءاوس  اقلطم  حاکنلا  عنم  یلع  هلاد  یهف  نهل  نولحی  رافکلا ال  نا  رافکلل و 
اوکـسمت هلوقب و ال  رفاوکلا  ملـسملا  حاکن  میرحت  یلع  اثلاث  .اثلاث و  نیمی و  کلم  وا  الجوم  وا  اـمئاد  حاـکنلا  ناـک  ءاوس  و  راـفکلا ،

تلزن امل  و  يرهزلا : لاق  نایبلا : عمجم  یف  .حاـکنلا و  ماـسقا  عیمج  یلع  رفکلا و  ماـسقا  عیمج  یلع  لـماش  اـهمومع  رفاوکلا و  مصعب 
نب هیما  یبا  تنب  هنیرق  نیتکرـشم  هکمب  هلاتناک  نیتارما  باطخلا  نب  رمع  قلط  رفاوکلا ) مصعب  اوکـسمت  و ال  : ) هلوق اهیف  هیالا و  هذـه 

ما هیعازخلا  لورج  نب  ورمع  تنب  موـثلک  ما  يرخـالا  و  هکمب ، امهکرـش  یلع  اـمه  نایفـس و  یبا  نـب  هیواـعم  هدـعب  اـهجوزتف  هریغملا 
تنب يورا  هللادیبع  نب  هحلط  دنع  تناک  .امهکرـش و  یلع  امه  هموق و  نم  لجر  مناغ  نب  هفاذخ  نب  مهجوبا  اهجوزتف  رمع  نب  هللادبع 

یهورج اهدق  هحلط  ناک  رفاوکلا و  مصعب  مکـسمتلا  نع  نآرقلا  یهن  نیح  مالـسالا  امهنیب  قرفف  بلطملادـبع  نب  ثراحلا  نب  هعیبر 
هللا لوسر  یلا  ترف  نمم  تناک  هیما و  نبا  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  هحلط  دـعب  مالـسالا  یف  اهجوزت  مث  هرفاک ، اهموق  دـنع  هکمب 
وه هنم و  ترفف  هحادحدلا  نب  تباث  دنع  تناک  رـشب  تنب  همیما  .ادـلاخ و  اهجوز  اهـسجف و  رافکلا  ءاسن  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

تناک یبعشلا و  لاق  .لهس  نب  هللادبع  تدلوف  فینح  نب  لهـس  هللا  لوسر  اهجوزف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  رفاک  ذئموی 
اکرشم صاعلاوبا  ماقا  هیندملا و  یف  یبنلاب  تقحل  تملساف و  عیبرا  نب  صاعلا  یبا  هارما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  بنیز 

حلص طرـش  یف  لخدی  مل  یئابجلا : لاق  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیلع  اهدرف  ملـسا  مث  بنیز  هتنماف  هنیدملا  یتا  مث  هکمب 
هکم نم  هرجاهم  هملـسم  تئاج  طیعم  یبا  نب  هبقع  تنب  موثلک  ما  نا  رکذ و  ءاـسنلل  رجی  مل  ءاـسنلا و  نود  لاـجرلا  در  ـالا  هیبیدـحلا 

یف لاجرلا ال  یف  اننیب  طرـشلا  نا  هللا  لوسر  لاقف  اـمهیلع  اـهدر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ـالاسف  هنیدـملا  یلا  اـهاوخا  ءاـجف 
فیکف رفاکلا  اهجوزل  لحت  مل  تلمـسا  اذا  هارملا  نال  ءاسنلا  یف  طرـشلا  اذـه  رجی  مل  امنا  و  یئابجلا : لاق  .امهیلع  اـهدری  ملف  ءاـسنلا 

دوهیلا و نیرفاکلا و  يا  نیکرـشملا  حاـکن  زاوج  مدـع  یلع  اـضیا  هحیرـص  هلاد  هیناـثلا  هیـالا  .اـمهنیب و  هقرفلا  تعقو  دـق  هیلع و  درت 
مههاوفاب مهلوق  کلذ  هللا  نبا  حیـسملا  يراصنلا  تلاـق  هللا و  نبا  ریزع  دوهیلا  تلاـق  و  : ) لـئاق نم  زع  لاـق  نیکرـشملا  نم  يراـصنلا 

ام میرم و  نب  حیـسملا  هللا و  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذـختا  نوکفوی  ینا  هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیذـلا  لوق  نوهاضی 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1368 

http://www.ghaemiyeh.com


نم ریخ  : ) هلوق نم  رهاظلا  نا  معن  نیکرـشم  مهامـسف  ( 32 هبوتلا - ( ) نوکرـشی امع  هناحبـس  وه  الا  هلا  دحاو ال  اهلا  اودـبعیل  الا  اورما 
یهنلا قلع  یلاعت  هنا  مث  .لماتف  هملسملل  رکشملا  حاکن  ملسملل و  هکرشملا  حاکن  زاوج  یلا  یموی  كرشم ) نم  ریخ   ) اذک و  هکرشم )

نال رانلا  یلا  نوعدـی  کئلوا  هلوقب  کـلذ  دـکا  مث  حاـکنلا ، یف  ناـمیالا  طارتشا  یلع  لدـی  قیلعتلا  ناـمیالا و  یه  یتلا  هیاـغلا  یلع 
یف لاق  .رخالا  نید  نم  نیجوزلا  دـحا  ذـخای  راـنلا و  یلا  هبحاـص  امهدـحا  اوعدـی  اـمبر  لـب  راـنلا  یلا  هتجوز  وعدـی  جوزلا  بلاـغلا 

هخوسنمب و ال تسیل  مهریغ و  باتکلا و  لها  نم  رافکلا  عیمج  هحکانم  میرحت  یف  اندـنع  هماـع  هیـالا - هذـه  ینعی  یه - و  عمجملا :
مل نا  تارافکلا  تایتفلا  حاکن  زوجی  يا ال  تاـنموملاب  تاـیتفلا  فصو  ثیح  اـضیا  بولطملا  یلع  تلد  هثلاـثلا  هیـالا  .هصوصخم و 

هعاطتـسالا مدـع  عم  زوجی  مل  ثیح  الوط  عطتـسی  مل  نا  هیلع  هرحلا  هرفاکلا  حاکن  میرحت  یلع  هلاد  اهنا  اـمک  .ـالوط  حـکانلا  عطتـسی 
نم یتلا  ماکحالا  عیمج  یف  يواستلا  یفن  یلع  اهرهاظب  لدت  هعبارلا  .تارفاکلا و  نم  هرحلا  حاکن  رئارحلا  تانموملا  يا  تانصحملاب 
ماعط تابیطلا و  مکل  لـحا  مویلا  : ) یلاـعت هلوق  یه  تاـیباتکلا و  حاـکن  زاوج  یلع  يرخا  هیآ  تلد  دـق  تلق : نا  .هحکاـنملا  اـهتلمج 

مکلبق نمم  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم  تانـصحملا  تانموملا و  نم  تانـصحملا  مهل و  لح  مکماعط  مکل و  لح  باتکلا  اوتوا  نیذـلا 
نم هرخـالا  یف  وه  هلمع و  طـبح  دـقف  ناـمیالاب  رفکی  نم  نادـخا و  يذـختم  ـال  نیحفاـسم و  ریغ  نینـصحم  نهروجا  نهومتیتآ  اذا 

هیالا هذه  لمح  زوجی  دق  تیرد و  امک  رفاوکلا  حاکن  نع  همدقتملا  تایالا  تهن  دـق  تلق : قیفوتلا ؟ فیکف  ( 8 هدئاملا -  ) نیرساخلا
مث هرفاک  تناک  نم  نیب  و  هرفاک ، طـق  نکت  مل  یتلا  هنموملا  نیب  هیـالا  دورو  لـبق  عرـشلا  قرف  نا  زئاـجلا  نم  نهنم و  ملـسا  نم  یلع 
یبا نع  نایبلا  عمجم  یف  یـسربطلا  یکح  دـق  و  راصتنالا ، یف  امک  هدـئاف ، هحابالا  یف  نیرمالا  نیب  عمجلا  کـلذ و  ناـیب  یفف  تنمآ 

نهدرفا اذـهلف  کـلذ  یف  جرح  ـال  هنا  هناحبـس  نیبف  رفک  نع  تملـسا  نم  یلع  دـقعلا  نم  نوجرحتی  اوناـک  اـموق  نا  یخلبلا  مساـقلا 
: ماسقا هثالث  یلع  حاکنلا  نا  انلق : .لمحلا  کلذ  نع  یباتف  لیهـستلا  نانتمالا و  ماقم  یف  هقایـس  هیـالا و  رهاـظ  نا  لـیق : نا  .رکذـلاب و 

نهروجا نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : ) هلوق یف  هعتملا  حاکنب  میرکلا  نآرقلا  قطن  دـق  نیمیلا و  کلم  و  مئادـلا ، و  هعتملا ، حاـکن 
هیلع  ) نینموـملاریما مهنم  لاوقـالا  هفورعم  هعاـمج  نیعباـتلا و  هباحـصلا و  نم  دـحاو  ریغ  نع  لوـقنملا  وـه  و  ( 25 ءاـسنلا - ( ) هضیرف

نهوتاف یمـسم  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  ) نوارقی نمهنا  اطع و  دهاجم و  دوعـسم و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  و  مالـسلا )
ریبج و نب  دیعس  هبعش و  نب  هریغملا  يردخلا و  دیعس  یبا  عوکالا و  نب  هملس  يراصنالا و  هللادبع  نب  رباج  نع  يور  دق  و  نهروجا )

هیالاف هیف  امب  يردا  تیبلا  لها  امئاد و  هعتم ال  تایباتکلا  حاکن  ع )  ) تیبلا لها  نم  همئالا  زاجا  دق  اهب و  نوتفی  اوناک  مهنا  حیرج  نبا 
یلع و  حاکن ، هعتملا  حاکن  ناف  هیف  ریـض  هثالثلا و ال  نیب  نم  دـحاو  حاکن  مکح  نیبت  اهنا  رمالا  هیاغ  لیهـستلا  ناـنتمالا و  یلع  هیقاـب 
یلع تایاور  درو  دق  هنا  یلع  هیدوهی ، هفیذح  حکن  و  هینارـصن ، هحلط  حکن  و  هینارـصن ، حـکن  ارامع  نا  يرو  ام  لمحی  ینعملا  اذـه 

هدانـساب یفاکلا  یفف  نموی ) یتح  تاکرـشملا  اوحکنت  و ال  : ) یلاعت هلوق  و  رفاوکلا ) مصعب  اوکـسمت  و ال  : ) یلاعت هلوقب  هخوسنم  اهنا 
: لاق مکلبق ؟) نم  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم  تانـصحملا  و  : ) هناحبـس هللا  لوق  نع  ع )  ) رفعجابا تلاس  لاق : هرارز  نع  باـئر ، نبا  نع 

نـسحلاوبا یل  لاق  لاـق : مهجلا  نب  نسحلا  نع  لاـضف ، نبا  نع  هدانـساب  هیف  و  رفاوکلا .) مصعب  اوکـسمت  ـال  و  : ) هلوقب هخوسنم  هذـه 
: لاق کیدی ؟ نیب  یلوق  ام  كادف و  تلعج  تلق : هملسم ؟ یلع  هینارـصن  جوزتی  لجر  یف  لوقت  ام  دمحمابا ! ای  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا
زع و هللا  لوقل  تلق : مل ؟ و  لاق : هملـسم ، ریغ  یلع  هملـسم و ال  یلع  هینارـصن  جیورم  زوجی  ال  تلق : یلوق ، هب  ملعت  کلذ  ناف  نلوقتل 

نیذلا نم  تانـصحملا  تانموملا و  نم  تانـصحملا  و  : ) هیالا هذـه  یف  لوقت : امف  لاق : نموی ،) یتح  تاکرـشملا  اوحکنت  و ال  : ) لج
نیتیالاب هیالا  خسن  یف  نا  معن  .تکس  مث  مسبتف  هیالا  هذه  تخسن  تاکرشملا ) اوحکنت  و ال  : ) هلوقف تلق : مکلبق ؟) نم  باتکلا  اوتوا 

یلع خسانلا  میدقت  اهنم و  تایباتکلا  حاکن  لیلحت  هیآ  تلزن و  هروس  رخآ  هدئاملا  نا  یف  تایاور  هدع  اوور  نیقیرفلا  نا  وه  امالک و 
امف هدـئاملا  تلزن  هروس  رخآ  تلاق : هشئاع  نع  مکاـحلا  يذـمرتلا و  جرخا  یطویـسلل : ناـقتالا  یفف  حیحـصب ، سیل  ـالوزن  خوسنملا 
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نع هدج ، نع  هیبا  نع  هللادبع ، نب  یسیع  نع  هدانساب ، یشایعلا  يور  نایبلا : عمجم  یف  .ثیدحلا و  هولحتـساف  لالح  نم  اهیف  متدجو 
رخآ نم  ناک  هذخاب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رما  نم  ذخوی  امنا  اضعب و  هضعب  خسنی  نآرقلا  ناک  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع
الوزن هروسلا  رخآ  ناب  هقطان  تایاورلا  نم  هدـحاو  ریغ  نکل  .خـلا  یـش ء - اهخـسنی  مل  اهلبق و  ام  تخـسن  هدـئاملا  هروس  هیلع  لزن  ام 

مکاحلا يذمرتلا و  جرخا  و  حتفلا ، هللا و  رـصن  ءاج  اذا  تلزن  هروس  رخآ  لاق : سابع  نبا  نع  ملـسم  جرخا  ناقتالا : یفف  هدئاملا  سیل 
نم هئارب  روهـشملا  نامثع  ثیدح  یف  و  هللا ، رـصن  ءاج  اذا  ینعی  حـفتلا - هدـئاملا و  هروس  تلزن  هروس  رخآ  لاق : رمع  نب  هللادـبع  نع 

: لوقا .اهلبق  هدـئاملا  تلزن  الوزن و  هروس  رخآ  هبوتلا  نا  یتا  له  هروس  ریـسفت  یف  یـسربطلل  ناـیبلا  عمجم  یف  و  ـالوزن ، نآرقلا  رخآ 
نا هروکذملا  هروسلا  ریسفت  یف  عمجملا  یف  لب  هیف  مالک  الف  هرقبلا  دعب  ناک  اهلوزن  نا  اما  الوزن  هروسلا  رخآ  تسیل  هدئاملا  نا  املس 

لوزن نوکی  نا  زوجی  لاـقی  نا  ـالا  مهللا  هلاـحب ، قاـب  خوسنملا  یلع  خـسانلا  میدـقت  یف  لاکـشالاف  هنیدـملاب  تلزن  هروس  لوا  هرقبلا 
یف یلاعت  هللا  رماب  اهلعج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  الا  هدئاملا  یف  هخوسنملا  هیالا  لوزن  دـعب  هرقبلا  یف  نیتخـسانلا  نیتیالا 

( نوملظی مه ال  تبـسک و  ام  سفن  لک  یفوت  مث  هللا  یلا  هیف  نوعجحرت  اموی  اوقتا  و  : ) هیآ نا  امک  هدـئاملا  هروس  نم  عضوملا  کلذ 
یف امک  ع )  ) لیئاربج نیمالا  رماب  هرقبلا  نم  نیتئاملا  نیناـمثلا و  سار  اـهلعجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  تلزن  هیآ  رخآ 
امک هزیوجت  هعتملا و  حاکنل  اـنایب  تناـکل  هیـالا  خـسنب  لـقن  مل  ول  هلمجلاـب  .لـماتف و  .اـهریغ  لـیزنتلا و  راونا  فاـشکلا و  عمجملا و 

ناثوالا و هدـبع  نم  هیباتکلا  ریغ  هیـالا  نموی ) یتح  تاکرـشملا  اوحکنت  ـال  و  : ) هرقبلا یف  یلاـعت  هلوق  نا  لوقنی : نا  لـئاقل  .تیرد و 
نا نیکرـشملا  باتکلا و ال  لها  نم  اورفک  نیذلا  دوی  ام  : ) یلاعت هلوق  یف  امهنیب  قارتفالا  لیلدـب  باتک  مهل  سیل  نیذـلا  نم  مهریغ 

نیکفنم نیکرـشملا  باتکلا و  لها  نم  اورفک  نیذـلا  نکی  مل  : ) یلاعت هلوق  و  هرقبلا 100 )  ) هیـالا مکبر -) نم  ریخ  نم  مکیلع  لزنی 
هیآ یف  امهقارتفا  نیکرشملا و  نم  يراصنلا  دوهیلا و  نا  یلع  هبوتلا  نم  همدقتملا  هیالا  تلد  دق  تلق : (. 2 هنیبلا - ( ) هنیبلا مهیتات  یتح 
اما ادح و  لکشم  ماودلاب  ملسملل  هیباتکلا  حاکن  زاوجب  لوقلا  هلمجلاب  .نیکرشم و  باتکلا  لها  نوک  مدع  یلع  لدی  هصاخ ال  هیانعل 

هدـباع تناک  ءاوس  هرفاکلا  حاکن  نا  یف  هحیرـص  اهنم  هفئاط  بابلا  تایاور  .هب و  ساب  الف  نیمی  کلم  وا  الجوم ، ینعا  هعتم  اهحاکن 
، بائر نبا  نع  هدانساب  اضیا  هیف  .یفاکلا و  نع  هلوقنملا  همدقتملا  مهجلا  نبا  هیاور  اهنم  مرحم  هینارصن  وا  هیدوهی  وا  هیسوجم  وا  نثو 

اوکـسمت و ال  : ) هلوق لاـق : همیرحت ؟ نیا  كادـف و  تلعج  تلق : باـتکلا ، لـها  حاـکن  یغبنی  ـال  لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هرارز ، نع 
وا هرح  هملـسم  دجی  وه  هینارـصن و  هیدوهی و ال  جوزتی  نا  ملـسملل  یغبنی  ال  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هدانـساب ، هیف  و  رفاوکلا .) مصعب 

هذـه نوکت  نا  اهنم  بیذـهتلا  یف  هفئاطلا  خیـش  اهیلا  راشا  امک  لیواتلا  نم  اـهوجو  لـمتحی  اـهنکل  حاـکنلا  زوجت  اـهنم  يرخا  .هما و 
نا اهنم  .مهل و  اقفو  تدرو  رابخالا  هذـه  نوکت  نا  زوجیف  کلذ  هحابا  یلا  بهذـی  انفلاخ  نم  لک  نال  هیقتلا  جرخم  تجرخ  رابخالا 
اذـه يرجی  نم  حاکن  ناف  هفعـضتسم  نوکت  لب  هب  هنیدـتم  رفکلل  هدـقتعم  هرـصبتسم  نوکت  نم ال  هحابا  تلوانت  رابخالا  هذـه  نوکت 
دنع مدلا  هتیملا و  هحابا  يرجملا  کلذ  يرجی  هملسملا و  مدع  دنع  هرورضلا و  لاح  یف  هحابا  کلذ  نوکی  نا  اهنم  .زئاج و  يرجملا 
ربخ یف  نا  مث  .بیذهتلاب  کیلعف  اهلیصفت  تئش  نا  هعتملا و  دقع  نهیلع  دقعلا  یف  هحابا  هذه  نوکت  نا  اهنم  .سفنلا و  یلع  فوخلا 

.الف و برحلا  راد  یف  اوناک  اذا  اما  مهتحکانم و  ملسملل  تلح  هیزجلا  اولبق  اذا  همذلا  لها  نا  وه  ماقملا و  یف  رخآ  الیـصفت  فایـسالا 
باتکلا لها  حاکن  لحی  امنا  و  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا یمقلا  ریـسفت  یفف  اضیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يورم  هلثم 

هنودب زجی  مل  امنا  همذـلا و  داقعنا  عم  مهحاکن  زاوج  یلع  نالدـی  ناربخلا  لوقا : .مهتحکانم  لحت  مل  مهریغ  هیزجلا و  نودوی  نیذـلا 
.خـلا لتقلا - وا  هیزجلا  الا  مهنم  لبقی  نلف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .نیبراحملا  یلع  هدراولا  ماـکحالا  مهلمـشیف  نوبراـحم  ذـئنیح  مهنـال 

سوجملا يا  باتک  ههبـش  مهل  نم  مکح  اذـک  هیزجلا و  لذـبب  مهنید  یلع  مهرارقا  زوجی  يراصنلا  دوهیلا و  يا  باـتکلا  لـها  لوقا :
ائیف و نوکت  مهلاوما  مهئاسنو و  مهیرارذ  تیبس  اولتوق و  هیزجلا  لذب  نم  باتکلا  لها  عنتما  یتم  هیزجلا و  لذـبب  مهنید  یلع  نورقیف 
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هیلع  ) هلوق .هیزجلا  لذبب  مهنید  یلع  نورقی  الف  مهریغ  بکاوکلا و  ناثوالا و  مانصالا و  دابع  نم  باتک  ههبش  الو  هل  باتک  نم ال  اما 
هدح یلع  همذلا  لها  ماکحا  ربخلا  اذه  یف  ع )  ) مامالا رکذ  امل  لوقا : .خـلا  مجعلا - یکرـشم  یلع  فیـس  ثلاثلا  فیـسلا  و  مالـسلا :)

فلتخت ـال  هدـحاو و  باـتک  مهل  سیل  نیذـلا  نیکرـشملا  ماـکحا  نـال  کـلذ  ادرفنم و  مجعلا  برعلا و  یکرـشم  نم  دارملا  نا  ملع 
برعلا و یکرـشم  نیب  قیرفتلا  لیـصفتلاب و  ضرعت  نم  هیهقفلا  بتکلا  يدـجن  مل  هنـسلالا و  میلاقالا و  دـالبلا و  فـالتخاب  اـهماکحا 

هیلع  ) هدرفا امنا  و  لوقعلا : هآرم  یف  لاق  هرـس  سدـق  یـسلجملا  همالعلا  نا  الا  رکذـلاب  مجعلا  یکرـشم  دارفنا  ببـس  ملعن  ام  مجعلا و 
هللا یلص   ) یبنلا هما  هیف  لاتقلاب  بطاخملا  هیف و  لزن  باقرلا ) برضف  : ) یلاعت هلوق  ناب  هملعل  رکذلاب  ثلاثلا ) فیـسلا  ینعی  ( ) مالـسلا
هللا لوسر  لاق  و  لیواتلا - یغبلا و  لها  یلع  فیـسف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .لماتف  یهتنا  .هللا  مهلتاق  امنا  مهلتاقی و  مل  هنال  هلآ ) هیلع و 
نم ام  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  یف  لوقا : .لیزنتلا  یلع  تلتق  امک  لیواتلا  یلع  يدعب  لتاقی  نم  مکنم  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

یلـص  ) هنا دارملا  انطب و  ارهظ و  هیآ  لکل  نا  نم  ررقت  امل  يرهاظلا  ینعملا  ریغ  وه  يذـلا  یفخلا  اهانعم  يا  اهلیوات  ینملع  ـالا و  هیآ 
هللا همحر  یـسلجملا  لاق  .نیرحبلا  عمجم  یف  یحیرطلا  هلاق  .هنونکملا  رارـسالا  هنوصملا و  تایفخلا  کلت  یلع  هعلطا  هلآ ) هیلع و  هللا 

وا .غاب  همـصخ  قحلا و  یلع  هنا  یعدـی  یغابلا  ذا  هفئاط  صوصخ  یف  صن  ریغ  هیالا  نوکل  لیواتلا  لاتق  نوک  لـعل  لوقعلا : هآرم  یف 
یلـص  ) هللا لوسر  لوق  بسانی  نایبلا  اذـه  لوقا : یهتنا و  .نآرقلا  لیوات  یف  ملهمـشی  نیرفاکلا  نیکرمـشلا و  لاتق  تایآ  نا  هب  دارملا 
امناف لیواتلا  یغبلا و  لها  یلع  فیـسف  ع )  ) رفعج یبا  مالک  نم  رهاظلا  اما  .لیواتلا و  یلع  يدعب  لتاقی  نم  مکنم  نا  هلآ ) هیلع و  هللا 
یتالا هباتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق  انرکذ  ام  دـیوی  لیواتلا و  یغبلا و  لها  مه  لداعلا  ماـمالا  یلع  نیجراـخلا  نا  دارملا 

بلط ثیح  .خلا  یناسل  يدی و ال  نجت  مل  امب  ینتبلطف  نآرقلا  لیواتب  ایندـلا  بلط  یلع  تودـعف  هیلا : اباطخ  هیواعم  یلا  باتک 55 ) )
يرخا تایآ  نم  هوحن  هیالا و  یلتقلا ) یف  صاصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق  لوا  ناـمثعل و  صاـصقلا  هیواـعم 

هنبا یلا  مالسلا ) هیلع   ) هباتک ریسفت  یف  لیواتلا  قیقحت  یف  انمالک  یتایس  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  سانلا  بلا  یتح  دارا  امب 
.خلا هیارلا  هذهب  تلاق  رسای : نب  رامع  لاق  و  مالسلا :) هیلع   ) هلوق .خلا  هلیوات  هللا و  باتک  میلعتب  کئدتبا  نا  و  هلوق : دنع  ع )  ) یبتجملا

اذه و هلوق  ریـسفت  یف  انمالک  رم  دق  نیفـص و  هعقو  ینعی  هعبارلا  هذـه  .نینحو و  دـحا  ردـب و  یف  هیواعم  هیار  یلا  هراشا  هیارلا  لوقا :
لمج حرشن  نا  نآدقف  (. 285  - ج 15 ص 289  ) راتخملا 236 حرـش  یف  رجه  نم  تافعـسلا  انب  اوغلبی  یتح  انوبرـض  ول  هللا  و  هلوق :

بدنج نب  هللادـبع  ثیدـح  نم  تیرد  دـق  برحلاب و  ءادـتبالا  نع  هباحـصا  یهن  مکوادـبی ) یتح  مهولتاقت  ال  : ) هلوق لوقتف  هیـصولا 
: مکاودبی یتح  موقلا  اولتاقت  ال  هلوقب : مهودع  مهیقل  نطوم  لک  یف  هباحصا  رمای  ناک  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  یفاکلا  نم  لوقنملا 

امک ع )  ) یبتجملا مامالا  هنبال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق دق  غاب و  اهیلا  یعادلا  هزرابملا و  یلا  هوعد  هنال  اهب  ءادتبالا  نع  مهاهن  امنا  .خـلا و 
یغابلا غاب و  یعادلا  بجاف  اهب  تیعد  نا  هزرابم و  یلا  نوعدـت  ال  همکحلا 233 :) ( ) مالـسلا هیلع   ) همکح نم  راتخملا  باب  یف  یتای 

یبا نب  یلع  لاق  لاق : هیبا  نع  یبتعلا  رـصم :) عبط  ص 128 ج 1   ) هبیتق نبال  رابخالا  نویع  نم  برحلا  باـتک  یف  یهتنا و  .عورـصم 
اهیا ای  لئاق : نم  زع  لاق  .یغب و  هناف  هتبجا  الا  هیلا  دـحا  کنوعدـی  زاربلا و ال  یلا  ادـحا  نوعدـت  ینب ال  اـی  نسحلا : هنبـال  ع )  ) بلاـط

نم برحلا  باتک  یف  هبیتقلا  نبا  هب  یتا  .یغب  عم  رفظ  ال  مهلوق : همیدـقلا  لاـثملا  نم  و  سنوی 24 )  ) مکـسفنا یلع  مکیغب  امنا  سانلا 
یبا نع  حادـقلا  نبا  نع  هدانـساب  لئاسولا  نم  داـهجلا  باـتک  نم  هزراـبملا  بلط  مکح  باـب  یف  و  ج 1 .) ص 111   ) راـبخالا نویع 

نا کعنم  ام  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  هزرابی  نا  یباف  زاربلا  یلا  مشاه  ینب  ضعب  لحر  یعد  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع
ول هتبلغل و  هتزراب  ول  کیلع و  یغب  هناف  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  ینبلغی ، نا  تشخ  برعلا و  سراف  ناک  لاـقف : هزراـبت ؟
نب نسحلا خ ل )  ) نیـسحلا نا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاق  اضیا : لئاسولا  نم  بابلا  اذـه  یف  .یغابلا و  مدـهل  لبج  یلع  لبج  یغب 
یلا دحا  كاعد  نئل  و  کنبقاع ، اذه ال  لثم  یلا  تدع  تئل  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هب  ملعف  هزرابملا  یلا  الجر  یعد  یلع 
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یف هرکـسع  نینموملاریما و  فیک  امل  هیواعم  نا  راتخملا 236  حرـش  یف  یـضم  دـق  .یغب و  هنا  تملع  اما  کنبقاع  هبجت ال  ملف  اهلثم 
لسرا ءاملا  هعابتا  هیواعم و  یقسن  ال  مهـضعب : لاق  مهیدیا  یف  ءاملا  راص  مهنع و  ءاملا  ع )  ) ریمالا باحـصا  ذخا  مث  ءاملا  نع  نیفص 

زع و هللا  ناف  هرکـسع  هیواعم و  نع  اولخ  مکرکـسع و  یلا  اوعجرا  مکتجاح و  ءاملا  نم  اوذـخ  نا  مهیلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هعابتا ناب  اودب  لاتقلا  نع  یهنلا  للع  هجح ) یلع  هللا  دمحب  مکناف  : ) هلوق ص 227 ج 15 .)  ) مهیغب مهملظب و  مهیلع  مکرصن  دق  لج 

طارـصلا یلع  مهف  قحلا  مامالا  اوعیاش  مهنا  ثیح  نم  حضاولا  قیرطلا  یلع  مهنا  مهبر و  نم  نیقی  هنیب و  هجح و  یلع  مالـسلا ) هیلع  )
سوفنلا و ءایحاب  اورما  لب  لاتقلا  لتقلاب و  اورموی  مل  هللا  جـجح  قح و  ریغب  ادـحا  نولتاقی  قحلا ال  لـها  .طـسولا و  هداـجلا  يوسلا و 

امنا .غاب و  برحلاب  يدابلا  نا  اولاق : دق  لاتقلاب و  اوادـبی  نا  مهل  یناف  همکحلا  باتکلا و  مهمیلعت  ساندالا و  ساجرالا و  نم  اهتیکزت 
مککرت و  : ) هلوق .معنملا  دمح  هیلع  معنملا  یلع  بجیف  همعن  هلداعت  یلاعت ال  هللا  معن  مظعا  نم  هجح  یلع  نوکلا  نال  هللا ، دمحب  لاق :

هللا رونب  رظنی  هناف  هجح  یلع  اقلطم  قحلا  مامالا  غاب و  برحلاب  يدابلا  نا  تملع  دـق  مهیلع ) مکل  يرخا  هجح  مکوادـبی  یتح  مهاـیا 
یتح یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدحا  تغب  ناف  : ) یلاعت .هلوقل  مهلاتق  هیلع  بجیف  هیلع  مهیغب  ققحت  دقف  برحلاب  اوادـب  اذاف 
لثمب هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  یلاعت : هلوقل  هیلع  ءادتعالا  مامالا  یلع  بجیف  دتعم  برحلاب  يدابلا  نا  مث  هللا .) رما  یلا  یفت ء 

القن نیقیرفلا  نا  هفلاسلا  ثحابملا  نم  تیرد  دقف  هلوسر  هللا و  براحم  لداعلا  مامالا  براحم  نا  و  (. 191 هرقبلا -  ) مکیلع يدتعا  ام 
یف نرـسی  نیذـلا  نم  هیلع  یغابلا  نا  یلع  .یبرح  یلع  ای  کبرح  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال لاـق  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع

عطقت وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرالالا  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذـلا  ءازج  امنا  یلاعت : هللا  لاـق  دـقف  اداـسف  ضرـالا 
و هدـئاملا 38 .)  ) میظع باذـع  هرخـالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کـلذ  ضرـالا  نم  اوـفنی  وا  فـالخ  نم  مـهلجرا  مهیدـیا و 
هوبراح و هرما و  نع  اوضرعا  اوغط و  اذاف  هب  یساتلا  هرثا و  ءافتقا  هرما و  عابتا  مهیلع  بجیف  مهیلع  هجح  ع )  ) مامالا دوجو  نا  هلمجلاب 

ذئنیح هرکسع  و  ع )  ) مامالا نوبراحم و  مهف  ءادتعالا  قحل  ءافو  مهرذع  عطقنا  مهیلع و  هجحلا  تمت  مهنایغط  مهلاعف و  یلع  مهازاج 
یغبلا لها  یف  هللا  ءارفـس  هریـس  یف  لماتی  نا  میوقلا  جهن  بلاطلا  میرکلا  يراقلل ء  یغبنی  مث  .مهیلع  مهل  يرخا  هجح  هذهف  نوعفادم 
لتقلا لاتقلا و  یف  مهناش  لب  مهلتق  سانلا و  لاتق  ددـس  یف  اونوکی  مل  مهنا  فراصنالا  لدـعلا و  نیعب  يری  یتح  ربدـتلا  لماتلا و  قح 
لتقی يذـلا  لثمک  وا  اهنع ، روبعلا  نع  هعن  ام  قیرط  یلع  هعقاو  اکاوشا  درطی  علقی و  نمک  وا  هعرزم ، نم  ءوسلا  تابن  ثجی  نم  ناـش 

مهکلسی و  هبیط ، هایح  مهییحی  ام  یلا  مهوعدی  هفاک  سانلل  همحر  مثعب  یلاعت  هللا  نال  .هتقیدح  یف  هرمثم  هرجش  يذوت  هیذوم  میثارج 
نوبسکی و اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  امل  مهرارشا  مهـشابوا و  سانلا و  لذارا  نم  هفئاط  نا  الا  هیدبالا  هداعـسلا  حاجنلا و  زوفلا و  یلا 
ساـنلا و نولـضی  اوناـک  و  مهحاـمر ، مهفویـس و  مهتنـسا و  مهتنـسلاب و  هللا  رون  اوـفطی  نا  اودارا  ایرخـس و  هداـبع  هللا و  نید  اوذـختا 

ضعبب مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  الول  و  : ) یلاعت لاق  هیماسلا ، مالـسالا  هزوح  نع  اعافد  قحلا  لها  يدـیاب  باذـعلا  مهیلع  قح  مهنووغی 
تمدهل ضعبب  مهضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  و  هرقبلا 253 ) ( ) نیملاعلا یلع  لضفوذ  هللا  نکل  ضرالا و  تدسفل 

بابلا یف  هرـس  سدق  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور  دـق  و  جـحلا 42 .) ( ) اریثک هللا  مسا  اـهیف  رکذـی  دـجاسم  تاولـص و  عیب و  عماوص و 
: هیلع هللا  تاولص  نینموملاریما  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ینوکـسلا ، نع  هدانـساب  یفاکلا  نم  داهجلا  باتک  نم  نماثلا 

کیدی یع  هللا  يدهی  نال  هللا  میا  هوعدت و  یتح  ادحا  نلتاقت  یلع ال  ای  یل : لاق  نمیلا و  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ینثعب 
ص  ) بتکلا باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرـش  یف  یـضم  دـق  .یلع و  ای  هوالو  کل  تبرغ و  سمـشلا و  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر 

موقلا لبن  مهلظ  ذا  خلا ، اربدم - اولتقت  لاتقلاب و ال  موقلا  اوادبت  ال  هلوقب : لمجلا  یف  هباحصا  یصوی  انیب  مالسلا ) هیلع   ) هنا 57 ج 17 )
هب یتاف  هلتقف  یعازخلا  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  هللادـبع  لجر  یمر  مث  دهـشا ، مهللا  لاق : الیتق  هآر  املف  هباحـصا  نم  لجر  لتقف  نیثکانلا 

نینموملاریما و ای  رظتنت  اذام  لاقف : یمرلا  رسای  نب  رامع  یلع  رتاوت  و  دهشا ، مهللا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هلمحی  نمحرلادبع  هوخا 
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هللادبع یبا  نع  هقدص  نب  هدعـسم  نع  هدانـساب  داهجلا ) باتک  نم  نماثلا  بابلا   ) یفاکلا یف  .خلا و  برحلا  الا  موقلا  دـنع  کل  سیل 
یف مث  هسفن  هصاخ  یف  لج  زع و  هللا  يوقتب  هرما  هیرس  یلع  هل  اریما  ثعب  اذا  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  لاق : مالسلا ) هیلع  )

و ال اولثمت ، و ال  اولغت ، ـال  و  اوردـغت ، ـال  و  هللااـب ، رفک  نم  اولتاـق  هللا ، لـیبس  یف  هللا و  مسب  ظ ) اوزغا -  ) زغا لوقی : مث  هماـع  هباحـصا 
مکنال ال اعرز  اوقرحت  و ال  هرمثم ، هرجـش  اوطعقت  و ال  ءاملاب ، هوقرغت  و ال  لـخنلا ، اوقرحت  ـال  و  قهاـش ، یف  ـالتبتم  ـال  ادـیلو و  اولتقت 

مهوعداف نمیلسملل  اودع  متیقل  اذا  هلکا و  نم  مکل  دبال  ام  الا  همحل  لکوی  امم  مئاهبلا  نم  اورقعت  و ال  هیلا ، نوجاتحت  مکلعل  نوردت 
مهنع اوفک  مهنم و  هولبقاف  هیف  اولخد  ناف  مالسالا  یلا  مهوعدا  و  مهنع ، اوفک  مهنم و  اولبقاف  اهیلا  مکوباجا  مه  ناف  ثالث  يدحا  یلا 

نا اوبا  مهناـیدا و  اوراـتخا  اورجاـهی و  نا  اوبا  نا  و  مهنع ، اوفک  مهنم و  هولبقاـف  هیف  اولخد  ناـف  مالـسالا  دـعب  هرجهلا  یلا  مهوـعدا  و 
یفلا ء و ال یف  مهل  يرجی  و ال  ینموملا ، بارعا  یلع  يرجی  ام  مهیلع  يرجی  نینموملا  بارعا  هلزنمب  اوناک  هرجهلا  راد  یلا  اولخدـی 

هیزجلا اوطعا  ناف  نورغاص ، مهودی  نع  هیزجلا  ءاطعا  یلا  مهوعداف  نیتاه  اوبا  ناف  .هللاالا  بس  یف  اورجاهی  نا  الا  یش ء  همـسقلا  یف 
نـصحلا لـها  ترـصاح  اذا  .هداـهج و  قـح  هللا  یف  مهدـهاج  مهیلع و  لـج  زع و  هللا  نعتـساف  اوـبا  نا  مهنع و  فـک  مـهنم و  لـبقاف 

نا مکناف  متئـش  ام  دـعب  مهیف  ضقا  مث  مهمکح ، یلع  مهلزنا  نکل  مهل و  لزنت  الف  لج  زع و  هللا  مکح  یلع  اولزنی  نا  یلع  كوداراف 
هللا همذ  یلع  مهلزنت  نا  یلع  كونذا  ناف  نصح  لها  مترصاح  اذا  .ال و  ما  مهب  هللا  مکح  اوبیـصت  اوردت  مل  هللا  مکح  یلع  مهومتکرت 

مکناوخا مکئابآ و  ممذ  مکممذ و  اورفخت  نا  مکناف  مکناوخا  مکئابآ و  ممذ  مکممذ و  یلع  مهلزنا  نکل  مهلزنت و  ـالف  هلوسر  همذو 
هایارـس و یـصوی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  وه  اذـهف  .هلوـسر  همذ  هللا و  همذ  اورفخت  نا  نم  هماـیقلا  موـی  مکیلع  رـسیا  ناـک 
، اریهطت سجرلا  نم  هللا  هرهط  دـق  سانلا و  ءامد  یف  ضوخی  نیا  نم  ص )  ) وه نیاف  مالـسالا  یلا  رافکلا  هوعد  و  هللا ، يوقتب  هرکاسع 

القن ریغـصلا  عماجلا  یف  هللا و  باداب  بدات  دق  ص )  ) وه و  کلوح .) نم  اوضفن  للقلا ال  ظیلغ  اظف  تنک  ول  و  : ) لئاق نم  زع  هل  لاق  و 
هیلع و هللا  یلـص   ) هبدا نم  .یبیدات و  نسحاف  یبر  ینبدا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا دوعـسم  نبا  نع  لـماکلا  یف  يدـع  نبا  نع 

مهناف یموق  رفغا  مهللا  يرخا : هیاور  یلعو  نوملعی ، مهناف ال  یموق  دـها  مهللا  لاق : یقل  ام  هموق  نم  هتوعد  یف  یقل  ام  دـعب  هنا  هلآ )
یتلا هماـیا  ضعب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ص 123 ج 1 )  ) هبیتق نبال  رابخالا  نویع  نم  برحلا  باـتک  یف  .نوملعی و  ـال 

یف ماشه  نبا  لاق  .خلا و  هیفاعلا - هللا  ولاسا  و  ودعلا ، ءاقل  اونمتت  ال  لاقف : سانلا  یف  لاق  مث  سمـشلا  تلام  یتح  رظتنا  ودعلا  اهیف  یقل 
یلا نللظا - ام  تاوامسلا و  بر  مهللا  لاق : مث  اوفق  هباحصال : لاق  ربیخ  یلع  فرشا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  هریـسلا :

لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرـش  یف  هانلقن  دق  و  خـلا ، اهیف - ام  ریخ  اهلها و  ریخ  هیرقلا و  هذـه  ریخ  کلاسن  اناف  هلوق :
هیویند و ضارغا  یلا  الین  ءامدلا  نوقیری  نیذلا  و  روجلا ، نیطالـس  لثمک  یلاعت  هللا  جـجح  لثم  نا  نظت  نا  كایاف  (ص 50 ج 17 .)

حلـصی و  ودعلا ، ءامد  مهئامد و  نقحی  نا  هللا  اوعدی  نا  هرکـسع  ظعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  وه  اذـه  .هیناسفن و  سجاوه 
و مالـسلا ) هیلع   ) وه نیاف  ءادـعالا  اومتـشی  اوبـسی و  نا  نع  هدونج  یهنی  ع )  ) ناـک .مهتلالـض و  نم  ءادـعالا  يدـهی  و  اـمهنیب ، تاذ 
، نمحرلادبع نع  دعس ، نب  رمع  نع  يرصانلا ) عبطلا  نم  ص 55   ) نیفص یف  يرقنملا  محازم  نب  رصن  يور  دقف  ءامدلا ، یف  ضوخلا 

لها نم  نعللا  هئاربـلا و  نارهظی  قـمحلا  نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح  جرخ  لاـق : کیرـش  نبا  هللادـبع  نع  هریـصح ، نب  ثراـحلا  نع 
ملف الاق : یلب ، لاق : نیقحم ؟ انـسلا  نینموملاریما ! ای  الاقف : هایتاف ، .امکنع  ینغلبی  امع  افک  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع امهیلا  لسراف  ماشلا ،
نم متلقف  مهلامعا  يواسم  متفصو  ول  نکل  .نووربتت و  و  نومتشت ، نیماتش ، نیناعلا ، اونوکت  نا  مکل  تهرک  لاق : مهمتـش ؟ نم  انتعنم 

: مهنم مکتئارب  مهایا و  مکنعل  ناکم  متلق  و  رذعلا ، یف  غلبا  و  لوقلا ، یف  بوصا  ناک  اذک  اذک و  مهلمع  نم  و  اذـک ، اذـک و  مهتریس 
نع يوعری  و  هلهج ، نم  مهنم  قحلا  فرعی  یتح  مهتلالـض ، نم  مهدـها  و  مهنیب ، اننیب و  تاذ  حلـصا  و  مهئامد ، انئامد و  نقحا  مهللا 
یف یـضم  دق  .کبداب و  بداتن  مکتظع و  لبقن  نینموملاریما  ای  الاقف : مکل ، اریخ  و  یلا ، بحا  اذه  ناک  هب ، جهل  نم  ناودعلا  یغلا و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1373 

http://www.ghaemiyeh.com


هارملا و دـنج  لاتقل  هرـصبلا  یلا  هنیدـملا  نم  هرکـسع  عم  راس  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لئاسرلا  بتکلا و  باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرش 
مث هعومد  کلذ  طلاخ  دـق  هبرتلا و  یلع  هیدـخ  رفع  تاعکر و  عبرا  ع )  ) یلـص اولزنف و  هیاوزلاب  فورعملا  عضوملا  غلب  همیهبلا  عابتا 

نسحلا مامالا  وه  اذه  و  ص 50 ج 17 .)  ) .نیملسملا ءامد  نقحا  مهللا  هلوق : یلا  تلظا - ام  تاوامـسلا و  بر  مهللا  وعدی : هیدی  عفر 
ترفاظت دق  هافولا و  هترضح  موی  مالسلا ) هیلع   ) هتیصو نم  انملع  امک  مد  همجحم  هرما  یف  قرهی  نا  ضری  مل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب 

بس نیح  نشوجلا  يذ  نب  رمش  یمری  نا  هجسوع  نب  ملسم  مار  امل  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  وه  اذهو  .تایاورلا  اهلقنب 
(. .ه نارهط 1377  عبط  ص 217   ) داشرالا یف  دیفملا  هاور  مهادبا  نا  هارکا  یناف  همرت  ال  هل : لاقف  کلذ  نع  هعنم  مهسب  ع )  ) نیـسحلا

قاس هیرق - ءام و ال  ریغ  یلع  ناکم  یف  لوزنلاب  مهذـخا  اـمل  یحاـیرلا  دـیزی  نب  رحلا  نا  داـشرالا : نم  ص 210 )  ) یف يور  اذـک  و 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  نبا  ای  نورت  امم  دشا  الا  نورت  يذلا  دعب  نوکی  هارا  ام  هللا  ینا و  نیقلا  نب  ریهز  لاقف  لاق : نا  یلا  مالکلا 

هیلع  ) نیـسحلا لاقف  هب  انل  لبق  ام ال  مهدعب  انیتایل  يرمعلف  مهدعب  نم  انیتای  نم  لاتق  نم  انیلع  نوها  هعاسلا  موقلا  ءالوه  لاتق  نا  هلآ )
اوذختا نیذلا  يوهلا  هرسا  ایندلا و  دیبع  ناش  نم  وه  امنا  سانلا  ءامد  یف  ضوخلا  نا  معن  .لزن  مث  لاتقلاب  مهادبال  تنک  ام  مالـسلا :)

اولـصتل و ال متکلتاق  ام  ینا  هللا  و  الئاق : سانلا  نلاعی  يذـلا  رابجلا  یقـشلا  عاـتبا  ـالود ، هللا  لاـم  و  ـالوخ ، هللا  داـبع  و  ـالغد ، هللا  نید 
نم هذـبن  هانمدـق  دـق  .نوهراک و  متنا  کلذ و  هللا  یناطعا  دـق  و  مکیلع ، رمات  مکتلتاـق ال  اـمنا  و  اوجحتل ، ـال  اوموصتل و  ـال  اوکزتل و 
اذاف (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .عجارف  ص 227 و 252 و 300 ج 15 )  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  یلع  انحرـش  یف  کلذ  یف  مالکلا 
ناک امل  هرما و  یلاعت و  هللا  نذاب  الا  هققحتم  دسیل  اهنکل  مهیدـیا و  یلع  رهاظلا  بسحب  تناک  نا  همیزهلا و  هللا ) نذاب  همیزهلا  تناک 

لوح و ال ال  هللا ، الا  ارثوم  دوجولا  راد  یف  يری  و ال  نیبلا ، یف  ارثا  هسفن  نم  يری  هللا ال  یف  ایناف  ادحوم  مالـسلا  هیلع  مظعالا  هللا  یلو 
نونظی نیذـلا  لاق  : ) تولاج نیب  هنیب و  يرج  ام  تولاط و  هصق  یف  لئاق  نم  زع  لاق  یلاعت  هدـنع  نم  الا  ائیـش  يری  و ال  هللااب ، ـالا  هوق 

اربص انیلع  غرفا  انب  اولاق  هدونج  تولاجل و  اوزرب  امل  نیرباصلا و  عم  هللا  هللا و  نذاـب  هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  هللا  اوقـالم  مهنا 
( هبر نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دـلبلا  و  : ) یلاعت لاق  و  (. 252 هرقبلا -  ) هللا نذاب  مهومزهف  نیرفاکلا  موقلا  یلع  انرـصنا  انمادقا و  تبث  و 

ینذاب اریط  نوکتف  اهیف  خفنتف  ینذاب  ریطلا  هئیهک  نیطلا  نم  قلخت  ذا  و  (: ) مالسلا هیلع   ) یـسیعل ابطاخم  یلاعت  لاق  و  (. 58 فارعالا - )
قلخا ینا  (: ) مالسلا هیلع   ) یـسیع نع  هیاکح  لاق  و  (. 112 هدـئاملا - ( ) ینذاب یتوملا  جرخت  ذا  ینذاب و  صربالا  همکالا و  يربت ء  و 

(. 45 نارمع - لآ  ( ) هللا نذاب  یتوملا  یحا  صربالا و  همکالا و  يربا ء  هللا و  نذاب  اریط  نوکیف  هیف  خـفناف  ریطلا  هئیهک  نیطلا  نم  مکل 
لاق و  (. 2 میهاربا - ( ) مهبر نذاب  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  ساـنلا  جرختل  کـیلا  هاـنلزنا  : ) متاـخلا هلوسرل  اـبطاخم  لـئاق  نم  زع  لاـق  و 

هتیلعاف و اهب  هیهلا  ههجو  هل  ناسنالا  و  (. 19 لافنالا - ( ) یمر هللا  نکل  تیمر و  ذا  تیمر  اـم  مهلتق و  هللا  نکل  مهولتقت و  ملف  : ) یلاـعت
يری هبترم ال  یلا  تادهاجملا  تاضایرلاب و  یقتری  دق  هللا  یلا  کلاسلا  دحوملا  نموملا  و  هسفن ، یلا  لاعفالا  بسنی  اهب  هیسفن  ههجو 

هئاج اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک   ) رمالا رهاظ  یلع  یلاعت  هنود  نم  دهاشی  ام  و  هللا ، الا  ارثوم  يری  و ال  ارثا ، اهیف  هسفنل 
( اثیدـح نوهقفی  نوداکی  موقلا ال  ءـالوهل  اـمف  هللا  دـنع  نم  لـک  لـق  ( ) 40 رونلا - ( ) هباـسح هیفوف  هدـنع  هللا  دـجو  ائیـش و  هدـجی  مل 

شیزوس ببس  رد  مدش  نادرگرس  شیزاس  ببس  رد  میئاطـسفوس  شیزوس  ببـسز  میئادوس و  نم  شیزاس  ببـس  زا  (. 82 ءاسنلا - )
ار بجح  ات  نک  خاروس  ببس  دیاب  يا  هدید  تسا  ازس  ار  شعنص  رادید  ره  هن  هک  تساه  هدرپ  اهرظن  رب  اهببـس  نیا  مدش  ناریح  مه 

اهببس قلطم  تردق  دروآ  ببسم  نآ  دهاوخ  هچ  ره  ناکد  بابـسا  دهج و  دنیب  هزره  ناکمال  ردنا  دنیب  ببـسم  ات  نب  خیب و  زا  دنکرب 
نا نع  مهاهن  امک  لاتقلا  نع  ربدملا  اولتقی  نا  نع  مهاهن  روما : نع  هباحـصا  ع )  ) یهن اربدم ) اولتقت  الف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق درد  رب 

نایب یف  افنآ  امهرکذ  رم  امک  بهذلا  جورم  یف  يدوعسملا  و  یفاکلا ، عماجلالا  ینیلکلا  هاور  ام  یلع  اربدم  اوبلطی  نا  و  ایلوم ، اوبعتی 
امکح دـیفت  دراف و  ینعم  یلا  ریـشت  ثالثلا  لمجلا  هذـه  نا  ماقملا  یف  ءاملعلا  يواـتف  راـبخالا و  رهاوظ  نم  دافتـسی  اـم  و  رداـصملا ،
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ام .اربدم و  اوبلطت  و ال  ایلوم ، اوعبتت  یتخسن و ال  نیب  عمج  يدوعمسلا  نا  الا  نیرخالا  نود  هخسن  یف  اهنم  هدحاو  دجوی  اذل  ادحاو و 
وا اهل  هعماج  هیاور  بلطلا  هرثک  صحفا و  لوط  عم  یفاولا  راحبلا و  لئاسولا و  بیذـهتلا و  یفاـکلا و  نم  هیاورلا  عماوجلا  یف  اندـجو 
الف ذـئنیح  هلاتق  هلتق و  مرحی  هناف  هنیابملا  كرت  مامالا و  هعاـط  یلا  یغبلا  نم  داـع  نمب  اـیلوم  هلوق  رـسفی  نا  ـالا  مهللا  .اـهنم  نیتنثـال 
هللا ناوضر  یضرلا  درفت  دق  اروعم ) اوبیصت  و ال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .يرت  امک  هنکل  هجولا و  اذه  یلع  يدوعسملا  هخـسن  یف  رارکت 
مل نا  هلغللا  یف  افنآ  رم  امک  هیانلا  یف  هب  یتا  ریثالا  نبا  نا  ـالا  هریغ ، نع  يرخا  هخـسن  یف  يرحتلا  هرثک  عم  هاندـجو  اـم  هلقنب و  هیلع 
یلع رـسفی  نا  نکمی  .مامالا و  یلع  نیجراخلا  یغبلا  لـها  ماـکحا  یف  مکحلا  اذـه  یلع  ءاـهقفلا  ضرعتی  مل  .هذـخام و  جـهنلا  نکی 

ودـعلا و همیزه  دـعب  هحرج  هلتق و  یف  هصرفلا  مهتنکما  نم  اوحرجی  وا  اولتقی  نا  نع  هباحـصا  یهن  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اهدـحا  هوجو :
اذا كروعا  دیـصلا و  کـل  روعا  لاـقی  هنا  هغللا  یف  نیب  دـق  خـلا و  هللا - نذاـب  همیزهلا  تناـک  اذاـف  هلوقب  هیلع  صن  اـمک  مهراـسکنا 

( مالـسلا هیلع   ) هنا اهیناث  .مالکلا  بولـساب  بسنا  حرجلا  ینعا  یناثلا  ینعملا  ناـک  حرجلا و  وا  لـتقلا  نع  هیاـنک  هباـصالا  کـنکما و 
برضلل للخ  عضوم  هیف  ادعب  اذا  سرافلا  روعا  مهلوق  نم  هحارجب  مازهنالا  لبق  بیـصا  مهنم  اسراف  ودعلا  مازهنا  دعب  اولتقی  نا  مهاهن 

حرجلا نعطلاب و  هباصالا  ترـسف  ول  اما  .رارکت  هیفف  لوالا  فالخب  ینعم  حـیرج  یلع  اوزهجت  ـال  هلوق و  نم  برقی  هجولا  اذـه  هیف و 
اوبیـصت يا ال  احیرج  مهنم  ناک  نم  ودـعلا  مازهنا  دـعب  اوحرجی  اونعطی و  نا  نع  مهاـهن  هنا  ذـئنیح  هراـبعلا  ینعم  نـال  هیف  رارکت  ـالف 

يذلا ودعلا  هدعب  اوحرجی  وا  اولتقی  نا  نع  مهاهن  هنا  اهثلاث  .افصلا  هضور  یف  هجولا  اذهب  ریم  دناوخ  هرسف  امک  يرخا  هحارجب  احیرج 
نیح نیفـص  یف  صاعلا  نب  ورمع  هلعف  امک  هسفنل  هیاقو  هتئوس  يدـبی  هتروع و  فشکی  نا  یلا  رارطـضالا  هاضفا  یتح  ارطـضم  راـص 

اهعبار ص 318 ج 15 .)  ) راتخملا 236 حرش  یف  هیاکحلا  تمدقت  هلتق و  نع  ضرعا  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هضرتعا 
یف هفیطل : .مکل  براحم  هنا  متملع  نم  الا  اولتقت  يا ال  ما ال  براحم  وه  له  هیف  کـشب  يذـلا  يا  بیرملا  روعملاـب  دارملا  نوکی  نا 

لاقف کحضی  اموی  هیواعم  صعلا  نب  ورمع  يار  ینئادملا : لاق  رصم ) عبط  ص 169ج 1   ) هبیتق نبال  رابخالا  نویع  نم  برخلا  باتک 
، بلاط یبا  نبا  موی  کتئوس  کئادبا  دنع  کنهذ  روضح  نم  کحـضا  لاق : کنـس ؟ هللا  کحـضا  نینموملاریما  ای  کحـضت  مم  هل :

یلا كاعد  نیح  کنیمی  نعل  ینا  هللا  اما و  نینموملاریما  ای  ورمع : لاق  .کلتقل  کلتقی  نا  ءاش  ول  امیرک و  انانم  هتقفاو  دـقل  هللا  اـما و 
و ال (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .عدوا  کحـضاف  کسفن  نمف  کل  هرکذ  هرکا  ام  کنم  ادـب  كرحـس و  كابر  كانیع و  تلوحاـف  زاربلا 
.حورجملا و لتق  نع  مهاهن  يا  هلتق  یلا  نوعرسی  مهعیرـص و  یلع  ودعلا  مازهنا  دعب  اودشی  نا  هدونج  ع )  ) یهن حیرج ) یلع  اوزهجت 
و نوملـسم ، رمالا  رهاظ  یلع  مهنال  مهومزه  نا  دعب  یحرجلا  یلع  اوزهجی  وا  اروعم ، اوبیـصی  وا  اربدم ، اولتقی  نا  نع  ع )  ) مهاهن امنا 
و مهربدم ، لتقی  یغبلا ال  لها  نا  ملعا  .دصقلا و  لصح  دقف  نیمزهنم  اولو  اذاف  مهتملک  قیرفت  مهرـش و  عفد  مهلاتق  نم  دـصقلا  ناک 

ماـمالا لاـتق  یلا  اوعجر  اوعمتجا و  هئفلا و  یلا  اوداـع  اـمبر  مهنـال  مهروعم  هباـصا  مهحیرج و  یلع  زهجی  ـال  و  مهروعم ، باـصی  ـال 
ءالوه هیالا و  هللا ) رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  : ) یلاعت هلوق  انلیلد  .هماعلا  ضعب  هیف  انفلاخ  هیماـمالا و  انبهذـم  وه  لداـعلا و 

و لتقی ، مهربدم و ال  عبتی  نا ال  لمجلا  موی  يدان  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نا  اذلو  هللا  رما  یلا  اوواف  ام  اهیلا  نوعجری  هئف  مهل  نیذلا 
نیبراحم و ریغ  مهلزانم  یلا  موقلا  عجر  امنا  اهیلا و  نوعجری  هئف  مهل  نکت  مل  مهماما و  لتق  لمجلا  لها  نال  مهحیرج  یلع  زهجی  ـال 

هئف مهل  ناک  نیرظنملا و  نم  ناک  مهماما  نال  مهحیرج  یلع  زاجا  نیربدم و  نیلبقم و  نیفـص  لها  لتق  و  نیذـبانم ، نیفلاخم و ال  ال 
عماجلا نم  داهجلا  باتک  نم  رـشاعلا  بابلا  یفف  .هرفاظتم  تدرو  مهتمئا  نع  کلذـب  هیمامالا  رابخا  اـهیلا و  نوئجلی  اـهیلا و  نوعجری 

هلداع يرخالا  هیغاب و  امهادحا  نینموملا  نم  نیتفئاطلا  نع  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تلاس  لاق : ثایغ  نب  صفح  نع  هدانساب  یفاکلا 
نم قبی  مل  اذا  اذه  و  حـیرج ، یلع  اوزهجی  و ال  اریـسا ، اولتقی  و ال  اربدـم ، اوعبتی  نا  لدـعلا  لهال  سیل  لاقف : هیغابلا ؟ هلداعلا  تمزهف 

مهحیرج و  عبتی ، مهربدـم  و  لتقی ، مهریـسا  ناف  اهیلا  نوعجری  هئف  مهل  ناک  اذاـف  اـهیلا  نوعجری  هئف  مهل  نکی  مل  دـحا و  یغبلا  لـها 
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لاق لمجلا  موی  ساـنلا  مزه  اـمل  لاـق : هیبا  نع  کیرـش ، نب  هللادـبع  نع  ریـشب ، نب  هبقع  نع  هدانـساب  هنم : باـبلا  کـلذ  یف  .زهجی و 
لبقملا لتق  نیفـص  موی  ناک  املف  نمآ ، وهف  هباب  قلغا  نم  حیرج و  یلع  خ ل ) اوزهجت - ال   ) اوزیجت ایلوم و ال  اوعبتت  ال  نینموملاریما :

، ریبزلا هحلط و  لتق  لمجلا  لها  نا  لاقف : ناتفلتخم ، ناتریس  هذه  کیرـش : نب  دبعل  بلغت  نب  نابا  لاقف  .حیرج  یلع  زاجا  ربدملا و  و 
( ینابمکلا عبطلا  نم  ص 98   ) راحبلا نم  نیرشعلا  يداحلا و  دلجملا  یف  یـسلجملا  هاور  .مهدئاق  ناک  هنیعب و  امئاق  لک  هیواعم  نا  و 

نـسحلا یبا  رـشاعلا  مامالا  نع  لوقعلا  فحت  یف  هبـشع  نب  یلع  يور  .یـشکلا و  لاـجر  نع  ـالقن  کیرـش  نب  هبقع  نع  رخآ  دنـسب 
نا .ه :) يرجحلا 1303  عبطلا  نم  ص 116   ) هلئاسم نع  مثکا  نب  ییحیل  مالـسلا ) هیلع   ) هتبوحا باب  یف  ع )  ) دـمحم نب  یلع  ثلاـثلا 

و یحرجلا ، یلع  زاجا  نیربدم و  نیلبقم و  کلذـب  رما  نیفـص و  لها  لتق  مل  یلع  نع  ینربخا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  مثکا  نب  ییحی 
یقلا نم  و  نمآ ، وهف  هراد  لخد  نم  لاق : کلذـب و  رماـی  مل  و  حـیرج ، یلع  زجی  ـال  و  اـیلوم ، لـتقی  مل  هنا  لـمجلا  موی  همکح  ناـک 
لها لتق  ایلع  نا  کلوق : اما  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق ئاطخ ؟ یناثلاف  اباوص  لوـالا  مکحلا  ناـک  ناـف  کـلذ  لـعف  مل  نمآ  وهف  هحـالس 

و هنمآ ، هحالـس  یقلا  نم  و  حـیرج ، یلع  زجی  مل  و  ایلوم ، عبتی  مل  لمجلا  موی  هنا  و  مهحیرج ، یلع  زاجا  نیربدـم و  نیلبقم و  نیفص 
نیبراحم و ال ریغ  مهلزانم  یلا  موقلا  عجر  امنا  اهیلا و  نوعجری  هئف  مهل  نکت  مل  و  مهماما ، لتق  لمجلا  لها  ناف  هنمآ  هراد  لـخد  نم 

لها و  اناوعا ، هیلع  اوبلطی  مل  ذا  مهاذا  نع  فکلا  مهنع و  فیسلا  عفر  مهیف  مکحلا  ناکف  مهنع  فکلاب  اوضر  نیذبانم  نیفلاخم و ال 
مهل ینهی ء  و  ءاطعلا ، مهل  ینـسی  و  فویـسلا ، حامرلا و  عوردـلا و  حالـسلا  مهل  عمجی  ماما  هدعتـسم و  هئف  یلا  نوعجری  اوناک  نیفص 
یلا نوعحریف  مهدری  و  مهرـساح ، وـسکی  و  مهلجار ، لـمحی  و  مهحیرج ، يوادـی  و  مهریـسک ، ربـجی  و  مهـضیرم ، دوـعی  و  لازنـالا ،
بغر نمف  مهل  کلذ  حرـش  هنکل  دـیحوتلا  لها  لاتق  یف  مکحلا  نم  فرع  امل  مکحلا  یف  نیقیرفلا  نیبواسی  ملف  مهلاتق  مهتبراحم و 
نهناف مکئارما  نببس  مکضارعا و  نمتش  نا  يذاب و  ءاسنلا  اوجیهت  و ال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .کلذ  نم  بوتی  وا  فیـسلا  یلع  ضرع 

و يربطلا : هخسن  یف  و  مکئاحلص ، مکئارما و  نببس  مکضارعا و  نمتش  نا  یفاکلا و  هخسن  یف  لوقعلا ) سفنالا و  يوقلا و  تافیغض 
فاعـض منهناف  رـصنل  نیفـص  یفاکلا و  یتیاور  یف  و  مکئاحلـص ، مکئرما و  نلوانت  مکـضارعا و  نمتـش  نا  يذاب و  هارما  اوجیهت  ـال 

نا هرکـسع  مالـسلا  هیلع  یهن  .لوقعلاب  تای  مل  سفنالا و  يوقلا و  فاعـض  نهناـف  يربطلا : هیاور  یف  و  لوقعلا ، سفنـالا و  يوقلا و 
مهیلع بجو  مهئارما  نببـس  مهـضارعا و  نمتـش  نا  نهنا  یتح  اـقلطم  نهوذوی  نهوکرحی و  اهرورـش و  هاـغبلا و  ءاـسن  بضغ  اوریثی 

سفنالا يوقلا و  تافیعض  نهناف  هلوقب  یهنلا  للع  .نهبسو و  نهمتشب  ءانتعالا  مدع  نهنع و  فکلا  نهیلا و  بسلا  در  نع  كاسمالا 
نا ال کلذـب  دارملا  ءاسنلا  اوجیهت  ال  هلوق : ینارحبلا : حراشلا  لاق  .هیاغلا  هذـه  فعـضلا  یف  نغلب  نم  هراـثا  زوجی  ـال  ینعی  لوقعلا  و 

باوصلا اذـک و   ) مهنع فکلا  هویلوا  للع  ءارمالا و  بس  ضارعـالا و  متـش  نم  هروکذـملا  هیاـغلا  نغلب  نا  يذاـب و  نهرورـش  اوریثت 
و هناسل ، زجاعلا  فیعـضلا و  حالـس  مهبرح و  لاجرلا و  تاـمواقم  نع  ردـقلا  تافیعـض  يا  يوقلا  تافیعـض  نهنوکب  نهنع ) فکلا 

تافیعـض نهنوکب  و  هریغ ، بس و  نم  نکما  اـمب  هعفد  یف  ندـهتجیف  ءـالبلا  یلع  نهـسوفنل  ربص  ـال  يا  سفنـالا  تافیعـض  نهنوکب 
هراثا رورـشلا و  هدایز  مزلتـسی  هنا  قـالخالا و  لـئاذر  نم  هنا  متـشلا و  بسلا و  یف  هدـئافلا  مدـع  يرت  نا  نهلوقعل  هوق  ـال  يا  لوقعلا 
هموق جیهی  نا ال  لوالا  نیمکحب : اذه  همالک  یف  یتا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  لوقا : .یهتنا  .اهفک  اهنیکـست و  داری  یتلا  عابطلا 
نببـس مکـضارعا و  نمتـش  نا  و  هلوق ، یف  هلیـصولا  نا  هملک  ناـکمل  مهنمتـش  اذا  نهنع  اوفکی  نا  یناـثلا  ءادـتبا و  یغبلا  لـها  ءاـسن 

اوجیهت هلوقب و ال  قلعتم  هنا  ینعا  یهنلل  لیلد  لوقعلا  سفنالا و  يوقلا و  تافیعض  نناف  هلوق  نا  یلع  لدی  مالکلا  بولسا  مکئارما و 
فکلابلا ونل  انک  نا  : ) هلوق .کلذ  نع  یبای  مالکلا  يوحف  نهبـس و  نهمتـش و  ببـسل  نایب  وه  اـمناف  روکذـملا  حراـشلا  هب  یتا  اـم  و 

هللا یلص   ) هللا لوسر  رصع  یف  انک  انا  ینعی  خلا  نهنع - فکلاب  مونل  انا  انک و  دقل  و  يربطلا : هخـسن  یف  و  تاکرمـشل ) نهنا  نهنع و 
یلع تاملـسم  نهنا  لاحلا  نهب و  ضرعتلا  مدـع  نهنع و  فکلاف  تاکرـشم  نک  نهنا  لاحلا  نهنع و  فکلاـب  نیروماـم  هلآ ) هیلع و 
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ام يرمعل  تاکرـشم و  نک  ول  نهب و  ضرتعلا  مدع  ءاسنلا و  قوقح  هیاعر  یف  لاجرلا  بدا  فیک  عراشلا  نا  رظناف  .یلوا  رمالا  رهاظ 
اوناک ام  مهبولق  یلع  نار  هیناسفنلا  تاوهـشلا  یف  مهلغوتل  سانلا  نا  رمالا  هیاغ  یعون  وا  یعامتجا  قح  نایب  هیدمحملا  هعیرـشلا  طرف 
هقیرط اوکلـس  نیذـلا  راثآ  اوفتقا  يوغملا و  يدرملا  ناطیـشلا  اوعبتا  يوسلا و  طارـصلا  نع  اوضرعا  اومـص و  اومع و  یتح  نوبـسکی 

سئیرلا خیشلا  هلاق  ام  معن  لیلد و  هرکف و  هریصب و  ریغ  نم  ایندلا  دیبع  لاجرلا و  هابـشا  هاوفا  نم  اوعمـس  ام  لک  لوبق  اودوعت  ءایمع و 
، مالـسالا یلحتنم  نم  هفئاط  انرـصع  یف  انیار  دـق  .هیناـسنالا و  هرطفلا  نع  خلـسنا  دـقف  لـیلد  ریغ  نم  قدـصی  نا  دوعت  نم  انیـس : نبا 

اوناک هوجولا و  سوورلا و  تافـشاکلا  ءاسنلل  اوضرعت  دق  هقیقح  هیمالـسالا  هعیرـشلا  ماکحا  نع  نیلهاجلا  بصعتلا ، هیاغ  نیبصعتملا 
ءـالوه .هنع و  مهوعنم  ءاـملعلا و  رکنملا  مهلمع  غلب  یتح  هارع  قاوسـالا  عراوشلا و  یف  نهنوکرتـی  نهیلع و  )edicA( دیسالا نوثحی 

مرح لب  تاکرـشم  نک  نا  سانلا و  ضارعا  یلع  ضرعتلا  زوجی  مل  هیمالـسالا  هعیرـشلا  نا  اوملعی  یکل  نیدـلا  یف  اوهقفت  ام  لاهجلا 
باوص و اهذه  نهلعف  نا  لوقا  تسل  .اهنم  ءاروعلا  هیوطلا  ءارکنلا و  هیورلا  کلت  نطب و  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  اوبرقی  نا  مهیلع 

ءاضیب هجح  باوص و  قطنم  عوضوم  لک  یف  مالسالل  رکنملاب و  عفدی  رکنملا ال  نا  لوقا  لب  هنسح  هحیبقلا  ههوشملا  هئیـسلا  نهتریس 
هنم زئمـشی  میلـسلا و  لقعلا  هعـشبتسی  قحلا ، نع  دـیعب  لقعلا ، هیلح  نع  راع  لعف  یلا  تارکنملا  عمق  شحاوفلا و  عفد  یف  هجاح  و ال 

وا هوارهلاب  هیلهاجلا  یف  هارملا  لوانتیل  لجرلا  ناک  نا  و  يربطلا : هخـسن  یف  و  خـلا ) لجرلا - ناک  نا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .عاـبطلا 
نیرثا ثروی  لمعلا  اذـه  نا  یلع  مهل  اهیبنت  و  فکلل ، ادـیدشت  رمـالل و  ادـیکات  اذـه  هلوقب  هبقع  نهنع  فکلاـب  رمـالا  دـعب  دـیدحلا 

هلها هسفن و  بحا  هردق و  فرع  نمف  هب  هبقع  ریعی  ثیح  هتایح  دعب  رخالا  و  هب ، مالی  ریعی و  ثیح  هبکترم  هایح  یف  امهدـحا  نیحیبق :
هیلهاجلا یف  هارملا  برـضی  ناک  يذـلا  لجرلا  لاح  لعج  هلمجلاب  هدـعب و  نم  هبقع  ریبعت  همول و  هنیـش و  بجوی  ام  لمعی  ـال  هبقع  و 

( مالـسلا هیلع   ) هنا یلع  .ریفنت  دـشا  لـمعلا  کـلذ  نع  مهرفنف  مهل  هربع  مهتمـالم  ساـنلا و  رییعت  هبقعل  هل و  ثروی  اـصعلا  رجحلاـب و 
نوملـسملا متنا  هنع و  مکبانتجا  اذـک و  یلا  هرما  لوی  لمعلا  اذـه  هیلهاجلا  یف  بکترا  اذا  ءارملا  نا  یلع  انمـض  مـالکلا  اذـهب  مههبن 

نع نوفکت  متنا ال  فیکف  هلعاف  نومولی  اوناک  هیلهاجلا  یف  سانلا  نا  یتح  حوضولا  هیاغ  هنیب  رمالا  اذـه  هعانـش  نا  ینعی  یلوا ، ناـک 
هیدارفنالا هیعامتجالا و  اهفئاظو  مالـسالا و  یف  هارملا  قوقح  یف  نا  مث  .هیدمحملا  هیماسلا  هعیرـشلا  یلا  لاحتنالا  متقزر  دق  نهاذا و 

: هلوق دنع  یبتجملا  هنبال  هیتالا  مالسلا ) هیلع   ) هتیصو حرـش  یف  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هب  یتان  اثحبم  یلاعت  عراشلا  اهنیب  یتلا  اهبادآ  رئاس  و 
دوخ هاپسب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  ياهتیـصو  زا  یکی  همجرتلا : .خلا  نفا - یلا  نهبار  ناف  ءاسنلا  هرواشم  كایا و 

دینکن رازراک  ناشیا  اب  دومرف : نایب  گنج  نتفرگ  رد  و  شناوریپ ) هیواعم و   ) نمشد رکشل  هب  ندروخرب  زا  شیپ  نیفص  نیمزرـس  رد 
اهنآ زا  گنج  زاغآ  ات  ار  ناشیا  امـش  نتـشاذگاو  و  تسا ، امـش  اب  تجح  دیقحرب و  امـش  هللادـمحب  اریز  دـننک  گنجب  راغآ  نانآ  ات 

تشپ ار  هکنآ  دیداد  ناشتـسکش  دیدش و  زوریپ  نانآ  رب  ادخ  تساوخب  نوچ  و  دوب ، دهاوخ  ناشیارب  ار  امـش  رم  رگید  یتجح  دوشب 
تسد تسکـش  زا  دعب  هکنآ  رب  ای   ) دش هدنهانپ  دوخ  تروع  فشکب  رارطـضا  رد  زا  ار  هکنآ  و  دیـشکم ، هتـشاذگ  رارفب  ور  هدرک و 

مخز دیـشکم و  هدـش ) یمخز  هدـید و  تحارج  هکنآ  رب  اـی  نمـشد - اـی  تسا  تسود  هک  تـسین  موـلعملا  یـسکنآ  اـی  دـیا - هتفاـی 
امش و ضرع  هچ  رگا  ارنانز  و  دیـشکن ، ار  يو  دیباتـشم و  وا  نتـشک  رب  دینیب  یم  ناگتـشک  نایم  رد  هک  يا  هدروخ  مخز  و  دیناسرم ،
ورین و هچ  دینکن  ءانتعا  ناشمانشدب  دینکن و  ناشرازآ  تیذا و  دینازیگنیمرب و  دنیوگ  هوای  دنهد و  مانشد  ار  امش  نایاسراپ  ناگرزب و 
مینک و يراددوخ  دـندوب  كرـشم  هکنیا  اب  اهنآ  زا  هک  میتشاد  رما  ربمیپ  زا  ربمیپ  نامز  رد  ام  هک  انامه  تسفیعـض ، ناشدرخ  ناـج و 

یم شنزرـس  اریو  دزیم  یتسدـبوچ  گنـسب و  ار  ینز  يدرم  تیلهاـج  ناـمز  رد  رگا  و  دنناملـسم ) رهاـظب  هکنوـنکا   ) میرادـب تسد 
راک نیا  زا  امتح  دـیاب  ناملـسم  سپ  دوب  نینچ  هک  تیلهاـج  ناـمز  ، ) دـندرک یم  شهوکن  ار  شنادـنزرف  شگرم  زا  سپ  دـندرک و 

هیئاورلا عماوجلا  یف  ناقیرفلا  اهاور  دق  اهخسن  لقن  نیقیرفلا و  نم  هریثک  قرطب  اهدانـسا  هیـصولا و  رداصم  نایب  درادرب .) تسد  اوران 
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یفوکلا يرقنملا  محازم  نب  رصن  اهاور  دقف  .هللا  همحر  یـضرلا  اهرکذی  مل  هدایز  اهـضعب  یف  هتوافتم و  هریثک  روص  هدیدع و  دانـساب 
نب هللادبع  نع  لجر  ینثدح  دعس و  نب  رمع  رصن  لاق : ثیح  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 106   ) نیفص باتک  یف  .ه  هنس 212  یفوتملا 
یلع هللا  دمحب  مکناف  مکوودبی  یتح  موقلا  اولتاقت  ال  لوقی : هودع  هعم  انیقل  نطوم  لک  یف  انرمای  ناک  ع )  ) ایلع نا  هیبا  نع  بدـنج ،

، حیرج یلع  اوزهجت  اربدم و ال  اولتقت  الف  مهومتمزهف  مهومتلتاق  اذاف  مهیلع ، مکل  يرخا  هجح  مکوودبی  یتح  مهایا  مککرت  هجح و 
ائیـش اوذخات  و ال  ینذاب ، الا  اراد  اولخدـت  و ال  ارتس ، اوکتهت  الف  موقلا  لاحر  یلا  متلـصو  اذاف  لیتقب ، اولثمت  و ال  هروع ، اوفـشکت  و ال 

نهناف مکئاحلـص  مکئارما و  نلوانت  مکـضارعا و  نمتـش  نا  و  ینذاب ، الا  هارما  اوجیهت  و ال  مهرکـسع ، یف  متدجو  ام  الا  مهلاوما  نم 
یف هارملا  لواـنتیل  لـجرلا  ناـک  نا  تاکرـشمل و  نهنا  نهنع و  فکلاـب  رمونل  اـنا  اـنک و  دـقل  لوقعلا و  سفنـالا و  يوقلا و  فاـعض 

.ه هنـس 329  یفوتملا  هرـس  سدـق  ینیلکلا  مالـسالا  هقثل  یفاکلا  عماجلا  یف  .هدـعب و  نم  هبقع  اهب  ریعیف  دـیدحلا  هاورهلاب و  هیلهاـجلا 
لک یف  رمای  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هیبا  نع  بدنج ، نب  هللادبع  ثیدح  یف  و  .ه :) عبط 1315  ص 338   ) داهجلا باتک 
هجح مککودـبی  یتح  مهایا  مککرت  و  هجح ، یلع  هللا  دـمحب  مکناف  مکوودـبی  یتح  موقلا  اولتاقت  ال  لوقیف : انودـع  هیف  اـنیقل  نطوم 

و یفاولا ص 19 ج 9 .)  ) .لیتقب اولثمت  هروع و ال  اوفـشکت  حـیرج و ال  یلع  اوزیجت  و ال  اربدـم ، اولتقت  الف  مهومتمزه  اذاف  یخا  مکل 
( لمجلا برح  یف  ینعی  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ماـق  .ه ) رصم 1346  عبط  ص 9 ج 2   ) .ه یفوتملا 346  يدوعـسملل  بهذلا  جورم  یف 
و هروع ، اوفکشت  و ال  اربدم ، اوبلطت  و ال  ایلوم ، اوعبتت  و ال  اریسا ، اولتقت  و ال  حیرج ، یلع  اوزهجت  الف  مهومتمزه  اذا  سانلا  اهیا  لاقف :

يوس ام  هما و  وا  دبع  وا  عارک  وا  حالـس  نم  مهرکـسع  یف  هنودجت  ام  الا  مهلاوما  نم  اوبرقت  و ال  ارتس ، اوکتهت  و ال  لیتقب ، اولثمت  ال 
ص  ) هخیرات یف  .ه  یفوتملا 310  يربطلا  دیزی  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  يور  ردـق  .هللا و  باتک  یلع  مهتثرول  ثاریم  وهف  کلذ 

هودـع هعم  انیقل  نطوم  لک  یف  انرمای  ناـک  ع )  ) اـیلع نا  هیبا  نع  يدزـالا ، بدـنج  نب  نمحرلادـبع  نع  هدانـساب  رـصم ) عبط  ج 4   6
راتخملا حرش  یف  اهانلقن  دق  يربطلا  هیاور  نا  یلع  ابیرقت ، ناتدحتم  نیتیاورلا  ناف  رصن - نع  انلقن  ام  رخآ  یلا  موقلا  اولتاقت  ال  لوقی :

( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما نا  هیبا  نع  بدنج ، نب  نمحرلادبع  ثیدح  یف  و  یفاکلا : نع  القن  راحبلا  یف  و  ص 222 ج 15 )  ) 236
يربـطلا خـیرات  یف  فرح  بدـنج  نـب  هللادـبع  نوـکی  نا  هبـشی  لوـقا : و  یناـبمکلا .) عـبطلا  نـم  ج 8  ص 624   ) خـلا رماـی - ناـک 

نبا نع  يربطلا  اهاور  فالتخا و  الب  هیبا  نع  بدنج ، نب  هللادبع  نع  هیاورلا  هذه  ایور  ینیلکلا  ارصن و  نال  بدنج ، نب  نمحرلادبعب 
اـضیا دنـسلا  هروص  تناکل  خیراتلا  یف  هللادبع  ناکم  نمحرلادـبع  ولو ال  هدـحاو  عیمجلا  یف  هیاورلا  هروص  اضیا و  هیبا  نع  بدـنج ،
ضرح لاـق : نـیعا  نـب  کـلام  ثیدــح  یف  و  .ه :) عـبط 1315  داـهجلا  باـتک  نم  ص 338   ) اـضیا یفاـکلا  عماـجلا  یف  .هدــحاو و 

یلع مکب  یفشت  میلا و  باذع  نم  مکیجنت  هراجت  یلع  مکلد  دق  لج  زع و  هللا  نا  لاقف : نیفصب  سانلا  هیلع  هللا  تاولص  نینموملاریما 
هللا نا  زع : لج و  لاق  .ندـع و  تانج  یف  هبیط  نکاسم  و  بنذـلل ، هرفغم  هباوث  لعج  و  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  و  هللااب ، ناـمی  ـالا  ریخلا ،

و عرادلا ، اومدـقف  صوصرملا  ناینبلاک  مکفوفـص  اووسف  ( 5 فصلا -  ) صوصرم ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاـقی  نیذـلا  بحی 
طبرا هناف  راصبالا  اوضغ  .هسنالل و  روما  هناف  حامرلا  فارطا  اووتلا  .ماهلا و  نع  فویـسلل  ابنا  هناف  دجاونلا  یلع  اوضعو  رـسالا ، اورخا 

عم الا  اهولعجت  اهولیزت و ال  مکتایارب و ال  اولیمت  .راقولاب و ال  یلوا  لشفلل و  درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  .بولقلل و  نکـسا  شاـجلل و 
اوکتهت الف  موقلا  لاحر  یلا  متلـصو  اذا  .لیتقب و  اولثمت  .ظافحلا و ال  لها  قئاقحلا  لوزن  دـنع  رباصلا  رامذـلل و  عناملا  ناف  مکناعجش 

مکضارعا و نمتش  نا  يذاب و  هارما  اوجیهت  .مهرکـسع و ال  یف  متدجو  ام  الا  مهلاوما  نع  ائیـش  اوذخات  .اراد و ال  اولخدت  .ارتس و ال 
لجرلا ناک  نا  تارکشم و  نه  نهنع و  فکلاب  رمون  انک  دق  لوقعلا و  سفنالا و  يوقلا و  فاعض  نهناف  مکئاحلص  مکئارما و  نببس 

اهیفافح و نوریـصی  اهنوفنتکی و  مهتایارب و  نوفحی  نیذـلا  مه  ظافحلا  لـها  نا  اوملعا  .هدـعب و  نم  هبقع  اـهب و  ریعیف  هارملا  لواـنتیل 
لکی مل  هسفنب و  هاخا  یساو  ائرما  هللا  محر  .اهودرفیف  اهلع  نومدقتی  .اهوملسیف و ال  اهنع  نورخاتی  .اهنوعیضی ال  اهماما و ال  اهئارو و 
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نینثا و لتاقی  وه  کلذـک و  نوکی  فیک ال  هئاندـب و  یتای  همئـاللا و  کلذـب  بستکیف  هیخا  نرق  هنرق و  هیلع  عمتجیف  هیخا  یلا  هنرق 
امناف لج  زع و  هللا  تقمل  اوضرعت  الف  هللا  هتقمی  هلعفی  نمف  اذـه  هیلا و  رظنی  ههنم  اـبراه  هیخا  یلع  هنرق  یلخ  دـق  هدـی  کـسمم  اذـه 

و ( 17 بازح - الا   ) الیلق الا  نوعتمت  اذا ال  لتقلا و  وا  توملا  نم  متررف  نا  رارفلا  مکعفنی  نل  لج : زع و  هللا  لاق  دق  هللا و  یلا  مکرمم 
اودهاجف ربصلا  دعب  رصنلا  لزنی  امناف  قدصلا  ربصلاب و  اونیعتساف  هلجالا  فویس  نم  نوملست  هلجاعلا ال  فویس  نم  متررف  نئل  هللا  میا 

یفاکلا نم  لوقنملا  ثیدحلا  اذه  ضعبب  هللا  همحر  یضرلا  یتا  دق  لوقا : یفاولا ص 19 ج 9 .)  ) هللااب الا  هوق  هداـهج و ال  قح  هللا  یف 
نملا راتخملا  یف  کلذ  یف  رخا  تایاور  لقن  یتایس  .خلا و  رـساحلا - اورخا  عرادلااومدقف و  هلوا : بطخلا  باب  نم  راتخملا 122  یف 

نم اهلیذ  بدنج و  نب  هللادبع  ثیدـح  نم  اهردـص  امهنم  هقفلم  هیـصولا  تناک  یفاکلا  یتیاور  یلع  مث  .یلاعت  هللا  ءاشنا  بابلا  اذـه 
.نیعا نب  کلام  ثیدح 

يرتشوش

هیـصو نم  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا :) ) یف اذـکه  نیفـصب ) ودـعلا  ءاقل  لبق  هرکـسعل  مالـسلا ) هیلع  ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوقا 
بادآ یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا  (. ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  ) یف اـمک  ودـعلا ) ءاـقل  لـبق  نیفـصب  هرکـسعل  مالـسلا ) هیلع  ) هل
بورغ دنع  يدانف  یمـشجلا  ثراح  نب  دثرم  ( 37  ) هنـس نم  مرحملا  خالـسنا  یف  (ع ) یلع رما  يربطلا :) ) یفف ناک  فیک  و  برحلا )
لجوزع هللا  باـتکب  مکیلع  تججتحا  و  هیلا ، اوبینت  قحلا و  اوعجارتل  مکتمدتـسا  دـق  ینا  : ) مکل لوقی  نینموملاریما  نا  ـالا  سمـشلا :

لها عزفف  نینئاخلا .) بحی  هللا ال  نا  ءاوس  یلع  مکیلا  تذـبن  دـق  ینا  و  قح ، یلا  اوبیجت  مل  نایغط و  نع  اوهاصت  ملف  هیلا  مکتوعدـف 
بئاتکلا و بتکی  سانلا و  یبعی  اهلک  هتلیل  (ع ) یلع تاب  بئاـتکلا و  ناـبتکی  صاـعلا  نب  ورمع  هیواـعم و  جرخ  مهئارما و  یلا  ماـشلا 

نطوم لک  یف  انرمای  ناک  (ع ) ایلع نا  هیبا  نع  يدزالا  بدـنج  نب  نمحرلادـبع  ینثدـح  فنخموبا : لاق  .مهـضرحی  سانلا  یف  رودـی 
يرخا هجح  مکوادبی  یتح  مهایا  مککرت  و  هجح ، یلع  لج  زع و  هللا  دمحب  متناف  مکوادبی ، یتح  مهولتاقت  ال  لوقیف : اودـع  هیف  انیقل 

یلا متلـصو  اذاف  لیتقب ، اولثمت  هروع و ال  اوفـشکت  ـال  حـیرج و  یلع  اوزهجت  الواربدـم  اولتقت  ـالف  مهومتمزهف  مهومتلتاـق  اذاـف  مکل ،
هارما اوجیهت  و ال  مهرکـسع ، یف  متدجو  ام  الا  مهلاوما  نم  ائیـش  اوذخات  نذاب و ال  الا  اراد  اولخدـت  ارتس و ال  اوکتهتالف  موقلا  لاحر 

و داز : هلثم و  محازم  نب  رصن  هاور  .سفنالا و  يوقلا و  فاعض  نهناف  مکءاحلـص ، مکءارما و  نببـس  مکـضارعا و  نمتـش  نا  يذاب و 
اهب ریعیف  دـیدحلا  وا  هوارهلاب  هیلهاجلا  یف  هارملا  لوانتیل  لجرلا  ناک  نا  تاکرـشمل و  نهنا  نهنع و  فکلاب  رمونل  انک  دـقل  لوقعلا و 
رمای ناک  مالـسلا ) هیلع  ) هنا هیبا  نع  بدنج  نب  نمحرلادبع  نع  لاتقلا  دـنع  (ع ) یـصوی ام  باب  یف  یفاکلا ) ) يور .هدـعب و  نم  هبقع 
یلع مکناف  مکوادـبی ، یتح  موقلا  اولتاقت  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) ال لوقیف : انودـع  هیف  اـنیقل  نطوم  لـک  یف 

.لیتقب و اولثمت  حیرج و ال  یلع  اوزهجت  اربدم و ال  اولتقت  الف  مهومتمزه  اذاف  .يرخا  مکل  هجح  مکوادبی  یتح  مهایا  مککرت  هجح و 
- میلا باذع  نم  مکیجنت  هراجت  یلع  مکلد  دـق  یلاعت  هللا  نا  لاقف : نیفـصب  سانلا  (ع ) یلع ضرح  لاق : نیعا  نب  کلام  ثیدـح  یف 

یف متدـجو  ام  ـالا  مهلاوما  نم  ائیـش  اوذـخات  ـال  اراد و  اولخدـت  ـال  ارتس و  اوکتهت  ـالف  موقلا  لاـحر  یلا  متلـصو  اذا  و  لاـق - نا  یلا 
، لوقعلا سفنالا و  يوقلا و  فاعض  نهناف  مکءاحلص ، مکءارما و  نیبس  مکضارعا و  نمتش  نا  يذاب و  هارملا  اوجیهت  و ال  مهرکسع ،

رمون انک  دق  و 

یتح مهولتاقت  ال  ( ) مالـسلا هیلع  ) هلوق .هدـعب  نم  هبقع  اهب و  ریعیف  هارملا  لوانتیل  لجرلا  ناـک  نا  و  تاکرـشم ، نهنا  نهنع و  فکلاـب 
یـصوی (ع ) نیـسحلا هنبا  کلذـک  و  مهیلع ) مکل  يرخا  هجح  مکوادـبی  یتح  مهایا  مککرت  هجح و  یلع  هللادـمحب  مکناف  مکوادـبی 
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هیلع ) هلزنی نا  لوسرب  هعابتا  مث  هفوکلا  هلاخدال  فلا  عم  رحلل  دایز  نب  هللادـیبع  لاسرا  رکذ  دـعب  يربطلا :) ) یفف فطلا ، موی  هباحـصا 
وا يونین - ینعی  هیرقلا - هذه  یف  لزنن  انعد  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف لوزنلاب  (ع ) نیـسحلا رحلا  ذخا  و  ءام : نصح و ال  ریغ  یلع  مالـسلا )

نبای ریهز : هل  لاقف  .یلع  انیع  ثعب  دـق  لجر  اذـه  کلذ ، عیطتـسا  ام  هللا  ال و  لاـقف : هیفـش - ینعی  هذـه - وا  هیرـضاغلا - ینعی  هذـه -
هیلع ) نیـسحلا لاقف  .هب  انل  لبق  ام ال  مهدـعب  نم  انیتایل  يرمعلف  مهدـعب ، نم  انیتای  نم  لاتق  نم  انیلع  نوها  ءـالوه  لاـتق  نا  هللا  لوسر 

هحیبص یف  (ع ) نیـسحلا رما  رکذ  دـعب  هیف - و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) .لاـتقلاب مه  ادـبال  تنک  اـم  مالـسلا :)
رمش يدانف  کلذ  رمش  هدهاشم  نهیلع و  ودعلا  لمحی  الئل  اهیف  رانلا  ءاقلا  ءاسنلا و  همیخ  فلخ  یف  بصقلا  بطحلا و  عمجب  رـشاعلا 

نب ملسم  لاقف  ایلص :- اهب  یلوا  تنا  يزعملا  هیعار  نبای  هل  (ع ) لاقف همایقلا  موی  لبق  ایندلا  یف  رانلا  تلجعتسا  نیسح  ای  هتوص : یلعاب 
(: مالسلا هیلع  ) نیسحلل هجسوع 

نا هرکا  یناف  ال  هل : (ع ) لاقف .نیرابجلا  مظعا  نم  قسافلا  مهس و  ینم  طقسی  سیل  یننکما و  دق  هناف  مهـسب ، هللا  لوسر  نبای  هیمرا  الا 
، هصاخلا نم  هنا  نظی  هماعلا و  نم  وه  زیمتلا و  مهفلا و  لیـصحتلا و  لقعلا و  هسفنب  نظی  نم  ضعب  تیار  امبر  ظحاجلا : لاق  .مهادـبا 

یم راس  و  کلذک ، رمالا  سیل  و  اکلسم ، قدا  هیاغ و  دعبا  هیور و  دوجا  ارکف و  حصا  و  (ع ) یلع نم  اروغ  دعبا  ناک  هیواعم  نا  معزی 
قفا امالا و  هبورح  یف  لمعتـسی  ال  (ع ) یلع ناک  هلبق ، نم  اـطخلا  هیلع  لـخد  يذـلا  ناـکملا  هطلغ و  عضوم  اـهب  فرعت  هلمجب  کـیلا 

هبورح یف  ریـسی  و  اهمارح ، اهلالح و  دـئاکملا  عیمج  لمعتـسی  هنـسلا و  باتکلا و  فالخ  لمعتـسی  هیواعم  ناک  و  هنـسلا ، باـتکلا و 
مکوادبی و یتح  لاتقلاب  مهوادبت  (ال  هبورح یف  لوقی  (ع ) یلع و  لیبتر ، یقال  اذا  ناقاخ  هریـس  يرـسک و  یقال  اذا  دنهلا  کلم  هریـسب 

صاعلا نب  ورمع  یملسلا و  روعالا  یبا  عالکلا و  يذ  یف  هتریـس  هذه  اقلغم ) اباب  اوحتفت  حیرج و ال  یلع  اوزهجت  اربدم و ال  اوعبتت  ال 
نا اوتیب و  تایبلا  یلع  اوردق  نا  بورحلا  باحصا  و  هلفسلا ، عابتالا و  وشحلا و  یف  هتریسک  ءاسورلا  عیمج  یف  و  هملسم ، نب  بیبح  و 

و راصحلا ، اوفلکتی  مل  مدهلا  نکما  نا  و  قرغلا ، تقو  یلا  قرحلا  اورخوی  مل  و  اولعف ، ماین  مه  لدنجلاب و  عیمجلا  خـضر  یلع  اوردـق 
، نیمکلا تابابدلا و  و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) بیرشلا بقنلا و  تادارعلا و  قیناجملا و  اوعضی  نا  اوعدی  مل 

شاحیا رومالا و  میهوت  تایاعـسلاب و  مهرکاسع  یف  بتکلا  حرط  بذـکلاب و  ساـنلا  نیب  بیرـضتلا  ـال  مومـسلا و  سد  اوعدـی  مل  و 
باتکلا و یف  ام  یلع  ریبدـتلا  نم  رـصتقا  نمف  لاحلا ، مهب  تراد  فیک  لتقلا و  عقو  فیک  هلیح  هلآ و  لکب  مهلتق  ضعب و  نم  ضعب 

نم رثکا  مارحلا  قدـصلا و  نم  رثکا  بذـکلا  و  دـئاکملا ، نم  یمانتی  الام  ریبدـتلا و  نم  ضیرعلا  لیوطلا و  هسفن  عنم  دـق  ناک  هنـسلا 
و ال یـضر ، وه هللا  ام  الا  شطب  لک  نم  نیدـیلا  عونمم  و  یـضر ، وه هللا  ام  الا  لوقلا  عیمج  نع  عرولاب  امجلم  ناک  (ع ) یلعف .لالحلا 
ءارکنلا و ءاهدلا و  باحصا  لوقی  ام  نود  هنسلا  باتکلا و  هیلع  لد  امیف  الا  اضرلا  يری  و ال  هبحی ، هللا و  هاضری  امیف  الا  اضرلا  یـضری 

اونظ یلع  نم  کلذ  اوری  مل  هدـی و  یلع  ایهت  هل و  قفتا  ام  عدـخلا و  یف  هیواعم  بئارغ  هرثک  ماوعلا  ترـصبا  املف  .ءارـالا  دـئاکملا و 
.هللا نذاب  ودعلل  مکنم  همیزهلا ) تناک  اذاف  (. ) (ع یلع دنع  ناصقن  هیواعم و  دـنع  ناحجر  نم  کلذ  نا  مهمولع  هلق  مهلوقع و  رـصقب 
یلع تزهجا  یعمـصالا : لاق  جـیرج ) یلع  اوزهجت  و ال   ) .ابویعم يا : اروعم ) اوبیـصت  و ال   ) .برحلا نع  یلو  نم  اربدـم ) اولتقت  ـالف  )
لاق مالـسلا ) هیلع  ) هنا يربطلا  و  یفاکلا ) ) هیاور فنـصملا و  لقن  نم  تفرع  دق  و  اذـه ، .هیلع  تممت  دـق  هلتق و  تعرـسا  اذا  حـیرجلا 
امل لاق : کیرـش  نع  ینیلکلا  هاور  ام  هیفانی  نکل  نیفـص ، یف  حـیرج ) یلع  اوزهجت  اربدـم و ال  اولتقت  ـالف  همیزهلا  تناـک  اذا  ) کـلذ
یلع اوزهجت  ایلوم و ال  اوعبتت  ال  مالـسلا :) هیلع  ) یلع برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لـصفلا   ) لاـق لـمجلا  موی  ساـنلا  مزهنا 

ناتریـس هذه  کیرـش : نب  هللادبعل  بلغت  نب  نابا  لاقف  حیرج ، یلع  زاجا  ربدـملا و  لبقملا و  (ع ) لتق نیفـص  موی  ناک  امل  و  حـیرج ،
( مالـسلا هیلع  ) هناب عمجلا  نکمی  .مهدـئاق و  ناک  هنیعب و  امئاق  ناک  هیواعم  نا  ریبزلا و  هحلط و  لتق  لمجلا  لها  نا  لاـقف : .ناـتفلتخم 
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وا هیواعم  لتقب  لصح  ناک  ناف  مازهنالا ، یلع  اوفرشا  اوناک  نا  لصحت و  مل  همیزهلا و  لوصحب  اضیا  نیفص  یف  ربخلا  یف  یهنلا  قلع 
اما .هقیلعت و  یف  حیحـص  مالکلا  هلمجلاب  .حیرجلا و  یلع  زاهجالا  كرت  ربدـملا و  لتق  مدـعب  لمجلاک  نیفـص  یف  مکحلا  ناک  هرارف 
لاق صاعلا  نب  ورمع  ناک  دـق  هیواعم و  اوتاـف  مهلیبس ، یلخف  يرـسا  نیفـص  موی  (ع ) یلع رـسا  لاـق : یبعـشلا  نع  رـصن ) نیفـص  ) یف

.هدی و یف  نم  هیلختب  رماف  حیبق  یف  انعق  ول  كانعطا  ول  ورمعل : هیواعم  لاقف  مهارساب ، الا  اورعش  امف  مهلتقا  مهرسا  يرـسا  یف  هیواعمل 
هیناثلا داع  هلیبس و  یلخ  اذاف  هب ، هلتقیف  ادحا  هباحـصا  نم  لتق  دق  نوکی  نا  الا  هلیبس  یلخ  ماشلا  لها  نم  اریـسا  ذخا  اذا  (ع ) یلع ناک 

یلع زیجی  لصالا  افیحـصت و  هنوک  رهاظلاف  هیواعم  ناـکمل  نیفـصب  ربدا  نم  یلع  ـال  یحرجلا و  یلع  زیجی  ـال  (ع ) یلع ناـک  .هلتق و 
اوعبتی نا  لدـعلا  لهال  سیل  لاق : (ع ) قداصلا نع  ثاـیغ  نب  صفح  نع  اـضیا  یفاـکلا ) ) هاور اـمل  و  رم ، ـال  ربدا  نم  یلع  یحرجلا و 

عبتی و مهربدم  لتقی و  مهریسا  ناف  هئف  مهل  ناک  اذاف  دحا ، یغبلا  لها  نم  قبی  مل  اذا  حیرج  یلع  اوزهجی  اریـسا و ال  اولتقی  اربدم و ال 
بادآ یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) یف مکءارما ) نببس  مکـضارعا و  نمتـش  نا  يذاب و  ءاسنلا  اوجیهت  و ال   ) .هیلع زهجی  مهحیرج 

نب هللادبع  راد  درو  امل  مالـسلا ) هیلع  ) هنا يورف  اضیا ، لمجلا  موی  کلذ  لاق  مالـسلا ) هیلع  ) هنا فیـس  تایاور  یف  يربطلا ) ( ) برحلا
قرفم ای  هبحالا  لتاق  ای  مالسلا :) هیلع  ) هل هشئاع - عم  لتق  اهجوز  ناک  و  فلخ - نب  هللادبع  هارما  هیفص  تلاق  هشئاع  اهتلزن  یتلا  فلخ 

نم باب  یلا  راشا  و  بابلا - اذـه  حـتفا  نا  تممهل  اما  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف .هللادـبع  دـلو  تمتیا  اـمک  کـنم  کـینب  هللا  متیا  عمجلا ،
ربخاف هشئاع ، یلا  اواجل  دـق  یحرجلا  نم  سانا  ناک  و  هیف ، نم  لتقاف  رخآ - باب  یلا  راشا  و  اذـه - حـتفا  مث  هیف ، نم  لـتقا  و  رادـلا -

هص ال لاق : بضغف و  هارملا ، هذـه  انتلفت  هللا ال  و  دزالا : نم  لجر  لاـقف  (ع ) یلع جرخف  .هیفـص  تتکـسف  .اهدـنع  مهناـکمب  (ع ) یلع
دقل و  فاعض ، نهناف  مکءاحلـص  مکءارما و  نهفـس  مکـضارعا و  نمتـش  نا  يذاب و  هارما  نجیهت  اراد و ال  نلخدت  ارتس و ال  نکتهت 

تافیعض نهناف   ) .هدعب نم  هبقع  اهب  ریعیف  برضلاب  اهلوانتی  هارملا و  یفاکیل  لجرلا  نا  و  تاکرـشمل ، نهنا  نهنع و  فکلاب  رمون  انک 
لها نم  هللا  انافـش  هتخا : تلاق  ماشلا  ناسرف  نم  روصنم  نبا  حـلجالا  رتشالا  لتق  اـمل  رـصن :) نیفـص  ) یف لوقعلا ) سفنـالا و  يوقلا و 

دق مهنا  اما  عزجلا ، نم  متیار  ام  نکلمی  سیل  نهنا  اما  مالـسلا :) هیلع  ) لاـقف اـنید  هل  اوعری  مل  مهبر و  نوشخی  اـما  اـنودابا  دـق  قارعلا 
انزح تتام  و  اولاق : .مهلاقثا  عم  الاقثا  مهرازوا و  مهماثآ و  هلمح  مهللا  دابکالا ، هلکآ  نبا  لـبق  نم  اـیازخ  نهوکرتف  مهئاـسنب  اورـضا 

سوالا و نا  هیبنل  یلاعت  عنـص  امم  يربطلا :) ) یف تاکرـشمل ) نهنا  نهنع و  فکلاب  رمونل  اـنک   ) .هلقثملا نم  هففخم  نا )  ) .اـهیخا یلع 
تعنص الا  ائیش  امهادحا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) عنـصت نیلحفلا ال  لواصت  یبنلا  عم  نالواصتی  اناک  جرزخلا 

انیلع الضف  اهب  نوبهذی  ال  جرزخلا : تلاق  (ص ) یبنلا ودع  ناک  يذلا  يدوهیلا  فرشالا  نب  بعک  سوالا  تباصا  املف  اهلثم ، يرخالا 
مهنم جرخف  مهل ، نذاف  هلتق  یف  هونذاتـسا  بعکک و  هوادعلا  یف  ناک  يذلا  يربیخلا  قیقحلا  یبا  نب  عفارابا  (ص ) یبنلل اورکاذتف  .ادبا 

الا رادـلا  یف  اتیب  اوعدـی  ملف  الیل  قیقحلا  یبا  نبا  راد  اوتاف  ربیخ  اومدـق  یتح  اوجرخف  .هارما  وا  ادـیل  اولتقت و  مهل ال  (ص ) لاقف هینامث 
برعلا نم  رفن  اولاق : متنا ؟ نم  تلاقف : هتارما  مهیلا  تجرخف  اونذاتـساف  هل ، هیلع  یف  هباب  یلع  اوماـق  یتح  هلها  یلع  مهفلخ  نم  هوقلغا 

اهیلع عفری  مهنم  لجرلا  لعجف  مهب  تحاـصف  باـبلا ، اـهیلع  اوقلغا  اولخد  اـملف  هیلع  اولخداـف  مکبحاـص  كاذ  تلاـق : .هریملا  سمتلن 
هوزغ یف  (ص ) یبنلا عم  حابر  جرخ  هلظنح :- یخا  حابر  یف  دسالا - ) ) یف .هولتق و  مث  هدی  فکیف  (ص ) یبنلا یهن  رکذی  مث  فیـسلا 

نم نوبجعتی  اهیلا و  نورظنی  اوفقوف  همدـقملا ، باـصا  اـمم  هلوتقم  هارما  یلع  عمج  وه و  رمف  دـیلولا ، نب  دـلاخ  هتمدـقم  یلع  ناـک  و 
هیرذ و نلتقی  هل ال  لق  ادلاخ و  كردا  لجرل : لاقف  موقلا  هوجو  یف  رظن  مث  .لتاقت  هذه  تناک  ام  لاقف : (ص ) یبنلا ءاج  یتح  اهقلخ ،
( رهفلاـب هیلهاـجلا  یف  هارملا  لواـنتیل  لـجرلا  ناـک  نا  و   ) .نـهلتق زاوـج  مدـعل  ءاـسنلا  نـع  هـیزجلا  تطقـس  ربـخلا : یف  .افیـسع و  ـال 

کلذ یلع  کلدی  هثنوم  یه  و  فکلا ، المی  رجح  رهفلا  هرهمجلا :) ) یف .ثنوی و  رکذـی و  فکلا  لم ء  رجحلا  رهفلا  حاحـصلا :) ) یف
عمجلا همخـضلا و  اصعلا  هوارهلا  حاحـصلا :) ) یف هوارهلا ) وا   ) .هریهف اهایا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) مهریغـصت
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.فحصلا سیطارقلا و  یف  یقبت  دباوا  یترس  تکرت ال  نا  میئل  ینا  و  يرتحبلا : لاق  هدعب ) نم  هبقع  اهب و  ریعیف   ) .واولا حتفب  يوارهلا 

هینغم

.اصعلا هوارهلا : .رجحلا و  رهفلا : .اوریثتال و  اوجیهتال : .اولتقتال و  اوزهجتال : .ناسنا و  لک  هلتق  عیطتسی  عافدلا  نع  ازجاع  اروعم : هغللا :
اهلثم و  هیفانلا ، نا  نیب  اهنیب و  هقراف  رمونل  یف  ماللا  و  لمعلا ، نع  هلمهم  و  هففخم ، نا  ناک  نا  و  مککرتل ، ربخ  يرخا  هجح  بارعالا :
مامالا نع  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  یف  و  هلاسرلا 12 . یف  لیلق  لبق  هلثم  مدـقت  مکوادـبی ) یتح  مهولتاقتال  : ) ینعملا .لجرلا  ناک  نا  و 

نم هیالا 9  یه  و  هجح ) یلع  هللا  دمحب  مکناف   ) هزرابم لاتقب و  ادحا  تادتبا  ام  ینال  الا  مهتلتق  نیذلا  نارقالا  یلع  ترصن  ام  لاق : هنا 
مکوادـبی یتح  مهاـیا  مککرت  و  (. ) هللا رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتـلا  اولتاـقف  يرخـالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناـف  : ) تارجحلا هروس 

ملاظلا ضعی  موی  یلاعت : هلوق  یلا  هراشا  و  مدنلا ، نع  هیانک  هصغ  هفکب  ادغ  ملاظلل  مامالا : لاق  .ملاظلا  وه  يدابلا ء  نال  يرخا ) هجح 
اوضرعتتال اضیا  و  ءوسب ، هل  اوضرعتتال  و  هناش ، بره و  نم  اوعدـف  ودـعلا  نم  خـلا ..) همیزهلا  تناک  اذاـف   ) .ناـقرفلا  27 هیدی - یلع 

و مالسالا ، میلاعت  یه  هذه  ..لوقلاب و  مکیلا  ناسا  نا  ءاسنلا و  مکایا و  و  احیرج ، اولتقتال  و  هسفن ، نع  عافدلا  عیطتسیال  يذلا  زجاعلل 
: هلوقب همحرلا  یبن  یلا  مامالا  اهدنسا  اذل 

اذـه هلوقب : کلذ  یلع  هدـبع  دـمحم  خیـشلا  قلع  و  تاکرـشمل .) نهنا  نهنع و  فکلاب  انرمای - هللا  لوسر  ناک  يا  رمونل - انک  نا  (و 
هیلع  ) قداصلا رفعج  مامالا  لاق  .هللااب و  ذوعن  ءادـعالا  ضارعال  ضرعتلا  هحابا  نم  اهولهاج  همهوتی  اـم  ـال  هیمالـسالا ، هعیرـشلا  مکح 

..برحلا و راد  یف  نادلولا  ءاسنلا و  لتق  نع  ..نیکرـشملا و  دالب  یف  مسلا  یقلی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یهن  مالـسلا :)
مویغلا و قوف  قلحت  مانتیف  یف  هیکیرمالا  تارئاطا  تناـک  هبـسانملاب  .لـیل و  یف  طـق  اودـع  تیب  اـم  ..یناـفلا و  خیـشلا  یمعـالا و  نع 

اهوحن هیلمعلا و  هذهب  ..التاق و  امس  ترطما  ناوالا  ءاج  اذا  یتح  ءاملا  اهنم  لزنی  نا  لبق  هماسلا  داوملا  اهیف  رذبت  و  هرطاملا ، بحـسلا 
ءاملا اهیلع  انلزنا  اذاف  هدـماه  ضرالا  يرت  و  لئاق : نم  زع  لاق ، ..نیتاسبلا  لوقحلا و  ادـع  اهیف  امب  تاـباغلا  نم  راـتکه  ینویلم  تفلتا 

.هتمکح هلدع و  هللا و  یلع  ابرح  برحلا  هذه  یمسن  نا  انل  قحی  هیلع  .جحلا و   5 جیهب - جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتها و 

هدبع

حیرجلا یلع  زهجا  هتروع و  يدـبا  روعا  هلـصا  اهتیامح و  نع  زجع  هسفن و  نم  نکما  يذـلا  مرجمک  روعملا  اروعم : اوبیـصت   …و ال 
ضارعال ضرعتلا  اهتحابا  نم  اهولهاج  همهوتی  ام  هیمالـسالا ال  هعیرـشلا  مکح  اذـه  تاکرـشمل : نهنا  نهنع و  هتوم …  بابـسا  ممت 

وا اصعلا  رسکلاب  هوارهلا  فکلا و  المی  وا  زوجلا  هب  قدی  ام  رادقم  یلع  رجحلا  رـسکلاب  رهفلا  هوارهلا : وا  رهفلاب  هللااب …  ذوعن  ءادعالا 
ریعی ریمض  یلع  فطع  هبقع  بشخلا و  نم  سوبدلا  هبش 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآ رد  هک   ) نیفص گنج  رد  ماش  رگشل  نمشد  اب  ندش  وربور  زا  شیپ  دوخ  رگشل  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
ات دیئامنن ) گنج  هب  عورش   ) دیگنجن ماش  رگشل  اهنآ  اب  دیامرف :) یم  یهن  نانز  هب  ندناسر  رازآ  زا  هدنایامن و  نانآ  هب  ار  يزوریف  هار 
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دوخ نامز  ماما  رب  نانآ  نوچ   ) دیتسه لیلد  تجح و  ياراد  امش  هک  ار  ادخ  ساپس  اریز - دنیامن ، زاغآ  ار  امش  اب  گنج  ناشیا  هکنیا 
اولتتقا نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  دـیامرف : یم  میرک س 49 ي 9  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، بجاو  اهنآ  اب  گنج  دـنا و  هتـشگ  یغاـی 

نا اوطـسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلـصاف  تءاف  ناف  هللارما  یلا  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف 
يرگید رب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  سپ  دـیهد ، یتـشآ  اـهنآ  نیب  دـنیامن  دروخ  دز و  نینموـم  زا  هورگ  ود  رگا  ینعی  نیطـسقملا  بحی  هللا 

وا روتـسد  ادخ و  مکح  هب  ات  دیگنجب  دنک  یم  متـس  هتـسج و  ینوزفا  هک  یهورگ  اب  دادن  نت  یتشآ  حلـص و  هب  دومن  متـس  يدـعت و 
ادخ هک  دیئامن  راتفر  یتسار  لدع و  هب  اهراک  همه  رد  و  دیهد ، یتشآ  يربارب  لدع و  هب  ار  اهنآ  نیب  دندروآور  رگا  سپ  دـنروآور ،

هب امـش  ندرکن  عورـش  و  دـنادرگ ) دـنم  هرهب  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ینعی  دراد  یم  تسود  ار  یتسار  لدـع و  هب  ناگدـننک  راـتفر 
عورـش اریز   ) اهنآ رب  امـش  يارب  تسا  يرگید  لیلد  تجح و  شور  نیا  دنیامن  امـش  اب  گنج  هب  عورـش  نانآ  هکنیا  ات  اهنآ  اب  گنج 

یبرح کبرح  یلع  ای  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هکنآ  لیلد  هب  تسا  لوسر  ادخ و  اب  گنج  دننام  گنج  هب  اهنآ 
هکنانچ تشک ، دیاب  دنک  يراکهابت  داسف و  هدـیگنج  لوسر  ادـخ و  اب  هک  ار  یـسک  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع  يا  ینعی 

وا اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرالا  یف  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراجی  نیذلا  ءازج  امنا  دیامرف : یم  میرک س 5 ي 33  نآرق  رد 
يازـس ینعی  میظع  باذـع  هرخـالا  یف  مهل  ایندـلا و  یف  يزخ  مهل  کـلذ  ضرـالا  نم  اوفنی  وا  فـالخ  نم  مهلجرا  مهیدـیا و  عطقت 

ای دنوش  هدیشک  راد  هب  ای  هتشک  هک  تسا  نآ  دنـشوک  یم  نیمز  يور  رد  يراکهابت  داسف و  هب  دنگنج و  یم  لوسر  ادخ و  اب  هکنانآ 
رد يراوخ و  تلذ و  ناشیارب  ایند  رد  هنوگنیا  هک  دندرگ  هراوآ  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ای  دوش  هدیرب  اهنآ  پچ  ياپ  تسار و  تسد 
هللا اوقتا  مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  دیامرف : یم  رد س 2 ي 194  .دروآ و  راب  گرزب  باذع  ترخآ 
امـش رب  وا  هک  یمتـس  نامه  دننام  امـش  سپ  دیامن  یتسدشیپ  گنج  رد  دـنک  متـس  امـش  رب  هک  ره  ینعی  نیقتملا  عم  هللا  نا  اولمعا  و 

هب ار  امـش  هدومن  گنج  هب  عورـش  نانآ   ( رگا سپ  تسا ( ناراکزیهرپ  اب  دنوادخ  دینادب  و  دیـسرتب ، ادخ  زا  و  دیئامنب ، وا  هب  هتـشاداو 
و دینکن ، یمخز  ار  هدنامرد  و  دیشکن ، ار  هتخیرگ  داد  يور  تسکش  رارف و  ناشیارب  دنوادخ  تساوخ  رما و  هب  و ( دنتشاداو ، گنج 

امش يراوگرزب  تفارش و  هب  مانشد  دنچ  ره  دینازیگنا  یم  رب  اهنآ  هب  ندناسر  رازآ  اب  ار  نانز  و  دیروآ ، یم  رد  اپ  زا  ار  هدروخ  مخز 
ترضح نامز  رد   ( ام تسا ، تسـس  فیعـض و  ناشیا  ياهدرخ  اهناج و  اهورین و  اریز  دنیوگ ، ازـسان  ناتناگرزب  نارادرـس و  هب  هداد 
مالـسا راهظا  تروص  رد  سپ   ( دـندوب هکرـشم  هکنآ  لاح  میرادـب و  تسد  ناشیا  زا  هک  میدـش  رومام  هلآ ( هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

ار و وا  نآ  رثا  رب  دز  یم  قامچ  ای  گنس  هب  ار  ینز  يدرم  رگا  تیلهاج  نامز  رد  و  دومن ( يراددوخ  اهنآ  هب  ضرعت  زا  یتسیاب  امتح 
.دندومن یم  شنزرس  ار  شنادنزرف  وا  زا  دعب 

ینامز

هک هاگنآ  تسا و  ندوب  هدامآ  هب  شرافس  هکلب  هدادن  روتسد  ار  گنجب  ندرک  زاغآ  اجک  چیه  داهج  تایآ  مامت  رد   ) نمشد تیاعر 
رد مالـسا  مالـسلا و  هیلع  ماما  فده  نوچ  .ددرگیم  مزال  گنج  دندز  راتـشکب  تسد  نایغای  هکنیا  ای  درک و  زاغآ  ار  گنج  نمـشد 
یم حالـصا  دیآ و  یم  دوخ  اسب  هچ  ندرکن  زاغآ  ار  گنج  نمـشدب و  نداد  تصرف  اب  تسا و  مالـسا  دشر  تیونعم و  ظفح  گنج 
اـسب هچ  یگدنمرـش  نیمه  زاـب  درک و  زاـغآ  ار  گـنج  ارچ  هک  تسا  هدنمرـش  دوخ  نادـجو  شیپ  ندـشن ، حالـصا  ضرف  رب  دوش و 
نانز ناحورجم و  هدروآ ، هانپ  يرارف ، تسا : فیعض  هقبط  هرابرد  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  هتکن  .ددرگ  يو  تسکش  بجوم 
فلخ نب  هللادبع  نز  هرصب  رد  .تسبیم  راکب  مه  رگید  ياهگنج  رد  .داد و  ماجنا  هرـصب  رد  ار  لمع  نیا  اصخـش  مالـسلا  هیلع  ماما  و 

میتی ار  فلخ  نب  هللادـبع  نادـنزرف  هکیروطنامه  يوش  لـیلذ  ناتـسود  لـتاق  يا  یلع  اـی  تفگ : داـتفا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شمـشچ 
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ماما هراشا  يانعم  نز  درک و  يو  هناخ  هشوگب  هراشا  هکلب  دادـن  واب  یخـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنک  میتی  ار  تنادـنزرف  ادـخ  يدرک 
نیا .دوب و  هدرک  یفخم  ار  مکح  نب  ناورم  ریبز و  نب  هللادـبع  هناـخ ، هشوـگ  رد  .تشگزاـب  دـش و  كاـس  دـیمهف و  ار  مالـسلا  هیلع 
نیع رد  هک  دـهدیم  ناشن  ار  ترـضحنآ  يراوگرزب  رگید  يوس  زا  دـهدیم و  ربخ  راوید  تشپ  زا  هک  ترـضحنآ  زا  تسا  يا  هزجعم 

نز کی  زا  نانآ  نتفرگ  هانپ  رطاخب  هکلب  سرت ، رطاـخب  هن  دریگیم  هدـیدان  ار  ناـنآ  تسا ، هاـگآ  گـنج  ناهدـنامرف  ناـکم  زا  هکنیا 
اب هک  دوب  بوشآ  ندرک  فرطرب  تسا و  مالسا  ظفح  فده  هکلب  هتشادن ، یصخش  هنیک  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  يوس  زا  ناملـسم و 

.دنک هدنز  ار  مالسا  المع  دیاب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  نیا  تفای و  همتاخ  گنج  هشیاع  لاقتنا  و  لمج )  ) ندش هتشک 

يزاریش دمحم  دیس 

نیمجاهم الا  نیعفادم ، کلذب  اونوکت  ذا  مهیلع ، مکل  هجحلا  نوکتف  مکوادـبی ) یتح  مهولتاقت  ال   ) نیفـصب ودـعلا  ءاقل  لبق  هرکـسعل 
اقحم سیل  هنا  ملعی  نمل  کلذ  امنا  هبراحملا ، یف  قبـسلا  عارـسالا و  یلا  جاتحی  کلذـک ال  وه  نم  و  هجح ) یلع  هللا  دـمحب  مکناـف  )

نا کلذ  دـعب  اولوقی  نا  اونکمتی  ـال  ذا  مهیلع ) مکل  يرخا  هجح  مکوادـبی  یتح  مهاـیا  مککرت  و   ) قحملا هقبـسی  ـالئل  قبـسلا  دـیریف 
.ربدا رف و  نم  يا  اربدم ) اولتقت  الف   ) هفطل و  هللا ) نذاب   ) ءادـعالل راسکنالا  و  همیزهلا ) تناک  اذاف   ) انعفاد نحن  انیلع و  يدـتعا  فرطلا 

حیرجلا یلع  زاهجالا  حـیرج ) یلع  اوزهجت  و ال   ) اهتیامح نع  زجع  هسفن و  نم  نکما  يذـلا  اروعم )  ) حرجلا لتقلاب و  اوبیـصت ) (و ال 
ناسنالا همرتحی  یش ء  لک  ضرعلا  مکـضارعا ) نمتـش  نا  و   ) هرما اوذوت  الا  يا  يذاب ) ءاسنلا  اوجیهت  و ال   ) هلتق هتوم و  بابـسا  میمتت 

ناف سفنالا ) و   ) هئرملا نم  يوقا  لجرلا  ناف  يوقلا ) تافیعـض  نهناـف   ) .مکماـکح و  مکئارما ) نببـس  و   ) هئاـبرقا وا  هلها  وا  هسفن  نم 
( نا  ) لقعلا نم  هفطاعلا ، یلا  لیما  هئرملا  ناف  لوقعلا ) و   ) اهسفن فعض  بجوی  اهدسج  فعـض  ذا  هئرملا ، حور  نمرثکا  لجرلا  حور 

هللا لوسر  نمز  یف  کلذ  و  تاکرشمل ) نهنا  و   ) ءاسنلا نع  يا  نهنع ) فکلاب  رمونل  انک   ) انا يا  اهمسا ، فذح  و  هلیقثلا ، نم  هففخم 
ءالما ردـقب  ریغـصلا  رجحلا  رهفلاب )  ) اهبرـضی اهیوی و  يا  هیلهاجلا ) یف  هئرملا  لوانتیل  لحرلا  ناک  نا  و   ) .ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلـسن يا  هبقع )  ) ریعی و ) ( ؟ هئرملا عم  اذـه  تلعف  مل  هموق ، همولی  هلعفلا  هذـهب  يا  اهب ) ریعیف   ) یـصعلا هوارهلا ) وا   ) هبـشا اـم  وا  فکلا 

یتلا هملـسملا  لثم  نع  وفعلاب  ردجا  امف  تاکرـشملا ، عم  مالـسالا  لاح  کلذ  و  هیلهاجلا ، لاح  اذـه  ناک  اذاف  هدـعب ) نم   ) هیبا لعفب 
.نتفلا یف  تفرحنا 

يوسوم

هربد یطعا  يذـلا  براهلا ، ربدـملا : .مطتحی  یتح  سبایلا  یـشلا ء  زمغ  مزهلا  لصا  لف و  رـسک و  ودـعلا : مزه  .ناهربلا  هجحلا : هغللا :
یلع زهجا  .ناـسنالا  هاوـس  هروـعلا  هورع و  وـهف  یـش ء  یف  لـلخ  بیع و  لـک  ریثـالا  نبا  لاـق  هروـعلا  نم  روـعملا : .بره  هکرعملل و 

: ضرعلا .بسلا  متـشلا : .هتکرح  هترثا و  یـشلا ء : تجها  .حرجب  باصملا  حورجملا  حیرجلا : .هلتق  متا  عرـسا و  هیلع و  دـش  حـیرجلا :
.اصعلا رسکلاب  هوارهلا : .فکلا  لم ء  رجحلا  رسکلاب  رهفلا : .ناسنالا  هنوصی  ام  فرش ، بسح و  نم  هب  ناسنالا  رختفی  ام  نیعلا  رـسکب 

هللا دمحب  مکناف  مکوودـبی  یتح  مهولتاقت  ال  : ) حرـشلا .هتیرذ  نم  یتای  نم  هدـلو و  دـلو  هدـلو و  لجرلا : بقع  .ماذـی  باعی و  ریعی :
بدا و لها  اونوکی  نا  رـصنلا  مهفلاح  نا  هیلتاقمل  هیـصو  هذـه  مهیلع ) مکل  يرخا  هجح  مکوودـبی  یتح  مهایا  مککرت  هجح و  یلع 

رون هیـصولا  هذهف  هبر ، یـسنی  هسفنل و  لتاقملا  اهدنع  مقتنی  دـقف  ءازعالا  هبحالا و  اهعم  تذـخا  همئاق  هکرعم  یف  اصوصخ  قالخا و 
يوقت و مهیلع و  هجحلا  دکاتتل  مکوودبی  یتح  مهولتاقت  ال  ودـعلا …  لاتقب  ءدـبلا  نع  یهنلا  اذـهب  اهادـتبا  هللا و  یلا  لاقملا  يدـهی 
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هعیبلا هل  تدقعنا  يذـلا  هفیلخلا  عم  هیعرـشلا و  هفالخلا  عم  هباحـصا  نا  یه  یلوالا  هجحلا  یلوالا …  نع  الـضف  يرخا  هجح  حبـصت 
یه هذـه  دـعب  يرخالا  هجحلا  .سانلا و  هیلع  تقفتا  ام  یلا  مهدر  بجی  لاتقلا و  نوقحتـسی  نیذـلا  هاـغبلا  نم  دـتعم  اـهنع  جراـخلاف 
یلع اوزهجت  ـال  اروعم و  اوبیـصت  ـال  اربدـم و  اولتقت  هللا  نذاـب  همیزهلا  تناـک  اذاـف   … ) ناـتجح مهیلع  موقتف  لاـتقلاب  مکل  مهوادـتبا 

متعطتـسا مکیدـیا و  تحت  عقو  نم  اضیا  اولتقت  هسفنب و ال  اراف  ابراه  اـیلوم  اولتقت  ـالف  هللا  نذاـب  ءادـعالل  همیزهلا  تناـک  اذا  حـیرج )
ءاسنلا اوجیهت  و ال   … ) هلتق اومتتف  هیلع  اودتـشت  يا ال  حیرج  یلع  اوزهجی  نا  مهاهن  امک  .هذخا  نم  هصرفلا  مکتنکما  هب و  كاسمالا 

نهنا نهنع و  فکلاـب  رمونل  اـنک  نا  لوـقعلا  سفنـالا و  يوـقلا و  تافیعـض  نهناـف  مکءارما  نببـس  مکـضارعا و  نتمـش  نا  يذاـب و 
هقیمع و هیولع  هرظن  هذـه  و  هدـعب ) نم  هبقع  اهب و  ریعیف  هوارهلا  وا  رهفلاب  هیلهاجلا  یف  هارملا  لواـنتیل  لـجرلا  ناـک  نا  تاکرـشمل و 

هفیعضلا مهتیـصخش  عم  اماجـسنا  مهب و  طاحا  يذلا  باصملاب  مهعم  اروعـش  مهئادتعا  مهتءاسا و  عم  یتح  نیرخالا  روعـشب  ساسحا 
مکءارما نببس  اهب و  مکوباع  ناب  مکضارعا  نم  نلن  نا  یتح و  مکنم  لصحی  يذاب  نه  روعش  اوریثت  يا ال  يذاب  ءاسنلا  اوجیهت   …ال 

اما اهناسل و  وه  اهیدی و  نیب  يذلا  اهحالسب  هنم  مقتنت  اذلف  لجرلا  ههجاوم  عیطتست  هفیعض ال  ءارملا  هردق  يا  يوقلا  تافیعـض  نهنال 
لوحتت امهب  همـسبلا و  هعمدـلا و  الا  نکلمی  نهنا ال  هبیط  هملک  وا  هرظن  طسباب  نررجنی  تایفطاع  نهنالف  سفنـالا  تافیعـض  نهنوک 

تحت عقت  ذا  اهب  لمعلا  فقوت  لوقعلا و  هغل  تلطعت  هبوبـشم  هیوق  هفطاـعلا  تناـک  اذا  هقفاوملا و  طـخ  یلا  ههجاوملا  طـخ  نم  هارملا 
هلاق ام  اولثتمی  رمالا و  اذـهب  اوموقیل  هدـنج  طئافح  ریثی  نا  دارا  مث  اهتهجاوم …  یف  هفیعـض  نوکت  اهل و  عضختف  هفطاعلا  کلت  ریثاـت 

نا دحا و  اهل  ضرعتی  ناک ال  هیلهاجلا  یف  هارملا  ناب  مهریکذت  یلوالا : نیتلاحل : هرکذ  لالخ  نم  کلذ  ءاسنلا و  هراثا  مدـع  نم  مهل 
هراثالاب و مالسالا  اهرهاظ  لماعت و  نا  زوجی  الف  بولسالا  اذهب  لماعت  هیلهاجلا  یف  تناک  اذاف  نیلتاقملا  نم  تلان  تمتـش و  تبس و 

ریعی اصع  وا  رجحب  هارما  مهدـحا  لوانت  ول  ثیحب  هارملل  ضرعتملا  لجرلا  قحالی  يذـلا  راعلا  هیف  رماب  مهریکذـت  هیناثلا : جاعزالا … 
 … هدعب نم  هتیرذ  هفلخ و  هب  ریعی  هتایح و  یف  کلذب  وه 

یناغماد

مکؤدـبی یّتح  مهنولتاقت  ال   » ترابع اـب  هک  شرافـس  نیا  رد  نمـشد  رادـید  زا  شیپ  شیوخ  رکـشل  هب  ترـضح  نآ  زا  یـشرافس  زا 
تجح رب  امش  ار  يادخ  ساپس  هک  دننک - عورش  دنزای - تسد  امش  رب  نانآ  ات  دینکم  گنج  نانآ  اب  « ) ...هّجح یلع  هللا  دمحب  مکناف 

، وحن فرص و  دروم  رد  یتاکن  نایب  تاحالطصا و  تاغل و  زا  يا  هراپ  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  .دوش  یم  عورـش  ...دیتسه )
: دیوگ یم  هک  تسا  رعاش  راتفگ  نیا  تسا  هدمآ  رعش  رد  ینعم  نیا  هک  يدراوم  زا  تسا : هدروآ  ار  ریز  ثحابم 

هدش ررقم  نادرم  ام  يارب  ندش  هتشک  راتشک و  تسا ، ناوج  دیپس  هدازآ  يوناب  نتشک  نم  رظن  رد  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  انامه 
، دش زوریپ  لمج  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکنیا  زا  سپ  .تسا  ندیمارخ - ندناشک - نیمز  رب  نماد  نانیـشن  هدرپ  يارب  تسا و 

وت رب  دـماشوخ  بوبحم ، ناراـی  لـتاق  يا  یلع  يا  تفگ : نز  نآ  دومرف ، روبع  یعازخ  فلخ  نب  هللا  دـبع  رـسمه  هناـخ  رد  زا  نوـچ 
داتسیا و یلو  دادن ، یخساپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .يدرک  میتی  ار  فلخ  نب  هللا  دبع  نادنزرف  هک  دنک  میتی  ار  تنادنزرف  دنوادخ  دابم ،
ریبز و نب  هللا  دبع  دوخ  هناخ  رد  وا  .تشگزاب  درک و  توکس  دش و  یلع  هراشا  هجوتم  نز  درک ، نز  نآ  هناخ  زا  يا  هشوگ  هب  هراشا 
ار ود  نآ  مهاوخب  رگا  ینعی  دـندوب ، ناهنپ  ود  نآ  هک  دومرف  هراشا  اجنآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دوب  هدرک  ناهنپ  ار  مکح  نب  ناورم 

.دوب راوگرزب  رابدرب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تشگرب و  درک و  توکس  دیمهف  هکنیمه  نز  نآ  و  مشک ، یم  نوریب 
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دییأت و دیما  هب  دنوادخ و  تکرب  يرای و  ادخ و  مان  هب  تفگ : یم  تشاد  یم  لیـسگ  ار  اهرکـشل  ناهدنامرف  هاگره  باطخ  نب  رمع 
دنوادخ زا  زیهرپ  هب  ار  امش  دیورب ، دنوادخ  ترصن 

هک دینکم  ناودع  متـس و  دینک و  گنج  دـنرفاک  ادـخ  هب  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد  .منک  یم  شرافـس  ربص  قح و  هب  يدـنب  ياپ  و 
دینکم و هلثم  ار  یسک  موجه  هلمح و  ماگنه  هب  دیشابن و  وسرت  نمشد  اب  ییورایور  ماگنه  .دراد  یمن  تسود  ار  نارگمتـس  دنوادخ 

ماـگنه هب  هک  دیـشاب  رذـح  رب  دیـشکم و  ار  یکدوک  نز و  توترف و  درم  چـیه  .دـینکم  يور  هداـیز  راتـشک  رد  دـیدش  زوریپ  نوـچ 
زا ار  داـهج  دـیزروم ، شغ  لـغ و  ندرک  تراـغ  ماـگنه  هب  .دـینکم  بوکدـگل  ار  دارفا  نیا  موجه  اـه و  هلمح  یمرگ  ییوراـیور و 

گرزب يراگتسر  نآ  هک  دیا  هداد  ماجنا  هک  يا  هلماعم  رد  يونعم  ياهدوس  هب  داب  هدژم  امـش  رب  و  دیراد ، كاپ  یناهج  نیا  ضارغا 
.تسا

شرافـس يزیچ  هب  تحیـصن و  ار  نانآ  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  تروشم  رگید  یهورگ  اب  گنج  هرابرد  یفیـص  نب  مثکا  اـب  یموق 
هچ تسا و  رتدنمورین  هورگ  ود  رتابیکـش  رت و  شیدنا  رود  هک  دیـشاب  رادیاپ  دینک و  مک  ار  دوخ  ناریما  اب  تفلاخم  تفگ : وا  دـنک ،

ار وا  شنارـسپ  زا  نت  یـس  تفر ، یم  گـنج  هب  هاـگ  ره  يرقنم  مصاـع  نب  سیق  .تسا  یگدـنام  بقع  گـنرد و  هیاـم  باتـش  اـسب 
نوبز راوخ و  هکنآ  رگم  دنک  یمن  متس  یموق  چیه  هک  دیزیهرپب  یـشکرس  متـس و  زا  ناه  تفگ : یم  نانآ  هب  دندرک و  یم  یهارمه 

.درک یمن  يریگ  ماقتنا  ینوبز  سرت  زا  دش و  یم  متس  شنادنزرف  زا  یخرب  هب  تبسن  هاگ  دوش و  یم 

نآ رد  ناناملـسم  رامـش  دـش و  میهاوـخن  بوـلغم  یکدـنا  ببـس  هب  تیعمج و  یمک  زا  زورما  تفگ : نینچ  گـنج  زور  هب  رکب  وـبا 
هک نینح  گـنج  زور  و  : » دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  دـنتخیرگ و  یتروص  رت  تشز  هب  دوـب و  نت  رازه  هدزاود  گـنج 

تسین یتمالس  يدنمزآ  اب  تسین و  يزوریپ  متس  اب  تسا  هدش  هتفگ  و  تخاسن » يراک  امش  يارب  درک و  هتفیش  ار  امش  امش ، يرایسب 
.تسین يرورس  يزرو  لخب  اب  تسین و  یشیاتس  ربکت  اب  و 

: هلطایه هاش  اب  وا  گنج  ماگنه  درگدزی  رسپ  زوریف  ناتساد 

هک تسا : هدروآ  رابخالا  نویع  باـتک  رد  هبیتق  نبا  هک  تسا  یبلطم  تسا  هدـش  هتفگ  متـس  یماجرفدـب  رد  هک  هدیدنـسپ  نانخـس  زا 
یهاشداپ هب  مارهب  رسپ  درگدزی ، رسپ  زوریف ، نوچ 

هب دوب ، راونـشخا  شمان  هک  نانآ ، هاشداپ  دیـسر ، ناشیا  نیمزرـس  هب  نوچ  .درک  هلطایه  نیمزرـس  گنهآ  دوخ  ياهرکـشل  اـب  دیـسر 
ادـخ هب  نم  يارب  رگا  تفگ : راونـشخا  هـب  ناـنآ  زا  يدرم  .درک  ینزیار  وا  راـک  رد  دوـخ  ناراـی  ناریزو و  اـب  دیـسرت و  وا  زا  تدـش 
نانآ هب  تبـسن  ینک و  یم  تیافک  منادنزرف  نز و  دروم  رد  ار  مرطاخ  هودنا  منادب  مریگب و  مارآ  هک  ینک  يدهع  يروخ و  دـنگوس 

ارم نک و  عطق  ارم  ياهاپ  اهتـسد و  وت  تروص  نآ  رد  مناشک ، یم  كاله  هطرو  هب  ار  ناـنآ  هک  منک  یم  يراـک  يزرو ، یم  تبحم 
: تفگ وا  هب  راونـشخا  .درک  مهاوخ  تیافک  وت  زا  ار  ناشیا  راک  نم  دـنرذگب ، نم  رانک  زا  شنارای  وا و  نوچ  زادـنیب و  زوریف  هار  رد 

نم تفگ : يرب  یم  يا  هرهب  هچ  ام  تمالس  لاح و  حالص  زا  یشابن  کیرـش  ام  يزوریپ  رد  يوش و  كاله  دوخ  وت  هک  یتروص  رد 
ضرف رب  .تسا  كدنا  راگزور  هدنام  یقاب  تسین و  يا  هراچ  گرم  زا  هک  مراد  نیقی  ما و  هدیـسر  ما  هتـشاد  تسود  ایند  زا  هچنآ  هب 

هب تبسن  یهاوخ  ریخ  هک  لامعا  نیرتهب  اب  ار  دوخ  رمع  همانراک  مراد  یم  تسود  ببس  نیدب  دسرب ، رترید  یحابـص  دنچ  گرم  هک 
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فرـش هب  نم  باقعا  مسرب و  رگید  ناـهج  تداعـس  هرهب و  هب  دوخ  مرب و  ناـیاپ  هب  تسا  نمـشد  نتخاـس  هدـنامرد  مدوخ و  هاـشداپ 
شراـنک زا  دوخ  نایهاپـس  اـب  زوریف  .دـنکفا  هار  رد  درب و  دوـب  هتفگ  هک  ییاـج  هب  ار  وا  درک و  ناـنچ  وا  هب  تبـسن  راونـشخا  .دنـسرب 

هک تسا  فسأتم  رایسب  وا  تسا و  هدروآ  شرس  رب  دنیب  یم  هک  ار  راک  نیا  راونشخا  تفگ : زوریف  هب  وا  .دیسرپ  شلاح  زا  تشذگ و 
رتکیدزن و هک  یهار  هب  ار  هاش  یلو  دنک  تکرش  وا  نیمزرـس  ندرک  ناریو  راونـشخا و  اب  گنج  رد  زوریف  هاپـس  شیپاشیپ  دناوت  یمن 
تفرگ و دـهاوخ  رارق  موجه  دروم  دوـش  هجوـتم  هکنآ  نودـب  راونـشخا  هک  يا  هنوـگ  هب  درک ، دـهاوخ  ییاـمنهار  تسا  رت  هدیـشوپ 
رد زور  ود  هکنیا  زج  يدـنیاشوخان  چـیه  میوگ  یم  هک  یهار  نیا  رد  دوزفا  و  تفرگ ، دـهاوخ  ماـقتنا  وا  زا  امـش  تسد  هب  دـنوادخ 
هک دندرک  شرافس  وا  هب  زوریف  ناریزو  هکنآ  اب  .تفای  دیهاوخ  تسد  دیراد  یم  تسود  هچنآ  هب  سپـس  تسین و  دینک  يرپس  نابایب 
هک ار  یهار  نامه  درک و  تفلاخم  ناشیا  يأر  اب  وا  یلو  دنتفگ ، مه  رگید  نانخـس  دنتخاس و  مهتم  ار  وا  دشاب و  رذح  رب  درم  نآ  زا 

نابایب نآ  زا  نتفر  نوریب  هن  دنتشاد و  هارمه  بآ  هن  هک  دندیسر  نابایب  زا  ییاج  هب  زور  ود  زا  سپ  .دومیپ  دوب  هدرک  داهنشیپ  درم  نآ 
يوجتـسج هب  نابایب  نآ  رد  .دنا  هداد  بیرف  ار  ناشیا  هک  دش  نشور  نانآ  يارب  دوبن و  بآ  زا  یناشن  مه  نانآ  یکیدزن  دوب و  نکمم 

هاپس اب  راونـشخا  .دندنام  تمالـس  هب  زوریف  اب  كدنا  يرامـش  طقف  تشک و  ار  نانآ  رتشیب  یگنـشت  دنتخادرپ ، تسار  پچ و  زا  بآ 
یتخس و یگدنامرد و  لاح  نآ  رد  ار  نانآ  دیسر و  ناشیا  هب  دوخ 

رب درک  داهنشیپ  راونشخا  هب  دش و  ریسا  زوریف  .دندش  میلست  رایسب  جنر  یگدنامرد و  لمحت  زا  سپ  ناشیا  تفرگ و  ورف  رامش  یمک 
نانآ اب  دشاب  هدنز  ات  زگره  رگید  هک  دنک  یم  یهلا  نامیپ  دهع و  زوریف  دزاس و  ناشدازآ  درازگ و  ّتنم  شهاپـس  ناگدنامیقاب  وا و 

یضار راونـشخا  .دننکن  زواجت  هطقن  نآ  زا  شنایهاپـس  هک  دنک  صخـشم  ار  يزرم  ناشیا  روشک  دوخ و  روشک  نایم  دنکن و  گنج 
زوریف دـنداهن .) یگنـس  اجنآ   ) دـننکن زواجت  نآ  زا  کی  چـیه  هک  دـندرک  صخـشم  يزرم  روشک  ود  نایم  درک و  اـهر  ار  وا  دـش و 

راک نآ  رب  ار  دوخ  نارای  ددرگ و  زاب  هلطایه  گنج  هب  هک  تشاداو  نآ  رب  ار  وا  یـشکرس  ربک و  یلو  دنام ، یقاب  دـهع  نآ  رب  یتدـم 
هکنآ رب  هوالع  میـسرت ، یم  رکم  متـس و  دب  ماجرف  زا  وت  رب  ام  يا و  هتـسب  نامیپ  وا  اب  وت  دنتفگ  دندرک و  عنم  ار  وا  ناشیا  .دناوخ  ارف 
گنـس نآ  زا  هک  ما  هدرک  طرـش  وا  يارب  نم  تـفگ : زوریف  .تـسا  ییوـگ  هواـی  بجوـم  تـسا و  هـتفهن  راـع  گـنن و  راـک  نـیا  رد 

مدرم هک  ینامیپ  دهع و  اهاشداپ  دنتفگ : .دنربب  ام  شیپاشیپ  دـنهد و  رارق  يا  هنودرگ  رب  ار  گنـس  نآ  میوگ  یم  کنیا  مرذـگنرد ،
رب هکلب  دشاب  یمن  راوتـسا  هدنهد  نامیپ  لد  تساوخ  رب  طقف  تسین و  دنراد  ناهنپ  هنیـس  رد  هچنآ  يانبم  رب  دـنهن  یم  رگیدـکی  نایم 

، دسانش یم  هک  يزیچ  يانبم  رب  ار  دنگوس  نامیپ و  دهع و  وا  يارب  وت  دراد و  یم  نایب  اراکـشآ  لباقم  فرط  هک  تسا  يزیچ  يانبم 
هلطایه نیمزرـس  هب  نوچ  تفر و  وا  گنج  هب  تفریذـپن و  زوریف  .تسا  هتـشذگن  وا  رطاخ  هب  هک  يزیچ  ياـنبم  رب  هن  يا  هدرک  دـهعت 

شیپ زوریف  .دیوگ  نخس  وا  اب  ات  دیآ  نوریب  فص  زا  هک  داد  مایپ  زوریف  هب  راونشخا  دندیشک ، فص  گنج  يارب  رکـشل  ود  دیـسر و 
دشاب و هتشاداو  راک  نیا  رب  ارت  تسا  هدمآ  ترس  رب  هچنآ  زا  رورغ  تریغ و  زج  زیچ  چیه  منک  یمن  نامگ  تفگ : راونشخا  تفر ، وا 

یم ار  يرتگرزب  ياهزیچ  سامتلا  اب  میدرک  یم  راتفر  يدیـشیدنا ، یم  وت  هک  هنوگ  نآ  وت  هب  تبـسن  ام  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب 
و مینک ، عافد  دوخ  میرح  زا  مینک و  عفد  نتشیوخ  زا  ارت  میتساوخ  یم  طقف  میدرکن و  ملظ  متس و  هب  زاغآ  وت  هب  تبـسن  ام  .یتساوخ 

راوتـسا تروـص  هب  هک  یقاـثیم  دـهع و  نتـسکش  زا  میداـهن و  ّتنم  تناـهارمه  وـت و  رب  اـم  هکنآ  لاـبق  رد  دوـب  هتـسیاش  هکنآ  لاـح 
اهر دـیدوب  ریـسا  هک  ار  امـش  اـم  هک  یتروص  رد  تسا ، هدیـسر  وت  هب  اـم  زا  هک  یتسکـش  اـت  یـشاب  هتـشاد  يرتشیب  تریغ  یتفریذـپ ،

ار امش  نوخ  میدوب ، اناوت  امش  نوخ  نتخیر  رب  هک  یلاح  رد  میداهن و  ّتنم  امش  رب  دیدوب  كاله  رب  فرشم  هک  یلاح  رد  میتخاس و 
يداد و يداهنـشیپ  نانچ  هک  يدوب  وت  نیا  میدرکن و  یتفریذپ  ام  يارب  هک  یطرـش  نتفریذـپ  هب  روبجم  ارت  ام  یهگناو  .میدرک  ظفح 
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دهعتم ام  يارب 

يراک یپ  رد  يدرم  هکنیا  .تسا  رت  تشز  رتشیب و  راع  گنن و  ياراد  کی  مادـک  هک  رگنب  شیدـنیب و  دروم  نیا  رد  کـنیا  .يدـش 
هدش زوریپ  وا  رب  نمشد  دشاب و  هدیسرن  هجیتن  هب  متس  یغب و  ببـس  هب  هک  دشاب  هتفر  ار  یهار  دباین و  يزوریپ  تسد و  نآ  رب  دشاب و 

هک یطرـش  اب  هداهن و  ّتنم  نانآ  رب  لاح  نیع  رد  دشاب ، هدرک  ریگتـسد  دنا  هدوب  یهابت  یتخبدب و  رد  هک  ار  شناهارمه  وا و  دشاب و 
نامیپ و نتسکش  زا  ربص و  دوخ  دنیاشوخان  تشونرس  اب  بولغم  صخش  رگا  دشاب ، هدرک  حلص  نانآ  اب  دنا  هدرک  داهنـشیپ  ناشدوخ 

يزیچ منک  یم  نامگ  تسا و  هدرک  يدهع  تسـس  ینکـش و  نامیپ  دوش  هتفگ  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  دنک ، يراد  دوخ  رکم  ردـغ و 
یکتم ناشیا  گرب  زاس و  رامش و  هب  يراد و  دوخ  نایهاپس  يرایـسب  رب  هک  تسا  يدامتعا  تسا  هدش  وت  يزابجل  ینوزف  بجوم  هک 

ار ناشیا  هک  دنراد  یم  شوخان  ار  راک  نیا  وت  نایهاپس  رتشیب  ای  همه  هک  مرادن  دیدرت  چیه  عوضوم  نیا  رد  نم  هکنآ  لاح  و  یتسه ،
یم نیگمـشخ  ار  دنوادخ  هک  يا  هدـناوخارف  يزیچ  هب  يا و  هدـناشک  هار  نیا  رب  ار  نانآ  قحان  هب  هک  دـنناد  یم  يا و  هدروآ  دوخ  اب 
لاح نینچ  اب  هک  یسک  رگنب  کنیا  .تسا  هابت  وت  یهاوخ  ریخ  دروم  رد  نانآ  ّتین  دنرادن و  یتخانـش  شنیب و  ام  اب  گنج  رد  دنک و 

هارمه دوش ، زوریپ  هک  ضرف  رب  دناد ، یم  شدوخ  یهگناو  .دزاس  هدنامرد  ار  نمشد  تسا  دیعب  دراد و  یشزرا  هچ  دنک ، یم  گنج 
تدنگوس يداد  رارق  لیفک  دوخ  رب  ار  وا  هک  يدنوادخ  نامه  هب  ارت  نم  .تسا  خزود  شریسم  دوش  هتـشک  رگا  تسا و  راع  گنن و 

نتفرگ رارق  یگدنز و  زا  امش  ندش  دیماان  زا  سپ  هک  مروآ  یم  تدایارف  متـشاد  ینازرا  تناهارمه  وت و  رب  هک  ار  یتمعن  مهد و  یم 
هویـش هب  يرگنب و  دـهع  يافو  رد  تدوخ  تداعـس  هرهب و  هب  هک  مناوخ  یم  ارف  ارت  و  متخاس - اهر  ار  امـش  گرم - هاـگترپ  رد  اـمش 

اب .دندید  دوخ  رد  ار  نآ  رثا  نسح  هدیدنسپ و  ماجرف  هک  ینک  راتفر  دنتشاد  یم  شوخان  شوخ و  هچنآ  رد  هراب  نیا  رد  هک  تناکاین 
يراک ددص  رد  وت  یسر و  یم  ام  دروم  رد  دوخ  هتساوخ  هب  يوش و  یم  زوریپ  ام  رب  هک  یشاب  نئمطم  یناوت  یمن  وت  لاوحا  نیا  همه 

بیصن وت  رب  يزوریپ  دیاش  هک  یناوخ  یم  ارف  گنج  هب  ار  ینمـشد  و  تسا ، راک  نامه  ددص  رد  وت  دروم  رد  مه  يرگید  هک  یتسه 
شزوپ رد  مدرک و  هغلابم  وت  رب  ندروآ  تجح  رد  نم  هک  ریذپب  متشاد  هضرع  وت  رب  هک  ار  یـشیدنا  ریخ  دنپ و  نیا  نیاربانب ، .دوش  وا 

دهع زا  هچنآ  هب  میتـسه و  مرگتـشپ  میتـشاد  هضرع  وا  رب  تجح  هک  يدـنوادخ  هب  اـم  .مدـش  ماگـشیپ  وت  نتخاـس  هجوـتم  یهاوـخ و 
هک داب  وت  رب  .یشاب و  رهظتسم  دوخ  نارای  نوزفا  رامش  نایهاپـس و  يرایـسب  رب  وت  هک  ضرف  رب  میراد ، دامتعا  یتسب  ام  اب  هک  دنوادخ 

هغلابم وت  یهاوخ  ریخ  رد  نآ  زا  رتشیب  وت  نارای  زا  کی  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  يریذپب و  ار  تحیصن  نیا 

رد اریز  ینامب  مورحم  نآ  نتـسب  راک  هب  زا  میوگ  یم  نم  ار  نخـس  نیا  هکنآ  هناهب  هب  دیابن  و  دیوگ ، یمن  نآ  زا  نوزفا  دـنک و  یمن 
نایز ياهراک  رودـص  هک  هنوگ  نامه  دـهاک ، یمن  نآ  شزرا  زا  يزیچ  نانمـشد  يوس  زا  عفانم  حـلاصم و  رودـص  نادـنمدرخ  رظن 

یناوتان و زا  وت  اب  نم  يوگتفگ  نیا  هک  نادـب  مه  ار  نیا  .دـهد  یمن  شهاـک  نآ  همدـص  ناـیز و  زا  يزیچ  ناتـسود  يوس  زا  شخب 
ترـصن يرای و  لاعتم  دـنوادخ  زا  میازفیب و  ار  دوخ  راهظتـسا  ناهرب و  هک  مراد  تسود  هکلب  دریگ  یمن  همـشچرس  نم  هاپـس  یمک 

: تفگ زوریف  .مهد  یمن  حیجرت  ود  نآ  رب  ار  يرگید  زیچ  هاگ  چیه  مشاب  هتـشاد  تمالـس  تیفاع و  هب  هار  هک  یماگنه  ات  نم  و  مبای ،
ردـغ و متـسه  نآ  بلط  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  و  دراد ، یم  زاب  راـک  زا  ار  ناـنآ  سرت  نداد و  میب  دـیدهت و  هک  متـسین  یناـسک  زا  نم 

نم هک  دناد  یم  دنوادخ  دیشک و  مهاوخ  رانک  نآ  زا  ار  نتشیوخ  هک  تسین  رتراوازس  رت و  هتسیاش  مدوخ  زا  سک  چیه  منادب  بیرف 
یمک یگدـنامرد و  فعـض و  لاح  نآ  يوش و  رورغم  هک  اداـبم  ما و  هدرکن  ما  هتـشاد  ریمـض  رد  هچنآ  زج  یقاـثیم  دـهع و  وت  يارب 
گنس نآ  يا و  هدرک  زاس  هک  یبیرف  هعدخ و  نیا  ادابم  تفگ : زوریف  هب  راونشخا  .دنزب  تلوگ  يدید  هتـشذگ  رد  هک  ار  ام  نایهاپس 
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یعوضوم راهظا  يانبم  رب  ار  نامیپ  دهع و  مدرم  هک  دـشاب  نیا  رب  رارق  رگا  هک  دزاس  رورغم  ارت  یهد ، یم  تکرح  دوخ  شیپاشیپ  ار 
رب اهنامیپ  دنریذپب ، ار  يدهعت  چیه  دیابن  دنک و  دامتعا  ناما  دهع و  چـیه  هب  سک  چـیه  دـیابن  دـندنبب ، دوخ  ّتین  نتـشاد  هدیـشوپ  و 

نارای هب  زوریف  .تشگرب  .دوش و  یم  هتسب  وا  يارب  نامیپ  هک  تسا  یسک  ّتین  رب  دنیوگ و  یم  راکـشآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  يانبم 
ماـمت رد  هک  مدـیدن ، اهبـسا  ناـیم  يا  یگدـننام  چـیه  دوب  وا  ریز  هک  مه  یبسا  يارب  نم  دوب و  راـتفگ  شوخ  راونـشخا  تفگ : دوخ 
وگتفگ عطق  بجوم  هک  يراک  چیه  دیشکن و  ههیش  درکن و  دنلب  ار  دوخ  ياهمـس  .دادن و  ناکت  ار  شیاپ  میدوب ، هداتـسیا  هک  یتدم 

ار اهحالس  مامت  وا  متفگ و  نخس  مداتسیا و  زوریف  اب  نم  دیدید  هک  هنوگ  نامه  تفگ : دوخ  نارای  هب  مه  راونشخا  .دادن  ماجنا  دوش 
تـسار پچ و  هب  درکن و  مخ  ار  دوخ  تشپ  دیـشکن و  نوریب  شباـکر  زا  ار  دوخ  ياـپ  دروخن و  ناـکت  نآ  دوجو  اـب  تشاد ، نت  رب 

مـشچ متـسیرگن و  دوخ  رـس  تشپ  هب  مدومن و  اپ  نآ  اپ و  نیا  مدرک و  تکرح  دوخ  بسا  رب  راب  دنچ  نم  هک  یلاح  رد  درکن ، هجوت 
، دـنیب یمن  ارم  مدرک  یم  روصت  دوبن ، نم  اب  وا  يوگتفگ  رگا  دوب و  لاـح  کـی  رب  اـج و  رب  اـپ  ناـنچمه  وا  متخود و  دوخ  لـباقم  هب 

هرابرد دنوش و  مرگرس  نآ  هرابرد  وگتفگ  اب  دوش و  رشتنم  مدرم  نایم  هک  دنتفگ  یم  تهج  نیا  زا  ار  نانخـس  نیا  راونـشخا  زوریف و 
نوریب دوب  هتشون  نآ  رب  ناشیا  يارب  ار  شیوخ  دهع  زوریف  هک  ار  يا  هفیحص  راونشخا  مود  زور  .دنشیدنین  ود  نآ  يوگتفگ  تقیقح 

ار دوـخ  وا  سفن  ياوـه  يوریپ  زا  دنـسانشب و  ار  وا  بیرف  رکم و  دـننیبب و  ار  نآ  زوریف  نایرکـشل  اـت  درک  بـصن  يا  هزین  رب  دروآ و 
دندرک و گنرد  یکدنا  تخیر و  مهرد  نانآ  هاگرکشل  داتفا و  فالتخا  ناشیا  نایم  دندید  ار  همان  دهع  نآ  هکنیمه  دنـشک ، نوریب 

.دش كاله  مه  زوریف  دندش و  هتشک  ناشیا  زا  رایسب  یهورگ  دنداهن و  زیرگ  هب  يور  سپس 

چیه و  تسین ، يا  هدنراد  زاب  تسا  هدش  ردقم  هچنآ  يارب  تسا ، هتفگ  هک  سک  نآ  تسا  هتفگ  تسار  وکین و  هچ  تفگ : راونـشخا 
دشابن نآ  ياریذپ  هک  یسک  هب  یهاوخریخ  دنپ و  زا  رت  هابت  زیچ  چیه  درب و  یمن  نایم  زا  ار  هشیدنا  عفانم  يزابجل  سوه و  نوچ  زیچ 

درادن و ار  بیرف  متس و  یماجرف  دب  تبوقع و  تعرـس  زیچ  چیه  .دشاب و  هتـشادن  نآ  يدنیاشوخان  رب  ربص  يارای  هک  هژیو  هب  تسین 
.تسین ییاوسر  گنن و  بجوم  یگتفیش  دوخ  ربکت و  هزادنا  هب  زیچ  چیه 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

نیفصب ودعلا  ءاقل  لبق  هرکسعل 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياهشرافس  زا 

ّتیصو و نیا  هک  دنک  یم  حیرصت  رداصم  باتک  هدنسیون  همان : دنـس  ( . 1  } .نیفص رد  نمشد  اب  ندش  ور  هبور  زا  شیپ  شرکـشل  هب 
هب شرافـس  هیـصوت و  ناونع  هب  ار  نانخـس  نیمه  اهراب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  رتاوتم  روط  هب  شرافس 

هلمج زا  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ارنآ  دـنا  هدوب  یـضر  دیـس  زا  لـبق  هک  یناـسک  زا  یهورگ.دومن  یم  شناراـی  باحـصا و 
یلع هک  دنک  یم  لقن  شردـپ  زا  بدـنج  نب  نمحرلا  دـبع  زا  لاس 37  ثداوح  رد  دوخ  فورعم  خـیرات  باـتک  رد  هک  تسا  يربط 
باتک رد  محازم  نب  رصن  زین  دومرف و  یم  ام  هب  ار  اهشرافس  نیمه  میدش  یم  ور  هبور  نمشد  اب  هک  يدربن  نادیم  ره  رد  مالسلا  هیلع 
يوار ناـمه  زا  ار  نآ  داـهج  باـتک  رد  یفاـک  عورف  باـتک  رد  زین  ینیلک  موحرم  ، تسا هدرک  لـقن  ار  نومـضم  نیمه  دوـخ  نیفص 
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دعب ؛و  حوتفلا باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  بهذـلا و  جورم  رد  يدوعـسم  نینچمه  تسا  هدروآ  شردـپ ) زا  بدـنج  نب  نمحرلادـبع  )
زا ار  همان  نیا  یضر  دیس  زا  دعب  هک  ار  یناسک  مان  هک  مینیب  یمن  يزاین  یضر  دیـس  زا  لبق  نایوار  زا  همه  نیا  هب  هّجوت  اب  دیازفا  یم 

( { ،ج 3،ص 217 هغالبلا جهن  رداصم  ) .میروایب دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  ماما 

هاگن کی  رد  همان 

هک یتاروتـسد  تسا  نمـشد  اب  دربن  هرابرد  یناسنا  یقالخا و  تاروتـسد  هلـسلس  کی  رب  لمتـشم  قباس  ياه  همان  دـننام  زین  همان  نیا 
تفأر تفوطع و  حور  رگنایب 

زورما يایند  هک  یتاروتـسد.دوش  شومارف  دیابن  گنج  نادیم  رد  یتح  اج  چـیه  رد  یقالخا  لئاسم  دـهد  یم  ناشن  تسا و  یمالـسا 
هارمه لمع  اب  زگره  هک  يا  هیـصوت  ، دنک یم  هیـصوت  ار  نآ  زا  یـشخب  اهنت  تسا و  نآ  هار  يادتبا  رد  زونه  نرق  تشذگ 14  زا  دعب 

.تسا هدوبن 

اهنآ رگا  یتح  دنناسرن  اهنآ  هب  يرازآ  نیرتمک  هک  دنک  یم  يدایز  شرافس  نانز  هرابرد  ّتیصو  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ًاصوصخم 
رب هک  ار  يزیچ  نیتسخن  دوخ  يایاصو  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.دننک  تنعل  بس و  ار  امش  ياسؤر  دنهدب و  امـش  هب  یـضرع  مانـشد 

.درک یم  شنارای  هب  اج  همه  هک  یشرافس  ، دنشابن گنج  رگزاغآ  شنارای  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دیکات  نآ 

َِتناَـک اَذِإَـف.ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  يَرْخُأ  ٌهَّجُح  ْمُکوُؤَدـْبَی  یَّتَـح  ْمُهاَّیِإ  ْمُکُکْرَت  ،َو  ٍهَّجُح یَلَع  ِهّللا  ِدْـمَِحب  ْمُکَّنِإَـف  ، ْمُکوُءَدـْبَی یَّتَـح  ْمُهُوِلتاَُـقت  اـَل 
،َو ْمُکَـضاَرْعَأ َنْمَتَـش  ْنِإ  َو  يًذَِأب ، َءاَسِّنلا  اوُجیِهَت  َال  ،َو  ٍحـیِرَج یَلَع  اوُزِهُْجت  َال  ،َو  ًارِْوعُم اُوبیُِـصت  َال  ،َو  ًاِربْدـُم اُوُلتْقَت  اَـلَف  ِهّللا  ِنْذِإـِب  ُهَمیِزَْهلا 

ُلَواَنَتََیل ُلُجَّرلا  َناَک  ْنِإ  ؛َو  ٌتاَکِرْشَُمل َّنُهَّنِإ  َّنُْهنَع َو  ِّفَْکلِاب  ُرَمُْؤَنل  اَّنُک  ْنِإ  ؛ ِلوُقُْعلا ِسُْفنَْألا َو  يَوُْقلا َو  ُتاَفیِعَـض  َّنُهَّنِإَف  ، ْمُکَءاَرَمُأ َْنبَبَس 
.ِهِدَْعب ْنِم  ُُهبِقَع  اَِهب َو  ُرَّیَُعیَف  ِهَواَرِْهلا  ِوَأ  ِرْهَْفلِاب  ِهَِّیلِهاَْجلا  ِیف  َهَأْرَْملا 

همجرت

مالـسلا و هیلع  ماما  وریپ  امـش   ) دـیتسه لیلد  تجح و  ياراد  امـش  ادـخ  دـمح  هب  اریز  ، دـننک زاغآ  ار  گنج  اهنآ  ات  دـیگنجن  اهنآ  اب 
امـش يارب  يرگید  لیلد  تجح و  ، دنـشاب گنج  رگزاغآ  اهنآ  رگا  نیاربانب  (، دنراد قافتا  نآ  رب  قلخ  ادخ و  هک  دیـشاب  یم  ییاوشیپ 

،و دـینکن دراو  يا  هبرـض  اه  ناوتان  رب  ،و  دیـشکن ار  ناـیرارف  دروخ  تسکـش  نمـشد  ادـخ  نذا  هب  هک  یماـگنه  تساـهنآ و  دـض  رب 
ییوگدب ناتنارـس  هب  دنهد و  مانـشد  امـش  هب  اهنآ  دنچ  ره  ، دـیرواین ناجیه  هب  رازآ  تیذا و  اب  ار  نانز  ، دـیناسرن لتق  هب  ار  ناحورجم 

هب ربمایپ ) رصع  رد   ) ناکرـشم نانز  هک  نامز  نآ  رد  دنا و  فیعـض  درخ  لقع و  هّیحور و  رظن  زا  ناوتان و  اوق  رظن  زا  اهنآ  اریز  ، دننک
، مینک يراددوخ  اهنآ  تیذا  رازآ و  زا  هک  دش  یم  هداد  روتـسد  ترـضح ) نآ  يوس  زا   ) دنداد یم  مانـشد  دندرک و  یم  ییوگدب  ام 

یم بوچ  اب  ار  وا  ای  دومن و  یم  باترپ  وا  يوس  هب  یگنـس  درک و  یم  دـنلب  ینز  يور  هب  تسد  يدرم  رگا  ّتیلهاج  ناـمز  رد  یتح 
! دش یم  شنادنزرف  وا و  گنن  ثعاب  رما  نیمه  ، دز

گنج رد  یقالخا  بادآ  زا  يرگید  شخب  ریسفت : حرش و 
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گنج رد  یقالخا  بادآ  زا  يرگید  شخب 

موحرم.تسوگتفگ هغالبلا  جـهن  ناحراش  ناخروم و  نایم  رد  نیفـص  ای  دنتـسه  لمج  ناـیوج  گـنج  هماـن  نیا  ناـبطاخم  هکنیا  رد 
ياج رد  دنچ  ره  ، دناد یم  لمج  گنج  هب  طوبرم  ار  هیـصوت  نیا  . { ،ج 32،ص 313 راونالاراحب ( . 1  } راونالاراحب رد  یسلجم  هماّلع 

.دناد یم  لمج  گنج  هب  طوبرم  ار  نآ  زین  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم.تسا  هدرک  لقن  نیفص  يارب  زین  رگید 

هنحص مامت  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  یشرافس  نیا  :» دیوگ یم  هدرک و  لح  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ار  لکشم  نیا  مثیم  نبا 
خیرات رد  يربط  نیفـص و  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  مثیم  نبا  زا  لبق  »و  درک یم  هیکت  نآ  رب  اج  همه  دومرف و  یم  نایب  گنج  ياـه 

.دسر یمن  رظن  هب  دیعب  نخس  نیا  تسا  ماع  روتسد  کی  اوتحم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  زین  دوخ 

: تسا هدومرف  دیکأت  هتکن  جنپ  رب  شرافس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 

ماما وریپ  امـش   ) دیتسه لیلد  تجح و  ياراد  امـش  هّللا  دمحب  اریز  ، دننک زاغآ  ار  گنج  اهنآ  ات  دـیگنجن  اهنآ  اب  :» دـیامرف یم  تسخن 
يرگید لیلد  تجح و  دنـشاب  گنج  رگزاغآ  اهنآ  رگا  نیاربانب  دنراد ) قافتا  نآ  رب  قلخ  ادخ و  هک  دیتسه  ییاوشیپ  مالـسلا و  هیلع 

يَرْخُأ ٌهَّجُح  ْمُکوُؤَْدبَی  یَّتَح  ْمُهاَّیِإ  ْمُکُکْرَت  ،َو  ٍهَّجُح یَلَع  ِهّللا  ِدْمَِحب  ْمُکَّنِإَف  ، ْمُکوُءَْدبَی یَّتَح  ْمُهُوِلتاَُقت  َال  ( ؛» تساهنآ دض  رب  امـش  يارب 
(. ْمِْهیَلَع ْمَُکل 

مالسلا هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  شا  هجیتن  داد و  یم  مالسا  نایهاپس  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يروتـسد  نیا 
ربغیپ زا  اهنآ  يوریپ  هکنیا  تسخن  ؛ دنوش یم  نمشد  دض  رب  نشور  لیلد  ود  ياراد  مالـسا  هاپـس  هک  تسا  هدومرف  نایب  راتفگ  نیا  رد 

اهنآ یتقو  هکنیا  رگید.تسا  هدوب  یقطنم  حیحص و  نیزاوم  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

رب داسف  داجیا  رد  ندیشوک  هانگ و  یب  دارفا  نتشک  ببـس  اریز  ، دنا هدرک  هماقا  دوخ  دض  رب  يرگید  لیلد  المع  دننک  زاغآ  ار  گنج 
.تسا براحم  دشک  هانگ  یب  مدرم  يور  هب  هحلسا  سک  ره  اریز  ، دنوش یم  لوسر  ادخ و  براحم  قادصم  نیمز و  يور 

یم .{ هیآ 33 ، هدئام ( . 1  ...« } ًاداـسَف ِضْرَأـْلا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َنُوبِراـُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  اـمَّنِإ   » هفیرـش هیآ  لومـشم  نیارباـنب 
.دنوش

درک هلمح  امـش  هب  سک  ره  ؛ » ْمُْکیَلَع يدَـتْعا  اَم  ِلـْثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  » » هفیرـش هیآ  قادـصم  اـهنآ  نیا  رب  نوزفا 
.{ هیآ 194 ، هرقب ( . 2 «. } دینک هلمح  وا  رب  يو  هلمح  دننامه 

تـسکش نمـشد  ادـخ  نذا  هب  هک  یماـگنه  و  :» دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  رگید  مـهم  روتـسد  هـس  ناـیب  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
اَلَف ِهّللا  ِنْذِِإب  ُهَمیِزَْهلا  َِتناَک  اَذِإَف  ( ؛» دـیناسرن لتق  هب  ار  ناحورجم  دـینکن و  دراو  يا  هبرـض  اه  ناوتان  رب  دیـشکن و  ار  ناـیرارف  ، دروخ
هب سپـس.تسا  هدـش  هتفرگ  بیع  يانعم  هب  « روغ » نزو رب  « روع »و« راع » هشیر زا  لـصا  رد  « روعم ( .» 3  } ًارِْوعُم اُوبیُِـصت  َال  ،َو  ًاِربْدُم اُوُلتْقَت 

نیفلاخم هلمح  ربارب  رد  درادن و  ار  دوخ  زا  عافد  ییاناوت  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  روعم  هتفر و  راک  هب  ریذپ  بیـسآ  طاقن  يانعم 
اوُزِهُْجت َال  َو   {، .تسا راع  بیع و  هیام  نآ  نتخاس  راکـشآ  هک  دنا  هتفگ  تروع  تهج  نیا  زا  ار  یـسنج  وضع  تسا و  ریذـپ  بیـسآ 
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ناونع هب  زورما  هک  يزیچ  هیبش  ، تساهنآ رمع  هب  نداد  نایاپ  ناحورجم و  لتق  رد  عیرـست  يانعم  هب  « زاهجا » هشیر زا  « اوزهجت ال  ( .» 4}
(. ٍحیِرَج یَلَع   { .دوش یم  هتفگ  صالخ  ریت  ندز 

ار دربن  هنحص  هک  یسک.ییوج  ماقتنا  هن  تسا  نمشد  تکرح  نتسکش  مه  رد  فده  اریز  دراد  یقالخا  هبنج  الماک  روتـسد  هس  نیا 
اب وا  رب  تبرض  ندرک  دراو  ، هدش ریذپ  بیسآ  ناوتان و  هک  سک  نآ  نینچمه  درادن  یموهفم  نآ  نتشک  دنک  یم  رارف  هدرک و  كرت 

رگید هدش و  ناوتان  هدـنام و  زاب  ندـیگنج  زا  ای  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  حالـس  هک  یـسک  دـننام  ؛ تسین راگزاس  يدرمناوج  لوصا 
وا هیحان  زا  يرطخ 

راگزاس یناسنا  لوصا  اب  ، هدـنامن یقاب  اهنآ  رد  ندـیگنج  ناوت  دـنا و  هداـتفا  كاـخ  رب  هک  یناـحورجم  نینچمه  ؛ دوش یمن  ساـسحا 
.تسین

موحرم هک  یتیاور  دـننام   ) تایاور یـضعب  زا  هکنیا  نآ  هدرک و  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتست  هماـّلع 
گنج رد  داد و  لمج  گنج  رد  ار  يروتـسد  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدرک ) لقن  یفاک  مجنپ  دـلج  رد  ینیلک 

.دنشکب ار  ناحورجم  نایرارف و  داد  هزاجا  دومرف و  ار  نآ  سکع  نیفص 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ؛ تسا هدمآ  لاؤس  نیا  خساپ  يرگید  تیاور  رد  یلو 

ٌهَِئف ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ٌدَحَأ َو  ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  َْقبَی  َْمل  اَذِإ  اَذَه  ٍحیِرَج َو  یَلَع  اوُزِهُْجی  َال  ًاریِسَأ َو  اُوُلتْقَی  َال  ًاِربْدُم َو  اوُعَْبتَی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِلْهَِأل  َْسَیل  »
قح تلادـع ، نارادـفرط  ؛  ِْهیَلَع ُزَهُْجی  ْمُهَحیِرَج  ُعَْبُتی َو  ْمُهَِربْدـُم  ُلَتُْقی َو  ْمُهَریِـسَأ  َّنِإَف  اَْهَیلِإ  َنوُعِجْرَی  ٌهَِئف  ْمَُهل  َناَک  اَذِإَـف  اَْـهَیلِإ  َنوُعِجْرَی 

یسک نمشد  رکشل  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنشکب و  ار  یحورجم  دنناسرب و  لتق  هب  ار  يریـسا  دننک و  لابند  ار  نایرارف  دنرادن 
یم رطخ  ساسحا  اهنآ  هیحان  زا  و   ) دنهد یم  همادا  ار  گنج  دنراد  یهورگ  زونه  رگا  اما  ، دشاب هدنامن  یقاب  دهد  همادا  ار  گنج  هک 

. { ،ج 5،ص 33،ح 2 یفاک ( . 1 «. } دنشک یم  ار  ناحورجم  دننک و  یم  لابند  ار  نایرارف  دنسر و  یم  لتق  هب  ناشناریسا  دوش )

هلمح تشگزاب و  لامتحا  هدـش و  یـشالتم  نمـشد  رکـشل  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  یناسنا  لوصا  نآ  تیاعر  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
.دش یشالتم  لماک  روط  هب  نمشد  رکشل  هرصب  گنج  رد  هک  میناد  یم  تسین و  راک  رد  ددجم 

مانـشد امـش  هب  اهنآ  دـنچ  ره  ، دـیرواین ناجیه  هب  رازآ  تیذا و  اب  ار  نانز  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمجنپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. ْمُکَءاَرَمُأ َْنبَبَس  ،َو  ْمُکَضاَرْعَأ َنْمَتَش  ْنِإ  ،َو  يًذَِأب َءاَسِّنلا  اوُجیِهَت  َال  َو  ( ؛» دننک ییوگدب  ناتنارس  هب  دنهد و 

اوق رظن  زا  اهنآ  اریز  :» دیامرف یم  هتخادرپ  روتسد  نیا  لیلد  نایب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

(. ِلوُقُْعلاَو ِسُْفنَْألا  يَوُْقلا َو  ُتاَفیِعَض  َّنُهَّنِإَف  ( ؛» دنا فیعض  درخ  لقع و  هّیحور و  رظن  زا  ناوتان و 

ماقتنا ، تسا فیعـض  ناشدرخ  حور و  هک  اجنآ  زا  دننک و  یم  زاربا  نداد  مانـشد  اب  ار  دوخ  هنیک  ، دـنرادن دربن  ناوت  نانز  هک  اجنآ  زا 
ناشن شنکاو  اهنآ  ینابزدـب  ربارب  رد  دـیابن  رادـیب  هاـگآ و  دارفا  لـیلد  نیمه  هب  ؛ دـنهد یم  ناـشن  ینابزدـب  ییوگدـب و  رد  ار  ییوج 

یلمعلا سکع  تشز  نانخس  نیا  ربارب  رد  رگا  نیقی  هب  دنریگب و  مارآ  دننک و  او  اه  مانشد  بس و  نیا  اب  ار  لد  هدقع  دنراذگب.دنهد 
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.دنروآ رد  ییوگرفک  زا  رس  اسب  هچ  دوش و  یم  رتشیب  اهنآ  ناجیه  ، دوش هداد  ناشن 

رد و  :» دیامرف یم  دنک و  یم  كرشم  نانز  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ّتنس  هریس و  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یم هداد  روتسد  ترضح ) نآ  يوس  زا   ) دنداد یم  مانشد  دندرک و  یم  ییوگدب  ام  هب  ربمایپ ) رصع  رد   ) ناکرـشم نانز  هک  نامز  نآ 

(. ٌتاَکِرْشَُمل َّنُهَّنِإ  َّنُْهنَع َو  ِّفَْکلِاب  ُرَمُْؤَنل  اَّنُک  ْنِإ  ( ؛» مینک يراددوخ  تیذا  رازآ و  زا  هک  دش 

يور هب  تسد  يدرم  رگا  ّتیلهاج  نامز  رد  یتح  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  هراـب  نیا  رد  یموس  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
؛» دش یم  شنادنزرف  وا و  گنن  ثعاب  رما  نیمه  ، دز یم  بوچ  اب  ار  وا  ای  دومن و  یم  باترپ  وا  يوس  هب  یگنـس  درک و  یم  دنلب  ینز 

دنک یم  رپ  ار  ناسنا  تشم  هک  تسا  یفاص  گنـس  هعطق  ياـنعم  هب  « رهف ( .» 1  } ِرْهَْفلِاب ِهَِّیلِهاَْجلا  ِیف  َهَأْرَْملا  ُلَواَنَتََیل  ُلُجَّرلا  َناَـک  ْنِإ  (َو 
یبوچ هعطق  يانعم  هب  « هواره ( .» 2  } ِهَواَرِْهلا ِوَأ   { .دننک یم  مرن  ار  هیودا  نآ  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  گنس  هب  « رعـش » نزو رب  « رهف و«

(. ِهِدَْعب ْنِم   { .رتخد ای  دشاب  رسپ  هاوخ  تسا  دنزرف  ینعم  هب  « بقع ( .» 3  } ُُهبِقَع اَِهب َو  ُرَّیَُعیَف   { .تسا قامچ  اصع و  دننام 

مالسا روهظ  رصع  رد  ، دنوش يراد  نتشیوخ  هب  رومأم  ناکرشم  ربارب  رد  ناناملسم  هاگره  دنشاب و  نینچ  ّتیلهاج  رصع  مدرم  هاگ  ره 
.دنهد ناشن  يراد  نتشیوخ  دیاب  یلوا  قیرط  هب  ، هاگآان ناملسم  نانز  ربارب  رد  و 

لمج گنج  خیرات  ر.دوب  ماگشیپ  نآ  هب  لمع  رد  شدوخ  ، داد یم  دوخ  نایرکشل  هب  نانز  هرابرد  ار  روتسد  نیا  هک  مالسلا  هیلع  ماما 
نب هّللادبع  رسمه  درک  یم  روبع  هرصب  ياه  هچوک  زا  یکی  زا  ، دندش زوریپ  شنایرکشل  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا  هدمآ 

ابحرم هبحالا ال  لتاق  ای  : » تفگ درک و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ور  ، دوب هداتـسیا  دوخ  هناخ  رد  رب  هک  هرـصب ) ناسانـشرس  زا  یکی   ) فلخ
نامه دنک  میتی  ار  تنادنزرف  ادخ  يدماین  شوخ  ! ناتـسود لتاق  يا  ؛  فلخ نب  هّللادـبع  ینب  تمتیا  امک  كدـلو  کنم  هّللا  متیا  کب 

زا يا  هشوگ  هب  هراشا  داتـسیا و  یلو  دادن  وا  هب  یخـساپ  چیه  مالـسلا  هیلع  ماما  « يدرک میتی  ار  فلخ  نب  هّللادـبع  نادـنزرف  هک  هنوگ 
ریبز و نب  هّللادبع  ، نز نآ  هک  تسناد  یم  وا.تشگرب  هناخ  هب  دـش و  تکاس  دـیمهف و  ار  انعمرپ  هراشا  نیا  نز  نآ  درک  نز  نآ  هناخ 

هراـشا دـندوب  ناـهنپ  اـهنآ  هک  هناـخ  هطقن  ناـمه  هب  مه  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا و  هدرک  ناـهنپ  دوـخ  هناـخ  رد  ار  مـکح  نـب  ناورم 
هک یمرک  ملح و  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو  مناـسر  یم  ناـشلامعا  يازـس  هب  مـشک و  یم  نوریب  ار  ود  نـیا  مهاوـخب  رگا  ینعی  ؛ درک

. { ،ج 15،ص 105 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .دومرف رظن  فرص  راک  نیا  زا  تشاد 

اه هتکن 

هغالبلا جهن  رد  نانز  تیعقوم  -1

ار نآ  ناهاگآان  زا  یـضعب  دوش و  یم  هدید  نانز  زا  یـشهوکن  هغالبلا  جهن  راصق  تاملک  اه و  همان  اه و  هبطخ  زا  دروم  نیدـنچ  رد 
هیلع ماما  رظن  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  تانایب  نیا  هارمه  ینیارق  هک  یلاح  رد  دننک  یم  ریـسفت  يزیتس  نز  ناونع  هب 

.تسا یصاخ  هورگ  هب  مالسلا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  روهشم  نارـسمه  زا  یکی  شنازورفا  شتآ  زا  یکی  هک  لمج  گنج  زا  دعب  تارابع  نیا  زا  یـضعب  ًالثم 
مالسلا هیلع  ماما  فده  دهد  یم  ناشن  هک  هدش  دراو  ، دوب هلآ 
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یم ریبز  هـحلط و  دـننام  یـسایس  ناـبلط  تـصرف  تـسد  تـلآ  هدرک و  اـهر  ار  حیحـص  ریـسم  هـک  تـسا  یناـنز  نـینچ  زا  شهوـکن 
مارتحا هب  ار  نز  نآ  ، گنج نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش و  ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  نوخ  ندـش  هتخیر  هب  رجنم  هک  يراک  ، دـنوش

.دنادرگزاب هنیدم  هب  ناظفاحم  زا  یهورگ  شردارب و  هارمه  مارتحا  تیاهن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ماما.دوش یم  نشخ  تشز و  نانخـس  ییوگدـب و  مانـشد و  هب  هدولآ  اهنآ  نابز  هک  هدـش  شهوکن  ینانز  زا  زین  ثحب  دروم  هماـن  رد 
.درمش یم  ناوتان  لقعلا و  فیعض  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع 

.دوش یم  نشور  تاداریا  هنوگ  نیا  خساپ  میریگب  رظن  رد  اج  همه  رد  ار  هیلاقم  هیلاح و  نیارق  رگا  نیاربانب 

نایاپ رد  نانز  زا  یهورگ  ناصقن  بیع و  هب  هراشا  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  یثیدح  رد  اذل  و 
. { ،ج 5،ص 505،ح 4 یفاک ( . 1 «. } ناملسم نانز  زا  ریغ  ؛ َّنُْهنِم ُتاَِملْسُْملا  اَّلِإ  :» دیامرف یم 

نز کـی  ؛ حـِلاَص ِْریَغ  ٍلُـجَر  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَِحلاَّصلا  ُهَأَْرمِـالا  :» میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.{ ،ح 2 حاکن تامدقم  باوبا  زا  باب 89  ، هعیشلا لئاسو  ( . 2 «. } حلاصان درم  رازه  کی  زا  تسا  رترب  هحلاص 

هک دوش  یم  هدید  نانز  هرابرد  ینـشور  يدنب  میـسقت  زین  هدمآ  یفاک  باتک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلـصفم  ثیدح  رد 
ْدَعْسَی َّنِهِِحلاَِصب  ْرَفْظَی  ْنَمَف  (؛ درامش یم  نبغ  بابسا  ار  یهورگ  دناد و  یم  نادرم  تداعس  هیام  ار  نانآ  زا  یهورگ  مالسلا  هیلع  ماما 

 { .ءاسنلا فانصا  باب  ،ج 5،ص 323،ح 3  یفاک لوصا  ( . 3 (. } ماَِقْتنا َُهل  َْسیَلَف  ْنَبُْغی  ْنَم  َو 

رب تسا  ینـشور  هنیرق  هدـمآ  ءاسنلا ) فانـصا  باب   ) یفاک زا  باب  نامه  رد  هک  يرگید  تاـیاور  نینچمه  ـالاب و  هناـگ  هس  تاـیاور 
.میدروآ هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  هرابرد  هک  يریسفت 

نانمشد ربارب  رد  یمالسا  قالخا  -2

نانمـشد ربارب  رد  دربن و  نادـیم  رد  مالـسا  شور  رگناـیب  ، تسا هدـمآ  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياـه  هماـن  زا  یـضعب  ـالاب و  هماـن  رد  هچنآ 
شور يدام و  ياـیند  شور  فـالخ  رب.دـهد  یم  ناـشن  یقـالخا  لـئاسم  اـب  هتخیمآ  ار  دربن  حیحـص  نیزاوم  ماـمت  هک  یـشور.تسا 

اهنآ فادها  هب  رگا  اهراک  نیرت  هنادرمناوجان.دندوبن  اریذپ  گنج  نادـیم  رد  ار  یطرـش  دـیق و  چـیه  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نانمـشد 
توافت نیا.دش  یم  هدرمش  عونمم  ، دوبن اهنآ  عفانم  ریسم  رد  رگا  یقالخا  یناسنا و  ياهروتـسد  نیرتهب  ؛و  دوب زاجم  ، درک یم  کمک 

.درک هدهاشم  هیواعم  راتفر  زرط  مالسلا و  هیلع  ماما  راتفر  زرط  رد  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار 

يرترب رب  لیلد  ار  توافت  نیمه  تسه  هدوب و  يدام  ياه  بتکم  ریثأت  تحت  ناـشراکفا  هک  زورما  نیـشیپ و  نارگ  لـیلحت  زا  یـضعب 
.دنریگ یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسایس  رب  هیواعم  ياهتسایس 

میهف اناد و  لقاع و  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  یضعب  : دیوگ یم  وا  میهد  ارف  شوگ  هنیمز  نیا  رد  ظحاج  زا  ینخس  هب  تسین  دب  اجنیا  رد 
یم رکف  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتهب  هیواعم  هک  دـننک  یم  نامگ  ، دـنرادنپ یم  صاوخ  زا  ار  دوخ  دنتـسه و  ماوع  عقاو  رد  دـنناد و  یم 

زج يراک  شیاهگنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  ، تسین نینچ  بلطم  هک  یلاـح  رد  دیـشیدنا  یم  رت  قیقد  یـسایس  لـئاسم  رد  درک و 
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ار یگنرین  هنوگ  ره  درک و  یم  لمع  ّتنـس  باتک و  فالخ  رب  هیواعم  هک  یلاح  رد  داد  یمن  ماجنا  دوب  ّتنـس  باـتک و  قفاوم  هچنآ 
مالـسلا هیلع  یلع.درک  یم  لمع  ناملـسم  ریغ  ملاظ  ناهاشداپ  هریـس  قباطم  شیاـهگنج  رد  درب و  یم  راـک  هب  مارح  لـالح و  زا  معا 

شدوخ دییاشگن و  ار  هتسب  ياهرد  ، دیناسرن لتق  هب  ار  ناحورجم  ، دینکن بیقعت  ار  نایرارف  ، دیشابن گنج  رگزاغآ  هک  داد  یم  روتسد 
یقالخا طرـش  دـیق و  چـیه  هب  هیواعم ) رکـشل  نوچمه   ) ینایوج گنج  هک  یلاح  رد  درب  یم  راک  هب  اـهگنج  ماـمت  رد  ار  هماـنرب  نیا 
هک یماگنه  دنتشادن  اورپ  نمشد  ندرک  قرغ  ندنازوس و  زا  دندرک و  یم  هلمح  وا  هب  دوب  باوخ  رد  نمشد  رگا  ، دندوبن دیقم 

چیه بکترم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دندرک  یـسررب  ار  نآ  جـیاتن  دـندید و  ار  هیواعم  ياهگنرین  هعدـخ و  ماوع  زا  یهورگ 
یلع تسایـس  رب  هیواعم  تسایـس  يرترب  رب  لیلد  نیا  دندرک  روصت  شناد  ملع و  تلق  لقع و  یهاتوک  هطـساو  هب  دـشن  اهنآ  زا  کی 

. { ،ج 13،ص 514 يرتست هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .تسا مالسلا  هیلع 

اه شزرا  ظفح  ناشفدـه  نیرتمهم  یهلا -  نادرم  ماـمت  -و  مالـسلا هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  هک  یّمهم  هتکن 
اب رگا  تسا و  راگدنام  اه  شزرا  ظفح  دوب و  یتقوم  يزوریپ  اریز  ؛ دنداد یم  حیجرت  گنج  نادـیم  رد  يزوریپ  رب  ار  نآ  یتح  دوب و 

.دوش یم  نشور  تالاؤس  زا  يرایسب  خساپ  مینک  هاگن  ایلوا  ایبنا و  ياه  همانرب  هب  دید  نیا 

هب ترضح  ، دوب هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  ریز  رد  هاطرا  نب  رـصب  صاع و  ورمع  هک  یماگنه  ارچ  دننک  یم  لاؤس  یـضعب 
هتخاس نایامن  ار  دوخ  تروع  دـندوب و  هدز  الاب  ار  دوخ  نهاریپ  اـهنآ  اریز  ، دادـن ناـیاپ  راوخنوخ  فیثک و  دوجوم  ود  نیا  یناگدـنز 

یهلا و یلاـع  بتکم  کـی  نیا  تشاد و  یم  مدـقم  روـما  نیا  رب  ار  اهـشزرا  ظـفح  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  شخـساپ.دندوب 
.دنباتنرب ار  نآ  يرایسب  تسا  نکمم  هک  تسا  یناسنا 

ياه حالـس  ءزج  اه  حالـس  زا  يرایـسب  یلو  دـیآ ؛ یم  نایم  هب  دایز  ، گـنج نادـیم  رد  اـه  شزرا  ظـفح  زا  نخـس  زورما  ياـیند  رد 
هنوگ نامه  یلو  ؛ تسا هدش  هداد  ناریسا  اب  یناسنا  راتفر  نایماظن و  ریغ  هب  هلمح  مدع  هرابرد  یتاروتـسد  دوش و  یم  هدرمـش  هعونمم 

راتـشک ياهحالـس  اب.دوش  یمن  هتخانـش  ّتیمـسر  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  لمع  ماگنه  هب  ، میا هدید  رـصاعم  خیرات  رد  اهراب  اهراب و  هک 
دنـشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  نایماظن  ریغ  دنـشک و  یم  ار  اهناسنا  زا  يدایز  هورگ  ییایمیـش  ياهحالـس  متا و  بمب  دـننام  یعمج 

ناوت یم  دنهد و  یم  رارق  اه  هجنکش  نیرتدب  ریز  ار  یگنج  ناریساو 

زا ؛ نخـس رد  اریز  ، تسا رتدـب  دـندش  یم  اهفالخ  عاونا  بکترم  دـندز و  یمن  اهـشزرا  زا  مد  هک  یناسک  لامعا  زا  اهنیا  لامعا  تفگ 
.دنناقفانم ءزج  دننک  یم  لمع  نینچ  هک  یناسک  تسین و  قافن  زج  يزیچ  ندومن  تفلاخم  لمع  رد  ندرک و  تیامح  اهشزرا 

گنج رد  شیاین  : 15 همان

عوضوم

ابراحم ودعلا  یقلاذإ  لوقی  ناک ع  هل ع  ءاعد  نم  و 

( گنج نادیم  رد  ماما  ياعد  )
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همان نتم 

َحّرَص دَق  ّمُهّللأ  ُناَدبَألا  ِتَیِضنُأ  ُماَدقَألا َو  ِتَلُِقن  ُراَصبَألا َو  ِتَصَخَش  ُقاَنعَألا َو  ِتّدُم  ُبُولُقلا َو  ِتَضفَأ  َکَیلِإ  ّمُهّللأ 

373 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1396 

http://www.ghaemiyeh.com


انِموَق َنَیب  انَنَیب َو  حَتفا  اَّنبَراَِنئاَوهَأ  َّتتَشَت  اَنّوُدَع َو  َهَرثَک  اَنِّیبَن َو  َهَبیَغ  َکَیلِإ  وُکـشَن  ّانِإ  ّمُهّللأ  ِناَغـضَألا  ُلِجاَرَم  تَشاَج  ِنآَنّـشلا َو  ُنُونکَم 
َنیِِحتافلا ُریَخ  َتنَأ  ّقَحلِاب َو 

اه همجرت 

یتشد

رد وت  هار  رد  اه  ماگ  و  نارگن ، وت  ناتـسآ  هب  اه  هدـید  و  هدیـشک ، وت  هاگرد  هب  اه  ندرگ  و  هدـش ، ناور  وت  يوس  هب  اـه  بلق  ایادـخ !
هب ایادخ  تسا ،  شوج  رد  هنیک  ياهگید  و  راکـشآ ، ناهنپ  ياه  ینمـشد  ایادخ  تسا ،  هدش  رغال  وت  تمدخ  رد  اه  ندب  و  تکرح ،

هدنکارپ ام  ياه  هتساوخ  و  ناوارف ، ام  نانمشد  و  تسین ، ام  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هکنیا  زا  مینک  یم  تیاکش  وت 
.تسا

« ینارواد نیرتهب  زا  وت  هک  امرف  يرواد  قح  هب  نامنانمشد  ام و  نیب  اراگدرورپ ! »

يدیهش

نت و  هداهن ، وت  هار  رد  اهماگ  هتخود و  وت  ناتـسآ  هب  اه  هدید  و  هدیـشک ، وت  هاگرد  هب  اهندرگ  و  تسا ، هناور  وت  يوس  هب  اهلد  ایادخ 
وت هب  ایادـخ  .شوج  رد  هنیک  ياهگید  و  شورخ ، رد  تسا و  راکـشآ  هدیـشوپ  ياهینمـشد  ایادـخ  .هدـیدرگ  رغال  وت  تمدـخ  رد  اه 

ام و نایم  ایادـخ !  » راتـساوخ ار  يزیچ  نام  یکی  ره  تسا و  رایـسب  ام  نانمـشد  و  میرادـن ، دوخ  ناـیم  ار  ناـمربمایپ  هک  میرآ  هوکش 
« .ینارواد نیرتهب  وت  هک  امرف ، يرواد  قح  هب  نامنانمشد 

یلیبدرا

تدابع و رد  اهمدق  دـش  هدرک  لقن  وت و  سرت  زا  اه  هدـید  هدـنام  زاب  اهندرگ و  هدـش  هدیـشک  اهلد و  تسا  هدیـسر  وت  يوسب  اهلا  راب 
هک یتسردـب  اهلا  راب  اه  هنیـس  رد  اه  هنیک  ياهگید  دز  شوج  یناهنپ و  توادـع  دـش  رهاظ  هک  قیقحتب  ایادـخ  راب  اهندـب  هدـش  رغال 
ام نایم  نک  مکح  ام  راگدرورپ  ام  ياهاوه  یگدنکارپ  ام و و  نمـشد  يرایـسب  ام و  ربمغیپ  ندوب  بیاغ  وت  يوسب  مینک  یم  تیاکش 

یناگدننک مکح  نیرتهب  وت  یتسارب و  ام  هورگ  نایم  و 

یتیآ

هداتفا هار  هب  وت  ناتسآ  هب  اهاپ  هریخ و  وت  هاگرد  هب  اهمـشچ  هدش و  هدیـشک  وت  يوس  هب  اهندرگ  هدش و  کیدزن  وت  هب  اهلد  ایادخراب ،
یم هوکـش  وت  هب  ایادخراب ، .هدمآ  شـشوج  هب  اه  هنیک  کید  هتـشگ و  راکـشآ  ناهنپ  ياه  هنیک  ایادـخ ، راب  .هدـیدرگ  رازن  اهندـب  و 

یهار قحب  ام  موق  ام و  نایم  ام  راگدرورپ ، يا   ) .ار نامیاهتـساوخ  یگدـنکارپ  ار و  نامنانمـشد  یناوارف  ار و  ناـمربمایپ  ندوبن  منک ،
( یتسه نایاشگهار  نیرتهب  وت  هک  اشگب 

نایراصنا
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هار هب  وت  يوس  هب  اهمدـق  ، هدـش هریخ  وت  هب  ناماهمـشچ  ، هدـش زارد  وت  بناج  هب  ناـمندرگ  ، هدیـشک وت  يوس  هب  ناـمیاهلد  ، ادـنوادخ
تـسا هداـتفا  شوـج  هب  هنیک  ياـهگید  ،و  هدـش رهاـظ  ناـهن  ینمـشد  ، ادـنوادخ  . تسا هدیـسر  يرغـال  هـب  وـت  هار  رد  اهندـب  ،و  هداـتفا

اـم و نیب  ، اراـگدرورپ » .میروآ یم  تیاکـش  وـت  هب  ناـم  هدـنکارپ  ياـه  هتـساوخ  ،و  نانمـشد يداـیز  ،و  ناـمربمایپ دوـبن  زا  ، ادـنوادخ .
 « . یناگدننک مکح  نیرتهب  وت  هک  ، امرف مکح  قح  هب  نامنانمشد 

حورش

يدنوار

انبولق نا  بر  ای  لوقی : هب ، هتهفاش  يا  يرـسب  نالف  یلا  تیـضفا  لاقی : تتا ، کیلا و  اهرـسب  تضفا  يا  بولقلا  تضفا  کـیلا  هلوق  و 
امک ءامسلا  وحن  تعفترا  يا  انراصبا : تصخش  .کیلا و  تبغر  تعـضخ و  تلذ و  يا  كوحن : اهقانعا  تدم  .اهرارـساب و  کیجانت 

تلعج يا  نادبالا : تیـضنا  .مهقلقی و  سانلا  یلع  رما  دورو  دنع  اذه  و  فرطی ، لعج ال  هنیع و  حتفب  عفترا  هرـصب  صخـش  و  ترما ،
لجارم تلغ و  يا  تشاج : .هوادـعلا و  روتـسم  يا  نانـشلا  نونکم  يور  .دـعتم و  ریغ  مزال  وه  و  رهظ ، يا  حرـص : .نیلوزهم و  ءاضنا 

عجو اناوکـش و  کتکئالم  ربخن  يا  انیبن  هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا  هلوق  .هراعتـسا و  لجارملا  رکذ  و  داقحالا ، رودق  يا  نافعـضالا :
اذا اـنالف  توکـش  مهلوق  نم  ازاـجم  ناـک  نا  عـجوتلا و  ءاکتـشالا : و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  اـنلوسر  هبیغ  دـعب  ترهظ  هنتف  نم  اـنبولق 
دقف هیردبلا ، نحالاب  هنوبلاطی  اوناک  نیذلا  نیقفانملا  نم  یقل  ام  یکـش  مالـسلا  هیلع  هناف  احیـصف ، انـسح  ناک  هلعف  ءوسب  هنع  تربخا 

، انیبن هبیغ  نتف )  ) وکـشن ریدـقتلا : .هتبیغ و  اوعاری  مل  مالـسلا  هیلع  باغ  اـملف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هاـیح  لاـح  اـهنوفخی  اوناـک 
قرفت ا يا  ءاوهالا : تتشت  .ءادعالا و  هرثک  هوکشن  و  لاقف : هدعب ، نیرخآ  نیرما  هتیاکش  کلذ  دکوی  .فاضملا و  فذحف 

.مکاحلا حاتفلا  و  اننیب ، مکحا  يا  اننیب : حتفا  .سفنلا و  يوه  عمج  ءاوهالا  و  هباحصا ، بولق  تادار 

يردیک

حتفب عفترا  يا  هرـصب  صخـش  لاقی  و  راصبالا : تصخـش  .ادایقنا و  الذ و  قاـنعالا : تدـم  .اهرارـساب و  ینعی  بولقلا : تضفا  کـیلا 
.هوادعلا و روتسم  رهظ  نانشلا : نونکم  حرـص  .تلزه و  نادبالا : تیـضنا  .هلقلقب و  سانلا  یلع  رما  دورو  دنع  فرطی  لعج ال  و  هنیع ،

یف ام  عافتراب  کلذ  هبشف  ماقتنالل ، هدارا  بلقلا ، مد  نایلغ  وه  بضغلا  بضغلا و  دتشا  يا  هغالبلا  هیاغ  یف  ناغضالا : لجارم  تشاج 
.هموکحلا هحاتفلا  و  مکحا ، يا  حتفا : .اهقرفت و  یعاودلا و  تادارالا و  فالتخا  ءاوهالا : تشت  .نایلغلاب و  لجرملا 

مثیم نبا 

رـس دـش و  جراخ  وا  يوس  هب  هدـنکرب و  زیچ  همه  زا  اهلد  بولقلا : تضفا  تفگ : یم  دـش  یم  وربور  نمـشد  اب  گـنج  رد  تقو  ره 
: حرص اهندب  يرغال  نادبالا : ءاضنا  ندز  کلپ  نودب  نتخود  مشچ  يزیچ  هب  رـصبلا : صوخـش  .تسوا  اب  طابترا  رد  شبان  صلاخ و 
: نغض اهگید  ششوج  اهـشیج : اهگید  لجارم : هدش  هدیـشوپ  هموتکم : يزوت  هنیک  ینمـشد و  نائنـش : .تسا  مزال  لعف  دش ، راکـشآ 

هدنام زاب  اهمشچ  هدش و  هدیشک  اهندرگ  و  هدش ، هدوشگ  وت  يوس  هب  اهلد  اراگدرورپراب   ) هدننک مکح  حتاف : نک  مکح  حتفاو : هنیک 
ندوبن اهلا  راب  .دـمآ  شوج  هب  اه  هنیک  گـید  دـش و  راکـشآ  ناـهنپ  ینمـشد  ایادـخ  تسا ، هدـش  رازن  اهندـب  هداـتفا و  هار  هب  اـهاپ  و 
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نامنانمشد ام و  نیب  اراگدرورپ   ) مینک یم  تیاکـش  وت  هب  ار  نامیاه  هشیدنا  اهاوه و  یگدنکارپ  نامنانمـشد و  يرایـسب  نامربمایپ و 
، دش یم  بکرم  راوس  تفای و  یم  تدش  گنج  هاگره  هک  تسا  هدش  تیاور  یناگدننک ).) مکح  نیرتهب  وت  هک  نک ، مکح  قح  هب 

نیا هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  شیناـگمه ، لـیاضف  اـهتمعن و  رب  ار  ادـخ  دـمح  دومرف : یم  سپـس  دروآ و  یم  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن 
هلبق فرط  هب  ور  دـعب  میور ، یم  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  میتشادـن و  ار  شناوت  ام  هک  یلاح  رد  تشاذـگ  اـم  راـیتخا  رد  ار  بکرم 
دعب و  نیحتافلا ، ریخ  هملک : نیرخآ  ات  میتشادرب …  وت  يوس  هب  ار  اهماگ  اهلاراب  تفگ : یم  درک و  یم  دنلب  ار  شیاهتسد  درک و  یم 

، دمـص ای  دحا  ای  هللا  ای  ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا  هللا  تفگ : یم  سپـس  دیتفیب و  هار  ادخ  تکرب  اب  دومرف  یم  شنارای  هب 
يدیا انع  فک  مهللا  نیعتـسن ، كایا  دبعن و  كایا  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  میحرلا و ال  نمحرلا  هللا  مسب  دمحم ، بر  ای 
یتدابع ناونع  هب  ار  داهج  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما رظن  الومعم  .نیفص  گنج  رد  ترضح  راعش  دوب  نیا  نیملاظلا و 

وا يوس  هب  نطاب  هجوت  ادـخ و  دای  اب  هارمه  هک  تسا  نآ  شیدـنمدوس  زمر  تدابع و  لامک  نوچ  و  دـهد ، ماجنا  ادـخ  يارب  صلاخ 
يراز و عرـضت و  داهج  ماگنه  رد  ترـضح  شور  تسا ، دوجوم  نآ  هیبش  يدراوم  نخـس و  نیا  رد  هک  ناـنچ  لـیلد ، نیا  هب  دـشاب ،
رب هبلغ  يارب  ترـصن  يزوریپ و  بلط  مه  دـهد و  ماـجنا  بولطم  صولخ و  يور  زا  ار  شتداـبع  مه  اـت  دوـب ، یلاـعت  قـح  هب  هجوـت 

داهج لاح  رد  ادخ  يارب  صالخا  لامک  هب  هراشا  یلاعت  قح  يوس  هب  اهلد  ندـش  زاب  ریبعت  اب  سپ  دـشاب ، هدرک  دـنوادخ  زا  نمـشد ،
تایه عضو و  نینچ  هک  ار  صـالخا  همزـال ي  وا  سدـقا  تاذ  بناـج  هب  اهمـشچ  ندـش  هریخ  اـهندرگ و  ندـش  هدیـشک  اـب  و  هدرک ،

ندش اجباج  اب  و  هدومرف ، هدارا  دوش ، یم  لصاح  ناسنا  يارب  یصوصخم 

برق و هب  لوصو  ادـخ و  يارب  اهنت  شناوارف  ياهجنر  داهج و  رفـس  هک  تسا  هدرک  بلطم  نیا  هب  هراـشا  اهدـسج  يرغـال  اـهماگ و 
ینمـشد و راهظا  يو  اب  نانآ  گنج  تلع  هک  نیا  هب  هدرک  هراشا  حرـص ،…  دـق  مهللا  ترابع : ام  و  تسا ، هتفاـی  ماـجنا  وا  تیاـضر 
رد هتـشذگ  زا  هک  ییاه  هنیک  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  و  هدوب ، اهنآ  ياه  هنیـس  رد  مرکا  ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  زا  هک  تسا  ییاهتوادـع 

.دنا هتشادن  ار  اهنآ  ندرب  راک  هب  راهظا و  تارج  تصرف و  نونک  ات  هک  هدنام ، ناشیاهلد  رد  رگید  ياهناکم  و  دحا ، ردب و  ياهگنج 
نایلغ شـشوج و  رد  ناشیاهلد  رد  نوخ  ناشتوادع  هنیک و  ببـس  هب  هک  رابتعا  نیا  هب  تساهبلق  زا  هراعتـسا  اهگید  هملک ي  نیاربانب 

، ادخ لوسر  ندوب  بیاغ  عقاو  رد  نوچ  تسا و  هدش  رکذ  حیشرت  ناونع  هب  ششوج  لعف  و  اهگید ، نایم  رد  بآ  ششوج  لثم  تسا 
هدش راکفا  تتشت  فالتخا و  نانمشد و  نتفای  شیازفا  اه و  هنیک  ندش  رهاظ  توادع و  ندش  راکـشآ  ببـس  ترـضح ، نآ  نادقف  و 

هاگرد زا  دیجم ، نآرق  زا  سابتقا  اب  سپـس  هدرک و  تیاکـش  ادخ  هب  رورـش  روما و  نیا  ندش  ادـیپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما راچان  دوب ،
رب ترـصن  ترـضح و  يزوریپ  دـنوادخ  ندرک  مکح  همزال ي  اریز  دـیامرف ، مکح  اهنآ  نایم  وا و  ناـیم  هک  دـهاوخ  یم  یلاـعت  قح 

.تسادخ زا  قیفوت  .تسا  قحرب  نانمشد  اب  لاتق  داهج و  رد  وا  هک  نیا  لیلد  هب  دشاب ، یم  نانآ 

دیدحلا یبا  نبا 

ِنآَنَّشلا َو ُنُونْکَم  َحَّرَص  ْدَق  َّمُهَّللا  ُناَْدبَْألا  ِتَیِْـضنُأ  ُماَْدقَْألا َو  ِتَلُِقن  ُراَْصبَْألا َو  ِتَصَخَـش  ُقاَنْعَْألا َو  ِتَّدُم  ُبُولُْقلا َو  ِتَْضفَأ  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا 
ُْریَخ َْتنَأ  ِّقَْحلِاب َو  انِمْوَق  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْحَْتفا  اَنَّبَر  اَِنئاَوْهَأ  َتُّتَشَت  اَنِّوُدَع َو  َهَْرثَک  اَنِِّیبَن َو  َهَْبیَغ  َْکَیلِإ  وُکْشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  ِناَغْـضَْألا  ُلِجاَرَم  ْتَشاَج 

 . َنیِِحتاْفلا

بولقلا تضفأ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1399 

http://www.ghaemiyeh.com


.لوعفملا فذحف  اهرسب  يأ  تضفأ  نوکی  نأ  زوجی  اهیشغ و  يأ  هتأرما  یلإ  لجرلا  یضفأ  هنم  تبرق و  تند و  يأ 

نادبألا تیضنأ  و 

 . لوزهملا ریعبلا  وه  وضنلا و  هنم  تلزه و 

.هضغبلا نائنشلا  فشکنا و  حرص  و 

تشاج و 

.تبرطضا تکرحت و 

.ردقلا یه  لجرم و  عمج  لجارملا  و 

 . نغض اهدحاو  داقحألا  ناغضألا  و 

وکشن انإ  مهللا  هئاعد  یف  لوقی  ناکف  هظفللا  هذه  روصنملا  یلوم  فیدس  ذخأ  و 

انترامإ همسقلا و  دعب  هلود  انیف  داع  یتح  هریحلا  هوشغ  نم  انیلع  یلوتسا  نتفلا و  غیز  نم  انلمش  ام  انئاوهأ و  تتـشت  انیبن و  هبیغ  کیلإ 
نم ال هللا  لام  یف  یعر  هلمرألا و  میتیلا و  لامب  فزاعملا  یهالملا و  تیرتشا  همألل و  رایتخالا  دـعب  اـثاریم  اندـعو  هروشملا  دـعب  هبلغ 

عار هکله و ال  نع  مهدوذی  دئاذ  الف  هلحم  لک  قساف  مهرومأب  مایقلا  یلوت  همذـلا و  لهأ  نینمؤملا  راشبأ  یف  مکح  همرح و  هل  یعری 
هبائک و ءافلح  هنکسم و  رقف و  ءارسأ  هقاف و  عرـض و  ولوأ  مهف  هبغـسم  نم  يرحلا  دبکلا  عبـشی  هقفـش  وذ  همحر و ال  نیعب  مهیلإ  رظنی 

نم هل  حتأف  هنارجب  برض  هدیلو و  فذح  هدیرط و  عمجتسا  هدومع و  مکحتـسا  هتیاهن و  غلب  لطابلا و  عرز  دصحتـسا  دق  مهللا و  هلذ 
 . هتروص نسحب  قحلا  رهظی  هتیلح و  حبقب  لطابلا  یفختسیل  همئاق  عرصت  هقوس و  مشهت  همانس و  ذجت  هدصاح  ادی  قحلا 

هب وعدی  فیدس  ناک  دق  همالک و  نم  هلعل  نیدباعلا ع و  نیز  نیسحلا  نب  یلع  یلإ  بوسنم  ءاعد  یف  ظافلألا  هذه  تدجو  و 

یناشاک

هب دوب  هدننک  برح  هک  یتلاح  رد  نمـشد  هب  دیـسر  یم  نوچ  ار  اعد  نیا  دومرف  یم  هک  ترـضح  نآ  دوب  و  ابراحم ) ودـعلا  یقل  اذا  )
و  ) تاعاط هب  هتـسویپ  هتـسسگب و  ریغ  زا  تاجانم و  هب  اهلد  تسا  هدیـسر  وت  يوس  هب  ایادـخ  راب  بولقلا ) تضفا  کیلا  مهللا   ) ناشیا
هب وت ، ذخا  سرت  زا  اه  هدید  هدنامزاب  و  راصبالا ) تصخش  و   ) تاجاح بلط  هب  وت ، بناج  هب  اه  ندرگ  دش  هدیشک  و  قانعالا ) تدم 
راب مهللا )  ) تاعاط رد  اه  ندـب  هدـش  رغال  و  نادـبالا ) تیـضنا  و   ) تادابع رد  اه  مدـق  هدـش  هدرک  لقن  و  مادـقالا ) تلقن  و   ) تائیس

دز شوج  و  ناغـضالا ) لجارم  تشاج  و   ) هدـش هدرک  ناـهن  توادـع  دـش  رهاـظ  هک  قیقحت  هب  نائنـشلا ) نونکم  حرـص  دـق   ) ایادـخ
هودنا زا  انیبن ) هبیغ   ) وت يوس  هب  مینک  یم  تیاکش  ام  هک  یتسرد  هب  کیلا ) وکشن  انا   ) ادنوادخ مهللا )  ) اه هنیس  رد  اه  هنیک  ياهگید 

يا اننیب ) حـتفا  انبر   ) ام ياهاوه  یگدـنکارپ  زا  و  انئاوها ) تتـشت  و   ) اـم نمـشد  يرایـسب  و  انودـع ) هرثک  و   ) اـم ربمغیپ  ندـش  بیاـغ 
ندرک اراکـشآ  هب  باوص  یتسار و  هب  یمکح  قحلاب )  ) ام راعـش  هزیتس  هورگ  نایم  و  انموق ) نیب  و   ) ام نایم  امرف  مکح  ام  راـگدرورپ 
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ناگدننک و مکح  نیرتهب  وت  و  نیحتافلا ) ریخ  تنا  و   ) باوصان زا  باوص  لطبم و  زا  قحم  دوش  زیمم  ات  باهو - يا  ار - ام  ياهراک 
.يروما ناگدننکاراکشآ 

یلمآ

ینیوزق

هدش هدـیرب  اهلد و  ار  دوخ  تسا  هدیـشک  وت  يوسب  اهلا  دومرفیم  گنج  مزعب  نمـشد  اب  درکیم  تاقالم  هک  یتقو  تاجانم  اعد و  نیا 
هتخاس رغال  و  اهمدـق ، تسا  هدـش  هدرک  لقن  و  اهدـید ، تسا  هدـنامزاب  اهندرگ و  تسا  هتـشگ  هدیـشک  وت  يوسب  يوسام و  زا  تسا 

رد اهنت  و  میداد ، لقن  وت  يوس  اهمدق  و  میدیـشک ، وت  يوسب  اهندرگ  میدیرب و  زیچ  ره  زا  میدروآ و  وت  هارب  اهلد  اهندـب ، تسا  هدـش 
وتب ایادخ  .اهنیـس  رد  اهنیک  ياهگید  دز  شوج  و  ناشیا ، ام و  نایم  ناهنپ  توادع  تخادنارب  هدرپ  دش و  رهاظ  اهلا  .میتخادـگ  وت  هار 

نک و مکح  ام  راگدرورپ  .ام  ياه  هدارا  اهرطاخ و  یگدـنکارپ  ام و  نمـشد  يرایـسب  و  اـم ، ربمغیپ  ندوب  بیاـغ  زا  منکیم  تیاـکش 
.یناگدننک مکح  نیرتهب  وت  و  قحب ، ام  موق  ام و  نایم  نک  يرگیجنایم 

یجیهال

لوقی مالسلا  هیلع  ناک  و 

ابراحم ودعلا  یقل  اذا 

: دوب هدننک  برح  هک  یتلاح  رد  ار  نمشد  دروخ  یمرب  هک  یتقو  رد  تفگ  یم  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب  ینعی و 

نانشلا و نونکم  حرص  دق  مهللا  .نادبالا  تیضنا  مادقالا و  تلقن  راصبالا و  تصخش  قانعالا و  تدم  بولقلا و  تضفا  کیلا  مهللا  »
.ناغضالا لجارم  تشاج 

« .نیحتافلا ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر  .انئاوها  تتشت  انودع و  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکشن  انا  مهللا 

دـش هدینادرگ  رغال  اهاپ و  دش  لقتنم  اه و  هدـید  دـش  زاب  اهندرگ و  دـش  هدیـشک  اهلد و  دـیدرگ  یهتنم  وت  يوس  هب  ایادـخ  راب  ینعی 
هب ناهنپ و  ینمـشد  ضغب و  دـیدرگ  راکـشآ  فشکنم و  هک  قیقحت  هب  ایادـخ  راب  .تفوطع  بلط  تمحر و  راـظتنا  رد  ینعی  اهندـب ،

ربمغیپ ندوب  بئاغ  تهج  زا  وت  يوس  هب  مینک  یم  تیاکش  ام  هک  قیقحت  هب  ایادخ  راب  .اه  هنیک  اهدسح و  ياهگید  دمآرد  شـشوج 
ار و قح  ام  موق  نایم  ام و  نایم  اشگب  اراگدرورپ  .ام  ياهشهاوخ  ندوب  هدنکارپ  ام و  نمـشد  ندوب  رایـسب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام ،

.یناگدنیاشگ نیرتهب  وت 

یئوخ

یف و  هتحاس ، یف  يا  هئاضف  یف  راـص  هنا  هتقیقح  و  هیلا ، لـصو  نـالف : یلا  نـالف  یـضفا  ءاـضفالا ، نم  ءاـفلا  نوکـسب  تضفا ) : ) هغللا
لیلجلا خیشلا  لاق  (. 26 ءاسنلا - ( ) اظیلغ اقاثیم  مکنم  نذـخا  ضعب و  یلا  مکـضعب  یـضفا  دـق  هنوذـخات و  فیک  و  : ) میرکلا نآرقلا 
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حرش یف  یقوزرملا  لاق  .هعسلا و  وه  ءاضفلا و  نم  هلـصا  هسمالملاب و  هیلا  لوصولا  یـشلا ء  یلا  ءاضفالا  عمجملا : ریـسفت  یف  یلعوبا 
- حصنلا یضفم  هلوق - : دولا  قدصلا و  حصنلا و  یضفم  هیصو  اعباتف  رازن  ینبا  ای  امیکصواف  یلجعلا : خرفلا  نب  لیدعل  هسامحلا 249 
( .ضعب یلا  مکـضعب  یـضفا  دـق  و  : ) نارقلا یف  و  هصولخ ، هفاشکنا و  ینعملا  هعـسو و  ءاـضف  یف  رئاـص  و  مکیلا ، هحـصن  لـصاو  يا 

هخسن یف  تضفا  هملک  .ندروآ و  نایم  رد  یسک  اب  ار  زار  ءاضفالا  برالا : یهتنم  یف  لاق  .هب و  هلمعا  هرسب : وا  هرس ، نالف  یلا  یضفا 
تـصخش  ) .هانیب اـم  باوصلا  مهو و  یه  ءاـفلا و  حـتفب  هلوکـشم  رـصنل  نیفـص  باـتک  تاـیاور  ضعب  یف  اذـک  و  جـهنلا ، نم  هیطخ 

هیاور یف  راصبالا و  تعفر  کیلا  مهللا  رـصن : باتک  نم  هیاور  یف  کـتمحر و  كوفع و  یلا  هرظاـن  اـهنافجا  تعفترا  يا  راـصبالا )
نم ثلاثلا  راتخملا  حرـش  یف  صخـش  هملک  ینعم  نع  ثحبلا  رم  دق  و  تمدـقت ، امک  راصبالا ، تصخـش  يدـیالا و  تعفر  و  يرخا :

يرصانلا و عبطلا  نم  ص 256   ) نیفـص باتک  نم  هیاور  یف  و  نوبنلاب ، مادقالا ) تلقن  و  (. ) ص 111 ج 17  ) لئاسرلا بتکلا و  باب 
بولـسا بسانت  اهنال ال  هقرحم  اهنکل  هثلثملا و  ءاـثلاب  تلقث  بطخلا ص 326 ج 15 ) باـب  نم  راتخملا 236  حرـش  یف  اهانرکذ  دق 

صقان تلزه ، يا  نادـبالا ) تیـضنا   ) .فلکتلا هیاغ  اهلیوات  یف  فلکتی  نا  الا  احیحـص ، ینعم  دـیقت  اـهنا ال  یلع  ماـقملا  یف  هراـبعلا 
لابالا اهتلمح  اذا  يا  دعبلا  نم  یضنت  سیعلا  اهتبقحتـسا  اذا  هلاسر  دنه  نب  ورمع  غلبم  نم  هسامحلا 615 :)  ) یئاطلا قراع  لاق  يواو ،

هلزهی و يا  هریعب  مکدحا  یضنی  امک  هناطیش  یـضنیل  نموملا  نا  ثیدحلا  یف  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  .هفاسملا و  دعب  لزهت  سیعلا 
یطملا نهیف  متبکر  ول  تاملک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  .اهمحل و  تبهذا  رافـسالا و  اهتلزها  یتلا  هبادلا  وضنلا  و  اوضن ، هلعجی 

- حرص دق  مهللا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نانشلا ) نونکم  حرص  دق   ) .هومتلزه يا  رهظلا  متیـضنا  زیزعلادبع  نبا  ثیدح  و  نهومتیـضن ، ال 
یف دیفملا  اهاور  یتلا  هخـسنلا  یف  اذک  و  نیفـص ، یف  رـصن  اهاور  یتلا  عبرالا  خسنلا  یف  روکذـمب  سیل  ناغـضالا ، لجارم  هلوق : یلا 
مض داصلا و  حتفب  اهضعب  یف  هددشملا و  ءارلا  رسک  داصلا و  مضب  هلوکشم  خسنلا  ضعب  یف  حرص  هملک  نا  مث  .يدقاولا  نع  لمجلا 

حرـص لاقی : قحلا ، وه  اذه  هددشملا و  ءارلا  حتف  داصلا و  حتفب  یـضرلا  هخـسنب  تلبوق  اندـنع  هطوطخم  هخـسن  یف  و  هففخملا ، ءارلا 
نع قحلا  حرـص  لثملا  یف  و  يرهوجلا : حاحـص  یف  و  هراتتـسا ، بغ  رمالا  روهظ  یف  لثم  هصلاـخ ، نع  فشک  يا  هضحم  نع  قحلا 

تئاضا هباحـس و  بهذ  راهنلا  حرـص  دـبزلا و  اهنع  بهذ  هرمخلا : تحرـص  يرـشخم : زلل  هغالبلا  ساـسا  یف  .فشکنا و  يا  هضحم 
نب لهس  لاق  هسامحلا : یف  حرصم و  موی  باقعا  یف  حیرلا  يرذ  هئاخط  لظ  تلق  ودعی  لتما  اذا  .بئذ  هفص  یف  حامرطلا  لاق  هسمش ،
یف یقوزرملا  لاق  اوناد و  امک  مهاند  ناودـعلا  يوس  قبی  مل  ناـیرع و  وه  یـسماف و  رـشلا  حرـص  اـملف  هسامحلا 2 :)  ) ینامزلا ناـبیش 

لثملا یف  و  نیبت ، يا  وه  نیب  یـشلا ء و  نیب  هلثم  و  فشکنا ، اذا  وه  حرـص  و  هرهظا ، هنع و  فشک  اذا  یـشلا ء  حرـص  لاقی : حرـشلا :
بکن و  هبنت ، ینعمب  هبن  و  مدـقت ، ینعمب  مدـق  و  هجوت ، ینعمب  هجو  لاقی  عساو ، لـعفت  ینعمب  لـعف  و  نینیع ) يذـل  حبـصلا  نیب  دـق  )
ینعم و  اعم ، موتکم  نونکم و  یضرلا  هخسن  یلع  تضروع  یتلا  هخسنلا  یف  يرق ء  .همالک و  لقن  نم  اندروا  ام  یهتنا  .بکنت  ینعمب 

هافخا و هنک و  یف  هرتس  اذا  رـصن  باب  نم  یـشلا ء  نک  لاقی : اهرئاظن  یطغملا و  روتـسملا و  یفخملا و  یلا  رخالا  نم  بیرق  امهدحا 
لجارم تشاج   ) .ءاضغبلا هاودـعلا و  نانـشلا : هافخا و  اضیا  رـصن  باـب  نم  یـشلا ء  متک  و  هرتس ، یـش ء و  لـک  ءاـقو  نکلا  و  هاـطغ ،

عمج داقحلا  ناعـضالا : و  لعفم ، نزو  یلع  هلآ  مسا  ردـقلا  ینعمب  لـجرملا  عمج  رودـقلا  لـجارملا  و  تلغ ، يا  تشاـج  ناغـضالا )
عمجملا و يریـسفت  یف  .مکاحلا و  حـتافلا  و  امهنیب ، لصف  اذا  نیمـصخلا  نیب  مکاحلا  حـتف  لاقی : هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاـق  .نغـضلا 

مـالک اـهنیب  ینیب و  يرج  دـق  نزی و  يذ  نب  فیـس  تنب  تعمـس  یتح  حـتفلا  اـم  يردا  تنک  اـم  لاـق : ساـبع  نبا  نا  نآرقلا  بئارغ 
اهنع قالغالا  لاذا  اهیف و  رمالا  لصف  احاتف  هیضقلا  حتف  بغارلل : تادرفملا  یف  .هیلا و  کمکاحا  يا  یضاقلا  کحتافا  قلطنا  تلاقف :

.یهتنا و .حتفلا  مضلاب و  هحاتفلا  لیق : .ینغ و  مکتحاتف  نم  ینا  و  رعاشلا : لاق  میلعلا ، حاتفلا  هنم  خـلا و  اننیب .) حـتفا  انبر  : ) یلاعت لاق 
اننیب مکحاف  مهللا  یفاولا :) نم  ص 11 ج 14   ) یفاکلا یف  ینیلکلا  اهاوور  سانلا  اهب  بطخ  یتلا  هبطخلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق دـق 
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لاعفالا نم  دحاو  لکب  قلعتم  وغل  فرظ  کیلا ) : ) بارعالا .هرکذ  یتالا  مالسالا  مئاعد  ربخ  یف  اذک  .نیمکاحلا و  ریخ  تنا  قحلاب و 
، اهرـسب وا  اهرـس  بولقلا  تضفا  کیلا  مهللا  ریدقتلا  فوذحم و  لوعفم  تضفا  هلوقل  نوکی  نا  زاج  فرظلل و  اعـسوت  مدـق  هسمخلا 

هغل یف  عساو  لعفت  ینعمب  لعف  نا  هغللا  نایب  یف  تیرد  دق  حرص و  هلوقل  لعاف  عوفرم  موتکم )  ) وا نونکم )  ) .هغللا نایب  یف  ملع  امک 
بوصنم تتـشت  هرثـک و  نم  دـحاو  لـک  .وکـشن و  هلوقل  هیلوعفملا  یلع  هبوـصنم  هبیغ )  ) .تشاـج هلوـقل  لـعاف  لـجارم )  ) و برعلا ،

هدارا دـنع  اذـک  و  ابراحم ، ودـعلا  اوقل  اذا  هیعداب  نوعدـی  اوناک  ام  اریثک  ع )  ) مهنا یف  تایاور  ترفاـظت  دـق  ینعملا : .اـهیلع  فوطعم 
ءافولا نیدـلا و  ملاعم  ءایحا  و  لطابلا ، هتاما  و  هللا ، يوقت  نم  تاملکب  مهرکاسع  نوصوی  اوناک  اـمک  هیعداـب ، نوعدـی  اوناـک  لاـتقلا 

یف صولخلا  و  اهیلع ، ظفحلا  هالـصلا و  دهاعت  لاتقلاب و  ءادـتبالا  مدـع  و  لاتقلاب ، عورـشلا  لبق  نیدـلا  یلا  ءادـعالا  هوعد  و  نامالاب ،
لیبس یف  دهاجملل  دـبال  امم  اهریغ  هیف و  بیغرتلا  داهجلا و  بادآ  میلعت  و  سانلا ، ضارعا  ظفح  و  ءاسنلاب ، ضرعتلا  مدـع  و  داهجلا ،

ینثدح رصم :) عبط  ص 123 ج 1   ) رابخالا نویع  نم  برحلا  باتک  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  لاق  .اهیلع  هظفاحملا  اهتاعارم و  نم  هللا 
تناک ءالبلا و  هقلح  تدـشتا  اذا  لوقی  ع )  ) یبنلا ناک  لاـق : ءاـجر  یبا  نع  قاحـسا ، یبا  نع  هیواـعم  انثدـح  لاـق : دـیبع  نب  دـمحم 

دبعن و كایا  مهللا  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  لوقیف : هیدی  عفری  مث  یجرفت ) یقیضت  : ) هقیـضلا
.رـصنلا هللا  لزنی  یتح  نیتکرابملا  هیدی  ضفخی  امف  الیکنت  دشا  اساب و  دـشا  کنا  اورفک  نیذـلا  ساب  انع  فک  مهللا  نیعتـسن ، كایا 

هللادیبع و نب  ورمع  یلوم  رـصن  یبا  ملاس  نع  هبقع ، نب  یـسوم  نع  قاحـسا ، یبا  نع  هیواعم ، نع  دـیبع ، نب  دـمحم  ینثدـح  و  لاق :
یتح رظتنا  ودعلا  اهیف  یقل  یتلا  همایا  ضعب  یف  ع )  ) یبنلا نا  هیرورحلا  یلا  جرخ  نیح  یفوا  یبا  نب  هللادـبع  بتک  لاق : هل  ابتاک  ناک 

تحت هنجلا  نا  اوملعا  اوربصا و  اوتبثاف و  مهومتیقل  اذاف  هیفاعلا  هللا  ولاسا  ودعلا و  ءاقل  اونمتت  ال  لاقف : سانلا  یف  ماق  مث  سمشلا  تلام 
انغلب و  رضنلاوبا : لاق  و  لاق : .مهیلع  انرصنا  مهمزها و  بازحالا  مزاه  باحسلا و  يرجم  باتکلا و  لزنم  مهللا  لاق : مث  فویسلا  لالظ 

انرصنا مهمزهاف و  كدیب  مهیـصاون  انیـصاون و  كدیبع و  نحن  كدیبع و  مه  مهبر و  انبر و  تنا  مهللا  لاقف : کلذ  لثم  یف  اعد  هنا 
بر مهللا  لاق : مث  اوفق  هباحصال : لاق  ربیخ  یلع  فرشا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  هریـسلا : یف  ماشه  نبا  لاق  .مهیلع و 

و ماشه : نبا  لاق  ص 50 ج 17 ) ( ) مالسلا هیلع   ) هبتک باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرش  یف  هنع  انلقن  ام  رخآ  یلا  نللظا - ام  تاوامـسلا و 
هرکسع عم  جرخ  امل  ع )  ) ایلع نا  رـصم ) عبط  ص 8 ج 2   ) بهذلا جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  .اهلخد و  هیرق  لکل  اهلوقی  ص )  ) ناک

طلاخ دق  هبرتلا و  یلع  هیدـخ  رفع  تاعکر و  عبرا  یلـص  هیاوزلاب  فورعملالا  وملا  اولزن  یتح  اوراسف  هرـصبلا  یلا  لوسرلا  هنیدـم  نم 
كانه انیب  دق  و  اضیا ، ص 50 ج 17 )  ) یف هنع  انلقن  ام  رخآ  یلا  تلظا  ام  تاوامـسلا و  بر  مهللا  وعدی : هیدی  عفر  مث  هعومد  کلذ 
یفاکلا عماجلا  نم  داهجلا  باتک  نم  رـشع  عساتلا  بابلا  یف  .عجارف و  كانه  هاـنرکذ  اـمب  جـهنلا  یف  روکذـمب  سیل  اذـه  همـالک  نا 

هللادبع یبا  نع  نومیملا ، هیبا  نع  حادقلا ، نبا  نع  دمحم ، نب  رفعج  نع  دایز ، نب  لهـس  نع  انباحـصا  نم  هدع  هرـس  سدـق  ینیلکلل 
تلعج کلیبس  نم  الیبس  تملعا  کنا  مهللا  تاوعدـلا : اذـه  لاق  لاقتلا  دارا  اذا  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مالـسلا ) هیلع  )

تیرتشا مث  اکلسم ، کیلا  اهبحا  و  ابام ، کیدل  اهمرکا  و  اباوث ، كدنع  کلیبس  فرـشا  هتلعج  و  کئایلوا ، هیلا  تبدن  و  كاضر ، هیف 
يرتشا نمم  ینلعجاف  اقح ، کیلع  ادـعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لیبس  یف  نولتاقی  هنجلا  مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموملا  نم  یف 

هب ابرقت  کتبحمل و  اباجیتسا  لب  الیدبت  الدبم  ادهع و ال  ضقان  ثکان و ال  ریغ  هیلع  کعیاب  يذلا  هعیبب  کل  یفو  مث  هسفن  کنم  هیف 
، ایاطخلا ینع  هب  طحت  و  اضرلا ، کنم  هب  یل  بجوت  ادهـشم  هب  کل  هیف  ینقزرا  يرمع و  ءانف  هیف  ریـص  یلمع و  همتاخ  هلعجاف  کیلا 
و ال اربد ، لوم  ریغ  امدق  مهترصن  یلع  ایضام  يدهلا  هیارو  قحلا  ءاول  تحت  هاصعلا  هادعلا و  يدیاب  نیقوزرملا  ءایحالا  یف  ینلعجت  و 

طبحملا بنذلا  و  لاطبالا ، هرواسم  دنع  فعـضا  نم  .لاوهالا و  دراوم  دـنع  نبجلا  نم  کلذ  دـنع  کب  ذوعا  مهللا و  اکـش ، ثدـحم 
روکذمب سیل  اضیا  اذه  همالک  و  لوقا : .لوبقم  ریغ  یلمع  بابت و  یف  یعـس  نوکیف  نیقی  ریغب  یـضما  وا  کش  نم  مجحاف  لامعالل 
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رفعج نع  رابخالا  حرـش  یف  مئاعدلا  بحاص  لئاسولا : كردتـسم  نم  داهجلا  باتک  نم  نیعبرالا  سداسلا و  بابلا  یف  .جهنلا و  یف 
مث ءامـسلا  وحن  هدی  عفر  مث  نیفـصلا  نیب  فقو  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  لمجلا  موی  سانلا  قفاوت  امل  لاق : هنا  ع )  ) دـمحم نب 
ریخ تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  مکحا  ءاطعلا  لـیزج  اـی  ءـالبلا ، نسح  اـی  نسلـالاب ، یعد  و  بولقلا ، هیلا  تضفا  نم  ریخ  اـی  لاـق :
ناک ام  لاق : غبصالا  نع  فیرط ، نب  دعس  نع  رغالا  نب  ضیبالا  يرصانلا :) عبطلا  نم  ص 118   ) رصنل نیفص  باتک  یف  .نیمکاحلا و 

مهللا لاقف : هولبقتساف  مهیلا  جرخ  ایلع  نا  بهو  نب  دیز  نع  نیعا ، نب  کلام  ینثدحف  رـصن : لاق  مث  ای …  يدانالا  طق  لاتق  یف  یلع 
ص 255 ج  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرـش  یف  يربطلا  رفعج  یبا  نع  انلقن  اـم  رخآ  یلا  فوفکملا - ظوفحملا  فقـسلا  بر 

تاوعدلا جهم  یفو  .هلمجلا  یف  فالتخا  ثالثلا  خسنلا  نیب  بطخلا و  باب  نم  راتخملا 169  وه  جهنلا و  یف  یضرالا  هب  یتا  و  ( 15
ءاعدـلا اذـهب  اعد  هنا  يوری  و  لمجلا - موی  یف  اعد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  .ه ) ناریا 1129  عبط  ص 136   ) سواط نب  دیـسل 

نم هب  ینتلـصو  ام  یلع  یلع و  کفطعت  یلا و  کعنـص  نسح  یلع  لها  دـمحلل  تنا  كدـمحا و  ینا  مهللا  هعقاولا : لبق  لمجلا  موی 
يرکـش يدهج و  هب  کل  قحی  ام  يالوم  ای  يدنع  تعنطـصا  دقف  کتمعن  نم  یلع  تغبـسا  کتمحر و  نم  هب  ینتکرادـت  كرون و 

خ حالصا -  ) حالص یظح و ال  زارحا  غلبا  مل  يدل ، کیدایا  عباتت  و  یلع ، کئامعن  رهاظت  يدنع و  میدقلا  کئالب  كوفع و  نسحل 
عنصلا و  هیافکلاب ، اهلک  يروما  یف  ینتبث  کسفن ، ینتفرع  و  کنیدل ، ینتیدهف  کناسحاب  الوا  ینتادب  يالوم  ای  کنکل  و  یسفن ، ل )

.الیضفت الا  کنمرا  مل  و  الیمج ، الا  کنم  رکذا  تسلف  خ ل ) ءاضقلا -  ) ءایشالا روذحم  ینم  تعنم  و  ءالبلا ، دهج  ینع  تفرصف  یل ،
هعینـص نم  مک  و  ینیع ، اـهب  تررقا  همعن  نم  خ ل ) مک - و   ) مکف يریغ ، یف  هینتیرا  ینع و  هتفرـص  دـهج  ءـالب و  نـم  مـک  یهلا  اـی 

تنا و  یتبرک ، مومغلا  دـنع  سفنت  يذـلا  تنا  و  یتوعد ، رارطـضالا  خ ل ) یف -  ) دـنع بیجت  يذـلا  تنا  یهلا  .يدـنع  کـل  هفیرش 
و ال کلاسا ، نیح  ینع  اضبقنم  و ال  كدـیرا ، نیح  ینم  ادـیعب  كدـجا  کتدـجو و ال  امف  یتمـالظب ، ءادـعالا  نم  یلذـخات  يذـلا 

يدـنع کلاعفا  عیمج  و  ادوجوم ، يدـنع  کئالب  نسح  و  ادومحم ، يدـنع  کعینـص  دـجا  یهلا  تناـف  .كوعدا  نیح  ینع  اـضرعم 
و کتمظع ، نم  هتقفشا  يذلا  كرونب  کلاسا  يالوم  ای  .ینم  ضرالا  تلقا  ام  عیمج  یحراوج و  یلقع و  یناسل و  كدمحی  الیمج ،
ام یلع  ینصرحا  ام  بر  .کتمعن  يرکش  بجاوب  یلع  نمت  نا  الع  يذلا  کمـساب  کلاسا  و  کتیـشم ، نم  اهتقفـشا  یتلا  کتمظع 

ءاسنلا ثرح  نم  ایندلا  یعاود  ینتعد  بر  .تکله  ياوقتب  یترخآ  یلع  دـهزب و  يایند  یلع  ینعت  مل  نا  هیلع  ینتثثح  هیف و  ینتدـهز 
یتعراسم اهیلا  عراسا  مل  و  اهل ، توبکف  داهتجالا  دـهزلا و  نم  هرخالا  یعاود  ینتعد  و  ائاط ، اهیلا  تنکر  و  اعیرـس ، اـهتبجاف  نینبلا  و 

کفوخ قح  کتفخ  امف  یلع  تبجتحا  ینتقوش و  ینتفوخ و  بر  .لیلق  نع  بهاذلا  بارسلا  و  دئابلا ، میـشهلا  و  دماهلا ، ماطحلا  یلا 
ایندـلا هذـه  یف  لعجاف  مهللا  خ ل .) کباجتحا -  ) کباجتحا نم  یـشب ء  تنواهت  و  کل ، یعـسلا  نع  تطبثت  دـق  نوکا  نا  فاخا  و 

اربص و  کنم ، اقرف  یـسفن  نم  هفاخا  املک  و  یطیرفت ، ینواهت و  یطیبثت و  لوح  و  کفوخ ، یبلق  الما  و  کـتعاط ، یف  کـل و  ییعس 
.ءاشت نمل  فعاضت  کناف  هفعاضم  یتانسح  و  هنیـصح ، ایاطخلا  نم  یتنج  لعجا  و  مارکالا ، لالجلاذ و  ای  هب  المع  و  کتعاط ، یلع 

، ملعا املا ال  نم  ملعا و  ام  رش  نم  کبذوعا  و  برشملا ، معطملا و  عیفر  نم  یبر  کبذوعا  و  هعیفر ، نانجلا  یف  یتاجرد  لعجا  مهللا 
هفـسلا وا  يریغ  يرتشا  امک  ملعلاـب  لـهجلا  يرتشا  نا  یبر  کـب  ذوعا  و  نطب ، اـم  اـهنم و  رهظ  اـم  اـهلک  شحاوفلا  نم  کـب  ذوعا  و 

نیحلاصلا و ال خ ل ) یلوت -  ) یلوتت کناف  کلذب  یلع  نم  بر  ای  نامیالاب ، رفکلا  وا  يدهلاب ، هلالضلا  وا  ربصلاب ، عزجلا  وا  ملحلاب ،
یلع یفخی  امک ال  نیماضملا  هیلاعلا  هیعدالا  نم  هنال  هلوطب  ءاعدلا  انلقن  امنا  و  لوقا : .نیملاعلا  بر  هللادمحلا  نینسحملا و  رجا  عیـضت 
هبترم هعیفر و  هجرد  هغالبلا  هحاصفلا و  یف  تغلب  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیعدا  نم  مک  و  جـهنلا ، یف  یـضرلا  هب  تای  مل  لـماتملا و 

نب هللادـبع  انربخا  تایرفعجلا : نع  القن  لئاسولا  كردتـسم  نم  داـهجلا  باـتک  نم  باـبلا 46  یف  .جـهنلا و  یف  هروکذـم  ریغ  هعینم 
، هیبا نع  دمحم ، نب  رفعج  هدج  نع  هیبا ، نع  یبا ، انثدح  لاق : لیعامسا  نب  یـسوم  ینثدح  لاق : دمحم  نب  دمحم  انربخا  لاق : دمحم 
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یبع ودعلا  یقل  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  مالـسلا :) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نع  هیبا ، نع  نیـسحلا  نب  یلع  هدج  نع 
اذـهب و  لاق : .لتاقا  کب  لوصا و  کب  مهللا  یعنام  يرـصان و  یتمـصع و  تنا  مهللا  لوقی : مث  لـبالا  یبع  و  لـیخلا ، یبع  لاـجرلا و 

نا ینملع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  ام  تلقف  ابحرم ، تزراب  ربیخ  موی  ناک  امل  لاق : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نع  دانسالا 
کل ارکاذ  کـل  ینلعجا  مهللا  یلع ، لوت  ـال  نیلوـت و  مهللا  یلع ، بلغت  ـال  یل و  بلغا  مهللا  یلعلا ، نت  ـال  ینرـصنا و  مهللا  هلوـقا :
اذـهب و  لاق : .بلـسلا  ذـخآ  لتقا و ال  تنک  هبلـس و  تکرت  ذـئموی و  ابحرم  تلتقف  کئادـعا  لتقا  اعیطم  ابینم  کل  ابهار  کل  ارکاـش 
رـشنم باتکلا  لزنم  مهللا  بازحـالا : موی  اـعد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  مالـسلا :) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نع  دانـسالا 

عبط ص 217  : ) داشرالا یف  هللا  همحر  دـیفملا  لاـق  .مهلزلز و  و  هخـسن : یف  و  مهللذ ، اـنع و  بازحـالا  مزها  نازیملا  عضاو  باحـسلا 
: لاق هدی و  عفر  ع )  ) نیسحلا یلع  لبقت  لیخلا  تحبـصا  امل  لاق : هنا  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نع  يور  .ه ) نارهط 1277 

هیف فعـضی  مه  نم  مک  هدـع ، هقث و  یب  لزن  رما  لـک  یف  یل  تنا  هدـش و  لـک  یف  یئاـجر  تنا  و  برک ، لـک  یف  یتـقث  تنا  مهللا 
هنج رفف  كاوس  نمع  کیلا  ینم  هبغر  کیلا  هتوکش  کب و  هتلزنا  ودعلا  هیف  تمـشی  قیدصلا و  هیف  لذخی  هلیحلا و  هیف  لقت  داوفلا و 
نب رفعج  مساقلاابا  نا  هرـس  سدـق  خیـشلا  لاق  دـق  .هبغر و  لک  یهتنم  هنـسح و  لک  بحاص  همعن و  لک  یلو  تتناـف  هتفـشک  ینع و 
هیلع  ) هللادبع یبا  نع  يرتخبلا  صفح  نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  لجر ، نع  رماع ، نب  دمحم  نب  نیسحلا  ینثدح  لاق : هیولوق  نب  دمحم 

هدـش و لکلا  یئاجر  تنا  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  بازحالا : موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاعد  نم  ناک  لاق : مالـسلا )
ودعلا هب  تمـشی  بیرقلا و  هنع  لذخی  هلیحلا و  هیف  لقت  داوفلا و  هنع  فعـضی  برک  نم  مک  هدع  هقث و  یب  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا 
بحاص همعن و  لک  یلو  تناف  هینتیفکف  هتوکـش  هتجرفف  كاوس  نمع  هیف  کیلا  ابغار  کیلا  هتوکـش  کب و  هتلزنا  رومالا  هیف  ینینعت 

هللا لوسر  نم  سبتقم  ءالبرک  یف  ءادهـشلادیس  مالکف  .یهتنا  .الـضاف  نملا  کل  اریثک و  دـمحلا  کل  هبغر  لک  یهتنم  هجاح و  لـک 
ءاعدلا اذهب  اوعدی  ناک  ص )  ) قداصلا هللادبعابا  نا  امک  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هب یسات  مالسلا ) هیلع   ) وه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نم مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا هیعدا  باب  یف  هللا  همحر  سوواط  نبا  دیـسلا  هاور  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هدـجب  ایـساتم 
انهه اهب  انیتا  ام  هریثک و  ودعلا  اوقل  اذا  ع )  ) نیرهاطلا انتمئا  نع  راکذالا  داروالا و  هیعدالا و  هذـه  رئاظن  و  ص 269 )  ) تاوعدلا جهم 

راحبلاک هیئاورلا  عماوجلا  یف  تاوعدلا و  جـهم  یف  سوواط  نبا  دیـسلا  اهنم  هفئاط  لقن  و  ع )  ) مهنع تیور  ام  نع  هجزومنا  همذرش و 
دیدسلا و رمالا  بلاط  ناک  نم  .باهـسالا و  یلا  یـضفی  الئل  اهرـساب  اهلقن  نع  انحفـص  اهتاور  هلـسلس  اهدانـساب و  هروکذم  اهریغ  و 

یف يریال  نیذلا  نییدهملا  نیداهلا  هججح  هریـس  یلع  هدبعی  نیدلا و  هامح  هحـضوا  امب  هللا  نیدی  نا  هل  بجی  دیـشرلا  جهنلا  کلاس 
ءاوس مهلاوحا  عیمج  یف  نوری  یلاعت ال  هبیداتب  نوبدوملا  هللادـنع و  نم  نودـبوملا  ءامکحلا  مهناف  ءاطخ  مهقطنم  یف  یغ و ال  مهلعف 

مهرثا و یفتقا  نمل  یبوطف  یلاعت  هل  الا  لمع  مهنم  يری  و ال  یلاعت ، هللا  الا  ءالبلا  هیفاعلا و  ءاخرلا و  هدـشلا و  ءارـضلا و  ءارـسلا و  یف 
مظعا نم  هنا  هدابع و  داهجلا  نا  هفلاـسلا  اـنثاحبا  یف  اـنرکذ  دـق  خـلا ) بولقلا - تضفا  کـیلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .میدـهب  يدـتقا 

نم یفاکلا ص 337  نم  داهجلا  باـتک  نم  باب 15  ( ) ع  ) ریمالا هلاق  ام  صنوه  امک  مالـسالا  دـعب  لامعالا  فرـشا  هنا  لب  تادابعلا 
احلاص و ال المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  وجری  ناک  نمف  : ) لـئاق نم  زع  لاـق  هللا و  لـبقتی  مل  ءاـیرلاب  هبوشم  تناـک  ولف  رجحلا .) یلع  عبطلا 
.هل و لذ  یلوملا و  داقنا  دقف  هلدعتسا  نمف  بیطلا  نم  ثیبخلا  زیمی  لاجرلا و  نحتمی  داهجلا  لابقا  دنع  مث  ادحا .) هبر  هدابعب  كرشی 

حرـش یف  هنع  ثبحلا  انمدـق  امک  رخال  نع  امهنم  دـحاو  لک  رثاتی  ثیحب  لماک  لاصتا  و  مات ، طابترا  ندـبلا  سفنلا و  نیب  ناـک  اـمل 
اهلاوحا یکحی  سفنلل و  ندـبلا  داقنی  مرج  الف  سفنلل  دونج  اهلک  ندـبلا  يوق  نا  و  ص 53 ج 15 )  ) بطخلا باـب  نم  راتخملا 232 
كردا اذا  و  هسار ، قرطی  لجخ  وا  رما  یف  ریحت  اذا  ناسنالا  نا  انیقی  املع  ملعن  اناف  انع  اروتـسم  هیاکحلا  رـس  ناـک  نا  اـهل و  هیراـطلا 

اذا همادق و  یلا  هیموی  ارما  قدص  اذا  و  الامش ، انیمی و  هکرحی  همک  هکردا  اذا  و  الفس ، واولع  هکرحی  لضعم  مهبم  یلع  علطا  هقیقح و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1405 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک نا  رفی  ربدی و  وا  ادیدش ، افوخ  ناک  نا  اهلامعا  نع  يوقلا  فقت  ندـبلا و  ضبقنی  یـش ء  نم  فاخ  اذا  و  هفلخ ، یلا  هیبوی  هرکنا 
ناتقدـحلا جرخت  دـح  یلع  يوـقت  شطبت و  يوـقلا و  طـسبنت  هتیــصان و  ضبقنت  هاـبجاح و  لدـستی  هریغ  یلع  بـضغ  اذا  و  اـفیفخ ،

هبجاح و عفری  یلفـسلا و  هتفـش  جرخی  رما  نم  بجعت  اذا  ذـئتقو و  ندـبلا  رهاـظ  یلا  مدـلا  جورخ  ههج  نم  ندـبلا  رمحی  نیترمحم و 
زومر و نیتفـشلا  نینیعلا و  نیبجاحلا و  نیدیلا و  تاکرح  نم  دافتـسی  دـق  يرخا و  هلاح  هل  تضرع  ارما  قشعت  اذا  و  هیتقدـح ، جرخی 

هـضراعلا هفلتخملا  لاوحالا  یف  تلمات  اذا  ررحت و  نا  نکمت  داکت  حورلل ال  هیراط  لاوحا  هیکاحلا  ندـبلا  تالاح  یـصحت و  ـال  روما 
نوطبب هلبقلا  لبقتـسی  هنذا و  یتمحـش  ءاذح  یلا  هیدی  عفری  مارحالا  هریبکت  یف  هناف  يرخا  رارـسا  کل  فشکنت  هتالـص  یف  یلـصملل 

اهب المی  هعباصا و  نیب  جرفی  صاخ و  رکذ  عم  هقنع  دـمی  هعوکر  یف  صاـخ و  رکذ  عم  رخآ  هجو  یلع  هیدـی  عفری  هتونق  یف  هیدـی و 
رکذب یفتکن  اهنایب و  ماقم  یف  نالا  انسل  هالصلا  یف  يرخالا  هتالاح  اذکه  هیفک و  نیب  هسار  لعجی  اهمـضی و  هدوجـس  یف  و  هیتبکر ،
یفاولا نم  ءاعدـلا  یف  تاراشالا  باب  یف  هللا  همحر  ضیفلا  اهلقن  یفاکلا و  یف  هللا  همحر  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  اـهاور  تاـیاور  هدـع 

نطبب لبقتـست  نا  هبغرلا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  قاحـسا ، یبا  نع  هدانـساب  هرـس  سدـق  ینیلکلا  يور  ج 5 .) (ص 222 
اهب و ریـشت  هدـحاو  عبـصاب  ءاعدـلا  لاق : الیتبت  هیلا  لتبت  و  هلوق : ءامـسلا و  یلا  کیفک  رهظ  لـعجت  نا  هبهرلا  و  ءامـسلا ، یلا  کـیفک 

ولوللا عایب  كورم  نع  يور  .عدا و  مث  هعمدلا  دنع  کلذ  امهدمت و  نیدیلا و  عفر  لاهتبالا  و  امهکرحت ، کیعبصاب و  ریـشت  عرـضتلا 
یلا هیفک  رهظ  لعج  هبهرلا و  اذـکه  ءامـسلا و  یلا  هیتحار  نطاب  زربا  هبغرلا و  رکذ  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  هرکذ ، نمع 
هیدی دم  لاهتبالا و  اذکه  هرم و  اهعضی  هرم و  هعباصا  عفری  لتبتلا و  اذکه  الامش و  انیمی و  هعباصا  كرح  عرـضتلا و  اذکه  ءامـسلا و 

هللادبعابا تعمـس  لاق : دـمحم  نع  ءالعلا ، نع  هدانـساب  يور  .هعمدـلا و  يرجت  یتح  لهتبی  هلبقلا و ال  یلا  ههجو  ءاقلت  خ ل ) هدـی - )
یلع اقح  یلاعت  نا هللا  هللادبع  ای  تلقف : کنیمیب  هللادبعابا  ای  لاقف : يراسیب  یتالـص  یف  وعدا  انا  لجر و  یب  رم  لوقی : مالـسلا ) هیلع  )

هبابـسلا كرحت  عرـضتلا  و  امهرهظ ، رهظت  کیدی  طسبت  هبهرلا  و  امهنطاب ، هرظت  کیدی و  طسبت  هبغرلا  لاق : هذه و  یلع  هقحک  هذه 
یلا کعارذ  كدی و  طسبت  لاهتبالا  و  اهعضت ، الـسر و  ءامـسلا  یلا  اهعفرت  يرـسیلا  هبابـسلا  كرحت  لتبتلا  و  الامـش ، انیمی و  ینمیلا 
عفر ءاعدـلا و  نع  هتلاس  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع  يور  .ءاـکبلا و  بابـسا  يرت  نیح  لاـهتبالا  و  ءامـسلا ،
یلا امهنطابب  یضفت  کیفک و  طسبتف  قزرلا  یف  ءاعدلا  اما  و  کیفک ، نطابب  هلبقلا  لبقتستف  ذوعتلا  اما  هجوا ، هعبرا  یلع  لاقف : نیدیلا 

كرحت نا  عرـضتلا  ءاعد  و  کسار ، امهب  زواـجت  کیدـی  عفرف  لاـهتبالا  اـما  و  هبابـسلا ، کعبـصاب  كواـمیاف  لـتبتلا  اـما  و  ءامـسلا ،
یلاعت هللا  لوق  نع  ع )  ) رفعجابا تلاس  لاق : دـمحم  نع  زازخلا ، نع  يور  .هفیفخلا و  ءاعد  وه  کهجو و  یلی  اـمم  هبابـسلا  کعبـصا 
هرارزو دمحم  نع  يور  .امهب و  عرضتلا  نیدیلا و  عفر  عرضتلا  عوضخلا و  یه  هناکتسالا  لاق : نوعرـضتی ) ام  مهبرل و  اوناکتـسا  امف  )

، کیفکب یضفت  لاق : هذاعتسالا ؟ فیک  انلق : کیفک ، طسبت  لاق : یلاعت ؟ هللا  یلا  هلاسملا  فیک  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع یبال  انلق  الاق :
رهـش انلبقا  انه  یلا  انمالک  رجنا  امل  لوقا : .اعیمج  کیدی  دـمت  نا  لاهتبالا  و  عبـصالا ، کیرحت  عرـضتلا  و  عبـصالاب ، ءامیالا  لتبتلا  و 

نم تلخ  دق  و  مالـس ، هالـص و  هیحت و  فلا  اهرجاه  یلع  هرجهلا  نم  فلالا  دعب  هئامثالث  نینامث و  تس و  هنـس  نم  بجرملا  بجر 
بجر نم  موی  لک  ءاعد  ترکذت  و  هنم ، هرشاعلا  ءاثلثلا  هلیل  هذه  لایل و  عست  رهشلا 

عبطلا نـم  ص 342   ) راـحبلا نـم  نیرـشعلا  دـلجملا  یف  هللا  هـمحر  یـسلجملا  هاور  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـصلا نـع  روثاـملا  بـجرملا 
داجسلا دمحم  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا هملع  ءاعد  لاقف : اضیا  يزارطلا  هرکذ  ام  بجر  نم  موی  لک  تاوعدلا  نم  و  لاق : ینابمکلا )

یضر یسربلا  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  يور  .یمع  یتح  هدوجـس  یف  یکب  دجـس و  اولاق : داجـسلاب  فرعی  ناوکذ  نب  دمحم  وه  و 
نب هللادـبع  نب  دـمحم  انثدـح  لاق : یـسابعلا  يولعلا  مساقلا  نب  هزمح  انثدـح  لاق : نابیـش  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  انربخا  لاق : هنع  هللا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1406 

http://www.ghaemiyeh.com


یبال تلق  لاق : لیوط  ثیدـح  یف  داجـسلادمحم  نع  نانـس ، نب  دـمحم  ینربخا  لاق : ینادـمهلا  یلع  نب  دـمحم  نع  یقربلا ، نارمع 
هللا مسب  بتکا : مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاقف  لاق : هب ، هللا  ینعفنی  ءاعد  هیف  ینملع  بجر  اذه  كادف  تلعج  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع

، ریخ لکل  هوجرا  نم  ای  : ) کتلیل کموی و  یف  کتاولـص  باقعا  یف  ءاسم و  احابـص و  بجر  نم  موی  لک  یف  لق  میحرلا و  نمحرلا 
هنم اننحت  هفرعی  مل  نم  هلاسی و  مل  نم  یطعی  نم  ای  هلاس ، نم  یطعی  نم  ای  لیلقلاب ، ریثکلا  یطعی  نم  ای  رـش ، لک  دنع  هطخـس  نمآ  و 
مث لاق : میرک ) ای  کلـضف  نم  نیندز  تیطعا و  ام  صوقنم  ریغ  هناف  هرخالا  رـش  ایندـلا و  رـش  عیمج  كایا  یتلاـسمب  ینطعا  همحر  و 

ای : ) کلذ دـعب  لاق  مث  ینمیلا  هتبابـسب  ذولی  وه  وءاعدـلا  اذـهب  اعد  هتیحل و  یلع  ضبقف  يرـسیلا  هدـی  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعوبا هدـم 
دق الا و  اهعفری  مل  هتیحل و  یلع  هدـی  عضو  مث  رخآ  ثیدـح  یف  و  رانلا .) یلع  یتبیـش  مرح  لوطلا  نملا و  اذ  اـی  مارکـالا  لـالجلاذ و 

هیاهنلا یفف  اهکیرحتب  ءاجتلالا  عرـضتلا و  لتبتلا و  یلا  هراشا  ینمیلا  هتبابـسب  ذولی  وه  و  هلوق : یف  ناف  .یهتنا  .اـعومد  هفک  رهظ  یلتما 
عرـضتت يا  کتبابـسب  ذولت  و  هلوـق : و  عـمجملا : یف  یحیرطلا  لاـق  .ثاغتـسا و  مضنا و  هیلا و  ءاـجتلا  اذا  ذوـلی  هبذـال  لاـقی : هیریثـالا 

یتای الئل  یلایللا  رهـس  و  برحلا ، رازوا  لاقثالا و  لـمح  و  رفـسلا ، بصن  نم  بعاـتملا  مزلتـسی  داـهجلا  نا  مث  .اـهکیرحتب  کتبابـسب 
کیلا هلوقب : لوالا  یلا  راشا  مالـسلا ) هیلع   ) وه .یتش و  ءاحنا  یلع  نیدـهاجملل  لبقی  امم  اـهریغ  نما و  وا  هفاـخم  ناـکم  نم  ودـعلا 

اهثب وکشت  امنا  اهرـسب و  کیلا  تضفا  اهنا  وا  میرکلا ، کهجول  هصلاخ  لامعالا  فرـشا  یه  یتلا  هدابعلا  هذه  نا  يا  بولقلا  تضفا 
.رـصحلل و فرظلا  مدـق  کباب و  الا  عرقت  كایا و ال  الا  فرعت  كریغ و ال  دـبعت  کتحاس و ال  کئانفب و  تلخد  کیلا و  اـهنزح  و 

تـالاحلا یکحی  ندـبلا  نا  بلقلل و  دونج  ندـبلا  يوق  نا  نم  تیرد  اـمل  رـصابالا  تصخـش  قاـنعالا و  تدـم  و  هلوـقب : یناـثلا  یلا 
اعبت قانعالا  دمت  هیلا  تلصو  تراط و  هل و  تداقنا  بولقلا و  تصلخا  اذاف  هیلع  هیراطلا 

ثلاثلا یلا  .هدنع و  نم  الا  ضیفلا  همحرلا و  اوجرت  اهریغ و ال  يرت  کلذک ال  اهیلا  راصبالا  عفرت  هیدوبعلا و  هلذملل و  راهظا  بولقلل 
ثیح مالسلا ) هیلع   ) همالک فئاطل  یفخی  و ال  لازهلا ، لالکلل و  مزلتسم  رفسلا  بعاتم  نالا  نادبالا  تیضنا  مادقالا و  تلقن  و  هلوقب :

یف ع )  ) نیب نانـشلا ) نونکم  حرـص  دـق  مهللا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ندـبلا  حراوج  هدـع  نیب  اذـک  و  ءاـضنالا ، ءاـضفالا و  نیب  عمج 
دوجول اما  راهظالاب  مهتعاطتسا  مدعل  ءاضغبلا  هوادعلا و  نورهظی  اوناک ال  مهنا  الا  هنوضغبی  هنودناعی و  اوناک  هب  هلتاقم  نا  اذه  همالک 

هلوق یتایس  امهورهظا و  اناوعا  اودجو  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لحترا  امل  اناوعا و  مهنادقف  اما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
رفکلا اورسا  اوملـستسا و  نکلو  اوملـساام  همـسنلا  يربو ء  هبحلا  قلف  يذلاوف  هیدناعم : یف  رـشع  سداسلا  راتخملا  یف  مالـسلا ) هیلع  )

ذاذش یلع  فطلا  یف  جتحاامل  ع )  ) نیـسحلا هلادـبعابا  هللا  دـسا  لبـش  نا  یلع  راثالا  ترفاظت  دـق  .هورهظا و  هیلع  اناوعا  اودـجو  املف 
اونکتسا امنا  .کیبال و  اضعب  مهلوقب : هوباجا  یمد ؟ نولحتـست  مبف  هلوقب : مهل  همالک  یهنا  نا  یلا  جتحا  امب  باتکلا  هذبن  بازحالا و 

رـشاعلا باتکلا  یف  یـضم  دق  نطاوملا و  نم  امهریغ  دحاو و  ردب  یف  هنم  اوار  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هوادع  مهرودص  یف 
دیزی لمع  کلذ  یف  کیهان  و  خـلا ، ردـب - موی  اخدـش  کیخا  کلاخ و  كدـج و  لتاق  نسحوبا  اناف  هیواـعمل : مالـسلا ) هیلع   ) هلوق
ایانث هب  تکنی  لعجف  نارزیخ  بیضقب  اعد  ثیح  هردص  یف  هنجتـسملا  هادعلل  ازاربا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  نبا  سارب 

نم عرزخلا  عزج  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  لاقف : اهیلا  هراعـشا  ضعب  فاضا  يرعبزلا و  نب  هللادـبع  تایباب  لثمتی  لعج  نیـسحلا و 
الف کلملاب  مشاه  تبعل  لدتعاف  ردب  لیم  انلدـع  مهفارـشا و  نم  فعـضلا  انلقف  لشتال  دـیزی  ای  لاق  مث  احرف  اولهال و …  لسالا  عقو 
عزج هلوق : لیلدب  هرحلا  هعقو  دعب  اهلاق  هنا  لیق : لعف و  ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسل  لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ 

یف راصنالا  لتق  دـق  جرزخلا و  سوالا و  یتلیبق  نم  اوناک  راصنالا  نـال  هنیدـملا  یف  اوناـک  راـصنالا  جرزخلا  نم  دارملا  ناـف  جرزخلا 
ص 257 ج 2  ) لماکلا یف  دربملا  لاق  دـق  مهو و  هنکل  و  يرعبزلا ، نبا  تایبا  نزو  یع  اـهلاق  هسفن  دـیزیل  تاـیبالا  نا  و  هرحلا ، هعقو 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1407 

http://www.ghaemiyeh.com


رصم عبط  ص 136 ج 2   ) هیوبنلا هریـسلا  یف  ماشه  نبا  لاق  اذک  .خـلا و  یخایـشا - تیل  دـجا : موی  یف  يرعبزلا  نبا  لاق  رـصم :) عبط 
هدعب مث  مویلا  کلذ  یف  يرعبزلا  نبا  اهلاق  اتیب  رشع  هتـسب  یتا  دق  و  خلا ، یخایـشا - تیل  دحا : موی  یف  لاق  يرعبزلا  نبا  نا  .ه )  1375

نب ناسح  اهلاق  اتیب  رشع  هسمخ  لقن 

ص 122 ج 2)  ) هریسلا یف  ماشه  نبا  لاق  امک  الجر  رشعانثا  راصنالا  نم  دحاب  دهـشتسا  دق  يرعبزلا و  نبا  یلع  ادر  يراصنالا  تباث 
يدیاب ردب  یف  اولتق  امل  نیرفاکلا  مهخایـشا  نا  ینعی  لدـتعاف ، ردـب  لیم  انلدـع  و  هلوق : نایب : .جرزخلا  عزج  يرعبزلا : نبا  لاق  اذـل  و 

دحا یف  نیملسملا  نم  هعامج  اولتق  مهنم  یقب  نم  نا  یتح  اجوعم  ناک  لاز  ام  مهناش و  مهرما و  جاوعال  اببـس  مهلتق  راص  نیملـسملا 
نب بوقعی  لاق  .ه :) رصم 1344  عبط  ص 142 ج 1   ) یلامالا یف  یلاقلا  یلعوبا  لاق  .جاجوعالا و  لیملا و  لدتعا  يا  مهرما  ماقتـساف 

: لاقی دـحاو ، ینعمب  هلک  کعلـض  کلذـق و  کغدـص و  كاغـص و  كارد و  کفنج و  کلیم و  نمیف  ـال  لوقت : برعلا  تیکـسلا :
: یلذـهلا ریبک  یبال  دـیرد  نب  رکب  یبا  یلع  تارق  و  ناسنالا ، یف  نوکت  هقلخف  علـضلا  اماف  هریغ : لاق  و  هلیم ، يا  نالف  عم  نالف  علض 

مل ام  لیم  هلوق : و  سوورلا ، لجرالا و  يدیالا و  یحاونلا : فئاوطلا : لذـعی  مل  ام  لیم  مهنم  میقنف  مهنم  فئاوط  یلع  فویـسلا  عضن 
نا مث  موقلا ، ءالوه  یلع  لیم  لتقلا  کلذ  ناکف  مهولتقف  مهوزغ  اوناک  موقلا  ءالوه  نا  دیری  امنا  و  هتدایز ، هلـضف و  هلیم  لاق : لدعی ،

ردـب لیم  اـنمقا  يرعبلا و  نبا  لوقک  اذـه  و  لـیملل ، ظ ) هماـق -  ) ماـیق مهل  مهلتق  ناـکف  مهولتقف  دـعب  مهوزغ  نیلوتقملا  موقلا  ءـالوه 
یلا رظنلا  نم  قیقدلاب  عجری  یلاقلا  دافا  ام  لوقا : .یهتنا  .دحا  موی  مهلثم  انلتق  ذا  ردب  لیمل  دـتعا  لوقی : دـحا ، موی  یف  اهلوقی  لدـتعاف 

عارـصملا نکل  لدـتعاف و  ردـب  هانلتق  مهتاداس و  نم  مرقلا  انلتق  دـق  اذـکه : لقن  دـق  تیبلا  نا  مث  الوا ، اننهذ  هیلا  ردابت  يذـلا  ینعملا 
و (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یلامالا  یف  یلاقلا  هیوبنلا و  هریـسلا  یف  ماشه  نبا  هب  یتا  يذـلا  وه  هانرتخا و  اـم  باوصلا  و  فرحم ، یناـثلا 

هایح یف  اهیف  هرغاولا  هنماکلا  ناقحالا  اهفورظم  نا  يا  نافعضالا  نانکا  اهنا  نیب  رودقلاب و  مهرودص  هبـش  مهناغـضا ) لجارم  تشاج 
: هلوق .اهل  هیلغملا  هدـقوملا  رانلاک  یه  امم  مهل  رـسیت  امب  نالا  تلغ  دـق  ناوعـالا و  نادـجو  لـبق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

یلص  ) هللا لوسر  نمز  یف  اوردقی  مل  موقلا  ناک  امل  انئاوها ) تتشت  انودع و  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا  (: ) مالـسلا هیلع  )
هملک یلع  هداعملا  قافنلا و  قافشلا و  یلع  اوحلطصا  هتومب  ءاوهالا و  تتـشت  رئارـسلا و  زاربا  نئاغـضلا و  راهظا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا 

- حـتفا انبر  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هیبن  هبیغ  یلاعت  هیلا  هیعبات  ناسل  هناسلب و  ع )  ) یکـش هملکلا  قارتفا  هدابع و  یلع  هتجح  ایلعلا و  هللا 
نیب هیعبات و  ولا  یب  مکحی  نا  هعابتا  نع  هسفن و  نع  هلاـسف  هنم  ثاغتـسا  هیلا و  ءاـجتلا  هیلا و  ءاـجتلا  یلاـعت و  هللا  یلا  عطقنا  مث  خـلا )
یلع هناب  هسفن  نع  ارابخا  یلاعت و  هیلا  هنم  هتبغر  هللا و  نم  اراصنتـسا  حتفتـسا  هنا  الا  هلعفیـس  هللا  ناب  املاع  ناک  نا  قحلاب و  مهئادـعا 

هنیب و قرفی  نا  یلاعت  هللا  نم  بلط  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .هلالـضلا  مهیلع  قح  قیرف  مهنا  ءایمعلا و  یلع  مهناـب  هئادـعا  نع  هقیرطلا و 
ثیبخلا و نم  بیطلا  زیمی  لصفلاب  امهنیب  مکح  اذاف  لصفلا  وه  حـتفلا  نا  نم  تیرد  امل  امهنیب  لـصفی  هنع و  مهدـعبی  هئادـعا و  نیب 

مهیلع اعد  مالـسلا ) هیلع   ) هنا دارملا  مهیلع و  ءاعد  لوقلا  اذه  ناکف  راوبلا  راد  یلا  لحی  لطابلا و  حضتفی  کلذ  دنع  لطابلاب و  قحلا 
امهیا نا  اذـه  همالک  یف  حرـصی  مل  و  نیقحم ، هموق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  نیلطبم و  مهنوک  یلع  لدـی  اباذـع  مهیلع  هللا  لزنی  نا 

.هرواحملا بولـساب  قفوا  مصخلا و  تیکبت  یف  دـشا  دوصقملا و  یلع  لدا  هنال  کلذ  یف  مهبا  لب  لطابلا  یلع  قیرف  يا  قحلا و  یلع 
الملا لاق  : ) لئاق نم  زع  لاق  ثیح  هموق  عم  هیلع  هللا  تاولص  بیعش  هیبن  نع  یلاعت  هللا  هاکح  میظعلا  نآرقلا  نم  سابتقا  مالکلا  اذه  و 
انیرتفا دق  نیهراک  انک  ول  وا  لاق  انتلم  یف  ندوعتل  وا  انتیرق  نم  کعم  اونمآ  نیذلا  بیعـش و  ای  کنجرخنل  هموق  نم  اوربکتـسا  نیذـلا 

نا الا  اهیف  دوعن  نا  انل  نوکی  ام  اهنم و  هللا  انیجن  ذا  دعب  مکتلم  یف  اندع  نا  ابذک  هللا  یلع 
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و فارعالا 88 و 89 .)  ) نیحتافلا ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر  انلکوت  هللا  یلع  املع  یش ء  لک  انبر  عسو  انبر  هللا  ءاشی 
یـصوا دادسلا و  داشرلا و  یلا  يده  قحلاب و  قطن  دافا و  امب  داجا  هناف  هللا  همحر  سابع  نب  هللادبع  نم  هبطخ  لقن  ماقملا  یف  ینبجعی 

رمع لاق  رصن  لاق  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 164   ) نیفـص باتک  یف  محازم  نب  رـصن  هلقن  دادولا  قدصلا و  حصنلا و  یـضفم  هیـصو 
هباحـصا ضرحی  وه  نیفـصب و  یمظعلا  هعقولا  لبق  صاعلا  نب  ورمع  عمـس  نم  ینثدح  لاق : يرزجلا  دـحاولادبع  نب  دـلاخ  ینثدـح 

بر دمحلا هللا  لاقف : ابیطخ  سابعلا  نب  هللادبع  لاق  مث  لاق : صاعلا  نب  ورمع  لوق  لوقن  ام  دعب  و  لاقف - سوق  یلع  اینحم  ماقف  نیفصب 
یلبی و یـش ء  لک  لعج  مث  اقزر ، اهیف  مهل  لزنا  و  اقلخ ، نهنیب  امیف  قلخ  مث  اعبـس  انقوف  کمـس  اعبـس و  انتحت  یحد  يذـلا  نیملاـعلا 

الا عاطی  ال  ارذن ، ارذع و  هدابع  یلع  اججح  مهلعجف  الـسر  ءایبنا و  ثعب  هللا  نا  مث  یقبی ، ییحی و  يذلا  مویقلا  یحلا  ههجو  ریغ  ینفی 
یـش ء غلبی  و ال  هردـق ، ردـقی  ال  هملحب ، رفغی  وفعیف و  یـصعی  و  اهیلع ، بیثی  مث  هدابع  نم  ءاـشی  نم  یلع  هعاـطلاب  نمی  هنذا  هملعب و 

ادمحم نالا  شا  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ینا  مث  .املع  یـش ء  لکب  طاحا  اددـع و  یـش ء  لک  یـصحا  هناکم ،
لبح نم  برطـضا  امیف  ناک  یتح  نورت  دق  ام  یلا  هللا  ردق  انقاس  دق  یفطـصملا و  یبنلا  يدهلا و  ماما  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  هدـبع و 

هللا و لوسر  مع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  یلع  اناوعا  ماشلا  لها  ماغط  نم  دجو  دـق  دابکالا  هکلآ  نبا  نا  اهرما  نم  رـشتنا  همالا و  هذـه 
نایفـسوبا هیواعم و  لـضفلا و  اـهیف  یتلا  هدـهاشم  لـک  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  دهـش  دـق  يردـب ، هعم  یلـص  رکذ  لوا  هرهص و 

هللا لوسر  عم  بلاط  یبا  نب  یلع  لتاق  دقل  هلها  ناک  هب و  نابف  هدحو  کملا  کلم  يذـلا  هللا  اوملعا و  .مانـصالا و  نادـبعی  ناکرـشم 
رباب هذه  یف  هیواعم  امف  هلوسر ، هللا و  بذک  نالوقی : نایفـسوبا  هیواعم و  هلوسر و  هللا و  قدص  لوقی : یلع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یلعل موقلا  نا  و  قحلا ، یلعل  مکنا  هللا  و  ربصلا ، مزحلا و  دجلا و  هللا و  يوقتب  مکیلعف  مکلت ، یف  هنم  بوصا  دشرا و ال  یقتا و ال  و ال 

انبر مهللا  مکریغ ، يدیاب  وا  مکدیاب  مهبذعیـس  هللا  نا  ملعنل  انا  هللا  اما و  .مکقح  یف  مکنم  مهلطاب  یف  دـجلاب  یلوا  ننوکی  الف  لطابلا 
همحر مکیلع و  مالـسلا  و  نیحتافلا ، ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انع و  لخت  انودـع و ال  یلع  انرـصنا  انلذـخت و  انعا و ال 

اک نمشد  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما همجرتلا : .مکل  یل و  هللا  رفغتسا  یلوق و  لوقا  هتاکرب  هللا و 

یگدنب رد  اهندرگ  تسا و  هدیمرآ  وت  يوک  رد  هدرک و  چوک  وت  يوسب  ام  ياهلد  ایادـخ  راب  تفگ : یم  دـش  یم  وربور  هدـننکرازر 
ایادخ راب  تسا ، هدیدرگ  رازن  وت  هار  رد  اهندب  هدش و  راپسهر  وت  بناجب  اهاپ  تشگ و  هدوشگ  وت  يورب  اهمـشچ  هدش و  هدیـشک  وت 
ندوبن زا  ایادخ  راب  دمآ ، شوجب  گید  نوچ  دوب  هنیک  زا  هدنکآ  هک  ناشیاه  هنیس  دندرک و  راکشآ  ار  هنیرید  ياهینمشد  ام  نانمشد 
دنتفرگ نادیم  ربمغیپ  ندوبن  زا  موق  هک   ) میروآ تیاکش  وتب  ناشیاه  هشیدنا  فالتخا  یگدنکارپ و  نانمشد و  يرایسب  دوخ و  ربمغیپ 

راگدرورپ دوش ) نادیم  رگیزاب  هرپ  بش  دوش  ناهنپ  وچ  هدنـشخرد  رهم  .دندمآرب  یناهن  هنیک  زاربا  هتفهن و  ینمـشد  راهظا  یپ  رد  و 
هرداصم و .یناگدـننک  مکح  نیرتهب  وت  هک  دوش ) راکـشآ  همه  يارب  لطبم  زا  قحم  اـت   ) اـمرفب مکح  قحب  هورگ  نیا  اـم و  ناـیم  اـم 

ورمع نع  هدانساب  نیفص  یف  يرقنملا  محازم  نب  رصن  هاور  .یضرلا  لبق  اوناک  نمم  يرخا  روصب  هلقن  كرادم  هدیدع و  قرب  هدانـسا 
انلقن دـق  جـهنلا و  یف  یـضرلا  اهب  تای  مل  هداـیز  هلقن  یف  و  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 256   ) يراصنالا ریمن  نبا  رباـج  نع  رمـش ، نب 

دیفملا لجالا  خیـشلا  هاور  .هیناث و  اهلقن  یلا  هجاح  الف  ص 326 ج 15 )  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  هلماک  رصن  هخسن 
هلئاسر هبتک و  نم  راتخملا  باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرـش  یف  هتخـسن  انلقن  دـق  و  فجنلا ) عبط  نم  (ص 165  لا جلا  یف  يدـقاولا  نع 

ص 118 و  ) هدیدع قرطب  اضیا  نیفص  باتک  یف  هرکذ  قبـس  امم  برقت  يرخا  هوجو  یلع  محازم  نب  رـصن  هاور  و  (ص 55 ج 17 .)
هیلع  ) یلع نع  هثدـح ، نمع  یلجعلا ، ناـسح  نب  دـحاولادبع  نع  عیبرلا ، نب  سیق  رـصن ، یلیاـمک : یه  و  يرـصانلا ) عـبطلا  نم   119

مکوحت و  بولقلا ، تضفا  و  نسلالا ، تعد  و  يدـیالا ، تطـسب  و  راصبالا ، تعفر  کیلا  مهللا  نیفـص : موی  لوقی  عمـس  هنا  مالـسلا )
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انودع و هرثک  و  انددـع ، هلق  و  انیبن ، هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا  نیحتافلا ، ریخ  تنا  قحلاب و  مهنیب  اننیب و  مکحاف  لامعالا ، یف  کیلا 
، رمـش نب  ورمع  رـصن ، .هرهظت  قحلا و  ناطلـس  هب  زعت  رـصن  و  هلجعت ، حتفب  مهیلع  انعا  نتفلا ، روهظ  و  نامزلا ، هدش  و  انئاوها ، تتـشت 

یلع نیملاعلا  بر  هللادمحلا  لاق : هتباد و  یلع  دعق  برحلا  یلا  ریـسی  نادارا  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  لاق : دیوس  نع  نارمع ، نع 
عفری مث  هلبقلا  یلا  هتباد  هجوی  مث  .نوبلقنم  انبر  یلا  انا  نینرقم و  هل  انک  ام  اذه و  انل  رخـس  يذـلا  ناحبـس  میظعلا ، هلـضف  انیلع و  همعن 

هبیغ کیلا  وکـشن  راصبالا ، تصخـش  و  يدیالا ، تعفر  و  بولقلا ، تضفا  و  مادقالا ، تلقن  کیلا  مهللا  لوقی : مث  ءامـسلا  یلا  هیدـی 
نم هللا  دروی و  مث  هللا ، هکرب  یلع  اوریس  نیحتافلا ، ریخ  تنا  و  قحلاب ، انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر  ، انئاوها تتشت  و  انودع ، هرثک  و  انیبن ،
مث بکری  نیح  هللا  مسا  رکذ  لاتقلا  یلا  راـس  اذا  یلع  ناـک  لاـق : میمت  نع  رباـج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  رـصن ، .توملا  ضاـیح  هعبتا 

لبقتـسی مث  نوبلقنمل ، انبر  یلا  انا  نینرقم و  هل  انک  ام  اذه و  انل  رخـس  يذلا  ناحبـس  میظعلا  هلـضف  انیلع و  همعن  یلع  هللادـمحلا  لوقی :
تـصخش و  يدیالا ، تعفر  و  بولقلا ، تضفا  و  نادـبالا ، تبعتا  و  مادـقالا ، تلقن  کیلا  مهللا  لوقی : مث  هللا  یلا  هیدـی  عفری  هلبقلا و 

هللا هللا و  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا  هللا  لوقی : مث  هللا ، هکرب  یلع  اوریـس  نیحتافلا ، ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حـتفا  انبر  راصبالا ،
نیعتسن كایا  دبعن و  كایا  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  دمحم  بر  ای  دمص  ای  دحا  ای  هللا  ای  ربکا 

اضیا راحبلا  یف  لوقنم  هرصنل  نیفص  باتک  نع  انلقن  ام  لوقا : .هنع  هللا  یضر  نیفصب  هراعش  اذه  ناکف  نیملاظلا  ساب  انع  فک  مهللا 
عبط ص 138   ) تاوعدلا جهم  یف  هرس  سدق  سوواط  نب  یلع  دیسلا  لاق  و  ینابمکلا .) عبطلا  نم  و ص 628 ج 8  (ص 101 ج 21 ،
راس اذا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  هنس 332 ه : يوفتملا  يرـصبلا  يدزالا  يدولجلا  زیزعلادبعل  نیفـص  باتک  نع  القن  ناریا 1329 ه )

نوبلقنمل انبر  یلا  انا  نینرقم و  هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبس  لاق : هتباد  یلع  دعق  امل  بکری و  نیح  هللا  مسا  رکذ  لاتقلا  یلا 
الا هوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  لاق : هیدـی و  عفر  هلبقلا و  لبقتـسا  مث  اندـنع ، میظعلا  هلـضف  انیلع و  همعن  یلع  هللادـمحلا 

مادـقالا و تلقن  کیلا  دـمحم  هلا  ای  دمـص  ای  دـحا  ای  میحر  ای  نمحر  ای  هللا  ای  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  مهللا  میظعلا  یلعلا  هللااـب 
تنا قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  هللا  يدیالا ، تعفر  و  حـئاوحلا ، تبلط  و  قانعالا ، تدـم  و  راصبالا ، تصخـش  و  بولقلا ، تضفا 

.اثالث ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  ال  لاق : مث  نیحتافلا ، ریخ 

يرتشوش

هاور ام  اهادـحا : تایاور : ثالث  یف  هنیفـص )  ) یف محازم  نبا  رـصن  هاور  ابراحم  ودـعلا  یقل  اذا  مالـسلا  هیلع  ناـک  و  فنـصملا : لوق 
یلع نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  لاق : هتباد  یلع  دعق  برحلا و  یلا  ریـسی  نا  دارا  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  دیوس : نب  مالـس  نع  ادنـسم 
عفری مث  هلبقلا  یلا  هتباد  هجوی  مث  ( ) نوبلقنمل انبر  یلا  انا  نینرقم و  هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبس   ) میظعلا هلضف  انیلع و  همعن 

سداسلا لصفلا  ، ) راصبالا تصخـش  و  يدـیالا ، تعفر  و  بولقلا ، تضفا  و  مادـقالا ، تلقن  کیلا  مهللا  لوقی : مث  ءامـسلا  یلا  هیدـی 
تنا قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حـتفا  انبر   ) انئاوها تتـشت  و  انودـع ، هرثک  و  انیبن ، هبیغ  کیلا  وکـشن  مالـسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رـشع -

، بکری نیح  هللا  مسا  رکذ  لاتقلا  یلا  راس  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  میمت : نع  ادنـسم  هیناثلا : .هللا  هکرب  یلع  اوریـس  ( ) نیحتافلا ریخ 
مث ( ) نوبلقنمل انبر  یلا  انا  نینرقم و  هل  انک  ام  اذـه و  انل  رخـس  يذـلا  ناحبـس   ) میظعلا هلـضف  اـنیلع و  همعن  یلع  دـمحلا هللا  لوقی : مث 

و يدـیالا ، تعفر  و  بولقلا ، تضفا  و  نادـبالا ، تبعتا  و  مادـقالا ، تلقن  کیلا  مهللا  لوقی : مث  هللا  یلا  هیدـی  عفری  مث  هلبقلا  لبقتـسی 
نیحتافلا ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر   ) راصبالا تصخشا 

نمحرلا هللا  مسب  دمحم ، بر  ای  دمص ، ای  دحا  ای  هللا  ای  ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  ال  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  لوقی : مث  هللا ، هکرب  یلع  اوریـس  ( 
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.نیفصب هراعش  اذه  ناکف  نیملاظلا  ساب  انع  فک  مهللا  نیعتسن ، كایا  دبعن و  كایا  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  میحرلا ،
تعفر کیلا  مهللا  نیفـص  موی  لوقی  هعمـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هثدح  نمع  ناسح  نب  دـحاولادبع  نع  عیبرلا  نب  سیق  نع  هثلاثلا :

تنا قحلاب و  مهنیب  اننیب و  مکحاف  لامعالا ، یف  کـیلا  مکوحت  و  بولقلا ، تضفا  و  نسلـالا ، تیعد  و  يدـیالا ، تطـسب  و  راـصبالا ،
انعا نتفلا ، روهظ  و  نامزلا ، هدـش  و  انئاوها ، تتـشت  انودـع و  هرثک  و  انددـع ، هلق  و  انیبن ، هبیغ  کیلا  وکـشن  اـنا  مهللا  .نیحتاـفلا  ریخ 

یف قلطم  لوالا  ربخلا  و  مالسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رشع - سداسلا  لصفلا   ) .هرهظت قحلا و  ناطلس  هب  زعت  رـصن  و  هلجعت ، حتفب  مهیلع 
موی هلاق  مالـسلا  هیلع  هنا  رخآ  اربخ  يور  .هتقو و  امهیف  رکذـی  مل  نکل  نیفـص ، یف  هنوکب  امهیف  حرـص  ناریخـالا  و  برح ، يا  هنوک 
یحر تنحط  ام  دـعب  کلذ  و  ریرهلا - موی  مالـسلا  هیلع  اـیلع  عمـسا  یناـکل  هللا  و  لاـق : يراـصنالا  ریمع  نب  رباـج  نع  يورف  ریرهلا ،

- رهظلا مئاق  ماق  سمشلا و  تلقتسا  یتح  یصاونلا ، هنم  بیشت  میظع  رماب  نییرعـشالا  ماذج و  مخل و  کع و  نیب  اهنیب و  امیف  جحذم 
هیدی و عفر  هلبقلا و  یلا  لتفنا  مث  .هللا  تقم  نوفاخت  اما  نورظنت ، فوق  متنا و  انینف و  دق  نییحلا  نیذم  نیب  یلخن  یتم  هباحصال  لوقی 

تعفر بولقلا و  تضفا  مادقالا و  تلقن  کیلا  مهللا  دـمحم ، هلا  ای  هللا  ای  دمـص ، ای  دـحا  ای  دـحاو  ای  میحر ، ای  نمحر  ای  هللا  ای  يدان 
حتفا انبر  انئاوها ، تتـشت  انودع و  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  جئاوحلا ، تبلط  راصبالا و  تصخـش  قانعالا و  تدم  يدـیالا و 
ثعب يذلا  ال و  رباج : لاق  .يوقتلا  هملک  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  يدان ال  مث  هللا ، هکرب  یلع  اوریس  نیحتافلا  ریخ  تنا  قحلا و  نیب  اننیب و 

رکذ امیف  لتق  هنا  باصا ، ام  دحاو  موی  یف  هدیب  باصا  ضرالا ، تاوامـسلا و  هللا  قلخ  ذـنم  موق  سیئرب  انعمـس  ام  ایبن  قحلاب  ادـمحم 
نا تممه  دقل  اذه ، نم  مکیلا  لجوزع و  هللا  یلا  هرذعم  لوقیف  اینحنم  هفیـسب  جرخی  برعلا  مالعا  نم  هئامـسمخ  یلع  هدایز  نوداعلا 

انکف رباج : لاق  .هنود  هب  لتاق  انا  یلع و  الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیس  اریثک ال  لوقی  لوسرلا  تعمـس  ینا  هنع  ینزجح  نکل  هقلفا و 
يور .مالـسلا و  هیلع  هنم  هودع  یف  هیاکن  دـشاب  ثیل  ام  هللا  و ال و  فصلا ، ضرع  یف  هب  محقتیف  انیدـیا  نم  هلوانتی  مث  هموقنف  هذـخان 
لوا یف  ناک  هنا  مالسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رشع - سداسلا  لصفلا  (- ) سواط نب  یلع  جهم   ) یف امک  يدولجلا -) زیزعلادبع  نیفـص  )

كایا مهللا  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  ءاوللاب  اوفحز  املف  هیفف : لاـتقلا ،
تـصخش بولقلا و  تضفا  مادـقالا و  تلقن  کیلا  دـمحم ، هلا  ای  دمـص  ای  دـحا  ای  میحر  ای  نمحر  ای  هللا  ای  نیعتـسن ، كاـیا  دـبعن و 

هلا لاق ال  مث  .نیحتافلا  ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  مهللا  يدـیالا ، تعفر  جـئاوحلا و  تبلط  قانعالا و  تدـم  راصبالا و 
هب اعد  دـیفملا  لمج  نعف  يور ، ام  لک  یف  هب  مالـسلا  هیلع  هواعد  نکما  ررکی  ءاعد  ناک  هنا  ثیح  و  تلق :  ) اثالث ربکا - هللا  هللا و  ـالا 

امیف هجحملا )  ) یف امک  ینیلکلا -) لـئاسر   ) يورف برحلا ، تقو  ریغ  یف  مالـسلا  هیلع  هنع  مـالکلا  يور  هنا  اـمک  .اـضیا  لـمجلا  موی 
تعیابف نامثع  هعیب  یلا  ینوعدف  لاق - نا  یلا  نامثع - رمع و  رکب و  یبا  نع  هولاس  امل  ناورهنلا  نم  هفرـصنم  دـعب  مالـسلا  هیلع  هبتک 

تیعد تنا  و  راصبالا ، تصخش  کیلا  و  بولقلا ، تصلخا  کل  مهللا  اولوقی : نا  تونقلا  لها  تملع  و  ابستحم ، تربص  اهرکتسم و 
و انددـع ، هلق  و  انودـع ، هرثک  و  انیبن ، هییغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا  .قحلاب  انموق  نیب  اننیب و  حـتفاف  لامعالا ، مکوحت  کیلا  و  نسلـالاب ،
: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  هفرعت .! قح  ناطلـس  و  هرهظت ، لدـعب  کلذ  جرفف  مهللا  .انب  نتفلا  عوقو  و  نامزلا ، هدـش  و  ساـنلا ، یلع  اـنناوه 
و نتفلا ، غیز  نم  انلمـش  ام  و  انئاوها ، تتـشت  و  انودـع ، هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکـشن  اـنا  مهللا  لوقی  روصنملا  یلوه  فیدـس  ناـک 
و همالل ، رایتخالا  دعب  اثاریم  اندـع  و  هروشملا ، دـعب  هبلغ  انتراما  و  همـسقلا ، دـعب  هلود  انئیف  داع  یتح  هریحلا ، هوشع  نم  انیلع  یلوتـسا 
نم ال هللا  لام  یف  یعرا  و  هلمرالا ، میتیلا و  لامب  فزاعملا  و  مالـسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رـشع - سداسلا  لـصفلا   ) یهـالملا تیرتشا 
و ال هکله ، نع  مهدوذـی  دـئاذ  الف  هلحم ، لک  قساف  مهروماب  مایقلا  یلوت  و  همذـلا ، لها  نینموملا  راشبا  یف  مکح  و  همرح ، هل  یعری 

ءافلح و  هنکسم ، رقف و  ءارـسا  و  هقافو ، عرـض  ول  وا  مهف  هبغـسم ، نم  يرحلا  دبکلا  عبـشی  هقفـش  وذ  و ال  همحر ، نیعب  مهیلا  رظنی  عار 
هنارجب برض  و  هدیلو ، فذح  و  هدیرط ، عمجتسا  و  هدومع ، مکحتـسا  و  هتیاهن ، غلب  لطابلا و  عرز  دصحتـسا  دق  مهللا و  .هلذ  هباک و 
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.هتروص نسحب  قحلا  رهظی  هتیلح و  حبقب  لطابلا  یفختسیل  همئاق ، عرصت  هقوس و  مشهت  همانـس و  ذجت  هدصاح ، ادی  قحلا  نم  هل  حتاف 
نا تلق : .هب  وعدی  فیدس  ناک  دق  همالک و  نم  هلعل  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلا  بوسنم  ءاعد  یف  طافلالا  هذه  تدجو  و 

هروشملا دعب  هبلغ  انتراما  تداع  لوقیال  وهف  هریغ ، نم  هتارقف  ضعب  نوکی  نا  دبال  هنا  الا  مالسلا  هیلع  داجـسلا  نم  مالکلا  لصا  ناک 
؟ رادلا موی  هروشملا  کلت  هفیقـسلا و  موی  رایتخالا  كاذ  هجیتن  الا  تدع  یتلا  دسافملا  کلت  لهف  همالل ، رایتخالا  دـعب  اثاریم  اندـع  و 
مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  تضفا  کیلا  مهللا  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  کیلا  تضفا  مهللا  مالـسلا  هیلع  هلوق 
هحتف و اذا  هرصب : صخش  راصبالا  تصخـش  کل و  عرـضتت  يا : قانعالا  تدم  .کل و  اهرارـسا  بولقلا  رهطت  يا : بولقلا  ( ) هیطخلا

هیلع  ) هتیعدا یف  رـشع - سداسلا  لصفلا   ) تیـضنا لاقی : نادـبالا  تیـضنا  کل و  ناک  انریـسم  يا : مادـقالا  تلقن  .فرطی و  ـال  هلعج 
اـصتخم ناک  رومالا  هذـه  عیمج  عوقو  نا  يا : رـصحلل ، فرظلا  میدـقت  و  هلزه ، يا : هریعب  نـالق  یـضنا  و  هنیلبا ، اذا  بوثلا  مالـسلا ))

( مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نونکم  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  موتکم  رهظ  فشکنا و  يا : حرـص  دـق  مهللا  .کل 
محازم نب  رصن  يور  .ناغضالا و  ساحن  نم  ردق  لجرملا  عمج  لجارم  تلغ  يا : ردقلا  تشاج  نم  تشاج  .ضغبلا و  يا : نانـشلا ) )
هیواعم عیابی  فیک  لاق : سانلا و  یلا  یعازخلا  لیدب  نب  هللادبع  تفتلا  نیفص  یلا  صوخشلا  مالسلا ! هیلع  یلع  دارا  امل  هنیفص :)  ) یف

هدیـس تلاق  انودع  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا  .دحاو  فقوم  یف  هبتع  هدجو  دیلولاهلاخو  هلظنح  هاخا  لتق  دق  و  ع )  ) ایلع
بطخلا رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدـعب  ناک  دـق  ظحاجلا :) نایب   ) یف امک  اهیخا  نبال  هیفـص  وا  اهیبال  هبطاخم  ءاسنلا 

بتاک تاقبط   ) یف امک  بلطملادـبع  تنب  يورا  تلاق  بغت و  مهدهـشا و ال  کـموقل و  لـتحاف  اـهلبا  ضرـالا و  دـقف  كاندـقف  اـنا 
دنع هسلاج  تنک  لضفلا : ما  تلاق  يرذالبلا :) باسنا   ) یف ایتآ و  كدعب  ناک  جرهل  نکل  هتومل و  یبنلا  یکبا  ام  كرمعل  يدقاولا :)

سداسلا لصفلا   ) نم یقلن  ام  يردا  کیلع و ال  یـشخا  تلق : کیکبی ؟ ام  لاـقف : تیکبف  ضیرم ، وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
(: مالسلا هیلع   ) هل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  دق  و  نوفعـضتسملا !! متنا  لاقف : .كدعب  سانلا  مالـسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رـشع -

لوق هیف  لصالا  نیحتافلا  ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اـننیب و  حـتفا  اـنبر  اـنئاوها ، قرفت  يا : تنـشت  .يدـعب و  کـب  ردغتـس  همـالا  نا 
نم الیبس  تملعا  کنا  مهللا  لاـق : لاـتقلا  دارا  اذا  ناـک  مالـسلا  هیلع  هنا  یفاـکلا )  ) يور و  اذـه ، .هنع  یلاـعت  هللا  یکح  اـمیف  بیعش 

کیلا اهبحا  و  ابام ، کیدـل  اهمرکا  اـباوث و  كدـنع  کلبـس  فرـشا  هتلعج  و  كءاـیلوا ، هیلا  تبدـن  و  كاـضر ، هیف  تلعج  کـلبس 
، اقح کیلع  ادـعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  هنجلا  مهل  ناـب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموهلا  نم  هیف  تیرتشا  مث  اکلـسم ،

لب الیدـبت ، لدـبم  ادـهع و ال  ضقان  ثکان و ال  ریغ  هیلع ، کعیاب  يذـلا  هعیبب  کـل  یف  مث و  هسفن  کـنم  هیف  يرتشا  نمم  ینلعجاـف 
کنم هب  یل  بجوت  ادهـشم  هب  کل و  هیف  یقزرا  و  يرمع ، ءانف  هیف  ریـص  یلمع و  همتاخ  هلعجاف  کیلا ، هب  ابرقت  کتبحمل و  اباجیتسا 
ایـضام يدـهلا ، هیار  قحلا و  ءاول  تحت  هاصعلا ، هادـعلا و  يدـیاب  نیقوزرملا ، ءایحالا  یف  ینلعجت  و  ایاطخلا ، ینع  هب  طحت  و  اـضرلا ،

دنع فعضلا  نم  و  لاوهالا ، دراوه  دنع  نبجلا  نم  کلذ  دنع  کبذوعا  مهللا و  .اکش  ثدحم  اربد و ال  لوه  ریغ  امدق  مهترصن  یلع 
.لوبقم ریغ  یلمع  بابت و  یف  ییعس  نوکیف  نیقی ، ریغب  یضما  وا  کش  نم  مجحاف  لامعالل ، طبحملا  بنذلا  نم  و  لاطبالا ، هرواسم 

(( مالسلا هیلع   ) هتیعدا یف  رشع - سداسلا  لصفلا   ) یف مالسلا  هیلع  یلع  ءاعد  نم  و  بلعث :) سلاجم   ) و يرصحلا ) بادآ  رهز   ) یف و 
زجعت و ال  لطاب ، یلع  بلغتال  ردقت ، امب  ملعا  و  تهرک ، ام  ریغت  یلع  ردقا  و  طخـسلل ، طخـسا  و  یـضرلل ، یـضرا  تنا  مهللا  هبورح 

نوملاظلا لمعی  امع  لفاغب  تنا  ام  و  قح ، نع 

هینغم

: ناغضالا .رودقلا و  لجارملا : .تلغ و  تشاج : .فشکنا و  حرص : .تلزه و  تیضنا : .تعفترا و  تصخش : .تلصو و  تضفا : هغللا :
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ادـبا ال نادـبالا .) یلا - تضفا - کیلا  مهللا  : ) ابراحم ودـعلا  یقل  اذا  لوقی  ع )  ) مامالا ناک  یـضرلا : فیرـشلا  لاق  ینعملا : .داقحالا 
ظیغ و  هناحبس ، هللا  ناوضر  الا  لاتقلا  ءارو  نم  یش ء  هملک و ال  هوطخ و ال  هین و ال  الف  هدحو ، هللا  هجو  الا  برحلا  نم  مامالل  فده 

مامالا نیب  مث  .هبوتلا   120 حلاص - لمع  هب  مهل  بتک  الا  الین  ودع  نم  نولانی  رافکلا و  ظیغی  ائطوم  نواطیال  و  هاصع : هللااب و  رفک  نم 
کیبن یلع  نیقفانملا  رودص  یف  هیلهاجلا  داقحا  تراف  کل و  نانـشلا ) نونکم  حرـص  دـق  مهللا  : ) هلوقب هنیب  هلاتقل ، بجوملا  ببـسلا 

نم نیقفانملا  نا  یلا  ءامیا  هیف  و  خلا .) انودع  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکشن  انا  مهللا   ) هتیب لها  یلع  هدعب  نم  برحلا  اونلعاف  میرکلا ،
مهل تحیتا  یتح  اهورمـضاف  هتلاسر ، هللا و  لوسر  یلع  مهداقحا  راهظا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دهع  یف  اوارجی  مل  شیرق 

یف ءاج  اـم  یلا  انرـشا  قبـس  اـمیف  .تیبلا و  لـها  مه  و  هبلق ، یلا  قلخلا  بحا  صخـشب  هنم  اوصتقاـف  مظعـالا ، لوسرلا  تومب  هصرفلا 
تلطا یتلا  نتفلا  کلتب  نوملسملا  نحتمی  نیح  فرحلاب : هفـصن  ام  وه  و  بیطخلا ص 146 ، میرکلا  دـبعل  بلاط  یبا  نب  یلع  باتک 

مهبیـش و لتقف  اهفویـسب ، مهلانت  مث  هفالخلا ، نع  مهدوذـت  نیح  و  مشاه ، ینب  هجو  یف  شیرق  فقت  نیح  و  یبنلا ، هافو  دـعب  اهـسارب 
.دحا ردب و  یف  اهالتقل  اذهب  راثت  امنا  اهناک  و  مهرئارح ، مهلئاقعب و  درشت  و  مهنایبص ، مهبابش و 

هدبع

: نانـشلا موتکم  حرـص  دـق  کتعاط …  یف  فعـضلا  لـیزهلاب و  تیلبا  تیـضنا  تلـصو و  تهتنا و  تضفا  بولقلا : تضفا  مهللا  … 
دقحلا وه  نغض  عمج  ناغضالا  رودقلا و  لجارملا  تلغ و  تشاج  ءاضغبلا و  نم  نومتکی  اوناک  امب  موقلا  حرص 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هتـساوخ يرای  وا  زا  هدومن و  زاین  زار و  تاجانم و  دـنوادخ  اب   ) گـنج هب  یگداـمآ  نمـشد و  هب  دروخرب  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نام اهاپ  و  هدنام ، زاب  نام  اهمـشچ  و  هدـش ، هدیـشک  نام  اهندرگ  و  هتـشگ ، هدوشگ  ام  اهلد ي  وت  يوس  هب  ایادـخ  تفگ : یم  نینچ )

ار ام  سپ  میا ، هتـشذگ  زیچ  همه  زا  تیگدنب  تعاطا و  رد  هدیـشوپ و  مشچ  وت  ریغ  زا   ) تسا هدـیدرگ  رازن  نام  اهندـب  و  هداتفا ، هارب 
ياهگید و  تشگ ، راکشآ  ناهنپ  ینمشد  ام  نیب  زا  تربمغیپ  نتفر  اب  ایادخ  میروآ .) تسد  هب  ار  وت  يدونـشخ  ءاضر و  ات  امرف  يرای 

یم تیاکـش  وت  هب  ناماه  هشیدنا  اهـشهاوخ و  یگدنکارپ  نانمـشد و  يرایـسب  نامربمغیپ و  ندوبن  زا  ایادخ  .دـمآ  شوج  هب  اه  هنیک 
مینک یم  تساوخرد  وت  زا  ور  نیا  زا  سپ  یناـسر ، رفیک  هب  ار  ناـنآ  اـت  میئاـمن  یم  راـهظا  وت  هب  مدرم  نیا  زا  ار  دوخ  شجنر   ) مینک
اننیب حتفا  انبر  تسا : میرک س 7 ي 89  نآرق  رد  تفگ  دومن و  تساوخرد  وت  زا  تما  يراتفردب  رثا  رب  بیعش  ترـضح  هک  ار  هچنآ 

نایامن ام  نیب  ار  یتسار  قح و   ) امرف مکح  قحب  نامنانمـشد  ام و  نیب  ام  راگدرورپ  ینعی ) نیحتاـفلا  ریخ  تنا  قحلاـب و  اـنموق  نیب  و 
(. يزاس یم  نایامن  ار  قح  هک   ) یتسه ناگدننک  مکح  نیرتهب  وت  و  میشاب ) یم  قح  رب  کی  مادک  دنمهفب  ناشیا  ات  زاس 

ینامز

رد ار  نمشد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  ناگتسیاش  شور  زا  یـشوخ  طاشن و  ای  یتخـس  یتسـس و  رد  ادخ  اب  طابترا  یگنج  ياعد 
گنج ندش  رو  هلعـش  تلع  مه  دیوگیم ، ادخ  زا  ار  دوخ  تساوخ  مه  اعد  نمـض  رد  دـیوگیم و  نخـس  ادـخ  اب  دـنیبیم  گنج  لاح 

ادخ زا  مه  ار  نامرد  دنکیمن  تعانق  رد  رکذب  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماما  .دهاوخیم  يزوریپ  ادخ  زا  مه  دـنکیم و  حرطم  ار  گنج  ندـش 
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یتخـس هب  دنا و  هدرب  جنر  دنراد ، راظتنا  امـش  زا  مدرم  دهدیم : میلعت  ار  ندومن  تساوخرد  ندرک و  اعد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دهاوخیم 
يربـهر ندوبن  .ددرگ  فرطرب  دـیاب  هک  قیمع  ياـه  هنیک  تسا : موـلعم  مه  گـنج  تلع  تسه  اـهیتحاران  نیا  هکنیا  اـب  .دـنا  هداـتفا 

ماما ماجنارـس  .تسا  اهگنج  لماع  نیرتمهم  هک  سفن  ياوه  یگدنکارپ  همه  زا  رتالاب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم دننام  حیحص 
يادخ .دهاوخیم  ادخ  زا  ار  يزوریپ  هکلب  دـنکیم  هیکت  دوخ  تعاجـشب  هن  نارای و  هب  هن  دـهاوخیم ، ادـخ  زا  ار  يزوریپ  مالـسلا  هیلع 

: دهاوخیم ادـخ  زا  ار  يزوریپ  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  هداد  دـیون  ار  دوخ  رـصع  نایدا  همه  رب  يزوریپ  دوخ  ربمایپ  هب  زیزع 
يارب ادخ  دنادرگ و  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  قح  نید  دنک و  تیاده  دوخ  نید  اب  ار  مدرم  هک  داتـسرف  ار  شربمایپ  هک  تسا  یئادخ  )

: دمآ هروس  نیا  دش  رهاظ  نآ  راثآ  دوب و  هداد  ار  يا  هدعو  نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هب  هک  ادخ  .تسا ) یفاک  ندوب  هاوگ 
وا هک  امن  ترفغم  بلط  ادخ  زا  نک و  حیبست  ار  يادخ  دنوشیم  ادخ  نید  دراو  هتـسد  هتـسد  مدرم  هک  يدـید  دـمآ و  يزوریپ  یتقو  )

ار دوخ  تلاسر  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم يرآ  .گرم  يارب  یگدامآ  ینعی  دروم  نیا  رد  ترفغم  بلط  .تسا ) ریذـپ  هاـنگ 
.ددرگ گرم  هدامآ  دیاب  هدیناسر  نایاپب 

يزاریش دمحم  دیس 

رظنتل قانعالا ) تدم  و   ) هناکتـسالا هجوتلاب و  تهتنا  يا  بولقلا ) تضفا  کیلا  مهللا  : ) ابراحم اودع  یقل  اذا  لوقی  مالـسلا  هیلع  ناک 
تلقن و   ) قزرلا رـصنلا و  یتایهنم  و  ولعلا ، ههج  وه  يذـلا  ءامـسلا ، وحن  تهجوت  يا  راصبالا ) تصخـش  و   ) رـصنلا جرفلا و  یتای  له 

دق مهللا   ) کتعاط یف  نادبالا )  ) لازهلا فعـضلاب و  تیلبا  يا  تیـضنا ) و   ) هناحبـس هرما  یلا  باهذ  برحلا  یلا  باهذلا  ذا  مادقالا )
ردـقلا یلغی  اـمک  تلغ  يا  تشاـج ) و   ) .ترهظ دـق  ءادـعالا  رودـص  یف  هبوتکملا  هوادـعلا  نا  يا  نانـشلا ) موتکم   ) رهظ يا  حرص )

فعـضلل راهظا  اذه  انیبن .) هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا   ) دقحلا ینعمب  نغـض ، عمج  ناغـضالا )  ) ردقلا ینعمب : لجرم ، عمج  لجارم ) )
مالـسلا هیلع  هراصنا  ءارآ  دارملا  و  انئارآ ، يا  انئاوها )  ) قرفت يا  تتـشت ) و  انودـع ، هرثک  و   ) هبلغلا هوقلاب و  لضفتیل  هناحبـس  هللا  ماما 

نم ذا  قحلا ، بلط  نم  یعادـلا  سفن  یف  امل  راهظا  و  یحیـضوت ، دـیقلا  و  قحلاب )  ) احتف انل ، نیبراحملا  انموق ) نب  اـننیب و  حـتفا  اـنبر  )
.قحلا لها  ماما  قیرطلا  حتفت  يذلا  نیحتافلا ) ریخ  تنا  و   ) قحلاب هناحبس  هحتف  نا  مولعملا 

يوسوم

تعفترا راصبالا : تصخش  .ندبلا  سارلا و  نیب  ام  هلصو  قنع  عمج  قانعالا : .تلواطت  تدم : .تبرق  تند و  تلـصو و  تضفا : هغللا :
ماسجالا نادبالا : .تلزه  ینعمب  نادبالا  تیضنا  اهمحل و  تبهذا  رافسالا و  اهتلزها  یتلا  هبادلا  وضنلا : .فرطت  ثیحب ال  یشلا ء  وحن 

عمج لـجارملا : .تبارطـضا  تلغ و  تشاـج : .هیهارکلا  ضغبلا و  نانـشلا : .روتـسملا  نونکملا : .رهظ  فشکنا و  حرـص : .داـسجالا  و 
کیلا مهللا  : ) حرشلا .مکحا  حتفا : .قرفتلا  تتشتلا : .روضحلا  مدع  یشلا ء ، نع  دعبلا  هبیغلا : .داقحلا  ناغـضالا : .ردقلا  وه  لجرملا و 

هب هلـص  یلع  وهف  الا هللا  مامالا  لتاقی  مل  نادـبالا ) تیـصنا  مادـقالا و  تلقن  راـصبالا و  تصخـش  قاـنعالا و  تدـم  بولقلا و  تضفا 
هداهج دـح  یلع  ناسللاب  هداهج  هلجا ، نم  هتاملک  هللا و  لجا  نم  هتابرـض  تناـک  اـنه  نم  دـهاجی و  هلیبس  یف  هجوتی و  هیلا  هرمتـسم ،
ودعلا یلا  مامالا  هجوتی  امدنع  مالکلا …  یف  هکرعملا  هحلـسملا و  هکرعملا  نیب  میمحلا  ءاقللا  نیتملا و  طبارتلا  كانه  ناک  نانـسلاب ،

هیلا هجاح  هللااب و  هناعتـسا  نیب  .ءاعدلا  نوکی  هکرعملا  یهتنت  امدنع  ..ءاعدلا و  نوکی  ناشیجلا  محتلی  امدنع  ءاعدـلاب و  هللا  یلا  هجوتی 
هللا تفرع  یتلا  هرهاطلا  هفافشلا  سفنلا  نع  هقیمع  هروص  ملسلا  یف  وا  برحلا  یف  ءاوس  هتیعدا  یف  مامالا  تاملک  و  همعنل …  رکش  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1414 

http://www.ghaemiyeh.com


یلا هقاتـشملا  سفنلا  ارقت  هیعدالا  نم  امهریغ  یف  حابـصلا  ءاعد  یف  ..دایز  نب  لیمک  ءاعد  یف  هب …  ءاقللا  بح  هتاجانم و  تقـشع  و 
اذکه ..هبوتلا و  ..هرفغملا  بلط  ..هریقفلا  لاحلا  حرـش  افاطعتـسا و  اماحرتسا و  ..هتمظع  ماما  رغـصت  هماما و  بوذت  یتلا  هل  هبحملا  هللا 

ام قمع  نع  یکحی  ناسللا  قلطنا  هدالوا …  نع  هنع و  ترثکت  تددعت و  یتلا  هیعدالا  کلت  نم  جذومن  مامالا  نم  ءاعدلا  اذه   …و 
ای کیلا  هقرلا  فاطعتـسالا و  لمحت  يدانملا و  وحن  يدانملا  نم  هجاحلا  راسکنا  راـسکنالا ، لـمحت  یتلا  مهللا )  ) هملکب بلقلا و  یف 

دقل کلیبس ، یف  داهجلا  یلا  کیلا و  هینلاف  کتحاسب  تلح  کیلا و  تهجوت  بولقلا و  کب  تلـصتا  کل  کیرـش  كدحو ال  بر 
يوس یلا  تفتلت  ـال  کـمرک و  كدوج و  یلا  هرظاـن  راـصبالا  تعفترا  کلذـک  کـتمحر و  باوبا  تفرـشتسا  قاـنعالا و  تلواـطت 
انبعتا کلجا  نم  کیلا و  كودع و  داهج  كاضر و  هدصاق  اهنکس  نکاما  اهنطاوم و  نم  مادقالا  تکرحت  بر  ای  کیلا  کلضف … 
ببسل نایب  اذه  ناغضالا ) لجارم  تشاج  نانشلا و  نونکم  حرـص  دق  مهللا   … ) لیوطلا ینـضملا  رفـسلا  اذه  یف  اهانل  زها  نادبالا و 

نکل هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نمز  یف  اروتـسم  ضغبلا  اذـه  ناـک  دـق  هل و  مهـضغبل  هنولتاـقی  اوناـک  مهنا  هـل  هئادـعا  لاـتق 
یف مهرت  هنال و  هنم  راثلا  ذخا  یلع  نوقرحتی  اوناک  دـقتت ، هیلع و  یلغت  مهـسوفن  تناک  کلذـک  .هترهظا و  هتفـشک و  نالا  ثادـحالا 

سوفنلا و یف  یلغی  دقحلا  مارض  تقولا و  کلذ  ذنمف  بازحالا  دحا و  ردب و  یف  مالسالا  كراعم  یف  مهئابرقا  مهدادجا و  مهئابآ و 
مهبابحا مهئابآ و  لتاق  نم  صاصقلا  هیف  نوعیطتـسی  يذلا  تقولا  ناح  دقل  ..کلذل  ناوالا  نآ  دق  مهراثب و  ذخالل  صرفلا  نونیحتی 

مظعا ام  نیحتافلا ) ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر  انئاوها  تتـشت  انودـع و  هرثک  انیبن و  هبیغ  کیلا  وکـشن  انا  مهللا  … )
نایب ..هنزح  نع  عفتری  هملا و  نم  ناسنالا  حاتری  اهب  فاطعتـسا …  ءاعد و  ءادـن و  مهللا  ..مدـقت  اـمب  اـهطبر  هدـش  تاـملکلا و  اذـه 
نمز اوناک  دقل  مهفوفـص  تدحو و  ودـعلا و  تعمج  یتلا  هتداهـش  هللا و  لوسر  هبیغ  اهنا  هیلع ، ءادـعالا  اهنـش  یتلا  برحلا  بابـسال 

انقرفت كانه  مهترثک  مهعامتجا و  لباقم  یف  هلها و  برح  یلع  اوقتلا  اوعمجت و  دقف  هدـقف  دـعب  نالا و  اما  ءالذا  نیروهقم  هللا  لوسر 
مه ام  مهتاهجوت و  هباحـصا و  براشم  فالتخال  نایب  اذـه  هللا و  لیبس  یف  ءاقل  فدـه و ال  هدـحو  انعمجی  الف  ءاوهـالا  ءارـالا و  یف 

 … هعم قحلا  ناک  نمل  رصنلاب  اعد  اریخا  .قافولا و  مدع  نم  هیلع 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  ءاعد  نم  و 

ابراحم ودعلا  یقل  اذإ  لوقی  ناک 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  زا 

دیـس موحرم  زا  لـبق  ار  اـعد  نیا  ءاـعد : دنـس  ( . 1  } .دـناوخ یم  گـنج  نادـیم  رد  نمـشد  اـب  ندـش  ور  هبور  ماـگنه  هب  هراومه  هک 
ماما زا  دنس  راهچ  اب  ار  نآ  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رصن  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  فیراعم  زا  رگید  عمج  ، یضر

نآ زین  دیفم  خیش  موحرم  .دراد  تسا  هدروآ  یضر  دیس  موحرم  هچنآ  رب  يا  هظحالم  لباق  تافاضا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 
زیزعلا دبع  نیفص  باتک  رد  .دناوخ  یم  لمج  گنج  زور  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  : دیامرف یم  هدرک و  رکذ  هرـصنلا  باتک  رد  ار 

هدرک رکذ  تاوعدـلا  جـحم  رد  ار  نآ  سوواط  نب  دیـس  (و  .تسا هدـمآ  یـسلجم  هماـّلع  موحرم  لـقن  قباـطم  زین  يدّولجلا  ییحی  نب 
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یم هدافتـسا  یـضعب  زا  تسا و  هدش  ریرهلا  موی  نیفـص و  گنج  هب  هراشا  هاگ  لمج و  گنج  هب  هراشا  هاگ  الاب  تایاور  رد  و  (. تسا
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دومرف یم  تئارق  ار  اعد  نیا  درک  یم  تکرح  گنج  نادـیم  يوس  هب  ناـمز  ره  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش 

( { 3،ص 220

هاگن کی  رد  همان 

رد ناناملسم  یگدنکارپ  ادعا و  ترثک  زا  دزاس و  یم  راکشآ  ، گنج روهظ  زورب و  زا  ار  دوخ  یتحاران  اعد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تیاکش ادخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندوبن 

.دنک یم  بلط  ار  گنج  نتفرگ  نایاپ  تلادع و  حلص و  دنوادخ  زا  ماجنارسو  درب  یم 

رابنایز راثآ  اریز  ، دوش یم  بوسحم  یلیمحت  يرما  هراومه  گنج  تسین و  گنج  رادفرط  زگره  مالسا  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا 
.تسا هتشذگ  زا  شیب  رایسب  نا  یبیرخت  راثآ  هک  زورما  ياه  گنج  رد  اصوصخم  ؛ دراد همادا  یلاوتم  ياه  لسن  رد  یهاگ  اه  گنج 

هب ناهج  رانک  هشوگ و  رد  نآ  ناوارف  نالولعم  زونه  یلو  ؛ هدـش شوماخ  یناـهج  ياـه  گـنج  شتآ  هک  تسا  يزارد  ناـیلاس  ـالثم 
.دنروخ یم  مشچ 

،َو ِنآَنَّشلا ُنُونْکَم  َحَّرَص  ْدَق  َّمُهَّللا.ُناَْدبَْألا  ِتَیِْضنُأ  ،َو  ُماَْدقَْألا ِتَلُِقن  ،َو  ُراَْصبَْألا ِتَصَخَـش  ،َو  ُقاَنْعَْألا ِتَّدُم  ،َو  ُبُولُْقلا ِتَْضفَأ  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا 
ُْریَخ َْتنَأ  ،َو  ِّقَْحلِاب انِمْوَق  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر   » اَِنئاَوْهَأ َتُّتَشَت  ،َو  اَنِّوُدَع َهَْرثَک  ،َو  اَنِِّیبَن َهَْبیَغ  َْکَیلِإ  وُکْشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا.ِناَغْضَْألا  ُلِجاَرَم  ْتَشاَج 

«. َنیِِحتاْفلا

همجرت

هدش و اجباج  وت  هار  رد  اه  مدق  ، هتـشگ هریخ  وت  بناج  هب  اه  مشچ  ، هدش هدیـشک  وت  يوس  هب  اه  ندرگ  ، هتـسویپ وت  هب  اهبلق  ادنوادخ !
.تسا هدیدرگ  هدوسرف  اهندب 

تیاکش ! ادنوادخ ، تسا هدمآ  شوج  هب  نانآ  هنیس  رد  توادع  ینمشد و  ياه  گید  هدش و  راکـشآ  هورگ  نیا  یناهن  هنیک  ! ادنوادخ
تتشتم فلتخم و  نام  فادها  اه و  هتساوخ  هتشگ و  ناوارف  ام  نانمشد  ، هتفر ام  نایم  زا  نامربمایپ  هک  میروآ  یم  وت  يوس  هب  ار  دوخ 

.تسا هدش 

يرواد نیرتهب  وت  هک  اشگب ) ام  يور  هب  ار  تلادـع  حلـص و  ، يزوریپ ياـهرد  و   ) نک يرواد  قح  هب  اـم  موق  اـم و  ناـیم  اراـگدرورپ !
.یناگدننک

دربن نادیم  يارب  یعماج  ياعد  ریسفت : حرش و 

دربن نادیم  يارب  یعماج  ياعد 
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نیا.دناوخ یم  ار  اعد  نیا  ، تفرگ یم  رارق  نمشد  ربارب  رد  گنج  نادیم  رد  هک  نامز  ره  ترضح  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
هراومه مالسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن 

ماـقم لاـم و  هب  ندیـسر  روـظنم  هب  نمـشد  رب  هبلغ  ییوـج و  يرترب  يارب  گـنج  نـیا  هـک  داد  یم  هّجوـت  هـتکن  نـیا  هـب  ار  شناراـی 
داهن و ماگ  نادـیم  نیا  رد  ادـخ  دای  هب  ادـخ و  مان  هب  دـیاب  دوش و  یم  بوسحم  اهتدابع  نیرت  مهم  زا  هک  تسا  يداـهج  هکلب  ، تسین

.دروآ هلمح  قح  نانمشد  رب  ادخ  ِقشع  زا  ّولمم  یبلق  اب  تشادرب و  ماگ  صلاخ  یتّین  اب  ، تساوخ وا  زا  ار  دوخ  يزوریپ 

اه مدق  ، هتشگ هریخ  وت  بناج  هب  اهمشچ  ، هدش هدیشک  وت  يوس  هب  اه  ندرگ  ، هتسویپ وت  هب  اه  بلق  ادنوادخ ! :» دراد یم  هضرع  تسخن 
هب هدش و  هتفرگ  « اضف »و« ءاضفا » هشیر زا  « تضفا ( .» 1  } ِتَْضفَأ َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ( ؛» تسا هدیدرگ  هدوسرف  اه  ندب  هدش و  اجباج  وت  هار  رد 
زا « تصخش ( .» 2  } ِتَصَخَـش ُقاَـنْعَْألا َو  ِتَّدـُم  ُبوـُلُْقلا َو   { .تسا هدـش  دراو  وا  ءاـضف  رد  ییوـگ  ، تـسا يزیچ  هـب  لوـصو  ياـنعم 

ُماَدـْقَْألا َو ِتَلُِقن  ُراَْصبَْألا َو   { .دـنکن هتـسب  زاـب و  ار  کـلپ  هک  يا  هنوگ  هب  يزیچ  هب  تسا  مشچ  ندـش  هریخ  ینعم  هب  « صوخـش » هشیر
روجنر هدوسرف و  ياـنعم  هب  تسا و  ناویح  اـی  ناـسنا  ندـب  ندرک  فیحن  رغـال و  ياـنعم  هب  « ءاـضنا » هشیر زا  « تیـضنا ( .» 3  } ِتَیِْضنُأ

(. ُناَْدبَْألا  { .تسا هدمآ  زین  نتخاس 

.تسوت يوس  هب  وت و  يارب  میراد  یم  رب  هک  یماگ  ره  ییوت و  ییاهن  فده  هکنیا  هب  هراشا 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  اذل  ، تسادخ ناشفده  دنراد  هک  ییاه  همانرب  مامت  رد  مالسا  نادهاجم  يرآ 

ْمُُهبیُِصی ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  ِهّللا َو ال  ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  ِهَنیِدَْملا َو  ِلْهَِأل  َناک  ام  » »
َّنِإ ٌِحلاص  ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  ّالِإ  ًْالیَن  ٍّوُدَـع  ْنِم  َنُولانَی  َراّفُْکلا َو ال  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  ِهّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  ٌهَصَمْخَم  ٌبَصَن َو ال  ٌأَمَظ َو ال 

اُوناک ام  َنَسْحَأ  ُهّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل  َِبتُک  ّالِإ  ًایِداو  َنوُعَطْقَی  ًهَرِیبَک َو ال  ًهَریِغَـص َو ال  ًهَقَفَن  َنوُقِْفُنی  ـال  َو  َنِینِـسْحُْملا * َرْجَأ  ُعیُِـضی  ـال  َهّللا 
ادج ادخ  ربمایپ  زا  ، دنتسه اهنآ  فارطا  هک  نیشن  هیداب  بارعا  زا  یناسک  هنیدم و  لها  هک  تسین  راوازس  ؛ » َنُولَمْعَی

یمن اهنآ  هب  ادخ  هار  رد  یگنسرگ  یگتسخ و  یگنشت و  هنوگ  چیه  اریز  ؛ دنـشوپب مشچ  وا  ناج  زا  ، شیوخ ناج  ظفح  يارب  ؛و  دنوش
نآ رطاخ  هب  هکنیا  رگم  دـنروخ  یمن  نمـشد  زا  يا  هبرـض  ،و  دـنراد یمن  رب  دوش  یم  نارفاک  مشخ  بجوم  هک  یماگ  چـیه  دـسر و 
رد  ) ار یگرزب  ای  کچوک  لام  چیه  دنک و  یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  اریز  ؛ دوش یم  هتـشون  اهنآ  يارب  یحلاص  لمع 
یم هتشون  اهنآ  يارب  هکنیا  زج  دنیامیپ  یمن  تشگزاب ) رد  ای  داهج  نادیم  يوس  هب   ) ار ینیمزرـس  چیه  دننک و  یمن  فرـص  هار ) نیا 

. { هیآ 120 و 121 ، هبوت ( . 1 «. } دهد شاداپ  ، ناشلامعا نیرتهب  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  ات  ؛ دوش

انـشآ رما  تقیقح  هب  شنازابرـس  ات  دنک  یم  هراشا  وا  اب  گنج  يارب  نانمـشد  هزیگنا  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
هدمآ شوج  هب  نانآ  هنیس  رد  توادع  ینمشد و  ياه  گید  هدش و  راکشآ  هورگ  نیا  یناهن  هنیک  ادنوادخ  :» دراد یم  هضرع  ؛ دندرگ
ندمآ نایلغ  هب  ندیشوج و  يانعم  هب  « شیع » نزو رب  « شیج » هشیر زا  « تشاج ( .» 2  } ْتَشاَج ،َو  ِنآَنَّشلا ُنُونْکَم  َحَّرَص  ْدَق  َّمُهَّللا  ( ؛» تسا

.دوش یم  قالطا  اـه  هنیـس  نورد  رد  هصغ  مغ و  ناـیلغ  دـننام  ؛ ینورد يونعم و  ناـیلغ  اـی  ایـشا و  يرهاـظ  ناـیلغ  رد  هژاو  نیا.تسا 
.تسا هنیک  يانعم  هب  نغض  عمج  « ناغضا ( .» 4 (. } ِناَغْضَْألا  { .تسا گید  يانعم  هب  « ربنم » نزو رب  « لجرم » عمج « لجارم ( .» 3  } ُلِجاَرَم {
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{

نآ يزوریپ  ناـمز  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  ّتیلهاـج و  رـصع  ياـه  هنیک  ناـمه  اـهنیا  هکنیا  هـب  هراـشا 
زا دـعب  ناقفانم  نیا  دـندرک و  یم  ناهنپ  لد  رد  ار  توادـع  هنیک و  یلو  دـندش  ناملـسم  رهاظ  هب  دنتـشاد و  یفخم  ار  همه  ترـضح 

.دندید بسانم  اه  هنیک  نآ  نتخاس  راکشآ  يارب  ار  هنیمز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز 

راوخرگج هب  فورعم  دنه  نایفسوبا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  کی  هرامـش  نمـشد  دنزرف  ، هیواعم هک  دنک  یم  راکنا  یـسک  هچ 
هّینینح و هّیردب و  داقحا  دندوب و  اهنآ  نادنزرف  ای  مالسا و  روهظ  رصع  رد  مالسا  نانمشد  ناقفانم و  زا  یهورگ  وا  ناتسد  مه  تسا و 

.دنداد زورب  مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  ار  نآ  ریغ 

.دننک یم  داهج  هچ  يارب  دنگنج و  یم  هک  اب  دننادب  ات  شنارای  باحصا و  يارب  تسا  یسرد  نیا 

نطاب و ّتینارون  لد و  يافـص  زا  هک  يریبعت  اب  هدز ، راگدرورپ  فطل  ناماد  هب  ار  لّسوت  تسد  رگید  راب  اعد  نیا  نایاپ  رد  هاـگ  نآ 
هک میروآ  یم  وـت  يوـس  هب  ار  دوـخ  تیاکـش   ! ادـنوادخ :» دراد یم  هضرع  دـنک  یم  تیاـکح  نمـشد  هب  یتـح  سک  همه  هب  ّتبحم 

ام و نایم   ! اراگدرورپ.تسا هدش  ّتتشتم  فلتخم و  نام  فادها  اه و  هتساوخ  هتـشگ و  ناوارف  ام  نانمـشد  ، هتفر ام  نایم  زا  نامربمایپ 
اَّنِإ َّمُهَّللا  ( ؛» یناگدـننک يرواد  نیرتهب  وت  هک  اشگب ) اـم  يور  هب  ار  تلادـع  حلـص و  ، يزوریپ ياـهرد  و   ) نک يرواد  قح  هب  اـم  موق 
هیآ ، فارعا ( . 2 « (. } َنیِِحتاْفلا ُْریَخ  َْتنَأ  ِّقَْحلِاب َو  انِمْوَق  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْحَْتفا 1 اَنَّبَر   » اَِنئاَوْهَأ َتُّتَشَت  ،َو  اَنِّوُدَع َهَْرثَک  ،َو  اَنِِّیبَن َهَْبیَغ  َْکَیلِإ  وُکْشَن 

.{ 89

»و انِمْوَق » هب ریبعت  تسوا  هارمگ  هدروخ و  بیرف  نانمـشد  هب  تبـسن  یتح  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتبحم  فطل و  تیاهن  رگنایب  تاریبعت  نیا 
دهد یم  ناشن  همه  اَِنئاَوْهَأ »  َتُّتَـشَت  ،َو  اَنِِّیبَن َهَْبیَغ  هدش « نایب  عمج  هغیـص  اب  هک  یتاریبعت  و  امن ) زوریپ   ) ياج هب  نک ) يرواد   ) هب ریبعت 

رد دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ناناملـسم  ریاس  اب  دـندرگ و  زاب  قح  يوس  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ییاهن  فدـه  هک 
.دنتسیاب نانمشد  ربارب 

یماظن ياه  کیتکات  شزومآ  : 16 همان

عوضوم

برحلادنع هباحصأل  لوقی ع  ناک  و 

( نیّفص نادیم  رد  يرجه  لاس 37  رد  گنج  زاغآ  ماگنه  هب  ماما  لمعلا  روتسد  )

همان نتم 

یَلَع مُکَسُفنَأ  اوُُرمذا  اَهَعِراَصَم َو  ِبُونُجِلل  اُوئّطَو  اَهَقوُقُح َو  َفُویّسلا  اوُطعَأ  ٌهَلمَح َو  اَهَدَعب  ٌَهلوَج  َال  ٌهّرَک َو  اَهَدَعب  ٌهّرَف  مُکیَلَع  ّنّدَتشَت  َال 
ِنَِکل اوُمَلـسَأ َو  اَـم  َهَمَـسّنلا  َأََرب  َهّبَحلا َو  َقَلَف  يِذـّلأ  َوَـف  ِلَـشَفِلل  ُدَرطَأ  ُّهنِإَـف  َتاَوصَـألا  اوـُتیِمَأ  َو    ّ ِیفَّحلطلا ِبرّـضلا  َو    ّ ِیـسّعدلا ِنعّطلا 
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ُهوُرَهظَأ ِهیَلَع  ًاناَوعَأ  اوُدَجَو  اّمَلَف  َرفُکلا  اوّرَسَأ  اوُمَلسَتسا َو 

اه همجرت 

یتشد

، دینک ءادا  ار  اهریشمش  قح  دزاسن ،  ناتنارگن  دراد  یپ  رد  هلمح  هک  ینداتسیا  و  تسا ، يرگید  موجه  همّدقم  هک  ییاه  ینیشن  بقع 
دوخ يادص  دینک ، هدامآ  ار  دوخ  ریشمش ، ياه  هبرض  نیرت  مکحم  و  اه ، هزین  ندرک  ورف  يارب  و  دیلامب ، كاخ  هب  ار  نمشد  تشپ  و 

 . دراد ییازسب  شقن  یتسس  ندودز  رد  هک  دیرادهگن  اه  هنیس  رد  ار 

ناهنپ ار  دوخ  رفک  و  دندش ، میلـست  رهاظ  هب  هکلب  دنتفریذپن ، ار  مالـسا  اهنآ  دیرفآ ، ار  اه  هدـیدپ  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادـخ  هب 
 . دنتخاس راکشآ  ار  نآ  دنتفای  یناروای  هک  هاگنآ  دنتشاد و 

يدیهش

دیراذگب و ار  اهریـشمش  ّقح  .ندروآ  يور  نآ  یپ  رد  هک  ینتـسشن  سپ  ای  دوب  نتـشگزاب  نآ  سپ  هک  ار  يزیرگ  دیرامـشم  راوشد 
ورف مد  رت و  تخـس  هچ  ره  ار  تبرـض  دیرب و  ورف  رترگراک  هچ  ره  ار  هزین  ات  دیـشوکب  و  دیرآ ، رد  كاخ  هب  ار  نمـشد - ياهولهپ -
میب زا  هکلب  دنتفریذپن  ار  مالسا  هدیرفآ ، ار  رادناج  هدیفک و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  .دنک  رود  رتشیب  ار  یلد  دب  نتـسبورف  مد  هک  دیدنب 

-. دنباتب رس  مالسا  زا  و  دننک - راکشآ  رفک  دنبایب  ینارای  نوچ  .دنتفهن  ار  رفک  دندش و  میلست 

یلیبدرا

دیهدب دشاب و  ندرک  هلمح  نآ  زا  دعب  هک  ندرک  نالوج  هن  دشاب و  نتـشگزاب  زا  سپ  هک  ینتخیرگ  امـش  رب  دشابن  تخـس  هک  دـیاب 
ياهسفن دینادرگ  صیرح  نآ و  نداتفا  عضاوم  رافک  ياهولهپ  يارب  دیهد  ياج  تسندز و  کین  نآ  هک  ار  اهنآ  ياهقح  ار  اهریشمش 

قحب رگج و  زا  ارـس  تسا  رت  هدننار  نآ  هک  یتسردب  سپ  ار  اهزاوآ  دیناریم  ورف  رطخ و  رپ  تخـس  ندز  رثا و  اب  هزین  ندز  رب  ار  دوخ 
رفک دنا  هدرک  ناهنپ  رهاظ و  يور  زا  دنا  هداهن  ندرگ  نکیل  تقیقحب و  دندرواین  مالسا  هک  اریمدآ  دیرفآ  ار و  هناد  تفاکش  هک  ادخ 

ار وا  دندرک  راکشآ  نارای  دنتفای  نوچ  سپ  ار 

یتیآ

ار ناتاهریشمش  ّقح  .دوب  يا  هلمح  نآ  یپ  زا  هک  ینتسشن  سپاو  ای  دشاب ، ینتـشگزاب  نآ  زا  سپ  هک  ینتخیرگ  دیاین ، نارگ  امـش  رب 
ناتیاهتبرـض دفاکـشب و  ار  اه  نت  ناتیاه  هزین  هک  دیـشاب  نآ  دنمزآ  هراومه  .دیروآ  كاله  كاخ  رب  ار  نمـشد  ياهولهپ  دینک و  ادا 

هب دـنگوس  .دـنک  یم  رود  وجگنج  درم  زا  ار  یتسـس  توکـس  نیا  هک  دـینک ، سبح  اه  هنیـس  رد  ار  اهزاوآ  .دـشاب  هدنـشک  تخس و 
هتشاد ناهن  لد  رد  ار  رفک  .دنا و  هدش  میلست  هکلب  دنا  هتفریذپن  ار  مالسا  نانیا  هک  هدیرفآ ، ار  نارادناج  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک 

.دنزاس شراکشآ  دنبایب ، ینارای  نوچ  دنا و 

نایراصنا
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يولهپ ، دـینک ادا  ار  اهریـشمش  ّقح  دـیاین ،  تخـس  ار  امـش  تسا  هلمح  نآ  لابند  هب  هک  یـشدرگ  ،و  نتـشگرب نآ  یپ  زا  هک  يزیرگ 
شوماخ هنیس  رد  ار  اهادص  ، دینک قیوشت  ریشمش  دیدش  تبرـض  ،و  يراک هزین  ندز  يارب  ار  دوخ  سوفن  ، دیناسر كاخ  هب  ار  نمـشد 

يور زا  نانیا  دروآ ، دوجو  هب  ار  ناـسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب   . تسا رثؤم  یلد  دـب  سرت و  ندرک  رود  يارب  هک  ، دـییامن
رهاظ ار  نآ  دنتفای  روای  رای و  نوچ  و  دنتشاد ، ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  رفک  دوب و  سرت  يور  زا  ناشمالسا  ، دندرواین مالـسا  تقیقح 

 ! دندومن

حورش

يدنوار

مهنم ابره  مهنع و  افارـصنا  نا  متملع  نیزرتحم و  نیدجم  وا  نیعمتجم  ءادعالا  ناک  اذا  يا  هرک  اهدـعب  هرف  مکیلع  ندتـشی  هلوق ال  و 
، نبج کلذ  نا  سانلا  يری  ناب  مکیدـل ، ابعـص  هلوجلا  کلت  مکبولق و ال  یلع  ادـیدش  برهلا  کلذ  نوکی  الف  مهلاوحا  ریغی  امهیلک 
: لاقی عوجرلا ، وه  رکلا و  نم  و  برهلا ، وه  و  رارفلا ، نم  هدـحاولا  هلعفلا  هرفلا  هرکلا و  .رفظلا و  اـهنم  نوکی  هفطع  کـلذ  دـعب  ناـف 
: لاوجتلا .برحلا و  عضوم  رکملا  و  ناترملا ، ناترکلا  .تارکلا و  عمجلا  و  هرملا ، هرکلا  .يدـعتی و  يدـعتی و ال  ارورک  رکف  ارک  هرک 

وه و  هلمح ، برحلا  یف  هودـع  یلع  لمح  ضعب و  یلع  مهـضعب  لاج  يا  برحلا : یف  اولواجت  و  راد ، يا  اـنالوج : لاـج  .فاوطتلا و 
ءاقتا و ال الب  فیـسلاب  ءادـعالا  برـض  نع  هیانک  اهقوقح  فویـسلا  اوطعا  هلوق و  .مهنیب و  ام  تدـسفا  يا  نالف  ینب  یلع  تلمح  نم 

عرصملا و  رفظلا ، رصنلا و  حتفلا و  لزنی  سوفنلا  لذب  دنع  ناف  مکسفنا ، توملا  یلع  اولمحا  يا  اهعراصم : بونجلل  اوئطو  .هاباحم و 
نع هیانک  بنجلا  یلع  عاجطـضالا  و  فورعم ، ناـسنالا  بنج  و  عراـصم ) عمجلا  و   ) برحلا یف  حورجملا  هب  عرـصی  يذـلا  عضوملا 

ونقیا نع  هیانک  وه  لیق  نیهجو : یلع  هانعمف  هل ، انطو  هذـختی  هبنجل و  نطولاک  هلعجی  نا  وه  عرـصملا : نیطوت  .توملا و  كـالهلا و 
.هانمدـق ام  یلا  ءامیا  نوکی  نا  یناثلا  هجولا  .فحزلا و  نم  برهی  لتقلا و ال  نم  فاخی  هلاحم ال  تومیـس ال  هنا  ملع  نم  و  توملاب ،

رهدـلا و  رعاـشلا : لوقک  نیکمتلا ، قیقحتلل و  يرخـالا  هیاورلا  یف  هبـسنلا  فحلطلا و  سعدـلا و  يور  .اودـهم و  يا  اوئطو  يور و  و 
نا یلع  مکـسفنا  اوـثح  يا  یفحلطلا  برـضلا  یـسعدلا و  نعطلا  یلع  مکـسفنا  اورمذا  هلوـقف و  .ادـج  راود  يا  يراود …  ناـسنالاب 

هترمذ لاقی : كاذ ، اذه و  یلع  اوربصا  ینعی : اضیا ، اوبرـضت  اونعطت و  نا  یلع  و  ادـهج ، فیـسلاب  مهوبرـضت  ادـج و  ءادـعالا  اونعطت 
ریثک يا  اسعد  اقیرط  تیار  لاقی : رثا ، هل  يذلا  نعطلا  سعدلا : .هیمحیف و  هیف  رمذـتی  نا  لجرا  یلع  بجی  ام  رامذـلا  و  هتثثح ، هرمذا :

نیتملکلا یف  بسنلا  ءای  لخدا  امنا  و  بلقلا ، یـشغی  مه  فحلطلا : .رجنح و  لاثم  ماللا  هداـیزب  دـیدش  يا  فحلط : برـض  .راـثالا و 
نکـسی تمـصلا  توکـسلا و  عم  هتیملا  ناف  اهولقا ، يا  تاوصالا : اوتیما  .يرمحا و  بوث  ادـیج  رمحملا  بوثلل  لاـقی  اـمک  هغلاـبملل ،

نب ناورم  صاعلا و  نب  ورمع  هیواعم و  نا  مالـسلا  هیلع  مسقا  .قلخ  يا  ارب  و  قلخلا ، همـسنلا : .فعـضلا و  نبجلا و  لشفلا : .بولقلا و 
دادضالا نم  یشلا ء  رسا  .اعمط و  وا  افوخ  نیتداهشلا  یتملک  اورهظا  اوداقنا و  امنا  و  هقیقح ، مالـسالا  یف  اولخد  ام  مهلاثما  مکحلا و 

.هومتک يا  رفکلا  اورسا  و  نیهجولا ، یلع  ترسف  .همادنلا و  اورسا  یلاعت و  لاق  انالعا ، ارس و  نوکی 

يردیک

اوبیط لتقلل و  اودعتـسا  يا  اهعراصم : بونجلل  اونطو  .هاباحم و  ـال  هیف و  ءاـقبا  ـال  ابرـض  اـهب  اوبرـضا  يا  اـهقوقح : فویـسلا  اوطعا  و 
و رثا ، هل  يذلا  نعطلا  سعدلا  یسعدلا : نعطلا  یلع  .اهوضرح  مکـسفنا : اورم  ذا  .هنم و  نوفاخت  هب و ال  نولابت  ثیحب ال  هل  مکـسفنا 
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يا رجنخ  لثم  ماللا  هدایزب  فحلط : برـض  .ءاشحالا و  وشحی  نعط  يا  هتوشح  يا  ءاـعولا  تسعد  لـیق  و  راـثالا ، ریثک  سعد  قیرط 
بوث ادـج  رمحملا  بوثلل  لاـقی  اـمک  نیکمتلا ، قیقحتلل و  نیتـملکلا  یف  بسنلا  ءاـی  لـخدا  و  بلقلا ، یـشغی  مه  فحلطلا  دـیدش و 

، هبیهلا هنراقی  و  بولقلا ، نکسی  هناف  توکـسلا ، اومزلا  تاوصالا : اوتیما  .راود و  يا  .يراود  ناسنالاب  رهدلا  و  رعاشلا : لاق  يرمحا و 
.افوخ هداهشلا  اورهظا  نکل  مهبولق  یف  نامیالا  لخد  هقیقح و ال  اوملسا  ام  هاغبلا  نا  مسقا  مث 

مثیم نبا 

.نمـشد رب  تشگزاب  يانعم  هب  رک  هدام ي  زا  هلعف  نزو  رب  هرک : .ندرک  رارف  هبترم  کی  هرف : دومرف : یم  شنارای  هب  گنج  ماگنه  رد 
هب بوسنم  یـسعد : .مدرک  قیوشت  راداو و  ار  وا  هرمذا : هترمذ ، .اه  هتـشک  نداتفا  ياهناکم  عراصم : .زات  تخاـت و  ندز و  رود  هلوج :

سپ هک  يزیرگ   ) .اه هدیرفآ  همـسن : .تسا  هغلابم  يارب  ای )  ) فرح دیدش ، فحلط : یفحلط ، .دـشاب  یم  رثا  يانعم  هب  تسا و  سعد 
ار اهریـشمش  قوقح  دـشابن ، راوگاـن  امـش  رب  دـشاب ، نمـشد  هب  هلمح  موجه و  نآ ، زا  دـعب  هک  يزاـت  تخاـت و  و  تشگزاـب ، نآ  زا 
راداو و دیدش  ياهندز  ریشمش  رگراک و  ياهندنکفا  هزین  هب  ار  دوخ  سوفن  و  دینک ، انشآ  نتشک  هاگیاج  هب  ار  ناتیاهولهپ  دیزادرپب و 
ار هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  سپ  دـنک ، یم  رود  ار  یتسـس  سرت و  رتـشیب ، هچ  ره  اریز  دـینک  مارآ  ار  ناتیاهادـص  دـینک ، قیوشت 

یماگنه دنتـشاد و  ناهنپ  ار  رفک  و  دندرک ، مالـسا  راهظا  هکلب  دنا  هدرواین  مالـسا  اهنیا  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  ناگدیرفآ  هتفاکش و 
هاگره - 1 تسا : یتالامتحا  تالمج  نیا  يانعم  رد  هلمح ، مکیلع …  ندتـشت  ال  .دـندرک ) راکـشآ  ار  نآ  دـندرک  ادـیپ  یناروای  هک 

برع نایم  رد  نوچ  .دینک  رارف  دیشابن ، نارگن  دیدید ، ندرک  رارف  رد  ار  تحلـصم  وا ، رب  نتفای  تسد  تصرف  نمـشد و  بیرف  يارب 
رگا هک  تسا  نآ  رگید  لامتحا  .دوش 2 - یقلت  ناسآ  دیاب  تسین و  نآ  زا  یکاب  سپ  تسا  ییوگدـب  گنن و  هیام ي  گنج  رد  رارف 
سپ هلمح ي  نیمه  اریز  دیاین  شیپ  امـش  يارب  یتحاران  يراسمرـش و  دیدرک  هلمح  نآ  زا  سپ  دـیدرک و  رارف  هک  داتفا  قافتا  نینچ 
نیمه هب  دـشاب و  هدـش  لصاح  رارف  هک  نآ  زا  سپ  هدـش  هلمح  هب  رما  تراـبع ، رد  نیارباـنب  دـنک ، یم  فرطرب  ار  نآ  هاـنگ  رارف ، زا 

درک هلمح  امـش  هب  تشگرب و  رارف  زا  سپ  نمـشد  رگا  هک  تـسا  نآ  رگید  لاـمتحا  .هلمح 3 - اهدـعب  هلوج  ترابع و ال  تساـنعم ،
نتـشاد مدقم  موس  ضرف  ربانب  دریگ ، یم  همـشچرس  حـلاصان  ياهتین  كاپان و  ياهلد  زا  رارف  زا  سپ  نمـشد  هلمح ي  اریز  دیـسارهن 
لامتحا نیمه  تسا و  هدرمـش  مهم  ار  نمـشد  رارف  عقاو  رد  تسا و  نآ  زا  سپ  هلمح ي  ندرمـش ، کـچوک  ریقحت و  روظنم  هب  رارف 

ار اهریشمش  قوقح  - 1 رارق : نیا  زا  دهد  یم  ییاهروتـسد  دوخ  نارای  هب  دعب  ياه  هلمج  رد  .دـشاب  یم  هلمح  اهدـعب  هلوج  و ال  رد :
تسا ییاهراک  زا  هراعتسا  اطع  لعف  دنروآ و  اجب  تسا  نداد  ماجنا  راوازـس  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  رما  زا  هیانک  بلطم  نیا  دننک ، ادا 

زا سپ  هک  ار  ییاهاج  دـنهد ، رارق  ناشیاهولهپ  نطو  ار ، دوخ  ياههاگلتق  .دوش 2 - یم  ماجنا  هار  نیا  رد  اهریشمش  هلیـسو ي  هب  هک 
ادخ هار  رد  ندش  هتـشک  رب  هک  نآ  زا  هیانک  دـنریگب ، نطو  دوخ  يارب  دریگ  یم  رارق  نآ  رد  ناشیاهولهپ  دـنتفا و  یم  نآ  رد  نتـشک 

زا سپ  هک  ییاج  رد  نتفرگ  نطو  همزال ي  دینک ، هدامآ  ار  دوخ  گنج ، كانلوه  هطرو ي  رد  عوقو  يارب  دـیریگب و  یعطق  میمـصت 
رب رثوم  روطب  ار  هزین  هک  دننک  هدامآ  ار  دوخ  هیحور ي  هک  نیا  .دشاب 3 - یم  نآ  يارب  مزال  مادقا  مزاج و  مزع  دتفا  یم  نآ  رد  لتق 

ییاهتمعن و  هداد ، هدعو  نازرابم  يارب  ادخ  هک  ییاهباوث  دای  اب  ینعی  دننک ، دراو  تدش  اب  ار  ریشمش  تابرض  و  دنروآ ، دورف  نمـشد 
دایرف دایز  دنهاکب ، ناشیاهادص  زا  .دننک 4 - راوتسا  مکحم و  روما  نیا  يارب  ار  لد  یضار و  ار  دوخ  هدومرف ، مهارف  ناشیا  يارب  هک 

زین هتـشذگ  رد  دشاب ، یم  تمواقم  تابث و  تمالع  نآ  مدع  تسا و  یتسـس  سرت و  ياه  هناشن  زا  ندرک  دایرف  داد و  هک  اریز  دـننزن 
نیا هک  تسا  هدرک  دای  بسانم  اجب و  دنگوس  دشاب ، یم  ترـضح  لومعم  شور  هک  نانچ  رخآ  رد  .تسا  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب 

هدرواین مالـسا  لد  بلق و  هب  اما  دوب  نابز  نامه  هب  طقف  دـندرک  مالـسا  راهظا  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  یماگنه  فلاخم ، هعماـج ي 
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تشپ هک  یماگنه  و  دنتشاد ، ناهنپ  دوخ  ياهلد  رد  ار  رفک  هدرک و  مالسا  تناید  هب  رهاظت  ندش  هتشک  زا  سرت  تلع  هب  هکلب  دندوب 
صاع و نب  ورمع  لثم  تسا ، هیما  ینب  ناقفانم  هب  هراشا  بلطم  نیاو  دندرک ، راهظا  ار  دوخ  رفک  دندرک  ادیپ  ینارای  دـنتفای و  یمرگ 

.تسادخ اب  قیفوت  .تسا  هدش  لقن  زین  رسای  رامع  زا  ینخس  ع ،)  ) ماما مالک  نیا  هیبش  و  اهنآ ، زج  هیواعم و  ناورم و 

دیدحلا یبا  نبا 

[ اُونِّطَو  ] اَهَقوُقُح َو َفُویُّسلا  اوُطْعَأ  ٌهَلْمَح َو  اَهَدَْعب  ٌَهلْوَج  ٌهَّرَک َو َال  اَهَدَْعب  ٌهَّرَف  ْمُْکیَلَع  َّنَّدَتْشَت  َال 

َو]  ] ِلَشَْفِلل ُدَرْطَأ  ُهَّنِإَف  َتاَوْصَْألا  اُوتیِمَأ  ِّیِفْحَلِّطلا َو  ِبْرَّضلا  ِّیِسْعَّدلا َو  ِنْعَّطلا  یَلَع  ْمُکَسُْفنَأ  اوُُرمْذا  اَهَعِراَصَم َو  ِبُونُْجِلل  اُوئِّطَو 

 . ُهوُرَهْظَأ ِْهیَلَع  ًاناَوْعَأ  اوُدَجَو  اَّمَلَف  َْرفُْکلا  اوُّرَسَأ  اوُمَلْسَتْسا َو  ِنَِکل  اوُمَلْسَأ َو  اَم  َهَمَسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  َوَف 

اهدعب و هرک  هرف ال  هوبعصتست  نأ  مکل  یغبنی  يذلا  امنإ  مکلاح و  نم  رسکت  ام  اهب  نوربجت  هرک  اهدعب  اهنورفت  هرف  اوبعصتست  لاق ال 
.هرسک مهیلع  تعقو  نإ  برحلا  یلإ  اودوعی  اورکی و  نأ  یلع  مهل  ضح  اذه 

 { . .فیرحت « هعنمم :» یف ب ؛و  ناعمإلا نم  ؛ هنعمملا ( 1 هنعمملاب {  تسیل  هبیرق  همیزه  هلوجلا  هلمح و  اهدعب  هلوج  هلوق و ال  هلثم  و 

مکسفنأ اورمذا  و 

ءاـعولا تسعد  وـشحلا  سعدـلا  لـصأ  ءادـعألا و  فاوـجأ  هب  یـشحی  يذـلا  یـسعدلا  نعطلا  هیلع و  هضح  يأ  اذـک  یلع  هرمذ  نـم 
.هتوشح

یفحلط برض  و 

.هدئاز ماللا  دیدش و  يأ  ماللا  حتف  ءاطلا و  رسکب 

نم امهالاو  نم  ارمع و  هیواعم و  نأ  مسقأ  مث   . لجولا فوخلا و  هرامأ  برحلا  یف  ءاضوضلا  هدـش  نـأل  تاوصـألا  هتاـمإب  مهرمأ  مث 
هنأ ع یلع  لدی  اذه  هورهظأ و  مهـسفنأ  یف  ام  راهظإ  یلع  اوردق  املف  اوقفان  فیـسلا و  نم  افوخ  اوملـستسا  نکل  اوملـسأ و  ام  شیرق 

.ارفک هل  مهتبراحم  لعج 

هیافک هیف  ام  هتدیقع  داسف  نم  انباحصأ  نم  ریثک  هرکذی  ام  هیواعم و  لاح  حرش  یف  مدقت  دق  و 

فلتخا و نمل  هعامج  لیولل و ال  یفخأ  هنإف  لیللا  اوعردا  برحلل و  اوزربا  لاقف  برحلا  یلإ  اوضهن  اموق  یفیـص  نب  مثکأ  یـصوأ  و 
.هلاحم زجعی ال  ءرملا  لشفلا و  نم  حایصلا  هرثک  نأ  اوملعا 

.لشفلا نم  لاتقلا  دنع  ریبکتلا  هرثک  نإف  انهاه  اوربکت  تلاقف ال  نوربکی  اهباحصأ  لمجلا  موی  هشئاع  تعمس  و 

. { لافنألا 45،46 هروس  ( 1 اُوُتْبثاَف {  ًهَِئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  یف  برحلا  بدأ  هللا  عمج  دق  فلـسلا  ضعب  لاق  و 
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.نیتیآلا

.تایحلا ظملت  نوظملتی  بکرلا  یلع  ایثج  یبنلا ص  باحصأ  ینعی  مهنورت  ردب أ ال  موی  شیرقل  هعیبر  نب  هبتع  لاق  و 

الإ رجت و  احبر  دجو  نإ  يذلا  سیکلا  براضملاک  نکف  هدابعل  هللا  رجات  تنأ  لاقف  اهثعب  هیرس  ریمأ  حلاص  نب  کلملا  دبع  یصوأ  و 
بلطت لاملا و ال  سأرب  ظفتحا 

.کیلع كودع  لایتحا  نم  ارذح  دشأ  كودع  یلع  کلایتحا  نم  نک  همالسلا و  زوحت  یتح  همینغلا 

.مهفعضأب موقلا  رصنی  یلاعت  هللا  نإف  کشیج  قشت  هثراح ال  نب  دیزل  لاق  هنإ ص  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.ءاضی هب  تیز  : طیلسلا ( 1 طیلس {  اجارس  هینیع  نأک  نیفـص و  موی  هتیأر  دقل  هب  نزوی  اسیئر  تیأر  ام  ایلع ع  رکذ  سابع و  نبا  لاق  و 
اولمکأ هنیکسلا و  اوببلجت  هیشخلا و  اورعـشتسا  نیملـسملا  رـشعم  ای  لاقف  فنک  یف  انأ  یلإ و  یهتنا  نأ  یلإ  هباحـصأ  سمحی  وه  و  { 

مدقت امیف  روکذملا  لصفلا   ... همأللا

یناشاک

هک دیاب  مکیلع ) ندتشت  ال  : ) هک ار  تحیـصن  نیا  هبراحم  دزن  ار  دوخ  باحـصا  رم  دومرف  یم  ترـضح  نآ  برحلا ) دنع  هباحـصال  )
.دشابن امش  نتـشگزاب  عنام  رارف  يایح  هک  دیاب  ینعی  .دشاب  نتـشگزاب  وا  زا  دعب  هک  ینتخیرگ  هرک ) اهدعب  هرف   ) امـش رب  دیاین  تخس 

( اهقوقح  ) ار اهریـشمش  دیهدب  و  فویـسلا ) اوطعا  و   ) دشاب ندروآ  هلمح  وا  زا  دعب  هک  ندرک  نالوج  هن  و  هلمح ) اهدـعب  هلوج  (و ال 
( اـهعراصم  ) راـجف ياـهولهپ  يارب  دـیهد  ياـج  و  بونجلل ) اونطو  و   ) ناریلد نادـبا  رب  تسا  نآ  ندز  کـین  نآ  هک  .ارنآ  ياـه  قح 

برضلا و   ) رثا اب  هزین  ندز  رب  یسعدلا ) نعطلا  یلع   ) ار دوخ  ياه  سفن  دینادرگ  صیرح  و  مکـسفنا ) اورمذا  و   ) اهنآ نداتفا  عضاوم 
هک یتسرد  هب  لشفلل ) درطا  هناف   ) دینکم دنلب  زاوآ  ینعی  .ار  اهزاوآ  دیناریمب  و  تاوصالا ) اوتیما  و   ) رطخرپ تخـس  ندز  و  یفحلطلا )
ءرب و   ) ار هناد  نیمز  ریز  رد  تفاکـش  هـک  ییادـخ  نآ  قـح  هـب  و  هـبحلا ) قـلف  يذـلا  و   ) رگج لد و  زا  ار  سرت  تـسا  رت  هدـننار  نآ 

نکیلو اوملـستسا ) نکل  و   ) ناشیا عابتا  ناورم و  صاعورمع و  هیواعم و  دـندشن  ناملـسم  اوملـسا ) ام   ) ار ناـسنا  دـیرفایب  و  همـسنلا )
اناوعا اودـجو  املف   ) ریمـض رد  ار  رفک  دـنا  هتـشاد  ناهنپ  و  رفکلا ) اورـسا  و   ) ریـشمش سرت  تهج  زا  رهاظ  يور  زا  دـنا  هداهن  ندرگ 

یف ام  دنتخاس  نایامن  ار و  رفک  نآ  دندرک  راهظا  هورهظا )  ) رفک رب  ناگدـنهد  ترـصن  ناگدـننک و  يرای  دـنتفای  هکنوچ  سپ  هیلع )
ار دوخ  ریمضلا 

یلمآ

ینیوزق

یندرک هلمح  نآ  زا  دعب  هک  ینداد  تشپ  ینعی  .یندرک  نالوج  هن  و  دشاب ، ینتشگزاب  نآ  زا  دعب  هک  ینتخیرگ  امـش  رب  دیاین  تخس 
دنوریم سپزاب  دنچ  یمدق  و  دننکیم ، یلاخ  زکرم  دندروآ  روز  نمشد  نوچ  دتفا  یم  تلاح  نیا  راچان  ار  نایهاپـس  ضرغلا  و  دشاب ،

و يزاتواگ ، هن  تسا  گنج  راک  دـننک ، یمرب  اج  زا  ار  نمـشد  و  دـننکیم ، هلمح  دـندرگ و  یمرب  زاب  دـنزیرگیم  نانک  نـالوج  هکلب 
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هکلب دنورن ، لاح  نآ  رب  دنزیرگ  سپزاب  یمدق  نمـشد  موجه  زا  رگا  هک  ارناشیا  دهدیم  میلعت  مه  و  يزابکاخ ، هن  تسا  ناج  هکرعم 
ار نمشد  ینعی  .دیهد  ياج  نیمز  رب  اهولهپ  و  دیرب ، راک  بوخ  ینعی  دیراذگب ، اهریشمش  قوقح  .دنیامن و  نآ  كرادت  دندرگزاب و 
شررـض و دـشاب  تخـس  هک  یبرـض  و  شرثا ، دـشاب  ادـیپ  هک  ینعط  رب  ار  دوخ  ياهـسفن  دـینک  صیرح  دـینکفا و  كاله  كاـخ  رب 
زاوآ و هک  رکـشل  ره  هک  دـنا  هدـید  هبرجتب  .ار  یلددـب  سرت و  تسا  رت  هدـننکرود  نیا  هک  دـیروآرب  مـک  ادـص  دـیناریمب و  اـهزاوآ 

دندرواین مالـسا  هک  ار  ناسنا  دـیرفایب  را و  هناد  تفاکـش  هکنآ  قحب  .دـنوش و  هتـسکش  دوز  دوش  هدینـش  رایـسب  ناـشیا  زا  بارطـضا 
تفلاخم ملع  و  دنتخاس ، رهاظ  رفک  رب  ناگدـنهد  يرای  دـنتفای  نوچ  سپ  دنتـشاد ، ناهنپ  رفک  و  میب ، زا  دـنداهن  ندرگ  هکلب  موقنآ ،

.دنتخارفارب

یجیهال

.برحلا دنع  هباحصال  مالسلا  هیلع  لوقی  ناک  و 

.ندرک گنج  دزن  ار  دوخ  ياهبحاصم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  یم  هک  دوب  ینعی و 

یلع مکسفنا  اورمدا  اهعراصم و  بونجلل  اونطو  اهقوقح و  فویسلا  اوطعا  هلمح و  اهدعب  هلوج  هرک و ال  اهدعب  هرف  مکیلع  ندتشتال  »
اوملستسا نکل  اوملسا و  ام  همسنلا  ءرب  هبحلا و  قلف  يذلا  لشفلل و  درطا  هناف  تاوصالا ، اوطیما  یفحلطلا و  برضلا  یسعدلا و  نعطلا 

« .هورهظا اناوعا  هیلع  اودجو  املف  رفکلا ، اورسا  و 

دعب هک  ینمشد  زا  نتشگرب  هن  دشاب و  برح  يوس  هب  نتشگرب  نآ  زا  دعب  هک  یندرک  رارف  امش  رب  دشابن  راوشد  بعـص و  دیاب  ینعی 
گنج يوس  هب  نتشگرب  دیاب  نآ  زا  دعب  دیامن ، يور  گنج  زا  یتعجر  يرارف و  ترورـض  هب  هچنانچ  ینعی  .دشاب  وا  رب  هلمح  نآ  زا 

هلمح رد  رارف و  زا  دعب  تعجر  رد  ترصن ، حتف و  هک  تسا  تقو  رایسب  هچ  دشابن ، راوشد  بعص و  امش  رب  نمـشد  رب  ندرک  هلمح  و 
ار نانمشد  ياهولهپ  رم  دیزاس  ایهم  دشاب و  نمشد  هب  ندز  هک  ار  اهنآ  ياهقح  اهریشمش  هب  دینک  اطع  .تسا و  نداتسیازاب  زا  دعب  ي 

ریـشمش دشاب و  نوردـنا  هب  رگراک  هک  یندز  هزین  رب  ار  امـش  ياهـسفن  دـینک  ضیرحت  اهریـشمش و  هتـشک ي  نداتفوا  ناکم  يارب  زا 
.ار نبج  رم  تسا  رت  هدـننک  عـنم  اـهزاوآ  هلازا ي  هک  قـیقحت  هب  سپ  ار ، اـهزاوآ  دـینک  هلازا  دـیناریمب و  دـشاب و  رطخ  رپ  هـک  یندز 

نکل ناشیا و  دـندرواین  مالـسا  هک  ار ، ناـسنا  تسا  هدرک  قلخ  ار و  مدـنگ  هناد ي  تسا  هدرک  قش  هک  یـسک  ناـنچ  نآ  هب  دـنگوس 
نارگیرای رفک  راهظا  رب  دنتفای  هک  یتقو  رد  سپ  ار ، رفک  دنتشاد  ناهنپ  نیتداهش و  راهظا  هب  ار  لاوما  سوفن و  یتمالس  دندرک  بلط 

.ار رفک  دندرک  راکشآ  ار ،

یئوخ

هلعف رارفلا ، هرفلا : .دـشلا  نم  لعتفت  وه  و  مظع ، داز و  يا  ضرملا  هیلع  دتـشا  لاقی : هبعـصتسا ، هیلع و  قش  يا  رمالا  هیلع  دتـشا  هغللا :
اورک مث  اوفـشکنا  اذا  هلوج  موقلا  لاج  لاقی : برحلا  یف  نارودلا  يا  ردصم ، هلوجلا )  ) .برحلا یف  هلمحلا  عوجلا و  هرکلا : و  هرملل ،

حراـشلا لاـق  اـنیوعرا و  مث  هلوـج  اـنلجف  بیغ  رهظ  نـع  هوـعد  انعمـس  هساـمحلا 152 .)  ) ینهجلا يزعلادـبع  نب  قراشلادـبع  لاـق  و 
.اننکاما یلا  انعجر  مث  هرود  انردـف  اننویع  نع  بئاغ  ناکم  نم  تدات  هوعد  علاطتلا  ءویهتلا و  ءانثا  یف  انعامـسا  عرق  لوقی : یقوزرملا :

نم ذوخام  وه  و  فورعم ، فیـسلا  عمج  فویـسلا )  ) .دـمآرب درگ  رـصن : باب  نم  حـتفلاب  هلوج  برحلا  یف  لاج  برالا  یهتنم  یف  و 
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دیدح نم  ناک  نا  فیسلا  رصم :) عبط  ص 139 ج 2   ) یشعالا حبص  یف  يدنشقلقلا  لاق  .کلهلا  عقی  هب  هنال  کله  اذا  فاس  مهلوق :
فیـس لیق : دـیدحلاب - اننامز  یف  هنع  ربعملا  وه  و  یثنا - دـیدح  نم  ناک  نا  .ذالوف و  فیـس  لیق : ذـالوفلاب - هنع  ربعملا  وه  و  رکذ -

اذا هقعاصلا  نا  لاقی : و  رکذـم ، فیـس  لیق : هجنرفلا  فویـس  یف  امک  رکذ  دـیدح  نم  هادـحو  یثنا  دـیدح  نم  هنتم  ناک  ناـف  ثینا ،
نـسحلا هیاـغ  یف  یجتف ء  افویـس ، تعبطف  تجرخا  اـهیلع و  رفح  اـمبر  و  ادـیدح ، تراـص  ظ ) تدرب -  ) تدرو ضرـالا  یلا  تـلزن 

: لیق اریـصق  ناک  ناف  بیـضق ، هل : لیق  افیطل  ظ ) اققدم -  ) اقدـحم ناک  نا  و  هحیفـص ، هل : لیق  حیفـصلا  ضیرع  ناک  نا  مث  .ءاضملاو 
فاج رخالا  هبناج  دحاو و  دح  هل  ناک  ناف  رسکلاب .- لمـشم - لیق : هیلع  لمتـشی  بایثلا و  تحت  لمحی  ثیحب  هرـصق  ناک  ناف  رتبا ،

ظ) هنئمطم -  ) هیطلتـسم زوزح  هیف  ناک  ناف  برعلا  سراف  برک  يدعم  نب  ورمع  فیـس  فصوی  ناک  اذـهب  و  هماصمـص - : هیف : لیق 
هرات مث  .هراقف  هرـشع  عبـس  هیف  ناک  هنا  يوری  راقفلااذ ، هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  فیـس  یمـس  کلذـب  تاراـقف - هیف : لـیق 

فراشملاب و عبط  امیف  نامی و  نمیلاب  عبط  امیف  دنهم و  يدـنه و  دـنهلاب : عبط  امیف  لاقیف  هیف ، عبط  يذـلا  عضوملا  یلا  فیـسلا  بسنی 
فوصوم ندـعم  وه  ساسقب و  یمـسملا  ندـعملا  نم  ناک  ناـف  یفرـشم ، هل : لـیق  قارعلا - فیر  نم  هبیرق  برعلا  يرق  نم  يرق  یه 

حیرس همسا : برعلا  نویق  نم  نیق  یلا  هبسن  یحیرسلا - فیسلاک  هبحاص  یلا  فیـسلا  بسنی  هرات  .یـساسق و  هل : لیق  دیدحلا  هدوجب 
وبنی يذلا ال  وه  مراصلاب و  و  عطقلا ، وه  مسحلا و  نم  اذخا  عطاقلا  وه  ماسحلاب و  فیسلا  فصوی  .هعنـصلا و  نسحب  مهدنع  فورعم 
امم اهریغ  یفاکلا و  عماجلا  هخسن  یف  و  یضرلا ، هخسن  یلع  تلبوق  اندنع  یتلا  هیطخلا  هخسنلا  یف  امک  نونلاب  اونطو )  ) .هبیرـصلا نع 
اهللذ هلعفل و  اهدهم  يا  رمالل  رمالا و  یلع  هسفن  نطو  و  هب ، میقی  انکـسم  الحم و  هذختا  يا  انیطوت  دـلبلا  نطو  لاقی : کیلع ، اهانولت 
یمرا هیـشع  تنرا  ینمرالا  لیخ  شعرمب  اـنناعط  دـیدقلا  ما  تدهـش  ول  هسامحلا 30 .)  ) یئاطلا ریـصق  نب  رایـس  لاـق  هیلع ، اـهلمح  و 
نمیف ریخ  و ال  لاق : .تنطوتف  اذک  یلع  یسفن  تنطو  يرخشمزلل : هغالبلا  ساسا  یف  تنامطاف و  اهتنطو  دق  یـسفن و  هنابلب و  مهعمج 

يا هئطوتلا  نم  هزمهلاب  اوئطو  تبتک : هیطخلا  هعوبطملا و  خسنلا  نم  هدـحاو  ریغ  یف  بونت و  نیح  رهدـلا  تابئان  یلع  هسفن  نطوی  ال 
یف بعارلا  لاق  ولهپ و  هیـسرافلاب : لاقی  سولف  سلفک و  نوسکلاف  حتفلاب  بنجلا  عمج  بونجلا  .هذهم و  اذا  رمالا  اطو  لاقی  دـیهمتلا 

مهبونج یفاجتت  : ) یلاعت لاق  و  مهبونج ) مههابج و  اهب  يوکتف   ) لج زع و  هللا  لاق  بونج  هعمج  هحراجلا و  بنجلا  لصا  تادارفملا :
حراوجلا رئاس  هراعتسا  یف  مهتداعک  اهیلت  یتلا  هیحانلا  یف  راعتسی  مث  مهبونج ) یلع  ادوعق و  امایق و  : ) لج زع و  لاق  و  عجاضملا ) نع 

اعرص ضرالا  یلع  هعرص  لاقی : عرـصملا ، عمج  عراصملا  .یماما  هرم و  ینیمی  نع  نم  رعاشلا : لوقک  لامـشلا  نیمیلا و  وحن  کلذل 
، هلمهملا لادلا  تخا  همجعملا  لاذـلاب  اورمذا )  ) .اولتق ثیح  موقلا  عراصم  و  عرـصا ، ناکم  عرـصملا  و  اهیلع ، هحرط  يا  عنم  باب  نم 

مهعمس يا  برحلا  یف  هباحصا  رمذی  دئاقلا  لاقی : هیف  دجیل  مول  عم  هضح  اضیا  دیدشتلاب  و  رصن ، باب  نم  فیفختلاب  رمالا  یلع  هرمذ 
، هیناث طرفت  الئل  اهطشنی  وه  هلعف و  یف  طیرفتلا  یلع  هسفن  مولی  يا  رمذتی  لبقا  برحلا و  یف  نورماذتی  مهتیار  مهذحـشیل و  هورکملا 

لعف مسا  رامذ  هتثثح ، هرمذا  هترمذ  ساسالا و  یف  هلاق  عاجـش ، رامذالا ، نم  رمذ  وه  و  رمـشتی ، هلایذا و  عفری  رمذتی و  ممذتی و  نالف  و 
یف عفدـلا  نوکـسلاف : حـتفلاب  سعدـلا  یـسعدلا )  ) .برحلا یف  کلذ  اـضعب و  مهـضعب  ثح  يا  موقلا  رماذـت  برحلا و  یلع  ضحلل 

هـسامحلا  ) سادرم نب  سابعلا  لاق  هسامحلا  یلع  هحرـش  یف  یقوزرملا  هلاق  عامجلا  اـطولا و  هدـش  نعطلا و  یف  لمعتـسی  مث  لـصالا ،
عفنلا یف  و  هسامحلا 258 :)  ) یفنحلا هملسم  نب  هداتق  لاق  اسعاو و  دلا  حامرلا  یکاذملا و  رودص  انل  اوبـصن  هلمح  انلمح  ام  اذا  (: 151
اـسعد اقیرط  تیار  لاقی : رثالا ، حتفلاب : سعدلا  حاحـصلا ، یف  يرهوجلا  لاق  مولک  حامرلا  سعد  نم  نهب  سباوع و  هوجولا  همهاس 

و هنوشح ، ءاعولا : تسعد  و  عامجلا ، نع  هب  ینکی  دـق  نعطلا و  سعدـلا : هراملا و  هتنیل  يذـلا  قیرطلا  ساعدـملا  و  راـثالا ، ریثک  يا 
هنعاطم يا  هسعادم  مهنیب  لاقی : همالک ، لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  حـمرلا ، نم  مصلا  سعادـملا  لاقی : و  هب ، سعدـی  حـمرلا  سعدـملا :

هفـص یـسعدلا  ناف  حامرلاب  برـضلا  ینعمب  نعطلا  نا  تملع  انرکذ  امب  .ءاعولا و  وشح  عنملاک : سعدـلا  سوماـقلا : یف  و  حاـمرلاب ،
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تآ تایبا  یف  رتشالا  لاق  دق  و  طقف ، حامرلل  مالکلا  حیصف  یف  تلمعتـسا  دق  سعادملا  سعدملا و  سعاودلا و  سعدلا و  نعطلل و 
همدـخنت ناصغالا  قیقد  تابن  لـصالا  یف  کـیرحتلاب  لـسالا  لاـثمالا و  هب  يرجی  برـض  رمـسلا و  لـسالاب  ناـطعلل  اوربصاـف  اـهلقن :

ءاخلا نوکس  ماللا و  حتف  ءاطلا و  رسکب  یفخلطلا )  ) .هلـسالا عارذلا  ناسللا و  قدتـسملا  هیبشتلا و  یلع  لسالا  حامرلل  لاقی  لیبارغلا و 
یف يروپ  یفصلا  لاق  و  دیدش ، يا  رجبح  لاثم  ماللا  هدیزب  فخلط  برض  حاحصلا : نم  هدام ط خ ف  یف  يرهوجلا  لاق  همجعملا ،

هلمهملا و ءاحلاب  خسنلا  نم  هدحاو  ریغ  یف  یفحلطلا  تئاج  .تسا و  دـئاز  مال  تخـس ، یگدز  ربزهک  فخلط  برـض  برالا : یهتنم 
افحلط و افیحلط و  ابرض  هتبرض  لاقی : ینعم  همجعملاک  هملهملا  همجعملاب و  هطوبضم  یـضرلا  هخـسن  یلع  تلبوق  یتلا  انتخـسن  نکل 

یفحلطلا یف  تاغللا  بورـض  دـعب  سوماقلا  یف  لاق  و  هیلـصا ، هلمهملا  یف  ماللا  نا  اولاق  و  ادـیدش ، يا  اـفحلط  یفحلط و  اـفاحلط و 
هلیلق اهوشحو  هملکلا  لوا  ماللا  هدایز  لوقا : .يرهوجلا  مهو  یکربح و  عم  یلعف  باب  یف  یفحلطلا  مهرکذل  هیلـصا  ماللا  و  هلمهملا :
ریظن اهل  لب  تبثی  مل  اممف  اوشحو  الوا  اهتدایز  مدع  نکل  دبع و  دیز و  یف  لدبعو  لدیزک  مالعالا  یف  تبث  دقف  رخالا  یف  اما  ادج و 

یف همجعملا  يروپ  یفـصلا  رکذ  حاحـصلا و  یف  هلمهملاـب  تاـی  مل  هدـئاز و  همجعملا  یفخلطلا  یف  مـاللا  نا  یلا  بهذ  يرهوجلا  و 
نا مث  .مهو  يرهوـجلا  یلا  مهوـلا  دانـساف  هلیـصا ، اـهناب  نـیب  یف ط ل ح ف و  هـلمهملا  هداز و  مـاللا  ناـب  حرـص  هداـم ط خ ف و 

: همجعملا ءاخلاب  فخلط  یف  لاـق  هناـف  دراوملا  برقا  یف  ـالا  هرکذ  مدـقملا  هجولا  یلع  هطوبـضم  اندـنع  یتلا  مجاـعملا  یف  همجعملا 
( لشفلا  ) .دـعتباف هتدـعبا  يا  درطاف  هتدرط  لوقت  داعبالا ، درطلا :)  ) .هوافخا توصلا :) هئاما   ) .هتاغل یف  ءاحلاک  ءاخلاب : فیخلط  برض 

یف یمویفلا  لاق  .هدش  وا  برح  دنع  یخارت  فعـض و  نبج و  اذا  میلع  باب  نم  لجرلا  لشف  نم  ردصم  نبج  عم  فعـض  کیرحتلاب :
تبهذ و  نبج ، يا  لشفف  لاتقلا  یلا  یعد  لوقت : .بلقلا  فیـضعلا  نابجلا  وه  بعت و  باب  نع  لشف  وهف  الـشف  لـشف  رینملا : حابـصم 

نم وه  مساع و  ثارک  لشفلا  کیبا  ریاب  رفتحا  کما و  رظب  مامزب  دقف  لجرب : ائزهتسم  حامرطلا  لاق  لشف و  لیشف و  لشف و  وهف  هتوق 
نآرقلا یف  .هضمی و  مل  هنع و  لـکن  يا  هنع  لـشف  مث  اذـک  یلع  مزع  .اـضیا و  لـسفلا  تیبلا  یف  يوری  دـق  و  ( 628  ) هسامحلا تایبا 

لآ ( ) نوبحت ام  مکیرا  ام  دعب  نم  متیصع  رمالا و  یف  متعزانتو  متلشف  اذا  یتح  هنذاب  مهنوسحت  ذا  هدعو  هللا  مکقدص  دقل  و  : ) میرکلا
ول الیلق و  کـمانم  یف  هللا  مهکیری  ذا  (. ) 50 لافنالا - ( ) مکحیر بهذـت  اولـشفتف و  اوعزانت  هلوسر و ال  هللا و  اوعیطا  و  ( ) نارمع 147
یف ریثـالا  نبا  لاـق  و  قش ، قلف :) (. ) نارمع 123 لآ  ( ) الـشفت نا  مکنم  ناـتفئاط  تـمه  ذا  (. ) 46 لافنالا - ( ) متلـشفل اریثک  مهکیرا 
حور اهیف  هباد  لک  و  حور ، اذ  قتعا  نم  يا  حورلا  سفنلا و  همـسنلا : هبقر ) کف  وا  همـسن  قتعا  نم   ) ثیدـحلا یف  ینعی  هیف - هیاـهنلا :

ناک ام  اریثک  حورلا و  تاذ  قلخ  يا  همسنلا  ءارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  سانلا و  دیری  امنا  همـس و  یهف 
لعفلا لعاف  هرف  لعفلاب ، قلعتم  وغل  فرظ  مکیلع  دیکات ، نون  ندتـشت  نم  هلقتملا  نونلا  بارعالا : .یهتنا  هنیمی ، یف  دـهتجا  اذا  اهلوقی 

هرک و اهدعب  هرف  یلع  فطع  هلمح  اهدعب  هلوج  و ال  هرفلل ، هفـص  هلمجلا  فورظلل و  اعـسوت  ربخلا  مدـق  ءادـتبم  ربخ و  هرک ) اهدـعب  )
فرح نا  وا  مکـسفنا ، اونطو  يا  هفرعتـس  هجو  یلع  دیهمتلا  ینعمب  نیطوتلا  ذخا  نا  فوذـحم  اونطو  لوعفم  و  یلوالاک ، اهیف  مالکلا 

ءاـی و  وارمذا ، هلوـقب : قـلعتم  وـغل  فرظ  نعطلا  یلع  ینعملا ، یف  ههجو  ملعیـس  اـمک  هیلا  فاـضملا  نم  لدـب  بوـنجلا  یف  فـیرعتلا 
هملک نا  ینع  ناف  دـیدشلا  نعطلا  يا  سعدـلا  نم  مسا  یـسعدلا  جـهنلا : یلع  هقیلاعت  یف  نیرخاتملا  ضعب  لاـق  .هبـسنلل و  یـسعدلا 
وحن يا  یلع  یـسعدلا  و  هیبدالا ، بتکلا  هیوغللا و  مجاعملا  هدـعاسی  سعدـلل ال  مسا  اهنا  ریغ  سعدـلا  یف  تاغللا  يدـحا  یـسعدلا 

هلمهملا ءاحلاب  تناک  نا  و  هبـسنلل ، هددـشم  ءایلاف  همجعملا  ءاخلاب  تناک  ناف  برـضلل  هفـص  یفخطلا  کلذـک  و  نعطلل ، هفـص  ناک 
: یلاعت هلوقک  اوتیما  هلوق : نم  دافتسملا  هتامالا  ینعا  ردصملا  یلا  عجار  هنا  یف  ریمـضلا  و  اهیف ، سمخلا  تاغللا  يدحا  هروصقم  یهف 

ماقملا هنیرقب  فوذحم  هنم  لضفملا  لیـضفتلل و  درطا  هملک  و  ردصملا ، ناکمل  ریمـضلا  ریکذتب  ساب  و ال  يوقتلل ، برقا  وه  اولدـعا 
رهظم و ال یلع  الا  لخدت  اهناف ال  ابوجو  افوذحم  هقلعتم  مسقلل  واولا  هملک  يذلا ) و   ) .اهئالعا نم  لشفلل  درطا  تاوصالا  هتاما  نا  يا 
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فرظللا و ملع  امل  .هیفان  ام  هملک  و  مسقلل ، باوج  اوملسا ) ام   ) .اهیلع فطع  همسنلا  ءارب  يذلل و  هلص  هبحلا  قلف  .فوذحم  الا  قلعتت 
(: مالسلا هیلع   ) هلوق ینعملا : هیلع  ناوعالا  دوجو  یناثلا  و  رفکلا ، مهراهظا  ماقملا  یف  لوالا  یـشلا ء  هریغ و  عوقول  یـشل ء  عوقول  وه 

اورتغی نا ال  یلع  هباحـصا  هبنی  ناک  دق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا افنآ  تملع  دق  هلمح ) اهدعب  هلوج  هرک و ال  اهدعب  هرف  مکیلع  ندتـشت  (ال 
مهورغی و مهنولتاـقی و  نیذـلا  اوجرفی  یکل  راـبدالا  نولویف  هعدـخ  هلیح و  نع  نوـکی  دـق  رارفلا  ناـف  كراـعملا  نم  ءادـعالا  رارفب 
ام دـعب  همیزه و  نع  مهرارف  ناـک  اـم  اوـمزهنا و  مهناـب  مهنم  اـنظ  مهنماـکم  نم  مهوـجرخی  نـیعرهم و  مهراـثآ  مهعاـبتاب  مـهورغی 
نع يورملا  وه  هیبنتلا  اذه  ناک  امک  مهنومزهیف ، دـحاو  لجر  هلمح  مهنولمحی  مهیلع و  نولبقی  نوفطعی و  نامزلا  نم  ههرب  مهوجرفا 

برحلا نا  یلا  مهدـشرا  انهه  و  هلوج ) دـعب  هلمح  و ال  هرف ، دـعب  هرک  مکیلع  نودـشی  ـال  : ) هلوقب هباحـصا  ع )  ) ظـقیا ثیح  یفاـکلا 
اذا یتح  نومزهنم  مهناب  مهوری  مهولیخی و  رابدالا و  مهولوی  نا  بجوی  لاتقلا  یف  لاـحلا  یتضقم  نا  اوملع  ناـف  رک  رف و  و  هعدـخ ،

وحنلا اذه  مهیلع  بصعتـسی  و ال  هنم ، اویحتـسی  اراع و ال  هوبـسحی  الف  هدـحاو  هعفد  مهیلع  اورک  مهیلع  هلمحلا  نم  هصرفلا  .مهتنکما 
نوکت نا  وه  هنم  ییحتسی  دهاجملا و  یلع  قشی  بعـصتسی و  نا  یغبنی  يذلا  امنا  مصخلا و  یلع  رفظلل  بجوملا  يرهاظلا  رارفلا  نم 

یف ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  لوق  یضم  دق  .لقا و  وا  فعـضلا  یلع  ودعلا  ناک  اذا  رارفلا  زوجی  لب ال  هرک ، ریغ  نم  هرف 
نم رارفلا  هللا  مرح  و  مالـسلا :) هـیلع   ) لاـق ثـیح  فـحزلا  نـع  رارفلا  یف  ج 15 ) ص 178   ) بطخلا باـب  نـم  راـتخملا 235  حرش 

كرت و  مالـسلا ،) هیلع   ) هلداعلا همئالا  مهیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  لسرلاب  فافختـسا  و ال  نیدـلا ، یف  نهولا  نم  هیف  امل  فحزلا 
امل داسفلا  هتاما  و  روحلا ، كرت  و  لدعلا ، راهظا  و  هیبوبرلاب ، رارقالا  نم  هیلا  اوعد  ام  راکنا  یلع  مهل  هبوقعلا  ءادعالا و  یلع  مهترـصن 
اذک .داسفلا و  نم  هریغ  یلاعت و  هللا  قح  لاطبا  لتقلا و  یبسلا و  نم  کلذ  یف  نوکی  ام  نیملـسملا و  یلع  ودـعلا  هارج  نم  کلذ  یف 

هرابع نوک  هجو  ملع  انمدـق  امب  .رئابکلا و  هلمج  نم  فحزلا  نم  رارفلا  نا  اهنم  دافتـسملا  هضافـستملا  صوصنلا  نم  هریغ  ماـقملا  یف 
، هرفلا نم  هرخاتم  هرکلا  تناک  انهه  هلوجلا و  یلع  هلمحلا  هرفلا و  یلع  همدقم  هرکلا  تناک  یفاکلا  یفف  یفاکلا  یف  ام  سکعب  جهنلا 

هیلع  ) هلوق نا  ملعا  .مکیلع و  ندتـشت  ـال  هلوقب : مهاـصو  اـنهه  و  مکیلع ، نودـشی  ـال  هلوقب : مهظقیا  كاـنه  و  هلوجلا ، نم  هلمحلا  و 
اهیا ای  : ) لئاق نم  زع  لاق  ثیح  لافنالا  یف  لاتقل  افرحتم  الا  یلاعت  هلوق  ریـسفت  یف  لوق  هرک ) اهدـعب  هرف  مکیلع  ندـشت  ال  (: ) مالـسلا

ءاب دـقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ذـئموی  مهلوی  نم  راـبدالا و  مهولوت  ـالف  اـفخز  اورفک  نیذـلا  متیقل  اذا  اونمآ  نیذـلا 
بدـی يا  فحزی  هناک  هترثکل  يری  يذـلا  معدـلا  شیحلا  فحزلا  و  هیآ 18،17 .) ( ) ریـصملا سئب  منهج و  هیواـم  هللا و  نم  بـضغب 

یبصلا فحزی  نا  وه  فحزلا  لصا  يرهزالا : لاق  امک  الیلق  الیلق  وندلا  اضیا  فحزلا  و  ابیبد ،

افحز و  بارضلل ، ینادتی  يرخالا  هئفلا  یلا  ادیور  ایشم  هئف  لک  یشمتی  نیتفئاطلا  یشم  یبصلا  فحزب  هبـش  موقی ، نا  لبق  هتـسا  یلع 
یلاعت هللا  و  ینعملاف - فرحلا  ههج  یلا  ءاوتسالا  ههج  نع  لاوزلا  فرحتلا : عمجملا : ریـسفت  یف  .رافکلل و  لاحلا  عضوم  یف  بوصنم 

مهنم اورفت  يا ال  مهیلا  مکروهظ  اولعجت  يا ال  رابدالا  مهولوت  الف  لیلق  متنا  مج و  ریثک  مهنا  لاحلا  لاتقلل و  راـفکلا  متیقل  اذا  ملعا -
هللا و بضغ  لمتحا  قحتسا و  دق  الیل  وا  اراهن  ناک  ءاوس  ذئتقو  يا  ذئموی  مهلوی  نم  و  مهوواست ، وا  ددعلا  یف  مهونادت  نا  نع  الضف 

نا یعازخلا : لیقع  نع  هدانساب  یفاکلا  یف  .یصاعملا و  رئابک  نم  فحرلا  نم  رارفلا  نا  یلع  لدت  هیالاف  ریصملا  سئب  منهج و  هیوام 
بلس نیدلا و  یف  لالض  لالضلا ، یلع  نیرزاوتملا  داهجلل و  قحتسملا  داهج  نم  فوخلا  بعرلا و  لاق : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

اذا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) لج زع و  هللا  لوقی  لاتقلا  هرـضح  دـنع  فحزلا  نم  رارفلاب  رانلا  باجیتسا  هیف  و  راغـصلا ، لذـلا و  عم  ایندـلل 
افرحتم دـهاجملا  ناک  اذا  امهادـحا  نیتلاح  رارفلا  همرح  نم  الع  لـج و  ینثتـسا  و  راـبدالا .) مهولوت  ـالف  اـفحز  اورفک  نیذـلا  متیقل 

هوحن .اهدئاکم و  وبرحلا  عدـخ  نم  باب  وه  هیلع و  فطعی  مث  مزهنم  هنا  هودـع  لیخی  رفلا  دـعب  رکلا  وه  و  فاشکلا : یف  لاقف  لاتقل ،
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دئاکم نم  هناف  ودعلا  ریزعت  رفلا و  دـعب  رکلا  دـیری  هانعم : یف  لاق  ثیح  لیزنتلا  راونا  یف  يواضیبلا  و  نآرقلا ، بئارغ  یف  يروباسینلا 
هنا يری  هجو و  نع  فرحتیف  اهتباصا  هنکمی  هروع  بلطی  هناک  ادرطتسم  افطعنم  الا  هانعم  لیق  و  عمجملا : یف  یسربطلا  لاق  .برحلا و 

حلـصا افقوم  یغبی  هربد  یلو  نم  نا  وه  لاـتقل ) اـفرحتم  ـالا  : ) یلاـعت هلوق  ریـسفت  یف  رخـالا  لوقلا  .رف و  رک و  برحلا  رکی و  مث  رفی 
دق فحزلا  نع  رافلا  نا  يا  نیلوقلا ، الک  یلع  لماش  هنا  قحلا  فحزلا و  نم  رارفلا  همرح  نع  جراخ  وهف  لوـالا  فقوملا  نم  لاـتقلل 

سمشلا تناک  وا  هایم ، یلا  شطاعم  نم  وا  لیخلا ، لوجتل  عاستا  یلا  قیـضم  نع  فرحنی  لاتقلا و  نع  ربدی  نا  الا  هللا  نم  بضغب  ءاب 
ام هلتقیف و  هیلع  ریکف  هعایشا  نع  درفنیف  هعابتاب  هیرغیل  هنم  مزهنم  هنا  همصخ  هرابدتـساب  مهوی  ناک  وا  اهربدتـساف ، ههجو  یف  حیرلا  وا 

يرخا هعامج  یلا  القتنم  ازاحنم و  ناک  وا  نیعملا  هیف و  نکمتی  زیح  بلط  زیحتلا  و  هئف ، یلا  ازیحتم  ناـک  ذا  اـمهتیناث  .کـلذ و  هبـشا 
مهب نیعتـسی  نادـیری  وهف  هللا  لیبس  یف  داهجلا  ءادـعالا و  لاتق  نودـیری  نیذـلا  مه  اهیف و  ناک  یتلا  هعاـمجلا  ریغ  يا  نیملـسملا  نم 

ربکا نم  نیتروصلا  نیتاه  ریغ  یف  فحزلا  نم  رارفلا  نا  سابع  نبا  نع  .مهیلع و 

اوبنتجا لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هزیره  یبا  نع  هنـسلا  لـها  يور  ردـق  .نآرقلا و  بئارغ  فاـشکلا و  یف  اـمک  رئاـبکلا 
الا هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  و  رحـسلا ، و  هللااب ، كرـشلا  لاق : نه ؟ ام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ای  اولاق : تاـقبوملا ، عبـسلا 
یلا هراشرالا  ترم  دـق  .تانموملا و  تالفاغلا و  تانـصحملا  فذـق  و  فحزلا ، موی  یلوتلا  و  میتیلا ، لام  لکا  و  ابرلا ، لکا  و  قحلاب ،

اـضرلا نسحلاوبا  هضافا  امم  رطـش  لقن  مدقت  هرفاظتم و  هرثاکتم  تایاورب  مالـسلا ) هیلع   ) هوبنلا تیب  لها  نع  يور  دـق  کلذ  لثم  نا 
نیفـصو یفاکلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لوق  افنآ  مدـقت  امک  .فحزلا  نع  رارفلا  اـهنم  رئاـبکلا و  میرحت  لـلع  یف  (ع )

یف مالک  ال  هعدخ : برحلا  .خلا  مزاللا - لذلا  هیلع و  هللا  هدـجوم  رارفلا  یف  هسفن و  قبوم  هبرل و  طخـسم  هنا  مزهنملا  ملعیل  و  رـصنل :
هیلع  ) نینموملاریما لاق  لاق : هعفر  ملاس  نب  ماشه  نع  هدانساب  یفاکلا  یف  ینیلکلا  يور  .اهنع  عابطلا  رفنت  هحیبق  اهسفن  یف  هعدخلا  نا 

ضرغلا ناف  برحلا  یف  اـهحبق  عفر  دـق  و  یفاولا ص 156 ج 3 )  ) سانلا رکما  تنکل  راـنلا  یف  هعیدـخلا  رکملا و  نا  ـال  ول  مالـسلا :)
و کلذ ، یلا  لاتقلا  هرـضح  یف  هعدـخلاب  لصوتلا  یلاـعت  عراـشلا  زوج  دـق  هعورف و  عطق  و  داـسفلا ، لوصا  عمق  داـهجلا  نم  ینـسالا 

علا لاق  .کلذل  عابطلا  هلبقت  مالحالا و  هذفنت 

یف هعداخملا  زوجی  .ه ) رجحلا 1333  یلع  یلحرلا  عبط  نم ال  ص 913   ) یهتنملا داهج  نم  یناثلا  دصقملا  رخآ  یف  هرس  سدق  همال 
ام لاقف : ع )  ) ایلع زراب  دودبع  نب  ورمع  نا  روهمجلا  يور  اعامجا ، هلتق  یلا  کلذـب  لصوتیل  هنرق  عدـخی  نا  زرابملل  زوجی  برحلا و 
ام مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هیلع ، لبقا  ورمع و  بضغف  کلتقا  نا  بحا  ینکل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  یخا ، نبا  اـی  کـلتق  بحا 

برحلا مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  ینتعدـخ ، ورمع : لاـقف  هبرـضف ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع تبتوف  ورمع  تفتلاـف  نینثا ، لـتاقال  تدزرب 
نع هدانـساب  بیذهتلا  داهج  نم  هعدخ  برحلا  نا  باب  یف  هرـس  سدق  هفئاطلا  خیـش  يور  .همالک و  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  هعدـخ ،

لوسر یلع  لوقا  نا  نم  یلا  بحا  ریطلا  ینفطخی  نال  لوقی : ناک  ع )  ) ایلع نا  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا نع  رفعج ، نع  راـمع ، نب  قاحـسا 
امب اوملکت  لوقی : هعدخ ، برحلا  قدنخلا : موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  لقی ، مل  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا
هدج نع  هیبا ، نع  متاح  نب  يدع  دلو  نم  خیـش  ینثدح  لاق : هقدـص  نب  هدعـصم  نع  هدانـساب  هیف  و  یفاوـلا ص 21 ج 9 .) ، ) متدرا

عمـسی هتوص  مهب  عفرف  نیفـصب  هیواعم  وه و  یقتلا  موی  لاق  ع )  ) اـیلع نا  هتورغ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  ناـک  متاـح و  نب  يدـع 
نینموملاریما ای  تلقف : ابیرق  هنم  تنکف  هتوص  اهب  ضفخ  هللا  ءاش  نا  هلوق : رخآ  یف  لاق  مث  هباحـصا  هیواـعم و  نلتقـال  هللا  و  هباحـصا :

ضرحا نا  تدراف  بوذک  ریغ  نینموملا  دنع  انا  هعدخ و  برحلا  نا  لاقف : کلذب ؟ تدرا  امف  تینثتسا  مث  تلق  ام  یلع  تفلح  کنا 
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یسومل لاق  لج  زع و  هللا  نا  ملعا  و  هللا ، ءاش  نا  مویلا  دعب  اهب  عفنت  کناف  مهفاف  مهیف  اوعمطی  یکل  اولـشفی و  الیکل  مهیلع  یباحـصا 
کلذ نوکیل  نکل  یـشخی و  رکذتی و ال  هنا ال  ملع  دـق  و  یـشخی ) وا  رکذـتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف  هایتاف  : ) نوعرف یلا  هلـسرا  ثیح 

نم ص 98 ج 21   ) یشایعلا ریسفت  نع  راحبلا  یف  هاور  و  یفاولا ص 95 ج 7 و ص 22 ج 9 ،) ، ) باهذلا یلع  ع )  ) یسومل صرحا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  هرس : سدق  یسوطلا  هجاوخلل  یشمتحم  قالخا  نم  نیثالثلا  عباسلا و  بابلا  یف  و  ینابمکلا .) عبطلا 

هیلع  ) یلعل ساـبع  نبا  لاـق  ج 2 ) ص 6   ) يدوعــسملل بهذـلا  جورم  یف  .هعدـخ و  برحلا  لاـق : هریغ و  یلا  يور  رفــس و  دارا  اذا 
هیلع یلع  لاـقف  هعدـخ ؟ برحلا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  اـما  عاجـش  لـجر  تنا  نینموملاریما  اـی  مالـسلا :)

، هریره یبا  نع  یطویسلل  ریغصلا  عماجلا  یف  .یلاعت و  هللا  ءاش  نا  رشع  عباسلا  باتکلا  حرش  یف  امهمالک  مامت  یتایس  .یلب و  مالسلا :
خ) دـمحم -  ) دـلخم یبا  نع  ناوفـص ، نع  هدانـساب  یفاـکلا  یف  ینیکلا  يور  .هعدـخ و  برحلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نـع 

لجر هثالث : یف  الا  اموی  هبحاص  هنع  لووسم  بذک  لک  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمـس  لاق : ناسح  نب  یـسیع  نع  جارـسلا ،
لجر وا  امهنیب ، امیف  حالصالا  کلذب  دیری  اذه  هب  یقلی  ام  ریغب  اذه  یقلی  نینثا  نیب  حلصا  لجر  وا  هنع ، عوضوم  وهف  هبرح  یف  دئاک 
القان رصم ) عبط  ص 193 ج 2   ) دربملا سابعلا  یبال  لماکلا  یف  و  یفاولا ص 158 ج 3 .) ، ) مهل متی  نا  دیری  وه ال  ائیش و  هلها  دعو 

نیب حلـصلا  یف  بذـکلا  هثالث : الا  ابذـک  بتکی  بذـک  لک  : ) هلوق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ءاـج  هنا  لاـق : بلهملا  نع 
امنا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ءاج  و  لاق : .ددهتی و  دعوتی و  برحلا  یف  لجرلا  بذک  و  اهدعی ، هتارم  لجرلا ال  بذـک  و  نیلجرلا ،
امه ذاعم و  نب  دعـس  هدابع و  نب  دعـسل  قدـنخلا  برح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  لاق : .هعدـخ  برحلا  اـمناف  اـنع  لذـخف  لـجر  تنا 
انحل یل  انحلاف  اننیب  ام  اوضقن  دـق  اوناک  نا  و  کلذـب ، انلعاف  دـهعلا  یلع  اوناک  ناـف  هظیرق  ینب  اـیتئا  : ) سوـالا جرزخلا و  نییحلادـیس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هراقلا  لضع و  هللا : لوسر  ای  الاقف  موقلا  ردـغب  اعجرف  نیملـسملا ) داضعا  یف  اـتفت  ـال  هفرعا و 
هیاهن یف  اناک  نایح  ناذـه  لاقف : هراقلا  لضع و  امهلوق  نع  دربملا  تلاس  شفخـالا : لاـق  .نوبحت  اـم  رمـالا  ناـف  اورـشبا  نیملـسملل :

جرخ امل  قاحـسا : نبا  لاق  .نیتلیبقلا  نیتاـهک  هب  ردـغلا  هنع و  فارحنـالا  یف  مهنا  اداراـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  هاودـعلا 
خیش یلع  فقو  یتح  شیرق  رابخا  ناف  رعتی  هباحـصا  نم  لجر  وه و  بکرف  هنم  ابیرق  لزن  ردب  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
لاقف امتنا ؟ نمم  یناربخت  یتح  امک  ربخا  ال  خیـشلا : لاـقف  مهنع ، هغلب  اـم  و  هباحـصا ، دـمحم و  نع  و  شیرق ، نع  هلاـسف  برعلا  نم 

هباحـصا ادمحم و  نا  ینغلب  هناف  خیـشلا : لاق  معن ، لاق : كاذب ؟ كاذا  لاق : كانربخا ، انتربخا  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
ناکمب مویلا  مهف  ینقدص  ینربخا  ناکملل  اذک - اذـک و  ناکمب  مویلا  مهف  ینربخا  يذـلا  قدـص  ناک  ناف  اذـک ، اذـک و  موی  اوجرخ 

مث ءام  نحن  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  امتنا ؟ نمم  لاـق : هربخ  نم  غرف  اـملف  شیرق - هیف  يذـلا  ناـکملل  اذـک - اذـک و 
ج 1 ص  ) هوبنلا هریـسلا  یف  ماشه  نبا  هلقن  اذـک ، ءام  وا  اذـک  ءام  وا  قارعلا  ءام  نم  ءام ! نم  نحن  لوقی : خیـشلا  لـعجف  هنع  فرـصنا 
ص 194 ج  ) رابخالا نویع  نم  برحلا  باتک  نم  بورحلا  یف  لیحلا  باـب  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  و  .ه ،) رصم 1375  عبط  نم   616
و نامالا ، دعب  هتغب  مهلتق  مهلاتق و  يا  مهب  ردـغلا  ریغ  وه  برحلا  یف  هعدـخلا  زاوج  نم  هانمدـق  ام  نا  ملعا  و  .ه .) رصم 1383  عبط   1

ضقن هرفخ و  مث  كرشم  ریغ  وا  اکرشم  مذا  نم  طوسبملا : داهج  یف  هرس  سدق  هفئاطلا  خیـش  لاق  دهعلا ، ضقن  ءافولا و  كرت  ردغلا 
اولثمت و اولغت و ال  ال  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هلوقلو دوقعلاب ) اوفوا  : ) یلاعت هلوقل  مهب  ردغلا  زوجی  امنا ال  .امثآ و  ارداغ  ناک  همامذ 

نع هدانـساب  یفاکلا  عماج  یف  هرـس  سدـق  ینیلکلا  هاور  ربخ  یفف  مهب  ردـغلا  نع  یهنلا  یف  هدراولا  راـبخالا  نم  هریغ  و  اوردـغت ) ـال 
هدـح یلع  کلم  امهنم  هدـحاو  لکل  برحلا  لها  نم  نیتیرق  نع  هتلاس  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادـبع یبا  نع  دـیز ، نب  هحلط 

هللادبعوبا لاقف  هیندملا ، کلت  اوزغی  نا  یلع  مهحلاصف  نیملـسملا  یلا  ءاجف  هبحاصب  ردـغ  نیکلملا  دـحا  نا  مث  اوحلطـصا  مث  اولتتقا 
ثیح و نیکرـشملا  نولتاقی  مهنکل  اوردغ و  نیذلا  عم  اولتاقی  ردغلاب و ال  اورمای  اوردغی و ال  نا  نیملـسملل  یغبنی  ال  مالـسلا :) هیلع  )

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1429 

http://www.ghaemiyeh.com


نع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  تاـیاورلا  و  بابلا 20 ) لئاسولا  داهج   ) .رافکلا هیلع  دـهاع  ام  مهیلع  زوجی  ـال  مهودـج و 
عبط ص 117 ج 1   ) رابخالا نویع  نم  برحلا  باـتک  یف  هبیتق  نبا  لـقن  دـق  .هریثک و  هتیمارک  ردـغلا و  نع  ریذـحتلا  یف  نیدـلا  همئا 
نا مجعلاریـس  باتک  یف  تارق  و  لاق : .اهب  نایتالا  یـسفن  یبات  یقبلا  ردغلا و  هبقاع  ءوس  و  هبرغتـسم ، هعدخ  یف  هبجعم  هیـضق  رـصم )

دتـشا هدالب  یلا  یهتنا  املف  خـلبب ، هلطایهلا  کلم  راونـشخا  وزغیل  ناـسارخ  وحن  هدونجب  راـس  کـلم  اـمل  مارهب  نب  درجدزی  نب  زوریف 
نا یـسفن  هیلا  نئمطت  ادـهع  اقثوم و  ینطعا  مهنم : لجر  هل  لاقف  .هرما  یف  هئارزو  هباحـصا و  رظاـنف  هل ، هرذـح  هنم و  راونـشخا  بعر 

وـه و یب  رمی  یتـح  زوریف  قـیرط  یلع  ینقلا  یلجر و  يدـی و  عـطعقا  مـث  مـهیف ، ینفلخت  مـهیلا و  نـسحت  يدـلو و  یلها و  ینیفکت 
انتمالـس و نم  هب  عفتنت  يذـلا  ام  و  راونـشخا : هل  لاقف  .مهتکله  هیف  نوکت  اـطروم  مهطروا  مهتکوش و  مهتنووم و  کـیفکاف  هباحـصا 

توملا ناب  نقوم  انا  ایندلا و  نم  هغلبا  نا  بحا  تنک  ام  تغلب  دق  ینا  لاق : کلذ ؟ یف  انکرـشت  مل  تکله و  دـق  تنا  اذا  انلاح  حالص 
يودـع یف  هیاکنلا  یناوخال و  هیحـصنلا  نم  راـمعالا  هب  متخت  اـم  لـضفاب  يرمع  متخا  نا  بحاـف  لـئالق ، اـمایا  رخاـت  نا  هم و  دـبال 

نا هربخاـف  هرما  نع  هلاـس  زوریف  هب  رم  اـملف  هب  رما  کـلذ و  هب  لـعفف  .یماـما  اـمیف  هوظح  هداعـس و  بیـصا  یبقع و  کلذـب  فرـشیف 
برقا وه  قیرط  یلع  کلدا  نا  لاق : و  هترغ ، هتروع و  یلع  هلدـیل  عضوملا  کلذ  یلا  لمح  یتح  لاتحا  هنا  هب و  کلذ  لعف  راونـشخا 

نم قیرطلا  اذـه  یف  سیل  و  مکب ، هنم  یل  هللا  مقتنیف  هیلع  اوجهت  یتح  راونـشخا  رعـشی  الف  .یفخا  هکولـس و  نودـیرت  يذـلا  اذـه  نم 
رذحلا هل و  ماهتالاب  هوارز  هیلع و  راشا  نا  دـعب  هلوق  زوریف  لبقف  .نوبحت  ام  لک  یلا  نوضقت  مث  نیموی  زیوفت  الا  هورکملا  نم  قیرطلا 
هزافملا یف  اوقرفتف  هرما  مهل  نیب  مث  هنع  ردص  هزافملا ال  نم  عضوم  یلا  مهب  یهتنا  یتح  قیرطلا  کلـس  مهفلاخف و  کلذ  ریغب  هنم و 

الامش انیمی و 

مه مهئادعا و  یلع  اوفرـشا  یتح  هعم  اوقلطنا  مهناف  هریـسی  هدع  الا  مهنم  زوریف  عم  صلخی  مل  مهرثکا و  شطعلا  لتقف  ءاملا  نوسمتلی 
زوریف بغر  مث  .مهیف  هیاکنلا  اومظعاو  مهنم  اونکمتـساف  دهجلا  رـضلا و  نم  مهب  ام  یلع  هلاحلا و  کلت  یلع  مهعقاوف  مهل  نودعتـسم 

نم لبقتسی  امیف  ادبا  هوزغی  هقاثیم ال  هللا و  دهع  مهل  لعجی  نا  یلع  هباحـصا  نم  یقب ء  نم  یلع  هیلع و  نمی  نا  هلاس  راونـشخا و  یلا 
.هتکلمم یلا  فرصنا  هلیبس و  یلخ  کلذب و  راونـشخا  یـضرف  هدونج ، هزواجت  ادح ال  هتکلمم  نیب  هنیب و  امیف  دحی  هنا  یلع  و  هرمع ،

دق کـنا  اولاـق : هنع و  هودرف  کـلذ  یلا  هباحـصا  اـعد  هوزغل و  دوـعی  نا  یلع  فنـالا  هلمح  مث  اـبیئک ، هرهد  نم  ههرب  زوریف  ثـکمف 
زوجا الا  هل  تطرـش  ینا  مهل : لاقف  .هلاقملا  ءوس  راعلا و  نم  کلذ  یف  اـم  عم  ردـغلا  یغبلا و  هبقاـع  کـیلع  فوختن  نحن  هتدـهاع و 

اهاطاعتی یتلا  قیثاوملا  دوهعلا و  نا  کلملا  اهیا  هل : اولاقف  .انماما  هلجع  یلع  لمیحل  رجحلاب  رمآ  اـناف  هنیب  ینیب و  هتلعج  يذـلا  رجحلا 
رمالا یلع  هقاثیم  هللا و  دـهع  هل  تلعج  امنا  کنا  و  یطعملا ، نلعی  ام  یلع  نکل  اـهل و  یطعملا  رـسی  اـم  یلع  لـمحت  ـال  مهنیب  ساـنلا 

لـسراف لاـتقلللا  قیرفلا  فاـصت  هلطاـیهلا و  یلا  یهتنا  یتح  هتازغ  یف  یـضم  زوریف و  یباـف  .هلاـبب  رطخی  مل  رما  یلع  ـال  هفرع  يذـلا 
الا انوزغ  یلا  کعدـی  مل  هنا  تننظ  دـق  راونـشخا : هل  لاقف  .هیلا  جرخف  هملکیل ، مهیفـص  نیب  اـمیف  زربی  نا  هلاـسی  زوریف  یلا  راونـشخا 

ملظ و ال یغبب و ال  كانادـتبا  ام  و  هنم ، مظعا  انم  تسمتلا  تنک  دـقل  تیار  امب  کل  انلتحا  اـنک  نئل  يرمعل  کـباصا و  اـمم  فنـالا 
دـهعل و ضقن  نم  کعم  نم  یلع  کیلع و  اننمب  انتافاکم  نوکت  نا  اریدـج  تنک  دـقل  و  انمیرح ، نع  انـسفنا و  نع  کعفد  الا  اـندرا 

نوفرشم متنا  مکیلع و  اننم  و  يرسا ، متنا  مکانقلطا و  اناف  انم  کلان  امم  اظاعتما  دشا  افنا و  مظعا  کسفن  یلع  تدک  يذلا و  قاثیملا 
دیرملا و  هیف ، انیلا  بغارلا  تنا  تنک  لب  انل  تطرـش  ام  یلع  كریجن  مل  انا  و  اهکفـس ، یلع  هردـق  انب  مکئامد و  انقح  و  هکلهلا ، یلع 

الیبس کلـس  و  هل ، ارما …  لجر  بلط  نا  اعامـس : حبقا  اراع و  دشا  امهیا  رظناف  نیرمالا  نیذـه  نیب  لیم  و  کلذ ، یف  رکفف  هیلع ، انل 
رما هوطرـش و  طرـش  یلع  مهقلطا  مهیلع و  نمف  هعم  نمم  هنم و  هعیـضو  دهج  لاح  یلع  هودع  هنم  نکمتـسا  و  هتیغبب ، اهیف  رفظی  ملف 
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هنا تننظ  دق  ینا  عم  قاثیملا ؟ رتخ  دهعلا و  ثکن  ورما  لاقی  ما  ردغلا ، ثکنلا و  نم  ایحتسا  و  ءاضقلا ، هورکمل  رطضاف  هیلع  اوحلطصا 
نوهراک مهرثکا  وا  مهنا  کشا  یندجا  ام  کل و  مهتعاط  مهتدع و  نسح  نم  يرت  ام  كدونج و  هرثک  نم  هب  قثت  ام  احاجن  كدیزی 

، نیرصبتسم ریغانبرح  یف  مهف  هللا  طخسی  ام  یلا  مهتوعد  و  قحلا ، ریغ  یلع  مهتلمح  دق  کناب  نوفراع  مهب  کصوخـش  نم  ناک  امل 
اذا هودع  یف  هتیاکن  غلبت  نا  یـسع  ام  و  لاحلا ، هذه  لثم  یلع  لتاقی  نم  ءانغ  ردق  ام  رظناف  هلوخدـم ، مویلا  کتحـصانم  یف  مهتاین  و 
نم یلع  کیلع و  یتمعن  و  الیفک ، کسفن  یلع  هتلعج  يذـلا  هللا  كرکذا  ناف  رانلا ؟ یلاف  لتق  نا  و  راع ، عمف  رفظ  نا  هناب  افراع  ناک 

کئاباب ءادتقالا  دهعلاب و  ءافولا  نم  كدشر  کظح و  هیف  ام  یلا  كوعدا  و  تامملا ، یلع  مکئافشا  هایحلا و  نم  مکـسای  دعب  کعم 
رفظلا نم  هقث  یلعتـسل  کنا  کلذ  عم  .هرثا و  مهیلع  نسح  هبقاوع و  اودـمحاف  وهورک  وا  هوبحا  ام  لک  یف  کـلذ  یلع  اوضم  نیذـلا 

یف تغلاب  دـقف  کیلع  رـصنلا  حـنمی  هلعل  اودـع  يواـنت ء  و  هلثم ، کـنم  سمتلن  ارما  اـنم  سمتلت  اـمنا  اـنیف و  کـتمهنل  غولبلا  و  اـنب ،
ترهظتـسا اذا  هدـهع  نم  انل  هتلعج  امب  انقثو  هب و  انززتعا  يذـلا  هللااب  رهظتـسن  نحن  و  کیلا ، رادـعالا  تمدـقت  و  کیلع ، جاـجتحالا 

دئاز و ال  اهنم ، رثکا  کل  غلابب  کحاصن  نم  دحا  ناک  ام  هللا  وف  هحیصنلا  هذه  کنودف  کباحـصا ، هدع  کتهدزا  كدونج و  هرثکب 
بجی امک ال  ءادـعالا  لبق  نم  تناک  نا  يارلا  يوذ  دـنع  عفانملاب  يرزی  هناف ال  ینم  اهجرخم  اهتعفنم  کـنم  رحی  ـال  و  اـهیلع ، کـل 

نم هلق  و ال  یسفن ، نم  هسحا  فعـض  یتلاقم  نم  عمـست  ام  یلا  ینوعدی  سیل  هنا  ملعا  .ءایلوالا و  يدیا  یلع  نوکت  نا  مهیلا  راضملا 
هیفاعلا و یلع  رثوا  ـال  و  اـباجیتسا ، هنوعملا  رـصنلا و  هللا  نم  هب  دادزا  و  اراهظتـسا ، هجح و  کلذـب  دادزا  نا  تببحا  ینکل  و  يدونج ،

هعدری نمم  تسل  لاق : هنیب و  هنیب و  ادـح  هلعج  يذـلا  رجحلا  یف  هتجحب  اقلعت  الا  زوریف  یباف  .الیبس  امهیلا  تدـجو  ام  ائیـش  همالـسلا 
ینم ءاقتا  دشا  رظنا و ال  دـحا  ناک  ام  ینم  اردـغ  کبلطا  ام  يرا  تنک  ول  و  بیهرتلا ، ددـهتلا و  هداتقی  و ال  دـیعو ، هب  مهی  رمالا  نع 

ام کنرغی  ال  راونـشخا : لاق  .فعـضلا  دـهجلا و  هلقلا و  نم  یلوالا  هرملا  یف  اهیلع  انتفداص  یتلا  لاحلا  انم  کـنرغی  ـالف  یـسفن  یلع 
ام اذا  رخآ  نالعا  رما و  رارـسا  نم  فصت  ام  یلع  دوعلا  نوطعی  اوناک  ول  سانلا  ناـف  کـماما  رجحلا  کـلمح  نم  کـسفن  هب  عدـخت 

یلع هینالعلا و  یلع  عضو  هنکل  و  کلذ ، نم  هنوطعی  امم  ائیـش  سانلا  لبق  امل  اذا  و  دـهعب ، قثی  و ال  ناماب ، رتغی  نا  دـحال  یغبنی  ناک 
تیار ام  و  هرواحملا ، نسح  راونـشخا  ناک  دـقل  هباحـصال : زوریف  لاقف  کـلذ  اـمهموی  افرـصناف  .هل  طورـشلا  دوهعلا و  دـقعت  نم  هین 

لهص و ال اهعضوم و ال  نع  هرفاوح  عفری  مل  همئاوق و  لزی  مل  هناف  باودلا  یف  اریظن  هتحت  ناک  يذلا  سرفلل 

ملف هلک  حالسلا  هیلع  متملع و  امک  زوریف  تفقاو  دقل  هباحـصال : راونـشخا  لاق  .انقفاوت و  ام  لوط  یف  هرواحملا  هب  عطقی  ائیـش  ثدحا 
یلع تیطمت  و  ارارم ، انا  تکروت  دـقل  الامـش و  ـال  اـنیمی و  تفتلا  ـال  و  هرهظ ، اـنح  ـال  و  هباـکر ، نم  هلجر  عزنی  مل  و  هسار ، كرحی 

هنا ال تننظل  يایا  هترواـحم  ـال  ول  و  هلاـح ، یلع  نکاـس  بصتنم  وه  یماـما و  یف  يرـصب  تددـم  و  یفلخ ، نم  یلا  تفلت  یـسرف و 
امیف رظنلا  نع  امهیف  هفاضالاب  اولغـشیف  امهیرکـسع  لها  یف  ناثیدـحلا  ناذـه  رـشتنی  نا  کلذ  نم  افـصو  اـمب  ادارا  اـمنا  .ینرـصبی و 

زوریف رکـسع  لها  اهیلا  رظنیل  حـمر  یلع  اهعفرف  زوریف  مهل  اهبتک  یتلا  هفیحـصلا  راونـشخا  جرخا  یناثلا  مویلا  یف  ناک  املف  .هارکاذـت 
ریثک قلخ  مهنم  لتق  اومزهنا و  یتح  اریـسی  الا  اوثبل  ام  اوفلتخا و  زوریف و  رکـسع  ضقتناف  هتعباتم ، نم  اوجرخی  هیغب و  هردغ و  اوفرعیف 

عیـضا و ال  جاجللا ، يوهلا و  نم  يارلا  عفانمل  هلاحا  دشا  و ال  ردق ، امل  دار  ال  لاق : يذلا  قدص  دـقل  راونـشخا : لاقف  زوریف ، کله  و 
و ردـغلا ، یغبلا و  نم  هبقاع  ءاوسا  هبوقع و ال  عرـسا  و ال  اههورکم ، یلع  ربصلا  اهلوبق و  یلع  هسفن  نطوی  نم ال  اهحنمی  هحیـصن  نم 
و رداصملا ، نایب  نمـض  یف  اذه  همالک  ریـسفت  یف  رخآ  هجو  یـضم  دق  .هفنالا و  رخفلا و  طارفا  نم  حوضفلا  راعلا و  میظعل  بلجا  ال 

دعب مکلاـبقا  ـالولف  رداـصملا : رکذ  یف  اـفنآ  دـیفملا  يربطلا و  رـصن و  یفاـکلا و  نم  لوقنملا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نیهجولا  لـمتحی 
حراشلا .نیکلاهلا و  نم  يرا  امیف  متنک  هربد و  فحزلا  موی  یلوملا  یلع  بجو  ام  مکیلع  بجو  مکزایحنا  دـعب  مکرک  نمکراـبدا و 
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امهانرتخا نیذـلا  نیهجولا  يوس  رخآ  اهجو  هرک ) اهدـعب  هرف  مکیلع  ندتـشت  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ریـسفت  یف  لمتحا  ینارحبلا 
نکت مل  هرفلا  بیقع  تناک  امل  هرکلا  کلت  ناف  مکیلع  هنم  هرک  اهدعب  مکودع  نم  هرف  مکیلع  ندتـشت  الف  دـیری  نا  لمتحی  و  لاقف :

ناک هرفلا و  رکذب  هرکلا  کلت  ریقحت  هدـصقم  نال  لامتحالا  اذـه  یف  هرفلا  مدـق  امنا  هحیحـص و  ریغ  تاین  هلوخدـم و  بولق  نع  الا 
یـصوی هرات  ایلع  نینموملاریما  نا  تملع  دـق  لوقا : .یهتنا و  .هلمح  اهدـعب  هلوج  و ال  هلوق : کلذـک  تمدـق و  کلذـلف  مها  اـهرکذ 

مزهنم هنا  مکلیخیل  ربدلا  مکیلوی  امبر  مصخلا  نال  برحلا  دئاکم  نم  نوکی  امبر  هناف  مصخلا  رارف  مکنرغی  ناب ال  مهظقوی  هرکسع و 
هرف و ال دعب  هرک  مکیلع  نودشی  و ال  لاق : ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) هنع یفاکلا  عماجلا  یف  ینیلکلا  هاور  امک  مکیلع ، دشی  فطعی و  مث 

مهتنکما اذا  یتـح  مازهنـالا  مهومهوت  یکل  راـبدالا  مهولوت  نا  یف  هحلـصملا  متیار  اذا  مهثحی  مهیـصوی و  هراـت  .هلوـج و  دـعب  هلمح 
الف مهیلع  نورکت  هصرفلا 

يرملا وه  امک  رارفلا  اذه  مکیلع  بعصتسی  یتح  اراع  هوبسحت  يا ال  برحلا  دئاکم  نم  وه  يذلا  رارفلا  نم  وحنلا  اذه  مکیلع  دتشی 
جهنلا یف  هلوق  نا  تملع  دق  و  نیتسکاعتم ، ناترابعلا  تناک  اذـل  و  هرک ، اهدـعب  هرف  مکیلع  ندتـشت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاق جـهنلا  یف 

هیواحلا همدقتملا  هیاورلا  هذه و  یفاکلا  هیاور  و  اضعب ، اهضعب  رسفی  تایالاک  تایاورلا  و  لاتقل ، افحتم  الا  یلاعت  هلوق  یلا  ارظان  ناک 
ام ینعم  نا  یلع  لدت  لاتقل  افرحتم  الا  یلاعت  هلوق  و  خلا ، مکزایحنا - دعب  مکرک  مکرابدا و  دـعب  مکلابقا  ولف ال  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق

نیـسکاعتم امهاینعم  ناک  رداصملا و  نایب  نمـض  یف  هانرکذ  رخآ  حیحـص  ینعم  ناتلمجلل  ناک  و  الوا ، هانمدـق  يذـلا  وه  جـهنلا  یف 
مکیلع ندتـشت  لاقی ال  نا  بجول  هب  جـهنلا  یف  ام  رـسفی  ول  و  یفاکلا ، یف  يورملا  هلوق  یف  ثلاثلا  لامتحالا  اذـه  يرجی  و ال  اـضیا ،

یناعملا نم  هوجو  هریدقت  هیف  نکما  الا  مالک  نمام  فلکت و  ریغ  نم  نهذلا  هیلا  ردابتی  ینعم  مالکلا  بیلاسال  نا  یلع  .هرف  دـعب  هرک 
نا یغبنی  ام  نا  کل  رهطی  برحلا  لها  هریـس  یف  انمدـق و  امیف  تلماـت  اذا  هلمجلاـب  هدوجلا و  هحاـصفلا و  نع  ذـئنیح  جرخیف  هدـیعبلا 

راتخم نم  لصفلا  اذه  نا  کیلع  یفخی  ال  اهقوقح ) فویـسلا  اوطعا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ناراتخملا  ناینعملا  وه  ناتلمجلا  رـسفت 
نا یغبنی  هکاله ال  ممـصخلا و  ریرغتل  ابجوم  ناک  اذا  اهنم  رارفلاف  هعدخ  برحلا  نا  لوالا  بلاطم : هثالث  دیفی  مالـسلا ) هیلع   ) همالک

اورـسا مهنا  الا  نیرفاک  اوناک  مامالل  نیبراحملا  ءالوه  نا  ثلاثلا  اروما ، یعاری  نا  دهاجملا  یلع  نا  یناثلا  اراع ، بسحی  بعـصتسی و 
اذه اهقوقح  فویسلا  اوطعی  نا  لوالا  اهنم : هعبرا  رکذ  ذقف  یناثلا  اما  هنایب ، یتایسف  ثلاثلا  اما  و  الصفم ، یضم  دقف  لوالا  اما  مهرفک ،

وحنلا اذه  نع  هیانک  اهقوقح  اهئاطعا  هرکنم و  هبرض  اوبرـضا  و  برـضلا ، اومکحاف  اهب  متبرـض  اذا  يا  لاتقلا  یف  دجلا  یلع  ضیرحت 
اهب يرحلا  ناک  ام  یلع  اهب  اوبرـضی  مل  اذاف  اهقح  ءاطعاب  مهرما  مث  هنم  دافتـسی  نا  یغبنی  ام  وه  اقح و  فیـسلل  لـعجف  برـضلا ، نم 

لـشهن لاق  امک  هبحاص  هنم  دارا  ام  لعف  هتدوجو  هتدح  هدشل  هنا  يا  هنخی ، مل  نالف  فیـس  نا  اضیا : لاقی  امک  اهوناخ ، مهناکف  ادـج 
هلتق ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هرـضحب  نیفـصب  لتق  دـق  هللا و  همحر  اکلام  هاخا  اـهب  یثری  هدیـصق  یف  یلـشهنلا  يرح  نب 

تیقال تئـش  اذا  یننا  یلیلخ  نع  يدـجو  نوه  هبراضم و  هنخت  مل  ورمع  فیـس  امک  دهـشم  موی  ینزخی  مل  دـج  ام  خا  هیغاـبلا : هئفلا 
هیلع  ) همالک نم  رهاظلا  اهب ، مهرما  رومالا  نم  یناثلا  وه  اذـه  اـهعراصم ) بونجلل  اونطو  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هبحاـص  تاـم  ءرما 

( مالسلا

فویـسلا و قوقح  اودا  يا  لوالا  رمالا  یف  دـیدشت  دـیکات و  اذـه  تلق : تئـش  نا  و  برـضلا ، یف  ماکحالا  یلع  مهطـشن  مهثح و  هنا 
ثیحب يا  مهل  اناطوا  مهعراصم  اولعجت  مهعراصم و  یلع  ءادعالا  بونج  اهب  اوحرطت  دح  یلا  برضلا  اومکحا  هبرـض و  اهب  اوبرـضا 

مهطوقـسل هدـهمم  اهولعجا  يا  مهبونجل  مهعراصم  اودـهم  وا  مهل  اناطوا  اهوذـخا  مهناکف  ضرالا  نم  اوموقی  نا  یعرـصلا  ردـقی  ال 
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بولـسا هب  يدانی  ام  اذه  انیعتم ، نکی  مل  نا  مالکلا  قایـسب  بسنا  قصلا و  لوالا  ناک  نا  دـحاو و  لاملا  هرکنملا و  مکبورـضب  اهیلع 
رمالا نع  هیانک  وه  اهل و  اناطوا  مهبونج  عراصم  اوذختی  يا  اهعراصم  مهبونجل  اونطوی  نا  ینعملا  و  ینارحبلا : حراشلا  لاق  .مالکلا و 

مزعلا و کلذل  امزلتـسم  بونجلل  اناطوا  عراصملا  ذاختا  ناک  اذ  برحلا  لاوها  یلع  مادـقالا  هللا و  لیبس  یف  لتقلا  یلع  مزاجلا  مزعلاب 
بونجلا و عراصم  اولعجا  يا  لاق : ثیح  ینابمکلا ) عبطلا  نم  ص 626 ج 8   ) راحبلا نتف  یف  یسلجملا  هلاثم  یلع  يذتحا  .مادقالا و 

نع زارتحـالا  مدـع  برحلا و  یلع  مزعلا  یلع  هیاـنک  لـتقلا  ضرـالا و  یلع  طوقـسلل  اودعتـسا  يا  اـهل  اـئیطو  وا  اـهل  اـنطو  اـهطقاسم 
هرکــسع ریما  رما  نا  تـیارا  لاـتقلا ، یلع  مـهثح  داـهجلا و  یلع  رکــسعلا  ضیرحت  بساـنی  ـال  يرت  اـمک  اذـه  .یهتنا و  .اهدــسافم 

لاتقلا برحلا و  لاوها  یلع  مادقالا  یلع  مزاجلا  مزعلاب  اعیجشت  هیف  نا  ملس  ول  و  مهنهو ؟ بجوی  ضرالا ال  یلع  طوقسلل  دادعتسالاب 
برـضلا و  یـسعدلا ، نطعلا  یلع  مکـسفنا  اورمذا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لمحلا  کلذ  نع  یبای  مالکلا  قوسف  یلاعت  هللا  لیبس  یف 

فویسلاب و برضلا  حامرلاب و  نعطلا  یف  دجلا  یلع  مهـسفنا  اونطوی  اوضحی و  نا  ع )  ) مهثح اهب ، مهرما  رومالا  ثلاث  اذه  یفخطللا )
عاقیال اوایهتی  و  مهفاوجا ، هب  یشحی  هرثا و  رهظی  ثیحب  ءادعالا  یلع  حامرلاب  نعطلل  اورمشتی  یتح  فعضلا ، لشفلا و  یلع  اهوخبوی 
قحلا و  دراف ، اهدافم  و  دحاو ، اهقاسم  نا  ملعی  هثالثلا  رومالا  هذه  قایـس  یف  حیحـصلا  لماتلاب  مث  .مهیلع  فویـسلاب  دیدشلا  برـضلا 

( لشفلل درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهرداصم  نایب  یف  اهب  انیتا  دـق  امک  یتش  تایاور  نم  هطقتلم  اهنا  لاقی  نا 
هدـش نا  لهولاب و  بهذا  لشفلل و  درطا  راقولاب و  یلوا  اـهئافخا  ناـف  اـهونع  تاوصـالا و  اوضفخا  يا  اـهب ، مهرما  رومـالا  عبار  اذـه 

اوراشتسا اموق  نا  ص 108 ج 1 )  ) هبیتق نبال  رابخالا  نویع  نم  برحلا  باتک  یف  .لـجولا و  فوخلا و  هراـما  برحلا  یف  ءاـضوضلا 
نم حایـصلا  هرثـک  نا  اوملعا  و  مکئارما ، یلع  فـالخلا  اوـلقا  لاـقف : مهیـصوی  نا  هولاـس  مهودارا و  موـق  برح  یف  یفیـص  نب  مثکا 

هناـف لـیللا  اوعردا  و  برحلل ، اورزتا  و  اـثیر ، بقعت  هلجع  هبر  و  نیکرلا ، نیقیرفلا  مزحا  ناـف  اوتبثت  هلاـحم  ـال  زجعی  ءرملا  و  لـشفلا ،
برحلا بدا  انل  هللا  عمج  دـق  امکحلا : ضعب  لاق  مثکا : هلاق  ام  لقن  دـعب  هبیتق  نبا  لاق  .هیلع و  فلتخا  نمل  هعامج  و ال  لیولل ، یفخا 
اوعزاـنت ـال  هلوسر و  هللا و  اوعیطا  نوحلفت و  مکلعل  اریثـک  هللا  اورکذا  اوتبثاـف و  هئف  متیقل  اذا  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) یلاـعت هلوـق  یف 

نب هیواعم  انثدح  لاق : دیبع  نب  دمحم  ینثدـح  لاق : و  (. 48  - لافنالا 49 ( ) نیرباصلا عم  هلا  نا  اوربصا  مکحیر و  بهذـت  اولـشفتف و 
یلع ایثج  ع -)  ) یبنلا باحـصا  ینعی  مهنورت - الا  هباحـصال : ردـب  موی  هعیبر  نب  هبتع  لاق  لاق : یعازوالا  نع  قاحـسا  یبا  نع  ورمع ،
هرثک نیاف  حایـصلا  اورثکت  ال  تلاقف : لـمجلا  موی  نوربکی  هشئاـع  مهتعمـس  و  لاـق : تاـیحلا ، ظـلمت  نوظملتی  سرخ  مهناـک  بکرلا 

ضعب یف  هنایب و  دوعوملا  ثلاـثلا  بلطملا  وه  اذـه  خـلا ) هبحلا - قلف  يذـلا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لـشفلا  نم  ءاـقللا  دـنع  ریبکتلا 
لب هدراف  هلاقمب  سیل  اذه  همالک  .نا  اولفغ  دق  ردصلاب و  لیذـلا  طبتریل  ءافلاب  اوتا  خاسنلا  تافرـصت  نم  وه  ءافلاب و  يذـلاف  خـسنلا :
یف دهتجا  اذا  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  هلوقب و  فلحی  ام  اریثک  ع )  ) ناک و  مالـسلا .) هیلع   ) هنع هیورم  تالاقم  هدـع  نم  هطقتلم 

همالک لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا تیرد  دق  .هب و  فلحلا  هئاشناب و  ادرفتم  ع )  ) ناک هب و  اومـسقی  نا  هریغ  نم  عمـسی  مل  امم  اذه  هنیمی و 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  هل  هدقع  ءاول  اذه  سان : لاقف  حمر  سار  یف  ءادوس  هصیمق  هقش  صاعلا  نب  ورمع  عفر  امل  نیفص  یف  اذه 
دقف و اهذـخاف  هلوقب : ع )  ) راشا يرقنملا و  محازم  نب  رـصنل  نیفـص  باتک  نع  لصفلا  اذـه  رداصم  رکذ  یف  انلقن  ام  رخآ  یلا  هلآ -)

رئامضلا لاعفالا و  دارفا  یضتقی  مالکلا  قایس  نا  مث  .نیرفاک  اوناک  موقلا  نا  یلا  نیملسملا ) مونیلا  هب  لتاق  نیکرـشملا و  نم  هبرق  هللا 
اعقاو اوملـسا  ام  امههابـشا  امهعایـشا و  نایفـس و  یبا  نب  هیواعم  صاعلا و  نب  ورمع  نا  یلع  اهیبنت  عمجلا  یلا  دارفالا  نم  لدع  هنا  الا 
اوناک فیسلا و  نم  افوخ  هوداقنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نمز  یف  مهتنسلاب  مالسالا  اورهظا  يا  اوملستسا  نکل  مهبولقب و 

نع افنآ  يورملا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ناک  هورهظا و  مهودـجو  املف  هورهظی  یتح  هیلع  اناوعا  اودـجی  مل  مهنـال  مهرفک  اورـسا  دـق 
امک ال مهرفکب  ارعشم  نورفاکلا ) هرک  ول  هرون و  متم  هللا  هللا و  رون  ءافطا  یف  اودجو  برحلا  انل  اوبصن  دق  و  : ) لاق ثیح  رصنل  نیفص 
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نم يداولا و  یلعا  نم  هللا  مهاتا  امل  لاق : هنا  رداصملا  رکذ  یف  رـصنل  نیفـص  باتک  نع  لوقنملا  هیفنحلا  نبا  مالک  رم  دـق  .یفخی و 
یف ع )  ) ریمالا مالک  یتایـس  و  هیلع ، هللا  ناوضر  رامع  مالک  اذـک  و  اناوعا ، اودـجو  یتح  اوملـس  تسا  بئاتک  هیدوالا  ءـالم  هلفـسا و 

نیدلا یف  لخد  نمم  متنک  اهرک  اعوط و  همالا  هذـه  هل  تملـسا  اجاوفا و  هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  و  هیواعم : یلا  یلاتلا  باتکلا 
راحبلا نم  نماثلا  دـلجملا  نم  امهئایلوا  صاعلا و  نب  ورمع  هیواـعم و  رفک  یف  درو  اـم  باـب  یلا  عجار  .خـلا و  هبهر - اـما  هبغر و  اـما 

.ارفک هل  مهتبراحم  لعج  مالسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لدی  اذه  و  یلزتعملا : حراشلا  لضافلا  لاق  و  ینابمکلا .) عبطلا  نم   560  - (ص 571
معن رفاک  وهف  هبراحم  نا  یلع  لدی  نیرفاک و ال  اوناک  موقلا  نا  یف  حیرص  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  مالکلا  اذه  لوقا : .یهتنا 

ص 379  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  اهانمدق  یتلا  هلدالاب  هرفک  هیبراحم  ارفک و  بجوت  مالسلا ) هیلع   ) هل مهتبراحم  نا 
نینموملاریما یلا  اباتک  هیواعم  لـسرا  و  76 ج 16 .)  - ص 80  ) لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  یناثلا  راـتخملا  حرـش  یف  و  -367 ج 15 )

عطقا و  هیف : هبتک  امیف  بتک  هللا و  باتک  یلا  هناغور  صاعلا و  نب  ورمع  هلیح  نم  سانلا  یعد  امل  ناـک  کـلذ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
( مالـسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  هیلا  بتکف  .مالـسلاو  .هلها  نم  تنک  نا  نآرقلا  مکحب  ضراو  هل  تیعد  اـمیف  هللا  قتاـف  نتفلا  هذـهل 

دق .خـلا و  نآرقلا - لها  نم  تسل  کـنا  تملع  دـقل  نآرقلا و  مکحی  یلا  ینتوعد  دـق  کـنا  هتلمج : نم  و  هباـتک ، نع  اـباوج  اـباتک 
هتابن نب  غبـصالا  نع  روزح ، نب  یلع  نع  ییحی ، نع  ص 167 )  ) نیفص یف  رـصن  يور  و  ص 267 .)  ) نیفص باتک  یف  رـصن  امهلقن 

هالـصلا دحاو و  لوسرلا  هدحاو و  هوعدلا  مهلتاقن  نیذـلا  موقلا  ءالوه  نینموملاریما  ای  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لجر  ءاج  لاق :
هللا تعمـس  اما  لاق : .هلمعا  باتکلا  یف  ام  لک  ام  لاق : هباتک ، یف  هللا  مهامـس  امب  مهیمـسن  لاق : مهیمـسن ؟ مبف  دحاو  جحلا  هدـحاو و 

نکل تانیبلا و  مهتئاج  ام  دعب  نم  مهدعب  نم  نیذـلا  لتتقا  ام  هللا  ءاش  ول  و  هلوق - یلا  ضعب - یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  : ) لاق
اونمآ و نیذـلا  نحنف  قحلاب  یبنلاب و  باتکلاب و  هللااب و  یلوا  نحن  انک  فالتخالا  عقو  اـملف  رفک ) نم  مهنم  نمآ و  نم  مهنمف  اوفلتخا 

غبـصالا نع  نیفـص  یف  محازم  نب  نب  رـصن  هیاور  و  لوقا : هتادرا  انبر و  هللا  هنـسب  يده  مهانلتاقف  مهلاتق  هللا  ءاش  اورفک و  نیذـلا  مه 
ص  ) هیلاما نم  رـشع  یناثلا  سلجملا  یف  دیفملا  لجالا  خیـشلا  هوحن  يور  دق  و  نیطـساقلا ، نع  ع )  ) ریمالا لاس  لجرلا  نا  یف  هرهاظ 

نیتلیلل هعمجلا  موی  هللا  همحر  یبلهملا  لالب  نسحلاوبا  انثدح  لاق : ثیح  نیثکانلا  نع  مالسلا ) هیلع   ) هلاس لجرلا  نا  فجنلا ) عبط   59
نب نامیلـس  انثدح  لاق : یمحللا  عیبرلا  نب  دیمحلا  نیـسحلا  نب  دمحم  انثدح  لاق : هئامثالث  نیـسمخ و  ثالث و  هنـس  نابعـش  نم  انیقی 

هتابن نب  غبصالا  نع  روزحلا ، نب  یلع  نع  یملسالا ، ییحی  نب  ییحی  انثدح  لاق : يرقنملا  محازم  نب  رـصن  انثدح  لاق : يدهنلا  عیبرلا 
- خلا مهلتاقن - نیذلا  موقلا  ءالوه  نینموملاریما  ای  لاقف : هرـصبلاب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  یلا  لجر  ءاج  لاق : هللا  همحر 

نع لجر  هلاس  دـقف  نیتفئاـطلا  نم  هدـحاو  لـک  نع  عقو  لاوسلا  نا  نکمملا  نم  .نیفـص و  یف  رـصن  نم  یلوـالا  هیاورلا  اوذـح  یلع 
هرات دنسا  يوارلا و  یلع  رمالا  هبتشاف  امهادحا  نع  ناک  لاوسلا  وا  نیطساقلا ، نع  هلاس  رخآ  وا  لجرلا  کلذ  و  هرـصبلا ، یف  نیثکانلا 
وهف مهلتاقن ، نیذـلا  موقلا  ءالوه  نینموملاریما  ای  لاق  هناف  لسرم  قلطم  نیفـص  باتک  یف  ام  نا  لاقی : وا  ءالوه  یلا  هرات  ءالوه و  یلا 
یف ع )  ) ریمالا لئـس  امف  اضیا  نیطـساقلا  یف  راج  نیثکانلا  نع  لجرلا  نم  ناـک  يذـلا  لاوسلا  نا  رـصن  يار  اـمل  نیتفئاـطلا و  لمـشی 
ءاوس مالـسلا ) هیلع   ) یلع یبراحم  یف  راج  لـجرلا  ع )  ) ریمـالا باوج  نا  قحلا  اـمهیف و  مکححلا  داـحتال  نیفـص  یف  هب  یتا  هرـصبلا 

عبط نم  ص 235   ) یـضرملا هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  یف  .مهریغ و  وا  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  ثالثلا  فئاوطلا  نم  اوناـک 
- هولقعا یلوق و  اوعمسا  سانلا  اهیا  هبطخ : ضعب  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لاق  هنا  هتابن  نب  غبـصالا  نع  هدانـساب  فجنلا :)

یلع نونوعلم  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم باحـصا  نم  نوظفحتـسملا  ملع  دـقل  لاق : نا  یلا 
بقع نتخیرگ و  هک : داد  یم  میلعت  شنایرگـشل  هب  رازراک  ماگنه  رد  ع )  ) ریما همجرتلا : .يرتفا  نم  باـخ  دـق  یمـالا و  ینبلا  ناـسل 
نمشد زا  رگا  ای  دیشاب - هتشادن  گنن  نآ  زا  دشابن و  راوگان  تخس و  امـش  رب  دشاب  نمـشد  رب  هلمح  تشگزاب و  زا  سپ  هک  ینیـشن 
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قح دیرادنپم ، راوشد  ارنآ  دینکن و  مرـش  ندرک  هتـشذگ  كرادت  ندیگنج و  نتـشگرب و  زا  دیتشاذگ  زیرگب  ور  دیدروخ و  تسکش 
رگراک دسر و  نمـشد  نوردب  هک  یندز  هزین  رب  ارناتدوخ  و  دـیهد ، ياج  كاله  كاخ  رب  ارنانمـشد  يولهپ  و  دـیهدب ، ار  اهریـشمش 

رتشیب رتهب و  ار  سرت  هک  دینکن  دنلب  ادص  دیناریمب و  ار  اهزاوآ  و  دیزاس ، هدامآ  دـینک و  راداو  اهنآ  رب  تخـس  ندز  ریـشمشب  و  دوش ،
سرت و زا  دـندرواین و  مالـسا  قفانم  موق  نیا  دـیرفآ  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس  تسا ، رت  هدـننکرود  رت و  هدـننار 
ناگدـننک و يرای  نونکا  نوچ  ات  دنتـشاد  ناـهنپ  لد  رد  ار  رفک  دـندرک و  مالـسا  يوعد  رهاـظب  دـنداهن و  ندرگ  دوخ  ناـج  ظـفح 

امیف هاندجو  ام  روکذملا  دـضنلا  یلع  اذـه  هلوق  ردـصملا : .دنتـشارفارب  تفلاخم  مچرپ  دـندرک و  شراکـشآ  دـنتفای  نآ  رب  نانابیتشپ 
نم ینرضح 

نم ص 626   ) راحبلا نم  نماثلا  دـلجملا  یف  هلقن  دـق  هللا  همحر  یـسلجملا  نا  الا  بلطلا  هرثک  صحفلا و  لوط  عم  لـئاسرلا  بتکلا و 
اذک .رخآ و  اذخام  رکذی  مل  اضیا و  هغالبلا  جهن  نع  عبطلا ) کلذ  نم  ص 102   ) نیرشعلا يداحلا و  دلجملا  یف  و  ینابمکلا ) عبطلا 

فیحصت هنکل  يازلاب و  اورمزا - لقن - هیف  رخآ و  دنـس  رکذ  الب  جهنلا  نع  كردتـسملا  نم  داهجلا  باتک  یف  يرونلا  ثدحملا  هلقن 
عماوجلا یف  هیورملا  رخالا  هلاوقا  یف  اـقرفتم  دـجو  دـق  معن  .راـحبلا  نم  یناـثلا  عضوملا  یف  کلذـک  و  ج 2 ) ص 259   ) خـسانلا نم 
یـضرلا هداع  هذـه  نا  نم  هرم  ریغ  هیلع  كانهبن  دـق  امل  اهنم  اـطقتلم  لوقلا  اذـه  نوکی  نا  دـعب  ـال  و  کـیلع ، اهولتنـس  اـمم  هیئاورلا 

و ملاعلا ، وه  یلاعت  هللا  انرضحی و  مل  ذخام  نع  هلقن  هلعل  همالک و  نم  غیلبلا  حیـصفلا و  طاقتلا  ناک  هضرغ  ناف  جهنلا  یف  هللا  ناوضر 
هیاور یتایـس  هلبق و  ام  بولـسا  نم  جراخ  خلا ) هبحلا - قلف  يذلا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  ملعی  مالکلا  بیلاسا  یف  بردتملا  نکل 

نم هقفلم  راتخملا  اذه  تارابع  نا  لقن  مل  ول  هلمجلاب  هدح و  یلع  هیاور  یف  هنا  ملعی  لوقلا و  اذه  هنمضتملا  نیفـص  باتک  یف  رـصن 
، هیف باتری  نا  یغبنی  اممف ال  هلبق  ام  یلا  قفل  اهلقن و  تآ  هیاور  نم  طـقتلا  هرخآ  یلا  قلف  يذـلا  ینعا و  اـهلیذ  نوکف  یتش  ثیداـحا 

بتک و  هننفتم ، مولع  هعونتم و  روما  یف  ءامدـقلا  اـهنود  یتـلا  عیماـجملا  هیئاورلا و  عماوجلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع تیور  دـق  لوقتف :
اهموسر برحلا و  بادآ  یف  هریثک  دانسا  هدیدع و  قرطب  هرثاکتم  ایاصو  هرفاظتم و  تایاور  ریـسلا  خیراوتلا و  محالملا و  يزاغملا و 

حالسلا و تالآ  یف  الا  مهللا  الیوحت ، الیدبت و ال  ماوعالا  روهشلا و  مارـصنا  مایالا و  یلایللا و  یـضمب  اهل  دجت  نل  هیلک  ننـس  یه  و 
نا یلع  انهه  یـضرلا  اهب  یتا  ام  دـجوت  اهیف  بلطلا و  صحفلاب و  اهذـخام  ناظم  یف  اهاندـجو  اـم  ماـقملا  یف  رکذـن  برحلا و  رازوا 
نم رـشع  سماخلا  بابلا  یفف  .داهجلا  یلع  سانلا  اهب  ضرح  یتلا  اهلاوقا  نم  هفئاط  اهلقنب  ملعت  هغالبلا  جـهن  یف  امم  هفئاـط  رداـصم 

ص  ) یفاولا یف  و  رجحلا ) یلع  عوبطملا  یلحرلا  نم  ص 439   ) هرس سدق  ینیلکلا  نیثدحملا  هودقل  یفاکلا  عورف  نم  داهجلا  باتک 
یتـح مهولتاـقت  ـالف  ادـغ  موـقلا  ءـالوه  متیقل  اذاو  هل .- هلوـقب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما ینعی  رخآ - هـل  مـالک  یف  و  ج 9 :)  20
اوضغ و  ماهلا ، نع  فویـسلل  ءابنا  هناف  سارـضالا  یلع  اوضع  و  راقولا ، هنیکـسلا و  مکیلع  و  مهیلا ، اودـهناف  مکوادـب  اذاـف  مکولتاـقی 

هزرابملا و یلع  مکـسفنا  اونطو  و  لهولاب ، بهذا  لشفلل و  درطلا  هناف  مالکلا  اولقا  لاجرلا و  هوجو  لویخلا و  هابجاو  دـم  و  راـصبالا ،
، مهتایارب نوفحی  نیذلا  ظافحلا  لها  قئاقحلا  لوزن  دنع  رامذـلل  عناملا  ناف  اریثک  لج  زع و  هللا  اورکذا  اوتبثا و  و  هلواجملا ، وهلزانملا 

، … هنم اولبقاف  مالـسلا  مکیلا  یقلا  نم  و  هلوج ، دـعب  هلمح  و ال  دـحاو ، لجر  لعف  اولعفاف  متلمح  اذا  و  اهماما ، اهیتفاح و  نوبرـضی  و 
هیلع  ) هلوق يور  لوقا : .نیقتملل  هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  لـج ، زع و  هللا  نم  رـصنلا  ربصلا  دـعب  ناـف  ربصلاـب 
هناف تاوصالا  اوتیما   ) ظفلب جهنلا  نم  هرکذ  مدقملا  همالک  یف  يور  و  لشفلل ) درطا  هناف  مالکلا  اولقا  : ) ظفلب هیاورلا  هذه  یف  مالسلا )

نم هرـشع  هعبارلا  هیـصولا  رداـصم  یف  هب  اـنیتا  يذـلا  نیعا  نب  کـلام  ثیدـح  ینعا  یفاـکلا  نـم  يرخا  هـیاور  یف  و  لـشفلل .) درطا 
عبطلا نم  ص 106   ) نیفـص یف  رـصن  هیاور  یف  و  لشفلل .) درطا  هناـف  تاوصـالا  اوتیما   ) ظـفلب لـئاسرلا  بتکلا و  باـب  نم  راـتخملا 
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باب نم  راتخملا 236  حرـش  یف  هلماک  هتیاور  انلقن  دـق  و  مالکلا ) اولقا  تاوصالا و  اوضفخا  راصبالا و  اوضغ  و  : ) هروصب يرـصانلا )
حرش یف  هتیاور  لقن  یـضم  دق  و  ص 7 ج 4 )  ) خـیراتلا یف  يربطلارفعج  یبا  هیاور  رـصن  هیاور  قفاوت  و  ج 15 ص 222 )  ) بطخلا

نودـشی ـال  : ) هلوقب هباحـصا  هبن  یفاـکلا  هیاور  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  ص 238 .) ج 15   ) اـضیا بطخلا  باـب  نم  راتخملا 236 
رابدالا نولوی  دـق  ءادـعالا  نال  کلذ  همیزه و  نع  نوکی  امبر ال  مصخلا  رابدا  نا  یلع  هلوج ) دـعب  هلمح  و ال  هرف ، دـعب  هرک  مکیلع 

ام دعب  نیقرفتم و  مهراثآ  یف  نوبهذـیف  اومزه  مهنا  نوبـسحیف  اهنع  مهرابداب  مهف  نولباقملا  نولتاقملا  رتغی  یکل  هعدـخ  برحلا  نع 
جهنلا هیاور  یلع  .مهنومزهیف و  دـحاو  لجر  هدـحاو و  دـی  هلمح  مهیلع  نولمحی  هتغب و  ءادـعالا  مهیلا  عجری  کلذـک  هفاـسم  اوکلس 
رارفلا یف  هحلصملا  متیار  اذا  مکنا  يا  هلمح ) اهدعب  هلوج  و ال  هرک ، اهدعب  هرف  مکیلع  ندتشت  ال  : ) هولقب کلذک  هباحصا  ع )  ) یصو

هنا نیتلمجلا  نیتاه  ریـسفت  یف  لاقی  وا  .هعدـخ  برحلا  ناف  هوبعـصتست  ـال  مکیلع و  قشی  ـالف  هنم  اونکمتت  ثیح  یلا  ودـعلا  بذـجل 
امبر ءادـعالا  نال  کلذ  و  اعقاو ، همیزه  نع  اورف  نا  ءادـعالا و  نم  مهـسفنا  اوبظاوی  نا  یلع  یلوـالا  یف  باحـصا  هبن  مالـسلا ) هیلع  )

مهرارف و یلع  هبلغلاب  اونامطا  مهرکـسعم و  یف  اورـشتنا  مهنماکم و  نم  اوجرخ  مهنا  وار  اـمل  هبلاـغلا  هئتفلا  یلع  نورکب  مث  نومزهنی 
تقفتا اذا  مکناب  مهضرح  هیناثلا  یف  .اهراوطا و  اهلاوحا و  هرثک  یصحی  امم ال  اهریغ  مهسفناب و  اولغتـشا  برحلا و  رازوا  نم  اوجرخ 

اذه بسانی  هرفلا و  كرادتی  هرکلا  هذـه  ناف  اراع  اوبـسحت  ایناث و ال  مهیلع  هرکلا  نم  اویحتـست  الف  متررف  ودـعلا و  نم  هنمیزهلا  مکل 
دیفملل داـشرالا  یف  .رفلا و  اویحتـسا  رکلا و  اودواـع  هلقن : یتـالا  میهاربا  نب  تارف  نع  كردتـسملا  یف  يورملا  هلوق  یناـثلا  ریـسفتلا 
داهجلا یلع  مهـضرحف  هباحـصا  عمج  هرـصبلا و  لخد  نیح  مالـسلا  هیلع  همـالک  نم  و  .ه :) نارهط 1377  عـبط  ص 121   ) هللا هـمحر 

دعب یلماع  فینح  نبا  اوجرخا  و  یتعیب ، اوثکن  مهناف  مهلاتقب  مکرودـص  هحرـشنم  موقلا  ءالوه  یلا  اودـهنا  هللا  دابع  لاـق : اـمم  ناـکف 
نم مهنم  اوعبتت  مث  نیحلاص ، الاجر  اولتق  و  يدـبعلا ، هلبج  نب  میکح  اولثم  و  هحبایـسلا ، اولتق  و  هدـیدشلا ، هبوقعلا  و  حربملا ، برـضلا 

اودـهنا نوکفوی ؟ ینا  هللا  مهلتاق  مهلام  اربص ، مهباقر  نوبرـضیف  مهب  نوتاـی  مث  هیبار ، لـک  تحت  طـئاح و  لـک  یف  مهنوذـخای  یجن 
نعطلا یلع  مکـسفنا  متنطو  دـقل  مهولتاـقم و  مهولزاـنم و  مکنا  نوملعت  نیبـستحم  نیرباـص  مهوقلا  و  مهیلع ، ءادـشا  اونوک  مهیلا و 

نم دـحا  نم  يار  ءاقللا و  دـنع  شاج  هطابر  هسفن  نم  سحا  مکنم  يرما ء  يا  و  نارقالا ، هزراـبم  و  یفحلطلا ، برـضلا  و  یـسعدلا ،
همالک یف  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لوقا : .هلثم  هلعجل  هللا  ءاش  ولف  هسفن  نع  بذی  امک  هیلع  لضف  يذلا  هیخا  نع  بذـیلف  الـشف  هناوخا 
نعطلا یلع  مکـسفنا  اورمذا  و   ) مدـقملا هلوق  هباـشی  وه  و  یفحلطلا ) برـضلا  یـسعدلا و  نعطلا  یلع  مکـسفنا  متنطو  دـقل  و  : ) اذـه

نم ص 162   ) لمجلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق يور  دق  و  هلمهملا ، ءاحلاب  یفحللا  يور  دـیفملا  نا  الا  یفخلطلا  برـضلا  یـسعدلا و 
دق و  یفحلطلا ، یـسعدلا و  یتملک  رکذ  ریغ  نم  نعطلا ) برـضلا و  یلع  مکـسفنا  متنطو  دـق  و  : ) لـمجلا یف  هخـسن  و  فجنلا ) عبط 
نم ص 120   ) رصنل نیفص  باتک  یف  و  ص 52 ج 17 .)  ) هلئاسر هبتک و  نم  یناثلا  راتخملا  حرش  یف  هذه  لمجلا  هخسن  لقن  یـضم 

: لاقف سانلا  ضرح  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ایلع  نا  هیبا  نع  نمحرلادبع ، نب  میحرلادبع  نع  دعس ، نب  رمع  نع  يرـصانلا ) عبطلا 
و هلیبس ، یف  داهج  و  هلوسر : هللااـب و  ناـمیا  ریخلا : یلع  مکب  یفـشت  و  باذـعلا ، نم  مکیجتن  هراـجت  یلع  مکلد  دـق  لـج  زع و  هللا  نا 

نیذلا بحی  هللا  نا  لاقف : بحی  يذلاب  مکربخاف  ربکا ، هللا  نم  ناوضر  ندع و  تانج  یف  هبیط  نکاسم  و  بونذـلا ، هرفغم  هباوث  لعج 
اوضع و  رـساحلا ، اورخا  و  عرادـلا ، اومدـق  و  صوصرملا ، ناینبلاک  مکفوفـص  اووسف  صوصرم  ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاـقی 

و راقولاب ، یلوا  لشفلل و  درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  و  بولقلل ، نکسا  و  شاجلل ، طبرا  ماهلا و  نع  فویـسلل  ابنا  هناف  سارـضالا  یلع 
رامذلا یعناملا  مکناعجـش  يدیا  یف  الا  اهولعجت  اهولیزت و ال  اهولیمت و ال  الف  مکتایار  هنـسالل و  روما  هناف  حامرلا  فارطا  یف  اووتلا 

لک ءازجا  اهوغیـضت ، اهماما و ال  اهفلخ و  نوبرـضی  انوفنتکی  و  مکتایارب ، نوفحی  نیذـلا  ظافحلا  لها  قئاـقحلا ، لوزن  دـنع  ربصلا  و 
همئال کلذـب  بستکیف  هیخا  نرق  هنرق و  هیلع  عمتجیف  هیخا  یلا  هنرق  لکی  مل  و  هسفنب ، هاخا  یـساو  هنرق و  هللا  مکمحر  مکنم  يرما ء 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1436 

http://www.ghaemiyeh.com


امئاق هنم و  ابراه  هیخا  یلا  هنرق  یلخ  دـق  هدـی  کسمم  اذـه  و  نینثا ، لتاقی  اذـه  اذـکه ؟ نوکی  فیک  اذـه و  ینا  و  هئاند ، هب  یتای  و 
نم متررف  نا  رارفلا  مکعفنی  نل  نلق  موـقل : هللا  لاـق  هللا  یلا  مکدرم  اـمناف  هللا  تقمل  اوـضرعت  ـالف  هللا  هتقمی  اذـه  لـعفی  نم  هیلا  رظنی 

قدصلاب و اونیعتسا  هرخالا ، فیـس  نم  نوملـست  هلجاعلا ال  فیـس  نم  متررف  نئل  هللا  میا  و  الیلق ، الا  نوعتمت  اذا ال  لتقلا و  وا  توملا 
ایلع نا  بهو  نب  دیز  نع  نیعا ، نب  کلام  نع  رمع ، نع  عبطلا :) کلذ  نم  ص 130   ) اضیا هیف  .رصنلا و  لزنی  ربصلا  دعب  هناف  ربصلا 

یهتنا یتح  لبقاف  مهزکارم  مهفقاوم و  یف  مهوبراـض  یتح  اـهئازاب  نم  فشک  اـهفاضم و  اـهفقوم و  یلا  تداـع  دـق  هتنمیم  يار  اـمل 
و برعلا ، میماهل  متنا  و  ماشلا ، لها  بارعا  هاغطلا و  هافجلا  مکزرحت  و  مکفوص ، نع  مکزایحنا  مکتلوج و  تیار  دق  ینا  لاقف : مهیلا 

مکزایحنا دعب  مکرک  و  مکرابدا ، دعب  مکلابقا  ولف ال  نوطاخلا  لض  اذا  قحلا  هوعد  لها  نارقلا و  هوالتب  لیللا  رامع  و  مظعالا ، مانسلا 
یفـش و  يدـجو ، ضعب  یلع  نوه  دـقل  و  نیکلاـهلا ، نم  يرا  اـمیف  متنک  و  هربد ، فحزلا  موی  یلوـملا  یلع  بجو  اـم  مکیلع  بجو 

بکریل فویسلاب  مهنوزوحت  مکولازا ، امک  مهفاصم  نع  مهومتلزا  مکوزاح و  امک  مهومتزح  هرخاب  مکتیار  ینا  یـسفن  جاح  ضعب 
، هبرل طخسم  هنا  مزهنملا  ملعیل  و  نیقیلاب ، هللا  مکتبتث  هنیکـسلا و  مکیلع  تلزنا  اوربصاف ، نالاف  میهلا  هدورطملا  لبالاک  مهرخآ  مهلوا 

تومف هبر  یضری  و ال  هرمع ، یف  رارفلا  دیزی  رافلا ال  نا  و  شیعلا ، داسف  و  مزاللا ، لذلا  هیلع ، هللا  هدجوم  رارفلا  یف  و  هسفن ، قبوم  و 
نبا همالعلا  اهنم  هفئاط  رکذ  دق  یلوالا  هیاورلا  لوقا : .اهیلع  رارقالا  اهب و  سبلتلاب  اضرلا  نم  ریخ  لاصخلا  هذه  نایتا  لبق  اقحم  لجرلا 
موی هباحـصال  هضیرحت  هنع و  هللا  یـضر  یلع  هیـصو  رظنا  لاق : همدقملا و  نم  ثلاثلا  بابلا  نم  نیثالثلا  عباسلا و  لصفلا  یف  نودلخ 

و هیف : و  صوصرملا - ناینبلاک  مکفوفـص  اووسف  هل : مالک  یف  لاق  هنم  اـهب  رـصبا  دـحا  نکی  مل  برحلا و  ملع  نم  اریثک  دـجت  نیفص 
فنخم یبا  نع  هخیرات  یف  يربطلا  رفعجوبا  اـهاور  دـق  و  رـصم .) عبط  ص 275   ) راقولاب یلوا  لشفلل و  درطا  هناـف  تاوصـالا  اوتفخا 

حرش یف  يربطلا  هخسن  لقن  یضم  دق  نتما و  حصا و  رصن  هخـسن  نا  يرا  هلمجلا و  یف  اتوافت  نیتخـسنلا  نیب  نکل  و  (ص 11 ج 4 )
نییلوالا فلاخت  و  .ه ) نارهط 1377  عبط  ص 127   ) داشرالا یف  دیفملا  اهاور  دق  و  (ص 257 ج 15 ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236 
عوبطملا یلحرلا  عبطلا  نم  ص 338   ) یفاکلا داهج  نم  رـشع  سماـخلا  باـبلا  یف  هیورملا  نیعا  نب  کـلام  هیاور  یه  و  هلمجلا ، یف 

رـصن یفاکلا و  یتیاور  نیب  نا  بتکلا ال  باب  نم  رـشع  عبارلا  راتخملا  رداصم  یف  هلقن  یلا  اـفنآ  انرـشا  دـقو  .ه ) هرجحلا 1315  یلع 
یلا لیتقب - اولثمت  و ال  : ) هلوق نم  یه  نیفـص و  یف  رـصن  اهب  تای  مل  اهیف  هدایزب  هرـس  سدـق  ینیلکلا  یتا  دـق  افیک و  امک و  افالتخا 

: اضیا فالتخا  امهنیب  دجوی  ناک  نا  یلوالا و  هیاورلا  دـعب  اضیا  یفاکلا  یف  هیورم  هیناثلا  هیاورلا  و  هدـعب .) نم  هبقع  اهب و  ریعیف  هلوق :
ماشلا لها  بارعا  هاغطلا و  هافاحلا  مکزوحت  مکفوفص  نع  مکزایحنا  مکتلوج و  تیار  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق یفاکلا : هخـسن  یلعف 

، مکرابدا دعب  مکلابقا  ولف ال  نوئطاخلا  لض  اذا  قحلا  لها  هوعد  و  نآرقلا ، هوالتب  لیللا  رامع  مظعالا و  مانسلا  برعلا و  میماهل  متنا  و 
یلع نوه  دـقل  نیکلاـهلا و  نم  يرا  اـمیف  متنک  و  هربد ، فحزلا  موی  یلوملا  یلع  بجی  اـم  مکیلع  بجوـل  مکزاـیحنا  دـعب  مکرک  و 
متنا مکوـلازا و  اـمک  مهفاـصم  نع  مهومتلزاـف  مکوزاـح  اـمک  مهوـمتزح  مکتیار  ذا  يردـص  جاـح  ضعب  یفـش  و  يدـجو ، ضعب 

و نیقیلاب ، هللا  مکتبث  و  هنیکسلا ، مکیلع  تلزن  اوربصاف  نالا ، مهیلا  هدورطملا  لبالاک  مهرخآ  مهلوا  بکر  یتح  فویسلاب  مهنوبرضت 
نا و  یقابلا ، راعلا  و  مزاللا ، لذـلا  و  خ ) هیلع - هللا  هدـجوم   ) هللا هدـجوم  رارفلا  یف  نا  هسفن ، قبوم  و  هبر ، طخـسم  هناـب  مزهنملا  ملعیل 
نم ریخ  لاصخلا  هذـه  نایتا  لبق  اقحم  لجرلا  تومل  و  هبر ، یـضری  ـال  و  هموی ، نیب  هنیب و  روجحم  ـال  و  هرمع ، یف  دـیزم  ریغل  راـفلا 

نینالا و نم  یفاکلا  هخـسن  یلع  و  هففخم ، نونلا  فرظ و  نیفـص  هخـسن  یلعف  نالا : مهیلا  هلوق : .اهیلع  رارقالا  و  اهب ، سیبلتلاب  اـضرلا 
( ینابمکلا عبطلا  نم  ص 99 ج 21   ) اضیا راحبلا  داهج  یف  هروکذـم  هیناثلا  رـصن  هیاور  .رهاظ و  رئابعلا  رئاس  نیب  قرفلا  و  هلقثم ، یه 

یف دعـس  نب  رمع  طقـساف  خـلا ، ایلع - نا  بهو  نب  دـیز  نع  نیعا ، نب  کلام  نع  دعـس ، نب  رمع  نع  محازم ، نب  رـصن  لاق : و  لاـق :
لمجلا ظافلالا و  نم  هلمج  یف  نیتکرتشم  الوا  یفاکلا  نع  اهانلقن  یتلا  یفاکلا و  یف  نیعا  نب  کلام  هیاور  دجت  مث  .يرـصانلا  عبطلا 
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نع يور  نیعا  نب  کلام  نا  ترکذ  امهنم  یلوالا  نا  الا  نیعا  نب  کلام  نع  ناتلوقنم  یفاـکلا  رـصن و  یتخـسن  نا  اـمک  تاراـبعلا  و 
خیرات هخسن  نا  ص 257 ج 15 )  ) بطخلا نم  راتخملا 236  حرش  یف  انمالک  یضم  دق  .لام و  رکذب  تفتکا  هیناثلا  و  بهو ، نب  دیز 

نم یلوالا  هیاورلا  ینعا  يریطلا 

یلع اوـضع  رـساحلا و  اورخا  عرادـلا و  اومدـقف  هلوا : بطخلا  باـب  نم  راتخملا 122  وه  جـهنلا و  یف  هروکذـم  رـصنل  نیفـص  باتک 
هدـع نم  قفلم  طقتلم و  روکذـملا  راتخملا  کلذ  لوقتف : انایب  انهه  كدـیزن  و  ههرخآ ، یلا  ماهلا - نع  فویـسلل  ابنا  هناـف  سارـضالا 

و خیراتلا ، یف  يربطلا  رفعجوبا  .یفاکلا و  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  اهاور  یتلا  نیفـص  باتک  نم  یلوالا  هیاورلا  یه  اهادحا  تایاور 
هلوق یلا  هلوا  نم  روکذـملا  راتخملاردـص 122  یف  ترکذ  تطقتلا و  هیاورلا  هذـه  افنآ و  رم  امک  داشرالا  یف  دـیفملا  لجالا  خیـشلا 

اضیا و یفاکلا  یف  ینیلکلا  اهاور  یتلا  رصنل  نیفص  باتک  نم  هیناثلا  هیاورلا  یه  هیناثلا  .هرخالا و  فیس  نم  اوملست  ال  مالسلا :) هیلع  )
یلا برعلا - میماهل  متنا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اـهنم  طـقتلا  دـق  و  خـلا ، مکزاـیحنا - مکتلوج و  تیار  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یه 

( يرصانلا عبطلا  نم  ص 207   ) اضیا نیفـص  یف  رـصن  اهاور  ام  هثلاثلا  .راتخملا  کلذ  یف  روکذملا  هموی ) نیب  هنیب و  زوجحم  ال  هلوق :
هبقع نب  دیدلولا  مهیف  نیفـصب  ماشلا  لها  نم  هعامج  یلع  رم  ع )  ) ایلع نا  بهو  نب  دیز  نع  ینهجلا ، کلام  نع  لجر  ینثدـح  لاق :

نیحلاصلا و امیـس  هنیکـسلا و  مکیلع  مهیلا و  اودهنا  لاقف : هباحـصا  نم  سان  یف  فقوف  کلذب  هوربخاف  هنوبـصقی  هنومتـشی و  مه  و 
یبا نبا  یلمسلا و  روعالاوبا  و  هغبانلا ، نبا  و  هیواعم ، مهبدوم  مهدئاق و  موق  لج  زع و  هللااب  لهجلا  نم  موق  برقال  هللا  مالسالا و  راقو 

انا ینومتش و  ینولتاق و  ام  مویلا  لبق  و  یننومتشی ، ینوبضقیف و  نوموقی  یلوا  مه  مالسالا و  یف  ادح  دولجملا  رمخلا و  براش  طیعم 
وهل اذه  نا  نوقسافلا  یناداع  ام  امیدق  و  هللا ، الا  هلا  هللادمحلاف و ال  مانصالا ، هدابع  یلا  یننوعدی  مه  مالسالا و  یلا  مهوعدا  كاذ  ذا 

مهبولق اوبرـشاف  همالا  هذه  رطـش  اوعدـخ  یتح  نیفوختم  هلها  مالـسالا و  یلع  و  نییـضرم ، ریغ  اندـنع  اوناک  اقاسف  نا  لیلحلا  بطخلا 
هرک وـل  هروـن و  متم  هللا  هللا و  روـن  ءاـفطا  یف  اودـجو  برحلا ، اـنل  اوبـصن  دـق  و  ناـتهبلا ، کـفالاب و  مهئاوـها  اولامتـساف  هنتفلا  بـح 
نم زعی  و ال  تیلاو ، نم  لذـی  هناف ال  مهایاطخب  مهلـسبا  مهتملک ، تتـش  و  مهعمج ، ضـضفاف  قحلا  اودر  دـق  مهناف  مهللا  نورفاـکلا ،

هیاور هعبارلا  .امهنیب  ریسی  فالتخا  دجوی  و  .ه ) نارهط 1377  عبط  ص 126   ) داشرالا یف  هرس  سدق  دیفملا  اهلیذب  یتا  دق  .تیداع و 
مهآرف ال هیار  لهاب  رم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نا  یبعشلا  رماع  نع  هلعو  نب  ریمن  نع  هثلاثلا  هیاورلا  دعب  اضیا  نیفص  یف  رـصن  اهاور 

كارد نعط  نود  مهتقوم  نع  اولوزی  نل  موقلا  ءالوه  نا  لاـقف : ناـسغ  مهنا  رکذ  مهلاـتق و  یلع  ساـنلا  ضرحف  مهفقوم  نع  نولوزی 
یلع مهبجاوح ، رثنت  و  مههابج ، عدصت  یتح  فکالا  مصاعملا و  هنم  طقست  و  ماظعلا ، حیطی  ماهلا و  قلفی  برض  میسنلا و  هنم  جرخی 
هنبا اعدـف  نیملـسملا  نم  هباصع  هیلا  تباثف  لج ، زع و  ههجو هللا  يرـشی  نم  نیا  ریخلا ؟ بالط  ربصلا و  لها  نیا  ناقذالا ، رودـصلا و 

کبتای یتح  كدی  کسماف  حامرلا  مهوردص  یف  تعرشا  اذا  یتح  کتئینه  یلع  ادیور  ایـشم  هیارلا  هذه  وحن  شما  هل : لاقف  ادمحم 
دق .هرکذ و  مدقملا  عبطلا  نم  ص 127 و 128 )  ) داشرالا یف  دیفملا  لجالا  خیـشلا  هیاورالا  هذه  نم  رطـشب  یتا  دق  .ییار و  يرما و 

کلذ یف  روکذـملا  مادـقالا ) دـعاوسلا و  ردـنی  و  هلوق : یلا  قحلا - اودر  ناف  مهللا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نیتیاورلا  نیتاـه  نم  طـقتلا 
نع دـیزی ، نب  قاحـسا  نع  دعـس ، نب  رمع  نع  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 283   ) اضیا نیفـص  یف  رـصن  اهور  هیاور  هسماخلا  .راـتخملا 

هملک یلا  اوبیجیل  ـال  قحلا و  یلا  اوئیفیل  اونوکی  مل  موقلا  ءـالوه  نا  حلـصلاب : ساـنلا  رقا  نیح  نیفـص  موی  لاـق  ع )  ) اـیلع نا  یبعـشلا 
هولتی سیمخلا  مهدـالبب  رجی  یتـح  بئـالجلا و  اـهوفقت  بئاـتکلاب  اومجری  یتـح  و  رکاـسعلا ، اـهعبتت  رـسانملاب  اوـمری  یتـح  ءاوـسلا 

یتح و  جف ، لک  نم  تاراغلا  مهیلع  نشت  یتح  و  مهحراسم ، مهبراسم و  ءانحاب  مهـضرا و  یحاون  یف  لویخلا  قعدـی  یتح  سیمخلا 
ءاقل یلع  اصرح  و  هللا ، هعاط  یف  ادـج  الا  هللا  لیبس  یف  مهاتوم  مهالتق و  نم  کله  نم  كاله  مهدـیزی  ربص ال  قدـص  موق  مهاـقلت 
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و امیلـست ، انامیا و  الا  کلذ  اندـیزی  ام  انمامعا  انناوخا و  انئانبا و  انئابآ و  لـتقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  اـنک  دـقل  و  هللا ،
نالواصتی انودع  نم  رخالا  انم و  لجرلا  ناک  دقل  و  نارقالا ، هزرابمب  لالقتـسالا  و  ودعلا ، داهج  یلع  ادـج  و  ملالا ، ضما  یلع  ایـضم 

اربص هللا  انآر  امل  و  انم ، انودـعل  هرم  و  انودـع ، نم  انل  هرمف  نونملا  ساک  هبحاص  یقـس  اـمهیا  امهـسفنا  ناـسلاختی  نیلحفلا ، لواـصت 
هللا میا  مالـسالا ، زع  نیدـلا و ال  ماق  ام  متیتا  يذـلا  لثم  یتان  اـنک  ول  يرمعل  و  رـصنلا ، اـنیلع  لزنا  و  تبکلا ، انودـعب  هللا  لزنا  اقدـص 

نارهط 1377 عبط  ص 128   ) داشرالا یف  دـیفملا  لجالا  خیـشلا  اهاور  .یهتنا و  .جراوخلا  ینعی  مکل - لوقا  ام  اوظفحاف  امد  اهنبلجتل 
یه و  فجنلا ) عبط  نم  ص 118   ) یفوکلا سیق  نب  میلس  یلا  بوسنملا  باتکلا  یف  هیورم  یه  و  ریسی ، فالتخا  نیتخسنلا  نیب  و  .ه )

روکذملا مهحراسم ) مهبراسم و  هلوق : یلا  رـسانملاب - اومری  یتح  : ) هلوق هیاورلا  هذه  نم  طقتلا  دق  .دیفملا و  رـصن و  یتیاور  فلاخت 
یلا هلوق : یلا  نامظلاک - هللا  یلا  حـئارلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق راـتخملا  کـلذ  نم  یقب  اـمنا  و  جـهنلا ، نم  راـتخملا  کـلذ  لـیذ  یف 

همامـضنا هقیفلت و  يری  اهیف  بردتملا  مالکلا  بیلاساب  فراعلا  و  ارما ، کلذ  دعب  ثدـحی  هللا  لعل  دـعب و  هذـخام  دـجن  ملف  مهراید )
یف یـضرلا  ضرغ  نا  یلا  هرم  ریغ  هراشالا  انمرم  دـق  و  ءادـفلا ، هل  یحور  یـضترملا  اهـضافا  امم  اهلک  تناک  نا  یتش و  بیلاـسا  نم 
مالک قوف  اهنال  همدـقتملا  تایاورلا  عیمجب  جـهنلا  یف  یتا  یـضرلا  تیلایو  هغیلب ، باختنا  همالک و  نم  حیـصفلا  طاقتلا  ناـک  جـهنلا 

ثدحملل ج 2 ) داهجلا ص 258  باـتک  نم  بابلا 32   ) لئاسولا كردتـسم  یف  .غیلب و  حیـصف  لکلا  قلاخلا و  مـالک  نود  رـشبلا و 
نب ییحی  نب  دـمحم  نب  رفعج  نع  یمعثخلا ، ناـنب  نب  میهاربا  نـع  هریـسفت  یف  یفوـکلا  مـیهاربا  نـب  تارف  لاـق : هللا  هـمحر  يروـنلا 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نع  سابع  نبا  لاـس  جراوخلا  نم  ـالجر  نا  راوزـالا  نب  رارـض  نع  یلهاـبلا ، نب  دـمحا  نب  یلع  نع  سمش ،
دق و  لاق : نا  یلا  رداخلا - دـسالا  و  رهازلا ، رمقلا  هبـشی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  هللا  ناک و  دـقل  لاقف : هلاس  مث  هنع  ضرعاف 
انا یلا و  یهتنا  نا  یلا  مهثحی  مهضحی و  همذرش  همذرش  یلع  فقوتی  وه  ناجارس  هینیع  ناک  ءاضیب و  همامع  هیلع  نیفـص و  موی  هتیار 

اوقلق و  هماللا ، اولمکا  و  هنیـسکلاب ، اوببلجت  و  تاوصالا ، اوتیما  و  هیـشخلا ، اورعـشتسا  ساـنلا  رـشاعم  لاـقف : نیملـسملا  نم  فنک  یف 
مکناف لابنلاب  حامرلا  ءاظحلاب و  فویسلا  اولص  و  یبظلاب ، اوجفان  و  زرخلا ، اونعطا  و  زرـشلا ، اوظحلا  و  هلـسلا ، لبق  دمغلا  یف  فویـسلا 

اسفن و مکـسفنا  نع  اوبیطف  باسحلا ، موی  ران  و  باقعالا ، یف  قاب  راع  هناف  رفلا  اویحتـسا  و  رکلا ، اودواـع  مکیبن  مع  نبا  عم  هللا  نیعب 
ضباوقلا اوبرـضا  .دـجاونلا و  یلع  اوضع  و  بکرلا ، نیب  اووسفلا  لاـق : نا  یلا  ایـشم - توملا  یلا  اوشما  احـشک و  هاـیحلا  نع  اووـطا 

ینعا ربخلا  اذه  يور  .ربخلا و  .نورـصنی  ال  خ ) محام -  ) مهامداش یناف  اودش  حناوجلاب  حامرلا  اوعرـشا  و  مراوصلاب ، خ ) صناوقلل - )
یف یـضرلا  هب  یتا  .هماـمتب و  یناـبمکلا ) عـبطلا  نم  ص 518   ) راـحبلا نم  نماـثلا  یف  یـسلجملا  هریـسفت  یف  میهاربا  نـب  تارف  ربـخ 
هاور دق  .خلا و  هنیکـسلا - اوببلجت  هتیـشخلا و  اورعـشتسا  نیملـسملا  رـشاعم  هلوا : جـهنلا  نم  بطخلا  باب  نم  نیتسلا  عبارلا و  راتخملا 

و ص 254 ج 15 .)  ) راتخملا 236 حرش  یف  هتخـسن  انلقن  دق  و  .ه ) رصم 1346  عبط  نم  ص 20 ج 2   ) بهذلا جورم  یف  يدوعـسملا 
نیبتلا نایبلا و  یف  ظحاجلا  لاق  .یمشتحم و  قالخا  نم  نیثالثلا  عباسلا و  بابلا  یف  هرس  سدق  یسوطلا  نیدلا  ریصن  هجاوخلا  هب  یتا 

نم ذـجاونلا  یلع  اوضع  نیفـص ) موـی  ینعی   ) ذـئموی هنع  هللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـق  .ه :) رـصم 1380  عبط  ج 2  ص 285  )
باتکلا کلذ  یف  هباد  وه  امک  کلذ  نم  رثکا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  لقنی  مل  و  یهتنا ، ماهلا ، نع  فویـسلل  یبنا  هناـف  سارـضالا 
رابخالا نویع  نم  برحلا  باتک  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  ظحاجلا  هب  یتا  ام  لقن  .يرخالا و  كرت  لـمجلا و  ضعب  طاـقتلا  نم  اـبلاغ 

موی هتیارل  هب ، نزوی  اسیئر  تیار  اـم  لاـقف : ع )  ) اـیلع ساـبع  نبا  رکذ  ج 1 :) ص 110   ) اضیا لاـق  و  رـصم ) عبط  نم  ج 1  (ص 133 
و هیشخلا ، اورعشتسا  نیملسملا  رشعم  لاقف : فثک  یف  انا  یلا و  یهتنا  نا  یلا  هباحصا  سمحی  وه  طیلس و  اجارس  هینیع  ناک  نیفص و 
و رزـشلا ، روظحلا  و  هلـسلا ، لـبق  اـهدامغا  یف  فویـسلا  اولقلق  و  نوخلا ، اوفخا  موللا و  اولمکا  و  هنیـسکلا ، اوببلجت  تاوصـالا و  اونع 

داوسالا اذـهب  مکیلع  و  احجـس ، ایـشم  توملا  یلا  اوشما  لبنلاب و  حامرلا  و  اـطخلاب ، فویـسلا  اولـص  و  اـبظلاب ، اوحفاـن  و  ربنلا ، اونعطا 
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رخا و  ادی ، هبثولل  مدـق  دـق  هیعارذ ، شرتفم  هییـصخ ، جـفان  هرـسک ، یف  دـکار  ناطیـشلا  ناف  هجبث  اوبرـضاف  بنطملا  قاورلا  و  مظعلا ،
( رجحلا یلع  عـبطلا  نم  ص 339   ) یفاکلا داـهج  نم  رـشع  سماـخلا  باـبلا  رخآ  یف  هرـس  سدـق  ینیلکلا  يور  .ـالجر و  صوکنلل 

متیقل اذا  هباحصال : هیلع  هللا  تاولص  نینموملاریما  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ملـسم ، نب  دمحم  نع  زیرح ، نع  هدانـساب 
اذا هبضغ و  اوبجوتست  یلاعت و  كرابت و  هللا  اوطخـستف  رابدالا  مهولوت  لج و ال  زع و  هللا  اورکذا  مالکلا و  اولقاف  برحلا  یف  مکودع 

ص  ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  يور  .مکـسفناب و  هوقف  هیف  مکودع  عمط  دق  نموا  هب  لکن  دق  نم  حورجملا و  مکناوخا  نم  متیار 
موی یف  نطاوم  هثالث  یف  سانلا  یف  ضرع  ع )  ) ایلع تعمـس  لاق : یمرـضحلا  یلا  امهدانـساب  ص 106 )  ) نیفص یف  رـصن  و  ج 4 )  7
رخآ یلا  مالکلا - اولقا  تاوصالا و  اوضفخا  راصبالا و  اوضغ  لج و  زع و  هللا  اوقتا  هللا  دابع  لاقف : ناورهن  موی  نیفص و  موی  لمجلا و 
رمای ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا تیرد  تایاورلا  هذه  نمف  ص 222 و 238 ج 15 .)  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  یضم  ام 
یلوا لشفلل و  درطا  هناب  هرم  لشفلل و  درطا  هناف  تاوصالا  اوتیما  هلوقب : يرخا  و  تاوصالا ، اوتیما  هلوقب : هرات  توصلا  ءافخاب  هباحصا 

، يرخا هخسن  یف  امک  تاوصالا  اومعف  هلوقب : هعفد  و  رسالا ، سبحلا و  يا  هینعتلا  نم  وه  و  تاوصالا ، اونع  و  هلوقب : يرخا  و  راقولاب ،
ردـص رداصم  اهلقن  نم  ملع  امک  تاوصالا  اوتفخا  هخـسن : یف  و  تاوصالا ، اوضفخا  هلوقب : يرخا  و  ءافخلا ، ینعمب  هیمعتلا  نم  وه  و 
رـصن نهاور  لوقتف : خلا  هبحلا - قلف  يذلا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق ذخام  رکذ  یقب  امنا  هیلع و  حرـشلا  ردصب  نحن  يذلا  راتخملا  اذه 
مقرالا نب  سنوی  ینثدح  لاق : يدوعـسملا  نمحرلادبع  یبا  نع  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 110 و 111   ) نیفـص باتک  یف  محازم  نب 

سار یف  ءادوس  هصیمق  هقـش  صاعلا  نب  ورمع  عفرف  نیفـصب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  انک  لاق : لئاو  نب  رکب  نم  خیـش  نع  فوع ، نب 
رما ام  نوردت  له  یلع : لاقف  ایلع ، غلب  یتح  کلذک  اولازی  ملف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  هدـقع  ءاول  اذـه  سان : لاقف  .حـمر 

لوسر ای  اهیف  ام  و  ورمع : لاقف  اهیف ؟ امباهذخای  نم  لاقف : هقـشلا  هذـه  هللا  لوسر  هل  جرخا  صاعلا  نب  ورمع  هللا  ودـع  نا  ءاوللا  اذـه 
يذلا و  نیملسملا ، مویلا  هب  لتاق  نیکرـشملا و  نم  هبرق  هللا  دقف و  اهذخاف  رفاک ، نم  هبرقت  و ال  املـسم ، هب  لتاقت  نا ال  اهیف  لاق : هللا ؟
اوعدی مل  مهنا  الا  انم  مهتاودـع  یلا  اوعجر  اناوعا  اودـجو  املف  رفکلا  اورـسا  اوملـستسا و  نکل  اوملـسا و  ام  همـسنلا  ءارب  هبحلا و  قلف 

هماما مالک  نم  سبتقا  هنا  رهاـظلا  اـمهیلع و  هللا  همحر  رـسای  نب  راـمع  ناـظقیلا  یبا  نم  اذـه  همـالک  وحن  يور  دـق  و  لوقا : .هالـصلا 
ام کنودف  هیلع  هللا  ناوضر  هیفنحلا  نبا  دمحم  هنبا  نم  هوحن  يور  امک  نیفص ، یف  رصن  هاور  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

لجر لاق  نیفـص  لاتق  ناک  امل  لاق : تباث  یبا  نب  بیبح  نع  هایـس ، نب  زیزعلادـبع  ینربخا  اذـه : همالک  لقن  دـعب  لاـق  .اـمهنع  يور 
؟ مهلاوما مهئامد و  ینم  اومصع  اوملسا  اذاف  اوملسی  یتح  سانلا  اولتاق  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لقی  ملا  ناظقیلاابا  ای  رامعل :

رذـنم نع  هفیلخ ، نب  برطق  نع  رـصن  .اناوعا  هیلع  اودـجو  یتح  رفکلا  اورـسا  اوملـستسا و  نکل  اوملـسا و  ام  هللا  نکل و  و  یلب ، لاق :
لاق زیزعلادبع  رصن ، .اناوعا  هیلع  اودجو  یتح  رفکلا  اورسا  اوملـستسا و  نکل  موقلا و  ملـسا  ام  هللا  و  رـسای : نب  رامع  لاق  لاق : يروثلا 

هیدوالا ءالم  هلفسا و  نم  يداولا و  یلعا  نم  هللا  مهاتا  امل  هیفنحلا  نبا  دمحم  لاق  لاق : يولعلارذنم  ینثدح  لاق : تباث  یبا  نب  بیبح 
.اناوعا اودجو  یتح  اوملستسا  بئاتک :

يرتشوش

هفطع هنال  اـیاصولا  دوهعلا و  نم  اـهب  قحلملا  بتکلا و  باـب  یف  هرکذ  اـمنا  لوقا : برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا  )
لوق .اضیا  هجو  هل  ناـک  ثلاـثلا  وا  لوـالا  یف  هرکذ  ناـک  ول  و  هرکـسعل ،) مالـسلا ) هیلع  ) هل هیـصو  نم  و  ( 14) یف هلوق  یلع  هقباـسک 

دنع هباحصال  (. ) لوقی (ع ) ناک و  (: ) مثیم نبا  ) یف نکل  دیدحلا و  یبا  نبا  هلثم  و  هیرصملا ) ) یف اذکه  (ع )) لوقی ناک  و  : ) فنـصملا
، ملستسا نکل  ملسا و  ام  يذلا  وه  هیواعم  نال  نیفص ، یف  هلاق  مالسلا ) هیلع  ) هنا یلع  لیلد  يذلا ) …  وف  ) ناونعلا لیذ  رهاظ  برحلا )
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( مالـسلا هیلع  ) هنا لاتقلا  دنع  (ع ) یـصوی ام  باب  یف  يورف  هلیذ ، نودب  یفاکلا ) ) هاورف عضاوم ، نم  طقتلا  فنـصملا  نا  رهاظلا  نا  الا 
دعب هلمح  و ال  هرف ، دعب  هرک  مکیلع  ندتـشی  ال  لاجـس ، برحلا  ناف  یماحتلاب ، مکیلع  و  دحاو ، لجر  لعف  اولمحاف  متلمح  اذا  و  لاق :

نم ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  نا  لجوزع  هللا  نم  رصنلا  ربصلا  دعب  ناف  ربصلاب  اونیعتسا  و  هنم ، اولبقاف  ملسلا  مکیلا  یقلا  نم  و  هلوج ،
امنا و  هیناثلاب ، یلوالا  رابجنال  هلمح ) اهدعب  هلوج  هرک و ال  اهدعب  هرف  مکیلع  ندتـشی  ال  ( ) مالـسلا هیلع  ) هلوق .نیقتملل  هبقاعلا  هدابع و 

( اهقوقح فویـسلا  اوطعا  و   ) .رخآ ظفلب  هاور  یفاکلا ) ) نا تفرع  دق  مث  هلمح ، نودـب  هلوج  هرک و  نودـب  هرف  مهیلع  دتـشی  نا  بجی 
مل مهفویـس و  اومیـشی  مل  لاجر  يدـیاب  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا  : ) لاق اهب ، برـضلا  اـهلمح  نم  دوصقملا  ناا 

و هیف : لیق  نمک  نوکی  هقح  فیـسلا  یطعی  نم ال  و  اهب ، یلتقلا  هرثک  دعب  الا  اهومیـشی  مل  اهولـس  اذا  يا  تلـس  نیح  اهب  یلتقلا  رثکت 
.هیاور یلا  اوئطو ) و   ) بسن و  اونطو ) (و  مثیم نبا  هلقن  و  هیرـصملا ) ) یف اذـکه  اوـنطو ) و   ) ـالاخلخ کفیـس  عـضو  فیـسلاب  عنـصتام 

ناب مهضعب  هرسف  و  هللا ، لیبس  یف  لتقلا  یلع  مزعلاب  مهرما  نع  هیانک  نوکیف  مهبونج ، دارملا  ناب  مهضعب  هرـسف  اهعراصم ) بونجلل  )
يا موقلا  رماذـت  حاحـصلا :) ) یف و  اوثح ، يا  اورم ) ذا  و   ) .مهکاله لصحیل  برـضلا  ماکحا  نع  هیانک  نوکیف  ءادـعالا  بونج  دارملا 

.حایرلا نم  مصلا  سعادملا  دیبع : یبا  نعف  دیدشلا ، يا : یـسعدلا ) نعطلا  یلع  مکـسفنا   ) .برحلا یف  کلذ  و  اضعب ، مهـضعب  ثح 
متنط دقل و  و  : ) لمجلا یف  لاق  مالـسلا ) هیلع  ) هنا داشرالا )  ) نع هقباس  یف  رم  و  دیدشلا ، يا : حـتفلاف  رـسکلاب  یفخلطلا ) برـضلا  (و 

لصفلا  ) یفخلط یفحلط و  دیدش و  فحلط  فخلط و  برض  هرهمجلا ) ) یف و  یفخلطلا .) برـضلا  یـسعدلا و  نعطلا  یلع  مکـسفنا 
: دـیدحلا یبا  نبا  لوق  .یعابرلا و  یف  دـیرد  نبا  هرکذ  یعاـبر  فخلطلا  و  ءاـخلا ، ءاـحلاب و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و 
وا اهوفخا  يا : تاوصالا ) اوتیما  و   ) .معا وه  ماللا و  هدایزب  لاق و  مث  فخط  نونع  حاحـصلا ) ) نا همه  اشنا و  و  طـلغ ، هدـئاز ) مـاللا  )

مهتاقوب و مهبدابد و  ردتقملا و  رکعص  ءاضوض  یبانجلا  رهاطوبا  عمس  .نبجلا  يا  لشفلل )  ) .عفدا يا : درطا ) هناف   ) .تمصلاب امومدعا 
رهاطوبا لاقف  همحمح ، اهل  سیل  لیخلا  ناک  یتح  توص  مهل  عمـسی  ناک  ام  الجر  نیـسمخ  هئام و  یف  رهاـطوبا  اـفلا و  نورـشع  مه 

یبا نبا  ) یف امک  يذـلا ) و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) ) یف اذـکه  يذـلا ) وف   ) .لجا لاق : .لـشف  لاـق : لـجزلا ؟ اذـه  اـم  هباحـصا : ضعبل 
( اوملسا ام   ) .ناسنالا يا : همـسنلا )  ) .قلخ يا  ارب ) هیحلا و  قلف   ) .هلبق ام  یلع  هل  عیرفتلل  ینعم  هنال ال  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و 

نبا هلثم  و  هیرصملا ) ) یف اذکه  هیلع ) اناوما  اودجو  املف  رفکلا  اورسا  و   ) .هکم حتف  موی  مهرهق  امل  (ص ) یبنلل اوملستسا ) نکل  و   ) .هللا
نیفـص ) یف هورهطا .) (. ) اناوعا هیلع  (: ) هیطخلا مثیم و  نبا  ) یف نکل  دـیدحلا و  یبا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا  )

: سان لاقف  حمر ، سار  یف  ءادوس  هصیمخ  هقـش  صاعلا  نب  ورمع  عفرف  نیفـصب  (ع ) یلع عم  انک  لئاو : نب  رکب  نم  خیـش  لاق  رـصن :)
هللا ودع  لاقف  اهیف ؟ امب  اهذخای  نم  لاق : هقشلا و  هذه  جرخا  یبنلا  نا  لاقف : (ع ) ایلع غلبف  (ص .) یبنلا هل  هدقع  ءاول  اذه 

مویلا اهب  لتاق  نیکرـشملا و  نم  اـهب  رف  هللا  دـق و  اهذـخاف و  .رفاـک  نم  اـهب  رفت  ـال  املـسم و  اـهب  لـتاقت  ـالا  لاـق : اـهیف ؟ اـم  و  ورمع :
مل مهنا  الا  انم  مهتوادـع  یلا  اوعجر  اناوعا  اودـجو  املف  رفکلا  اورـسا  اوملـستسا و  نکل  اوملـسا و  اـم  هبحلا  قلف  يذـلا  و  نیملـسملا ،

: بئاتک هیدوالا  اوالم  هلفـسا و  نم  يداولا و  یلعا  نم  هللا  مهاتا  امل  هیفنحلا  نب  دـمحم  لاق  يولعلا : رذـنم  لاق  هیف  .هالـصلا و  اوعدـی 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا لقی  ملا  رامعل : نیفـص  یف  لجر  لاق  تباـث : یبا  نب  بیبح  لاـق  هیف : .اـناوعا و  اودـجو  یتح  اوملـستسا 

اورـسا اوملـستسا و  نکل  اوملـسا و  ام  هللا  نکل و  یلب و  لاق : .مهلاوما  مهءامد و  ینم  اومـصع  اوملـسا  اذاف  اوملـسی  یتح  سانلا  اولتاق 
رش لوقی : (ص ) یبنلا تعمس  لاق : یماش  لجر  نع  ادنسم  رـصن  هاور  ام  هیواعم  رفک  یلع  لدی  امم  .اناوعا و  هیلع  اودجو  یتح  رفکلا 

هذه نم  لجر  مهنید و  نع  مهدر  لیئارـسا  ینب  نم  لجر  و  داتوالاوذ ، نوعرف  و  هاخا ، لتق  يذلا  مدآ  نبا  و  سیلبا ، هسمخ : هللا  قلخ 
هل برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) باب دـنع  عیابی  هیواعم  تیار  املف  لجرلا : لاق  هل  باب  دـنع  هرفک  یلع  عیابی  همالا 
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(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا لاق  لاـق : يراـصنالا  رباـج  نع  ادنـسم  هاور  اـم  .هعم و  تنکف  (ع ) یلعب تقحلف  (ص ) یبنلا لوق  ترکذ 
بطخی هیواعم  متیار  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا لاق  لاق : يرـصبلا  نسحلا  نع  ادنـسم  هاور  ام  .یتلم و  ریغ  یلع  هیواـعم  تومی 

.حلفن مل  لعفن و  ملف  يردخلا : دیعسوبا  لاق  نسحلا : لاق  .هولقاف  يربنم  یلع 

هینغم

.اوضرح و اورمذا : .هرک و  اهدعب  هرف  لثم  امامت  هلمح  اهدعب  هلوقل : همیزهلا  انه  هلوجلاب  دارملا  .هبوعـصلا و  هدشلا و  نم  ندتـشت : الو 
اهلثم و  رخوم ، ادتبم  هرک  و  مدقم ، ربخ  اهدـعب  بارعالا : .قلخلا  همـسنلا : .دـیدشلا و  یفحلطلا : .ءادـعالا و  بولق  سعدـی  یـسعدلا :

فیرـشلا لاق  و  ینعملا : .هبحلا  قلف  يذلا  وف  وه  و  مسقلا ، باوج  اوملـسا  ام  و  هغلابملل ، یفحلطلا  یف  ءایلا  مثیم : لاق  و  هلمح ، اهدـعب 
نم اورف  هباحـصا  ضعب  نا  یلا  ءامیا  هیف  هرک .) اهدـعب  هرف  مکیلع  ندتـشتال  : ) برحلا دـنع  هباحـصال  لوقی  ماـمالا  ناـک  و  یـضرلا :
یلا رافلا  دوعی  نا  یلع  هرورـضلا  هیلا  تعد  نا  رارفلاب  ساب  ـال  لاـق : ماـمالا و  مهنع  ففخف  مهیلع ، کـلذ  بعـص  مث  لاـتقلا  نادـیم 
دحا یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  هباحـصلا  رف  دق  ..هیحـضتلا و  داهجلا و  هین  یلع  نوکی  نا  مهملا  و  نادیملا ، یف  هناکم 
نینح موی  هنع  اورف  اضیا  و  هسار ، یلع  هضیبلا  اومـشهو  هتیعاـبر ، اورـسک  و  فیرـشلا ، ههجو  اوحرج  و  نوکرـشملا ، هیلا  صلخ  یتح 

فویـسلا اوطعا  و   ) اهلبق ام  یلع  ریـسفت  فطع  هلمح ) اهدـعب  هلوج  و ال   ) .رحبلا نود  مهتمیزه  یهتنتـال  اـتماش : نایفـسوبا  لاـق  یتح 
ءادعالا طوقسل  نکاما  همکحملا  مکتابرضب  اوئیه  يا  اهعراصم ) بونجلل  اوئطو  و   ) نیدتعملا ماه  یف  برضلا  نم  اهقوقح )

، لتاقلا نعطلا  اونعطت  نا  مزعلا  داهجلا و  یلع  مکسفنا  اوضرح  یفحلطلا ) برضلا  و  یسعدلا ، نعطلا  یلع  مکسفنا  اورمذا  و   ) یعرص
هبحلا قلف  يذـلا  وف  . ) هبطخلا 122 یف  حرـشلا  عم  هلبق  يذـلا  اذـه و  لثم  مدـقت  و  اـهوعفرتال ، مکتاوصا ) اوتیما  و   ) تیملا اوبرـضت  و 

اوملـستسا نکل  و  اوملـسا ، ام  شیرق  نم  امهالاو  نم  و  صاعلا ، نبا  هیواعم و  نا  مامالا  مسقا  دـیدحلا : یبا  نبا  یلزتعملا  لاـق  خـلا ..)
هباحصلا نیب  ناک  هنا  یلع  هدحاو  هملک  نوملسملا  قفتا  .هورهظا و  مهـسفنا  یف  ام  راهظا  یلع  اوردق  املف  اوقفان ، فیـسلا و  نم  افوخ 

یبنلا و فلخ  نولـصی  اوناک  نیذـلا  نیقفانملا  نم  هعاـمج  نا  نورـسفملا : لاـق  .هصاـخ و  هروس  مهیف  لزنا  هناحبـس  هللا  نل  نوقفاـنم ،
.هبوتلا  74 اولانی - مل  امب  اومه  و  مهیف : لزن  و  مهنم ، زرتحاف  مهنع  هللا  هربخاف  هب ، کتفلا  هلایتغا و  یلع  اوقفتا  هعم - نوبراحی 

هدبع

اهدـعب تناک  اذا  ودـعلا  هجو  نم  هرودـلا  مکیلع  لقثت  هرکلل و ال  متذـع  یتم  متمزهنا  اذا  رمـالا  مکیلع  قشی  ـال  هرک : اهدـعب  هرف  … 
متبرـض اذا  يا  اهطوقـس  نکاـما  اـهعراصم  بنج  عمج  بونجلل  اودـهم  اوئطو  اـهعراصم : بونجلل  اوـئطو  و  هیلع …  موـجه  هلمح و 

: یـسعدلا نعطلا  یلع  اوضرح …  يا  اویتـکا  نزو  یلع  اورمذا  هعرـصم و  بورـضملل  متدـهم  مکناـکف  بیـصیل  برـضلا  اومکحاـف 
توکسلاب اهعاطقنا  تاوصالا  هناما  برضلا و  دشا  حتفف  نوکسف  نیتحتفب  یفحلطلا  دیدشلا و  نعطلا  يا  سعدلا  نم  مسا  یسعدلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

و تشگزاـب ، نآ  یپ  رد  هک  يزیرگ  دومرف : یم  دوـخ  ناراـی  هب  نمـشد ) اـب  دروـخ  دز و  هراـبرد   ) گـنج ماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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اریز دننک ، یم  روصت  بارعا  هکنانچ  دینادن ، گنن   ) دشابن راوگان  امـش  رب  تسا  نمـشد  دـب  هلمح  موجه و  نآ  زا  دـعب  هک  یتسکش 
هرـصاحم ار  اهنآ  هدومن و  هلمح  رـس  تشپ  زا  امـش  دـنیآ و  شیپ  هدرک  اهر  ناشیاهرگنـس  نانمـشد  ات  تسا  زیرگ  رد  تحلـصم  اسب 

قوقح و  دیدرگ ) زاب  هدرک  كرادت  ار  دوخ  تسکش  ببـس  هکلب  دیوشن ، دیمون  دیتخیرگ  نمـشد  موجه  رثا  رب  رگا  هکنآ  ای  دیئامن ،
هدنکفا كاخ  هب  ار  نانآ   ) دیناسرب نیمز  رب  ار  اهنآ  اهولهپ ي  و  دیروآ ) دورف  نمـشد  رب  ریـشمش  يروالد  اب   ) دـیزادرپب ار  اهریـشمش 
ششوک رایـسب  هتخاس  راداو  ار  دوخ  راوتـسا  ندز  ریـشمش  هب  هدش و  رگراک  نمـشد  نوردنا  هب  هک  یندنکفا  هزین  هب  و  دیزاس ) دوبان 

سرت و رتشیب  نآ  اریز  دیروآ ) نمشد  هب  ور  مارآ  لد  اب  هدادن  هار  دوخ  هب  ینارگن  بارطـضا و   ) دیناریمب ار  اهزاوآ  و  دیـشاب ، هتـشاد 
صاع و نبا  ورمع  هیواعم و  دننام  نایورود  نیقفانم و   ) دیرفآ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  دنک ، یم  رود  ار  ینارگن 

ناـهنپ ار  ناـش )  ) رفک و  دـنداد ) هولج  ناملـسم  ار  دوـخ   ) دـنتفر راـب  ریز  سرت  زا  یلو  دـنرواین ، مالـسا  نطاـب ) رد  نارگید  ناورم و 
ار اـم  اـب  دروخ  دز و  نید و  اـب  تفلاـخم  مچرپ   ) دـنتخاس راکـشآ  ار  نآ  دـنتفای  ناگدـننک  يراـی  نآ  يارب  هک  یماـگنه  و  دنتـشاد ،

(. دنتشارفا

ینامز

زاین دروم  گنج  ناگدننادرگ  يارب  نآ  لوصا  زا  عالطا  هک  تسا  یصوصخم  کیتکات  مه  گنج  مالسلا  هیلع  ماما  یگنج  کیتکات 
نمـشد دوشیم  بجوم  دشاب  هشقن  يور  هک  ینیـشن  بقع  رارف و  دنکیم : هراشا  کیتکات  نیا  زا  يا  هشوگب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و 

كاـخ يور  وـلهپ ، هب  .تسا  بجاو  هاـگیب  هاـگ و  یگنج  لوـصا  رظن  زا  هکلب  تسین  دـب  ینیـشن  بقع  رارف و  اـهنت  هن  دـتفیب و  مادـب 
هک تسا  نیا  دهدیم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  هتکن  .تسا  گنج  لوصا  زا  يرگید  لصا  ندرک  هلمح  ندـیباوخ و 

دشابن و روآ  هتسخ  هدننکارجا  يارب  هک  هاگیب  هاگ  مک و  هکلب  درک  ءارجا  دایز  دیابن  دشاب ، راعش  دنچ  ره  درک  تبحـص  هتـسهآ  دیاب 
وگتفگ ای  اهینارنخس و  یلو  دوشیم  ارجا  دایرف  اب  زجر  ای  تسا  راعش  هک  هاگنآ  .دیاینرد  تداع  تروصب  نمـشد  يارب  رگید  يوس  زا 

تمـالع نآرق  حالطـصاب  تسا و  فـالتخا  هنیک و  شیازفا  بجوم  نتفگ  دـنلب  نوچ  دـشاب  هتـسهآ  مظنم و  دـیاب  رکـشل  دارفا  ناـیم 
هدروآ مالـسا  هن  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هک  دنکیم  دای  دنگوس  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگدنونـش ، هجوت  يارب  .تسا  ینادان  تقامح و 

.دنرادیم و مالعا  ار  یعقاو  هدیقع  موزل  ماگنهب  دنا و  هدومن  مالـسا  راهظا  مدرم  بیرف  يارب  هکلب  دنراد  هدیقع  دوخ  فرحب  هن  دـنا و 
هک هاگنآ  میا و  هدروآ  نامیا  دنیوگیم : دنسریم  نانمومب  یتقو  : ) دیوگیم نانآ  نابز  زا  ادخ  رـصع : ره  رد  نیقفانم  شور  تسا  نیمه 

اهنآ هب  دنکیم و  هرخسم  ارنانآ  ادخ  .مینکیم  هرخسم  ار  نانیا  ام  میگنهامه  امش  اب  ام  دنیوگیم  دنوریم  نیطایـش )  ) دوخ ناتـسود  شیپ 
( .دننامب نادرگرس  يرگ  یغای  رد  هک  دهدیم  تلهم 

يزاریش دمحم  دیس 

یف قلختل  امازهنا  اهوربتعت  الف  عوجر ، و  هرک ) اهدـعب   ) رارف يا  هرف )  ) مکیلع قشت  الا  يا  مکیلع ) ندتـشت  ال   ) برحلا دـنع  هباحـصال 
اوطعا و   ) ءادـعالا یلع  موـجه  و  هلمح ) اهدـعب   ) كاـنه یلا  اـنه  نم  نارود  يا  هلوـج ) ـال  و   ) راـسکنالا راـثآ  فعـضلا و  مکـسوفن 

، اهعوقو لحم  ءادعالا  بونجل  اوئیه  يا  اهعراصم )  ) بنج عمج  بونجلل ) اوئطو  و   ) ءادعالا یلع  اهب  برـضلا  یف  اهقوقح ) فویـسلا 
ءادـعالا یف  نعطلا ) یلع  مکـسفنا   ) اوضرح يا  اورم ) ذا  و   ) هعرـصم یلا  هببـسب  ودـعلا  طقـسی  یتح  برـضلا  ماکحا  موزل  نع  هیانک 

و - ) هغلابملل نیظفللا  یف  ءایلا  و  برـضلا - دشا  یفحلطلا ) برـضلا  و   ) دـیدشلا نعطلا  يا  سعدـلا  نم  مسا  دـیدشلا  يا  یـسعدلا ) )
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یلا مـالکلا و  یلا  هسفن  ضعب  هجوـتی  ملکتملا  ذا  لـشفلل ) درطا   ) توکـسلا يا  هناـف )  ) برحلا دـنع  اوـملکتت  ـالف  تاوصـالا ) اوـتیما 
نم جرخا  یتح  اهقش  يا  هبحلا ) قلف  يذلا  وف   ) تکاسلا فالخب  لشفلا  هیلا  برستیف  هبراحملا ، یلا  اعیمج  هسفن  هجتت  الف  بطاخملا ،

مالسالا اورهظا  يا  اوملستسا ) نکل  و   ) هتلکاش یلع  نم  هیواعم و  يا  اولمسا ) ام   ) رـشبلا يا  همـسنلا )  ) قلخ يا  اربو )  ) تابنلا اهطـسو 
کلذ هورهظا )  ) رفکلا یلع  يا  هیلع ) اناوعا  اودج  امف و   ) مهسفنا یف  هورمـضا  يا  رفکلا ) اورـسا  و   ) هصرفلل ازاهتنا  و  مهئامدل ، انقح 

.نیدلا هعیرش  مده  و  مالسالا ، ماکحا  ضقنب 

يوسوم

هلمحلا .برحلا  یف  هرودلا  هلوجلا : .عوجرلا  هرکلا : .برهلا  وه  رارفلا و  نم  هرملا  هرفلا : .هبعصتسا  هیلع و  قش  رمالا : هیلع  دتشا  هغللا :
لـصالا یف  بنجلا و  عـمج  بوـنجلا : .دـیهمتلا  هئطوـتلا : .هـل  نکـس  لـحم  ناـکملا  ذاـختا  نیطوـتلا : .برحلا  یف  هرکلا  برحلا : یف 

یف نعطلا  .هضرح  هدـشب و  هیلع  هثح  رمالا : یلع  هرمذ  .لتقلا  ناـکم  عرـصم  عمج  عراـصملا : .اـهیلت  یتلا  ههجلل  راعتـسی  هحراـجلل و 
رثالا هدشلا و  نعطلا و  یف  لمعتسی  مث  عفدلا  هانعم  لصالا  لیق  رثالا و  وه  سعدلا و  یلا  بوسنم  یسعدلا : .هب  هزخو  هبرض و  حرملا :

وه درطلا و  نم  درطا : .هوافخا  توصلا : هناما  .برـضلا  دـشا  مـاللا  حـتف  ءاـطلا و  رـسکب  یفحلطلا : .وشحلا  سعدـلا  لـصا  نا  لـیق  و 
.راصنالا ناوعالا : .اونطبا  اورـسا : .حورلا  سفنلا و  همـسنلا : .قلخ  ارب : .هرزبلا  هبحلا  .قش  قلف : .بلقلا  فعـض  عم  نبج  لشفلا : .داعبالا 

امدنع هلاح  نوکی  نا  یغبنی  فیک  نیلتاقملا  هباحصا  یلا  هتیصو  هلمح ) اهدعب  هلوج  هرک و ال  اهدعب  هرف  مکیلع  ندتـشت  ال  : ) حرـشلا
هنوه دقف  راع  رارفلا  نا  رابتعاب  و  مهتلباقم …  مهدادعتـسا و  مهل و  مهتهجاوم  نوکت  فیک  لاتقلا و  تاحاس  یف  ءادـعالا  عم  نوقتلی 

رف ال یف  نوکی  امنا  هبوعصلا  راعلاف و  مکحلاصل  نوکت  مهیلع  هرک  اهتبقعا  اذا  اهنورفت  ءادعالا  ماما  نم  هرف  اوبعـصتست  الئاق ال  مهیلع 
دیدش مکنم  هلمح  اهتبقعا  اذا  اتقوم  مکرهقت  مکنم و  لانت  مکیلع  ءادـعالا  اهب  موقی  هلمح  یف  هبوعـص  بیع و ال  هنا ال  امک  هدـعب  رک 

اذـه اـهقوقح ) فویـسلا  اوطعا  و   … ) رک نودـب  رفلا  یف  بیعلا  لـک  بیعلا  رف و  رک و  برحلاـف  ..مهبذـعت  مهبدوت و  مکئادـعا  یلع 
قانعالا یف  هوق  کتف و  تابرض  ءادعالا  هب  برضی  نا  وه  هبحاص و  یلع  اقح  فیـسلل  نا  لاتقلا و  یف  دجلا  لع  مهل  دیدش  ضیرحت 

هرابعب اهنم و  موقت  امئاد ال  انطوم  اهاعرص  ءادعالا و  ثادجال  همساحلا  مکتابرضب  اویه  اهعراصم ) بونجلل  اوئطو  و   … ) فارطالا و 
نا مهرما  یفحلطلا ) برـضلا  یـسعدلا و  نعطلا  یلع  مکـسفنا  اورمذا  و   … ) مهروبق یف  مکءادـعا  قـحلت  مکتابرـض  اوـلعجا  يرخا 

اوتیما و   … ) برـضلا نعطلا و  دـشا  نم  حاـمرلاب  اـنعط  فویـسلاب و  ابرـض  مهـالتق  یف  هرثا  رهظی  ابرـض  ءادـعالا  برـض  یف  اودتـشی 
تماص يوقلا  ناف  علهلا  نبجلا و  عفدـت  اهناب  کلذ  للع  اهعافترا و  مدـع  تاوصـالا و  ضفخب  مهرما  لـشفلل ) درطا  هناـف  تاوصـالا 

هبحلا و قلف  يذلا  وف   … ) هبنج هفوخ و  لیلدف  هتوص  عفتری  دعوتی و  ردهی و  ددهی و  يذلا  اما  هوده و  هنوکس و  یف  رحبلاک  يداه ء 
هللااب مسقا  قداصلا  وه  مالـسلا و  هیلع  مسقا  هورهظا ) هیلع  انوعا  اودـجو  املف  رفکلا  اورـسا  اولمـستسا و  نکل  اوملـسا و  اـم  همـسنلا  ارب 

نم صاعلا و  نب  ورمع  هیواعم و  نا  سفنالا  قلخ  يذلا  هللااب  مسقا  کلذک  راجشالا و  عرزلا و  اهنم  جرخاف  هرذبلا - هبحلا - قش  يذلا 
املف مهسوفن  یف  هوفخا  رفکلا و  اونطبا  مهنا  مهوامد ، بهذتف  مالسالا  فیس  مهلاطی  نا  نم  افوخ  اوملستسا  نکل  اولمسی و  مل  امهعم 
یلع مهتفـشک  مهرفک  تجرخا  یتلا  یه  برحلا  هذه  هورهظا و  هیلع  ناوعالا  اودـجو  نا  دـعب  هراهظا  اوعاطتـسا  اسفنم و  هل  اودـجو 

 … مهتقیقح

یناغماد

يزاریش مراکم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1444 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  هل  لوقی  ناک  و 

برحلا دنع  هباحصأل 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا 

هیلع ماما  هک  تسا  یمالک  زا  یـشخب  تقیقح  رد  نخـس  نیا  هماـن : دنـس  ( . 1  } .دومرف یم  هیـصوت  شنارای  هب  گـنج  ماـگنه  هب  هک 
هبطخ همادا  ، مالک نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  مالک  زا  دومرف و  نایب  نیفص  مایا  زا  يزور  رد  شنارای  هب  مالـسلا 

نآ زا  یشخب  یضر  دیس  زا  لبق  هک  یناسک  هلمج  زا  لاح  ره  هب.تسا  هبطخ 64 ) حلاص  یحبص  هغالبلا  جهن  يدنب  هرامش  قبط   ) 62
رد زین  محازم  نب  رـصن  هدروآ و  ار  نآ  زا  يا  هلمج  دنچ  هک  تسا  داهجلا  باتک  رد  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  دنا  هدرک  لقن  ار 

هدمآ مالک  نیا  زا  یشخب  اهنت  زین  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هکنآ  تفگـش.تسا  هدرک  رکذ  ار  نآ  زا  یتمـسق  دوخ  نیفـص  باتک 
( { ،ج 3،ص 232 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا

هاگن کی  رد  همان 

نمشد اب  دربن  زومر  نونف و  میلعت  ناونع  هب  گنج  نادیم  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا  - مالک نیا  رت  حیحـص  ای  - همان نیا 
عـضوم یگنوگچ  گنج و  نادـیم  يوس  هب  تکرح  بادآ  ، تشذـگ هک  ییاه  شرافـس  اـیاصو و  رد.دومرف  یم  ناـیب  شناراـی  يارب 

هب ار  گنج  نونف  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.دوب  هدش  نایب  نمشد  لباقم  رد  يریگ 

دنتشاد لد  رد  ای  دندرک  یم  حرطم  ًاحیرص  شنارای  زا  یـضعب  هک  یلاؤس  هب  عقاو  رد  مالک  نیا  رخآ  شخب  رد  دزومآ و  یم  شنارای 
رد هّیما و  ینب  رگا.دوش  یمن  بوسحم  ناناملـسم  اب  گنج  ، میگنج یم  شراصنا  نارای و  هیواـعم و  اـب  اـم  رگا  هک  دـیوگ  یم  خـساپ 
رفک راهظا  يارب  ینارای  ناوعا و  هک  یماگنه  اذـل  دوبن ، شیب  مالـسا  هب  يرهاظت  عقاو  رد  دـندرک  مالـسا  راهظا  نایفـسوبا  اهنآ  سأر 

.دنتخاس رهاظ  ار  نآ  دنتفای 

ْمُکَـسُْفنَأ اوُُرمْذا  اَهَعِراَصَم َو  ِبُونُْجِلل  اُوئِّطَو  ،َو  اَهَقوُقُح َفُویُّسلا  اوُطْعَأ  ،َو  ٌهَلْمَح اَهَدـَْعب  ٌَهلْوَج  اـَل  ،َو  ٌهَّرَک اَهَدـَْعب  ٌهَّرَف  ْمُْکیَلَع  َّنَّدَتْـشَت  اـَل 
ِنَِکل اوُمَلْـسَأ َو  اَم  ، َهَمَـسَّنلا َأََرب  ،َو  َهَّبَْحلا َقَلَف  يِذَّلا  َوَف.ِلَـشَْفِلل  ُدَرْطَأ  ُهَّنِإَـف  ، َتاَوْصَأـْلا اُوتیِمَأ  ،َو  ِّیِفْحَلِّطلا ِبْرَّضلا  ،َو  ِّیِـسْعَّدلا ِنْعَّطلا  یَلَع 

.ُهوُرَهْظَأ ِْهیَلَع  ًاناَوْعَأ  اوُدَجَو  اَّمَلَف  ، َْرفُْکلا اوُّرَسَأ  ،َو  اوُمَلْسَتْسا

همجرت

هلمح ، نآ زا  دعب  هک  ینالوج  زا  نینچمه  دیشابن و  نارگن  تسا  نمشد  هب  يا  هزات  هلمح  نآ  زا  دعب  هک  ییاه  ینیـشن  بقع  رارف و  زا 
تخـس ندز  يارب  ار  دوخ.دیزاس  اّیهم  ار  نمـشد  ندیطلغ  رد  ياج  دینک و  ادا  ار  اهریـشمش  قح.دـیوشن  تحاران  دریگ  یم  تروص 
یتسـس ندنار  نوریب  رد  هک  دینک  شوماخ  ار  اهادص  ، دـیروآ رد  ناجیه  هب  نمـشد  رکیپ  رب  ریـشمش  هبرـض  نیرتدـیدش  هزین و  نیرت 

.تسا ّرثؤم  رایسب 

رفک دندش و  میلست  رهاظ  رد  هکلب  ، دنتفریذپن زگره  ار  مالسا  ، ام نانمشد  هدیرفآ  ار  اهناسنا  هتفاکش و  ار  هناد  هک  سک  نآ  هب  دنگوس 
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.دنتخاس راکشآ  دندوب  هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  ، دنتفای مالسا  دض  رب  یناروای  هک  یماگنه  دنتشاد و  ناهنپ  نورد  رد  ار 

رکشل هدارا  مزع و  تیوقت  ریسفت : حرش و 

رکشل هدارا  مزع و  تیوقت 

.دنک یم  نایب  هاتوک  یتارابع  رد  ار  یگنج  مهم  روتسد  شش  دوخ  ياوتحم  رپ  زغم و  رپ  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دیشابن و نارگن  تسا  نمشد  هب  يا  هزات  هلمح  نآ  زا  سپ  هک  ییاه  ینیشن  بقع  رارف و  زا  :» دیامرف یم  نینچ  مود  لّوا و  روتـسد  رد 
راب کی  يانعم  هب  « هرف ( .» 1  } ٌهَّرَف ْمُْکیَلَع  َّنَّدَتْـشَت  َال  ( ؛» دـیوشن تحاران  دریگ  یم  تروص  هلمح  نآ  زا  دـعب  هک  ینـالوج  زا  نینچمه 

ور نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  نمـشد  رب  هلمح  تشگزاب و  راب  کـی  ياـنعم  هب  « هّرک ( .» 2  } ٌهَّرَک اَهَدـَْعب   { .تسا ندرک  رارف 
نالوج يانعم  هب  « هلوج ( .» 3  } ٌَهلْوَج اـَل  َو   {، .درک یم  رارکت  ار  دوـخ  هلمح  تشگ و  یم  زاـب  نمـشد  هب  هتـسویپ  هک  دـنا  هتفگ  راّرک 

ار « هلوج » زین یضعب  (. يردصم مسا  مه  دراد و  يردصم  يانعم  مه  هژاو  نیا  ) .تسا ندرک  تکرح  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  نداد و 
(. ٌهَلْمَح اَهَدَْعب   { .دسر یم  رظن  هب  دیعب  انعم  نیا  الاب  رد  نانمؤم  ریما  مالک  هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ دنا هدرک  رکذ  تدم  هاتوک  رارف  يانعم  هب 

اهنآ لابند  هب  نمـشد  ات  دـننک  رارف  ّتقوم  روط  هب  ناـیوجگنج  هک  دـنک  یم  باـجیا  طیارـش  هاـگ  هک  تسا  نیا  لّوا  هلمج  زا  روظنم 
هک تسا  یکیتکات  ِینیشن  بقع  یعون  عقاو  رد.دننکشب  مه  رد  دیدش  هلمح  کی  اب  هتخاس  ریگلفاغ  ار  وا  دندرگرب و  ناهگان  ، دباتـشب

رارف و نینچ  زا  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  ، دوش یم  مامت  نارگ  رکـشل  يارب  نآ  اب  تفلاخم  هاگ  تسا و  لومعم  اه  گنج  رد 
هک دوش  یم  هاـگ  اریز  ، تسا هلمح  زا  لـبق  تمـس  نآ  تمـس و  نیا  هب  نـالوج  هب  هراـشا  مود  هلمج  رد.دیـشابن  نارگن  ینیـشن  بقع 

رتهب هطقن  نآ  زا  هک  ار  يا  هطقن  ات  دنک  یم  اج  هباج  دـهد و  یم  رییغت  نادـیم  رد  ار  دوخ  لحم  نمـشد  هب  هلمح  يارب  عاجـش  زابرس 
دراد و يداریا  تسا  يدّدجم  هلمح  ، نآ زا  دعب  هک  يرارف  هن  نیاربانب  ؛ دنک هتسخ  ار  نمـشد  ای  دروآ و  تسد  هب  دنک  هلمح  دناوت  یم 

.دوش یم  عورش  تالمح  نآ  زا  دعب  هک  ییاهنالوج  هن 

نمـشد ندرک  لطعم  نینچمه  تسا و  گنن  دشاب  هک  تروص  ره  هب  رارف  هک  دـننک  یم  رّوصت  رورغم  دارفا  زا  یـضعب  رگید  ریبعت  هب 
يزوریپ لماع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هزرابم و  شور  یعون  هکلب  ، تسین بیع  کی  چیه  هک  یلاح  رد  رّرکم ؛ ياهنالوج  اب  نادـیم  رد 

.تسا

دینک و ادا  ار  اهریشمش  قح  :» دیامرف یم  روتسد  نیمراهچ  نیموس و  رد  هاگ  نآ 

هب « عرصم » عمج « عراصم ( .» 1 (. } اَهَعِراَصَم ِبُونُْجِلل  اُوئِّطَو  ،َو  اَهَقوُقُح َفُویُّسلا  اوُطْعَأ  َو  ( ؛» دـیزاس ایهم  ار  نمـشد  ندـیطلغ  رد  ياـج 
 { .دتفا یم  نیمز  رب  یسک  هک  تسا  یلحم  يانعم 

هلیسو نیا  زا  دیاب  دریگ  یم  رارق  نمـشد  ربارب  رد  نزریـشمش  هک  یماگنه.دوب  نامز  نآ  رد  گنج  هزرابم و  رازبا  نیرت  مهم  ریـشمش 
.تسا نیمه  شقح  يادا  دیامنب و  ار  هدافتسا  رثکادح  یگنج 

نیتسخن تابرض  نامه  اب  هک  دیزاس  دراو  نمـشد  رب  مکحم  نانچ  ار  دوخ  تابرـض  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   ...« ِبُونُْجِلل اُوئِّطَو  هلمج «
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.دیا هتخاس  مهارف  نداتفا  كاخ  هب  ندیطلغ و  ورف  يارب  شیپ  زا  ار  ناشیاگیاج  ییوگ  ؛ دتفیب كاخ  رب 

رد تداهش  هدامآ  تسا  نمشد  رب  يزوریپ  ناتفده  هکنیا  نیع  رد  ینعی  تسا  يدوخ  رکشل  هب  هراشا  هک  دنا  هداد  لامتحا  زین  یـضعب 
.دیزاس هدامآ  كاخ  رب  نتفرگ  رارق  يارب  ار  دوخ  ياهولهپ  دیشاب و  زین  ادخ  هار 

.تسا نمشد  رب  يراک  تابرض  هب  توعد  ود  ره  اریز  دسر ، یم  رظن  هب  دیعب  انعم  نیا  ، نآ زا  دعب  هلمج  لبق و  هلمج  هب  هّجوت  اب  یلو 

ندز يارب  ار  دوخ  :» دیامرف یم  تسا  نمشد  رب  يراک  تابرض  ثحب  نامه  همادا  عقاو  رد  هک  روتسد  نیمشش  نیمجنپ و  رد  ترـضح 
زا تــسا  رما  « اورمذا ( .» 2  } اوُُرمْذا َو  ( ؛» دــیروآ رد  ناـجیه  هـب  نمــشد  رکیپ  رب  ریــشمش  هبرــض  نیرتدــیدش  هزین و  نـیرت  تـخس 
رد هزین  ندرک  ورف  ینعم  هب  « نـعطلا ( .» 3  } ِنْعَّطلا یَلَع  ْمُکَـسُْفنَأ   { .تسا نتخیگنارب  ندرک و  جـییهت  يانعم  هب  « رما » نزو رب  « رمذ » هشیر
رب « سعد » هشیر زا  « ّیسعد ( .» 4  } ِّیِسْعَّدلا  { .دور یم  راک  هب  زین  ییوج  بیع  ینعم  هب  ییانک  تروص  هب  هژاو  نیا.تسا  نمـشد  ندب 

دننک و ورف  نمـشد  ندب  رب  يا  هزین  هک  ییاج  رد  هژاو  نیا.تسا  هدـمآ  نتـشاذگ  رثا  يانعم  هب  هاگ  ندرک و  رپ  يانعم  هب  « سرد » نزو
يانعم هب  « فحلط ( .» 5 (. } ِّیِفْحَلِّطلا ِبْرَّضلاَو   {، .تسا هـتفر  راـک  هـب  دراذـگ  یم  رثا  وا  ندـب  رب  دـنک و  یم  رپ  ار  وا  فوـج  ییوـگ 

 { .تسا دیدش 

دح رد  هدافتسا  مه  نآ  دنک  یم  بیغرت  نامز  نآ  یگنج  لئاسو  مامت  زا  ندرک  هدافتسا  هب  ار  نایوجگنج  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
دراو وا  ندب  رب  نانچ  ار  ریـشمش  دـنکفا و  كاخ  هب  ار  وا  دور و  ورف  شمادـنا  رد  هک  دـننک  دراو  نمـشد  رکیپ  رب  نانچ  ار  هزین  ؛ یلعا

هب ادخ  يرای  هب  شیوخ  نورد  رد  ار  مزال  ناجیه  دننک و  جییهت  ار  دوخ  دیاب  راک  نیا  ماجنا  يارب  دنکفا و  كاخ  هب  ار  وا  هک  دنزاس 
.دنبوک یم  رت  مکحم  نمشد  رکیپ  رب  ار  دوخ  حالس  دنگنج و  یم  رت  تخس  هک  تسا  یهورگ  نآ  زا  يزوریپ  اریز  ، دنروآ دوجو 

اوـُتیِمَأ َو  ( ؛» تسا رثؤـم  رایـسب  یتسـس  ندـنار  نوریب  رد  هک  دـینک  شوماـخ  ار  اهادـص  :» دـیامرف یم  روتـسد  نـیرخآ  نـیمتفه و  رد 
(. ِلَشَْفِلل ُدَرْطَأ  ُهَّنِإَف  ، َتاَوْصَْألا

هک دوش  ببـس  دـشاب و  نمـشد  رظن  رد  تشحو  سرت و  هناشن  تسا  نکمم  وس  کـی  زا  دـننک  یم  داـیرف  داد و  گـنج  رد  هک  اـهنآ 
اب هزرابم  يورین  زا  دوش  یم  اهدایرف  رد  فرص  يرکف  یمسج و  يورین  هک  هزادنا  نامه  هب  رگید  يوس  زا  دور و  الاب  نمـشد  هّیحور 
هب ار  دوخ  هّجوت  دننکن و  دایرف  داد و  فرص  ار  دوخ  يورین  هک  دهد  یم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دهاک  یم  نمـشد 

.دنیامن نمشد  اب  هزرابم  هب  فوطعم  لماک  روط 

هدـش باسح  دودـحم و  دـیاب  مه  اهریبکت  نآ  یتح  درادـن  دوش  یم  هتفگ  يزوریپ  ماگنه  هب  هک  ییاهریبکت  اب  تافانم  راک  نیا  هتبلا 
.تسا روتسد  نیا  فالخ  رب  نآ  رد  يور  هدایز  دشاب و 

رد مک  دادعت  اب  هک  داتفا  مالسا  ربمغیپ  رکـشل  هب  ناشمـشچ  ناکرـشم  هک  یماگنه  : میناوخ یم  ردب  گنج  ناتـساد  رد  لیلد  نیمه  هب 
نوریب بسانم  تصرف  رد  ات  دنا  هدرک  نیمک  اه  لت  تشپ  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دندرک  روصت  دندوب  هدش  رـضاح  اهنآ  لباقم 

بهو نب  رمع.دنداتـسرف  نادـیم  فارطا  رد  بلطم  نیا  هراـبرد  قیقحت  يارب  یتعاـمج  اـب  ار  بهو  نب  رمع  اذـل  ، دـننک هلمح  دـنیآ و 
ار مالسا  رکشل  درگادرگ 
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یم نامگ  نم  یلو  ؛ دنرادن ناشدوخ  ریغ  يراکددم  نیمک و  چـیه  اهنآ  : تفگ ناکرـشم  نارـس  هب  تشگزاب و  سپـس  درک  وجتـسج 
َنوُظَّمَلَتَی َنوُمَّلَکَتَی  َال  ٌسْرُخ  ْمُهَنْوَرَت  اَمَأ  دوزفا «: سپس.دنا  هدروآ  ناغمرا  هب  دوخ  اب  امـش  يارب  ار  گرم  برثی  شکراب  ياهرتش  منک 

دینیب یمن  ایآ  ؛  مُکَیْأَر اُوئَتْراَف  ْمِهِدَدَِعب  اُوُلتْقَی  یَّتَح  َنُولَتُْقی  َال  اُولَتُْقی َو  یَّتَح  َنوُّلَُوی  ْمُهاَرَأ  اَم  ْمُهَفُویُـس َو  اَّلِإ  ٌأَْجلَم  ْمَُهل  اَم  یِعاَفَْألا  َظُّمَلَت 
یهاگهانپ چیه  اهنآ  دننادرگ  یم  ناهد  فارطا  رد  یعفا  رام  نابز  نوچمه  ار  دوخ  نابز  ییوگ  دنیوگ  یمن  نخس  دنـشوماخ و  اهنآ 

دنناسرب لتق  هب  ناشدوخ  دادعت  هب  ام  زا  ات  دنوش  یمن  هتشک  دنوش و  هتشک  ات  درک  دنهاوخن  رارف  زگره  دنرادن و  ناشیاهریـشمش  زج 
. { ،ج 19،ص 252 راونالاراحب ( . 1 «. } دیریگب دیهاوخ  یم  یمیمصت  ره  لاح  تسا  نینچ  بلطم 

رد روکذم  لاؤس  ای  رّدقم  لاؤس  هب  تسا  یخساپ  عقاو  رد  دنک و  یم  نایب  يرگید  هتکن  راتفگ  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
نآ هب  دنگوس  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  میگنجب ؟ ناناملسم  اب  ام  هنوگچ  دنناملـسم  ًارهاظ  شنارای  هیواعم و  هک  شنارای  تاملک 

نورد رد  ار  رفک  دندش و  میلست  رهاظ  رد  هکلب  ، دنتفریذپن زگره  ار  مالـسا  ام  نانمـشد  هدیرفآ  ار  اهناسنا  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  سک 
َأََرب ،َو  َهَّبَْحلا َقَلَف  يِذَّلا  َوَف  ( ؛» دندرک راکـشآ  دندوب  هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  ، دنتفای مالـسا  دـض  رب  یناروای  هک  یماگنه  دنتـشاد و  ناهنپ 

نامه نآ  یلـصا  هشیر.دوش  یم  قالطا  یحور  يذ  دوجوم  ره  هب  هاگ  حور و  يانعم  هب  هاگ  ناسنا و  ياـنعم  هب  « همـسن ( .» 2  } َهَمَسَّنلا
(. ُهوُرَهْظَأ ِْهیَلَع  ًاناَوْعَأ  اوُدَجَو  اَّمَلَف  ، َْرفُْکلا اوُّرَسَأ  ،َو  اوُمَلْسَتْسا ِنَِکل  اوُمَلْسَأ َو  اَم   {، .تسا داب  میالم  شزو  يانعم  هب  میسن 

دنک یم  هیکت  ناسنا  شنیرفآ  كاخ و  ریز  رد  اه  هناد  نتفاکش  يور  ، دنوادخ تافص  نایب  دوخ و  دنگوس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا 
رایـسب ياه  تسوپ  اب  هک  یماگنه  اه  هتـسه  ؛ تسا نیمه  دـنوادخ  لاعفا  نیرتزیگنا  تفگـش  نیرت و  بیجع  زا  هک  تسا  نآ  لیلد  هب 

بنج و ، دسر یم  اهنآ  هب  یفاک  تبوطر  دنریگ و  یم  رارق  كاخ  ریز  رد  مکحم 

هقاس نیمه.ددرگ  یم  راکـشآ  نآ  زا  یفیطل  هقاس  دـنک و  یم  ومن  هب  عورـش  هدـنز  هفطن  ددرگ و  یم  زاغآ  هتـسه  نورد  رد  یـشوج 
هار ددرگ و  یم  ادج  دوخ  ردام  زا  دـشک و  یم  نوریب  رـس  دفاکـش و  یم  ار  هتـسه  دـنیب  یم  گنت  دوخ  رب  ار  اج  هک  یماگنه  فیطل 
یم رارق  ردام  محر  رد  ناسنا  هفطن  هک  یماگنه  نینچمه.دـیآ  رد  يدـنمورب  تخرد  تروص  هب  هک  ینامز  اـت  دریگ  یم  شیپ  ار  ومن 

قیقد و رایـسب  هدیچیپ و  تالوحت  هلـسلس  کی  اب  دریگ و  یم  دوخ  هب  يا  هزات  لکـش  دنیب و  یم  يدیدج  شنیرفآ  زور  هب  زور  ، دریگ
دنیب یمن  یفاک  ومن  دـشر و  همادا  يارب  ار  ردام  محر  هک  یماگنه  دوش و  یم  یلماک  ناسنا  هب  لدـبم  ، عیرـس لاـح  نیع  رد  فیرظ و 

.دراذگ یم  ایند  هصرع  هب  مدق  ، ردام دیدش  بات  بت و  ناجیه و  اب  دریگ و  یم  جورخ  رب  میمصت 

مرکا ربمغیپ  هاگ  لیلد  نیمه  هب  دزاس و  یم  انـشآ  ادخ  نایاپ  یب  تمظع  هب  ار  ناسنا  یتسار  هب  اهناسنا  ناهایگ و  دلوت  هرابرد  هعلاطم 
درک شومارف  دیابن  دندرک و  یم  دای  فاصوا  نیا  اب  ار  ادـخ  ، دـنگوس ماگنه  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دوب هدشن  دلوتم  زگره  یسانش  نینج  یسانش و  هایگ  ملع  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  هک 

اه هتکن 

هیواعم لامعا  تاداقتعا و  -1

ناج لد و  اب  ار  مالـسا  زگره  شنارای ) هیواعم و   ) شنافلاخم هک  دـنک  یم  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  ماـما  ـالاب  راـتفگ  هلمج  نیرخآ  رد 
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.دنتخاس راکشآ  ار  نورد  رفک  دندرک  ادیپ  ینارای  هک  یماگنه  دنداد و  رد  نت  نآ  هب  رابجا  مکح  هب  هکلب  ، دندوب هتفریذپن 

فورعم عبانم  ریاس  حاحـص و  بتک  هعلاطم  یلو  دـیآ ، نارگ  ّتنـس  لها  ناردارب  زا  ناهاگآان  زا  یـضعب  رب  نخـس  نیا  تسا  نکمم 
دیاقع هرابرد  هدمآ  نانآ  فورعم  عبانم  رد  هک  ار  یتایاور  زا  یشخب  اجنیا  رد  ام  ؛ تسا راکشآ  یتّیعقاو  هک  دهد  یم  ناشن  ّتنس  لها 

مییازفایب و نآ  رب  يزیچ  هکنآ  یب  مینک  یم  نایب  هیواعم  لامعا  و 

.میراذگ یم  ناگدنناوخ  هدهع  رب  ار  يرواد 

: دیوگ یم  هبعکلا  بر  دبع  نب  نامحرلا  دبع  هک  تسا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  .1

رـسپ : متفگ وا  هب  دـنا  هدـش  عـمج  وا  درگ  مدرم  هتـسشن و  هبعک  هیاـس  رد  صاـع  ورمع  نب  هّللادـبع  مدـید  مدـش  مارحلا  دجـسم  دراو 
هک یلاح  رد  میناسرب  لتق  هب  ار  ناناملـسم  میروخب و  لـطاب  هب  دوخ  ناـیم  رد  ار  ناـملاوما  اـم  هک  دـهد  یم  روتـسد  هیواـعم  تیومع 
هیآ ، ءاسن ( . 1  ...« } ْمُکَسُْفنَأ اُوُلتْقَت  َو ال  : » دیامرف یم  و   ...« ِلِطاْبلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  دنوادخ 

حیحص ( . 2  } .امن تفلاخم  وا  اـب  ادـخ  تیـصعم  رد  نک و  تعاـطا  وا  زا  ادـخ  تعاـطا  رد  : تفگ سپـس  دـش  تکاـس  هّللادـبع  .{ 29
. { ،ج 6،ص 18 ملسم

هیواعم ، دیآ یم  یغالا  رب  راوس  هک  درک  هدهاشم  ار  نایفـسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  يربط  خـیرات  رد  .2
رد ار  نآ  ماـمز  هیواـعم  ردارب  هبتع  یتیاور  رد  و   ) دـنار یم  ار  نآ  رـس  تشپ  زا  هیواـعم ) ردارب   ) دـیزی دراد و  تسد  هب  ار  نآ  راـسفا 

: دومرف دید و  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنار ) یم  ار  نآ  رس  تشپ  زا  هیواعم  تشاد و  تسد 

خیرات ( . 3 «. } دـنار یم  رـس  تشپ  زا  ار  نآ  هک  یـسک  راد و  ماـمز  راوـس و  دـنک  تنعل  ادـخ  ؛  قئاـسلا بکارلاو و  دـئاقلا  هّللا  نـعل  » 
 { .توریب ، یملعا هسسؤم  پاچ  ،ج 8،ص 185، يربط

زا : دومرف درک و  دوخ  فارطا  زا  يا  هطقن  هب  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور  هک  تسا  هدمآ  زین  يربط  خـیرات  رد  3.و 
،ج 8،186 يربط خیرات  ( . 4  } .دش ادیپ  هیواعم  ناهگان.دـش  دـهاوخ  روشحم  نم  نید  ریغ  رب  هک  دـیآ  یم  نم  تّما  زا  يدرم  وس  نیا 

 { .توریب ، یملعا هسسؤم  پاچ 

: دنک یم  لقن  نینچ  كولملا  رابخا  باتک  زا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .4

:» تفگ نذؤم  هک  یماگنه  یلو  ؛ درک رارکت  ار  نآ  راب  هس  هیواعم   « هّللا ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  دـیوگ «: یم  نذؤم  دینـش  هیواـعم  يزور 
: تفگ هیواعم   « هّللا لوسر  ًادمحم  ّنأ  دهشا 

مسا رانک  رد  ار  تدوخ  مسا  هکنیا  زج  يدشن  یضار  یتشاد  يدنلب  تمه  وت  دوب ) مالسا  ربمغیپ  شروظنم   ) هّللادبع دنزرف  يا  بجع 
. { ،ج 10،ص 101 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .درکن رارکت  ار  تّوبن  هب  تداهش  یهد و  رارق  ادخ 

رب ار  ام  میدش  هیواعم  رب  دراو  مردپ  نم و  : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  هدیرب  نب  هّللادبع  زا  دوخ  دنـسم  باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا  .5
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مردپ تسد  هب  دیشون و  نآ  زا  هیواعم  دندروآ  بارـش  سپـس.میدروخ  دندروآ و  ییاذغ  سپـس  دناشن  دوب ) وا  رانک  رد  هک   ) یـشرف
،ج دمحا دنسم  ( . 2  } .ما هدیشونن  نآ  زا  زگره  هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزور  نآ  زا  : تفگ مردپ  ، داد

. { 5،ص 347

هقیسفت و یلع  اورـصتقی  مل  هیواعم و  نید  یف  انباحـصا  نم  ریثک  نعط  دق  دیوگ «: یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .6
نبا روظنم   ) ام باحـصا  ؛  کلذ یلع  لدی  ام  هظافلا  تاطقـس  همالک و  تاتلف  یف  هنع  اولقن  هوبنلا و  دقتعی  ادحلم ال  ناک  هنا  : هنع اولاق 

دنرامـش و یم  شودـخم  زین  ار  وا  تاداقتعا  هکلب  دـنناد ، یمن  قساف  طقف  ار  هیواعم  تسا ) ّتنـس  لـها  زا  هلزتعم  هورگ  دـیدحلا  یبا 
دـیرپ و یم  وا  نابز  زا  هاـگ  هک  ینانخـس  تشادـن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تّوبن  هب  يداـقتعا  دوب و  دـحلم  وا  دـنا  هتفگ 

. { ،ج ص 5،129 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 3 «. } دنا هدرک  لقن  ار  تشاد  انعم  نیا  رب  تلالد 

یم تسا  هدروآ  دـیرفلا  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  هچنآ  قباطم  يرـصب  نسح  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  هیواعم  لمع  ناـمیا و  تالکـشم  .7
ورمع هب  هیواعم.تفای  یمن  رارقتـسا  وا  يارب  تموکح  رما  دوب  هدرکن  تعیب  هیواعم  اـب  صاـع  نب  ورمع  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  : دـیوگ

وت اب  زین  ایند  دـنگوس  ادـخ  هب  ایند ؟ يارب  ای  تسین  وت  اب  یترخآ  هّللا  و  ترخآ ؟ يارب  هچ ؟ يارب  : تفگ ورمع  نک  تعیب  نم  اب  : تفگ
يارب سیونب  : تفگ ورمع  شاب  ایند  رد  نم  کیرش  وت  : تفگ هیواعم  منک ! تکرش  وت  اب  نم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن 

نب ورمع  اب  هک  یلاح  رد  دش  هیواعم  رب  دراو  نایفسوبا  نب  هبتع  : دیازفا یم  سپـس  : تشون هیواعم.ار  نآ  فارطا  رـصم و  تموکح  نم 
درم نیا  : تفگ هبتع  مشورف  یم  وت  هب  رصم  تموکح  لباقم  رد  ار  منید  نم  : تفگ وا  هب  ورمع  تفگ و  یم  نخس  رصم  هرابرد  صاع 

. { ،ج 5،ص 87 دیرفلا دقع  ( . 1  } .داد رارق  هلماعم  ياهب  نمث و  ار  شنید 

زا یکی  اهنت  رگا  یتح  هک  دوب  هیواعم  رد  زیچ  راهچ  : دیوگ یم  هک  دـنک  یم  لقن  يرـصب  نسح  زا  خـیراوتلا  لماک  رد  زین  ریثا  نبا  .8
يایاقب هک  یلاح  رد  تفرگ  تسد  هب  ریشمش  اب  ار  تموکح  رما  هکنیا  تسخن  : دش یم  يو  يورخا )  ) تکاله بجوم  تشاد  ار  اهنآ 

دیشوپ و یم  نیمشیربا  سابل  هک  ار  شراوخ  بارش  دنزرف  هکنیا  مود.دنتشاد  دوجو  دندوب  رترب  وا  زا  هک  تلیـضف  نابحاص  هباحص و 
هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسا  نم  ردارب  دایز  درک  اـعدا  هکنیا  موس.درک  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  دز ، یم  روبنط 

ار نامیا ) كاپ  درم  نآ   ) يدع نب  رجح  هکنیا  مراهچ.تسا  گنس  راکانز  درف  بیصن  دوش و  یم  قحلم  شیمـسر  ردپ  هب  دنزرف  : دوب
. { ،ج 3،ص 487 خیراوتلا لماک  ( . 2  } .دناسر لتق  هب 

ناـمیپ  ) نیثکاـن درک  لاؤـس  ساـبع  نبا  زا  یماـش  درم  رفن  کـی  ، تسا هدروآ  « يواـسم نساـحم و  » باـتک رد  یقهیب  هـچنآ  قباـطم  .9
مالـسلا هیلع  یلع  اب  هک  یناسک  : تفگ سابع  نبا  دندوب ؟ یناسک  هچ  دوب ) هداد  ربخ  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینانکش 

روـظنم دـندرک و  ادـیپ  روـضح  وا  ربارب  رد  لـمج  گـنج  رد  هرـصب  رد  دنتـسکش و  ار  دوـخ  تعیب  سپـس  دـندرک  تـعیب  هنیدـم  رد 
توریب پاـچ  ،ص 43  يواـسملا نساـحملا و  ( . 3  } .تسا ناورهن  لـها  هب  هراـشا  « نیقراـم تسوا و« باحـصا  هیواـعم و  « نیطـساق » زا

(. { ،ج 15،ص 62 قحلا قاقحا  حرش  لقن  قباطم  )

یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  راکب و  نب  ریبز  تاّیقفوم  رد  يدوعـسم و  بهذـلا  جورم  رد  هک  یبیجع  نخـس  اب  ار  تمـسق  نیا  .10
نایاپ تسا  هدمآ  دیدحلا 
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هعیش تاداقتعا  هب  یلیامت  اهنت  هن  هک  راکب  نب  ریبز  دننام  دراد  دوجو  یـسک  رفن  هس  نیا  نایم  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت   ) میهد یم 
(. دوب فلاخم  اهنآ  اب  هکلب  تشادن 

یم وگتفگ  هب  وا  اب  تفر و  یم  وا  غارـس  هب  ًارارک  مردپ  مدش  دراو  هیواعم  رب  مردپ  هارمه  : دـیوگ یم  هبعـش  نب  هریغم  دـنزرف  فّرطم 
تشگ زاب  لزنم  هب  وا  دزن  زا  یبش  یلو  تفگ  یم  نخس  هیواعم  تسایک  شوه و  لقع و  زا  تشگ و  یم  زاب  لزنم  هب  سپس  تخادرپ 
هدـمآ شیپ  يا  هثداح  هک  متـسناد  مداد و  تلهم  یمک  تسا  نیگمغ  رایـسب  وا  مدـید  نم  دروخن  ماش  اذـغ و  دوب و  تحاراـن  رایـسب 

.میآ یم  مدرم  نیرت  ثیبخ  نیرترفاک و  دزن  زا  نم  مدنزرف  : تفگ منیب ؟ یم  نیگمغ  بشما  ار  وت  ارچ  : متفگ ، تسا

تلادـع هار  رگا  هتـشذگ  وت  زا  یّنـس  ناـنمؤم  ریما  يا  : متفگ وا  هب  مدوب و  هدرک  تولخ  هیواـعم )  ) وا اـب  نم  : تفگ یـسک ؟ هچ  : متفگ
رایـسب يروایب  اجب  محر  هلـص  يریگب و  رظن  رد  ار  مشاه  ینب  زا  تناردارب  رگا  تسا و  رتهب  یهد  ماجنا  ریخ  ياـهراک  يریگ و  شیپ 

.دنامب وت  يارب  نآ  باوث  یمان و  کین  هک  دوش  یم  ببس  راک  نیا  دنرادن و  وت  يارب  يرطخ  چیه  زورما  اهنآ  اریز  ، تسا بسانم 

هک یماگنه  ، درک تلادـع  دیـسر و  تموکح  هب  دوب ) میت  هلیبق  زا  هک  رکبوبا   ) میت وخا  ، کین مان  مادـک  تاهیه  تاهیه  : تفگ هیواعم 
تموکح هب  دوب ) يدع  هلیبق  زا  هک  رمع   ) يدـع وخا  سپـس.نانچ  نینچ و  رکبوبا  : دـیوگ یم  یـسک  طقف  دـش  شومارف  تفر  ایند  زا 

نینچ و رمع  دنیوگ  یم  یـضعب  هکنیا  زج  دش  شومارف  مه  وا  مان  تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  درک و  شـشوک  شالت و  لاس  هد  ، دیـسر
هرانم زارف  رب   ) راب جـنپ  زور  همه  دـنهد ) یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ناکرـشم  هک  یبقل   ) هشبک یبا  نبا  یلو  ؛ درک نانچ 

ِهّللا َال َو  » ردپ یب  يا  دنام ؟ یم  یقاب  نم  زا  یلمع  هچ  یکین و  مان  هچ  لاح  نیا  اب  هّللا ) لوسر  ًادـمحم  نا  دهـشا  :) دـننز یم  دایرف  اه )
هشیمه يارب  مشاه  ینب  هک  درک  يراک  دیاب  هکنیا  ای  دوش و  نفد  مان  نیا  هک  درک  يراک  دیاب  دنگوس  ادخ  هب  ؛ اْنفَد ًاْنفَد  اَّلِإ 

پاچ ج 2،ص 429، ،، بهذـلا جورم  لاس 1392؛ ، دادـغب ، فاقوا ترازو  پاچ  ،ص 576، تاـیقفوملا ( . 1 «. } دـنوش شوـمارف  نفد و 
. { ،ج 5،ص 129 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  لاس 1982؛ توریب ،

هیواعم هرابرد  ار  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  تارابع  نیع  ام  ، تسین ام  زا  الاب  هناگ  هد  تاکن  زا  کی  چیه  هک  مینک  یم  رارکت  رگید  راب 
.مییازفایب نآ  هب  يزیچ  هکنآ  یب  میدروآ 

شنمشد نابز  زا  مالسلا  هیلع  ماما  لئاضف  -2

یمن زوریپ  دوخ  راک  رد  هیواعم  نیقی  هب  دوبن  وا  یناطیـش  ياه  هشقن  رگا  دوب و  هیواعم  نابیتشپ  دـص  رد  دـص  صاـع  ورمع  هکنیا  اـب 
وا و هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هداعلا  قوف  يرترب  زا  تحارـص  اب  موزل  دراوم  رد  دوب و  رت  هجهللا  حیرـص  وا  زا  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ دش

.تفگ یم  نخس  ترضح  نآ  عاجش  رکشل  زا  نینچمه 

زا دنک  یم  ریقحت  ًادـیدش  نآ  رد  ار  هیواعم  هک  دـنک  یم  لقن  صاع  ورمع  زا  یبیجع  راعـشا  دوخ  نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن 
: دیوگ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نایرکشل  هرابرد  هلمج 

دوُدُص يِِذب  َْسیَلَف  ْتَّدَس  ْنِإَف  ًادوُرُو  اَُهلَّوَأَف  ْتَدَرَو  ْنِإَف 
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رب رداق  یـسک  ، دـنریگب ار  دوخ  نمـشد  رکـشل  ولج  رگا  دنماگـشیپ و  ، دـنوش هکرعم  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  ناراوس  هاگ  ره  »
«. تسین اهنآ  زا  يریگولج 

: دیازفا یم  سپس 

ِدیِعَْبلِاب َِکئاَسَم  ْنِم  َوُه  ٍرُْکِنب َو ال  ٍنَسَح  ِیبَأ  ْنِم  َیِه  اَم  َو 

«. تسین رظن  زا  رود  وت  ياهفعض  هطقن  تسین و  هتخانشان  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  »

: دیوگ یم  هدرک  ماش  تموکح  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هیواعم  تساوخرد  هب  هراشا  هاگ  نآ 

ِدیِرَْولا ِعِطَْقنُم  ِنْکُْرلا  ِفیِعَض  ٍنیِکَتْسُم  ََهلاَقُم  َُهل  َْتُلق  َو 

ِدیِهَّزلا ِْيأَّرلا  ِهآْوَّسلا َو  َنِم  ٍْدنِه  َْنبا  اَی  َُکبْسَح  َماَّشلا  یل  نعَد 

ٍدیِزَم ْنِم  ََکباجَأ  َول  ََکل  ًاّزِع َو ال  َتْدَدْزا  اَم  اَهَکاَطْعَأ  َْول  َو 

اهفعـض و هطقن  نامه.دراذـگاو  وت  هب  ار  ماش  هک  يدرک  اـضاقت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يا  هدـنامرد  ناوتاـن  دنمتـسم  ریقف  نوچمه  وت  »
.تسا یفاک  وت  يارب  تتسردان  ریبدت 

«. تفای یهاوخن  ینوزف  دنک  تباجا  ار  وت  ياضاقت  رگا  دش و  یهاوخن  زیزع  يزیچ  دراذگ  او  وت  هب  ار  ماش  تموکح  رگا  و 

: تفگ دناوخ  ارف  ار  وا  دیسر  هیواعم  شوگ  هب  صاع  نب  ورمع  راعشا  هک  یماگنه 

هیلع یلع  هک  یلاـح  رد  يرمـش  یم  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینک و  یم  شهوـکن  ارم  ریبدـت  رکف و  وـت  ، مـنک یم  بـجعت  وـت  زا 
مالسلا هیلع  یلع  ندرمـش  گرزب  یلو  ؛ دش رداص  نم  زا  وت  يأر  رکف و  ریقحت  اما  : تفگ خساپ  رد  ورمع.تخاس  اوسر  ار  وت  مالـسلا 
راکـشآ نم  يراد و  یم  یفخم  ار  نآ  وت  هک  توافت  نیا  اـب  يرت  هاـگآ  نم  هب  تبـسن  نآ  زا  وت  دـشاب  یفخم  وت  رب  هک  تسین  يزیچ 

(1  } .دوش اوسر  دـنک  تاـقالم  وا  اـب  یناـسنا  رگا  هک  تسین  یـسک  وا  ، مالـسلا هیلع  یلع  تسد  هب  نم  ندـش  اوـسر  اـما  و.مزاـس  یم 
. { ،ص 472 نیفص .

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  هّیما و  ینب  هرهچ  ياشفا  : 17 همان

عوضوم

هیلإ هنم  باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( يرجه لاس 37  رفص  هام  نیفص  يارحص  رد  هیواعم  همان  باوج  رد  يا  همان  )

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1452 

http://www.ghaemiyeh.com


همان نتم 

ِتاَشاَشُح ّالِإ  َبَرَعلا  ِتَلَکَأ  دَـق  َبرَحلا  ّنِإ  َُکلوَق  اّمَأ  ِسمَأ َو  َکـُتعَنَم  اَـم  َموَیلا  َکَـیِطعُِأل  نُکَأ  َمل  ِّینَإـف  َماّـشلا    ّ َِیلإ َکـُبَلَط  اـّمَأ  َو 
اّمَأ ِراّنلا َو  َیلِإَف  ُلِطاَبلا  ُهَلَکَأ  نَم  ِهّنَجلا َو  َیلِإَف  ّقَحلا  ُهَلَکَأ  نَم  َالَأ َو  تَیَِقب  ٍسُفنَأ 

374 ص :
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ِقاَرِعلا ِلهَأ  نِم  اَینّدـلا  یَلَع  َصَرحَِأب  ِماّشلا  ُلهَأ  َسَیل  ِنیِقَیلا َو  یَلَع  ِّینم  ّکّشلا  یَلَع  یَـضمَِأب  َتسَلَف  ِلاَـجّرلا  ِبرَحلا َو  ِیف  اَنُؤاَِوتـسا 
َِیبَأک َناَیفُـس  ُوبَأ  َال  ِِبلّطُملا َو  ِدبَعَک  ٌبرَح  َال  ٍمِشاَهَک َو  ُهّیَمُأ  َسَیل  نَِکل  ُنَحن َو  َِکلَذَکَف  ٍفاَنَم  ِدبَع  ُوَنب  ّانِإ  َُکلوَق  اّمَأ  ِهَرِخآلا َو  یَلَع 
ًافَلَـس ُعَبتَی  ٌفلَخ  ُفلَخلا  َسِئَبل  ِلِغدُـملاَک َو  ُنِمؤُملا  َال  ِلِطبُملاَک َو  ّقِحُملا  َال  ِقیِـصّللاَک َو  ُحیِرّـصلا  َال  ِقِیلّطلاَک َو  ُرِجاَهُملا  َال  ٍِبلاَط َو 

ًاجاَوفَأ َو ِِهنیِد  ِیف  َبَرَعلا  ُهّللا  َلَخدَأ  اَّمل  َلِیلّذلا َو  اَِهب  اَنـشَعَن  َزیِزَعلا َو  اَِهب  اَنَللذَأ  ِیّتلا  ِهُّوبّنلا  ُلضَف  ُدـَعب  اَنیِدـیَأ  ِیف  َمّنَهَج َو  ِراَن  ِیف  يَوَه 
َبَهَذ مِهِقبَِـسب َو  ِقبّـسلا  ُلهَأ  َزاَف  َنیِح  یَلَع  ًهَبهَر  اّمِإ  ًهَبغَر َو  اّمِإ  ِنیّدـلا  ِیف  َلَـخَد  نّمِم  ُمتنُک  ًاـهرَک  ًاـعوَط َو  ُهّمُـألا  ِهِذَـه  َُهل  تَمَلـسَأ 

.ُماَلّسلا اًلِیبَس َو  َکِسفَن  یَلَع  َال  ًابیِصَن َو  َکِیف  ِناَطیّشِلل  ّنَلَعجَت  اَلَف  مِِهلضَِفب  َنُولّوَألا  َنوُرِجاَهُملا 

اه همجرت 

یتشد

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  هّیما و  ینب  هرهچ  ياشفا   1

رد  ، } دیـشخب مهاوخن  وت  هب  زورما  متـشاد ، زاب  وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  انامه  مراذـگاو ، وت  هب  ار  ماش  یتساوخ  هکنیا  هیواـعم !
درک و تروشم  صاع  ورمع  اب  هیواعم  دـش ، راکـشآ  اهنآ  رد  تسکـش  راثا  دـندش و  لزلزتم  هتـسخ و  نایماش  هک  نیّفـص  دربن  همادا 
ام هب  ار  ماـش  تموـکح  هک  میهاوـخب  وا  زا  میـسیونب و  یلع  هب  يا  هماـن  سپ  دور ، یم  اـم  تسد  زا  دراد  زیچ  هـمه  هـک  لاـح  تـفگ 

.درادـن یعنام  اضاقت  نیا  حرط  همان و  نتـشون  اّما  دریذـپ  یمن  یلع  تفگ  صاع  ورمع  .دـشاب  یمالـسا  هعماج  ماما  دوخ  دراذـگاو و 
اّما و  نیّفص ص 468 }) هعقو  باتک  : ) تشون هیواعم  خساپ  رد  ار  همان 17  مالّسلا ، هیلع  ماما  تسد  هب  همان  اضاقت  نیا  ندیسر  زا  سپ 

، دوـب قـح  رب  هک  سک  نآ  شاـب ، هاـگآ  تـسا » هدرب  ورف  شیوـخ  ماـک  هـب  یکدـنا ، زج  ار  برع  گـنج ،  » هـک وـت  نخـس  دروـم  رد 
، يا هدرک  ار  رگداهج  تارفن  گنج و  رد  يواست  ياعّدا  هکنیا  اـّما  تسا .  شتآ  رد  دوب  لـطاب  هار  رب  هک  نآ  و  تشهب ، شهاـگیاج 

ترخآ هب  قارع  لـها  زا  رت  صیرح  اـیند  رب  ماـش  لـها  و  تسا ، هدیـسرن  نیقی  رد  نم  لاـمک  هجرد  هب  کـش  رد  وت  دـشر  هک  نادـب ،
 . دنتسین

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترتع  لئاضف   2

« برح  » و مشاه ،»  » ام ّدج  نانوچ  هّیما »  » امـش ّدـج  اّما  تسا ، نینچ  يرآ  میتسه ، فانم » دـبع   » نادـنزرف همه  ام  يدرک  اعّدا  هکنیا  و 
رد ، } تسین هدش  دازآ  ناریـسا  نوچ  نارجاهم  شزرا  زگره  دوب ، دنهاوخن  بلاط » وبا   » دننام نایفـس » وبا   » و ّبلطملا ،» دبع   » دـننامه
نآ زا  مدرک  دازآ  ار  امش  همه  دیورب  دومرف  درک و  دازآ  ار  دندیگنج  وا  اب  هکنانآ  همه  ادخ  لوسر  دیدرگ ، حتف  هّکم  هک  متشه  لاس 
رب هک  نآ  اب  تسا  قح  رب  هک  نآ  و  دشاب ، یمن  هداز  مارح  دننامه  هداز  لالح  و  .دندیمان } ءاقلّطلا » ءانبأ   » ار نایفـس  وبا  نادـناخ  سپ 
هب دورو  رد  ار  دوخ  هتشذگ  ناردپ  هک  نانآ  دنتـشز  هچ  و  دوب ،  دهاوخن  دسفم  نوچ  نمؤم  و  درک ، هسیاقم  ناوت  یمن  ار  تسا  لطاب 

 . دننک يوریپ  شتآ 

هک هاگنآ  و  میدرک ،  گرزب  ار  ناگدـشراوخ  و  لیلذ ، ار  نازیزع  نآ  اب  هک  تساـم  راـیتخا  رد  تّوبن  تلیـضف  میرذـگب ، هک  همه  زا 
امـش دش ، میلـست  رابجا  ای  رایتخا  يور  زا  ای  مالـسا  نید  ربارب  تّما  نیا  و  دروآ ، رد  مالـسا  نید  هب  جوف  جوف  ار  برع  تّما  دـنوادخ 

رب ناگدنروآ  مالسا  نیتسخن  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دیدش ، دراو  مالسا  نید  رد  سرت  يور  زا  ای  ایند و  يارب  ای  نایفـس ، وبا  نادناخ 
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ناج رب  ار  وا  و  دنم ، هرهب  شیوخ  زا  ار  ناطیـش  هیواعم  يا  سپ  دنتفای ،  زاب  ار  دوخ  شزرا  نیتسخن  نارجاهم  و  دـنتفرگ ، یـشیپ  همه 
 . دورد اب  .هدم  هار  شیوخ 

يدیهش

برع گنج  ییوگ  یم  هک  نیا  متـشادزاب و  وت  زا  زورید  هک  مشخب  یمن  وت  هب  ار  يزیچ  زورما  نم  نم ، زا  ار  ماش  وت  نتـساوخ  اـما  و 
نآ و  دیاشگ ، تشهب  هب  ار  دوخ  هار  دیآ ، رد  اپ  زا  قح  هار  رد  هک  نآ  شاب  هاگآ  دنامن ، نانآ  يارب  یسفن  مین  زج  دنادرگ و  دوبان  ار 
یلد ود  ار  وت  هک  تسا ، نینچ  هن  راکیپ ، نادرم  رد  رازراک و  رد  ام  ندوب  ناسکی  اّما  .دناشک  شخزود  هب  دنادرگ ، دوبان  لطاب  هک  ار 

ام هک  وت  هتفگ  اّما  .ناهج  نادب  تسا  قارع  مدرم  زا  شیب  هن  ناهج  نیدب  نایماش  یگتسبلد  و  تسا ، نیقی  اب  هارمه  نم  یعـس  تسا و 
.تسا تسرد  میفانم ، دبع  نادنزرف 

وبا اب  ار  نایفـس  وبا  و  دروآ ، ناوتن  تبتر  کی  رد  بلطملا  دـبع  اب  ار  برح  .تسین و  مشاه  هیاپ  رد  هّیما  اّما  تسا ، یکی  اـم  راـبت  هک 
هک ار  ینادـناخ  و  دومرف ، دازآ  شیادـخ  لوسر  هک  تسین  یـسک  نانوچ  دومن  ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  نآ  .درک  ناوتن  سایق  بلاط 

ناسکی و لطاب  ناهاوخ  اب  تسوا  اب  قح  هک  نآ  هن  و  هتـسب ، نادناخ  نادـب  ار  دوخ  هک  تسین  یـسک  نوچمه  هتـسیاش ، تسا  یبسح 
رد خزود  شتآ  هب  وا  یپ  رد  دوش و  ردپ  وریپ  هک  يرـسپ  ادب  .راکلغد  ییوگغورد  نوچ  رادرکتـسرد  نامیا  اب  هن  و  تسوزارت ، کی 

میدرک و راوخ  نادب  ار  دنمجرا  تسا - تّجح  نیرتگرزب  هک  تسا - تّوبن  ماقم - هب  یگتسب  تلیـضف - ار  ام  هتـشذگ  نیا  زا  .دوش و 
نآ تعاط  دـنب  رد  رـس  هاوخان  هاوخ و  تّما  نیا  دروآ و  رد  شیوخ  نید  هب  جوف  جوف  ار  برع  ادـخ  نوچ  و  رـالاس ،  نادـب  ار  راوخ 
رد ناناملـسم  نیتسخن  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دـیدیدرگ ، ناملـسم  ناج  میب  زا  اـی  ناـن ، رطاـخ  هب  اـی  هک  دـیدوب  ناـنآ  زا  امـش  درک ،

سفن رب  ار  وا  هن  راذگب و  يا  هرهب  دوخ  زا  ناطیش  يارب  هن  سپ ، .دندوبر  نارگید  زا  تقبس  نارجاهم  و  دندوب ، شیپ  مالـسا  نتفریذپ 
.راد یلوتسم  شیوخ 

یلیبدرا

وت راتفگ  اـما  زورید و  ار  وت  مدرک  عنم  ار  هچنآ  زورما  وتب  مهدـب  هک  مدوبن  نم  هک  یتسردـب  سپ  ار  ماـش  نمب  وت  ندرک  بلط  اـما  و 
یتسار ار  وا  دروخ  هک  ره  سپ  دـینادب  دـنا  هدـنام  یقاب  هک  اهناج  ياه  هیقب  رگم  تخاس  دوبان  ار و  برع  دوخ  رازراک  هک  یتسردـب 

رد يربارب  زا  هدرک  تبث  هماـن  رد  هچنآ  اـما  تسا و  شتآ  وا  تشگزاـب  سپ  لـطاب  ار  وا  دروخ  هک  ره  تشهبب و  دومن  هجوت  وا  سپ 
لها زا  ایند  رب  رت  صیرح  ماش  لها  دنتـسین  نیقی و  رب  نم  نتفر  زا  کش  رب  هدـنور  وت  یتسین  سپ  نادرم  رداـم و  ياـسن و  رازراـک و 

بلّطملا دبع  وچمه  برح  هن  مشاه و  وچمه  هیما  دوبن  نکیل  ام و  مینینچمه  سپ  میفانم  نادنزرف  هک  وت  راتفگ  اما  ترخآ و  رب  قارع 
وچمه راتفگ  تسار  ردپب و  هدش  هدینابـسچ  وچمه  صلاخ  هن  هدش و  هدرک  اهر  وچمه  رجاهم  هن  بلاط و  وبا  وچمه  نایفـس  وبا  هن  و 

خزود و شتآ  رد  هداتفا  هک  ار  یفلس  دوش  یم  عبات  هک  یقلخ  تسیقلخ  دب  هنیآ  ره  قلخ و  دب  دسفم  قحب  هدنورگ  هن  راگزور و  هبت 
هطساوب میدینادرگ  دنلب  ار و  يدنمجرا  نآ  ببـسب  میدینادرگ  راوخ  هک  يربمغیپ  هبترم  لیاضف  همه  نیا  زا  دعب  تسام  ياهتـسد  رد 

يور زا  تما  نیا  ار  وا  رم  دـندروآ  مالـسا  هورگ و  هورگ  دوخ  نید  رد  ار  برع  ادـخ  دروآ  رد  هک  یتـقو  ار و  رادـقم  یب  راوـخ  نآ 
توف هک  یماگنه  رب  لتق  زا  سرت  ههج  زا  اـی  ندرک و  تبغر  ههج  زا  اـی  نید  رد  دـندش  لـخاد  هک  اـهنآ  زا  دـیدوب  تهارک  تبغر و 
يارب نادرگم  سپ  دوخ  هقیرط  تلیـضفب  دندوب  نیزا  شیپ  هک  ناگدننک  ترجه  دندوب  هتفر  دوخ و  نتفرگ  یـشیپ  قبـس  لها  دندش 
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مالّسلا یهار و  تدوخ  سفن  رب  هن  هرهب و  دوخ  رد  ناطیش 

یتیآ

.داد مهاوخن  وت  هب  زورما  ما  هدرک  یم  عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  یهاوخ و  یم  نم  زا  ار  ماش 

هار رد  هک  سک  ره  هک  نادـب  تسا ، هدـنامن  یـسفن  مین  زج  ار  وا  نونکا  درک و  هابت  درخ و  ار  برع  گنج ، هک  ییوگ  یم  هکنیا  اّما 
یگنج نادرم  گـنج و  رد  اـم  هک  وت  نخـس  نیا  اـما  .منهج  هب  هتخاـب  ناـج  لـطاب  هار  رد  هک  ره  هتفر و  تشهب  هب  هدـش  هتـشک  قـح 

هب قارع  مدرم  نآ  زا  رتـشیب  دـندنمزآ ، اـیند  هب  ماـش  مدرم  هک  ردـق  نآ  .منیقی و  درم  نم  یکـش و  لـها  وـت  .تسا  نینچ  هن  مـیربارب ،
.دنا هتسبلد  ترخآ 

دبع اجک و  برح  اجک ؟ مشاه  اجک و  هیما  یلو  میتسه ، نینچ  زین  ام  يرآ  میتسه ، فانم  دبع  نادنزرف  ام  ییوگ ، هک  تنخس  نیا  اما 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  هکم ، حتف  زا  سپ  . 9  } هدرک دازآ  اب  ار  ادـخ  هار  رد  رجاهم  اجک ؟ بلاط  وبا  اجک و  نایفـس  وبا  اـجک ؟ بلطملا 
ءانبا  ) ای ناگدش  دازآ  ینعی  ءاقلط )  ) ار نایفـسوبا  نادناخ  ور  نیا  زا  درک  دازآ  دـندوب  هدـیگنج  وا  اب  هک  ار  یناسک  همه  هلآ ) هیلع و 
هتـسب ینادناخ  هب  ار  دوخ  هکنآ  اب  دراد ، راکـشآ  حیرـص و  یبسن  هکنآ  .تبـسن و  هچ  .دـنتفگ } یم  ناگدـشدازآ  نادـنزرف  ءاقلطلا )

يدـنزرف دـب  هچ  و  اجک ؟ راکلغد  و  اجک ؟ نم  ؤم  و  دوبن ، تسا  لطاب  رب  هکنآ  ياـتمه  تسا  قح  رب  هکنآ  .دـشابن  ربارب  زگره  تسا ،
نآ يورین  هب  هک  تسا  تّوبن  تلیـضف  ار  ام  اهنیا ، رب  نوزفا  .دـنا  هدـش  نوگنرـس  خزود  رد  همه  هک  تسا  یناردـپ  وریپ  هکنآ  تسا ،

.میدیشخب ناوت  ورین و  ار  نالیلذ  میدرک و  لیلذ  ار  نازیزع 

نآ زا  امش  تهارکب ، یخرب  دروآ و  مالسا  اضرب  یخرب  تما  نیا  دروآرد و  دوخ  نید  هب  هورگ  هورگ  ار  برع  دنوادخ  هک  یماگنه 
هب ناگتفرگ  یـشیپ  هک  دوب  یماگنه  هب  نیا  .ناج و  میب  زا  ای  دوب  ایند  هب  تبغر  ببـس  هب  ای  دنتفریذپ  ار  مالـسا  رگا  هک  دـیدوب  هورگ 

دوخ زا  ار  ناطیش  سپ  .دندوب  هدرب  تلیـضف  زا  دوخ  بیـصن  نیتسخن  نارجاهم ، دندوب و  هدیـسر  يزوریپ  هب  ناشنتفرگ ، یـشیپ  ببس 
.يامنم طلسم  دوخ  سفن  رب  ار  وا  زاسم و  دنم  هرهب 

نایراصنا

هتفگ اـما   . مهد یمن  تتـسد  هب  مه  زورما  مدادـن  رارق  تراـیتخا  رد  زورید  ار  هـچنآ  نـم  ، یتـساوخ نـم  زا  ار  ماـش  تموـکح  هـکنیا 
هب شریـسم  دریمب  قح  هار  رد  هک  نآ  شاب  هاگآ  «، هدـنامن یقاب  یناج  همین  زج  وا  زا  ،و  هدرب ورف  دوخ  ماک  هب  ار  برع  گـنج  » هک : تا

گـنج و عضو  رد  وت  اـم و  :» يدوب هتفگ  هکنیا  اـما   . تسا شتآ  يوـس  هب  شهار  دوـش  اـنف  لـطاب  قـیرط  رد  هک  ره  ،و  تشهب بناـج 
« میربارب تارفن 

هک نیا  و   . دـنترخآ هب  قارع  لها  زا  رت  صیرح  اـیند  هب  ماـش  لـها  هن  ،و  یتسین نیقی  هصرع  رد  نم  زا  رتورزیت  دـیدرت  کـش و  رد  وت 
دبع نوچمه  برح  هن  ، تسا مشاـه  لـثم  هّیما  هن  هک  قرف  نیا  اـب  یلو  ، میتسه نینچ  مه  اـم  يرآ  « میفاـنم دـبع  نادـنزرف  زا  اـم  :» یتفگ

دنزرف نوچ  راد  بسن  لـصا و  دـنزرف  هن  و  هدـش ، دازآ  ریـسا  نوچ  هّللا  یلا  رجاـهم  هن  ،و  بلاـط وـبا  دـننام  نایفـس  وـبا  هن  ،و  بلّطملا
ناگتـشذگ عبات  هک  نانآ  دنتـسه  يدـب  ناگدـنامزاب  هچ  و   . دـسفم نوچ  نمؤم  هن  ،و  لطاب لها  دـننام  قح  لها  هن  ،و  ردـپ هب  بوسنم 
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میتخاـس ماـقم  دـنلب  ار  لـیلذ  ،و  راوخ ار  زیزع  نآ  اـب  هک  تساـم  تسد  هب  توبن  تلیـضف  هتـشذگ  نیا  زا  دنـشاب !  یم  دوـخ  یمّنهج 
مالـسا تلع  ود  هب  امـش  ، دـندش قح  میلـست  هاوخاـن  هاوـخ و  تما  نیا  ،و  درک دوـخ  نید  دراو  هتـسد  هتـسد  ار  برع  نوـچ  دـنوادخ  .

لضف و ار  نارجاهم  نیلوا  ،و  دندوب هتفای  يزوریپ  مالسا  هب  ناگتفرگ  یشیپ  هک  ینامز  رد  مهنآ  ناج ، زا  سرت  ای  ، ایند ضحم  : دیدروآ
 . دوب يرترب 

 . مالسلا و.راذگم  زاب  دوخ  يور  هب  ار  شهار  ،و  هدم رارق  هرهب  تدوجو  رد  ناطیش  يارب  سپ 

حورش

يدنوار

هیلع نینموـملاریما  نم  بـلطی  ناـک  هیواـعم  نا  يور : .عـضولا و  لـصا  یف  ضیرملا  یف  حورلا  هـیقب  یه  سفنا و  هشاـشحالا  يور  و 
کلذ هطعا  سابعلا : نب  هللادـبع  لاق  و  کلذ ، لعفی  نا  مالـسلا  هیلع  یبا  و  هعیابی ، یتح  ماشلا  هیلا  عفدـی  نا  هیلا  رمالا  داع  امل  مالـسلا 

هیلع ایلع  نا  الا  ایندـلا  لها  دـنع  اذـه  ناک  يوایندـلا  يارلا  ناک  نا  و  کلذ ، ببـسب  هلزعتف  رما  یف  نوخی  هناف  عیاب  نا  دـعب  هلزعا  مث 
مویلا هیطعا  الف  تلعف  نا  مویلا و  هیطعا  الف  رمالا  کلذ  نم  سما  هعفدا  تنک  لاق : و  هیوایندلا ، هینیدلا و  حلاصملاب  ملعا  ناک  مالـسلا 

و هعیبلل ، انمث  ماشلا  هبلط  اهلوا  هعبرالا : ءایشالا  هذه  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  بتک  هیواعم  ناک  .سانلا و  نونظ  تئاس  کلذ  تلعف  نا  و 
: هباوج یف  مالسلا  هیلع  لاقف  .ابناج  برحلا  كرتت  ناب  مهیلع  اقفـشم  تنا  نکف  مهعیمج  یلع  قفـشم  انا  اونافت و  اشیرق  نا  معز  اهیناث 

یف نینموملا  نم  لتقی  نم  اما  و  رانلا ، یلا  مهدرمف  رافکلا  یلع  قفـشا  ـال  ارفاـک و  ناـک  وهف  هیلع  هقفـش  کـل  تناـک  لـتق و  نم  نا 
لها ناک  نا  هعم و  ماشلا  لها  نا  هیواعم  لاق  اهثلاث : .هقفـشلل و  عضوم  الف  هنجلا  یف  کلذب  تاجردلا  هل  ادیهـش و  ریـصی  وهف  داهجلا 

اذا ملعا  انا  و  نیقی ، یلع  هیف  یمدـق  تاـبث  نیدـلا و  یف  نقیتم  ینا  مالـسلا  هیلع  باـجاف  .ءاوس  هبراـحملا  دـنع  اـمهف  یلع  عم  هفوکلا 
مه نیذـلا  نییفوکلا  صرح  یلع  دـیزی  مهایند ال  یلع  نییماشلا  صرح  و  کلذ ، یف  كاش  تنا  هللا و  ءاضر  کـلذ  ناـک  کـتبراح 

اـم ال هللا  نم  نوـجرت  نوملاـت و  اـمک  نوملاـی  مهناـف  هب  هللا  مهبطاـخ  اـم  نورقی  مه  و  مهحالـص ، هظفحل و  مهنید  یلع  قارعلا  لـها 
كوشلا بطرلاف و  امهنیب ، قرفلا  مالـسلا  هیلع  نیبف  هدـحاو ، هرجـش  نم  سمـشدبع  امـشاه و  ناـب  هیواـعم  رختفا  اـهعبار : .نوجری و 

ردص یف  مالـسلا  هیلع  عفدـف  هیواعم ، ءابآ  نم  ثیبخ  لک  دـعو  نیرهاطلا  هئابآ  دـعو  امهنیابت ، عم  هدـحاو  هرجـش  نم  نوکی  امهالک 
نم هوبا  هیواـعم و  ناـکو  قلطیف ، هیلع  نمی  مث  رـسوی  نم  قیلطلا : .هنـسح و  هیـصوب  هاـصو  و  رخفلا ، هیاـغ  هدـنع  نوـکی  اـمب  هراـختفا 

لغدا لاقی  .بسنلا و  صلاخلا  لجرلا  حیرـصلا : .مهنم و  نکی  مل  موق و  یلا  بسنی  نم  وه  و  یعدـلا ، قصلملا  قیـصللا و  .ءاـقلطلا و 
هیبا فلخ  وه  لاقی  دعب ، نم  ییجی ء  نم  فلخلا : .نومدقتملا و  هوابآ  لجرلا : فلـس  .هدسفی و  هفلاخی و  ام  هیف  لخدا  اذا  لصالا  یف 

هبغرلا .هریثکلا و  هعامجلا  جوفلا : جوف و  دـعب  اجوف  يا  اجاوفا : .اـنعفر و  يا  انـشعن : .اـهیف و  طقـس  راـنلا : یف  يوه  .هماـقم و  ماـق  اذا 
يا هبهر  و  هیف ، بغری  اـمل  يا  هبغر  اـما  هلوق  .اـهلثم و  یف  بغری  یتلا  هریثـکلا  هیطعلا  هبیغرلا : و  هتدرا ، اذا  یـشلا ء  یف  تبغ  ردـصم 
یلع ینبم  وه  لیق : هیلعفلا و  هلمجلا  یلا  فاضم  بصنلاب  نیح  و  مهقبـسب ، قبـسلا  لها  زاف  نیح  یلع  .هل  لوعفم  اـمهالک  و  فوخلل ،
تاف لاقی : مهقبس  قبسلا  لها  تاف  يور  .ریخلاب و  رفظلا  و  هاجنلا ، زوفلا : .یضاملا و  لعفلا  یلا  هتفاضال  عضوملا ، اذه  لثم  یف  حتفلا 

.ء یشلا  نم  ظحلا  بیصنلا : .رمالا و  هتاف  هفالخلا  یلع  و  مهلضف ، لضفلا و  یف  مهقبس  يا  مهلک  سانلا  دیز 

يردیک
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لجالا مامالا  خیشلا  يدیس  يالوم و  ینثدح  .سما  کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  ماشلا  یلا  کبلط  اما  و  مالسلا : هیلع  هلوق 
هلـضف هومـس و  لظ  هللا  مادا  یـسوطلا  هزمح  نب  هللادـبع  لـضافالا  لاـمث  قحلا  هدـمع  مالـسالا ، ریهظ  نیدلاریـصن ، همـالعلا  لـضفالا 
سمخ نیعبس و  ثالث و  روهش  یف  قهیب ، راوزفاسب  هیلع  تارقا  دوهشم  رصعلا  ءاملعل  هدئاوف  هتکن و  عرشم  ادودمم و  هلها  مالسالل و 
دیفملا هخیش  نع  یمقلا ، دمحم  نب  یلع  هیقفلا ، هخیش  نع  اعامس  یناهوشلا  نیسحلا  نب  دمحم  نیدلا  فیفع  مامالا  خیشلا  نع  هئام ،
يزارلا حوتفلا  یبا  نیدلا  لامج  مامالا  خیشلا  نع  هنع  .یسوطلا  رفعج  یبا  خیشلا  نع  يزارلا ، يرقملا  یلع  نب  هللادبع  نب  رابجلادبع 

نع هنع  و  رفعج ، نع  یبلحلا : نع  يدنوارلا  اضرلا  یبا  فیرشلا  مامالا  دیسلا  نع  هنع  و  اضیا ، رابجلادبع  دیفملا  نع  ریسفتلا  بحاص 
ینثدـح .لاق  هیبا  نع  یـسوطلا  رفعج  یبا  نب  یلع  یبا  مامالا  خیـشلا  نع  يربطلا  مساـقلا  یبا  نبا  دـمحم  نیدـلادامع  ماـمالا  خیـشلا 

نب یلع  نب  نسحلا  انثدح  بتاکلا ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  انثدح  یثراحلا ، نامعنلا  دـمحم  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  دـیفملا  خیـشلا 
: لاق هیبا  نع  میحـس  نب  هلبج  نع  تباث ، نبا  ورمع  انثدح  مشاه ، یبا  نب  هللادبع  انثدح  یفقثلا ، دمحم  نب  میهاربا  انثدح  میرکلادبع ،
ماشلا و یلع  ینرقا  نا  لاق  و  هل ، هعیبلا  راهظا  یف  فقوت  دـق  هیواعم  نا  هغلب  مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  عیوب  اـمل 

دق نم  هیواعم  نا  نینموملاریما ! ای  هل : لاق  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  یلا  هبعـش  نب  هریغملا  ءاجف  هتعیاب ، نامثع  اهینال  یتلا و  یلامعا 
: مالـسلا هیلع  نینموملاریما  لاقف  .کلادـب  نا  هلزعا  مث  رومالا ، يرع  قسنی  امیک  تنا  هلوف  کلبق  ناـک  نم  ماـشلا  هـالو  دـق  و  تملع ،

هلیل نیملسملا  نم  نیلجر  یلع  هتیلوت  نع  لج  زع و  هللا  ینلاسی  ال  لاق : ال ، لاق : هعلخ ، یلا  هتیلوت  نیب  امیف  هریغم  ای  يرمع  یل  نمضتا 
ام هل  نیملـسملا  نم  لجرف  باجا  ناف  قحلا ، نم  يدـی  یف  ام  یلا  هوعداف  هیلا  ثعبا  ینکل  ادـضع  نیلـضملا  ذـختم  تنک  ام  وا  يوس 
یف ایلع  تحـصن  لوقی : ءاشنا  و  نذا ، همکاحف  نذا  همکاحف ، لوقی : وه  هریغملا و  یلوف  هللا  یلا  هتمکاح  یبا  ناف  مهیلع  ام  هیلع  مهل و 

صخرا ام  هل  اولاق  هیفاک و  هحیصنلا  کلت  هل  تناک  هب و  هتئج  يذلا  حصنلا  لبقی  مل  هیناث و  رهدلا  هل  ینم  امف  درف  هحیـصن  برح  نبا 
هللا دری  مل  رماب  کیلا  راشا  هریغملا  نا  نینموملاریما ! ای  لاق : هللا و  همحر  دعـس  نب  سیق  ماقف  هیلاغ  هحیـصنلا  نا  هل  تلقف  هلک  حـصنلا 
یف اشنا  مث  هروشملاب ، هیلا  برقت  هیواعمل  تناک  نا  و  هحیصنلا ، کیلا  برقت  هبلغلا  کل  ناک  اف  يرخا ، هیف  رخا  الجر و  هیف  مدقف  هب ،

بـسنی نم  وه  و  یعدـلا ، قلـصملا  قیـصللا و  .ءاقلطلا و  نم  هوبا  هیواعم و  ناکف  قلطیف ، هیلع  نمی  مث  رـسوی  نم  قیلطلا : .اتایبا  کلذ 
ناف نیح : یلع  انعفر ، انشعن : .هدسفی  هفلاخی و  ام  هیف  لخدا  رمالا : یف  لغدا  .بسنلا و  صلاخلا  حیرصلا : .مهنم و  نکی  مل  موق و  یلا 

.رردلا یف  روکذم  ههجو  حتفلا و  یلع  ینبی  هناف  یضاملا  لعفلا  یلا  امیس  لمجلا  یلا  فیضا  اذا  فرظلا 

مثیم نبا 

دازآ هک  يریـسا  قیلط : حور  زا  هدنام ي  یقاب  كدنا  هشاشح : دوب : هتـشون  ماما  هب  هک  يا  همان  خـساپ  رد  هیواعم  هب  ترـضح  همان ي 
: لجرلا فلـس  .دـشاب  نآ  زج  قافن و  لیبق  زا  داـسف  زا  یعون  هب  هدولآ ي  شنطاـب  هک  یـسک  لغدـم : هدـش  زاـب  شهار  ولج  هدـش و 
وا زا  دعب  هک  یناسک  هفلخ : دوش  یم  هداد  تبسن  شردپ  ریغ  هب  هک  يا  هدازانز  قیصل : بسن  كاپ  حیرص : .درم  نآ  نیـشیپ  ياهردپ 

، يدرک تساوخرد  نم  زا  ار  ماـش  هک  نیا  لوسر ، تعن  ادـخ و  دـمح  زا  سپ   ) تعاـمج هورگ ، جوـف : میدرب  ـالاب  انـشعن : .دـنیآ  یم 
ار برع  گنج ، هک  يا  هتفگ  هک  نیا  اما  و  دیشخب ، مهاوخن  وت  هب  زورما  ما ، هدرک  عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  هچنآ  زگره  نم  هک  نادب ،

هدروخ لطاب  هک  ار  سک  ره  تسا و  هدش  تشهب  راپـسهر  هدروخ  قح  ار  هک  ره  شاب  هاگآ  هدـنام ، یقاب  ياهناج  همین  زجب  هدروخ ،
دیدرت کش و  رب  وت  ششوک  میتسه ، ناسکی  نادرم  نتـشاد  گنج و  هب  رد  وت  نم و  هک  نیا  اما  و  تسا ، ناور  خزود  يوس  هب  دشاب 

هک نیا  و  دنتسین ، رتصیرح  ترخآ  هب  تبـسن  قارع  مدرم  زا  ایند  هب  تبـسن  ماش  مدرم  و  تسین ، رتشیب  رواب  نیقی و  رب  نم  شـشوک  زا 
هن و  بلطملادـبع ، دـننام  برح  هن  تسا و  مشاه  دـننام  هیما  هن  اما  میـشاب ، یم  نینچ  زین  ام  میتسه ، فانمدـبع  نادـنزرف  ام  يا : هتفگ 
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وگغورد و دـننام  راکتـسرد  وگتـسار و  هن  هدازانز و  لثم  بسن ، هزیکاپ  هن  هدـشدازآ و  دـننام  رجاـهم  هن  بلاـطوبا و  هیبش  نایفـسوبا 
هداتفا خزود  شتآ  رد  هک  ار  يردپ  دنک  يوریپ  هک  نآ  تسا ، يدـنزرف  دـب  دـشاب ، یم  ورود ، قفانم و  دـننامه  نموم  هن  رادرکدـب و 
رادقم یب  لیلذ و  راوخ و  ار  دنمجرا  هلیـسو ، نآ  هب  هک  يربمایپ ، توبن و  يراوگرزب  لضف و  تسام  تسد  رد  اهنیا ، رب  هوالع  .تسا 

زا يا  هدع  لیم و  اب  یخرب  تما ، نیا  و  درک ، لخاد  مالـسا  نید  رد  هورگ  هورگ  ار  برع  دنوادخ  هک  یعقوم  و  میدرک ، ماقمدـنلب  ار 
یماگنه نیا  دیدش و  لخاد  نید  رد  سرت ، ای  یتسودایند و  ببس  هب  ای  هک  دیدوب  یناسک  زا  امش  دندیورگ ، مالـسا  هب  تهارک  يور 

دوخ رد  ناطیـش  يارب  نیاربانب  .دنتفایرد  ار  شیوخ  يراوگرزب  تسخن ، ناگدننک  ترجه  دـندوب و  هتفرگ  تقبـس  ناورـشیپ  هک  دوب 
هیلع  ) یلع هب  ات  درک  تروشم  ساعورمع  اب  هیواعم  هک  تسا  هدـش  تیاور  .راذـگم ) زاـب  تدوجو  رد  ار  وا  هار  هدـم و  رارق  يا  هرهب 

ار یلع  یناوت  یم  وت  ایآ  ییاجک ؟ هیواعم  تفگ : دـیدنخ و  ورمع  دـهاوخب ، يو  زا  ار  ماـش  يرادناتـسا  دـسیونب و  يا  هماـن  مالـسلا )
، یتسین وت  و  دنتوبن ، نادـناخ  اهنآ  اما  تسا  نینچ  يرآ  تفگ  ورمع  میتسین ؟ فانمدـبع  نادـنزرف  زا  ام  رگم  تفگ : هیواعم  یبیرفب ؟

يا همان  وا  هلیسو ي  هب  درک و  بلط  ار  هبقع  نب  هللادبع  مان  هب  کساکسل  ها  زا  يدرم  هیواعم  سپ  سیونب ، یسیونب ، یهاوخ  یم  الاح 
نیا گنج  یتسناد  یم  رگا  هک  مدرب  یم  ناـمگ  نینچ  وت  رب  نم  دـعب ، اـما  داتـسرف : تشون و  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب  نومـضم  نیا  هب 
هتفای هبلغ  نامیاهدرخ  رب  نونکا  ام ، هن  يدز و  یم  راک  نیا  هب  تسد  وت ، هن  دنک  یم  رطاخ  هدرزآ  ار  وت  دهد و  یم  جـنر  ار  ام  نینچ 

وت زا  ار  ماش  تیالو  هتـشذگ ، رد  میحالـصا ، رکف  هب  هدـنیآ  رد  نامیـشپ و  هتـشذگ  زا  هک  تسا  نآ  تسا  یقاـب  ناـمیارب  هچنآ  میا و 
و يدرک ، عنم  نم  زا  وت ، هک  ار  هچنآ  نم  هب  داد  ادخ  اما  یتفریذپن ، ار  نآ  وت ، دـشابن و  مندرگ  رب  وت  زا  ینامرف  هک  مدوب ، هدرک  بلط 
و مرب ، یم  دیما  نم  هک  ار  هچنآ  زج  یهاوخ ، یمن  چیه  یگدنز  زا  وت  هک  ارچ  متساوخ ، زورید  هک  ار  نامه  مهاوخ ، یم  وت  زا  زورما 
دنتفر و نیب  زا  نادرم  دندش و  فیعـض  نایرکـشل  دـنگوس ، ادـخ  هب  .یـسرت  یم  وت  هک  هزادـنا  نآ  هب  رگم  مسرت  یمن  نتـشک  زا  نم 

تازیهجت رد  امـش  اب  ام  دـننارذگ و  یم  ار  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  هک  يا  هدـنام  یقاـب  صاخـشا  زجب  دروخ  یم  ار  برع  گـنج ،
رادـقم نآ  رگم  تسین  يرترب  يرگید  رب  ار  مادـک  چـیه  میتسه و  فانمدـبع  نادـنزرف  ام  و  میتسه ، ناـسمه  وجگنج  دارفا  یگنج و 

، دناوخ ار  وا  همان ي  نینموملاریما  هک  یتقو  .مالسلاو  .دناشک  یم  یگدرب  هب  ار  يدازآ  هن  دنک و  یم  راوخ  ار  يزیزع  هن  هک  یتلیـضف 
تا همان  دـعب  اما  سیونب : هیواـعم  هب  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  شبتاـک  عفار  یبا  نب  هللادـبع  لاـبند  هب  سپـس  درک و  بجعت  رایـسب 

گنج هک  نادب  میدرک ، یمن  رایتخا  ار  نآ  مادک  چیه  درک  دهاوخ  نینچ  وت  ام و  رب  گنج  میتسناد  یم  رگا  هک  يدوب  هتشون  دیسر ،
هناگراهچ روما  زا  همان  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماشلا ،…  یلع  کبلط  اماف  .میا  هدیـسرن  نآ  هب  زونه  هک  تسا  یتیاهن  ار  وت  نم و 

ینابرهم ماما ، هب  یتسناد ،…  یم  رگا  شا : همان  زا  هلمج  نیا  اـب  هیواـعم  - 1 تسا : هداد  خـساپ  دوب  نآ  لماش  هیواعم  هماـن ي  هک  يا 
هتـشاد و هلان  گنج  رازآ  یگدنزگ و  زا  هک  دـیآ  یمرب  شراتفگ  نیا  زا  تخاس و  کیدزن  ار  وا  گنج  عضو  هب  درک و  بلط  ار  يو 

هدیـسرن نآ  هب  زونه  هک  تسا  ینایاپ  ار  وت  نم و  گنج  دهد : یم  خساپ  نینچ  ار  وا  ترـضح  اما  تسا ، هدیـسرت  یم  نآ  همادا ي  زا 
ماما يزوریپ  زا  ترابع  فده  نآ  دراد و  همادا  فده  هب  ندیسر  ات  گنج  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ ، زیمآدیدهت  خساپ  نیا  زا  .میا 
ماما زا  هیواعم  .دشاب 2 - یم  گنج  عضو  زا  ندش  دیماان  و  وا ، نداتفا  تشحو  هب  نخـس  نیا  همزال ي  دـشاب و  یم  هیواعم  تکاله  و 

هدرکن ایب  ییامن  تعاجش  زا  یعون  اب  ار  تساوخرد  نیا  درادب و  تباث  نانچمه  ماش  یهدنامرف  رب  ار  يو  هک  تسا  هدرک  تساوخرد 
زج يرب  یمن  دیما  ار  يزیچ  یگدنز  زا  وت  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  .تسین  یگدنمرـش  سامتلا و  يور  زا  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هک  تسا 
نآ شدوصقم  مه  زاب  میتسه ، ناسکی  گرم  زا  سرت  ایند و  رد  ندـنام  هب  يراودـیما  رد  نامود  ره  ینعی  و …  مراودـیما ، نم  هچنآ 
رب ندـنام  یقاـب  زین  مدرک ، بلط  زورید  هک  مهاوخ  یم  وـت  زا  ار  ناـمه  زورما  تفگ : هک  نیا  .تسین و  تحاراـن  گـنج  زا  هک  تسا 
رب ياقبا  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  هیواعم  دـندرک ، تعیب  تفالخ  يارب  ماما  اب  مدرم  هک  یتقو  حیـضوت : .دـشاب  یم  ماـش  تموکح 
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دـنک و تعیب  ات  راذـگاو  وا  هب  ار  ماش  تلایا  هام  کی  درک  ضرع  ماما  هب  سابع  هللادـبع  هدـش  لقن  هک  نانچ  درک و  ماش  ییاورناـمرف 
ار وا  یناوت  یم  رتهب  درک ، هشیپ  روج  ملظ و  شییاورنامرف  رد  درک و  تعیب  وت  اب  هک  نآ  زا  سپ  اریز  رادرب ، ار  وا  هشیمه  يارب  سپس 
هک تسا  هدـش  تیاور  زین  و  مهد ، یمن  رارق  دوخ  راکمه  ار  ناراکمتـس  زگره  ریخ ، دومرف : سابع  نبا  خـساپ  رد  ماما  ینک ، راـنکرب 
رب ار  نارادنامرف  ریاس  هیواعم و  العف  تسا ، مزال  وت  زا  مدرم  هناصلاخ ي  تعاطا  يا و  هفیلخ  وت  درک : ضرع  ماما  هب  هبعـش  نب  هریغم 

يرادرب و ار  مادک  ره  یناوت  یم  یتساوخ  رگا  دندش ، مظنم  تنایرکـشل  دش و  ملـسم  نانآ  تعاطا  هک  دعب  ات  راذگب  ناشیاهراک  رس 
شباوج رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يراذـگ ، یم  دوخ  لاح  هب  اج  ناـمه  رد  ار  مادـک  ره  یتساوخ  رگا  يراذـگب و  شیاـجب  ار  يرگید 

رظن تفگ : درک و  ضرع  ار  دوخ  هشقن ي  دـمآ  هک  ادرف  اما  تفر ، نوریب  ترـضح  دزن  زا  زور  نآ  هریغم  منک ، رکف  اـت  دـشاب  دومرف :
لالقتـسا دوخ  ییاورنامرف  رد  دـنک و  یم  تعاطا  وت  زا  یـسک  هچ  هک  دوش  مولعم  ات  ینک  رانکرب  ار  تلاـمع  ماـمت  هک  تسا  نآ  نم 

وا يارب  ار  هریغم  ضقانتم  هشیدنا ي  ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـمآ و  سابع  نبا  وا ، نتفر  زا  سپ  دـش ، جراخ  ترـضح  دزن  زا  یبایب و 
رد زورما  اما  دوب ، یهاوخریخ  تقادـص و  يور  زا  شزورید  فرح  درک : ضرع  دیدنـسپ  ار  وا  لوا  يار  هک  سابع  نبا  دومرف ، ناـیب 

تردـق ندروآ  تسد  هب  تیعقوم و  ظفح  يارب  لوقعم  دنـسپایند و  هیرظن ي  هک  دـنامن  هتفگان  تسا ، هدرب  راک  هب  گنرین  امـش  قح 
لهـس يرما  نیرتکچوک  رد  یتح  ینید  روما  رد  هک  دوبن  یـسک  نینموملاریما  اما  تفریذـپ ، مه  ساـبع  نبا  هک  دوب  ناـمه  تموکح 

تافرصت قح و  ریسم  زا  فارحنا  ناشیاهراک ، اهمتس و  رب  وا  لاثما  هیواعم و  ندنام  یقاب  هک  نیا  لیلد  هب  و  دشاب ، توافت  یب  راگنا و 
ار رما  نیا  هظحل  کی  دـشن  رـضاح  تشاد ، یپ  رد  ار  یناسنا  یمالـسا و  هعماـج ي  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  ینید و  روما  رد  عورـشمان 

تـساوخرد هک  هلحرم  نیتسخنن  وچ  و  تشاذـگن ، رارقرب  ماش  تراما  رب  ار  وا  درک و  در  ار  هیواـعم  تساوخرد  هک  دوب  نیا  دریذـپب ،
مه مود  راب  سوه ، اوه و  يور  زا  هن  دوب ، یهلا  نامرف  زا  تعاطا  روظنم  هب  اهنت  درکن  اقبا  ماـش  تموکح  رب  ار  وا  تفریذـپن و  ار  يو 
نیب زا  ار  راصنا  نارجاهم و  زا  يرایـسب  هدرک و  هدوسرف  ار  برع  نانچ  نآ  یپ ، رد  یپ  ياهگنج  هک  نآ  اب  تشون ، هماـن  هیواـعم  هک 
ماش تراما  زا  عنم  هک  ار  لوا  خساپ  نامه  هکلب  درواین ، دوجو  هب  ترضح  يریگعضوم  رد  يرییغت  يو  شهاوخ  سامتلا و  دوب ، هدرب 

هک هتـشذگ ، عنم  رب  لـیلد  هک  ارچ  مهدـب  وت  هب  ار  نآ  زورما  مدرک ، عنم  وت  زا  زورید  هچنآ  هک  تسین  یننچ  دوـمرف : داد و  وا  هب  دوـب 
هراـبرد ي يروآداـی  تشاد ، دوجو  هیواـعم  هماـن ي  رد  هک  موـس  بلطم  .تسا 3 - رارقرب  یقاـب و  هتـسویپ  دوب ، مالـسا  میرح  ظـفح 

اذـل بجاو ، تسا  يرما  مالـسا ، تیوقت  يارب  اهورین  نیا  دوجو  ظفح  نوچ  و  دوب ، نازراـبم  نتفر  نیب  زا  نازابرـس و  ندـش  فیعض 
ماما اما ، تسا ، هدومرف  راداو  نانآ  يرادـهگن  هب  ار  وا  هدرک و  سامتلا  ترـضح  دزن  هدـش و  لسوتم  بلطم  نیا  هب  هناراکبیرف  هیواعم 

، تسا خزود  شتآ  اب  شراک  رس و  دشکب  قح  هک  ار  یسک  ره  درادن ، یلاکـشا  رانلا ، یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و  دیوگ : یم  خساپ  رد 
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  هدش  فذـح  ندوب  نشور  لیلد  هب  شیارغـص  هک  تسا  يرمـضم  سایق  ياربک  تقیقح  رد  هلمج  نیا 
هب شتـشگزاب  دشکب ، قح  هک  ار  سک  ره  و  دنا ، هدوب  لطاب  لها  اریز  تسا  هتـشک  ار  نانآ  قح ، میا  هتـشک  ام  هک  ار  ینایرکـشل  نیا 

نیا زا  هک  هجیتـن  نیا  و  تسا ، خزود  شماجنارـس  هدـش ، هتـشک  هورگ  نیا  زا  سک  ره  سپ  دوـش : یم  نیا  شا  هجیتـن  تسا و  شتآ 
، تسا خزود  شماجنارس  سک  ره  دوش : یم  نیا  شیاربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغـص  مکح  رد  دوخ  دیآ  یم  تسد  هب  سایق 
رد امش  ام و  هک  هلمج  نیا  اب  و  .دشاب 4 - یم  مزال  ندروخ  سوسفا  شنادـقف  يارب  هن  تسا و  زیاج  يو  ظفح  يرادـهگن و  هن  سپ ،

نارگن دشاب ، هتـشاد  مه  تدش  هچ  رگا  اهگنج  نیا  زا  هک  دـهد  ناشن  دـهاوخ  یم  میتسه ، يواسم  وجگنج  دارفا  یگنج و  تازیهجت 
باعرا و یعون  هب  ار  ترضح  دوخ ، رظن  هب  و  دشاب ، یم  رکـشل  ود  ره  يارب  هدروآ ، دوجو  هب  یتکاله  تراسخ و  رگا  و  دوش ، یمن 

يراد دیدرت  کش و  تا  هتساوخ  نتـشاد  قاقحتـسا  رد  وت  فلا - دهد : یم  باوج  ار  وا  نینچ  هلمج  ود  رد  ماما  تسا ، هدرک  دیدهت 
نایب .دنتـسین  رتصیرح  ترخآ  هب  تبـسن  قارع ، مدرم  زا  ایند  هب  تبـسن  ماش  مدرم  و  .مراد ب - رواـب  نیقی و  دوخ  قاقحتـسا  هب  نم  و 
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نم اما  هن ، ای  یتسه  نآ  قحتـسم  اـیآ  هک  يراد  کـش  ینک ، یم  بلط  ار  نآ  هک  يرما  هراـبرد ي  وت ، هک  تسا  نآ  تسخن  هلمج ي 
هک یسک  زا  رتاشوک  شندروآ  تسدبی  ارب  هزرابم ي  رد  دراد ، کش  دوخ  بولطم  هب  تبسن  هک  سک  ره  مراد و  نیقی  نآ  هب  تبسن 

اـنعم و یتـسین ، مراد  نیقی  هچنآ  رب  نم  زا  رتاـشوک  تکوکـشم  رما  رد  وـت  هک  نیا  هجیتـن  تـسین : دراد ، نـیقی  دوـخ  هتـساوخ ي  هـب 
سپ مشاب ، یم  نیقی  تریـصب و  ياراد  نوچ  موش ، بلاغ  هک  مرتراوازـس  رتاـشوک و  وت  زا  دوخ  راـک  رد  نم  هک  تسا  نآ  شموهفم 

نایماش دیامرف : یم  ماما  مود : هلمج ي  نایب  .دوش  یم  بیذکت  دومرف ، ماما  هک  حـیجرت  نیا  اب  دوب  یعدـم  هیواعم  هک  یندوب  ناسکی 
رتصیرح و دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  رد  دنگنج  یم  ترخآ  ادـخ و  يارب  هک  قارعا  له  زا  زگره  تسایند ، گنج ، زا  ناشروظنم  هک 

تسد هب  رد  دنراد  نیقی  نآ  لوصح  هب  مه  تسایند و  زا  فرشا  لضفا و  هک  تسا  ترخآ  ناشبولطم  هک  اهنیا  هکلب  دنتسین ، رتاشوک 
دنوادخ هک  نانچ  دنرادن ، ییاج  هب  دیما  دنگنج و  یم  رادیاپان  يایند  يارب  هک  دنتسه  اهنآ  زا  رتاشوک  رایـسب  دوخ ، بوبحم  ندروآ 

هیلع  ) ماما ناـیب  نیا  اـب  نوجری .) ـال  اـم  هللا  نم  نوجرت  نوملاـت و  اـمک  نوملاـی  مهناـف  : ) دـیامرف یم  ناـیب  ار  مدرم  هنوگ  نیا  تلاـح 
هب دوش ، یم  بیذکت  دنشاب ، یم  ناسکی  زرابم  نادرم  نتشاد  یگنج و  تازیهجت  رد  نیفرط ، هک  نآ  رب  ینبم  هیواعم ، ياعدا  مالسلا )

.تسا 5- رتراوازـس  هبلغ  يزوریپ و  هب  تسا  رتاشوک  رتصیرح و  هک  نآ  و  دـنراد ، تفارـش  اـیند  لـها  رب  ترخآ  لـها  هک  نیا  لـیلد 
رابع اب  هیواعم 

رد وا  مالک  زا  هلمج  نیا  دـنک و  یم  هراـشا  تلیـضف  تفارـش و  رد  ماـما  اـب  شدوخ  ندوب  ناـسکی  هب  فانمدـبع ،…  ونب  نحن  و  ت :
چیه دنـشاب  هداوناخ  کی  زا  هک  يا  هدع  تسا : نینچ  ریدقت  رد  نآ  ياربک  و  دـشاب ، یم  لوا  لکـش  زا  رمـضم  سایق  يارغـص  مکح 
ینب زا  ود  ره  ام  هک  تسا  تسرد  دیامرف : یم  هیواعم  ياعدا  نیا  خساپ  رد  ترـضح  .تسین  یتاهابم  رخف و  يرگید  رب  ار  ناشمادـک 

زا تازایتما ، اهقرف و  نیا  نایب  يارب  و  دنک ، یم  نایب  قرف  جنپ  و  دراد ، دوجو  يدایز  قرف  وت ، نم و  نایم  یلو  میـشاب ، یم  فانمدـبع 
هب تسخن  .تسا 1 - هداد  نایاپ  یتاذ  تـالامک  یناـسفن و  روما  هب  جـیردت  هب  رخآ  رد  هدـمآ و  رتکیدزن  هدرک و  عورـش  رود  دادـجا 

رـسپ بلاطوبا  دنک : یم  نایب  نانچ  ار  دوخ  بسن  دنا و  هدش  بعـشنم  فانمدبع  زا  هک  هتخادرپ  یناردـپ  قیرط  زا  دوخ  یبسن  تفارش 
رـسپ هیما ، رـسپ  برح ، رـسپ  نایفـسوبا  دـیوگ : یم  روـط  نیمه  مه ، ار  هیواـعم  بـسن  فانمدـبع و  رـسپ  مشاـه ، رـسپ  بلطملادـبع ،
هلسلس رد  هک  نانآ  زا  دنتـسه  رتالاب  رترب و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناردپ  هلـسلس ي  رد  رفن  هس  زا  مادک  ره  هک  تسا  رهاظ  فانمدبع و 

تلیضف تفارش و  مود : زایتما  .میتشاد 2 - نایب  هتشذگ  رد  ار  يرگید  رب  مادک  ره  تلیضف  زا  یکدنا  ام  و  دنراد ، رارق  هیواعم  ءابآ  ي 
هچ رگا  تلیضف  نیا  و  تسا ، هدشدازآ  رسپ  هدشدازآ و  هک  نیا  لیلد  هب  شینمشد  یتسپ  تسادخ و  لوسر  اب  ترجاهم  ببـس  هب  وا ،

دشاب یم  یناسفن  يرما  هک  تسا  ینطاب  تقادص  قح و  تین  نتشاد  مالـسا و  نتفریذپ  وکین  نآ  اشنم  اما  تاذ ، زا  جراخ  تسا  يرما 
یم تسخن  یگژیو  زا  رتقیمع  فرط  ود  ره  يارب  یگژیو  نیا  اـما  تسا  یتاذ  ریغ  یـضراع و  يرما  شلباـقم  فرط  تلیذر  یتـسپ  و 

راختفا و هیام ي  فرطکی  رد  دعب  لسن  يارب  تیعقاو  نآ  هدش و  عقاو  هتشذگ  لسن  رد  هک  تسا  یتقیقح  فرط  ود  ره  رد  اریز  دشاب 
فـالخ رب  تسا  بسن  ندوـب  نشور  تمالـس و  تهج  زا  يو  تفارـش  رگید ، زاـیتما  .تسا 3 - يراسمرـش  هیاـم ي  رگید  فرط  رد 

نآ ناوت  یمن  تسا و  نیفرط  اب  مزالم  نوچ  تسا  رتکیدزن  الاب  رابتعا  ود  زا  قرف  نیا  دراد ، ملاسان  یبسن  تسا و  هدازانز  هک  هیواـعم 
درکلمع هار و  و  تسا ، عقاو  اب  قباطم  تسرد و  دراد ، رواـب  دـیوگ و  یم  هچنآ  تسا و  قحرب  ماـما  هار  .درک 4 - فرطرب  دوخ  زا  ار 

زا شتفارش  اریز  تسا  رتکیدزن  مادک  ره  هب  الاب  تازایتما  زا  فرط  ود  ره  رد  یگژیو  ود  نیا  تسا و  یتسردان  لطاب و  هار  شنمـشد 
دـشاب یم  يو  ینامیا  تفارـش  ماما ، زایتما  نیرتکیدزن  نیرتالاب و  .تسا 5 - ینطاب  يرما  هب  طوبرم  زین  شتلاذر  یناـسفن و  تـالامک 

لیلد نیا  هب  شنمشد  یتلیضف  یب  و  تسا ، یناسفن  ینید و  تاهج  مامت  هدننک ي  لماک  یقیقح  نامیا  هک 
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هـصیصخ ود  نیا  هک  تسا  رهاظ  و  تسا ، هدننک  كاله  تشز  تافـص  قافن و  اب  هارمه  هک  دـشاب  یم  ثیبخ  ینطاب  ياراد  هک  تسا 
تازایتما ندرمـش  رد  هک  نیا  تسا ، یمدآ  يارب  اهیتشز  نیرتکیدزن  رگید  فرط  رد  و  اهلامک ، نیرتکیدزن  فرط  کی  رد  لباقتم  ي 

فرط يارب  هک  دوب  تلع  نیا  هب  دوـمرف  زاـغآ  تاذ  زا  جراـخ  یبـسن و  لـیاذر  لـیاضف و  رکذ  هب  شنمـشد  دوـخ و  ناـیم  ياـهقرف  و 
هک نآ  زا  سپ  هدوـب و  یناـسفن  ینطاــب و  روـما  زا  رتنــشور  ملــسم و  يرما  زور ، نآ  هعماــج ي  دارفا  هـیقب ي  يارب  زین  شلباــقم و 

لسن وریپ  تشز  ياهتفص  و  فالخ ، ياهراک  نیا  رد  يو  هک  تسا  هدرک  نیا  هب  هراشا  هتـشاد ، نایب  ار  شنمـشد  دنـسپان  ياهیگژیو 
هتخادرپ وا  دوخ  تمذـم  ییوگدـب و  هب  ترابع  نامه  رد  تسا و  راتفرگ  یهلا  رفیک  شتآ  رد  هتفر و  منهج  هب  هک  تسا  يا  هتـشذگ 

هدوبن نآ  يارغـص  رکذ  هب  يزاـین  نآ  دوجو  اـب  هک  تسا  یـسایق  ياربک  مکح  رد  هلمج  نیا  منهج ، فلخلا …  سئبل  و  دـیوگ : یم 
رد یسک  ره  یـشاب و  یم  تناگتـشذگ  عبات  هک  یتسه  یفلخ  وت  هدش  دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  هیواعم  يا  تسا : نیا  شریدقت  تسا و 

سک ره  تسا و  منهج  رد  نانآ  لثم  زین  وا  دنـشاب  یم  منهج  رد  نوگنرـس  هک  دـنک  يوریپ  ار  یناگتـشذگ  اوران  ياهتفـص  اهراک و 
ینبم ار  دوخ  ياعدا  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  هیواعم  همان ي  رد  هک  مشش  بلطم  - 6 تلاح ! هب  ادب  سپ  شلاح ، هب  ادب  دشاب  نینچ 

يزایتما تهج  نیا  رد  ام ، زا  کی  چیه  هک  درک  دیکات  نایب  نیا  اب  دشاب ، یم  ناسکی  تفارش  تلیضف و  رد  نینموملاریما  اب  هک  نیا  رب 
، دوش یم  دازآ  صخش  یگدرب  ببس  هن  تلذ و  هب  تزع  لیدبت  ثعاب  هن  هک  شزرا  یب  كدنا و  يرادقم  هب  رگم  میرادن  يرگید  رب 

ینب زا  هخاش  نیا  رد  هک  توبن  تلیضف  هک  تسا  ملسم  .لیلذلا  هوبنلا …  لضف  دعب  انیدیا  یف  و  دیامرف : یم  يو  خساپ  رد  ترـضح ،
زیزع و ار  ناگدـشراوخ  هدـناشن و  تلذـم  كاـخ  هب  ار  ناـشکندرگ  ناربکتم و  هک  تسا  هداد  یتردـق  ناـنآ  هب  هتفاـی  ققحت  مشاـه 

نیا اب  سپ  .تشادن  دوجو  هیما  ینب  هخاش  رد  زایتما  نیا  و  دندروآرد ، تیقر  دـنب  هب  ار  ناگدـشدازآ  زا  يرایـسب  دـندرک و  دـنمورین 
هب شنادـناخ ، هیقب  دوخ و  يارب  لیاضف  تازایتما و  زا  يرایـسب  تابثا  زا  سپ  هاگنآ  .دـش  لطاب  یلک  هب  هیواـعم ، ياـعدا  ماـما ، ناـیب 
رما نآ  زا  برع  دارفا  رثـکا  هک  تسا ، هتخادرپ  وا  لـیماف  هـیقب ي  دوـخ و  لـباقم  فرط  يارب  يرما ، رد  یتلیـضف  یب  یتـسپ و  تاـبثا 
ادخ يارب  ناشندروآ  مالسا  هیما ، ینب  وا  لیماف  هیواعم و  هک  تسا ، مالـسا  رد  لوخد  رما ، نآ  دنا و  هدرک  تفارـش  تلیـضف و  بسک 
ادخ هب  ناشمدقت  اب  مالسا  رد  نیقباس  هک  یعقوم  رد  دندرک ، مالسا  راهظا  ندش ، هتـشک  زا  سرت  ای  سوه و  اوه و  يور  زا  هکلب  دوبن 

و وا ، نایم  ياهقرف  نایب  زا  سپ  رخآ  رد  .دندرک و  بسک  شخبتداعس  ياهتفارـش  تلیـضف و  همه  نآ  راصنا ، نارجاهم و  دندیـسر و 
- فلا تسا : هدومرف  عنم  راک  ود  زا  ار  وا  هتخادرپ و  وا  تحیـصن  هب  يو ، يارب  لیاذر  دوخ و  يارب  لـیاضف  تاـبثا  شلباـقم و  فرط 

هار دوخ  دوجو  رد  ار  ناطیش  .دنکن ب - يوریپ  سوه  اوه و  زا  ینعی  دهد ، رارق  بیصن  هرهب و  ناطیش ، يارب  دوخ  دوجو  رد  هک  نیا 
هیواعم ترضح ، هک  نیا  دنکن ، زاب  دوخ ، يور  رب  ار  يو  ياه  هسوسو  باب  دوشن و  عقاو  ناطیـش  ریثات  تحت  هک  نآ  زا  هیانک  دهدن ،

دوخ هب  ار  وا  مه  هداد و  رارق  يا  هرهب  ناطیـش  يارب  دوـخ  سفن  رد  وا  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  تسا  هدوـمرف  یهن  بلطم  ود  نیا  زا  ار 
.تسادخ زا  قیفوت  .تسا  هدوب  اوران  ياهراک  نیا  رب  وا ، شنزرس  خیبوت و  باب  زا  ترضح  یهن  نیا  و  تسا ، هدوب  هداد  هار 

دیدحلا یبا  نبا 

ٍسُْفنَأ ِتاَشاَشُح  َّالِإ  َبَرَْعلَا  ِْتلَکَأ  ْدَق  َبْرَْحلا  َّنِإ  َُکلْوَق  اَّمَأ  ِسْمَأ َو  َُکتْعَنَم  اَم  َمْوَْیلا  َکَیِطْعُِأل  ْنُکَأ  َْمل  یِّنِإَف  ِماَّشلَا  َیلِإ  َُکبَلَط  اَّمَأ  َو 
ِّکَّشلا یَلَع  یَْـضمَِأب  َتْسَلَف  ِلاَجِّرلا  ِبْرَْحلا َو  ِیف  اَنُؤاَِوتْـسا  اَّمَأ  ِراَّنلَا َو  َیلِإَف  ُلِطاَْبلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  ِهَّنَْجلَا َو  َیلِإَف  ُّقَْحلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  َالَأ َو  ْتَیَِقب 

ُنَْحن َو َِکلَذَکَف  ٍفاَنَم  ِْدبَع  ُوَنب  اَّنِإ  َُکلْوَق  اَّمَأ  ِهَرِخْآلا َو  یَلَع  ِقاَرِْعلَا  ِلْهَأ  ْنِم  اَْینُّدلا  یَلَع  َصَرْحَِأب  ِماَّشلَا  ُلْهَأ  َْسَیل  ِنیِقَْیلا َو  یَلَع  یِّنِم 
ِقیِـصَّللاَک َو َال ُحـیِرَّصلا  ِقِیلَّطلاَک َو َال  ُرِجاَهُْملا  ٍِبلاَط َو َال  ِیبَأَک  َناَیْفُـس  ُوبَأ  ِِبلَّطُْملا َو َال  ِدـْبَعَک  ٌبْرَح  ٍمِشاَـهَک َو َال  ُهَّیَمُأ  َْسَیل  ْنَِکل 

ِیتَّلا ِهَُّوبُّنلا  ُلْضَف  ُدـَْعب  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َمَّنَهَج َو  ِراـَن  ِیف  يَوَه  ًافَلَـس  ُعَْبتَی  ٌْفلَخ  ُْفلَْخلا  َْسِئَبل  ِلِغْدُْـملاَک َو  ُنِمْؤُْملا  َـال  ِلِْـطبُْملاَک َو  ُّقِحُْملا 
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َلَخَد ْنَّمِم  ُْمْتنُک  ًاهْرَک  ًاعْوَط َو  ُهَّمُْألا  ِهِذَـه  َُهل  ْتَمَلْـسَأ  ًاجاَْوفَأ َو  ِِهنیِد  ِیف  َبَرَْعلَا  ُهَّللا  َلَخْدَأ  اََّمل  َلِیلَّذـلا َو  اَِهب  اَنْـشَعَن  َزیِزَْعلا َو  اَِهب  اَْنَللْذَأ 
َکِیف ِناَْطیَّشِلل  َّنَلَعْجَت  َالَف  ْمِِهلْـضَِفب  َنُولَّوَْألا  َنوُرِجاَهُْملَا  َبَهَذ  ْمِهِْقبَِـسب َو  ِْقبَّسلا  ُلـْهَأ  َزاَـف  َنیِح  یَلَع  ًهَبْهَر  اَّمِإ  ًهَبْغَر َو  اَّمِإ  ِنیِّدـلا  ِیف 

 . ُمَالَّسلا ًالِیبَس َو  َکِسْفَن  یَلَع  ًابیِصَن َو َال 

. { لمنلا 12 هروس  ( 1 َنْوَعِْرف {  یلِإ  ٍتایآ  ِعِْست  ِیف  یلاعت  لاق  امک  نالف  یلإ  ابغار  اذک  تبلط  ریدقتلا  اذـک و  نالف  یلإ  تبلط  لاقی 
 . السرم يأ 

.ضیرملا ندب  یف  حورلا  هیقب  وه  دارفإلاب و  سفن  هشاشح  الإ  يوری  و 

نم لطابلا و  لهأ  لکأی  قحلا  نأل  بتکلا  رثکأ  یف  هروکذملا  هیاورلا  نم  قیلأ  هیاورلا  هذـه  رانلا و  یلإف  قحلا  هلکأ  نم  الأ و  يور  و 
یلإف قحلا  هلکأ  نم  نوکی  نأ  زوجی  لطابلا و  ءادـعأ  هریدـقت  رخآ  افاضم  قحلا و  ءادـعأ  هریدـقت  اـفاضم  رمـضأ  هیاورلا  کـلت  يور 

یلإ ببسلاک  هترصن  تناک  امل  قحلا  یمسیف  هنجلا  یلإ  هریـصم  نإف  لتقلا  یلإ  هنود  مایقلا  هترـصن و  قحلا و  هب  یـضفأ  نم  يأ  هنجلا 
 . رخآلا بناجلا  یف  لوقلا  کلذک  لوتقملا و  کلذل  الکأ  لتقلا 

و .ربکألا }  دـجلا  نم  ءابآلا  بیرق  يأ  ؛ ددـعق ( 2 ددعق {  یف  هوخأ  هنأل  سمـش  دـبع  ءازإب  امـشاه  لعجی  نأ  یـضتقی  بیترتلا  ناک  و 
ءازإب نایفـس  وبأ  نوکی  نأ  بلاط و  یبأ  ءازإب  برح  نوکی  نأ  بلطملا و  دبع  ءازإب  هیمأ  نوکی  نأ  هبلـصل و  فانم  دبع  دلو  امهالک 

نأ یلإ  رطـضا  هیواعم  ءازإب  نیفـص  یف  ناک  امل  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  الإ  هبحاص  ددعق  یف  ءالؤه  نم  دحاو  لک  نأل  نینمؤملا ع  ریمأ 
 . سمش دبع  نب  هیمأ  ءازإب  امشاه  لعج 

نم دحأ  عم  اهلوقی  نأ  هب  حیبق  لب  اصعلا  نم  یضمأ  فیـسلا  لاقی  امک ال  کلذ  لاقی  نأ  حیبق  تلق  تناک  انأ  لاق و ال  الهف  تلق  نإف 
.دحأب اهسیقی  نأ  یلع  هسفن  عفری  هنأل  اضیرعت  لب  احیرصت  اهلوقی ال  دق  معن  هفاک  نیملسملا 

هیواعم لهف  تلق  نإف  قیلطلاک  رجاهملا  هلوق و ال  یف  کلذب  ضرع  دق  انهاه  و 

نم وهف  مالـسإ  ریغ  وأ  مالـسإ  نع  هیلع  نم  مث  هکلمف  فیـسلاب  هونع  هکم  هللا ص  لوـسر  هیلع  لـخد  نم  لـک  معن  تلق  ءاـقلطلا  نم 
مث هللا ص  لوسر  برح  یف  رـسأ  نم  لک  کلذک  نایفـس و  یبأ  نب  هیواعمک  ملـسأ  نم  هیمأ و  نب  ناوفـصک  ملـسی  مل  نمم  ءاقلطلا 

یحمجلا و هزع  وبأ  ءادـف  ریغب  هیلع  نتما  نمم  ورمع و  نب  لیهـسک  ءادـفب  هیلع  نتما  نممف  قیلط  وـهف  ءادـف  ریغب  وأ  ءادـفب  هیلع  نتما 
.ءاقلطلا نم  نودودعم  ءالؤه  لک  برح  نب  نایفس  یبأ  نب  ورمع  نیملسملا  نم  ریسأ  ءازإب  هنأل  قلطأ  يأ  هضواعم  هیلع  نتما  نمم 

.اذه هل  لوقیل  ههبش  هیواعم  بسن  یف  ناک  له  قیصللاک و  حیرصلا  هلوق و ال  ینعم  امف  تلق  نإف 

اصالخإ و اداقتعا و  ملسأ  نم  وه  هیف  حیرـصلاف  مالـسإلا  یف  قیـصللا  مالـسإلاب و  حیرـصلا  دارأ  امنإ  کلذ و  دصقی  مل  هنإ  الک  تلق 
 . هبهر امإ  هبغر و  امإ  نیدلا  اذه  یف  لخد  نمم  متنک  لاقف  کلذب  حرص  دق  ایندلا و  یف  هبغر  وأ  فیسلا  تحت  ملسأ  نم  هیف  قیصللا 

.ارافک اوناک  هفلس  نأب  ملسملا  باعی  له  منهج و  ران  یف  يوه  افلس  عبتی  افلخ  فلخلا  سئبل  هلوق و  ینعم  امف  تلق  نإف 
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 . مهل اعبتم  هنوکب  لب  طقف  رافک  هفلس  نأب  هیواعم  باع  ام  نینمؤملا ع  ریمأ  مهوذح و  يذتحا  هفلس و  راثآ  عبت  اذإ  معن  تلق 

یتلا هوبنلاب  مکیلع  لضفلا  دعب  انیدیأ  یف  ناک  مکفالسأ  رثآم  یف  مادقألا  يواست  انـضرف  اذإ  يأ  هوبنلا  لضف  دعب  انیدیأ  یف  هلوق ع و 
 . هیبنلا اهب  انلمخأ  لماخلا و  اهب  انشعن 

هاحنلا نم  موق  لاق  قبسلا  لهأ  زاف  نیح  یلع  هلوق ع 

 . لعفلا یلإ  هتفاضإل  بوصنم  لب  موق  لاق  حتفلا و  یلع  انهاه  ینبم  نیح 

هیلإ بتک  ام  هنأل  بیصنب  کیف  ابراض  ناطیشلا  نوک  هب  مودی  ام  کلاعفأ  نم  مزلتست  يأ ال  ابیـصن  کیف  ناطیـشلل  نلعجت  الف  هلوق ع 
هرارمتسا کلذ و  ماود  نع  هیهن  دارملا  امنإ  بیصن و  رفوأ  هیف  ناطیشلل  راص  نأ  دعب  الإ  هلاسرلا  هذه 

نیفص موی  هیواعم  یلع و  نیب  ناک  ام  ضعب  رکذ 

هثالث وأ  نیمویب  ریرهلا  هلیل  لبق  هیواعم  یلإ  یلع ع  هبتک  باتکلا  اذـه  نأ  نیفـص  باتک  یف  یلیقعلا  راشب  نب  محازم  نب  رـصن  رکذ  و 
هیواعم ناک  هلوقل و  اورـسکنا  کلذل و  ماشلا  لهأ  عزفف  هلوق  نم  کلذ  عاش  هل و  زجانم  هیواعم و  حبـصم  هنأ  یلع ع  رهظأ  رـصن  لاق 

یبأ نب  یلع  قارعلا و  لهأ  عم  يوه  هل  ماشلا و  لهأ  هیواعمل و  اضغبم  هیواـعم  عم  میلـس  ینب  هیار  بحاـص  نایفـس  نب  كاحـضلا  نب 
یلع هملک  تعاش  املف  ایلع ع  اهب  ربخیف  قارعلا  لهأ  عم  وه  يرماعلا و  لیفطلا  نب  هللا  دـبع  یلإ  هیواعم  رابخأب  بتکی  ناک  بلاط ع و 
ناک هیواعم و  هب  مغرأ  ماشلا و  لهأ  هب  رعذأ  ارعـش  لئاق  ینإ  لیفطلا  نب  هللا  دـبع  یلإ  كاحـضلا  نبا  ثعب  ماشلا و  لهأ  اهل  لـجو  ع 

ادمرس قبطأ  لیللا  اذه  تیل  الأ  هباحصأ  عمتسیل  الیل  لاقف  ناسل  هدجن و  لضف و  هل  ناک  همهتی و  هیواعم ال 

هسأر فشاک  سانلا  یف  هب  ینأک 

هایإ و هرییست  یلع  هیواعم  مدن  رصمب و  قحلف  ماشلا  نم  هدرطف  هموق  هیف  بقار  مث  هلتقب  مهف  هیواعم  هب  اوتأ  هرعش  ماشلا  لهأ  عمس  املف 
قلباج فلخ  راص  ول  هللا  هلتاق  هل  ام  یلع  ءاقل  نم  ماـشلا  لـهأ  یلع  دـشأ  .میظعلا }  رمـألا  : هنحجرملا ( 1 یملسلا {  رعـشل  هیواعم  لاق 

.ءیش اهدعب  سیل  قرشملا  یصقأ  یف  هنیدم  لاق  اولاق ال  ماشلا  لهأل  هلوقی  قلباج  ام  نوملعت  ایلع أ ال  نمأی  مل  ادعصم 

ملـسلل حابـصلا و  یف  لضفلا  اند  دق  رتشألا  لاقف  .اوعفاد }  : اودـلاج ( 2 احبـصم {  مهنزجانأل  یلع ع  هملک  سانلا  لـقانت  رـصن و  لاـق 
لاجر بورحلل  لاجر و 

بدخ لک  بورحلا  لاجرف 

هنتفلا و لوأ  مهبرح و  رعـسم  مهمیظع و  قارعلا و  لهأ  سأر  رکنم  رعاش  نم  رکنم  رعـش  لاق  رتشألا  رعـش  هیواعم  یلإ  یهتنا  املف  لاق 
یف یقلأف  هیناث  نبتکأل  هیلإ و  بجی  ملف  کلذ  هیلإ  تبتک  تنک  دـقف  ماـشلا  یلع  يرارقإ  هلأـسأ  اـیلع و  دواـعأ  نأ  تیأر  دـق  اـهرخآ 

یلب و لاق  فانم  دـبع  ینب  انـسل  لاق أ  یلع  هعدـخ  نم  هیواعم  ای  تنأ  نیأ  کحـض  صاعلا و  نب  ورمع  هل  لاقف  هقرلا  کشلا و  هسفن 
هبقع و نب  هللا  دبع  هل  لاقی  کساکسلا  نم  لجر  عم  یلع ع  یلإ  هیواعم  بتکف  بتکاف  بتکت  نأ  تئش  نإ  کنود و  هوبنلا  مهل  نکل 
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یلع انضعب  اهنجی  مل  تغلب  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نأ  تملع  ول  کنإف  دعب  امأ  قارعلا  لهأ  هلفان  نم  ناک 

نأ یلع  ماشلا  کتلأس  تنک  دق  یقب و  ام  هب  حلصن  یضم و  ام  یلع  هب  مدنن  ام  اهنم  انل  یقب  دقل  انلوقع  یلع  انبلغ  دق  انک  نئل  ضعب و 
نم وجرأ  ینإف ال  سمأ  هیلإ  کتوعد  ام  یلإ  مویلا  كوعدأ  انأ  تعنم و  ام  هللا  یناطعأف  یلع  کلذ  تیبأف  هعاـط  هعیب و  کـل  ینمزلت 

سیل فانم  دـبع  ونب  نحن  لاجرلا و  تبهذ  دانجألا و  تقراف  هللا  دـق و  فاخت و  ام  ـالإ  توملا  نم  فاـخأ  ـال  وجرت و  اـم  ـالإ  ءاـقبلا 
.مالسلا رح و  هب  قرتسی  زیزع و ال  هب  لذتسی  لضف ال  الإ  لضف  ضعب  یلع  انضعبل 

عفار یبأ  نب  هـّللا  دـیبع  اـعد  مـث  :» نیفـص ( 1-1 هباـتک {  هیواـعمل و  بـجعلا  لاـق  مـث  هأرق  یلع ع  یلإ  هیواــعم  باــتک  یهتنا  اــملف 
عفار یبأ  نب  هّللا  دیبع  اعد  مث  :» نیفص ( 1-1 هباوج {  بتکا  لاقف  هبتاک  عفار  یبأ  نب  دـیبع  اعد  و  هیواعم } .» یلإ  بتکا  : لاقف ، هبتاـک

مل تغلب  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نأ  انملع  تملع و  ول  کنأ  رکذت  کباتک  ینءاج  دـقف  دـعب  امأ  هیواعم } .» یلإ  بتکا  : لاقف ، هبتاک
هللا و تاذ  یف  هدـشلا  نع  عـجرأ  مل  هرم  نیعبـس  تییح  مث  تلتق  مث  تـییح  هللا و  تاذ  یف  تـلتق  وـل  ینإـف  ضعب  یلع  انـضعب  اـهنجی 

امأ یلعف و  یلع  تمدن  یلقع و ال  تصقن  ام  ینإف  یـضم  ام  یلع  هب  مدـنن  ام  انلوقع  نم  یقب  دـق  هنإ  کلوق  امأ  هللا و  ءادـعأل  داهجلا 
یلع ینم  کشلا  یلع  یضمأ  تسلف  ءاجرلا  فوخلا و  یف  انؤاوتـسا  امأ  سمأ و  کتعنم  ام  مویلا  کیطعأ  نکأ  مل  ینإف  ماشلا  کبلط 
یلع لضف  انـضعبل  سیل  فانم  دـبع  ونب  انإ  کلوق  امأ  هرخآلا و  یلع  قارعلا  لهأ  نم  ایندـلا  یلع  صرحأب  ماشلا  لـهأ  سیل  نیقیلا و 

لطبملاک و قحملا  قیلطلاک و ال  رجاهملا  بلطملا و ال  دـبعک  برح  مشاهک و ال  هیمأ  سیل  نکل  دـحاو و  بأ  ونب  انإ  يرمعلف  ضعب 
.مالسلا لیلذلا و  اهب  انززعأ  زیزعلا و  اهب  انللذأ  یتلا  هوبنلا  لضف  دعب  انیدیأ  یف 

هاعد مث  امایأ  صاعلا  نب  ورمع  نع  همتک  یلع ع  باتک  هیواعم  یتأ  املف 

ورمع لاقف  هنع  حفص  هیقل و  موی  ذنم  صاعلا  نب  ورمع  نم  یلعل  اماظعإ  دشأ  شیرق  نم  دحأ  نکی  مل  ورمع و  هب  تمـشف  هایإ  هأرقاف 
دنه نبا  ای  كرد  الأ هللا  هیواعم  یلع  هب  راشأ  ناک  امیف 

امأ ناک و  دقف  کیأر  یلییفت  امأ  لاقف  کحضف  دق  ایلع و  مظعت  ییأر و  لیفت  کل  بجعلا  هل  لاقف  هاعد  ورمع  رعـش  هیواعم  غلب  املف 
(1 نسح {  ابأ  یقل  ؤرما  حـضتفی  ملف  یتحیـضف  امأ  هرـشنأ و  انأ  هیوطت و  کنکل  ینم و  هفرعم  دـشأ  هماـظعإب  کـنإف  اـیلع  یماـظعإ 

«. { . دیعولاب کباهی  نأ  وجرت  و  :» نیفص

یناشاک

دوب هتشون  نوعلم  نآ  هک  يا  همان  باوج  رد  هداتسرف  هیواعم  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  يا  همان  نیا  هنم ) باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا  )
صاعورمع هب  درک  تروشم  رما  نیا  رد  هیواعم  هک  دنا  هدروآ  .دوش  دعاقتم  گنج  زا  ات  هدومن  ماش  بلط  اجنآ  رد  ترضح و  نآ  هب 

فانمدـبع زا  اـم  اـیآ  تفگ  هیواـعم  يا ، هتـسنادن  ار  یلع  تبارق  زوـنه  هک  وـت  ییاـجک  هیواـعم  يا  تفگ  دـیدنخب و  ورمع  .نید  یب 
بـسن بسح و  وا  .تسا  نآ  ناـهاوخ  تلد  هچنآ  سیونب  یهاوخ  یم  رگا  ار ، وت  هن  دوب  ار  ناـشیا  توبن  نکیلو  یلب  تفگ  میتـسین ؟

عازن و راذـگ و  نم  اب  ار  ماش  نیا ، دوجو  اب  تسین ، یتیزم  نم  رب  ار  وت  هک  درک  جرد  همان  رد  تـالاح و  زا  یـضعب  تشون و  ار  دوخ 
یم هبقع  نب  هللادـیبع  ار  وا  هک  کساکـس  زا  داد  يدرم  هب  ار  همان  رادربنامرف و  نم  تعاط  تعیب و  رد  شاب  رادرب و  نایم  زا  ار  گنج 
یلا کبلط  اما  و  : ) هک هتـشون  باوج  رد  دومن  هعلاطم  ار  همان  نآ  ترـضح  نآ  نوچ  .داتـسرف  ترـضح  نآ  بناج  هب  ار  وا  .دنتفگ و 
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ام  ) زورما وت  هب  مهدـب  هک  مویلا ) کیطعال   ) نم متـسین  هک  یتسرد  هب  سپ  نکا ) مل  یناف   ) ار ماش  نم  هب  وت  ندرک  بلط  اما  و  ماشلا )
نوچ يرکم ، متـس و  ملظ و  تیاهن  رد  ینک و  یمن  مارح  لالح و  هظحالم  وت  هک  اریز  زورید  وت  زا  مدرک  عنم  هچنآ  سما ) کـتعنم 

هک برعلا ) تلکا  دـق  برحلا  نا   ) وـت نتفگ  اـما  و  کـلوق ) اـما  و  ( ؟ ییاورناـمورف تموـکح و  هب  درک  ناوـت  بصن  ار  یـسک  نینچ 
هلکا نم  الا و   ) دـنا هدـنام  هک  اه  ناج  ياه  هیقب  رگم  تیقب ) سفنا  تاشاشح  الا   ) ار ناشیا  تخاس  دوباـن  ار و  برع  دروخ  رازراـک 
هلکا نم  و   ) تشرـس ربنع  تشهب  بناج  هب  دومن  هجوت  وا  سپ  هنجلا ) یلاف   ) داد انف  داب  هب  یتسار و  ار  وا  دروخ  هک  ره  هکنادب  قحلا )

اما و   ) نازوس شتآ  يوس  هب  تسا  راوازـس  وا  سپ  رانلا ) یلاف   ) تسا قافن  فالخ و  نآ  هک  لطاب ، رما  ار  وا  دروخ  هک  ره  و  لطابلا )
رابت لها و  نادرم و  رد  اـم  يواـست  رازراـک و  رد  اـم  يارب  زا  يدوب  هدرک  تبث  هماـن  رد  هچنآ  اـما  و  لاـجرلا ) برحلا و  یف  انئاوتـسا 

قاقحتـسا قح و  بلط  رد  نیقی  رب  نم  نتفر  زا  نیقیلا ) یلع  ینم   ) کـش رب  رت  هدـنور  وت  یتـسین  سپ  کـشلا ) یلع  یـضماب  تسلف  )
صرحاب  ) ور موش  نایماش  دنتـسین  و  ماشلا ) لها  سیل  و   ) تفـالخ رما  بلط  رد  کـش  رد  وت  نتفر  زا  تسا  رتشیب  تماـما  تفـالخ و 

رب تسا  فورـصم  ماش  لها  یند  تمه  هچ  .ترخآ  رب  قارع  لهازا  هرخـالا ) یلع  قارعلا  لـها  نم   ) اـیند رب  رت  صیرح  ایندـلا ) یلع 
ناشیا نقیت  تهج  هب  ایند  هن  تسا  ترخآ  ناشیا  یلـصا  روظنم  هک  قارع  لـها  فـالخ  هب  یبقع ، هب  دـننقیتم  ریغ  هک  اریز  اـیند  عاـتم 

وت لوق  اما  و  فانمدبع ) اونب  انا  کلوق  اما  و   ) .اهنآ زا  دشاب  رتشیب  اهنیا  صرح  سپ  .ارس  نیا  لاوز  تعرس  رب  ناشیا  ملع  ارس و  نادب 
هب دوب  وت  دج  دـج  هک  هیما  تسین  نکیلو  مشاهک ) هیما  هسیل  نکل  و   ) ام مینانچمه  سپ  نحن ) کلذـکف   ) میفانمدـبع نادـنزرف  ام  هک 
اریز .دوب  نم  ردپ  هک  بلاطوبا  وچمه  دوب  وت  ردپ  هک  نایفسوبا  هن  و  بلاط ) یباک  نایفسوبا  و ال   ) دوب نم  دج  دج  هک  مشاه  بتارم 

توبن و رد  فادـصا  نانآ  يدـیلپ و  تیاهن  رد  دـندوب و  كاـپان  هیما  ینب  یگدولآ و  كرـش و  زا  دـندوب  كاـپ  همه  مشاـه  ینب  هک 
یلص ربمغیپ  اب  هدننک  ترجه  تسین  و  قیلطلاک ) رجاهملا  و ال   ) .تیصعم ترارش و  تثابخ و  عبانم  نانیا  دندوب و  تمصع  تیالو و 

ناشیا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  هیواعم  نایفسوبا و  هب  تسا  ضیرعت  نیا  يریـسا  دنب  زا  هدش  هدرک  اهر  دننام  هلآ  هیلع و  هللا 
.تسا نیمه  هطساو  هب  دنیوگ  اقلط )  ) هک ار  هکم  لها  .تشاذگاو و  هداهن ، تنم  ناشیا  رب  نآ  زا  دعب  درک و  ریسا  مالـسا  لیاوا  رد  ار 

رب تسا  تراـشا  نیا  بلط  يوـعد و  درجم  هب  ردـپ  هب  هدینابـسچ  هتخیمآ و  هچمه  بسن  هزیکاـپ  تسین  و  قیـصللاک ) حیرـصلا  ـال  (و 
سیفن سفن  دارم  رادرک - تسرد  راـتفگ  تسار  هن  و  لـطبملاک ) قحملا  ـال  و   ) .روجف اـنز و  زا  دـندوبن  ظوفحم  اـهنآ  تاـهما  هکنیا 

قح هب  هدیورگ  هدـنروآ  نامیا  هن  و  لغدـملاک ) نموملا  و ال   ) .تسا هیواعم  سفن  دارم  هک  رادرکدـب  راک  هبت  وچمه  تسا - شدوخ 
ار یفلـس  دوش  یم  عباـت  هک  یفلخ  افلـس ) عبتی  فلخ   ) .ملاـع رد  تسا  یفلخدـب  هنیآ  ره  و  فلخلا ) سئبل  و   ) قلخ دـب  دـسفم  دـننام 

لـضف  ) تالامک لیاضف و  همه  نیا  زا  دـعب  تسا  ام  ياهتـسد  رد  و  دـب ) انیدـیا  یف  و   ) منهج شتآ  رد  هداـتفا  منهج ) راـن  یف  يوه  )
دنلب و  لیلذـلا ) اـهب  انـشعن  و   ) ار اردـقم  اـب  دـنمجرا  بسن  میدـینادرگ  راوـخ  هـک  زیزعلا ) اـهب  اـنللذا  یتـلا   ) يربـمغیپ تـیزم  هوـبنلا )

تنعل نعط و  هب  ایند  رد  دش  راوخ  دیزگ  تیب  لها  فالخ  هک  ره  هک  تسا  مولعم  هچ  .ار  رادقم  یب  راوخ  نآ  هطـساو  هب  میدـینادرگ 
امل و   ) .تمحر قیرغ  دـش و  تزع  نیرق  ملاع  ود  ره  رد  درک ، ناشیا  يوریپ  هک  ره  و  تبوقع ، عاونا  هب  خزود  شتآ  هب  ترخآ  رد  و 

و  ) هورگ هورگ  جوف و  جوف  اـجاوفا )  ) دوخ مالـسا  نید  رد  هنید ) یف   ) ار برع  یلاـعت  يادـخ  دروآرد  هکنوـچ  و  برعلا ) هللا  لـخدا 
متنک  ) تهارک يور  زا  تبغر و  يور  زا  اهرک ) اعوط و   ) هوکشاب تما  نیا  وا  يارب  تما  نیا  دنداهن  ندرگ  و  همالا ) هذه  هل  تملـسا 

اما و   ) تمینغ هاج و  رد  ندرک  تبغر  تهج  هب  ای  هبغر ) اما   ) نید رد  دش  لخاد  هک  یسک  نآ  زا  امـش  دیدوب  نیدلا ) یف  لخد  نمم 
لتق زا  ندیسرت  تهج  هب  ای  و  هبهر )

بهذ و   ) دوـخ نـتفرگ  یـشیپ  هـب  ناـقباس  دـندوب  هتفاـی  يزوریف  هـک  یماـگنه  رب  مهقبـسب ) قبـسلا  لـها  زاـف  نـیح  یلع   ) هبراـحم و 
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لاح نوچ  دوخ و  هقیرط  تلیضف  هب  مهلـضفب )  ) دندوب نامز  نیا  زا  شیپ  هک  ناگدننک  ترجه  دندوب  هتفر  و  نولوالا ) نورجاهملا و 
و  ) يا هرهب  دوخ  تاذ  رد  ابیـصن ) کیف   ) ناطیـش يارب  زا  نادرگم  سپ ، ناطیـشلل ) نلعجت  الف   ) يدینـش هک  تسا  نیا  هیواـعم  يا  وت 

.وش نم  يالو  لبح  هب  کسمتم  نک و  تعیب  لوبق  نیقی  رس  زا  و  يا ، هجرف  یهار و  تدوخ  سفن  رب  و  الیبس ) کسفن  یلع 

یلمآ

ینیوزق

زا هک  نانخـس  رگید  اب  راد ، فاعم  تعیب  زا  ارم  راذـگ و  نمب  ماش  تخاس  یناف  ار  برع  لاـتق  هک  دوب  هتـشون  ترـضح  ناـب  هیواـعم 
هچنآ زورما  مشخب  ارت  هک  مین  نآ  نم  يدرک  بلط  ماـش  نم  زا  هکنیا  اـما  .تشون  نآ  باوج  رد  هماـن  نیا  و  ددرگیم ، رهاـظ  باوـج 
یناج مین  رگم  تسا ، هدرتس  هدروخ و  ار  برع  اهگنج  هک  ینتفگ  هکنیا  اما  .مدادـیم و  نیا  زا  شیپ  مدادـیم  رگا  ینعی  زورید  مدادـن 
خزود هب  دروخ  لطاب  ار  هک  ره  و  درپس ، تشهب  هار  دش  فلت  قح  هار  رد  دروخ و  قح  ار  هک  ره  هکنادـب  تسا  هدـنام  یقاب  هک  دـنچ 

رت هدنور  یتسین  وت  يربیم ، گنج  رد  نم  زا  هفرص  هچ  ینعی  .میربارب  هاپـس  نادرم  گنج و  رد  وت  ام و  یتفگ  هکنیا  اما  .درب و  تخر 
رد وت  هک  میـشاب  نوچ  ناسکی  ینعی  نید ، ترخآ و  رب  قارع  لها  زا  اـیند  رب  رتصیرح  ماـش  لـها  دنتـسین  و  نیقی ، رب  نم  زا  کـش  رب 

لاتق نآ  يارب  دنـصیرح و  ایند  رب  ماش  لها  رگا  ناور و  بآ  وچمه  ما  هدنور  نیقی  رب  نم  لگ و  رد  رخ  وچمه  لدود  هدـنام و  کش 
تاـیباطخ رد  و  تسا ، ناـشیا  زا  یـضعب  راـبتعاب  فـصو  نیا  رتریلد ، ءادـعا  داـهج  رب  دـنرتصیرح و  ترخآ  رب  قارع  لـها  دـننکیم ،

ای میهاج ، فرـش و  بحاص  شیرق  نایم  رد  ینعی  میفانمدبع  نادنزرف  ام  یتفگ  هکنیا  اما  .تسا و  ماع  صاخ و  لوبقم  مالک  هنوگنیا 
بلطملادبع وچمه  وت  دج  برح  و  تسین ، ام  ردپ  مشاه  وچمه  امش  ردپ  هیما  نکیل  میفانمدبع  زا  زین  ام  میراد ، تبارق  ادخ  لوسر  اب 

يارب نم  هک  تسین  یتبسن  تردپ  وت و  اب  ارم  ینعی  تسا  قیلط  وچمه  رجاهم  هن  و  تسین ، بلاطوبا  وچمه  نایفسوبا  و  تسین ، ام  دج 
و دندومن ، اهر  هدوشخب  امش  رب  و  دیتشگ ، ریسا  دیتسب و  رمک  ادخ  لوسر  گنجب  امـش  و  مدومن ، ترجاهم  وا  نید  لوسر و  ترـصن 

رابخا ریس و  رد  دنه  تمهت  تیاکح  يوعدب و  تسا  هدش  هدینابسچ  وت  بسن  تسا و  صلاخ  ام  بسن  ینعی  قیصل  وچمه  حیرـص  هن 
هک فلخان  نآ  تسا  یفلخدب  هچ  لغد و  نورد و  كاپان  دسفم  ینعی  لغدم  وچمه  نموم  هن  لطبم و  وچمه  قحم  هن  تسا ، روهشم 
رد نیا  زا  دـعب  .يوریم و  ناشیا  یپ  رب  زین  وت  دـندوب و  خزود  لها  زا  وت  ناردـپ  ینعی  منهج ، شتآ  رد  هداـتفا  هک  ددرگ  یفلـس  عباـت 

دینادرگ لخاد  نوچ  .ار و  راوخ  ناـب  میتشادرب  و  ار ، زیزع  ناـب  میدـینادرگ  راوخ  هک  يربمغیپ  تیزم  تلیـضف و  تسه  اـم  ياهتـسد 
لخاد هک  نانآ  زا  امـش  دیدوب  تهارک ، عوطب و  تما  نیا  ار  وا  دـندروآ  مالـسا  و  جوف ، جوف  دوخ  نید  رد  ار  برع  لجوزع  يادـخ 

نارجاهم دندوب  هدرب  دوخ و  مالسا  تقبـسب  ناقباس  دندوب  هتفای  رفظ  هکیتقو  مهنآ  رذح ، فوخ و  زا  ای  عمط ، يارب  ای  نید  رد  دندش 
رب ار  وا  و  اشگم ، دوخ  رب  وا  هار  ینعی  یلیبس ، دوخ  سفن  رب  هن  و  یبیـصن ، دوخ  رد  ناطیـش  يارب  نادرگم  سپ  ار ، دوخ  لضف  ناـیلوا 

.هدم تسد  دوخ  كاله 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هنم باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا 
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.وا بوتکم  باوج  رد  هیواعم  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

سفنا هشاشح  الا  برعلا  تلکا  دـق  برحلا  نا  کلوق  اما  .سما و  کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  ماشلا ، یلا  کـبلط  اـما  «و 
لها سیل  نیقیلا و  یلع  ینم  کشلا  یلع  یـضماب  تسلف  لاجرلا  برحلا و  یف  انواوتـسا  اما  .رانلا و  یلاف  قحلا  هلکا  نم  ـالا و  .تیقب 

مشاهک و ال هیما  سیل  نکلو  نحن ، کلذکف  فانم ، دبعونب  انا  کلوق : اما  .هرخالا و  یلع  قارعلا  لها  نم  ایندـلا  یلع  صرحاب  ماشلا 
نموملا لطبملاک و ال  قحملا  قیـصللاک و ال  حیرـصلا  قیلطلاک و ال  رجاهملا  بلاط و ال  یباـک  نایفـسوبا  ـال  بلطملادـبعک و  برح 

« .منهج ران  یف  يوه  افلس  عبتی  فلخلا  سئبل  لغدملاک و 

وت زا  مدرک  عنم  هک  ار  يزیچ  زورما  مشخبب  نم  متـسین  هک  قیقحت  هب  سپ  ماش ، يوس  هب  ارم  وت  ندرک  بیغرت  ندـیبلط و  اـما  ینعی و 
.زورما و رد  دـشاب  یقاب  زین  عنم  سپ  زورما ، رد  تسا  یقاب  دوب ، نید  تظفاـحم  قح و  تعباـتم  زورید  عنم  ببـس  هک  اریز  زورید ، رد 
هک ار  یـسک  شاب و  هاگآ  دـنا ، هدـنام  یقاب  هک  یئاهـسفن  حور  هیقب ي  رگم  ار  برع  هفئاـط ي  دروخ  ندرک  گـنج  هک  وت  لوق  اـما 
رد ام  ندوب  يواسم  اـما  .دـشابن و  وا  يارب  زا  یفـسات  تسا ، شتآ  يوس  هب  وا  عوجر  سپ  قح ، هب  گـنج  ار  وا  تشک  ار و  وا  دروخ 

رجا دیما  رد  نم  نیقی  رب  نم  زا  ایند ، تسایر  تعفنم و  عمط  رد  دوخ  کش  رب  رتذفان  وت  یتسین  سپ  نادرم ، ندرک و  گنج 

اریز ندرک ، برح  رد  میـشابن  يواسم  سپ  .ترخآ  رب  قارع  لها  زا  ایند  هب  رت  صیرح  ماـش  لـها  دنتـسین  ترخآ و  عفر  تبترم و  و 
ام هک  وت  لوق  اما  .تسا و  مزج  نیقی و  ترخآ و  رجا  يارب  زا  ام  برح  تسا و  لامتحا  کش و  ایند و  عمط  ببـس  هب  امـش  برح  هک 
هن ام و  دج  دج  مشاه  لثم  تسا  امش  دج  دج  هک  هیما  تسین  نکلو  میفانمدبع ، نارسپ  زین  ام  نانچ  مه  سپ  میشاب ، فانمدبع  نارسپ 

لثم میـشاب ، ام  هک  ربمغیپ  اب  نارجاهم  هن  نم و  ردپ  بلاط  یبا  لثم  وت  ردـپ  نایفـسوبا  هن  نم و  دـج  بلطملادـبع  لثم  وت  دـج  برح 
لثم ام ، دـننام  قح  بحاص  هن  امـش و  لثم  بسن  هبتـشم  لثم  ام ، لثم  بسن  رهاـظ  هن  دیـشاب و  امـش  هک  ربمغیپ  هدرک ي  دازآ  ناریـسا 
دنک تعباتم  هک  هدنام  اج  رب  دلو  تسا  ینیـشناج  دب  هنیآ  ره  امـش و  دننام  قفانم  لثم  ام ، دننام  نموم  هن  امـش و  دننام  لطاب  بحاص 

.منهج رد  دنا  هداتفوا  قافن  كرش و  ببس  هب  هک  امش  دادجا  ابآ و  لثم  منهج ، شتآ  رد  دنا  هداتفوا  هک  ار  یناگتفر 

همالا هذه  هل  تملـسا  اجاوفا و  هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  لیلذلا و  اهب  انـشعن  زیزعلا و  اهب  انللذا  یتلا  هوبنلا  لضف  دعب  انیدیا  یف  «و 
نولوالا نورجاهملا  بهذ  مهقبـسب و  قبـسلا  لها  زاف  نیح  یلع  هبهر ، اـما  هبغر و  اـما  نیدـلا ، یف  لـخد  نمم  متنک  اـهرک ، اـعوط و 

« .الیبس کسفن  یلع  ابیصن و ال  کیف  ناطیشلل  نلعجتالف  مهلضفب ،

ره نآ  ببس  هب  میدینادرگ  لیلذ  هک  ینانچ  نآ  يربمغیپ  تلیضف  تیزم  اهتلیضف ، نآ  زا  دعب  تسا  ام  ياهتسد  رد  هکنآ  لاح  ینعی و 
جوف دوخ  مالـسا  نید  رد  ار  برع  هفیاط ي  ادخ  دینادرگ  لخاد  هک  یتقو  رد  ار و  يراوخ  ره  میتخاس  دـنلب  میتشادرب و  ار و  يزیزع 

رد دندش  لخاد  هک  یناسک  زا  امـش  دیدوب  تهارک ، يور  زا  تبغر و  يور  زا  تما ، نیا  وا  يارب  زا  دنداهن  تعاطا  هب  ندرگ  جوف و 
یـشیپ لها  دنتـشگ  راگتـسر  هک  یماگنه  رب  ایند ، تبوقع  زا  ندیـسرت  تهج  زا  ای  ایند و  هب  نتـشاد  تبغر  تهج  زا  اـی  مالـسا ، نید 

اب هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ ، رـصع  رد  ینعی  ناگدـننک  ترجه  لوا  دـنتفر  مالـسا و  رد  ناـشیا  نتفرگ  یـشیپ  ببـس  هب  نـتفرگ ،
.یهار وت  سفن  رب  هن  يا و  هرهب  وت  رد  ناطیش  يارب  زا  نادرگم  هتبلا  سپ  ناشدوخ ، تمارک  تلیضف و 

یئوخ
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ریدـقتلا اذـک و  نالف  یلا  تبلط  لاقی : یلزتعملا : حراشلا  لضافلا  لاق  و  بغر ، یلا : بلط  دراوملا : برقا  یف  لاق  یلا ) کبلط  : ) هغللا
هرابعلا ترـسف  اندـنع  هیطخ  هخـسن  هقیلعت  یف  و  الـسرم ، يا  نوعرف ) یلا  تایآ  عست  یف   ) یلاعت لاق  امک  نالف  یلا  ابغار  اذـک  تبلط 

شاشحلا و مضلاب ، هشاشح  عمج  تاشاشح )  ) .بارعالا نایب  یف  رخآ  هجو  یتایـس  و  کلذـب ، یلا  ادـصاق  ماـشلا  کـبلط  يا  اذـکه :
یتلا هایح  هیح  سمـشلا  لیللا و  نیار  املف  همرلاوذ : لاق  هشاشح ، الا  هم  یقب  ام  و  ساسالا : یف  لاق  ضیرملا  یف  حورلا  هیقب  هشاـشحلا 

، حرـشلا یف  یقوزرملا  لاق  قارفب و  تنذآ  سفن  هجهمل  هشاشح  ریعتـسم  الا  تنا  لـهف  (: 502  ) هسامحلا یف  عزان و  هشاشح  یـضقت 
شاشح برالا : یهتنم  یف  .سفنلا و  هصلاخ  هجهملا : و  هقراـفملاب ، تنذآ  دـق  سفنلا و  هاـیح  نم  قمر  و  بلقلا ، حور  یه  هشاـشحلا 

و نینح : ثیدـح  یف  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  قیلطلا )  ) .کلذـک ءاهلاب  هشاشح  حـیرج ، رامیب و  رد  ناج  هیقب ي  بارغک : مضلاـب 
وه لوعفم و  ینعمب  لـیعف  قیلط  مهدـحاو  مهقرتسی  مل  مهقلطلا و  هکم و  حـتف  موی  مهنع  یلخ  نیذـلا  مه  ءاـقلطلا ، هعم  اـهیلا و  جرخ 

نم نسحا  وه  ثیح  مسالا  اذهب  اشیرق  زیم  هناک  فیقث  نم  ءاقتعلا  شیرق و  نم  ءاقطلا  ثیدح  هنم  و  هلیبس ، قلطا  ذا  ریسالا 

تاقلعت نم  صلخ  هحورص : هحارص و  مضلاب  یشلا ء  حرص  حابصملا : یف  یمویفلا  لاق  یش ء ، لک  نم  صلاخلا  حیرـصلا :)  ) .ءاقتعلا
یلا رقتفی  يذلا ال  وه  حیرص و  لوق  هنم  و  حیرص ، صلاخ  لک  و  ءاحرص ، عمجلا  بسنلا و  صلاخ  حیرص  یبرع  و  حیرص ، وهف  هریغ 

مهب و قصلملا  موق  یف  يذلا  قیصللا : لصا  قیـصللا )  ) .هصلاخ يا  بسنلا  حیرـص  لجر  لاقی : دراوملا  برقا  یف  .لیوات و  وا  رامـضا 
قصلم و نـالف  زاـجملا : نم  و  ساـسالا : یف  لاـق  و  قزل ، اـقوصل : اقـصل و  بعت  باـب  نم  هریغب  یـشلا ء  قصل  کـلوق  نم  مهنم  سیل 

لغدا دق  لاقی : لخدلا ، لثم  داسفلا  کیرحتلاب : لغدلا  حاحصلا : یف  يرهوجلا  لاق  لاغدالا ، نم  لعاف  مسا  لغدملا )  ) .یعد قیصل ،
نوعدـخی يا  الغد  هللا  نید  اوذـختا  ثیدـحلا - یف  ینعی  هیف - هیریثالا : هیاـهنلا  یف  .هدـسفی و  هفلاـخی و  اـم  هیف  لـخدا  اذا  رمـالا  یف 

ام هیف  تلخدا  اذا  رمالا  اذـه  یف  تلغدا  مهلوق : نم  وه  لیق : و  هیف ، داسفلا  لها  نمکی  يذـلا  فتلملا  رجـشلا  لغدـلا  لصا  و  ساـنلا ،
باب نم  هشعنی  هللا  هشعن  انشعن )  ) .لغدا نم  لعاف  مسا  وه  لغدملاب  نموملا  سیل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  هدسفی و  هفلاخی و 

هلاق ریرس ، وهف  لومحم  تیم  هیلع  نکی  مل  اذا  هعافترال و  اشعن  تیملا  ریرس  یمس  و  هللا ، هشعنا  لاقی  ال  يرهوجلا : لاق  هعفر ، يا  عنم 
مث ضرم ، اذا  کلملا  هیلع  لمحی  ناک  هفحملاب  هیبش  شعنلا  (: 368  ) هسامحلا یلع  هحرش  یف  یقزورملا  لاقو  هیاهنلا ، یف  ریثالا  نبا 

صرحلاب هدارا  اذا  ملع  باب  نم  هیف  بغر  کلوق  نم  ردصم  نوکسلاف  حتفلاب  هبغر )  ) .اشعن تیملا  هیف  يذلا  شعنلا  یمـس  یتح  رثک 
( ماشلا یلا  کبلط  اما  و  : ) بارعالا .هنم  فاخ  اذا  ملع  باب  نم  هنم  لجرلا  بهر  ردـصم  فوخلا  يا  هبغرلاـک  هبهر )  ) .هبحا و هیلع و 

ضعب یف  و  ذخاملا ، نایب  یف  تیرد  امک  خلا - انلوقع - نم  یقب  دـق  هنا  کلوق  اما  و  هلوق : نم  باتکلا  یف  قبـس  ام  یلع  هفطاع  واولا 
هراجلا و یلا  ءای  نم  همغدم  هددشم  یلا  ءای  و  حصا ، یضرلا  هخـسن  و  اهلقن ، مدقملا  رـصن  هخـسن  یف  امک  ءافلاب  کبلط ، اماف  خسنلا :

يا یلا  فیفخت  ماـشلا و  رجب  هلوکـشم  خنـسلا  ضعب  یف  هراـبعلا  .بلطلل و  لوـعفم  بوـصنم  ماـشلا  رورجملا و  ملکتملا  ریمـض  ءاـی 
هیدات یف  قثوا  و  مالکلا ، بولـساب  قفوا  وه  اهانرتخا و  ام  نوتملا  رثکا  یـضرلا و  هخـسن  مهو و  اهناک  و  هوحن ، ماشلا و  یلا  کـتبغر 

نبا ورمع  لوق  وـحن  ماـشلا  ینم  کـبلط  يا  نم  ینعمب  یلا  هملک  نوـکت  نا  نکما  .يزغملا و  يوـحفلا و  یف  غـلبا  زجوا و  و  ینعملا ،
الف یقـسیا  اهقوف  روکلاب  تیلاع  دق  لوقت و  .هیلا  یـش ء  هنع  غلب  امل  هیواعم  نب  دیزی  نم  بره  ام  دعب  اهلاق  هدیـصق  یف  یلهابلا  رمحا 

و یبوکر ، نم  لـمی  ـالف  رمحا  نب  ورمع  ینبکریا  اـهرهظ : یلع  هتعـضو  لـجرلا و  تعفر  دـق  هقاـنلا و  لوقت  يا  رمحا ؟ نب  یلا  يوری 
ینثتـسملا نال  رـسکلاب  بوصنم  تاـشاشح )  ) .رکذـت ثنوت و  یه  برحلا و  یلا  عجری  ریمـضلا  تلکا )  ) .دـهاوشلا عماـج  یف  تیبلا 

نبا لاق  و  طرـشلا ، ینعم  نم  نمـضتل  یلاف  یف  ءافلا  .هلکا و  نم  یف  هلوصوملا  نم  هلوقل  ربخ  رانلا ) یلاف   ) .هیبنت فرح  الا ) ، ) لـصتم
اما کلذ  هربخ و  یف  ءافلا  لوخد  حصیف  طرـشلا  ینعم  ءادتبملا  نمـضتی  دق  و  هیفاکلا : نم  ربخلا  ءادـتبملا و  نع  ثحبلا  یف  بجاحلا 
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وا ینیتای  لجر  لک  لثم  مهرد و  هلف  رادلا  یف  يذـلا  وا  ینیتای  يذـلا  لثم  امهب  هفوصوملا  هرکنلا  وا  فرظ  وا  لعفب  لوصوملا  مسالا 
لها نم  و  یـضماب ، ناقلعتم  نافرظلا  نیقیلا ) یلع  نم   ) کیطعال ناث  لوعفم  یمـسا  لوصوم  اـم  کـتعنم ) اـم   ) .مهرد هلف  رادـلا  یف 

نیتدـئازلا نونلا  فلالا و  ناـکمل  نایفـس  کلذـک  و  ثیناـتلا ، هیملعلل و  فرـصنم  ریغ  هیما )  ) صرحاـب ناـقلعتم  هرخـالا  یلع  قارعلا 
و هرکن ، هنال  هفص  عفرلا  لحم  یف  افلـس ، عبتی  هلمح  مذلاب و  صوصخم  فلخ  هلعاف و  فلخلا  مذلا ، لاعفا  نم  سئب  سئبل )  ) .نامثعک

هلمجلاف لاحلل  واولا  فورظلل و  اعـسوت  مدق  هوبنلا  لضف  ربخ  دیا  یف  .کلذل  فلـسل  هفـص  عفرلا  لحم  یف  منهج  ران  یف  يوه  هلمج 
باوج متنک )  ) .انللذا هلوق  یلع  فطع  انـشعن  ینعملا ، یف  ملعیـس  امک  ماقملا  هتیرقت  هیلا  فاضملا  فذح  مضلا  یلع  ینبم  دعب  هیلاح 

لـضافلا لاق  و  ( 16 صـصقلا - ( ) اـهلها نم  هلفغ  نیح  یل  هنیدـملا  لـخد  یلاـعت ، هلوقک  نیح  یلع  نم ، رهاـظلل  لـخد  درفا  و  اـمل ،
نم الاح  نوکی  نا  زوجی  هنیدملا و  نم  لاح  هلفغ  نیح  یلع  نآرقلا : بارعا  یف  نایبتلا  ریـسفت  یف  شیعی  نب  یلع  نب  شیعی  ءاقبلاوبا 

قایـسب بسنا  لوـالاک  نا  نیدـلا و  نم  وا  متنک  ریمـض  نم  ـالاح  نیح  یلع  نوکی  نا  زاـج  ماـقملا  یفف  یهتنا ، .اـسلتخم  يا  لـعافلا 
و  ) .نم هیناثلا  یف  همالا و  یلوالا  هروصلا  یف  لاحلا  وذ  هبهر و  هبغر و  اذـک  لاحلا و  عضوم  یف  ناردـصم  اهرک )  ) و اعوط )  ) .مالکلا

ینعم هیدـعتلا  ءاب  یف  و  ایدـعتم ، اهب  بهذ  لعف  راص  ینعا  هیدـعتلل  مهلـضفب  یف  ءابلا  و  بهذ ، نیح  یلع  يا  زاف ، یلع  فطع  بهذ )
الثم لوالا ، ریاغی  رخآ  ینعم  دیفی  رجلا  ءابب  يدعت  اذا  و  ینعم ، دیفی  لاعفالا  بابب  مزاللا  لعفلا  يدعت  اذا  کلذـل  و  اضیا ، هبحاصملا 

، ءابلا ناکمل  هعم  بهاذ  اضیا  تنا  ابهاذ و  هتلعج  دـیزب  تبهذ  تلق  اذا  و  هعم ، تبهذ  اـم  اـبهاذ و  ادـیز  تلعج  ادـیز  تبهذا  تلق  اذا 
.هیببس مهقبـسب  یف  ءابلا  و  نیرجاهملل ، هفـص  نولوالا  .ملهـضفب و  نولوالا  نورجاهملا  بهذ  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هفاطل  نم  رـصبتف 

کیف کلذک  هب و  قلعتم  ناطیشلل  و  لعجت ، لوعفم ال  ابیصن ) )

هیلع مدق  هب  قلعتم  کسفن  یلع  لعفلا و  لوعفم  الیبسف  ناطیشلا  یلع  فوطعم  الیبس ) کسفن  یلع  و ال   ) .فورظلل اعـسوت  هیلع  امدق 
یلا هیواـعم  هبتک  باـتک  نع  اـباوج  هثـالث  وا  نیموـیب  لـیق  رهاـظلا ، وـه  اـمک  ریرهلا  هلیل  لـبق  بـتک  باـتکلا  اذـه  ینعملا : .هـیفرظلل 

سانلا لقانت  و  احبـصم ، مهنزجان  ال  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لوق  هغلب  ام  دـعب  هیلا  هیواعم  هبتک  اـمنا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نینموملاریما 
همادنلا و هباتک  یف  رهظا  دق  هیواعم  .افنآ و  هریغ  رـصن و  نم  هیف  مالکلا  مدقت  امک  هلوقل  اورـسکنا  کلذـل و  ماشلا  لها  عزف  هتملک و 

هیف و  لقعلا ، ایتف  نع  ربدا  کلذ و  یف  هسفن  عاطا  هناب  فرتعا  و  اـهلابقا ، یلع  همادـقا  اـهایا و  هتراـثا  برحلا و  راـن  هتراـنا  یلع  هرفنلا 
جرخ نظلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریماب  ءاسا  .بارحلا و  یف  هتدجن  مدـع  لاتقلا و  نم  هبارطـضا  برحلا و  نم  هعزجب  راعـشا 

هکرـشا ضعب و  یلع  ضعب  اهنجی  مل  هلوق : یلا  کنظا - یناف  هلوقب : مالـسلا ) هیلع   ) هبطاخ ثیح  بدالا  قیرط  باوصلا و  بوص  نع 
كرتی نا  ایناث  مالـسلا ) هیلع   ) هنم بلط  .انلوقع و  یلع  انبلغ  دق  انک  نا  انا و  و  هلوقب : یلثملا ، هقیرطلا  نع  هجورخ  يوهلا و  هعابتا  یف 

هفیلخ مکع  هسفن  لعجف  قربا  دـعرا و  هفناب و  خمـش  .لبق و  نم  کلذـک  هنم  هبلط  ناک  امک  هعیب  هعاط و ال  هنم  بلطی  و ال  ماشلا ، هل 
خلا تقر - هللا  دق و  و  هلوقب : سابلا  نم  فکلا  سانلا و  یلع  هقفشلا  یلا  هاعد  هفطعتـسا و  .خلا و  ءاقبلا - نملا  رت  کناف ال  هلوقب : هللا 

مـشاه هیما و  ناـب  هنم  هبارقلا  يدـبا  صبـصبت و  مث  .خـلا  برحلا - یف  اـنا  و  هلوقب : لاـجرلا  برحلا و  یف  نیقیرفلا  ءاوتـساب  هفوـخ  و 
لذتسی لضفالا ال  لاقف : کلذ  نم  ینثتسا  و  لضف ، ضعب  یلع  مهضعبل  سیل  فانمدبع  ینب  ناب  سرطغت  مث  .دحاو  لصا  نم  ناونص 

ول کنا  : ) رکذـت کباتک  ینئاج  دـقف  دـعب  اما  يرت : امب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  اـهنع  باـجاف  رح ، هب  قرتسی  ـال  زیزع و  هب 
اهنم كایا  اناف و  هلوقب : هباجاف  الوا  هیواعم  مالک  لقن  ضعب ) یلع  انضعب  اهنجی  مل  تغلب  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نا  انملع  تملع و 

داـهجلا هللا و  تاذ  یف  هدـشلا  نع  عجرا  مل  هرم  نیعبـس  تیح  مث  تلتق  مث  تییح  هللا و  تاذ  یف  تلتق  وـل  ینا  و  اـهغلبن ، مل  هیاـغ  یف 
ءایب یکجارکلازنک  هخسن  یف  باطخلا و  ءاتب  رـصن  هخـسن  یف  تئاج  اهغلبت  مل  هملک  و  برحلا ، یلا  عجری  اهنم  ریمـض  .هللا و  ءادعال 
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مل هیاـغ  برحلا  نم  رظنتن  سمتلن و  اـنا  دارملا : و  مـالکلا ، قایـسب  بسنا  ریخـالا  و  ریغلا ، عم  ملکتملا  نونب  خنـسلا  رئاـس  یف  هبیغلا و 
هلوق لابق  یف  هماغرا  هیواعم و  راعذا  اذه  همالک  .هنود و  اهنم  یـضم  ام  نوکی  دـح  یلا  بشتـس  برحلا  نا  ملعا  ینا  يا  دـعب ، اهغلبن 

و ياوسلا ، اوواسا  نیذـلا  هبقاع  نا  همیخو و  هتبقاع  نا  کلذ و  نم  دـشا  یلا  لویـس  هرما  ناب  هایا  داعیا  فیوختو و  دـیدهت  و  کـلذ ،
مث تییح  هللا و  تاذ  یف  تلتق  ول  ینا  و  هلوقب : هدکا  مث  حضاولا ، قیرطلا  یلعل  ینا  یبر و  نم  هنیب  هریصب و  یلعل  ینا  يا  هسفنب  هئابنا 

هنوک و  نیدـلا ، یف  همدـق  تابث  کلذـب  هملعا  و  هللا ، ءادـعال  داهجلا  هللا و  تاذ  یف  هدـشلا  نع  عجرا  مل  هرم  نیعبـس  تییح  مث  تلتق 
ءانثا یف  فرع  و  هرم ، نیعبـس  ییحو  لتق  ول  هللا و  لیبس  یف  لتقلا  لاتقلا و  نم  هساب  مدع  و  میقتـسملا ، طارـصلا  میوقلا و  جهنلا  یلع 

مهبر ال نم  هنیب  یلع  مهنوکل  هللا  ءایلوا  نا  ملعا  .هللا و  ءادعا  مهنال  نورفاک  مهناب  هذـخام  اوعبتا  هکلـسم و  اوکلـس  نم  هیواعم و  هلوق 
مهنا ال نوملعی  و  هلیبس ، یف  لاتقلا  نم  هللا و ال  لـیبس  یف  لـتقلا  نم  نوفاـخی  ـال  و  مهیلع ، توملا  عقو  وا  توملا  یلع  اوعقو  نولاـبی 

یلاعت هللا  لاق  امک  هداهشلا  اما  حتفلا و  اما  نیینـسحلا  يدحا  الا  مهب  نوصبرتی  ءادعالا ال  نا  و  نیئوسلا ، يدحا  الا  ءادعالاب  نوصبرتی 
هدنع نم  باذعب  هللا  مکبیصی  نا  مکب  صبرتن  نحن  نیینسحلا و  يدحا  الا  انب  نوصبرت  له  لق  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هلوسرل اباطخ 

، خـلا هللا - تاذ  یف  تلتق  وـل  ینا  و  اذـه : هلوـق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرثا یفتقا  و  هبوتلا 53 .) ( ) نوصبرتم مکعم  اـنا  اوصبرتف  اندـیاب  وا 
هللا مالـس  هلیبـس  اوعبتا  و  هوذـح ، اوذـتحا  و  هرجح ، هتیب و  یف  اوبر  هملع و  رون  نم  اوسبتقا  و  هدوـجو ، هاکـشم  نم  اوواضتـسا  نیذـلا 

نمحرلادبع ینثدح  لاق : رمع  نع  نیفص  یف  رصن  يور  هیلع : هللا  ناوضر  لوقی  اذام  عمتسف  رـسای  نب  رامع  وه  اذهف  نیعمجا : مهیلع 
ملاظلا مدب  نومعزی  امیف  نوبلطی  موق  یلا  هللا  دابع  اوضما  لاقف : نیفـصب  رـسای  نب  رامع  لاق  لاق : هللادبع  نب  بدـنج  نع  بدـنج ، نب 

نیذـلا ال ءالوه  لاقف  ناسحالاب  نورمالا  ناودـعلل  نورکنملا  نوحلاصلا  هلتق  امنا  هللا  باتک  یف  ام  ریغب  هللا  دابع  یلع  مکاـحلا  هسفنل ،
نم مهنکم  هنال  کلذ  ائیـش و  ثدـحا  ام  هنا  اولاقف : هثادـحال ، انلقف  هومتلتق ؟ مل  نیدـلا : اذـه  سرد  ول  مهایند  مهل  تملـس  اذا  نولابی 

موقلا نکل  ملاظل و  هنا  نوملعیل  مهنا  همد  نوبلطی  مهنظا  ام  هللا  و  لابجلا ، مهیلع  تدهنا  ول  نولابی  اهنوعری و ال  اهنولکای و  مهف  ایندلا 
یف هقباس  موقلل  نکی  مل  و  اهنم ، مهیف  نوعری  ام  نیب  مهنیب و  لاحل  مهمزل  قحلا  نا  ول  اوملع  و  اهوورمتسا ، اهوبحتـساف و  ایندلا  اوقاذ 

هدیکم کلت  و  اکولم ، هربابج و  کلذب  اونوکیل  امولظم  انماما  لتق  اولاق  ناب  مهعابتا  اوعدخف  هیالولا  هعاطلا و  اهب  نوقحتـسی  مالـسالا 
امب مهل  رخداف  رمالا  مهل  لعجت  نا  و  ترـصن ، ام  لاطف  انرـصنتلا  مهللا  نالجر ، سانلا  نم  مهعیاب  ام  یه  ول ال  نورت و  ام  اهب  اوغلب  دق 

ابت رصمب  کنید  تعب  ورمع  ای  لاقف : صاعلا  نب  ورمع  نم  یند  املف  هباحصا  هعم  یضم  یـضم و  مث  میلالا ، باذعلا  كدابعل  اوثدحا 
لجع بر  الیلج  ناک  یبر و  یلاعت  لها و  قدـصلل  وه  هللا و  قدـص  لوقی : وه  رامع و  لمح  مث  اجوع  مالـسالا  تیغب  ام  لاطو  کل 

نوبرـشی نانج  یف  مهبر  دـنع  مهنا  الیـضفت  هتیم  لک  یلع  لتقلل  نا  ربدـم  ریغ  البقم  الیمج  التق  بحا  دـق  يذـلا  یف  لتقب  یل  هداهش 
و ال : ) یلاعت هلوق  یلا  ریشت  هریخالا  هثالثلا  تایبالا  الیبجنز و  اهجازم  اساک  کسملا و  هطلاخ  راربالا  بارـش  نم  الیبسلـسلا  قیحرلا و 

لیبس یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال  : ) یلاعت هلوق  و  (. 152 هرقبلا - ( ) نورعشت نکل ال  ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت 
فوخ الا  مهفلخ  نم  مهب  اوقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهیتآ  اـمب  نیحرف  نوقزری  مهبر  دـنع  ءاـیحا  لـب  اـتاوما  هللا 

نا : ) یلاعت هلوق  و  (. 165  - نارمع 170 لآ  ( ) میظع لـضفوذ  هللا  هللا و  ناوضر  اوعبتا  و  یلاـعت - هلوق  یلا  نوـنزحی - مه  ـال  مهیلع و 
کلذ یف  کـسم و  هماـتخ  موـتخم  قـیحر  نـم  نوقـسی  مـیعنلا  هرـضن  مهوـجو  یف  فرعت  نورظنی  کـئارالا  یلع  مـیعن  یفل  راربـالا 

له  )) الیبسلس یمـست  اهیف  انیع  الیبجنز  اهجازم  ناک  اساک  اهیف  نوقـسی  و  : ) یلاعت هلوقو  ( 24  - نیففطملا 27  ) نوسفانتملا سفانتیلف 
نم ایندلاب  کنید  تعب  هللا  کعرص  رمع  نبا  ای  لاقف : هلتقم  لبق  کلذ  رمع و  نب  هللادیبع  رامع  يدان  مث  رـصن : لاق  18 و 19 .) یتا -

تحبـصا ال کنا  کیف  یملع  یلع  دهـشا  الک  لاق : مولظملا ، دیهـشلا  نامثع  مدب  بلطا  نکل  الک و  لاق : مالـسالا ، ودع  هللا و  ودـع 
لاق مث  کتین ؟ ام  مهتاین  یلع  دابعلا  هللا  یطعا  اذا  رظناف  ادـغ  تومتـسف  مویلا  لتقت  مل  نا  کـنا  هللا و  هجو  کـلعف  نم  یـشب ء  بلطت 
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نا كاضر  نا  ملعا  ول  ینا  ملعت  کنا  مهللا  تلعفل ، رحبلا  اذه  یف  یسفنب  فذقا  نا  كاضر  نا  ملعا  ول  ینا  ملعتل  کنا  مهللا  رامع :
وه المع  مویلا  ملعا  ینا ال  ینتملعا  امم  ملعا  ینا  مهللا و  تلعفل ، يرهظ  نم  جرخی  یتح  اـهیلع  ینحنا  مث  ینطب  یف  یفیـس  هبظ  عضا 

هلوق لقن  دق  و  يرصانلا .) عبطلا  نم  ص 165   ) .هتلعفل هنم  کل  یضرا  المع  مویلا  ملعا  ول  و  نیقسافلا ، ءالوه  داهج  نم  کل  یـضرا 
تاملک نم  هفئاط  تمدقت  و  ص 284 ج 15 .)  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  مدقت  امک  هخیرات  یف  يربطلا  رفعجوبا  اذه 

یلع نب  نیسحلا  ءادهشلادیس  هللا  لوسر  هناحیر  عمج  امل  .عجارف و  رشاعلا  باتکلا  حرـش  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  نم  همیق 
ینم مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دق  ینا  مهل : لاق  ءاعوساتلا و  موی  نم  ءاسملا  برق  دنع  هباحـصا  مالـسلا ) هیلع  )

ام رفعج  نب  هللادبع  ینبا  لیقع و  ینب  هیخا و  ینب  هئانبا و  هتوخا و  نم  هناوعا  لاق  ام  دعبف  المج  هوذختاف  مکیـشغ  دق  لیللا  اذـه  مامذ 
نعطا یتح  هللا  اما و  کقح  ءادا  یف  هللا  یلا  رذـتعن  امب  کنع و  یلخن  نحنا  لاقف : هیلع  هللا  ناوضر  هجـسوع  نب  ملـسم  هیلا  ماق  اولاق ،

هللا ال هراجحلاب و  مهتفذـقل  هب  مهلتاقا  حالـس  یعم  نکی  مل  ول  يدـی و  یف  همئاـق  تبث  اـم  یفیـسب  مهبرـضا  یحمرب و  مهرودـص  یف 
لعفی يرذا  مث  ییحا  مث  قرحا  مث  ییحا  مث  لتقا  ینا  تملع  دـق  ول  هللا  اما و  کیف ، هلوسر  هبیغ  انظفح  دـق  انا  هللا  ملعی  یتح  کیلخن 

یتلا ال همارکلا  یه  مث  هدـحاو  هلتق  یه  امنا  کلذ و  لعفا  فیک ال  کنود و  یمامح  یقلا  یتح  کـتقراف  اـم  هرم  نیعبـس  یب  کـلذ 
هرم و فلا  اذـکه  لتقا  یتح  تلتق  مث  ترـشن  مث  تلتق  ینا  تددول  هللا  و  لاقف : هیلع  هللا  همحر  نیقلا  نب  ریهز  ماق  .ادـبا و  اهل  ءاضقنا 

هنشت نم  هک  نتـشک  زا  مدیدهت  نکم  وت  .کتیب  لها  نم  نایتفلا  ءالوه  سفنا  نع  کسفن و  نع  لتقلا  کلذب  عفدی  لج  زع و  هللا  نا 
يدـه و رون  زا  دراد  ناج  دـص  ود  وا  تسین  عون  کی  دوخ  قاشع  ندرم  تسا  یندرم  ینامز  ره  ارناقـشاع  نتـشیوخ  نوخب  مراز  ي 

نوچ تسیگدنز  رد  نم  گرم  مدومزآ  اهلاثما  هرـشع  ناوخ  یبن  زا  اهبلا  دناتـس  ار  ناج  یکی  ره  ادف  مد  ره  دـنک  یم  ار  دـص  ودـنآ 
انا لقی  مل  نوکسلا  اذ  یف  نکت  مل  ول  ینقرف  یتم  یتح  ینطوم  قرافا  مک  یتف  ای  یتایح  یتوم  یف  نا  تسیگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر 

: هلوقب هباجا  مث  هیواعم  مالک  لقن  یـضم ) ام  یلع  هب  مدـنن  ام  انلوقع  نم  یقب  دـق  هنا  : ) کلوق اما  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق نوعجار  هیلا 
کلذـب ع )  ) جـتحا امک  یلاعت  هللا  نم  هلاتقب  ارومام  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنال کلذ  و  لعف ) یلع  تمدـن  یلقع و ال  تضقن  ام  یناـف  )

هذه اصع  قشب  کتقباس  کلمع و  طبحت  نا  هللا  كرذحا  ینا  و  هیواعم : لاق  ثیح  ص 223 ج 16 )  ) عباسلا باتکلا  یف  هیواعم  یلع 
تدجو ینکل  و  کلذ ، ینرذـحت  نا  کل  ناکل  کیلع  یغابلا  تنک  ول  يرمعلف  مالـسلا : هیلع  ریمالا  هباجاف  .اهتعامج  قیرفت  همالا و 

.خـلا اهیف - تنا  یتلا  هئفلا  اهاندـجوف  هیغابلا ؟ هئفلاام  نیتئفلا  یلا  انرظنف  هللا ) رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  : ) لوقی یلاعت  هللا 
مهنال هب  مهتمادن  بجوی  ام  اوکرتی  وا  العف  اولعفی  نا  نم  نوموصعم  لذـک  بنذـلا  نم  نوموصعم  مهنا  امک  هیهلالا  جـجحلا  نا  یلع 

مهلعفف اولعف  اذا  باوصلا و  وه  مهقطنف  اوقطن  اذا  و  باوصلا ، وه  مهتوکـسف  اوتکـس  اذاف  عصانلا  لقعلاب  نومکحی  هللا و  رونب  نورظنی 
ناـک ـالعف  لـعفی  هنـال  هلعف  نم  مدـنی  رومـالا  بقاوعب  اـملاع  نکی  مل  نم  مث  باوصلا  وه  مهکرتـف  اوفک  اوکرت و  اذا  باوصلا و  وـه 

لاصتالا لامک  هللا و  نم  هبرق  هیاهنب  ناک  نمم  اذه  نیاف  هب  مدنی  هفالخ  هل  رهظ  اذاف  هلعف  باوصلا  ناک  العف  كرتی  وا  هکرت  باوصلا 
یف مهتمصع  مهتافص و  نع  ثحبلا  مدقت  دق  عابطلا و  اهنع  رقتت  ام  عیمج  نع  اموصعم  انوصم و  هترـضح  یلا  روضحلا  مامت  هبانجب و 

یناف خسنلا : ضعب  یف  و  یلعف ، یلع  تمدن  یلقع و ال  تضقن  ام  یناف  مالسلا :) هیلع   ) لاق اذل  بطخلا و  باب  نم  راتخملا 237  حرش 
کتعنم ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  ماشلا  یلا  کبلط  اـما  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق .ناـصقنلا  یلا  هبـسنا  اـم  يا  یلقع ، تصقت  اـم 

نا مهنم  امه  قارعلا و  نیب  هنیب و  اولخی  و  هیلا ، مدـقتملا  هباتک  یف  هب  فرتعا  امک  هرم  ریغ  ماـشلا  ع )  ) ریمـالا نم  هیواـعم  بلط  سما )
نم الجر  نا  ص 255 )  ) نیفـص یف  رـصن  يور  دق  ایندلا و  ماطح  راقعلا و  رایدلا و  فارتقال  هللا  ءادـعا  نولتاقی  امنا  یلاعت  هللا  ءافلخ 
نیب اـمهیتباد  قاـنعا  فلتخا  اذا  یتـح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  جرخف  یلا  زربا  یلع  اـی  نسحاـبا  اـی  نیفـصلا  نیب  يداـنی  ماـشلا  لـها 
هذه ریخات  ءامدلا و  هذـه  قح  هیف  نوکی  کیلع  هضرعا  رما  یف  کل  لهف  هرجه  مالـسالا و  یف  امدـق  کل  نا  یلع  ای  لاقف : نیفـصلا ،
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یلا عجرت  لاق : كاذ ؟ ام  و  مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  کیار ؟ نم  يرت  یتح  بورحلا 

تضرع امنا  تفرع  دقل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .انماش  نیب  اننیب و  یلختف  انماش  یلا  عجرن  قارعلا و  نیب  کنیب و  یلخنف  کقارع 
دمحم یلع  لزنا  امب  رفکلا  وا  لاتقلا  الا  دـجا  ملف  هنیع  هفنا و  تبرـض  ینرهـسا و  رمالا و  اذـه  ینمها  دـقل  و  هقفـش ، هحیـصن و  اذـه 

نورماـی ـال  نونعذـم  توکـس  مه  ضرـالا و  یف  یـضعی  نا  هئاـیلوا  نم  ضری  مـل  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )
و لوقا : .عجرتسی  وه  یماشلا و  عجرف  منهج ، یف  لالغالا  هجلاعم  نم  یلع  نوها  لاتقلا  تدـجوف  رکنملا  نع  نوهنی  فورعملاـب و ال 

ءاملا یف  همهلا  رـصقی  ایندلا  ءانبا  نم  اذه  و  ص 322 ج 15 ،)  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  کلذ  یف  انمالک  یـضم  دق 
هقیقح یلا  هزیج  هرابع و  نم  سانلا  دـشری  یناـبر  ریفـس  یهلا و  لـجر  کـلذ  و  هیناوهـشلا ، لاـیمالا  ءاوهـالا و  یف  غرمتی  ءـالکلاو و 

- هئایلوا نم  ضری  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  الئاق : هئادعا  لابق  یف  مهتـضهن  هللا و  ءایلوا  مایق  هیلع  نایب  اهیف  لزالا  حبـص  نم  تقرـشا 
.منهج و یف  لالغالا  هجلاعم  نم  یلع  نوها  لاتقلا  تدجوف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یف  رظنلا  قح  رظنی  نا  دـشرلا  یغابب  يرحلا  .خـلا و 

هنـس یـصولا  نم  بلط  كاذ  یبنلا و  نم  بلط  باذکلا  يرتفملا  اذه  نا  الا  یبنتملا  هملیـسم  روکذـملا  بلطلا  یف  هیواعم  قبـس  دـقل 
یلص  ) هللا لوسر  یلا  بتک  دق  بیبح  نب  هملیسم  ناک  دق  و  .ه :) رصم 1375  عبط  ص 600 ج2   ) ماشه نبال  هیوبنلا  هریسلا  یفف  هنسب ،

فصن انل  نا  کعم و  رمالا  یف  تکرشا  دق  یناف  دعب  اما  کیلع ، مالس  هللا  لوسر  دمحم  یلا  هللا ، لوسر  هملیـسم  نم  هلآ :) هیلع و  هللا 
: قاحـسا نبا  لاق  ماشه : نبا  لاق  .باتکلا  اذـهب  هل  نالوسر  هیلع  مدـقف  .نودـتعی  موق  اشیرق  نکل  ضرالا و  فصن  شیرقل  ضرالا و 

لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  لاق : میعن ، هیبا  نع  یعجشالا ، دوعسم  نبا  میعن  نب  هملس  نع  عجشا  نم  خیش  ینثدحف 
ص)  ) بتک مث  امکقانعا ، تبرضل  لتقت  لسرلا ال  نا  ول ال  هللا  اما و  لاقف : لاق ، امک  ولقن  الاق : امتنا ؟ نالوقت  امف  هباتک : ءارق  نیحامهل 

ضرالا ناف  دعب  اما  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالـسلا  باذکلا : هملـسم  یلا  هللا  لوسر  دمحم  نم  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  هملیـسم : یلا 
نیب عقو  امب  ههیبش  یـصولا  یبنلا و  یف  هیواعم  نیب  هملیـسم و  نیب  ههباشملا  هذـه  .نیقتملل و  هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاـشی  نم  اـهثروی  هللا 

حلصلا هفیحص  نا  کلذ  نیفص و  موی  هیواعم  و  ص )  ) یـصولا نیب  و  هیبیدحلا ، موی  ورمع  نب  لیهـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
لوسر یمـست  باتک  یلا  کبیجا  ال  لیهـس : لاق  ورمع ) نب  لیهـس  هللا و  لوسر  دمحم  هیلع  حلاصت  ام  اذه   ) هیبیدـحلا موی  تبتک  امل 

نب دمحم  بتکا  نکل  هللا و  لوسر  تناو  هللا  تیبب  فوطت  نا  کتعنم  نا  کتملظ  اذا  ینا  کلتاقا  مل  هللا  لوسر  کنا  تملع  ول  هللا و 
لاق نایفـس ) یبا  نب  هیواعم  نینموملاریما و  یلع  هیلع  یـضاقت  اـم  اذـه   ) نیفـص موی  حلـصلا  هفیحـص  تبتک  اـمل  .کـبیجا و  هللادـبع 

راتخملا 236 ص حرـش  یف  هلیـصفت  رم  دق  و  نینموملاریما ، هملک  اوحمف  هتلتاق  مث  نیموملاریما  هنا  تررقا  نا  انا  لجرلا  سئب  هیواعم :
نب ورمع  ذختی  و  نامثع ، مدـب  بلطلا  ایعدـم  قحلا  لاتق  یلع  مهبلای  سانلا و  ضرحی  هرات  هیواعمل  بجعلا  .عجارف و  نم ج 15   242
نم اذـه  نیاف  ماشلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  بلطی  هرم  و  هل ، هعمط  ارـصم  لعج  هدـضع و  لـضملا  ملاـظلا  یـصاعلا  صاـعلا 

لیطابالا هیدوا  نم  داو  لک  یف  میهی  وهف  ایندلا  بح  هامعا  بلقلا و  تیم  ناک  نم  یلب  شیعی ؟ يار  ياب  ناک  هنا  يردـی  و ال  كاذ ؟
مه کـئلوا  مهـسفنا  مهیـسناف  هللا  اوـسن  نیذـلاک  اوـنوکت  ـال  و  : ) لـئاق نم  زع  لاـق  هیدرلا ، ءارـالا  هـیدرملا و  ءاوهـالا  لـیلاضالا و  و 

يدنب مشچ  زا  متریح  اکذ  نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  هاگتـشاچ  باتفآ  رپ  یملاع  هاپـس  نیا  دننیبن  یم  نوچ  بجع  يا  نوقـسافلا )
سفن تشگنا  زج ز  بیع  تسین  مودـعم  ناهج  نیا  ینیب  هن  رو  هد  فاصنا  ناهج  زا  ینیب  چـیه  هن  مشچ  ود  رب  تشگنا  رـس  ود  ادـخ 

يوسنآ وا ز  تفگ  باوث ؟ وک  تما  دـنتفگ  ار  حون  نیبب  یهاوخ  یم  هچ  ره  یناـهگناو  نیه  رادرب  ار  تشگنا  مشچز  وت  تسین  موش 
یلع نینموملاریما  نم  هبلط  یلا  هراشا  سما  هلوق : دنا و  هدید  یب  هدید و  اب  مرجال  دنا  هدیچیپ  اه  هماج  رد  رس  ور و  بایث  اوشغتـسا  و 
ارهد هل  زعا  ارهـش و  هل  و  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  هنا  سابع  نبا  نع  لقن  و  ماشلا ، هرما  یلع  هرارقا  هفـالخلاب  عیوب  نیح  مالـسلا ) هیلع  )
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ذختم تنک  ام  الک و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کلذـب ، هل  زعتف  روجی  نا  دـبال  هترما و  یف  لدـعی  نا  یلع  ردـقی  کعیابی ال  نا  دـعب  هناف 
نا و  هیحصنلا ، هعاطلا  قح  نا  هل : لاقف  ایلع  هبعش  نب  هریغملا  یتا  ص 5 ج 2 )  ) بهذلا جورم  یف  يدوعسملا  لاق  .ادضع و  نیلضملا 

ررقا و  هلمع ، یلع  رماع  نبا  ررقا  و  هلمع ، یلع  هیواعم  ررقا  دغ ، یف  ام  هب  عیـضت  مویلا  عراصتلا  نا  و  دـغ ، یف  ام  هب  زوحت  مویلا  يارلا 
هدـنع و نم  جرخف  رظنا ، یتح  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .تکرت  وا  تلدبتـسا  دونجلا  هعاط  مهتعاط و  کتتا  اذا  یتح  مهلامعا  یلع  لامعلا 

لقتـسی هریغ و  نم  عماسلا  فرعتف  عزنلاب  مهجلاعت  نا  يارلا  امنا  هتبقعت و  يارب و  سمالاب  کیلع  ترـشا  ینا  لاقف : دـغلا  نم  هیلا  داع 
میقف كدع  نم  اجراخ  هریغملا  تیار  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  یهتنا  المف  لخاد  وه  اجراخ و  سابع  نبا  هاقلتف  جرخ  مث  كرما ،

: لاق .کشغ  دقف  مویلا  اما  کحصن و  دقف  سما  اما  لاقف : تیذ ، تیذب و  مویلا  ینئاج  و  تیک ، تیکب و  سما  ینئاج  لاق : کئاج ؟

برعلا ناف  کباب  کیلع  قلغتف  كراد  لخدـتف  هکم  یتاتف  کـلذ  لـبق  وا  ناـمثع  لـتق  نیح  جرخت  نا  يارلا  ناـک  لاـق : يارلا ؟ اـمف 
رمالا و اذـه  نم  هبعـش  كومزلی  ناـب  بلطلا  نونـسحیس  هیما  ینب  ناـف  مویلا  اـماف  كریغ  دـجت  ـال  كرثا  یف  هرطـضم  هلئاـجل  تناـک 

لاق .اهدعب  هحـصنا  اهلبق و ال  هتحـصنف  نا  اما  لاق و  هنا  رکذ  هتـششغف و  لبقی  ملف  هتحـصن  هریغملا : لاق  و  سانلا ، یلع  کیف  نوهبـشی 
لخدا ایلع  تئجف  لایل  سمخب  نامثع  لتقم  دعب  هکم  نم  تمدق  لاق : سابع  نبا  نا  تایاورلا  نم  رخآ  هجو  یف  تدجو  يدوعـسملا :
تلخد و  هعاسلا ، تلق : تمدـق ؟ یتم  لاق : و  یلع ، ملـسف  هریغملا  جرخف  هعاس  بابلاب  تسلجف  هبعـش  نب  هریغملا  هدـنع  یل  لیقف  هیلع 

ماشه نب  ثرحلا  نب  دیعـسوبا  تلق : امهعم ؟ نم  و  لاق : فصاونلاب ، تلق : هحلط ؟ ریبزلا و  تیقل  نیا  لاقف : هیلع ، تملـس  یلع و  یلع 
: تلقف .نامثع  هلتق  مهنا  ملعی  هللا  و  نامثع ، مدـب  بلطن  نولوقی  اوجرخی  نا  دـب  مهل  نکی  مل  مهنا  اـما  یلع : لاـقف  شیرق  نم  هبیتق  نب 

تنا صیخر و  حصنلا  نا  لاقف : تلعفف ، ینلخا ، لاقف : نیمویب  نامثع  لتقم  دعب  ینئاج  لاق : کب ؟ الخ  مل  هریغملا و  ناش  نع  ینربخا 
اوعیاب اذاف  مهلامعا  یلع  مهتابثاب  میهلا  بتکاف  اذـه ، کماع  نامثع  لامع  درت  نا ال  کیلع  ریـشا  انا  حـصان و  کل  اـنا  ساـنلا و  هیقب 

نال لاق : .يرما  یف  ءایرلا  یطعا  ینید و ال  یف  نهادا  هللا ال  و  هل : تلقف  تببحا ، نم  تررقا  تببح و  نم  تلزع  كرما  نامطا  کل و 
رمع ناک  دـقف  هتابثا ، یف  هجح  کل  و  عومـسم ، ماشلا  لها  یف  وه  و  هارج ، هل  ناف  هیواـعم  كرتا  تئـش و  نم  عزناـف  تیبا  دـق  تنک 
امب کیلع  ترـشا  ینا  لاق : داع  مث  هب  راشا  ام  یلع  يدنع  نم  جرخف  .ادبا  نیموی  هیواعم  لمعتـسا  هللا ال  ال و  تلقف : .اهلک  ماشلا  هالو 

: سابع نبا  لاق  .هسند  هیف  نوکی  هعدـخب و ال  كرما  ذـخات  نا  یغبنی  ـال  بیـصم  تنا  اذا  رمـالا و  یف  ترظنف  یلع  تیبا  هب و  ترـشا 
نا یلعف  کل  عیاب  ناف  هیواعم  تبثت  نا  کیلع  ریـشا  انا  و  کشغ ، دـقف  رخالا  اما  کحـصن و  دـقف  کیلع  راشا  اـم  لوا  اـما  هل : تلقف 

ای لاقف : اهلاغ  سفنلا  تلاغ  اـم  اذا  راـعب  زجاـع  ریغ  اـهنم  نا  هنم  اـمف  لـثمت : مث  فیـسلا  ـالا  هیطعا  ـال  هللا  ـال و  لاـق : .هلزنم  نم  هعلقا 
، یلب مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هعدخ ؟ برحلا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  اما  عاجـش  لجر  تنا  نینموملاریما 

ریغ نم  اههجو  ناک  ام  نوردـی  رمـالا و ال  مهراـثآ  یف  نورظنی  مهنکرتـال  و  دورو ، دـعب  مهب  نردـصال  ینتعطا  نـال  هللا  اـما و  تلق :
یلو هللا  هعاطلا و  يدنع  کل  ام  ریـسی  یـش ء  یف  هیواعم  تاینه  کتاینه و  نم  تسل  سابع  نبا  ای  لاقف : .کیلع  مثا  کل و ال  صقن 
لاق عوکالا  نبا  ثیدح  یف  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  نم ه ن و ، وا  نم ه ن ه ، اهلصا  ریغصتلا  یلع  هینه  عمج  تاینه  نایب : .قیفوتلا 

کتاهینه نم  يرخا  یف  و  ریغـصتلا ، یلع  کتاینه  نم  هیاور  یف  و  كزجارا ، نم  وا  کـتاملک  نم  يا  کـتانه ؟ نم  انعمـست  ـالا  هل :
ام الا  ءاقبلا  نم  وجرا  ـال  یناـف  : ) هلوقب سما ) هیلا  کـتوعد  اـم  یلا  مویلا  كوعدا  اـنا  و  : ) هلوق هیواـعم  فدرا  مث  .ءاـهئایلا  بلق  یلع 
هنا ینعی  ءاقبلا  نم  ءاجرلا  لتقلا و  نم  فوخلا  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع لثم  هنا  یلا  هراشا  فاخت ) ام  الا  توملا  نم  فاخا  و ال  وجرت ،

ماشلا هبلط  یف  مهوی  ام  عفد  لوقلا  اذـه  نم  هضرغ  .لطاب و  هتاما  وا  قح  ءایحال  لتاقی  لب  هایحلا  یف  عمطی  و ال  توملا ، نم  یلابی  ـال 
لتقلا و توملا و  نم  فاخا  یناف ال  یف  نبجلا  لاخدا  ماـشلا  یبلط  نم  نظت  ـال  يا  هل ، عزفلا  نبجلا و  لوصح  نم  برحلا  هتعداوم  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1474 

http://www.ghaemiyeh.com


یف نیفصلا  نیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماق  امنیح  هلوق  قدص  رهظ  دق  و  لوقا : .سانلا  ءامد  نقحل  هعداوملا  بلطا  لب  هایحلا  یف  عمطا  ال 
هعم هیواعم و  زربف  هدـحاو  هملک  هملکاف  یل  هرظی  نا  بحا  لاق : هناش ؟ ام  هولاسا  هیواعم : لاـقف  اـهررکی ، هیواـعم  اـی  يداـن  مث  نیفص 

مهـضعب برـضی  کنیب و  ینیب و  سانلا  لـتقی  یلع …  کـحیو  هیواـعمل : لاـق  ورمع و  یلا  تفتلی  مل  هاـبراق  اـملف  صاـعلا  نب  ورمع 
دقل ورمع : لاقف  هزرابا ؟ انهه  امیف  هللادـبعابا  ای  يرت  ام  لاقف : ورمع  یلا  هیواعم  تفتلاف  .هل  رمالاف  هبحاـص  لـتق  اـنیاف  یلا  زربا  اـضعب ؟
سیل صاعلا  نب  ورمع  ای  هیواعم : لاقف  .یبرع  یقب  ام  کبقع  یلع  کیلع و  هبـس  لزت  مل  هنع  تلکن  نا  هنا  ملعا  و  لـجرلا ، کفـصنا 

یلا یهتنا  یتح  اعجار  هیواعم  فرـصنا  مث  همد ، نم  ضرالا  یقـس  الا  طق  الجر  بلاط  یبا  نبا  زراـب  اـم  هللا  هسفن و  نع  عدـخی  یلثم 
اهنم بیرقب  یتا  دـق  و  يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 140   ) هظافلاب اـهانلقن  نیفـص  یف  رـصن  هیاور  وه  اذـه  .هعم  ورمع  فوفـصلا و  رخآ 
نبا لقن  و  ص 316 ج 15 .)  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  هلقن  مدقت  دق  و  ص 25 ج 2 )  ) بهذلا جورم  یف  يدوعسملا 

ورمع يار  لاق : ینئادملا  نع  رصم ) عبط  ص 169 ج 1   ) رابخالا نویع  نم  برحلا  باتک  نم  ءانبجلا  رابخا  باب  یف  يرونیدـلا  هبیتق 
دنع کنهذ  روضح  نم  کحضا  لاق : کنس ؟ هللا  کحضا  نینموملاریما  ای  کحـضت  مم  هل : لاقف  کحـضی ، اموی  هیواعم  صاعلا  نب 

اما و نینموملاریما  ای  ورمع : لاق  .کلتقل  کلتقی  نا  ءاش  ول  امیرک و  انانم  هتقفاو  دـقل  هللا  اما و  بلاط  یبا  نبا  موی  کـتئوس  کئادـبا 
کـسفن نمف  کـل ، هرکذ  هرکا  اـم  کـنم  ادـب  و  كرحـس ، اـبر  و  كاـنیع ، تلوحاـف  زاربـلا  یلا  كاـعد  نیح  کـنیمی  نعل  ینا  هللا 

و مالسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  نم  لجر  ماق  امنیحو  ص 65 ج 2 .)  ) الصفم بهذلا  جورم  یف  يدوعـسملا  هلقن  .عدوا و  کحـضاف 
یلع فوقولا  نع  یـش ء  هنهنی  ملف  هعفد  هکبانـس  یلع  ماق  اذا  یتح  هبرـض  مث  هبکرف  اسرف  ذخاف  هلتقا  یتح  هیواعم  نلمحال  هللا  و  لاق :

هیواعم جرخف  هرثا  یف  لجرلا  علط  ءابخلا و  نم  هیواعم  جرخف  هیلع  لخد  هسرف و  نع  لجرلا  لزنف  ءابخ  هیواعم  لـخد  هیواـعم و  سار 
هیلع  ) یلع نینموملاریما  لـمح  اـمنیح  و  ص 138 .)  ) نیفـص یف  رـصن  هرکذ  يذـلا  لیـصفتلا  یلع  هولتقف ، لجرلاب  هموق  طاـحا  یتح 
هیلع  ) یلع هیواعم و  یلا  رمـالا  یـضفا  یتح  دـمها  ـالا  فص  ماـشلا  لـهال  قبی  مل  هدـحاو  هلمح  نیطـساقلا  یلع  هباحـصا  و  مالـسلا )

برحلا نم  رفیل  باکرلا  یف  هلجر  عضو  املف  هیلع  وجنیل  هسرف  هیواعم  اعدف  هنع  یلو  الا  ادـحا  لبقتـسی  هفیـسب و ال  برـضی  مالـسلا )
هناف ص 127 ج 1 .)  ) هسایـسلا همامالا و  یف  يرونیدلا  هلقن  اولعف ، ام  اولعفف  حامرلا  یلع  فحاصملا  عفرب  صاعلا  نب  ورمع  هیلع  راشا 
نیح هزرابملا  نع  ضرعع  امل  وجرت ) ام  الا  ءاقبلا  نم  وجرا  فاخت و ال  ام  الا  توملا  نم  فاخا  یناف ال  : ) هلوق یف  اقداص  نکی  مل  ول 

لخدـی مل  لجرلا و  نع  ربد  امل  و  الوا ، فوفـصلا  رخآ  یلا  یهتنی  یتح  اـعجار  فرـصنی  مل  و  زاربلا ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاـعد 
ناک صاعلا  نب  ورمع  هبحاص  نا  یلع  .اثلاث  هیلع  وجنیل  هسرف  وعدـی  مل  برحلا و  نم  رف  امل  و  ایناث ، يرخا  هنم  جرخی  مل  هرما و  ءابخ 

و مالـسلا )) هیلع   ) یلع لاجر  ینعی   ) هلاجرل نوموقی  کلاجر ال  نا  نیفـص : یف  هل  لاق  ثیح  کـلذ  هلوق  یـضما  دـق  هلاـحب و  اـفراع 
میلس و  ص 256 )  ) نیفـص یف  رـصن  هاور  ءانفلا ، دیری  وه  ءاقبلا و  دـیرت  تنا  هریغ  یلع  هلتاقت  تنا  رما و  یلع  کلتاقی  وه  هلثم  تسل 

یف هیواعم  نال  سما ، کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  مالـسلا :) هیلع   ) لاق امنا  .باتکلا و  اذه  ذخام  یف  هلقن  مدـقت  امک  سیق  نب 
هیلوتل حلـصی  ملف  مویلا  یف  هیقاب  تناک  هلعلا  هذه  لطابلا و  یلع  هنوکل  ماقملا  کلذ  ءاطعا  رومالا و  مامز  ذخاب  اقئال  نکی  مل  سمالا 

الا ( ) تیقب سفنا  تاشاشح  الا  برعلا  تلکا  دـق  برحلا  نا  : ) کلوق اما  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـق  مث  .دـعب  نیملـسملا  روما 
هخـسن قفف  هفلتخم : باوجلا  هرابع  یف  خـسنلا  و  خـلا ، نمفالا - هلوقب : هباجا  مث  الوا  هیواعم  مـالک  لـقن  راـنلا ) یلاـف  قحلا  هلکا  نمف 

رثکا یف  .نتملا و  یف  اهانرتخا  یتلا  یـضرلا  هخـسن  نم  هبیرق  یه  و  هب ، یلوا  رانلاف  قحلا  هلکا  نمفالا  اندـنع : جـهنلا  نم  هقیتع  هیطخ 
یتلا هخـسنلا  نم  نتملا  یف  اهانرتخا  ام  باوصلا  لوقا : .رانلا  یلاف  لطابلا  هلکا  نم  هنجلا و  یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و  هعوبطملا : خسنلا 

خسنلا اما  .ابیرقت و  دراف  ینعمب  امهناف  اهدیوی  هیطخلا  هخسنلا  کلت  یف  ام  و  هیلع ، هللا  ناوضر  یضرلا  هخسن  یلع  تلبوق  اندنع 
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قحلا لیبس  یف  لتق  نم  لاقی : نا  لثم  فلکت  نم  حیحص  ینعم  یلع  اهلمح  ولخی  و ال  اهلصا ، نع  هفحصم  نوکت  نا  هبشیف  هعوبطملا 
الا ریدقتلا : و  نافاضم ، نیتلمجلا  یف  رمضی  وا  .رانلا  یلاف  هنع  عافدلا  لطابلا و  لیبس  یف  کله  نم  و  هنجلا ، یلا  هریصمف  هنع  بذلا  و 

جاجوعا میقتسم ال  یـضرلا  هخـسن  یلع  ینعملا  .امهوحن و  و  رانلا ، یلاف  لطابلا  ءادعا  هلکا  نم  و  هنجلا ، یلاف  قحلا  ءادعا  هلکا  نم  و 
بلغ قحلا و  هانف  نم  يا  رما  یلع  روهظلا  هلازالا و  ءانفالا و  ینعم  هتدافال  هب  یتوی  اما  ریثک  یبرعلا  مالکلا  حیـصف  یف  لکالا  نـال  هیف 

نا یلا  ع )  ) راشاف هیواـعم  بازحا  نم  اریثک  اـقلخ  نیفـص  یف  اولتق  دـق  قحلا  عاـبتا  نـال  کـلذ  لاـق  اـمنا  و  راـنلا ، یلا  هریـصمف  هیلع 
نب سوا  لاق  و  هتنفا ، يا  بطحلا  رانلا  تلکا  لاقی : سفنا ، تاشاشح  الا  مهنم  قبی  مل  غلب و  اـم  مهددـع  غلب  نا  راـنلا و  یلا  مهریـصم 

تنفا يا  رخـصلا  تلکا  يا  الـصوت  یقرم  لوط  هیلع  ینعت  املک  رخـصلا  هرافظا  تلکا  دق  و  ساسالا : نم  هدام ا ك ل  یف  امک  رجح 
حاتتفال ریعتـسا  مث  هل  ءانفالا  یـشلل ء  لکالا  لصا  و  مهیلع ، انرهظ  يا  نالف  ینب  انلکا  عمجلا : یف  یحیرطلا  لاـق  .هراـفظا و  هراـجحلا 

(: هسامحلا 794  ) هفیلخ نب  فلخ  لوق  دنع  هسامحلا  حرش  یف  یقوزرملا  لاق  .لاومالا و  بلس  دالبلا و 

انالف تلکا  لیق : دق  و  هیشغو ، هیلع  قیض  لکالا  هقهرا  ینعم  لکالا و  هقهرا  لوکاملا  راجلا و  اذا  مهخیرص  وعدی  یحلا  معنل  يرمعل 
نم دـسحلا  باب  یفف  ع )  ) نیرهاطلا انتمئا  نع  تایاور  ءانفالا  ینعا  لکالا  ینعم  نم  نومـضملا  اذـهب  تئاج  دـق  .هتبلغ و  هتبلغ و  اذا 

لجرلا نا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاق  لاق : ملـسم  نب  دـمحم  نع  هدانـساب  هرـس  سدـق  ینیلکلا  مالـسالا  هقثل  یفاکلا  عماجلا  لوصا 
نع ینئادـملا ، حارج  نع  هدانـساب  يور  .بطحلا و  رانلا  لکای  امک  نامیالا  لکایل  دـسحلا  خ ل ) نا - و   ) ناف رفکیف  هرداب  ياب  یتایل 
دق و  ج 3 .) ص 148   ) یفاولا یف  هرـس  سدـق  ضیفلا  امهب  یتا  و  خـلا ، نامیالا - لکای  دـسحلا  نا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا 

ریغـصلا عماجلا  یف  .خـلا و  لکای - دـسحلا  ناف  اودـساحت  ـال  و  مالـسلا :) هیلع   ) ریمـالا نع  بطخلا  باـب  نم  راتخملا 84  یف  یـضم 
هیلع  ) نینموملاریما باتک  نم  یتایس  .بطحلا و  رانلا  لکات  امک  تانسحلا  لکای  دسحلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یطویـسلل 

اهلها امناف  لاق : نا  یلا  اهیلع - مهبلاکت  اهیلا و  ایندـلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب  رتغت  نا  كایا  هل و  هلوق  یبتجملا  مامالا  هنبـال  مالـسلا )
اما و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .خـلا  اهریغـص - اهریبک  رهقی  و  اهلیلذ ، اهزیزع  لـکای  و  اـضعب ، اهـضعب  رهی  هیراـض  عابـس  هیواـع و  بـالک 
یف انواوتسا  اما  و  : ) هلوق یف  هقفتم  تناک  اهنا  باتکلا  ذخام  خسن  نم  تملعلا  هرخالا ، یلع  هلوق : یلا  لاجرلا - برحلا و  یف  انواوتسا 

اهانرتخا یتلا  یه  یضرلا  هخـسن  و  نتملل ، هقفاوم  تناک  اهناف  ینارحبلا  حراشلا  اهلقن  هخـسن  نم  اریخا  هانلقن  ام  الا  لاجرلا ) برحلا و 
: هیواعم لوقب  اورظن  ءاجرلا ) فوخلا و  یف  انواوتسا  اما  و   ) هرابع اولقن  نیذلا  نا  نظا  .هروکذملا و  هیطخل  انتخسن  اهقفاوت  نتملا و  یف 

باوج خـلا ، یـضماب - تسلف  ع )  ) ریمالا لوق  نا  اونظ  و  فاخت ) ام  الا  توملا  نم  فاخا  و ال  وجرت ، ام  الا  ءاقبلا  نم  وجرا  یناـف ال  )
لوق نا  و  حیحـصلا ، لماتلا  هب  دهـشی  امک  هففاوی ، باوجلا ال  اذـه  نا  اولفغ  دـق  و  ءاجرلا ، فوخلاب و  لاـجرلا  برحلا و  اوفرحف  هنع 

ع)  ) ریمالا هباجا  دـق  و  افنآ ، تفرع  دـق  امل  کتوعد ) ام  یلا  مویلا  كوعدا  انا  و  : ) هلوق همتت  وه  امنا  خـلا ) وجرا - یناـف ال  : ) هیواـعم
مهوا لاجرلا و  برحلا و  یف  نیقیرفلا  ءاوتـساب  هددـه  و  ع )  ) ریمالا فوخ  هیواعم  نا  هانعم  .خـلا و  ماـشلا - یلا  کـبلط  اـما  و  هلوقب :

امنا کناب  ع )  ) ریمالا هباجاف  هرکـسع  یف  یلتقلا  هرثک  هوق  نم  اهنم و  هبارطـضا  هلزلزت و  مدع  اهیلع و  هئاقب  برحلا و  یف  هتابث  کلذب 
نیقی یلع  تسل  ایندلا و  ماطح  فارتقال  براحت  لتاقت و  امنا  و  قحمب ، تسل  کنا  یف  نیقی  و  قح ، یلع  کنوک  مدـع  یف  ملع  یلع 
نکما و  هیویندلا ، هنیدلا  کیناما  یلا  لصتف  انیلع  رهظت  نا  نکما  هنال  هیف ، دیدرت  کش و  یلع  لب ، ینمتت  وجرتلا و  یلا  کلوصو  یف 

یلع ینا  یف  نیقی  و  یبر ، نم  هنیب  یلعف  نا  اما  .ماشلا و  لها  نم  کبازحا  یف  مالکلا  کلذک  و  مرحت ، اهنع و  قاعتف  مکیلع  رهظن  نا 
رفظلا اما  نیینـسحلا  يدـحا  الا  سیل  ینید و  یف  نیقی  یلع  براـحا  لـتاقا و  و  لالـضلا و ،…  ـالا  هدـعب  سیل  میقتـسملا و  طارـصلا 

لها نم  یباحـصا  یف  مالکلا  اذـکه  هللا و  ناوضر  هنجلا و  یلا  هریـصمف  هللا  لیبس  یف  لـتقلا  اـما  و  هللا ، لـیبس  یف  داـهج  وهف  مکیلع 
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فارتقال المع  لعفی  نم  و  نیقی ، یلع  هلمعی  نمم  هیف  یضماب  سیل  هیف  دیدرت  کش و  یلع  العف  لمعی  نم  نا  مولعملا  نم  مث  .قارعلا 
همئادـلا و هیورخالا  معنلا  یلا  لوصولا  و  یلاعت ، هللا  یلا  برقتلل  هلعفی  نمم  هیف  صرحاب  سیل  هلئازلا  هینافلا  ینامالا  لوصح  ایندـلا و 
: افنآ هفلاسلا  هتایبا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  رتشالا  هلاق  ام  معن  كاذ و  نم  اذه  نیا  و  هیناحورلا ، هیدبالا  هیلاعلا  تاجردـلا  هیقابلا و  هایحلا 

اوناـک نا  نقیلا و  لـها  هبتر  یف  اوسیل  دـیدرتلا  کـشلا و  لـها  نا  رهظف  لاومـالا  سوفنلا و  ناهتـست  اذ  یف  داـعملا و  یف  زوـفلا  بلط 
هدئاملا 10 ( ) ثیبخلا هرثک  کبجعا  ول  بیطلا و  ثیبخلا و  يوتسی  لق ال  : ) لج زع و  لاق  دق  اددع و  نیریثک 

برحلا و یف  نیقیرفلا  ءاوتـسا  نم  هیواعم  هاـعدا  اـمف  هرقبلا 250 ) ( ) هللا نذاـب  هریثـک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مـک  : ) یلاـعت لاـق  و  ( 1
هیلع  ) نینموملاریما ایلع  هدـیدهت  نا  و  نایوتـسی .؟ له  عیمـسلا  ریـصبلا و  مصالا و  یمعـالاک و  اـمهلثم  ناـف  ضحم  قـالتخا  لاـجرلا 
هیلع  ) لاق .يرحا  هب  عزفلا  یلوا و  هب  فوخلا  لب  توبکنعلا ، تیب  نم  نهوا  لاجرلا  برحلا و  یف  امهئاوتـسا  نم  هجـسن  اـمب  مالـسلا )
یباک نایفـسوبا  بلطملادـبعک و ال  برح  و ال  مشاهک ، هیما  سیل  نکل  نحن و  کلذـکف  فانمدـبع ) ونب  انا  : ) کلوق اما  و  مالـسلا :)

، بذکملا مکنم  یبنلا و  انم  اباوج : هیواعم  یلا  ع )  ) ریمالا هبتک  يذلا  نیرشعلا  نماثلا و  باتکلا  یف  اذه  همالک  وحن  یتایـس  و  بلاط ،
هلامح مکنم  نیملاعلا و  ءاسن  ریخ  انم  و  رانلا ، هیبص  کنم  هنجلا و  لـها  بابـش  ادیـس  اـنم  و  فـالحالا ، دـسا  کـنم  هللا و  دـسا  اـم  و 

ءاوتـسالا دصق  وا  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما نم  فاطعتـسالا  کلذب  دارا  وا  فانمدـبع ، ینب  نم  هناب  هیواعم  رختفا  .خـلا  بطحلا -
یلع لضف  مهـضعبل  سیلف  دحاو  تیب  نم  امهنا  کلذب  ینع  وا  لضف ، ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  و  هدعب : لاق  ثیح  ارتخبت ، اذه  هلوقب 

رخالل کلذ  ناک  اماقم  اذه  یعدا  نا  و  اضیا ، رخالل  کلذ  ناک  ابـصنم  اذه  قحتـسا  ناف  ءاوس  هفارـشلا  هلیـضفلا و  یف  اهنا  يا  ضعب 
نیریخالا نیهجولا  لام  و  اضیا ،

فانمدـبع یلا  ابـستنم  لک  نا  هیواعم و  نا  الوا : لوقن  .فلکت و  نم  ولخت  هرابعلا ال  نم  نیلوـالا  نم  یناـثلا  هجولا  هدافتـسا  دـحاو و 
هحلاص ریغ  لامعا  هثیبخ و  لاعف  نم  مک  هقیقح و  فرـشلا  تیب  نم  هتجرخا  دق  هتافـص  تالیذر  هروما و  تایند  نکل  رهاظلا  بسحب 
یفخی و ال  (، 50 دوه - ( ) حـلاص ریغ  لمع  هنا  کلها  نم  سیل  هنا  حون  ای  : ) لاق میرکلا  نآرقلا  یف  محر و  تیب و  نع  عطقلا  تبجوا 

ءاوتـسالا یعدا  فانمدبع و  یلا  هباستناب  رختفا  امل  هنا  ایناث  .كاذ و  نم  اذـه  نیا  نکل  دـحاو و  لصا  نم  كوشلا  درولا و  نا  کیلع 
رصن هخـسن  یف  امک  دحاو  با  ونب  انا  هلوقب : ع )  ) ریمالا هباجا  فانمدبع  تیب  نم  ضعب  یلع  ضعب  لضف  رکنا  و  ع )  ) ریمالا نیب  هنیب و 

یلع و  بیرق ، نع  اهیلا  ریـشن  هفیطل  هتکن  هیف  یفخی و  امک ال  فانمدـبع  ینب  نم  هیواعم  نا  ع )  ) ریمـالا ضمی  مل  هخـسنلا  هذـه  یلعف 
یتافص و نیب  نا  امک  اشحاف ، اتوافت  کئابآ  یئابآ و  نیب  نکل  اضیا و  هیلا  یهتنی  انبسن  يا  نحن  کلذکف  هلوقب : هباجا  یضرلا  هخسن 

هیراطلا لئاضفلا  هجراخلا و  فاصوالا  رکذـب  ع )  ) ءادـب خـلا ، مشاهک - سیل  هیما  نا  هلیـصفت  و  هریثک ، هفاسم  ارهاظ و  اقرف  کتافص 
الا ماـسقا  هعبرا  یلع  هلخادـلا  فاـصوالاب  یتا  مث  هفالـسا ، ههج  نم  هیواـعم  همـصخ  یلع  هضراـعلا  لـئاذرلا  و  هئاـبآ ، ههج  نم  هـیلع 

بلاط یبا  نبا  ناک  مالسلا ) هیلع   ) یلع لوقتف : فانمدبع  یلا  امهبسن  یتلـسلس  رکذ  نم  ماقملا  یف  دبالف  یلاعت ، هللا  ءاش  نا  اهحرـشلا 
ءابآ .فانمدبع و  نب  سمشدبع  نب  هیما  نب  برح  نب  نایفـس  یبا  رخـص  نبا  ناک  هیواعم  و  فانمدبع ، نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب 

هیواعم ءابآ  نم  یلعا  لضفا و  فرـشا و  مهنم  دحاو  لک  ناک  و  مهموق ، یف  فرـش  تیب  له  اوناک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 
هیلع و هللا  یلـص   ) هنع بونذلا  یبنلا و  نع  ءادعالا  دایک  عفد  یف  هل  و  اسایـس ، اهیبن  امزاح  امیعز  ناک  هناف  ع )  ) بلاطوبا اما  لحارمب ،

نم هفئاط  انرکذ  دق  حبصلا و  نم  جلبا  قراشلا و  نم  قرشا  همالسا  نسح  هناش و  هلالج  و  میظع ، قح  نیملسملا  مالـسالا و  یلع  هلآ )
هماخف یف  تئاج  تایاور  نم  هذبن  و  نیملسملا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  هتیامح  و  همالـسا ، یلع  هلادلا  هیماسلا  هراعـشا 
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لفک و  خـیراتلا : یف  یبوقعیلا  لاق  و  351 ج 17 )  - ص 364  ) لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  عساتلا  راتخملا  حرـش  یف  هردـق  ولع  هرما و 
عم ابیهم  اعاطم  افیرش  ادیـس  بلاطوبا  ناک  و  لفاک ، ریخ  ناکف  همع  بلاطوبا  بلطملادبع  هافو  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

ماشه نبال  هیوبنلا  هریـسلا  یفف  بلطملادـبع : اما  .هلبق و  ریقف  داس  ام  و  اریقف ، داس  یبا  مالـسلا :) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  لاق  هقالما ،
نم مهموقل  هلبق  نومیقی  هوابآ  ناک  اـم  هموقل  ماـقا  ساـنلل و  اـهماقاف  بلطملا  همع  دـعب  هداـفرلا  هیاقـسلا و  یلو  هنا  ج 1 ) (ص 142 
یف بلطملادـبع  اهیرا  یتلا  ایورلا  رکذ  مث  مهیف ، هرطخ  مظع  هموق و  هبحا  هئابآ و  نم  دـحا  هغلبی  مل  افرـش  هموق  یف  فرـش  و  مهرما ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  وبا  بلطملادبع  نب  هللادبع  ثبلی  مل  مث  لاق : نا  یلا  امهیف ، يرج  ام  هدلو و  حبذ  هرذن  و  مزمز ، رفح 
دلو دق  هنا  بلطملادبع : هدج  یلا  تلسرا  بهو  تنب  هنمآ  هما  هتعضو  املف  هب ، لماح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ما  کله و  نا 
نا نومعزیف  .هیمـست  نا  ترما  ام  هیف و  اهل  لـیق  اـم  هب و  تلمح  نیح  تار  اـمب  هتثدـح  هیلا و  رظنف  هتاـف  هیلا  رظناـف  هتاـف  مـالغ  کـل 

یلـص  ) هللا لوسرل  سمتلا  اهیلا و  هعفدف  هما  یلا  هب  جرخ  مث  هاطعا  ام  هل  رکـشی  هللا و  وعدی  ماقف  هبعکلا  هب  لخدف  هذخا  بلطملادـبع 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  .بیوذ و  یبا  هبنا  همیلح  اهل  لاقی  رکب  نب  دعس  ینب  نم  هارما  هل  عضرتساف  ءاعـضرلا  هلآ ) هیلع و  هللا 

هللا لوسر  غلب  املف  هتمارک  نم  هب  دیری  امل  انسج ، اتابن  هللا  هتبنی  هظفح ، هللا و  هئالک  یف  مشاه  نب  بلطملادبع  هدجو  هنمآ  هما  عم  هلآ )
هدـج عم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  ناـکف  هنیدـملا  هکم و  نیب  ءاوبـالاب  هنمآ  هما  تیفوـت  نینـس  تس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ال هیلا ، جرخی  یتح  کلذ  هشارف  لوح  نوسلجی  هونب  ناکف  هبعکلا  لظ  یف  شارف  بلطملادـبعل  عضوی  ناک  .مشاه و  نب  بلطملادـبع 
همامعا هذخایف  هیلع  سلجی  یتح  رفج  مالغ  وه  یتای و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناکف  هل ، الالجا  هینب  نم  دـحا  هیلع  سلجی 

هدیب هرهظ  حسمی  شارفلا و  یلع  هعم  هسلجی  مث  اناشل  هل  نا  هللا  وف  ینبا ، اوعد  مهنم : کلذ  يار  اذا  بلطملادـبع  لوقیف  هنع  هورخویل 
همع هب  یـصوی  نومعزی - امیف  بلطملادـبع  کـله  نینـس  یناـمث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  غلب  اـملف  عنـصی  هاری  اـم  هرـسی  و 

و ذـئاع ، نب  ورمع  تنب  همطاف  امهما : ما ، بال و  ناوخا  بلاطابا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ابا  هللادـبع  نال  کلذ  بلاطابا و 
ءاملا جـیجحلا  ءاقـسا  هیاقـسلا  نایب : .هعم  هیلا و  ناکف  هدـج  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  یلی  يذـلا  وه  بلاطوبا  ناـک 

هل نکی  مل  نم  هلکای  جاحلل  اماعط  هب  عنـصیف  هیلا  هعفدـتف  اهلاوما  نم  مسوم  لـک  یف  هجرخت  شیرق  تناـک  جرخ  هداـفرلا  و  بذـعلا ،
بلطملادبع ناک  ءاوبالاب و  بهو  تنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هما تیفوت  و  ص 7 ج 2 :)  ) خـیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق  .داز و  هعس و ال 

و ادحا ، طعی  ملام  فرشلا  نم  هللا  هاطعا  دق  عفادم  ریغ  شیرق  دیس  ذئموی  بلطملادبع  هفلکی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دج 
و بلاـطوبا : لاـق  لاـبجلا  یف  شوحولا  ریطلا و  معطا  یتـح  لـحملا  یف  معطا  و  اـهلاوما ، یف  شیرق  هتمکح  مرهلا و  اذ  مزمز و  هاـقس 

نس و  رذنلاب ، یفو  و  لج ، زع و  هللا  دحو  و  مانصالا ، هدابع  ضفر  دعرت و  نیـضیفملا  يدیا  تلعج  اذا  انلـضف  ریطلا  لکات  یتح  معطن 
و ال مرحم ، تاذ  حکنت  الا  و  هیذلا ، یف  لبا  هئام  و  روذنلاب ، ءافولا  یه : و  اهب ، هللا  لوسر  نم  هنـسلا  تئاج  اهرثکاب و  نآرقلا  لزن  اننس 
و هیلع ، دحلا  انزلا و  میرحت  و  رمخلا ، میرحت  و  هلهابملا ، و  هدووملا ، لتق  نع  یهنلا  و  قراسلا ، دـی  عطق  و  اهروهظ ، نم  تویبلا  یتوت 
و مرحلا ، رهـشالا  میظعت  و  مهلاوما ، بیط  نم  الا  اوجح  اذا  اوقفنی  الا  و  فیـضلا ، هفاضا  و  نایرع ، تیبلاـب  دـحا  فوطی  ـالا  و  هعرقلا ،

القان هریـسلا  یف  یبلحلا  یبوقعیلا  نع  انلقن  امم  ابیرق  رکذ  .یناـثلا و  میهاربا  بلطملادـبع  لوقت : شیرق  تناـکف  تاـیارلا ، تاوذ  یفن 
مهثحی یغبلا و  ملظلا و  كرتب  هدالوا  رمای  بلطملادـبع  ناک  نالحد : لاق  و  اـضیا ، ص 21 )  ) هشماهب نـالحد  ینیز  زوجلا و  نبا  نع 

نا یلا  هبوقع ، هبیصت  هنم و  هللا  مقتنی  یتح  مولظ  ایندلا  نم  جرخی  نل  لوقی : ناک  رومالا و  تایند  نع  مهاهنی  قالخالا و  مراکم  یلع 
يزجی اراد  رادلا  هذه  ءارو  نا  هللا  و  لاق : رکفف و  کلذ  یف  بلطملادـبعل  لیقف  هبوقع  هبـصت  مل  ماشلا و  ضرا  نم  مولظ  لجر  کله 

بلاط یبا  یلا  و  هبعکلا ، رما  هموکحلاب و  ریبزلا  هنبا  یلا  بلطملادـبع  یـصوا  .هتئاـساب و  یـسملا ء  بقاـعی  هناـسحاب و  نسحملا  اـهیف 
و سانلا ، باقر  هب  نواطت  يذلا  میظعلا  فرـشلا  مکیدیا  یف  تفلخ  دـق  هل : لاق  و  مزمز ، هیاقـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب 
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درف هیبا  دیب  درفمب  يدعب  فانمدبع  ای  کیصوا  فانمدبع :- یلعالا  هدج  یمس  ناک  هنا  يا  فانمدبع  همسا  ناک  و  بلاط - یبال  لاق 
دقع دشل  وا  میـض  عفدل  يدنع  ینب  یجرا  نم  تناف  دبکلا  اهئاشحا و  نم  هیندت  دجولا  یف  هل  مالاک  تنکف  دهملا  عیجـض  وه  هقراف و 

، هنس نوعبرا  هئام و  لیق : هنس و  نورشع  هئام و  بلطملادبعل  نینـس و  ینامث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  بلطملادبع و  یفوت  و 
نمیلا لـلح  نم  نیتلح  یف  فلو  ردـسلاب ، یتوملا  لـسغ  نم  لوا  شیرق  تناـک  ردـسلا و  ءاـملاب و  لـسغ  و  هتوم ، شیرق  تمظعا  و 

یف هبییغتل  ارابکا  امارکا و  اماظعا و  مایا  هدع  لاجرلا  يدیا  یلع  لمح  و  هرتس ، یتح  کسملا  هیلع  حرط  بهذ و  لاقثم  فلا  امهتمیق 
يز ءاـیبنالا و  هئیه  یف  هدـحاو  هما  بطلملادـبع  يدـج  ثعبی  هللا  نا  لاـق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نع  يور  بارتـلا و 
هللا لوسر  ابا  هللادـبع  نا  نم  ماشه  نبا  نم  اـقنآ  اـنلقن  اـم  یفاـنی  دـهملا ) عیجـض  وه  هقراـف و  : ) هیلع هللا  ناوضر  هلوق  لوقا : .كولملا 
یلص  ) یبنلا دلوم  لبق  تام  هنا  لاق : نم  مهنمف  کلذ  یف  عزونت  دقف  هب ، الماح  هللا  لوسر  ما  تناک  دق  تام و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

هنا لیق : و  هنـسب ، هدلوم  دعب  تام  هنا  لاق : نم  مهنم  و  نیرهـشب ، لیق : رهـشب و  هدـلوم  دـعب  تام  هنا  لاق : نم  مهنم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا 
هروس و ریسفت  یف  یسربطلا  لاق  .ارهـش و  نیرـشع  نامث و  نبا  هللا  لوسر  هللادبع و  تام  لب  لیق : و  هدلوم ، نم  هیناثلا  هنـسلا  یف  تام 

هتافو یبنلا و  دلوم  خیرات  باب  یف  ینیلکلا  لاق  و  نیتنس ، نبا  وه  هوبا و  تام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  عمجملا : نم  یحـضلا 
هاور يذلا  ثیدـحلا  رهاظ  و  نیرهـش ، نبا  وه  هلاوخا و  دـنع  هنیدـملاب  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  هوبا  یفوت  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

هللادبع و تام  املف  لاق : ثیح  هدـلوم  لبق  تام  هنا  سابع  نبا  نع  ص 158 )  ) هیلاما نم  نیعبرالا  سماخلا و  سلجملا  یف  قودـصلا 
یلص  ) هللا لوسر  دلوم  دعب  تام  هللادبع  نا  یلع  نیقیرفلا  نم  ءاملعلا  رثکا  .خلا  هتیتا - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هنمآ  تدلو 
رفعج يور  ام  یلع  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  وبا  بلطملادبع  نب  هللادبع  یفوت  خیراتلا : یف  یبوقعیلا  لاق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا 

دعب یفوت  هنا  یلع  عامجالا  نال  حیحـص  ریغ  اذه  دلوی و  نا  لبق  یفوت  هنا  مهـضعب : لاق  و  لاق : هدلوم ، نم  نیرهـش  دـعب  دـمحم - نب 
لقن اـم  نا  مث  مالـسلا .) هیلع   ) قداـصلا ماـمالا  نع  يورملا  ثیدـحلا  نم  ذـختم  هکلـسم  کلـس  نم  ینیلکلا و  لوقف  یهتنا ، هدـلوم ،
باب یف  هللا  همحر  ضیفلا  اهب  یتا  یفاکلا و  یف  تایاور  هدع  هقفاوت  بلطملادبع  هدج  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  یبوقعیلا 
لادبع یبا  نع  هرارز ، یلا  هدانـساب  یفاکلا  یفف  ص 158 ج 2 )  ) یفاولا نم  امهنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  بلطملادـبع و  یف  ءاج  اـم 
هللادبع یبا  نع  نرقم ، نع  هدانـساب  هیف  .كولملا و  هبیه  ءایبنالا و  ءامیـس  هیلع  هدحو  هما  همایقلا  موی  بلطملادـبع  رـشحی  لاق : (ع ) لا

نم امهریغ  ءایبنالا و  ءامیـس  كولملا و  ءاهب  هیلع  هدحو  هما  همایقلا  موی  ثعبی  ادبلاب  لاق  نم  لوا  بلطملادبع  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع  )
اذهب یفاکلا  یف  هیاور  هقفاوت  خلا ، هبعکلا - لظ  یف  شارف  بلطملادبعل  عضوی  هنا  نم  هریـسلا  یف  ماشه  نبا  لقن  ام  .يرخا و  تایاور 

ناک لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هعافر ، یلا  هدانـساب  ینیلکلا  يور  اضیا : یفاولا  نم  بابلا  کلذ  یف  ضیفلا  اهلقن  نومـضملا 
هللا لوسر  ءاـجف  هنم  یند  نم  نوعنمیف  هسار  یلع  نوموقی  دـلو  هل  ناـک  هریغ و  دـحال  شرفی  ـال  هبعکلا  ءاـنفب  هل  شرفی  بلطملادـبع 
ناف ینبا  عد  بلطملادبع : هل  لاقف  هنع ، هیحنیل  هیلا  مهضعب  يوهاف  هیدخف  یلع  سلج  یتح  جردی  لفط  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هدافرلا و یلو  ص 135 ج 1 )  ) قاحـسا نبا  نع  القن  ماشه  نبال  هریـسلا  یفف  مشاه : اما  و  یفاولا ص 159 ج 2 .) ، ) هاتا دـق  کلملا 
ناک  ) دلو اذ  القم  ناک  هکمب و  میقی  املق  ارافـس ، الجر  ناک  سمـشدبع  نا  کلذ  و  فانمدـبع - هوبا  یفوت  نا  دـعب  ینعی  هیاقـسلا -
امیف ناـکف  ارـسوم ، مشاـه  ناـک  و  دـیبع ) رمعوـبا و  و  لـفون ، و  بلطملا ، و  مشاـه ، و  سمـشدبع ، مـه : هـسمخ و  نوـنب  فانمدـبعل 

هللا راوز  مسوملا  اذه  یف  مکیتای  هنا  و  هتیب ، لها  هللا و  ناریج  مکنا  شیرق  رـشعم  ای  : ) لاقف شیرق  یف  ماق  جاحلا  رـضح  اذا  نومعزی -
نم مهلدب  یتلا ال  هذه  مهمایا  اماعط  هب  مهل  نوعنصت  ام  مهل  اوعمجاف  هفیض ، همارکلاب  فیضلا  قحا  و  هللا ، فیض  مه  هتیب و  جاجح  و 

هدـنع ام  ردـقب  يرما ء  لک  مهلاوما ، نم  اجرخ  کلذـل  نوجرخیف  هومکتفلک ) ام  کلذـل  عسی  یلاـم  ناـک  ول  هللا  هناـف و  اـهب  هماـقالا 
، فیصلا ءاشتلا و  یتلحر  شیرقل  نیتلحرلا  نس  نم  لوا  نومعزی  ایف  مشاه  ناک  و  لاق : .اهنم  اوردصی  یتح  اماعط  جاجحلل  هب  عنـصیف 
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نم وا  شیرق  نم  رعاش  لاقف  هموقل ، هکمب  زبخلا  همشهب  الا  امـشاه  یمـس  امف  ارمع ، همـسا  ناک  امنا  و  هکمب ، دیرثلا  معطا  نم  لوا  و 
فاجع نیتنـسم  هکمب  موق  هموقل  دـیرثلا  مشه  يذـلا  ورمع  بعک :) نب  دورطم  وه  لیق  و  يرعبزلا ، نب  هللادـبع  وه  لیق   ) برعلا ضعب 

و بدـجلا ، طحقلا و  عوجلا و  یه  و  هنـسلا ، مهتباصا  نیذـلا  نوتنـسملا : فایـصالا  هلحر  ءاتـشلا و  رفـس  امهالک  ناتلحرلا  هیلا  تنس 
نم هدافرلا  هیاقـسلا و  یلوف  ارجات  ماشلا  ضرا  نم  هرغب  مشاه  يوفت  مث  .لازهلا  فعـضلا و  ینعمب  فجعلا  نم  فجع  عمج  فاجعلا 

هیمـست امنا  شیرق  تناک  لضف و  هموق و  یف  فرـش  اذ  ناـک  مشاـه و  سمـشدبع و  نم  رغـصا  ناـک  فانمدـبع و  نب  بلطملا  هدـعب 
امشاه نا  لاقی : و  لاق : عجارف ، ص 202 ج 1 )  ) خیراتلا یف  یبوقعیلا  ماشه  نبا  نعلا  نلقن  امم  رثکا  رکذ  .هلضف و  هتحامسل و  ضیفلا 
نیذاه دلو  نیب  نجرخیل  لیقف : یـسومب  امهنیب  عطقف  هبقعب  قصتلم  هبقع  سمـشدبع و  هالت  مشاه و  جرخف  نیماوت  اناک  سمـشدبع  و 

و برح ، هرانا  و  هنتف ، هراثا  ددص  یف  الا  اونوکی  مل  مهنا  یلع  دـهاش  قدـصا  خـیراتلاف  هیماونب  اما  .دـحا و  نیب  نکی  ملام  عطاقتلا  نم 
مهنیب و نا  و  اروج ، املظ و  مهیلع  ناطلـسلا  سانلا و  یلع  ءالیتسالا  ناک  مهباد  نا  و  قافنلا ، و  لخبلا ، و  ءالیخلا ، تناک  مهتمیـش  نا 

اظاظفا الا  مهتدـجو  امف  ریـسلا  يراغملا و  خـیراوتلا و  بتک  یف  مهتبلط  املک  ینا  .ادـیعب و  انوب  هیناسنالا  ایاجـسلا  یف  مشاـه  ینب  نیب 
هللا لوسر  براح  دـق  و  ارخـص ، ناک  نایفـسوبا  وه  اذـه  .اکولم و  هربابج  اونوکت  نا  الا  مهیناما  تیار  ام  و  اهتاسق ، بولقلا و  ظـالغ 

ص 369 ج  ) بتکلا باب  نم  عساتلا  راتخملا  حرـش  یف  یبوقعیلا  نع  مدقت  امک  ردب  هعقو  هراثال  اببـس  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
مهلاوما نوقفنی  اورفک  نیذـلا  نا  : ) لـج زع و  هللا  لاـق  مث  قاحـسا : نبا  لاـق  ج 1 :) ص 671   ) ماـشه نبـال  هیوبنلا  هریـسلا  یفف  ( 17

یف شیرق  نم  لام  هل  ناک  نم  یلا  نایفـس و  یبا  یلا  اوشم  نیذـلا  رفنلا  ینعی  نورـشحی ) منهج  یلا  هلوق : یلا  هللا  لیبس  نع  اودـصیل 
نع القان  هباغلادـسا  یف  ریثالا  نبا  لاق  .اولعفف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  برح  یلع  اهب  مهووقی  نا  مهولاسف  هراجتلا  کلت 

.بلطملا و اهداق  فیکن  تاذ  موی  الا  دحاو  لجر  کلذ  لبق  اهمدقی  مل  دحا و  موی  اهلک  اشیرق  داق  يذـلا  وه  يرکـسعلا : دـمحا  یبا 
تناعتـسا ردب و  موی  اهراث  بلطل  تدعتـسا  شیرق و  تعمتجا  هنـسب ، ردب  دعب  لاوش  یف  دحا  هعقو  تناک  خـیراتلا : یف  یبوقعیلا  لاق 

فالآ هثالث  مهتدعو  نوکرشملا  جرخ  و  لاق :- نا  یلا  دمحم  برح  یف  الا  ائیش  هنم  اوقفنت  ال  اولاق : نایفـسوبا و  هب  مدق  يذلا  لاملاب 
یلا اوراص  یتح  لجر  فلا  مهتدـعو  نوملـسملا  جرخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  جرخ  و  برح ، نب  نایفـسوبا  مهـسیئر  و 
تنب دنه  هب  تلثم  یـشحو و  هامر  هلوسر  دسا  هللا و  دـسا  بلطملادـبع  نب  هزمح  لتقف  ادـیدش  الاتق  اولتقاف  نوکرـشملا  یفاو  و  دـحا ،

هللا یلص   ) هللا لوسر  هیلع  عزجف  هفنا  تعدج  اهتکالف و  هعطق  اهنم  تذخاف  هدبک  نع  تقـش  و  نایفـس ) یبا  جوز  تناک  دنه  و   ) هبتع
لاق دق  و  قاحـسا : نبا  لاق  و  لاقتلا ، یلع  اشیرق  ضرحی  نایفـسوبا  ناک  .خلا و  کلثمب - باصا  نل  لاق : ادیدش و  اعزج  هلآ ) هیلع و 

ام انباصاف  ردب  موی  انئاول  متیلو  دق  مکنا  رادلادبع  ینب  ای  لاتقلا : یلع  کلذب  مهـضرحی  رادلادبع  ینب  نم  ءاوللا  باحـصال  نایفـسوبا 
خت نا  اما  انئاول و  انوفکت  نا  اماف  ولاز ، تلاز  اذا  مهتایار  لبق  نم  سانلا  یتوی  امنا  متیار و  دق 

دارا کلذ  و  عنـصن ! فیک  انیقتلا  اذا  ادـغ  ملعتـس  انئاول ، کـیلا  ملـسن  نحن  اولاـق : هودـعاوت و  هب و  اومهف  هومکیفکنف  هنیب  اـننیب و  اول 
تماق ضعب  نم  مهضعب  اند  سانلا و  یقتلا  امل  هناف  لاتقلا  یلع  رافکلا  نضرحی  اهعم  یتاللا  هوسنلا  دنه و  هجوز  تناک  .نایفـسوبا و 

ینب اهیو  لوقت : امیف  دـنه  تلاقف  مهنـضرحی  لاجرلا و  فلخ  اهب  نبرـضی  فوفدـلا  نذـخا  اهعم و  یتـاللا  هوسنلا  یف  هبتع  تنب  دـنه 
نا دایال : سرفلا  برح  یف  هیدایالا  هضایب  نب  قراط  تنب  دـنه  اهتلاق  تایباب  تلثمت  راتب و  لکب  ابرـض  راـبدالا  هاـمح  اـهیو  رادـلادبع 

سابع و نبا  لاق  امک  دحا ، دعب  نیملـسملاب  تمـشی  نایفـسوبا  ناک  قماو و  ریغ  قارف  قرافن  اوربدت  وا  قرامنلا  شرفن  قناعن و  اولبقت 
موی و انل  دمحم  ای  لاقف : نایفسوبا  ءاج  لبجلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعص  دحا و  موی  مهباصا  ام  نیملسملا  بیـصا  امل  همرکع 

يزع انل  نایفسوبا : لاقف  رانلا ، یف  مکالتق  هنجلا و  یف  انالتق  ءاوس  ال  نوملسملا : لاقف  هوبیجا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف موی ، مکل 
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هللا یلص   ) یبنلا لاقف  لبه ، لعا  نایفسوبا : لاقف  مکل ، یلوم  انالوم و ال  هللا  اولوق : هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  مکل ، يزع  و ال 
کلذک اضیا  هتمیش  هیواعم و  باد  ناک  و  ص 93 ج 2 .)  ) هریسلا یف  ماشه  نبا  هنم  ابیرق  رکذ  و  لجا ، یلعا و  هللا  اولوق : هلآ :) هیلع و 

دقف هیف  طرفا  نیملـسملا و  ءامد  کفـس  دق  ارهاظ  ملـسا  ام  دعب  هکم و  حـتف  موی  یف  هبهر  اما  هبغر و  اما  رهاظلا  بسحب  ملـسا  نا  یلا 
کفس یلع  هیواعم ، لبق  نم  ابوصنم  رسب  ناک   ) يرماعلا هاطرا  نب  رـسب  ناک  دق  و  ص 66 ج 2 :)  ) بهذلا جورم  یف  يدوعمسلا  لاق 

و ناذمه ، لاجر  نم  اریثک  اقلخ  اهب  لتق  فرجلاب  کلذک  و  مهریغ ، هعازخ و  نم  اریثک  اقلخ  نیدجسملا  نیب  هنیدملاب و  لتق  ءامدلا )
هب لوطی  نوملـسملا  هم  بیـصا  ام  لقن  .هلتق و  الا  هاوهی  وا  ایلع  یلامی ء  هنا  دـحا  نع  هغلبی  مل  و  ءانبالا ، نم  اریثک  اـقلخ  ءاعنـصب  لـتق 
امب هابا  هیواعم و  و  هابا ، ایلع و  هیف  رکذ  هیواـعم  یلا  رکب  یبا  نب  دـمحم  هبتک  باـتک  لـقنب  یفتکن  و  باهـسالا ، یلا  رجنی  باـتکلا و 

هناکم هجو  رصم  نع  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  مالسلا ) هیلع   ) یلع فرص  امل  ص 59 ج 2 :)  ) بهذلا جورم  یف  يدوعسملا  لاق  هارت ،
هللا ناف  دعب  اما  رخـص : نب  هیواعم  يواغلا  یلا  رکب  یبا  نب  دمحم  نم  هیف : اباتک  هیواعم  یلا  بتک  اهیلا  لصو  املف  رکب  یبا  نب  دـمحم 

ایوغ و مهنم  لعج  ادـیبع و  مهقلخ  هنکل  مهقلخ  یلا  هب  هجاح  هتوق و ال  یف  فعـض  ـال  هنم و  ثبع  ـالب  هقلخ  قلخ  هناطلـس  هتمظعب و 
هلتاسرل و هافطصا  هملعل و  هبختناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم مهنم  بختنا  یفطصا و  ملع و  یلع  راتخا  مث  ادیعس  ایقش و  ادیشر و 

یبا نب  یلع  همع  نبا  هوخا و  ملـسا  قدـص و  نمآ و  بانا و  باجا و  نم  لوا  ناکف  اریذـن  ارـشبم و  والوسر  هثعب  هیحو و  یلع  هنمتئا 
هـسفنل الذـتبم  حربی  ملف  هملـس  ملاس  هبرح و  براح  لوه و  لک  هسفنب  هاقو  میمح و  لک  یلع  هرثآ  موتکملا و  بیغلاب  هقدـص  بلاط 
کتیار دـق  هلعف و  یف  هل  براقم  هعبتا و ال  نمیف  هل  ریظن  اقباس ال  زرب  یتح  عوضخلا  عوجلا و  فوخلا و  راهنلا و  لیللا و  تاعاس  یف 

هسفنب يراشلا  هوخا  مع  نبا  سانلا  لضفا  هجوز و  سانلا  ریخ  و  هیرذ ، سانلا  لضفا  و  هین ، سانلا  قدصا  وه  وه  تنا و  تنا  هیماست و 
نیعللا نبا  نیعللا  تنا  و  هتزوح ، نع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  باذلا  هوبا  و  دحا ، موی  ءادهـشلادیس  همع  و  هتوم ، موی 

و عومجلا ، کلذ  یلع  ناعمجت  هللا ، رون  ءافطا  یف  نادهجت  و  لئاوغلا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  نایغبت  كوبا  تنا و  لزت  مل 
هیقب نم  کیلا  ءاجلی  یندـت و  نم  کیلع  دیهـشلا  و  هتفلخ ، هیلع  كوبا و  تام  کلذ  یلع  لئابقلا ، هیلع  نابلوت  و  لاـملا ، هیف  نالذـبت 

نم مهیلع  ینثا  و  مهلـضفب ، هللا  مهرکذ  نیذلا  هعم  نیذلا  هراصنا  میدقلا  نیبملا  هلـضف  عم  یلعل  دهاشلا  و  قافنلا ، ءاسور  بازحالا و 
کـسفن لدـعت  لیولا  کل  ای  فیکف  هفالخ ، یف  ءاقـشلا  هعابتا و  یف  قحلا  نوری  بئاصع  بئاتک و  هعم  مه  راصنالا و  نیرجاـهملا و 

هعلطی هرسب و  هربخی  ادهع ، هب  مهبرقا  اعابتا و  هل  سانلا  لوا  هدلو ، وبا  هیـصو و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ثراو  وه  یلعب و 
دق کلجا  ناکف  کتیاوغ ، یف  صاعلا  نبا  كددمیل  و  کلطابب ، تعطتـسا  ام  كایند  یف  عتمتف  هودع  نبا  هودع و  تنا  و  هرما ، یلع 
نم تسئی  هدیک و  کنمآ  يذلا  کبر  دیاکت  امنا  کنا  ملعا  و  ایلعلا ، هبقاعلا  نوکت  نمل  کل  نیبتی  مث  یهو ، دق  كدـیک  یـضقنا و 
دقف هتصالخ : امب  هیلا  هلـسرا  باتک  یف  هیواعم  هباجاف  .يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  رورغ  یف  هنم  تنا  داصرملاب و  کل  وهف  هحور 

، هقح هزتبا  نم  لوا  هقورفا  كوبا و  ناک  هیبن  هللا  ضبق  املف  انیلع  اروربم  انل  امزال  هقح  بلاط و  یبا  نبا  لضف  فرعن  انیف  كوبا  اـنک و 
كابا انیار  انکل  هیلا و  انملـسل  بلاط و  یبا  نبا  انفلاخ  ام  لبق  نم  كوبا  لعف  ام  ول ال  و  اقـستا ، اقفتا و  کلذ  یلع  هرما  یلع  هفلاخ  و 
جورم یف  يدوعـسملا  هلیـصفتب  یتا  .بانا و  نم  یلع  مالـسلاو  عدوا  کلادـب  امب  كاـبا  بعف  هلثمب  انذـخاف  اـنلبق  نم  هب  کـلذ  لـعف 

لوسرلا و لفاک  ناک  يذـلا  بلاطوبا  و  نیملـسملا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءامدـب  يراـضلا  نایفـسوبا  نیاـف  عجارف ، بهذـلا 
هللا لوسر  تبر  مشاه و  نب  دـسا  تنب  همطاف  بلاط  یبا  هارما  و  دابکالا ، هلکآ  دـنه  هجوز  نیا  .نیملـسملا و  نع  هنع و  اباذ  هیماـح و 

وت امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  يوری  و  ص 10 ج 2 )  ) خیراتلا یف  یبوقعیلا  لاق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  )

یف عجطضا  و  اهربق ، یلع  لزن  و  هصیمقب ، اهنفک  و  یما ، تتام  مویلا  لاق : هنا  هلـضاف - هملـسم  تناک  و  دسا ) تنب  همطاف  ینعی   ) تیف
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مهثعـشت و و  ینعبـشت ، اهنایبص و  عیجتل  تناک  اذا  یما  تناک  اهنا  لاق : همطاف ، یلع  کعزج  دتـشا  دقل  هللا  لوسر  ای  هل  لیقف  اهدحل ،
نم هعنم  یف  الا  ایبن  هللا  ثعب  ام  مهرجح و  یف  یبر  ص )  ) وه مهتیب و  نم  یبنلا  ناـک  نیذـلا  مه  مشاـهونب  .یما و  تناـک  یننهدـت و 

هباطخب و مهلضف  اصاخشا  رشبلا  نم  یفطصا  هناحبس  هللا  نا  رصم :) عبط  ص 91   ) نودلخ نبا  همدقم  نم  هسداسلا  همدقملا  یفف  هموق 
ناـیب یف  ذـخا  مث  مهتیادـه - یلع  مهنوـضرحی  مهحلاـصمب و  مهنوـفرعی  هداـبع  نیب  مهنیب و  لـئاسو  مـهلعج  هـتفرعم و  یلع  مـهرطف 

یف الا  ایبن  هللا  ثعب  ام  حیحصلا  یف  و  مهموق ، یف  بسح  يوذ  اونوکی  نا  اضیا  مهتامالع  نم  و  لاقف : رشبلا  نم  فنصلا  اذه  تامالع 
یف وه  امک  نایفس  یبال  لقره  هلئسم  یف  و  نیحیحـصلا ، یلع  مکاحلا  هکردتـسا  هموق  نم  هورت  یف  يرخا  هیاور  یف  هموق و  نم  هعنم 

نوکت نا  هانعم  و  اهموق ، باسحا  یف  ثعبت  لسرلا  و  لقره : لاقف  بسح ، وذ  انیف  وه  نایفسوبا : لاقف  مکیف ؟ وه  فیک  لاق : حیحـصلا 
دق اذـه  نودـلخ  نبا  مالک  .هتلم و  هنید و  لامکا  نم  هللا  دارم  متی  هبر و  هلاـسر  غلبی  یتح  راـفکلا  يذا  نع  هعنمت  هکوش  هبـصع و  هل 

یف نونع 

نا امک  مشاه  ینب  نم  وهف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  لها  نم  همایق  هروهظ و  دوعوملا  يدهملا  نا  مث  اضیا ، هیمالکلا  بتکلا 
ام لعف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يومالا  برح  نب  نایفسوبا  لتاق  دق  .تیبلا و  کلذ  نم  مالسلا ) هیلع   ) هرربلا مارکلا  هئابآ 

ضرحت تناک  دـنه  هجوز  .یبتجملا و  نسحلا  لوسرلا  هناحیر  مسلاب  لتق  و  یـضترملا ، ایلع  لوسرلا  هفیلخ  لتاق  هیواـعم  هنبا  .لـعف و 
لتق دـیزی  هیواعم  نبا  .هللا و  ءادوا  دابکا  تلکا  هزمح و  هلوسر  دـسا  هللا و  دـسا  تلثم  دـق  مهلتق و  نیملـسملا و  لاتق  یلع  نیکرـشملا 

ص  ) ءافلخلا خیرات  یف  یطویـسلا  لاق  و  ءالبرکب ، هللا  راصنا  هباحـصا  همطاف و  نب  نیـسحلا  هللا  لوسر  هناحیر  هنجلا  لها  بابـش  دیس 
لوسرلا هنیدمب  لعف  هلتق  دـعب  .یهتنا و  .نوعجار  هیلا  انا  اناف هللا و  اهرکذ  بلقلا  لمتحی  لوط ال  اهیف  هصق  هلتق  یف  و  رـصم :) عبط   307

هیلع و اوجرخ  هنیدملا  لها  نا  هیواعم ) نب  دیزی  ینعی   ) هغلب نیتس  ثالث و  هنس  یف  روکذملا و  خیراتلا  یف  یطویـسلا  لاق  دقف  لعف  ام 
و هبیط ، باب  یلع  هرحلا  هعقو  تناک  اواجف و  ریبزلا  نبا  لاتقل  هکم  یلا  ریـسملا  مث  مهلاتقب  مهرما  افیثک و  اشیج  مهیلا  لاـسراف  هوعلخ 

نم مهنع و  هللا  یـضر  هباحـصلا  نم  قلخ  اهیف  لتق  دـحا  مهنم  وجنی  داک  ام  هللا  و  لاقف : هرم  نسحلا  اهرکذ  هرحلا ؟ هعقو  ام  كاردا  ام 
مهریغ

هفاخا هنیدملا  لها  فاخا  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لاق لاق : نوعجار ، هیلا  انا  هللااناف و  ءارذع  فلا  اهیف  ضتفا  هنیدملا و  تبهن  و  ، 
هللادـبع لاق  .یـصاعملا و  یف  فرـسا  دـیزی  نا  هل  هنیدـملا  لها  علخ  ببـس  ناک  و  نیعمجا ) سانلا  هکئـالملا و  هللا و  هنعل  هیلع  و  هللا ،

و تانبلا ، دالوالا و  تاهما  حـکنی  لـجر  هنا  ءامـسلا  نم  هراـجحلاب  یمرن  نا  اـنفخ  یتح  دـیزی  یلع  اـنجرخ  اـم  هللا  و  لیـسغلا : هلظنح 
رکنملا هنایتا  رمخلا و  برـش  عم  لعف  ام  هنیدملا  لهاب  دیزی  لعف  امل  و  یبهذلا : لاق  لاق : .هالـصلا  عدی  و  رمخلا ، برـشی  و  تاوخالا ،

هکم اوـتا  ریبزلا و  نـبا  لاـتقل  هـکم  یلا  هرحلا  شیج  راـس  هرمع و  یف  هللا  كراـبی  مـل  دـحاو و  ریغ  هـیلع  جرخ  ساـنلا و  هـیلع  دتـشا 
.باتکلا و یلا  عجارف  لقن  ام  رخآ  یلا  اهفقـس - هبعکلا و  راتـسا  مهنارین  هرارـش  نم  تقرتحا  قینجنملاب و  هومر  هولتاق و  هورـصاحف و 
(: مالسلا هیلع   ) قداصلا نع  هللا  همحر  قودصلل  رابخالا  یناعم  یفف  اضیا  ینایفس  یمشاهلا  ع )  ) رظتنملا يدهملا  لتاقی  يذلا  لاجدلا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نایفسوبا  لتاق  هللا ، بذک  اولاق  هللا و  قدص  انلق  هللا : یف  انبداعت  نیتیب  لها  نایفـس  یبا  لآ  انا و  لاق :
هاور مئاـقلا ، لـتاق  ینایفـسلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  هیواـعم  نـب  دـیزی  لـتاق  و  ع )  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  هیواـعم  لـتاق  و 

راحبلا یف  یسلجملا 

نا مث  .میظعلا  مهقلخ  مشاه و  ینب  لالخ  نم  هذبن  کلت  و  هیما ، ینب  میـش  نم  هجزومنا  هذه  و  ینابمکلا .) عبطلا  نم  (ح 8 ص 560 
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فانمدبع دلو  امهالک  ددعق و  یف  هوخا  هنال  سمشدبع  ءازاب  امشاه  لعجی  نا  یـضتقی  بیترتلا  ناک  لاق : یلزتعملا  حراشلا  لضافلا 
هیلع  ) نینموملاریما ءازاـب  نایفـسوبا  نوـکی  نا  و  بلاـط ، یبا  ءازاـب  برح  نوـکی  نا  و  بلطملادـبع ، ءازاـب  هیما  نوـکی  نا  و  هبلـصل ،

نا یلا  رطضا  هیواعم  ءازاب  نیفص  یف  ناک  امل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  الا  هبحاص  ددعق  یف  ءالوه  نم  دحاو  لک  نال  مالـسلا )
فانمدبع یلا  هیواعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  بسن  یتلـسلس  نا  الوا  لوقا : .یهتنا  .سمـشدبع  نب  هیما  ءازاب  مشاه  لعج 

یلعف هقلح  زواجت  هیواعم  یف  اهناف  يرخالا  هلـسلسلا  نم  هبحاص  ددعق  یف  هلـسلسلا  هذه  نم  دـحاو  لک  لعجی  یتح  نیتئفاکتم  اتـسیل 
، هیواعم ءازاب  هسفن  لعج  ع )  ) ریمالا نا  ایناث  .هعبرا و  ءاباب  ارهاظ  هیلا  بستنی  هیواعم  ءابآ و  هثالثب  فانمدبع  یلا  یهتنی  مالـسلا ) هیلع  )

نـسح یفخی  الف  هیما  هدـج  یبا  ءازاب  مشاه  هدـج  ابا  و  برح ، هدـج  ءازاب  بلطملادـبع  هدـجو  نایفـس ، یبا  هیبا  ءازاب  بلاطابا  هابا  و 
نم هنوک  مدع  يا  فانمدبع ، یلا  مصخلا  بسن  ءاهتنا  مدع  یلا  هقیقد  هفیطل  هراشا  هذه  هتعینص  یف  نا  اثلاث  و  مالـسلا .) هیلع   ) هتعینص

الا نا  اعبار  .رصبتف و  شیرق  میمص 

هیواعم ناک  نیذلا  هدالوا  یلع  ادجم  همارک و  هفارش و  مالـسلا ) هیلع   ) هئابآ اوناک  نیذلا  فانمدبع  دالوا  لضف  نایب  یف  ناک  ع )  ) ریم
ءازاب برح  و  ماشه ، ءازاب  هیما  لعج  نم  ع )  ) ریمالا لعف  ام  یف  نا  اسماخ  .ماقملا و  یف  ماـمتها  دـیزم  ریظنتلل  سیل  هیلا و  مهب  بستنی 

حراشلا لفغ  دـق  هبحاـص و  لاـبق  هثـالثلا  نم  دـحاو  لـک  ریظنت  تبجوا  هیخیراـت  هتکن  بلاـط  یبا  ءازاـب  نایفـس  یبا  و  بلطملادـبع ،
هیخا نبا  هیهما  هدـسح  هموق  داس  هدافرلا و  هیاقـسلا و  نم  هیلا  ناک  ام  یل  امل و  فانمدـبع  هیبا  دـعب  امـشاه  نا  یه  اـهنع و  روکذـملا 

هرفانملل امشاه  اعد  مث  مشاهب ؟ هبـشتتا  هل : اولاق  شیرق و  هتریعف  زجعف  مشاه  عنـصی  امک  عنـصی  نا  فلکتف  فانمدبع  نب  سمـشدبع 
و هکمب ، رحنت  قدـحلا  دوس  هقان  نیـسمخ  یلع  كرف  انا  هیمال : مشاه  لاقف  شیرق ، هعدـت  ملف  هردـق  ولع  هنـسل و  کلذ  مشاـه  یباـف 

اولزنف رفن  یف  امهنم  لک  حجرحف  نافـسعب  ناک  یعازخلا و  نهاکلا  امهنیب  العج  کلذب و  هیما  یـضرف  نینـس ، رـشع  هکم  نع  ءالجلا 
يدـتها ام  و  رئاط ، نم  وجلاب  ام  و  رطاملا ، ماـمغلا  و  رهازلا ، بکوکلا  و  رهاـبلا ، رمقلا  و  مهربخ : هوربخی  نا  لـبق  لاـقف  نهاـکلا  یلع 

معطا لبالا و  رحن  هکم و  یلا  مشاه  داعف  هیما  یلع  مشاه  رـصنف  رخافملا  یلا  هیما  مشاـه  قبـس  دـقل  رئاـغ ، دـجنم و  نم  رفاـسم ، ملعب 
راشا دقف  .امهونب  کلذ  ثراوت  هیما و  مشاه و  نیب  تعقو  هوادع  لوا  هذه  تناکف  نینـس  رـشع  اهب  ماقاف  ماشلا  یلا  هیما  جرخو  سانلا 
هریـس یف  نویعلا  ناسنا  نم  هیخیراتلا  هتکنلا  هذه  انلقن  دـق  و  ریظنتلا ، اذـه  یلا  مشاهک ) هیما  سیل  نکل  و  : ) هلوقب مالـسلا ) هیلع   ) یلع

یف ریثالا  نبا  و  خیراتلا ، یف  يربطلا  رفعجوبا  هنم  ابیرق  لقن  دق  و  رصم ) عبط  ص 5 ج 1   ) هیبلحلا هریسلاب  فورعملا  نوماملا  نیمالا و 
راوـج یف  ناـک  هیلهاـجلا و  یف  بلطملادـبع  میدـن  ناـک  اـبرح  نا  یهف  بح  بلطملادـبع و  نیب  ریظنتلا  تـبجوا  اـم  اـما  .لـماکلا و 

ملع اـملف  هلتق ، نم  برح  هیلع  يرغاـف  هماـهت  قاوسا  نم  قوس  یف  برح  یلع  لوـقلا  يدوـهیلا  کـلذ  ظـلغاف  يدوـهی  بلطملادـبع 
ناعدـج نب  هللادـبع  مدان  مث  يدوهیلا  مع  نبال  اهعفد  هقان  هئام  هنم  ذـخا  یتح  هقرافی  مل  برح و  همداـنم  كرت  کلذـب  بلطملادـبع 

هب یتا  ام  کـلذ  لیـصفت  و  ج 1 ) هیبلحلا ص 22  هریـسلا  شماه   ) نـالحد ینیز  دـمحال  هیوبنلا  هریـسلا  نع  اـنلقن  اـم  اذـه  .یمیمتلا 
کلذ ظاغف  ریثک  لام  هل  رجتی و  هنیذا  هل : لاقی  يدوهی  راج  هل  ناک  بلطملادبع  نا  نم  لماکلا  یف  ریثالا  نبا  خـیراتلا و  یف  رفعجوبا 

و رادلادبع ، نب  فانمدبع  نب  رماع  هلتقف  هلام  اوذـخای  هولتقیل و  شیرق  نم  انایتف  هب  يرغاف  بلطملادـبع  میدـن  ناک  و  هیما ، نب  برح 
بعک نب  ورمع  نب  رخص 

ابرح و یناف  هیما ، نب  برحب  اراجتـسا  دق  امهاذا  امهفرع و  یتح  ثحبی  لزی  ملف  هلتاق  بلطملادبع  فرعی  مل  و  رکب ، یبا  دـج  یمیتلا 
نب لیقن  امهنیب  العجف  امهنیب  رفنی  نا  یباف  هشبحلا  کلم  یـشاجنلا  یلا  ارفانت  یتح  لوقلا  یف  اـظلاغتف  اـمهافخاف  هنم  اـمهبلط  و  همـال ،
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لقا و  هماسو ، کنم  مسوا  و  هماه ، کنم  مظعا  و  همئاق ، کنم  لوطا  وه  الجر  رفانتا  ورمعابا  اـی  برحل : لاـقف  حاـیر ، نب  يزعلادـبع 
یف توصلا  عیفر  بضغلا ، دـیعبل  کنا  اذـه و  لوقال  ینا  و  ادوذـم ؟ کنم  لوطا  و  ادفـص ، لزجا  و  ادـلو ، کنم  رثا  و  همالم ، کـنم 

كرتف امکح ، تلعج  نا  نامزلا  ساکتنا  نم  نا  لاق : برح و  بضغف  .ارفنم  ترفان  کنکل  و  هریـشعلا ، لـیلج  هریرملا ، دـلج  برعلا ،
ائیـش الا  هلام  عجترا  و  يدوهیلا ، مع  نبا  یلا  اهعفدف  هقان  هئام  بح  نم  ذخا  ناعدج و  نب  هللادـبع  مدان  و  برح ، همدانم  بلطملادـبع 

قیـضم وا  یف …  مهریغ  وا  شیرق  ءاسور  نم  دـحا  نم  یقتلی  ناک ال  ابرح  نا  يوری  و  نالحد : ینیز  لاق  مث  .هلاـم  نم  همرغف  کـله 
لاقف یمیمتلا ، همدـقتف  هبقع  یف  میـصمت  ینب  نم  لجر  عم  برح  یقتلاف  هیلع  مدـقتی  نا  دـحا  عیطتـسی  و ال  وه ، مدـقت  اورخاـت و  ـالا 

: لاقف هکم  لوخد  دارا  مث  ارهد  یمیمتلا  یقبف  هکم  كدعوم  برح : لاقف  هلبق  رم  یمیمتلا و  هیلا  تفتلی  ملف  هیما  نب  برح  انا  برح :
یجی نم 

هیخال ریبزلا  لاقف  بابلا  قدـف  بلطملادـبع  نب  ریبزلا  راد  الیل  یمیمتلا  یتاف  مشاه  نب  بلطملادـبع  هل : لـیقف  هیما ؟ نب  بح  نم  ینر 
یف ابح  تیقال  لجرلا : دـشناف  ریبزلا  جرخف  دارا  ام  هانیطعا  دـق  يرق و  بلاط  وا  هجاح  بلاط  وا  ریجتـسم  اما  لجر  انئاج  دـق  قادـیغلا :

هدحو و حبنی  بلکلاک  هتکرتف  يراخف  دیری  هتوعدب  اعد  ینعوریل و  ینتکا  توصب و  اعدـف  يرابلل  هئوض  جـلبا  حبـصلا  البقم و  هینثلا 
راجحالا و يذ  تیبلا  مزمزب و  هکمب و  تفلح  دـقل  راجلل و  امرکم  لزانملا  بحر  هبرقب  راجتـسی  اربزه  اثیل  راخف  ملاـعم و  لـها  تیتا 

مدـقتف هریجن  نم  یلع  مدـقتن  اناف ال  مدـقت  یمیمتلل : ریبزلا  لاـقف  راـصمالا  یف  جاـجحلا  ربک  اـم  هفوخ  نم  یعن  اـمل  ریبزلا  نا  راتـسالا 
ینرجا لاقف : بلطملادبع  راد  لخد  یتح  برح  ادعف  فیسلاب  ریبزلا  هیلع  ادعف  همطلف  هیلا  ماقف  برح  هآرف  دجـسملا  لخد  یمیمتلا و 

جرخا و فیک  لاقف : جرخا ، بلطملادـبع : هل  لاق  مث  هعاس  اهتحت  یقبف  اهیف  سانلا  معطی  مشاه  هوبا  ناک  هنفج  هیلع  ءافکاف  ریبزلا  نم 
هذه یلا  .اوقرفتف و  هراجا  هنا  اوملعف  مهیلع  جرخف  هادر ء  بلطملادبع  هیلع  یقلاف  بابلا ؟ یلع  مهفوسب  اوعمتجا  دق  كدـلو  نم  هعبس 
رکذ راختفا و  هیف  امالک  هرکذف  برعلا  دوفو  هدنع  هتفالخ و  مایا  یف  هیواعم  یلع  لخد  نیح  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  راشا  هصقلا 
یبا بلاط و  یبا  نیب  ریظنتلا  اما  .هیواعم و  تکـسف  هئادرب ؟ هراحا  ءانا و  هیلع  ءافکا  نمف  سابع : نبا  هل  لاقف  هیما  نب  برح  همالک  یف 

نع هبذ  نیلمـسملا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیلع  هللا  ناوضر  بلاـط  یبا  هیاـمح  نم  فلاـس  انمدـق  اـمم  رهاـظف  ناـیفس 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نایفس  یبا  ءاذیا  نم  افنآ  و  هنع ، موقلا  دایک  عفد  یف  هریبدت  نسح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا

ملع ریظنتلا  هجو  نم  انیب  امب  مث  .ءامدلا  کفـس  یف  هعلو  هللا و  رون  ءافطا  یف  هدـهج  لئابقلا و  مهیلع  هبیلات  مهل و  هیغب  نیملـسملا و  و 
لاق .مهفالخ  یلع  اوناک  هیما  ینب  نا  سانلا و  نماـم  مهراد  ناـک  و  قوقحلا ، نودوی  نیفئاـخلا و  نونموی  اوناـک  مشاـه  ینب  نا  اـضیا 

هیراط تناک  ام  نیب  ام  دـعب  لغدـملاک ) نموملا  و ال  لطبملاک ، قحملا  و ال  حیرـصلا ، و ال  قیلطلاک ، رجاهملا  ـال  و  (: ) مالـسلا هیلع  )
دق هیواعم و  قیلطلاب  هسفن و  رجاهملاب  ینعی  قیلطلاک  رجاهملا  و ال  لاـقف : هیناـسفنلا ، تافـصلا  رکذـب  ذـخا  اـمهئابآ  ههج  نم  اـمهیلع 
یلص  ) هللا لوسر  ذخام  عتبا  تلعجف  مالسلا :) هیلع   ) هلوق وه  بطخلا و  باب  نم  نیتاملا  نیثالثلا و  عبارلا و  راتخملا  حرـش  یف  تملع 

در یف  ایلع  فلختـسا  هکم  نم  جورخلا  یلا  هجوحا  ام  راـفکلا  نم  هاـجف  اـمل  هللا  لوسر  نا  ج 15 ) ص 126   ) خـلا هلآ -) هیلع و  هللا 
برا یلا  عئادولا 

نسحا هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماقف  هیلا  مهب  هرجهلا  هجاوزا و  هلها و  ءاسن  هتانب و  عمج  هیقحتـسمل و  نید  نم  هیلع  ناک  ام  ءاضق  اهبا و 
هقح و قح  يذ  لک  یطعا  اهلها و  یلا  هعیدو  لـک  در  مث  هسفنب  هاـقو  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شارف  یلع  تاـب  ماـیقلا و 

ریسملا یف  مهب  قفری  ءامـصخلا و  نم  مهالکی  ءادعالا و  نم  مهطوحی  هیمدق  یلع  ایـشام  مهب  رجاه  همرح و  هللا و  لوسر  تانب  ظفح 
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یف هوبا  هیواعم و  ناـک  .ریبدـت و  نسح  هفار و  قفر و  هسارح و  هنایـص و  متا  یلع  هنیدـملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع مهدروا  یتح 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  رهظ  امل  هبهر و  اما  هبغر و  اما  هکم  حتف  موی  املـسا  دق  نیکرـشم و  ع )  ) یـصولا لوسرلا و  هرجاهم  نامز 
و (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .بیرق  نع  اهحتف  رکذ  یتایـس  و  قیلط ، نب  قیلط  هیواعمف  ءاقلطلا  متنا  ابوهذاف و  مهل : لاق  هکم  لها  یلع  هلآ )
و بسنلا ، صلاخ  ینعمب  حیرـصلا  نا  باتکلا  هغل  نایب  یف  ملع  دق  هیواعم و  قیـصللاب  هسفن و  حیرـصلاب  ینعی  قیـصللاک ) حیرـصلا  ال 

حیرـصلا ـال  و  هلوق : ینعم  اـم  تلق : نا  یلزتعملا : حراـشلا  لـضافلا  لاـق  .مهنم  سیل  مهب و  قصلملا  موق ، یف  یعدـلا  ینعمب  قیـصللا 
ههبـش هیواعم  بسن  یف  ناک  له  امنا و  کلذ و  دصقی  مل  هنا  الک  تلق : اذه ؟ هل  لوقیل  ههبـش  هیواعم  بسن  یف  ناک  له  قیـصللاک و 

اداقتعا و ملسا  نم  وه  هیف  حیرصلاف  مالسالا  یف  قیصللا  مالسالاب و  حیرصلا  دارا  امنا  کلذ و  دصقی  مل  هنا  الک  تلق : اذه ؟ هل  لوقیل 
هبغر و اما  نیذلا  اذه  یف  لخد  نم  متنک  لاقف : کلذب  حرص  دق  ایندلا و  یف  هبغر  وا  فیسلا  تحت  ملسا  نم  هیف  قیـصللا  و  اصالخا ،

جراخ نم  دـهاش  هل  نکی  مل  وا  هیلع ، اهبولـسا  اهکبـس و  هلالد  نود  نم  يارلا  یلع  اینبم  هرابع  حرـش  ناک  ول  لوقا : .یهتنا  .هبهر  اـما 
کباکترا ظفللا و  رهاظ  نع  کلودـع  یـضتقا  ام  هل : لاقی  مث  .اعطق  دارملا  هطیح  نع  هجراخ  هلئاـف  هریثک  ءارآ  یلع  رـسفت  نا  زاـجل 

یتح ال هبهر ، وا  هبغر  اما  نیدلا  یف  لخد  نمم  ناک  کلذ  عم  شیرقب و  اقـصلم  هیواعم  نوکی  نا  زوجی  مل ال  و  فلکتلا ؟ اذـه  یلع 
(: مالـسلا هیلع   ) ریمالا لاق  ملف  شیرق  نم  نکی  مل  هنا  يا  ینعملا  اذهب  قیـصللا  ناک  اذا  تلق : ناف  دحاو ؟ ینعم  یلع  ناترابعلا  لمحت 

کلذکف هلوقب  هتبثا  هاضما و  لب  فانمدـبع ، ینب  نم  سیل  هناب  هئاعدا  یف  هدری  مل  و  نحن ) کلذـکف  فانمدـبع  ونب  انا  کلوق  اما  (و 
انا : ) کلوق اما  و  لاق : لب  فانمدبع  ینب  نم  هیواعم  ناب  فرتعی  مل  هضمی و  مل  رصن  هخـسن  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هنا الوا  تلق : نحن .؟
مدآ دحاو  با  نم  ملـسملا  رفاکلا و  نا  کیلع  یفخی  و ال  دحاو ) با  ونب  انا  يرمعف  ( ) لضف ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  فانمدـبع  ونب 

بم اذه  همالک  نوکی  نا  یف  ریض  نکل ال  و  نحن ، کلذکف  لاق : هنا  به  ایناث  و  (ع .)

هفارشلا و یف  فانمدبع  یلا  کئابآ  یئابآ و  نیب  نکل  فانمدبع و  یلا  یهتنی  کبسن  نا  انملس  يا  میلـستلا  شرف  هاشامملا و  یلع  این 
 … لاـق .زیزعب و  سیل  تارواـحملا  یف  بادـلا  ذـه  و  قیـصللاک ، حیرـصلا  سیل  و  هلوـقب : هـیلا  هبــسن  یفن  مـث  اـشحاف  اـقرف  هلـالجلا 

هفیقـسلا لماک  هباتک  نم  نیرـشعلا  سماخلا و  بابلا  نم  لوالا  لصفلا  یف  يربطلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدلادامع 
بـسنلا یحیحـصب  اوسیل  هیما  ینب  نا  بصاونلا : مازلا  بحاص  لاق  اذک  و  مق ) ملعلاراد  عبط  ص 161 ج 2   ) یئاهبلا لماکلاب  رهتشملا 
لماکلا بحاص  لاـق  لاـق : یناـبمکلا ) عبطلا  نم  ص 383   ) راحبلا نم  نماثلا  دـلجملا  یف  یـسلجملا  اـمهلوق  لـقن  و  فانمدـبع ، یلا 

لبق نولوقی  اوناک  امک  سمـشلادبع  نب  هیما  لیقف  هانبت  هقتعا و  انطف  اسیک  هافلا  املف  سمـشلادبعل  ایمور  امالغ  ناـک  هیما  نا  یئاـهبلا :
بـسن رهظی  انه  نم  و  هیماونب ، مهنا  مورلا ) تبلغ  ملا  : ) یلاعت هلوق  یف  ع )  ) نیقداـصلا نع  يور  اذـل  و  دـمحم ، نب  دـیز  هیـالا : ـالوزن 

مازلا باتک  فلوم  لاق  .شیرق و  نم  همئالا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوقل هفالخلل  ناحلـصی  امهنا ال  امهبـسح و  هیواـعم و  ناـمثع و 
میمـص نم  اوسیل  هیما  اونبف  هیلا  بسنف  سمـشلادبع  هقحلتـساف  مورلا  نم  وه  اـمنا  سمـشلادبع و  بلـص  نم  نکی  مل  هیما  بصاوـنلا :

یلا بسنلا  یحیحـص  اوسیل  قاـصل و  هیما  ینب  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق  کـلذ  قدـصی  مهب و  نوقحلی  مه  اـمنا  شیرق و 
یضق املف  : ) بازحالا هروس  یف  یلاعت  هلوق  یلا  هراشا  هیالا  لوزن  لبق  هلوق  لوقا : .یهتنا  .کلذ  راکنا  هیواعم  عطتـسی  مل  فانمدبع و 
هیاور و  نییبنلا ) متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دـحا  اـبا  دـمحم  ناـک  اـم  لـج : زع و  هلوق  یلا  اـهکانجوز - ارطو  اـهنم  دـیز 
انتمئا نم  امهریغ  نع  يور  دق  و  دئاوفلا ، زنک  یف  یـضرلا  فیرـشلا  رـصاعم  یکجارکلا  حتفلاوبا  لیلجلا  خیـشلا  اهاور  دـق  نیقداصلا 

نع هدـقع ، نبا  نع  سابعلا ، نب  دـمحم  نع  هرـس  سدـق  یکجارکلا  يور  ص 379 )  ) راحبلا نماث  یف  یـسلجملا  اـهب  یتا  اـضیا  (ع )
، هیابع نع  مثیم ، نب  نارمع  نع  بیعش ، نب  بوقعی  نع  قاحـسا ، نب  لیـضف  نع  یلعملا ، نب  میهاربا  نب  یلع  نع  مساقلا ، نب  نسحلا 
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نـسحلا نع  سابعلا ، نب  دـمحم  نع  يور  .هیما و  ینب  یف  انیف و  یه  مورلا ) تبلغ  ملا  : ) لج زع و  هلوق  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع 
: لاـق مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع  ناکـسم ، نبا  نع  ریـشب ، نب  رفعج  نع  هیبا ، نع  یمعلا ، روهمج  نب  دـمحم  نب 

مهبلغ دـعب  نم  مه  ضرالا و  یندا  یف  هیماونب  مورلا  تبلغ  ملا  هللا  اهلزنا  امنا  هیماونب و  مه  لاـق : مورلا ) تبلغ  ملا   ) ریـسفت نع  هتلاـس 
موملا حرفی  ذئموی  دعب و  نم  لبق و  نم  رمالا  نینس هللا  عضب  یف  نوبلغیس 

تبلغ ملا  اهلزنا  اـمنا  هلوق  نم  دارملا  سیل  هیـالا و  نوطب  نم  نطب  یلا  نا  ریـشت  نیتیاورلا  نا  ملعا  .مئاـقلا و  ماـیق  دـنع  هللارـصنب  نون 
تملع امل  کلذ  و  تفحـص ، تفرح و  مث  الوا  اذـکه  تلزن  هیالا  نا  مئاقلا  مایق  دـنع  هللا  رـصنب  نونموملا  حرفی  هلوق  هیماونب و  مورلا 

یلع یلاعت  هللا  هلزنا  ام  عیمج  وه  مویلا  سانلا  يدـیا  یف  يذـلا  نآرقلا  نا  لئاسرلا  بتکلا و  باب  نم  لوالا  راـتخملا  یلع  انحرـش  نم 
قحملا و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق .رـشع  سداـسلا  دـلجملا  نم   249  - یلا ص 295 عـجارف  ناـصقن  هداـیز و  هیلا  قرطت  اـم  هلوـسر و 

و (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق اذک  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق اذک  و  هیواعم ، لطبملاب  هسفن و  قحملاب  ینعی  و  اذهک ، كاذ  سیل  يا  لطبملاک )
الوا و امهئابآ  نم  همصخ  لئاذر  هلئاضف و  رکذب  ءادب  ع )  ) ریمالاف .هیواعم  لغدملاب  هسفن و  نموملاب  ینعی  امنا  لغدملاک ) نموملا  ال 

هدـحاو لک  عم  رکذ  و  مالـسلا ، هیلع  هل  تناک  هیلامک  هعبرا  فاصواب  یتا  مث  هاشامملا ، لـیبس  یلع  شیرق  کلـس  یف  مصخلا  جردا 
اهیف ءادـب  هسمخ  هوجو  نم  امهنیب  قرفلا  رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) هناب ینا  رحبلا  حراشلا  دافا  .هیواعم و  همـصخل  ناک  يذـلا  اهدـض  اـهنم 

ءابالا ههج  نم  هفرـش  لوالاف  برقـالاف  برقـالا  یلا  اـهنم  اجردـتم  همـصخ  لـئاذر  هلئاـضف و  هتـالامک و  نم  ـالوا  هجراـخلا  رومـالاب 
لوسرلا عم  هترجه  ههج  نم  هفرـش  یناثلا  .فانمدـبع  ینب  نم  اـمهنوک  یف  اـمهنیب  كارتشـالا  ملـسلا  دـعب  فانمدـبع  یلع  نیعرفتملا 

هلیـضف مزلتـست  اهنا  الا  هیجراخ  تناک  نا  هلیـضف و  هذـه  قیلط و  نبا  اـقیلط و  هنوک  ههج  نم  همـصخ  هسخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هلیـضفلا و هذـه  نا  الا  هل  تضرع  هیندـب  همـصخ  هلیذر  نم  رکذ  ام  کلذـک  هقحلا و  هقداـصلا  هینلا  مالـسالا و  نسح  یه  هیناـسفن و 
بسنلا و هحارص  ههج  نم  هفرش  ثلاثلا  .نیتاه  نود  ءانبالاب  نیتیمه  ءابالاب و  نیتیقیقح  امهنوکل  نیلوالا  نیرابتعالا  نم  برقا  هلیذرلا 

نم هفرـش  عبارلا  .نیلوالا  نود  امهل  نیمزال  نیرابتعا  امهنوکل  امهلبق  امم  برقا  نارابتعالا  ناذه  ایعد و  هنوک  ههج  نم  همـصخ  هسخ 
تالامکلا و نم  اـمهنوکل  برقا  ناراـبتعالا  ناذـه  ـالطبم و  هنوک  ههج  نم  همـصخ  هلیذر  هدـقتعی و  هلوقی و  اـمیف  اـقحم  هنوک  ههج 

هسخ هیناسفنلا و  هینیدلا  تالامکلل  لمکتسملا  وه  قحلا  نموملا  و  انموم ، هنوک  ههج  نم  هفرش  سماخلا  .اهلبق  ام  نود  هیتاذلا  لئاذرلا 
تالامکلا برقا  نیرابتعالا  نیذه  نا  رهاظ  هقبوملا و  لئاذرلا  قافنلا و  یلع  المتشم  نطابلا  ثیبخ  يا  الغدم  هنوک  ههج  نم  همـصخ 

رومالا نم  قلخلل  هل و  رهظا  مصخلا و  دنع  هلمتـشم  امهنوکل  هیجراخلا  لئاذرلا  تالامکلا و  رکذـب  ءادـب  امنا  و  دـبعلا ، یلا  لئاذرلا  و 
فلخلا سئبل  و  (: ) مالسلا هیلع   ) لاق .هیلخادلا 

فلسلل و منهج  ران  یف  یه  و  فلخلل ، هفص  عبتی  هلمج  نا  هتوص  یلعاب  يدانی  مالکلا  بولسا  منهج ) ران  یف  يوه  افلـس  عبتی  فلخ 
يوه نایفسوبا  مهنم  هیواعم و  فلـس  ناب  ع )  ) ربخاف انلق  امل  دهاش  قدصا  هیناثلا  یف  یـضاملا  و  یلوالا ، یف  عراضملا  لعفلاب  نایتالا 
اذـهب فلخ  یلع  باعی  الف  هعبتی  فلخ  فلخلا  معنف  طارـصلا  يوس  یلع  ناـک  اذا  فلـسلا  نا  یلع  .منهج  راـن  یف  ههکرـش  هرفکب و 
یکز دمحا  لضافلا  هیلا  حـنج  ام  نهو  تیرد  انققح  امبف  .اعم  فلـسلا  فلخلل و  مذ  مالکلا  اذـه  یفف  حدـمی  لب  هب  مذـی  عابتلا و ال 
اعبتم هنوکب  لب  ارافک  اوناک  هفلس  ناب  هیواعم  یلع  بیعی  ال  مالسلا ) هیلع   ) هنا نم  ص 480 ج 1 )  ) برعلا لئاسر  هرهمج  یف  تفوص 

اهب انللذا  یتلا  هوبنلا  لضف  دعب  انیدیا  یف  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق .یلع  دادجا  هاداعم  یف  هدادجا  جـهن  یلع  هاداعم  یف  جـهن  دـقف  مهل 
( رح هب  قرتسی  زیزع و ال  هب  لذتسی  لضف ال  الا  لضف  ضعب  یلع  انضعبل  سیل  : ) هیواعم هلوق  یلع  در  اذه  لیلذلا ) اهب  انـشعن  زیزعلا و 
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- هب لذتسی  لضف ال  الا  هلوقب  هیواعم  ینثتسا  امل  و  هوبنلا ، لضف  وه  همدقتملا و  لئاضفلا  دعب  مکیلع  رخآ  الـضف  انل  نا  لاحلا  و  هانعم :
امهبارضا بهل و  یبا  نایفس و  یباک  زیزعلا  اهب  انللذا  یتلا  هلوقب : لطابلا  هئاعدال  ادر  اماحفا و  هل و  اتیکبت  ع )  ) ریمالا هباجا  خلا 

مـشاه ینب  ینعا  هئابال  ناک  لب  .مهرکذ  مهل  هللا  عفر  اونمآ  امل  رکذـلا و  یلماخ  اوناک  نیعباتلا  هباصحلا و  رثکاک  لیلذـلا  هب  انعفر  و  ، 
يذ لک  نودوی  اوناک  و  اهیبن ، ازیزع  ناک  نا  ملاظلل و  ءامصخ  و  الیلذ ، الماخ  ناک  نا  مولظملل و  اناوعا  اوناک  دجم  فرـش و  لضف و 
هنا یلا  هراشا  هوبنلا  لضف  دـعب  انیدـیا  یف  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  .لیلذـلا و  مولظملا  نوشعنی  ملاـظلا و  زیزعلا  نولذـی  هقح و  قح 

لقتنا یتح  دـحاو  دـعب  مهنم  دـحاو  نع  لقتنی  مشاه  ینب  یف  ناک  هوبنلا  رون  نا  و  هلاـسرلا ، هاکـشم  نم  سبتقا  هوبنلا و  تیب  یف  یبر 
نوعفری زیزعلا و  نولذی  رونلا  اذـه  هکربب  اوناک  مشاه  ینب  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـلاو  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  یلا 

هناش ناک  امنا  هلها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  نم  ناـک  نم  نا  و  مهریغل ، نکی  مل  لـضف  فرـش و  هب  مهل  ناـک  و  لیلذـلا ،
یـش هلداعی  لضفلا ال  اذـه  نا  کیلع  یفخی  و ال  هتلاسر ، لعجی  ثیح  ملعا  هللا  و  ملاظلا ، عفد  ملظلا و  عمق  و  هتثاغا ، مولظملا و  هناعا 
اوناک هوبنلا و  لضف  مهل  هبونلا و  تیب  نم  مهناب  هئابآ  هسفن و  ع )  ) فرع ام  دـعب  خـلا ) برعلا  هللا  لخدا  امل  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ء 

نید یف  اولخد  نمم  متنک - لاق  ثیح  عمجلا  هظفلب  یتا  امک  امهعابتا - هابا و  هناب و  مصخلل  هلیذر  رکذب  هبقع  مهتاعر  سانلا و  هامح 
خا نع  هللا ال 

مل هلک  نیدـلا  یلع  یلاعت  هللا  هرهظا  سانلا و  یلع  یلوتـسا  هللا  نید  نا  اوار  امل  مهنا  الا  نیهراک  نیـصاع  نیدرمتم  اوناـک  لـب  صـال 
مالک کلذ  یف  یضم  دق  نیملسملا و  فویس  نم  هبهر  اما  و  ایندلا ، فراخز  یلا  هبغر  اما  اوملـستسی  نا  الا  اصیحم  اصلخم و  اودجی 

املـستسا و نکل  اوملـسا و  ام  همـسنلا  يرب ء  هبحلا و  قلف  يذـلا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دـنع  قباسلا  راتخملا  یف  هیفنحلا  نبا  رامع و 
نورجاهملا بهذ  مهقبسب و  قبسلا  لها  زاف  ام  دعب  رهاظ  اوملسا  امنا  مهنا  یلع  .عجارف  هورهظا ) اناوعا  هیلع  اودجو  املف  رفکلا  اورـسا 

یلع هلیـضف  هللا  یلا  سانلا  هوعد  مالـسالا و  یلا  قباسلل  ریخلا و  یلا  عادو  هلعف  یف  اما  هنال  مدـقتملل  لضفلا  امنا  و  مهلـضفب ، نولوالا 
یلع (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .رـصنلا و  هروس  یلا  هراشا  اجاوفا ) هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .رکنت و  ـال  هریغ 

نیرجاهملا و نم  نولوالا  نوقباسلا  و  : ) یلاعت هلوق  یلا  هراشا  مهلـضفب ) نولوالا  نورجاهملا  بهذ  مهقبـسب و  قبـسلا  لـها  زاـف  نیح 
زوفلا کلذ  ادبا  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  يرجت  تانج  مهلدعا  هنع و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنالا و 

نم مزلتست  ال  یلزتعملا : حراشلا  لضافلا  هدافا  امک  هانعم  خلا ) ناطیشلل - لعجت  الف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق هبوتلا 100 .) ( ) میظعلا

امنا بیصن و  رفوا  هیف  ناطیشلل  راص  نا  دعب  الا  هلاسرلا  هذه  هیلا  بتک  ام  هنال  بیصنب  کیف  ابراض  ناطیشلا  نوک  هب  مودی  ام  کلاعفا 
موی ینعی   ) لوقی لعج  ارامع  نا  يرصانلا ) عبطلا  نم  ص 110   ) محازم نب  رصنل  نیفص  یف  .هرارمتـسا  کلذ و  ماود  نع  هیهن  دارملا 
املف نیکرـشملا  رهاظ  نیملـسملا و  یلع  یغب  امهدهاج و  هلوسر و  هللا و  يداع  نم  یلا  اورظنت  نا  نودیرتا  مالـسالا  لها  ای  نیفص :)

هللا ضبق  بغار و  ریغ  بهار  يری  اـمیف  هللا  وـه و  ملـساف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یتا  هلوـسر  رـصنی  هنید و  رهظی  نا  هللا  دارا 
وفطی نمم  هناف  هولتاق  و  هللا ، هنعل  هونعلاف  هیواعم  هنا  الا و  مرجملا ، هدوم  ملـسملا و  هوادـعب  هفرعنل  انا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر

هیبیدحلا ماع  اشیرق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  حلاص  امل  ءاقلطلا  هکم  لها  نا  هکم و  حتف  ثیدح  .هللا  ءادـعا  رهاظی  هللا و  رون 
هللا لوسر  دقع  یف  هعازخ  تلخدـف  هیف  لخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یف  لخدـی  نا  بحا  نم  هنا  مهطارـشا  یف  ناک 

هعازخ تئاجف  مهیف  اولتقف  هعازخ  یلع  اوبثوف  مهیلاوم  اولـسراف  هنانک  شیرق  تناعاف  شیرق  دـقع  یف  هنانک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
مهنیب هنیب و  یتلا  هدملا  عطق  هیبنل  هللا  لحاف  هکم  حتف  جاه  امم  کلذ  ناک  کلذ و  هیلا  اوکـشف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا 
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نب لیدب  یقلیس  هدملا و  یف  دیزی  دقعلا و  دشیل  ءاج  دق  نایفـس  یباب  مکناک  سانلل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  دق  و 
نایفـسوبا یقل  املف  هدملا  یف  دیزی  دقعلا و  دـشیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  شیرق  هتثعب  دـق  نافـسعب و  نایفـسابا  اوقلف  هاقرو 

اذـه نطب  یف  لحاسلا و  اذـه  یف  ترـس  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یتا  هنا  نظ  و  لیدـب ؟ اـی  تلبقا  نیا  نم  لاـق : الیدـب 
دمعف يونلا  اهب  فلع  دقل  هنیدملا  نم  ءاج  ناک  نئل  نایفـسوبا : لاقف  هکم  یلا  لیدب  حار  املف  ال ، لاق : ادمحم ؟ تیتا  ام  لاق : يداولا 

مدق یتح  نایفـسوبا  جرخ  مث  .ادمحم  لیدب  ءاج  دـقل  یلاعت  هللا  فلحا  لاقف : يونلا  هیف  يارف  هتفف  اهرعب  نم  ذـخا  هتقان و  كربم  یلا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شارف  یلع  سلجیل  بهذ  اـملف  هبیبـح  ما  هتنبا  یلع  لخدـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  یلع 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  شارف  وه  لب  هبیبح : ما  تلاق  ینع ؟ هب  تبغر  ما  شرفلا  اذـه  نع  یب  تبغرا  يردا  اـم  هینب  اـی  لاـقف : هنع ، هتوط 
کباصا دقل  هللا  و  لاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  شارف  یلع  سلجت  نا  بحا  مل  سجن و  كرـشم  لجر  تنا  و  هلآ ) هیلع و 

شیرق و نیب  رجا  کموق و  مد  نقحا  دمحم  ای  لاقف : هملکف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یتا  یتح  جرخ  مث  .رـش  يدـعب  هینب  ای 
رکبابا یقلف  نایفسوبا  جرخف  .هیلع  انک  ام  یلع  نحنف  لاق : ال ، لاق : نایفسابا ؟ ای  متردغا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف .هدملا  یف  اندز 

یقل مث  .لعافب  انا  ام  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  ریجی  دحا  کحیو و  لاق : .شیرق  نببرجا  لاقف :

جرخ مث  .هب  مکتدـهاجل  رذـلا  الا  دـجا  مل  ول  هللا  وف  هللا  لوسر  یلا  مکل  عفـشا  اناا  رمع : لاقف  .کلذ  لثم  هل  لاـقف  باـطخلا  نب  رمع 
، اهیدی نیب  بدـی  مالغ  یلع  نب  نسح  اهدـنع  اهیلع و  هللا  مالـس  هللا  لوسر  تنب  همطاف  هدـنع  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یلع  لخدـف 

یلـص  ) هللا لوسر  یلا  یل  عفـشاف  ابئاخ  تئج  امک  نعجرا  الف  هجاح  یف  تئج  دـق  ینا  و  امحر ،، یب  موقلا  سما  کنا  یلع  ای  لاـقف :
.هیف هملکن  نا  عیطتـسن  اـم  رما  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  مزع  دـقل  هللا  و  نایفـسابا ! اـی  کـحیو  لاـقف : هلآ .) هـیلع و  هللا 
رخآ یلا  برعلا  دیـس  نوکیف  سانلا  نیب  ریجیف  اذه  کینب  يرمات  نا  کل  له  دـمحم  تنب  ای  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) همطاف یلا  تفتلاف 

عمجم یف  و  هلآ .) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  یلع  دـحا  ریجی  اـم  و  ساـنلا ، نـیب  ریجی  نا  كاذ  ینب  غـلب  اـم  هللا  و  تلاـق : رهدـلا ؟
نیب نیریجت  برعلا  دیـس  تنب  ای  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) همطاـف یلع  هبیبح  ما  هتنبا  دـنع  نم  جرخ  اـم  دـعب  نایفـسوبا  لـخد  یـسربطلا :

: لاقف  ) نیرماتا هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  راوج  يراوج  تلاقف : سانلا ؟ یف  هدیـس  مرکا  نینوکتف  هدملا  یف  نیدیزت  شیرق و 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  ریجی  ام  سانلا و  نیب  اریجی  نا  يانبا  غلب  ام  هللا  و  تلاق : سانلا ؟ نیب  اریجی  نا  کینبا  ظ ) نیرماـتا -

ینغی ائیش  ملعا  ام  هللا  و  لاق : .ینحصناف  یلع  تدتشا  دق  رومالا  يرا  ینا  نسحلاابا  ای  لاقف : .دحا  هلآ )

هنظا ام  هللا  ال و  لاق : ائیش ؟ ینع  اینغم  کلذ  يرت  وا  لاق : .کضراب  قحلا  مث  سانلا  نیب  رجاف  مقف  هنانک  ینب  دیس  کنکلو  ائیش  کنع 
املف قلطناف  هریعب  بکر  مث  سانلا ، نیب  ترجا  دق  ینا  سانلا  اهیا  لاقف : دـسجملا  یف  نایفـسوبا  ماقف  .کلذ  ریغ  کل  دـجا  ینکلو ال 

مث اریخ ، هیف  دجا  ملف  هفاحق  یبا  نبا  تئج  مث  ائیـش  یلع  در  ام  هللا  وف  هتملکف  ادـمحم  تئج  لاق : کئارو ؟ ام  اولاق : شیرق  یلع  مدـق 
ینغی له  يردا  ام  هللا  وف  هتعنـص  یـشب ء  یلع  راشا  دق  موقلا و  نیلا  هتدجوف  ایلع  تئج  مث  ودـعلا ، یندا  هتدـجوف  باطحلا  نبا  تئج 

! کلیو اولاق : ال ، لاق : دـمحم ؟ کلذ  راجا  لهف  اولاق : تلعفف ، سانلا  نیب  ریجا  نا  ینرما  لاق : كرما ؟ مب  و  اولاق : ما ال ؟ ائیـش  کـلذ 
لوسر مزع  مث  .کلذ  ریغ  تدـجو  ام  هللا  ال و  لاق : تلق ، ام  کنع  ینغی  امف  کـب  بعل  نا  یلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  داز  نا  هللا  اـما و 
هالوم هراس  عم  هعتلب  یبا  نب  بطاح  بتکف  اشیرق - ینعی  مهنع - رابخالا  معا  مهللا  لاـق : هکم و  وزغ  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

یبا نب  یلعب  هجوف  بطاح  لعف  امب  هربخاف  لیئربج  لزنف  هیلع  مزتعا  ام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربخب  شیرق  یلا  بهل  یبا 
یلا هب  ایتاف  اهجرف  یف  لیق  و  اهرعـشم ، یف  باتکلا  دجوف  قیرطلا  تبکنت  تناک  دق  اهاقحلف و  اهنم  باتکلا  ذـخ  لاق  ریبزلا و  بلاط و 
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یلا رـساف  هل  لاق  ام  متکی  نا  هامـس و  عضومب  هاقلی  نا  هرما  دارا و  اـمب  مهنم  سیئر  لـک  یلا  رـساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
ینبب اقلب  نا  همامث  نب  همادـق  یلا  و  ایقـسلاب ، رافغب  هاقلی  نا  کلام  نب  هللادـبع  یلا  و  ءاـحورلاب ، هنیزمب  هاـقلی  نا  مهندـبع  نب  یعازخ 

یلص نیح  هعمجلا  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  جرخ  .دیدکلاب و  ثیل  ینبب  هاقلی  نا  هماثج  نب  بعـصلا  یلا  و  دیدقب ، میلس 
نبا هباـبلابا  هنیدـملا  یلع  فلختـسا  و  ناـضمر ، نم  نیـضم  رـشعل  لـیق  و  ناـمث ، هتـس  ناـضمر  رهـش  نم  اـتلخ  نیتلیلل  رـصعلا  هـالص 

هبرشف و ءامب  اعد  هاصعلا و  اورطفی  مل  نیذلا  یمـس  و  اورطفاف ، سانلا  رما  مهل و  اهامـس  یتلا  عضاوملا  یف  لئابقلا  هتیقل  رذنملادبع و 
نب میکح  هعم  رابخالا و  سـسجتی  برح  نب  نایفـسوبا  جرخ  نارهظلا  رمب  راص  املف  قیرطلا  ضعب  یف  بلطملادـبع  نب  سابعلا  هاقلت 

هتوص عمـس  لذا و  لقا و  هعازخ : لاقف  برحلا ، اهتـشمحا  هعازخ  لاقف  نارینلا ؟ هذـه  ام  میکحل  لوقی  وه  ءاـقرو و  نب  لیدـب  مازح و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اذه  لاق : عمجلا ؟ اذه  ام  لضفلاابا  ای  هل : لاقف  هباجاف  نایفـسابا ) هب  یثنعی   ) هلظنحابا ای  هدانف  سابعلا 

هللا لوسر  یلا  سابعلا  هقبـسف  دـقع  دـهع و ال  ریغب  کنم  نکما  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق : باطخلا و  نب  رمع  هقحل  هتلغب و  یلع  هفدراـف 
نا دهشا  لق  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل  لاقف  اعئاط  ملـسیل  ءاجلا  نایفـسوبا  اذه  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

سابعلا هب  حاصف  هللا  لوسر  کنا  لوقی و  نا  نم  عنتمی  لعج  و  هللا ، الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  لاـقف : هللا ، لوسر  دـمحم  ینا  هللا و  ـالا  هلاـال 
تنا یباب  لاقف : هللا ؟ الا  هلا  نا ال  ملعت  نا  کل  نای  ملا  نایفسابا  ای  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  رخآ  لقن  یف  .لاقف و 

ای کحیو  لاقف : دحا  موی  ردب و  موی  ینغال  هلا  هعم  ناک  ول  نا  تننظ  دقل  هللا  کملحا و  کمحرا و  کمرکا و  کلصوا و  ام  یما  و 
هل تلقف  سابعلا : لاق  ائیـش ، اـهنم  سفنلا  یف  ناـف  هذـه  اـما  یما  تنا و  یباـب  لاـقف : هللا ؟ لوسر  ینا  ملعت  نا  کـل  ناـی  ملا  نایفـسابا 
هللا لوسر  سابعلا  لاـس  مث  ج 2 .) ص 403   ) ماشه نبال  هریـسلا  یف  امک  دهـشتف  کقنع  رـضی  نا  لبق  قحلا  هداهـشب  دهـشا  کحیو 

ای كراد  لـخد  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  لاـقف  فرـشلا  بحی  هنا  لاـق : افرـش و  هل  لـعجی  نا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )
لبجلا مطخ  دـنع  يداولا  قیـضمب  هسبحا  سابع  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  فرـصنیل  بهذ  اـملف  .نمآ  وهف  نایفـسابا 

نا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ینرما  ثیح  يداولا  قیـضمب  هتـسبح  یتح  تجرخف  ساـبع : لاـق  اـهاریف ، هللا  دونج  هب  رمت  یتح 
هلیبقلا رمت  مث  میلـسل ، یل و  ام  لوقیف : میلـس ، لوقاف : هذـه ؟ نم  سابع  ای  لاق : هلیبق  ترم  اـملک  اـهتایار ، یلع  لـئابقلا  ترم  هسبحا و 

ئالوه نم  سابع  اب  لوقیف :

نالف ینبل  یل و  ام  لاق : مهب  هتربخا  اذاف  اهنع  ینلاسی  الا  هلیبق  هب  رمت  ام  لئابقلا  تدـفن  یتح  هنیزمل ، یل و  ام  لوقیف : هنیزم ، لوقاـف :  ؟
: لاقف قدحلا  الا  مهنم  يری  دـیدحلا ال  یف  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  ءارـضخلا  هتبیتک  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رم  یتح 
ام لاق : راصنالا ، نیرجاهملا و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اذه  تلق : سابعلا ؟- هب  ینعی  لضفلاابا - ای  ءالوه  نم  هللا  ناحبس 

سیل هنا  نایفـسابا  ای  کحیو  تلق : لاق : امیظع ، هادغلا  کیخا  نبا  کلم  حبـصا  دـقل  لضفلاابا  ای  هللا  و  هقاط ، لبق و ال  ءالوهب  دـحال 
اوملست و مل  نا  مالطصا  وه  لاق  ربخلا و  مهربخاف  هکم  لخد  یتح  اعرسم  نایفـسوبا  یـضم  .نذا و  معنف  لاق : هوبنلا ، یه  امنا  کلمب 

وهف دجسملا  لخد  نم  و  نمآ ، وهف  هباب  قلغا  نم  و  لاقف : كراد ؟ عسی  ام  اولاق : هیلع و  اوبثوف  نمآ ، وهف  يراد  لخد  نم  نا  لعج  دق 
لوسر ماق  مث  .راهن  نم  هعاس  هل  هللا  اهلحا  عضاوم و  هعبرا  نم  هباحـصا  لخد  هکم و  لخد  لاتقلا و  هافک  هیبن و  یلع  هللا  حـتف  .نمآ و 

هعیبر یبا  نب  هللادبع  و  ماشه ، نب  ثراحلا  اهل : نیومح  بلاط  یبا  تنب  یناه  ما  تراجا  و  اهمرحف ، بطخف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا
الا اعیمج  مهنمآ  و  یناه ، ما  تراجا  نم  انرجا  دـق  یلع  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  امهلتق ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع داراـف 

اوناک ول  مهلاتقب و  رما  رفن  هسمخ 
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یلـص  ) هللا لوسر  ناک  و  بلاغ ، نب  مرکالا  میت  ینب  نم  لطخ  نب  يزعلادبع  نب  هللادـبع  مه : .هوسن و  عبرا  و  هبعکلا ، راتـساب  نیقلعتم 
یبا نب  دعـس  نب  هللادبع  .دـمحمل و  کل و ال  هعاط  ال  لاق : هلتقف و  يراصنالا  یلع  دـشف  راصنالا  نم  لجر  عم  ههجو  هلآ ) هیلع و  هللا 

یبن و دمحم  ام  هللا  دمحم و  لوقی  امک  لوقا  انا  لاقف : هکم  یلا  راصف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  بتکی  ناک  يرماعلا و  حرس 
یلا هب  یتا  عاضرلا و  نم  هاخا  ناک  نامثع و  هاواف  ملعل  اینب  ناک  ول  و  ریبخ ) فیطل   ) بتکاف میکح ) زیزع   ) بتکا یل  لوقی  ناک  دـقل 

نا انرظتنا  اولاقف : هومتلتق ؟ اله  لاق : مث  تکاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیف و  هملکی  لعجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 
نم هیذلا  ذـخاف  لتق  هوخا  ناک  هوخا و  ناک  هنانک و  نب  ثیل  ینب  دـحا  هبابـص  نب  سیقم  .ءامیالاب و  لتقت  ءایبنالا ال  نا  لاقف : یموت ،

هکمب و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يذوی  نمم  ناـک  یـصق  دـعب  نب  بهو  نب  ذـیقن  نب  ثریوحلا  .هلتقف و  هیلع  دـش  مث  هلتاـق 
تنب دنه  .حیبقلاب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رکذـت  تناک  بلطملادـبع و  ینب  هالوم  هراس  هوسنلا : .حـیبقلا و  لوقلاب  هلوانتی 

اعوط و شیرق  تملـسا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ءاجه  یف  ناـینغت  اـتناک  لـطخ  نبا  اـتیراج  اذـک )  ) اـترف هبیرق و  و  هبتع ،
مث هرتس  هدیب و  بابلا  حتف  هحلط و  یبا  نبا  نامثع  نم  تیبلا  حاتفم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ذخا  و  اهرک ،

هدبع و رـصن  هدعو و  زجنا  هل  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ال  لاقف : بابلا  یتداضعب  ذـخاف  جرخ  مث  نیتعکر  هیف  یلـصف  تیبلا  لخد 
خا اریخ  لوقن  اریخ و  نظن  لیهس : لاق  نولئاق ؟ متنا  ام  نونظت و  ام  لاق : مث  .هل  کیرـش  کلملا ال  دمحلا و  هللف  هدحو  بازحال  بلغ 

لام و مد و  لکالا  لاق : مث  مویلا .) مکیلع  بیرثت  ال   ) فسوی یخا  لاق  امک  مکل  لوقا  یناف  لاق : ترفظ ، دق  میرک و  مع  نبا  میرک و 
هکم نا  الا و  امهیلها ، یلا  نادودرم  امهناف  جاحلا  هیاقـس  هبعکلا و  هنادـس  ـالا  نیتاـه  یمدـق  تحت  عوضوم  هناـف  هیلهاـجلا  یف  هرثاـم 

همایقلا ال موی  یلا  همرحم  یهف  تقلغا  مث  هعاس  یل  تلح  امنا  يدعب و  نم  دحال  لحت  یلبق و ال  نم  دحال  لحت  مل  هللا  همرحب  همرحم 
دلولا و  هظلغم ، هیدلا  دمعلا  هبش  لتقلا  یف  نا  الا  دشنمل ، الا  اهتطقل  لحت  و ال  اهدیـص ، رفنی  و ال  اهرجـش ، دضعی  و ال  اهالخ ، یلتخی 

ینومتئج یتح  متیـضر  ام  مث  متیذآ  متجرخا و  متدرط و  متبذک و  دـقل  متنک  یبنلا  ناریج  سئبل  الا  لاق : مث  .رجحلا  رهاعلل  شارفل و 
یلع دعصی  نا  الالب  رما  مارحا و  ریغب  هکم  لخد  .روبقلا و  نم  اورـشنا  امناکف  موقلا  جرخف  ءاقلطلا  متناف  اوبهذاف  یننولتاقت  يدالب  یف 

یلع قهنی  حابر  نبا  نا  دیسا : نب  دلاخ  لهج و  یبا  نب  همرکع  لاق  شیرق و  یلع  کلذ  مظعب  نذاف  هبعکلا 

مکل لوقا  ام  يردا  ام  لاقف : هللا  رفغتـسنف  انلق  دـق  اولاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهیلا  لـسراف  اـمهعم  موق  ملکت  و  هبعکلا ،
تـسلغ تیحمف و  هروص  نم  هبعکلا  یف  ام  لکب  رما  .هقنع و  تبرـضف  هتمدـق  الا  کلذ و  لـیبسف  یلـص  نمف  هالـصلا  هرـضحت  نکلو 

هللا یلص   ) هللا لوسر  اعد  .مانصالا و  اورسکف  هرسکیلف  منص  هتیب  یف  ناک  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يدانم  يدان  و  ءاملاب ،
یمالکلا انثحب  یـضم  دق  هنا  ملعا  .یـسفن و  یلا  تیعن  لاقف : حتفلا  هللا و  رـصن  ءاج  اذا  هروس  هیلع  تلزن  هنعیابف و  ءاسنلاب  هلآ ) هیلع و 

لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  لوالا  راتخملا  حرش  یلا  عجارف  هیف  تدرو  تایاور  ضعب  حرط  حرس و  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  لمع  نع 
راتخملا حرـش  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلحر  یلع  رـصنلا  هروس  هلالد  هجو  مدقت  دـق  ادـک  و  ج 16 .)  210  - (ص 213

اذـل و  ءاقلطلا ، متنا  اوبهذاف و  مهل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوقل ءاـقطلا  هکم  لـهال  لـیق  و  ج 15 .) ص 79   ) بطخلا باـب  نم   233
: هیواعم نب  دـیزی  یلع  اهجاجتحا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  همطاف  بنیز  يرغـصلا  هقیدـصلا  مشاه  ینب  هلیقع  تلاق 

یلص  ) یبنلا لخد  لاق : دوعسم  نبا  نع  و  ایابـس .؟ هللا  لوسر  تانب  کقوس  کئاما و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا  نبا  ای  لدعلا  نما 
با يدبی ء  ام  قحلا و  ءاج  لوقی : هدی و  یف  دوعب  اهنعطی  لعجف  امنص  نوتس  هئامثالث و  تیبلا  لوح  حتفلا و  موی  هلآ ) هیلع و  هللا 

هکم یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مدق  امل  لاق : سابع  نبا  نع  .اقوهز و  ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  دیعی ، ام  لطا و 
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هیلع و هللا  یلـص   ) لاقف مالزالا ، امهیدیا  یف  و  ص )  ) لیعامـسا میهاربا و  هروص  تجرخاف  اهب  رماف  ههلالا  هیف  تیبلا و  لخدـی  نا  یبا 
ملـسا و و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  يرعبزلا  نبا  ءاج  و  طق ، اهب  امـسقتسی  مل  امهنا  اوملع  دـقل  هللا  اما و  هللا  مهلتاق  هلآ :)

ماظعلا محللا و  نمآ  روبثم  هلیم  لام  نم  یغلا و  ننس  یف  ناطیشلا  يرابا  ذا  روب  انا  اذا  تقتف  ام  قتار  یناسل  نا  کیلملا  لوسر  ای  لاق :
یف هیف  مالکلا  مدقت  يذلا  وه  اذه  يرعبزلا  نبا  رورغم و  مهلک  يول و  نم  ایح  مث  رجاز  کنع  یننا  ریذنلا  تنا  دیهشلا  یبلق  مث  یبرل 

اهلقن بسانی  هریغ  هیواعم و  نیب  تعقو  تارضاحم  تاجاجتحا و  نم  هفئاط  .لئاسرلا  بتکلا و  باب  نم  رـشع  سماخلا  راتخملا  حرش 
رکذ و  ساـنلا ، بطخف  ربنملا  دعـص  هفوکلا  لـها  نم  هیواـعمل  هعیبلا  تمتتـسا  اـمل  .نایفـس  یبا  لآ  یف  رـصبت  هداـیز  دـیفت  ماـقملا و 
هیلع دریل  ع )  ) نیسحلا ماقف  نیرـضاح  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  ناک  و  لان ، ام  ع )  ) نسحلا نم  لان  هنم و  لان  و  ع ،)  ) ایلع نینموملاریما 

همطاف یما  و  رخـص ، كوبا  هیواعم و  تنا  و  یلع ، یبا  نسحلا و  انا  ایلع  رکاذـلا  اهیا  لاقف : لاق  مث  هسلجا  و  ع )  ) نسحلا هدـیب  ذـخاف 
امدق انرـش  ابـسح و  انمالا  ارکذ و  انلمخا  هللا  نعلف  هلیتف  کتدج  هجیدخ و  یتدج  و  برح ، كدجو  هللا  لوسر  يدج  و  دنه ، کماو 

يربطلا نسحلا  نیدـلا  مجن  باتکلا  فلوم  لوقی  کلذـک  .نیمآ و  نیمآ  دـسجملا : لها  نم  فئاوط  تلاـقف  .اـقافن  ارفک و  انمدـقا  و 
نارهط عبط  ص 173   ) داشرالا یف  هللا  همحر  دـیفملا  لجالا  خیـشلا  هصقلا  لقن  و  انیمآ ، لاـق  ادـبع  هللا  محری  و  نیمآ ، نیمآ  یلمـالا :

: اولاقف هبعش ، نب  هریغملا  و  نایفـس ، یبا  نبا  هبقع  و  هبقع ، نب  دیلولا  و  صاعلا ، نب  ورمع  هیواعم  دنع  عمتجا  هنا  کلذ  نم  و  1377 ه )
مکنا ال مهل : لاقف  نامثع ، لـتق  هاـبا  نا  هفرعت  هخبون و  یک  اولاـقف : میف ؟ مهل : لاـقف  یلع ، نبا  نسحلا  یلا  اـنل  ثعبا  نینموملاریما  اـی 

کیفکنـس اناف  هیلا  لسرا  اولاقف : سانلا ، هقدص  الا  هتغالبب  ائیـش  مکل  لوقی  و ال  سانلا ، مکبذـک  الا  ائیـش  نولوقت  هنم و ال  نوفـصتنت 
بجاو و ال مهتلاقم  عمـساف  کیلا  اولـسرا  ءالوه  نکلو  کـیلا  لـسرا  مل  ینا  نسح  اـی  لاـق : رـضح  اـملف  هیواـعم ، هیلا  لـسراف  هرما ،

لوا كابا  نا  نسح  ای  ملعت  له  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  صاعلا  نب  ورمع  ماقف  .عمـسن  اوملکتیلف و  ع )  ) نسحلا لاقف  ینمرحت 
ینثا هللا و  دمحف  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  يدلولا  لاق  مث  هب .؟ هللا  عنص  تیار  فیکف  کلملا ؟ بلط  و  هنتفلا ، راثا  نم 

ای اندرا  دقل  و  هومتلتقف ، هیلع  متیغب  مث  مکبرقی ، مکلضفی و  ناک  رهصلا  معنف  نافع  نب  نامثع  راهصا  متنک  مشاه  ینب  ای  لاق : مث  هیلع 
یلع یغب  كابا  نا  نسح  ای  ملعت  لاقف : هبقع  لاق  مث  .بنذ  هللا  نم  انیلع  ناک  ام  نامثعب  هانلتق  ول  و  هنم ، هللا  اندـقناف  کـیبا  لـتق  نسح 

همالک ناکف  هبعـش  نب  هریغملا  لاق  مث  .یلاعت  هللا  هلتق  یتح  کیبا  لتق  اندرا  دقل  و  اهبلـسف ؟ ایندلا  کلملا و  یلع  ادـسح  هلتقف  نامثع 
نکلو ءالوه  ینمتـشی  مل  هیواعم  ای  ادـبا  کب  لاق : هیلع و  ینثا  یلاعت و  هللا  دـمحف  ع )  ) نسحلا ماقف  .نامثعل  امیظعت  یلعل و  ابـس  هلک 
ءالوه همتـش  يذلا  لجرلا  نا  نوملعتا  هللا ، مکدشنا  لاق : سانلا و  یلا  تفتلا  مث  ص )  ) يدـجل افالخ  هوادـع و  اضغب و  ینمتـشت  تنا 

موی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ءاول  هعم  ناک  و  هللااب ، كرشت  رفاک  ذئموی  هیواعم  ای  تنا  و  نیتلبقلل ، یلص  و  هللااب ، نمآ  نم  لوا  ناک 
ص)  ) يدـجل لئاسرلا  بتکی  ناـک  هیواـعم  نا  نوملعتا  مالـسالا  هللا و  مکدـشنا  لاـق : مث  نیکرـشملا ؟ ءاول  هیبا  هیواـعم و  عم  ردـب و 

هللا یلـص   ) یبنلا لاقف  لکای  وه  لوقی  وه  کلذ و  لک  تارم  ثالث  هیلا  لوسرلا  درف  لکای  وه  لاق : لوسرلا و  عجرف  اموی  هیلا  لـسراف 
یلع هیباب  دوقی  لک  هیواعم  نا  نوملعتا  هللا  مکدشنا  و  لاق : مث  هیواعم .؟ ای  کنطب  یف  کلذ  فرعت  اما  هنطب ، هللا  عبشا  ال  هلآ :) هیلع و 

.هیواعم ای  کل  هلک  اذه  هقئاس ؟ هبکار و  هدئاق و  لمجلا و  هللا  نعل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هقوسی  اذـه  هوخا  لمج و 
ینا تلقف : شیرق  طسو  تمق  مث  ابـصنم ، مهرـش  ابـسح و  مهمالا  کیلع  بلغف  شیرق  نم  هسمخ  کیف  عزاـنتف  ورمع : اـی  تنا  اـما  و 

نیثالثب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم توجه  مث  رتبالا ) وه  کئناش  نا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلع  هللا  لزناف  دـمحم  یناش ء 
یلا تقلطنا  مث  هنعل  تیب  لکب  صاعلا  نب  ورمع  نعلا  نکلو  رعـشلا  نسحا  ینا ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  رعـشلا  نم  اـتیب 

.کضغب و یلع  کملن  ملف  مالـسالا  هیلهاجلا و  یف  مشاه  ینب  ودع  تناف  ابئاخ  كدر  هللا و  کبذکاف  تلمع  تملع و  امب  یـشاجنلا 
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يدج رماب  اربص  كابا  لتق  و  اطوس ، نینامث  رمخلا  یف  كرهظ  دلج  دق  یلعل و  کبـس  یلع  کمولا  فکیف  طیعم  یبا  نبا  ای  تنا  اما 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مکل  نکی  ملف  رانلا ، مهل  لاقف : دمحم ؟ ای  هیبصلل  نم  لاق : لتقلل  همدق  امل  و  یبر ، رماب  يدج  هلتق  و 

یف هتدجو  يذلا  تلتق  مل ال  لتقلاب ؟ ادـحا  دـعت  فیکف  هبقع  ای  تنا  اما  .طوسلا و  فیـسلا و  ریغ  یلع  دـنع  مکل  نکی  مل  رانلا و  الا 
هللا لوسر  نم  هدـعب  یفا  ایلع : بست  ثالث  يا  یفف  فیقث  روعا  ای  تنا  اما  .تغب و  نا  دـعب  اهتکـسما  مث  کتجوزل  اعجاضم  کـشارف 

کبذکا تبذک  دقف  کلذ  نم  ائیش  تلق  ناف  ایندلا ؟ یف  هبغر  یف  ما  رئاج ؟ مکح  یف  ما  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلص  )

هلخن یلع  تفقو  هوضعب  لثمک  کلثم  امناف  كدـیعو  اما  و  سانلا ، کبذـکا  تبذـک و  دـقف  نامثع  لتق  ایلع  نا  تمعز  نا  و  سانلا ،
انرعـش امف  تنا  و  کناریط ؟ یلع  قشی  فیکف  کفوقوب  تملع  اـم  هلخنلا : اـهل  تلاـقف  ریطا ، نا  دـیرا  یناـف  یکـسمتسا  اـهل : تلاـقف 

ملظا دـقل  هللا  وف  هنم ؟ نوفـصتنت  مکنا ال  مکل  لقا  ملا  هیواعم : مهل  لاقف  .ماق  هبایث و  ضفن  مث  کبـس ؟ اـنیلع  قشی  فیکف  کتوادـعب 
تارـضاحملا یف  قاروالا  تارمث  یف  یفنحلا  يرداقلا  یلع  نب  رکبوبا  اـهلقن  دـق  .ریخ و  مویلا  دـعب  مکل  سیلف  ماـق  یتح  تیبلا  یلع 

یلع هنبا  ورمع  ناک  و  یمهسلا ، لئاو  نب  صاعلا  وه  رتبالا  یناشلا ء  مالالا  نم  دارملا  و  رصم .) عبط  فرطتسملا ص 55 ج 1  شماه  )
یف ربلادبع  نبا  مهنم  اهلقنب  راثالا  هلقن  تحلطـصا  دق  هیواعمل  هلیلج  هبقنم  هنطب ) هللا  عبـشا  ال   ) هایور و  ع .)  ) یبتجملا هنیب  يذلا  وحنلا 
هللا همحر  قودصلا  يور  دق  .هل و  اهتوبث  هورکنا  ام  و  هریغ ، یـسلایطلا و  دواد  یبا  دنـسم  نع  هباغلا  دـسا  یف  ریثالا  نبا  و  باعیتسالا ،

هعبـس یف  لکای  رفاکلا  هدـحاو و  ءاعم  یف  لکای  نموملا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاصخلا : هباتک  نم  هعبـسلا  باـب  یف 
هعبـس یف  برـشی  رفاکلا  دـحاو و  یعم  یف  برـشی  نموملا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ریغـصلا  عماجلا  یف  یطویـسلا  يور  و  ءاعما ،

اف تنوی  رکذی و  یعملا )  ) .ءاعما

ثیدـح یف  مالکلا  .عمجی و  نم ال  هیلع  اعد  و  عبـشی ، نم ال  نطب  عستا  هل ، هعـصعص  مالک  یتایـس  و  هحیحـص ، نیتیاورلا  یف  هراـبعل 
نب رـصنل  نیفـص  باتک  نع  اضیا  هبقانم  رئاس  یف  يرخا  تایاور  لـقن  یـضم  دـق  و  هروکذـملا ، هبقنملا  یف  همدـقتملا  هیاورلاـک  نعلا 
هللا لوسر  لاقف  هیواعم ، هعم  نایفـسوبا و  لبقا  لاق : بذاع  نب  ءاربلا  نع  اهنم  370 ج 15 )  - ص 374  ) راتخملا 236 حرش  یف  محازم 
نب رماع  لیفطلا  یبا  نع  لاصخلا  نم  عبـسلا  باب  یف  هللا  همحر  قواصلا  يور  .عوبتملا و  عباتلا و  نعلا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
یلع لـخد  روعـالا  نب  کیرـش  نا  کـلذ  نم  .عجارف و  .نطاوم  هعبـس  یف  نایفـسابا  نعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نا  هلثاو 

نم ریخ  حیحصلا  روعالا و  نبا  کنا  و  کیرـش ، نم  سیل هللا  کیرـشل و  کنا  هللا  و  هیواعم : هل  لاقف  هتیـشم ، یف  لاتخی  وه  هیواعم و 
الا هیواعم  ام  هیواعمل و  کنا  هللا  و  کیرش : هل  لاقف  کموق ؟ تدس )  ) كدوس مبف  میمدلا ، نم  ریخ  میسولا  میمدل و  کنا  و  روعالا ،

و رخصلا ، نم  ریخ  لهـسلا  ورحـص  نبا  کنا  و  برحلا ، نم  ریخ  ملـسلا  برح و  نبا  کنا  و  هیواعم ، تیمـسف  توعتـساف  توع  هبلک 
تجرخ ام  الا  کیلع  تمـسقا  هیواعم : هل  لاقف  نینموملاریما ؟ ترـص  فیکف  هیما  تیمـسف  ترغـص  هما  ـالا  هیما  اـم  هیما و  نبا  کـنا 

خیرات یف  و  ص 57 ج 1 .)  ) فرطتسملا یف  یهیشبالا  اهلقن  و  فرطتسملا ص 59 ج1 ) شماه   ) اضیا قاروالا  تارمث  یف  اهلقن  .ینع 
هماقد نب  هیراج  دـفو  لاق : دـیوس  نب  لضفلا  نع  جرخا  ص 58 ج 1 :)  ) یهیشبالل فرطتـسملا  یف  یطویـسلل و  ص 199 )  ) ءافلخلا

کفـست هیبرع  يرق  سوجت  کلعـش  یف  رانلا  دـقوملا  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  عم  یعاسلا  تنا  هیواعم : هل  لاـقف  هیواـعم  یلع  يدعـسلا 
ناک ام  هیراج ! ای  کحیو  لاق : .هانبحص  ذنم  هانششغ  و ال  هانببح ، اذنم  ایلع  انـضغبا  امف  ایلع  کنع  عد  هیواعم  ای  هیراج : لاق  مهئامد ؟

، بالکلا نم  یثنالا  یه  هیواعم و  كومـس  ذا  کلها  یلع  نوها  تنک  هیواعم  ای  تنا  لاق : هیراـج ! كومـس  ذا  کـلها  یع  کـنوها 
كانیقل یتلا  فویـسلا  مئاوق  و  انحناوج ، نیبل  اهب  .كانـضغبا  یتلا  بولقلا  نا  هللا  اما و  ینتدـلو ، یل  ما  لاق : کل ، ما  تکـسا ال  لاق :
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تیفو ناف  قیثاوم  ادوهع و  انتیطعا  نکلو  هونع ، انحتفت  مل  هرـسق و  انکلمت  مل  کنا  لاق : ینددهتل ؟ کنا  لاق : انیدـیا ، یف  نیفـصب  اهب 
انفلز ردغ  نم  ارتف  انیلا  تطسب  ناف  ادادح ، هنسا  و  ادادش ، اعردا  و  ادادم ، الاجر  انئارو  انکرت  دقف  کلذ  ریغ  یلا  بغرت  نا  انیفو و  انل 

جرخا .هلها و  طیحم  ءاعدـلا  رـش  ناف  افورعم  لق  هل : لاقف  هبراج ، ای  کلاثما  سانلا  یف  هللا  رثکا  ال  هیواعم : لاـق  رتخ ، نم  عاـبب  کـیلا 
و لاق : همادق ، نب  هیراج  لاق : تنا ؟ نم  لاقف : هیواعم  یلع  يدعـسلا  همادق  نب  هیراج  مدـق  لاق : ریمع  نب  کلملادـبع  نع  رکاسع  نبا 

يواعت هبلک  الا  هیواعم  ام  هللا  و  قاصبلا ، هولح  هعـسللا  هیماح  اهب  ینتهبـش  دـقف  لقت ، ال  لاق : هلحن ؟ الا  تنا  له  نوکت ؟ نا  تیـسع  ام 
: هیواعم هل  لاقف  هیواعم  یلع  یئاطلا  متاح  نب  يددع  لخد  و  یطویسلل ص 199 .) ءافلخلا  خیرات  ، ) هما ریغصت  الا  هیما  ام  و  بالکلا ،

یلع کفصنا  ام  يدع : لاقف  هدالوا  ءاقب  كدالوا و  لتق  یلع  کفـصنا  ام  لاق : یلع ، عم  اولتق  لاق : هدالوا ؟- ینعی  تافرطلا  تلعف  ام 
.نمیلا فارشا  نم  فیرش  مد  الا  اهومحی  ام  نامثع  مد  نم  هرطق  یقب  دق  هنا  اما  هیواعم : لاقف  هدعب ، تیقب  لتق و  ذا  ایلع ) تفصنا  ام  )

ردغلا نم  انیلا  تیندا  نئل  و  انقتاوع ، یلعل  اهب  كانلتاق  یتلا  انفایسا  نا  و  انرودص ، یفل  اهب  كانضغبا  یتلا  انبولق  نا  هللا  و  يدع : لاقف 
فیـسلا ملـسف  یلع  یف  هئاسملا  عمـسن  نا  نم  اـنیلع  نوهـال  موزیخلا  هجرـشح  موقلحلا و  زح  نا  اربش و  رـشلا  نم  کـیلا  نیندـنل  ارتف 

یف يدوعسملا  هرکذ  یشب ء ، هبطاخ  ام  هناک  هل  اثداحم  يددع  یلع  لبقا  اهوبتکاف و  مکح  تاملک  هذه  هیواعم : لاقف  .فیسلا  ثعابل 
ردقب الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندـنع  الا  یـش ء  نم  نا  و  : ) لوقی یلاعت  هللا  نا  لاقف : اموی  هیواعم  بطخ  و  ص 54 ج 2 .)  ) بهذلا جورم 

ومولت مالعف  مولعم )

هنئازخ نم  هللا  هلزنا  ام  یلع  نکلو  هللا  نئازخ  یف  ام  یلع  کـمولن  ـال  هللا  اـنا و  و  فنحـالا : ـال  لاـقف  مکاـیاطع ؟ یف  ترـصق  اذا  ینن 
هعم هسلجاف  هرصب  فک  دق  هیواعم و  یلع  لیقع  لخد  و  ص 58 ج 1 .)  ) فرطتـسملا یف  هلقن  هنیب ، اننیب و  تلح  کنئازخ  یف  هتلعجف 
یتا .مکرئاصب  یف  نوباصت  هیما  ینب  رشعم  متنا  و  لیقع : هل  لاقف  مکراصبا ، یف  نوباصت  مشاه  ینب  رشعم  متنا  هل : لاق  مث  هریرـس  یلع 

و نیبرقالا ) کتریـشع  رذنا  و  : ) هیبنل لاقف  ثالثب : اشیرق  ابح  هللا  نا  سانلا  اهیا  اموی : هیواعم  لاق  و  ص 58 ج 1 .)  ) فرطتسملا یف  هب 
ءاتشلا هلحر  مهفالیا  شیرق  فالیال  : ) یلاعت لاق  و  هموق ، نحن  و  کموقل ) کل و  رکلذل  هنا  و  : ) یلاعت لاق  و  نوبرقالا ، هتریشع  نحن 

وه کموق و  هب  بذـک  و  : ) لوقی یلاعت  هللا  ناف  هیواعم  ای  کلـسر  یلع  لاقف : راصنالا  نم  لـجر  هباـجاف  .شیرق  نحن  و  فیـصلا ) و 
ای لوسرلا  لاق  و  : ) یلاعت لاق  و  هموق ، متنا  و  نودـصی ) هنم  کموق  اذا  الثم  میرم  نبا  برـض  امل  و  : ) یلاعت لاق  و  هموق ، متنا  و  قحلا )

هیواعم نا  کلذ  نم  و  ص 58 ج 1 .)  ) فرطتـسملا یف  هرکذ  .هثالثب  هثالث  هموق  متنا  و  اروجهم ) نآرقلا  اذـه  اوذـختا  یموق  نا  بر 
مکیلع رفن  نا  مشاه  ینب  ای  نوضرت  اما  لاقف : مهروما  یف  هوملک  مشاه و  ینب  نم  هعامج  هاتا  هنیدـملا  یلا  راـص  اـمل  هنس 44 و  جح 

املک سابع : نبا  هل  لاقف  .لوقلا  یف  مظعا  اذک و  اذـک و  نم  امد  لحا  متنال  هللا  وف  نولوقت  ام  اولوقت  یتج  نامثع  متلتق  دـق  مکئامد و 
همدب بلطت  کنا  سانلا  یلع  صمغت  تمق  مث  نامثع  تلتق  تنا  انم ، کلذب  یلوا  هللا  تنا و  کیتفد و  نیب  رش  نم  هیواعم  ای  انل  تلق 

مل مکنا  بحا  ام  هللا  و  لاق : و  هیواعم ، کحضف  لاق  ترسکنا ، تعزف و  الا  تقدص  کتیار  ام  هللا  سابع و  نبا  لاقف  هیواعم ، رکسناف 
كاخا و انلتق  امل  ردب  موی  اهانیناف  اولاق  مکحـضاون ؟ تلعف  ام  مهل : لاق  لوقلا و  یف  مهل  ظلغاف  راصنالا  هملک  مث  .ینومتملک  اونوکت 
: لاق ربصلاب ، اناصوا  اولاق : هب ؟ مکاـصوا  اـم  لاـق : هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  اـناصوا  اـم  لـعفن  اـنکلو  کـلاخ ، كدـج و 

جرخا و  یبوقعیلا : لاـق  مث  ص 198 ج 2 )  ) خـیراتلا یف  یبوقعیلا  هرکذ  .هجاح  مهل  ضقی  مل  ماشلا و  یلا  هیواعم  جـلدا  مث  اوربصاـف 
یلع نعل  اوعمسی  الئل  اوفرصنا  اولص  اذا  اوناک  سانلا  نا  کلذ  هالصلا و  لبق  هبطخلا  بطخ  نیدیعلا و  یف  یلصملا  یلا  ربانملا  هیواعم 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لآ  کلذب  ظیغیل  مکحلا  نب  ناورمل  اکدف  بهو  هالصلا و  لبق  هبطخلا  هیواعم  مدقف  مالسلا ) هیلع  )
هیقلف هنیدملا  هیواعم  مدق  لیقع : نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  باعیتسالا  یف  ربلادبع  نبا  و  ص 201 :)  ) ءافلخلا خیرات  یف  یطویسلا  لاق 
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: لاق حـضاونلا ؟ نیاف  لاقف : باود  انل  نکی  مل  لاق : راصنالا ، رـشعم  ای  مکریغ  مهلک  سانلا  یناقلت  هیواعم : لاـقف  يراـصنالالا ، اـتقوبا 
مکنا انل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هداتقوبا : لاق  مث  هداتقابا ! ای  معن  لاق : ردـب ، موی  کیبا  بلط  کبلط و  یف  اـهانرقع 

نب ناسح  نب  نمحرلادبع  غلبف  هوقلت ، یتح  اوربصاف  لاق : ربصلاب ، انرما  لاق : کلذ ؟ دنع  مکرما  امف  هیواعم : لاقف  هرثا ، يدعب  نورتس 
هخـسن یف  ماصخلا و  نباغتلا و  موی  یلا  مکورظنم  نورباص و  اناف  یمالک  ابن  نینموملاریما  برح  نب  هیواعم  غلبا  الا  لاقف : کلذ  تباث 

نبا رماع  لیفطلا  یبا  نم  هاقلی  نا  هیواعم  یلا  بحا  دـحا  نکی  مل  هنا  کلذ  نم  .یمالک و  ینع  اهـضعب  یف  و  يالک ، اثن  باـعیتسالا :
ماشلا لیفطلاوبا  مدـقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب سانلا  صخا  نم  ناک  و  مهرعاش ، نیفـص و  لها  سراف  ناک  یناـنکلا و  یباحـصلا  هلثاو 

تنا هیواعم : هل  لاق  هیلع ، لخد  املف  ریبک ، خیـش  وه  هاتاف و  هیلا ، لـسراف  همودـقب ، هیواـعم  ربخاـف  هیواـعم  لاـجر  نم  هل  خا  نبا  روزی 
مل لاق : مل ؟ و  لاق : هرصنی ، ملف  هدهش  نمم  نکلو  ال ، لاق : نامثع ؟ لتق  نمم  تنکا  هیواعم : لاق  معن ، لاق : هلثاو ؟ نب  رماع  لیفطلاوبا 

لاقف امزال  اضرف  و  ابجاو ، اقح  کیلع  مهیلع و  تناک  هترصن  نا  هللا  اما و  هیواعم : لاقف  راصنالا ، نورجاهملا و  هرصنی 

کحضف هل ؟ هرصن  همدب  یبلط  اما  هیواعم : لاقف  ماشلا ؟ لها  کعم  هرـصنت و  نا ال  نونملا  بیر  هب  تصبرت  ذا  کعنم  امف  لیفطلاوبا :
اداز ینتدوز  ام  یتایح  یف  ینبدـنت و  توملا  دـعب  کنیفلا  .صربالا ال  نب  دـیبع  لاق  امک  ناـمثع  کـنکلو و  یلب  لاـق : لـیفطلاوبا و 

؟ خیشلا اذه  نوفرعتا  لاق : مث  هیواعم ، مهیلا  رظن  اوسلج  املف  مکحلا  نب  نمحرلادبع  و  صاعلا ، نب  دیعـس  و  مکحلا ، نب  ناورم  لخدف 
دق صاعلا : نب  دیعـس  لاق  لیفطلاوبا  اذـه  قارعلا  لها  رعاش  نیفـص و  سراف  بلاط و  یبا  نب  یلع  لیلخ  اذـه  هیواعم : لاقف  ال ، اولاق :

فرعتا لاق : مث  اعرذ ، هب  متقض  دق  بابسالا  نع  عفترا  موی  برف  الهم  لاق : هیواعم ، مهرجزف  مقولا  همتـش  و  هنم ؟ کعنمی  امف  هانفرع 
لاقف بابسلا  ءرملا  هوادع  رـشف  تنکا  دق  هوادعلا  نکت  ناف  .دشنا  و  ریخب ، مهفرعا  و ال  ءوس ، نم  مهرکنا  ام  لاق : لیفطلاابا ؟ ای  ءالوه 

لاق بهذـلا : جورم  یف  و   ) .ریـصقتلا هللا  یلا  وکـشا  یـسوم و  ما  بح  لاق : یلع ؟ بح  نم  رهدـلا  کل  یقبا  ام  لیفطلاابا  ای  هیواـعم :
، هیواعم کحضف  ریصقتلا ) هللا  یلا  وکشا  یسوم و  یلع  یـسوم  ما  دجوک  لاق : نسحلا ؟ یبا  کلیلخ  یلع  كدجو  فیک  هل : هیواعم 

هـسایسلا همامالا و  ، ) لطابلا لوقن  هللا ال  لـجا و  ناورم : لاـقف  اذـه  اولاـق  اـم  ینع  اولاـس  ول  کـلوح  نیذـلا  ءـالوه  هللا  نکلو و  لاـق :
یناغالا یف  جرفلاوبا  هرک  و  يدوعـسملل ص 62 ج 2 ) بهذلا  جورم  یطویـسلل ص 200 ، ءافلخلا  خیرات  يرونیدلل ص 192 ج 1 ،

یبا یع  کنزح  فیک  هل : لاقف  باـطخلا  نب  رارـض  هیواـعم  یلع  لـخد  و  یـساس .) عبط  نم  ج 13  ص 159   ) عجارف لیـصفتلا  یلع 
(. ص 62 ج 2  ) بهذلا جورم  یف  دوعمسلا  هلقن  اهنزح ، نکسی  اهتربع و ال  اقرت  امف  اهردص  یلع  اهدلو  حبذ  نم  نزح  لاق : نسحلا ؟

هقلح یف  دعقف  دجمسلا  یتاف  هنیدملا  وا  هکم  هیواعم  مدق  لاق : رمعم  نب  هللادبع  نب  نامیلس  نع  لئاوالا  باتک  یف  يرکسعلا  جرخا  و 
اذه نم  رمالا  اذهب  قحا  انا  و  هیواعم : لاقف  سابع  نبا  هنع  ضرعا  هیلع و  اولبقاف  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  سابع و  نبا  رمع و  نبا  اهیف 

ال لاق : هنم ؟ هبارق  وا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم  هقباس  ما  مالسالا ، یف  مدقتلا  مل ؟ و  سابع : نبا  لاقف  همع ، نبا  ضرعملا و 
نا لاق : رمع -  نبا  دیری  هب - قحا  اذهف  لاق : اتوم ، تام  هابا  نا  لاق : رکب - یبا  نبا  دیری  هب - قحا  اذـهف  لاق : لوتقملا ، مع  نبا  ینکلو 

و یطویسلل ص 201 .) ءافلخلا  خیرات   ) هولتقف کمع  نبا  یلع  اوبتع  نوملـسملا  ناک  نا  کتجحل  ضحدا  كاذف  لاق : رفاک ، هلتق  هابا 
ول هیواعم : لاقف  نیقاسلا - نسح  ناک  و  رمـشم - هرزئم  هیواعم و  یلع  کتاف  نب  میرخ  لـخد  لاـق : یعازوـالا  نع  رکاـسع  نبا  جرخا 
نع رکاـسع  نبا  جرخا  و  ءافلخلا ص 204 .) خـیرات   ) نینموملاریما ای  کتزیجع  لثم  یف  میرخ : لاقف  هرمال ! ناـقاسلالا  تاـه  تناـک 

هتمع هیواعم و  اذـه  لیقع : لاقف  بهلوبا ، همع  لیقع و  اذـه  و  هیواعم : لاقف  هیواـعم  یلع  لـخد  ـالیقع  نا  هیبا  نع  دـمحم ، نب  رفعج 
ینا لاقف : ع )  ) ایلع لاس  بلاط  یبا  نب  لیقع  نا  لاله  نب  دـیمح  نع  رکاسع  نبا  جرخا  و  ءافلخلا ص 204 .) خیرات   ) بطحلا هلامح 

قلطنا هدیب و  ذخ  لجرل : لاقف  هیلع ، حـلاف  مهعم  کیطعاف  نیملـسملا  عم  یئاطع  جرخی  یتح  ربصا  لاقف : ینطعاف ، ریقف  ینا  جاتحم و 
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نا دیرت  تنا  و  لاق : اقراس ؟ ینذختت  نا  دیرت  لاق : تیناوحلا ، هذه  یف  ام  ذـخ  و  لافقالا ، هذـه  قد  لقف : قوسلا  لها  تیناوح  یلا  هب 
هئام هاطعا  هلاسف و  هیواعم  یتاف  كاذ ، تنا و  لاق : هیواعم ، نیت  ال  لاق : مهنود ، اهکیطعاف  نیملـسملا  لاوما  ذخآ  نا  اقراس ؟ ینذختت 
ینا سانلا  اـهیا  لاـق : مث  هیلع ، ینثا  هللا و  دـمحف  دعـصف  کـتیلوا  اـم  یلع و  هب  كـالوا  اـم  رکذاـف  ربنملا  یلع  دعـصا  لاـق : مث  فلا ،

یطویـسلل ص ءافلخلا  خـیرات   ) .هنید یلع  ینراتخاف  هنید  یلع  هیواـعم  تدرا  ینا  و  هنید ، راـتخاف  هنید  یلع  اـیلع  تدرا  ینا  مکربخا 
- هیخا یلع  هایا  هرایتخال  هدوروب  رـسو  هیواعم  هب  بحرف  ارئاز ، اعجتنم و  بلاط  یبا  نب  لیقع  هیواعم  یلع  دـفو  هنا  کلذ  نم  و  ( 204

ینعی

بجی ام  یلع  هتکرت  لاقف : ایلع ؟ تکرت  فیک  الیقع - ینعی  دـیزیابا - ای  هل : لاقف  الامتحا ، املح و  هعـسوا  و  ع -)  ) اـیلع نینموملاریما 
ملات اباوج  دـیزیابا  کیلع  تددرل  انبانج  عجتنم  رئاز  کنا  ول ال  هیواعم : هل  لاقف  هلوسر ، هللا و  هرکی  ام  یلع  کـتیفلا  و  هلوسر ، هللا و 

، امیظع الام  هیلا  لمح  لزنی و  نا  هل  رما  هسلجم و  نع  بثوف  هضفخی ، یـشب ء  یتای  نا  هفاـخم  همـالک  عطقی  نا  هیواـعم  بحا  مث  .هنم 
یل ریخ  تنا  کنم و  هسفنل  اریخ  هتکرت  لاق : كاخا ؟ ایلع  تکرت  فیک  دیزیابا  ای  هل : لاقف  هاتاف  هیلا  لسرا  سلج و  دغ  نم  ناک  املف 
ینب نم  دـجملا  لحمف  باتع  ینب  یف  مهنم  دـجملاف  قرحم  لآ  راخف  تددـع  اذا  و  رعاشلا : لاق  امک  هللا  تنا و  هیواعم : هل  لاـقف  هنم ،

ای هللا  تنا و  اهیماحب و  یلـصت  نا  دبال  اهیناج  تنا  برحل  ربصا  لیقع : لاقف  یلایللا ، مایالا و  كریغت  ام  دیزیابا  ای  کیف  طونم  مشاه 
نیبراضلا مهمزع و  یلاوملا  یلع  نیلماحلاب  عشاجم  لاب  مهترخف  اموی  اـهراخفب  تلبقا  نزاوه  اذا  و  رخـالا : لاـق  اـمک  نایفـس  یبا  نبا 

مل یناف  تکـسما  امل  دـیزیابا  کیلع  تمزع  هیواعم : لاقف  رخفت ؟ نمبف  هیما  ونب  ترختفا  اذا  هیواعم  اـی  تنا  نکلو  عراـقلا  موی  ماـهلا 
قع لاقف  مهب ، هفرعم  وذ  کناف  یلع  باحصا  نع  کلاسا  نا  تدرا  امنا  اذهل و  سلجا 

بضع ناشلا ، میظعف  هعصعص  اما  لاق : مالکلا ، قیراخم  مهناف  ناحوص  لاب  ادبا  یلع و  باحصا  یل  زیم  لاقف : کل ، ادب  امع  لس  لی :
امهیف بصی  نایراج  نارهن  امهناف  هللادـبع  دـیز و  اما  .ریظنلا و  لیلق  قتر ، ام  قتفی  و  قنف ، ام  قتری  نارقا ، لـتاق  ناـسرف ، دـئاق  ناـسللا ،

سلخت ادوسا  يدنع  ناف  ودعلا  لزن  اذا  رعاشلا : لاق  امکف  ناحوص  ونب  اما  و  هعم ، بعل  دج ال  الجر  نادـلبلا ، امهب  ثاغی  و  ناجلخلا ،
متنا و  نوحتفتـسملا ، حتفتـسی  هب  ربکا و  هللا  رکذ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هیلا : بتکف  هعـصعصب  لیقع  مالک  لصتاف  اسوفنلا  دـسالا 
یلا کب  یفی ء  نا  هتلاس  کلذ و  یلع  هللا  تدـمحف  هودـع  هللا و  ودـعل  کمالک  كالوم  غلب  دـقف  دـعب  اما  هرخالا ، ایندـلا و  حـیتافم 

هیواعم یلا  کسفن  کب  تعزن  نئل  و  رهزالا ، نیدلا  قراف  هقراف  نم  دومع  هناف  دوسالا ، دومعلا  و  رمحالا ، بیـضقلا  و  ایلعلا ، هجردلا 
هعـضو ام  تیبلا  لها  مکنع  عفر  دق  هللا  ناف  هجحلا  نع  کلـضیف  هران  کب  قعلت  نا  رذـحاف  هلاصخ  عیمجب  ملع  وذـل  کنا  هلامل  ابلط 

مکرادـقا ناف  مکراثآ ، بتک  و  مکراطخا ، یمح  مکرادـقا و  هللا  لجاف  انیلا ، لصو  مکبف  ناسحا  وا  لضف  نم  ناـک  اـمف  مکریغ ، یف 
هوجو و  هیلع ، دیا  هقرط ، یلا  هتلیسو  و  هقلخ ، یلا  هللا  ملس  متنا  و  هیردب ، مکراثآ  هیمحم و  مکراطخا  و  هیضرم ،

یف الا  سرغت  هجیـشو و  الا  یطخلا  تبنی  لهو  لبق  مهئابآ  ءابآ  هثراوت  اـمناف  هوتا  ربخ  نم  ناـک  اـمف  رعاـشلا : لاـق  اـمک  متنا  و  هیلج ،
دیمح نب  دـمحم  نع  يربطلا ، ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  ثدـح  و  ج 2 .) ص 75   ) بهذـلا جورم  یف  دوعـسملا  هلقن  لخنلا ؟ اهتبانم 

هیواعم فرصنا  غرف  املف  دعس  هعم  تیبلاب و  فاط  هیواعم  جح  امل  لاق : حیجن  یبا  نب  قاحسا  نب  دمحم  نع  دهاجم  یبا  نع  يزارلا ،
كریرس یلع  کعم  ینتسلجا  لاق : مث  دعس  فحزف  هبس  یف  عرـش  یلع و  یف  هیواعم  عقو  و  هریرـس ، یلع  هعم  هسلجاف  هودنلا  راد  یلا 

هیلع تعلط  اـم  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا  یلعل  تناـک  لاـصخ  نم  هدـحاو  هلـصخ  یف  نوکت  نـال  هللا  و  یلع ! بس  یف  تعرـش  مث 
هیلع تعلط  اـم  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا  یلعل  اـم  داوـلا  نم  یل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسرلا رهـص  نوـکا  نـال  هللا  .سمـشلا و 
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هلوسر و هللا و  هبحی  الجر  ادـغ  هیارلا  نیطعال  : ) ربیخ موی  هلق  ام  یل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نوکی  نال  هللا  .سمـشلا و 
هللا لوسر  نوکی  نال  هللا  .سمـشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا  هیدـی ) یلع  هللا  حـتفی  رارفب  سیل  هلوسر  هللا و  بحی 

( يدـعب یبنال  هنا  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  : ) كوبت هوزغ  یف  هل  لاق  ام  یل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
بهذلا جورم  یف  يدوعسملا  هلقن  .ضهن و  تیقب و  ام  ارادلا  تلخد  هللا ال  میا  سمـشلا و  هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا 

یف یلفونلا  نامیلس  نب  دمحم  نب  یلع  باتک  یف  کلذ  تایاورلا و  نم  رخآ  هجو  یف  تدجو  و  يدوعـسملا : لاق  مث  (ص 61 ج 2 )
عمـست یتح  دـعقا  هل : لاق  هیواعم و  هل  طرـض  موقیل  ضهن  هیواعمل و  هلاقملا  هذـه  لاق  اـمل  ادعـس  نا  هریغ  هشئاـع و  نبا  نع  راـبخالا 

هیف تعمس  يذلا  لثم  یبنلا  نم  تعمـس  ول  یناف  هتعیب ؟ نع  تدعق  مل  هترـصن و  الهف  نالا  کنم  مالا  طق  يدنع  تنک  تلق  ام  باوج 
امیف دعس  ناک  و  هردغ - ونب  کیلع  یبای  هیواعم : لاقف  کنم ، کعـضومب  قحال  ینا  هللا  و  دعـس : لاقف  تشع ، ام  یلعل  امداخ  تنکل 

یف اهتبثا  ناک  نم  همعاذ  تنک  نا  اهب  اـشیرق  لـئاس  يریمحلا : دیـسلا  لوقی  کـلذ  یف  و  یلفونلا : لاـق  هرذـع - ینب  نم  لـجرل  لاـقی 
ادادنا اناثوا و  هللا  عم  وعدت  هبذکم  تناک  ذا  هللا  دـحو  نم  ادالوا  الها و  اهرهطا  املع و  اهرثکا  املـس و  اهمداق  ناک  نم  اداتوا  نیذـلا 
اداعیا ادعو و  اهقدصا  املح و  اهطـسقا  امکح و  اهلدـعا  ناک  نم  اداج  همزا  یف  اولخب  نا  اهنع و  اولکن  نا  ءاجیهلا  یف  مدـقی  ناک  نم 

نم وا  اداحج  هللا  قحل  يدع  نم  فلص و  اخا  میت  نم  قلت  مل  تنا  نا  اداسح  راربالل  قلت  مل  تنا  نا  نسحابا  اودعی  ملف  كوقدصی  نا 
يوذ دیبعلا  طهر  دسا  ینب  نم  وا  رماع  ینب 

رهز ینب  لومخ  ول ال  مهداس  مث  امینز  اوعادت  موق  ادادص  هللا  طارص  میقتسم  نع  اوملع  دق  ناک  دعس  دعـس و  طهروا  اداغوا  لهج و 
هللا رون  یـضاقلا  هلقن  ءاسنلا ، یف  کنم  لاجرلا و  یف  انم  لیقع : هل  لاقف  مشاه ، ینب  ای  اقبـش  مکیف  نا  لیقعل : هیواعم  لاـق  اداـس و  اـمل 

الامع ناک  نیح  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  نیب  هیواعم و  نیب  يرج  ام  کلذ  نم  .نینموملا و  سلاجم  نم  ثلاثلا  سلجملا  یف  دیهـشلا 
ارفظ نا  و  کب ، لدبتـسا  کلزع و  کیلا  نیقیرفلا  بحا  رفظ  نا  يدوهی و  نبا  يدوهی  کناف  دعب  اما  هیواعم : هیلا  بتکف  رـصم  یلع 
هموی هکردا  هموق و  هلذخف  دصقلا  اطخا  دجلا و  رثکاف  هضرغ  یمر  هسوقرت و  وا  كوبا  ناک  دق  و  کلتق ، کب و  لکن  کیلا  امهضغب 
اعوط هنم  تجرخ  و  اهرک ، مالسالا  یف  تلخد  ینثو  نبا  ینثو  تنا  امناف  دعب  اما  دعـس : نب  سیق  هیلا  بتکف  .ادیرط  ناروحب  تام  مث 
نحن و  هرابغ ، قش  هبقع و ال  غلبی  مل  نم  هب  بغـشف  هضرغ  یمر  هسوق و  رتوا  یبا  ناک  دـق  کقافن و  ثدـحی  مل  کنامیا و  مدـقی  مل 

نب سیق  لخد  و  ص 62 ج 2 .)  ) بهذلا جورم  یف  يدوعسملا  هلقن  تلخد ، هیف  يذلا  نیدلا  ءادعا  تجرخ و  هنم  يذلا  نیدلا  رانصا 
وف یلبق ؟ ام  نوبلطت  مب  راصنالا  رـشعم  ای  هیواعم : مهل  لاقف  هیواعم  یلع  راصنالا  نم  هعامج  یف  حلـصلا  عوقو  یلع و  هافو  دـعب  دـعس 

دشاب یفالسا  یف  ینومتوجه  مکتنسا و  یف  یظلت  ایانملا  تیار  یتح  نیفص  موی  يدح  متللفل  و  یلع ، اریثک  یعم ، الیلق  متنک  دقل  هللا 
لاقف .هردـغلا  ریقحلا  یبای  تاهیه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیـصو  عرا  متلق  هلیم  متلواح  ام  هللا  ماقا  اذا  یتح  هنـسالا  عقو  نم 

اما و  کنع ، اهتففک  تئـش  ولف  کل  انتوادـع  اما  بازحالا و  کـیلا  هب  تمن  اـمب  ـال  هللا  هب  یفاـکلا  مالـسالاب  کـلبق  اـم  بلطن  سیق :
لجر عم  انک  اناف  نیفـص  موی  كدح  انلف  اما  و  انم ، ناک  هرک  یلعف  رمالا  هماقتـسا  اما  و  هقح ، تبثی  هلطاب و  لوزی  لوقف  كایا  انواجه 

دی هللا  نود  سیلف  هردـغلا  ریقحلا  یباـی  کـلوق  اـما  و  هدـعب ، اـهاعر  هب  نمآ  نمف  اـنب  هللا  لوـسر  هیـصو  اـما  و  هعاـط ، هتعاـط هللا  يرن 
ناک دق  و  لاق : مث  ص 63 ج 2 )  ) بهذـلا جورم  یف  يدوعـسملا  هلقن  .مکجئاوح  اوعفرا  هوعد  هیواعم : لاقف  هیواعم ، ای  انم  كزجحت 

مث هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  رنبمملا  دعص  هفوکلا  هیواعم  مدق  امل  .میظعلا  عضوملاب  یلع  یلا  لیملا  هنایدلا و  دهزلا و  نم  دعس  نب  سیق 
لزن و مث  .اهلطاب  بلغ  اهقح  ناف  همالا  هذـه  نم  ناک  ام  الا  اهقح  اهلطاب  بلغ  الا  اهیبن  دـعب  هما  فلتخت  مل  هناـف  مکلذ  دـعب  اـما  لاـق :

یف لعج  دـق  هللا  ناف  عیاب  لوقیف : کل  هراکل  ینا  کعیابال و  ینا  هیواعم  ای  هللا  و  لوقیف : رـضحی  لجرلا  ناـک  هتعیبل و  ساـنلا  رـضحا 
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تنک نا  لاق : سیق ، عیاب  لاقف : هداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  هاـتا  و  کـسفن ، نم  هللااـب  ذوعا  لوقیف : رخـالا  یتاـی  و  اریثک ، اریخ  هورکملا 
هللا یباف  کلذ  لبق  كدـسج  کحور و  نیب  قرفا  نا  تصرح  دـقل  لاقف : هللا ، کمحر  هم  هل : لاقف  هیواعم ؟ ای  مویلا  اذـه  لثم  هرکال 

، ریخلا نم  رشلا  متضتعا  دقل  سانلا  رشعم  ای  : ) لاقف ههجوب  سانلا  یلع  سیق  لبقاف  هللارما ، دری  الف  لاق : بحا ، ام  الا  نایفس  یبا  نبا  ای 
و نیملاعلا ، بر  لوسر  مع  نبا  نیملسملا و  دیس  نینموملاریما و  هیالو  دعب  متحبصاف  نامیالا ، نم  رفکلا  و  زعلا ، نم  لذلا  متلدبتسا  و 

متنا مکبولق و  یلع  هللا  عبط  ما  مکسفنا  کلذ  لهجت  فکیف  فسعلاب ، مکیف  ریسی  و  فسخلا ، مکموسی  قیلطلا ، نبا  قیلطلا  مکیلو  دق 
متبذک لاقف : سیق ، عیاب  سانلا : يدان  فک و  یلع  قفص  مث  کیلع  تمسقا  لاق : هدیب و  ذخا  مث  هیتبکر  یلع  هیواعم  اثجف  نولقعت ) ال 

: لاقف کلام  نب  دعـس  هیلا  لخد  .هتعیب و  یلع  فلختـسا  نم  لوا  ناکف  نامیالا  هیلع  ذخا  الا  دـحا  هیواعمل  عیابی  مل  تعیاب و  ام  هللا  و 
، زتنم تنا  امنا  كانرما ، انک  نا  كاذ  لاق : نینموملاریما ؟ ای  کیلع  مالسلا  تلق  الا  لاقف : هیواعم  بضغف  .کلملا  اهیا  کیلع  مالـسلا 

لیقع نب  میهاربا  نع  يرازفلا  رـشبلا  دمحم  رـشبلاوبا  ینثدـح  لاق : مثیهلاوبا  ثدـح  ج 2 .) خـیراتلا ص 192  یف  یبوقعیلا  اـمهلقن  )
ذخآ امف  هللا  هفیلخ  انا  ضرالا و  سانلا : هوجو  هدنع  یلع و  باتکب  هیلع  مدق  ناک  هعـصعص و  هدنع  اموی و  هیواعم  لاق  لاق : يرـصبلا 

ای هیواعم : لاقف  مثات  يواعم ال  الهج  نوکی  ام ال  کسفن  کینمت  هعـصعص : لاقف  یل ، ازئاج  ناک  هنم  هتکرت  ام  یلوهف و  هللا  لاـم  نم 
سیل لاق : كرما ! لابو  کقیذا  نا  یلا  کجوحا  ام  هیواعم : لاق  لهجی ، ملعی  ـال  نم  ملعتلاـب و  ملعلا  لاـق : مـالکلا  تملعت  هعـصعص 

ءرملا و نیب  لوحی  يذـلا  لاق : کنیب ؟ ینیب و  لوحی  نم  و  هیواعم : لاق  اهلجا ، ءاج  اذا  اسفن  رخوی  يذـلا ال  دـیب  کلذ  كدـیب  کلذ 
هلقن عمجی ، نم ال  هیلع  اعد  عبـشی و  ـال  نع  نطب  عستا  لاـق : ریعـشلل ، ریعبلا  نطب  عستا  اـمک  مـالکلل  کـنطب  عستا  هیواـعم : لاـق  هبلق ،
هفرعم وذ  تنا  ناـحوص  نبا  اـی  هل : لاـقف  هیواـعم  یلع  ناـحوص  نب  هعـصعص  لـخد  و  ج 2 .) ص 79   ) بهذـلا جورم  یف  دوعـسملا 

لها نع  ینربخاـف  لاـق : مث  مهنع ، هربخا  هباـجاف و  موقل  موق  یلع  لـمحلا  كاـیا و  هرـصبلا و  لـها  نع  ینربخاـف  اـهلاحب  برعلاـب و 
نوعلخی راربالا و  همئالا  نوعبتی  نیقیلا  هورعب  اکسمت  نیذلا  یف  اتابث  مهل  نا  ریغ  لاق : نا  یلا  مالکلا  هورذ  مالسالا و  هبق  لاق : هفوکلا ،

همئالا نم  هباحصا  یلع و  عانقلا ، فشکلا  عادخلا  كرت  تایفس  یبا  نبا  ای  لاقف : هقـسفلا ؟ هرربلا و  نم  هیواعم  لاقف  راجفلا ، هقـسفلا 
نع ینربخا  لاقف : بضغلا  هیف  ناب  نا  دـعب  همالک  یف  هعـصعص  یـضمی  نا  هیواعم  بحا  مث  کئلوا ، نم  کباحـصا  تنا و  راربـالا و 

: هعصعص هل  لاقف  هیواعم  کسما  مث  امهنع  هربخاف  رضم  نع  و  هعیبر ، راید  نع  هربختسا  مث  اهنع  هربخاف  رـضم  راید  یف  ءارمحلا  هبقلا 
سانلا عوطا  لاق : مهنع  ینربخاف  لاق : ماشلا ، لها  لاق : ناحوص ؟ نب  ای  كاذ  ام  و  لاق : هنع ، دـیحا  امب  کتربخا  الا  هیواعم و  اـی  لـس 
ناحوص نبا  ای  هللا  و  هیواعم : لاقف  رادـلا ، ءوس  مهل  و  رامدـلا ، مهیلعف  رارـشالا ، هفلخ  و  رابجلا ، هاصع  قلاـخلل ، مهاـصعا  و  قولخمل ،
.ارودقم اردق  ناک  هللا  رما  نا  هتردق  هللا و  رما  لب  هعصعص : لاقف  کنع ، دری  نایفـس  یبا  ملح  نا  الا  نامزا  ذنم  کتیدم  لماحل  کنا 

و يدبعلا ، احوص  نب  هعصعص  سبح  هیواعم  نا  کلذ  نم  .هنم و  طقتلم  انهه  هب  انیتا  ام  الـصفم و  بهذلا  جورم  یف  يدوعـسملا  هلقن 
مکتدشن لاقف : اموی  هیواعم  مهیلع  لخدف  شیرق  نم  لاجر  عم  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحصا  نم  الاجر  يرکشیلا و  ءاوکلا  نب  هللادبع 

یبا نبا  ای  تمکلت  هعـصعص : لاق  هیواعم  يواسم  یف  ءاوکلا  نبا  ملکت  ام  دـعبف  ینومتیار ؟ ءافلخلا  يا  اقدـص  اقح و  ملتق  ام  ـالا  هللااـب 
و اربـک ، مهناد  و  ارهق ، ساـنلا  کـله  نم  هفیلخلا  نوـکی  ینا  ترکذ  اـم  یلع  رمـالا  سیل  تدرا و  اـمع  رـصقت  مل  تغلباـف و  ناـیفس 
یلحال و  ) لئاقلا لاق  امک  الا  هیف  تنک  ام  یمرم و  برـضم و ال  ردب  موی  یف  کلام  هللا  اما و  ارکم ؟ ابذک و  لطابلا  بابـساب  یلوتـسا 

قیلط نبا  قیلط  تنا  امنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  بلجا  نمم  ریفنلا  ریعلا و  یف  كوبا  تنا و  تنک  دـقل  و  يریـسال )
: لوقی ثیح  بلاط  یبا  لوق  یلا  عجرا  ینا  ول ال  هیواعم : لاقف  قیلطل ؟ هفالخلا  حلصت  یناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  امکقلطا 

هیواعم یلع  هعصعص  لخد  بهذلا ص 78 ج 2 .) جورم   ) .مکتلتقل مرکلا  نم  برـض  هردق  نع  وفعلا  هرفغم و  املح و  مهلهج  تلباق 
كارا نا  ینئوسی  ناک  دـقل  هللا  اما و  هیواعم : هل  لاق  مث  هبـسن ، هل  نیبف  هبـسن  نع  هلاسف  هنع  هیواعم  غلبی  ناک  دـق  هیلع و  لخد  ام  لوا 
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و ص 227 ج 2 )  ) هلمم ریغ  هبذع  هلیوط  هصقلا  یلامالا و  یف  یلاقلا  امهلقن  اریما ، كارا  نا  ینئوسی  ناک  دـقل  هللا  انا و  و  لاق : اریـسا !
هغالبلا و هیاهن  یف  مالک  ناسح و  رابخا  ناـحوص  نب  هعـصعصل  و  ص 76 ج 2 )  ) بهذـلا جورم  یف  يدوعـسملا  هلقن  ام  اهنم  بیرق 

حئابقب اهیف  ملکت  نطوم  ریغ  یف  ریثک  مالک  هیواعم  نیب  هنیب و  يرج  دـق  راصتخا و  زاـجیا و  یلع  یناـعملا  نع  حاـضیالا  هحاـصفلا و 
نیمامالا تاجاجتحا  نم  هفئاط  جاجتحالا  باتک  یف  یـسربطلا  لجالا  خیـشلا  یتا  دـق  هتیور و  ءوس  هتریرـس و  ثبخ  هیواعم و  لامعا 

یبا نب  هیواعم  یلع  نیعباتلا  هباحـصلا و  رابک  نم  اـمهریغ  و  ع ،)  ) نیـسحلا نسحلا و  لوسرلا  یتناـحیر  هنجلا و  لـها  بابـش  يدـیس 
امیف .ریثکلا و  نع  یبنی ء  لیلقلا  ناف  اهنم  هذبن  انلقن  امنا  یـصحت و  نا  نم  رثکا  هلاعفا  يواسم  نم  هیواعم  اهب  موقلا  مکلت  ام  و  نایفس ،
نید اوذختاف  نایغطلا  یغبلا و  هیار  اوعفر  .نآرقلاب و  اوبعل  فیک  هعابتا  هعایـشا و  هیواعم و  رما  یف  راصبتـسالا  ربدـتلل و  عقاوم  اهانلقن 

جرخا هنا  ءافلخلا  خـیرات  یف  یطویـسلا  لاق  دـق  و  ابزح ، نیقـسافلا  و  ابرح ، نیحلاـصلا  ـالوخ و  هداـبع  و  ـالود ، هللا  لاـم  و  ـالغد ، هللا 
ریثک ناک  ایلع  نا  ملعا  لاقف : هیواعم ، و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  تلاس  لاق : لبنح  نب  دـمحا  نب  هللادـبع  نع  تایرویطلا  یف  یفلـسلا 

نوداکی موقلا ال  ءالوهل  امف  .هل  مهنم  ادایک  هورطاف  هلتاق  هبراـح و  دـق  لـجر  یلا  اواـجف  اودـجی  ملف  اـبیع  هوادـعا  هل  شتفف  ءادـعالا 
سفنالا و یناما  نم  کب  ذوعن  بر  نیرتمملل  اقحـس  نیرتفملل و  ادـعبف  اـثیبخ  نوذـخای  لوقلا و  نم  اـبیط  نورذـی  اثیدـح و  نوهقفی 

نم رانتسا  دق  هیلع  هللا  ناوضر  هعـصعص  قح و  اذه  و  هفالخلل ، حلـصی  قیلطلا ال  ناب  هیواعم  یلع  هعـصعص  جتحا  دق  هراشا : .اهرورش 
الا لبق  نیکرشم  اوناک  ءاقلطلا  نال  کلذ  هیالولا و  هوبنلا و  هاکشم  نم  سبتقا  و  نآرقلا ، ءایض 

( نیملاظلا يدـهع  لانی  ال  : ) یلاعت هللا  لاق  و  ( 14 نامقل - ( ) میظع ملظل  كرـشلا  نا  : ) لئاق نم  زع  لاق  دق  مانـصالا و  اودـبع  مالس و 
عجارف بطخلا  باب  نم  راتخملا 237  حرـش  یف  کلذ  نع  انثحب  مدـقت  و  ءاقلطلا ، هلانی  الف  یلاعت  هللا  دـهع  هفالخلا  و  ( 119 هرقبلا - )

نینموملاریما هک  دنا  هدروآ  خـیرات  بابرا  رگید  نیفـص و  باتک  رد  یفوک  يرقنم  محازم  نب  رـصن  همجرتلا : 49 ج 16 .)  - (ص 59
ار راک  ات  میامن  مادـقا  تلتاقم  هب  مهد و  رازراک  نامرف  مرکـشل  هوبناـب  ادرف  هک  تشاد  راـهظا  نیفـص  رد  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ناوریپ هک  نایماش  رد  دیـسر و  هیواعمب  ربخ  نیا  نوچ  مناسر  تمتاخب  ار  رما  هداد  یئاهر  شوج  گـنج و  زا  ار  مدرم  هدرک  هرـسکی 
یتایبا زین  كاحـض  نب  هیواعم  يوسنآ  زا  .تفرگرد و  اهنآ  رد  مامت  یعزف  دندش و  برطـضم  تخـس  یگمه  دش  هدنکارپ  دندوب  وا 

تلیحب و شترـضح  زا  دسیون و  ع )  ) ریماب يا  همان  هک  داهن  رطاخ  رد  داتفا و  لایخ  نیا  رد  هیواعم  دوزفا  ناشعزف  رب  هک  دورـسب  دنچ 
فاعم تعیب  زا  اریو  دنک و  راذگاو  ودب  دوب - هتـساوخ  يو  زا  مهنیا  زا  شیپ  هک  ار - ماش  تلایا  هک  دنک  تساوخرد  رکم  تعیدخ و 

، هداتفا هیواعم  بیرف  ماد  رد  هک  دهد  تسد  يوب  ساسا  یب  یتقر  دـهد و  يور  یلع  رد  یلدود  تساوخرد  نیا  زا  هک  دـشاب  درادـب ،
دـیدنخب و شلقع  رب  يو  تهـالب  زا  ورمع  تشاد  فوـشکم  صاـعورمع  هب  ار  شرطاـخ  نوـنکم  سپـس  .درادرب  رازراـک  زا  تـسد 
: تفگ میتسین ؟ فانمدـبع  نامدود  زا  ود  ره  وا  نم و  رگم  تفگ : هیواعم  یهد ؟ بیرف  ار  یلع  یناوت  اـت  اـجک  وت  هیواـعم  يا  تفگ :

تسا هدرک  هیهلا  هقح  فارعم  سابتقا  توبن  هاکشم  زا  ع )  ) ریما ینعی  تسین - ار  وت  تسا و  توبن  تلیضف  تبتر و  ارناشیا  یلو  يرآ 
یکریز شوه و  رد  دـنرترب و  رتهب و  نارگید  زا  تیناسنا  تافـص  ماـمت  رد  هچ  دـنروخن ، مدرم  لوگ  یحو  توبن و  لـها  هاـگچیه  و 

(. دیآ نشور  وت  رب  مراتفگ  قدـص  ات   ) سیونب یـسیونب  يا  همان  یهاوخ  رگا  همه  نیا  اب  و  دنتـسه - همه  زا  رتالاب  دمآرـس و  رورس و 
شا همان  نومـضم  تشاد  لیـسگ  ع )  ) ریما يوسب  همان  اب  دوب  کساکـس  هلیبق ي  زا  هک  ار  هبقع  نب  هللادـبع  تشون و  يا  همان  هیواـعم 

مادقا ناب  هاگچیه  دناسر  یم  تیاهن  نیدب  ار  يزیرنوخ  تیاغ و  نیدـب  ار  راک  گنج  هک  میتسناد  یم  امـش  ام و  رگا  دـعب  اما  هکنیا :
میتخورفارب گنج  شتآ  سوه  اوه و  يور  زا  یناسفن و  شهاوخب  ینعی  درک - هبلغ  ام  لوقع  رب  ام  ود  ره  سوفن  نکلو  میدرک  یمن 

شیپ .مییآرب و  هدنیآ  حالصا  یپ  در  میوش و  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  هک  تسه  نآ  تقو  نونکا  و  میدرکن - گنج  زاس  درخ  نامرفب  و 
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دیدز و زاب  رـس  نم  هتـساوخ ي  زا  امـش  یلو  راد  مفاعم  تعاط  تعیب و  زا  راذـگاو و  نمب  ار  ماش  تلایا  هک  متـساوخ  امـش  زا  نیا  زا 
اقب زا  وت  هک  مناهاوخ  ار  شیپ  هتـساوخ ي  نامه  زین  نونکا  و  دومرف ، اـطع  نمب  دـنوادخ  دـیتشادزاب  نم  زا  هک  ار  هچنآ  دـیتفریذپن و 

دندش و دوبان  نایرکـشل  هک  ادخب  دـنگوس  مسرت  یم  نم  هک  هچنآ  رگم  یـسرت  یمن  انف  زا  و  مهاوخ ، نم  هک  ار  هچنآ  رگم  یهاوخن 
یگنج نادرم  گـنج و  رد  امـش  اـم و  و  هدـنامن ، شیب  یناـج  مین  دـیدرگ و  گـنج  همعط ي  برع  و  دـنتفر ، نـیب  زا  یگنج  نادرم 
يدازآ راوخ و  ار  يدنمجرا  نادب  دیابن  دراد  مه  رگا  درادن و  يرترب  يرگید  رب  ام  زا  یکی  فانمدبع و  نامدود  زا  ود  ره  میربارب و 

دـیدنخب و دومرف  تئارق  دوشگب و  ار  نآ  ترـضح  دـیناسر و  ع )  ) ریماـب ار  هماـن  هبقع  نب  هللادـبع  نوچ  .مالـسلا  .دـنادرگ و  هدـنب  ار 
ار عفار  یبا  نب  هللادیبع  شبتاک  سپ  درب ، راکب  نم  اب  دهاوخ  هک  يرکم  تعیدخ و  وا و  همان ي  هیواعم و  زا  دیآ  یم  متفگش  تفگ :

کیچیه دیسر  دهاوخ  دح  نیدب  گنج  راک  میتسناد  یم  رگا  يا  هتفگ  هکنیا   ) دعب اما  سیونب : شا  همان  خساپ  دومرف  دناوخ و  شیپ 
قح تاذ  هار  رد  نم  رگا  و  میا ، هدیـسرن  نادـب  زونه  هک  تسا  یماجنارـس  تیاهن و  ار  گنج  نیا  هک  اـنامه  میداد ) یمنرد  نت  ناـب 
يا هتفگ  هکنآ  اما  .تشگ و  مهاوخنرب  ادخ  نانمشد  اب  داهج  ادخ و  هار  رد  شـشوک  يریگتخـس و  زا  موش  هدنز  هتـشک و  راب  داتفه 
هرئاد زا  نم  هک  انامه  میشاب ) هدنیآ  حالـصا  هار  رد  مدان و  شیپ  هدرک ي  زا  هک  تسنآ  تقو  کنیا  دش و  هریچ  ام  درخ  رب  ام  ياوه  )

متسین یسک  نم  هک  انامه  يا ) هدرک  بلط  نم  زا  ار  ماش   ) هکنیا اما  .متسین  نامیـشپ  دوخ  هدرک ي  زا  مداهنن  ردب  ياپ  درخ  نامرف  ي 
یقاب لاـح  نآ  رب  مه  زورما  تشادـن و  نآ  قاقحتـسا  زورید  رد  هچ  متـشادزاب - نآ  زا  ار  وت  زورید  هک  ار  هچنآ  وتب  مهدـب  زورما  هک 

دوـبررد و قـح  ار  هک  ره  شاـب  هاـگآ  هدـنامن ) شیب  یناـج  مین  شگنچ  رد  هدروـخ و  ار  برع  گـنج   ) يا هتفگ  هکنیا  اـما  تسا .-
کش و هب  وت  هچ  تسین  تسرد  میناسکی ) یگنج  هاپـس  گنج و  رد   ) يا هتفگ  هکنآ  اما  .دشک  خزودب  تخر  تسا  هدرتس  هدروخ و 

مدرم زا  رت  صیرح  اـیند  باـستکا  رد  ماـش  مدرم  و  یتسین ، منیقی  ملع و  هب  هک  نم  زا  رت  هدـنارذگ  رتراوتـسا و  دوخ  راـک  رد  دـیدرت 
وت دج  ردپ  هیما  یلو  میردپ  کی  نادنزرف  ام  همه ي  يرآ  میفانمدبع ) نادنزرف  ام   ) یتفگ هکنیا  اما  .دنتسین  ترخآ  بسک  رد  قارع 

بلاطوبا هیاپ ي  هب  وت  ردپ  نایفـسوبا  و  تسین ، نم  دج  بلطملادبع  تبترم  هب  وت  دـج  برح  و  تسین ، نم  دـج  ردـپ  مشاه  تلزنمب 
برع و دمآرـس  تلاصا  تفارـش و  رد  دندوب و  تسرپاتکی  نابرهم و  زوسلد و  بیجن و  يا  هداوناخ  مشاه  ینب  هچ  تسین - نم  ردـپ 

يرگدادیب يراوخنوخ و  زج  هیما  ینب  اما  دندوب ، تیالو  رد  ياهفدـص  توبن و  رون  نیلماح  هکنیا  هوالع  مدرم ، نمام  اجلم و  هراومه 
دومرف ترجه  هنیدمب  هکم  زا  هک  ع )  ) ریما رجاهم  تسین - قیلط  دننام  رجاهم  .دنتسناد و  یمن  یتسرپایند  توهـش و  بح  توخن و  و 

دیق زا  هدـشاهر  هدـشدازآ و  ینعی  قیلط  و  ج 15 ،  126  - دـش ص 167 هتفگ  هبطخ 234  حرـش  رد  لامجا  روطب  نآ  حرـش  هکناـنچ 
هدـیبسچ هتـسب و  دـننام  بسن  هزیکاپ  صلاخ  هن  .دـنیوگ و  قیلط  نبا  قیلط  ار  هیواعم  يور  نیا  زا  شردـپ و  هیواـعم و  نوچ  تراـسا 

هدعاقب ي ار  وا  برع  فانمدبع و  نب  سمشدبع  هدشدازآ ي  دوب و  یمور  هیما  نوچ  دنتـسین  شیرق  زا  هیما  ینب  نوچ  تسا - یموقب 
هیواعم هک  هدرکن  ءاضما  ع )  ) ریما ترضح  اذل  یقیقح  رسپ  هن  هدناوخرسپ  ینعی  نبا  نیا  دنتفگ ، سمشلادبع  نبا  ترواحم  تبـسن و 

قح بحاص  هن  .دوب و  هدرک  تیاور  نیفـص  باـتک  رد  رـصن  هکناـنچ  دـحاو  باونب  اـنا  دومرف : شباوج  رد  هکلب  تسا  فانمدـبع  زا 
لها هک  ار  شناگتـشدگ  هک  يدنزرف  تسا  يدنزرفدب  هچ  و  تسا ، كاپان  دسفم  قفانم  لثم  نموم  هن  و  تسا ، لطاب  رادـفرط  دـننام 

دنخزود شتآ  رد  قافن  كرـش و  رفک و  زا  شناگتـشذگ  هک  هیواعم  ینعی  دریگب - شیپ  ار  نانآ  هار  دنک و  يوریپ  دیلقت و  دنمنهج 
چیه هک  تسا - توبن  لضف  ام  تسد  رد  لئاضف ، همه  نیا  زا  دعب  هکنآ  لاح  .تفرگ و  شیپ  ار  نانآ  هار  وا  و 

هتـسد ار  برع  دنوادخ  نوچ  .میدینادرگ و  دنلب  ار  ناگراچیب  و  راوخ ، ار  ناشکـشندرگ  نادب  هک  دنک - یمن  يربارب  نآ  اب  یتلیـضف 
ای هک  دیدوب  یناسک  زا  امش  دندروآ ، مالسا  تهارک  یلیم و  یب  هب  یخرب  تبغر و  اضرب و  یخرب  تما  نیا  دروآرد و  شنیدب  هتـسد 
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و دندش ، راگتسر  نید  رد  ناشتقبس  هب  ناقباس  هکیتقو  رد  مهنآ  هوالع  دیدش : نید  رد  لخاد  ریشمش  سرت  زا  ای  ایندب و  عمط  تهجب 
یهار نتـشیوخ  رب  يا و  هرهب  دوخ  رد  ناطیـش  يارب  سپ  دـندوب  هدرب  ار  یگرزب  لضف و  دـندوب  نیا  زا  شیپ  هک  یناگدـننک  ترجه 

174  ) هیلا بوسنملا  باتکلا  یف  امک  .ه  هنس 90  دودح  یفوتملا  یفوکلا  سیق  نب  میلس  نیباتکلا  يور  ذخاملا : .مالـسلا  .هدم و  رارق 
هبیتق نبا  و  يرصانلا ) عبطلا  نم  ص 252   ) نیفـص باتک  یف  .ه  یفوتملا 212  یفوکلا  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  و  فجنلا .) عبط  نم 

و .ه .) رصم 1377  عبط  نم  ص 117 و 118 ج 1   ) ءافلخلا خیراتب  فورعملا  هسایـسلا  همامالا و  باتک  یف  .ه  یفوتملا 276  يرونیدلا 
و .ه .) رصم 1346  عبط  نم  ص 60 و 61 ج 2   ) بهذلا جورم  یف  .ه  یفوتملا 346  يدوعسملاب  فورعملا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
ص  ) دئاوفلازنک هباتک  یف  یضرلا ، رـصاع  ناک  دق  .ه و  یفوتملا 449  یکجارکلاب  فورعملا  یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا  لیلجلا  خیـشلا 

يا یف  يرجحلا  عبطلا  نم   201

یف رصن  هیاورب  و  ینابمکلا ،) عبطلا  نم  ص 520   ) راحبلا نماث  یف  سیق  نب  میلـس  هیاورب  هللا  همحر  یـسلجملا  یتا  و  .ه .) نار 1322 
، امهیلع فقوتی  حیحصلا  باتکلا  ینعم  نال  اهخسن  فالتخا  یلا  هراشالا  اهـضعبب و  نابتلا  نم  انل  دبال  .دلجملا و  کلذ  نم  ص 545 

ماشلا لها  نم  ناک  و  لاق : هدانسا  یف  رمع  نع  نیفص  یف  رصن  هاور  ام  کنودف  يرخا ، فیرحت  و  خسن ، هحص  اضیا  فرعی  کلذب  و 
ناک و  يدزالا ، رارض  نب  غبصالا  هل  لاقی  لجر  نیفصب  ماشلا  لها  نم  ناک  و  لاق : هدانسا  یف  رمع  نع  غبصالا  هل  لاقی  لجر  نیفصب 
ءاجف فاکلا ، ریسالا  لتق  نع  یهنی  یلع  ناک  و  لتاقی ، نا  ریغ  نم  اریسا  هذخاف  رتشالا  هل  یلع  بدنف  هیواعمل ، هحلسم  هعیلط و  نوکی 

: لاقف رتشالا  عمساف  هتوص  عفرف  هباحصا ، مان  و  اهوفم ، ارعاش  غبصالا  ناک  و  حابصلا ، هب  رظتنی  هفایـضا  عم  هاقلا  هقاث و  دش و  الیل و  هب 
نا قبط  لیل  ایف  ران  همرض  حابصالا  یف  رذاحا  یننا  همایقلا  یتح  اذک  نوکی  راهنب  مهیتای  سانلا ال  یلع  ادمرس  قبطا  لیللا  اذه  تیل  الا 

سفن ایف  يراذـح  فاخا  ام  ینع  در  امل  ایداو  نیتس  ضرالا  تحت  تنک  ول  يراـسا و  كاـکف  وا  یلتق  حبـصلا  یف  هحار و  لـیللا  یف 
هنا ول  يراج و  رتشالا  یـشخا و  نا  هللا  یبا  هبیرق  محر  موقلا  یف  یل  یـشخاا و  رارـض  نبا  ای  بان  ام  یلع  اربصف  هیاغ  توملل  نا  الهم 
وا دیعس  راج  يرارف و  فوخملا  رمالا  نم  لق  ینکف و  ریخلا  ثعشالا  راج  تنک  ول  يرازا و  لیذ  ترمش  اهب  عاطا  هدلبب  ریـسالا  ناک 

تنک یننا  ول  يراهن و  تهرک  ام  سیق  نب  رحز  یناه ء و  میظعلا و  يدارملا  راـج  يرارق و  رق  ریخلا  حیرـش  راـج  متاـح و  نب  يدـع 
یلع رتشالا  هب  ادغف  يراوع  رتس  ینع و  مهوفع  مهتایح و  تمدع  یموق ال  کئلوا  يراثع  دـنع  موقلا  سیئر  توعد  مهـضعبل  ریـسالا 

انکرح هلیللا و  اندنع  تاب  دق  و  هتلتق ، قحلا  هلتق  نا  تملع  ول  هللا  وف  سمالاب  هتیقل  هحلـسملا  نم  لجر  اذه  نینموملاریما  ای  لاقف : یلع 
ریسا ناف  هلتقت  الف  اریسا  تبـصا  اذاف  کلام ، ای  کل  وه  لاق : انل ، هبهف  رایخلا  هیف  تنک  نا  هیف و  انبـضغ  نا  هلتقاف و  لتقلا  هیف  ناک  ناف 

ایلع نا  اورکذ  و  لاق : هریغ و  اندـنع  کل  سیل  کعم  انذـخا  ام  کل  لاق : هلزنم و  یلا  رتشالا  هب  عجرف  لتقی ، وا ال  دافی ، هلبقلا ال  لها 
نب كاحضلا  نب  هیواعم  ناک  و  هلوقل ، اورکـسنا  کلذل و  ماشلا  لها  عزف  هیواعم و  کلذ  غلبف  هزجانم  هیواعم و  ادغ  حبـصم  هنا  رهظا 
اهب ثعبی  يرماعلا و  لیفطلا  نب  هللادـبع  یلا  رابخالاب  بتکی  ناک  هیواعمل و  اضغبم  ناک  هیواعم و  عم  میلـس  ینب  هیار  بحاص  ناـیفس 

نب هللادبع  یلا  ثعبف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا 

لاقف ناسل  هدجن و  لضف و  هل  ناک  همهتی و  هیواعم ال  ناک  و  هیواعم ، هب  خ ) مغرا -  ) رعذا ماشلا و  لهاهب  رعذا  ارعش  لئاق  ینا  لیفطلا 
يرجم یلا  اندـجو  هحابـصب  انئاج  نا  هتیل  ای  ادـغ و  هدـعب  يرن  انا ال  و  انیلع ، ادمرـس  قبطا  لیللا  اذـه  تیل  ـالا  هباحـصا : عمـسیل  ـالیل 
تزواج ول  ماقم و  یل  سیلف  دالبلا  یف  يرارف  اماف  ادعوم  نوبلملا  یبلام  رهدـلا  يدـم  فلخم  ریغ  هنا  یلع  ارذـح  ادعـصم  بکاوکلا 

عقن یف  نودانی  هنجحرم  یف  توملا  رامغ  ضوخی  ادرجا  هلاحرلا  راوخ  رهظ  یلع  هسار  فشاـک  ساـنلا  یف  هب  یناـک  ادعـصم  قلباـج 
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یتح بازحالا  نم  اقیرف  مهیبن  نع  اودلاج  نینح  موی  ادنهملا و  حیفـصلا  نودری  دحا  ربیخ و  ریـضنلا و  ردب و  سراوف  ادمحم  جاجعلا 
ما تبثتا  عناص  تنا  يذـلا  ام  برح  نبال  لقف  ادـفلا  کل  یـسفن  لوقلا  یف  ترثکا  نا  اـهنبا و  یلع  زوجع  يولت  ـال  کـل  اـنه  اددـبت 
نا هرهج و  ماشلا  انکرت  الا  يار  الف  ادملل  رهدلا  یف  زجن  مل  نا  هفقن و  افقوم  موقلا  ربصی  ناب ال  ینظ  و  اددـعق ؟ برحلا  یف  كوعدـن 

رـصمب و قحلف  ماشلا  نع  هدرط  هموق  هیف  بقار  مث  هلتقب ، مهف  هیواعم  هب  اوتا  هرعـش  ماشلا  لها  عمـس  املف  ادـعرا  اهیف و  جافجفلا  قربا 
 ) یملسلا لوقل  هللا  و  هیواعم : لاق  و  هایا ، هرییست  یلع  هیواعم  مدن 

قرشملاب هنیدم  قلباج  و  هذقن - ادعصم  قلباج  فلخ  باصا  ول  هللا  هلتاق  هل  ام  یلع  ءاقل  نم  ماشلا  لها  یلع  دشا  خ ) یملـسلا - رعـشل 
اند دق  تحبـصا : اذا  موقلا  زجانم  یننا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  نیح  رتشالا  لاق  .ء و  یـش  امهدـعب  سیل  برغملاب  هنیدـم  صلباج  و 

جحدملا سرافلا  برـضی  لاوهالا  هدـهت  محقم ال  بدـخ  لک  بورحلا  لاجرف  لاجر  برحلل  لاجر و  ملـسلل  حابـصلا و  یف  لضفلا 
نم يدافنت  ارمال  تیقب  نا  حبصلا  یف  نا  لامالا  کب  نبهذی  توملل و ال  میزایحلا  دش  دنه  نبا  ای  لافکالا  اغولا  یف  لف  اذا  فیـسلاب 
نا لاـثمالا  هب  يرجی  برـض  رمـسلا و  لـسالاب  ناـعطللا  ربصاـف و  لازلزلا  قارعلا و  لـهاب  ماـشلا  رفظ  وا  قارعلا  زع  هیف  لاـطبالا  هلوح 

ترج اذا  انعط  حیـشولا  نوبـضخی  لادبا  مهلاثما  لیلق  بطخلا  مظع  نا  مهلثم و  انلف  لاجالا  کئلوا  تلاغ  ضیبلا و  رفنلا  متلتق  اونوکت 
نم رکنم  رعـش  لاق : رتشالا  رعـش  هیواعم  یلا  یهتنا  املف  لاومالا  سوفنلا و  ناهتـست  اذ  یف  داعم و  یف  زوفلا  بلط  لایذا  مهنیب  توملل 

ماشلا و هلاسا  اباتک  یلع  یلا  بتکا  نا  تیار  دـق  و  اهرخآ ، هنتفلا و  لوا  مهبرح و  رعـسم  مهمیظع و  قارعلا و  لها  سار  رکنم  رعاـش 
هعدخ نم  هیواعم  ای  تنا  نیا  لاق : مث  صاعلا  نب  ورمع  کحضف  .هقرلا  کشلا و  هسفن  یف  یقلا  هنع و  یندر  يذلا  لوالا  یـشلا ء  وه 
لجر عم  یلع  یلا  هیواعم  بتکف  بتکاف  بتکت  نا  تئش  نا  کنود و  هوبنلا  مهل  نکل  و  یلب ، لاق : فانمدبع ؟ ینب  انسلا  لاقف : یلع ؟

انب و غلبت  برحلا  نا  تملع  ول  نا  کنظا  یناف  دـعب  اما  بتکف : قارعلا  لها  هلقان  نم  ناک  هبقع و  نب  هللادـبع  هل  لاقی  کساکـسلا  نم 
ام حلـصن  یـضم و  ام  هب  مدنن  ام  اهنم  انل  یقب  دـقف  انلوقع  یلع  انبلغ  دـق  انک  نا  و  ضعب ، یلع  انـضعب  اهنجی  مل  انملع  تغلب و  ام  کب 

مویلا كوعدا  انا  و  تعنم ، ام  هللا  یناطعاف  یلع  کلذ  تیباف  هعیب  هعاط و ال  کل  ینمزلت  نا ال  یلع  ماشلا  کـتلاس  تنک  دـق  و  یقب ،
دانجالا و تقر  هللا  دـق و  و  فاخت ، ام  الا  توملا  نم  فاخا  و ال  وجرت ، ام  ـالا  ءاـقبلا  نم  وجرا  ـال  یناـف  سما  هیلا  کـتوعد  اـم  یلا 

املف .مالـسلاو  رح  هب  قرتسی  و ال  زیزع ، هب  لذتـسی  لضف ال  الا  لضف  ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  فانمدـبع  ونب  نحن  و  لاـجرلا ، تبهذ 
عفار یبا  نب  هللادـیبع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اعد  مث  هباتک  هیواعمل و  بجعلا  لاق : مث  هارق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هیواعم  باـتک  یهتنا 

مل تغلب  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نا  انملع  تملع و  ول  کنا  رکذـت  کباتک  ینئاج  دـقف  دـعب  اـما  هیواـعم : یلا  بتکا  لاـقف : هبتاـک 
تییح مث  تلتق  مث  تییح  هللا و  تاذلا  تلتق  ول  ینا  و  ظ ،) اهغلبن - مل   ) اهغلبت مل  هیاغ  یف  اهنم  كایا  اناف و  ضعب ، یلع  انـضعب  اهنجی 
یناف یـضم  ام  یلع  هب  مدنن  ام  انلوقع  نم  یقب  دق  هنا  کلوق : اما  .هللا و  ءادعال  داهجلا  هللا و  تاذ  یف  هدشلا  نع  عجرا  مل  هرم  نیعبس 

فوخلا یف  انواوتـسا  اما  .سما و  کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  ماشلا  کبلط  اماف  یلعف ، یلع  تمدن  و ال  یلقع ، تضقن  ام 
.هرخالا و یلع  قارعلا  لها  نم  ایندـلا  یلع  صرحاب  ماشلا  لها  سیل  و  نیقیلا ، یلع  ینم  کشلا  یلع  یـضماب  تسل  کناف  ءاـجرلا  و 

دبعک برح  و ال  مشاهک ، هیما  سیل  نکل  دـحاو و  با  ونب  انا  يرمعلف  لضف  ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  فانمدـبع  ونب  اـنا  کـلوق : اـما 
و زیزعلا ، اهب  انللذا  یتلا  هوبنلا  لضف  انیدیا  یف  و  لطبملاک ، قحملا  و ال  قیلطلاک ، رجاهملا  و ال  بلاط ، یباک  نایفـسوبا  و ال  بلطملا ،

نع همتک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  هیواعم  یتا  املف  لاق : هلعو  نب  ریمن  نع  دعـس ، نب  رمع  نع  رـصن ، .مالـسلاو  .لیلذـلا  اهب  انززعا 
( مالسلا هیلع   ) یلعل امیظعت  دشا  شیرق  نم  دحا  نکی  مل  ورمع و  هب  تمـشف  باتکلا  هارقاف  کلذ  دعب  هاعد  مث  امایا  صاعلا  نب  ورمع 

نیرمالا رد  دنه و  نبا  ای  كرد  هللل  الا  .ارعـش  هیواعم  یلع  هب  راشا  ناک  امیف  صاعلا  نب  ورمع  لاقف  هنع  حفـص  هیقل و  ذـنم  ورمع  نم 
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هربخت نا  وجرت  دیدحلا و  یلع  دیدحلا  عرق  دق  یلع و  یف  کل  ابا  الا  عمطتا  دوهشلا  کل 

بهلت اهسراوف  نوحط  هملظم  ءاواج  هل  دیلولا  سار  اهل  وهل  بیشی  ابرح  رج  عانقلا و  فشک  دق  دیعولاب و  کب  اهی  نا  وجرت  کشب و 
یه ام  دودص و  يذب  سیلف  تردـص  نا  ادورو و  اهلواف  تدرو  ناف  يدوع  موقلا  ناعط  تلم  دـق  هیلا و  تفلد  اذا  اهل  لوقی  دوسالاک 
نبا ای  کبسح  ماشلا  نعد  دیرولا  عطقنم  نکرلا  فیعض  نیکتـسم  هلاقم  هل  تلق  دیعبلاب و  کلئاسم  نم  یه  ام  رکنب و  نسح  یبا  نم 

هتکرل و ادوع  يارلا  كاذب  رسکت  مل  دیزم و  نم  کباجا  ول  کل  ازع و ال  تددزا  ام  اهکاطعا  ول  دیهزلا و  يارلا  تائوسلا و  نم  دنه 
ییار و لییفت  تدرا  لاق : تدرا ؟ ام  لاق : اذهب  تدرا  ام  ملعا  دـق  یننا  ورمع  ای  لاقف : هاعد  ورمع  لوق  هیواعم  غلب  املف  دوع  نودام  ال 
هیوطت و کنکل  ینم و  هفرعم  دشا  هماظعاب  کناف  ایلع  یماظعا  اما  و  ناک ، دـقف  کیار  یلییفت  اما  لاقف : کحـضف ، دـق  یلع و  ماظعا 

یقل ام  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم  یقل  ثیح  ورمعب  تمش  هیواعم  ناک  دق  و  نسحابا ، یقل  ءورما  حضتفی  ملف  یتحیـضف  اما  و  هرـشنا ، انا 
البقم لیخلا  یف  ترـصبا  نا  يواعم  سراوفلا  هیرتعت  اسراف ال  یقل  همهب  سرافب  تمـشت  ـال  يواـعم  هیواـعم : هتامـش  یف  ورمع  لاـقف 

سباح ضکرلا  یف  ضمت  مل  نا  کسفنل  هنا  قح و  توملا  نا  تنقیا  سواسولا و  کتهد  يوهی  نسحابا 

تمـصف كاعد  سیال  ایلع  یقلی  ائرما  نا  هطابتخا و  دعب  موقلا  ءاقب  اذام  سنآ و  وجلا  نم  رقـص  اهل  حیتا  هموب  تنک  هتیق  ول ال  کناف 
یب تمـشت  سراهدلا و  اهیف  كادان  یتلا  نا  دعوم و  برقا  توملا  نا  تنقیا  سلامالا و  اهیلع  تقاض  دـق  کسفنف  ابراه  نذالا  هنود 
ملف قاب  ورما  ینا  سیارفلا و  هیلا  يدهت  لبـشا  وبا  هباغ  ثیل  هنا  الا  هللا  یبا  سهان  برحلا  نم  بان  ینـضعضع  هحمر و  دـح  ینلان  نا 
یف هیواعم  باتک  سباسبلا و  تاهرتلا  کلتف  الا  هجاـجع و  جـهداف  کـش  یف  تنک  ناـف  سماورلا  هیلع  یفـست  كرتعمب  هولـش  فلی 
یتا امک  انملع ) و   ) هظفلب تای  مل  غلبت و  برحلا  نا  تملع  ول  هیفف : هلمجلا  یف  نیفص  باتک  یف  ام  فلاخی  هسایسلا  همامالا و  هخـسن 

نیفـص یف  ناک  و  ینمزلی - الا  کتلاس  تنک  دق  و  هیف : و  هب .) مدنن  ام   ) نیفـص یف  ناک  و  هب - مذـن  ام  اهنم  انلف  هیف : .نیفـص و  یف  اهب 
کناف هیف : و  یلا ) مویلا  كوعدا  انا  و   ) نیفـص یف  ناک  و  یلا - كوعدا  ینا  و  هیف : و  ینمزلت .) نا ال  یلع  ماشلا  کتلاس  تنک  دق  (و 

ناب یـضقی  حیحـصلا  لماتلا  و  کلذ ، سکعب  نیفـص  یف  ناک  و  فاخا - ام  الا  ءانفلا  نم  فاخت  و ال  وجرا ، ام  ءاقبلا ال  نم  وجرت  ال 
یهتنا املف  يرونیدلا : لاق  هسایسلا : وهمامالا  یف  ام  یلع  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  باتک  هروص  .غلبا  نتما و  تناک  رـصن  هخـسن 
ینئاج دقف  دعب  اما  بتکا : لاقف : عفار ، یبا  نب  هللادیبع  هبتاک  اعد  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  هلقن - مدـقملا  هیواعم  باتک  ینعی  هباتک -

و دعب ، اهغلبن  مل  هیاغ  یف  كایا  انا و  و  ضعب ، یلع  انـضعب  اهنجی  مل  تغلب  ام  غلبت  برحلا  نا  انملع  تملع و  ول  کنا  رکذـت  کباتک 
یلع یـضما  تسل  کناف  ءاجرلا  فوخلا و  یف  انواوتـسا  اما  و  سما ، کتعنم  ام  مویلا  کـیطعا  نکا  مل  یناـف  ماـشلا  یلا  کـبلط  اـما 
نکل کلذـکف و  فانمدـبع  ونب  انا  کلوق : اما  و  هرخالا ، یلع  قارعلا  لها  نم  صرحاب  ماـشلا  لـها  سیل  و  یقیلا ، یلع  ینم  کـشلا 
انیدیا یف  و  لطبملاک ، قحملا  و ال  قیلطلاک ، رجاهملا  و ال  بلاط ، یباک  نایفـسوبا  بلطملادـبعک و ال  برح  و ال  مشاهک ، هیما  سیل 

ع)  ) ایلع نا  مث  میلس : لاق  سیق : نب  میلس  باتک  یف  ام  یلع  نیباتکلا  هخسن  .مالسلاو  .رحلا  اهبانعب  و  زیزعلا ، اهب  انلتق  یتلا  هوبنلا  لضف 
اهرخآ ربتعا  تلبقا  اذا  رومالا  نا  سفن و  رخآ  الا  قبی  ملف  لثمک  مکودـعب  متیار و  دـق  ام  مکغلب  دـق  هنا  سانلا  اهیا  لاقف : اـبیطخ  ماـق 

غلب هللا  یلا  مهمکاحم  هللا و  ءاش  نا  هادـغلاب  مهیلع  داغ  انا  اوغلب و  دـق  ام  مکیف  اوغلب  یتج  نید  ریغ  یلع  موقلا  مکل  ربص  دـق  اـهلواب و 
لها هباحصا و  عیمج  وه و  رسکنا  ادیدش و  اعزف  عزفف  هیواعم  کلذ 

الف یقبام  و  اولق ، دـق  لاجرلا  يرا  لاق : يرت ؟ امف  انیلع  اودـغی  هلیللا  یه  امنا  ورمع  اـی  لاـقف : صاـعلا  نب  ورمع  اعدـف  کلذـل  ماـشلا 
لها فاخی  سیل  ءانفلا و  دـیری  وه  ءاقبلا و  دـیرت  تنا  هریغ  یلع  هلتاقت  تنا  رما و  یلع  کلتاقی  اـمنا  هلثم و  تسل  هلاـجرل و  نوموقی 
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یلا مهعدا  اوفلتخا ، هولبق  نا  اوفلتخا و  هودر  ناف  ارما  مهیلا  قلا  نکل  و  مهب ، ترفظ  نا  قارعلا  لها  فاخی  ام  مهب  رفظ  نا  ایلع  ماـشلا 
نکل تقدص و  لاق : هیواعم و  اهفرعف  .کل  اهرخدا  لزا  مل  یناف  کتجاح  غلاب  ناف  حامرلا  سوور  یلع  فحاصملا  عفرا  هللا و  باتک 

ای تنا  نیا  لاق : ورمع و  کحـضف  .هنع  یندر  يذلا  لوالا  یـشلا ء  وه  هعداوملا و  یلع  ماشلا  هیلا  یبلط  ایلع  هب  عدخا  ایار  تیار  دـق 
لها نم  لـجر  عـم  اـباتک  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع یلا  هیواـعم  بـتکف  لاـق : .بتکاـف  بـتکت  نا  تئـش  نا  و  یلع ؟ هعیدـخ  نـم  هیواـعم 
یلع انضعب  اهنجی  مل  نحن  هانملع  تغلب و  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نا  تملع  ول  کناف  دعب  اما  هبقع : نب  هللادبع  هل  لاقی  کساکسلا 

ینمزلت نا ال  یلع  ماشلا  کتلاس  تنک  دق  و  یقب ، ام  حلـصن  یـضم و  ام  هب  مرن  ام  اهنم  یقب  دقف  انلوقع  یلع  انبلغ  دـق  انک  نا  ضعب و 
ام الا  ءاقبلا  نم  وجرت  کناف ال  سما  هیلا  کتوعد  ام  یلا  كوعدا  انا  تعنم و  ام  هللا  یناطعاف  کلذ  تیباف  هعیب  هعاط و ال  کل 

ضعب یلع  انضعبل  سیل  فانمدبع و  ونب  نحن  و  لاجرلا ، بهذ  دابکالا و  تقر  هللا  دق و  و  فاخا ، ام  الا  ءانفلا  نم  فاخت  هوجرا و ال 
نم بجعلا  لاق : کحـض و  هباتک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءارق  املف  میلـس : لاـق  .مالـسلاو  .لـیلذ  هب  قرتسی  ـال  زیزع و  هب  لذتـسی  لـضف 
نا تملع  ول  کنا  هیف  رکذـت  کباتک  ینئاج  دـقف  دـعب  اما  بتکا : هل : لاقف  عفار  یبا  نب  هللادـیبع  هبتاـک  اعدـف  یل  هتعیدـخ  هیواـعم و 

کبلط اما  و  دـعب ، اهغلبن  مل  اهنم  هیاغ  یلع  هیواعم  ای  كایا  انا و  و  ضعب ، یلع  انـضعب  اهنجی  مل  تغلب  ام  یلا  کب  اـنب و  غلبت  برحلا 
نیقیلا یلع  ینم  کشلا  یلع  یـضماب  تسل  کناف  ءاجرلا  فوخلا و  یف  انواوتـسا  اما  و  سما ، کتعنم  ام  مویلا  کطعا  مل  یناف  ماشلا 
ضعب یلع  لضف  انـضعبل  سیل  فانمدـبع  ونبانا  کلوق : اـما  و  هرخـالا ، یلع  قارعلا  لـها  نم  ایندـلا  یلع  صرحا  ماـشلا  لـها  سیل  و 

قفانملا و ال  رجاهملاک ، قیلطلا  و ال  بلاط ، یباک  نایفـسوبا  و ال  بلطملادبعک ، برح  و ال  مشاهک ، هیما  سیل  نکل  نحن و  کلذکف 
لع هیواعم  باتک  .مالـسلاو و  مجعلا  اهب  اندبعتـسا  و  برعلا ، اهب  انکلم  یتلا  هوبنلا  لضف  انیدـیا  یف  قحملاک ، لطبملا  و ال  نموملاک ،

كوعدا انا  هعاط و  کل  ینمزلت  نا ال  یلع  ( ) یضم ام  هب  درن  ام  انل  یقب  دقف  انلوقع  یلع  انبلغ  دق  انک  نا  انا و  و  : ) يدوعسملا هخـسنی 
( مالسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  باتک  .میلس و  هخسن  قباطی  تارابعلا  رئاس  و  مالـسلاو ) رح ، هب  قرتسی  و  ( ) لاجرلا تبهذ  و  ( ) مویلا

لضف انیدیا  یف  و  ( ) هیما سیل  و  ( ) صرحاب ایندلا  یلع  ماشلا  لها  سیل  و  دعب ) اهغلبن  مل  هیاغ  اهنم  سمتلن  كایا  انا و  و   ) هتخسن یلع 
یف یکجارکلا  نم  ع )  ) ریمالا باتک  هخسن  .میلس و  هخـسن  قفاوی  هتارابع  رئاس  و  مالـسلاو ) رحلا  اهب  انعب  زیزعلا و  اهب  انلتق  یتلا  هوبنلا 

هخسن یف  امک  یـضم ) ام  هب  مرن  ام  انل  یقب  دقف  : ) زنکلا یفف  هیواعم  باتک  هخـسن  اما  و  جورملا ، یف  يدوعـسملا  هخـسن  قباطت  زنکلا 
عم دجن  ملف  یتلا  ایتللا و  دعب  و  لوقا : .يدوعمسلا  هخسن  قفاوت  یقاوبلا  و  مالسلاو ) ظ ) رح -  ) دح هب  قرتسی  زع و ال  هب  لذتسی   ) میلس

ام اهتبوجا  قباطت  وا  انتم ، اهل  قفاوت  وا  جـهنلا  یف  یـضرلا  هخـسن  یف  اـم  عیمج  زوحت  هیاور  عبتتلا  صحفلا و  هرثک  بلطلا و  یف  دـجلا 
تناک همیق  ذـخام  نم  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لقن  یـضرلا  نا  یف  کـشن  ـال  ـالیلق و  فـالتخالا  ناـک  نا  هباـتک و  یف  هیواـعم  هب  یتا 

یلع هحرـش  یف  ینارحبلا  لضافلا  هلقن  ام  یلع  معن  .یتشلا  هتارابع  تاطقتلم  نم  اقفلم  دـحاو  راـتخم  نوکی  نا  رمـالا  هیاـغ  هرـضحت ،
انب و غلبی  برحلا  نا  تملع  ول  کنظا  یناف  دـعب  اما  هیواعم : هیلا  بتک  لاق : هیواعم ، باتک  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک هبوجا  قباـطت  جـهنلا 
یـضم و ام  یلع  اهب  مدنن  ام  اهنم  انل  یقب  دـقف  انلوقع  یلع  انبلغ  دـق  انک  نا  انا و  و  ضعب ، یلع  ضعب  اهنجی  مل  انملع  تغلب و  ام  کب 

انا تعنم و  ام  هللا  یناطعاف  یلع  کلذ  تیبا  هعیب و  هعاط و ال  کل  ینمزلی  نا ال  یلع  ماـشلا  کـتلاس  تنک  دـق  و  یقب ، اـم  هب  حلـصن 
تقر هللا  دـق و  فاخت و  ام  الا  لتقلا  نم  فاخا  وجرا و ال  ام  الا  ءاقبلا  نم  وجرت  کـناف ال  سما  هیلا  کـتوعد  اـم  یلا  مویلا  كوعدا 

فانمدـبع و ونب  نحن  ءاوس و  لاجرلا  برحلا و  یف  انا  و  تیقب ، سفن  تاشاشح  الا  برعلا  برحلا  تلکا  لاجرلا و  تبهذ  داـنجالا و 
هنم بجعت  هباتک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ارق  املف  .مالسلاو  .رح  هب  قرتسی  زیزع و ال  هب  لذتسی  لضف ال  الا  لضف  ضعب  یلع  انـضعبل  سیل 

.لصفلا رکذت - کباتک  ینئاج  دقف  دعب  اما  هیلا  بتکا  هل  لاق  هبتاک و  عفار  یبا  نب  هللادیبع  اعد  مث  هباتک  نم  و 
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يرتشوش

نع اباوج  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  )
یف يدوعـسملا  و  هنیفـص ،)  ) یف محازم  نب  رـصن  نیباتکلا  يور  هیلا ،)  ) هملک هیطخلا )  ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف سیل  هیلا ) هنم  باتک 

(. هنساحم  ) یف یقهیبلا  نع  اذک  و  هئافلخ ،) ( ) نیفـصب قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) یف هبیتق  نبا  و  هجورم ) )
کلذ غلبف  هزجانم ، هیواعم و  ادـغ  حبـصم  هنا  اموی  رهظا  ع )  ) ایلع نا  اورکذ  فالتخا :- عم  اضیا  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  لوالا - یفف 

یف لضفلا  اند  دـق  کلذ : مالـسلا ) هیلع   ) لاق نیح  رتشالا  لاق  و  لاق - : نا  یلا  هلوقل - اورـسکنا  کلذـل و  ماشلا  لـها  عزف  هیواـعم و 
ف  - یسلاب حجدملا  سرافلا  برضی  لاوهالا  هدهت  محقم ال  بدح  لک  بورحلا  لاجرف  لاجر  بورحلل  لاجر و  لسلل م  حابصلا و 

هلوه نم  يدافتت  ارمال  تیقب  نا  حبـصلا  یف  نا  لامالا  کب  نبهذـی  وملل ت و ال  میزایحلا  دـش  دـنه  نبای  لافکالا  یغولا  یف  لـف  اذا 
اونوکت نا  لاثمالا  هب  يرجی  برـض  مسلا ر و  لسالاب  ناعطلل  اوربصاـف  لازلزلا  قارعلا و  لـهاب  اـشلا م  رفظ  وا  قارعلا  زع  هیف  لاـطبالا 

یلا رج ت  اذا  انعط  جیـشولا  نوبـضخی  لادـبا  مهلاثمالیلقب  طخلا  مظع  نا  مهلثم و  انلف  لاجالا  کـئلوا  تلاـغ  یبلا ض و  رفنلا  متلتق 
نم رکنم  رعش  لاق : رتشالا  رعش  هیواعم  یلا  یهتنا  املف  لاومالا  سوفنلا و  ناهتـست  اذ  یف  داعملا و  یف  زوفلا  بلط  لایذا  مهنیب  توملا 

- ماشلا هلاسا  اباتک  یلع  یلا  بتکا  نا  تیار  دق  .اهرخآ و  هنتفلا و  لوا  و  مهبرح ، رعـسم  و  مهمیظع ، قارعلا و  لها  سار  رکنم ، رعاش 
.هقرلا کشلا و  هسفن  یف  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) یقلا و  هنع - یندر  يذلا  لوالا  یشلا ء  وه  و 

نا و  کنود ، هوبنلا  مهل  نکلو  یلب ، لاق : فانمدبع ؟ ینب  انسلا  لاقف : یلع ؟ هعدخ  نم  تنا  نیا  هل : لاق  صاعلا و  نب  ورمع  کحضف 
یناف دـعب ، اما  قارعلا : لها  هلقاـن  نم  ناـک  و  هبقع - نب  هللادـبع  هل : لاـقی  کساکـسلا  نم  لـجر  عم  بتکف  .بتکاـف  بتکت  نا  تئش 

، انلوقع یلع  انبلغ  دـق  انک  نا  انا و  و  ضعب ، یلع  انـضعب  اهنجی  مل  تملع ، ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نا  اـنملع  تملع و  ول  نا  کـنظا 
تیباف هعیب ، هعاط و ال  کل  ینمزلی  الا  یلع  ماشلا  کتلاس  تنک  دـق  و  یقب ، ام  هب  حلـصن  یـضم و  اـم  یلع  هب  مدـنن  اـم  اـنل  یقب  دـقف 
فاخا و ال  وجرت ، ام  الا  ءاقبلا  نم  وجرا  یناف ال  سما ، هیلا  کتوعد  ام  یلا  مویلا  كوعدا  اـنا  و  تعنم ، اـم  هللا  یناـطعاف  یلع  کـلذ 

الا تقر  هللا  دق و  و  فاخت ، ام  الا  توملا  نم 

.مالسلا .رح و  هب  قرتسی  زیزع و ال  هب  لذتسی  لضفالا ال  لضف ، ضعب  یلع  انضعبل  سیل  فانمدبع  ونب  نحن  و  لاجرلا ، تبهذ  دانج و 
لاقف هبتاک - عفار - یبا  نب  هللادـیبع  اعد  مث  .هباتک  هیوعمل و  بجعلا  لاق : مث  هارق ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هیواعم  باتک  یهتنا  اـملف 
اهنجی مل  تغلب  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نا  انملع  تملع و  ول  کنا  رکذـت  کـباتک  ینءاـج  دـقف  دـعب ، اـما  : ) هیواـعم یلا  بتکا  هل :

مل هرم  نیعبـس  تییح  مث  تلتق  مث  تییح ، هللا و  تاذ  یف  تلتق  ول  ینا  و  اـهغلبت ، مل  هیاـغ  یف  اـهنم  كاـیا  اـناف و  ضعب ، یلع  انـضعب 
تـصقن ام  یناف  یـضم ، ام  یلع  هب  مدـنن  ام  انلوقع  نم  یقب  دـق  هنا  کلوق : اماو  .هللا  ءادـعال  داهجلاو  هللا ، تاذ  یف  هدـشلا  نع  عجرا 

ءاجرلا فوخلا و  یف  انواوتـسا  اما  .سما و  کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  ماشلا  کبلط  اـماف  .یلعف  یلع  تمدـن  ـال  یلقع و 
: کلوق اما  .هرخالا و  یلع  قارعلا  لها  نم  ایندلا  یلع  صرحاب  ماشلا  لها  سیل  و  نیقیلا ، یلع  ینم  کشلا  یلع  یـضماب  تسل  کناف 
و ال بلطملادبعک ، برح  و ال  مشاهک ، هیما  سیل  نکلو  دحاو ، با  ونب  انا  يرملعف  لضف ، ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  فانمدـبع  ونب  انا 
،و لطبملاک قحملا  و ال  قیلطلاک ، نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) رجاهملا و ال  بلاط ، یباک  نایفسوبا 

مث امایا ، ورمع  نع  همتک  مالسلا ) هیلع   ) یلع باتک  هیواعم  یتا  املف  لیلذلا .) اهب  انززعا  زیزعلا و  اهب  انللذا  یتلا  هوبنلا  لضف  انیدیا  یف 
هیقل و موی  ذـنم  ورمع ، نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل امیظعت  دـشا  شیرق  نم  دـحا  نکی  مل  .هب و  تمـشف  باتکلا ، هارقاف  کلذ  دـعب  هاعد 

لاقف کحـضف ، امل  یلعل  کماظعا  نا  تملع  دـق  ورمعل : هیواعم  لاقف  رـصن :- نع  رم  ام  ینعم  رکذ  دـعب  ریخـالا - یف  .هنع و  حـفص 
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مل یناف  ماشلا  یلا  کبلط  اماف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هبجی  ملف  زاربلا  یلا  هاعد  نم  حـضتفا  امنا  و  ایلع ، زراـب  ورما  حـضتفی  مل  ورمع :
یبا نبای  انع  فرـصنا  لاقف : نیفـص ، موی  ع )  ) ایلع يریمحلا  بشوح  يدان  باعیتسالا :)  ) یف سما ) کـتعنم  اـم  مویلا  کـیطعا  نکا 
لاقف .نیملـسملا  ءامد  نقحت  و  انماش ، نیب  اننیب و  یلخت  و  کقارع ، نیب  کنیب و  یلخن  و  کمد ، انئامد و  یف  هللا  كدشنن  اناف  بلاط ،

و هنوملا ، یف  یلع  نوها  ناکل  و  تلعفل ، هللا  نید  یف  ینعـست  هنهادـملا  نا  تملع  ول  هللا  میلظ و  ما  نبای  تاهیه  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
.هللا و رما  رهظی  یتح  داهجلا ، عافدـلا و  نوقیطی  مه  یـصعی و  هللا  ناک  اذا  ناهدالا ، توکـسلاب و  نآرقلا  لـها  نم  ضری  مل  هللا  نکل 

هبجی ملف  هیواعم ، نیب  هنیب و  حلصی  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  یلا  ادیس - افیرش  ناک  و  بهشالا - نب  دایز  راس  یناغالا :)  ) یف
یناثلا و لصفلا   ) برقی مکنیب و  احالـص  دیری  مشاه  نبا  باب  دنع  دایز  ماق  و  هیواعم : یلع  دـتعی  هدـعج  ینا  هغبان  لوقی  کلذ  یف  و 

زربا نسحلاابا  ای  نیفصلا : نیب  يدانی  ماشلا  لها  نم  لجر  جرخ  و  رصن :) نیفص   ) یف و  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا -
، هرجه مالـسالا و  یف  امدق  کل  نا  یلع  ای  هل : لاق  نیفـصلا  نیب  امهیتباد  قانعا  تفلتخا  اذا  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  جرخف  .یل 

هیلع  ) یلع هل  لاقف  کـیار ؟ نم  يرت  یتح  بورحلا ، هذـه  ریخاـت  ءامدـلا و  هذـه  نقح  هیف  نوکی  کـیلع  هضرعا  رما  یف  کـل  لـهف 
هل لاقف  .انماش  نیب  اننیب و  یلخت  و  اـنماش ، یلا  عجرن  و  قارعلا ، نیب  کـنیب و  یلخنف  کـقارع ، یلا  عجرت  لاـق : كاذ ؟ اـم  و  مالـسلا :)

دجا ملف  هنیع  هفنا و  تبرض  و  ینرهسا ، رمالا و  اذه  ینمها  دقل  و  هقفش ، هحیصن و  اذه  تضرع  امنا  تفرع  دقل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
مه ضرـالا و  یف  یـصعی  نا  هئاـیلوا  نم  ضری  مل  یلاـعت  هللا  نا  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم یلع  لزنا  اـمب  رفکلا  وا  لاـتقلا ، ـالا 

عجرف .منهج  یف  لالغالا  هجلاعم  نم  یلع  نوها  لاتقلا  تدـجوف  رکنملا ، نع  نوهنی  فورعملاـب و ال  نورماـی  ـال  نونعذـم ، توکس 
حورلا هیقب  هشاشحلا : شاشحلا و  حاحـصلا :)  ) یف تاشاشح ) الا  برعلا  تلکا  دـق  برحلا  نا  کلوق : اما  و   ) .عجرتسی وه  یماـشلا و 

نوعـست ماشلا  نم  لتق  نیعم : نب  ییحی  نعف  نیقیرفلا ، نم  لتق  نم  هدع  یف  فلتخا  جورملا :)  ) یف تیقب ) سفنا   ) .ضیرملا دسج  یف 
هسمخ و ماشلا  لها  نم  لتق  هنا  فنخموبا : یماـطقلا و  نب  یقرـشلا  يدـع و  نب  مثیهلا  رکذ  .اـفلا و  نورـشع  قارعلا  لـها  نم  و  اـفلا ،

نم الا و   ) .بیضقلاب عقی  یلتقلل  ءاصحالا  ناک  .ایردب و  نورشع  هسمخ و  مهیف  افلا ، نورشع  هسمخ و  قارعلا  لها  نم  و  افلا ، نوعبرا 
( نیفـصب قلعتی  اـم  نیطـساقلا و  یف  نوثـالثلا - یناـثلا و  لـصفلا   ) یف اذـکه  راـنلا ) یلاـف  لـطابلا  هلکا  نم  هنجلا و  یلاـف  قـحلا  هلکا 

هیاور یلا  مثیم  نبا  رـشی  مل  و  راـنلا .) یلاـف  قحلا  هلکا  نم  ـالا  : ) اذـکه اـمنا  مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ) )
یلا راشا  و  بتکلا …  رثکا  یف  هروکذملا  هیاورلا  نم  قیلا  رانلا ) یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و   ) هیاور لاقف : دیدحلا  یبا  نبا  اما  .يرخا و 
یلا هیرـصملا )  ) یف ام  لثم  بسن  ثیح  رانلا ،) یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و  : ) طفلب حـهنلا  نوک  همالک  رهاـظ  و  هیرـصملا )  ) یف اـم  لـثم 
هیلع  ) هلوقب دارملا  ذئنیح  .رم و  ام  یلع  فنـصملا - طخب  هتخـسن  نوک  عم  مثیم - نبا  راصتقا  هل  دهـشی  و  حهنلا ، خسن  يرخا ال  بتک 

اما و  قحلاب ) …  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال  یلاعت … (  هلوق  هیف  لصالا  و  هلتقب ، قحلا  رما  نم  يا : قحلا ) هلکا  نم  ( ) مالسلا
امب هدییات  نکمی  .رانلا و  یلاف  لطابلا  لیبس  یف  لتق  نم  و  هنجلا ، یلاف  قحلا  لیبس  یف  لتق  نم  نا  حـضاو : دارملاف  هیرـصملا )  ) یف ام 

یلعب حبقا  ام  مالسلا :) هیلع   ) نینموملا ریما  تخا  نبا  هریبه  نب  هدعجل  لاق  هیواعم - اخا  نایفس - یبا  نب  هبتع  نا  رصن :) نیفـص   ) يور
هللا ناف  برعلا  لتق  اما  و  هدـعج : هل  لاـقف  برعلا ! ینفا  اناطلـس  باـصا  اذا  یتح  ساـنلاب ، ساـنلا  یلوا  نیملـسملا  بولق  یف  نوکی  نا 

یناثلا و لصفلا   ) هباحـصال نیفـص  یف  لاق  فنحـالا  نا  رـصن :) نیفـص   ) یفف ناـک ، فیک  .هللا و  یلاـف  قحلا  هلتق  نمف  لاـتقلا ، بتک 
و اولاق : .معن  لاق : انبلغ ؟ نا  و  اولاق : .برعلا  تکله  مالـسلا :-) هیلع   ) یلع عم  ناک  و  نیفـصب - ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا -

نع سیئر  جرعی  مل  انبلغ  نا  و  هقنع ، انبرـض  الا  اسیئر  اهب  كرتن  مل  انبلغ  نا  .لاق  .اـجرخم  اـنل  تلعج  اـم  اولاـق : .معن  لاـق : اـنبلغ ؟ نا 
یبا نب  هبتع  يدان  رصن :) نیفص   ) یف نیقیلا ) یلع  ینم  کشلا  یلع  یضماب  تسلف  لاجرلا  برحلا و  یف  انواوتـسا  اما  و   ) .هللا هیـصعم 

، امهمالکل ساـنلا  عمتجا  و  هیلا ، جورخلا  یف  هل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نذا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع تخا  نبا  یموزخملا  هدـعج  ناـیفس 
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ول مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم  هفالخلاب  قحا  هیواعم  نا  معزن  ام  هللا  انا و  و  کلاخ ، بح  الا  انیلع  کجرخا  ام  هللا  و  هدعج ، ای  هبتع : لاقف 
هیواعم نم  دجا  وه  الا و  فرظ  هب  لجر  ماشلاب  ام  هللا  وف  اهنع ، انا  اوفعاف  هب ، اهلها  اضرل  ماشلاب  قحا  هیواعم  نکلو  نامثع ، یف  هرما  ال 

لاخ کل  ناک  نا  هدعج : هل  لاقف  .مکبحاصل  مکنم  انبحاصل  عوطا  نحن  و  یلع ، دـج  لثم  نم  دـج  هل  نم  قارعلاب  سیل  و  لاتقلا ، یف 
نم دـجا  وه  الا و  لجر  نم  ماشلاب  سیل  هنا  کلوق : اما  .سما و  اـهب  متیـضر  دـقف  ماـشلاب  مویلا  كاـضر  اـما  و  كاـبا ، تیـسنل  یلثم 

و هکـش ، هیواعمب  رـصق  و  هنیقی ، مالـسلا ) هیلع   ) یلعب یـضم  نوکی ، نا  یغبنی  اذـکهف  یلع ، دـج  لثم  لجرل  قارعلاب  سیل  و  هیواـعم ،
(: رـصن نیفـص   ) یف هرخالا ) یلع  قارعلا  لها  نم  ایندلا  یلع  صرحاب  ماشلا  لها  سیل  و   ) .لطابلا لها  دهج  نم  ریخ  قحلا  لها  دصق 

کعف رجحلا ، يا : رکحلا - اذـه  رفی  یتح  رفن  اولاق ال  مهیدـیا و  نیب  ارجح  اوحرط  مث  مئامعلاب ، اهلجرا  ماشلا  لها  نم  کـع  تدـیق 
فرـصنن هللا ال  انا و  کع  رـشعم  ای  نادـمه : تلاقف  لیللا ، مهکردا  یتح  اولداجت  و  کلذـک ، قارعلا  لها  لعف  و  اـفاک - میجلا  بلقن 

اوربا کع : یلا  هیواعم  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) لسراف .کلذ  لثم  کع  لاق  .اوفرـصنت و  یتح 
یلع عم  معثخ  سار  بعک  یبا  یلا  هیواعم  عم  معثخ  سار  شنح  نبا  لسرا  هیف : .نادمه و  تفرصنا  مث  کع ، تفرـصناف  .موقلا  مسق 
یباف .اضعب  انـضعب  لتقی  ملا  انعم  متنک  انبحاص  رهظ  نا  و  مکعم ، انک  کبحاص  رهظ  ناف  لتتقن ، ملف  انقفاوت  تئـش  نا  مالـسلا :) هیلع  )

الا اوباف  مهقحل ، اـظفح  مهماـحرال و  هلـص  هعداوملا ، قارعلا  لـها  نم  اـنموقل  تضرع  دـق  هموقل : شنح  نبا  لاـق  .کـلذ و  بعکوبا 
بحاص ذخا  و  مهقوس - یف  مهوبرضا  يا : اومذخ - معثخ  رشعم  ای  هباحصال : لوقی  بعکوبا  ذخا  لاتقلا و  دتشاف  لاق - نا  یلا  انلاتق -

اعدـف زرابم ؟ نم  له  يدان : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رکـسع  نم  لجح  نب  لاثا  جرخ  هیف : .فصناف و  کموق  بعکابا  اـی  لوقی : ماـشلا 
هنعطف هنعطب ، خیـشلا  هردـبف  هبحاص ، یلا  امهنم  دـحاو  لک  زربف  امهیار ، یف  نیرـصبتسم  اناک  .لجرلا و  کنود  لاقف : ـالجح  هیواـعم 

ای مالغلا : هل  لاقف  .ایندلا  یلا  مله  لاثا ، يا  بالا : هل  لاقف  ایکب ، هبحاص و  امهنم  دـحاو  لک  قنتعاف  الزنف  هنبا ! وه  اذاف  یمتنا ، مالغلا و 
و یناهنت ، نا  یل  کیار  نم  نوکی  نا  کیلع  بجول  ماشلا ، لها  یلا  فارـصنالا  ییار  نم  ناـک  ول  هبا  اـی  هللا  و  هرخـالا ، یلا  مله  هبا 

فرـصنا .هیلع و  انا  ام  یلع  نوکا  انا  و  هیلع ، تنا  ام  یلع  تنا  نک  نیحلاصلا ؟ نینموملل  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لوقا  اذاـمف  هاـتاوسا !
یف لصالا  کلذکف ) فانمدبع  ونب  انا  کلوق : اما  و   ) .هباحـصا امهنم  دـحاو  لک  ربخف  قارعلا ، لها  یلا  لاثا  ماشلا و  لها  یلا  لجح 
ویلع هتـسلا  نکل  و  : ) لاقف مالـسلا ) هیلع   ) هلباقم یف  ناـمثع  لـعج  هاروش  یف  دارا  ثیح  رمع ، فانمدـبع  نبا  اـمهنم  لـک  نوک  ههبش 
یبنلا نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) يواستی کتدـعاق  یلع  رمعل : لاقیف  فانمدـبع ) …  انبا  نامثع 

ام امهنیب : هرفانم  یف  هیوعمل  همادـق  نب  هیراج  لاق  هیما ) سیل  نکلو   ) .فانمدـبع انبا  امهنم  لکف  نایفـسوبا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم لوا  هنال  مشاه ، هل : لیق  امنا  و  ورمع ، همـسا  يربطلا :)  ) یف مشاهک )  ) .همالا ریغـصت  الا  هیما  ام  و  بالکلا ، يواعت  هبلک  الا  هیواعم 

دیرثلا مشه  يذـلا  ورمع  يرعبزلا :- نبا  لوقی  یبـلکلا : نبا  لاـق  و  یعازخلا : دورطم  لوقی  هل  .مهمعطا و  هکمب و  هموقل  دـیرثلا  مشه 
، قیقدلا اهنم  يرتشاف  نیطسلف  یلا  لحرف  طحقو ، هبزل  مهتباصا  تناک  شیرق  نم  هموق  نا  اورکذ  فاجع  نوتنسم  هکم  لاجر  هموقل و 

لمحت کلذ : یف  یـصقدبع  نب  بهو  لاق  .زبخلا  کلذـب  دـیرث  هقرم  هموقل  ذـختا  مث  اروزج ، رحن  و  هل ، زبخف  هب  رماـف  هکم  هب  مدـقف 
میـشه و نم  هکم  لها  عسواف  ضیفنلاربلاب  ماشلا  ضرا  نم  تاقناتم  رئارغلاب  مهاتا  ضیب  نبا  هب  موقی  نا  ییعا  هنع و  قاـض  اـم  مشاـه 

عنـصی نا  فلکتف  لام ، اذ  ناک  و  هیما ، هدـسحف  ضیفی  اهرئاح  يزیـشلا و  نم  تاللکم  نیب  موقلا  لظف  ضیرغلا  محللاـب  زبخلا  باـش 
و هردق ، هنـسل و  کلذ  مشاه  هرکف  هرفانملا ، یلا  هاعد  مشاه و  نم  لان  بضغف و  شیرق ، نم  سان  هب  تمـشف  هنع  زجعف  مشاه ، عینص 

.نینـس رـشع  هکم  نع  ءالجلا  و  هکم ، نطبب  اهرحنن  هقدـحلا  دوس  هقان  نیـسمخ  یلع  كرفانا  یناف  لاـق : .هوظفحا  شیرق و  هعدـت  مل 
نم اهمعطا  اهرحنف و  لـبالا ، هیما  نع  مشاـه  ذـخاف  هیما ، یلع  امـشاه  رفنف  یعازخلا ، نهاـکلا  اـمهنیب  ـالعج  و  هیما ، کلذـب  یـضرف 
لوا هذه  تناکف  نینس ، رشع  اهب  ماقاف  ماشلا  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) یلا هیما  جرخ  و  هرـضح ،
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متح و نا  متاحک و  مشه ال ال و ال  نا  مشاهک و  دـحا  ام  مشاه : یف  لیق  و  یبلاعثلا :) فئاطل   ) یف .هیما و  مشاه و  نیب  تعقو  هوادـع 
یلا با  دـعب  اـبا  مدآ  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا روـن  لاـقتنا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هـتبطخ یف  يدوعـسملا -) هیـصو  تاـبثا   ) یف
رخف عضرم  رهط و  جرخم  هرتع و  عمجم  هرسا و  دلاو  دجو و  با  ياف  لیعامـسا ، دعب  هئابآ  ریخ  مشاه  یلا  هرون  تلقن  یتح  هتدالو :-

یف دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دـق  و  ظحاجلا - لاق  .رجاتملا و  رعاـشملا و  هل  تلعج  کـتیب و  ندـل  هتمقا  دـقل  امـشاه ! بر - اـی  تلعج -
.طیعم و ابا  اهدلواف  هنم ، هتایح  یف  هتارما  ورمع  ابا  هنبا  جوز  برعلا : نم  دحا  هعنصی  مل  اعنـص  هیلهاجلا  یف  هیما  عنـص  رخآ :- عضوم 
یـش ء هناف  هاری ، وه  اهیلع و  ینبی  بالا و  هایح  یف  اهجوزتی  نا  اماف  .مهتوم  دعب  مهئابآ  ءاسن  اوحکن  نیذلا  مه  مالـسالا  یف  نویتقملا 

مل

( سمـشدبع مشاه و   ) باتک نع  .مالـسالا و  هاضماف  هیلهاجلا ، یف  بالا  هجوز  مرح  مشاه  نب  بلطملادـبع  نا  یتای  و  طـق …  نکی 
: توم رـضح  نم  لجرل  نامثع  لاق  هنع : .اسراح و  یمـسف  جاحلا ، قرـسی  ناک  امالغ  ناک  امل  هیما  نا  یبلکلا : ماـشه  يور  سابدـلل :

لاقف رـسع - هیف  امووشم و  يا : ادـکن - هیف  نا  دـکنا و  ناک  هنا  لاقی : یمعا ، اریـصق  امیمد  مدآ  ـالجر  تیار  معن ، لاـق : هیما ؟ تیارفا 
لـصفلا  ) مشاه یلوی  نا  یلع  شیرق  تحلطـصا  راکب :) نبا  شیرق  باسنا   ) نع .هجارخاب و  رما  .هعامـس و  رـش  نم  کیفکی  ناـمثع :

نا لق  رفاسی و  ناک  سمـشدبع  نا  کلذ  و  هدافرلا ، هیاقـسلا و  هیبا  توم  دـعب  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و 
مکنا لاقف : شیرق  یف  ماق  جحلا  رـضح  اذا  ناکف  ارـسوم ، الجر  مشاه  ناک  و  ریثک - دـلو  هل  ناک  و  الیعم ، الجر  ناک  و  هکمب - میقی 

همارکلاب فیـض  قحا  و  هللا ، فیـض  کلذـل  مهف  هتیب ، همرح  نومظعی  هللا  راوز  مسوملا  اذـه  یف  مکیتای  هنا  و  هتیب ، لـها  هللا و  ناریج 
مهناف هراوز ، هفیـض و  اومرکاف  هراج ، نم  راج  ظفح  ام  لضفا  مکنم  ظـفح  مث  هب ، مکمرکا  کلذـب و  هللا  مکـصخ  دـق  و  هللا ، فیض 
دفارتت شیرق  تناکف  .مهونیعا  مهورقاف و  اولـسرا ، اولمق و  اولفت و  اوفجرا و  دـق  حادـقلاک و  رماوض  دـلب ، لک  نم  اربغ  اثعـش  نوتاـی 

کلذ لـمحی  لاـم  یل  ناـک  ول  هینبلا  هذـه  بروف  شیرقل : لوقی  ناـک  و  اریثک ، ـالام  هنـس  لـک  یف  جرخی  مشاا  ناـک  و  کـلذ ، یلع 
همرحب مکلاسا  .مارح و  هیف  لخدـی  مل  و  ملظب ، ذـخوی  مل  محر و  هیف  عطقی  مل  ام  هلالح  یلام و  بیط  نم  جرخم  ینا  الا و  هومتیفکل ،

مل و  محر ، هیف  عطقی  مل  و  اـملظ ، ذـخوی  مل  اـبیط ، ـالا  مهتنوعم  هللا و  تیب  راوز  همارکل  هلاـم  نم  لـجر  مکنم  جرخی  ـال  تیبلا ا  اذـه 
و حاحلا ، هفایـضل  هودـنلا  راد  یف  هعـضیف  مشاه  یلا  اهب  یتات  و  اهلاوحا ، هلمتحت  ام  اهلاوما  وفـص  نم  جرخت  شیرق  تناـکف  .بصتغی 

ناک و  جاحلا ، برشیف  هکمب  یتلا  رائبلا  نم  اهیف  یقتسی  رفتحت ، نا  لبق  نم  مزمز  عضوم  یف  لعجی  مدا ، نم  ضایحب  رمای  مشاه  ناک 
قیوسلا و نمـسلا و  محللا و  زبخلا و  مهل  درثـی  ناـک  و  هفرعب ، عمجب و  ینم و  هکمب و  مویب ، هیورتـلا  موی  لـبق  معطی  اـم  لوا  مهمعطی 

نیب ناک  .رمقلا  مشاهل : لاقی  ناک  ظحاجلا : لاق  .اوردـصی و  نا  یلا  لیلق - ذـئموی  ءاملا  و  ینمب - نوقـسیف  ءاملا  مهل  لمحی  و  رمتلا ،
یف مهمعطم  هتوـعد و  رینملا  يراـسلا  رمقلا  یلا  لاـق : و  مشاـه ، یلا  همکاـحملا  یلا  هاعدـف  یـش ء ، شیرق  ضعب  یعازخلا و  دورطم 
یف نوثـالثلا - یناـثلا و  لـصفلا   ) نس نم  لوا  ناـک  و  هیلاـعمل ، یلعلا  ورمع  مشاـهل : اولاـق  راـکب : نبا  لاـق  رزجلا و  عـمق  نـم  لزـالا 

مدـقت امنا  هکم ، مهتراجت  ودـعت  شیرق ال  تناـک  و  ماـشلا ، یلا  هلحر  هشبحلا و  یلا  هلحر  نیتلحرلا : نیفـصب ) قلعتی  اـم  نیطـساقلا و 
لزنف ماشلا ، یلا  مشاـه  لـحر  یتح  برعلا  نم  مهلوح  نم  نوعیبی  و  مهنیب ، اـهب  نوعیاـبتی  مهنم و  اـهنورتشیف  علـسلاب  مجاـعالا  مهیلع 

رـصیقل رکذف  امامت ، اقلخ و  سانلا  نسحا  نم  ناک  .نولکایف و  سانلا  وعدی  دیرث  نم  هنفج  عضی  و  هاش ، موی  لک  حبذی  ناکف  رـصیقب 
مورلا مجاعالا و  تناـک  .ساـنلا و  وعدـی  محللا و  هیلع  غرفی  قرملا و  هیلع  بصی  مث  زبخلا  مشهی  شیرق  نم  لـجر  اـنهاه  هل : لـیق  و 

يار املف  هیلع ، لخدیف  هیلا  لسری  لعج  و  هب ، بجعا  هملک  هآر و  املف  رـصیق ، هب  اعدف  زبخلاب ، هیلع  مدـتات  فحـصلا  یف  قرملا  عضت 
عفترا کلذـبف  .لعفف  هنیب ، مهنیب و  ام  یف  نامالا  باتک  مهل  بتکی  نا  و  رجاتملاب ، هیلع  مودـقلا  یف  شیرقل  نذای  نا  هلاس  هنم  هناـکم 
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: لاق ناک ؟ فیک  بلطملادـبع  تیارا  هباسنلا : لفغدـل  لاق  هیواعم  نا  یناغالا :)  ) نع بلطملادـبعک ) برح  ـال  و   ) .شیرق نم  مشاـه 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ءاج  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا :)  ) یف .هوبنلا و  رون  ههجو  یلع  ناک  ائیض  الیبن و  الجر  تیار 

هنع .هاتا و  دق  کلملا  ناف  ینبا  عد  هل : لاقف  هنع ، هیحنیل  هیلا  هدلو  ضعب  يوهاف  بلطملادبع ، ذخف  یلع  سلج  یتح  جردـی  لفط  وه 
هاجلا یف  بلطملادبع  نس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  مالسلا :) هیلع  )

 … (. ءاسنلا نم  مکوابآ  حکن  ام  اوحکنت  و ال  : ) یلاعت لزناف  ءانبالا ، یلع  ءابالا  ءاسن  مرح  مالسالا : یف  هل  هللا  اهارجا  ننس  سمخ  هیل 
اوملعا و  : ) یلاعت لزناف  هب ، قدصت  و  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) سمخلا هنم  جرخاف  ازنک  دجو  و 
اهامـس مزمز  رفح  امل  و  لیبسلا .) …  نبا  نیکاـسملا و  یماـتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناـف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  اـمنا 

هئام لتقلا  یف  نس  و  رخالا .) …  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقـس  متلعجا  : ) یلاعت لزناف  جاحلا ، هیاقس 
يرجاف طاوشا ، هعبـس  بلطملادبع  مهیف  نسف  شیرق ، دنع  ددـع  فاوطلل  نکی  مل  .مالـسالا و  یف  کلذ  یلاعت  هللا  يرجاف  لبالا ، نم 

نید یلع  انا  لوقی : و  بصنلا ، یلع  حبذ  ام  لکای  و ال  مانصالا ، دبعی  و ال  مالزالاب ، مسقتـسی  ناک ال  .مالـسالا و  یف  کلذ  یلاعت  هللا 
ناک و  ءایبنالا ، ءامیـس  كولملا و  ءاهب  هیلع  همایقلا و  موی  ثعبی  .ءادـبلاب  لاق  نم  لوا  بلطملادـبع  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .میهاربا و 

رفاـنت يربـطلا :)  ) یف .هنم و  اـند  نم  نوـعنمیف  هـسار ، یلع  نوـموقی  دـلو  هـل  ناـک  و  هریغ ، دـحال  شرفی  ـال  هـبعکلا  ءاـنفب  هـل  شرفی 
نب لیفن  امهنیب  لعجف  امهنیب ، رفنی  نا  یباف  یشبحلا ، یشاجنلا  یلا  هیما  نب  برح  مشاه و  نب  بلطملادبع 

و همال ، کنم  لقا  و  هماس ، کنم و  مسوا  و  هماه ، کنم  مظعا  و  هماق ، کنم  لوطا  وه  الجر  رفانتا  برحل : لاقف  يودعلا ، يزعلادـبع 
هوبا رهاعم و  كوبا  برحل : لیفن  لاق  ظحاجلا : هاور  .هیلع و  هرفنف  ادوذـم ؟ کنم  لوطا  و  ادفـص ، کـنم  لزجا  و  ادـلو ، کـنم  رثکا 

یناـثلا و لـصفلا   ) هبرـضف هرهز ، نم  هارمـال  ضرعت  هیما  نا  رهاـعم :) كوبا  : ) هلوـق حرـش  یف  لاـق  مارح  دـلب  نع  لـیفلا  داذ  فـع و 
يدـع نب  سیق  مهنود  ماقف  هکم ، نم  هرهز  جارخا  هیما  داراـف  فیـسلاب ، مهنم  لـجر  نیفـصب ) قلعتی  اـم  نیطـساقلا و  یف  نوثـالثلا -
هصقلا هذه  یف  و  میقم .) نعاظلا  نالا  : ) يدان و  الثم ، تبهذف  لیل .) حبصا  : ) حاص و  بناجلا - عینم  ناک  و  هلاوخا ، اوناک  و  یمهسلا -

ودـبت رـش  هرکذ  موی  کنبـسکی  ـال  هکلهم  یغبلا  ناـف  هیما  ـالهم  همـال : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـج  فانمدـبع  نب  بهو  لوقی 
، برعلا یف  ردقلا  میظع  يول  نب  بعک  ناک  يردالبلا :) باسنا   ) یف رقملا و  ربصلا و  هنم  ساکلا  یف  بصی  هعلاط  سمشلا  هبکاوک و 

ریط معطم  دمحلا  هبیـش  مکنما  رکب : یبا  عم  هباسنلا  ربخ  یف  .بلطملادـبع و  تومب  اوخرا  مث  لیفلا ، ماعب  مث  هل ، اماظعا  هتومب  اوخراف 
بلک برخ و ال  دق  الا و  تیب  اناداع  ام  بلطملادبع ، نبا  انا  بذک ، یبنلا ال  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  .ال و  لاق : ءامـسلا ؟

ا  ) یف .برج و  دق  الا و 

هجوتف اهوقاتـساف ، بلطملادـبعل  لباب  اورم  هبعکلا ، مدـه  دـیری  لیفلاب  هشبحلا  بحاص  لبقا  امل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکل )
: هنامجرتل لاق  مث  .هاندا  همرکاف و  .هورم  لقع و  هل  لجر  وه  و  شیرق ، میظع  هنا  هل : لـیقف  هلبا ، در  هلاـسی  مهبحاـص  یلا  بلطملادـبع 

يذلا اذه  لاق : و  لبالا ، در  هلاوس  نم  بجعتف  .یلع  اهدرت  نا  تببحاف  اهوقاتساف  یل  لباب  اورم  کباحصا  نا  لاقف : کتجاح ؟ ام  لس 
همدـه نع  فرـصنا  نا  ینلاـس  وـل  اـما  هدـبعی ، يذـلا  هتیب  نع  فرـصنا  نا  ینلاـسی  نا  عدـی  هلقع ، مترکذ  شیرق و  میظع  هنا  متمعز 
اهدرب رماف  .یلبا  در  کتلاس  امنا  و  هعنمی ، ابر  تیبلا  کلذـل  نا  بلطملادـبع : هل  لاقف  کلملا ، هلاقمب  ناـمجرتلا  هربخاـف  .تفرـصنال 

لاقف مرحلا ، فرط  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) یلع لیفلا  یقل  یتح  بلطملادبع  یـضم  مث  هیلع ،
لاقف لعفتفا ؟ کبر ، تیب  دـهتل م  کب  اوواـج  لاـقف : .ـال  هسارب : لاـقف  کـب ؟ یج ء  مل  يردـتا  هل : لاـقف  هسار ، كرحف  دومحم  هل :
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نا راکب :) نبا  باسنا   ) نع و  عنتما …  مرحلا  فرط  یلا  یهتنا  املف  مرحلا ، لخدیل  لیفلاب  اوواج  بلطملادـبع و  فرـصناف  .ال  هلللارب :
، هب اوقلطنا  هوطبرف و  هقاذـح ، هل : لاقی  هکم  تویب  هیلاـع  نم  ـالجر  اودـجوف  هکم ، نم  جـحلا  نع  نیرداـص  اوجرخ  ماذـج  نم  اـبکر 

ادبع مهاقلتف 

کلیو هنبال : لاقف  هب ، فته  هفاذـح  هیلا  رظن  املف  هرـصب - بهذ  دـق  ذـئنیح  و  هب - دوقی  بهلوبا  هنبا  هعم  فئاطلا و  نم  البقم  بلطمل 
یتراجت و متفرع  دـق  مهل : لاق  مهقحلف و  .لجرلا  قلطا  مهقحلاف و  لاق : .بکر  عم  اطوبرم  يرذـعلا  مناغ  نب  هفاذـح  لاـق : اذـه ؟ نم 

املق هفاذح ، اوقلطاو  کلذ  اولبقف  .انهر  یئادر  اذـه  و  اسرف ، و  لبالا ، نم  ارـشع  و  ابهذ ، هیقوا  نیرـشع  احکنیطعال  مکل  فلحا  یلام ،
: لاق .هب  هللااف  کل  ما  عجرا ال  صاعل ، کنا  هنباب : حاصف  هفاذح ، توص  عمسی  مل  و  بهل ، یبا  توص  بلطملادبع  عمس  ابرق  هب و  لبقا 

.ینفدرا .جیجحلا  یقاس  ای  یما  تنا و  یباب  اذ  انا  اه  : لاق .کتوص  ینعمـسا  هفاذـح ، ای  بلطملادـبع : هادانف  .یعم  لجرلا  اذـه  هاتبا  ای 
بیغت یتح  ارکاش  مهل  لزت  الف  نکلها  اما  جراخا  مشاه : ینب  یلا  ءامتنالاب  هجراخ  هنبا  یـصوی  هفاذح  لاقف  هکم ، لخد  یتح  هفدراف 

مزمز رفحا  : ) هل لیقف  مانملا ، یف  یتا  بلطملادبع  نا  هنع : ردبلا و  رمقلاک  لیللا  مالظ  یضی ء  هلاعف  میرکلا  دمحلا  هبیش  ینب  ربقلا  یق 
ثحبم یف  مدـلا ، ثفرلا و  نیب  متکم ، رفحا  : ) يرخا هرم  ماـنملا  یف  يراـف  یل ) نیب  مـهللا  : ) لاـقف ظـقیتساف  مظعـالا .) خیـشلا  هئیبـخ 

یتح یـشمف  ماقف  رمحلا .) باصنالا  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) هلبقتـسم لـمنلا  هیرق  یف  بارغلا 
توملا اهبلغ  یتح  اهسفن  هشاشحب  اهرزاج  نم  تتلقاف  هروزجلاب  هرقب  رحنف  تایالا ، نم  هل  یمس  ام  رطتنی  مارحلا  دجـسملا  یف  سلج 

ماقف لمنلا ، هیرق  نع  ثحبی  ثرفلا ، یف  عقو  یتح  يوهی  بارغ  لـبقا  و  اـهناکم ، نم  اـهمحل  لـمتحاف  مزمز ، عضوم  یف  دجـسملا  یف 
دلو ذـئموی  هل  سیل  و  ثراحلا - هنبا  وه و  رفحی  قفطف  .اهنع  یندـص  نم  دـهاجم  رئبلا و  اذـه  رفاـحل  ینا  لاـق : و  رفحی ، بلطملادـبع 
اذا یتح  هقدـص ، هبـسن و  قیعز  نم  نوملعی  امل  شیرق  نم  سان  هنع  یهانت  و  اـمهنوعزانی ، شیرق و  نم  ساـنلا  اـمهیلع  هفـسیف  هریغ -

شیرق تار  املف  تنفد ، نیح  مزمز  یف  تنفد  افویـس  كرداف  رفح  مث  .مهدحا  رحنی  نا  دلولا  نم  هرـشع  هل  یف  نارذـن و  رفحلا  هبعتا 
مث رارقلا ، یف  اهرفحف  ءاملا ، طبنا  یتح  رفح  مث  .هللا  تیبل  فویـسلا  هذه  لاقف : .تدـجو  ام  اندـجا  هل : تلاق  فویـسلا  كردا  دـق  هنا 
نم موق  ناک  و  جاحلا ، هنم  برـشیل  ضوحلا ، کلذ  نالمیف  ناـعزنی  هنبا  وه و  قفط  و  اـضوح ، اـهیلع  ینب  مث  فزنت ، ـال  یتح  اـهرحب 

اهلحا ینا ال  مهللا  : ) لـق هل : لـیقف  يراـف  هبر ، اـعد  اورثکا  اـملف  حبـصی ، نیح  هحلـصیف  لـیللاب ، هل  ادـسح  ضوحلا  نورـسکی  شیرق 
نکی ملف  فرـصنا ، مث  يرا  يذـلاب  يدانف  دجـسمل ، یف  شیرق  تفلتخا  نیح  ماقف  مهتیفک ، مث  لبو .) لـح  براـشل  یه  و  لـستغمل ،
هرـشع هل  دـلوف  ءاسنلا  جوزت  مث  هتیاقـس ، کلذ و  هضوح  اوکرت  یتح  ءادـب ، هدـسج  یف  یمر  الا  شیرق  نم  دـحا  هیلع  هضوح  دـسفی 

یلع هعرقلا  تراطف  مهنیب  عرقاف  تئـش ) نم  کلذـب  بصاف  مهنیب ، عرقا  ینا  مهدـحا و  رحن  ترذـن ال  تنک  ینا  مهللا  : ) لاقف طهر ،
ءامیس بلطملادبع  یف  فرعی  ناک  لاقی : و  لاق : و  لبالا …  نم  هئام  ما  کیلا  بحا  وه  مهللا  لاقف : هیلا - هدلو  بحا  ناک  و  هللادبع -

یف نوثـالثلا - یناـثلا و  لـصفلا   ) مزمز یف  ءاـملا  بلطملادـبع  طـبنا  اـمل  قاحـسا :) نب  دـمحم  هریـس   ) نع .کـلملا و  هبیه  و  هوبنلا ،
، لعافب انا  ام  لاق : .کعم  انکرشاف  اقح  اهیف  انل  نا  و  لیعامسا ، انیبا  رئب  اهنا  هل : تلاقف  شیرق ، هتدسح  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و 

دعـس ینب  هنهاک  اولاق : .هیلا  مکمکاحا  امکح  مکنیب  ینیب و  اولعجاف  لاق : .کیکرات  ریغ  اناف  اولاق : .مکنود  هب  تصـصخ  رمالا  اذه  نا 
و موق ، شیرق  نم  هلیبق  لک  نم  جرخ  و  فانمدـبع ، نم  رفن  یف  بلطملادـبع  بکرف  ماشلا ، فارـشاب  تناـک  .معن و  لاـق : .میذـه  نب 
، ءاملا نم  هیبا  ینب  بلطملادـبع و  عم  ناک  ام  دـفن  ماشلا ، زاجحلا و  نیب  زوافملا  کلت  ضعبب  اوناک  اذا  یتح  زوافم ، كاذ  ذا  ضرالا 

يار املف  مکباصا ، يذلا  لثم  انسفنا  یلع  یشخن  هزافمب و  نحن  اولاق : و  مهوقسی ، نا  اوباف  مهموق  اوقستساف  ادیدش ، اشطع  اوشطعف 
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امب انرمف  کیارل ، عبت  الا  انیار  ام  اولاق : نورت ؟ ام  هباحـصال : لاق  كالهلا ، هباحـصا  هسفن و  یلع  فاخ  موقلا و  عنـص  ام  بلطملادبع 
لجر نوکی  یتح  هباحصا  هنفد  لجر  تام  املکف  هوقلا ، نم  نالا  هعم  امب  هسفنل  هرفح  انم  لجر  لک  رفحی  نا  يرا  یناف  لاق : .تببحا 

نا مث  توملا ، نورظتنی  اودعق  هریفح و  رفحف  مهنم  لجر  لک  ماقف  .ترشا  ام  معن  اولاق : .بکر  هعیض  نم  رـسیا  دحاو  هعیـضف  دحاو ،
اولحتراف و .اولحترا  ضرالا ، ضعبب  ءام  انقزری  نا  هللا  یـسعف  اوموق  زجعل ، توملل  اذک  انیدـیاب  انءاقل  نا  هللا  و  مهل : لاق  بلطملادـبع 

نیع اهفخ  تحت  نم  رجفنا  هب  ثعبنا  املف  اهبکرف ، هتلحار  یلا  بلطملادبع  مدقتف  نوعناص ، مه  ام  نورظنی  شیرق  لئابق  نم  مهعم  نم 
یلا اومله  مهل : لاقف  شیرق ، نم  لئابقلا  اعد  مث  مهتیقـسا ، اووالم  هباحـصا و  وه و  برـشف  لزن  مث  هباحـصا ، ربک  ربکف و  بذع ، ءام 
هذهب ءاملا  اذه  كاقـس  يذلا  نا  .ادبا  مزمز  یف  کمـصاخن  هللا ال  و  انیلع ، کل  هللا  یـضق  دق  اولاقف : .اوبرـشاف  هللا  اناقـسا  دـقف  ءاملا ،

یناثلا و لصفلا   ) هل ءام  یف  بلطملادـبعل  يرخا  هصق  هتاـقبط :)  ) یف يدـقاولا  بتاـک  يور  .اـهیلا و  عجراـف  مزمز  كاقـس  وه  هـالفلا 
يرذـعلا نهاکلا  یلا  ارفانت  امهنا  و  یفقثلا ، بدـنج  عم  مرهلاوذ ، هل : لاقی  فئاـطلاب ، نیفـصب ) قلعتی  اـم  نیطـساقلا و  یف  نوثـالثلا -

هبعکلا یف  ناک  لاق : هعفر ، یمقلا  نع  .بلطملادبع و  ریعب  نارج  تحت  نم  نیع  ترجفناف  هعم ، نم  بلطملادبع و  ءام  دفن  و  ماشلاب ،
هراجحلا و اهیف  اوقلا  و  مزمز ، رئب  یف  نیلازغلا  فایسالا و  مهرج  تقلا  امهرج  هعازخ  تبلغ  املف  فایـسا ، هسمخ  بهذ و  نم  نالازغ 

ناک بلطملادـبع و  غلب  اـملف  .اهعـضوم  مهیلع  یفخ  مزمز و  عضوم  اوفرعی  مل  هعازخ  یلع  یـصق  تبلغ  اـملف  اـهرثا ، اومع  اـهومط و 
: هل لاقف  تآ  هاتا  نا  همانم : یف  يار  هبعکلا  لـظ  یف  مئاـن  وه  اـنیبف  هریغ ، كاـنه  دـحال  شرفی  نکی  مل  و  هبعکلا ، ءاـنف  یف  هل  شرفی 

رفحا لاـقف : ثلاـثلا  موـیلا  یف  هاـتا  مث  هبیط ؟ اـم  و  لاـقف : .هبیط  رفحا  هل : لاـقف  یناـثلا  موـیلا  یف  هاـتا  مـث  هرب ؟ اـم  و  لاـقف : .هرب  رفحا 
بارغلا دـنع  مظعالا ، حـیجحلا  یقـست  مذـت ، حربت و ال  ال  مزمز ، رفحا  : ) لاقف عبارلا  مویلا  یف  هاتا  مث  هنوصملا ؟ ام  و  لاـق : هنوصملا ؟

يار اـملف  موـی ، لـک  لـمنلا  طـقتلی  مصعا  بارغ  هیلع  عـقیف  لـمنلا ، هنم  جرخی  رحج  مزمز  دـنع  ناـک  .لـمنلا و  هیرق  دـنع  مصعـالا ،
اوملهف اـنزع  اـنترثام و  یه  و  مزمز ، رفح  یف  لاـیل  عبرا  یف  تربـع  ینا  شیرقل : لاـقف  مزمز ، عضوم  فرع  اـیورلا  هذـه  بلطملادـبع 

حلا یلع  هنیعی  ناک  و  ثرحلا ، وه  دحاو و  نبا  هل  ناک  و  هسفنب ، وه  اهرفحی  لبقاف  هوبیجی ، ملف  اهرفحن ،

هیلا مهبحا  رحنی  نا  نینب  هرـشع  هقزر  نا  هل  رذن  و  یلاعت ، هللا  اعد  هیدـی و  عفر  مث  هبعکلا ، باب  یلا  مدـقت  کلذ  هیلع  بعـص  املف  رف ،
ثرحلاابا ای  اولاق : شیرق و  تربک  ربک و  ءاملا ، یلع  عقو  دق  هنا  ملع  و  لیعامسا - يوط  يوطلا - غلب  رفح و  نا  املف  یلاعت ، هیلا  ابرقت 
نیطـساقلا یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) .رهدلا یف  يدلول  یل و  یه  اهرفح ، یلع  ینونیعت  مل  لاقف : .بیـصن  اهیف  انل  انترثام و  هذه 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا حتتفا  يذلا  هعازخ - مشاه و  ینب  نیب  ناک  يذلا  فلحلا  ءدب  ببس  ناک  يربطلا :)  ) یف و  نیفـصب ) قلعتی  ام  و 
ملظ فانمدـبع - نم  یقب  نم  رخآ  ناک  و  فانمدـبع - نب  لفون  نا  بعک - ینب  رـصنب  هباحـسلا  هذـه  بصنتل  لاق : هکم و  هیبسب  هلآ )

بلطملادبع فصنتف  حرزخلا  نم  يراجنلا  ورمع  تنب  یملس  بلطملادبع  ما  تناک  و  تاحاسلا - یه  و  هل - حاکرا  یلع  بلطملادبع 
ابکار نونامث  مهنم  هیلع  مدقف  یلاوخاراجنلا  یلا  لوسر  نم  له  یلاغشا  ینازحال و  یلیل  لوط  ای  هلاوخا : یلا  بتکف  هفصنی ، ملف  همع 

.هتمالط نم  انتخا  نبا  فصنا  لجرلا ! اهیا  کحابـص  معن  ال  هل : اولاقف  .احابـص  اومعنا  مهل : لاق  لفون  مهآر  املف  هبعکلا ، ءانفب  اوخاناف 
هنال هبیا  همـسا  و  لاق - نا  یلا  هعازخ - عم  فلحلا  یلا  بلطملادبع  کلذ  اعدف  حاکرالا ، هیلع  درف  .همارکلا  مکل و  بحلاب  لعفا  لاق :

مدـق املف  اهیلا ، هنیدـملا  قیرط  کلـسف  ماشلا ، یلا  هل  هراجت  یف  صخـش  ناک  هابا  نال  بلطملادـبع ، هل : لیق  و  هبیـش ، هسار  یف  ناـک 
اهبطخف هتبجعاف  یملـس  هتنبا  يارف  تایاورلا - فالتخا  یلع  یجرزخلا  دیز  نب  ورمع  وا  یجرزخلا - ورمع  نب  دیز  یلع  لزن  هنیدملا 

یف اهب  ینبف  اعجار ، فرصنا  مث  اهب ، ینبی  نا  لبق  هتهجول  مشاه  یضم  مث  .اهلها  یف  الا  ادلو  دلت  الا  هیلع : طرـش  هحکناف و  اهیبا ، یلا 
یملس تدلوف  هزغب ، اهب  تامف  ماشلا ، یلا  یـضم  اهلها و  یلا  اهدر  تلقثا  املف  هعم ، اهلمح  هکم و  یلا  لحترا  مث  هنم ، تلمحف  اهلها 
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لعجف نولضتنی ، ناملغ  اذاف  برثیب ، رم  فانمدبع  نب  ثرحلا  ینب  نم  الجر  نا  مث  .ینامث  وا  نینـس  عبـس  برثیب  ثکمف  بلطملادبع ،
هل نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لـصفلا   ) لاـقف .ءاـحطبلا  دیـس  نبا  اـنا  مشاـه ، نبا  اـنا  لاـق : قسخ  اذا  هبیش 

اناملغ تدـجو  ینا  ملعت  رجحلا : یف  سلاج  وه  و  بلطملل ، لاق  هکم  یثراحلا  یتا  املف  .مشاه  نب  هبیـش  انا  لاق : تنا ؟ نم  یثراـحلا :
یتآ یتح  یلها  یلا  عجرا  هللا ال  و  بلطملا : لاقف  ءاحطبلا ؟ دیس  نبا  انا  مشاه ، نبا  انا  لاق : قسخ ، اذا  مالغ  مهیف  و  برثیل ، نولـضتنی 

ناملغ اذاف  راجنلا ، نب  يدع  ینب  یتا  یتح  ءاشع  برثی  دروف  اهیلع ، بلطملا  سلجف  .اهبکراف  ءانفلاب  یتقان  هذه  یثراحلا : هل  لاقف  .هب 
هذخا دیرت  تنک  ناف  کیخا ، نبا  اذـه  معن ، اولاق : مشاه ؟ نبا  اذـها  موقلل : لاقف  هیخا ، نبا  فرعف  سلجم ، يرهط  نیب  هرک  نوبرـضی 

کب باهذلا  تدرا  کمع  انا  یخا ، نب  ای  لاق : هاعدـف و  .هنیب  کنیب و  انلحو  هعدـت ، مل  تملع  نا  اهناف  هما ، هب  ملعت  نا  لبق  هعاسلاف 
اهبرحب وعدـت  تماقف  لیللا  ناک  یتح  هما ، هب  ملعت  مل  هب و  قلطناف  هقانلا ، زجع  یلع  سلج  نا  بذـک  امف  هتلحار ، خانا  .کموق و  یلا 

مث .یل  دبع  لاقف : اذـه ؟ نم  نولوقی : اولعجف  مهـسلاجم  یف  سانلا  هوحـض و  بلطملا  هب  مدـق  .هب و  بهذ  همع  نا  تربخاف  هنبا ، یلع 
لاق و  فانمدـبع …  ینب  سلجم  یلا  یـشعلا  ناـک  نیح  هب  جرخ  مث  هبیـش ، اهـسبلاف  هلح  يرتشاـف  هروزجلا ، یتا  یتح  بلطملا  جرخ 

و لسرم ، یبنل  الا  هلثم  فرعی  ام ال  هتمارک  نم  رهظا  و  هیدی ، یلع  يرجا  و  هنامز ، یف  بلطملادبع  هللا  یطعا  دق  و  هبصن : عم  ظحاجلا 
لتق و  لیفلا ، سبحب  هدـیعو  هرـصن  یلاعت و  هللا  نم  هلوق  قیقحت  و  هبعکلا ، دـلرب  هایا  هدـعوت  و  لیفلا ، بحاـص  ههربـال  همـالک  یف  نا 

ول و  لاق - نا  یلا  تامارکلا - ینسا  تاناهربلا و  بجع  ال  لوکاملا ، فصعلاک  اوکرت  یتح  لیجسلا  هراجح  لیبابالا و  ریطلاب  هباحصا 
لک تحت  نم  ءاملا  عیبانی  و  نویعلا ، ریجفت  نم  بلطملادبع  هللا  یطعا  ام  رکذن  نا  انئش 

لصفلا  ) .انلقل هنیابلا ، لاصخلا  هبیجعلا و  رومالا  نم  هعراقملا  دنع  همهاسملا و  نم  یطعا  امب  و  یسقلا ، ضرالاب  هئافخا  و  هریعب ، لک 
اـشیرق نا  بلطملادـبع  نم  رکذ  ام  لوا  لاق : باهـش  نبا  نع  راکب  نبا  يور  و  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و 

زعلا یغبا  هللا  مرح  نم  جرخا  هللا ال  و  لاقف : باش - مالغ  ذـئموی  بلطملادـبع  و  لیفلا - باحـصا  نم  افوخ  برحلا  نم  هراـف  تجرخ 
مهبیلـص و نبلغیال  کـلالح  عنماـف  هلحر  عن  می  ءرملا  نا  مهللا  بلطملادـبع : لاـقف  هنع ، شیرق  تلجا  و  تیبلا ، یف  سلجف  .هریغ  یف 
.همیظعت و هتریصب و  مهیف  مظع  دق  شیرق و  تعجرف  هباحـصا ، لیفلا و  هللا  کلها  یتح  مرحلا  یف  ابئات  لزی  ملف  کلاحم  ادبا  مهلاحم 

لاقف .رحبلا  لبق  نم  اداوس  يرا  لاقف : ائیـش ؟ يرت  رظناف ، لبجلا  لعا  ههربا : ءاج  امل  هیلاوم  ضعبل  لاق  بلطملادـبع  نا  یفاکلا :)  ) یف
هبح هراقنم  یف  ریط  لک  لمحی  فرعا ، ریثک و ال  ریط  وه  لاق : تبرق  نا  املف  .بیصی  نا  کشوا  و  ال ، لاق : عمجا ؟ كرصب  هبیصی  هل :

، عمجا مهسوور  قوف  تراص  امل  یتح  .موقلا  الا  دیرت  ام  بلطملادبع  بر  و  بلطملادبع : لاقف  .اهنود  وا  فذحلا  هاصح  لثم  هاصح 
نلا ربخی  دحاو  لجر  الا  مهنم  تلفنا  امف  هتلتقف ، هربد  نم  تجرخف  لجر ، هماه  یلع  هاصح  لک  تعقوف  هاصحلا  تقلا 

یبا نب  هیما  نا  يدوعـسملا : رکذ  بارغلا : ناوـنع  یف  يریمدـلا :) ناوـیح  هاـیح   ) یف .هتلتقف و  هاـصح  هـیلع  تـقلا  مهربـخا  اـملف  سا ،
و اهراث ، هب  بلطت  يرخا  هیح  مهل  تضرتعاف  اهولتقف ، هیح  هب  ترمف  شیرق ، نم  ریع  یف  حرخف  نجلا ، هل  ودبی  ابوحصم  ناک  تلصلا 

یف نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) ءانع دـعب  الا  اهیلع  اوردـقی  ملف  لبالا  ترفـصصصف  بیـضقب ، ضرالا  تبرـض  مث  .انالف  متلتق  تلاـق :
تءاج مث  لیللا ، فصن  دعب  الا  اهیلع  اوردقی  ملف  ترفنف  تبرـضف  هیناث ، تءاج  اهوعمج  املف  دیدش ، نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و 

كدـنع له  هیمال : اولاقف  اهب ، ءام  هزافم ال  یف  مه  و  ءانع ، اشطع و  اوکلهی  نا  اوداک  یتح  اهیلع  اوردـقی  ملف  اهترفنف  هثلاـث ، تبرـضف 
هب لزن  ام  هیلا  اکشف  ءانح ، یف  خیـش  یلع  یتا  یتح  هعبتاف ، دعب  یلع  ران  ءوض  يارف  ابیثک ، زواج  یتح  بهذ  مث  .اهلعل  لاق : هلیح ؟ نم 

، كالهلا یلع  اوفرشا  دق  و  مهیلا ، عجرف  .اعبس  مهللا ) کمساب  : ) اولوقف مکتءاج  ناف  بهذاف  لاقف : اینج - خیـشلا  ناک  و  هبحـصب - و 
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برح مهیف  ناک  مهلبا و  اوذـخا  .تبهذ و  مث  اذـه ؟ مکملع  نم  مکل ، ابت  تلاقف : کلذ ، اولاق  هیحلا  مهتءاج  املف  کلذـب ، مهربخاـف 
یف وربـق  برح  ربـق  برق  سیل  رفق و  ناـکمب  برح  ربـق  و  هیف : اولاـق  و  هروکذـملا ، هـیحلا  راـثب  کـلذ  دـعب  نـجلا  هـتلتقف  هـیما ، نـبا 

تناـکف هعرزم ، اهاذـختیل  اهرجـش  اـقرحاف  رجـشلا ، هفتلم  هضیغب  سادرم - نب  ساـبعلاوبا  سادرم - هـیما و  نـبا  برح  رم  یناـغالا :) )
امهتلتق نـجلا  نا  اـمهموق : ثدــحتف  کـلذ ، بـیقع  سادرم  برح و  تاـم  و  بـیغت ، یتـح  ریطتف  ضیب  باــبح  هـضیغلا  نـم  جرخت 

هذه یف  هعزانم  سادرم  نب  سابعلا  برحلا و  نب  نایفس  یبا  نیب  تناک  مث  .نیحب  هثعبلا  لبق  کلذ  .هضیغلا و  نم  امهلزانم  امهقارحال 
ناشلا میظع  ناک  و  یسودلا ، رهیزالاوبا  هفلاخف  هیبا  ماقم  نایفسوبا  ماق  ظحاجلا : لاقف  لوالا  اما  بلاط ) یباک  نایفسوبا  و ال   ) .هیرقلا

رهیزالاوبا دیلولا و  نب  ماشه  ءاجف  هنیب ، دیلولا و  نیب  تناک  هرهاصم  یف  همکاحم  هریغم  نب  دـیلولا  ینب  نیب  هنیب و  تناک  و  دزالا ، یف 
یناثلا لصفلا   ) .هریغملا ینب  یف  ادوق  القع و ال  نایفسوبا  هب  هکردی  ملف  هقنع ، برضف  زاجملا ، يذب  نایفـس  یبا  دعقم  یف  ادعاق  ناک 

و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دـعب  سراف  یلع  ناک  امل  دایز  یلا  هیواعم  بتک  امل  و  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - و 
تناک نایفـس  یبا  ما  همامح  نا  یتای  و  همامح ! نبا  تناف  هیمـس ، نبا  تنک  ناف  هیمـسب  یل  كرییعت  اما  و  دایز : هباـجا  هریع ، هددـه و 

رلا هرصان و  و  شیرق ، نم  هیماح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لفاک  ناک  راکب : نبا  لاقف  یناثلا  اما  .هیلهاجلا و  یف  هیار  هبحاص  ایغب 

الا هیلهاجلا  یف  دوسی  شیرق  نم  دحا  نکی  مل  و  هنامز ، یف  مشاه  ینب  دیس  ناک  و  هیف ، بلطملادبع  یـصو  هیلع و  قیفـشلا  و  هب ، قیف 
مث هدیب ، هیاقسلا  تناک  و  مالسالا ، یف  هنـسلا  اهتتبثا  مث  همقلع ، نب  ورمع  مد  یف  هماسقلا  نس  نم  لوا  بلاطوبا  و  بلاطوبا ، الا  لامب ،

یجراخلا لتق  و  اهنم ، جـلاع  هبرـض  هل  هبحاـص  یجراـخلا  برـض  دـعب  صاـعلا - نب  ورمعل  هیواـعم  لاـق  .ساـبعلا و  هیخا  یلا  اـهملس 
- حطابالا خیـش  یبا - نبا  نم  هفیـس  يدارملا  لب  دق  توجن و  هب : ورمع  بحاص  رفط  مدع  و  هل ، مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بحاص 

هناب هباجا  و  هنع ، سابعلا  لاس  و  هارما ، مالغ و  هعم  یلصی و  هرما  لوا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يار  يدنکلا  ربخ  یف  بلاط و 
هتارما یه  و  هارملا : هذه  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  یخا  نبا  وه  و  مالغلا : اذـه  الا  هعبتی  مل  و  یبن ، هنا  معزی  هللادـبع  نب  دـمحم  هیخا  نبا 

بلطملادبع تام  املف  فانمدبع ، همسلا  ناک  .بلاطابا و  ینعی : .خیشلا  لعفی  ام  رظتنن  لاق  نولعفت ؟ امف  هل : لاق  .دلیوخ  تنب  هجیدخ 
یف نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) درف هیبا  دـعب  دـحاوب  يدـعب  فانمدـبعای  کیـصوا  تایبا : یف  بلاط  یبال  لاق  و  یبنلاـب ، هیلا  یـصوا 

تمدق هفرع : نب  همهلج  لاق  رکاسع : نبا  نع  دجولا و  یف  هل  مالاک  تنکف  دهملا  عیجض  وه  هقراف و  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و 

ناک مالغ  هعم  بلاطوبا و  جرخف  .یقـستسنل  ملهف  لایعلا ، بدـجا  و  يداولا ، طحقا  بلاطابا  ای  شیرق : تلاـقف  طـحق ، یف  مه  هکم و 
لبقاف هعزق ، ءامـسلا  یف  اـم  هعبـصاب و  مـالغلا  ذـال  و  هبعکلاـب ، هرهط  قصلا  هذـخاف و  ءاـمتق ، هباحـس  هنع  تلجت  یجد  سمـش  ههجو 

ههجوب مامغلا  یقـستسی  ضیبا  و  بلاطوبا : لاقف  يدابلا ، يدانلا و  بصخا  و  يداولا ، رجفنا  قدـغا و  اـنهاه و  اـنهاه و  نم  باحـسلا 
انیدل و ال بذکم  اننبا ال  نا  اوملع  دقل  لضاوف  همعن و  یف  هدنع  مهف  مشاه  لآ  نم  كالهلا  هب  فوطت  لمارالل  همـصع  یماتیلا  لامث 

یف راشاو  کلذ ، دعب  تایبالا  لاق  بلاطابا  نا  رهاظلاو  تلق : لصان  ریغ  هقح  انید  رهظا  هرـصنب و  دابعلا  بر  هدـیاف  لطابالا  لوقب  ابعی 
نب ثراـحلا  نب  هدـیبع  ردـب  موی  هزمح  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لـمح  یمقلا :) ریـسفت   ) یف .هعقاولا و  کـلت  یلا  ضیبا ) …  و  : ) هلوـق
نا اما  هدیبع : لاقف  .یتیب  لها  نم  دیهـش  لوا  تنا  هل : لاق  و  ربعتـسا ، هیلا و  رظنف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  ثترا  امل  بلطملا 

هرـصنن لضانن و  هنود و  نعاطن  امل  ادـمحم و  یلخن  هللا  تیب  متبذـک و  لوقی : ثیح  هنم ، لاق  امب  یلوا  ینا  ملعل  ایح  ناـک  ول  کـمع 
هللا و يدـی  نیب  يداعلا  ثیللاک  هنبا  يرت  اما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  لـئالحلا  اـنئانبا و  نع  لهذـن  هلوح و  عرـصن  یتح 

یف نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) تطخـسا هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هدیبع  لاقف  هشبحلا ؟ ضراب  هللا  داهج  یف  رخالا  هنباا  هلوسر ،
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هیلع  ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .تضبقناـف و  یمع  ترکذ  نکلو  ـال ، لاـق : هلاـحلا ؟ هذـه  یف  یلع  نیفـصب ) قلعتی  اـم  نیطـساقلا و 
ایبن ادـمحم  اندـجو  انا  اوملعی  ملا  لوقی : وه  و  فیک ؟ اوبذـک  لاـقف : .ارفاـک  ناـک  بلاـطابا  نا  نومعزی  مهنا  هل : لـیق  دـق  و  مالـسلا )

انیدل بذکم  اننبا ال  نا  اوملع  دقل  لوقی : وه  و  ارفاک ؟ نوکی  فیک  رخآ : ربخ  یف  مالسلا ) هیلع   ) هنع بتکلا و  لوا  یف  طخ  یسومک 
قوربلا عملک  الالت  ضیبب  هل  الا  لوسر  لوسرلا  ترصن  هلوقب : بلاطوبا  هللا  ملـسا و  لاق : نوماملا  نع  رهتـشا  لطابالا و  لیقب  ابعن  و ال 

ناونع یف  دادغب ) خـیرات   ) هاور امک  روصنملا - هیبا  نع  یـسابعلا  يدـهملا  يور  قیفـش و  هیلع  مع  هیامح  هل  الا  لوسر  یمحا  بذا و 
: هل لاق  بلاط و  یبا  هزانج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضراع  لاق : سابع  نبا  نع  ءاطع  نع  يدـهملا - بتاک  هللادـیبع  نب  هیواـعم 

هللا یلـص   ) یبنلل لیئربج  لاق  بلاطوبا  یفوت  امل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .معاـی و  اریخ  كازج  محر و  کتلـصو 
بلاـطوبا ناـک  روصنم  یبا  نب  تسردـل  لاـق  ع )  ) مظاـکلا نع  یفاـکلا :)  ) یف .رـصاناهیف و  کـل  سیلف  هکم  نم  جرخا  هلآ :) هیلع و 

رداون  ) يور و  اذه ، .هموی  نم  تامف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  اهعفدف  ایاصولل ، اعدوتسم 

هیلع  ) هللادـبع نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لـصفلا   ) یبا یلع  تلخد  لاـق : یقرلا  دواد  نع  یفاـکلا :) جـح 
لـص و  افاوط ، بلطملادبع  نع  فطف  هکمب  ترـص  اذا  یل : لاقف  کلذ ، هیلا  توکـشف  هاوت ، تفخ  دق  لام  لجر  یلع  یلو  مالـسلا ،)

لص هنمآ و  نع  فطو  نیتعکر ، هنع  لص  و  افاوط ، هللادبع  نع  فطو  نیتعکر ، هنع  لصو  افاوط ، بلاط  یبا  نع  فطو  هنع ، نیتعکر 
نم تجرخ  مث  کلذ  تلعفف  لاق : .کلام  کیلع  دری  نا  عدا  مث  نیتعکر ، اـهنع  لـص  دـسا و  تنب  همطاـف  نع  فطو  نیتعکر ، اـهنع 
یف نم  لک  دسا  تنب  همطاف  ریغ  نا  نودقتعی  انناوخا  .کلام و  ضبقاف  لاعت  ینتسبح ، دواد  ای  لوقی : فقاو  یمیرغ  اذا  و  افصلا ، باب 

هرامع و  ورمع ، یبا  نب  رفاسم  هعبرا : یلا  يزعی  هیواعم  ناک  راربالا :) عیبر   ) یف يرشخمزلا  نع  قیصللاک ) حیرـصلا  و ال   ) .رفاک ربخلا 
هیخا هافو  دـعب  لخد  الیقع  نا  رخآ : عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  يور  .ساـبعلا و  و  هراـمع ، ینغم  حابـصلا  و  هریغملا ، نب  دـیلولا  نب 

.كربخا لاق : .امهیلع  تدرو  دـقف  کـیخا ، رکـسع  يرکـسع و  نع  ینربخا  هل : لاـقف  هواـسلج  هلوح  هیواـعم و  یلع  مالـسلا ) هیلع  )
تعمس ایلصم و ال  الا  تیار  ام  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  راهنک  راهن  و  هللا ، لوسر  لیلک  لیل  اذاف  یخا ، رکـسعب  هللا  تررم و 

نم هیواعمل : لاق  مث  هبقعلا ، هلیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب رفن  نمم  نیقفانملا  نم  موق  ینلبقتـساف  كرکـسعب  تررم  .اـیراق و  ـالا 
: لاق رخالا ؟ نمف  شیرق ، رازج  هیلع  بلغف  رفن  هتـس  هیف  مصتخا  يذـلا  اذـه  لاق : .صاعلا  نب  ورمع  لاق : هیواعم ؟ ای  کنیمی  نع  اذـه 
: لاق .يرعشالا  یسوموبا  لاق : رخالا ؟ اذه  نمف  سویتلا ، بسعل  ذخالا  دیج  هوبا  ناک  دقل  هللا  اما و  لاق : .يرهفلا  سیق  نب  كاحـضلا 
ام هیف  لوقیل  هلاسی  نا  بحاف  اءوس  هیف  لاق  هسفن ، نع  هربختـسا  نا  هنا  ملع  هءاسلج ، بضغا  دق  هنا  هیواعم  يار  املف  .هقارـسلا  نبا  اذه 

لوقت امف  هل : لاقف  هئاسلج ، بضغ  کلذـب  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) بهذـیف ءوسلا ، نم  هملعی 
، هباسن یلا  هیواعم  لسراف  یـضمف ، ماق  مث  .کتربخا  دـق  لاق : همامح ؟ نم  و  لاـق : هماـمح ؟ فرعتا  لاـق : .اذـه  نم  ینعد  لاـق : یف ؟
: هئاسلجل هیواعم  لاقف  .هیار  هبحاص  هیلهاجلا  یف  ایغب  تناک  کیبا  نایفـس  یبا  ما  لاق : .معن  لاق : نامالا ؟ یل  لاق : هماـمح ؟ نم  لاـقف :
، زاجملا يذب  هیار  هیواعم  هدج  همامحل  تناک  یبلکلا :) ماشه  بلاثم   ) نع فئارطلا )  ) یف .اوبـضغت و  الف  مکیلع  تدزو  مکتیواس  دق 

صاعلا نب  ورمع  بلط  هصق  یف  يزوجلا -) نبا  طبس  هرکذت   ) یف .تاملتغملا و  نم  هما  تناک  و  لاق - نا  یلا  هعبرال - هیواعم  ناک  و 
ع)  ) نسحلا رضحی  نا  هیواعم  نم  هریغملا  هبقع و  نب  دیلولا  و 

نب رفاسم  نم  هیواعم  نا  یلع  سانلا  هماع  یبلکلا : لاق  هیلع ) تدلو  يذلا  شارفلا  تملع  دـق  و  : ) هیواعمل ع )  ) نسحلا لاق  هلیجختل :-
، ورمع نب  دنه  هریحلا  کلم  یلا  برهف  هنم ، هنا  رهظی  نا  رفاسم  فاخ  هیواعمب  دـنه  تلمح  املف  .دـنهل  ابح  دـشا  ناک  هنال  ورمع  یبا 
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- دنهل هقشع  نم  رفاسم  تام  مث  لاق - نا  یلا  هنطب - یقس  دق  دنهل و  هقشع  نم  ضیرم  وه  و  رفاسم ، هیقلف  هریحلا  مدق  نایفسابا  نا  مث 
ونب لخدی  نا  کل  اریخ  نا  قاحـسال : دـیزی  لاقف  .هیبا  يدـی  نیب  مالک  هیواعم  نب  دـیزی  هباط و  نب  قاحـسا  نیب  يرج  و  لاق - نا  یلا 

مهلک سابعلاونب  لخدی  نا  کل  اریخ  نا  قاحسا : هل  لاقف  برح ، ینب  ضعبب  مهتت  تناک  قاحـسا  ما  نا  یلا  راشا  .هنجلا  مهلک  برح 
؟ کیف لاقی  ام  ملعت  نا  لبق  لاجرلا  متاشت  فیک  دـیزیل : هیواعم  لاق  قاحـسا  ماـق  اـملف  هیواـعم ، همهف  هدارم و  دـیزی  مهفی  ملف  .هنجلا 

ینا نومعزی  هیلهاجلا  یف  شیرق  ضعب  نا  تملع  اما  لاق : فیک ؟ و  لاق : .کنیـش  دصق  اضیا  وه  و  لاق : .قاحـسا  نیـش  تدصق  لاق :
یلص  ) یبنلا راشا  دق  و  یبعشلا : لاق  و  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) .دیزی يدی  یف  طقـسف  سابعلل ؟

: لاقف کعیابا ؟ مالع  تلاق : اهمد - ردها  دق  ناک  و  هعیابت - تءاج  امل  اهناف  اذه ، نم  یـشب ء  هکم  حتف  موی  دـنه  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا 
ینب یقمح  نم  اولاق : و  اذـه ، .مسبتف  رمع  یلا  رظنف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهفرعف  هرحلا ؟ ینزت  له  و  تلاقف : .نینزت  ـالا  یلع 
امک هللا  انا و  راکب : لاقف  هیلا  اموی  سلجف  .دـیزی  نب  دـلاخ  یلا  سلجی  نا  یلا  هاهنی  هوبا  ناک  و  ناورم ، نب  کلملادـبع  نب  راکب  هیما 

اهمظعا ناـک  و  هبعکلا ، فوج  یف  مانـصا  شیرقل  تناـک  یبلکلا :) نبا  مانـصا   ) یف اذـه و  ادـیدرت  ءاـنخللا  ینب  ینددری  لوـالا : لاـق 
، دولوم یف  اوکـش  اذاف  قصلم .) : ) رخالا و  حیرـص ) : ) اهلوا یف  بوتکم  حدـقا ، هعبـس  همادـق  هبعکلا  فوج  یف  ناک  و  لـبه ، مهدـنع 

ناحیرـصلا رـضم : هعیبرل و  لاقی  و  اذه ، .هوعفد  قصلم )  ) جرخ نا  و  هب ، هوقحلا  حیرـص )  ) جرخ ناف  حادقلاب  اوبرـض  مث  هیده ، اودها 
( لطبملاک قحملا  و ال   ) .شیرق احیرـص  بالک : ینبا  هرهز  یـصقل و  لاقی  .رامنا و  دایا و  عم  امه  هعبرا : هدـلو  ناک  و  رازن ، دـلو  نم 

یلع اـهبنوی  لـعجف  هیواـعم ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـعب  هینادـمهلا  هراـمع  تنب  هدوـس  تمدـق  یعفاـشلا :) هحلط  نـبا  بقاـنم   ) یف
نم انیلع  مدـقی  لازی  و ال  انرما ، نع  کلئاس  هللا  نا  تلاق : کتجاح ؟ ام  اهل : هیواعم  لاـق  لاـق - نا  یلا  نیفـص - ماـیا  هیلع  اهـضیرحت 

انقیذـی فسخلا و  انموسی  لـمرحلا ، سود  انـسودی  و  لبنـسلا ، دـصح  اندـصحیف  کناطلـسب ، شطبی  و  کـناکمب ، ومـسی  نم  کـلبق 
يایا هیواعم : لاقف  .كانرفک  الا  كانرکـش و  انع  هتلزع  ناـف  اـنلاوما  ذـخا  واـنلاجر  لـتقف  اـنیلع  مدـق  هاـطرا  نب  رـسب  اذـه  و  فتحلا ،

یف نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) .همکح کـیف  ذـفنیف  هیلا ، كدراـف  سرـشا  بتق  یلع  کـلمحا  نا  تممه  دـقل  کـموقب ؟ نیددـهت 
فلاح دق  انوفدم  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  اهنمضت  حور  یلع  هل  الا  یلص  تلاق : مث  هعاس ، هدوس  تقرطاف  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و 

یبا نب  یلع  نینموملاریما  هللا  اذـه و  تلاقف : هدوس ؟ ای  اذـه  نم  هیواعم : لاقف  انورقم  نامیالا  قحلاـب و  راـصف  الدـب  هب  یغبی  ـال  قحلا 
لبقا مث  هتالـص ، نم  تلفنا  ینآر  املف  یلـصی ، امئاق  هتفداصف  هتئجف  انیلع ، راجف  انتاقدص ، هالو  ناک  لجر  یف  هتئج  دـقل  هللا  بلاط و 

ینا مهیلع  یلع و  دهاشلا  تنا  مهللا  : ) لاق مث  یکبف  هتربخا ، .معن و  تلقف : هجاح ؟ کلا  لاق : و  فطعت ، هفار و  قفر و  همحرب و  یلع 
مکتءاج دـق  میحرلا …  نمحرلا  هللا  مسب  : ) اهیف بتکف  دـلج ، هعطق  هبیج  نم  جرخا  مث  کقح ، كرتب  .کـقلخ و ال  ملظب  مهرمآ  مل 

( نینموم متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  ضرالا …  یف  اودـسفت  مهءایـشا و ال  سانلا  اوسخبت  ـال  نازیملا و  لـیکلا و  اوفواـف  مکبر  نم  هنیب 
نیطب و ال اـهمتخ  اـم  هللا  وف  یلا  هعقرلا  عفر  مث  .کـنم  هضبقی  نم  مدـقی  یتح  اـنلمع  نم  كدـی  یف  اـمب  طـفتحاف  یباـتک  تارق  اذاـف 

نمک انموم  ناک  نمفا   ) شاغلا دـسفملا و  يا : لغدـملاک ) نموملا  و ال   ) .الوزعم انع  فرـصناف  هبحاص ، یلا  هعقرلاـب  تئجف  اـهمزخ ،
لجر ءاج  غبصالا : لاق  رصن ) نیفص   ) یف .هیالا و  یف  نموملا  نم  دارملا  مالسلا ) هیلع   ) هنا یلع  اوعمجا  دق  و  نووتسی .) اقساف ال  ناک 

مبف دحاو ، جـحلا  هدـحاو و  هالـصلا  دـحاو و  لوسرلا  هدـحاو و  هوعدـلا  مهلتاقن ، نیذـلا  موقلا  ءالوه  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا 
( نیفـصب قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) باتکلا یف  ام  لک  ام  لاق : هباتک - یف  هللا  مهامـس  امب  لاق : مهیمـسن ؟
ام دعب  نم  مهدعب  نم  نیذلا  لتتقا  ام  هللا  ءاش  ول  و  یلا -  - ضعب یلع  مهضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  : ) لوقی هللا  تعمـس  اما  لاق : .هملعا 

یبنلاب و باتکلاب و  هللااب و  یلوا  نحن  اـنک  فـالتخالا  عقو  اـملف  رفک ؟) نم  مهنم  نمآ و  نم  مهنمف  اوفلتخا  نکل  تاـنیبلا و  مهتءاـج 
(: يدوعـسملا جورم   ) یف .هتدارا و  انبر و  هللا  هنـسب  يده  مهانلتاقف  مهلاتق ، هللا  ءاش  اورفک و  نیذلا  مه  و  اونمآ ، نیذـلا  نحنف  قحلاب ،
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یبا ناکف  هیواعم ، یلا  یبا  عم  تدـفو  هبعـش : نب  هریغملا  نب  فرطملا  لاـق  لوقی : ینئادـملا  تعمـس  هتاـیقفوم :)  ) یف راـکب  نبا  لاـق 
، ءاشعلا نع  کـسماف  هلیل  تاذ  تءاـج  ذا  هنم ، يری  اـمم  بجعی  و  هلقع ، رکذـی  هیواـعم و  رکذـیف  یلا ، فرـصنی  مث  هدـنع  ثدـحتی 

تلقف انلمع ، یف  وا  انیف  ثدح  یشل ء  هنا  تننظف 

: هب تولخ  دـق  هل و  تلق  لاق : .كاذ  ام  و  هل : تلق  .سانلا  ثبخا  دـنع  نم  تئج  ینا  ینب  ای  لاـق : هلیللا ؟ ذـنم  اـمتغم  كارا  یل  اـم  هل :
، مهماحرا تلصوف  مشاه  ینب  نم  کتوخا  یلا  ترظن  ول  و  تربک ، دق  کناف  اریخ  تطسب  الدع و  ترهظا  ولف  كانم  تغلب  دق  کنا 

الا هرکذ ، کلهف  کله ، نا  ادعام  هللا  وف  لعف ، ام  لعف  لدعف و  میت  وخا  کلم  تاهیه ، یل : لاقف  .هفاخت  یش ء  مویلا  مهدنع  ام  هللا  وف 
لاق لئاق : لوقی  نا  الا  هرکذ  کلهف  کله ، نا  ادعام  هللا  وف  نینـس ، رـشع  رمـش  دهتجاف و  يدع  وخا  کلم  مث  .رکبوبا  لئاق : لوقی  نا 

هرکذ و کلهف  کله ، نا  ادع  ام  هللا  وف  هب ، لمع  لمع و  ام  لمعف  هبسن ، لثم  دحا  نکی  مل  لجر  کلمف  نامثع  انوخا  کلم  مث  .رمع 
ما ال  اذـه ، عم  یقبی  لمع  ياف  هللا ، لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  تارم : سمخ  موی  لک  یف  هب  حرـصی  مشاه  اخا  نا  و  هب ، لـعف  اـم  رکذ 

( هیرصملا  ) یف اذکه  افلخ ) فلخلا  سئبل  و  ( ) نیفصب قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) .انفد انفد  الا  هللا  و  کل ؟
عیوب امل  جرفلا :) یبا  لـتاقم   ) یف و  مثیم .) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  هدـعاقلا و  وه  اـمک  فلخ ) : ) باوصلا و  طـلغ ، وه  و 

ماق مث  هسلجاف ، هدیب  ع )  ) نسحلا ذخاف  هیلع ، دریل  ع )  ) نیـسحلا ماقف  ع ،)  ) نسحلا نم  لان  هنم و  لانف  ع ،)  ) ایلع رکذـف  بطخ  هیواعم 
كدج هللا و  لوسر  يدج  و  دنه ، کما  همطاف و  یما  رخص و  كوبا  هیواعم و  تنا  و  یلع ، یبا  نسحلا و  انا  ایلع ، رکاذلا  اهیا  لاقف :

نم فئاوط  لاقف  .اقافن  ارفک و  انمدـقا  و  افرـش ، ابـسح و  انـسخا  و  ارکذ ، اـنمالا  هللا  نعلف  هلیتق ، کتدـج  هجیدـخ و  یتدـج  و  برح ،
تایباب لثمتی  و  ع )  ) نیسحلا ایانث  هبیضقب  تکنی  دیزی  لعج  امل  سوواط :) نبا  فوهل   ) یف منهج ) ران  یف  افلس  عبتی   ) .نیمآ دجسملا :

لـشت دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهال و  لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  اهیلع : دیزی  يرعبزلا و  نبا 
ام تلعف  نکی  مل  تمکب و  تللش و  کنا  ندوتل  و  مهدروم ، اکیشو  ندرتلف  کخایشاب !؟ فتهت  هل : تلاق  ام  یف  تلاق  بنیز و  تماق 

دشنی و ع )  ) ایلع تعمـس  يراصنالا : رباج  لاق  یعفاشلا :) هحلط  نبا  بقانم   ) یف هوبنلا ) لضف  دعب  انیدیا  یف  و   ) .تلق ام  تلق  تلعف و 
: يا انـشعن ) و   ) .هیبا نایفـس  یباک  زیزعلا ) اهب  انللذا  یتلا   ) یبسن یف  کش  یفطـصملا ال  وخا  اـنا  عمـسی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

خیرات  ) یف اذـه و  رامع ، دادـقم و  ناملـسک و  لیلذـلا ) اهب  ( ) نیفـصب قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناـثلا و  لـصفلا   ) .اـنعفر
یلا یمتنا  انا  لاقف : مهوجهیف  هعازخ  نم  لوقی : نا  لبعد  هرکف  تنا ؟ نمم  مهاجه :- ناک  و  لبعدل - بالک  نم  بارعا  لاق  دادـغب :)

لیربج و دمحمب و  اوتا  اموی  اورختفا  اذا  تانفثلاوذ  داجسلا  هزمح و  رفعج و  مهنمریخلا و  یلع  سانا  رعاشلا : مهیف  لوقی  نیذلا  موقلا 
ءالوه یلا  یل  ام  یقترم ، ءالوه  یلا  یل  اـم  تاروسلا ! نآرقلا و  لـیربج و  دـمحم و  لوقی : وه  یبارعـالا و  بثوف  تاروسلا  نآرقلا و 

دقف عماجلا ، دجـسملا  یف  یبهللا  کتعزانم  نع  ینربخا  هل : لاقف  کلملا ، دبع  یلع  هعیبر  یبا  نب  رمع  دفو  یناغالا :)  ) یف .یقترم و 
لضفلا انیلع  لخد  ذا  شیرق ، نم  هعامج  یف  مارحلا  دجسملا  یف  سلاج  انا  انیب  لاقف : .کنم  هعمسا  نا  بحا  تنک  و  کلذ ، ابن  یناتا 

لبقاف ماشه  اهب  سیل  ضرالا  ناک  ارعـشقم  هکم  نطب  حبـصا  و  تیبلا : اذهب  لثمتا  انا  ینقفاو و  و  سلج ، ملـسف و  هبتع  نب  سابعلا  نب 
، یلاعت هللا  تیب  اهیف  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهیق  ثعب  و  بلطملادبع ، اهب  ححبت  هدلب  نا  هللا  موزخم و  ینب  اخا  ای  لاقف : یلع ،

تلبقاف بلطملادبع  رهوجلا  نیز  رهوج  فانمدبع  امنا  لوقی : نم  لوق  قدصا ، تیبلا و  اذه  نم  رعشا  نا  .ماشهل و  رعـشقت  الا  هقیقحل 
موزخم تاریخلل  موزخم  ءانبا  اهعمجا  تاریخلا  یلع  لیلدـلا  نا  لوقی : يذـلا  کبحاص ، نم  رعـشا  نا  مشاه  ینب  اـخا  اـی  تلقف : هیلع 

انل يدها  لیربج  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  : ) لوقی يذلا  کبحاص ، نم  هللا - و  رعـشا - یل : لاقف 
رعـشا لب  هل : تلقف  ینع ، هعاطقنا  یف  عمطلا  ینلمح  مث  هللا ، ینبلغ و  یـسفن : یف  تلقف  موزخم  ءانبا  مشاـه ال  مارآ  اـهعمجا  تاریخلا 
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ام هللا  وف  املـس  دقف  هدـح  نع  داح  نم  بهل  عم  رارـشلا  هنم  حرخی  امرـض  يرت  هرات  هتکرح  اذا  قیرحلا  موزخم  ءانبا  لوقی : يذـلا  هنم 
دمخا امطو  امـس  اذارحب  مشاه  لوقی : يذـلا  قدـصا ، کبحاص و  نم  رعـشا  موزخم ، ینب  اخا  اـی  لاـقف : ههجوب ، یلع  لـبقا  نا  مثعلت 

تدـلجت مث  یب ، تخاس  ضرـالا  نا  هللا  تینمتف و  امـشه  امـشاه  مار  نم  ناـب  هقدـصا - لوقلا  ریخ  و  ملعا - امرطـضا و  قیرحلارح و 
لبق لینلاب  دوجت  املظلا  اهرونب  ولجت  سانلل  تعلط  مجنا  موزخم  ءانبا  لوقی : يذلا  کبحاص ، نم  رعشا  مشاه  ینب  اخا  ای  تلقف : هیلع ،

سمـش مشاه  لوقی : يذلا  قدـصا ، کبحاص و  نم  رعـشا  لاق : مث  ظحللا ، نم  عرـساب  یلع  لبقاف  امهبلا  برـضت  ائینه و  ادوج  هلاست 
ملف تعطقناف  ینیع ، یف  ایندلا  تدوساف  اعرق  دمحا  دعب  انعراق  نمف  یبنلا  یف  هللا  انراتخا  اعم  موجنلا  تفخا  تدب  اذا  اهعلطم  دعـسلاب 

فیک ال لاقف : .کترخافم  انعـست  امف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب انیلع  رختفت  تنک  نا  مشاه  ینب  اخا  ای  هل : تلق  مث  اباوج ، دـجا 
هنا تقدص ، تلقف : یلع ؟ هب  ترخفل  کنم  ناک  ول  هب و  رختفن 

.تاه تلقق : .عامتسالا  نم  ادب  دجا  ملف  تلق  دق  لاق : مث  هئینه  رکفف  هضقانملا ، ادتبا  هنا  مث  مالکلا ، هعطقب  تررس  .راخفلا و  عضومل 
ددعقلا كانه  هدـعقا  رخفلا  وذ  مهراخفب  امـس  اذا  نیذـلا  نحن  نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  : ) لاقف

لوقی اذام  دمحا  هلاسرلا  وذ  كرابملا  انم  رخافم  لکل  موزخم  نبای  لق  اودرفا  كرخفب  اورخف  یلالا  قلت  ارخاف  اموی  تنک  نا  انب  رخفا 
ال لوقا : تاشنا  مث  ایلم  ترکفا  .ینرظنا و  هل : تلق  مث  تدـلبت ، ترـصحف و  دـقرفلا  لانی  لـه  کـلذ  تاـهیه  مکل  اـنه  راـخفلا  وذ و 

دق مئاعد  انل  دصقملا و  عیفرلا  فرشلا  یف  کیلا  رخافم و  لک  تقفو  ترخف  دق  نا  دهشا  یناف  هب  ترخف  اذاف  دمحم  هالع  دق  الارخف 
ءانفب حرو  اذ  عد و  دـبزملا  جـیلخلا  هطغطغ  ضرالا  یف  هلها  یبنلا و  یـشاح  اهمار  نم  دـلوملا  اهیلع  يرج  تامرکملا  یف  لوا  یهانت 

اهبراشل و تباط  هیماع  هفالـس  نولوانتی  دکنالا  نامزلا  زه  اذا  ادوج  مهفکا  نوطب  يدنت  هیتف  عم  دـبعم  ینغ  هب و  تقطن  امم  هضب  دوخ 
اذه .رمقلا و  ینیرت  و  اهـسلا ، کیرا  موزخم  ینب  اخا  ای  یل : لاقف  رعـشلا ، نم  یلع  دشا  ناک  باوجب  ینباجا  دقل  هللا  وف  دعقملا  باط 

- لاق نا  یلا  حارلا - برش  یلا  هرخافملا  نم  حرخت  يا : لثم ،

اما هعیبر  یبا  نبای  لاق : و  یقلتسا ، یتح  کلملا  دبع  کحـضف  لاق : .ینع  ماق  کحـضف و  .توکـسلا  نم  حلـصا  ائیـش  يرا  ال  تلقف :
یف برعلا  هللا  لخدا  امل  و  (. ) فانمدـبع ونب  انا  : ) هیواعم لوق  ریظن  کلملا  دـبع  لوق  تلق : قاطتال ؟ هنـسلا  فانمدـبع  ینبل  نا  تملع 

اعوط و همالا  هذـه  هل  تملـسا  و  (. ) اجاوفا هللا  نید  یف  نولخدـی  سانلا  تیار  حـتفلا و  هللا و  رـصن  ءاج  اذا  : ) یلاعت لاق  اـجاوفا ) هنید 
( هبهر اما  هبغر و  اما  نیدـلا  لخد  نمم  متنک  ( ) نیفـصب قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) .هکم حـتف  دـعب  اهرک )

مهقتعاف ءاقلطلا ) متناف  اوبهذا  (: ) يربطلا  ) یف امک  هکم  لهال  حتفلا  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق و  حتفلا ، دعب  ناک  مهمالـسا  نال 
وا انا  و  : ) یلاعت هلوق  ریظن  هبهر ) اما  هبغر و  اما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اـمنا  .اـئیف و  هل  اوناـک  هونع و  مهباـقر  نم  هنکما  هللا  ناـک  دـق  و 

بهذ مهقبـسب و  قبـسلا  لها  زاـف  نیح  یلع   ) .هبهر نیدـلا  یف  مهلوخد  نوک  مولعمف  ـالا  و  نیبم .) لالـض  یف  وا  يدـه  یلعل  مکاـیا 
زجع بکرا  هکم : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دری  نا  لبق  نایفـس  یبال  سابعلا  لاـق  يربطلا :)  ) یف مهلـضفب ) نولوـالا  نورجاـهملا 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا يار  املف  لاق - نا  یلا  کقنع - نبرـضیل  رفظ  نئل  هللا  وف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کـل  نماتـسال  یتلغب 
الا ملعت  نا  کل  نای  ملا  کحیو ! هل : لاق  نایفسابا  هلآ )

؟ هللا لوسر  ینا  ملعت  نا  کل  نای  ملا  کحیو ! لاقف : .ائیـش  ینع  ینغا  دقل  هریغ ، هللا  عم  ناک  ول  نا  تننظ  دقل  هللا  و  لاقف : هللا ؟ الا  هلا 
یبنلا لاقف  دهـشتف ، .کقنع  برـضی  نا  لبق  قحلا  هداهـش  دهـشت  کلیو ! سابعلا : هل  لاقف  .ء  یـش  اهنم  سفنلا  یفف  هذـه  اـما  لاـقف :

نایفـسوبا لاـقق  لاـق - نا  یلا  هللا - دونج  هیلع  رمت  یتح  يداولا ، قیـضمب  لـبجلا  مطخ  دـنع  هسبحا  ساـبعلل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
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رما و  يدقاولا : لاق  لاق - نا  یلا  نذا - معن  لاقف : .هوبنلا  اهنا  کحیو ! سابعلا : هل  لاقف  .امیظع  کیخا  نبا  کلم  حبـصا  دقل  سابعلل :
ام اهثدحل و  هرکنتم ، هبقنتم  دنه  هتءاجف  لاق - نا  یلا  هیواعم - ما  دنه  نهنم  هوسن ، عبرا  و  رفن ، هتس  لتقب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

یبا لام  نم  بیـصال  تنک  نا  هللا  و  دـنه : تلاقف  نفرـست .) و ال  : ) نهل لاق  لاـق - نا  یلا  ءاـسنلا - هعیب  یف  هزمحب ، اهعینـص  نم  ناـک 
قلعتی ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  : ) تلاق دـنهل ؟ کنا  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهل  لاقف  .هنهلا  هنهلا  نایفس 
مهتلتق اراغص و  مهانیبر  : ) تلاقف نکدالوا .) نلتقت  و ال  : ) لاقف هرحلا ؟ ینزت  له  و  تلاق : نینزت ) و ال  : ) لاق .فعاف  دنه ، انا  نیفـصب )

( الیبس کسفن  یلع  ابیصن و ال  کیف  ناطیشلل  نلعجت  الف   ) .برغتسا یتح  اهلوق  نم  رمع  کحضف  .ملعا  مه  تناف و  ارابک ،) ردب  موی 
بلا ءاعداب 

: هیف .هقنع و  اوبرضاف  يربنم ، یلع  بطخی  هیواعم  متیار  اذا  رـصن - :) نیفـص   ) هاور امک  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دقف  لطا ،
هللا و يداـع  نم  یلا  اورظنت  نا  نودـیرتا  مالـسالا  لـها  اـی  لوقی : راـمع  لـعجف  صاـعلا ، نب  ورمع  جرخ  و  ثلاـثلا ، موی  راـمع  جرخ 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا یتا  هلوسر  رصنی  و  هنید ، رهظی  نا  هللا  دارا  املف  نیکرشملا ، رهاط  و  نیملسملا ، یلع  یغب  امهدهاج و  و  هلوسر ،
هنا الا و  مرجملا ؟ هدوم  و  ملـسملا ، هوادـعب  هفرعنل  هللا  انا و  هلوسر و  هللا  ضبق  و  بغار ، ریغ  بهار  يری  ام  هللا  وه و  و  ملـساف ، هلآ ) و 

اودهشتسا اموق  نا  هماعلا : همامالا  لصف  ( 11  ) یف رم  .هللا و  ءادـعا  رهاظی  و  هللا ، رون  یفطی  نمم  هناف  هولتاق  و  هللا ، هنعل  هونعلاف  هیواعم ،
هللا یلـص   ) هللا لوسر  هصخ  ءادهـشلا و  دیـس  لیق : اندیهـش  دهـشتسا  اذا  یتح  لضف ، لکل  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  نم  هللا  لـیبس  یف 

 … هریبکت نیعبس  هلآ ) هیلع و 

هینغم

: انـشعن .دسفملا و  نتفملا  لغدملا : .یعدلا و  قیـصللا : .لالذا و  رـسا و  دـعب  قلطا  نم  قیلطلا : .سفنا و  ایاقب  سفنا : تاشاشح  هغللا :
ادتبمل اربخ  نوکی  نا  زوجی  و  فلخلا ، سئب  هلمج  هربخ  و  مذـلا ، نم  دارملا  وه  و  ادـتبم ، فلخ  بارعالا : .تاعامج  اجاوفا : .انعفر و 

.نیهراک نیعئاـط و  يا  لاـحلا  عضوم  یف  ناردـصم  اـهرک  اـعوط و  و  لاـح ، اـجاوفا  و  هفـص ، عبتی  هلمج  و  فلخ ، وه  يا  فوذـحم 
ام یلا  مویلا  كوعدا  انا  و  تیباف ، ماشلا  کتلاس  تنک  لاق : امیف  لاق  و  ماـمالا ، یلا  هیواـعم  بتک  ماـشلا .) یلا  کـبلط  اـماف  : ) ینعملا

بتک اذـه : یلع  اقلعم  هدـبع  دـمحم  خیـشلا  لاق  سما .) کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  : ) ماـمالا لاـقف  .سما  هیلا  کـتوعد 
هعبط هسایـسلا ص 95  همامالا و  یف  هبیتق  نبا  لاق  .يرت و  اـمب  نینموملاریما  هباـجاف  ..ماـشلا  هل  كرتی  نا  هنم  بلطی  یلع  یلا  هیواـعم 
قنع یف  هعیب  هدـعب  نم  دـحال  لعجی  مل  هافولا  هترـضح  ناـف  هیاـبج ، رـصم  ماـشلا و  هل  لـعجی  نا  یلع  نم  هیواـعم  بلط  هنس 1957 :

.یفوکلا و ال سیق  باتک  و  محازم ، نب  رصنل  نیفص  باتک  و  يدوعـسملل ، بهذلا  جورم  نع  نیحراشلا  ضعب  کلذ  لقن  .هیواعم و 
یطعی يذلا  ناف  ..هتحص  یلع  لیلدلا  لمحی  هعبطب  هنال  تابثا ، دنس و  یلا  اذه  هبلط  جاتحیال  و  همعط ، ماشلا  هیواعم  بلطی  نا  بجع 

، بلطلا اذه  مامالا  ضفری  نا  بجع  اضیا ال  ..هیابح و  همعط و  هسفنل  ماشلا  نم  رثکا  ماشلا و  بلطی  صاعلا  نبال  هیابج  همعط و  رصم 
رصنلا بلطا  نا  یننورماتا  هلوق : هبطخلا 124  یف  مدـقت  .هریغ و  یلع  اهمرحی  نا  يرحالابف  هسفن  یلع  نیملـسملا  لاوما  مرح  نم  نال 

و دانجالا ، تقر  مامالل : هباتک  یف  هیواعم  لاق  اضیا  .هللا و  لام  لاملا  اـمنا  فیکف و  مهنیب ، تیوسل  یل  لاـملا  اذـه  ناـک  ول  ..روجلاـب 
یلاف لـطابلا  هلکا  نم  و  هنجلا ، یلاـف  قحلا  هلکا  نم  و  : ) ماـمالا لاـقف  .سفنا  تاـشاشح  ـالا  برعلا  برحلا  تلکا  و  لاـجرلا ، تبهذ 

لطابلل ملستسنال  و  هللا ، نید  یلع  ادبا  مواسن  و ال  امهدناع ، امهبراح و  نم  یلع  برح  و  لدعلا ، قحلا و  ملاس  نمل  ملـس  نحن  رانلا .)
و نیقیدصلا ، نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  وهف  هترصن  یف  تام  نم  و  قحلا ، نود  تیمتـسن  و  فورظلا ، تناک  امهم  هلها  و 
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.ءاوس لاجرلا  برحلا و  یف  تنا  انا و  روکذـملا : هباتک  یف  هیواعم  لاق  .رارقلا و  سئب  رانلا و  یلا  هریـصمف  یغبلا  هرـصن  یف  تاـم  نم 
یلع یـضماب  تسلف  : ) مامالا لاقف  .فعـضلا  ناکم  نم  ال  هوقلا ، ناکم  نم  ماشلا  یلع  همواسی  و  ماـمالا ، ضواـفی  هنا  یلا  اذـهب  ریـشی 

نع دـیعبف  ءاوـس  برحلا  یف  نحن  کـلوق  اـما  و  حیحـصف ، نوبراـحم  لاـجر و  كدـنع  کـلوق  اـما  خـلا ..) نیقیلا  یلع  ینم  کـشلا 
بذاک و هناب  نیقی  یلع  وه  براحی و  نم  نیب  و  هقح ، نم  نیقی  و  هرما ، نم  هنیب  یلع  وه  براحی و  نم  نیب  قرفلا  ناـکمل  باوصلا ،

لهاک هتایحضت ، هتارجب و  تاراصتنالا  عنصی  و  نامیالا ، هدیقعلا و  عقوم  نم  قلطنی  لوالاف  لقالا - یلع  کشی - وا  هبرح ، یف  عداخم 
ماشلا لهاک  بعرلاب ، معفم  هبلق  و  کشلا ، عقوم  نم  قلطنی  یناثلا  و  دولخلا ، راد  یف  هباوث  هللا و  هاضرمل  ابلط  نوبراحی  نیذـلا  قارعلا 

هللا نم  نوجرت  و  هلوقب : هناحبس  راشا  اذه  لثم  یلا  .هلداعملا و  هنراقملل و  رربم  الف  نذا  ..ایندلا و  ماطحب  اعمط  کعم  نوبراحی  نیذلا 
یف مامالل  هیواعم  لاق  اضیا  .نیرفاکلا و  مهئادعال  بئاغلا  ریمض  و  نینموملل ، هیالا  یف  بطاخملا  ریمض  .ءاسنلا و   105 نوجریال - ام 

مـشاهونب اهنم  نوطب : یلا  شیرق  مسقنت  نحن .) کلذکف  : ) مامالا لاقف  .ضعب  یلع  لضف  انـضعبل  سیل  و  فانم ، دبع  ونب  نحن  هباتک :
و فانم ، دبع  نب  مشاه  نب  بطملادبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  وه  مامالا  و  فانم ، دبع  نب  سمـش  دـبع  نب  هیماونب  و  فانم ، دـبع  نب 

یف هدبع  دمحم  خیـشلا  لاق  خلا .) مشاهک  هیما  سیل  نکل  و   ) فانم دبع  نب  سمـش  دبع  نب  هیما  نب  برح  نب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 
: ءادهشلاوبا باتک  یف  داقعلا  لاق  .هیما و  ینبل  رشلا  تافص  و  مشاه ، ینبل  اهلک  ریخلا  تافص  هقیلعت :

بلغالا یف  مشاه  ونبف  قـالخالا ، یف  ناـفلتخت  نیترـسالا  نکل  و  فاـنم ، دـبع  یلا  عفترت  هدـحاو  همورا  نم  نویومـالا  نویمـشاهلا و 
هدجنلا یلا  اعارس  نویمشاهلا  ناک  ..مهنم  ءالصالا  امیس  و ال  نویعفن ، بلغالا  یف  هیماونب  و  ءارهزلا ، همطاف  ءانبا  امیـس  و ال  نویحیرا ،

هنس هعبط  راسیلا ص 122  نیمیلا و  باتک  یف  حلاص  سابع  دـمحا  لاق  .کلذـک و  هیماونب  نکی  مل  و  هیلع ، نواعتلا  قحلا و  هرـصن  و 
نم هوبنلا  هلمحت  ام  لـکب  یبنلا  رجح  یف  یلع  یبرت  و  هکم ، یف  هیعجرلا  يوقلا  سار  نایفـس  یبا  رجح  یف  هیواـعم  یبرت  دـقل  : 1972
دق و  رـشلا - يا  - قلطملا بلـسلا  بلق  نوکلا ، یف  نماـکلا  یلزـالا  بطقلا  وه  هیواـعم  نا  ..قـلطملا  ریخلل  هیباـجیا  هیحـضت و  ءادـف و 

و ال  ) .اقلطم اباجیا  وا  اقلطم ، ابلس  نوکت  نا  هیرـشبلا  هیناکمالا  حیتت  ام  ردقب  بجوملا  بلاسلا و  هیواعم - یلع و  يا  نابطقلا - مداصت 
لاق .هیبا  ریغب  قیـصللاک )  ) بسنلا حضاولا  حیرـصلا ) و ال   ) هیواعم وه  قیلطلا و  نبا  قیلطلاک )  ) مامالا وه  هلوسر و  هللا و  یلا  رجاهملا )

لفغد لخد  .ماقملا  اذـه  یف  هعجارملا  هراشالا و  لحم  یهف  دـیزنال ، اهیلا و  ریـشن  ههبـش  هیما  لسن  یف  ءادهـشلاوبا : باتک  یف  داقعلا 
نب هیما  تیار  و  مشاه ، نب  بلطملادبع  تیار  لاق : شیرق ؟ هیلع  نم  تیار  نم  هل : لاقف  هیواعم  یلع  هباسنلا 

زع هبونلا و  رون  هنیبـج  یف  هجوـلا ، نسح  هماـقلا ، دـیدم  ضیبا  بلطملادـبع  ناـک  لاـق : .یل  امهفـص  هیواـعم : هل  لاـقف  .سمـش  دـبع 
دحا یش ء  كاذ  لفغد : لاق  .هنبا  كاذ  هیواعم : لاق  .ناوکذ  هدبع  هدوقی  اریرـض  مسجلا  فیحن  اریـصق  اخیـش  هیما  تیار  ..کلملا و 
رانلا دوقو  مه  و  كدادجا ، کئاباب و  رخفت  هیواعم ، تنا  خلا ..) فلخلا  سئبل  و  (. ) هب کتربخا  يذلا  وهف  تفرع  يذـلا  اما  و  هومتث ،

مهفـصنا و  نیفعـضتسملا ، ناش  نم  عفر  و  هاغطلا ، لذا  يذلا  مالـسالاب  هللااب و  زتعی  هناف  مامالا  اما  خلا ..) هوبنلا  لضف  دعب  انیدیا  یف  (و 
هلوح متقلطا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءادـعا  دـلا  هیواعم  ای  متنک  خـلا ..) هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  و   ) نیدـتعملا ءایوقالا  نم 

امل و  ینغلا ، دـض  ریقفلا  عم  و  يوقلا ، دـض  فیعـضلا  عم  ناک  هنال  الا  یـشل ء  ـال  شویجلا  هبرحل  متعمج  و  تایاعدـلا ، تاـعئاشلا و 
هایحلا یف  هحبار  هراجت  مالـسالا  نوکی  نا  یـسع  متلق : و  هوقلل ، متملـستسا  لـمالا  مکنم  باـخ  هیبرعلا و  هریزجلا  یف  مالـسالا  رـشتنا 
ضعب نا  لاست : .هراوج و  یلا  هیبن  هللا  راتخا  نا  دعب  کلاعفا  كدصاقم و  یف  هلاسرلا  لوسرلا و  یلع  مکداقحا  ترهظ  دـق  ..ایندـلا و 

نع هابا  لاس  هنا  لبنح : نب  دمحا  مامالا  نع  یطویسلل  ءافلخلا  خیرات  یف  ءاج  باوجلا : رسلا .؟ وه  امف  هیواعم  یلع  نونثی  سانلا 
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هورطاف هلتاق  هبراح و  دق  لجر  یلا  اوئاجف  هودجی ، ملف  ابیع  هوادـعا  هل  شتفف  ءادـعالا ، ریثک  ناک  ایلع  نا  ملعا  لاقف : هیواعم ؟ یلع و 
نع ءانثلا  ردصتال  هریغـصلا  سفنلا  لئاخد  نم  هلیخد  هذه  لاق : هیواعم  باتک  یف  ربخلا  اذـه  داقعلا  لقن  نا  دـعب  .یلعل و  مهنم  ادـیک 
یلا جاتحیال  هیواعم  خـیرات  نا  .بویعلا  هثعبت  ـال  و  لـئاضفلا ، هثعبت  دـقحلا  اذـه  نم  ریثک  و  هریغ ، یلع  ادـقح  لـب  هیلع ، ینثملل  بح 

.لاجرلا ثداوحلا و  یلع  سانلا  ماکحا  اهلبق  نم  یتوت  یتلا  نیزاوملا  حیحصت  یلا  جاتحی  امنا  و  لیصفت ، نم  دیزم 

هدبع

برحلا و مهتلکا  نیذلا  برعلا  یلع  هقفشلل  هوعدی  ماشلا و  هل  كرتی  نا  هنم  بلطی  یلع  یلا  هیواعم  بتک  ماشلا : یلا  کبلط  اماف  … 
هیما و نم  هناب  رختفی  نیقیرفلا و  لاحر  یف  ددعلا  ءاوتساب  هفوخی  حورلا و  هیقی  مضلاب  هشاشح  عمج  سفنا  تاشاشح  الا  مهنم  قبی  مل 

هیدفلا وا  هیلع  نملاب  قلطاف  رـسا  يذلا  قیلطل  قیلطلاک : رجاهملا  و ال  يرت …  امب  نینموملاریما  هباجاف  هدحاو  هرجـش  نم  مشاه  وه و 
یف بسنلا  حیحص  حیرصلا  اهنم و  اصلخت  رجاه  هفاخملا و  یف  نمآ  نم  رجاهملا  حتفلا و  موی  ءاقلطلا  نم  اوناک  هیواعم  نایفـسوبا و  و 

انشعن و  دسفملا …  لغدملا  نیدلا و  یلا  هبسنلاب  قاصتلالا  هحارصلا و  مهنع و  یبنجا  وه  مهیلا و  یمتنی  نم  قیـصللا  بسحلا و  يوذ 
انعفر انشعن  لیلذلا : اهب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هبطخ حرش  رد  هک  ریرهلا  هلیل  هعقو  زا  شیپ  زور  هس  ای  ود   ) شا همان  خساپ  رد  هیواعم  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هداد و حرش  هتشون  راوگرزب  نآ  اب  هک  ار  ینانخس  یتسردان  هدومرف و  نایب  ار  دوخ  تلزنم  ماقم و  همان  نیا  رد  دش ، نایب  مشش  یس و 

نیدلا لامک  ینابر  ملاع  دیدحلا و  یبا  نبا  هب  روهـشم  ینئادم  هللا  هبه  نبا  دیمحلادبع  یلزتعم  حراش  .هدومن  شنزرـس  خیبوت و  ار  وا 
یم لـقن  تراـبع  رد  تواـفت  رـصتخم  اـب  اـجنیا  رد  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  کـی  ره  هللا  همحر  ینارحب  مثیم  نبا  یلع  نبا  مثیم 

هشیدنا دیامن ، ماش  تلایا  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  هتشون  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  يا  همان  هک  تشاد  هشیدنا  هیواعم  دنیامرف :
وت هلیح  رکم و  يرادنپ  یم  هک  يا  هداس  هچ  وت  یئاجک  هیواعم  يا  تفگ : نانک  هدنخ  ورمع  داهن ، نایم  هب  صاع  نبا  ورمع  اب  ار  شا 
هیلح رکم  هک  تسین  یقرف  یلع  نم و  نیب  میتسین  فانمدبع  نادـنزرف  زا  ام  رگم  تفگ : هیواعم  تسا ، امرف  راک  مالـسلا  هیلع  یلع  رد 

ار ناشیا  تستلزنم  ماقم و  بسح و  رد  هکلب  دوبن ، داژن  بسن و  رد  نخـس  نکلو  تسا  تسرد  تفگ : ورمع  دشابن  رگراک  وا  رد  نم 
هب ات  سیونب  یـسیونب  يا  همان  نینچ  یهاوخ  یم  رگا  و  تسین ، يا  هرهب  بیـصن و  ماقم  نیا  زا  ار  وت  و  تسا ، يربمغیپ  توبن و  ماـقم 

طسوت هب  يا  همان  تساوخ و  هدوب  نمی  رد  يا  هلیبق  مان  کساکس  زا  هک  ار  هبقع  نبا  هللادبع  هیواعم  سپ  يوش  هاگآ  مراتفگ  یتسرد 
ام هب  بیسآ  ءالب و  دح  نیا  ات  يزیرنوخ  گنج و  هک  میتسناد  یم  ام  رگا  تشون : نآ  رد  داتسرف و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  وا 
هک تسا  نآ  تسا  یقاب  ام  يارب  هک  یهار  میتفای و  هبلغ  ناماهدرخ  رب  ام  کنیا  میدومن ، یمن  مادـقا  نآ  هب  کیچیه  دزاـس  یم  دراو 

ندرگ هب  ار  تنامرف  تعاط و  هکنآ  یب  متساوخ  وت  زا  ار  ماش  تلایا  نیا  زا  شیپ  میحالـصا ، رکف  هب  هدنیآ  رد  نامیـشپ و  هتـشذگ  زا 
هک ار  هچنآ  رگم  یهاوخ  یمن  یگدنز  زا  وت  هک  تسین  هدیشوپ  و  منک ، یم  تساوخرد  ار  نامه  وت  زا  مه  زورما  یتفریذپن ، یهن  نم 
زا نایوجگنج  هتشک و  هابت  نایهاپس  هک  ادخ  هب  دنگوس  مکانسرت ، نم  هک  ار  هچنآ  رگم  یسرت  یمن  یتسین  زا  و  مراودیما ، نآ  هب  نم 

، دوش هدنبدازآ  راوخدنمجرا و  هلیـسو  نآ  هب  هک  تسین  يرترب  يرگید  رب  ار  ام  زا  یکی  میتسه و  فانمدبع  نادنزرف  ام  و  دنتفر ، نیب 
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یبا نبا  هللادبع  سپ  وا ، همان  هیواعم و  زا  اتفگش  دومرف : هدناوخ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دناسر  ار  همان  هک  هبقع  نبا  هللادبع  مالـسلاو 
ربمغیپ رب  دورد  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  سیونب : ار  شخـساپ  دومرف  تساوخ و  ار  دوخ  نایعیـش  صاوخ  زا  هدنـسیون و  بتاک و  عفار 

، میدومن یمن  مادقا  نآ  هب  کیچیه  دزاس  یم  دراو  ام  هب  بیسآ  دح  نیا  ات  گنج  میتسناد  یم  رگا  يا  هتـشون  دیـسر ، تا  همان  مرکا 
راب داتفه  وا  نانمـشد  اب  گنج  ادخ و  هار  رد  رگا  نم  و  میا ، هدیـسرن  نآ  هب  زونه  هک  تسا  یتیاهن  ار  وت  نم و  گنج ، شاب ، هتـسناد 

، مینامیشپ هتشذگ  زا  هک  تسا  نآ  تسا  یقاب  ام  يارب  هک  يدرخ  یتفگ  هکنیا  اما  و  مرادن ، رب  تسد  شـشوک  زا  موش  هدنز  هتـشک و 
زورما هک  یـسک  ما  هدوبن  نم  سپ  یتساوخ ، ار  ماش  نم  زا  هکنیا  اما  و  .متـسین :( نامیـشپ  هدرک  زا  هدرکن و  راک  لـقع  فـالخرب  نم 
تسا نید  رد  وت  یکاب  یب  قح و  تفلاخم  هک  تشادزاب  عنم و  ببـس  اریز   ( ما هتـشاد  زاب  هدرک  عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  هچنآ  مشخبب 

، هدـنام یقاب  هک  یئاهناج  مین  رگم  تسا  هتخاس ( هابت  هتـشک و   ( هدروخ ار  برع  گنج  هک  تراتفگ  اما  و  دـشاب ( یم  رارقرب  یقاـب و 
زا يوریپ  هب   ( هدروخ یتسردان  لطاب و  ار  هک  ره  و  هتشگ ، تشهب  راپسهر  هدش ( دیهش  قح  هار  رد   ( هدروخ قح  ار  هک  ره  شاب  هاگآ 

نادرم گنج و  رد  ام  ندوب  ناسکی  اما  و  درادن ( هودنا  فسات و  تروص  ود  ره  رد  و   ( دیامیپ خزود  هار  هتـشگ ( هتـشک  سفن  ياوه 
نییقی و يارب  نم  زا  ایند ( هزور  دنچ  تسایر  ندروآ  تسد  هب   ( دیدرت کش و  يارب  وت  ششوک  اریز ( تسین ، تسرد   ( سپ رگـشل ( (

نخس اما  و  دنتسین ، ترخآ  هب  قارع  مدرم  زا  رتصیرح  ایند  هب  ماش  درم  و  تسین ، رتشیب  ترخآ ( یتخبکین  تداعس و  هب  ندیسر   ( رواب
مـشاه نبا  بلطملادبع  نبا  بلاطوبا  دنزرف  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ   ( میتسه نینچ  ام  سپ  میتسه ، فانمدبع  نادـنزرف  ام  هکنیا  هب  وت 

برح مشاه و  نوچ  هیما  نکیل  فانمدـبع ( نبا  سمـشلادبع  نبا  هیما  نبا  برح  نبا  نایفـسوبا  رـسپ  هیواـعم  و  تسا ، فانمدـبع  نبا 
تهج نیا  زا  هیما  ینب  دـندشن و  هدولآ  رفک  كرـش و  هب  مشاه  ینب  نوچ   ( تسین بلاطوبا  نوچمه  نایفـسوبا  بلطملادـبع و  دـننام 

یم اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تیـصعم  ترارـش و  عبانم  هیما  ینب  و  دندوب ، تیالو  توبن و  رد  ياهفدص  مشاه  ینب  و  دندش ، كاپان 
ءازا هب  ار  هیما  و  دـهد ، رارق  وا  فیدر  رد  دوب  سمـشدبع  ردارب  هک  ار  مشاه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  نآ  یـضتقم  بیترت  دـسیون :

رد مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نوچ  یلو  دشاب ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ءازا  هب  نایفسوبا  ات  بلاطوبا  ءازا  هب  ار  برح  و  بلطملادبع ،
تشز اریز  متسین ، وت  دننام  نم  ینعی  تناک  انا  و ال  هدومرفن : هداد  رارق  سمـشدبع  نبا  هیما  ءازا  هب  ار  مشاه  هدوب  هیواعم  ربارب  نیفص 

اهناملـسم زا  یکی  اب  ار  هلمج  نیا  هک  دوب  تشز  هکلب  تسا ، اـصع  زا  رت  يراـک  ریـشمش  دـنیوگ : یم  هکناـنچ  دوش ، هتفگ  نینچ  دوب 
و دیامن ، دـننام  سایق و  یـسک  هب  ار  دوخ  هکنیا  زا  دوب  رترب  ترـضح  نآ  اریز  دومرف ، یم  هراشا  هب  ار  هلمج  نیا  یهاگ  هلب  دـیامرفب ،
هب هکم  زا  هدـننک  ترجه  هن  و  ینعی ( قیلطلاک  رجاهملا  و ال  دومرف : هراشا  هب  دوخ  شیامرف  رد  تناک  انا  ـال  هلمج  ياـج  هب  اـجنیا  رد 

حتف رد  هیواعم  و  دوب ، مرکا  لوسر  هارمه  لاح  ره  رد  اج و  همه  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز   ( تسا يریـسا  دنب  زا  هدش  دازآ  دننام  هنیدـم 
، داد رارق  شناگدشدازآ  زا  هداهن  تنم  وا  رب  ندروآ  مالسا  تهج  هب  لوسر  ترـضح  دوب و  هدش  هدنب  ریـشمش  اب  هبلغ  ببـس  هب  هکم 
رد هک  ره  نینچمه  و  نایفـس ، یبا  نبا  هیواعم  دننام  هدروآ  مالـسا  رهاظ  رد  هکنآ  هیما و  نبا  ناوفـص  دننام  هدرواین  مالـسا  هکنآ  هچ 

، هدـش دازآ  ینعی  قیلط  دـش  یم  دازآ  نداهن  تنم  هلیـسو  هب  ای  یئاهر  يارب  نداد  لاـم  ینعی  ءادـف  ببـس  هب  تشگ  یم  ریـسا  گـنج 
ریغ هب  هک  یـسک  دننام  تسا  ادیوه  مولعم و  شناردپ  هک  یـسک   ( تسا هدش  هدـیبسچ  دـننام  بسن  هزیکاپ  هن  و  تشگ ( یم  هدـناوخ 

مالسا صالخا  داقتعا و  يور  زا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  زا  دارم  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسین ، هدش  هداد  تبـسن  ردپ 
رقاب دمحم  یلوم  یسلجم  همالع  .دشاب  یمن  هدوب  ایند  ندروآ  تسد  هب  ای  ریـشمش  سرت  زا  شندروآ  مالـسا  هک  یـسک  دننام  هدروآ 
ظفح يارب  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیامرف : یم  هماـن  نیا  حرـش  نمـض  رد  راونـالاراحب  باـتک  متـشه  دـلجم  رد  هیلع  هللا  ناوضر 
لـسن زا  هیما  هک  هدرک  نایب  تسا  تماما  هراـبرد  هک  يا  هلاـسر  رد  اـم  ياـملع  زا  یـضعب  و  هدز ، یناداـن  هب  ار  دوخ  هیواـعم  سوماـن 

دوب یمالغ  ار  یسک  هاگ  ره  تیلهاج  نامز  رد  و  هداد ، تبسن  دوخ  هب  ار  وا  سمشدبع  هک  هدوب  یمور  مالغ  هکلب  هدوبن ، سمـشدبع 
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قحلم وا  بسن  هب  مـالغ  نآ  دومن و  یم  جـیوزت  وا  اـب  ار  برع  زا  يرتخد  هدومن  شدازآ  دـهد  تبـسن  دوخ  هب  ار  وا  تساوخ  یم  هک 
، دنتسین شیرق  زا  هیما  ینب  سپ  تسا ، هدش  هداد  تبسن  دلیوخ  هب  ماوع  ریبز  ردپ  هکنانچ  تشگ ، یم 

هیواعم ياعدا  همان و  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  شیامرف  دیامن  یم  قیدصت  ار  راتفگ  نیا  و  دنا ، هدش  هدیبسچ  نانآ  هب  هکلب 
هتـسناوتن هیواعم  و  تسین ، هدش  هدیبسچ  دننام  هزیکاپ  و  هدش ، دازآ  دننام  هدننک  ترجه  هکنیا  هب  میتسه ، فانمدـبع  نادـنزرف  ام  هک 

قفانم و دننام  نیدب  هدیورگ  نموم و  هن  تسا و  رادرک  دب  وگغورد و  دـننام  راکتـسرد  وگتـسار و  هن  و  دـنک ( راکنا  ار  شیامرف  نیا 
هداتفا منهج  شتآ  رد  هتشذگ و  هک  ار  ي  دنواشیوخ ( ای   ( ردپ دنک  يوریپ  هک  يدنزرف  تسا  يدنزرف  دب  هنیآ  ره  و  دشاب ، یم  ورود 
یهلا باذـع  هـب  یئورد  یئوـگغورد و  كرــش و  رفک و  رثا  رب  هـک  تناگتــشذگ  زا  ینک  یم  يوریپ  هـک  وـت  یتـسه  يدـنزرف  دـب  (

ثوعبم مشاه  ینب  ام  زا  ربمغیپ   ( يربمغیپ توبن و  يراوگرزب  لضف و  تسا  ام  تسد  رد  اهیراوگرزب  لئاضف و  همهنیا  اب  و  دنراتفگ .(
شناهاوخ هدرب و  نیب  زا  ار  یتخبکین  تداعس و  نانمشد   ( میدینادرگ دنمجرا  ار  راوخ  راوخ و  ار  دنمجرا  نآ  هلیـسو  هب  هک  دیدرگ (

نیا زا  يا  هتسد  و  دینادرگ ، لخاد  دوخ  نیدب  هورگ  هورگ  ار  برع  دنوادخ  نوچ  و  میدیناهر ( ترخآ  ایند و  یتخـس  باذع و  زا  ار 
تهج هب  ای  یتسود  ایند  تهج  هب  هک  دـیدوب  یناسک  زا  امـش  دـندش ، وا  میلـست  يراچان  هب  يا  هتـسد  و  تبغر ، لـیم و  يور  زا  تما 

هب شیپ  ناگدننک  ترجه  هتفای و  يزوریف  ناشیوریپ  ببس  هب  اه  هدنورشیپ  هک  یماگنه  دیتشگ ، لخاد  نید  رد  ندش  هتـشک  زا  سرت 
دوخ رد  ناطیـش  يارب  تسا ( نینچ  هک  وت  لاح   ( سپ هدیناهر ( رفک  كرـش و  زا  ار  دوخ  و   ( دندوب هتفر  ناشیراوگرزب  لضف و  ببس 

ادخ و روتـسد  وریپ  سیونن و  تسردان  تشز و  نانخـس  هنوگ  نیا  هدرکن  يوریپ  ناطیـش  زا   ( هدم رارق  یهار  نتـشیوخ  هب  يا و  هرهب 
دنچ دیـسر  هیواعم  هب  ترـضح  همان  نوچ  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   ( تسا دورد  هتـسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  وش ( لوسر 

زا هدوـمن  تتامـش  ار  وا  ورمع  دـناوخ ، شیارب  ار  هماـن  هتـساوخ  ار  وا  نآ  زا  سپ  و  تشاد ، ناـهنپ  صاـع  نبا  ورمع  زا  ار  نآ  يزور 
). تشگ داش  هیواعم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  شنزرس  خیبوت و 

ینامز

نداد بیرف  رکفب  دوش و  رکنم  ار  تایعقاو  ات  تشاد  نآ  رب  ار  هیواعم  نیفـص  گنج  راشف  مالـسلا  هیلع  ماما  بیرف  يارب  هیواعم  هشقن 
وا زا  مورب و  مالـسلا  هیلع  یلع  رادـیدب  ما  هدرک  رکف  تفگ : دوـخ  رواـشم  صاـع  نـب  ورمعب  هیواـعم  .دـتفیب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 

نیا رد  دنک و  تقفاوم  ات  مسیونیم  همان  رگید  راب  تسا  هدادـن  باوج  ما  هتـشون  البق  .دـنک  اقبا  ماش  يرادناتـساب  ارم  منک  تساوخرد 
.یهدب بیرف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینادیمن  وت  تفگ : صاع  نب  ورمع  .موشیم  دراو  محرت  بلج  وا و  عضوم  رد  دیدرت  قیرط  زا  همان 

هیلع یلع  ماما  اما  دـیتسه  فانم  دـبع  نادـنزرف  ارچ  تفگ : صاع  نب  ورمع  میتسین ؟ فانم  دـبع  ینب  نادـنزرف  ام  رگم  تفگ : هیواعم 
راعـشا زا  هک  هیواعم  نک ! شیامزآ  سیونب ! همان  یلیام  رگا  یتسین  توبن  نادناخ  زا  وت  یلو  هتفای  شرورپ  توبن  هداوناخ  رد  مالـسلا 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ و  كرتشم  تازایتما  تشون و  يا  همان  تسج  یم  انگنت  زا  رارف  يارب  یهار  دوب و  هدمآ  مشخب  رتشا  کلام 
مالسلا هیلع  ماما  .تشاد  لاسرا  یکساکس  هبقع  نب  هللادبع  طسوت  ار  همان  تفگ و  نخس  مدرم  راب  تبیصم  عضو  زا  درک و  يروآدای 
ادخ هار  رد  هبترم  داتفه  رگا  دنگوس  ادخب  يا  هدیلان  گنج  یتخس  ناگدش و  هتشک  دادعت  زا  تشون : هیواعم  يارب  همان  زاغآ  رد 

راک زا  هن  هدش و  صقان  نم  لقع  هن  میوگب  دـیاب  مینامیـشپ  گنج  زا  هداتفا و  راک  زا  ار  ام  رکف  يا  هتـشون  .مرادـن  یکاب  موش  هتـشک 
وا یئوگـشیپ  هک  دیـشک  تلاجخ  صاع  نب  ورمع  زا  دش و  تحاران  دیـسر  هیواعم  تسدب  همان  یتقو  ما …  هدـیدرگ  نامیـشپ  مدوخ 
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هلمج زا  .دورـس  هیواعم  تمذم  رد  يراعـشا  دـیمهف  صاع  ورمع  یتقو  .دادـن  ناشن  صاع  نب  ورمع  هب  ار  همان  اهتدـم  دوب و  حـیحص 
نب ورمع  هب  هیواعم  یبوکیم .) نهآ  يور  رب  نهآ  ینادیم  هکیلاح  رد  یهدب  بیرف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يراد  عمط  ایآ  ردپ  یب  يآ  )
ماما تمظع  هرابرد  تفگ : صاع  نب  ورمع  ینکیم ! شیاتـس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يروخیم و  ارم  نان  هک  تسا  بجعت  تفگ : صاع 

هکنیا .مزاـسیم و  راکـشآ  نم  ینکیم و  ناـمتک  ار  وا  تمظع  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یقرف  ینادـیم  نم  زا  رتهب  وت  مالـسلا  هیلع  یلع 
ناتـسادب دنکیم  هراشا  هیواعم  .تسا  نینچ  دورب  مالـسلا  هیلع  یلع  گنجب  سک  ره  میوگب  دـیاب  درک  حـضتفم  ارم  نسحلاوبا  یتفگ :

دوخ نهاریپ  دیباوخ و  دوش  هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسدب  تسا  کیدزن  دید  یتقو  هک  صاع  نب  ورمع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  گنج 
ار دوـخ  تروـص  داـتفا  صاـع  نب  ورمع  تروـعب  شمـشچ  یتـقو  تسادـخ  داـیب  مه  اـهنارحب  رد  هک  مالـسلا  هـیلع  یلع  .دز  ـالاب  ار 

یعاـمتجا يرکف و  ياـهبیع  قاـفن و  يور  دوخ  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .درک  رارف  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  ورمع  دـنادرگرب و 
رفک و رد  زونه  شنامدود  هیواعم و  اما  دندشیم  نید  دراو  هتـسد  هتـسد  مدرم  هک  دنکیم  هراشا  نآرقب  صوصخب  دنکیم  هیکت  هیواعم 

نک شیاتس  ار  ادخ  دندرگیم ، مالسا  نید  دراو  هتسد  هتسد  مدرم  يدید  دمآ و  تسدب  حتف  ادخ و  يزوریپ  یتقو   ) .دندوب قرغ  قافن 
.تسا ریذپ  هبوت  ادخ  نک  رافغتسا  و 

يزاریش دمحم  دیس 

- ماشلا مامالا  نم  بلطف  لشفلا ، هیواعم  فاخ  و  برحلا ، تلاط  ام  دعب  کلذ  و  مالسلا ) هیلع  هیلا  هنم ، باتک  نع  اباوج  هیواعم ، یلا  )
یلا کبلط  اماف   ) .اـضعب هیواـعمل  عدـی  اـضعب و  ماـمالا  ذـخای  ناریدـجلا  نمف  نایـس ، ماـمالا  هنا و  و  برعلا ، تلکا  برحلا  نا  هجحب 

هیطعی فیکف  ماشلا ، هراما  هبصنم : یف  هیواعم  رقی  مل  مامالا  ناف  سما ) کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  ناف   ) کل اهعدا  ناب  ماشلا )
دق برحلا  نا  کلوق  اما  و   ) نیملـسملا یف  یـسلا ء  هفرـصت  و  نیدلا ، مدع  نم  هنم ، مامالا  هفرع  ام  و  هتریرـس ، ثبخ  رهظ  دق  و  مویلا ،

نیدلا و رما  نع  لتق  ناب  قحلا ) هلکا  نم  الا و   ) حورلا هیقب  ینعمب  هشاشح  عمج  تیقب ) سفنا  تاشاشحالا   ) مهتنفا يا  برعلا ) تلکا 
یف انواوتـسا  اما  و   ) .هئازج اذـه  و  رانلا ) یلاف   ) نیدـلا دـض  براح  ناب  لطابلا ) هلکا  نم  و   ) رـضی کلذ ال  و  هنجلا ) یلاـف   ) هلیبس یف 
یلع ینم  کشلا  یلع  یـضماب  تسلف   ) نایواستم ناشیجلا  ذا  کیلع ، یل  هبلغ  هناب ال  يدـیدهت ، کلذـب  دـیرت  ذا  لاـجرلا ) برحلا و 

، هیف تنا  يذـلا  کشلا  یلع  تسل  ینعملا : و  نقیتملا ، نکمتی  امک  هئدـبمل  صلخی  نا  نکمتی  كاشلا ال  ذا  نییواـستم  انـسلف  نیقیلا )
مه و  ماشلا ) لها  سیل  اندونج ف( اما  و )  ) .اـنلاح اذـه  يرما ، یتدـیقع و  نم  نیقی  یلع  اـنا  ینم و  رمـالا ، یف  امادـقا  ایـضم و  رثکاـب 
یلع ایندـلا  لها  نم  هرخالا ، یلع  صرحا  هرخالا  لها  نال  هرخـالا ) یلع   ) يدونج قارعلا ) لـها  نم  ایندـلا  یلع  صرحاـب   ) كدونج
متنا ال  فانمدبع ، ینب  نم  نحن ) کلذکف   ) بیـسنلا یف  امالا  عم  هئاوتـسا  نیبی  نا  هیواعم  دارا  فانمدبع ) ونب  انا  کلوق  اما  و   ) .ایندـلا
یباک  ) كوبا نایفـسوبا ) و ال   ) یناثلا اندج  بلطملادبعک )  ) یناثلا كدج  برح ) و ال   ) يدج مشاهک )  ) كدـج هیما ) سیل  نکل  (و 

، قلطا يذـلا  يا  قیلطلاک )  ) همیرکلا هسفن  ینعی  رجاهملا ) و ال   ) .اشابوا لذارا  كوابآ  و  افارـشا ، هداس  یئابآ  ناک  دـقف  یبا ، بلاـط )
و ال  ) ءاقلطلا متناف  اوبهذا  مهل  لاق  ثیح  مهیلع  انم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  مهقلطا  و  حتفلا ، ماع  ملـسا  هیواعم  نا  ثیح 

امک هیما  ناف  مهنم ، سیل  هلیبقلاب و  قصلا  يذـلاک  يا  قیـصللاک )  ) هیف زمغم  ـال  حیحـص  هبـسن  نا  ثیح  هیکزلا  هسفن  ینعی  حیرـصلا )
ناف هیما  لآ  هریـس  نم  ادیعب  سیل  اذه  و  مرحم ، لاصتا  ناک  اهنیب  نا  لاقی  سمـشلادبع و  هانبت  ایمور  ادبع  ناک  خـیراوتلا  لها  رکذـی 

و ال  ) هیواعم وه  و  لطبملاک )  ) همیرکلا هسفن  ینعی  قحملا ) و ال   ) .نییمـشاهلا شیرق و  نع  الـضف  برعلا ، قالخا  هبـشت  مهقـالخا ال 
یف هئابآ  عبتی  ناک  هیواع  ناف  منهج ) ران  یف  يوه  افلـس  عبتی  فلخ  فلخلا  سئبل  و   ) هیواعم وه  و  دـسفملا ، يا  لغدـملاک ) نموملا 

و ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  میلاعت  ایاقب  يا  هوبنلا ) لضف  دعب  انیدیا  یف  و   ) منهج ران  یف  هئابآ  يوه  دق  مالـسالا و  هضواعم 
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( انـشعن و   ) .رافکلا نم  زیزعلا ) اهب  انللذا  یتلا   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیف  يذلا  مشاه  نم  نطبلا  اذه  هناحبـس  هللا  لضف  ام 
ءامتنالا ببـسب  هلذ  الف  مکاقتا ) هللا  دنع  مکمرکا  نا  : ) هناحبـس لاق  امک  يوقتلا ، الا  تازیملا  یغلا  مالـسالا  ذا  لیلذـلا ) اهب   ) انعفر يا 
مهیدـل و ال  نطبلا ، اذـه  نم  مهنوک  مدـعل  کلذـک  اوسیل  هیما  ونب  و  هیلهاجلا ، یف  اجئار  ناک  امک  هبـشا  ام  وا  هینـالفلا ، هریـشعلا  یلا 

ثیح هعامج  هعامج ، يا  اجاوفا ) هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  و   ) .هتیب لهال  اهملع  یتلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  میلاعت 
یف لخد  نمم  متنک   ) هبهر فوخ و  نع  مهضعب  و  سفن ، هبغر  نع  مهضعب  يا  اهرک ) اعوط و  همالا  هذه  هل  تملسا  و   ) مالسالا يوق 
ناک و  مالسالا ، یلا  مهقبس  ببسب  يا  مهقبسب ) قبسلا  لها  زاف  نیح  یلع   ) هناها لتق و  نع  هبهر ) وا   ) هاج لام و  یف  هبغر ) اما  نیدلا 

ذا مهلـضفب )  ) هنیدملا یلا  هکم  اورجاه  نیذلا  نولوالا ) نورجاهملا  بهذ  و   ) .ملـسا نم  لوا  ناک  يذلا  همیرکلا  هسفن  کلذب  دارملا 
هنم ائزج  ناک  ابیصن ) کیف  ناطیشلل  نلعجت  الف   ) دئادشلا لباقم  یف  اوتبث  باعتالا و  نم  اوقل  امب  مهاوس ، نم  یلع  هناحبس  هللا  مهلضف 
هللا و  ناطیـشلا ، عابتا  نع  هیهنل  یناثلا  و  يوهلا ، عابتا  نع  هیهنل  لوالا  لعل  و  هل ، اعبتم  نوکی  ناب  الیبس ) کسفن  یلع  ـال  و   ) ناطیـشلل

.ملاعلا

يوسوم

لـخبلا و عشجلا و  صرحا : .انلادـتعا  اـنتاواسم و  انواوتـسا : .ضیرملا  ندـب  یف  حورلا  هیقب  مضلاـب  هشاـشح  عمج  تاـشاشحلا : هغللا :
: مشاه .هیواعمل  یلعالا  دجلا  هیما : .هیما  مشاه و  دـلاو  فانمدـبع : .هب  هلخب  هکـسمت و  مظع  هیلا و  ههرـش  دتـشا  یـشلا ء  یلع  صرح 

نب رخص  نایفـسوبا : .یلع  مامالا  دج  بلاطوبا و  دلا  و  بلطملا : دبع  .هیواعم  دج  نایفـسوبا و  دلاو  برح : .یلع  مامالل  یلعالا  دجلا 
.اهنم اصلخت  رجاه  هفاخملا و  یف  نمآ  نم  رجاهملا : .یلع  مامالا  دلاو  حـطبالا و  خیـش  بلاطوبا : .نایفـس  یبا  نب  هیواعم  دـلاو  برح 

یـش ء و لک  نم  صلاخلا  حیرـصلا : .حتفلا  موی  مهقرتسی  مل  یبنلا و  مهکرت  نیذلا  مه  حـتفلا  ءاقلط  هلیبس و  قلطا  اذا  ریـسالا  قیلطلا :
داسفلا وه  لغدلا و  نم  لغدملا : .مهنم  سیل  مهب و  قصلملا  موق  یف  یعدـلا  قیـصللا : .هحیحـص  بسنلا  صلاخ  بسنلا  حیرـص  لاقی 
.ءادتبا ناسحالا  هدایزلا ، هیقبلا ، لضفلا : .دادجالا  ءابالا و  نم  مدقت  ام  فلـسلا : .دافحالا  دالوالا و  نم  رخاتملا  فلخلا : .لخادـلا  نم 

اما و  سما ، کتعنم  ام  مویلا  کیطعال  نکا  مل  یناف  ماشلا  یلا  کـبلط  اـما  و  : ) حرـشلا .هعاـمجلا  جوف  عمج  جاوفـالا : .اـنعفر  انـشعن :
ناک رانلا ) یلاف  لطابلا  هلکا  نم  هنجلا و  یلاف  قحلا  هلکا  نم  الا و  تیقب ، سفنا  تاـشاشح  ـالا  برعلا  تلکا  دـق  برحلا  نا  کـلوق :

هیواعم لاق  هدیدشلا  نیفـص  مایا  یف  هنا  مث  .هعیب  هقنع  یف  هل  نوکی  نا  ماشلا و  هیطعی  نا  هنم  بلطی  اباتک  مامالا  یلا  بتک  دـق  هیواعم 
هیناث نبتکال  هیلا و  بجی  ملف  کلذ  هیلا  تبتک  تنک  دـقف  ماشلا  یلع  يرارقا  هلاسا  ایلع و  اوداعا  نا  تیار  دـق  صاـعلا : نب  ورمع  یلا 
ینب انسلا  لاق : .مالـسلا  هیلع  یلع  هعدخ  نم  هیواعم  ای  تنا  نیا  کحـض : صاعلا و  نب  ورمع  هل  لاقف  .هقرلا  کشلا و  هسفن  یف  یقلاف 

نم لـجر  عم  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  هیواـعم  بتکف  .بتکاـف  بتکت  نا  تئـش  نا  کـنود و  هوـبنلا  مهل  نکل  یلب و  لاـق : .فانمدـبع 
مل تغلب  ام  کب  انب و  غلبت  برحلا  نا  تملع  ول  کناف  دـعب  اما  قارعلا : لها  هلفاـن  نم  ناـک  هبقع و  نب  هللادـبع  هل  لاـقی  کساکـسلا 

تنک دـق  یقب و  هب  حلـصن  یـضم و  ام  یلع  هب  مدـنن  ام  اهنم  انل  یقب  دـقل  انلوقع  یلع  اـنبلغ  دـق  اـنک  نئل  ضعب و  یلع  انـضعب  اـهنجی 
هیلا کتوعد  ام  یلا  مویلا  كوعدا  انا  و  تعنم ، ام  هللا  یناطعاف  یلع  کلذ  تیباف  هعاط  هعیب و  کل  ینمزلت  نا ال  یلع  ماشلا  کـتلاس 
ونب نحن  لاجرلا و  تبهذ  دانجالا و  تقراف  هللا  دق و  فاخت و  ام  الا  توملا  نم  فاخا  وجرت و ال  ام  الا  ءاقبلا  نم  وجرا  یناف ال  سما 

مامالا یلا  باتکلا  لصو  املف  مالـسلاو …  رح  هب  قرتسی  زیزع و ال  هب  لذتـسی  لضف ال  الا  لضف  ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  فانمدـبع 
سمالاب و هل  اهواطعا  ضفر  امک  نالا  ماشلا  هیطعی  نا  مالـسلا  هیلع  ضفر  الوا : هاوعد …  دنفی  هیلع و  هیف  دری  باتکلا  اذه  هیلا  بتک 

نا ایناث : .هفقوم  ریغی  وا  هرما  یف  نهادـیل  نکی  مل  هدـیقعلا  ادـبملا و  لجر  مالـسلا  هیلع  اهیلع  ناف  هب  ملحی  ناک  اـم  هتینما و  عطق  اذـهب 
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 … هیلا فدهی  امب  هقیرطب و  هسفنب و  قثاولا  در  مالسلا  هیلع  درف  برحلل  هجیتن  همولکم  هحیرج  سفنا  الا  قبی  مل  هنا  هیلا  بتک  هیواعم 
لیبس یف  اودهـشتسا  نیذـلا  انباحـصا  نا  هنجلا …  یلا  هعم  نم  قیرط  هقیرط و  نا  فرعی  هللا و  لـیبس  یف  دـهاجی  يذـلا  ناـسنالا  در 

تـسلف لاجرلا  برحلا و  یف  انواوتـسا  اما  و   … ) رانلا یلاـف  لـطابلا  لـیبس  یف  مکداـهجلف  کـعم  نم  تنا و  اـما  هنجلا و  یلاـف  قحلا 
هاواسملا مدع  نیب  اثلاث : و  هرخالا ) یلع  قارعلا  لها  نم  ایندـلا  یلع  صرحاب  ماشلا  لها  سیل  نیقیلا و  یلع  ینم  کشلا  یلع  یـضماب 

یلا مهدر  هاغبلا و  لاتق  هبجاو  یعرـشلا و  هیفلخلا  هنال  هللا  لـیبس  یف  دـهاجی  هنا  نم  نیقی  یلع  وه  براـحی و  اـهیلع  ناـف  برحلا  یف 
هرخالا و یلع  صرحا  قارعلا  لها  ناف  لاجرلا  اما  و  هداسف …  هیغب و  نم  نیقی  یلع  لب  کش  یلع  وه  براحی و  هیواعم  امنیب  هعاطلا 

نوکی نم  و  اهل ، مهبلط  ایندلا و  یلع  ماشلا  لها  صرح  نم  اهبلط 

نحن و کلذـکف  فانمدـبع  ونب  انا  کلوق : اما  و   … ) ایندـلا یلع  اصیرح  نوکی  نم  یلع  رـصتنی  نا  دـبال و  هرخالا  یلع  اصرح  دـشا 
دارا فانمدـبع  نم  متنا  اـننا و  هلوقب : هیواـعم  دارا  بلاـط ) یباـک  نایفـسوبا  ـال  بلطملادـبعک و  برح  ـال  مشاـهک و  هیما  سیل  نکل 
یئابآ سیلف  تافصلا  بقانملا و  انتزیم  لامعالا و  اننیب  تقرف  دقل  مامالا  هباجاف  بسنلا  فرش  یف  هتاهاضم  وا  نینموملاریما  فاطعتسا 

هنع عفاد  یبنلا و  ءاذیا  نم  اشیرق  عنم  يذلا  وهف  بلاطوبا  اما  مهفرشا  سانلا و  مرکا  اوناک  لب  مرک  فرـش و  لها  مامالا  ءاباف  کئاباک 
وه یبنلل و  ءادع  سانلا  دشا  نایفسوبا  ناک  امنیب  هقالما  عم  ابیهم  اعاطم  افیرـش  ادیـس  بلاطوبا  ناک  و  هنع : یبوقعیلا  لاق  .عافدلا  دشا 

یفف بلطملادبع  اما  .هتبقر و  طیخ  ظفحی  ملستسا  لب  ملسی  مل  بازحالا و  دحا و  ردب و  یف  نیملـسملا  برحل  شویجلا  شیج  يذلا 
مظع هموق و  هبحا  هئابآ و  نم  دـحا  هغلبی  مل  افرـش  هموق  یف  فرـش  و  سانلل …  اهمقاف  هدافرلا …  هیاقـسلا و  یلو  هنا  ماشه  نبا  هریس 

طـسبی شیرق  خیـش  ناکف  بلطمللادبع  اما  .هدلو و  هیف  حبذی  رذن  نم  هرذن  ام  مزمز و  رئب  رفح  یف  هایور  خیراتلا  لقنی  .مهیف و  هرطخ 
لوقیف هذـخا  نودـیریف  شارفلا  سفن  یلع  سلجیف  یتای  هللا  لوسر  ناـک  هونب و  هلوح  فلتی  هیلع و  سلجی  اـشارف  هبعکلا  لـظ  یف  هل 
دوجا ناک  شیرقل و  نیتلحرلا  نس  دیصقلا  تیب  كانهف  مشاه  اما  .هشارف و  یلع  هسلجی  مث  اناشل  هل  نا  هللا  وف  ینبا  اوعد  بلطملادبع :

هلحر ءاتـشلا و  رفـس  امهالک  ناتلحرلا  هیلا  تنـس  فاجع  نیتنـسم  هکمب  موق  هموقل  دیرثلا  مشه  يذلا  ورمع  رعاشلا : لاق  هب  برعلا و 
نا قوقحلا ، یلع  زواجت  ءادـتعا و  هرماوم و  هءاند و  هیواـعم  ءاـبآ  هریـس  ارقا  بهذا و  یلع و  ءاـبآ  نع  هعیرـس  هحمل  هذـه  فایـصالا 

ردـلا سیقی  نا  لقاعل  ینا  تاـهمالاک و  تاـهمالا  ـال  ءاـبالاک و  ءاـبالا  ـالف  ملظلا  لـطابلابف و  اوسارت  نا  قاقحـسا و  نع  ـالف  اومعزت 
نیملـسملا عم  جرخ  دـق  یلعف  هیواعم  یلا  سفن و  یلا  مالـسلا  هیلع  راشا  قیلطلاک ) رجاهملا  و ال   … ) فرخزلاب بهذـلا  فدـصلاب و 
نیرجاهملا نم  نولوالا  نوقباسلا  و  : ) یلاعت لاق  مامالا  هنم  نیرجاهملا و  تعفر  همیظع  هبقنم  لکت  هنیدـملا و  یلا  ارجاهم  هکم  اکرات 

کلذ ادـبا  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  يرجت  تانج  مهل  دـعا  هنع و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعتبا  نیذـلا  راـصنالا و  و 
( قیـصللاک حیرـصلا  ـال  و   … ) هقلطاـف هللا  لوسر  هیلع  نمف  هکم  حـتف  یف  رـسا  يذـلا  قیلطلا  هیواـعم  نم  اذـه  نیا  و  میظعلا .) زوـفلا 

سکع مشاه  ینب  دـنع  هفورعم  تناک  ءابالا  هراهط  تاهمالا و  هفع  نا  تاهمالا و  ءابالا و  بویع  نم  صلاـخلا  رهاـطلا  وه  حیرـصلاف 
حیرـصلا نا  لیق : .باسنالا و  بتک  هیکحت  تایاورلا و  هقدـصت  ام  اذـه  هیواـعم و  بسن  یف  زمغ  یلا  ریـشی  ماـمالا  مـالک  نییومـالا و 

لطبملاک و ال قحملا  و ال   … ) فیسلا فوخ  ملسا  امنا  داقتعا و  نع  ملسی  مل  هیواعم  امنیب  کش  نود  صلاخ  ملسم  هسفن  یلا  هراشا 
قحلا یلع  اهیلع  ناف  .هیواعم  یف  همیمذ  هفـص  اهلباقی  هیف  همیرک  هفـص  لکف  هلباقتملا  تافـصلا  نم  اضیا  هذـه  و  لغدـملاک ) نموملا 

اما .اهنم  جورخلا  دحال  نکمی  نیملسملا و ال  قانعا  یف  تبجو  هعیبلا و  هل  تدقعناف  نوملـسملا  هعیاب  هباختنا و  مت  يذلا  هفیلخلا  هنال 
قحملا و يواستی  هیلا و ال  بهذـی  امیف  هبلط و  یف  لطبم  وهف  همالا  هدـحو  قرف  هعاـمجلا و  یلع  جرخ  دـتعم  غاـب  لـجر  وهف  هیواـعم 

یلا ریشی  هللا  ماکحا  مزتلا  هخسار و  هدیقع  نع  ملـسا  يذلا  نموملا  يواستی  کلذک ال  و  لقعلا …  مکح  لدعلا و  نازیم  یف  لطبملا 
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هیواعمل و مذ  اذه  و  منهج ) ران  یف  يوه  افلس  عبتی  فلخ  فلخلا  سئبل  و   ) .قساف قفانم  نطابلا  ثیبخ  وه  يذلا  لغدملا  نیب  هسفن و 
نیذـلا هفالـسا  عم  يواست  هلئاذرلف  منهج  ران  یف  اوطقـس  افلـس  عبتت  فلخلا  سئب  کلئاذرل  هیواعم  ای  تناف  نایفـسوبا  مهیف  امب  هئاـبال 

باتک یف  درو  ام  یلع  در  اذـه  لیلذـلا ) اهب  انعـشن  زیزعلا و  اهب  اـنللذا  یتلا  هوبنلا  لـضف  دـعب  انیدـیا  یف  و   … ) منهج راـن  یف  اوطقس 
الـضف انل  نا  هل : لوقی  مامالاف  .رح  هب  قرتسی  زیزع و ال  هب  لذتـسی  لضف ال  الا  لضف  ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  هیف : لوقی  يذلا  هیواعم 

نا مامالا  رکذ  قرتسی  وا  هب  لذتـسی  امم  لضفلا  نوکی  نا  هیواعم  ینثتـسا  امل  هوبنلا و  لضف  وه  همدقتملا و  لئاضفلا  دعب  مکیلع  رخآ 
ءارقفلا و ءافعـضلا و  لزانم  تعفترا  هب  نا  امک  امهریغ  لهج و  یبا  نایفـس و  یباک  نیملاظلا  هاغطلا و  نم  زیزعلا  لذا  دق  لضفلا  اذه 

اما نیدلا : یف  لخد  نمم  متنک  اهرک  اعوط و  همالا  هذـه  هل  تملـسا  اجاوفا و  هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  و   ) .هداس هداق و  اوحبـصا 
یلع ابیصن و ال  کیف  ناطیشلل  نلعجت  الف  مهلـضفب  نولوالا  نورجاهملا  بهذ  مهقبـسب و  قبـسلا  لها  زاف  نیح  یلع  هبهر  اما  هبغر و 

نع فشکت  هیوما  هلیذر  رکذب  کلذ  مالسلا  هیلع  عبتا  هیما  ینب  یلع  مشاه  ینب  لئاضف  هلئاضفل و  هرکذ  دعب  مالسلاو ) الیبس ، کسفن 
نم مهنمف  اجاوفا  هللا  نید  یف  تلخد  برعلا  نا  رکذب  کلذ  كولـسلا و  ریمـضلا و  سفنلا و  مکحی  نیدـک  مالـسالاب  مهتعانق  مدـع 

.تاحوتف هردقم و  نم  هب  نوعتمتی  ام  نیملسملا و  عافدنا  مالسالا و  هوق  يار  امل  هنع  اهرک  لخد  نم  مهنم  هعانق و  نامیا و  نع  لخد 
یف هبغر  اما  نیرما  دحال  الا  مالسالا  یف  اولخدی  مل  مهناف  نویومالا  اما  و 

هقیقح الکش ال  لوخد  وه  امنا  مالسالا  یف  لوخدلا  اذه  لثم  مهلاطی و  نا  فیـسلا  دح  نم  افوخ  اما  عفانملا و  بساکملا و  مئانغلا و 
نیذلا نیرجاهملا  راصنالاک و  هدـیقع  نع  مالـسالا  اولخد  نمم  هقباسلا  مدـقلا  لها  زاف  دـقف  اذـکه  متنک  نیح  یفف  اقمع  ارهاظ ال  و 

نا هاهن  امک  بیصنب  هعم  ابراض  یقبی  هرییست و  یف  ناطیـشلا  رمتـسی  نا  هاهن  مث  هللا …  نید  هناب  مهتدیقع  مهنامیال و  مالـسالا  اولخد 
 … برحلا هدراطملا و  وا  لتقلا  نم  الیبس  هسفن  یلع  لعجی 

یناغماد

کیطعال نکا  مل  ّیناف  ماشلا  ّیلا  کبلط  اّما  و   » ترابع اـب  هک  هماـن  نیا  رد  وا  هب  هیواـعم  هماـن  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  زا  يا  هماـن  زا 
( مشخب یمن  وت  هب  ار  نآ  زورما  ما  هتـشاد  زاب  وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  نم ، زا  ار  ماش  وت  نتـساوخ  اـما  « ) سما کـتعنم  اـم  مویلا 

حرـش نیا  هب  هک  تسا  هدرک  حرط  ار  یخیرات  هتکن  دـنچ  اـه  هخـسن  فـالتخا  تاـغل و  زا  يا  هراـپ  حیـضوت  زا  سپ  .دوش  یم  عورش 
ره هک  دهد  رارق  سمـش  دبع  لابق  رد  ار  مشاه  دوخ  نخـس  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  تسا  هدوب  نینچ  بیترت  ظفح  ياضتقم  تسا :

لابق فیدر و  رد  نایفس  وبا  بلاط و  وبا  لابق  رد  برح  بلطملا و  دبع  لابق  رد  هیما  هکنیا  و  دنا ، هدوب  فانم  دبع  نارـسپ  ردارب و  ود 
رد نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  یلو  تسا ، يرگید  فیدر  هقبط و  رد  کـی  ره  هک  دـنریگ ، رارق  ع )  ) نینمؤملا ریما 

.دهد رارق  سمش  دبع  نب  هیما  ربارب  فیدر و  ار  مشاه  تسا  هدش  راچان  تسا  هتفرگ  رارق  هیواعم  فیدر  ربارب و 

هدش دازآ  ریسا  نوچمه  رجاهم  : » تسا هدومرف  هدز و  ضیرعت  دوخ  نخـس  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیدحلا :] یبا  نبا   ] دیوگ یم 
ادـخ لوسر  هک  سک  ره  يرآ ، میوگ  یم  تسا ، هدوب  هدـش - دازآ  ناریـسا  ءاـقلط - زا  هیواـعم  رگم  یـسرپب  تسا  نکمم  و  .تسین »

هداهن و ّتنم  وا  رب  هک  ار  هورگ  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هدوب  ریـسا  هدرب و  عقاو  رد  دـشاب  هدـش  دراو  وا  رب  ریـشمش  اـب  هکم  رد  (ص )
ناگدرب زا  یگمه  هیما ، نب  ناوفـص  دننام  دـشاب  هدرواین  مالـسا  هچ  هیواعم و  دـننام  دـشاب  هدروآ  مالـسا  هچ  تسا ، هدومرف  شدازآ 

نتفرگ اب  ربمایپ  دنا و  هدش  ریسا  ص )  ) ربمایپ ياهگنج  رد  هک  یناسک  همه  دنا  هنوگ  نیمه  و  دنوش ، یم  هدرمـش  ءاقلط - هدش - دازآ 
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هدومرف هلدابم  نانآ  اب  ار  يریسا  ای  تسا  هدومرف  دازآ  ار  نانآ  یحمج  هزع  وبا  ریظن  هیدف  نتفرگ  نودب  ای  ورمع  نب  لیهـس  ریظن  هیدف 
.دنیآ یم  رامش  هب  هدش  دازآ  ناگدرب  هرمز  رد  نانآ  همه  .نایفس  یبا  نب  ورمع  ریظن  تسا 

« قیـصللاک حیرـصلا  و ال   » تسا هدومرف  هک  تسیچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راتفگ  نیا  ینعم  یـسرپب  رگا  دـیدحلا :] یبا  نبا   ] دـیوگ یم 
( مالسلا هیلع   ) یلع هک  تسا  يا  ههبش  هیواعم  بسن  رد  ایآ  تسین ) هدنابـسچ  ار  دوخ  هتـسباو و  نوچ  تسا  هداژن  رابت و  الاو  هک  نآ  )

مالسا هب  تبسن  روظنم  هکلب  تسا ، هدومرفن  هدارا  ار  عوضوم  نیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع زگره  میوگ  یم  دیوگ  یم  وا  هب  ار  نخـس  نیا 
عفاـنم يارب  ریـشمش و  ریز  هک  تسا  یـسک  قیـصل  تسا و  هدروآ  مالـسا  صـالخا  داـقتعا و  يور  زا  هک  یـسک  ینعی  حیرـص  .تسا 

ایند يارب  ای  میب  زا  ای  هک  دـیتسه  یناـسک  زا  امـش  تسا  هتفگ  هدومرف و  حیرـصت  دـعب  هلمج  دـنچ  رد  تسا و  هدـش  ناملـسم  ییاـیند 
زا هک  يرـسپ  تسا  يرـسپ  دب  هچ  : » تسا هدومرف  هک  تسیچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راتفگ  نیا  ینعم  ییوگب  رگا  .دیا و  هدش  ناملـسم 
رد يرآ ، میوگ  یم  دـننک  یم  شنزرـس  شناکاین  رفک  هب  ار  ناملـسم  رگم  دـنا .» هداتفارد  خزود  شتآ  رد  هک  دـنک  يوریپ  یناکاین 

شنزرـس تهج  نیا  زا  ار  هیواـعم  نینمؤـملا  ریما  دـشاب و  هتـشاد  ار  ناـشیا  شور  دـنک و  يوریپ  دوـخ  ناـکاین  راـثآ  زا  هک  یتروـص 
.تسا هدرک  شنزرس  تسا  ناشیا  وریپ  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  دنرفاک ، شناکاین  هک  تسا  هدومرفن 

: تسا هدوب  نیفص  گنج  رد  هیواعم  یلع و  نایم  هچنآ  زا  یخرب  نایب 

ریره بش  زا  شیپ  زور  هس  ای  ود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ار  همان  نیا  هک  تسا  هتفگ  نیفـص  باتک  رد  یلیقع  راـشب  نب  محازم  نب  رـصن 
گنج وا  اب  هلمح و  هیواعم  رب  دادماب  ادرف  هک  تشاد  راهظا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  و  دـیوگ : یم  رـصن  .تسا  هتـشون  هیواعم  يارب 

ینب هلیبق  رادمچرپ  نایفس  نب  كاحض  نب  هیواعم  .دندش  هتـسکشلد  دنداتفا و  ساره  هب  نایماش  دش ، عیاش  نخـس  نیا  درک و  دهاوخ 
بلاط یبا  نب  یلع  ياوه  رب  لد  دیزرو و  یم  هنیک  نانآ  رب  تشاد و  یمن  شوخ  ار  ماش  مدرم  دوب ، هیواعم  هارمه  هک  یلاح  رد  میلس 

هیلع  ) یلع هب  ار  نآ  وا  تشون و  یم  دوـب  ناـیقارع  هارمه  هک  يرماـع  لـیفط  نب  هللا  دـبع  يارب  ار  هیواـعم  راـبخا  تشاد و  ناـیقارع  و 
هللا دبع  هب  كاحض  نب  هیواعم  دنداتفا ، میب  هب  نآ  زا  نایماش  دش و  عیاش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نخـس  نوچ  .داد  یم  شرازگ  مالـسلا )

هیواعم نایفس ، یبا  نب  هیواعم  .منک  تفلاخم  هیواعم  اب  مزاس و  نارگن  ار  نایماش  هک  تفگ  مهاوخ  يرعـش  نم  هک  داد  مایپ  لیفط  نب 
يا دورس : نینچ  دنونشب  شنارای  هکنیا  يارب  هنابـش  وا  دوب ، روآ  نابز  يریلد و  لضف و  ياراد  هک  تخاس  یمن  مهتم  ار  كاحـض  نب 

رب زیرگ و  هار  ار  ام  دـسر  ارف  ار  ام  نادادـماب  رگا  شاک  يا  و  مینیبن ، نآ  یپ  زا  ییادرف  ام  دـنامب و  یقاب  هنادواج  ام  رب  بشما  شاـک 
ار يا  هدعو  چیه  دنیوگ  یم  کیبل  نایوگ  کیبل  هک  ماد  ام  راگزور و  همه  رد  وا  هک  یلع  زا  زیرگ  يارب  دـشاب ، ناشکهک  هب  ندـش 
وا رعش  نوچ  نایماش  ...مور  رتارف  مه  اقلب  اج  زا  دنچ  ره  دوب  دهاوخن  رارق  ینیمزرس  چیه  رد  نآ  زا  سپ  نم  يارب  دنک ، یمن  فالخ 

دیعبت ماش  زا  ار  وا  هیواعم  دـندرک  تبقارم  وا  زا  شموق  یلو  تشاد  وا  نتـشک  هب  میمـصت  هک  دـندروآ  هیواعم  شیپ  ار  وا  دندینـش  ار 
.درک

يارب وا  رعش  انامه  تفگ : دش و  نامیشپ  رـصم  هب  وا  نتفر  وا و  دیعبت  زا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  تفر و  رـصم  هب  كاحـض  نب  هیواعم 
یلع زا  دورب  مه  اقلب  اج  يوس  نآ  رگا  دوش ، یم  هچ  ار  وا  دشکب  شیادخ  تسا ، یلع  اب  ییورایور  رادید و  زا  رت  تخـس  ماش  مدرم 
هطقن نیرترود  رد  يرهـش  تفگ : یم  .هن  دـنتفگ : یم  تساجک  اقلباج  دـیناد  یم  ایآ  تفگ : یم  نایماش  هب  و  دوب ، دـهاوخن  ناما  رد 

.تسین يزیچ  نآ  زا  سپ  هک  تسا  قرشم 
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، دـندرک یم  وگزاب  ...تخات » مهاوخ  نانآ  رب  دادـماب   » دوب هتفگ  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نخـس  نیا  مدرم  نوچ  دـیوگ : یم  رـصن 
ینادرم و ییوج  تمالس  حلص و  يارب  هک  دسر  یم  ارف  زاس  تشونرس  هظحل  نادادماب  دورس : ار  تایبا  نیا  رتشا 

نانآ اهمیب  و  دننکفا ، یم  هاگدروآ  رد  ناهگان  ار  نتشیوخ  هک  دنتـسه  يراوتـسا  ناریلد  گنج  نادرم  دنرگید ، ینادرم  گنج  يارب 
یم ورف  دوخ  ریـشمش  اب  دزیرگ  یم  ناگدـنامرد  ناگیامورف و  نایم  هک  یماگنه  ار  حلـسم  اـپ  ارـس  راـک  راوس  دـنک ، یمن  تسـس  ار 

نامد هدیپس  ینامب  هدنز  رگا  دربن ، نوریب  تقیقح  زا  ارت  اهوزرآ  دنبب و  راوتـسا  گرم  يارب  ار  تیاهدنب  رمک  دـنه  رـسپ  يا  دـنبوک ،
...دننک یم  زیهرپ  يرادنتشیوخ و  ناریلد  نآ  میب  زا  هک  دوب  دهاوخ  يراک 

قارع و مدرم  گرزب  رـالاس و  هک  راـجنهان  يرعاـش  زا  راـجنهان  يرعـش  تفگ : دیـسر ، هیواـعم  یهگآ  هب  رتـشا  رعـش  نوچ  دـیوگ :
زا منک و  رارکت  یلع  اب  ار  دوخ  نخس  هک  منیب  یم  تحلـصم  نینچ  کنیا  .تسا  هنتف  ماجنا  زاغآ و  ناشیا و  گنج  شتآ  هدنزورفارب 

کنیا .تسا  هدادن  خساپ  تسا و  هتفریذپن  ما و  هتـشون  وا  يارب  ار  عوضوم  نیا  هک  دـنچ  ره  دراد ، رقتـسم  ماش  رد  ارم  هک  مهاوخب  وا 
وت هیواعم  يا  تفگ : دیدنخ ، یم  هک  یلاح  رد  صاع ، نب  ورمع  .مزیگنا  یمرب  تمحر  کش و  وا  لد  رد  مسیون و  یم  مود  راب  يارب 

تـسا ناشیا  زا  توبن  یلو  ارچ  تفگ : میتسین  فانم  دبع  ناگدازدنزرف  یگمه  ام  رگم  تفگ : هیواعم  .اجک  یلع  نداد  بیرف  اجک و 
ياـهکیپ زا  هک  هبقع  نب  هللا  دـبع  ماـن  هب  کساکـس  هلیبـق  زا  يدرم  هارمه  هیواـعم  .سیونب  یـسیونب ، یهاوخ  یم  مه  رگا  وت ، زا  هن  و 

هک دیسر  اجنیا  هب  وت  ام و  دروم  رد  گنج  هک  یتسناد  یم  وت  رگا  دعب ، اما  تشون : مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  ار  همان  نیا  دوب ، نایقارع 
لقع و رب  راک  نیا  رد  هک  دـنچ  ره  و  میتخادرپ ، یمن  گنج  هب  رگیدـکی  اب  دوش ، یم  نینچ  هک  میتسناد  یم  اـم  رگا  تسا و  هدیـسر 

تسا هدنام  یقاب  هچنآ  هب  تبسن  میشاب و  نامیشپ  تسا  هتـشذگ  هچنآ  رب  هک  تسا  هدنام  یقاب  نادنچ  زونه  یلو  دندش  هریچ  ام  درخ 
نم هب  ار  ماـش  مشاـب ، وـت  زا  يرادربناـمرف  تعیب و  هب  مزلم  هکنیا  نودـب  مدوـب  هتـساوخ  وـت  زا  نم  .شزاـس  میـشاب و  حالـصا  رکف  هب 

زورید هک  ار  يزیچ  ناـمه  مه  زورما  .دومرف  ینازرا  نم  هب  یتشادزاـب  وـت  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  یتفریذـپن و  ار  راـک  نیا  .يراذـگاو 
میب وت  هچنآ  زا  نوزفا  مه  گرم  زا  مرادـن ، يراد  وت  هک  وزرآ  ناـمه  زج  ییوزرآ  یگدـنز  زا  نم  .مهاوخ  یم  وت  زا  مدوـب  هتـساوخ 

یتلیـضف رگیدکی  رب  فانم  دبع  نادنزرف  ام  دنا و  هتفر  نایم  زا  نادرم  دنا و  هدش  هتـساک  نایهاپـس  دنگوس  ادخ  هب  .مرادـن  میب  يراد 
.مالسلا و  ددرگن ، هدرب  يا  هدازآ  راوخ و  يزیزع  هک  تلیضف  نیا  زج  میرادن ،

نب هللا  دیبع  دوخ  ریبد  تسوا و  همان  هیواعم و  زا  یتفگش  ياج  تفگ : دناوخ و  ار  نآ  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هیواعم  همان  نوچ 
هک میتسناد  یم  ام  وت و  رگا  هک  يا  هتفگ  .دیـسر  تا  همان  دعب ، اما  سیونب : نینچ  نیا  ار  هیواعم  خـساپ  دومرف  تساوخ و  ار  عفار  یبا 

موش هدنز  زاب  موش و  هتشک  ادخ  هار  رد  رگا  نم  .میدش  یمن  ریگرد  يرگید  اب  کی  چیه  تسا  هدروآ  ام  وت و  رـس  رب  هچ  گنج  نیا 
هکنیا اما  .متسیا  یمن  زاب  ادخ  نانمشد  اب  راکیپ  ادخ و  هار  رد  شـشوک  زا  مه  زاب  دوش  رارکت  راب  داتفه  راک  نیا  موش و  هتـشک  زاب  و 

هتشادن و یتساک  هاگ  چیه  نم  لقع  .میوش  نامیـشپ  تسا  هتـشذگ  هچنآ  رب  هک  تسا  هدنام  یقاب  نادنچ  ام  درخ  لقع و  زا  يا  هتفگ 
هتشادزاب وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  هک  متسین  نانچ  نم  يا ، هتساوخ  نم  زا  ار  ماش  هکنیا  .متـسین  نامیـشپ  تسا  هداتفا  قافتا  هچنآ  رب 

یـشاب مدوخ  نیقی  رد  نم  نوچمه  دوخ  کش  رد  وت  میـشاب و  ناسکی  دیما  میب و  رد  رگیدـکی  اب  ام  هکنیا  اما  .مهدـب  وت  هب  زورما  ما 
ام هک  وت  نخس  نیا  اما  .دنتسین  دوخ  ترخآ  هب  تبسن  قارع  مدرم  زا  رت  صیرح  دوخ  يایند  هب  تبسن  مه  ماش  مدرم  تسین و  حیحص 

یلو میردپ ، کی  نارـسپ  یگمه  ام  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـنچ  ره  تسین ، يرترب  لضف و  رگیدـکی  رب  ار  فانم  دـبع  نادـنزرف 
یـسک نآ  اب  تسا  قح  رب  هک  یـسک  هدش و  دازآ  یگنج  هدرب  اب  رجاهم  تسین و  بلطملا  دبع  نوچ  برح  مشاه و  نوچ  هیما  زگره 
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دنمورین ار  نوبز  راوخ و  ار  دـنمورین  هلیـسو  نادـب  هک  تسام  تسد  رد  يربمایپ  تلیـضف  یهگناو  .تسین  يواسم  تسا ، لطاب  رب  هک 
.مالسلا و  میا ، هتخاس 

ار همان  تساوخ و  ار  وا  سپس  تشاد ، هدیشوپ  صاع  نب  ورمع  زا  ار  نآ  يزور  دنچ  دیسر ، هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همان  نوچ 
هک يزور  نآ  زا  صاع  نب  ورمع  نوچمه  دندوب - هیواعم  هارمه  هک  شیرق - زا  سک  چیه  .درک  شنزرس  ار  وا  ورمع  .دناوخ  شیارب 
هب هچنآ  دروم  رد  ورمع  .دوبن  اـشوک  یلع  میظعت  رد  دوب ، هتـشذگرد  وا  نوخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوب و  هدـش  يوراـیور  یلع  اـب 
یم ار  اهداهنـشیپ  نیا  وت  هب  هک  تسا  ینانآ  وت و  زا  یتفگـش  یـسب  ياج  دنه  رـسپ  يا  دورـس : ار  راعـشا  نیا  دوب  هدرک  هراشا  هیواعم 

نادرگرس کش  اب  ار  وا  يراودیما  .تسا  نتفوک  نهآ  هب  درس  نهآ  نیا  يدنب  یم  عمج  یلع  نداد  بیرف  رد  ایآ  ردپ ، یب  يا  .دنهد 
كدوک رـس  ياهوم  نآ  میب  زا  هک  تسا  هدز  نماد  ار  یگنج  هدز و  رانک  ار  هدرپ  وا  دسرتب ، وت  دـیدهت  اب  هک  ینک  یم  وزرآ  ینک و 

...دوش یم  دیپس 

تـشادگرزب رد  یناد و  یم  يأر  تسـس  ارم  هک  وت  زا  اتفگـش  تفگ : تساوخ و  ار  وا  دیـسر ، هیواعم  عـالطا  هب  وا  راعـشا  نیا  نوچ 
اما تسا و  هدوب  هنوگ  نامه  ما  هدـناوخ  يأر  تسـس  ارت  هکنیا  تفگ : صاع  ورمع  .تسا  هتخاس  اوسر  ارت  هکنآ  اب  یـشوک  یم  یلع 

، نم ییاوسر  اما  مزاس ، یم  راکشآ  ار  نآ  نم  يراد و  یم  هدیـشوپ  یلو  يرت  هاگآ  نم  زا  وا  یگرزب  هب  وت  یلع ، زا  نم  تشادگرزب 
.دوش یمن  اوسر  دشاب ، هتشاد  یلع  اب  ییورایور  يارای  هک  سک  ره 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیلإ هنم  باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

زا لبق  نافلؤم  زا  یعمج  ار  همان  نیا  : دیوگ یم  هغالبلا  جهن  رداصم  هدنـسیون  همان : دنـس  ( . 1  } .هتـشاگن هیواعم  همان  هب  خساپ  رد  هک 
همامالا رد  هبیتق  نبا  ، يواسملا نساحملا و  رد  یقهیب  ، نیفص باتک  رد  محازم  نب  رصن  : دننام ؛ دنا هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  یضر  دیس 

ار همان  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  محازم  نب  رصن  هتفگ  قبط  حوتفلا و  باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  بهذلا و  جورم  رد  يدوعسم  ، هسایـسلا و 
دشن شوماخ  لومعم  فالخ  رب  گنج  شتآ  هک  نیفـص  گنج  رخاوا  رد  یبش  ریرهلا  هلیل   ) تشاگن ریرهلا  هلیل  زا  لبق  زور  هس  ای  ود 

( { ،ج 3،ص 234 هغالبلا جهن  رداصم  (. ) دش رهاظ  هیواعم  رکشل  رد  تسکش  راثآ  دندیگنج و  مه  اب  رکشل  ود  حبص  ات  و 

هاگن کی  رد  همان 

هورگ نیا  اب  مراذگ و  یم  نادیم  هب  اپ  ًاصخش  حبـص  ادرف  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  يزور  ، نیفـص باتک  رد  محازم  نب  رـصن  هتفگ  هب 
.دنتفر ورف  یقیمع  تشحو  رد  اهنآ  دش و  رشتنم  ماش  رکشل  نایم  رد  نخس  نیا.مگنج  یم 

هصالخ هک  تشون  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  يا  همان  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 
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هتـشذگ زا  يدرک و  یمن  گنج  رب  مادقا  دسر  یم  اجنیا  هب  گنج  راک  یتسناد  یم  رگا  منک  یم  نامگ  نم  :» تسا نینچ  شنومـضم 
تعیب وت  اب  هن  مشاب  لقتسم  هک  طرش  نیا  هب  يراذگاو  نم  هب  ار  ماش  تموکح  هک  ما  هدرک  تساوخرد  وت  زا  نم  يدش  یم  نامیـشپ 

نادنزرف زا  همه  ام.منک  یم  وت  زا  ار  هتـساوخ  نامه  زاب  مراد و  رایتخا  رد  ار  ماش  نم  نآلا  یتفریذـپن و  ار  نیا.تعاطا  وت  زا  هن  منک و 
.میا هدوب  دازآ  زیزع و  هراومه  ، میتسه فانم  دبع 

دوخ بتاـک  سپـس  ؛ تسا بیجع  ود  ره  شا  هماـن  هیواـعم و  عضو  یتسار  : دومرف دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هماـن  نیا  هک  یماـگنه 
(1  } .دنیوگ خساپ  وا  ياوران  نانخس  هب  دنسیونب و  هیواعم  يارب  ار  ثحب  دروم  همان  داد  روتـسد  دناوخ و  ارف  ار  عفار  یبا  نب  هّللادیبع 

. { ،ج 3،ص 238 هغالبلا جهن  رداصم  .

تمـسق یلو  هدرکن  رکذ  تسا  هدوب  نآ  زاغآ  رد  هک  ار  هماـن  زا  یـشخب  ، تسوا تداـع  بأد و  هک  هنوگنآ  یـضر  دیـس  موحرم  هتبلا 
 { .دوش هعجارم  ،ص 852  هغالبلا جهن  مامت  باتک  هب  ( . 2  } .تسا هروآ  ار  همان  هدمع  مهم و 

لّوا شخب 

هراشا

ٍسُْفنَأ ِتاَشاَشُح  اَّلِإ  َبَرَْعلا  ِتَلَکَأ  ْدَق  َبْرَْحلا  َّنِإ  : َُکلْوَق اَّمَأ  َو.ِسْمَأ  َُکتْعَنَم  اَم  َمْوَْیلا  َکَیِطْعُِأل  ْنُکَأ  َْمل  یِّنِإَف  َماَّشلا  ََّیلِإ  َُکبَلَط  اَّمَأ  َو 
ِّکَّشلا یَلَع  یَْـضمَِأب  َتْسَلَف  ِلاَجِّرلا  ِبْرَْحلا َو  ِیف  اَنُؤاَِوتْـسا  اَّمَأ  َو.ِراَّنلا  َیلِإَف  ُلِطاَْبلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  ،َو  ِهَّنَْجلا َیلِإَف  ُّقَْحلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  َالَأ َو  ، ْتَیَِقب

َِکلَذَـکَف ، ٍفاَـنَم ِدـْبَع  وـَُنب  اَّنِإ  : َکـُلْوَق اَّمَأ  ،َو  ِهَرِخآـْلا یَلَع  ِقاَرِْعلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اَْینُّدـلا  یَلَع  َصَرْحَأـِب  ِماَّشلا  ُلـْهَأ  َْسَیل  ،َو  ِنیِقَْیلا یَلَع  یِّنِم 
،َو ِقیِصَّللاَک ُحیِرَّصلا  َال  ،َو  ِقِیلَّطلاَک ُرِجاَهُْملا  َال  ،َو  ٍِبلاَط ِیبَأَک  َناَیْفُس  ُوبَأ  َال  ،َو  ِِبلَّطُْملا ِْدبَعَک  ٌبْرَح  َال  ،َو  ٍمِشاَهَک ُهَّیَمُأ  َْسَیل  ْنَِکلَو  ، ُنَْحن

.َمَّنَهَج ِراَن  ِیف  يَوَه  ًافَلَس  ُعَْبتَی  ٌْفلَخ  ُْفلَْخلا  َْسِئَبل  َو.ِلِغْدُْملاَک  ُنِمْؤُْملا  َال  ،َو  ِلِْطبُْملاَک ُّقِحُْملا  َال 

همجرت

نم نادب ) یـشاب  ءاشی  ام  لاعف  هکلب  ، تعاطا هن  ینک و  تعیب  هن  نآ  ربارب  رد  و   ) مراذگاو وت  هب  ار  ماش  يا  هتـساوخ  نم  زا  هکنیا  اما  و 
رد یکدنا  زج  ار  برع  همه  نیفـص )  ) گنج يا  هتفگ  هکنیا  اما  دیـشخب و  مهاوخن  وت  هب  زورما  مدرک  عنم  وت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ 
هار هب  هک  سک  نآ  تسا و  تشهب  شهاگیاج  هدش ) دیهـش  ادخ  هار  رد  و   ) هدوب قح  رب  هک  سک  نآ  شاب  هاگآ  ، هدرب ورف  دوخ  ماک 
اریز ؛ تسین نینچ  ، میتسه ناسکی  تاهج ) مامت  زا   ) تارفن گنج و  رد  ام  يا  هدرک  اعدا  هکنیا  اما  تسا و  شتآ  رد  هدش  هتشک  لطاب 

رت صیرح  ترخآ  هب  قارع  لها  زا  ایند  رب  ماش  لها  ؛و  یتسین رتارف  اهنآ ) هب   ) نامیا نیقی و  رد  نم  زا  مالـسا ) ینابم  هب   ) کـش رد  وت 
قاقحتسا تفارش و  رد  همه  نیاربانب   ) میتسه فانم  دبع  نادنزرف  همه  ام  يا  هتفگ  هکنیا  اما  ؛ دنتسین

برح مشاه و  دـننامه  زگره  هّیما  یلو  میتسه  فانم  دـبع  لسن  زا  همه  هک   ) مراد لوبق  مه  نم  میناسکی ) مدرم  ییاوشیپ  تموکح و 
حیحص نادنزرف  هن  دنتـسین و  هدش  دازآ  ناریـسا  نوچ  نارجاهم  زگره  زین  دندوبن و  بلاطوبا  نوچ  نایفـسوبا  بلطملادبع و  نوچمه 

اب ناسنا  هن  تسا و  لطاب  رادفرط  هک  تسین  یـسک  نوچ  زگره  تسا  قح  رادفرط  هک  یـسک  نآ.كوکـشم  نابوسنم  دننامه  بسنلا 
هب و   ) دنا هدش  نوگنرس  خزود  شتآ  رد  هک  دننک  یم  يوریپ  دوخ  نیشیپ  لسن  زا  هک  یلسن  دنتسه  دب  هچ  ؛ دسفم درف  نوچمه  نامیا 
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(. دنراد راختفا  اهنآ 

راکبلط هرهچ  رد  یناراکهدب  ریسفت : حرش و 

راکبلط هرهچ  رد  یناراکهدب 

نآ رد  هناراک  بلط  ینانخس  هتشون و  ترضح  نآ  تمدخ  هیواعم  هک  يا  همان  هب  تسا  یخـساپ  همان  نیا  ، میتفگ البق  هک  هنوگ  نامه 
هک یگرزب  هانگ  زا  ار  دوخ  ات  دنناوخب  رکـشل  ربارب  رد  ای  ربانم  زارف  رب  ار  اه  همان  هنوگنیا  داد  یم  روتـسد  اتدعاق  هیواعم.تسا  هدروآ 

تحت نیبرهاظ  دارفا  هتشاد  ناکما  تسا و  هداتفا  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  تسد  هب  همان  نیا  اتدعاق  زین  دیامن و  هئربت  هدش  بکترم 
دراذـگب و همان  نیا  فلتخم  تارقف  رب  كرابم  تشگنا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  زج  هدوبن  يا  هراـچ  نیارباـنب  دـنوش ؛ عقاو  نآ  ریثأـت 

.دهدب نآ  هب  عطاق  باوج 

یم خساپ  نینچ  نیا  هدومن و  هراشا  هیواعم  ياعدا  راهچ  ربارب  رد  یساسا  هتکن  راهچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مینیب  یم  لیلد  نیمه  هب 
.دهد

ام لاعف  هکلب  ، تعاطا هن  ینک و  تعیب  هن  نآ  ربارب  رد  و   ) مراذـگاو وت  هب  ار  ماش  يا  هتـساوخ  نم  زا  هکنیا  اـما  و  :» دـیامرف یم  تسخن 
ْنُکَأ َْمل  یِّنِإَـف  َماَّشلا  ََّیلِإ  َکـُبَلَط  اَّمَأ  َو  دیـشخب (؛» مهاوخن  وت  هب  زورما  مدرک  عنم  وـت  زا  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  نادـب ) یـشاب  ءاـشی 

(. ِسْمَأ َُکتْعَنَم  اَم  َمْوَْیلا  َکَیِطْعُِأل 

مکح نیا  داد و  نادـسفم  ناملاظ و  هب  دـیابن  ار  یمالـسا  تموکح  زا  یـشخب  چـیه  تراما  هک  هدوب  یهلا  مکح  ببـسب  عنم  نآ  اریز 
.دوش ضوع  یسایس  طیارش  رییغت  اب  هک  هدوبن  ارذگ  یسایس و  يرما  هلأسم  نیا  تسا ؛ یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه 

راذگاو هیواعم  هب  ار  ماش  ّتقوم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوبن  رتهب  ایآ  دنیوگ  یم  هک  یناسک  هب  تسا  یخـساپ  عقاو  رد  نخـس  نیا 
.تفرگ یم  سپ  وا  زا  دوخ  تموکح  رارقتسا  زا  دعب  درک و  یم 

تموکح اه  لقن  زا  یـضعب  قبط  و   ) ماش تموکح  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا  هک  دـنرادن  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ، دـنیوگ یم  نینچ  هک  اـهنآ 
شیاج زا  وا  نداد  ناکت  ، دـش یم  تیوقت  شتموکح  ياه  هیاپ  درک و  یم  راذـگاو  هیواـعم  هب  تشاد ) اـضاقت  زین  ار  نآ  نوچ  ، رـصم

زا وا  رش  عفد  یعطق و  تسکش  هناتـسآ  ات  ار  وا  نیفـص  رد  شنایرکـشل  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  مینیب  یم  ام  هک  یلاح  رد  تشادن  ناکما 
یم هرسکی  راک  ، دوبن دندوب  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  رد  ًارهاظ  هک  یناسک  زا  یضعب  تثابخ  یهاگآان و  رگا  درب و  شیپ  مالسا  روشک 

.دش

ماک رد  یکدنا  زج  ار  برع  همه  نیفـص )  ) گنج يا  هتفگ  هکنیا  اما  و  :» دیامرف یم  هتخادرپ  وا  همان  زا  شخب  نیمود  خساپ  هب  سپس 
لطاب هار  هب  هک  سک  نآ  تسا و  تشهب  شهاگیاج  هدش ) دیهش  ادخ  هار  رد  و   ) هدوب قح  رب  هک  سک  نآ  شاب  هاگآ  ، هدرب ورف  دوخ 

جنپ لهچ و  نیفص  گنج  رد  تایاور  زا  یـضعب  قبط  ( . 1  } َبَرَْعلا ِتَلَکَأ  ْدَق  َبْرَْحلا  َّنِإ  : َُکلْوَق اَّمَأ  َو  ( ؛» تسا شتآ  رد  هدش  هتـشک 
هب « هشاشح » عمج « تاشاشح ( .» 2  } ِتاَـشاَشُح اَّلِإ   { .دـندش هتـشک  قارع  رکـشل  زا  رفن  رازه  جـنپ  تـسیب و  ماـش و  رکـشل  زا  رفن  رازه 
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(. ِراَّنلا َیلِإَف  ُلِطاَْبلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  ،َو  ِهَّنَْجلا َیلِإَف  ُّقَْحلا  ُهَلَکَأ  ْنَم  َالَأ َو  ، ْتَیَِقب ٍسُْفنَأ   { .تسا مد  نیسپاو  رخآ و  سفن  يانعم 

یم فده  کی  يارب  ود  ره   ) میتسه ناسکی  رکـشل  گنج و  رظن  زا  وت  اب  نم  دوب  هتفگ  هک  وا  همان  زا  شخب  نیموس  خـساپ  هب  سپس 
مامت زا   ) تارفن گنج و  رد  ام  يا  هدرک  اعدا  هکنیا  اما  و  :» دیامرف یم  هتخادرپ و  میبلط ) یم  زیچ  کی  میگنج و 

رب ماش  لها  یتسین و  رتارف  اهنآ ) هب   ) نامیا نیقی و  رد  نم  زا  مالسا ) ینابم  هب   ) کش رد  وت  اریز  ، تسین نینچ  ، میتسه ناسکی  تاهج )
يانعم هب  « یضما ( .» 1  } یَْـضمَِأب َتْسَلَف  ِلاَجِّرلاَو  ِبْرَْحلا  ِیف  اَنُؤاَِوتْـسا  اَّمَأ  َو  ( ؛» دوب دـنهاوخن  رت  صیرح  ترخآ  هب  قارع  لها  زا  ایند 

َْسَیل ،َو  ِنیِقَْیلا یَلَع  یِّنِم  ِّکَّشلا  یَلَع   { .تسا هدش  هتفرگ  ندرکرذـگ  روبع و  يانعم  هب  « ّیـضم » زا لمع  مادـقا و  رد  رترثؤم  رتذـفان و 
(. ِهَرِخْآلا یَلَع  ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  اَْینُّدلا  یَلَع  َصَرْحَِأب  ِماَّشلا  ُلْهَأ 

دراد و نیقی  دوخ  هفیظو  هب  هک  دنگنج  یم  یلداع  ماما  هارمه  اهنیا  : تسوت نارادفرط  نم و  نارای  نایم  رد  توافت  ود  هکنیا  هب  هراشا 
.یسرب یماقم  لام و  هب  هکنیا  زج  يرادن  ینشور  فده  وت  هک  یلاح  رد  دهد  یم  ریس  ینشور  هار  رد  ار  اهنآ 

هدراذگ ینادیم  هب  مدق  يا و  هدیـشک  نادیم  هب  ار  اهنآ  نارـس  ، يدام ياه  هدـعو  اب  هک  دنتـسرپایند  یهورگ  وت  ناهارمه  هکنیا  رگید 
ار نآ  رکف  یتح  هن  هدش و  هداد  اهنآ  هب  يا  هزیاج  هدعو  هن  نم  رکـشل  ناهدنامرف  هک  یلاح  رد  دوش  ناشبیـصن  یمیانغ  دیاش  هک  دنا 

.دننک یم 

دنگنج یم  ایند  يارب  وت  نارادفرط  مراد و  نیقی  نم  هک  یلاح  رد  يرادن  مدرم  رب  تفالخ  قاقحتسا  هب  نیقی  زگره  وت  رگید  ریبعت  هب 
رتاشوک و دوخ  راک  رد  ام  لیلد  ود  نیا  هب  ؛ دـننک یم  دربن  یهلا  تموکح  هماقا  يارب  تسادـخ و  ناشفدـه  نم  ناوریپ  هک  یلاـح  رد 

نامه تسام و  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  دوب و  میهاوخن  ناسکی  زگره  هجیتن  رد.دـیتسین  نینچ  تناوریپ  وت و  هک  یلاح  رد  میرت  ممـصم 
یعمج یهارمه  هب  هاگآان  یهورگ  هک  سوسفا  ؛ دندیسر يزوریپ  زرم  هب  شنازابرس  ، دوب هدرک  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ 

.دنتشاذگ میقع  ار  ییاهن  هجیتن  ناقفانم  زا 

همه ام  يا  هتفگ  هکنیا  اما  :» دـیامرف یم  و  دـیوگ ، یم  خـساپ  نآ  هب  هتخادرپ و  هیواعم  ياعدا  نیمراهچ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
هک  ) مراد لوبق  مه  نم  میناسکی ) مدرم  ییاوشیپ  تموکح و  قاقحتسا  تفارش و  رد  همه  نیاربانب   ) میتسه فانم  دبع  نادنزرف 

(. ُنَْحن َِکلَذَکَف  ، ٍفاَنَم ِْدبَع  ُوَنب  اَّنِإ  : َُکلْوَق اَّمَأ  َو  ( ؛» میتسه فانم  دبع  لسن  زا  همه 

.دراد یم  نایب  تمسق  جنپ  رد  ار  نآ  هتخادرپ و  هتشاد  دوجو  هیواعم  وا و  نایم  هک  ییاه  توافت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

نوچ نایفسوبا  بلطملادبع و  نوچمه  برح  مشاه و  دننامه  زگره  هّیما  یلو  :» دیامرف یم  دنک و  یم  یبسن  تفارش  هب  هراشا  تسخن 
(. ٍِبلاَط ِیبَأَک  َناَیْفُسُوبَأ  َال  ،َو  ِِبلَّطُْملاِْدبَعَک ٌبْرَح  َال  ،َو  ٍمِشاَهَک ُهَّیَمُأ  َْسَیل  ْنَِکل  َو  ( ؛» دندوبن بلاطوبا 

یتسپ ترارـش و  هب  برع  ناـیم  رد  یگمه  هک  دوب  نایفـسوبا  تردـپ  برح و  وت  ياـندا  ّدـج  هّیما و  وت  يـالعا  دـج  هکنیا  هب  هراـشا 
برع و تاداس  زا  همه  هک  تسا  بلاطوبا  مردپ  بلطملادبع و  نم  ياندا  ّدج  مشاه و  ، نم يالعا  ّدـج  هک  یلاح  رد  دـندوب  فورعم 

.تسناد ناسکی  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هنوگچ  ؛ دندوب ناکین  ناکاپ و  نادنمتواخس و 
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حیحـص نادنزرف  هن  دنتـسین و  هدش  دازآ  ناریـسا  نوچ  نارجاهم  زگره  زین  و  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  موس  مود و  توافت  هب  هاگ  نآ 
يانعم هب  « قالط » هشیر زا  تسا  هدـش  دازآ  ریـسا  يانعم  هب  « قیلط ( .» 1  } ِقِیلَّطلاَک ُرِجاَهُْملا  َال  َو  ( ؛» كوکـشم نابوسنم  دـننامه  بسنلا 

(. ِقیِـصَّللاَک  { .دشاب نشور  صلاخ و  وا  بسن  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  « حیرـص ( .» 2  } ُحیِرَّصلا َال  َو   {، .تسا هدـش  هتفرگ  ییاهر 
یم تبسن  يا  هلیبق  ای  صخـش  هب  ار  وا  تسین و  نشور  وا  بسن  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  تسا و  حیرـص  لباقم  هطقن  « قیـصل ( .» 3}

 { .دنهد

وت و یلو  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  رد  هراومه  هک  ما  هنیدم  هب  هّکم  زا  نارجاهم  نیتسخن  زا  نم  هکنیا  هب  هراشا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دش و  حتف  مالسا  رکشل  هلیسو  هب  هّکم  هک  يزور  ات  دیدنام  هّکم  رد  رفک  كرش و  رد  نانچمه  نایفسوبا  تردپ 

.دومرف رداص  « ءاقلطلا متنا  اوبهذا  :» نتفگ اب  ار  ناریسا  ریاس  وت و  يدازآ  مکح  هلآ  و 

دنزرف هکلب  ، دنناد یمن  نایفسوبا  دنزرف  ار  وت  یهورگ  تسوگتفگ ؛ رایـسب  وت  بسن  هرابرد  یلو  تسا  نشور  ام  بسن  رگید  يوس  زا 
ورمع یبا  نب  رفاسم  عورشمان 

هدومرف نایفسوبا  ینعی  هیواعم  ردپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  اب  تافانم  نخس  نیا  هتبلا  دنسانش  یم  دوب  نایفسوبا  ناگدرب  زا  هک 
وگتفگ ياج  دوش  تقد  وت  بسن  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  هدـش و  نایب  رهاـظ  بسح  رب  هلمج  نآ  اریز  ، درادـن تسا 

.دراد دوجو 

یم دور و  یم  يرگید  ریـسفت  غارـس  هب  هتـسنادن و  گنهامه  دوخ  داقتعا  اـب  ریخا  هلمج  يارب  ار  ریـسفت  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  هچرگ 
هزیگنا هب  ای  ریشمش و  سرت  زا  هک  تسا  یسک  نآ  ، قیصل هتفریذپ و  ار  مالسا  خسار  داقتعا  اب  هک  تسا  یسک  ، حیرص زا  روظنم  : دیوگ

. { ،ج 15،ص 118 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .تسا هدش  اریذپ  ار  مالسا  ، ایند هب  هقالع 

ماما نیب  يراکشآ  توافت  هب  فارتعا  نایم  نیا  رد  زاب  دشاب  نینچ  هکنیا  ضرف  هب  یلو  تسا  ترابع  رهاظ  فالخ  ریسفت  نیا  هچ  رگ 
.دوب دهاوخ  هیواعم  مالسلا و  هیلع 

تسا قح  رادفرط  هک  یسک  نآ  :» دیامرف یم  هتخادرپ  یناسنا  ینید و  لاعفا  تافص و  رد  اه  توافت  رکذ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ُنِمْؤُْملا َال  ،َو  ِلِْـطبُْملاَک ُّقِحُْملا  اـَل  َو  ( ؛» دـسفم درف  نوچمه  ناـمیا  اـب  ناـسنا  هن  تسا و  لـطاب  رادـفرط  هک  تسین  یـسک  نوچ  زگره 

 { .هدش هتفرگ  داسف  هنتف و  يانعم  هب  « لغد » هشیر زا  تسا  زیگنا  هنتف  دسفم و  يانعم  هب  « لغدم ( .» 2 (. } ِلِغْدُْملاَک

هراومه ام  تسین  هسیاقم  لباق  زین  ام  لامعا  تافـص و  تسین ، سایق  لباق  هّیما  ینب  بسن  اب  مشاه  ینب  ام  بسن  اهنت  هن  هکنیا  هب  هراـشا 
میدروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مالسا و  هب  هناصلاخ  ام  ؛ لطاب قیرط  رب  هّیما  ینب  نامدود  میتشادرب و  ماگ  قح  هار  رد 

(. تسا تبث  مالسا  خیرات  رد  نآ  كرادم  و   ) دیدرک نامیا  راهظا  هناقفانم  امش  یلو 

خزود شتآ  رد  هک  دننک  یم  يوریپ  دوخ  نیـشیپ  لسن  زا  هک  یلـسن  دنتـسه  دب  هچ  :» دیامرف یم  هرقف  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ٌْفلَخ ُْفلَْخلا  َْسِئَبل  َو  ( ؛» دنا هدش  نوگنرس 
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نآ هجیتن  نوچ  تسا و  يدنلب  زا  ندرک  طوقس  يانعم  هب  لصا  رد  ای  دیدشت  اه و  مض  هب  « يوه » هشیر زا  « يوه ( .» 1  } يَوَه ًافَلَس  ُعَْبتَی 
(. َمَّنَهَج ِراَن  ِیف   { .دوش یم  قالطا  زین  تکاله  هب  یهاگ  ، تسا تکاله 

هیلع ماما  نخس  هیکت  هکلب  ، دنک یمن  شهوکن  شردپ  دج و  فالسا و  فارحنا  هب  اهنت  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  لباق 
.دنک یم  يوریپ  دنخزود  لها  هک  ار  ناردپ  هار  نامه  دنزرف  نیا  هک  تسا  نیا  رب  مالسلا 

مود شخب 

هراشا

.َلِیلَّذلا اَِهب  اَنْشَعَن  ،َو  َزیِزَْعلا اَِهب  اَْنَللْذَأ  ِیتَّلا  ِهَُّوبُّنلا  ُلْضَف  ُدَْعب  اَنیِْدیَأ  ِیف  َو 

یَلَع ، ًهَبْهَر اَّمِإ  ًهَبْغَر َو  اَّمِإ  : ِنیِّدلا ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  ًاهْرَک ، ًاعْوَط َو  ُهَّمُْألا  ِهِذَه  َُهل  ْتَمَلْـسَأ  ،َو  ًاجاَْوفَأ ِِهنیِد  ِیف  َبَرَْعلا  ُهّللا  َلَخْدَأ  اََّمل  َو 
.ُماَلَّسلا ،َو  ًالِیبَس َکِسْفَن  یَلَع  َال  ،َو  ًابیِصَن َکِیف  ِناَْطیَّشِلل  َّنَلَعْجَت  اَلَف.ْمِِهلْضَِفب  َنُولَّوَْألا  َنوُرِجاَهُْملا  َبَهَذ  ،َو  ْمِهِْقبَِسب ِْقبَّسلا  ُلْهَأ  َزاَف  َنیِح 

همجرت

مورحم و  ) نـالیلذ ،و  لـیلذ ار  ملاـظ ) شک و  ندرگ   ) نازیزع نآ  اـب  هک  تساـم  راـیتخا  رد  تّوـبن  يرترب  لـضف و  اـهنیا ) رب  هوـالع  )
يور زا  تّما  نیا  تخاس و  لخاد  دوخ  نید  رد  هتـسد  هتـسد  ار  برع  دنوادخ  هک  یماگنه  میتخاس و  هبترم  دـنلب  زیزع و  ار  زابکاپ )

هب ای  دیدش  مالسا  دراو  هک  دیدوب  یهورگ  زا  امـش  ، دندش میلـست  مالـسا  ربارب  رد  تشحو  سرت و  ( يور زا  ناقفانم   ) ای تبغر  لیم و 
هک دوب  یلاح  رد  نیا  ناتقباس ) تایانج  ببـس  هب  تازاجم  زا   ) سرت يور  زا  اـی  و  بصنم ) ماـقم و  هب  لـین  اـیند و  رد   ) تبغر هزیگنا 

دوخ زا  ار  ناطیش  ، نیاربانب دندش  لیان  شیوخ  يرترب  لضف و  هب  نیتسخن  نارجاهم  دندش و  راگتـسر  ، ناشتقبـس تهج  هب  ناماگـشیپ 
.مالسلا راذگم و  زاب  شیوخ  دوجو  رد  ار  وا  هار  زاسم و  دنم  هرهب 

رترب راختفا  توبن  ریسفت : حرش و 

رترب راختفا  توبن 

هک دنک  یم  هیواعم  همان  زا  یشخب  هب  هراشا  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ار زیزع  هن  دشاب  مه  يرصتخم  تلیـضف  هک  ضرف  هب  میرادن و  یتلیـضف  يرگید  رب  مادک  چیه  ام  ؛ ضعب یلع  لضف  انـضعبل  » دوب هتفگ 
رایتخا رد  تّوبن  يرترب  لضف و  اهنیا ) رب  هوالع  :») دیامرف یم  دهد و  یم  وا  هب  يا  هدنبوک  خـساپ  »و  زیزع ار  لیلذ  هن  دـنک و  یم  لیلذ 
اَنیِدـْیَأ ِیف  َو  ( ؛» میتخاس هبترم  دـنلب  زیزع و  ار  زابکاپ ) مورحم و   ) نالیلذ لیلذ و  ار  ملاظ ) شک و  ندرگ   ) نازیزع نآ  اـب  هک  تساـم 

ببـس نیا  هب  يار  تیم  شعن  تسا و  ندرب  الاب  يانعم  هب  « شعن » هشیر زا  « انـشعن ( .» 1  } اَنْـشَعَن ،َو  َزیِزَْعلا اَِهب  اَْنَللْذَأ  ِیتَّلا  ِهَُّوبُّنلا  ُلْضَف  ُدَْعب 
اما لیلذ  دارفا  هک  تسا  نیا  روظنم  الاب  هلمج  رد  ، دوش یم  دـنلب  اهتـسد  يور  هب  هکنیا  ای  تسا  یعاـفترا  ياراد  هک  دـنیوگ  یم  شعن 

(. َلِیلَّذلا اَِهب   { .دندیسر تزع  هب  مالسا  هیاس  رد  لد  كاپ  نامیااب و 
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درک راوخ  دنتشاد  هناملاظ  تموکح  مدرم  رب  زارد  نایلاس  هک  ار  نانآ  لاثما  اه و  لهجوبا  اه و  نایفـسوبا  ، دمآ مالـسا  هکنیا  هب  هراشا 
یم هنوگچ  لاح  نیا  اب  دناشن  تزع  جوا  رب  ، دندوب لیلذ  ریسا و  هدرب و  ابلاغ  هک  ار  اه  لالب  اهرسای و  رامع  اهدادقم و  اه و  ناملـس  و 

.دوبن هنیمز  نیا  رد  راذگ  رثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تّوبن  ییوگ 

زا ار  مالـسا  شریذـپ  یگنوگچ  درب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  هب  هتفرگ و  ار  هیواعم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
نیا تخاس و  لخاد  دوخ  نید  رد  هتـسد  هتـسد  ار  برع  دنوادخ  هک  یماگنه  و  :» دیامرف یم  دـهد و  یم  ناشن  شنادـناخ  وا و  هیحان 

مالسا دراو  هک  دیدوب  یهورگ  زا  امش  ، دندش میلست  مالـسا  ربارب  رد  تشحو  سرت و  ( يور زا  ناقفانم   ) ای تبغر  لیم و  يور  زا  تّما 
اََّمل َو  ( ؛») ناتقباس تایانج  ببـس  هب  تازاجم  زا   ) سرت يور  زا  اـی  و  بصنم ) ماـقم و  هب  لـین  اـیند و  رد   ) تبغر هزیگنا  هب  اـی  دـیدش 

(. ًهَبْهَر اَّمِإ  ًهَبْغَر َو  اَّمِإ  : ِنیِّدلا ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  ، ًاهْرَک ًاعْوَط َو  ُهَّمُْألا  ِهِذَه  َُهل  ْتَمَلْسَأ  ،َو  ًاجاَْوفَأ ِِهنیِد  ِیف  َبَرَْعلا  ُهّللا  َلَخْدَأ 

ِهّللا ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساّنلا  َْتیَأَر  َو  ُْحتَْفلا * ِهّللا َو  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ، هّکم حـتف  نایرج  هب  هراشا 
ُهْرِفْغَتْسا َکِّبَر َو  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ًاجاْوفَأ *

هناصلخم دـندرک و  كاـپ  اـه  تب  هب  قشع  ثول  زا  ار  لد  هحفـص  ضرغ  یب  دارفا  زور  نآ  رد  . { هیآ 3-1 ، حتف ( . 1 « } ًاباّوَت َناـک  ُهَّنِإ 
يراچان يور  زا  رهاظ و  هب  دندوب  گنج  لاح  رد  مالسا  اب  اه  لاس  هک  یناتفص  ناطیش  بّصعتم و  ناکرـشم  یلو  ؛ دندش مالـسا  دراو 

.دندش میلست 

هب زین  وا  ناگتسب  هداوناخ و  دش و  ناملسم  ًارهاظ  زور  نآ  رد  هک  دوب  یناسک  زا  هیواعم  ردپ  مالسا و  کی  هرامـش  نمـشد  نایفـسوبا 
.دندرک مالسا  راهظا  وا  يوریپ 

تموکح هب  يزور  ، ناناملسم فوفص  رد  ذوفن  قیرط  زا  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  مالـسا  نانمـشد  دش و  ضوع  اه  هشقن  زور  نامه  زا 
چیه تبغر  نیا  تسانعم و  نیمه  هب  هراشا  الاب  هلمج  رد  « هبغر » هب ریبعت.دننز  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياج  رب  دنـسر و 

.دوب هدنیآ  رد  ماقم  هب  ندیسر  دیما  سرت و  زا  يا  هزیمآ  اهنآ  هیحان  زا  مالسا  شریذپ  ینعی  ؛ درادن تبهر  اب  یتافانم 

ربارب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زاغآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالـسا  اب  ناوت  یم  ار  یمالـسا  نینچ  ایآ 
؟ تسناد ناسکی  ، تفرگ تروص  مرکا  ربمایپ  ییاهنت  نامز  رد  نانمشد و  همه  نآ 

دندش راگتسر  ، ناشتقبس تهج  هب  ناماگشیپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  :» دیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 
َنُولَّوَأـْلا َنوُرِجاَـهُْملا  َبَهَذ  ،َو  ْمِهِْقبَِـسب ِْقبَّسلا  ُلـْهَأ  َزاَـف  َنیِح  یَلَع  ( ؛» دـندمآ لـیان  شیوـخ  يرترب  لـضف و  هب  نیتـسخن  نارجاـهم  و 

(. ْمِِهلْضَِفب

َنِم َنُولَّوَْألا  َنوُِقباّسلا  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  رد  دراد  هراشا  هدمآ  زین  دیجم  نآرق  رد  هک  ناناملـسم  ندوب  هورگ  دنچ  هب  نخـس  نیا 
مالسا رد  ناماگشیپ  زا  یهورگ  .{ 100، هیآ هبوت  ( . 2 « } ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاهُْملا َو 

دنتفریذپ و ار  مالسا  يرگید  هورگ  دوب و  ناماگشیپ  ماگشیپ  نایم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دندوب 
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  راصنا و  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  هنیدم  رد  ناکاپ  زا  یموس  هورگ.دندرک  هنیدم  هب  هّکم  زا  ترجه  هب  مادـقا 
رد هیواعم  هاگیاج  یلو  ؛ دندش قحلم  اهنآ  هب  تبغر  لیم و  اب  دنداد  یم  لیکـشت  ار  اهنآ  يدعب  لسن  هک  یمراهچ  هورگ  دـندوب و  هلآ 

ینب مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  ار  دوخ  ، طیارـش نیا  اب  هکنیا  بجع  مادـک و  چـیه  تفگ  دـیاب  دوب ؟ هورگ  راهچ  نیا  زا  کی  مادـک  ناـیم 
.دراد رایسب  اه  یتفگش  نیا  زا  مالسا  خیرات  و  درمش ! یم  مالسلا  هیلع  یلع  فیدر  مه  مالسا  رد  ار  شیوخ  دنک و  یم  هسیاقم  مشاه 

دوجو رد  ار  وا  هار  زاسم و  دـنم  هرهب  دوخ  زا  ار  ناطیـش  ، نیاربانب :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  رادـشه  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـیاپ  رد 
(. ُماَلَّسلا ،َو  ًالِیبَس َکِسْفَن  یَلَع  َال  ،َو  ًابیِصَن َکِیف  ِناَْطیَّشِلل  َّنَلَعْجَت  اَلَف  ( ؛» مالسلا راذگم و  زاب  شیوخ 

هجیتن رد  يزاس و  یم  طلسم  دوخ  رب  ار  ناطیـش  ، اج هبان  ياه  هسیاقم  نیا  اب  یهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  ، نانخـس نیا  اب  هکنیا  هب  هراشا 
وت ترخآ  ایند و  هک  يراک  ینز  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياج  رب  یهاوخ  یم  ینک و  یم  شومارف  ار  شیوخ  تیعقوم 

.درک دهاوخ  هابت  ار 

ادخ لوسر  ناوریپ  هتکن :

: دننک یم  میسقت  هورگ  دنچ  هب  ناوت  یم  تئارب  هروس  زا  هفیرش 100  هیآ  زا  هدافتسا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ناوریپ 

تسد دندروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ییاهنت  ياهزور  رد  هک  یناسک  مالـسا و  ناماگـشیپ  ینعی  ؛ نیقباس هورگ  : تسخن
اهنآ هب  يرگید  دارفا  سپـس.دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نادرم  نایم  زا  يربک و  هجیدخ  درف ، نیتسخن  ، نانز نایم  زا  هک  دنداد  وا  هب  تعیب 

.دنتسویپ

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  مالسا و  هب  میدقت  هدراذگ  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  طیارش  نآ  رد  هک  ارچ  ، دنراد یگرزب  راختفا  نیقباس 
.دندرک هلآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هّکم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـندوب و  اهنآ  ءزج  زین  نیقباس  هتبلا  هک  دـننارجاهم  مود  هورگ 
ترجه لابند  هب  تفرگ  رارق  رطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناج  دش و  گنت  هّکم  رد  نیملـسم  رب  راک  نوچ  دندروآ و  نامیا 

هارمه هب  دندیـشوپ و  مشچ  دوـخ  هناـشاک  هناـخ و  یگدـنز و  ماـمت  زا  ینعی  ؛ دـندرک ترجه  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
تالکـشم اب  زارد  نایلاس  ات  شاعم و  رارما  يارب  يا  هلیـسو  هن  دنتـشاد  يا  هناخ  اجنآ  رد  هن  هک  یلاح  رد  دـندمآ  هنیدـم  هب  هداوناـخ 

.درک مهارف  ناشیارب  یشیاشگ  دنوادخ  ماجنارس  دندرک و  یم  مرن  هچنپ  تسد و 

هـشبح هب  ناکرـشم  شیرق و  رارـشا  رـش  زا  تاجن  يارب  هنیدـم  هب  هّکم  زا  نیملـسم  ترجه  زا  لبق  هک  دـندوب  زین  يرگید  هورگ  هتبلا 
.دندمآ هنیدم  هب  هشبح  زا  تفای  رارقتسا  هنیدم  رد  مالسا  هک  یتدم  زا  دعب  دندرک و  ترجه 

یتخـس یگدـنز  ابلاغ  هکنیا  اب  دـنتفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  نارجاهم  دـنروآ و  مالـسا  ، دـندوب هنیدـم  لـها  هک  دـنراصنا  موس  هورگ 
.دندومن میسقت  نانآ  اب  عقاو  رد  دنتشاد  ار  هچنآ  دندرک و  تاساوم  نارجاهم  اب  ، دنتشاد

َنیِرِجاهُْملا َو َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباّسلا  َو  : » هدرک هراشا  اهنآ  هب  مه  نآرق  هک  دنراد  دوجو  نیقباس  ریغ  نیقباس و  مه  راصنا  نایم  رد  هتبلا 
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هک همض  اب  هن  ، نیرجاهم رب  تسا  فطع  هک  هدش  هدناوخ  هرـسک  هب  راصنا  ، روهـشم تئارق  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  ( . 1 « } ِراْصنَْألا
ًالبق هک  اهنآ  ای  دندش و  ماگـشیپ  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  نتـسویپ  رد  هک  اهنآ  ینعی   { .دشاب نیقباس  رب  فطع 

راصنا نارجاهم و  هورگ.دندرک  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  هّکم ) یکیدزن  رد  «) هبقع » لحم رد  دندوب و  هدـمآ  هّکم  هب 
.دنمان یم  هباحص  ًاعومجم  ار  ناقباس  و 

راصنا نارجاهم و  زا  دـعب  یلـسن  عقاو  رد  دـندرکن و  هدـهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنتـسه  یناسک  مراهچ  هورگ 
« ٍناسْحِِإب ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو   » ناونع هب  نآرق  رد  دـندرک و  راصنا  نارجاهم و  زا  يوریپ  هک  دـنیوگ  یم  نیعبات  ار  مود  لسن  نیا  ، دـندوب

هب و  .{ هیآ 100 ، هبوت ( . 2}

رد .{ هیآ 10 ، رشح ( . 2 « } ْمِهِدـَْعب ْنِم  ُؤاـج  َنیِذَّلا  َو   » ناوـنع هب  زین  و  .{ هیآ 3 ، هعمج ( . 1 « } ْمِِهب اوُقَْحلَی  اَّـمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ  َو   » ناوـنع
نآ ای  دـندرکن و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـمز  دـش  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  هورگ  نیا  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق 

.دندرک كرد  دندید و  ار  هباحص  یلو  ؛ دندیدن ار  ترضح 

.دنتسه نیعبات  درگاش  عقاو  رد  هکلب  ؛ دندیدن هدرکن و  كرد  زین  ار  هباحص  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  ؛ دنا نیعبات  نیعبات  مجنپ  هورگ 

نامه رب  یگدنز  همادا  رد  ، دندوب ناکین  ءزج  زاغآ  رد  رگا  ای  دندوب و  یکین  دارفا  اهنآ  همه  هناگ  جـنپ  ياه  هورگ  نیا  هکنیا  رد  هتبلا 
هب دیناوت  یم  هباحـص  هیزنت  هرابرد  ( . 3  } .تسا هدش  هدروآ  هباحـص  هیزنت  ثحب  رد  هک  تسا  رایـسب  نخـس  هن  ای  دندنام  یقاب  ریـسم 
رد نینچمه  تسا و  هدـش  یفاک  ثحب  »؟ دـندوب یحلاص  دارفا  هباحـص  همه  اـیآ  » ناونع تحت  هبوت  هروس  هیآ 100  لیذ  ، هنومن ریـسفت 

حرـش زا  دلج  نیمه  رد  زین  و  »؟ دـندومیپ ار  ربمایپ  هار  هباحـص  همه  ایآ  » ناونع تحت  ،ج 1،ص 376  موس هبطخ  ، هیقـشقش هبطخ  لیذ 
هباحص هیزنت  ثحب  رد  دیوگ  یم  خساپ  هعیـش  باتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حرـش  يارب.میا  هدروآ  ییاهثحب  لّوا  همان  لیذ  ، هغالبلا جهن 

 { .دینک هعجارم 

( یعامتجا قالخا  ، ) مدرم اب  دروخرب  شور  : 18 همان

عوضوم

هرصبلا یلع  هلماعوه  سابع و  نب  هللا  دبع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( لمج گنج  زا  سپ  يرجه  لاس 36  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  هرصب  رادنامرف  هب  همان  )

همان نتم 

مِِهبُوُلق نَع  ِفوَخلا  َهَدقُع  ُللحا  مِهَیلِإ َو  ِناَسحِإلِاب  اَهَلهَأ  ثِداَحَف  ِنَتِفلا  ُسِرغَم  َسِیلبِإ َو  ُِطبهَم  َهَرصَبلا  ّنَأ  مَلعا  َو 

375 ص :
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ِیف ٍمغَوـِب  اوُقَبـُسی  َمل  مُّهنِإ  ُرَخآ َو  مَُهل  َعَـلَط  اـّلِإ  ٌمَجن  مَُهل  بِغَی  َمل  ٍمیِمَت  ِیَنب  ّنِإ  مِهیَلَع َو  کـُتَظلِغ  ٍمیِمَت َو  ِیَِنبل  َكُرّمَنَت  ِیَنَغَلب  دَـق  َو 
ِساّبَعلا َابَأ  َعبراَف  اَِهتَعیِطَق  یَلَع  َنوُروُزأَم  اَِهتَلِـص َو  یَلَع  َنوُروُجأَم  ُنَحن  ًهّصاَخ  ًَهباَرَق  ًهّساَم َو  ًاـمِحَر  اَِـنب  مَُهل  ّنِإ  ٍماَلـسِإ َو  اـَل  ٍهِّیلِهاَـج َو 

ِییَأر ّنَلیِفَی  َال  َِکب َو  ّیَنظ  ِِحلاَص  َدـنِع  نُک  َِکلَذ َو  ِیف  ِناَکیِرَـش  ّانِإَف  ّرَـش  ٍریَخ َو  نِم  َكِدَـی  َِکناَِسل َو  یَلَع  يَرَج  اَمِیف  ُهّللا  َکَمِحَر 
ُماَلّسلا َکِیف َو 

اه همجرت 

یتشد

نانآ ياه  لد  زا  ار  تشحو  هرگ  و  نک ، راتفر  یکین  هب  نآ  مدرم  اب  .تساه  هنتف  رازتشک  و  ناطیـش ، هاگیاج  زورما  هرـصب  هک  نادـب ،
هک دـندنمورین  ینادرم  میمت » ینب   » انامه دـنداد ، شرازگ  نم  هب  ار  اهنآ  اب  تنوشخ  و  میمت » ینب   » هلیبق اب  ار  وت  يراتفر  دـب  ياشگب . 

یشیپ اهنآ  زا  یسک  مالـسا ، ّتیلهاج و  رد  دربن ، رد  و  دیـشخرد ، نآ  ياج  يرگید  روشحلـس  درک ، بورغ  اهنآ  زا  يروالد  هاگ  ره 
دنویپ نتسسگ  و  شاداپ ، نانآ  اب  دنویپ  محر و  هلـص  هک  دنراد ، یکیدزن  تبارق و  و  يدنواشیوخ ، دنویپ  ام  اب  اهنآ  انامه  و  تفرگن ، 

، دوش یم  يراج  دـب ، ای  بوخ و  زا  وت  نابز  تسد و  زا  هچنآ  تسا  دـیما  سابعلا ! وبا  يا  نک  ارادـم  سپ  دراد ،  یهلا  رفیک  ناـنآ  اـب 
.میکیرش اهراتفر  زا  هنوگنیا  رد  وت  نم و  هک  ارچ  دزرمایب ، ار  وت  ادخ 

 . دورد اب  دوشن ، نوگرگد  مرظن  و  دشاب ، راوتسا  امش  هب  تبسن  نم  ینیب  شوخ  ات  نک  یعس 

يدیهش

میب هرگ  و  زاس ، نشور  ییوکین  اب  ار  نآ  مدرم  لد  سپ ، .نایصع  بوشآ و  هاگنتسر  و  تسا ، ناطیش  هاگن  دمآ  دورف  هرصب  هک  نادب 
میمت ونب  زا  يرتهم  هکنآ  لاح  يا  هتفگ  تخس  نخس  نانآ  هب  و  يا ، هدرک  یتشرد  نایمیمت  اب  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  .زاب  نانآ  لد  زا  ار 

و دندنویپ ، مه  ام  اب  نانآ  و  تشگن ،  ناشدروامه  یـسک  مالـسا  ّتیلهاج و  رد  و  تسـشن ، وا  ياج  هب  يرتهم  هکنآ  زج  تشذگن  رد 
تیادـخ ساـبعلا ! وـبا  سپ ، .میراـکهانگ  نآ  ندـیرب  رد  میراد و  شاداـپ  يدـنواشیوخ  نیا  تیاـعر  رد  اـم  .دـنواشیوخ  کـیدزن و 

.دوب میهاوخ  کیرـش  نآ  رد  وت  نم و  هک  نک  ارادم  هب  راک  دب ، ای  دـشاب  بوخ  ددرگ ، يراج  وت  تسد  نابز و  رب  هچنآ  رد  دازرمایب 
.دورن تا  هراب  رد  دب  هشیدنا  ددرگ و  وکین  وت  هب  منامگ  هک  نانچ 

یلیبدرا

اشگب ناشیا و  اب  ندرک  یئوکینب  ارنآ  لها  نک  ثیدح  سپ  اه  هنتف  ندناشن  عضوم  تسا و  سیلبا  ندمآ  دورف  لحم  هرـصب  هکنادب  و 
ینب هک  یتسردب  ناشیا و  رب  وت  ندومن  یتشرد  ار و و  میمت  ینب  رم  وت  یئوخدب  نمب  هک  دیسر  قیقحتب  ناشیا و  ياهلد  زا  ارسرت  هرگ 

هدشن قوبـسم  ناشیا  هک  یتسردب  رگید و  يرتخا  ناشیا  يارب  دش  علاط  هک  فرـش  لها  زا  زجب  هراتـس  ار  ناشیا  رم  دـشن  بیاغ  میمت 
هتـسویپ و هدیـشک و  یـشیوخ  تسه  ایآ  ار  ناشیا  رم  هک  یتسردب  مالـسا و  نیح  رد  هن  رفک و  تیلهاج  نامز  رد  ندیـشک  هنیکب  دنا 

سپ تبـسن  نآ  زا  ندـیرب  رب  میا  هدـش  هتـشادرب  هاـنگ  تبارق و  نآـب  نتـسویپ  رب  میا  هدـش  هداد  باوـث  اـم  بسن  رد  هصاـخ  یکیدزن 
ام هک  یتسردب  سپ  دب  کین و  زا  وت  نابز  وت و  تسد  رب  دش  يراج  هچنآ  رد  ادخ  ار  وت  دانک  تمحر  سابع  رسپ  يا  نک  یگتـسهآ 
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مالسلا وت و  ناش  رد  نم  يار  دوشن  تسس  هک  دیاب  وتب  نم  هتسیاش  نامگ  دزن  رد  شاب  نآ و  رد  میکیرش 

یتیآ

يامن و لدشوخ  ندرک  یکین  هب  ار  اجنآ  مدرم  سپ ، .اهبوشآ  اه و  هنتف  هاگتشک  تسا و  سیلبا  ندمآ  دورف  هاگیاج  هرـصب  هک  نادب ،
يا هراتـس  میمت  ینب  نایم  زا  .يا  هدرک  یتشرد  ییوخدـب و  میمت  ینب  اـب  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  .ياـشگب  ناـشیاهلد  زا  تشحو  هرگ 

هدوبن اهنآ  دـننامه  سک  ییوج ، هنیک  رد  مالـسا ، تیلهاج و  رد  .دومن  عولط  يرگید  هراتـس  اهنآ  نایم  رد  هکنآ  رگم  درکن ، بورغ 
بکترم مینکن ، رگا  میبای و  شاداپ  مینک ، تاعارم  ار  نآ  رگا  هک  تسا ، صاخ  تبارق  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  ام  اـب  ار  ناـشیا  .تسا 

يدب یکین و  زا  هچنآ  رد  دانک ، تمحر  تیادخ  .تسا } سابع  نب  هللادبع  هینک  سابعلاوبا : . 10  } سابعلا وبا  يا  سپ  .میا  هدش  هانگ 
ما هشیدـنا  ددرگ و  وکین  وت  هب  مناـمگ  هک  شاـب  ناـنچ  میکیرـش و  نآ  رد  ود  ره  اـم  هک  نک ، ارادـم  دوش ، یم  يراـج  وـت  تسد  رب 

.ددرگن دب  وت  هرابرد 

نایراصنا

 . نک زاب  ناشبولق  زا  ار  سرت  هرگ  ،و  هد دیما  ناسحا  هب  ار  شمدرم  ، تسا هنتف  رازتشک  ،و  ناطیش دورو  ياج  هرصب  هک  نادب 

ناشیا زا  يا  هراتس  هک  دنتسه  یتیعمج  میمت  ینب  ، يا هدمآ  رد  تنوشخ  رد  زا  يا و  هدرک  یتشرد  میمت  ینب  اب  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 
یـشیپ ناشیا  رب  ییوج  هنیک  هب  مالـسا  تیلهاـج و  ناـمز  رد  یـسک  ، دومن عولط  شیاـج  هب  رگید  يا  هراتـس  هکنیا  رگم  درکن  بورغ 

 . هذخاؤم محر  عطق  رد  ،و  تسا رجا  نانآ  اب  محر  هلص  رد  ار  ام  ، تسا صاخ  یکیدزن  لصّتم و  يدنواشیوخ  ام  اب  ار  نانیا   ، هتفرگن

،و میکیرش هنیمز  نیا  رد  ود  ره  هک  ، نک ارادم  دوش  يراج  ّرش  ریخ و  زا  تتـسد  نابز و  رب  هچنآ  رد  ، دنک تمحر  تیادخ  ! سابعلا وبا 
، شاب رادیاپ  تدوخ  دوجو  هب  مّنظ  نسح  رد 

 . مالسلا و.ددرگرب  وت  زا  مرظن  هک  نکم  يراک  و 

حورش

يدنوار

مهللا ءاعدلا  یف  .يدـعتی و  يدـعتی و ال  هلزنا  هریغ  هطبه  و  لزن ، يا  نالف  طبه  لاقی : هطوبه ، عضوم  يا  سیلبا  طبهم  هرـصبلا  هلوق  و 
ام لوا  هلخنلا  هسیرغلا : و  هسرغا ، رجشلا  تسرغ  نم  نتفلا : سرغم  .انلاح و  نع  طبهن  نا  کب  ذوعن  هطبغلا و  کلاسن  يا  اطبه  اطبغ ال 

: سابعلا نب  هللادبعل  لاق  مث  .هناوعا  هدنج و  اهلها  ناف  اهب ، لزنی  ناطیـشلا  اهنم و  ادـبت  نتفلا  نا  ینعی  سرغلا ، عضوم  سرغملا  تبنت و 
ناسنالا ریـصی  نا  ریغتلا : رمنتلا و  .هبهرلل و  هبغرلل ال  نیدلا  یلا  لیمی  مهتفـص  لثم  یلع  ناک  نم  ناف  مهفوخت ، اهلها و ال  یلا  نسحا 

مثالا و رزولا : .هبارق و  امکنیب  ناک  اذا  نالف  محر  کب  تسم  دق  و  هبیرق ، هبارق  هسام : امحر  دـقحلا و  مغولا : .هبحاصی و  نمل  رمنلاک 
: لاق امنا  و  باثم ، يا  روجام  وهف  هرجای  هللا  هرجآ  .باوثلا و  رجالا : اهتعیطق و  یلع  نوروزام  اهتلـص و  یلع  نوروجام  نحن  .لقثلا و 

ریغ تاروزام  نعجرا  ثیدـحلا  یف  درو  هلثم  و  روزوم ، وهف  رزوی  لجرلا  رزو  لاقی : نروزوم ، لاقل : درفا  ول  و  روجام ، ناکمل  روزام 
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مالکلا لثم  نع  سابعلاابا  ای  فک  يا  عبراف  هلوق  .اهعطقب و  باقعلا  قحتسی  امک  نموملا  باوثلا  اهب  قحتسی  محرلا  هلـصو  .تاروجام 
ناک هناکف  كدی ، یلع  يرج  امک  دیلاب  مهلماعت  نا  فقو  مهعم  هب  تملکت  يذلا 

و سبحت ، فقو و  اذا  عبری  لجرلا  عبر  لاقی  .دـحلا و  نود  امب  مهنع  زواجتی  هورملا  لها  ابیدات و  اریزعت و  میمت  ینب  نم  الجر  برض 
هیداـنا نیح  هینکا  رعاـشلا : لاـق  ینکلاـب ، همرکت  نم  وعدـت  برعلا  و  ساـبعلا ، نب  هللادـبع  هینک  ساـبعلاوبا  .اـماهبا و  عبرا  مهلوـق  هنم 

لجر .هللا و  کمحر  لاق : کلذـل  و  کقح ، یف  يارلا  نسح  یناف  .کقح  یف  ییار  فعـضی  يا ال  کیف : ییار  نلیفی  ـال  همرکـال و 
.هیار لاف  دق  و  هسارفلا ، یطخم ء  يارلا  فیعض  يا  لاق :

يردیک

وه الا و  هاقلی  رمنلا ال  نال  هدـعوا  ریغت و  رکنت و  يا  هل : رمنت  یمعـصالا  لاق  .میمت  ینبل  كرمنت  ینغلب  سابع  نبال  مالـسلا  هیلع  هلوق 
رمنت هقیقح  و  دیدحلا ، دـقلا و  فالتخال  رمنلاب  اوهبـشت  يا  .ادـق  اقلح و  اورمنت  دـیدحلا  اوسبل  اذا  موق  رعاشلا : لوق  نابـضغ و  رکنتم 

فانمدبع نبا  مشاه  نا  میمت  ینب  مشاه و  ینب  نیب  هبارقلا  هسام : امحر  انب  مهل  نا  .دقحلا  هرتلا و  مغولا : .هعاجشلا و  یف  رمنلاب  هبـشت 
میمت و  رضم ، نب  سایلا  نب  هکدم  نب  هنانک  نب  رضنلا  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  هرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب 

هنا الا  روزوم ، وهف  رزوی  لجرلا  رزو  نم  هنال  نوروزوم  هلـصا  اهعطق : یلع  نوروزاـم  .رـضم و  نب  ساـیلا  نب  هجناـط  نب  دا  نب  رم  نب 
کسفنب و قفرا  يا  لثم ، کعلظ : یلع  عبرا  .تاروجام و  ریغ  تاروزام  نعجرا  ثیدـحلا  یف  هلثم  و  نوروجام ، هلوق  سناـجیل ، بلق 

امل علظلا  تاذـک  تنک  و  ریثـک : لاـق  كرمغ ، یف  قـبا  يا  کـعلظ : یلع  عـبرا  يرـشخمزلا : لاـق  و  عـبرملا ، یف  مقا  يا  عـبرا  لاـقی :
يا کناسل  كدـی و  یلع  يرج  امیف  عبرا  هلوقف  هقاطلا ، قوف  لمحتلا  نع  یهنلا  یف  برـضی  تلقتـسا  راثعلا  موی  اهعلظ  یلع  تلماحت 

وعدـت برعلا  و  سابعلا ، نب  هللادـبع  هینک  سابعلاوبا  و  میمت ، ینب  یلع  رمنتلا  بضغتلا و  نم  کنم ، ردـص  اـم  لـثم  یف  ناـت  فقوت و 
.کقح یف  ییار  نفعضی  يا ال  کیف : ییار  نلیفی  .همرکال و ال  هیدانا  نیح  هینکا  رعاشلا : لاق  همرکت  ینکلاب 

مثیم نبا 

: عبرا کیدزن  هسام : قالخا  ینوگرگد  يدنسپان و  رمنت : دوب : هرـصب  رد  يو  هدنیامن ي  هک  یتقو  سابع ، هللادبع  هب  ترـضح  همان ي 
راچد اطخ  هب  دـش و  ناوتان  رکف ، يارلا : لـیفی  لاـف  ناراـکهانگ  نوروزاـم : يزرو  هنیک  مغو : ریگب  رارق  دوخ  ياـج  هب  شاـب و  مارآ 
یکین ناسحا و  هدعو ي  شمدرم  هب  نیاربانب  تساهبوشآ  شیور  نیمزرـس  ناطیـش و  ندمآ  دورف  هاگیاج  هرـصب ، هک  نادب   ) دیدرگ

هدرک یتشرد  یقالخادب و  میمت  ینب  هب  تبسن  هک  تسا  هدش  غالبا  نم  هب  .نک  زاب  ناشیاهلد  زا  ار  هتشذگ  زا  میب  سرت و  هرگ  هدب و 
يرگید دنداد  تسد  زا  ار  يزرابم  درم   ) دیشخرد زاب  يرگید  هک  نیا  رگم  دشن  ناهنپ  يا  هراتس  ناشیا ، نایم  رد  هک  نآ  لاح  و  يا ،

ام اـب  ار  ناـشیا  و  تسا ، هتفرگن  یـشیپ  ناـشیا  رب  یهاوخنوخ  ییوـج و  هنیک  هب  یـسک  مالـسا  تیلهاـج و  رد  و  درک ،) رپ  ار  شیاـج 
وت ادخ  سابعلاوبا  يا  سپ  دشاب ، یم  هانگ  نآ  زا  ییادج  رد  شاداپ و  نآ  دـنویپ  رد  ار  ام  هک  تسا  کیدزن  هتـسویپ و  يدـنواشیوخ 

و میشاب ، یم  کیرش  مه  اب  روما  نیا  رد  ام ، اریز  نک ، ارادم  دوش ، یم  يراج  تتـسد  تنابز و  رب  هک  يدب  کین و  رد  .دزرمایب و  ار 
فرط زا  سابع  نبا  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  دوشن .) تسس  تا ، هرابرد  مرطن  دشاب و  رادیاپ  وت  هب  نم  يوکین  نامگ  هک  شاب  نانچ 

نانمشد زا  لمج ، گنج  رد  اهنآ  اریز  تشاذگ ، ار  يراتفردب  يانب  اجنآ ، مدرم  اب  دوب ، هتفای  تیرومام  هرصب  تیالو  هب  نینموملاریما 
و درک ، رود  دوخ ، زا  ار  ناشیا  و  درک ، زاغآ  ار  يدنت  نانآ  هب  تبسن  سابع  نبا  نیاربانب  دندوب ، هشیاع  ریبز و  هحلط و  ناوریپ  و  ماما ،
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هشیاع رتش  مان  هک  رکسع ، نارای  رتش و  ناوریپ  ار  نانآ  هک  اجنآ  ات  داد ، رارق  شنزرس  نعط و  دروم  ار  اهنآ  لمج  گنج  يروآدای  اب 
هریغ همادق و  نب  هثراح  لیبق  زا  دندوب ، ترـضح  نایعیـش  زا  هک  میمت  ینب  زا  يا  هدع  رب  رما  نیا  دیمان ، یم  ناطیـش  بزح  زین  و  دوب ،
یلع هثراح ، همانتیاکش ي  ندیسر  اب  تشون ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما يارب  سابع  نبا  زا  تیاکـش  هب  يا  همان  هثراح  اذل  دمآ ، نارگ  …، 
هچنآ هب  شیهاـگآ  هک  تسا  یـسک  ادـخ ، دزن  رد  مدرم  نیرتـهب  ادرف ، دـعب  اـما  دومرف : موقرم  نینچ  ساـبع  نبا  يارب  مالـسلا ) هیلع  )

خلت هچ  رگا  تسا ، رتدنمورین  قح  هار  رد  هک  یـسک  زین  شررـض و  رب  هاوخ  و  دشاب ، شدوس  هب  هاوخ  دشاب ، رتشیب  تسادـخ  تعاطا 
دنک و تینورد  زار  زا  تیاکح  تلمع  دـیاب  سپ  تسا ، قح  تلع  هب  ناگدـنب  نایم  نیمز  نامـسآ و  يرادـیاپ  هک  شاب  هاگآ  .دـشاب 

لوا رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما سیلبا ، طبهم  هرصبلا  نا  ملعا  .دشاب و  میقتـسم  تسار و  هقیرط ي  تشور  هناگی و  همه  يارب  تتاروتـسد 
بلطم نیا  دیمان و  ناطیش  هاگدورف  ار  هرصب  همان 

هدساف راکفا  لطاب و  ياه  هشیدنا  ادـبم  اجنآ  لیلد  نیا  هب  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  و  اجنآ ، رد  تشهب  زا  ناطیـش  ندـمآ  دورف  هب  هراشا 
ار سرغم  هژاو ي  .دـشاب  یم  بوشآ  هنتف و  نتخیگنارب  راکفا  هنوگ  نیا  همزـال ي  هدـمآ و  دوجو  هب  اـجنآ  رد  سیلبا  زا  هک  تسا  يا 

يرایـسب ياه  هنتف  ندـییور  لحم  اجنآ ، هک  نیا  راـبتعا  هب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  هرـصب  يارب  تسا ، تخرد  هاگـشیور  ياـنعم  هب  هک 
سفن سیلبا  هک  همهاو  هوق ي  اریز  دراد ، دوجو  ییابیز  فطل و  یعون  سیلبا ، طبهم  ترابع  رد  دـنا : هتفگ  ناـحراش  یخرب  و  تسا ،

هدـمآ و دورف  لاـمک  ملاـع  هلحرم ي  زا  دوـش  جراـخ  وا  تقفاوـم  لـقع و  ریبدـت  تـحت  زا  دوـخ ، تیلاـعف  رد  هاـگره  تـسا ، هلقاـع 
هب دساف ، ياه  هشیدنا  نداد  حیجرت  هجیتن ي  رد  هدرک و  كرت  دشاب  یم  تشهب  ياهرد  تقیقح ، رد  هک  ار  نآ  هیلاع ي  ياهروتـسد 

دندرک تفلاخم  يو  اب  دنتسکش و  ار  ماما  تعیب  هرصب  لها  نوچ  دش و  دهاوخ  التبم  بضغ  توهش و  تکراشم  تسپ و  ياهنارسخ 
نیمزرـس هب  شنایرکـشل  سیلبا و  و  دندرک ، رانکرب  یلک  هب  زیمآ ، تحلـصم  ياه  هشیدنا  شریذپ  زا  ار  دوخ  ياهدرخ  ببـس  نیا  هب 
دنتسویپ شنارای  سیلبا و  هب  هرـصب  لها  هک  دوب  نیا  .دندنایامن  اهنآ  هب  قح  ياهتروص  هب  ار  لطاب  دساف و  يارآ  دندمآ و  دورف  اهنآ 

دـشر هاگیاج  سیلبا و  لوزن  لحم  هرـصب  لیلد  نیا  هب  دندش و  یتخبدـب  تواقـش و  ءوس و  تشونرـس  هب  التبم  نینچ  نیا  هجیتن  رد  و 
يارب هرصب ، نیمزرـس  تیعقوم  نایب  زا  سپ  .دمآ  دوجو  هب  وا  هدساف ي  يارآ  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا  هک  دش  ییاه  هنتف  بوشآ و 

زا ار  سرت  میب و  هرگ  دهدب و  یکین  ناسحا و  هدعو ي  رهـش ، نآ  نینکاس  هرـصب و  لها  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  يو  سابع ، نبا 
یتخـس و زا  هراعتـسا  تسا  هرگ  يانعم  هب  هک  ار  هدـقع ، هژاو ي  هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  رد  یغالب  هتکن ي  .دـنک  زاب  نانآ  ياـهلد 

تـسا نآ  هیبشت  هجو  .دـنک  یم  دراو  اهنآ  هیحور ي  رب  ترـضح ، نآ  تعیب  اب  تفلاخم  زا  سرت  هک  تسا  هدروآ  يرایـسب  یگدرزآ 
، نآ حیشرت  و  نآ ، ریغ  نامـسیر و  هرگ  دننام  تسا  هتـسب  ناشیاهلد  هب  نانآ و  هارمه  مزالم و  هتـسویپ  هتـشذگ  تفلاخم  زا  سرت  هک 

سابع نبا  هب  ترـضح  هک  اهـشرافس  نیا  زا  دوصقم  .دـشاب  یم  اهنآ  دوجو  زا  فوخ ، ندرک  فرطرب  زا  هیاـنک  هک  تسا  ندرک  زاـب 
جراخ ماما  تعاطا  زا  هتشذگ  دننام  هک  دنزیخنرب  نیک  هب  دوشن و  روجنر  وا  زا  ناشیاهلد  هک  تسا  نآ  دومرف ، هرصب  مدرم  هرابرد ي 
روطب تسا و  عالطا  اب  میمت  ینب  هب  تبسن  شیریگتخس  زا  هک  دهد  یم  رادشه  سابع  نبا  هب  سپـس  .دنزاس  اپب  بوشآ  هنتف و  هدش و 

، تسا هدرک  رکذ  ییاهیگژیو  ناشیارب  هتخادرپ و  اهنآ  لاح  حرـش  هب  بلطم  نیا  لابند  هب  و  دیامرف ، یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  ینمض 
میمت ینب  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  اهیژیو  نیا  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  نانآ  ییوجلد  لاح و  تیاعر  تسا  مزال  تایصوصخ  نیا  اب  هک 
هتفرگ رارق  شیاج  هب  يرگید  گرزب  صخش  هک  نآ  رگم  تسا  هدرمن  نانآ  زا  یگرزب  صخش  زگره  هتشذگ  رد  هک  دنتسه  یمدرم 

ییامنهار وا  اب  هک  تسا  ییاوشیپ  نانآ  گرزب  موق و  دیس  اریز  تسا  هدروآ  هراعتـسا  گرزب  صخـش  زا  ار  هراتـس  مجن  ظفل  تسا و 
مه ندرک  عولط  ندش و  بیاغ  تلاح  رد  دننک و  یم  ادتقا  شیاه  هشیدنا  وا و  هب  تسرد  حیحص و  ياههار  باختنا  رد  دنوش و  یم 
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تیـصخش و اب  یمدرم  نوچ  اهنآ  هک  دوب  نیا  میمت  ینب  رگید  تیـصوصخ  مغوب ، اوقبـسی  مل  مهنا  .تسا 2 - هدمآ  حیـشرت  ناونع  هب 
لباقم رد  مالـسا  ناـمز  رد  هچ  تیلهاـج و  نارود  رد  هچ  هکلب  دـندرک  یمن  راومه  دوخ  رب  ار  يرازآ  هنوگ  چـیه  دـندوب  زاورپدـنلب 
مدـقت ناـنآ  رب  یـسک  رما  نیا  رد  دـنتفرگ و  یم  ار  دوخ  ماـقتنا  دـندمآ و  یم  رد  داـیرف ، شورخ و  شوج و  هب  يرازآ  نیرتـکچوک 

یتیمها الومعم  دور  یمتـس  نانآ  رب  هچنانچ  هک  دنرامـش  رادـقم  یب  ریقح و  ار  دوخ  دنـشاب و  تسپ  هک  یمدرم  فـالخ  رب  تشادـن ،
ناشلد رد  ار  يا  هنایوج  ماقتنا  هنیک ي  هک  دبای  یمن  ماود  نادنچ  تلاح  نیا  دنوش ، ینابصع  نیگمـشخ و  لوا  مه  رگا  دنهد و  یمن 

اوقبـسی مل  مهنا  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هدـش و  فذـح  فاضم  هملک ي  هک  تسا  نآ  قوف  تراـبع  رد  رگید  لاـمتحا  .دـنک  داـجیا 
ماقتنا ناشیا  فرط  زا  هک  هتفرگن  یشیپ  ناشنمـشد  زا  ناشرطاخ  یفـشت  نتفرگ و  ماقتنا  هب  ناشیا  رب  یـسک  مهودع ، نم  دقح  ءافـشب 

کیدزن يدنواشیوخ  هطبار ي  مشاه  ینب  اب  میمت  ینب  موس ، یگژیو  .دنشاب 3 - یم  تعاجش  توق و  يراد  دوخ  ناشیا  نوچ  دریگب 
یصق رسپ  وا  فانمدبع و  رسپ  ماشه  اریز  دبای  یم  ققحت  رضم  نب  سایلا  هب  ناشدنویپ  رد  نانآ  يدنواشیوخ  دنا  هتفگ  یضعب  .دنراد 

یم رـضم  نب  سایلا  نب  هکردـم  نب  همیزح  نب  هنانک  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  بلاـغ  نب  يول  رـسپ  بعک  نب  هرم  رـسپ  بـالک  نب 
ببـس ناشیوخ  اب  دنویپ  هک  تسا ، هداد  رکذـت  اهنآ  اب  ندرک  ارادـم  لاصتا و  طابترا و  داجیا  رد  قیوشت  بیغرت و  روظنم  هب  دـشاب و 

هب لیدـبت  واو  دـشاب  هتـشاد  بسانت  نوروجام  اب  هک  نیا  يارب  و  هدوب ، نوروزوم  لصا  رد  نوروزاـم ، .دـشاب  یم  ترخآ  رد  شاداـپ 
شود رب  هانگ  راب  هک  دندرگ  یمرب  یلاح  رد  نانز  نآ  تاروجام  ریغ  تاروزام  نعجرتل  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسا و  هدـش  هزمه 

نبا هب  دوش  ارادم  قفر و  نانآ  هب  تبـسن  دیاب  لیلد  نآ  هب  هک  هرـصب  لها  زا  ییاهیگژیو  نایب  زا  سپ  .دنرادن  یـشاداپ  رجا و  دنراد و 
رد ربدت  يرابدرب و  اریز  دهدن  تسد  زا  ار  هشیدنا  رکفت و  دنک و  ظفح  ار  شمارآ  شرادرک  راتفگ و  رد  هک  دهد  یم  روتسد  سابع 

ترضح مالک  رد  هک  رش ، زا  روظنم  دنک  یم  صخـشم  شیارب  ار  رـش  ریخ و  دناسر و  یم  تحـص  یتسرد و  هب  رتهب ، ار  ناسنا  روما ،
.تشاد یم  اور  ناش  هتشذگ  ياهفالخ  لباقم  رد  مدرم  نآ  هب  تبـسن  سابع  نبا  هک  تسا  یلمع  ای  یلوق  تبوقع  رفیک و  تسا  هدمآ 

تلع ياج  هب  ار  ریخا  هلمج ي  درک ، رادرک  راتفگ و  رد  رکفت  ربدت و  هب  رما  ار  وا  هتـشذگ  ترابع  رد  نوچ  کلذ ، یف  ناکیرـش  اناف 
ماما دهد  ماجنا  هک  ار  یتشز  لمع  ای  کین  راک  ره  تسا و  ترضح  هدنیامن ي  وا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، هدرک  رکذ  رما  نیا  یتسرد 
هینک هدمآ ، ماما  نخس  رد  هک  سابعلاوبا  .بیرق  ببس  يو  یلاو  تسا و  دیعب  ببـس  ترـضح  نآ  اریز  دشاب  یم  کیرـش  نآ  رد  مه 
نیح هینکا  دنا : هتفگ  یـضعب  دنک ، یم  باطخ  شا  هینک  هب  ار  وا  دنک  یم  مارتحا  هک  ار  یـسک  برع  و  دـشاب ، یم  سابع  هللادـبع  ي 

یماگنه مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  اب  مشاب ، هدرک  مارتحا  ار  يو  ات  مناوخ  یم  هینک  هب  منک  یم  ادن  ار  وا  هک  یماگنه  همرکال : هیدانا 
دزاس یم  ناشنرطاخ  وا  هب  اج  نیا  رد  تسناد  یم  قیال  هتـسیاش و  راک  نیا  يارب  ار  وا  دـیزگرب  دوخ  یگدـنیامن  هب  ار  سابع  نبا  هک 
هجوت دیاب  و  دشاب ، هتـشاد  دوخ  اب  تسا  هدوب  ماما  نظ  نسح  دروم  هک  ار  دوخ  یگتـسیاش  هتـسویپ  دـنک و  ظفح  ار  تلاح  نامه  هک 
نـسح رییغت  ثعاب  هداد و  ماجنا  يو  نامرف  فالخ  رب  یلمع  شیاهراک  رد  سابع  نبا  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  ماـما  رما  نیا  هکت  شاد 

.تسادخ زا  قیفوت  .دهدن  شور  رییغت  هدنیآ  رد  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  طقف  هکلب  دشاب  هدش  دوخ  هرابرد ي  وا ، رظن 

دیدحلا یبا  نبا 

َكُرُّمَنَت ِینَغََلب  ْدَق  ْمِِهبُوُلق َو  ْنَع  ِفْوَْخلا  َهَدْقُع  ُْللْحا  ْمِْهَیلِإ َو  ِناَسْحِْإلِاب  اَهَلْهَأ  ْثِداَحَف  ِنَتِْفلا  ُسِْرغَم  َسِیْلبِإ َو  ُِطبْهَم  َهَرْصَْبلَا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َّنِإ ٍمَالْسِإ َو  ٍهَِّیلِهاَج َو َال  ِیف  ٍمْغَِوب  اوُقَبُْسی  َْمل  ْمُهَّنِإ  ُرَخآ َو  ْمَُهل  َعَلَط  َّالِإ  ٌمَْجن  ْمَُهل  ْبِغَی  َْمل  ٍمیِمَت  ِیَنب  َّنِإ  ْمِْهیَلَع َو  ُکتَْظلِغ  ٍمیِمَت َو  ِینَِبل 

يَرَج اَمِیف  ُهَّللا  َکَمِحَر  ِساَّبَْعلا  َابَأ  َْعبْراَف  اَِهتَعیِطَق  یَلَع  َنوُروُزْأَم  اَِهتَلِـص َو  یَلَع  َنوُروُجْأَـم  ُنَْحن  ًهَّصاَـخ  ًَهباَرَق  ًهَّساَـم َو  ًاـمِحَر  اَِـنب  ْمَُهل 
 . ُمَالَّسلا َکِیف َو  ِییْأَر  َّنَلیِفَی  َِکب َو َال  یِّنَظ  ِِحلاَص  َْدنِع  ْنُک  َِکلَذ َو  ِیف  ِناَکیِرَش  اَّنِإَف  ٍّرَش  ٍْریَخ َو  ْنِم  َِکناَِسل  َكِدَی َو  یَلَع 
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.هطوبه عضوم  سیلبإ  طبهم  هلوق ع 

نتفلا سرغم  و 

.اوسرغأ اوسرغ و  لاقی  هحارتسالل  لیللا  رخآ  موقلا  هیف  لزنی  يذلا  عضوملا  وه  نتفلا و  سرغم  يوری و  اهسرغ و  عضوم 

 . لاقصلاب فیسلا  تثداح  کلوق  نم  ناسحإلاب  مهدهعت  يأ  اهلهأ  ثداحف  هلوق ع  و 

علط الإ  مجن  مهل  بغی  مل  هلوق ع  قیدـصت  رکذنـس  بوثولا و  هأرجلا و  نم  رمنلا  قالخأب  مهل  هلماعملا  مهیلع و  هظلغلا  موقلل  رمنتلا  و 
 . رخآ مهل 

 . هیمحلا هعاجشلاب و  مهفصی  مالسإ  هیلهاج و ال  یف  مد  مهل  ردهی  مل  يأ  تارتلا  ماغوألا  هرتلا و  مغولا  و 

 . کلذ لثم  یبنلا ص  لاق  دق  نوروجأم و  فلأ  هب  يذاحیل  فلألاب  ءاج  هنکل  نوروزوم و  هلصأ  ناک  نوروزأم  و 

تنأ ذإ  هیف  ککیرـش  ینإف  هب  لجعت  رـش و ال  ریخ و  نم  الوق  العف و  هدـمتعت  ام  عیمج  یف  تبثت  فق و  يأ  سابعلا  ابأ  عبراـف  هلوق ع 
.ینع بئانلا  یلماع و 

.حیبقلا لعفلا  ملظلا و  طقف ال  ررضلا  انهاه  رشلاب  ینعی  و 

.زوجی ام ال  لعف  نع  هتدهاشم  کعنمتف  هدهاشت  کنأک  هدنع  افقاو  نک  يأ  کیف  ینظ  حلاص  دنع  نک  هلوق ع و 

أطخأ فعض و  يأ  لیفی  يأرلا  لاف 

مهلئاضف ضعب  رکذ  میمت و  ینب  یف  لصف 

اهلف هانم  دـیز  نب  دعـس  ونب  امأ  مهریغ  اهیف  مهکرـشی  مل  رثآـم  میمت  ینبل  نأ  جاـتلا  باـتک  یف  ینثملا  نب  رمعم  هدـیبع  وبأ  رکذ  دـق  و 
هرثک و رضم  تلدع  لبجلا  لهسلا و  تألم  یتح  میمت  ینب  یلع  اهددع  فعضأ  هنإف  ددعلا  هرثک  اهادحإ  برعلا  اهفرعی  لاصخ  ثالث 

ءارغم نب  سوأ  لاق  کلذل  هانم و  دیز  نب  دعس  نب  بعک  یف  اهنم  ددعلا  هماع 

ابعک باعکلا  ریخ  نم  یبعک 

.ابنج میمت  ابنج و  لدعت  ابقع  اسراوف و  اهریخ  نم 

لسیوم لمرب  ام  ملعت  تنک  ول  تایبألا  هذه  مهیف  اضیأ  قدزرفلا  لاق  و 

دعس یمست  تناک  کلذل  و  هناوید 569 } . ( 1 فعضت {  سانلا  یلع  تداک  دق  نیربیب  همیقم  دعـس  دعـس و  یلع  یکبت  اضیأ  لاق  و 
نب طبـضألا  هلاق  ؛» دیز نب  دعـس  ضرأ  لک  یف  :» هیف هظفل  لاثمألا 2:83؛و  عمجم  ( 2 دعـس {  ونب  داو  لک  یف  لـثملا  یف  نیرثکـألا و 
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 { . .عیرق

عمتجا اذإ  اوناک  مالـسإلا و  ماق  یتح  رباک  نع  ارباک  کلذ  نوثراوتی  مه  دراطع و  ینب  یف  کلذ  ناک  هیلهاجلا  یف  هضاـفإلا  هیناـثلا  و 
ءارغم نب  سوأ  لاق  ناوفص و  نب  برک  لآ  نم  کلذب  مئاقلا  زوجی  یتح  هنس  انید و  سانلا  نم  دحأ  حربی  مل  ینمب  جحلا  مایأ  سانلا 

 . اناوفص لآ  اوزیجأ  لاقی  یتح  مهفقوم  فیرعتلا  یف  نومیری  و ال 

ینم نم  بصحملاب  انیقتلا  ام  اذإ  قدزرفلا  لاق  و 

دوفو هدـنع  موی و  تاذ  ءامـسلا  ءام  نب  رذـنملا  نب  رذـنملا  لاق  مخل  كولم  هتفرـش  يذـلا  برعلا  یف  تیب  فرـشأ  مهنم  نأ  هثلاـثلا  و 
نب رمیحأ  لاقف  سانلا  مجحأف  ابسح  مهمرکأ  برعلا و  زعأ  نیذه  سبلیل  لاقف  رذنملا  نب  قرحم  هیبأ  يدربب  اعد  برعلا و 

اهزعأ و برعلا و  مرکأ  رضم  نأب  لاق  اذ  امب  کلملا  لاق  امهل  انأ  میمت  نب  هانم  دیز  نب  دعـس  نب  بعک  نب  فوع  نب  هلدهب  نب  فلخ 
يدـج وه  فوع و  نب  هلدـهب  ینب  یف  اهددـع  اهتیب و  نأ  اهرثکأ و  و  .اهالعأ }  يأ  ، اهلهاک ( 1 اهلهاک {  امیمت  نأ  ادـیدع و  اهرثکأ 

.کینادأ کترتع و  یف  تنأ  فیکف  کتریشع  کلصأ و  یف  تنأ  اذه  لاقف 

یمع نزملا  ءام  نبا  ادرب  هلوق و  یف  ردـب  نب  ناقربزلا  راـشأ  اذـه  یلإ  هیلإ و  امهعفدـف  هرـشع  مع  هرـشع و  وخأ  هرـشع و  وبأ  اـنأ  لاـق 
- هلصخ مالسإلا  یف  مهل  هدیبع و  وبأ  لاق  هلصاحم  تدع  ثیح  دعم  لضفب  امهاستکا 

.ربولا لهأ  دیس  اذه  هللا ص  لوسر  هل  لاقف  دعس  ینب  نم  رفن  یف  هللا ص  لوسر  یلع  يرقنملا  مصاع  نب  سیق  مدق 

.ربولا نکسی  نمم  سیق  فدنخ و  دیس  هلعجف 

نمف رـضم  تیب  وه  هلظنح و  نب  کلام  نب  مراد  ینب  یف  لاق  هریثک  لاصخ  مهلف  میمت  نب  هانم  دیز  نب  کلام  نب  هلظنح  ونب  امأ  لاق و 
دنع هنوهرملا  هرارز  نب  بجاح  سوق  کلذ  نم  میمت و  ینب  یف  تویبلا  فرـشأ  هنإ  لاـقی  مراد  نب  دـیز  نب  سدـع  نب  هرارز  کـلذ 

.بجاح سوقلا  نهری  یتح  سانلا  نم  ادحاو  حلاصی  يرسک ال  مسقأ  لیق و  کلذ  یف  اهلک و  رضم  نع  يرسک 

ماق دـیئولا  ایحأ  نم  لوأ  وه  عشاجم و  نب  نایفـس  نب  دـمحم  نب  لاقع  نب  هیجان  نب  هعـصعص  مراد  نب  عشاـجم  ینب  یف  کـلذ  نم  و 
.قالمإلا فوخ  تانبلا  دئت  برعلا  تناک  نهابر و  نهقتعأف و  هدوءوم  هئامثالث  يرتشا  دق  مالسإلا و 

ناک مهفرعی و  موقل ال  تاید  رـشع  لمتحا  فیـض و  هئام  يرق  يذـلا  وه  بلاغ  قدزرفلا و  وبأ  وه  هعـصعص و  نب  بلاغ  کلذ  نم  و 
بلک ینب  نأ  کلذ  ثیدح  نم 

برعلا نإ  مهنم  خیـش  لاقف  امرک  ابـسح و  عزانن  نیذلا ال  نحن  اهبلق و  برعلا و  بابل  نحن  تلاقف  اهتیدـنأ  یف  اهنیب  ترختفا  هربو  نب 
هب اورم  نم  نورفنی  هزب  هئیه و  نسحأ  یف  مکنم  هئام  اوثعبا  نکل  الاعف و  اهل  نإ  ابابل و  اهنم  نإ  اباسحأ و  اهل  نإ  کلذب  مکل  هرقم  ریغ 

یتح اوجرخف  الـضف  عزانی  يذـلا ال  میرکلا  وهف  تایدـلا  مهل  لذـب  مهأرق و  نمف  هل  نوبـستنی  تاید و ال  رـشع  هنولأسی  برعلا و  یف 
نب مثکأ  یلع  اورم  یتح  نودـیری  ام  یلع  ادـحأ  نودـجی  ءامف ال  ءام  ایحف و  ایح  ءایحألا  اورفنف  دـسأ  میمت و  ینب  ضرأ  یلع  اومدـق 
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اورم مث  هنع  اولدـعف  مکمالک  یف  مکفالتخاب  انأشل  مکل  نإف  مکتـصق  اـم  متنأ و  نم  یلتقلا و  ءـالؤه  نم  لاـقف  کـلذ  هولأـسف  یفیص 
خلسنا نإف  مدب  ابلک  یغبأل  ینإ  لاقف  هربو  نب  بلک  نم  اولاق  متنأ  نم  لاقف  کلذ  نع  هولأسف  یعوبریلا  باهـش  نب  ثراحلا  نب  هبیتقب 

نب دراطعب  اورمف  نیبوعرم  هدنع  نم  اوجرخف  مکتاهمأ  مکتلکثأ  مکب و  تلکن  لیخلا  مککردأ  ضرألا و  هذهب  متنأ  مرحلا و  رهـشألا 
نب عشاجم  ینبب  اورم  هوکرتف و  مکیطعی  نأ  لبق  مکلأس  دقف  اذه  امأ  اولاقف  اهوذخ  انایب و  اولوق  لاقف  کلذ  هولأسف  هرارز  نب  بجاح 

هولأسف البإ  اهنم  .نارطقلا }  وه  ،و  ءانهلاب اهالط  : اهؤنهی لبإلا  أنه  ( 1 أنهی {  هعصعص  نب  بلاغ  اهیف  البإ  ألتما  دق  داو  یلع  اوتأف  مراد 
اولاـق لاـحلاب و  هوربخأ  اولزنتف و  اولزنا  مث  مکتاـید  اوزوح  كربـلا و  نم  اـهوزتباف  لوزنلا  لـبق  لزبـلا  مکاـه  لاـقف  تایدـلا  يرقلا و 
بلاغ لثم  يأر  نم  انیع  هللف  قدزرفلا  لوق  کلذف  کیلإ  اندصقل  انملع  ول  بصنلا و  لوط  نم  انتحرأ  دقل  موق  دیس  نم  هللا  كدشرأ 

بلاغ ریغ  اهباسحأ  نع  لجی  ملف 

 { .ءاطعملا داوجلا  : مرضخلا و.حضاولا  : جلبألا ( 1 مرضخ {  جلبأ  لک  ینانعب  يرج 

لآ كولم  كولملا  هفادر  هل  تناـک  حاـیر  نب  یمره  نب  باـتع  عوـبری  نب  حاـبر  ینب  نم  مث  مهنمف  هلظنح  نب  عوـبری  وـنب  اـمأف  لاـق 
ماق یتح  رباک  نع  ارباـک  هونب  کـلذ  ثرو  هسلجم و  یف  هفلخ  کـلملا  باـغ  اذإ  برـشلا و  یف  هب  ینثی  نأ  کـلملا  هفادر  رذـنملا و 
لوأ عوبری  و  .هناوید }  یف  هدجأ  مل  ( 2 دوهش {  كولملا  فادرأ  یبعک و  ابلاغ  مراکألا  هبجنأ  تدهش  هعیبر و  نب  دیبل  لاق  مالسإلا 
هیرـس یف  یمرـضحلا  نب  ورمع  لتق  باطخلا  نب  رمع  فیلح  عوبری  نب  هبلعث  نب  هللا  دبع  نب  دـقاو  وه  نیکرـشملا و  نم  الیتق  لتق  نم 

انحامر یمرضحلا  نبا  نم  انیقس  کلذب  رختفی  باطخلا  نب  رمع  لاقف  هلخن 

دبع نب  نامیلـس  یلع  قدزرفلا  لخد  یحایرلا  ءاقرو  نب  باتع  نب  دلاخ  ادوج  اهلک  برعلا  أدـب  مالـسإلا  یف  اهلک  برعلا  داوج  اهل  و 
هل و رکنت  همجهتف و  هرخف  و  .لالغأ }  عمجلا  ،و  قنعلا یف  لعجی  دیدح  نم  قوط  : مضلاب لغلا  ( 3 هوأب {  هرثکل  هؤنشی  ناک  کلملا و 
برعلا و ملحأ  برعلا و  یفوأ  نم  مه  یح  نم  انأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  ینفرعت  ام  لاق أ و  کل  مأ  تنأ ال  نم  لاق  یتح  هباطخ  یف  ظـلغأ 

ندعبأل كرهظ و  نعجوأل  وأ  ترکذ  امل  نجتحتل  هللا  نامیلـس و  لاقف  برعلا  رعـشأ  برعلا و  عجـشأ  برعلا و  دوجأ  برعلا و  دوسأ 
هب برضی  سیق  نب  فنحألاف  برعلا  ملحأ  امأ  یفوأ و  اهلک و  برعلا  نع  هسوق  نهر  هرارز  نب  بجاحف  برعلا  یفوأ  امأ  لاق  كراد 

برعلا دوسأ  امأ  املح و  لثملا 

.ربولا لهأ  دیس  اذه  هللا ص  لوسر  هل  لاق  مصاع  نب  سیقف 

اذ انأ  اهف  برعلا  رعشأ  امأ  یحایرلا و  ءاقرو  نب  باتع  نب  دلاخف  برعلا  دوجأ  امأ  يدعسلا و  لاله  نب  شیرحلاف  برعلا  عجـشأ  امأ  و 
قدزرفلا لاقف  ادر  هل  عطتسی  مل  هزع و  نم  عمس  ام  همغ  کبقع و  یلع  عجراف  اندنع  کل  ءیش  کب ال  ءاج  امف  نامیلـس  لاق  كدنع 

. { . هناوید 491 ( 1 عشاجم {  یف  هلق  نم  کیلإ و ال  انل  تضرع  هجاح  نم  كانیتأ ال  تایبأ  یف 

عقو ول  لوقت  برعلا  تناک  اولاـق  عفادـم  ریغ  ناـکل  برعلا  عجـشأ  هنإ  لاـق  یعوبریلا و  باهـش  نب  ثراـحلا  نب  هبیتع  رکذ  ول  تلق و 
رـسأ يذـلا  وه  سراوفلا و  مس  سراوفلا و  دایـص  هل  لاقی  ناک  حـمرلاب و  هتفاقثل  ثراحلا  نب  هبیتع  الإ  هفقتلا  اـمل  ضرـألا  یلإ  رمقلا 

الأ یلع  هلیبس  یلخ  هتیـصان و  زج  هءادف و  یفوتـسا  یتح  هدم  دیقلا  یف  هدنع  ثکم  اهعاجـش و  هعیبر و  سراف  وه  سیق و  نب  ماطـسب 
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مل قدزرفلا  نکل  ناسرفلا و  لتاقم  ناعجـشلا و  تاقبط  باتک  یف  اهلک  برعلا  ناسرف  یلع  مدـقملا  وه  اذـه  هبیتع  عوبری و  ینب  وزغی 
.هرکذ نع  لدع  نأ  یلع  ریرج  هوادع  هتلمحف  عوبری  ینب  نم  هنأل  هب  رختفی  اریرج  نأل  ایمیمت  ناک  نإ  هرکذی و 

امع و سانلا  مرکأ  اهنمف  دـحأ  اهیلع } .» :» ا ( 2 اهیف {  مهعزانی  برعلا و ال  مهل  اهفرعت  لاصخ  میمت  نب  ورمع  ینبل  هدـیبع و  وبأ  لاـق 
لبق دلیوخ  تنب  هجیدخ  تناک  میمت  نب  ورمع  ینب  دحأ  هرارز  نب  شابن  هلاه  یبأ  مسا  هلاه و  یبأ  نب  دنه  وه  هدج و  ادج و  همع و 

تدـلو مث  یبنلا ص  هانبتف  ریغـص  مالغ  هلاـه  یبأ  نب  دـنه  هللا ص و  لوسر  اـهجوزت  مث  ادـنه  هل  تدـلوف  هلاـه  یبأ  تحت  یبنلا ص 
دنه دلوأ  مث  مهمأل  مهاخأ  هلاه  یبأ  نب  دنه  ناکف  همطاف  موثلک و  مأ  هیقر و  بنیز و  رهاطلا و  مساقلا و  هللا ص  لوسر  نم  هجیدـخ 
ینب ینعی  همع  امع و  سانلا  مرکأ  هجیدخ و  هللا ص و  لوسر  ینعی  هدج  ادج و  سانلا  مرکأ  یناثلا  دـنهف  دـنه  نب  دـنه  هلاه  یبأ  نب 

.هتانب یبنلا ص و 

الثم و امکح و  هیلهاجلا  لهأ  رثکأ  ناک  میمت  نب  ورمع  نب  دـسأ  ینب  دـحأ  یفیـص  نب  مثکأ  هنامز  یف  برعلا  مکحأ  مهل  نأ  اـهنم  و 
.هرئاس هظعوم 

هیلإ يدؤیف  برعلا  هایم  یلع  هب  فاطی  ریرس  یلع  لمحی  ناک  یتح  خاشف  هیلإ  هیدؤت  هفاک  رضم  یلع  جارخ  هل  ناک  زاوعألا  وذ  اهنم  و 
.زاوعألا يذ  لیبس  لیبسلا  نأ  یشانت  ام  فالخ  تملع  دقل  اریرض و  ناک  یلشهنلا و  رفعی  نب  دوسألا  لاق  جارخلا و 

.هریغ اهدسی  مل  مالسإلا و  یف  اهلک  امیمت  داس  يذلا  ینزاملا  زوحأ  نب  لاله  اهنم  و 

نم یمیتلا  بعقـصلا  وبأ  اهیف  هقلح  یلإ  یهتناف  هفوکلا  دجـسم  یموزخملا  هریغملا  نب  دیلولا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـلاخ  لخد  لاق و 
نم لاق  لجرلا  نمم  هل  لاقف  هدسح  هثیدح  هملع و  عمس  املف  سانلا  ملعأ  نم  بعقـصلا  وبأ  ناک  هفرعی و  یموزخملا ال  بابرلا و  میت 

نیدشألا ورمع  نم  نیمرکألا و ال  هلظنح  نم  نیرثکألا و ال  دعـس  نم  تنأ  ام  هللا  لاقف و  هصرف  دجو  هنأ  یموزخملا  نظف  بابرلا  میت 
نیفلختسملا هیمأ  نم  نیبختنملا و ال  مشاه  نم  تنأ  ام  هللا  لاق و  موزخم  ینب  نم  لاق  تنأ  نممف  بعقصلا  وبأ  لاقف 

تیمـس مل  يردـت  له  هب و  تئج  امل  احبق  بعقـصلا  وبأ  لاق  شیرق  هناـحیر  نحن  لاـق  رخفت  مبف  نیبجحتـسملا  رادـلا  دـبع  نم  ـال  و 
فنحألل لاق  هیواعم  نأ  لماکلا  باتک  یف  دربملا  سابعلا  وبأ  يور  همحفأف  لاجرلا  دنع  اهئاسن  هوظحل  تیمـس  شیرق  هناحیر  موزخم 

اودرف مهظفحأ  امالک  امهعم  دعـس  ینب  نم  لاجر  همادـق و  نب  .لماکلا }  یف ا و  ام  باوصلا  و  «، هثراـح :» ب ( 1 هیراـج {  سیق و  نب 
ای تلاق  اوجرخ  املف  کلذ  تعمـسف  هیواعم  نب  هللا  دـبع  مأ  یه  مهنم و  برقی  تیب  یف  هظرق  تنب  هتخاف  هتأرما  اعذـقم و  اـباوج  هیلع 

رضم نإ  هیواعم  لاقف  مهب  وطسأف  مهیلإ  جرخأ  نأ  تدکف  رکنت  ملف  هب  كوقلت  امالک  فالجألا  ءالؤه  نم  تعمس  دقل  نینمؤملا  ریمأ 
. { . لماکلا 1:65 ( 2 دعس {  لهأک  ءالؤه  میمت و  لهأک  ادعس  رضم و  لهأک  امیمت  برعلا و  لهأک 

یف ینعی  نوظوظحم  موق  ءالؤه  نینمؤملا  ریمأ  ای  هئاسلج  دـحأ  لاقف  مراد  ینب  اموی  رکذ  کـلملا  دـبع  نأ  اـضیأ  ساـبعلا  وبأ  يور  و 
ابقع و فلخی  مل  هرارز و  نب  طیقل  مهنم  یضم  دق  اذه و  لوقت  ام  کلملا  دبع  لاقف  مهتیص  رشتنا  کلذلف  هیرذلا  ءامن  لسنلا و  هرثک 
هللا ال ابقع و  فلخی  مل  هرارز و  نب  بجاح  نب  دراطع  نب  ریمع  نب  دمحم  یضم  ابقع و  فلخی  مل  هرارز و  نب  دبعم  نب  عاقعق  یضم 

. { . لماکلا 1:308 ( 3 ادبأ {  هثالثلا  هذه  برعلا  یسنت 
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اوعمتجاف حلصلاب  سانلا  نیب  یشم  مث  اهیف  رمألا  مقافتف  هرصبلاب  تلصتا  مث  هیدابلاب  تناک  ابرح  نإ  لاق  یعمـصألا  نإ  سابعلا  وبأ  لاق 
هلمـش یف  هب  اذإف  تلخدـف  یل  نذأف  هیلع  تنذأتـساف  مراد  ینب  نم  عاقعقلا  نب  رارـض  یلإ  مالغ  انأ  تثعبف و  لاق  عماجلا  دجـسملا  یف 

تیزب و هتتأف  انیدـغ  هیراج  ای  حاص  هفحـصلا و  لـسغ  مث  زنعلا  تلکأ  یتح  لـهمأف  موقلا  عمتجمب  هتربخف  بولح  هل  زنعل  ارزب  طـلخی 
هترذقف یناعدف  رمت 

ءام ینیقـسا  هیراج  ای  حاص  مث  هدـی  هب  لسغف  رادـلا  یف  یقلم  نیط  یلإ  بثو  ارطو  هتجاـح  هلکأ و  نم  یـضق  اذإ  یتح  هعم  لـکآ  نأ 
لاق مث  معنلا  هذه  رکش  يدؤن  یتم  ماشلا  تیزب  هرصبلا  رمتب  تارفلا  ءام  دمحلا هللا  لاق  مث  ههجو  یلع  هلضف  حسم  هبرـشف و  ءامب  هتتأف 
یلص دجسملا  لخد  املف  هیزل  احابقتـسا  هنع  تیفاجتف  یعمـصألا  لاق  هلمـشلا  کلت  یلع  هب  يدتراف  یندـع 1 ءادرب  هتتأف  یئادرب  یلع 
فرصنا 2. مث  هلام  یف  ءایحألا  نیب  ناک  ام  عیمج  لمحتف  سلج  مث  هل  اماظعإ  تلح  الإ  هوبح  قبت  ملف  موقلا  یلإ  یشم  مث  نیتعکر 

ورمع نب  دوعـسم  لتق  بقع  یف  دـبرملا  ورمع  نب  دایز  یتأ  امل  لاق  هدـیبع  یبأ  نع  ینزاـملا  ناـمثع  وبأ  ینثدـح  ساـبعلا و  وبأ  لاـق 
یف لـئاو و  نب  رکب  هنمیملا  یف  لـعجف  هباحـصأ  فـص  میمت  ینب  نم  هب  رأـثیل  یکتعلا  فرـشألا  نـب  ورمع  نـب  داـیز  ءاـج  یکتعلا و 
غلبف بلقلا  یف  یکتعلا  ورمع  نب  داـیز  ناـک  هعیبر و  نب  دـسأ  نب  هلیدـج  نب  یمعد  نب  یـصفأ  نب  زیکل  مه  سیقلا و  دـبع  هرـسیملا 
ردب نب  هثراح  هءاجف  هباحـصأ  بدـنف  هسفنب  فذـق  نیأ  یلابی  سیل  هرهـشلا و  هنأش  ثدـح  مالغ  اذـه  لاقف  سیق  نب  فنحألا  کلذ 

مهـسیئر بلقلا و  یف  بابرلا  ادعـس و  اولعجف  هرظانف  هسلجأ  مث  مکدیـس  یلإ  اوموق  لاق  یتأ 3 املف  میمت  ونب  تعمتجا  دـق  ینادـغلا و 
دزألا و نم  هعم  نم  ورمع و  نب  دایز  ءاذحب  اوناکف  عوبری  نب  میرـص  ینب  دـحأ  وه  سمهک و  یخأب  فورعملا  ناعطلا  قلط  نب  سبع 

لوقی ثیح  کلذـف  سیقلا  دـبع  ءاذـحب  میمت  نب  ورمع  لعج  لئاو و  نب  رکب  ءاذـحب  هلظنح  ینب  یف  ینادـغلا  ردـب  نب  هثراـح  لـعج 
سمهک وخأ  سبع  کیفکیس  فنحألل  ردب  نب  هثراح 

تلبقأ اذإ  ارکب  کیفکن  و 

درمألا هل  بیشی  برضب 

هللا متنأ و  هرصبلا  لهأ  نم  هعیبر  نمیلا و  نم  دزألا  رـشعم  ای  فنحألا  مهیلإ  ثعب  اوفقاوت  املف  لاق  سیقلا  دبع  معت  یـصفأ  نب  زیکل  و 
انیلع متقرح  اـنمیرح و  متئطو  سمـألاب و  انومتأدـب  متنأ  ودـعلا و  یلع  اندـی  رادـلا و  یف  اـنناریج  متنأ  هفوکلا و  میمت  نم  اـنیلإ  بحأ 
هیلإ هجوف  هدصاق } .» :» لماکلا ( 1 همیقتسم {  هقیرط  انب  اوممیتف  اکلـسم  ریخلا  یف  انبلط  ام  رـشلا  یف  انل  هجاح  انـسفنأ و ال  نع  انعفدف 

تنأ و لحرا  هرـصبلا و  نع  انل  لخف  تئـش  نإ  اـنمکح و  یلع  کـموق  تنأ و  لزناـف  تئـش  نإ  ثـالث  نم  هلخ  ریخت  ورمع  نب  داـیز 
.هرعشملا هید  دوعسم  دویل  مکءامد و  اوردهأ  انالتق و  اودف  الإ  متئش و  ثیح  یلإ  کموق 

يدو هکلمملا  تیب  لهأ  نم  وه  لتق و  اذإ  لجرلا  ناک  هیلهاجلا و  یف  كولملا  رمأ  دـیری  هرعـشملا  هید  هلوق  لیوأت  سابعلا و  وبأ  لاـق 
مکنإ مهیلإ  فنحألا  ثعب  دغلا  ناک  املف  اوفرصنا  مهتایار و  موقلا  زهف  مکموی  یف  اوفرصناف  راتخنـس  فنحألا  هیلإ  ثعبف  تاید  رـشع 
انراید كرت  امأ  رطقی و  .حرجلا }  : ملکلا ( 2 ملکلا {  نوکی و  فیکف  مکمکح  یلع  لوزنلا  امأ  رایخ  اهیف  انل  سیل  ـالالخ  اـنومتریخ 
ءاسنلا هروس  ( 3 ٌلِیلَق {  ّالِإ  ُهُولَعَف  ام  ْمُکِرایِد  ْنِم  اوُجُرْخا  ِوَأ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  ّانَأ  َْول  لج َو  زع و  هللا  لاق  لتقلا  وخأ  وهف 

هللا بهذأ  دق  نیملسملا و  نم  لجر  دوعسم  امنإ  مکالتق و  يدن  انءامد و  لطبن  نحنف  لاملا  یلع  لمح  یه  امنإ  هثلاثلا  نکل  و  . { 66
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نمـضف هعیبر  دزألا و  نم  یلتقلا  رئاس  يدوت  فیـسلا و  اودـمغی  دوعـسم و  رمأ  اوفقی  نأ  یلع  موقلا  عمتجاف  هیلهاـجلا  رمأ  لـج  زع و 
لاقف قدزرفلا  کلذـب  رخفف  موقلا  هب  یـضرف  لاملا  اذـه  يدؤی  یتح  هنیهر  یعـشاجملا  هداتق  نب  سایإ  مهیلإ  عفد  فنحـألا و  کـلذ 

ریرجل

هنیهر هیدی  یطعأ  يذلا  انم  و 

یف افلأ و  نیعبـس  ءاهز  اوناک  مهریغ  هجبابـسلا و  طزلا و  هرواـسألا و  نم  اـهئافلح  اـهتیداب و  عم  تقولا  کـلذ  یف  اـمیمت  نإ  لاـقی  و 
قرحم طهر  نمی و  يوذ  لئاس  ریرج  لوقی  کلذ 

دوصقملا نع  تلأسف  میمت  هیداب  یلإ  نیربی  وحن  تجرخف  میمت  هرـضاح  یف  اهدجأ  ملف  تایدـلا  یلع  ترثکف  سیق  نب  فنحألا  لاق 
هللا لوسر  لعف  ام  یل  لاقف  هل  تبستنا  هیلع و  تملـسف  لبحب  بتحم  هلمـشب  رزتؤم  اهئانفب  سلاج  خیـش  اذإف  هبق  یلإ  تدشرأف  كانه 

امهدـعب مکترـضاح  یف  ریخ  يأف  لاق  یفوت  تلق  اهطوحی  برعلا و  ظفحی  ناک  يذـلا  باطخلا  نب  رمع  لعف  امف  لاق  یفوت  تلق  ص 
رخآ انیلع  حارأ  مث  اهذخ  لاقف  ریعب  فلأ  هیلع  حارأ  دق  عار  اذإف  مقأ  یل  لاقف  لاق  هعیبر  دزألل و  انتمزل  یتلا  تایدلا  هل  ترکذـف  لاق 

هناوـید 861.و ( 1 هعاـسلا {  یلإ  وـه  نم  يردأ  اـم  هللا  هنع و و  فلـألاب  تفرـصناف  لاـق  اـهیلإ  جاـتحأ  ـال  تـلقف  اهذـخ  لاـقف  اـهلثم 
 { .شیجلا وه  ،و  راغ ینثم  ، ناراغلا

یناشاک

سابع نب  هللادبع  يوس  هب  هداتسرف  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  يا  همان  نیا  هرصبلا ) یلع  هلماع  وه  هللا و  همحر  سابعلا  نب  هللادبع  یلا  )
زور رد  ناشیا  هکنآ  تهج  هب  میمت  ینب  رب  درک  یم  رایـسب  یتشرد  اجنآ  رد  هرـصب و  لها  رب  دوب  ترـضح  نآ  لـماع  هک  یتلاـح  رد 

زا یعمج  رب  وا  تظلغ  تدـش و  هکنوچ  دـناوخ و  یم  ناطیـش  بزح  ار  ناشیا  نیا ، هطـساو  هب  دـندوب و  ریبز  هحلط و  هورگ  زا  لمج 
هب داتـسرف  همان  يو  تشون و  ترـضح  نآ  هب  وا  تیاکـش  ثراح  تهج  نیا  زا  دوب  راوشد  نآ  ریغ  یمیمت و  مادق  نب  ثراح  نایعیش 

عـضوم و  نتفلا ) سرغم  و   ) تسا سیلبا  ندمآ  دورف  لحم  هرـصب  هکنادـب  سیلبا ) طبهم  هرـصبلا  نا  ملعا  و  : ) هک هجو  نیا  هب  هللادـبع 
هب نک  ثیدح  سپ  اهلها ) ثداحف   ) نادسفم زا  ولمم  نایلاو و  زا  رود  تسا  يا  هشوگ  هک  اریز  .تسا  سیلبت  اه و  هنتف  لاهن  ندـناشن 

ياهلد زا  مهبولق ) نع   ) ار سرت  هرگ  اـشگب  و  فوخلا ) هدـقع  لـلحا  و   ) ناـشیا اـب  ندرک  ییوکین  هب  مهیلا ) ناـسحالاب   ) هرـصب لـها 
و  ) ار میمت  ینب  موـق  ندوـمن  مشخ  رد  ندرک و  ییوخدـب  میمت ) ینبل  كرمنت   ) نم هب  دیـسر  هک  قـیقحت  هـب  و  ینغلب ) دـق  و   ) ناـشیا
ار ناـشیا  رم  هدـشن  بیاـغ  میمت  ینب  هک  یتسرد  هب  و  مهل ) بغی  مل  میمت  ینب  نا  و   ) ناـشیا رب  وت  ندومن  یتشرد  و  مهیلع ) کـتظلغ 
مل  ) ناشیا هک  یتسرد  هب  و  مهنا ) و   ) رگید يرتخا  ناشیا  يارب  دـش  علاـط  هک  رگم  رخا ) مهل  علط  ـالا   ) رطخ فرـش و  جرب  زا  يرتخا 

هشیمه هکلب  مالسا ، نیح  رد  هن  رفک و  تیلهاج  نامز  رد  مالسا ) هیلهاج و ال  یف   ) ندیشک هنیک  هب  دنا  هدشن  قوبـسم  مغوب ) اوقبـسی 
و  ) هتسویپ هدیشک و  یـشیوخ  هسام ) امحر   ) ام اب  تسا  ار  ناشیا  هک  یتسرد  هب  و  انب ) مهل  نا  و   ) هدوب یـشک  هنیک  یتقـشمار و  ناشیا 

رسپ مشاه  هک  اریز  .رضم  نب  سایلا  رد  دنـسر  یم  مه  هب  میمت  ینب  مشاه و  ینب  هچ  بسن  رد  هتـشگ  صاخ  یکیدزن  و  هصاخ ) هبارق 
نب هکردـم  نب  همیزخ  نب  هنانک  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  هرم  نب  بـالک  نب  یـصق  نب  فانمدـبع 

نتسویپ رب  اهتلـص ) یلع   ) میا هدش  هداد  باوص  ام  نوروجام ) نحن   ) .دشاب یم  سایلا  نب  هحلط  نبدا  نب  رم  رـسپ  میمت  تسا و  سایلا 
رد نک  یگتـسهآ  سپ  سابع ) نبای  عبراف   ) بسن نآ  زا  ندـیرب  رب  اهتعیطق ) یلع   ) هدـش هتـشادرب  هانگ  و  نوروزام ) و   ) تبارق نآ  رب 
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يارب هدـش  عقاو  سابعلاابا )  ) خـسن یـضعب  رد  راذـگم و  تسد  زا  ار  قفر  ینات و  بناج  سابع و  رـسپ  يا  دوش  یم  رهاظ  وت  زا  هچنآ 
نابز رب  وت و  تسد  رب  کناسل ) كدـی و  یلع   ) دـش يراج  هچنآ  رد  ار  وت  ادـخ  دانک  تمحر  سپ  يرج ) امیف  هللا  کمحرف   ) .مارکا
سپ تسا  نم  لبق  زا  اجنآ  وت  تیالو  نوچ  ینعی  نآ  رد  میکیرش  ام  سپ  کلذ ) یف  ناکیرش  اناف   ) دب کین و  زا  رـش ) ریخ و  نم   ) وت

یعون ینعی  .وت  قح  رد  نم  هتسیاش  نامگ  دزن  شاب  و  کب ) ینظ  حلاص  دنع  نک  و   ) وت زا  دنز  یم  رس  هچنآ  رد  وت  اب  مکیرـش  اییوگ 
( مالسلاو  ) وت ناش  رد  نم  يار  دوشن  تسس  هک  دیاب  و  کیف ) ییار  نلیفی  و ال   ) دوب وکین  وت  قح  رد  نم  نظ  هک  نک 

یلمآ

ینیوزق

.ناسحا و هدعوب  نآ  مدرم  اب  نک  نخس  سپ  تسا  نایصع  هنتف و  تخرد  ندیناشن  عضوم  ناطیش و  ندمآ  دورف  ياج  هرـصب  هکنادب 
دـشن بیاغ  میمت  ینب  هکیتسردب  میمت  ینب  اب  وت  ندومن  یتشرد  ندرک و  یئوخ  گنلپ  دیـسر  نمب  .ناشیا و  لد  زا  فوخ  هرگ  اشگب 

، تسا هدوبن  یلاخ  ناشخر  یبکوک  زا  تقوچیه  ناشیا  تلزنم  ردق و  نامـسآ  سپ  رگید ، یبکوک  درک  عولط  رگم  یبکوک  ناشیا  زا 
مالـسا و رد  هن  تیلهاج و  رد  هن  تسا ، هدربن  نوریب  ناشیا  نادـیم  زا  ماقتنا  يوگ  و  هتفرگن ، تقبـس  ندیـشک  هنیکب  ناشیا  رب  سک  و 

عطق ار  ام  دـشاب  هانگ  و  نآ ، هلـص  رب  میبای  باوث  ام  .زاتمم  صاخ و  تسا  یـشیوخ  و  کیدزن ، هدـیبسچ و  تسا  یمحر  اـمب  ارناـشیا 
غیلب ششوک  ریبز  هحلط و  ترصن  رد  لمج  زور  ناشیا  و  دوش ، یهتنم  رضم  نب  سایلا  هب  میمت  ینب  اب  مشاه  ینب  تبـسن  دنیوگ : .نآ 

یضعب رب  لاحنیا  يدناوخ ، هشیاع  لمج  ینعی  رکسع  هعیش  ناطیـش و  بزح  يدرک و  افج  ارناشیا  يورنیا  زا  سابع  نبا  دندوب  هدومن 
سپ .تشون  وا  تیاکـش  ترـضحنآ  تمدخب  همادق  نب  هثراح  دمآ  نارگ  دـندوب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نایعیـش  زا  هک  ناشیا  زا 

دنکیم هچنآ  هک  يورنآ  زا  نآ  رد  میکیرـش  وت  ام و  هک  تتـسد  تنابز و  رب  درذگیم  هچ  ره  رد  ادخ  وت  رب  دـنک  تمحر  شاب  راومه 
فیعـض و دـیاب  و  ددرگ ، دـساف  وتب  نم  داقتعا  هک  نکم  ناـنچ  ینعی  وتب ، نم  هتـسیاش  ناـمگ  دزن  شاـب  و  دـنکیم ، وا  یتشپ  توقب و 

، وت هرابرد  نم  يار  ددرگن  تسس 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هرصبلا یلع  هلماع  وه  مالسلا و  هیلع  سابعلا  نب  هللادبع  یلا 

مکاح لماع و  سابع  نب  هللادـبع  هکنآ  لاح  هللا و  همحر  ساـبع  رـسپ  هللادـبع  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
.هرصب لها  رب  مالسلا  هیلع  وا  بناج  زا  دوب 

كرمنت ینغلب  دـق  مهبولق و  نع  فوخلا  هدـقع  للحا  مهیلا و  ناسحالاب  اهلها  ثداحف  نتفلا  سرغم  سیلبا و  طبهم  هرـصبلا  نا  ملعا  »
نا مالـسا و  هیلهاج و ال  یف  مغوب  اوقبـسی  مل  مهنا  رخآ و  مهل  علط  الا  مجن  مهل  بغی  مل  میمت  ینب  نا  مهیلع و  کتظلغ  میمت و  ینبل 

يرج امیف  هللا ، کمحر  سابعلا  نبای  عبراف  اهتعیطق ، یلع  نوروزام  اهتلـص و  یلع  نوروجام  نحن  هصاخ ، هبارق  هسام و  امحر  انب  مهل 
« .مالسلاو ییار ، کیف  نلیفیال  کب و  ینظ  حلاص  دنع  نک  و  کلذ ، یف  ناکیرش  اناف  رش ، ریخ و  نم  کناسل  كدی و  یلع 
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هب ار  شلها  نادرگ  ناوج  هزات و  سپ  تسا ، داسف  هنتف و  راز  تشک  ناطیش و  ندمآ  دورف  لحم  هرصب  رهش  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی 
ینب هلیبق ي  رم  وت  ندرک  ییوخدـب  ربخ  نم  هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  ناشیا و  ياهلد  زا  ار  سرت  هرگ  اشگب  ناشیا و  هب  ندرک  یئوکین 
رگم یگرزب ، ناـشیا  زا  درمن  يا و  هراتـس  ناـشیا  زا  تشگن  بئاـغ  میمت  ینب  هک  قیقحت  هب  ناـشیا و  رب  وت  ندرک  یتـشرد  ار و  میمت 

قیقحت هب  دنشاب و  یگرزب  تمارک و  فرـش و  لها  زا  هشیمه  ناشیا  ینعی  .رگید  یگرزب  هراتـس ي  ناشیا  يارب  زا  تشگ  علاط  هکنیا 
ام هب  تبسن  ناشیا  يارب  زا  هک  قیقحت  هب  مالسا و  رد  هن  تیلهاج و  رد  هن  يا  هنیک  هب  دنا  هدشن  هتفرگ  یشیپ  ناشیا  هک 

هک رضم  نب  سایلا  رد  رگیدکی  هب  دنـسر  یم  میمت  ینب  مشاه و  ینب  تبـسن  هک  اریز  هصتخم ، تسا  یـشیوخ  هتـسویپ و  تسا  یتبارق 
رب میا  هدش  هتشاد  لابو  رزو  ناشیا و  ناسحا  هلص و  رب  میا  هدش  هتشاد  باوث  رجا و  ام  تسا و  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يالعا  دج 
دش يراج  هک  يزیچ  نآ  رد  ار ، وت  دنک  تمحر  ادخ  سابع ، رـسپ  يا  تسیا  زاب  نک و  فقوت  سپ  ناشیا ، ناسحا  مدع  هلـص و  عطق 

وت و ندرک  مکاح  بیرقت  هب  وت ، ندرک  دـب  کین و  رد  میـشاب  کیرـش  ام  هک  قیقحت  هب  سپ  دـب ، کـین و  زا  وت  ناـبز  وت و  تسد  رب 
رب داب  مالس  وت و  هرابرد ي  نم  داقتعا  دوشن  تسس  دیاب  وت و  تموکح  یگتسیاش  رد  ینعی  وت ، هب  نم  هتسیاش ي  نامگ  دزن  رد  شاب 

.وت

یئوخ

انلق و  : ) لئاق نم  زع  لاق  لزن ، ردـحنا و  يا  برـض  باب  نم  اطوبه  طبه  لاقی : طوبهلا ، عضوم  سلجمک : ءابلا  رـسکب  طـبهم ) : ) هغللا
بابلا کلذ  نم  اـسرغ  رجـشلا  سرغ  لاـقی : سرغلا ، عضوم  اـضیا  سلجمک  سرغم ) و  (، ) 36 هرقبلا - ( ) ودـع ضعبل  مکظعب  اوطبها 

نیع تناک  اذا  نیعلا  رـسکب  لعفم  نزو  یلع  درجملا  حیحـصلا  یثالثلا  نم  ناکملا  نامزلا و  امـسا  ینبی  و  ضرالا ، یف  هتبثا  يا  اضیا 
نیعلا رـسکب  تتا  هظفل  هرـشع  يدحا  الا  هحوتفم  وا  همومـضم  عراضملا  نیع  تناک  اذا  نیعلا  حـتفب  لعفم  یلع  و  هروسکم ، هعراضم 

خیـشلا هراتخا  امک  امهیف  نیعلا  حـتفف  رـسکلاب ، لعفم  نزو  یلع  سرغملا  طبهملا و  ناـب  هلئاـق  هطباـضلاف  مومـضم ، اـهعراضم  نا  عم 
يا میهلا ) ناسحالاب  اهلها  ثداح   ) .امهیف رـسکلاب  هلوکـشم  یـضرلا  هخـسن  یلع  تلبوق  تیلا  انتخـس  و  حیحـصب ، سیل  هدبع  دمحم 

هب اهولجا  يا  روثدلا ) هعیرـس  هناف   ) هللارکذب بولقلا  هذه  اوثداح  نسحلا : ثیدح  یف  هیاهنلا  یف  ریثالا  نبا  لاق  هب ، مهدعت  مهدـهاعت 
لـسغی اهلها و  بولق  ولجی  نا  ع )  ) ریمالا هرما  ماقملا  یفف  لاقـصلاب ، فیـسلا  ثداحی  امک  کلذب  اهودهاعت  اهنع و  نردـلا  اوسلغا  و 

نم رغصا  فورعم  عبس  رمنلا  كرمنت )  ) .ربلا ءام  ناسحال و  لاقصب  اهنع  هیدوملا  هیذوملا  سواسولا  نیر  نئاغـضلا و  ناقحالا و  نرد 
یه میملا و  رـسک  نونلا و  حتفب  هرمنلا  هنم  هیف و  یتلا  رمنلل  هب  یمـس  اضیب  ادوس و  اطقن  دلجلا  طقنم  وه  هنم و  ارجا  ثبخاو و  دـسالا 

برکی دعم  نب  ورمع  لاس  باطخلا  نب  رمع  نا  ص 68 ج 2 )  ) نییبتلا نایبلا و  یف  و  بارعالا ، هسبلت  دوس  ضیب و  طوطخ  هیف  ءاـسک 
مـسقی و  هیـضقلا ، یف  لدـعی  هتروماـت ، یف  دـسا  هترمن ، یف  یبرع  هتوبح ، یف  یطبن  ریما ، ریخ  لاـق : مکریما ؟ فـیک  لاـق : دعـس ، نع 

یف اما  رمنلاب  هبـشتلا  رمنتلا : .ءانثلا و  امتـضراقت  ام  دـشل  رمع : لاقف  هرذـلا ، لقنت  امک  انقح  انیلا  لـقنی  و  هیرـسلا ، یف  رفنی  و  هیوسلاـب ،
اوسبل اذا  موق  برکی : دعم  نب  ورمع  لوق  نیهجولا  الک  دیفی  و  هقالخاب ، قلختلا  یف  اما  و  هدلج ، هبـشی  اهوحن  هرمنلا و  نم  بوث  سبل 

تجسن یتلا  عوردلا  اقلح  دیدحلاب  دیری  هسامحلا 34 )  ) هسامحلا یف  هروکذم  هل  تایبا  نم  تیبلا  اذه  ادـق و  اقلح و  اورمنت  دـیدحلا 
رمنلاب اوهبـشت  بلیلا  عوردلا و  دیدحلا  اوسبل  اذا  مهنا  يا  دقلا  نم  ذختی  ناک  عرد  هبـش  وه  بلیلا و  ادق  دـیدحلاب  و  نیتقلح ، نیتقلح 
لوطل رمنلا  ناولاب  اونولت  مهنا  اورمنتب  دیری  نا  زوجی  دیدحلا و  نع  الدب  امهنم  دحاو  لک  ادـق  اقلح و  نویکف  برحلا  یف  مهلاعفا  یف 

اوهبـشت مهنا  يا  ادق  واقلخ  يوری  و  زیمتلا ، یلع  ادق  اقلح و  باصتنا  نوکی  نا  حصی  هجولا  اذه  یلع  و  دـیدحلا ، مهتمزالم  مهتابث و 
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یف يرهوجلا  لاق  و  هسامحلا ، حرـش  یف  یقوزرملا  هرکذ  ام  اذـه  اضیا ، زیمتلا  یلع  اـمهباصتنا  نوکیف  مهقلخ  مهقـالخا و  یف  رمنلاـب 
یعمصالا نع  يرهوجلا  لقن  .هیناثلا و  هیاورلا  رکذی  مل  دیدحلا و  دقلا و  ناولا  فالتخال  رمنلاب  اوهبشت  يا  تیبلا : ینعم  یف  حاحصلا 

و ندش ، كانمـشخ  گنلپ  دننام  رمنت - هغللا : زنک  یف  .نابـضغ و  ادـبا ال  هاقلت  رمنلا ال  نال  هدـعوا  ریغت و  هل و  رکنت  يا  هل  رمنت  لاق :
دولج تسبل  ناسنا  لتقل  تسلج  اذا  برعلا  كولم  تناک  لیق : بضغلا و  دـقحلا و  رهظا  هل و  رکنت  اذا  رمنلا  دـلج  نـالفل  نـالف  سبل 

يدزـالا ریـشب  نب  نامیلـس  نب  لـتاقم  نسحلا  یبا  نع  نیبـتلا  ناـیبلا و  یف  ظـحاجلا  لـقن  و  هـلتق ، دـیرت  نـم  لـتقب  ترما  مـث  روـمنلا 
مراکم و  قابـسلا ، قبـسلا و  لها  ای  قارعلا ، لها  ای  : ) لاقف طساوب  بطخی  بلهملا  نب  دیزی  تعمـس  لاق : ریـسفتلا  بحاص  یناسارخلا 

ءارملاب و مکل  اهیکرات  ریغ  مه  و  قاـس ، یلع  اـهل  اوماـق  و  قادـشالا ، اـهل  تببز  همـسد ، همقل  مههاوفا  یف  ماـشلا  لـها  نا  قـالخالا ،
یف تباثلا  دـقحا  لیقثلا و  لخذـلا  هرتلا و  لاـتقلا و  برحلا و  نوکـسلاف : حـتفلاب  مغولا  مغو ) (. ) رومنلا دولج  مهل  اوسبلاـف  لادـجلا ،
یف مغوب  اوقبسی  مل  میمت  ینب  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع ثیدح  یف  و  هیاهنلا : نم  مغو  یف  یفوتملا 606 ه ق ) ریثالا  نبا  لاق  ردصلا ،
یف بغارلا  لاق  امحر )  ) .یهتنا .ظاتغا  اذا  مغوت  دـقح و  يا  رـسکلاب  هیلع  مغو  و  ماغوا ، اهعمج  و  هرثلا ، مغولا : مالـسا ) هیلهاج و ال 

و : ) یلاـعت لاـق  محر ، محر و  لاـقی : هدـحاو  محر  نم  نیجراـخ  مهنوکل  هبارقلل  محرلا  ریعتـسا  هنم  هارملا و  محر  محرلا  تادرفملا :
دـلولا و تبنم  یه  و  ماـحرالا ) یف  مکروصی  يذـلا  وه   ) محرلا یف  هفطنلا  تعقو  يرـشخمزلل : ساـسالا  یف  و  یهتنا ، اـمحر ،) برقا 

یه و  امحر ) برقا  و   ) محر اذ  هبارقلل  الوصو  نکلو  هبارقل  اعطاق  اظف  کی  مل  و  یلذهلا : لاق  محر  محر و  امهنیب  نطبلا و  یف  هواعو 
نیروجام نیب  هقباطملل  ابلط  نوروزام  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنا الا  واولاب  نوروزوم  هلصاف  رزولا  نم  نوروزام )  ) .اهببس هبارقلا و  هقالع 

کیلع يرج  تعزج  نا  روجام و  تنا  ردـقلا و  کیلع  يرج  تربص  نا  سیق  نب  ثعـشال  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هوحن  و  نیروزاـم ، و 
فقو و اذا  عنم - باب  نم  عبری - لجرلا  عبر  يرهوجلا : لاق  هدـحوملا  ءاـبلاب  عبرا ) . ) همکحلا 291 یف  یتایـس  روزام و  تنا  ردقلا و 

هملکلا تئاج  جـهنلا  نم  هطولخم  هخـسن  یف  و  فک ، کسفنب و  قفرا  يا  کعلظ  یلع  عبرا  کسفن و  یلع  عبرا  مهلوق  هنم  سبحت و 
هحبق الییقت : هیار  لیف  و  فعض ، اطخا و  برض  باب  نم  هلویف  هلایف و  لیفی  هیار  لاف  نلیفی ) ال   ) .هفحـصم اهناک  و  عترا )  ) هانثملا ءاتلاب 
يارلا لئاف  ینا  ملعا  و  بتاکلا : نیـسحلا  نب  دـمحم  جرفلاوبا  لاـق  هفیعـض ، نا  يارلا  لـیف  يارلا و  لـئاف  لـجر  و  هاـطخ ، هفعـض و  و 
رـسکت نا  بجی  اذـل  لاحلا و  واو  انه  واولا  میمت ) ینب  نا  و   ) .هحیـصف ءافلا  ثداحف ) : ) بارعالا هبالغ  قیطا  ءاضق ال  نکلو  یطخم ء 
نیدلا ردص  حرش  یلا  عجارف  وحنلا  یف  ررقت  امک  اهرسک  بجی  یتلا  هعـستلا  عضاوملا  نم  لاحلا  واو  دعب  نا  عوقو  نال  ماقملا  یف  نا 

کبر کجرخا  امک  : ) یلاعت هلوق  وحن  اذه  و  امهرس ، سدق  یلماعلا  یئاهبلا  خیشلل  وحنلا  یف  هیدمصلا  یلع  ریبکلا  ناخ  یلع  دیـسلا 
بارعا یف  ناـیبتلا  هریـسفت  یف  یلع  نبا  شیعی  ءاـقبلاوبا  لاـق  و  ( 6 لافنالا - ( ) نوهراکل نینموملا  نم  اـقیرف  نا  قحلاـب و  کـتیب  نم 

نا و   ) یلاعت هلوق  يواضیبلا  و  يروباـسینلا ، و  نیلـالجلا ، ریـسفت  یف  و  لاـحلل ، اـقیرف : نا  یلاـعت و  هلوق  یف  ینعی  اـنه - واولا  نآرقلا :
نا هلوق و  یلع  نافوطعم  مهل ) نا  .مهنا و  و   ) .مهتهارک لاح  یف  کجرخا  امک  يا  لاـحلا  عضوم  یف  نوهراـکل ) نینموملا  نم  اـقیرف 
لاح ناک  اذا  ریدـقتلا  هحیـصف و  ءافلا  عبراف ) (، ) هثنوم اهنال  امحر  هلوقل  هفـص  هسام )  ) لوهجملا هغیـص  یلع  اوقبـسی ) مل  ، ) میمت ینب 

هلمج هللا ) کمحر  ، ) سابع نبال  هینک  وه  ءادنلاب و  بوصنم  سابعلاابا ) ، ) عبراف اذک  میمت  ینب  ناش  هرصبلا و 

و ، ) عبرا یلع  فطع  نک ) و   ) عبرا هلوقل  لـیلعت  ناکیرـش ) اـناف  ، ) اـمل ناـیب  رـش ) ریخ و  نم   ) عبرا هلوقب  قعتم  يرج ) اـمیف  ، ) هضرتعم
هرصبلا و لماع  سابع  نبا  ناک  ینعملا : .امهوحن  و  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالـسلا  وا و  کیع ، مالـسلا  يا و  فوذحم  هربخ  مالـسلا )

برحلا تعضو  نا  دعب  هرصبلا  نم  جورخلا  دارا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هناف لمجلا  هعقو  دعب  اهیف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هفیلخ 
ص 95 ج ( ) مالـسلا هیلع   ) هبتک نم  یناثلا  راتخملا  یلع  انحرـش  یف  کلذ  لیـصفت  یـضم  دـق  و  اهیلع ، هفلختـسا  هلمعتـسا و  اهرازوا 
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روکذم کلذ  لیصفت  باطخلا ، نب  رمع  مایا  اهورصم  نوملسملا و  اهثدحا  هرصبلا  .فینح و  نب  نامثع  هلبق  اهیلع  هلماع  ناک  و  (، 17
احرش الیصفت و  هنم  رثکاب  یتا  و  ندیل ،) عبط  ص 117   ) يراشبلاب فورعملا  یسدقملل  میلاقالا  هفرعم  یف  میـساقتلا  نسحا  باتک  یف 
سابع نبا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبتک ام  ضعب  باتکلا  اذه  و  رصم 1350 ه ق .) عبط   341  - ص 370  ) نادلبلا حوتف  هباتک  یف  يرذالبلا 
اهلها هرصبلا و  ع )  ) مذ مدق  نتفلا ) سرغم  و  سیلبا ، طبهم  هرصبلا  نا  ملعا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هلماکلا  هتروص  یلع  هلقن  یتایـس  و 

راتخملا یلع  انحرـش  یف  هیف  هدراولا  تایاورلا  یلا  انرـشا  دق  لمجلا و  دعب  هرـصبلا  نم  جورخلا  دارا  نیح  اضیا  باتکلا  اذـه  لبق  نم 
ع  ) هلوق و  86 ج 17 ،)  - ص 89  ) هبتک نم  یناثلا 

اهیف ربکتت  نا  کل  نوکی  امف  اهنم  طبهاف  : ) سیلبال یلاـعت  هلوق  یلا  هراـشا  هیف  نوکت  نا  اـهنم  اـهوجو : لـمتحی  سیلبا  طـبهم  اـهنا  ( 
یلا عاتم  رقتسم و  ضرالا  یف  مکل  ودع و  ضعبل  مکـضعب  اوطبها  لاق  : ) یلاعت هلوق  و  ( 14 فارعالا - ( ) نیرغاصلا نم  کنا  جرخاف 

مالکلا نا  فاصنالا  نکلو  هطبهم  هرـصبلا  ضرا  تناک  ضرالا  یلا  طبه  هنجلا و  نم  جرخا  اـمل  سیلبا  ناـب  (، 25 فارعالا - ( ) نیح
( ارـصم اوطبها  (: ) مالـسلا هیلع   ) یـسوم موقل  یلاعت  لاق  دـق  کلذ و  نم  معا  اهنال  هیلع  لدـت  طبهم ال  هملک  و  هجولا ، اذـه  نع  یبای 

رادحنالا هیف  ربتعی  لوزنلا و ال  دورولا و  عضوم  ینعمب  یتای  طبهملاف  دلب ، یلا  دلب  نم  طبه  يرـشخمزلل : ساسالا  یف  و  ( 60 هرقبلا - )
رکذ یلاعت  هللا  ناف  لازنالا  فالخب  فافختـسا  عون  هیفف  سیلبا  ناسنالا و  یف  لمعتـسا  اذا  طوهبلا  نا  معن  اقلطم ، لفاس  یلا  لاـع  نم 

و وحن : ضغلا  یلع  هبن  ثیح  رکذ  طبهلا  و  کلذ ، ریغ  رطملا و  نآرقلا و  هکئالملا و  لازناک  اهفرـش  یلع  هبن  یتلا  ءایـشالا  یف  لازنالا 
نا اهنم  .تادرفملا و  یف  بغارلا  هدافا  ارـصم ، اوطبها  اهیف ، ربکتت  نا  کل  نوکی  امف  اـهنم  طـبهاف  ودـع ، ضعبل  مکـضعب  اوطبها  اـنلق 

ءاملعلا نال  کلذ  هطبهم و  نکت  مل  الا  هلـضاف و  هنیدـم  نکت  مل  ءارقلا و  ءاـملعلا و  نع  هدـیعب  هیرق  هرـصبلا  نا  یلا  هراـشا  هیف  نوکت 
نا هل  تبجوا  صاوخ  اهل  نوکت  ناب  هل  لحم  نطوم و  هرـصبلا  نا  یلا  هراشا  هیف  نوکت  نا  اهنم  .اهل و  هنیدملا  روس  نوصحک  نوصح 

ثبخا نم  ینجرخا  يذلا  دـمحلا هللا  : ) اهیف ع )  ) ریمالا لوق  بتکلا  باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرـش  یف  یـضم  دـق  و  هل ، انطوم  اهذـختی 
یه و  رـشلا ، راشعا  هعـست  اهب  ءاملا و  ضیغم  اهب  ءامـسلا ، نم  اهدـعبا  و  ءاملا ، نم  اهبرقا  و  ابارخ ، اهعرـسا  و  اـبارت ، اهنـشخا  دـالبلا و 

بتکلا باب  نم  نماثلا  راتخملا  حرش  یف  کلذ  نع  ثحبلا  یـضم  امک  نجلا  نم  سیبلا  ناک  و  ص 88 ج 17 ) ( ) خلا نجلا - نکسم 
هیف نوکت  نا  اهنم  .نتفلا و  سرغم  مهطبهم و  یهف  مهل  انطوم  اهوذـختا  هدونج  هلیبق و  سیلبا و  ناک  اـمل  و  286 ج 17 )  - (ص 295

ام ترمثا  یتح  اهیف  هیدر  ءارآ  بوبح  اورذـب  و  مهبولق ، یـضارا  یف  نتفلا  لوصا  اوسرغف  مهب  سیلبا  قلعت  موق  طبهم  اهنا  یلا  هراـشا 
ذنم مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  یلع  يرج  اـمیف  تلماـت  اذا  و  اـهیف ، همیهبلا  عاـبتا  هارملا و  دـنج  طوبه  یلا  هراـشا  هیفف  ترمثا 

تدلو یه  و  نیفـص ، هعقو  تدلو  یه  و  لمجلا ، هنتف  راثا  هناف  هرـصبلا  یف  موقا  طوبه  نم  هدلوم  اهلک  هتداهـش  یلا  هیرهاظلا  هتفالخ 
تناـکف ءوسلا  راـمثلا  هذـه  ترمثا  هثیبخ  هرجـش  اـهیف  مهطوبهب  اوسرغ  مهف  مالـسلا ) هیلع   ) هتداهـش رما  تدـلو  یه  و  ناورهن ، هعقو 

اذا يا  رم  مک  هحیـصف  ءافلا  مهبولق ) نع  هلوق : یلا  اهلها - ثداـحف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نتفلا  سرغم  وسیلبا  طـبهم  کلذـل  هرـصبلا 
هرـصبلا لها  نا  دافتـسی  مهبولق  نع  فوخلا  هدقع  للحا  هلوق و  نم  و  هذه ، ءافلا  نم  خلا و  اهلها - ثداحف  اذک  اهلاح  هرـصبلا  تناک 

سرغم سیلبا و  طبهم  اهنا  هلوق  نم  دافتـسی  لب  نونملا ، بیر  مهب  نوصبرـصتی  اوناـک  و  نیفئاـخ ، اوناـک  لـب  نینمآ ، دـعب  اونوکی  مل 
لابقا و  اهیف ، هنتف  هراثا  لامتحا  اهعاضوا و  بارطـضا  یلع  لدـی  مالکلا  بولـساف  اضیا  کلذ  هیلع  اـهلها  ثداـح  عیرقت  نم  و  نتفلا ،

اذـه هلوق  نا  مث  .هنتف  ثدـحت  الئل  مهنع  فوخلا  هلازا  مهیلا و  ناسحالاب  سابع  نبا  ع )  ) ریمالا ریما  کلذـل  اهلها و  یلع  هلئاه  عئاـقو 
، قافن قاقش و  لها  مهنا  یلع  و  لقعلا ، ناطلـس  هموکح  نع  مهجورخب  سیلبا  مهعابتا  یلع  لدی  هناف  اضیا  اهلها  یلع  مذ  هرـصبلا  یف 

اریثک مجنلا  رخآ ) مهل  علطالا  مجن  مهل  بغی  مل  میمت  ینب  نا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ناطیـشلا  بزح  نیتفتلا و  لـها  مهیف  نا  یلع  و 
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یف تباث  نب  ناسح  لاق  هب و  نودتهی  نودتقی و  مهنا  ثیح  نم  سانلا  نم  روهشملا  مهادتقم و  موقلا و  دیس  برعلا  هغل  یف  هب  داری  ام 
هلمح قبطت  مل  لاق : نا  یلا  موزخم  انقلا  نم  عاعر  یف  تراط  ءاوللا و  لمحت  هعـست  دحا : موی  ءاوللا  باحـصا  هدع  اهیف  رکذی  هدیـصق 

نبال هیوبنلا  هریـسلا  یف  هروکذـم  هدیـصقلا  و  سانلا ، نم  ریهاشملا  فارـشالا  هلمحی  امنا  يا  موجنلا  ءاوللا  لـمحی  اـمنا  مهنم  قتاوعلا 
یف و  رصم 1380 ه ،) عبط  ص 325 ج 2   ) اهنم اهتایبا  نیبتلا  نایبلا و  یف  ظـحاجلا  یتا  و  رصم 1375 ه ،) عبط  ص 149 ج 2   ) ماشه
انل زوجی  فیک  ینعملا  و  علط ، بغی و  مل  هلوقب  ظفللا  رهاظ  هبـسانمب  حـشر  ینعملا  اذـهل  مجنلا  هملک  هراعتـسا  امل  و  ناسحلا ، ناوید 

امناک و  هماقم ، مهنم  رخآ  مهل  ماقالا  دیس  مهنم  تمی  مل  هنا  اهدحا  ثالثلا : لاصخلا  هذه  مهل  نا  لاحلا  مهیلع و  هظلغلا  مهل و  رمنتلا 
و کلاهملا ، نم  مهدـقنی  و  مهئاوها ، مهئارآ و  ثعـش  ملی  مهروما و  لمـش  عمجی  اربدـم  اریخ  ارما  اعاطم و  ادیـس  مهل  نا  ع )  ) دـیری

یلع رمنتلا  یغببی  الف  هرود  لک  یف  مهل  ناک  اذک  هودقب  ءادـتقالا  داحتلا و  ریبدـتلا و  اذـه  و  مهنیـش ، بجوی  امیف  يوهلا  نع  مهعنمی 
هعاجـش و هوق و  ساب و  لها  اوناک  مهنا  هلمجلا  هذـهب  ینعی  مالـسا  هیلهاج و ال  یف  مغوب  اوقبـسی  مل  مهنا  ینانثلا  .مهناش و  اذـه  موق 

برعلا باـسنا  هـفرعم  یف  برـالا  هیاـهن  یف  اـمک  دــیدشلا  ینعمب  هناـف  هـغل  مـیمتلا  ینعم  هبــسانی  مالــسالا و  هیلهاـجلا و  یف  هـیمح 
مغولا لمحی  نا  یلوالاف  یقباطملا  اهانعم  اما  هبترملا  هذـه  هوقلا  سابلا و  یف  اوغلب  هفئاط  یلع  هطلغلا  رمنتلا و  یغبنی  الف  يدنـشقلقلل ،

نیثکانلا و مهعابتاب  مهیلع  رکنت  امنا  تیرد - امک  سابع - نبا  نال  کلذ  مالکلا و  بولسا  ماقملا و  بسانی  هنال  ظیغلا  دقحلا و  یلع 
مهیمسی ناک  هناک  سابع و  نبا  ردص  یف  ادقح  اذه  مهلمع  بجوا  کلذل و  رکسع  راصنا  لمجلا و  هعیش  ناطیشلا و  بزح  مهیمسی 
اوقبـسی مل  مهناب  میمت  ینب  هل  فرع  کلذ و  نع  ع )  ) ریمـالا هاـهنف  رکنملا  مهلعفب  مهنم  اـماقتنا  مهیلع  رکنتی  و  هظیغ ، نم  ایفـشت  اـهب 
مهتوقل مهیف  هیاکن  مهنم و  ایفشت  مهیلع  ظلغی  رکنتیف و  مهیلع  ظیغ  دقح و  هل  ناک  دحا  مهقبسی  مل  يا  مالسا ، هیلهاج و ال  یف  مغوب 

مل لاقی : نا  اهنم  يرخا : هوجوب  رـسفی  نا  نکما  .ماقملا و  یف  هلمجلا  هذه  هانعم  یف  راتخی  نا  یغبنی  يذـلا  هجولا  وه  اذـه  مهرهق ، و 
یف نکی  مل  کلذـل  مهیلع و  هتئاسا  مهریغ و  يذاب  نومتهی  ـال  مهـسوفن  هفارـش  مهتمه و  ولعل  مهنـال  هیلع  مهل  دـقحب  دـحا  مهقبـسی 

كردی ملف  لیتق  هل  لتق  يذلا  روتوملا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاقف  هرتلاب  مغولا  رـسفی  نا  اهنم  .دحا و  یلع  هوادع  نغـض و  مهبولق 
یف مکـصقنتی  نل  يا  مکلاـمعا ) مکرتـی  نل  و  : ) یلاـعت هلوق  هصقن و  يا  هقح  هرتو  کلذـکو  هرتو ، ارتو  هرتـی  هرت  هنم و  لوـقت  همدـب 
دحا صقنی  مل  و  مد ، مهل  ردـهی  مل  میمت  ینب  نا  ینعملاف  یهتنا ، تیبلا ، یف  تلخد  دـیرت  تنا  تیبلا و  تلخد  لوقت  اـمک  مکلاـمعا 

نب سیق  نب  كاحضلا  سنا  یبا  یلا  ارذتعم  لوقی  يدسالا  کیلس  نب  قیقش  لوقک  لاتقلا  برحلاب و  مغولا  رـسفی  نا  اهنم  .مهقح و 
مل هبرا و  مل  ریمالا و  صعا  مل  یمـسج و  كاحـضلا  هظیغل  لسف  دـیعو  سنا  یبا  نع  یناتا  هسامحلا 261 :)  ) يرهفلا ینابیشلا  دلاخ 

مدقت و حور : هل  لاقف  برحلا  یبلهملا  متاح  نب  حور  عم  دهش  نوجلا  نب  دنز  همالد  یبا  لوق  هباشی  قیقش  لوق  مغوب و  سناابا  قبـسا 
قرفی امم  هملعا  نارقالا  یلا  زاربلا  نا  دـسا  ونب  یب  يزختف  خ ل ) لاتقلا -  ) زاربلا یلا  ینمدـقی  نا  حورب  ذوعا  ینا  همالدوبا : لاقف  لتاق 

رابخالا نویع  یف  و  همالد ) یبا  رابخا  یف  یـساس  عبط  ص 119 ج 9   ) یناغالا یف  هروکذـملا  تایبالا  رخآ  یلا  دـسجلا  حورلا و  نیب 
هاصخ هبارق  هسام و  امحر  مشاه  ینبب  يا  انب - مهل  نا  ثلاثلا  ص 778 ج 2 .)  ) هسامحلا یلع  یقوزرملا  حرش  یف  و  (ص 164 ج 1 )

هرم نب  بالک  نب  یصق  نب  فانمدبع  نبا  وه  امشاه  نال  رضم : نب  سایلا  یلا  یهتنی  میمت  ینب  مشاه و  ینب  نم  دحاو  لک  بسن  نال 
نبال هیوبنلا  هریسلا  یف  امک  رضم ، نب  سایلا  نب  هکردم  نب  همیزخ  هنانک  نب  رضنلا  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب 

يدنشقلقلل برعلا  هفرعم  یف  برالا  هیاهن  یف  امک  رضم ، نب  سایلا  نب  هخباط  نب  دا  نب  رم  نبا  وه  امیمت  و  ماشه ،

دوعـسم تنب  یلیل  تناـک  هتاـجوز  يدـحا  ناـف  میمت  ینب  نیب  و  ع )  ) ریمـالا نیب  تناـک  هرهاـصم  یلا  هراـشا  هیف  نوکت  نا  نکمی  و  . 
قح هاعارم  دکا  مالسلا ) هیلع   ) هنا مث  ص 189 ج 2 .)  ) یبوقعیلا خیرات  یف  امک  رکبابا  هللادیبع و  هل  تدـلو  ممیت و  ینب  نم  هیلظنحلا 
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نا ماحرالا  هب و  نولئاست  يذلا  هللا  وقتا  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  دق  و  اهتعیطق ، یلع  نوروزام  اهتلـص و  یلع  نروجام  نحن  هلوقب : محرلا 
(. 25 دمحم - ( ) مکماحرا اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  : ) یلاعت لاق  و  (، 2 ءاسنلا - ( ) ابیقر مکیلع  ناک  هللا 

تناک اذا  يا  باتکلا  اذه  نم  مدقت  ام  عیمج  یلع  هعرفتم  هحیـصف  ءافلا  نا  بارعالا  یف  مدقت  دق  خـلا ) عبراف - (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
ریخ و نم  كدی  کناسل و  یلع  يرجی  امیف  قفرا  تبثت و  فقف و  اذک  میمت  ینب  هلزنم  تناک  نتفلا و  سرغم  سیلبا و  طبهم  هرـصبلا 

یمس و  امهنع ، هیانک  دیلا  ناسللا و  یلع  يرجی  ام  ناف  هلاعفا  هلاوقا و  یف  هیعرلا  عم  يرادی  نا  هرما  هب ، لعجت  و ال  راض ، عفان و  رش و 
(: مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهمـساب  بطاخت  نا  فنات  سوفنلا  ضعب  میظعتلا و  اهب  دصقی  برعلا  هل و  امیرکت  سعبلا  یبا  هنیتکب  سابع  نبا 

انا و يا  کلذ  یف  ناکیرـش  انال  کناسل  كدی و  یع  يرجی  امیف  تبثت  عبرا و  يا  اذـه ، هلوقب  تبثتلا  للع  کلذ ) یف  ناکیرـش  اناف  )
سابع نبا  دی  یلع  يرج  امیف  ادیعب  اببس  ناک  هنال  هیف  هکیرش  ع )  ) ریمالا ناک  امنا  و  کناسل ، كدی و  یلع  يرج  املا  ناکیرـش  تنا 

ناک امل  الا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع هئاکتاب  وه  امناف  هیعرلاب  عنـص  ام  لک  هلاوقا و  هلاعفا و  یف  ابیرق  اببـس  هنع و  ابئان  ناک  وه  هناسل و  و 
لکیه نم  وضع  هلزنمب  ناـک  اـمل  یناـسنالا  درفلا  نا  یه  يرخا و  هقیقح  یلا  انیدـهی  اذـه  هلوق  نا  مث  .کـلذ  یلع  هردـق  هنکم و  هل 

هناسل و هدی و  نع  هردص  ام  لکف  عامتجالا  یف  هلوق  هلعف و  خنـس  نم  ارثا  رثوی  لب  هصاخ  هصخـشل  اطبترم  هشیعت  نکی  مل  هعامتجا و 
سیل نا  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  هنم  رداصلا  رثالا  کلذ  یف  لماعلا  کیرـش  وهف  هتامم  دـعب  ول  هریغ و  هب  لمعی  عاـمتجالا و  یف  ءاـقب  هل 

نیملاعلا یف  حون  یلع  مالس  : ) یلاعت لاق  و  (. 41  - مجنلا 43 ( ) یفوالا ءازجلا  هیزجی  مث  يری  فوس  هیعس  نا  یعـس و  ام  الا  ناسنالل 
لامعالا باوث  نع  ـالقن  نم ج 15 ) یناـثلا  ءزجلا  نـم  ص 181   ) راــحبلا یف  و  (. 78  - تافاصلا 79  ) نینـسحملا يزجن  کلذـک  انا 

رجا لثم  رجا  هل  ناک  يده  هنـس  نس  هللا  دابع  نم  دبع  امیا  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  حادـقلا  نومیم  نع  هدانـساب  هللا  همحر  قودـصلل 
کلد لعف  نم  رزو  لثم  هیلع  ناک  هلالض  هنـس  نس  هللا  دابع  نم  دبع  امیا  و  یـش ء ، مهروجا  نم  صقنی  نا  ریغ  نم  کلذب  لمع  نم 

هللا تاولص  هللا  لوسر  تیب  لها  نع  تایاور  هدع  هیف  يور  کلذ  یف  اباب  یسلجملا  دقع  دق  .ء و  یش  مهرازوا  نم  صقنی  نا  ریغ  نم 
هللادبع یبا  نع  ص 188 )  ) رـشع عباسلا  دلجملا  یف  يور  دق  .هقیقحلا و  هذـه  یلا  ریـشت  اهلک  نومـضملا  اذـهب  هبیرق  نیعمجا  مهیلع 
ذخویف هلالض  هملکب  ملکتی  و ال  اهب ، ذخا  نم  رجا  لثم  هل  ناک  الا  اهب  ذخویف  يده  هملکب  دحا  ملکتی  ال  لاق : مالسلا ) هیلع   ) قداصلا

یلع يرجی  ام  یف  کسفنل  ابقارم  نک  يا  کب ) ینظ  حلاص  دنع  نک  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهب  ذـخا  نم  رزو  لثم  هیلع  ناک  الا  اهب 
اذاف ما ال  يدنع  یـضرم  وه  له  لوقت  لعفت و  امیف  رظناف  کب  ینظ  حلاص  دـنع  هرـضاح  کسفن  يرت  کنا  ثیحب  کناسل  كدـی و 

کلذـل و هحلـصتسا  و  هرـصبلا ، یلع  ع )  ) ریمالا هلمعتـسا  امل  کیف ) ییار  نلیفی  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لعفاف  هیف  ياـضر  تیار 
فعـض هب و  هقوثو  بلـس  بجوی  ام  لمعی  نا ال  یلع  ههبن  هرـصبلا  یلع  هفلختـسی  ناک  امل  الا  هب  ع )  ) ریمالا قثی  نم  سابع  نبا  ناـک 
مکاـح لـماع و  هک  ساـبع  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  مظعـالا  هللا  یلو  هک  تسیا  هماـن  نیا  همجرتـلا : .هیف  هیار 

ار نانآ  درک و  یم  یئوخدب  یتشرد و  میمت  ینب  رب  هرصب  رد  سابع  نبا  هک  هدمآ  تیاور  رد  .داتـسرف  دوب  هرـصب  لها  رب  ترـضحنآ 
زا لـمج  گـنج  رد  میمت  ینب  هک  يورنـآلا  دـیمان  یم  ناطیـش  بزح  و  دوـب - هشئاـع  رتـش  ماـن  هـک  رکـسع - ناراـی  لـمج و  ناوریپ 
زا دـندوب و  ع )  ) ریما نایعیـش  زا  هک  میمت  ینب  زا  یهورگ  رب  سابع  نبا  راـتفر  نیا  .دـندوب  هشئاـع  ریبز و  هحلط و  عاـبتا  نارادـفرط و 
هب ار  همان  نیا  ع )  ) ریما دندرک ، تیاکـش  سابع  نبا  تسد  زا  هتـشون و  ریماب  يا  همان  دـمآ  نارگ  دوب  همادـق  نب  هیراج  نانآ  هلمج ي 
رد هاوخ  تسا و  وا  دوس  هب  هکنآ  هچنآ  رد  هاوخ  وا - تعاطب  هک  تسا  یـسکنآ  ادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتهب  دعب  اما  تشون : سابع  نبا 

اهنامسآ هک  شاب  هاگآ  رتایوگ ، دشاب  خلت  راوگان و  وا  يارب  هچرگا  قح  راتفگ  هب  و  دشاب ، رت  هدننک  لمع  تسا - وا  نایزب  هک  هچنآ 
شیپ تسار  هار  و  شاب ، ناسکی  همه  اب  و  شاب ، هتـشاد  رادرک  تا  هشیدنا  قباطم  سپ  تسا ، اپرب  ناگدنب  يارب  لدع  قحب و  نیمز  و 

اب ینعی  هد - یکین  ناسحاب و  هدـعو ي  ار  نآ  لها  سپ  تسا  هنتف  تخرد  ندـیناشن  ياج  ناطیـش و  هاگدورف  هرـصب  هکنادـب  و  ریگ ،
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میمت ینب  اب  هک  دیـسر  ربخ  نمب  .اشگب  ناشلد  زا  میب  هرگ  و  راد - داشلد  ارنانآ  يریگتـسد  شـشخب و  هب  نک و  یکین  ناسحا و  نانآ 
زا يرگید  هکنیا  رگم  درکن  بورغ  ناشیا  زا  يا  هراتـس  هک  دنتـسه  یناسک  میمت  ینب  هکنیا  اـب  يرادـیم  اور  یتشرد  یئوخ و  گـنلپ 

تیلهاج نامز  ردلا  ناشیا  رب  یسک  و  دندوب - تمارک  فرـش و  لها  زا  اوشیپ و  یگرزب  ياراد  هشیمه  نانآ  ینعی  درک - عولط  ناشیا 
مدرم نانآ  ینعی   ) دنک یتشرد  دریگ و  تخـس  نانآ  رب  ینمـشد  نتفرگ و  مشخ  يزوت و  هنیک  هب  هک  هتفرگن  تقبـس  مالـسا  رد  هچ  و 

میت ینب  مشاه و  ینب  يالعا  دج   ) تسا یصاخ  یشیوخ  هتـسویپ و  یتماحر  ام  اب  ارناشیا  و  دندوب ،) دربن  توق و  تیمح و  تعاجش و 
هب میب و  ای  بوخ  شاداپ  محر  هلـص  هب  هک  تشاد ) ترهاصمب  تماحر  میمت  ینب  اـب  ع )  ) ریما هکنیا  رگید  و  تسا - رـضم  نب  ساـیلا 

نک و یگتـسهآ  دوش  یم  يراج  تنابز  تسد و  زا  هک  يدب  کین و  رد  دنک - تتمحر  ادخ  سابعلاوبا - يا  سپ  دب ، رفیک  نآ  عطق 
ترضحنآ لماع  سابع  نبا  اریز   ) میکیرـش وت  دب  کین و  رد  وت  نم و  هک  نک  ارادم  تیعر  اب  شاب و  راومه  ریگ و  هشیپ  قفر  ینات و 

ببـس سابع  نبا  هکنانچ  تسا  وا  ياهراک  رد  دـیعب  ببـس  ع )  ) ریما و  دوب ، واب  یمرگ  تشپ  دامتعا و  ءاکتاب و  درک  یم  هچنآ  دوب و 
.مالـسلا و  درگن ، تسـس  وت  هرابرد ي  نم  يار  دـیاب  و  وتب ، نم  هتـسیاش ي  نامگ  دزن  رد  شاـب  و  کیرـش ) اـهنآ  رد  ود  ره  بیرق و 

موی هوادعلا  نم  هب  مهفرع  امل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لبق  نم  هرـصبلا  یلو  نیح  میمت  ینبب  رـضا  دـق  ناک  سابع  نبا  نا  يور  ردـصملا :
دتشاف ناطیـشلا  بزح  رکـسع و  راصنا  لمجلا و  هعیـش  مهامـس  مهیلع و  رکنتف  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  هعیـش  نم  اوناک  مهنال  لمجلا 

نبا وکـشی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  کلذب  بتکف  همادق  نب  هیراج  مهنم  میمت  ینب  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش  نم  رفن  یلع  کلذ 
الا و ارم  ناک  نا  قحلاب و  مهلوقا  و  هیلع ، هلامیف و  هتعاطب  مهملعا  هللا  دنع  سانلا  ریخ  ناف  دـعب  اما  : ) سابع نبا  یلا  ع )  ) بتکف سابع 

نا ملعا  همیقتسم و  کتقیرط  و  ادحاو ، کلمح  نکیلو  العف ، کتریرـس  نکتلف  دابعلا  نیب  امیف  ضرالا  تاوامـسلا و  تماق  قحلاب  هنا 
لیلجلا ثدحملا  هنع  لقن  و  جهنلا ، یلع  هحرـش  یف  هرـس  سدق  ینارحبلا  حراشلا  ملاعلا  لاق  اذکه  لوقا : .خلا  سیلبا - طبهم  هرـصبلا 

یف هیلع  هللا  همحر  اطغلا  فشاک  يداهلا  لضافلا  هب  یتا  و  ینابمکلا ) عبطلا  نم  ص 634   ) راحبلا نماث  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجملا 
نیفـص هباتک  یف  212 ه ق )  ) یفوتملا یفوکلا  يرقنملا  محازم  نب  رـصن  لضفلاوبا  يور  نکلو  هکرادم ، و  هغالبلا ، جـهن  كردتـسم 

یلع هللادـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  رماـع : نب  هللادـبع  یلا  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يرـصانلا ) عبطلا  نم  (ص 57 
ول قحلاب و  مهلوقا  و  هیلع ، هل و  امیف  هعاطلاب  مهمواق هللا  لج  زع و  هللا  دـنع  سانلا  ریخ  ناف  دـعب  اما  رماع  نب  هللادـبع  یلا  نینموملاریما 
ناف همیقتسم ، کتقیرط  و  ادحاو ، کمکح  نکیلو  کتینالعک ، کتریرس  نکتلو  ضرالا  تاوامـسلا و  تماق  هب  قحلا  ناف  ارم ، ناک 

.مالسلا تنا و  نحن و ال  هدس  قیطنلا  اباب  مهنم  دحا  دی  یلع  نحتفت  الف  ناطیشلا  طبهم  هرصبلا 

يرتشوش

ناک سابع  نبا  نا  يور  مثیم  نبا  لاق  لوقا : هرـصبلا : یلع  هلماع  وه  سابعلا و  نب  هللادـبع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  باتکلا و 
لمحف هشئاع ، ریبزلا و  هحلط و  هعیـش  نم  اوناک  مهنال  لمجلا  موی  هوادعلا  نم  هب  مهفرع  يذلل  هرـصبلا  یلو  نیح  میمت  ینبب  رـضا  دـق 

هعیش مهیمسی  ناک  یتح  لمجلاب  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) مهریع مهیلع و  رکنت  مهاصقاف و  سابع  نبا  مهیلع 
میمت ینب  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش  نم  رفن  یلع  کلذ  دتـشاف  يریمدـلا )  ) یف امک  هشئاع  لمج  مسا  رکـسع - راـصنا  لـمجلا و 
سانلا ریخ  ناف  دعب ، اما  هیلا : ع )  ) بتکف هوکـشی ، مالـسلا ) هیلع   ) هیلا کلذب  بتکف  هثراح - ردـصملا  یف  و  همادـق - نب  هیراج  مهنم 

، دابعلا نیب  امیف  ضرالا  تاوامـسلا و  تماق  قحلاب  هنا  الا و  ارم  ناک  نا  قحلاب و  مهلوقا  و  هل ، هیلع و  اـم  یف  هتعاـطب  مهلمعا  هللا  دـنع 
یلع ناک  رـصن :) نیفـص   ) یف و  هرـصبلا …  نا  ملعا  و  امیقتـسم ، کقیرط  ادـحاو و  کمکح  نکیل  کتینالعک و  کتریرـس  نکتلف 
یلع مدق  دقف  دعب  اما  هیلا : ع )  ) بتکف مهفالتخا ، رکذی  هیلا  بتکف  هرـصبلا ، یلع  سابع  نبا  لمجلا  دعب  فلختـسا  دق  مالـسلا ) هیلع  )
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وا اهوجری  هبغرل  میقم  نیب  نم  مه  موقلا ، نع  كربخاـس  یفارـصنا و  دـعب  هرـصبلا  لـها  نع  کـغلب  تیار و  اـم  ترکذ  کـلوسر و 
یف هرـصبلا  ءارمال  سیل  هناف  مهبولق ، نع  فوخلا  هدقع  لح  و  هیلا ، ناسحالا  فارـصنالا و  لدعلاب و  مهبغار  بغراف  اهاشخی ، هبوقع 

تعطتـسا ام  مهیلا  نسحاف  کلبق  نم  لک  و  هعیبر ، نم  یحلا  اذه  یلا  نسحا  هدـعتال و  يرما و  یلا  هتناو  مهنم ، لیلق  الا  مظع  مهبولق 
اما سابع : نبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  اضیا : هیف  .هنـس و  هدـعقلا  يذ  یف  عفار  یبا  نب  هللادـیبع  بتک  .مالـسلاو و  .هللاءاش  نا 

تماـق هب  قحلا  ناـف  ارم ، ناـک  ول  قحلاـب و  مهلوـقا  و  هیلع ، هلاـم و  یف  هعاـطلاب  مهموـقا هللا  لـجوزع  هللا  دـنع  ساـنلا  ریخ  ناـف  دـعب ،
، ناطیـشلا طبهم  هرـصبلا  ناف  همیقتـسم ، کتقیرط  ادـحاو و  کمکح  نکیل  و  کتینالعک ، کتریرـس  نکتل  و  ضرالا ، تاوامـسلا و 

نب لماک  يور  نتقلا ) سرغم  سیلبا و  طبهم  هرـصبلا  نا  ملعا   ) .مالـسلاو تنا ، نحن و ال  هدـس  قیطیال  اباب  دـحا  دـی  یلع  نحتفتـالف 
ام عیمج  هیلع  یکب  نیـسحلا  یـضم  امل  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) نع هیولوق 

للحا و   ) .ناسحالا ریـسا  ناسنالا  ناف  مهیلا ) ناسحالاب  اهلها   ) .لماع يا : ثداحف )  ) .نامثع لآ  قشمد و  هرـصبلا و  هثالث  الا  هللا  قلخ 
نم ناک  هنال  مثیم  نبا  لاق  امک  همادق  نب  هیراج  ناک  غلبملا  ینغلب ) دق  و   ) .هنتف ثادـحا  یلا  مهرجی  الئل  مهبولق ) نم  فوخلا  هدـقع 
لوق یف  يرهوجلا  لاق  و  نابضغ ، ارکنتم  الا  ادبا  هاقلتال  رمنلا  ،و  رمنلاک كرکنت  يا : كرمنت ) (. ) مالسلا هیلع   ) هتعیش ناک  نا  میمت و 

( مهیلع کتظلغ  میمت و  ینبل   ) .دیدحلا دـقلا و  ناولا  فالتخال  رمنلاب  اوهبـشت  يا : ادـق  اقلح و  اورمنت  دـیدحلا  اوسبل  اذا  موق  رعاشلا :
مسا رکسع -  راصنا  لمجلا و  هعیش  مثیم :) نبا   ) یف امک  مهیمـسی  ناکف  لمجلا ، لها  ناوعا  اوناک  مهنال  مهیلع  ظلغ  مهل و  رمنت  امنا 

یف لاق  .هناوعا  نم  اوناک  هرـصبلا  یلا  یمرـضحلا  نبا  ثعب  هیواـعم و  تاراـغ  تقو  یف  مهنا  اـمک  ناطیـشلا ، بزح  و  هشئاـع - لـمج 
نا لیوط : هل  مالک  یف  هتاماقم  ضعب  یف  لاقف  کلذ  هغلبف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلعب اوبثیل  میمت  نم  قارعلاب  نم  هیواعم  لـسار  جورملا :) )
امک كالهلا  نم  بیرقل  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) اداـشر رومـالا  یف  یغلا  يری  وا  اداـسف  حالـصلا  يری  اـبخ 

و میمت ، یف  هسائرلا  تناک  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف رخآ ) مهل  علط  الا  مجن  مهل  بغی  مل  میمت  ینب  نا  و   ) ادایا داوسلاـب  روباـس  کـلها 
هللا یلص   ) یبنلا لاق  حاحـصلا :)  ) یف .میمت و  نب  هانم  دیز  نب  کلام  نب  هلظنح  مث  میمت  نب  هانم  دیز  نب  دعـس  مهنم  سیئر  لوا  ناک 

هرارز و نب  بجاح  یفیص و  نب  مثکا  هیلهاجلا  یف  برعلا  ماکح  سوماقلا :)  ) یف .لمحملا و  اهیلع  رـضم و  لهاک  میمت  هلآ :) هیلع و 
داسولا یلع  هل  راشاف  هیواعم  یلع  فنحالا  لخد  نایبلا :)  ) یف .میمتل و  هرمض  یبا  نب  هرمـض  نشاخم و  نب  هعیبر  سباح و  نب  عرقالا 

، کلمی یتح  ناطلـسلا  شغتال  لاق : نا  هدلو  يرقنملا  مصاع  نب  سیق  یـصوا  امیف  نا  لاق : کعنم ؟ ام  هل : لاقف  ضرالا  یلع  سلجف 
وه نم  یتای  نا  یـسع  هناف  نیلجر ، وا  لجر  سلجم  کنیب  لعجا  و  داسو ، شارف و ال  یلع  هل  سلجتـال  و  كاـسنی ، یتح  هعطقتـال  و 

شیرق نم  لجر  لاق  لاله : یبال  نیتعانـصلا )  ) یف .یـشاوحلا و  هقر  عم  همکحلا  میمت  تیتوا  دقل  لاقف : .ینم  سلجملا  کلذب  یلوا 
كابا نا  و  دـحا ، دـلخ  ام  بذـکل  کمـسا  نا  لاقف : .متهالا  نب  ناوفـص  نب  دـلاخ  لاـق : کمـسا ؟ اـم  یمیمتلا : ناوفـص  نب  دـلاخل 

يا نم  دـلاخ : هل  لاقف  .متهالا  نم  ریخ  حیحـصلا  نا  و  هاـیانث - رـسک  نم  متهـالا  تلق و  متهـال - كدـج  نا  و  رجح ، وه  ناوفـصل و 
اهبـسح و اهزع و  یف  امیمت  متـشی  کلثمف  لاق : .رادلادبع  ینب  نم  لاق : راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  ( ؟ تنا شیرق 
، اهرانش عضوم  اهراد و  دبع  کتلعجف  یصق ، کتصقا  موزخم و  کتمزخ  حمج و  کب  تحمج  هیما و  کتما  مشاه و  کتمـشه  دق 

یبا لوق  رخآ ) مهل  علط  الا  مجن  مهل  بغی  مل  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ریظن  و  اذـه ، .اوجرخ  اذا  اهقلغت  اهولخد و  اذا  باوبالا  مهل  حـتفت 
هیلا يوات  بکوک  ادب  بکوک  باغ  املک  ءامس  موجن  هبحاص  ماق  دیـس  مهنم  تام  اذا  مه  مه  نیذلا  موقلا  نم  ینا  و  ینیقلا : ناحطلا 
ثیح ایانملا  ریـست  دوسم  اوناک  ثیح  مهنم  لاز  ام  هبقاـث و  عزجلا  مظن  یتح  لـیللا  یجد  مههوجو  مهباـسحا و  مهل  تءاـضا  هبکاوک 

نب دـلاخ  هل  لاقف  .امهنیب  حـجنلا  بجو  الا  ناـنثا  هب  یقـالتیال  ارما  فرعـال  ینا  هبیـش : نب  بیبش  لاـق  نویعلا )  ) یف هبئاـتک و  تراـس 
تیب لها  انا  یـسفن ، یلا  تیعن  دـلاخ : هل  لاقف  .نکمی  امع  دریـال  زوجیـال و  اـم  لاـسیال  لـقاعلا  ناـف  لـقعلا ، لاـق : وه ؟ اـم  ناوفص :
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نب دـمحم  میمت و  نب  هرامع  مدـق  یناغالا :)  ) یف .دـقح و  هرت و  يا : مغوب ) اوقبـسی  مل  مهنا  و   ) .هفلخ يری  یتح  دـحا  اـنم  تومیـال 
اوناک میمت  ینب  نم  لجر  هئامعبس  وحن  الا  ناتسجسب  هباحصا  نم  قبی  مل  بره و  اهامدق  املف  ثعشالا ، نبا  برحل  ناتسجس  جاجحلا 

- نوسمخلا لصفلا   ) امنا .دـحا و  هباحـصا  نم  قبی  مل  امکنم و  بره  دـق  لجرلا  نا  رعاشلا : یمیمتلا  هبازحوبا  امهل  لاقف  .اهب  نیمیقم 
ثعشالا و نبا  عم  اوناک  مهنال  ناما  اندنع  مهل  ام  الاقف : .همودق  لبق  میمت  ینب  نم  اهب  ناک  نم  ناتـسجسب  راصنالا و ) …  فصو  یف 

یلا داعف  .دارا  ام  یلا  هابیجی  ملف  .هقاط  هعفدـب  مهل  نکی  مل  میظع  عمج  یف  مهیلع  درو  هنکل  هعاطلا و  اوعلخ  ام  لاـقف : .هعاـطلا  اوعلخ 
نوتیبی مهنوعقاویف و  موی  لک  یف  مهیلا  نوجرخی  اوناکف  میمتونب ، تلقتساف  ماشلا  لها  مهرصاح  هموق و 

الا متنک  ام  لاق : مهتلق  يار  املف  هیلا ، اوجرخ  مهحلاص و  مهلعف  هرامع  يار  املف  کلذب ، اورجـض  یتح  مهفارطا  نوبهتنی  لیللاب و  مه 
نم يار  نم  انیع  هللا  هبازحوبا : لاقف  .کلذ  نع  ینغ  انا  لاقف : .برحلل  اندـعو  كانلقا  حلـصلا  کلیقن  نا  تئـش  ناف  ال  اولاق : .يرا  اـم 

اوضعا یتـح  اوحرب  اـمف  ارـضخا  رحبلا  نم  اـمط  اوقل  نکل  اـبراقم و  اداوس  اوقـال  ول  مرکا  اربـصا و  مهنم و  هورکملا  یلع  رکا  سراوف 
(: نایبلا  ) یف ارـصعا و  رهدـلا  نم  اوتام  امدـعب  اویح  سمهک  سراوف  مهانبـسح  یتح  ارمـسملا و  دـیدحلا  مهنم و  ماهلا  يرذ  مهفویس 

یف یه  و  لـضیهلا ، ددـعلا  سعقـالا و  زعلا  و  دوـعلا ، فرـشلا  اـهل  اـمیمت  نا  هتبطخ : یف  لاـق  رم  نب  میمت  نا  ناـقاخ  نـب  لـموم  رکذ 
- نوسمخلا لصفلا   ) میمت ینب  باقر  فرعت  ملا  یناش  ضعب  رکنا  هل و  تلقف  رعاشلا : لاق  دـق  و  مانـسلا ، هورذـلا و  مادـقلا و  هیلهاجلا 

مکل حـصنا  دـحاالف  ینع  اوظفحا  ینب  ای  لاقف : هینب  اعد  هافولا  مصاع  نب  سیق  ترـضح  امل  اـضیا : هیف  و  راـصنالا و ) …  فصو  یف 
ههبنم هناف  لاملا  حالـصاب  مکیلع  مهیلع و  اونوهتال  و  مکرابک ، ساـنلا  هفـسیف  مکراغـص  اودوستـال  مکراـبک و  اودوسف  تم  اذا  ینم ،

نلا لفغد  لئس  هیف : .لجرلا و  بسک  يزخا  اهناف  سانلا  هلاسم  مکایا و  و  میئللا ، نع  هب  ینغتسی  میرکلل و 

ارثام تیطعا  اـمامت و  تیطعا  اـمیمت  نا  زجارلا : لاـق  .كاـفعا و  هتکرت  نا  كاذآ و  هنم  توند  نا  نشخا  رجح  لاـق : میمت  نع  هباـس 
همیـشلا و لدلا و  اماسج و  الا  مهنم  تیار  اذا  اماری  نا  سانلا  ییعا  رهدلا  یف  امادـق  اهزع  نم  اخزاب  اماقمق و  ابـسح  اددـع و  اماظع و 

اطقـس مهنم  لقا  اماعطلا  لکای  نم  فرت ي  مل  اماقـسم  مهوبا  نکی  مل  اماغط و  اوقلخی  مل  نا  تفرع  اماهو  ارـصق  اـعرذا و  اـمالکلا و 
رماع نب  نیکسم  یلا  هنیدملا  نم  بتکف  هوخن ، ربک و  اذ  اضیرغ  ینعم  ناسح  نب  نمحرلادبع  ناک  راکب :) نبا  تایقفوم   ) یف اماذو و 
لاقف لاق - نا  یلا  باتک - یف  یجاهتلا  هرخافملا و  یلا  هوعدی  عراد  نب  هللادبع  نب  دیز  نب  سدع  نبا  ورمع  نب  ورمع  نب  حیرـش  نب 

لالظلاک و الا  لاومالا  ام  سبل و  بایث  بابشلا  نا  الا  لاب  نمحرلا  يوس  هب  تعمس  یش ء  لکف  بابشلا  لبی  ناف  هدیصق : یف  نیکسم 
نوکی هیفا  يردتام  هلماع و  و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) لایزلا یف  ما  یتبغر  مهیفا  اموق  تعماج  نا  يردا و  ام 
یلایللا نم  تایضاملا  درت  یتح  دجملا  لانت  نل  کناف  لابجلا  نم  تایـسارلا  مورت  یمنت  موللا  خرف  نبای  کلعل  لایحلا  یف  ما  اهحاجن 

نب سدعونب  یئابآ  لاوطلا و  خیرامشلا  مشلا  یفل  میمت  نم  بسنا  نیح  ینا  یلاخ و  نیرثالا  هعیبر  لک  هنع و  تثدح  يذلا  رضم  یبا 
ضیبلا مه  اموق  يرـسک و  بجاح  انافک  لاعفلاب  هرارز  ینا  درو  ورمع  نب  ورمع  یتزع  یناسک  لـاله  ینب  رـشب  رـشبلا  یلاـخ  دـیز و 
يرـسک رما  اعیمج  برعلا  یفک  ینعی  بجاح ،) انافک  : ) لاق لاحتنا  ریغ  ینملا  هوطعاف  مهاتا  یتح  دراطع  راـس  لابـسلا و  ووذ  مارکلا 

وذ لاجرلا و  نود  هیفـص  ناک  طـیقل و  هاـخآ  نینرقلاوذ  .هقلطاـف و  هسوق  هنهرف  نیمـضب ، ـالا  مجعلا  دـالب  یف  اوعری  نا  مهعنم  ثیح 
لاضعلارمالا مصخلا و  زازل  انم  عاقعقلا  مزاحلا  ناـک  لاـحملاب و  لـصفی  توقاـی  میرک و  جابیدـب  اـیبح  اـمه  .دـنه  نب  ورمع  نینرقلا 

یلاخ ناک  هنفج  نبا  نامدن  لامب و  ابـسح  عبی  مل  هعامـس  انم  هیباب  هلاخ  لتاق  لازن و  تیعد  اذا  اهلزان  يدـج و  نامعنلا  سراف  حـیرش 
لاقث لمج  یلع  تلمح  دـق  اـنقحل و  ذا  هیلظنحلا  اـنتعد  لاـع  فکلا  هسمـش و  اـنولج  میمت  ینبل  ملظم  موی  لاـقب و  هل  سیل  هقراـفف و 
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- نوسمخلا لصفلا   ) لاجحلا نم  ءاسنلا  زرب  اذا  مکاذک  انتریغ  نا  انرغف  یلاوعلا  فلتخم  دنع  جوعا  حیرـش و  لدـعی - مل  و  اهکرداف -
لادبلاب انم  نوضریال  انئدب و  اذا  نودئاذلا  نحنف  لابحلا  دـقع  املک  عجوی  سانا و  یف  رـسون  رـسان و  یتم  راصنالا و ) …  فصو  یف 

اهل نیدقوملا  ناک  لائرلا  جابثاک  هململم  فاثا  اهلمحت  یحلا  ماما  لالجلا  هسبلم  كرتلا  بابق  موی  لک  یموق  رودق  ناک  لاق : نا  یلا 
(: سانا یف  رسون  رسان و  یتم   ) هلوق یف  لاق  یلاودلا و  هریقم  اههبـشی  دیدح  نم  فزاعم  مهیدیاب  لاط  نارطقلا  تفزلا و  اهالط  لامج 

یف .يرارزلا و  ءادف  یف  مهوداز  یتح  دساونب  تباف  هب ، هوضوعف  دسا  ینب  نم  ریـسا  هرارز  ینب  یف  هرارز و  نم  الجر  دـساونب  ترـسا 
ادلب مهعـسوا  اددع و  سانلا  رثکا  مه  تلاق : .کموق  نع  ینیربخا  هیمیمتلا : بلاغ  تنب  هورجل  هیواعم  لاق  يدادـغبلا :) ءاسن  تاغالب  )

نولذاختیال هدش ، دشاحت و  هدجن و  ساب و  باحـصاف  میمت  نب  ورمعونب  اما  رخفالا ، بسحلا  رمحالا و  بهذـلا  مه  ادـما ، مهدـعبا  و 
یف نورثکالا و  ددـعلا  یفف  هانم  دـیز  نب  دعـسونب  اما  و  مهودـع ، یلع  مهفیـس  مهیف و  مهملـس  ءادـعالا ، مهیف  عمطیال  ءاـقللا و  دـنع 

مهفیس مهیف و  مهساب  نا  یلع  فلز ، لازن و  فحج و  فویس و  باحصا  اوبلط ، نا  نوکردی  اوبضغ و  نا  نورـضی  نوبیطالا ، بسنلا 
اما و  راـتوالل ، نوضقاـنلا  راـثلاب و  نوبلاـطلا  راـجلل و  نومرکملا  عینملا ، زعلا  عیدـبلا و  بسحلا  عیفرلا و  تیبلاـف  هلظنح  اـما  و  مهیلع ،

نوزغی ءاـشقر ، هیح  ءامـص و  هرخـصف  هعیبرونب  اـما  و  حوجل ، نرق  جوه و  موقف  هیهط  اـما  و  هعنتمم ، فک  هعمتجم و  عباـصاف  مجاربلا 
، حابـصلا دوسا  حاـمرلا و  راـصنالا و ) …  فـصو  یف  نوـسمخلا - لـصفلا   ) ناـسرفف عوـبری  وـنب  اـما  و  مهموـقب ، نورخفی  مهریغ و 

مرادونب اما  و  هرارک ، لویخ  هراره و  ثویل  لوهجم  ریغ  زع  لولفم و  ریغ  عمجف  کـلامونب  اـما  و  ناـسرفلا ، نولتقی  نارقـالا و  نوقنتعی 
هللا زاح و  تلاق : یلع ؟ یف  کلوق  امف  میمتب ، سانلا  ملعا  تنا  هیواـعم : اـهل  لاـقف  .يزاویـال  زع  یماـسیال و  فرـش  ینادـیال و  مرکف 
یلا هصیبق  نب  ءاربلا  جاجحلا  هجو  دربملا :) لماک   ) یف .فوختا و  امم  یئافعا  لاسا  هللااب  و  فرعتال ، هیاغ  فصویـال و  ادـح  فرـشلا 

ناسرف جرخف  .مهوکرح  هباحـصال : بلهملا  لاقف  مهب - لکاتل  مهءاقب  بحتل  کـنا  هیلا  بتک  و  موقلا ، هزجاـنم  یف  هثحتـسی  بلهملا 
: اولاق متنا ؟ نمف  اولاق : .اولمت  یتح  ال  اولاقف : .نولمت  اما  جراوخلا : مهل  لاقف  لـیللا ، یلا  اولتتقاـف  عمج  مهیلا  جرخف  مهیلا  هباحـصا  نم 

هرـشع مهیلا  جرخ  بلهملا و  باحـصا  نم  هرـشع  جرخ  دغلا  نم  ناک  املف  .اوقرتفا  اوسما  املف  .میمتونب  نحن  و  جراوخلا : تلاق  .میمت 
هناکم فقو  هرتجاف و  هباحـصا  نم  لجر  ءاج  مهنم  لجر  لتق  املکف  اهیف ، همدق  تبثا  هریفح و  مهنم  دحاو  لک  رفتحاف  جراوخلا ، نم 

؟ متنا نم  مکلیو  اولاقف : .متنا  اوعجرا  لب  اولاقف : .اوعجرا  حراوخلا : مهل  لاقف  .اومتعا  یتح 

یف .هللا و  ـالا  مهیلع  نیعیـال  اـموق  تیار  لاـق : هم ؟ هل : لاـقف  جاـجحلا  یلا  هصیبـق  نب  ءارب  عـجرف  .مـیمت  نـحن  و  اولاـق : .مـیمت  اولاـق :
دیزی نب  تاـتحلا  یمـشبعلا و  هداـتق  نب  نوجلا  و  بعک - نب  هعیبر  ینب  نم  همادـق - نب  هیراـج  سیق و  نب  فنحـالا  دـف  و  يربطلا :) )

فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) فلا هئام  مهنم  لجر  لک  یطعاف  هیواـعم ، یلا  عشاـجم - نب  نایفـس  نب  يوح  ینب  دـحا  لزاـنموبا -
نیعبس ذخا  تاتحلا  ناکف  مهزئاوجب ، اوربخاف  اضعب  مهضعب  لاس  قیرطلا  یف  اوناک  املف  افلا ، نیعبس  تاتحلا  یطعا  و  راصنالا و ) … 

یف اـعاطم  تسل  وا  نس ؟ اذ  تسل  وا  حیحـصب ؟ یبسح  اـما  میمت ، ینب  یف  ینتحـضف  لاـق : كدر ؟ اـم  لاـقف : هیواـعم  یلا  عجرف  اـفلا ،
کنید و یلا  کتلکو  مهنید و  موقلا  نم  تیرتشا  ینا  لاقف : موقلا ؟ نود  یب  تسـسخ  کلاب  امف  لاق : .یلب  هیواـعم  لاـقف  یتریـشع ؟

ءابولاب نعط  يا  تلق  هتزئاج - یف  نعط  موقلا و  هزئاج  مامتب  هل  رماف  .ینید  ینم  رتشاف  انا  و  لاقف : اینامثع - ناک  و  نامثع -  یف  کیار 
امف هبراقا  ثارتلا  زاتحیف  اثارت  اثروا  هیواعم  ای  یمع  كوبا و  کلذ : یف  قدزرفلا  لاقف  هیواعم  اهـسبحف  هب - رما  ام  لیـصحتل  هتماقا  یف 
یف ناک  ول  وهبئالح  لیلقلا  ءرملا  نم  تملع  هیلهاج  یف  رمالا  اذه  نا  ولف  هبئاذ  کل  دماج  برح  ثاریم  هتذخا و  تاتحلا  ثاریم  لاب 
ائیش تمر  دق  هبراضم و  کیف  بضع  ممصل  هطسب  فکلا  یف  انک و  ذا  ناک  ول  هبراش و  ءاملاب  صغ  وا  انقح  انل  متانـش  اذ  يوس  نید 
ریغ نم  فصنلا  یطعا  تنک  اـم  و  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) هبتارم باعـص  دولع  فیطاـیخ  هنود  يواـعم  اـی 
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یلثمک هلآ  یبنلا و  دعب  تدلو  ام  هبناج و  میض  اذا  اراج  مهعنما  هرسا و  اموق و  سانلا  زعا  تسلا  هبئاتک  یلع  تلام  ول  كاوس و  هردق 
هنود نم  هوانف و  ایرثلا  بنج  یلا  یتیب  هبـسانیاذ و  نمف  یمنی  عصعـص  یلا  يذـلا  هیجان  ءرملا  بلاغ و  یبا  هبراقی  لاجرلا  یف  ناـصح 
نماض دیئولا و  ییحا  يذلا  نب  انا  هبساحی  اذ  نمف  یقرع  يرثلا  قرع  یصحلا و  ددع  یف  مصلا  لابجلا  نب  انا  هبکاوک  یـضملا ء  ردبلا 

مل نیکلاملا و  غورف  هتمن  هبناج  روزا  ام  حـیرلا  يراـبی  رغا  لزی  مل  يواـعم  اـی  یل  با  نم  مک  هبـساکم و  رهدـل  تزع  ذا  رهدـلا  یلع 
یف نوسمخلا - لصفلا   ) هبراش رط  ام  دجملا  یقالی  امیرک  يدنلل  زتهی  فیـسلا  لصنک  هارت  هبراقی  سمـشدبع  نم  يذـلا  كوبا  نکی 
نبا لاق  .هلها و  یلع  افلا  نیثالث  درف  هبطاخی  نمم  سمشلادبع  یصق و  نکی  مل  ناک  ذم  فیـسلا  داجن  لیوط  راصنالا و ) …  فصو 

كرشی مل  رثام  میمت  ینبل  نا  هجات )  ) یف هدیبعوبا  رکذ  دیدحلا  یبا 

تلدع لبجلا ، لهـسلا و  تالم  یتح  ددعلا  هرثک  اهادـحا  برعلا : اهفرعی  لاصخ  ثالث  اهلف  هانم  دـیز  نب  دعـسونب  اما  مهریغ ، اهیف  اه 
ابقع اسراوف و  اهریخ  نم  ابعک  باعکلاریخ  نم  یبعک  ازعم : نب  دعس  لاق  کلذل  دعس و  نب  بعک  یف  اهنم  ددعلا  هماع ، هرثک و  رـضم 
ناک هیلهاجلا ، یف  هضافالا  هیناثلا : و  دعـسونب .) داو  لک  یف   ) لثملا یف  نیرثکالا و  دعـس  یمـست  تناک  اذل  ابنج و  میمت  ابنج و  لدعت 

حربی مل  ینمب  جـحلا  مایا  سانلا  عمتجا  اذا  اوناک  و  مالـسالا ، ماق  یتح  رباک  نع  ارباـک  کـلذ  نوثراوتی  مه  دراـطع و  ینب  یف  کـلذ 
لآ اوزیجا  لاقی  یتح  مهفقوم  فیرعتلا  یف  نومیریال  و  ازعم : نب  سوا  لاق  ناوفص ، نب  برک  لآ  نم  کلذب  مئاقلا  زوجی  یتح  دحا 

هدنع موی و  تاذ  ءامـسلا  ءام  نب  رذنملا  نب  رذنملا  لاق  مخل ، كولم  هتفرـش  يذـلا  برعلا  یف  تیب  فرـشا  مهنم  نا  هثلاثلا : اناوفص و 
.امهل انا  هلدـهب : نب  فلخ  نب  رمیحا  لاقف  .سانلا  مجحاف  .ابـسح  مهمرکا  برعلا و  زعا  نیذـه  سبلیل  هیبا : يدربب  اعد  برعلا و  دوفو 

ینب یف  اهددـع  اهتیب و  نا  اهرثکا و  اهلهاک و  امیمت  نا  و  ادـیدع ، اهرثکا  اهزعا و  برعلا و  مرکا  رـضم  ناب  لاق : اذامب ؟ کلملا : لاـق 
فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) انا لاق : کـینادا ؟ کـترتع و  یف  فیکف  کتریـشع ، کلـصا و  یف  اذـه  لاـق : .يدـج  وه  هلدـهب و 

یمع نزملا  ءام  نبا  ادرب  و  هلوق : یف  ناـقربزلا  راـشا  اذـه  یلا  .هیلا و  امهعفدـف  .هرـشع  مع  هرـشع و  وخا  هرـشعوبا و  راـصنالا و ) … 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  يرقنملا  مصاع  نب  سیق  مدق  .هلـصخ  مالـسالا  یف  مهل  هلـصاحم و  تدع  ثیح  دـعم  لضفب  امهاستکا 

اما .ربولا و  نکـسی  نمم  سیق  فدنخ و  دیـس  هلعجف  .ربولا  لها  دیـس  اذه  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف دعـس ، ینب  نم  رفن  یف  هلآ )
نب کـلام  نب  مراد  نب  دـیز  نب  سدـع  نب  هرارز  تیب  کـلذ  نمف  هریثک ، لاـصخ  مهلف  میمت  نب  هاـنم  دـیز  نب  کـلام  نب  هلظنحونب 

کلذ یف  اهلک و  رضم  نع  يرسک  دنع  هنوهرملا  هرارز  نب  بجاح  سوق  کلذ  نم  .میمت و  ینب  یف  تویبلا  فرـشا  هنا  لاقی  هلظنح ،
و مراد ، نب  عشاجم  نم  هیجان  نب  هعصعص  یف  کلذ  نم  بجاح و  سوقلا  نهری  یتح  سانلا  نم  ادحاو  حلاصیال  يرـسک  مسقا  لیق :
.قالمالا و فوخ  تانبلا  دئت  برعلا  تناک  و  نهابر ، نهقتعاف و  هدوءوم  هئامثالث  يرتشا  دق  مالسالا و  ماق  .دیئولا  ییحا  نم  لوا  وه 

ینب نا  کلذ  ثیدـح  نم  ناک  .مهفرعیال و  موقل  تاید  رـشع  لمتحا  فیـض و  هئام  يرق  قدزرفلاوبا ، هعـصعص  نب  بلاغ  کلذ  نم 
ریغ برعلا  نا  مهنم : خیـش  لاقف  .امرک  ابـسح و  نوعزانیال  نیذلا  برعلا  بابل  نحن  تلاقف : اهتیدنا ، یف  اهنیب  ترختفا  هربو  نب  بلک 
نم هب  اورم  نم  نورفنی  هزب  هئیه و  نسحا  یف  مکنم  هئام  اوثعبا  نکل  و  الاعف ، اهل  نا  ابابل و  اهل  نا  اباسحا و  اـهل  نا  کلذـب ، مکل  هرقم 

اومدق یتح  اوجرخف  .الضف  عزانیال  يذلا  میرکلا  وهف  تایدلا  مهل  لذب  مهارق و  نمف  هل ، نوبـستنیال  تاید و  رـشع  هنولاسی  برعلا و 
راصنالا فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  ، ) نودیری ام  یلع  ادحا  نودجیال  ءامف  ءام  ایح و  ایح  ءایحالا  اورفنف  دـسا ، میمت و  ینب  ضرا 

یف مکفالتخاب  اناشل  مکل  ناف  مکتصق ، ام  متنا و  نم  یلتقلا و  ءالوه  نم  لاقف : کلذ  هولاسف  یفیـص  نب  مثکا  یلع  اورم  یتح  و ) … 
مدب ابلک  یغبال  ینا  لاقف : اولاق : متنا ؟ نم  لاقف : کلذ ، هولاسف  یعوبریلا  باهـش  نب  ثرحلا  نب  هبیتعب  اورم  مث  هنع  اولدعف  مکمالک ؟

اورمف .نیبوعرم  هدنع  نم  اوجرخف  .مکتاهما  مکتلکثا  مکب و  تلکن  لیخلا  مککردا  ضرالا و  هذهب  متنا  مرحلا و  رهشالا  خلـسنا  ناف 
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اورم هوکرتف و  .مکیطعی  نا  لبق  مکلاس  دـقف  اذـه  اما  اولاقف : .اهوذـخ  اتایبا و  اولوق  لاقف : کلذ  هولاسف  هرارز  نب  بجاح  نب  دراطعب 
مکاه مهل : لاقف  تایدـلا  يرقلا و  هولاسف  اهانهی ، هعـصعص  نب  بلاغ  اـهیف  ریعبلا  نم  ـالتما  دـق  داو  یلع  اوتاـف  مراد  نب  عشاـجم  ینبب 

دقل موق  دیـس  نم  هللا  كدـشرا  اولاق : لاحلاب و  هوربخا  اولزنف و  .اولزنا  مث  مکتاید  اوذـخ  كربلا و  نم  اـهوزتباف  لوزنلا ، لـبق  لذـبلا 
ذا ملکتی و  مل  افیض و  هام  يرق  بلاغ  لثم  يار  نم  انیع  هللف  قدزرفلا : لوق  کلذف  کیلا ، اندصقل  انملا  ول  بصنلا و  لوط  نم  انتحرا 
ونب اما  مرـضخ و  جـلبا  لک  ینانعب  يرج  بلاغ  ریغ  اهباسحا  نع  زجی  ملف  مرکتملا  دـجاملا  جاـتب  قحا  مهنا  ساـنلا  یلع  بلک  تحبن 
باغ اذا  برـشلا و  یف  هب  ینثی  نا  هفادرلا  و  رذـنملا ، لآ  كولم  هفادر  هل  تناک  حاـبر ، نب  یمره  نب  باـتع  مهنمف  هلظنح  نب  عوبری 

هرثکل هانـشی  ناک  نامیلـس و  یلع  قدزرفلا  لخد  .مالـسالا و  ماق  یتح  رباک  نع  ارباک  هونب  کلذ  ثرو  .هسلجم و  یف  هفلخ  کـلملا 
برعلا دوسا  برعلا و  ملحا  برعلا و  یفوا  مه  یح  نم  انا  ینفرعت ؟ ام  وا  لاق : کل ؟ ما  تنا ال  نم  لاق : یتح  هباطخ  یف  ظلغا  هواب و 
نعجوال وا  ترکذ  امل  نجحتل  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) هللا و  نامیلـس : لاقف  .برعلا  عجـشا  برعلا و  دوجا  و 
برعلا مـلحا  اـما  و  یفوا ، اـهلک و  برعلا  نـع  هسوـق  نـهر  هرارز  نـب  بجاـحف  برعلا  یفوا  اـما  لاـقف : .كراد  ندــعبال  كرهظ و 

اما و  یحایرلا ، باتع  نب  دلاخف  برعلا  دوجا  اما  و  يدعسلا ، لاله  نب  شیرحلاف  برعلا  دوسا  اما  و  املح ، لثملا  هب  برضی  فنحالاف 
نبا لاق  .ادر  هل  عطتسی  مل  هزع و  نم  عمس  ام  همغ  .اندنع و  کل  یشال ء  کب ؟ ءاج  امف  نامیلس : لاق  .كدنع  اذ  انا  اهف  برعلا  رعـشا 
دایص هل  لاقی  ناک  و  حمرلاب ، هتفاقثل  برعلا  عجـشا  هنا  لاق  یعوبریلا و  باهـش  نب  ثراحلا  نب  هبیتع  قدزرفلا  رکذ  ول  و  دیدحلا : یبا 

زج هادف و  یفوتـسا  یتح  دیقلا  یف  هدنع  ثکم  اهعاجـش ، هعیبر و  سراف  سیق  نب  ماطـسب  رـسا  يذلا  وه  سراوفلا و  مس  و  سراوفلا ،
ینب نم  هنـال  هب  رختفی  اریرج  نـال  اـیمیمت ، ناـک  هنـال  قدزرفلا  هرکذـی  مل  نکل  .عوبری و  ینب  وزغیـال  نا  یلع  هلیبـس  یلخ  هتیـصان و 

یف ناـک  اذا  همعب  رختفیـال  ناـسنالا  نـال  رکذ ، اـم  ههجو  نوک  ملعی  مل  تلق : .هرکذ  نع  لدـع  نا  یلع  ریرج  هوادـع  هلمحف  عوـبری ،
مهودع يدعا  وه  مشاه و  ینبب  رختفی  هیواعم  اذهف  هئادـعا ، نم  ناک  ول  هب و  رختفیف  یبنجا  لباقم  یف  ناک  اذا  اما  و  همع ، نبا  لباقم 

فنحالل لیقف  يرقنملا ، مصاع  نب  سیق  فنحالا  لدـب  قدزرفلا  رکذـی  مل  مث  .فانمدـبع  نم  مشاه  هیما و  نوکل  ریبزلا  نبا  لابق  یف 
- نوسمخلا لصفلا   ) هصق یخونتلا ) داوجا   ) لقنف ناـک ، فیک  .هملح و  یف  هبیجع  هصق  رکذ  مث  .سیق  نم  لاـق : ملحلا ؟ تملعت  نمم 
: هل لاق  نامعنلا  نا  داز : رمیحا و  نب  رماعب  یناـثلا  رذـنملا و  نب  ناـمعنب  لوـالا  لدـب  رمیحا و  عم  رذـنملا  راـصنالا و ) …  فصو  یف 

هرکذ ام  مث  .دحا  هیلا  مقی  ملف  .اهناکم  نع  اهلازا  نم  لاق : ضرالا و  یف  همدق  عضوف  یسفن - یف  اما  و  لاقف : کسفن ؟ یف  تنا  فیک 
یضتقیال مالسلا ) هیلع   ) همالک و  هینید ، لئاضف  مهل  نکی  مل  اهب و  رختفت  برعلا  تناک  یتلا  هیویند  لئاضف  میمت  لئاضف  یف  هدیبعوبا 

ءارو نم  کنودانی  نیذلا  نا   ) یلاعت هلوق  رـسفف  نآرقلا ، مهمذب  لزن  دـق  مهل و  هینید  لئاضفب  لوقن  فیک  و  هیویند ، لئاضف  نم  رثکا 
دراطع هقاح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  میمت  دف  و  ( 9  ) هنس یف  مدق  يربطلا :)  ) یفف هقاح )  ) .مهب نولقعیال ) مهرثکا  تارجحلا 

نب تاتحلا  متهالا و  نب  رمع  ردب و  نب  ناقربزلا  سباح و  نب  عرقالا  مهنم  مهنم ، فارشا  یف  یمیمتلا  سدع  نب  هرارز  نب  بجاح  نب 
هللا یلص   ) یبنلا هللا )  ) اودان دجسملا  میمت  دف  لخد و  املف  يرازفلا ، نیـصح  نب  هنییع  مهعم  مصاع و  نب  سیق  دیز و  نب  میعن  نالف و 

انرعاشل نذاف  انرخافتل  كانئج  اولاقف : مهیلا ، جرخف  یبنلا  مهحایص  يذاف  .دمحم  ای  انیلا  جرخا  نا  تارجحلا  ءارو  نم  هللا  هلآ ) هیلع و 
انل بهو  و  اکولم ، انلعج  يذلا  هلها  وه  لضفلا و  انیلع  هل  يذلا  هللادمحلا  لاقف : بجاح  نب  دراطع  ماقف  .تنذا  دق  معن  لاق : انبیطخ ؟ و 

سانلا و سوورب  انسلا  سانلا ، یف  انلثم  نمف  هدع ، هرسیا  اددع و  هرثکا  قرشملا و  لها  زعا  انلعج  و  فورعملا ، اهیف  لعفن  اماظع  الاوما 
نالا اذـه  لوقا  اناطعا ، امف  راثکالا  نم  ییحن  انکلو  مالکلا  انرثکال  ءاشن  ول  انا  و  انددـع ، ام  لثم  ددـعیلف  اـنرخافی  نمف  مهلـضف ، یلوا 

بیجی نا  یجرزخلا  سیق  نب  تباث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  .انرما  نم  لضفا  رماب  انلوق و  لثمب  اـنوتاتل 
: لاقف ردـب  نب  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ناقربزلا ماقف  .معن  لاقف : .انرعاشل  نذـئا  دـمحم  ای  اولاق : مث  مهبیطخ ،
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معطن نحن  عبتی و  زعلا  لضف  باهنلا و  دنع  اهلک  ءایحالا  نم  انرـسق  مک  عیبلا و  بصنت  انیف  كولملا و  انم  انلداعی  یحالف  مارکلا  نحن 
یف اطبغ  موکلا  رحننف  عنطصن  مث  ایوه  ضرا  لک  نم  مهتارس  انیتات  سانلا  يرت  مث  عزقلا  سنوی  مل  اذا  ءاوشلا  نم  انمعطم  طحقلا  دنع 

کلذـک انا  دـحا  انل  یبایال  انیبا و  انا  عطتقی  سارلا  داک  اوداقتـسا و  الا  مهرخافن  یح  یلا  انارتالف  اوعبـش  اولزنا  ام  اذا  نیلزانلل  انتمورا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  عمتـست  رابخالا  لوقلا و  عجریف  انفرعی  كاذ  یف  انرداقی  نمف  عفترن  رخفلا  دـنع 

نم بطخا  هبیطخل  هل ، یتومل  لجرلا  اذـه  نا  یبا : سباح و  نب  عرقـالا  لاـق  ناـسح  غرف  اـملف  هلاـثتما ، مهرعاـش و  بیجی  نا  اـناسح 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا مهزوج  اوملـسا و  موقلا  غرف  اـملف  .اـنتاوصا  نم  یلعا  مهتاوـصا  اـنرعاش و  نم  رعـشا  هرعاـش  اـنبیطخ و 

ینب نا  ریبزلا : نبا  لاق  یناغالا :)  ) یف .مهل و  لوقی  سابع  نبا  ناک  امک  هشئاع  لمج  عابتا  نم  اوناک  فیک ال و  .مهزئاوج و  نسحاـف 
دحا هکهتنی  ملام  هنم  تکهتنا  امل  اهیلع  برعلا  تعمتجاف  هوبلتـساف ، هنبم  نیـسمخ  هئامب و  مالـسالا  لبق  تیبلا  یلع  اوبثو  اوناک  میمت 
تئج ینا  هل  لق  هیلا و  بهذا  هل : لاـق  رـشیقالا و  یلا  ـالجر  ریرج  سد  یبیتقلا :) ءارعـش   ) یف و  اذـه ، .هماـهت  ضرا  نم  اـهتلجاف  طـق 

- نوسمخلا لصفلا  : ) رـشیقالا لاقف  .میمت  ینب  نم  لاق : تنا ؟ نمم  رـشیقالا : هل  لاقف  کلذب  هیلا  راصف  .یموق  وجهت  کموق و  وجهال 
هطرـضم نبای  کنیب  ینیب و  لح  ضراقتلا  نکل  انیمرکالا و  بس  لحی  فیک  امیمتال و  بسن و  ادـساالف  راـصنالا و ) …  فصو  یف 

ذنموی اهیف  و  نیرحبلا -  دالب  یلع  یتا  برعلا  لتقی  امل  روباس  ناک  جورملا :)  ) یف و  اذه ، .نیجعلا  هطرضم  نبا  لجرلا  یمسف  انیجعلا 
دق هفق  یف  تیبلا  دومع  یف  قلعی  ناک  و  هنس - هئامثالث  ذئموی  هل  میمت و  نب  ورمع  ذئموی  مهخیش  اورفف و  مهلتق ، یف  نعماف  میمتونب -
اذـه هلوص  نم  مکیجنی  هللا  لعل  رمعلا و  هحـسف  نم  یل  یقب  اذام  ادـغ و  وا  مویلا  کلاه  انا  لاق : یباـف و  هلمح  اوداراـف  هل -  تذـختا 

امل ورمع  لبقاف  هرجش ، یف  هفق  یلا  اورظن  اهلها و  لحترا  اورظنف  رایدلا  روباس  لیخ  تحبـصف  .هوکرتف  .برعلا  یلع  طلـسملا  کلملا 
؟ ینافلا خیشلا  اهیا  تنا  نم  هل : لیق  هیلع  مرهلا  لئالد  یلا  رظنف  روباس ، یلا  هب  اوواج  هوذخاف و  فیعض ، توصب  حیصی  لیهصلا  عمس 

يذـلا ام  لاق : .لق  لاق : .رما  نع  کلئاس  انا  لتقلا و  یف  کفارـسال  سانلا  بره  دـق  يرت و  ام  رمعلا  نم  تغلب  میمت  نب  ورمع  انا  لاق :
نوکی انیلع و  لادتـس  برعلا  نا  انملع  نوزخم  یف  دجن  سرفلا  كولم  انال  مهلتقا  لاقف : برعلا ؟ لاجر  کتیعر و  لتق  یلع  کلمحی 

مزحا وهف  کناسحاب  کموق  یلع  مهل  هلودـلا  هلادا  دـنع  كوئفاکیل  مهیلا  نسحت  نالف  کلذ  ملعت  تنک  نا  لاـقف : .اـنیلع  هبلغلا  مهل 
عفر نامالاب و  هیدانم  يدانف  .تحـصن  تقدـص و  لاـقف : .کـتیعر  ءاـمد  کفـست  مثـالا و  لجعتـست  ملف  ـالطاب  ناـک  نا  و  يارلا ، یف 

همطاف اخا  یمیمتلا  هلاه  یبا  نب  دـنه  نوک  یلا  راشا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رهاـظلا  هصاـخ ) هبارق  هساـم و  اـمحر  اـهب  اـنل  نا  و   ) .فیـسلا
مثیم نبا  لاق  .امهمال و  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) هینبا لاخ  اـهمال و  اـهیلع  هللا  تاولص 
مهنم لک  نم  و  هعمق ، هخباط و  هکردم و  سایلا  دلوف  يرت ، امک  وه  .رـضم و  نب  سایلا  دـنع  میمت  مشاه و  لاصتال  هبارقلا  کلت  لیق 

درجدزی همدقم  یلع  ناک  يذلا  يراوسالا  هایس  نا  يرذالبلا :) حوتف   ) یف .هنیزم و  هبض و  بابرلاک و  هخباط  نم  میمت  و  هریثک ، لئابق 
یلا ابـسن  برقا  ءاـیحالا  يا  اولاـس : هرـصبلا  یلا  هباحـصا  وـه و  راـص  اـمل  رتـست  راـصح  یـسوم  یبا  عـم  دهـش  مالـسالا و  لـخد  مث 

اورفح اولزنف و  مهططخ  مهل  تطخ  مث  میمت ، ینب  اوفلاـح  مهوکرتف و  دزـالا ، اوفلاـحی  نا  یلع  اوناـک  .میمتونب و  لـیقف : (ص ؟) یبنلا
يا هواتالا - تناک  اولاق  .میمت  ینب  نم  دـحاو  نع  ینربخا  ماشه : لاق  متاح : یبال  نورمعملا )  ) یف .هرواسالا و  رهنب  فورعملا  مهرهن 

لاطف يدیـسالا  يزب  نب  يزع  نب  هعیبر  اـهیلوف  میمت  نب  ورمع  ینب  یلا  تراـصف  بسنلا ، یف  ددـعقلا  ربکلا و  یف  رـضم  نم  جارخلا -
هیلع ) رفعج یبا  نع  یفاـکلا :)  ) یف اهتلـص ) یلع  نوروجاـم  نحن   ) .ربـکلا كاـنفا  داـفحلاابا  اـی  لـئاقلا : وه  داـفحلاوبا و  وـه  هرمع و 

(: مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما نع  .ینعطق و  نم  عطقا  ینلـصو و  نم  لص  مهللا  لوقت : شرعلاب  همایقلا  موی  هقلعتم  محرلا  نا  مالـسلا :)
و نوروزام ) و  (. ) ابیقر مکیلع  ناک  هللا  نا  ماحرالا  هب و  نولءاـست  يذـلا  هللا  اوقتا  یلاـعت … (  لوقی  میلـستلاب ، ول  مکماـحرا و  اولص 

ناکمل نوروزاـم )  … ( ) راـصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاـق اـمنا  و  رزولا ، نم  هنـال  نوروزوم )  ) هلـصا
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( عبراف  ) .ینعطق نم  عطقاو  ینلـصو  نم  لص  مهللا  لوقت : شرعلاب  هقلعم  محرلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع اـهتعیطق ) یلع  (. ) نوروجاـم )
و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  كدـی ) کناسل و  یلع  يرج  امیف   ) .هضرتعم هللا ) کـمحر   ) .ساـبع نبا  هینک  وه  ساـبعلاابا )  ) .سبحت يا :

نا و  هلمعاف ، اریخ  ناک  ناـف  رـش ) ریخ و  نم  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  کـناسل ) كدـی و  یلع  : ) باوصلا
یلع رومالا  ءارجا  نم  کب ) ینط  حلاص  دنع  نک  و   ) .یلاولا ردـق  ام  ناطلـسلا  الول  هنال  کلذ ) یف  ناکیرـش  اناف   ) .هبنتجاف ارـش  ناک 

اذا مهمذ : یف  لیق  امم  .فعـض و  يا  لیفی  يارلا  لاف  لاقی  .کیف  یتسارف  یطخیال  يا : کیف ) ییار  نلیفیال  و   ) .هحیحـصلا اـهیراجم 
هل لاق  میمت  نب  دیز  نم  هبور  نب  حاجعلا  یلجعلا  مجنلاوبا  زجار  امل  بضلل و  کلکا  فیک  اذ  نع  دـع  لقف  ارخافم  كاتا  یمیمت  ام 

رکذلا کیلع و  یثنالا  يرما  رشع و  نم  یطعا  لذلا و  يرشاب  رغص و  نمیف  يرغصا  میمت و  یشیع  لاق : امیف 

هینغم

قفرا عبرا : .نومثآ  نوروزام : .هبیرق و  هسام : .دـقحلا و  برحلا و  مغولا : .رکنتلا و  رمنتلا : .دـهعت و  وا  لماع  رما ، لعف  ثداـح : هغللا :
ادتبم و مالسلا  و  سابعلاابا ، ای  يا  سابعلا  ابا  و  ملعا ، یلوعفم  دسم  داس  هرـصبلا  نا  نم  ردصملا  بارعالا : .فعـضی  لیفی : .فق و  وا 

لاق اباتک  هیلا  لسراف  هرصبلا ، یلع  مامالل  الماع  سابع  نبا  ناک  یـضرلا : فیرـشلا  لاق  ینعملا : .کیلع  مالـسلاو  يا  فوذحم  ربخلا 
، ضرالا یف  دسفی  نمل  اجلم  اهنا  و  لالض ، نتف و  نم  اهیف  ثدحی  ام  هرثک  نع  هیانک  نتفلا .) سرغم  و  سیلبا ، طبهم  هرصبلا  نا  : ) هیف

تارج و  هئاول ، تحت  تبراح  و  هباحصا ، لمجلا و  تلبقتـسا  ثیح  مالـسالا  یف  يربک  هنتف  لوا  تثدح  اهیف  ..ماظنلا و  یلع  جرخی  و 
اوعمسیف و کیلا  اونکسی  نا  یسع  فورعملاب ، کنم  مهبرق  و  مهب ، قفرا  مهیلا .) ناسحالاب  اهلها  ثداحف   ) اصعلا قش  یلع  ماشلا  لها 
(. مهبولق نع  فوخلا  هدـقع  للحا  و   ) .تلـصف  34 میمح - یلو  هناک  هاودـع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاـف  نسحا  یه  یتلاـب  عفدا  اوعیطی :

یصواف نوقحتـسی ، امب  مامالا  مهلماعی  نا  اوفاخ  و  اوملـستسا ، اولذ و  همئاوق  ترقعنا  امل  و  هتامح ، لمجلا و  دونج  هرـصبلا  لها  ناک 
اوناک مهنم  ریثکلا  وا  مهنال  خلا ..) میمت  ینبل  كرمنت  ینغلب  دق  و   ) انما مهفوخ  دعب  نم  مهلدبی  و  ینـسحلاب ، مهلماعی  نا  مهیلع  هلماع 

مل مهنا  و  ( ؟ ملاعلا وه  نم  .دیس  ماق  دیـس  مهنم  تام  نا  و  خلا ..) مجن  مهل  بغی  مل  میمت  ینب  نا  و   ) هجدوه لمجلل و  نیکرلا  نکرلا 
ینب رثام  نم  ریثکلا  حراشلا  اذه  لقن  و  دیدحلا ، یبا  نبا  ریسفت  دح  یلع  مهـساب  مهتعاجـشل و  مد  مهل  ردهی  مل  خلا ..) مغوب  اوقبـسی 

نم دـعی  اهنودـی - وا  بلاثملا  بقانملا و  ظفحی  نم  لک  ناـمزالا  قباـس  یف  ناـک  .لـبجلا و  لهـسلا و  تـالم  یتلا  مهلاـصخ  میمت و 
الدع و ابـصخ و  رثکا  اهلعجی  و  اهروطی ، هایحلا و  مدـخی  يذـلا  وه  نیبیطلا  نیعاولا  موهفم  یف  مویلا  بیطلا  ملاعلا  .مالعالا و  ءاملعلا 
: لاق ماـمالا  نکل  ..رـضم و  نب  ساـیلا  یف  میمت  ینب  عم  بسنلاـب  نوقتلی  مشاـه  ینب  نا  یلا  ریـشی  هساـم .) اـمحر  اـنب  مهل  نا  و   ) .اـنما
.ءاسا و نمل  ناسحالا  نم  عنمیال  اذه  نکل  ..بیرق و  نم  برقا  دیعب  بر  و  دیعب ، نم  دـعبا  بیرق  بر  ..قالخالا و  هتبرق  نم  بیرقلا 
یلوالا و كرت  اـنه  رزولاـب  دارملا  اـهتعیطق ) یلع  نوروزاـم  و   ) هیلع ماـعنالاب  هرـش  ددراو  هیلا ، ناـسحالاب  كاـخا  بتاـع  هلاوقا : نم 

نال هلویم ، هتاذ و  نع  ردصی  نا  فظوم  يال  قحیال  و  هیعرلا ، نع  لووسم  فظوم  تنا  خـلا ..) سابعلاابا  عبراف  : ) فظوملا .حـجرالا 
ناکیرش اناف   ) هیـصخشلا عفانملا  مهباسح  یف  نولخدیال  نیحلـصملا  ءایبنالا و  انیار  انه  نم  و  هیـصخشلا ، هفـصلا  وحمت  هفیظولا  هفص 

.لیبسلا و کل  تدـهم  ینال  سانلا ، هللا و  ماما  اضیا  کـنع  لووسم  اـنا  و  ساـنلا ، هللا و  ماـما  کیدـل  نمع  لووسم  تنا  کـلذ .) یف 
ارجتم و هفیظولا  نم  نوذـختی  نیـسوورم  ءاسور و  مارحلا  دالوا  نکل  ..هفیظولا و  همهملا و  ساسا  یلع  لووسم  انالک  هریـصق  هملکب 

.یسرکلا قاشع  لوح  هرقف : هبطخلا 120  حرش  یف  عوضوملا  اذه  لوح  انملکت  .نیفعضتسملا و  نیحداکلا و  باسح  یلع  ابسکم 

هدبع
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موی ریبزلا  هحلط و  عم  اوناک  مهنال  میمت  ینب  یلع  دتشا  دق  سابع  نب  هللادبع  ناک  هرصبلا : یلع  هلماع  وه  سابع و  نب  هللا  دبع  یلا  … 
کقالخا رکنت  يا  كرمنت  میمت : ینبل  كرمنت  ینغلب  هل …  یکشف  مامالا  هعیـش  نم  مهـضعب  یلع  مظعف  مهنم  اریثک  یـصقاف  لمجلا 

مل يا  دقحلا  برحلا و  نوکسف  حتفب  مغولا  هوقلا و  نع  هیانک  هعولط  فعـضلا و  نع  هیانک  مجنلا  هبوبیغ  رخآ : مهل  علط  الا  مجن  … 
فقو قفرا  عبرا  عبراف : اهتعیطق  یلع  لسنلاب …  هبارقلا  مزلتـست  یه  هرهاصم و  مشاه  میمت و  ینب  نیب  ناک  سابلا و  یف  دحا  مهقبـسی 

فعض هیار  لاق  فرعت و  ام  دح  دنع 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هرـصب ياورنامرف  مکاح و  راوگرزب  نآ  بناج  زا  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادـبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  زا 
باحـصا زا  رادرک و  وکین  لاحلا و  نسح  ار  وا  لاجر  ياملع  رتشیب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  يومع  رـسپ  سابع  نبا  هللادـبع   ) دوب

هلیبق اب  دیدرگ  هرصب  ياورنامرف  نوچ  دنا ، هتسناد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوریپ  نایعیـش و  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هعیش و ار  اهنآ  هکیروط  هب  دومن  یم  یئوخدب  ینمشد و  دندوب ، هدرک  هشیاع  ریبز و  هحلط و  زا  يوریپ  لمج  گنج  رد  هک  میمت  ینب 
زا هک  همادق  نبا  هثداح  سپ  دندیجنر ، وا  زا  هدمآ  نارگ  دندوب  میمت  ینب  هلیبق  زا  هک  هشیاع  رتش  مان  رکسع  رای  راصنا و  لمج و  وریپ 
نبا هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، تیاکـش  وا  زا  تشون و  يا  همان  راوگرزب  نآ  هب  دوب  میمت  ینب  هلیبق  زا  ترـضح و  نآ  نایعیش 

ناطیش دورف  ياج  هرصب  هکنادب  سابع  رسپ  يا  و  تسا : نیا  نآ  هلمج  زا  هک  تشون  میمت  ینب  هلیبق  هب  ندومن  ینابرهم  هرابرد  سابع 
داـش مرخ و  ناـشیا  هب  ندرک  یئوـکین  اـب  ار  ناـماس  نآ  مدرم  سپ  دنرایـسب ( رهـش  نیا  ناـیوج  هنتف   ( تـسا اـهیراکهابت  هاگنتـشک  و 

تسا یمیب  سرت و  شیپ  هتسیاشان  ياهراک  رثا  رب  ار  ناشیا  رگا  هدناروشن  ار  نانآ  یئوخدب  ببس  هب   ( و نادرگ ،

مشچ نانآ  هتشذگ  ياهراک  رفیک  زا  دنمهفب  هک  نک  راتفر  اهنآ  اب  يروط   ( اشگب ناشاهلد  زا  ار  سرت  هرگ  وت (

هکنآ رگم  هدـشن  ناـهنپ  یبـکوک  ار  میمت  ینب  اـنامه  دیـسر ، نم  هب  میمت  ینب  هلیبـق  اـب  وت  یتـشرد  یئوخدـب و  ربـخ  و  يا .( هدیـشوپ 
، هدیدرگن یهت  ناشخرد  بکوک  زا  نانآ  يریلد  تعاجش و  يراوگرزب و  لضف و  نامـسآ   ( هتـشگ رادیدپ  ناشیارب  يرگید  بکوک 

ناشیا رب  یهاوخنوخ  یئوج و  هنیک  هب  یـسک  مالـسا  تیلهاج و  رد  و  هتفرگ ( ار  شیاج  يرگید  هدـش  هتـشک  اـهنآ  زا  یگرزب  رگا  و 
یئوخدـب نانآ  اب  یتسیابن  هک  يرگید  ببـس   ( و دومن ( يراومهان  یتشرد و  زاغآ  یتسیابن  يدرم  نینچ  اـب  ور  نیا  زا   ( هتفرگن یـشیپ 

دج رـضم  نبا  سایلا  هب  میمت  ینب  مشاه و  ینب  بسن  نوچ   ( تسا کیدزن  هتـسویپ و  يدـنواشیوخ  ام  اب  ار  ناشیا  هک ( تسا  نآ  درک 
سپ دشاب ، یم  هانگ  نآ  زا  یئادج  رد  شاداپ و  يدـنواشیوخ  نآ  هب  نتـسویپ  رد  ار  ام  سپ ( دوش ، یم  یهتنم  مرکا  ربمغیپ  مهدزناش 

ارادـم تیعر ( اب  ترادرک  راتفگ و  رد   ( دوش یم  يراج  وت  نابز  تسد و  رب  هک  يدـب  کین و  رد  دزرمایب  ار  وت  ادـخ  ساـبعلاوبا  يا 
وت هب  نم  يوکین  ناـمگ  هک  شاـب  ناـنچ  و  یناریم ( مکح  نم  بناـج  زا  وت  نوچ   ( میکیرـش مه  اـب  رادرک  راـتفگ و  رد  اـم  اریز  نک ،

هتسیاش هکنآ  رب  دورد  و  هدم ( ماجنا  يراک  نم  روتسد  یب  هتفگن  اجیب  نخـس  هاگچیه   ( ددرگن تسـس  تا  هرابرد  ما  هشیدنا  و  دشاب ،
ار یـسک  دهاوخب  نوچ  برع  و  هدوب ، سابع  نبا  هللادبع  هینک  سابعلاوبا  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر  ینارحب  حراش   ( تسا دورد 

). دناوخ یم  هینک  هب  ار  وا  دنک  مارکا 
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ینامز

حیحص مدرم  اب  یقالخادب  يریگتخس و  دهدیم  حیضوت  سابع  نبا  يارب  ار  یتموکح  شور  مالسلا  هیلع  ماما  گنج  زا  يریگشیپ  هار 
مرتحم یگداوناخ  رظن  زا  مه  هک  تسا  میمت  ینب  هرابرد  شرافـس  همان  نتم  .دنتـسه  مرتحم  راد و  هفئاط  هکناـنآ  اـب  صوصخب  تسین 

نیا .مالـسا و  زا  دعب  هچ  مالـسا و  زا  لبق  هچ  هعماج  هب  تمدخ  رظن  زا  مه  و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  يدـنواشیوخ  رظن  زا  مه  دنتـسه و 
.درک ظفح  هعماج  رد  ار  نانآ  عضوم  درک  یعس  دش و  لئاق  مارتحا  اهتیصخشب  تبسن  دیاب  هک  تیریدم  رد  تسا  یعیبط  هلئـسم  کی 
هیلع یلع  ماما  تموکح  دش و  دهاوخ  هعماج  رد  فالتخا  تردق و  لزلزت  بجوم  نانآ  تمظع  ندـیبوک  اهتیـصخشب و  یمارتحا  یب 

زا يریگشیپ  حلـص و  ظفح  تسا و  زیخ  هنتف  بوشآ و  زکرم  هک  هرـصب  رهـش  رد  صوصخب  .دراد  تدحو  ظفحب  دیدش  زاین  مالـسلا 
( .تسا لتق  زا  رتدب  بوشآ   ) نآرق ریبعتب  هک  تسا  یعامتجا  یهلا و  فیاظو  زا  یکی  بوشآ 

يزاریش دمحم  دیس 

موی كانه ، نتفلا  هئاقلا  راـبتعاب  کـلذ  لـعل  و  سیلبا ) طـبهم  هرـصبلا  نا  ملعا  ( ) هرـصبلا یلع  هلماـع  وه  و  ساـبع ، نب  هللادـبع  یلا  )
یف هروثلا  تعقو  اذا  امیف  هیراج  هداعلا  هذه  و  اهنم ، جرخت  نتفلا  ناک  نتفلا ) سرغم  و   ) ءاوغالا لالضالل و  كانه  طبه  هناک  لمجلا ،

امالک مالکلا  نوکیل  مهیلا ) ناسحالاب  اهلها  ثراحف   ) نتفلل یـضتقملا  سوفنلا  ناـجیهل  هدـیدم ، هدـم  یلا  اـهیف  نتفلا  ترثک  هنیدـم 
لح بجوی  نیللا  قفرتلا و  و  فوخلا ، اومئاد  مه  اذـل  و  مهبولق ، یف  دـقع  فوخلا ، ناک  مهبولق ) نع  فوخلا  هدـقع  لـلحا  و   ) انـسح
ناک اذل  و  لمجلا ، هصق  یف  مامالا  دض  اوناک  میمت  ینب  ناف  مهل ، کقالخا  ارکنت  يا  میمت ) ینبل  كرمنت  ینغلب  دق  و   ) .هدـقعلا کلت 

کتظلغ و   ) باتکلا اذهب  سابع  نبا  یلا  مامالا  بتکف  کلذب ، هربخی  مامالا  یلا  هعیشلا  ضعب  بتکف  اماقتنا ، مهیلا  یـسی ء  سابع  نبا 
اوناکنا مهضعب و  نا  نع  هیانک  رخآ )  ) مجن مهل ) علط  الا  مجن  مهل  بغی  مل  میمت  ینب  نا  و   ) .مهتلماعم یف  نشخت  ظلغت و  يا  مهیلع )

هیلهاجلا و یف  ناعجش  مه  اوناکف  مالسا ) هیلهاج و ال  یف   ) برح يا  مغوب ) اوقبسی  مل  مهنا  و   ) نولاوم رخالا  مهـضعب  نا  الا  نیداعم 
میمت و نیب  ناک  ذا  هسام ) امحر  انب  مهل  نا  و   ) ریدقتلا قحتست  هلیـضف  هذه  لثم  و  هعاجـشلا ، یف  مهقبـست  مل  هلیبق  نا  یتح  مالـسالا ،

نحن  ) یلاعالا مهدادجا  یف  ضعب  عم  مهضعب  لئابقلا  قلطم  هبارق  ال  هصاخ ) هبارق  و   ) هیمحرلا هبارقلا و  مزلتست  یه  و  هرهاصم ، مشاه 
بجوـت يرخا  ههج  هذـه  و  اـهتعیطق ) یلع   ) نوبنذـم يا  رزوـلا ، نم  نوروزاـم ) و   ) .محرلا کـلت  هلـص  يا  اهتلـص ) یلع  نوروجاـم 

( كدـی کناسل و  یلع  يرج  امیف   ) ربخلا ظفلب  ءاعد  هللا ) کمحر   ) سابع نب  هللادـبع  بقل  سابعلاابا )  ) قفرا يا  عبراـف )  ) مهتاـعارم
يذلا قوف  باقعلا - نم  مهیلع  رثکت  و ال  باوثلا ، نم  مهمرحت  الف  هبقاعملا ، هباثالا و  یف  ینعی  رش ) ریخ و  نم   ) میمت ینب  یلا  هبسنلاب 
هبصنل هتئاسا ، یلاولا و  ناسحا  هفیلخلا  یلع  كدی ، کناسل و  یلع  يرج  امیف  يا  کلذ ) یف  ناکیرش  اناف  مهنم - قحتـسملا  قحتـسی 

ءوسب کیف ) يار   ) نئطخی يا ال  نلیفی ) و ال   ) يرما عیطت  کناب  کیف  نسحلا  ینظ  قدـص  يا  کـب ) ینظ  حـلاص  دـنع  نک  و   ) .هاـیا
.کیلع مالسلا ) و   ) کعینص

يوسوم

هنتف عمج  نتفلا : .ضرـالا  یف  اـهتبثا  اذا  هرجـشلا  سرغ  لاـقی : سرغلا  عضوم  سرغملا : .هلوزن  هطوـبه و  عـضوم  سیلبا : طـبهم  هغللا :
اهکف اذا  هدقعلا  لح  نم  للحا : .اهنرد  اولسغا  اهولجا و  هللا  رکذب  بولقلا  اوثداح  مهدهعت و  اهلها : ثداح  .ءارالا  یف  سانلا  فالتخا 

: میمت .هقلخ  هسارشب  فورعملا  ناویحلا  رمنلا  نم  ذوخام  وه  اهرغیت و  قالخالا و  ءوس  رمنتلا : .مربملا  رمالا  هدعقلا : .تلحناف  اهضقن  و 
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دقحلا برحلا ، و  هرتلا ، مغولا : .مهیف  فیرـشلا  موقلا و  دیـس  یلع  قلطی  بکوکلا و  مجنلا : .هقرلا  دـض  هنوشخلا : هظلغلا : .هیبرع  هلیبق 
.مثالا وه  رزولا و  نم  نوروزاـم : .ضوعلا  باوثلا و  وه  رجـالا و  نم  نوروجاـم : .هبیرقلا  هبارقلا  هساـملا : محرلا  .ردـصلا  یف  تباـثلا 

ثداحف نتفل  سرغم  سیلبا و  طبهم  هرصبلا  نا  ملعا  و  : ) حرـشلا .اطخا  فعـض و  هیار  لاف  نم  نلیفی : .فک ال  و  تبثت ، و  فق ، عبرا :
اهنع لیحرلا  دارا  نیثکانلا و  یلع  لمجلا  هکرعم  یف  مامالا  رـصتنا  نا  دـعب  مهبولق ) نع  فوخلا  هدـقع  للحا  مهیلا و  ناسحالاب  اهلها 
بناج یلا  برحلا  یف  اوفقو  مامالل و  مهئادـعب  اورهاج  نیذـلا  نم  میمتونب  ناک  امل  .اهیلع و  ایلاو  سابع  نب  هللادـبع  نیع  هفوکلا  یلا 

مه نمم  میمت  ینب  ضعب  یلع  کلذ  دتـشاف  مهلعفب  مهریع  مهل و  رکنت  مهاصقا و  سابع و  نبا  مهیلع  لمح  مهعم  اولتاـق  نیثکاـنلا و 
هرـصبلا نا  سابع  نبا  ای  ملعا  .هلاسرلا  هذه  مامالا  هل  بتکف  سابع  نبا  وکـشی  مامالا  یلا  همادق  نب  هثراح  کلذب  بتکف  مامالل  ءایلوا 

تراد اهیف و  تلزن  هثکانلا  هقرفلا  نا  رابتعاب  کلذ  اهلوصا و  تسرغ  اهیف  نتفلا و  اـشنم  یه  هداوف و  يوهم  یه  سیلبا و  لوزن  لـحم 
دنج یلا  مهلیوحت  مهل و  هریخست  نیثکانلا و  یلع  سیلبا  طلستلف  نیملسملا  نیب  نتفلا  باوبا  اهنم  تحتف  اهضرا و  یلع  برحلا  یحر 

سیلبا و عترم  هرصبلا  تناک  نا  هلودلا و  عمتجملا و  هحلصم  هیف  رماب  هرما  مث  اهیف …  لزن  دق  هللا  هنعل  هناکف  درمتلا  هیصعملا و  یف  هل 
فلـس امب  مهذـخای  نا ال  مهدـیدهت و  مهمذ و  نع  فکی  موللا و  هنع  عفری  مهدـیفی و  مهعفنی و  امب  مهدـهعتی  نا  هرما  هنتفلا ، لحم 
مهبولق یف  عرزا  يرخا  هرابعب  و  مهیلا …  ناسحالاب  مهتءاسا  لدبتـسی  ناک و  امع  زواجتی  مهنع و  حفـصی  مهعم و  حـماستی  لب  مهنم 

نیرخالا تائیـس  نع  زواجتی  هنا  هیتاذلا  نینموملاریما  صئاصخ  نم  هذه  هنم و  ناک  امب  مهنم  ادحا  ذخات  کنا ال  نمالا و  هنینامطلا و 
بتکی نا  هیلع  بجوا  سابع و  نبا  نع  مامالا  یلا  لصو  ام  اذـه  مهیلع ) کتظلغ  میمت و  ینبل  كرمنت  ینغلب  دـق  و   … ) مهتاءاـسا و 

تءاس تریغت و  دق  سابع  نبا  قالخا  نا  یه  هلاسرلا و  هذه  هل 

رمالا اذـه  ذـختا  امنا  لبق و  يذ  نم  سابع  نبا  نم  دـهعت  مل  هذـه  مهبیعی و  مهرقتحی و  مهیردزی و  مهیلع  اظیلغ  ناـکف  میمت  ینب  عم 
یف مغوب  اوقبـسی  مل  مهنا  رخآ و  مهل  عـلط  ـالا  مجن  مهل  بغی  مل  میمت  ینب  نا  و   … ) هل مهلاـتق  نینموملاریمـال و  یئادـعلا  مهفقوـمل 

ثالث مامالا  رکذ  اهتعیطق ) یلع  نوروزام  اهتلـص و  یلع  نوروجام  نحن  هصاخ  هبارق  هسام و  امحر  انب  مهل  نا  مالـسا و  هیلهاـج و ال 
هماعزلا اومدعیمل  مهنم و  هدیشرلا  هدایقلا  اودقفی  مل  مهنا  .مهنم 1 - هفقوم  ریغی  نا  سابع  نبا  یلع  بجوت  میمتونب  اهب  عتمتی  تاـفص 
اوذـخوی اوراثی و ال  نا ال  بجی  مهلاح  هذـه  تناک  نم  هناـکم و  ـالم  هغارف و  دـس  هناـکم ، رخآ  عمل  مهنم  میعز  تاـم  اذا  ناـک  لـب 

مهراثب نوذخای  مهناف  مالسالا  یف  هیلهاجلا و ال  یف  مد ال  مهل  ردهی  مل  لذلا  مهئابا  مهسوفن و  فرـشل  مهنا  .هناهالا 2 - ءاردزالاب و 
مشاه و ینبب  امحر  هبارق و  مهل  نا  .دقحی 3 - يذلا  وه  فیعضلا  نال  دحا  یلع  نودقحی  مهفرشل ال  مهنا  وا  دحا  یلع  نودقحی  و ال 

مهل ارهص  ناک  مامالا  نال  لیق : نیمدقتملا و  امهدادجا  دحا  رضم  نب  سایلا  وه  دحاو و  دجب  امهلاصتا  ههج  نم  هبارقلا  هذه  ترـسف 
اضر یلع  راتخی  لقاعلا ال  اهعطق و  نا  رزولا  مثالا و  اهلصو و  نا  باوثلا  رجالا و  محرلا  هلص  یلع  مالسلا  هیلع  بتر  لاح  لک  یلع  و 
دنع نک  کلذ و  یف  ناکیرش  اناف  رـش  ریخ و  نم  كدی  کناسل و  یلع  يرج  امیف  هللا  کمحر  سابعلاابا  عبراف   … ) ائیـش هباوث  هللا و 

وا هملک  لکل  بسحی  ملکتی و  امیف  ربدتی  هلوقی و  امیف  تبثتی  نا  مالـسلا  هیلع  هرما  مالـسلاو ) کیف  يار  نلیفی  کب و ال  ینظ  حـلاص 
دق هنال  هب  مهی  وا  هل  رطخی  امیف  لجعتـسی  هنع و ال  فک  ارـش  ناک  نا  هیلع و  مدقا  اریخ  ناک  ناف  رـشلا  ریخلا و  نازیم  یف  هباسح  لعف 

نباف اهیف  هل  کیرش  مالسلا  هیلع  وهف  سابع  نبا  اهبکتری  هئیطخ  لک  نا  هل  نیب  مث  .هلداعلا  هلودلا  هسایـسب  هماعلاب و  هحلـصملاب  رـضی 
هءافکلا حالـصلا و  کب  نظا  ینا  هل  لاق : اریخا  مث  .هیف  وه  يذـلا  هناکم  یف  هنیع  يذـلا  وه  هنال  بیبستلاب  مامالا  هرـشابملاب و  ساـبع 

نب هللادـبع  همجرت  مالـسلاو …  کفرـصتب  هقثلا  هلق  کب و  نظلا  ءوس  بجوی  ام  لمعت  کب و ال  ینظ  نسح  دـنع  نکف  دالبلا  هرادال 
لضفلا ما  هما  و  هلآ .- هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  مع  نب  یـصق  نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادبع  سابع 
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رمعلا نم  هل  هللا و  لوسر  یفوت  نینـس و  ثالثب  هرجهلا  لبق  دـلو  .نینموملا  ما  ثراحلا  تنب  هنومیم  تخا  هیلالهلا  ثراحلا  تنب  هباـبل 
لک تام  دق  ادلوم و  مهرخآ  وه  سابعلل و  لضفلا  ما  نم  روکد  هرشع  هوخا  وخا  نییـسابعلا و  ءافلخلا  دلاو  وه  .هنـس و  هرـشع  ثالث 

مامالا رحب  نم  هرطق  ناکف  هریمن  نم  فرتغا  مامالا و  مزال  هباحصلا و  نع  هملع  ذخا  رحبلا  ربحلا و  هل : لاقی  ناک  .دلب  یف  مهنم  دحاو 
یلع ناک  لمجلا و  موی  مامالا  عم  رـضح  .لتق  هتبیغ  یف  روصحم و  نامثع  ناـمثع و  هرماـب  نیثـالث  سمخ و  هنـس  جـحلا  هراـما  یلوت 

هماکحا و مهملعی  نیدـلا و  یف  مههقفی  هب  ءادعـس  اهلها  ناکف  هرـصبلا  یلع  مامالا  هالو  جراوخلا  لاـتق  دهـش  نیفـص و  موی  هرـسیملا 
هعم جرخی  ملف  رـضا  دـق  ناک  کلذ و  فالخب  سابع  نبا  راشا  ءالبرک  یلا  جورخلا  نیـسحلا  دارا  امدـنع  .مهریقف و  یطعی  مهظعی و 

ریبزلا نبا  امهاعدف  سانلا  هفینحلا  نب  دمحم  سابع و  نبا  لزتعا  ناورم  نب  کلملادبع  نیب  ریبزلا و  نبا  نیب  عازنلا  عقو  امل  .کلذـل و 
ناکف راتخملاب  ادجنتـساف  امهتویب  امهیلع  قرحی  نا  داک  امهب و  مهف  کفلاخن  کعیابن و ال  ال  امهنم : لـک  لاـق  هیلع و  اـیباف  ناـعیابیل 

نب دمحم  هیلع  یلص  نیتس و  نامث و  هنـس  فئاطلاب  سابع  نبا  یفوت  .فئاطلا  یلا  مشاه  ینب  عم  اجرخف  هیدی  یلع  صالخلا  جرفلا و 
.هیفنحلا

یناغماد

ملعا و   » دوش یم  عورش  ترابع  نیا  اب  هک  همان  نیا  رد  تسا  هدوب  هرصب  رب  شرازگراک  هک  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ترضح  نآ  همان  زا 
یبا نبا  ...تساـهبوشآ ) شیور  ياـج  سیلبا و  ندـمآ  دورف  ياـج  هرـصب  هک  نادـب  و  « ) ...نـتفلا سرغم  سیلبا و  طـبهم  هرـصبلا  ّنا 

هدومرف شرافس  میمت  ینب  هب  تبسن  همان  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هکنآ  تبسانم  هب  تاحالطصا ، تاغل و  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا 
: تسا هدروآ  ار  ریز  یعامتجا  یخیرات  ثحب  تسا ،

: ناشیا لیاضف  زا  یخرب  رکذ  میمت و  ینب  هرابرد  یلصف 

و تسین ، کیرـش  ناشیا  اب  نآ  رد  سک  چـیه  هک  تسا  یلیاضف  ار  میمت  ینب  تسا ، هتفگ  جاتلا  باـتک  رد  ینثم  نب  رمعم  هدـیبع  وبا 
نآ .تسا  ناـشیا  رامـش  یناوارف  تسخن ، دنـسانش : یم  ار  نآ  بارعا  همه  هک  تسا  تلـصخ  هس  هاـنم  دـیز  نب  دعـس  ینب  هلیبق  يارب 

دنتسه رضم  هلیبق  لداعم  تارفن ، ینوزف  ظاحل  زا  دنا و  هتشابنا  ار  ناتسهوک  تشد و  دراد و  ینوزف  میمت  ینب  رب  ناشرامـش  هک  نانچ 
: تسا هدورـس  نینچ  ءارغم  نب  سوا  تهج  نیدـب  تسا و  هانم  دـیز  نب  دعـس  نب  بعک  نادـناخ  دراد  يرتشیب  رامـش  هک  ینادـناخ  و 

میمت گنـسمه  لداعم و  باقعا ، ظاحل  زا  هچ  يراک و  راوس  ظاحل  زا  هچ  تسا  بعک  هلیبق  رت  هدیزگ  رتهب و  زا  نم  رابت  نادـناخ و  »
.تسا

ناـیم و  تسا ] یبآ  نیمزرـس و  ماـن   ] لـسیوم ياـهرازگیر  رد  ینادـب  رگا  تسا : هدورـس  ار  تاـیبا  نیا  ناـشیا  دروـم  رد  مه  قدزرف 
دنتسه نکاس  اجنآ  دعس  لآ  زا  يرایـسب  لیابق  هک  تسناد  یهاوخ  دنراد ، تنوکـس  یناسک  هچ  روجح  تاوذ  ات  نامع  ياه  هدکهد 

.دنا هدشن  يریما  چیه  نامرف  میلست  هک 

ینوزف مدرم  همه  رب  شرامـش  دوب  کـیدزن  دوب و  میقم  نیربـی  هیحاـن  رد  هک  نک  هیرگ  دعـس  هلیبـق  رب  : » تسا هتفگ  قدزرف  نینچمه 
« دننک یم  یگدنز  دعـس  ینب  يداو  ره  رد   » تسا هدمآ  لثم  رد  دنا و  هدش  هدـیمان  مه  نیرثکالا » دعـس   » هب ببـس  نیمه  هب  و  .دریگ »

نیا نانآ  تسا و  هدوب  دراطع  ینب  نادناخ  رایتخا  رد  تافرع  زا  تکرح  هزاجا  یلهاج  هرود  رد  هک  تسا  نیا  هلیبق  نیا  مود  تلـصخ 
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عمج ینم  رد  مدرم  جح  مسوم  رد  نوچ  .تسا  هدوب  هنوگنامه  مالـسا  روهظ  ماگنه  ات  دنا و  هدرب  یم  ثرا  هب  رگیدکی  زا  ار  عوضوم 
نادـناخ رالاس  هکنآ  ات  تسا  هدرک  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  ّتنـس  ظفح  نید و  ماـکحا  تیاـعر  يارب  سک  چـیه  دـنا ، هدـش  یم 
تاـفرع رد  فوقو  يارب  مدرم  : » تسا هدورـس  نینچ  ءارغم  نب  سوا  دروم  نیمه  رد  .دـهد  هزاـجا  دـنک و  تکرح  ناوفـص  نب  برک 

: تسا هدورـس  نینچ  دروـم  نیا  رد  مه  قدزرف  .دـینک » تکرح  ناوفـص  نادـناخ  يا  دوـش  هتفگ  اـت  دـننک  یمن  دوـخ  ياـج  گـنهآ 
یم نانچ  ار  مدرم  دننک ، یم  فوقو  تافرع  رد  هک  اجنامه  زا  میدیسر ، رگیدکی  هب  ینم  بصحم  رد  نوچ  نابرق  دیع  زور  نادادماب 

.دننک یم  فوقو  مینک  هراشا  مدرم  هب  ام  نوچ  دننک و  یم  تکرح  ام  درگ  رب  مه  نانآ  مینک  تکرح  ام  نوچ  هک  ینیب 

نب رذنم  .دنا  هدـناسر  فرـش  هب  ار  نانآ  مخل  ناهاشداپ  هک  دنتـسه  برع  نادـناخ  نیرت  فیرـش  ناشیا  هک  تسا  نیا  موس  تلـصخ 
: تفگ دروآ و  ار  رذنم  نب  قرحم  شردـپ  درب  هماج و  ود  دـندوب ، وا  شیپ  برع  لیابق  ناگدـنیامن  هک  يزور  ءآمـسلا  ءام  نب  رذـنم 

نب هلدـهب  نب  فلخ  نب  رمیحا  .دـندنام  شوماـخ  مدرم  .دـشوپب  راـبت  ظاـحل  زا  بارعا  نیرت  یمارگ  نیرتزیزع و  دـیاب  ار  درب  ود  نیا 
ببس نیا  هب  تفگ : ببـس  هچ  هب  تفگ : هاشداپ  .ما  هماج  ود  نآ  هتـسیاش  نم  تفگ : میمت  نب  هانم  دیز  نب  دعـس  نب  بعک  نب  فوع 

نوزفا و نآ  ياه  هخاش  همه  زا  رامش  ظاحل  زا  میمت  تسا و  برع  هلیبق  نیرترامش  رپ  نیرتدنمورین و  نیرت و  یمارگ  رـضم  هلیبق  هک 
: تفگ هاشداپ  .تسا  نم  دج  وا  هک  تسا  فوع  نب  هلدهب  باقعا  رد  میمت  ینب  فیرش  نادناخ  یلصا و  رامش  تسا و  ناشیا  نیرترب 

ردارب رسپ و  هد  ردپ  نم  تفگ : تسا  هنوگچ  وت  عضو  ناکیدزن  ترتع و  دروم  رد  یلو  تسا  هتفریذپ  تا  هریـشع  لصا و  هرابرد  نیا 
دراد هراشا  عوضوم  نیمه  هب  دوخ  رعـش  نیا  رد  ردـب  نب  ناقربز  درپس و  وا  هب  ار  هماج - درب - ود  نآ  وا  .ما  نت  هد  يومع  ردارب و  هد 

.دیشوپ لیاضف  ندش  هدرمشرب  ماگنه  هب  ناوارف  تلیضف  ببس  هب  نم  يومع  ار  ءامسلا  ءام  رسپ  هماج  ود  نآ  دیوگ : یم  هک 

هب دعـس  ینب  زا  دنچ  ینت  هارمه  يرقنم  مصاع  نب  سیق  .تسا  نینچ  هک  تسا  یتلـصخ  مه  مالـسا  رد  ار  نانآ  دیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
لیابق رـالاس  ار  وا  هنوگ  نیدـب  و  .تسا » نیـشن  هیداـب  مدرم  رـالاس  نیا  : » دومرف وا  هراـبرد  ادـخ  لوسر  دـمآ و  ص )  ) ربماـیپ روضح 

هانم دیز  نب  کلام  نب  هلظنح  ینب  هلیبق  يارب  دیوگ : یم  هدیبع  وبا  .دومرف  فیـصوت  دنراد  تنوکـس  اه  هیداب  رد  هک  سیق  فدنخ و 
نب دیز  نب  سدع  نب  هرارز  تسا و  رـضم  نادناخ  نیرت  هدیزگ  هلظنح  نب  کلام  نب  مراد  نادـناخ  تسا و  یناوارف  لاصخ  میمت  نب 
ورگ رد  رـضم  هلیبق  دارفا  مامت  يوس  زا  هک  دوب  ینامک  ياراد  مه  هرارز  نب  بجاح  تسا و  میمت  ینب  نادـناخ  نیرت  هدـیزگرب  مراد 

دنکن هحلاصم  مدرم  زا  کی  چیه  اب  هک  تسا  هدروخ  دـنگوس  ورـسخ  تسا : هدـش  هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  دوب و  یناساس  ورـسخ 
نب هیجان  نب  هعصعص  مراد ، نب  عشاجم  نادناخ  رد  ناشیا  هلمج  زا  .دهن و  وا  ورگ  رد  ار  شیوخ  نامک  هرارز  نب  بجاح  هکنآ  رگم 
رقف یتسدگنت و  میب  زا  بارعا  هک  ار  یهانگ  یب  ناکرتخد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  .تسا  عشاجم  نب  نایفـس  نب  دمحم  نب  لاقع 
دازآ دیرخ و  ناشیا  ياه  هداوناخ  زا  ار  رتخد  دصیـس  وا  درک ، روهظ  مالـسا  هک  یماگنه  .تخاس  یم  هدنز  دندرک  یم  روگ  هب  هدنز 

.تفرگ هدهع  رب  ار  نانآ  تیبرت  شرورپ و  درک و 

دـص یناـبزیم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  بلاـغ  .تسا  هلیبق  نادـناخ و  نیمه  زا  تسا ، رعاـش  قدزرف  ردـپ  هک  مه  هعـصعص  نب  بلاـغ 
دارفا هک  تسا  نینچ  ناتـساد  نیا  .تفرگ  هدـهع  رب  تخانـش  یمن  ار  نانآ  هک  یموق  يارب  ار  اهبنوخ  هد  تخادرپ  سانـشان و  نامهیم 
میتسه برع  ناگدیزگرب  نادنمدرخ و  ام  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  راختفا  شیوخ  ياهنمجنا  رد  دوخ و  نایم  هربو  نب  بلک  نادـناخ 

رارقا امـش  يارب  عوضوم  نیا  هب  بارعا  تفگ : ناـشیا  زا  يدرم  ریپ  .دـنک  یمن  زیتـس  يربارب و  اـم  اـب  یـسک  مرک  راـبت و  ظاـحل  زا  و 
اب تروص و  نیرتهب  رد  ار  دوخ  دارفا  زا  نت  دص  امش  .دنتسه  ینادنمدرخ  هدیدنسپ و  ياهراک  هداژن و  يرابت  ياراد  دوخ  هک  دنرادن 
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تخادرپ دننک و  ییاریذپ  ناشیا  زا  هک  دنهاوخب  دنرذگ  یم  ناشرانک  زا  هک  بارعا  لیابق  زا  نانآ  دیراد و  لیسگ  بترم  ياه  هماج 
هد نآ  دـنک و  ییاریذـپ  نامهیم و  ار  رفن  دـص  نآ  سک  ره  .دـنیوگن  مه  ار  شیوخ  رابت  تبـسن و  دـنریگب و  هدـهع  رب  ار  اهبنوخ  هد 
هب ار  دوخ  دـندمآ و  نوریب  نت  دـص  نآ  .دوش  یمن  يزیتـس  وا  لـضف  رد  هک  تسا  یمیرک  راوـگرزب و  نآ  وـمه  دزادرپـب  ار  اـهبنوخ 

ار هچنآ  هک  دندرکن  ادیپ  ار  سک  چیه  دندرک و  تکرح  اهبآ  لیابق و  کی  کی  نایم  دندناسر و  دسا  میمت و  ینب  لیابق  ياهنیمزرس 
دنتـسیک و ناگدش  هتـشک  دیتسیک و  امـش  تفگ : دندرک ، اضاقت  وا  زا  دندیـسر و  یفیـص  نب  مثکا  شیپ  نوچ  .دروآرب  دنهاوخ  یم 

نب ثراح  نب  هبیتق  رانک  زا  دنتفر و  وا  شیپ  زا  نانآ  تسا ، یناتساد  ار  امش  دیراد  راتفگ  رد  هک  یفالتخا  اب  اریز  تسیچ  امش  ناتساد 
.دنتساوخ وا  زا  ار  دوخ  هتساوخ  دنتشذگ و  یعوبری  باهش 

مارح ياههام  هک  یتروص  رد  مهاوخنوخ و  بلک  هلیبق  زا  دوخ  نم  تفگ : .میا  هربو  نب  بلک  هلیبق  زا  دنتفگ : دـیتسیک  امـش  دیـسرپ :
هدنامرد ار  امش  منک و  یم  راوگوس  امش  گرم  هب  ار  ناتناردام  دنسرب  امش  هب  نم  ناراوس  دیشاب و  نیمزرس  نیا  رد  امش  دوش و  مامت 
.دـندرک حرط  ار  دوخ  ياضاقت  دـندرک و  روبع  هرارز  نب  بجاح  نب  دراطع  راـنک  زا  دـنتفر و  وا  شیپ  زا  ناـسرت  ناـشیا  .مزاـس  یم 

امـش زا  يزیچ  دـهدب  امـش  هب  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  یکی  نیا  دـنتفگ : .دـیریگب  ار  دوـخ  هتـساوخ  دـییوگب و  راکـشآ  ینخـس  تفگ :
دندیـسر رتش  زا  هتـشابنا  ییارحـص  هب  دندرک  یم  رذگ  مراد  نب  عشاجم  نادناخ  رانک  زا  نوچ  .دنتفر و  دندرک و  شیاهر  تساوخ و 

هکنآ زا  شیپ  تفگ : .دندرک  اهبنوخ  تخادرپ  ینابزیم و  ياضاقت  وا  زا  .دوب  يرتش  هب  ندیلام  نارطق  مرگرس  هعـصعص  نب  بلاغ  هک 
عوضوم دندمآ و  دورف  ناشیا  .دییآ  دورف  سپس  دینک ، ادج  اهبنوخ  هزادنا  هب  نارتش  نیا  نایم  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  نارتش  دییآ  دورف 

یم رگا  يدرک و  هدوسآ  بعت  جـنر و  زا  ار  ام  یتسه ، یگرزب  رـالاس  هچ  هک  دـیامرف  داـشرا  تدـنوادخ  دـندوزفا  دـنتفگ و  وا  هب  ار 
.میدرک یم  وت  گنهآ  میدمآ و  یم  وت  شیپ  تسخن  زا  میتسناد 

هک تسا  هدید  ار  بلاغ  دننام  یـسک  هچ  ياهمـشچ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  : » دیوگ یم  هک  تسا  قدزرف  رظن  روظنم  ناتـساد  نیمه 
نب حایر  نادناخ  زا  هلظنح و  نب  عوبری  ینب  هلیبق  زا  دیوگ : یم  هدـیبع  وبا  ...دـیوگن » ینخـس  چـیه  دـنک و  ییاریذـپ  ار  نامهیم  دـص 

نینچ هاشداپ  تفادر  .تسا  هتـشاد  هدـهعرب  ار  رذـنم ، نادـناخ  ناهاشداپ  ینعی  ناهاشداپ ، تفادر  حاـبر ، نب  ّیمره  نب  باـتع  عوبری 
رد وا  ياـهراک  راد  هدـهع  تسا  هتـشادن  روضح  هاـشداپ  هاـگره  تسا و  هدیـشون  یم  وا  هاـش  زا  سپ  یـشون  هداـب  رد  هک  تسا  هدوب 

هدوب اجرباپ  ماقم  نیا  مالسا  روهظ  ماگنه  ات  دندرب و  ثرا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  شنارسپ  ار  بصنم  نیا  و  تسا ، هدش  یم  سلجم 
« .دنتسه نم  هلیبق  موق و  ناهاشداپ  ياهاتمه  نانیشن و  مه  بلاغ و  نادناخ  یمارگ  ناگدیزگ  : » دیوگ یم  نینچ  هعیبر  نب  دیبل  .تسا 

مه عوبری  نب  هبلعث  نب  هللا  دـبع  نب  دـقاو  وا  تسا و  هدوـب  عوـبری  نادـناخ  زا  تسا  هتـشک  ار  ناکرـشم  زا  يدرف  هک  یـسک  نیتـسخن 
عوـضوم نیا  هب  تاـهابم  نمـض  باـطخ  نب  رمع  تشک و  ار  یمرـضح  نب  ورمع  هلخن  هیرـس  رد  هک  تسا  باـطخ  نب  رمع  دـنگوس 

باریـس یمرـضح  نب  ورمع  نوخ  زا  ار  دوخ  ياه  هزین  تخورفارب ، ار  گنج  دـقاو  هک  یماگنه  هلخن  هیرـس  رد  تسا : هدورـس  نینچ 
بارعا دوج  هب  هرهش  هدنشخب و  دارفا  .درک  یم  زیتس  وا  اب  هنایزات  ریجنز و  لغ و  دش و  ریسا  ام  نایم  مه  هللا  دبع  نب  نامثع  میتخاس و 

دبع نب  نامیلـس  شیپ  قدزرف  .تسا  هدوب  یحایر  ءاقرو  نب  باتع  نب  دـلاخ  دوج ، رد  بارعا  نیرتزاتـشیپ  .دـنا  هدوب  هلیبق  نآ  زا  مه 
هب ار  دوخ  درک و  ییورـشرت  قدزرف  اـب  تشاد و  یمن  شوخ  دوـخ  رب  ندرک  راـختفا  رایـسب  ببـس  هب  ار  وا  نامیلـس  و  تفر ، کـلملا 

ریما يا  تفگ : قدزرف  یتـسیک  وـت  رداـم  یب  يا  تفگ : وا  هب  هک  دـناسر  اـجنآ  هـب  ار  راـک  تـفگ و  نخـس  تـشرد  دز و  یـسانشان 
زا برع  رترعاش  رت و  عاجش  رت و  هدنشخب  رترورـس و  رترابدرب و  رتافو و  اب  هک  متـسه  يا  هلیبق  زا  نم  یـسانش  یمن  ارم  ایآ  نینمؤملا 
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.تسا ناشیا 

هناخ و زا  ارت  مروآ و  یم  درد  هب  هنایزات - اب  ار -  تتـشپ  هنرگ  يروآ و  تجح  یتفگ  هچنآ  رب  دیاب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نامیلس 
ورگ بارعا  همه  يوس  زا  ار  دوخ  نامک  هک  تسا  هرارز  نب  بجاـح  برع  درف  نیرتاـفو  اـب  تفگ : قدزرف  .منک  یم  دـیعبت  تراـید 

.دوـش یم  هدز  لـثم  وا  هب  يراـبدرب  رد  هک  تسا  سیق  نب  فـنحا  برع  نیرتراـبدرب  .درک  اـفو  دوـب  هدرک  دـهعت  هچنآ  هب  دراذـگ و 
ریلد و .تسا » هید  اب  مدرم  رالاس  نیا  : » دومرف وا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  مصاـع  نب  سیق  نیـشن - هیداـب  بارعا - همه  رترورس 

برع نیرترعاش  اما  .تسا  یحایر  ءاقرو  نب  باتع  نب  دلاخ  برع  نیرت  هدنشخب  .تسا  يدعـس  لاله  نب  شیرج  برع  نیرت  عاجش 
نامیلس .درگرب  تسین ، يزیچ  ام  شیپ  وت  يارب  تسا  هدروآ  ام  شیپ  ارت  يزیچ  هچ  تفگ : نامیلس  .ما  وت  شیپ  کنیا  هک  متـسه  نم 

مه ار  تیب  نیا  يراعشا  نمض  قدزرف  دش و  نیگمغ  تشادن  ار  نآ  ندرک  در  يارای  هک  قدزرف  تزع  هرابرد  نانخس  نآ  ندینـش  زا 
عشاجم نادناخ  یکدنا  ییاونیب و  ببس  هب  ای  میشاب  دنمزاین  وت  هب  دشاب و  هدمآ  شیپ  ام  يارب  هک  يزاین  يارب  وت  شیپ  ام  تسا : هتفگ 

.میا هدماین 

تسا بارعا  نیرتریلد  تفگ  یم  درب و  یم  مان  مه  ار  یعوبری  باهـش  نب  ثراح  نب  هبیتع  قدزرف  رگا  دیدحلا :] یبا  نبا   ] دیوگ یم 
باتش اب  دناوت  یمن  ثراح  نب  هبیتع  زج  یسک  دتفا  نیمز  رب  هام  رگا  دنا : هتفگ  یم  هیداب  بارعا  دنیوگ  یم  .دوب  ندرک  در  لباق  ریغ 

هداد ناراـک  راوس  هدنـشک  رهز  ناریلد و  یچراکـش  بقل  هبیتع  هب  .تسا  هدوب  ندز  هزین  رد  وا  تراـهم  ببـس  هب  نیا  دریگب و  ار  نآ 
رد وا  شیپ  یتدـم  ماطـسب  تفرگ و  يریـسا  هب  دوب  هعیبر  هلیبق  ریلد  یمان و  راک  راوس  هک  ار  سیق  نب  ماطـسب  هک  تسومه  و  دـندوب ،

رگید هک  طرش  نیا  اب  مه  نآ  درک ، اهر  ار  وا  سپس  دیرب و  ار  شرـس  ولج  ياهوم  تفرگ و  وا  زا  لماک  هیدف  هبیتع  هکنآ  ات  دنام  دنب 
وا زا  قدزرف  یلو  تسا  هدمآ  همه  رب  مدقم  ثراح  نب  هبیتع  مان  نایوجگنج  ناریلد و  تاقبط  ياهباتک  رد  .دنکن  گنج  عوبری  ینب  اب 

قدزرف ینمشد  تسا و  هدرک  یم  راختفا  وا  هب  تسا ، عوبری  ینب  زا  نوچ  مه ، ریرج  اریز  تسا ، هدربن  مان  تسا  میمت  هلیبق  زا  هکنیا  اب 
.تسا هتشادزاب  هبیتع  مان  ندرب  زا  ار  وا  ریرج  اب 

نآ رد  سک  چـیه  دـنراد و  لوبق  نانآ  يارب  بارعا  همه  هک  تسا  یلاـصخ  مه  میمت  نب  ورمع  نادـناخ  يارب  دـیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
نآ زا  هدج  يردپ و  دـج  همع و  ومع و  ظاحل  زا  دارفا  نیرت  یمارگ  هک  تسا  نیا  لاصخ  نآ  زا  یکی  .دـنک  یمن  زیتس  ناشیا  اب  هراب 

میمت نب  ورمع  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  وا  تسا و  هرارز  نب  شاّبن  هلاـه ، یبا  یلـصا  ماـن  .تسا  هلاـه  یبا  نب  دـنه  وا  تسا و  نادـناخ 
سپ .تسا  هدروآ  وا  يارب  ار  دنه  تسا و  هدوب  هلاه  وبا  رـسمه  دوش ، ص )  ) ربمایپ رـسمه  هکنآ  زا  شیپ  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  .تسا 
سپس .تفریذپ  شیوخ  يدنزرف  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  يا  هچب  رسپ  دنه  تفرگ و  يرـسمه  هب  ص )  ) ربمایپ ار  هجیدخ  نآ  زا 
.تسا ناشیا  يردام  ردارب  هلاه  یبا  نب  دنه  دروآ و  ار  همطاف  موثلک و  ما  هیقر و  بنیز و  رهاط و  مساق و  ص )  ) ربمایپ يارب  هجیدـخ 

همع ومع و  ظاحل  زا  دنـشاب و  هجیدخ  ربمایپ و  هک  هدج  دج و  ظاحل  زا  رـسپ  نیا  و  دش ، دنه  مان  هب  يرـسپ  ياراد  هلاه  یبا  نب  دـنه 
.تسا دارفا  نیرت  یمارگ  ادخ  لوسر  نارتخد  نارسپ و  ینعی 

راـگزور هب  تسا و  میمت  نب  ورمع  نب  دـسا  نادـناخ  زا  وا  .تسا  ناـشیا  زا  یفیـص  نب  مثکا  هک  تـسا  نـیا  ناـشیا  لاـصخ  زا  رگید 
لقن وا  زا  تسا  هدوب  لوادـتم  مدرم  ناـیم  هک  یناوارف  ظـعاوم  مکح و  لاـثما و  یلهاـج  هرود  رد  تسا و  هدوب  برع  میکح  شیوـخ 

نآ دوب و  رـضم  مدرم  هدهع  رب  یجارخ  ار  وا  هک  تسا  ناشیا  زا  مه  زاوعالا  وذ  هک  تسا  نیا  ناشیا  ياهیگژیو  رگید  زا  .تسا  هدـش 
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وا هب  ار  جارخ  دـنداد و  یم  روـبع  بارعا  ياـهبآ  راـنک  زا  دـندناشن و  یم  يریرـس  رب  هک  دـش  ریپ  نادـنچ  وا  .دـنتخادرپ  یم  وا  هب  ار 
هار هک  ما  هتـسناد  نم  ییامیپ  یم  وت  هچنآ  فـالخرب  تسا : هدورـس  نینچ  دوب  روک  هک  یلـشهن  رفعی  نب  دوسا  .دـندرک  یم  تخادرپ 

هلیبق نآ  رب  وا  زج  یـسک  تسا و  هدرک  يرورـس  میمت  همه  رب  مالـسا  رد  هک  مه  ینزام  زوحا  نب  لاله  .تسا  زاوعـالا  وذ  هار  ناـمه 
.تسا ناشیا  زا  تسا  هدرکن  يرورس 

هک مه  یمیت  بعقصلا  وبا  هک  دیـسر  یهورگ  هب  دش ، هفوک  دجـسم  دراو  یموزخم  هریغم  نب  دیلو  نب  نامحرلا  دبع  نب  دلاخ  دیوگ :
دوب و مدرم  نیرتاناد  زا  بعقـصلا  وبا  .تخانـش  یمن  ار  وا  نامحرلا  دـبع  نب  دـلاخ  دوب و  هتـسشن  ناشیا  نایم  دوب  بابرلا  میت  هلیبق  زا 

هللا دبع  نب  دلاخ  .متـسه  بابرلا  میت  زا  تفگ : يا  هلیبق  مادک  زا  تفگ : درب و  کشر  وا  رب  دینـش ، ار  شراتفگ  ملع و  هکنیمه  دلاخ ،
هک هلظنح  هریت  زا  هن  یتسه و  دـنرتشیب  همه  زا  هک  دعـس  هریت  زا  هن  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  نیاربانب  تفگ : .تسا  هتفای  یتصرف  تشادـنپ 

.موزخم ینب  زا  تفگ : يا  هلیبق  مادک  زا  وت  تفگ : بعقصلا  وبا  .دنمدرم  نیرتدیدش  هک  ورمع  هریت  زا  هن  دنتسه و  دارفا  نیرت  یمارگ 
هک رادلا  دبع  نادناخ  زا  هن  دندوب و  تفالخ  يایوج  هک  هیما  ینب  زا  هن  یتسه و  مشاه  هدیزگرب  نادناخ  زا  هن  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :

دانتـسا هچ  تفگ : بعقـصلا  وبا  .میتسه  شیرق  هلیبق  هناحیر  اـم  تفگ : ینک  یم  راـختفا  زیچ  هچ  هب  سپ  دـنا ، هدوب  هبعک  ناراد  هدرپ 
دـندوب و ریذـپلد  مرگ و  نادرم  رظن  رد  ناشیا  نانز  هکنیا  يارب  دـنا  هتفگ  شیرق  هناحیر  ار  موزخم  ارچ  یناد  یم  اـیآ  يدرک ، یتشز 

.تخاس موکحم  ار  وا  هنوگ  نیدب 

زا دنچ  ینت  همادق و  نب  هیراج  سیق و  نب  فنحا  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  لماکلا  باتک  رد  دّربم  سابعلا  وبا 
تشز یخساپ  وا  هب  مه  نانآ  .دزاس  نیگمشخ  ار  نانآ  ات  تفگ  تشرد  ینخـس  دندوب  ود  نآ  هارمه  هک  دعـس  ینب  سانـشرس  نادرم 
هیواعم نب  هللا  دبع  ردام  هک  هتخاف  .دینش  ار  ناشیا  نخس  دوب و  نانآ  کیدزن  يا  هرجح  رد  هظرق ، رتخد  هتخاف  هیواعم ، رـسمه  .دنداد 

کیدزن يدرواین و  دوخ  يور  هب  وت  هک  مدینش  ینخـس  رـسکبس  صاخـشا  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : دنتفر  نانآ  هکنیمه  تسا 
هخاش رتروهـشم  میمت  تسا و  برع  لیابق  رتروهـشم  رتگرزب و  رـضم  هلیبق  تفگ : هیواعم  .مروآ  هلمح  نانآ  رب  میآ و  نوریب  نم  دوب 

.دنتسه دعس  هلیبق  دارفا  نیرت  سانش  يور  هورگ  نیا  تسا و  میمت  هخاش  رت  هرهش  دعس  تسا و  رضم 

وا ياه  نیـشنمه  زا  یکی  دروآ ، نایم  هب  نخـس  مراد  ینب  زا  يزور  ناورم  نب  کلملا  دبع  هک  دـنک  یم  تیاور  سابعلا  وبا  نینچمه 
کلملا دبع  .دنا  هدش  هرهش  ببس  نیا  هب  و  دنتـسه ، دنم  هرهب  هیرذ  یناوارف  لسن و  ترثک  ظاحل  زا  موق  نآ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ :

دراطع نب  ریمع  نب  دمحم  هرارز و  نب  دـبعم  نب  عاقعق  هرارز و  نب  طیقل  ناشیا  زا  هکنآ  لاح  ییوگ و  یم  ار  نخـس  نیا  ارچ  تفگ :
ار نت  هس  نیا  زگره  برع  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  دـنا ، هتـشاذگن  یقاب  يدـنزرف  چـیه  دـنا و  هتـشذگرد  هرارز  نب  بجاح  نب 
مه هرصب  هب  شا  هنماد  هک  تفرگ  رد  هیداب  رد  یگنج  تسا : هتفگ  یعمـصا  دیوگ  یم  نینچمه  دربم  سابعلا  وبا  .دنک  یمن  شومارف 

یناوجون هک  ارم  .دندش  عمج  عماج  دجسم  رد  ناگمه  دش و  وگتفگ  حلص  هرابرد  سپس  دیـشک ، يراوشد  هب  تسخن  راک  دیـشک و 
مدـید مدـش  دراو  هکنیمه  دـش و  هداد  هزاجا  متفرگ  هزاجا  .مربب  مایپ  هک  دنداتـسرف  دوب  مراد  ینب  زا  هک  عاقعق  نب  رارـض  شیپ  مدوب 
شربخ .تشاد  هناخ  رد  هک  تسا  يریـش  يزب  يارب  فلع  هناد و  ندرک  طولخم  لوغـشم  دراد و  نت  رب  يدـننام  گـنل  هاـتوک  هماـج 

ام يارب  كزینک  يا  هک  دروآرب  دایرف  تسـش و  ار  فرظ  دروخ و  ار  شکاروخ  زب  نآ  ات  درک  گنرد  دـنا ، هدـش  عمج  موق  هک  مداد 
ار وا  مروخب و  يزیچ  وا  اب  هک  متـشادن  شوخ  .درک  توعد  ندروخ  هب  مه  ارم  رارـض  .دروآ  امرخ  نغور و  كزینک  .رواـیب  تشاـچ 
درک و كاپ  ار  شیاهتـسد  دوب  هناخ  هشوگ  رد  هک  لگ  يرادـقم  اب  تساـخرب و  دروخ ، تساوخ  یم  هچ  ره  نوچ  متـشادنپ ، فیثک 
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سپس تخیر و  دوخ  تروص  هب  ار  شا  هدنامیقاب  دیماشآ و  ار  نآ  دروآ  بآ  زینک  .روایب  بآ  نم  يارب  كزینک  يا  تفگ : تسش و 
.میرازگب ار  اهتمعن  نیا  رکـش  میناوت  یم  ماـگنه  هچ  ماـش ، نوتیز  نغور  هرـصب و  ياـمرخ  هارمه  تارف  بآ  ار ، ادـخ  ساپـس  تفگ :

.دیشوپ تشاد  نت  رب  هک  دننام  گنل  هماج  نامه  يور  ار  نآ  هک  دروآ  وا  يارب  یندع  ییادر  كزینک  روایب ، ارم  يادر  تفگ : سپس 
تسخن دش  دجسم  دراو  هکنیمه  رارض  مدیشک ، رانک  وا  زا  ار  دوخ  وا  ياه  هماج  یگنهک - یتشز - ببس  هب  نم  دیوگ : یم  یعمصا 

یگمه وا  تشادـگرزب  يارب  هکنآ  رگم  دـنامن  یقاـب  مدرم  زا  يا  هقلح  چـیه  .تفر  موـق  نآ  شیپ  سپـس  درازگ و  زاـمن  تعکر  ود 
.تشگرب دهدب و  شدوخ  لاوما  زا  هک  تفریذپ  دوب  لیابق  نایم  هک  ار  ییاهبنوخ  مامت  تسشن و  وا  .دنتساخرب 

دوعـسم ندش  هتـشک  زا  سپ  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  لقن  نم  يارب  هدـیبع  وبا  لوق  زا  ینزام  نامثع  وبا  دـیوگ : یم  دربم  سابعلا  وبا 
هب ار  دوخ  نارای  وا  .دریگب  ماقتنا  میمت  ینب  زا  هک  دمآ  هرصب  ناشورف  لام  رازاب  هب  یکتع  فرـشا  نب  ورمع  نب  دایز  یکتع  ورمع  نب 

یمعد نب  یـصقا  نب  زیکل  باقعا  هک  داد  رارق  ار  سیقلا  دـبع  هلیبق  دارفا  هرـسیم  رد  لـئاو و  نب  رکب  هلیبق  دارفا  هنمیم  رد  .درک  فص 
: تفگ دیسر ، سیق  نب  فنحا  هب  ربخ  نیا  نوچ  .داتـسیا  دوخ  نارای  بلق  رد  مه  ورمع  نب  دایز  .دنتـسه  هعیبر  نب  دسا  نب  هلیدج  نب 

ارف ار  دوخ  نارای  فنحا  .دـنکفا  يراتفرگ  هچ  هب  ار  دوخ  هک  دـهد  یمن  تیمها  تسا و  ماـن  ناـهاوخ  ناوجون و  ورمع  نب  داـیز  نبا 
نارـضاح هب  دید  ار  وا  هکنیمه  فنحا  .دمآ  وا  شیپ  مه  ینادغ  ردـب  نب  هثراح  دـندوب ، هدـش  عمج  میمت  ینب  هک  یلاح  رد  دـناوخ و 

رد ار  بابر  دعس و  لیابق  دارفا  نانآ  .درک  ینزیار  وا  اب  دناشن و  دوخ  رانک  ار  وا  سپس  .دینک  لابقتسا  دوخ  رالاس  زا  دیزیخرب  تفگ :
نب میرـص  نادـناخ  دارفا  زا  سمهک و  وخا  هب  فورعم  هک  دوب  ناّعط  قلط  نب  سبع  ناشیا  هدـنامرف  دـنداد و  ياج  دوخ  رکـشل  بلق 
ینب دارفا  یتسرپرس  هب  مه  ینادغ  ردب  نب  هثراح  .دندوب  وا  يدزا  ناهارمه  ورمع و  نب  دایز  يور  هبور  لباقم و  رد  نانآ  .دوب  عوبری 
يارب ردـب  نب  هثراح  .دـنداد  رارق  سیقلا  دـبع  دارفا  ربارب  مه  ار  میمت  نب  ورمع  هلیبق  .تفرگ  رارق  لئاو  نب  رکب  هلیبق  لـباقم  هلظنح و 

یم تیافک  وت  زا  يدوز  هب  ار  نایدزا  نتفوک  ناـشورف  لاـم  رازاـب  گـنج  رد  سمهک  وخا  ینعی  سبع  دـناوخ : ار  تاـیبا  نیا  فنحا 
هک ییاه  هبرـض  اب  مه  ام  درک ، دـهاوخ  تیافک  دـنا  هتخاس  مهارف  ار  هچ  ره  یـصقا و  نب  زیکل  هلیبق  دارفا  یمارآ  اـب  مه  ورمع  دـنک ،

دیوگ .دنتـسه  سیقلا  دـبع  هلیبق  نامه  یـصقا  نب  زیکل  .مینک  یم  تیافک  وت  زا  ار  رکب  هلیبق  درک ، دـهاوخ  دـیپس  ار  ناـناوجون  يوم 
دنگوس ادخ  هب  هرصب ، هعیبر  هلیبق  مدرم  يا  نمی و  دزا  هلیبق  مدرم  يا  هک  داد  مایپ  ناشیا  هب  فنحا  دنداتسیا ، يورایور  نانآ  هکنیمه 

هلباقم نمـشد  اب  تسد  رد  تسد  دیاب  دـییام و  ناگیاسمه  امـش  یهگناو  دـیا ، هفوک  میمت  هلیبق  دارفا  زا  رت  بوبحم  ام  يارب  امـش  هک 
زا ام  دیتخورفا  شتآ  ام  رب  دیداهن و  اپ  ریز  ار  ام  میرح  دیدرک و  زاغآ  ار  گنج  ام  هب  تبسن  هتـشذگ  رد  هک  دیدوب  امـش  نیا  مینک و 

یهار دیشاب و  تسار  ام  اب  کنیا  .میرادن  رش  گنج و  هب  يزاین  دشاب  یهار  یتشآ  ریخ و  هب  هک  یماگنه  ات  میدرک و  عافد  نتشیوخ 
ام نامرف  میلـست  تموق  وت و  یهاوخ  یم  رگا  ریذپب ، ار  داهنـشیپ  هس  نیا  زا  یکی  داد  مایپ  فنحا  هب  ورمع  نب  دایز  .دینیزگرب  تسرد 

ياهبنوخ دـیهاوخ  یم  رگا  و  دـینک ، چوک  دـیهاوخ  یم  اجک  ره  تموق  وت و  راذـگب و  اـم  يارب  ار  هرـصب  یهاوخ  یم  رگا  و  دـیوش ،
.دوش تخادرپ  ربارب  هد  دیاب  مه  دوعسم  ياهبنوخ  دیرذگب و  دوخ  ناگدش  هتشک  ياهبنوخ  زا  دیزادرپب و  ار  ام  ناگدش  هتشک 

یلهاج هرود  رد  ناشیا  ناگتسباو  ناهاشداپ و  ياهبنوخ  نوچ  دوعـسم  ياهبنوخ  دیاب  هک  تسا  هدوب  نیا  شدوصقم  دیوگ : یم  دربم 
هب داد  مایپ  فنحا  .دوب  اهبنوخ  هد  وا  ياهبنوخ  دش  یم  هتشک  هاشداپ  هداوناخ  دارفا  زا  یـسک  رگا  یلهاج  راگزور  رد  .دوش  تخادرپ 

يادرف .دنتفر  دندروآرد و  زازتها  هب  ار  دوخ  ياهمچرپ  نانآ  .دـیدرگرب  زورما  میریذـپ ، یم  ار  اهداهنـشیپ  نیا  زا  یکی  يدوز  نیمه 
ام يارب  يرگید  هار  دیا و  هداد  رارق  راتخم  ییاهداهنشیپ  شریذپ  هب  ار  ام  امش  داد  مایپ  داتسرف و  نانآ  شیپ  ار  یسک  فنحا  زور  نآ 
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ار دوخ  نیمزرـس  هکنیا  .تسا  نکمم  هنوگچ  دـکچ  یم  نوخ  اهمخز  زا  زونه  هک  یلاح  رد  امـش  نامرف  هب  ندـش  میلـست  اما  .تسین 
- میتشاد یم  ررقم  میتشون - یم  نانآ  رب  ام  رگا  و  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ندـش  هتـشک  دـننامه  راک  نیا  مینک ، كرت 
رب هک  امش  موس  داهنـشیپ  یلو  .دنداد » یمن  ماجنا  ار  نآ  كدنا  یهورگ  زج  دیور  نوریب  شیوخ  راید  زا  ای  دیـشکب  ار  نتـشیوخ  هک 
اب میزادرپ ، یم  اهبنوخ  امـش  ناگتـشک  يارب  میـشخب - یم  مینک - یم  لطاب  ار  دوخ  ياهنوخ  ياهبنوخ  ام  تسا ، لاـم  نتفرگ  هدـهع 
هک دـندش  گـنهامه  موـق  تسا  هدرب  ناـیم  زا  ار  یلهاـج  ّتنـس  دـنوادخ  تسا و  ناناملـسم  زا  يدرم  مه  دوعـسم  هـکنیا  هـب  هجوـت 

العف مه  دوعـسم  ياهبنوخ  عوضوم  دـنهد و  اهبنوخ  ار  هعیبر  دزا و  ياه  هلیبق  زا  ناگدـش  هتـشک  رگید  دـننک و  فالغ  ار  اهریـشمش 
نانآ هب  ناگورگ  ناونع  هب  ار  یعـشاجم  هداتق  نب  ساـیا  درک و  در  ار  ناگتـشک  ياـهبنوخ  تخادرپ  تنامـض  فنحا  .دـنامب  فقوتم 

هدورـس نینچ  نیا  ریرج  هب  باـطخ  هدرک و  راـختفا  عوضوم  نیا  هب  قدزرف  دـندش ، یـضار  نآ  رب  موق  .دزادرپب  ار  لاـم  نآ  اـت  درپـس 
دوخ دندز  یم  تبرض  اه  همجمج  هب  هک  یگنج  رد  دندوب  ناندع  نب  دعم  لسن  زا  هک  برع  رکـشل  ود  نآ  يارب  هک  سک  نآ  تسا :

نایدنه نایناریا و  زا  نانآ  نادنگوس  مه  ناشیا و  نانیـشن  هیداب  میمت و  هلیبق  دارفا  دوش  یم  هتفگ  ...تسام و  زا  داد  رارق  ناگورگ  ار 
ناـیدزا قرحم و  هتـسد  راد و  اـه و  ینمی  زا  تسا : هدورـس  نینچ  دروم  نیمه  رد  ریرج  دـندوب و  نت  رازه  داـتفه  زا  شیب  نایدنـس  و 

.دندمآ ناشیا  بناج  هب  نهآ  رد  قرغ  هدیشوپ و  هرز  حلسم  درم  رازه  داتفه  دنداد  ام  هب  ار  دوعسم  گرم  ربخ  نوچ  هک  سرپب 

ادـیپ رتـش  هزادـنا  نآ  میمت  ینب  ياـههاگودرا  ناـیم  دـش و  نیگنـس  رایـسب و  نم  يارب  اـه  هید  تخادرپ  دـیوگ : یم  سیق  نب  فنحا 
همیخ هب  ارم  مدرک ، تلأسم  ار  دوخ  دوصقم  متخادرپ و  وجتـسج  هب  اجنآ  متفر و  میمت  ینب  اهارحـص  نیربی و  يوس  هب  راچان  مدرکن ،

بـسن مداد و  مالـس  وا  رب  دوب ، هتـسشن  اجنآ  دوب  هتـسب  نآ  رب  ینامـسیر  تشاد و  رمک  رب  یگنل  هک  يدرم  ریپ  .دـندرک  ییامنهار  يا 
باطخ نب  رمع  دیـسرپ : .دومرف  تلحر  متفگ : درک  هچ  داب ، شلآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ادـخ ، لوسر  تفگ : نم  هب  .متفگ  ار  دوخ 

یقاب امش  ینیشن  رهش  رد  يریخ  هچ  ود  نآ  زا  سپ  نیاربانب  تفگ : .تشذگرد  متفگ : درک  هچ  درک  یم  هطاحا  ظفح و  ار  برع  هک 
نم هب  .متفگ  وا  يارب  مدوـب  هدرک  هعیبر  دزا و  ياـه  هلیبـق  هب  اـهبنوخ  تخادرپ  يارب  هک  ار  يدـهعت  دـیوگ : یم  فـنحا  تسا  هدـنام 
دوخ يارب  ار  اهرتش  نیا  تفگ : نم  هب  درم  نآ  .دروآ  وا  شیپ  دوخ  اب  رتش  رازه  هک  دـمآ  ینابراس  هاـگماش  .ناـمب  اـج  نیمه  تفگ :

فنحا .تسین  نآ  هب  يزاین  متفگ : .ریگب  مه  ار  رتش  رازه  نیا  تفگ : دـمآ ، رتش  رادـقم  ناـمه  اـب  يرگید  ناـبراس  نآ  زا  سپ  .ریگب 
.دوب هک  وا  هک  ما  هدیمهفن  تعاس  نیا  ات  دنگوس  ادخ  هب  متشگرب و  وا  شیپ  زا  متفرگ  هک  رتش  رازه  اب  دیوگ : یم 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هرصبلا یلع  هلماع  وه  سابع و  نب  هّللادبع  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هدنسیون همان : دنـس  ( . 1  } .دـش هتـشاگن  دوب ، هرـصب  رادـنامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  هک  نامز  نآ  رد  ساـبع  نب  هّللادـبع  هب  هک 
یبوخ هب  شمالک  قایـس  یلو  ؛ هدرک لقن  ار  نآ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  مثیم  نبا  : دیوگ یم  همان  نیا  هرابرد  هغالبلا  جهن  رداصم 

نیتعانـص و باتک  رد  يرکـسع  لـاله  وبا  نینچمه  تسا و  هتـشاد  راـیتخا  رد  هغـالبلا  جـهن  ریغ  زا  ار  هماـن  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن 
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دوجوم ياهتوافت  هب  هّجوت  اب  هدومن و  لقن  ار  همان  نیا  زا  یشخب  زارطلا  باتک  رد  يولع  ییحی  ریما  دیس  نآرقلا و  زاجعا  رد  ینالقاب 
( { ،ج 3،ص 241 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  هک  دوش  یم  نشور 

هاگن کی  رد  همان 

هرصب یلاو  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  فرط  زا  هکنآ  زا  دعب  سابع  نبا  هک  دسیون  یم  همان  نیا  حرـش  همدقم  رد  مثیم  نبا  موحرم 
هیلع ماما  رکشل  مالسلا و  هیلع  ماما  هب  تبسن  لمج  زور  رد  ار  اهنآ  توادع  اریز  ؛ تفرگ شیپ  ار  تنوشخ  هار  میمت  ینب  هب  تبسن  دش 

نبا دندوب و  زور  نآ  رد  هشیاع  ریبز و  هحلط و  ناوریپ  زا  اهنآ.تشاد  رطاخ  هب  مالسلا 

یم ناطیش  بزح  -و  دوب رکسع  هشیاع  رتش  مان  رکسع -  نارای  رتش و  ناوریپ  ار  اهنآ  دنار و  رود  ار  نانآ  درک و  هلمح  اهنآ  هب  سابع 
يا همان  وا.دوب  همادـق  نب  هیراج  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـمآ  تخـس  میمت  ینب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نایعیـش  زا  یهورگ  رب  راک  نیا.دـیمان 

يارب ار  ثحب  دروم  همان  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  درک و  تیاکـش  سابع  نبا  زا  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ 
.دسیونب سابع  نبا 

.دنک یم  هراشا  رما  دنچ  هب  همان  نیا  رد 

مالـسا رـصع  رد  نآ  زا  سپ  ّتیلهاج و  نامز  رد  یتح  دـنراد و  یگرزب  عاجـش  نادرم  هک  دنتـسه  يا  هفیاط  میمت  ینب  هکنیا  تسخن 
اهنآ اب  ام  دنک  یم  باجیا  محر  هلـص  روتـسد  دـنراد و  يدـنواشیوخ  ام  اب  هکنیا  رگید.تفرگ  یمن  یـشیپ  نانآ  رب  يریلد  رد  یـسک 

.مینک یکین 

نآ دب  کین و  هجیتن  دوش  يراج  وت  تسد  نابز و  رب  رـش  ریخ و  زا  هچنآ  هک  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
.شاب راتفر  شوخ  میمت  ینب  هب  تبسن  نیاربانب  ، دریگ یم  زین  ارم  ناماد 

ِینَغََلب ْدَـق  ،َو  ْمِِهبوـُُلق ْنَع  ِفْوَْـخلا  َهَدـْقُع  ْلـُلْحا  ،َو  ْمِْهَیلِإ ِناَـسْحِْإلِاب  اَـهَلْهَأ  ْثِداَـحَف  ، ِنَتِْفلا ُسِْرغَم  ،َو  َسِیْلبِإ ُطـِبْهَم  َهَرْـصَْبلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َال ٍهَِّیلِهاَـج َو  ِیف  ٍمْغَِوب  اوُقَبُْـسی  َْمل  ْمُهَّنِإ  ،َو  ُرَخآ ْمَُهل  َعَـلَط  اَّلِإ  ٌمَْجن  ْمَُهل  ْبِغَی  َْمل  ٍمیِمَت  ِیَنب  َّنِإ  ،َو  ْمِْهیَلَع کـُتَْظلِغ  َو  ٍمیِمَت ، ِینَِبل  َكُرُّمَنَت 

َکَمِحَر ، ِساَّبَْعلا َابَأ  َْعبْراَف  ، اَِـهتَعیِطَق یَلَع  َنوُروُزْأَـم  اَِهتَلِـص َو  یَلَع  َنوُروُجْأَـم  ُنَْحن  ، ًهَّصاَـخ ًَهباَرَق  ،َو  ًهَّساَـم ًاـمِحَر  اَِـنب  ْمَُهل  َّنِإ  ،َو  ٍماَلْـسِإ
،َو َکِیف ِییْأَر  َّنَلیِفَی  َال  ،َو  َِکب یِّنَظ  ِِحلاَص  َدـْنِع  ْنُک  ،َو  َِکلَذ ِیف  ِناَکیِرَـش  اَّنِإَف  ٍّرَـش ! ٍْریَخ َو  ْنِم  َكِدَـی  َِکناَِسل َو  یَلَع  يَرَج  اَمِیف  ، ُهّللا

.ُماَلَّسلا

همجرت

زا ار  تشحو  سرت و  هرگ  نک و  راتفر  یکین  هب  نآ  لـها  اـب  لـیلد  نیمه  هب  ، تساـه هنتف  رازتشک  سیلبا و  طوبه  لـحم  هرـصب  نادـب 
ار اهنآ  هب  وت  تنوشخ  میمت و  ینب  هفئاط  اب  وت  يراتفردب  دننک ) تینما  ساسحا  اهنآ  دوش و  شوماخ  هنتف  شتآ  ات   ) اشگب اهنآ  ياهلد 

يدنمورین سییر  هاگ  ره  هک  دنتسه  یناسک  میمت  ینب  هفئاط  هکنیا ) هلمج  زا  دنراد  یلیاضف  اهنآ  نادب  یلو   ) دنا هداد  شرازگ  نم  هب 
مالـسا رـصع  رد  هن  ّتیلهاج و  رـصع  رد  هن  ، دوش یم  رهاظ  اهنآ  نایم  رد  يرگید  دـنمورین  درم  دورب ) ایند  زا  و   ) ددرگ بیاغ  اهنآ  زا 
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دزن ام  هک  دـنراد  صاخ  تبارق  کیدزن و  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ام  اب  اهنآ  نیا ) رب  هوالع   ) تفرگ یمن  یـشیپ  نانآ  رب  دربن  رد  یـسک 
ار وت  ادخ  ، سابعلا وبا  يا  نیاربانب  ، دش میهاوخ  هذخاؤم  نآ  عطق  اب  دوب و  میهاوخ  روجأم  اهنآ  هب  تبسن  محر  هلص  هلیـسو  هب  دنوادخ 

ود ره  هک  ارچ  ، دوش یم  يراج  رش  ریخ و  زا  وت  تسد  نابز و  رب  هچنآ  رد  نک  ارادم  شاب و  راد  نتشیوخ  دنک  تمحر 

رما يارب  وـت  ياـه  یگتـسیاش   ) هراـبرد مرظن  دـنامب و  رادـیاپ  وـت  هب  نم  نظ  نسح  هک  نـک  یعـس  میتـسه و  کیرـش  روـما  نـیا  رد 
.مالسلا دوشن و  نوگرگد  تموکح )

نک شوماخ  ارادم  اب  ار  هنتف  شتآ  ریسفت : حرش و 

نک شوماخ  ارادم  اب  ار  هنتف  شتآ 

ریما دض  رب  تفلاخم  مچرپ  اجنآ  رد  دندش و  هرـصب  دراو  دساف  نایوجارجام  زا  یهورگ  اب  هشیاع  قافتا  هب  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه 
مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  اب  گنج  يارب  ار  یمیظع  رکشل  هدرک و  لابقتسا  نانآ  زا  نایرـصب  دنتـشارفارب ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 
مالسلا هیلع  ماما  هک  دنتـشاد  راظتنا  دیاش  دندش و  یـشالتم  دندروخ و  تسکـش  ماجنارـس  دندومن و  اپرب  ار  یمیظع  هنتف.دندرک  اپرب 

هک يراک  نامه  دش  دراو  ّتبحم  رد  زا  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  ؛ دـنک رداص  ار  نانآ  زا  یهورگ  لتق  روتـسد  شیزوریپ  زا  دـعب 
.ددرگ زاب  هرصب  هب  لماک  شمارآ  هک  دش  ثعاب  نیمه  درک و  هّکم  حتف  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

نادـب :» دـیامرف یم  هدرک و  هراشا  انعم  نیمه  هب  تسا  هتـشاگن  ، سابع نبا  ، هرـصب رادـنامرف  هب  هک  همان  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ياه لد  زا  ار  تشحو  سرت و  هرگ  نک و  راتفر  یکین  هب  نآ  لها  اب  لیلد  نیمه  هب.تساـه  هنتف  رازتشک  سیلبا و  لوزن  لـحم  هرـصب 

ُسِْرغَم ،َو  َسِیْلبِإ ُِطبْهَم  َهَرْـصَْبلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛») دننک تینما  ساسحا  دندرگ و  هدنمرـش  اهنآ  دوش و  شوماخ  هنتف  شتآ  ات   ) اشگب اهنآ 
ْثِداَحَف ، ِنَتِْفلا  { .تسا هدـش  قالطا  يرما  ره  شیادـیپ  لحم  هب  سپـس.تسا  ناتخرد  سرغ  لحم  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « سرغم ( .» 1}

ناشبلق زا  ار  اه  هنیک  راگنز  ینعی  ؛ تسا راـگنز  ندودز  یـسررب و  تبقارم و  ياـنعم  هب  تسا و  « هثداـحم » زا رما  هغیـص  « ثداـح ( .» 2}
(. ْمِِهبُوُلق ْنَع  ِفْوَْخلا  َهَدْقُع  ُْللْحا  ،َو  ْمِْهَیلِإ ِناَسْحِْإلِاب  اَهَلْهَأ   { .ادزب هلیسو  نیدب 

ینوگانوگ ماوقا  اـجنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تساـه ، هنتف  شیور  لـحم  سیلبا و  دورف  هاـگیاج  طـبهم و  هرـصب  : دـیامرف یم  هکنیا 
، لیلد نیمه  هب  دیاش  نیمزرس و  نیا  نوریب  هب  تبسن  مه  دنراد و  لکشم  رگدکی  هب  تبسن  مه  هک  دننک  یم  یگدنز 

مهم اجنآ  هکنیا  صوصخ  هب  دـندرک  باختنا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  دـض  رب  يزیگنا  هنتف  يارب  ار  اجنآ  هشیاع  ریبز و  هحلط و 
یقالخا دسافم  يذوفن و  یطاقتلا و  راکفا  لیلد  نیمه  هب.دنا  فلتخم  ماوقا  دمآ  تفر و  زکرم  ًالومعم  ردانب  تسا و  قارع  ردنب  نیرت 
یماگنه ؛ دندقتعم زین  یـضعب.دنریگ  رارق  یقالخا  رمتـسم  شزومآ  تحت  نآ  یلاها  هکنیا  رگم  تسا  رتشیب  اه  هاگردنب  هنوگ  نیا  رد 

.دنا هدرکن  هماقا  بلطم  نیا  يارب  یلیلد  یلو  ؛ درک باختنا  دوخ  نیتسخن  هاگیاج  ار  هرصب  ، دمآ دورف  نیمز  هب  سیلبا  هک 

نومـضم هب  هک  تسا  نآ  رهـش  نیا  ندرک  مارآ  يارب  هار  نیرتهب  : دهد یم  روتـسد  سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  مهم 
وُذ ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  ٌمیِمَح * ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا   » هفیرـش هیآ 
ات دیوگ  خـساپ  یکین  اب  دنتـشاد  لمج  گنج  رد  اهنآ  هک  ار  ییاه  يدـب  ینعی  ؛ دـنک لمع  .{ و 35 هیآ 34  ، تلصف ( . 1 « } ٍمیِظَع ٍّظَح 
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سرت تلع  هب  تسا  نکمم  اهنآ  تفلاخم  زا  یشخب  هوالع  هب  دنرادرب  تفلاخم  هنوگ  ره  زا  تسد  دندرگ و  وا  ناسحا  هدنمرـش  نانآ 
نآ ياج  شمارآ  دنیـشن و  یم  ورف  سرت  فوخ و  نیا  شتآ  دوش  راتفر  یکین  هب  اهنآ  اب  هک  یماگنه  دشاب  لمع  تافاکم  ماقتنا و  زا 

.دریگ یم  ار 

: دیامرف یم  یلک  لصا  تروص  هب  هدومرف و  هراشا  راصق  تاملک  رد  انعم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

قیرط زا  ار  وا  رش  نک و  شنزرس  یکین  اب  ندرک  اطخ  ماگنه  هب  ار  تردارب  ؛  هیلع ماعنالاب  هرـش  ددرا  هیلا و  ناسحالاب  كاخا  بتاع  » 
.{ هرامش 158 ، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 2 «. } زاس رود  تدوخ  زا  ششخب 

: دیامرف یم  دوش و  یم  دوصقم  لصا  دراو  همّدقم  نیا  رکذ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

يانعم هب  « رّمنت ( .» 3  } َكُرُّمَنَت ِینَغََلب  ْدَـق  َو  دـنا ( ؛» هداد  شرازگ  نم  هب  ار  اهنآ  هب  وت  تنوشخ  میمت و  ینب  هفیاط  اـب  وت  يراـتفر  دـب  »
(. ْمِْهیَلَع ُکتَْظلِغ  ،َو  ٍمیِمَت ِینَِبل   . { تسا گنلپ  يانعم  هب  « دبک » نزو رب  « رمن » هشیر زا  تسا و  ندومن  يراتفر  دب  ندش و  نیگمشخ 

یکین تشذـگ و  وفع و  يارب  اهنآ  یگتـسیاش  رب  لیلد  هک  دـنک  یم  رکذ  میمت  ینب  هفیاط  يارب  یتافـص  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
.تسا ندرک 

( دورب ایند  زا  و   ) ددرگ بیاغ  اهنآ  زا  يدنمورین  سییر  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  میمت  ینب  هفیاط  :» دـیامرف یم  تفـص  نیتسخن  رد 
(. ُرَخآ ْمَُهل  َعَلَط  اَّلِإ  ٌمَْجن  ْمَُهل  ْبِغَی  َْمل  ٍمیِمَت  ِیَنب  َّنِإ  َو  ( ؛» دوش یم  رهاظ  اهنآ  نایم  رد  يرگید  دنمورین  درم 

یم نیب  زا  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دندوب  يا  هتسجرب  ياه  تیـصخش  ياراد  هشیمه  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هراتـس )  ) مجن هب  ریبعت 
.دنا هدیشخرد  برع  لیابق  نایم  رد  هشیمه  ّربدم  ریدم و  نادرم  ، نیمه ببس  هب  هتفرگ و  یم  ار  وا  ياج  يرگید  ، هتفر

نانآ رب  دربن  رد  یسک  مالسا  رصع  رد  هن  ّتیلهاج و  رصع  رد  هن  و  :» دیامرف یم  هدرک و  هراشا  ناشتعاجـش  هب  اهنآ  فصو  نیمود  رد 
َال ٍهَِّیلِهاَج َو  ِیف   { .هنیک يانعم  هب  مه  هدمآ و  گنج  يانعم  هب  مه  هژاو  نیا  « مغو ( .» 1  } ٍمْغَِوب اوُقَبُْسی  َْمل  ْمُهَّنِإ  َو  ( ؛» تفرگ یمن  یشیپ 

(. ٍماَلْسِإ

هداد الاب  هلمج  ریـسفت  رد  لامتحا  نیا  ، دسح دقح و  يانعم  هب  مه  هدش و  ریـسفت  گنج  يانعم  هب  مه  تغل  رد  « مغو » هکنیا هب  هّجوت  اب 
یم اپرب  هنتف  دنتـسیا و  یم  وا  لباقم  رد  تخـس  دوش  نانآ  محازم  یـسک  رگا  دنزوت و  هنیک  يوج  ماقتنا  یّتیعمج  اهنآ  هک  تسا  هدش 

.دسر یمن  تسرد  رظن  هب  ریسفت  نیا  تساهنآ  حدم  ماقم  رد  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ دننک

دزن ام  هک  دـنراد  صاخ  تبارق  کیدزن و  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ام  اب  اهنآ  اهنیا ) رب  هفاـضا  :») دـیامرف یم  فصو  نیرخآ  نیموس و  رد 
(2  } ًهَّساَم ًامِحَر  اَِنب  ْمَُهل  َّنِإ  َو  ( ؛» دش میهاوخ  هذـخاؤم  نآ  عطق  اب  دوب و  میهاوخ  روجأم  اهنآ  هب  تبـسن  محر  هلـص  هلیـسوب  دـنوادخ 

َنوُروُجْأَم ُنَْحن  ، ًهَّصاَخ ًَهباَرَق  َو   {، .تسا هدـش  هتفرگ  سامت  يانعم  هب  « ّسم » هشیر زا  تسا  بیرق  کیدزن و  يانعم  هب  اجنیا  رد  « هّسام .»
(. اَِهتَعیِطَق یَلَع   { .تسا هدش  هتفرگ  هانگ  يانعم  هب  « رزو » هدام زا  ناراک  هانگ  يانعم  هب  « نوروزام ( .» 3  } َنوُروُزْأَم ،َو  اَِهتَلِص یَلَع 
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مشاه ینب  میمت و  ینب  هک  دنناد  یم  نیا  ار  يدنواشیوخ  نیا  لیلد  هغالبلا  جهن  نارسفم 

زین میمت  ینب  نینچمه  دسر ) یم  سایلا  هب  هطساو  هدزیس  اب  مشاه  نایب  نیا  قباطم   ) دوب رَضم  نب  سایلا  هک  اهنآ  يالعا  دج  هطساو  هب 
رادقم نیا  اب  یتح  مالسلا  هیلع  ماما  دراد  ّتیمها  رایسب  مالسا  رد  محر  هلأسم  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ دنسر یم  وا  هب  يدایز  ياه  هطساو  اب 

جاودزا يداماد و  قیرط  زا  میمت  مشاه و  نایم  رد  هک  دنا  هتفگ  یضعب  ، نیا رب  هوالع.تسا  هدرمش  بیرق  محر  ار  اهنآ  مه  زاب  هطساو 
دوعـسم تنب  الیل  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارـسمه  زا  یکی  هک  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب  و.دوب  رارقرب  يا  هطبار  رگدـکی  اـب  لـیماف  ود 

ود نیا  ، دشاب یبسن  هطبار  دـیاب  هکلب  ؛ دوش یمن  هتخانـش  محر  ناونع  هب  یببـس  طابترا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ دوب میمت  ینب  زا  هیلظنح 
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  ریسفت 

نیا هک  دوش  یم  هدافتسا  اهنآ  عومجم  زا  هک  دنا  هدرمشرب  زین  میمت  ینب  هفئاط  يارب  يرگید  لیاضف  رگید  یـضعب  دیدحلا و  یبا  نبا 
.دنا هدوب  زاتمم  يا  هفیاط  یتسار  هب  هفیاط 

اب یتح  هک  تسا  هدرتسگ  رایـسب  مالـسا  رد  محر  هلـص  هلأسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هتکن  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  زا  نمـض  رد 
هاگشیپ رد  ینکن  تاعارم  ار  نآ  رگا  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یمالسا  مکح  نیا  لومشم  مه  زاب  دادجا  رد  دایز  هلصاف 

.تسا تکرب  ریخ و  هیام  نآ  تاعارم  یتسه و  لوئسم  ادخ 

هب میمت  ینب  یلک و  روط  هب  نافلاخم  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  ندرک و  ارادم  روتسد  سابع  نبا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ، همان نیا  نایاپ  رد 
: دیامرف یم  دهد و  یم  صاخ  روط 

یم يراج  رش  ریخ و  زا  وت  تسد  نابز و  رب  هچنآ  رد  نک  ارادم  شاب و  راد  نتشیوخ  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  ، سابعلاوبا يا  نیاربانب  »
یگتـسیاش  ) هرابرد مرظن  دنامب و  رادـیاپ  وت  هب  تبـسن  نم  نظ  نسح  هک  نک  یعـس  میتسه و  کیرـش  روما  نیا  رد  ود  ره  اریز  دوش 

يراد نتـشیوخ  ندرک و  ارادـم  يانعم  هب  « عوبر » هدام زا  « عبرا ( .» 1  } َْعبْراَف ( ؛» مالـسلا ؛و  دوشن نوگرگد  تموکح ) رما  يارب  وت  ياـه 
 { .تسا ندومن 

َال ،َو  َِکب یِّنَظ  ِِحلاَص  َدـْنِع  ْنُک  ،َو  َِکلَذ ِیف  ِناَکیِرَـش  اَّنِإَف  ٍّرَـش ! ٍْریَخ َو  ْنِم  َكِدَـی  َِکناَِسل َو  یَلَع  يَرَج  اَمِیف  ، ُهّللا َکَمِحَر  ، ِساَّبَْعلا َابَأ 
(. ُماَلَّسلا ،َو  َکِیف ِییْأَر   { .تسا ندوب  فیعض  ای  تسردان  يانعم  هب  « لیم » نزو رب  « لیف » هشیر زا  « لیفی ( .» 1  } َّنَلیِفَی

متـس ملظ و  ياـنعم  هب  رـش  دوش و  یناـیز  اـی  ملظ و  أـشنم  تسا  نکمم  هک  ییاـهراک  ینعی  ؛ تسا ناـیز  دوس و  ، رـش ریخ و  زا  روظنم 
.دنک ملظ  یناسک  رب  هک  دوبن  یسک  سابع  نبا  اریز  ؛ تسین

وت هک  دـیامرف  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـهد  یم  نافلاخم  اب  ندرک  ارادـم  هرابرد  هک  يروتـسد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  لباق 
نیا.یـشاب بقارم  ًالماک  دـیاب  نیاربانب  ، نم باسح  هب  مه  دنـسیون و  یم  وت  باسح  هب  مه  ، دـنز رـس  وت  زا  يراـک  ره  ینم و  هدـنیامن 

هب مه  دـیهد  یم  ماـجنا  امـش  هک  ییاـهراک  اریز  دیـشاب  دوخ  راـک  بقارم  دوـش  یم  هتفگ  نید  ياـملع  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  نخس 
.مالسا باسح  هب  مه  دنسیون و  یم  ناتدوخ  باسح 
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تسا نکمم  دنکن  هشیپ  ار  ارادم  يراد و  نتـشیوخ  رگا  هک  دهد  یم  زین  سابع  نبا  هب  يرادشه  رخآ  هلمج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دومرف نایب  ترضح  هک  يروتسد  رب  تسا  يرگید  دیکأت  نیا  دنک و  رییغت  وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  رظن 

هک تسا  لومعم  برع  رد  تسوا و  هینک  دـنک و  یم  باـطخ  « ساـبعلاوبا » ناونع هب  ار  ساـبع  نبا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ـالاب  تراـبع  رد 
اجنیا رد  بقل و  هب  ای  دننز  یم  ادص  هینک  هب  ار  وا  هکلب  دنرب  یمن  ار  وا  یلصا  مان  دنراذگب  مارتحا  یسک  هب  دنهاوخ  یم  هک  یماگنه 

.تسا هدز  ادص  شا  هینک  هب  ار  وا  هدومرف و  ظفح  الماک  ار  سابع  نب  هّللادبع  مارتحا  مالسلا  هیلع  ماما 

هرصب لها  ياه  یگژیو  هتکن :

هرصب لها  ياه  یگژیو 

ياه تمذم  هبطخ 13 و 14  ، هلمج زا  هغالبلا  جهن  زا  يدّدعتم  ياه  هبطخ  رد 

ناطیش طبهم  ار  هرصب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیدرک ، هظحالم  زین  الاب  همان  رد  هک  هنوگ  نامه  هدش و  هرـصب  لها  زا  يدیدش 
زا مـعا  هرــصب  لـها  زا  یناوارف  حدــم  هـک  تاـیاور  زا  یــضعب  هـنیرق  هـب  یلو  درمــش  یم  اـه  هـنتف  هاـگیاپ  سیلبا و  دورو  لــحم  و 

نامه ؛ تسا هتـشاد  رظن  رد  ار  نامز  زا  یـصاخ  عطقم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ، هدـش ناگرزب  ناکدوک و  ، نادرم ، نانز
يدایز هورگ  دندرک و  تیامح  ریبز  هحلط و  نوچمه  ینانکـش  نامیپ  ناشکرـس و  زا  دنتخورفارب و  ار  لمج  گنج  شتآ  هک  ینامز 

.دنداد نتشک  هب  ار  ناملسم  زا 

لوط رد  هشیمه و  رهـش  نآ  یموب  دارفا  ای  دوش و  دراو  رهـش  نآ  رد  سک  ره  هک  تسین  نآ  رب  لـیلد  روبزم  ياـه  شهوکن  نیارباـنب 
نایراق و املع ، ، نادنمـشناد اهنآ  نایم  رد  هکنیا  صوصخ  هب.دنتـسین  تداعـس  حالـص و  لها  دـنراد و  يا  هدـیهوکن  تافـص  خـیرات 

.دنتسه هدوب و  ناوارف  تیب  لها  نایلاوم 

.دییامرف هعجارم  هبطخ 13  لیذ  ، لّوا دلج  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 

مدرم اب  يراتفر  دب  زا  رادشه  : 19 همان

عوضوم

هلامع ضعب  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( درک یم  تموکح  ناریا  سراف  رد  هک  یبحرا  هملس  یبا  نب  رمع  مان  هب  نارادنامرف  زا  یکی  هب  همان  )

همان نتم 

نَأ َال  مِهِکرِِـشل َو  اَوندـُی  نَِأل  اًلهَأ  مُهَرَأ  مَلَف  ُترَظَن  ًهَوفَج َو  ًاراَِقتحا َو  ًهَوسَق َو  ًهَظلِغ َو  َکنِم  اوَکَـش  َكِدََـلب  ِلهَأ  َنِیقاَهَد  ّنِإَف  ُدـَعب  اّمَأ 
َنَیب مَُهل  جُزما  ِهَفأّرلا َو  ِهَوـسَقلا َو  َنَیب  مَُهل  لِواَد  ِهّدّـشلا َو  َنِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُـشَت  ِنیّللا  َنِم  ًاـباَبلِج  مَُهل  سَبلاَـف  مِهِدـهَِعل  اوَـفُجی  اوَـصُقی َو 
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ُهّللا َءاَش  نِإ  ِءاَصقِإلا  ِداَعبِإلا َو  ِءاَندِإلا َو  ِبیِرقّتلا َو 

اه همجرت 

یتشد

تیاکـش وت  یلدگنـس  مدرم و  ندرک  ریقحت  تواسق و  تنوشخ و  زا  تیرادـنامرف ، زکرم  ناـناقهد  اـنامه  .دورد  ادـخ و  ماـن  زا  سپ 
دب یلدگنس و  تواسق و  راوازس  هن  و  دنکرشم ، هک  اریز  متفای ، ندش  کیدزن  هتسیاش  ار  نانآ  هن  مدیشیدنا ، اهنآ  هراب  رد  نم  .دندرک 

شمرن تّدـش و  اب  مأوت  يراتفر  زیمآ ، مه  هب  ار  یتشرد  یمرن و  نانآ ، اب  راتفر  رد  سپ  دـننامیپ ،  مه  ام  اب  هک  اریز  دنتـسه ، يراـتفر 
.نک تیاعر  ندرک ، رود  ای  ندرک  کیدزن  رد  ار  يور  هنایم  لادتعا و  شاب ، هتشاد 

يدیهش

یم ناشدرخ  يزرو و  یم  ناشمتس  .يراد  یم  اور  یتخـس  ینک و  یم  یتشرد  نانآ  اب  هک  دنراد  تیاکـش  وت  رهـش  ناناقهد  دعب ، اّما 
ار نانآ  دیاشن  دنمالسا  هانپ  رد  نوچ  و  دنادرگ ، کیدزن  دوخ  هب  ناشناوتن  دنکرشم  نوچ  مدید  متـسیرگن ، ناشراک  رد  نم  .يرامش 

ءاش نا  رترود  ینامز  روآ و  ناشکیدزن  ینامز  زیت ، هاگ  شاب و  نابرهم  هاگ  زیمآ ! مه  هب  ار  یمرن  یتشرد و  نانآ  راک  رد  سپ ، .دـنار 
.هّللا

یلیبدرا

یئوت یلد و  تخـس  یتشرد و  يور  زا  وت  زا  دندرک  تیاکـش  وت  رهـش  لها  ناناقهد  هک  یتسردـب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اما 
كرش ههجب  دنوش  هدینادرگ  کیدزن  هکنآ  راوازـس  ار  ناشیا  مدیدن  سپ  تریـصب  هدیدب  مدرک  رظن  وت  ندرک  افج  ندرمـش و  ریقح 
یشاب هتخیمآ  هک  یمرن  زا  هدرپ  ناشیا  يارب  شوپب  سپ  ناشیا  دهع  ههجب  دنوش  هدرک  افج  هدینادرگ و  رود  هکنآ  هن  نایسوجم و  نآ 

ندینادرگ و کیدزن  نایم  ناشیا  يارب  نک  هتخیمآ  ینابرهم و  یلد و  تخـس  هنایم  ناشیا  يارب  ار  راگزور  نادرگب  یتخـس و  زا  ارنآ 
دشاب یهلا  تساوخ  رگا  ندنادرگ  يرود  تیاغب  نتخاس و  رود  نایم  ندیناسر و  یکیدزن  تیاهنب 

یتیآ

یم اور  متـس  ناشیارب  ینک و  یم  ریقحت  ار  ناشیا  هک  دنا  هدرک  تیاکـش  تیلد  تخـس  ییوختـشرد و  زا  وت ، رهـش  ناناقهد  .دعب  اما 
دنا مالـسا  هانپ  رد  نوچ  يزاس و  ناشکیدزن  دوخ  هب  هک  دنتـسین  نآ  راوازـس  دنا و  كرـشم  زونه  نانآ  هک  مدید  متـسیرگن و  .يراد 

شیپ یـشور  .ییوخمرن و  هب  هتخیمآ  ار  ندرک  یتشرد  زاس ، دوخ  راعـش  سپ  .يراد  اور  متـس  ناشیارب  اـی  ینارب  ار  ناـنآ  هک  دـیاشن 
.دهاوخ ادخ  رگا  راد ، رود  دوخ  زا  هاگ  يامن و  کیدزن  دوخ  هب  ار  اهنآ  هاگ  .تفءار  تدش و  نایم  ریگ ،

نایراصنا

اهنآ رب  هدرمـش و  ناشراوخ  و  ینک ، یم  راتفر  تواسق  تنوشخ و  هب  نانآ  اب  هک  دـنا  هدرک  تیاکـش  تا  هدودـحم  ناناقهد  ، دـعب اما 
افج ندـش و  رود  هتـسیاش  ،و  دنکرـشم نوچ  مدـیدن  ندرک  کیدزن  راوازـس  ار  نانآ  مدرک  هشیدـنا  ناـشراک  رد.يراد  یم  اور  متس 
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یمرن و زا  طولخم  يراتفر  ،و  شوپب یتخـس  یکدـنا  اب  هارمه  ارادـم  زا  يا  هماج  نانآ  يارب  سپ   . دـنا هتـسب  نامیپ  ام  اـب  نوچ  متفاـین 
 . دهاوخب ادخ  رگا  نادرگ ، رود  دیعب و  رایسب  هن  ،و  رآ کیدزن  بیرق و  رایسب  ار  نانآ  هن  شاب ، هتشاد  نانآ  اب  تدش 

حورش

يدنوار

نم هتلعج  نا  .لالعف و  هنال  هتفرـص  اذک ، عضومب  هنقهد  هل  و  لجرلا ، نقهدت  مهلوق : نم  هیلـصا ، نونلا  تلعج  نا  برعم  ناقهدـلا  و 
: ساق رجح  و  هتدش ، بلقلا و  ظلغ  هواسقلا : .هوسقلا و  ولملا و  قاهدالا : و  عطقلا ، رـسکلا و  قهدـلا  و  نالعف ، هنال  هفرـصت  مل  قهدـلا 
يا ال اوصقی  نا  اوندی و ال  نال  الها  مهرا  مل  يور و  .اضیا و  رسکلاب  لاقی  و  ءافجلا ، هوفجلا : .راغـصتسالا و  راقتحالا : .بلـص و  يا 
و تراد ، يا  مایالا : تلاد  نم  مهب  لواد  .هطلخت و  هبوشت : .بوثلا  بابلجلا : .نیدورطم و  نیدـعبم  نیبرقم و ال  اونوکی  نا  نوقحتـسی 

.همحرلا هفارلا : .يرخا و  هذه  هرم و  هذه  هتذخا  يا  يدیالا : هلوادت  هللا و  اهلادا 

يردیک

مایالا تلاد  نم  مهب : لواد  .نالعف و  هنال  هفرصت  مل  قهدلا  نم  هتلعج  نا  لالعف و  هنال  هتفرص  هیلصا  هنون  تلعج  ناف  برعم  ناقهدلا :
.تراد يا 

مثیم نبا 

یم راک  هب  فرصنم  دشاب  یلصا  شنون  رگا  زرواشک ، هد ، کلام  ناگهد : برعم  ناقهد : شنارازگراک : زا  یکی  هب  ترضح  همان ي 
درک رود  ار  وا  هاصقا : یلد  تخس  یبلق و  تنوشخ  هوسق : .ناتدیاز  نون  فلا و  تیعضو و  لیلد  هب  تسا ، فرـصنم  ریغ  هنرگو  دور ،

ار یکی  راب  ره  يرگید و  رب  ینابرهم  تنوشخ و  زا  مادـک  ره  نداد  هبلغ  هلوادـم : ییور  سابل  زادـناور ، باـبلج : یکین  دـض  هوفج :
ندرمـش و ریقح  یلدگنـس و  يریگتخـس و  زا  وت ، رهـش  مدرم  نازرواشک  دـعب ، اـما   ) .ندـناخرچ ياـنعم  هب  هلادا  هداـم ي  زا  نتفرگ ،

روخ رد  هن  مدید و  وت  هب  ندـش  کیدزن  لها  ناشندوب  كرـشم  لیلد  هب  ار  اهنآ  هن  مدیـشیدنا ، نم  دـنا و  هدرک  تیاکـش  تیرگمتس 
راعش ار  یتخـس  اب  هتخیمآ  ینابرهم  ناشیا  اب  نیاربانب  دنـشاب ، یم  نامیپ  دهع و  ياراد  ام  اب  اریز  ندش ، عقاو  متـس  دروم  ندش و  رود 

طـسوتم دح  و  نک ، راتفر  لادتعا  هب  ناشنایم  رد  ادـخ  تساوخ  هب  نک و  باختنا  ار  ینابرهم  یلدتخـس و  نیب  نانآ  اب  هد و  رارق  دوخ 
هک تسا  هدـش  لقن  نک ) ناشرود  دوخ  زا  دایز  هن  کیدزن و  ار  اهنآ  دایز  هن   ) نیزگرب ار  ندرک  کیدزن  رایـسب  ندرک و  رود  رایـسب 

هرابرد مالسلا ) هیلع   ) ماما دندرک  تیاکش  شا  هدنیامن  يریگتخس  زا  ترضح  دزن  هک  یماگنه  دنا و  هدوب  یـسوجم  نازرواشک ، نیا 
الماک ناوت  یم  هن  دندوب و  كرـشم  یمدرم  اریز  دروآ ، ناشکیدزن  رایـسب  ناوتب  هک  دنا  هتـسیاش  هن  اهنآ  هک  دید  درک و  رکف  اهنآ  ي 
ناشیا هب  ندـش  کیدزن  رایـسب  دایز و  نتـشاد  یمارگ  لیلد  نیا  هب  دـندوب و  هتـسب  ناـمیپ  دـهع و  نوچ  درک ، رود  دوخ ، زا  ار  ناـنآ 

دـهع و فـالخ  رب  دـنک ، رود  دوخ ، زا  ار  اـهنآ  یلک  روـط  هب  رگا  و  دـشاب ، یم  نآ  رد  صقن  ندروآ  دراو  نید و  تسکـش  بجوـم 
مرن و يراتفر  اهنآ  اب  دـنک و  تیاعر  ار  لادـتعا  دـح  هک  داد  روتـسد  دوخ  لماع  هب  ور  نیا  زا  تسا ، هتـسب  ناشیا  اب  هک  تسا  ینامیپ 
، تنوشخ یمرن و  فرط ، ود  زا  کی  ره  زین  دوخ و  بسانم  ياج  رد  مادـک  ره  دـشاب  هتـشاد  تنوشخ  تدـش و  يرادـقم  اـب  هتخیمآ 

یم ثعاب  مدرم  نآ  اب  ندش  کیدزن  ینابرهم و  یمرن و  ندرب  راک  هب  فلا - درادن : يرگید  هک  دراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  هدـیاف ي 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1578 

http://www.ghaemiyeh.com


فرط زا  و  .دنـشاب ب - هتـشاد  یبلق  ناـنیمطا  شمارآ و  دـشاب ، یم  ناـنآ  شاـعم  تحلـصم  هک  ناـشیاهتعارز  اـهراک و  رد  هک  دوش 
هتـساوخ ي هک  نارفاک  ندرمـش  راوخ  مه  دوش ، هتخیمآ  نانآ  ندرک  رود  يریگتخـس و  يردـق  اب  تفار  ینابرهم و  نآ  یتقو  رگید ،
اب .دوش  یم  عفد  زین  نانآ  لمتحم  رـش  و  دوش ، یم  هتـسکش  مه  رد  اهنآ ، زواجت  دـصق  ینمـشد و  مه  دوش و  یم  لصاح  تسا ، نید 

نانآ هشیمه  يارب  دشابه و  تشاد  توسق  تدش و  اهنآ ، قح  رد  هک  نیا  زا  دنک  یم  یهن  ار  دوخ  یلاو  ترـضح  هک  دوب  لیالد  نیا 
دـنک و کیدزن  دوخ  هب  ار  اهنآ  تقو  همه  و  دـشاب ، هتـشاد  ینابرهم  تمیـالم و  ناـشیا  اـب  اـمئاد  هک  نیا  اـی  و  دـنک ، رود  دوخ  زا  ار 

تمیالم تایه  تنوشخ و  یمرن و  نایم  طسوتم  تلاح  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  بابلج  هملک ي  .دـشاب  هتـشاد  گنتاگنت  یتسود 
.دنوادخ قیفوت  دیما  هب  .تسا  هدش  رکذ  حیشرت  ناونع  هب  نیل ، هژاو ي  و  فرص ، يریگتخس  صلاخ و 

دیدحلا یبا  نبا 

ْنَأ ْمِهِکْرِِـشل َو َال  اَْونُْدی  َّنَِأل  ًالْهَأ  ْمُهَرَأ  ْمَلَف  ُتْرَظَن  ًهَْوفَج َو  ًاراَِقتْحا َو  ًهَوْسَق َو  ًهَْظلِغ َو  َْکنِم  اْوَکَـش  َكِدََـلب  ِلْهَأ  َنِیقاَهَد  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
َْنَیب ْمَُهل  ْجُْزما  ِهَْفأَّرلا َو  ِهَوْـسَْقلا َو  َْنَیب  ْمَُهل  ْلِواَد  ِهَّدِّشلا َو  َنِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُـشَت  ِنیِّللا  َنِم  ًاـباَْبلِج  ْمَُـهل  ْسَْبلاَـف  ْمِهِدـْهَِعل  اْوَـفُْجی  اْوَـصُْقی َو 

 . ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِءاَْصقِْإلا  ِداَْعبِْإلا َو  ِءاَنْدِْإلا َو  ِبیِْرقَّتلا َو 

 . برعم هظفل  لادلا و  رسکب  ناقهد  مهدحاو  داوسلاب  كالمألا  بابرأ  ءامعزلا  نیقاهدلا 

مهیـصقی نوکرـشم و ال  مهنأل  وندلا  لک  مهیندی  اطـسوتم ال  اجهنم  مهعم  کلـسی  نأ  هرمأ  اذکه  هرم  اذکه و  هرم  يأ  مهنیب  لواد  و 
بیصنب نیمسقلا  نم  دحاو  لک  نم  هذخآ  هلماعم  مهلماعی  نأ  بجوف  نودهاعم  مهنأل  ءاصقإلا  لک 

یناشاک

نیملاعلا و بر  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) .دوخ نالماع  زا  یـضعب  يوس  هب  ترـضح  نآ  زا  تسا  يا  همان  نیا  هلاـمع ) ضعب  یلا  )
زا دـندرک  تیاکـش  کنم ) اوکـش   ) وت رهـش  لها  ناناقهد  هک  یتسرد  هب  سپ  كدـلب ) لها  نیقاهد  ناـف   ) نیلـسرملادیس رب  تاولص 

رظن سپ  ترظنف )  ) وت ندرک  افج  ندرمش و  ریقح  و  هوفج ) اراقتحا و  و   ) وت یلد  تخس  یتشرد و  يور  زا  هوسق ) هظلغ و   ) وت تسد 
هب مهکرـشل )  ) دـنوش هدـینادرگ  کیدزن  هکنآ  راوازـس  اوندـی ) نال  الها   ) ار ناشیا  مدـیدن  سپ  مهرا ) ملف   ) تریـصب هدـید  هب  مدرک 
هب مهدـهعل )  ) دـنوش هدرک  اـفج  هدـینادرگ و  رود  هکنآ  هن  و  اوفجی ) اوـصقی و  نا  ـال  و   ) تسرپ شتآ  نایـسوجم  نآ  كرـش  تهج 

( نیللا نم  ابابلج   ) ناشیا يارب  شوپب  سپ  سبلاف ) : ) تسا لاونم  نیا  رب  لاح  نوچ  نانموم و  اب  سوجم  هفیاط  نآ  ندرک  دـهع  تهج 
يارب ار  راگزور  نادرگب  و  مهل ) لواد  و   ) یتخس زا  یفرط  هب  هدشلا ) نم  فرطب   ) ار نآ  یشاب  هتخیمآ  هک  هبوشت )  ) یمرن زا  يا  هدرپ 

نایم ءاندالا ) بیرقتلا و  نیب   ) ناشیا يارب  نک  هتخیمآ  سپ  مهل ) جزماف   ) یناـبرهم یلد و  تخـس  ناـیم  هفارلا ) هوسقلا و  نیب   ) ناـشیا
هللا ءاشنا   ) نتخادرپ يرود  تیاغ  هب  نتخاس و  رود  نایم  و  ءاصقالا ) داعبالا و  و   ) ندـناسر یکیدزن  تیاـهن  هب  ندـینادرگ و  کـیدزن 

.رما نیا  رد  دشاب  هدوب  یهلا  تساوخ  رگا  یلاعت )

یلمآ

ینیوزق
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دنا هدوب  سوجم  ناناقهد  نآ  بوسنم و  هد )  ) هب دنـسرغ و  عرز و  بحاص  هک  بابرا  ياجب  دنا  هدرک  برعم  تسا  یـسراف  ناقهد ) )
نم و  ندومن ، افج  نتـشاد و  راوخ  و  ناشیا ، اب  وت  توسق  تظلغ و  تلعب  وت  زا  دندرک  تیاکـش  وت  رهـش  لها  نیقاهد  هک ، دـیامرفیم 
رود هکنآ  هن  و  دنکرـشم ، هک  اریز  مارکا  فطلب و  دـنوش  هدـینادرگ  کیدزن  هک  نآ  لـها  ارناـشیا  مدـیدن  مدومن  لـمات  مدرک و  رظن 

یـشاب هتخیمآ  هکیمرن  زا  هماج  هدرپ و  ناشیا  يارب  شوپب  سپ  دنمالـسا ، تمذ  دهع و  رد  هک  اریز  دـنوش ، هدرک  افج  دـنوش و  هدرک 
برق نایم  زیمایب  و  نیک ، هاگرهم  هاگ  نیا  هاگ  نآ  هاـگ  یناـبرهم  یلد و  تخـس  ناـیم  ناـشیا  اـب  نک  تبون  یتخـس و  زا  يزیچب  ارنآ 

.دهاوخ ادخ  رگا  ندنار  ندرک و  رود  ندرک و  کیدزن  نداد و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هلامع ضعب  یلا 

.وا ماکح  زا  یضعب  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

نا مهکرـشل و ال  اوندـی  نال  الها  مهرا  ملف  ترظنف  هوفج ، اراقتحا و  هظلغ و  هوسق و  کنم  اوکـش  كدـلب  لها  نیقاهد  ناف  دـعب  اما  »
نیب مهل  جزما  هفارلا و  هوسقلا و  نیب  مهب  لواد  هدـشلا و  نم  فرطب  هبوشت  نیللا ، نم  اـبابلج  مهل  سبلاـف  مهدـهعل ، اوـفجی  اوـصقی و 

« .هللا ءاش  نا  ءاصقالا ، داعبالا و  ءاندالا و  بیرقتلا و 

زا دندرک  تیاکش  وت  تیالو  لها  تاهد  نامدرم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر ، تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
ار ناشیا  مدیدن  سپ  مدرک ، رکف  سپ  ناشیا ، رب  وت  ندرک  متـس  ندینادرگ و  ریقح  وت و  ندرک  یتشرد  وت و  لد  یتخـس  تهج  زا  وت 

هدرک رود  رایسب  هکنیا  هن  دنـشاب و  سوجم  هک  ناشیا ، ندوب  كرـشم  تهج  زا  مارکا  دیزم  هب  دنوش  هدینادرگ  کیدزن  هکنیا  راوازس 
هک یندرک  یمرن  تمیـالم و  زا  يا  هماـج  ناـشیا  يارب  زا  شوپب  سپ  ناـشیا ، ندوـب  یمذ  دـهاعم و  بیرقت  هب  دـنوش ، هدرک  متـس  و 

یهاگ ینعی  ندرک ، یمرن  ندرک و  یتخـس  هنایم ي  رد  ناشیا  اب  راذگب  هبون  یتخـس و  زا  يا  هراپ  هب  ار  نآ  يزاس  جوزمم  طولخم و 
ندـنار ندـینادرگ و  رود  نایم  ناـشیا و  نداد  یکیدزن  برقت و  ناـیم  ناـشیا  يارب  زا  زاـس  جوزمم  فوور و  یهاـگ  یـشاب و  یـسق 

.ادخ دهاوخب  رگا  ناشیا ،

یئوخ

فاک اب  ناگهد  عطاق ، ناهرب  یفف  ناگیهید  ففخم  ناگهد  هلصا  برعم  یسراف  اهرـسکب ، ناقهد  عمج  لادلا  حتفب  نیقاهد ) : ) هغللا
زین ار  ناد  خیرات  یخیرات و  مدرم  و  تسنآ ، برعم  ناقهد  دشاب و  عرازم  هدـننک و  تعارز  هک  تسا  ناقهد  ینعم  نزو و  رب  یـسراپ 
ياک رسپ  اب  تفگ  شوخ  هچ  هدروخلاس  ناقهد  رعاشلا : لاق  هبرعملا  اهتروص  یلع  هیسرافلا  یف  لمعتسی  ام  اریثک  .یهتنا و  .دنا  هتفگ 
رذاب راقع  بر  نیطقی : دـلو  نم  بیط  یتف  لاق  ص 345 ج 3 )  ) ظحاجلل نییبتلا  نایبلا و  یف  يوردـن و  هتـشک  زا  زجب  نم  مشچ  رون 

، هضف نم  ءانا  یف  ءامب  ناقهد  هاتاف  ءام  یقـستسا  هنا  هفیذـح  ثیدـح  یف  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  ناـقهد  تیب  نم  اهتدطـصا  هبیجن 
لجرلا نقهدت  مهلوقک  هیلصا  هنون  برعم و  وه  و  هعارزلا ، باحصا  و  ءانسلا ، مدقم  و  هیرقلا ، سیئر  اهمض : لادلا و  رـسکب  ناقهدلا 
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.یهتنا .ناقهد  یلا  اهدها  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدـح  هنم  ءالتمالا و  قهدـلا  نم  وه  هدـئاز و  نونلا  لیق : و  اذـک ، عضوم  هنقهد  هل  و 
و لادلا ، رـسکب  هلـصاف  الا  و  تئـش ، ام  هب  بعلاف  یمجع  بیرعتلا : یف  مهلـصا  یلع  ینبم  اهمـض  لادلا و  رـسکب  ناقهدلا  هلوق  لوقا :
کلملاو و سیئرلا  ریمالا و  هیسرافلا : یف  ناگ  یناعم  دحا  ناگ و  هد و  نم  هبکرم  اهناف  هملکلا  لصا  یلع  ینبم  هیرقلا  سیئرب  هریسفت 

لام هل  نم  یلع  رجاتلا و  یلع  هیرقلا و  سیئر  یلع  قلطی  برعم : ناقهدلا  حابصملا : یف  یمویفلا  لاق  .ملاظلا و  کلملا  یلع  قلطت  دق 
باب نم  وسقی  هبلق  اسق  هوسق )  ) .یهتنا .هلام  رثک  نقهدت  لجرلا و  نقهد  نیقاهد و  عمجلا  مضت و  هغل  یف  و  هروسکم ، هلاد  و  راقع ، و 

هاساقملا و  ساق ، رجح  نم  هلـصا  تادرفملا : یف  بغارلا  لاـق  بلقلا ، ظـلغ  هوسقلاـف : یـسق  ساـق و  وهف  ظـلغ  بلـص و  هوسق : رـصن 
مهبولق انلعج  و  مهبولق - هیساقلا  و  : ) یلاعت لاق  و  هللا ) رکذ  نم  مهبولق  هیشساقلل  لیوف  مکبولق - تسق  مث  : ) یلاعت لاق  کلذ ، هجلاعم 

لاق هبالص ، يا  هواسق  هیف  هشوشغملا  هضفلا  نم  سنج  وه  یسق و  مهرد  مهلوق  نم  هصلاخب  مهبولق  تسیل  يا  هیـسق  يرق ء  و  هیـساق )
یف لمعتـسی  نا  هلـصا  بغارلا : لاـق  هفرلا ، دـض  هنوـشخلا و  نیغلا : ثیلثتب  هظلغلا )  ) .فیرایـصلا يدـیا  یف  تایـسقلا  حاـص  رعاـشلا :

و ظیلغ ) باذع  یلا  مهرطـضن  مث  : ) لاق و  هظلغ ) مکیف  اودـجیل  و  : ) یلاعت لاق  ریثکلا ، ریبکلاک و  یناعملل  راعتـسی  دـق  نکل  ماسجالا 
هتباصا زاجملا : یلع  لاقی  هئاس و  اـم  هب  تلعف  يا  ءاـفج  هوفج و  هوفجا  هتوفج  لوقت : هوفج ) (. ) هقوس یلع  يوتـساف  ظلغتـساف  : ) لاـق

.برقالالا امک  هسناوملا  هلصاوملا و  دض  هوفجلا : و  حاحصلا ، یف  امک  ربلا  فالخ  ءافجلا  ساسالا و  یف  امک  هتوافج  نامزلا و  هوفج 
نم اوصقی )  ) .یسلجم یندا  یب و  بحرف  ریمالا  یلع  تلخد  مهلوق : هنم  و  اریثک ، هیلا  هبرق  اذا  یشلا ء  یندا  لاقی : ءاندالا ، نم  اوندی ) )
يا ءافج  هوفجا  لجرلا  توفج  کلوق  نم  اوفجی )  ) .اریثک هنع  هدـعبا  يا  ءاصقا  هنع  هاصقا  لاقی : داعبالا ، يا  ءاندالا  فـالخ  ءاـصقالا 

هعنقملا وا  هفحلملا  وا  ءادرلا  و  رازـالا ، باـبلجلا : ج 8 :) ص 633   ) راـحبلا نتف  یف  لاـق  اـبابلج )  ) .وفجم وهف  هتدرط  وا  هنع  تضرعا 
: سراف نبا  لاق  رازا و  بابلجلا  یبارعالا : نبا  لاق  ءادرلا و  نود  رامخلا و  نم  عسوا  بوث  بابلجلا  حابصملا  یف  یمویفلا  لاق  یهتنا و 

یف يرهوجلا  لاق  حابصملا  یف  ام  یهتنا  بابلجلا ، تسبل  هارملا  تببلجت  و  بیبالج ، عمجلا  و  هریغ ، بوث و  نم  هب  یطغی  ام  بابلجلا 
بیبالجلا و نهیلع  يراذـعلا  یـشم  هیهال  یه  هیلا و  روسنلا  یـشمت  الیتق : یثرت  لیذـه  نم  هارما  تلاـق  هفحلملا  باـبلجلا : حاحـصلا 
و نانز ، رداچ  نهاریپ و  رامنـس : باد و  رـسک  بابلج  برعلا : هغل  یف  برالا  یهتنم  یف  هقحلم و  اـهنال  معدـت  مل  هببلجلا و  ردـصملا 
ابوش و هبوشی  یـشلا ء  باش  لاقی : هطلخت ، يا  هبوشت )  ) .عمج بیبالج  دنـشوپب  الاب  زا  نادب  ار  دوخ  سابل  نانز  هک  يرداچ  ای  رجعم 

نم هفئاط  کیرحتلاب  فرط )  ) .لمعلا لوقلا و  یف  طلخی  نمل  برضی  بوری  بوشی و  وه  لثملا  یف  و  هطلخ ، يا  رصن  باب  نم  ابایش 
: فاشکلا یف  لاق  ( 124 نارمع - لآ  ( ) نیبئاح اوبلقنیف  مهتبکی  وا  اورفک  نیذـلا  نم  اـفرط  عطقیل  : ) یلاـعت لاـق  هنم ، هعطق  یـشلا ء و 
( لواد  ) .مهدیدانص شیرق و  ءاسور  نم  نیعبس  رسا  نیعبـس و  لتق  نم  ردب  موی  نم  ناک  ام  وه  رـسالا و  لتقلاب و  مهنم  هفئاط  کلهیل 

لیدن مهنیب  اهفرصن  يا  يواضیبلا  لاق  ( 124 نارمع - لآ  ( ) سانلا نیب  اهلوادن  مایالا  کلت  و  : ) میرکلا نآرقلا  یف  هلوادـملا ، نم  رما 
مهنیب یش ء  تلواد ال  لاقی : هوراعملاک  هلوادملا  رـسن و  اموی  ءاسن و  اموی  انل و  اموی  انیلع و  امویف  هلوقک : يرخا  ءالوهل  هرات و  ءالوهل 
حواری يا  همیدق  نیب  لوادی  یـشاملا  هرادالا ، هلادالا  و  اهلیدی ، يا  سانلا  نیب  اهلوادی  هللا  و  تراد ، يا  مایالا  تلاد  یهتنا ، هولوادـتف ،

نم رما  جزما ) ( ) 3 رونلا - ( ) هللا نید  یف  هفار  امهب  مکذخات  ال  : ) یلاعت لاق  همحرلا ، هفارلا :)  ) .هبوانملا هلوادملا : راحبلا : یف  و  امهنیب ،
ملف : ) بارعالا .داعبالا  نم  ادـعب  رثکا  ءاصقالا  و  بیرقتلا ، نم  ابرق  دـشا  ءاندالا  هب و  هطلخ  اذا  اـجازم  اـجزم و  یـشلاب ء  یـشلا ء  جزم 
يری لاـقی : یـضاملاریغ و  یف  لمعتـست  ـال  هذـه  هزمهلا  نکل  ياری  يار  نم  يارا  هلـصا  ملب  موزجم  هدـحو  ملکتملل  لـعف  را ، مهرا )

، ایر ر ، هنم : رمالا  و  لیفلا ) باحصاب  کبر  لعف  فیکرت  ملا  : ) یلاعت لاق  را ، راص  همزاجلاب  همال  تطقـسا  اذا  يرا و  هدحو  ملکتملاف 
ياری شیعلا  یلمتی  نم  و  هلوقک : هرورضلل  لصالا  ریغ  یلع  یضاملا  و  لصالا ، یلع  یضاملا  ریغ  لمعتسی  دق  و  نیر ، ایر ، ير ، اور ،
ماللا مهکرـشل ) ، ) لهالاب قلعتم  راجلا  نال ) ، ) را مل  هلوقل  ناث  لوعفم  الها )  ) .عارب تعمـس  وا  تیر  له  حاص  رخآ : لوق  و  عمـسی ، و 
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نم لاونملا  اذه  یلع  مهرما  ناک  اذا  يا  هحیصف  ءافلا  سبلاف ) ، ) ناب نونلا  فذحب  هبوصنم  هثالثلا  لاعفالا  و  مهدهعل ، اذک  و  لیلعتلل ،
( هللا ءاش  نا   ) .جزما کلذـک  سبلا و  یلع  فوطعم  لواد ) ، ) ابابلج هلوقل  هفـص  هبوشت ) …   ) هلمج .خـلا  سبلاـف - دـهعلا  كرـشلا و 

لبق نـم  سراـف  یلع  اریما  ناـک  هملــس  یبا  نـب  رمع  نا  ردـصملا  یف  مدـقت  ینعملا : .هثـالثلا  رمـالا  لاـعفا  نـم  دــحاو  لـکب  قـلعتم 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما یلا  مهکالما  بابرا  مهرباکا و  اشک  و  نیکرـشم ، ذئموی  سراف  لها  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

نیب مهعم  هتلزنم  نوکت  ناب  اطـسوتم  اکلـسم  مهعم  کلـسی  نا  هیلا  ع )  ) بتکف مهایا  هراغـصتسا  هراقتحا و  مهیلع و  هتنوشخ  هتظلغ و 
داعبالا و ال لک  مهدعبی  نیکرـشم و ال  مهنوکل  الها  کلذل  اوسیل  مهنال  وندلا  لک  مهیندی  الف  هدشلا  نم  فرطب  نیل  بابلج  نیتلزنم 

نیدلا همظع  ظفحی  و  همذلا ، هدهاعملا و  نع  نایغطلا  درمتلا و  نع  مهعنمب  جهنلا  کلذـب  مهتلماعم  ناف  نیدـهاعم ، مهنوکل  مهوفجی 
لعج .مهروما و  ماظتنا  یف  للخ  مدـع  مهقح و  یف  هدـهاعملا  طئارـش  هاـعارم  مهبولق و  فیلاـت  بجی  و  مهنیعا ، یف  هتوق  هتلوص و  و 

( فوخلا عوجلا و  ساـبل  هللا  اـهقاذاف  : ) یلاـعت هلوقک  هل  اریوصت  هیبـشتلا  میـسجتلا و  یلع  اـبابلج  طـسولا  جـهنلا  اذـهب  فاـصتالا  (ع )
موقلا نم  ندت  اطسو و ال  کباحـصا  نم  فقف  رـشع : یناثلا  باتکلا  یف  سیق  نب  لقعمل  هلاق  ام  نازو  اده  همالک  و  (. 114 لحنلا - )

هللا و همحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم  هیقفلا  لک  هیقفلا  هلوق : نازو  و  سابلا ، باهی  نم  مهنم  دعابت  برحلا و ال  بشنی  نا  دیری  نم  وند 
وجرا لاق  هناک  هرماوال ، قباطملا  لمعلا  یلا  هل  اضیرحت  اما  هیشملاب  هرماوا  دیق  مث  .هللا  رکم  نم  مهنموی  مل  هللا و  حور  نم  مهسیوی  مل 

نا بجی  امنا  وحنلا  کلذـب  مهتلماعم  مهعم و  هاشامملا  نم  کیلع  انرـشا  ام  نا  یلع  هل  اهیبنت  اما  و  کیلع ، انرـشا  امب  لعفت  نا  کنم 
يرت مهیف و  شیعت  مهرـشاعت و  کنکلو  اهب  کترما  تنک  نا  ینا و  هلوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هناک هئاشی ، هللا و  هاضری  هجو  یلع  نوکی 

نیا همجرتلا : .اهب  هرما  ام  لمعب  هل  قیفوتلا  ددـملا و  یلاعت  هللا  نم  ابلط  اما  هاضری و  هللا و  هبحی  مهعم  لمعب  کیلعف  مهلاعفا  مهلاوحا و 
و تسا - هتـشون  دوب  سراف  مکاح  ترـضح  نآ  بناج  زا  هک  هملـس  یبا  نب  رمع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هک  تسیا  همان 
نتـشاد و راوخ  یلد و  گنـس  یتشرد و  زا  وت  رهـش  ناناقهد  دـعب  اما  تسا : هغالبلا  جـهن  لئاسر  بتک و  باب  زا  مهدزون  باتک  نآ 
هک اریز  مدید  ندـینادرگ  کیدزن  هتـسیاش ي  ارنانآ  هن  مدرک  هشیدـنا  متـسیرگن و  ناش  هرابرد ي  سپ  دـنا  هدرک  تیاکـش  وت  يدـب 

نیدب ناشرما  نوچ  دنتسه و  ام  همذ ي  رد  میتسب و  دهع  ناشیا  اب  هک  يورنآ  زا  ندرک  درط  ندینادرگ و  رود  راوازس  هن  .دنکرتشم و 
ینابرهم یلدتخس و  نایم  ناشیارب  ار  راگزور  دشاب و  یتشرد  زا  يا  هراپ  نآ  دوپ  هک  یمرن  هماج ي  ناشیارب  شوپب  سپ  تسا  لاونم 

ادخ رگا  نتخاس  رود  تیاغب  نتخاس و  رود  نایم  و  ندـناسر ، یکیدزن  تیاهنب  ندـینادرگ و  کیدزن  نایم  ناشیا  اب  زیمایب  و  نادرگب ،
هک نک  راتفر  اهنآ  اب  نانچنآ  يرگن  یم  کیدزن  زا  ار  ناشراک  يراد و  رـشح  اهنآ  اـب  یکیدزن و  وت  نوچ  همهنیا  اـب  ینعی   ) دـهاوخب

یلا مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  فجنلا :) عـبط  ص 179 ج 2   ) هخیرات یف  یبوقعیلا  لاق  ردصملا : دشاب .) وا  یـضرم  دـهاوخب و  ادـخ 
نیتلزنم نیب  کتلزنم  نکتلف  اریخ  تیار  امف  مهرما  یف  ترظن  هظلغ و  اوکش  کلمع  نیقاهد  ناف  دعب  اما  یبحرالا : هملس  یبا  نب  رمع 

نم ذختت  و ال  نورغاص ، مه  ومهدـنع  کل  ام  ذـخف  نیرغاص  انوبجا  مه  ناف  صقن ، ملظ و ال  ریغ  یف  هدـشلا  نم  فرطب  نیل  بابلج 
اوذـختت ال  : ) باتکلا لها  یف  زع  لج و  لاق  و  الابخ ،) مکنولای  مکنود ال  نم  هناطب  اوذـختت  ال  : ) لج زع و  هللا  لاق  دـقف  ایلو  هللا  نود 

كایا و و  مهئارو ، نم  لتاق  مهجارخب و  مهعرف  و  مهنم ) هناف  مکنم  مهلوتی  نم  و  : ) یلاعت كرابت و  لاق  و  ءایلوا ،) يراصنلا  دوهیلا و 
همالک نم  حیـصفلا  طاقتلا  نم  هبا  دوه  ام  یلع  جهنلا  یف  هنم  هفئاط  یـضرلا  لقن  دحاو  باتک  امهنا  رهاظلا  .یهتنا  .مالـسلا  مهئامد و 

هلمجلا و یف  نیتفلتخم  نیتیاورب  يور  هردـص  نا  الا  هخیرات ، یف  هنم  يرخا  هفئاط  یبوقعیلا  لقن  و  هادـع ، اـم  ضفر  و  مالـسلا ) هیلع  )
یلع سراـف و  یلع  هرما  ع )  ) ریمـالا ناـف  اـسوجم  اوناـک  نیقاهدـلا  ءـالوه  نا  لوقنملا  نا  نم  ینارحبلا  لـضافلا  حرـش  یف  اـم  هدـیوی 

و رانلا ، نودبعی  اسوجم  اوناک  مهنال  سراف  یلع  هلماع  ناک  امل  هیلا  هبتک  امنا  باتکلا  اذهف  هباغلا  دـسا  باعیتسالا و  یف  امک  نیرحبلا 
ربخ کلذ  یف  رم  امل  باتک  لها  اوناک  مهنال  خلا ، باتکلا - لها  یف  زع  لج و  لاق  و  مالـسلا :) هیلع   ) ریمالا لوق  یفانی  لوقلا ال  اذه 
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نینموملاریما ای  مالسلا :) هیلع   ) ریمالل سیق  نب  ثعشالا  لاق  ثیح  هرس  سدق  قودنصلل  دیحوتلا  باتک  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنع يورم 
ثعب اباتک و  مهیلع  هللا  لزنا  دق  ثعـشا  ای  یلب  لاق : یبن ؟ مهیلا  ثعبی  مل  باتک و  مهیلع  لزنی  مل  هیزجلا و  سوجملا  نم  ذخوی  فیک 

دق روکذملا  لماعلا  نا  مث  ص 312 ج 17 .)  ) لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  نماثلا  راتخملا  یلع  انحرـش  یلا  عجارف  خـلا ، الوسر - مهیلا 
یـشرقلا موزخم  نب  رمع  نب  هللادـبع  نب  لاله  نب  دـسالادبع  نب  هللادـبع  هملـس  یبا  نب  رمع  صفح  یباـب  هیلاـجرلا  بتکلا  یف  فرع 

یلع عم  دهـش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جوز  هیموزخملا  دنه  هملـس  ما  هما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بیبر  یموزخملا 
امک نینامث  ثالث و  هنـس  ناورم  نبا  کلملادبع  مایا  هنیدملاب  یفوت  سراف و  یلع  نیرحبلا و  یلع  هلمعتـسا  لمجلا و  مالـسلا ) هیلع  )
نم یـضرلا و  لوقب  نونعملا  هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  نم  رخآ  باتک  یتای  دق  و  هباغلا ، دسا  هباصالا و  باعیتسالا و  یف 

و ال نوعبرالا ، یناثلا و  باتکلا  وه  .خـلا و  نیرحبلا - یلع  هلماع  ناک  یموزخملا و  هملـس  یبا  نب  رمع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک 
نب بحرا  دـحا  مث  یموزخملا  نم  نوکی  نا  نکمی  هنال  ایبحرا  هنوکب  یبوقعیلا  لوق  نیب  اـیموزخم و  هنوکب  مهلوق  نیب  ارهاـظ  یفاـنت 

يرهزلا فوع  نب  نمحرلادبع  نبا  هملـس  یبا  نب  رمع  الا  هریغ  هملـس  یبا  نب  رمع  هیلاجرلا  بتکلا  یف  رکذی  مل  و  نادـمه ، نم  ماعد 
ینب عم  نیثالث  نیتنثا و  هنـس  ماشلاب  لتق  هنا  یلع  هفئاط ، وا  هبرق  وا  دـلب  یلع  هرما  ع )  ) ریمالا ناب  دـحا  لقی  مل  نکلو  هنیدـملا  یـضاق 
دعـس نبا  رکذ  دق  .نیثالث و  سمخ و  هنـس  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هراما  تناک  دـق  رجح و  نبال  بیرقتلا  یف  امک  هیما 

هیلع  ) یلع نع  يور  هنا  لاـق : یبحرـالا و  ینادـمهلا  هریمع  نب  هملـس  نب  ورمع  توریب ) عـبط  ج 6  ص 171   ) يربکلا تاـقبطلا  یف 
ملعلاـب مخاـتملا  يوـقلا  نظلاـف  هملـس  یبا  نب  رمع  وـه و  نیا  مث  هلمعتـسی ، مل  ع )  ) ریمـالا نکلو  افیرـش ، ناـک  هللادـبع و  و  مالـسلا )
.ملاعلا وه  هللا  .دـحاو و  ناباتکلا  یموزخملا و  هملـس  یبا  نب  رمع  وه  یبجرالا  هملـس  یبا  نب  رمع  ناب  انل  لصاح  بلطلا  صحفلاـب و 
يداهلا علضتملا : ملاعلا  هفلومل  هکرادم  هغالبلا و  جهن  كردتـسمب  مجرتم  امهدحا  نیباتک  یلع  ناوالا  مایالا و  هذه  یف  انرثع  دق  مث 

هصاخ جهنلل  صـصخ  دقف  لوالا  اما  توفـص ، یکز  دمحا  عبتتملا : لاضفال  اهعماجل  برعلا  لئاسر  هرهمجب  یناثلا  و  ءاطغلا ، فشاک 
ابلاغ هرداصم  هذخام و  یلا  هراشالا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریمال  هریثک  هلئاسر  جهنلا و  بطخ  نم  ریثک  كرادمب  یتا  دق  و 

ردصم نکلو  المع  نسحا  نم  رجا  عیـضی  هللا ال  نا  ادافا ، اداجا و  امهفیلات و  یف  دهجلا  الذب  دق  امهنا  يرمعل  و  اضیا ، جـهنلا  ریغ  نم 
هللا انا - ملعیل  .امهیف و  روکذمب  سیل  سابع  نب  هللادبع  یلا  هلبق  يذـلا  و  هلامع ، ضعب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال باتکلا  اذـه 

نم هریثک  دیناسا  هدیدع و  قرطب  ع )  ) ریمالل مکح  لئاسر و  بطخ و  و  جهنلا ، یف  ام  رداصم  نم  ریثک  یلع  روثعلاب  انقفو  دق  دمحلا -
.هفعاضم فافعضاب  نیروکذملا  نیباتکلا  یف  ام  یلع  دیزت  یه  و  نومدقالا ، انواملع  یضرلا  لبق  اهفلا  یتلا  هیئاورلا  عماوجلا 

يرتشوش

اوکش کلمع  نیقاهد  ناف  دعب ، اما  هملس : یبا  نبا  رمع  یلا  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هخیرات :)  ) یف یبوقعیلا  هاور  ام  هیف  لصالا  لوقا :
کتلزنم نکتلف  اریخ ، تیار  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) امف مهرما  یف  ترظن  و  کتظلغ ،

و ال نورغاص ، مه  مهدنع و  کلام  ذخف  نیرغاص  انویحا  مهناف  صقن ، ملظ و ال  ریغ  یف  هدـشلا  نم  فرطب  نیل  بابلج  نیتلزنم ، نیب 
ال  ) باتکلا لها  یف  زع  لج و  لاق  و  الابخ ) مکنولای  مکنود ال  نم  هناـطب  اوذـختت  ـال   ) لـج زع و  لاـق  دـقف  اـیلو  هللا  نود  نم  ذـختت 
و مهئارو ، یف  لباق  و  مهجارخب ، مهعرق  و  مهنم ،) هناف  مکنم  مهلوتی  نم  و   ) یلاعت كرابت و  لاق  و  ءایلوا ) يراصنلا  دوهیلا و  اوذـختت 

دق هلامع ) ضعب  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنصملا لوق  .اضیا  حضاو ) نبا  خیرات   ) نع لقن  .مالسلا و  .مهئامد و  كایا و 
( نیقاهد ناف  دعب  اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بیبر  ناک  هملـس  یبا  نب  رمع  نا  یبوقعیلا  هیاور  نم  تفرع 
: دـیرد نبا  لاق  .ظفاحلا  ینعمب  هدـنیاپ )  ) ففخم ناپ )  ) برعم ناقلا )  ) و هیرقلا ، ینعمب  هد )  ) نم ابکرم  هنوک  رهاظلا  و  ناـقهد ، عمج 
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.هلحم ریغ  یف  نالعف ، هنال  هفرصت  مل  قهد  نم  ناقهدلا  تلعج  نا  يرهوجلا : لوقف  خلا .- قهد -)  ) نم سیل  برعم  یـسراف  ناقهدلا 
( هوسق هظلغ و  کنم  اوکـش   ) .نی رحبلا  سراف و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلمعتـسا  دـسالا )  ) یف ،و  مهیلع یلو  يذـلا  كدـلب ) لها  )

مثیم نبا   ) یف لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) نکل و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه 
دق مهکرـشل ) اوندـی  نال  ـالها  مهرا  ملف  ترظن  و  هوفج ، اراـقتحا و  و   ) .دـعب هلوق  هنیرقب  نسحا  لوـالا  و  هظلغ ،) هوسق و  ( ) هیطخلا و 

اوفجی و   ) اودـعبی يا : اوصقی ) نا  ـال  و   ) .ثـالث تاـیاب  ءاـندالل  مهتیلها  مدـعل  لدتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یبوـقعیلا  هیاور  نم  تفرع 
نم اهبایث  هب  یطغت  ام  وا  هفحلملا  نود  هارملل  عساو  بوث  صیمقلا و  وه  سوماقلا :)  ) یف ابابلج ) مهل  سبلاف   ) نیملـسملا عم  مهدهعل )
هللا لاقی : رمالا ، ردا  يا : لواد ) و  (. ) هدـشلا نم   ) رادـقم يا : فرطب )  ) هجزمت يا : هبوشت ) نیللا  نم  ( ) راـمخلا وه  وا  هفحلملاـک  قوف 
نیب ءاـندالا و ) بیرقتلا و  نیب  مهل   ) طـلخا يا : جزما ) و  (. ) هفارلا هوسقلا و  نیب  مهل   ) مهیلع هرم  مهل و  هرم  ساـنلا  نیب  ماـیالا  لوادـی 

رمب اولح  رهدلا  لعفی  امک  مهل  جزما  بهرلاب و  بعرلا  بش  يدعسلا : هتابن  نبا  لاق  هللا ) ءاش  نا  ءاصقالا  داعبالا و  )

هینغم

.ءاـصقالا ءاـندالا و  نیب  هفارلا و  هوسقلا و  نیب  هلوقب : ماـمالا  هرـسف  .لواد  .ساـبللا و  نم  برـض  باـبلجلا : .ءاـمعز و  نیقاـهد : هغللا :
نیقاهد ناف  دـعب ، اما  : ) ینعملا .افورـصم  نوکی  هیلع  و  مجعلا ، نم  برعلا  هتقلت  هرکن  مسا  يا  برعم  ناقهد  عمج  نیقاهد : بارعـالا :

.لماعلا و اذه  مسا  یلا  مثیم  دیدحلا و  یبا  نبا  یـضرلا و  فیرـشلا  رـشی  مل  .هلامع و  ضعبل  مامالا  نم  باطخلا  خـلا ..) كدـلب  لها 
و سراف ، یلع  اریما  ناک  هنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هجوز  هملـس  ما  هما  و  هملـس ، یبا  نب  رمع  هنا  نیحراـشلا  ضعب  يری 

نیب مهنیب و  ناـک  نیکرـشملا  سوور  نم  ارفن  نا  یلع  لدـی  مـالکلا  رهاـظ  ناـف  نکی  اـمهم  ..كرـشلا و  یلع  كاذـنآ  اوناـک  اـهلها 
ناکمل هنم  مهیندیال  و  دهعلا ، ناکمل  مهیلا  یـسیال ء  نا  هیلا  بتکف  هتوسق ، هلماع و  هظلغ  مامالا  یلا  اوکـش  قاثیم  دهع و  نیملـسملا 

هللا و  نیکرـشملا ، ءاندا  نع  مامالا  یهن  فیک  لاست : .مهناـش و  مهعدـی و  نا  اذـه  ینعم  و  اطـسو ، اـجهنم  مهعم  کلـسی  و  كرـشلا ،
8 مهیلا - اوطـسقت  مهوربـت و  نا  مکراـید  نم  مکوـجرخی  مـل  نیدـلا و  یف  مکولتاـقی  مـل  نیذـلا  نـع  هللا  مکاـهنیال  لوـقی : هناـحبس 
، کیلا هبرقت  نا  ناسنا  عم  تلدع  تنسحا و  اذا  يرورضلا  نم  سیلف  رخآ ، یش ء  لدعلا  ربلا و  یـش ء و  ءاندالا  باوجلا : هنحتمملا .؟

.هناش نم  عفرتو 

هدبع

نوکرـشم و ال مهناف  اوبرقی  نال  مهکرـشل : اوندی  نال  نورمتای …  مهنود و ال  نم  نورمای  رباکالا  نیقاهدلا  هوسق : هظلغ و  کنم  … 
هطلخت هبوشت  هدشلا : نم  فرطب  نودهاعم …  مهناف  اودعبی  نال 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تاشامم هرابرد   ) دندوب اورنامرف  مکاح و  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  یصاخشا  ضعب  هب  .تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
نازرواشک مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـندوب :) هدومن  تیاکـش  مکاـح  نآ  زا  هدوب و  كرـشم  هک  یئاـهتیعر  اـب 

هدومن تیاکش  وت  يرگمتس  نتـشاد و  راوخ  یلد و  تخـس  یتشرد و  زا  یتسه  امرفمکح  نآ  رد  وت  هکیرهـش  نیمز ) بآ و  ياراد  )
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ینابرهم مارکا و   ) وت ندش  کیدزن  هتـسیاش  ار  نانآ  مدومن  هشیدنا  ناشیا ) تیاکـش  رد   ) نم و  دنا ) هتخاس  هاگآ  ارم  تراتفر  زا   ) دنا
هب ندرک  متـس  ندـش و  رود  روخ  رد  هن  و  دـنا ) هدوب  تسرپ  شتآ  اهنآ  دـنا : هتفگ   ) دنتـسه كرـشم  هکنآ  تهج  هب  مدـیدن  هداـیز )

دوخ راعش  ار  یتخـس  اب  هتخیمآ  ینابرهم  ناشیا  اب  سپ  دنمالـسا ) هانپ  رد  دنهدیم و  هیزج   ) دنا هتـسب  نامیپ  ناناملـسم  اب  هکنآ  تهج 
کیدزن نیب  نک  مهرد  ناشیارب  و  شاب ) نابرهم  یهاـگ  تخـس و  یهاـگ   ) نک راـتفر  یناـبرهم  یلدتخـس و  نیب  اـهنآ  اـب  و  هد ، رارق 

.دهاوخب ادخ  رگا  هدم ) تسد  زا  ار  لادتعا  دح   ) نتخاس رود  رایسب  نتخاس و  رود  ندینادرگ و  کیدزن  دایز  ندینادرگ و 

ینامز

درط ار  نانآ  هن  شاب و  کیدزن  اهنآ  اب  دایز  هن  دنتسه  كرـشم  نوچ  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  لمع ؟ تدش  ای  شمرن 
اب ندنام  دازآ  رطاخب  دننام  یم  دازآ  نتفرگ  هلـصاف  رد  دننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  ندش ، کیدزن  اب  اریز  .ریگب  هلـصاف  نانآ  زا  نک و 
مه اجنآ  دنک  دروخرب  نانآ  اب  شوخ  نابز  اب  دوب  رومام  هکنیا  نیع  رد  ص )  ) ادخ لوسر  .دننز  یم  تنایخب  تسد  دنزاسیم و  نمشد 
دوخ رادنامرفب  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  همانرب  ود  نیمه  .دنک و  گنج  نانآ  اب  یتح  دـهدب  جرخ  هب  لمع  تدـش  نانآ  اب  تسا  مزال  هک 

.لمع تدش  بسانم ، ياج  رد  شمرن و  دوخ  ياج  رد  دنک و  یم  شرافس 

يزاریش دمحم  دیس 

( هد  ) ناف فیرلا ، باحـصا  يا  ناب - هد  برعم  ناقهد - عمج  كدلب ) لها  نیقاهد  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) هلامع ضعب  یلا 
يا هوفج ) و   ) مهل اراقتحا ) و   ) مهعم کلامعا  کقالخا و  یف  هوسق ) هظلغ و  کنم  اوکـش   ) هل ظفاحلا  ینعمب  ناب )  ) و فیرلا ، ینعمب 
نا و ال   ) اسوجم اوناک  مهنا  يورملا  و  مهکرشل )  ) کیلا اوبرقی  يا  اولذی ) نال  الها  مهرا  ملف   ) مهرما یف  ترکف  يا  ترظن ) و   ) ءافج

بوثلا وه  ابابلج ) مهل  سبلاـف   ) نودـهاعم مهنـالیا  مهدـهعل )  ) مهعم هتالـص  لاولا  عطقی  يا  اوفجی ) و   ) اوناـهی اودـعبی و  يا  اوصقی )
يا هدـشلا ) نم  فرطب  هبوشت  نیللا  نم   ) بابلجلاک .ناسنالاب  طیحت  اهنال  قالخالا )  ) اـنه دارملا  و  باـیثلا ، قوف  سبلی  يذـلا  عساولا 

هجوزمم هفلتخم  اقالخا  کل  نکیل  يا  مهل ) جزما  و   ) هرم هفارلا ) و   ) هرم هوسقلا ) نیب   ) حوارت يا  مهل ) لواد  و   ) .هدشلا ضعبب  هطلخت 
نیللاب اوذخا  اذا  و  نیللا ، بجوی  نیدـهاعم  مهنوک  نال  کلذ  و  هللا ) ءاش  نا  ءاصقالا  داعبالا و  و   ) کنم مهل  ءاندالا ) بیرقتلا و  نیب  )

.نیللا مهدسفی  یتح ال  هدشلا ، ضعبب  نیللا  جزمی  نا  مزاللاف  مالسالا  رضی  امم  مهتکوش  تیوق  رمالا و  یف  اوعمط 

يوسوم

، هنوشخلا هظلغلا : .راقعلا  لاملا و  بحاص  رجاتلا و  یلع  قلطی  هیرقلا و  سیئر  هلـصا  برعم و  یـسراف  ناـقهد  عمج  نیقاهدـلا : هغللا :
.هنوشخب اولماعی  اوفجی : .داعبالا  ءاصقالا : .بیرقتلا  وه  ءاندالا و  نم  اوندی : .ربلا  فالخ  هسناوملا  هلصاوملا و  دض  هوفجلا : .هقرلا  دض 

نم هفئاط  کیرتلاب  فرط : .هجزمت  هطلخت و  هبوشت : .هءابعلاک  بایثلا  عیمج  قوف  سبلی  بوث  رازا ، بابلجلا : .نامالا  همذـلا و  دـهعلا :
رما جزما : .همحرلا  هفارلا : .امهنیب  طسو  انهداری  كاذ و  يرخا  اذـه و  هرم  لواد : .ءاخرلا  نیللا و  ضیقن  هدـشلا : .هنم  هعطق  یـشلا ء و 

ترظن هوفج و  اراقتحا و  هوسق و  هظلغ و  کنم  اوکش  كدلب  لها  نیقاهد  ناف  دعب  اما  : ) حرشلا .هطلخ  اذا  یشلاب ء  یـشلا ء  جزم  نم 
هملـس و یبا  نب  رمع  وه  سراف و  یلع  هلماع  یلا  هلاسر  هذـه  مهدـهعل ) اوفجی  اوصقی و  نا  مهکرـشل و ال  اوندـی  نال  الها  مهرا  ملف 

ضرالا كالم  ناف  دـعب  اما  .باتکلا  اذـه  مامالا  هیلا  بتکف  مهل  هتلماعم  هدـش  هتواسق و  مهریما و  هنوشخ  اوشکف  اسوجم  اهلها  ناـک 
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مهل و كراغـصتسا  كراـقتحا و  کتدـش و  مهیلع و  کـتنوشخ  کـنم  یل  اوکتـشا  اـهیف  ذوـفنل  باحـصا  نیمعزتـملا و  كدـنع و 
مهبرقت مهیندت و  نا  مهلهوی  ارربم  دجا  ملف  مهعقاو  یف  ترکف  ترظن و  دق  انا  و  کتحاس …  یلع  مهدیعبت 

باحصا نم  ابیرق  لعجی  کلذ و ال  لمحی  نم  رغصی  نا  بجی  لقعلا و  یف  طاطحنا  ریکفتلا و  یف  فافسا  كرشلا  مهکرشل و  کنم 
یبلـس بناج  كانه  نذا  اهاضتقمب  اهلالخ و  نم  اوظفحی  نا  بجیف  همذ  مامذ و  دهع و  هل  اذاف  ترظن  لباقملا  یف  کلذـک  هیالولا و 

نم فرطب  هبوشت  نیللا  نم  ابابلج  مهل  سبلاف  : ) هلوقب کلذ  یلا  مامالا  راشا  دـق  نیرمالا و  ـالکب  لـماعتت  نا  بجی  یباـجیا و  رخآ  و 
طـسولا دحلا  ذاختاب  هرما  هللا ) ءاش  نا  ءاصقالا  داعبالا و  ءاندالا و  بیرقتلا و  نیب  مهل  جزما  هفارلا و  هوسقلا و  نیب  مهل  لواد  هدـشلا و 

مهقوقح و اوعنمی  مهدودح و  نع  اوجرخیف  کنیل  یف  اوعمطی  ثیحب ال  هدشلا  نم  یش ء  عم  نیللاب  مهلماع  مهتلماعم ، یف  لادتعالا  و 
هذخای هرات  لب  امئاد  هفارلا  امئاد و ال  هوسقلا  لمعتـسی  نا ال  هرما  و  فعـض …  نع  ناک  امنا  نیللا  نا  مهنم  انظ  مکحلا  یلع  اودرمتی 

اورمذـتی مهبیرقتب و ال  اوعمطی  ـالئل  يرخا  مهداـعبا  هرم و  مهبیرقت  بولـسا  مهعم  لمعـستی  کلذـک  كاذ و  يرخا  بناـجلا و  اذـه 
 … تقولا هیضتقی  امیف  هحلصملا  هجو  هاعارم  عم  مهدیعبتب 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هلامع ضعب  یلا 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

باسنا رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  زین  یضر  دیس  زا  لبق  ییاه  باتک  رد  همان  نیا  همان : دنس  ( . 1  } هتشاگن شناهدنامرف  زا  یضعب  هب  هک 
تبسن یتافاضا  ییاه و  توافت  اب  دوخ  خیرات  رد  يافوتم 284 ) یبوقعی  هب  فورعم   ) حضاو نبا  و  يافوتم 279 )  ) يرذالب فارشالا 

( { ،ج 3،ص 242 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  هب 

هاگن کی  رد  همان 

هب هک  تسا  یبحرا  هملسم )  ) هملـس وبا  نب  رمع  دوش  یم  هدافتـسا  يرذالب  خیرات  یبوقعی و  خیرات  زا  هک  هنوگ  نآ  همان  نیا  بطاخم 
ییاه هورگ  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک   { .قوف همان  لیذ  ، مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 2  } دوب نیرحب  سراف و  رب  مکاح  یـضعب  هتفگ 

هیلع ماما  تمدـخ  يا  همان  تیاکـش  اهنآ  دوب و  هدرب  راک  هب  تنوشخ  ، دـندوب سوجم  هفیاط  زا  دنتـشاد و  رارق  وا  ّتیمکاح  تحت  هک 
تشاد موقرم  وا  يارب  ار  ثحب  دروم  همان  دش و  تحاران  مالسلا  هیلع  ماما.دنداتسرف  مالسلا 

.دومرف تنوشخ  كرت  لادتعا و  تیاعر  هب  توعد  ار  وا  و 

مالسا روشک  لخاد  رد  « هّمذ لها  » ناونع هب  هک  ییاهنآ  ، تسا نیملـسم  ریغ  هرابرد  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هیـصوت  هکنیا  بلاج 
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چیه ماما  ، دشاب ظوفحم  اهنآ  ضرع  لام و  ناج و  دنریگ و  رارق  یمالسا  ّتبحم  تفأر و  دروم  دیاب  دنتشاد و  زیمآ  تملاسم  یگدنز 
.دریذپ یمن  اهنآ  ّقح  رد  ار  تنوشخ  هنوگ 

ار لادتعا  تیاعر  روتسد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش  يرگید  تالکـشم  ببـس  دوب  نکمم  اهنآ  هب  ّدح  زا  شیب  یکیدزن  هک  اجنآ  زا  یلو 
.دهد یم  رادنامرف  نیا  هب 

ْنَأ َال  ،َو  ْمِهِکْرِِـشل اَْونُْدی  ْنَِأل  ًالْهَأ  ْمُهَرَأ  ْمَلَف  ُتْرَظَن  ،َو  ًهَْوفَج ًاراَِقتْحا َو  ،َو  ًهَوْسَق ًهَْظلِغ َو  َْکنِم  اْوَکَـش  َكِدََلب  ِلْهَأ  َنِیقاَهَد  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
َْنَیب ْمَُهل  ْجُْزما  ،َو  ِهَْفأَّرلا ِهَوْـسَْقلا َو  َْنَیب  ْمَُهل  ْلِواَد  ،َو  ِهَّدِّشلا َنِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُـشَت  ِنیِّللا  َنِم  ًاـباَْبلِج  ْمَُـهل  ْسَْبلاَـف  ، ْمِهِدـْهَِعل اْوَـفُْجی  اْوَـصُْقی َو 

.ِءاَْصقِْإلا ِداَْعبِْإلا َو  ،َو  ِءاَنْدِْإلا ِبیِْرقَّتلا َو 

.ُهّللا َءاَش  ْنِإ 

همجرت

تیاکش وت  يراتفر  دب  ریقحت و  تواسق و  تنوشخ و  زا  وت  رهـش  لها  نایادخدک  امعز و  زا  یهورگ  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
يرود و راوازـس  هن  دنکرـشم و  اریز  ، متفای دـح ) زا  شیب   ) ندـش کیدزن  هتـسیاش  ار  نانآ  هن  ، مدیـشیدنا اـهنآ  هراـبرد  نم  دـندرک و 
رب نانآ  يارب  تنوشخ  تدش و  یمک  هارمه  شمرن  زا  یسابل  نیاربانب  دنتسه ) هّمذ  لها  و   ) میا هتسب  نامیپ  نانآ  اب  هک  ارچ  ؛ يراتفردب
مه اب  اهنآ  داعبا  ندومن و  رود  اب  ار  بیرقت  نتخاس و  کیدزن  نک و  هلماعم  اهنآ  اب  شمرن  تدـش و  نایم  يراتفر  اـب  ناـشوپب و  دوخ 

.هّللا ءاش  نإ  ؛ زیمایب

ریسفت حرش و 

نادنورهش همه  هب  تبسن  یمالسا  تفأر  لومش 

یم اجنآ  رد  هک  سوجم  زا  یهورگ  هب  تبـسن  هک  دوب  نیرحب  سراف و  رادنامرف  همان  نیا  بطاخم  ، دـش هتفگ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
تیاکش مالسلا  هیلع  ماما  هب  دندوب  مالسلا  هیلع  ماما  يوکین  قلخ  تلادع و  هب  دقتعم  نوچ  اهنآ  درک و  یم  راتفر  تنوشخ  اب  دنتسیز 

دـشاب نارادـمامز  همه  يارب  يا  همانرب  دـناوت  یم  تساوتحم و  رپ  رایـسب  ، یهاتوک نیع  رد  هک  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، دـندرک
تواسق و تنوشخ و  زا  وت  رهـش  لها  نایادخدک  امعز و  زا  یهورگ  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما  :» دومرف.تشاد موقرم  وا  يارب 

اریز ، متفای دـح ) زا  شیب   ) ندـش کیدزن  هتـسیاش  ار  نانآ  هن  ، مدیـشیدنا اهنآ  هرابرد  نم  دـندرک و  تیاکـش  وت  يراـتفر  دـب  ریقحت و 
(1  } َنِیقاَـهَد َّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛») دنتـسه هّمذ  لـها  و   ) میا هتـسب  ناـمیپ  ناـنآ  اـب  هک  ارچ  ، يراـتفر دـب  يرود و  راوازـس  هن  دنکرـشم و 

یم راک  هب  میعز  ادـخدک و  سییر ، ، هد گرزب  يانعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  « نابهد » ای « ناگهد » یـسراف هشیر  زا  « ناقهد » عمج « نیقاـهد .»
ناگرزب اسؤر و  ار  تیاکـش  اریز  ، تسا رت  بسانم  لّوا  يانعم  الاب  ترابع  رد  یلو  ؛ دوش یم  قالطا  زین  يزرواـشک  ره  هب  هاـگ  دور و 

ْنَأ َال  ،َو  ْمِهِکْرِِـشل اَْونُْدی  ْنَِأل  ًالْهَأ  ْمُهَرَأ  ْمَلَف  ُتْرَظَن  ،َو  ًهَْوفَج ًاراَِقتْحا َو  ،َو  ًهَوْسَق ًهَْظلِغ َو  َْکنِم  اْوَکَـش  َكِدََلب  ِلْهَأ   { .دنـسیون یم  لحم 
(. ْمِهِدْهَِعل اْوَفُْجی  اْوَصُْقی َو 
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تواسق رگید  تنوشخ و  تسخن  ؛ هداهن تشگنا  رادـنامرف  نآ  ياوران  لامعا  زا  هطقن  راهچ  يور  دوخ  تاریبعت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یلو دـنکیدزن  مه  اـب  موهفم  راـهچ  نیا  هچ  رگ  ؛ تساـهنآ هب  تبـسن  يراـتفر  دـب  مراـهچ  اـهنآ و  ندرک  ریقحت  موـس  یمحر و  یب  و 
یم مالعا  نینچ  ار  دوخ  كرابم  رظن  نآ  لابند  هب  هدرک و  هراشا  اهنآ  ماـمت  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل.دنراد  مه  اـب  یقیقد  ياـهتوافت 

هب دقتعم  نوچ  ، دوش یم  هتخانش  يونث  تسرپ و  هناگود  ناونع  هب  سوجم  اریز  ، دنکرـشم اهنآ  تشاد  هّجوت  دیاب  وس  کی  زا  هک  دنک 
عبانم اّما  ، كرـشم هن  میدّحوم  ام  هک  دنتـسه  یعدـم  زورما  ياه  یتشترز  دـنچ  ره  ، دـنا هدوب  نمیرها  نادزی و  رـش و  ریخ و  أدـبم  ود 

ار اهنآ  هب  دـح  زا  شیب  ندـش  کیدزن  ، يداقتعا توافت  هظحالم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب.دـیوگ  یم  ار  نیا  زا  ریغ  اهنآ  ینید 
تملاسم یتسیز  مه  ناناملسم  اب  ینعی  ؛ دنتـسه هّمذ  نامیپ  تحت  اهنآ  هک  دوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  لاح  نیع  رد  دنک و  یم  یهن 

دنک و عافد  اهنآ  سومان  ناج و  زا  هک  تسا  دهعتم  زین  یمالسا  تموکح  دنراذگب و  مارتحا  مالـسا  هب  هک  دندهعتم  اهنآ  دنراد  زیمآ 
نیا رطاخ  هب  نیاربانب  ، دیامن يراتفر  شوخ  نانآ  هب  تبسن 

.تسین زیاج  اهنآ  قح  رد  يراتفردب  ندرک و  افج  ، هّمذ نامیپ 

تنوشخ تدـش و  یمک  هارمه  شمرن  زا  یـسابل  نیاربانب  :» دـیامرف یم  نینچ  هتخاس و  رت  نشور  ار  بلطم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
داعبا ندومن و  رود  اب  ار  بیرقت  نتخاس و  کیدزن  نک و  هلماعم  اهنآ  اب  شمرن  تدش و  نایم  يراتفر  اب  ناشوپب و  دوخ  رب  نانآ  يارب 

یناـعم نآ  يارب  دوـش و  یم  تئارق  ود  ره  میج  حـتف  رـسک و  هب  « باـبلج ( .» 1  } ًاباَْبلِج ْمَُهل  ْسَْبلاَف  ( ؛» هّللا ءاش  نا  ؛ زیماـیب مه  اـب  اـهنآ 
رد هدش و  انعم  داشگ  دنلب و  نهاریپ  يانعم  هب  هاگ  »و  هعنقم » يرـسور يانعم  هب  هاگ  »و  هفحلم  » رداچ يانعم  هب  هاگ  هدش  رکذ  یفلتخم 

هیلع ماما  هک  دشوپ  یم  دوخ  رب  هورگ  هدـنامرف  ریدـم و  هک  تسا  يونعم  شـشوپ  نآ  زا  روظنم  دراد و  ییانک  هبنج  ثحب  دروم  همان 
تسا رما  هغیـص  « لواد ( .» 2  } ْلِواَد ،َو  ِهَّدِّشلا َنـِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُـشَت  ِنـیِّللا  َنـِم   { .دـشاب تدـش  شمرن و  زا  یبـیکرت  دـیامرف  یم  مالـسلا 

رارق يرگید  صخـش  ياج  هب  ار  یـصخش  ای  ندناشن و  يرگید  ياج  هب  ار  يزیچ  نداد و  شدرگ  ندـینادرگ و  يانعم  هب  « هلوادـم » زا
ْجُْزما ،َو  ِهَْفأَّرلا ِهَوْسَْقلا َو  َْنَیب  ْمَُهل   { .تنوشخ یمک  اب  هاگ  نک و  راتفر  اهنآ  اب  ّتبحم  اب  هاگ  هک  تسا  نیا  روظنم  الاب  هماـن  رد  نداد و 

(. ُهّللا َءاَش  ْنِإ.ِءاَْصقِْإلا  ِداَْعبِْإلا  ،َو  ِءاَنْدِْإلا ِبیِْرقَّتلا َو  َْنَیب  ْمَُهل 

نیرتهب ، دنشاب هتشاد  یملاس  یگدنز  دیاب  یمالسا  تموکح  هیاس  رد  یلو  دنتـسین  ناملـسم  هک  يدارفا  اب  راتفر  هنوگنیا  تسا  یهیدب 
رگید ییوس  زا  دنیچ و  یم  رب  ناشدوجو  زا  ار  یـشکرس  نایغط و  رکف  هنوگ  ره  دهد و  یم  شمارآ  نانآ  هب  وس  کی  زا  ؛ تسا راتفر 

نیرتهب نیا.درک  دـنهاوخن  ددرگ  نایغط  همـشچرس  مه  نآ  تسا  نکمم  هک  یناوتان  فعـض و  رب  لـمح  ار  یمالـسا  تموکح  راـتفر 
.تساه تیلقا  نیا  اب  راتفر  قیرط 

همانرب هکلب  تسین  ینیعم  ناکم  ناـمز و  اـی  صاخـشا و  هب  رـصحنم  هدومرف  ناـیب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  تسا  یهیدـب 
هنوگ نیمه  دـیاب  زین  يدوخ  دارفا  هب  تبـسن  تموکح  تفگ  ناوـت  یم  هکلب.دراد  ییآراـک  اـج  همه  رد  هک  تسا  يا  هدـش  باـسح 
ادیپ ینکش  نوناق  رب  تأرج  یهورگ  دننک و  وا  فعض  رب  لمح  تسا  نکمم  ، دهد ناشن  شمرن  اهنآ  لباقم  رد  دایز  رگا.دنک  هلماعم 

تنوشخ و اب  ار  نیناوق  رگا  دنیامن و 

نایم رد  لادتعا  لاح  ره  هب.دش  دهاوخ  تموکح  هب  تبسن  اهنآ  هقالع  قشع و  نداد  تسد  زا  مدرم و  ندیمر  ببس  ، دنک ارجا  تدش 
.تسا حوطس  مامت  رد  یهدنامرف  تیریدم و  تباث  لوصا  زا  یکی  ، تنوشخ شمرن و 
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نآرق ، دراد یم  هگن  اجر  فوخ و  نیب  ار  اهنآ  هدش و  تیاعر  لصا  نیمه  ناگدنب  هب  تبـسن  یهلا  تسایـس  دنوادخ و  دروم  رد  یتح 
: دیامرف یم  دیجم 

*و منم نابرهم  هدنزرمآ  هک  نک  هاگآ  ار  مناگدـنب  ربمایپ ! يا  ؛ » ُمِیلَْألا ُباذَْـعلا  َوُه  ِیباذَـع  َّنَأ  ُمیِحَّرلا َو  ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن  » »
.{ هیآ 49 و 50 ، رجح ( . 1 «. } تسا كاندرد  باذع  نامه  نم  باذع  هکنیا ) )

ِعِـضْوَم ِیف  َنِیِبقاَـعُْملا  ُّدَـشَأ  ِهَمْحَّرلا َو  ِْوفَْعلا َو  ِعِـضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َکَّنَأ  ُْتنَْقیَأَو  میناوـخ «: یم  حاـتتفا  فورعم  ياـعد  رد  و 
«. یتسه نیبقاعملا  دشا  ، رفیک ياج  رد  ینیمحارلا و  محرا  ، تمحر ياج  رد  وت  مراد  نیقی  ؛  هَمِقَّنلا ِلاَکَّنلا َو 

ریغ هک  دـهد  یم  روتـسد  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نآ  دـنا و  هدرک  حرطم  یلاؤس  اـجنیا  رد  هغـالبلا  جـهن  نارـسفم  زا  یـضعب 
امش دندماین و  رد  امش  اب  گنج  ِرد  زا  هک  ییاهنآ  : دیوگ یم  تحارص  اب  نآرق  هک  یلاح  رد  نکن  کیدزن  دوخ  هب  دایز  ار  ناناملسم 

رد تلادع  يارجا  اهنآ و  اب  یکین  زا  دنوادخ  دنتشادن ) امش  اب  ینمـشد  توادع و  هنوگ  چیه  و   ) دنتخاسن هراوآ  دوخ  نیمزرـس  زا  ار 
«. ْمِْهَیلِإ اوُطِـسُْقت  ْمُهوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  ِنیِّدلا َو  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاْهنَی  ال   » دنک یمن  یهن  ناشقح 

.{ هیآ 8 ، هنحتمم ( . 2}

تیاعر ار  لادتعا  دیامرف  یم  هکلب  نکن ، یکین  اهنآ  هب  دیامرف  یمن  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نآ  تسا و  نشور  داریا  نیا  خـساپ  یلو 
.ددرگ ناشنایغط  شجنر و  ببس  هک  دنوش  رود  هن  دننک و  ادیپ  تفلاخم  رب  تأرج  هک  دنوش  کیدزن  دح  زا  شیب  هن  ؛ نک

همذ لها  مالسا و  هتکن :

درک هصالخ  تروص  راهچ  رد  ناوت  یم  ناناملسم  ریغ  اب  ار  نیملسم  مالسا و  هطبار 

ره دننک  یم  یگدنز  یبهذـم  یتیلقا  تروص  هب  یمالـسا  ياهروشک  لخاد  رد  هک  دنتـسه  ینامـسآ  بتک  نابحاص  اهنآ  : همذ لها  .1
.دنرامشب مرتحم  ار  اهنآ  دنفّظوم  زین  ناناملسم  دنراذگب  مارتحا  نیملسم  هب  دننکن و  مالسا  نیناوق  فالخ  رب  رهاظت  اهنآ  هاگ 

مه نامیپ  اهنآ  عقاو  رد  تسا  نامیپ  ياـنعم  هب  همذ.دـنک  ظـفح  ار  اـهنآ  سوماـن  لاـم و  ناـج و  تسا  فظوم  زین  یمالـسا  تموکح 
رد هک  هیزج » » مان هب  تسا  يرـصتخم  کچوک و  تایلام  نتخادرپ  شطیارـش  زا  یکی  هک  دـنراد  نیملـسم  اـب  زیمآ  تملاـسم  یتسیز 

ریما ، میدید الاب  همان  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا و  دـهعتم  اهنآ  دروم  رد  ار  یمهم  تامدـخ  یمالـسا  تموکح  ؛ رـصتخم هجو  نیا  ربارب 
شوخ هب  توعد  ار  وا  دـسیون و  یم  دـندوب  همذ  لها  هک  یقطانم  رد  شرادـنامرف  هب  يزیمآ  ضارتعا  همان  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 

.دنک یم  اهنآ  اب  يراتفر 

.تسا هدمآ  هدرتسگ  تروص  هب  داهج  باتک  لیذ  رد  یهقف  بتک  رد  همذ  لها  ماکحا 

اهنت هن  لیلد  نیمه  هب  دنناناملـسم و  اب  گنج  لاح  رد  هک  دنتـسه  یناسک  تسادـیپ  ناشمان  زا  هک  هنوگ  ناـمه  اـهنآ  : یبرح راـفک  .2
.دنتسه نانآ  لباقم  رد  داهج  هب  رومأم  ناناملسم  هکلب  دنرادن  یمارتحا 
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.تسا هدمآ  حورشم  روط  هب  داهجلا  باتک  رد  مالسا  هقف  رد  زین  یبرح  رافک  ماکحا 

یسایس ، يراجت رظن  زا  ناناملسم  اب  یطباور  یلو  دننک  یمن  یگدنز  یمالسا  ياهروشک  لخاد  رد  هک  دنتسه  ییاهنآ  : دهاعم رافک  .3
هک ییاهروشک  مامت  ؛ تسام نامز  نآ  زراب  قادصم.دنرامش  یم  مرتحم  ار  رگیدکی  قوقح  دنراد و  نآ  لاثما  و 

دنشاب اجک  ره  رد  زین  اهنآ.دنهد  یم  ماجنا  رگیدکی  روشک  رد  نآ  لاثما  رادراک و  ، ریفـس هلدابم  دنراد و  ناناملـسم  اب  یـسایس  هطبار 
.تسا مرتحم  ناشزیچ  همه  ، دنشاب هتشاد  سامت  جراخ  رد  هچ  دننک  رفس  یمالسا  ياهروشک  لخاد  هب  هچ 

.تسا هدمآ  تئارب  هروس  ریسفت  رد  ، ریسفت بتک  رد  داهج و  باتک  نامه  رد  زین  هورگ  نیا  ماکحا 

ناناملـسم اب  یـسایس  صاخ  هطبار  هدهاعم و  دننک و  یم  یگدـنز  یمالـسا  ياهروشک  نوریب  رد  هک  دنتـسه  ییاهنآ  : نداهم رافک  .4
هداد تملاسم  يراتفر و  شوخ  هب  روتسد  زین  اهنآ  هرابرد  مالسا.دنتسین  زین  تفلاخم  هزرابم و  راکیپ و  گنج و  لاح  رد  یلو  دنرادن 

هک یناسک  اب  هنالداع  راتفر  ندرک و  یکین  زا  دنوادخ  دنک  یمن  یهن  هک  تسا  هدومرف  اهنآ  هرابرد  هنحتمم  هروس  هیآ 8  رد  هلمج  زا 
.دندنارن نوریب  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  امش  دنتسین و  گنج  لاح  رد  امش  اب 

376 ص :
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لاملا تیب  هب  تنایخ  زا  رادشه  : 20 همان

عوضوم

اهیلع و ذئموی  نینمؤملا ع  ریمأ  لماع  هللا  دبع  هرصبلا و  یلع  سابع  نب  هللا  دبع  هلماع  هفیلخوه  هیبأ و  نبا  دایز  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 
اهریغو نامرکو  سرافو  زاوهألا  روک  یلع 

نامرک و سراف و  زاوها و  تموکح  رب  دوب و  هرصب  رادنامرف  ماما  فرط  زا  سابع  نبا  .هرصب  رادنامرف  نیشناج  هیبا ، نب  دایز  هب  همان  )
( تشاد تراظن  ناریا  یحاون  رگید 

همان نتم 

ِرفَولا َلِیلَق  َکُعَدَت  ًهّدَش  َکیَلَع  ّنّدُشََأل  ًارِیبَک  وَأ  ًاریِغَص  ًائیَش  َنیِِملسُملا  َیف ِء  نِم  َتنُخ  َّکنَأ  ِیَنَغَلب  ِنَئل  ًاقِداَص  ًامَسَق  ِهّللِاب  ُمِسقُأ  ِّینإ  َو 
ُماَلّسلا ِرمَألا َو  َلِیئَض  ِرهّظلا  َلیِقَث 

اه همجرت 

یتشد

، يدرک تنایخ  یمومع  لاوما  رد  هک  دننک  شرازگ  نم  هب  رگا  مروخ ، یم  دنگوس  ادخ  هب  یتسارب  نم ، انامه 

 . دورد اب  يوش ! نادرگرس  راوخ و  هدنام و  رد  لایع ، هنیزه  رد  و  هدش ، هرهب  مک  هک  مریگ  تخس  وت  رب  نانچ  دایز ، ای  مک 

يدیهش

.تشاد تموکح  نامرک  سراف و  زاوها و  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع بناج  زا  هّللا  دبع  و  دوب ، سابع  رـسپ  هّللا  دبع  بیان  هرـصب  رد  وا  و 
هدرک تنایخ  رایسب  ای  كدنا  ناناملسم  ییف ء  رد  وت  هک  دسر  ربخ  ارم  رگا  .تسار  يدنگوس  مروخ ، یم  دنگوس  ادخ  هب  نم  انامه  و 

.مالسلا و  لاحناشیرپ ، راوخ و  و  لایع ، هنیزه  هب  هدنام  رد  ینام و  لام  كدنا  هک  مریگ  تخس  وت  رب  نانچ  يا ،

یلیبدرا

زاوها و ياه  هیحان  رب  راید و  نآ  لها  رب  زور  نآ  رد  دوب  نانمؤم  ریما  لماح  هَّللا  دـبع  هرـصب و  رب  دوب  سابع  نب  هَّللا  دـبع  هفیلخ  وا  و 
تمینغ رد  هدرک  تنایخ  وت  هک  نمب  دسرب  رگا  هک  تسار  ار  يدنگوس  ادخب  مروخ  یم  دنگوس  نم  هک  یتسردـب  نامرک و  سراف و 

ریقح تشپ  نارگ  لام  كدنا  ار  وت  مراذگب  هک  بضغ  يور  زا  هلمح  وت  رب  منک  هلمح  هنیآ  ره  گرزب  ای  کچوک  يزیچ  ناناملـسم 
لام لاح و  رد  راک 

یتیآ

وا نایفسوبا  هک  هاگنآ  ات  شردپ ، دنزرف  دایز  ینعی  هیبا ، نب  دایز  . 11  } هیبا نب  دایز  هب  ار  همان  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  همان  زا 
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هرصب رب  سابع  نب  هللا  دبع  يوس  زا  هک  تسا  هتشون  .دندناوخ } شنایفسوبا  نب  دایز  سپ ، نآ  زا  تخاس ، قحلم  دوخ  هب  بسن  رد  ار 
: تشاد ار  نامرک  سرافو و  زاوها  ییاورنامرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع بناج  زا  دوخ  سابع  نباو  دنار  یم  نامرف 

، يا هدرک  تنایخ  رایـسب  ای  كدنا  هب  ناناملـسم  میانغ  رد  هک  دسر  ربخ  نم  هب  رگا  هک  تسار  يدنگوس  مروخ ، یم  دنگوس  ادخ  هب 
.مالسلاو .يوش  راوخ  ریقح و  دنک و  ینیگنس  تشود  رب  لایع  هنیزه  راب  ینام و  هیام  مک  هک  مریگ  تخس  وت  رب  نانچ 

نایراصنا

زاوها و یحاون  هرصب و  رب  ترضح  بناج  زا  تقو  نآ  رد  هّللا  دبع  ،و  دوب سابع  نب  هّللا  دبع  نیـشناج  هرـصب  تموکح  رد  هک  ینامز 
.دوب نارمکح  نامرک  سراف و 

هدـیزرو تنایخ  دایز  ای  كدـنا  یلام  رد  ناناملـسم  لاـملا  تیب  رد  هک  دـسر  ربخ  نم  هب  رگا  ، هناـقداص مسق  مروخ  یم  مسق  ادـخ  هب 
 . مالّسلا !و  دنک تسپ  لیلذ و  راب و  نیگنس  تسدیهت و  ار  وت  هک  منک  يریگ  تخس  وت  رب  نانچ  ، يا

حورش

يدنوار

.هلمحلا و هدـشلا : .هیلع و  لمح  يا  ادـش  دـشی  برحلا  یف  هیلع  دـش  لاقی : کیلع ، نلمحال  يا  کیلع : ندـشال  همینغلا و  یفلا ء : و 
.افیحن مسجلا  ریغص  ناک  يا  مسجلا  لیئض  لجر  لاقی : هریقح ، يا  رمالا : لیئض  .لاملا و  رفولا :

يردیک

.ریقحلا رمالل  هراعتسا  فیحنلا ، لیئضلا :

مثیم نبا 

هیلع  ) نینموملاریما بناج  زا  هللادـبع  ماگنه  نآ  رد  و  دوب ، سابع  هللادـبع  ماقم  مئاـق  هرـصب  رد  هک  هیبا  نب  داـیز  هب  ترـضح  هماـن ي 
هب هناقداص  نم   ) ریقح کچوک و  لیئض : لام  رفو : ندرک  هلمح  هدش : دوب  نامرک  سراف و  زاوها و  هرصب و  ياهرهش  مکاح  مالـسلا )
نآ يا ، هتـشادرب  تنایخ  هب  رایـسب  ای  كدنا  يزیچ  نیملـسم  لاملا  تیب  رد  هک  دـسر  ربخ  نم  هب  رگا  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  ادـخ 

ردام هک  تسا  هیمس  رسپ  ردپ ، یب  دایز  .مالسلاو ) دنک ، ناوتان  زیچان و  راب و  نیگنس  هیام و  مک  ار ، وت  هک  مریگب  تخس  وت  رب  نانچ 
شدنزرف اعرـش  هک  نیا  نودب  دـش  یم  هدـناوخ  وا  دالوا  ءزج  تاقوا  یـضعب  تسا ، نایفـسوبا  هدازانز ي  و  دـشاب ، یم  زین  هرکب  یبا 

رد دایز ، .دیمان  شردپ  رسپ  ار  يو  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  دش  لاوس  هشیاع  زا  دایز  ردپ  هرابرد ي  یتقو  تسا  هدش  تیاور  .دشاب 
نبا یـشنم  نآ ، زا  سپ  رماع و  نبا  هدنـسیون ي  سپـس  یـسوموبا و  هدنـسیون ي  دعب  و  دوب ، هبعـش  نب  هریغم  هدنـسیون ي  رما ، لیاوا 

تشون و وا  هب  يا  همان  هیواعم  لاح  نیا  رد  داد و  رارق  سراف  یلاو  ار  وا  ترـضح  دوب و  نینموملاریما  اب  مه  ینامز  کی  هدـش  سابع 
رارق بلاطوبا  رسپ  وت ، نم و  نایم  هک  نآ  لاح  ینک و  یم  دیدهت  ارم  ایآ  تشون : نینچ  هیواعم  هب  خساپ  رد  مه  دایز  درک ، شدیدهت 

ندیـسر تداهـش  هب  زا  سپ  اـما ، تفاـی ، یهاوـخ  زیچ  نیرت  تخـس  ارم  ریـشمش  تبرـض  ییاـیب  نم  دزن  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دراد ؟
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هفوک تیالو  زا  هک  هبعش  نب  هریغم  زا  سپ  داد و  شرارق  نآ  فارطا  هرـصب و  یلاو  و ، دناوخ ، دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم  نینموملاریما ،
نینموملاریما .دش  شبیصن  ناتسا  ود  نیا  تموکح  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  و  درک ، مکاح  هفوک  هرـصب و  رب  ار  دایز  دش ، هتـشادرب 

تبوقع زا  ار  وا  هتشاد و  رذحرب  دهد  ماجنا  ناناملسم  لاوما  هب  تبسن  تسا  نکمم  هک  یتنایخ  زا  ار  دایز  همان ، نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  )
ار نآ  تدـش  هدرک و  هلمح  هب  ریبعت  هیانک  روطب  تبوقع  نیا  زا  دـهد و  یم  میب  دوش  عقاو  یتنایخ  نینچ  هک  یتروص  رد  نآ  رفیک  و 
ار وا  ترخآ  ایند و  تالامک  ماـمت  نآ  رثا  رد  هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ما  هس  تازاـجم  تبوقع و  نیا  هک  تسا  هتـشاد  ناـیب  نینچ 

یم وربآ  مک  .دوش 2 - یم  لام  دوبمک  ناصقن و  هب  ـالتبم  دریگ و  یم  ار  يو  هتخودـنا ي  تورث  هک  نیا  تسخن  - 1 دنک : یم  دوبان 
ار يو  تشپ  هانگ  ياهراب  .تسا 3 - يویند  لامک  بلس  هب  طوبرم  رما ، ود  نیا  .تسانعم  نیمه  زا  هیانک  رمالا ، لیئض  ترابع : دوش ،

ریز يو  تشپ  ینیگنس  هک  دوش  لاکشا  رگا  لاح  .دشاب  یم  وا  يورخا  تداعـس  نتفر  نیب  زا  هب  طوبرم  بلطم  نیا  دنک ، یم  نیگنس 
هک تسا  نآ  خـساپ  دـشاب ، هدروآ  دوـجو  هب  ار  نآ  ماـما ، رفیک  تبوـقع و  هکنیا  هن  هداد  ماـجنا  وا  دوـخ  هک  تـسا  يرما  هاـنگ ، راـب 
هک دـنک  یم  داجیا  وا  يارب  كانرطخ  تیعقوم  تلاح و  کی  هانگ ، راب  ینیگنـس  اـب  هارمه  ماـقم  لاـم و  نتفرگ  رما ، هس  نیا  عومجم 

: تفگ ناوت  یم  .دـشابن  وا  دوخ  لعف  شیازجا  یـضعب  هچ  رگا  دراد ، یم  رذـحرب  عضو  نیا  زا  ار  وا  ماـما  هدوب و  نآ  ثعاـب  شدوخ 
هک نیا  رگید  لامتحا  دـشاب ، تلاح  بحاص  دوخ  لعف  زا  یتلاح  ره  هک  تسین  مزال  دـیآ و  یم  دـیدپ  وا  يارب  تالاح  نیا  ماـجنارس 

ناوتان و تیایند  روما  رد  ار  وت  ینعی  دشاب ، شییایند  جـیاوح  نیمات  يارب  تکرح  رب  تردـق  مدـع  یناوتان و  زا  هیانک  تشپ  ینیگنس 
.تسادخ یقیقح  ياناد  .دنک  یم  زجاع 

دیدحلا یبا  نبا 

ِْرفَْولا َلِیلَق  َکُعَدَت  ًهَّدَش  َْکیَلَع  َّنَّدُشََأل  ًارِیبَک  ْوَأ  ًاریِغَص  ًاْئیَش  َنیِِملْسُْملا  ِءْیَف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ًاقِداَص  ًامَـسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  یِّنِإ  َو 
 . ُمَالَّسلا ِْرمَْألا َو  َلِیئَض  ِرْهَّظلا  َلیِقَث 

 . یلاعت هللا  ءاش  نإ  دعب  امیف  هل  هیواعم  قاحلتسا  هیفیک  دایز و  بسن  رکذ  یتأیس 

.لاملا ءافصتسا  ذخألاب و  هدیدهت  دارملا  هلمح و  کیلع  نلمحأل  هلوق  لثم  هدش  کیلع  ندشأل  هلوق ع 

.نیملسملا لام  تیب  نم  تجتحا  ام  ذخأب  كرقفأ  يأ  رفولا  لیلق  ککرتت  اهنإ  لاقف  هدشلا  کلت  فصو  مث 

.کلایع هنوئم  یلع  ردقت  نیکسم ال  يأ  رهظلا  لیقث  و 

مهنیعأ کتمحتقا  مهدنع و  ترغص  ترقتفا  اذإف  هورثلا  ینغلاب و  سانلا  نیب  اهیبن  تنک  امنإ  کنأل  ریقح  يأ  رمألا  لیئض  و 

یناشاک

وا زا  هک  درک  یم  يوعد  هچ  دوب ، هدناوخ  دوخ  رسپ  ار  وا  نایفسوبا  هک  تسا  هرکب  یبا  ما  هیمس  رسپ  دایز  هکنادب  هیبا ) نب  دایز  یلا  )
هللادیبع و  هیبا ) نب  دایز   ) هب دش  یمسم  تهج  نیا  زا  شردپ ، رسپ  تفگ  دنناوخ ؟ هک  رسپ  ار  وا  هک  دندیسرپ  هشیاع  زا  هدش ، لصاح 
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  .مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نیسح  مولظم  ماما  تداهش  يارب  داتسرف  البرکب  رکشل  هک  دوب  وا  درمناوجان  رـسپ 
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نب هللادـبع  هفیلخ  وا  هک  یتقو  رد  هرـصبلا ) یلع  هللا  همحر  سابعلا  نب  هللادـبع  هفیلخ  وه  و   ) .روکذـم داـیز  يوس  هب  تشون  هماـن  نیا 
رب زور  نآ  رد  دوب  نینموملاریما  لماع  هللادبع ، و  اهیلع ) ذـئموی  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لماع  هللادـبع  و   ) هرـصب لها  رب  دوب  سابع 
هک یتسرد  هب  و  هللااب ) مسقا  ینا  و   ) .نامرک سراف و  زاوها و  ياه  هیحان  رب  و  نامرک ) سراف و  زاوهالا و  روک  یلع  و   ) راید نآ  لـها 
نم تنخ  کنا   ) دایز يا  نم  هب  دسرب  رگا  هک  ینغلب ) نئل   ) نیقی رـس  زا  تسار و  دنگوس  اقداص ) امـسق   ) ادخ هب  مروخ  یم  دـنگوس 

ندشال  ) لاوما نآ  زا  گرزب  ای  كدـنا  يزیچ  اریبک ) وا  اریغـص  ائیـش   ) ماش لها  تمینغ  زا  يا  هدرک  تنایخ  وت  هک  نیملـسملا ) یف ء 
یـشاب هک  یتلاـح  رد  رفولا ) لـیلق   ) ار وـت  دراذـگب  هک  بضغ  يور  زا  يا  هلمح  کعدـت ) هدـش   ) وـت رب  منک  هلمح  هنیآ  ره  کـیلع )

هب منک و  ذخا  وت  زا  ار  لام  نآ  ینعی  لام  لاح و  رد  راک  ریقح  رمالا ) لیئـض   ) لالـض لاقثا  هب  تشپ  نارگ  رهظلا ) لیقث   ) لام كدنا 
مزال مالک  نیا  و  لابو ، رزو و  نیرق  لام  هب  هدز  تنایخ  لاب و  یناشیرپ  عاونا  اب  لاـح  نآ  رد  ار  وت  مراذـگب  مناـسرب و  نآ  ناقحتـسم 
لعف زا  لاح  هک  تسین  مزال  هک  اریز  .دـشاب  نینموملاریما  لعف  زا  رما ، لوئـض  رهظ و  لقث  تلق و  زا  ثالث ، لاوحا  نیا  هک  دـیآ  یمن 

( مالسلاو  ) .دشاب لعاف 

یلمآ

ینیوزق

رد وا  تیاکح  و  دینادرگ ، قحلم  دوخب  نایفـسوبا  ار  وا  تسین ، مولعم  شردپ  تسا و  هیمـس  وا  ردام  تسا و  هتـشون  دایز  هب  همان  نیا 
رـسپ ینعی  .دش  موسوم  هیبا  نب  دایز  هب  اجنآ  زا  شردپ  رـسپ  تفگ : میناوخب ؟ هک  رـسپ  ار  وا  دندیـسرپ  هشیاع  زا  تسا  روکذـم  بتک 
سراف زاوها و  راید  رب  هرصب و  رب  زورنآ  رد  دوب  ترضحنآ  لماع  سابع  نبا  هرصب و  رب  دوب  سابع  نبا  هفیلخ  لوا  رد  وا  و  دوخ ، ردپ 

ای درخ  يزیچ  ناناملـسم  تمینغ  زا  هدومن  تنایخ  وت  هک  دـسرب  نمب  رگا  هک  تسار  یمـسق  ادـخب  منکیم  داـی  مسق  نم  .ناـمرک و  و 
.راوخ ریقح و  تشپ ، نارگ  لام ، كدنا  ارت  دنک  اهر  هک  تخس  یندرک  هلمح  وت  رب  منک  هلمح  نانچ  گرزب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

روک یلع  اهیلع و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لماع  ذئموی  هللادبع  هرصبلا و  یلع  سابعلا  نب  هللادبع  هلماع  هفیلخ  وه  هیبا و  نب  دایز  یلا 
.نامرک سراف و  زاوهالا و 

مولعم بیرقت  هب  دـناوخ ، هینک  نیدـب  ار  وا  هشئاع  هک  شردـپ  رـسپ  دایز  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
نینموملاریما مکاح  زور  نآ  رد  هللادـبع  هرـصب و  رب  دوب  سابع  نب  هللادـبع  مالـسلا ، هیلع  ریما  مکاح  ماقم  مئاق  دایز  وا و  ردـپ  ندوبن 

: نامرک سراف و  زاوها و  ياهرهش  رب  هرصب و  رب  دوب  مالسلا  هیلع 

لیلق کعدت  هدش  کیلع  ندـشال  اریبک ، وا  اریغـص  ائیـش ، نیملـسملا  یف ء  نم  تنخ  کنا  ینغلب  نئل  اقداص ، امـسق  هللااب  مسقا  ینا  «و 
« .مالسلا رمالا و  لیئض  رهظلا ، لیقث  رفولا ،

لاـم رد  يا  هدرک  تناـیخ  وت  هکنیا  ربخ  نم  هب  دیـسر  رگا  هک  یتـسار  دـنگوس  ادـخ  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس  قیقحت  هب  نم و  ینعی 
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هک یتلاح  رد  ار  وت  دراذگاو  هک  یندرک  تدش  وت  رب  منک  یم  هلمح  تدش و  هنیآ  ره  ار ، رایـسب  ای  كدـنا  يزیچ  ناناملـسم ، جارخ 
.وت رب  داب  مالس  یشاب ، هبترم  تسپ  یشاب و  نیکسم  تشپ و  نیگنس  یشاب و  لام  كدنا  وت 

یئوخ

اذا رـصن : باب  نم  هناخم  هناخ و  هنایخ و  انوخ و  هنوخی  اذـک  یف  هناخ  لاقی : هناـمالا ، ضیقن  ینعمب  هناـیخلا  نم  قتـشم  تنخ ) : ) هغللا
لاقی قافنلا  و  هنامالا ، دـهعلاب و  ارابتعا  لاقت  هنایخلا  نا  ـالا  دـحاو  قاـفنلا  هناـیخلا و  تادرفملا : یف  بغارلا  لاـق  حـصنی ، ملف  نمتوا 
هناما تنخ  انالف و  تنخ  لاقی : هنامالا ، هنایخلا : ضیقن  و  رـسلا ، یف  دهعلا  ضقنب  قحلا  هفلاخم  هنایخلاف  نالخادتی ، مث  نیدـلاب  ارابتعا 

لافنالا همینعلا و  نیب  هنیب و  قرفلا  هانعم و  مدقت  دق  و  ییف ء ) (. ) مکتاناما اونوخت  لوسرلا و  هللا و  اونوخت  ال  : ) هلوق کلذ  یلع  نالف و 
نم ادودش  هدش و  ادش و  ودعلا  یلع  دش  کیلع ) ندـشال  (. ) ج 15 ص 23  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 230  حرش  یف  لیصفتلا  یلع 

ریثکلا لاملا  نوکـسلاف : حتفلاب  رفولا )  ) .ککرتت يا  کعدت )  ) .هقداص هدش  مهیلع  اودـش  لاقی : هیلع ، لمح  يا  برـض  رـصن و  یباب 
العلا نع  تفرحنا  يرفو و  تیقب  هسامحلا 25 :)  ) هیلع هللا  ناوضر  یعخنلا  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  لاق  راـسیلا ، و  ینعلا ، و  عساولل ،

املف ینوعد  همارغلا و  ترثکا  یلام و  لق  امل  سانلا  تیار  نیبتلا ص 359 ج 2 :) نایبلا و   ) رخآ لاق  سوبع و  هجوب  یفایـضا  تیقل  و 
رخوم ندـل  نم  ناسنالا  نم  هالعا و  ناویحلا  نم  وه  و  نطبلا ، فالخ  رهظلا )  ) ینوعجار کـلابا - ـال  مهاذا - يرفو  باـث  تینغ و  نا 

ثیدـح یف  ریثـالا : نبـال  هیاـهنلا  یف  لیئـض )  ) .نارهظ روهظ و  رهظا و  یلع  عمجی  اـهرهاظ  ضرـالا  نم  و  زجعلا ، یندا  یلا  لـهاکلا 
ممـضنا ضبقت و  اذا  یـشلا ء  لئاضت  لاقی : و  هل ، اعـضاوت  رغاـصتی  يا  هللا  همظعل  هیاور  یف  و  هللا ، هیـشخ  نم  لـئاضتیل  هنا  لیفارـسا و 
لئاضتی هلا  وه  یلاعت : هفصو  ثیدح  هلثم  و  نیرحبلا : عمجم  یف  یحیرطلا  لاق  و  ریقح ، قیقد  فیحن  يا  لیئـض  وهف  ضعب  یلا  هضعب 
یبـلکلا ساوـج  لاـق  .یهتنا  محللا ، لـیلق  مسجلا  ریغـص  بیرقک : لئیـض  وـهف  برق  ناز  زمهلاـب و  یـشلا ء  لوـض  و  نوربـکتملا ، هـل 

هذـه سار  یف  تفرـشا  یتم  ذـئنیح  کنا  لوقی : لئاضتملا  فئاخلا  نا  تلئاـضت  همار  سار  یف  تفرـشا  اذا  تنک  و  هسامحلا 632 :) )
هتداع هباد و  اذه  فئاخلا  و  غیلبلا ، کئادعا  نم  ءاقتالاب  كراهظتـسا  دیدشلا و  فوخلا  كراعـشتسال  تللذـت  تعـشاخت و  هبـضهلا 

ناب رمالا  لوا  نم  نذوت  یه  اضیا و  هئطوملا  هنذوملا و  مـاللا  یمـست  ناذـیالل و  ملـالا  نـال ) : ) بارعـالا .حرـشلا  یف  یقورزملا  هلاـق 
مل نا  و  : ) یلاعت هلوقک  اردقم  وا  هیف  نحن  امک  اروکذم  مسقلا  کلذ  ناک  ءاوس  طرـشلا  یلع  اهلبق ال  مسق  یلع  ینبم  اهدـعب  باوجلا 

یل  ) یلاعت هلوقف  ( 78 هدئاملا - ( ) میلا باذع  مهنم  اورفک  نیذلا  نسمیل  نولوقی  امع  اوهتنی 

نولوقی اوقفان  نیذلا  یلا  رت  ملا  : ) یلاعت هلوقک  و  اوهتنی .) مل  نا  و   ) وه يذلا  طرشلا  باوج  دسم  دس  فوذحم و  مسق  باوج  نسم )
دهـشی هللا  مکنرـصننل و  متلتوق  نا  ادبا و  ادحا  مکیف  عیطن  .مکعم و ال  نجرخنل  متجرخا  نئل  باتکلا  لها  نم  ارفک  نیذـلا  مهناوخال 

(14 رشحلا - ( ) نورصنی مث ال  رابدالا  نلویل  مهورصن  نئل  مهنورصنی و  اولتوق ال  نئل  مهعم و  نوجرخی  اوجرخا ال  نئل  نوبذاکل  مهنا 
مال ماللا  ندـشال )  ) .هسمخلا عضاوملا  یف  طرـشلا  باوج  نع  هب  ینغتـسا  مسقلا و  باوج  نلویل  یف  مسقلل و  هعبرـالا  نئل  یف  مـاللاف 

و مکمانـصا ) ندـیکال  هللاات  و  : ) ءایبنالا هروس  یف  و  اـنیلع ،) هللا  كرثآ  دـقل  هللااـت  : ) فسوی هروس  یف  یلاـعت  هلوق  وحن  مسقلا  باوج 
باوجلا اذـه  و  ( 19 سی - ( ) میلا باذـع  اـنم  مکنـسمیل  مکنمجرنل و  اوهتنت  مل  نئل  : ) یلاـعت هلوق  نازو  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک

هلمج و  طرـشلا ، هادا  نم  نال  یف  نا  فرح  .طرـشلا و  باوج  نع  هب  ینغتـساف  ینغلب  نئل  وه : يذلا  طرـشلا  باوج  دسم  دـس  مسقلل 
هلمج هل ، ناتفـص  اریبک  اریغـص و  تنخ ، هلوقل  هب  لوعفم  ائیـش  ینغلب ، لعاف  ردـصملاب  لوام  خـلا - تنخ - کنا  طرـشلا ، لعف  ینغلب 

ربخ کعدت ، یف  بوصنملا  ریمـضلل  لاح  هیوخا  رفولا و  لیلق  نم  دحاو  لک  هیلا و  لعفلا  ریمـض  عجری  ردـصملل و  هفـص  کعدـت ) )
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نایفـس یبا  نب  دایز  وه  هیبا  نب  دایز  ینعملا : .هیتاللا  هبتکک  هلهـال  مالـسلا  وا  يدـهلا ، عبتا  نم  یلعلا  لـسلا  يا و  فوذـحم  مالـسلا 
اهوطی ناک  هدلک و  نب  ثراحلا  هیراج  یه  هیمس  هما  و  هیمس ، نب  دایز  هما و  نب  دایز  هیبا و  نب  دایز  لاقی  و  هیما ، نب  برح  نب  رخص 

هل تسیل  هریغملاابا ، ینکی  ناک  .رجح  نبال  هباصالا  و  ریثالا ، نبال  هباـغلا  دـسا  و  ربلادـبع ، نبـال  باـعیتسالا  یف  اـمک  نیمیلا  کـلمب 
نع هدانساب  يور  باعیتسالا و  یف  امک  ایندلا ، لها  دنع  هلالج  ردق و  هل  ابیطخ  هیهاد  هایند ، یف  القاع  الجر  ناک  هیاور و  هبحص و ال 

عمـسی مل  هبطخ  بطخ  و  ههجو ، نم  عجرف  نمیلاب  عقو  داسف  حالـصا  یف  ادایز  باطخلا  نب  رمع  ثعب  لاق : ساـبع  نبا  نع  حـلاصیبا 
يذلا فرعال  ینا  هللا  و  نایفسوبا : لاقف  هاصعب ، برعلا  قاسل  ایشرق  مالغلا  اذه  ناک  ول  هللا  اما و  یـصاعلا : نب  ورمع  لاقف  اهلثم  سانلا 

هوبا نم  يردا  تسل  دایز  رعاشلا : لاق  لاق : .خـلا و  انا - لاق : نایفـسابا ؟ ای  وه  نم  و  بلاط : یبا  نب  یل  هل  لاـقف  هما ، محر  یف  هعـضو 
نب دمحم  لاق  رـصم :) عبط  ص 131   ) تسرهفلا نم  هثلاـثلا  هلاـقملا  نم  لوـالا  نفلا  لوا  یف  مینلا  نبا  لاـق  داـیزوبا و  راـمحلا  نکلو 

هبسن یلع  هیلع و  رفظ  امل  هناف  هیبا  نب  دایز  اباتک  بلاثملا  یف  فلا  نم  لوا  یفوکلا  نبا  نسحلا  یبا  طخب  تارق  قاحسا :

هیبا نبا  هاعد  نم  لوا  نا  يور  دق  .همالک و  یهتنا  مکنع  نوکفی  مهناف  برعلا  یلع  هب  اورهظتسا  لاق : هدلو و  یلا  هعفد  کلذ و  لمع 
نونعملا بتکلا  باـب  نم  راتخملا 44  حرـش  یف  کلذ  یف  مالکلا  مامت  یلاعت  هللا  ءاـش  نا  یتایـس  یعدـی و  نمل  تلئـس  نیح  هشئاـع 

هانلعج ام  نا  مث  .هقاحلتساب  هتعیدخ  دیری  هیلا  بتک  هیواعم  نا  هغلب  دق  هیبا و  نب  دایز  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  یضرلا و  لوقب 
: خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  .نتملاب و  تقحلا  هشماه  هناک  یـضرلا و  هخـسن  یف  روکذمب  سیل  باتکلا  ناونع  یف  نیلالهلا  نیب 

مدقت ام  رخآ  یلا  هنم - عمسی  نا  سابع  نبا  رما  و  لاملا ، تیب  جارخلا و  ادایز  یلو  هرـصبلا و  یلع  سابع  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما 
نا اورکذ  ص 85 ج 1 :)  ) هسایسلا همامالا و  یف  هبیتق  نبا  لاق  و  ص 96 ج 17 .)  ) لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  یناثلا  راتخملا  حرش  یف 
نا یلا  هللا - يوقتب  کیـصوا  هل : لاق  و  سابع - نب  هللادـبع  اهیلع  لمعتـسا  لمجلا  باحـصا  نم  هغارف  دـعب  هرـصبلا  نم  راص  امل  ایلع 
دایز هرـصبلا  یلع  لمعتـسا  و  سابع ، نبا  هیلا  مضنا  نا  ماشلا  یلا  ریـسملا  دارا  هفوکلا و  مدق  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثبلی  ملف  لاق :

یبوقعیلا خـیرات  یف  امک  نیملـسملا  ییفو ء  لاملا  تیب  ناخ  ادایز  نا  یلع  علطا  امل  ع )  ) ریمالا نا  لصفلا  لـصاح  .نایفـس و  یبا  نب 
هدی نم  هلام  هذخاب  وا  بصانملا ، نع  هدرطب  لاملا  لیلق  هعدت  هقداص  هلمح  هیلع  نلمحیل  ناخ  ام  هیلا  ثعبی  مل  نا  هناب  هبعر  هددـه و 
اذه نم  ناک  رومالا و  یلاعم  یلا  ءاقترالا  مایقلا و  یلع  اهب  ردقی  هحـضفم ال  هنمزم  روما  هقاش و  لامعاب  رهظلا  لیقث  هعدـت  و  اصاقت ،
هیلع بعـصی  دـح  یلع  هرقفی  وا  ءامدـلا  هلقثت  رهظلا  نا  ریثک و  هرغـصا  رـشلا  ناف  هیواعم : باوج  یف  صاقو  یبا  نب  دعـس  لوق  لیبقلا 

نم مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما ثیدح  هنم  و  مهتارواحم ، یف  زیزع  ریغ  ینعملا : اذه  وحن  نع  هیانک  رهظلا  لقث  نوک  ناف  هلایع  هنوم 
هلق لاق : ئادرلا ؟ هفخ  ام  و  لیق : ءاسنلا : هعماجم  نم  لقیل  و  ءادرلا ، ففخیل  و  ءاذـحلا ، دوجیل  و  ءادـغلاب ، رکابیلف  ءاقب  ءاقبلا و ال  دارا 

هل لام  هنا ال  یلع  يا  هماثآ  هرازواب و  رهظلا  لیقث  هعدـت  وا  .لماتف  دـعب  نم  ولخی  اذـه ال  همالک  نم  هجولا  هذـه  هدارا  نکلو  نیدـلا ،
، هبترملا یند  رکذلا ، لماخ  اریقح  يا  رمالا  لیئض  هعدت  .نیرساخلا و  نم  هرخالا  ایندلا و  یف  وهف  هبونذ  هتاعبت و  هیلع  تناک  هب ، عفتنی 

هنوک عم  هبـصنم  نع  هلزع  اذاف  ع )  ) ریمالا لبق  نم  رومالا  یلاعم  هیلوتب  ههابن  ناش و  هل  ناک  امنا  هنال  سانلا ، دنع  هل  ردق  هلزنم و ال  ال 
.هتنایخب هبـصنم  نع  هلزع  هنایخلاب و  هراهتـشال  رکذـلا  لماخ  ادرف  يواسی  لب ال  مهدـنع ، هل  ردـق  الف  هناـیخلاب  اـفورعم  لاـملا و  لـیلق 

لماع سابع  نب  هللادـبع  فرط  زا  هکیلاـح  رد  تشون  هیبا  نب  داـیز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هک  تسیا  هماـن  نیا  همجرتلا :
تمینغ زا  وت  دسر  ربخ  نمب  رگا  هک  منک  یم  دای  ادخب  تسار  دنگوس  نم  و  تشاد : تموکح  هرصب  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

.مالـسلا و  ینامب ، زیجان  تشپ و  نارگ  لام و  مک  هک  مریگب  تخـس  وت  رب  ناـنچ  يا  هدرک  تناـیخ  گرزب  اـی  درخ  يزیچ  ناناملـسم 
: لاق فجنلا 1358 ه ق ،) عبط  ص 180 ج 2   ) هخیرات یف  یبوقعیلاب  فورعملا  بتاکلا  يرابخالا  حضاو  نبا  باتکلاب  یتا  ردـصملا :
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هل تلق  کنا  معز  بجعب ، ینربخا  یلوسر  ناف  دعب  اما  سراف : یلع  هلماع  ناک  دایز و  یلا  مالسلا -) هیلع   ) نینموملاریما ینعی  بتک -
مسقا دایز و  ای  نینموملاریما ، کلذب  ملعت  ال  هل : تلق  جارخلا و  نم  اریثک  کیلع  ترکـسف  کب  تجاه  دارکالا  نا  هنیب  کنیب و  امیف 

نم ترـسک  امل  نوکت  نا  الا  رهظلا ، لیقث  رفولا ، لیلق  کعدـت  هدـش  کیلع  ندـشال  کجارخب  ثعبت  مل  نئل  بذاـکل و  کـنا  هللااـب 
.هلایح یلع  اباتک  امهنم  دحاو  لک  نوکی  نا  نکما  نا  و  نیتخسن ، یلع  يور  دحاو  باتک  امهنا  رهاظلا  .یهتنا و  المتحم ، جارخلا 

يرتشوش

ینربخا یلوسر  ناف  دـعب ، اما  سراف : یلع  هلماع  ناک  دایز و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاقف : هخیراـت )  ) یف یبوقعیلا  هاور  لوقا :
کلذـب ملعت  ال  هل : تلق  و  جارخلا ، نم  اریثک  کیلع  ترـسکف  کب ، تجاه  دارکالا  نا  هنیب : کنیب و  امیف  هل  تلق  کنا  معز  .بجعب 

الا رهظلا ، لیقث  رفولا  لیلق  کعدـت  هدـش  کیلع  ندـشال  کجارخب  ثعبت  مل  نئل  و  بذاکل ، کنا  هللااب  مسقا  دایز و  ای  .نینموملاریما 
سابع نب  هللادبع  هلماع  هفیلخ  وه  و  : ) فنـصملا لوق  .اضیا  حضاو  نبا  خـیرات  نع  لقن  .المتحم و  جارخلا  نم  ترـسک  امل  نوکت  نا 

هیلا باتکلا  نا  یبوقعیلا  هیاور  نم  تفرع  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) دق هرـصبلا ) یلع 
و هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  نامرک ) سراف و  زاوهالا و  روک  یلع  اهیلع و  ذـئموی  نینموملاریما  لماع  هللادـبع  و   ) .سراف یلع  ناک  اـمل 

یلع اهیلع و  نینموملاریما  هفیلخ  ذئموی  هللادبع  و  ( ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف اهلثم و  خلا  ذئموی ) هل  لماع  هللادـبع  و  ( ) مثیم نبا   ) یف نکل 
روکف ناک ، فیک  .خـلا و  اهیلع ) نینموملاریما  لـماع  ذـئموی  هللادـبع  و  ( ) هیطخلا  ) یف و  اـهریغ ) ناـمرک و  سراـف و  زاوهـالا و  روک 

قوس دلب  صوصخ  اهیلا ال  روک )  ) هفاضا هنیرقب  الک  ناتسزوخلا  زاوهالاب  دارملا  و  هنیدملا ، يا : هروک  عمج  حتفلاف  مضلاب 

اهنم دحاولا  درفی  و ال  زاوهالا ، نهعمجی  و  مسا ، اهنم  هروک  لکل  سراف  هرصبلا و  نیب  روک  عبس  زاوهالا  نیعلا : بحاص  لاق  زاوهالا ،
و يریترهن ، و  قرـس ، و  سوس ، و  روباسیدنج ، و  رتست ، و  مرکم ، رکـسع  و  جذیا ، و  زمرهمار ، و  زاوهالا ، قوس  زاوهالا : روک  و  زوهب ،

یفف سراـف )  ) اـما .مهرد و  فلا  فـلا  نیـسمخ  اـهیلع  طـسقی  سرفلا  تناـک  و  مهرد ، فـلا  فـلا  نیثـالث  اـهجارخ  ناـک  و  رذاـنم ،
نم و  فاریـس ، دنهلا  لحاس  ههج  نم  و  ناجریـسا ، نامرک  ههج  نم  و  ناجرا ، قارعلا  ههج  نم  اهدودـح  لوا  حیـسف  میلقا  نادـلبلا :) )
مث روباس ، هروک  مث  درجبا ، راد  هروک  مث  هرخ ، ریشدرا  مث  رخطصا ، هروک  اهعسواف  سمخ ، هروهشملا  اهروک  و  نارکم ، دنـسلا  ههج 

رحب اهوبنج  و  ناسارخ ، هزافم  اهلامـش  و  سراف ، اـهیبرغ  و  نارکم ، اهیقرـش  هریبک  هیحاـن  مجعملا :)  ) یفف ناـمرک )  ) اـما .هرخ و  داـبق 
یف سراف  لکاشی  میلقا  مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) ناـمرک يراـشبلا : لاـق  سراـف ،
هیف ترثک  و  لخنلا ، زوجلا و  و  رحلا ، دربلا و  هیف  عمتجا  و  رحبلا ، مخات  دق  هنال  عاونا ، یف  ناسارخ  و  بابـسا ، یف  هرـصبلا  و  فاصوا ،

و ریـسامرن ، و  ناجریـسلا ، و  مب ، و  صیبـخ ، و  ناـقوم ، و  تفریج ، هروهـشملا  هندـم  نم  و  راـمثلا ، راجـشالا و  و  باـطرالا ، روـمتلا و 
نوکی اهب  و  ریسدرب ،

بتکف ادایز ، یـسوموبا  بتکتـسا  يرایـشهجلا : لاق  رمع ، مایا  یـسوم  یبا  بتاک  لبق  دایز  ناک  .دالبلا و  عیمج  یلا  لمحی  و  ایتوتلا ،
لاقف هملعاف ، فلختـسا  نمع  هلاس  هیلع  مدـق  املف  هیلع ، مودـقلاب  هرماـی  هیلا  بتکف  هلمع ، یلع  اداـیز  فلختـساف  همدقتـسی ، رمع  هیلا 

دایز فلختـساف  لمعلا ، یلع  فالختـسالا  هیلع و  مودـقلاب  هرمای  رمع  هیلا  بتکف  .یلو  امل  طباض  هنا  لاقف : .اثدـح  اـمالغ  تفلختـسا 
نا یغبنی  هل : لاقف  دایزب  اعد  مث  .الهک  ثدـحلا  فلختـسا  دـقل  اثدـح  فلختـسا  یـسوموبا  ناک  نئل  رمع : لاـقف  .نیـصح  نب  نارمع 

، دـعا هل : لاقف  هریغ ، بتکف  دـعا ، لاق : مث  هیف  رظنف  رمع ، یلا  هعفد  اـباتک و  هیلا  بتکف  .هب  لـمعی  نا  بجی  اـمب  کـتفیلخ  یلا  بتکت 
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هملعا نا  تهرکف  تدرا ، ام  یناثلا  یف  غلب  مث  هیف ، يور  دق  هنا  تننظ  ینکل  و  لوالا ، یف  تدرا  ام  غلب  دقل  رمع : لاقف  ثلاثلا ، بتکف 
لاقف رمع ، لاق  ام  ریغ  بتاکلا  بتکف  هیدی ، نیب  بتاک  یلع  یلمی  رمع  ناک  هیف : .بجعلا و  هلخدـی  الئل  هنم  عضا  نا  تدرا  و  کلذ ،

کیف و عجر  تیار  لاقف : .اذـه  تملع  ینا  رمع : هل  لاقف  دایز ، لاـق  اـمک  ناـکف  باـتکلا ، یف  رظنف  تلق ، اـم  ریغ  بتک  دـق  داـیز : هل 
نع کلزع  یف  یسوم  یبا  یلا  یباتک  لماح  تنا  له  دایزل : رمع  لاق  هیف : .کتفـش و  هب  تعجر  ام  ریغ  هفک  تراحا  ام  تیارف  هطخ ،
هیلع  ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هرکا ینکل  و  طخـس ، نع  سیل  لاق : .طخـس  نع  کـلذ  نکی  مل  نا  معن  لاا : هتباـتک ؟

کنا ینغلب  نئل  اقداص  امـسق  هللااب  مسقا  ینا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هیعرلا  یلع  کلقع  لـضف  لـمحا  نا  مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا )
مث همایقلا  موی  لغ  امب  تای  لـلغی  نم  و  ( ) اریبک وا  اریغـصائیش   ) همینغلا جارخلا و  یفلا ء  يرهوجلا : لاـق  نیملـسملا ) یف ء  نم  تنخ 

( کعدت  ) هلمح يا : هدش )  ) هیلع لمح  يا : هیلع  دش  يرهوجلا : لاق  کیلع ) ندـشال  ( ) نوملظی مه ال  تبـسک و  ام  سفن  لک  یفوت 
رفو هل  ناک  لاملا  ءارث  دارا  امتاح  ناول  ماوقالا  ملع  دـق  و  یئاطلا : متاح  لاق  ینغلا ، رفولا  دـیرد : نبا  لاـق  رفولا ) لـیلق   ) کـکرتت يا :

ینعم یف  دایز  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک ریظن  و  اذـه ، .هیفخ  هفیحن و  هریغـص و  يا : رمـالا ) لیئـض   ) ناـخ اـمب  هذـخای  رهظلا ) لـیقث  )
نم هناف  دـعب  اما   ) هیلا ع )  ) بتکف نیرحبلا ، لامب  بهذ  نامعنلا  نا  یبوقعیلا  يورف  نالجع ، نب  نامعنلا  یلا  هباتک  یفلا ء  یف  هناـیخلا 

یقـشا و یقبا و  رما و  دـعب  هیلع  یفـشی  اـم  و  ایندـلا ، یف  هسفنب  لـخا  هنید ، هسفن و  هزنی  مل  و  هناـیخلا ، یف  بغر  و  هناـمالاب ، ناهتـسا 
ییار نبلقت  و ال  کنع ، ینغلب  ام  اقح  ناک  نا  عجار  و  کب ، نظلا  حلاص  دنع  نکف  حالص ، تاذ  هریـشع  نم  کنا  هللا ، فخف  لوطا ،
لمح ملع  دـق  هنا  ملع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک هءاج  املف  .هللا  ءاشنا  يرما  ییار و  کیتایل  یلا  بتکا  مث  کجارخ ، فظنتـسا  و  کیف ،

.هیواعمب قحل  و  لاملا ،

هینغم

فیرشلا لاق  ینعملا : .ریقحلا  لیئضلا : .هلایع و  هقفن  نع  زجع  نم  رهظلا : لیقث  .لاملا و  رفولا : .هلمحلا و  نیـشلا - حتفب  هدشلا - هغللا :
امل و  هنع ، هباین  هرصبلا  ریبدت  یف  هیبا  نبا  دایزب  ناعتساف  سراف ، زاوهالا و  هرصبلا و  یلع  مامالل  الماع  سابع  نب  هللادبع  ناک  یضرلا :

، ناخ ام  ادایز  نا  هرهاظب  اذه  لدی  و  خلا ..) تنخ  کنا  ینغلب  نئل  اقداص  امـسق  هللااب  مسقا  ینا  و  : ) دایز یلا  بتک  کلذـب  مامالا  ملع 
نم هدی  یف  ام  عزتنی  نا  اهاندا  و  هبوقعلا ، نم  تلفیال  هنا  و  اهلعف ، نا  هبقاعلا  ءوس  نم  هرذـح  هددـهف و  هتنایخ  نم  فاخ  مامالا  نکل  و 

.اریقح اریقف  هکرتی  و  لام ،

هدبع

هرـصبلا و نیب  روک  عست  زاوهالا  نادلبلا و  نم  دلب  لامعا  یلا  هفاضملا  هیحانلا  یه  هروک و  عمج  روک  نامرک : سراف و  زاوهالا و  … 
فیحنلا فیعضلا  لیئضلا  لاملا و  رفولا  جارخا و  وا  همینغ  نم  مهل  ام  مهئیف  اریبک : وا  اریغص  ائیش  راف … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

سابع نبا  هللادبع  نیشناج  ماقم و  مئاق  هرصب  تموکح  رد  هک  یماگنه  هیبا ، نبا  دایز  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نآ رد  هک   ) دوب امرفکح  نامرک  سراف و  زاوها و  ياهرهش  هرـصب و  رب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بناج  زا  ماگنه  نآ  هللادبع  و  دوب ،
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نآ يارب  دنا  هدیمان  شردپ  رسپ  دایز  ینعی  هیبا  نبا  دایز  ار  وا  هکنیا  و  دناسرت ، یم  هدرک  عنم  ناناملسم  لاملا  تیب  هب  تنایخ  زا  ار  وا 
رـسپ باطخ  نبا  رمع  سلجم  رد  ار  وا  مه  نایفـسوبا  هدوب و  شردـپ  نایفـسوبا  هک  درک  یم  اعدا  وا  تسین ، مولعم  شردـپ  هک  تسا 

ترهـش نداد  ءانز  هب  دوب  مه  هرکب  یبا  ردام  هک  هیمـس  شردام  دوش ، یم  نایب  مراهچ  لهچ و  همان  حرـش  رد  هچناـنچ  دـناوخ ، دوخ 
یتسار و يور  زا  دـنگوس  منکیم  ادـخ  هب  دای  دـنگوس  نم  و  دـناوخ :) هیبا  نبا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  لوا  هشیاـع  دـنا : هتفگ  تشاد ،

هدومن فرص  روتـسد  فالخرب  هدرک و  تنایخ  گرزب  ای  كدنا  يزیچ  هب  ناناملـسم  لاملا  تیب  رد  وت  هک  دسرب  نم  هب  رگا  یتسرد 
رب تلزنم  ماقم و  زا  ار  وت   ) دـنادرگ راوخ  لیلذ و  تشپ و  نارگ  هیام و  مکارت  هک  يریگتخـس  نانچ  تفرگ  مهاوخ  تخـس  وت  رب  يا 

لایع يزور  هنومرا و  هب  ندیـشک  یئاناوت  هدـیدرگ و  شیورد  هکیروط  هب  مناتـس  یم  يا  هتخودـنا  لاـملا  تیب  زا  هچنآ  هدومن  راـنک 
.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  يدرگ ( تسپ  راوخ و  مدرم  شیپ  رد  هتشادن 

ینامز

، زاوها هرـصب ، هقطنم  رادناتـسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  فرط  زا  سابع  نب  هللادـبع  شرازگراـک  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رطخ  مـالعا 
ار دایز  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسر  ترـضحب  ربخ  یتقو  دوب  هدرک  باختنا  دوخ  تنواعم  يارب  ار  هیبا  نب  دایز  يو  .دوب  نامرک  سراـف ،
ار هچنآ  مامت  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک  تناـیخ  هاـگره  دـنک و  زیهرپ  لاـملا  تیب  رد  تناـیخ  زا  دـشاب و  دوخ  بقارم  هک  درک  دـیدهت 

هیلع ماما  .دشاب  هتـشاد  وربآ  عامتجا  رد  هن  دنک و  ظفح  دـناوتب  ار  دوخ  هن  دـنیب  یم  هک  يراشف  رثا  رب  دریگب و  يو  زا  هدرک  تشادرب 
شیب هک  داد  رادشه  ار  وا  دوب ، دـهاوخن  اشوک  لاملا  تیب  ظفح  رد  تسا و  فیعـض  یگداوناخ  رظن  زا  دایز  تسناد  یم  هک  مالـسلا 

وا رب  نایفـسوبا  هک  یتـنم  رثا  رب  دوب و  مورحم  یـصخشم  ردـپ  زا  تشاد و  یناـنچ  نآ  رداـم  هک  يداـیز  .دـشاب  دوخ  بقارم  شیپ  زا 
هکنیا زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  لاـملا  تیب  هب  تناـیخ  رطخ  ضرعم  رد  داد  رارق  هیواـعم  ردارب  دوخ و  دـنزرف  ار  يو  تشاذـگ 
تبـسن هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .دهد و  یم  رادشه  واب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  وا  دوخ  دنک  ضارتعا  سابع  نب  هللادـبع  هب  ار  وا  باختنا 
قحتـسم ار  رگزواجت  یفرعم و  تنایخ  ار  لاملا  تیب  هب  زواجت  دـنک و  یم  داـی  دـنگوس  ماـمت  تیعطاـق  اـب  تسا  قیقد  لاـملا  تیب  هب 

تسا لاملا  تیب  تناما  لماک  هنومن  هکلب  تسین  صاخشا  لاوما  رارسا و  ظفحب  رـصحنم  تناما  ظفح  يرآ  .دناد  یم  راشف  بیقعت و 
تناما هب  رظن  هدرک  یهن  تناما  رد  تناـیخ  زا  ادـخ  هکنیا  .دـنا  میهـس  نآ  رد  مدرم  همه  هدـش و  يروآ  عمج  یمومع  دـمآرد  زا  هک 

زا نآ  هب  تنایخ  بجاو و  نآ  ظـفح  لاوما  هچ  رارـسا و  هچ  دـشاب ، یقوقح  هچ  دـشاب  نارگید  قح  هچ  ره  هکلب  درادـن ، یـصوصخب 
.تسا گرزب  ناهانگ 

يزاریش دمحم  دیس 

زاوهالا و روک  یلع  اهیلع و  ذئموی  نینموملاریما  لماع  هللادبع  و  هرصبلا ، یلع  سابع  نب  هللادبع  هلماع  هفیلخ  وه  و  هیبا ، نب  دایز  یلا  )
درجمل حلـصی  کلذ ال  و  انزلا ، دـلو  وه  و  ادایز ، مامالا  یلو  فیک  لاـقی : ـال  هیحاـنلا ، ینعمب : هروک ، عمج  روک : ناـمرک ) سراـف و 

تناک ماکحالا  نا  اهبرقا : لعل  دیلقتلا ، هلاسم  یف  هورعلا  حرـش  یف  اهانرکذ  تاباوجب  کلذ  نع  بیجا  دق  و  هیالولاب ؟ فیکف  همامالا 
، نالا یلارهظی  مل  اهـضعب  نا  امک  رخاتم ، ماما  نامز  یف  وا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دعب  الا  رهظی  مل  اهـضعب  هیجیردـت ،

لوسرلا نمز  یف  ماکحالا  روهظ  یفانی  اذه ال  و  لیبقلا ، اذه  نم  هیحالصلا  مدع  لعل  و  مالـسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  نامز  یف  رهظیف 
امک ال ساـنلا  یلا  ترهظ  اـهعیمج  نا  ـال  مالـسلا ، هیلع  ماـمالا  یلا  اهعادـیا  ینعمب  اهـضعب  روهظ  نا  ذا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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اریغص ائیش   ) مهمئانغ يا  نیملسملا ) یف  نم  تنخ  کنا  ینغلب  نئل   ) مسقلا یضتقمب  الماع  يا  اقداص ) امسق  هللااب  مسقا  ینا  و   ) .یفحی
لیقث  ) کنم هتعمج  ام  ببـسب  لاملا ، لیلق  يا  رفولا ) لیلق  کعدـت  هدـش  کیلع  ندـشال   ) هریثک وا  هنایخلا  تناک  ـالیلق  يا  اریبک ) وا 

اعـضوم لعج  لمحلا ، لحم  هنا  ثیح  رهظل  نکل  هلک ، مسجلا  یلع  لمحی  باقعلا  ناف  هیبشتلا ، باـب  نم  اذـه  و  باـقعلا ، نم  رهظلا )
(. مالسلا و   ) هل هاج  مدع  و  ناسنالا ، رما  هلائض  بجوی  ماقملا  نع  لزعلا  ناف  هفیعض ، يا  رمالا ) لیئض   ) ناسنالا هلمحتی  يذلا  باقعلل 

يوسوم

.هیلع لمح  ودـعلا : یلع  دـش  .جارخلا  وا  همینغلا  یفلا ء : .هضقن  اذا  دـهعلا  ناخ  لاقی : هیلا  دـهع  امب  فی  مل  اذا  ناخ  نم  تنخ : هغللا :
مسقا ینا  و  : ) حرشلا .ریغـصلا  ریقحلا  رمالا : لیئـض  .کلایع  هنوم  یلع  ردقت  نیکـسم ال  رهظلا : لیقث  .لاملا  رفولا : .ککرتت  کعدت :
رهظلا لیقث  رفولا  لیلق  کعدت  هدش  کیلع  ندشال  اریبک  وا  اریغص  ائیش  نیملـسملا  یف ء  نم  تنخ  کنا  ینغلب  نئل  اقداص  امـسق  هللااب 
ءابنالا هتلـصو  مث  لمجلا  لها  یلع  هراصتنا  دعب  هرـصبلا  هالو  دـق  هتعیـش و  مامالا و  عابتا  نم  هیبا  نب  دایز  ناک  مالـسلاو ) رمالا  لیئض 
مـسقی هرخالا …  ایندـلا و  یف  هحیبقلا  اهتبقاع  هنایخلا و  نم  هرذـحی  هدـعوتی و  اهیف و  هددـهتی  هلاسرلا  هذـه  مامالا  هیلا  بتکف  هتنایخب 

هءافا مهفویـس و  هتبلج  ام  نیملـسملا و  لاومال  هتنایخ  نم  هتقیقح  یلع  ناک  رمالا و  هغلب  اذا  هنا  اقداص  مسقا  هناب  هدـکوی  هللااب و  ماـمالا 
هلوحی هلاوما و  نم  هدرجی  نوکی  ام  اوسا  هلاحب  هکرتی  هدـیدش  هلمح  هیلع  لمحیـس  هناف  اریبک  ما  اریغـص  کـلذ  ناـک  ءاوس  مهیلع  هللا 

نیعا نم  هتلزنم  طاقسا  ثیح  نم  اریغص  اریقح  هلعجی  اریخا  هنم و  صتقی  هنا  ثیح  نم  هذخا  امب  هرهظ  لقثی  هل و  لام  نیکـسم ال  یلا 
بولـسالا اذـه  لوقا : هناش …  راغـصتسا  مهراقتحا و  هل و  سانلا  ءاردزاب  اریدـج  ناک  هلام  هنم  بلـس  هنایخلاب و  مهتا  نم  ناف  ساـنلا 

همول هللا  یف  هذـخات  فیک ال  رظنا  همیرکلا …  صئاصخلا  هذـهب  هریغ  نع  درفنا  ماـمالا و  هب  عتمت  يذـلا  لدـعلا  تادرفم  نم  يولعلا 
رعـش نا  هتالو  نم  هریغ  یلع  لمحی  امک  یلاولا  اذه  یلع  هلمحلا  هذه  دجن  انه  نمف  هتدارا  هرما و  الا  همهی  هللا و ال  الا  یعاری  مئال ال 

 … ریصقتلا ضعب  وا  هنایخ  هنم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

، هرصبلا یلع  سابع  نب  هّللادبع  هلماع  هفیلخ  وه  هیبأ و  نبا  دایز  یلإ 

سراف زاوهألا و  روک  یلع  اهیلع و  ذئموی  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لماع  هّللادبع  و 

: اهریغ نامرک و  و 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

يرادنامرف نامز  نآ  رد  سابع  نب  هّللادبع  تسا و  هتشون  هرصب  رد  سابع  نب  هّللادبع  ترـضح  رادنامرف  نیـشناج  هیبا  نب  دایز  هب  هک 
زا لبق  همان  نیا  هماـن : دنـس  ( . 1  } .دوب راد  هدـهع  مالـسلا  هیلع  ماـما  فرط  زا  ار  اـجنآ  یحاون  رگید  ناـمرک و  سراـف ، ، زاوها ، هرـصب
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هغالبلا جهن  رداصم  رد  و.تسا  هدمآ  ییاه ) توافت  اب   ) یبوقعی خیرات  رد  يرذالب و  فارشالا  باسنا  باتک  رد  ، یضر دیـس  موحرم 
جهن رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  زین  يواسملا  نساحملا و  رد  یقهیب  ار  هماـن  نیا  هک  تسا  هدوزفا  سپـس  هدـش و  هراـشا  لّوا  باـتک  هب 

( { هحفص 232 ،ج 3، هغالبلا

هاگن کی  رد  همان 

لاملا و تیب  رد  تنایخ  دـصق  « دایز » هک دوش  یم  هدافتـسا  ، هدـمآ یبوقعی  خـیرات  رد  هک  ، نآ ردـص  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم  همان  نیا  زا 
جارخ مامت  نتخادرپ  زا  نتفر  هرفط 

جارخ هک  تشون  وا  يارب  ار  نحللا  دیدش  همان  نیا  دش و  هاگآ  رما  نیا  زا  دوخ  نویع  زا  یـضعب  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  ماما.تشاد  ار 
راک نیا  زا  رگا  هک  درک  دیدهت  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دتسرفب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  دزادرپب و  لاملا  تیب  هب  لماک  روط  هب  دیاب  ار 

.درک دهاوخ  تازاجم  ًادیدش  ار  وا  دیامن  يراددوخ 

لئاسم هک  دوب  هتـشامگ  یتموکح  نالوئـسم  مامت  رب  ینیبقارم  لامع و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  نشور  نآ  دـننام  همان و  نیا  زا 
.داد یم  رادشه  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  داهن  یم  رتارف  دوخ  تیرومأم  زا  اپ  یلوئسم  رگا  ،و  دنداد یم  شرازگ  ابترم  ار  مهم 

َلِیلَق َکُعَدَـت  ًهَّدَـش  َْکیَلَع  َّنَّدُـشََأل  ًارِیبَک  ْوَأ  ًاریِغَـص  ًاْئیَـش  َنیِِملْـسُْملا  ِءْیَف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ، ًاقِداَص ًامَـسَق  ِهّللاـِب  ُمِْسقُأ  یِّنِإ  َو 
.ُماَلَّسلا ،َو  ِْرمَْألا َلِیئَض  ِرْهَّظلا ، َلیِقَث  ، ِْرفَْولا

همجرت

هتـشادرب تنایخ  هب  ، دایز ای  مک  يزیچ  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هک  دسر  شرازگ  نم  هب  رگا  منک  یم  دای  دنگوس  دـنوادخ  هب  هناقداص 
.مالسلاو ؛ دزاس لیلذ  ریقح و  راب و  نیگنس  ، هرهب مک  ار  وت  یگدنز  رد  هک  مریگ  یم  تخس  وت  رب  نانچنآ  يا 

نافّلختم هب  دیدش  رادشه  ریسفت : حرش و 

نافّلختم هب  دیدش  رادشه 

معز بجعب  ینربخا  یلوسر  نا  تشاد «: موقرم  نینچ  هماـن  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوقعی  خـیرات  زا 
؛  نینمؤملا ریما  کلذب  ملعت  :ال  هل تلق  جارخلا و  نم  اریسک  کیلع  ترـسکف  کب  تجاه  دارکالا  نا  : هنیب کنیب و  امیف  هل  تلق  کنا 

ياـهدرک هک  يا  هتفگ  وا  هب  زار  کـی  ناوـنع  هب  ار  نخـس  نیا  وـت  : دـیوگ یم  وا  داد  ربـخ  نم  هب  ار  يروآ  بجعت  زیچ  نم  هداتـسرف 
مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  نخـس  نیا  : يا هتفگ  دندیزرو و  يراددوخ  جارخ  زا  يرایـسب  نتخادرپ  زا  دـندرک و  یـشکرس  هقطنم 

یم دنتسرفب  وا  يارب  هچ  ره  دشاب و  هتشادن  ربخ  اقیقد  هدش  دادرارق  هک  جارخ  رادقم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نامگ  هب  دیاش   ) وگن
(«. دریذپ

هئطوت جارخ  لیلقت  يارب  دایز  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  همان  تمسق  نیا  زا 
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دوخ عفن  هب  ار  جارخ  زا  یـشخب  تساوخ  یم  دـندرک  يراددوخ  لماک  روط  هب  جارخ  نتخادرپ  زا  دارکا  هکنیا  ناونع  هب  دوب و  هدرک 
.دتسرفن لاملا  تیب  يارب  درادرب و 

: دومرف داتسرف و  وا  يارب  ار  نحللا  دیدش  همان  نیا  دش و  هاگآ  وا  هئطوت  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

هتـشادرب تنایخ  هب  دایز  ای  مک  يزیچ  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هک  دسر  شرازگ  نم  هب  رگا  منک  یم  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  هناقداص  »
ِهّللِاب ُمِْسقُأ  یِّنِإ  َو  ( ؛» مالـسلاو.دزاس لیلذ  ریقح و  راـب و  نیگنـس  ، هرهب مک  ار  وت  یگدـنز  رد  هک  مریگ  یم  تخـس  وت  رب  ناـنچنآ  يا 
ِرْهَّظلا َلیِقَث  ، ِْرفَْولا َلِیلَق  َکُعَدَـت  ًهَّدَـش  َْکیَلَع  َّنَّدُـشََأل  ًارِیبَک ، ْوَأ  ًاریِغَـص  ًاْئیَـش  َنیِِملْـسُْملا  ِءْیَف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ، ًاقِداَص ًامَـسَق 

(. ُماَلَّسلا ،َو  ِْرمَْألا َلِیئَض 

ریغ مسق  هک  تسا  نکمم  هک  تسین  نیا  شموـهفم  تسا  قدـص  مسق  هک  دـنک  یم  داـی  ار  یمـسق  هکنیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبـعت 
.تسا مسق  نیا  ندوب  يدج  رب  دیکأت  یعون  هکلب  ، دوش رداص  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يا  هناقداص 

درک ناـیب  طورـشم  وـحن  هب  ار  نخـس  هکلب  ، يا هدرک  تناـیخ  وـت  دوـمرفن  احیرـص  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 
رانک فلختم  صخـش  راک  يور  زا  ار  هدرپ  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اریز  « يا هدـش  یتناـیخ  نینچ  بکترم  هک  دـسرب  نم  هب  رگا  » هک
نایب طورـشم  تروص  هب  ار  بلطم  دـننزب و  رانک  یمک  ار  هدرپ  هک  دـنک  یم  باجیا  تغالب  تحاـصف.دوش و  یم  رتروسج  وا  دـننزب 

.دنکن ار  لاوما  ندرب  دوخ  اب  هقطنم و  زا  رارف  دصق  دوشن و  روسج  وا  ات  دننک 

تـسخن دـیایب  وت  رـس  رب  الب  هس  هک  مریگ  یم  تخـس  وت  رب  نانچ  ، دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تیمها  زیاـح  زین  هتکن  نیا 
.دنراپسن وت  هب  يراک  دزیرب و  تیوربآ  ، يوش هرهب  مک  یگدنز  رد  هکنیا 

رارق وا  شود  رب  تنایخ  تیلوئـسم  ینعی  ؛ دـشاب ایند  رد  ندـش  راب  نیگنـس  روظنم  تسا  نکمم  هک  يدرگ  راـب  نیگنـس  وت  هکنیا  مود 
زا یضعب.ددرگ  نیگنس  دوخ  یصخش  یگدنز  هرادا  يارب  شتشپ  ییاون  یب  رثا  رب  ای  دوش و  تازاجم  نآ  لابند  هب  دریگ و 

:» تسا هدمآ  هفیرش  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  يورخا  تیلوئـسم  رظن  زا  تشپ  ینیگنـس  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  زین  ناحراش 
یم شود  رب  ار  شیوخ  ناهانگ )  ) نیگنس راب  اهنآ  ؛ » َنوُرَتْفَی اُوناک  اّمَع  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َُّنلَئُْسَیل  ْمِِهلاْقثَأ َو  َعَم  ًالاْقثَأ  ْمَُهلاْقثَأ َو  َُّنلِمْحََیل  «َو 
یم ادخ  هب  هک  ییاه  غورد  زا  نیقی  هب  تمایق  زور  ؛و  دوخ نیگنس  ياهراب  رب  هفاضا  ار  يرگید  نیگنـس  ياهراب  نینچمه )  ) ،و دنـشک

.{ هیآ 13 ، توبکنع ( . 1 «. } دش دنهاوخ  لاؤس  دنتسب 

هب وت  يارب  ار  هناگ  هس  بقاوع  نیا  هک  منک  یم  يراک  نم  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  دـیعب  لامتحا  نیا  یلو 
.تسین وا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  يریگ  تخس  هب  يزاین  دوب و  دهاوخ  یعطق  تنایخ  رثا  رب  تمایق  زور  تیلوئسم  میناد  یم  دروآ و  راب 

ینک و تنایخ  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا  کچوک  فیعـض و  ، ریقح يانعم  هب  « لِیئَـض » هکنیا هب  هّجوت  اـب   « ِْرمَأـْلا َلِیئَـض  هلمج «
.دوب یهاوخ  ریز  هب  رس  فیعض و  ، ریقح مدرم  نایم  رد  هدنیآ  رد  ، دنسانشب تنایخ  هب  ار  وت  مدرم 

رـصحنم نیا  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  دیدش  ییاوسر  هیام  لاملا  تیب  رد  تنایخ  هژیو  هب  لاوما  رد  تنایخ  ًاصوصخم  تنایخ  ًالوصا 
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نیا هکلب  دنک ، ادیپ  تسا  هتشون  الاب  همان  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  يا  هناگ  هس  ياه  تشونرس  تنایخ  تروص  رد  هک  دوبن  دایز  هب 
.تسا لاملا  تیب  هب  نانئاخ  ًاصوصخم  نانئاخ  مامت  راظتنا  رد  اه  تشونرس 

.دش دهاوخ  رادقم  یب  ریقح و  اهنآ  تیصخش  مک و  اهنآ  هرهب  ، دوش یم  نیگنس  تازاجم  تیلوئسم و  هانگ و  راب  زا  اهنآ  تشپ 

دش هتشامگ  بصنم  نیا  هب  دایز  ارچ  هتکن :

ارچ هکنیا  تسخن  تسا  حرطم  يدایز  تالاؤس  « دایز » یگدنز هچخیرات  هرابرد 

یلع نانمؤم  ریما  ارچ  هکنیا  رگید  دراد و  وا  هفطن  ندوب  عورـشمان  زا  تیاکح  هک  دنیوگ  یم  شردپ ) دنزرف  دایز   ) هیبا نب  دـیز  ار  وا 
هب ار  وا  تشاد  وا  زا  یتخانش  نیقی  هب  هک  سابع  نب  هّللادبع  لقا  ای ال  داد و  وا  هب  یبصنم  نانچ  دوخ  تموکح  نارود  رد  مالسلا  هیلع 

.دنتشاد مالسا  خیرات  رد  یبیرخت  شقن  هچ  شنامدود  دیشک و  اجک  هب  وا  راک  نایاپ  هکنیا  ماجنارس  درک و  بصن  یماقم  نینچ 

.درک میهاوخ  نایب  دراد  بلاطم  نیا  اب  يرتشیب  بسانت  هک  همان 44  لیذ  رد  ادخ  تساوخ  هب  ار  تالاؤس  نیا  خساپ 

يور هنایم  هب  شرافس  : 21 همان

عوضوم

اضیأ دایز  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( يرجه لاس 36  رد  دایز  هب  يرگید  همان  )

همان نتم 

َکَیِطُعی نَأ  وُجرَت  َِکتَجاَح َأ  ِموَِیل  َلضَفلا  ِمّدَق  َِکتَروُرَض َو  ِردَِقب  ِلاَملا  َنِم  کِسمَأ  ًادَغ َو  ِموَیلا  ِیف  رُکذا  ًادِصَتقُم َو  َفاَرـسِإلا  ِعَدَف 
َباََوث ََکل  َبِجُوی  نَأ  َهَلَمرَألا  َفیِعّـضلا َو  ُهُعَنمَت  ِمیِعّنلا  ِیف  ٌغّرَمَتُم  َتنَأ  ُعَمطَت َو  َنیِّربَکَتُملا َو  َنِم  ُهَدـنِع  َتنَأ  َنیِعِـضاَوَتُملا َو  َرجَأ  ُهّللا 

ُماَلّسلا َمّدَق َو  اَم  یَلَع  ٌمِداَق  َفَلسَأ َو  اَِمب    ّ ِيزَجم ُءرَملا  اَّمنِإ  َنِیقّدَصَتُملا َو 

اه همجرت 

یتشد

، رادهگن شیوخ  فافک  هزادـنا  هب  ایند  لاوما  زا  و  شاب ، ادرف  رکف  هب  زورما  زا  نیزگرب ، ار  يور  هنایم  و  زیهرپب ، فارـسا  زا  دایز ، يا 
 . تسرف شیپ  ترخآ  رد  تیدنمزاین  زور  يارب  ار  يدایز  و 

؟ یشاب ناّربکتم  زا  هک  یلاح  رد  دهدب  وت  هب  ار  نانتورف  شاداپ  دنوادخ  يراد  دیما  ایآ 

؟ يراد رارق  تمعن  زان و  رد  هک  یلاح  رد  یبایرد  ار  ناگدننک  قافنا  باوث  يراد  عمط  ایآ  و 
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شاداپ هتخاس ، هریخذ  ادخ  دزن  و  هداتسرف ، شیپ  هچنآ  هب  ناسنا  انامه  ینک ؟ یم  مورحم  اه  تمعن  نآ  زا  ار  نانز  هویب  ناتسدیهت و  و 
 . دورد اب  .دش  دهاوخ  هداد 

يدیهش

و تسا ، زاسراک  ار  وت  هک  نادـنچ  راد  هاـگن  لاـم  زا  رآ و  رطاـخ  هب  ار  ادرف  زورما ، و  رادـب ! تسد  يور  هداـیز  زا  و  شاـب ، ور  هناـیم 
رد وا  دزن  وـت  و  دـهد ، ناـنتورف  شاداـپ  تیادـخ  يراد  دـیما  .تسا  زاـین  نادـب  ار  وـت  هک  يزور  يارب  تـسرف  شیپاـشیپ  ار  تداـیز 
نز هویب  هراچیب و  زا  ار  نآ  یناتلغ و  تمعن  رد  هک  یلاح  یبای ، ناگدنهد  هقدص  باوث  هک  يا  هتسب  عمط  و  يرامـش ، هب  نازارفندرگ 

.مالسلا و  تسا ، هداتسرف  شیپ  زا  هچنادب  دیآ  رد  تسا و  هدرک  هچنادب  دبای  شاداپ  یمدآ  يراد ! یم  غیرد 

یلیبدرا

هزادناب لام  زا  راد  هگن  ار و  ادرف  زور  نیا  رد  نک  دای  نآ و  رد  یـشاب  ور  هنایم  هک  لاح  نآ  رد  لام  فرـص  رد  ارفارـسا  راذـگب  سپ 
لاح ناعضاوتم و  دزم  ادخ  ار  وت  دهدب  هک  يراد  یم  دیما  ایآ  نآب  وت  جایتحا  زور  يارب  ار  تیدایز  تسرف  شیپ  زا  دوخ و  ترورض 

زا هراچیب و  زجاع  زا  ارنآ  عنم  ایند  تمعن  رد  یناطلغ  وت  هکنآ  لاح  ادـخ و  باوث  رد  يراد  عمط  یـشاب و  ناربکتم  زا  وا  دزن  وت  هکنآ 
یم ازج  درم  هک  تسین  نیا  زج  ار و  ناگدننک  قّدصت  باوث  وت  يارب  دـننادرگ  یم  بجاو  هک  ردـپ  یب  میتی  نانز و  هویب  زا  هراچیب و 

مالّسلا هدومن و  میدقت  هتشاد و  شیپ  هب  هچ  نآ  هب  تسا  هدنیآ  داتسرف و  شیپ  زا  هچ  نآ  هب  دوش 

یتیآ

، دـیآ نوزفا  هچنآ  رادـهگن و  تزاـین  ردـق  هب  لاـم  زا  .شاـب  تیادرف  رکف  هب  زورما  .نـک  هـشیپ  يور  هناـیم  زیهرپـب و  يور  هداـیز  زا 
، هک یلاح  رد  دهد ، ناعـضاوتم  شاداپ  تدنوادخ  هک  يراد  نآ  دیما  ایآ  .راد  هناور  يدرگ ، دنمزاین  نادب  هک  يزور  يارب  شیپاشیپ 
، يراد یم  غیرد  نانز  هویب  ناناوتان و  زا  ار  نآ  يا و  هتفر  ورف  تمعن  زان و  رد  دوخ  هک ، یلاـح  رد  اـیآ  .یتسه  ناربکتم  زا  وا  دزن  رد 
زا هک  دور  نآ  رـس  رب  دـنیب و  شاداپ  هداتـسرف ، شیپاشیپ  هچنآ  هب  یمدآ  دـنهد  تناگدـنهد  هقدـص  باوث  هک  يا  هتـسب  نآ  رد  عمط 

.مالسلاو .هتشاد  هناور  شیپ 

نایراصنا

هزادنا هب  لام  زا  ، رب رس  هب  ارف  هشیدنا  رد  زورما  ،و  شاب ور  هنایم  راذگب و  ار  فارسا 

 . تسرف شیپ  دوخ  يدنمزاین  زور  يارب  ار  يدایز  ،و  راد هاگن  دوخ  يارب  مزال 

ار ناگدننک  قافنا  باوث  يراد  عمط  ؟و  یـشاب ناربکتم  زا  وا  دزن  هک  یتروص  رد  دهدب  وت  هب  ار  نانتورف  رجا  دنوادخ  يراد  دیما  ایآ 
ار ناسنا  !؟  یهد یمن  هرهب  تتورث  يدایز  زا  ار  نانز  هویب  ناگداتفا و  ،و  یتمعن زان و  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  دـهد  رارق  تراـیتخا  رد 

 . مالّسلا و.دوش  یم  دراو  هداتسرف  لبق  زا  هچنآ  هب  ،و  دنهد یم  رجا  هداتسرف  شیپ  هچنآ  ضحم 

حورش
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يدنوار

.همیقتـسملا و هقیرطلا  یلع  نوکی  داصتقالا و  ظفحی  نم  دـصتقملا : .هللا و  هعاط  ریغ  یف  قافنالا  و  هلکا ، لحی  ام ال  لک  فارـسالا : و 
غرمتف و بارتلا  یف  هتغرم  نم  همعنلا ، یف  بلقتملا  میعنلا : یف  غرمتملا  .يرخالا و  هیاورلا  ینعم  وه  امک  هللا  کـیطعی  نا  وجرتا  يور 

کلاح هقدـصلا و  یطعی  يا  قدـصتی ، نم  باوث  کل  هللا  بجوی  يا  عمطت  يا  ادـیز ، لاملا  تعنم  لاقی : .نیلوعفم  یلا  يدـعتی  عنم ،
امب يزجی  يا  فلـس : امب  يزجم  ءرملا  .هلمرالا و  یه  اهل و  جوزال  یتلا  هارملا  فیعـضلا و ال  لجرلا  یطعت  هلها ال  لاملا  عنمت  کنا 
نم مدق  لعاف  مداقلا  و  مدق ، ام  یلع  مداق  .يور و  امهالک  و  همدق ، امب  يا  فلسا : .ارشف و  ارـش  نا  اریخف و  اریخ  نا  هلاعفا ، نم  مدقت 

مدقی هرفس 

يردیک

.بارتلا یف  غرمت  نم  بلقنم  يا  میعنلا  یف  غرمتم :

مثیم نبا 

هنایم راذگب و  رانک  ار  يراکفارـسا   ) ندش ور  ریز و  ندـیتلغ ، غرمت : تسا : هدومرف  موقرم  هیبا  نب  دایز  هب  هک  ترـضح  رگید  همان ي 
شیپ تزاین  زور  يارب  ار  نآ  يدایز  و  رادـهگن ، یگدـنز  ترورـض  هزادـنا ي  هب  و  شاـب ، تیادرف  داـی  هب  زورما  نک ، هشیپ  ار  يور 

هک يراد  عمط  ایآ  یشاب و  یم  ناربکتم  زا  وا  دزن  وت  هک  یلاح  رد  دهد ، وت  هب  ار  نانتورف  شاداپ  دنوادخ ، هک  يراودیما  ایآ  تسرف ،
ار شیورد  نز و  هویب  هراچیب و  ناوتان و  هتفر ، ورف  ینارذگشوخ  شیع و  رد  وت  هک  یلاح  رد  دهد ، وت  هب  ار  ناگدنهد  هقدص  شاداپ 
( .مالـسلاو .دروآ  يور  هداتـسرف  شیپ  هچنآ  يوس  هب  و  دـبای ، شاداپ  تسا  هدرک  هچنآ  هب  ناسنا  هک  انامه  و  یهد ؟ یمن  هرهب  نآ  زا 

يانعم هب  هک  دـنک  یم  رما  فارـسا  كرت  هب  ار  وا  تسخن  - 1 دهد : یم  هیبا  نب  دایز  هب  روتـسد  دنچ  همان  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
يور هنایم  داصتقا و  هب  رما  روتـسد ، نیا  همزال ي  و  دشاب ، یم  دنـسپان  ياهراک  زا  زین  نآ  هک  تسا  طیرفت  لباقم  هطقن  يور و  هدایز 
سفن لمع ، نیا  و  دـشاب ، ترخآ  زور  تمایق و  يادرف  دای  هب  زورما  .تسا 2 - هدیدنـسپ  ياهراک  لیاضف و  زا  هک  دشاب  یم  روما  رد 

يدنمزاین هزادنا ي  هب  ایند  تورث  لام و  زا  .دراد 3 - یم  زاب  نآ  هب  لاغتشا  ایند و  هب  لماک  نتخادرپ  زا  ار  وا  دنک و  یم  بوکرـس  ار 
زا دیاز  دادعت  .دـشاب 4 - ور  هنایم  نآ  يرادـهگن  ایند و  لام  نتخودـنا  رد  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  روتـسد  نیا  درادرب و  یگدـنز ، رد 
رد لام  قافنا  هب  هراشا  روتسد  نیا  و  دتسرفب ، شیپ  هب  تسا ، گرم  زا  سپ  ترخآ و  هک  شیدنمزاین  تدش  زور  يارب  ار  ایند  تورث 

يارب نآ  نداتسرف  ولج  ادخ و  هار  رد  يویند ، جایتحا  رب  دیاز  لام  ندرک  فرـص  هک  دناد  یم  يدنمدرخ  ره  اریز  دشاب ، یم  ادخ  هار 
رارق باطخ  دروم  ار  دایز  قوف ، روتـسد  راهچ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  مهم  رایـسب  ياهتحلـصم  زا  يدـنمزاین ، تدـش  زور 

زا وا ، هک  نآ  لاـح  دراد و  عضاوت  لـها  شاداـپ  هب  دـیما  دـنوادخ  زا  هنوگچ  هک  دـسرپ  یم  وا  زا  يراـکنا  ماهفتـسا  قـیرط  هب  هداد و 
بیـصن نآ ، هب  فاصتا  کین و  لمع  نداد  ماجنا  لباقم  رد  شاداپ  رجا و  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  يراـکنا  لاوس  نیا  تسا .؟ ناربکتم 

هب قلخت  عضاوت ، لها  شاداپ  باوث و  هب  ندـش  لیان  يارب  سپ  تلیـضف ، دـض  فالخ و  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  هن  دوش ، یم  ناسنا 
یهاوـخدوخ و ربـکت و  دـنلب  ياـه  هلق  زا  ندـمآ  دورف  زا  سپ  رگم  دوـش  یمن  لـصاح  مـه  نآ  تـسا و  مزـال  دنمـشزرا  تفـص  نآ 
رد هتـسویپ  هک  نیا  اب  دراد ، ار  ناگدـنهد  هقدـص  باوث  عمط  لیلد  هچ  اب  هک  تسا  هدیـسرپ  وا  زا  رگید  يراکنا  ماهفتـسا  اب  نینچمه 
زا روظنم  هب  يراکنا  ماهفتسا  نیا  و  دنک ؟ یم  عنم  نآ  زا  ار  نانز  هویب  نامیتی و  افعض و  قح  تسا و  ینارذگشوخ  لام و  عمج  بلط 
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لمع و نآ  دوخ  مزاول  زا  یکین  لمع  ره  شاداپ  اریز  دـشاب  یم  ناقحتـسم  قوقح  نایدوم  ناراکوکین و  باوث  رد  وا  عمط  ندرب  نیب 
هک مدق  ام  یلع  مداق  فلـسا و  امب  يزجم  ءرملا  امنا  دومرف : هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  يانعم  تسا  نیا  تسا و  نآ  هزادنا ي  هب 

.دشاب یم  هدنبوک  رایسب  تسا و  نانخس  نیرتوکین  زا  ترابع  نیا  تشذگ و  نآ  همجرت ي 

دیدحلا یبا  نبا 

َکَیِطُْعی ْنَأ  وُجْرَت  َِکتَجاَح َأ  ِمْوَِیل  َلْضَْفلا  ِمِّدَق  َِکتَروُرَض َو  ِرْدَِقب  ِلاَْملا  َنِم  ْکِْسمَأ  ًادَغ َو  ِمْوَْیلا  ِیف  ْرُکْذا  ًادِصَتْقُم َو  َفاَرْـسِْإلا  ِعَدَف 
[ ُهَعَنْمَت ْنَأ   ] ِمیِعَّنلا ِیف  ٌغِّرَمَتُم  َْتنَأ  ُعَمْطَت َو  َنیِرِّبَکَتُْملا َو  َنِم  ُهَْدنِع  َْتنَأ  َنیِعِضاَوَتُْملا َو  َرْجَأ  ُهَّللا 

 [ َو َهَلَمْرَْألا [  َفیِعَّضلا َو  ُهُعَنْمَت 

 . ُمَالَّسلا َمَّدَق َو  اَم  یَلَع  ٌمِداَق  َفَلْسَأ َو  اَِمب  ٌّيِزْجَم  ُءْرَْملا  اَمَّنِإ  َنِیقِّدَصَتُْملا َو  َباََوث  ََکل  َبِجُوی  ْنَأ 

هرورـضلا و هیلإ  وعدت  ام  لاملا  نم  کسمی  نأ  هرمأ  قافنإلا و  یف  ریذبتلا  وه  فارـسإلا و  نع  هاهن  هیف و  بلقتملا  میعنلا  یف  غرمتملا 
.روشنلا ثعبلا و  موی  وه  هتجاح و  مویل  هرخدیف  هقدصلا  یف  هیرورض  هجاح  هیلإ  هل  سیل  ام  هلاومأ و  لوضف  مدقی  نأ 

هیبحم و هتعیشب و  هحیبقلا  هلامعأ  نم  هحرش  یلإ  هجاح  امب ال  هل  هعانطـصا  هیلإ و  هناسحإ  یلع ع و  ماعنإ  أفاک  هنإف  ادایز  هللا  حبق  تلق 
اـضر بلطل  کلذ  لعفی  نکی  مل  هنم و  ریـسیلاب  یـضری  هیواعم  ناک  دـق  امب  کلذ  یف  هغلابملا  هلاـعفأ و  نیجهت  هنعل و  یف  فارـسإلا 

مث هیف  امب  حـضنی  ءانإ  لک  هبـسن و  ححـصی  همأ و  یلإ  عجری  نأ  الإ  هللا  یبأ  هرهاظ و  هنطابب و  هیداعی  هعبطب و  هلعفی  لـب  ـالک  هیواـعم 
ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهّللا  َیلِإ  متخ َو  امب  هئیسلا  لامعألا  کلت  متخف  دعب  هنبا  ءاج 

یناشاک

رد نک  تعاـنق  داـیز  يا  هک : قیرط  نیا  هب  روبزم  نومـضم  رب  روکذـم  داـیز  يوس  هب  هداتـسرف  هک  تسا  رگید  هماـن  نیا  اـضیا ) هیلا  )
مویلا یف  رکذا  و   ) لام فرـص  رد  یـشاب  ور  هنایم  هک  لاح  نآ  رد  ادصتقم )  ) ار فارـسا  راذگب  سپ  فارـسالا ) عدـف   ) لاوما فرص 

و کترورـض ) ردقب   ) لام زا  راد  هگن  و  لاملا ) نم  کسما  و   ) روشن تسا و  ربق  لاوها  نآ  هک  ار  ادرف  لاح  زورما  رد  نک  دای  و  ادغ )
زور يارب  زا  کـتجاح ) موـیل   ) نآ ناقحتـسم  هب  يرورـض  ردـق  رب  تسا  هداـیز  هچنآ  نک  فرـص  ینعی  ار ، یتداـیز  تسرف  شیپ  زا 

باوث نیعـضاوتملا ) رجا   ) یلاعت يادخ  ار  وت  دهدب  هک  يراد  یم  دـیما  ایآ  هللا ) کیتوی  نا  اوجرتا   ) تسا تمایق  هک  تدوخ  تجاح 
ینک یم  عمط  و  عمطت ) و   ) ناشکندرگ ناربکتم و  زا  وا  دزن  یشاب  وت  هکنآ  لاح  و  نیربکتسملا ) نم  هدنع  تنا  و   ) ناعـضاوتم دزم  و 

ار نآ  ینک  یم  عنم  هک  فیعضلا ) هعنمت   ) ناهج نیا  میعن  رد  ناطلغ  یـشاب  وت  هکنآ  لاح  و  میعنلا ) یف  غرمتم  تنا  و   ) ادخ باوث  رد 
دینادرگ بجاو  هک  تسا  نآ  ناشیا  ناش  زا  هک  کل ) بجوی  نا   ) ردـپ یب  میتی  زا  رهوش و  یب  نز  زا  و  هلمرالا ) و   ) هراچیب زجاـع  زا 

درم هک  یتسرد  هب  و  يزجم ) ءرملا  امنا  و   ) ناشیا رب  ینک  قدصت  هک  هاگره  ار  ناگدنهد  هقدص  باوث  نیقدـصتملا ) باوث   ) وت يارب 
داعم يارب  هدومن  نآ  میدقت  هچنآ  رب  تسا  هدنیآ  و  مدق ) ام  یلع  مداق  و   ) داتسرف شیپ  زا  هچنآ  هب  فلـسا ) امب   ) تسا هدش  هداد  ازج 

( مالسلاو )

یلمآ
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ینیوزق

ردقب لام  زا  رادهگن  و  نک ، دای  ار  ادرف  زورما  رد  شاب ، ور  هنایم  راذگب و  فارـسا  سپ  هتـشون  دایزب  هک  تسیا  همان  هلمج  زا  زین  نیا 
زا وا  دزن  وت  ناعـضاوتم و  رجا  ادخ  ارت  دشخبب  هک  يرادیم  دیما  ایآ  .دوخ  تجاح  زور  يارب  ار  یتدایز  تسرف  شیپ  دوخ ، ترورض 
هک یشاب  هدادیمن  میعن  نآ  زا  ار  نانز  هویب  نازجاع و  و  یشاب ، هدیطلغ  یم  ادخ  میعن  رد  هکنآ  لاح  ینکیم و  عمط  و  یشاب ، ناربکتم 

مودـق و  تسا ، هدرک  شیپ  هچناب  رگم  تمایق  رد  دـباین  ازج  صخـش  ناگدـننک ، قدـصت  باوث  وت  يارب  لجوزع  يادـخ  دزاس  تباث 
تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک  تسرف  شیوخ  روگب  یشیع  گرب  .تسا  هداتسرف  شیپ  زا  هچنآ  رب  رگم  دنکن 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  بتک  نم  و 

اضیا هیلا 

.زین دایز  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

کیتوی نا  وجرتا  .کتجاح  مویل  لضفلا  مدق  کترورـض و  ردقب  لاملا  نم  کسما  ادغ و  مویلا  یف  رکذا  ادصتقم و  فارـسالا  عدف  »
باوث کل  بجوی  نا  هلمرالا  فیعـضلا و  هعنمت  میعنلا ، یف  غرمتم  تنا  عمطت و  و  نیربکتملا ؟ نم  هدنع  تنا  نیعـضاوتملا و  رجا  هللا 

« .مالسلاو .مدق  ام  یلع  مداق  فلسا و  امب  يزجم  ءرملا  امنا  و  نیقدصتملا ؟

طیرفت هک  كاسما  ینکب  دیابن  طارفا  فارسا و  هکنانچ  ینعی  یشاب ، راتفر  طسو  هک  یتلاح  رد  ار  ندرک  فارـسا  راذگاو  سپ  ینعی 
زا راد  هاگن  ار و  ترخآ  يادرف  يایند  زورما  رد  رایب  دای  هب  تسا و  لدـع  طسو  هک  نکب  راتفر  هناـیم  هکلب  یـشاب ، هدرک  دـیابن  تسا 
اطع هکنیا  يراد  دـیما  ایآ  وت ، ترخآ  جایتحا  زور  يارب  زا  ار ، جایتحا  رب  هدایز  نکب  قافنا  تسرف و  شیپ  وت و  جاـیتحا  ردـق  هب  لاـم 

وت هکنآ  لاـح  وت و  يراد  عمط  اـیآ  و  یـشاب ؟ ناربـکتم  زا  وا  دزن  رد  وت  هکنآ  لاـح  ار و  ناگدـنراد  عضاوت  باوث  ادـخ  ار  وـت  دـنک 
زا ادـخ  دـنادرگ  بجاو  هکنیا  هویب ، نانز  ناناوتان و  زا  ار  معنت  نآ  وت  ینک  عنم  هک  یتلاح  رد  یـشاب ؟ ندـینارذگ  تمعن  هب  هدـیطلغ 

تاداـقتعا و زا  تسا  هتخورف  شیپ  هـک  يزیچ  نآ  هـب  هدـش ي  هداد  ازج  رگم  درم ، تـسین  و  ار ؟ ناگدـنهد  هقدـص  باوـث  وـت  يارب 
.داب وت  رب  مالس  .لامعا و  زا  تسا  هداتسرف  شیپ  هک  يزیچ  رب  ترخآ  رد  تسا  هدنوشدراو 

یئوخ

قافنالا یف  کلذ  ناک  نا  ناسنالا و  هلعفی  لعف  لک  یف  دحلا  زواجت  فرسلا  بغارلا : لاق  و  دصقلا ، دض  فرسلا : فارـسالا ) : ) هغللا
هرات و  هردـقلاب ، رابتعا  هرات  لاقی : و  ارادـب ،) افارـسا و  اهولکات  و ال  اورتقی - مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  و  : ) یلاـعت لاـق  رهـشا ،

بحی هنا ال  اوفرـست  و ال  : ) یلاعت هللا  لاـق  ـالیلق ، ناـک  نا  فرـس و  وهف  هللا  هعاـط  ریغ  یف  تقفنا  اـم  نایفـس ، لاـق  اذـهل  و  هیفیکلاـب ،
اودعت مهنا  ثیح  نم  نیفرسم  طول  موق  یمـس  و  مهروما ، یف  دحلا  نیزواجتملا  يا  رانلا ) باحـصا  مه  نیفرـسملا  نا  و  نیفرـسملا -

( لتقلا یف  فرـسی  الف   ) صاـصقلا یف  هلوق  و  مکل ، ثرح  مکئاـسن  یلاـعت : هلوقب  ینعملا  هل  صوصخملا  ثرحلا  یف  رذـبلا  عضو  یف 
لاق .هلعفت  هیلهاجلا  تناک  امبـسح  هریغ  یلا  لتاقلا  لتق  زواجتب  وا  هنم  فرـشا  وه  نم  یلا  هنع  لودـعلاب  اما  هلتاق  ریغ  لتقی  نا  هفرـسف 
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یلع هدایز  هفرص  فارسالا  و  یغبنی ، امیف ال  لاملا  قافنا  ریذبتلا  لیق  ریذبتلا : فارسالا و  تاغللا : قورف  یف  يرئازجلا  هللا  همعن  دیـسلا 
لاق اذل  فارسالا و  نم  مظعا  وهف  هعضوم  ریغ  یف  هفالتا  ریذبتلا  لاملا و  فرص  یف  دحلا  زواجت  فارـسالا  يرخا  هرابعب  و  یغبنی ، ام 
ریغ یف  عضو  یـش ء  لکب  لب  طقف  لاملاب  اقلعتم  فارـسالا  سلو  : ) لـیق نیطایـشلا ) ناوخا  اوناـک  نیرذـبملا )  ) نیذـبملا نا  : ) یلاـعت
نم هوهش  لاجرلا  نوتاتل  مکنا  : ) لاقف ثرحملا  ریغ  یف  رذبلا  مهعضول  فارسالاب  طول  موق  فصو  هللا  نا  يرت  الا  هب ، قئاللا  هعـضوم 

رابخالا ضعب  نم  مهفی  و  لوقا : نیفرسملا .) نم  ایلاع  ناک  هنا  : ) هلوقب فارسالاب  نوعرف  فصو  و  نوفرـسم ) موق  متنا  لب  ءاسنلا  نود 
عفن يذ  یـش ء  فالتا  یناثلا  و  فراعتملا ، قوف  وه  امیف  هوحن  لام و  فالتا  لثم  لوـالاف  هورکم  مارح و  نیبرـض : یلع  فارـسالا  نا 
.هلوق یهتنا  مالـسلا .) هیلع   ) یلع نع  کلذ  يور  دـق  ءاملا و  جراخ  اهوحن  تارفلا و  ءام  برـش  نم  یقب  اـم  قارها  هنم  ضرغ و  ـالب 

هعییـضت هفالتا و  ریذبتلا  و  لام ، ریغ  وا  الام  هقلعتم  ناک  ءاوس  هلاعفا  نم  ناسنالا  اهلعفی  ام  لک  یف  دحلا  زواجت  فارـسالا  نا  لصحتف 
دصقلا و ادصتقم )  ) .اریذبت یـسمی  حالـصالا ال  یلع  هفرـص  نوکی  ناب  داسفالا  فالتالا و  لیبس  یلع  نکی  مل  اذا  هعـضوم و  ریغ  یف 

لاق قلخلا  هنود  یتاـی  قلختلا  نا  هلعاـف  تنا  اـمیف  دـصقلاب  کـیلع  هسامحلا 244 :)  ) هصباو نب  ملاس  لاـق  رومـالا ، هطـساو  داـصتقالا 
و لیئض ، میسجب و ال  سیل  نمل  لیق  کلذل  و  روصق ، هنع  طحنا  ام  فرس و  هادعت  امف  رومالا ، هطساو  دصقلا : حرـشلا : یف  یقوزرملا 
و اذک ، یف  دصتقا  لیق : کلذـل  و  هیف ، فرـس  ام ال  دـصقلا  هسامحلا : حرـش  یف  لاق  و  دـصقم ، دـصق و  وه  لیوط : ریـصقب و ال  سیل 

نیصحلا زجارلا  لاق  لیبسلا  ءاوس  نع  لض  .لیق  امک  قیرطلا ، دصق  نع  لض  مهمالک  نم  و  ءاوتـسالا ، دح  یلع  ناک  اذا  دصاق  قیرط 
دصتقم و ال لاع  ام  ثیدحلا  یف  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  هرحنم  قیرطلا  دـصق  نم  تبکر  هردـهلا  نابجلا  راح  اذا  ینا  یعبرلا : ریکب 
: نیقتملا فصو  یف  جهنلا  نم  هبطخلا 191  یف  مامهل  ع )  ) ریمالا لاق  یهتنا و  رتقی ، قافنالا و ال  یف  فرـسی  نم ال  رقتفا  ام  يا  لـیعی 

ریثالا نبا  لاق  کعمت ، هتکعم و  يا  غرمتف  اـغیرمت  بارتلا  یف  هتغرم  حاحـصلا : یف  غرمتم )  ) .داـصتقالا مهـسبلم  و  باوصلا ، مهقطنم 
بنجلا نا  نظ  بارتلا ) یف  انغرمتف  ءام  اندـنع  سیل  رفـس و  یف  انبنجا  : ) راـمع ثیدـح  هنم  و  بارتلا ، یف  بلقتلا  غرمتلا : هیاـهنلا : یف 

اهتغارم و باودلا و  غارم  اذـه  غرمتف و  هتباد  غرم  ساسالا : یف  يرـشخمزلا  لاق  .ءاملاک  هدـسج  عیمج  یلا  بارتلا  لصوی  نا  جاتحی 
( هلمرالا  ) .هیف بلقتی  میعنلا ، یف  غرمتی  نالف  زاجملا  نم  نهدلاب و  غرمت  و  انهد ، هدسج  هسار و  تعبشا  اذا  اغیرمت  هتغرم  و  اهغرمتم ،

اهنع تام  اذا  هارملا  تلمرا  دـق  و  اهل ، جوز  ـال  یتلا  هارملا  هلمرـالا : هارما و  ـال  يذـلا  لـجرلا  لـمرالا : حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاـق 
: لمارالا تیکـسلا : نبا  لاق  رکذـلا  لمرالا  اذـهلا  احل  نمف  اهتجاح  تیـضق  دـق  لـمارالا  يذـه  ریرج .- وه  و  رعاـشلا - لاـق  اـهجوز 
لاق و نیجاتحم ، لاجر  ءاسن و  نم  هلمرا  تئاج  دـق  لاقی : و  ءاسن ، مهیف  نکی  مل  نا  مهل و  ماقی  لاق و  لاجر ، ءاـسن و  نم  نیکاـسملا 
(577  ) هسامحلا حرش  یف  یقوزرملا  لاق  .حاحصلا و  یف  ام  یهتنا  ءاسن ، مهیف  نکی  مل  نا  هلمرا و  ءافعـضلا : نیجاتحملا  لاجرلل  لاقی 

یلع عقی  هنال  هلمرالا  لمرالا و  عمج  لمارالا : مذر  لباو  مهیلع  هنم  نتـسی  هعبتت  كـالهلا  لـمارالا و  يرت  لـمح : نب  داـیز  لوق  دـنع 
فهل الا  هسامحلا 348 :)  ) ریهز نب  بعک  لوق  دـنع  لاق  .مهب و  لاوحـالا  تقاـض  مهداز و  عطقنا  دـق  نیذـلا  مه  یثنـالا و  رکذـلا و 
لمرا نم  هقاقتشا  و  رکذملا ، ثنوملا و  اهیف  كرتشی  هفـصلا  هذه  و  لمرا ، عمج  لارالا : یبا  یلع  تایکابلا  فهل  یماتیلا و  لمارالا و 

یف هارملا  لجرلا و  كارتشا  یف  هداهـشلا  و  لجرلا ، برتا  لاقی  امک  لمرلا ، یف  رقفلا  نم  اوراص  هتقیقح  و  مهتاـقف ، تدـفن  اذا  موقلا 
نم عقداک  لمرلا  نم  وه  هداز و  ینفو  رقتفا  لمرا : ساـسالا : یف  يرـشخمزلا  لاـق  .تیبلا و  لـمارالا - يذـه  ریرج : لوق  هفـصلا  هذـه 

يذـه ریرج : لوقک  همالک  حـیلمت  یف  رعاش  ءاشی  نا  ـالا  لـمرا  خیـش  لاـقی  ـال  و  نیعلا : باـتک  یف  و  لاـق : هلمرـالا ، هنم  و  ءاعفدـلا ،
هیلع  ) هلوق طبـض  دـق  اندـنع  هیطخ  خـسن  یف  مث  .هجاـحلا  عم  ـالا  نوکی  ـال  اـهجوز و  نم  تلمر  هارملا و  تلمرا  .تیبـلا و  لـمارالا -
.هیلع هللا  ناوضر  یـضرلا  هخـسنل  قباطم  نتملا  یف  هانرتحا  اـم  نکلو  فلـس ) اـمب  يزجم  (: ) هللا کـیتوی  نا  وجرتا  : ) اذـکه مالـسلا )
واولا تنا ) و  ، ) وجرت هلوقل  لوعفم  بوصنم  لوام  کیطعی  نا  هلوق  رکذا ، هلوقل  لوعفم  ادغ ) ، ) عد ریمـضل  لاح  ادصتقم ) : ) بارعالا
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و  ) اهیلع فوطعملاک  راکنالا  لیبس  یلع  هیماهفتـسا  هلمجلا  و  وجرت ، هلوق  یلع  فطع  عمطت ) و  ، ) وجرت ریمـضل  لاح  هلمجلا  هیلاح و 
، یلوالا سکعب  لاحلا  نع  رخا  عمطت  هلوقل  لوعفم  بوصنم  لوام  بجوی ) نا   ) هلوق عمطت ، ریمـضل  لاح  هلمجلا  هیلاـح و  واولا  تنا )

یف ماعطلا  یف  هفلتخملا  ناولالا  نم  رثکی  هیبا  نب  دایز  ناب  ع )  ) ایلع نینموملاریما  دعس  ربخا  امل  ینعملا : .هللا  یلا  عجری  لعفلا  ریمض  و 
داصتقالا هلیضفب  فصتی  و  فارسالا ، هلیذر  كرتی  نا  هرما  افنآ - رم  امک  یبوقعیلا  هاور  ام  رخآ  یلا  موی - لک  نهدت  دحاولا و  مویلا 

هدح نع  زواج  اذا  و  رارق ، تابث و  هلف  هتدعاق  یلع  ناک  اذاف  هتدعاق  هلزنمب  وه  ادح  یش ء  لکل  نا  لوقا : .رومالا و  هطـساو  وه  يذلا 
هلضم و لامشلا  نیمیلا و  مالـسلا :) هیلع   ) ریمالا لاق  دق  ابوکنم و  اسوکنم و  طقـسی  نا  نم  هل  دبالف  طیرفتلا  یلا  اما  طارفالا و  یلا  اما 

ملاعلا ماظن  لتخال  هنع  لدـع  ول  هب  قئال  ردـق  یلع  ءایـشالا  هبطاـق  نم  دـحاو  لـک  قلخ  میکحلا  هللا  نا  اـمک  .هداـجلا و  یه  یطـسولا 
نم وه  هماظن و  لتخال  هنع  یناسنالا  عامتجالا  جرخ  ول  ادـح  هیناسنالا  حـلاص  روما  مدآ و  ینب  لاعفاب  قلعتی  اـم  لـکل  لـعج  کلذـک 
یه یتلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا  : ) لئاق نم  زع  لاق  دـق  میکحلا و  رکذـلا  هیوتحی  ام  وه  عونلا  اذـهب  قلعتملا  دـحلا  کلذ  نیکلاهلا و 
یلع ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذـک  و  : ) یلاعت یلاق  امک  قحلا  لدـعلا و  طسقلا و  طسولا و  وه  دـحلا  کـلذ  و  موقا ،)

سانلا موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلزنا  دقل  : ) لاق و  ( 139 هرقبلا - ( ) ادیهش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و 
(: مالـسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  لاق  و  ضرـالا ، تاوامـسلا و  تماـق  لدـعلاب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  و  طـسقلاب ،)

قلطم یف  داصتقالا  سانلا  یلع  بتک  یلاعت  هللا  نا  يرد  ءایبنالا  متاخ  هب  یتا  ام  یف  صحفت  نم  .ضرالا و  تاوامـسلا و  تماق  قحلاب 
( اروسحم امولم  دـعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدـی  لعجت  ال  : ) میرکلا نآرقلا  یفف  تادابعلا  یف  یتح  رومـالا 

نع هیبا ، نع  دـمحم ، نب  رفعج  نع  هدانـساب  یفاولا :) نم  ص 12 ج 13   ) هیقفلا یف  هرـس  سدق  قودصلا  يور  دـق  و  (. 32 ارسالا - )
هیلع  ) هیبا نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  يور  .رئاـبکلا و  نم  هیـصولا  یف  فـیحلا  مالـسلا :) هـیلع   ) یلع لاـق  لاـق : مالـسلا ) هـیلع   ) هئاـبآ

یبنلا یتاـف  مهریغ  لاـم  هل  سیل  هتوم و  دـنع  مهقتعاـف  قیقرلا  نم  هتـس  هل  راغـص و  هیبص  هل  یفوت و  راـصنالا  نم  ـالجر  نا  مالـسلا :)
نوففکتی هدلو  كرت  مالسالا  لها  عم  هانفد  ام  تملع  ول  لاق : هانفد ، اولاق  مکبحاصب ؟ متعنـص  ام  لاقف : ربخاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ع)  ) رفعج یبا  نع  دوراجلا ، یبا  نع  هدانـساب  یفاکلا  نع  ـالقن  ص 69 ج 3 )  ) یفاولا نم  هدابعلا  یف  داـصتقالا  باـب  یف  و  ساـنلا .؟
اونوکتف هللا  داـبع  یلا  هللا  هداـبع  اوهرکت  ـال  و  قـفرب ، هیف  اولغواـف  نیتـم  نیدـلا  اذـه  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  لاـق  لاـق :

بجی امک  ادایز  نا  یلا  هراشا  ادصتقم  ینعا  لاحلاب  یتا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .یقبا  ارهظ  عطق و ال  ارفـس  يذلا ال  تبنملا  بکارلاک 
فارـسالا كرت  دـعب  هیلع  لب  طیرفت ، وه  يذـلا  كاسمالا  اضیا  هیلع  بجی  کلذـک  طارفا  وه  يذـلا  فارـسالا  نع  ضارعـالا  هیلع 

هلغـشت ـال  لاـمالا و  هیهلت  ـال  ناـب  ههبن  ادـغ ) مویلا  یف  رکذا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .طـیرفتلا  طارفـالا و  طـسو  وه  يذـلا  داـصتقالا 
مویلاب دارا  امک  ثعبلا ، موی  خزربلا و  نم  رادلا  هذه  یف  هتایح  دـعب  نع  دـغلاب  ینک  هدـغل و  دوزتلا  بهاتلا و  نع  ایندـلا  یف  لغاشملا 

لاق الجر  نا  ج 2 :) ص 202   ) هخیرات یف  یبوقعیلا  يور  کـتجاح ) مویل  هلوق : یلا  کـسما - و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ایندـلا  هذـه 
ترخا کنا  كاذ  .لاق  توملا ، فاخا  ینا  مالسلا :) هیلع   ) یلع نب  نسحلل 

کیطعی نا  وجرت  فیک  يا  راکنالا  لیبس  یلع  ماهفتـسا  خلا ) وجرتا - (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هب  قلحت  نا  كرـسل  هتمدـق  ول  کلام و 
یف کعمتت  بلقتت و  تنا  لاحلا  باوثلا و  کلذ  کـل  هللا  بجوی  نا  عمطت  فیک  و  کلذـک ، هدـنع  تنا  لاـحلا  رجـالا و  کـلذ  هللا 

(: مالسلا هیلع   ) هلوق .همعنت  هشیع و  یف  هلمرالا  فیعضلا و  هکرش  عضاوتلا و  یلع  هل  ضیرحت  اذه  و  هلمرالا ، فیعضلا و  هعنمت  میعنلا 
معن هیلا و  الا  مدـقی  هب و ال  الا  يزجی  هیلا و ال  الا  عجری  صاخ ال  طابترا  ارـش  وا  ناک  اریخ  هلمع  ناسنالا و  نیب  خـلا ) ءرملا - امنا  (و 

یلزتعملا حراشلا  لاق  تسین  ینامهم  وت  کین  دب و  ناوخ  رب  وت  زج  دـنزاس  یناوخ  وت  رهب  ینک  هچ  ره  دـب  کین و  هیـسرافلاب : لیق  ام 
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هحیبقلا هلامعا  نم  هحرش  یلا  هجاح  امب ال  هل  هعانطـصا  هیلا و  هناسحا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماعنا  افاک  دایز  هللا  حبق  تلق  ماقملا : یف 
لعفی نکی  مل  هنم و  ریـسیلاب  یـضری  هیواعم  ناک  دق  امب  کلذ  یف  هغلابملا  و  هلاعفا ، نیجهت  و  هنعل ، یف  فارـسالا  هیبحم و  هتعیـشب و 

ءانا لک  هبـسن و  جحـصی  هما و  یلا  عجری  نا  الا  یبا هللا  هرهاظ و  هنطابب و  هیداـعی  هعبطب و  هلعفی  لـب  ـالک  هیواـعم  اـضر  بلطل  کـلذ 
یلتاق یف  اضیا  انمالک  یتایس  .یهتنا و  .رومالا  عجرت  هللا  یلا  متخ و  امب  هئیسلا  لامعالا  کلت  متخف  هدعب  هنبا  ءاج  مث  هیف ، امب  حضنی 

نب دایز  هب  ع )  ) ریما هک  تسیا  همان  زین  نیا  همجرتلا : .یلاعت  هللا  ءاش  نا  باـبلا  اذـه  نم  راتخملا 44  حرـش  یف  مهیدناعم  هللا و  ججح 
يدایز رادهگن و  یگدنز  ترورـض  ردقب  لام  زا  نک و  ادرف  دای  زورما  رد  و  شاب ، ور  هنایم  يوگ و  فارـسا  كرت  سپ  تشون : هیبا 

هک يدنمزآ  ایآ  و  ینانیبدوخ ، زا  وا  دزن  هکنیا  اب  دهد  نانتورف  شاداپ  وتب  ادـخ  هک  يراد  دـیما  ایآ  تسرف ، شیپ  تزاین  زور  يارب  ار 
، يراد یمزاب  نانز  هویب  ناگراچیب و  ناوتان و  زا  ارنآ  يا و  هدیطلغ  تمعن  رد  هکنیا  اب  دنادرگ  بجاو  ناگدنهد  هقدص  باوث  تیارب 

باتکلا اذـه  ردـصملا : .مالـسلا  .دروآ و  يور  تسا  هداتـسرف  شیپ  هچنآ  يوسب  و  دـبای ، شاداپ  تسا  هدرک  هچناب  درم  هک  اـنامه  و 
لئاسرلا بتکلا و  باب  نم  راتخملا 44  حرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  الماک  هلقن  هیبا و  نب  دایز  یلا  ع )  ) ریمـالا هبتک  اـم  ضعب 

نا هغلب  دق  هیبا و  نب  دایز  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  یضرلا : لوقب  نونعملا  راتخملا  وه  هحرش و  نم  رشع  سداسلا  ءزجلا  نم 
لمح یلع  هثحی  هالوم  ادعـس  دایز - یلا  ینعی  هیلا - جرخا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  لاق : .هقاحلتـساب  هتعیدخ  دـیری  هیلا  بتک  هیواعم 
یلع بتکف  هباع  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هاکش  دعـس و  داع  و  هعزانم ، هاحالم و  دایز  دعـس و  نیب  ناک  و  هفوکلا ، یلا  هرـصبلا  لام 
لاق دـق  و  ربکتلا ؟ یلا  كاعد  امف  اربکت ، وا  ربجت  هتهبج  هتددـه و  و  املظ ، هتمتـش  کنا  رکذ  ادعـس  ناف  دـعب  اما  هیلا : مالـسلا ) هیلع  )
یف هفلتخملا  ناولـالا  نم  رثـکت  کـنا  ینربـخا  دـق  و  هصمق ) هئادر  هللا  عزاـن  نمف  هللا  ءادر  ربـکلا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

کماعط تلکا  و  ابـستحم ، كدنع  ام  ضعبب  تقدصت  و  امایا ، هللا  تمـص  ول  کیلع  امف  موی ، لک  نهدـت  دـحاولا و  مویلا  یف  ماعطلا 
و ریقفلا ، و  فیعضلا ، و  نیکسملا ، و  راجلا ، یلع  هب  رثاتست  میعنلا  یف  غرمتم  تنا  عمطتفا و  نیحلاصلا ، راعـش  کلذ  ناف  ارافق ؟ ارارم 

لعفت تنک  ناف  نیئطاخلا  لـمع  لـمعت  راربـالا و  مـالکب  ملکتت  کـنا  ینربخا  و  نیقدـصتملا ؟ رجا  کـل  بسحی  نا  میتیلا  هلمرـالا و 
مویل لضفلا  کبر  یلا  مدـق  كرما و  یف  دـصتقا  و  کلمع ، کل  حلـصی  کبر  یلا  بتف  تطبحا  کلمع  و  تملظ ، کسفنف  کـلذ 

ای دعب  اما  دایز : هیلا  بتکف  امقر .) اونهدت  ابغ و ال  اونهدا  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  ابغ  نهدا  کتجاح و 
فارسالا نم  ترکذ  ام  اما  و  کلذ ، نم  رثکال  الها  ناک  هترجز و  هترهتناف و  لمعلا  لوقلا و  ءاساف  یلع  مدق  ادعـس  ناف  نینموملاریما 

اما و  نیبذاکلا ، هبوقع  دشا  هللا  هاقوف  ابذاک  ناک  نا  و  نیحلاصلا ، باوث  هللا  هباثاف  اقداص  ناک  ناف  معنلا ، ماعطلا و  نم  ناولالا  ذاختا  و 
هنیب الب  يوعدلا  : ) هتمق ماقم  یف  هتلق  لاقمب  نینموملاریما  ای  ذخف  نیرـسخالالا ، نذا  یناف  هریغ ، یلا  هفلاخا  لدـعلا و  فصا  ینا  هلوق :

جهنلا یف  ام  ناب  حراشلا  لضافلا  ضرعت  دـق  لوقا : .هملظ  هبذـک و  کل  نییبت  الا  و  لدـع ، يدـهاشب  كاتا  ناف  لـصن ) ـالب  مهـسلاک 
مل نحن  ارهاظ و  اتوافت  نیتخسنلا  نیب  نا  و  هظافلا ، هتروص و  یلع  جهنلا  یف  ام  نمـضتی  هنا ال  کیلع  یفخی  و ال  باتکلا ، اذه  ضعب 

نیتیاور یلع  ایور  امهنا  الا  باتکلا  کلذ  ضعب  جـهنلا  یف  ام  لب  دـحاو ، باتک  اـمهنا  رهاـظلا  و  انترـضح ، یتلا  ذـخاملا  یف  هب  رفظن 
.نیتیاور یلع  مالسلا ) هیلع   ) هل امالک  جهنلا  یف  عضوم  ریغ  یف  لقن  یضرلا  نا  امک 

يرتشوش

هلامع ضعب  یلا  الجر  یلع  هجو  لاقف : یبوقعیلا  هاور  لوقا : مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  )
و ماعطلا ، ناولا  ناهدالا و  نم  رثکت  و  رخبت ، کنا  ینغلب  هترجز و  یلوسر و  تمتش  کناف  دعب ، اما  هیلا : بتکف  هب  فختساف  اثحتسم ،
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، تضرعت یبدا  و  تررـضا ، کسفنف  کلذک  کلذ  نکی  ناف  نیلحملا ، لاعفا  تلزن  اذا  لعفت  و  نیقیدصلا ، مالکب  ربنملا  یلع  ملکتت 
لوسر رما  دـقف  اهیفر ، نهدـت  نا  کیلع  ام  لب  هیلع ، تطخـس  امهینعزان  نمف  یئادر ، ءایربکلا  همظعلا و  لوقی : یلاعت  هللا  نا  کحیو 

و دهاشلا ، کیلع  رثکی  ثیح  ربنملا  یلع  لوقت  ام  فالخب  کیلع  سانلا  دهـشت  نا  کلمح  ام  و  کلذـب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
ام لب  نیحلاصلا ، رجا  کل  هللا  بجوی  نا  میتیلا ، هلمرالا و  نم  هتعمج  میعنلا ، یف  عوهتم  تنا  وجرت و  فیک  لب  کـل ، هللا  تقم  مظعی 

بت و  کسفن ، حلصا  نیحلاصلا ، بدا  ءایبنالا و  هریس  اهناف  کماعط ، نم  هفئاطب  تقدصت  و  امایا ، تمص هللا  ول  کما  کتلکث  کیلع 
یلا هالوم  ادعس  مالسلا ) هیلع   ) یلع جرخا  لاقف : رخآ ، عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هاور  .مالسلا و  و  کیلع ، هللا  قح  دا  و  کبنذ ، نم 

بتکف مالسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  هاکشف  دعـس  داع  و  هاحالم ، دایز  دعـس و  نیب  ناک  و  هفوکلا ، یلا  هرـصبلا  لام  لمح  یلع  هثحی  دایز 
ربکلا  ) یبنلا لاق  دق  ربکتلا و  یلا  كاعد  امف  اربکت ، اربجت و  هتهبج  هتدده و  و  املط ، هتمتـش  کنا  رکذ  ادعـس  ناف  دـعب  اما  دایز : یلا 

امف موی ، لک  نهدت  دحاو و  موی  یف  ماعطلا  یف  هفلتخملا  ناولالا  نم  رثکت  کنا  ینربخا  دـق  و  همـصق ،) هءادر  هللا  عزان  نمف  هللا  ءادر 
كدـنع ام  ضعبب  تقدـصت  و  امایا ، هللا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) تمـص ول  کـیلع 

راـجلا و یلع  هب  رثاتـست  میعنلا  یف  غرمتم  تـنا  و  عـمطتفا - نیحلاـصلا ، راعـش  کـلذ  ناـف  اراـفق ، ارارم  کـماعط  تـلکا  و  ابـستحم ،
لمعت راربالا و  مالکب  ملکتت  کنا  ینربخا  و  نیقدـصتملا ، رجا  کـل  بسحی  نا  میتیلا - هلمرـالا و  ریقفلا و  فیعـضلا و  نیکـسملا و 

یف دـصتقا  و  کلمع ، کل  حلـصی  کبر  یلا  بتف  تطبحا ، کـلمع  و  تملظ ، کـسفنف  کـلذ  لـعفت  تنک  ناـف  نیئطاـخلا ، لـمع 
اونهدت ابغ و ال  اونهدا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمـس  یناف  ابغ  نهدا  و  کتجاح ، مویل  لضفلا  کبر  یلا  مدق  و  كرما ،

اما و  کلذ ، نم  رثکال  الها  ناک  و  هترجز ، هترهتناف و  لمعلا ، لوقلا و  ءاساف  یلع  مدق  ادعس  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا دایز  بتکف  .امقر 
هللا هافوف  ابذاک  ناک  نا  و  نیحلاصلا ، باوث  هللا  هباثاف  اقداص  ناک  ناف  معنلا ، ماـعطلا و  نم  ناولـالا  ذاـختا  فارـسالا و  نم  ترکذ  اـم 

هلاقمب نینموملاریما  ای  ذخف  الامعا ، نیرـسخالا  نم  نذا  یناف  هریغ ، یلا  هفلاخا  لدـعلا و  فصا  ینا  هلوق  اما  و  نیبذاکلا ، هبوقع  دـشا 
: فنـصملا لوق  .هملظ  هبذک و  کل  نیبت  الا  و  لدع ، يدـهاشب  كاتا  ناف  لصن ،) الب  مهـسلاک  هنیب  الب  يوعدـلا   ) هتمق ماقم  یف  اهتلق 
(. اضیا دایز  یلا   ) دیدحلا یبا  نبا  یف  نکل  و  دایز ، يا : مثیم ) نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  اضیا ) هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  (و 

و ( ) ادغ مویلا و  یف  رکذا  و  (. ) نیطایـشلا ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  اریذبت  رذبت  و ال  ( ) ادصتقم فارـسالا  عدـف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
ردـقب لاملا  نم  کسما  و  ( ) مهریغ هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  (. ) دـغل تمدـق  اـم  سفن  رظنتل 

وه هللا  دـنع  هودـجت  ریخ  نم  مکـسفنال  اومدـقت  ام  و  ( ) وفعلا لق  نوقفنی  اذام  کنولاسی  ( ) کتجاح مویل  لضفلا  مدـق  کـترورض و 
اقـساف ال ناـک  نمک  اـنموم  ناـک  نمفا  ( ) نیربکتملا نم  هدـنع  تنا  نیعـضاوتملا و  رجا  هللا  کـیطعی  نا  وجرتا  (. ) ارجا مظعا  اریخ و 

کلذک نوعـضاوتملا ، یلاعت  هللا  نم  سانلا  برقا  نا  امک  دواد  ای  دواد : یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  نووتـسی .)
سابتلالل اما  هلمعی  مل  لـمع  مساـب  دـحال  ارجا  نوطعی  مهناـف  ساـنلاک ، سیل  یلاـعت  هللا  نا  دارملا  .نوربکتملا و  هللا  نم  ساـنلا  دـعبا 

و  ) توق لیـصحت  نع  فیعـضلا ) هعنمت   ) بارتلا یف  ریمحلا  غرمت  نم  هراعتـسا  میعنلا ) یف  غرمتم  تنا  عمطت و  و   ) .يوهل اما  مهیلع و 
يرجتال هنیفـسلا  نا  اهکلاسم  کلـست  مل  هاجنلا و  وجرت  .افازج  نیقدـصتملا ) باوث  کل  بجوی  نا   ) اهل جوز  یتلا ال  هارملا  هلمرالا )

نم تلمعام  سفن  لک  دـجت  موی  ( ) مدـق ام  یلع  مداق  و   ) رـشف ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  فلـسا ) امب  يزجم  ءرملا  امنا  و   ) سبیلا یلع 
(. ءوس نم  تلمع  ام  ارضحم و  ریخ 

هینغم

وه عد و  لعاف  نم  لاح  ادـصتقم  بارعالا : .هیف  بلقتم  میعنلا : یف  غرمتم  .لادـتعالا و  نع  داز  ام  لضفلا  و  الدـتعم ، ادـصتقم : هغللا :
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بوجو یف  يا  فوذحم  راجب  رورجم  بجوی  نا  نم  ردصملا  و  دغلا ، یف  مویلا ال  لصاح  رکذلا  نال  رکذال ، هب  لوعفم  ادـغ  و  تنا ،
و فارـسالا ، ریذبتلل و  ال  نیزوعملا ، تاجاح  دـسل  هلیـسو  لاملا  خـلا ..) فارـسالا  عدـف  : ) ینعملا .عمطتب  قلعتم  رورجملا  و  باوثلا ،

نا وجرتا   ) .ناودـعلا عدرو  برحلاک  دـئادشلل  رخدـی  وا  ماع ، عورـشم  یف  قفنی  نیجاتحملا  هجاح  نع  داز  ام  و  یهابتلا ، یهاـضتلا و 
یف لاحم  انه  هاواـسملا  وا  سکعلا  و  ءاـسا ، نمل  ياوسلا  و  نسحا ، نمل  ینـسحلاف  صاـخلا ، هوازج  لـمع  لـکل  خـلا ..) هللا  کـیطعی 
.لاخ مهل و ال  مع  نیذلا ال  نیمورحملا  نع  هعنمی  و  هتاوهش ، هتاذلم و  یلع  هرذبی  و  هیغطی ، لاملا و  هیرغی  ربکتملا  ..یهلالا و  لدعلا 
لیبس یف  اهلذب  هیلع  ایندلا  تلبقا  نا  و  هللا ، هعاط  یف  اعیضم  ارـصقم و  هسفن  يری  عضاوتملا  .قیرحلا و  باذع  هللادنع  نم  اذه  ءازج  و 

امب يزجم  ءرملا  : ) هلوقب مامالا  هدارا  ام  اذه  .بام و  نسح  هبوثم و  هللا  دنع  هل  .اعضاوت و  هدابعل  و  افوخ ، هنم  و  ارکش ، هل  دادزا  و  هللا ،
(. فلسا

هدبع

هجاحلل هماقتـسالا  لضف  مدق  وا  الثم  برحلا  مویل  دادعالاک  هجاحلا  مویل  همدقف  لاملا  نم  لضفی  ام  کتجاح : مویل  لضفلا  مدـق  … 
همایا فلاس  یف  مدق  فلسا  فلسا : امب  يزجم  همایقلا …  موی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یم رما  ینتورف  عضاوت و  يور و  هنایم  داصتقا و  هب  ار  وا  نآ  رد  هک   ) هیبا نبا  دایز  هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ادرف دای  هب  زورما  رد  نکم ) فرـص  يدنمزاین  هچنآ  زا  رتمک  رتشیب و   ) شاب ور  هنایم  نکم  يور  هدایز  لام  فرـص  رد  سپ  دیامرف :)

هار رد   ) تسرف شیپ  تترخآ  تیدنمزاین  زور  تهج  هب  ار  نآ  رب  هدایز  و  امن ، زادنا  سپ  یئاراد  زا  دوخ  يدنمزاین  هزادنا  هب  و  شاب ،
وا روتـسد  هب  هتـسبن و  لد  نآ  يالاک  ایند و  هب  هک   ) نانتورف شاداپ  ادخ  هک  يراودـیما  ایآ  شخبب .) نادنمتـسم  ناشیورد و  هب  ادـخ 

( دـنهدیم ماجنا  ار  وا  روتـسد  فالخ  هتـسب و  ایند  هب  لد  هک   ) ناشکندرگ زا  وا  دزن  وت  هکنآ  لاح  دـهدب و  وت  هب  ار  دـننک ) یم  راتفر 
وت يارب  ار  یئاـمندوخ ) یگرزب و  نودـب  دـنریگ  یم  تسد  ناـیاونیب  زا  هک   ) ناگدـنهد هقدـص  شاداـپ  هک  يدـنمزآ  اـیآ  و  یتسه ؟

یمن هرهب  نآ  زا  ار  شیورد  نز و  هویب  هراچیب و  ناوتان و  هدـیطلغ  ینارذگـشوخ  شیع و  رد  وت  هکیلاح  رد  دـنادرگ  مزـال  بجاو و 
رب دورد  و  تسا ، هداتـسرف  شیپ  هچنآ  رب  ددرگ  یم  دراو  و  هدرک ، شیپ  راکب  دوش  یم  هداد  شاداـپ  درم  هک  تسین  نیا  زج  و  یهد ؟

یئوکین تمعن و  اریز  دنادرگ ، رود  دایز  زا  ار  یئوکین  ریخ و  ادخ  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) تسا دورد  هتـسیاش  هکنآ 
تـشز ياهرادرک  لیبق  زا  تسین  نآ  ناـیب  هب  تجاـح  هکیزیچ  هب  درک  یفـالت  دوخ  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیبرت  میلعت و  و 

هچنآ هب  روما  نیا  رد  ششوک  و  راوگرزب ، نآ  رادرک  حیبقت  نتفگ و  ازـسان  رد  يور  هدایز  ترـضح و  نآ  ناتـسود  ناوریپ و  هرابرد 
ماجنا اعبط  ار  اهراک  نیا  هکلب  دوبن ، هیواعم  يدونشخ  ءاضر و  ندروآ  تسدب  يارب  نیا  و  دوب ، یـضار  نآ  زا  یمک  هب  هیواعم  هک  ار 
ندوبن مولعم  هتـشگزاب  شردام  هب  هکنآ  رگم  تساوخ  یمن  ادـخ  و  دومن ، یم  ینمـشد  ترـضح  نآ  اب  نطاب  رهاـظ و  رد  و  داد ، یم 
ترضح نتـشک  يارب  هک  هللادیبع  شدنزرف  وا  زا  سپ  و  دنک ، یم  شوارت  تسا  نآ  رد  هچنآ  یفرظ  ره  زا  و  دیامن ، ادیوه  ار  شردپ 

هب اهراک  تشگزاب  و  دیناسر ، مامتا  هب  ار  ردپ  ياهیرادرک  دب  هدمآ  داتسرف  ءالبرک  هب  رگشل  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
). دیناسر دهاوخ  رفیک  باذع و  نیرتدب  هب  ار  ناشیا  ینعی  تسا  ادخ  يوس 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1612 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامز

زا زیهرپ  دـهد : یم  هجوت  ساسح  هتکن  دـنچ  هب  دایز  هب  دوخ  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هیبا  نب  داـیز  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  شراـفس 
فارـسا هنومن  ناونعب  ار  نوعرف  دروـم  ود  رد  و  .درادـیمن ) تسود  ار  ناراکفارـسا  ادـخ  : ) تسا هدرک  عـنم  نآ  زا  ادـخ  هک  فارـسا 

ياـه هیلا  فاـضم  اـب  ار  موـی )  ) هملک دروـم  دصیـس  زا  شیب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دیـشاب  تماـیق  زور  رکفب  .دـنکیم  یفرعم 
هتـشاد و نامیا  رگید  زور  ادـخب و  هک  یـسک  : ) هنومن يارب  .دـهد  یم  هجوت  تمایق  يارب  یگداـمآ  هب  همه  هک  تسا  هدروآ  فلتخم 

تـسا يا  هریخذ  ددرگ و  یم  مکارتم  دوش  یم  ماجنا  هکیلامعا  .دوب ) دـهاوخ  وا  راگدرورپ  دزن  شـشاداپ  دـهد  ماـجنا  هتـسیاش  راـک 
ياهلاس هکنیا  اب  هیبا  نب  دایز  .دسریم ) يو  زا  سپ  هچنآ  هداتـسرف و  البق  ار  هچنآ  دـنهد  یم  ربخ  ناسناب  تمایق  زور  : ) زاین زور  يارب 
تبسن ار  ملظ  رثکادح  مه  دایز  نب  هللادیبع  يو  دنزرف  دومن  نایعیـش  هب  ار  ملظ  رثکادح  درب  هرهب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  زا  يدامتم 

.تشاد اور  ترضح  نآ  ناتسودب 

يزاریش دمحم  دیس 

يا ادغ )  ) ایندلا يا  مویلا ) یف  رکذا  و   ) طیرفتلاب طارفالاب و ال  ال  قافنالا ، یف  اطسوتم  يا  ادصتقم )  ) نک و  فارسالا ) عدف   ) اضیا هیلا 
يا لضفلا ) مدـق  و   ) اهیلا جاتحت  یتلا  کترورـض ) ردـقب  لاملا  نم   ) ظفحا يا  کـسما ) و   ) تلمع اـمع  بساـحت  هیف  يذـلا  هرخـالا 

و  ) اعضخت اعضاوت و  هرماواب  اولمع  نیذلا  نیعضاوتملا ) رجا  هللا  کیطعی  نا  وجرتا   ) هرخالا یف  کتجاح ) مویل   ) هرورـضلا یلع  دئازلا 
یلع لدی  المع  لمع  ذا  هیلع  ربکتم  هناحبـس  هرما  فالخب  لاملا  فرـصتی  نم  ناف  هرماب ، نولمعی  نیذلا ال  نیربکتملا ) نم  هدنع  تنا 

میعنلا يا  هـعنمت )  ) تایهتــشملا ذـئاذللا و  مـیعنلا ) یف   ) بـلقتم يا  غرمتم ) تـنا  و  عـمطت - و   ) .جاـجللا ربـکلا و  لـب  داـیقنالا ، مدـع 
اوقدصت نیذلا  نیقدـصتملا ) باوث  کل   ) هللا بجوی ) نا   ) یلاو الب  ریقف  تیقب  اهجوز و  تام  یتلا  هلمرالا ) و   ) ریقفلا يا  فیعـضلا ) )

همایقلا یف  دری  يا  مداق ) و   ) ایندـلا یف  مدـق  امب  هرخالا ، یف  يزجی  يا  فلـسا ) امب  يزجم  ءرملا  امنا  و   ) .هناحبـس هلیبس  یف  مهلاوماب 
(. مالسلاو  ) كانه یلا  ایندلا  نم  لسرا  و  مدق ) ام  یلع  )

يوسوم

فرسی و الف  رومالا  یف  لاتعالا  داصتقالا : .یغبنی  امیف ال  هقافنا  ریذبتلا  یغبنی و  امع  هدایز  لاملا  فرص  فارـسالا : .كرتا  عد : هغللا :
دغر میعنلا : .هیف  بلقتملا  میعنلاب  غرمتملا  هب و  هکعم  اذا  بارتلاب  هغرم  نم  غرمتم : .هدایزلا  یـشلا ء ، نم  لضفی  ام  لضفلا : .لخبی  ـال 

وه ءازجلا و  نم  يزجم : .ثنوملا  رکذـملا و  اهیف  كرتشی  هفـص  لمرالا  اهجوز و  اـهنع  تاـم  یتلا  هارمل  هلمرـالا : .هعدـلا  و  شیعلا ،
مدق کترورـض و  ردقب  لاملا  نم  کسما  ادغ و  مویلا  یف  رکذا  ادصتقم و  فارـسالا  عدـف  : ) حرـشلا .مدـق  فلـسا : .باوثلا  رجالا و 
هیلا مامالا  بتکف  ماعطلا  بیاطا  فرصلا و  یف  فرسی  دایز  ذخاف  هرصبلا  هالوف  هیبا  نب  دایز  یلا  مامالا  نسحا  کتجاح ) مویل  لضفلا 

موزللا و ال نع  هدایز  فرست  الف  لاملا  فرص  یف  لاتعالا  قیرط  ذخ  يا  ادصتقم  فارسالا  عد  .رماوا 1 - هدعب  هیف  هرمای  باتکلا  اذه 
دغلا یلا  ایندلا - یف  مویلا - اذه  یف  لمعی  لب  تاذلملا  تابیطلا و  هلغشت  نا ال  ههبن  .کلذ 2 - یف  طسوت  لب  ءالخبلا  نم  حبصتل  رتقت 

نم دیزا  ائیش  هنم  رخدی  الف  هتجاح  هترورض و  ردقب  لاملا  نم  ظفحی  نا  هرما  .همایقلا 3 - موی  هیلا  رئاص  وه  ام  توملا و  دعب  ام  وه  و 
یلا ناسنالا  هیف  جاتحی  موی  هناف  همایقلا  موی  وه  هقافلا و  مویل  همدـقی  هیلا  هجاحب  وه  ام  هرورـضلا و  نع  داز  اـم  مدـقی  نا  .هجاحلا 4 -
تنا عمطت و  نیربکتملا و  نم  هدنع  تنا  نیعضاوتملا و  رجا  هللا  کیطیعی  نا  وجرتا   … ) اهران منهج و  رح  هب  عفدی  بیط  لمع  رغصا 
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، مدـق ام  یلع  مداق  فلـسا و  امب  يرجم  ءرملا  امنا  و  نیقدـصتملا ؟ باوث  کل  بجوی  نا  هلمرالا  فیعـضلا و  هعنمت  میعنلا  یف  غرمتم 
ناف نیربکتملا  نم  وه  امنیب  نیعضاوتملا  رجاهللا  هیطعی  نا  وجری  هنا  نم  هیلا  بهذی  ام  هیلع  ارکنتسم  مالـسلا  هیلع  مهفتـسا  مالـسلاو )
هیلع رکنتـسا  کلذک  و  اهفالخ …  اهدضب و  فصتی  نا  هفـصلا ال  هذهب  فصتی  نا  بجی  نیعـضاوتملا  رجا  یلع  لصحی  نا  دارا  نم 

ریقفلا و نیکـسملا و  اـهعنمی  لاومـالا  فرـص  یف  بلقتی  ءاـخرتسالا و  رطبلا و  شیعی  وه  اـمنیب  مهلاوماـب  نیقدـصتملا  رجا  بلطی  نا 
ءازجلا لمعلا و  نیب  نا  یه  هماع و  هدـعاق  هیلک و  يربک  هاطعا  مث  .رجا  الف  نذا  هب  موقی  ام  هلمع و  قفتی و  ارجا ال  بلطی  وهف  هلمرالا 
اجاتحم تضرقا  هقدـصلا …  رجا  کل  هللا  بتک  تقدـصت  اریخ  هب  يزجت  ریخ  نم  تلمع  امف  کفنی  ماـت ال  مزـالت  صاـخ و  طاـبترا 

لمع نمف  هرخالا  یف  هیقالی  ام  ایندـلا و  یف  ناسنالا  هلمعی  ام  نیب  دـشا  اطابترا  كانه  نا  اـمک  .اذـکه  ضرقلا و  رجا  کـل  هللا  بتک 
 … کترخآ یف  هتدجو  ایندلا  کتایح  یف  هتمدق  امف  هرخالا  یف  هیلع  مدق  ایندلا  یف  المع 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

اضیأ دایز  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

موحرم هچنآ  عقاو  رد  تسا و  هدروآ  فارشالا  باسنا  رد  يرذالب  ار  همان  نیا  همان : دنس  ( . 1  } .تسا هتشون  دایز  يارب  زین  ار  نآ  هک 
اهنت زین  هغالبلا  جهن  رداصم  رد.داتسرف  دایز  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یلصفم  همان  زا  یشخب  هدرک  رکذ  اجنیا  رد  یـضر  دیس 

همان 44 لیذ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  ،ج 3،ص 233 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  رکذ  عبنم  نیمه  زا 
لمح تسا  دایز  ًاتبسن  اه  توافت  نیا  نوچ  هدرک و  رکذ  يا  هظحالم  لباق  ياهتوافت  اب  ، هدروآ فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب  ار  هچنآ 

حرـش و نآ  اب  ار  همان  نیا  هک  تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیاش  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  خـسن  فـالتخا  رب 
 { .تسا هدومن  لقن  نآ  زا  لیصفت 

هاگن کی  رد  همان 

دایز هک  دندوب  هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يدارفا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ، هدمآ يرذالب  فارـشالا  باسنا  رد  هک  همان  نیا  ردص  زا 
، دارفا اب  دروخرب  رد  دهد و  یم  بیترت  اذغ  عون  دنچ  اب  نیگنر  هرفس  هکنیا  هلمج  زا  دوش  یم  یفالخ  ياهراک  بکترم 

یم دـیکأت  وا  هب  دراد و  یم  رذـح  رب  یتسرپاـیند  ربکت و  ، فارـسا زا  ار  وا  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنک  یم  دروخرب  هناربکتم 
.دشاب شترخآ  رکف  هب  هک  دیامرف 

َکَیِطُْعی ْنَأ  وُجْرَت  َأ.َِکتَجاَح  ِمْوَِیل  َلْضَْفلا  ِمِّدَق  ،َو  َِکتَروُرَض ِرْدَِقب  ِلاَْملا  َنِم  ْکِْسمَأ  ،َو  ًادَغ ِمْوَْیلا  ِیف  ْرُکْذا  ،َو  ًادِصَتْقُم َفاَرْـسِْإلا  ِعَدَف 
ََکل َبِجوـُی  ْنَأ  - َهَلَمْرَأـْلا َفـیِعَّضلا َو  ُهُعَنْمَت  ِمیِعَّنلا ؛ ِیف  ٌغِّرَمَتُم  َْتنَأ  -َو  ُعَـمْطَت َو  َنیِرِّبَـکَتُْملا ! َنِم  ُهَدـْنِع  َْتنَأ  َنیِعِـضاَوَتُْملا َو  َرْجَأ  ُهّللا 
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.ُماَلَّسلا ،َو  َمَّدَق اَم  یَلَع  ٌمِداَق  َفَلْسَأ َو  اَِمب  ٌّيِزْجَم  ُءْرَْملا  اَمَّنِإ  َو  َنِیقِّدَصَتُْملا ؟ َباََوث 

همجرت

يارب ترورـض  رادـقم  هب  ایند  لاوما  زا  شاب و  ادرف  رکف  هب  زورما  زا  نک و  هشیپ  ار  يور  هنایم  راذـگب و  رانک  ار  فارـسا  داـیز ) يا  )
رد دهد  وت  هب  ار  ناعضاوتم  شاداپ  دنوادخ  هک  يراد  دیما  وت  ایآ  ، تسرفب شیپ  زا  تزاین  زور  يارب  ار  نآ  رب  هفاضا  راد و  هاگن  دوخ 
رد هک  یتروص  رد  دـهد  رارق  وت  يارب  دـنوادخ  ار  ناگدـننک  قاـفنا  باوث  هک  يراد  عمط  وـت  یـشاب ؟ ناربـکتم  زا  وا  دزن  هک  یلاـح 

هداتـسرف شیپ  زا  هچنآ  هب  اهنت  ناسنا  نادـب )  ) يراد و یم  زاب  نآ  زا  ار  نانز  هویب  نادنمتـسم و  يراد و  رارق  زان  تمعن و  رپ  یگدـنز 
.مالسلا ؛و  ددرگ یم  دراو  هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  البق  هچنآ  رب  دوش و  یم  هداد  ازج 

دهد یم  زردنا  ار  « دایز » مه زاب  مالسلا  هیلع  ماما  ریسفت : حرش و 

دهد یم  زردنا  ار  « دایز » مه زاب  مالسلا  هیلع  ماما 

ناوت یم  هدروآ  یـضر  دیـس  موحرم  ار  هچنآ  ریـسفت  ، نآ هب  هّجوت  اب  هک  دراد  يا  همّدـقم  همان  نیا  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
هدمآ نینچ  همان  نیا  همدقم  رد.تفایرد 

رورغ ربک و  رثا  رب  يا و  هدرک  دـیدهت  يا و  هداد  مانـشد  وا  هب  وت  هک  تسا  هتفگ  مالـسلا ) هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هداتـسرف   ) دعـس هک 
یگرزب : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  هدـناوخ  ارف  ربکت  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ.يا  هدادـن  وا  هب  تاقالم  هزاجا 

هب دعـس  نیا ) رب  هفاضا  ( ؟ دنکـش یم  مه  رد  ار  وا  ادخ  دزیخرب  هعزانم  هب  ادخ  اب  رما  نیا  رد  سک  ره  تسادخ و  كاپ  تاذ  هتـسیاش 
نغور اـب  ار  دوخ  ندـب  زور  همه  ینک و  یم  رـضاح  دوخ  هرفـس  رـس  رب  دـحاو  زور  رد  ار  اهاذـغ  فلتخم  عاونا  وت  هک  هداد  ربخ  نم 

( اهمرک و   ) اه نغور  عاونا  زا  هدافتـسا  هراـبرد  ( . 1 (. } دوب زور  نآ  شیارآ  هلیـسو  یعوـن  عـقاو  رد  هک   ) ینک یم  برچ  صوـصخم 
لئاسو بحاص  موحرم  ، تسا هورکم  بحتـسم و  هچنآ  هدوب و  لومعم  نامز  نآ  رد  هچنآ  ندـب و  تروص و  اهوم و  ندرک  مرن  يارب 

هیلع ماما  ریبعت  زا  تسا و  هدرک  رکذ  یناوارف  تایاور  ، دوش یم  عورش  مامحلا  بادآ  باب 102  زا  هک  لّوا  دلج  رد  هعیشلا  لئاسو  رد 
 { .تسا هدوب  معنتم  دنمتورث و  دارفا  همانرب  راک  نیا  رد  يور  هدایز  هک  دیآ  یم  رب  الاب  ترابع  رد  مالسلا 

وت نانخـس  : دیامرف یم  وا  هب  نینچمه  دهد و  یم  ارقف  افعـض و  هب  کمک  ادخ و  هار  رد  هقدـص  روتـسد  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
....يداد داب  رب  ار  تلامعا  يدرک و  متـس  دوخ  هب  دـشاب  نینچ  ًاعقاو  رگا.ناراکهنگ  نایطاخ و  لمع  تلمع  اما  تسا  ناـکین  ناـنخس 

 { .دنا هدروآ  ج 16،ص 196 )  ) دوخ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  فارشالا و  باسنا  رد  يرذالب  ار  نومضم  نیا  ( . 2}

تسخن مالسلا  هیلع  ماما.میور  یم  تسا  هدروآ  یـضر  دیـس  موحرم  هچنآ  قباطم  همان  ریـسفت  غارـس  هب  دمآ  الاب  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
ار يور  هنایم  راذگب و  رانک  ار  فارـسا  دایز ) يا  :») دیامرف یم  ادتبا  دـهد  یم  دایز  هب  انعم  رپ  هاتوک و  یتارابع  نمـض  روتـسد  راهچ 

(. ًادِصَتْقُم َفاَرْسِْإلا  ِعَدَف  ( ؛» امن هشیپ 

نامکاح يارب  ًاصوصخم  تسا  هدیهوکن  ناناملـسم  همه  يارب  راک  نیا  هک  تسوا  یتسرپ  لّمجت  دایز و  نیگنر  ياه  هرفـس  هب  هراشا 
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.اهنآ فرط  زا  نیبوصنم  و 

رد یتح  تسا  هدش  شهوکن  مالسا  رد  زیچ  همه  رد  يور  هدایز  هکلب  ، تسین نآ  لاثما  اذغ و  رد  يور  هدایز  هب  رصحنم  فارسا  هتبلا 
.دوش یم  تدابع  تعاطا و  هب  تبسن  یلیم  یب  یگتسخ و  ببس  یهاگ  هک  تادابع 

اَهَّنِإَف َهاَوَّنلا  َکَحْرَط  یَّتَح  ُهّللا  ُهُضِْغُبی  ٌْرمَأ  َفَرَّسلا  َّنِإ  َّلَـج َو  َّزَع َو  ُهّللا  ُهُّبُِحی  ٌْرمَأ  َدْـصَْقلا  َّنِإ  َو  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ار فارـسا  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  يور  هنایم  َِکباَرَـش ؛ َلْضَف  َکَّبَـص  یَّتَح  ِءْیَّشِلل َو  ُُحلْـصَت 

بآ فرظ  رد  هک  بآ  هفاضا  نتخیر  یتح  دروخ و  یم  يزیچ  درد  هب  اریز  ، امرخ هتسه  کی  نتخادنا  رود  یتح  درمـش  یم  ضوغبم 
. { ،ج 71،ص 346 راونالاراحب ( . 1 «. } دنام یم  یقاب  يروخ 

(. ًادَغ ِمْوَْیلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ( ؛» شاب ادرف  رکف  هب  زورما  زا  و  :» دیامرف یم  وا  هب  هیصوت  نیمود  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

َْدنِع ُهوُدِجَت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  :» » دیامرف یم  هاگ  تسا  هدرک  هیکت  نآ  رب  اهراب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
.{ هیآ 110 ، هرقب ( . 2 «. } تفای دیهاوخ  رگید ) يارس  رد   ) ادخ دزن  ار  نآ  دیتسرف  یم  شیپ  زا  ناتدوخ  يارب  ار  يریخ  راک  ره  ؛ » ِهّللا

هک یناسک  يا  ؛ » َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  ٍدَِـغل َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  :» » دـیامرف یم  هاـگ 
هتـشاد یهلا  ياوقت  ؛و  هداتـسرف شیپ  زا  زیچ  هچ  شیادرف  يارب  ات  درگنب  دـیاب  سک  ره  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ، دـیا هدروآ  ناـمیا 

.{ هیآ 18 ، رشح ( . 3 «. } تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیشاب 

زور نآ  رد  ایند  ياهتورث  لاوما و  هب  وا  زاین  هک  نادواج  ییادرف  ، تسا ییادرف  ار  زورما  هک  دشاب  هتشاد  هّجوت  ناسنا  هاگ  ره  تسادیپ 
ایند نیا  رد  ار  دوخ  زاین  دح  زا  شیب  دروآ و  یم  يور  ریخ  ياهراک  هب  ینارذگ  شوخ  یشایع و  ياج  هب  نیقی  هب  ، تسا رتشیب  رایسب 

.دنک یم  هریخذ  زور  نآ  يارب 

يارب ار  نآ  رب  هفاضا  راد و  هاگن  دوخ  يارب  ترورـض  رادقم  هب  ایند  لاوما  زا  و  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ  نیموس و  رد  ترـضح 
؛» تسرفب شیپ  زا  تزاین  زور 

(. َِکتَجاَح ِمْوَِیل  َلْضَْفلا  ِمِّدَق  َِکتَروُرَض َو  ِرْدَِقب  ِلاَْملا  َنِم  ْکِْسمَأ  (َو 

دای هب  هتشاد و  نایب  لیصفت  هب  ریخا  هلمج  ود  رد  هدومرف  هراشا  اب   « ًادَغ ِمْوَْیلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  هلمج « رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  هچنآ  عقاو  رد 
صوصخ هب  تجاح  زور  يارب  نداتسرف  شیپ  زا  زاین و  هزادنا  هب  لام  نتشاد  هاگن  نآ  دنک و  یم  ریسفت  ترابع  نیا  رد  ار  ندوب  ادرف 

یم ادـج  ناسنا  زا  گرم  ماگنه  هب  دوشن  یناف  رگا  دوش و  یم  یناـف  اـیند  نیا  رد  دـشاب  هچ  ره  تورث  لاـم و  دـناد  یم  ناـسنا  هکنیا 
نیطالـس و سیفن  لاوما  زا  يرایـسب  هک  هتـشذگ  ماوقا  زا  یـضعب  یتـح  دربـب  دوخ  اـب  دـناوت  یمن  ار  نآ  زا  يزیچ  نیرتـمک  ددرگ و 

.دشن اهنآ  دیاع  نآ  زا  يزیچ  نیرتمک  دعب و  ياهلسن  يارب  دنتخاس  یم  یجنگ  عقاو  رد  ، دندرک یم  نفد  اهنآ  هارمه  ار  نادنمتورث 

هدمآ همان 31 )  ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  ترضح  نآ  فورعم  همان  ّتیـصو  رد  يرگید  يانعم  رپ  بلاج و  ریبعت  اب  انعم  نیمه  هیبش 
ْنَم ِهَقاَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  ،َو  َْکیَلَع ًالَابَو  َِکلَذ  ُلِْقث  َنوُکَیَف  ، َِکتَقاَط َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  اَلَف  دـیامرف «: یم  هک  اجنآ  تسا 
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تورث  ) راب دوخ  لمحت  بات و  زا  شیب  ؛  ُهاَّیِإ ُْهلِّمَح  ُهِْمنَتْغاَف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ُْثیَح  ًادَـغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف  ، ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َكَداَز  ََکل  ُلِمْحَی 
ات ار  وت  هشوت  داز و  دناوت  یم  هک  یتفای  ار  يدـنمزاین  هاگ  ره  دوب و  دـهاوخ  لابو  وت  رب  نآ  ینیگنـس  هک  ریگم  شود  رب  ار  لاوما ) و 
وا شود  رب  ار  هشوـت  داز و  نیا  رامـش و  تمینغ  ار  نیا  دـنادرگ  زاـب  وـت  هب  يوـش  دـنمزاین  نآ  هـب  هـک  ادرف  دریگ و  شود  رب  تماـیق 

«. راذگب

يراک فارسا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ، ناهاگآ زا  یضعب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  هراشا  عقاو  رد  دمآ  الاب  تفص  راهچ  رد  هچنآ 
.دندوب هداد  ربخ  لاملا  تیب  هب  تبسن  شتنایخ  دایز و 

هدرک و هراشا  ، تسا نافعـضتسم  عوجر و  بابرا  ربارب  رد  ربکت  نامه  هک  وا  فعـض  طاقن  زا  رگید  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ْنَأ وُجْرَت  َأ  ( ؛»؟ یـشاب ناربکتم  زا  وا  دزن  هک  یلاح  رد  دـهد  وت  هب  ار  ناعـضاوتم  شاداپ  دـنوادخ  هک  يراد  دـیما  وت  ایآ  :» دـیامرف یم 

!(. َنیِرِّبَکَتُْملا َنِم  ُهَْدنِع  َْتنَأ  َنیِعِضاَوَتُْملا َو  َرْجَأ  ُهّللا  َکَیِطُْعی 

دوخ ینورد  تساوخ  راتفر و  رد  ضقانت  دنک و  لمع  اهنآ  دـننامه  دـیاب  دراد  نانمؤم  زا  یهورگ  شاداپ  هب  دـیما  هک  یـسک  نیقی  هب 
دشاب هتشاد  دوخ  یتعارز  نیمز  زا  ناوارف  لوصحم  تشادرب  هب  دیما  يزرواشک  صخش  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا.دشاب  هتشادن 

.تسا هدرک  يرایبآ  هن  هدناشفا و  يرذب  هن  هک  یلاح  رد 

هک یثیدح  رد  ترضح  نآ  دوخ  ریبعت  هب  هک  تسا  هدراذگ  تشگنا  اجنیا  رد  یـساسح  رایـسب  هطقن  يور  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یصاعم اه و  نایغط  همشچرس  اریز  ، زیهرپب ربک  زا  ؛ نمحرلا هیصعم  نایغطلا و  سأر  هناف  ربکلا  رذحا  :» هدش لقن  يو  زا  مکحلا  ررغ  رد 

. { ،ح 2609 مکحلاررغ ( . 1  } .دراد هراشا  « تسا یهلا 

. { ،ح 2898 كردم نامه  ( . 2 «. } تسا ربکت  قالخا  نیرت  تشز  ؛ ُرُّبَکَّتلا ُِقلُْخلا  ُحَْبقَأ  :» ترضح نامه  زا  رگید  ریبعت  هب 

ْنِم ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  ُلاَْـقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َهَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  :» میناوـخ یم  مالـسلا  اـمهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  يرگید  ریبـعت  رد 
،ج 2،ص یفاـک لوصا  ( . 3 «. } دـش دـهاوخن  تشهب  رد  لـخاد  زگره  ، دـشاب ربک  زا  یلدرخ  هناد  هزادـنا  هب  شبلق  رد  هک  یـسک  ؛ ْربِک

.{ 310

ناگدننک قافنا  باوث  هک  يراد  عمط  وت  :» دیامرف یم  ددرگ و  یم  رب  ادخ  هار  رد  قافنا  هلأسم  هب  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یم زاـب  نآ  زا  ار  ناـنز  هویب  نادنمتـسم و  يراد و  رارق  زاـن  تمعن و  رپ  یگدـنز  رد  هک  یتروص  رد  دـهد  رارق  وـت  يارب  دـنوادخ  ار 

كاخ رد  يانعم  هب  « غّرمت » هشیر زا  دـطلغ  یم  كاخ  رد  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  « غّرمتم ( .» 4  } ٌغِّرَمَتُم َْتنَأ  -َو  ُعَـمْط َتَو  ( ؛» يراد
هتفر اـیند  زا  شرهوـش  هک  دوـش  یم  هتفگ  ینز  هب  « هلمرا ( .» 5  } َهَلَمْرَأـْلا َفیِعَّضلا َو  ُهُعَنْمَت  ، ِمیِعَّنلا ِیف   { .تسا هدـش  هتفرگ  ندز  طـلغ 

داز و نداد  تسد  زا  ياـنعم  هب  یهاـگ  هژاو  نیا  تسا  هتفر  اـیند  زا  شا  هجوز  هک  دوش  یم  هتفگ  يدرم  هب  « لـمرا و« نز ) هویب   ) تسا
هب زاین  رقف و  ، یناوتان تدـش  زا  دارفا  هنوگ  نیا  ییوگ  هدـش  هتفرگ  نش  يانعم  هب  « لمر » هشیر زا  لصا  رد  دور و  یم  راک  هب  زین  هشوت 

ََکل َبِجُوی  ْنَأ   {- .دوش یم  قالطا  زین  نیکاسم  هب  « لمارا » هژاو .دنبسچ  یم  نیمز 

.)؟ َنِیقِّدَصَتُْملا َباََوث 
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یلو ؛ دننک یم  يرایـسب  ياه  شاداپ  ياضاقت  ادخ  زا  اعد  ماگنه  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  ، تسین دوبن و  دایز  هب  صوصخم  تلاح  نیا 
تسا لامعا  اه و  هتساوخ  یگناگود  قافن و  یعون  اعد  اضاقت و  نیا  عقاو  رد  دنهد و  یمن  ماجنا  دشاب  نآ  ببـس  هک  يزیچ  لمع  رد 

ادخ زا  دنچره  ، دـنک لمع  نآ  اب  گنهامه  ، دـهاوخ یم  ار  هچنآ  دوش  نک  هشیر  ناسنا  دوجو  زا  دـیاب  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  هک 
.دیامن بلط  ار  نآ  زا  شیب 

درب یم  نایاپ  هب  ، دوش یم  نآ  زا  رتارف  هتشذگ و  ياه  هیصوت  مامت  لماش  هک  یلک  يا  هدعاق  نایب  اب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یم دراو  هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  البق  هچنآ  رب  دوش و  یم  هداد  ازج  هداتـسرف  شیپ  زا  هچنآ  هب  اـهنت  ناـسنا  نادـب )  ) و :» دـیامرف یم  و 

(. ُماَلَّسلا ،َو  َمَّدَق اَم  یَلَع  ٌمِداَق  َفَلْسَأ َو  اَِمب  ٌّيِزْجَم  ُءْرَْملا  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» مالسلا ددرگ و 

اه هتکن 

اه شاداپ  لامعا و  ۀطبار  -1

تساهرفیک اه و  شاداپ  لامعا و  نایم  هطبار  رب  تمایق  رد  راک  ساسا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تامیلعت  زا  هچنآ 
هیآ 7 و ، لازلز ( . 1 « } ُهَرَی ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  « ؛ دـشاب یم  اهنآ  هجیتن  لامعا و  هدـهاشم  اـی 

هّجوت دوخ  لامعا  هب  نادنچ  لیلد  نیمه  هب  دنناد و  یم  نآ  دننام  یهلا و  وفع  تعافش و  ار  ساسا  مدرم  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  .{ 8
، تسا قح  تعافـش  نیقی  هب.دـنک  یم  راگنا  لهـس  تامّرحم  باکترا  تابجاو و  كرت  رد  ار  اهنآ  یهاگ  رکف  زرط  نیمه  دـنرادن و 

هجیتـن نتفرگ  ازج و  موی  تسا  « نیدـلا موی  » زور نآ.تسین  تماـیق  زور  رد  تاـجن  ساـسا  اـهنیا  یلو  ؛ تسا ّتیعقاو  کـی  یهلا  وـفع 
.لامعا

هب ناسنا  اهنت  : دیوگ یم  هدومرف و  دیکأت  هلأسم  نیا  هب  الاب  همان  رد  زین  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا هدومن  هریخذ  البق  هک  ددرگ  یم  دراو  يروما  رب  هداتسرف و  شیپ  زا  هک  دوش  یم  هداد  ازج  يروما 

.دش دهاوخ  رت  كاپ  رایسب  ام  لامعا  نیقی  هب  ، میراذگب نیا  رب  ار  ساسا  رگا 

سانشن کمن  درم  « دایز -» 2

لیذ رد  نآ  زا  يا  هظحالم  لباق  شخب  هک  تسا  رایـسب  نخـس  اهنآ  دیاقع  لامعا و  ياه  یتشز  هّللادـیبع و  شدـنزرف  دایز و  هرابرد 
هلأسم نیا  هب  دیدحلا  یبا  نبا  زا  یمالک  رکذ  اب  یهاتوک  هراشا  تسا  راوازـس  اجنیا  رد  یلو  دـمآ  دـهاوخ  ادـخ  تساوخ  هب  همان 44 

: میشاب هتشاد 

نایعیـش و دروم  رد  تایانج  تشز و  لامعا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ّتبحم و  همه  نآ  هک  دـنک  هایـس  ار  دایز  يور  دـنوادخ  »
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  لامعا  زا  شهوکن  رد  هیواعم  ربارب  رد  وا  ، درک یفالت  ترضح  نآ  نعل  رد  فارسا  مالسلا و  هیلع  یلع  ناتسود 
عبط اب  هکلب  ، درکن ار  راک  نیا  هیواعم  دـنیآ  شوخ  يارب  وا  یلو  ؛ تشادـن ار  نآ  راظتنا  هیواعم  هک  درک  يور  هدایز  يردـق  هب  مالـسلا 

زا ات  دنادرگ  زاب  شردام  هب  ار  وا  دنک و  اوسر  ار  وا  هک  تساوخ  یم  ادـخ  داد و  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  دانع  زا  رپ  بلق  فیثک و 
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ار ردـپ  تشز  لامعا  دـمآ و  هّللادـیبع )  ) شدـنزرف وا  زا  دـعب  و.تسوا  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  يرآ ! دـهد ! ربخ  وا  بسن 
،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1 «. } دناسر تیاهن  هب  میناد  یم  هک  هنوگ  نآ  ترـضح ) نآ  نادـناخ  نایعیـش و  هب  تبـسن  )

. { 21 همان لیذ  15،ص 139،

377 ص :
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ییارگ ترخآ  هب  شرافس  : 22 همان

عوضوم

هّللا یلـص  هللا  لوسر  مالکدـعب  مالکب  تعفتناام  لوقی «  هّللا  دـبع  ناک  یلاعت و  هللا  همحر  سابعلا  نب  هللا  دـبع  یلإ  هل ع  باـتک  نم  و 
 « مالکلا اذهب  یعافتناک   ، هلآو هیلع 

ار ینخس  چیه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانخـس  زا  سپ  تفگ  هک  يرجه  لاس 36  رد  هرـصب  رادنامرف  سابع  نبا  هب  همان  )
( متفاین دنمدوس  همان  نیا  دننامه 

همان نتم 

َِکتَرِخآ َو نِم  َتِلن  اَِمب  َكُروُرُـس  نُکَیلَف  ُهَکِردـُِیل  نُکَی  َمل  اَم  ُتوَف  ُهُؤوُسَی  ُهَتوُفَِیل َو  نُکَی  َمل  اَم  ُكرَد  ُهّرُـسَی  دَـق  َءرَملا  ّنِإَف  ُدـَعب  اّمَأ 
اَمِیف َکّمَه  نُکَیل  ًاعَزَج َو  ِهیَلَع  َسأَت  اَلَف  اَهنِم  َکَتاَف  اَم  ًاحَرَف َو  ِِهب  ِرثُکت  اَلَف  َكاَینُد  نِم  َتِلن  اَـم  اَـهنِم َو  َکَـتاَف  اَـم  یَلَع  َکُفَـسَأ  نُکَیل 

ِتوَملا َدَعب 

اه همجرت 

یتشد

زا يارب  دوش  یم  تحاران  و  دور ، یمن  شتسد  زا  زگره  هک  يزیچ  هب  دوش  یم  دونـشخ  یهاگ  ناسنا  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
و تسا ، دیفم  وت  يارب  ترخآ  رد  هک  دشاب  يزیچزا  وت  یلاحـشوخ  سابع ! نبا  .دیـسر  دـهاوخن  نآ  هب  زگره  هک  يزیچ  نداد  تسد 
زا اـیند  رد  هچنآ  دزاـسن ، دونـشوخ  ار  وت  يروآ  یم  تسد  هب  اـیند  زا  هچنآ  دـشاب ،  ترخآ  زا  يزیچ  نداد  تسد  زا  يارب  وـت  هودـنا 

 . راذگاو گرم  زا  سپ  ایند  هب  ار  شیوخ  تّمه  و  روخم ، فّسأت  نانک  يراز  یهد  یم  تسد 

يدیهش

یمدآ هاگ  دعب ، اما  .مدربن  دوس  نینچ  يا  هتفگ  چیه  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هتفگ  زا  سپ  تفگ  یم  هّللا  دـبع  .سابع  رـسپ  هّللا  دـبع  هب 
یندمآ تسد  هب  ار  وا  هچنآ  ندـش  تسد  زا  دزاس  یم  شدونـشخان  و  دوبن ، ینتفر  وا  تسد  زا  هچنآ  رب  نتفای  تسد  دـنک  یم  داش  ار 

.دوبن

يرآ تسد  هب  ایند  زا  هچنادـب  .يا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  شاب  كانهودـنا  يا و  هدروآ  تسد  هب  تترخآ  زا  هچنادـب  شاب  داش  سپ 
.دیاش گرم  زا  سپ  هک  دیاب  نآ  دنب  رد  ار  وت  .نالان  ابیکشان و  يا  هداد  تسد  زا  هچنادب  شابم و  نامداش  ناوارف 

یلیبدرا

زا سپ  اما  مالک  نیاب  نتفرگ  عفن  نوچمه  ادـخ  لوسر  مالک  زا  دـعب  یتخـسب  مدـشن  عفتنم  هک  ساـبع  هَّللا  دـبع  تفگ  یم  هک  دوب  و 
نآ و عوقو  بوجو  ههجب  وزا  دوش  توف  هک  دوبن  هک  يزیچ  نتفایرد  ار  وا  دنادرگ  یم  داش  درم  هک  یتسردـب  سپ  تاولـص  دـمح و 
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دیاب ناهج و  نآ  دیاوف  زا  یبایرد  هک  دشاب  يزیچب  وت  يداش  دیاب  سپ  ارنآ  دبایرد  هک  دوبن  هچنآ  توف  ار  وا  دنادرگ  یم  كانهودنا 
ار يداش  نآب  نادرگم  رایـسب  سپ  دوخ  يایند  عاتم  زا  یتفای  هچنآ  ترخآ و  دصاقم  زا  وت  زا  دـش  توف  هچنآ  رب  وت  هودـنا  دـشاب  هک 

تسا گرم  زا  سپ  هچنآ  رد  وت  دصق  دشاب  هک  دیاب  عزج و  يور  زا  نآ  رب  روخم  هودنا  سپ  ایند  عاتم  زا  دش  توف  هچنآ  رد 

یتیآ

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  نخس  زا  سپ  هک  تفگ  یم  وا  هتشون و  سابع  نبا  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  يا  همان 
: ما هدربن  دوس  هیاپ  نیدب  ینخس  چیه  زا  هلآ )

تـسد هک  يزیچ  نداد  تسد  زا  هاگ  و  دزاس ، یم  ناـمداش  هدوب ، رّدـقم  وا  يارب  هک  يزیچ  هب  نتفاـی  تسد  ار  یمدآ  هاـگ  .دـعب  اـما 
هدروآ تسد  هب  تترخآ  يارب  هک  دـشاب  يزیچ  هب  وت  ینامداش  دـیاب  سپ  .دـنک  یم  نیگمغ  تسا ، هدوبن  ردـقم  شیارب  نآ  هب  نتفای 

هچنآ رب  و  نکم ، يداش  ناوارف  يا  هدروآ  تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  هب  .يا  هداد  تسد  زا  تترخآ  زا  هک  دشاب  يزیچ  هب  تهودنا  و  يا ،
.دشاب گرم  زا  سپ  ياهراک  هب  رصحنم  وت  ّمه  همه  دیاب  .يامنم و  يراز  روخم و  فسءات  یهدیم ، تسد  زا  تیایند  زا 

نایراصنا

.مدشن دنم  هرهب  نخس  نیا  هزادنا  هب  ینخس  چیه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  : هتفگ یم  سابع  نبا  و 

یندـمآ تسد  هب  هک  هچنآ  نتفر  تسد  زا  ،و  دـیامن یم  داش  دوبن  ینتفر  تسد  زا  هک  يزیچ  هب  نتفای  تسد  یهاگ  ار  ناسنا  ، دـعب اما 
، شاب داش  يا  هدیسر  نآ  هب  تترخآ  زا  هچنآ  هب  سپ.دزاس  یم  تحاران  دوبن 

زا اـیند  زا  هچنآ  هب  ،و  شاـبم لاحـشوخ  داـیز  یـسر  یم  نآ  هب  اـیند  زا  هچنآ  هب   . نیـشنب مغ  هب  هتفر  تسد  زا  تترخآ  زا  هـچنآ  هـب  و 
 . دشاب گرم  زا  دعب  يارب  تیعس  همه  دیاب  و.وشم  نیگمغ  هزادنا  زا  شیب  دور  یم  تتسد 

حورش

يدنوار

کلذ نوکی  ائیـش و ال  كردـی  مل  اذا  نزحی  و  هقزر ، هناف  هتفی  امم ال  كاذ  ائیـش و  لان  اذا  حرفی  ناسنالا  نا  يا  قاحللا : كردـلا : و 
.بولطم بلاط و  نیقزرلا  یلک  یف  حصی  کلذ  و  هرخالا ، رما  نم  هتوفی  ام  یلع  هنزح  هفسا و  نوکی  نا  یغبنی  و  هقزر ،

يردیک

مثیم نبا 

یم هتسویپ  همان  نیا  هرابرد ي  سابع  هللادبع  شابم  نیگمغ  سات : ندیسر و ال  نتـسویپ و  كرد : سابع : هللادبع  هب  ترـضح  همان ي 
یهاگ لوسر ، تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب   ) .ما هدربن  دوس  نخـس  نیا  هزادنا ي  هب  یمالک  چـیه  زا  مرکا ، ربمایپ  نانخـس  زا  سپ  تفگ :

تحاران يزیچ  ندرواین  تسد  زا  دیاین و  شتسد  هب  هدوبن  انب  لصا  رد  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  رورـسم و  يزیچ  هب  ندیـسر  زا  ناسنا 
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تهودنا يدروآ و  تسد  هب  ترخآ  زا  هک  دشاب  يروما  هب  تیلاحـشوخ  دـیاب  سپ  دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  تسیاب  یمن  هک  دوش  یم 
شابم داش  رایسب  يا  هدرک  بسک  ایند  زا  هچنآ  هب  تبسن  سپ  يدرواین  تسد  هب  ار  نآ  تسا و  ترخآ  هب  طوبرم  هک  دشاب  يروما  زا 

نیا رد  .دشاب ) گرم  زا  سپ  يارب  اهنت  تمغ  مه و  دیاب  و  شابم ، بات  یب  كانمغ و  يا  هدرواین  تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  هب  تبـسن  و 
دایز دروآ  یم  تسد  هب  ایند  روما  زا  هچنآ  هب  تبـسن  هک  نیا  تسخن  .دومرف  یهن  راک  ود  زا  ار  ساـبع  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هماـن 

هب زا  ناسنا  هک  تسا  هدومرف  نایب  و  دروخب ، فسات  رایـسب  هدـش  توف  وا  زا  هک  ایند  روما  هرابرد ي  دابم ، هک  نآ  رگید  دوشن و  داـش 
 … ءرملا ناـف  .دـنک  یتحاراـن  هودـنا و  راـهظا و  دـیاب  یبـلطم  هچ  نداد  تسد  زا  اـب  و  دوش ، لاحـشوخ  دـیاب  زیچ  هچ  ندروآ  تسد 
دروم ود  ره  رد  ام  ظفل  تسا و  ءاشنا  یهن و  يانعم  هب  يربخ  هلمج ي  و  هدرک ، الاب  لمع  ود  زا  یهن  هب  هراشا  تاراـبع  نیا  هکردـیل ،
يرما دروآ ، یم  تسد  هب  اـیند  روـما  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  زارف  نیا  هتوـفیل ، نکی  مل  اـم  .دوـش  یم  يوـیند  بلطم  لـماش 

یم نیا  زا  تیاکح  زین  هکردـیل ، نکی  مل  ام  .تسین  دایز  یلاحـشوخ  هتـسیاش  نآ  هب  ندیـسر  نیارباـنب  هدوب ، یهلا  ياـضق  رد  یمتح 
چیه درادـن  هک  يدوس  نآ ، رب  فسات  نیاربانب  دـمآ ، یمن  شتـسد  هب  دـیاب  هک  هدوب  یمتح  يرما  هتفر  شتـسد  زا  ایند  زا  هچنآ  دـنک 

هک ار  هچنآ  تحیـصن  یهاوخریخ و  روظنم  هب  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  رخآ  رد  .دشاب  یم  یلجعم  ررـض  نایز و  شدوخ  هکلب 
: تسا هدومرف  نایب  رارق  نیا  هب  تسین  مادک  چیه  راوازس  هک  ار  هچنآ  تسا و  یلاحـشوخ  هتـسیاش ي  ای  دش و  كانهودنا  نآ  رب  دیاب 

رورـسم داش و  شندروآ  تسد  هب  زا  نیگمغ و  شنداد  تسد  زا  يارب  ناسنا  دـیاب  هک  تسا  يورخا  روما  تسا  تیمها  ياراد  هچنآ 
نآ هب  ندش  کیدزن  تسا و  ریذپانف  هک  اریز  تسا  يویند  روما  دوش  يداش  رورـس و  هیام ي  دیابن  شندروآ  تسد  هب  هچنآ  دـشاب و 

یمن تسد  نآ  هب  یمدآ  هک  تسا  يویند  روما  درادـن ، ندروخ  فسات  شزرا  هک  مه  هچنآ  دـشاب و  یم  ترخآ  زا  ندـش  رود  ببس 
هچنآ زا  دیاب  دومرف  ماما  ارچ  هک  دوش  لاکشا  رگا  .دشاب  یم  ترخآ  روما  هب  ناسنا  ندش  کیدزن  ثعاب  نآ  زا  ندش  رود  نوچ  دبای 

نیا خساپ  ایند ، رد  هن  تسا  گرم  زا  سپ  دیآ  یم  تسد  هب  ترخآ  زا  هچنآ  هک  نیا  اب  یشاب ، لاحشوخ  يدروآ  تسد  هب  ترخآ  زا 
تالامک هکلب  دـبای  ققحت  گرم  زا  سپ  طقف  ترخآ  روما  ماـمت  هک  تسین  ناـنچ  .دوش 1 - یم  هیجوت  لامتحا  ود  هب  ماما  شیاـمرف 

.تسا 2- يورخا  قیاقح  زا  دوش  یم  ناسنا  بیـصن  ایند  رد  هک  روما  نیا  هب  ینامداش  هدیدنـسپ و  قـالخا  یملع و  قیاـقح  یناـسفن ،
هک دشاب  ردقم  بابسا  هملک ي  کترخآ ، بابـسا  نم  تلن  امب  دوش … : هتفرگ  ریدقت  فاضم  ماما  ترابع  رد  هک  نیا  رگید  لامتحا 

هقالع و دروم  هشیمه  داد و  تیمها  نآ  هب  دیاب  هچنآ  هک  هدومرف  نایب  ماجنارـس  دوش و  یم  لصاح  ایند  رد  ترخآ  ياهیبوخ  بابـسا 
دیـشوک و ریخ  لامعا  ماجنا  رد  دـیاب  ملاع  نآ  یمئاد  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  گرم  زا  سپ  لاوحا  دـشاب ، ناـسنا  هجوت 

.لاعتم دنوادخ  زا  قیفوت  دیما  هب  تخادرپ ، حلاص  لمع  صالخا و  هب  دیاب  زین  ناهج  نآ  یتخبدب  زا  ییاهر  يارب 

دیدحلا یبا  نبا 

َْمل اَم  ُكْرَد  ُهُّرُـسَی  ْدَق  َءْرَْملا  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  مالکلا  اذـهب  یعافتناک  هللا ص  لوسر  مالک  دـعب  مالکب  تعفتنا  ام  لوقی  سابع  نبا  ناک  و 
َْتِلن اَم  اَْهنِم َو  َکَتاَف  اَم  یَلَع  َکُفَسَأ  ْنُکَْیل  َِکتَرِخآ َو  ْنِم  َْتِلن  اَِمب  َكُروُرُس  ْنُکَْیلَف  ُهَکِرُْدِیل  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُتْوَف  ُهُؤوُسَی  ُهَتوُفَِیل َو  ْنُکَی 

 . ِتْوَْملا َدَْعب  اَمِیف  َکُّمَه  ْنُکَْیل  ًاعَزَج َو  ِْهیَلَع  َسْأَت  َالَف  اَْهنِم  َکَتاَف  اَم  ًاحَرَف َو  ِِهب  ِْرثُْکت  َالَف  َكاَْینُد  ْنِم 

کلذ یف  رظنلا  قح  نورظنی  سانلا ال  نکل  یلاعت  هردق  هللا و  نم  ءاضقبف  رض  عفن و  نم  ایندلا  یف  ناسنإلا  بیصی  ءیش  لک  نإ  لوقی 
نأ هبیصی و  نأ  دب  ناک ال  هباصأ  يذلا  عفنلا  کلذ  نأب  ملاع  ریغ  هنم  هتوفی  ام  توفب  ءاسی  عفنلا و  نم  هبیـصی  امب  مهنم  دحاولا  رـسیف 

.نزحی مل  حرفی و  مل  هفرعملا  قح  کلذ  فرع  ول  هتوفی و  نأ  دب  ناک ال  هنم  هتاف  ام 
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ررـضلاب وأ  هتوفب  ءاسی  ردقلاب و  عقو  نإ  عفنلاب و  حرفی  نأ  ناسنإلل  یغبنی  ملف ال  ردق  ءاضقب و  اهلک  رومألا  نأ  به  لوقی  نأ  لئاقل  و 
ءاسی نایرعلا  سیل  ردقب أ  اعقو  نإ  و 

هبون ددـجتب  ءاسی  .اموی }  عدـت  اموی و  ذـخأت  اـم  : یمحلا نم  بغلا  ( 1 ابغ {  مومحملا  همودـق و  نم  دـب  ناک ال  نإ  ءاتـشلا و  مودـقب 
.اهنم ءیشب  ءاسی  ناسنإلا و ال  رسی  نأ ال  بجوی  امم  لاعفألا  یف  رایتخالا  ببس  سیلف  اهددجت  نم  دب  ناک ال  نإ  یمحلا و 

هـسفنب ابجعم  حرفیف  هتکرح  هیعـسب و  هاتأ  هنأ  قزرلا  یف  دقتعی  نأ ال  یغبنی  ناسنإلا  نأ  یلع  مالکلا  اذـه  لمحی  نأ  یغبنی  باوجلا  و 
اهل ابـسان  کلذ  یف  هسفن  امئال  عفانملا  نم  هتوفی  ام  تاوفب  ءاسی  الأ  یغبنی  کلذک  هداهتجا و  هتکرح و  هرمث  قزرلا  کلذ  نأ  ادقتعم 
نأ یغبنی  لیوأتلا  اذه  یلع  اهدنع و  عقو  نإ  هیف و  هکرحلل  رثأ  یلاعت ال  هللا  نم  وه  قزرلا  نأل  داهتجالا  هلیحلا و  داسف  ریـصقتلا و  یلإ 

ْالیَِکل ٌریِسَی  ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  یلاعت  هلوق  لمحی 
. { . دیدحلا 22،23 هروس  ( 2 ٍروُخَف {  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهّللا ال  ْمُکاتآ َو  اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت 

یف نایح  وبأ  هدروأ  ام  اهدـعب  امل  لمعلا  اهب و  رارتغالا  كرتب  هاصولا  اهنم و  ریذـحتلا  ایندـلا و  هفـص  یف  یناحورلا  دـیجلا  مظنلا  نم 
راد مومهلا و  عئاجفلا و  راد  هلئاق  مسی  مل  هیهلإلا و  تاراشإلا  باتک 

ول توفی و  قزر ال  ءرملل 

یناشاک

دومرف یم  هک  هللادبع  دوب  و  لوقی ) هللادـبع  ناک  و   ) سابع نب  هللادـبع  يوس  هب  ترـضح  نآ  همان  هلمج  زا  و  سابع ) نب  هللادـبع  یلا  )
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالک  دعب   ) یمالک چیه  هب  مدشن  عفتنم  مالکب ) تعفتنا  ام  )

تلاسر ترـضح  رب  دورد  یهلا و  دمح  زا  سپ  اما  دعب ) اما  : ) هک مالک  نیا  هب  نم  نتفرگ  عفن  وچمه  مالکلا ) اذهب  یعافتناک   ) هلآ و 
دوبن هک  يزیچ  نتفایرد  هتوفیل ) نکی  مل  ام  كرد   ) ار وا  دـنادرگ  یم  داـش  هرـسی ) دـق   ) درم هک  یتسرد  هب  سپ  ءرملا ) ناـف   ) یهاـنپ
نکی مل  اـم  توف   ) ار وا  دـنادرگ  یم  كانهودـنا  و  هنوـسی ) و   ) ریدـق يادـخ  ياـضق  رد  دوـجو  بوـجو  تهج  هب  وا  زا  دوـش  توـف 

، وا لوصو  تسا  راچان  هک  يزیچ  هب  حرف  هک  تسا  رهاظ  ریدقت و  بجوم  هب  ار  نآ  دبایرد  هک  دوبن  هک  يزیچ  ندـش  توف  هکردـیل )
هب تسا  لوبجم  ناـسنا  تعیبـط  نوچ  لوقع و  رظن  رد  تسا  لـهج  نآ  لوصح  مدـع  تاوـف و  تسا  يرورـض  هک  يزیچ  رب  هودـنا  و 
نم تلن  اـمب   ) وت يوش  داـش  هک  دـیاب  سپ  كرورـس ) نکیلف   ) براـم توف  رب  دروـخ  هودـنا  بلاـطم و  كاردا  هب  ددرگ  داـش  هکنآ 

نکیلو ( ) اوحرفیلف کلذبف  هتمحر  هللا و  لضفب  لق   ) هک نومضم  نیا  هب  ناهج  نآ  دیاوف  زا  یباب  رد  دشاب  هک  يزیچ  نآ  هب  کترخا )
ینعی یناـهج  نآ  ینادواـج  دـصاقم  زا  وت  زا  دوش  توـف  هک  يزیچ  رب  اـهنم ) کـتاف  اـم  یلع   ) وـت هودـنا  دـشاب  هک  دـیاب  و  کفـسا )
هچنآ و  كایند ) نم  تلن  ام  و   ) ینابر هاگرد  رب  دـشاب  تاجرد  تیزم  بجوم  هک  یناسنا  هلـضاف  تاـکلم  یناـسفن و  هیقاـب  تـالامک 

رب شابم  ناداش  ناحرف و  ینعی  ار  يداش  حرف و  نآ  ببـس  هب  نادرگم  رایـسب  سپ  احرف ) هب  رثکت  الف   ) دوخ يایند  عاـتم  زا  وت  یتفاـی 
الف  ) ایند لام  هاج و  لام و  زا  ار  وت  دـش  توف  هچنآ  و  اهنم ) کتاف  ام  و  ( ) نیحرفلا بحی  هللا ال  نا  حرفت  ال   ) هک ناهج  نیا  عاتم  لـین 

ام یلع  اوساـت  ـالیکل   ) هک نآ  تورف  رب  ندومن  ییابیکـشان  ندرک و  عزج  يور  زا  نآ  رب  شاـبم  نیگهودـنا  سپ  اـعزج ) هیلع  ساـت 
يراگتـسر نآ  رب  دیآ و  راک  هب  گرم  زا  دـعب  هک  يزیچ  رد  توملا ) دـعب  امیف   ) وت تمه  دـشاب  هک  دـیاب  و  کمه ) نکیلو  ( ) مکتاف
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دیاش ار  ترخآ 

یلمآ

ینیوزق

نیا زا  هک  یعافتنا  وچمه  ادـخ  لوسر  مالک  زا  دـعب  یمـالکب  مدـشن  عفتنم  نم  تسا : هتفگیم  وا  تسا و  ساـبع  نبا  هماـن  هلمج  زا  و 
یتساوخن هچنآ  توف  دنادرگیم  نیگمغ  و  ندش ، توف  وا  زا  یتساوخن  هچنآ  كاردا  دزاس  یم  داش  ار  یمدآ  هکیتسردب  .متفای  مالک 
تساردقم مه  دباییمن  هچنآ  و  دوشیم ، ارچ  داش  همهنیا  دبایب  هک  تساردقم  دبال  نوچ  ایند  عفن  زا  دباییم  هچنآ  ینعی  نتفایرد ، ار  نآ 

رب وت  فسات  هودنا و  و  ترخآ ، عفن  زا  ارنآ  یبایرد  هک  دشاب  يزیچب  وت  يداش  دیاب  سپ  دروخیم ، ارچ  هدوهیب  مغ  نیدـنچ  دـباین  هک 
ایند زا  وت  زا  دوش  یم  توف  هچنآ  و  وشم ، داـش  ناـب  رایـسب  دوخ  ياـیند  زا  یباـی  یمرد  هچنآ  .ترخآ و  عفن  زا  دوش  توف  هک  يزیچ 

.دشاب گرم  زا  دعب  راک  رد  وت  تمه  همه  دیاب  و  نانک ، عزج  نآ  رب  روخم  هودنا 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

«. مالکلا اذهب  یعافتناک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا ، لوسر  مالک  دعب  مالکب  تعفتنا  ام  : » لوقی سابع  نبا  ناک  سابع و  نب  هللادبع  یلا 

هب نم  مدـشن  عفتنم  تفگ  یم  هک  ساـبع  نبا  دوب  ساـبع و  نب  هللادـبع  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوـتکم  زا  ینعی و 
.مالک نیا  هب  نم  ندش  عفتنم  لثم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا ، لوسر  مالک  زا  دعب  یمالک 

کترخآ نم  تلن  امب  كرورـس  نکیلف  هکردـیل ، نکی  مل  ام  توف  هوسی  هتوفیل و  نکی  مل  ام  كرد  هرـسی  دـق  ءرملا  ناـف  دـعب ، اـما  »
امیف کمه  نکیلو  اعزج ، هیلع  سات  الف  اهنم  کتافام  احرف و  هب  رثکت  الف  كایند  نم  تلن  ام  اهنم و  کـتاف  اـم  یلع  کفـسا  نکیلو 

« .توملا دعب 

هک يزیچ  نتفایرد  دنادرگ  یم  لاحشوخ  ار  درم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ، تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
سپ ار ، نآ  دشاب  هتفایرد  هک  دوب  راوازـس  هک  يزیچ  ندش  توف  ار  وا  دنادرگ  یم  لاحدب  ار و  نآ  دشاب  هدرک  توف  هک  دوبن  راوازس 

رب وت  فسات  دشاب  دـیاب  هنیآ  ره  وت و  ترخآ  باوث  هلیـسو ي  زا  نآ  هب  يا  هدیـسر  هک  يزیچ  هب  وت  یلاحـشوخ  دـشاب  هنیآ  ره  دـیاب 
تقو شوخ  رایـسب  سپ  وت ، ياـیند  زا  نآ  هب  يا  هدیـسر  هک  يزیچ  .وت و  ترخآ  باوث  لـئاسو  زا  وت  زا  تسا  هدـش  توف  هک  يزیچ 

دـشاب دـیاب  هنیآ  ره  ندوب و  ابیکـشان  يور  زا  نآ  رب  وشم  نوزحم  سپ  ایند ، زا  وت  زا  تسا  هدـش  توف  هک  يزیچ  نآ  نآ و  هب  شاـبم 
.وت ندرم  زا  دعب  يارب  زا  وت  هودنا  نزح و 

یئوخ

یلع ینعا  مهللا  و  : ) ساسالا یف  يرشخمزلا  لاق  هبلط ، دعب  یشلا ء  یلا  لوصولا  قاحللا و  اضیا : نکسی  کیرحتلاب و  كرد ) : ) هغللا
لوصولا قاحللا و  كردلا : ءاقـشلا ) كرد  نم  کب  ذوعا   ) ثیدحلا یف  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  هکاردا و  یلع  يا  هجاحلا ) كرد 
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یف یمویفلا  لاق  .هتجاح و  یف  هل  اکرد  ناک  ثنحی و  مل  هللا  ءاش  نا  لاق  ول  ثیدـحلا : هنم  و  اـکرد ، اـکاردا و  هتکردا  یـشلا ء و  یلا 
هودع نم  لان  لاقی : لینلا  نم  تلن )  ) .هتقحلف هتبلط  اذا  هتکردا  یشلا ء و  تکردا  نم  هغل  ءارلا  نوکـس  نیتحتفب و  كرذلا  حابـصملا :

دارملا و هبولطم  نم  لان  دارا و  ام  هتارما  نم  لان  لیق : هنم  هدوصقم و  هنم  غلب  هلان  ـالان و  ـالین و  ملع  برـض و  یباـب  نم  لـینی  لاـنی و 
هیلع یـسا  لاقی : نزحت ، يا ال  هیلع ) سات  الف   ) .لئان لجرلا  و  لینم ، بولطملا  هلانف و  هبولطم  هتلنا  لاـقیف : نینثا  یلا  هزمهلاـب  يدـعتی 
یف خیـشلا  هیاور  یلع  اـحرت )  ) .هل نزح  يا  نـالفل  یـسا  و  هنایـسا ، هیـسآ و  یه  نایـسا و  سآ و  وـهف  نزح  نا  مـلع  باـب  نـم  یـسا 

، كردی توفی و  نیلعفلا  ریمض  اذک  ام و  یلا  عجری  نیعضوملا  یف  نکی  مل  یف  ریمضلا  بارعالا : .حرفلا  دض  نیتحتفب : لوکـشکلا ،
نابوصنملا ناریضملا  و  ءرملا ، یلا  لاعفالا  ریمض  عجری  نا  نکما  و  کتافام ، هلوق  هنیرقب  ءرملا  یلا  عجری  امهیف  بوصنملا  ریضملا  و 

ارملا نا  ینعی  هلوقب : یفاکلا  هضور  یلع  هحرـش  یف  یناردـنزاملا  حـلاص  دـمحم  یلوملا  لیلجلا  ملاـعلا  هحرـش  دـق  ینعملا : .اـم  یلا 
امهیناث و  هرخالا ، یف  عفنی  ام  امهدخا  نیمـسق : یلع  عفنی  ام  و  هتاوف ، هنزحی  و  هعفنی ، ام  هباصا  هرـست  هنا  یه  هلاحلا و  هذه  نم  نوکی 

نم تمدـق  امب  كرورـس  نکیلف  هلوقب : راشا  هیلا  هتاوفب و  نزحی  و  لوالا ، هباصاب  رـسی  نا  یغبنی  بیبلا  لـقاعلا  و  ایندـلا ، یف  عفنی  اـم 
نزحلا اذه  يدبا و  رورـسلا  اذه  ناف  کلذ  نم  هیف  تطرف  امیف  کنزح  کفـسا و  نکیلو  قحلاب  لوق  وا  لدعلاب  مکح  وا  حلاص  لمع 
کتافام عدو  هلوقب : راشا  هیلا  هتباصاب و  رـسی  و ال  یناثلا ، تاوفب  نزحی  نا ال  و  كرادتلا ، هدایزلل و  بجوم  هدابع  همادـن و  هنوک  عم 

رـضخا و اذا  حرفک  دوعلا  معن  لاقی : ایندلا  لها  معنی  رـسی و  امک  ارورـس  هب  معنت  الف  اهنم  کباصا  ام  انزح و  هیلع  رثکت  الف  ایندلا  نم 
فیوختلا تاذللا و  مداهب  ریکذتلا  نال  مالـسلا  توملا و  دعب  امیف  کمه  نکیلو  هلوقب : کلذ  عیمجب  ببـسلاک  وه  امب  رما  مث  رـضن ،

باتکلا اذـه  لوقا : .یهتنا و  .اهتاوفب  نزحلا  اهل و  لمعا  هرخالا و  هبحم  یف  بیغرت  اهتاوفب و  نزحلا  ایندـلا و  هبحم  نع  ریفنت  هرکذـب 
ضرالا و یف  هبیصم  نم  باصا  ام  : ) ياعت هلوق  و  (، 12 نباغتلا - ( ) هللا نذاب  الا  هبیـصم  نم  باصا  ام  : ) لج زع و  هللا  لوق  نم  سبتقم 
هللا ال مکیتآ و  امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  ریـسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اهاربن  نا  لـبق  نم  باـتک  یف  ـالا  مکـسفنا  یف  ـال 

مهنع يور  ام  میرکلا و  نآرقلا  نم  سبتقم  وه  امنا  هتیب  لها  هللا و  لوسر  هدافا  ام  لک  معن  (، 24 دیدحلا - ( ) روخف لاتخم  لک  بحی 
نا هیلا ، مهنع  يورملا  عجری  نا  نم  دـبال  نآرقلا و  عیمجلا  لصا  و  مهریغ ، نع  هروتـسملا  اهقئاقح  نایالا و  نوطب  نایب  وه  اـمناف  (ع )
وبا لاق  لاق : سینخ  نب  یلعملا  نع  هدانـساب  یفاکلا  یف  و  ( 92 لحنلا - ( ) یـش ء لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و  : ) لوقی یلاـعت  هللا 

و یفاولا ص 61 ج 1 .) ، ) لاجرلا لوقع  هغلبت  نکلو ال  هللا  باتک  یف  لصا  هلوالا  نانثا  هیف  فلتخی  رما  نم  ام  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع
هثیدح ضعب  یف  لاق  مث  هللا ، باتک  نم  ینولاساف  یشب ء  مکتثدح  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا لاق  لاق : دوراجلا  یبا  نع  هدانـساب  هیف 

نم اذـه  نیا  هللا  لوسر  نبا  ای  هل : لـیقف  لاوسلا  هرثک  لاـملا و  داـسف  لاـقلا و  لـیقلا و  نع  یهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا 
و ال : ) لاق و  سانلا )، نیب  حالصا  وا  فورعم  وا  هقدصب  رما  نم  الا  مهیوجن  نم  ریثک  یف  ریخ  ال  : ) لوقی یلاعت  هللا  نا  لاق : هللا ؟ باتک 

لصاح و  یفاولا ص 61 ج 1 .) ( ) مکئوست مکلدبت  نا  ءایشا  نع  اولئست  ال  : ) لاق و  امایق ،) مکل  هللا  لعج  یتلا  مکلاوما  ءاهفـسلا  اوتوت 
ناک امناف  هتوفی  وا  ناسنالا  هلانی  اـم  نا  هقیقحلا : و  نیرما ، اـهیلع  عرف  هقیقح و  یلا  هیف  راـشا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  لـصفلا 

( مالـسلا هیلع   ) لاق دق  و  کلذک ، هتاوف  هلوصح و  ناک  امب  عزجلا  حرفلا و  حـصی  الف  همرحی  وا  هلانی  نا  عوطقملا  موتحملا  هللا  ءاضقب 
مکاتآ و امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  هناحبس : هللا  لاق  نآرقلا  نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا  همکحلا 439 : یف  یتای  امک 

نع هدانـساب ، یفاکلا  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هاور  ام  هوحن  .هیفرطب و  دهزلا  ذخا  دقف  یتالاب  حرفی  مل  یـضاملا و  یلع  سای  مل  نم 
نامیالا معط  خ ل ) دحا -  ) مکدحا دجی  ال  ربنملا : یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  هرارز ،

یبا نع  لامجلا ، ناوفص  نع  هدانساب  و  یفاولا ص 54 ج 3 .) ، ) هبیـصیل نکی  مل  هاطخا  ام  و  هئطخیل ، نکی  مل  هباصا  ام  نا  ملعی  یتح 
هئطخیل و نکی  مل  هباصا  ام  نا  ملعی  یتح  نامیالا  معط  دبع  دجی  ال  لوقی : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع
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نب دیعـس  نع  یلامثلا ، نع  هدانـساب  يور  و  یفاولا ص 54 ج 3 .)  ) یلاعت هللا  وه  عفانلا و  راـضلا  نا  هبیـصیل و  نکی  مل  هاـطخا  اـم  نا 
ای تلقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما وه  اذاف  یـسرف  تکرحف  ناـبوث  هیلع  لـجر  یلا  برحلا  یف  اـموی  ترظن  لاـق : ینادـمهلا  سیق 
نم هناظفحی  ناکلم  هعم  هیقاو  یلاعت  هللا  نم  هل  الا و  دبع  نم  سیل  هنا  سیق  نب  دیس  ای  معن  لاقف : عضوملا ؟ اذه  لثم  یف  نینموملاریما 

محازم نب  رصن  يور  و  یفاولا ص 64 ج 3 .)  ) یـش ء لک  نیب  هنیب و  ایلخ  ءاضقلا  لزن  اذاف  رئب  یف  عقی  وا  لبج  سار  نم  طقـسی  نیا 
نیفص موی  یلع  جرخ  لاق : قاحسا  یبا  نع  رباج ، نع  رمش ، نب  ورمع  نع  يرصانلا ) عبطلا  نم  ص 128   ) نیفص باتک  یف  يرقنملا 

هل لاقف  كودع ؟ برق  تنا  دحا و  کلاتغی  نا  نینموملاریما  ای  یـشخت  اما  دیعـس : هل  لاقف  سیق  نب  دیعـس  یلع  رمف  هزنع  هدـی  یف  و 
اذاف هفآ  هبیـصت  وا  طئاح  هیلع  رخی  وا  بیلق  یف  يدرتی  نا  نم  هنوظفحی  هظفح  هللا  نم  هیلع  الا  دحا  نم  سیل  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع

( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لتقم  یف  ص 162 ج 1 )  ) هسایـسلا همامالا و  یف  يرونیدـلا  هبیتق  نبا  لاق  .هنیب و  هنیب و  اولخ  ردـقلا  ءاج 
ناسنا لکل  نا  لاقف : کلتق ، نودـیری  اـموق  اـنه  ناـف  سرتحا  نینموملاریما  اـی  هل  لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  دارم  نم  لـجر  ءاـج 

نم هیدـی و  نیب  نم  تابقعم  هل  : ) لج زع و  هللا  لوق  نم  هذوخام  هظفحلا  یف  رابخالا  هذـه  .هایلخ و  ردـقلا  ءاج  اذاـف  هناـظفحی  نیکلم 
(، 11  - راطفنالا 13 ( ) نولعفت ام  نوملعی  نیبتاک  امارک  نیظفاحل  مکیلع  نا  : ) یلاـعت هلوق  و  ( 13 دعرلا - ( ) هللارما نم  هنوظفحی  هفلخ 

( نوطرفی مه ال  انلـسر و  هتفوت  توملا  مکدـحا  ءاج  اذا  یتح  هظفح  مکیلع  لـسری  هداـبع و  قوف  رهاـقلا  وه  و  : ) لـئاق نم  زع  هلوق  و 
لوقی هللا  رما  نم  هللا : رما  نم  هنوظفحی  هفلخ  نم  هدـی و  نیب  نم  تاـبقعم  هل  هلوق : یف  ع )  ) رقاـبلا نع  اـضیا  يورملا  و  (. 62 ماعنالا - )
ناکلم امه  ریداـقملا و  یلا  هنیب  هنیب و  اولخ  ردـقلا  ءاـج  اذا  یتح  یـش ء  هبیـصی  وا  طـئاح  هیلع  عقی  وا  یکر ، یف  عقی  نا  نم  هللا  رماـب 

هللا و ءاضق  ناب  هملعل  هتافام  یلع  نزحی  هلان و ال  امب  حرفی  ردقلا ال  رسب  فراعلا  نموملا  .هنابقاعتی و  راهنلاب  ناکلم  لیللاب و  هناظفحی 
ملقلا فج  مالسلا :) هیلع   ) لاق دق  هکردیل و  یناثلا  هتوفیل و ال  لوالا  نکی  ملف  یناثلا  توف  لوالا و  عوقو  ابجوا  ملاعلا  ماظن  یف  هردق 

و اذامل ؟ لوصحلا  عوطقم  یـش ء  لوصحب  حرفلا  و  هتوفی ، نا  هیلع  موتحم  یـش ء  تاوف  یلع  نزحلاـف  نیدـلا  موی  یلا  نئاـک  وه  اـمب 
دق و  رطبی ، نزحی و ال  ادـحا و ال  يداعی  دـسحی و ال  و ال  هنم ، الا  فاخی  هایا و ال  الا  وجری  هللا و ال  الا  يری  نئمطم ال  بلق  فراـعلل 

ریـسفت یف  ام  معن  و  بئاصملا ، هیلع  تناه  ردقلا  یف  هللا  رـس  فرع  نم  دیدحلا : هروس  یف  يروباسینلا  ریـسفت  یف  امک  ربخلا  یف  درو 
نال قلخلا  نسح  لوالا  ءایـشا : هعبرا  یلا  هراشا  مکیتآ ) امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  ـالیکل  : ) یلاـعت هلوق  یف  نا  نم  عمجملا 

، ایندلا بح  جئاتن  نم  یه  قلخلا و  ءوس  بابسا  نم  هذه  ناف  حاشی  يداعی و ال  دسحی و ال  اهمدع ال  ایندلا و  دوجو  هدنع  يوتسا  نم 
مئادـلا باوثلا  نم  اهیف  لانی  امل  هرخالا  میظعت  اهثلاث  و  اهمدـعل ، نزحی  مل  اـهدوجوب و  حرفی  مل  اذا  اـهلها  ایندـلا و  راقحتـسا  اـهیناث  و 

لاقف لجر  هئاج  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نا  يوری  و  لاق : .ایندلا  بابـسا  نود  هللااب  راختفالا  اهعبار  و  بئاوشلا ، نم  صلاخلا 
یلعا و  نیقیلا ، هجرد  یندا  عرولا  هجرد  یلعا  و  عروـلا ، هجرد  یندا  دـهزلا  هجرد  یلعاـف  ءازجا : هرـشع  دـهزلا  لاـق : دـهزلا ؟ اـم  هل :

و لاق : .مکیتآ  امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  ـالیکل  هللا : باـتک  نم  هیآ  یف  هلک  دـهزلا  نا  و  اـضرلا ، هجرد  یندا  نیقیلا  هجرد 
یتالا ال و  هربعلاب ، یفالتی  تئافلا ال  نا  لاقف : تآ ؟ وه  امب  حرفت  تافام و ال  یلع  فسات  ـال  میکحلا  اـهیا  کـل  اـم  رهمجرزبل : لـیق 
یـشل ء لوقا  نا  نم  یلا  بحا  تقبا  ام  تقبا  تقرحا و  ام  تقرحا  هرمج  سحلا  نئل  لاق : دوعـسم  نب  هللادبع  نع  .هربحلاب و  مادتـسی 

نوزحم نایس  نزحلا  کیلع  يدجی  املقف  تئاف  یلع  نزحلا  لطت  ال  لیقام : معن  .یهتنا و  .ناک  هتیل  نکی  مل  یـشل ء  وا  نکی ، مل  ناک 
هدری دوقفم ال  یلع  اوسات  کل  ام  ما  نبا  اـی  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا ماـمالا  نع  يورملا  ونکی  مل  اـمل  اـنزح  رهظم  یـضم و  اـم  یلع 

نم هلان  اـم  وه  هب  ءرملا  رـسی  نا  یغبنی  اـم  نا  لوـالا  عیرفتلا  .توملا و  كدـی  یف  هکرتی  ـال  دوجومب  حرفت  کـلام  و  توفلا ، کـیلا 
نا هلردـق  الم  وه  اهنم  هتافام  ایندـلا و  نم  هلان  ام  نا  یناثلا  و  اهتوف ، یلع  فسای  نا  هل  یغبنی  هتوم و  دـعب  ام  یف  هدـیفت  یتلا  قئاـقحلا 
نا لئاقل  و  ماقملا : یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  لاق  .توملادـعب  اـیمف  کـمه  نکیلو  هلوقب  لوـالا  دـکا  مث  هیلع ، عزجی  وا  هب  حرفی 
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اعقو نا  ررـضلاب و  وا  هتوفب  ءاسی  و  ردقلاب ، عقو  نا  عفنلاب و  حرفی  نا  ناسنالل  یغبنی  ملف ال  ردـق  ءاضقب و  اهلک  رومالا  نا  به  لوقی :
نم دـبال  ناک  نا  یمحلا و  هبون  ددـجتب  ءاسی  ابغ  مومحملا  و  همودـق ، نم  دـبال  ناک  نا  ءاتـشلا و  مودـقب  ءاسی  نایرعلا  سیلا  ردـقب ؟
اذه لمحی  نا  یغبنی  باوجلا  و  لاق : .اهنم  یشب ء  ءاسی  ناسنالا و ال  رـسی  نا  بجوی  امم  لاعفالا  یف  رایتخالا  ببـس  سیلف  اهددجت ؟

هرمث قزرلا  کـلذ  نا  ادـقتعم  هسفنب  اـبجعم  حرفیف  هتکرح  هیعـسب و  هاـتا  هنا  قزرلا  یف  دـقتعی  ـال  نا  یغبنی  ناـسنالا  نا  یلع  مـالکلا 
داسف ریـصقتلا و  یلا  هلا  هبـسان  کلذ  یف  هسفن  امئال  عفاـنملا  نم  هتوفی  اـم  تاوفب  ءاـسی  ـال  نا  یغبنی  کلذـک  و  هداـهتجا ، هتکرح و 

نال داهتجالا  هلیحلا و 

- هبیـصم نم  باصا  ام  یلاعت : هلوق  لمجی  نا  یغبنی  لیواتلا  اذـه  یلع  اهدـنع و  عقو  نا  هیف و  هکرحلل  رثا  یلاـعت ال  هللا  نم  وه  قزرلا 
هللارکذ نع  هیـسنملا  لایتخالا  رطبلا و  عزجلا و  دح  غلب  ام  نییهنملا  حرفلا  یـسالا و  نم  دارملا  نا  رهاظلا  لوقا : .همالک و  یهتنا  خـلا ،

حرفلا ال یـسالا و  نم  هعفد  عاطتـسی  هدر و ال  کلمی  ام ال  ال  روخف .) لاتخم  لک  بحی  هللا ال  و  : ) هیـالا لـیذ  یف  یلاـعت  هلوق  هنیرقب 
لوسر نبا  میهاربا  تام  امل  هیقفلا : یف  قودـصلا  یفاکلا و  یف  ینیلکلا  هاور  ام  ریظن  انیوکت ، هرطفنلا  هزیرغلا و  یلع  رـشب  امهنم  ولخی 
نزحی  ) بلقلا نزحی  نیعلا و  عمدـت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  مث  عومدـلاب  هللا  لوسر  نیع  تلمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

هیلع  ) همالک یف  حرفلا  یسالا و  نا  مث  یفاولا .) نم  ص 88 ج 13   ) برلا طخسی  ام  لوقن  و ال  هیقفلا ) یف  امک  نیعلا - عمدت  بلقلا و 
الا مهللا  طقف ، قزرلاب  امهـصاصتخال  هجو  الف  قزرب  نکی  مل  امم  هریغ  هتوف و  قزرلا و  لوصح  نامعی  لج  زع و  هلوق  یف  و  مالـسلا )

حراشلا لازتعالا و  بهذـم  وه  امک  هبرـشالا  هیذـغالا و  نم  ناویحلا  هب  يرت  امم  معا  قزرلا  نم  دارا  روکذـملا  حراشلا  نا  لاـقی : نا 
حرـش یف  یئاهبلا  حیـشلا  همالعلا  هیلا  راـشا  اـمک  هریغ  وا  يذـغتلاب  هب  ناویحلا  عاـفتنا  حـص  اـملک  وه  هلزتعملا  دـنع  قزرلا  ناـف  مهنم 

مل ارملا  باصا  ام  نا  ابجوا و  ام  ابجوا  هردق  هللا و  ءاضق  ناب  لوقلا  نم  یضم  ام  نا  ملعیل  .نیعبرالا و  هباتک  نم  رـشع  ثلاثلا  ثیدحلا 
هللا یلا  بلطلا  ءاعدـلا و  یلع  ثحلا  نم  رابخالا  نآرقلا و  یف  درو  اـم  یفاـنت  ـال  اـهرئاظن  هبیـصیل و  نکیمل  هاـطخا  اـم  هئطخیل ، نکی 

( مکواعد ول ال  یبر  مکب  اوبعی  ام  : ) لئاق نم  زع  لاق  دـق  ءاعدـلا و  لاوسلاب و  تیبلا  لها  هلوسر و  یلاعت و  هللا  انرما  اـمل  ـالا  یلاـعت و 
، نموملا ( ) نیرخاد منهج  نولخدیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذـلا  نا  نکل  بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و  : ) لاق و  ناقرفلا ،) رخآ  )
افوخ و هوعدا  اهحالصا و  دعب  ضرالا  یف  اودسفت  نیدتعملا و ال  بحی  هنا ال  هیفخ  اعرضت و  مکبر  اوعدا  : ) یلاعت لاق  و  ( 60 رفاغلا -

هوعد بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذا  و  : ) یلاعت لاـق  و  55 و 56 ،) فارعالا -  )) نینـسحملا نم  بیرق  هللا  تمحر  نا  اعمط 
یلع مکلدا  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  و  (. 184 هرقبلا - ( ) نودـشری مهلعل  یب  اونمویل  یل و  اوبیجتیلف  ناعد  اذا  عادـلا 

.ءاعدلا نموملا  حالـس  ناف  راهنلا  لیللاب و  مکبر  نوعدت  لاق : هللا ، لوسر  ای  یلب  اولاق : مکقازرا ؟ ردی  مکئادـعا و  نم  مکیجنی  حالس 
ءاعدـلا مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  .کل و  حـتفی  بابلا  عرق  رثکت  یتم  نموملا و  سرت  ءاعدـلا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـق  و 

هتفرع دقف  ردق  ام  يوارلا ) لاق  يا   ) تلق ردقی ، مل  ام  ردق و  ام  دری  ءاعدلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) مظاکلا لاق  .دیدحلا و  نانـسلا  نم  ذفنا 
ءالبلا و دری  یلاعت  هللا  یلا  بلطلا  ءاعدلا و  ناف  ءاعدلاب  مکیلع  مالسلا :) هیلع   ) لاق .نوکی و  یتح ال  مالسلا ) هیلع   ) لاق ردقی ؟ مل  امف 
یش ء یلع  مکلدا  الا  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هرارز  يور  .هفرص و  هفرـص  لئـس  هللا و  یعد  اذاف  هواضما  الا  قبی  ملف  یـضق  ردق و  دق 

دیـس نع  .هعباـصا و  مض  اـماربا و  مربا  دـق  ءاـضقلا و  دری  ءاعدـلا  لاـق : یلب ، تلق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیف  ننتـسی  مل 
(: مالـسلا هیلع   ) هنع .اماربا و  مربا  دـق  ءالبلا و  دریل  ءاعدـلا  نا  همایقلا  موی  یلا  ناقفاوتیل  ءالبلا  ءاعدـلا و  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نیدـباعلا

لوا یف  هرـس  سدـق  یلحلا  دـهف  نب  دـمحا  ققحملا  ربحلا  هیقفلا  تایاورلا  هذـهب  یتا  دـق  .لزنی و  مل  ام  لزانلا و  ءالبلا  عفدـی  ءاعدـلا 
یلا مسقنی  ءاضقلا  نا  معن  هزیزع ، هریغ  هیف  هفلوملا  بتکلا  ادـج و  هریثک  کلذ  یف  تایاورلا  یعاسلا و  جاجن  یعادـلا و  هدـع  باتک 
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ام هللا  وحمی   ) هناف ءاضقلاب  لوقلا  یفانی  ءاعدـلا  نا  نظت  نا  كاباف  یناثلا  نم  هیف  نحن  ام  ریغتم و  ءاضق  ریغتی و  موتحم ال  تباث  ءاـضق 
انحورـش یف  اهنع  ثحبن  انلعل  هقینا  باطم  هقیقد و  تایاور  هایالا  هذـه  نمـض  یف  و  (، 41 دعرلا - ( ) باتکلا ما  هدـنع  تبثی و  ءاشی و 

نم راتخملا 236  یلع  انحرـش  یف  ءاعدلا  هباجتـسا  نع  ثحبلا  نم  هذبن  انمدق  دـق  .یلاعت و  هللا  ءاشلا  کلذ  یف  دـقعن  لصف  یف  هیتالا 
نم هک  تفگ  یم  وا  تشون و  سابع  هللادـبع  هب  ع )  ) ریما هک  تسیا  همان  نیا  همجرتلا : .عجارف  359 ج 15 )  - ص 362  ) بطخلا باب 

یمن هک  واب  يزیچ  ندیـسر  ار  درم  یتسارب  دـعب  اـما  مدربن : هرهب  ریما  مـالک  نیا  نوچ  يراـتفگ  چـیه  هب  ادـخ  لوسر  راـتفگ  زا  دـعب 
وت يداش  دیاب  سپ  دزاس ، یم  نیگهودنا  دروآ  تسدب  ار  نآ  یتسیاب  یمن  هک  يزیچ  توف  و  دنک ، یم  داش  دوش  توف  وا  زا  یتسیاب 

ینامداش نآ  هب  رایـسب  هدش  تدیاع  ایند  زا  هک  هچنآ  و  يزیچ ، نانچ  توفب  وت  هودـنا  و  یتخودـنا ، تترخآ  يارب  هک  دـشاب  هچنآ  هب 
ادنـسم هاور  ردصملا : .دـشاب  فورـصم  گرم  زا  دـعب  يارب  تتمه  دـیاب  و  نکم ، یبات  یب  دـش  توف  وت  زا  نآ  زا  هک  هچنآ  و  نکم ،

دعس نب  رمع  ثیدح  یف  و  لاق : يرـصانلا ) عبطلا  نم  ص 58   ) نیفص باتک  یف  یفوتملا 212 ه  يرقنملا  محازم  نب  رصن  لضفلاوبا 
اما سابع  نب  هللادـبع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتکف : هلامع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  لاق :
وا مکح  نم  تمدق  امیف  كرورس  نکیلف  دهج ، نا  هکردیل و  نکی  مل  ام  توف  هووسی  هتوفیل و  نکی  مل  ام  هرسی  دق  ناسنالا  ناف  دعب 
غبت الف  اهیف  کباصا  ام  و  انزح ، هب  رثکت  الف  ایندلا  نم  کتاف  ام  عدو  کلذ ، نم  هیف  تطرف هللا  ام  یلع  کفسا  نکیلو  هریس ، وا  قطنم 

و ص 181 ج 2 )  ) هخیرات یف  هرجهلا  نم  دودح 300  یفوتملا  یبوقعیلا  هلقن  .مالسلا و  و  توملا ، دعب  امیف  کمه  نکیلو  ارورس ، هب 
تیب نم  ذخا  هللادبع  نا  هملعی  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلماع  یلا  هرـصبلاب - سابع  نب  هللادبع  هفیلخ  ناک  و  یلئدلا - دوسالاوبا  بتک  لاق :
بتک اهرثکا  دروا  سابع  نب  هللادـبع  اهدر  املف  اهندرتل  هللااب  هل  مسقی  بتکف  عنتماف  اهدرب  هرمای  هیلا  بتکف  مهرد  فالآ  هرـشع  لاـملا 

الف ایندلا  نم  كاتا  امف  هکردیل  نکی  مل  ام  توف  هووسی  و  هتوفیل ، نکی  مل  ام  كرد  هرسی  ارملا  ناف  دعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا 
: لوقی سابع  نبا  ناکف  یبوقعیلا : لاق  .مالسلا  .توملا و  دعب  امل  کمه  لعجا  اعزج و  هیلع  رثکت  الف  اهنم  کتاف  ام  و  احرف ، هب  رثکت 

نم هضورلا  یف  یفوتملا 329 ه  ینیلکلا  مالسالا  هقث  هاور  .یهتنا و  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما مالکب  یظاعتا  طق  مالکب  تظعتا  ام 
طابسا نب  یلع  نع  دایز ، نبا  لهس  نع  انباحـصا ، نم  هدع  لاق : اهنم ، ثیدح 327  وه  و  يرجحلا 1301 ه ) عبطلا  ص 219   ) یفاکلا

ادبا هبیصیل  نکی  مل  ام  هنزحی  و  هتوفیل ، نکی  مل  ام  ارملا  رسی  دقف  دعب  اما  سابع  نبا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  لاق : هعفر 
نم کتاف  ام  عدو  کلذ  نم  هیف  تطرف  امیف  کفسالا  یلو  لوق ، وا  مکح  وا  حلاص  لمع  نم  تمدق  امب  كرورس  نکیلف  دهج ، نا  و 

هیاورب ضیفلا  یتا  .مالـسلا و  و  توملا ، دـعب  امیف  کمه  نکیلو  ارورـس  هب  معنت  الف  اهنم  کـباصا  اـم  اـنزح و  هیلع  رثکت  ـالف  ایندـلا 
نم ص 354 ج 4   ) لوقعلا هآرم  یف  یـسلجملا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما ظعاوم  باب  یف  ص 63 ج 14 )  ) یفاولا یف  ینیلکلا 
نم ه و ص 197  يرجحلا 1297  عـبطلا  ص 46   ) لوـقعلا فـحت  یف  یفوـتملا 332 ه  هبعـش  نب  یلع  هاور  و  رجحلا .) یلع  عوـبطملا 

کترخآ نم  هتلن  اـمب  كرورـس  نکیلف  هلوـق : هفلاـخی  جـهنلا و  نم  بیرق  هاور  اـم  و  نارهط 1384 ه ) یف  یـسرافلاب  مجرتـملا  عبطلا 
ایمف کمه  نکیلو  انزح ، هیلع  نفسات  اهنم و ال  کتافام  و  احرف ، هب  نرثکت  ایندلا و ال  نم  هتلن  ام  و  اهنم ، تافام  یلع  کفـسا  نکیلو 

( رصم عبط  ج 2  ص 94   ) یلاــمالا یف  یفوتملا 356 ه  يدادـغبلا  یلاـقلا  مساـقلا  نب  لیعامـسا  یلعوبا  هاور  .یهتنا و  توـملا ، دـعب 
دیرد نب  رکبوبا  انثدـح  و  ظعاوملا ، سحا  نم  هظعومب  اـمهنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  یلا  بلاـط  یبا  نب  یلع  باـتک  هلوقب : نونعملا 

ام هظعومب  هنع  هللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  یلع  یلا  بتک  لاـق : هنا  ساـبع  نبا  نع  ینغلب  لاـق : هیبا  نع  یلکعلا  انثدـح  لاـق  هللا  همحر 
، هکردیل نکی  مل  ام  توف  هووسی  و  هتوفیل ، نکی  مل  ام  كرد  هرسی  ءرملا  ناف  دعب ، اما  اهب ! يرورس  هظعومب  تررس 

و تفلخ ، ام  یلع  کفـسا  و  تمدـق ، امب  كرورـس  نکیف  افـسا ، هعبتت  الف  اهنم  کتافام  و  احرف ، هب  رثکت  الف  كایند  نم  کـلان  اـمف 
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یطویـسلل ج 1 ناقتالا  شماه   ) نآرقلا زاجعا  باـتک  یف  یفوتملا 403 ه  ینالقابلا  رکبوبا  یـضاقلا  هلثن  .توملا و  دـعب  امیف  کمه 
همرحیل نکی  مل  ام  كردب  رسی  ءرملا  ناف  دعب  اما  هرـصبلاب : وه  سابع و  نب  هللادبع  یلا  یلع  بتک  لاق : رصم 1318 ه ) عبط  ص 105 

رظنا کلذ و  نم  هیف  تطرف  امیف  کفـسا  نکیلو  قطنم ، وا  رجا  نم  تمدـق  امب  كرورـس  نکیلف  هکردـیل  نکی  مل  اـم  توف  هووسی  و 
نیدلا ءاهب  خیـشلا  همالعلا  هلقن  .توملا و  دـعب  امل  کمه  نکیلو  احرف  هب  معنت  الف  هتلن  ام  و  اعزج ، هیلع  رثکت  الف  ایندـلا  نم  کتافام 

دعب تظعتا  ام  سابع  نبا  لاق  لاـق : مق ) عبط  نم  و ص 562  هلودـلا ، مجن  عبط  ص 248   ) لوکـشکلا نم  ثلاثلا  دلجملا  یف  یلماعلا 
مل ام  كرد  هرـسی  ناسنالا  ناف  دـعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  یلا  هبتک  باـتک  لـثمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

وجری نمم  نکت  و ال  احرت ، اهنم  کتافامب  و ال  احرف ، كایند  نم  تلن  امب  نکت  الف  هکردـیل  نکی  مل  ام  توف  هووسی  و  هتوفیل ، نکی 
عبطلا نم  ص 89   ) هرکذـتلا یف  يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  .مالـسلا و  و  دـقو ، ناـکف  لـمالا ، لوطب  هبوتلا  وجری  و  لـمع ، ریغب  هرخـالا 

نسحلاوبا انربخا  هنع : هللا  یضر  سابع  نب  هللادبع  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هل ترج  هصق  رکذ  یف  لصف ) : ) لاق يرصانلا 1285 ه ) یلحرلا 
دمحم نب  دحاولادبع  نب  دمحا  انثدح  لاق : راوس  نب  یلع  نب  دمحاانثدح  لاق : روصنم  یبا  نب  دمحم  انثدـح  لاق : يرقملا  راجنلا  نب 

دعـس نب  میهاربا  انثدـح  لاق : یمرـضخلا  نوراه  نب  دـمحم  دـماحوبا  انثدـح  لاق : يدـنجلا  دـمحم  نب  دـمحا  انثدـح  لاق : يریرحلا 
هیبا نع  روصنملا ، رفعجلا  یبا  هیبا  نع  يدهملا ، دـمحم  هیبا  نع  نوراه ، هیبا  نع  نوراه  نب  هللادـبع  نوماملا  انثدـح  لاق : يرهاوجلا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  دحا  مالکب  تعفتنا  ام  لاق : سابع  نب  هللادبع  هیبا  نع  هللادبع ، نب  یلع  هیبا  نع  یلع ، نب  دمحم 
ام كرد  هرسی  هکردیل و  نکی  مل  ام  توف  هووسی  ءرملا  ناف  دعب  اما  کیلع  مالـس  یلا : بتک  نینموملاریما  هب  بتک  مالکب  یعافتناک 

هیلع نفـسات  الف  ایندـلا  نم  کتافام  اهنم و  کتافام  یلع  کفـسا  نکیلو  کترخآ  رما  نم  تلن  امب  كرورـس  نکیلف  هتوفیل  نکی  مل 
نیب عزن  دق  ناطیـشلا  ناک  هبیقع : لاق  هخایـشا و  نع  اذه  يدسلا  يور  دق  و  طبـسلا : لاق  .مالـسلا  و  توملا ، دـعب  امیف  کمه  نکیلو 

بابلا اذه  رخاوا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  هلقن  دق  .یهتنا و  .خلا  هتالاوم - یلا  داع  مث  هدـم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیب  سابع و  نبا 
دق هللا و  همحر  سابعلا  نب  هللادـبع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک باـتک  نم  و  لاـق : هنم ، نوتـسلا  سداـسلا و  راـتخملا  وه  يرخا و  هیاورب 

یـشلا ء یلع  نزحی  و  هتوفیل ، نکی  مل  يذلا  یـشلاب ء  حرفی  دبعلا  ناف  دعب  اما  هیاورلا : هذـه  فالخب  مدـقت  امیف  باتکلا  اذـه  یـضم 
، قح ءایحا  وا  لطاب  ءافطا  نکلو  ظیغ  ءافـش  وا  هذـل  غولب  كاـیند  نم  کـسفن  یف  تلن  اـم  لـضفا  نکی  ـالف  هبیـصیل ، نکی  مل  يذـلا 

یف جهنلا  یتیاور  هللا  همحر  یـسلجملا  لقن  دق  .توملا و  دعب  امیف  کمه  تفلخ و  ام  یلع  کفـسا  و  تمدـق ، امب  كرورـس  نکیلو 
يزوجلا نبا  طبس  یبوقعیلا و  اهیلا  راشا  یتلا  هصقلا  رکذ  یتایس  و  ینابمکلا ،) عبطلا  نم  ص 633 و 634   ) راحبلا نم  نماثلا  دلجملا 

اما هلامع : ضعب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  یـضرلا و  لوقب  نونعم  امهنم  لوالا  بابلا ، اذه  نم  نیراتخملا 40 و 41  حرش  یف 
دعب اما  هلامع : ضعب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  یناثلا و  و  خلا ، کبر - تطخـسا  دقف  هتلعف  تنک  نا  رما  کنع  ینغلب  دقف  دعب 

عقاوـم رکذ  نا  نم  و  اـهیف ، فـالتخالا  نم  تیار  اـمل  اهریفاذـحب  اهتدـجو  یتـلا  خـسنلا  تلقن  اـمنا  و  خـلا ، کتکرـشا - تـنک  یناـف 
.اهلقن نم  لوطا  ناک  فالتخالا 

يرتشوش

یف ینیلکلا  و  هنیفـص ،)  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا  )
تارضاحم  ) و یلاقلا ) یلاما   ) و بلعث ) سلاجم   ) نع لقن  و  هترکذت ،)  ) یف يزوجلا  نبا  طبس  و  هخیرات ،)  ) یف یبوقعیلا  و  هتضور ،) )

هووسی و  هتوفیل ، نکی  مل  ام  هرـسی  دـق  ناسنالا  ناف  دـعب ، اما  هیلا : ع )  ) بتک و  لوالا : لاـق  یعاـضقلا .) یـضاقلا  روتـسد   ) و بغارلا )
نم هیف  تطرف  ام  یلع  کفسا  نکیل  و  هریس ، وا  قطنم  وا  مکح  نم  تمدق  امیف  كرورس  نکیلف  .دهج  نا  هکردیل و  نکی  مل  ام  توف 
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لاق .توملا و  دـعب  امیف  کمه  نکیل  و  ارورـس ، هب  غبت  الف  اهیف  کباصا  اـم  و  اـنزح ، هب  رثکت  ـالف  ایندـلا  نم  کـتاف  اـم  عدو  کـلذ ،
، دعب اما  سابع : نبا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  لاق : هعفر  طابسا  نب  یلع  نع  دایز  نب  لهس  نع  انباحـصا  نم  هدع  یناثلا :

مکح وا  حلاص  لمع  نم  تمدق  امب  كرورس  نکیلف  دهج ، نا  ادبا و  هبیصیل  نکی  مل  ام  هنزحی  و  هتوفیل ، نکی  مل  ام  ءرملا  رـسی  دقف 
هب معنت  الف  اهنم  کباصا  ام  و  انزح ، هیلع  رثکت  الف  ایندـلا  نم  کتاف  ام  عدو  کـلذ ، نم  هیف  تطرف  اـم  یلع  کفـسا  نکیل  و  لوق ، وا 

(ع) یلع یلا  هرصبلاب - سابع  نبا  هفیلخ  ناک  و  دوسالاوبا - بتک  و  ثلاثلا : لاق  .مالسلا و  .توملا و  دعب  امیف  کمه  نکیل  و  ارورس ،
نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  ( ) ع  ) بتکف مهرد ، فالآ  هرـشع  لاملا  تیب  نم  ذخا  هللادبع  نا  هملعی 
كرد هرـسی  دق  ءرملا  ناف  دعب ، اما  هیلا : بتک  اهرثکا  در  وا  اهدر  املف  اهندریل ، هللااب  هل  مسقی  بتکف  عنتماف  اهدرب ، هرمای  هیلا  ایندـلا ) و 

، اعزج هیلع  رثکت  الف  اهنم  کتاف  ام  و  احرف ، هب  رثکت  الف  ایندـلا  نم  كاتا  امف  هکردـیل ، نکی  مل  ام  توف  هووسی  و  هتوفیل ، نکی  مل  ام 
عبارلا يور  .نینموملاریما  مالکب  یظاعتا  طق  مالکب  تظعتا  ام  لوقی : سابع  نبا  ناکف  .مالـسلا  .توملا و  دـعب  اـمل  کـمه  لـعجا  و 

هب بتک  مالکب  یعافتناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  دـحا  مالکب  تعفتنا  ام  لاق : سابع  نبا  نع  هئابآ  نع  نوماملا  نع  ادنـسم 
نکیلف هتوفیل ، نکی  مل  اـم  كرد  هرـسی  و  هکردـیل ، نکی  مل  اـم  توف  هووسی  ءرملا  ناـف  دـعب ، اـما  یلا : مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما

امیف کمه  نکیل  و  هیلع ، نفسات  الف  ایندلا  نم  کتاف  ام  و  اهنم ، کتاف  ام  یلع  کفسا  نکیل  و  کترخآ ، رما  نم  تلن  امب  كرورس 
یلا داع  مث  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب سابع و  نبا  نیب  غزن  دق  ناطیـشلا  ناک  هبیقع : لاق  و  هخایـشا ، نع  اذـه  يدـسلا  يور  .توملا و  دـعب 
ناک و  (: ) مثیم نبا   ) یف و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) نع اذخا  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  سابع ) نبا  ناک  و   ) لوالا یف  فنـصملا : لوق  .هتالاوم 
هنع یبوقعیلا  هاور  ام  هب  عفتنا  يذـلا  هل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) همالک نم  و  هللا ) لوسر  مالک  دـعب  مالکب  تعفتنا  ام  لوقی  (. ) هللادـبع
هللا ظفحا  لاق : .یلب  تلق : .نهب  هللا  کـعفنی  تاـملک  کـملعا  ـالا  مـالغ ! اـی  یل : لاـق  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینفدرا  لاـق :

ءاخرلا یف  هللا  رکذا  کماما ، ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هدـجت هللا  ظفحا  کـظفحی ،
كوعفنی نا  یلع  قلخلا  دهج  ول  و  نئاک ، وه  امب  ملقلا  فج  هللااب ، نعتساف  تنعتسا  اذا  و  هللا ، لاساف  تلاس  اذا  و  هدشلا ، یف  كرکذی 

یف قدصلاب  کیلعف  هیلع ، اوردـقی  مل  کیلع  هللا  هبتکی  مل  یـشب ء  كورـضی  نا  اودـهج  ول  و  هیلع ، اوردـقی  مل  هللا  هبتکی  مل  یـشب ء 
یعافتناک  ) .ارسی رـسعلا  عم  نا  و  برکلا ، عم  جرفلا  نا  و  ربصلا ، عم  رـصنلا  نا  ملعا  و  اریثک ، اریخ  هرکت  ام  یلع  ربصلا  یف  نا  نیقیلا ،

هذه فالخب  هرکذ  مدقت  دق  و   ) یناثلا یف  هلوق  .یبوقعیلا  اذک  يزوجلا و  نب  طبـس  هنع  مالکلا  اذه  يور  هنا  تفرع  دق  مالکلا ) اذهب 
نبا  ) هلثم و  هیاورلا ) هذه  فالخب  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دـق  و  ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هیاورلا )
یف مالسلا ) هیلع   ) هلوق .همالک  انلقن  نمم  نیلوالا  هیاور  هذه  و  نیریخالا ، هیاور  مدقملا  نا  تفرع  دق  و  باتکلا ) اذه   ) هیف نکل  مثیم )

( ءرملا ناف  دـعب  اما   ) یناثلا یف  و  هکردـیل ) نکی  مل  ام  توف  هووسی  هتوفیل و  نکی  مل  ام  كرد  هرـسی  دـق  ءرملا  ناف  دـعب ، اما   ) لوـالا
و هتوفیل ، نکی  مل  يذلا  یشلاب ء  حرفیل  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  دبعلا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه 
نماثلا و لصفلا   ) اذک هحرف و  هرورس و  نا  دارملا  و  امهظفل ، فلتخا  امنا  دحاو و  امهانعم  هبیصیل ) نکی  مل  يذلا  یشلا ء  یلع  نزحی 

هحلط نبا  لووس  بلاطم   ) یف .امهلحم و  ریغ  یف  ارده و  اناک  هنزح  هتءاسم و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
نود هل  انا  یش ء ال  و  یقب ، امیف  هوجرا  یضم و ال  امیف  هقزرا  مل  ینع  رصق  یش ء  نائیـش  یـشلا ء  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  یعفاشلا )

ام توف  هووسی  هتوفیل و  نکی  مل  ام  كرد  هرسی  ناسنالا  اذه  رما  بجعا  امف  ضرالا ، تاوامسلا و  لها  هوقب  هیلع  تنعتـسا  ول  هتقو و 
، رعوتـسا امم  هبلق  حارتسا  و  رـسعت ، امل  ضرعتی  مل  رـسیت و  ام  یلع  رـصتقا  و  ربدم ، هنا  ملعل  و  رـصبال ، رکف  هنا  ول  و  هکردیل ، نکی  مل 

هدابع بدا  یلاعت  هللا  ناف  الاوحا ، رهاظلا  یف  نونوکت  ام  نسحا  الاوحا  نطابلا  یف  نونوکت  ام  لـقا  اونوکف  يرمع ، ینفا  نیذـه  ياـبف 
لوالا یف  و  افاحلا .) سانلا  نولاسی  مهامیسب ال  مهفرعت  ففعتلا  نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبـسحی   ) لئاق نم  لج  لاقف  انـسح  ابدا  نینموملا 
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ءامـسا نم  و  اهنم ) کتاف  ام  یلع  کفـسا  نکیل  و  (. ) ناویحلا یهل  هرخالا  رادلا  نا  و  ( ) کترخآ رما  نم  تلن  امب  كرورـس  نکیلف  )
سات الف  اهنم  کتاف  ام  احرف و  هب  رثکت  الف  كایند  نم  تلن  ام  و   ) .هرخالا نم  هتاف  امیف  هتینوبغم  يری  ناسنالا  نال  نباغتلا  همایقلا  موی 

ام یلع  نفـسات  الف  نادمه : یـشعا  لاق  یناغالا )  ) یف و  مکاتآ .) امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل   ) یلاعت لاق  اعزج ) هیلع 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رثعی هب  نامزلا  نا  یتفلا و  یلبت  ثداوحلا  ناف  ربدـی  ام  کننزحی  یـضم و ال 

ردقی ام  هنم  هل  ینمی  یتفلا و  یقلی  کلذ  لک  نم  رشبتسیف و  رسی  اموی  هبان و  امب  ءاسی  امویف  ایندلا ) نیدلا و 

هینغم

ینعمب طرـش  فرح  یه  لیق : میملا - دیدشت  هزمهلا و  حتفب  اما - بارعالا : .نزحتال  سات : .قاحللا و ال  ءارلا - حتفب  كردـلا - هغللا :
: ینغملا یف  ماشه  نبا  لاق  .افلا و  ابوجو  اهولتولتل  افو  یـش ء  نم  کی  امهمک  اـما  کـلام : نبا  هموظنم  یف  و  یـش ء ، نم  نکی  اـمهم 

نا زوجی  ..خلا و  ءرملا  ناف  یش ء  نم  نکی  امهم  اذکه  ینعملا  نوکی  طرشلل و  اما  نوکت  نا  زوجی  .دیکوتلا و  لیصفتلل و  اضیا  یتات 
لوعفم اعزج  .زییمت و  احرف  .نا و  هزمه  رـسکل  حجرا  لوالا  هجولا  .خـلا و  ءرملا  نا  هللا  دـمح  دـعب  دـکوا  ینعملا  و  دـیکوتلل ، نوکت 

نبا نع  یـضرلا  فیرـشلا  لقن  و  خـلا .) هرـسی  دـق  ءرملا  ناف  دـعب ، اما  : ) هیف ءاج  سابع  نبال  اباتک  مامالا  لسرا  ینعملا : .ساـتل  قلطم 
نا ثبعلا  نم  هناب  صخلتی  .مالکلا و  اذـهب  یعافتناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مالک  دـعب  مالکب  تعفتنا  ام  لاـق : هنا  ساـبع 

کعفنی يذـلا  و  حرفلاب ، مادتـسیال  یتالا  و  نزحلاب ، عجریال  تئاـفلا  نـال  تاـف ، اـم  یلع  نزحت  نا  و  هلاـحم ، ـال  تآ  وه  اـمب  حرفت 
يذلا وه  و  کترخآ ) نم  تلن  امب  كرورـس  نکیلف   ) نذا .ناسنالا و  کیخال  هکرتت  يذلا  بیطلا  رثالا  وه  هللا  ءاقبب  یقبی  و  هرخالاب ،

هب رثکتالف   ) رامع راقع و  بصنمک و  كایند ) نم  تلن  ام  و   ) هلایع هدابع و  صـالخالا هللا و  و  هاـیحلا ، همدـخل  لـمعلا  نم  هیلا  انرـشا 
.اضیا یتای  و  اهریغ ، هبطخلا 112 و  یف  هلثم  مدقت  .مارح و  نم  ناک  اذا  صخالاب  و  لابولا ، رشلاب و  کیلع  دوعی  هنال  احرف )

هدبع

هتوفی و نا  هیلع  موتحم  یـش ء و  تاوفب  نزحی  هل و  هنا  هللا  ءاـضق  یف  متح  دـق  یـشب ء و  ناـسنالا  رـسی  دـق  هکردـیل : نکی  مل  اـم  … 
سات لوالا و ال  یف  هلئاغلا  یفن  یناثلا و  یف  هدئافلا  مدـعل  هل  نزحلا  حـصی  هتاوفب ال  عوطقملاک  هب  حرفلا  حـصی  هلوصحب ال  عوطقملا 

نزحت يا ال 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  زا  سپ  هتفگ : یم  هک  سابع  نبا  هللادـبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
دورد ادخ و  شیاتس  زا  سپ  هداد :) دنپ  ترخآ  رما  رد  یگدرسفا  يداش و  هب  ار  وا  نآ  رد  هک   ) مدربن يدوس  نخس  نیا  دننام  ینخس 
نتفاین رد  ار  وا  دزاس  یم  كانهودنا  و  دهدب ، تسد  زا  تسا  هدوبن  ردقم  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  دـیامنیم  داش  ار  درم  مرکا ، ربمغیپ  رب 

دوس و ندروآ  تسد  هب  رد  ششوک  یعس و  هن  تسا ، ردق  ءاضق و  ثعاب  ار  ایند  نایز  دوس و   ) دبایرد تسا  هدوبن  هتـسیاش  هک  هچنآ 
ردـقم هک  ره  هب  نایز  دوس و  دـنناد  یمن  دـنرگن و  یمن  یئانیب  تریـصب و  اب  مدرم  یلو  ندرب ، نایز  رد  یلبنت  هشیدـنا و  یتسرداـن  هن 

یف الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  هبیـصم  نم  باصا  اـم  دـیامرف : یم  ي 22  میرک س 57  نآرق  رد  هکنانچ  دیـسر ، دهاوخ  هدـش 
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لاتخم لک  بحیال  هللا  مکیتا و  امب  اوحرفتال  مکتاف و  ام  یلع  اوسات  ـالیکل  ریـسی ي 23  هللا  یلع  کلذ  نا  اهاربن ، نا  لبق  نم  باتک 
خر نادنزرف  گرم  یشیورد و  يرامیب و  دننام  امـش  ياهـسفن  رد  یلاسکـشخ و  ینارگ و  دننام  نیمز  رد  یهودنا  مغ و  ینعی  روخف 

دشاب رایـسب  مه  هچ  ره  روما  نیا  تبث  و  مینیرفایب ، ار  اهـسفن  نآ  هکنآ  زا  شیپ  هدش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  هکنآ  رگم  داد  دهاوخن 
، دیدرگن داش  دسرب  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  نیگهودنا  تفر  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  امـش  ات  تسا  نآ  يارب  نیا  تسا و  ناسآ  ادخ  رب 
) دیامن يزارفرـس  دزانب و  ایند  ندروآور  رثا  رب  هک  ار  یـشکندرگ  ره  دزاس  یم  رود  دوخ  تمحر  زا  ینعی  دراد  یمن  تسود  ادـخ  و 

دیاب تسا ( رـشب  يرطف  نایز  هب  هودـنا  دوس و  زا  يداش  نوچ  تسا ، ردـق  ءاضق و  ببـس  هب  ایند  ناـیز  دوس و  یتسناد  هکنیا  اـب   ( سپ
هچنآ هب  و  دشاب ، هتفر  تسد  زا  ترخآ  دوس  يارب  تهودنا  و  يا ، هتفایرد  ایند ( رد  ار  نآ  هلیـسو   ( هک دـشاب  ترخآ  دوس  هب  تیداش 

هتفر تسد  زا  اـیند  زا  هچنآ  هب  و  تسا ( یندـشدوبان  هرخـالاب  تـسا  نآ  رد  هـچنآ  اـیند و  اریز   ( وـش داـش  رایـسب  يا  هـتفر  رد  اـیند  زا 
یتـخبکین شزرمآ و  لـئاسو  اـت  ینک  یعـس  دـیاب   ( دـشاب گرم  زا  دـعب  راـک  رد  وت  شـشوک  دـیاب  و  شاـبم ، ابیکـشان  نیگهودـنا و 

). یبایرد ار  گرم  زا  دعب  دیواج  یناگدنز 

ینامز

بوخ و ناهج  ثداوح  : ) دنامهفب سابع  نبا  هب  ار  نآرق  هیآ  نیا  دهاوخ  یم  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح 
دیشاب تحاران  دیهد  یم  تسد  زا  هک  يزیچ  رطاخ  هب  دیابن  امـش  نیاربانب  .تسا  هدیدرگ  میظنت  امـش  يارب  دوشارجا  هکنیا  زا  لبق  دب 

شیامرف هیآ و  نیا  هب  هجوت  اب  .ددنـسپ ) یمن  ار  ناشورف  رخف  ناهاوخدوخ و  ادخ  دـیوش ! لاحـشوخ  دـیروآ  یم  تسدـب  هچنآ  هب  و 
میناوت یمن  ام  تسا و  ندش  ءارجا  لاح  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ایند  ثداوح  هک  دیآ  یم  تسدب  یلک  هجیتن  کی  مالسلا  هیلع  ماما 

دخرچ و یم  دوخ  نایرج  يور  ایند  ثداوح  یتقو  .دنرادن  اه  هثداح  رد  یشقن  هدنخ  یلاحـشوخ و  دایرف ، هلان ، میهدب ، رییغت  ار  اهنآ 
.دنک یم  هفاضا  ار  یتحاران  ندوب ، رکف  هب  اسب  هچ  اریز  میشاب ، مه  نآ  رکف  هب  دیابن  مینک ، تلاخد  دوخ  تشونرـس  رد  میناوت  یمن  ام 

یم ایند  دـب  بوخ و  درک  هداـمآ  زور  نآ  يارب  ار  دوخ  دوب و  نآ  ثداوح  ترخآ و  رکف  هب  دـیاب  هک  دراد  دـیکات  مالـسلا  هیلع  ماـما 
عوضوم رد  هک  تبسن  نامه  هب  نیاربانب  .تشاد  دهاوخن  یعفن  ام  يارب  دشاب  هتشادن  ررض  رگا  ایند  هرابرد  مه  ام  ندرک  رکف  درذگ ،

لباق ام  يارب  ایند  ثداوح  مه  ات  میـشاب  هجوت  یب  توافت و  یب  ایند  روما  هب  تبـسن  دـیاب  میتسه  نآ  رکف  هب  مینک و  یم  تقد  تماـیق 
میربب و هرهب  ترخآ  يارب  ایند  فلتخم  ثداوح  زا  مه  میوشن و  لفاغ  ادخ  زا  مینکن و  مگ  ار  دوخ  اهتمعن  ربارب  رد  مه  دشاب و  مضه 

.تسین دوس  نتخودنا  يارب  تشگزاب  لباق  ترخآ ، زور  هک  مینادرگ  لیمکت  ار  ترخآ  دوس  نوگانوگ  ياهتصرف  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

دـمحلا و دـعب ) اما   ) .مالکلا اذـهب  یعافتناک  هللا ، لوسر  مالک  دـعب  مالکب  تعفتنا  ام  لوقی : هللادـبع  ناک  و  ساـبعلا ، نب  هللادـبع  یلا 
هلوصوب ال عوطقملا  نا  لاحلا  و  هیلا ، لصی  نا  ردق  ناب  هتوفیل ) نکی  مل  ام   ) كاردا كرد )  ) هحرفی و  هرـسی ) دق  ءرملا  ناف   ) هالـصلا
و هووسی ) و  ( ؟ هبشا ام  سمشلا و  قارـشاب  ناسنالا  حرفی  يرت ال  الا  هعوطقملا ، هلمتحملا ال  رومالاب  حرفی  ناسنالا  ذا  هل ، حرفلا  یغبنی 
ناسنالا ال نا  يرت  الا  هیلع  نزح  هتوفب ال  عوطقملا  نا  لاحلا  و  ناسنالا ، هیلا  لصی  ـال  نا  ردـق  ذا  هکردـیل ) نکی  مل  اـم  توف   ) هنزحی

نکیل و   ) مدعلا لوصولا و  لمتحم  وه  ذا  کترخآ ) نم  تلن  امب  كرورـس  نکیلف   ) .مدـعلا هعوطقم  اهنال  هنم ، هنطلـسلا  توفب  نزحی 
الف كایند  نم   ) تکردا و  تلن ) ام  و   ) تتافف لوصولا  هلمتحم  تناک  اهنال  هرخالا ، نم  يا  اهنم ) کتاف  ام  یلع   ) کنزح و  کفسا )
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یتلا ایندلا  ذا  انزح  و  اعزج ) هیلع   ) نزحت يا ال  سات ) الف  اهنم  کتاف  ام  و   ) اعطق ناسنالا  یلا  لصت  هردقملا  ایندـلا  ذا  احرف ) هیف  رثکت 
.باوثلا نم  نکمم  ردق  ربکا  لصحتل  توملا ) دعب  امیف  کمه  نکیل  و   ) اعطق ناسنالا  یلا  لصت  ردقت ال  مل 

يوسوم

: هءاس .هکاردا  عیطتسی  الف  هنع  بهذ  یـشلا ء : هتاف  .ء  یـشلا  یلا  لوصولا  قاحللا و  کیرحتلاب  كردلا : .هحرفا  هبجعا و  هرـس : هغللا :
کقلق و کمه : .نزحلا  دـشا  عزجلا : .نزحت  ال  سات : ـال  .اـهنم  كدوصقم  تغلب  تلن : .هبیـصی  هلاـنی و  هکردـی : .هرـس  دـض  هنزحا ،

تلن امب  كرورس  نکیلف  هکردیل ، نکی  مل  ام  توف  هووسی  هتوفیل و  نکی  مل  ام  كرد  هرـسی  دق  ءرملا  ناف  دعب  اما  : ) حرـشلا .کنزح 
اعزج و هیلع  سات  الف  اهنم  کتاف  ام  احرف و  هب  رثکت  الف  كاـیند  نم  تلن  اـم  اـهنم و  کـتاف  اـم  یلع  کفـسا  نکیل  کـترخآ و  نم 
هلاعفا و كردا  هللااب  قثاو  ناسنا  نم  هیجوت  و  همیرک …  هیلاغ  هحیـصن  همیحر و  هظعوم  مالکلا  اذـه  توملا ) دـعب  امیف  کمه  نکیل 

امب حرفت  ال  هل : لوقی  انم - درف  لک  دیری  ناک  نا  و  سابع - نبال  لوقی  ناک …  امل  هحور  تملـستسا  يرج و  ام  لکب  نماف  اهتمکح 
دق ناسنالا  .هرخالا  یف  هب  عفتنت  تنک  اذا  الا  کتوفی  یش ء  یلع  نزحت  وا  فسات  هرخالا و ال  یف  کعفنی  ناک  اذا  الا  تکردا  تلن و 

لوصحلا هل  رادقملاف  هکردی  نا ال  هل  ردقملا  نم  ناک  رمال  رثاتی  نزحب و  دق  هیلع و  لوصحلا  نم  هل  دبال  ناک  هل و  هللا  ردق  امب  حرفی 
لهجل اذه  و  هیلع ، لصحی  نل  فوس  هلاحم  هنا ال  عم  هنزحی  هیلع  لوصحلا  مدع  هل  ردقملا  هلاحم و  هل ال  لصاح  هنا  عم  هب  حرفی  هیلع 

حرفت و نا  تدرا  اذا  نزحلا  دراوم  نیب  حرفلا و  دراوم  نیب  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  .رومالا  ریدقت  یف  هللا  همکحل  هکاردا  مدـع  ناسنالا و 
ربلا و هوجو  نم  کلذ  ریغ  فوهلم و  هثاغا  ریقف و  هناعا  محر و  هلص  جح و  موص و  هالص و  نم  کترخآ  یف  کعفنی  امب  حرفاف  رست 
مئادلا و ءاقشلا  هنم  مزلی  کترخاب و  رـضی  هنال  هیلع  تمدقا  مارح  رما  وا  هتلعف  مثا  وا  اهتبکترا  هیـصعم  یلع  کنزح  کفـسا و  نکیل 

نم ذوخام  اذـه  تقوم و  کلذ  رثا  نال  هب  حرفت  الف  اهنم  کیتای  ام  هیلع و  نزحت  الف  ایندـلا  نم  کتوفی  ام  اما  و  یقاـبلا …  باذـعلا 
وه هتداعس و  هیف  رماب  هرما  مث  روخف .) …  لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  : ) یلاعت هلوق 

مامتهالا و قحتـسی  يذـلا  وهف  مئاد  ءاقـش  وا  همئاد  هداعـس  اما  مویلا  کـلذ  یف  ناـف  توملا  دـعب  اـمل  لـمعی  همه و  لـک  فرـصی  نا 
.ءانتعالا

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

، یلاعت هّللا  همحر  سابعلا  نب  هّللادبع  یلإ 

!« مالکلا اذهب  یعافتناک  ، هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  مالک  دعب  مالکب  تعفتنا  ام  :» لوقی هّللا  دبع  ناک  و 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نانخس  زا  سپ  : تفگ یم  هراومه  هّللادبع  هتـشاد و  موقرم  هیلع  هّللا  همحر  سابع  نب  هّللادبع  هب  هک 
يرتاوتم تایاور  زا  همان  نیا  ، هغالبلا جهن  رداصم  هدنسیون  هتفگ  هب  همان : دنـس  ( . 1  } .مدربن دوس  نخس  نیا  هزادنا  هب  ینخـس  چیه  زا 
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مان یضر  دیس  زا  لبق  هک  ار  یناسک  هلمج  زا.دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  وا  زا  دعب  یـضر و  دیـس  زا  لبق  يدایز  هورگ  هک  تسا 
باـتک رد  یبوـقعی  فارـشالا و  باـسنا  رد  يرذـالب  ، یفاـکلا هضور  رد  ینیلک  موـحرم  ، نیفـص باـتک  رد  محازم  نـب  رـصن  : درب یم 
رایسب همان  ، همان هک  دوش  یم  هدافتسا  اهلقن  نیا  عومجم  زا  درب و  یم  مان  زین  ار  يرگید  هورگ  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دعب  شخیرات و 

( { ،ج 3،ص 234 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدوب  یفورعم  روهشم و 

هاگن کی  رد  همان 

هتکن نیا  هب  ار  قح  هار  ناورهر  مامت  انعم  کی  هب  سابع و  نبا  ، دوخ بطاخم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  همان  نیا  یلـصا  فدـه 
ناسنا يداش  رورس و  هک  دهد  هّجوت  مهم 

یم تسد  زا  هک  یبهاوم  هب  طوبرم  دیابن  وا  هودنا  مغ و  ،و  دشاب دریگ  یم  رارق  وا  سرتسد  رد  هک  ایند  يدام  بهاوم  هب  تبـسن  دیابن 
اهنآ نتفر  تسد  زا  تهج  هب  هودنا  فسأت و  ،و  يورخا يونعم و  بهاوم  هب  لین  يارب  طقف  دیاب  يداش  رورس و  هکلب  ، دشاب هدوب  دور 

.دشاب

: تسا هدمآ  دیدح  هروس  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  همان  نیا  حور 

هب ،و  دیروخن فسأت  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  ؛»  ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  » 
.{ هیآ 23 ، دیدح ( . 1 «. } دیشابن نامداش  هتسبلد و  تسا  هدش  هداد  امش  هب  هچنآ 

.داد دهاوخن  ناکت  ار  وا  یگدنز  ياه  نافوط  راگزور و  ياه  ینوگرگد  زگره  ددنب  راک  هب  یگدنز  رد  ناسنا  ار  روتسد  نیا  رگا 

،َو َِکتَرِخآ ْنِم  َْتِلن  اَِمب  َكُروُرُـس  ْنُکَْیلَف  ، ُهَکِرُْدِیل ْنُکَی  َْمل  اَم  ُتْوَف  ُهُؤوُسَی  ،َو  ُهَتوُفَِیل ْنُکَی  َْمل  اَم  ُكْرَد  ُهُّرُـسَی  ْدَـق  َءْرَْملا  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
اَمِیف َکُّمَه  ْنُکَْیل  ،َو  ًاعَزَج ِْهیَلَع  َسْأَت  اَلَف  اَْهنِم  َکَتاَف  اَم  ،َو  ًاحَرَف ِِهب  ِْرثُْکت  اَلَف  َكاَْینُد  ْنِم  َْتِلن  اَم  ،َو  اَْـهنِم َکَـتاَف  اَـم  یَلَع  َکُفَـسَأ  ْنُکَْیل 

.ِتْوَْملا َدَْعب 

همجرت

تحاران و  تفر ! یمن  شتـسد  زا  زگره  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  دوش  یم  رورـسم  هاگ  ناسنا  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما 
يزیچ رطاـخ  هب  دـیاب  وت  رورـس  يداـش و  تسا  نینچ  هک  لاـح  ، دیـسر یمن  وا  هب  زگره  هک  يزیچ  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  دوش  یم 

.يا هداد  تسد  زا  هک  دشاب  يورخا  يونعم و  روما  ببس  هب  تهودنا  فسأت و  يا و  هدروآ  تسد  هب  ترخآ  ریسم  رد  هک  دشاب 

روخن و فسأت  نآ  رب  يا  هداد  تسد  زا  ایند  زا  ار  هچنآ  شابن و  لاحـشوخ  دایز  يا  هدروآ  تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  رطاـخ  هب  نیارباـنب 
.زاس هجوتم  تسا  یگدنز  نایاپ  گرم و  زا  دعب  هچنآ  هب  ار  دوخ  تّمه  مامت  ؛ نکن عزج 

اجیب فسأت  یلاحشوخ و  ریسفت : حرش و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1634 

http://www.ghaemiyeh.com


اجیب فسأت  یلاحشوخ و 

هدرک و هراشا  تسا  راذگ  ریثأت  ناسنا  یگدنز  رسارس  رد  هک  زاس  تشونرس  مهم و  هتکن  ود  هب  تسخن  مالسلا  هیلع  ماما  ، همان نیا  رد 
شتسد زا  زگره  هک  يزیچ  هب  ندیسر  ببس  هب  دوش  یم  رورسم  هاگ  ناسنا  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم 

(1  } ُكَرَد ُهُّرُسَی  ْدَق  َءْرَْملا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دیسر یمن  وا  هب  زگره  هک  يزیچ  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  دوش  یم  تحاران  و  تفر ! یمن 
تسا و هدمآ  « كرا » نزو رب  « كرد » یضعب رد  یلو  ؛ تسا هدمآ  « کمن » نزو رب  « كرد » هغالبلا جهن  ياه  هخسن  زا  يرایسب  رد  « كرد .»

(. ُهَکِرُْدِیل ْنُکَی  َْمل  اَم  ُتْوَف  ُهُؤوُسَیَو  ُهَتوُفَِیل  ْنُکَی  َْمل  اَم   { .تسا يزیچ  ندروآ  تسد  هب  نآ  تسانعم و  کی  هب  ود  ره 

یـشخب.دور یم  تسد  زا  یلبنت  یتسـس و  اب  دـیآ و  یم  تسد  هب  شـشوک  یعـس و  اب  نآ  زا  یـشخب  ؛ تسا هنوگ  ود  رب  اـیند  بهاوم 
ره ، دور یم  تسد  زا  لاح  ره  هب  هک  تسا  نانچ  یتمسق  دریگ و  یم  رارق  وا  رایتخا  رد  ششوک  یعـس و  نودب  هک  تسا  نانچ  رگید 

.دیامنب ار  شالت  یعس و  تیاهن  دنچ 

نآ هب  هراـشا  .{ هیآ 39 ، مـجن ( . 2 « } یعَـس اـم  ّـالِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو   » هفیرـش هـیآ  تـسا و  ناـسنا  تاراـیتخا  هدودـحم  لّوا  شخب 
.تسا نوریب  ناسنا  رایتخا  تحت  زا  هک  تسا  یمتح  ردق  اضق و  هدودحم  مود  شخب  یلو  ؛ دراد

هب.تسا مود  شخب  زا  تسا  ناسنا  ترسم  هیام  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  تقیقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
لثم ؛ تسا هدوهیب  نآ  ببـس  هب  ندـش  رورـسم  نیاربانب  ، هتفرگ یم  رارق  وا  رایتخا  رد  یهلا  ردـق  اضق و  قبط  هک  هدوب  يروما  لاـح  ره 

دیآ و یمن  تسد  هب  یـششوک  یعـس و  چیه  اب  هک  تسا  يروما  لباقم  هطقن  رد  دوش و  رورـسم  باتفآ  عولط  ببـس  هب  یـسک  هکنیا 
ارچ هک  ددرگ  نیگمغ  باـتفآ  بورغ  يارب  هکنیا  لـثم  ؛ هدـش نیگمغ  هدوهیب  ، دوـش نیگمغ  نآ  نتفر  تسد  زا  رطاـخ  هب  یـسک  رگا 

.درک ناهنپ  ار  دوخ  هرهچ  باتفآ 

رد ، تاـناکما نتفر  تسد  زا  اـه و  یماـکان  ، اـه تسکـش  نینچمه  اـه و  يزوریپ  تاـماقم و  ، اـه تورث  ، لاوما زا  معا  يّداـم  بهاوـم 
زا هن  دـشاب و  رورـس  هیام  دـیاب  شندـمآ  هن  ، شنتفر تسد  زا  هن  هدوب و  يراـیتخا  شندـمآ  هن  ؛ تسا لـیبق  نیمه  زا  عقاوم  زا  يرایـسب 

.فسأت هیام  شنتفر  تسد 

اه يزوریپ  هن  ، مینیبب رظنم  نیا  زا  ار  اه  تسکـش  اه و  يزوریپ  مینک و  هاگن  دوخ  یگدـنز  ثداوح  هب  هاگدـید  نیا  زا  ام  هک  یماگنه 
.مغ هودنا و  هیام  اه  تسکش  هن  دوش و  یم  یگدز  قوذ  يداش و  بجوم 

ریـسم رد  هک  دـشاب  يزیچ  رطاخ  هب  دـیاب  وت  رورـس  يداش و  تسا  نینچ  هک  لاح  :» دـهد یم  همادا  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
اَِمب َكُروُرُس  ْنُکَْیلَف  يا (؛» هداد  تسد  زا  هک  دشاب  يورخا  يونعم و  روما  ببـس  هب  تهودنا  فسأت و  يا و  هدروآ  تسد  هب  ترخآ 

(. اَْهنِم َکَتاَف  اَم  یَلَع  َکُفَسَأ  ْنُکَْیل  ،َو  َِکتَرِخآ ْنِم  َْتِلن 

شدوجو نامز  رد  یتح  دور و  یم  انف  هب  ور  تعرـس  هب  يراـیتخا  ریغ  هچ  يراـیتخا و  هچ  يداـم  بهاوم  تسا  نشور  مه  نآ  لـیلد 
هچنآ ؛ تسا ریذـپ  نایاپ  رذـگدوز و  زین  يدام  ياه  ّتیمورحم  تساه و  بیـسآ  اـه و  تفآ  ضرعم  رد  اـمئاد  تسین و  داـمتعا  لـباق 
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.تسا ینادواج  بهاوم  نیمه  ، دروخ فسأت  دیاب  شنتفر  تسد  زا  يارب  هچنآ  تسا و  يورخا  بهاوم  ، دنام یم  یقاب  هشیمه 

نآ هب  دایز  يا  هدروآ  تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  نیاربانب  :» دـیامرف یم  نشور  فافـش و  يریگ  هجیتن  کی  رد  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
گرم و زا  دعب  هچنآ  يارب  ار  دوخ  تّمه  مامت  ؛ نکن عزج  روخن و  فسأت  نآ  رب  يا  هداد  تسد  زا  ایند  زا  ار  هچنآ  شابن و  لاحشوخ 

َدَْعب اَمِیف  َکُّمَه  ْنُکَْیل  ،َو  ًاعَزَج ِْهیَلَع  َسْأَت  اَلَف  اَْهنِم  َکَتاَف  اَم  ،َو  ًاحَرَف ِِهب  ِْرثُْکت  اَلَف  َكاَْینُد  ْنِم  َْتِلن  اَـم  َو  ( ؛» هد رارق  تسا  یگدـنز  ناـیاپ 
(. ِتْوَْملا

هاگ ایند  بهاوم  ، تسین شیب  عون  کی  ترخآ  بهاوم  تسا و  مسق  ود  رب  ایند  بهاوم  هک  مینک  هّجوت  تسا  مزال  همان  نیا  ناـیاپ  رد 
هک اجنآ  زا  »و  دنهد یم  متس  هب  یناتسن  رگ  :» یضعب ریبعت  هب  ،و  شـشوک شالت و  نودب  هاگ  دیآ و  یم  تسد  هب  شـشوک  شالت و  اب 

لیلد نیمه  هب  تسا  مسق  مادک  زا  اقیقد  دناد  یمن  ، دوش یم  مورحم  یتمعن  زا  ای  دسر  یم  یتمعن  هب  هک  يدراوم  زا  يرایسب  رد  ناسنا 
عون نآ  زا  اسب  هچ  شابم  نامداش  رورسم و  دایز  یسر  یم  هچنآ  هب  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

تسد هب  زگره  هک  هدوب  يزیچ  اسب  هچ  شابن  نارگن  يوش  یم  مورحم  هچنآ  زا  نینچمه  ، تفر یمن  تسد  زا  زگره  هک  هدوب  یبهاوم 
نامه.دنهد یمن  یسک  هب  شـشوک  شالت و  یعـس و  اب  زج  ار  نآ  هک  رامگب  ترخآ  يارب  ار  دوخ  تّمه  مامت  یلو  ؛ تسا هدمآ  یمن 

هک شابم  یناسک  زا  ؛  لَمَع ِْریَِغب  َهَرِخْآلا  وُجْرَی  ْنَّمِم  ْنُکَت  َال  دـیامرف «: یم  هغالبلا  جـهن  زا  رگید  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هنوگ 
. { راصق 105 تاملک  هغالبلا  جهن  ( . 1 «. } دهد یمن  ماجنا  یحلاص  لمع  دراد و  ترخآرد  تاجن  دیما 

اه هتکن 

لاؤس کی  هب  خساپ  -1

هک یلاح  رد  يا  هدروآ  تسدب  ترخآ  زا  هک  دشاب  يروما  يارب  وت  يداش  دیاب  هک  دوب  هدمآ  الاب  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  رد 
.ایند رد  هن  دیآ  یم  تسد  هب  هدنیآ  رد  ترخآ  میناد  یم 

بوسحم يورخا  روما  یعون  دروآ و  یم  تسد  هب  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  يونعم  روما  زا  يرایـسب  ًـالوا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو 
هک یـسک  تسا ؛ يورخا  بهاوم  هب  ندـش  لئان  بابـسا  هب  رظان  هلمج  نیا  ًاـیناث.هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  رد  ّتیقفوم  دـننام  ؛ دوش یم 
زا ار  شبابـسا  اریز  ؛ تسا هدش  لئان  يورخا  بهاوم  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  تسایند  نیا  رد  هدیدنـسپ  تافـص  حلاص و  لامعا  ياراد 

.تسا تاببسم  هب  لین  یعون  ، بابسا هب  ندش  لئان  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هتخاس  مهارف  زورما 

تسا راتخم  لعاف  ناسنا  -2

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  ناوارف  تایآ  یلقع و  لـیالد  قبط  هک  تسا  هدـش  تباـث  راـیتخا  ربج و  ثحب  رد 
تسا و راتخم  لعاف  دوخ  لامعا  رد  ناسنا 

دنوادخ دشاب و  حلاص  لامعا  رب  روبجم  تسین  نکمم  دنک و  تازاجم  ار  وا  لداع  دنوادخ  دشاب و  هانگ  رب  روبجم  ناسنا  تسا  لاحم 
دنوادخ تسا و  نوریب  وا  رایتخا  زا  هک  دراد  دوجو  يروما  ناسنا  یگدنز  رد  کش  یب  یلو  ؛ دهدب وا  هب  قاقحتسا  ناونع  هب  یـشاداپ 
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هچ اب  ردام و  ردپ و  مادـک  زا  ناکم و  هچ  نامز و  هچ  رد  ناسنا  هکنیا  لثم  ؛ دـهد یم  یـشاداپ  هن  دـنک و  یم  تازاجم  ار  وا  هن  زگره 
لباـق ریغ  یعطق و  ریثأـت  یلو  دراذـگب  رثا  ناـسنا  لاـمعا  یگنوگچ  رد  تسا  نکمم  روـما  نیا.دوـش  دـلوتم  ینامـسج  تایـصوصخ 

رخآ فرح  اما  ؛ دزاس مهارف  حلاص  ریغ  حلاص و  لامعا  يارب  ییاه  هنیمز  تسا  نکمم  روما  نیا  رگید  ریبعت  هب  دراذگ و  یمن  بانتجا 
.دهدن ای  دهد  ماجنا  ار  يراک  دریگ  یم  میمصت  هک  دنز  یم  ناسنا  هدارا  ار 

شاداپ دنرادروخرب  يرتدـعاسمان  ياه  هنیمز  زا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  دـنراد  حـلاص  لامعا  يارب  يرتدـعاسم  ياه  هنیمز  هک  اهنآ  هتبلا 
هک یناسک  زا  يرتشیب  شاداپ  دننک  یم  كرت  ار  نآ  دنراد و  هانگ  يارب  يرتدـعاسم  ياه  هنیمز  هک  اهنآ  سکع  هب  دـنراد و  يرتمک 
یم دجـسم  هب  مدرم  زا  يرایـسب  ؛ تخاس نشور  ار  نآ  ناوت  یم  لاثم  ود  رکذ  اب  هک  تشاد  دنهاوخ  ، دـنراد يرتدـعاسمان  ياه  هنیمز 

.تسین ناسکی  دراد  رارق  نآ  يرتمولیک  کی  رد  هک  یسک  اب  دجسم  هیاسمه  یلو  دنور 

ناسکی دناوت  یمن  دراد  یفیعض  جازم  هک  یـسک  اب  دراد  يدنمورین  يوق و  جازم  هک  یـسک  شاداپ  یلو  دنریگ  یم  هزور  ناناملـسم 
.تسا هدمآ  فلتخم  بتک  رد  بلطم  نیا  حرش.دشاب 

هنادواج ياهدنپ  : 23 همان

عوضوم

هللا هنعل  مجلم  نبا  هبرضامل  هیصولا  لیبس  یلع  هتوم  لبق  هلاق  هل ع  مالک  نم  و 

( يرجه لاس 40  ناضمر  هام  رد  تداهش  ياه  هظحل  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ّتیصو  )

همان نتم 

ّمَذ مُکاَلَخ  ِنیَحاَبصِملا َو  ِنیَذَه  اوُِدقوَأ  ِنیَدوُمَعلا َو  ِنیَذَه  اوُمِیقَأ  ُهَتّنُس  اوُعّیَُضت  اَلَف  ٌدّمَُحم ص  ًائیَـش َو  ِهّللِاب  اوُکِرـُشت  ّالَأ  مَُکل  ِیِّتیَـصو 
ٌَهبُرق َو ِیل  ُوفَعلاَف  ُفعَأ  نِإ  يداعیِم َو  ُءاَنَفلاَف  َنفَأ  نِإ  یمَد َو  َُّیلو  اَنَأَف  َقبَأ  نِإ  مُُکقِراَفُم  ًادَغ  مَُکل َو  ٌهَربِع  َموَیلا  مُُکبِحاَص َو  ِسمَألِاب  اَنَأ 

اَم ُُهترَکنَأ َو  ٌِعلاَط  َال  ُُهتهِرَک َو  ٌدِراَو  ِتوَملا  َنِم  ِیَنَأَجف  اَم  ِهّللا  مَُکل َو  ُهّللا  َرِفغَی  نَأ  َنّوبُِحت  الَأ  اوُفعاَف  ٌهَنَسَح  مَُکل  َوُه 

378 ص :
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ِراربَِألل ٌریَخ  ِهّللا  َدنِع  ام  َوَدَجَو  ٍِبلاَط  َدَرَو َو  ٍبِراَقَک  ّالِإ  ُتنُک 

هریرکت تبجوأ  هدایز  انهاه  هیف  نأ  الإ  بطخلا  نم  مدقت  امیف  مالکلااذه  ضعب  یضمدق  لوقأ و  هنع  هللا  یضر  فیرشلا  دیسلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

هیلع یلع  ماما   } .دینکن هابت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ّتنـس  و  دـیزرون ، كرـش  ادـخ  هب  هک  نآ  امـش ، هب  نم  شرافس 
.داتسرف هرصب  هب  هیبا  نب  دایز  دزن  تایلام ، لاملا و  تیب  يروآ  عمج  يارب  ار  دعس »  » مان هب  یصخش  مالّسلا 

دض رب  یتیاکش  درک و  تعجارم  هفوک  هب  ماما  هداتسرف  تخادرپ ، عازن  فالتخا و  هب  ماما  هداتسرف  اب  اه  تناما  تخادرپ  ياج  هب  دایز 
{. .تشون ار  همان 21  ترضح  نآ  هک  تشاد  میلست  ماما  هب  تشون و  دایز 

 . دوب دیهاوخن  یشنزرس  چیه  راوازس  هاگنآ  دیرادهگن ، نشور  ار  غارچ  ود  نیا  و  دیراد ، اپ  رب  ار  نید  نوتس  ود  نیا 

شیوخ نوخ  رایتخا  دوخ  مدنام  رگا  مدرگ ، یم  ادج  امـش  زا  ادرف  و  مشاب ، یم  امـش  تربع  هیام  زورما  مدوب و  ناتهارمه  زورید  نم 
، تسا هنسح  یکین و  امش  يارب  و  ادخ ، هب  ندش  کیدزن  نم  يارب  منک ، وفع  رگا  تسا ، نم  هاگ  هدعو  گرم  مریمب ، رگا  و  مراد ، ار 

.دینک وفع  سپ 

و مشابن ، دونـشخ  نآ  زا  هک  هدرواین  يور  نم  هب  يزیچ  گرم  هارمه  دـنگوس ! ادـخ  هب  دزرمایب »؟ ار  امـش  ادـخ  دـیرادن  تسود  ایآ  »
ادیپ ار  دوخ  هدـشمگ  هک  یـسک  ای  دـبایب ، ار  نآ  ناهگان  هک  بش  رد  بآ  هدـنیوج  نانوچ  نم  هکلب  منادـب ، تشز  ار  نآ  ياه  هناشن 

« تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  و  : » هک مدنسرخ  گرم  زا  دنک ،

( میدروآ ار  نآ  هزات  بلاطم  یخرب  تهج  هک  تشذگ  اه  هبطخ  رد  تاملک  نیا  هیبش  : ) میوگ یم 

يدیهش

ادخ ياتمه  ار  يزیچ  هک : تسا  نیا  امش  هب  نم  شرافـس  دوب  هدز  تبرـض  ار  وا  داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  مجلم - نبا  هکنآ  زا  سپ  ، 
نم .دیرانکب  یـشهوکن  ره  زا  دینک ، اپ  رب  ار  نوتـس  ود  نیا  .دیراذگم  عیاض  ار  وا  ّتنـس  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دـیرادم و 

، مدرم رگا  و  تسا ، رایتخا  ارم  دوخ  نوخ  رد  مدنام  رگا  .میادـج  امـش  زا  ادرف  و  میامـش ، تربع  بجوم  زورما  مدوب و  ناترای  زورید 
امش يارب  دیشخبب - امش  رگا  و - يراب ، يادخ  هب  تسا  نم  یکیدزن  بجوم  ششخب  مشخبب ، رگا  .تسا  رادید  هاگ  هدعو  ارم  گرم 

هک دماین  نم  تقو  رـس  هب  يزیچ  ندرم  اب  هک  ادخ  هب  .دزرمایب » ار  امـش  ادخ  هک  دـیراد  یمن  تسود  ایآ  ! » دیـشخبب سپ  .يراکوکین 
، دسر بآ  هب  ناهگان  هک  مدوب  ماگنه  بش  هب  بآ  هدنیوج  نوچ  هکلب  مسانـشن ، ار  نآ  هک  دیدرگ  دیدپ  يزیچ  هن  و  مدنـسپن ، ار  نآ 

« .تسا رتهب  ار  ناراکوکین  تسادخ ، دزن  هچنآ  و   » دبایب تسا  ناهاوخ  ار  هچنآ  هک  یناهاوخ  ای 

[ .دیدرگ نآ  رارکت  بجوم  هک  تسا  یتدایز  نآ  رد  اجنیا  نکیل  تشذگ ، اه  هبطخ  رد  نانخس  نیا  زا  يا  هراپ  میوگ ، یم  ]
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یلیبدرا

ّتیـصو قیرط  رب  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  مجلم  رـسپ  ار  وا  دز  مخز  هک  یتقو  دوخ  گرم  کشیپ  هدومرف  هک  تسترـضح  مالک  زا  و 
ار وا  هقیرط  ینادرگن  عیاض  هک  دیاب  سپ  تسا  دّمحم  رگید  ار و  يزیچ  ادخب  دیراین  كرش  هک  تسنآ  ار  امش  رم  نم  تیصو  ندرک 

مدوب امش  بحاصم  زورید  نم  ارس  ود  ره  تمذم  امش  زا  داب  یلاخ  ارغارچ  ود  ره  نیا  دیزورفا  رب  ار و  نوتـس  ود  ره  نیا  دیراد  ياپب 
سپ موش  یناف  رگا  مدوخ و  نوخ  یلو  نم  سپ  منام  یقاب  رگا  امش  زا  ما  هدننک  تقرافم  ادرف  امـش و  يارب  مراگزور  تربع  زورما  و 

وفع سپ  یتبقع  رد  تسیئوکین  امـش  يارب  وفع  ادخب و  تسا  نتـسج  یکیدزن  وفع  زا  سپ  منک  وفع  رگا  تسنم و  هاگ  هدـعو  یتسین 
هک هدـنیآ  دورف  گرم  بناج  زا  نمب  دـماین  هک  ادـخب  امـش  يارب  ادـخ  دزرمایب  هک  دـیراد  یمن  تسود  ایآ  نامدرم  ياطخ  زا  دـینک 
دیآ دورف  هک  یبآ  هدـنیوج  وچمه  هک  گرمب  قایتشا  رد  مدوبن  ارنآ و  مراد  رکنم  هک  هدـننک  عولط  هن  نآ و  زا  مشاب  هتـشاد  تهارک 
هچنآ رد  مالک  نیا  زا  یخرب  تشذگ  هک  قیقحتب  ناراکوکین و  يارب  تسا  رتهب  تسیادخ  دزن  هچنآ  دبایب و  هک  هدـننک  بلط  بآب و 

دنیدرگ بجاو  هک  یتدایز  دش  روکذم  اجنیا  هک  تسا  مالک  نآ  رد  هکنآ  رگم  اه  هبطخ  زا  تشذگ  شیپ 

یتیآ

ار تیـصو  نیا  شتافوزا  شیپ  یمک  دز  تبرـض  ار  وا  هیلع ، هللا  هنعل  مجلم ، نبا  هک  یماـگنه  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  ینخس 
: دومرف نایب 

ار نوتس  ود  نیا  دیراذگم و  عیاض  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنس  دیروایم و  كرش  چیه  ادخ  هب  هک  منک  یم  تیصو  ار  امش 
.دشابن امش  شهوکن  يارای  ار  یسک  ات  دیراد ، ياپرب  هراومه 

نوخ رایتخا  دوخ  منامب ، هدنز  رگا  .مور  یم  امش  نایم  زا  ادرف  متسه و  امش  تربع  هیام  زورما  مدوب و  امش  بحاصم  رای و  زورید  نم 
سپ .تسا  هنـسح  امـش  يارب  تسادخ و  هب  نم  برقت  بجوم  منک ، وفع  رگا  .تسا  نم  هاگداعیم  گرم  مریمب ، رگا  مراد و  ار  دوخ 

.{ هیآ 22 هروس 24 ، . 12 (} ناتدزرمایب ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  : ) دینک وفع 

نم رب  مشاب  هتساوخن  ار  شرادید  هک  یسک  ای  دمآ  دهاوخن  مغارـس  هب  مراد ، شوخان  ار  نآ  هک  يزیچ  مریمب ، نوچ  دنگوس ، ادخ  هب 
ناکین يارب  تسا  دنوادخ  دزن  هچنآ   ) .دبای یم  بآ  دور و  یم  بآ  بلط  هب  هک  متـسه  يا  هنـشت  دننامه  نم  .دـش  دـهاوخن  راکـشآ 

.{ هیآ 198 هروس 3 ، . 13 (} .تسا رتهب 

: دیوگ یضر  فیرش 

ببـس ار  نآ  رارکت  هک  هدش  نوزفا  ییاهزیچ  اجنیا  رد  یلو  تشذگ  اه  هبطخ  رد  نیا  زا  شیپ  نانخـس  نیا  زا  یـضعب  میوگ : یم  نم 
.دش یم 

نایراصنا

ود نیا  ، دـینکن عیاض  ار  - هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  - دّـمحم ّتنـس  دـیهدن و  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امـش  هب  مشرافس 
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 . دوب دهاوخن  یشهوکن  امش  رب  رگید  هک  ، دیرادب هاگن  نشور  ار  غارچ  ود  نیا  دیراد و  اپ  رب  ار  نید  نوتس 

رگا ،و  مشیوخ نوخ  بحاص  منامب  هدنز  رگا.موش  یم  ادـج  امـش  زا  ادرف  ،و  متربع امـش  يارب  زورما  ، مدوب امـش  نیـشنمه  زورید  نم 
تـسود ایآ  » دیـشخبب سپ  ، تسا هنـسح  امـش  يارب  ،و  برق بجوم  نم  يارب  ندیـشخب  مشخبب  رگا  ،و  تسا نم  هاگ  هدعو  رگم  مریمب 

هلأسم ،و  دشابن نم  دنـسپ  هک  درواین  يور  نم  هب  یناهگان  روط  هب  گرم  زا  يزیچ  مسق  ادخ  هب  دشخبب !؟»  ار  امـش  دـنوادخ  دـیرادن 
نآ هب  هک  یعاتم  يایوج  ای  ، هدیسر بآ  هب  ناهگان  هک  مدوب  بآ  يایوج  نوچ  گرم  هب  تبـسن.مسانشن  ار  نآ  هک  دوشن  راکـشآ  يا 

 «. تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  «و  هتفای تسد 

 . مدید رارکت  هب  مزال  دوب  يا  هفاضا  نخس  نیا  رد  نوچ  یلو  ، تشذگ نخس 149) رد  ) نیا زا  شیپ  نخس  نیا  زا  یتمسق  : میوگ یم 

حورش

يدنوار

نم براقلا : .هلفغ و  یناتا  ام  يا  یناجف : اـم  .فورعم و  تیبلا  دومع  اـمهعفنی و  اـم  نیتداهـشلا و  يا  نیدومعلا  نیذـه  اومیقا  هلوق  و 
.نوعیطملا راربالا : و  ءاملا ، لخد  يا  درو : هلیل و  ءاملا  نیب  هنیب و  نوکی 

يردیک

نیذـه اومیقا  .هریرکت  تبجوا  هدایز  انهه  هیف  نا  الا  بطخلا ، نم  مدـقت  امیف  مالکلا  اذـه  ضعب  یـضم  دـق  و  هللا ، همحر  یـضرلا  لاق 
.هرتعلا و نآرقلا و  ینعی  .اـمهعبتی ع - اـم  نیتداهـشلا و  ینعی  .هلآ ج - هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هنـس  عاـبتا  دـیحوتلا و  يا  نیدومعلا :

ءایلوالا تاماقم  نم  لاع  ماقم  یلع  لیلد  هترکنا : علاط  و ال  هتهرک ، دراو  .توملا  نم  ینئاجف  ام  لثم  وه  مکزواج و  يا  مذ : مکـالخ 
.هلیل ءاملا  نیب  هنیب و  نوکی  نم  براقلا : .توملا و  نوهرکی  هللا ال  ءایلوا  ناف 

مثیم نبا 

: رمـالا هاـجف  دوب : هتفاکـش  ار  شقرف  مجلم  نبا  هک  یماـگنه  دومرف ، ناـیب  تیـصو  ناونع  هب  تداهـش  زا  شیپ  ترـضح  هک  يا  هماـن 
هب مشرافـس   ) .دشاب هار  بش  کی  تدـم  بآ  نیب  وا و  نیب  هک  یـسک  یلوق  هب  بآ و  هدـنیوج ي  براق : .دـمآ  وا  يوس  هب  یناهگان 

اپرب تسا  توبن  دیحوت و  هک  ار  نید  نوتـس  ود  نیا  دینکن ، هابت  ار  ادـخ  لوسر  تنـس  دـیرواین و  كرـش  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  امش 
ادج امش  زا  مه  ادرف  و  متربع ، هیام ي  زورما  اما  .مدوب  امش  قیفر  رای و  زورید  نم  .دوب  دهاوخن  امش  رب  یـشهوکن  هنوگ  چیه  دیراد ،

زا رگا  تسا و  نم  هاگ  هدعو  گرم  سپ  متفر  ایند  زا  رگا  مشاب و  یم  منوخ  رایتخا  بحاص  دوخ  نم  مدـنام  مدرمن و  رگا  موش ، یم 
دیامرف یم  ادخ  دیشاب  هتشاد  وفع  امـش  سپ  تسا  هنـسح  امـش  يارب  ادخ و  هب  برق  هیام ي  نم  يارب  تشذگ  وفع و  مرذگرد  ملتاق 

دوجو هب  مشاب  هتـشاد  شوخان  ار  نآ  هک  یناهگان  دـماشیپ  نم  يارب  گرم  ندـمآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  مکل ) هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  )
يرگوجتـسج دشاب و  هتفای  تسد  نآ  هب  هک  بآ  هدنیوج ي  دننام  رگم  متـسین  دشن و  رهاظ  نم  رب  مدنـسپن  ار  نآ  هک  يرما  دـماین و 

هبطخ رد  راتفگ  نیا  ياهتمسق  زا  یخرب  تسا : هدومرف  یضردیس  موحرم  راربالل .) ریخ  هللا  دنع  ام  و   ) تسا هدیـسر  شدوصقم  هب  هک 
رد ترـضح  ار  نانخـس  نیا  .میتسناد  مزال  ار  شرارکت  دوب  ییاهینوزف  نمـضتم  همان  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  اما  دوب  هدمآ  هتـشذگ  ياه 
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يرتبـسانم لحم  رد  يو  ياهتیـصو  تداهـش و  لصفم  حرـش  هللاءاشنا  نیا  زا  دـعب  دومرف و  نایب  شتداهـش  زا  شیپ  ياهزور  زا  یکی 
-1 دنشاب : یم  مالـسا  راوتـسا  ياه  هیاپ  هک  تسا  هدومرف  شرافـس  بلطم  ود  هب  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دش  دهاوخ  رکذ 

تـسا تعیرـش  تناید و  بولطم  نیتسخن  نآ  هب  تداهـش  هک  دنـشاب  هتـشاد  صلاخ  دیحوت  ینعی  دنرواین  ادخ  هب  كرـش  هنوگ  چیه 
زا يوریپ  موزل  هک  دش  مولعم  قباس  رد  و  ربمایپ ، تنـس  تظفاحم  توبن و  عوضوم  هب  لماک  هجوت  .دش 2 - نایب  هتشذگ  رد  هک  نانچ 

اپرب و  دـشاب ، یم  بجاو  روما  زا  ادـخ  باتک  رب  تظفاـحم  سپ  .دـیآ  یم  باـسح  هب  تنـس  زا  تسا  هدروآ  ادـخ  لوسر  هچنآ  ماـمت 
ییاجرباپ ببـس  هناخ  نوتـس  ود  لثم  لصا  ود  نیا  هک  نآ  لیلد  هب  دوش ، یم  شهوکن  عفر  بجوم  گرزب  هفیظو ي  ود  نیا  نتـشاد 

اذـک و لعفا  دراد  لثملا  برـض  مکح  هلمج  نیا  مذ ، مکالخ  .تسا و  هدروآ  هراعتـسا  اهنآ  رب  ار  دومع  هژاو ي  اذـل  دنتـسه ، مالـسا 
تامدقم رکذ  زا  سپ  ماما  .تسین  وت  رب  یشهوکن  یتسه و  روذعم  ینعی  تسین  وت  رب  يزیچ  رگید  هدب  ماجنا  ار  راک  نیا  مذ ، كالخ 

دـنپ و هب  ار  نانآ  نامز  زا  تقو  هس  رد  دوخ  عضو  ینوگرگد  فلتخم و  تالاح  يروآدای  اـب  هداد و  ناـیفارطا  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ 
رهاق بلاغ و  نانمشد  رب  دنتخانش و  یم  يریلد  يدنمورین و  هب  ار  وا  دوب و  ناشقیفر  زورید  ای  هتشذگ  رد  هدرک ، راداو  نتفرگ  تربع 

هدنیآ ي رد  و  هدـش ، تربع  هیام ي  نونکا  مه  تشاد ، رارق  وا  تسد  رد  تناید  تعیرـش و  ياهراک  يرادروشک و  روما  مامز  دوب و 
دهد و یم  حرـش  دـنامب  ای  دورب  ایند  زا  هک  یـضرف  هب  ار  شلتاق  اب  راتفر  رادـشه  نیا  لابند  هب  .دوش  یم  ادـج  اهنآ  زا  کیدزن  رایـسب 

رگا تسا : نینچ  نآ  ریدقت  هک  دشاب  هتفرگ  تروص  يریخات  میدقت و  ترـضح  راتفگ  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نانچ 
نم يارب  منک  وفع  رگا  و  منک ، یم  وفع  مهاوخب  رگا  منک و  یم  صاصق  مهاوخب  رگا  سپ  مراد ، ار  مدوخ  نوخ  رایتخا  مدـنام  یقاـب 

ار وا  دیهاوخب  ار  ملتاق  نتـشک  امـش  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  گرم  نم  هاگ  هدعو  متفر  ایند  زا  رگا  اما  تسادـخ  هب  برقت  هیام ي 
ار دوخ  يانف  اقب و  تلاح  ود  تسخن  نتم ، ترابع  رد  .دینک  وفع  سپ  تسا  هنسح  امش  يارب  نآ  هک  دیهاوخب  ار  وفع  رگا  دیـشکب و 

رکذ ار  هفیرـش  هیآ ي  .تشذـگ  وفع و  هب  شناگدـنامزاب  قیوشت  روظنم  هب  هدومرف و  نایب  مه  اـب  ار  اـهنآ  مکح  سپـس  هدرک و  رکذ 
شیپ دسانـشن  ار  وا  هک  يا  هدنونـش  دراو  درادن و  تسود  ار  نآ  هک  يرما  گرم  ندمآ  اب  هک  دـنک  یم  دای  دـنگوس  سپـس  هدرک و 

زا هک  دوب  ادـخ  يایلوا  رورـس  ادـخ  لوسر  زا  سپ  يو  هک  نآ  لـیلد  هب  تسا  نشور  يرما  يو  راـتفگ  تقادـص  يرآ  .تسا  هدـماین 
تسا و هدرک  ایهم  تشهب  ياـهغاب  رد  شیاـیلوا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  هب  ناوارف  قوش  رایـسب و  تبحم  ناـشیا  ياـهیگژیو 

نیرتفیرـش هب  نتفاـی  تسد  ببـس  يو و  بوبحم  هب  ندیـسر  باـب  هک  ار  گرم  دورو  درادـن  تسود  هنوگچ  دـشاب  نینچ  هک  یـسک 
گرم هنوگچ  و  تسا ؟ هتشاد  نآ  هب  فورصم  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  رمع  نارود  مامت  رد  هک  تسا  يا  هنادواج  هقح ي  بلاطم 

هب ببس  نآ  هب  هدش و  عقاو  گرم  موجه  دروم  هک  ار  دوخ  سپس  تسا ؟ هدوب  نآ  راظتنا  دای و  رد  هتسویپ  هک  نآ  لاح  دسانـشن و  ار 
اریز دشاب ، هدـش  بآ  دراو  هک  تسا  هدرک  يا  هنـشت  هب  هیبشت  هدیـسر ، هدرک  ایهم  شیارب  هنادواج  ياهیبوخ  زا  دـنوادخ  هچنآ  لامک 

یگنشت و شطع  ياهیتخس  مامت  دوش  دراو  نآ  هب  بآ  بلط  رد  اههار  ندومیپ  زا  سپ  يا  هنشت  رایـسب  صخـش  یتقو  هک  روط  نامه 
ماـمت هک  دوش  یم  مرگرـس  مدـمه و  دـیواج  ياـهتمعن  اـب  ناـنچ  نآ  گرم  ندیـسر  ارف  اـب  زین  وا  دوـش ، یم  ناـسآ  شیارب  هار  جـنر 
دـشاب یم  هتفهن  هیبشت  نیا  رد  زین  يرگید  هفیطل ي  دوش و  یم  اراوگ  ناسآ و  شیارب  گرم  زا  شیپ  ياهیراوشد  ایند و  ياهیراوگان 

شلد دوخ ، يورخا  دـصاقم  هب  نتفاـی  رفظ  رطاـخ  هب  نوچ  زین  .تسا و  هدرک  بآ  هب  هیبشت  ییاراوگ  رظن  زا  ار  اـهتمعن  اـهیبوخ و  هک 
داشلد و دروآ ، یم  تسد  هب  ار  دوخ  بولطم  هک  یماـگنه  يرما ، بلاـط  هدـنیوج و  هک  ناـنچمه  دوش  یم  نشور  شمـشچ  داـش و 

رورس یلاحـشوخ و  هک  تسا  حضاو  .تسا  هدرک  هدننامه  یـصخش  نینچ  هب  گرم  ماگنه  رد  ار  دوخ  تلاح  اذل  دوش ، یم  دنـسرخ 
ناسکی تسافن  يدنمـشزرا و  تهج  زا  اه  هتـساوخ  اریز  دـشاب  یم  توافتم  فلتخم و  دوخ  دـصاقم  هب  نتفای  تسد  ربارب  رد  ناـسنا 

يداش و تسا  مزال  سپ  تسا  ناسنا  ياـه  هتـساوخ  دـصاقم و  نیرتشزرااـب  نیرتمهم و  گرم  زا  سپ  ترخآ و  روما  نوچ  تسین و 
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هاگنآ .دشاب  اهتجهب  نیرتیلاع  اهیداش و  نیرتلماک  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  نآ  هب  لوصو  هجیتن ي  رد  هک  ینشور  مشچ  رورس و 
اهنت دهاوخ ، یم  ایند  رد  یمدآ  هک  اهیبوخ  زا  هچنآ  هک  تسا  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدومرف و  هدافتسا  نآرق  هفیرـش ي  هیآ ي  زا 

دنوادـخ زا  قیفوت  .تسا  رتـهب  دـننک  یم  بلط  هک  يا  هتـساوخ  ره  زا  شراـکوکین  ناتـسود  يارب  وا  هک  دوش  یم  ادـیپ  دـنوادخ  دزن 
.تسا

دیدحلا یبا  نبا 

ٌّمَذ ْمُکَالَخ  ِْنیَحاَبْصِْملا َو  ِْنیَذَه  اوُِدقْوَأ  ِْنیَدوُمَْعلا َو  ِْنیَذَه  اوُمِیقَأ  ُهَتَّنُس  اوُعِّیَُضت  َالَف  ٌدَّمَُحم ص  ًاْئیَش َو  ِهَّللِاب  اوُکِرُْشت  َّالَأ  ْمَُکل  ِیتَّیِـصَو 
ٌَهبُْرق َو ِیل  ُْوفَْعلاَف  ُفْعَأ  ْنِإ  يِداَعیِم َو  ُءاَنَْفلاَف  َْنفَأ  ْنِإ  یِمَد َو  ُِّیلَو  اَنَأَف  َْقبَأ  ْنِإ  ْمُُکقِراَفُم  ًادَغ  ْمَُکل َو  ٌهَْربِع  َمْوَْیلا  ْمُُکبِحاَص َو  ِسْمَْألِاب  اَنَأ 

ٌِعلاَط َـال  ُُهتْهِرَک َو  ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَـجَف  اَـم  ِهَّللا  َو  رونلا 22 } . هروس  ( 1 ْمَُکل {  ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـال  اوُفْعاَـف َأ  ٌهَنَـسَح  ْمَُکل  َوُـه 
. { . نارمع 198 لآ  هروس  ( 2 ِراْربَْأِلل {  ٌْریَخ  ِهّللا  َْدنِع  ام  َدَجَو َو  ٍِبلاَط  َدَرَو َو  ٍبِراَقَک  َّالِإ  ُْتنُک  اَم  ُُهتْرَْکنَأ َو 

 [ هریرکت تبجوأ  هدایز  انهاه  هیف  نأ  الإ  بطخلا  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  ضعب  یضم  دق  لوقأ و  یلاعت  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

یبنلا ص هنس  عابتا  دیحوتلاب و  مهاصوأ  اذإ  لوقی  نأ  لئاقل  تلق  نإف 

حیبق لک  بنجت  بجاو و  لک  لـعف  یبنلا ص  هنـس  نـأل  مذ  مکـالخ  نیدومعلا و  نیذـه  اومیقأ  هیف  لوقی  کـلذ  دـعب  ءیـش  قبی  ملف 
.لاقی اذ  امف  مذ  مهالخف 

موصی ناک  نم  مهنم  هلک و  لیللا  موقی  ناک  نم  مهنمف  ادج  هقاش  لفاونلا  نم  ارومأ  مهـسفنأ  اوفلک  هباحـصلا  نم  اریثک  نأ  باوجلا  و 
كرات مهنم  حاکنلا و  كرات  مهنم  هب و  هریغ  مایقل  هنع  داـهجلا  طوقـس  عم  دـهاجملا  مهنم  روغثلا و  یف  طـبارملا  مهنم  هلک و  رهدـلا 

وه مظعألا  مهملا  نأ  هیـصولا  تقو  هتعیـش  هلهأل و  نیبی  نأ  دارأف ع  هیف  نوسفانتی  کلذـب و  نورخافتی  اوناک  سبـالملا و  معاـطملا و 
کلذب و ضهن  ادحاو  هئاملا  نم  تیلف  کلذ  ادع  امب  لالخإلاب  مکیلع  بجاو و ال  هنأ  دمحم ص  نید  نم  ملعی  امب  مایقلا  دیحوتلا و 

هرقبلا هروس  ( 1 َرْـسُْعلا {  ُمُِکب  ُدیُِری  َرُْـسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهّللا  ُدـیُِری  لوقی  یلاعت  هللا  نإف  مهنع  فیلاکتلا  فئاظو  فیفختب  مهبیغرت  دارملا 
. { 185

.هحمسلا هلهسلا  هیفینحلاب  تثعب  لاق ص  و 

 . مذلا مکنع  طقس  مترذعأ و  دق  يأ  لثملا  لیبس  یلع  لاقت  هظفل  مذ  مکالخ  هلوق و 

انأ اهب و  نوربتعت  هظع  يأ  مکل  هربع  مویلا  انأ  فاخأ و  یجرأ و  تنک  يأ  مکبحاص  سمألاب  انأ  لاـقف  اـماسقأ  هثـالثلا  هماـیأ  مسق  مث 
.مکراد ریغ  يرخأ  راد  یف  نوکأ  مکقرافم  ادغ 

دب يذلا ال  دـعوملا  ءانفلاف  قبی  مل  نإ  صتقا و  ءاش  نإ  افع و  ءاش  نإ  همد  یلو  وهف  هبرـضلا  هذـه  نم  تمی  مل  یقب و  نإ  هنأ  رکذ  مث 
.هنم
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وأ ال هبرضلا  هذه  نم  ملسأ  نأ  امإ  وه  موهفم و  هنم  ینعملا  نیملکتملا و  میسقت  هدعاق  یلع  سیل  میسقتلا  فعأ و  نإ  لاقف و  داع  مث 
هبرض لب  لتقلا  انهاه  صاصقلاب  ینعی  تصصتقا و ال  تئـش  نإ  صتقأ و  ملف  توفع  تئـش  نإ  یمد  یلو  انأف  اهنم  تملـس  نإف  ملـسأ 

.دیلا عطقک  هردهم  هیارسلا  تناک  سفنلا  یلإ  ترس  نإف  هبرضب 

 . هبرق توفع  نإ  یل  وفعلا  نإ  هلوقب  افع  ملس  نإ  هنأ  یلإ  أموأ  مث 

اوءاش نإ  اوصتقا و  اوءاش  نإ  هثرولا  یلإ  مدلا  هیالوف  هذـه  نم  ملـسی  هنأ ع ال  وه  نیلوألا و  نیمـسقلا  نم  یناثلا  مسقلا  یلإ  اندـع  مث 
.اوفع

ْمَُکل و ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوفعاف َأ ال  لاقف  وفعلاب  احیرص  ارمأ  مهرمأ  لب  هنسح  مکل  وه  هلوقب و  نسحأ  مهنم  وفعلا  نأ  یلإ  أموأ  مث 
 . بدنلا یلع  الومحم  مالکلا  اذه  یف  وفعلاب  هرمأ  نوکی  نأ  یغبنی  زیزعلا و  باتکلا  ظفل  اذه 

.هتغب یناتأ  ءیشلا  ینأجف  ههرک  هرکنأ و ال  رمأ  توملا  نم  هأجف  ام  هنأ  مسقأ ع  مث 

نوبراق و ال مهف  برقلا  مسالا  هدـحاو و  هلیل  هنیب  هنیب و  یقب  دـق  ءاملا و  یلإ  ریـسی  يذـلا  براقلا  درو و  براقک  الإ  تنک  ام  لاق  مث 
ذاش فرح  وه  نوبرقم و  لاقی 

یناشاک

هک یتقو  رد  مجلم ) نبا  هبرـض  امل   ) تلحر هب  بیرق  ینعی  دوخ  توم  زا  شیپ  هدومرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  مالک  نیا  هتوم ) لیبق  )
یلع  ) هدوـمن داریا  ار  مـالک  نیا  دوـخ و  تمحر  زا  داـنادرگ  رود  ار و  وا  ادـخ  داـنک  تنعل  هک  هللا ) هنعل   ) مجلم نـبا  ار  وا  دز  برض 

کیرش هک  تسا  نآ  امش  يارب  زا  نم  تیصو  ائیش ) هللااب  اوکرشت  نا ال  مکل  یتیـصو  : ) هجو نیا  هب  تیـصو ، لیبس  رب  هیـصولا ) لیبس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  هتنـس ) اوعیـضت  الف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و   ) ار زیچ  چیه  یلاعت  يادخ  هب  دیریگن  زابنا  دیزاسن و 

تـسا نامیا  لصا  هک  ار  نوتـس  ود  ره  نیا  دیراد  ياپ  هب  و  نیدومعلا ) نیذه  اومیقا   ) ار وا  راثآ  تیاده و  هقیرط  دیزاسم  عیاض  سپ 
يدمحم توبن  هعمل  تسا و  يدحا  دیحوت  رون  هک  ار  غارچ  ود  ره  نیا  دینادرگ  نشور  دیزورفرب و  و  نیحابصملا ) نیذه  اودقوا  (و 

نم مکبحاص ) سمالاب  انا   ) .تسا برع  حدامم  زا  مالک  نیا  ارـس  ود  ره  شهوکن  تمذـم و  امـش  زا  داب  یلاخ  ینعی  مذ ) مکالخ  (و 
زا ما  هدـننک  تقرافم  ادرف  و  مکقرافم ) ادـغ  و   ) امـش يارب  مراگزور  تربع  زورما  و  مکل ) هربع  مویلا  و   ) امـش بحاصم  مدوب  زورید 

، مهاوخ هچنآ  متسه ، مدوخ  نوخ  یلو  نم  سپ  یمد ) یلو  اناف   ) مرب تمالـس  هب  ناج  تبرـض  نیا  زا  منام و  یقاب  رگا  قبا ) نا   ) امش
انف و سپ  يداعیم ) ءانفاف   ) مروآ یقاب  هاگتهزن  هب  يور  یناف ، يارس  نیا  زا  موش و  یناف  رگا  و  نفا ) نا  و   ) مروا ياج  هب  دوخ  لتاق  اب 

ارم مدرک  وـفع  سپ  هبرق ) یل  وفعلاـف   ) مرذـگرد وا  صاـصق  رـس  زا  منک و  وـفع  رگا  و  فـعا ) نا  و  ، ) تسا نم  هاـگ  هدـعو  یتـسین 
دـینک و وفع  سپ  اوفعاـف )  ) یبـقع رد  تسا  ییوکین  امـش  يارب  وفع  و  هنـسح ) مکل  وـه  و   ) یلاـعت يادـخ  هب  تسا  نتـسج  یکیدزن 

هللا و   ) امـش يارب  زا  ار  ناهانگ  یلاعت  يادخ  دزرمایب  هکنآ  مکل ) هللا  رفغی  نا   ) دیراد یمن  تسود  ایآ  نوبحت ) الا   ) اطخزا دیرذگرد 
ار نآ  مرامـش  هورکم  هک  هدمآ  دورف  هتهرک ) دراو   ) گرم بناج  زا  نم  هب  دماین  هاگان  هب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  توملا ) نم  ینئجف  ام 
دوصقم و علاط )  ) نآ تسا و  نم  بوبحم  فولام و  دراو )  ) نآ هک  اریز  ار  نآ  مراد  رکنم  هک  هدـننک  عولط  هن  و  هترکنا ) علاط  ـال  (و 
( براق  ) بآ و هب  دـیآ  دورف  هک  یبآ  هدـنیوج  نوچمه  رگم  درو ) براقک  الا   ) توم هب  قایتشا  رد  مدوبن  و  تنکام ) و   ) نم بوغرم 
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بلاط و   ) .توم هب  وا  قوش  تدـش  هب  تسا  تراشا  نیا  و  دـشاب ، بش  کی  بآ  وا و  نایم  هک  دـنیوگ  یم  ار  یـسک  تغل  لـصا  رد 
نآ میعن  زا  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  و  راربـالل ) ریخ  هللا  دـنع  اـم  و   ) تسا وا  بوـلطم  هچنآ  دـبایب  هک  يا  هدـننک  بلط  وـچمه  و  دـجو )
هک يزیچ  نآ  هک  اریز  .یلاـع  تاذ  نآ  هعیفر  تـالاح  هیلاـع و  تاـماقم  رب  تـسا  لـیلد  نـیا  .ناراـکوکین  يارب  تـسا  رتـهب  ناـهج ،

ضعب یضم  دق  و   ) .ناهاوخ دوب و  قاتشم  ار  نآ  ترضح  نآ  و  دشاب ، نازیرگ  گرم  زا  هک  تسا  نآ  تسا  تیرـشب  تلبج  ياضتقم 
زا بطخلا ) نم   ) دش عقاو  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رد  مدقت ) امیف   ) ماجنا تنمیم  مالک  نیا  زا  یضعب  تشذگ  هک  قیقحت  هب  و  مالکلا ) اذه 

مالک هب  تبسن  دوب  یتدایز  هدایز )  ) دش روکذم  اجنیا  هک  مالک  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رگم  انهیه ) هیف  نا  الا   ) ترضح نآ  ياه  هبطخ 
ندش نآ  رکذتم  رگید  راب  کی  نآ و  ندینادرگ  ررکم  دینادرگ  بجاو  هک  هریرکت ) تبجوا   ) قباس

یلمآ

ینیوزق

يادـخ اـب  دـیزاسن  کیرـش  هک  تسا  نیا  ار  امـش  نم  تیـصو  مجلم  نبا  تبرـض  زا  دـعب  تفگ  دوخ  توـم  زا  كرتـشیپ  مـالک  نیا 
رگید و  تسا ، نامیا  ناویا  ناینب  لصا  هک  ار  نوتس  ود  نیا  دیراد  ياپرب  ار ، وا  تنس  دینکم  عیاض  وا  لوسر  اما  و  ار ، يزیچ  لجوزع 

نآ حرـش  تسا و  لثم  حدم  يارب  برع )  ) نایم رد  هملکنیا  اهتمذم ، طرـش  ود  نآ  زا  دـعب  امـش  زا  تسا  رود  و  ار ، امـش  تسین  یمذ 
رگا دـیریگنیم  نم  رد  تربع  مشچب  امـش  يارب  متربع  زورما  و  مدوب ، امـش  هارمه  راـی و  زورید  نم  تشذـگ  بطخ  یـضعب  رد  شیپ 

ادج امـش  زا  ادرف  و  دیـشوپب ، مدرم  رظن  زا  شباتناهج  رون  دینادرگ و  کیرات  هنوگچ  هرذ  نانچ  ار  یباتفآ  نینچ  دـشاب  دـید  بحاص 
و تسا ، نم  هاگ  هدـعو  توم  انف و  منامن  رگا  و  مدوخ ، نوخ  یلو  دوخ  منامب  رگا  ندومن ، مهاوخ  يوام  كاخ  رد  ندـش و  مهاوخ 

امـش دزرمایب  يادخ  هک  دیرادیمن  تسود  ایآ  دینک  وفع  سپ  تبوثم ، هنـسح و  ار  امـش  تسا و  تبرق  بجوم  ارم  وفع  منک  وفع  رگا 
مراد و دب  مشابن و  انشآ  مسانشن و  ار  وا  هک  هدش  رهاظ  هن  و  مشاب ، هراک  ار  وا  هک  هدنیآ  گرم  زا  هاگان  تخاتن  نم  رب  مسق  ادخب  ار ؟

تـسا رتهب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  و  دـبایب ، دوخ  دارم  هک  يدارم  راکبلط  و  دـسرب ، بآ  رـس  رب  هک  بآ  يایوج  وچمه  رگم  نم  متـسین 
شیپ ياهبطخ  رد  مالک  نیا  زا  یـضعب  تشذـگ  قیقحتب  و  دـیوگیم ، هنع  هللا  یـضر  دیـس  تسا  انف  راد  رد  هچنآ  زا  ناراکوکین  يارب 

.ارنآ رارکت  دینادرگ  بجاو  هک  تسا  یتدایز  اجنیا  نآ  رد  هکنآ  رگم 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  مالک  نم  و 

.هیصولا لیبس  یلع  هتوم  لیبق 

.ندرک تیصو  لیبس  رب  وا  تلحر  زا  كرتشیپ  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  زا  و 

انا .مذ  مکـالخ  نیدومعلا و  نیذـه  اومیقا  .هتنـس  اوعیـضتالف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ائیـش و  هللااـب  اوکرـشتال  نا  مکل  یتیـصو  »
وه هبرق و  یل  وفعلاف  فعا  نا  يداعیم و  ءانفلاف  نفا  نا  یمد و  یلو  اناف  قبا  نا  مکقرافم ، ادغ  مکل و  هربع  مویلا  مکبحاص و  سمالاب 

»؟ مکل هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  ! » اوفعاف هنسح ، مکل 
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« .راربالل ریخ  هللادنع  ام  .دجو و  بلاط  درو و  براقک  الا  تنک  ام  هترکنا و  علاط  هتهرک و ال  دراو  توملا  نم  یناجف  ام  هللا  و 

لطاب عیاض و  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، اما  ار و  يزیچ  ادخ  اب  دینادرگن  کیرش  هک  تسا  نیا  ار  امـش  رم  نم  تیـصو  ینعی 
یعرـش و تمذم  امـش  زا  تسا  طقاس  دیتشاد ، اپرب  رگا  ار و  نید  نوتـس  ود  نیا  دیراد  اپرب  ار ، وا  تعیرـش  دیراذگم  راکیب  دینکم و 

ایند زا  نم  تلحر  ببس  هب  نم  لاح  زا  دیریگ  دنپ  دیاب  هک  مشاب  امـش  تربع  لحم  زورما  مدوب ، امـش  بحاصم  زورید  رد  نم  .یلقع 
يادـخ هک  تسا  نم  هاگ  هدـعو  ایند  زا  یتسین  سپ  اـیند ، زا  مدـیدرگ  تسین  رگا  امـش و  زا  ما  هدـنوش  ادـج  ادرف  ترخآ و  يوس  هب 

دوخ تیانج  نوخ و  رایتخا  بحاص  نم  سپ  مدنام  یقاب  رگا  تسین و  ادخ  هدعو ي  رد  یفلخ  نآ و  هب  تسا  هداد  هدعو  یلاعت 

.تسا باوث  هنـسح و  امـش  يارب  زا  وفع  نآ  تسا و  تعاط  تبرق و  نم  يارب  زا  ندرک  وفع  سپ  متـشذگ  مدرک و  وفع  رگا  مشاب و 
، ار امـش  رم  ادخ  دزرمایب  هکنیا  دیراد  یمن  تسود  ایآ  نم ، نوخ  زا  دیرذگرد  سپ  دیدرک ، وفع  امـش  مدـنامن و  یقاب  نم  رگا  ینعی 

.تسا ادخ  نارفغ  بجوم  تشذگ  وفع و  ینعی 

زا راکنا  هک  يا  هدنوش  رهاظ  هن  مشاب و  هتـشاد  وا  زا  تهارک  هک  یببـس  يدراو و  گرم  زا  نم  هب  دماین  رد  هاگان  هک  ادخ  هب  دنگوس 
لثم رگم  دـنوش و  هاگبآ  دراو  هک  هاگبآ  هب  کیدزن  ناگنـشت  لثم  رگم  نم  مدوبن  گرم و  هب  مدوب  بغار  نم  ینعی  مشاـب ، هتـشاد  وا 

.ناراکوکین يارب  زا  تسا  رتهب  تسا  ادخ  دزن  رد  هچنآ  ار و  نآ  دنبایب  هک  يزیچ  ناگدنیوج 

دـشاب مدقم  نفا » نا   » هرقف ي هک  دشاب  هدش  هخـسن  ای  تیاور  لصا  رد  يریخات  میدـقت و  نفا » نا   » و قبا » نا   » هرقف ي ود  رد  ایوگ  و 
.ملعا هللا  .تسا و  هدش  همجرت  جهن  نیا  رب  هکنانچ 

یئوخ

، هریرکت تبجوا  هدایز  انهه  هیف  نا  الا  بلطخلا  نم  مدـقت  امیف  مـالکلا  اذـه  ضعب  یـضم  دـق  و  لوقا : هیلع : هللا  ناوضر  یـضرلا  لاـق 
یف اهنا  امک  نیحابـصملا ) نیذه  اودقوا  نیدومعلا و  نیذـه  اومیقا  : ) اذـکه ماقملا  یف  جـهنلا  خـسن  ضعب  یف  هرابعلا  و  لوقا : .یهتنا 
الک یف  نتملا  یف  ام  نکلو  اضیا ، یفاک  خسنل ال  قباطم  اهنا  امک  هنسح ) مکل  وه  و  : ) جهنلا خسن  ضعب  یف  و  کلذک ، یفاکلا  هخسن 

نامثعوبا هب  یتا  امک  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  هبسح ) مکل  وه  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق ینعملا : .یضرلا  هخـسنل  قباطم  نیعـضوملا 
راتخملا باب  یف  راتخملا 191  حرش  یف  همامتب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هرکذنـس  و  رـصم ) عبط  ص 74 ج 4   ) نییبتلا نایبلا و  یف  ظـحاجلا 
هبـسحلاب هبیـصملا  لبقتـساف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوـق وـه  و  اـیانملا ، هیف  لـضتنت  ضرغ  ایندـلا  یف  ءرملا  اـمنا  مالـسلا :) هیلع   ) همکح نم 

مسا ربصلا ، میلستلاب و  هلیصحت  رجالا و  بلط  یلا  رادبلا  یه  تاهورکملا  دنع  تناک  اذا  ءاحلا  رسکب  هبسحلا  و  یمعن ، اهب  فلختـست 
، بسحلا عمجلا  رجالا و  یه  رـسکلاب و  هبـسحلا  مسالا  هللا و  دـنع  ارجا  اذـکب  بستحا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاـق  باـستحالا ، نم 
و هباوث ، هللا و  هجوـل  اـبلط  يا  اـباستحا  ناـنامیا و  ناـضمر  ماـص  نم  ثیدـحلا ) یف  ینعی   ) هیف و  هیاـهنلا : یف  ریثـالا  نبا  لاـق  .یهتنا و 

لاح یف  لعجف  هلمع  دتعی  نا  ذئنیح  هل  نال  هبـستحا  هللا  هجو  هلمعب  يونی  نمل  لیق  امنا  و  دعلا ، نم  دادـتعلاک  بسحلا  نم  باستحالا 
دنع تاـحلاصلا و  لاـمعالا  یف  باـستحالا  و  دادـتعالا ، نم  هدـعلاک  باـستحالا  نم  مسا  هبـسحلا  و  هـب ، دـتعم  هناـک  لـعفلا  هرـشابم 
ابلط اهیف  موسرملا  هجولا  یلع  اهب  مایقلا  ربلا و  عاونا  عامتساب  وا  ربصلا  میلـستلاب و  هلیـصحت  رجالا و  بلط  یلا  رادبلا  وه  تاهورکملا 
هنم و  هتبسح ، رجا  هلمع و  رجا  هل  بتک  هلمع  بستحا  نم  ناف  مکلامعا  اوبـستحا  سانلا  اهیا  رمع : ثیدح  هنم  و  اهنم ، وجرملا  باوثلل 
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تام اذا  هطرتفا  اریبک و  تام  اذا  هلانبا  نالف  بستحا  لاقی : هتبیصم  یلع  هریـصب  رجالا  بستحا  يا  هبـستحاف  دلو  هل  تام  نم  ثیدحلا 
فراعلا و  مالکلا ، بیلاساب  ریـصبلا  یلع  یفخی  .اـهیلع و ال  ربصلا  یلع  باـثی  یتلا  هللا  اـیالب  هلمج  یف  هتبیـصم  دـتعا  هاـنعم  اریغص و 

مل و  هیناثلاب ، یلوالا  فیحـصت  بجوا  نیتملکلا  هباشتلا  و  نونلاب ، هنـسحلل  سیل  اناش  ماقملا  یف  ءاـبلاب  هبـسحلا  همکل  نا  هغللا  عقاومب 
( یمد یلو  اناف  قبا  نا  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .نونلاب  هنسح  مهخسن  تناک  امنا  هقیقدلا و  هذهل  یفاکلا  جهنلا و  حارش  نم  دحا  ضرعتی 
نم ف و ق، هلـصا  هقافالا  نم  هقتـشم  قفا  هملک  و  یمد ) یلو  اناف  قفا  نا  : ) بهذـلا جورم  یف  يدوعـسملا  هخـسن  یلع  هرابعلا  تناک 
هیلع و یـشغملا  نونجملا و  ضیرملا و  هقافا  هنم  هسفن و  یلا  داع  هنع و  لغـش  دق  ناک  ام  یلا  عجر  اذا  قافا  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق 

هجو الا  یقبی  ناف و ال  اهیلع  نم  لک  و  توملا ، هقئاذ  سفن  لک  نال  کلذ  و  يداعیم ) ءانفلاف  نفا  نا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .مئاـنلا 
ببـسلا نا  لاق : هرـس  سدـق  یـسوطلا  ققحملا  هدافا  اـمک  وه  هیف  هجولا  هرما و  يرورـض  توملا  نا  و  مارکـالا ، لـالجلاوذ و  کـبر 

نع الـضاف  للحتی  اـمع  الدـب  هماـیق  یف  اـیفاک  ناـک  نا  هیذاـغلا و  هدروت  يذـلا  لبدـلا  نا  وه  تاـناویحلا  عیمج  یف  توملل  بجوملا 
هیعوا یف  تجضن  ترمخت و  امنا  هیلـصالا  هیزیرغلا  هبوطرلا  نا  کلذ  نایب  و  هیفیکلا ، بسحب  فاک  ریغ  هنکل  هیمکلا  بسحب  هیافکلا 

نیریخالا نود  لوالا  یف  الا  جضنی  مل  رمختی و  مل  هیذاغلا  هدروت  يذلا  و  اثلاث ، ماحرالا  یف  مث  ایناث ، ینملا  هیعوا  یف  مث  الوا ، ءاذـغلا 
ناک یلوالا و  هوق  نم  صقنا  اهتوق  تراص  لب  بجی  امک  اهماقم  مقی  ملف  اهنع  لدـبملا  هبترم  یلا  لـصی  مل  و  اـهجازتما ، لـمکی  ملف 

هرارحلا تناک  هبـستکملا  هیناثلا  یلع  جزتمملا  یف  هبلاغ  هیلـصالا  یلوالا  هیفیکلا  تمادامف  ءام  هلدـب  درواـف  جارـس  تیز  دـقفی  نمک 
رهوظب هروسلا  هروسکم  تراـص  اذا  مث  جزتمملا ، ومنیف  لـلحتی  اـمم  رثکا  جزتـمملا  یلع  هدروم  لاعتـشالا  هداـیز  یف  هذـخآ  هیزیرغلا 
تفعـض مره و  جزتمملا و  طحنا  هیناثلا  تبلغ  اذا  للحتی و  امم  رثکا  دروی  نا  یلع  تردق  ام  هیزیرغلا و  هرارحلا  تفقو  هیناثلا  هیفیکلا 

لوا نم  هیلـصالا  هیزیرغلا  هبوـطرلا  نا  کـلذ  نم  رهظ  و  هرورـض ، توـملا  عـقیف  یلوـالا  هیفیکلا  حـلاص  رثا  هـل  یقبی  نا  یلا  هرارحلا 
اندرا ام  کلذ  مارملا و  لصحف  ریغ  ـال  جزتمملا  داـسفل  بجوملا  ببـسلا  وه  کـلذ  و  هیفیکلا ، بسحب  ناـصقنلا  یف  هذـخآ  اـهنوکت 

: يدعسلا فارعلا  خیشلا  لاق  دیآ و  یمورف  هناخ  منک  هچ  اتفگ  ورم  هک  متفگ  درک و  لیحر  دصق  ناج  هیسرافلاب : لیق  .یهتنا و  .هنایب 
هیلع  ) هلوق بلاق  زا  دیآرب  نیریـش  ناج  بلاغ  دش  راهچ  نیز  یکی  نوچ  شوخ  مه  اب  دـنوب  يزور  دـنچ  شکرـس  فلاخم  عبط  راچ 
قلعت نم  توملا  هرکی  امنا  و  نونزحی ، مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوا  نال  کلذ  و  خـلا ) توملا - نم  ینئجف  اـم  هللا  و  (: ) مالـسلا

بطخلا ضعب  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـمک  اـهنم  سیل  نمک  اـینلا  یف  مهف  هللا  ءاـیلوا  اـما  یبـقعلا و  یف  رفوـالا  هـظح  یـسن  ایندـلاب و 
امک باقعلا  نع  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  نیع  هفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقست  مل  مهیلع  هللا  بتک  يذلا  لجالا  ول ال  و  هیـضاملا ،

نیفراعلا تاماقم  یف  تاراشالا  نم  عساتلا  طمنلا  یف  هلوق  یف  سیئرلا  خیـشلا  هتبدام  نم  ذـخا  دـق  و  مامه ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هاـقلا
یم هچ  ره  زا  يدعـسلا : فراعلا  خیـشلا  لاق  .سدـقلا و  ملاع  یلا  اهنع  اودرجت  اهوضن و  دـق  مهنادـبا  نم  بیبالج  یف  مه  مهناکف و 
ملد عمج و  نایم  رد  نم  يا  هدینش  بئاغ  رضاح و  دوجو  زگره  تسا  رورپ  حور  نخس  انشآ  ماغیپ  تسا  رتشوخ  تسود  نخـس  دور 
دنع ام  و  : ) هلوقب همالک  ع )  ) بقع مث  تسا  ربلد  يوک  نالد  هدنز  غاب  ارحـص و  غاب  دنور و  ارحـصب  راگزور  يانبا  تسا  رگید  ياج 
مهل مهبر  اوقتا  نیذـلا  نکل  : ) لـج زع و  هللا  لوق  نم  ساـبتقا  اذـه  توملا و  نم  هفوخ  مدـع  یف  هلعلا  ناـیب  هناـک  و  راربـالل ) ریخ  هللا 

هنا یلا  ع )  ) راشا دقف  ( 199 نارمع - لآ  ( ) راربالل ریخ  هللا  دـنع  ام  هللا و  دـنع  نم  الزن  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج 
انع رفک  انبونذ و  اـنل  رفغاـف  اـنبر  ، ) میرکلا نآرقلا  نم  عضاوم  هدـع  یف  راربـالا  هللا  فصو  دـق  و  هیلع ، هلماـش  هیـالا  نا  راربـالا و  نم 

یفل راربالا  نا  (، ) 6 یتا - له  ( ) اروفاک اهجازم  ناک  ساک  نم  نوبرـشی  راربـالا  نا  ( ) 193 نارمع - لآ  ( ) راربالا عم  انفوت  اـنتائیس و 
میعن یفل  راربالا  نا  نوبرقملا  هدهـشی  موقرم  باتک  نویلع  ام  کیردا  ام  نییلع و  یفل  راربالا  باتک  نا  الک  (، ) 14 راطفنالا - ( ) میعن

نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  کسم و  هماـتخ  موتخم  قیحر  نم  نوقـسی  میعنلا  هرـضن  مههوجو  یف  فرعت  نورظنی  کـئارالا  یلع 
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نم هلاحترا  دـعب  هل  تناک  مهماما و  مهتودـق و  لب  راربالا  نم  ناک  نمف  نیففطملا .)  ) نوبرقملا اـهب  برـشی  اـنیع  مینـست  نم  هجازمو 
و دجو ، بلاص  درو و  براقک  توملا  عم  نوکی  فیکف ال  همئادلا  هعیفرلا  تاجردلا  هدلاخلا و  هعینملا  تاماقملا  کلت  ایندـلا  نجس 

یف یمورلا  فراـعلا  همظن  اـنم  معن  گـنت و  گـنت  مریگب  شـشوغآ  رد  اـت  يآ  نم  دزن  وـگ  تسا  درم  رگا  گرم  لوـقی : نا  هل  قـح 
شلالب سپ  برح  او  اتفگب  شدـید  وا  تفج  لالب  يور  رب  داـتفا  گرم  گـنر  لـاله  نوچمه  دـش  فعـض  زا  لـالب  نوچ  يونثملا :

رد شخر  تفگ و  یمه  نیا  تسیچ  تسـشیع و  هچ  گرم  یناد  هچ  وت  تسیز  مدوـب ز  برح  ردـنا  نونکاـت  برط  او  ین  ین  تفگ 
يا قارفلا  شتفج  تفگ  وا  راتفگ  رب  داد  یهاوگ  یم  وا  راونا  رپ  مشچ  ور و  بات  تفکـش  یم  هلـال  گربلگ و  سگرن و  تفگ  نیع 
ین تفگ  يوش  یم  بئاغ  شیوخ  رابت و  زا  يور  یم  یبیرغ  بشما  تفج  تفگ  لاـصولا  تسلاـصولا  ین  ین  تفگ  لاـصخ  شوخ 
نآ تفگ  اتلود  ای  نم  ناج  ین  ین  تفگ  اترسح  او  ملد  ناجیا و  تفگ  نطو  رد  یبیرغ  زا  شوخ  دسر  یم  نم  ناج  بشما  هکلب  ین 

ناریو درک  غیمب  رگنم  رگن  هم  ردنا  تفگ  غیرد  هناخ  نیا  تشگ  ناریو  تفگ  ادـخ  صاخ  هقلح ي  ردـنا  تفگ  ام  مینیب  اجک  تیور 
دومنب ناهج  نیا  ارناگدرم  ناکمال  ردنا  دنتفر  ناهش  نوچ  ناهج  نیا  دمآ  گنت  ار  ایبنا  رصتخم  هناخ  دوب و  هبنا  موق  رترومعم  دنک  ات 

اذه همالک  یقاب  نایب  یـضم  دـق  تسج و  سبح  رکف  ینادـنز ز  درم  تسرزاب  تعیبط  ملظ  زا  حور  رتگنت  ینعمب  تفر و  شرهاظ  رف 
ماقملاب هقلعتم  ثحابم  بابلا  اذه  نم  راتخملا 77  حرش  یف  یتایس  و  هللا ، همحر  یئوخلا  حراشلا  نم  اهرکذ  مدقملا  هبطخلا  حرش  یف 

رد مجلم  رسپ  تبرض  زا  هک  ینامز  یناگدنز ، دوردب  زا  رتشیپ  هک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نانخس  زا  همجرتلا : .یلاعت  هللا  ءاش  نا 
( دیرواین ادخب  كرش   ) دینادن ادخ  ياتمه  ار  زیچ  هک  تسا  نیا  امشب  متیصو  تسا : هدومرف  تیـصو  لیبس  رب  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب 
- داب رود  شهوکن  امـش  زا  دیرادب ، اپرب  تسا  ربمیپ  تنـس  ظفح  دیحوت و  هک  ار  نید  نوتـس  ود  نیا  و  دینکن ، هابت  ار  ربمیپ  تنـس  و 

یقاب ناهجنیا  رد  متفای و  تاجن  يرامیب  زا  رگا  موش ، یم  ادج  امش  زا  ادرف  امش و  يارب  دنپ  هیام ي  زورما  مدوب و  امش  رای  زورید  نم 
تبرق بجوم  نم  يارب  وفع  سپ  منک  وفع  ار  ملتاق  رگا  تسا ، نم  داعیم  گرم  مدـنامن  رگا  مشاـب و  یم  منوخ  یلو  دوخ  نم  مدـنام 

امش ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دینک  وفع  سپ  تسا  ربص  میلستب و  نآ  لیصحت  جرا و  بلطب  يریگـشیپ  بجوم  امـش  يارب  تسا و 
هتـشاد دب  ار  نآ  هک  ار  يزیچ  و  درواین ، يور  نمب  مشاب  هتـشاد  شوخان  ارلا  هک  يدراو  گرم  دـمآ  شیپ  زا  مسق  ادـخب  دزرمایب ؟ ار 

هک هچنآ  تسا و  هتفای  ار  شبولطم  هک  یبلاط  نوچ  و  دـسرب ، باب  هک  بآ  يایوج  نوچ  رگم  نم  متـسین  و  دـشن ، رهاظ  نم  رب  مشاـب 
اجنیا رد  هکنیا  زج  تشذگ ، بطخ  باب  رد  راتفگ  نیا  زا  هراپ ي  هک  دیوگ : یـضردیس  .ناراکوکین  يارب  تسا  رتهب  تسا  ادخ  دزن 

هیئاورلا و عماوجلا  یف  يور  دـق  اذـه  همالک  ردـصملا : .دـش  بجاو  نآ  رارکت  يور  نیا  زا  میدرواین  شیپ  رد  هک  دوب  رتشیب  یمـالک 
هنم رفی  ام  قال  يرما ء  لک  سانلا  اهیا  اـهلوا : هبطخلا 147  نم  مدقت  امیف  هضعب  یـضم  دق  هریثک و  هوجو  هفلتخم و  روص  یلع  اهریغ 

تلعحج هعاربـلا  جاـهنم  ینعا  هللا  همحر  یئوـخلا  حرـش  یف  یه  و  خـلا ، هتاـفاوم - هـنم  برهلا  و  سفنلا ، قاـسم  لـجالا  و  هرارف ، یف 
، هرس سدق  ینیلکلا  مالـسالا  هقثل  یفاکلا  عماجلا  یف  هیورم  هبطخلا  هذه  و  هنم ، عساتلا  دلجملا  نم  یلا ص 111  عجارف  هبطخلا 149 

هآرم یف  اهدـجت  و  ص 80 ج 2 ،) ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نسحلا  یلع  صنلا  هراـشالا و  باـب  یف  هیلع  هللا  ناوضر  ضیفلا  اـهلقن  و 
نم جهنلا ص 127 ج 9  نم  همدقتملا  هبطخلا  حرـش  یف  یئوخلا  حراشلا  اهب  یتا  دـق  و  هنم ، لوالا  دـلجملا  نم  یف ص 222  لوقعلا 

رکذ دق  و  ص 48 ج 2 :)  ) بهذلا جورم  یف  يدوعسملا  لاق  .اهریرکت و  یلا  هجاح  الف  جاهنملا 

لاق ع )  ) ایلع نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  دمحم ، نب  رفعج  هللادبع  یبا  نع  لقنلا  لها  نم  هعامج 
لک هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوسر یلع  هالصلا  هیلع و  ءانثلا  هللا و  دمح  دعب  مجلم  نب  نمحرلادبع  اهیف  هبرـض  یتلا  هلیللا  هحیبص  یف 

یباف رمالا  اذـه  نونکم  نع  اهنیحتا  مایالا  تدرطا  مک  و  هتافاوم ، هنم  برهلا  و  هیلا ، سفنلا  قاست  لجالا  هنم و  رفی  ام  هیقـالم  يرما ء 
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، نیدومعلا نیذـه  اومیقا  هتنـس ، اوعیـضت  دـمحم ال  و  ائیـش ، هب  اوکرـشت  الف  یتیـصو  اما  نونکم ، ملع  تاهیه  هئافخا  الا  لج  زع و  هللا 
لظ تحت  حایر  يدو  راصعا  یف  انک  میلع ، ماـما  میوق و  نید  میحر و  بر  هلمحلا  نع  ففخ  و  هدوهجم ، مکنم  يرما ء  لـک  لـمح 

یئوده و مکظعبل  قطن  دعب  همظاک  هکرح  دعب  هنکتـسا  اهریخ و  يدـعب  نم  یقب  ایح و  ضرالا  نم  اهطحف  اهدـکار  لحمـضا  همامغ 
مالـسلا مکیلع  قاس  نع  فشکی  نورت و  ادغ  قالتل و  دـصرم  يرما ء  عادو  مکتعد  و  غیلبلا ، قطن  نم  مکل  ظعوا  هنا  یفارطا  توفخ 

وفعلا يداعیم و  همایقلاف  تما  نا  و  یمد ، یلو  اناف  قفا  نا  مکقرافا  ادـغ  مکل ، هظع  مویلا  و  مکبحاـص ، سمـالاب  تنک  مارملا  موی  یلا 
نایب عم  مالسلا ) هیلع   ) هایاصو نم  هفئاطب  یتانس  .جورملا و  یف  ام  یهتنا  میحر ، روفغ  هللا  مکل و  هللارفغی  نا  نوبحت  الا  يوقتلل  برقا 
لوقب نونعملا  نیعبـسلا  عباـسلا و  راـتخملا  حرـش  یف  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  ثیدـحلا  بیرغ  نملا  یف  اـم  ناـیب  و  اهذـخام ، اـهرداصم و 

ایندلا و ایغبت  نا ال  هللا و  يوقتب  امکیصوا  هللا : هنعل  مجلم  نبا  هبرض  امل  ع )  ) نیسحلا نسحلل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتیـصو نم  و  یـضرلا :
نا و  خلا ، توملا - نم  یناجف  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یلع  هلماش  هیاور  یلع  یئاور  عماج  یف  دعب  رفظن  مل  و  خـلا ، امکتغب - نا 

افراع ناک  نم  نا  لاخا  و ال  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  هدنسا  یضرلا  لثم  نا  ادنس  جهنلاب  یفک  اتبث و  هقث  هلقن  یف  یضرلا  ناک 
مل یـضرلل  تناک  یتلا  ذـخاملا  نا  یفخی  .هیلا و ال  قالتخالا  عضولا و  هبـسنب  هوفتی  نا  المع  املع و  هردـق  هلالج  خـماشلا و  هماـقمب 

ارما و کلذ  دعب  ثدحی  هللا  لعل  دوجولا و  مدع  یلع  لدی  نادجولا ال  مدع  هیلع و  رفظن  مل  انا  لوقن  دـعب  و  اهنم ، هذـنب  الا  انیلا  لصی 
يذلا براقلا : لاق : هیاهنلا  نم  برق  هغل  یف  ریثالا  نبا  نا  یلع  مالسلا .) هیلع   ) هینبال هیتلا  هتیصو  حرـش  یف  هرکذنف  هیلع  رفظلاب  انقفوی 

.دجو بلاط  و  درو ، براقک  الا  تنک  ام  و  مالسلا :) هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  ءاملا و  بلطی 

يرتشوش

نم مدقت  ام  یف  مالکلا  اذه  ضعب  یضم  دق  و  لوقا : یضرلا : لاق  ( ) هایاصو و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  )
ترکذ هدایز  نم  ارادـقم  ایور  جورملا ) یفاکلا و   ) نا هقباس  یف  تفرع  دـق  لوقا : هریرکت .) تبجوا  هدایز  انه  اه  هیف  نا  ـالا  بظخلا ،

یف اذکه  هللا ) هنعل  مجلم  نبا  هبرـض  امل  - ) یلا مالـسلا -) هیلع   ) هل مالک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  مکل .) هللا  رفغی  نا  : ) هلوق یلا  انه  اه 
نبا  ) یفو هیـصو ) هللا - هنعل  مجلم  نبا  هبرـض  امل  هتوم - لیبق  هلاق  مالـسلا ) هیلع   ) هل مـالک  نم  و  (: ) مثیم نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ) )
یف حاحـصلا )  ) یف و  اذه ، هیـصولا .) لیبس  یلع  مجلم - نبا  هبرـض  امل  هتوم - لیبق  هلاق  مالـسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  و  (: ) دیدحلا یبا 

یبوجتلا لیتق  هثالث  دـعب  سانلا  ریخ  نا  الا  تیمکلا : لاق  هللا ، هنعل  مجلم  نبا  مهنم  و  دارمل ، ءافلح  ریمح ، نم  هلیبق  بوجت  و  بوج :) )
كاذـل نطفتی  مل  تیمکلل و  سیل  تیبلا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) وه ناـمثع ال  وه  یبیجتلا  لـیتق  و  هنم ، مه  وه و  رـصم و  نم  ءاـج  يذـلا 
یبیجتلا لیتق  هداشنا : باوص  و  هبقع ، نب  دیلولل  تیبلا  لاقف : حاحصلا .)  ) یـشحم هل  هبنت  نکل  و  هتئطخت ، یلع  هکلاهت  عم  سوماقلا ) )

یف نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) هنا نطف  نامثع ، رمع و  رکبوبا و  هثـالثلا  نا  نظ  هنا  کـلذ  یف  هطلغ  اـمنا  رـصم و  نم  ءاـج  يذـلا 
هلتقم

هلتاق نامثع و  رعـشلا  اذـهب  یثر  دـیلولا  نال  رمع ، رکبوبا و  یبنلا و  هثالثلا  امنا  و  وا - ولاـب  یبوجتلا - لاـقف : یلع  یف  هاـیاصو ) و  (ع )
( يربطلا  ) حرـص و  تلق : .نامثع  هجوز  هلئانل  تایبالا  نا  يرکبلا  نع  لقن  مث  .یبوجتلا  وهف  یلع  لتاق  اـما  و  یبیجتلا ، رـشب  نب  هناـنک 
رکذلا و يذ  دنع  یفطصملا  یبنلا  یصو  دمحم  دعب  سانلا  ریخ  نا  الا  اهنم : تایبا و  یف  سابع  نب  لضفلا  هیلع  در  هنا  و  دیلولل ، اهناب 

یف رم  مکقراـفم ) ادـغ  و  - ) یلا مکل - یتیـص  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ردـب  يدـل  هاوغلا  يدرا  نم  لوا  هیبن و  ونـص  یلـص و  نم  لوا 
نبا  ) یف و  هنع ، هیرصملا )  ) هتلقن و  دیدحلا ،) یبا  نبا   ) یف وه  و  مثیم ) نبا   ) یف نیحابـصملا ) نیذه  اودقوا  و  : ) انه سیل  نکل  قباسلا 
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مجلم نبا  لخدا  امل  داشرالا :)  ) یف يداعیم ) ءاـنفلاف  نفا  نا  و  یمد ، یل  اـناف و  قبا  نا  (. ) مکبحاـص تنک  سمـالاب  اـنا  : ) اـضیا مثیم )
: مجلم نبا  لاقف  .ییار  هیف  تیار  تشع  انا  نا  و  ینلتق ، امک  هولتقاف  تم  انا  ناف  سفنلاب ، سفنلا  لاـق : مث  هیلا  رظن  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع

تلتق امنا  لاق : نینموملا ! ریما  تلتق  هللا  ودـع  ای  موثلک : ما  هتدان  .هللا و  هدـعباف  ینناـخ  ناـف  فلاـب ، هتممـس  فلاـب و  هتعتبا  دـقل  هللا  و 
: اهل لاق  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .ساب هیلع  نوکی  الا  وجرال  ینا  هللا  ودـع  ای  تلاق : .كابا 
( مالـسلا هیلع   ) هیدی نیب  نم  جرخاف  .مهتکلهال  ضرالا  لها  نیب  تمـسق  ول  هبرـض  هتبرـض  هللا  دـقل و  نذا !؟ یلع  نیکبت  امنا  كاراف 

هنا .سانلا و  ریخ  تلتق  دمحم و  هما  تکلها  تلعف ؟ اذام  هللا  ودع  ای  نولوقی : مه  عابـس و  مهناک  مهنانـساب  همحل  نوشهنی  سانلا  ناو 
همالا و کلها  دـقل  هللا ، ودـع  یف  كرماب  انرم  هل : اولاقف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا سانلا  ءاـج  و  سبحلا ، یلا  هب  بهذـف  قطنی  مل  تماـصل 

دعب هوقرح  مث  هولتقا  یبنلا : لتاقب  عنـصی  اماوعنـصاف  تکله  نا  و  ییار ، هیف  تیار  تشع  انا  نا  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .هلملا  دسفا 
ای هل : لاق  هیدـی  نیب  فق  املف و  هب ، یجف ء  مجلم  نباـب  یتوی  نارما  و  ع )  ) نسحلا سلج  نفد  هبحن و  ع )  ) یـضق اـملف  .راـنلاب  کـلذ 

هتثج هیعخنلا  دوسالا  تنب  مثیهلا  ما  تبهوتـسا  و  هقنع ، تبرـضف  هب  رما  مث  .نیدـلا  یف  داسفلا  تمظعا  نینموملاریما و  تلتق  هللا  ودـع 
برقا اوفعت  نا  و  یلاعت … ( : لاق  هبرق ) یل  وفعلاف   ) .یئاقب ضرف  یلع  فعا ) نا  و   ) .رانلاب اهتقرحاف  اهل  اـهبهوف  اـهقارحا ، یلوتتل  هنم 

هللا رفغی  نا  نوبحت  ـالا  میحر … ( .) روفغ  هللا  ناـف  اورفغت  اوحفـصت و  اوفعت و  نا  و  اوفعاـف … ( ) هنـسح  مکل  وه  و   … (. ) يوـقتلل
قداـصلا یلا  یعن  نویعلا )  ) یف هترکنا ) علاـط  ـال  و  هتهرک ، درا  توملا و  نم  یناـجف  اـم  هللا  و   ) .رونلا نم  ( 22  ) هیـالا نم  مکل ) … 

و هئامدن ، عم  دعق  هماعطب و  اعد  مث  مسبتف  هوامدن ، عمتجا  دق  لکای و  نا  دیری  وه  و  هدالوا - ربکا  وه  و  لیعامسا - هنبا  مالـسلا ) هیلع  )
نیب عضی  هئامدن و  ثحی  مایالا و  ریاس  هلکا  نم  نسحا  هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) لکای لعج 
امک تنا  نبالا و  اذـه  لثمب  تبـصا  ابجع ، انیار  دـقل  هللا  لوسر  نب  ای  اولاـق : غرف  اـملف  ارثا ، نزحلل  نوری  ـال  هنم ، نوبجعی  و  مهیدـیا ،

بـصن هولعجف  توملا  اوفرع  اموق  نا  مکایا ، تیم و  ینا  نیقداصلا : قدـصا  ربخ  ینئاج  دـق  نورت و  امک  نوکا  یلام ال  و  لاـق : يرن !
یف امک  لیلخلا - لاق  براقک ) الا  تنک  ام  و   ) .لج زع و  مهقلاخ  رمـال  اوملـس  و  مهنم ، توملا  هفطخی  اـم  اورکـصصصی  مل  مهنیعا ،

مهلبا تناک  اذا  موقلا : برقا  دـق  و  يرهوجلا : لاق  .اراهن  ءاملا  بلاـطل  کـلذ  لاـقی  ـال  و  ـالیل ، ءاـملا  بلاـط  براـقلا : حاحـصلا :-) )
هیلع  ) قداصلا لاق  هبولطم ، دج ) بلاط و  و   ) .ءاملا درو )  ) .ذاش فرحلا  اذه  و  دـیبعوبا : لاق  .نوبرقم  لاقی : و ال  نوباق ، مهف  براوق ،

هللا دنع  ام  و  .هنع … (  هلک  ملالا  بعتلا و  عطقنی  و  هبیطل ، سعنیف  همـشی  حیر  بیطاک  نموملل  توملا  نویعلا :-)  ) یف امک  مالـسلا -)
یـشب اذه  کحرجام  هل : تلقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  تلخد  لاق : رمع و  نب  بیبح  نع  هیلاما )  ) یف قودصلا  يور  ( ) راربالل ریخ 

لاق هدـنع ، هدـعاق  تناک  موثلک و  ما  تکب  کلذ و  دـنع  تیکبف  .هعاسلا  مکقرافم  هللا  انا و  بیبح  ای  یل : لاقف  .ساب  نم  کب  ام  ء و 
يری ام  نیرت  ول  هللا  وف  یکبت  هینب ال  ای  لاقف : .کلذ  دـنع  تیکبف  هعاسلا  انقرافت  کنا  هبا  ای  ترکذ  تلاقف : هینب ؟ ای  کـیکبی  اـم  اـهل :

ضعب و رثا  یف  مهضعب  نییبنلا  تاوامسلا و  هکئالم  يرا  بیبح  ای  لاق : نینموملاریما ؟ ای  يرت  امو  تلقف : بیبح  لاق  .تیکب  ام  كوبا 
امم کل  ریخ  کماما  ناـف  مدـقا  لوقی : يدـنع  سلاـج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـمحم  یخا  اذـه  و  ینوقلتی ، نا  یلا  اـفوق 
ناک املف  یفوت ، یتح  هدـنع  نم  تجرخ  امف  بیبح : لاق  هیف  تنا  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لـصفلا  )
هذه یف  و  نآرقلا ، لزن  هلیللا  هذه  یف  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  ربنملا ، یلع  ابیطخ  ماق  ع )  ) نسحلا حبصا  دغلا و  نم 

نم هلبق  ناک  دحا  یبا  قبسی  هللا ال  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تام  هلیللا  هذه  یف  و  عشوی ، لتق  هلیللا  هذه  یف  و  یـسیع ، عفر  هلیللا 
نع لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  لتاقیف  هیرسلا  یف  هثعبیل  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  و  هدعب ، نوکی  نم  ءایصوالا و ال 

دـسا  ) هاور .هلهال و  امداخ  اهب  يرتشیل  اهعمجی  ناک  هئاطع ، نم  تلـضف  مهرد  هئامعبـس  الا  ءاـضیب  ـال  ءارفـص و  كرت  اـم  و  هراـسی ،
یلا هباغلا )
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نع امهیلاما )  ) یف ناخیـشلا  يور  .فیرحت و  امهدحا  و  دـحا ، لصالا و  و  لاقرم ، يذ  ورمع  نع  هیف  تنا  امم  ریخ  کماما  ناف  هلوق :
یلع اندعقف  انعم ، هعامج  هلفغ و  نب  دـیوس  دـیوس و  نب  ثرحلا  انا و  هیلع ، انودـغ  مجلم  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) هبرـض امل  لاق : غبـصالا 

يریغ و موقلا  فرصناف  .مکلزانم  یلا  اوفرـصنا  نینموملا : ریما  مکل  لوقی  لاقف : ع )  ) نسحلا انیلا  جرخف  انیکبف ، ءاکبلا  انعمـسف  بابلا 
یسفن و ال ینعباتت  ام  هللا ، لوسر  نبای  هللا  ال و  تلقف : اوفرصنا ؟ مکل  لقا  ملا  لاقف : ع )  ) نسحلا جرخف  تیکبف  هلزنم ، نم  ءاکبلا  دتشا 

هیلع  ) وه اذاف  تلخ  دف  .لخدا  یل : لاقف  جرخ  نا  ثبلی  مل  لخدف و  تثبلف  ع .)  ) نینموملا ریما  يرا  یتح  فرصنا ، نا  یلجر  ینلمحت 
هتلبقف و هیلع  تببکاف  همامعلا ؟ ما  رفـصا  ههج  يردا و  ام  ههج ، رفـصا و  فزن و  دـق  ءارفـص  همامعب  سارلا  بوصعم  دنتـسم  مالـسلا )

یکبا اـمنا  و  هنجلا ، یلا  ریـصت  کـنا  هللا  ملعا و  ینا  كادـف  تلعج  هل : تلقف  .هنجلا  هللا  واـهف  غبـصا  اـی  کـبت  ـال  یل : لاـقف  تیکب ،
هبرـض و مجلم  نبا  نا  .ربخ  یف  یناثلا  يور  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   … ) كایا ینادـقفل 
، هیلجر دنع  موثلک  ما  تسلج  هسار و  دـنع  هبابل  تدـعقف  هراد ، لخداف  ع )  ) لمتحا و  ورمع ، نم  تناک  یتلا  هبرـضلا  یلع  دـجاس  وه 

یبنلا تیار  لاقف : قافا  مث  قرع  مث  کلذ ، ناک  نا  وفعلا  وا  هبرـضب  هبرـض  ارقتـسم ، ریخ  یلعالا  قیفرلا  لاقف : امهیلا  رظنف  هینیع  حـتفف 
ریما ربق  نع  ع )  ) رفعجابا تلاس  لاق : ریصب  یبا  نع  هحرقلا  يور  و  تارم .- ثالث  ءاشع - هیلا  حاورلاب  ینرمای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

حورلاب و نیبتاکلا ، مارک  عم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف : هنفد ؟ یلوت  نم  تلق : .هربق  یف  حون  هیبا  عم  نفد  لاقف : ع )  ) نینموملا
و مالسلا ) هیلع   ) یلع نذا  و  ماینلا ، نیب  هسفنب  یمر  دجسملا و  مجلم  نبا  لخد  و  یعفاشلا :) هحلط  نبا  لووس  بلاطم   ) یف .ناحیرلا و 

هبرض هدجس  دجـس  عکر و  املف  ارق ، حتفتـسا و  هیف و  فقوف  هبارحم  یلا  راص  مل  ماینلا ، نم  دجـسملاب  نم  هبنی  لعجف  دجـسملا  لخد 
نم عمج  نع  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم القن  يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذت   ) یف و  دودبع …  نب  رمع و  هبرـض  یلع  تعق  هبرـض و  هسار  یلع 

لوقی وه  مجلم و  نبا  هبرضف  هیلع  اومجه  بارحملا  یف  لصح  املف  يدسلا : دمحم و  نب  ماشه  قاحسا و  نب  دمحم  مهنم  ریـسلا  لها 
نع دانسالا  اذهب  و  هحفصلا 232 ) خیشلا ، یلاما   ) یف و  بیبش …  نادر و  بره و  و  هللا ) هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  (و 

هبرضلا و تعقوف  هبرضف  مجلم  نبا  اما  و  طیاحلا ، یلع  هتبرض  تعق  رخآ و  مجلم  نبا  عم  ناک  ع )  ) برض امل  مالسلا :) هیلع   ) داجـسلا
نسحلا و جرخف  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  ، ) تناک یتلا  هبرـضلا  یلع  هسار ، یلع  دـجاس  وه 

حتقف هیلجر ، دنع  موثلک  ما  هسار و  دنع  هبابل  تدعقف  هراد  لخداف  ع )  ) لمتحا و  هاقثوا ، مجلم و  نبا  اذـخا  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا 
(: باعیتسالا  ) یف و  یفوکلا ، مثعا  هداـیز  یتـالا  یف  یتاـی  و  ـالیقم …  نسحا  رقتـسم و  ریخ  یلعـالا  قیفرلا  لاـقف : اـمهیلا  رظنف  هینیع 

متا نم  فلختسا  له  و  اهیف ؟ لوخدلا  لبق  وا  هالصلا  یف  هبرض  له  اوفلتخا  و  لاق - نا  یلا  بیبش - هردبف  حبـصلا  هالـصل  ع )  ) جرخف
ربخ لصفلا  نم  لوالا  ناونعلا  یف  رم  .هالـصلا و  کلت  مهب  یلـصف  هریبه  نبا  هدعج  فلختـسا  هنا  رثکالا  و  اهمتا ؟ وه  وا  هالـصلا  مهب 
 - نیرخالا نیلوالا و  یقـشا  ثعبنا  دـق  کبرل و  یلـصت  تنا  کب و  یناک  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ناـضمر  رهـش  لـئاضف 
هناب هتبرض  فصی  مجلم  نبا  ناکف  لقعلا ، هل  دهـشی  حیحـصلا ، وه  و  کتیحل ) اهنم  بضخف  هبرـض  کبرـضف  دومث - هقان  رقاع  قیقش 

نم هنکمتل  طاتحا  هنا  دبالف  ارهش ، مسلا  هاقس  ارهش و  هفیـس  ذحـش  ناک  و  اوکلهل ، برغملا  قرـشملا و  لها  اهبرـض  ول  هبرـض  برض 
مدعل و دئاز  هلک  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  لوقا ) یضرلا : لاق  : ) فنصملا لوق  کلذ ؟ هنکما  فیک  قیرطلا  یف  ناک  ول  و  هلماک ، هبرض 
( مالکلا اذه  ضعب  یضم  دق  و   ) .هسفن نم  ءاش  نا  یـضرلا ) لاق  : ) یلع دیدحلا  یبا  نبا  رـصتقا  امنا  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف هدوج 

هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  (. ) 145  ) یف بطخلا ) نم  مدقتام  یف  (. ) مکقرافم ادغ  و  هلوق - یلا  مکل - یتیص  و   ) هلوق نم 
 … (. قبا نا  : ) هلوق نم  هریرکت ) تبجوا  هدایز  انه  اه  هیف  نا  الا  ( ) هایاصو و  مالسلا ) هیلع  )

هینغم
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و دیحوتلا ، مکل  یتیـصو  يا  یتیـصو  ربخ  اوکرـشتال  نا  نم  ردصملا  بارعالا : .هریغـصلا  هنیفـسلا  و  الیل ، ءاملا  بلاط  براقلا : هغللا :
فیرـشلا لاـق  ینعملا : .مکقراـفم  اذـک  و  هربع ، مویلا  اـنا  يا و  فوذـحم  ادـتبمل  ربخ  هربع  و  ربخ ، اوعیـضتال  هلمج  و  ادـتبم ، دـمحم 

و هبطخلا 147 ، یف  ءاج  ام  یلا  یضرلا  ریـشی  .هضعب  یـضم  دق  و  مجلم ، نبا  هبرـض  امل  هیـصولا  لیبس  یلع  اذه  مامالا  دروا  یـضرلا :
مومعلا دیفت  انه  یش ء  هملک  و  ائیش .) هللااب  اوکرشتال  نا  مکل  یتیصو   ) هلاسرلا 46 یف  ع )  ) مامالا داهشتسا  نع  الصفم  ثیدحلا  یتای 

، هللا الا  ادحا  اوجرت  وا  اوفاختال  و  هللا ، هجول  هصلاخ  مکلاعفا  مکلاوقا و  عیمج  نکتل  ینعملا  .یفنلا و  قایس  یف  هرکن  اهنال  لومشلا ، و 
داهج لمع و  دمحم  هنس  و  خلا ..) هتنـس  اوعیـضتالف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم و   ) .هل کیرـش  هدحو ال  هلبحب  الا  اوکـسمتستال  و 

مکیلع و ساب  ال  مذ ) مکالخ  و   ) .مالـستسا هیدوبع و  همارک ال  هیرح و  و  بهاذم ، فئاوطال و  نواعت  هوخا و  و  هینابهر ، فوصتال و 
لفاونلا نم  اروما  مهـسفنا  اوفلک  نیذلا  یلع  اذهب  مامالا  دری  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .لوسرلا و  هنـس  دیحوتلا و  بجاوب  متمق  اذا  مول  ال 

.هحمسلا هلهسلا  هیفنحلاب  تثعب  میرکلا : لوسرلا  لوق  .رسعلا و  مکب  دیریال  رسیلا و  مکب  هللا  دیری  یلاعت : هلوق  نولتی  مه  ..ادج و  هقاش 
؟ کیلع یعـسی  نم  هل : لاقف  اهلک ! تاقوالا  دبعتی  الجر  يارف  دجـسملا  یلا  اموی  هللا  لوسر  لخد  هیاورلا : هذـه  کلذ  یلع  فطعن  و 
و مکروما ، ربدا  و  مکنع ، عـفادا  مکبحاـص ) سمـالاب  اـنا   ) .کـنم دـبعا  كوـخا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هل  لاـقف  .یخا  لاـق :

یلا هعجر  الب  مکقرافم ) ادغ  و   ) ارـض اعفن و ال  یـسفنل  کلما  توملا ال  شارف  یلع  یقلم  مکل ) هربع  مویلا  و   ) داشرلا لیبس  مکیدها 
ییار تیار  هبرضلا  هذه  نم  تملس  نا  خلا ..) اناف  قبا  نا   ) هبطخلا 147 یف  دحاولا  فرحلاب  هیلع  فوطعملا  اذه و  مدقت  .ءانفلا و  راد 
مکل وفعلا - يا  - وه و  : ) هلتاقب یـصوی  مامالا  .میرکلا  ههجو  الا  ءاـیحالا  هیاـغ  توملاـف  ـالا  و  اـصاصق ، اـما  اوفع و  اـما  اـهبحاص : یف 
هذـه لهف  ..هشارف  اونیلا  و  هماعط ، اوبیطا  لاق : هنا  هیاور  یف  و  هلتاق ، نع  وفعلاب  رمای  یلع  مکل .) هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  اوفعاف  هنـسح ،

مامالا لثم  يوقتلا  و  يوقتلل ، برقا  وفعلا  نال  رفوـالا ، باوثلا  و  ربکـالا ، ءازجلا  یف  هبغر  اـهنا  ـالک ، هفار ؟ همحر و  وا  دوجو ، هیحیرا 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  بلاط  مامالا و  بتاع  لبق  نم  .هبعکلا و  بر  تزف و  هللا : يدـی  نیب  هداهـشتساب  حرف  وه  و  لاق ، اذـل  و  یلعـالا ،

هدـیب بلاط  یبا  نبا  سفن  يذـلا  و  لتقلا ، توملا  مرکا  هلاوقا : نم  هبطخلا 154 و  یف  امک  هداهـشلاب ، دحا  موی  هل  هدعوب  هلآ ) هیلع و 
و  ) .همحر ءاطع و  هناک  وفعلا  اذه  ادب  نا  و  هلتاق ، نع  مامالا  وفعی  نا  عدب  الف  نذا  .شارف و  یلع  هتیم  نم  نوها  فیسلاب  هبرـض  فلال 

هدعو ص )  ) نیمالا قداصلا  نال  اهیف ، بیرال  هیتآ  اهنا  ملعی  و  اقوش ، هداهـشلا  یلا  علطتی  مامالا  ناک  خـلا ..) توملا  نم  ینئجف  ام  هللا 
باعیتسالا یف  امک  اذـه ، مد  نم  هذـه  بضخی  نا  اهاقـشا  رظتنی  ام  لوقی : و  ربصلا ، غرافب  اهرظتنی  ناک  و  كرتم ، هدـعول  اـم  و  اـهب ،

اموا مث  .خلا  توملا  نم  ینئجف  ام  هلوق : ریـسفت  دجن  اذهب  .اهقوف و  نم  اهنبـضخیل  هللا  و  هرم : نم  رثکا  لاق  .یلع و  باب  ربلا ، دبع  نبال 
انل .رایخالا و  ماما  راربالا و  هوفص  یلع  نارمع و  لآ   198 راربالل - ریخ  هللا  دنع  ام  و  یلاعت : هلوقب  توملا  هبحل  بجوملا  ببسلا  یلا 

هلاسرلا 46. یف  هتداهش  ثیدح  یلا  هدوع 

هدبع

مکزواج مذلا و  مکادع  مذ : مکالخ  نیدومعلا و  عوفرم …  اوکرـشت  نا ال  یلع  فطع  دمحم  و  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   …و 
هیلع هنا  دـیری  اراهن  هبلاطل  لاقی  لیلخلا و ال  لاق  امک  الیل  ءاملا  بلاط  براقلا  درو : براقک  الا  تنک  هیـصولاب …  مکمایق  دـعب  موللا 

هنم هیلع  لبقی  ام  هرکی  سیل  هللا و  ءاقل  یف  بغار  توملل  دعتسم  مالسلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 
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مجلم نبا  هکنآ  زا  سپ  هدومن  شرافـس  تیـصو و  زرط  هب  یناگدنز  دوردب  کیدزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
اب ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  امش  هب  نم  شرافس  تیصو و  هدومرف :) وفع  هب  بیغرت  نآ  رد  و   ) دوب هدز  راوگرزب  نآ  رسب  ریشمش  نوعلم 

راتفر ترـضح  نآ  روتـسد  فالخرب   ) دـیزاسن هابت  عئاض و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنـس  و  دـیهدن ، رارق  اتمه  زاـبنا و  ادـخ 
نید يانب  يراوتـسا  هک   ) دـیرادهاگن اپرب  ار  مرکا ) ربمغیپ  راتفگ  قبط  راـتفر  ادـخ و  هب  ندرواـین  كرـش   ) نوتـس ود  نیا  و  دـیئامنن )

شهوکن و دیوشن ) نادرگرس  یهارمگ  ینادان و  یکیرات  رد  ات   ) دیزورفیب ار  غارچ  ود  نیا  و  تسا ) نوتس  ود  نیا  رب  مالـسا  سدقم 
دنپ تربع و  امـش  يارب  زورما  و  يریلد ) یئاناوت و  تسرد و  نت  اب   ) مدوب امـش  نیـشنمه  راـی و  زورید  نم  .تسین  امـش  رب  یـشنزرس 
یم دوخ  نوخ  رایتخا  بحاص  مدـنام  رگا  مریم !) یم   ) موش یم  رود  امـش  زا  درف  و  ما ) هداتفا  اپ  زا  یگرزب  يروالد و  همه  اب   ) متـسه

يرایتخا  ) تسا نم  هاگ  هدعو  گرم  مدرم  رگا  و  مشخب ) یم  ای  هدناسر  رفیک  هب  ار  مجلم  نبا  مهاوخ  یم  شیوخ  تساوخ  هب   ) مشاب
برق و بجوم   ) یگدنب تعاط و  نم  يارب  ششخب  مشخبب  ار ) وا  متـساوخ   ) رگا و  دیئامن ) راتفر  دوخ  هیعرـش  هفیظو  هب  امـش  مرادن 

دیشخبب ار  وا  امش  سپ  تسا ، يراکوکین  امش  يارب  ششخب  دیـشخبب ) ار  وا  دیتساوخ  امـش  رگا   ) و تسا ،  ادخ ) تمحر  هب  یکیدزن 
هک دیرادن  تسود  ایآ  ینعی ) میحر  روفغ  هللا  مکل و  هللارفغی  نا  نوبحت  الا  دـیامرف : یم  میرک س 24 ي 22  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  )

تسنابرهم هدنزرمآ و  ادخ  هکیلاح  رد  دزرمایب ؟ ار  امش  ادخ 

مکح ناـیب  ضرعم  رد  دـیئامن  وـفع  ار  مجلم  نبا  هکنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رما  هک  تسا  نآ  دوـش  يدروآداـی  دـیاب  هک  يا  هتکن  )
شیوخ گرم  نامز  هب  راوگرزب  نآ  هکنیا  هب  درادن  تافانم  مدرمن  ای  مدرم  رگا  هک  اجنیا  رد  ترـضح  نآ  دـیدرت  و  تسا ، یبحتـسم 

يا هدنیآ  نم  يوس  هب  دیآ  یمن  گرم  زا  ادخ  هب  دنگوس  دش .) نایب  مهن  لهچ و  دصکی و  نخس  حرش  رد  هکنانچ  هدوب ، اناد  ملاع و 
سپ زا  یگشیمه  یتخبکین  نوچ  متسه  گرم  هدامآ  مشاب  هتساوخن  ار  نآ  هک  يا  هدنوش  ادیپ  هن  و  مشاب ، هتـشاد  یـشجنر  نآ  زا  هک 

یناهاوخ دننام  و  دسرب ، بآ  هب  هک  بآ  يایوج  دننام  رگم  مشاب  یمن  گرم ) يارب   ) متـسین و یگدـنز  نیا  هب  دـنبلد  و  تسا ، گرم 
ام و  دیامرف : یم  میرک س 3 ي 198  نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، گرم  سپ  زا  یتخبکین  یئوکین و  اریز   ) دبایرد ار ) دوخ  هتساوخ   ) هک

هیلع یـضردیس  .ایند  ياهالاک  زا   ( تسا رتهب  ناراکوکین  يارب  ینادواج ( ياهتمعن   ( تسا ادخ  دزن  هچنآ  ینعی و  راربالل  ریخ  هللادنع 
اجنیا یلو  تشذگ ، اه  هبطخ  باب  مهن  لهچ و  دصکی و  نخس  رد  نیا  زا  شیپ  نخس  نیا  زا  يا  هراپ  میوگ : یم  دیامرف : یم  همحرلا 

رد هنوـگچ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا  .دـینادرگ  مزـال  ار  نآ  یئوـگ  هراـبود  هک  دوـب  ینوزفا  نخـس  نیا  رد 
ياوشیپ بلاطیبا  نبا  یلع  ادخ  هدـنب  هک  هچنآ  تسا  نیا  هتـشون : نیفـص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  نآ  دوش و  راتفر  شیاهیئاراد 

لخاد تشهب  هب  ارم  نآ  ببـس  هب  هک  ادـخ  يدونـشخ  ءاضر و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هداد  نامرف  نآ  هب  دوخ  یئاراد  هراـبرد  نینموم 
.دیامرف ءاطع  نم  هب  ار  ترخآ  یگدوسآ  نآ  رثا  رب  و  دیامن ،

ینامز

درک یم  هفیظو  ماجنا  یمالسا  تاغیلبت  رگنـس  رد  یگدنز  رـسارس  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  لتاق  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  شرافس 
تاررقم توبن و  دیحوت ، ظفح  دهد : یم  رکذت  ار  مزال  ياه  هتکن  نایفارطا  هب  دنک و  یم  بیقعت  ار  هفیظو  نیا  مه  گرم  هناتسآ  رد 

هدع دندناوخ ، یم  زامن  ار  بش  مامت  يا  هدع  دوب  هدیسر  طارفا  دح  هب  یئاسراپ  مالـسا  ردص  رد  دیوگ  یم  دیدحلا  یبا  نبا  .مالـسا 
یم ههبج  هب  دوبن  بجاو  اهنآ  رب  داـهج  هکنیا  اـب  رگید  يا  هتـسد  دـندوب  زرم  ناـبهگن  هشیمه  رگید  یهورگ  دـندوب  هزور  هشیمه  يا 

هقباسم اهریـسم  نیا  رد  دندرک و  یم  رخف  رگیدکی  هب  اهراک  نیا  رد  هدرک و  كرت  ار  سابل  كاروخ و  نز و  رگید  يا  هدـع  دـنتفر 
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تسا هدیسر  تینابهر  اوزنا و  يریگ ، هشوگ  هب  هدش و  جراخ  ریـسم  زا  دهز  درک  یم  هدهاشم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندوب  هتـشاذگ 
تدابع رد  يور  هدایز  تسا ، یفاک  امـش  يارب  دینک  يرادهگن  ار  یهلا  تابجاو  دیئامن ، ظفح  ار  توبن  دیحوت و  هک  دنک  یم  دیکات 

دنیایب نوریب  يراصن  دوهی و  نیئآ  ياه  یتخس  نآ  زا  مدرم  تساوخ  یم  دروآ  ار  مالـسا  نیئآ  هک  ادخ  .دش  دهاوخ  فارحنا  بجوم 
، مدوب امش  نایم  رد  زورید  دیریگب ! دنپ  نم  یگدنز  عضو  زا  .ار ) یتخس  هن  هتفرگ ، رظن  رد  ار  امش  یبهذم  شیاسآ  ادخ  : ) دومرف هک 

مه امش  هب  دهد  یمن  یگدنز  هزاجا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یلیئارزع  .مور  یم  امش  نایم  زا  ادرف  ما و  هدش  امش  زردنا  هلیـسو  زورما 
رگم دـنوش  یم  دوبان  تادوجوم  مامت   ) .دزاـس یم  دوباـن  ار  تادوجوم  ماـمت  هکلب  درب  یم  ار  ناـگرزب  اـهنت  هن  .داد  دـهاوخن  هزاـجا 

ناسنا دوش و  یم  ناسنا  هب  هک  یئاهملظ  ثداوح و  رد  .دنام ) دهاوخ  یقاب  تسا  تمظع  هوکـش و  ياراد  هک  یئادخ  زیزع و  يادـخ 
وا لمع  ددرگ و  یم  يو  دـئاع  يرتشیب  دوس  يونعم  رظن  زا  دـنک  رظن  فرـص  صاصق  ماـقتنا و  زا  رگا  دـنک  یم  ادـیپ  ماـقتنا  تردـق 
رد دنسرپ  یم  وت  زا  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دننک  ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  يرگید  ياههورگ  هک  دوش  یم  بجوم 

تسادخ هار  رد  قافنا  فیدر  رد  نارگید  فارحنا  زا  وفع  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا  .وفع ) وگب  دننک  قافنا  يزیچ  هچ  ادخ  هار 
هک دیرادن  تسود  ایآ  : ) دیوگ یم  دعب  دنک و  یم  شرافـس  دوخ  ناگدنامزاب  هب  ار  دوخ  لتاق  مجلم  نبا  زا  وفع  مالـسلا  هیلع  ماما  و 

هدامآ گرم  يارب  نوچ  مسرت و  یمن  گرم  زا  هک  درادـیم  مالعا  بلطم  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دزرمایب ) ار  امـش  ناهانگ  ادـخ 
زیچ ره  زا  رتهب  دریگ  یم  رظن  رد  ناراکوکین  يارب  ادـخ  هچنآ   ) ما و هدوب  یترخآ  هرهب  راظتنا  رد  هشیمه  ما و  هدـشن  ریگلفاغ  ما  هدوب 
دنیب یم  مسجم  دوخ  ربارب  رد  ار  یتشهب  ياهتمعن  باذع و  تایآ  تسا و  نآرق  ندناوخ  لوغشم  هشیمه  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا )

.دزودنایب تمایق  زور  يارب  يرتشیب  دوس  ات  درذگب  دوخ  لتاق  زا  دهاوخ  یم  یتح  تسا  ترخآ  باوث  ادخ و  هجوتم  لاح  ره  رد 

يزاریش دمحم  دیس 

یف تناک  ءاوس  هحیـصنلا ، هیـصولا  و  دالوالا ، اهیا  مکل ) یتیـصو   ) هللا هنعل  مجلم  نبا  هبرـض  امل  هیـصولا ، لیبس  یلع  هتوم ، لبق  هلاـق 
( هتنس اوعیضت  الف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و   ) اکیرـش هل  اولعجت  يا ال  ائیـش ) هللااب  اوکرـشت  نا ال   ) تامملا دعب  امل  وا  هایحلا ، لاح 

نیذه دعب  مکیلع  مذ  الف  موللا ، مکزواج  يا  مذ ) مکالخ  و   ) مالسالاب لمعلا  دیحوتلا و  نیدومعلا ) نیذه  اومیقا   ) هنید هتعیرـش و  يا 
.مکیف یهانلا  رمالا و  هفیلخلا  و  مکبحاص )  ) یفاعم احیحـص  تنک  يذلا  سمالاب ) انا   ) متذخا ام  متذخا  و  متکرت ، ام  متکرت  نیرمالا ،

یف قبا ) نا   ) هرخالا یلا  مکقرافم ) ادغ  و   ) اهیلا نوکرلا  ناکما  مدع  ایندلا و  لاح  ببـسب  نوفرعت  و  یب ، نوربتعت  مکل ) هربع  مویلا  (و 
نا و   ) ماقتنالا وفعلا و  نم  ءاشا  ام  هب  لعفا  مجلم ، نبا  ینحرج  يذـلا  حرجلا  يا  یمد ) یلو  اناف   ) هبرـضلا هذـه  نم  تما  مل  و  هاـیحلا ،
نا و  ، ) ناف یح  لکف  کلذـب ، تدـعو  يا  یمیم ، ردـصم  يداعیم ) ءانفلا   ) ذا کلذ  ابیجع  سیل  ف) ، ) هبرـضلا هذـه  نم  تما  و  نقا )

( يوقتلل برقا  وفعت  نا  و  : ) هناحبس هلوقل  هلضف ، هاضر و  یلا  کلذب  هللا  ینبرقی  هبرق ) یل  وفعلاف   ) توما نا  لبق  مجلم  نبا  نع  فعا )
نا نوبحت  الا  اوفعاف  ، ) هیلع باثم  بحتـسم  وفعلا  نال  هنـسح ) مکل   ) يدـعب متوفع  نا  وفعلا ، يا  وه ) و  (. ) وفعلا ذـخ  : ) یلاعت هلوق  و 
دعب ثدح  امک  مجلم  نبا  نم  ماقتنالا  یفانی  اذـه ال  نا  یفخی : و ال  اوفعاف ، هللا ، وفع  نوبحت  امک  وا  مکوفع ، ببـسب  مکل ؟) هللا  رفغی 

و هحلـصم ، نیفرطلا  نم  لکل  نال  صاصقلا ، یف  هدوجو  وفعلا ، یف  نارفغلا  دوجو  یفانی  و ال  باجیالل ، داشراللا ال  رمـالا  ذا  ماـمالا ،
ههارکلا ذا  هتهرک ) دراو   ) هببسب يا : توملا ) نم   ) هتغب هئجف و  یلع  درو  ام  يا  ینئجف ) ام  هللا  و   ) .باوثلا امهنم  دحاو  لک  بجوی  اذل 

( براقک الا  تنک  ام  و   ) هنم تززئمـشا  و  هترکنا ) علاط  و ال   ) مامالل ابوبحم  ناک  امهالک  و  هرخالا ، تاقالمل  وا  ایندـلا ، هقراـفمل  اـما 
ارجـضتم هللا ، ءاقل  یلا  اقئاش  مالـسلا  هیلع  ناک  دقف  هبلطی ، ناک  ام  دجو ) بلاط  و   ) هبولطم دجی  و  ءاملا ، درو )  ) الیل ءاملل  بلاطلا  وه 

دق و  لوقا : هللا ، همحر  فیرـشلا ، دیـسلا  لاـق   ) .نسحملا ینعمب : رب ، عمج  راربا  و  ایندـلا ، نم  راربـالل ) ریخ  هللا  دـنع  اـم  و   ) ایندـلا نم 
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.ایناث هرکذ  يا  هریرکت )  ) هدایزلا کلت  تبجوا ) دایز  انهه  هیف  نا  الا  بطخلا  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  ضعب  یضم 

يوسوم

لاثملاک مذ : مکالخ  .جارـسلا  حابـصملا : .اولعـشا  اودـقوا : .هریغ  تیبلا و  هیلع  موقی  ام  دومعلا : .هلمها  و  هدـقف ، یـشلا ء : عیـض  هغللا :
یلا راص  رداصلا ، فالخ  دراولا : .ینتغاب  یتاجف : .هظع  هربع : .مذـلا  کنع  طقـس  ترذـعا و  دـقف  يا  مذ  كالخ  اذـک و  لعفا  لاقی :

نا ال مکل : یتیصو  : ) حرشلا .الیل  ءاملا  بلاط  براقلا : .هدحج  هلهج ، هرکنا : .رهظ  اذا  یـشلا ء  علط  نم  علاط : .هغلب  هاندا و  یـشلا ء و 
مکالخ نیحابصملا و  نیذه  اودقوا  نیدومعلا و  نیذه  اومیقا  هتنس  اوعیضت  الف  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادمحم - و  ائیـش ، هللااب  اوکرـشت 

هللا یلا  مهدرت  هیلاع  میق  اهیف  هللا و  هنعل  مجلم  نب  نمحرلادبع  اهیف  هبرض  یتلا  هلیللا  هحیبص  هلهال  مالسلا  هیلع  اهلاق  هیـصولا  هذه  مذ )
نا ال هلها  یـصوا  هدـعب …  اـمل  توملل و  ماـت  دادعتـسا  یلع  ناـک  هنا  فیک  هلاـحب و  اوربـتعی  نا  هغلاـب  هظعوم  اـهیف  هلوسر و  یلا  و 

ناب هللا  لوسر  هنسب  هیصولا  لالخ  نم  هللا  لوسرب  مهاصوا  رفغت و  یتلا ال  بونذلا  نم  وه  میظع و  ملظ  كرشلا  نال  ائیش  هللااب  اوکرشی 
مالسالاامیلع و زکتری  نیذللا  نیدومعلا  نیذه  اومقی  نا  مهاصوا  اهرشن …  اهءایحا و  یلا  اوردابی  اهنومـضبم و  اوموقی  اهب و  اولمعی 

نیرینملا نیحابـصملا  نیذهب  اولمعا  يا  مذ  مکالخ  نیحابـصملا و  نیذه  اودـقوا  .هعیرـشلا  نیدـلل و  رقفلا  دومعلا  نالکـشی  نیذـللا 
مکل هربع  مویلا  مکبحاص و  سمالاب  انا   … ) کلذ دعب  مکقحلی  مذ  مکیلع و ال  همالم  اوحجنت و ال  اودعـست و  امهـساسا  یلع  نیذللا 

نا نوبحت  الا  اوفعاف  هنـسح  مکل  وه  هبرق و  یل  وفعلاف  فعا  نا  يداعیم و  ءانفلاف  ینفا  نا  یمد و  یلو  اـناف  یقبا  نا  مکقراـفم  ادـغ  و 
يذلا مکبحاص  سملاب  اناف  .دغلا  مویلا و  سمالا و  هثالثلا  هتاقوا  رابتعاب  هلاحب  مهظعو  هسفن و  مهیلا  مالـسلا  هیلع  یعن  مکل ) هللا  رفغی 

یتوق و تدـمخ  یتلیح و  تلق  فیک  نورت  هظعوم  مکل و  هربع  مویلا  انا  .دابعلا و  هسایـس  دالبلا و  هرادا  هعاجـشلا و  هوقلاب و  هنوفرعت 
رکذـف هلتاق  عم  هرما  نیب  مث  هناوضر …  هللا و  همحر  ثیح  هرخالا  یلاع  یلا  مککرات  مکقرافم و  ادـغ  انا  یندـب و  یف  هایحلا  تفقوت 

هللا و بحا  امب  هیف  مکحی  هیار و  يودع  یف  يری  هرما  مامز  هدیب  همد و  یلو  وهف  هبرـضلا  هیلع  ضقت  مل  هایحلا و  دیق  یلع  یقب  نا  هنا 
اذـهف توملا - اهیف  نوکی  هاـیح و  یقبت  ـال  یتلا  يرخـالا - تناـک  نا  کـلذ و  یف  مهل  اـبیغرت  هنع  وفعا  اـنا  وفعلا و  بحا  هللا  دارا و 

هبرق وهف  یل  ناک  نا  وفعلا  مدلا و  ءایلوا  مکنال  هنع  اوفعت  نا  لمجا  ام  عمجلا و  داعیم  وه  هیلا و  لصیس  یح  لک  یعیبط و  رما  توملا 
نا نوبحت  الا   ) هبیغرتلا هیماهفتـسالا  هغیـصلا  هذهب  مهل و  ابیغرت  هیالاب  کلذ  یلع  دهـشتسا  اهیلع و  نوباثت  هنـسح  وهف  مکل  ناک  نا  و 

یتلا هعیظفلا  هیانجلا  هذه  ینج  يذلا  درمتملا  ملاظلا  اذه  مهنم  مکیدیا و  تحت  مه  نمل  اوملظ و  نیذـلل  اورفغاف  نذا  مکل ) هللا  رفغی 
براقک الا  تنمک  ام  هترکنا و  علاط  هتهرک و ال  دراو  توملا  نم  یناجف  ام  هللا  و   … ) ضرالا اهل  تبرطـضا  تاواسملا و  اهل  تزتها 

هرکنا دیدج  رما  علط  ههرک و ال  هیلع  درو  رماب  توملاب  اجافی  مل  هنا  مالـسلا  هیلع  مسقا  راربالل ) ریخ  هللا  دنع  ام  دجو و  بلاط  درو و 
دقل هب …  عفتنی  ام  هجالع و  هیف  عقی  رما  لکل  دعی  هبقرتی و  ناک  دق  نالا و  هیلا  لصو  امم  هنیب  یلع  ناک  مالـسلا  هیلع  هنال  هفرعی  مل  و 
عفنی ام  لک  فرعی  کلذل و  لمعی  ناک  مویلا …  کلذ  یف  هناش  حلصی  ام  هدعب و  ام  توملا و  رما  نم  هحـضاو  هنیب  یلع  مامالا  ناک 

ناک مالـسلا  هیلع  وهف  بلطی  ام  یلا  لصو  يذـلا  ءاملا  بلاط  يا  درو  يذـلا  براقلاب  هسفن  هبـش  مث  هیف  نوکی  امب  اجافی  مل  اذـلف  هیف 
.هلجا و نم  لـمعی  ناـک  اـم  یلا  لـصو  هیلا و  یعـس  اـم  كردا  دـق  هللا و  همحر  یلا  لوـصولا  دوـلخلا و  هقیقحلا و  ملاـع  نع  ثـحبی 
هینافلا و رادـلا  هذـه  نم  لاقتنالا  هللا و  یلا  لوصولا  بلطی  ناک  مالـسلا  هیلع  وه  هدـجوف و  هنم  عئاض  رما  بلاطب  هسفن  هبـش  کلذـک 
( راربالل ریخ  هللا  دنع  ام  و   ) هبولطم دجو  دق  هنا  یلع  الیلدت  همیرکلا  هیالاب  دهشتسا  هلتاق و  یلا  ریـشی  اهاقـشا  ثعبنی  یتم  لوقی : ناک 

 … ءاقش باذع و  نم  اهیف  ام  ایندلا و  نم  ءایقتالا  راربالل و  لضفا  دولخ  میعن و  رجا و  باوث و  نم  هللا  دنع  ام 
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یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  مالک  نم  و 

هّللا هنعل  مجلم  نبا  هبرض  امل  هیصولا  لیبس  یلع  هتوم  لبق  هلاق 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا 

موحرم ار  ّتیصو  نیا  مالک : نیا  دنـس  ( . 1  } .دومرف نایب  ّتیصو  ناونع  هب  شتداهـش  زا  لبق  نوعلم و  مجلم  نبا  تبرـض  زا  سپ  هک 
زا یهورگ  ، دروخ تبرض  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  : دیوگ یم  هدرک و  رکذ  ییاه  توافت  اب  یفاک  باتک  رد  ینیلک 

ییاکتم : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  : امرف یتیـصو  ، نانمؤم ریما  يا  : درک ضرع  یـسک.دندوب  هتفرگ  ار  وا  رتسب  فارطا  ناگدـننک  تدایع 
نآ زا  یـشخب  تسا  هدروآ  یـضر  دّیـس  موحرم  هچنآ  هک  دومرف  يروهـشم  ًاتبـسن  نایب  سپـس  منک  هیکت  نآ  رب  ات  دـیروایب  نم  يارب 

ثداوح رد  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  هیـصولا و  تابثا  باتک  رد  زین  بهذـلا و  جورم  رد  يدوعـسم  ار  مالک  نیا  زا  یـشخب  .تسا 
 { .تسا هدروآ  ترضح  نآ  تداهش  هب  طوبرم 

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ 

.تسا هدش  لیکشت  شخب  راهچ  زا  راصتخا  نیع  رد  همان  ّتیصو  نیا 

هب كرش  هنوگ  چیه  : دیامرف یم  هدرک و  تّوبن  دیحوت و  : مالـسا مهم  نکر  ود  هب  کسمت  هب  هیـصوت  مالـسلا  هیلع  ماما  ، لّوا شخب  رد 
ربمغیپ ّتنس  دیهدن و  هار  دوخ  یگدنز 

.دینکم عیاض  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

يرگید اب  هسیاقم  رد  کی  ره  هک  دنک  یم  میـسقت  هلحرم  هس  هب  ار  نآ  دیوگ و  یم  نخـس  دوخ  یناگدـنز  نارود  زا  ، مود شخب  رد 
هـس مور  یم  امـش  نایم  زا  هک  يزور  مرتسب و  رد  هک  يزور  مدوب و  ملاس  هک  يزور  : دیامرف یم  بطاخم و  يارب  تسا  یتربع  سرد 

.تسا زیگنا  تربع  زور 

هدـنز رگا  هک  دـنک  یم  نایب  ، تسا تفوطع  ّتبحم و  تیاهن  اب  هتخیمآ  هک  ار  شلتاق  اب  راـتفر  زرط  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، موس شخب  رد 
یم وفع  هب  هیصوت  مه  زاب  ، دننک صاصق  دنناوت  یم  مد  يایلوا  هچ  رگ  ، دزیخنرب تداهـش  رتسب  زا  رگا  درک و  دهاوخ  وفع  ار  وا  ، دنامب

.دیامرف

: دیامرف یم  دهد و  یم  حرش  گرم  اب  ار  دوخ  دروخرب  یگنوگچ  مراهچ  شخب  رد  و 

.مداش نآ  هب  دورو  زا  دسر  یم  همشچرس  هب  هک  يا  هنشت  نوچمه  متشادن و  شوخان  ار  تداهش )  ) گرم زگره  نم 
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.ُهَتَّنُس اوُعِّیَُضت  اَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ؛َو  ًاْئیَش ِهّللِاب  اوُکِرُْشت  َال  ْنَأ  : ْمَُکل ِیتَّیِصَو 

َْقبَأ ْنِإ.ْمُُکقِراَفُم  ًادَغ  ،َو  ْمَُکل ٌهَْربِع  َمْوَْیلاَو  ، ْمُُکبِحاَص ِسْمَْألِاب  اَنَأ  ٌّمَذ ! ْمُکاَلَخ  ،َو  ِْنیَحاَبْـصِْملا ِْنیَذَـه  اوُدـِقْوَأ  ،َو  ِْنیَدوُمَْعلا ِْنیَذَـه  اوُمِیقَأ 
اَم ِهّللا  »َو  ْمَُکل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َأ ال  :» اوُفْعاَف ٌهَنَسَح ، ْمَُکل  َوُه  ،َو  ٌَهبُْرق ِیل  ُْوفَْعلاَف  ُفْعَأ  ْنِإ  ،َو  يِداَعیِم ُءاَنَْفلاَف  َْنفَأ  ْنِإ  َو  یِمَد ، ُِّیلَو  اَنَأَف 

«. ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهّللا  َْدنِع  ام  َو  «؛ َدَجَو ٍِبلاَط  ،َو  َدَرَو ٍبِراَقَک  اَّلِإ  ُْتنُک  اَم  ؛َو  ُُهتْرَْکنَأ ٌِعلاَط  َال  َو  ُُهتْهِرَک ، ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَجَف 

همجرت

نوتس ود  نیا  دینکن  عیاض  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ّتنس  ،و  دیهدن رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  ّتیصو 
.تسین امش  رب  یشهوکن  رگید  دیراد و  هگن  نشور  ار  غورف  رپ  غارچ  ود  نیا  دیراد و  اپرب  ار  راوتسا 

دش مهاوخ  ادج  امش  زا  ادرف  متسه و  امش  يارب  یتربع  ما ) هداتفا  تداهش  رتسب  رد  هک   ) زورما مدوب و  امش  نیـشنمه  رای و  زورید  نم 
(. میوگ یم  عادو  ار  ایند  (و 

نم هاگرارق  داعیم و  ایند ) رد   ) انف مشوپب  مشچ  ایند  زا  رگا  و  منک ) وفع  ای  صاصق  مناوت  یم  و   ) مشیوخ نوخ  ّیلو  ، مناـمب هدـنز  رگا 
ایآ » دینک وفع  نیاربانب  ؛ تسادـخ دزن  رد  یکین  هنـسح و  امـش  يارب  تسادـخ و  هب  برق  بجوم  نم  يارب  وفع  ، منک وفع  رگا  تسا و 

«. دزرمایب ار  امش  ادخ  دیرادن  تسود 

نآ زا  يا  هیالط  مشاب و  دونـشخان  نآ  زا  نم  هک  هدرواین  يور  نم  هب  یناهگان  روط  هب  گرم  ياه  هناـشن  زا  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب 
.مرامشب تشز  ار  نآ  نم  هک  هدشن  راکشآ 

بآ هب  اه  یکیرات  سأی و)  ) نایم رد  ناهگان  دشاب و  بآ  يوجتـسج  رد  ماگنه  بش  هک  متـسه  یـسک  نوچمه  گرم  هب  تبـسن  نم 
ادخ دزن  هچنآ  » هک مدقتعم ) ّتیعقاو  نیا  هب  نم  هک  ارچ   ) دنک ادـیپ  ناهگان  ار  دوخ  سیفن )  ) هدـشمگ هک  یـسک  نوچمه  ای  دـسرب و 

«. تسا رتهب  ناکین  يارب  تسا  رگید ) يارس  رد  )

شزرا رپ  تیصو  دنچ  ریسفت : حرش و 

شزرا رپ  تیصو  دنچ 

هیلع ماما  هک  تسا  يرت  حورشم  نخس  زا  یشخب  تسا ، هدروآ  اجنیا  رد  یضر  دیـس  موحرم  هچنآ  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
نیا لّوا  شخب  رد.تشاذـگ  راـگدای  هب  یمالـسا  تّما  همه  يارب  اـهبنارگ  يا  هیامرـس  ناونع  هب  شرمع  تاـعاس  نیرخآ  رد  مالـسلا 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ّتنس  دیهدن و  رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  ّتیصو  :» دیامرف یم  نینچ  ّتیـصو 
ِیتَّیِـصَو ( ؛» تسین امـش  رب  یـشهوکن  رگید  دیراد و  هگن  نشور  ار  غارچ  ود  نیا  دیراد و  اپرب  ار  راوتـسا  نوتـس  ود  نیا  ، دینکن عیاض 

،َو ِْنیَحاَبْصِْملا ِْنیَذَه  اوُِدقْوَأ  ،َو  ِْنیَدوُمَْعلا ِْنیَذَه  اوُمِیقَأ.ُهَتَّنُس  اوُعِّیَُضت  اَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  ؛َو  ًاْئیَـش ِهّللِاب  اوُکِرُْـشت  َال  ْنَأ  ْمَُکل 
!(. ٌّمَذ ْمُکاَلَخ 
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نیدب ار  كرـش  ياه  هخاش  مامت  ، دیهدن رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  اقلطم  هک  دراد  نیا  رب  دـیکأت  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
كرش عاونا  زا  صلاخ  يدیحوت  رگا  نآ و  ریغ  تدابع و  رد  كرش  ، لاعفا تافـص و  تاذ و  رد  كرـش  زا  معا  ؛ دنک یم  یفن  هلیـسو 

.دزاس یم  یناحور  انعم  مامت  هب  یتوکلم و  يدوجو  وا  زا  دنک و  یم  نشور  ار  ناسنا  ناج  حور و  مامت  دشاب 

رد هک  یناسک  سکع  هب  درمـش  یم  مزال  ار  نآ  یمامت  هب  لمع  ، دراد ربمغیپ  ّتنـس  عییـضت  مدع  رب  هک  يدیکأت  نیمود  رد  ترـضح 
بجاو و داهج  غارس  هب  دهاوخ  یمن  ، دنهد یم  بیرف  ار  دوخ  عقاو  رد  دنا و  ضیعبت  لها  نامز  ره  نامز و  نآ 

هب طـقف  دنـشوپب و  مشچ  تاـمرحم  زا  دنتـسین  رـضاح.دنروآ  یم  يور  لـفاون  بش و  زاـمن  هب  ، دـنورب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
.دننک یم  هدنسب  نادیهش  يرادازع 

همیخ ؛ ینارون غارچ  ود  هب  هاگ  هدرک و  هیبشت  همیخ  ياه  نوتـس  هب  هاگ  ار  یـساسا  لصا  ود  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  بلاج 
یغارچ ینوتـس  ره  رانک  رد  ًالومعم  نوتـس  ود  ياراد  یتالیکـشت  گرزب و  ياه  همیخ  یلو  دراد  نوتـس  کی  ًالومعم  کچوک  ياه 
ياضف دوش و  یمن  اپرب  لصا  ود  نیا  نودب  نید  همیخ  لاح  ره  هب.دزیخ  یمرب  اه  نوتس  نآ  زا  رون  یضعب  هتفگ  هب  ای  تسا و  نازیوآ 

.تسا کیرات  الماک  یناملظ و  اه  غارچ  نیا  نودب  نآ 

رد لثملا  برض  تروص  هب  بارعا  نایم  رد  ، میا هتـشون  مجنپ  دلج  رد  هبطخ 149  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه   « ٌّمَذ ْمُکاَلَخ  هلمج « اما  و 
هچنآ امـش  ینعی  ؛ دیا هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  ارچ  ، تسین امـش  رب  یتمذم  شهوکن و  تمالم و  هک  تسا  نیا  شموهفم  هدمآ و 

ار نآ  حرش  ، دوب یسک  هچ  درب  راک  هب  ار  هلمج  نیا  هک  یسک  نیتسخن  هکنیا  اما  ؛ دیرادن یلکشم  چیه  رگید  دیهد  ماجنا  متفگ  هک  ار 
.میا هتشون  دلج  نامه  رد 

هتسناد و یگرزب  تربع  سرد  ار  دوخ  یگدنز  انعم ، رپ  هاتوک و  رایسب  یتارابع  رد  هبطخ  نیا  مود  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
: دیوگ یم  دنک و  یم  نایب  شنارای  يارب 

مهاوخ ادج  امش  زا  ادرف  متـسه و  امـش  يارب  یتربع  ما ) هداتفا  تداهـش  رتسب  رد  هک   ) زورما مدوب و  امـش  نیـشنمه  رای و  زورید  نم  »
(. ْمُُکقِراَفُم ًادَغ  ،َو  ْمَُکل ٌهَْربِع  َمْوَْیلا  ،َو  ْمُُکبِحاَص ِسْمَْألِاب  اَنَأ  ( ؛») میوگ یم  عادو  ار  ایند  و   ) دش

نوگرگد زور  کی  تشذـگ  اب  ، مدوب امـش  نایم  رد  دـنمورین  یناسنا  تروص  هب  زورید  مردـب و  بازحا و  ربیخ و  حـتاف  هک  نم  ینعی 
یم ایند  ییافو  یب  سرد  امش  هب  نم  هتفاکش  قرف  نیمه  متسه و  تداهـش  رتسب  رد  مجلم  نبا  دادیب  زا  هتفاکـش  قرف  اب  نونکا  مدش و 

ات ایند  هک  دینک  یم  ساسحا  ، دینیبب ارم  یلاخ  ياج  هک  ادرف  دهد و 

یم میلست  ثداوح  ربارب  رد  دشوپ و  یم  مشچ  ایند  زا  لیدب  یب  ینامرهق  عاجش و  يدرم  یگداس  نیمه  هب  ؛ تسا رابتعا  یب  هزادنا  هچ 
.ددرگ

نوگرگد یلک  هب  یهاتوک  نامز  تشذگ  اب  يدنمورین  ياهروشک  اههورگ و  ای  دارفا  هک  تسین  مک  هثداح  نیا  هیبش  ، رـشب خیرات  رد 
: رعاش هتفگ  هب  دروخ و  مه  هب  اهنآ  يارب  مایا  رتفد  یمیسن  زا  دندش و 
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تشاد جات  رس  هن  رس  نت  هن  هگرحس  تشاد  جارات  دصق  لد  هب  هگنابش 

يردان ین  دنام و  اج  هب  ردان  هن  يرفولین  خرچ  شدرگ  کی  هب 

زا هک  وا  زپشآ  ، دوب هدیباوخ  رتسب  رد  بش  ، تشاد ار  اهروشک  زا  یـضعب  هب  هلمح  دـصق  هک  یلاح  رد  تمظع  جوا  رد  هاش  ردان  يرآ 
.دش مامت  زیچ  همه  ناهاگحبص  دیرب و  ار  وا  رس  دراک  اب  دوب  هدیسرت  ییاذغ  داوم  زا  یضعب  هب  تبسن  ردان  ّتینابصع 

دومث داع و  موق  اهدورمن و  ، اه نوعرف.تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  رّرکم  روط  هب  هک  تسا  نیشیپ  ماوقا  تشذگرس  ، رت نشور  همه  زا 
نایم رد  ای  دـنتفرگ  رارق  یهلا  بضغ  دروم  ناشلامعا  تلع  هب  هظحل  دـنچ  رد  یهلا  هدارا  تیـشم و  اـب  تردـق  تمظع و  نیع  رد  هک 

.دیبوک مه  رد  ار  اهنآ  رگ  ناریو  يا  هلزلز  ای  ینامسآ و  هحیص  ای  ، دندش نفد  جاوما 

.دنتسه ایند  يرابتعا  یب  لومشم  همه  نادب  ناکین و  ، تسین ملاع  نادب  هب  رصحنم  هلأسم  نیا 

هب زیمآ  ّتبحم  رایـسب  هنامیرک و  یمایپ  اب  دـیوگ و  یم  نخـس  دوخ  لتاق  اب  طاـبترا  رد  شخب  نیموس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
وفع ای  صاصق  مناوت  یم  و   ) مشیوخ نوخ  ّیلو  ، منامب هدـنز  رگا  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هیـصوت  وا  هرابرد  دوخ  ناراـی  نادـنزرف و 

يارب ادـخ و  هب  برق  بجوم  نم  يارب  وفع  ، منک وفع  رگا  تسا و  نم  هاگرارق  داعیم و  ایند ) رد   ) انف مشوپب  مشچ  ایند  زا  رگا  و  منک )
دیرادن تسود  ایآ.دینک  وفع  نیاربانب  ؛ تسادخ دزن  رد  یکین  هنسح و  مورب ) امش  نایم  زا  هک  یتروص  رد   ) امش

َأ ال  » اوُفْعاَف ، ٌهَنَـسَح ْمَُکل  َوُه  ،َو  ٌَهبُْرق ِیل  ُْوفَْعلاَف  ُفْعَأ  ْنِإ  ،َو  يِداَعیِم ُءاَـنَْفلاَف  َْنفَأ  ْنِإ  ،َو  یِمَد ُِّیلَو  اـَنَأَف  َْقبَأ  ْنِإ  ( ؛» دزرماـیب ار  امـش  ادـخ 
.{ هیآ 22 ، رون ( . 1 « (. } ْمَُکل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت 

یماگنه ، تسا هدـمآ  « کفا » تایآ لیذ  رد  هک  تسا  رون  هروس  هفیرـش  هیآ  زا  هتفرگرب  ، دومرف ریخا  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
اه تمهت  زا  درک و  هئربت  یلک  هب  ار  وا  دیجم  نآرق  دندز و  تمهت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رسمه  هب  ناقفانم  زا  یهورگ  هک 

.دومن اّربم 

هدز نیغورد  هعیاش  نیا  هب  نماد  هک  يدارفا  هب  يدام  کمک  زا  هثداح  نیا  زا  دعب  هک  دندرک  دای  مسق  باحصا  نادنمتورث  زا  یضعب 
ار امـش  دنوادخ  دـیرادن  تسود  ایآ  :» دومرف نآ  لیذ  رد  داد و  تشذـگ  روتـسد  اهنآ  هب  لزان و  هفیرـش  هیآ  دـننک  يراددوخ  دـندوب 

دنا هداد  ماجنا  هک  یفالخ  ياهراک  ربارب  رد  ار  امـش  زا  وفع  راظتنا  مه  نارگید  دیراد  یهلا  وفع  راظتنا  هک  هنوگ  نامه  ینعی  « دزرمایب
.دنراد

صاصق و كرت  لاح  نیع  رد  یلو  ؛ تسا نآ  يورگ  رد  هعماج  تایح  هیام  ، نآرق هتفگ  هب  هک  تسا  یلصا  مالسا  رد  صاصق  نیقی  هب 
.الاو تسا  یماقم  گرزب و  رایسب  تسا  یتلیضف  ، دنوفع هتسیاش  هک  یناسک  هرابرد  ندرک  وفع 

رد هک  يزیچ  نامه  ؛ دـنک یم  نایب  تداهـش  گرم و  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم  ، ّتیـصو نیا  زا  شخب  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  ماجنارس 
هک متـسه  یگرم  رارق  یب  قشاع  هکلب  ، مسرت یمن  گرم  زا  اهنت  هن  نم  هکنیا  نآ  تسا و  سکعنم  زین  هغالبلا  جـهن  زا  يرگید  دراوم 
نم هک  هدرواین  يور  نم  هب  یناهگان  روط  هب  گرم  ياه  هناشن  زا  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  :» دیامرف یم.دشاب  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد 
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هک متسه  یسک  نوچمه  گرم  هب  تبـسن  نم  مرامـشب  تشز  ار  نآ  نم  هک  هدشن  راکـشآ  نآ  زا  يا  هیالط  مشاب و  دونـشخان  نآ  زا 
( سیفن رایـسب   ) هدـشمگ هک  یـسک  نوچمه  ای  دـسرب و  نآ  هب  اه  یکیرات  نایم  رد  ناهگان  دـشاب و  بآ  يوجتـسج  رد  ماگنه  بش 

يارس رد   ) تسادخ دزن  هچنآ  هک  مدقتعم ) ّتیعقاو  نیا  هب  نم  هک  ارچ   ) دنک ادیپ  ناهگان  ار  دوخ 

ٍِبلاَـط ،َو  َدَرَو ٍبِراَـقَک  اَّلِإ  ُْتنُک  اَـمَو  ، ُُهتْرَْکنَأ ٌِعلاَـط  اـَل  ،َو  ُُهتْهِرَک ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَـجَف  اَـم  ِهّللا  َو  ( ؛» تسا رتهب  ناـکین  يارب  رگید )
« (. ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهّللا  َْدنِع  ام  َو  « ؛ َدَجَو

اب ماجنارـس  دـیوگ و  یم  نخـس  ناراکزیهرپ  شاداپ  زا  ، هیآ زاغآ  رد.تسا  نارمع  لآ  هروس  هفیرـش 198  هیآ  زا  هتفرگرب  ریخا  هلمج 
.دهد یم  نایاپ  ار  هیآ  روبزم  هلمج 

نایب نآ  ریغ  هغالبلا و  جـهن  رد  اـهراب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  ناـمه  هدـمآ  هماـن  ّتیـصو  نیا  ریخا  شخب  رد  هچنآ 
رد تداهش  اب  هتخیمآ  گرم  رگا  ًاصوصخم  دنسرت  یمن  گرم  زا  زگره  مه  يداع  نانمؤم  ، دراد دوخ  ياج  مالسلا  هیلع  ماما.هدومرف 
یم زیچ  همه  يدوبان  انف و  ار  گرم  دـنرادن و  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  ناـمیا  اـی  هک  دنـسرت  یم  گرم  زا  یناسک.دـشاب  ادـخ  هار 

هایـس و يا  هنوـگ  هب  ناـشلامعا  هدـنورپ  یلو  دـنراد  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  ناـمیا  هکنیا  اـی  دـننک  یم  تشحو  نآ  زا  دـنرادنپ و 
هدـنورپ مه  دـنراد و  ترخآ  هب  نامیا  مه  هک  اهنآ  اما  ؛ تسا باذـع  یتحاران و  زاغآ  نانآ  يارب  گرم  دـنناد  یم  هک  تسا  کـیرات 

اهنآ هقالع  هغالبلا  جهن  هبطخ 5  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  هب  هکلب  ، دنـسرتب گرم  زا  هک  درادن  یلیلد  ، تسا ینارون  كاپ و  ناشلامعا 
(. هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبا  نبال  هّللا  و   ) تسا رتشیب  مه  ردام  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  هقالع  زا  گرم  هب 

تدابع بارحم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نینزان  قرف  يدارم  مجلم  نمحرلا  دبع  هک  یماگنه  روهشم  تیاور  قبط  هک  تسین  تهج  یب 
«. مدش راگتسر  هبعک  راگدرورپ  هب  ؛ هَبْعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  :» دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ، تفاکش

یم بآ  لابند  هب  هنابش  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  تسا  هدمآ  بتک  زا  یـضعب  برعلا و  ناسل  رد  هچنآ  قبط  « براق » هکنیا هب  هّجوت  اب 
دجو بلاط  درو و  براقک  هلمج « هک  دوش  یم  هدافتـسا  ، تسا هار  بش  کی  بآ  همـشچرس  وا و  ناـیم  هلـصاف  هک  یـسک  اـی  دور و 

هب ، دیـسر بآ  همـشچرس  هب  درک  یم  رکف  هچنآ  زا  رتدوز  هک  یماک  هنـشت  نوچمه  ار  تداهـش  گرم و  نم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  «
دوخ هدشمگ  مدروآ و  تسد 

.متفای مدوب  شراظتنا  رد  اهلاس  هک  ار 

دنزرل و یم  ، دنوش یم  راتفرگ  گرم  لاگنچ  رد  یتقو  هک  ربخ  یب  ادخ  زا  نادنمروز  نخـس  نخـس و  نیا  نایم  تسا  توافت  ردـقچ 
.دننک یم  ایند  هب  تشگزاب  ياضاقت  هنالیلذ  دنشک و  یم  دایرف 

مدقت امیف  مالکلا  اذه  ضعب  یضم  دق  :و  لوقأ : هیلع هّللا  همحر  فیرشلا  دیسلا  لاق  دیوگ «: یم  همان  نیا  نایاپ  رد  یضر  دیـس  موحرم 
هبطخ 149)  ) نیـشیپ ياه  هبطخ  نمـض  رد  هتـشذگ  رد  نخـس  نیا  زا  یـشخب  ؛  هریرکت تبجوأ  هداـیز  اـنهاه  هیف  نأ  ـالإ  ، بطخلا نم 

«. میدومن رارکت  ار  نآ  دوب  اجنیا  رد  هک  يا  هفاضا  تهج  هب  یلو  تشذگ 
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اه هتکن 

؟ وفع ای  صاصق  -1

هنوگ نامه  تسا و  هدش  عیرشت  رارـشا  رـش  زا  یناسنا  هعماج  ظفح  يارب  مالـسا  رد  صاصق  مکح  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک 

رد ، دـننک یم  تفلاخم  صاصق  مکح  اب  ام  ناـمز  رد  هک  اـهنآ  و  .{ هیآ 179 ، هرقب ( . 1 « } ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ٌهاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  «َو 
هراومه.دنهد یمن  یتّیّمها  ، دنوش یم  ناتفـص  گرگ  نیا  راتفرگ  هک  هعماج  ناهانگ  یب  هب  دـنراد و  نادـند  زیت  گنلپ  رب  محرت  عقاو 

شیازفا لماوع  زا  یکی.دشاب  اهنآ  رادولج  دناوت  یمن  یـسک  ، دننک صاصق  زا  تینما  ساسحا  رگا  هک  دنوش  یم  ادـیپ  يرورـش  دارفا 
.تسا صاصق  هنامیکح  مکح  ياغلا  نامه  عماوج  زا  یضعب  رد  سفن  لتق 

هب تسد  ، ندروخ بیرف  ای  ینآ  ياه  ناجیه  رثا  رب  هک  ار  یناسک  دریگب و  نکمم  دـح  ات  ار  اه  تنوشخ  ولج  هکنیا  يارب  مالـسا  یلو 
نیا هراومه  ادخ  يایلوا  تسا و  هداد  رارق  ار  وفع  مکح  ، صاصق مکح  رانک  رد  درادن ، رود  رظن  زا  دنا  هدز  سفن  لتق 

لتاق وفع  هب  هیصوت  ار  دوخ  کیدزن  نارای  نادنزرف و  الاب  ّتیصو  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دندرک و  یم  باختنا  ار  هنیزگ 
.مجلم نبا  نوچمه  یلتاق  مه  نآ  دنک  یم 

؟ دنداد حیجرت  ار  صاصق  ترـضح  نآ  یمارگ  نادنزرف  ارچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هیـصوت  نیا  اب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
هک دوب  دـیدش  يردـق  هب  تیانج  نیا  ربارب  رد  مدرم  تاساسحا  هکنیا  نآ  دوش و  یم  نشور  هتکن  کی  هب  هّجوت  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ 

هوالع هب.دنتشادن  ار  يوفع  نینچ  لمحت  تردق  مالـسلا  هیلع  ماما  ناقـشاع  دش و  یم  زور  نآ  هعماج  یمارآان  ببـس  مجلم  نبا  وفع 
دندرک یم  هعطق  هعطق  ار  وا  دنتـشاذگ  یم  شدازآ  رگا  دندرب و  یم  نادنز  رب  موجه  تیعمج  ، دـندرک یم  ینادـنز  ار  مجلم  نبا  رگا 

.ددرگ زاب  هعماج  هب  شمارآ  صاصق  اب  هک  دوب  نیا  رتهب  سپ 

« هتنس اوعیضت  «ال  يانعم -2

مرکا ربمغیپ  ّتنس  ظفح  دیحوت و  : دومرف نایب  اوتحم  رپ  رون و  رپ  همان  ّتیصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  مالـسا  ساسا 
نتـسناد و تاکرب  تاریخ و  مامت  همـشچرس  ار  ادخ  لاعفا و  ّتیدوبع و  رد  دیحوت  هژیو  هب  ، داعبا همه  رد  دیحوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب ناگدنب  همه  يزور  دریگ و  یم  ماجنا  وا  نذا  هب  زین  ناعیفـش  تعافـش  هک  يدنوادخ  ؛ ندرک زارد  وا  ییایربک  ناماد  هب  تسد  اهنت 

.تسوا نامرف  هب  تلذ  تزع و  وا و  هیحان  زا  تایح  گرم.تسوا و  تسد 

هب اهنت  یهورگ  فسأت  تیاهن  اب.دوش  هدایپ  لمع  رد  هکلب  ، نخس رد  اهنت  هن  هک  تسا  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنـس  ظفح 
.دنا هدرک  شومارف  یلک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتنس  هدرک و  تعانق  مالسا  مان 

لیمحت ّتنـس  رب  دنتـساوخ  یم  ار  هچنآ  ون  دیدج و  ياه  تئارق  حالطـصا  هب  اه و  هیجوت  اه و  يأر  هب  ریـسفت  عاونا  اب  يرگید  هورگ 
رتسب نامه  رد  هک  يرگید  ّتیصو  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  دنا  هدرک  ّتنس  نیشناج  ار  دوخ  سفن  ياوه  هدرک و 
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هب ار  نآ  نآرق  هیاس  رد  ناگدـش  تیبرت  امـش  دـننک و  لمع  نآرق  هب  نآرق  زا  ناگداتفا  رود  دـنکن  : دـیوگ یم  تسا  هدومرف  تداهش 
امش دنشاب و  دّحتم  دوخ  يایند  رد  نارگید.بذک  تنایخ و  امش  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  تقادص  تناما و  نارگید.دیراپس  یـشومارف 

. { 47 همان ( . 1  «. } ْمُکُْریَغ ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْسَیَال  ، ِنآْرُْقلا ِیف  َهّللا  َهّللاَو  هدنکارپ «؛ فلتخم و  دوخ  نید  رد 

.دشاب کیدزن   « همسر الا  نآرقلا  نم  یقبی  همسا و ال  الا  مالسالا  نم  یقبی  ال  هک « زور  نآ  ، میراد میب  نیا  زا 

لاوما ظفح  ترورض  / یصخش لاوما  هب  تبسن  يداصتقا  تّیصو  :24 همان

عوضوم

نیفص نم  هفرصنمدعب  اهبتک  هلاومأ  یف  لمعی  امب  هل ع  هیصو  نم  و 

( تشون يرجه  لاس 37  لّوالا  يدامج  رد 20  ار  يداصتقا  همان  ّتیصو  نیا  نیّفص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  )

همان نتم 

َهَنَمَألا ِِهب  ُهَیِطُعی  َهّنَجلا َو  ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ِهّللا  ِهجَو  َءاَِغتبا  ِِهلاَم  ِیف  َنِینِمؤُملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُنب  ِّیلَع  ِهّللا  ُدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَه 

ِرمَألِاب َماَق  ٌّیح  ٌنیَـسُح  ٌثَدَح َو  ٍنَسَِحب  َثَدَح  نِإَف  ِفوُرعَملِاب  ُهنِم  ُقِفُنی  ِفوُرعَملِاب َو  ُهنِم  ُلُکأَی  ِّیلَع  ُنب  ُنَسَحلا  َِکلَِذب  ُموُقَی  ُّهنِإَفاَهنِم 
َهَمِطاَف َینبا  َیلِإ  َِکلَذـِب  َماَیِقلا  ُتلَعَج  اَّمنِإ  ّیِنإ  ِّیلَع َو  ِیَِنبل  يِذـّلأ  َلثِم  ِّیلَع  ِهَقَدَـص  نِم  َهَمِطاَف  َینبِال  ّنِإ  ُهَرَدـصَم َو  ُهَرَدـصَأ  ُهَدـَعب َو 

یَلَع َلاَملا  َكُرتَی  نَأ  ِهَیلِإ  ُُهلَعجَی  يِّذلأ  یَلَع  ُطِرَتشَی  ِِهتَلصُِول َو  ًافیِرـشَت  ِِهتَمرُِحل َو  ًامیِرکَت  ِهّللا ص َو  ِلوُسَر  َیلِإ  ًَهبُرق  ِهّللا َو  ِهجَو  َءاَِغتبا 
ًاساَرِغ اَهُضرَأ  َلِکُشت  یّتَح  ًهّیِدَو  يَرُقلا  ِهِذَه  ِلیَِخن  ِدَالوَأ  نِم  َعِیبَی  ّالَأ  َُهل َو    َ يِدُه ِِهب َو  َِرمُأ  ُثیَح  ِهِرَمَث  نِم  َقِفُنی  ِِهلوُصُأ َو 
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ٌهّیَح َیِه  اَهَُدلَو َو  َتاَم  نِإَف  ِهّظَح  نِم  َیِه  اَهِدـَلَو َو  یَلَع  ُکَسُمتَف  ٌلِماَح    َ ِیه وَأ  ٌدـَلَو  اََهل  ّنِهیَلَع  ُفوُطَأ  یتّاللا  یئامِإ  نِم  َناَک  نَم  َو 
ُقتِعلا اَهَرّرَح  ّقّرلا َو  اَهنَع  َجَرفَأ  دَق  ٌهَقِیتَع    َ یِهَف

وه اسارغ  اهضرأ  لکشت  یتح  هلوق ع  .يدو و  اهعمجو  هلیسفلا  هیدولا  هیدو  اهلخن  نم  عیبی  الأو  هیصولا  هذه  یف  هلوق ع  فیرشلا  لاق 
هیلع لکـشیفاهب  اهفرع  یتلا  هفـصلا  کلتریغ  یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا  سارغاهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملاو  مالکلا  حـصفأ  نم 

اهریغ اهبسحیو  اهرمأ 

اه همجرت 

یتشد

قافنا دـنروخب و  شدـمآرد  هویم و  زا  اهنت  هدرک  ظفح  ار  لام  لـصا  هک  منک  یم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اـب  و 
هک دریگ  رارق  امرخ  ناتخرد  ریز  يا  هنوگ  هب  هچراپ  کی  نیمزرـس  نیا  همه  ات  دنـشورفن ، ار  امرخ  تخرد  ياه  لاهن  زگره  و  دننک ،

 . دشاب راوشد  نآ  رد  نتفای  هار 

دنچ  ( POLYGAMY یماگ یلوپ  رّکفت : هب  هراشا   } دنـشاب یم  هلماح  ای  دنزرف  بحاص  مدوب و  اهنآ  اب  هک  نم  يدـقع  ریغ  نانز  و 
نودـب یناوارف  نانز  ناوارف ، ياهگنج  ّتلع  هب  ای  دنـشاب  رتشیب  نانز  دادـعت  هعماج ، کی  رد  لسن  یگنهامهان  رثأ  رب  یتقو  يرـسمه )

یماـگونوم رّکفت  هـک  تـسا  یماــگ ) یلوـپ   ) تاــجوز دّدــعت  هعماــج ، دــسافم  لرتـنک  یئادز و  داــسف  هار  اــهنت  دــننامب ، رهوـش 
رگا و  دـشاب ، وا  هرهب  هک  دریگرب  ار  دوخ  دـنزرف  دـنزرف ، دـّلوت  زا  سپ  .دوش ،} یم  دـقن  ّدر و  يرـسمه ) کـت   (MONOGAMY

 . دبای زاب  ار  شیوخ  يدازآ  و  هدش ، هتشادرب  وا  زا  ندوب  زینک  و  تسا ، دازآ  رد  ام  دریمب ، شدنزرف 

ناتخرد هب  تبسن  ماما  هلمج  و  دشاب ،  یم  ّیلع »  » نزو رب  ّيدو »  » نآ عمج  و  امرخ ، لاهن  ینعمب  هیّدو » ) »

« اسارغ اهضرا  لکشت  یّتح  »

( دنیاین مشچ  هب  ناتخرد  زج  يزیچ  هک  دوش  تخرد  رپ  نیمز  ینعی  تسا  نانخس  نیرت  حیصف  زا 

يدیهش

يو ات  دهاوخ  یم  ار  ادخ  يدونشخ  نادب  و  دوخ ، لام  هراب  رد  دهد  یم  روتسد  بلاط ، وبا  رـسپ  یلع  ادخ ، هدنب  هک  تسا  يزیچ  نیا 
.دراد شا  هدوسآ  درآ و  رد  تشهب  هب  ار 

رگا .دیاش  دوب و  اور  هک  ناس  نآ  دشخبب  يرگید  هب  دیامن و  فرصم  نآ  زا  دوخ  .دوش  راد  هدهع  ارم  لام  يرادهگن  یلع  نب  نسح 
- همطاف رـسپ  ود  .دیاب  هکنانچ  دهد  ماجنا  ار  ّتیـصو  دزادرپب ، راک  نیدب  وا  دشاب ، هدنز  نیـسح  دـیآ و  دـیدپ  يا  هثداح  نسح  يارب 

یم همطاـف  نارـسپ  هدـهع  هب  ار  راـک  نیا  ماـجنا  نم  .تسا  نارـسپ  رگید  نآ  زا  هک  تسا  ناـمه  یلع  هقدـص  زا  ار  نیـسح - نسح و 
یسک اب  .مرادب و  ار  وا  يدنواشیوخ  وا و  تمرح  ساپ  میوج و  یکیدزن  وا  هداتـسرف  هب  مرآ و  تسد  هب  ار  ادخ  يدونـشخ  ات  مراذگ 
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نامرف ودب  هکنانچ  دنک  قافنا  نآ  هویم  زا  دـهن و  دوخ  لاح  هب  ار  لام  لصا  هک  دـنک  یم  طرـش  هدرک ، راذـگاو  ودـب  ار  راک  نیا  هک 
هک یـسک  رب  نآ  نتخانـش  دوش و  رایـسب  ات  دـشورفن  ار  اه  هد  نیا  نانب  امرخ  هزاـت  ياـهلاهن  هک  نیا  و  هداد ، ناـشن  ار  هار  دـنا و  هداد 

و دنهد ، دنزرف  هب  ار  زینک  دـشاب ، رادراب  ای  دوب  يدـنزرف  رگا  ما ، هدوب  وا  اب  هک  ار  منازینک  زا  کی  ره  .راوشد و  هدـید  شراب  تسخن 
.هتشاد ار  شیوخ  يدازآ  وا  هتشادرب و  وا  زا  ندوب  زینک  .تسا  دازآ  دشاب ، هدنز  زینک  دریمب و  شدنزرف  رگا  .دننک  باسح  ار  وا  هرهب 

یّتـح  » وا هدومرف  و  ّيدو ،  نآ  عمج  تسا ، نب  اـمرخ  هّیدو » ، » دنـشورفن ار  هّیدو » ، » ناـنب اـمرخ  زا  هک  تیـصو  نیا  رد  ماـما  هدوـمرف  ]
زا ار  نیمز  هک  یسک  ات  دوش  رایـسب  نیمز  رد  نب  امرخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  نانخـس  نیرتحیـصف  زا  .اسارغ » اهـضرأ  لکـشت 

[ .تسا رگید  نیمز  هک  درادنپ  و  ددرگ ، راوشد  يو  رب  نآ  تخانش  دسانشن و  ار  نآ  هدید ، شیپ  نیا 

یلیبدرا

زا دعب  ارنآ  تشون  وا  لاوما  رد  دوش  هدرک  لمع  هک  يزیچ  رد  تسا ) ترـضح  نآ  ّتیـصو  زاو   ) ار نآ  ندرک  رکذ  ینعی  ارنآ  رارکت 
بلط يارب  دوخ  لاـم  رد  ناـنمؤم  ياوشیپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  نآـب  هدرک  رما  هک  تسیزیچ  نآ  نیا  نیفـص  زا  نتـشگزاب 
مایق هک  تسنیا  تیـصو  نیزا  یـضعب  تیعمج  تینما و  نآب  دـهدب  تشهبب و  نآ  ببـسب  ارم  هناحبـس  وا  دزاس  لخاد  ات  ادـخ  ياـضر 
هثداح نسحب  دوش  ثداح  رگا  سپ  یئوکین  رد  نآ  زا  دنک  قافنا  عرـش و  هجو  رب  یئوکین و  نآ  زا  دروخب  یلع  نب  نسح  نآب  دیامن 
همطاف رسپ  درم و  هک  یتسردب  نآ و  ندینادرگزاب  ياج  ار  رما  نآ  دنادرگ  زاب  نآ و  زا  سپ  راک  نآب  دیامن  مایق  تسا  هدنز  نیسح  و 

نسح و هک  همطاف  نارسپ  هب  ار  رما  نیا  تیلوت  مدینادرگ  نم  هک  یتسردب  تسار و  یلع  نارسپ  رم  هچنآ  دننام  یلع  هقدص  زا  تسار 
دنویپ هب  ندینادرگ  راوگرزب  ار و  ترضح  نآ  تموحرم  نتشاد  یمارگ  ادخ و  لوسرب  یکیدزن  ادخ و  ياضر  بلط  يارب  دنا  نیسح 

ار لام  ینعی  دوخ  ياهلـصا  رب  ار  لام  دراذگب  هک  راک  نآ  ّیلوتم  ار  وا  دنادرگ  یم  هک  یـسکب  ارنآ  دنکیم  طرـشب  ار و  وا  تمارک  اب 
زا دش  وا  رفن  هکنآ  ارنآ و  رم  تسا  هدش  هدومن  هار  نآب و  تسا  هدش  هدومرف  هک  اج  ره  لام  نآ  زا  دـنک  جرخ  دراذـگب و  دوخ  لاحب 

ترثک ههجب  نآ  ریغب  اهتخرد  نآ  ندیناشن  يور  زا  اه  هیرق  نآ  نیمز  دوش  هبتـشم  ات  ارنآ  نب  امرخ  لاهن  اه  هد  نیا  يامرخ  ياهتخرد 
زاب سپ  نتسبآ  نز  نآ  تسه  ای  يدنزرف  ارنآ  رم  ترـشابمب  ناشیا  درگرب  مدیدرگ  یم  هک  نم  نازینک  زا  دشاب  هک  ره  اهتخرد و  نآ 

قیقحتب تسدازآ  نز  نآ  سپ  دشاب  هدنز  نز  نز و  نآ  نادنزرف  دریمب  رگا  سپ  دوخ  بیصن  زا  وا  هقفن  دوخ و  دنزرف  رب  دوش  هتشاد 
ات عیبی  نآ ال  ّتیـصو و  نیا  رد  ترـضح  نآ  راتفگ  نم و  ندرک  دازآ  ار  وا  تسا  هدرک  دازآ  یگدـنب و  وزا  تسا  هدـش  هدوشگ  هک 

نیرت حیصف  زا  نآ  رخآ  ات  لکشت  یتح  ترضح  نآ  لوق  تسا و  يدو  نآ  عمج  تسامرخ و  درخ  لاهن  هّیدو  هک  یتسردب  سپ  رخآ 
تفـص نیا  ریغ  رب  هدننک  رظن  ارنآ  دنیب  هک  هبترمب  ات  نانب  امرخ  ندـناشن  نآ  رد  دوش  رایـسب  نیمز  هک  تسنیا  نآب  دارم  تسا و  مالک 

یم هبتـشم  سپ  ارنآ  تسا  هتخانـش  هک  تفـص  نیا  ریغ  رب  هدننک  رظن  ارنآ  دـنیب  هک  وا  رب  دوش  یم  هبتـشم  سپ  ارنآ  تسا  هتخانـش  هک 
نآ ریغ  ارنآ  دنکیم  نامگ  نیمز و  نآ  لاح  وا  رب  دوش 

یتیآ

: تسا هتشون  تشگ  یم  زاب  نیفص  زا  هک  یماگنه  ار  نآ  دننک  هچ  شلاوما  اب  وا  زا  سپ  هک  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  یتیصو 

يدونـشخ يارب  .تسا  هداد  ناـمرف  نادـب  دوخ  ییاراد  هراـبرد  نینم ، ؤملاریما  بلاـطیبا ، نب  یلع  ادـخ ، هدـنب ، هک  تسا  یتیـصو  نیا 
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.دروآ دورف  دوخ  نما  يارس  رد  درب و  تشهب  هب  ار  وا  ات  دنوادخ 

: تیصو نیا  زا 

قافنا نآ  زا  و  تسا ، هتسیاش  هک  ناسنآ ، دنک  یم  هنیزه  نم  ییاراد  زا  دوخ  .دنک  یم  مایق  تیصو  نیا  نداد  ماجنا  هب  یلع  نب  نسح 
تفرگ و دهاوخ  هدهع  رب  ار  راک  وا  دشاب ، هدنز  نیـسح  دیآ و  شیپ  يا  هثداح  نسح  يارب  رگا  .تسا  هتـسیاش  هک  ناسنآ ، دنک  یم 

.دیناسر دهاوخ  ماجنا  هب  شردارب  دننام  ار  متیصو 

.ار یلع  نادنزرف  رگید  هک  تسا  رادقم  نامه  یلع  هقدص  زا  همطاف  رسپ  ود  بیصن 

ساـپ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هب  برقت  ادـخ و  يدونـشخ  يارب  ما ، هدرک  نییعت  راـک  نیا  يارب  ار  همطاـف  نارـسپ  رگا  و 
هک هنوگ  نامه  هب  ار  لام  لصا  هک  منک  یم  طرـش  دراد ، هدهع  رب  ار  راک  نیا  هک  یـسک  اب  .تسوا و  يدنواشیوخ  فرـش  تمرح و 

ياهلاهن هکنیا ، رگید  .تسا  هتـشگ  ییامنهار  هدـش و  رومءام  نادـب  هک  يا  هویـش  هب  دـنک ، هنیزه  نآ  هرمث  زا  دراذـگ و  یقاـب  تسه 
، تسا هدید  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  هک  یسک ، يارب  اهناتـسلخن  نتخانـش  هک  دندرگ  ناوارف  يردق  هب  ات  دشورفن  ار  اه  هیرق  نآ  ياهلخن 

.دشاب راوشد 

دوش یم  راذگاو  شدنزرف  هب  دشاب ، هتشاد  مکـش  رد  يدنزرف  ای  دشاب  يدنزرف  بحاص  ما و  هدوب  رتسبمه  وا  اب  هک  ره  نم  نازینک  زا 
وا بیـصن  يدازآ  دوش و  یم  هتـشادرب  وا  زا  زینک  مان  دوش و  یم  دازآ  دشاب  هدنز  وا  دریمب و  شدنزرف  رگا  .تسا  دنزرف  هرهب  ردام  و 

.ددرگ

: دیوگ یضر  فیرش 

یم هک  اجنآ  تسا و  ّيدو )  ) نآ عمج  تسا و  لخن  لاـهن  هّیدو ) ، ) دنـشورفن ار  هّیدو )  ) اـهلخن زا  دـیوگ  یم  هک  ترـضح  نآ  نخس 
ار نآ  هک  یسک  هک  دوش  رایـسب  نانچ  اهلخن  هک  تسا ، نیا  دارم  .تسا  نانخـس  نیرتحیـصف  زا  اسارغ ) اهـضرا  لکـشت  یتح   ) دیامرف

.تسا رگید  نیمز  هک  درادنپ  دشاب و  راوشد  وا  يارب  شتخانش  نونکا  تسا ، هدید  رگید  هنوگ  هب  نیا  زا  شیپ 

نایراصنا

ار قح  يدونـشخ  نآ  هب  و  دهد ، یم  روتـسد  دوخ  لام  هراب  رد  نینمؤملا  ریمأ  بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يا  همانرب  نیا 
 . دیامن اطع  تینما  شیاسآ و  ،و  دروآ رد  تشهب  هب  ار  وا  ات  دبلط  یم 

راوازس هک  يوحن  هب  و  دیامن ، یم  فرصم  هتـسیاش  روط  هب  لاوما  نیا  زا  شدوخ  يارب  ، دنک یم  مادقا  یلع  نب  نسح  تیـصو  نیا  هب 
دننام هب  متیصو  هب  ،و  تسا نیسح  وا  زا  دعب  نم  یصو  دشاب ، هدنز  نیـسح  دسرب و  نسح  گرم  رگا   . دزادرپ یم  ناّقحتـسم  هب  تسا 

.دنک یم  لمع  نسح 

رسپ ود  هدهع  هب  ار  تیصو  يارجا  هکنیا  و  تسا ، یلع  نارسپ  ریاس  بیصن  دننام  هب  یلع  لاوما  هدنام  اج  هب  زا  همطاف  دنزرف  ود  مهس 
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تسا ترضح  نآ  اب  يدنواشیوخ  تفارش  ،و  وا مارتحا  تشادگرزب  ،و  ربمایپ هب  بّرقت  و  قح ، يدونشخ  بلج  ضحم  متشاذگ  همطاف 
.

رومأم و هک  تروص  نآ  هب  و  دراذـگ ، یقاب  ار  لاـم  لـصا  هک  دـنک  یم  طرـش  هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  ار  تیـصو  نیا  هک  یـسک  اـب  و 
هب ددرگ  ناتخرد  زا  یهوبنا  هب  لیدـبت  ات  دـشورفن  تاهد  نیا  هدـییور  هزات  ياهلاهن  زا  ،و  دـنک قافنا  نآ  دـمآ  رد  زا  هدـش  ییامنهار 

 . دننیبب دنا  هدید  البق  هک  یعضو  زا  ریغ  هب  ار  هقطنم  نآ  شنارگ  اشامت  هک  يروط 

دشاب یم  هلماح  ای  هدروآ  يدنزرف  نم  زا  ما و  هدوب  نانآ  اب  هک  ار  منازینک  زا  کی  ره  و 

دازآ يزینک  دیق  زا  زینک  نآ  دریمب  شدنزرف  زینک  تایح  نامز  رد  رگا  ،و  دنرآ رامـش  هب  وا  ثرا  هرهب  تباب  دنراذگاو و  شدنزرف  هب 
 . تسا هدومن  دازآ  ار  وا  ( دنزرف ) تیّرح هدش و  هتشادرب  وا  زا  يزینک  اریز  ، تسا

راـتفگ و   . تسا « ّيدو » نآ عـمج  و  اـمرخ ، لاـهن  هلیـسف و  ینعی  « هّیدو «» هـّیدو اـهلخن  نـم  عیبـی  ـال  نا  » ماـما تیـصو  رد  : دـیوگ فـلؤم 
ردق نآ  تاهد  نآ  رد  هک  تسا  نآ  روظنم  ، تسا مالک  نیرتوکین  نیرت و  حیصف  زا  راتفگ  نیا  « اسارغ اهضرا  لکـشت  یّتح  :» ترـضح
نیمز نیا  دنک  نامگ  دوش و  هبتـشم  وا  رب  رما  ،و  دوب هدید  ار  هچنآ  ریغ  دنیبب  اهنآ  ندید  اب  رگاشامت  هکنیا  ات  دوش  دایز  امرخ  تخرد 

 . تسا هدید  البق  هک  تسا  نیمز  نآ  ریغ 

حورش

يدنوار

ردصا ام  لثم  يا  نسحلا  ردـصم  نیـسحلا  رمالا  کلذ  ردـصا  يا  هردـصا : .توم و  يا  ثدـح : نسحلاب  قدـح  ناف  .نمالا  هنمالا : و 
مکتبنا هللا  یلاعت و  هلوقک  وه  و  نسحلا ، هیضقی  ناک  امک  رمالا  نیسحلا  یـضق  ینعی  نسحلا ، ریمـض  ردصملا  یف  ءاهلاف  هلبق ، نسحلا 

هردـصم یف  ریمـضلا  نوکی  نا  زوجی  .میملا و  حـتفب  هحیحـصلا  هیاورلا  و  میملا ، مضب  ردـصم ، وه  لیق : .اتابنا و  يا  اتابن  ضرـالا  نم 
.نسحا و لوالا  .اذـه و  یلع  رمالل  ناریمـضلاف  هعـضوم ، یـش ء  لک  عضو  ینعی  اـضیا ، هب  مالـسلا  هیلع  یـصو  يذـلا  رمـالا  کلذـل 
: اـهررح .یطولا و  نع  هیاـنک  نهیلع  فوطا  یتـاللا  یئاـما  نم  هلوق  .برقتلا و  هبرقلا : .بلطلا و  ءاـغتبالا : .داریـالا و  دـض  رادـصالا :

تحت يونلا  نم  تبنی  یتـلا  تـالیخنلا  نع  هنـسح  هیاـنک  يرقلا  هذـه  لـخن  دـالوا  نم  هلوق  .هیدوبعلا و  کـلملا : نم  قرلا  .اـهقتعا و 
و هنع ،) هللا  یضر   ) یضرلا هرسف  دق  اسارغ  اهضرا  لکشت  یتح  هلوق  .لخنلا و  راغص  یه  و  يدولا : .لیسفلا و  یمسی  و  لخنلا ، راجشا 

.هریثکلا راجشالا  فافتلال  نانوکی  نا  رمالا  و  هضعب ، عنیا  بنعلا  لکشا  و  هبطر ، باط  يا  لخنلا  لکشا  یئاسکلا : لاق  رخآ ، هجو  هل 

يردیک

یتح مالـسلا  هیلع  هلوق  يدو و  اهعمج  هلیـسفلا و  هیدولا  هیدو : اهلیخن  نم  عیبی  نا ال  هیـصولا  هذـه  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  یـضرلا  لاق 
هفـصلا کلت  ریغ  یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرالا  نا  هب  دارملا  مالکلا و  حـصفا  نم  وه  اسارغ  اهـضرا  لکـشت 

، مالسلا هیلع  نسحلل  یناثلا  نوکی  نا  زوجی  رمالل و  ناریمضلا  هردصم : هردصاو  .اهریغ  اهبسحی  اهرما و  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا 
لخنلا لکشا  لاقی  اسارغ : اهضرا  لکشی  یتح  .هیدر  هدحاولا  لیسفلا  راغص  لیعف  یلع  يدولا : .اهمـض  میملا و  حتفب  يور  هردصم  و 
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.هضعب عنیا  بنعلا  لکشت  كردا و  هبطر و  باط  يا 

مثیم نبا 

دنک لخاد  ارم  ینجلوی : تشون : نیفـص  گنج  زا  تعجارم  زا  سپ  ار  نآ  دوش و  فرـصت  شلام  رد  هنوگچ  هک  تسا  ماـما  تیـصو 
ییاراد هرابرد ي  نانموم  ياورنامرف  بلاطیبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب ي  هچنآ  تسا  نیا   ) شیاسآ تینما ، هنما : درک  دازآ  ار  وا  اـهررح :

اطع يو  هب  تینما  یگدوسآ و  دـنک و  تشهب  لـخاد  ار  وا  هک  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاـضر و  بلج  يارب  تسا  هداد  روتـسد  دوـخ ،
هدیدنـسپ هجو  روتـسد و ، قباطم  نآ  زا  دـنک : ماـیق  رما  نیا  هب  یلع  نب  نسح  و  تسا ) نیا  همانتیـصو  نیا  زا  رگید  تمـسق  ، ) دـیامرف

هار دنک و  مایق  روما  ماجنا  هب  نسح  زا  سپ  وا  ع ) ، ) نیسح ندوب  هدنز  رد  دنک ، يدمآ  شیپ  نسح  يارب  رگا  سپ  دشخبب ، دروخب و 
نیا يدصت  هک  نیا  تسا و  یلع  نارسپ  يارب  هک  دنراد  لام  نیا  زا  مهـس  هزادنا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف نارـسپ  دورب و  ار  تسرد 

و وا ، مارتحا  ساـپ  مرکا و  ربمغیپ  هب  برقت  دـنوادخ و  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  متـشاذگ  او  همطاـف  رـسپ  ود  هب  ار  راـک 
دراذگب یقاب  تسه  هک  نانچ  ار  لام  لصا  هک  تسا  مزال  هدش  رما  نیا  يدصتم  هک  یـسک  رب  دشاب و  یم  وا  اب  يدـنواشیوخ  تفارش 

يدح ات  دشورفب  ار  اهاتسور  نیا  يامرخ  تخرد  ياهلاهن  زا  یلاهن  دیابن  و  دنک ، فرـصم  روتـسد  قباطم  ار  نآ  هرمث ي  دمآرد و  و 
مدش و رتسبمه  وا  اب  هک  منازینک  زا  کی  ره  دوش و  لخن  زا  هدیشوپ  دریگب و  لکشا  لماک  شنیمز  اهتخرد ، يدایز  دشر و  رثا  رب  هک 

دـشاب هدنز  دوخ  دریمب و  شدنزرف  رگا  و  تسوا ، هرهب ي  دوش و  یم  راذگاو  شدـنزرف  نامه  هب  زینک  تسا  رادراب  ای  دراد  يدـنزرف 
هک نیا  دیوگ  یم  یـضردیس  موحرم  .دوش ) ردام  يدازآ  بجوم  دنزرف  يدازآ  دوش و  هتـشادرب  شندرگ  زا  یگدرب  دـنب  تسا  دازآ 

هلمج ي دـشاب و  یم  يدو  شعمج  تسامرخ و  لاهن  يانعم  هب  هیدو  هیدو ، اهلیخن ، نم  عیبی  نا ال  دـیامرف : یم  تیـصو  نیا  رد  ماـما 
هدـننیب هک  دوش  دایز  نیمز  رد  اهلخن  شیور  نانچ  نآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  تحاصف  تیاهن  رد  اسارغ  اهـضرا  لکـشت  یتح 
ترضح تیصو  نیا  .تسا  نیمز  نآ  ریغ  نیمز  نیا  هک  درادنپ  یم  دوش  هابتشا  وا  رب  رما  دنیبب و  هدوب  هتخانـش  هک  هچنآ  زا  ریغ  ار  نآ 

تسا و هدرک  فذح  ار  نآ  زا  ییاهتمسق  یضردیس  موحرم  هدش و  رکذ  رتمک  یخرب  رتشیب و  یتالمج  اب  یـضعب  فلتخم  تایاور  هب 
نب یـسوم  ترـضح  دـیوگ : یم  جاجح  نب  نمحرلادـبع  میروآ  یم  تسا  نانیمطا  دروم  رتشیب  هک  یتیاور  هب  ار  نآ  لصا  نونکا  اـم 
هیلع  ) یلع ادـخ  هدـنب ي  هچنآ  تسا  نیا  تسا : رارق  نیا  زا  نآ  هداتـسرف و  نم  يارب  ار  مالـسلا ) هـیلع   ) نینموـملاریما تیـصو  رفعج 

رم ببس  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دیما  داد ، روتـسد  نآ  هب  درک و  تیـصو  دوخ  لام  رد  دنوادخ  تیاضر  بلج  يارب  مالـسلا )
یم یناـملظ  هایـس و  یخرب  ینارون و  دیفـس و  اـه  هرهچ  یـضعب  هک  يزور  رد  دـنک ، رود  خزود  شتآ  زا  لـخاد و  دوخ  تشهب  ردا 

حابروبا و زجب  دنا  هقدص  زین  مراد  اجنآ  رد  هک  یناگدرب  مداد و  رارق  هقدص  مراد  نآ  فارطا  عبنی و  رد  هک  ار  ملاوما  زا  هچنآ  دنشاب :
اجنآ رد  هک  تسا  لاس  جـنپ  دنتـسه  یلاوم  اهنیا  تسین ، یهار  ناشیارب  یقح و  ناـنآ  رد  ار  سک  چـیه  دنتـسه و  دازآ  هک  وربی ، یبا 

نادنزرف يارب  تسا  يرقلا  يداو  رد  هک  یلاوما  مامت  دشاب و  یم  کلم  نامه  زا  ناش  هداوناخ  نانآ و  جراخم  هقفن و  دننک ، یم  راک 
ناگدرب يارب  هک  نیا  زج  دنا  هقدص  همه  نآ  لها  زین  تسا و  نم  لام  همید )  ) رد هچنآ  دنا و  هقدص  شناگدرب  اب  دـشاب و  یم  همطاف 

هک نانچ  مه ، دـصق  تسا و  هقدـص  شلها  تسا و  نم  لاـم  هیندا  رد  هچنآ  زین  .متـشون و  ناـشنابحاص  يارب  هک  تسا  ناـمه  اـجنآ ،
ای مشاب  هدنز  نم  هاوخ  یعطق ، بجاو و  تسا  يرما  متشون  ار  شندوب  هقدص  ملاوما  زا  هک  هچنآ  .تسادخ  هار  رد  هقدص  دیا  هتـسناد 

، دوش هداد  کیدزن  رود و  ناقحتـسم  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  زا  منادنواشیوخ  هب  زین  دوش و  قافنا  ادخ  ياضر  هار  رد  دیاب  هدرم 
ياضر هک  يدراوم  رد  دنادب  حالص  هک  ار  هچنآ  دنک و  فرصم  نآ  زا  هتـسیاش  روطب  دوخ  دنک  مایق  رما  نیا  هب  ع )  ) نسح مدنزرف  و 

هب ار  نآ  دناوت  یم  زین  و  تسین ، یعنام  دشورفب  ار  لاوما  زا  یتمـسق  نید  يادا  يارب  دهاوخب  رگا  دنک و  فرـص  جرخ و  دـشاب  ادـخ 
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( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نسح  هدهع ي  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادنزرف  ياهتورث  يدصت  یلک  روطب  و  دشورفب ، شدوخ  کلم  لاونع 
ار شتمیق  تخورف  رگا  درادن و  یعنام  دشورفب  ار  اهنآ  تساوخ  دوبن و  تاقدـص  فرـصم  لحم  ع )  ) نسح هناخ ي  هچنانچ  تسا و 

موس کی  دنک و  شخب  بلطم  نادنزرف  مشاه و  ینب  نایم  رد  ار  یتمسق  دنک و  فرص  ادخ  هار  رد  ار  یشخب  دنک  میسقت  مسق  هس  رب 
يو هدهع ي  هب  اهراک  دوب  هدنز  ع )  ) نیسح دش و  يدماشیپ  نسح  يارب  رگا  و  دنک ، میسقت  هنادنسپادخ  بلاطوبا  دالوا  نایم  مه  ار 

رب هچنآ  تسوا  هدهع ي  رب  متشون و  نسح  يارب  ار  هچنآ  تسوا  يارب  دهد و  ماجنا  مداد  روتسد  ار  نسح  هک  نانچ  وا  دوب و  دهاوخ 
( تشذگ شا  همجرت  هک   ) هتلـصول افیرـشت  و  همطاف …  ینبل  يذلا  نا  .دـسر و  یم  نتم  هلمج  نیا  هب  دـعب  دـشاب و  یم  نسح  هدـهع 

اهنآ نایم  رد  رگا  دنک ، هاگن  یلع  نادنزرف  هب  دوب  نیرخآ  مادـک  ره  دـش  يدـماشیپ  نیـسح  نسح و  يارب  رگا  و  دـیامرف : یم  سپس 
ود نادنزرف  نایم  رد  تفاین ، یسک  نینچ  رگا  و  دنک ، رومام  راک  نیا  رب  ار  وا  دهاوخب  هک  یتروص  رد  دوب  راکتـسرد  نیما و  صخش 
یم طرـش  هاگنآ  دنک  راذگاو  دیدنـسپ  ار  شتناما  مالـسا و  تیاده و  هک  تساوخ  نایم  نآ  رد  سک  ره  هب  دنک و  هاگن  همطاف  رـسپ 

فرصم ریخ  ياههار  رد  ادخ  ياضر  يارب  ار  نآ  تارمث  دراذگب و  یقاب  ار  لام  لصا  دیاب  دوش ، رومام  رما  نیا  رب  سک  ره  هک  دنک 
متشون هک  اهیدابآ  نیا  زا  ار  امرخ  سرون  ياهلخن  دنک و  قافنا  رود  کیدزن و  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  زا  نادنواشیوخ  هب  دنک و 

دوخ لاوما  هرابرد ي  یلع  هچنآ  تسا  نیا  تسین و  یهار  تیـصو  نیا  رب  ار  سک  چـیه  دـیوگ : یم  بلطم  نیا  هلاـبند  رد  .دـشورفن 
هدرب ثرا  هن  دوش و  شـشخب  هن  دوش و  هتخورف  نآ  زا  زیچ  چیه  دیابن  و  دش ، نکـسم  دراو  هک  يزور  داد  روتـسد  ادـخ  ياضر  يارب 

زور ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یناملـسم  چـیه  يارب  و  دوش ، یم  يراـی  بلط  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  زا  لاـح  ره  رد  هتـسویپ و  دوش ،
و کـیدزن ، اـی  دـشاب  رود  هاوـخ  دـنک  نم  رما  تفلاـخم  دـهدب و  يرییغت  ما  هدرک  تیـصو  هچنآ  رد  هک  تسین  زیاـج  دراد  زیخاتـسر 

یلع ار  نآ  تشون  جایه و  یبا  نب  جایه  سیق و  نب  دیعس  ناحوص ، نب  هعصعص  ههربا ، نب  هرمسوبا  همانتیـصو  نیا  رب  دنداد  تداهش 
درادن حرش  هب  يزاین  تسا و  نشور  همانتیـصو  نیا  تارابع  رتشیب  لاس 37 . لوالا  يدامج  خیرات 10  رد  دوخ ، تسد  اب  بلاطیبا  نب 

و فقو ، تیفیک  همانتیصو و  نتشون  مسر  هار و  تارابع  نیا  رد  - 1 میزادرپ : یم  نآ  حرش  هب  نونکا  هک  دراد  دوجو  هتکن  دنچ  یلو 
هتسیاش روطب  دوخ  دیامرف : یم  نسح  ماما  دوخ  یـصو  تافرـصت  هرابرد ي  هک  نیا  .تسا 2 - هدـش  نایب  لماک  روطب  همانفقو  بیترت 

، هداد هزاجا  دنوادخ  هک  ار  يور  هنایم  لادتعا و  دح  دنک  یم  دوخ  یگدـنز  جرخ  هچنآ  رد  هک  تسا  نآ  دارم  دـنک  فرـصم  نآ  زا 
روظنم دنک  قافنا  فورعم  رد  دیوگ : یم  هک  نیا  و  دهد ، جرخ  هب  یتسپ  لخب و  هن  دروآ و  لمع  هب  ریذبت  فارـسا و  هن  دنک  تیاعر 

يدماشیپ نسح  يارب  رگا  هلمج ي : .دهد 3 - یمن  هزاجا  سدقم  عرش  هک  يدراوم  هن  تسا  نید  رد  هدش  هتخانش  تسرد و  ياههار 
شرما ینعی  دـشاب  شنامرف  روتـسد و  دارم  فلا - تسانعم : ود  هب  رمالا  ماق  رد  رما  هژاو ي  تسا  گرم  ندیـسر  ارف  زا  هیانک  داد  خر 

.تسا 4- هدرک  اهنآ  رد  فرـصت  هب  رما  ار  وا  ترـضح  هک  دشاب  ییاهراک  ینعی  روما  سنج  دارم  .دـنک ب - ارجا  دوخ  دراوم  رد  ار 
هجو ود  هردـصم  رد  ریمـض  ددرگ و  یمرب  دـنک  یم  نآ  هب  مایق  هک  رما  هملک ي  هب  هردـصا  رد  نسح و  ماما  هب  هدـعب  رد  اه )  ) ریمض

رد و  درک ، یم  ارجا  نسح  ماما  هک  دنک  ارجا  نانچ  ار  يو  رما  نیـسح  ماما  ینعی  دشاب  ع )  ) نسح شعجرم  هک  نیا  لوا  فلا - .دراد 
یثالث هک  تابن  نآرق  هیآ ي  رد  هک  نانچ  تسا  رادصا  يانعم  هب  ترابع  نیا  رد  ردصم  درک  یم  وا  هک  دنک  تواضق  نانچ  يو  لام 

الا نم  مکتنبا  هللا  و  : ) هدمآ تسا  دیزم  هک  ندنایور )  ) تابنا يانعم  هب  تسا  درجم 

ماما هک  دـنک  ارجا  يدراوم  رد  ار  وا  رما  نیـسح  ماما  ینعی  میریگب  ارجا  لحم  يانعم  هب  ار  ردـصم  هک  تسا  نکمم  زین  و  اتابن ) ضر 
نیا شیانعم  تسا و  هدومرف  تیـصو  نآ  هب  ترـضح  هک  دـشاب  یبلطم  ریمـض  عجرم  هک  نآ  مود  لامتحا  .درک ب - یم  ارجا  نسح 

ار نآ  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  دراذـگب ، دوخ  لاح  هب  ار  لام  لـصا  دومرف : هک ، نیا  .دراذگب 5 - شیاج  هب  ار  يزیچ  ره  نیـسح  تسا 
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اتـسور نیا  سرون  ياهلخن  زا  دومرف  .دنکن 6 - جراخ  تقو  زا  تاکیلمت  رگید  هوجو  نتخورف و  ای  نارگید  هب  شـشخب  هلیـسو ي  هب 
نکمم فلا - تسا : هتفهن  ترابع  نیا  رد  تمکح  ود  دریگب ، لکـش  اهتخرد  يرایـسب  زا  اهنیمز  هک  نیا  اـت  دـشورفن  ار  یلاـهن  چـیه 

هک دوش  کشخ  شیاهلاهن  اهتخرد و  یخرب  دریگب ، لکـش  لماک  ياهتخرد  ندـییور  تهج  زا  نیمز  هک  نآ  زا  لبق  يزور  هک  تسا 
هب يزاین  رگید  هک  هدـشن  لـماک  گرزب و  شیاـهتخرد  نیمز  هک  یتقو  اـت  نیارباـنب  دریگب  يرگید  تخرد  ار  نآ  ياـج  دـشاب  مزـال 

شیاه هشیر  دریگب  لکش  اهلاهن  ناتخرد و  زا  شنیمز  هک  نآ  زا  شیپ  امرخ  تخرد  .دنشورفب ب - ار  اهلاهن  دیابن  درادن و  نیـشناج 
تسا نکمم  دوش و  یم  فیعض  تخرد  دوش ، هدنک  ریز  زا  هدیشوج ، لخن  ياپ  زا  هک  یلاهن  رگا  هدشن و  مکحم  تخـس و  نیمز  رد 

هک تسا  یماگنه  رد  نیا  درادن و  يدایز  ررـض  نآ  هملق ي  ندنک  دش  مکحم  نیمز  رد  شا  هشیر  هک  یتقو  اما  دتفیب ، نداد  هویم  زا 
صیخشت هک  تسا  یتقو  هدرک ، ریسفت  حرش و  یضردیس  موحرم  هک  نانچ  ای  و  دوش ، لماک  دریگب و  لکش  اهتخرد  ندییور  اب  نیمز 

نآ رد  نانآ  تسا و  هدـش  رتسبمه  اهنآ  اب  هک  ینازینک  هراـبرد ي  متفه  هتکن ي  .دوش 7 - لکشم  اهتخرد  يرایـسب  زا  هدننیب  رب  نیمز 
یقح يو  رب  ار  یـسک  و  دازآ ، ادخ  هار  رد  دشاب ، یم  نتـسبآ  هن  دراد و  دنزرف  هن  هک  نآ  دهد : یم  روتـسد  دندوب ، نت  هدـفه  ماگنه 

دریمب شدنزرف  ردام ، ندوب  هدنز  اب  رگا  تسا و  دازآ  شدنزرف  ثرالا  مهس  تباب  زا  دشاب  نتسبآ  ای  دنزرف و  ياراد  هک  نآ  تسین و 
ار هدرم  دنزرف  زینک  و  دشاب ، یم  دازآ  ثرالا  مهـس  قیرط  زا  دـلو  ما  دومرف : ترـضح  هک  نیا  .دوب  دـهاوخ  دازآ  نم  بناج  زا  زین  وا 

تسا زیاج  شنتخورف  تسا و  یقاب  تیقر  هب  شیالوم  گرم  زا  دعب  دلو  ما  هک  تسا  هدعاق  نیا  قبط  رب  دومرف ، مالعا  دازآ  دوخ ، مه 
شیالوم گرم  اب  تفگ  تشگرب و  دـعب ، اما  دوب  نیا  شا  هدـیقع  لوا  رد  مه  یعفاش  تسا و  هیماما  ماـمت  هدـیقع ي  وا و  يار  نیا  و 

رگا یعفاش  بهذـم  قبط  یتح  و  دـنراد ، قافتا  يار  نیا  رب  زین  تنـس  لها  ياـهقف  روهمج  تسین ، زیاـج  شنتخورف  دوش و  یم  دازآ 
دنوادخ زا  قیفوت  .تسا  دازآ  زینک  دتفا و  یم  رثا  زا  یضاق  مکح  دنک  اضما  ار  شعیب  تحص  یضاق  دوش و  هتخورف 

.تسا

دیدحلا یبا  نبا 

 . َهَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعی  َهَّنَْجلَا َو  ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِِهلاَم  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَه 

لیق الخن  نونعی  اریثک  اراقع  فلخ  تام و  ایلع ع  نإ  امهرد و  ارانید و ال  فلخی  مل  تام و  رکب  ابأ  نإ  تلاق  هیناـمثعلا و  تبتاـع  دـق 
هکلم و نع  اهجرخأ  مث  اریثک  اتاوم  اهب  ایحأ  هعیوس و  عبنی و  هنیدملاب و  هدـی  دـکب  انویع  جرختـسا  ایلع ع  نأ  دـحأ  لک  ملع  دـق  مهل 

یلع نب  دیز  هعزانم  نم  رابخألا  ریسلا و  بتک  هنمضتت  ام  یلإ  يرت  هکلم أ ال  یف  اهنم  ءیش  تمی و  مل  نیملـسملا و  یلع  اهب  قدصت 
نم مهرد  هئامعبـس  هءامإ و  هدیبع و  الإ  اریثک  لاملا و ال  نم  الیلق  هینب  یلع ع  ثروی  مل  یلع ع و  تاقدص  یف  نسحلا  نب  هللا  دـبع  و 

هلماعملا تناک  اذـکه  ریناـند و  هعبرأ  هئاـملا  بسح  یلع  اراـنید  نورـشع  هیناـمث و  اـهتمیق  هلهـأل  اـمداخ  اـهب  يرتشیل  اـهکرت  هئاـطع 
موثلک مأ  قدـصأ  رمع  نأ  يرت  كرتل أ ال  شاع  ول  شاـع و  اـم  هنـأل  اریثک  ـال  ـالیلق و  رکب  وبأ  كرتی  مل  اـمنإ  كاذ و  ذإ  مهاردـلاب 

ناـک نم  مهنم  هراـجتلا و  فـالخأ  هیلع  ترد  نم  مهنمف  مهراـمعأ  تلاـط  ءـالؤه  نـأل  کـلذ  اـهیلإ و  اـهعفد  مهرد و  فلأ  نیعبرأ 
 { . .همینغلا : ءیفلا ( 1 ءیفلا {  نم  هقزر  نم  لضفتسا  نم  مهنم  اهعرزی و  ضرألا و  رمعتسی 

هفیرشلا و هسفنب  هرشابی  کلذ  لک  لخنلا  سرغی  ءاملا و  یقتـسی  ضرألا و  ثرحی  هدیب و  لمعی  ناک  هنأب  نینمؤملا ع  ریمأ  مهلـضف  و 
ربیخب و ادـج  هلیلج  هریثک  عایـض  هل  هللا ص و  لوسر  تام  دـق  هقدـص و  ناک  امنإ  اریثک و  ـالیلق و ال  هبقعل  ـال  هتقول و  هنم  قبتـسی  مل 
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نإف رکب  وبأ  هاور  يذلا  ربخلاب  هقدص  هتوم  دـعب  تراصف  فئاطلاب  هریثک  يرخأ  عایـض  هلخن و  يداو  هل  ناک  ریـضنلا و  ینب  كدـف و 
هقدـص کلذ  كرت  امنإ  هللا ص  لوسر  ناک  نإ  داحلإ و  رفک و  اذـه  هللا ص و  لوسر  کلذـکف  هلخن  هعایـضب و  اـبیعم  یلع ع  ناـک 

نیملـسملا عیمج  دـنع  تبثأ  دـق  هتاـیح  یف  ناـک  یلع ع  نیملـسملا و  نم  دـحاو  ـالإ  کـلذ  یف  ربـخلا  هنع  يور  اـم  هللا ص  لوسرف 
ٍِّیلَع ُْنب  ُنَسَْحلَا  َِکلَِذب  ُموُقَی  ُهَّنِإَف  اَْهنِم  نمألا  یه  هنمألا و  هب  ینیطعی  يور و  دعبأ و  بابلا  اذه  یف  هیلإ  همهتلاف  هقدـص  اهنأ  هنیدـملاب 
ْیَْنبِال َّنِإ  ُهَرَدْصَم َو  ُهَرَدْصَأ  ُهَدـَْعب َو  ِْرمَْألِاب  َماَق  ٌّیَح  ٌْنیَـسُح  ٌثَدَـح َو  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  ُْهنِم  ُقِْفُنی  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْهنِم  ُلُکْأَی 

ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  ًَهبُْرق  ِهَّللا َو  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َهَمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلَذـِب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإ  ٍِّیلَع َو  ِینَِبل  يِذَّلا  َلـْثِم  ٍِّیلَع  ِهَقَدَـص  ْنِم  َهَمِطاَـف 
ِِهب َو َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنی  ِِهلوُصُأ َو  یَلَع  َلاَْملا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَی  ِِهتَلْصُِول َو  ًافیِرْشَت  ِِهتَمْرُِحل َو  ًامیِرْکَت  ص َو 

ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًهَّیِدَو  يَرُْقلا  ِهِذَه  ِلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  َّالَأ  َُهل َو  َيِدُه 

ٌهَّیَح َیِه  اَهُدـَلَو َو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح  ْنِم  َیِه  اَهِدـَلَو َو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ٌلِماَح  َیِه  ْوَأ  ٌدـَلَو  اََهل  َّنِْهیَلَع  ُفوُطَأ  ِیتَّاللا  ِیئاَمِإ  ْنِم  َناَک  ْنَم  َو 
.ُْقتِْعلا اَهَرَّرَح  ُّقِّرلا َو  اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ٌهَقِیتَع  َیِهَف 

.يدو اهعمج  هلیسفلا و  هیدولا  هیدو  اهلخن  نم  عیبی  الأ  هیصولا و  هذه  یف  هلوق ع  یلاعت  هللا  همحر  یضرلا  دیسلا  لاق 

ریغ یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملا  مالکلا و  حـصفأ  نم  وه  اسارغ  اهـضرأ  لکـشت  یتح  هلوق ع 
اهریغ اهبسحی  اهرمأ و  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا  هفصلا  کلت 

ام هجاحلا و  رادـقم  هنم  لوانتی  امنإ  فرـسی و  يأ ال  فورعملاب  هنم  لـکأی  نأ  هل  نذأ  هلاومأ و  تاقدـص  هیـالو  هنبا ع  نسحلل  لـعج 
. { . هبوتلا 60 هروس  ( 1 اْهیَلَع {  َنِیِلماْعلا  یلاعت َو  هللا  لاق  امک  تاقدصلا  یلوتی  نم  هداع  هلثمب  ترج 

ناک یتلا  هفراصم  یف  هفرصی  يأ  رمألا  یلإ  عجرت  هردصم  یف  ءاهلا  نیسحلل و  هیالولاف  یح  هدعب  نیسحلا  نسحلا و  تام  نإف  لاق  مث 
مهوتم مهوتی  دق  هنأل  کلذ  لاق  امنإ  نینبلا و  رئاسب  هوسأ  هتاقدص  نم  هصح  نیدلولا  نیذهل  نأ  رکذ  مث  اهیف  هفرصی  نسحلا 

ینب نم  امهریغ  اهلوانتی  امنإ  تاقدصلا  نإ  ءیـشب و  اهیف  امهـسی  نأ  اعنم  دق  تاقدصلا  هذه  یف  رظنلا  امهیلإ  ضوف  دق  امهنوکل  امهنأ 
یلإ تبرقتف  هللا ص  لوسرب  امهفرـشل  کلذ  تلعف  امنإ  لاقف  هیالولاب  امهـصخ  اذ  امل  نیب  مث  اـمهدوجو  عم  هل  هیـالو  ـال  نمم  یلع ع 

نم دوجو  عم  هللا ص  لوسر  تیب  لهأ  نع  رمألا  فرـص  نمب  ءارزإ  زمر و  اذه  یف  هسائرلا و  هذه  هیطبـسل  تلعج  نأب  هللا ص  لوسر 
هل هعاط  هتمرحل و  امیرکت  هللا ص و  لوسر  یلإ  هبرق  هلهأل  هدعب  هسائرلا  اولعجی  نأ  یلوألا  نیملسملاب و  قیلألا  ناک  يأ  رمألل  حلـصی 

رودص یف  هوبنلا  هلاسرلا و  هبیه  نأ  يرت  هلصأ أ ال  هترجش و  نم  سیل  نم  بناجألا و  مهیلی  هقوس  هتثرو  نوکت  نأ  هردقل ص  هفنأ  و 
هوبنلل سانلا  سوفن  یف  لالجلا  هبیهلا و  هذـه  لثم  دـجوی  سیل  هوبنلا و  تیب  نم  قلخلا  یف  مکاحلا  ناطلـسلا و  ناک  اذإ  مظعأ  ساـنلا 

 . هوعدلا ع بحاص  نم  بسنلا  دیعب  مظعألا  ناطلسلا  ناک  اذإ 

انادـیع ابـشخ و  هعیبی  رمثلا و  لخنلا و  عطقی  يأ ال  اهترمث  نم  قفنی  اهلوصأ و  یلع  اهکرتی  نأ  لاومـألا  هذـه  یلی  نم  یلع  طرتشا  مث 
.راقعلا هلطع  عایضلا و  بارخ  یلإ  رمألا  یضفیف 

هیدولا هروکذم و  دالوأ  تسیل  خسنلا  ضعب  یف  ادالوأ و  اهامس  راغصلا  نالـسفلا  نم  يأ  يرقلا  هذه  لیخن  دالوأ  نم  عیبی  الأ  هلوق و 
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.هلیسفلا

اهضرأ لکشت 

 . هحضاو هقیرط  هیف  یقبی  یتح ال  سارغلاب  یلتمت 

نم ناک  نم  لاقف  دالوألا  تاهمأ  عیب  لح  یلإ  بهذی  ناک ع  يرارـسلا و  نم  يأ  ءاسنلا  نایـشغ  نع  هفیطل  هیانک  نهیلع  فوطأ  هلوق 
هتـصح نم  نمثلاب  بساحی  دلولا و  کلذ  یلع  هعیبم  دـلولا  کلذ  مأ  نکتلف  یتکرت  متمـسق  ینم و  لماح  یه  وأ  ینم  دـلو  اهل  یئامإ 

دلاولا قتع  دلاولا  يرتشا  اذإ  دلولا  نأل  هیلع  تقتع  هیلع  تعیب  اذإف  هکرتلا  نم 

.هکرتلا نم  هطسق  هبیصن و  نم  يأ  هظح  نم  یه  رضاحلا و  تقولا  همیقب  هیلع  موقت  يأ  اهدلو  یلع  کسمتف  هلوق  ینعم  اذه  هنع و 

.اهعیب زوجی  الف  اهدلو  یلإ  اهلاقتناب  قرلا  نع  تجرخ  اهنأل  اهعیب  زوجی  الف  هیلع  موقت  نأ  دعب  هیح  یه  اهدلو و  تام  نإف  لاق 

.تقتع هیلع  تموق  اذإف  لاق  اله  هیح و  یه  اهدلو و  تام  نإف  لاق  اذ  املف  تلق  نإف 

اهنأ نیبی  نأ  دارأف ع  اهدلو  دوجو  ناکمل  اهعیب  مرح  امنإ  هنأ  ناظ  نظی  دق  هنأل  هیح  یه  دـلولا و  توم  وه  هابتـشالا  عضوم  نأل  تلق 
اتیم وأ  ایح  اهدلو  ناک  ءاوس  اقلطم  هرح  تراص  دق 

یناشاک

نیا تشون  اهبتک )  ) وا ياه  لام  رد  دوش  هدرک  لمع  هک  يزیچ  نآ  تسا  ترـضح  نآ  تیـصو  هلمج  زا  نیا  هلاوما ) یف  لمعی  اـمیف  )
نآ هب  درک  رما  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  هب ) رما  ام  اذه   ) .نیفص گنج  زا  وا  نتشگزاب  زا  سپ  نیفـص ) نم  هفرـصنم  دعب   ) ار تیـصو 
هجو ءاغتبا   ) دوخ لام  رد  هلام ) یف   ) .تسا نانموم  ریما  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدـنب  نینموملاریما ) بلاط  یبا  نب  یلع  هللا  دـبع  )

تیـصو نیا  هک  دـیامرف  یم  ملکت  هب  تبیغ  زا  تافتلا  قیرط  هب  نآ  زا  دـعب  لالجلاوذ و  ترـضح  ياـضر  ندرک  بلط  تهج  هب  هللا )
تیعمج تینما و  نم  هب  دهدب  و  هنمالا ) هب  ینیطعی  و   ) تشهب هب  نآ  ببس  هب  ارم  هناحبس  وا  دزاس  لخاد  ات  هنجلا ) هب  ینجلویل   ) مدرک

هنا و  : ) هک تسا  نیا  تیـصو  نآ  زا  یـضعب  .قبـسام  مالک  قفو  رب  تبیغ  قیرط  هب  هدش  عقاو  هیطعی ) هجلویل و   ) خسن یـضعب  رد  .ار و 
زا دروخب  فورعملاب ) هنم  لکای   ) .یلع نب  نسح  فوصوم  رما  نیا  هب  دـیامن  مایق  دـیاب  هک  قیقحت  هب  یلع ) نب  نسحلا  کلذـب  موقی 

قیرط رد  لام  نآ  زا  دیامن  جرخ  دهدب و  هقفن  هب  و  فورعملا ) یف  هنم  قفنی  و   ) دـشاب ءارغ  تعیرـش  قفاوم  هک  وکین  هجو  هب  لام  نآ 
نیـسح و   ) دـیامن یم  يور  سک  همه  هب  هک  يا  هلزان  يا و  هثداح  نسح  هب  دوش  ثداح  رگا  سپ  ثدـح ) نسحب  ثدـح  ناـف   ) قح

( یح

هب ار  رما  نآ  دنادرگزاب  و  هردصم ) هردـصا  و   ) نسح زا  دـعب  رما  نآ  هب  دزیخرب  هدـعب ) رمالاب  ماق   ) دـشاب هدـنز  نیـسح  هکنآ  لاح  و 
هب عجار  هردصم )  ) ریمـض هک  دوب  دناوت  یم  ءارغ و  تعیرـش  قفاوم  یقافنا  یلکاو و  تسا  قح  یفرـصت  نآ  هک  نآ ، نتـشگزاب  ياج 

ینبال نا  و   ) تسا لیمج  لمع  نسح و  لعف  نآ  هک  نسح ، ندـینادرگزاب  ياـج  هب  ار  رما  نآ  نیـسح  دـنادرگزاب  ینعی  .دـشاب  نسح 
زا تسا  هتشاذگ  هچنآ  زا  یلع  هقدص  زا  یلع ) هقدص  نم   ) نیسح نسح و  ینعی  تسا  ار  همطاف  رسپ  ود  ره  رم  هک  یتسرد  هب  همطاف )
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دنراد و روظنم  هیوس  قیرط  هک  دیاب  ینعی  .هقدص  نآ  زا  تسا  ار  یلع  نارسپ  رم  هک  يزیچ  نآ  لثم  یلع ) ینبل  يذلا  لثم   ) دوخ سپ 
( همطاف ینبا  یلا   ) ار رما  نیا  تیلوت  مدینادرگ  نم  هک  یتسرد  هب  و  کلذب ) تلج  امنا  ینا  و   ) .دـنیامن دودـسم  ار  طیرفت  طارفا و  هار 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  هبرق  و   ) یهلا ياضر  ندرک  بلط  تهج  هب  هللا ) هجو  ءاغتبا   ) يرگید زا  دعب  یکی  همطاف  رـسپ  ود  ره  هب 
ندینادرگ راوگرزب  و  هتلصول ) افیرشت  و   ) وا تمرح  نتشاد  یمارگ  و  هتمرحل ) امیرکت  و   ) یهانپ تلاسر  ترـضح  هب  برقت  و  هلآ ) و 

نا  ) رما نآ  یلوـتم  ار  وا  دـنادرگ  یم  هک  یـسک  نآ  رب  هیلا ) هلعجی  يذـلا  یلع   ) دـنک یم  طرـش  و  طرتـشی ) و   ) وا تمارک  اـب  دـنویپ 
زا تسا  تیانک  نیا  .دراذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  لام  لصا  ینعی  .دوخ  ياه  لصا  رب  ار  لام  دراذـگب  هک  هلوصا ) یلع  لاـملا  كرتی 
رد هب ) رما  ثیح   ) نآ هدـیاف  زا  دـنک  قاـفنا  و  هرمث ) نم  قفنی  و   ) .تاـکیلمت هوجو و  زا  یهجو  هب  اـی  هبه  اـی  عیب  هب  نآ  جارخا  مدـع 

هذه لخن  دالوا  نم   ) دشورفن هکنآ  و  عیبی ) نا ال  و   ) نآ يوس  هب  هدومن  هار  و  هل ) يده  و   ) نآ قافنا  هب  دشاب  هدـش  رومام  هک  ییاج 
نآ نیمز  دوش  هبتـشم  ات  اسارغ ) اهـضرا  لکـشت  یتح   ) ار نآ  نبامرخ  دروخ  لاهن  و  هید ) و   ) اههد نیا  يامرخ  ياـهتخرد  زا  يرقلا )

نیمز و نآ  قباس  لاـح  هب  تسا  تفرعم  مدـع  بجوم  راـمثا  رد  راجـشا  ترثک  هچ  نآ  ریغ  هب  اـهتخرد  نآ  ندـیناشن  رظن  زا  اـه  هیرق 
درگ هب  مدـیدرگ  یم  هک  نهیلع ) فوطا  یتاللا   ) نم نازینک  زا  دـشاب  هک  ره  و  یئاما ) یف  ناک  نا  و   ) .نآ ریغ  هب  تسا  هابتـشا  ببس 

دنزرف رب  دوش  هتـشادزاب  سپ  اهدلو ) یلع  کسمتف   ) نتـسبآ دـشاب  ای  لماح ) یهوا   ) يدـنزرف ارنآ  رم  دـلو ) اهل   ) ترـشابم هب  ناشیا 
رگا سپ  اهدـلو ) تام  ناف   ) تسا دـنزرف  نآ  بیـصن  زا  وا  هقفن  هما و  نیا  و  هظح ) نم  یه  و   ) .دـیامن نآ  تیبرت  تظفاحم و  دوخ و 

قیقحت هب  قرلا ) اهنع  جرفا  دق  و   ) دازآ تسا و  هرح  نآ  سپ  هقیتع ) یهف   ) دشاب هدـنز  وا  هک  یتلاح  رد  هیح ) یه  و   ) وا دـنزرف  دریمب 
تسا هدش  هدوشگ  هک 

هنع هللا  یـضر  نیدلا  یـضر  دیـس  ندرک و  دازآ  ار  وا  تسا  هدرک  دازآ  و  قتعلا ) اهررح  و   ) یگدنب وا  زا  تسا  کفنم  تیقر و  وا  زا 
تیصو نیا  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترـضح  نآ  راتفگ  هیدو ) اهلخن  نم  عیبی  نا ال  هیـصولا  هذه  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  : ) هک دیامرف  یم 
نباـمرخ دروخ  لاـهن  نآ  هک  تسا  هلیـسف  ینعم  هب  هیدو  هک  یتسرد  هب  سپ  هلیـسفلا ) هیدولا  ناـف  ( ) هیدو اـهلخن  نم  عیبی  ـال  نا   ) هک
ترضح نآ  لوق  و  مالکلا ) حصفا  نم  وه  اسارغ  اهضرا  لکشت  یتح  هلوق  و   ) تسا يدو )  ) نآ عمج  هغیص  و  يدو ) اهعمج  و   ) تسا

تسا نآ  ضرالا ) نا   ) مالک نیا  هب  ترـضح  نآ  دارم  و  هب ) دارملا  و   ) تسا مالک  نیرت  حیـصف  زا  اسارغ ) اهـضرا  لکـشت  یتح   ) هک
هدـننکرظن ار  نآ  دـنیب  یم  هکنآ  ات  رظانلا ) اهاری  یتح   ) امرخ تخرد  لاهن  وا  رد  دوش  یم  رایـسب  لخنلا ) سارغ  اهیف  رثکی   ) نیمز هک 

یم لکشم  سپ  اهرما ) هیلع  لکشیف   ) تایه نآ  هب  ار  نآ  دوب  هتخانش  هک  یتفـص  نآ  ریغ  هب  اهب ) اهفرع  یتلا  هفـصلا  کلت  ریغ  یلع  )
نآ راجشا  ترثک  تهج  هب  نآ  ریغ  ار  نآ  درادنپ  یم  و  اهریغ ) اهبسحی  و   ) نآ تبارغ  يور  زا  نیمز  نآ  راک  وا  رب  دوش 

یلمآ

ینیوزق

ادخ هدنب  ناب  هدرک  رما  هک  تسا  یتیـصو  نیا  نیفـص )  ) زا عوجر  زا  دعب  ار  نیا  تشون  تسا ، هدرک  دوخ  لاوما  هرابرد  تیـصو  نیا 
مایق .تبوقع و  زا  ینمیا  دـنک  اطع  و  تنجب ، ارم  درآرد  ات  ادـخ  ياضر  بلط  يارب  دوخ  لام  رد  نینموملاریما ) بلاـط  یبا  نب  یلع  )

ثداح رگا  سپ  باوث ، بلط  ادـخ و  هار  رد  نآ  زا  دـنکیم  قاـفنا  و  باوص ، نسح و  هجو  رب  نآ  زا  دروخیم  نسح  رما  نیاـب  دـنکیم 
نـسح  ) هک اجناب  ای  نآ ، عجارم  فراصمب و  ارنآ  دناسریم  و  وا ، زا  دـعب  رماب  دـنکیم  مایق  دـشاب  هدـنز  نیـسح  هثداح و  نسح  هب  دوش 

نیا تیلوت  نم  و  تسا ، یلع  نارسپ  بیـصن  لثم  یلع  هقدص  زا  همطاف  رـسپ  ود  بیـصن  هک  یتسردب  و  درکیم ، فرـص  مالـسلا ) هیلع 
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وا و تمرح  میرکت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  برقت  ادـخ و  ياضر  بلط  يارب  متـشاذگ  همطاـف  رـسپ  ودـب  فقو 
زا زین  ناشیا  نکیلو  متـشاذگ ، ناشیاب  رما  نیا  تیلوت  رایتخا و  دنلوسر  رتخد  زا  دنزرف  ود  نیا  نوچ  لصاحلا  .وا و  تلـصو  فیرـشت 
رب دنکیم  طرـش  ینعی  تسا  مالـسلا  هیلع  نسح  ای  تسا  ترـضحنآ  طرتشی  لعاف  .دنهدیم  ار  رگید  دالوا  هک  دنرادرب  ردقنآ  لام  نآ 

فراصم نآ  رد  نآ  لصاح  هویم و  زا  دنک  جرخ  و  دوخ ، لوصا  رب  ار  لام  نیا  دراذگب  هک  دزاس  یم  لام  نیا  یلوتم  ار  وا  هک  یسک 
هابتـشا رد  ات  ار ، ینب  امرخ  کی  اه  هید  نیا  ناتـسلخن  ياهداز  زا  دشورفن  هکنیا  و  ناب ، تسا  هدـش  هدومن  هار  و  ناب ، تسا  رومام  هک 

ای دـشاب ، يدـنزرف  ار  وا  هعقاومب  منکیم  فوط  ناـشیا  رب  هک  نم  نازینک  زا  کـی  ره  تخرد و  یهوبنا  زا  نآ  نیمز  ار  هدـننیب  دزادـنا 
دـننکن و نوریب  دـنهد و  دـنزرف  هصحب  ار  وا  ینعی  تسا ، دوـخ  دـنزرف  بیـصن  رد  وا  و  شدـنزرف ، رب  دوـشیم  هتـشادزاب  دـشاب  هلماـح 
.يدازآ و ار  وا  تسا  هدرک  ررحم  و  یگدنب ، تسا  هدش  وسکی  وا  زا  تسا ، دازآ  دـشاب  هدـنز  وا  شدـنزرف و  دریمب  رگا  و  دنـشورفن ،
هک تسا  ترـضحنآ  بهذم  رب  ینبم  نیا  دیوگ ، ینارحب  لضاف  .دشاب و  هدنامن  شدنزرف  دـنچ  ره  تسا  دازآ  نم  زا  دـعب  وا  هلمجلاب 

میدق لوق  هیماما و  بهذم  تسا  نیا  و  دنـشورفب ، ار  وا  تسا  زیاج  تسا و  هدنب  نامه  دیـس  زا  دعب  هدرمدـنزرف  دـلو  ما  ینعی  دـلو  ما 
نیا رب  روهمج  ءاهقف  و  وا ، عیب  تسین  زیاج  درادن و  دـنزرف  دـنچ  ره  دیـس  تومب  دوشیم  دازآ  هک  تسا  نآ  وا  دـیدج  لوق  و  یعفاش ،

ار دلو  نآ  دنچ  ره  دوخ  دلو  بیـصن  زا  دیـس  توم  زا  دعب  ددرگیم  دازآ  دلو  ما  هک  تسا  نآ  هیماما  بهذم  هکنادـب  .دـنراد و  قافتا 
زا هک  ما  ره  هک  تسا  نآ  روهمج  لوق  و  دشاب ، یقاب  تیقر  رب  تروص  نیا  رد  هک  دیایب  هدرم  وا  زا  دلو  هکنآ  رگم  دیازب  دیس  زا  دعب 
هک دنک  تلالد  قتعلا ) اهررح  و   ) ظفل صوصخلا  یلع  تیـصو  رهاظ  و  دشاب ، هدرم  شدنزرف  دنچ  ره  تسا  دازآ  درایب  دـنزرف  یلوم 
ای يدنزرف  همه  ترـضحنآ  هلوخدم  نازینک  ابلاغ  و  ددرگ ، دازآ  وا  بیـصن  زا  ات  درادن  يدنزرف  هک  وا  زا  تسین  دازآ  عرـش  لصاب  وا 

تیصو زا  شیپ  يدنزرف  هکنآ  صوصخلا  یلع  دراذگ  هدنب  ار  دوخ  هلوخدم  هک  دیامنیم  دیعب  الا  و  دنا ، هتشاد  تیـصو  تقو  یلمح 
هدرمن تیـصو  زا  شیپ  دنزرف  ار  کی  چیه  رگا  تسا و  لخاد  اهدلو ) تام  ناف   ) هلوق رد  وا  هکلب  تسا ، هدنام  دـنزرف  تسا و  هدروآ 

زین وا  نم  زا  دعب  ای  نم  هایح  رد  دریمب  نیا  زا  دـعب  شدـنزرف  هک  کی  ره  هک  تسا  نآ  دارم  و  تسین ، تجاح  لیوات  نیاب  تسا  هدوب 
( هلیـسف  ) ینعی هینغ )  ) نزو رب  هیدو )  ) دیوگیم هنع  هللا  یـضر  دیـس  دوش  باسح  وا  بیـصن  رد  هک  درادن  يدنزرف  هچ  رگا  تسا  دازآ 
( لکـشت یتـح   ) دـیوگیم و  دوشیم ، گرزب  سپ  دـناهجیم ، اـهخاش  دوخ  يولهپ  زا  راجـشا  رثـکا  وچمه  اـمرخ )  ) رگم اـمرخ ) لاـهن  )

دنیب ار  غاب  نآ  هک  ره  ات  دنوش  گرزب  اهلیسف )  ) و دوش ، رایـسب  نآ  رد  لیخب  ات  دراذگب  هک  تسا  نآ  دارم  و  تسا ، یمالک  رتحیـصف 
.دوب هدید  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  غاب  نآ  ریغ  درادنپ  و  نآ ، رماوا  رب  دوش  هبشتم  فصو  نآ  رب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

.نیفص نم  هفرصنم  دعب  اهبتک  .هلاوما  یف  لمعی  امب 

زا دـعب  ار  همان  تیـصو  نیا  تشون  .وا  ياـهلام  رد  دوش  هدرک  دـیاب  هک  یلمع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصو  زا  ینعی و 
.نیفص گنج  زا  وا  نتشگرب 

« .هنمالا ینیطعی  هنجلا و  هب  ینجلویل  هللا ، هجو  ءاغتبا  هلام ، یف  نینموملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هللادبع  هب  رما  ام  اذه  »
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بلط يارب  زا  دوخ ، لام  رد  ناـنمومریما  بلاـط  یبا  رـسپ  یلع  ادـخ  هدـنب ي  نآ  هب  تسا  هدرک  مکح  هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  ینعی 
.ار باذع  زا  نما  نم  هب  دشخبب  تشهب و  هب  نآ  ببس  هب  ارم  دنادرگ  لخاد  هک  ادخ  تاذ  زا  اضر  ندرک 

: تسا تیصو  نآ  زا  یضعب  ینعی  اهنم ،

ماق یح ، نیـسح  ثدـح و  نسحب  ثدـح  ناف  فورعملا ، یف  هنم  قفنی  فورعملاـب و  هنم  لـکای  یلع  نب  نسحلا  کلذـب  موقی  هنا  «و 
ینبا یلا  کلذـب  مایقلا  تلعج  امنا  ینا  یلع و  ینبل  يذـلا  لثم  یلع ، هقدـص  نم  همطاف  ینبال  نا  .هردـصم و  هردـصا  هدـعب و  رمـالاب 

نا هیلا  هلعجی  يذلا  یلع  طرتشی  .هتلصول و  افیرشت  هتمرحل و  امیرکت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  یلا  هبرق  هللا و  هجو  ءاغتبا  همطاف 
اسارغ اهضرا  لکـشت  یتح  هیدو  يرقلا  هذه  لیخن  نم  عیبیال  نا  هل و  يده  هب و  رما  ثیح  هرمث  نم  قفنی  هلوصا و  یلع  لاملا  كرتی 

هیح یه  اهدلو و  تام  ناف  هظح ، نم  یه  اهدلو و  یلع  کسمتف  لماح ، یه  وا  دـلو ، اهل  نهیلع  فوطا  یتاللا  یئاما  نم  ناک  نم  و 
« .قتعلا اهررح  قرلا و  اهنع  جرفا  دق  هقیتع ، یهف 

هجو رب  دناسر  یم  دوخ  فرصم  هب  دروخ و  یم  مالسلاامهیلع ، یلع  رسپ  نسح ، ماما  تیصو  رما  هب  دتـسیا  یم  هک  قیقحت  هب  ینعی و 
ماما رد  دش  رادیدپ  رگا  سپ  .دشاب  نآ  لاثما  نیکاسم و  ارقف و  هکرب  هوجو  رد  لام  نآ  زا  دـناروخ  یم  دـنک و  یم  قافنا  عورـشم و 

رما دزاس  یم  يراج  وا  زا  دعب  تیـصو ، رما  يارجا  هب  دتـسیا  یم  دشاب ، هدـنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گرم و  مالـسلا  هیلع  نسح 
زا تسه  هک  يزیچ  نآ  لـثم  یلع ، فقو  لاـم  زا  تسه  همطاـف  رـسپ  ود  يارب  زا  هک  قیقحت  هب  .نآ و  عقوم  ردـصم و  رد  ار  تیـصو 

تاکز دننام  هبجاو  تاقدص  لثم  دشاب ، مارح  ناشیا  رب  ناشیا  ندوب  ماما  بیرقت  هب  تیصو  لام  نیا  هکنیا  هن  یلع ، نارسپ  ریاس  يارب 
ادـخ و تاذ  ياـضر  ندرک  بلط  تهج  زا  رگم  همطاـف  نارـسپ  يوس  هب  ار  تیـصو  رما  هب  نداتـسیا  مدـینادرگن  نم  هک  قـیقحت  هب  و 

یشیوخ تبارق و  رم  نتشاد  تفارش  ار و  وا  مارتحا  رم  نتشاد  یمارگ  تهج  زا  رگم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا ، لوسر  يوس  هب  برقت 
رب ار  تیصو  لام  دراذگاو  هکنیا  وا ، يوس  هب  ار  تیـصو  رم  دنادرگ  یم  هک  یـسک  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک  یم  طرـش  .ار و  وا 
هار نآ و  رد  قافنا  هب  تسا  هدش  رما  هک  یئاج  رد  نآ  لصاح  زا  دننک  قافنا  نآ و  دننام  عیب و  هب  دنزاسن  لقتنم  ینعی  دوخ ، ياهلصا 

، دناهج یم  گرزب  ياهلخن  هک  ار  کچوک  ياهلخن  یفقو ، تاهد  نیا  ناتسلخن  زا  دشورفن  هکنیا  قافنا و  يارب  زا  تسا  هدش  هدومن 
نآ نم ، نازینک  زا  دـشاب  هک  یـسک  .لـخن و  ندـش  سرغ  ببـس  هب  ناتـسلخن ، هب  دوـشب  سبتلم  هبتـشم و  تاـهد  نآ  نیمز  هکنیا  اـت 
نآ دوش  یم  هدرک  تمیق  سپ  دـشاب ، هلماـح  وا  هکنیا  اـی  يدـلو ، وا  يارب  زا  ما ، هدرک  ناـشیا  هب  یکیدزن  فاوـط و  نم  هک  ینازینک 

سپ دشاب ، هدنز  وا  هکنآ  لاح  زینک و  نآ  دلو  درم  رگا  سپ  ددرگ ، یم  دازآ  دلو  نآ  دـسر  بیـصن و  زا  زینک  نآ  شدـلو و  رب  زینک 
.ندوب دازآ  ار  وا  تسا  هدینادرگ  دازآ  ندوب و  هدنب  وا  زا  تسا  هتشگ  هتشادرب  فشکنم و  هک  قیقحت  هب  .تسا  دازآ  زینک  نآ 

یئوخ

لاـق بلطلا ، ءاـغتبالا :)  ) .هریغ رطم و  نم  هراـملا  هیفیرتـست  فهک  وا  عضوم  کـیرحتلاب  هجلوـلا  هنم  و  هلخدـنیل ، يا  هجلوـیل ) : ) هغللا
ردصملا حصی  هردـصم ) هردـصا   ) .ثداحلا کیرحتلاب : ثدـح )  ) هتیغب هتبلط و  اذا  هتیغبت  یـشلا ء و  تیغتبا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا 

: حاحـصلا یفف  هخـسن ، یلع  تلبوق  یتلا  هخـسنلا  یف  امک  هیلع ، هللا  ناوضر  یـضرلا  هراتخا  حصا و  حتفلا  و  اعم ، همـض  میملا و  حتفب 
یلع يداولا )  ) هیف .هبارقلا و  هلـصلا و  مضلاب : هلـصولا )  ) .لاعفالا رداصم  هنم  ردصملا و  عضوملا  و  عجرف ، هتعجر  يا  ردصف  هتردصا 
هیانک هرابعلا  یف  و  یهتنا ، نالسفلا ، عمجلا  لخنلا و  راغص  لیعف  هلیعف و  یلع  لیسفلا  هلیسفلا و  و  هیدو ، هدحاولا  لیسفلا ، راغص  لیعف 
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یلوا و اهلوصا  نم  تبنت  ام  یلع  اهلمح  ناک  و  اهلصوا ، نم  تبنت  وا  لخنلا ، راجشا  تحت  يونلا  نم  تبنت  یتلا  تالیخنلا  نع  هنـسح 
یتح هیدو  يرقلا  هذـه  لخن  دالوا  نم  عیبی  ـال  نا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع هیـصو  یف  و  هیاـهنلا : یف  ریثـالا  نبا  لاـق  لکـشت )  ) .بسنا
لاق .یهتنا و  .اهرما  هیلع  لکشیف  هب  اهفرع  یتلا  هفصلا  ریغ  یلع  رظانلا  اهاریف  اهیف  لخنلا  سارغ  رثکی  یتح  يا  اسارغ ) اهضرا  لکـشت 

، هسیرغ تبنی  ام  لوا  هلخنلل  لاقی  و  لخنلا ، لیصف  رسکلاب : سارغلا )  ) .هضعب عنیا  بنعلا  لکشا  هبطر و  باط  لخنلا  لکـشا  یئاسکلا :
رثکا یف  هلوکشم  جرفا  هملک  قرلا ) اهنع  جرفا  دق   ) .رسکلاب سرغ  هما  نطب  نم  جرخ  اذا  دلولا  عم  جرخت  یتلا  هقیقرلا  هدلجلل  لاقی : و 

حیحصلا وه  اذه  نتملا و  یف  هانرتخا  اذل  امههحتفب و  یضرلا  هخسن  یف  اهنکلو  ءارلا  رسک  هزمهلا و  مضب  اهحورش  هعوبطملا و  خسنلا 
: نیلعفلل هل  الوعفم  هنال  نیعضوملا  الک  یف  بوصنم  ءاغتبا ) : ) بارعالا .اوفشکنا  يا  هقیرط  نع  سانلا  جرفا  يرهوجلل : حاحصلا  یفف 

ناب بوصنم  هجلویل )  ) .هل لوعفم  یناـثلا  ءاـغتبالا  یلع  فوطعم  بوصنم  افیرـشت  اـمیرکت و  هبرق و  نم  دـحاو و  لـک  تلعج و  رما و 
نم خـسنلا  ضعب  یف  و  مالـسلا ،) هـیلع   ) هـیلا عـجری  نـیلعفلا  ریمــض  و  جـلوی ، یلع  فوـطعم  بوـصنم  هـیطعی  و  هردـقملا ، هبــصانلا 

یـضرلا و هخـسنل  قباـطم  نتملا  یف  اـم  ملکتملا و  ریمـض  یلا  هبیغلا  ریمـض  نم  تاـفتلا  هیفف  ینیطعی  ینجلویل و  اـهریغ  هطوطخملا و 
لاح فورعملاب ) هنم  لـکای   ) .ءاـغتبالا یلا  وا  لوـالاک  اـما  یلا  عجری  نا  حـصی  نیریخـالا  نیعـضوملا  ـالک  یف  هب  ریمـض  و  هراـتخم ،

یلوالا و  واولا ، عمف  اهعم  وا  هدحو  طبار  ریمـض  نم  دبالف  دق  نودب  تبثم  عراضمب  هئودبم  تناک  اذا  هیلعفلا  هلمجلا  ناف  ع )  ) نسحلل
( یح نیـسح  و   ) .لـکای یلع  فوطعم  قفنی ) و  (. ) هللا لوسر  ینا  نوملعت  دـق  یننوذوت و  مل  : ) یلاـعت هلوقک  هیناـثلا  و  هیف ، نحن  اـمک 

یلا ناعجری  هردـصم  هردـصا و  یف  ناریمـضلا  و  ماق ، یلع  فطع  ردـصا ) ، ) نا باوج  ماق ) ، ) واولا وه  طبارلا  هیلاـح و  همیـسا  هلمج 
یف نا  رمالا  هیاغ  ع )  ) ریمالا یلا  عجری  طرتشی )  ) ریمـض نا  رهاظلا  .اهل  ربخ  رقتـسم  فرظ  ینبـال )  ) نـال مسا  بوصنم  لـثم ) ، ) رمـالا

لعفلاب نایتالا  نم  اهلقن  یتالا  هخـسنلا  یف  اـم  هدـیوی  تاـتفلا و  مزلی  ـالف  هب  رما  یلع  فطع  وا  هبیغلا ، یلا  ملکتلا  نم  اـتافتلا  مـالکلا 
وا عجارملا  برقا  هناف  ع )  ) نیـسحلا مامالا  یلا  وا  لکای  موقی و  هنیرقب  ع )  ) نسحلا مامالا  یلا  عجری  نا  زاج  و  طرـش ، هنا  و  یـضاملا :

.هیـصولا هروص  مالکلا و  بولـسا  هیلع  لدـی  امک  لوالا  وه  باوصلا  نکلو  فلـس ، دـعب  افلخ  هیلا  رومـالا  ضوقنی  نم  یلا  عجار  هنا 
هبـصانلا ناـب  بوصنم  لکـشت )  ) .كرتی نا  یلع  فطع  عیبی  ـال  نا  و  كرتی ، یلع  فطع  قفنی  و  طرتشی ، لوعفم  كرتـی ) نا   ) هلمج

رکذـملا و هیف  يوتـسی  یمـسا  لوصوم  نم  زیمتلا ، یلع  بوصنم  اسارغ ) ، ) لکـشتل هیلعافلا  یلع  هعوفرم  اهـضرا ) ، ) ابوجو هردـقملا 
، یثنالل هصاخ  هفـص  اهنوکل  هلماح  لقی  مل  و  لـماح ، یه  هلمج  کلذـک  ءاـمالل و  لاـح  دـلو ) اـهل  ، ) نمل هیناـیب  هراـج  نم  ثنوملا 
عضاوم و هدـع  یف  یمـسالا  لوصوملا  ربخ  یف  لخدـی  ءافلا  نا  هفلاسلا  ثحابملا  یف  تیرد  دـق  یمـسالا و  لوصوملا  ربخ  کسمتف 

هلمجلا نوکل  ءاـفا  لـخدا  و  نا ، باوج  هقیتـع  یهف  اـهل ، لاـح  اـضیا  هیح  یه  و  کـسمت ، ریمـضل  هیلاـح  هظح  نم  یه  اـهنم و  اذـه 
هفلتخم روصب  هیئاورلا  عماوجلا  یف  تیور  دق  هیـصولا  هذه  ینعملا : .هیلاتلا  کلذک  هرکن و  اهنوکل  هقیتعلل  هفـص  جرفا ) دق  ، ) یهمـسا

هبرض امل  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  نیمامالل  هیتالا  هتیـصو  حرـش  یف  اهدیناسا  اهرداصم و  رکذ  عم  اهنیبن  اهب و  یتان  انلعل  هلمجلا و  یف 
مالک یف  هتیانع  هباد و  وه  امک  اهنم  طقتلم  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  اهب  یتا  ام  مدقملا و  راتخملا  حرـش  یف  هاندـعو  امک  مجلم ، نبا 

نم هفرصنم  دعب  تناک  یه  امنا  هانیصقتسا  ام  یلع  هلاوما  یف  لمعی  امب  هدالوال و  مالـسلا ) هیلع   ) هایاصو عیمج  نا  ملعا  و  ع .)  ) ریمالا
هیلع  ) لاق ملف  لاونملا  اذـه  یلع  کمعز  یف  ماـمالا  ملع  ناـک  نا  لوقت  کـلعل  و  هتداهـش ، وند  نم  ملعی  ناـک  اـمل  کـلذ  و  نیفص ،

ملکت مالسلا ) هیلع   ) هنا تلق : نامزلا ؟ لبقتسم  یف  راج  تآ و  وه  امب  مزجی  مل  و  یح ) نیسح  ثدح و  نسحب  ثدح  ناف  (: ) مالـسلا
(: مالسلا هیلع   ) هلوق حرش  یف  رشع  سماخلا  دلجملا  یف  مامالا  ملع  روط  نع  انثحب  یضم  دق  مهتارواحم و  یف  سانلا  فراعتم  وه  امب 

حرش یف  کلذ  نع  ثحبلا  یتای  هنا  یلع  جارعلا ) یلا  تیهتنا  یتح  هرکذ  اطاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ذخام  عبتا  تلعجف  )
ام عفدل  اذـه  همالک  لعل  خـلا ) فورعملاب - هنم  لکای  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یلاعت  هللا  ءاش  نا  کلذ  یف  حاضیا  هدایز  هیتالا  هیـصولا 
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فورعملاب و اهنم  لاکی  هنا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هاکزلاک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  یلع  مارح  هقدصلا  هذه  نا  نم  مهوتی  یـسع 
و هلوق : هنیرقب  توملا  هکردا  نا  يا  ثدـح ) نسحب  ثدـح  ناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هیلع  فقو  هیبا  لام  اهناف  فورعملاب  اهنم  قفنی 

ینبال هیزم  ضعب و ال  نود  ضعبب  صتخت  ـال  دـحاو ، عرـش  اـهیف  مهنا  ینعی  ها ) هقدـص - نم  همطاـف  ینبـال  نا  و  : ) هلوق .یح  نیـسح 
نم هعبرالا  هوجولا  کلتب  امهیلا  اهیلع  يدـصتی  اهرما و  یلوتی  نم  يا  کلذـب  مایقلا  تلعج  امنا  معن  امهریغ ، یلع  اهعفانم  یف  همطاف 

تلعف امنا  لاقف : هیـالولاب ؟ امهـصخ  اذاـمل  نیب  مث  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  .مدـقتملا  مهوتلا  عفد  هنم  دارملا  وا  خـلا ، هللا - هجو  ءاـغتبا 
نمب ءارزا  زمر و  اذه  یف  هسایرلا و  هذه  هیطبسل  تلعج  ناب  هللا  لوسر  یلا  تبرقتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  امهفرـشب  کلذ 

نا یلوـالا  نیملـسملاب و  قیلـالا  ناـک  يا  رمـالل  حلـصی  نم  دوجو  عم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیب  لـها  نع  رمـالا  فرص 
هیلع و هللا  یلـص   ) هردقل هفنا  هل و  هعاط  هتمرحل و  امیرکت  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  هبارق  هلهال  هدـعب  هسایرلا  اولعجی 

مظعا سانلا  رودص  یف  هوبنلا  هلاسرلا و  هبیه  نا  يرت  الا  هلـصا ، هتجرـش و  نم  سیل  نم  بناجالا و  مهیلی  هقوس  هتثرو  نوکت  نا  هلآ )
ناـک اذا  هوبنلل  ساـنلا  سوفن  یف  لـالجلا  هبیهلا و  هذـه  لـثم  دـجوی  سیل  و  هوبنلا ، تیب  نم  قلخلا  یف  مکاـحلا  ناطلـسلا و  ناـک  اذا 
امهیف مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال ناک  .لاق و  ام  معن  و  یهتنا ، مالـسلا ،) هیلع   ) هوعدـلا بحاص  نم  بسنلا  دـیعب  مظعـالا  ناطلـسلا 

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هلصول  افیرـشت  هینب  رئاس  نود  اهب  امهـصخی  هیانع  هدایز  مامتها و  دیزم  مات و  دصق  صاخ و  ناش 
لـسن عطقنی  الئل  لاتقلا  برحلا و  یلع  امهب  نضی  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یتح  هیماسلا  امهتلزنم  خـماشلا و  امهماقمب  امالعا  اـهیبنت و 

یلع همئالا  یبا  مهیبا  دعب  نیسحلا  دالوا  نم  هعست  نیسحلا و  نسحلا و  نم  هلسن  ناف  همالا  هذه  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هجحلا جرخی  طق و ال  هدابع  یلع  هجح هللا  نم  ضرالا  لختی  مل  هدابع و  یلع  دحاو  دعب  ادـحاو  یلاعت  هللا  جـجح  مه  مالـسلا ) هیلع  )

نم مالـسلا ) هیلع   ) یلع لبقا  امل  لاق : بدنج  نب  نمحرلادـبع  نع  نیفـص  رخاوا  یف  محازم  نب  رـصن  يور  دـق  و  طق ، هوبنلا  تیب  نم 
انذخا تیه و  یلا  انیهتنا  یتح  تارفلا  یطاش ء  یلع  ربلا  قیرط  انب  ذـخا  مث  هیف ، انلبقا  يذـلا  انقیرط  ریغ  اقیرط  ذـخاف  هعم  انلبقا  نیفص 

نب هللادبع  هیقلف  دیعب  ریغ  یـضم  مث  لاق : نا  يا  هفوکلا - تویب  انیار  هلیخنلا و  انزج  یتح  هعم  انلبقا  ادغ و  مث  اهب  تابف  ادودنـص  یلع 
سانلا و  هل ، هراکلا  مهنم  و  هب ، بجعملا  مهنم  لاق : اذـه ؟ انرما  یف  لوقی  سانلا  تعمـس  ام  لاقف : هلاس  هنم و  یندـف  يراصنالا  هعیدو 
نـصح و  هقرفف ، میظع  عمج  هل  ناک  ایلع  نا  نولوقی : لاق : يارلا ؟ ووذ  لوقی  امف  هل : لاقف  نیفلتخم ) نولازی  و ال  : ) یلاعت هللا  لاق  امک 

نم هاصع  ذا  هعاطا  نمب  یـضم  ناک  هنا  ولف  قرف ؟ دق  ام  لثم  عمجی  یتم  یتح  و  مدـه ، دـق  ام  لثم  ینبی  یتم  یتح  همدـهف و  نیـصح 
ما تقرف  انا  ما  اومده ؟ مه  ما  تمدـه  انا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .مزحلا  وه  کلذ  ناک  اذا  کلهی  وا  هللا  هرهظی  یتح  لتاقف  هاصع 

تلفغ ام  هللا  وف  مزحلا ، وه  ناک  اذا  کلهی  وا  رفظی  یتح  لتاقف  هاصع  نم  هاصع  ذا  هعاطا  نمب  یـضم  هنا  ول  مهلوق : اـما  و  اوقرف ؟ مه 
ینامدقتـسا دـق  نیذـه  یلا  ترظنف  مادـقالاب  تممه  دـقل  توملاب و  سفنلا  بیط  ایندـلاب  سفنلا  یخـس  تنک  نا  يارلا و  کلذ  نع 

اکلهی و نا  نیذه  یلع  تقفشا  کلذ و  تهرکف  همالا  هذه  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لسن  عطقنا  اکله  نا  نیذه  نا  تملعف 
امه سیل  مهتیقل و  یموی  دعب  مهتیقل  نئل  هللا  میا  و  نیـسحلا - نحـسلا و  هینبا  کلذب  ینعی  ام - دقتـسی  مل  یناکم  ءالوه  نا  تملع  ول 

هقدـصلا لاوما  روما  یلوتی  هیلا و  رمالا  ضوفی  نم  یلع  ع )  ) طرـش خـلا ) طرتشی - و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .راد  رکـسع و ال  یف  یعم 
اهرمث قفنی  اهلصا و  یلع  اهکرتی  لب  اهلـصا  نع  اهجرخت  يرخا  تافرـصت  اهیف  فرـصتی  اهبهوی و ال  اهعیبی و ال  نا ال  لوالا  نیطرش :

لصالا و سیبحت  فقولا  ناف  دـیعبلا  بیرقلا و  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  نم  محرلا  يوذ  ههوجو و  هللا و  لـیبس  نم  هللا  هرما  ثیح 
لیخنلا یف  هفآ  ثودحب  اهیلا  قوست  امبر  هجاحلا  نال  کلذ  اهسارغ و  رثکی  مل  ام  لیخنلا  راغص  نم  عیبی  نا ال  یناثلا  .هرمثلا و  لیبست 
اهضرا لکشت  دح  یلا  تغلب  اذا  ام  فالخب  اهرـضی  دعب  لماکت  مل  لیخنلا و  رثکت  مل  ام  نالـسفلا  علق  نال  وا  اهناکم  هلیـسفلا  سرغتف 

تبنت ام  ال  هرابعلا ، نم  رهاظلا  وه  امک  اهلوصا  نم  تبنت  تالیخن  اهسارغ  اهلیصف و  لیخنلا و  دالوا  نم  دارملا  نا  انلق  اذا  امیس  اسارغ ،
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تفنلا ال تفثک و  ترثک و  اذا  و  اهفافتلا ، مدع  اهتلق و  ثیح  نم  داسفلل  هنظنم  اسارغ  اهضرا  لکشت  نا  لبق  لیخنلا  نال  وا  يونلا ، نم 
- یئاما نم  ناک  نم  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .نالسفلا  علق  ذئدنع  اهرضت  اهوحن و ال  بدجلا و  رحلا و  دربلا و  نم  تافآ  اهیلع  طلـست 

یئاما نم  ناک  نمف  هکرتلا  نم  ءامالا  رئاس  ینم  دـلو  اهل  یتلا  همالا  نا  ینعی  نهحاـکن  يا  نهنایـشغ  نع  هیاـنک  نهیلع  فاوطلا  خـلا )
هیلع  ) هلوق هیلع  لدـت  امک  اقلطم  اهیف  فرـصتلا  هثرولا  رئاـسل  زوجی  ـال  اهدـلوب  قلعتت  یهف  ینم  لـماح  یه  وا  ینم ، دـلو  اـهل  یتـاللا 

کلمی دـلولا ال  نال  ارهق  ررحتتف  دـلولا  یلع  عابت  موقت و  یتکرت  نم  اهدـلو  ثاریم  نم  تراص  اذاف  اهدـلو ، یلع  کـسمتف  مالـسلا )
اهلقن و بابلا  یف  ع )  ) مهنع هدراولا  تایاورلا  هب  مکحت  اـمک  دـلولا  قتع  یلا  کـلذ  یف  جاـتحی  ـال  اـقتع و  اـمهکلم  یتمو  نیدومعلا 

اهالوم توم  درجمب  ررحتت  دلولا ال  ما  نا  یف  حیرـص  اذـه  همالک  باتکلا و  عوضوم  نع  جورخلا  بانطالا و  یلا  انرجی  اهنع  ثحبلا 
ناف (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .فالتخا  اهیف  هماعلل  و  هیمامالا ، انبهذـم  نم  اذـه  و  هیبا ، هکرت  نم  اهدـلو  بیـصن  نم  قتعنت  لب  دـلوستملا 

زوجی هیقرلا و  نع  دلولا  ما  اهتروریص  درجمب  جرخت  هل ال  هکولمم  دلوتـسملا  اهالوم  توم  لبق  دلولا  ما  نا  ملعا  و  خلا ) اهدلو - تام 
الف قتعلا  ریغب  هکلم  نع  اهجرخی  يذلا  فرصتلا  يوس  اهریغ  هرافک و  یف  اهقتع  اهمادختـسا و  اهیطو و  نم  ءاش  امب  اهیف  فرـصتلا  هل 

يذلا لوالا  اهمکح  یلا  دوعتف  اقلط  تعجر  اهالوم  توم  لبق  اهدلو  تام  نا  مث  تالقانلا ، نم  امهوحن  اهتبه و ال  اهعیب و ال  هل  زوجی 
نامزلا نم  هلیلق  ههرب  هتایح  تناک  ول  اهالوم و  توم  دـعب  اهدـلو  تام  نا  و  اقلطم ، اهیف  فرـصتلا  اـهالومل  زوجیف  دـلو  ما  ریغل  ناـک 

هکرت نم  هظح  نم  لعجت  اهنا  افنآ  تیرد  دق  یتلا  دلولا  ما  مکح  اهمکحف  هعاس  دـعب  تام  ایح و  هتعـضو  هب و  الماح  تناک  اهنا  امک 
توم دـعب  اتیم  هتدـلو  نا  معن  هثرولا  یلا  هکولمم  دوعت  یتح  همدـقتملا  هروصلاک  اـقلط  ذـئنیح  هتومب  عجرت  اـهنا  ـال  هیلع  قنعت  هیبا و 

اهدلو و تام  ناف  هلوقب  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لوقتف : .تام  اهدلو  نا  دلو و  ما  اهنا  هب  قدـصی  الف  طقـس  ریغ  وا  ناک  اطقـس  اهالوم 
دعب هتعـضو  هب و  الماح  تاک  اذا  امیـس  اهالوم  توم  دعب  اهدلو  تام  اذا  دلولا  ما  ناب  مهوتی  یـسع  ام  عفد  خلا  هقیتع - یهف  هیح  یه 

لب همدـقتملا  هروصلاک  هلاحلا  هذـه  یف  اهمکح  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هتایح  یف  تام  اذا  امک  اقلط  عجرت  تام  مث  اهالوم  توم 
اهالوم توم  ذـنم  هقیتع  تناک  اهنا  یلا  هفیطل  هراشا  یـضاملا  هئیه  یلع  نیلعفلا  رکذ  قتعلا و  اهررح  قرلا و  انع  جرفا  دـق  هقیتع  اـهنا 

نع ثحبل  عقاوم  هیصولا  لصا  یف  نا  مث  .هیهقفلا  بتکلا  یف  بلطت  هیهقف  ثحابم  هصاخ و  يرخا  ماکحا  اهیلا  انرـشا  ام  یف  و  لماتف ،
تاغللا ضعب  نایبب  نالا  یفتکن  هیتالا و  ایاصولا  حورـش  یف  اهنم  هفئاطب  یتان  انلعل  هلاطالل و  افوخ  هنع  انـضرعا  اهریغ  هیهقف و  لئاسم 

مجعم یف  توقاـی  لاـق  و  رـصم ، جاـح  قیرطب  عرز  لـیخن و  نویع و  هل  نصح  رـصنیک  عبنی  سوماـقلا : یف  لاـق  عـبین :) : ) تاراـبعلا و 
نیمی نع  یه  یملسلا  غبصالا  نب  مارع  لاق  ءاملا  عبنی  ظفلب  هلمهم  نیع  همومضم و  هدحوملا  ءابلا  نوکـسلا و  مث  حتفلاب  عبنی  نادلبلا :

یلع و نب  نسح  ینبل  یه  لـحارم و  عبـس  یلع  هنیدـملا  نم  يوضر  نم  هلیل  یلع  رحبلا  یلا  هنیدـملا  نم  اردـحنم  ناـک  نمل  يوضر 
، هقیغ یف  بصی  اهیداو  ءانغ و  هیرق  یه  ربنم و  اهب  لیلی و  اهیداو  هزیرغ و  باذـع  نویع  اهیف  ثیل و  هنیهج و  راصنالا و  اهنکـسی  ناک 
هکم و نیب  عبنی  دـیرد : نبا  لاق  و  هدـلو ، اهالوتی  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعل  فوقو  اهب  عرز و  ءام و  لیحن و  هب  نصح  عبنی  هریغ : لاق  و 

یماشلا جاحلا  قیرط  نم  هبیرق  یه  ادـیک و  قلی  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـهازغ  هماـهت  ضرا  نم  عبنی  هریغ : لاـق  و  هنیدـملا ،
نع و  انیع ، نیعبـس  هئام و  اهب  تددـع  یعبنیلا : شیاع  نب  هملـس  نب  فیرـشلا  لاق  و  اهعیبانی ، هرثکل  عراضملا  لـعفلا  نم  همـسا  ذـخا 

عبنی و رمع  عطقا  هرجشلا و  سیقریب و  ناریفقلا و  نیـضرا  عبرا  ع )  ) ایلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عطقا  لاق : ع )  ) دمحم نبا  رفغج 
نیعلاب یه  هعدب و  بیذـهتلا : یف  و  همیدـب ) ، ) هنـسلا يا  هجحلا  عمج  تاونـس  يا  جـجح )  ) .مجعملا یف  ام  یهتنا  اهریغ  اهیلا  فاضا 

، مهباحصال تبتک  ام  لثم  مهل  اهقیقر  نا  ریغ  بیذهتلا : یف  و  هباحصال ) تبتک  ام  لثم  هل  اقیرز  نا  ریغ  ، ) هنیدملا بیرق  نیع  هلمهملا 
هیلع  ) نینموملاریما قدصت  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هللادبع ، نب  یعبر  نع  هدانـساب  بیذهتلا  نم  فوقولا  باتک  لوا  یف  و 
يوس یح  وـه  بلاـط و  یبا  نب  یلع  هب  قدـصت  اـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتکف : قـیرز  ینب  یف  هنیدـملاب  هل  رادـب  مالـسلا )

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1676 

http://www.ghaemiyeh.com


هقدصلا هذه  نکـسا  و  ضرالا ، تاوامـسلا و  ثری  يذلا  هللا  اهثری  یتح  بهوت  عابت و ال  هقدص ال  قیرز  ینب  یف  یتلا  هرادب  قدـصت 
راصنالا نم  نطب  ریغـصتلاب  قیرز  ینب  و  یهتنا ، نیملـسملا ، نم  هجاـحلا  يوذـل  یهف  اوضرقنا  اذاـف  نهبقع  شاـع  نشع و  اـم  هتـالاخ 

هللا همحر  یـسلجملا  لاق  و  متملع ، دق  امک  هریـصقلا  و  بیذهتلا : یف  و  متملع ) دـق  امک  نیریقفلا  و   ) .هنیذاب بیذـهتلا : یف  و  هینداب ) )
، نیتریقفلا خسنلا  ضعب  یف  و  نیترفعلا ، مالسلا :) هیلع   ) هلوق يرجحلا ) عبطلا  نم  ص 135 ج 4   ) لوقعلا هآرم  نم  ایاصولا  باتک  یف 

یبنلا عطقا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج  نع  نارقفلاامهل ، لاقی  هنیدـملاب  ناعـضوم  هنیدـملا : خـیرات  یف  لاق  نیترقفلا  اهـضعب  یف  و 
نم هظیرق  ینب  برق  هیلاعلاب  هقیدح  مسا  ریقفلا  لاق : و  هرجشلا ، سیق و  رئب  نیرقفلا و  نیـضرا  عبرا  ص )  ) ایلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
لها و  هللا ، لیبس  یف  هقدـص  متملع  دـق  امک  یل  ریقفلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع باتک  یف  هبـش  نبا  لاق  ع ،)  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هقدـص 

اهبحاص نع  هعطقنم  هلتب  هقدـص  سوماقلا : یف  لاق  ءاـبلا ، میدـقتب  هلتب ) هبجاو   ) .هآرملا یف  اـم  یهتنا  .ارغـصم  ادرفم  نوقطنی  هنیدـملا 
هیلع  ) هلوق .دسا  دساک و  دلولا  عمج  یلع ) دلو   ) کلملا ءارش  بیذهتلا : هخـسن  یف  و  فیرـشلا ، سیفنلا و  يرـسلا ، کلملا ) يرـس  )

ام فالخ  وه  هیلع و  فوقوملا  ءاش  یتم  فقولا  عیب  طارتشا  زاوج  هرهاظ  لوقعلا : هآرم  یف  لاق  هیلع ) جرح  ءاش ال  نا  عبیف  (: ) مالـسلا
لاق لاق : هحلصملا  نم  عونل  فقولا  بتک  امهل و  اهبهو  امنا  مالسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لمحی  نا  الا  باحصالا  مالک  یف  هب  عوطقملا  وه 

نیسح نسحب و  ثدح  نا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لطب  کلمتلا  هوجو  نم  هجوب  هلقن  وا  هتبهوا  ءاش  یتم  هعیب  طرـش  ول  سوردلا : یف 
مهیف دجو  ناف  یلع  ینب  یف  رظنی  امهنم  رخالا  ناف  ثدح  نیسح  نسحب و  ثدح  نا  و  بیذهتلا : یف  و  هب ) یـضری  هلوق : یلا  ثدح -
همطاف ینبا  ینب  یف  هناف  دیری  يذلا  ضعب  مهیفری  مل  نا  ءاش و  نا  هیلا  هلعجی  هناف  هتناما  همالسا و  و  خ ل ) هادهب -  ) هیدهب یـضری  نم 

لجر یلا  هلعجی  هناف  دیری  يذلا  ضعب  مهیفری  مل  نا  و  ءاش ، نا  هیلا  هلعجی  هناف  هتناما  همالـسا و  هیدـهب و  یـضری  نم  مهیف  دـجو  ناف 
ارقی نا  نکمی  ثیدحلا : حارـش  ضعب  لاق  هیحان ) یلع  یلع  نب  دمحم  لام  نا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هب  یـضری  بلاط  یبا  لآ  نم 
هیلع  ) هلعل و  نسحلا ، یلا  مهلاوما  یلع و  دـلو  نا  نم  قبـس  امیف  ـالخاد  سیل  هیفنحلا  نبا  دـمحم  لاـم  نا  دارملا  نوکی  هددـشم و  نا 

نا ارقی  نا  نکمی  و  هلقع ، لاـمک  هدـشرل و  نسحلا  هنواـعم  یلا  جاـتحی  ـال  هنا  وا  هدـالوا ، یقاـبک  نسحلا  عباـتی  مل  هنا  مـلع  مالـسلا )
ضری مل  بناج و  یلا  هیفنحلا  نبا  دـمحم  لام  نا  قبـس و  ام  عیمج  یف  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  یلا  رمالا  نا  دارملا  نوکی  هففخملا و 

هلوق .همالک  یهتنا  ملعا ، هللا  قبـس و  امل  دـیکات  وه  اـمهیلا و  هروکذـملا  رومـالا  یف  رظنلا  يا  همطاـف  ینبا  یلا  وه  و  هلوق : .کلذـب و 
، هفوکلا ضرا  نم  عوضوم  فاکلا  رـسکب  نکـسم )  ) یل هملک  نودب  ءاقتع ، تبتک  بیذهتلا : یف  و  ءاتقع ) یل  بتک  (: ) مالـسلا هیلع  )

نم دغ  یف  ناک  کلذ  نا  ینعی  نکسم ) مدق  موی  نم  دغلا  هلام  یف  یلع  هب  یـضق  ام  اذه  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  حاحـصلا ، یف  امک 
قوثولا هدایز  بجوت  اهنال  تایـصوصخلا  رئاس  روهـشلا و  رکذ  هباتکلا و  خرا  نکـسم ، هل  لاقی  يذلا  عضوملا  انمودـق  اندورو و  موی 

لاق لوقعلا : هآرم  یف  لاق  و  همجعملاب ، بیذهتلا  یف  و  هلمهملا ، نیـسلاب  ناک  یفاکلا  هخـسن  یف  رمـسوبا ) (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهب 
الضف قتعلا  یف  نا  ملعیل  .يرصملا و  یعبضلا  میملا  نوکس  هلوا و  رـسکب  رمـشوبا  همجعملا : نیـشلا  فرح  یف  بیرقتلا  یف  رجح  نبا 

: اهنم ارارحا ، اونوکی  هیقرلا و  نع  هللا  دابع  جرخی  یکل  هدیددع  ابابسا  ءامالا  دیبعلا و  قتعل  لعج  یلاعت  عراشلا  و  الیزج ، اباوث  اریثک و 
وه ءامالا و  صخی  ام  اـهنم  و  مهمعت ، ماـسقالا  هذـه  ریرحتلا و  اـهنم  و  هراـفک ، یف  قعتلا  اـهنم  و  اهیمـسقب ، هبتاـکملا  اـهنم  و  ریبدـتلا ،
یف هفئاطلا  حیـش  يور  دـق  و  هیالا ،) هبقر - کف  هبقعلا  ام  کیردا  ام  هبقعلا و  محتقا  الف  : ) یلاعت هللا  لاق  دـق  .دالوا و  تاهما  هتوریص 

قتعی لـجرلا : یف  لاـق  هنا  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللادـبع  یبا  نع  يرتـخبلا  نب  صفح  نـع  هدانـساب  بیذـهتلا  نـم  قـتعلا  باـتک  لوا 
.هقدص و قتعلاب و  هفرع  موی  هفرع و  هیشع  برقتی  نا  لجرلل  بحتسی  لاق : و  رانلا ، نم  اوضع  هنم  وضع  لکب  هللا  قتعی  لاق : كولمملا 

هللا قتعا  املسم  قتعا  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  نع  هرارز ، نع  هدانساب 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : هعفر  هیبا  نع  دالبلا ، یبا  نب  میهاربا  نع  هدانساب  .رانلا و  نم  اوضع  هنم  وضع  لکب  رابجلا  زیزعلا 
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لکب رابجلا  زیزعلا  هللا  قتعا  یثنا  تناک  ناف  راـنلا  نم  اوضع  خ ل ) هنم -  ) هل وضع  لـکب  راـبجلا  زیزعلا  هللا  قتعا  اـنموم  قتعا  نم  هلآ :)
زا همجرتلا : .نیقیرفلا  نم  هیئاورلا  عماوجلا  یف  هیورملا  صوصنلا  نم  اهریغ  و  لجرلا ، فصن  هارملا  نال  رانلا  نم  اوضع  اهنم  نیوضع 
زا نتشگرب  زا  دعب  ار  تیصو  نیا  و  دوش ، لمع  وا  لاوما  رد  هک  هچناب  تسا  مالسلا - هالصلا و  هیلع  نینموملاریما - تیـصو  هلمج ي 

مکح هدومرف و  هللا  هجو  بلط  يارب  دوخ  لام  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب ي  هک  هچنآ  تسا  نیا  تسا : هدومرف  نیفـص  گنج 
دیاب یلع  نب  نسح  هکنیا : تیـصو  نآ  هلمج ي  زا  .دـشخب  شیاسآ  نما و  و  درب ، تشهبب  راک  نیدـب  ار  يو  دـنوادخ  ات  تسا  هدرک 
يارب رگا  سپ  دـشخبب ، دروخب و  عرـش  روتـسد  قباطم  وهدیدنـسپ  هجوب  نآ  زا  دـیامن ، لمع  فقو  نومـضمب  دـشاب و  نآ  يدـصتم 

و دریگب ، هدهع  رد  ار  تیلوت  دنک و  مایق  نآ  راک  ماجناب  وا  دننام  نیسح  دیاب  تسا  هدنز  نیـسح  دمآ و  شیپ  گرم  هدیدپ ي  نسح 
ینعی تسا - یلع  نادنزرف  رگید  يارب  هک  تسیزیچنآ  لثم  یلع  فقو  لام  زا  نیـسح ) نسح و   ) همطاف دنزرف  ود  نیا  يارب  هک  انامه 
ثیح نیا  زا  یتیزم  يرگید  رب  ار  ودنآ  ای  دشاب و  مارح  نیـسح  نسح و  رب  هاکز  هقدص و  نوچ  هکنیا  هن  دنربب  هرهب  نآ  زا  همه  دـیاب 

نتـشاد یمارگ  و  ادـخ ، لوسرب  برقت  و  هللا ، هجو  بلط  تهج  زا  هطماـف  دـنزرف  ودـب  ار  فقو  قدـصت  دـیلوت و  هک  اـنامه  و  دـشاب -
هجو چیهب  ار  لام  لصا  هک  دیاب  تسا  راد  هدهع  ار  تیلوت  هکنآ  و  ما ، هداد  رارق  وا  تلـصو  هب  فیرـشت  تشادـگرزب و  و  وا ، تمرح 

ار لخن  دالوا  هک  دـیاب  و  دـنک ، فرـصم  روتـسد  قباـطم  ارنآ  هرمث ي  دـمآرد و  دراذـگب و  یقاـب  روطناـمهب  ار  نآ  دزاـسن و  لـقتنم 
يدحب دنوش  هونبا  گرزب و  اهتخرد  هکنیا  ات  دشورفن  دیور ) یم  امرخ  هتسخ  زا  ای  گرزب  ياهتخرد  هشیر ي  زا  هک  يزیر  ياهلاهن  )

نم زا  هکنآ  مدرک  ترـشابم  اـهناب  هک  یناـکزینک  .دوـش و  نیمز  نآ  قباـس  لاـحب  تفرعم  مدـع  هابتـشا و  ببـس  راجـشا  ترثـک  هـک 
درم و شدنزرف  رگا  و  ددرگ ، دازآ  دوش و  بوسحم  درب  یم  ثرا  نم  هکرت ي  زا  هک  شدنزرف  لام  زا  دیاب  تسا  رادراب  ای  راددنزرف 

ایاصولا باتک  یف  هرس  سدق  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  اهاور  هلماکلا  اهتروص  یلع  هیـصولا  لقن  ردصملا و  .تسا  دازآ  تسا  هدنز  دوخ 
رابجلادبع و نب  دـمحم  نع  يرعـشالا  یلع  یبا  نع  ایاصولا ) باتک  نم  باـب 35  يرجحلا ، عبطلا  نم  ص 247   ) یفاکلا عماـجلا  نم 

هرس سدق  یسوطلا  هفئاطلا  خیش  .جاجحلا و  نب  نمحرلادبع  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  ناذاش ، نب  لضفلا  نع  لیعامسا ، نب  دمحم 
جاجحلا نب  نمحرلادبع  نع  ناوفص ، نع  دیعس ، نب  نیسحلا  نع  رجحلا ) یلع  عبطلا  نم  ص 319   ) بیذهتلا نم  فوقولا  باتک  یف 

هیـصوب ع )  ) نسحلاوبا یلا  ثعب  جاجحلا : نبا  نمحرلادـبع  لاق  یفاکلا  هخـسن  یلع  هیـصولا  کنود  هلمجلا و  یف  فالتخا  اـمهنیب  و 
هنجلا و هب  ینلخدیل  هللا  هجو  ءاغتبا  یلع  هللادبع  هلام  یف  هب  یصوا  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یه : و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

اهلوح ام  اهیف و  یل  فرعی  عبنیب  لام  نم  یل  ناک  ام  هنا  .هوجو  دوست  هوجو و  ضیبت  موی  ینع  رانلا  فرـصی  و  راـنلا ، نع  هب  ینفرـصی 
هیف جـجح و  سمخ  لاملا  یف  نولمعی  یلاوم  مهف  لیبس  مهیلع  دـحال  سیل  ءاقتع  اریبج  و  رزینابا ، و  احابر ، نا  ریغ  اـهقیقر  و  هقدـص ،
یل ناک  ام  و  هقدـص ، اهقیقر  همطاـف و  ینبل  لاـم  نم  هلک  يرقلا  يداوب  یل  ناـک  اـم  کـلذ  عم  .مهیلاـها و  قازرا  مهقزر و  مهتقفن و 

هقدص متملع  دق  امک  نیریقفلا  و  هقدص ، اهلها  هینداب و  یل  ناک  ام  و  هباحـصال ، تبتک  ام  لثم  هل  اقیرز  نا  ریغ  هقدص  اهلها  همیدـب و 
هللا و لیبس  یف  هللا  هجو  اهب  یغتبی  هقفن  لک  یف  قفنی  اتیم  وا  انا  ایح  هلتب  هبجاو  هقدص  هذه  یلاوما  نم  تبتک  يذلا  نا  .هللا و  لیبس  یف 
فورعملاب و هنم  لکای  یلع  نب  نسحلا  کلذ  یلع  موقی  هناف  دـیعبلا  بیرقلا و  بلطملا و  ینب  مشاـه و  ینب  نم  محرلا  يوذ  ههجو و 
ءاش و ال نا  لعفیلف  نیدلا  هب  یضقیف  لاملا  نم  ابیصن  عیبی  نا  دارا  ناف  هیف  هیلع  جرح  للحم ال  لح  یف  لج  زع و  هللا  هاری  ثیح  هقفنی 

نبا نسحلا  راد  ناک  نا  نب و  یلع  نب  نسحلا  یلا  مهلاوما  مهیلاوم و  یلع و  دلو  نا  .کلملا و  يرـس  هلعج  ءاش  نا  و  هیف ، هیلع  جرح 
لیبس یف  اهثلث  لعجیف  ثالثا : هثالث  اهنمث  مسقی  هناف  عاب  نا  و  هیف ، هیلع  جرح  ءاش ال  نا  عبیلف  اهعیبی  نا  هل  ادبف  هقدـصلا  راد  ریغ  یلع 

ثدـح نا  و  هللا ، هاری  ثیح  مهیف  هعـضی  هنا  و  بلاـط ، یبا  لآ  یف  ثلثلا  لـعجی  و  بـلطملا ، ینب  مشاـه و  ینب  یف  اـثلث  لـعجی  و  هللا ،
نسحلل و تبتک  يذلا  لثم  هل  انـسح  هب  ترما  يذلا  لثم  هیف  لعفی  انیـسح  نا  .یلع و  نب  نیـسح  یلا  هناف  یح  نیح  ثدـح و  نسحب 
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همطاف ینبل  تلعج  يذلا  تلعج  امنا  ینا  یلع و  ینبل  يذلا  لثم  یلع  هقدـص  نم  همطاف  ینبا  ینبل  نا  .نسحلا و  یلع  يذـلا  لثم  هیلع 
نیسح نسحب و  ثدح  نا  و  اهاضر ، اهفیرشت و  اهمیظعت و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  همرح  میرکت  لج و  زع و  هللا  ءاغتبا و 
مهیفری مل  نا  و  ءاش ، نا  هیلا  هلعجی  هناف  هتناما  همالسا و  هادهب و  یضری  نم  مهیف  دجو  ناف  یلع  ینب  یف  رظنی  امهنم  رخالا  ناف  ثدح 

هناف مهیارووذ  مهواوربک و  بهذ  دق  بلاط  یبا  لآ  دجو  ناف  هب ، یـضری  بلاط  یبا  لآ  نم  لجر  یلا  هلعجی  هناف  هدیری  يذلا  ضعب 
هب هترما  ثیح  هرمث  قفنی  هلوصا و  یلع  لاملا  كرتی  نا  هیلا  هلعجی  يذـلا  یلع  طرتشی  هنا  .مشاه و  ینب  نم  هاضری  لـجر  یلا  هلعجی 

.ثروی و بهوی و ال  یـش ء و ال  هنم  عابی  ال  دـیعبلا ، بیرقلا و  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  نم  محرلا  يوذ  ههجو و  هللا و  لـیبس  نم 
هب یضق  ام  اذه  .ءاتقع  یل  تبتک  یتلا  هریغـص  هفیحـص  یف  نیلا  یقیقر  نا  .همطاف و  ینب  یلا  وه  هیحان و  یلع  یلع  نب  دمحم  لام  نا 

لحی لاح و ال  لک  یلع  ناعتـسملا  هللا  هرخالا و  رادلا  هللا و  هجو  ءاغتبا  نکـسم  مدق  موی  نم  دغلا  هذـه  هلاوما  یف  بلاط  یبا  نب  یلع 
ناف دعب  اما  .دیعب  بیرق و ال  نم  يرما  هیف  فلاخی  یلام و ال  نم  هتیضق  یـش ء  یف  لوقی  نا  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ملـسم  يرمال ء 
یف یئاضقف  هل  دـلو  نم ال  نهنم  و  یلابح ، نهنم  و  نهدالوا ، نهعم  دالوا  تاهما  نهنم  رـشع  هعبـسلا  نهیلع  فوطا  یتـاللا  يدـئالو 

و لیبس ، نهیلع  دحال  سیل  لج  زع و  هللا  هجول  قیتع  یهف  یلبحب  تسیل  دـلو و  اهل  سیل  نمهنم  ناک  نم  هنا  ثدـح  یب  ثدـح  نالا 
سیل قیتع  یهف  هیح  یه  اهدـلو و  تام  ناف  خ ل ) هتـصح -  ) هظح نم  یه  اهدـلو و  یلع  کسمتف  یلبح  وا  دـلو  اهل  نهنم  ناـک  نم 

نب دیزی  ناحوص و  نب  هعصعص  ههربا و  نب  رمسوبا  دهش  نکسم  مدق  موی  نم  ذغلا  هلام  یف  یلع  هب  یـضق  ام  اذه  لیبس ، اهیلع  دحال 
.نیثالث و  خ ل ) عست -  ) عبس هنس  یلوالا  يدامج  نم  نولخ  رشعل  هدیب  بلاط  یبا  نب  یلع  بتک  جایه و  یبا  نب  جایه  سیق و 

يرتشوش

نم عیبی  نا ال  : ) هیصولا هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یـضرلا : لاق  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  )
دارملا و  مالکلا ، حصفا  نم  وه  اسارغ ) اهضرا  لکشت  یتح   ) ام مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .يدو و  اهعمج  و  هلیـسفلا ، هیدولا : هید ) اهلیخن و 
.اهریغ اهبسحی  و  اهرما ، هیلع  لکشیف  اهب ، اهفرع  یتلا  هفـصلا  کلت  ریغ  یلع  رطانلا  اهاری  یتح  لخنلا ، سارغ  اهیف  رثکی  ضرالا  نا  هب 

و مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) ام اهنم -) : ) هلوق هل  دهـشی  امک  اـهنم - طقـسا  اـم  یف  اـهیف و  لـصالا  لوقا :
هیـصوب ع )  ) نسحلاوبا یلا  ثعب  لاـق : جاـجحلا ، نب  نمحرلادـبع  نع  ع )  ) مهتاقدـص باـب  یفاـکلا ) ایایـصو   ) باـتک هاور  هاـیاصو )

هنجلا هب  ینلخ  دیل  هللا ، هجو  ءاغتبا  یلع  هللادبع  هلام  یف  هب  یصوا  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یه : و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ام اهیف و  یل  فرعی  عبنیب  لاـم  نم  یل  ناـک  اـم  هنا  هوجو ) دوست  هوجو و  ضیبت  موی   ) ینع راـنلا  فرـصی  و  راـنلا ، نع  هب  ینفرـصی  و 

و ججح ، سمخ  لاملا  یف  نولمعی  یلاوم  مهف  لیبس ، مهیلع  دحال  سیل  ءاقتعاریبج  رزینابا و  احابر و  نا  ریغ  اهقیقر ، هقدص و  اهلوح 
یل ناک  ام  و  هقدـص ، اهقیقر  همطاف و  ینبل  لام  نم  هلک  يرقلا  يداوب  یل  ناک  ام  و  کلذ ، عم  مهیلاـها  قازرا  مهقزر و  مهتقفن و  هیف 

هقدص متملع  دق  امک  نیریقفلا  و  هقدص ، اهلها  هنیداب و  یل  ناک  ام  و  هباحصال ، تبتک  ام  لثم  هل  اقیرز  نا  ریغ  هقدص ، اهلها  همیدب و 
هللا لیبس  یف  هللا  هجو  اهب  یغتبی  هقفن  لک  یف  قفنی  اتیم ، وا  انا  ایح  هلتب  هبجاو  هقدص  هذه  یلاوما  نم  تبتک  يذـلا  نا  و  هللا ، لیبس  یف 
هنم لـکای  یلع ، نب  نـسحلا  کـلذ  یلع  موـقی  هـنا  و  دـیعبلا ، بـیرقلا و  بـلطملا و  ینب  مشاـه و  ینب  نـم  مـحرلا  يوذ  و  هـهجو ، و 

، نیدـلا هب  یـضقیف  لاملا  نم  ابیـصن  عیبی  نا  دارا  ناف  هیف  هیلع  جرح  للحم ال  لـح  یف  لـج ، زع و  هللا  هاری  ثیح  هقفنی  فورعملاـب و 
نا و  یلع ، نب  نسحلا  یلا  مهلاوما  مهیلاوم و  یلع و  دـلو  نا  و  کلملا ، يرـس  هلعج  ءاـش  نا  و  هیف ، هیلع  جرح  ـال  ءاـش و  نا  لـعفیلف 

، ثالثا هثالث  مسقی  هناـف  عاـب  نا  و  هیف ، هیلع  جرح  ـال  ءاـش  نا  عبیلف  اـهیعبی ، نا  هل  ادـبف  هقدـصلا  راد  ریغ  یلع  نب  نسحلا  راد  تناـک 
هاری ثیح  مهیف  هعضی  هنا  و  بلاط ، یبا  لآ  یف  ثلثلا  لعجی  و  بلطملا ، ینب  مشاه و  ینب  یف  اثلث  لعجی  و  هللا ، لیبس  یف  اهثلث  لعجیف 
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هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) هیف لعفی  انیـسح  نا  و  یلع ، نب  نیـسح  یلا  هناف  نیـسح ح  ثدح و  نسحب  ثدح  نا  و  هللا ،
همطاا ینبا  ینبل  نا  و  نسحلا ، یلع  يذلا  لثم  هیلع  و  نسحلل ، تبتک  يذلا  لثم  انسح ، هب  ترما  يذلا  لثم  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع  )

یلـص  ) هللا لوسر  همرح  میرکت  لج و  زع و  هللا  هجو  ءاغتبا  همطاف  ینبل  يذلا  تلعج  امنا  ینا  و  یلع ، ینبل  يذلا  لثم  یلع  هقدص  نم 
مهیف دـج  ناف و  یلع ، ینب  یف  رظنی  امهنم  رخالا  ناف  نیـسح  نسحب و  ثدـح  نا  و  اهاضر ، اهفیرـشت و  اـهمیظعت و  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

یبا لآ  نم  لجر  یلا  هلعجی  هناف  هدیری ، يذلا  ضعب  مهیف  ری  مل  نا  و  ئاش ، نا  هیلا  هلعجی  هناف  هتناما ، همالـسا و  هادـهب و  یـضری  نم 
هنا .مشاه و  ینب  نم  هاضری  لـجر  یلا  هلعجی  هناـف  مهیار ، وذ و  مهواربک و  بهذ  دـق  بلاـط  یبا  لآ  دـج  ناـف و  هب ، یـضری  بلاـط 
ینب نم  محرلا  يوذ  ههجو و  هللا و  لیبس  نم  هب ، هترما  ثیح  هرمث  قفنی  و  هلوصا ، یلع  لاملا  كرتی  نا  هیلا  هلعجی  يذلا  یلع  طرـشی 
یلا وه  و  هیحان - یلا  یلع  نب  دمحم  لام  نا  و  ثروی ، بهوی و ال  یـش ء و ال  هنم  عابی  ال  دـیعبلا ، بیرقلا و  بلطملا و  ینب  مشاه و 

نم دغلا  هذه  هلاوما  یف  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  یضق  ام  اذه  .ءاقتع  یل  تبتک  یتلا  هریغص  هفیحص  یف  نیذلا  یقیقر  نا  و  همطاف - ینب 
نا رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ملـسم  يرمال  لحی  و ال  لاح ، لک  یلع  ناعتـسملا  هللا  و  هرخالا ، رادلا  هللا و  هجو  ءاغتبا  نکـسم  مدـق  موی 
رشع هعبسلا  نهیلع  فوطا  یتاللا  يدئال  ناف و  دعب ، اما  .دیعب  بیرق و ال  نم  يرما  هیف  فلاخی  و ال  یلام ، نم  هتیضق  یش ء  یف  لوقی 
نهنم ناک  نم  هنا  ثدـح : یب  ثدـح  نا  نهیف  یئاضقف  اهل ، دـلو  نم ال  نهنم  یلابح و  نهنم  و  نهدالوا ، نهعم  دـالوا  تاـهما  نهنم 

کلللمتف یلبح ، وا  دل  اهل و  نهنم  ناک  نم  و  لیبس ، نهیلع  دحال  سیل  لج  زع و  هللا  هجول  قیتع  یهف  یلبحب ، تسیل  دل و  اهل و  سیل 
دغلا هلام  یف  یلع  هب  یـضق  ام  اذـه  .لیبس  اهیلع  دـحال  سیل  قیتع  یهف  هیح  یه  اهدـل و  تاـم و  ناـف  هطح ، نم  یه  اهدـل و  یلع و 

نب هعـصعص  ههربا و  نب  رمـسوبا  دهـش  .نکـسم  مدـق  موی  نم  هاـیاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا  )
عبـس و هنـس  یلوالا ، يدامج  نم  نولخ  رـشعل  هادـیب  بلاـط  یبا  نب  یلع  بتک  و  جاـیه ، یبا  نب  جاـیه  سیق و  نب  دـیزی  ناـحوص و 

موهفملا هلاوما ) یف  لمعی  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .هتاقدص  هفوق و  لوا و  یف  بیذهتلا )  ) هاور .نیثالث و 
همیدـب و اهـضعب  و  يرقلا ، يداوب  اهـضعب  و  عبنیب ، ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هلاوما ضعب  نا  همدـقتملا  بیذـهتلا )  ) و یفاـکلا )  ) هیاور نم 

رفعج نع  مجعملا )  ) یفف .یناثلا  باوصلا : و  یفاکلا ،)  ) و بی ) ذهتلا   ) فالتخا یلع  نیریقفلا ، وا  هریصقلاب  اهـضعب  و  هنیداب ، اهـضعب 
هیلع  ) هتاقدص نم  .هرجشلا و  سیق و  رئب  نیریقفلا و  نیضرا : عبرا  ایلع  عطقا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  مالسلا :) هیلع   ) دمحم نب 

لکوتملا یلع  ینسحلا  حلاص  نب  دمحم  جرخ  امل  جرفلاوبا : لاقف  هقیوس ، مالسلا :)

قرح اریثـک و  ـالخن  اـهب  رقع  و  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما تاقدـص  نم  یه  و  نیینـسحلل ، لزنم  یه  و  هقیوـس - برخا  هب ، رفظف 
مـسق مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یفف عبنی ، مالـسلا :) هیلع   ) هتاقدـص نم  .هحیبق و  اراثآ  اهیف  مهیف و  رثا  و  اهب ، مهل  لزانم 

قنع هئیهک  ءامـسلا  یف  عـبنی  ءاـم  جرخف  اـنیع  اـهبرفتحاف  اـضرا ، مالـسلا ) هـیلع   ) یلع باـصاف  یفلا ء  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا
نم .هللا و  لیبس  رباع  هللا و  تیب  جیجح  یف  ءالتب  هتب  هقدص  یه  ثراولا  رشب  مالسلا :) هیلع   ) لاقف رشبی ، ریشبلائاجف  عبنی ، اهامسفریعبلا 
یتح ثروت ، بهوت و ال  عابت و ال  هقدص ال  قیرز  ینب  یف  هرادب  قدصت  اهتقو : یف  بتک  و  هنیدملا ، یف  هراد  مالسلا :) هیلع   ) هتاقدص

هقدـصلا هذـه  نکـسا  و  ضرالا ، و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) تاوامـسلا ثری  يذـلا  اـهثری 
هیلع  ) هنا سوواـط : نبا  يور  و  هیقفلا .)  ) هاور .نیملـسملا  نم  هجاـحلا  يوذـل  یهف  اوـضرقنا  اذاـف  نهبقع ، شاـع  نشع و  اـم  هتـالاخ 
يور .هتعب و  ام  ءاشع  يدنع  ناک  ول  و  یفیس ؟ يرتشی  نم  لاق : هفیس و  عاب  و  رانید ، فلا  نیعبرا  هتلغ  تناک  و  هلاوما ، فقو  مالسلا )
نیفص نم  مالسلا ) هیلع   ) هفارصنا نیفص ) نم  هفرصنم  دعباهبتک   ) .افلا نیعبرا  هتاقدص  تالغ  غولب  اضیا  هدنسم )  ) یف لبنح  نب  دمحا 

هنس رفص  ( 13  ) ءاعبرالا موی  لیق - ام  یف  هفیحـصلا - تبتک  يربطلا :)  ) یف .حلـصلا و  هباتک  دـعب  مهلیحر  ناـکف  ( 37  ) رفص یف  ناک 
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و بیذـهتلا .)  ) یف امک  نیثالث ، عست و  نود  یفاـکلا )  ) یف اـمک  نیثـالث ، عبـس و  هنـس  ربخلا  خـیرات  یف  حـصالا  نا  رهظی  هنم  و  ( 37)
نم .هثالث  اهیف  لـعجی  نا  هلاوما و  فقو  یف  ع )  ) نسحلا یلا  یـصوا  اـمل  ع )  ) اـیلع نا  اوور  هلماـک :)  ) یف دربملا  لوقاـضیا  هل  دهـشی 

ام اذه  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هتفالخ  نم  نیتنـسل  نیعـضوملا  نیذهل  هفقو  نال  طلغ  اذـه  هغبیغبلا ، رزین و  یبا  نیع  اهیف  فقو  هیلاوم ،
هملک مثیم ) نبا   ) یف سیل  و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) نم اذـخا  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نینموـملاریما ) بلاـط  یبا  نـب  یلع  هللادـبع  هـب  رما 

یبا نبا  هیرـصملا و   ) یف اذکه  هجلویل ) هللا  هجو  ءاغتبا  ( ) هایاصو و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  (. ) هللادبع )
( هیرـصملا  ) یف اذکه  هب ) (. ) ینیطعی و  (: ) مثیم نبا   ) یف و  هیطعی ) و  هنجلا ، هب  (. ) ینجلویل (: ) هیطخلا مثیم و  نبا   ) یف نکل  و  دیدحلا )
: نیتعیـضلاب موقا  انا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینئاج  رزینوبا : لاق  دربملا ) لماک   ) یف هنم ) الا  (. ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف سیل  و 

قنع اهناک  تلاثناف  مهمهی ، لعج  اهیف و  برـضی  لبقاف  نیعلا ، یلا  داع  لوعملا و  ع )  ) ذـخا مث  لاق - نا  یلا  هغبیغبلا - رزین و  یبا  نیع 
بتکف هیلا  اهب  تلجعف  .هفیحص  هاودب و  یلع  هقدص ، اهنا  هللا  دهشا  لاقف : اعرسم  جرخف  روزج 

هنیدملا و لها  ءارقف  یلع  هغبیغبلا  رزین و  یبا  نیعب  نیتفورعملا  نیتعیـضلاب  قدصت  نینموملاریما ، یلع  هب  قدصت  ام  اذه  هلمـسبلا : دعب 
امهیلا جاتحی  نا  الا  نیثراولا ) ریخ  وه  هللا و  امهثری   ) یتح ابهوت  اعابت و ال  همایقلا ال  موی  راـنلا  رح  ههج  اـمهب و  هللا  یقیل  لـیبسلا ، نبا 

، رانید فلا  یتئام  رزین  یبا  نیعب  هیواعم  هیلا  لـمحف  نید  ع )  ) نیـسحلا بکرف  .اـمهریغ  دـحال  سیل  قلط و  اـمهف  نیـسحلا  نسحلا و 
دلو نم  رزینابا  نا  يدـنع  حـص  .ء و  یـشب  اهعئاب  تسل  و  راـنلا ، رح  ههج  اـهب و  هللا  یقیل  یبا  اـهب  قدـصت  اـمنا  لاـق : عیبی و  نا  یباـف 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا یفوت  املف  هتویب ، یف  هعم  ناک  ملساف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یتاف  اریغص ، مالسالا  یف  بغرف  یشاجنلا 
هنم لکای  یلع ، نب  نسحلا  کلذـب  موقی  هنا  و   ) .اـهنم فذـح  اـم  هیاورلا  نم  تفرع  دـق  اـهنم ) (. ) ع  ) اهدـلو همطاـف و  عم  راـص  هلآ )

سماخلا و لصفلا   ) یبا نبا   ) یف امک  فورعملا ) یف  هنم  قفنیو  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  فورعملا ) یف  قفنی  فورعملاب و 
قفنی و  : ) هلوق تلدب  یفاکلا )  ) هیاور نا  تفرع  دـق  مث  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا -
هقفنی و  : ) هیف نکل  بیذـهتلا )  ) هلثم و  هیف .) هیلع  جرح  ـال  لـلحم  لـح  یف  لـج ، زع و  هللا  هاری  ثیح  هـقفنی  و  : ) هلوـقب فورعملا ) یف 

( یفاکلا  ) هیاور یف  هردصم ) هردصا  هدعب و  رمالاب  ماق  یح ، نیـسح  و   ) .توم يا : ثدح ) نسحب  ثدح  ناف   … (. ) هللا دـیری  ثیح 
هل و  انسح ، هب  ترما  يذلا  لثم  هیف  لعفی  انیسح  نا  یلع و  نب  نیـسح  یلا  هناف  : ) هلوقب هدعب ) …  رمالاب  ماق  : ) هلوق لدب  بیذهتلا )  ) و

( همطاف ینب  نا ال  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  همطاف ) ینبل  نا  و  (. ) نسحلا یلع  يذلا  لثم  هیلع  نسحلل و  تبتک  يذلا  لثم 
ونب و  یلم ) ینبل  يذـلا  لثم  یلع  هقدـص  نم  (. ) همطاف ینبا  ینبل  نا  و  (: ) یفاکلا  ) هیاور یف  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک 

نیسحلا عم  اولتق  یبالکلا ، مازح  تنب  نینبلا  ما  نم  نامثع  هللادبع و  رفعج و  سابعلا و  مالسلااهیلع  همطاف  ریغ  نم  مالسلا ) هیلع   ) یلع
، فطلاب رکبوبا  لتق  و  راتخملا ، باحصا  هلتق  راذملاب ، هللادیبع  لتق  یلـشهنلا ، دوعـسم  تنب  یلیل  نم  رکبوبا  هللادیبع و  و  فطلاب ، (ع )
و هیبلغتلا ، هعیبر  تنب  بیبح  ما  نم  رمع  و  رغـصالا ، دـمحم  رخآ  یف  و  نوع ، لوق  یف  اـضیا  اـهنم  و  سیمع ، تنب  ءامـسا  نم  ییحی  و 

یف امک  یمـشبعلا - هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لـصفلا   ) صاـعلا نبا  تنب  هماـما  نم  طـسوالا  دـمحم 
سابعلا و هیفنحلا و  نبا  مهنم : هثالثل  ناک  اـمنا  بقعلا  و  یفنحلا ، رفعج  تنب  هلوخ  نم  هفینحلا  نبا  وه  ربکـالا و  دـمحم  و  يربطلا -)

و  ) .رمع

نبا لاق  هتلـصول ) افیرـشت  و  هتمرحل ، امیرکت  و  هللا ، لوسر  یلا  هبرق  و  هللا ، هجو  ءاغتبا  همطاف  ینبا  یلا  کلذـب  مایقلا  تلعج  اـمنا  ینا 
: يا مهنم ، رمالل  حلصی  نم  دوج  عم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تیب  لها  نع  رمالا  فرص  نمب  ءارزا  زمر و  اذه  یف  دیدحلا : یبا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1681 

http://www.ghaemiyeh.com


هفنا و  هل ، هعاط  هتمرحل و  امیرکت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هبرق  هدعب  هلهال  هسایرلا  اولعجی  نا  یلوالا  نیملـسملاب و  قیلالا  ناک 
سانلا رودـص  یف  هوبنلا  هلاـسرلا و  هبیه  نا  يرت  ـالا  هلـصا ، هترجـش و  نم  سیل  نم  بناـجالا و  مهیلی  هقوس  هتثر  نوکت و  نا  هردـقل 

ناـک اذا  ساـنلا  سوفن  یف  لـالجلا  هبیهلا و  هذـه  لـثم  دـجوی  سیل  و  هوبنلا ، تیب  نم  قلخلا  یف  مکاـحلا  ناطلـسلا و  ناـک  اذا  مظعا 
یلاعت هللا  لقی  ملا  مهئافلخ ، ءایبنالا و  یف  یهلالا  سومانلا  اولدب  انناوخا  نا  تلق : هوعدلا ؟ بحاص  نم  بسنلا  دـیعب  مظعالا  ناطلـسلا 

سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  امهما … ( : امهیبا و  عم  (ص ) هللا لوسر  ینبا  یف  لقی  ملا  ضعب ؟) نم  اهضعب  هیرذ  : ) هماع مهیف 
مکئانبا و انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  اـم  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف  : ) مهیف لـقی  ملا  اریهطت ؟) مکرهطی  تیبلا و  لـها 

هیلع  ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا  ( ؟) نیبذاـکلا یلع  هللا  هنعل  لـعجنف  لـهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاـسن و  اـنئاسن و 
اقرتفی نل  امهنا  و  یتیب ، لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) مهیبن لقی  ملا  هاـیاصا ) و  مالـسلا )
لثمک مکیف  یتیب  لها  لثم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مهیبن لقی  مل  وا  ادبا ؟ اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  و  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح 

یف ام  اـما  .مهیلع و  هجحلا  ماـمتا  یف  اـهنم  دـحا  لـک و  یفکی  اـمم  کـلذ  ریغ  یلا  قرغ ؟ اـهکرت  نم  اـجن و  اـهبکر  نم  حون : هنیفس 
ام لاقف : نسحلا ؟ عیابن  - كدقفن -و ال  كاندـقف نا  هل : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  لخد  هللادـبع  نب  بدـنج  نا  رکذ  (: ) يربطلا )

دهعت مازتلا و  هعیبلا  امنا  و  ما ال ، سانلا  هعیاب  یبن  یبنلاـک  هعیاـبی  مل  ما  ساـنلا  هعیاـب  ماـما  ماـمالاف  رـصبا ) متنا  مکاـهنا ، ـال  مکرمآ و 
: مهل لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنا عم  هرجشلا ، تحت  راصنالا  نورجاهملا و  هعیاب  امک  و  هبقعلا ، هلیل  ص )  ) ینبلا راصنالا  عیاب  امک  مهرـصنب 
و مالـسلا ،) هیلع   ) هتعیبب اوفی  مل  امک  هوعیاب ، ول  مهتعیبب  مهئاف  مدع و  ملع  و  انریغ ) نم  قحا  انک  انا  مکیبن و  تیب  لها  انا  رـصبا ، متنا  )

بطخ ع )  ) نسحلا نا  هلتاقم :)  ) یف جرفلاوبا  يور  دـق  و  مالـسلا .) هیلع   ) هتعیبب مهتتـس  مهترـشع و  نم  ریبزلا  هحلط و  ثکن  و  فیک ،
هقبـسی مل  و  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  لتاقی  ناـک  هناـب  هیبا  فص  دـعب و  - مهل لاـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا دـعب  ساـنلا 

رع نم  سانلا ، اهیا  لمعب :- نورخالا  هکردی  لمعب و ال  نولوالا 

جارـسلا نبا  انا  هنذاب ، هللا  یلا  یعادلا  نبا  انا  ریذنلا ، نبا  انا  ریـشبلا ، نبا  انا  دـمحم ، نب  نسحلا  اناف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دـقف  ینف 
هلتقم یف  نوثالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) نیذـلا نم  و  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  تیبلا  لـها  نم  اـنا  رینملا ،
انتدوم هنـسحلا  فارتقاف  انـسح ) …  اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  و  هباـتک … ( : یف  مهتدوم  هللا  ضرتفا  هاـیاصو ) و  مالـسلا ) هیلع  )

امنا هتبطخ : یف  لاقف  رصحیس ، هنا  نظ  بطخی و  نا  هرما  هیواعم  یلارمالا  ملس  امل  ع )  ) نسحلا نا  اضیا : جرفلاوبا  يور  .تیبلا و  لها 
مث الیلق  هیف  عتمتی  اکلم  کلم  کلم  کـلذ  رئاـجلاب ، هفیلخلا  سیل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن هنـس  هللا و  باـتکب  راـس  نم  هفیلخلا 

یلـص  ) یبنلا نا  لیللا : نب  نایفـسل  لاق  ع )  ) نسحلا نا  يور : و  نیح .) یلا  عاتمو  مکل  هنتف  هلعل  يردا  ناو  : ) هتعبت یقبتو  هتذل  عطقنت 
- یطـسولا هبابـسلا و  ینعی :  - نیتاـهک وا  - نیتبابـسلا ینعی : - نیتاـهک مهبحا  نم  یتیب و  لـها  ضوحلا  یلع  دری  : ) لاـق هلآ ) هیلع و  هللا 
: جرفلاوبا يور  و  (ص .) دمحم لآ  نم  قحلا  ماما  هللا  ثعبی  یتح  رجافلا  ربلا و  عست  ایندلا  ناف  نایفـسای  رـشبا  يرخالا ) یلع  امهدحا 

ءاعدا نع  برعلا  یقاب  شیرق  عفد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هدـج هافو  رکذ  دـعب  هباتک  یف  -و  اباتک هیواعم  یلا  بتک  ع )  ) نسحلا نا 
رق نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نوکب  هتفالخ 

برعلا نود  رمالا  اذـه  اوذـخا  مهنا  اـهل ، برعلا  فاـصنا  شیرق  انفـصنت  ملف  برعلا  هب  تجاـح  اـم  لـثمب  اـشیرق  اـنججاح  مث  شی :-
انودعاب و مهنم ، فصنلا  بلط  مهتجاحم و  یلا  هوایلوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تیب  لها  انرص  املف  جاجتحالا ، فاصتنالاب و 

یف انیلع  نیبثوتملا  بثوتل  انبجعت  دق  و  ریـصنلا ، یلولا  وه  هللا و  دعوملاف  انل ، مهنم  تنعلا  انتمغارم و  انملظ و  یلع  عامتجالاب  اولوتـسا 
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هدـیبع یبا  قورافلا و  رمع  قیدـصلا و  رکب  یبا  همهتب  تحرـص  کتیار  هباوج : یف  هیواـعم  بتک  - لاـق نا  یلا  - اـنیبن ناطلـس  اـنقح و 
نب دمحم  يور  و  هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .موانتت تنک ال  نا  رمالا  هقیقحل  هبنتف  نیمالا … 
نا یلا  - هدحاو اوکرت  اعبرا و  اوذـخا  اسمخ  دابعلا  یلع  هللا  ضرف  لاق : (ع ) رفعج یبا  نع  دوراجلا  یبا  نعادنـسم  هیفاک )  ) یف بوقعی 

توملا هرـضح  امل  ایلع  نا  و  هیالولا ، اهوکرت : یتلا  هدحاولا  و  اهوذخا ، یتلا  جحلا  موصلا و  هاکزلا و  هالـصلا و  عبرالا : رکذ  دعب  لاق 
اعد و بوقعی  نا  و  بوقعی ، نم  هنـس  یف  لعجی  نا  الا  یبا  دـق  یلاعت  هللا  نا  ینب  ای  مهل : لاقف  ارکذ  رـشع  ینثا  اوناک  و  هدـل :- اـعد و 
اف (ص ) هللا لوسر  انبا  نیسحلا  نسحلا و  نیذه  نا  الا  مکبحاصب : مکربخا  ینا  الا و  مهبحاصب ، مهربخاف  ارکذ  رشع  ینثا  اوناک  هدل و 

هاضترا يذـلا  هنید  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیلع  ینمتئا  ام  یلع  امهتنمتئا  دـق  یناـف  اـمهورزاو ، اـمهوعیطا و  اـمهل و  اوعمس 
، هرـصع یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تاقدـص  یلع  ایلا  نسحلا و  نب  نسحلا  ناک  لاـق : راـکب  نب  ریبزلا  نع  داـشرالا )  ) یف اذـه و  .هسفنل 

هیقب کمع و  هناف  هیبا  هقدـص  یف  کـعم  یلع  نب  رمع  لـخدا  جاـجحلا : هل  لاـقف  - هنیدـملا ریما  كاذ  ذا  وه  -و  جاـجحلا اـموی  راـسف 
.کعم انا  هلخدا  نذا  جاجحلا : هل  لاقف  .هلخدـی  مل  نم  اهیف  لخدا  ـال  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع طرـش  ریغا  ـال  نسحلا : هل  لاـقف  .کـلها 
همدـقم نع  هلاسف  مکحلا ، ما  نب  ییحی  هب  رمف  نذالا  بلطی  هباـبب  فقوف  کـلملا ، دـبع  یلا  هجوت  مث  لـفغ  نیح  هنع  نسحلا  صکنف 

، بیشلا هیلا  عرسا  دق  نسحلا  ناک  و  هب ، بحر  کلملا  دبع  یلع  نسحلا  لخد  املف  .کلملا  دبع  دنع  کعفناس  ینا  هل : لاقف  هربخاف ،
لها یناما  هبیـش  هعنمی ؟ ام  و  ییحی : هل  لاقف  دـمحمابا ، اـی  بیـشلا  کـیلا  عرـسا  دـقل  کـلملا : دـبع  هل  لاـقف  سلجملا ، یف  ییحی  و 
تیب لها  اـنکل  تلق و  اـمک  سیل  تدـفر ، دـفرلا  هللا  سئب و  هل : لاـق  نسحلا و  هیلا  لـبقاف  .هفـالخلا  هنونمی  بکرلا  هیلع  دـفی  قارعلا ،

مله هل : لاق  هیلع و  لبقاف  عمسی  کلملا  دبع  .بیشلا و  انیلا  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) عرـسی
.نسحلا هلـص  نسحا  و  جاجحلا : یلا  بتکف  .هزواجتی  اباتک ال  هیلا  بتکاا  هل ، کلذ  سیل  لاقف : جاجحلا ، لوقب  هربخاف  .هل  تمدق  امب 

الول و  کباهی ، لازی  هللا ال  وف  کنع  اهیا  ییحی : لاقف  هب ؟ ینتدـعو  يذـلا  اذـه  ام  نسحلا : هل  لاقف  ییحی ، هیقل  هدـنع  نم  جرخ  اـملف 
هللا لوسر  ینبا  امهنوکل  مالـسلاامهیلع  امهیلا  هتاقدـص  رما  ع )  ) لعج امک  و  اذـه ، .ادـفر  کتولا  ام  و  هجاح ، کل  یـضق  ام  کـتبیه 

امهینب یلا  مالـسلاامهیلع و  امهیلا  اهتاقدص  رما  مالـسلااهیلع  هقیدصلا  تلعج  کلذـک  امهدـعب ، امهینب  یلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
اباتک جرخاف  .یلب  تلق : مالـسلااهیلع  همطاف  هیـصو  کئرقا  الا  رفعج : وبا  یل  لاق  ریـصب : یبا  نع  یفاکلا )  ) یفف مالـسلا ،) هیلع   ) هدعب

هقربلا و لالدلا و  فاوعلا و  هعبـسلا : اهطیاوحب  تصوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـمحم  تنب  همطاف  هب  تصوا  ام  اذـه  هارقف :
یضم ناف  ع )  ) نسحلا یلاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یضم  ناف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یلا  میهاربا  مال  ام  هیفاصلا و  ینـسحلا و  بیثملا و 

نب ریبزلا  دوسالا و  نب  دادـقملا  کلذ و  یلع  هللا  دهـش  يدـلو ، نم  ربکالا  یلاف  نیـسحلا ، یـضم  ناف  ع )  ) نیـسحلا یلاف  ع )  ) نسحلا
نم قفنیو   ) .فقولا هیـضق  بسح  هلوصا ) یلع  لاملا  كرتی  نا  هیلا  هلعجی  يذـلا  یلع  طرتشی  و   ) .بلاط یبا  نب  یلع  بتک  و  ماوعلا ،

( يرقلا هذه  لیخن  دالوا  نم  عیبب  الا  و   ) .اهبحاص اهفقوی  ام  بسح  یلع  فقولا  و  هل ) يدهو  هب ، رما  تیح  هرمث 

( هایاصو و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) .هریغـص هلخن  يا : هید ) و   ) .اـهریغ يرقلا و  يداو  همید و  عبنی و 
هرکذـت  ) یف امک  - يدـقاولا لاق  نهیلع ) فوطا  یناللا  یئاـما  نم  ناـک  نم  و   ) .فصنملا هرـسف  دـق  و  اـسارغ ) اهـضرا  لکـشت  یتح  )

یه وا  دل  اهل و   ) .دلو ما  هرشع  ینامث  و  هیمیمتلا ، یلیل  نینبلا و  ما  ءامـسا و  هماما و  رئارح : هعبرا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع كرت  طبـسلا :-
هیاور نا  تفرع  دـق  هظح ) نم  یهو   ) .هـیلع عاـبت  يا : اهدـلو ) یلع   ) .هیرـسلا کـلت  سبحت  يا : لوـهجملا ، طـفلب  کـسمتف ) لـماح 

، هل دلو  نم ال  نهنم  و  یلابح ، نهنم  و  نهدالوا ، نهعم  دالوا  تاهما  نهنم  هرـشع  عبـسلا  نهیلع  فوطا  یتاللا  يدئال  ناف و  ینیلکلا :
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نهیلع دـحال  سیل  لـج ، زع و  هللا  هجول  قیتع  یهف  یلبحب ، تسیل  دـلو و  اـهل  سیل  نهنم  ناـک  نم  هنا  یب  ثدـح  نا  نهیف  یئاـضقف 
: هلوق نیب  هیاورلا  کـلت  یلع  فنـصملا  طقـساف  .هظح  نم  یه  و  اهدـلو ، یلع  کـسمتف  یلبح  وا  دـلو  اـهل  نهنم  ناـک  نم  و  لـیبس ،

لک مالـسلا ) هیلع   ) هتانب اتنب  هرـشع  يدحا  هشیرق ) بسن   ) یف يریبزلا  بعـصم  دعو  اذه ، .تارقف  دـلو ) اهل  : ) هلوق و  نهیلع ) فوطا  )
هملس و ما  -و  هنامج اهمسا  -و  رفعج ما  مارکلا و  ما  یناه و  ما  هیقر و  يرغـصلا و  موثلک  ما  يرغـصلا و  بنیز  نه : و  دلو ، مال  هدحاو 

هیلع  ) همالک یـضتقمب  دبال  .جرد و  لاق : و  رغـصالا ، دمحم  مالـسلا ) هیلع   ) هینب یف  دـع  هنا  امک  .هماما  همطاف و  هجیدـخ و  هنومیم و 
- رشع ینامث  نوکی  نا  دعبی  .خیراتلا و ال  یف  کلذ  نیعی  مل  و  المح ، مالـسلا ) هیلع   ) هتافو تقو  تناک  تانبلا  نم  اضعب  نا  مالـسلا )

دالوا تاهما  هئاما  نم  هرـشع  اتنثا  تناک  اذا  مث  .يریبزلا  يدقاولا و  مالک  قفتیف  هرـشع ) یتنثا   ) فحـصم - مدـقتملا يدـقاولا  ربخ  یف 
- نوثالثلا سماخلا و  لصفلا  ، ) لماح ریغ  دلو و  تاذ  ریغ  نهنم  سمخ  نوکت  هرشع ، عبس  عیمجلا  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتافو تقو 

جرفا دق  هقیتم ، یهف  هیح  یه  اهدـلو و  تام  ناف   ) .هیاورلا کلت  یـضتقمب  تالجعم  ع )  ) نهقتعا هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف 
تاهما عیب  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا اوبـسن  ام  اما  و  اقر ، دوعت  اهدیـس  هایح  یف  اهدـلو  تام  یتلاک  تسیل  و  قتعلا ) اهررح  و  قرلا ، اهنع 

یف عابتف  اهنمث ، ردقب  فلخی  مل  تام و  و  اهدـلوا ، هیـسن و  هیراج  يرتشا  نم  یف  کلذ  ع )  ) لعف امنا  و  ناتهبف ، نهیلاوم  دـعب  دالوالا 
نم وه  امنا  و  هنع ، هیطخلا )  ) ولخ لیلدب  فنصملا  مالک  نم  سیل  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  یـضرلا ) لاق  : ) فنـصملا لوق  .اهتبقر  نمث 

: هیصولا هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق (. ) یـضرلا دیـسلا  لاق  (: ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف و  دیـسلا .) لاق  : ) مثیم نبا   ) یف و  حارـشلا ، ءاشنا 
یفاذـکه اـهلیخن ) نمعیبیـال  (. ) هـیطخلا مـثیم و  نـبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف اـمک  نا ) و  : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نا ) )

و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هیدوـلا ) هید  و  (. ) هیطخلا مـثیم و  نـبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف اـمک  اـهلخن ) نـم  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ) )
لیـصفلا و نم  لحفلا  اولاق : و  لخنلا ، ریغـص  يا : هلیـسفلا ) (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هیدولا ) ناف  : ) باوصلا

هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .سنجلا عمجلاب  هدارم  نا  رهاظلا  و  لیعف ، نز  یلع و  يد  و  اهعمج ) و   ) .لیـسفلا نم  لاحفلا 
مثیم و نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  وه ) اـسارغ ) اهـضرا  لکـشن  یتح  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  ( ) هاـیاصو و  مالـسلا ) هیلع  )

حـصفا نم  (. ) وه اسارغ  اهـضرا  لکـشت  یتح  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  و  (: ) دیدحلا یبا  نبا  ، ) اما مهوتب  وهف  ذئنیحو  وهف ) (: ) هیطخلا
لکشالا لکشا و  هلجد  ءام  یتح  هلجدب  اهئامد  جمت  یلتقلا  تلاز  امف  ریرج : لاق  هریغ ) اهبـسحی  اهرما و  هیلع  لکـشی  -و  یلا - مالکلا

.هسابتل هب ال  یمس  هرمح  ضایب و  هیف  مد 

هینغم

رذـج یلع  تبنت  هریغـصلا  هلخنلا  هیدولا : .هبارقلا و  هلـصولاب  و  توملا ، اـنه  ثدـحلاب  دارملا  .نمـالا و  هنمـالا : .هلخدـی  هجلوی : هغللا :
فیـس و یلع  راعـش  .زییمت  اـسارغ  و  هلجا ، نم  لوعفم  ءاـغتبا  بارعـالا : .هبیـصن  نم  هظح : نم  .ء و  یلتمت  لکـشت : .هریبـکلا و  هلخنلا 
رجاتلا و مهنم  ناکف  سانلا  رئاسک  نوحفاـکی  هاـیحلا و  نوسراـمی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یف  هباحـصلا  ناـک  لوعم :
هفالخلا و لبق  مامالا  ناک  .یفک و  یفلا ء و  یلع  نودـمتعی  اوناک  اـم  و  هعنـصلا ، بحاـص  باـطحلا و  یعارلا و  لـماعلا و  حـالفلا و 

یبا نبا  لاق  .هفیرشلا  هدیب  یقسلا  سرغلا و  عرزلا و  ثرحلاب و  اهرمعتسی  و  نیبجلا ، قرع  نیمیلا و  دکب  تاوملا  ضرالا  ییحی  اهدعب 
اتاوم اهب  ایحا  و  هعیوس ، عبنی و  هنیدملا و  یف  هدی  دکب  انویع  جرختـسا  ع )  ) ایلع نا  دحا  لک  ملع  دق  هیـصولا : هذه  حرـش  یف  دیدحلا 

: ربلا دبع  نبال  باعیتسالا  باتک  یف  .هکلم و  یف  اهنم  یش ء  تمی و  مل  و  نیملسملا ، یلع  اهب  قدصت  و  هکلم ، نع  اهجرخا  مث  اریثک ،
هللا لیبس  یف  فیسلاب  دهاج  امک  امامت  نیعئاجلا  لجا  نم  ضرالا  یف  یلع  لمع  دقل  .اهب  ابـصا  ایند  و ال  هبجتحا ، لام  و ال  یلع ، لتق 
یلع نیدتعملل  كاذو  ، نیزوعملل اذه  لوعملا ، فیـسلا و  یلع  راعـش  ناف  لجنملا  هقرطملا و  نییکارتشالا  راعـش  ناک  اذا  .نیدـلا و  و 
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مالکلا نورثکی  یلع  هعیش  نا  بئارغلا  هبیرغ  ..اهمدقت و  هایحلا و  قطنم  یف  هللادنع و  ءاوس  هلزنمب  امهالک  و  مهقازرا ، دابعلا و  تاوقا 
مهمه نوزکری  و  سانلا ، عفانم  جاتنالا و  لجا  نم  ضرالا  یف  هلاضن  هلمع و  نولهاجتی  نا  نولهجی  و  هبقانم ، هلئاضف و  یف  فیلاـتلا  و 
هـسفن تقولا  یف  و  نوجتنیال ، نوکلهتـسی و  مهنم  ریثکلا  وا  مهنال  الا  دـقتعن - امیف  رـس - ..لاوقالا و ال  صوصنلا و  یلع  مهماـمتها  و 
مامالا لعج  خلا ..) بلاط  یبا  نب  یلع  هللادـبع  هب  رما  ام  اذـه   ) .ءاخرتسالا لسکلا و  یلع  هافاکم  ءانثلا  حـیدملا و  یلا  قوشب  نوعلطتی 
لوالا نیطرـش : یلولا  یلع  طرتشا  و  نیـسحلا ، مامالل  هدعب  نم  و  نسحلا ، مامالل  هدیب - اهاشنا  یتلا  هتاقدـص  یلع  هیالولا  هتیـصو  یف 

هجاح یف  ناک  اذا  اذـه  ..ماتیالا  لاوما  وا  تاقدـصلا  یلوتی  ناسنا  ياک  هرورـضلا  هجاـحلا و  رادـقمب  يا  فورعملاـب ) هنم  لـکای   ) نا
میتی نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاس  الجر  نا  ثیدحلا : یف  .ءاسنلا و   6 فورعملاب - لکایلف  اریقف  ناک  نم  و  یلاعت : لاق  هسام ،

اهدـسی امب  تاجاحلا  يوذ  یلع  يا  فورعملاب ) هنم  قفنی   ) نا یناثلا  طرـشلا  .فورعملاب  لک  هل : لاق  هلام ؟ نم  لکای  له  هرجح : یف 
ملاب اولکای  نا  مامالا  دالوال  قحی  خلا ..) یلع  هقدص  نم  همطاف  ینب  نا ال  و   ) .زواجت ریغ  نم 

انارکذ و  27 دـیفملا - خیـشلا  هیاور  یلع  اوناک - .اهریغ و  نم  ما  ءاسنلا  هدیـس  نم  اوناکا  ءاوس  فقوا ، قدـصت و  ام  رامث  نم  فورع 
ام رجـشلاک و  فقولا  لوصا  یف  فرـصتیال  نا  یلولا  خلا ..) یلع  طرتشی  و   ) یتش تاهما  نم  نوقابلا  و  ءاسنلا ، هدیـس  نم  هعبرا  اثانا :

متح طرـشلا  اذه  ..اههجو و  یلع  رامثلا  یف  فرـصتلا  هل  و  نایعالاب ، رـضی  وحن  ياب  وا  هبه ، عیبب و ال  فرـصتیال  هروذج ، یلع  تبنی 
دیبعلا و نع  ثیدحلا  اما  .جاوزلا  دقع  یلا  هبسنلاب  نیجوزلا  نیب  عاتمتـسالاک  امامت  دقعلا  راثآ  هعیبط  نم  هنال  هنع ، تکـس  ول  یتح و 

.يودج الب  مالک  ریثکت  و  تقولل ، هعیضمف  انرصع  یف  ءامالا 

هدبع

توملا و يا  ثداحلا  کیرحتلاب  ثدـحلا  ثدـح : نسحب  ثدـح  نمالا …  کـیرحتلاب  هنمـالا  هلخدـی و  هجلوی  هنجلا : هب  هجلوی  … 
: طرتشی و  هبارقلا …  انه  یه  هلـصلا و  مضلاب  هلـصولا  هتلـصول : افیرـشت  هتمرحل و  نسحا …  دی  یلع  يرجی  ناک  امک  هارجا  هردصا 
نا ال هلوصا  یلع  لاملا  كرت  هتیصوب و  نسحلا  وا  یلع  دعب  لاملا  یلوتی  نم  وه  هیلا  هلعجی  يذلا  نسحلا و  وا  یلع  یلا  لعفلا  ریمض 

یف رسلا  لیسفلا و  انه  وه  لخنلا و  راغص  يا  يدولا  هدحاو  هیدهک  هیدولا  هیدو : يرقلا  هذه  سرع …  هنم  عطقی  یـش ء و ال  هنم  عابی 
اهبرضی اهلیسف  علقف  ضرالا  یف  اهعذج  مکحتسی  مل  اهرغص  یف  هلخنلا  نا  یهنلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

روط هب  میئاراد  لام و  زا  تسا ) نم  یصو   ) دهد یم  ماجنا  ارم  شرافس  یلع  نبا  نسح  نم ) زا  سپ   ) و تسا : تیصو  نآ  زا  یتمـسق 
نـسح يارب  رگا  و  دـشخب ، یم  ناراوازـس  نیقحتـسم و  هب  و  دـنک ، یم  فرـص  دوخ ) ياهیدـنمزاین  رد  عرـش  روتـسد  قبط   ) هتـسیاش
يارب .دهد و  یم  ماجنا  وا  دننام  ار  مشرافس  و  تسا ، وا  نسح  زا  دعب  نم  یـصو  تسا  هدنز  نیـسح  و  تفر ) ایند  زا   ) دومن يدماشیپ 
یئاراد زا  تسا  یلع  نارسپ  رئاس  يارب  هک  دشاب  یم  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ششخب  زا  مالسلاامهیلع ) نیسح  نسح و   ) همطاف رـسپ  ود 
ندروآ تسد  هب  يارب  مداد  همطاف  رسپ  ود  هب  ار  راک  نیا  يدصت  هکنیا  دنرادرب و  دنهد  یم  ناردارب  رگید  هب  هک  رادقم  نامه  هب  نم 

طرش مالـسلا ) هیلع  ماما   ) .تسا و ترـضح  نآ  اب  يدنواشیوخ  تفارـش  وا و  مارتحا  ساپ  مرکا و  ربمغیپ  هب  برقت  ادخ و  يدونـشخ 
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دراذـگب یقاـب  تسه  هک  يروـط  ناـمه  هب  ار  لاـم  نیا  هکنیا  مالـسلا  هیلع  نسح  هداد  وا  هب  ار  لاـم  نیا  يدـصت  هـکنآ  اـب  دـنک  یم 
ياه هداز  زا  یلاهن  هک  دنک  یم  طرش  و  دیامن ، فرص  تسا  هدش  هدومن  هار  هتشگ و  رومام  نآ  هب  هچنآ  رد  ار  نآ  هویم  و  دشورفن ) )

هب ار  هدـننیب  تخرد  یهوبنا   ) دوش هبتـشم  اههد  نآ  نیمز  اـهلخن  ندـیئور  تهج  زا  هکنیا  اـت  دـشورفن  ار  اـههد  نیا  ياـمرخ  تخرد 
هدروآ يدنزرف  مدوب و  رتسبمه  اهنآ ، هب  هک  ار  منازینک  زا  کی  ره  و  هدید .( رتشیپ  هک  تسا  ینیمز  زاریغ  نیمز  نیا  هک  دزادنا  نامگ 

تقو ياهب  هب  راددنزرف  زینک  ینعی  دلو  ما  تسا  وا  هرهب  بیـصن و  هلمج  زا  دوش و  یم  راذگاو  شدـنزرف  هب  زینک  نآ  دـشاب  رادراب  ای 
هدنز وا  دوخ  دریمب و  زینک  نآ  دنزرف  رگا  ددرگ و  یم  دازآ  هدش  راذگاو  شدـنزرف  هب  زینک  نوچ  و  دوش ، یم  راذـگاو  شدـنزرف  هب 

تـسا هدومن  دازآ  ار  وا  دنزرف ( هب  لاقتنا   ( يدازآ و  هدش ، هتـشادرب  وا  زا  يزینک  اریز ( تسین ، زئاج  وا  شورف  و   ( تسا دازآ  زین  دشاب 
هک دنک  یم  طرش  ینعی  هیدو  اهلخن  نم  عیبیال  نا  تیصو : نیا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  شیامرف  دیامرف (: هللا  همحر  یـضردیس  (
نآ شیامرف  و  دـشاب ، یم  يدو  نآ  عمج  و  تسا ، امرخ  لاهن  هلیـسف  ینعم  هب  هیدو  دـشورفن  ار  هد  نآ  کچوک  ياـهتخرد  زا  یلاـهن 
زا شیامرف  نیا  دوش ، هبتشم  اههد  نآ  نیمز  اهلخن  ندیئور  تهج  زا  هکنیا  ات  ینعی  اسارغ  اهضرا  لکشت  یتح  مالـسلا : هیلع  ترـضح 

اهنآ هدننیب  هکنیا  ات  دوش  رایـسب  امرخ  تخرد  ندیئور  اههد  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دارم  و  تسا ، راتفگ  نیرتوکین  مالک و  نیرتحیـصف 
هک  ( تسا نیمز  نآ  ریغ  نیمز  نیا  هک  درادـنپ  تخرد ( يرایـسب  زا   ( و دوش ، هابتـشا  وا  رب  رما  و  دـنیبب ، دوب  هتخانـش  هک  هچنآ  ریغ  ار 

). دوب هدید  رتشیپ 

ینامز

دیسر یم  يو  هب  هک  یئاه  هیده  هفاضا  هب  درب  یم  مهـس  یگنج  ياهتمینغ  زا  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دمآرد 
، هار نیا  دوب و  ترـضحنآ  دوخ  هب  صوصخم  هک  تشاد  يرگید  دمآرد  هار  مالـسلا  هیلع  ماما  .تشاذگ  یم  ناگدـنامرد  رایتخا  رد 

دیدرگ یم  شورف  لباق  دیـسر و  یم  رمث  هب  یناتـسلخن  هک  هاگنآ  .اهناتـسلخن  داجیا  هاچ و  همـشچ ، رفح  ریاب  ياه  نیمز  ندرک  داـبآ 
دوخ لاوما  هراـبرد  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دروم  نیا  رد  تشاذـگ و  یم  ارقف  راـیتخا  رد  ارنآ  لوـپ  تخورف و  یم  ار  نآ 
ماما هچ  رگا  .هاچ  همـشچ و  ناتـسلخن ، هتخاس  هدامآ  دوخ  جنرتسد  زا  هچنآ  هداد : رارق  هجوت  دروم  ار  لاوما  عون  نیمه  دنک  شرافس 
يارب دراد و  یمن  روظنم  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  يا  هرذ  اما  تسا  دنب  لاملا  تیب  هب  شتسد  تسا و  یمالسا  تکلمم  ربهر  مالـسلا  هیلع 

رد هیآ  نیا  هتفای  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  يرآ  .درب  یم  هرهب  ندرک  راک  نتخیر و  قرع  زا  مه  یصخش  جراخم 
ماما هزراـبم  .میئاـمن ) یم  رارق  رب  ددرگ  یم  هریخ  اـه  مشچ  هک  يزور  رد  ار  یهلا  لدـع  نازیم  : ) تسا مسجم  شلباـقم  رد  لاـح  ره 

جاودزا تدم  نیا  لوط  رد  درک و  یگدنز  مالسلااهیلع  همطاف  زا  سپ  لاس  یـس  دودح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ضیعبت  اب  مالـسلا  هیلع 
همطاـف نادـنزرف  رگید ، ناـنز  زا  مه  تشاد  هچب  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  مه  هک  رظن  نیا  زا  نازینک و  اـب  هچ  دازآ و  ناـنزاب  هـچ  درک 
هدومن ار  نانآ  نادنزرف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم مالـسلا و  هیلع  همطاف  مارتحا  تیاعر  ات  داد  رارق  دوخ  یـصو  ار  مالـسلااهیلع 
دنزرف اریز  .دندش  یم  دازآ  ندش  راددـنزرف  اب  دـش ، یم  رتسبمه  اهنآ  اب  درک و  یم  يرادـیرخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ینازینک  .دـشاب 

لاـح نیع  رد  .ددرگ  یم  دازآ  دـسر و  یم  شدـنزرف  هب  دور  یم  اـیند  زا  يزینک  نینچ  رهوـش  هک  هاـگنآ  تسا و  دازآ  یناـنز  نینچ 
راددنزرف هک  ینازینک  دشاب و  ظوفحم  نانآ  مهـس  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دربیم و  ثرا  مه  رگید  لاوما  زا  زینک  دـنزرف 

ار ترـضحنآ  ياه  هتـساوخ  هک  دنک  یم  طرـش  هداد و  رارق  همحزلا  قح  دوخ  یـصو  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندرگ  دازآ  دنا  هدـش 
هک دنک  یم  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  اهتخرد  لوصا  ظفح  يارب  .همـشچ  غاب و  لام : لوصا  ظفح  اه  هتـساوخ  هلمج  زا  دنک و  ءارجا 

هثرو دـئاع  يرتـشیب  دوس  هک  دورن  شورف  دوشن و  هدروآ  نوریب  دوـش  یم  زبـس  تخرد  ياـه  هشیر  رـس  رب  هک  یکچوـک  ياـهتخرد 
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دوخ ياهیراکناتـسب  اه و  یهدب  دنک  تیـصو  دراد  هک  یتورث  لام و  دروم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  فئاظو  زا  یکی  .ددرگ 
هتفای تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .دراذگب و  تسوا  نانیمطا  دروم  هک  سک  ره  شیپ  ار  همان  تیـصو  دراد و  نایب  ار 
رگا گرم  ماگنه  هب  هک  تسا  بجاو  امش  يارب  : ) دنک یم  شرافـس  روط  نیا  ادخ  .دهد  ماجنا  قیقد  ار  دوخ  تیـصو  دنک  یم  یعس 

یم شرافـس  ادخ  .دننک ) لمع  یمالـسا  تاررقم  قبط  هک  دینک  شرافـس  دوخ  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  يارب  دیراذگ  یم  یقاب  یلام 
یم اسارغ ) اهضرا  لکشت  یتح   ) هملک هرابرد  هر )  ) یضر دیس  .ددرگ  تبث  هتشون و  لداع  رفن  ود  روضح  رد  دیاب  همانتیصو  هک  دنک 

.تساه هملک  نیرت  حیصف  زا  دسیون 

يزاریش دمحم  دیس 

یبا نب  یلع  هللادبع  هب  رما  ام   ) هیصولا یف  یتالا  اذه ) ( ) نیفص نم   ) هعوجر هفارصنا و  يا  هفرـصنم ) دعب  اهبتک  هلاوما ، یف  لمعی  امب  )
ببسب يا  هب )  ) یلاعت هللا  هلخدی  يا  هجلویل )  ) هناحبـس هباوث  یف  هبغر  هتلمع  يا  هللا ) هجو  ءاغتبا   ) هلام یلا  هبـسنلاب  يا  هلام ) یف  بلاط 
نوئـشب يا  کلذب ) موقی  هنا  و  (: ) اهنم  ) .رانلا باذعلا و  نم  هرخالا ، یف  نمالا  يا  هنمالا ) هب  هیطعی  هنجلا و   ) لمعلا اذـه  رمالا و  اذـه 
فقولا یلوتمل  هلکا  فراـعتملا  ردـقلاب  يا  فورعملاـب ) هنم  لـکای  یلع  نب  نسحلا   ) مالـسلا هیلع  ماـمالا  هفقوا  يذـلا  فقولا  کـلذ 

يا ثدـح ) نسحب  ثدـح  ناف   ) تاریخلا ربلا و  هوجو  نم  فورعملا ) یف   ) یقاـبلا قفنی ) و   ) .هلداـعلا هترجا  رادـقم  هیف و  هبعت  بسح 
يرجا يا : هردصا ) هدعب و   ) فقولا رما  يا  رمالاب )  ) مالسلا هیلع  نیسحلا  ماق )  ) ایندلا راد  یف  دعب  یح ) نیـسح  و   ) مالـسلا هیلع  تام 

نم  ) نیـسحلا نسحلا و  يا  مالـسلا ، مهیلع  همطاـف ) ینبـال  نا  و   ) قاـفنالا لـکالا و  نم  هل ، ررقملا  دروملا  یف  يا  هردـصم )  ) فقولا
هیلوتلا تلعج ) امنا  ینا  و   ) .لکالا یف  ءاکرش  مهلکف  هتاجوز ، رئاس  نم  یلع ) ینبل  يذلا  لثم   ) هفقو ام  يا  مالسلا ، هیلع  یلع ) هقدص 

يا هبرق ) و   ) دالوالا رئاس  نم  یلاعت ، هیلا  بح  امهنال  هبوث ، بلط  يا  هللا ) هجو  ءاـغتبا  همطاـف  ینبا  یلا  کلذـب  ماـیقلا   ) فقولا و یلع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  همرح  يا  هتمرحل ) امیرکت  و   ) هادـل امهنا و  ثیح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا   ) ابرقت

یلوـتملا يا  هیلا ) هـلعجی  يذـلا  یلع   ) مالـسلا هـیلع  یلع )  ) هلعاـف طرتـشی ) و   ) اـمهعم هـتبارق  هتلـص و  يا  هتلـصول ) افیرـشت  و   ) مـلس
و  ) تالخن اـضرا و  لاـملا  ناـک  و  هلوصا ) یلع  لاـملا  كرتی  نا   ) نیلوتملا رئاـس  مالـسلا و  هیلع  نسحلا  نم  فقولا ، یلع  بوصنملا 

نا هبلق  یف  عقوا  يا  هل ) يدـه  و   ) ریخلا هوجو  یف  قاـفنالا  لـکالا و  نم  هب ، رما  يذـلا  ناـکملا  یف  يا  هب ) رما  ثیح  هرمث ، نم  قـفنی 
یتح  ) ریغـصلا لخنلا  وه  و  الیـسف ، يا  هیدو )  ) هفوقوملا يرقلا ) هذـه  لخن  دالوا  نم  عیبی  ـال  نا  و   ) يریخلا لـیبسلا  کـلذ  یف  هقفنی 

الا يا  نهیلع ) فوطا   ) یتلا عمج  یتاللا )  ) يراوج يا  یئاما ) نم  ناک  نم  و   ) .ضرـالا یف  لـخنلا  رثکی  يا  اـسارغ ) اهـضرا  لکـشت 
قتعت يا  هظح ) نم  یه  و   ) اهنوئـش یلع  همیقلا  یه  هظفحت و  يا  اهدلو ) یلع  کسمتف   ) تم انا  اذاف  لماح ) یه  وا  دـلو  اهل   ) نهـسم

يا قرلا ) اـهنع  جرفا  دـق   ) اهکالمتـسا یلع  هثرولل  لـیبس  ـال  هقیتع ) یهف  هیح  یه  اهدـلو و  تاـم  ناـف   ) دـلولا ثرا  بیـصن  نم  یه 
نم عیبی  نا ال  هیـصولا : هذـه  یف  مالـسلا ، هیلع  هلوق   ) .کلذ دـعب  هرح ، یهف  اهقلطا  يا  قتعلا ) اهررح  و   ) اـهنع تعفترا  دـق  هیدوبعلا ،

رثکی ضرالا  نا  دارملا  .مالکلا و  حصفا  نم  وه  اسارغ ، اهضرا  لکشت  یتح  مالسلا : هیلع  هلوق  يدو )  ) اهعمج هلیـسفلا و  هید  اهلخن و 
(. اهریغ اهبسحی  و  اهرما ، هیلع  لکشیف  اهب ، اهفرع  یتلا  هفصلا  کلت  ریغ  یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا ، سارغ  اهیف 

يوسوم

: مالـسلا هیلع  هلوق  .يدو و  اهعمج  و  هلیـسفلا ، هیدولا : هیدو ،) اهلخن  نم  عیبی  الا  و   ) هیـصولا هذه  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  فیرـشلا : لاق 
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کلت ریغ  یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرالا  نا  هب  دارملا  و  مالکلا ، حصفا  نم  وه  اسارغ ) اهـضرا  لکـشت  یتح  )
: هنمالا .هلخدـیل  هجلویل : .هتبلط  یـشلا ء  تیغتبا  بلطلا و  ءاغتبالا : هغللا : .اهریغ  اهبـسحی  اهرما و  هیلع  لکـشیف  اهب  اـهفرع  یتلا  هفـصلا 

نم هب  مایقلا  بجو  ام  همرحلا : .لبق  نم  يرجی  ناک  امک  هارجا  هردـصم : هردـصا  .توملا  يا  ثداـحلا  کـیرحتلاب  ثدـحلا : .نمـالا 
.هیلا دشرا  هل : يده  .فرصی  قفنی : .دسفت  الئل  ائیش  اهنم  عطقی  يا ال  اهلوصا : یلع  اهکرت  .هبارقلا  هلـصلا و  مضلاب  هلـصولا : .قوقحلا 

: یئاما .لیخنلا  لیصف  رسکلاب  سارغلا : .هبتشا  اذا  لکـشا  نم  لکـشی : .لیخنلا  راغـص  وه  لیـسفلا و  يا  يدولا  هدحاو  هیدهک  هیدولا :
هحارس و قلطا  یشلا ء : نع  جرفا  .هررحم  هقوتعم  هقیتع : .بیصنلا  ظحلا : .نهنایـشغ  نع  هیانک  نهیلع : فوطا  .هدبعلا  یه  هما و  عمج 

نب یلع  هللا  دبع  هب  رما  ام  اذـه  : ) حرـشلا .هیدوبعلا  قر  نم  هقالطا  هریرحت و  دـبعلل : قتعلا  .هرح  اهلعج  اهررح : .هیدوبعلا  قرلا : .هررح 
هفرـصنم دعب  اهبتک  هدالوا  یلا  مامالا  هیـصو  هذـه  هنمالا ) هب  هیطعی  هنجلا و  هب  هجلویل  هللا  هجو  ءاغتبا  هلام  یف  نینموملاریما  بلاط  یبا 

هللا هجو  دـیری  هسفنل و  رظنی  لقاع  لکل  هدـیفملا  سوردـلا  نم  یه  هتاکلتمم و  هلاوماب و  نوفرـصتی  فیک  اـهیف  مهل  نیبی  نیفـص  نم 
هبرقلا هللا و الا  کلذب  دصقی  مل  هنا  هیـصولا  هذه  یلا  یعادـلا  هجولا  مالـسلا  هیلع  نیب  هرخالا …  رادـلا  یف  هعفنی  امع  ثحبی  هلمعب و 

فادهالا لبنا  نم  فدـهلا  اذـه  همایقلا و  فقاوم  یف  ربکالا  عزفلا  نم  فوخلا  موی  نمالاب  هیلع  نمی  اهب و  هنجلا  هلخدـیل  هباوث  بلط 
قفنی فورعملاب و  هنم  لکای  یلع  نب  نسحلا  کلذب  موقی  هناف   … ) هیلع رظنلا  رـصقی  هیلا و  رارمتـساب  یعـسی  نا  بجی  ملـسملا  يدل 

هماقم و امئاق  هل و  ایـصو  نسحلا  لعج  هردصم ) هردـصا  هدـعب و  رمالاب  ماق  یح  نیـسح  ثدـح و  نسحب  ثدـح  ناف  فورعملاب  هنم 
نا زوجی  هیـصولاب ال  هیلا  دـهع  نم  نا  نم  لابلاب  رطخی  امبر  ام  یفنیل  اهنم  لکای  نا  زاوج  یلع  صن  هقدـصلا و  هذـه  نووشل  یلوتملا 

قفنی کلذک  ریتقت و  فارسا و ال  نودب  هجاحلا  ردقب  يا  فورعملاب  هسفن  یلع  فرـصی  نا  مالـسلا  هیلع  هرما  دق  ائیـش و  اهنم  لوانتی 
نیجاتحملا هدعاسم  ماحرالا و  هلص  تابرقلا و  تاقدصلاک و  هداعلا  هب  ترج  امب  فورعملاب و  لکشلا  اذهب  هریغ  یلع  فرصی  اهنم و 

هناف نیسحلل  یهف  نسحلا  مامالا  تام  اذا  هیالولا  نا  نیب  مث  … 

نم همطاف  ینب  نا ال  و   … ) اهیف تعـضو  اهل و  تمـسر  یتلا  هوجولا  نم  نسحلا  هلعفی  ناک  اـم  لاومـالاب  لـعفی  نسحلا و  ماـقم  موقی 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  هبرق  هللا و  هجو  ءاغتبا  همطاف  ینبا  یلا  کلذب  مایقلا  تلعج  امنا  ینا  یلع و  ینبل  يذلا  لثم  یلع  هقدـص 
نیب قرف  نودب  لاومالا  هذه  نم  مهلوانت  زاوج  یف  اعیمج  هدالوا  يواست  مالسلا  هیلع  نیب  هتلـصول ) افیرـشت  هتمرحل و  امیرکت  هلآ و  و 

لاومـالا و هذـه  هیلوـتب  ءارهزلا  ینبا  صاـصتخال  هتعفد  یتـلا  یعاودـلا  بابـسالا و  حرـش  مث  .اـهریغ  نم  هئاـنبا  وا  ءارهزلا  نـم  هئاـنبا 
امهزعا هللا و  یلا  هدالوا  برقا  امهنال  امهل  صیـصختلا  اذـه  لالخ  نم  هللا  یلا  برقتلا  دارا  هنا  اهنووشب …  مایقلا  اـهیلع و  فارـشالا 
کلذـک .هنجلا و  لها  بابـش  يدیـس  قلخلا و  یلع  هللا  اتجح  امهف  امهما  امهیبا و  یف  امهیف و  هلزانلا  تایالا  یف  کلذ  درو  امک  هیلع 

لوقی امهل و  یـصوی  امهیلع و  ینثی  امهبحب و  یـصوی  امهبحی و  ناک  هللا  لوسر  ناف  هیلع  قلخلا  زعا  هتنبا و  ینباب  هللا  لوسر  نم  ابرقت 
یبا نبا  لاق  هب  همرکا  لمعلا و  اذهب  هلـصا  نا  دیرا  هتنبا  ینبا  تلعج  اناف  همارک  همرح و  لوسرلل  نا  نیب  مث  .ایندـلا  نم  یتناحیر  امهنا 

هللا لوسر  یلا  تبرقتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  امهفرـشل  کلذ  تلعف  امنا  لاقف : هیالولاب )؟ امهـصخ  اذامل  نیب  مث  : ) دـیدحلا
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  نع  رمالا  فرص  نمب  ءارزا  زمر و  اذه  یف  هسایرلا و  هذه  هیطبـسل  تلعج  ناب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هللا یلـص  هللا  لوسر  یلا  هبرق  هلهال  هدـعب  هسایرلا  اولعجی  نا  یلوالا  نیملـسملاب و  قیلالا  ناک  يا  رمـالل ، حلـصی  نم  دوجو  عم  هلآ  و 
نم سیل  نم  بناـجالا و  مهیلی  هقوـس  هتثرو  نوـکت  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هردـقل  هفنا  هل و  هتعاـط  هتمرحل و  اـمیرکت  هلآ و  هیلع و 

سیل هوبنلا و  تیب  نم  قلخلا  یف  مکاحلا  ناطلسلا و  ناک  اذا  مظعا  سانلا  رودص  یف  هوبنلا  هسایرلا و  هبیه  نا  يرت  الا  هلصا  هترجش و 
 … مالـسلا هیلع  هوعدلا  بحاص  نم  بسنلا  دیعب  مظعالا  ناطلـسلا  ناک  اذا  هوبنلل  سانلا  سوفن  یف  لالجلا  هبیهلا و  هذـه  لثم  دـجوی 
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هذه لیخن  دالوا  نم  عیبی  الا  هل و  يده  هب و  رما  ثیح  هرمث  نم  قفنی  هلوصا و  یلع  لاملا  كرتی  نا  هیلا  هلعجی  يذلا  یلع  طرتشی  (و 
هبحاص دی  نم  هلمتسا  امک  هکرتی  نا  لاملا  اذه  یلع  ایلو  هلعج  نم  یلع  مالسلا  هیلع  طرتشا  اسارغ ) اهضرا  لکـشت  یتح  هیدو  يرقلا 

ناف هعقاوم  نم  هبحاص  هل  نیع  هفیراصم و  یف  هل  مسر  ام  بسب  هنم  عزوی  هرمث و  نم  فرـصی  معن  ابـشخ  هعیبی  هعلتقی و  وا  هعطقی  الف 
هتبه و لحت  هعیب و ال  زوجی  الف  فقوا  امع  لدـبتی  وا  ریغتی  لصالاف ال  هرمثلا  لیبست  لصالا و  سیبحت  هنال  فقولا  یـضتقم  وه  کلذ 

عیبی نا ال  طرتشا  کلذک  و  الکش …  افیک و  امک و  فقاولا  نیع  ام  بسح  فرـصی  ءامنلا  هرمثلا و  معن  هیلع  وه  امع  هریغت  زوجی  ال 
اهآر ول  ثیحب  غارفلا  یطغت  رثکت و  يوقت و  یتح  یه  امک  اهیقبی  لب  هعیبی  الیـسف و  علتقی  ـال  يا  هیدو  يرقلا  هذـه  لـیخن  دـالوا  نم 

کـسمتف لماح  یه  وا  دلو  اهل  نهیلع - فوطا  یتاللا  یئاما  نم  ناک  نم  و   … ) اهتفاثک اهترثکل و  یلوالا  ریغ  اهنا  یلا  بهذل  دـحا 
نع هئاما  یلع  فاوطلاب  ینک  قتعلا ) اهررح  قرلا و  اهنع  جرفا  دق  هقیتع  یهف  هیح  یه  اهدلو و  تام  ناف  هظح  نم  یه  اهدـلو و  یلع 

هل و لعجت  اهدـلو و  یلع  موقت  لب  ثروت  مل  یلبج  وا  دـلو  ما  نهنم  تناـک  نمف  توملا  ثدـح  هیف  ثدـح  نا  نهیف  یـضقف  نهئطو 
یه هدلو و  تام  ول  یتح  يرجی  رمالا  اذه  هیرحلا و  اهل  قلطت  رابتعالا و  اذـهب  ررحتف  ناکلمی  ال  مالا - بالا و  نیدومعلا - نا  رابتعاب 
نا تررحت و  هیلع  تموق  اهدـلو و  کلم  یف  تلخد  نا  دـعب  اهنال  هیقرلا  یلا  دوعت  اهتیرح و ال  قلطت  اهناف  اهالوم - توم  دـعب  هیح -

 … هیقرلا یلا  دوعت  الف  کلذ  دعب  تام 

یناغماد

نیا اب  هک  تیصو  نیا  رد  تسا  هدومرف  موقرم  نیفـص  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  نآ  دننک و  هچ  وا  لاوما  اب  هک  ترـضح  نآ  تیـصو  زا 
هب هیطعی  هّنجلا و  هب  هجلویل  هللا  هجو  ءاغتبا  هلام  یف  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هللا  دـبع  هب  رما  ام  اذـه   » دوش یم  عورـش  ترابع 
ادخ يدونشخ  يارب  دهد و  یم  روتسد  دوخ  لاوما  هرابرد  نینمؤملا ، ریما  بلاط ، یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يزیچ  نیا  « ) هنمالا

( .دهد شناما  دروآرد و  تشهب  هب  ار  وا  هکنیا  و 

وبا دنا  هتفگ  هدرک و  زاغآ  باتع  دروم  نیا  رد  نامثع  نارادفرط  تسا : هتـشاد  راهظا  نینچ  تسخن  هبطخ ، حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دراذـگ و اج  هب  دوخ  زا  يرایـسب  لاوما  تشذـگرد و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکنآ  لاـح  دراذـگن و  یقاـب  یمهرد  راـنید و  درم و  رکب 

نت هب  دوخ و  جنرتسد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنناد  یم  ناگمه  دوش ، یم  هتفگ  نانآ  خـساپ  رد  .تسا  اهناتـسلخن  ناشیا  دوصقم 
زا ار  اـهنآ  سپـس  تسا و  هدرک  داـبآ  ءاـیحا و  ار  يرایـسب  ياـهنیمز  جارختـسا و  یناوارف  ياـهبآ  هعیوس  عبنی و  هنیدـم و  رد  شیوخ 

شرایتخا رد  نآ  زا  يزیچ  هک  یلاـح  رد  تسا و  هدومرف  فقو  ناناملـسم  يارب  هیراـج  هقدـص  ناونع  هب  هدرک و  نوریب  دوخ  کـلمت 
.تسا هدرمن  دشاب 

تاقدص فاقوا و  یتسرپرـس  دروم  رد  نسح  نب  هللا  دبع  یلع و  نب  دیز  هعزانم  نمـضتم  هریـس  رابخا و  ياهباتک  هک  ینیب  یمن  رگم 
ناگدرب و زج  تسا  هتشاذگن  ثرا  هب  شنادنزرف  يارب  شیب  هن  مک و  هن  يزیچ  چیه  مالسلا ) هیلع   ) یلع و  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع

نآ ياهب  دوب و  هداهن  رانک  شیوخ  هناخ  لها  يارب  یمداخ  ندیرخ  يارب  مه  ار  نآ  هک  دوخ  يررقم  زا  مهرد  دصتفه  شناکزینک و 
.تسا هدش  یم  هلماعم  نینچ  ماگنه  نآ  رد  دشاب و  رانید  دص  راهچ  مهرد  دص  ره  هکنآ  باسح  هب  .دوب  رانید  تشه  تسیب و  مداخ 

مه وا  رگا  تسا ، هدرکن  یگدـنز  نادـنچ  هک  تسا  ببـس  نیدـب  شیب ، هن  مک و  هن  تسا ، هداهنن  ثاریم  يزیچ  رکب  وبا  رگا  یهگناو 
هب داد و  رارق  رهم  مهرد  رازه  لهچ  موثلک  ما  يارب  رمع  هک  ینیب  یمن  رگم  .داهن  یم  یقاب  ثاریم  دیدرت  نودب  دـنام  یم  هدـنز  رتشیب 
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تخیر و ورف  یناگرزاب  ياهدوس  ناـشیا  زا  یهورگ  رب  دنتـشاد ، رتزارد  يرمع  ناـنیا  هک  تسا  ببـس  نیدـب  نیا  درک و  تخادرپ  وا 
يزور و ياراد  یمومع  عفانم  میانغ و  مهـس  زا  رگید  یهورگ  دـنتخادرپ و  يزرواـشک  نیمز و  يداـبآ  هب  هباحـص  زا  رگید  یهورگ 
راـک و شیوـخ  تسد  هب  هک  ببـس  نیا  زا  تسا  هتـشاد  يرتـشیب  تورث  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نینمؤـملا  ریما  .دـندش و  ناوارف  تورث 

زیچ چیه  یهگناو  .داد  یم  ماجنا  شیوخ  فیرـش  سفن  هب  ار  اهراک  نیا  همه  دومرف و  یم  ناتـسلخن  ثادحا  يرایبآ و  يزرواشک و 
.دوب هقدص  فقو و  همه  شلاوما  تخودنین و  دوخ  باقعا  دوخ و  راگزور  دوخ و  يارب  یشیب  هن  مک و  هن  ار  نآ  زا 

دوب و ریـضن  ینب  تنوکـس  لحم  كدـف و  ربیخ و  رد  یناوارف  یتعارز  ياهنیمز  ياراد  هک  یلاح  رد  دومرف ، تلحر  مه  ص )  ) ربماـیپ
زا سپ  تسا ، هدرک  لقن  رکب  وبا  ار  نآ  هک  يدحاو ، ربخ  قبط  طقف  هک  دوب  فئاط  رد  يرگید  رایسب  نیمز  بآ و  ناتـسلخن و  ياراد 

یلع رب  ناتسلخن  نیمز و  بآ و  ندوب  اراد  ببـس  هب  ناوتب  رگا  نیاربانب  .تسا  هدوب  ناناملـسم  رب  فقو  هقدص و  ترـضح  نآ  تلحر 
ربمایپ هک  دوش  ضرف  رگا  تسا و  داحلا  رفک و  نیا  تفگ و  دـیاب  ار  نخـس  نیمه  مه  ربماـیپ  هب  تبـسن  تفرگ ، بیع  مالـسلا ) هیلع  )

- رکب وبا  ناناملسم - زا  نت  کی  زج  یسک  ار  ربخ  نیا  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  تسا ، هدومرف  فقو  هداد و  رارق  هقدص  ار  نآ  (ص )
ناناملـسم همه  رظن  رد  عوضوم  نیا  شندوب  هدـنز  راگزور  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاوما  دروم  رد  هکنآ  لاح  تسا و  هدرکن  تیاور 

ره زا  وا  تسین و  دراو  هراب  نیا  رد  یتمهت  چـیه  ترـضح  نآ  رب  تروص  نیا  رد  تسا و  هقدـص  فقو و  هک  دوب  هدـش  تباـث  هنیدـم 
.تسا رود  هب  یتمهت 

ع)  ) نسح دوخ  رـسپ  هب  ار  دوخ  فقو  هقدـص و  لاوما  یتسرپرـس  تیالو و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیوگ : یم  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
زاین نازیم  هب  دوش و  دـنم  هرهب  فارـسا ، زا  رود  ینعی  هدیدنـسپ ، تروص  هب  نآ  دـمآ  رد  زا  تسا  هداد  هزاـجا  وا  هب  هدرک و  راذـگاو 

رد لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  .دـشاب  دـنم  هرهب  دـنرب ، یم  هرهب  نآ  لصا  عفانم و  زا  تاـکز  نارازگراـک  هک  هنوگ  ناـمه  دوخ 
درم و نسح  رگا  تسا : هدومرف  سپس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .نآ » نارازگراک  يارب  و   » تسا هدومرف  تاقدص  تاکز و  فرـصم  دروم 

یم فرص  ع )  ) نسح هک  یفراصم  نامه  رد  ار  نآ  دیاب  تسا و  ع )  ) نیسح اب  تاقدص  روما  یتسرپرـس  دوب  هدنز  وا  زا  سپ  نیـسح 
نوچمه تاقدص  عفانم  زا  نانآ  مهس  مه  شرسپ  ود  نیا  يارب  هک  تسا  هدومرف  حیرصت  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دنک  فرص  تسا  هدرک 

تسرپرس و نوچ  ود  نآ  دنک  نامگ  یسک  تسا  نکمم  هک  تسا  هدومرف  تهج  نیا  زا  ار  نخـس  نیا  .تسا  ظوفحم  رگید  نادنزرف 
نیب نآ  عفانم  دیاب  دنتـسه و  مورحم  دنـشاب  هتـشاد  نادـنزرف  رگید  نوچ  یمهـس  هکنیا  زا  دنتـسه ، تاقدـص  نآ  عفانم  فرـصم  رظان 

.دوش میسقت  دنرادن  هدهع  رب  ار  تاقدص  یتسرپرس  هک  ینادنزرف  رگید 

لوسر هب  تبـسن  ظاحل  زا  ود  نآ  هک  یتفارـش  ببـس  هب  هک  تسا  هدومرف  ود  نیا  هب  تاقدـص  یتسرپرـس  ياطعا  تلع  هراـبرد  سپس 
رد میوج و  برقت  ادخ  لوسر  هب  ربمایپ  هون  ود  يارب  یتسرپرـس  نیا  نداد  رارق  اب  ما  هتـساوخ  ما و  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنراد  ادـخ 

دوجو اب  مه  نآ  دندوبر  رد  ربمایپ  نادـناخ  زا  ار  تموکح  یهدـنامرف  هک  یناسک  هب  تبـسن  تسا  هتفهن  یـضارتعا  زمر و  نخـس  نیا 
ادخ لوسر  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  نیا  ناناملسم  يارب  رت  قیال  رتراوازس و  ینعی  تسا ، هدوب  هتسیاش  تموکح  يارب  هک  یسک  نتشاد 

ربمایپ نادناخ  دارفا  يارب  ار  تموکح  ترضح ، نآ  تلزنم  هب  مارتحا  وا  تعاطا  تمرح و  نتشاد  یمارگ  ربمایپ و  هب  برقت  روظنم  هب 
نانآ رب  دنتسین  ربمایپ  هشیر  هرجش و  زا  هک  یناسک  رود و  صاخـشا  دنـشاب و  تیعر  ادخ  لوسر  ناثراو  هک  دنهدن  هزاجا  دنراذگب و 
ياه هنیس  رد  توبن  تلاسر و  تمرح  تبیه و  دشاب  ربمایپ  نادناخ  زا  ناناملـسم  مکاح  ناطلـس و  رگا  ینیب  یمن  رگم  .دنـشاب  مکاح 
ياه هنیـس  رد  دـشاب  يرود  بسن  ياراد  تعیرـش  بحاص  زا  ناناملـسم  مظعا  ناطلـس  هک  یتروص  رد  تسا و  رتشیب  رتگرزب و  مدرم 
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لاوما نیا  تسرپرس  هک  یسک  هک  تسا  هدرک  طرش  سپـس  .دوش  یمن  ساسحا  يربمایپ  ماقم  هب  تبـسن  یلالج  تبیه و  نانچ  مدرم 
رگید امرخ و  ناـتخرد  دـیابن  دـنک و  هنیزه  نآ  ياـه  هویم  دـمآرد  زا  درادـب و  اـجرباپ  ناـنچمه  ار  ناـتخرد  دـیاب  تسا  تاقدـص  و 

شزرا نتفر  نیب  زا  ناتـسلخن و  یبارخ  بجوم  راـک  نیا  ددرگ و  دـنم  هرهب  نآ  بوچ  شورف  زا  هک  دـنک  عطق  ار  راد  هوـیم  ناـتخرد 
.ددرگ یم  نیمز 

دروم دوخ  تیـصو  نیا  رد  نینمؤملا  ریما  هک  ار  هلماـح  اـی  راد  دـنزرف  ناـکزینک  هراـبرد  یهقف  هتکن  دـنچ  همادا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسام ثحب  زا  جراخ  هک  تسا  هدرک  حرط  دنا  هداد  رارق  هراشا 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

: نیفص نم  هفرصنم  دعب  اهبتک  ، هلاومأ یف  لمعی  امب 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياهشرافس  ایاصو و  زا 

رداصم رد  هچنآ  بسح  رب  همان : ّتیصو  دنس  ( . 1  } .تسا هدومرف  موقرم  نیفص  زا  تشگزاب  زا  دعب  شتافوقوم ) و   ) لاوما هرابرد  هک 
نب نمحرلادـبع  زا  ،ج 7،ص 49  یفاک عورف  باـتک  رد  یـضر  فیرـش  زا  شیپ  ینیلک  موحرم  ار  ّتیـصو  نیا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن 
هللا همحر  یـسوط  خیـش  و  دراد ) رایـسب  توافت  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  تسا  دوجوم  یفاک  رد  هچنآ  یلو   ) هدرک لقن  جاجح 

نینچ هغالبلا  جهن  مامت  باتک  زا  ،ج 3،ص 254 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ار  نآ  بیذهت  باتک  رد  یـضر  فیرـش  زا  دعب 
هدمآ هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  عقاو  رد  هدوب و  تسا  هدروآ  یـضر  دیـس  هچنآ  زا  رت  لصفم  رایـسب  ، همان ّتیـصو  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

هعجارم ،ص 988  هغالبلا جهن  مامت  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب   ) .انعمرپ ایوگ و  يا  هشوگ  یلو  تسا  همان  ّتیصو  نآ  زا  يا  هشوگ 
(. { دوش

هاگن کی  رد  همان  ّتیصو 

یکچوک شخب  اهنت.همان  ّتیـصو  هن  تسا  همان  فقو  عقاو  رد  تسادیپ  نآ  نحل  زا  هک  هنوگ  نامه  همان  ّتیـصو  نیا  هدـمع  تمـسق 
دوش و یم  ّتیصو  هب  طوبرم 

هیلع نیـسح  ماما  وا  زا  دـعب  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دیـشر  نادـنزرف  ینعی  فقو  یلوتم  نایب  نآ  لـصاح 
دوش یم  هدافتسا  همان  ّتیـصو  نیا  عومجم  زا.تساه  ناتـسلخن  هرادا  هوحن  زین  نآ و  میـسقت  یگنوگچ  هفوقوم و  فراصم  مالـسلا و 

راک و شالت و  اب  ای  دوب و  هدمآ  تسد  هب  یگنج  میانغ  هیمهـس  زا  ای  هک  هتـشاد  فلتخم  قطانم  رد  يدّدـعتم  ياه  ناتـسلخن  ماما  هک 
.دشاب ریگارف  نآ  هدافتسا  ات  دومن  ماع  فقو  يدراوم  رد  صاخ و  فقو  ار  اهنآ  همه  هک  ترضح  نآ  دوخ  ششوک 

.دوش هدوشگ  اهنآ  يور  هب  يدازآ  هار  هنوگچ  هک  هدش  نازینک  هب  يا  هراشا  همان  ّتیصو  ریخا  شخب  رد  اهنت 
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ییاه شخب  هدیزرو  یم  مامتها  نآ  هب  تبسن  دّیس  موحرم  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  همان  لیذ  رد  یضر  دّیس  مالک  زا  نمـض  رد 
.تسا هتشاد  یصاخ  یگتسجرب  تغالب  تحاصف و  رظن  زا  هک  تسا 

ُموُقَی ُهَّنِإَف  : اَْهنِم.َهَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعی  ،َو  َهَّنَْجلا ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ، ِهّللا ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ، ِِهلاَـم ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهّللاُدـْبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَـم  اَذَـه 
،َو ُهَدـَْعب ِْرمَْألِاب  َماَق  ، ٌّیَح ٌْنیَـسُح  ٌثَدَـح َو  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَـف  ، ِفوُْرعَْملاـِب ُْهنِم  ُقِْفُنی  ،َو  ِفوُْرعَْملاـِب ُْهنِم  ُلُـکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَذـِب 

ِهْجَو َءاَِغْتبا  َهَمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلَِذب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإ  ،َو  ٍِّیلَع ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِهَقَدَص  ْنِم  َهَمِطاَف  ْیَْنبِال  َّنِإ  َو.ُهَرَدْـصَم  ُهَرَدْـصَأ 
َلاَْملا َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَی  َو.ِِهتَلْصُِول  ًافیِرْشَت  َو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَت  ،َو  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ًَهبُْرق  ،َو  ِهّللا

ْنَم َو.ًاساَرِغ  اَهُـضْرَأ  َلِکُْـشت  یَّتَح  ًهَّیِدَو  يَرُْقلا  ِهِذَـه  ِلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأ  ،َو  َُهل َيِدُـه  ِِهب َو  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنی  ،َو  ِِهلوُصُأ یَلَع 
َیِهَف ٌهَّیَح  َیِه  اَهَُدلَو َو  َتاَم  ْنِإَف  ، ِهِّظَح ْنِم  َیِه  اَهِدـَلَو َو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ، ٌلِماَح َیِه  ْوَأ  ، ٌدـَلَو اََهل  - َّنِْهیَلَع ُفوُطَأ  ِیتاللا  - ِیئاَمِإ ْنِم  َناَک 

.ُْقتِْعلا اَهَرَّرَح  ،َو  ُّقِّرلا اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ، ٌهَقِیتَع

همجرت

بلج شفدـه  هدرک و  رداـص  شتاـفوقوم )  ) شلاوما دروـم  رد  ناـنمؤم  ریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا 
نیا یتسرپرس.دیامرف  اطع  وا  هب  ار  رگید  يارس  شمارآ  تینما و  دنک و  تشهب  دراو  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  دنوادخ  يدونـشوخ 

زا يرگید  شخب  دنک و  فرـصم  نآ  دمآرد  زا  ریذبت ) فارـسا و  زا  رود   ) هتـسیاش روط  هب  هک  تسا  یلع  نب  نسح  هدهع  رب  هفوقوم 
يو زا  دعب  ار  نآ  یتسرپرس  دشاب  هدنز  نیسح  شردارب )  ) ،و دهد خر  يا  هثداح  « نسح » يارب رگا  دیامن و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) ار نآ 

نسح هک  ار  يراک  نامه  دریگ و  یم  هدهع  هب 

اهیلع همطاف  ریغ  زا   ) یلع نارـسپ  هک  دـنراد  مهـس  هفوقوم  نیا  زا  رادـقم  نامه  همطاف  نارـسپ.دهد  یم  ماجنا  شردارب  ، داد یم  ماجنا 
هللا یلص  هّللا  لوسر  هب  برقت  تهج  هب  ادخ و  يارب  هب  طقف  مدراذگاو  همطاف  نارسپ  هب  ار  نآ  یتسرپرس  نم  دنراد و  مهـس  مالـسلا )

شیدنواشیوخ دنویپ  تشاد  یمارگ  وا و  مارتحا  میرکت  هلآ و  هیلع و 

زا اهنت  دنک و  ظفح  ار  لاوما  نیا  لصا  هک  دنک  یم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  بلاط ) یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  )
لخن دالوا  زا  يزیچ  هک ) دومن  طرـش   ) دیامن و قافنا  هدـیدرگ  ییامنهار  هدـش و  هداد  روتـسد  وا  هب  هک  یهار  رد  شدـمآرد  هویم و 

منازینک زا  مادـک  ره  و  دوش ) دابآ  هچراپ  کی  و   ) دریگ رارق  لخن  شـشوپ  ریز  نیمزرـس  نیا  همه  ات  دـشورفن  ار  اه  يدابآ  نیا  ياه 
هدنز وا  دریمب و  شدنزرف  رگا  دوش و  یم  دازآ  شدـنزرف  ثرا  مهـس  زا  ، تسا رادراب  ای  دـنزرف  بحاص  ما  هتـشاد  شزیمآ  اهنآ  اب  هک 

.دوش یم  قحلم  ناگدش  دازآ  هب  هدش و  هتشادرب  شندرگ  زا  یگدرب  دنب  تسا و  دازآ  زین  وا  ، دشاب

هفوقوم یتسرپرس  يارب  يا  هدش  باسح  روتسد  ریسفت : حرش و 

هفوقوم یتسرپرس  يارب  يا  هدش  باسح  روتسد 

یلوتم ، مهیلع فوقوم  ، فقاو هلمج  زا  فقو  ناکرا  اذل  تسا و  همان  فقو  اتدمع  همان  ّتیصو  نیا  دش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هدش  وگزاب  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  رد...و 
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ریما بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يروتسد  نیا  :» دیامرف یم  ، تسا هدمآ  نایم  هب  وا  یلصا  فده  فقاو و  زا  نخـس  تسخن 
تـشهب دراو  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  دنوادخ  يدونـشوخ  بلج  شفدـه  هدرک و  رداص  شتافوقوم ) و   ) شلاوما دروم  رد  نانمؤم 

َءاَِغْتبا ، ِِهلاَم ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهّللاُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَه  ( ؛» دیامرف اطع  وا  هب  ار  رگید  يارـس  شمارآ  تینما و  دـنک و 
ِِهب ُهَِجلُوِیل  ، ِهّللا ِهْجَو 

(. َهَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعی  ،َو  َهَّنَْجلا

هتفرگ رارق  هّجوت  دروم  همان  فقو  نیا  رد  تسا  تبرق  دصق  هک  فقو  طیارش  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ترابع  نیا  زا 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  فقاو  مان  رکذ  زا  دعب  هلصاف  الب  تسا و 

ریرحت شتموکح  مایا  رد  همان  فقو  نیا  دهد  ناشن  هک  تسا  نیا  يارب  دوخ  كرابم  مان  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤم  ریما  ریبعت 
.دش یم  هتخانش  - ناهاگآ يوس  زا  - نانمؤم ریما  ناونع  هب  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  ترضح  نآ  دنچ  ره  هتفای 

هتخاس ادج  « اهنم » هب ریبعت  اب  ار  نآ  یضر  دیس  موحرم  هک  همان ) فقو   ) همان ّتیصو  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
تداهـش ای  تافو  زا  دـعب  هک  یناسک  فقو و  فراـصم  هیلوتلا و  قح  یلوتم و  صخـش  ناـیب  رد  : دـنک یم  ناـیب  ار  هتکن  راـهچ  تسا 

زا رود   ) هتـسیاش روط  هب  هک  تسا  یلع  نب  نسح  هدـهع  رب  هفوقوم  نیا  یتسرپرـس  :» دـیامرف یم  دـنوش  یم  وا  ماـقم  مئاـق  ، لّوا یلوتم 
خر يا  هثداح  نسح  يارب  رگا  دیامن و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) ار نآ  زا  يرگید  شخب  دنک و  فرصم  نآ  دمآرد  زا  ریذبت ) فارـسا و 
یم ماـجنا  نـسح  هـک  ار  يراـک  ناـمه  دریگ و  یم  هدـهع  هـب  يو  زا  دـعب  ار  نآ  یتسرپرـس  دـشاب  هدـنز  نیـسح  شردارب )  ) ،و دـهد

َثَدَـح ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفُنی  ،َو  ِفوُْرعَْملاـِب ُْهنِم  ُلُـکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَذـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإَـف  : اَْـهنِم ( ؛» دـهد یم  ماـجنا  شردارب  ، داد
(. ُهَرَدْصَم ُهَرَدْصَأ  ُهَدَْعب َو  ِْرمَْألِاب  َماَق  ، ٌّیَح ٌْنیَسُح  ٌثَدَح َو  ٍنَسَِحب 

هراشا تسا  نکمم  دشاب و  هیلوتلا  قح  هب  هراشا  تسا  نکمم  « دـنک یم  فرـصم  هتـسیاش  روط  هب  نآ  زا  ؛  ِفوُْرعَْملِاب ُْهنِم  ُلُکْأَی  هلمج «
.تسا رت  هتسیاش  دیآ  یم  هدنیآ  رد  هک  ییاه  هلمج  هب  هّجوت  اب  لّوا  لامتحا  یلو  ؛ مهیلع فوقوم  ناونع  هب  هفوقوم  زا  هدافتسا  هب 

زا یشخب  ؛ ماع فقو  مه  هتشاد و  صاخ  فقو  هبنج  مه  هفوقوم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب   « ِفوُْرعَْملِاب ُْهنِم  ُقِْفُنی  َو  هلمج « زا 
نآ نادنزرف  هب  قلعت  نآ 

.نانمؤم نادنمزاین و  همه  هب  رگید  یشخب  هتشاد و  ترضح 

هنوگ نامه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  شموهفم  ، ددرگرب هفوقوم  هب  « هردصم » ریمـض رگا   « ُهَرَدْصَم ُهَرَدْـصَأ  َو  هلمج «
ددرگرب مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ریمـض  رگا  دـنک و  لـمع  ، درک یم  لـمع  هفوـقوم  دـمآرد  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هـک 

ریـسفت رظن  زا  یلو  ؛ تسا یکی  ود  ره  هجیتـن  هچ  رگ  ، دـنک لاـبند  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شور  ناـمه  هک  تسا  نـیا  شموـهفم 
تیاور نیا  ياج  هب  یفاک  تیاور  رد  هک  یترابع  ( . 1  } .دسر یم  رظن  هب  رت  يوق  لّوا  لامتحا  لاح  ره  رد  دـنتوافتم و  مه  اب  ، ترابع
و...یح نیسح  ثدح و  نسحب  ثدح  نا  و  :» هدمآ نینچ  یفاک  ترابع  رد  اریز  تسا  رت  بسانم  مود  ریسفت  هک  دهد  یم  ناشن  ، هدمآ

دروم رد  ار  يا  همانرب  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  « ًانـسح هب  ترما  يذـلا  لـثم  هیف  لـعفی  انیـسح  نا 
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( { ،ج 7،ص 50 یفاک ) .تشاد ار  نآ  يارجا  روتسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنک  یم  ارجا  هفوقوم 

: دیامرف یم  دور و  یم  مهیلع  فوقوم  يارب  يرتشیب  حرش  غارس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

َّنِإ َو  ( ؛» دنراد مهس  مالسلا ) اهیلع  همطاف  ریغ  زا   ) یلع نارسپ  هک  دنراد  مهس  هفوقوم  نیا  زا  رادقم  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  نارسپ  »
(. ٍِّیلَع ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِهَقَدَص  ْنِم  َهَمِطاَف  ْیَْنبِال 

عنام ، هیلوتلا قح  زا  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هدافتسا  هک  دش  هراشا  الاب  رد  هک  نامه  تسخن  : دراد ریسفت  ود  هلمج  نیا 
.مهیلع فوقوم  هرمز  رد  مه  دنتسه و  یلوتم  مه  اهنآ.تسین  مهیلع  فوقوم  ناونع  هب  هفوقوم  نآ  دمآرد  زا  اهنآ  هدافتسا 

همطاف لسن  زا  هک  اهنآ  هچ  ؛ تسین مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  کی  چیه  نایم  هفوقوم  نیا  زا  هدافتـسا  رد  يزایتما  هکنیا  مود  ریـسفت 
.مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  رگید  نارسمه  زا  هک  اهنآ  هچ  دنتسه و  مالسلا  اهیلع 

يارب نیا  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نادنزرف  دـیوگ  یم  هکلب  « همطاف لسن  زا  نم  نادـنزرف  :» دـیامرف یمن  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا ترضح  نآ  خماش  ماقم  هب  مارتحا  تیاهن 

ریاـس هن  تسا  هدرپـس  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  نادـنزرف  هب  ار  تیلوت  ارچ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  ناـیب  هب  ، همادا رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب ار  نآ  یتسرپرس  نم  و  :» دیامرف یم  ؛ شنادنزرف

تـشاد یمارگ  وا و  مارتحا  میرکت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  برقت  تهج  هب  ادخ و  يارب  طقف  مدراذـگاو  همطاف  نارـسپ 
هیلع و هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ًَهبُْرق  ،َو  ِهّللا ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َهَمِطاَـف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلَذـِب  َماَـیِْقلا  ُْتلَعَج  اَـمَّنِإ  یِّنِإ  َو  ( ؛» شیدـنواشیوخ دـنویپ 

(. ِِهتَلْصُِول ًافیِرْشَت  َو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَت  ،َو  هلآ

لوسر هب  برقت  ، ادخ يدونـشخ  بلج  : تسا طبترم  مه  اب  همه  هک  هدومرف  نایب  باختنا  نیا  رب  لیلد  راهچ  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
.شیدنواشیوخ دنویپ  تشادگرزب  وا و  مارتحا  مارکا و  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا 

هدرپـس وا  هتـسیاش  دارفا  نیرت  کـیدزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  دـعب  اـهراک  هک  یماـگنه  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هـب 
دنربخاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نییآ  زا  رگید  سک  ره  زا  رتهب  اهنآ  اریز  ، دوب دهاوخ  رتهب  مدرم  يوس  زا  نآ  شریذپ  ، دوش

.دنیامن يرادساپ  ار  نآ  دنناوت  یم  سکره  زا  رتهب  و 

رما هک  یناـسک  هب  تسا  يداـقتنا  هراـشا و  زمر و  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  نیا  رد  :» دـیوگ یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب وا  زا  دعب  ار  تسایر  هک  دوب  نیا  یلوا  رت و  بسانم  هک  یلاح  رد.دـندنادرگرب  مالـسلا  مهیلع  هّللا  لوسر  تیب  لها  زا  ار  تفالخ ) )

مدـقم راـک  نیا  رد  ار  بناـجا  دنراپـسب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  برقت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نادـناخ 
هب تموکح  هکنیا  اـت  دـش  یم  رتشیب  دوب  تّوبن  تیب  زا  قلخ  رد  مکاـح  ناطلـس  هک  یتروص  رد  تلاـسر  تّوبن و  تبیه  اریز  ، دـنرادن

. { ،ج ص 15،149 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } دنشاب رود  توعد  بحاص  بسن  زا  هک  دشاب  یناسک  تسد 
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ار مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  دـعب  نایلوتم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
.تسا هدومرفن  نیعم 

حورشم روط  هب  تسا  هدمآ  نآ  رد  همان  ّتیصو  نیا  مامت  هک  یتایاور  رد  هدومرف و  نایب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  لاؤس  خساپ 
همانرب هک  یضر  دیس  موحرم  یلو  دوش  یم  هدید 

نسح و ماما  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  هصالخ  روط  هب  تسا  هدرک  فذح  ار  تمسق  نآ  هتشاد  ترضح  نآ  تاملک  لقن  رد  یشنیزگ 
بلاط یبا  لآ  زا  يرگید  نادرم  هب  دوبن  یبسانم  درف  نایم  رد  رگا  شنادنزرف و  ریاس  هب  ار  تیلوت  تسخن  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما 

زا يدرف  غارس  هب  دوبن  راک  نیا  يارب  یلوبق  دروم  درف  مه  اهنآ  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دنک و  یم  لقتنم  دنشاب  هدوب  لوبق  دروم  هک 
 { .دییامرف هعجارم  ،ج 7،ص 50  یفاک عورف  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ( . 1  } .دور یم  مشاه  ینب 

ود دیوگ و  یم  نخـس  تافوقوم  نیا  هب  یگدیـسر  يرادـهگن و  یگنوگچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان فقو  نیا  زا  شخب  نیرخآ  رد 
تـسد رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  بلاط ) یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  :») دـیامرف یم  تسخن  ؛ دـنک یم  رداـص  هنیمز  نیا  رد  مهم  روتـسد 

هدـش و هداد  روتـسد  وا  هب  هک  یهار  رد  شدـمآرد  هوـیم و  زا  اـهنت  دـیامن و  ظـفح  ار  لاوـما  نیا  لـصا  هک  دـنک  یم  طرـش  تـسوا 
َيِدُهَو ِِهب  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنی  ،َو  ِِهلوُصُأ یَلَع  َلاَْملا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَی  َو  ( ؛» دنک قافنا  هدـیدرگ  ییامنهار 

(. َُهل

اهنت دـنامب و  ملاس  لام  نآ  لصا  دـیاب  هک  تساه  هفوقوم  مامت  رد  یلک  يا  هدـعاق  هدومرف  نایب  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  هچنآ 
عابی و ال نا ال  هک « دوش  یم  هتفگ  ، فقو دـقع  هغیـص  يارجا  ماگنه  هب  هاـگ  ریبعت  نیا  یتح.دوش  فرـص  فقو  دراوم  رد  شدـمآرد 

نایب ار  نآ  دـیکأت  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو  هرمثلا »  لـیبست  نیعلا و  سبح  فقولا  دـنیوگ «: یم  فقو  فیرعت  رد  اـی   « بهوی
.دننک هدافتسا  نآ  نمث  زا  دنشورفب و  ار  ناتسلخن  زا  یشخب  هک  دنشاب  رکف  نیا  هب  مهیلع  فوقوم  زا  یناسک  ادابم  هدومرف 

ریز نیمزرـس  نیا  همه  ات  دـشورفن  ار  اه  يدابآ  نیا  ياه  لـخن  دـالوا  زا  يزیچ  هک ) دومن  طرـش   ) و :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
(. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًهَّیِدَو  يَرُْقلا  ِهِذَه  ِلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأ  َو  ( ؛») دوش دابآ  هچراپ  کی  و   ) دریگ رارق  لخن  ششوپ 

هک ینامز  ات  دوش  یم  رت  يوق  دـناود و  یم  هشیر  ًاجیردـت  دـیآ و  یم  نوریب  لخن  رانک  زا  هک  تسا  یکچوک  لاهن  ياـنعم  هب  « هیدو »
ار نآ  هاگ  نآ  دشاب  رسیم  نآ  ندرک  ادج 

تـسخن : دراد هدـیاف  ود  راک  نیا  تسا و  تبـسانم  نیمه  هب  « ِلیَِخن ِداـَلْوَأ  » هب ریبعت  دـننک و  یم  سرغ  یبساـنم  ياـج  رد  هدرک و  ادـج 
 «. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  مالسلا « هیلع  ماما  هتفگ  هب  دوش و  یم  رپ  هلیسو  نیدب  ناتسلخن  یلاخ  ياهاضف  هکنیا 

ياه لاهن  زا  ردقنآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  هداد  حیضوت  ار  نآ  همان  ّتیصو  نایاپ  رد  یضر  دیس  موحرم  هک  هنوگ  نامه  هلمج  نیا 
قباس ناتسلخن  نامه  نیا  ایآ  هک  ددرگ  لکشم  نآ  صیخـشت  هدننیب  يارب  هک  دوش  تخرد  رپ  ناتـسلخن  دوش و  هدافتـسا  لخن  دیدج 

.تسا

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1695 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  هتفگ  هکنیا  صوصخ  هب  تسا  هّجوت  لباق  ، تافوقوم نیا  يدابآ  نارمع و  شرتسگ  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیکأت  لاـح  ره  هب 
مزال نیاربانب  ، دـناسر یم  بیـسآ  لخن  دوخ  هب  یهاگ  دـننک  هدامآ  شورف  يارب  دـننک و  عطق  يدوز  هب  ار  لخن  رانک  ياه  لاـهن  رگا 

رد ناتسلخن و  نامه  رد  ار  نآ  همان  فقو  دافم  قباطم  مالـسلا و  هیلع  ماما  روتـسد  قبط  دعب  دننک و  ظفح  ینیعم  نامز  ات  ار  نآ  تسا 
.دنناشنب تسا  رتدعاسم  نآ  ومن  دشر و  يارب  اج  همه  زا  هتفای و  شرورپ  هک  ینیمزرس  نامه 

هاگ وجدوس  نایلوتم  هنافسأتم  دنچ  ره  ، تسا هّجوت  لباق  تافوقوم  مامت  يارب  هک  مالسلا  هیلع  ماما  تافوقوم  يارب  اهنت  هن  روتـسد  نیا 
هب رتدوز  امرگ  امرس و  دشابن  لخن  رپ  ناتسلخن  رگا  هک  ارچ  ، دنهد یم  رارق  تافآ  ضرعم  رد  ار  ناتسلخن  هدرک و  لمع  نآ  سکعرب 

.دوب دهاوخ  رتمک  نآ  ياه  بیسآ  تافآ و  دوش ، لخن  زا  رپ  ناتسلخن  نیمز  مامت  هک  یماگنه  اما  ؛ دناسر یم  بیسآ  نآ 

.دوش یم  غاب  فیعضت  ببس  مه  نآ  هک  دوش  هتفرگ  هدیدان  ناتخرد  نایم  رد  لوقعم  ياه  هلصاف  هک  تسین  انعم  نادب  نخس  نیا 

نآ لماش  فقو  عیب  تمرح  دـنوش و  بوسحم  عفاـنم  ءزج  تسا  نکمم  لـخن  ياـه  هچب  هک  درک  هّجوت  دـیاب  هتکن  نیا  هب  نمـض  رد 
.دنشورفن ناتسلخن  زا  جراخ  هب  دراد  زاین  ار  نآ  ناتسلخن  دوخ  هک  ینامز  ات  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ ددرگن

دوخ زینک  نارـسمه  هب  طوبرم  لـئاسم  هب  تاـفوقوم  هب  طوبرم  لـئاسم  ناـیب  زا  دـعب  هماـن و  ّتیـصو  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اهنآ اب  هک  منازینک  زا  مادک  ره  و  :» دیامرف یم  ؛ دـنوش دازآ  همه  وا  زا  دـعب  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ، یم  نشور  ار  اهنآ  عضو  هتخادرپ و 

زین وا  ، دشاب هدنز  وا  دریمب و  شدنزرف  رگا  دوش و  یم  دازآ  شدنزرف  ثرا  مهـس  زا  ، تسا رادراب  ای  دنزرف  بحاص  ما  هتـشاد  شزیمآ 
ُفوُطَأ ِیتاَّللا  ِیئاَـمِإ -  ْنِم  َناَـک  ْنَم  َو  ( ؛» دوـش یم  قـحلم  ناگدـش  دازآ  هب  هدـش و  هتـشادرب  شندرگ  زا  یگدرب  دـنب  تسا و  دازآ 

یم هدـیمهف  شدرگ  عون  کـی  فاوط  زا  اریز  ، یـسنج شزیمآ  يارب  تسا  ییاـبیز  ییاـنک  ریبعت  « نهیلع فوطا  » هب ریبـعت  ( . 1  } َّنِْهیَلَع
الومعم ریبعت  نیا  برعلا  ناسل  هتفگ  قبط  هکنیا  صوصخ  هب  تسا  ینارود  شدرگ  نامه  دـشاب  هارمه  « یلع » اب هک  یماـگنه  هک  دوش 

یَلَع ُکَسُْمتَف  ، ٌلِماَح َیِه  ْوَأ  ٌَدلَو  اََهل   {- .ددرگ هارمه  يا  هنیرق  اب  دیاب  دشاب  زور  هب  طوبرم  رگا  دور و  یم  راک  هب  هنابـش  تکرح  رد 
(. ُْقتِْعلا اَهَرَّرَح  ،َو  ُّقِّرلا اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ، ٌهَقِیتَع َیِهَف  ٌهَّیَح  َیِه  اَهَُدلَو َو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، ْنِم  َیِه  اَهَِدلَو َو 

اهنآ زا  يدّدعتم  نادنزرف  تشاد و  رایتخا  رد  دندوب  ترضح  نآ  نارـسمه  مکح  رد  هک  زینک  نیدنچ  مالـسلا  هیلع  ماما  نامز  نآ  رد 
يوس زا  هک  یتارطخ  دنبای و  ینوزف  مشاه  ینب  یلع و  لآ  هک  دوب  نیا  دالوا  ریثکت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  دیاش  دـندش و  دـلوتم 

.ددرگن فیرش  لسن  نیا  ضارقنا  ببس  درک  یم  دیدهت  ار  اهنآ  نانمشد 

هدومن و نیعم  دـندوب  رادراب  ای  دنتـشاد  يدـنزرف  هک  ار  ینازینک  فیلکت  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
ریبعت هب  ای  دنوش و  یم  دازآ  ناشدـنزرف  ثرالا  مهـس  زا  نازینک  هنوگ  نیا  ، تساهقف همه  قافتا  دروم  هک  فورعم  یهقف  هدـعاق  قبط 

ردپ و کلام  دناوت  یمن  سک  چیه  اریز  ، دوش یم  اهنآ  لاح  لماش  يدازآ  هلصافالب  دنریگ و  یم  رارق  دنزرف  ثرالا  مهس  ءزج  رگید 
.دوش دوخ  ردام 

رد همان  ّتیـصو  نیا  زا  هک  يرگید  تایاور  رد  هدشن و  رکذ  یمکح  ترابع  نیا  رد  ، دندوبن دـنزرف  بحاص  هک  ینازینک  هرابرد  یلو 
يدازآ روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  صخشم  زین  اهنآ  فیلکت  ، هدمآ يرت  حورشم  هنوگ  هب  نآ  زج  یفاک و  باتک 
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.تسا هدرک  تعانق  شخب  نیا  هب  اهنت  ، شنیزگ صیخلت و  رطاخ  هب  یضر  دیس  موحرم  یلو  دنا  هداد  ار  اهنآ  همه 

رپ یگدـنز  خـیرات  لوط  رد  هداد و  یم  ّتیمها  نازینک  ناـگدرب و  يدازآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـح  هچ  اـت  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا 
ِّدَک ْنِم  ٍهَمَـسَن  َْفلَأ  َقَتْعَأ  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ   ) درک دازآ  دـیرخ و  دوخ  جـنر  تسد  زا  هدرب  رازه  - تاـیاور زا  یـضعب  قبط  - زین شتکرب 

.{ تیاور 3 ،ج 41،ص 32، راونالاراحب ( . 1 (. } هِدَی

رب ار  لصا  مالـسا  دهد  یم  ناشن  هک  راد  هنماد  رایـسب  تسا  يا  هلأسم  ، مالـسا رد  ناگدرب  يدازآ  يارب  مالـسا  یجیردت  همانرب  هلأسم 
فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  یلو  ؛ تشاد دـنویپ  یگدرب  هلأسم  اب  شدوپ  راـت و  هک  يا  هعماـج  نآ  رد  یتح  هتـشاذگ  اـهناسنا  يدازآ 

یگراچیب ببـس  یتح  درک و  یم  داجیا  يدایز  ياه  شنت  اهنآ  همه  يروف  يدازآ  مالعا  اریز  ، دوب هدیچ  یتدم  زارد  لصفم و  همانرب 
.{ ،ج 21،ص 423-412 هنومن ریسفت  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  ( . 2  } .دش یم  ناگدرب  زا  يرایسب  يدوبان  و 

زا دـعب  شدـنزرف  دوب و  دـنزرف  بحاص  ای  رادراب  يزینک  رگا  هک  دوشن  روصت  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا   « اَهُدـَلَو َتاَم  ْنِإَـف  هلمج «
هدش و هتـشادرب  وا  زا  یگدرب  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ؛ دـنک یم  تشگزاب  یگدرب  تلاح  هب  زینک  نآ  ، تفر ایند  زا  یلوم  گرم 

«. تسین تشگزاب  لباق  وا  رگید  ینعی  ؛ تسا هدمآ  وا  غارس  هب  يدازآ 

***

اهلخن نم  عیبی  الأ  و  :» هیـصولا هذـه  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  : فیرـشلا لاق  دـیوگ «: یم  همان  ّتیـصو  نیا  نایاپ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
.ّيدو اهعمج  ،و  هلیسفلا : هیدولا «، هیدو

رظانلا اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملاو  ، مالکلا حصفأ  نم  وه  « اسارغ اهضرأ  لکشت  یّتح  : مالسلا هیلع  هلوق  و 
تسا لخن  لاهن  يانعم  هب  « هیدو » هب مالسلا  هیلع  ماما  ریبعت   «. اهریغ اهبسحی  اهرمأ و  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا  هفصلا  کلت  ریغ  یلع 

.تسا یلع ) نزو  رب  «) يدو » نآ عمج  هک 

ردقنآ هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  تسا و  نانخس  نیرت  حیصف  زا   « اسارغ اهضرأ  لکـشت  یتح  دیامرف «: یم  هک  ترـضح  رگید  هلمج  و 
رب نآ  صیخشت  دشاب  هدید  البق  ار  نآ  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دناشوپب  ار  ناتسلخن  هنحـص  دوش و  دایز  امرخ  ياه  لاهن  ناتخرد و 

«. تسا هداهن  ماگ  يرگید  نیمزرس  هب  دنک  نامگ  دوش و  لکشم  وا 

اه هتکن 

لاؤس ود  هب  خساپ  -1

: تسا حرطم  لاؤس  دنچ  همان  ّتیصو  نیا  هرابرد 

فقو دوخ  تایح  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هتشاد  يا  هظحالم  لباق  لاوما  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  همان  ّتیـصو  ریبعت  زا  .1
؟ دوب هدمآ  تسدب  اجک  زا  لاوما  نیا  ، ترضح نآ  هداعلا  قوف  دهز  هب  هّجوت  اب  ، تسا هدومن 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1697 

http://www.ghaemiyeh.com


همه دیاع  هک  میانغ  مهس  عبنم  یکی  تشاد ؛ دمآرد  عبنم  هس  مالـسلا  هیلع  ماما  ، میدرک نایب  هراشا  روط  هب  زین  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
ناناملسم مومع  هب  قلعت  هک  هیجارخ  یـضارا  جارخ  هکنیا  مود.داد  یم  لیکـشت  ار  یهّجوت  لباق  غلبم  هاگ  دش و  یم  مالـسا  نازابرس 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  زین  نآ  زا  یمهـس  دوب ، دایز  رایـسب  یمالـسا  تاحوتف  زا  دـعب  نآ  رادـقم  ناـیوج و  گـنج  صوصخ  هن  تشاد ،
درک داجیا  يدّدعتم  ياهغاب  تخادرپ و  ناتسلخن  تیبرت  راجشا و  سرغ  هب  زارد  نایلاس  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  موس.دش  یم  میدقت 

هب ار  یـشخب  مشاه و  ینب  بلاط و  یبا  لآ  دوخ و  نادـنزرف  يارب  ار  یـشخب  ، دروآ رد  ماع  صاخ و  فقو  تروص  هب  ار  اـهنآ  سپس 
.دوب یمک  رادقم  ، دنام یقاب  ثرا  هب  ترضح  نآ  زا  یلام  رگا  داد و  رارق  هّللا  لیبس  یف  قافنا  ناونع 

ناربـمغیپ هکنیا  هناـهب  هب  اـفلخ  هک  دوب  یتاـغاب  لاوما و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  يارب  هک  تسا  هدـمآ  زین  تاـیاور  رد 
.دندرک لاملا  تیب  ءزج  ار  اهنآ  مامت  دنراذگ  یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  يزیچ 

هن هک  یلاح  رد  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اهباصا ؛ ایند  هبجتحا و ال  لام  یلع و ال  لتق  :» دیوگ یم  باعیتسا  رد  هبر  دبع  نبا 
.{ ،ج 3،ص 1126 باعیتسا ( . 1 «. } دوب هتخاس  مهارف  دوخ  يارب  يویند  بهاوم  هن  دوب و  هتخودنا  یلام 

زا رکب  وبا  : دنا هتفگ  دنا و  هتفرگ  هدرخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رب  هک  دنک  یم  لقن  ناریگ  هدرخ  یضعب  زا  زین  دیدحلا  یبا  نبا 
ياه ناتـسلخن  ، دیـشوپ ایند  زا  مشچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  یلو  ؛ تشاذـگن راگدای  هب  دوخ  زا  یمهرد  راـنید و  تفر و  اـیند 

اب يدّدعتم  ياه  همـشچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنناد  یم  همه  : دـسیون یم  نآ  خـساپ  رد  سپـس.تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يرایـسب 
کلم زا  ار  اهنآ  همه  سپس.دومن  دابآ  ار  یتاوم  ياه  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  درک و  ثادحا  هعیوس  عبنی و  ، هنیدم رهـش  رد  دوخ  تمحز 

.دشاب شکلم  رد  اهنآ  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  تفرن  ایند  زا  ودرک  نیملسم  فقو  تخاس و  جراخ  دوخ 

هداد ار  اهنآ  يدازآ  روتـسد  هک   ) زینک مالغ و  دنچ  رگم  تشاذـگن  ثرا  هب  شنادـنزرف  يارب  دایز  ای  مک  ، لام زا  يزیچ  ترـضح  نآ 
حرش ( . 2  } .دوب هدرک  هریخذ  شا  هداوناخ  يارب  یمداـخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  لاـملا  تیب  زا  وا  مهـس  زا  مهرد  دـصتفه  و  دوب )

. { ،ج 15،ص 146 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

نیسح دشوپب و  ناهج  زا  مشچ  نسح  رگا  متخاس و  فقو  یلوتم  ار  نسح  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هکنیا  رگید  لاؤس  .2
امهیلع نیسح  ماما  تداهش  هک  تسناد  یمن  بیغ  ملع  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رگم.دش  دهاوخ  دوخ  ردارب  نیشناج  وا  ، دشاب هدنز 

؟ دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  اهلاس  مالسلا 

ملع رب  هیکت  دوخ  يداع  ياهراک  رد  ناماما  هکنیا  نآ  تسا و  هلمج  کـی  لـیبق  نیا  زا  يرگید  ناوارف  تـالاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ 
لئاسم رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هنوگ  نامه  ؛ بیغ ملع  هن  ، دوش یم  لصاح  یلومعم  يراجم  زا  هک  دنتـشاد  يداع 

یمن هدافتسا  ییانثتسا  دراوم  رد  زج  بیغ  ملع  زا  تشاد و  يداع  يراجم  زا  هلـصاح  ملع  رب  هیکت  شنارای  دوخ و  یگدنز  هب  طوبرم 
.دومرف

مالسا رد  فقو  تیمها  -2

شزرا هلأسم  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریخ  راک  نیا  رد  ندوب  ماگـشیپ  فقو و  رما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ماـمتها 
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.دراد مالسا  رد  يا  هداعلا  قوف 

یصاخ ّتیمها  مالـسا  یلو  تشاد  دوجو  يرایـسب  فاقوا  رگید  بهاذم  رد  زین  مالـسا  زا  لبق  درکن و  عادبا  مالـسا  ار  فقو  هچ  رگ 
.درک دیکأت  نآ  رب  هیراج  تاقدص  ناونع  تحت  دش و  لئاق  نآ  يارب 

سرغ لوغـشم  هک  دید  ار  يدرم  درک ، یم  روبع  یناتـسغاب  رانک  زا  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
ار یمهم  راکذا  سپس  منک ؟ يروآدای  وت  هب  ار  نیا  زا  رتهب  یسرغ  یهاوخ  یم  : دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.تسا  یتخرد 

.دومرف میلعت  وا  هب 

رد.مدرک فقو  هفـص  لها  زا  نیملـسم  ياهقف  رب  ار  غاـب  نیا  ماـمت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادـخ  لوسر  يا  : درک ضرع  درم  نآ 
: دش لزان  هفیرش  تایآ  نیا  اجنیا 

هفحص 182،ح 4. ،ج 100، راونالاراحب ( . 2 .{« } هیآ 7-5 ، لیل ( . 1  } يرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَـسَف  ینْـسُْحلِاب * َقَّدَص  َو  یقَّتا * یطْعَأ َو  ْنَم  اّمَأَف  »
.تفرگ رارق  دییأت  دروم  یمالسا  هنسح  ّتنس  کی  ناونع  هب  فقو  بیترت ، نیا  هب  {

.دنتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یفقو  ، دنتشاد یلاوما  هک  هباحص  مامت  هک  هدش  لقن  هّللادبع  نبا  رباج  زا  تایاور  زا  یضعب  رد 

ٍْریَخ ُهَّنُس  َُهل َو  ُرِفْغَتْسَی  ٌّرَاب  ٌَدلَو  ٌهَثاََلث  ُهَدَْعب  ُلُجَّرلا  ُهُفِّلَُخی  اَم  ُْریَخ  :» دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسوط  خیش  یلاما  رد 
: تسا زیچ  هس  دراذگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  دعب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  ؛ ِهِدَْعب ْنِم  يِرْجَت  ٌهَقَدَص  اَهِیف َو  ِِهب  يَدَتُْقی 

نایرج وا  زا  دعب  هک  يا  هقدص  دنیامن و  ادتقا  وا  هب  نآ  رد  مدرم  هک  یکین  ّتنـس  دنک و  رافغتـسا  ناسنا  يارب  هک  يراکوکین  دـنزرف 
. { باب ح 1،10 ، تاقدصلا فوقولا و  باتک  ،ج 13، هعیشلا لئاسو  ( . 3 «. } دشاب هتشاد 

ّتنس نداد  شرتسگ  ، يزودنا تورث  رثاکت و  زا  يریگشیپ  قرط  زا  یکی  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا و  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 
.دهد یم  رارق  نادنمزاین  رایتخا  رد  ار  نآ  عفانم  دروآ و  یم  نوریب  دودعم  دارفا  گنچ  زا  ار  لاوما  هک  تسا  فقو 

تاناویح قوقح  زا  تیامح  / يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  : 25 همان

عوضوم

تاقدصلا یلع  هلمعتسی  نمل  اهبتکی  ناک  هل ع  هیصو  نم  و 

( يرجه لاس 36  رد  تایلام  يروآ  عمج  نارومأم  هب  ماما  لمعلا  روتسد  )

همان نتم 

اهریبکو رومألا  ریغص  یف  لدعلا ،  هلثمأ  عرشیو  قحلا ،  دامع  میقی  ناک  مالسلا  هیلع  هنأ  اهب  ملعیل  المج  انه  انرکذ  امنإو  فیرشلا  لاق 
.اهلیلجو اهقیقدو 
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اَذِإَف ِِهلاَم  ِیف  ِهّللا  ّقَح  نِم  َرَثکَأ  ُهنِم  ّنَذُخأَت  َال  ًاهِراَک َو  ِهیَلَع  ّنَزاَتجَت  َال  ًاِملسُم َو  ّنَعّوَُرت  َال  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدحَو  ِهّللا  يَوقَت  یَلَع  ِقلَطنا 
َال مِهیَلَع َو  َمّلَُـستَف  مُهَنَیب  َموُقَت  یّتَح  ِراَقَولا  ِهَنیِکّـسلِاب َو  مِهَیلِإ  ِضما  ُّمث  مُهَتاَیبَأ  َطـِلاَُخت  نَأ  ِریَغ  نِم  مِِهئاَِـمب  لِزناَـف    ّ َیحلا یَلَع  َتمِدَـق 
نِم مُِکلاَومَأ  ِیف  ِهِّلل  لَهَف  مُِکلاَومَأ  ِیف  ِهّللا  ّقَح  مُکنِم  َذُخِآل  ُُهتَفِیلَخ  ِهّللا َو  َُّیلو  مُکَیلِإ  ِیَنَلـسَرأ  ِهّللا  َداَبِع  َلوُقَت  ُّمث  مَُهل  ِهّیِّحتلِاب  جِدـُخت 

وَأ ُهَدِعُوت  وَأ  ُهَفیُِخت  نَأ  ِریَغ  نِم  ُهَعَم  ِقلَطناَف  ٌمِعنُم  ََکل  َمَعنَأ  نِإ  ُهعِجاَُرت َو  اَلَف  َال  ٌِلئاَق  َلاَق  نِإَف  ِهِّیلَو  َیلِإ  ُهوّدَُؤتَف  ّقَح 

380 ص :
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اَلَف اَهَتیَتَأ  اَذِإَف  َُهل  اَهَرَثکَأ  ّنِإَف  ِِهنذِِإب  ّالِإ  اَهلُخدَـت  اَلَف  ٌِلبِإ  وَأ  ٌهَیِـشاَم  َُهل  َناَـک  نِإَـف  ٍهِّضف  وَأ  ٍبَهَذ  نِم  َكاَـطعَأ  اَـم  ذُـخَف  ُهَقِهُرت  وَأ  ُهَفِـسعَت 
ُّمث ِنیَعدَـص  َلاَملا  ِعَدـصا  اَهِیف َو  اَهَبِحاَص  ّنَأوُسَت  َال  اَهّنَعِزُفت َو  َال  ًهَمیَِهب َو  ّنَرّفَُنت  َال  ِِهب َو  ٍفِینَع  َال  ِهیَلَع َو  ٍّطلَـسَتُم  َلوُخُد  اَهیَلَع  لُخدـَت 
یّتَح َِکلَذَـک  ُلاَزَت  اَلَف  ُهَراَتخا  اَِمل  ّنَضِرعَت  اَلَف  َراَتخا  اَذِإَف  ُهّریَخ  ُّمث  ِنیَعدَـص    َ ِیقَابلا ِعَدـصا  ُّمث  ُهَراَتخا  اَِمل  ّنَضِرعَت  اَلَف  َراَتخا  اَذِإَف  ُهّریَخ 

َذُخأَت یّتَح  ًالّوَأ  َتعَنَص  يِّذلأ  َلثِم  عَنـصا  ُّمث  اَمُهِطلخا  ُّمث  ُهِلقَأَف  ََکلاَقَتـسا  ِنِإَف  ُهنِم  ِهّللا  ّقَح  ِضبقاَف  ِِهلاَم  ِیف  ِهّللا  ّقَِحل  ٌءاَفَو  ِهِیف  اَم  یَقبَی 
ِلاَِمب ًاِقفاَر  ِِهنیِِدب  ُِقثَت  نَم  ّالِإ  اَهیَلَع  ّنَنَمأَت  َال  ٍراَوَع َو  َتاَذ  َال  ًهَسُولهَم َو  َال  ًهَروُسکَم َو  َال  ًهَمِرَه َو  َال  ًادوَع َو  ّنَذُـخأَت  َال  ِِهلاَم َو  ِیف  ِهّللا  ّقَح 

ٍبِغُلم َو َال  ٍفِحُجم َو  َال  ٍِفنعُم َو  َریَغ  ًاظیِفَح  ًانیِمَأ  ًاقیِفَش َو  ًاحِصاَن  ّالِإ  اَِهب  لّکَُوت  َال  مُهَنَیب َو  ُهَمِسقَیَف  مِهِّیلَو  َیلِإ  ُهَلّصَُوی  یّتَح  َنیِِملـسُملا 
َال اَِهلیِصَف َو  َنَیب  ٍهَقاَن َو  َنَیب  َلوُحَی  ّالَأ  ِهَیلِإ  زِعوَأَف  َُکنیِمَأ  اَهَذَخَأ  اَذِإَف  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ُثیَح  ُهّریَُصن  َكَدنِع  َعَمَتجا  اَم  اَنَیلِإ  رُدحا  ُّمث  ٍبِعتُم  َال 

ِنأَتسَیل ِبِغاّللا َو  یَلَع  هّفَُریل  اَهَنَیب َو  َِکلَذ َو  ِیف  اَِهتاَبِحاَوَص  َنَیب  لِدعَیل  ًابوُکُر َو  اَّهنَدَهجَی  َال  اَهَِدلَِوب َو  َِکلَذ  ّرُِـضیَف  ّرُـضَیَف  اَهَنََبل  َرُـصمَی 
ِیف اَهحّوَُریل  ِقُرّطلا َو  ّداَوَج  َیلِإ  ِضرَألا  ِتبَن  نَع  اَِهب  لِدعَی  َال  ِرُدُغلا َو  َنِم  ِِهب  ّرُمَت  اَم  اَهدِرُویل  ِِعلاّظلا َو  ِبِقّنلِاب َو 
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ِهّللا َو ِباَتِک  یَلَع  اَهَمِسقَِنل  ٍتاَدوُهجَم  َال  ٍتاَبَعتُم َو  َریَغ  ٍتاَیِقنُم  ًانُّدب  ِهّللا  ِنذِِإب  اَنَِیتأَت  یّتَح  ِباَشعَألا  ِفاَطّنلا َو  َدنِع  اَهلِهُمیل  ِتاَعاّسلا َو 
ُهّللا َءاَش  نِإ  َكِدشُِرل  ُبَرقَأ  َكِرجَِأل َو  ُمَظعَأ  َِکلَذ  ّنِإَف  ِهِّیبَن ص  ِهّنُس 

اه همجرت 

یتشد

رد درک ، یم  رداص  لدـع  هب  نامرف  تشاد و  یم  اـپ  هب  ار  قح  ناـکرا  ماـما  هک  دوش  مولعم  اـت  میدروآ  ار  تیـصو  نیا  زا  یـشخب  اـم 
رادقم یب  ای  شزرا  اب  گرزب ، ای  کچوک  ياهراک 

يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  . 1

.نک تکرح  درادن  ییاتمه  تساتکی و  هک  ییادخ  زا  سرت  اب 

 . ریگم وا  زا  یهلا  قوقح  زا  رت  نوزفا  و  رذگن ، وا  نیمز  زا  روز  اب  ای  ناسرتن ، ار  یناملسم  چیه  هار  رس  رد 

ات نک ، تکرح  نانآ  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اب  سپس  وشم ، یسک  هناخ  دراو  و  يآ ، دورف  بآ  رانک  رد  يدیسر ، يدابآ  هب  هاگ  ره 
: ییوگ یم  سپس  نکن .  یهاتوک  ینابرهم  فراعت و  مالس و  رد  و  نک ، مالس  اهنآ  هب  يریگ ، رارق  ناشنایم  رد 

رد ایآ  مریگ ، لیوحت  تسامـش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف ، امـش  يوس  هب  وا  نیـشناج  ادخ و  ّیلو  ارم  ادـخ ، ناگدـنب  يا  »
، يرآ داد : خساپ  یـسک  رگا  و  نکن ، هعجارم  وا  هب  رگید  هن ، تفگ : یـسک  رگا  دیزادرپب »؟ وا  هدنیامن  هب  هک  تسا  یّقح  امـش  لاوما 

رادرب دناسر  وت  هب  هرقن  الط و  زا  هچ  ره  يزاس ، راداو  یلکشم  راک  هب  ای  ینک ، دیدهت  ای  یناسرتب ، ار  وا  هک  نآ  نودب  ورب ، شهارمه 
.تسوا نآ  زا  لاوما  رثکا  هک  وشم ، لخاد  شا  هزاجا  نودب  دوب ، رتش  ای  دنفسوگ  ياراد  رگا  و  ، 

 ، ناجنرم ار  رادماد  و  نکم ، ناساره  و  هدم ، مر  ار  یناویح  نکن ، راتفر  ریگتخس  و  رگ ، هطلس  صاخشا  دننام  يدش  لخاد  هک  هاگنآ 
هدنام یقاب  سپس  نکن ، ضارتعا  باختنا  زا  سپ  دنک ، باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاص  نک و  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  تاناویح 

ات نک  راتفر  هنوگ  نیمه  هب  ریگم ، هدرخ  وا  باختنا  رب  دـنک و  باختنا  دوخ  هک  هد  هزاجا  ار  شبحاـص  نک و  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار 
، دراد هرابود  شنیزگ  تساوخرد  وت  زا  و  تسا ، نامیـشپ  باـختنا  میـسقت و  نیا  زا  رادـماد  رگا  دـشاب .  دـنوادخ  قح  هدـنام ، یقاـب 

 . يریگرب نآ  زا  ار  ادخ  قح  ات  ، راک زاغآ  دننامه  امن ، میسقت  هتسد  ود  هب  و  نک ، مهرد  ار  تاناویح  سپ  نک ، یهارمه 

نانیمطا هک  يدرف  هب  و  ریذـپن ، تاکز  ناونع  هب  ار  بویعم  راـمیب و  هتـسکش ، اـپ  تسد و  ریپ و  ناویح  تاـناویح ، نتفرگ  لـیوحت  رد 
 . دنادرگ میسقت  اهنآ  نایم  رد  وا  دناسرب و  نیملسم  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ات  راپسم ، تسین ، زوسلد  نیملسم  لاوما  هب  تبسن  و  يرادن ،

تاناویح قوقح  زا  تیامح  . 2

دنت هن  راکمتـس ، هن  دـشاب و  ریگتخـس  هن  هک  ظفاح ، نیما و  نابرهم ، هاوخ و  ریخ  هک  یناپوچ  تسد  هب  ار  نآ  تاـناویح  ندـناسر  رد 
ادخ هک  ییاهزاین  رد  ات  تسرفب ، ام  يارب  دـش  يروآ  عمج  لاملا  تیب  زا  هچنآ  سپـس  راپـسب ،  دـنک ، هتـسخ  ار  تاناویح  هن  دـنارب و 
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ییادـج شدازون  رتش و  نیب  : » ات نک  شرافـس  وا  هب  يدرپس ، نیما  يدرف  تسد  هب  ار  تاناویح  هاگ  ره  .مینک  فرـصم  هدومرف  هزاجا 
لاح تاعارم  و  دنک ،  تیاعر  ار  تلادـع  نارتش  رب  ندـش  راوس  رد  .دوشن  دراو  ینایز  شا  هّچب  هب  ات  دـشودن  ار  نآ  ریـش  و  دـنکفین ،

ود هک  ییاه  هداج  زا  و  دربب ، بآ  نورد  هب  هار  رس  رد  ار  اهنآ  .دیامنب  تسا  تخس  وا  يارب  نداد  يراوس  هک  ار  یمخز  ای  هتسخ  رتش 
بآ و هب  هاگ  ره  و  دننک ، تحارتسا  ات  دـهد  تلهم  ار  نارتش  هاگ  دـنچ  ره  و  دـناشکن ، فلع  یب  هّداج  هب  تسا  راز  فلع  نآ  فرط 
هتسخ و هن  لاح ، رس  هبرف و  دنوش ، دراو  ام  رب  ادخ  نذا  هب  هک  هاگنآ  ات  دنشونب » بآ  دنروخب و  فلع  ات  دهد  تصرف  دیـسر ، رازفلع 

.مییامن میسقت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  و  نآرق ، دومنهر  ساسأ  رب  ار  اهنآ  هک  هتفوک ،

 . هّللا ءاش  نا  .دش  دهاوخ  وت  تیاده  زین  شاداپ و  یگرزب  هیام  هدش  دای  تاروتسد  هب  لمع 

يدیهش

رب ار  قح  نوتس  وا  دننادب  ات  میروآ  یم  ار  ییاه  هلمج  اجنیا  رد  .تشامگ  یم  شتاکز  نتفرگ  رب  هک  تشون  یم  یـسک  يارب  ار  نآ  ]
زا سرت  اب  ورب  .تشاذـگ ] ياج  هب  نامدرم  يارب  ار  تلادـع  ياه  هناشن  گرتس ، کیراب و  گرزب ، درخ و  ياـهراک  رد  تشاد و  اـپ 
وا لام  زا  ادـخ  ّقح  زا  شیب  و  نارم ! يو  رـس  رب  دـیاین ، شوخ  ار  وا  رگا  و  ناسرتم ! ار  یناملـسم  اـتمه ، یب  تسا و  هناـگی  هک  ادـخ ،

نایم هب  ات  ور  ناشیا  يوس  مارآ  هتـسهآ و  سپ  يایم ! رد  ناشاه  هناخ  هب  يآ و  دورف  ناـنآ  بآ  رـس  رب  یـسر ، هلیبق  هب  نوچ  ناتـسم !
داتسرف امش  يوس  وا  هفیلخ  ادخ و  ّیلو  ارم  ادخ ، ناگدنب  وگب : سپس  نکم ! یهاتوک  نتفگ  دورد  رد  نک و  ناشمالس  یسر و  نانآ 

وا یلو  هب  دـیزاس و  ادا  ار  نآ  اـت  تسا  یّقح  امـش  ياـهلام  رد  ار  ادـخ  اـیآ  مریگب ، امـش  زا  داـهن  ناـتاهلام  رد  ادـخ  هـک  ار  یقح  اـت 
رب ای  یهد ، شمیب  ای  یناسرتب  ار  وا  هکنآ  یب  ورب ، وا  اب  يرآ ! تفگ : یسک  رگا  و  وشم ، وا  ضّرعتم  هن ! تفگ : یـسک  رگا  دیزادرپب ؟

، تساهرتش دنفـسوگ و  واگ و  ار  وا  رگا  و  ریگب ،  دهد ، وت  هب  میـس  ای  رز  زا  هچنآ  ینادرگ ! تخـس  وا  رب  ار  راک  ای  يریگ  تخـس  وا 
همر رب  هک  ورم  ناـشنایم  هب  یـسک  ناـنوچ  يدیـسر  همر  هب  نوچ  و  تسار ، وا  همر ، نآ  رتـشیب  هک  وـشم  رد  نآ  ناـیم  وا  تصخر  یب 
دب ادـخ  ّقح  نتفرگ  رد  نآ  دـنوادخ  اب  و  ناسرتم ، نازیرگم و  ياج  زا  ار  نایاپراچ  و  درازایب ، ار  اـهنآ  هک  دـهاوخ  اـی  دراد  یگریچ 

، سپ .ریگم  هدرخ  وا  رب  ریذـپب و  دـیزگرب ، ار  شخب  ره  نادرگ و  ّریخم  ار  لام  دـنوادخ  نک و  شخب  ود  ار  لام  سپ  نکم ! يراـتفر 
وا لام  زا  هچنآ  ات  نک  نینچ  هتـسویپ  سپ  .وشم  وا  ضّرعتم  تشادرب  هک  ار  شخب  ره  نادرگ و  ّریخم  ار  وا  نک و  شخب  ود  ار  هدـنام 
هب هدش  تمسق  ار  هچنآ  دهاوخ  و  دنک - دایز  نامگ  رگا  و  ریگب - وا  زا  ار  ادخ  ّقح  سپ  .دیاش  ندرک  ادا  ار  ادخ  ّقح  دیآ ، یم  یقاب 

هچنآ و  یناتسب ،  وا  لام  زا  ار  ادخ  ّقح  ات  زین ، نک  تمسق  تسخن  راب  نوچمه  زیمایب و  مه  هب  ار  شخب  ود  ره  سپس  .ریذپب  دنز ، مه 
لام نوچ  و  ریگم ! هدوب ، وا  رد  یبیع  ای  هدومن و  ناوتاـن  شا  يراـمیب  اـی  تشپ و  اـپ و  هتـسکش  اـی  هدوسرف ، ریپ و  اـی  تسا  لاـسنالک 
نانآ نایم  وا  دـناسر و  ناناملـسم  یلو  هب  ات  يراد  نانیمطا  وا  يرادـنید  هب  هک  راپـسب  نادـب  يراد ، یم  هناور  یـسک  اـب  ار  ناناملـسم 

و دناسر ، ناشنایز  هن  دنک و  یتشرد  نانآ  رب  هن  هک  نابهاگن  يراکتسرد  و  نابرهم ، یهاوخریخ  زج  رامگم  نآ  رب  و  دنادرگ ،  شخب 
شخب هدومرف  ادـخ  هکناـنچ  اـت  راد  هناور  اـم  دزن  ناباتـش  هتـشگ  مهارف  هچنآ  سپ  .دـنادرگ  ناـش  هتـسخ  هن  دزاـس و  ناـش  هدـنام  هن 

رتش هدام  نایم  هک  نک  شرافس  ودب  دنک ، دّهعت  ار  شندناسر  دریگ و  ار  نآ  وت  نیما  رگا  سپ  میناسرب .- شناّقحتسم  هب  و  مینادرگ -
ندش راوس  رد  و  دناسر ، نایز  ار  شا  هچب  دنام و  كدنا  شریـش  هک  دناشودن  نادنچ  ار  هدام  و  دنکفین ، ییادج  شراوخریـش  هّچب  و 
رتمک هک  ار  نآ  دنادرگ و  هدوسآ  ار  هتسخ  رتش  دیاب  و  دزاس ،  رارقرب  ار  تلادع  نارتشا  رگید  نآ و  نایم  و  دزادنین ، شا  یگتسخ  هب 

ياـهنیمز زا  ار  ناـشهار  درآ و  رد  ناـشبآ  هب  درذـگ  اـهریگبآ  رب  نوـچ  .دـنار و  مارآ  هدـیدرگ ، ناوتاـن  نـتفر  زا  اـی  هدـید ، بیـسآ 
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ات دهد  ناشتلهم  هایگ  ندـیرچ  بآ و  ندروخ  ماگنه  هب  و  دراذـگب ، هدوسآ  ار  اهنآ  ییاهتعاس  رد  و  دـنادرگن ، اه  هداج  هب  كانهایگ 
شخپ ار  نآ  ص )  ) وا ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  روتسد  هب  دنـسر و  ام  دزن  رغال ، يرامیب  زا  هن  هتـسخ و  هن  روانت ، هبرف و  ادخ  نذا  هب 

.هّللا ءاش  نا  دناسر ، رتکیدزن  تا  يراگتسر  هب  دنادرگ و  رایسب  ار  وت  شاداپ  راک  نیا  هک  مینک ،

یلیبدرا

تـشاد یم  ياپب  هک  دوب  ترـضح  نآ  هک  تیـصو  نآب  دوش  هتـسناد  ات  اجنیا  اه  هلمج  نآ  زا  هراـپ  میا  هدرک  رکذ  اـم  هک  یتسردـب  و 
رب وـش  هـناور  نآ  كدـنا  نآ و  رایــسب  کـچوک و  نآ و  گرزب  ياـهراک  رد  ار  تلادــع  ياـهلاثم  درکیم  عـضو  ار  یتـسار  نوـتس 

ناملسم نآ  هک  یتلاح  رد  یناملسم  نیمز  رب  رذگم  ار و  یناملسم  ناسرتم  ار و  وا  رم  تسین  یکیرـش  چیه  هناگی  يادخ  يراگزیهرپ 
دشاب هتشاد  تهارک 

هناخب ینک  طالتخا  هکنآ  یب  ناشیا  بآ  دزن  يآ  دورف  سپ  هلیبق  رـس  رب  ینآ  هاـگ  ره  سپ  وا  لاـم  رد  ادـخ  قح  زا  رتشیب  وا  زا  رگید 
نادرگم مک  ناشیا و  رب  ینک  مالـس  سپ  ناشیا  نایم  رد  یتسیاـب  هکنآ  اـت  لد  رارق  نت و  مارآـب  ناـشیا  يوسب  ورب  سپ  ناـشیا  ياـه 

قح امـش  زا  مریگب  ات  وا  ادخ  لوسر  نیـشناج  تسود و  امـش  يوسب  ارم  داتـسرف  ادخ  ناگدـنب  يا  يوگب  سپ  ناشیا  يارب  ار  تیحت 
سپ ادخ  یلو  يوسب  دیرازگب  سپ  بجاو  یقح  امش  ياهلام  رد  تسه  ایآ  سپ  سمخ  تاکز و  زا  تسامش  ياهلام  رد  هک  ار  ادخ 
سپ هدنیوگ  یلب  وت  يارب  يرآ  نک  دامتعا  وا  لوقب  ار و  نخـس  واب  نادرگم  زاب  سپ  ام  دزن  ادخ  قح  تسین  هک  هدنیوگ  دـیوگ  رگا 

وتب هچنآ  ریگب  سپ  يراوشدـب  ار  وا  یئامن  فیلکت  ای  وا  اب  يریگ  تخـس  اـی  ار  وا  یهد  سرت  هکنآ  یب  نآ  نتفرگ  ههج  زا  وا  اـب  ورب 
رتشیب هک  یتسردب  سپ  وا  نامرفب  زجب  اهنآ  نایم  رد  وشم  لخاد  سپ  رتش  ای  نایاپراهچ  ار  وا  دشاب  رگا  هرقن و  ای  الط  سنج  زا  دـهد 

هن نآ و  رب  هدنیامن  متـس  هدش و  ّطلـسم  هدش  لخاد  نوچمه  نآ  رد  وشم  لخاد  سپ  لاوما  نآ  دزنب  یبآ  نوچ  سپ  تسار  وا  رم  نآ 
لام نآ و  زا  تاکز  ذخا  رد  ارنآ  نادنوادخ  ناسرم  يدب  ار و  اهنآ  ناسرتم  ار و  نایاپراهچ  نامرف  وا و  رب  رادرک  تشرد  رم و  دـننام 
هدرک رایتخا  هک  ار  زیچ  نآ  رم  ورم  شیپ  ارف  سپ  ار  یمـسق  ینک  راـیتخا  رگا  سپ  ارنآ  بحاـص  نادرگ  ریخم  سپ  نک  مسق  ودـب  ار 

رایتخا ار  هچنآ  ورم  شیپ  ارف  سپ  ار  یمـسق  دـنک  راـیتخا  نوچ  سپ  ار  وا  زاـس  ریخم  سپ  تمـسق  ودـب و  ار  یقاـب  نک  تمـسق  سپ 
زا ار  ادخ  قح  ریگب  سپ  وا  لام  رد  ار  ادخ  قح  رم  دشاب  ندرک  افو  رد  هک  يزیچ  نآ  دنام  یقاب  ات  شاب  نینچ  نیا  هشیمه  سپ  هدرک 
ات راب  لوا  يدرک  هچنآ  دننام  نکب  سپ  مهب  ار  ود  نآ  زیمایب  سپ  ارنآ  نک  خسف  سپ  وت  زا  دنک  تمـسق  نآ  خـسف  بلط  رگا  سپ  وا 
هن هتـسکش و  اپ  تسد و  هن  ریپ و  رایـسب  هن  لاس و  تشه  زا  دشاب  هتـشذگ  هک  ار  يرتش  ریگم  ارف  وا و  لام  رد  ار  ادـخ  قح  يریگ  ارف 
نآ رد  وا  نیدب  یـشاب  هتـشاد  دامتعا  هک  یـسک  زجب  تمـسق  نآ  رب  زاسم  نیما  مشچ و و  کی  بیع و  بحاص  هن  هدش و  هتـشاد  لس 

ناشیا نایم  ارنآ  دنک  تمسق  سپ  تسا  شدوخ  سیفن  سفن  ارم و  ناشیا  یلوب  ارنآ  دناسرب  ات  ناناملسم  لامب  نابرهم  یشاب  هک  لاح 
هن هدـنناجنر و  هن  فنعب و  لام  هدـننار  هن  ار و  هدـنیامن  یتشرد  هن  نابهگن  نیما  نابرهم و  هاوخکین  رگم  هقدـص  نآ  رب  زاسم  لیکو  و 

دریگب نوچ  سپ  نآب  ادـخ  درک  رما  هک  یئاج  ارنآ  مینادرگب  ات  وت  دزن  هدـش  عمج  هچنآ  ام  يوسب  باتـشب  رآ  دورف  سپ  هدـننک  اـفج 
یمامتب ار  هدام  رتش  ریـش  دـشودن  نآ و  رتش  هچب  نایم  هدام و  رتش  نایم  دوشن  لیاح  هک  وا  يوسب  نک  رما  سپ  وت  نیما  ار  هقدـص  نآ 

رد نآ  ناهارمه  نایم  دنک  تیاعر  تلادع  هک  دیاب  يراوس و  يور  زا  نآب  دنکن  رایـسب  دهج  وا و  دنزرفب  دیناسر  دهاوخ  ررـض  سپ 
ياپ و هدوس  رتشب  یگتسهآ  دنک و  گنرد  هک  دیاب  راتفر و  زا  هدناماو  میاهب  رب  ار  راک  دنادرگ  ناسآ  هک  دیاب  اهنآ و  نایم  يراوس و 

اهنآ دنادرگن  دنماشایب و  ات  بآ  ياهـضوح  زا  نآب  دنرذگ  یم  هچ  نآ  هب  ار  اهنآ  دروآ  دورف  هک  دیاب  رایـسب و  راتفر  زا  هدـمآ  گنتب 
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هک دـیاب  دـنرچب و  تغارفب  هک  اههاگارچ  رد  ار  اهنآ  دـهد  تحار  هک  دـیاب  دـنرچب و  ات  اههار  ياه  هناـیم  يوسب  نیمز  هاـیگ و  زا  ار 
هن ناگدش و  هداد  جنر  هن  رادزغم  ياه  هبرف  ادخ  نامرفب  ار  اهنآ  درابب  هکنآ  ات  ناهایگ  فاص و  بآ  كدـنا  دزن  ار  اهنآ  دـهد  تلهم 

؟؟ ادخ و باتک  جهن  رب  ارنآ  منک  تمسق  ات  ناگدید  تقشم 

ادخ دهاوخ  رگا  وت  باوص  دشرب و  تسا  رتکیدزن  ار و  وت  دزم  رم  تسا  رتگرزب  نیا  هک  یتسردب  سپ  وا  ربمغیپ 

یتیآ

رد ار  نآ  زا  ییاه  هلمج  داتـسرف  یم  شتاکز  نتفرگ  هب  هک  تشون  یم  یـسک  يارب  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یـشرافس 
درخ و ياهراک  رد  ار  تلادع  ياه  هناشن  وتـشاد  یم  ياپرب  ار  قح  نوتـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دننادب  ناگمه  ات  میروآ  یماجنیا 

: دومن یم  راکشآ  یئزج  یلک و  نالک و 

رگا یناسرتم و  ار  یناملـسم  راهنز ، .تسین  یکیرـش  ار  وا  تسا و  هناگی  هک  يدـنوادخ  زا  سرت  يراـگزیهرپ و  اـب  يآ ، تکرح  رد 
دورف اهنآ  بآ  رـس  رب  یـسرب  يا  هلیبق  هب  نوچ  .یناتـسم  وا  زا  تسا ، دنوادخ  قح  هچنآ  زا  شیب  يورم و  شغارـس  هب  دـهاوخن  دوخ 

يوگ و ّتیحت  نک و  ناشمالس  .یـسرب  ناشنایم  هب  ات  ور  ناشیا  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اب  هاگنآ  .وشم  لخاد  ناشیاه  هناخ  هب  يآ و 
هک ار  یمهس  ات  هداتسرف  امش  دزن  هب  ارم  وا  هفیلخ  ادخ و  ّیلو  ادخ ، ناگدنب  يا  هک  يوگب  سپس ، .يامنم  كاسما  ّتیحت  مالس و  رد 
هب هن ، تفگ : یـسک  رگا  دـیزادرپب ؟ ادـخ  ّیلو  هب  ار  نآ  هک  تسه ، یمهـس  ناتلاوما  رد  ار  ادـخ  ایآ  .مناتـسب  دراد  ناتلاوما  رد  ادـخ 

، ینکفا شیراوشد  هب  ای  يریگ ، تخـس  وا  رب  ای  ینک ، شدیدهت  ای  یناسرتب  ار  وا  هکنآ  یب  يرآ ، تفگ : یـسک  رگا  ورم و  شغارس 
همر نایم  هب  شنابحاص  تزاجا  هب  زج  دشاب ، رتش  دنفسوگ و  واگ و  ار  وا  رگا  ناتـسب و  دهد ، میـس  رز و  زا  هچنآ  ورب و  شهارمه  هب 
یم طلـسم  اهنآ  بحاص  رب  ار  دوخ  هک  شاـبم  یـسک  دـننام  يدیـسر ، ناـیاپراچ  همر  هب  نوچ  تسوا و  نآ  زا  اـهنآ  رتشیب  اریز  ورم ،

هچ ره  ار  لام  سپ  .ناجنرم  نآ  نتفرگ  رد  ار  شبحاص  ناسرتم و  هدـم و  مر  ار  ییاپراچ  .دریگ  تخـس  وا  رب  دـهاوخ  یم  ای  درامش 
، دـنیزگ یمرب  دوـخ  يارب  هچنآ  رد  نادرگ و  ّریخم  شخب  ود  نآ  زا  یکی  شنیزگ  هـب  ار  لاـم  بحاـص  نـک و  شخب  ود  هـب  تـسه 

دوخ يارب  هچنآ  رد  يامن و  ریخم  شخب  ود  نآ  زا  یکی  نتفرگ  رد  ار  وا  زاب  نک و  شخب  ود  هب  زاب  ار  یقاب  سپس ، .وشم  شـضرعتم 
زا ار  ادخ  مهس  سپ  .دنام  ياج  رب  تسا ، نآ  رد  دنوادخ  قح  هک  تمسق ، نآ  ات  نک  نینچ  هتسویپ  .يامنم و  شنزرـس  دنیزگ  یمرب 

یکی ار  تمسق  ود  رگید  راب  ریذپب و  وا  زا  دنز ، مه  رب  ار  ندرک  تمسق  هنوگنآ  تساوخ  هدش و  نوبغم  هک  تشادنپ  رگا  ناتسب و  وا 
هتـسکش و تشپ  ياپ و  هدروخلاس و  ریپ و  روتـس  .یناتـسب و  ینک و  نیعم  وا  لام  زا  ار  ادـخ  مهـس  ات  .ریگ  رـس  زا  تمـسق  زاب  نک و 

.ریگم ار  بویعم  رغال و  رامیب و 

دناسرب و ناناملسم  رما  ّیلو  هب  ار  نآ  ات  یشاب  نئمطم  وا  يرادنید  هب  هک  راپسب  یسک  هب  ار  نآ  یتسرف ، یم  ار  ناناملسم  لام  نوچ  و 
.دـنک ینابهگن  وکین  هک  ار  نیما  نابرهم و  هاوخکین و  يدرم  رگم  راـمگم ، اـهنآ  يرادـهگن  هب  .دـیامن و  تمـسق  ناناملـسم  ناـیم  وا 

ات تسرف  ام  دزن  هب  دوز  يا ، هدروآ  درگ  هچ  ره  سپ ، .دنادرگن  ناش  هتسخ  دنارن و  دنت  ار  اهنآ  دنکن و  یتشرد  ناروتس  اب  هک  یـسک 
.مییامن فرص  هدومرف ، ررقم  دنوادخ  هک  ییاج  رد  زین  ام 

ار نآ  ردق  نآ  دـنکفین و  ییادـج  شا  هراوخریـش  هرک  ردام و  نایم  هار  رد  هک  هاوخب  وا  زا  تفرگ ، ار  تاکز  ناروتـس  وت  نیما  نوچ 
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دشود یم  ار  نآ  ای  دوش  یم  راوس  نآ  رب  هک  رتش  نآ  نایم  دنکن و  هتـسخ  اهنآ  رب  ندش  راوس  اب  دسر و  نایز  ار  شا  هرک  هک  دشودن 
راتفر ارادمب  دناوتن  نتفر  هدـش و  حورجم  شیاپ  هک  يرتش  اب  دـیاسایب و  هتـسخ  رتش  هک  دـنک  نانچ  .دزرو و  تلادـع  اهرتش  رگید  و 

زا يراع  کشخ و  ياههار  زا  هن  دشاب ، کیدزن  اهرازفلع  هب  هک  دنارب  ییاههار  زا  دهد و  بآ  درب و  اهریگبآ  رـس  رب  ار  اهنآ  دـنک و 
هتـسخ و هن  ناوترپ  هبرف و  دناسرب ، ام  هب  ار  اهنآ  ادخ  نذا  هب  ات  .دنرچب  فلع  ای  دـنروخ  بآ  ات  دـهد  شیاسآ  تلهم  اهتعاس  و  هایگ ،

گرزب وت  رجا  ینک ، نینچ  رگا  .مینک  میسقت  هدمآ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  رد  هکنانچ  ار ، اهنآ  ام  و  رغال ،
.دزاس رتکیدزن  هللا ، ءاش  نا  يراگتسر ، هب  ار  وت  دشاب و 

نایراصنا

و گرزب ، کچوک و  روما  رد  ،و  تشاد یم  اپ  رب  ار  قح  نوتس  هرامه  ماما  دوش  مولعم  ات  میدروآ  اجنیا  ار  تیصو  نیا  زا  یتمسق  ام  ،
 . تشارفا یم  ار  تلادع  ياه  هنومن  نطاب  رهاظ و 

رذگ يو  رب  وا  ياضر  نودب  و  زادنین ، تشحو  هب  ار  یناملـسم  ، نک تکرح  تسا  کیرـش  یب  اتکی و  هک  يدنوادخ  ياوقت  يانبم  رب 
 . ریگن وا  زا  هداد  رارق  شلام  رد  دنوادخ  هک  یّقح  زا  رت  هفاضا  ،و  نکم

ناشنایم رد  ات  ورب  نانآ  بناج  هب  راقو  شمارآ و  اب  ورم ، ناـشیاه  هناـخ  هب  يآ و  رد  ناـنآ  بآ  هقطنم  رد  يدیـسر  يا  هلیبق  هب  نوچ 
امـش يوس  هب  ارم  ادـخ  هفیلخ  ّیلو و  ! ادـخ ناگدـنب  : وـگب  ، نکم یهاـتوک  ناـشیا  هب  ّتیحت  رد  و  نک ، مالـس  ناـنآ  هب  ،و  يریگ رارق 
دینک ادا  وا  ّیلو  هب  ار  نآ  ات  تسه  یّقح  ار  دنوادخ  امش  لاوما  رد  ایآ  ، مریگب امش  زا  هتفهن  امش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتسرف 

ای يزادنا  تشحو  هب  ار  وا  هکنیا  نودب  ورب  شهارمه  ، تسه : تفگ یسک  رگا  و.نکم  هعجارم  وا  هب  ، تسین یّقح  : تفگ یسک  رگا   ؟
رتش دنپسوگ و  واگ و  وا  يارب  رگا   . ریگب دهد  یم  تاکز  ناونع  هب  هرقن  الط و  زا  هچنآ  ،و  ییامن راشف  یتخس و  نیرق  ای  ینک  دیدهت 
اهنآ رب  هک  یکلام  دننام  هن  يدیـسر  نایاپراهچ  دزن  یتقو.تسوا  لام  اهنآ  رتشیب  هک  ارچ  ورم ، تاناویح  رانک  شا  هزاجا  نودب  دـشاب 

، نک رظن  اهنآ  هب  دراد  هطلس 

نکم تحاران  اهنآ  رطاخ  هب  ار  شکلام  ،و  زادـنیم تشحو  هب  هدـم و  مر  ار  نایاپ  راهچ  ، دـیامن يریگتخـس  وا  رب  هک  یـسک  لثم  هن  و 
یقاب سپس  ، ریگم داریا  وا  رب  ریذپب و  مه  وت  تفریذپ  ار  تمسق  ره  راذگب ، دازآ  ار  شبحاص  سپس  ، هداد رارق  هتـسد  ود  ار  تاناویح  .
همادا ار  ندرک  میسقت  نیا  هتسویپ.وشم  شضرعتم  درک  رایتخا  ار  هتسد  ره  وا  ، راذگب دازآ  ار  شکلام  زاب  و  نک ، تمـسق  ود  ار  هدنام 

 . راد تفایرد  وا  زا  ار  ادخ  قح  سپس  ، دنامب تسوا  لام  رد  دنوادخ  زا  هک  یقح  هزادنا  هب  ات  هدب 

قح ات  ، ریگب رـس  زا  ار  میـسقت  همانرب  هراـب  ود  ، نک یکی  ار  تمـسق  ود  ،و  ریذـپب درک  تساوخرد  ار  میـسقت  نآ  ندروخ  مه  هب  رگا  و 
لوبق تاکز  ناونع  هب  ار  راد  بیع  لولـسم و  رامیب و  هتـسکش و  اپ  تسد و  هداتفا و  اپ  زا  ریپ و  رتش   . يراد تفایرد  وا  لام  زا  ار  ادخ 

.نکم

نآ هک  ییاج  ات  دشاب ، راکتسرد  ناناملـسم  لاوما  هب  تبـسن  هک  ینیما  ، هدم رارق  نیما  اهنآ  رب  يراد  دامتعا  وا  هب  هک  ار  یـسک  زا  ریغ 
تاناویح رب  یناپوچ  ظفاح  نیما و  نابرهم و  هاوخریخ و  زج   . دنک شخپ  مدرم  نیب  مه  مکاح  دناسرب و  ناناملسم  مکاح  هب  ار  لاوما 

، دنارن تّقشم  ربج و  هب  ار  اهنآ  دنکن و  یتشرد  تاناویح  اب  هک  ، رامگم
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هداد روتـسد  ادـخ  هک  یلحم  رد  ار  نآ  اـت  تسرف  اـم  يوس  هب  تعرـس  هب  دـش  عـمج  وـت  دزن  هچنآ  ره   . دـیامنن هتـسخ  هدـناجنرن و  و 
شریش ردق  نآ  ،و  دزادنین هلصاف  شا  هراوخ  ریش  هچب  رتش و  نیب  نک  شرافس  وا  هب  يدرپس  نیما  هب  ار  لاوما  نآ  یتقو.مینک  فرصم 

نآ نیب  نتفرگ  يراوس  ریـش و  ندیـشود  رد  و  دنکن ، هدنامرد  هتـسخ و  نتفرگ  يراوس  اب  ار  رتش  ، دسر نایز  وا  هّچب  هب  هک  دشودن  ار 
شیاـپ هب  هک  ار  يرتش  نآ  ،و  دـنک مهارف  ار  هتـسخ  ناویح  تحارتسا  هنیمز  دـیاب   ، دـیامن تیاـعر  ار  تاواـسم  رگید  ياـهرتش  رتش و 

،و دزاس دراو  دننک  یم  روبع  نآ  رب  نارتش  هک  ییاههاگبآ  هب  ار  اهنآ  و  دنارب ، هتسهآ  مارآ و  هدش  ناوتان  تکرح  زا  هدیسر و  بیسآ 
مک و ياهبآ  رانک  ار  اهنآ  دـیاب  ،و  دـهد تحارتسا  نانآ  هب  یتاـعاس  ،و  دربن هاـیگ  یب  ياـه  هداـج  هب  هب  راد  فلع  ياـههار  هراـنک  زا 
نآرق و نامرف  هب  ار  اهنآ  ات  ، هتـسخ هدیجنر و  هن  ، دـنیآ ام  دزن  زغم  رپ  راد و  ناوختـسا  قاچ و  قح  نذا  هب  ات   ، دراذـگاو نابایب  ناهایگ 

رگا تسا ، رت  کیدزن  تتیاده  دشر و  هب  ،و  تسوت رجا  یگرزب  ثعاب  لمع  نیا  هک  ، مینک میـسقت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شور 
 . دهاوخب ادخ 

حورش

يدنوار

تاقدصلا و عمج  یلع  يا  تاقدصلا : یلع  .لمعلا و  هیلا  بلط  هلمعتـسا  هقیقح  و  اهیلع ، هالو  يا  ماشلا : یلع  انالف  ناطلـسلا  لمعتـسا 
.يوقتلا و یلع  ادـمتعم  بهذا  يا  هللا  يوقت  یلع  قلطنا  هلوق  .اهکلـس و  اـهلخد و  اهنـس و  يا  لدـعلا : قـحلا و  هلثما  عرـش  .اهذـخا و 

.نعورت هلوق و ال  یف  سیل  دیدشت  دیکات و  اذـه  یف  و  نعورت ، يور و ال  و  هتعزفا ، يا  هتعور : لجرلا و  تعرو  .باهذـلا  قالطنالا :
وه هیـشاوم و  ناسنا و  ضرا  یلع  رمت  ـال  يا  اـهراک  هیلع  نزاـتجت  ـال  يور و  .ریثکلاـب و  لـیلقلاب و  املـسم  فوخی  نا  اـنیلع  مرحی  و 

، املسم هلوقل  هیلع  یف  ریمضلا  .هنیعب و  ریعب  وا  اهنیعب  هاش  عفد  هاکزلا  یطعی  نم  مزلت  يا ال  نراتخت : .هراک و ال  اهیلع  اهیف و  كرورمل 
یلع مهنم  بیرقب  لزنا  ینعی  هب ، لزنا  يا  مهئامب ، لزناف  تلخد  يا  تمدق : اذاف  .هلیبقلا  یحلا : .هیلع و  یف  ریمـضلا  نم  لاح  اهراک  و 

نم دعبا  نوکیل  مهئامب  هلوزن  دیق  امنا  .لیلق و  یش ء  مهئام  نیی  مهنیب و  نوکی  نا  يداوبلا  لها  برعلا و  ءایحا  هداع  ناف  مهئام ، سار 
اذا هقانلا  تجدخا  لاقی : اهـضقنت ، يا ال  هیحتلا : جدخت  .مهمایخ و ال  يا  مهتایبا : .هب و  مهتفرعم  مهملع و  یلا  برقا  هب و  مهنم  هبیرلا 

يدـعت مث  اهرطم ، لق  اذا  هباحـسلا ، تجدـخا  نم  هیحتلاب ) جدـخت  و ال   ) يور .قلخلا و  مات  ناک  نا  مایالا و  ماـمت  لـبق  اهدـلو  تقلا 
هل لاق  يا  هل : معنا  .جادخلا و  مسالا  .هجیدخ و  هارملا  اجیدخ و  لجرلا  یمـس  هب  و  همامت ، لبق  اهدلو  تقلا  هقانلا : تجدـخ  .ءابلاب و 
وه و  فسعلا ، نم  هلصا  و  مولظلا ، فوسعلا : و  هملظت ، يا ال  هفسعت  و ال  فسع ، ملظلل : لیق  مث  لالـض ، یف  یـضملا  فسعلا : .معن و 

.ماعنالاب و قفر  هلا  سیل  يذـلا  یعارلا  فینعلا : .منغلا و  رقبلا و  هیـشاملا : .ارـسع و  هفلکت  يا ال  هقهرت : .قیرطلا و ال  ریغ  یلع  ذـخالا 
و نیتقرف ، يا  نیتعدص  لبالا  تعدـص  لاقی : نیزیمتم ، نینیابم  نیفـصن  یلع  لبالا  ارقبلا و  منغلا و  لعجا  يا  نیعدـص : لاملا  عدـصا 

یتلا هروسکـسملا  نسلا و  هریبـکلا  همرهلا : .لزاـبلا و  نسلا  یف  زواـج  يذـلا  وه  و  لـبالا ، نم  نسملا  دوعلا : .هعدـص و  هدـحاو  لـک 
تاذ .لسلا و  سالهلا : و  اهمحل ، بهذا  ضرملا و  اهـسله  دق  یتلا  هسولهملا : .اضیا و  هریـسک  هقان  لاقی  .اهمئاوق و  يدحا  ترـسکنا 

مالـسلا هیلع  هنا  همالک  نم  رهاظلا  .دیز و  یبا  نع  مضی  دق  و  نیعلا ، حـتفب  راوع  تاذ  تعلـس  لاقی  بیعلا ، راوعلا : و  هبیعم ، يا  راوع :
عدصی نا  لبق  عیطقلا  نم  هبیعملا  هسولهملا و  هریسکلا و  همرهلا و  هنسملا و  نم  هسمخلا  فانصالا  هذه  نم  هدحاو  لک  جارخاب  هرمای 

.قفشملا قیفشلا : .فنعلاب و  ذخالا  فینعتلا : .نیعدص و 
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یـش ء و لک  فرج  اذا  فاحج : لیـس  .هب و  بهذ  يا  هب  فحجا  لاقی : همحل ، بهذـی  افینع  اقوس  لاـملا  قوسی  يذـلا  فحجملا : و 
هنیفـسلا تردح  نم  انیلا ، اهب  ردحنا  يا  دنع  عمتجا  ام  انیلا  ردحا  مث  هلوق  .ءایعالا و  بوغللا  و  بعتملا ، بغلملا : .هب و  بهذ  هعمج و 

نم رم  يا  هیلا : زع  وا  .کیلا و  هب  تطبه  يا  یـشلا ء : کیلا  تردح  .اهتردحا و  لاقی : .لفـسا و ال  یلا  اهتلـسرا  اذا  اردح : اهردـحا 
لاملا لاقی : نا  نسحالا  و  اهلیـصف ، نیب  و  هنع ) هللا  یـضر   ) یـضرلا طخب  .اهدلو و  هقان و  نیب  عنمی  يا ال  لوحی ، نا ال  اهیعار  هتلعج 

هنیب و لاملا  لوقت : هرارکت ، نم  دـبالف  ارمـضم  امهدـحا  ناک  اذا  و  ارهظم ، لوالا  مسالا  ناک  اذا  ایناث  نیب  داعی  ـال  و  رمع ، دـیز و  نیب 
یش ء كرت  نا  لیق  اهدلوبرضی و  هناف  ائیـش  هنم  كرتی  ثیحب ال  هلک  اهنبل  بلحی  يا ال  اهنبل : رـصمی  .هنیب و ال  دیز و  نیب  دیز و  نیب 

ایاقب بلح  رصمتلا : و  عرـضلا ، یف  ام  لک  بلح  رـصملا  تیکـسلا  نبا  لاق  .هیف و  هنم  ریثک  عامتجا  ببـس  نوکی  عرـضلا  یف  نبللا  نم 
هانالا لعفیل  يا  ناتسیل : .هحارلا و  یف  كرتلا  هیفرتلا : و  حیرتسیل ، ینعملا  وه  و  بغاللا ، كرتی  حریل و  يا  هفریل : .عرـضلا و  یف  نبللا 

.قرخت و يا  سوبلملا  فخلا  بقن  و  هفافخا ، تقر  اذا  ریعبلا  بقن  لاقی : یـشملا ، هرثکل  هفافخا  قد  يذلا  ریعبلا  بقنلا : .هب و  قفرلا  و 
.هلیلقلا و هایملا  فاطنلا : .ءاملا و  ریدـغ  عمج  ردـغلا  .هعلاظ و  یثنـالا  و  علاـظ ، وهف  هیـشم  یف  زمغ  علظت  ریعبلا  علظ  و  زماـغلا ، علاـظلا :
مخـض و اذا  ندبی  ندب  لاقی : زانتکالا ، نمـسلا و  ندبلا : .نداب و  دـحاولا  و  نامـسلا ، ندـبلا : .تابنلا و  وه  و  بشعلا ، عمج  باشعالا 

نیعلا محـش  مظعلا و  خم  وه  یقن و  اهیف  راص  تنمـس و  يا  لبالا  تقنا  لاقی : خملا ، وه  و  یقن ، اهل  ریـصی  اهنمـس  نم  یتلا  تایقنملا 
.تبعتا تدهجا و  یتلا  تادوهجملا : .ءارفلا و  لوق  یف  خم  يذ  مظع  لک  وقنلا  و  نمسلا ، نم 

يردیک

دارا ال اهرطم  لق  هبحاسلا  تجدخا  قلخلا و  مات  ناک  نا  و  مایالا ، مامت  لبق  اهدلو  تقلا  يا  هقانلا  تجدخا  مهل : هیحتلاب  جدـخت  و ال 
دارا ارـسع و  هفلکت  هقهرت ، هملظت ، يا  هفـسعت : .معن  کل  لاق  يا  معنم : کل  معنا  نا  .هشفا و  کب  هلقت  ـال  و  مهیلع ، مالـسلاب  لـخبت 

.لزابلا و نسلا  یف  زواج  يذـلا  وه  لـبالا و  نم  نسملا  دوعلا : .نیتقرف و  هقرف  يا  نیعدـص : یقاـبلا  عدـصا  .رقبلا و  منغلا و  هیـشاملاب 
حتفب بیعلا  راوعلا : .لسلا و  وه  سـالهلا و  اـهب  یتلا  هسولهملا : .اـهمئاوق و  يدـحا  ترـسکنا  یتلا  هروسکملا : نسلا ، هریبکلا  همزهلا :

عیطقلا نم  هسمخلا  فانـصالا  هذه  نم  هدحاو  لک  جارخاب  رمای  هنا  مالـسلا  هیلع  همالک  نم  رهاظلا  و  دیز ، یبا  نع  مضی  دـق  نیعلا و 
يا فاحج  لیـس  و  هب ، بهذ  يا  هب  فحجا  لاقی ، همحل ، بهذت  افینع  اقوس  لاملا  قوسی  يذـلا  فحجملا : .نیتقرف و  اهقرفت  نا  لبق 

بلحی يا ال  اهنبل ، رـصمی  ـال  .هفظو و  هرم  يا  هیلا ، زعوا  .ءاـیعالا و  بوغللا  و  بعتملا ، بغلملا : .هب و  بهذـی  یـش ء و  لـک  فرجی 
یف نبللا  ایاقب  بلح  رـصمتلا  و  عرـضلا ، یف  ام  لک  بلح  تیکـسلا : نبا  لاق  اهدـلوب  رـضی  هناف  ائیـش  اهنم  كرتی  ثیحب ال  هلک  اـهنبل 

يذـلا ریعبلا  بقنلا : .قفرلا و  وه  و  هانالا ، نم  ناتـسیل : .هحارلا و  یف  كرتلا  هیفرتلا  ییعملا و  جریل  يا  بغـاللا : یلع  هفریل  .عرـضلا و 
.خملا وه  یقنلا و  وذ  یقنملا  هقافخا و  قر 

مثیم نبا 

مالس هیحتلاب : جدخت  دناسرت ال  ار  وا  هعور : تشون : یم  تاقدص  تاکز و  يروآ  عمج  نایدصتم  يارب  هک  ترـضح  ياهـشرافس  زا 
یلب تفگ : هل : معنا  .دـش  مک  شناراب  ياه  هناد  ربا  هباحـسلا : تجدـخا  زا  هیحتلا ، جدـخت  رگید : تیاور  هب  اـنب  نکم و  ادا  صقاـن  ار 

هک یـسک  فینع : واگ  دنفـسوگ و  هیـشام : لکـشم  تخـس و  رما  هب  ندرک  فلکم  قاهرا : نتفرگ  لیلد  نودـب  تنوشخ و  اب  فسع :
نادـند و هک  لزاب )  ) نس زا  هک  تسا  يرتش  نآ  و  ریپ ، رتش  دوع : مدرک  تمـسق  ود  ار  لام  نیعدـص : لاملا  تعدـص  تسا  نابرهمان 
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هکرب ردغ : .دشاب  هدش  كزان  شیاهمـس  هک  يرتش  بقن : درک  ینابرهم  ناتـسا : لاسنهک  همره : .دشاب  هتـشذگ  هدـمآ  نوریب  شـشین 
بیع نیع : حتف  هب  راوع  لولـسم  رامیب  هسولهم : دشاب  هتـسکش  شیاپ  تسد و  راهچ  زا  یکی  هک  نآ  هروسکم : ریدغ  عمج  بآ ، ياه 

تمحز هب  بغلم : .دربب  ار  شتـشوگ  اـت  دـنار  یم  ار  یناویح  تدـش  اـب  هک  یـسک  فحجم : .دوش  یم  هدـناوخ  زین  مض  هب  یهاـگ  و 
مامت ندیـشود  رـصم : دش  عنام  نیئیـشلا : نیب  لاح  .مداد  روتـسد  راک  نیا  هب  ار  وا  اذکب : هیلا  تزع  وا  ندرک  روجنر  بوغل : هدنزادنا 

رثا رب  هک  یتاناویح  تایقنم : نداب  عمج  اهقاچ ، ندب : نداد  رارق  شیاسآ  رد  هیفرت : ریش  هدنامیقاب ي  ندیـشود  رـصمت : ناتـسپ  زا  ریش 
رد ام ، زغمرپ  ناوختسا  وقن : بشع  عمج  ناهایگ ، باشعا : كدنا  ياهبآ  فاطن : .دش  دایز  نآ  یبرچ  زغمرپ و  شیاهناوختسا  ندیرچ 

رهاـظم تشاد و  یم  اـپب  ار  قح  ساـسا  ترـضح  نآ  هک  دوش  موـلعم  اـت  میدروآ  ار  همانتیـصو  نیا  زا  ییاـه  هلمج  زا  یخرب  اـج  نیا 
یهلا و ياوقت  هب  هجوت  اـب  : ) درک یم  تیاـعر  نوناـق  ناوـنع  هب  تشرد ، زیر و  روـما ، گرزب و  کـچوک و  ياـهراک  رد  ار  تلادـع 
زا شیب  وا  زا  و  رذگم ، هارکا  اب  وا ، نیمزرـس  رب  ناسرتم و  ار  یناملـسم  چیه  نک و  تکرح  اتکی ، يادخ  ربارب  رد  تیلووسم  ساسحا 

دراو هک  نیا  نودب  يآ ، دورف  بآ  رانک  رد  يدیسر ، يا  هلیبق  نیمزرـس  هب  هاگره  سپ  ریگم ، دشاب  یم  يو  لام  رد  هک  دنوادخ  قح 
و نکم ، یهاتوک  نانآ  رب  تیحت  راهظا  زا  نک و  مالـس  نانآ  رب  و  ورب ، نانآ  يوس  هب  راقو  شمارآ و ، اب  دـعب  و  يوش ، ناشیاه  هناـخ 
رد هک  ار  دوخ  قح  امـش  زا  اـت  تسا  هداتـسرف  امـش  يوـس  هب  وا  هفیلخ ي  ادـخ و  یلو  ارم  ادـخ ، ناگدـنب  يا  وـگب : ناـشیا  هب  سپس 
هب هن ، تفگ : یـسک  رگا  سپ  دیزادرپب ؟ شیلو  هب  هک  دراد  دوجو  امـش  ياهلام  رد  ادخ  زا  یقح  نینچ  ایآ  مریگب  دـشاب  یم  ناتلاوما 

فلکم یلکـشم  راک  هب  ار  وا  ای  ینک  دیدهت  یناسرتب و  ار  يو  هک  نیا  نودب  ورب ، شهارمه  داد ، تبثم  خساپ  رگا  نکن و  هعجارم  وا 
لخاد وا  هزاجا ي  یب  دـشاب ، رتش  ای  دنفـسوگ  ياراد  رگا  ریگب و  داد ، وت  هب  هرقن  ای  ـالط  زا  هچ  ره  سپ  يریگب  تخـس  وا  رب  ینک و 

هدم يرارف  ار  یناویح  نکم و  راتفر  ریگتخس  طلسم و  صخـش  دننام  يدش  لخاد  هک  یماگنه  تسوا و  لام  نآ  رتشیب  اریز  وشم  نآ 
یم ار  مادـک  ره  هک  نک  ریخم  ار  شکلام  نک و  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  اهنآ  نکم ، تحاران  ار  شبحاص  اهنآ  نایم  رد  ناـسرتم و  و 

ار یکی  نک  ریخم  ار  يو  نک و  همین  ود  ار  هدـنامیقاب  تمـسق  سپـس  نکم  ضارتعا  وا  رب  شندرک  باختنا  رد  و  دـنیزگرب ، دـهاوخ 
ادخ قح  هزادنا ي  هب  اهنت  هدنامیقاب  هک  اجنآ  ات  نک  میسقت  لاونم  نیمه  رب  و  ریگم ، هدرخ  شنیزگ  نیا  رد  وا  هب  مه  زاب  دنک  باختنا 

ات نک  میـسقت  هتـشذگ  دننام  نک و  طولخم  مه  اب  ار  اهنآ  سپ  ریذپب  ینک  میـسقت  ون  زا  هک  تساوخ  رگا  مه  زاب  ریگب  ار  نآ  دشاب و 
هب هک  یـسک  زا  ریغ  هب  ار  اهنآ  و  ریگم ، ار  بویعم  رامیب و  هتـسکش و  اپ  تسد و  ریپ و  ياهناویح  يریگب ، يو  لام  زا  ار  دنوادخ  قح 

میـسقت ناشنایم  رد  دـناسرب و  نیملـسم  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ات  راذـگماو  تسا  زوسلد  ناناملـسم  لام  هب  تبـسن  يراد و  نانیمطا  شنید 
هن دنار و  یم  دنت  هن  رگفاحجا ، هن  تسا و  ریگتخس  هن  هک  ظفاح  نیما و  نابرهم و  هاوخریخ و  صخـش  هب  زج  ار  اهنآ  يرادهگن  دنک 

دنوادـخ هک  یفراصم  رد  ات  نک  هناور  امی  وس  هب  يدوز  هب  يدرک  يروآ  عمج  ار  هچ  ره  و  نکم ، راذـگاو  دـنک  یم  هتـسخ  ار  اـهنآ 
ییادـج شدازوـن  رتـش و  نیب  هک  نک  شرافـس  وا  هب  یهد ، یم  دوـخ  نیما  تسد  هب  ار  نآ  هـک  هاـگنآ  مـینک ، فرـصم  هداد  ناـمرف 

يراوس و رد  دنک و  شا  هتـسخ  هک  دوشن  راوس  نآ  رب  دایز  و  دوش ، دراو  نایز  شا  هچب  هب  هک  دشودن  رخآ  ات  ار  شریـش  دزادـناین و 
هدیئاس شیاپ  هک  ار  نآ  هدرک ، مهارف  ار  هتـسخ  رتشیب  شیاسآ  دنک ، تیاعر  ار  يربارب  تلادـع و  رگید  نارتش  نآ و  نایم  ندیـشود 
دنرذگ یم  اهنآ  رب  اهرتش  هک  دنک  دراو  ییاههاگبآ  اه و  هکرب  هب  ار  اهنآ  دنارب  یگتـسهآ  شمارآ و  هب  هدش  ناوتان  نتفر  زا  هدـش و 
رازفلع كدنا و  ياهبآ  هب  نوچ  دهد و  تحارتسا  ار  اهنآ  ییاهتعاس  و  دـنکن ، ناشفرحنم  هایگ  یب  ياه  هداج  هب  رادـهایگ  نیمز  زا  و 

ات هتفوک ، هتسخ و  هن  دنشاب  لاحرس  هبرف و  ادخ  نذا  هب  دنسر  یم  ام  هب  هک  یتقو  ات  دنروخب  فلع  دنشونب و  بآ  ات  دهد  تلهم  دسرب 
دهاوخ وت  يراگتسر  تیاده  شاداپ و  یگرزب  ببس  همانرب  نیا  مینک ، تمسق  شخب و  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  قبط  رب  ار  اهنآ 

نآ نتفرگ  شور  دوب ، تاقدص  تاکز و  يروآ  عمج  لماع  هک  دوخ  هدنیامن ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لصف  نیا  رد  .هللاءاشنا ) .دوب 
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مرن ینابرهم و  اب  نارادـلام  اـب  هک  تسا  هداد  روتـسد  ار  وا  تسا و  هتخومآ  دروم  نیا  رد  ار  داد  لدـع و  تیاـعر  شناـبحاص و  زا  ار 
هک تسا  نآ  لیلد  هب  تسا  مالـسا  ربمایپ  ياهروتـسد  نیرتمهم  زا  هچ  رگا  مدرم  اب  ارادـم  قفر و  هک  دوش  یم  يروآدای  .دـنک  راتفری 

رادروخرب يرتشیب  تیمها  زا  دروم  نیا  رد  اما  دنک ، یم  بلج  شیاه  هتفگ  وا و  يوس  هب  ار  هعماج  هجوت  تسا و  بولق  فیلات  ببس 
مدرم زا  هک  تـسا  نآ  اـهییامنهار  اهـشرافس و  نـیا  زا  فدـه  هـک  نآ  حیـضوت  دوـش ، یم  ساـسحا  نآ  هـب  يرتـناوارف  زاـین  تـسا و 

دنریذپب ار  تخـس  فیلکت  نیا  ات  نانآ  تیاضر  بلج  يارب  ور  نیا  زا  دوش ، هتفرگ  دشاب  ناشلانم  لام و  هک  ناشدرواتـسد  نیرتزیزع 
قفر و ماجنا  هب  شرافـس  ار  شرازگراک  نانخـس ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اذـل  .تسا  رتشیب  یناـبرهم  تمیـالم و  یمرن و  هب  زاـین 

نیا رد  هتـسجرب  هتکن  دنچ  .دـنک  بلج  یهلا  قوقح  يادا  يارب  ار  لاوما  نابحاص  ياهلد  ات  دـیامرف  یم  راک ، نتفرگ  ناسآ  ارادـم و 
یلمع تاقدـص ، تاـکز و  يروآ  عمج  روظنم  هب  مادـقا  تکرح و  نوچ  - 1 میزادرپ : یم  اـهنآ  رکذ  هب  هک  دراد  دوجو  همانـشرافس 

نیا هب  دریذپ ، ماجنا  هللا  هجول  اصلاخ  دنوادخ و  هاگـشیپ  هب  برقت  دصق  هب  هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  تساهتدابع  هلمج ي  زا  ینید و 
نیرتکچوک نودـب  دـشاب  وا  ياوقت  ادـخ و  هب  هجوتم  اهنت  نآ ، يوس  هب  دوخ  تکرح  رد  هک  دـنک  یم  رما  ار  دوخ  هدـنیامن ي  لـیلد 

هدافتـسا ءوس  دوخ  تارایتخا  زا  و  دنکن ، داجیا  سرت  بعر و  ناناملـسم  لد  رد  راکمتـس ، نایاورنامرف  دـننام  .وا 2 - ریغ  هب  یهجوـت 
یلاح رد  وا  نارتش  دنفـسوگ و  هلگ ي  نایم  ای  نیمز  يور  هک  نیا  ای  دریگب ، وا  تیاضر  نودب  يرتش  ای  يدنفـسوگ  هک  نانچ  دنکن ،

روتسد وا  هب  .دشاب 3 - یم  تسا  رج  لحم  رد  هک  هیلع  رد  ریمض  زا  لاح  اهراک  هملک ي  .دوشن  دراو  دوش  یم  تحاران  شبحاص  هک 
دورف دراد ، هلصاف  ناشیاه  هناخ  اب  هداع  هک  اهنآ  بآ  لحم  يوجرس و  دوش ، یم  دراو  لیابق  زا  یکی  نیمزرس  هب  هاگره  هک  دهد  یم 

نءوست ـال  هلمج ي و  اـت  مهیلا ، ضما  تراـبع  زا  .دوش 4 - یم  اهنآ  تمحز  ثعاب  اریز  دـیاین  دورف  ناـنآ  ياـه  هناـخ  رد  رب  دـیآ و 
رب تقفـش  ببـس  هک  ییاهراک  .تسا  هتخومآ  يو  هب  دـنک  لمع  نانآ  قح  رد  هک  تسا  راوازـس  تحلـصم و  بجوم  هچنآ  اهبحاص ،

ترضح نآ  تلاسر  غالبا  نتفگ و  مالس  لیبق  زا  ییاهراتفگ  اب  ماوت  نانآ  عمج  نایم  رد  نداتسیا  شمارآ و  راقو و  لیبق  زا  تساهنآ 
ماجنا هب  رما  هک  تسا  یتاروتـسد  اـهنیا  ماـمت  نتفگ  نخـس  تفطـالم  یمرن و  اـب  تیحت و  ندرک  لـماک  لـثم  اـهراتفگ  یگنوگچ  و 

یناملسم اهنآ : هلمج ي  زا  تسا  هداد  ار  شکرت  روتـسد  هک  تسه  مه  ییاهراک  تایهنم و  لماش  قوف  هلمج ي  و  هدومرف ، ناشنداد 
نذا نودب  دنکن ، لوحم  وا  رب  قاش  فیلکت  دریگن و  تخس  وا  رب  دنکن و  نیبدب  شا  هدنیآ  هب  دناسرتن و  ار 

اب دـهدن و  مر  ار  یناویح  دوشن و  دراو  نانآ  رب  ناراکمتـس  نارادـمروز و  دـننام  و  دـشون ، لخاد  شنادنفـسوگ  نارتش و  نایم  رد  وا 
نیا رد  ماما  مجنپ : هتکن ي  .تسا 5 - عراش  رظن  فالخ  رب  اهنیا  مامت  هک  دـنکن  رطاخ  هدرزآ  ار  اهنآ  بحاص  ناـشندز  نداد و  رجز 
لام تاناویح  رثکا  هک  تسا  هدرک  رکذ  لـیلد  ار  ناـشبحاص  هزاـجا ي  نودـب  ندـش  لـخاد  تاـناویح و  ندرزآ  زا  یهن  همانروتـسد 

تسا و قوف  یهن  نآ ، هجیتن ي  هک  دـشاب  یم  لوا  لکـش  زا  رمـضم  سایق  يارغـص  همدـقم ي  ياـج  هب  رما  نیا  و  تسا ، ناـشبحاص 
شا همزال  تسا و  رت  هتسیاش  نارگید  زا  نآ  رد  فرـصت  يارب  دشاب  وا  نآ  زا  لام ، نیرتشیب  هک  سک  ره  دوش : یم  نینچ  نآ  ياربک 
شور اه  هلمج  نیا  رد  هلام ، یف  لاملا …  عدصا  و  .تسین 6 - زیاج  وا  نذا  نودب  نانآ  ندش  لخاد  نارگید و  فرصت  هک  تسا  نآ 

ار ناشبحاص  دنک و  همین  ود  ار  اهنآ  هک  تسا  هدومرف  نایب  ار  نادنفسوگ  نارتش و  نایم  زا  تاکز  ندیشک  نوریب  هقدص و  جارختـسا 
هرابود دشن ، نیا   ) هک دـیوگن  وا  هب  و  دریگن ، هدرخ  وا  رب  دـیزگرب  ار  یکی  هک  یماگنه  دراذـگ و  دازآ  اهنآ  زا  مادـک  ره  باختنا  رب 

اجنآ ات  دهد  همادا  ار  تامیسقت  نیا  دراذگ و  راتخم  شنیزگ  يارب  ار  وا  دنک و  تمـسق  ود  ار  رگید  همین ي  سپـس  و  نک ،) باختنا 
ره هک  دراذـگ  یم  دازآ  ار  لام  بحاص  تروص  نیا  رد  هک  دـسر  رتشیب  یکدـنا  ای  بجاو  تاکز  رادـقم  هب  تمـسق  ود  زا  یکی  هک 

دنک و فرـصت  ماما  هدنیامن ي  دشاب  رتمک  یکدنا  ای  یهلا  بجاو  قح  هزادنا ي  هب  رگا  رگید  فرط  دریگرب و  دـهاوخ  یم  ار  فرط 
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باختنا هرابود  دـهاوخب  دوش و  نامیـشپ  رگا  مه  باختنا  نیرخآ  رد  دـنادرگ و  یمرب  لام  بحاـص  هب  ار  شیداـیز  دـشاب  رتشیب  رگا 
دوش و فرطرب  هدـش  ادـیپ  شیارب  شتورث  لام و  زا  يردـق  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  اـنایحا  هک  ینارگن  اـت  دراذـگب  دازآ  ار  وا  دـنک 
یگتسکش و يریپ و  لثم  اهبیع  یخرب  ياراد  هک  یتاناویح  نتفرگ  زا  ار  دوخ  هدنیامن ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دبای 7 - رطاخ  نیکست 

هناگتشه فراصم  اب  مه  دشاب و  هدش  تسا  مهم  رایسب  هک  یهلا  قح  تیاعر  ات  هدرک  عنم  دشاب  ینورد  ياهیرامیب  رگید  تیلولسم و 
هیلع هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق  .اهنآ  زج  نیکاسم و  ارقف و  زا  دـنترابع  هک  دـشاب  هتـشاد  تبـسانم  تسا  هدـش  رکذ  نآرق  رد  هک 

زا دنـشاب  هدش  دای  ياهبیع  ياراد ، هک  یتاناویح  دیاب  دنزب  میـسقت  هب  تسد  هک  نآ  زا  لبق  هک  تسا  نآ  ماما  نخـس  رهاظ  دـیوگ  یم 
ار یسک  هقدص ، لاوما  تظفاحم  يرادهگن و  يارب  هک  تسا  هداد  روتسد  .دننک 8 - عورش  ار  اهمیسقت  دعب  دنروآ و  نوریب  هلگ  نایم 

راک رد  دشاب  نابرهم  تاناویح  هب  تبـسن  دشاب و  شلوسر  ادـخ و  هاوخریخ  لماک و  شتناید  دـشاب ، نانیمطا  دروم  هک  دـنک  باختنا 
.تسا 9- مزال  یهلا  بجاو  قوقح  ظفح  يارب  هک  تسا  يروما  زا  اهنیا  مامت  دشاب و  ریگتخـس  هن  رگزواجت و  هن  فیعـض و  هن  دوخ 

لیلد ود  بلطم  نیا  دنک و  لمح  وا  يوس  هب  يدوز  هب  هدرک  عمج  تاکز  لام  زا  هچنآ  هک  دهد  یم  روتسد  دوخ  هدنیامن ي  هب  زین  و 
هب ندیـسر  زا  شیپ  اداـبم  هک  نیا  اـت  .دوـش ب - یم  ساـسحا  شدراوـم  رد  ندرک  جرخ  فرـص و  هب  يداـیز  جاـیتحا  فـلا - دراد :
هب شا  هدنیامن  هک  تسا  هدومرف  تاناویح  لاح  تیاعر  هب  شرافـس  هتکن  نیرخآ  .دورب 10 - نیب  زا  دوش و  فلت  یللع  هب  ناقحتـسم 

لمع ود  نیا  اریز  دشودن ، ار  شریش  مامت  دنکن و  داجیا  هلـصاف  شا  هچب  هقان و  نایم  دیوگب : هدرک  رومام  اهنآ  ظفح  يارب  هک  ینیما 
فاعم ار  هیقب  دنک و  یکی  هب  رـصحنم  ار  اهتمحز  هک  دشابن  نانچ  دریگن و  يراوس  وا  زا  دـح  زا  هدایز  دـنک ، یم  دراو  نایز  لفط  هب 

دنک یم  یعیبط  ینابرهم  زا  تیاکح  ده و  یم  شهاک  ار  يراوس  ررض  لادتعا  دح  تیاعر  اما  دراد  ررـض  رایـسب  راک  نیا  اریز  دراد 
هک دهد  یم  روتـسد  زین  و  تسا ، مزال  گنل  هدـییاس و  مس  یمخز و  رب  نتفرگ  ناسآ  هتـسخ و  ناویح  هب  نداد  تحارتسا  نینچمه  و 

یتقو ات  دـهد  تحارتسا  سفنت و  تصرف  اهنآ  هب  شیاسآ  ياهتعاس  رد  دـنک و  لخاد  بآ  لحم  اهرازفلع و  هب  ار  اهنآ  هار  ریـسم  رد 
قبط رب  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  دـیامرف : یم  اه  یهن  رما و  نیا  زا  فدـه  هرابرد ي  دنـشاب و  لاحرـس  قاـچ و  دندیـسر  نیعم  لـحم  هب  هک 

صخـشم مولعم و  یـسک  ره  يارب  ترـضح ، نآ  لاح  عضو و  زا  هک  نیا  اب  بلطم  نیا  مینک ، میـسقت  شربمایپ  شور  ادـخ و  باـتک 
هک دوش  ادیپ  روصت  نیا  هدـساف ، ماهوا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  دومرف ، دایز  شرافـس  تاناویح  نیا  لاح  تیاعر  رد  نوچ  اما  تسا 

، دراد رارصا  همه  نیا  تسا  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  فالخ  رب  و  دسر ، یم  شدوخ  هب  شعفن  هک  یـصخش  ضرغ  ببـس  هب  دیاش 
لامعا نیا  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  قیوشت  ار  دوخ  هدنیامن ي  سپس  و  مینک ، میسقت  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  قبط  تسا : هدومرف  اذل 

هب دیازفا  یم  ار  يو  شاداپ  هک  نیا  .دنک  یم  رتکیدزن  دنوادخ  هار  هب  ار  وا  دشر  تیاده و  دنک و  یم  دایز  دنوادخ  دزن  ار  وا  شاداپ 
دشر هک  نیا  و  دشاب ، یم  دزم  رجا و  يدایز  ثعاب  تقشم  يدایز  دنک و  یم  دایز  ار  وا  جنر  تقشم و  اهراک  نیا  هک  تسا  نآ  لیلد 

هک تسا  هدرک  وا  داشرا  تیاده و  زا  يوریپ  هتفر و  ماما  لابند  هب  رما  نیا  رد  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دنک  یم  رتکیدزن  ار  شتیاده  و 
.تسا دنوادخ  زا  قیفوت  .تشادن  نآ  زا  یهاگآ  لبق  رد 

دیدحلا یبا  نبا 

اهلیلج اهقیقد و  اهریبک و  رومألا و  ریغص  یف  لدعلا  هلثمأ  عرـشی  قحلا و  دامع  میقی  ناک  هنأ ع  اهب  ملعیل  اهنم  المج  انه  انرکذ  امنإ  و 
ِِهلاَم ِیف  ِهَّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُـخْأَت  ًاهِراَک َو َال  ِْهیَلَع  َّنَزاَتْجَت  ًاِملْـسُم َو َال  َّنَعِّوَُرت  َُهل َو َال  َکیِرَـش  َـال  ُهَدْـحَو  ِهَّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا 

ْمِْهیَلَع َو َال َمِّلَُـستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ِراَقَْولا  ِهَنیِکَّسلِاب َو  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ْمُهَتاَْیبَأ  َِطلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِمب  ْلِْزناَف  ِّیَْحلا  یَلَع  َْتمِدَق  اَذِإَف 
ْنِم ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  ِهَِّلل  ْلَهَف  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  ِهَّللا  َّقَح  ْمُْکنِم  َذُخِآل  ُُهتَفِیلَخ  ِهَّللا َو  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَـسْرَأ  ِهَّللا  َداَبِع  َلوُقَت  َُّمث  ْمَُهل  ِهَّیِحَّتلِاب  ْجِدُْـخت 
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ُهَقِهُْرت ْوَأ  ُهَفِـسْعَت  ْوَأ  ُهَدِـعُوت  ْوَأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُهَعَم  ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  َمَْعنَأ  ْنِإ  ُهْعِجاَُرت َو  َالَف  ٌِلئاَق َال  َلاَق  ْنِإَـف  ِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهوُّدَُؤتَف  ٍّقَح 
َلوُخُد اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  َالَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف  َُهل  اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  اَْهلُخْدَت  َالَف  ٌِلبِإ  ْوَأ  ٌهَیِـشاَم  َُهل  َناَک  ْنِإَف  ٍهَِّضف  ْوَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُخَف 

َالَف َراَتْخا  اَذِإَف  ُهْرِّیَخ  َُّمث  ِْنیَعْدَص  َلاَْملا  ِعَدْـصا  اَهِیف َو  اَهَبِحاَص  َّنَءوُسَت  اَهَّنَعِْزُفت َو َال  ًهَمیَِهب َو َال  َّنَرِّفَُنت  ِِهب َو َال  ٍفِینَع  ِْهیَلَع َو َال  ٍطِّلَـسَتُم 
ٌءاَفَو ِهِیف  اَم  یَْقبَی  یَّتَح  َِکلَذَـک  ُلاَزَت  َالَف  ُهَراَتْخا  اَِمل  َّنَضِْرعَت  َالَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ُهْرِّیَخ  َُّمث  ِْنیَعْدَـص  َِیقاَْـبلا  ِعَدْـصا  َُّمث  ُهَراَـتْخا  اَِـمل  َّنَضِْرعَت 

ُْهنِم ِهَّللا  َّقَح  ِْضْبقاَف  ِِهلاَم  ِیف  ِهَّللا  ِّقَِحل 

ًهَروُسْکَم َو َال ًهَمِرَه َو َال  ًادْوَع َو َال  َّنَذُـخْأَت  ِِهلاَم َو َال  ِیف  ِهَّللا  َّقَح  َذُـخْأَت  یَّتَح  ًالَّوَأ  َْتعَنَـص  يِذَّلا  َْلثِم  ْعَنْـصا  َُّمث  ُْهِلقَأَف  ََکلاَقَتْـسا  ِنِإَـف 
ْلِّکَُوت ْمُهَْنَیب َو َال  ُهَمِـسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهَلِّصَُوی  یَّتَح  َنیِِملْـسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ِِهنیِدـِب  ُِقثَت  ْنَم  َّالِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمْأَت  ٍراَوَع َو َال  َتاَذ  َـال  ًهَسُولْهَم َو 

َرَمَأ ُْثیَح  ُهْرِّیَُصن  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  اَْنَیلِإ  ْرُدْحا  َُّمث  ٍبِْعتُم  ٍبِْغُلم َو َال  ٍفِحُْجم َو َال  ٍِفنْعُم َو َال  َْریَغ  ًاظیِفَح  ًانیِمَأ  ًاقیِفَش َو  ًاحِـصاَن  َّالِإ  اَِهب 
[ َّرُِضیَف  ] َّرُضَیَف اَهَنََبل  َرُصْمَی  اَِهلیِصَف َو َال  َْنَیب  ٍهَقاَن َو  َْنَیب  َلوُحَی  َّالَأ  ِْهَیلِإ  ْزِعْوَأَف  َُکنیِمَأ  اَهَذَخَأ  اَذِإَف  ِِهب  ُهَّللا 

ِِعلاَّظلا َو ِبِقَّنلِاب َو  ِنْأَتْـسَْیل  ِبِغَّاللا َو  یَلَع  ْهِّفَُرْیل  اَهَْنَیب َو  َِکلَذ َو  ِیف  اَِـهتاَبِحاَوَص  َْنَیب  ْلِدـْعَْیل  ًاـبوُکُر َو  اَهَّنَدَـهْجَی  َـال  اَهِدـَلَِوب َو  َکـِلَذ 
ِفاَطِّنلا َو َدـْنِع  اَْهلِهُْمْیل  ِتاَعاَّسلا َو  ِیف  اَهْحِّوَُرْیل  ِقُرُّطلا َو  ِّداَوَج  َیلِإ  ِضْرَْألا  ِْتبَن  ْنَع  اَِـهب  ْلِدـْعَی  َـال  ِرُدـُْغلا َو  َنِم  ِِهب  ُّرُمَت  اَـم  اَـهْدِرُوْیل 

ُمَظْعَأ َِکلَذ  َّنِإَف  ِهِِّیبَن ص  ِهَّنُـس  ِهَّللا َو  ِباَتِک  یَلَع  اَهَمِـسْقَِنل  ٍتاَدوُهْجَم  ٍتاَبَْعتُم َو َال  َْریَغ  ٍتاَیِْقنُم  ًانَّدـُب  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَـنَِیتْأَت  یَّتَح  ِباَـشْعَْألا 
 . ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َكِدْشُِرل  ُبَْرقَأ  َكِرْجَِأل َو 

مهیلو یلإ  هلـصوی  یتح  هلوق  لوـألا  لـصفلا  اذـه  نم  عضاوم  هثـالث  یف  هیبن ص  هنـس  هللا و  باـتک  یلع  اهمـسقنل  هلوق  ررک ع  دـق  و 
 . مهنیب همسقیل 

 . هب هللا  رمأ  ثیح  هریصن  هلوق ع  یناثلا 

نإـف هسفن  نع  هنظلا  عفدـی  نأ  طاـتحی و  نأ  بحأ  هنظأ 1 ینکل  کلذ و  یـضتقت  هغـالبلا ال  هللا و  باـتک  یلع  اهمـسقنل  هلوق  ثلاـثلا 
.ءیفلا لامب  هراثئتسا  نامثع و  نم  هآر  ام  عم  امیس  سانلا ال  نونظ  تءاس  دسف و  دق  هدهع  یف  ناک  نامزلا 

.ابظاوم هریدقت  فوذحمب  لب  قلطناب  هقلعتم  تسیل  یلع  هللا  يوقت  یلع  هلوق ع  حرشلا  یلإ  دوعن  و 

.ریثکتلل تعور  نم  هعراضملا  فرح  مض  واولا و  دیدشتب  نعورت  هعورأ و ال  هتعر  عزفلا  عورلا  نعزفت و  يأ ال  نعورت  هلوق و ال 

هلام و مسقت  يأ ال  هیلع  نراتخت  يور و ال  كرورم و  هرکی  نیملـسملا  نم  دحأ  تویبب  نرمت  يأ ال  اهراک  هیلع  نزاتجت  هلوق ع و ال 
یهنلا وه  اذهف  هعدصی  مث  لاملا  عدصی  نأ  هل  هتیصو  یف  یتأیس  اذه  ریسفت  املسم و  یلإ  عجرت  هیلع  یف  ءاهلا  نیمـسقلا و  دحأ  رتخت 

 . هروهشملا یه  یلوألا  هیاورلا  ملسملا و  یلع  راتخی  نأ  نع 

دقف هیلع  مدـق  يذـلا  یحلا  تویب  طلاخی  نأ  مداقلا  یف  نجهتـسی  ضابقنالا و  هنم  دـمحی  بیرغلا  نأل  کلذ  مهئاـمب و  لزناـف  هلوق ع 
هلهأ هیوبأ و  یلع  هطاسبنا  بیرغلا  يری  نأ  نجهتـسی  نم  لافطألا  نم  هتوص و  عامـس  نسحی  هتیؤر و ال  قیلت  نم ال  ءاسنلا  نم  نوکی 

فرعی نأ  نوهرکیف  ءارقف  نونوکی  دـق  مهلاوحأ و  نطاوب  مهـسبلم و  مهبرـشم و  مهلکأـم و  یلع  بیرغلا  علطی  نأ  موـقلا  هرکی  دـق  و 
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عرستم و ریغ  مهیلإ  یـضمی  نأ  هرمأ  مث  مهدسحیف  مهتورث  بیرغلا  ملعی  نأ  نوهرکیف  هریثک  هورث  بابرأ  ءاینغأ  وأ  مهرقتحیف  مهرقف 
مهیلع ملسیف  مهنیب  موقی  یتح  قزن  شئاط  لجع و ال  ال 

تجدخ همات و  همایأ  تناک  نإ  قلخلا و  صقان  اهدلوب  تءاج  اذإ  هقانلا  تجدـخأ  هصقان  ریغ  يأ  هجدـخم  ریغ  هلماک  هیحت  مهییحی  و 
 . هدئاز ءابلا  هیحتلاب و  جدحت  يور و ال  همایأ و  مامت  لبق  دلولا  تقلأ 

دق هلعلف  لاملا  بر  لوق  لوقلا  نأل  مهنع  فرـصنیلف  ـال  اولاـق  نإـف  هاـکزلا  ینعی  یلاـعت  قح هللا  مهلاومأ  یف  لـه  مهلأـسی  نأ  هرمأ  مث 
.هیلإ قدصملا  لوصو  لبق  هاکزلا  جرخأ 

.معن لاق  يأ  کل  معنأ  هلوق و 

.قیرطلا ریغ  یلع  ذخألا  هلصأ  افسع و  هقدصلا  هنم  بلطت  يأ ال  هفسعت  و ال 

.هقشملا رسعلا و  هفلکت  هقهرت ال  و ال 

هیـشاملا و ذخأی  امک  قرولا  نیعلا و  ذخأی  ناک  قدصملا  نأ  یلع  لدی  اذـه  هضفلا و  بهذـلا و  نم  هیلإ  عفدـی  ام  ضبقی  نأ  هرمأ  مث 
.ءاهقفلا نیب  فالتخا  هلأسملا  هذه  یف  هباون و  مامإلا و  یلإ  هتاکز  عفدت  قرولا  نیعلا و  یف  باصنلا  نأ 

باصنلا و نم  ریـسی  ءزج  هقحتـسملا  هقدـصلا  نأل  کلذ  نیدـلا و  هسائرلا و  هحاصفلا و  یف  هیلع  دـیزم  مالک ال  هل  اهرثکأ  نإـف  هلوق 
.لقألا هل  ناک  اذإ  فیکف  هکیرش  نذإب  الإ  فرصتی  لخدی و  نأ  هیلع  مرح  رثکألا  هل  ناک  اذإ  کیرشلا 

هجو یلع  اهبابرأ  نم  هیـشاملا  ضبق  یلوتی  نم  اصوصخ  هالولا و  عبط  نم  ملظلا  نأ  ملع ع  دـق  هیلع  طلـستم  لوخد  اهلخدـت  الف  هلوق 
.کلذ لثم  نع  یهنف ع  فرصت  اهیف  لاملا  برل  یقبی  رهاق و ال  مکاح  طلستم  لوخد  اهنولخدی  مهنإف  هقدصلا 

 { .هرجز لمجلاب  ،و  هب حاص  : عبسلاب جهجه  : لاقی ( 1 نوجهجهی {  ءوسلا  هداع  یلع  مهنأ  کلذ  اهنعزفت و  همیهب و ال  نرفنت  هلوق و ال 
.ءيدرلا ضفر  دیجلا و  رایتخا  نم  مهناوعأ  نکمتیل  رهقلا و  هوقلل و  اراهظإ  ءاشلاب  کلذک  لبإلا و  رفنت  یتح  عیطقلاب 

 . هیئاسم هیئاوس و  اذک  یف  هتؤس  لاقی  هونزحت  هومغت و ال  يأ ال  اهیف  اهبحاص  نءوست  هلوق و ال 

فـصنلا عدصا  مث  راتخا  امل  نضرعت  الف  نیفـصنلا  دحأ  راتخا  اذإف  هریخ  مث  نیفـصن  هقـش  يأ  هریخ  نیعدص و  لاملا  عدـصا  هلوق و 
نإف هنم  هضبقأف  هیلع  يذـلا  قحلا  رادـقمب  لاـملا  نم  یقبت  یتح  اذـکه  لـعفت  لازت  ـال  مث  هریخ  نیعدـص و  هسفنل  هاـضترا  اـم  يذـلا 

هسولهملا و یه  سمخلا و  تاـبیعملا  نوـکی  نأ  یغبنی  یـضری و  یتـح  تعنـص  اـم  لـثمل  دـع  مث  لاـملا  طـلخا  مث  هلقأـف  کلاقتـسا 
دمتعی ناک  اذإ  قدصملا  مهس  یف  تعقو  امبرف  الإ  مسقی و  مث  هتمـسق  لبق  لاملا  لصأ  نم  قدصملا  اهجرخی  امهتاوخأ  هروسکملا و 

.هرم دعب  هرم  لاملا  عدص  نم  هب  هرمأ  ام 

هـسولهملا روسکم و  اـهرهظ  وأ  مظعلا  هروسکم  اـهمئاوق  دـحأ  یتـلا  هروسکملا  اـضیأ و  هنـسملا  همرهلا  لـبإلا و  نم  نسملا  دوـعلا  و 
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 . مضلاب ءاج  دق  بیعلا و  نیعلا  حتفب  راوعلا  لسلا و  سالهلا  اهمحل و  ینفأ  ضرملا و  اهسله  دق  هضیرملا 

نم اریثک  بهذی  وأ  هکلهی  يأ  هب  فحجیف  افینع  اقوس  لاملا  قوسی  يذـلا  فحجملا  قفرلا و  دـض  وه  مضلاب و  فنعلا  وذ  فنعملا  و 
 { . .خملا : فاقلا نوکس  نونلا و  رسکب  ، یقنلا ( 2 هیقن {  همحل و 

 . ءایعإلا بوغللا  بعتملا و  بغلملا  و 

.مضلاب اهردحأ  فلأ  ریغب  اهریغ  هنیفسلا و  تردح  و 

لاملا کلوقک  رمـضملا  دـعب  تءاج  اذإ  ررکت  امنإ  نارهاظ و  نیمـسالا  نأل  هیناثلا  نیب  فذـح  حـصفألا  اهلیـصف  نیب  هقان و  نیب  هلوق 
دیز نیب  لاملا  ءاج  دق  فاضملا و  مسالا  رجلا و  فرح  هداعإب  الإ  هیلع  فطعی  رورجملا ال  نأل  کلذ  ورمع و  نیب  دیز و  نیب  ینیب و 

تاوصأ هیاکح  : عقاعقلا ،و  برحلا : همحلملا ( 1 طرتخت {  وجلا  یف  یبظ  عقاعق و  همحلم  حیرلا  نیب  باحـسلا و  نیب  اودـشنأ  ورمع و  و 
 { . .فیسلا ّدح  وه  ،و  هبظ عمج  : یبظلا و.برحلا  یف  هسرتلا 

 { . .هنیعب عضوم  : کحاض هقرب  ( 2 مادقم {  سراف  کیرضلا و  ثیغ  کحاض  هقرب  نیب  يدنلا و  نیب  اضیأ  و 

عنقملل تیبلا  هسامحلا 30:172،و  ناوید  ( 3 ادـج {  فلتخمل  یمع  ینب  نیب  یبأ و  ینب  نیب  ینیب و  يذـلا  نإ  هسامحلا و  رعـش  نم  و 
 { . .يدنکلا

نأل هیناثلا  نیب  یلع  هثلاثلا  نیب  فطع  لب  لوقی  نم  لوق  نم  یلوأب  رورجملا  ریمـضلا  یلع  هثلاثلا  نیب  فطع  هنإ  لوقی  نم  لوق  سیل  و 
.اهنم دحاو  لکب  متی  ینعملا 

اهدـهجی نأ  هاهن  مث  اعئاج  لیـصفلا  یقبیف  هلک  نبللا  بلحی  نأ  نم  هاهن  هعیمج  عرـضلا  یف  ام  بلح  رـصملا  اهنبل  رـصمت  هلوق ع و ال 
حورأ کلذ  نوکیل  اهنیعب  هدـحاو  بوکرلاب  صخی  کلذ ال  یف  باکرلا  نیب  لدـعی  نأ  هرمأ  مث  هقـشم  اـهلمحی  اـهبعتی و  يأ  اـبوکر 

.هحارلا هعدلا و  هیهافرلا  حیرتسیل و  بوکرلا  نع  هفعیل  هکرتیل و  يأ  بغاللا  یلع  هفریل  نهل 

.هلهملا یه  هانألا و  نم  بقنلا  يذ  ریعبلاب  ینأتسی  نأ  هرمأ  هحرجت  ضرألا  داکت  یتح  ریعبلا  فخ  هقر  وه  بقنلا و  وذ  بقنلا  و 

.هیشم یف  زمغ  يأ  علظ  يذلا  علاظلا  و 

.یعرملا تبنی  ثیح ال  قیرطلا  داوج  ءاملا و  ریدغ  عمج  ردغلا  و 

.لیلقلا یفاصلا  ءاملا  یه  هفطن و  عمج  فاطنلا  و 

.نداب اهدحاو  نامسلا  دیدشتلاب  ندبلا  و 

هقان یقن و  اهیف  راص  تنمـس و  اـهریغ  لـبإلا و  تقنأ  نمـسلا و  نم  نیعلا  یف  محـشلا  مظعلا و  یف  خـملا  وه  یقن و  تاوذ  تاـیقنم  و 
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یقنت هقانلا ال  هذه  هیقنم و 

یناشاک

تاقدص رب  ار  وا  دینادرگ  یم  لماع  هک  یسک  يارب  ار  نآ  هتشون  هک  تسا  یتیـصو  نیا  تاقدصلا ) یلع  هلمعتـسی  نمل  اهبتکی  ناک  )
هتـسناد ات  اهب ) ملعیل   ) ماقم نیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هراپ  میا  هدرک  رکذ  ام  هک  یتسرد  هب  و  انهه ) ـالمج  اـهنم  اـنرکذ  اـمنا  و   ) نیقحتـسم

.ار یتسار  نوتس  تشاد  یم  ياپ  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  قحلا ) دامع  میقی  ناک  مالسلا  هیلع  هنا   ) تیصو نآ  هب  دوش 
گرزب ياهراک  کچوک و  ياهراک  رد  اهریبک ) رومالا و  ریغـص  یف   ) ار تلادع  ياه  لاثم  درک  یم  عضو  و  لدعلا ) هلثما  عرـشی  (و 

يراگزیهرپ رب  وش  هناور  هللا ) يوقت  یلع  قلطنا  : ) هک تسا  نیا  لمج  نآ  .رایسب و  ياهراک  كدنا و  ياهراک  و  اهلیلج ) اهقیقد و  (و 
ات ار  ناناملسم  ناسرتم  و  املسم ) نعورت  و ال   ) ار وا  تسین  يزابنا  هک  تسا  يا  هناگی  هک  هل ) کیرش  هدحو ال   ) ادخ زا  يراکسرت  و 

هتـشاد تیهارک  هک  یتلاح  رد  اهراک )  ) وا ناتـسوب  ناملـسم و  نیمز  رب  رذـگم  و  هیلع ) نزاتجت  ـال  و   ) نارین تاـبوقع  زا  یـشاب  نمیا 
هراک وا  هک  هاگره  ار  وا  لام  نیرتهب  نکم  نیزگ  ینعی  .تسا  نراتخت ) ال   ) تیاور یـضعب  رد  نآ و  رب  وت  رورم  زا  ناملـسم  نا  دشاب 
یلع تمدـق  اذاف   ) دـشاب وا  لام  رد  هک  هلام ) یف   ) ادـخ قح  زا  رتشیب  هللا ) قح  نم  رثکا   ) وا زا  ریگم  و  هنم ) نذـخات  ـال  و   ) .دـشاب نآ 

طالتخا هکنآ  یب  مهتایبا ) طلاخت  نا  ریغ  نم   ) ناشیا بآ  رانک  هب  يآ  دورف  سپ  مهئامب ) لزناـف   ) هلیبق رـس  رب  ییآ  نوچ  سپ  یحلا )
یتح  ) لد رارق  نت و  مارآ  هب  راقولا ) هنیکـسلاب و   ) ناشیا يوس  هب  ورب  سپ  مهیلا ) ضما  مث   ) ناشیا باش  خیـش و  ياه  هناـخ  هب  ینک 

تیحت نادرگم  مک  و  مهل ) هیحتلا  جدخت  و ال   ) ناشیا رب  ینک  مالس  سپ  مهیلع ) ملستف   ) ناشیا نایم  رد  یتسیاب  هکنآ  ات  مهنیب ) موقت 
امـش يوس  هب  ارم  داتـسرف  هللا ) یلو  مکیلا  ینلـسرا   ) ادـخ ناگدـنب  يا  هللا ) دابع   ) هک ییوگب  سپ  لوقت ) مث   ) ناشیا يارب  ار  دورد  و 
امـش ياه  لام  رد  هک  ار  ادخ  قح   ) مکلاوما یف  هللا  قح   ) امـش زا  مریگب  ات  مکنم ) ذخال   ) وا هدیزگرب  هفیلخ  و  هتفیلخ ) و   ) ادـخ یلو 
یلا هودوتف   ) بجاو یقح  قح ) نم   ) امـش ياه  لاـم  رد  ار  يادـخ  تسه  اـیآ  سپ  مکلاوما ) یف  لـهف هللا   ) سمخ تاـکز و  زا  تسا 

ام دزن  ادخ  قح  تسین  هک  يا  هدنیوگ  دیوگ  باوج  رد  رگا  سپ  لئاق ال ) لاق  ناف   ) ادـخ یلو  يوس  هب  دـیناسرب  دـینک و  ادا  ات  هیلو )
یلب رگا  و  کـل ) معنا  نا  و   ) .نک اـفتکا  لوا  لوـق  هب  نکم و  هداـعا  ار  نخـس  نآ  راـب  مود  ینعی  .وا  هب  درگمزاـب  سپ  هعجارت ) ـالف  )
سرت هکنآ  یب  هیفخت ) نا  ریغ  نم   ) قح نآ  ذخا  تهج  زا  سک  نآ  اب  ورب  سپ  هعم ) قلطناف   ) يا هدنیوگ  یلب  معنم )  ) وت يارب  دیوگ 

يراوشد هب  ار  وا  ییامن  فیلکت  ای  هقهرت ) وا   ) وا اب  ینک  يریگ  تخـس  ای  هفـسعت ) وا   ) ار وا  ییاـمن  میب  اـی  و  هدـعوت ) وا   ) ار وا  یهد 
ار وا  دشاب  رگا  سپ  هیـشام ) هل  تناک  ناف   ) هرقن الط و  سنج  زا  هضف ) وا  بهذ  نم   ) وت هب  دهدب  هچنآ  ریگب  سپ  كاطعا ) ام  ذـخف  )
هب هل ) اهرثکا  ناف   ) وا نذا  هب  رگم  اهنآ  نایم  رد  وشم  لخاد  سپ  هنذاب ) الا  اهلخدت  الف   ) رتش ای  لباوا )  ) دنفسوگ واگ و  زا  نایاپراهچ 

لوخد  ) نآ رد  وشم  لخاد  سپ  اهلخدت ) الف   ) لاوما نآ  دزن  هب  ییآ  نوچ  سپ  اهتیتا ) اذاف   ) تسا وا  نآ  زا  لام  نآ  رتشیب  هک  یتسرد 
و ال  ) وا اب  رادرک  تشرد  درم  ندمآرد  لثم  هن  و  هب ) فینع  و ال   ) وا رب  هدنیامن  متـس  هدـش  هتـشامگ  ندـش  لخاد  لثم  هیلع ) طلـستم 

نادـنوادخ ناسرم  يدـب  و  اهیف ) اهبحاص  نئوست  و ال   ) ار ناشیا  ناـسرتم  و  اـهنع ) زفت  ـال  و   ) ار ناـیاپراهچ  ناـمرم  و  همیهب ) نورفنت 
نک ریخم  نآ  زا  دعب  هریخ ) مث   ) مسق ود  هب  ار  لام  نآ  نک  تمـسق  سپ  نیعدص ) لاملا  عدصا  و   ) نآ تاکز  ذخا  رد  ار  نایاپراهچ 

رم ایم  شیپارف  سپ  هراتخا ) امل  نضرعت  الف   ) ار شخب  ود  نآ  زا  یکی  درک  رایتخا  رگا  سپ  راـتخا ) ناـف   ) راـبجا یب  ار  نآ  بحاـص 
سپ مسق ، ود  هب  هریخ ) مث  نیعدص   ) ار هدنامیقاب  نآ  نک  تمسق  سپ  یقابلا ) عدصا  مث   ) ار نآ  دشاب  هدرک  رایتخا  هک  ار  يزیچ  نآ 

ار يزیچ  نآ  رم  راتخا ) امل   ) وشم ضرعتم  سپ  دـنک  ود  نآ  زا  یکی  رایتخا  هک  هاگره  سپ  نضرعت ) الف  راتخا  اذاف   ) ار وا  زاس  ریخم 
ات یتح )  ) لوا روتـسد  رب  شخب  ود  هب  ار  یقاب  نک  تمـسق  زاب  ینعی  .نینچمه  شاب  هشیمه  سپ  کلذک ) لازت  الف   ) هدرک رایتخا  هک 
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سپ هنم ) هللا  قح  ضبقاف   ) وا لام  زا  ار  ادخ  قح  رم  دشاب  ندرک  افو  وا  رد  هک  يزیچ  هلام ) یف  هللا  قحل  ءافو  هیف  ام   ) دـنام یقاب  هکنآ 
نک و خسف  سپ  هلقاف )  ) ار نآ  لاطبا  ار و  تمـسق  نآ  خسف  وت  زا  دـنک  بلط  رگا  سپ  کلاقتـسا ) ناف   ) وا لام  زا  ار  ادـخ  قح  ریگب 

هچنآ دـننام  نکب  سپ  الوا ) تعنـص  يذـلا  لثم  عنـصا  مث   ) مه هب  ار  هصح  ود  ره  زیمایب  سپ  اهطلخا ) مث   ) ار تمـسق  نآ  زاس  لـطاب 
و ادوع ) نذـخات  و ال   ) دـشاب وا  لام  رد  نیا  هک  ار  ادـخ  قح  هلام ) یف  هللا  قح   ) يریگارف هکنآ  اـت  ذـخات ) یتح   ) راـب لوا  رد  يدرک 

هتسکش اپ  تسد و  هن  و  هروسکم ) و ال   ) لاس رایسب  رپ  فیعـض  هن  و  همره ) و ال   ) لاس تشه  زا  دشاب  هتـشذگ  رد  هک  ار  يرتش  ریگم 
نآ رب  زاسم  نیما  و  اهیلع ) ننمات  ـال  و   ) .ار مشچ  کـی  بیع  بحاـص  هن  و  راوع ) تاذ  ـال  و   ) هدـش هتـشاد  لـس  هن  و  هسولهم ) ـال  (و 

دشاب هک  لاح  نآ  رد  نیملسملا ) لامب  اقفار   ) وا تناید  نید و  هب  یشاب  هتـشاد  دامتعا  هک  ار  یـسک  رگم  هنیدب ) قثت  نم  الا   ) تمـسق
تـسا شدوـخ  سیفن  سفن  دارم  هک  .ناـشیا  یلاو  هب  ار  نآ  دـناسرب  هکنآ  اـت  مهیلو ) یلا  هلـصوی  یتـح   ) ناناملـسم لاـم  هب  ناـبرهم 

و  ) ناشیا ریغ  نایزاغ و  ناریقف و  زا  هینامث  فانصا  نایم  ار  لام  نآ  ناشیا  یلو  نآ  دنک  تمـسق  ات  مهنیب ) همـسقیف   ) هیلع هللا  تاولص 
ریغ  ) ار نابهگن  نیما  و  اظیفح ) انیما  و   ) ار نابرهم  هاوخوکین  رگم  اقیفش ) احـصان  الا   ) هقدص نآ  ذخا  هب  زاسم  لیکو  و  اهب ) لکوت  ال 
مث  ) هدننکافج هن  و  بعتم ) و ال   ) هدنناجنر هن  و  بغلم ) و ال   ) فنع هب  لام  هدننار  هن  و  فحجم ) و ال   ) ار هدـنیامن  یتشرد  هن  فنعم )

ار نآ  مینادرگب  ات  هریصن )  ) ادخ لام  زا  وت  دزن  هدش  عمج  هچنآ  كدنع ) عمتجا  ام   ) ام يوس  هب  انیلا )  ) باتش هب  رآ  دورف  سپ  رذحا )
یکی تسا : رما  ود  تهج  هب  لاـم  ندروآرد  باتـش  هب  رما  لاـم و  نآ  فرـص  هب  دومرف  یلاـعت  قـح  هک  ییاـج  رد  هب ) هللا  رما  ثیح  )
نیما ار  هقدص  نآ  دریگب  نوچ  و  کنیما ) اهذخا  اذاف   ) دیآ فلت  هب  ادابم  هکنآ  فوخ  رگید  دیآرب و  ناقحتسم  تجاح  دوز  ات  هکنآ 

زا ار  وا  و  وا ، هچب  رتش  هدام و  رتش  نایم  دوشن  لیاح  هک  اهلیـصف ) نیب  هقان و  نیب  لوحی  الا   ) وا يوس  هب  نک  رما  سپ  هیلا ) زعواـف   ) وت
هب دیناسر  دهاوخ  ررـض  سپ  اهدلوب ) کلذ  رـضیف   ) یمامت هب  ار  هدام  رتش  ریـش  دشودن  و  اهنبل ) رـصمی  و ال   ) دنکن عنم  ندروخ  ریش 

دیاب و  اهتابحاوص ) نیب  لدعیلو   ) يراوس رظن  زا  دناسرن  تقـشم  ار  وا  و  وا ، هب  دنکن  رایـسب  دهج  و  ابوکر ) اهندـهجی  و ال   ) وا دـنزرف 
اهنآ همه  اب  ار  تلادـع  قیرط  ینعی  .اهنآ  نایم  و  اهنیب ) و   ) يراوس رد  کـلذ ) یف   ) اـهنآ ناـهارمه  ناـیم  دـیامن  تیاـعر  تلادـع  هک 

هک دـیاب  و  بقنلاب ) ناتـسیلو   ) راتفر رد  هدـناماو ، میاهب  رب  بغـاللا ) یلع   ) ار راـک  دـنادرگ  ناـسآ  هک  دـیاب  و  هفریلو )  ) .دراد یعرم 
اهنآ دروآ  دورف  هک  دیاب  و  اهدرویلو )  ) رایـسب راتفر  زا  هدمآ  گنت  هب  و  علاظلا ) و   ) ياپ هدوس  رتش  هب  دیامن  یگتـسهآ  دنک و  گنرد 
تبن نع   ) ار اهنآ  دنادرگن  و  اهب ) لدـعی  و ال   ) دـنماشایب ات  بآ  ياه  ضوح  زا  نآ  هب  دـنرذگ  یم  هچنآ  هب  ردـغلا ) نم  هب  رمت  ام   ) ار

هک دـیاب  و  اهحوریلو )  ) راتفر رد  دـنریگ  توق  دـنرچب و  اـت  اـههار ، ياـه  ناـیم  يوس  هب  قرطلا ) داوج  یلا   ) نیمز هاـیگ  زا  ضرـالا )
ار اهنآ  دهد  تلهم  هک  دیاب  و  اهلهمیلو )  ) دـنیامن برـش  لکا و  تغارف  هب  هک  ییاه  هاگارچ  رد  تاعاسلا ) یف   ) ار اهنآ  دـهد  تحار 

هبرف تایقنم ) اندب   ) ار اهنآ  ام  هب  دروایب  هکنآ  ات  اهب ) انیتات  یتح   ) اه هایگ  دزن  و  باشعالا ) و   ) یفاص كدنا  بآ  دزن  فاطنلا ) دـنع  )
یلع  ) ار اهنآ  مینک  تمسق  ات  اهمـسقنل )  ) ناگدید تقـشم  هن  و  تادوهجم ) و ال   ) ناگدش هداد  جنر  هن  تابعـشم ) ریغ   ) رادزغم ياه 
ناف  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یهانپ  تلاسر  ترـضح  هرهطم  هقیرط  و  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  هنـس  و   ) یهلا باتک  جهن  رب  هللا ) باتک 

( كدشرل برقا  و   ) وت باوث  يارب  تسا  رتگرزب  كرجال ) مظعا   ) وت یعس  هب  دش  لصاح  هک  یتمـسق  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ )
نآ هب  دشاب  هتفرگ  قلعت  ادخ  تیشم  رگا  هللا ) ءاش  نا   ) وت باوث  دشر و  هب  تسا  رتکیدزن  و 

یلمآ

ینیوزق
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نآ يارب  و  تسا ، هدرکیم  تاوکز  ینعی  تاقدـص  لـماع  ار  وا  هک  یـسک  يارب  تسا  هتـشون  هک  تسا  یـشرافس  تیـصو و  هلمج  زا 
لدع ماقرا  اهلاثم و  درکیم  عضو  و  ار ، قح  ناینب  نوتس  تشادیم  اپرب  ترـضحنآ  هک  دوش  هتـسناد  ات  نآ  زا  يزیچ  اجنیا  میدرک  رکذ 

ناسرتم و  کیرـش ، یب  تسا  هناگی  هک  يدـنوادخ  يوقت  رب  وش  هناور  یلک  یئزج و  یلج و  یفخ و  رد  روما و  گرزب  درخ و  رد  ار 
رس رب  يآ  دورف  يا  هلیبقب  يدمآ  نوچ  سپ  .وا  لام  رد  يادخ  قح  زا  رتشیب  وا  زا  ناتـسم  و  وا ، ياضریب  وا  رب  راذگم  و  ار ، یناملـسم 

و ناشیا ، رب  نک  مالـس  سپ  ناشنایم ، یتسایب  ات  راقو  ماراب و  هناشیا  دزن  ورب  نآ  زا  دـعب  ناشاهناخ ، اب  يزیمآرد  هکنآ  یب  ناشیا  بآ 
زا مناتسب  ات  وا  هفیلخ  ادخ و  یلو  امش  يوسب  ارم  تسا  هداتسرف  ادخ  ناگدنب  يا  یئوگیم  نآ  زا  دعب  ناشیا ، رب  ار  تیحت  نکم  صقان 
هن هدـنیوگ : تفگ  رگا  لام  قح و  نآ  یلو  ای  ادـخ  یلوب  دـیناسرب  هک  تسه  یقح  امـش  لاوما  رد  ار  يادـخ  ایآ  ار ، ادـخ  قح  اـمش 

یهاریب يریگ و  تخـس  ای  یهد  میب  ای  یناـسرتب  ار  وا  هکنآ  یب  وا  اـب  ورب  تسه  يرآ  تفگ : رگا  وا و  رب  نخـس  نادرگمزاـب  تسین ،
رگم نآ  رد  وشم  لخاد  دـشاب  رتش  ای  دنفـسوگ  واگ و  ار  وا  رگا  الط و  هرقن و  زا  ارت  دـهد  هچنآ  ریگب  سپ  يزادـنا ، افج  رد  ای  ینک 

رب دیوج  طلست  هک  یـسک  ندش  لخاد  اهنآ  رب  وشم  لخاد  یـشاوم  نآ  رـس  رب  یتفر  هاگره  و  تسوا ، لام  نآ  رثکا  هک  اریز  وا ، نذاب 
سپ هصح ، ودب  ار  اهنآ  نک  ادج  نآ و  رد  ناجنرم  ار  وا  بحاص  ناسرتم و  ار و  ییاپراچ  نامرم  و  ناب ، دـنک  يدـعت  فنع و  ای  نآ ،

ار یقاب  نآ  زا  سپ  تسا ، هدرک  رایتخا  وا  ار  هچنآ  وشم  ضرعتم  درک  رایتخا  نوچ  و  دـنک ، رایتخا  دـهاوخ  مادـک  ره  زاس  ریخم  ار  وا 
افو هک  دنامب  ردقنآ  ات  ینکیم ، تمسق  هتسویپ  نینچ  مه  و  وشم ، نآ  ضرعتم  درک  رایتخا  نوچ  و  زاس ، ریخم  ار  وا  نک و  تمـسق  ود 

و نک ، خسف  تمـسق  نآ  نک و  لوبق  ار  تمـسق  نآ  خسف  دنک  سامتلا  رگا  سپ  وا ، زا  ار  ادخ  قح  ناتـسب  دنک ، وا  لام  زا  ادخ  قحب 
نهک هن  ریپ و  رتش  ناتسم  وا و  لام  رد  ار  ادخ  قح  یناتسب  هک  نادنچ  ات  يدرک  لوا  هک  نک  نآ  نآ  زا  دعب  زیمآ  مه  رد  ار  ود  ره  زاب 
کی ای  تلع  بیع و  بحاص  هن  و  هتشگ ، لولسم  ای  هدش  هتخادگ  ضرمب  هن  هتسکش و  اضعا  اپ و  تسد  هن و  و  هتشگ ، فیعـض  لاس 

لام اب  دـشاب  هدرکیم  يراومه  قفر و  یـشاب ، هتـشاد  وا  نیدـب  قوثو  هک  یـسکب  رگم  نکم  دامتعا  لاـم و  نآ  رب  نادـم  نیما  مشچ و 
طباض و نیما  قیفـش و  حصان  يدرم  رگم  ناب  نادرگم  لکوم  ناشیا و  نایم  وا  دنک  تمـسق  سپ  ناشیا ، یلوب  دـناسرب  ات  ناناملـسم ،

تسا هدش  عمتجم  هچنآ  ام  يوسب  دوز  نک  هناور  سپ  دیامرفن  بعت  و  ناشدنادرگن ، هتسخ  و  دناسرن ، ررض  دنکن و  فنع  هک  ظیفح 
عنام هک  نک  شرافـس  ندروآ  يارب  وت  نیما  ار  اهنآ  تفرگ  نوچ  ناب و  يادخ  تسا  هدرک  رما  هک  اج  ره  رد  ارنآ  مینادرگب  ات  وت  دزن 

، ندرک يراوس  زا  ارنآ  دنکن  هتسخ  و  وا ، هچب  هب  نآ  دناسر  ررض  سپ  ار  شریش  هیقب  دشودن  و  ریش ، عمطب  هچبرتش  هقان و  نایم  دوشن 
وا رب  هار  همه  دشود و  مامت  یکی  ریـش  هن  وا ، نایم  ندیـشود و  ریـش  مه  يراوس و  رد  رگید  ياهقان  نایم  دنک  لدـع  تمـسق  دـیاب  و 

زجاع نتفر  زا  ای  تسا ، هدش  هدوس  شیاپ  هک  یناویح  اب  دـنک  یگتـسهآ  ینات و  و  ار ، هدـش  هتـسخ  دـهد  تهافر  دـیاب  و  دوش ، راوس 
ياه هداجب  هایگ  اب  نیمز  زا  ار  ناشهار  دنادرگن  و  اهریدغ ، زا  نآ  رب  درذگیم  هک  بآ  ره  رب  ار  میاهب  دزاس  دراو  دیاب  تسا و  هتـشگ 

تعاس ینعی  .اهتعاس  رد  دنزادنیب  یگتـسخ  ات  دراذـگب  ناشدـهد و  تحار  دـیاب  و  دـشاب ، یم  یلاخ  هایگ  فلع و  زا  ابلاغ  هک  اههار 
ره هک  تسنیا  تداع  و  درچب ، ات  تشگ  اهر  ینعی  تسا  لبالا ) تعاس   ) ردـصم اجنیا  تعاس )  ) دـنا هتفگ  .دـهد و  ناشتحار  تعاسب 

يوسب درایب  ات  اههایگ  اهبآ و  دزن  ناشدهد  تلهم  دیاب  و  دیوگیم : هچنانچ  درچب  وا  ات  دنکیم  یگنرد  تعاس  ره  دـناریم  یئاجب  میاهب 
باتک قبط  رب  ار  اهنآ  مینک  تمـسق  ات  افج ، تقـشم و  زا  هدش  هتـسخ  هن  و  بعت ، زا  هدش  هدنام  هن  زغمرپ ، هبرف و  ادخ  نذاب  ار  اهنآ  ام 

ءاش نا  وت  باوص  راکب  تسا  رتکیدزن  و  وت ، رجا  يارب  تسا  رتگرزب  میتفگ  هک  روطنیا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  یبن  تنـس  ادخ و 
.هللا

یجیهال
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مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

هلثما عرـشی  قحلا و  دامع  میقی  ناک  مالـسلا  هیلع  هنا  اهب  ملعیل  المج  اهنم  اـنرکذ  اـمنا  تاقدـصلا و  یلع  هلمعتـسی  نمل  اـهبتکی  ناـک 
.اهلیلج اهقیقد و  اهریبک و  رومالا و  ریغص  یف  لدعلا 

رب رشابم  لماع و  ار  وا  دوب  هدینادرگ  هک  یـسک  يارب  زا  ار  تیـصو  نیا  تشون  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصو  زا  ینعی و 
ببس هب  دوش  هتـسناد  هکنیا  تهج  زا  رگم  ار  يا  هراپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يایاصو  زا  میدرکن  رکذ  .تاکز و  ياهلام  ندرک  عمج 

گرزب کچوک و  روما  رد  ار  تلادع  ماکحا  درک  یم  رهاظ  ار و  قح  نوتـس  تشاد  یم  اپرب  هک  مالـسلا  هیلع  دوب  قیقحت  هب  هک  اهنآ 
.راکشآ ناهنپ و  و 

اذاف هلام ، یف  هللا  قح  نم  رثکا  هنم  نذخاتال  اهراک و  هیلع  نزاتجت  املسم و ال  نعورت  هل و ال  کیرـشال  هدحو  هللا  يوقت  یلع  قلطنا  »
مهیلع و ال ملـستف  مهنیب  موقت  یتح  راقولا ، هنیکـسلاب و  مهیلا  ضما  مث  مهتایبا ، طلاخت  نا  ریغ  نم  مهئامب  لزناـف  یحلا ، یلع  تمدـق 

نم مکلاوما  یف  لهف هللا  مکلاوما ، یف  هللا  قح  مکنم  ذخال  هتفیلخ ، هللا و  یلو  مکیلا  ینلـسرا  هللا ! دابع  لوقت : مث  مهل ، هیحتلاب  جدـخت 
، هقهرت وا  هفسعت  وا  هدعوت  وا  هفیخت  نا  ریغ  نم  هعم  قلطناف  معنم  کل  معنا  نا  .هعجارتالف و  ال ، لئاق : لاق  ناف  هیلو ؟ یلا  هودوتف  قح 

« .هضف وا  بهذ  نم  كاطعا  ام  ذخف 

ار و یناملـسم  زادـنیم  تمالم  عزف و  هب  وا و  يارب  زا  کیرـش  تسین  هک  هناگی  يادـخ  يراکزیهرپ  يوقت و  جـهن  رب  نک  راتفر  ینعی 
رد سپ  وا ، لاـم  رد  ادـخ  قح  زا  رتـشیب  وا  زا  ریگم  وا و  رب  وـت  نتـشذگ  رد  دـشاب  هتـشاد  تهارک  هک  یتلاـح  رد  یملـسم  رب  رذـگم 

يوس هب  ورب  سپ  يدرگ ، ناشیا  ياه  هناخ  لـخاد  هکنیا  نودـب  ناـشیا ، هاـگبآ  هب  اـیب  دورف  سپ  يا  هلیبق  رب  یـسر  یم  هک  یماـگنه 
.ناشیا يارب  زا  میظعت  تیحت و  زا  نکم  مک  ناشیا و  رب  نک  مالـس  سپ  ناشیا ، نایم  رد  یتسیاب  هکنیا  ات  ناـج ، نت و  مارآ  هب  ناـشیا 

قح امش  زا  مریگب  هکنیا  يارب  زا  ادخ  هفیلخ ي  ادخ و  یلو  امش  يوس  هب  ارم  تسا  هداتسرف  ادخ ، ناگدنب  يا  هک  وت  ییوگ  یم  سپ 
سپ .ادخ  یلو  يوس  هب  ار  نآ  دیناسرب  تسه  رگا  سپ  یقح ؟ امـش  لاوما  رد  ادخ  يارب  زا  تسه  ایآ  سپ  ار ، امـش  ياهلام  رد  ادخ 

نودـب وا ، اـب  ورب  سپ  يا ، هدـنیوگ  يرآ  ار  وـت  رم  يرآ  تفگ  رگا  وا و  يوـس  هب  درگمرب  سپ  تسین ، هک  يا  هدـنیوگ  تـفگ  رگا 
وت هب  دهد  یم  هک  ار  هچنآ  ریگب  سپ  .وا  رب  يریگ  راوشد  ای  وا ، رب  ینک  متـس  ای  يرـش ، هب  ار  وا  یهد  هدـعو  ای  ار ، وا  یناسرتب  هکنیا 

.میس زا  ای  رز و  زا 

نرفنتال هب و  فینع  هیلع و ال  طلستم  لوخد  اهلخدت  الف  اهتیتا  اذاف  هل ، اهرثکا  ناف  هنذاب ، الا  اهلخدت  الف  لبا ، وا  هیشام  هل  تناک  نا  «و 
یقابلا عدـصا  مث  راتخا ، امل  نضرعت  الف  راتخا  اذاف  هریخ ، مث  نیعدـص ، لاملا  عدـصا  اهیف و  اهبحاص  نءوستـال  اـهنعزفتال و  همیهب و 

، هنم هللا  قح  ضبقاف  هلام ، یف  هللا  قحل  ءافو  هیف  ام  یقبی  یتح  کلذـب  لازت  الف  راتخا ، امل  نضرعتالف  راتخا  اذاـف  هریخ ، مث  نیعدـص ،
« .هلام یف  هللا  قح  ذخات  یتح  الوا ، تعنص  يذلا  لثم  عنصا  مث  امهطلخا ، مث  هلقاف  کلاقتسا  ناف 

.تسوا زا  اهنآ  رتشیب  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، نذا  هب  رگم  وشم  اهنآ  لخاد  سپ  رتش ، ای  دنفـسوگ  واگ و  وا  يارب  زا  دـشاب  رگا  ینعی و 
رب هدـننک  هبلغ  ندـش  لخاد  اـهنآ  رد  وشم  لـخاد  سپ  اـهنآ ، دزن  هب  ییاـیب  هک  یماـگنه  رد  سپ  .تسا  تاـکز  لاـم  نآ  رتمک  ینعی 

هرابرد ي ار  اهنآ  بحاص  نادرگم  لاح  دب  ار و  اهنآ  زادـنیم  دایرف  هب  ار و  نایاپراهچ  نامرم  نآ و  هب  هدـننک  متـس  هن  لام و  بحاص 
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هک یتقو  رد  سپ  اهنآ ، زا  کی  ره  ندرک  رایتخا  رد  ار  وا  نادرگ  راتخم  سپ  شخب ، ود  هب  ار  لاـم  نک  شخب  نک و  قش  سپ  اـهنآ ،
سپ شخب ، ود  هب  ار  هدـنام  یقاب  نک  شخب  زاب  سپ  .تسا  هدرک  رایتخا  هک  ار  يزیچ  رم  وشم  ضرعتم  سپ  ار ، یـشخب  درک  راـیتخا 

هشیمه سپ  تسا ، هدرک  رایتخا  هک  ار  يزیچ  رم  وشم  ضرعتم  سپ  ار ، یشخب  درک  رایتخا  هک  یتقو  رد  سپ  ار ، وا  نادرگ  راتخم  زاب 
ار ادخ  قح  ریگب  سپ  تسوا ، لام  رد  هک  ادخ  لام  يادا  هب  دشاب  افو  نآ  رد  هک  يزیچ  دـنامب  یقاب  هکنیا  ات  تبـسن  نآ  هب  نک  لمع 

نک لمع  سپ  ار ، لام  ود  زاس  جوزمم  سپ  ار ، تمـسق  نآ  نک  لـطاب  سپ  ار ، میـسقت  نآ  ندرک  لـطاب  دـنک  بلط  رگا  سپ  وا ، زا 
هروسکم و ال همره و ال  ادوع و ال  نذخاتال  و   » .تسوا لام  رد  هک  ار  ادـخ  قح  يریگب  هکنیا  ات  يدوب ، هدرک  لوا  رد  هک  یلمع  لثم 

لکوت .مهنیب و ال  همسقیف  مهیلو ، یلا  هلـصوی  یتح  نیملـسملا  لامب  اقفار  هنیدب ، قثت  نم  الا  اهیلع  ننمات  راوع و ال  تاذ  هسولهم و ال 
ثیح هریـصن  كدنع  عمتجا  ام  انیلا  ردـحا  مث  بعتم ، بغلم و ال  فحجم و ال  فنعم و ال  ریغ  اظیفح ، انیما  اقیفـش و  احـصان  الا  اهب ،

اهندـهجی اهدـلوب و ال  کلذ  رـضیف  اهنبل ، رـصمی  اهلیـصف و ال  نیب  هقان و  نیب  لوحیال  نا  هیلا  زعواف  کـنیما  اهذـخا  اذاـف  هب ، هللا  رما 
« .اهنیب کلذ و  یف  اهتابحاوص  نیب  لدعیل  ابوکر و 

نیما .ار و  بیع  بحاـص  هن  ار و  رغـال  هضیرم ي  هـن  ار و  يا  هتـسکش  هـن  ار و  يریپ  هـن  ار و  رتـش  زا  نـسم  وـت  يریگن  دـیاب  ینعی و 
لام دناسرب  هکنیا  ات  ناناملسم ، لام  اب  دشاب  نابرهم  هک  یتلاح  رد  وا ، نید  هب  یشاب  هتشاد  دامتعا  هک  ار  یـسک  رگم  اهنآ  رب  نادرگم 

هاوخکین رگم  اهنآ  هب  نادرگم  لکوم  ناشیا و  نایم  یلو  دـنک  یم  تمـسق  سپ  ناشیا ، رایتخا  بحاص  یلو و  يوس  هب  ار  ناناملـسم 
، دشاب هدنهد  تمحز  هن  دشاب و  هدننک  هتـسخ  هن  دشاب و  هدننک  متـس  هن  دشاب و  هدـننک  تدـش  هن  هک  ار  ینابهاگن  نیما  .ار و  نابرهم 

هدرک رما  ادـخ  هک  یئاج  رد  ار  نآ  میناـسر  یم  فرـصم  هب  .وت  دزن  رد  تسا  هدـش  عمج  هک  ار  هچنآ  اـم  يوس  هب  نادرگ  هناور  سپ 
هنایم ي هدام و  رتش  هنایم ي  دوشن  عنام  هک  وا  يوس  هب  نک  تیـصو  سپ  وت ، نیما  ار  اهنآ  تفرگ  هک  یماـگنه  رد  سپ  نآ ، هب  تسا 
هب هنیآ  ره  ندش و  راوس  تهج  زا  ار  اهنآ  دزادنین  تقشم  هب  وا و  دلو  هب  دناسر  ررض  هکنیا  ات  ار ، نآ  ریش  دشودن  رایسب  وا و  هچب ي 

اهنآ رب  تاقوا  یـضعب  رد  ینعی  دنا ، هدشن  يراوس  هک  اهنآ  هنایم ي  دنا و  هدش  يراوس  بحاص  هک  ینارتش  نآ  نایم  دنک  راتفر  لدع 
.دنا هدشن  يراوس  هک  یئاهنآ  هب  رگید  یضعب  رد  دوش و  راوس 

قرطلا و داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  اهب  لدـعی  ردـغلا و ال  نم  هب  رمت  ام  اهدرویل  علاطلا و  بقنلاب و  ناتـسیل  بغـاللا و  یلع  هفریل  «و 
، تادوهجم تابعتم و ال  ریغ  تایقنم  اندـب ، هللا ، نذاـب  اـهب  اـنیتات  یتح  باـشعالا ، فاـطنلا و  دـنع  اـهلهمیل  تاـعاسلا و  یف  اـهحوریل 

« .یلاعت هللا  ءاش  نا  كدشرل  برقا  كرجال و  مظعا  کلذ  ناف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هیبن ، هنس  هللا و  باتک  یلع  اهمسقنل 

هب ار  اهنآ  دنادرگ  دراو  هدناماو و  گنل  راد و  برج  هب  دشک  راظتنا  دنک و  ینات  هدـش و  هتـسخ  رب  دریگ  ناسآ  دـیاب  هنیآ  ره  ینعی و 
دهد تحار  اههار و  هداج ي  يوس  هب  رازفلع  زا  ار  اهنآ  دهدن  لیم  بآ و  ياهـضوح  اهریدغ و  هب  ناکم  نآ  رد  دـنرذگب  هک  ییاج 

، هزیکاپ هبرف و  ادـخ  نذا  هب  ام ، دزن  هب  ار  اهنآ  دروایب  هکنیا  ات  اههایگ ، اهبآ و  دزن  رد  ار  اهنآ  دـهد  تلهم  یتعاس و  دـنچ  رد  ار  اـهنآ 
لوسر هقیرط ي  ادخ و  باتک  مکح  جهن  رب  ار  اهنآ  مینک  تمسق  هکنیا  ات  هدید ، تقـشم  هن  هدیـشک و  تمحز  نودب  بیع ، زا  كاپ 

تداشر يارب  زا  تسا  رتکیدزن  وت و  باوث  يارب  زا  تسا  رتگرزب  ادـخ  لام  ندرک  عمج  هک  قیقحت  هب  سپ  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا ،
.یلاعت يادخ  دهاوخب  رگا  وت ،

یئوخ
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هددشملا واولا  رـسک  ءارلا و  حتف  ءاتلا و  مضب  خنـسلا  رثکا  یف  هلوکـشم  هملکلا  و  عزفلا ، ینعمب  حتفلاب  عورلا  نم  نعورت ) و ال  : ) هغللا
یفف دـحاو  نیهجوـلا  یلع  اـهانعم  و  نتملا ، یف  اـهانرتخا  اـمک  عورلا  نم  ءارلا  مض  ءاـتلا و  حـتفب  یـضرلا  هخـسن  یف  و  عیورتـلا ، نم 

هخـسن یلع  راـیتخالا  نم  هلمهملا  ءارلا  همجعملا و  ءاـخلاب  نراـتخت ) ـال  و   ) .عزفف هتعزفا  يا  عاـتراف  هتعور  اـنالف و  تـعر  حاحـصلا :
عـضوملا تزج  کلوق  نم  كولـسلا  ینعمب  زایتجالا  نم  همجعملا  يازلا  میجلاـب و  نزاـتجت )  ) خـسن یف  و  هیلع ، هللا  ناوضر  یـضرلا 

نبا لاق  میجلا ، همجعملا و  ءاـخلاب  جدـخت )  ) .و نم ح ي  هلـصا  برعلا  ءاـیحا  دـحاو  یحلا )  ) .هیف ترـس  هتکلـس و  يا  ازاوج  هزوجا 
مامتل ناک  نا  قلخلا و  صقان  هتدـلو  اذا  هتجدـخا  قلخلا و  مات  ناک  نا  هناوا و  لبق  اهدـلو  تقلا  اذا  هقانلا  تجدـخ  هیاهنلا : یف  ریثـالا 

(: مالسلا هیلع   ) یلع ثیدح  هنم  و  قلخلا ، صقان  يا  میقس ) جدخمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یتا  هنا   ) دعس ثیدح  هنم  و  لمحلا ،
ماب اهیف  ارقی  هالص ال  لک  ثیدحلا  یف  و  حاحصلا : یف  يرهوجلا  لاق  و  یهتنا ، اهصقنت ، يا ال  مهل ) هیحتلا  جدخت  مهیلع و ال  ملـست  )

، جدخم دلولا  جدخم و  یهف  همات  همایا  تناک  نا  قلخلا و  صقان  اهدلوب  تئاج  اذا  هقانلا  تجدخا  و  ناصقن ، يا  جادخ  یهف  باتکلا 
هنم و 

اهلـصا فـیوختلا و  ینعمب  هفاـخالا  نم  هـفیخت )  ) .یهتنا .دـیلا  صقاـن  يا  دـیلا  جدـخم  هیدـثلا  يذ  یف  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ثیدـح 
لمعتسی دعولا  حاحصلا : یف  يرهوجلا  لاق  رشلا ، یف  لمعتسی  داعیالا  نم  هدعوت )  ) .هآئر نم  فیخی  يا  فیخم  عجو  لاقی : فوخلا ،

ریخلا رـشلا و  ینادـعت  للعم و ال  یح  لک  یناللع  الا  رعاشلا : لاق  ارـش ، هتدـعو  و  اریخ ، هتدـعو  لاقی : ءارفلا  لاـق  رـشلا ، ریخلا و  یف 
وا هتدـعوا  نا  ینا و  و  رعاشلا : لاق  دـیعولا ، داعیالا و  رـشلا : یف  هدـعلا و  دـعولا و  ریخلا : یف  اولاق  رـشلا  ریخلا و  اوطقـسا  اذاـف  لـبقم 
یف ریثالا  نبا  لاق  و  حاحصلا ، یف  امک  قیرطلا ، ریغ  یلع  ذخالا  ینعمب  فسعلا  نم  هفسعت )  ) يدعوم زجنم  يداعیا و  فلخمل  هتدعو 
یلع رفاسملا  ذـخای  نا  لصالا  یف  فسعلا  و  املاظ ، ارئاج  يا  افوسع  اماما  یتعافـش  غلبت  ال  ثیدـحلا : یف  و  روجلا ، فسعلا ، هیاـهنلا :

: لاقی قاهرالا ، نم  هقهرت )  ) .یهتنا روجلا ، ملظلا و  یلا  لقتف  هیور  ریغ  نم  رمالا  بوکر  وه  لیق : و  ملع ، ـال  هداـج و  ـال  قیرط و  ریغ 
ینقهرت ال ال  لاقی : هایا ، هفلک  يا  ارـسع  هقهرا  دـیزوبا : لاق  هتلمح ، یتح  اـمثا  نـالف  ینقهرا  لاـقی : و  هاـیا ، هاـشغا  يا  اـنایغط  هقهرا 
منغلا و رقبلاو و  لبالا  یلع  عقی  مسا  یه  یشاوملا و  اهعمج  هیشاملا )  ) .حاحـصلا یف  هلاق  هللا ، كرـسع  ینرـسعال ال  يا  هللا  کقهرا 
هب فنع  مضلاب و  هیلع  فنع  هنم  لوقت : قفرلا  دض  نوکـسلاف - مضلاب  فنعلا  هب ) فینع   ) .هیاهنلا یف  هلاق  منغلا ، یف  لمعتـسی  ام  رثکا 

یلع یطعی  هللا  نا  ثیدـحلا  یف  هیاهنلا : یف  .حاحـصلا و  یف  هلاق  فنع ، عمجلا  لیخلا و  بوکرب  قفر  هل  سیل  يذـلا  فینعلا  و  اضیا ،
ترفن نرفنت )  ) .هلثم رـشلا  نم  فنعلا  یفف  ریخلا  نم  قفرلا  یف  ام  لک  هقـشملا و  هدـشلا و  مضلاب : وه  فنعلا  یلع  یطعی  ـال  اـم  قفرلا 

نم اهلـصا  اهنعزفت ) ال   ) .ارفان هلعج  هرفن  روفن و  رفان و  یهف  تدعابت  تعزج و  برـض : ورـصن  یباب  نم  ارافن  اروفن و  اذک  نم  هبادلا 
ءازلا رسک  ءافلا و  حتف  ءاتلا و  مضب  عازفالا و  نم  ءازلا  رسک  ءاتلا و  مضب  نیهجو  یلع  یضرلا  هخسن  یف  تیور  و  رعذلا ، ینعمب  عزفلا 
فشک يا  هنع  عزف  و  هفاخا ، يا  هعزف  لاقی : عیزفتلا ، کلذک  دادضالا و  نم  هثاغالا  هفاخالا و  ینعمب  عازفالا  و  عیزفتلا ، نم  هددشملا 

، قشلا عدـصلا : عدـصا ) و   ) .حاحـصلا یف  هلاـق  عزفلا ، اـهنع  فشک  يا  مهبولق ) نع  عزف  اذا  یتـح  : ) یلاـعت هلوق  هنم  و  فوـخلا ، هنع 
نمثلا هکلام و  یلا  عیبملا  داع  عیبلا و  اخسف  اذا  الیاقت  هلاقا و  هلیقی  هلاقا  لاقی : نم ق ي ل ، اهلصا  هلاقالا  بلط  هلاقتسالا  کلاقتـسا ) )

نم نسملا  دوعلا : حاحـصلا : یف  لاق  واولا ، نوکـس  وهلمهملا  نیعلا  حتفب  ادوع )  ) .امهالک وا  امهدحا  مدن  دق  نامک  اذا  يرتشملا  یلا 
و ارق ، هدزف و  دوعلا  رجرج  نا  لـثملا : یف  و  ریعبلا ، دوع  دـق  و  هدوع ، هعمج  و  فلخملا ، لزاـبلا و  نسلا  یف  زواـج  يذـلا  وه  لـبالا و 

.یهتنا مالغلا ، دهـشم  نم  ریخ  خیـشلا  يار  ناف  هفرعملا  نسلا و  لهاب  کبرح  یلع  نعتـسا  يا  عدوا  دوعب  محار  لاقی : و  هدوع ، هقانلا 
هفعضا يا  اسله  هسلهی  ضرملا  هسله  دق  لسلا و  مضلاب  سالهلا  هسولهم )  ) .نسلا ربک  ینعمب  نیکـستلاب  مرهلا  نم  مره  هثنوم  همره ) )
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ال : ) هاکزلا ثیدـح  یف  هیانلا  یف  لاق  راوع )  ) .ندـبلا یف  سالهلا  لقعلا و  یف  سالـسلا  لاقی : و  هبولـسم ، يا  لقعلا  سولهم  لـجر  و 
وا  ) .ءایعالا باعتالا و  ینعمب  باغلالا  نم  لعاف  بغلم )  ) .مضی دق  بیعلا و  حتفلاب : اروعلا  راوع ) تاذ  همره و ال  هقدـصلا  یف  ذـخوی 

.هیلا زع  ینعمب و  ازاـعیا  هیلا  زعوا  و  راـشا ، مدـقت و  برـض - باـب  نـم  ازع - زعی و  كرتـی  وا  لـعفی  نا  اذـک  یف  هـیلا  زع  و  هـیلا ) زع 
فارطاب بلح  رـصملا : حاحـصلا : یف  لاق  اـهنبل ) رـصمی  ـال  و   ) .لاـصف نالـصف و  عمجلا  هما و  نع  لـصف  اذا  هقاـنلا  دـلو  لیـصفلا ) )

یف و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  .عرضلا و  یف  نبللا  ایاقب  بلح  رصمتلا  و  عرضلا ، یف  ام  لک  بلح  رصملا  تیکسلا : نبا  لاق  عباصالا ،
ال  ) .اهنبل ذخا  نم  رثکی  دیری ال  عباصا  ثالثب  بلحلا  رـصملا  و  اهدلوب ) کلذ  رـضیف  اهنبل  رـصمی  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع ثیدح 

نم لعاف  بغاللا )  ) .اهتقاط قوف  ریـسلا  یف  اهیلع  لـمح  اذا  اهدـهجا  هتباد و  دـهج  لاـقی : هقـشملا  يا  حـتفلاب  دـهجلا  نم  اهندـهجی )
بقن لاقی : بقنلا )  ) .تصبرت ترظتنا و  يا  مکب  تیناتسا  لاقی : ینولا  اهلـصا  هانالا  نم  ناتـسی ) و   ) .ءایعالا بعتلا و  ینعمب  بوقعللا 

، ناتـسی و  مالـسلا :( ) هیلع   ) یلع ثیدـح  هنم  فافخالا و  هقر  بقنلا : هیاـهنلا : یف  ریثـالا  نبا  لاـق  و  هفاـفخا ، تقر  اذا  رـسکلاب  ریعبلا 
ام لوا  یه  مضلاـب و  هبقنلا  نم  اقتـشم  بقنلا  نوکی  نا  ینعی  لوقا  .برجلا  نم  نوکی  نا  زوجی  اـمهب و  قـفری  يا  علاـضلا ) بقنلاـب و 

و ال یحاضالا ، ثیدـح  هنم  و  علاظ ، وهف  اـعلظ  علظی  علظ  دـق  جرعلا و  نوکـسلاب  علظلا  اـهنم : علظ  هداـم  یف  لاـق  برجلا و  نم  ودـبی 
یتایس یهتنا و  ءاجرعلا ، برجلا و  تاذب  يا  علاظلا  بقنلا و  تاذب  ناتسیل  و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ثیدح  یف  و  اهعلظ ، نیبلا  ءاجرعلا 

یف لیعف  وه  لبسلا و  اهرداغی  ءاملا  نم  هعطقلا  ریدغلا : حاحـصلا  یف  و  ریدغلا ، عمج  نیتمـضب  ردغلا )  ) .ینعملا یف  کلذ  نع  ثحبلا 
لاق هیلا ، هجاحلا  هدـش  دـنع  عطقنی  نا  هلهاب  ردـغی  هنال  لعاف  ینعمب  لیعف  وه  لاقی : و  هردـغا ، نم  لعفم  وا  هرداغ ، نم  لـعافم  ینعم 
اضیا اهدیدشتب  هداجلا  عمج  لادلا  دیدشتب  داوج )  ) .ردغ ناردغ و  عمجلا  ریدغلا و  ریدغلا  هوبقل  ذا  نولوالا  زبن  هردغ  نم  و  تیمکلا :

.فـطن اـهعمجف  لـجرلا  ءاـم  ینعمب  هقطنلا  اـما  و  رثـک ، وا  لـق  یفاـصلا  ءاـملا  ینعمب  هفطنلا  عـمج  فاـظنلا )  ) .قـیرطلا مظعم  ینعمی 
اندب و اندب و  ندب  لاقی  بلاطک ، نداب  عمج  بلطک  ندبلا  اندـب )  ) .بطرلا ءالکلا  وه  نوکـسلاف و  ممـضلاب  بشعلا  عمج  باشعالا ) )

هندبلا و  نمسلا ، ندبلا : و  هنداب ، ثنوملا  یف  لاقی  دق  و  ثنوملا ، رکذملل و  نداب  وهف  همحل  هرثکب  هندب  مظع  اذا  رـصن  باب  نم  انودب 
ادمتعم بهذا  يا  ردقمب  قلعتم  هللا ) يوقت  یلع  : ) بارعالا .اهنونمـسی  اوناک  مهنال  کلذب  تیمـس  هکمب  رحنت  هرقب  وا  هقان  تاحتفلاب 

ءابلاب و نیهجولاب  تئرق  هیحتلاب )  ) مهیلع ضما  خـسنلا : ضعب  یف  مهیلا ) ضما  ، ) ادـحوم يا  لاح هللا  هدـحو ) ، ) ـالثم هللا ، يوقت  یلع 
( رـصمی و ال  ، ) یـضرلا هخـسنل  قباطم  نتملا  یف  ام  و  کلذـک ، خـسنلا : رثکا  یف  کلذـب )  ) يددـع قلطم  لوعفم  نیعدـص )  ) اهمدـع

مـضب ابوکر )  ) مهو یه  هموزجم و  خـسنلا  رئاس  یف  اهنبل و  رـصمی  نا ال  هیلا  زع  وا  يا  لوحی  هلوق ال  یلع  فوطعم  هنال  ناب  بوصنم 
هقث هیـصولا  هذه  يور  ردصملا : هحفص 3 ) دلجم 19 ،  ) .ثنوت رکذت و  اهنال  ندـبلل  تافـص  اهتاوخا  و  تایقنم )  ) زیمت اهحتف  ءارلا و 
نع هیبا ، نع  میهاربا ، نب  یلع  نع  یفاکلا  عماجلا  نم  هاـکزلا  باـتک  نم  قدـصملا  بدا  باـب  یف  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلکلا  مالـسالا 

باب یف  هرس  سدق  یـسوطلا  هفئاطلا  خیـش  اهاور  و  مالـسلا .) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هیواعم  نب  دیرب  نع  زیرح ، نع  یـسیع  نب  دامح 
بتکلا نم  و  هیمامالا ، دنع  هیئاورلا  عماوجلا  حصا  نم  ناباتکلا  و  دانـسالا ، کلذب  ینیلکلا  نع  بیذـهتلا  نم  هاکزلا  یف  تادایزلا  نم 

حیرص اهنم ) المج  انهانرکذ  امنا  و  : ) هر دیسلا - لوق  نا  مث  .مهداهتجا  عجارم  اهیلا  مهطابنتـسا و  رادم  اهیلع  مهدنع  هربتعملا  هعبرالا 
ام یف  ثحبلا  هرثک  صحفلا و  لوط  عم  اهلوطب  اهدـجن  مل  انکلو  هلیوط  هیـصولاف  ـالوصف ، اـهنم  فذـح  ـالوصف و  اـهنم  راـتخا  هنا  یف 
یف جهنلا  نم  اهلقن  دعب  هر - یـسلجملا - همالعلا  .جهنلا و  یف  امم  بیرق  خیـشلا  ینیلکلا و  اهب  یتا  ام  هیئاورلا و  عماوجلا  نم  انرـضح 
یف و  هدانجا ) ءارما  هلامع و  یلا  هاـیاصو  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  باـب  یف  یناـبمکلا ، عبطلا  نم  ص 640   ) راحبلا نماث 
هیلع  ) هلاوحا باتک  یف  یفاـکلا  نم  هتجرخا  لوقا : لاـق : هاکزلا ص 24 .) باتک  نم  قدـصملا  بدا  باب  یف   ) هنم نیرـشعلا  دـلجملا 

دمحم نب  رفعج  نع  نامیلس  نب  نمحرلادبع  نع  ورمع  نب  دیلولا  نع  حلاص  نب  ییحی  نع  تاراغلا  باتک  یف  هاور  ام  رییغتب  مالسلا )
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لقن و  هحفص 4 ) دلجم 19،  ) .هیاورلا نم  هفئاط  لقن  لاق و  امرخآ  یلا  اهتیداب ، یلا  هفوکلا  نم  اقدـصم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثعب  لاق :
نم هاکزلا  باتک  نم  بادالا  نم  هلامعتسا  لماعلا  قدصملل و  بحتسی  ام  باب  یف  هر - يرونلا - ثدحملا  تاراغلا  باتک  نم  هیاورلا 
نیب بیذـهتلا  یف  ام  لعجن  بیذـهتلا و  یفاـکلا و  یتخـسن  یلع  اهکنودـف  اـضعب  اهـضعب  فلاـخی  تاـیاورلا  .لـئاسولا و  كردتـسم 

نینموملاریما ثعب  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  تعمـس  لاق : هیواـعم  نب  دـیرب  نع  هرکذ  مدـقملا  دانـسالاب  ینیلکلا  لاـق  .نیلـالهلا 
هل و ال کیرـش  هدحو ال  هللا  يوقتب  کیلع  قلطنا و  هللادبعابا ) ای   ) هللادبع ای  هل : لاقف  اهتیداب  یلا  هفوکلا  نم  اقدـصم  هیلع  هللا  تاولص 

مهئامب لزناف  تمدـق  اذاف  نالف  ینب  يدان  یتات  هتح  کیف  هللا  قحل  ایعار  هیلع  کنمتئا  امل  اظفاح  نک  کترخآ و  یلع  كایند  نرثوت 
یلو مکیلا  ینلسرا  هللا  دابع  ای  مهل : لق  مث  مهیلع ، ملستف  مهنیب  موقت  یتح  راقو  هنیکـسب و  مهیلا  ضما  مث  مهتایبا ، طلاخت  نا  ریغ  نم 
ناف هیلو ) یلا  هودوتف  قح  مکلاوما  یف  لـهف هللا   ) هیلو یلا  نودوتف  قح  نم  مکلاوما  یف  لـهف هللا  مکلاوما  یف  هللا  قح  مکنم  ذـخال  هللا 

الا هلخدـت  الف  هل  ام  تیتا  اذاف  اریخ  الا  هدـعتوا  هفیخت  نا  ریغ  نم  هعم  قلطناف  معنم  مهنم  کل  معنا  نا  هعجارت و  الف  ال  لئاق : کل  لاق 
هیلع طلـستم  لوخد  هلخدت ) الف   ) لخدـت الف  هللا ) ا   ) کل نذا  ناف  کلام ؟ لوخد  یف  یل  نذاتا  هللادـبع  ای  هل : لقف  هل  هرثکا  ناف  هنذاب 
هریخ مث  نیعدص  یقابلا  عدصا  مث  هل ، ضرعت  الف  راتخا  امهیاف  ءاش  نیعدصلا  يا  هریخ  مث  نیعدـص  لاملا  عدـصاف  هب  فنع  هیف و ال 

قح ضبق  اف  کلذ  یقب  اذاف  هلام  نم  یلاعت  كرابت و  هللا  قحل  ءافو  هیف  ام  یقبی  یتح  کلذـک  لزت  هل و ال  ضرعت  ـالف  راـتخا  اـمهیاف 
الا هب  لکوت  الف  هتـضبق  اذاف  هلام  یف  هللا  قح  ذـخات  یتح  الوا  تعنـص  يذـلا  لثم  عنـصا  اـهطلخا و  مث  هلقاـف  کلاقتـسا  نا  و  هنم ، هللا 

ثیح هریصن  انیلا  دان  لک  نم  كدنع  عمتجا ) امردحا  مث   ) عمتجا ام  لک  ردحا  مث  اهنم  یشب ء  فنعم  ریغ  اظیفح  انیما  اقیفـش  احـصان 
نم هخـسن  یف  و   ) نرـصمی امهنیب و ال  قرفی  اهلیـصف و ال  هقان و  نیب  لوحیال  نا  هیلا  زع  واف  کلوسر  اهبردحنا  اذاف  لج  زع و  هللا  رما 

لدعیل و  ابوکر ، اهب  باتکلا ) تالمج  حرش  یف  هحفص 5 ، دلجم 19 ،  ) دهجی و ال  اهلیضفب ، کلذ  رضیف  اهنبل ) صمی  و ال  بیذهتلا :
هعاسلا یف  قرطلا )  ) قیرطلا داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  نهب  لدـبی ) و ال   ) لدـعی و ال  هب ، رمی  ءام  لـک  نه  درویلو  کـلذ ، یف  نهنیب 

باتک یلع  هللا  نذاب  نهمـسقیف  تادهجم  تابعتم و ال  ریغ  انامـس  احاحـس  هللا  نذاب  انیتای  یتح  هدهج  نهب  قفریلو  قبغت ، حیرت و  یتلا 
یلا کـیلا و  اـهیلا و  هللا  رظنی  كدـشرل  برقا  كرجـال و  مظعا  کـلذ  ناـف  هللا  ءاـیلوا  یلع  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هیبـن هنـس  هللا و 
یلا کیلا و  اهیلا و  هللا  رظنی  اـم  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـف  هجاـح  یف  تثعب  کـثعب و  نمل  کتحیـصن  كدـهج و 

هسفن دهجی  هل  یلو  یلا  هللا  رظنی  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  هجاح  یف  تثعب  کثعب و  نمل  کتحیـصن  كدهج و 
: لاق مث  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا یکب  مث  لاق : یلع ، الا  قیفرلا  یف  انعم  ناک  الا  همامال ) هحیـصنلا  و   ) همام هل و ال  هحیـصنلا  هعاطلاب و 

اذه یف  میقا  و ال  ملاعلا ، اذه  یف  هیبن  هنـس  و ال  هللا ، باتکب  لمع  تکهتنا و ال  الا  همرح  تیقب هللا  ام  هللا ) دـیرب و  ای   ) هللا دـیرب ال و  ای 
هللا اما و  لاق : مث  .اذه  سانلا  موی  یلا  قحلا  نم  یـشب ء  لمع  و ال  هیلع ، همالـس  هللا و  تاولـص  نینموملاریما  هللا  ضبق  ذنم  دح  قلخلا 
هیبن هسفنل و  هاـضترا  يذـلا  هنید  میقی  هلها و  یلا  قحلا  هللا  دری  ءاـیحالا و  تیمی  یتوملا و  هللا  ییحی  یتح  یلاـیللا  ماـیالا و  بهذـتال 

الا قیفرلا  یلا  یهتنت  كردتسملا  یف  ام  یلع  تاراغلا  باتک  هخسن  یلع  هیاورلا  .مکیدیا و  یف  الا  قحلا  ام  هللا  وف  اورـشبا  مث  اورـشباف 
فالخلا هاکز  نم  هلئسملا 26  یف  هرس  سدق  خیـشلا  اهنم  ارطـش  يور  .اییرقت و  نیتروکذملا  نیتخـسنلا  قفاوت  هدعب ، لقنی  مل  یلع و 

ناف قح ؟ نم  مکلاوما  یف  له هللا  لق : مث  مهتایبا  طلاخت  نا  ریغ  نم  مهئام  لزنا  اذکه :

مهئام و اتملک  تفرح  مث  دـیعب ، ینعملا  ثیح  نم  لقنلا  لامتحا  .یهتنا و  .هعجارت  ـالف  کـبجی  مل  نا  هعم و  ضماـف  بیجم  کـباجا 
یعاری روماب  تاقدصلا  هیابج  نلع  هلمعتسی  نم  ع )  ) یـصوا دق  ینعملا : .مهلاوما  مهل و  امب  فالخلا  نم  هعوبطملا  خسنلا  یف  مهتایبا 

، هیعامتجا هیقالخا  هریثک  بادآ  هیقف و  هدیدع  ماکحا  اهنم  دافتسی  .ماعنالا و  یف  اهضعب  و  هیعرلا ، یف  اهضعب  و  هسفن ، قح  یف  اهـضعب 
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ناک يذلا  لداعلا  ناطلسلا  وه  اذه  .اهفلخ و  نم  اهیدی و ال  نیب  هحفص 6 ) دلجم 19 ،  ) نم لطابلا  ایهیتایال  هیهلا  هقح  هیلدع  نیناوق  و 
ریغـص یف  لدـعلا  هلثما  عرـشی  قحلا و  دامع  میقی  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اهب  ملعیل  الئاق : یـضرلا  رد  و هللا  هضرا ، یف  یلاـعت  هللا  لـظ 
هرماوا يرجی  هسلجم و  سلجی  هماقم و  موقی  نم  دـیب  وا  هدـیب  تناک  اذا  هسایـسلا  نا  بیرال  و  اهلیلج ، اـهقیقد و  اـهریبک و  رومـالا و 

هلوق .هبلاغ  تاملظلا  تناک  یهلا  ربدم  ریبدت  نع  نامزلا  یلخ  اذا  و  اینارون ، نامزلا  ناک  ایلعلا  هجردلا  یمظعلا و  هبترلا  هذه  زاح  نمم 
يوقتب رمالاب  اهردصی  نا  هایاصو  رثکا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هباد نم  ناک  هل ) کیرـش  هدـحو ال  هللا  يوقت  یلع  قلطنا  (: ) مالـسلا هیلع  )

هیلع  ) هلعج امل  املـسم ) نعورت  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .عجارف  رـشع  یناثلا  راتخملا  حرـش  یف  کلذ  یف  مـالکلا  یـضم  دـق  هللا و 
يوهلا عابتا  نع  یلاعت  هللا  همـصع  ایلاو  الا  سانلا  یلع  نایغطلا  یغبلا و  بجوت  هراما  هیـالولا  تاقدـصلا و  هیاـبج  یلع  اـیلاو  مالـسلا )

هلتق یلع  اوعمجاف  شیعلا  مهیلع  قاض  یتح  ثلاثلا  هراما  یف  هرم  دعب  هرم  ادیدش  اعزف  نوملسملا  قاذ  دق  .املـسم و  عزفی  نا  نع  هاهن 
ناک نا  و  خلا ، هریخو  هب  قفرا  لب  ههرکی  ارما  ملسملا  یلع  نراتخت  يا ال  خلا ) اهراک  هلیع  نراتخت  و ال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هولتق  و 

میجلاب نزاتجت  ینعا  يرخا  خسن  یلع  اما  و  یضرلا ، هخـسن  یلع  اذه  .ههرکی  ام  لک  هیلع  رایتخلا  نع  یهنلا  لمـشی  هنم  معا  هموهفم 
لوالا یلع  اهراک  هملکف  اهب ، كرورم  هرکی  اهوحن  هتیبوا و  هلام  وا  ملـسملا  ضرا  یلع  رـست  ـال  کلـستال و  هاـنعمف  هجعملا  يازلا  و 

کلملا وه  اذـه  .هاـکزلا و  هللا  قح  نم  دارملا  رورجملا و  ریمـضلا  نم  لاـحلا  یلع  بوصنم  یناـثلا  یلع  و  هیلوـعفملا ، یلع  بوـصنم 
نم مانغالا و  هاعر  نم  ملـسملا  کلذ  ناک  نا  اهب و  هرورم  هرکی  نیملـسملا  نم  دـحا  تویبب  رمی  نا  نع  هلماـع  یهنی  یهلـالا  لداـعلا 
نم اذـه و  نیا  و  هلوسر ، هللا  بدالا  اذـه  ام  ماوعلا و  لزنا  هقبط  نم  باتکلا ) تـالمج  حرـش  یف  هحفص 7 ، دـلجم 19 ،  ) هیدابلا لها 

وا نم  مهوفنی  و  الایتغا ، مهتویب  اوبهنی  الیل و  نآرقلا  هلمح  همالا و  رابحا  یلع  اوزاتجی  نا  هلاـمع  رماـی  مالـسالا و  یلا  لـحتنی  کـلم 
اوسناتـست و یتح  مکتویب  ریغ  اتویب  ولخدـتال  ونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  هتوص : یلعاب  يدانی  ناقرفلا  نآرقلا  و  ـالیم ، مهیلع  اولیمی  ولا  ناـط 

اوعجا مکل  لیق  نا  مکل و  نذوی  یتح  اهولخدـت  الف  ادـحا  اهیف  اودـجت  مل  ناـف  نورکذـت  مکلعل  مکل  ریخ  مکلذ  اـهلها  یلع  اوملـست 
نبا يذمرتلا و  میکحلا  هبیش و  نبا  جرخا  روثنملا : ردلا  ریـسفت  یف  و  رونلا 29،28 .)  ) میلع نولمعت  امب  هللا  مکل و  یکزا  وه  وعجراـف 
اذـه اهلها ، یلع  اوملـست  اوسناتـست و  یتح  هللا : لوق  تیارا  هللا  لوسرای  تلق : لاق : بویا  یبا  نع  هیودرم  نبا  یناربطلا و  متاح و  یبا 

عمجم ریـسفت  یف  .تیبلا و  لها  نذویف  حنحنتب  هدیمحت و  هریبکت و  هحیبستب و  لجرلا  ملکتی  لاق : سانئنـسالا ؟ امف  هانفرع  دق  میلـستلا 
: لاق تلخد ؟ املک  اهیلع  نذاتسافا  يریغ  مداخ  اهل  سیل  اهنا  لاق : معن ، لاقف : یما ؟ یلع  نذاتسا  ع )  ) یبنلل لاق  الجر  نا  يور  نایبلا :

نا ریغ  نم  مهئامب  لزناف  یحلا  یلع  تمدـق  اذاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اهیلع  نذاتـساف  لاق : ال ، لجرلا : لاق  هناـیرع ؟ اـهارت  نا  بحتا 
هنا یناـبمکلا ) عبطلا  نم  ص 23   ) راحبلا نم  نیرـشعلا  دـلجملا  یف  امک  مالـسلا ) هیلع   ) هنع يرخا  هیاور  یف  و  خـلا .) مهتایبا  طـلاخت 
رخآ بد  ااذه  .اهریغ و  یلا  اهیف  مه  یتلا  مهعـضاوم  نم  نوقاسیال  ینعی  .نوقاسیال  مههایم و  یلع  هیدابلا  لها  تاقدص  ذـخوی  لاق :
مهیلا ضمی  مثالوا  مهایمب  لزنی  لب  ءادـتبا  مهتویب  طلاخیال  نا  هرما  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هاـنعمف  جـهنلا  یف  اـم  اـما  جـهنلا و  یف  اـم  ریغ 

مههایم نوکت  نا  اضیا  هیدابلا  لها  نم  برعلا  ریغ  هداع  نم  لب  هیدابلا  ترع  هداع  نم  نال  مهئاـمب  لوزنلاـب  هرما  .راـقولا  هنیکـسلاب و 
علطی نا  نع  هیناسنالا  عابطلا  رفنتا  کلذ  هلها و  نم  هلفغ  نیح  یلع  هتیب  هریغ  طلاخی  نا  رکی  ناسنالا  نا  بیرال  و  مهتویب ، نع  هزراـب 

هحفص 8) دـلجم 19 ،  ) .هلاوحا نطاوب  هرارـسا و  یلع  ریغلا  علطی  نا  نع  هیناسنالا  عابطلا  رفنتل  کـلذ  هلها و  نم  هلفغ  نیح  یلع  ریغلا 
راقولا و هینکـسلاب و  مهئامب  لوزنلا  دـعب  مهیلع  مدـقی  نا  هفدرا  اذـل  لافطالا و  عزف  ناوسنلا و  فوخ  بجوب  کلذـک  لوزنلا  نا  یلع 
هیلع و هللا  یلص   ) لاق .هبیط و  هکرابم  هللا  دنع  نم  هیحت  مکـسفنا  یلع  اوملـسف  اتویب  متلخد  اذا  و  یلاعت : لاق  هلماک  هیحت  مهیلع  ملـسی 

قح ءادا  نم  مهرافن  مدـعو  مهبولق ، فیلات  بجوت  رومالا  کلت  نا  هلمجلاب  .ربخلا و  مکنیب  هوشفاف  هللا  ءامـسا  نم  مسا  مالـسلا  هلآ :)
یف هیعرلاب  قفری  نا  هرما  خلا ) هللا  دابع  لوقت : مث  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یهنلا  یلوا  یلع  یفختلا  يرخا  هریثک  دئاوف  و  مهلام ، یف  هللا 
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بجوت هفیطالم  مالکلا  یف  و  مکلاوما ، یف  هللا  قح  مکنم  ذخ  هتفیلخ ال  هللا و  یلو  مکیلا  ینلسرا  لوقی : ناب  مهلاوما  یف  هللا  قح  ذخا 
.هیعرلا داحآ  نم  دحا  یلع  املاظ  طلسی  و ال  هرذ ، لاقثم  قحلا  نع  لدعی  ادحا و ال  ملظیال  هتفیلخ  هللا و  یلو  نال  کلذ  مهسانیتسا و 

فرـصنی لب  هعجاری  الف  ال ، لاملا : بر  نم  لئاق  لاق  ناف  ما ال ؟ هللا  یلو  یلا  هودویف  هاـکز  مهلاوماـب  تقلعت  لـه  مهلاـسی  نا  هرما  مث 
اهریغک نیمیلا  یلااهوادا  رقتفی  الف  اهیف  هلوق  لبقی  هدابع  اهنال  و  هدـضاعی ، لصالا  هبذـک و  ملعی  ملام  لاملا  بر  لوق  لوقلا  نـال  هنع 

هیلع  ) یلع ناک  میهاربا : نب  ثایغ  هیاور  هوحن  و  لیکولاک ، الوبقم  هلوق  نوکیف  جارخالا  هیال  هل و  نال  و  نیما ، هنـال  و  تاداـبعلا ، نم 
هعجارت الف  کنع  یلو  ناف  هللا  كاطعا  اـمم  هللا  کـمحر  قدـصت  هل  لـقف  لاـملا  بر  یلع  تیتا  اذا  لاـق : هقدـصم  ثعب  اذا  مالـسلا )

وا یلع  قح  وا ال  باصنلا  هفلت  صقنی  ام  فلت  وا  یلع  بجو  ام  تجرخا  دـق  وا  لوحلا  یلام  یلع  لحی  مل  لاملا : بر  لاق  ولف  یهتنا 
لاملا و بر  لوق  لوبقب  هلمع  رما  مالـسلا ) هیلع   ) هنا امک  نیمی  هنیب و ال  هیلع  نکی  مل  هنم و  لبق  کلذ  وحن  وا  هعیدو  يدنع  لاملا  نا 
خیشلا و فالخ  یلا  امهحورـش و  دعاوقلا و  عیارـشلا و  هاکز  یلا  عجارف  هیمامالا  انواهقف  بهذ  هیلا  نیمیلاب و  راهظتـساب و ال  رمای  مل 

یف هقینا  تایاور  ماقملا  یف  خـلا و  هفیخت  نا  ریغ  نم  هعم  قلطناف  هاکز  یلام  یف  معن  لاق : نا  يا  معنم  کل  معنا  نا  و  همالعلا ، یهتنم 
كاطعا امذخف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق ص 22 ج 20 )  ) راحبلا باتکلا ) تالمج  حرش  یف  هحفص 9 ، دلجم 19 ،  ) قدصملا بدا  باب 

جارخا زاوج  هنم  دافتیـس  امک  اقرو  ابهذ و  ماعنالا  همیق  نم  هاکزلا  جارخا  زاوج  مالکلا  اذـه  نم  دافتیـس  نا  نکمی  هضف ) وا  بهذ  نم 
عفد هاکزلا  نم  دوصقملا  و  یفخیال ، امک  اهب  اهـصاخیال  هصاـخ  همیق  رکذ  نـال  همیقلا  تناـک  یـش ء  يا  لـب  کلذـک  تـالغلا  همیق 

هاشلا همیقب  ریعبلا  ناک  اذا  یهتنملا : یف  لاـق  همـالعلا  نا  یتح  همیقلا  عفدـب  لـصحی  اذـکف  نیعلا  عفدـب  لـصحی  اـمک  ریقفلا و  هجاـح 
: یهتنملا هاکز  نم  یناثلا  دصقملا  نم  عباسلا  ثحبلا  یف  لاق  خلا و  همیقلا  یف  هاواسمللف  نحن  اما  یعفاشلا  دنع  اندـنع و  ازجا  هجرخاف 

رثکا هللا و  همحر  خیـشلا  رایتخا  وه  تاناویحلا و  دـحاوا  هضف  وا  ابهذ  هیف  هاکزلا  تبجو  ام  ناک  ءاوس  هاـکزلا  یف  همیقلا  جارخا  زوجی 
یف امک  هللا  همحر  دـیفملا  مسق  دـق  .لـضفا و  نیعلا  هعـستلا و  فانـصالا  یف  همیقلا  جارخا  زوجی  دـعاوقلا : یف  لاـق  .یهتنا و  اـنئاملع 
امک هصوصخملا  فانـصالا  مدعت  نا  لا  لوالا  یف  همیقلا  جارخا  نم  عنم  اهریغ و  معنالا و  یلا  لاومالا  هرـس  سدق  همالعلل  فلتخملا 
نم بجاولا  نع  جرخی  ناب  ساب  و ال  لاق : هناف  دـینجلا  نبا  مالک  نم  رهاظلا  هناف  یناثلا  یف  هغوس  و  هرـس ، سدـق  ققحملل  ربتعملا  یف 

يرخا تایاور  قالطا  و  اذه ، مالـسلا ) هیلع   ) هلوق امه  دری  .هذخا و  موی  بجاولا  همیقب  اقرو  ابهذ و  هونعلا  ضرا  یف  قحلا  هقدـصلا و 
لاـق .همیقلا و  تناـک  یـش ء  يا  هرطفلا  یف  اـهلک و  تاوکزلا  یف  همیقلا  جارخا  زاوج  اـهقالطا  نم  دافتـسی  لـب  .اـهلحم  یف  هروکذـم 

نم يرخا  هوجو  ماقملا  یف  هماـعلا  ءاـهقفل  هیلع و  صوصنملا  جرخی  اـمنا  زوجی و  ـال  هاـکزلا  یف  همیقلا  جارخا  هباحـصا : یعفاـشلا و 
زاوج دیفی  هضفوا ، بهذ  نم  كاطعا  ام  ذخف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نا  مث  .خیـشلا  فالخ  هاکز  نم  هلئسملا 58  یلا  عجارف  فالتمالا 

یل هاکزلا  کلاملا  موقی  مل  اذا  امب  کلذ  دـیقیوا  اهذـخا ، موی  همیقوا  لاملاب ، هاکزلا  قلعت  تقو  همیق  ربتعی  لـهف  همیقلا  نم  جارخـالا 
یلا لوک  وماعبشم  ثحبلا  ضفخنا و  وا  جارخالا  لبق  قوسلا  داز  هنمض  ام  وه  بجا  ولاف  همیقلا  نمض  هسفن و  یلع  اهموق  ول  و  هسفن ،
یف رهاظ  خلا ، هنذاب - الا  اهلخدت  الف  لباوا  هیشام  هل  ناک  ناف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نا  لوقی : نا  لاقل  و  هحفص 10 ) دلجم 19 ،  ) .هقفلا
زاوج یلا  هیناثلا  یف  همالک  رعـشی  مل  هیناثلا و  نود  یلوالا  یف  همیقلا  جارخا  زوجف  تاوکزلا  نم  اهریغ  لباقم  ماعنالا  هاـکز  لـعج  هنا 
لهف مالـسلا ) هیلع   ) هلوق قالطا  ناب  هنع  باجی  نکل  .هریغ و  و  هر - دـیفملا - هیلا  بهذامک  هفالخ  هنم  رهظی  لب  الـصا  همیقلا  جارخا 
هیشام هل  ناک  ناف  هلوق : و  هضفو ، بهذ  نم  كاطعا  ام  ذخف  هلوق : قالطا  کلذک  امهیلک و  نیمسقلا  لمشی  قح ، نم  مکلاوما  یف  هللا 

نم ماعنالا  هاکز  كاطعا  نا  يا  ریدقتلا  اذه  یلع  ءافلا  هملک  نم  رهاظلا  وه  امک  ماعنالا  هاکز  ینعا  نیمسقلا  دحا  رسفی  خلا - لباوا -
معت لبالا  هیـشاملا و  نا  مث  .ادیج  لماتیلف  کلذـک  اهیف  کتریـس  نوکت  نا  بجی  کلذـک و  اهمکحف  لبالا  یـشاوملا و  نم  اهـسنج 
اهیف بجی  الف  لیخلا  قیقرلا و  ریمحلا و  لاغبلا و  هیـشاملا  لمـشت  یتاـخب و ال  بارع و  سوماـج و  رقب و  ناـضو و  زعم  نم  اـمهعاونا 
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رقب لمـشتال  اذـک  .دـحاو و  رانید  نوذرب  لک  نع  نارانید و  قیتع  لک  نع  طقف  همئاسلا  لـیخلا  ثاـنا  یف  بحتـسی  ـال  لـب و  هاـکزلا 
هاکز یلا  و  فـالخلا ، هاـکز  نم  هلئـسملا 62  یلا  عجارف  هماعلا  ضعب  هیف  فلاـخ  و  هیله ، ـالا  یلا  اـهقالطاب  فرـصنت  اـهنال  شحولا 

: هلوق ناب  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  داقا  .هل و  لبالا  هیـشاملا و  رثکا  ناب  هنذا  للع  خـلا ) هل  اهرثکا  ناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .یهتنملا 
باصنلا و نم  ریـسی  ءزج  هقحتـسملا  هقدـصلا  نال  کـلذ  نیدـلا و  هساـیرلا و  هحاـصفلا و  یف  هیلع  دـیزم  ـال  مـالک  هل ، اـهرثکا  ناـف 
ع)  ) ریمالا مالک  لوقا : .یهتنا  لقالا ، هل  ناک  ذا  فسکف  هکیرش  نذاب  الا  فرصتی  لخدی و  نا  هیلع  مرح  رثکالا  هل  ناک  اذا  کیرـشلا 

رهاظ خلا - هریخ - مث  نیع  دص  لاملا  عدصا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نا  امک  همذـلا ، لاملا ال  نیع  یف  بجت  هاکزلا  نا  یف  رهاظ  اذـه 
هاکزلا جارختسا  هیفیک  هحفص 11 ، دـلجم 19 ،  ) نا یف  ریخم  لاملا  بر  نا  ینعا  یعاسلا  یلا  لاملا ال  بر  یلا  راـیخلا  نا  یف  اـضیا 
لوـالاب صن  و  هلئـسم 28 )  ) فالخلا هاکز  یف  هرـس  سدـق  هفئاطلا  خیـش  امهیلا  بهذ  امک  ءاش  ءزج  يا  یف  کـلذ  نیعی  لاـملا ) نم 

اـضیا هحیرـص  يرخالا  تایاورلا  همذلا و  یف  نیعلا ال  یف  بجت  هاکزلا  امهلوقب : ربتعملا  عئارـشلا و  یف  ققحملا  دعاوقلا و  یف  همالعلا 
دحا نع  احیرـص  هیف  فالخلا  لقنی  مل  لب  هیمامالا  نم  روهـشملا  وه  .همذـلا و  هئارب  لصالا  همذـلاب و  نایعالاب ال  قلعتت  هضیرفلا  ناـب 

، همذلا قحلا ال  اذـه  دروم  یه  نیعلا  نا  ینعا  اهب  اهقلعت  نیعلا  یف  اهبوجوب  دارملا  مث  .هیلع  عامجالا  مهنم  دـحاو  ریغ  یعدا  لب  مهنم 
بحاص هب  یتا  یهقف  ثحب  ماقملا  یف  .اهلک و  تاوکزلا  یف  همیقلا  جارخا  زاوج  نم  افنآ  تملع  اـمل  اـهنم  هاـکزلا  جارخا  بوجو  ـال 

باـنطالل و اـفوخ  هنع  انـضرعا  .هیقفلا  حابـصم  نم  هاـکزلا  باـتک  یف  هر - ینادـمهلا - هـیقفلا  و  رهاوـجلا ، هاـکز  یف  هر - رهاوـجلا -
هیفیک یعاسلا  ملع  مث  خـلا ) نیع  دـص  لاملا  عدـصا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .امهیلا  بلاطلا  عجریلف  باـتکلا  هعوضوم  نع  هجورخل 

تسا

یلا اذـکه  وراتخا  امل  ضرعتی  نا ال  نیتقرفلا و  يدـحا  رایتخا  یف  لاملا  بر  ریخی  نیتقرف و  اهقرفی  نا  هرما  لاملا و  نم  هاکزلا  جارخ 
فناتـسی نا  هرما  مث  هلقاف ) کلاقتـسا  ناف   ) هلوقب هیلع  هدـیدشت  مدـع  هل و  رمالا  لیهـستب  هرما  مث  .اهیف  هللا  قح  رادـقم  اـهنم  یقبی  نا 

نیمـسق و یقابلا  قشلا  مسقی  مث  ءاش ، نیقـش  يا  رایتخا  یف  هریخی  نیعدـص و  هعدـصی  مث  لاملا  طلخی  ناب  هلاقالا  دـعب  اـسار  لـمعلا 
: فالخلا هاکز  نم  هلئـسملا 21  یف  هر - خیـشلا - لاق  .ضبقیف  هللا  قح  نم  بجاولا  رادقم  یلا  نیعدـصلا  دـحا  یهتنی  نا  یلا  اذـکه 

هیلع بجی  ام  لاـمک  هیف  اـم  رادـقم  یقبی  نا  یلا  لاـملا  بر  ریخی  کلذـک و  رخـالا  قرفی  لاـملا و  بر  ریخی  نیتفرف و  لاـملا  قرفی 
و يرخالا ، نم  هضیرفلا  یعاسلا  راتخی  اهنم و  هدـحاو  لاملا  بر  راتخی  قرف  ثالث  لاملا  قرفی  باطخلا : نب  رمع  لاق  و  هنم ، ذـخویف 

مالـسلاو هالـصلا  هیلع  نینموملاریما  نع  يورملا  ربخلا  هقیرفلا و  عامجا  انلیلد  میدـقلا ، یف  کلذ  رکذ  لاملا  قرفی  ال  یعفاـشلا : لاـق 
رایخ یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک قالطا  نا  مث  .یهتنا  .فورعم  هحفص 12 ) دلجم 19 ،  ) وه هب و  هاصو  هایا و  هتیلوت  دنع  هلماعل  هلاق  امیف 

تواست اذا  ام  نیب  نیعدـصلا  دـحا  نم  جارخالا  زاوج  یف  قرفلا  مدـع  یـضتقی  ءاش  نیعدـص  يا  نم  هضیرفلا  جارخا  یف  لاـملا  بر 
ربتعملا و یف  ققحملا  یکح و  امک  هبتک  نم  هلمج  یف  همالعلا  مهنم  هیماـمالا  نم  دـحاو  ریغ  مزج  میمعتلا  اذـهب  تفلتخا و  وا  اـهتمیق 

قدـصل هجتم  وه  و  كرادـملا : بحاص  لاق  .ءاش و  نیفنـصلا  يا  نم  هضیرفلا  جارخا  یف  رایخلاب  کلاملا  و  هیف : لاـق  ثیح  عیارـشلا 
.دـحتملا عونلا  یف  باحـصالا  هب  فرتعا  امک  اقلطم  همیقلا  هظحالم  رابتعا  یلع  لدـی  اـم  ءاـفتنا  هضیرفلا و  یمـسم  جارخاـب  لاـثتمالا 

ص 481)  ) یهتنملا یف  همالعلا  هرکذ  امک  رخآ  یهقف  عرف  خلا  نیعدص ، لاملا  عدصا  و  مالسلا :) هیلع   ) همالک نم  دافتسی  مث  .یهتنا 
لبالا نم  نیتاملا  ینعی  نیتاملا  اک  نیتضیرفلا  جارخا  نکمی  ام  لام  یف  عمتجا  ول  لاق : ثیح  مالکلا  اذـهب  دهـشتسا  لبالا و  هاکز  یف 

نا یلا  هیف  هملاعلا  لاوقا  لقن  مث  نوبل - تانب  سمخ  جرخا  ءاش  نا  و  عبرالا ، قاقحلا  جرخا  ءاش  نا  انواملع  هیلا  بهذ  کلاملا  ریختی 
يا نوبل  تانب  سمخ  وا  قاقح  عبرا  اـهیفف  نیتاـم  تناـک  اذاـف  تاقدـصلا : باـتک  یف  ع )  ) یبنلا لوق  یف  روهمجلا  هاور  اـم  اـنل  لاـق :
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نع نسحلا  یف  خیـشلا  هاور  ام  هصاخلا  قیرط  نم  .مهلاوما و  مئارک  كایا و  ذاعمل : مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .تذخا و  تدـجو  نیفنـصلا 
لقنف اهتیداب - یلا  هفوکلا  نم  اقدصم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ثعب  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمـس  لاق  هیواعم  نب  دـیرب 
تبث هاکز  اهنال  و  هدهعلا ، نع  هب  جرخیف  ءاش  نیفـصنلا  يا  کلاملا  جارخا  عم  لصحی  لاثتمالا  نال  و  هدـعب : لاق  مث  اهل  امکب  هیاورلا 

هـضیرفلا یف  ذخای  نا  نع  یعاسلا  ع )  ) یهن مث  خلا ) ادوع  نذخات  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .خلا  کلاملل - کلذ  ناکف  رایخلا  اهیف 
مرهلا فلخملا و  لزابلا و  نسلا  یف  زواج  يذـلا  وه  لبالا و  نم  نسملا  دوعلا  نا  هغللا  نایب  یف  تملع  دـق  .سمخلا  تاـبیعملا  کـلت 

دلجم 19،  ) یمـسی نس  هدـعب  سیل  و  دـشاب - مهن  لاس  رد  نیا  و  لزاب - هقان  لزاب و  لمج  لاقی : بر : الا  یهتنم  یف  .نسلا و  ربک  وه 
هن زا  هک  رتش  نسحمک : فلخم  .نیماع  لزاب  مع و  لزاب  کلذ  دـعب  لاقی  و  حـتفلاب )؟ ما  لادـلا  رـسکب  قدـصملا  نا  یف  هحفص 13 ،

یهتنملا هاکز  یف  هرس  سدق  همالعلا  لاق  .فرخ  ریپ  کین  فتکک : مره  دنپسوگ ، رتش و  زا  لاسنالک  دوع : دشاب  هتـشذگرد  یگلاس 
میلـسلا و نم  راوعلا  تاذ  هریبکلا و ال  همرهلا  اهریغ و ال  نم  همرهلا  حاحـصلا و ال  نم  هضیرملا  ذـخوی  هلئـسم و ال  (ص 485 ج 1 :)

هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا نع  روهمجلا  يور  .نوقفنت و  هنم  ثیبخلا  اومیتال  و  یلاعت : هللا  لاق  افالخ  هیف  ملعن  ـال  هبیعملا و  یه  روعلا  تاذ 
یف خیـشلا  هاور  ام  هصاخلا  قیرط  نم  .قدـصملا و  ءاشی  نا  الا  سیت  راوع و ال  تاذ  همره و ال  هقدـصلا  یف  ذـخوی  ال  لاق : هنا  هلآ ) و 
یف نال  و  قدصملا ، ءاشی  نا  الا  راوع  تاذال  همره و  ذخوی  و ال  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  سیق  نب  دـمحم  نع  حیحـصلا 

نذـخات و ال  مالـسلا : هیلع  هلوق  یلا  ریـشی  هریبکلا  همرهلا  اهریغ و ال  نم  همرهلا  ـال  و  هر :- هلوق - لوقا : .یهتنا  .ءارقفلل  اررـض  کـلذ 
قدصملا ءاشی  نا  الا  هیوری  دـیبعوبا  ناک  و  لاق : اهحتفب ، یئاطخلا  هرکذ  لادـلا و  رـسکب  قدـصملا  یف  روهـشملا  .همره و  ادوع و ال 

و لاق : مث  دنتـسملا  یف  هرـس  سدق  یقارنلا  عمجلا و  یف  یحیرطلا  و  هیداهنلا ، یف  ریثالا  نبا  هدافا  هیـشاملا ، بحاص  دیری  لادلا  حـتفب 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لوق  نم  دارملا  ناف  روهشملا  هیلع  امک  لوالا  وه  باوصلا  نکل  لوقا : .هریخذلا  یف  لادلا - حتف  ینعی  هلمتحا -

نا الا  هضیرفلا  یف  ذخوی  تابیعملا ال  کلت  نا  قدصملا  ءاشی  نا  الا  سیق  نب  دمحم  ریصب و  نب  دمحم  ریصب و  یبا  یحیحص  و  هلآ )
ءارقفلل و تاقدـصلا  امنا  یلاعت : هللا  لاق  هاکزلا  یقحتـسم  نم  هیناـمثلا  فانـصالا  نم و  هاـکزلا  یلع  نیملاـعلا  نـال  قدـصملا  اـهلبقی 

میکح میلع  هللا  هللا و  نم  هضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا  اهیلع و  نیلماعلا  نیکاـسملا و 
هلئاق تایاورلاف  ءارقفلل  ررـض  کلذ  یف  سیل  لبالا و  هیـشاملا و  نم  حیحـصلا  لدـب  اهیطعیف  هاکزلل  اقحتـسم  نوکی  وهف  ( 61 هبوتلا : )

هلوبق ینعمب  قدصملا  هیشم  عم  تابیعملا  کلت  ذخا  زاوجب 

ریغ نم  اوح  رص  باحص  الا  عمـسیال و  کلذ  یف  هلوق  نا  عم  هیـشاملا  بحاص  ءاشی  نا  الا  ینعم  یلع  هیاورلا  حصی  فیک  و  هل ، اهایا 
تاـیتفلا و نم  همرهلا  حاحـصلا و  نم  هضیرملا  هضیرفلا  یفکی  ـال  هنا  هـیلع  هحفص 14 ) دـلجم 19 ،  ) عامجالا وعدا  لب  فـالخ  رکذ 
ضرالا و ال نم  مکل  انجرخا  امم  متبـسک و  ام  تابیط  نم  اوقفنا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یلاعت : هلوق  یلا  افاضم  همیلـسلا  نم  راوعلا  تاذ 

قدصملا قالطا  نا  یلع  ( 272 هرقبلا :  ) دـیمح ینغ  هللا  نا  اوملعا  هیف و  اوضمغت  نا  ـالا  هیذـخاب  متـسل  نوقفنت و  هنم  ثیبخلا  اوممیت 
دیبعابا فلاخ  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  .هاورلا و  هماع  هغللا و  همئا  هیلع  تعمجا  امم  هضیرفلا  ذـخای  يذـلا  یعاـسلا  یلع  رـسکلاب 

یف یفاکلا  یف  .قدصم و  وهف  مهقدصی  مهقدص  لاقی : اهبابرا  نم  اهیف  وتسی  يذلا  هاکزلا  لماع  وه  لادلا و  رسکب  اولاقف : هاورلا  هماع 
: لاقف کنم ، لبقی  کلذ ال  نا  لاقف : هقدصلا ، نع  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  لاس  هنا  دلاخ  نب  دمحم  نع  هدانـساب  قدصملا  بادآ  باب 

بابلا کلذ  یف  .ثیدحلا و  .ءام  یلا  ءام  نم  رـشحیال  نا  کقدصم  رم  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا هل  لاقف  یل  ام  یف  کلذ  لمحا  ینا 
: لاق مهلهانم ؟ یلع  مهیتای  ما  قدصملل  سانلا  عمجیا  لئس  هنا  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  دمحم ، نع  زیرح ، نع  هدانساب  اضیا  هنم 

هیلع  ) یلع هاـک  لاـق : ع ) ، ) هیبا نع  رفعج ، نع  میهاربا ، نب  ثاـیغ  نع  هدانـساب  اـضیا  هیف  .مهقدـصیف و  مهلهاـنم  یلع  مهیتاـی  لـب  ـال 
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.هعجارت و الف  کنع  یلو  ناف  هللا ، كاطعا  امم  هللا  کمحر  قدصت  هل : لقف  لاملا  بر  یلع  تیتا  اذا  لاق : هقدـصم  ثعب  اذا  مالـسلا )
یطعی يذـلا  قدـصتملا  و  منغلا ، تاقدـص  ذـخای  يذـلا  ککثیدـح و  یف  کقدـصی  يذـلا  قدـصملا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق 
یهتنم یف  منغ و  اهلک  لئابقلا  ناربع  ینب  نم  قدصملا  دو  لاق : هضیرفلا ، قدـصملا  ذـخا  يرـشخمزلل : هغالبلا  ساسا  یف  هقدـصلا و 

نا اضیا  ملع  انم  دقامبف  .نآ  زا  تستعن  هدنریگ  تاقدص  قدحمک  قدصم  نتفرگ  تاقدص  اریسک و  نتشاد  وگتسار  قیدصت : برالا :
یف ام  ـالماع )؟ نوکی  نا  یمـشاهلل  زوجی  لـه  هحفص 15 ، دـلجم 19 ،  ) یلع یـسوموبا  هیلا  بهذامک  هیاورلا  یف  قدـصملا  طـبض 

، داصلا یف  ءاتلا  تمغداف  یقدـصتملا  هلـصا  لاملا و  بحاص  ینعمب  لادـلا  رـسک  اعم و  لادـلا  داصلا و  دـیدشت  یلع  هیریث  الا  هیاهنلا 
هیلع  ) همالک نم  رهاظلا  هر :- ینیرحبلا - حراشلا  هنع  هلقن  ام  یلع  یلاعت - هللا  همحر  يدـنوارلا  نیدـلا  بطق  لاق  .اضیا  باوصب  سیل 

حراشلا لاق  .یهتنا و  .نیعدـصب  عدـصی  نا  لـبق  لاـملا  نم  هبیعملا  فانـصالا  هذـه  نم  دـحاو  لـک  جارخاـب  رماـی  ناـک  هنا  مالـسلا )
لبق لاـملا  لـصا  نم  قدـصملا  اـهجرخی  اـمهتاوخا  هروسکملاو و  هسولهملا  یه  سمخلا و  تاـبیعملا  نوکی  نا  یغبنی  و  یلزتـعملا :

کلت ذخا  ناک  اذا  لوقا : .یهتنا  هرم  دعب  هرم  لاملا  عدص  نم  هب  هرما  ام  دمتعی  ناک  اذا  قدصملا  مهـس  یف  تعقو  امبرف  الا  هتمـسق و 
عدـصلا لبق  اهجارخا  معن  هدـعبوا  لاملا  عدـص  لبق  تجرخا  ءاوس  اسار  هضیرفلا  نع  هجراخ  یهف  هنع  اـیهنم  هضیرفلا  یف  تاـبیعملا 
.هیهقفلا بتکلا  یف  ءاهقفلا  نم  دحا  اهیلع  ضرعتی  ملامک  هاکزلا  یف  هربتعملا  باد  الا  وا  ماکحالا  دحا  وه  سیلف  الا ، رمالل و  لیهست 

ملف ضوعلا  هیلا  عفد  لمعلا  یفوا  اذا  هلمع  یلع  هلاعج  هل  لـعجی  نا  همولعم و  هدـم  همولعم  هرجاـب  یعاـسلا  رجاتـسی  نا  ماـمالل  نا  مث 
ارقفلا مهـس  یف  عقت  لب  همهـس  یف  هضیرفلا  عقت  ملامب  رف  هجولا  اذه  ریغ  یف  اما  و  تاقدصلا ، نم  یـش ء  ذخا  هجولا  اذه  یف  هل  نکی 

تابیعملا ذخا  نع  یهنلا  نا  یبنی  همالک  نال  هغدغد  نم  قدصملا  مهـس  یف  تعقو  امب  رف  الا  یلزتعملا و  حراشلا  مالک  یف  ولخی  ولف 
نا یمـش  اـهللزوجی  لـه  هنا  مث  .هیف  لوقلا  قیقحت  تملع  دـق  قدـصملا و  مهـس  یف  اـهعوقو  ثیح  نم  نوـکی  هضیرفلا  یف  سمخلا 
نبا بلطملا  سابعلا و  نب  لضفلا  لاس  امل  مهیلع و  همرحم  یهو  هاکز  هذـخای  ام  نال  کلذ  نم  هیمامالا  انباحـصا  عنم  ـالماع ؟ نوکی 
یف امک  دـمحم ، لا  دـمحمل و  لحت  اهنا ال  سانلا و  خاسوا  هقدـصلا  امهل : لاق  هلامعلا  امهیلوی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هعیبر 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  اوتا  مشاه  ینب  نم  اسانا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  مساقلا  نب  سیعلا  هحیحـص  یف  و  یهتنملا ،

لج زع و  هللا  هلعج  يذلا  مهسلا  اذه  انل  نوکی  اولاق : یـشاوملا و  تاقدص  یلع  هحفص 16 ) دلجم 19 ،  ) مهلمعتسی نا  هولاسف  هلآ ) و 
دق نکلو  مکل  یل و ال  لحت  هقدصلا ال  نا  بلطملادبع  ینب  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هب ، یلوا  نحنف  اهیلع  نیلماعلل 

زاوج مدع  نم  مهدارم  لوقا : .مهل  زوجیف  مهروصق  عم  اما  سمخلا  نم  مهنکمت  عم  اذه  هرـس : سدق  خیـشلا  لاق  .هعافـشلا و  تدعو 
یف امک  هاکزلا ، قلطم  مشاه ال  ینب  یلع  همرحم  نییمـشاهلا  ریغ  هاکز  نال  نییمـشاهلا  نم  هاـکزلا  نکی  مل  اذا  ـالماع  یمـشاهلا  نوک 

ابیصن قحتسی  هنا  اندنعف  هاکزلا ، یلع  نیلماعلا  قاقحتسا  هجو  یف  ءاهقفلا  نیب  فالخلا  عقو  دق  یهتنملا : یف  همالعلا  لاق  .هرطفلا  هاکز 
نیکاسملا و ءارقفلل و  تاقدـصلا  امنا  : ) یلاعت هلوق  انل : .هاکز  هرجا ال  اضوع و  یطعی  هفینحوبا : لاق  یعفاشلا و  لاـق  هب  و  هاـکزلا ، نم 

هللا نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  روهمجلا  هاور  ام  بارعالا و  ینعملا و  یف  هیوستلا  یـضتقی  واولاب  فطعلا  و  اـهیلع ) نیلماـعلا 
هرارزلا ور  ام  هصاخلا  قیرط  نم  و  ءازجا ، هینامث  اها  زجف  هسفنب  اهمسق  یتح  برقم  کلم  لسرم و ال  یبن  اهتمسق  یف  ضری  مل  یلاعت 

ءالوه لکا  هیالا  ءارقفلل ) تاقدصلا  امنا  : ) یلاعت هلوق  تیارا  هلانلق  الاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  نسحلا  یف  ملـسم  نب  دمحم  و 
؟ اهذخای نا  حلـصی  نمل  هاکزلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا تلاس  لاق : هعامـس  نع  و  اعیمج ، ءالوه  یطعی  مامالا  نا  لاقف : یطعی ؟

یلا رقنف  هرجالا ال  لیبس  یلع  اهقحتـساول  هنالو  .اهرخا  یلا  نیکاسملاو  ءارقفلل  هباـتک : یف  یلاـعت  هللا  فصو  نیذـلل  لـحت  یه  لاـق :
لمعلا عم  الا  یطعیال  هناب  هفینحوبا  جتحا  .یمـشاهلا  اهنم  عنم  امل  هرجا  ناک  ول  هنال  .کلذ و  هرجالا و  نییعت  هدملا و  وا  لمعلا  ریدقت 

الا نوذخای  مهنوک ال  باوجلا  .ینغل و  لحت  هقدصلا ال  ینغلا و  عم  اهذخای  هن  و ال  بیصن ، هل  نکی  مل  مام  الا  وا  کلاملا  اهقرف  ول  و 
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مهقاقحتسا هجو  لماعلا ) یف  هربتعملا  طئارشلا  هحفص 17 ، دلجم 19 ،  ) .یلع مهیلا  اهعفدن  نحن  اهنم و  مهقاقحتسا  یفانی  لمعلا ال  عم 
امک هرقف  رابتعاب  هلمع ال  رابتعاب  اهذخای  هن  هانغ ال  یف  انی  هواطعا ال  ریدقتلا و  رابتعا  مدعل  مهلمع  نع  ضوع  اهن  لمعلا ال  طرشب  اهل 

یـضاقلا و مامالا و  اما  فیرعلا  ظفاحلا و  باسحلا و  ماسقلا و  بتاکلا و  نیلماعلا  یف  لخدـی  هدـلب و  یف  هئانغ  عم  لیبسلا  نبا  یطعی 
فلکی مل  کلذک  هلک  ناک  ولف  کلذک  هلکلا  صنلا  ناک  اذا  امع  فرـصنم  تابیعملا  ذـخا  نع  یهنلا  نا  مث  .یهتنا  .الف  مامالا  بئان 

( اوممیت و ال   ) یلاعت هلوق  نم  رهاظلا  اذـک  و  لاملا ، ضعب  ثیبخلا  نا  یلع  لدـی  هیـالا  یف  هنم )  ) یلاـعت هلوق  نا  یلع  حیحـصلا ، ءارش 
یلع بیعملا  قدص  ناف  فرعلا  یلا  هبیعملا  فانصالا  قدص  یف  عجرملا  نا  امک  اضیا ، هریغ  دوجو  یف  رهاظ  ثیبخلا  یلا  دصقلا  ناف 

يرخالا رابخالا  یف  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یف  هیالا و  یف  یهنلا  اهلمـشی  ثیحب  اهوحن  نرقلا و  وا  نذالا  عوطقم  وا  لیلقلا  جرعلا  لـثم 
الا اهب  لکوت  و ال  هلوقب : هدـکا  مث  خـلا ) هب ، قثت  نم  الا  اهیلع  ننماـت  ـال  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .نیعتم  وا  رهاـظ  هفـالخ  لـب  لکـشم 

طورـشلا دـحا  هنامالا  و  هنامالل ، الحم  سیل  نم  نیملـسملا  لام  یلع  یلوی  نا  نع  هلماع  ع )  ) یهن .خـلا  اظیفح  انیما  اقیفـش و  احـصان 
تملع دق  اضیا و  هیرحلا  مهـضعب  ربتعا  هقفلا و  هلادـعلا و  مالـسالا و  لقعلا و  غولبلا و  لمعلا  یفاوط  رتشا  دـق  نیلماعلا و  یف  هربتعملا 
رابتعا یف  بیرال  كرادملا : یف  لاق  .هیلا  جاتحی  ام  یلع  هالوتی  نمیف  هقفلا  یف  رصتقی  و  الماع ، نوکی  نا  یمش  اهلل  زوجی  هنا ال  افنآ 

هناما ریغلا و ال  لام  یلع  نامیتسالا  نمضتت  هلامعلا  نال  هقفلا  هلادعلا و  نامیالا و  فیلکتلا و  عبرالا  تافـصلا  هذهل  لماعلا  عامجتـسا 
امنا .اظیفح و  انیما  اقیفـش و  احـصان  الا  هب  لکوت  الف  هتـضبق  اذاف  مدقتملاربخلا : یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوقل  و  لدـعلا ، ریغل 
کلذ فـلتخی  هفرـصم و  هتفـص و  بجوـلا و  ردـق  نم  هیلا  جاـتحی  اـمب  هتفرعم  هنم  دارملا  هـیلا و  رقتفی  اـم  یلوـتی  نـمیف  هـقفلا  ربـتعی 

لماعلا یف  هقفلا  رابتعا  مدع  یلا  لیملا  ربتعملا  یف  ققحملا  نم  رهظی  و  لاق : .لامعالا  نم  هالوتی  ام  یلا  هبـسنلاب  لمعلا  لاح  فالتخاب 
ربتعی امنا  یمشاه  ریغ  هنوک  طرـش  و  لاق : .هب  ساب  نایبلا و ال  هحفص 18 ) دلجم 19 ،  ) یف هنـسحتسا  ءاملعلا و  لاوسب  هیف  ءافتک  الا  و 
تیب نم  ائیـش  مامالا  هیلا  عفد  وا  لمعلاب  عربت  یبرقلا و  يوذ  نم  لماعلا  ناک  ولف  هلامعلا  قلطم  یف  بیـصنلا ال  ذخای  يذلا  لماعلا  یف 
یلع لدـی  و  سمخلا ، روصق  عم  وا  هلیبق  هلامع  یلوت  ول  اذـک  .انه و  فتنم  وه  هاکزلا و  نم  ذـخالا  عنملل  یـضتقملا  نال  زاج ، لاـملا 
اوتا مشاه  ینب  نم  اسانا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  مساقلا  نب  صیعلا  نع  حیحصلا  یف  خیشلا  هاور  ام  طرـشلا  اذه  رابتعا 
موق نع  طوسبملا  یف  خیـشلا  یکح  و  لاـق : .ربخلا  یـشاوملا  تاقدـص  یلع  مهلمعتـسی  نا  اولاـسف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

نا رهاظلا  فلتخملا و  یف  هلاق  ادـج  فیعـض  وه  تاراجالا و  رئاسک  ناکف  هرجالا ، هجو  یلع  ذـخای  هنال  ایمـشاه  لماعلا  نوک  زاوج 
هیرحلا طرـش  رابتعا  یف  باحـص  الا  فلتخا  و  لاق : .کلذ  یف  انئاملعل  الوق  فرعا  الذا  روهمجلا  نم  مهنع  خیـشلا  لقن  نیذـلا  موقلا 
باحا مث  لمعی  مل  هالوم  کلمیال و  دبعلا  هاکزلا و  نم  ابیصن  قحتـسی  لماعلا  ناب  ربتعملا  یف  هل  لدتـسا  هرابتعا و  یلا  خیـشلا  بهذف 

عون هلامعلا  نال  هلمعب و  ضرغلا  لوصحل  طرـشلا  اذه  رابتعا  مدـع  فلتخملا  یف  همالعلا  يوق  و  یلوملا ، لمعک  دـبعلا  لمع  ناب  هنع 
زاوج یف  بیر  الف  بتاکملا  اما  هب ، ساب  هیلا و ال  لیملا  ربتعملا  یف  ققحملا  نم  رهظی  و  هدیـس ، نذا  عم  کلذل  حلاص  دـبعلا  هراجا و 
سیل رفاکلا  ناب  مالـسالا  طارتشا  هجو  یف  یهتنملا  یف  هر - همالعلا - لاق  هر .- همالک - یهتنا  بسکتلا  کلملل و  حـلاص  هنال  هتلامع 

هنـسحتساف اباسح  رمع  یلا  يرعـشالا  یـسوموبا  عفر  و  مکنود ) نم  هناطب  اوذـختتال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   ) یلاعت هللا  لاق  هنامالل  ـالها 
ال لاقف : ینارـصن  هنکلو  ال  لاق : وه ؟ بنجا  لاقف : دجـسملا ، باـب  یلع  لاـق : وه ؟ نیاـف  لاـق : یبتاـک ، لاـقف : اذـه ؟ بتک  نم  لاـقف 

هللا لعجی  نل  و  : ) یلاعت هللا  لاق  دـق  نیملـسملا و  یلع  هیالو  کلذ  نال  هللا و  مهدـعب  دـق  مهوبرقت و  هللا و ال  مهنوخ  دـق  مهونمتات و 
دـلجم 19،  ) یلع لوالا  لعفلا  ینب  نا  مهنیب ) همـسقیف  مهیلو  یلا  هلـصوت  یتح  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق الیبس .) نینموملا  یلع  نیرفاکلل 

نا هیف  باوصلاف  یناثلا  اما  هب و  قثت  نم  ـالا  هلوق : یف  نم  یلا  هبیغلا  یلع  و  لـماعلا ، یلا  عجر  وهف  باـطخلا  هیهقف ) عورف  هحفص 19 ،
نیذـلا اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  یلاعت : كراـبت و  هللا  لاـق  .هسفن  یلولاـب  دارا  یلولا و  یلا  عجری  یکل  هبیغلا  یلع  ارقی 
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ع)  ) یبنلا دعب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  یلع  هحضاولا  هلدالا  نم  الا  و  هدئاملا )  ) نوعکار مه  هاکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی 
هللا و باتک  یلع  اهمسقنل  هلوق : ع )  ) رکدق لاق : ثیح  ماقملا  یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  دافا  .ریسفتلا و  بتک  یلا  عجارف  لصف  الب 
: هلوق یناثلا  مهنیب ، همـسقیل  مهیلو  یلا  هلـصوی  یتح  هلوق ،: لوالا  لصفلا  اذـه  نم  عضاوم  هثـالث  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن هنس 

عفدـی نا  طاتحی و  نا  یحا  هنظا  ینکلو  کلذ  یـضتقت  هغالبلا ال  و  هللا ، باـتک  یلع  اهمـسقیل  هلوق : ثلاـثلا  هب ، هللا  رما  ثیح  هریـصن 
هلوق .ء  یفلا  لامب  هراثیتسا  نامثع و  نم  هاور  ام  عم  امیـسال  سانلا  نونظ  تعاس  دسف و  دق  هدهع  یف  ناک  نامزلا  ناف  هسفن  نع  هنظلا 

رصنیک ردحی  ردح  لاقی : هللا  قح  نم  هدنع  عمتجا  ام  اعیرـس  هیلا  قوسی  ناب  قدصملا  ع )  ) رما مث  خلا ) انیلا  ردحا  مث  ( ) مالـسلا هیلع  )
عورف نع  ثحبی  ماقملا  یف  .هیلا و  نیقحتـسملا  جایتحا  هدشلوا  فلتلا ، فوخ  هریخات  یف  نال  کلذک  هرما  امنا  عرـسا ، اذا  برـضی  و 

یلا ابوج  هاکزلا و  لمح  اهیناث  .رخآ و  دلب  یلا  هاکزلا  لام  لقنلا  وجح  انیلا  ردحا  مالـسلا :) هیلع   ) همالک نم  رهاظلا  نا  اهدحا  هیهقف :
لقنب یفتکن  ءاهقفلا و  نیب  فالتخا  عورفلا  یف  و  یعاسلل ، هاکزلا  یف  فرـصتلا  زاوج  مدـع  اهثلاث  .هماقم و  ماق  نم  یلا  وا  ع )  ) یلولا

یلا دلب  نم  هاکزلا  لام  لقن  زوجیال  فالخلا : یف  خیـشلا  لاق  فلتخملا  یفف  لوالا  عرفلا  اما  .الیـصفت  مهتلدا  نود  مهلاوقا  نم  هفئاط 
: طوسبملا یف  .الصا و  هیلع  نامض  هلقن و ال  هلزاج  اقحتسم  هلدجی  مل  نا  و  کله ، نا  هلانماض  ناک  هلقن  ناف  هقحتـسم  دوجو  عم  دلب 

یف هحفص 20 ) دـلجم 19 ،  ) قحتـسملا دوجو  عمرخآ  دـلب  یلا  اهلقن  ناف  هدـلب  لها  ءارقف  یف  اهقرفی  نا  هیلعف  هاـکز  هیلع  بجو  اذا  و 
قرف لاح و ال  یلع  نامضال  رخآ و  دلب  یلا  اهلمح  زاج  هدلب  یف  اقحتـسم  دجی  مل  نا  نمـض و  کله  نا  هازجا و  مهیلا  لصو  هدلب و 
زوجی قحتـسملا  مدـع  عم  نامـضلا و  طرـشب  الا  قحتـسملا  دوجو  عم  دـلبلا  نع  اهلقن  زوجی  هناف ال  دـیعب  وا  بیرق  یلا  اـهلقنی  نا  نیب 

زاج هدلب  یف  نکی  مل  ناف  اهقحتـسم  اهب  رظتنا  هلام و  نم  اهلزع  اقحتـسم  هاکزلا  هیلع  بجت  نم  دـجی  مل  یتم  هیاهنلا : یف  .قالطالاب و 
رخآ دلب  یف  نوکی  نم  رثآ  هطعی و  ملف  اقحتـسم  هدـلب  یف  دـجو  دـق  ناک  نا  و  هازجا ، قیرطلا  یف  بیـصا  ناف  رخآ  یلا  اهب  ثعبی  نا 

اهقحتسی نم  دجی  نا  یلا  هلام  نم  اهلزع  قحتـسملا  مدعف  تقولا  ءاج  اذا  دیفملا : لاقو  .اهتداعا  هیلع  بجو  تکله  نا  اهل  انماض  ناک 
نا الا  هدـلبب  اهقحتـسم  دوجو  اهب  رظتنی  مل  اهجرخا و  قحتـسم  هیف  دـجوی  دـلب  یلا  اهجارخا  یلع  ردـق  نا  نامیالا و  رقفلا و  لـها  نم 

اهقحتـسم یلا  اهیف  لومحملا  قیرطلا  یف  تکله  ناف  هاکزلا  لها  نم  هیلا  لمحی  نمم  اـهب  یلوا  نوکی  هدوجو و  توف  هنظ  یلع  بلغی 
لاـق .هرـضح و  نم  نود  مهنم  رثوـی  نم  ضعب  یف  اهعـضو  قاقحتـسالا و  اـهلمح  اذا  کـلذ  هیزجی  ـال  لاـملا و  بحاـص  نع  تازجا 
لاـق .نمـضی و  مل  دـجوی  مـل  نا  و  نمـض ، لـقن  ناـف  رخآ  یلا  اـهلقن  هـل  هرک  هدـلب  یف  قحتـسملا  دـجو  اذا  اـهیف : هلیـسولا  بحاـص 

، اهقحتسی نم  یلا  تجرخا  اهقحتسم  تافص  هیف  لماکتی  نم  رصملا  یف  نکی  مل  ناف  هریغ ، ناطق  نم  یلوا  رصملا  لها  و  حالصلاوبا :
مل افوخم  لیبسلا  ناک  نا  اهکاله و  یف  اهجرخم  یلع  نامض  الف  رـصملا  یف  اهقحتـسی  نم  دقف  عم  رخآ  رـصم  یلا  اهلمح  دیرا  اذا  و 
هریغ یلا  اهلمحف  اهقحتسی  نم  هرصم  یف  ناک  نا  و  هیلا ، لصت  یتح  هنومضم  یهف  هنذا  ریغ  نم  تلقن  ناف  ریقفلا  نذاب  الا  اهلمح  زجی 

و هیهقف ) عورف  هحفص 21 ، دلجم 19 ،  ) .نامضلا طقسیف  هنذاب  هیلا  اهلمح  نوکی  نا  الا  هیلا  تلمح  نم  یلا  لصت  یتح  هنومـضم  یهف 
یلع ضرف  یلاعت : هللا  همحر  دیفملا  لاق  اضیا  فلتخملا  یفف  یناثلا  اما 

نم یلا  اهلمح  ضرفلا  ناک  هفیلخلا  باغ  اذاـف  هماـقم  مئاـق  هتفیلخ و  ماـمالا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هاـکزلا  لـمح  همـالا 
: حالصلاوبا لاق  .هتیالو و  لها  نم  نینوماملا  ءاهقفلا  یلا  اهلمح  بجو  هتیعر  نیب  هنیب و  ءارفـسلا  مدع  اذاف  هتـصاخ  نم  هفیلخ  هبـصنی 

مالـسالا ناطلـس  یلا  کـلذ  نم  هیلع  بجو  اـم  جرخی  نا  لاـفنا  وا  سمخ  وا  هرطف  وا  هاـکز  ضرف  هـیلع  نـیعت  نـم  لـک  یلع  بـجی 
رذعت ناف  نوماملا  هیقفلا  یلاف  نا  رمالا  رذعت  ناف  هعضاوم ، هعضیل  هتعیش  نم  کلذ  ضبقل  هبصنی  نم  یلا  وا  یلاعت  هلبق  نم  بوصنملا 

یلا هاکزلا  لمح  بوجوب  رعـشی  امهنم  مـالکلا  اذـه  و  نینموملا ، ریقفلا  رطفلا  هاـکزلا و  قحتـسمف  هسفنب  کـلذ  یلوت  فلکملا  رثا  و 
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ناف اهقحتـسم ، یف  اهقرفیل  هیلا  هاکزلا  لمح  بجو  ارهاظ  مامالا  ناک  اذا  و  جاربلا : نبا  لاق  .هانبتر و  اـم  یلع  هیقفلا  وا  هبئاـن  وا  ماـمالا 
: یلاعت هللا  همحر  خیـشلا  لاق  .اضیا و  بوجولا  یلع  دـی ل  وه  فانـصا و  هسمخ  یف  اهقرفی  نا  هیلع  تبجو  نمل  زوجی  هناف  ابئاغ  ناک 

هنع بونی  نم  وا  مامالا  یلا  اهعفدی  نا  نیب  رایخلاب  کل  املاف  تاراجتلا ، لاوما  مهاردلا و  ریناندـلا و  هنطاب  هرهاظ و  نابرـض : لاومالا 
اهلمح لضفالاف  تالغلا  یشاوملا و  لثم  هرهاظلا  لاومالا  هاکز  اما  .کلذ و  یف  فالخالب  اهقحتسم  یلع  هسفنب  اهقرفی  نا  نیب  و 

یف امیسال  هاکزلا  جارخا  یلوالا  لضفالا و  یـضترملا : دیـسلا  لاق  .هنعا و  زجا  دقف  هسفنب  اهقرفف  یلوت  نا  و  اهبلطی ، مل  اذا  مامالا  یلا 
نود نم  هسفنب  هیلع  تبجو  نم  یلوت ظ ) نا  و   ) هنع نیبئانلا  هئافلخ  یلا  مامالا و  یلا  سرغلا  ثرحلا و  یـشاوملاک و  رهاظلا  لاومـالا 
یلا سیردا ، نبا  لوق  وه  خیـشلا و  هراتخا  امک  بجیف  بلطلا  عمالا  بابحتـسالا  قحلا  و  یلاعت : هللا  همحر  همالعلا  لاق  مث  .زاج  مامالا 

ریغ عم  هیلا  عفدلا  بجوا  نم  لک  لوق  هیضتقی  يذلا  وه  هیزجی و  خیـشلا ال  لاق  هسفنب  اهقرف  هیلا و  اهعفدی  ملف  مامالا  اهبلط  ول  لاق : نا 
اما فیلکتلا  هدـهع  یف  یقبیف  اعرـش  بولطملا  اههجو  یلع  اهب  تای  مل  هدابع  اهنا  انل  هحفص 22 ) دـلجم 19 ،  ) .هیزجی لیق : و  بلطلا ،
مل هسفنب  اهقرف  اذاف  بلطلا  عم  مامالا  یلا  عفدـلا  بوجو  یلع  عامجاللف  بولطملا  هجولا  ریغ  یلع  اهلعف  هنا  اما  و  رهاـظف ، هداـبع  اـهنا 
هیلا هعفد  ول  هدـهعلا  نع  جرخی  امنا  باوجلا  و  هدـهعلا ، نع  جرخیف  هقحتـسم  یلا  الام  عفد  هناب  نورخ  الا  جـتحا  .ههجو  یلع  هب  تاـی 

هل نذا  دق  ناک  نا  اهقرف  وا  مامالا  یلا  اهلمح  هقدصلا و  یعاسلا  ضبق  اذا  یهتنملا : یفف  ثلاثلا  عرفلا  اما  .هنم و  بولطملا  هجولا  یلع 
قحتسملا یلا  اهلاصتا  لبق  فلتلا  اهیلع  فاخیف  هاشلا  تضرم  اذا  امک  رذعلا  هجاحلا و  عم  الا  ائیـش  اهنم  عفتنی  نا  هل  سیلف  قیرفتلا  یف 

نا مهملعا  لبج : نبذاعمل  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقل زوجی  الف  رذـع  ریغل  اماف  هبعوتـسی  هنوم  یلا  هلقن  یف  جاتحا  وا  افوخم  قیرفتلا  ناک  وا 
عمتجا ام  ردـحا  مث  هل : لاق  قدـصملا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ثعب  اـمل  و  مهئارقف ، یف  .درتف  مهئاـینغا  نم  ذـخوت  هقدـص  مهیلع 

بجاولا نا  یلع  لد  قشالا  یلا  قفر  الا  وه  يذـلا  عیبلا  نع  لدـع  اـمل  و  لـج ، زع و  هللا  رما  ثیح  هریـصن  اـنیلا  داـن  لـک  نم  كدـنع 
( مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  نع  دلاخ  نب  دمحم  نع  یلاعت  هللا  همحر  خیشلا  يور  دق  و  هرورـضلا ، لجال  ساب  الف  رذعلا  عم  اما  کلذ ،

نا تعجرتسا و  هیقاب  نیعلا  تناک  ناف  عیبلا  حـصی  مل  هرورـضلل  عاـب ال  ناـف  اذـه  تبث  اذا  هاـنلق ، اـم  یلع  لومحم  وه  و  هقدـصلا ، عیب 
اذاف (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .همیقلا  نمـض  هلثم  نکی  مل  وا  رذـعت  ناف  لثملا  يرتشملا  نمـض  هفلات  تناک  نا  و  شرالا ، نمـض  تصقن 

نم کلذب  ارعشم  فصولاب  هرکذ  ثیح  هنیدب ، قثت  نم  الا  اهیلع  ننمات  و ال  افنآ : یضاملا  هلوقل  دیکات  هدایز  هیف  خلا ) کنیما  اهذخا 
هقان و نیب  لوحی  نا ال  اهدـحا  روما : هدـع  اهیف  یعاری  ناب  لبالا  هیـشاملا و  لاحب  هیلا  یـصوی  هنیما و  یلا  زعوی  نا  هرما  مث  انیما  هنوک 

دلجم  ) .ابوکر اهنبعتی  نا ال  اهثلاث  .اعئاج و  یقبیف  اهدلوب  کلذ  رضیف  اهعرض  یف  ام  لک  بلحی  نا ال  اهیناث  .نبللا و  یف  اعمط  اهلیصف 
بوکرلاب صخی  يا ال  بوکرلا  یف  اهنیب  اهتابحاوص و  نیب  لدعی  نا  اهعبار  و  روما ) هدع  لبالا  هیشاملا و  یف  یعاری  هحفص 23 ، ، 19

و هرابعلا ، نم  قاسنملا  رهاظلا  وه  امک  بوکرلا  یلا  اریـشم  کلذ  انلعج  اذا  اذـه  .اهریغ  یلع  يرخا  اهیلع و  بکری  هراـت  لـب  هدـحاو 
لدعلا هیلع  بجی  بوکرلا  یف  اهنیب  لدـعلا  هیلع  بجی  امک  يا  عرـضلا  بلح  بوکرلا و  نم  دـحاو  لک  یلا  اریـشم  نوکی  نا  نکمی 

نا يا  بغاللا  یلع  هفری  نا  اهـسماخ  .يرخا و  يرخا  هذـه و  بلحی  هرات  لب  کلذ  یف  اهنم  هدـحاو  صخی  ناـب ال  اـضیا  بلحلا  یف 
نال یـشملا  هیلع  قشیف  هفافخا  تقر  يذلا  وه  و  بقنلاب ، یناتـسی  نا  اهـسداس  .حیرتسیل و  بوکرلا  نع  هفعی  هعدی و  ییعملا و  حـیری 
نم هب  رمت  ام  اهدروی  نا  اهعباس  .هیـشم و  یف  زمغی  يا  علظی  يذلا  وه  علاظلاب و  قفری  یناتـسی و  نا  کلذک  و  ذئنیح ، هحرجت  ضرالا 

اتخـسن تناک  .ءالکلا و  نم  اهنمیال  يا  قیرطلا  داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  اهب  لدـعی  نا ال  اهنماث  .ءاـملا و  نم  اـهعنمی  ـال  يا  ردـغلا 
حیرت و یتلا  هعاسلا  یف  قیرطلا  داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  نهب  لدبی - وا و ال  لدعی - و ال  اذکه : مسقلا  اذه  یف  بیذهتلا  یفاکلا و 

لقن دعب  لاق  و  رجحلا ) یلع  عبطلا  نم  ص 281   ) كرادملا هاکز  یف  فاکلا  نم  هلوطب  ربخلا  لقن  هر - كرادـملا - بحاص  .قبغت و 
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هیلع هلوق  ربخلا : اذه  دروا  نا  دعب  هرئارـس  یف  هر - سیردا - نبا  لاق  لاق : مث  دئاوفلا ، نم  هیف  امل  هلوطب  ثیدـحلا  اذـه  انلقن  و  ربخلا :
نم تعمـس  سیردا :: نب  دـمحم  لاق  قنعت  اهیف و  حـیرت  یتلا  هعاسلا  یف  قرطلا  داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  نهب  لدـعت  و ال  مالـسلا :
امنا حیبق و  ءاطخ  شحاف و  فیحصت  اذه  و  یـشعلاب ، برـشلا  وه  قوبغلا و  نم  هنا  دقتعی  ءابلا  همجعملا و  نیغلاب  قبغت  حیرت و  لوقی :

نامیلـس یلا  احیـسف  اقنع  يریـس  قان  ای  زجارلا : لاـق  دـیدش  لـبالا  ریـس  نم  برـض  وه  هحوتفملا و  نونلا  همجعملا و  ریغ  نیعلاـب  وه 
اهیف اهل  یتلا  تاعاسلا  یف  قرطلا  داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  نهب  لدـعی  هنا ال  مـالکلا  ینعم  نـال  هحفص 24 ) دلجم 19 ،  ) احیرتستف

لوقی ناک  ام  حورت و  لاقل  حاورلا  نم  ناک  ول  هحارلا و  نم  حـیرت  لاق  اذـه  لجال  هقـشم و  اهیف  اهیلع  یتلا  تاعاسلای  یف  ـال  هحار و 
هانلق ام  یعملا  امنا  ینعم و  هل  قبی  مل  هانرکذ و  ام  یلع  یـشعلا  برـش  وه  قوبغلا و  هنم و  ابیرق  نوکی  ءاشعلا  دنع  حاورلا  نال  حیرت و 

هب یتا  ام  یهتنا  هر - همالک - یهتنا  .اهنوفحـصی  ءاهقفلا  انباحـصا  نم  هعاـمج  تعمـس  ینـال  یباـتک  یف  هظفللا  هدـه  تدروا  اـمنا  و 
ءابلا همجعملا و  نیغلاب  قوبغلا  و  ثیدـحلا : نایب  یف  ص 22 ج 6 )  ) یفاولا یف  هرـس  سدق  ضیفلا  لاق  .كرادملا و  یف  هر - دیـسلا -
لعج لبالا و  ریـس  هدـش  وه  قنعلا و  نم  نونلا  هلمهملا و  نیعلاب  قنعت  رئارـسلا  باتک  بحاص  هطبـض  و  راهنلا ، رخآ  برـش  هدـحوملا 

: هللا همحر  انذاتـسا  لاق  هر - ضیفلا - لاق  مث  .حاورلا  نم  سیل  هحارلا  نم  حـیری  ناب  اللعم  احیبق  ءاطخ  اـشجاف و  افیحـصت  قبغت  هلعج 
ام دیـسلا  هیلقنلا  مولعلا  یف  هذاتـسا  وه  هذاتـسا  نم  هدارم  .ضیفلا و  مالک  یهتنا  .نیرمالا  لمتحی  لب  مولعم  ریغ  افیحـصت  کـلذ  نوک 

تاعاس یف  اـهحوری  نا  اهعـسات  .یفاولا و  هاـکز  نم  ج 6  یف ص 14  هیلع  صن  امک  هارث  باـط  ینارحبلا  یقداـصلا  مشاـه  نب  دـج 
عمج باشعالا  و  هفطنلا ، عمج  هیفاصلا  هلیلقلا  هایملا  فاطنلا  و  باشعالا ، فاطنلا و  یلا  اهلوصو  دـنع  اـهلهمی  نا  اهرـشاع  .حاورلا و 

نا دـیفی  ابوکر ) اهندـهجی  اهدـلوب و ال  کلذ  رـضیف  اهنبل  رـصمی  ـال  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) همـالک نا  مث  .بطرلا  ءـالکلا  وه  بشعلا و 
هیلع  ) هرما ام  یف  ادـج  لماتلا  یغبنی  .ثلاثلا و  عرفلا  یف  افنآ  مالکلا  مدـقت  اـمک  هجاـحلا  رادـقم  یلع  هقدـصلا  نم  عفتنی  نا  یعاـسلل 
اهقح یف  لدعلا  بحی  هللا  نا  ملعیل  اهیف  بلحلا  بوکرلا و  یف  لدعلا  یهیاعر  نم  یصویا  امیف  امیـس  مئاهبلا  قح  یف  هاهن  و  مالـسلا )

( اهبحاص یلع  هبادلا  قح  هحفص 25 ، دلجم 19 ،  ) هیف هل  الا و  ائیش  كرتی  مل  نیفلکملا و  لاعفاب  قلعتی  ام  لک  نیب  هناحبس  هنا  و  اضیا ،
نم هلوقنم  تایاور  هدع  ماقملا  یف  رکذنلف  .اهمرکا  اهفرشاب و  کنظ  امف  یصوا ، ام  هتقیلخ  سخا  یف  یصوا  هتفیلخ  وه  اذه  .مکح و 

هللادبع یبا  نع  یفاولا ص 66 ج 8 )  ) هیقفلا یفاکلا و  یفف  اهلمح ، اهبوکر و  بادآ  اهبحاص و  یلع  هبادـلا  قح  یف  ع )  ) نیدـلا همئا 
یلع نمانت  و ال  لاق : نا  یلا  مهروما - كرما و  یف  مهتراشتـسا  رثکاـف  موق  عم  ترفاـس  اذا  ینب  اـی  هنبـال : ناـمقل  لاـق  مالـسلا ) هیلع  )

اذا و  لصافملا ، ءاخرتس  ددمتلا ال  کنکمی  لمحم  یف  نوکت  الا  ءامکحلا  لعف  نم  کلذ  سیل  اهربد و  یف  عیرـس  کلذ  ناف  کتباد 
و هبادلا ، هحرق  هکرحم  ربدلا  هرس : سدق  ضیفلا  لاق  .خلا  کسفن  اهناف  کسفن  لبق  اهفلعب  ادبا  کتباد و  نع  لزناف  لزنملا  نم  تبرق 

لاصخ اهبحاص  یلع  هبادلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاصخلا : یف  .اهکاله و  مزلتسی  اهکاله  نال  هسفن  هبادلا  لعج  امنا 
یف الا  اهرهظ  یلع  فقی  و ال  اهبر ، دمحب  حبـست  اهناف  اههج  برـضیال و  و  هبرم ، اذا  ءاملا  اهیلع  ضرعی  و  لزن ، اذا  اهفلعب  ادـبی  تس :

اهبحاص و یلع  هبادـلا  قح  باب  راحبلا - یف  .قیطت و  ام  الا  یـشملا  نم  اهفلکی  و ال  اهتقاط ، قوف  اـهلمحی  ـال  و  لـج ، زع و  هللا  لـیبس 
هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  نساحملا  نم  ینابمکلا - عبط  نم  اهلمح ص 701 ج 14  اهبادآ و 

( مالسلا هیلع   ) قداصلا نع  قودصلا  سلاجم  نم  هیف  .هللا و  دمحب  حبسی  هناف  حورلا  هیف  یش ء  لک  باودلا و  هوجو  اوبرضتال  هلآ :) و 
و ال لزن ، اذا  اهفلعب  ادـبی  و  اهیلع ، ثدـحتیاسلجم  اهرهظ  ذـختی  و ال  اهتقاط ، قوف  اهلمحی  ال  قوقح : هعبـس  اهبحاص  یلع  هبادـلل  لاق :
.نورت و الام  يرت  اهنال  راثعلا  یلع  اهبرضی  و  رافنلا ، یلع  اهبرضیال  و  هب ، رم  اذا  ءاملا  اهیلع  ضرعی  و  حبست ، اهناف  اههجو  یف  اهمـسی 
ای لاقف : تلام  دـق  هلماز  يارف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبال  راطق  رم  لاق : ماحللا  دامح  نع  لاـضف  نبا  نع  هیقفلا  نساـحملا و  نم  هیف 

: لاق مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  يدـنوارلا  رداون  نم  هیف  و  هحفص 26 ) دلجم 19 ،  ) .لدعلا بحی  هللا  ناف  لمجلا  اذـه  یلع  لدـعا  مالغ 
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ام الا  اهلمحی  قح و ال  یلع  الا  اهبرـضیال  و  هب ، رم  اذا  ءاملا  اهیلع  ضرعی  و  لزن ، اذا  اـهفلعب  ادـبی  لاـصخ : تساـهبحاص  یلع  هبادـلل 
باودـلا روهظ  اوذـختت  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  اقاوف و  اهیلع  فقی  و ال  اهتقاط ، ـالا  ریـسلا  نم  اـهفلکی  ـال  و  قیطت ،

نا هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  هیقفلا  نم  هیف  .ارکاذ و  رثکا  یلاعت و  عوطا هللا  اهبکار و  نم  ریخ  هبوکرم  هباد  برف  یـسارک 
اهیلع اوجناف  هبدـجم  ضرالا  تناک  ناف  اهلزانم  اهول  زناف  فاجعلا  باودـلا  متبکر  اذاف  هیلع  نیعی  قرفلا و  بحی  یلاعت  كرابت و  هللا 

یفاکلا یف  .اهقیـس و  اهفلعب و  لزنی  نیح  ادـبیلف  هبادـب  مکنم  رفاسم  نم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف اهلزانم  اهو  لزناف  هبـصخم  تناـک  نا  و 
باودـلا و ال یلع  اوکروتت  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  عیمج  نب  ورمع  نع  هدانـساب 

يذلا هللا  مسب  : ) هباد بکر  اذا  لاق  نم  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ءادردلا  یبا  نع  راحبلا  یف  .سلاجم و  اهروهظ  اوذـختت 
انبر یلا  انا  نینرقم و  هلانک  ام  اذه و  انلرخس  يذلا  ناحبس  هل  یمس  سیل  هناحبس  ءامسلا  یف  ضرالا و ال  یف  یش ء  همسا  عم  رـضی  ال 

تففخ نموم  نم  کیلع  هللا  كراب  هبادلا : تلاق  الا  مالسلا ) مهیلع  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نوبلقنمل و 
یف بکری  نیح  ع )  ) ریمالا مالک  یـضم  دق  .کتجاح و  حـجنا  کل و  هللا  كراب  کسفن  یلا  تنـسحا  کبر و  تعطا  يرهظ و  یلع 
یف هر - یـسلجملا - اهب  یتا  هدـیدع  تایاور  ماقملا  یف  حـجارف و  ج 18 ) ص 169   ) بتکلا باب  نم  رـشع  سماخلا  راـتخملا  حرش 
هیاغ ع )  ) رکذ مث  خلا ) هللا  نذاب  انیتای  یتح  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینابمکلا .) عبط  نم  یلا ص 708  ص 701 ج 14 -  ) حجارف راحبلا 

قلعتم انیتای  یتح  لوقف : .خـلا  انیتای  یتح  رومالا  کلتب  اهیف  یعاری  هل  يا  باودـلا ، رما  یف  رم  امب  هنیما  یلا  یـصوی  نا  لماعلا  رما  اـم 
نونلا رـسکب  یقن  تاذ  تراص  تنمـس و  يا  لبالا  تقنا  لاقی  تنمـس  اذا  لبالا  تقنا  نم  لعاف  مسا  تاـیقنملا  و  هیلا ، زع  واـف  هلوقب :
ادیکات نیقحسملا و  لام  ظفح  یف  ادیدشت  مالسلا ) هیلع   ) هعبتا مث  .خم  تاذ  يا  فاقلا  نوکـسف  یهقف ) عرف  هحفص 27 ، دلجم 19 ، )

امب هدعو  مث  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن هنس  هللا و  باتک  یلع  اهمسقنل  : ) هلوقب یلاعت  هللا  بجوا  ام  یلع  هتمسق  نم  ارارم  یصوا  امل 
هیف نال  ارجا ) مظعا  کلذ  نا  (: ) مالسلا هیلع   ) لاق باوصلا و  هیادهلا و  دشرلا و  نم  برقلا  میظعلا و  رجالا  نم  اذه  هملع  یلع  برتی 

اـضر جهن  یلع  رمالا  یلو  عابتا  هیف  نال  دشر  برقا  هرجا  هظفاح و  باوثف  نیقحتـسملا  لامل  ظفحا  کلذ  نال  یفختال و  هقـشم  هرثک 
ام رجالا  مظعا  یف  یفک  .رمالا و  هعاطا  یف  هتین  قدص  لماعلا و  صولخ  یلع  ابلاغ  لدی  هقـشم  هرثک  هیف  لمع  رایتخا  نال  و  رثکا ، هیف 

كرجال و مظعا  کلذ  ناف  مالـسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  ردصملا  رکذ  یف  نیتمدقملا  بیذهتلا  یفاکلا و  یتیاور  یف  ام  یلع  ع )  ) دـعو
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  هجاح  یف  تثعب  کثعب و  نمل  کتحیـصن  كدـهج و  یلا  کیلا و  اهیلا و  هللا  رظنی  كدـشرل  برقا 

هرس سدق  ضیفلا  لاق  .یلع  الا  قیفرلا  یف  انعم  ناک  الا  همام  هل و ال  هحیصنلا  هعاطلاب و  هسفن  دهجی  هل  یلو  یلا  هللا  رظنی  ام  لاق : هلآ )
یهقف عرف  .نوبرقملا  هکئالملا  نولـسرملا و  ایبنالا و  مه  هیملاعلا و  هقرفلا  یف  يا  یلعـالا : قیفرلا  ناـیب  یف  ص 22 ج 6 )  ) یفاولا یف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  ناک  لاق : یفوا  یبا  نب  هللادبع  نع  هدانـساب  هحیحـص  نم  هاکزلا  باتک  رخآ  یف  ملـسملا  يور 
هلوق لوقا : .یهتنا  یفوا ) یبا  لآ  یلع  لص  مهللا  : ) لاقف هقدـصب  یفواوبا  یبا  هاـتاف  مهیلع ) لـص  مهللا  : ) لاـق مهتقدـصب  موق  هاـتا  اذا 

نا مهیلع  لـصو  اـهب  مهیکزت  مهرهطت و  هقدـص  مهلاوما  نم  ذـخ  : ) یلاـعت هلوـق  یلا  ریـشی  مهیلع  لـص  مهللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یف حرـس  اهبحاصل  هقدـصلا  ذـخا  دـعب  اعدـلاب  لماعلا  رمای  مل  ع )  ) ریمالا نا  مث  هبوت 104 ) میلع - عیمـس  هللا  مهل و  نکـس  کـتولص 

لوقلا هیـصولا  یف  هرکذ  هرکذ  ضرف  عم  و  هنم ، هبیرق  تناک  بیذهتلاک  یفاکلا  هخـسن  و  تیرد ، امک  اهنم  المج  انه  رکذ  هناب  ماقملا 
ص  ) یهتنملا یف  هر  همالاعلا  لاق  هحفص 28 ) دلجم 19 ،  ) .اتقوم اعدلا  سیل  بحتسم و  اعدلا  نا  ماقملا  یف  قحلا  لب  لکـشم  دوجوب 

لـص اهب و  میکزت  مهرهطت و  هقدـص  مهلاوما  نم  ذـخ  یلاعت : هللا  لاق  اـهبحاصل  اـعد  هقدـصلا  ماـمالا  وا  یعاـسلا  اذا  هلئـسم و  (، 515
یف لاق  هیـالا و  رهاـظل  یناهبـصالا  فلخ  نب  یلع  نب  دواد  بهذـم  وه  هب و  فـالخلا  یف  لاـقف  بوجولا  یف  خیـشلا  ددرت  و  مهیلع )

: هل لاـق  نمیلا  یلا  اذاـعم  ثعب  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نـال  یلوا  وه  روهمجلا و  رثکا  بهذـم  وه  باحتـسالاب و  طوسبملا 
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نال همذـلل و  هئارب  هنال  و  هرکذـل ، ابجاو  ناک  ول  اعدـلاب و  هرمای  مل  و  مهئارقف ، یف  درتف  مهئاینغا  نم  ذـخوت  هقدـص  مهیلع  ما  مهملعا 
مهبئانف م) رهاظلا : ( ) فیحـصت هدابعلا  یف  یهتنملا و  یف  اذک   ) یلوا مهیتاتف  اعدلا  مهیلع  بجی  مل  مهـسفناب  هقدصلا  اوذخا  ول  ارقفلا 

اعد يا  ءاعدلا و  اذه  یف  تقوم  یـش ء  بابحتـسالا و ال  یلع  هلومحم  هیالا  و  هالـصلاک ، اهل  ءاعدـلا  بجی  الف  هدابع  ادا  اذـه  نال  و 
نم عمج  يوتفلف  دروملا  صوصخ  ههج  نم  اما  رهاـظف و  اـقلطم  ءاعدـلا  بحتـسی  هدـق - یقارنلل - دنتـسملا  یف  .انـسح و  ناـک  هرکذ 

هلوقب الیلعت  اـباطخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاـب صوصخملا  هیـالا  يوس  لیلدـلا  مدـع  لـصالل و  اـعطق  بجی  ـال  و  باحـصالا ،
نوک یف  هیالا  هحارـص  مدع  نینموملا و  عیمجل  ریمـضلا  عجرم  لومـش  هیمولعم  مدع  یلا  افاضم  مهل ) نکـس  کتولـص  ناف  : ) هناحبس

( مالـسلا هیلع   ) هلوق رهاظ  نا  ملعا  هعجرلا و  یف  مالک  .اضیا  هیف  اهروهظ  مدع  لب  اهیـضم  دعب  هاکزلا و  ادا  لجال  اهب  روماملا  هالـصلا 
هللا ییحی  یتح  یلایللا  مایالا و  بهذتال  هللا  اما و  مالسلا - :) هیلع   ) لاق ثیح  بیذهتلا  یفاکلا و  یتخسن  یلع  هلیـصولا  هذه  لیذ  یف 
یف الا  قحلا  اـم  هللا  وف  اورـشبا  مث  اورـشباف  هیبن  هسفنل و  هاـضترا  يذـلا  هنید  میقی  هلها و  یلا  قحلا  هللا  دری  ءاـیحالا و  تیمی  یتوملا و 

ییحی هلوق  ص 22 ج 6 :)  ) یفاولا یف  هر - ضیفلا - لاـق  و  هعجرلا ) یف  مـالک  هحفص 29 ، دلجم 19 ،  ) .هعجرلا یلع  لدی  مکیدـیا -
نم مهنکمت  مدع  مهئافخ و  مهتلقل و  هعیشلا  هبـش  زوجت ، اما  و  هعجرلا ، یلع  انب  هقیقحلا  یلع  لومحم  اما  ایحالا ، تیمی  یتوملا و  هللا 
زاج ول  حـضاو و  هفلکت  ادـج و  باوصلا  بوص  نم  دـیعب  زوجتلا  یلع  هرابعلا  لمح  لوقا : .هر  همالک - یهتنا  یتوملاب  مهنید  راهـضا 
یلع هعجرلاب  لئاق  ربخ  لک  لمح  ناکم  لحم ال  هعجرلل  و ال  ینعم ، ظافلالا  رهاظل  یقبیال  زوجتلا  نم  وحنلا  اذـه  یلع  هرابعلا  لـمح 

مهبتک ءانثا  یف  اهنع  ثحبلاب  اوتا  امبر  هعجرلا و  تابثا  یف  درفنم  هدیدع  لئاسر  هیمامالا  املعل  نا  مث  .هیف  فلکتملا  ینعملا  اذـه  وحن 
هباتک لوا  یف  هسمر  هللا  بیط  یلماعلا  رحلا  خیشلا  ریبخلا  ثدحملا  لاق  .هریثک و  تایاورب  تایآ و  هدعب  اهتابثا  یف  اوکـسمت  هیمالکلا 
اهیف تافلوملا  نم  انرـضح  امم  هعجرلا  یف  لمع  باتک  لوطا  وه  و  هعجرلا ، یلع  ناهربلاب  هعجهلا  نم  ظاقی  الاب  یمـسملا  هعجرلا  یف 

اهثیداحا و لقن  یلع  هیرـشع  ینثالا  هعیـشلا  قابطا  اهتحـص و  داقتعا  یلع  هیمامالا  عامجا  انئاملع  نم  هعامج  لقن  دـق  و  هظفل : اذـه  ام 
یلع حـضاو  لیلد  کلذ  هیمامالا و  هعیـش  ریغ  نم  اهب  لئاق  ذا ال  هیقتلا  یلع  لمحلاب  رودـن  ذوذـش و  یلع  اهـضراعم  اولوات  اـهتیاور و 

یف مالکلا  نم  لاحلا  هاضتقا  لابلاب و  رطخ  ام  اذـهف  اذـه : هباتک  رخآ  یف  لاقو  .اـهتیاور  لـقن  اـهتوبث و  یلع  رهاـظ  ناـهرب  اـهتحص و 
اهناف و تیار  امک  اـهتلدا  هعجرلا و  ثیداـحا  هوق  هعجرلا و  لاـطبا  یف  اهتحارـص  مدـع  اهفعـض و  یلع  اهتاهبـش  عفد  هعجرلا و  تاـبثا 

نم هیعطقلا  نئارقلا  هرثکل  کلذـل  بجوم  اهنم  ثیدـح  لک  لب  نیقیلا  عطقلا و  تبجواف  بتارمب  تزواجت  لب  رتاوتلا  دـح  یلا  تلص 
عامج اهتقفاوم ال  تادیکاتلا و  نم  بورض  یلع  اهلامتشا  اهتحارص و  اهترثک و  اهدضاعت و  هیوبنلا و  هنسلا  هلد و  الا  نآرقلا و  هقفاوم 
اقباس روکذملا  هروهشملا  تافنـصملا  هدمتعملا و  بتکلا  عیمج  یف  اهدوجو  اهلقن و  یلع  نیثدحملا  هوارلا و  عیمج  قابطا  هیمامالا و 
یلع اهتاور  قافتا  هلاحتـسا  و  هیقتلل ، اـهلامتحا  هحفص 30 ) دـلجم 19 ،  ) مدـع الـصا و  اهل  حیرـص  ضراعم  دوجو  مدـع  و  اهریغ ، و 

و اهثیداحا ، نم  هریثک  قرط  هحـصل  و  مهتلالج ، اهتاور و  رثکا  هلادعل  و  اهب ، هیمامالل  نیفلاخملا  هماعلا  نم  دحا  لوق  مدعل  و  بذکلا ،
ملعلاب و مهل  او  ارقا  مهقیدـصت و  مهنع و  حـصی  ام  حیحـصت  یلع  هیمامالا  تعمتجا  نیذـلا  عامجالا  باحـصا  نم  اهتاور  رثکا  نوکل 

هیلع  ) همئالا یلع  تضرع  یتلا  اهتحـص  یلع  عمجملا  لوصالا  یف  هیورم  تناک  ثیداحالا  هذـه  نم  اریثک  ناب  یعطقلا  ملعلل  و  هقفلا ،
اهدرب و حرـص  مهنم  ادحا  نا  انغلبی  مل  و  هعجرلا ، تابثا  یف  هیمامالا  املع  فیناصت  هرثکل  و  اهب ، لمعلاب  اورما  اهوححـصف و  مالـسلا )

یف اهیلع  دیزی  ام  هلاسرلا  هذه  ثیداحا  یلا  تفـض  نالا ال  تدراول  یعبتت  هلق  عم  ینا  .کلذ و  یف  یـش ء  فیلات  نع  الـضف  اهراکنا 
نا هیافک  هضعب  یف  لب  انرکذ  امیف  لئاسر و  ثالث  اهنم  ینرضح  هنا  عم  ائیش  نیرخاتملا  لئاسر  نم  لقنا  مل  ینال  الا  فعاضتتف  ددعلا 
نم ائیـش  نظا  و ال  نیرـشع ، هئام و  هتـس  یلع  دـیزی  ام  هلدالا  تایالا و  ثیداحالا و  نم  هلاسرلا  هذـه  یف  اـنرکذ  دـقف  یلاـعت  هللاءاـش 

هراـیزلا حرـش  یف  یئاـسحالا  لاـق  .هر و  همـالک - یهتنا  .هلئـسملا  هذـه  نم  رثکا  صوصنلا  نم  هیف  دـجوی  عورفلا  لوصـالا و  لـئاسم 
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یف مالکلا  نم  هفئاط  لـقن  دـعب  مکتعجرب ) قدـصم  ( ) ع  ) ماـمالا لوق  حرـش  یف  رجحلا 1276 ه ) یلع  عـبطلا  نم  ص 268   ) هعماجلا
یف انثیدـح  نیرـشع  هئامتـس و  یلع  تفقو  لاق : هنا  يرئازجلا  هللا  همعن  دیـسلا  نع  هرکذ  مدـقت  ام  اهنم  هریثکلا  صوصنلا  نم  هعجرلا :

هقیقحب نموم  کشی  فیک  و  لاق : همامت  یتای  انلق  همالک و  ضعب  هرکذ و  مدقت  يذلا  ینارحبلا  هللارون  نب  هللادبع  خیشلا  بابلا و  اذه 
یف مالعالا  ءاملعلا  ماظعلا و  تاقثلا  نم  نوعبرا  فین و  اهاور  حیرص  ثیدح  یتام  نم  بیرق  یف  مهنع  رتاوت  امیف  ع )  ) راهطالا همئالا 

یـضترملا و و  یـسوطلا ، رفعج  یبا  خیـشلا  و  هیوباب ، نب  دمحم  قودصلا  و  ینیلکلا ، مالـسالا  هقثک  مهتافلوم  نم  نیـسمخ  نم  دـیزا 
دلجم 19،  ) رافصلا ینامعنلا و  یکجارکلا و  دیفملا و  خیشلا  یلالهلا و  میلـس  میهاربا و  نب  یلع  یـشایعلا و  یـشایکلا و  یـشاجنلا و 

بحاص هدـلو  سوواطلا و  نب  یلع  دیـسلا  دـیمحلادبع و  نب  یلع  هیولوق و  نبا  هللادـبع و  نب  دعـس  و  هعجرلا ) یف  مالک  هحفص 31 ،
یـسربطلا و لضفلا  یبا  فیرحتلا و  لیزنتلا و  باتک  فلوم  میهاربا  نب  تارف  میهاربا و  نب  یلع  نب  دـمحم  و  دـئارفلا ، دـئاوز  باتک 

يدنوارلا بطقلا  نامیلس و  نب  نسحلا  بوشآ و  رهش  نبا  یقربلا و  ناورم و  نب  سابعلا  نب  دمحم  نب  میهاربا  یـسربطلا و  بلاط  یبا 
نب لضفلا  هزمح و  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  دیعـس و  نب  دواد  نب  دمحا  میرکلادبع و  نب  یلع  نیدـلا و  اهب  دیـسلا  یلحلا و  همالعلا  و 

هدـحاولا و باتک  فلوم  یمعلا  روهمجلا  نب  دـمحم  نب  نسحلا  نادـمح و  نب  نیـسحلا  یکم و  نب  دـمحم  دیهـشلا  خیـشلا  ناذاش و 
فلوم لئاضفلا و  باتک  بحاص  لیئربج  نب  نذاـش  هللادـبع و  نب  رهط  یفوکلا و  کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  بوبحم و  نب  نسحلا 

راـبخالا بسنن  مل  اذـل  نییعتلا و  یلع  هفلوم  فرعن  مل  اندـنع و  بتکلا  یفلوم  نم  مهریغ  بطخلا و  باـتکلا  فلوم  قیتعلا و  باـتک 
سیـساتل ضرعت  نم  ضعب  ءامـسا  دیکاتلا  دییـشتلا و  دیزمل  رکذـنل  و  روکذـملا : ینارحبلا  لاق  نا  یلا  اهیف - ادوجوم  ناک  نا  مهیلا و 

قفوملا هللا  رابخالا و  نمـض  یفانم  دـق  امم  رهظ  ام  يوس  نیفلاخملا  مصاـخ  وا  نیرکنملا  یلع  جـتحا  وا  هیف  فنـص  یعدـملا و  اذـه 
یبا نب  یلع  نب  نسحلا  مهنم  و  هعجرلا ، هعتملا و  باـتک  هل  تسرهفلا : یف  خیـشلا  لاـق  یناـجرجلا  دیعـس  نب  دواد  نب  دـمحا  مـهنمف 

تسرهفلا و یف  خیـشلا  رکذ  يروب  اسینلا  ناذاشلا  نب  لضفلا  مهنم  و  هعجرلا ، باـتک  هبتک  هلمج  نم  یـشاجنلا  دـع  یئاـطبلا و  هزمح 
.هعجرلا و تابثا  یف  اباتک  هل  نا  یشاجنلا  دع  هناف  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا  مهنم  .هعجرلا و  تابثا  یف  اباتک  هل  نا  یشاجنلا 

هنعانیور ام  یلع  نامیلس  نب  نسحلا  مهنم  .هعجرلا و  یف  هباتک  تسرهف  یف  خیشلا  یشاجنلا و  رکذ  یـشایعلا  دوعـسم  نب  دمحم  مهنم 
باحـصا رثکا  هلاسر و  اهل  اودرفی  مل  هبیغلا و  یف  اوفنـص  امیف  اهورکذ  مهناـف  باحـصا  نم  بتکلا  باحـصالا  رئاـس  اـما  .راـبخالا و 

سیل نیذلا  نیثدـحملا  رباکا  باحـصالا و  ءامظع  نم  کلذ  يور  نم  اقباس  تفرع  دـق  هبیغلا و  یف  اباتک  اودرفا  انباحـصا  نم  بتکلا 
دـلجم 19،  ) یقیقعلا لاق  و  زیزعلادـبع : نب  رـسیم  همجرت  یف  لاجرلا  هصالخ  یف  هر  همالعلا - لاق  .بایترا و  کش و ال  مهتلـالج  یف 

نا یضترملا : دیس  يدهلا  ملع  لاق  .یهتنا و  هعجرلا  یف  دهاجی  نمم  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  هیلع و  ینثا  هحفص 32 )
هتعیـش نم  هتوم  مدقت  دق  ناک  نمم  اموق  ع )  ) يدهملا نامزلا  ماما  روهظ  دـنع  دـیعی  یلاعت  هللا  نا  هیلا  هیمامالا  هعیـشلا  بهذـت  يذـلا 

قحلا و روهظ  نم  نودهاشی  امب  اوذتلیف  مهنم  مقتنیل  هئادعا  نم  اموق  اضیا  دـیعی  و  هتلود ، هدـهاشم  هتنوعم و  هترـصن و  باوثب  اوزوفیل 
لیحتسم ریغ  یلاعت  رودقم هللا  هنا  یف  لقاع  یلع  ههبـش  امم ال  هیلا  اوبهذ  يذلا  نا  بهذملا  اذه  هحـص  یلع  هلالدلا  .هلها و  هملک  ولع 

تحت اهلوخد  هعجرلا و  زاوج  تبث  اذا  و  هرودقم ، ریغ  هلیحتسم  اهاری  نم  راکنا  هعجرلا  نورکنی  انیفلاخم  نم  اریثک  يرن  اناف  هسفن  یف 
هنا انبتک  نم  عضاوم  یف  انیب  دـق  مهعامجا  کلذ و  یف  نوفلتخیال  مهناف  اهعوقو  یلع  هیمامالا  عاـمجا  اـهتابثا  یلا  قیرطلاـف  رودـقملا 

ص  ) ینابمکلا راحبلا  نم  رشع  ثلاثلا  یف  هر - یسلجملا - امامت  همالک  لقن  دق  و  لاق ، ام  رخآ  یلا  هیف  ع )  ) مامالا لوق  لوخدل  هجح 
تحـض وا  تدـهم و  ام  دـعب  باترت  کنظا  ینا ال  یخا  ای  ملعا  ینابمکلا :) راـحبلا  نم  ص 231 ج 13  - ) هر یـسلجملا - لاق  ( 235

یف اهموظن  یتح  راهنلا  هعبار  یف  سمشلاک  مهنیب  ترهتـشا  راصعالا و  عیمج  یف  اهیلع  هعیـشلا  تعمجا  یتلا  هعجرلاب  لوقلا  یف  کل 
مهنم مهرافسا ، مهبتک و  یف  هوتبثا  کلذ و  یف  مهیلع  نوفلاخملا  عنش  مهراصما و  عیمج  یف  نیفلاخملا  یلع  اهب  اوجتحا  مهراعشا و 
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نم لیوطتلا  هفاخم  الول  کلذ و  یف  هیمامالا  بهذم  حـضوا  ثیح  دـیدحلا  یبا  نبا  مالک  رم  دـق  و  امهریغ ، يروب و  اسینلا  يزارلا و 
نم بیرق  یف  مهنع  رتاوت  امیف  ع )  ) راهطالا همئالا  هقیقحب  نموم  کشی  فیک  .کـلذ و  یف  مهتاـملک  نم  اریثک  تدروـال  لـئاط  ریغ 

( مالـسلا هیلع  هباتک  همجرتلا  هحفص 33 ، دلجم 19 ،  ) .افنآ روکذملا  ینارحبلا  خیـشلا  نم  مدـقت  ام  رخآ  یلا  حیرـص - ثیدـح  یتام 
یم دـینادرگ  یم  لـماع  هاـکز  نتفرگ  رب  ار  وا  هکیـسک  يارب  ارنآ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  تیـصو  هلمج  زا  همجرتـلا :

ياهراک رد  تشاد و  یم  اـپب  ار  قح  نوتـس  ترـضح  نآ  هک  دوش  هتـسناد  نآ  هب  اـت  میا  هدروآ  ارنآ  زا  هراـپ  اـجنیا  رد  اـم  و  تشون ،
و ناسرتم ، ار  یناملـسم  اتمه ، یب  اتکی  يادـخ  يوقت  رب  ورب  .درک  یم  رهاظ  ار  لدـع  ماکحا  راکـشآ  ناـهنپ و  گرزب و  کـچوک و 

راـنک هب  يدیـسر  يا  هلیبـق  هب  نوـچ  و  ریگم ، وا  زا  دراد  وا  لاـم  رد  ادـخ  هک  یقح  زا  شیب  و  نیزگم ، وا  رب  دراد  شوخاـن  ار  هـچنآ 
رب سپ  یتسیاب  ناشنایم  رد  ات  ناج  نت و  یمارآ  هب  ناشیوس  هب  ورب  نآ  زا  دعب  و  ییآرد ، ناشیاهناخ  هب  هکنیا  نودب  يآ  دورف  ناشبآ 

ادخ و یلو  ادـخ  یلو  ادـخ  ناگدـنب  يا  ییوگ  یم  نآ  زا  دـعب  نادرگم ، صقان  مک و  ناشیا  رب  ار  دورد  تیحت و  نک و  مالـس  نانآ 
هب ارنآ  هک  تسیقح  ادخ  يارب  امـش  لاوما  رد  ایآ  مناتـسب  امـش  زا  امـش  لاوما  رد  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  وا  هفیلخ 
ورب وا  اب  تسه  يرآ  تفگ : یسک  رگا  و  نکم ، هداعا  وا  رب  ار  نخـس  هرابود  وا و  رب  درگم  زاب  هن  تفگ : یـسک  رگا  دیهدب ؟ وا  یلو 
هداد وت  هب  هرقن  الط و  زا  هک  هچنآ  ینک  فیلکت  وا  رب  ار  يراوشد  ای  يریگ  تخـس  وا  رب  اـی  یناـسرتب ، یهد و  میب  ار  وا  هکنیا  نودـب 

رس رب  نذا و  اب  هاگ  ره  تسا و  وا  لام  اهنآ  رتشیب  اریز  وشم  اهنآ  رد  لخاد  شنذا  نودب  تسا  رتش  دنفسوگ و  واگ و  ار  وا  رگا  ریگب ،
نآ قح  رد  ار  شبحاص  ناسرتم و  نامرم و  ار  یناویح  و  ورم ، تسا  رادرک  تشرد  دراد و  طلست  اهنآ  رب  هک  یـسک  نوچ  یتفر  اهنآ 

ضرعتم درک  رایتخا  نوچ  دنک و  رایتخا  دـهاوخ  هک  ار  شخب  مادـک  ره  ات  نک  ریخم  ار  شبحاص  نک و  شخب  وب  ار  لام  .ناجنرم و 
دنک رایتخا  دـهاوخ  هک  ار  مسق  مادـک  ره  ات  نک  ریخم  ار  وا  زاب  نک  مسق  ود  هب  یقاب  ار  نآ  هرابود  وشم ، تسا  هدرک  رایتخا  ار  هچنآ 

هب دنک  افو  هک  دنامب  ردـقنآ  ات  ینک  یم  ار  راکنیا  هتـسویپ  نینچمه  وشم و  تسا  هدرک  رایتخا  ار  هچنآ  ضرتعم  هدرک  رایتخا  نوچ  و 
دلجم ، ) زیمآ مه  رد  ار  اهنآ  هرابود  ریذـپب و  هدرک  خـسف  شهاوخ  رگا  سپ  يریگ  یم  وا  زا  ار  ادـخ  قح  سپ  وا ، لاـم  رد  ادـخ  قح 

هن ار و  لاـسنهک  هن  ار و  ریپ  رتـش  ریگن  .يریگب و  وا  لاـم  رد  ادـخ  قـح  اـت  يدرک  لوا  رد  هک  نک  ناـنچنآ  سپـس  هحفص 34 ) ، 19
وا نیدـب  هک  ار  یـسک  رگم  اهلام  نآ  رب  نادرگم  نیما  .ار و  كانبیع  هن  ار و  هداـتفارد  ياـپ  زا  ضرم  هب  اـی  راد  لـس  هن  ار و  هتـسکش 

، دنک تمسق  ناشنایم  رد  هک  دناسرب  ناناملسم  یلو  هب  ار  لام  ات  دشاب  نابرهم  دنک و  ارادم  قفر و  ناناملـسم  لام  هب  هک  يراد  قوثو 
نایز دنکن و  اهنآ  هب  یتشرد  دـشاب ، نابهگن  نیما و  نابرهم و  هاوخ و  وکین  هک  ار  یـسک  رگم  لباو  یـشاوم  نآ  رب  نادرگم  لیکو  و 

هک اج  ره  رد  ات  تسرفب  ام  يوس  هب  ار  اهنآ  دوز  هدمآ  درگ  وت  دزن  رد  هاکز  لاوما  زا  هک  هچنآ  سپ  دنکن ، هتسخ  دناجنرن و  دناسرن ،
عمط هب  هک  نک  شرافس  وا  هب  تفرگ  ندروآ  يارب  وت  نیما  ار  اهنآ  نوچ  سپ  .مینک  فرـص  مینادرگب و  تسا  هدومرف  رما  نادب  ادخ 
هتسخ ندش  راوس  هب  ارنآ  و  دسرب ، ررـض  شا  هچب  هب  هک  دشودن  ارنآ  ریـش  همه  و  دزادنین ، یئادج  شراوخریـش  هچب  رتش و  نایم  ریش 

رب یهاـگ  دوش و  راوس  وا  رب  یهاـگ  ینعی   ) دـنک راـتفر  لدـع  هب  ندیـشود  ندـش و  راوـس  رد  نارتـش  نارگید  وا و  نیب  و  دـنادرگن ،
ناسآ دـیاب  و  دوش ) راوس  یکی  رب  هار  همه  رد  دـشودب و  مامت  ار  یکی  ریـش  هن  نارگید  زا  یهاگ  دـشودب و  وا  زا  یهاـگ  نارگید و 
هدـمآ گنت  هب  هدـناماو و  راـتفر  زا  دـش و  هدوس  شیاـپ  هک  یناویح  ربو  دـهد ، شیاـسآ  ار  وا  ار و  هتـسخ  دـهد  تهاـفر  دـنادرگ و 

ار اهنآ  دزاس و  دراو  دروآ و  دورف  دنرذگیم  هک  بآ  ياهضوح  اهریدغ و  هب  ار  اهنآ  دیاب  و  دیامن ، ینات  گنرد و  دنک و  یگتـسهآ 
هب ات  دهدن  تحار  اههاگارچ  رد  یتعاس  دنچ  ره  رد  ار  اهنآ  دیاب  و  دـنادرگن ، تسا  یلاخ  هایگ  زا  هک  ییاههار  هب  رادـهایگ  نیمز  زا 
رد هتسخ  هدید و  جنر  هنزغم  رپ  هبرف و  ادخ  نذا  هب  ات  دهد  تلهم  اههایگ  اهبآ و  دزن  رد  ار  اهنآ  دیاب  و  دنیامن ، برـش  لکا و  تغارف 
وت شاداپ  يارب  هللاءاشنا  دوش  لمع  میتفگ  روطنیا  هب  هک  مینک  تمـسق  ادـخ  ربمیپ  تنـس  هللا و  باـتک  یلع  ار  اـهنآ  هک  دروآ  اـم  دزن 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1735 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا رتکیدزن  تیراگتسر  دشرب و  رتگرزب و 

يرتشوش

نب یلع  نع  قدـصملا : بدا  باب  یف  ینیلکلا  هاور  و  لوقا : لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لـصفلا  )
هیلع  ) نینموملاریما ثعب  لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع اـبا  تعمـس  لاـق : هیواـعم  نب  دـیرب  نع  یـسیع  نب  داـمح  نع  هیبا  نع  میهاربا 
یلع كایند  نرثوت  و ال  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  يوقتب  کیلع  قلطنا و  هللادـبع  ای  هل : لاقف  اهتیداب  یلا  هفوکلا  نم  اقدـصم  مالـسلا )

، هیف هللا  قحل  ایعار  هیلع  کتنمتئا  امل  اظفاح  نک  و  کترخآ ، لدعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )
مهنیب و موقت  یتح  راقو  هنیکـسب و  مهیلا  ضما  مث  مهتایبا ، طلاخت  نا  ریغ  نم  مهئامب  لزناف  تمدـق  اذاف  نالف ، ینب  يداـن  یتاـت  یتح 

نودوتف قح  نم  مکلاوما  یف  لهف هللا  مکلاوما ، یف  هللا  قح  مکنم  ذخال  هللا ، یلو  مکیلا  ینلـسرا  هللادابع  ای  مهل : لق  مث  مهیلع ، ملـست 
تیتا اذاف  اریخ ، الا  هدـعت  وا  هیفخت  نا  ریغ  نم  هعم  قلطناف  معنم  مهنم  کل  معنا  نا  و  هعجارت ، الف  ال ، لـئاق ، کـل  لاـق  ناـف  .هیلو  یلا 

هیف و هیلع  طلستم  لوخد  هلخدت  الف  کل  نذا  ناف  کلام ، لوخد  یف  یل  نذاتا  هللادبع  ای  لقف : هل ، هرثکا  ناف  هنذاب  الا  هلخدت  الف  هلام 
هریخ مث  نیعدص  یقابلا  عدصا  مث  هل  ضرعت  الف  راتخا  امهیاف  ئاش ، نیعدصلا  يا  هریخ  مث  نیعدص ، لاملا  عدصاف  هب ، فنع  ال 

هنم و هللا  قح  ضبقاف  کلذ  یقب  اذاف  هلام ، نم  یلاعت  هللا  قحل  ءافو  هیف  ام  یقبی  یتح  کلذـک  لازت  و ال  هل ، ضرعت  الف  راتخا  اـمهیاف 
اقیفش احصان  الا  هب  لکوت  الف  هتضبق  اذاف  هلام ، یف  هللا  قح  ذخات  یتح  الوا ، تعنص  يذلا  لثم  عنصا  اهطلخا و  مث  هلقاف ، کلاقتسا  نا 

اهب ردحنا  اذاف  لج ، زع و  هللا  رما  ثیح  هریـصن  انیلا ، دان  لک  نم  كدنع  عمتجا  املک  ردـحا  مث  اهنم ، یـشل ء  فنعم  ریغ  اظیفح  انیما 
ابوکر اهب  دهجی  و ال  اهلیصفب ، کلذ  رضیف  اهنبل  نرصمی  امهنیب و ال  قرفی  و ال  اهلیصف ، نیب  هقان و  نیب  لوحی  الا  هیلا  زعواف  کلوسر 
حیرت اهیف  یتلا  هعاسلا  یف  قیرطلا  داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  نهب  لدعی  و ال  هب ، رمی  ءام  لک  نهدرویل  و  کلذ ، یف  نهنیب  لدـعیل  و 

هللا باتک  یلع  هللا  نذاب  نمـسقیف  تادهجم ، تابعتم و ال  ریغ  انامـس  احاحـس  یلاعت  هللا  نذاب  انیتای  یتح  هدهج  نهب  قفریل  و  قبغت ، و 
کتحیـصن كدـهج و  یلا  کیلا و  اهیلا و  هللا  رظنی  كدـشرل ، برقا  كرجال و  مظعا  کلذ  ناف  هللا ، ءاـیلوا  یلع  هیبن  هنـس  یلاـعت و 

لـصفلا  ) هعاطلاب هسفن  دـهجی  هل ، یلو  یلا  هللا  رظنی  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  هتجاـح ، یف  تثعب  و  کـثعب ، نمل 
خیشلا هاور  و  ربخلا .- انعم - ناک  الا  همامال  هل و  هحیصنلا  و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا 

ورمع نب  دـیلولا  سابعلا  یبا  نع  حـلاص  نب  ییحی  نع  یفقثلا ) تاراغ   ) هتور و  یفاکلا ،)  ) هاور اـمک  بیذـهتلا )  ) و هعنقملا )  ) یف نا 
نمل اـهبتکی  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .اـضیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  نامیلـس  نب  نمحرلادـبع  نع 
دیزی نب  بعـصم  نع  هحوتف )  ) یف يرذالبلا  يور  .جرخلا  بادآ  هجارخ  لامعل  نیعی  ع )  ) ناک کلذک  و  تاقدـصلا ) یلع  هلمعتـسی 

رهب یثوک و  کلملا و  رهن  یمـسف  يرق ، قیتاسر و  رکذـف  تارفلا - یقـس  ام  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینثعب  لاق : هیبا  نع  يراصنالا 
افـصن و امهرد و  ربلا و  نم  ظیلغ  عرز  بیرج  لک  یلع  عضا  نا  ینرما  و  تاذاـبقهبلا - طـیقرد و  رهن  ریوج و  رهن  ناـقمدرلا و  ریس و 
و کلذ ، فصن  ریعشلا  یلع  و  مهرد ، یثلث  عرزلا  قیقر  ربلا  نم  بیرج  لک  یلع  و  امهرد ، طسو  بیرج  لک  یلع  و  ماعط ، نم  اعاص 

ثالث هیلع  تتا  اذا  مرکلا  بیرج  یلع  و  مهارد ، هرـشع  بیرج  لـک  یلع  رجـشلا  لـخنلا و  عمجت  یتلا  نیتاـسبلا  یلع  عضا  نا  ینرما 
تاورـضخلا یلع  عضا  نا ال  و  هب ، رم  نم  هلکای  يرقلا  نع  ذاش  لخن  لک  یغلا  نا  و  مهارد ، هرـشع  معطا  هعبارلا و  یف  لخد  نینس و 

یلع بهذلاب  نومتختی  نیذاربلا و  نوبکری  نیذـلا  نیقاهدـلا  یلع  عضا  نا  ینرما  و  نطقلا ، و  مسامـسلا ، بوبحلا و  و  یئاقملا ، ائیش ،
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یلع عضا  نا  و  هنـسلا ، یف  امهرد  نیرـشع  هعبرا و  لجر  لک  سار  یلع  راجتلا  نم  مهطـسوا  یلع  و  امهرد ، نیعبرا  هینامث و  لـجرلا 
همجا  ) لها مزلا  ع )  ) ایلع نا  ینغلب  لاق : حـلاص  نب  نسحلا  نع  يور  .امهرد و  رـشع  ینثا  لجرلا  یلع  مهنم  یقب  نم  رئاـس  هرکـالا و 

( مالـسلا هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) نب دمحا  لاق  .میدا  هعطق  یف  اباتک  کلذـب  مهل  بتک  مهرد و  فالآ  هعبرا  سرب )
و هیرصملا ،)  ) یف اذکه  اهنم ) المج  انه  انرکذ  امنا  و   ) .لبابب دورمن  حرص  هرـضحب  سرب ) همجا   ) یفوکلا دامح  لدعلاو ) …  قحلاب 
( قحلا دامع  میقی  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اهب  ملعیل  (. ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف   ) امک انهه ) المج  اهنم  انرکذ  امنا  و  : ) باوصلا

کنا و  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل يروشلا  موی  لاق  هبیتق  نبا  لاـق  .مهقوراـف  کلذـب  رقا  یتح  دـحا  لـک  مالـسلا ) هیلع   ) هنم کـلذ  فرعی 
، کلذـک اضیا  هیلع  نیمدـقتملا  هراما  نامز  یف  ع )  ) ناـک .میقتـسملا و  طارـصلا  نیبملا و  قحلا  یلع  میقت  نا  اـهتیلو  نا  موقلا  يرحا 

اـصاصق نامثع  هفالخ  یف  رمع  نب  هللادبع  لتق  دارا  و  هفنال ، امغر  نامثع  هفالخ  یف  همال  نامثع  اخا  هبقع  نب  دـیلولا  یلع  دـحلا  ماقاف 
امل هنا  امک  هنیدـملا ، نم  جرخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنم رفف  هیلع  دـحلا  ءارجا  نع  نامثع  یبا  و  قح ، ریغب  لتق  هنال  رتست  کـلم  نازمرهب 

ءاسنلا هدیـس  تلاق  اذـل  و  رمالل ، مالـسلا ) هیلع   ) هتیالوب نوضری  اوناـک ال  کلذـل  و  هیواـعم ، یلا  رف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا رمـالا  لـصو 
اهقیقد و اهریبک و  رومالا و  ریغص  یف  لدعلا  هلثما  عرشی  و   ) .هللا تاذ  یف  هرمنت  الا  نسحلا  یبا  نم  اومقن  ام  هفیقـسلا : موی  مالـساهیلع 

الا همرح  تیقب هللا  اـم  هللا  ـال و  دـیربل : لاـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع وـبا  یکب  مث  رم - امدـعب  مدـقتملا - یفاـکلا )  ) ربـخ یف  اـهلیلج )
یشب ء لمع  و ال  نینموملاریما ، هللا  ضبق  ذنم  دح  قلخلا  اذه  یف  میقا  و ال  ملاعلا ، اذه  یف  هیبن  هنـس  هللا و  باتکب  لمع  و ال  تکهتنا ،

هیلع ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) هللا ییحی  یتح  یلایللا  مایالا و  بهذـت  هللا ال  اما و  لاـق : مث  .اذـه  ساـنلا  موی  یلا  قحلا  نم 
هعنقم  ) یف و  ربخلا .- هسفنل -  هاضترا  يذلا  هنید  میقی  هلها و  یلا  قحلا  دری  ءایحالا و  تیمی  یتوملا و  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا )
لاقف هفوکلا  داوس  نم  داوس  ایقناب و  یلع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ینلمعتسا  لاق : فیقث  نم  لجر  نع  رجاهم  نب  لیعامـسا  يور  دیفملا :)

نا لاقف : هتیتاف  یب ، رمف  کلمع  یلا  هجوتت  نا  تدرا  اذاـف  اـمهرد ، هنم  كرتت  ـال  هیف و  دـجف  کـجارخ  رظنا  روضح - ساـنلا  و  یل -
نا انرما  اناف  مهرد  یف  لمع  هباد  عیبت  وا  جارخ  مهرد  یف  اینارـصن  وا  ایدوهی  وا  املـسم  برـضت  نا  كایا  هعدخ ، ینم  تعمـس  يذـلا 
یبا نا  انوثدـح  اذـکه : هایاصو )  ) یف یناتـسجسلا  متاحوبا  هاور  .عمتجم و  نیب  قرفت  قرفتم و ال  نیب  عمجت  ـال  و  وفعلا ، مهنم  ذـخان 
یلع ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ینلمعتسا  لاق : فیقث  نم  لجر  نع  ریمع  نب  کلملادبع  نع  رجاهملا  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نع  میعن 

مث هصخر ، افعـض و ال  کیف  اودجی  الف  مهنم  مهجارخ  فوتـسا  مهیدیا : نیب  یل  لاقف  نولـصملا ، هنکـسی  داوسلا  نکی  مل  يربکع و 
ابارج ینعی  هبظب - اعدف  ئام ، نم  زوک  حدق و  هدنع  اسلاج و  هتدجو  ابجاح و  هیلع  دـجا  ملف  هیلا  انحرف  .رهظلا  دـنع  یلا  حر  یل : لاق 

برشف حدقلا  یف  هبـصف  قیوس  اهیف  اذاف  متاخلا  رـسکف  متاخ  هیلع  اذاف  ارهوج ، یلا  جرخی  نیح  یننما  دقل  یـسفن : یف  تلقف  اریغص -
نا هرکا  و  ینیفکی ، ام  ردـق  يرتشا  امنا  لاقف ، کـلذ ؟ نم  رثکا  قارعلا  ماـعط  قارعلاـب ، اذـه  عنـصتا  تلق : ربصا و  ملف  یناقـس ، هنم و 
نیب کل  تلق  ینا  و  ابیط ، الا  ینطب  لخدا  نا  هرکا  امنا  كاذل و  یظفح  امنا  و  هیلع ، الخب  هیلع  متخا  مل  ینا  و  يریغ ، هیف  عضیف  ینفی 
هیلع ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) الا تلعف  تنا  نا  هب  مهذـخات  امب  نالا  كرمآ  اـنا  عدـخ و  موی  مهنـال  تلق  يذـلا  مهیدـیا 

هنولکای و ال اقزر  مهل  نعیبت  ال  کتلزع ، هب  كرمآ  ام  فالخ  کنع  ینغلب  نا  و  ینود ، هب  هللا  كذخا  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا )
نا انرما  انا  اهیلع ، نوملعی  هباد  مهل  نعیبت  و ال  کلذب ، رمون  مل  اناف  مهرد  بلط  یف  اطوس  الجر  نبرضتال  فیـص و  ءاتـش و ال  هوسک 
نب ثراـحلا  تنب  يورا  دوفو  یف  يدادـغبلا -) تاـغالب   ) یف .تلعف و  نا  و  لاـق : .تبهذ  اـمک  کـیجا  نذا  لاـق : .وـفعلا  مهنم  ذـخاا 

ای نیعنـصت  ام  لاق : .رانید  یفلا  رانید و  یفلا  رانید و  یفلاب  یل  رمات  هیواعمل : يورا  تلاق  اـمهنیب ، مـالک  هیواـعم و  یلع  بلطملادـبع 
یفلاب نیعنصت  امف  اهتعـضو ، عضوملا  معن  لاق : ثراحلا ، دلول  نوکت  هراوخ  ضرا  یف  هراوف  انیع  اهب  يرتشا  تلاق : رانید ؟ یفلاب  همع 

اهب نیعتسا  تلاق : رانید ؟ یفلاب  نیعنصت  امف  اهتعـضو ، عضوملا  معن  لاق : .مهئافکا  نم  بلطملادبع  ینب  نایتف  اهب  جوزا  تلاق : رانید ؟
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رما ام  یلع  ناک  ول  هللاو  اما  لاق : مث  همارک  همعن و  کل  یه  اهتعـضو ، عضوملا  معن  لاق : .مارحلا  هللا  تیب  هرایز  هنیدـملا و  رـسع  یلع 
لام تیطعاف  هلام ، یف  هللا  تنخ  کتناما و  تعیض  تنا  و  هب ، ذخا  هللا و  رماب  لمع  هنامالا و  يدا  ع )  ) ایلع نا  تقدص  تلاق : .اهب  کل 
هللا ضرف  يذلا  انقح  ذخا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اناعد  و  اهب ، ذخات  ملف  اهنیب  اهلهال و  قوقحلا  هللا  ضرف  دـق  و  هقحتـسی ، نم ال  هللا 
ریغ یش ء  ذخا  يرنال  و  انقح ، نم  کتلاس  امنا  هب ، نمتف  ائیش  کلام  نم  کتلاس  ام  و  اعضاوم ، رومالا  عضو  نع  کبرحب  لغـشف  انل ،

- هیف انینموملاریما و  یکباا  الا  انیدعـساف  کحی  نیع و  ای  الا  تلاق : اهاکب و  الع  مث  .كالب  دـهجا  كاف و  هللا  ضف  ایلع  رکذـتا  انقح ،
یلاجر لتقف  کلبق  نم  هاطرا  نب  رسب  انیلع  مدق  هیواعمل : هدوس  تلاق  امهنیب - مالک  رکذ  دعب  هیواعم  یلع  هرامع  تنب  هدوس  دوفو  یف 

اما و  كانرکـشف ، انع  هتلزع  اماف  هعنم ، زع و  انیف  ناکل  هعاطلا  ولو ال  هیف ، هیلا  اجلا  هنم و  هللا  مصعتـسا  امب  یه  وف  لوقت : یلام ، ذخا  و 
دقل کموقب ؟ یننید  دـهتا  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  : ) هیواعم اهل  لاقف  .كاـنف  رعف  ـال ،

ربق هنمـضت  مسج  یلع  هلالا  یلـص  تلاق : مث  یکبت  تقرطاف  .همکح  کیف  ذـفنی  هیلا  كدراف  سرـشا  بتق  یلع  کـلمحا  نا  تممه 
یلع تلاق : کلذ ؟ نم  و  هیواعم : اهل  لاق  انورقم  نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب  هب  یغبی  قحلا ال  فلاح  دـق  انوفدـم  لدـعلا  هیف  حبـصاف 

ینیب و ناکف  انتاقدص  هالو  لجر  یف  هیلع  تمدق  تلاق : کلذک ؟ كدنع  راص  یتح  کب  عنص  ام  و  لاق : .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
هفارب و یل  لاق  مث  هتالـص  نم  لتفنا  یلا  رظن  اـملف  یلـصی ، اـمئاق  هتدـجوف  هیلا  هوکـشال  هتیتاـف  نیمـسلا ، ثغلا و  نیب  اـم  لـجرلا  نیب 
! کقح كرتب  کقلخ و ال  ملظب  مهرمآ  مل  ینا  مهیلع ، یلع و  دهاشلا  تنا  کنا  مهللا  لاق : مث  یکبف  هتربخاف  هجاح ؟ کلا  فطعت :
مهئایـشا و ال سانلا  اوسخبت  اا  طسقلاب و  نازیملا  لیکلا و  اوفواـف  مکبر  نم  هنیب  مکتئاـج  دـق   ) بتکف دـلج ، هعطق  هبیج  نم  جرخا  مث 

کیدی یف  امب  ظفتحاف  اذـه  یباتک  تارق  اذا  ظیفحب .) مکیلع  انا  ام  نینموم و  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  نیدـسفم  ضرالا  یف  اوثعت 
مالسلا و هیلع  هل  بسلاب  یملکت  يا  هنم  هللا  مصعتسا  امب  یهوف  لوقی  اهلوق  و  ربخلا .- کنم - هضبقی  نم  کیلع  مدقی  یتح  انلمع  نم 

ثیح نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و   ) هل کیرش  هدحو ال  هللا  يوقت  یلع  قلطنا  مالسلا  هیلع  هلوق  .کلذ  نم  هللااب  ذیعتسا 
هیلع ) همازتلا یف  رـشع - سماـخلا  لـصفلا   ) اـهراک هیلع  نرمت  ـال  يا : نزاـتجت  ـال  املـسم و  نعزفت  ـال  يا : نعورت  ـال  و  بستحیـال .)

نا ریغ  نم  مهئامب  لزناف  یحلا  یلع  تمدـق  اذاف  .ملظ  هنـال  هلاـم  یف  هللا  قح  نم  رثکا  هنم  نذـخاتال  و  لدـعلاو ) …  قحلاـب  مالـسلا )
مالسلاف مهیلع  ملستف  مهنیب  موقت  یتح  رقولا  نم  راقولا  نوکسلا و  نم  هنیکـسلاب  مهیلا  ضما  مث  مهل  يذا  کلذ  نوکل  مهتایبا  طلاخت 

تایالا مکل  هللا  نیبی  کلذک  هبیط  هکرابم  هللا  دنع  نم  هیحت  مکسفنا  یلع  اوملـسف  اتویب  متلخد  اذاف  : ) یلاعت لاق  مالـسالا ، بادآ  نم 
نبا  ) یف امک  مهل  هیحتلا  باوصلا : و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  مهل  هیحتلاب  جادخالا  نم  جدخت  و ال  نولقعت .) مکلعل 

اهدلو هقانلا  تجدخا  لاقی  اهـصقنت ، ال  يا : مهل  هیحتلا  جدخت  مالـسلا ال  هیلع  یلع  ثیدـح  یف  و  لاقف : هل ، هیاهنلا )  ) قیدـصتل مثیم )
هللا و یلو  مکیلا  ینلـسرا  هللا  دابع  لوقت  مث  .قلخلا  ناک  نا  هناوا و  لـبق  اهدـلو  تقلا  اذا  هقاـنلا  تجدـخ  و  قلخلا ، صقاـن  هتدـلو  اذا 

یلع نود  هـتفیلخ  هللا و  یلو  لاـق  ساـنلا و  اـهیا  نود  هللا  داـبع  مالــسلا  هـیلع  لاـق  اـمنا  مکلاوـما  یف  هللا  قـح  مـکنم  ذــخال  هـتفیلخ 
ناف مهـسوفن ، یلع  ءاطعالا  لیهـستل  هثالثلا  عضاوملا  یف  یلاعت  هللا  یلا  هفاـضالا  نوکیل  تاقدـصلا  نود  هللا  قح  لاـق  نینموملاریما و 

نا مهیلع  لص  و  : ) سانلا نم  تاقدـصلا  ذـخا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنل یلاعت  لاـق  اذـل  و  سوفنلا ، یلع  دـیدش  لاـملا  ءاـطعا 
هودوتف قح  نم  مکل  لهف  .کلذل  ادیکات  هرکذ  مدقت  عم  نیرخالا  یف  ارهاظ  هللا  هظفلب  یتا  مالسلا  هیلع  هنا  امک  مهل ) نکس  کتالص 
یبارعا انیلع  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) فقو لاق : مهـضعب  نع  دـقعلا )  ) یف هیلو و  یلا 
هعجارت الف  لئاق ال  لاق  ناف  هللا ؟ یف  ساوم  نم  مکیف  لهف  هللا ، قزر  نم  ریخ  بلاط  و  هللا ، دـالب  یف  راـج  و  هللا ، باـتک  یف  خا  لاـقف :

هللا قح  يدـنع  کل  معن  لئاق  لاق  يا : معنم  کل  معنا  نا  .نیمی و  وا  هنیب  یلا  جاتحی  و ال  هنیم ، هبذـک و  ملعی  مل  ماد  اـم  لوبقم  هلوقف 
هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـمک  وا  باوـصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هیلع و  هدـشلاب  هفیخت  نا  ریغ  نم  هـعم  قلطناـف 
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قایس یف  طاطلا و ال  هنم  یبتجم  دنع  ثیح ال  يرتحبلا : لاق  قیرطلا ، ریغ  یلع  ذخالا  فسعلا  يرهوجلا : لاق  هفسعت  وا  هئاذیاب  هدعوت 
نب هرمـس  یلا  لـجر  ءاـجف  دجـسملاب  تررم  یلجعلا : ملـسم  لاـق  يربطلا ) خـیرات   ) یف و  اذـه ، .هرـسعت  يا : هقهرت  وا  فسع  هیباـج 

- رهشا هتس  دایز  دعب  هیواعم  هرقا  هرصبلا و  یلا  راس  اذا  هفوکلا  یلع  هفوکلا و  یلا  راس  اذا  هرصبلا  یلع  هفلختسی  دایز  ناک  و  بدنج -
هرکبوبا رمف  هیحان ، هندب  دجـسملا و  یف  هسار  اذاف  هقنع  برـضف  لجر  ءاجف  دجـسملا ، یف  یلـصی  لعجف  لخد ، مث  هلام ، هاکز  يداف 

ام ذخف  .هتیم  رـش  تامف  ریرهمزلا  هذخا  یتح  هرمـس  تام  امف  یلـصف ) هبر  مسا  رکذ  یکزت و  نم  حـلفا  دـق  : ) هناحبـس هللا ، لوق  لاقف :
لدعلاو قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) هعبرالا تالغلا  همیق  وا  نیدقنلا  هاکز  نم  هضف  وا  بهذ  نم  كاطعا 

یلع قلطت  هیشاملا  هیشام  هل  هیطخلا ) مث و  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  تناک ) ناف  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  ناک  ناف  … ( 
یف اذـکه  اـهیلع  لخدـت  ـالف  اـهتیتا  اذاـف  هل ، اـهرثکا  ناـف  هنذاـب  ـالا  اهلخدـتالف  لـبا  وا  نـالوالا  اـنه  دارملا  و  لـبالا ، رقبلا و  منغلا و 

: فینعلا يرهوجلا : لاق  هب  فینع  هیلع و ال  طلـستملوخد  ( مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  اهلخدتالف ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )
یف مهـضعب  لاق  اهیف  اهبحاص  نوست  .حـیبق و ال  لمع  ملظ و  هناف  اهنع  زفت  همیهب و ال  نرفنت  .لیخلا و ال  بوکرب  قفر  هل  سیل  يذـلا 
انس لیـشم  نس و  ضفاخ  انـصم  اهلکات ، یلباا  انبم  اسبع  یبانذلا  لب  انـش  املف  حلـسلاب  نشف  انابکاف  کص  اناورک  ای  .مهقدصم  فصو 

نوبل هنبا  قدصملل  نا  انس  لیـشم  و  ضاخم ، هنبا  اهنا  لوقی  نوبل و  هنبا  ذخای  قدصملا  نا  نس  ضفاخ  هلوق  ینعم  تیکـسلا : نبا  لاق 
منغلا تعدـص  لاقی  منغلا ، نم  هقرفلا  لبالا و  نم  همرـصلا  رـسکلاب : هعدـصلا  يرهوجلا  لاق  نیعدـص  لاـملا  عدـصا  .هقح و  ذـخایف 

نیعدص هراتخا  امم  یقابلا  عدصا  مث  .امهنم  هراتخا  امل  نضرعت  الف  امهدحا  راتخا  اذاف  نیعدصلا  نیب  هریخ  مث  .نیتقرف  يا : نیتعدص 
امل نضرعت  الف  امهدـحا  راتخا  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) اذاـف نیعدـصلا  نیب  هریخ  مث 

قحل ءافو  هیف  ام  یقبی  یتح  هل  ضرعتلا  کل  نکی  ملف  راتخا  اذاف  هریخت  مث  نیعدـص  یقابلاب  عدـصت  کلذـک  لازت  الف  .امهنم  هراتخا 
ام امهطلخا  مث  هلقاف  .هخـسف  ینعمب  عیبلا  هلاقا  نم  لیقلا  نم  کلاقتـسا  ناف  هکرت  امم  هنم  هللا  قح  ضبقاـف  رثکا  وا  دـحاو  هلاـم  یف  هللا 

.هنع ضرعا  یقب و  امم  هلام  یف  هللا  قح  ذخات  یتح  هرایتخا  هعدیا و  لاملا  عدص  نم  الوا  تعنص  يذلا  لثم  عنصا  مث  راتخا  ام  یقب و 
ناک .اهیکلامل و  رایتخالا  امنا  هاکزلا و  هیلع  تبجو  نم  ماـعنا  نم  اوراـتخی  نا  مهل  زوجیـال  تاقدـصلا ، لاـمعل  مالـسالا  بادآ  اذـه 

.هولتق دادـترالاب و  هومر  کلذ  یف  کلاملا  ملکت  ناف  هب ، اطلتخم  کلاملا  ریغ  لام  نم  ناک  ولو  مهبجعا  ام  نوراتخی  رکب  یبا  لاـمع 
یهتنا نم  لوا  ناکف  مهیلع  مدقف  هیواعم ، نب  ورمع  ینب  تاقدص  رکب  یبا  لبق  نم  یلو  دق  دـیبل  نب  دایز  ناک  يرزجلا :) لماک   ) یفف

ناک اهجرخا و  نیح  مهوا  دق  هوخا  ناک  هیخا و  رجح  نب  ءادعلل  هقانلا  اذاف  اهمـسو ، هرکب و  مهنم  ذـخاف  رجح ، نب  ناطیـش  مهنم  هیلا 
، مالـسالا هدعابم  رفکلاب و  دایز  همهتاف  اهریغ ، ذخ  اهقلطاف و  قدص  هوخا ، لاقف  یتقان ، هذه  ءادعلا : لاقف  هریغ ، اهنظ  هرذش و  اهمـسا 
ای ئادـعلا ، يدانف  .سوسبلاک  مکیلع  هرذـش )  ) ننوکت ال  دایز : امهل  لاقف  اهذـخا  یف  اجلف  هللا ، قح  یف  تراص  لاق : اهنع و  اـمهعنمف 

فقاو وه  دایز و  یلا  هثراح  لبقاف  برکی ، دعم  نب  هقارس  نب  هثراح  يدان  .هراد و  یف  لکا  نم  لیلذلا  نا  دهـضا ، ماضاا و  ورمع  لآ 
اهلاقع و قلطا  و  ای - دوهی  تنک  اذا  كاذ  هثراح : لاقف  لیبس ، کلذ  یلا  اـم  داـیز : لاـقف  .اـهریغ  ذـخ  لـجرلا و  هرکب  قلطا  هل : لاـقف 
هدنک و تحیاصت  و  هرکبلا ، اوذخا  هباحصا و  اوفتک  هوفتک و  هوعنمف و  نوکسلا  توا و  رضح  نم  ابابش  دایز  رماف  اهنود - ماق  اهثعب و 
( مالسلا هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) دایزل نوکسلا  توم و  رضح  تبضغ  و  مهرما ، اورهظا  هثراحل و  هیواعم  ونب  تبضغ 

حتفلب ادوع  نذـخات  .اوقرفت و ال  مهنم و  لتقف  الیل  مهیلا  دایز  دـهن  و  لاق - نا  یلا  نامیظع - نارکـسع  یفاوت  و  لدـعلاو ) …  قحلاب 
یف و  هب ، هسفن  هبـشف  بردم  نسم  ریبک  لمجلا  وه  دوعلا ، اذه  یلا  اوثعبت  نا  مکل  نآ  دق  ناسح  ثیدح  یف  يرزجلا : لاق  .هنـسم  يا :

بطرلا حلبلا و  اهانفلع  هدوع  یه  امنا  تلقف : الـسن  ارد و ال  عطقت  مالـسلا ال  هیلع  لاقف  تغثف  اهحبذال  زنع  یلا  تدمعف  رباج  ثیدح 
ادوع و ال نذخاتال  هلمج و  تسیل  و  اذه ، .نسلا  یف  هیاغلا  غولب  مرهلا : دیرد : نبا  لاق  همره  .انسا و ال  اذا  هاشلا  ریعبلا و  دوع  تنمسف 
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، لسلا سالهلا : يرهوجلا : لاق  هسولهم  هملاـس و ال  ءادا  بجی  هصقاـن و  اـهنوکل  هروسکم  ـال  .نیخیـشلا و  ینیلکلا و  هیاور  یف  همره 
نذـمات .ریخ و ال  ریغ  لک  ریوع و  ریـسک و  نیهورکملا  نیرمالا  یف  لاقی  .بیعلا و  يا : حـتفلاب  راوع  تاذ  ـال  .ضرملا و  هسله  لاـقی 
.میجلا میدـقتب  فحجم  فنعم و ال  ریغ  مهیلو  یلا  هلـصوی  یتح  نیملـسملا  لامب  اقفار  هنیدـب  قثت  نم  الا  یلا  اهل  کلاسرا  یف  اهیلع 

- رشع سماخلا  لصفلا  : ) يرهوجلا لاق 

اهلهاب لیسلا  فحجاف  هعیهم ، ماشلا  تاقیم  هفحج  مسا  ناک  و  هب ، بهذ  يا : هب  فحجا  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف 
یلا هنیفـسلا  لاسرا  ردـحلا  یف  لصالا  اـنیلا و  ردـحا  مث  بعتم  ـال  .هتبـصنا و  يا : هتبغلا  يرهوجلا : لاـق  بغلم  ـال  .هفحج و  تیمـسف 

و هیرصملا ،)  ) یف اذکه  هللا  رما  ثیح  هریصن  كدنع  عمتجا  ام  .اعیرس  لصحی  لفسا  یلا  لاسرالاف  عارـسالا ، نع  هیانک  انه  و  لفـسا ،
لاق هیلا  زع  واف  کنیما  اهذـخا  اذاف  .تاقدـصلا  دراوم  نم  يا : هیطخلا ،)  ) مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـمک  هب  هللا  رما  باوصلا :

الا .ازع  هیلا و  تزع  لاـقیف و  ففخی  دـق  و  ازیع ، وـت  هیلا  تزع  کلذـک و  و  تمدـقت ، يا : اذـک  اذـک و  یف  هیلا  تزع  وا  يرهوـجلا :
یف ام  لک  بلح  رـصملا : تیکـسلا : نبا  لاق  اهنبل  رـصمی  .هما و ال  نع  لـصف  اذا  هقاـنلا  دـلو  لیـصفلا  اهلیـصف  نیب  هقاـن و  نیب  لوحی 
ناک مک  هدنع - اوعمتجا  دق  و  نیقاهدلل - اموی  جاجحلا  لاق  یلوصلا :) بتاک  بدا   ) یف .تومیف  فعضیف  اهدلوب  کلذ  رضیف  عرضلا 

نینامث لاق : مویلا ؟ نحن  هیبجن  مکف  لاق : .فلا  فلا  هئام  اولاق  دایز ؟ هابج  مکف  لاق : .مهرد  فلا  فلا  هئام  اولاـق  داوسلا ؟ یبجی  رمع 
هیلع ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) نبا مکرعاش  هلاق  نیتیبل  هلک  اذـه  نییجولفلا : ناقهد  هل  لاقف  کـلذ ؟ مل  لاـقف : .فلا  فلا 

( مالسلا

رـش ناف  اهنابلا  کفایـضال  ببـصا  جتانلا و  نم  يردتال  کنا  اهرابغاب  لوشلا  عسکت  ال  هلوق : امه ؟ و  لاق : .هزلح  لدعلاو ) …  قحلاب 
تکرت بلحلا و  صقتـست  مل  اماع  تبـصخا  اذا  تناک  برعلا  نا  نیتیبلا  ینعم  .ایندلا و  تبرخف  اذه  مکلامع  لمعتـساف  جـلاولا  نبللا 

اهیف ناک  بدـج  لبقملا  ماعلا  یف  ناک  ناف  اـهروهظل ، يوقا  نوکیف  نبللا  دارتیل  دراـبلا  ءاـملاب  عورـضلا  تعـسک  هیقب و  عورـضلا  یف 
جتانلا نم  يردتال  کنا  اهنابلا  ایاقب  یه  اهرابغاب و  قونلا  یه  لوشلا و  عسکت  رعاشلا ال  اذـه  لاقف  نبللا ، عطقنی  یتح ال  هوق  لضف و 
لبقملا ماعطلل  اورمعی  مل  لجاعلا و  اوذـخا  اذـه و  لاـمعلا  لـمعی  يا : ثراولا ، اهذـخایف  تومت  وا  ذـخوتف  کـیلع  راـغی  نا  هلعل  يا :

دهجی و ال  یفاکلا )  ) هیاور نا  تفرع  دـق  اهنیب و  کلذ و  یف  اهتابحاوص  نیب  لدـعیل  ابوکر و  اهندـهجی  .کلذـل و ال  جارخلا  صقنف 
رظتنی يا : ناتـسیل  ءایعالا و  بعتلا و  هل  لصح  يذـلا  بغاللا  یلع  هیهافرلا  لعجی  يا : هفریل  .کلذ و  یف  نهنیب  لدـعیل  اـبوکر و  اـهب 
ءاملا نم  ردـق  ریدـغلا ، عمج  ردـغلا  نم  هب  رمت  ام  ءاملا  اـهدرویل  .هیـشم و  یف  زمغ  ریعب  يا : علاـظلا  هفاـفخا و  تقر  ریعب  يا : بقنلاـب 

: تیمکلا لاق  هیلا ، هجاحلا  هدش  دنع  عطقنی  يا : هلهاب ، ردغی  هنال  لعاف  ینعمب  لیعف  ریدـغلا  لاقی  و  حاحـصلا :)  ) یف .لیـسلا و  هرداغی 
اهب لدعیال  اریدغلا و  ریدغلا  هوبقل  ذا  نولوالا  هزبن  هردغ  نم  و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )

اهدری وا  هحار  اهل  لعجی  يا : اهحوریل  قرطلا و  هظیلغلا  ضرالا  هداجلا  عمج  ددـجلا  نم  لادـلا  دـیدشتب  داوج  یلا  ضرـالا  تبن  نع 
قنعت لعج  سیردا  نبا  مث  .قبغت  حـیرت و  اهیف  یتلا  هعاسلا  یف  یفاکلا )  ) هیاور یف  .حـیورتلا و  تاعاس  يا : تاـعاسلا  یف  حارملا  یلا 

یف قرطلا  داوج  یلا  ضرالا  تبن  نع  نهب  لدـعیال  هانعم  لاقف : لبلالل ، دـیدشلا  ریـسلا  يا : قنعلا  نم  نونلا ، نیعلاـب و  یفاـکلا )  ) یف
نم ءابلا  همجعملا و  نیغلاب  قبغت  هارقف  هفحـص  مهـضعب  و  هقـشم ، اـهیف  اـهیلع  یتلا  تاـعاسلا  یف  ـال  هحار و  اـهیف  اـهل  یتلا  تاـعاسلا 

هعاس ياف  هدشلا  هعاس  یف  هحارلا و  هعاس  یف  تبنلا  نع  اهب  لدعیال  ناک  اذاف  لاق : امل  ینعم  ال  تلق : .یشعلاب  برـشلا  وه  و  قوبغلا ،
باشعالا رثکا و  وا  لق  یفاصلا  ءاملا  هفطنلا  عمج  فاطنلا  دـنع  اهلهمیل  .هداجلا و  یف  لب  تبنلا  یف  لصحی  قانعالا ال  اـضیا  و  ریـست ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1740 

http://www.ghaemiyeh.com


اهب اـنیتای  یتح  هیطخلا ) دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکلو  مثیم ،) نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  اـنیتات  یتح  بطرلا  ءـالکلا  بشعلا : عمج 
اذا هتباد  دهج  تادوهجم  تابعتم و ال  ریغ  خم  يا : یقن  تاذ  تایقنم  نامـس  يا : هنوکـس ، لادـلا و  مضب  اندـب  هریدـقتب  يا : هللا  نذاب 
هیلع ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) .نیقحتـسملا فانـصالا  یلع  هیبن  هنـس  هللا و  باتک  یلع  اهمـسقنل  اهتقاط  قوف  اهیلع  لـمح 

نا  ) هملک تسیل  هللا ) ءاش  نا  كدشرل  برقا  كرجال و  مظعا   ) کل ترکذ  ام  کیعر  يا : کلذ ) ناف   … ( ) لدعلاو قحلاب  مالسلا )
(. مثیم نبا   ) هخسن یف  هللا  ءاش 

هینغم

.قاـطیال و اـم  فیلکت  قهرلا : .روـجلا و  فـسعلا : .معن و  لاـق  معنا : .لـخبتال و  جدـختال : .رمتـال  زاـتجتال : .عزفتـال  عورتـال : هغللا :
.ینعمب و بعتملا  بغلملا و  .بیعلا و  راوعلا : .هضیرملا و  وا  هفیعضلا  هسولهملا : .نسا و  مرهلا : .نسملا و  دوعلا : .نیفـصن و  نیعدص :
یطبلا ء وا  جرعالا  علاظلا : .هفخ و  بقن  ام  بقنلا : .عرضلا و  یف  ام  لک  بلحیال  اهنبل : رصمیال  .هقانلا و  دلو  لیصفلا : .عرسا و  ردحا :
و قلطناب ، قلعتم  هللا  يوقت  یلع  بارعالا : .نیمس  نیدبلا  نال  انامس ، اندب : .لیلقلا و  ءاملا  فاطنلا : .ریدغ و  عمج  ردغلا : .هیـشم و  یف 

هفـص رثکا  و  هیلع ، ریمـض  نم  لاح  اهراک  و  هلالجلا ، هملک  نم  لاح  هدـحو  هبح ، یلع  ماـعطلا  نومعطی  و  لـثم : عم  ینعمب  اـنه  یلع 
نم دحاو  لک  دوزی  ع )  ) مامالا ناک  ینعملا : .لاح  اندـب  و  زییمت ، ابوکر  و  هللا ، قح  نم  رثکا  ائیـش  هنم  ذـخاتال  يا  فوذـحم  لوعفمل 

.اهقوقح و نم  اقح  هیعرلا  هلودلل و  حیبتـسیال  اصلخم ، انیما  نوکی  نا  - 1 هیلاتلا : تامیلعتلاب  هدوزی  هقدصلا  لاوما  یف  هاعسلا  هابجلا و 
- قحلا هلام  یف  يذلا  عم  نوکی  نا  .صالخالا 2 - هنامالا و  هصاخب  میرک  قلخ  لکل  ساسالا  اهنال  هللا ، يوقتب  کلذ  نع  ماـمالا  ربع 

اذا ذـخاوی  و  تاعبتلا ، لمحتی  نمتوم  ریجا  اهیف  لماعلا  و  درف ، لکل  لدـعلا  نمالا و  ریفوت  مهتیاعر و  عیمجلل و  هلودـلا  نال  اـنیل  اـنیه 
نال ضورفملا ، قحلا  نم  رثکا  ذخایال  نا  - 3 خلا ..) املسم  نعورتال  و  : ) هلوقب مامالا  هدارا  ام  اذه  .هفیظولا و  هنهملا و  لامعتسا  ءاسا 

فیضلا و اودرطی  نا  مهعسی  وا  هفایـضلا ، بابـسا  نوکلمی  سانلا  لک  سیلف  دحا ، یلع  افیـض  لزنیال  نا  .ناودـع 4 - یغب و  زواجتلا 
هتاکرح عیمج  هتیحت و  یف  نوکی  نا  و  لعف ، وا  لوقب  هیلع  هظحالملا  دـقنلل و  ـالاجم  عدـی  ـالاجم  عدـیال  نا  .مهزجعب 5 - هوحراصی 

هطساو و ال  هالصلا ، موصلاک و  امامت  هدابع  مالسالا  یف  هاکزلا  نال  هعجارت ) الف   ) یلام یف  قح هللا  ال ) لئاق : لاق  ناف   ) .ارفنم ارـشبم ال 
و  ) هل صالخالا  یلاعت و  هتدابع  یلا  دوعی  امیف  هنع  الیکو  هسفن  میقی  و  قلاخلا ، مساب  ملکتی  نا  قولخمل  زوجیـال  و  هداـبع ، هللا و  نیب 
، عضاوتم خاک  هلماع  و  قحلا ، اهیف  یتلا  هلاوما  یلا  هعم  بهذاف  یطعا ، بهو و  امیف  قح  یلع هللا  لاق ، لاملا و  بحاص  خـلا ..) معنا  نا 

اصرح کلذب  یباجلا  یصویال  مامالا  نا  یلا  هراشالا  ردجت  .لضان و  حدک و  يذلا  ربکالا و  کیرشلا  وه  هنال  ریظن ، وا  طلـستمک  ال 
انیما و نوکی  نا  بجی  امک  اماتمت  تاقالعلا ، باحصا  عم  اقیقر  اعید و  نوکی و  نا  بجی  هلودلا  فظوم  نال  لب  لاملا ، لیصحت  یلع 

لاملا عدـصا  و   ) .هل لها  وه  امب  بقاعی  نا  بجو  هلاه  هبیه و  هسفن  یلع  هتفیظو  نم  یفـضا  و  سانلا ، همدـخ  نع  سعاقت  ناف  اهیزن ،
و نیرطش ، هکرت  يذلا  فصنلا  مسقا  مث  امهدحا ، یف  هبحاصل  رایخلا  لعجا  و  نیفـصن ، هللا  قح  هیف  يذلا  لاملا  مسقا  خلا ..) نیعدص 
فناتـسی و نا  ءاش  نا  و  انیلا ، هب  مله  و  هضبقاف ، قحلا ، نم  هلام  یف  ام  رادـقم  یقبی  یتح  اذـکه  و  یلوـالا ، هرملا  یف  تلعف  اـم  لـعفا 

کیطعی و  میلـسلاب ، کلاملا  صتخیف  هللا ، قح  یف  فاحجالا  صقنلا و  عقیال  نا  هطیرـش  هتئیـشمل  بجتـساف  دیدج  نم  همـسقلا  دیعی 
هجو یلع  ناویحلا  یف  قفرلاب  اهب و  یصوی  مامالا  .تاقدصلا و  هیشام  دوعی  اهب  ریمض  خلا ..) اقیفش  احصان  الا  اهب  لکوت  و ال   ) .میقسلا

هیعدتسی امب  ضیرملا  لیزهلا و  هاعارم  بجت  و  هما ، نبل  نم  ریغـصلا  مرحیال  و  نوکرلا ، لمحلا و  ریـسملا و ال  یف  هقهری  الف  مومعلا ،
ادـبی نا  تس : لاصخ  اهبحاص  یلع  هبادـلل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .ریـسلا  یف  اکلت  اذا  هیلع  راجیال  و  هضرم ، هفعض و 

، اهتقاط قوف  اهلمحیال  و  هللا ، لیبس  یف  الا  اهرهظ  یلع  فقیال  و  اههجو ، برـضیال  و  هب ، رم  اذا  ءاملا  اهیلع  ضرعی  و  لزن ، اذا  اـهفلعب 
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.قیطت ام  الا  یشملا  نم  اهفلکیال  و 

هدبع

هیحتلاب جدـخت  و ال  کیف …  هظلغل  کل  هراک  وه  هیلع و  رمت  يا ال  رورملا  زاـیتجالا  هفوخ و  اـعیورت  هعور  املـسم : نعورت  ـال   …و 
ام هفلکت  هقهرت  هدـشب و  هذـخات  هفـسعت  وا  معن  کل  لاق  معنم : کل  معنا  نا  و  لخبت …  ـال  يا  اـهرطم  لـق  هباحـسلا  تجدـخا  مهل :
یف نظ  ناف  يا  هلقاف : کلاقتـسا  ناف  امهیا …  یف  لاملا  بحاص  ریخ  مث  نیمـسق  همـسقا  نیعدص : لاملا  عدـصا  و  هیلع …  بعـصی 

همـسقلا دعا  طلخا و  اهنم و  هفعاف  همـسقلا  هذه  نم  ءافعالا  بلط  هدی و  یف  امم  مرکا  هاکزلا  هنم  تذـخا  ام  نا  رایتخالا و  ءوس  هسفن 
هفعـضا و ضرملا  هسله  هفیعـضلا  هسولهملا  دوعلا و  نم  نسا  همرهلا  لبالا و  نم  هنـسملا  نوکـسف  حتفب  دوعلا  ادوع : نذـخات   …و ال 

بعتلا نم  ییعملا  بغلملا  لزهت و  یتح  اـهقوس  یف  دتـشی  نم  فحجملا  فحجم : ـال  فنعم و  بیعلا …  مضت  نیعلا و  حـتفب  راوعلا 
هقانلا لیصف  اهلیصف : نیب  هقان و  نیب  اعیرس …  انیلا  قس  دارملا  عرسا و  برضی  رصنیک و  ردحی  ردح  كدنع : عمتجا  ام  انیلا  ردحا  … 

ام حریل  يا  بغاللا : یلع  هفریل  و  اهعرض …  یف  نبللا  لقی  یتح  اهبلح  یف  غلابی  يا ال  هللق  اریصمت  نبللا  رصم  عیـضر و  وه  اهدلو و 
زمغ ریعبلا  علظ  قرخت و  يا  حرفک  هفخ  بقن  ام  رسکف  حتفب  بقنلا  قفرلا و  ینعمب  هانالا  نم  قفری  يا  ناتـسیل  بعتلا و  هایعا  يا  بغل 
يا هلیلقلا  هایملا  هفطن  عمج  فاطنلا  فاطنلا : دنع  اهلهمیلو  هایملا …  نم  لیسلا  هرداغ  ام  ریدغ  عمج  ردغلا : نم  رمت  ام  هتیشم …  یف 

تقنا نم  لعاف  مسا  تایقنملا  هنیمـس و  يا  هنداب  عمج  نیتمـضب  ندـبلا  تادوهجم : تابعتم و ال  لکات …  برـشتل و  هلهم  اهل  لعجی 
خم يا  نوکسف  رسکب  یقن  تاذ  تراص  هلصا  تنمس و  اذا  لبالا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هوکز هک  یناسک  اب  ینابرهم  ار و  هوکز  يروآ  عمج  نتفرگ و  هار  دهد  یم  ناشن   ) هک تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
يروآ عمج  يدصتم  هک  یسک  يارب  هتـشون  یم  ار  نآ  و ) دوش ، یم  هتفرگ  هوکز  تباب  هکیئاهرتش  هب  ندناسرن  رازآ  و  دنزادرپ ، یم 

نوتس مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  هتسناد  نآ  هب  ات  میدرک  يروآدای  ار  تیـصو  نآ  زا  یئاه  هلمج  اجنیا  رد  ام  و  داد ، یم  رارق  تاوکز 
یم ادـیوه  راکـشآ  ناـهنپ و  گرزب و  کـچوک و  ياـهراک  رد  ار  یتسرد ) يربارب و   ) لدـع ياـه  هنومن  و  تشاد ، یم  اـپرب  ار  قح 

اورنامرف نوچ  و  شاب ) هتـشاد  رظن  رد  ار  ادـخ  ترادرک  راـتفگ و  رد   ) اـتمه یب  هناـگی  يادـخ  زا  سرت  يراـکزیهرپ و  اـب  ورب  دومن :
هکیتروص رد  نکم  رذـگ  وا  غاـب ) نیمز و   ) رب و  تسا ) رگمتـس  ناـنارمکح  شور  تداـع و  هکناـنچ   ) ناـسرتم ار  یناملـسم  یتـسه 

هلیبق هب  نوچ  سپ  ریگم ، وا  زا  دزادرپب  هدومرف  رما  دراد  وا  یئاراد  رد  ادـخ  هک  یقح  زا  رتشیب  و  دـشابن ، وا  هاوخلد  هب  هتـشاد  تهارک 
نانآ نیب  ات  ورب  ناشیا  يوس  هب  شمارآ  اب  نآ  زا  دـعب  یئآرد ، ناشاه  هناـخ  هب  هکنآ  نودـب  يآ  دورف  اـهنآ  بآ  رـس  رب  يدیـسر  يا 

: یئوگ یم  نآ  زا  سپ  نکم ) یمارتحا  مک  یئانتعا و  یب  نانآ  اب   ) امنم هاتوک  ار  ناشیا  رب  دورد  و  نک ، مالـس  اـهنآ  رب  سپ  یتسیاـب ،
قلعت ناتلاوما  هب  هکیتاکز   ) ناتیئاراد زا  ار  ادـخ  مهـس  قح و  ات  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  ادـخ  هفیلخ  تسود و  ادـخ ، ناگدـنب  يا 

: تفگ يا  هدنیوگ  رگا  سپ  دـیزادرپب ؟ وا  یلو  هب  ار  نآ  هک  تسه  یمهـس  قح و  ناتیئاراد  رد  ار  ادـخ  ایآ  مناتـسب ، امـش  زا  هتفرگ )
نودب ورب  شهارمه  تسه ، تفگ : وت  هب  يا  هدنیوگ  رگا  ورم و  شغارس  هرابود  نکن  هعجارم  وا  هب  هتفرگن  قلعت  نم  هب  هوکز  تسین 

رگا و  دهدیم ، وت  هب  هرقن  الط و  زا  هچنآ  ریگب  سپ  يراداو ، يراوشد  هب  ار  وا  هتفرگ  تخس  وا  رب  ای  یهد ، میب  یناسرتب و  ار  وا  هکنآ 
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اهنآ هب  يدیسر  نایاپراهچ  دزن  نوچ  و  تسا ، وا  لام  اهنآ  رتشیب  اریز  ورم ، اهنآ  دزن  وا  هزاجا  یب  دشاب  هتشاد  رتش  دنفـسوگ و  واگ و 
و ناسرتم ، هدنارن  ار  یئاپراهچ  و  دریگ ، تخس  وا  رب  هک  یـسک  دننام  هن  و  دراد ، طلـست  اهنآ  بحاص  رب  هک  یـسک  دننام  نکم  هاگن 

یم ار  مادک  ره  ات   ) نادرگ راتخم  ار  وا  بحاص )  ) سپ نک ، تمـسق  شخب  ود  هب  ار  لام  و  ناجنرم ، نآ  نتفرگ )  ) رد ار  نآ  بحاص 
( يدـیزگ ار  نیا  ارچ  وگن   ) وشم هدرک  رایتخا  هچنآ  ضرعتم  دومن  راـیتخا  ار ) ود  نآ  زا  یکی   ) هاـگ ره  سپ  دـیامن ) راـیتخا  دـهاوخ 
زا یکی   ) هاگ ره  سپ  دنک ) رایتخا  دهاوخ  یم  ار  مادک  ره  ات   ) نادرگ راتخم  ار  وا  زاب  و  نادرگ ، شخب  ود  ار  هدنام  یقاب  نآ  زا  سپ 
رد هوکز  ادخ  قح  هک  دـنامب  رادـقم  نآ  ات  امن  تمـسق  هتـسویپ  نینچمه  و  وشم ، هدرک  رایتخا  هچنآ  ضرعتم  دومن  رایتخا  ار ) ود  نآ 

هدومن تفایرد  هوکز  تباب  وت  هچنآ  درک  نامگ   ) رگا و  نک ، تفایرد  وا  زا  ار  ادـخ  قح  راتفر ) هنوگ  نیا  اب   ) سپ دـشاب ، یم  وا  لام 
ار تمـسق  ود  زاب  نک و  خـسف  وت  تساوخ ، ار  میـسقت  نآ  ندز  مه  هب  خـسف و  و ) هدرک ، رایتخا  دوخ  يارب  وا  هچنآ  زا  تسا  رتهب  يا 
هداتفا و راـک  زا  ریپ  رتش  .یناتـسب و  وا  لاـم  رد  ار  ادـخ  قح  اـت  روآ  اـجب  يدوب  هدروآ  اـج  هب  هچنآ  هراـبود  نآ  زا  سپ  زیمآ ، مه  رد 

يدـنوار نیدـلا  بطق  زا  هللا  همحر  مـثیم  نـبا  ریگم  هوـکز  تباـب  ار  نآ ) دـننام  مـشچ و  کـی   ) راد بـیع  هتـسکش و  اـپ ) تـسد و  )
رد هعاربلا  جاهنم  باتک  هلمج  نآ  زا  رایـسب  ياهباتک  هدنـسیون  هیماما و  ياملع  ناگرزب  زا  نسحلا  نبا  هللا  هتبه  نبا  دعـس  نیـسحلاوبا 

هموصعم ترـضح  مرح  یقرـش  بناج  مق  رد  وا  ربق  هدوب و  ناهفـصا  ناشاک و  نیب  يا  هیرق  دـنوار  لها  زا  هک  هغـالبلا  جـهن  رب  حرش 
ادـج هب  دـیامرف  یم  رما  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  رهاظ  هدومرف : هک  هدومن  لـقن  دـشاب  یم  مالـسلااهیلع 
اهنآ رب  هدم  رارق  نیما  يدومن ( تفایرد  هوکز  تباب  ار  اهنآ  نوچ  دیامن و  تمسق  شخب  ود  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  راد  بیع  ندرک 

 ( یشاب هتشاد  نانیمطا  وا  نید  هب  هک  ار  یسک  رگم 

هکنآ ات  دشاب  راکتسرد  ناناملـسم  لام  هب  هک  یلاح  رد  دیامن ( یم  راتفر  نید  روتـسد  قبط  رادرک  راتفگ و  رد  هک  یـشاب  هتـشادرواب 
هدرکن یتشرد  هک  نابرهم  راکتـسرد و  رگم  نادرگم  رادهگن  اهنآ  رب  و  دیامن ، شخپ  نانآ  نیب  وا  و  دـناسرب ، ناشیاورنامرف  هب  ار  نآ 

رما دنوادخ  هکیئاج  هب  ار  نآ  ات  تسرف  ام  يوس  هب  دوز  دیآ  درگ  وت  دزن  هچنآ  سپ  دـنادرگن ، هتـسخ  دـناجنرن و  دـنارن و  یتخـس  هب 
شا هراوخ  ریـش  هچب  رتش و  نیب  هک  نک  شرافـس  وا  هب  تفرگ  ام ( دزن  ندروآ  يارب   ( وت نیما  ار  اهنآ  نوچ  و  میئامن ، فرـص  هدومرف 

ندیشود و رد  و  دزاسن ، هدناماو  هتسخ و  ار  نآ  يراوس  اب  و  دناسر ، نایز  شا  هچب  هب  هک  دشودن  رایسب  ار  شریش  و  دزادنین ، یئادج 
هتسخ شیاسآ  دیاب  دوش و  راوس  یکی  رب  هار  همه  هدیشود  ار  یکی  ریـش  هکنآ  هن  دیامن  راتفر  ربارب  رگید  ياهرتش  نآ و  نیب  يراوس 

یئاههاگبآ اه و  هکرب  هب  ار  اهنآ  و  دـنارب ، هتـسهآ  شمارآ و  هب  هدـیدرگ  ناوتان  نتفر  زا  هدوس و  شیاـپ  هک  ار  نآ  هتخاـس  مهارف  ار 
اناوت راتفر  رد  هدیرچ  هار  یط  رد  ات   ( دربن هایگ  یب  ياههار  هب  رادهایگ  نیمز  زا  ار  اهنآ  و  دنرذگ ، یم  اهنآ  رب  اهرتش  هک  دزاس  دراو 
دزنار اهنآ  دیاب  و  دنرچب ( هدوسآ  ات   ( دهد شیاسآ  یتحار و  اههاگارچ ( رد  ای  رابکی  تعاس  دنچ  ره   ( اهتعاس ار  اهنآ  دیاب  و  دنـشاب (
هتـسخ هدیجنر و  هن  دنیایب  زغم ، رپ  رادناوختـسا  هبرف و  ادخ  نامرف  نذا و  هب  هکنیا  ات  دراذگاو  دهد و  تلهم  اههایگ  كدـنا و  ياهبآ 
شخپ میـسقت و  نیقحتـسم ) نیب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  شور  و  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  روتـسد  هب  ار  اهنآ  اـت  هدـیدرگ 

ادـخ رگا  تسا ، هدـنبیز  رایـسب  تیراگتـسر  تیادـه و  يارب  نایاش و  رایـسب  ادـخ ) زا   ) وت شاداپ  يارب  تشذـگ  هچنآ  سپ  میئاـمن ،
.دهاوخب

ینامز

یم حیضوت  هتشاد  نایب  نآرق  رد  ادخ  هک  ار  هاکز ) نیلماع   ) هفیظو همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تایلام  تفایرد  مالـسلا و  هیلع  ماما 
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هب دیابن  اهنت  هن  دریگ  یم  یمالـسا ) تایلام   ) هاکز هک  يدرف  هک  دهد  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  بلطم  عمج  رد  .دـهد 
مالـسا لصا  هب  هدـننک  تخادرپ  ات  دـهد  همادا  تبحم  اب  دـنک و  زاغآ  ار  دوخ  راک  تمحرم  فطل و  اب  دـیاب  هکلب  دوش  لـسوتم  روز 

رد شرافـس  نیا  .دـنک  یم  شرافـس  دـش  یم  هتفرگ  هاکز  تباب  هک  مه  یئاهناویح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .ددرگ  دـنمقالع  رتشیب 
نیا زا  .تسا  هدوب  هدیـسرن  نآ  هب  هعماج  رکف  زونه  هدوب و  هدـماین  نایم  هب  تاناویح ) تیامح   ) هرابرد یثحب  زونه  هک  هدـش  يرـصع 

، دـنک یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  ددرگ  تفایرد  دـیاب  نیمز ) ندروخبآ  عضو  توافت  هب   ) کی تسیب  ای  کی و  هد  هاکز  هک  رظن 
هتکن .راذگب  لام  بحاص  هدهع  هب  ار  باختنا  میـسقت  نیا  رد  دیـسرب و  دوخ  تساوخب  ات  دینک  میـسقت  ردقنآ  دینک و  میـسقت  ار  لام 
هتکن نیا  تسا  هدومرفن  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هدرک  نایب  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  یمالـسا  تاـیلام  تفاـیرد  دروم  رد  هک  يا 

( دوب دهاوخ  نانآ  رطاخ  یلست  بجوم  امش  ياعد  هک  نک  اعد  نانآ  قح  رد  ریگب و  تایلام  مدرم  زا  ام  لوسر  يآ  : ) تسا

يزاریش دمحم  دیس 

ناک مالسلا  هیلع  هنا  اهب  ملعیل  المج ، انه  انرکذ  امنا  و  فیرشلا : لاق  تاوکزلا ، عمجل  يا  تاقدصلا ) یلع  هلمعتسی  نمل  اهبتکی  ناک  )
هدحو ال هللا  يوقت  یلع   ) لماعلا اهیا  قلطنا ) (. ) اهلیلج اهقیقد و  و  اهریبک ، رومالا و  ریغـص  یف  لدعلا ، هلثما  عرـشی  قحلا و  دامع  میقی 
املـسم و ال  ) هاکزلا ذـخا  لجال  نفیخت  يا  نعورت ) و ال   ) کلاعفا کلامعا و  عیمج  یف  کل  همزالم  يوقتلا  نوکت  ناب  هل ) کـیرش 

یف هللا  قح  نم  رثکا  هنم  نذـخات  و ال   ) هضرا نم  كرورمل  اهراک  هنوکلاـح  یف  يا : اـهراک )  ) ملـسم یلع  رمت  ـال  يا  هیلع ) نزاـتجت 
نا ریغ  نم   ) مهل رتس  وا  اهنم ، نوقتسیرئب  هفاح  یلع  مهئامب ) لزناف   ) هیرقلا وا  هلیبقلا ، یحلا ) یلع  تمدق  اذاف   ) هاکزلا رادقم  يا  هلام )

هیـشم يا : راـقولا ) و   ) یـشملا یف  ءودـهلا  يا  هنیکـسلاب ) مهیلا  ضما  مث   ) .کـتلحارب یحلا  طـسو  یف  لخدـت  ـالف  مهتاـیبا ) طـلاخت 
اذا هباحسلا  تجدخا  لاقی  لخبت ، يا ال  مهل ) هیحتلاب  جدخت  و ال   ) ربکتم طلستم  لوخد  ال  مهیلع ) ملـستف  مهنیب  موقت  یتح   ) مارتحالا
یف هللا  قح  مکنم  ذـخال   ) مالـسلا هیلع  نینموـملاریما  ماـمالا  ینعی  هفیلخ ) هللا و  یلو  مکیلا  ینلـسرا  هللا  داـبع  لوـقت : مث   ) اـهرطم لـق 

لعفل المح  هعجارت ) الف  ال ، لئاق : لاق  ناف  ( ؟ مالـسلا هیلع  یلع  هیلو ) یلا  هودوتف   ) هاـکزلا يا  قح ) نم  مکلاوما  یف  لـهف هللا  مکلاوما 
هعم بهذا  يا  هعم ) قلطناف   ) هللا قح  يدـنع  معن ، کل  لاق  يا  معنم ) کل  معنا  نا  و   ) قدـصلا یلع  هلوقل  و  حیحـصلا ، یلع  ملـسملا 
يا هقهرت ) وا   ) هدشب هذخات  يا  هفسعت ) وا   ) رـشلاب دعولا  وه  و  داعیالا )  ) نم هدعوت ) وا   ) مالکلا یف  هفیخت ) نا  ریغ  نم   ) هاکزلا ذخال 

طئارـشلا رئاس  طارتشا  عم  باصتلا  غلبی  اـم  اـمهنم  هدـنع  ناـک  اذا  هضف ) وا  بهذ  نم  كاـطعا  اـم  ذـخف   ) .کـیلع بعـصی  اـم  هفلکت 
هنذاب الا   ) اهلحم یف  لخدـت و  يا ال  اهلخدـت ) الف  لبا  وا   ) منغلا رقبلاک و  یـشمت  هیوکز  هباد  يا  هیـشام ) هل  ناکناف   ) هاـکزلل هبجوملا 

طلـستم لوخد  اهیلع  لخدـت  الف   ) هنذاب اهیف  تلخد  و  اهتیتا ) اذاف   ) رثکالا هل  نم  قح  یعاری  نا  بجی  لـقالا  ما  نم  و  هل ) اـهرثکا  ناـف 
امک ناویحلا ، هیاعرب  رمای  مالـسالا  ناف  همیهب ) نرفنت  و ال   ) فنع هدـشب و  يا  هب ) فینع  و ال   ) نیربکتملا هرباـبجلا و  لوخدـک  هیلع )

کلذـب يذاتی  المع  همیهبلا  عم  لمعت  ناب  اهیف ) اهبحاص  نوست  و ال   ) همیهبلا نفیخت  يا  اهنع ) زفت  و ال   ) .ناسنالا یلا  ناسحالاب  رماـی 
نیمسق همسقا  يا : نیعدص ) لاملا  عدصا  و   ) هبشا ام  وا  اهالک ، یلع  طغضلا  وا  اهفوصب ، اهلمح  نم  سانلا  ضعب  لعفی  امک  اهبحاص ،

نم ذـخات  يا ال  هراتخا ) اـمل  نضرعت  ـالف   ) امـسق کـلاملا  راـتخا ) اذاـف   ) .دارا نیمـسقلا  يا  راـیتخا  یف  کـلاملا  ریخ  يا  هریخ ) مث  )
الف  ) امـسق راتخا ) اذاف   ) نیمـسقلا یلا  لوبق  یف  هریخ ) مث   ) نیمـسق يا  نیعدـص )  ) هرتخی مل  يذـلا  یقابلا ) عدـصا  مث   ) ائیـش هراـتخم 

لاملا ناک  اذاف  هلام ) یف  هللا  قحل  ءافو  هیف  ام  یقبی  یتح   ) نیمـسق نیمـسق  لاملا  مسقت  کلذـک ) لازت  الف   ) ایناث هراتخا ) اـمل  نضرعت 
تنا و  هسمخ ، وه  راتخیف  هسمخ ، هسمخ  اهراتخی  مل  یتلا  هرشعلا  مسقت  مث  هرشع  هرشع  نیرشعلا  مسقت  هسمخ  قحلا  و  الثم ، نیرـشع 

اذا نیرـشع  هسمخ و  لثم  رـسکلا  مزلی  نایح  الا  نم  ریثک  یف  ذا  یقیقحلا ، میـسقتلا  دارملا  سیل  نا  یفخی  و ال  هیقابلا ، هسمخلا  ذـخات 
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یف هتذـخا  ام  لعجت  نا  کنم  بلط  ناب  کلاقتـسا ) ناف   ) هاکز ضورفملارادـقملا  يا  هنم ) هللا  قح  ضبقاـف   ) .نیمـسق همیـسقت  دـیرا 
يذـلا لثم  عنـصا  مث   ) هل یقب  ام  تنا و  تذـخا  ام  امهطلخا ) مث   ) همـالک لـبقاف  يا  هلقاـف )  ) لوا نم  میـسقتلا  و  اـیناث ، ماـنغالا  نمض 

کلاملا یعور  ذخالا ، نم  وحنل  اذـه  یف  و  هلام ) یف  هللا  قح  ذـخات  یتح   ) .اذـکه نیمـسق و  نیمـسق  لاملا  میـسقت  نم  الوا ) تعنص 
وا اهنرق  وا  اهدـی  وا  اهلجر  هروسکم ) و ال   ) دوعلا نم  نسالا  یه  همره ) و ال   ) لبالا نم  هنـسملا  يا  ادوع ) نذـخات  و ال   ) تاعارم ریخ 

( هنیدب قثت  نم  الا   ) هذوخاملا همیهبلا  یلع  يا  اهیلع ) ننمات  الو   ) بیع تاذ  يا  راوع ) تاذ  و ال   ) هفیعضلا يا  هسولهم ) و ال   ) هبـشا ام 
( مهنیب همـسقیف   ) هسفن مامالا  وه  و  نیملـسملا ، یلو  يا  مهیل ) یلا و  هلـصوی  یتح   ) اهیذوی الف  نیملـسملا ) لامب  اـقفار   ) هنوکلاـح یف 

نوخی اهظفحی و ال  اظیفح ) انیما  اقیفش و  احصان  الا   ) مامالا یلا  اهلاصی  اهمیلـست ال  دیرت  یتح  اهب ) لکوت  و ال   ) .هناحبـس هللا  رما  امک 
فحجی فحجم ) و ال   ) هدشلا ینعمب  فنعلا  نم  فنعم ) ریغ   ) مهیلع فیحی  الف  نیملسملل  حصنی  بطعلا و  نم  اهیلع  فاخی  و  اهیف ،

مالکلا یفف  بعتلا ، دشا  بوغللا  بعتم ) و ال   ) ناویحلا بعت  ثروی  بغلم ) و ال   ) .هبشا ام  ءاملا و  ءالکلا و  ءاطعا  یف  ملظی  يا  اهقحب 
رما ثیح   ) هفرصن يا  هریصن )  ) تاوکزلا نم  كدنع ) عمتجا  ام  انیلا   ) اعیرس انیلا  اهلسرا  يا  ردحا ) مث   ) لفسالا یلا  یلعالا  نم  جردت 

هقان و نیب  لوحی  الا   ) هرما يا  هیلا ) زعواـف   ) هب اـنیتای  نا  دـیری  کـنیما ) اهذـخا  اذاـف  (. ) ..تاقدـصلا اـمنا   ) لـج زع و  هلوق  یف  هب ) هللا 
لقی ذا  اهدلوب ) کلذ  رضیف   ) دلولل عرضلا ، یف  نبللا  لقی  یتح  اهبلح  یف  غلابی  يا ال  اهنبل ) صمی  و ال   ) عیـضرلا اهدلو  يا  اهلیـصف )
نیب لدـعیل  و   ) .اـهبعتل اـبجوم  ادـهجم  اـبوکر  اـهبکری  ـال  يا  ـالبا ، ناـک  اذا  اـمیف  اـبوکر ) اهندـهجی  ـال  و   ) ضرمی لزهیف و  هعاـضر 

و  ) بعت ینعمب  بغل  اـم  حریل  يا  بغـاللا ) یلع  هفریل  و   ) هرم کـلت  هرم و  هذـه  بکریف  اـهنیب ) و   ) بوکرلا کـلذ ) یف  اـهتابحاوص 
یف زمغی  ذـخا  یتح  حرج  وا  بعت  يذـلا  يا  علاظلا ) و   ) هفخ حرج  يذـلا  ناویحلاب  يا  بقنلاـب )  ) قفریل ینعمب  تاـنالا ، نم  ناتـسیل )

هیـشاملاب یتای  يا  ضرالا ، تاضفخنم  یف  دوجوملا  ءاملا  وه : و  ریدغ ، عمج  ردـغلا ) نم  هب  رمت  ام   ) هیـشاملا يا  اهدرویل ) و   ) هتیـشم
یه و  هداج ، عمج  قیرطلا ) داوجلا  یلا   ) اهیف تابنلا  لحم  يا  ضرالا ) تبن  نع  اهب  لدعی  و ال   ) .اهنم یـشطعلا  برـشتل  ناردغلا ، یلا 

اهیطعی يا  اهلهمیل ) و   ) هحاترـسالا تاعاس  یف  هحارلا  اهیطعی  يا  تاعاسلا ) یف  اهحوریل  و   ) لفاوقلا ریـسم  اهنوکل  اـهیف ، تبن  ـال  یتلا 
عضاوم يا  باشعالا ) و   ) .برـشت نا  لجال  هلهملا  و  قیرطلا ، یف  لیلقلا  ءاملا  یه : و  هفطن ، عمج  فاطنلا ) یف   ) اهب ریـسی  هلهملا و ال 

تاذ تراص  ینعمب  هلصا  و  تنمس ، اذا  لبالا  تقنا  نم  لعاف  مسا  تایقنم )  ) هنیمس يا  هنداب  عمج  اندب ) هللا  نذاب  انیتات  یتح   ) ءالکلا
هللا یلـص  هیبن  هنـس  هللا و  باتک  یلع  اهمـسقنل   ) بصنلا ینعمب  دـهجلا ، نم  تادوهجم ) و ال   ) عبتت مل  يا  تابعتم ) ریغ   ) خـم يا  یقن 
اهیف لصالا  ناکنا  و  كربت ، هملک  هللا ) ءاش  نا  كدشرل  برقا  كرجال و  مظعا  کلذ  ناف   ) حلاصملا رئاس  ءارقفلا و  نیب  هلآ ) هیلع و 

.ءانثتسالا

يوسوم

نوطب نم  نطبلا  موـقلا - هلحم  یحلا : .اـهاتا  هنیدـملا : مدـق  .رورملا  زاـبتجالا : .فوـخلا  وـه  عورلا و  نم  هفوـخ  هعزفا و  هعور : هغللا :
اهنم صقنت  ال  هیحتلاب : جدخت  .ملحلا ال  هنازرلا و  راقولا : .هباهملا  هنینامطلا ، راقولا ، هنیکسلا : .هرشاع  هلخاد ، هجزام و  هطلاخ : .برعلا 

.روجلا فسعلا  و  هدـشلاب ، ذـخالا  فسعلا : .هعزفت  هفیخت : .معن  کل  لاق  کل : معنا  .هولـصوتف  هودوتف : هلـصوا ، هادا : .اهب  لبخت  ـال  و 
یف لمعتـسی  ام  رثکا  منغلا و  رقبلا و  لبالا و  یلع  عقی  مسا  یـشاوملا  اهعمج  هیـشاملا : .هقـشملا  رـسعلا و  هیف  اـمب  فیکلتلا  قاـهرالا :

: هبادلا ترفن  .قفرلا  دض  هقـشملا : هدـشلا و  مضلاب  فنعلا : .هیلع  ارداق  ارهاق  يا  هیلع  اطلـسم  راص  هیلع : طلـست  .لامجلا  لبالا : .منغلا 
.هل قطن  اـم ال  لـک  یلع  قلطت  رویطلا و  عابـسلا و  ادـع  اـم  ءاـملا  ربلا و  باود  نم  مئاوق  عبرا  تاذ  لـک  همیهبلا : .تدـعابت  تعزج و 

.رایتخالا هیرح  هل  كرتا  هریخ : .نیمـسق  نیقـش و  نیعدـص  قشلا و  وه  عصلا و  نم  مسقا  عدـصا : .همغ  هنزحا و  هءاس : .رعذـلا  عزفلا :
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نم نسملا  نوکـسف  حـتفب  دوعلا : .هبحاص  یلا  ضوع  لک  عوجر  دـقعلا و  خـسف  هلاقالا  هلاـقالا و  بلط  کلاقتـسا : .يدـصت  ضرعت :
.قفرلا دـض  هدـشلا ، فنعلا ، وذ  فتعملا : .بیعلا  نیعلا  حـتفب  راوعلا : .هفیعـضلا  هسوـلهملا : .دوـعلا  نم  نسا  لـبالا  نم  همرهلا : .لـبالا 
لـصا هلها و  یلا  هلوحن  هریـصن : .عرـسا  ردحا : .ءایعالا  بوغللا  بعتملا و  بغلملا : .لزهت  یتح  لبالا  قوس  یف  دتـشی  نم  فحجملا :

.هقانلا ال دـلو  لیـصفلا : .امهنیب  زجح  يا  كاذ : اذـه و  نیب  لاـح  .هترما  هیلا : تزعوا  .يرخا  یلا  لاـح  نم  یـشلا ء  لـیوحت  رییـصتلا 
: اهندهجی .ء ال  یشلا  یف  لخدی  ناصقنلا  لاحلا ، ءوس  و  قیضلا ، هدشلا و  عفنلا ، دض  رضلا : .عرضلا  یف  ام  لک  بلحی  ال  اهنبل : رـصمی 

قفری يا  ناتـسیلو : .ءایعالا  بعتلا و  بوغللا  نم  بغاللا : .هحارلا  هعدلا و  یه  هیهافرلا و  نم  هفری : .هقـشملا  یه  حتفلاب و  دـهجلا  نم 
ریدغ و عمج  ردغلا : .هیـشم  یف  زمعی  يذلا  وا  جرعلا  وه  علظلا و  نم  علاظلا : .هفافخا  تقر  يذلا  ریعبلا  بقنلا : .قفرلا  ینعمب  هانالا  نم 
: اـهحور .قیرطلا  طـسو  یه  هداـجلا و  عمج  لادـلا  دـیدشتب  داوج : .هریغ  یلا  هنع  لاـم  اذـک : نع  لدـع  .لیـسلا  نم  ءاـملا  عمجم  وه 
: ندـبلا .بطرلا  الکلا  وه  نوکـسف و  مضب  بشع  عمج  باشعالا : .رثک  وا  لق  یفاصلا  ءاملا  هفطنلا  عمج  فاطنلا : .اـهحرا  و  اهـشعنا ،

يا رسکب  یقن  تاذ  تراص  هلصا  تنمس و  اذا  لبالا  تقنا  نم  لعاف  مسا  تایقنملا : .نداب  اهدحاو  نامسلا  لادلا  دیدشت  ءابلا و  مضب 
قلطنا : ) حرـشلا .یغلا  دض  قحلا ، قیرط  یلع  هماقتـسالا  دشرلا : .کئازج  کباوثل و  كرجال : .ادـیدش  ابعت  تابعتم  تادوهجم : .خـم 

هذـه هلام ) یف  هللا  قح  نم  رثکا  هنم  نذـخات  اهراک و ال  هیلع  نزاتجت  ـال  املـسم و  نعورت  ـال  هل و  کیرـش  ـال  هدـحو  هللا  يوقت  یلع 
هیکولسلا هیقالخالا و  هیعامتجالا و  بادالا  نم  اهیف  فیرشلا و  لاق  امک  قحلا  دامع  هماقا  یف  ایاصولا  نم  مظعا  نم  هفیرـشلا  هیـصولا 

 … سانلا نم  تاقدصلا  هیایج  یلوتی  نم  اهب  رمایل  اهظفح  همالا  رما  یلوتی  نم  یلع  بجوت  یهذلا و  ءامب  بتکت  اهلعجی  ام  سانلا  عم 
هیلع ادتبا  هذخای …  يذلا  لاملا  قحب  هل  هیصو  ثلاثلا  سانلا و  قح  یف  هل  هیـصو  هسفن و  قحب  یباجلل  هیـصو  هیـصولا ، هذه  نمـضتت 
یف اهقرافت  الف  هللا  يوقتب  ادوزم  اهلوا  نم  کتقالطنا  كریـسم و  نکیل  هللا …  يوقت  یلع  قلطنا  هل : لـقا  هللا  يوقتب  هیـصولاب  مالـسلا 

هاشخی هاوس و  یلع  لکوتی  هیلع و ال  دمتعی  یک  دحالا  دـحاولا  هللااب  هطبری  نا  دارا  هل …  کیرـش  هدـحو ال  هناف  اهب  موقت  هکرح  لک 
هلعفی امع  هل  یهن  اذه  مارح و  ملسملا  هفاخا  ناف  هعزفت  وا  هفیخت  يا ال  املـسم  نعورت  .هلامعا و ال  لک  یف  هبقاری  هتاکرح و  لک  یف 

هبیه کلذ  نا  مهنم  انظ  فیوختلا  بیهرتلا و  نولمعتـسی  مهناف  ارما  هیعرلا  نم  نودـیری  امدـنع  نیملاـظلا  مهت  ـال  نیطالـسلا و  ناوعا 
کلذ ال نال  اهب  كرورم  هرکی  ناک  اذا  هنیتاسب  وا  ملـسم  ضرا  یف  نرمت  يا ال  اهراک  هیلع  نزاتجت  ـال  و  هتکوش …  هوق  مکاـحلا و 

لزناف یحلا  یلع  تمدق  اذاف   ) .هیلع ضورفملا  هللا  قح  نم  رثکا  ذـخای  نا  هاهن  و  هاضر …  نودـب  ملـسملا  ضرا  لوخد  همرحل  زوجی 
عورا ام  مهل ) هیحتلاب  جدـخت  مهیلع و ال  ملـستف  مهنیب  موقت  یتح  راقولا  هنیکـسلاب و  مهیلا  ضما  مث  مهتیبا  طلاخت  نا  ریغ  نم  مهئامب 
بجی تاقدصلل  یباجلا  اذه  نیملسملا …  عم  ملسملا  بدا  یکحت  نیملسملا و  عم  روعـشلا  قمع  نع  منت  اهنا  اهلمجا  میلاعتلا و  هذه 
مامالا و  هقالخا …  هبادآ و  نع  یلختی  نا  هطلسلا  لبق  نم  الکوم  ناک  اذا  ادبا  زوجی  هتایقالخا و ال  مالـسالا و  بداب  ابدوم  نوکی  نا 

یتلا یحلا  هلحملا و  جراخ  نوکت  نا  هایملا  هداع  نم  مهئام و  یلع  لزناف  تاقدصلا  عمجل  مهدصقت  موق  هلحم  تلخد  اذا  کنا  هرمای 
اهفشک نوبغری  یتلا ال  مهروما  ضعب  یلع  فقی  مهطلاخی و  نا  بیرغلل  نوهرکی  مهلعل  ذا  هرـشابم  یحلا  مهیلع  لخدی  الف  نونطقی ،

یلع هعد و  ءودهب و  مهیلا  یـضمی  مث  مهیح  یلا  لوخدلل  هئطوت  کلذ  نوکی  مهئام و  یلع  لزنی  نا  هرما  مث  اهیلع …  دـحا  عالطا  و 
نرتقم رخآ  رما  يا  وا  هدـشلا  وا  سوبعلاب  هبوشم  سیل  همات  هلماـک  هیحت  مالـسالا  هیحتب  هیلع  ملـس  مهنیب  حبـصا  اذاـف  هناـضر  هنازر و 

یف لهف هللا  مکلاوما  یف  هللا  قح  مکنم  ذـخال  هتفیلخ  هللا و  یلو  مکیلا  ینلـسرا  هللادـبع  لوقت ) مث   … ) توربجلا ربکتلا و  نع  منیاـهب 
وا هدـعوت  وا  هفیخت  نا  ریغ  نم  هعم  قلطناـف  معنم  کـل  معنا  نا  هعجارت و  ـالف  ـال ، لـئاق : لاـق  ناـف  هیلو  یلا  هودوتف  قح  نم  مکلاوما 

لخدت الف  اهتیتا  اذاف  هل  اهرثکا  ناف  هنذاب  الا  اهلخدت  الف  لبا  وا  هیشام  هل  ناک  ناف  هضف  وا  بهذ  نم  كاطعا  ام  ذخف  هقهرت  وا  هفسعت 
هرابعلا هبیطلا و  هغیـصلا  هذـهب  اهیف ) اهبحاص  نءوست  اهنعزفت و ال  همیهب و ال  نم  نرفنت  هب و ال  فینع  هیلع و ال  طلـستم  لوخد  اهیلع 
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یلا مهدری  هنا  ءادن …  نم  هلمجا  ام  هللا و  دابع  ..سانلا  یلا  هقدصلا  یباج  هجوتی  نانحلا  هقرلا و  فطعلا و  لمحت  یتلا  هیرطلا  هیدـنلا 
یف ضورفملا  هللا  قح  مکنم  ذخال  هللا  رما  ذیفنت  یلوتی  يذـلا  هتفیلخ  هللا و  یلو  ینلـسرا  ریخلا …  هذـه  مهلوخ  مهاطعا و  يذـلا  هللا 
یلا اهیدویل  هللا  یلو  یلا  اهودوتف  مکلاوما  یف  هاکزلا  تبجو  له  يا  قح  نم  مکلاوما  یف  لـهف هللا  هاـکزلا … ) اوتآ  و   ) مکیلع هباـتک 
الف قح  انلاوما  یف  سیل  ال  لئاق : لاق  نا  رابخا  ءاصقتسا  وا  ددرت  نودب  هلوهـسلا و  هطاسبلا و  هذهب  انه  و  اهل …  نیقحتـسملا  اهبابرا و 
لبقا لب  هبذـک  هیفن و  هحـص  نع  ثحبت  .هلام ال  یف  هقدـصلا  بوجو  یفن  نا  دـعب  ثحبت  و ال  فیک ؟ و  اذامل ؟ هل  لقت  ـال  ..هوعجارت 

رما یلع  وا  هسفن  یلع  وا  اهیلع  هفیخت  نا  نودـب  هعم  قلطناف  قح هللا  یلاوما  یف  نا  معن  مهدـحا  کل  لاق  اذا  اما  .هنع و  زواـجت  هلوق و 
ام ذـخف  هضف  وا  ابهذ  لاملا  ناک  اذاف  قیطی  اـم ال  وا  قاـهرا  هیف  رما  وا  فنع  هدـشب و  هذـخات  وا  ءوسب  وا  رـشب  هدـعوتت  ـال  هب و  قلعتم 

للع دق  هنذا و  نودب  اهیلع  لخدت  الف  منغ - رقب - لبا - هیاشم - ناک  نا  و  هیدقنلا …  نیعلا  نم  ضبقلا  هلوهـسل  هنم  هضبقا  كاطعا و 
مالک ال دیدحلا : یبا  نبا  لاق  ریثک  نم  لیلق  وه  عومجملا و  نم  ءزج  هاکزلا - یعرـشلا - قحلا  نال  هل  اهرثکا  ناب  کلذ  ببـس  مامالا 

مرح رثکالا  هل  ناک  اذا  کیرشلا  باصنلا و  نم  ریسی  ءزج  هقحتسملا  هقدصلا  نال  کلذ  نیدلا و  هسایرلا و  هحاصفلا و  یف  هیلع  دیزم 
هاعارم یلا  ههبن  نولوقی  امک  حورلا  لداعی  قزرلا  ناک  امل  مث  .لقالا  هل  ناک  اذا  فیکف  هکیرـش  نذاب  ـالا  فرـصتی  لخدـی و  نا  هیلع 

اذهل لوقی  مالـسلا  هیلع  وهف  اهیذوی  اهظفحی و ال  اهاعری و  اهدهعتی و  اهبحاص  ناف  اهب  اهبحاص  يذوی  ثیحب ال  هیـشاملا  هذـه  نووش 
نوذخایف فرـصتلاب  نولقتـسی  نیذلا  نیملاظلا  هربابجلا  لخدی  امک  طلـستم  لوخد  اهیلع  لخدت  الف  اهبحاص  نذاب  تلخد  اذا  یباجلا 

هداع یه  امک  لضفالا  ءاقتنال  اهجیهت  اهرفنتل و  اهب  خرـصت  کلذک ال  مهب و  فنعلا  مهیلع و  هدشلا  عم  اهباحـصا  نع  ارهق  نواشی  ام 
الف راتخا  اذاف  هریخ  مث  نیعدـص  لاملا  عدـصا  و   … ) اهل کبرـضب  اهبحاص  يذوتف  اهبرـضت  ناک  اهیف  اهبحاص  يذوت  نیملاـظلا و ال 
ءافو هیف  ام  یقبی  یتح  کلذـک  لازت  الف  هراتخا  امل  نضرعت  الف  راتخا  اذاف  هریخ  مث  نیعدـص  یقاـبلا  عدـصا  مث  هراـتخا  اـمل  نضرعت 

( هلام یف  هللا  قح  ذخات  یتح  الوا  تعنـص  يذلا  لثم  عنـصا  مث  امهطلخا  مث  هلقاف  کلاقتـسا  ناف  هنم  هللا  قح  ضبقاف  هلام  یف  هللا  قحل 
یلا لاملا  مسقی  نا  هقح  یعرـشلا  قحلا  صخبت  کلاملا و ال  ملظت  همیکح ال  هلداع  هقیرط  هذه  لاملا و  یف  هللا  قح  نییعتل  نایب  اذه 
یقب یتح  اذـکه  کلاملا و  اضیا  ریخی  نیمـسق و  یلا  مسقی  هراـتخی  مل  اـم  مث  هل  اـهراتخی  یتلا  هصحلا  یف  کـلاملا  ریخی  نیمـسق و 

ضعب دنع  تالاحلا و  ضعب  یف  ثدحت  نا  نکمی  هیضق  جلاع  مالسلا  هیلع  هنا  مث  یباجلا …  هذخایف  بجاولا  یعرـشلا  قحلا  رادقمب 
نم دـع  هل  لوقی  لب  فرـصنا  قحلا و  ذـخ  یباجلل  لوقی  مامالا ال  انهف  تنیعت  یتلا  هقدـصلا  نییعت  یف  نبغلا  يری  مدـنی و  ناک  سانلا 

نییعتلا هداعاب  لجرلا  رطاخ  بیط  هتنیع و  امک  یعرشلا  قحلا  نیع  الوا و  اهتمـسق  امک  اهمـسقا  هیـشاملا و  طلخاف  همـسقلا  یلا  دیدج 
نم انـس  ربکا  یتلا  یه  و  همره ) و ال   ) .نسلا یف  اریبک  انـسم  ذخای  نا ال  هللا  قح  ظفحل  اذه  و  ادوع ) نذخات  و ال   … ) یعرـشلا قحلل 

کلذ ناف  بیعلا  تاذ  هلیزهلا و ال  هفیعـضلا  اهمئاوق و ال  یف  هبیعملا  ضبقت  ـال  راوع ) تاذ  ـال  هسولهم و  ـال  هروسکم و  ـال  و   ) .دوعلا
نیملسملا لامب  اقفار  هنیدب  قثت  نم  الا  اهیلع  ننمات  و ال   … ) اهل نیقحـسملا  تاقدصلا  بابرا  نم  اهذخآ  بلق  ربجی  اهتمیق و ال  للقی 

بعتم بغلم و ال  فحجم و ال  فنعم و ال  ریغ  اظیفح  انیما  اقیفش و  احصان  الا  اهل  لکوت  مهنیب و ال  همـسقیف  مهیلو  یلا  هلـصوی  یتح 
نمتای نا ال  هیلع  طرتشا  رمالا و  یلو  یلا  اهلصوم  اهسراح و  لاح  نایب  اذه  هب ) هللا  رما  ثیح  هریـصن  كدنع  عمتجا  ام  انیلا  ردحا  مث 
نوکی نا  بجی  اـهلزهیف ، اـهب  فنعی  ـالف  نیللا  قفرلا و  لـها  نم  نوکی  نا  هناـیخلا و  یف  عقی  ـالئل  مزتلملا  نیدـلا  بحاـص  ـالا  اـهیلع 

فنعلا و هدشلاب و  اهذخای  ..اهیلع ال  اظفاحم  نیملسملا  لاوماب  امیحر  اهحالص  دراوم  بقرتی  احـصان  هقدصلا  هیـشام  نووشل  یلوتملا 
امل هیـشاملا  نووش  یعاری  نا  بجی  هزجوم  هرابعب  .اهل و  ابعتم  وا  اهئایعال  ابجوم  نوکی  وا  اـهتیمی  وا  اـهلزهی  اینـضم  اریـس  اـهفلکی  ـال 
نع رخاتی  الئل  هلها  یلع  هعزویل  هدـنع  عمتجا  ام  لاصیا  یف  عرـسی  نا  هرما  مث  رـضی …  وا  اهب  فحجی  ام  لک  اـهنع  عفری  اهحلـصی و 

دیکات اذه  و  هدلوب ) کلذ  رـضیف  اهنبل  رـصمی  اهلیـصف و ال  نیب  هقان و  نیب  لوحی  الا  هیلا  زعواف  کنیما  اهذخا  اذاف   … ) هقح قحتـسم 
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و  … ) هب رضیف  ائیش  لیصفلل  كرتی  اهبیلح و ال  عیمج  بلحی  نا  هاهن  امک  اهنبا  هقان و  نیب  لصفی  نا ال  هقدصلا  هیشام  یلوتی  نم  یلع 
اهـصخی نا  هاهن  علاظلا ) بقنلاـب و  ناتـسیل  بغـاللا و  یلع  هفریل  اـهنیب و  کـلذ و  یف  اـهتبحاوص  نیب  لدـعیل  اـبوکر و  اهندـهجی  ـال 

اما .همیحر و  هیعیبط  هروصب  اهنیب  لدـعی  قاینلا و  نم  اهریغ  نیب  اهنیب و  اقرفم  هبوکر  لعجی  نا  هرما  لب  ادـیدش  ابعت  اهبعتیف  بوکرلاـب 
هیلع و قعت  اـم  اـهیذوی  ثیحب  هفاـفخا  تفعـض  نم  وه  بقنلاـب و  قـفری  یناـتی و  رهظ و  بکری  ـال  يا  هنع  هفریف  ءاـیعالا  یف  عـقو  نم 

تبن نع  اهب  لدعی  ردـغلا و ال  نم  هب  رمت  ام  اهردویل  و   … ) هب قحتلی  هریغ و ال  نع  رخاتی  يذـلا  جرعالا  وه  علاظلاب و  قفری  کلذـک 
تابعتم ریغ  تایقنم  اندـب  هللا  نذاب  اهنیتات  یتح  باشعالا  فاطنلا و  دـنع  اهلهمیل  تاعاسلا و  یف  اهحوریل  قرطلا و  داوج  یلا  ضرالا 

و هللا ) ءاش  نا  كدـشرل  برقا  كرجال و  مظعا  کلذ  ناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  هنـس  هللا و  باتک  یلع  اهمـسقنل  تادوهجم  و ال 
ذخای .هیلع و ال  اهدروی  هنم و  اهیقسی  نا  ءام  ریدغب  رم  اذا  اهرمال  یلوتملا  نا  یه  اهنووش و  یعارت  هیشاملا و  ظفحت  میلاعت  اضیا  هذه 

اهناف تاعاسلا  ضعب  یف  اهحیری  نا  یغبنی  کلذـک  هنم و  هبرقم  یلع  یتلا  تابنلا  نکاـما  كرتی  هیف و  تبن  ـال  يذـلا  درجـالا  قیرطلا 
اهلهمی لب  بشع  وا  ءام  یلع  تعقو  اذا  اهجارخا  یف  عرـسی  وا  لجهی  تاعاسلا و ال  ضعب  یف  حاـترت  نا  بجیف  بعتت  لـکت و  حاورا 

امک اهبابرا  یلع  هللا  نذاب  اهمـسقنف  ءایعا  اهب  سیل  هبعتم و  ریغ  هزنتکم  انامـس  انیلا  تلـصو  کلذ  لـعف  اذاـف  .هنم  اهبیـصن  ذـخات  یتح 
یف مهبولق و  هفلوملا  اهیلع و  نیلماعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا  امنا  : ) یلاعت لاق  ثیح  هیوبنلا  هنـسلا  میرکلا و  باتکلا  لصف 

فعاضی هباوث و  دـیزی  هللا  ناب  کلذ  یف  هبغر  مث  میکح .) میلع  هللا  هللا و  نم  هضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و 
 … قحلا قیرط  یلا  برقا  ذفان و  لقع  يده و  لیلد  هنم  لعفلا  کلذ  نوکی  هرجا و 

یناغماد

یـضر دیـس   - ام .تشون  یم  درامگ  یم  تاقدـص  يروآ  عمج  يرازگراک  هب  هک  یناـسک  يارب  هک  ترـضح  نآ  زا  يا  هماندـهع  زا 
نیا رد  .تسا  هتـشاد  یم  ياـپ  رب  هراومه  ار  قح  نوتـس  ترـضح  نآ  هک  دوش  موـلعم  اـت  میروآ  یم  ار  نآ  زا  یتاراـبع  اـجنیا  هر -) )

تکرح درادن  يزابنا  هک  ییاتکی  دـنوادخ  زا  زیهرپ  سرت و  اب  « ) هل کیرـش  هدـحو ال  هللا  يوقت  یلع  قلطنا   » ترابع اب  هک  هماندـهع 
رد موصعم  رادمامز  كاپ  داقتعا  هدنهد  ناشن  یلو  تسا ، هدشن  حرطم  یخیرات  ثحب  هنوگ  چیه  هک  دنچ  ره  دوش ، یم  عورـش  نک )

یتشرد هنوگ  چیه  درک و  دروخرب  تاکز  هدننک  تخادرپ  اب  دـیاب  ینابرهم  یمرن و  لامک  رد  هنوگچ  هک  تسا  يداصتقا  مهم  هلأسم 
دهع نیا  وا  زا  سپ  یضر و  دیـس  زا  شیپ  هک  تسا  شخب  دوس  مه  هتکن  نیا  حیـضوت  انمـض  .دادن  ماجنا  يرظن  گنت  ییوخدنت و  و 

نآ ینیلک  مالسالا  هقث  بیطخ ، ینیـسح  ءارهزلا  دبع  دیـس  مرتحم  داتـسا  لقن  هب  .تسا  هدش  لقن  یخیرات  یهقف و  مهم  عبانم  رد  همان 
قداص ماما  لوق  زا  هیواعم  نب  دیرب  زا  تاکز » رازگراک  بدا   » ناونع اب  هاکزلا  باتک  رد  هحفص 536  موس ، دلج  یفاک ، عورف  رد  ار 

ياهارحص اهتشد و  هب  تاکز  يروآ  عمج  يارب  هفوک  زا  ار  یتاکز  رازگراک  ع )  ) نینمؤملا ریما  تسا : هدومرف  هک  دنک  یم  لقن  (ع )
يا دومرف : تسیرگ و  ع )  ) قداص ماما  دـیوگ : یم  هیواعم  نب  دـیرب  .دومرف  موقرم  وا  يارب  ار  همان  دـهع  نیا  دومرف و  لیـسگ  فارطا 

باتک هب  دش و  هدیرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تداهـش  زا  سپ  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  دنوادخ  يارب  یتمرح  چیه  دنگوس  ادـخ  هب  دـیرب 
.تسا هدشن  لمع  قح  زا  يزیچ  هب  زورما  ات  دشن و  ارجا  يدح  چیه  دشن و  لمع  وا  زا  سپ  ناهج  نیا  رد  ربمایپ  ّتنس  ادخ و 

ار نآ  یـسلجم  هک  تسا  تاراغلا  باتک  رد  یفقث  لاله  نب  میهاربا  دـنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دیـس  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  رگید 
ار نآ  دیفم  خیش  نینچمه  .دنا  هدروآ  هحفص 516  لوا ، دلج  لئاسولا ، كردتسم  رد  يرون  ثدحم  راونالا و  راحب  هاکزلا  باتک  رد 

.دنا هدرک  لقن  هحفص 107  رئارسلا  رد  سیردا  نب  دمحم  هحفص 542 و  هعنقملا  رد 
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رد مه  يرشخمز  ار  هماندهع  نیا  .تسا  هحفص 386  دلج 1 ، ماکحالا ، بیذهت  رد  هر )  ) یسوط خیش  همان  دهع  نیا  نایوار  زا  رگید 
رگید عبنم  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دبال  و  دراد - توافت  یضر  دیس  لقن  اب  یکدنا  هک  یتروص  هب  مود  هاجنپ و  باب  رد  راربالا  عیبر 

.تسا هدروآ  دنک - یم  لقن  هغالبلا  جهن  زا  ریغ 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

: نیفص نم  هفرصنم  دعب  اهبتک  ، هلاومأ یف  لمعی  امب 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياهشرافس  ایاصو و  زا 

رداصم رد  هچنآ  بسح  رب  همان : ّتیصو  دنس  ( . 1  } .تسا هدومرف  موقرم  نیفص  زا  تشگزاب  زا  دعب  شتافوقوم ) و   ) لاوما هرابرد  هک 
نب نمحرلادـبع  زا  ،ج 7،ص 49  یفاک عورف  باـتک  رد  یـضر  فیرـش  زا  شیپ  ینیلک  موحرم  ار  ّتیـصو  نیا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن 
هللا همحر  یـسوط  خیـش  و  دراد ) رایـسب  توافت  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  تسا  دوجوم  یفاک  رد  هچنآ  یلو   ) هدرک لقن  جاجح 

نینچ هغالبلا  جهن  مامت  باتک  زا  ،ج 3،ص 254 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ار  نآ  بیذهت  باتک  رد  یـضر  فیرـش  زا  دعب 
هدمآ هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  عقاو  رد  هدوب و  تسا  هدروآ  یـضر  دیـس  هچنآ  زا  رت  لصفم  رایـسب  ، همان ّتیـصو  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

هعجارم ،ص 988  هغالبلا جهن  مامت  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب   ) .انعمرپ ایوگ و  يا  هشوگ  یلو  تسا  همان  ّتیصو  نآ  زا  يا  هشوگ 
(. { دوش

هاگن کی  رد  همان  ّتیصو 

یکچوک شخب  اهنت.همان  ّتیـصو  هن  تسا  همان  فقو  عقاو  رد  تسادیپ  نآ  نحل  زا  هک  هنوگ  نامه  همان  ّتیـصو  نیا  هدـمع  تمـسق 
دوش و یم  ّتیصو  هب  طوبرم 

هیلع نیـسح  ماما  وا  زا  دـعب  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دیـشر  نادـنزرف  ینعی  فقو  یلوتم  نایب  نآ  لـصاح 
دوش یم  هدافتسا  همان  ّتیـصو  نیا  عومجم  زا.تساه  ناتـسلخن  هرادا  هوحن  زین  نآ و  میـسقت  یگنوگچ  هفوقوم و  فراصم  مالـسلا و 

راک و شالت و  اب  ای  دوب و  هدمآ  تسد  هب  یگنج  میانغ  هیمهـس  زا  ای  هک  هتـشاد  فلتخم  قطانم  رد  يدّدـعتم  ياه  ناتـسلخن  ماما  هک 
.دشاب ریگارف  نآ  هدافتسا  ات  دومن  ماع  فقو  يدراوم  رد  صاخ و  فقو  ار  اهنآ  همه  هک  ترضح  نآ  دوخ  ششوک 

.دوش هدوشگ  اهنآ  يور  هب  يدازآ  هار  هنوگچ  هک  هدش  نازینک  هب  يا  هراشا  همان  ّتیصو  ریخا  شخب  رد  اهنت 

ییاه شخب  هدیزرو  یم  مامتها  نآ  هب  تبسن  دّیس  موحرم  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  همان  لیذ  رد  یضر  دّیس  مالک  زا  نمـض  رد 
.تسا هتشاد  یصاخ  یگتسجرب  تغالب  تحاصف و  رظن  زا  هک  تسا 

ُموُقَی ُهَّنِإَف  : اَْهنِم.َهَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعی  ،َو  َهَّنَْجلا ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ، ِهّللا ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ، ِِهلاَـم ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهّللاُدـْبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَـم  اَذَـه 
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،َو ُهَدـَْعب ِْرمَْألِاب  َماَق  ، ٌّیَح ٌْنیَـسُح  ٌثَدَـح َو  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَـف  ، ِفوُْرعَْملاـِب ُْهنِم  ُقِْفُنی  ،َو  ِفوُْرعَْملاـِب ُْهنِم  ُلُـکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَذـِب 
ِهْجَو َءاَِغْتبا  َهَمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلَِذب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإ  ،َو  ٍِّیلَع ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِهَقَدَص  ْنِم  َهَمِطاَف  ْیَْنبِال  َّنِإ  َو.ُهَرَدْـصَم  ُهَرَدْـصَأ 

َلاَْملا َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَی  َو.ِِهتَلْصُِول  ًافیِرْشَت  َو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَت  ،َو  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ًَهبُْرق  ،َو  ِهّللا
ْنَم َو.ًاساَرِغ  اَهُـضْرَأ  َلِکُْـشت  یَّتَح  ًهَّیِدَو  يَرُْقلا  ِهِذَـه  ِلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأ  ،َو  َُهل َيِدُـه  ِِهب َو  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنی  ،َو  ِِهلوُصُأ یَلَع 

َیِهَف ٌهَّیَح  َیِه  اَهَُدلَو َو  َتاَم  ْنِإَف  ، ِهِّظَح ْنِم  َیِه  اَهِدـَلَو َو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ، ٌلِماَح َیِه  ْوَأ  ، ٌدـَلَو اََهل  - َّنِْهیَلَع ُفوُطَأ  ِیتاللا  - ِیئاَمِإ ْنِم  َناَک 
.ُْقتِْعلا اَهَرَّرَح  ،َو  ُّقِّرلا اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ، ٌهَقِیتَع

همجرت

بلج شفدـه  هدرک و  رداـص  شتاـفوقوم )  ) شلاوما دروـم  رد  ناـنمؤم  ریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا 
نیا یتسرپرس.دیامرف  اطع  وا  هب  ار  رگید  يارس  شمارآ  تینما و  دنک و  تشهب  دراو  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  دنوادخ  يدونـشوخ 

زا يرگید  شخب  دنک و  فرـصم  نآ  دمآرد  زا  ریذبت ) فارـسا و  زا  رود   ) هتـسیاش روط  هب  هک  تسا  یلع  نب  نسح  هدهع  رب  هفوقوم 
يو زا  دعب  ار  نآ  یتسرپرس  دشاب  هدنز  نیسح  شردارب )  ) ،و دهد خر  يا  هثداح  « نسح » يارب رگا  دیامن و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) ار نآ 

نسح هک  ار  يراک  نامه  دریگ و  یم  هدهع  هب 

اهیلع همطاف  ریغ  زا   ) یلع نارـسپ  هک  دـنراد  مهـس  هفوقوم  نیا  زا  رادـقم  نامه  همطاف  نارـسپ.دهد  یم  ماجنا  شردارب  ، داد یم  ماجنا 
هللا یلص  هّللا  لوسر  هب  برقت  تهج  هب  ادخ و  يارب  هب  طقف  مدراذگاو  همطاف  نارسپ  هب  ار  نآ  یتسرپرس  نم  دنراد و  مهـس  مالـسلا )

شیدنواشیوخ دنویپ  تشاد  یمارگ  وا و  مارتحا  میرکت  هلآ و  هیلع و 

زا اهنت  دنک و  ظفح  ار  لاوما  نیا  لصا  هک  دنک  یم  طرـش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  بلاط ) یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  )
لخن دالوا  زا  يزیچ  هک ) دومن  طرـش   ) دیامن و قافنا  هدـیدرگ  ییامنهار  هدـش و  هداد  روتـسد  وا  هب  هک  یهار  رد  شدـمآرد  هویم و 

منازینک زا  مادـک  ره  و  دوش ) دابآ  هچراپ  کی  و   ) دریگ رارق  لخن  شـشوپ  ریز  نیمزرـس  نیا  همه  ات  دـشورفن  ار  اه  يدابآ  نیا  ياه 
هدنز وا  دریمب و  شدنزرف  رگا  دوش و  یم  دازآ  شدـنزرف  ثرا  مهـس  زا  ، تسا رادراب  ای  دـنزرف  بحاص  ما  هتـشاد  شزیمآ  اهنآ  اب  هک 

.دوش یم  قحلم  ناگدش  دازآ  هب  هدش و  هتشادرب  شندرگ  زا  یگدرب  دنب  تسا و  دازآ  زین  وا  ، دشاب

هفوقوم یتسرپرس  يارب  يا  هدش  باسح  روتسد  ریسفت : حرش و 

هفوقوم یتسرپرس  يارب  يا  هدش  باسح  روتسد 

یلوتم ، مهیلع فوقوم  ، فقاو هلمج  زا  فقو  ناکرا  اذل  تسا و  همان  فقو  اتدمع  همان  ّتیصو  نیا  دش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هدش  وگزاب  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  رد...و 

ریما بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يروتسد  نیا  :» دیامرف یم  ، تسا هدمآ  نایم  هب  وا  یلصا  فده  فقاو و  زا  نخـس  تسخن 
تـشهب دراو  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  دنوادخ  يدونـشوخ  بلج  شفدـه  هدرک و  رداص  شتافوقوم ) و   ) شلاوما دروم  رد  نانمؤم 

َءاَِغْتبا ، ِِهلاَم ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهّللاُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَه  ( ؛» دیامرف اطع  وا  هب  ار  رگید  يارـس  شمارآ  تینما و  دـنک و 
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ِِهب ُهَِجلُوِیل  ، ِهّللا ِهْجَو 

(. َهَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعی  ،َو  َهَّنَْجلا

هتفرگ رارق  هّجوت  دروم  همان  فقو  نیا  رد  تسا  تبرق  دصق  هک  فقو  طیارش  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ترابع  نیا  زا 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  فقاو  مان  رکذ  زا  دعب  هلصاف  الب  تسا و 

ریرحت شتموکح  مایا  رد  همان  فقو  نیا  دهد  ناشن  هک  تسا  نیا  يارب  دوخ  كرابم  مان  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤم  ریما  ریبعت 
.دش یم  هتخانش  - ناهاگآ يوس  زا  - نانمؤم ریما  ناونع  هب  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  ترضح  نآ  دنچ  ره  هتفای 

هتخاس ادج  « اهنم » هب ریبعت  اب  ار  نآ  یضر  دیس  موحرم  هک  همان ) فقو   ) همان ّتیصو  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
تداهـش ای  تافو  زا  دـعب  هک  یناسک  فقو و  فراـصم  هیلوتلا و  قح  یلوتم و  صخـش  ناـیب  رد  : دـنک یم  ناـیب  ار  هتکن  راـهچ  تسا 

زا رود   ) هتـسیاش روط  هب  هک  تسا  یلع  نب  نسح  هدـهع  رب  هفوقوم  نیا  یتسرپرـس  :» دـیامرف یم  دـنوش  یم  وا  ماـقم  مئاـق  ، لّوا یلوتم 
خر يا  هثداح  نسح  يارب  رگا  دیامن و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) ار نآ  زا  يرگید  شخب  دنک و  فرصم  نآ  دمآرد  زا  ریذبت ) فارـسا و 
یم ماـجنا  نـسح  هـک  ار  يراـک  ناـمه  دریگ و  یم  هدـهع  هـب  يو  زا  دـعب  ار  نآ  یتسرپرـس  دـشاب  هدـنز  نیـسح  شردارب )  ) ،و دـهد

َثَدَـح ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفُنی  ،َو  ِفوُْرعَْملاـِب ُْهنِم  ُلُـکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَذـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإَـف  : اَْـهنِم ( ؛» دـهد یم  ماـجنا  شردارب  ، داد
(. ُهَرَدْصَم ُهَرَدْصَأ  ُهَدَْعب َو  ِْرمَْألِاب  َماَق  ، ٌّیَح ٌْنیَسُح  ٌثَدَح َو  ٍنَسَِحب 

هراشا تسا  نکمم  دشاب و  هیلوتلا  قح  هب  هراشا  تسا  نکمم  « دـنک یم  فرـصم  هتـسیاش  روط  هب  نآ  زا  ؛  ِفوُْرعَْملِاب ُْهنِم  ُلُکْأَی  هلمج «
.تسا رت  هتسیاش  دیآ  یم  هدنیآ  رد  هک  ییاه  هلمج  هب  هّجوت  اب  لّوا  لامتحا  یلو  ؛ مهیلع فوقوم  ناونع  هب  هفوقوم  زا  هدافتسا  هب 

زا یشخب  ؛ ماع فقو  مه  هتشاد و  صاخ  فقو  هبنج  مه  هفوقوم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب   « ِفوُْرعَْملِاب ُْهنِم  ُقِْفُنی  َو  هلمج « زا 
نآ نادنزرف  هب  قلعت  نآ 

.نانمؤم نادنمزاین و  همه  هب  رگید  یشخب  هتشاد و  ترضح 

هنوگ نامه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  شموهفم  ، ددرگرب هفوقوم  هب  « هردصم » ریمـض رگا   « ُهَرَدْصَم ُهَرَدْـصَأ  َو  هلمج «
ددرگرب مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ریمـض  رگا  دـنک و  لـمع  ، درک یم  لـمع  هفوـقوم  دـمآرد  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هـک 

ریـسفت رظن  زا  یلو  ؛ تسا یکی  ود  ره  هجیتـن  هچ  رگ  ، دـنک لاـبند  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شور  ناـمه  هک  تسا  نـیا  شموـهفم 
تیاور نیا  ياج  هب  یفاک  تیاور  رد  هک  یترابع  ( . 1  } .دسر یم  رظن  هب  رت  يوق  لّوا  لامتحا  لاح  ره  رد  دـنتوافتم و  مه  اب  ، ترابع
و...یح نیسح  ثدح و  نسحب  ثدح  نا  و  :» هدمآ نینچ  یفاک  ترابع  رد  اریز  تسا  رت  بسانم  مود  ریسفت  هک  دهد  یم  ناشن  ، هدمآ

دروم رد  ار  يا  همانرب  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  « ًانـسح هب  ترما  يذـلا  لـثم  هیف  لـعفی  انیـسح  نا 
( { ،ج 7،ص 50 یفاک ) .تشاد ار  نآ  يارجا  روتسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنک  یم  ارجا  هفوقوم 

: دیامرف یم  دور و  یم  مهیلع  فوقوم  يارب  يرتشیب  حرش  غارس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
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َّنِإ َو  ( ؛» دنراد مهس  مالسلا ) اهیلع  همطاف  ریغ  زا   ) یلع نارسپ  هک  دنراد  مهس  هفوقوم  نیا  زا  رادقم  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  نارسپ  »
(. ٍِّیلَع ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِهَقَدَص  ْنِم  َهَمِطاَف  ْیَْنبِال 

عنام ، هیلوتلا قح  زا  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هدافتسا  هک  دش  هراشا  الاب  رد  هک  نامه  تسخن  : دراد ریسفت  ود  هلمج  نیا 
.مهیلع فوقوم  هرمز  رد  مه  دنتسه و  یلوتم  مه  اهنآ.تسین  مهیلع  فوقوم  ناونع  هب  هفوقوم  نآ  دمآرد  زا  اهنآ  هدافتسا 

همطاف لسن  زا  هک  اهنآ  هچ  ؛ تسین مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  کی  چیه  نایم  هفوقوم  نیا  زا  هدافتـسا  رد  يزایتما  هکنیا  مود  ریـسفت 
.مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  رگید  نارسمه  زا  هک  اهنآ  هچ  دنتسه و  مالسلا  اهیلع 

يارب نیا  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نادنزرف  دـیوگ  یم  هکلب  « همطاف لسن  زا  نم  نادـنزرف  :» دـیامرف یمن  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا ترضح  نآ  خماش  ماقم  هب  مارتحا  تیاهن 

ریاـس هن  تسا  هدرپـس  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  نادـنزرف  هب  ار  تیلوت  ارچ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  ناـیب  هب  ، همادا رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب ار  نآ  یتسرپرس  نم  و  :» دیامرف یم  ؛ شنادنزرف

تـشاد یمارگ  وا و  مارتحا  میرکت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  برقت  تهج  هب  ادخ و  يارب  طقف  مدراذـگاو  همطاف  نارـسپ 
هیلع و هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ًَهبُْرق  ،َو  ِهّللا ِهْجَو  َءاَِغْتبا  َهَمِطاَـف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلَذـِب  َماَـیِْقلا  ُْتلَعَج  اَـمَّنِإ  یِّنِإ  َو  ( ؛» شیدـنواشیوخ دـنویپ 

(. ِِهتَلْصُِول ًافیِرْشَت  َو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَت  ،َو  هلآ

لوسر هب  برقت  ، ادخ يدونـشخ  بلج  : تسا طبترم  مه  اب  همه  هک  هدومرف  نایب  باختنا  نیا  رب  لیلد  راهچ  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
.شیدنواشیوخ دنویپ  تشادگرزب  وا و  مارتحا  مارکا و  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا 

هدرپـس وا  هتـسیاش  دارفا  نیرت  کـیدزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  دـعب  اـهراک  هک  یماـگنه  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هـب 
دنربخاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نییآ  زا  رگید  سک  ره  زا  رتهب  اهنآ  اریز  ، دوب دهاوخ  رتهب  مدرم  يوس  زا  نآ  شریذپ  ، دوش

.دنیامن يرادساپ  ار  نآ  دنناوت  یم  سکره  زا  رتهب  و 

رما هک  یناـسک  هب  تسا  يداـقتنا  هراـشا و  زمر و  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  نیا  رد  :» دـیوگ یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب وا  زا  دعب  ار  تسایر  هک  دوب  نیا  یلوا  رت و  بسانم  هک  یلاح  رد.دـندنادرگرب  مالـسلا  مهیلع  هّللا  لوسر  تیب  لها  زا  ار  تفالخ ) )

مدـقم راـک  نیا  رد  ار  بناـجا  دنراپـسب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  برقت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نادـناخ 
هب تموکح  هکنیا  اـت  دـش  یم  رتشیب  دوب  تّوبن  تیب  زا  قلخ  رد  مکاـح  ناطلـس  هک  یتروص  رد  تلاـسر  تّوبن و  تبیه  اریز  ، دـنرادن

. { ،ج ص 15،149 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } دنشاب رود  توعد  بحاص  بسن  زا  هک  دشاب  یناسک  تسد 

ار مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  دـعب  نایلوتم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
.تسا هدومرفن  نیعم 

حورشم روط  هب  تسا  هدمآ  نآ  رد  همان  ّتیصو  نیا  مامت  هک  یتایاور  رد  هدومرف و  نایب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  لاؤس  خساپ 
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همانرب هک  یضر  دیس  موحرم  یلو  دوش  یم  هدید 

نسح و ماما  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  هصالخ  روط  هب  تسا  هدرک  فذح  ار  تمسق  نآ  هتشاد  ترضح  نآ  تاملک  لقن  رد  یشنیزگ 
بلاط یبا  لآ  زا  يرگید  نادرم  هب  دوبن  یبسانم  درف  نایم  رد  رگا  شنادنزرف و  ریاس  هب  ار  تیلوت  تسخن  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما 

زا يدرف  غارس  هب  دوبن  راک  نیا  يارب  یلوبق  دروم  درف  مه  اهنآ  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دنک و  یم  لقتنم  دنشاب  هدوب  لوبق  دروم  هک 
 { .دییامرف هعجارم  ،ج 7،ص 50  یفاک عورف  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ( . 1  } .دور یم  مشاه  ینب 

ود دیوگ و  یم  نخـس  تافوقوم  نیا  هب  یگدیـسر  يرادـهگن و  یگنوگچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان فقو  نیا  زا  شخب  نیرخآ  رد 
تـسد رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  بلاط ) یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  :») دـیامرف یم  تسخن  ؛ دـنک یم  رداـص  هنیمز  نیا  رد  مهم  روتـسد 

هدـش و هداد  روتـسد  وا  هب  هک  یهار  رد  شدـمآرد  هوـیم و  زا  اـهنت  دـیامن و  ظـفح  ار  لاوـما  نیا  لـصا  هک  دـنک  یم  طرـش  تـسوا 
َيِدُهَو ِِهب  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنی  ،َو  ِِهلوُصُأ یَلَع  َلاَْملا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَی  َو  ( ؛» دنک قافنا  هدـیدرگ  ییامنهار 

(. َُهل

اهنت دـنامب و  ملاس  لام  نآ  لصا  دـیاب  هک  تساه  هفوقوم  مامت  رد  یلک  يا  هدـعاق  هدومرف  نایب  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  هچنآ 
عابی و ال نا ال  هک « دوش  یم  هتفگ  ، فقو دـقع  هغیـص  يارجا  ماگنه  هب  هاـگ  ریبعت  نیا  یتح.دوش  فرـص  فقو  دراوم  رد  شدـمآرد 

نایب ار  نآ  دـیکأت  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو  هرمثلا »  لـیبست  نیعلا و  سبح  فقولا  دـنیوگ «: یم  فقو  فیرعت  رد  اـی   « بهوی
.دننک هدافتسا  نآ  نمث  زا  دنشورفب و  ار  ناتسلخن  زا  یشخب  هک  دنشاب  رکف  نیا  هب  مهیلع  فوقوم  زا  یناسک  ادابم  هدومرف 

ریز نیمزرـس  نیا  همه  ات  دـشورفن  ار  اه  يدابآ  نیا  ياه  لـخن  دـالوا  زا  يزیچ  هک ) دومن  طرـش   ) و :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
(. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  یَّتَح  ًهَّیِدَو  يَرُْقلا  ِهِذَه  ِلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأ  َو  ( ؛») دوش دابآ  هچراپ  کی  و   ) دریگ رارق  لخن  ششوپ 

هک ینامز  ات  دوش  یم  رت  يوق  دـناود و  یم  هشیر  ًاجیردـت  دـیآ و  یم  نوریب  لخن  رانک  زا  هک  تسا  یکچوک  لاهن  ياـنعم  هب  « هیدو »
ار نآ  هاگ  نآ  دشاب  رسیم  نآ  ندرک  ادج 

تـسخن : دراد هدـیاف  ود  راک  نیا  تسا و  تبـسانم  نیمه  هب  « ِلیَِخن ِداـَلْوَأ  » هب ریبعت  دـننک و  یم  سرغ  یبساـنم  ياـج  رد  هدرک و  ادـج 
 «. ًاساَرِغ اَهُضْرَأ  َلِکُْشت  مالسلا « هیلع  ماما  هتفگ  هب  دوش و  یم  رپ  هلیسو  نیدب  ناتسلخن  یلاخ  ياهاضف  هکنیا 

ياه لاهن  زا  ردقنآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  هداد  حیضوت  ار  نآ  همان  ّتیصو  نایاپ  رد  یضر  دیس  موحرم  هک  هنوگ  نامه  هلمج  نیا 
قباس ناتسلخن  نامه  نیا  ایآ  هک  ددرگ  لکشم  نآ  صیخـشت  هدننیب  يارب  هک  دوش  تخرد  رپ  ناتـسلخن  دوش و  هدافتـسا  لخن  دیدج 

.تسا

دوش یم  هتفگ  هکنیا  صوصخ  هب  تسا  هّجوت  لباق  ، تافوقوم نیا  يدابآ  نارمع و  شرتسگ  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیکأت  لاـح  ره  هب 
مزال نیاربانب  ، دـناسر یم  بیـسآ  لخن  دوخ  هب  یهاگ  دـننک  هدامآ  شورف  يارب  دـننک و  عطق  يدوز  هب  ار  لخن  رانک  ياه  لاـهن  رگا 

رد ناتسلخن و  نامه  رد  ار  نآ  همان  فقو  دافم  قباطم  مالـسلا و  هیلع  ماما  روتـسد  قبط  دعب  دننک و  ظفح  ینیعم  نامز  ات  ار  نآ  تسا 
.دنناشنب تسا  رتدعاسم  نآ  ومن  دشر و  يارب  اج  همه  زا  هتفای و  شرورپ  هک  ینیمزرس  نامه 
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هاگ وجدوس  نایلوتم  هنافسأتم  دنچ  ره  ، تسا هّجوت  لباق  تافوقوم  مامت  يارب  هک  مالسلا  هیلع  ماما  تافوقوم  يارب  اهنت  هن  روتـسد  نیا 
هب رتدوز  امرگ  امرس و  دشابن  لخن  رپ  ناتسلخن  رگا  هک  ارچ  ، دنهد یم  رارق  تافآ  ضرعم  رد  ار  ناتسلخن  هدرک و  لمع  نآ  سکعرب 

.دوب دهاوخ  رتمک  نآ  ياه  بیسآ  تافآ و  دوش ، لخن  زا  رپ  ناتسلخن  نیمز  مامت  هک  یماگنه  اما  ؛ دناسر یم  بیسآ  نآ 

.دوش یم  غاب  فیعضت  ببس  مه  نآ  هک  دوش  هتفرگ  هدیدان  ناتخرد  نایم  رد  لوقعم  ياه  هلصاف  هک  تسین  انعم  نادب  نخس  نیا 

نآ لماش  فقو  عیب  تمرح  دـنوش و  بوسحم  عفاـنم  ءزج  تسا  نکمم  لـخن  ياـه  هچب  هک  درک  هّجوت  دـیاب  هتکن  نیا  هب  نمـض  رد 
.دنشورفن ناتسلخن  زا  جراخ  هب  دراد  زاین  ار  نآ  ناتسلخن  دوخ  هک  ینامز  ات  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ ددرگن

دوخ زینک  نارـسمه  هب  طوبرم  لـئاسم  هب  تاـفوقوم  هب  طوبرم  لـئاسم  ناـیب  زا  دـعب  هماـن و  ّتیـصو  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اهنآ اب  هک  منازینک  زا  مادک  ره  و  :» دیامرف یم  ؛ دـنوش دازآ  همه  وا  زا  دـعب  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ، یم  نشور  ار  اهنآ  عضو  هتخادرپ و 

زین وا  ، دشاب هدنز  وا  دریمب و  شدنزرف  رگا  دوش و  یم  دازآ  شدنزرف  ثرا  مهـس  زا  ، تسا رادراب  ای  دنزرف  بحاص  ما  هتـشاد  شزیمآ 
ُفوُطَأ ِیتاَّللا  ِیئاَـمِإ -  ْنِم  َناَـک  ْنَم  َو  ( ؛» دوـش یم  قـحلم  ناگدـش  دازآ  هب  هدـش و  هتـشادرب  شندرگ  زا  یگدرب  دـنب  تسا و  دازآ 

یم هدـیمهف  شدرگ  عون  کـی  فاوط  زا  اریز  ، یـسنج شزیمآ  يارب  تسا  ییاـبیز  ییاـنک  ریبعت  « نهیلع فوطا  » هب ریبـعت  ( . 1  } َّنِْهیَلَع
الومعم ریبعت  نیا  برعلا  ناسل  هتفگ  قبط  هکنیا  صوصخ  هب  تسا  ینارود  شدرگ  نامه  دـشاب  هارمه  « یلع » اب هک  یماـگنه  هک  دوش 

یَلَع ُکَسُْمتَف  ، ٌلِماَح َیِه  ْوَأ  ٌَدلَو  اََهل   {- .ددرگ هارمه  يا  هنیرق  اب  دیاب  دشاب  زور  هب  طوبرم  رگا  دور و  یم  راک  هب  هنابـش  تکرح  رد 
(. ُْقتِْعلا اَهَرَّرَح  ،َو  ُّقِّرلا اَْهنَع  َجَْرفَأ  ْدَق  ، ٌهَقِیتَع َیِهَف  ٌهَّیَح  َیِه  اَهَُدلَو َو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، ْنِم  َیِه  اَهَِدلَو َو 

اهنآ زا  يدّدعتم  نادنزرف  تشاد و  رایتخا  رد  دندوب  ترضح  نآ  نارـسمه  مکح  رد  هک  زینک  نیدنچ  مالـسلا  هیلع  ماما  نامز  نآ  رد 
يوس زا  هک  یتارطخ  دنبای و  ینوزف  مشاه  ینب  یلع و  لآ  هک  دوب  نیا  دالوا  ریثکت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  دیاش  دـندش و  دـلوتم 

.ددرگن فیرش  لسن  نیا  ضارقنا  ببس  درک  یم  دیدهت  ار  اهنآ  نانمشد 

هدومن و نیعم  دـندوب  رادراب  ای  دنتـشاد  يدـنزرف  هک  ار  ینازینک  فیلکت  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
ریبعت هب  ای  دنوش و  یم  دازآ  ناشدـنزرف  ثرالا  مهـس  زا  نازینک  هنوگ  نیا  ، تساهقف همه  قافتا  دروم  هک  فورعم  یهقف  هدـعاق  قبط 

ردپ و کلام  دناوت  یمن  سک  چیه  اریز  ، دوش یم  اهنآ  لاح  لماش  يدازآ  هلصافالب  دنریگ و  یم  رارق  دنزرف  ثرالا  مهس  ءزج  رگید 
.دوش دوخ  ردام 

رد همان  ّتیـصو  نیا  زا  هک  يرگید  تایاور  رد  هدشن و  رکذ  یمکح  ترابع  نیا  رد  ، دندوبن دـنزرف  بحاص  هک  ینازینک  هرابرد  یلو 
يدازآ روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  صخشم  زین  اهنآ  فیلکت  ، هدمآ يرت  حورشم  هنوگ  هب  نآ  زج  یفاک و  باتک 

.تسا هدرک  تعانق  شخب  نیا  هب  اهنت  ، شنیزگ صیخلت و  رطاخ  هب  یضر  دیس  موحرم  یلو  دنا  هداد  ار  اهنآ  همه 

رپ یگدـنز  خـیرات  لوط  رد  هداد و  یم  ّتیمها  نازینک  ناـگدرب و  يدازآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـح  هچ  اـت  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا 
ِّدَک ْنِم  ٍهَمَـسَن  َْفلَأ  َقَتْعَأ  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ   ) درک دازآ  دـیرخ و  دوخ  جـنر  تسد  زا  هدرب  رازه  - تاـیاور زا  یـضعب  قبط  - زین شتکرب 

.{ تیاور 3 ،ج 41،ص 32، راونالاراحب ( . 1 (. } هِدَی
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رب ار  لصا  مالـسا  دهد  یم  ناشن  هک  راد  هنماد  رایـسب  تسا  يا  هلأسم  ، مالـسا رد  ناگدرب  يدازآ  يارب  مالـسا  یجیردت  همانرب  هلأسم 
فدـه نیا  هب  ندیـسر  يارب  یلو  ؛ تشاد دـنویپ  یگدرب  هلأسم  اب  شدوپ  راـت و  هک  يا  هعماـج  نآ  رد  یتح  هتـشاذگ  اـهناسنا  يدازآ 

یگراچیب ببـس  یتح  درک و  یم  داجیا  يدایز  ياه  شنت  اهنآ  همه  يروف  يدازآ  مالعا  اریز  ، دوب هدیچ  یتدم  زارد  لصفم و  همانرب 
.{ ،ج 21،ص 423-412 هنومن ریسفت  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  ( . 2  } .دش یم  ناگدرب  زا  يرایسب  يدوبان  و 

زا دـعب  شدـنزرف  دوب و  دـنزرف  بحاص  ای  رادراب  يزینک  رگا  هک  دوشن  روصت  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا   « اَهُدـَلَو َتاَم  ْنِإَـف  هلمج «
هدش و هتـشادرب  وا  زا  یگدرب  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ؛ دـنک یم  تشگزاب  یگدرب  تلاح  هب  زینک  نآ  ، تفر ایند  زا  یلوم  گرم 

«. تسین تشگزاب  لباق  وا  رگید  ینعی  ؛ تسا هدمآ  وا  غارس  هب  يدازآ 

***

اهلخن نم  عیبی  الأ  و  :» هیـصولا هذـه  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  : فیرـشلا لاق  دـیوگ «: یم  همان  ّتیـصو  نیا  نایاپ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
.ّيدو اهعمج  ،و  هلیسفلا : هیدولا «، هیدو

رظانلا اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملاو  ، مالکلا حصفأ  نم  وه  « اسارغ اهضرأ  لکشت  یّتح  : مالسلا هیلع  هلوق  و 
تسا لخن  لاهن  يانعم  هب  « هیدو » هب مالسلا  هیلع  ماما  ریبعت   «. اهریغ اهبسحی  اهرمأ و  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع  یتلا  هفصلا  کلت  ریغ  یلع 

.تسا یلع ) نزو  رب  «) يدو » نآ عمج  هک 

ردقنآ هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  تسا و  نانخس  نیرت  حیصف  زا   « اسارغ اهضرأ  لکـشت  یتح  دیامرف «: یم  هک  ترـضح  رگید  هلمج  و 
رب نآ  صیخشت  دشاب  هدید  البق  ار  نآ  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دناشوپب  ار  ناتسلخن  هنحـص  دوش و  دایز  امرخ  ياه  لاهن  ناتخرد و 

«. تسا هداهن  ماگ  يرگید  نیمزرس  هب  دنک  نامگ  دوش و  لکشم  وا 

اه هتکن 

لاؤس ود  هب  خساپ  -1

: تسا حرطم  لاؤس  دنچ  همان  ّتیصو  نیا  هرابرد 

فقو دوخ  تایح  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هتشاد  يا  هظحالم  لباق  لاوما  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  همان  ّتیـصو  ریبعت  زا  .1
؟ دوب هدمآ  تسدب  اجک  زا  لاوما  نیا  ، ترضح نآ  هداعلا  قوف  دهز  هب  هّجوت  اب  ، تسا هدومن 

همه دیاع  هک  میانغ  مهس  عبنم  یکی  تشاد ؛ دمآرد  عبنم  هس  مالـسلا  هیلع  ماما  ، میدرک نایب  هراشا  روط  هب  زین  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
ناناملسم مومع  هب  قلعت  هک  هیجارخ  یـضارا  جارخ  هکنیا  مود.داد  یم  لیکـشت  ار  یهّجوت  لباق  غلبم  هاگ  دش و  یم  مالـسا  نازابرس 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  زین  نآ  زا  یمهـس  دوب ، دایز  رایـسب  یمالـسا  تاحوتف  زا  دـعب  نآ  رادـقم  ناـیوج و  گـنج  صوصخ  هن  تشاد ،
درک داجیا  يدّدعتم  ياهغاب  تخادرپ و  ناتسلخن  تیبرت  راجشا و  سرغ  هب  زارد  نایلاس  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  موس.دش  یم  میدقت 

هب ار  یـشخب  مشاه و  ینب  بلاط و  یبا  لآ  دوخ و  نادـنزرف  يارب  ار  یـشخب  ، دروآ رد  ماع  صاخ و  فقو  تروص  هب  ار  اـهنآ  سپس 
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.دوب یمک  رادقم  ، دنام یقاب  ثرا  هب  ترضح  نآ  زا  یلام  رگا  داد و  رارق  هّللا  لیبس  یف  قافنا  ناونع 

ناربـمغیپ هکنیا  هناـهب  هب  اـفلخ  هک  دوب  یتاـغاب  لاوما و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  يارب  هک  تسا  هدـمآ  زین  تاـیاور  رد 
.دندرک لاملا  تیب  ءزج  ار  اهنآ  مامت  دنراذگ  یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  يزیچ 

هن هک  یلاح  رد  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اهباصا ؛ ایند  هبجتحا و ال  لام  یلع و ال  لتق  :» دیوگ یم  باعیتسا  رد  هبر  دبع  نبا 
.{ ،ج 3،ص 1126 باعیتسا ( . 1 «. } دوب هتخاس  مهارف  دوخ  يارب  يویند  بهاوم  هن  دوب و  هتخودنا  یلام 

زا رکب  وبا  : دنا هتفگ  دنا و  هتفرگ  هدرخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رب  هک  دنک  یم  لقن  ناریگ  هدرخ  یضعب  زا  زین  دیدحلا  یبا  نبا 
ياه ناتـسلخن  ، دیـشوپ ایند  زا  مشچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  یلو  ؛ تشاذـگن راگدای  هب  دوخ  زا  یمهرد  راـنید و  تفر و  اـیند 

اب يدّدعتم  ياه  همـشچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنناد  یم  همه  : دـسیون یم  نآ  خـساپ  رد  سپـس.تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يرایـسب 
کلم زا  ار  اهنآ  همه  سپس.دومن  دابآ  ار  یتاوم  ياه  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  درک و  ثادحا  هعیوس  عبنی و  ، هنیدم رهـش  رد  دوخ  تمحز 

.دشاب شکلم  رد  اهنآ  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  تفرن  ایند  زا  ودرک  نیملسم  فقو  تخاس و  جراخ  دوخ 

هداد ار  اهنآ  يدازآ  روتـسد  هک   ) زینک مالغ و  دنچ  رگم  تشاذـگن  ثرا  هب  شنادـنزرف  يارب  دایز  ای  مک  ، لام زا  يزیچ  ترـضح  نآ 
حرش ( . 2  } .دوب هدرک  هریخذ  شا  هداوناخ  يارب  یمداـخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  لاـملا  تیب  زا  وا  مهـس  زا  مهرد  دـصتفه  و  دوب )

. { ،ج 15،ص 146 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

نیسح دشوپب و  ناهج  زا  مشچ  نسح  رگا  متخاس و  فقو  یلوتم  ار  نسح  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هکنیا  رگید  لاؤس  .2
امهیلع نیسح  ماما  تداهش  هک  تسناد  یمن  بیغ  ملع  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  ماما  رگم.دش  دهاوخ  دوخ  ردارب  نیشناج  وا  ، دشاب هدنز 

؟ دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  اهلاس  مالسلا 

ملع رب  هیکت  دوخ  يداع  ياهراک  رد  ناماما  هکنیا  نآ  تسا و  هلمج  کـی  لـیبق  نیا  زا  يرگید  ناوارف  تـالاؤس  لاؤس و  نیا  خـساپ 
لئاسم رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هنوگ  نامه  ؛ بیغ ملع  هن  ، دوش یم  لصاح  یلومعم  يراجم  زا  هک  دنتـشاد  يداع 

یمن هدافتسا  ییانثتسا  دراوم  رد  زج  بیغ  ملع  زا  تشاد و  يداع  يراجم  زا  هلـصاح  ملع  رب  هیکت  شنارای  دوخ و  یگدنز  هب  طوبرم 
.دومرف

مالسا رد  فقو  تیمها  -2

شزرا هلأسم  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریخ  راک  نیا  رد  ندوب  ماگـشیپ  فقو و  رما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ماـمتها 
.دراد مالسا  رد  يا  هداعلا  قوف 

یصاخ ّتیمها  مالـسا  یلو  تشاد  دوجو  يرایـسب  فاقوا  رگید  بهاذم  رد  زین  مالـسا  زا  لبق  درکن و  عادبا  مالـسا  ار  فقو  هچ  رگ 
.درک دیکأت  نآ  رب  هیراج  تاقدص  ناونع  تحت  دش و  لئاق  نآ  يارب 

سرغ لوغـشم  هک  دید  ار  يدرم  درک ، یم  روبع  یناتـسغاب  رانک  زا  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
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ار یمهم  راکذا  سپس  منک ؟ يروآدای  وت  هب  ار  نیا  زا  رتهب  یسرغ  یهاوخ  یم  : دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.تسا  یتخرد 
.دومرف میلعت  وا  هب 

رد.مدرک فقو  هفـص  لها  زا  نیملـسم  ياهقف  رب  ار  غاـب  نیا  ماـمت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادـخ  لوسر  يا  : درک ضرع  درم  نآ 
: دش لزان  هفیرش  تایآ  نیا  اجنیا 

هفحص 182،ح 4. ،ج 100، راونالاراحب ( . 2 .{« } هیآ 7-5 ، لیل ( . 1  } يرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَـسَف  ینْـسُْحلِاب * َقَّدَص  َو  یقَّتا * یطْعَأ َو  ْنَم  اّمَأَف  »
.تفرگ رارق  دییأت  دروم  یمالسا  هنسح  ّتنس  کی  ناونع  هب  فقو  بیترت ، نیا  هب  {

.دنتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یفقو  ، دنتشاد یلاوما  هک  هباحص  مامت  هک  هدش  لقن  هّللادبع  نبا  رباج  زا  تایاور  زا  یضعب  رد 

ٍْریَخ ُهَّنُس  َُهل َو  ُرِفْغَتْسَی  ٌّرَاب  ٌَدلَو  ٌهَثاََلث  ُهَدَْعب  ُلُجَّرلا  ُهُفِّلَُخی  اَم  ُْریَخ  :» دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسوط  خیش  یلاما  رد 
: تسا زیچ  هس  دراذگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  دعب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  ؛ ِهِدَْعب ْنِم  يِرْجَت  ٌهَقَدَص  اَهِیف َو  ِِهب  يَدَتُْقی 

نایرج وا  زا  دعب  هک  يا  هقدص  دنیامن و  ادتقا  وا  هب  نآ  رد  مدرم  هک  یکین  ّتنـس  دنک و  رافغتـسا  ناسنا  يارب  هک  يراکوکین  دـنزرف 
. { باب ح 1،10 ، تاقدصلا فوقولا و  باتک  ،ج 13، هعیشلا لئاسو  ( . 3 «. } دشاب هتشاد 

ّتنس نداد  شرتسگ  ، يزودنا تورث  رثاکت و  زا  يریگشیپ  قرط  زا  یکی  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا و  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 
.دهد یم  رارق  نادنمزاین  رایتخا  رد  ار  نآ  عفانم  دروآ و  یم  نوریب  دودعم  دارفا  گنچ  زا  ار  لاوما  هک  تسا  فقو 

يراد تناما  / یتایلام نارازگراک  قالخا  : 26 همان

عوضوم

هقدصلا یلع  هثعبدق  هلامع و  ضعب  یلإ  هل ع  دهع  نم  و 

یضاق لقن  قبط  ( } دش هداتسرف  میلس  نب  فنخم  ناهفـصا  رادنامرف  يارب  يرجه  لاس 36  رد  هک  تایلام  نارومأم  زا  یخرب  هب  هماـن  )
هیلع ماما  فرط  زا  اهدعب  هک  دوب  يدزا  میلس  فنخم  صخـش  نیا  تاراغلا ج 2 ص 450  مالسالا ج 1 ص 252 و  مئاعد  رد  نامعن 
نیّفص رد  دربن  همادا  رد  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  ار  بهو  نب  دیعس  درک و  تکرش  نیّفص  گنج  رد  دش و  ناهفصا  رادناتسا  مالّسلا 

(.{ نیّفص ص 104 باتک   ) .دیسر تداهش  هب 

همان نتم 

َرَهَظ اَمِیف  ِهّللا  ِهَعاَط  نِم  َیِشب ٍء  َلَمعَی  ّالَأ  ُهَرَمَأ  ُهَنوُد َو  َلیِکَو  َال  ُهُریَغ َو  َدیِهَـش  َال  ُثیَح  ِِهلَمَع  ِتاّیِفَخ  ِهِرمَأ َو  ِِرئاَرَـس  ِیف  ِهّللا  يَوقَِتب  ُهَرَمَأ 
َال مُهَهَبجَی َو  ّالَأ  ُهَرَمَأ  َهَداَبِعلا َو  َصَلخَأ  َهَناَمَألا َو  يّدَأ  دَقَف  ُُهَتلاَقَم  ُُهلِعف َو  ُُهتَِیناَلَع َو  ُهّرِس َو  ِفلَتخَی  َمل  نَم  ّرَسَأ َو  اَمِیف  ِهِریَغ  َیلِإ  َِفلاَُخیَف 

ِهِذَـه ِیف  ََکل  ّنِإ  ِقوُقُحلا َو  ِجاَرِختـسا  یَلَع  ُناَوعَألا  ِنیّدـلا َو  ِیف  ُناَوخِإلا  ُمُّهنِإَف  مِهیَلَع  ِهَراَمِإلِاب  اًلّـضَفَت  مُهنَع  َبَغرَی  اـَل  مُهَهَـضعَی َو 
لَعفَت ّالِإ  مُهَقوُقُح َو  مِهّفَوَف  َکّقَح  َكّوفَُوم  ّانِإ  ٍهَقاَف َو  ِيَوذ  َءاَفَعُـض  ٍهَنَکـسَم َو  َلهَأ  َءاَکَرُـش  ًامُولعَم َو  ًاّقَح  ًاضوُرفَم َو  ًابیِـصَن  ِهَقَدّـصلا 
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ِهَماَیِقلا َموَی  ًاموُصُخ  ِساّنلا  ِرَثکَأ  نِم  َّکنِإَف 

382 ص :
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َعَتَر ِهَناَمَألِاب َو  َناَهَتـسا  ِنَم  ِلِیبّسلا َو  ُنبا  َنُومِراَغلا َو  َنوُعُوفدَملا َو  َنُوِلئاّسلا َو  ُنیِکاَسَملا َو  ُءاَرَقُفلا َو  ِهّللا  َدنِع  ُهُمـصَخ  نَِمل  یَـسُؤب  َو 
ِهَناَیِخلا َمَظعَأ  ّنِإ  يَزخَأ َو  ّلَذَأ َو  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  اَینّدلا َو  ِیف    َ يِزخلا ّلّذلا َو  ِهِسفَِنب  ّلَحَأ  دَـقَف  اَهنَع  ُهَنیِد  ُهَسفَن َو  هّزَُنی  َمل  ِهَناَیِخلا َو  ِیف 

ُماَلّسلا ِهِّمئَألا َو  ّشِغ  ّشِغلا  َعَظفَأ  ِهّمُألا َو  ُهَناَیِخ 

اه همجرت 

یتشد

یتایلام نارازگراک  قالخا   1

ادخ زج  يا  هدنیامن  و  وا ، زا  ریغ  یهاوگ  چیه  هک  اجنآ  منک ، یم  شرافـس  یفخم  لامعا  و  یناهنپ ، رارـسا  رد  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  وا 
راتفگ و و  شناهنپ ، راکـشآ و  هکنیا  و  دنک ، ینامرفان  تولخ  رد  و  تعاطا ، ار  ادـخ  رهاظ  رد  ادابم  هک  منک  یم  شرافـس  و  تسین ، 

 . دهد ماجنا  هناصلاخ  ار  تدابع  و  هتخادرپ ، ار  یهلا  تناما  دشابن ، داضت  رد  شرادرک 

یب دراد  تموکح  اـهنآ  رب  هکنیا  تهج  هب  مدرم  اـب  و  دـیوگن ، غورد  اـهنآ  هب  و  دـشابن ، وـخ  دـنت  مدرم  اـب  منک  یم  شرافـس  وا  هب  و 
یتاکز نیا  رد  وت  يارب  نادب ! دنشاب .  یم  یهلا  قوقح  جارختسا  رد  ناگدنهد  يرای  و  ینید ، ناردارب  مدرم  هکنیا  هچ  دنکن ، ییانتعا 

یم ار  وت  قح  ام  هک  هنوگنامه  يراد ، نافیعض  نادنمتـسم و  زا  یناکیرـش  و  تسا ، نشور  یّقح  و  نّیعم ، یمهـس  ینک  یم  عمج  هک 
،(. میهد

هک یسک  رب  ياو  و  يراد ، نمشد  همه  زا  شیب  زیخاتـسر  زور  رد  ینکن  نینچ  رگا  یـشاب ، رادافو  نانآ  قوقح  هب  تبـسن  دیاب  مه  وت 
هار رد  ناگتـسکشرو و  ناراکهدب و  و  دنمورحم ، ناشّقح  زا  هک  نانآ  ناگدننک و  تساوخرد  و  نیکاسم ، ارقف و  ادـخ ، هاگـشیپ  رد 

 . دننک تیاکش  وا  زا  دنشاب و  وا  نمشد  ناگدنام ،

يراد تناما   2

رد ار  يراوخ  ياهرد  و  هتخاسن ، كاپ  ار  دوخ  نید  دوخ و  دنک ، هدولآ  تنایخ  هب  تسد  و  درامـش ، راوخ  ار  یهلا  تناما  هک  یـسک 
نیرتاوسر و  ّتلم ، هب  تنایخ  تنایخ ! نیرت  گرزب  انامه  و  دوب ،  دـهاوخ  رتاوسر  رتراوخ و  تمایق  رد  و  هدوشگ ، دوخ  يور  هب  اـیند 

 . دورد اب  تسا ، ناماما  اب  يزابلغد  يراکلغد ،

يدیهش

هار وا  زج  تسین و  هدنرگن  یـسک  ادخ  زج  هک  اجنآ  شناهنپ ، ياه  هدرک  شناهن و  ياهراک  رد  دـسرتب  ادـخ  زا  هک  میامرف  یم  ار  وا 
رادرک راکـشآ و  ناهن و  هک  سک  نآ  و  درآ ، ار  نآ  فالخ  ناهن  رد  درازگن و  ار  ادخ  تعاط  راکـشآ  ات  میامرف  یم  ار  وا  و  هدنرب ، 

- ار دوخ  ناتـسد  ریز  هک - میاـمرف  یم  ار  وا  .هدروآ و  ياـج  هب  صلاـخ  ار  تداـبع  هدرازگ و  ار  تناـما  دوبن ، هنوـگ  ود  وا  راـتفگ  و 
تـسد هب  رد  و  رای - و  دنناردارب - نید  رد  نانآ  هک  دنادرگنرب ، ناشیا  زا  يور  ندوب  ریما  رطاخ  هب  و  دنادن ، ناشوگغورد  دـناجنرن و 

شیورد و يراد  یناکیرش  نشور و  مولعم و  یّقح  تسا و  نیعم  يرهب  تاکز  نیا  رد  ار  وت  .راکددم و  ناناملسم - قوقح - ندروآ 
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ياراد زیخاتـسر  زور  هنرگ  یناسرب و  نانآ  هب  ماـمت  ار  ناـنآ  قوقح  دـیاب  سپ  میزادرپ ، یم  ماـمت  هب  ار  وت  ّقح  اـم  .شیرپ  ناوتاـن و 
و ناگدش ، هدنار  نانک و  هزویرد  و  ادگ ، دنشاب و  دنمتسم  وا  نامصخ  هک  ادخ  دزن  هک  سک  نآ  لاح  هب  ادب  و  ینامـصخ ،  نیرتشیب 
زا ار  دوخ  نید  ناج و  دراد و  اور  تنایخ  نآ  رد  و  درامش ، کبس  ار  تناما  راک  هک  نآ  و  ناگدنام ،  هار  رد  ناتسدیهت  و  نارادماو ،

و دـیآ ،  رد  رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  هب  دـیاشگ و  شیوخ  يور  هب  ار  ییاوسر  يراوخ و  رد  ناهج  نیا  رد  دـنیامنن ، كاـپ  تناـیخ 
.مالّسلا و  ناشیا ، ماما  اب  ندرک  یتساران  يراکلغد  نیرت  تشز  تسا و  ناناملسم  هب  تنایخ  تنایخ ، نیرتگرزب 

یلیبدرا

وا و زج  تسین  یهاوگ  چیه  هک  یئاج  رد  وا  یفخم  رادرک  وا و  هدیـشوپ  ياهراک  رد  ادخ  یـصاعم  زا  يراگزیهرپب  ار  وا  میامرف  یم 
نآ ریغب  دـنک  تفلاخم  سپ  دزاس  رهاظ  هچنآ  رد  ادـخ  يربنامرف  زا  يزیچب  دـنکن  لمع  هک  ار  وا  میامرف  یم  وا و  زا  زجب  ینابهگن  هن 
قح درازگ  هک  قیقحتب  سپ  وا  راتفگ  رادرک و  وا و  ياراکشآ  ناهن و  دشابن  فلتخم  هک  یسک  دزادرپ و  نآب  ناهن  رد  هچنآ  رد  زیچ 

غورد ناشیاب و  ار  هورکم  لعف  دزاسن  هجوتم  هکنآ  ار  وا  میامرف  یم  تّزع و  ترـضح  تدابع  رد  دروآ  ياـجب  صـالخا  ار و  تناـما 
ناشیا هک  یتسردب  سپ  ناشیا  رب  ندوب  مکاح  هطـساوب  نتـسج  ینوزفا  ههج  ناشیا  زا  دـنادرگن  تبغر  دـیوپن و  تمهت  هار  دـیوگن و 
ضرف هرهب  هقدص  نیرد  تسار  وت  رم  هک  یتسردب  نیقحتـسم و  ياهقح  ندروآ  نوریب  رب  دنناگدنهد  يرای  ادخ و  نید  رد  دنناردارب 

میا هدنرازگ  ام  هک  یتسردب  دنجایتحا و  رقف و  نابحاص  هک  یناناوتان  دنـشیورد و  هک  یناکیرـش  هدش و  هتـسناد  یقح  هدـش و  هدرک 
نیرتشیپ زا  یـشاب  وت  هک  یتسردـب  سپ  یناسرن  ار  ناشیا  قوقح  رگا  ار و  ناشیا  ياهقح  ناشیاب  ناـسرب  ماـمت  سپ  ماـمتب  ار  وت  قح 

نانیکـسم و و دـنناشیورد و  ادـخ  دزن  دنـشاب  وا  نمـشد  هـک  ار  یـسک  رم  یتخـس  يور  زا  یمـصخ و  يور  زا  تماـیق  زور  ناـمدرم 
ارچ تناماب و  دنک  فافختـسا  هک  یـسک  نایرذگ و  هار  ناراد و  ضرق  دننالماع و  هک  تاکز  ناگ  هدـش  هدرک  عفد  ناگدـنهاوخ و 

ایند و رد  دوخ  سفنب  هدروآ  دورف  هک  قیقحتب  سپ  تنایخ  زا  ار  دوخ  نید  ار و  دوخ  سفن  دزاسن  كاپ  تناـیخ و  ياـعرم  رد  دـننک 
تنایخ تناـیخ  نیرتتـشز  تسا و  تما  نیا  ندرک  تناـیخ  تناـیخ  نیرتگرزب  هک  یتسردـب  دـشاب و  رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  رد  وا 

مالّسلا ناشیا و  ناماما 

یتیآ

: داتسرف تاکز  يروآدرگ  يارب  ار  وا  هک  یماگنه  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  يا  همان 

تسین وا  لامعا  رظان  يادخ  زج  هک  ییاج  .اهرظن  زا  هدیـشوپ  لامعا  هچ  یناهن و  روما  رد  هچ  مهد ، یم  نامرف  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وا 
.دوبن يزاسراک  يادخ  زج  و 

راتفگ شراکشآ و  ناهن و  هک  یـسک  اریز  .نآ  فالخ  هب  يراک  ناهن  رد  دنکن و  دنوادخ  تعاطا  اراکـشآ  هب  هک  مهد  یم  شنامرف 
دـناجنرن و ار  مدرم  هک  مـهد  یم  ناـمرف  ار  وا  .هدـیزرو  صـالخا  شتداـبع  رد  هدرک و  ادا  ار  ادـخ  تناـما  دـشاب ، یکی  شرادرک  و 
وا ینید  ناردارب  اهنآ  اریز  .دباتمرب  ناشیا  زا  يور  دراد ، تراما  نانآ  رب  هک  زیواتـسد  نیا  هب  .دهنن و  تمهت  دناوخن و  ناشیوگغورد 

.دنتسه وا  نارای  دنوادخ  قوقح  نتفرگ  رد  و 

ار وت  قح  نم  .دـنا  کیرـش  وت  اب  نایاونیب  ناناوتان و  نانیکـسم و  زین  مولعم و  تسا  یقح  تباث و  تسا  یبیـصن  هقدـص  نیا  رد  ار  وت 
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هب ادـب  تسا و  شیب  همه  زا  وت  نایعدـم  ازج  زور  رد  ینکن  نینچ  رگا  هک  .زادرپـب  یماـمتب  ار  ناـنآ  قح  زین ، وت  مزادرپ ، یم  یماـمتب 
ناگدنام هار  رد  نارادماو و  ناگدـش و  هدـنار  نالئاس و  نانیکـسم و  ناریقف و  یهلا ، لدـع  هاگـشیپ  رد  شنایعدـم ، هک  یـسک  لاح 

ایند رد  ار  دوخ  دزاسن ، هزیکاپ  نآ  ثول  زا  ار  دوخ  نید  دوخ و  درچ و  تنایخ  عرزم  رد  درامـش و  جرا  یب  ار  تناـما  هک  ره  .دنـشاب 
نیرتگرزب تسا و  ناناملـسم  هب  تنایخ  تنایخ ، نیرتگرزب  .تسا  رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  رد  هتخاس و  ییاوسر  يراوخ و  راـتفرگ 

.مالسلاو .نایاوشیپ  اب  يراکلغد  يراکلغد ،

نایراصنا

تسین لیکو  وا  ریغ  یسک  دهاش و  ادخ  زج  يدحا  هک  اجنآ  ، مهد یم  روتسد  یفخم  ياهراک  یناهنپ و  روما  رد  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا 
ناهنپ هک  یسک.دهد  ماجنا  ار  نآ  فالخ  ناهنپ  رد  هک  درواین  ياجب  ار  قح  تعاط  زا  يزیچ  راکشآ  رد  هک  مهد  یم  نامرف  ار  وا  .و 

 . هدروآ اج  هب  هناصلاخ  تدابع  ،و  هدرک ادا  ار  تناما  ، تسین هنوگ  ود  شرادرک  راتفگ و  شراکشآ و  و 

هچ ، دنادرگن يور  نانآ  زا  تسا  مکاح  ریما و  هکنیا  ضحم  ،و  درامـشن وگغورد  ار  نانآ  ،و  دـناجنرن ار  مدرم  هک  منک  یم  رماوا  هب  و 
 . دنراک ددم  رای و  قوقح  جارختسا  رد  ،و  ینید ناردارب  نانآ  هکنیا 

یم لماک  روط  هب  ار  وت  قح  ام  ، تسه اونیب  یناناوتان  نادنمتـسم و  زا  یناکیرـش  مولعم و  یّقح  تباث و  یمهـس  تاـکز  نیا  رد  ار  وت 
ار نمـشد  نیرتشیب  تمایق  رد  یهدـن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  ، یناـسرب ناـنآ  هب  لاـمک  ماـمت و  ار  ناـنآ  قح  دـیاب  مه  وت  میزادرپ ،

هاگشیپ رد  ناگدنام  هار  زا  ناگتسکشرو و  قح و  زا  نامورحم  نالئاس و  نیکاسم و  ارقف و  هک  یـسک  لاح  هب  ادب  و   ، تشاد یهاوخ 
دنکن كاپ  نآ  زا  ار  شنید  ناج و  ، دزرو تنایخ  نآ  هب  ،و  درامش کبـس  ار  تناما  هک  یـسک  و   ! دنـشاب وا  نمـشد  یکاش و  دنوادخ 

.دوب دهاوخ  رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  رد  و   ، هتخادنا يراوخ  ّتلذ و  هب  ایند  رد  ار  دوخ 

.تسا مالسا  لها  نایاوشیپ  اب  ّبلقت  ّبلقت  نیرتاوسر  ،و  ّتلم هب  تنایخ  ، تنایخ نیرتگرزب  اعطق  و 

 . مالسلا و 

حورش

يدنوار

ینعی ال ناسنا ، ههبج  یلع  ائیـش  برـضی  مهیذوی و ال  يا ال  مههبجی  نا ال  هرما  .یلاـعت و  هللا  يوس  ظـیفح  ـال  يا  هنود : لـیکو  ـال  و 
: مههضعی .درلا و ال  هبجلا : و  هب ، هتلبقتسا  اذا  هورکملاب  هتهبج  لاقی  هب ، هل  دوهعملا  مالسلا  هیلع  یلع  رما  يا  ههجو ، یف  اهورکم  لوقی 
: الضفت مهنع  بغری  .ناتهبلاب و ال  تئج  تهـضعا  و  ناتهبلاب ، هامر  اذا  اهـضع : ههـضعی  ههـضع  لاقی : بذک ، ناتهبب و  مهیمری  يا ال 

اظح يا  ابیـصن : کل  نا  .هیالولا و  هرامالا : .مهب و  دـتعم  ریغ  مهیلع  لواطتی  و ال  هارمالا ، ببـسب  ربکتلا  مهیلع و  لضفلا  بلطی  ـال  يا 
.ءاکرـش و نم  لدـب  هنکـسم  لها  و  اـمولعم ، اـقح  هلوق  یلع  فطع  ءاکرـش  .اـهیلع و  نیملاـعلا  یلاـعت و  لاـق  هبوجو ، اـنیبم  اـضورفم 
ملعت و لثم  لدنت  نکست و  سایقلا : و  ذاش ، وه  و  لعفمت ، یلع  لدنمت  لاقی  امک  نکسمت  لاقی  و  فعضلا ، هلذلا و  رقفلا و  هنکـسملا :
و سئاب ، وهف  هتجاح ، تدتـشا  اذا  اسوب : سابی  لجرلا  سئب  همعنلا ، دض  سوبلا  و  هدـش ، اباذـع و  يا  اسوب : .رقفلا و  هقافلا : .عجـشت و 
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عوفدملا و .اضیا و  هسکع  یلع  نارـسفی  .هیفکی و  یـش ء ال  هل  نم  نیکـسملا : .هل و  یـش ء  نم ال  ریقفلا : .معن و  موی  دـض  سوب  موی 
نوکی حنـسی و  ام  ءوسلا  میرغ  نم  ذـخ  لاقی : و  نیدـلا ، هیلع  يذـلا  مراغلا : .هسفن و  نع  هعفدـی  الک  نـال  لیلذـلا ، ریقفلا و  عفدـملا :

حالـصال هیدلا  کلت  لمتحا  امهنیب و  لجر  حلاصف  مد )  ) نیموق نیب  ناک  اذا  هیدلا  لجرلا  مرغ  دق  و  نیدـلا ، هیلع  يذـلا  اضیا  میرغلا 
یصاعملا و نع  اهدعبی  مل  يا  هسفن : هزنی  مل  .هدلب و  یف  ارسوم  ناک  نا  رفـسلا و  یف  هب  عطقنملا  لیبسلا : نبا  .مراغ و  وهف  نیبلا ، تاذ 

لحا يور  .کجوحا و  ام  يا  اذه  یلا  کلخا  ام  لاقی  .هلثم و  هب  لخا  هلام و  بهذ  رقتفا و  لجرلا  لخ  لاقی  و  انیدلا ، یف  هسفنب  لخا 
هنایخلا دـشا  يا  شغلا : عظفاو  .نوها  يا  يزخا : .هناهالا و  بلط  يا  ناهتـسا  لاقی  و  ینعمب ، ناـها  و  ناهتـسا ، هسفن و  حاـبا  يا  هسفن 

و لعافلا ، یلا  هیف  هفاضالا  نوکت  نا  زوجی  و  همئالا ، هیعرلا  شغ  يا  فوذحم ، لعافلا  لوعفملا و  یلا  فاضم  ردصملا  همئالا ، شغ 
.هحصن دض  اشغ  هشغی  هشغ  لاقی : .شغلا  نم  معا  هنایخلا  .هانعم و  ریغتی 

يردیک

هتلبقتسا هورکملاب  هتهبج  هتهبج و  تککـص  يا  هتهبج  لاقی  مههبجی : .هللا و ال  يوس  ظیفح  يا ال  هنود : لیلد  مالـسلا و ال  هیلع  هلوق 
.ناتهبلاب هامر  يا  اهضع : ههضع  .درلا و  هبجلا  و  هب ،

مثیم نبا 

: هورکملاب هتهبج  دوب : هدرک  رومعم  هقدص  تاکز و  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هک  شنالماع  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هماندهع ي 
ار وا   ) تدـش یتخـس و  عظف : سوب و  هقاـف ، .مداد  تبـسن  وا  هب  ار  ناـتهب  غورد و  اهـضع : هتهـضع  مدرک  راداو  دنـسپان  راـک  هب  ار  وا 

ادخ زا  ریغ  هک  اجنآ  دنک ، هشیپ  ار  ادخ  تفلاخم  زا  سرت  يراکزیهرپ و  شا ، هدیـشوپ  ياهرادرک  اهیناهن و  رد  هک  منک  یم  شرافس 
تعاطا رهاظ  راکشآ و  ياهراک  رد  هک  دشابن  نانچ  .منک  یم  شرافس  .دشاب و  یمن  یلیکو  نابهگن و  وا  زج  تسین و  رظان  رضاح و 

درادن فالتخا  مه  اب  شراتفگ  رادرک و  شیاراکـشآ ، ناهن و  هک  یـسک  .دهد  ماجنا  ار  وا  تفلاخم  یناهنپ  روما  رد  دـنک و  ادـخ  زا 
تمحز هب  ار  لاوما  ناـبحاص  هک  منک  یم  شرافـس  ار  وا  .تسا  هداد  ماـجنا  صلاـخ  ار  تداـبع  هدرک و  تیاـعر  ار  تناـما  هک  اـقح 

، دنادرگنرب يور  نانآ  زا  یـشکرس  يور  زا  اهنآ ، رب  ییاورنامرف  ببـس  هب  دهدن و  غورد  هب  تبـسن  دـنزن و  ناتهب  نانآ  هب  دزادـناین و 
قح تباـث و  هرهب ي  تاـکز ، لاـم  نـیا  رد  وـت  يارب  و  دـنروای ، یهلا  قوـقح  جارختـسا  هـیهت و  رد  ردارب و  ینید ، رظن  زا  ناـنآ  اریز 

ار ناـنآ  قح  زین  وت  میهد  یم  ار  وت  قح  هک  اـم  دنکیرـش ، وت  اـب  لاوـما  نیا  رد  ناـناوتان  ناـیاونیب و  زا  یناـسک  زین  تسا و  يراکـشآ 
ناتسدیهت و دنوادخ  دزن  وا ، مصخ  هک  یسک  لاح  رب  ادب  و  دوب ، یهاوخ  رتراد  نمشد  مدرم  همه ي  زا  وت  تمایق  زور  هنرگو  زادرپب ،

تنایخ هب  دراد و  راوخ  ار  تناما  هک  سک  ره  و  دنـشاب ، ناگدـنام  هار  رد  ناراکهدـب و  ناگدـش و  عفد  ناگ و  هزویرد  ناگراچیب و 
رتراوخ زین  ترخآ  رد  هتشاد و  اور  دوخ ، رب  ار  ییاوسر  يراوخ و  ایند  رد  دنکن ، كاپ  نآ  زا  ار  شتناید  دوخ و  سفن  دوش و  هدولآ 

رد .تسا ) نایاوشیپ  اب  يراکلغد  گنرین ، يرگ و  هلیح  نیرت  تخـس  تلم و  هب  تنایخ  تنایخ ، نیرتگرزب  و  دوب ، دـهاوخ  رتاوسر  و 
هرابرد ي رگید  یضعب  تسادخ و  قح  يادا  هب  طوبرم  یضعب  هک  تسا  هدومرف  رداص  ییاهروتسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هماندهع  نیا 

طوبرم هچنآ  اما  دنک  ظفح  ار  هعماج  مظن  بلج و  ار  نانآ  تیاضر  ات  دـشاب  یم  لاوما  نابحاص  مدرم و  هب  تبـسن  مارتحا  ینابرهم و 
هک دزیهرپب  یهلا  نامرف  تفلاخم  زا  دوخ  راکـشآ  ریغ  ياهراک  یناـهنپ و  روما  رد  - 1 دـشاب : یم  رما  ود  تسا  یلاعت  يادـخ  قح  هب 

و لمع ، نتشاد  ناهنپ  عضوم  هاگیاج و  هک  هلمج  نیا  رد  هنود ، لیکو  هریغ و ال  دیهـش  ثیح ال  .دنمدوس  یقیقح و  ياوقت  تسا  نیا 
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تـسوا ندناسرت  رادشه و  ترـضح ، فده  تسین  دنوادخ  زجب  يرایتخا  بحاص  هاوگ و  هک  نیا  هدومرف و  نایب  ار  اهراک  ندناشوپ 
ماجنا یلمع  هنایفخم  سک  ره  هک  دوشن  مهوت  تسا و  هاگآ  اهنآ  هدیـشوپ ي  ياهراک  ناگدـنب و  یناهنپ  ياـهزار  هب  یلاـعت  قح  هک 

رد هاگآ و  رارـسا ، مامت  رب  هک  تسادخ  اهنت  يرآ  درادـن ، ربخ  نآ  زا  يرگید  تسا و  هاگآ  شدوخ  اهنت  تشاد  لد  رد  يزار  ای  داد 
هک ار  ییاهتدابع  دنک و  یکی  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  دنوادخ  ياهروتـسد  زا  يرادربنامرف  رد  .تسا 2 - رایتخا  بحاص  روما  هیلک ي 

يذلا يانعم  هب  لوصوم و  امیف ، ترابع  رد  ام )  ) فرح .دروآ  ياجب  هعمـس  ایر و  ییامندوخ و  زا  یلاخ  دـهد  یم  ماجنا  راکـشآ  رد 
دوخ هدنیامن ي  هلمج  نیا  رکذ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدابعلا ، فلتخی …  مل  نم  .دشاب و  هیردصم  هک  دور  یم  لامتحا  دـشاب و  یم 

صالخا ببـس  لمع  نیا  اریز  دـنک  هناگی  ار  شراتفگ  رادرک و  و  راکـشآ ، ناهن و  تلاح  هک  دـنک  یم  راداو  قیوشت و  رما  نیا  رب  ار 
یهیدب هدرک و  فلکم  نآ  رب  ار  دوخ  ناگدنب  ینید  نایاوشیپ  شربمایپ و  نابز  اب  هک  دوش  یم  وا  تناما  يادا  و  دنوادخ ، تدابع  رد 

هرابرد هک  ییاهروتـسد  .دشاب  یم  یهلا  باذـع  مشخ و  زا  نتفای  ناما  راگدرورپ و  دزن  زا  باوث  بسک  بجوم  بلطم  نیا  هک  تسا 
هک دراد  قلعت  لاوما  نابحاص  هب  یتمـسق  هک  دشاب  یم  مسق  ود  زین  هدومرف ، رداص  نانآ  هب  تبـسن  ندرک  ینابرهم  مدرم و  اب  راتفر  ي 
هک تسا  نآ  هدومرفن  اگدنهد  تاکز  اب  راتفر  هرابرد ي  هچنآ  .تسا  ناقحتسم  اب  راتفر  هب  عجار  رگید  تمـسق  دنهدب و  تاکز  دیاب 

ندرمـش رترب  اب  دراد  اهنآ  رب  هک  ییاورنامرف  تسایر و  لیلد  هب  و  دهدن ، ناشیا  هب  ییوگغورد  تبـسن  دـنکن و  اوران  دروخرب  اهنآ  اب 
مهنا .دـشاب  یم  هل  لوعفم  باـب  زا  الیـضفت  بصن  .دـنکن  یماقمدـنلب  راـهظا  یـشورفرخف و  اـهنآ  رب  دـنادرگنرب و  ور  ناـنآ  زا  دوـخ 

يارغص هک  هدرک  لالدتسا  لوا  لکـش  زا  رمـضم  سایق  هب  دوخ  شیامرف  تابثا  يارب  ترـضح  ترابع  نیا  رد  قوقحلا ، ناوخالا … 
تـسا مزال  دشاب  قوقح  تاقدص و  هیهت  رد  نیعم  روای و  ینید و  ردارب  سک  ره  هک : تسا  نینچ  شیاربک  تسا و  نتم  هلمج ي  نآ 

نیا هب  دـنروای ، کمک و  تاقدـص  تایلام و  جارختـسا  رد  لاوما  ناـبحاص  هک  نیا  .دوش  تیاـعر  شا  هراـبرد  دـش  هتفگ  هک  يروما 
یم ققحت  یتروص  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  نشور  دنهد و  یم  اهنآ  ار  تاقدص  دـنروآ و  یم  تسد  هب  اهنآ  ار  لاوما  هک  تسا  لیلد 

ریـسم زا  یـضاران و  ات  دریگن  ماجنا  نانآ  هرابرد ي  دومرف  نایب  هک  يدنـسپان  ياهراک  دنوش و  عقاو  ینابرهم  مارتحا و  دروم  هک  دبای 
تـسا نکمم  دـش و  دـهاوخ  ادـیپ  شهاـک  نآ  رادـقم  رد  هک  دـننکن  يراددوخ  تاقدـص  تاـکز و  نداد  زا  دـنوشن و  فرحنم  قح 

اما و  کل …  نا  و  تسا : ناقحتـسم  قوقح  هرابرد ي  يدـعب  شخب  .مینادـب  زین  نازابرـس  نایرکـشل و  لاـح  لـماش  ار  قوف  تراـبع 
رد روکذم  هلمج ي  .تسا  هدروآ  لیلد  اهنآ  قوقح  تیاعر  لامک  ناقحتسم و  اب  راتفر  نسح  يارب  ترابع  نیا  رد  کقح ، كوفوم 
رد دشاب و  بجاو  نیعم و  يا  هرهب  یلام  رد  هک  ار  سک  ره  تسا : نیا  شیاربک  ریدقت  هک  تسا  یلوا  لکـش  يارغـص  مکح  رد  نتم 
قح هک  تسا  مزـال  وا  رب  دناتـسب ، لـماک  روطب  لاـم  نآ  زا  مه  ار  دوخ  قـح  دـشاب و  هتـشاد  اوـنیب  دـنمزاین و  مه  ییاکرـش  هرهب ، نآ 

بکرم هک  يرگید  سایق  اب  ماما ، نخـس  رد  دش ، نایب  شریدقت  هک  يربک  همدـقم ي  نیا  .دـنک  تخادرپ  الماک  زین  ار  دوخ  ناکیرش 
یسک یهدن ، ار  دوخ  ياکرـش  نیا  قح  رگا  تسا : رارق  نیا  زا  سایق  نیا  يارغـص  هک  هدش  عقاو  لالدتـسا  دروم  تسا  هلـصتم  ود  زا 
ینعی دنشاب  مدرم  رتشیب  شنانمشد  سک  ره  ناقحتسم و  ریاس  نیکاسم و  ارقف و  ینعی  دنتـسه  مدرم  رثکا  شنانمـشد  هک  دوب  یهاوخ 
مدـقم زا  هک  تسا  يا  هلـصتم  هیـضق ي  ساـیق ، نیا  هجیتن ي  تماـیق و  زور  دـنوادخ ، دزن  رد  شلاـح  رب  ادـب  سپ  فانـصا ، همه ي 
روظنم هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ار  ناـیب  نیا  تلاـح ، هب  ادـب  یهدـن  ار  ناـنآ  قح  رگا  رارق : نیا  هب  هتفاـی  بیکرت  يربک  یلاـت  يرغص و 
ءاکرش هملک ي  .دنک  يرود  یمتس  نیرتکچوک  زا  ناقحتـسم  هرابرد ي  هک  نآ  زا  تسا  هداد  میب  ار  تاکز  لماع  و  هدومرف ، دیدهت 
تاقدص فرصم  دروم  هک  ییاههورگ  قلطم ، لوعفم  ردصم و  اسوب  تسا و  نآ  تفص  هنکسملا  لها  و  امولعم ، اقح  رب  تسا  فطع 

سابع نبا  لوق  قبط  رب  ریقف  هژاو ي  لیبسلا .) نبا  ات و  ءارقفلل  تاقدصلا  امنا   ) دنا هدش  هدرمـش  نآرق  رد  هک  دننهورگ  تشه  دنتـسه 
نیکـسم اـما  دـنک  یمن  لاوس  یـسک  زا  دـنک و  یم  ظـفح  ار  دوـخ  تفع  هک  تسا  يراددوـخ  صخـش  نارـسفم ، زا  رگید  یعمج  و 
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هک تسا  نآ  نیکسم  اما  دراد ، شکاروخ  هزادنا ي  هب  هک  تسا  یسک  ریقف  تسا : هتفگ  یعمصا  .دنک  یم  لاوس  هک  تسا  یـصخش 
اههورگ هیقب ي  هزادنا ي  هب  ار  نانآ  راک  دزم  ماما  و  دنراد ، شـشوک  تاقدص  يروآ  عمج  رد  هک  نارازگراک  نولماع ، .درادن  چیه 

نانآ هب  تاکز  زا  یمهس  درک و  یم  ییوجلد  اهنآ  زا  مالسا  زاغآ  رد  ربمغیپ  هک  برع  فارشا  زا  يا  هدع  مهبولق : هفلوم  .دزادرپ  یم 
و سادرم ، نب  سابع  لثم ، دـننک  يرای  ار  اهنآ  نانمـشد  ربارب  رد  دـننک و  عافد  مالـسا  ربمایپ و  زا  دوخ  ناشیوخ  لباقم  رد  ات  داد  یم 

ینعی باقرلا ، یف  .دندش و  زاین  یب  نانآ  يرای  کمک و  زا  دندرک ، ادیپ  تردق  ناناملـسم  هک  اهدـعب  و  اهنیا ، زج  و  نصح ، نب  هنییع 
نابحاص هب  ات  دوش  یم  هداد  اهنآ  هب  یمهـس  هک  دنـشاب  یم  بتاکم  ناگدنب  روظنم  تسا : هتفگ  سابع  نبا  ناگدـنب ، ندرک  دازآ  رد 

ار لام  هن  هتشاد و  یجرخلو  فارـسا و  هن  هک  یلاح  رد  دنا  هدش  نویدم  هک  دنتـسه  یناسک  نارادضرق  و  دنوش ، دازآ  دنهدب و  دوخ 
یلام هک  هدنامرفـس  رد  لیبسلا : نبا  دشاب و  یم  نارادزرم  نارواگنج و  هللا  لیبس  یف  زا  دارم  .دـنا و  هدرک  فرـصم  تیـصعم  هار  رد 

هیلع  ) ماما هماندهع  نیا  رد  .دـشاب  تورث  ياراد  شنطو  رد  هچ  رگا  دوش  یم  هداد  تاقدـص  زا  زین  وا  هب  درادـن ، دوخ  فرـصم  يارب 
جنپ ضرف  کی  هب  دـناد  یم  مزال  ار  نانآ  هراـبرد ي  یناـبرهم  تقفـش و  هک  ار  ناقحتـسم  زا  یناـسک  دوخ  رازگراـک  يارب  مالـسلا )

زا روظنم  و  مینادـب ، لخاد  نیکاسم  رد  ار  نالئاس  هک  تسا  نآ  تسخن  ضرف  تسا : هدرک  رکذ  هورگ  راهچ  رگید  ضرف  هب  هفیاط و 
نیا و  دنوش ، یم  هورگ  جنپ  سپ  تسا  هدـش  رکذ  رخآ  رد  هک  مه  لیبسلا  نبا  رادـضرق و  دنـشاب و  تاکز  نالماع  مه  ناگدـش  عفد 
رود تاـیلام  يروآ  عمج  يارب  ینعی  دـنوش  یم  عفد  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  اـی  هدوـمرف ، ناگدـش  عـفد  هب  ریبـعت  نـالماع  زا  ماـما  هک 

زا ار  اهنآ  لاوما  نابحاص  دـنریگب  تاکز  هک  دـنیآ  یم  لاوما  ناـبحاص  شیپ  یتقو  هک  تسا  تلع  نیا  هب  اـی  و  دـنوش ، یم  هداتـسرف 
نیا هدومرف  ریبعت  يراوخ  تلذ و  تفـص  نیا  هب  ار  تاکز  ناگدننک  عمج  ترـضح  هک  نیا  ببـس  دننک و  یم  رود  دننار و  یم  دوخ 

ثعاب طلـست  تسایر و  دـننک و  ینابرهم  ییوجلد و  تاکز  ناقحتـسم  ای  لاوما  نابحاص  هب  تبـسن  دنـشاب و  هتـشاد  عضاوت  هک  تسا 
زین ناگدـش  عفد  زا  روظنم  هک  تسا  یتروص  رد  هدـش ، رکذ  هفیاـط  راـهچ  ماـما  نخـس  رد  هک  رگید  ضرف  .دوـشن  ناـشربکت  رخف و 

ناحراش زا  یکی  هک  نانچ  دنوش ، یم  عقاو  عفد  درط و  دروم  مدرم ، زا  لاوس  ماگنه  رد  هک  نیا  لیلد  هب  دنـشاب ، هدـننک  لاوس  يارقف 
هب تسا  هدومرفن  رکذ  ار  هیقب  هدرک و  تعانق  هفیاط  دـنچ  نیمه  رکذ  هب  ترـضح  هک  نیا  لاح  ره  رد  .تسا  هدرک  نایب  هغالبلا  جـهن 

ياربک مکح  رد  هلمج  نیا  يرخا ، و  ناهتسا …  نم  .دنتـسه و  رتفیعـض  رت و  هراچیب  اههورگ  هیقب ي  زا  اهنیا  هک  دشاب  یم  لیلد  نیا 
يراوخ تلذ و  موزل  رب  دهدن ، ار  ناقحتسم  قوقح  هک  یتروص  رد  تنایخ ، زا  نداد  میب  دیدهت و  روظنم  هب  هک  تسا  يرمضم  سایق 

هب هدرمـش ي و  کبـس  ار  تناما  یهدـن ، ار  اهنآ  قوقح  رگا  تسا : نیا  ساـیق  لـصا  ریدـقت  و  تسا ، هدـش  لالدتـسا  ترخآ  اـیند و 
تیاور .دوب  دهاوخ  رتراوخ  رتلیلذ و  ترخآ  رد  هدرک و  راکنایز  راوخ و  ار  دوخ  ایند  رد  دشاب  نینچ  سک  ره  يا و  هدییارگ  تنایخ 

لحا رگید : تیاور  و  تسا ، هدرک  كرت  هدوب  يو  راوازـس  هچنآ  ینعی  هدـمآ  هسفنب  لخا  لـحا ، ياـج  هب  ماـما  نخـس  نتم  رد  رگید 
یم مدـقم  ربـخ  ایندـلا  یف  رخوـم و  يادـتبم  لذا  ریخا  تیاور  ود  رباـنب  تسا و  هتـشاذگ  دازآ  ار  دوـخ  سفن  ینعی  هدرک ، رکذ  هسفن 

لباقم هطقن ي  اوران و  لاصخ  زا  یکی  شغ  هک  نانچ  تسا  تناما  تلیـضف  طیرفت  فرط  دنـسپان و  تافـص  زا  یکی  تناـیخ  .دـشاب 
تـشز تفـص  ياه  هخاش  زا  یقالخا  هلیذر ي  ود ، نیا  هرخالاب  تسا و  شغ  زاـم  عا  تناـیخ  هتبلا  دـشاب ، یم  یهاوخریخ  یتسرد و 

تنایخ و نیرتگرزب  ار  ماما  تما و  هب  تنایخ  تسا  بلطم  نیرخآ  هک  ترابع  نیا  رد  هنایخلا ،…  مظعا  نا  .دـنیراکهانگ و  روحف و 
ناناملسم ياوشیپ  هب  تبسن  صاخ  تنایخ  ببـس  نیملـسم و  هعماج ي  مامت  ریگنماد  نآ  ررـض  اریز  دناد ، یم  یتسردان  نیرتکاندرد 

قح رد  هچ  رگا  تنایخ  قلطم  هاگره  دشاب و  یم  یهاوخریخ  تحیصن و  هب  نانآ  نیرتراوازس  مدرم و  نیرت  تلیضفاب  وا  هک  دوش  یم 
نینچ سپ  دـشاب ، تازاجم  رفیک و  قحتـسم  نآ  هدـنهد ي  ماجنا  دوش و  مالعا  عونمم  يرما  نیرتکچوک  هرابرد ي  ناسنا و  نیرتمک 
فرط هک  تسا  نآ  روـظنم  هب  اـهنداد  میب  اهدـیعو و  نیا  ماـمت  و  دوـب ، دـهاوخ  رتراوازـس  دـیدش  رفیک  باـقع و  هب  یگرزب  تناـیخ 
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.یهلا قیفوت  دیما  هب  .دراد  رذحرب  رود و  تناما  ندرمش  کبس  تنایخ و  زا  ار  باطخ 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ُهُُرمآ ]

[ َدِهاَش  ] ُْثیَح َال ِِهلَمَع  ِتاَّیِفَخ  ِهِْرمَأ َو  ِِرئاَرَس  ِیف  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ 

[ ُهُُرمآ  ] ُهَنوُد َو َلیِکَو  ُهُْریَغ َو َال  َدیِهَش 

يَّدَأ ْدَقَف  ُُهَتلاَقَم  ُُهْلِعف َو  ُُهتَِینَالَع َو  ُهُّرِـس َو  ِْفلَتْخَی  َْمل  ْنَم  َّرَـسَأ َو  اَمِیف  ِهِْریَغ  َیلِإ  َِفلاَُخیَف  َرَهَظ  اَمِیف  ِهَّللا  ِهَعاَط  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َلَمْعَی  َّالَأ  ُهَرَمَأ 
[ ُهُُرمآ  ] َهَداَبِْعلا َو َصَلْخَأ  َهَناَمَْألا َو 

ِقوُقُْحلا َو ِجاَرِْختْسا  یَلَع  ُناَوْعَْألا  ِنیِّدلا َو  ِیف  ُناَوْخِْإلا  ُمُهَّنِإَف  ْمِْهیَلَع  ِهَراَمِْإلِاب  ًالُّضَفَت  ْمُْهنَع  َبَغْرَی  ْمُهَهَضْعَی َو َال  ْمُهَهَبْجَی َو َال  َّالَأ  ُهَرَمَأ 
ْمِهِّفَوَف َکَّقَح  َكوُّفَُوم  اَّنِإ  ٍهَقاَف َو  يِوَذ  َءاَفَعُـض  ٍهَنَکْـسَم َو  َلـْهَأ  َءاَکَرُـش  ًاـمُوْلعَم َو  ًاّـقَح  ًاـضوُْرفَم َو  ًابیِـصَن  ِهَقَدَّصلا  ِهِذَـه  ِیف  َکـَل  َّنِإ 

َنُوِلئاَّسلا َو ُنیِکاَسَْملا َو  ُءاَرَقُْفلا َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُهُمْـصَخ  ْنَِمل  یَـسُْؤب  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ًاـموُصُخ  ِساَّنلا  ِرَثْکَأ  ْنِم  َکَّنِإَـف  ْلَـعْفَت  ـَّالِإ  ْمُهَقوُقُح َو 
َّلُّذـلا َو ِهِسْفَِنب  َّلَحَأ  ْدَـقَف  اَْهنَع  ُهَنیِد  ُهَسْفَن َو  ْهِّزَُنی  َْمل  ِهَناَیِْخلا َو  ِیف  َعَتَر  ِهَناَمَْألِاب َو  َناَهَتْـسا  ِنَم  ِلِیبَّسلا َو  ُْنبا  َنُومِراَْـغلا َو  َنوُعُوفْدَْـملا َو 

 . ُمَالَّسلا ِهَِّمئَْألا َو  ُّشِغ  ِّشِْغلا  َعَْظفَأ  ِهَّمُْألا َو  ُهَناَیِخ  ِهَناَیِْخلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  يَزْخَأ َو  ُّلَذَأ َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  اَْینُّدلا َو  ِیف  َيْزِْخلا 

هنود لیکو  دیهش و ال  ثیح ال 

 . همایقلا موی  ینعی 

.نطابلا یف  هیصعملا  رهاظلا و  یف  هعاطلا  لمعیف  قفانی  يأ ال  رهظ  امیف  هللا  هعاط  نم  ءیشب  لمعی  الأ  هلوق 

 . نوصلخملا مه  ءایرلا  قافنلا و  نوبنجتی  نیذلا  نأ  رکذ  مث 

براضلاک حـیبقلا  مالکلاب  هریغ  هجاوملا  ناک  اـملف  اهبرـض  وأ  ههبجلا  ءاـقل  هبجلا  لـصأ  هنوهرکی و  اـمب  مههجاوی  ـال  مههبجی  ـالأ  و 
.اهبج کلذب  یمس  هب  هتهبج 

ناتهبلاب تئج  يأ  نالف  ای  تهضع  دق  اهضع و  انالف  تهضع  ههیـضعلا و  یه  بذکلا و  ناتهبلاب و  مهیمری  يأ ال  مههـضعی  هلوق و ال 
يأ موقلا  نع  بغری  نالف  لاقی  هرمإلا  هیالولاب و  مهنع  هزییمت  مهیلع و  هلضفل  ءاعدا  مهرقحی  لوقی ال  الـضفت  مهنع  بغری  هلوق و ال 

.مهل هطلاخملا  نم  وأ  مهیلإ  ءامتنالا  نم  فنأی 

احلاص و الجر  ملاس  ناک  ردصلا و  نع  یحنتیف  هتیب  ردص  یف  رمع  موزخم و  ینب  یلوم  ملاس  هیلإ  لخدی  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ناک  و 
کل يرت  نم ال  کیلع  لخد  اذإ  لاقف  ملاسل  یحنتت  هل أ  لیقف  هللا  یف  یخأ  هیمـسی  ناکف  هیلاوم  هقتعأف  هقتع  هءارـش و  دارأ  رمع  ناک 

دبع نب  رمع  هیلع  مسقأف  هحلصیل  هویح  نب  ءاجر  هیلإ  بثوف  دمخی  نأب  هلیل  جارـسلا  مه  سلجملا و  فرـش  هیلع  ذخأت  الف  الـضف  هیلع 
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انأ تعجر و  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  انأ  تمق و  معن  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  تنأ  موقت  ءاجر أ  هل  لاقف  هحلصأف  رمع  ماق  مث  سلجف  زیزعلا 
زیزعلا دبع  نب  رمع 

نأ لبق  ادـبع  ینذـختا  لج  زع و  هللا  نإـف  میرم  نبا  یف  يراـصنلا  تلاـق  اـم  یف  اولوقتف  يردـق  قوف  ینوعفرت  ـال  هللا ص  لوسر  لاـق 
.الوسر ینذختی 

قحلا نأل  قوقحلا  جارختـسا  یلع  کناوعأ  نیدلا و  یف  کناوخإ  مهلاومأ  یف  مهیلع  هقدصلا  بجت  نیذلا  لاومألا  بابرأ  نإ  لاق  مث 
مههبج و مههـضع و  کل  زجی  مل  هفـصلا  هذـهب  اوناک  اذإف  هیلإ  هعفد  هب و  هفارتعا  لاملا و  بر  هنواعمب  هؤاـفیتسا  لـماعلا  نکمی  اـمنإ 

 . مهیلع لضفلا  ءاعدا 

یفوت نأ  کیلع  بجی  کقح  نحن  کیفون  امکف  زیزعلا  باتکلا  صنب  کلذ  هقدـصلا و  نم  اضورفم  ابیـصن  لماعلا  اذـهل  نأ  رکذ  مث 
هـضوف دق  هنأ ع  یلع  لدی  اذه  نآرقلا و  یف  هروکذـملا  فانـصألا  رئاس  نومراغلا و  نیکاسملا و  ءارقفلا و  مه  مهقوقح و  كءاکرش 
هیـصولا یف  امک  هیقحتـسم  یلع  وه ع  هعزویل  هیلإ  عمتجا  ام  لـمحی  نأـب  هرمأـی  مل  همولعملا و  فانـصألا  یلإ  تاقدـصلا  فرـص  یف 

.هلامع نم  هب  قثی  نم  یلإ  هلکی  نأ  هسفنب و  کلذ  یلوتی  نأ  مامإلل  زوجی  یلوألا و 

.هفص دعب  هفص  نوکیف  فوذحم  اهفوصوم  اضیأ  هفص  ءاکرش  نأ  قیقحتلا  یف  ءاکرش و  هفص  هنأل  هنکسم  لهأ  بصتنا  و 

 . هنم الدب  نوکیل  هانعم  یطعی  هنأل ال  طلغ  اذه  ءاکرش و  نم  لدب  هنأل  هنکسم  لهأ  بصتنا  يدنوارلا  لاق  و 

هثنؤم هظفل  یه  یمعن و  یلـضفک و  یلعف  نزو  یلع  یـسؤب  وه  لب  کلذـک  سیل  انونم و  هنظف  هدـش  اباذـع و  يأ  یـسؤب  اضیأ  لاق  و 
.لهجلا هب  كابح  ام  الإ  شیع  هتایح و ال  یف  یتفلل  یسؤب  ملحلا  يرأ  رعاشلا  لاق  نالفل  یسؤب  لاقی 

نولئاسلا و 

قرلا و هقبر  نم  اوصلختیل  سانلا  نولأسیف  هباتکلا  لام  ءادأ  مهیلع  رذـعتی  نوبتاکملا  مه  هیـآلا و  یف  نوروکذـملا  باـقرلا  مه  اـنهاه 
نوعوفدـملا هوقتعیف و  ءاینغألا  هعاتبی  نأ  لأسی  قیقرلا  هیآلا  یف  باقرلاب  دارملا  لب  لیق  مهـسفنأ و  كاـکف  نوبلطی  يراـسألا  مه  لـیق 

عفدملا عوفدملا و  مهرقفل و  نیعوفدم  مهامـس  هازغلا  ءارقف  مه  ِهّللا 1و  ِلِیبَس  ِیف  هلوقب َو  هیآلا  یف  یلاعت  هللا  مهانع  نیذـلا  مه  انهاه 
وأ مهجح  مامتإ  نع  اوعفد  مهنأل  نیعوفدم  مهامـس  مهب  عطقنملا  جیجحلا  مه  لیق  هسفن و  نع  هعفدـی  ههرکی و  دـحأ  لک  نأل  ریقفلا 

.مهلهأ یلإ  دوعلا  نع  اوعفد 

كرتف هیآلا  یف  هروکذـملا  فانـصألا  رکذـی  نأ  دارأ  امنإ  هنأل ع  تلق  هب  هترـسف  ام  یلع  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  تلمح  مل  تلق  نإـف 
هناحبس هللا  هزعأ  دق  فیعض و  مالـسإلا  نیح  مهیلإ  عفدی  ناک  دقف  هللا ص  لوسر  توم  دعب  طقـس  مهمهـس  نأل  مهبولق  هفلؤملا  رکذ 

یف نومراغلا و  باقرلا و  اهیلع و  نولماعلا  نیکاسملا و  ءارقفلا و  مه  فانصأ و  هعبس  تیقب  نیکرـشملا و  بولق  فیلأت  نع  ینغتـساف 
.لیبسلا نبا  هللا و  لیبس 

یف نآرقلا  ظافلأب  یتأ ع  فانصأ  هتس  تیقبف  اضورفم  ابیـصن  هقدصلا  هذه  یف  کل  نإ  هلوق و  یف  مهرکذ ع  دقف  اهیلع  نولماعلا  امأف 
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امه نیتظفلب و  هللا  لیبس  یف  باقرلا و  امه  نیتظفل و  لدـبأ  لیبسلا و  نبا  مراـغلا و  نیکاـسملا و  ءارقفلا و  یه  اـهنم و  فانـصأ  هعبرأ 
.نوعوفدملا نولئاسلا و 

.اهنم دحاو  یلإ  اهفرص  زوجی  مأ  اهلک  فانصألا  یلإ  فرصت  له  تاقدصلا  یف  ءاهقفلا  هلوقی  ام  تلق  نإف 

هنأک اهریغ  یلإ  اهزواجتت  اهب ال  هصتخم  یهف  هدودـعملا  فانـصألا  یلع  تاقدـصلا  سنجل  رـصق  هیآلا  لوقی  هنإف  هفینح  وبأ  امأ  تلق 
فرصت نأ  زوجی  اهلک و  فانصألا  یلإ  هقدصلا  فرـصت  نأ  زوجیف  شیرقل  هفالخلا  امنإ  کلوقک  مهریغل  مهل ال  یه  امنإ  لاق  یلاعت 

فانـصألا یلإ  الإ  اهفرـص  يری  الف  یعفاشلا  امأ  نیعباتلا و  هباحـصلا و  نم  هعامج  هفیذـح و  سابع و  نبا  بهذـم  وه  اهـضعب و  یلإ 
 . همرکع يرهزلا و  لاق  هب  اهلک و  هدودعملا 

.لیبسلا نبا  مراغلا و  نمف  تلق  نإف 

اومرغ اهیف و  اونیدف  تالامحلا  نولمحی  نیذلا  مه  لیق  باصنلا و  غلبی  ام  اهدعب  نوکلمی  نویدـلا و ال  مهتبکر  نیذـلا  نومراغلا  تلق 
.دیعب وه  ثیح  ریقف  دوجوم  هلام  ثیح  اینغ  ناک  نإ  وهف و  هلام  نع  عطقنملا  رفاسملا  لیبسلا  نبا  و 

 . مدقت امیف  نیکسملا  ریقفلا و  ریسفت  قبس  دق  و 

يزخلا لذلا و  رکذی  مل  همجعملا و  ءاخلاب  هسفنب  لخأ  دقف  يوری  امهل و  الحم  هسفن  لعج  يأ  يزخلا  لذـلا و  هسفنب  لحأ  دـقف  هلوق 
لحأ يور  اریقف و  هریغ  لعج  يأ  هریغب  هریغ و  هب  لخأ  رقتفا و  اذإ  لجرلا  لخ  لاقی  اریقف  هسفن  لـعج  هاـنعم  ـالخم و  هسفن  لـعج  يأ 

یف وه  اهدـعب و  لاق  هنـأل  حـصأ  یلوـألا  هیاورلا  همد و  حاـبأ  هسفنب  لـحأ  ینعم  يزخلا و  لذـلا و  رکذـی  مل  هلمهملا و  ءاـحلاب  هسفنب 
 . يزخأ لذأ و  هرخآلا 

یلإ فاضم  ردصم  همئألا  شغ  کلذـک  اهلک و  همألا  ناخ  دـقف  ناخ  اذإ  یعاسلا  نأل  هب  لوعفملا  یلإ  فاضم  ردـصم  همألا  هنایخ  و 
مامإلا شغ  دقف  هقدصلا  یف  شغ  اذإ  یعاسلا  نأل  اضیأ  لوعفملا 

یناشاک

هک یتلاـح  رد  هقدـصلا ) یلع  هثعب  دـق  و   ) دوـخ نـالماع  زا  یـضعب  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماندـهع  هلمج  زا  و  هلاـمع ) یـضعب  یلا  )
رد هروما ) رئارـس  یف   ) یلاـعت يادـخ  يراـگزیهرپ  هب  ار  وا  منک  یم  رما  هللا ) يوقتب  هرما   ) هقدـص ندرک  عـمج  رب  ار  وا  دوـب  هداتـسرف 

دشابن يرضاح  يدهاش و  چیه  هک  ییاج  رد  هریغ ) دیهـش  ثیح ال  و   ) وا ناهن  ياهرادرک  و  هلامعا ) تایفخ  و   ) وا هدیـشوپ  ياهراک 
( هللا هعاط  نم  یشب ء  لمعی  الا   ) ار وا  میامرف  یم  رما  و  هرما ) و   ) وا زج  هب  دشابن  ینابهگن  چیه  و  هنود ) لیکو  و ال   ) هناحبس وا  زا  ریغ 

زیچ نآ  ریغ  هب  دـنک  تفلاخم  سپ  هریغ ) یلا  فلاخیف   ) دزاس رهاظ  هچنآ  رد  رهظ ) اـمیف   ) ادـخ تعاـط  زا  يزیچ  هب  دـنکن  لـمع  هک 
نم و   ) راگدیرفآ تعاط  رد  رادرک و  رد  دشاب  قفاوم  راکشآ  اب  وا  ناهن  هک  دیاب  ینعی  دزادرپ ، نآ  هب  ناهن  رد  هچنآ  رد  هرـسا ) امیف  )

( هنامالا يدا  دقف   ) وا راتفگ  رادرک و  و  هتلاقم ) هلعف و  و   ) وا راکشآ  ناهن و  هتینالع ) هرس و   ) دشابن فلتخم  هک  یـسک  و  فلتخی ) مل 
یم رما  و  هرما ) و   ) تزع ترـضح  تدابع  رد  دروآ  ياج  هب  صالخا  و  هدابعلا ) صلخا  و   ) ار تناـما  قح  درک  ادا  هک  قیقحت  هب  سپ 
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و مههـضعی ) و ال   ) رازآ یتشرد و  هب  ار  ناـشیا  دـناجنرن  ناـشیا و  هب  ار  هورکم  لـعف  دزاـسن  هجوتم  هکنآ  مههبجی ) ـالا   ) ار وا  میاـمن 
نتـسج ینوزفا  تهج  هب  ناشیا  زا  دـنادرگن  تبغر  و  الـضفت ) مهنع  بغری  و ال   ) ناشیا هب  تبـسن  دـیوپن  تمهت  هار  دـیوگن و  غورد 

و  ) ادـخ نید  رد  دـنناردارب  نیدـلا ) یف  ناوخـالا   ) ناـشیا هک  یتـسرد  هب  سپ  مهناـف )  ) ناـشیا رب  ندوـب  مکاـح  هب  مهیلع ) هراـمالاب  )
نیا و  هقدصلا -) هذـه  یف  کل  نا  و   ) نیقحتـسم ياه  قح  ندروآ  نوریب  هب  قوقحلا ) جارختـسا  یلع   ) دـنناگدنهد يرای  و  ناوعالا )

اقح و   ) هدش هدرک  ضرف  تسا  يا  هرهب  اضورفم ) ابیصن   ) هقدص نیا  رد  ار  وت  هک  یتسرد  هب  ینعی  باطخ - هب  تبیغ  زا  تسا  تافتلا 
( هقاف يوذ  ءافعض  و   ) دنشیورد هک  یناکیرش  هقدص  نیا  رد  تسا  ار  وت  و  هنکسم ) لها  ءاکرش  و   ) هدش هتسناد  تسا  یقح  و  امولعم )

مهفوف  ) ماـمت هب  ار  وت  قـح  میا  هدـننک  ادا  اـم  هک  یتـسرد  هب  و  کـقح ) كوـفوم  اـنا  و   ) دـنجایتحا رقف و  ناـبحاص  هک  ینافیعـض  و 
هک یتسرد  هب  سپ  کناف )  ) ناشیا هب  یناسرن  ار  ناشیا  قوقح  رگا  و  الا ) و   ) ار ناشیا  ياه  قح  ناشیا  هب  ناسرب  مامت  سپ  مهقوقح )

و  ) تمایق زور  رد  همایقلا ) موی   ) ینمـشد تموصخ و  ثیح  زا  اموصخ )  ) ناـمدرم نیرتشیب  زا  ساـنلا ) رثکا  نم   ) ناـمز نآ  یـشاب  وت 
زجاع لاس  توق  زا  هک  دنـشاب  یناریقف  ءارقفلا )  ) ادخ دزن  وا  نمـشد  هک  ار  یـسک  رم  هللا ) دنع  همـصخ  نمل   ) یتخـس رظن  زا  و  اسوب )

نامدرم زا  دنشاب  ماعط  هدنهاوخ  هک  یناشیورد  و  نولئاسلا ) و   ) دنشاب هتـشادن  زیچ  چیه  هک  ینانیکـسم  و  نیکاسملا ) و   ) دنـشاب هدوب 
ریغ رد  دنـشاب  هدرک  قاـفنا  ار  نید  هـک  ناراد  ضرق  و  نومراـغلا ) و   ) دـننالماع هـک  تاـکز  ناگدـش  هدرک  عـفد  و  نوعوفدـملا ) (و 

رد دنک  فافختسا  هک  یسک  و  هنامالاب ) ناهتسا  نم  و   ) ناطوا زا  رفـس ، رد  دنـشاب  عطقنم  هک  نایرذگ  هار  و  لیبسلا ) نبا  و   ) نایـصع
زا اهنع )  ) ار دوخ  نید  دوخ و  سفن  دزاسن  كاپ  و  هنید ) هسفن و  هزنی  مل  و   ) تنایخ ياعرم  رد  دنکارچ  و  هنایخلا ) یف  عتر  و   ) تناما

ییاوسر و يزخلا )  ) ایند يارـس  رد  ایندلا ) یف   ) دوخ سفن  هب  دشاب  هدروآ  دورف  هک  قیقحت  هب  سپ  هسفنب ) لخا  دقف   ) تنایخ تلاذر 
و هنایخلا ) مظعا  نا  و   ) تبوقع عاونا  اب  دشاب  رتاوسر  رتراوخ و  يزخا ) لذا و   ) یبقع يارـس  رد  وا  و  هرخالا ) یف  وه  و   ) ار تحیـضف 

تنایخ همئالا ) شغ   ) تنایخ نیرت  تشز  و  شغلا ) عظفا  و   ) تسا تما  ندرک  تنایخ  همالا ) هنایخ   ) تنایخ نیرتگرزب  هک  یتسرد  هب 
زین ایاعر  نآ  هطـساو  هب  نامز و  رخآ  ربمغیپ  ادخ و  هدومرف  زا  تسا  نیع  ضامغا  رب  ناشیا  تنایخ  رادـم  هک  اریز  تسا  ناشیا  ناماما 

( مالسلاو  ) .نادزی دزن  تسا  رت  تشز  رتشیب و  ناشیا  حیابق  حیاضف و  مرجالف  نآ  هب  دنوش  یم  لوغشم  هدومن  ناشیا  يوریپ 

یلمآ

ینیوزق

رما تسا  هدرک  اهتیصو  نیا  ار  وا  فارطا  تاوکز  تاقدص و  عمج  يارب  تسا  هداتـسرف  یم  ار  یـسک  تسا  نآ  لثم  رد  مه  دهع  نیا 
، وا زجب  تسین  یلکوم  و  وا ، ریغ  اجنآ  تسین  هاوگ  هک  ییاج  وا ، لامعا  ياه  هدیـشوپ  وا و  روما  ياهناهنپ  رد  ادـخ  ياوقتب  ار  وا  درک 
ناهنپ و دشابن  فلتخم  هک  ره  و  ناهنپ ، رد  دـنک  نآ  ریغ  نآ و  فلاخم  سپ  نایع  رهاظ و  رد  تاعاط  زا  يراک  دـنکن  هک  درک  رما  و 
رد دراد  مامت  يرثا  تاملک  نیا  .ار  تدابع  تسا  هتخاس  صلاخ  و  ار ، تناما  تسا  هدرازگ  قیقحتب  وا  شراـتفگ  رادرک و  و  شناـیع ،

ناشیا روط  زا  هک  مدرم  یـضعب  امیـس و  و  ادخ ، تسا و  وا  نایم  دنرادن  ربخ  وا  راک  زا  و  دنتـسرفیم ، یلمعب  ار  وا  هک  یـسک  تظعوم 
ماقم ره  رد  ملاع  دنرتجاتحم و  اهتیصو  نینچب  ناشیا  هک  دننکیم  یمان  کین  لیـصحت  رهاظ و  حالـصاب  رایـسب  مامتها  هک  دشاب  رهاظ 

وا اب  تسا  وکین  وا  نایع  نوچ  صخـش  نیا  الثم  .دوب  مزلا  مها و  نآ  وا  هرابرد  هک  دـنک  نیعم  یباطخ  سک  ره  اـب  صاـخ و  یمـالک 
وا اب  دوبن  وکین  شنایع  رگا  هدـش و  رود  تنایخ  زا  و  تسا ، هدرازگ  تناما  وا  تسین  فلتخم  نایع  اب  شناهنپ  هک  ره  هک  نتفگ  دـیاب 

من و رحس و  بذک و  كرحی  اهـضع و  عنمک  هضع  ( ) هرکی امب  هیقل  اهدرو و  هتهبج  برـض  هعنمک  ههبج   ) دشابن بسانم  باطخ  نیا 
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ینعی .دـهنن  تعامج  نآ  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  ار  وا  درک  رما  و  نکی ) ملام  هیف  لاق  هتهب و  انالف  هضعاک و  ناتهبلا  کـفالاب و  ءاـج 
تـسا شیب  نیا  زا  امـش  عورزم  ای  امـش  رتش  دیوگ  الثم  .دهنن  تمهت  ای  دیوگن  دب  نخـس  غورد و  ناشیا  اب  و  دنکن ، راوخ  دناجنرن و 
ناشیا زا  يور  و  دادـن ، زاـین  یب  ناـشیا  زا  ار  دوخ  ینعی  .دـنادرگن  ناـشیا  زا  تبغر  دـیا و  هدـینازیرگ  هاـکز  زا  و  دـیا ، هدرک  ناـهنپ 
ندروآ نوریب  رب  دنناگدنهد  يرای  و  نید ، رد  دنناردارب  ناشیا  هک  اریز  تموکح ، يریماب و  عفرت  نتـسج و  یگرزب  يور  زا  دنادرگن 
مینکیم تفایزاب  ناشیا  زا  جارخ  تاقدـص و  ام  ات  دـنرادیم  رومعم  راید  دـننکیم و  لیـصحت  لاوما  نیا  ینعی  .نیمز  ترامع  قوقح و 

ارت و  مولعم ، تسا  یقح  و  تباث ، تسا  یبیـصن  هقدـص  نیا  رد  ارت  هک  یتسردـب  و  دـیوگیم : هدومن  باـطخ  هب  لودـع  تبیغ  زا  سپ 
قح زین  وت  سپ  ارت ، قح  وتب  میناسریم  مامت  ام  و  جایتحا ، رقف و  بحاـص  دناافعـض ، نیکاـسم و  همه  هک  لاـم  نیا  رد  تسا  ناـکیرش 
دزن وا  مصخ  هک  یـسک  لاح  ادـب  نتـشاد و  یهاوخ  رتشیب  مصخ  ناـمدرم  همه  زا  تماـیق  زور  رد  وت  هن  رگا  و  ناـسرب ، ماـمت  ناـشیا 

رد هک  نارادضرق  و  دنا ، هتفگ  هکنانچ  .نالماع  ای  ناشدنناریم  اهرد  زا  هک  دنـشاب  نایاونیب  نالئاس و  نیکاسم و  ءارقف و  همه  يادـخ 
یشاک حراش  رگم  دنا ، هدنامرد  هار  نایم  رد  هتشگ  رود  دوخ  لام  هناخ و  زا  هک  رفاسم  نایرذگهر  دنا و  هدروآرب  ضرق  نایصع  ریغ 

سفن و دزاسن  كاپ  تالابم و  یب  تنایخ  رد  درچب  ار و  تناما  رما  دریگ  راوخ  هک  ره  تسا و  هدرک  اموصخ )  ) رب فطع  ار  اسوب )  ) و
تماـیق رد  وا  یئاوسر و  يراوـخ و  لزنمب  اـیند  رد  ار  دوـخ  سفن  تسا  هدروآ  دورف  هک  قـیقحتب  تفـص ، نیا  ثبخ  زا  ار  دوـخ  نید 

بحاص ناماما  شغ  یلغد  یـشغ و  رتتـشز  رتاوسر و  و  تسا ، تما  تناـیخ  یتناـیخ  نیرتگرزب  یتسردـب  و  تسا ، رتاوسر  رتراوخ و 
هدرک شغ  تما  ماـما  اـب  مه  تسا و  هدروخ  تما  لاـم  مه  تسا ، هدرک  تناـیخ  ود  ره  دـنک  تناـیخ  تاقدـص  رد  هک  ره  تیـالو و 

.تسا

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  دهع  نم  و 

، هقدصلا یلع  هثعب  دق  هلامع و  ضعب  یلا 

.تاکز ندرک  عمج  رب  ار  وا  دوب  هتخیگنارب  هکنآ  لاح  شنانکراک و  زا  یضعب  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیصو  زا  و 

هللا هعاط  نم  یـشب ء  لمعیال  نا  هرمآ  .هنود و  لیکو  هریغ و ال  دیهـش  ثیح ال  هلاـمعا ، تاـیفخ  هروما و  رئارـس  یف  هللا  يوقتب  هرمآ  »
الا هرمآ  .هدابعلا و  صلخا  هنامالا و  يدا  دقف  هتلاقم ، هلعف و  هتینالع و  هرـس و  فلتخی  مل  نم  رـسا و  امیف  هریغ  یلا  فلاخیف  رهظ  امیف 

« .قوقحلا جارختسا  یلع  ناوعالا  نیدلا و  یف  ناوخالا  مهناف  مهیلع ، هرامالاب  الضفت  مهنع  بغری  مههضعی و ال  مههبجی و ال 

ادخ زا  ریغ  تسین  يرـضاح  هک  ییاج  رد  وا ، ياهلمع  یناهنپ  وا و  ياهراک  ياهیناهن  رد  ادخ  زا  ندیـسرت  هب  ار  وا  منک  یم  رما  ینعی 
سپ تسا ، راکـشآ  هک  یتقو  رد  ادـخ  تعاط  زا  يزیچ  هب  دـنکن  لمع  هکنیا  هب  ار  وا  منک  یم  رما  .ادـخ و  ياوس  تسین  ینابهاگن  و 
راتفگ رادرک و  وا و  راکـشآ  وا و  ناهن  تسین  فلتخم  هک  یـسک  مدرم و  زا  تسا  ناهنپ  هک  یتقو  رد  وا  ریغ  يوس  هب  دـنک  تفلاخم 
هکنیا هب  ار  وا  منک  یم  رما  .ار و  تداـبع  تسا  هدـینادرگ  كاـپ  صلاـخ و  ار و  ادـخ  تناـما  تسا  هدرک  ادا  هک  قـیقحت  هـب  سپ  وا ،
ببـس هب  ناشیا ، رب  نتـشاد  یتدایز  يور  زا  ناشیا  زا  دـنادرگنور  ار و  ناشیا  دـنزن  ناتهب  ناشیا و  هدـنیآ ي  دـب  وحن  هب  دوشن  هجاوم 

.نیقحتسم ياهقح  ندروآ  نوریب  رد  دننارگیرای  نید و  رد  دنناردارب  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  تراما ، بصنم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1769 

http://www.ghaemiyeh.com


مهفوف کقح  كوفوم  انا  هقاف و  يوذ  ءافعـض  هنکـسم و  لها  ءاکرـش  امولعم و  اقح  اضورفم و  ابیـصن  هقدـصلا  هذـه  یف  کـل  نا  «و 
نوعوفدملا نولئاسلا و  نیکاسملا و  ءارقفلا و  هللا  دـنع  همـصخ  نمل  اسوب  همایقلا و  موی  اموصخ  سانلا  رثکا  نم  کناف  الا  مهقوقح و 

وه ایندـلا و  یف  يزخلا  هسفنب  لحا  دـقف  اهنع ، هنید  هسفن و  هزنی  مل  هنایخلا و  یف  عتر  هنامالاب و  ناهتـسا  نم  و  لیبسلا ! نبا  مراغلا و  و 
« .مالسلا همئالا و  شغ  شغلا  عظفا  همالا و  هنایخ )  ) هنایخلا مظعا  نا  يرخا و  لذا و  هرخالا  یف 

ناـبحاص نافیعـض  يرقف و  لـها  ناکیرـش  ینیعم و  قح  یبـجاو و  دـسر  هاـکز  لاـم  نیا  رد  تسا  وت  يارب  زا  هک  قـیقحت  هب  ینعی و 
هک قیقحت  هب  سپ  یناسرن  رگا  ار و  ناشیا  قح  ناشیا  هب  وت  ناـسرب  سپ  ار ، وت  قح  وت  هب  میا  هدـنناسر  اـم  هک  قیقحت  هب  یجاـیتحا و 

قوقحلا يوذ  افعـض و  نیکاسم و  ارقف و  هک  ناـمدرم  رتشیب  ینعی  تماـیق ، زور  رد  ناـمدرم  ناگدـنراد  نمـشد  رتشیب  زا  دوب  یهاوخ 
، ادخ دزن  رد  وا  اب  دننک  ینمشد  هک  یسک  يارب  زا  تسا  لصاح  ترضم  تدش و  تمایق و  زور  رد  دوب  دنهاوخ  وت  نانمـشد  دنـشاب ،

تناما دنادرگ  راوخ  هک  یسک  .ناگدناماو و  هار  زا  ناراد و  ضرق  تاکز و  ناگدش  عونمم  ناگدننک و  لاوس  نانیکسم و  ناریقف و 
اج هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ، تنایخ  زا  ار  دوخ  نید  ار و  دوخ  سفن  دزاـسن  كاـپ  تناـما و  ندرک  تناـیخ  رد  دروخب  درچب و  ار و 

رتگرزب هک  قیقحت  هب  تسا و  رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  رد  وا  هکنآ  لاح  ایند و  رد  ییاوسر  تحیـضف و  رد  ار  دوخ  سفن  تسا  هداد 
تسا نایاوشیپ  ناماما و  یشوپ  مشچ  ندناشوپ ، مشچ  ندرک و  شوشغم  نیرت  تشز  تسا و  تما  نیا  ندرک  تنایخ  ندرک ، تنایخ 

.داب وت  رب  مالس  و 

یئوخ

باتک نم  بابلا 12  یف  امک  مالسالا  مئاعد  یف  ادنـسم  یفوتملا 363 ه ق - یلاعت  هللا  همحر  يرصملا  نامعن  یـضاقلا  هاور  ردصملا :
بدا باـب  یف  و  ج 1 ،) ص 516  - ) هر یـسربطلا - يرونلا  نیـسح  ازریملا  جاحلا  علـضتملا  ثدحملل  لئاسولا  كردتـسم  نم  هاکزلا 

دلجملا یف  جـهنلا  نم  هلقن  و  یناـبمکلا ) عبطلا  نم  ج 20  ص 22  - ) هر یـسلجملا - همالعلل  راحبلا  نم  هاکزلا  باـتک  نم  قدـصملا 
یلع هثعب  دـق  يدزـالا و  میلـس  نب  فنخم  یـصوا  ع )  ) اـیلع نینموملاریما  نا  مئاعدـلا  نع  لوـقنملا  و  ص 642 )  ) راـحبلا نم  نماـثلا 
نیلو هجولا  طسبب  هخـسن ) مهاقلی -  ) مهاقلتی نا  هلامعا و  تایفخ  هروما و  رئارـس  یف  هبر  هللا  يوقتب  اـهیف  هرما  هلیوط  هیـصوب  هقدـصلا 

فنخم ای  .هل خ ) لاق  و   ) هل لاـق  مث  .نیربکتملا  عضی  نیعـضاوتملا و  عفری  هللا  ناـف  ربکتلا  بنتجی  عضاوتلا و  مزلی  نا  هرما  و  بناـجلا ،
نومراغ و نیکاسم و  ءارقف و  ءاکرش  اهیف  کل  و  .اضورفم خ ) اقح  ابیصن و   ) اضورفم ابیصن  اقح و  هقدصلا  هذه  یف  کل  نا  میلس  نب 

امـصخ همایقلا  موی  سانلا  رثکا  نم  کناف  الا  مهقوقح و  مهفوف  کقح  كوفوم  انا  نوفلاتم و  نوک و  ولمم  لیبس و  ءانبا  نودهاجم و 
صحفلا هرثک  عم  اهریغ  هیئاورلا و  عماوجلا  نم  اندنع  امیف  اهلوطب  هیـصولا  دجن  مل  لوقا : .یهتنا  .ءالوه  لثم  همـصخ  يرمال ء  اسوب  و 

نم هلـصا  مهرجزی  يا ال  مههبجی ) ال  : ) هغللا .ارما  کلذ  دـعب  ثدـحی  هللا  لعل  مالـسالا و  مئاـعد  انرـضحی  مل  و  بلطلا ، یف  دـجلا  و 
هتهبج لاقی : هبجلا  هباصا  نم  هلصا  هورکملاب و  لابقتسالا  وه  هبجلا  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  .ههرکی  امب  ناسنالا  هلباقم  ینعمب  هبجلا 

وا ههبجلا  ءاـقل  هبجلا  لـصا  هنوهرکی و  اـمب  مههجاوی  ـال  مههبجی : ـال  نا  و  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  .هلوق و  یهتنا  .هتهبج  تبـصا  اذا 
برـض هعنمک  ههبج  سوماقلا : یف  .یهتنا و  .اهبج  کلذـب  یمـس  هتهبج  براضلاک  حـیبقلا  مالکلاب  هریغ  هجاوملا  ناک  اـملف  اـهبرض 
شیپ هورکمب  و  ار ، نآ  درک  در  وا و  یناشیپ  رب  دز  حـتف :) باب  نم   ) ههبج برـالا  یهتنم  یف  .یهتنا و  .هرکی  اـمب  هیقلوا  هدرو  هتهبج 

امب لعت  اعفای  کتلع  ادولوم و  کتوذـغ  هقع : هل  نبا  ییف  تلـصلا  یبا  نب  هیما  لاـق  .یهتنا و  .يور  هب  دروآ  تسیاـب  اـن  ار و  وا  دـمآ 
ینود و هب  تقرط  يذـلاب  کنود  قورطملا  انا  یناک  لملمتا  رهاس  الا  كوکـشل  تبا  مل  وکـشلاب  کتبان  هلیل  اذا  لهنت  کـیلا و  یندا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1770 

http://www.ghaemiyeh.com


معنملا تنا  کناک  هظلغ  اهبج و  کنم  یئازج  تلعج  لموا  کیف  تنک  اـم  يدـم  اـهیلا  یتلا  هیاـغلا  نسلا و  تغلب  اـملف  لـمهت  ینیع 
و ال  ) لکوم باوصلا  لها  یلع  درب  هناک  فالخلل  ادـعم  هارت  لعفی  رواجملا  راجلا  امک  تلعف  یتوبا  قح  عرت  مل  اذا  کتیلف  لضفتملا 
رحس و بذک و  رسکلاب  ههضع  ههیضع و  كرحی و  اهضع و  عنمک  هضع  سوماقلا  یف  بذکلا و  ناتهبلاب و  مهیمری  يا ال  مههضعی )

حرـش نم  هساـمحلا 442   ) یثـیللا لـکوتملا  لاـق  .یهتنا و  نکی  ملاـم  هیف  لاـق  هتهب و  اـنالف  هضعاـک و  ناـتهبلا  کـفالاب و  ءاـج  من و 
هنال هناخاوم  میئللا و  هلصاوم  رذحا  هحرش : یف  یقوزرملا  لاق  اعطقنا و  هلـصو  لبح  اذل  اهـضع  هل  نا  میئللا  لاصو  رذحا  .یقوزرملا )

كدـیب و ال هبـستکت ال  ملام  کیف  کفالا  نم  قلخی  کیلع و  بذـکتی  هدو  نم  هایا  کعمجی و  اـم  مرـصنا  هلـصو و  لـبح  عطقنا  اذا 
نم و  کفالا ، یه  ههیـضعلاب و  یتا  لجرلا  هضعا  .روزلاب و  هتیمر  اذا  هتهـضع  لاـقی : اروز و  ابذـک و  حـیبقلا  رکذ  هضعلا  و  کـناسل ،

اسوب و سابی  لجرلا  سئب  هزمهلا : باتک  یف  دیز  یبا  نع  القن  حاحصلا  یف  يرهوجلا  لاق  اسوب )  ) .هکیفالل ای  ههیـضعلل و  ای  مهمالک 
عـضو مسا  وه  دـحجم و  هلومح  عبتت  مل  اسئب و  قذـت  مل  هنیدـملا  لها  نم  ءاضیب  ورمعوبا : دـشنا  .سئاـب  وهف  هتجاـح  تدتـشا  اـسیئب 

وه لب  کلذـک  سیل  ان و  ونم  هنظف  هلوقب : هاطخ  مث  هدـشو  اباذـع  يا  اسوب  يدـنوارلا  لاق  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .ردـصملا و  عضوم 
هتایح و ال یف  یتفلل  یسوب  ملحلا  يرا  رعاشلا : لاق  نالغب ، یـسوب  لاقی : هثنوم  هظفل  یه  یمعن و  یلـضفک و  یلعف  نزو  یلع  یـسوب 

یلع هباصتنا  هقفاوت و  اضیا  هغللا  يدـنوارلا و  هراتخا  اـم  قباـطت  یـضرلا  هخـسن  لوقا : .هلوق و  یهتنا  لـهجلا  هب  كاـبح  اـم  ـالا  شیع 
: هدـشو اباذـع  يا  هلوقب : يدـنوارلا  هرـسف  ام  معن  .ءاطخب  سیل  يدـنوارلا  هححـص  امق  کل ، ادـعب  کلاقحـس و  لاقی  اـمک  ردـصملا 

امنا لئاق : نم  زع  لاق  نیکاـسملا ) ءارقفلا و   ) .ساـبلا یناـعم  نم  اـمه  لـب  سوبلا  یناـعم  نم  سیل  هدـشلا  باذـعلا و  نـال  شودـخم 
قحلا مالک  نم  رهاظلا  وه  امک  قحلا  نکلو  نافدارتم ، اـمهنا  یلا  هعاـمج  بهذ  دـق  هبوتلا 60 )  ) هیالا نیکاسملا  ءارقفلل و  تاقدـصلا 

نم امهقاهقحتـسا  یلع  اوقفتا  ام  دـعب  هریثک  لاوقا  یلع  امهانعم  یف  اوفلتخا  مهنکلو  ءاملعلا  رثکا  هیلا  بهذ  ناری و  اغتم  اـمهنا  یلاـعت 
ینیلکلا هاور  امل  لاسی ، يذـلا ال  جاتحملا  ریقفلا  لاسی و  يذـلا  جاتحملا  هنا  ریقفلا و  نم  الاح  اوسا  نیکـسملا  نا  حـص  ـالا  هاـکزلا و 

لاسی و يذلا ال  ریقفلا  لاقف : نیکسملا  ریقفلا و  نع  هلاس  هنا  مالسلاامهیلع  امهدحا  نع  ملسم  نب  دمحم  نع  حیحصلا  یف  هرس  سدق 
تاقدصلا امنا  لج : زع و  هللا  لوق  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع یبال  تلق  لاق : ریـصب  یبا  نع  .لاسی و  يذلا  هنم  دهجا  وه  يذلا  نیکـسملا 

يذلا نیکسملا  ینعم  یطعی  لوقا : .مهدهجا  سئابلا  هنم و  دهجا  نیکـسملا  سانلا و  لاسی  ییذلا ال  ریقفلا  لاق : نیکاسملا ، ءارقفلل و 
نم .هدیدشلا و  هجاحلا  هبرتملا  ریسفتلا : هغللا و  لها  رکذ  و  هبرتم ) اذ  انیکـسم  وا  : ) یلاعت هلوق  هنم  دهجا  يذلا  هنا  نم  ع )  ) مامالا هلاق 

: یلاعت هلوق  و  ، 26 ملقلا - نیکاسملا - یماتیلا و  مکیلع و  مویلا  اهانلخدـی  نا ال  نوتفاختی  مه  اوقلطناف و  یلاعت : هلوق  لاسی  يذـلا  هنا 
: یلاعت افورعم  هلوق  و  ( 10 ءاسنلا - افورعم - الوق  مهل  اولوق  هنم و  مهوقزراف  نیکاسملا  یماتیلا و  یبرقلا و  اولوا  همـسقلا  رـضح  اذا  (و 

یطعی و  (. 23 رونلا - هیالا - هللا  لیبس  یف  نیرجاهملا  نیکاـسملا و  یبرقلا و  یلوا  اوتوی  نا  هعـسلا  مکنم و  لـضفلا  اولوا  لـتای  ـال  (و 
لهاجلا مهبسحی  ضرالا  یف  ابرض  نوعیطتسی  هللا ال  لیبس  یف  اورصحا  نیذلا  ءارقفلل  : ) یلاعت هلوق  لاسی  يذلا ال  هنا  نم  ریقفلا  ینعم 

یه امعنف  تاقدصلا  اودبت  نا  نا  : ) یلاعت هلوق  و  ( 277 هرقبلا - افاحلا - سانلا  نولاسی  مهامیسب ال  مهفرعت  فغعتلا  نم  ءاینغا  لهاجلا 
مهراـید و نم  اوجرخا  نیذـلا  نیرجاـهملا  ءارقفلل  : ) یلاـعت هلوـق  و  (، 275 هرقبلا - مـکل - ریخ  وـهف  ءارقفلا  اـهوتوت  اــهوفخت و  نا  و 

ینغلا لباقم  ریقفلا  نال  ریقفلا  نم  معا  هبـسنلا  بسحب  نیکـسملا  نا  مث  (. 9 رشحلا - هیالا - اناوضر - هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  مهلاوما 
نم هجورخل  هنع  انـضرعا  لیذـلا  لیوط  ثحب  ماـقملا  یف  دـعب  .اـضیا و  هنکـسملا  هب  تناـک  نم  نیکـسملا  لاـم و  هل  سیل  يذـلا  يا 

دیـسلا مـالکلا  عبـشا  دـق  و  هیهقفلا ، بتکلا  میرکلا  نآرقلا  ریـسافت  یلا  عجارف  باـنطالا ، باهـسالا و  نم  اـفوخ  باـتکلا و  عوـضوم 
ص  ) .خلا نیکاسملا  ءارقفلا و  هعبـس : هاکزلل  نیقحتـسملا  فانـصا  عیارـشلا : هاکز  یف  و  هر - ققحملا - لوق  دـنع  كرادـملا  بحاص 

نال ریقفلا  انه  هنم  دارملا  لیق : .هدرو  هدـعبا  هاـحن و  اذا  هعفد  نم  عوفدـملا  عمج  نوعوفدـملا ) ( ) .رجحلا یلع  یلحرلا  عبطلا  نم   277
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عبطلا نم  ص 643 ج 8   ) راحبلا یف  هر - یسلجملا - لاق  .ینعملا و  یف  هیف  مالکلا  هیقب  یتایـس  هسفن و  نع  هعفدی  ههرکی و  دحا  لک 
: لوقا .یهتنا و  .بارتلا  وه  ءاعقدلاب و  قصلملا  نسحمک  عقدملا  سوماقلا : یف  لاق  فاقلاب ، نوعقدملا  خـسنلا : ضعب  یف  و  ینابمکلا )

يذلا وه  هانرتخا و  ام  باوصلا  نکلو  نتلجخ ، نتعبـش  اذا  نتعقد و  نتعج  اذا  نکنا  ءاسنل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوق  هنم 
.هعـسو بصخ  یف  ءاش  ام  برـش  لکا و  يا  عنمک  عتر )  ) .ءاضقلا دـجی  نیدـلا ال  هالع  يذـلا  مراغلا ) -. ) هر یـضرلا - هخـسنل  قفاوم 

وه و  هر - یضرلا - فیرشلا  هخـسنب  تلبوق  یتلا  هخـسنلل  قباطملا  وه  اذه  يزخا ) لذا و  هرخالا  یف  وه  ایندلا و  یف  هسفنب  لخا  دقف  )
رثکا یف  .يرخا و  خـسن  یف  اـمک  يزخلا  لذـلا و  رکذ  ریغ  نمو  خـسنلا ، ضعب  یف  اـمک  يزخلا  رکذ  ریغ  نم  همجعملا  ءاـخلاب  لـخا 

ایندـلا یف  هسفن  لذا  دـقف  رخالا  اهـضعب  یف  و  لحا ، یف  هلمهملا  ءاحلاب  يزخلا  لذـلا و  ایندـلا  یف  هسفنب  لحا  دـقف  هعوبطملا  خـسنلا 
عمج يازلا  حـتف  ءاـخلا و  مضب  يزخلا  مهـضعب  لـعج  .يزخلا و  ایندـلا  یف  هسفنب  لـحا  دـقف  هطوـطخم ، يرخا  هخـسن  یف  .يزخلا و 

ناکملاب و فحجا و  یـشلاب ء  لخا  سوماقلا : یف  لاق  هر .- یـضرلل - اقفاوم  هانرتخا  ام  باوصلا  نکلو  هیلبلا  يا  ءاخلا  حـتفب  هیزخلا 
هلخلا لثملا : یف  و  هصاصاخلا ، رقفلا و  هجاحلا و  هلخلا  هل و  فی  مل  لجرلاب  اهب و  دنجلا  للق  روغثلاب  یلاولا  هکرت و  هنع و  باغ  هریغ 

ام جاتحا و  هیلا  لتخا  ریقف و  مدعم  لخا  لیلخ و  لتخم و  لخم و  لجر  جاتحا و  مضلاب  لخا  لخ و  .هقرـسلا  یلا  يا  هلـسلا  یلا  وعدت 
یف يرهوجلا  لاق  هنمالا )  ) .فاحج الا  ینعا  لوالا  ینعملا  وه  ماـقملا  بساـنی  اـم  .رقف و  ـالا  لـخالا  کـجوحا و  اـم  هیلا  هللا  کـلخا 
دض یتسار  یمیب و  یب  هکرحم  هنما  برالا : یهتنم  یف  دحا و  لکب  قثی  نیذلا  اضیا  هنم  الا  اساعن و  هنما  هنم  نم و  الا  هنمالا  حاحصلا :

دامتعا سک  ره  يور  هب  هکنآ  دنک و  دامتعا  دـشاب و  نمیا  سک  ره  رب  هکنآ  هزمهک  هنما  لاق : مث  تسا  هزمهک  هنما  ینعمب  تنایخ و 
لوعفملا یلا  فاضم  هنا  انلق  نا  و  لعافلا ، یلا  فاضم  ردصملا  نا  انلق  نا  دارملا  وه  ریخالا  ینعملا  اذـه  .یهتنا و  يراک  ره  رد  دـنک 
یـضرلا هخـسن  الا  هنمالا  ناکم  همالا  هعوبطملا  هطوطخملا و  نم  خـسن  هدـع  یف  .یتایـس و  امک  دـحا  لکب  قثی  يذـلا  وه  اهانعمف  هب 

یضرلا هخسنب  تلبوق  اندنع  هخسن  یف  هلوکشم  دهعلا  نم  هثالثلا  عضاوملا  هرما  هملک  بارعالا : .اهانرتخا  یتلا  یه  هیلع و  هللا  ناوضر 
بیاغم ضام  لعف  لوالا  یلعف  ءارلا ، میملا و  مض  هزمهلا و  دمب  هرمآ  اندنع  یتلا  خسنلا  نم  اهریغ  یف  و  ءارلا ، میملا و  هزمهلا و  حـتفب 

هدهع نازو  یلع  دهعلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک بولـسا  نال  کلذ  لوالا و  وه  باوصلا  و  عراضملا ، نم  ملکتم  یناثلا  یلع  و 
دمحم یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  دهع  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وه : رـصم و  هالو  نیح  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  هبتک  يذلا 

یلا هلبق  نم  وعدـی  نا  هرما  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  هینـالعلا  رـسلا و  یف  هعاـطلا  هللا و  يوقتب  هرما  رـصم  هـالو  نیح  رکب  یبا  نب 
نیب مکحی  نا  هرما  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق نا  یلا  ضرـالا - جارخ  یبجی  نا  هرما  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق نا  یلا  هعاـمجلا - هعاـطلا و 
حرش و  ص 231 ج 5 )  ) يربطلا خیرات  نع  القان  ص 532 ج 1 )  ) برعلا لئاسر  هرهمج  یف  هب  یتا  .دـهعلا  رخآ  یلا  قحلاب - ساـنلا 

یف مالکلا  اذک  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  هللادبع  وه  رهاظلا و  مسالا  یلا  عجری  رما  ریمـضف  ص 25 ج 2 )  ) دیدحلا یبا  نبا 
وه راتخملاف  یـضاملا  هئیه  یلع  یـصرلا  هخـسن  یلع  هملکلا  تناک  و  الماک ، یـضرلا  هرکذی  مل  لیوط و  تیرد  امک  هنال  دهعلا  اذه 

بـصنی عراضملا  نا  وحنلا  یفر  رق  دق  لمعیال و  ینعا  یفنلل  اباوج  تعقو  یتلا  ءافلا  دعب  عقو  هنال  بوصنم  لعفلا  فلاخیف )  ) نیعتملا
یفن باوج  اف  دعب  و  هیفلالا : نم  لعفلا  بارعا  باب  یف  کلام  نبا  لاق  بلط ، وا  یفنل  اباوج  تعقو  یتلا  ءافلا  دعب  ابوجو  هرمضم  ناب 

نکما نا  بغری و  الب  قلعتم  هرامالاب  هلوق  نا  رهاظلا  .هل و  لوعفملا  یلع  بصتنا  الـضفت )  ) بصن متح  اهرتس  نا و  نیـضحم  بلط  وا 
هفـص هنال  هنکـسم  لها  بصتنا  یلزتعملا : لضافلا  حراشلا  لاق  .اثلاث  هرما  امل  لیلعت  ناوخ ) الا  مهناف   ) .اـعیمج هثـالثلا  لاـعفالاب  هقلعت 

هنکـسم لها  بصتنا  يدنوارلا : لاق  لاق : هفـص و  دعب  هفـص  نوکیف  فوذحم  اهفوصوم  اضیا  هفـص  ءاکرـش  نا  قیقحتلا  یف  ءاکرش و 
هلوقل لدـب  هقاف  يوذ  نا  لوقا : .یهتنا و  .هنم  الدـب  نوکیل  هانعم  یطعی  هنـال ال  طـلغ  اذـه  و  هلوقب : هاـطخ  مث  .ءاکرـش  نم  لدـب  هنـال 
عباتلا کلام : نبا  لاق  تاذـلاب  دوصقملا  وه  ماقملا  یف  هنکـسم  لها  ناف  ءاکرـش  هلوقل  الدـب  هنکـسم  لها  نوک  یف  ریـض  ءافعض و ال 
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مکح یف  لعجی  وا  اسار  اطقاس  عوبتملا  نوکی  نا  مزلتـسیال  تاذلاب  ادوصقم  هنوک  الدب و  یمـسملا  وه  هطـساو  الب  مکحلاب  دوصقملا 
مل هلاحم  هدـئاف ال  هنم  لدـبملا  ینعا  عوبتملا  رکذ  یف  نال  کـلذ  طـلغلا و  لدـب  یف  ـالا  وحنلا  بتک  ضعب  یف  دـهاشی  اـمک  طـقاسلا 
ریغ هنوک  ءاعداف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن مالک  یلاعت و  همالک  امیـس  وغللا و ال  نع  ءاحـصفلا  مالکل  اـنوص  رکذـی  مل  ول  لـصحت 

هدافا امک  رهاظلا ، فالخ  يوعد  اهلجال  هیلا  بسنی  نا  حـصی  هدـئاف  یلع  هلامتـشا  رهاظلا و  یف  هیلا  ابوسنم  هنوک  عم  هبـسنلاب  دوصقم 
مکحلا دانسا  هلزنمب  هنال  هریرقت  مکحلا و  هیوقت  یه  هدئافلا  کلت  .هیفاکلا و  یلع  هحرش  یف  یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  بیدالا  ملاعلا 

لـضافلا لوق  نا  مث  .هیدمـصلا  یلع  هحرـش  یف  یلاعت  هللا  همحر  ناخیلع  دیـسلا  ملاعلا  لضافلا  هداـفا  اـمک  نیترم  هیلع  موکحملا  یلا 
و : ) یلاعت هلوق  یف  نینثا  نا  یلا  بهذ  هاحنلا  ضعب  نا  یلع  طلغلا ، لدـب  یف  يرجی  ال  هنم ، دـب ال  نوکیل  هانعم  یطعی  هنال ال  حراشلا :

قادصملا یف  لب  موهفملا  یف  لدبملا  عم  ادـحتم  نوکی  نا  لکلا  لدـب  طارتشا  مدـعل  هلوقب : اللعم  لک  لدـب  نینثا ) نیهلا  اوذـختت  ال 
یلع هتقیلعت  یف  بلاطوبا  هزریملا  لضافلا  هب  یتا  اطخا ، دقف  نیهلا  موهفم  نم  ضعب  هموهفم  ناب  اکـسمتم  ضعب  لدـب  هنا  مکح  نمف 

.مظعا یلع  فوطعم  ناب  بوصنم  عظفا ) و   ) .ناهتـسا نم  و  هلوقل : باوج  لخا ) دـقف   ) .هیفلالا یلع  یطویـسلا  حرـش  نم  تعنلا  باـب 
الا ناکم  همالا  تناک  اذا  اما  و  یلوا ، لوالا  ناک  نا  هب و  لوعفملا  یلا  فاضم  ردـصم  وا  لعافلا ، یلا  فاضم  دـصم  هنمـالا ) هناـیخ  )
لاق .هقدصلا  یلع  هثعب  امل  هیصولا  اذهب  يدزالا  میلس  نب  فنخم  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یصوا  دق  ینعملا : .الا  سیل  یناثلاف  هنم 
نم خـج ) ي -  ) يدزـالا میلـس  نب  فنخم  د )  ) یف یفوک و  یبرع  يدزـالا  میلـس  نب  فلتخم  ریبکلا : هلاـجر  باـتک  یف  يداـبارتسالا 

میلـس نب  فنخم  عماجلا  یف  هنع و  القن  هص )  ) یف اذک  يدزالا و  میلـس  نب  فنخم  نمیلا  نم  هباحـصا  یف  ق )  ) یف .یبرع و  هصاوخ 
يور ناهفـصا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هال  يدماغلا و  دـماغ  نبا  هانم  نب  دعـس  نب  لودـلا  نب  هبلعث  نب  فوع  نب  ثراحلا  نب  يدزالا 
حتف همجعملا و  ءاخلا  نوکـس  میملا و  رـسکب  فنخم  .هبعکلا  لها  یف  لیق  هرـصبلا و  لـها  یف  هدادـع  رماـع  همـساو  هلمر  وبا  هنبا  هنع 

.ماللاب ءارلا و  حـتفب  هلمر  همجعملا و  نیغلاب  دـماغ  .ماللاب و  لادـلا و  مضب  لودـلا  .ماللا و  حـتف  نیـسلا و  مضب  میلـس  .ءافلاب  نونلا و 
هذهب میلس  نب  فنخم  یصوا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  عیماجملا  عماوجلا و  نم  انل  لصح  ام  لوقا : .يدابارتسالا و  مالک  یهتنا 

یلا ریسی  نالا  جا  امل  ع )  ) ریمالا نا  کلذ  نادمه و  ناهبـصا و  یلع  هلماع  ناک  امل  اباتک  هیلا  بتک  و  هقدصلا ، یلع  هثعب  امل  هیـصولا 
ناف دعب  اما  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع  مالس  فنخم : یلا  بتکف  مه  زفتـسی  هلامع  یلا  بتک  هیواعم  لاتقل  ماشلا 

هاضرا نمع  یضری  هللا  نا  نیفراعلا ، یلع  هضیرف  هب ، ارایتخا  لالضلا  یمعلا و  ساعن  یف  بهو  هنع ، هبغر  قحلا  نع  فدص  نم  داهج 
یفلاب ء و اورثاتـسا  و  هللا ، لزنا  ام  ریغب  هللا  دابع  یف  اولمع  نیذـلا  موقلا  ءالوه  یلا  ریـسلاب  انممه  دـق  انا  .هاـصع و  نم  یلع  طخـسی  و 

مظعا هللا  یلو  اذاـف  نینموملا ، نود  نم  هجیل  نیقـسافلا و  اوذـختا  و  داـسفلا ، ضرـالا  یف  اورهظا  و  قحلا ، اوت  اـما  و  دودـحلا ، اولطع 
یلع اوعمجا  مهملظ و  یلع  اورـصا  دقف  هورب ، هوندا و  هوبحا و  مهملظ  یلع  مهدعاس  ملاظ  اذا  هومرح و  هوصقا و  هوضغبا و  مهثادحا 
قثوا کـلمع  یلع  فلختـساف  اذـه  یباـتکب  تیتا  اذاـف  نیملاـظ  اوناـک  مثـالا و  یلع  اونواـعت  قـحلا و  نع  اودـص  امیدـق  فـالخلا و 
نیابت و  قحملا ، عماجت  و  رکنملا ، نع  یهنت  فورعملاب و  رماتف  لحملا  ودعلا  اذه  انعم  یقلت  کلعل  انیلا  لبقا  کسفن و  یف  کباحصا 

.نیثـالث عبـس و  هنـس  یف  عـفار  یبا  هللادـیبع  هبتک  .لـیکولا و  معن  هللا و  انبـسح  داـهجلا و  رجا  نع  کـبال  اـنب و  ینغـال  هناـف  لـطبملا 
و هموق ، نم  امه  الک  وبهو  نب  دیعـس  نادـمه  یلع  لمعتـسا  و  عیبرلا ، نب  ثراحلا  یبا  نب  ثراحلا  ناهبـصا  یلع  فنخم  فلختـساف 
ص 282  ) دیدحلا یبا  نبا  حرش  نع  ص 458 ج 1 )  ) برعلا لئاسر  هرهمج  یف  هلقن  نیفص ، مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  دهـش  یتح  لبقا 
یلاعت و قلاخلا  عم  هتفیظو  نیبی  اهضعب  رماواب  هیـصولا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرما خلا ) هللا  يوقتب  هرما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ج 1 .)
( مالسلا هیلع   ) هنا انم  مدقت  دق  و  خلا ، هللا  يوقتب  هرما  مالسلا :) هیلع   ) هلوق امهدحا  نیرما  لوالل  رکذ  و  قلخلا ، عم  هفیظو  نیبی  اهضعب 

ءادـتقا هناحبـس و  هللا  رمال  الاثتما  مالـسلا ) هیلع   ) هباد نم  اذـه  ناک  هللا و  يوقتب  الوا  هاـیاصو  هدوهع و  هبتک و  رثکا  یف  یـصوی  ناـک 
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یناثلا راتخملا  حرش  یلا  عجارف  ءاسنلا 132 )  ) هللا اوقتا  نا  مکایا  مکلبق و  نم  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  انیـصو  دـقل  و  لاق : ثیح  همالکب 
ایندلا و تاریخ  عیمج  نا  دجامالا  ضعب  دافا  دق  .نیرشعلا و  سماخلا و  راتخملا  حرـش  یلا  و  ص 84 ج 18 )  ) بتکلا باب  نم  رشع 

همارک هداعـس و  نم  اـهیلا  فاـضا  باوث و  ریخ و  نم  اـهیلع  قلع  اـم  نآرقلا  یلا  رظنا  .يوـقتلا  یه  هدـحاو  هملک  یف  تعمج  هرخـالا 
نم هسارحلا  ظفحلا و  یناثلا  .رومالا  مزع  نم  کلذ  ناف  اوقتت  اوربصت و  نا  و  هناحبـس : هللا  لاـق  اـهیلع  ءاـنثلا  لوـالا  هیورخا : هیویند و 

عم هللا  نا  یلاعت : هللا  لاق  رصنلا  دییاتلا و  ثلاثلا  .ائیش  مهدیک  مکرضیال  اوقتت  اوربصت و  نا  و  یلاعت : هللا  لاق  نیرکاملا  ءادعالا و 

.نیقتملل تدعا  یلاعت : هللا  لاق  هنجلا  یف  دولخلا  سماخلا  .اوقتا  نیذـلا  یجنن  مث  هناحبـس : هللا  لاق  رانلا  نم  هاجنلا  عبرلا  .اوقتا  نیذـلا 
عباسلا .بستحی  ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  : ) یلاعت هللا  لاق  لـالحلا  قزرلا  دـئادشلا و  نم  هاـجنلا  سداـسلا 

لج هللا  لاق  بنذلا  نارفغ  نماثلا  .مکلامعا  مکل  حلصی  ادیدس  الوق  اولوق  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هناش : زع  لاق  لمعلا  حالـصا 
لبقتی امنا  هلاون : مع  هللا  لاق  لامعالا  لوبق  رشاعلا  .نیقتملا  بحی  هللا  نا  همسا : زع  یلاعت  هللا  هبحم  عساتلا  .مکبونذ  مکلرفغی  و  هلالج :

دنع هراشبلا  رـشع  یناثلا  .مکیقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  یلاعت : كراـبت و  هللا  لاـق  زازع  ـالا  مارکـالا و  رـشع  يداـحلا  .نیقتملا  نم  هللا 
لاصخلا کلت  عامتجا  لجال  .هرخالا و  یف  ایندلا و  هویحلا  یف  يرشبلا  مهل  نوقتی  اوناک  اونمآ و  نیذلا  نا  هناش : مظع  هللا  لاق  توملا 
تاراشا تایاور و  نم  تادایز  عم  هوحن  هافا  .هللا و  اوقتا  نا  مکایا  مکلبق و  نم  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  انیـصو  دـقل  و  هناحبـس : هللا  لاـق 

.عجارف ص 226 )  ) یعاسلا حاجن  یعادلا و  هدع  باتک  رخاوا  یف  هرس  سدق  یلحلا  دهف  نب  دمحا  نیدلا  لامج  ینابرلا  ملاعلا  خیشلا 
رمای هللا  نا  : ) یلاعت هلوق  یف  يوقتلا  عاـمج  لاـق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  نآرقلا  ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  یف  يورملا  و 

: لیق و  لاق : لخنلا 91 .) ( ) نورکذـت مکلعل  مکظعی  یغبلا  رکنملا و  ءاـشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاـتیا  ناـسحالا و  لدـعلاب و 
باطخلا نب  رمع  لاس  .هللا و  باذـع  هلامعا  حـلاصب  یقتی  يذـلا  وه  لیق : .هیلع و  بجوا  ام  لـعف  هیلع و  مرح  اـم  یقتا  يذـلا  یقتملا 

: بعک لاقف  ترمـشت  ترذح و  لاق : هیف ؟ تلمع  امف  لاق : معن ، لاقف : كوشاذ ؟ اقیرط  تذـخا  له  لاقف : يوقتلا  نع  رابحالا  بعک 
ام رذـحی  كوشلا  را ض  قوف  شامک  عنـصا  یقتلا و  وهف  اهریبک  اهریغـص و  بونذـلا  لخ  لاقف : سانلا  ضعب  همظن  .يوقتلا و  کلذ 

ساب الام  مهکرتل  نوقتملا  یمس  امنا  لاق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  يور  یصحلا و  نم  لابجلا  نا  هریغـص  نرقحت  يری ال 
هللا كاری  نا ال  يوقتلا  مهـضعب : لاق  .مرحلا و  یف  مرحملاک  مجلم  یقتلا  زیزعلادـبع : نب  رمع  لاـق  .ساـب و  هب  اـمیف  عوقولل  ارذـح  هب 
نم هلقن  اـم  لوقا : .هرقبلا و  هروس  لوا  یف  هب  یتا  دـق  و  ماـقملا ، یف  عمجملا  یف  اـم  یهتنا  .كرما  ثیح  كدـقفی  ـال  كاـهن و  ثیح 
نا هریره  یبا  نع  يوقتلا  باتک  یف  ایندـلا  یبا  نبا  جرخا  لاق : هنکل  اضیا  روثنملا  ردـلا  یف  یطویـسلا  هب  یتا  يوقتلا  نع  رمع  لاوئس 
وا هنع  تلدـع  كوشا  تیار  اذا  لاق  تعنـص ؟ فیکف  لاق : معن  لاق : كوش ؟ اذ  اقیرط  تذـخا  له  لاـق : يوقتلا ؟ اـم  هل : لاـق  ـالجر 

ریـشی هناک  یـصحلا ، نم  لابجلا  نا  هریغـص  نرقحت  ال  رعاشلا : لوق  نا  مث  .لماتیلف  .یهتنا  يوقتلا  كاذ  لاق : هنع  ترـصق  وا  هتزواـج 
ضراب نحن  هللا  لوسر  ای  اولاقف  بطحی  اـنوتیا  هباحـصال : لاـقف  ءاـعرق  ضراـب  لزن  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوق  یلا 

یلـص  ) هللا لوسر  لاقف  ضعب  یلع  هضعب  هیدـی  نیب  اومر  یتح  هب  اوئاجف  هیلع  ردـق  امب  ناسنا  لک  تایلف  لاق : بطح  نم  اهبام  ءاـعرق 
اومدقام بتکی  اهبلاط  نا  الا و  ابلاط  یـش ء  لکل  ناف  بونذلا  نم  تارقحملا  مکایا و  لاق : مث  بونذلا  عمتجت  اذکه  هلآ :) هیلع و  هللا 

بنذلا و راغـصتسا  باب  یف  ضیفلا  هب  یتا  .یفاکلا و  یف  هرـس  سدـق  ینیلکلا  هاور  .نیبم  ماما  یف  هانیـصحا  یـش ء  لک  مهراثآ و  و 
نکلو يوقتلا  یف  هدیفم  تایاکح  تایاور و  روثنملا  ردلا  ریسفت  نم  هرقبلا  هروس  لوا  یف  و  ص 168ج 3 .)  ) یفاولا نم  هیلع  رارصالا 

نم راتخملا 191  وه  هیلع و  هللا  ناوضر  هرم  نب  دیزی  نب  حیرش  نب  ماهل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  نیقتملا  ماما  هفصوام  اهسار 
هقث هاور  دـق  .خـلا و  ادـباع  الجر  ناک  ماـمه  هل  لاـقی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمـال اـبحاص  نا  يور  هلوا : جـهنلا  نم  بطخلا  باـب 
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هر قودصلا - هاور  .لوکشملا و  یفاکلا  نم  یفاکلا ص 979 ج 2  لوصا  نم  هتافص  هتامالع و  نموملا و  باب  یف  ینیلکلا  مالـسالا 
عبط نم  یفوکلا ص 190  سیق  نب  میلس  باتک  یف  اضیا  يورم  وه  .دیاوفلا و  زنک  یف  هر  یکجارکلا - خیشلا  .اضیا و  سلاجملا  یف 

و یناـبمکلا .) عبطلا  نم  ص 154   ) راحبلا نم  رـشع  سماخلا  دلجملا  نم  مهفانـصا  هعیـشلا و  يافـص  باب  یلا  اضیا  عجار  .فجنلا و 
یصوا مث  .رجحلا  یلع  عوبطملا  نم  ص 201 ج 2 )  ) لوقعلا هارم  و  ص 33 ج 3 .)  ) یفاولا نم  هتامالع  نموملا و  تافـص  باب  یلا 

نا نع  انوص  سانلا  یئرم  یف  شحاوفلا  ناـیتا  نع  یباـی  ناـسنالا  نـال  کـلذ  هلمع و  تاـیفخ  هرما و  رئارـس  یف  هاوقت  نوکی  نا  (ع )
هریغ و دیهشال  ثیح  : ) هلوقب هل  اهیبنت  کلذ  للع  مث  .هیهتشی  هیوهی و  ام  یلا  لوصولا  نم  هعنمی  هرضی و  امم  یضری  ام ال  هیلا  قرطتی 

هرما یلاعت و  هزاجا  ام  الا  لعفی  وهف ال  ناک  امنیا  هعم  مزاللا و  هدـب  هنا  ریغ و  لیکو ال  دیهـش و  یلاعت  هنا  فرع  نمف  هنود ) لیکو  ـال 
يردیال يذلا  لفاغلا  الا  یصاعملا  بکتری  الف  کلذ  نم  اذه  نیا  لب  سانلا  عم  روضحلا  نم  لحارمب  دشا  دوهـشلا  نافرعلا و  اذهف  هب 

هانم دق  امب  .هللا و  رکذ  مهاسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا  لئاق : نم  زع  لاق  نیذلا  نم  وهف  وه ، نم  عم  وه و  نم  يدی  نیب  وه و  نم  هنا 
هنال مه ، همیقلا و  موی  ینعی  هلوقب  لیکو  دیهـش و ال  ـال  ثیح  مالـسلا  هیلع  همـالک  رـسف  یلزتعملا و  حراـشلا  هیلا  بهذ  اـم  نا  تیرد 
نم نییرهاظلا  مالک  هباشی  روکذملا  حراشلا  هرسف  ام  ریغ و  هانیب ال  ام  وه  مالکلا  ریـسفت  .هرخالا و  ایندلا و  یف  لیکو  دیهـش و  یلاعت 

قاحسا ای  مالسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاق  لاق  رامع  نب  قاحـسا  نع  یفاکلا  عماجلا  یف  هر - ینیلکلا - مالـسالا  هقث  يور  .نیملکتملا و 
هل تزرب  مث  كاری  هنا  ملعت  تنک  نا  ترفک و  دقف  كاری  هنا ال  يرت  تنک  نا  و  كاری ، هناف  هارت  تنک ال  نا  هارت و  کناک  هللا  فخ 

یماقم رد  لاق : ثیح  راربالا  هحبـس  یف  یماجلا  نمحرلادبع  فرعلا  لوق  داجا  ام  .کیلع و  نیرظانلا  نوها  نم  هتلعج  دقف  هیـصعملاب 
دنوادخ تداب ز  مرش  يردن  ار  دوخ  تمـصع  هدرپ  يرذگرد  هنگ  يراد ز  مرـش  هاگن  رود  زا  یکدوک  دنک  رگ  هانگ  دصق  ینک  هک 

یلاعت هتیور  نع  انثحب  یـضم  دق  هانگ و  دـصق  شرظن  رد  ینک  وت  هاگ  هگیب و  شرظن  دـشاب  وت  رب  ناهج  رارـسا  فقاو  دوب  هک  ناهج 
.بقتراف یلاعت  هئاقل  یف  هدرفنم  انتلاسر  لقن  یتایس  .عجارف و  ص 242 ج 17 )  ) هلئاسر و  مالسلا ) هیلع   ) هبتک نم  نماثلا  راتخملا  یف 

هل بجی  دبعلا  نا  هلصاح  یلاعت و  هقلاخ  عم  دبعلا  هفیظول  انایب  امهرکذ  نیذلا  نیرمالا  یناث  اذه  خلا ) لمعی - نا ال  هرما  و  ( ) ع : ) هلوق
دق و  .خلا ) هرـس - فلتخی  مل  نم  و  : ) هلوقب امهیلا  دابعلل  ابیغرت  صلخملا  نیمالا و  فرع  مث  قافنلا ، هعمـسلا و  ءایرلا و  نم  بانتجالا 
لاق لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  کلملادبع  نب  عسم  نع  هدانـساب  یفاکلا  عماجلا  یف  هرـس  سدـق  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور 
نم قفانملا  قافنلا و  هفـص  باب  رخآ  یف  هاور  .قافن  اندـنع  وهف  بلقلا  یلع  دـسجلا  عوشخ  داز  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

هناما وه  ماقملا  یف  هنامالاب  دارملا  نا  رهاـظلا  و  لوکـشملا .) یفاـکلا  نم  ص 289 ج 2   ) یفاکلا لوصا  نم  رفکلا  ناـمیالا و  باـتک 
سانلا ضعب  هبایغ و  یف  اهظفح  یلع  انیما  هذختا  هقدصلا و  یلع  میلس  نب  فنخم  ثعب  ع )  ) ناک امل  لاقی : ناب  تاقدصلا  یلع  لمعلا 

لمع و یلع  ثعبی  نمل  مات  رثا  اذه  همالکل  هدابعلا و  صالخا  هنامالا و  ءادا  یلا  نیمالل  اضیرحت  کلذ  لاق  مهتینالع  مهرـس  فلاخی 
هفیظو نایب  یف  ع )  ) ذخا خلا ) مههبجی - نا ال  هرما  و  ( ) ع : ) هلوق .ظیفحلا  دیهشلا  هللا  الا  لمعی  ام  ملعی  ثیح ال  امه  وحن  لام و  ظفح 

مکلاوما نم  هاکزلا  هب  قلعت  ام  الثم : لوقی  ناب  مهیف  نکی  مل  ام  مهیف  لوقیـال  هنوهرکی و  اـمب  مههجاوی  ـال  نا  هرما  قلخلا  عم  لـماعلا 
هاکزلا و نم  ارارف  هب  نولوقت  امنا  مکنم و  لبقتاال  هاکزلا  متیدا  مکنا  نم  نوعدـت  اـم  وا  ینم  اـهومتمتک  اـمنا  کـلذ و  نم  رثکا  ناـک 

للع مث  .هرامالا  هترغ  نم  باد  وه  امک  رومالا  هذـه  مهیلع  هتراما  بجوی  يا ال  مهیلع  هرامالاب  الـضفت  مهنع  ضرعی  نا ال  و  اهوحن ،
امب مهتلباـقم  مهنع و  ضارع  ـالاف  قوـقحلا ) جارختـسا  یلع  ناوعـالا  نیدـلا و  یف  ناوخـالا  مهناـف  : ) هلوـقب هب  هرما  اـم  مالـسلا  هـیلع 

عییـضت و  نادـلبلا ، بیرختل  همزلتـسم  ناوخالا  هقرفت  قوقحلا و  لیطعت  و  مهعاـبط ، رفنت  مهقرفت و  بجوی  مهیف  کـف  ـالا  نوهرکی و 
مهتلزنم نیب  و  مهلاوحا ، هاعارم  ناوخالا و  قوقح  هیداتب  هرثک  عضاوم  یف  مالـسلا  هیلع  دکا  دـق  و  هریثک ، دـسافم  یلا  يدوی  قوقحلا 

و خلا ) هقدصلا - هذه  یف  کل  نا  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .نوحـشم  جهنلا  یف  کلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک و  هیفاو ، هیفاش  تانایبب 
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نیلماعلا نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا  امنا  : ) هبوتلا هروس  یف  لئاق  نم  زع  لاق  دـق  هقدـصلا و  یلع  هلماع  ناک  فنخم  نال  کـلذ 
کل و نا  هل : لاق  مث  .میکح  میلع  هللا  هللا و  نم  هضیرف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا  اـهیلع و 

ظفحاف اظوفحم  الماک  کقح  ذـخا  بحت  امکف  کقح  كوفوم  انا  امک  مهقوقح  فوف  اضورفم  ابیـصن  تاقدـصلا  هذـه  یف  كریغل 
مهیلع و هقفـشلا  یلع  لماعلل  اضیرحت  هقاف  يوذـب  ءافعـضلا  هنکـسم و  لـهاب  ءاکرـشلا  فصو  و  مهیلا ، اـهدا  مهنخت و  ـال  مهقوقح و 

نا يا و  خلا ) کناف - الا  و  : ) هلوقب هرخالا  لاکن  همتاخلا و  ءوس  نع  هرذـح  مث  .مهایا  هتنایخ  مدـع  مهقوقح و  هیدات  مهلاوما و  ظفح 
ءارقفلا و نم  هاکزلا  اوقحـسم  مه  سانلا و  رثکا  کموصخ  نوکی  يا  .همایقلا  موی  اـصوصخلا  نلا  رثکا  نم  کـناف  مهقوقح  فوت  مل 

نیقحتسملا فانصا  مه  مصخلا  و  خلا ) همصخ - نمل  اسوب  و   ) هلوقب ریذحتلا  ددش  مث  .نیقحتـسملا  فانـصا  نم  مهریغ  نیکاسملا و 
یلا هعامج  عیارـشلا و  یف  لام  هر - ققحملا - نا  الا  هینامث  میرکلا  نآرقلا  یف  مه  و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  رهاظلا  وه  امک  هاکزلل 

دق نافدارتم و  نیکاـسملا  ءارقفلا و  ینعا  نیظفللا  نیذـه  نا  دـحاو و  فنـص  نیکاـسملا  ءارقفلا و  نا  مهنم  اـنظ  فانـصا  هعبـس  مهنا 
فانـصا هعبرا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رکذ  .ءاملعلا و  رثکا  هراـتخا  اـمک  ناریاـغتم  اـمهنا  قحلا  مه و  هنا و  هغللا  ناـیب  یف  تیرد 

ابیـصن قدصلا  هذه  یف  کل  نا  و  هلوقب : نیلماعلا  یلا  راشا  لیبسلا و  نبا  نومراغلا و  نیکاسملا و  ءارقفلا و  مه : نآرقلا و  ظفلب  مهنم 
هیلع  ) همالک نم  یقب  و  هللا ، لیبس  یف  باقرلا و  مهبولق و  هفلوملا  مه  مهنم و  فانـصا  هثالث  تیقب  فانـصا و  هسمخ  ءالوهف  اضورفم 

هل همحرلا  هقفشلا و  باجیا  ضرفم  یف  انههرکذ  دق  مالسلا ) هیلع   ) هنا ینیرحبلا : حراشلا  لاقف  .نوعوفدملا  نولئاسلا و  اضیا  مالسلا )
نیعوفدـم مهامـس  اهیلع و  نیلماعلا  مهب  دـیری  نا  هبـشی  نعوفدـملا و  مث  نولئاـسلا ، هیف  لخدـی  نیکاـسملا و  ءارقفلا و  مه  و  هسمخ :

انه مهرکذ  هسفن و  نع  مهعفد  ما ال  هاکز  هیلع  له  هولاسف  هیلع  هاکزلا  نم  یلا  اوتا  اذا  مهنال  وا  تاقدصلا  هیابجل  نوعفدی  منا  رابتعاب 
مهبدارا نیحراـشلا : ضعب  لاـق  .مهیلع  هقفـشلاب  رمـالا  ضرعم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنوک راـهقنا و  لذ و  فصو  هنوکل  فصولا  اذـهب 

الاح فعـضا  مهنوکل  هعبرالا  وا  هسمخلا  ءالوه  رکذ  امنا  لیبسلا و  نبا  مراغلا و  مث  لاوئـسلا ، دنع  نوعفدـی  مهنوکل  نیلئاسلا  ءارقفلا 
ابیـصن هقدـصلا  هذـه  یف  کل  نا  هلوقب و  اهیلع  نیلماعلا  یلا  راشا  ع )  ) ریمالا نا  انمدـق  امب  تملع  کنکلو  .همالک  یهتنا  .نیقابلا  نم 

یف هروکذملا  فانصالا  رکذی  نا  دارا  امنا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلزتعملا : حراشلا  لاق  .هبکترا و  يذلا  فلکتلا  یلا  هجاح  الف  اضورفم 
مالسالا نیح  مهیلا  عفدی  ناک  دقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  توم  دعب  طقـس  مهمهـس  نال  مهبولق  هفلوملا  رکذ  كرتف  هیالا 
نولماعلا نیکاسملا و  ءارقفلا و  مه  فانـصا و  هعبـس  تیقب  نیکرـشملا و  بولق  فیلات  نع  ینغتـساف  هناحبـس  هللا  هزعا  دـق  فیعض و 

هذـه یف  کل  نا  و  هلوق : یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ دـقف  اهیلع  نولماعلا  اماف  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نومراغلا و  باقرلا و  اـهیلع و 
مراغلا و نیکاسملا و  ءارقفلا و  یه : اهنم و  فانـصا  هعبرا  یف  نآرقلا  ظافلاب  ع )  ) یتا فانـصا  هتـس  تیقبف  اضورفم ، ابیـصن  هقدـصلا 

باقرلا انهه  نولئاسلا  و  لاق : .نوعوفدـملا و  نولئاـسلا و  اـمه  نیتظفلب و  هللا  لـیبس  یف  لاـقرلا و  اـمه  نیتظفل و  لدـبا  لـیبسلا و  نبا 
يراسالا مه  لیق : قرلا و  هقبر  نم  اوصلختیل  سانلا  نولئـسیف  هباتکلا  لام  ءادا  مهیلع  رذـعتی  نوبتاکملا  مه  هیـالا و  یف  نوروکذـملا 

مهامـس هازغلا  ءارقف  مه  و  هللا ، لیبس  یف  و  هلوقب : هیالا  یف  یلاعت  هللا  مهانع  نیذـلا  مهانهه  نوعوفدـملا  .مهـسفنا و  كاـکف  نوبلطی 
مهامـس مهب  عطقنملا  جیجحلا  مه  لیق : و  هسفن ، نع  هعفدی  ههرکی و  دـحا  لک  نال  ریقفلا  عفدـملا  ععوفدـملا و  مهرقفل و  نیعوفدـم 
مهبولق هفلوملا  مهـس  صاصتخا  یف  نا  لوقا : .همالک و  یهتنا  مهلها  یلا  دوعلا  نع  اوعفد  وا  مهجح  مامتا  نع  اوعفد  مهنال  نیعوفدـم 
باقرلا صاصتخا  یف  اذک  و  ایناث ، نیکرـشملاب  مهبولق  هفلوملا  صاصتخا  یف  اذـک  و  الوا ، امالک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نامزب 

باتکلا و اهیف  دورولاب  لوطی  یهقف  ثحب  اهنم  دـحاو  لک  یف  و  اعبار ، هازغلا  ءارقفب  هللا  لیبس  صاصتخا  یف  اذـک  و  اثلاث ، نیبتاکملاب 
هخـسن یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک بولـسا  نا  مث  .ءاش  نم  اهلاحم  یلا  عجاری  یتح  اهیلا  هراـشالا  ضرغلا  اـمنا  باهـسالا و  یلا  رجنی 

مه مهنم  فانـصا  هعبراب  یتا  لب  هوجولا ، کلتب  همالک  هجوی  یتح  هاکزلا  یقحتـسم  فانـصا  نایب  ماقم  یف  سیل  هناـب  یکحی  جـهنلا 
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لئاسلا نا  الا  نیکاسملا  ءارقفلالا و  عوفدملا  نولئاسلا و  .مهیلع و  هقفـشلا  مهلاوحا و  هاعارم  یلا  لماعلل  ابیغرت  مهریغ  نم  الاح  ءوسا 
لئاسلا و نم  الاح  ءوسا  وه  هنودرطی و  سانلا و  هعفدی  يذلا  دورطملا  وه  عوفدـملا  نیکـسملا و  ءارقفلا و  نم  الاح  ءوسا  عوفدـملا  و 

.بارتلاب قصلملا  عقدملا  نیعوفدـملا و  ناکم  نیعقدـملا  تناک  خـسنلا  ضعب  یف  هملکلا  هذـه  نا  نم  افنآ  راحبلا  نم  انلقن  ام  هدـیوی 
هخسن یلع  معن  .زجعلا  فعضلا و  رقفلا و  نم  غلبملا  اذه  یلا  اوغلب  نیذلا  ءالوه  هللا  دنع  همصخ  نمل  اسوب  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هناکف

اهیف کل  و  هلوق : یلا  اقح  هقدصلا  هذه  یف  کل  نا  و  لاق : ثیح  نیقحتسملا  فانـصا  عیمحب  یتا  دق  ردصملا  یف  مدقت  امک  مئاعدلا 
نیب هرابعلا  ینعم  مئاعدـلا  هخـسن  یلعف  خـلا  نوفلاتم - نوک و  ولمم  لیبس و  ءانبا  نودـهاجم و  نومراغ و  نیکاسم و  ءارقف و  ءاـکرش 

لومـش نم  دبالف  اضیا  نیقحتـسملا  فانـصا  یلع  جـهنلا  یف  همالک  لمح  الا  تیبا  ناف  یتلا  ایتللا و  دـعب  .هیجوتلا و  لیواتلا و  لبقیال 
، اهوحن وا  همدقتملا  هوجولا  دحاب  هللا  لیبس  یف  باقرلا و  مهبولق و  هفلوملا  ینعا  هیقابلا  هثالثلا  فانـصالا  یلع  نیعوفدملا  نیلئاسلا و 

هریـصن كدـنع  عمتجا  ام  انیلا  ردـحا  مث  : ) هلماعل همدـقتملا  هیـصولا  یف  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .مهبولق  هفلوملا  جارخال  هجوـال  و 
قوقح مهفوف  کقح  كوف  وم  انا  و  : ) هیصولا هذه  یف  هلماعل  لاق  و  هب ) هللا  رما  ثیح 

وا ناهفـصا  اهدلب  یقحتـسم  یلا  تاقدـصلا  لقنی  نا  فنخم  ینعا  اذـه  هلماع  رما  مالـسلا ) هیلع   ) هناب رعـشی  انهه  همالک  رهاظ  و  مه )
رخآ دلب  یلا  دلب  نم  هاکزلا  لام  لقن  زاوج  اهنم  همدقتملا  هیـصولا  یف  هطوبرملا  هیهقفلا  لئاسملا  ضعب  رم  دق  و  امهیحاون ، نادـمه و 
هیلع  ) هناکف هناـیخلا ) یف  عتر  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) همـالک فطل  یفخیـال  خـلا ) هناـمالاب - ناهتـسا  نم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .عجارف 
يا هسفنب ) لخا  دقف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .اهتمتاخ  ءوس  اهبرشم و  اهلک و  ام  یف  ربدتت  یعرم ال  یف  یعرت  هبادب  نئاخلا  هبش  مالـسلا )

یلبت موی  یف  هیندـلا  سفنلا  هذـه  نع  ءاطغلا  فشک  اذا  هنیهر و  تبـسک  امب  سفن  لک  هسفن و  الا  نوخیـال  نئاـخلاف  اهـسفنب  فحجا 
تئـش نا  داعملا و  یف  ءازجلا  نع  ثحبلاب  کبعتن  یلوالا و ال  یف  تناـک  اـم  ـالا  هرخـالا  یف  تسیل  اـهنال  يزخا  لذا و  یهف  رئارـسلا 

ص)  ) یفطـصملا دـمحم  ءایبنالا  متاخ  ءایلعلا  هملکلا  نم  فیرـش  ثیدـح  لقنب  اـنهه  یفتکن  هماـیقلاب و  یمـسملا  اـنباتک  یلا  عجارف 
لیلجلا ملاعلل  یلامالا  باتک  نم  هب  یتاـن  نحن  هیئاورلا و  مهعماوج  یف  ثیداـحالا  هلمح  هاور  بلق ، هل  ناـک  نمل  دـشرلا  یلا  يدـهی 

نم عبارلا  ثیدـحلا  وـه  هرـس و  سدـق  یمقلا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  قودـصلا  خیـشلا  نیثدـحملا  هودـق 
نم هعامج  عم  تدـفو  مصاع : نب  سیق  لاق  لاق  هدـج  نع  هیبا  نعلا  فلا  نب  دـمحم  نب  ءالعلا  نع  هدانـساب  هاور  هنم  لوالا  سلجملا 
موق اناف  اهب  عفتنن  هظعوم  انظع  هللا  یبن  ای  تلقف : سمهلدلا  نب  لاصلـصلا  هدنع  تلخدف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  میمت  ینب 
لکل نا  هرخآ و  ایندـلا  عم  نا  اتوم و  هایحلا  عم  نا  و  دزعلا ال ، عم  نا  سیق  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هیربلا ، یف  ربعن 
نیرق نم  سیق  ای  کل  دبال  هنا  اباتک و  لجا  لکل  و  اباقع ، هئیس  لکل  اباوث و  هنـسح  لکل  نا  ابیقر و  یـش ء  لک  یلع  ابیـسح و  یش ء 
ثعبت کعم و ال  الا  رشحی  مث ال  کملـسا  امیئل  ناک  نا  کمرکا و  امیرک  ناک  ناف  تیم  تنا  هعم و  نفدت  یح و  وه  کعم و  نفدی 

هللا یبن  ای  لاقف : .کلعف  وه  هنم و  الا  شحوتـست  دـسف ال  نا  هب و  تسنا  حلـص  نا  هناف  احلاص  الا  هلعجت  الف  هنع  الا  لئـست  هنم و ال  الا 
هیتای نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  رماف  هرخدن  برعلا و  نم  انیلی  نم  یلع  هبرخفن  رعـشلا  نم  تایبا  یف  مالکلا  اذـه  نوکی  نا  بحا 

ینترـضح دق  هللا  لوسر  ای  تلقف : ناسحلا  یجم ء  لبق  لوقلا  یل  بتتـساف  رعـشلا  نم  هظعلا  هذه  هبـشا  امیف  رکفا  تلبقاف  لاق : ناسحب 
هدعت نا  نم  توملا  دعب  دـبال  لعفی و  ناک  ام  ربقلا  یف  یتفلا  نیرق  امنا  کلاعف  نم  اطیلخ  ریخت  تلقف : دـیرت  ام  قفاوت  اهبـسحا  تایبا 

هتوم و دعب  نم  ناسنالا  بحصی  نلف  لغشت  هللا  هب  یـضری  يذلا  ریغب  نکت  الف  یـشب ء  الوغـشم  تنک  ناف  لبقیف  هیف  ءرملا  يدانی  مویل 
لک ارون و  هلک  ناک  نا  ثیدـحلا و  اذـه  لحری و  مث  مهنیب  الیلق  میقی  هلهال  فیـض  ناسنالا  امنا  ـالا  لـمعی  ناـک  يذـلا  ـالا  هلبق  نم 

و هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق یف  ادج  لماتلا  کل  یغبنیف  کلذ  عم  هلهال و  رس  یلا  ریـشت  هقیقحلا و  نماب  اب  حتفت  اهلمج  نم  هدحاو 
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نفدی نیرق  نم  هلوق : یف  و  مهفاف ، ینامزلا  ایندـلا  لوط  یف  هرخالا  لعجی  یتح  هرخآ  ایندـلا  دـعب  نا  و  لقی : مل  هرخآ و  ایندـلا  عم  نا 
یحلا نیرقلا  کلذ  يا  کلعف  وه  و  هلوق : یف  امیـس  ال  هنم ، الا  شحوتـست  ال  هلوق : و  کعم ، الا  رـشحی  ـال  هلوق : و  یح ، وه  کـعم و 

یف مناد و  نم  بیدا  يا  ینکن  نآ  مهف  وت  رای  طخ  رد  تسا  یـسب  كزاـن  ینعم  هتفهن  لـیق : اـم  معن  .کـلعف و  وه  کـعم  روشحملا 
هعامج یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  تدفو  مصاع  نب  سیق  لاق  هر - یملیدلل - بولقلا  داشرا  نم  سماخلا  بابلا  رخآ 

زعلا عم  نا  سیق  ای  لاقف : اهب  عفتنن  هظعوم  انظع  هللا  لوسر  ای  تلقف : هیلا  تعجر  مث  تلـستغاف  ردس  ءامب و  لستغا  یل : لاقف  میمت  نم 
ثیدحلا نم  .ردـس و  ءامب و  لستغی  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هرماف  ملـسا  هنا  هباغلا : دـسا  یف  ریثالا  نبا  لاق  .یهتنا و  خـلا  الذ -
هظعوملا همرکملا و  هیفحـصلا  کلت  هیلا  یقلی  لمجلا و  هذـهب  بطاخی  ناب  اقئال  ـالقاع  اـمیهف  ـالجر  ناـک  مصاـع  یب  سیق  نا  ملعی 

لوسر هیف  لاق  يذلا  وه  هرجهلا و  نم  عست  هنس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هدوف  ناک و  و  هیلاعتملا ، هیلاعلا  همکحلا  لب  هنـسحلا 
سیق هللا  مالس  کیلع  هلوقب : بیبطلا  هدبع  هاثر  يذلا  وه  و  ملحلاب ، اروهشم  القاع  اداوج  افیرش  ادیس  ناک  .ربولا و  لها  دیس  اذه  هللا :
هنکلو دحاو  هکله  سیق  ناک  امف  املـس  كدالب  طحـش  نع  زار  اذا  همعن  کنم  هتیلوا  نم  هیحت  امحرتی  نا  ءاشام  هتمحر  مصاع و  نب 
نارکس وه  هتنبا و  هکنع  زمغ  هنا  کلذ  ببـس  ناک  هیلهاجلا و  یف  رمخلا  سفن  یلع  مرح  دق  مصاع  نب  سیق  ناک  امدهت و  موق  ناینب 

اهنم اراعـشا  اهیف  لاق  هسفن و  یلع  اهمرحف  کلذـب  ربخا  قافا  املف  هلام ، نم  اریثک  رامخلا  یطعا  و  ملکتف ، رمقلا  يار  و  اهیوبا ، بس  و 
انمث اهب  یطعا  امیقس و ال  ادبا  اهب  یفشا  احیحص و ال  اهبرشا  هللا  الف و  امیلحلا  لجرلا  دسفت  لاصخ  اهیف  هحلاص و  رمخلا  تیار  هلوق :

ملحلاب ناک  هناف  هسفن  میلحلا  لجرلاب  دارا  امیظعلا و  رمالا  اهب  مهینجت  اهیبراش و  حـضفت  رمخلا  ناف  امیدـن  ادـبا  اهلوعدا  یتاـیح و ال 
لئامحب ایبتحم  هراد  ءانفب  ادـعاق  اموی  هتیار  يرقنملا  مصاع  یب  سیق  نم  لاق : ملحلا ؟ تملعت  نمم  سیق  یب  فنحالل  لـیق  اروهـشم ،

عطق هتوبح و ال  لح  ام  هللا  وف  لاق : کنبا ، لتق  کیخا  نبا  اذـه  هل : لـیقف  لوتقم  رخآ  و  فوتکم ، لـجرب  یتا  اذا  هموق  ثدـحی  هفیس 
تیمر کمع و  نبا  تلتق  کمحر و  تعطق  کبرب و  تمثا  تلعف  ام  سئب  یخا  نبا  ای  لاقف : هیخا ، نبا  یلا  تفتلا  همتا  املف  همـالک ،

اهناف اهنبا  هید  هقان  هئام  کما  یلا  قس  کمع و  نبا  فاتک  لـح  كاـخا و  راوف  ینب  اـی  مق  رخآ : هل  نبـال  لاـق  مث  کمهـسب  کـسفن 
اود وست  مکرابک و ال  اود  وسف  تم  اذا  ینم  مکل  حـصنا  دـحا  الف  ینع  اوظفحا  ینب  اـی  لاـقف : هینب  اـعد  هاـفولا  هترـضح  اـمل  .هبیرغ و 

مکایا و و  میئللا ، نع  هب  ینغتـسی  میرکلل و  ههبنم  هناف  لاـملا  حالـصاب  مکیلع  و  مهیلع ، نونوهت  مکراـبک و  ساـنلا  هفـسیف  مکراـغص 
مل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  یلع  اوحونت  الف  تمانا  اذا  لاقف : هتوم  دـنع  یـصوا  لجرلا و  تسک  رخآ  اهناف  سانلا  هلاسم 

هیلهاجلا یف  یل  تانب  ینامث  تدا  ینا و  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  ءاجودا  نم و  لوا  اذـه  سیق  ناک  .هیلع و  حـنی 
یف امک  .هندـب  نهنم  هدـحاو  لک  نع  تئـش  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق لـبا  بحاـص  ینا  لاـق : هبقر  نهنم  هدـحاو  لـک  نع  قتعا  لاـقف :

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  انب  هرـشع  ثالث  وا  اتنب  هرـشع  یتنثا  تدا  ینا و  یبنلل : لاق  هنا  هنع  يور  هباـغلا : دـسا  یف  .هباـصالا و 
ناش یف  رظنی  نا  قیلی  .مالکلا و  زجی  مالکلا  نکلو  هیدـلا  نع  ثحبی  نا  یغبنی  ماقملا  یفو  .همـسن  نهنم  هدـحاو  لـک  نع  قتعا  هلآ )
نم يراوتی  میظک  وه  ادوسم و  ههجو  لظ  یثنالاب  مهدحا  رـشب  اذا  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  هتانبدای  نمم  رمالا  لوا  ناک  ثیح  اذـه  سیق 

نیدلا یلا  میرکلا  نآرقلاب  يده  مث  لخنلا 60 ) ( ) نومکحی ام  ءاسالا  بارتلا  یف  هسدی  ما  نوه  یلع  هکسمیا  هبرشب  امئوس  نم  موقلا 
هملح و نم  اذـه و  هرما  نم  هیلهاـجلا و  یف  رمخلا  هسفن  یلع  مرح  نمم  ناـک  و  موقا ، یه  یتـلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا  معن  میوقلا ،

مهنم هیلهاجلا  یف  رمخلا  مهـسفنا  یلع  اومرح  هیاردلا  یلوا  نم  دحاو  ریغ  ناک  دق  .هتنطف و  هئاکذ و  ردق  هردـق و  هماخف  ملعی  همالک 
مهنم .یتـمیرک و  حـکنا  نا  ینلمحی  و  ینم ، یندا  وه  نم  یب  کحـضی  و  یلقع ، بهذـی  ابارـش  برـشاال  لاـق : نوعظم و  نب  ناـمثع 

اههیفس ال و یسما  یموق و  دیس  حبصا  ال  لاق : کتارج ، کتوق و  یف  دیزی  هناف  بارـشلا  نم  ذخاتالا  هل : لیق  هناف  سادرم  نب  سابعلا 
هلوق .هباغلا  دسا  نم  اذه  سابعلا  همجرت  یف  الا  نبا  مهنم  هدـعب  یتا  دـق  .ادـبا و  یلقع  نیب  ینیب و  لوحی  یـش ء  یف  وج  لخدـیال  هللا 
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نم قح  یف  یهف  کب ، قثی  نم ال  قح  یف  ناک  نا  هحیبق و  اهسفن  یف  هنایخلا  نال  کلذ  و  خلا ) هنایخلا - مظعا  نا  و  (: ) مالـسلا هیلع  )
.شغلالا و مالکلا  کلذـک  و  هرخالا ، یلوالا و  یف  ـالاکن  هبوقع و  مظعا  شحفا و  حـبقا و  کنماتـسا  کـب و  قثو  کـیلع و  دـمتعا 

هللا ناوضر  یـضرلا  هخـسنل  قفاوملا  انراتخم  وه  امک  همالا  یف  سیل  افطل  هنمالا  یف  نکلو  هنمالا  ناـکم  همـالا  ثخـسن  یلع  کلذـک 
و لاق : ثیح  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  هراتخا  دق  لوعفملا و  یلا  افاضم  ردصملا  ناک  نا  حصی  هجولا  اذه  یلع  هرابعلا  ینعم  .هیلع و 

یلا فاضم  ردـصم  همئالا  شغ  کلذـک  و  اهلک ، همالا  ناخ  دـقف  ناخ  اذا  یعاسلا  نال  هب  لوعفملا  یلا  فاضم  ردـصم  همالا  هناـیخ 
یلوالا هلمجلاف  همالا  تناک  اذا  هرابعلا  نا  مدقت  دق  لوقا : .یهتنا و  مامالا  شغ  دـقف  هقدـصلا  یف  شغ  اذا  یعاسلا  نال  اضیا  لوعفملا 

ربدتلا قح  نکلو  .دحاو  قسن  یلع  مالکلا  ریصی  یتح  اضیا  اهنازو  یلع  هیناثلا  لعجت  و  هب ، لوعفملا  یلا  ردصملا  هفاضا  الا  لمتحت  ال 
.هنیعتم و نکت  مل  نا  یلوا  لعافلا  یلا  نیتلمجلا  یف  هفاضالا  نا  هنمالا و  وه  باوصلا  ناب  يدانت  هبولـسا  دهعلا و  قایـس  مالکلا و  یف 

اریشم لامعالا  رومالا و  نطاوب  یف  هللا  يوقتب  مالسلا ) هیلع   ) هردص ثیح  فیرشلا  دهعلا  اذه  یف  دادسلا  بلاط  داشرلا و  یغاب  ایرظنا 
قافنلا ءایرلا و  كرتب  رما  مث  الوا ، نیلفاـغلا  نم  نوکیـال  اـقلطم و  هللا  دـنع  نوکی  نا  هللا  دـبعل  یغبنیف  لـیکولا  دیهـشلا  وه  هللا  نا  یلا 

یف یصوا  مث  اثلاث ، مهیلع  هرامالا  ببسب  مهیلع  لواطتلا  ربکتلا و  نع  یهن  هیعرلا و  یلع  هقفشلاب  رما  مث  ایناث ، صالخالا  یلا  يدوملا 
هنامالاب ناهتـسا  نم  رذـح  مث  اعبار ، نیکاسملا  ءالوه  همایقلا  موی  هللا  دـنع  همـصخ  نوکی  الا  تحا  نا  مهیلا  اهتیدات  مهقوقح و  ظفح 
ناردالا نع  سفنلا  هیکزت  ایندلا و  یف  دهزلاب  هبقع  اذک  یلاعت  هللا  يوقتب  هدهع  ردص  امک  و  اسماخ ، هسفنل  هتنایخ  و  هرخالا ، باذـعب 

معن اعباس ، همئالا  شغ  هنمالا و  هنایخ  مذب  همتخ  و  اسداس ، .خلا  اهنع  هنید  هسفن و  هزنی  مل  و  لاق : ثیح  هیویندلا  خاسو  الا  هیناسفنلا و 
نا مث  .قیقحتلا  همزا  هدـیب  قیفوتلا و  یلو  دـمحلا هللا  .هلاهجلا و  هلالـضلا و  نم  هدابع  ذقنتـسیل  یلاعت  هللا  هابتجا  نم  مالک  هللا  اذـکه و 
زا همجرتلا : .اهنع  ثحبلا  اهناونعب و  کبعتن  الف  هیهیقفلا  بتکلا  یف  هحورشم  هروکذم  اطورش  هینامثلا  فانصالا  نم  هاکزلا  یقحتسمل 
رما دومرف : موقرم  داتسرف  هاکز  عمج  يارب  ار  وا  هک  یماگنه  شلامع  زا  یکی  هب  ارنآ  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ دهع  هلمج 

ار وا  درک  رما  .تسین و  وا  ياوس  یلیکو  ادـخ و  زج  یهاوگ  هچ  دـشاب  يوقت  اب  شا  هدیـشوپ  لامعا  ناـهنپ و  روما  رد  هک  ار  وا  درک 
هنوگود شراتفگ  رادرک و  شراکشآ و  ناهنپ و  هک  ره  دوش و  بکترم  ارنآ  فالخ  ناهنپ  رد  هک  درواین  اجب  یتعاط  راکشآ  رد  هک 

دـنزن و مدرم  یناـشیپ  هب  در  تسد  هک  ار  وا  درک  رما  .هدـنارذگ و  صـالخا  هب  ار  تداـبع  درک و  ادا  ار  تناـما  تسین  مه  فـالخ  و 
ناشیا زا  اهنآ  رب  تموکح  تراما و  تهج  زا  ددـنبن و  غورد  اهنآ  رب  دـنزن و  ناتهب  اهنادـب  درواین و  شیپ  اهنآ  رب  شوخان  تسیابان و 

یقح بجاو و  هرهب  هاکز  نیا  رد  وت  يارب  هک  انامه  .دنتـسه و  قوقح  نتفرگ  رب  نارواـی  ینید و  ناردارب  ناـنآ  هچ  دـنادرگنرب  يور 
قح مه  وت  سپ  میهد  یم  مامت  هب  ار  وت  قح  اـم  و  تسا ، لاـم  نیا  رد  تسدـیهت  ناوتاـن  و  شیورد ، نازاـبنا  ار  وت  رم  و  تسا ، مولعم 
ادخ دزن  وا  مصخ  هک  یـسک  هب  ادب  .دوب و  دـنهاوخ  رایـسب  مدرم  زیخاتـسر  زور  رد  وت  مصخ  هنرگ  و  زادرپب ، لامک  مامت و  هب  ارناشیا 

دنک و ارچ  تنایخ  رد  دراد و  راوخ  ار  تناما  هکنآ  و  دنـشاب ، نایرذگهر  نارادـماو و  ناگدـش و  هدـنار  نالئاسو و  نیکاسم  ارقف و 
انامه .تخاس و  اوسر  نوبز و  ار  نتشیوخ  مه  ترخآ  رد  درک و  متـس  ایند  رد  شدوخ  هب  دزاسن  كاپ  نآ  زا  ار  شنید  ار و  شدوخ 

.تسا نایناوشیپ  ندرک  شغ  ندرک  شغ  نیرت  تشز  و  دنراد ، دامتعا  يورب  نارگید  هک  تسا  یسک  تنایخ  تنایخ  نیرتگرزب  هک 

يرتشوش

هلامع ضعب  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل دهع  نم  و  : ) فنصملا لوق  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )
هاور اـمک  يراـبخالا  دیعـس  نب  ییحی  نب  طول  فنخم  یبا  دـج  وـبا  يدزـالا ، میلـس  نبا  فـنخم  هب  دارملا  هقدـصلا ) یلع  هثعب  دـق  و 
امک هروما ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  هرما ) رئارس  یف  هللا  يوقتب  هرمآ  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق همئاعد .)  ) یف نامعنلا  یـضاقلا 
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مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هلاـمعا ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هلمع ) تاـیفخ  و  (. ) هیطخلا مثیم و  نـبا   ) یف
: باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  دهاش ) ثیح ال   … ( ) لدعلاو قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  (. ) هیطخلا

نع نایقلتملا  یقلتی  ذا   ) نیکلملا دوهـش  یفاـنی  ـالف  رـشبلا ، نم  هریغ ) ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  دیهـش ) ـال  )
هب سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دـقل  و   ) هلبق هنم و  ناکلملاف  دـیتع ) بیقر  هیدـل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  دـیعق  لامـشلا  نع  نیمیلا و 

كانلعج ام  و  ( ) لیکوب مهیلع  تنا  ام  مهیلع و  ظیفح  هللا   ) هئایبنا یتح  هنود ) لیکو  و ال  (. ) دـیرولا لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هسفن و 
( هللا يوقتب   ) هلوقل فرط  هنود ) لیکو  هریغ و ال  دیهـش  ثیح ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  مث  لیکوب .) مهیلع  تنا  ام  اـظیفح و  مهیلع 
نا ال هرمآ  و   ) .اطخ همایقلا  موی  هنود  لیکو  دیهش و ال  ثیح ال  ینعی  دیدحلا  یبا  نبا  لوقف  هلمع ،) تایفخ  هرما و  رئارس  یف   ) هلوقک

هنا یکحی  جورملا :)  ) یف .مهرثکا و  لب  سانلا  نم  ریثک  هیلع  امک  رسا ) امیف  هریغ  یلا  فلاخیف  رهظ ، امیف  هللا  هعاط  نم  یـشب ء  لمعی 
دیصلاب و لغاشتی  ییحی  نب  لضفلا  نا  هیف  رکذی  هیدی - نب  دلاخ  نب  ییحی  و  ناسارخب - دیربلا  بحاص  باتک  اموی  دیشرلا  یلع  درو 

هعدری اباتک  هیلا  بتکا  و  باتکلا ، اذه  ارقا  تبا  ای  هل : لاق  ییحیل و  هب  یمر  دیشرلا  هارق  املف  هیعرلا ، روما  یف  رظنلا  نع  تاذللا  نامدا 
یف رـشع - سماـخلا  لـصفلا  : ) دـیربلا بحاـص  باـتک  رهظ  یلع  لـضفلا  یلا  بـتک  دیــشرلا و  هاود  یلا  هدـی  دـمف  اذـه ، لـثم  نـع 

دیـصلاب و لغاشتلا  نم  هیلع  تنا  ام  هفیلخلا  یلا  یهتنا  دق  کب ! عتما  ینب و  ای  هللا  کظفح  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا
الا هرهد  لها  هفرعی  مل  هنیـشی  هنیزی و  ام  یلا  داع  نم  هناف  کب ، نیزا  وه  ام  دواعف  هرکنا ، ام  هیعرلا  روما  یف  رظنلا  نع  تاذللا  هموادم 

البقم و ادب  لیللا  اذا  یتح  بیبحلا  ءاقل  دقف  یلع  ربصا  العلا و  بالط  یف  اراهن  بصنا  تایبالا : هذه  هلفسا  یف  بتک  .مالـسلا و  و  هب ،
یقلا بیجع  رماب  لیللا  لبقتسی  اکسان  هبسحت  یتف  نم  مک  بیرالا  راهن  لیللا  امناف  یهتشت  امب  لیللا  ردابف  بویعلا  هوجو  هیف  ترتتـسا 

بتکی ام  یلا  رظنی  دیـشرلا  بیقر و  ودـع  لک  اهب  یعـسی  هفوشکم  قمحالا  هذـل  بیـصخ و  شیع  وهل و  یف  تابف  هراتـسا  لـیللا  هیلع 
مل نم  و   ) .هلمع نع  فرـصنا  نا  یلا  اراهن  دجـسملا  قرافی  مل  لضفلا  یلع  باتکلا  درو  املف  تبا ؟ ای  تغلبا  هل : لاق  غرف  املف  ییحی 

هرمآ و   ) .اهیف صالخالا  بجاولا  هدابعلا ) صلخا  و   ) اهوادا هیلع  بجاولا  و  هنامالا ) يدا  دـقف  هتلاقم  هلعف و  هتینالع و  هرـس و  فلتخی 
هسفن ع )  ) ناک مهیلع ) هرامالاب  الضفت  مهنع  بغری  و ال   ) ناتهبلاب هامر  ههـضع : مههـضعی ) و ال   ) هتهبج کص  ههبج : مههبجی ) نا ال 

عم نحن  و  انتکـس ، اذا  انئدتبی  انلاس و  اذا  انبیجی  اندـحاک ، انیف  ناک  و  لاق : امیف  هل  لاق  هیواعمل  یبابـضلا  رارـض  هفـصو  املف  کلذـک ،
( مالـسلا هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  -. ) خلا هتمظعل - مالکلاب  هودتبن  ال  هبیه ، بحاصل  بحاص  نوکی  ام  دشا  انل  هبیرقت 

هرقفلا هذـه  قوقحلا ) جارختـسا  یلع  ناوعالا  و  ( ) هوخا نونموملا  امنا  : ) یلاعت لاق  نیدـلا ) یف  ناوخالا  مهناف   … ( ) لدـعلاو قحلاب 
ذخای نم  هقئاس ال  هسراح و  هبـساح و  هبتاک و  هعم  نیذـلا  هناوعا  مههبجی ) الا  هرما  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  دارملا  نا  یلع  دهـشت 

-. خلا کل -) نا  میلس  نب  فنخم  ای  (: ) مئاعدلا  ) هیاور یف  کل ) نا  و   ) .تاقدصلا مهنم 

یلاعت هللا  مهرکذ  نیذلا  هینامثلا  فانـصالا  دحا  تاقدصلا  عمجل  لامعلا  نا  ثیح  امولعم ) اقح  اضورفم و  ابیـصن  هقدـصلا  هذـه  یف  )
بصنلاب لها )  ) فانصالا یقاب  ءاکرش ) و   ) .هیالا اهیلع -) نیلماعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا  : ) لاقف تاوکزلا  فرصم  یف 

و نومراغلا )  ) و باقرلا ) یف   ) مهب دارملا  و  هقاف ) يوذ  ءافعـض  و   ) .نیکاسملا ءارقفلا و  هنکـسم  لهاب  دارملا  هنکـسم )  ) ءاکرـشل ناـیب 
عیمجلا لمحت  کعم و ال  امم  ارادـقم  یفخت  نوخت و  ناب ال  مهقوقح ) مهفوف  کقح  كوفوم  اـنا  و  (. ) لـیبسلا یف   ) و لـیبسلا ) نبا  )
لماعلا یلا  ضوف  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلع  لاد  مـالکلا  دـیدحلا ، یبا  نبا  مـالک  یف  اـم  کـل  رهظ  اـنیب  اـمم  .هلها و  نیب  فرـصلل  یلا 
اموصخ سانلا  رثکا  نم  کناف  الا  و  (. ) کقح كوفوم  انا  و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق لیلدب  ماقملا ، كاذ  یف  سیل  مالکلا  ناف  فرـصلا ،

یفف ریخات ، میدقت و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) اهیف و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  همایقلا ) موی 
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یلاعت هللا  نا  نیرشع  هسمخ و  فلا  لک  هاکز  نوک  هلع  یف  دروف  ناک ، فیک  و  اموصخ .) همایقلا  موی  ( ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  )
لعجف  ) انیکـسم نیرـشع  هسمخ و  ناسنا  فلا  لک  نم  لـعجف  مهریقف ، مهینغ و  ملع  و  مهریبک ، مهریغـص و  ملعف  مهلک ، قلخلا  قلخ 

لاح يا : اسوب ) و   ) .مهب ملعا  وه  مهقلاخ و  هنال  مهدازل  مهعـسی  کلذ ال  نا  ملع  ولف  امهرد ) نیرـشع  هسمخ و  مهرد  فلا  لـک  یف 
یلعف نزو  یلع  یـسوب )  ) وه لب  کلذک  سیل  انونم و  هنظف  هدـش  اباذـع و  يا : اسوب )  ) يدـنوارلا لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  ئوس ،
یلعف نزو  یلع  یـسوب ) : ) تلف لهجلا  هب  كابح  ام  الا  شیع  هتایح و ال  یف  یتفلل  یـسوب  ملحلا  يرا  رعاشلا : لاـق  یمعن  یلـضفک و 

هتخسن مثیم  نبا  نا  هل  دهشی  و  هحیحـصلا ، خسنلا  یف  فلالاب  هآر  يدنوارلا  نا  دبالف  فلالاب ، بتکتف  انونم  اسوب  اما  و  ئایلاب ، بتکت 
نوک نا  عم  هفرحف ، نیونتلاب  اـسوب )  ) نکی مل  رعـشلا  نا  نیا  نم  و  ردـصملا ، یلع  بوصنم  هنا  لاـق : فلـالاب و  هلقن  فنـصملا  طـخب 
ملعی مل  هنا  عم  اطلغ ، هب  داهشتسالا  نوکیف  نیرخاتملا ، ضعبل  هلعل  هلئاق و  ملعی  مل  رعشلا  نا  و  رصحلا ، نم  معا  یـسوب )  ) ظفلب رعـشلا 

- رشع سماخلا  لصفلا   ) یسوبلا و  هرهمجلا )  ) یف و  یمعنلا ، فالخ  یسوبلا  و  حاحصلا )  ) یفف هفرعم ، لب  هرکنم  یـسوب )  ) لامعتـسا
یف فلتخا  نیکاسملا ) ءارقفلا و  هللادنع  همصخ  نمل   ) .سوبلا نم  اهقاقتشا  یبوطلا  لثم  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف 
لب لاق : تنا ؟ ریقفا  یبارعال  تلق  سنوی : لاق  و  رابخالا ، هیلع  تلد  امک  یناثلا  باوصلا : و  الاح ، اوسا  امهیا  نیکـسملا  ریقفلا و  نوک 
هلیح نیذـلا ال  صاخـشالا  اهیف ، نیکاسملاب  دارملاف  رحبلا ) یف  نولمعی  نیکاسمل  تناکف  هنیفـسلا  اما  و  : ) یلاعت هلوق  اـما  و  نیکـسم ،

نولئاسلا و و  -. ) خـلا لمعلا -) ظوفحم  للعلا  نونکم  لجالا  موتکم  مدآ  نبا  نیکـسم   ) مهلوق یف  اـمک  هلذ ، لـها  مهروما و  یف  مهل 
هروکذملا فانـصالا  رکذ  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنال هللا ، لیبس  یف  نوعوفدملا  و  باقرلا ، نولئاسلا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  نوعوفدـملا )

هذـه یف  کل  نا  و   ) یف نیلماـعلا  رکذـف  مالـسالا ، هزعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  مهمهـس  طوقـسل  هفلوملا )  ) ـالا هیـالا  یف 
لیبسلا یف  باقرلا و  لدبا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا دبالف  نآرقلا ، ظفلب  لیبسلا  نبا  مراغلا و  نیکاسملا و  ءارقفلاب و  یتا  و  ابیـصن ) هقدـصلا 

هعفدی دحا  لک  نال  ریقفلا ، عفدملا  عوفدـملا و  و  مهرقفل ، نیعوفدـم  مهامـس  هازغلا ، ءارقف  لیبسلا ، یف  ناف  نیعوفدـملا ، نیلئاسلاب و 
رما قلطم  لب  هازغلا  ءارقف  صوصخ  سیل  لیبسلا ) یف   ) و ئافلا ، دیدشتب  عفدملا  لب  ریقفلا  عوفدـملا  نا  دـحا  لقی  مل  تلق : .هسفن  نع 

- رـشع سماخلا  لصفلا  ، ) هالوم دنع  هدـشلا  تحت  دـبعلا  و  زجاعلا ، بتاکملا  باقرلا ) یف   ) نا امک  یلاعت ، هللا  یلا  الیبس  نوکی  ریخلا 
نیلئاـسلا و ع )  ) رکذ نکی  مل  و  ئاصقتـسالا ، دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ملع  نیا  نم  و  لدـعلاو ) …  قحلاـب  مالـسلا ) هـیلع  ) همازتـلا یف 

نوک نم  مثیم  نبا  هلمتحا  ام  نا  امک  .مهقوقح  سبحب  حیبقتلا ، هدایزل  لصالا و  مه  نیذلا  نیکاسملا  ءارقفلا و  مهب  ادیرم  نیعوفدملا 
نیذلا مهئاکرـش  مهل  نیبی  لامعلا ، عم  مالـسلا ) هیلع   ) هباطخ ناف  اطخ ، تاقدصلا  هیابجل  نوعفدـی  مهنال  لامعلا ، نیعوفدـملاب  دارملا 

نم و   ) .هدلب یلا  هل  هلیـسو  هتقفن و ال  تدـفن  يذـلا  رفاسملا  لیبسلا ) نبا  و   ) هیـصعملا ریغ  یف  نویدـملا  وه  و  مراغلا ) و   ) .لصالا مه 
نا نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامسلا و  یلع  هنامالا  انضرع  انا  : ) یلاعت لاق  دقف  اهمظع ، اهتدش و  عم  هنیه  اهدع  يا : هنامالاب ) ناهتسا 
هللا یلـص   ) یبنلا لاق  دق  و  هنایخلا ) یف   ) عترملا یف  همیهبک  عتر ) و  (. ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفـشا  اهنلمحی و 
یف هسفنب  لـحا  دـقف   ) هناـیخلا سند  نع  يا : اـهنع ) هنید  هسفن و  هزنی  مل  و  (. ) یتلم یلع  تومی  ـال  هناـما  یف  ناـخ  نم  (: ) هلآ هیلع و 

نکل مثیم ،) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ایندـلا ) یف  هسفن  لذا  دـقف  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  يزخلا ) لذـلا و  ایندـلا 
نم يزخا ) لذا و  هرخالا  یف  وه  و   ) یناثلا یف  هنم  بیرق  و  يزخلا ) لذلا و  هسفنب  لحا  دـقف   ) هلوق حرـشلا : یف  لاق  لوالا  نا  بیرغلا 
شغ شغلا  عظفا  همالا و  هنایخ  هنایخلا  مظعا  نا  و   … ( ) لدـعلاو قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماـخلا  لـصفلا   ) .ایندـلا

، حیبق دحا  لک  شغ  و  نیملسملا ، همالا و  عیمج  ناخ  نئاخلا  لماعلا  و  همرج ، میظع  ملسم  يا  عم  هنایخلا  نا  ینعمب  مالسلا ) همئالا و 
(. همئالا نبغ  نبغلا  عظفا  و   ) مثیم نبا  هخسن  یف  شغ و  حبقا  هشغ  و  هنایخ ، ربکا  مهتنایخ  و  مامالا ، شغ  شاغلا  لماعلا  و 
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هینغم

نع نوزجاعلا  نومراغلا : .هدـشلا و  رقفلا و  سوبلا : .ناتهبلا و  روزلاـب و  مهیمرمل  مههـضعی : .مهئجاـفی و  مهلبقتـسی و  مههبجی : هغللا :
اذه و  بئاغلا ، ریمضب  هسفن  نع  ربع  مامالا  نا  يا  مامالا  یلا  دوعی  رتتسم  ریمـض  لعافلا  و  عراضم ، لعف  هرمآ  بارعالا : .مهنوید  ءافو 

ءاکرـش و  مههبجیال ، نا  هلثم  و  هفوذـحملا ، ءابلاب  رورجم  لمعیال  نا  نم  ردـصملا  و  لماعلا ، یلع  دوعت  ءاـهلا  و  برعلا ، هغل  یف  ریثک 
لدب نال  لاحب ، الدب  لها  لعج  زوجیال  و  ءاکرـشل ، هفـص  هنکـسم  لها  و  ءاکرـش ، هقدصلا  هذه  یف  کل  نا  يا و  ابیـصن  یلع  فطع 
اسوب و  زییمت ، اموصخ  .ءاکرش و  هملک  نع  ینعملا  ثیح  نم  ینغتسیال  انه  و  كوخا ، دیز  ءاج  لثم  هنم  لدبملا  نع  هب  ینغتسی  لکلا 
هذـه لـثم  یف  .قولخم و  هب  رعـشی  نا  نود  ردـغی  نوخی و  نا  ناـسنالا  عیطتـسی  هنود .) یلا - هللا - يوقتب  هرما  : ) ینعملا .هیلع  فـطع 

هنایخلا و نم  هلامع  رذـحی  مامالا  و  هباذـع ، هباسح و  نم  فوخلا  هللااب و  نامیالا  وه  و  لخادـلا ، نم  ـالا  رجاز  ـال  عدار و  ـال  لـالحلا 
یشب لمعی  الا  هرما   ) كاری هناف  هارتال  تنک  ناف  هارت ، کناک  هللا  فخ  ثیدحلا : یف  .میلع و  یش ء  لکب  هنال  ءافخلا ، یف  هللا  هیصعم 

فلتخی مل  نم  و   ) لیلـضت سیبلت و  وهفانطاب  فلاخی  رهاظ  لک  و  اعم ، امهیف  هعطا  لـب  نطاـبلا ، نود  رهاـظلا  یف  هللا  عطتـال  خـلا ..) ء 
یف يذـتحی  نا  بجی  یلعا  لثم  لب و  نیما ، صلخم و  وهف  هعقاو  هتقیقح و  عم  هلاعفا  هلاوقا و  مجـسنت  نم  لـک  هداـبعلا .) یلا - هرس -
هیلع یلعتـسی  و  هرکی ، امب  هیعرلا  نم  ادـحا  لبقتـسیال  نا  هلودـلا  فظوم  یلع  خـلا ..) مههبجیـال  نا  هرما  و   ) .ناـک نم  اـنئاک  کـلذ 

لصالا و دیـسلا و  یه  هیعرلا  ..ریما و  ریجا ال  هنال  نیفظوملا ، سویتک  هفرجع  هیهجنع و  یف  رماوالا  هیلا  یقلی  و  زکرملا ، بصنملاب و 
تاقدصلا امنا  هبوتلا : هروس  نم  هیالا 60  یلا  ریشی  هقافلا ) يوذ  یلا - هقدصلا - هذه  یف  کل  نا  و   ) اهتنیزخ هلودلل و  يرقفلا  دومعلا 

و هابجلا ، نولماعلا  لیبسلا و  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باـقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا  اـهیلع و  نیلماـعلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و 
نع بذلل  مهب  ناعتـسی  مهبولق  هفلوملا  و  هقاف ، يوذ  ءافعـض  هنکـسم و  لها  هلوقب : مامالا  مهیلا  راشا  نیذـلا  مه  نیکاسملا  ءارقفلا و 

هوجو هللا و  لیبس  یف  و  هقفن ، الب  بیرغلا  لیبسلا  نبا  و  دیبعلا ، ریرحت  باقرلا  یف  و  مهنوید ، ءافو  نع  نوزجاعلا  نومراغلا  و  مالسالا ،
، کنم هبـصتغی  و  تاقدـصلا ، نم  کمهـس  یلع  يدـتعی  ادـحا  عدا  ادـبا ال  مهقوقح .) مهفوف  کقح  كوفوم  انا  و   ) .ناسحالا ربلا و 

هللادنع و  بیداتلا ، اندنع  كوازجف  خـلا ..) لعفت  الا  و   ) یـش ء یف  مهنوختال  و  نیرخالا ، قوقح  یلع  صرحت  نا  نذا - کب - قیقحف 
يزخلا لذلا و  هسفنب  لحا  دقف   ) هبوتلا هروس  نم  هیالا 60  مهترکذ  نیذلا  ءاکرشلا  رئاس  یلاعت  هیدل  کمصاخی  ثیح  قیرحلا  باذع 

لام نم  فظوم  هسلتخی  مهردـب  همالا  هنایخ  نوکت  دـق  و  همالا .) هنایخ  هنایخلا  مظعا  نا  و   ) .هنیهر تبـسک  امب  سفن  لک  نال  خـلا ..)
مظعا .بیر و  کلذ  یف  ام  ریبک ، داسف  و  تانایخلا ، مظعا  نم  هذه  و  بصاغ ، رکتحم  وا  بذاک ، روزم  نم  اهـضبقی  هوشر  وا  هلودلا ،

.هیناسنالا و هللا و  ءادعا  بوعشلا و  یحافسل  هلامعلاب  ساسالا  نم  اهـضیوقت  همالا و  نایک  یلع  رماتلا  هعمتجم  مئارجلا  لک  نم  اهنم و 
يوقا و کلذ  یلع  لیلد  نم  له  ..برعلا و  نحن  اندـنع  صخالاب  و  نیملـسملا ، دالب  یف  صوصخلاب  و  قرـشلا ، یف  ءالمعلا  رثکا  اـم 

نم يارم  عمسم و  یلع  درشت  لتحت و  و  رمدت ، لتقت و  انیلع  اهتابابد  اهتارئاطب و  راهن  لیل  ضقنت  یتلا  لیئارسا  هدیـسلا  دوجو  نم  لدا 
!. امیلثت ارحانت و  الا  كاذ  اذه و  مهداز  ام  ..هبورعلا و  برعلا و  هداق 

هدبع

حرفک انالف  هضع  هتهبج و  برض  هعنمک  ههبج  مههبجی : نا ال  هرمآ  و  یهنلا …  بصم  وه  فلاخیف  رـسا : امیف  هریغ  یلا  فلاخیف  … 
هتجاح و تدتشا  اسوب  عمـسک  سئب  نیکاسملا : ءارقفلا و  هللا  دنع  یفاجتی …  مهنع ال  بغری  عیرقتلا و ال  هنـشاخملا و  نع  یهن  هتهب 

هـسفنب هجاحلا …  دـنع  عنملا  نم  مهبولق  حرقتل  مهقح  یف  نوحماستی  نوفعی و ال  مهنال ال  سابی  نا  دـبالف  ءارقفلا  همـصخ  ناک  نم 
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بونو هنونک  حتفف  مضب  عمجلا  هیلب  يا  ءاخلا  حتفب  هیزخ  عمج  يزخلا : ایندلا  یف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

قوقح ءادا  تیعر و  اب  ینابرهم  يراکزیهرپ و  رد   ) شناـنادرگراک زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـهنامیپ  دـهع و  زا 
رادرک و  اه ) هشیدـنا   ) اهیناهن رد  ار  دوخ  نادرگراک  هداتـسرف : هوکز  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هک  یماـگنه  نادنمتـسم ) ناتـسدریز و 
یسک نابهگن و  وا  زج  هب  و  تسین ، رظان  رـضاح و  ادخ  زا  ریغ  هکیئاج  مهد  یم  روتـسد  ادخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  شا  هدیـشوپ 

ار نآ  ریغ  نطاب  رد  هک  درواـین  اـجب  ادـخ  ناـمرف  زا  يراـک  رهاـظ  رد  هک  منک  یم  رما  ار  وا  .دـشاب و  یمن  دوش  یم  رازگاو  وا  هب  هک 
یهلا روتسد   ) هدرک ءادا  ار  تناما  دوبن  هنوگ  ود  شراتفگ  رادرک و  راکشآ و  ناهنپ و  هک  یسک  و  دشابن ) ورود  قفانم و   ) دهد ماجنا 
هدومن رما  وا  هب  .تسا و  هدروآ  اج  هب  یئامندوخ ) ءایر و  يور  زا  هن   ) تقیقح صـالخا و  اـب  ار  یگدـنب  تداـبع و  و  هداد ) ماـجنا  ار 

رتش دیوگب  هکنآ  دننام  ددنبن ، غورد  اهنآ  هب  ای   ) دیوگن غورد  اهنآ  هب  و  دناجرن ، ار  ناتسدریز ) اهتیعر و   ) ناشیا هک  مهد  یم  روتسد 
یشکرس يور  زا  اهنآ  رب  یئاورنامرف  ببس  هب  و  دیا ) هدرک  ناهنپ  هوکز  زا  زیرگ  يارب  هک  تسا  نیا  زا  شیب  ناتتـشک  زا  هدش  ورد  ای 
شیادیپ ندرک و  هدامآ  يارب  و  دنـشیک ، مه  ردارب و  نید  رد  نانیا  اریز  دـنادن ) زاین  یب  ناشیا  زا  ار  دوخ   ) دـنادرگن رب  يور  نانآ  زا 

درگ لاوما  نیا  ات  دـننک  یم  يراتـسرپ  تیبرت و  ار  نایاپراهچ  دـنیامن و  یم  تشک  هداد  بآ  ار  نیمز  ناشیا   ) دنتـسه ناروای  قوقح 
يراکشآ یقح  تباث و  هرهب  هوکز  نیا  رد  ار  وت  و  دناجنر .) ار  ناشیا  دیابن  نیاربانب  میئامن ، یم  تفایرد  هوکز  اهنآ  زا  ام  دوش و  یم 

قوقح زین )  ) وت میزادرپ  یم  مامت  ار  وت  قح  ام  هک  روطنامه  و  دـنمزاین ، ناناوتان  ناشیورد و  زا  يراد  یئاـهزابنا  کیرـش و  و  تسا ،
و تشاد ، یهاوخ  نمـشد  رتشیب  مدرم  همه  زا  وت  زیختـسر  زور  رد  یهاکب ) ناشقوقح  زا   ) ینکن نینچ  رگا  و  زادرپب ، ماـمت  ار  ناـشیا 

ریغ رد  هکنیا  راد  ماو  و  هدش ، هدنار  نایاونیب  نارگ و  هزوی  رد  ناتـسد و  یهت  ناشیورد و  ادخ  دزن  وا  نمـشد  هک  یـسک  لاح  هب  ادـب 
( یهلا روتسد   ) تناما هک  یـسک  و  دنـشاب !! تیب  لها  هناخ و  لام و  زا  رود  هدنامرد  نارذگهر  نیرفاسم و  دنا و  هتفرگ  ماو  تیـصعم 
هتـشاداو و دوخ  هب  ار  یئاوسر  ایند  رد  دزاسن  كاپ  نآ  زا  ار  شنید  دوخ و  و  دشاب ) كاب  یب   ) دـنک ارچ  تنایخ  رد  و  دراد ، راوخ  ار 
و  ) تسا نایاوشیپ  اب  لغد  لغد ، نیرت  تشز  و  تما ، هب  تنایخ  یتسردان  تنایخ و  نیرتگرزب  و  تسا ، رتاوسر  رتراوخ و  ترخآ  رد 
) تسا هدومن  لغد  دوخ  ياوشیپ  ماما و  هب  مه  هدرک و  تنایخ  تما  هب  مه  دنک  يزارد  تسد  نادنمتسم  نایاونیب و  قوقح  رد  هک  ره 

.تسا دورد  هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و 

ینامز

ار اهتایلام  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـنیامن  هک  تسا  هداد  تیرومام  مجنپ  تسیب و  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ایر  یهاوخدوخ و  اـب  هزراـبم 
نیدب ددرگ و  جرخ  هقطنم  رد  تفایرد و  یهلا  قوقح  هک  دهد  یم  تیرومام  همان  نیا  رد  یلو  دتسرفب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  هتفرگ 

لبق همان  رد  یلو  تسین  يدیدرت  تسا  تناما  یهلا  قوقح  تیرومام  ود  ره  رد  هک  نیا  رد  .دـنک  یم  توافت  تیرومام  عضو  بیترت 
.دیامن فرـصم  یعرـش  دراوم  رد  ار  تناما  دیاب  رومام  همان  نیا  رد  دناسرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تسدب  ار  تناما  هدوب  رومام  هدنیامن 

رارق هجوت  دروم  فرـصم  عقوم  رد  هدـنیامن  عضو  ناگدـننک  تخادرپ  قوقح  تیاعر  تناما و  تیاـعر  رب  هفاـضا  تیروماـم  نیا  رد 
مالـسلا هیلع  ماـما  تهج  نیمه  هب  تسا  هدـنیامن  يارب  رطخ  نیرتمهم  یهاوخدوخ  و  ءاـیر ، تناـیخ ، يدراوم  نینچ  رد  .تسا  هتفرگ 
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نآ هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  یئاه  هتکن  .دنک  یم  زاغآ  صالخا  زا  يرادروخرب  قافن و  ءایر و  زا  زیهرپ  هب  هجوت  اب  ار  همان 
مه ادخ  دننز ، یم  گنرین  ادخ  هب  نیقفانم  : ) میناوخ یم  نینچ  ایر  یئامندوخ و  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  .تسا  هدرک  ناوارف  شرافس 
هب رتمک  دـنهد و  یم  ماجنا  یئایر  ار  اهراک  دـنناوخ ، یم  زامن  یلاح  یب  اب  دنتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یعقوم  دـنز ، یم  گنرین  ناـنآ  هب 

ربارب رد  ناطیش  هک  دراد  تمظع  ردقنآ  صالخا  .تسا  هتسناد  باذع  بجوتـسم  ار  ناراکایر  ادخ  رگید  هیآ  رد  .دنتـسه ) ادخ  رکف 
( .ار وت  صلخم  ناگدنب  رگم  منک  یم  هارمگ  ار  ناگدنب  مامت  وت  تزع  هب  : ) دیوگ یم  دراد و  یم  مالعا  هدروخ  تسکش  ار  دوخ  نآ 

ظفح ار  نانآ  يوربآ  دیاب  دنتـسه و  وت  ینید  ناردارب  همه ، یهلا  قوقح  ناگدننک  تخادرپ  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  دروآ  یم  یهاوخدوخ  يرگیغای و  ابلاغ  لوپ  هک  اجنآ  زا  .دـیزاسن  هشیپ  قافن  اـیر و  یهاوخدوخ ، ناـنآ  هب  تبـسن  دـینک و 
یب .دوش  تیاعر  دنتسه  هدنامهار  هتـسکشرو و  مالغ ، ریقف ، همه  هک  هاکز  ناگدننک  تفایرد  هب  تبـسن  هک  دنکیم  شرافـس  مالـسلا 

لاـملا تیب  قوقح  فرـصم  دراوم  زا  یکی  هک  میناد  یم  .دوب  دـهاوخ  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  رد  یهاوخداد  بجوـم  ناـنآ  هب  یئاـنتعا 
نیمه هب  دنریگب و  قوقح  دـنناوت  یم  دـنهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  هک  دنتـسه  لاملا  تیب  نارازگراک  نیلماع  تسا  نیلماع ) )

هب بلطم  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  راب  .تسا  هدرک  یفرعم  لاملا  تیب  رد  مهـس  بحاص  ار  هدـنیامن  مالـسلا  هیلع  ماـما  تهج 
نایز بجوم  تناما  نیا  ظفح  رد  یهاتوک  تسا و  تما  مالـسلا و  هیلع  ماما  تناـما  لاـملا  تیب  قوقح  هک  دـهد  یم  هجوت  هتکن  نیا 

.دوب دهاوخ  ترخآ  ایند و 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) هیفخملا رومالا  نم  هزجنی  ام  يا  هرما ) رئارس  یف   ) هناحبس هفاخی  ناب  يا  هللا ) يوقتب  هرما   ) هقدصلا یلا  هثعب  دق  و  هلامع ، ضعب  یلا 
دهـشی يا ال  هریغ ) دیهـش  ثیح ال   ) هینالعلا رومالا  یف  يوقتلا  نم  مها ، کـلذ  یف  يوقتلا  ناـف  هیفخملا ، هلاـمعا  يا  هلمع ) تاـیفخ 

ال  ) نوکی نا  لمتحی  و  یلاعت ، هللا  يوس  اقلطم  هیلا  رومالا  لکوی  نم  كانه  سیل  يا  هنود ) لیکو  و ال   ) هناحبـس هریغ  یفخلا  لـمعلا 
هریغ یلا  فلاخیف  رهظ  امیف  هللا  هعاط  نم  یشب ء  لمعی  نا ال  هرما  و   ) .یلاعت هللا  الا  قلطم  لوقب  دیهش  يا ال  اضیا ، دافملا  اذهب  دیهش )

مل نم  و   ) رهاظلا یف  هعاطلاب  لمعلا  ال  نطابلا ، یف  هفلاخملا  وه  یهنلا  لحمف  هرهاظل ، افلاخم  هنطاب  نوکی  ناب ال  یفخا  يا  رسا ) امیف 
لاح لک  یف  هناحبـس  هللا  هعاطا  نم  هقتاع  یلع  تاقلملا  هنامالا ) يدا  دقف   ) هلوق عم  هلعف  يا  هتلاقم ) هلعف و  هتینالع و  هرـس و  فلتخی 
یلع برـضی  يا ال  مههبجی ) نا ال  هرما  و   ) .هنلع هرـس و  و  هنطاب ، هرهاـظ و  فلتخا  اـیئارم  ناـک  ول  ذا  یلاـعت ، هللا  هداـبعلا ) صلخا  (و 

اورربیل اهوتهب  هیعرلا  یلع  اوبـضغ  اذا  ءارمالا  هداع  یه  امک  مهتهبی ، يا ال  مههـضعی ) ـال  و   ) مهنم هقدـصلا  ذـخا  دـیری  نیذـلا  ههبج 
و مهناف )  ) هرامالا ببـسب  مهیلع  عفرتی  ناب  مهیلع ) هرامالاب  الـضفت   ) دعتبی یفاجتی و ال  يا ال  مهنع ) بغری  و ال   ) ماقتنالا یف  مهفقوم 
( اضورفم ابیـصن  هقدصلا  هذه  یف  کل  نا  و   ) ذـخای اذـه  نوطعی و  مهف  قوقحلا ) جارختـسا  یلع  ناوعالا  نیدـلا و  یف  ناوخالا   ) هایا
( هنکـسم لها  ءاکرـش  و   ) هینامثلا فراصملا  دحا  هلعج  ذا  هناحبـس  هللا  هنیب  امولعم ) اقح  و   ) .اهیلع نیلماعلا  هلوقب و  هناحبـس  هللا  هضرف 

ءارقفلل تاقدصلا  امنا   0 هلوق یف  مهب  هفدرا  هناحبس  هنال  هجاح  رقف و  يا  هقاف ) يوذ  ءافعـض  و  ( ) نیکاسملا و   ) هلوقب هفدرا  یلاعت  هنال 
لوق یف  لاومالا  باحصا  یلع  يدعتت  ناب ال  مهقوقح ) مهفوف   ) قحتـست ام  کیطعن  يا  کقح ) كوفوم  انا  و  ( ) اهیلع نیملاعلا   …و 
موی اموصخ  سانلا  رثکا  نم  کناف   ) سانلا قح  هیفوت  نم  لعفت ) الا  و   ) ذـخالا یف  مهقح  صقنب  هاـکزلا  باحـصا  یلع  ـال  و  لـعف ، وا 

ریقفلا نم  الاح  دشا  نیکسملا  و  نیکاسملا ) ءارقفلا و  هللا  دنع  همصخ  نمل   ) اسای ارقف و  يا  اسوی ) و   ) هموصخ ءارقفلا  لک  ذا  همایقلا )
یف هتقفن  تمت  يذلا  لیبسلا ) نبا  و   ) نویدملا وه  و  مراغلا ) و   ) حـلاصملا رئاس  نم  مهیلا  عفدـی  نا  بجی  نیذـلا  يا  نوعوفدـملا ) (و 

هفرـش يا  هسفن ) هزنی  مل  و   ) مهقوقح ساـنلا  هیفوت  مدـعب  هناـمالاب ، ناهتـسا  نم  و   ) هلها یلا  عجری  فـیک  ملعی  ـال  ارئاـح  یقبف  رفـسلا 
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هیلبلا و يا  هیزخ ، عمج  يزخلا ) یف  هسفنب  لحا  دـقف   ) هنایخلا نع  يا  اـهنع )  ) یلاـعت هللادـنع  هنیدو )  ) ساـنلا دـنع  هتعمـس  یـسفنلا و 
و  ) حلاصملا رئاس  ءارقفلا و  لاوما  یف  همالا ) هنایخ  هنایخلا  مظعا  نا  و   ) ایندـلا یف  هیلع  امم  يزخا ) لذا و  هرخالا  یف  وه  و   ) هحیـضفلا

(. مالسلا و   ) ءافلخلا تالولا و  يا  همئالا ) شغ   ) هئوسا يا : شغلا ) عضفا 

يوسوم

بیغی يذلا ال  دیهشلا : .رهظی  مل  رتتسا و  اذا  یشلا ء  یفخ  نم  تایفخلا : .هینلا  هرما ، نم  ناسنالا  هرسی  ام  هریرسلا  عمج  رئارسلا : هغللا :
: مههـضعب .ههبجلا  هباصا  نم  هلـصا  هورکملاب و  لابقتـسالا  وه  هبجلا و  نم  مههبجی : .لـصوا  يدا : .همـالک  هتلاـقم : .هلمع  نع  یش ء 

.هیلع لـضفلا  یعدا  هیلع  لـضفت  نم  لـضفتلا : .هکرت  هنع و  ضرعا  هنع : بغر  .اروز  ابذـک و  حـیبقلا  رکذ  هضعلا  ناـتهبلاب و  مهیمری 
: هقاف .فعـضلا  لذـلا و  و  رقفلا ، هنکـسملا : .هدابع  یلع  هللا  هبجوا  ام  دودـحملا ، ضورفملا : .ظحلا  بیـصنلا : .نودـعاسملا  ناوعـالا :

عمج نولئاسلا : .هدـش  اباذـع و  يا  یلعف  یـسوب : .عزانملا  وه  مصخ و  عمج  اموصخ : .امات  هیلا  هادا  اذا  هقح  هافو  نم  كوفوم : .هجاح 
زجع يذلا  مراغ  عمج  نومراغلا : .ریقفلا  انه  هب  داری  هدرو و  هدعبا  هاحن و  اذا  هعفد  نم  عوفدملا  عمج  نوعوفدـملا : .یطعتـسملا  لئاس 

.هب فختسا  هب و  ازهتسا  هرقحسا و  هب : ناهتسا  .اهیلا  هلـصوی  ام  دجی  هدلب و ال  ریغ  یف  عطقنملا  لیبسلا : نبا  .هیلع  يذلا  هنید  ءافو  نع 
نوکس .ءاخلا  رسکب  يزخلا : .مذی  امع  عفرتی  ناصی ، دعابی و  اذک : نع  هزنی  .هعسو  بصخ  یف  برـشی  لکای و  هاوه  یلع  حرـس  عتر :

هرما و رئارـس  یف  هللا  يوقتب  هرما  : ) حرـشلا .کلذ  یف  رادقملا  زواج  هتعانـش و  تدتـشا  هعاظف  رمالا  عظف  نم  عظفا : .لذلا  دـشا  يازلا 
نم رسا و  امیف  هریغ  یلا  فلاخیف  رهظ  امیف  هللا  هعاط  نم  یـشب ء  لمعی  الا  هرما  هنود و  لیکو  هریغ و ال  دیهـش  ثیح ال  هلمع  تایفخ 

مامالا اهبتک  هیـصولا  هذه  نا  جهنلا  حارـش  ضعب  لوقی  هدابعلا ) صلخا  هنامالا و  يدا  دـقف  هتلاقم  هلعف و  هتینالع و  هرـس و  فلتخی  مل 
هذه هللا  يوقتب  هیـصو  .ببـسلا  صوصخ  سیل  باطخلا و  مومع  اندنع  مهملا  هقدـصلا و  یلع  هثعب  امل  يدزالا  میلـس  نب  فنخم  یلا 

امدنع رـسلا  یف  رثکا  دسجتت  یه  لب  سانلل  رهظی  ام  صوصخ  یف  يوقتلا  تسیل  .هرخالا و  ایندـلا و  تاریخ  اهیف  تعمج  یتلا  يوقتلا 
هساـفنا و هیلع  یـصحت  هاـعرت و  هارت و  هللا  نیع  نا  رعـشی  نوـیعلا و  نع  ناـسنالا  یفتخی  امدـنع  بیـسح …  وا  بیقر  نـم  نوـکی  ـال 

لک كرتیف  هسفن  یلع  ناسنالا  هباقر  دتـشت  امدنع  رهظت  يوقتلا و  دسجتت  مارحلا …  یف  لخدی  هل و ال  موسرملا  يدـعتی  الف  هتاکرح 
نوکی امدنع ال  سانلا  یلع  یفخی  لمع  لک  یف  يونی و  ام  رس  یف  هللا  يوقتب  لجرلا  اذه  رمای  انه  مامالا  هعاط و  لکب  موقی  هیصعم و 
هعاطلا مازتلالا و  هیلع  ودـبی  رهاظلا  یفف  قافنلاب  هنع  ربعملا  وه  هنطابل و  هرهاـظ  هفلاـخم  نع  هاـهن  و  بقارملا …  رظاـنلا و  وه  هللا  ـالا 

هنا ثیح  نم  رثا  نم  هدحولا  هذهل  امل  لوقلا  لعفلا و  هینالعلا و  رسلا و  هدحو  یف  هبغر  مث  .هیصعملا  کتهتلا و  شیعی  رـسلا  یف  امنیب 
لمعلا و لطبت  یتلا  ءایرلا  هیلمع  نم  جرخی  کلذک  انیما و  نوکی  نا  بجیف  هقدصلا  یباج  هنال  هیلع  هضورفملا  هنامالا  يدا  دق  نوکی 

یلع ناوعالا  نیدـلا و  یف  ناوخالا  مهناف  مهیلع  هراـمالاب  الـضفت  مهنع  بغری  ـال  مههـضعی و  ـال  مههبجی و  ـالا  هرما  و   … ) هدـسفت
وا نوعفدـت  امم  رثکاهاکزلا  نا  مهل : لوقی  ناب  مهیف  سیل  رماب  مهیمری  وا  نوهرکی  امب  مههجاوی  هل ال  رما  اذـه  و  قوقحلا ) جارختـسا 

هناکم هرامالا و  لزنمل  لضفا  مهنم و  نسحا  هنا  هنظل  مهتـسلاجم  نع  ضرعی  وا  مهنع  یفاـجتی  ـال  اذـکه و  مکنم و  اـهلبقتی  ـال  هللا  نا 
نیدـلا یف  ناوخالا  مهنا  لوالا : .نیرماب  مهنع  یفاجتلا  مهیلع و  لواـطتلا  مدـع  هل  لـلع  دـق  هقدـصلا و  عمجل  یلوتملا  هنا  ثیح  اـهنم 

نم کلذ  ریغ  هنـسحلا و  هرـشعلا  ریدقتلا و  مارتحالا و  قح  ملـسملا  یلع  ملـسملل  تلعج  لمـشلا و  تمل  هاجتالا و  تدحو  هدـیقعلاف 
همدـخ مظعا  کلذ  یف  نیکاـسملا و  ءارقفلا و  یلا  اهمیدـقت  هیلاـملا و  قوقحلا  جارختـسا  یف  نودـعاسملا  مهنا  یناـثلا : قوقحلا … 

لثم دالبلا و  هرامع  عمتجملا و  حالـص  کلذ  یف  ءارقفلا و  زوع  نوعفری  قوقحلا  هذه  جارخاب  مهنا  هقبطلا ، هذـه  یلا  ءالوه  اهیدـسی 
اقح اضورفم و  ابیـصن  هقدـصلا  هذـه  یف  کل  نا  و   … ) مهیلع عفرت  وا  جاعزا  وا  هناها  نود  نیللا  ینـسحلاب و  مهتلماعم  بجی  ءـالوه 
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اموصخ سانلا  رثکا  نم  کناف  لعفت  الا  مهقوقح و  مهفوف  کقح  كوفوم  انا  هقاف و  يوذ  ءافعـض  هنکـسم و  لـها  ءاکرـش  اـمولعم و 
هیلع نیب  لـیبسلا ) نبا  نومراـغلا و  نوعوفدـملا و  نولئاـسلا و  نیکاـسملا و  ءارقفلا و  هللا - دـنع  همـصخ  نمل - یـسوب  هماـیقلا و  موی 

فرصتی القتـسم  سیل  نکل  تاقدصلا و  یلع  الماع  هنوکل  اردقم  اددحم  ابجاو  ابینـص  هل  نا  بیـصنلا …  نم  لماعلا  اذهل  ام  مالـسلا 
مهلامب هسفنل  رثاتسی  فیک  هل  ءاکرش  اوناک  اذا  هجاحلا و  باحصا  نیکاسملا و  ءارقفلا و  نم  ءاکرش  هل  لب  ءاشی  فیک  لاملا  اذه  یف 
کیطعن هظفحن و  کل و  هسدـقن  نحن  اقح  کل  نا  ماـمالا : هل  لوقی  مهیلا …  هلـصوی  نا  ریغ  نم  هب  دبتـسی  مهنود و  هزوحی  فیک  و 

ریبکلا شیجلا  مهقح  مهل  يدوی  مل  اذا  هنا  هل  نیب  هیلا و  هدرو  هللا  باذـعب  هددـه  مث  مهقوقح  کئاکرـشل  یطعت  نا  بجی  نکل  هایا و 
نودری نیذلا  نوعوفدملا  کلذک  ءادجتـسالا و  بلطلا و  یلا  هئیـسلا  مهتالاح  مهترطـضا  نیذـلا  نیلئاسلا  نیکاسملا و  ءارقفلا و  نم 

عطقنملا وه  لیبسلا و  نبا  .اهئافو و  نع  اوزجع  نویدـلا و  تحت  اوعقو  نیذـلا  مه  نومراغلا و  .نولاسی و  ام  نوطعی  باوبـالا و ال  نع 
یباجلا اذهل  امـصخ  همایقلا  موی  فقی  هلک  فیثکلا  شیجلا  اذه  نا  هلها …  یلا  هلـصوی  ام  هفرـصم و  کلمی  مل  يذـلا  هدـلب  ریغ  یف 

لذلا هسفنب  لحا  دقف  اهنع  هنید  هسفن و  هزنی  مل  هنایخلا و  یف  عتر  هنامالاب و  ناهتسا  نم  و   … ) مهنود هب  رثاتسا  مهقح و  مهعنم  يذلا 
هبقاع نم  هرذح  مالسلاو ) همئالا  شغ  شغلا  عظفا  همالا و  هنایخ  هنایخلا  مظعا  نا  يزخا و  لذا و  هرخالا  یف  وه  ایندلا و  یف  يزخلا  و 

اذه نع  هسفن  عفری  مل  هنیمی و  کلم  هلاوما و  اهناک  اهب و  عتمت  اهیلع و  نمتوملا  لاومالا  لکا  نم  ناف  هنامالاب  مازتلالا  مدـع  هنایخلا و 
هنایخلاب و هیلا  راشی  هتلطنم و  طقـست  ثیح  ایندلا  یف  يزخلا  لذلا و  هسفنب  لزنا  دقف  هنایخلا  هذـه  نع  هنید  ظفحی  نیهملا و  طوقـسلا 

فشک ضرعلا و  دعب  سیل  هنال  يزخا  لذا و  وهف  هرخالا  یف  اما  .سوفنلا و  هرقتحت  نویعلا و  هیردزتف  نیکاسملا  ءارقفلا و  لاوما  لکا 
مظعا نا  .باذـعلا و  ماقم  يزخلا و  زکرم  یه  یتلا  رانلا  هتبقاع  ناک  مث  اراع  ایزخ و  دـشا  باسحلا - موی  ساـنلا  هللا و  ماـما  رومـالا -

.اهمومع و اهلومـش و  اهرثا و  مظعل  مظعتف  مهدـیفی  ام  مهعفانم و  مهحلاصم و  یف  سانلا  عیمجل  هماع  هنایخ  اهنال  همالا  هنایخ  هنایخلا 
مهـشغ ال ناف  همئالاک  ههج  لثمی  میظع  ناسنا  عم  ناک  اذا  مظعی  دتـشیف و  اقلطم  امارح  ناک  اذا  شغلا  نـال  همئـالا  شغ  شغلا  عظفا 

نع ریفنت  هلک  اذه  .اهیقحتسم و  یلا  اهلاصیا  هاکزلا و  فیرـصت  یف  ءایلوا  همئالا  نا  رابتعاب  سانلا  عیمجل  اشغ  دوعی  لب  مهیف  رـصحنی 
 … اهب ءافولا  هنامالاب و  مازتلالا  یلع  صیرحت  هنایخلا و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

تاقدصلا یلع  هلمعتسی  نمل  اهبتکی  ناک 

اهریبک رومألا و  ریغص  یف  ، لدعلا هلثمأ  عرشی  ،و  قحلا دامع  میقی  ناک  مالسلا  هیلع  هنأ  اهب  ملعیل  المج  انه  انرکذ  امنإ  :و  فیرـشلا لاق 
.اهلیلج اهقیقد و  و 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  يایاصو  زا 

.تشاد یم  موقرم  تاکز  يروآ  عمج  نارومأم  يارب  ار  نآ  هک 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1786 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  قح  ناکرا  هراومه  مالسلا  هیلع  ماما  ، ددرگ مولعم  ات  میدروآ  اجنیا  رد  ار  همان  نیا  زا  یشخب  ام  : دیوگ یم  یضر  فیرش  موحرم 
موحرم ار  همان  نیا  همان : دنس  ( . 1  } .شزرا مک  ای  شزرا  رپ  ؛ گرزب کچوک و  ياهراک  رد  ؛ داد یم  لدـع  هب  نامرف  تشاد و  یم  اـپ 

رد زین  یـسوط  خیـش  هفئاطلا  خیـش  تسا و  هدرک  لقن  ربتعم  دنـس  هب  یفاک  باتک  رد  هاکزلا  باتک  زا  « قّدّـصملا بدا  » باب رد  ینیلک 
دوخ دنس  هب  ار  نآ  زین  یفقث ) میهاربا   ) تاراغلا باتک  هدنسیون.تسا  هدروآ  ینیلک  زا  دنـس  نامه  اب  ار  نآ  « هاکزلا یف  تادایزلا  » باب

املع و ناـیم  رد  هماـن  ّتیـصو  نیا  : دـیوگ یم  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  باـتک  بحاـص.تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
هعنقم رد  دـیفم  خیـش  موحرم  دـنک  یم  هراشا  نآ  هب  يو  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا و  هدوب  فورعم  یـضر  دیـس  زا  لـبق  نادنمـشناد 

رد زین  يرشخمز  هدرک و  لقن  هعنقم  زا  ار  نآ  رئارس  رد  سیردا  نبا  دننام ) یـضر  دیـس  زا  دعب  یناسک  :) دنک یم  هفاضا  سپـس.تسا 
( { ،ج 3،ص 257 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  يرصتخم  ياه  توافت  اب  ار  نآ  راربالا  عیبر 

هاگن کی  رد  همان 

فیرظ قیقد و  رایسب  تاکن  رب  لمتشم  داد ، یم  تاکز  يروآ  عمج  نالماع  تسد  هب  هراومه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  همان  ّتیـصو  نیا 
تاناویح هرابرد  یّتح  رتارف  نآ  زا  نیملـسم و  همه  هرابرد  ار  تلادـع  تیاعر  تیاـهن  یمالـسا و  بدا  هک  تسا  يا  هدـش  باـسح  و 

.دهد یم  ناشن 

تکرح یهلا  ياوقت  هناصلاخ و  ّتین  تبرق و  دـصق  اب  هک  دـنک  یم  هیـصوت  تاکز  يروآ  عمج  نارومأم  هب  ، هماـن نیا  لّوا  شخب  رد 
.دنریگن یسک  زا  ار  یهلا  قح  زا  شیب  دنوشن و  لّسوتم  فیوخت  دیدهت و  هب  زگره  دننک و 

هک دـنک  یم  هراـشا  ، تساـهنآ لاوما  رد  تاـکز  هک  یمدرم  اـب  دروخرب  نیتسخن  دروم  رد  یقیقد  فیرظ و  تاـکن  هب  مود  شخب  رد 
.تسا بدا  ّتبحم و  فطل و  تیاهن  اب  هتخیمآ 

رد یـسک  هب  یفاحجا  هنوگ  چـیه  ات  دـهد  یم  حرـش  ار  هعرق  قیرط  زا  مدرم  لاوما  زا  هّللا  قح  ندرک  ادـج  یگنوگچ  موس  شخب  رد 
.دوشن تمسق  نیا 

رترب و هک  دنوش  یم  هتفرگ  تاکز  ناونع  هب  هک  ینایاپراهچ  اب  يراتفر  شوخ  هرابرد  دهد  یم  يدّدعتم  تاروتسد  مراهچ  شخب  رد 
.دننک یم  راهظا  تاناویح  تیامح  نایعدم  هک  تسا  یقوقح  زا  رتالاب 

هیلع قداص  ماما  : دـیازفا یم  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  هماـن  نیا  هکنآ  زا  دـعب  ینیلک  موحرم 
مرکا ربمغیپ  زا  دعب   ) اهتمرح همه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیرب  يا  : دومرف تسا  هیواعم  نب  دیرب  هک  يوار  هب  تسیرگ و  اجنیا  رد  مالـسلا 

تداهش زا  دعب  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنس  هّللا و  باتک  هب  لمع  تفر و  داب  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 
.دشن هتشاد  اپرب  مدرم  نایم  رد  یقح  چیه  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  نانمؤم  ریما 

یم دای  دنگوس  لاعتم  دنوادخ  هب  : دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  زا  شخب  نیا  رکذ  زا  دـعب  رداصم  هدنـسیون  هکنیا  بلاج 
موحرم تیاور  هب  هکنیا  زا  شیپ  هک  منک 
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هیرگ همان  نیا  هعلاطم  ماگنه  هب  اهراب  مبای  تسد  ، تیاور نیا  رکذ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هیرگ  هب  عجار  یفاـک  رد  ینیلک 
. { ،ج 3،ص 258 هغالبلا جهن  رداصم  ( . 1  } .متخیر کشا  مدرک و 

لّوا شخب 

هراشا

اَذِإَف ، ِِهلاَم ِیف  ِهّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُخْأَت  َال  ،َو  ًاهِراَک ِْهیَلَع  َّنَزاَتْجَت  َال  ًاِملْسُم َو  َّنَعِّوَُرت  َال  ،َو  َُهل َکیِرَـشَال  ُهَدْحَو  ِهّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا 
َال ،َو  ْمِْهیَلَع َمِّلَُـستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ِراَقَْولا ؛ ِهَنیِکَّسلِاب َو  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ، ْمُهَتاَْیبَأ َطـِلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِـمب  ْلِْزنَاَـف  ِّیَْحلا  یَلَع  َْتمِدَـق 
ْنِم ْمُِکلاَْومَأ  ِیف    ِ ِهّلل ْلَهَف  ، ْمُِکلاَْومَأ ِیف  ِهّللا  َّقَح  ْمُْکنِم  َذُخِآل  ، ُُهتَفِیلَخ ِهّللا َو  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَسْرَأ  ِهّللا ، َداَبِع  : َلوُقَت َُّمث  ، ْمَُهل ِهَّیِحَّتلِاب  ْجِدُْخت 

ُهَقِهُْرت ْوَأ  ُهَفِـسْعَت  ْوَأ  ُهَدِـعُوت  ْوَأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُهَعَم  ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  َمَْعنَأ  ْنِإ  ،َو  ُهْعِجاَُرت اَلَف  ، َال : ٌِلئاَق َلاَق  ْنِإَـف  ِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهوُّدَُؤتَف  ٍّقَح 
.ٍهَِّضف ْوَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُخَف 

همجرت

چیه دوخ  ریـسم  رد  نک و  تکرح  اتمه  یب  اتکی و  دنوادخ  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  اوقت و  اب  ( تاکز يروآ  عمج  رومأم  يا  وت  )
.ریگن يو  زا  ار  شلاوما  رد  دنوادخ  قح  زا  شیب  رذگن و  ، دشاب دونشخان  وت  زا  هک  یلاح  رد  وا  نیمزرس  زا  ناسرتم و  ار  یناملسم 

اب سپـس  يوش  اهنآ  ياه  هناـخ  لـخاد  هکنآ  یب  يآ ، دورف  بآ  هاـچ  اـی  همـشچرس  راـنک  رد  يدـش  هلیبق  يداـبآ  دراو  هک  یماـگنه 
امنن و راذـگورف  يزیچ  ّتیحت  ّتبحم و  راهظا  زا  نک و  مالـس  اهنآ  هب  يریگ  رارق  اهنآ  نایم  رد  ات  ورب  نانآ  يوس  هب  راقو  شمارآ و 
رد هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  شا  هفیلخ  ادخ و  ّیلو  ادخ ! ناگدنب  يا  : ییوگ یم  اهنآ  هب  ّتیحت  مالـس و  زا  دـعب 

یسک رگا  ، دیهدب شّیلو  هب  هک  دراد  دوجو  ادخ  يارب  یقح  امش  لاوما  رد  ایآ  ، مریگب امش  زا  تسا  ناتلاوما 

وا هکنآ  یب  ورب  شهارمه  ، يرآ : تفگ یـسک  رگا  نکن و  هعجارم  وا  هب  رگید  دریگ ) یمن  قلعت  ملاوما  هب  يزیچ   ) هن : تفگ اهنآ ) زا  )
.يزاس لکشم  ار  وا  راک  ای  ییامن  يریگ  تخس  وا  رب  ای  ینک  دیدهت  ای  یناسرتب  ار 

یمالسا تایلام  يروآدرگ  رد  مدرم  هب  دامتعا  ریسفت : حرش و 

یمالسا تایلام  يروآدرگ  رد  مدرم  هب  دامتعا 

دراو سپـس.دهد  یم  تاکز  ناگدـنروآدرگ  هب  یهاتوک  تارابع  رد  عماج  یلک و  يروتـسد  تسخن  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد تیلوئـسم  ساسحا  اوقت و  اب  :» دـیامرف یم  ، تسا تغالب  تحاـصف و  هدیدنـسپ  ياهـشور  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  تاـیئزج 

دونشخان وت  زا  هک  یلاح  رد  وا  نیمزرـس  زا  ناسرتن و  ار  یناملـسم  چیه  دوخ  ریـسم  رد  نک و  تکرح  اتمه  یب  اتکی و  دنوادخ  ربارب 
ال ( .» 1  } َّنَعِّوَُرت َال  ،َو  َُهل َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ِهّللا  يَْوقَت  یَلَع  ِْقلَْطنا  ( ؛» ریگن يو  زا  ار  شلاوما  رد  دـنوادخ  قح  زا  شیب  رذـگن و  ، دـشاب

ياـنعم هب  تسا  نکمم  « عور  » هک دـنا  هتفگ  زین  اـملع  زا  یـضعب  ، هدـش هتفرگ  ندـناسرت  ياـنعم  هب  « لوق » نزو رب  « عور » هشیر زا  « ّنعورت
،َو ًاهِراَک ِْهیَلَع   { .تسا هدش  هتفرگ  ندرک  روبع  يانعم  هب  « زایتجا » شیر زا  « ّنزاتجت ( .» 2  } َّنَزاَتْجَت َال  ًاِملْسُم َو   { .دشاب ندناسرت  تدش 
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(. ِِهلاَم ِیف  ِهّللا  ِّقَح  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْهنِم  َّنَذُخْأَت  َال 

يروآ عـمج  رومأـم  : هکنیا تسخن  ؛ دوـش یم  روآداـی  ار  مهم  بلطم  هس  اوـقت  هب  روتـسد  رب  نوزفا  ، تراـبع نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم يا  هقطنم  دراو  هک  یماگنه  تاـیلام  ذـخا  نارومأـم  هتـشذگ  رد  اریز  ، دـنک راـتفر  تنوشخ  اـب  دـناسرتب و  ار  مدرم  دـیابن  تاـکز 
انب هک  یماگنه  یلو  ؛ دنتفر یم  ورف  تشحو  رد  ، دشابن اهنآ  تقاط  رد  هک  دنهاوخب  اهنآ  زا  ینیگنـس  غلابم  هکنیا  سرت  زا  مدرم  ، دندش

.دننک یم  لابقتسا  اهنآ  زا  هکلب  دنسرت  یمن  اهنت  هن  ، دشاب قافرا  رب 

يریما فرط  زا  رومأـم  ار  وت  دنـشاب  دونـشخان  وت  روضح  زا  دـیابن  هکلب  ، یناـسرتب ار  اـهنآ  دـیابن  اـهنت  هن  : دـیامرف یم  مود  روتـسد  رد 
.دنراد یمارگ  ار  تروضح  دننادب و  میرک  داوج و  ، نابرهم هدنشخب و 

: دیامرف یم  ، ریگب لماک  روط  هب  ار  ادخ  قح  دیامرفب  هکنآ  زا  شیپ  موس  هلمج  رد 

.تسا مدرم  لاوما  لیلد  یب  نتفرگ  زا  زیهرپ  اوقت و  تیاهن  رب  دیکأت  نیا  ریگن و  اهنآ  زا  دنوادخ  قح  زا  شیب 

تیفیک تاـکز و  ناگدـننک  يروآدرگ  ریـسم  ماـمت  دوش و  یم  تاـیئزج  دراو  یلک  روتـسد  نیا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
دراو هک  یماـگنه  و  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  حرـش  یبلاـج  زرط  هب  تسا  ناـشلاوما  رد  یهلا  قوقح  هک  یمدرم  اـب  ار  اـهنآ  دروخرب 

(1  } ِّیَْحلا یَلَع  َْتمِدَـق  اَذِإَف  ( ؛» يوش اهنآ  ياه  هناخ  لخاد  هکنآ  یب  يآ  دورف  بآ  هاچ  اـی  همـشچرس  راـنک  رد  يدـش  هلیبق  يداـبآ 
یم هدرمـش  يا  هدـنز  دـحاو  ناسنا  هلزنم  هب  هلیبق  عومجم  هک  ارچ  هلیبق  يانعم  هب  هاگ  دـیآ و  یم  هدـنز  دوجوم  يانعم  هب  هاـگ  « ّیح .»

(. ْمُهَتاَْیبَأ َِطلاَُخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِِهئاَِمب  ْلِْزناَف   { .دور یم  راکب  زین  ینوکسم  هقطنم  يانعم  هب  زورما  تالامعتسا  رد  دوش و 

دننک ییاریذپ  نامهیم  زا  هک  دنـشاب  هتـشادن  يدعاسم  عضو  تسا  نکمم  هک  ارچ  ، ینک لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  دیابن  هکنیا  هب  هراشا 
رگا هکنیا  ای  يوش و  ربخ  اب  اهنآ  یلام  عضو  زا  کیدزن  زا  دـنهاوخن  هکنیا  ای  تسا و  نامهیم  زا  ییاریذـپ  اـهنآ  تعیبط  هک  یلاـحرد 

يزایتما عقوت  هناخ  بحاص  ای  هدماین و  اهنآ  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هدنیامن  ارچ  هک  دنوش  تحاران  نارگید  يوش  یـصخش  رب  دراو 
هاچ ای  همشچ  باختنا  دوش و  دراو  بآ  هاچ  ای  همشچ  رانک  رد  دهد  یم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاهج  نیا  ساسا  رب.دشاب  هتـشاد 

يروآ عمج  رومأـم  ًارهاـظ  تسانـشآ و  همه  يارب  هک  تسا  يزکرم  عقاو  رد  دـتفا و  یم  اـجنآ  هب  همه  روبع  هک  تسا  نیا  يارب  بآ 
هک دنتشاد  هارمه  هب  یهاگرخ  همیخ و  درب و  یم  دوخ  اب  کمک  ناونع  هب  ار  یتارفن  هکلب  درک  یمن  یط  ار  هار  نیا  ییاهنت  هب  هقدص 

.دندش یم  نکاس  اجنآ  رد  دندرک و  یم  اپرب  بآ  هاچ  ای  همشچ  رانک  رد  ار  نآ 

ّتبحم و راهظا  زا  نک و  مالـس  اهنآ  هب  يریگرارق  اهنآ  نایم  رد  ات  ورب  نانآ  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اـب  سپـس  :» دـیازفا یم  هاـگ  نآ 
(. ْمَُهل ِهَّیِحَّتلِاب  ْجِدُْخت  َال  ،َو  ْمِْهیَلَع َمِّلَُستَف  ْمُهَْنَیب  َموُقَت  یَّتَح  ؛ ِراَقَْولا ِهَنیِکَّسلِاب َو  ْمِْهَیلِإ  ِْضما  َُّمث  ( ؛» امنم راذگورف  يزیچ  ّتیحت 

نینچ ندمآ  زا  مدرم  ددرگ و  یم  نانآ  شمارآ  ببس  نتـشاد  لماک  ّتیحت  مالـس و  نتفر و  اهنآ  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اب  ، نیقی هب 
.دنهد یمن  هار  دوخ  هب  یتحاران  تشحو و  ینارومأم 

ار نشخ  نارومأم  هک  هدوب  لومعم  ملاظ  يارما  ناهاشداپ و  نامز  رد  هتشذگ  رد  هک  تسا  یتینهذ  ندرک  یثنخ  يارب  تاروتـسد  نیا 
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.دندرک یم  روصت  ینامسآ  ياهالب  هیبش  ار  اهنآ  دوجو  مدرم  هک  دندرامگ  یم  جارخ  تایلام و  نتفرگ  يارب 

یم دـلوتم  دـعوم  زا  لبق  ای  صقان  هک  تسا  ینینج  يانعم  هب  لصا  رد  جالع ) نزو  رب  «) جادـخ » هشیر زا  « ْجِدُْـخت اـَل  » هکنیا هب  هّجوت  اـب 
دمآ شوخ  تیحت و  رد  وا  هدنیامن  هک  دراد  دیکأت  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  ، هدش هتفگ  یصقان  رما  ره  هب  سپس  دوش و 

دنیوگ و یم  نخـس  مدرم  اب  رترب  عضوم  زا  هک  اه  تموکح  ناگدـنیامن  نارومأم و  زا  يرایـسب  دـننام  دـنکن و  یهاتوک  چـیه  نتفگ 
اب ّتبحم  رپ  تسود  ود  دروخرب  ، مدرم هدوت  اب  وا  دروخرب  رگید  يریبعت  هب  دـنکن و  راتفر  نانآ  اب  ، دـنراد ابا  مه  مالـس  خـساپ  زا  یتح 

.دشاب رگدکی 

.دهد یم  حرش  یبلاج  تروص  هب  ار  نآ  هدراذگ و  تاکز  هبلاطم  زرط  هب  طوبرم  تایئزج  يور  تشگنا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

امـش يوس  هب  ارم  شا  هفیلخ  ادـخ و  ّیلو  ادـخ ! ناگدـنب  يا  : ییوگ یم  اهنآ  هب  تیحت  مالـس و  زا  دـعب  و  :» دـیامرف یم  هکنیا  تسخن 
َُّمث ( ؛» دیهدب شّیلو  هب  هک  دراد  دوجو  ادخ  يارب  یقح  امش  لاوما  رد  ایآ  مریگب  امش  زا  تسا  ناتلاوما  رد  هک  ار  ادخ  قح  ات  هداتسرف 
(. ِهِِّیلَو َیلِإ  ُهوُّدَُؤتَف  ٍّقَح  ْنِم  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف    ِ ِهّلل ْلَهَف  ، ْمُِکلاَْومَأ ِیف  ِهّللا  َّقَح  ْمُْکنِم  َذُخِآل  ، ُُهتَفِیلَخ ِهّللا َو  ُِّیلَو  ْمُْکَیلِإ  ِینَلَسْرَأ  ، ِهّللا َداَبِع  : َلوُقَت

يروآ عمج  هکنیا  مود.دنتسه  ادخ  ناگدنب  مدرم  هکنیا  یکی  : هدش هیکت  زیچ  هس  يور  ترابع  نیا  رد  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا 
دوجو اـهنآ  لاوما  رد  هک  تسا  هّللا  قح  دریگب  دـهاوخ  یم  ار  هچنآ  هکنیا  موس.تسا  هّللا  هفیلخ  هّللا و  ّیلو  هداتـسرف  تاـکز  هدـننک 

.دراد

اب هک  تسا  يدـح  ات  نآ  یناور  ریثأت  دزاس و  یم  هدامآ  تاکز  يادا  يارب  ار  وا  دـنک و  یم  مرن  ار  يا  هدنونـش  ره  بلق  تاریبعت  نیا 
ادـخ هدـنب  ناونع  هب  ارم  هدـمآ و  هّللا  ّیلو  هدـنیامن  هک  دـنک  یم  رکف  دوخ  شیپ.دـهد  یم  لیوحت  ار  تاـکز  قوش  هقـالع و  قشع و 

.دهاوخ یمن  ادخ  قح  زج  يزیچ  نم  زا  هدرک و  یفرعم 

رد هاگ  هک  تایلام  ذخا  ياهشور  نیرت  یقرتم  زا  یکی  هب  دیآ  یم  نآ  زا  دعب  هک  ییاه  هلمج  هفاضا  هب   « ْمُِکلاَْومَأ ِیف    ِ ِهّلل ْلَهَف  هلمج «
نیما و ار  اهنآ  ینعی  ؛ تسا مدرم  دوخ  رب  ندرک  دامتعا  نآ  دراد و  هراـشا  دوش  یم  هکت  نآ  يور  زورما  ياـیند  رد  ، قطاـنم زا  یـضعب 

دامتعا هنوگ  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت.نتساوخ  حیضوت  ناشلاوما  تاکز  هرابرد  ناشدوخ  زا  نتخانـش و  راکتـسرد  وگتـسار و 
زومرم و راکهدـب  کی  اب  راک  بلط  کـی  دروخرب  دـننک و  ضرف  نئاـخ  وگ و  غورد  ار  مدرم  رگا  سکع  رب.دراد  یمهم  رثا  يزاـس 

تایلام نتخادرپ  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دـنزاس و  یفخم  ار  دوخ  لاوما  اهنآ  هک  دوش  یم  ببـس  ، دنـشاب هتـشاد  اهنآ  اب  تسردان 
مه يرتفد  لاوما و  یعقاو  باتک  باسح و  يارب  يرتفد  : دـننک تسرد  رتفد  ود  ناـشدوخ  يارب  زورما  ریبعت  هب  دـننک و  رارف  یمالـسا 

.تایلام نارومأم  يارب 

تاـیلام يروآ  عمج  نارومأـم  يوس  زا  شور  نیا  ریخا  ياـهلاس  رد  اـم  روشک  رد  اـم و  رـصع  رد  هک  تسا  هّجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
.دوب اهدمآرد  رب  تایلام  مجح  شیازفا  نآ  هجیتن  دش و  شیامزآ 

ینید ياملع  غارـس  هب  یهلا  ياه  هزیگنا  اب  نامیااب  مدرم  هک  تسا  هنوگ  نیمه  بلطم  اقیقد  زین  سمخ  هلأسم  رد  اـم  یتنـس  شور  رد 
ًاقیقد ار  دوخ  لاوما  دنور و  یم 
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.دشاب راک  رد  يراشف  رابجا و  هکنآ  نودب  دننک  نییعت  ار  اهنآ  سمخ  ات  دنهد  یم  هئارا  اهنآ  هب  هدرک  يرادرب  تروص 

نیا رد  تسا  نکمم  یلو  تسا  تاکز  مکح  لومـشم  ناشلاوما  هک  تسا  یناـسک  همه  هراـبرد  یمومع  یلـصا  دـش  هتفگ  هچنآ  هتبلا 
نتخادرپ هب  تبـسن  اراکـشآ  دنتـسیاب و  یمالـسا  تموکح  ربارب  رد  نادنمروز  زا  یـضعب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  زین  یتائانثتـسا  نایم 

یضعب تأرج  ببس  ات  دناتسب  اهنآ  زا  روز  هب  ار  هّللا  قح  دنک و  دروخرب  اهنآ  اب  تموکح  دراوم  هنوگ  نیا  رد.دننک  تفلاخم  تاکز 
.تسانثتسا کی  نیا  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  یلو  دوشن  رگید 

وا هب  رگید  دریگ ) یمن  قـلعت  ملاوـما  هب  يزیچ   ) هن : تفگ اـهنآ ) زا   ) یـسک رگا  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
وا راک  ای  ییامن  يریگ  تخـس  وا  رب  ای  ینک  دیدهت  ای  یناسرتب  ار  وا  هکنآ  یب  ورب  شهارمه  ، يرآ : تفگ یـسک  رگا  نکن و  هعجارم 
هب هاگ  تسا و  یتمعن  ندیـشخب  يانعم  هب  هاگ  « ماـعنا » هشیر زا  « معنا ( .» 1  } َمَْعنَأ ْنِإ  ،َو  ُهْعِجاَُرت اَلَف  ، َال : ٌِلئاَق َلاَق  ْنِإَف  ( ؛» يزاس لکـشم  ار 
ُهَعَم ِْقلَْطناَف  ٌمِْعنُم  ََکل  «. { لئاق ال لاق  ناف  » لبق ام  هلمج  هنیرق  هب  تسا  هدـش  هدارا  ریخا  يانعم  الاب  هلمج  رد  (. يرآ  ) معن نتفگ  يانعم 

هب سپـس  تسا  نتفر  ههاریب  يانعم  هب  لصا  رد  « بسک » نزو رب  « فسع » هشیر زا  « فسعت ( .» 2  } ُهَفِـسْعَت ْوَأ  ُهَدِعُوت  ْوَأ  ُهَفیُِخت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم 
رب « قهر » هشیر زا  « قاـهرا » هشیر زا  « قهرت ( .» 3 (. } ُهَقِهُْرت ْوَأ   { .تسا هدـش  قـالطا  تسا  نتفر  ههاریب  قادـصم  زین  نآ  هک  متـس  مـلظ و 
یم ار  يریگ  تخس  يانعم  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسا و  هبلغ  رهق و  اب  يزیچ  ندناشوپ  ای  ندناشوپ  يانعم  هب  لصا  رد  هک  « قفش » نزو

 { .تسا هدش  هدارا  انعم  نیمه  الاب  هلمج  رد.دهد 

جرخ هب  دراد  دوجو  وا  لاوما  رد  یتاکز  دراد ، یم  راهظا  هک  یـسک  هرابرد  ار  ّتبحم  فطل و  تیاهن  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  بلاج 
ًالثم هک  دـناسرتب  ار  وا  دـیابن  هکنیا  تسخن  : دـهد یم  تاکز  يروآدرگ  رومأم  هب  روتـسد  راهچ  ، هاتوک رایـسب  هلمج  راهچ  رد  هداد و 

نتفرگ رد  هکنیا  موس  دریگن و  وا  زا  يزیچ  دـیدهت  اـب  هکنیا  رگید  دـش و  یهاوـخ  تازاـجم  یهدـن  لـماک  روـط  هب  ار  تتاـکز  رگا 
مراهچ دیامنن و  يریگ  تخس  تاکز 

وا هک  لاح.دنک  راتفر  وا  اب  تشذگ  اب  راوگرزب و  نابرهم و  کیرش  کی  دننام  تسرد  ینعی  ؛ دزاسن مهارف  وا  يارب  یتالکـشم  هکنیا 
.وگب خساپ  ّتیناسنا  بدا و  اب  ار  ّتیناسنا  بدا و  رامشب و  مرتحم  ار  شیسانش  قح  نیا  ، هدرک شلاوما  رد  هّللا  قح  دوجو  هب  فارتعا 

لاملا تیب  قوقح  تاکز و  يروآدرگ  بادآ  هتکن :

لاملا تیب  قوقح  تاکز و  يروآدرگ  بادآ 

لاملا و تیب  لاوما  تاکز و  ناگدـننک  يروآ  عمج  فیاـظو  دروم  رد  مالـسا  تاروتـسد  زا  يا  هشوگ  هدـمآ  ـالاب  هیـصوت  رد  هچنآ 
.تسا لاوما  نابحاص  اب  دروخرب  یگنوگچ 

تاـکز اـهنآ  لاوـما  زا  هک  دـهد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هـب  بـلطم  نـیا  راذـگ  هیاـپ  ناوـنع  هـب  دـیجم  نآرق 
يارب تسرفب و  دورد  اهنآ  هب  تاکز  نتفرگ  زا  دعب  هک  دـهد  یم  روتـسد  سپـس  دـنک و  یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  هک  یتاکز  ، ریگب

« . ْمَُهل ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَـص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  « ؛ تساهنآ شمارآ  هیام  هک  نک  اعد  اهنآ 
.{ هیآ 104 ، هبوت ( . 1}
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رد یـسلجم  هماّلع  موحرم  ؛ دراد یم  نایب  ار  يرتشیب  تایئزج  هک  هدـش  دراو  يدّدـعتم  تایاور  زین  ثیدـح  عباـنم  رد  هنیمز  نیا  رد  و 
.دنک یم  رکذ  ات 90 ) هحفص 80   ) هحفص هد  رد  يدّدعتم  ثیداحا  « قدصملا بدا   » ناونع تحت  باب 9  رد  دلج 93 

ِهّللا َلوُسَر  َّنَأ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 
ِهِیف ُبِجَت  ٌلاَـم  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  َرَْکنَأ  ْنَم  ُهَّنَأ  ِینْعَی  َنُونُومْأَـم  اَـهِیف  ْمُه  َلاَـق  ْمِِهتاَقَدَـص َو  یَلَع  ُساَّنلا  َفَلُْحی  ْنَأ  یَهَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنراد هدهع  رب  هک  یتاکز  هب  تبسن  ار  مدرم  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ؛ فَلْحَتُْسی َْمل  ُهَْدنِع  ًارِهاَظ  ْدَجُوی  َْمل  ٌهاَکَز َو 

هب نیقی  دراد و  یتاکزلا  بجاو  لام  هک  درک  راکنا  یـسک  رگا  دـندامتعا و  دروم  اهنآ  اریز  ، دـیریذپب دـنیوگ  یم  هچره  ، دـیهدن مسق 
.{ ،ج 93،ص 85 راونالاراحب ( . 1 «. } تفریذپ دیاب  ، دوبن وا  بذک 

تاـکز يروآدرگ  يارب  ار  وا  هک  یماـگنه  شناراـی  زا  یکی  هب  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
َِبنَتْجَی َعُضاَوَّتلا َو  َمَْزلَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  ِِبناَْـجلا َو  ِنِیل  ِهْجَْولا َو  ِطْـسَِبب  ْمُهاَّقَلَتَی  ْنَأ  :» هکنیا هلمج  زا  داد  یلـصفم  ياهروتـسد  ، تخاـس رومأـم 

{ .كردم نامه  ( . 2 «. } دزیهرپب ربکت  زا  دنک و  دروخرب  مدرم  اب  عضاوت  شمرن و  هداشگ و  هرهچ  اب  ؛ رُّبَکَّتلا

نتفرگ یلاس  کشخ  رد  ؛ اُوبِصُْخی یَّتَح  اوُرِّخُأ  ُبْدَْجلا  َناَک  اَذِإ  َو  :» دومرف یم  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
 { .كردم نامه  ( . 3 «. } دوش فرطرب  یلاس  کشخ  ات  دیزادنایب  ریخأت  هب  ار  تاکز 

تسا و هدروآ  هنیمز  نیا  رد  يدّدعتم  ثیداحا  باب 14  هاکزلا  باتک  رد  دلج 6  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  زین  یلماع  رح  خیش  موحرم 
هدرک یهن  یمالسا  تایلام  يروآ  عمج  ماگنه  هب  تنوشخ  هنوگ  ره  نتفرگ  راکب  زا  مالـسا  هک  دهد  یم  ناشن  ثیداحا  نیا  عومجم 

یناسنا و يا  هلأسم  کی  هب  لیدبت  ار  تاکز  تخادرپ  رگید  ریبعت  هب  درمش و  یم  مزال  تاکز  نیلومشم  هب  تبـسن  ار  قافرا  تیاهن  و 
نتفرگ تروص  هب  هن  دـنریگ  یم  هرهب  نآ  يدام  يونعم و  تاکرب  زا  دـنوش و  یم  ماگـشیپ  نآ  رد  نامیا  اـب  دارفا  هک  هدرک  یقـالخا 

.فلختم نامرفان و  راکهدب  کی  زا  اه  یهدب 

دوخ یلام  قوقح  دننک و  هافتسا  ءوس  نآ  زا  دارفا  یـضعب  دشاب و  هتـشاد  یتاعیاض  زیمآ  ّتبحم  دروخرب  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  هتبلا 
میناد یم  هک  صوصخ  هب  تسا  نآ  تاعیاض  زا  رتشیب  نآ  يونعم  يدام و  تاکرب  هک  هداد  ناشن  هبرجت  یلو  ؛ دنزادرپن ار 

یم لصاح  یماگنه  دـصق  نیا  تسا و  مزال  تبرق  دـصق  تدابع  رد  تسا و  تداـبع  یعون  مالـسا  رد  نآ  دـننام  تاـکز و  نتخادرپ 
.دورب نآ  غارس  هب  دوخ  هقالع  رایتخا و  لیم و  اب  ناسنا  هک  دوش 

تسا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  تیاور  تشه  ، هدرک رکذ  قدصملا » بدا  » ناونع تحت  هک  یباب  رد  زین  یفاک  موس  دلج  رد  ینیلک  موحرم 
هفیاط زا  يدرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  هکنیا  هلمج  زا  ؛ دنز یم  لاثم  نآ  رد  ار  یمالـسا  بدا  تفأر و  ، تمحر هک 

عمج رد  داد  روتـسد  وا  هب  مدرم  روضح  رد  ، درک باختنا  هفوک  فارطا  ياه  يدابآ  زا  یـشخب  يارب  رادنامرف  ناونع  هب  ار  فیقث  ینب 
تیرومأـم هقطنم  هب  یتساوخ  هک  یماـگنه  : دومرف وا  هب  سپـس.امنن  كرت  ار  نآ  زا  مهرد  کـی  یتح  نکن و  یهاـتوک  ، جارخ يروآ 

ظفح يارب  متفگ  وت  هب  جارخ  هرابرد  ار  هچنآ  : دومرف متفر  ترـضح  دزن  هک  یماگنه  : دیوگ یم  صخـش  نآ.يآ  نم  دزن  يورب  دوخ 
مهرد یف  لمع  هباد  عیبت  وا  جارخ  مهرد  یف  اینارـصن  وا  ایدوهی  وا  املـسم  برـضت  نا  كایا  :» میوگ یم  وت  هب  نونکا  یلو  دوب  رهاـظ 
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نایاپراهچ ای  يزاس  بورـضم  جارخ  مهرد  کی  رطاخ  هب  ار  ینارـصن  ای  يدوهی  ای  ناملـسم  اداـبم  ؛ وفعلا مهنم  ذـخأن  نا  اـنرما  اـمناف 
،ج یفاک ( . 1 «. } میریگب تافاضا  زا  ار ) تاکز  جارخ و   ) هک تسا  هدـش  هداد  روتـسد  اـم  هب  اریز  ، يریگب اـهنآ  زا  ار  اـهنآ  زاـین  دروم 

. { 3،ص 540،ح 8

مود شخب 

هراشا

َلوُخُد اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  اَلَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف  ، َُهل اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ، ِِهنْذِِإب اَّلِإ  اَْهلُخْدَت  اَلَف  ٌِلبِإ  ْوَأ  ٌهَیِـشاَم  َُهل  َناَک  ْنِإَف  ، ٍهَِّضف ْوَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُـخَف 
اَلَف َراَتْخا  اَذِإَف  ، ُهْرِّیَخ َُّمث  ِْنیَعْدَـص  َلاَْملا  ِعَدْـصا  ،َو  اَهِیف اَهَبِحاَص  َّنَأوُسَت  َال  ،َو  اَهَّنَعِْزُفت َال  ًهَمیَِهب َو  َّنَرِّفَُنت  اـَل  َو.ِِهب  ٍفِینَع  اـَل  ِْهیَلَع َو  ٍطِّلَـسَتُم 

ِّقَِحل ٌءاَفَو  ِهِیف  اَم  یَْقبَی  یَّتَح  َِکلَذَک  ُلاَزَت  اَلَف.ُهَراَتْخا  اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ، ُهْرِّیَخ َُّمث  ، ِْنیَعْدَص َِیقاَْبلا  ِعَدْصا  َُّمث.ُهَراَتْخا  اَِمل  َّنَضِْرعَت 
َال َو.ِِهلاَم  ِیف  ِهّللا  َّقَح  َذُخْأَت  یَّتَح  ًالَّوَأ  َْتعَنَص  يِذَّلا  َْلثِم  ْعَنْصا  َُّمث  اَمُهِْطلْخا  َُّمث  ُْهِلقَأَف ، ََکلاَقَتْـسا  ِنِإَف.ُْهنِم  ِهّللا  َّقَح  ِْضْبقاَف  ؛ ِِهلاَم ِیف  ِهّللا 

یَّتَح َنیِِملْـسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ، ِِهنیِدـِب ُِقثَت  ْنَم  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمْأَت  اـَل  ،َو  ٍراَوَع َتاَذ  اـَل  ،َو  ًهَسُولْهَم اـَل  ًهَروُسْکَم َو  اـَل  ًهَمِرَه َو  اـَل  ًادْوَع َو  َّنَذُـخْأَت 
.ٍبِْعتُم َال  ٍبِْغُلم َو  َال  ،َو  ٍفِحُْجم َال  ٍِفنْعُم َو  َْریَغ  ، ًاظیِفَح ًانیِمَأ  ًاقیِفَش َو  ًاحِصاَن  اَّلِإ  اَِهب  ْلِّکَُوت  َال  ،َو  ْمُهَْنَیب ُهَمِسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهَلِّصَُوی 

همجرت

دامتعا وت  هب  وا  ، نکن نآ  دایز  مک و  هرابرد  وگتفگ  وا  اب  و   ) ریذـپب دـهد  یم  تالغ ) تاکز  تمیق  ای   ) هرقن الط و  تاکز  زا  ار  هچنآ 
هاگ نآ.تسوا  نآ  زا  اهنآ  رتشیب  اریز  ، وشن لخاد  وا  نذا  نودـب  دراد  يرتش  واگ و  دنفـسوگ و  رگا  و  نک ) دامتعا  وا  هب  مه  وت  هدرک 

ار شبحاص  زاسن و  تحاران  هدن و  رارف  ار  ییاپراهچ  ، نکن راتفر  وا  هب  تبسن  ریگ  تخس  طلسم و  صخـش  نوچمه  يدش  لخاد  هک 
امن ریخم  ار  لام  بحاص  سپـس  نک  میـسقت  شخب  ود  هب  ار  تاناویح  لاملا ) تیب  قح  نتفرگ  ماگنه  هب   ) نکن تحاراـن  نآ  هراـبرد 

زا دعب  دنک و  باختنا  ار  تمسق  کی  هک 

باختنا ار  یکی  ات   ) امن ریخم  ار  وا  زاب  نک و  میسقت  شخب  ود  هب  زین  ار  هدنامیقاب  سپس  ؛ وشن هدرک  باختنا  وا  هچنآ  ضرعتم  ، باختنا
یهد یم  همادا  ار  میـسقت  نیا  نانچمه  وشن و  هدرک  باختنا  وا  هچنآ  ضرعتم  باختنا  نیا  رد  درک  باختنا  ار  یکی  هاگ  ره  و  دـنک )

دنوادخ قح  تاکز و )  ) هزادنا هب  هدـنامیقاب  هک  اجنآ  ات  دراذـگب ) رانک  هدرک  باختنا  ار  یکی  ات  يزاس  یم  ریخم  ار  لام  بحاص  (و 
دیدـجت ار  میـسقت  هـک  درک  اـضاقت  وـت  زا  دـش و  نامیـشپ  لاـم  بحاـص  رگا  ریگب و  وا  زا  ار  ادـخ  قـح  هاـگ  نآ  دـشاب ، وا  لاـم  رد 

ار میـسقت  ، يداد ماجنا  لّوا  راب  رد  هک  هنوگ  نامه  سپـس  نک  طولخم  رگید  راب  مه  اب  ار  هتـسد  ود  نآ  ریذـپب و  ار  وا  ياضاقت  ، ینک
هب ار  بویعم  رامیب و  هتـسکش و  اپ  تسد و  توترف و  نسم و  ناویح  زگره  یلو  ، يراد تفایرد  وا  لام  زا  ار  ادـخ  قح  اـت  نک  رارکت 

.ریذپن تاکز  ناونع 

ناگدنهد تاکز  ياه  هتساوخ  هب  مارتحا  تیاهن  ریسفت : حرش و 

ناگدنهد تاکز  ياه  هتساوخ  هب  مارتحا  تیاهن 
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وا اب  و   ) ریذـپب دـهد  یم  هچره  دوب ) تالغ  تاکز  تمیق  ای  رانید و  مهرد و   ) هرقن ـالط و  تاـکز  ، تاـکز رگا  :» دـیازفا یم  هاـگ  نآ 
(. ٍهَِّضف ْوَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  َكاَطْعَأ  اَم  ْذُخَف  ( ؛») نک دامتعا  وا  هب  مه  وت  هدرک  دامتعا  وت  هب  وا  ، نکن نآ  دایز  مک و  هرابرد  وگتفگ 

رد « هیشام ( .» 1  } ٌهَیِـشاَم َُهل  َناَک  ْنِإَف  ( ؛» تسوا نآ  زا  اهنآ  رتشیب  اریز  ، وشن لخاد  وا  نذا  نودب  دراد  يرتش  واگ و  دنفـسوگ و  رگا  «و 
هب ًاـبلاغ  اـما  ؛ دوش یم  قـالطا  دنفـسوگ  واـگ و  ، رتـش زا  معا  ناـیاپراهچ  هب  سپـس.تسا  « یـشم » هشیر زا  هدـنور  هار  ياـنعم  هب  لـصا 
زا دعب  رتش )  ) لبا رکذ  هنیرق  هب  تسا  دنفـسوگ  واگ و  روظنم  الاب  ترابع  رد  تسا و  یـشاوم  نآ  عمج  دوش و  یم  هتفگ  نادنفـسوگ 

(. َُهل اَهَرَثْکَأ  َّنِإَف  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  اَْهلُخْدَت  اَلَف  ٌِلبِإ  ْوَأ   { .نآ

هدم و رارف  ار  ییاپراهچ  ، نکن راتفر  وا  هب  تبـسن  ریگ  تخـس  طلـسم و  صخـش  نوچمه  يدش  لخاد  هک  هاگ  نآ  :» دیازفا یم  سپس 
َال ِْهیَلَع َو  ٍطِّلَسَتُم  َلوُخُد  اَْهیَلَع  ْلُخْدَت  اَلَف  اَهَْتیَتَأ  اَذِإَف  ( ؛» نکن تحاران  نآ  هرابرد  ار  شبحاص  زاسن و  تحاران 

َال ًهَمیَِهب َو  َّنَرِّفَُنت  َال  ،َو  ِِهب  { .تسا هدـش  هتفرگ  « لـفق » نزو رب  « فنع » هشیر زا  تسا  ریگ  تخـس  نشخ و  ياـنعم  هب  « فینع ( .» 1  } ٍفِینَع
هب دورب  لاـعفا  باـب  هب  هک  یماـگنه  هدـش و  هتفرگ  نداـتفا  تشحو  هب  ندیـسرت و  ياـنعم  هب  « عزف » هشیر زا  « ّنعزفت ـال  ( .» 2  } اَهَّنَعِْزُفت

(. اَهِیف اَهَبِحاَص  َّنَأوُسَت  َال  َو   {، .تسا نتخادنا  تشحو  هب  ندناسرت و  يانعم 

وشن نارتش  ای  نادنفسوگ  لغآ  دراو  هدزرـس  ، نک ظفح  ناشلاوما  دروم  رد  ار  لاوما  ناکلام  مارتحا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  زا  روظنم 
ثعاب هک  ییادص  ای  تکرح  ؛ امن ارادـم  زین  نایاپراهچ  هب  تبـسن  یتح  نکن  هبلاطم  ار  يزیچ  وگروز  راک و  بلط  دارفا  تروص  هب  و 

یبدا ّتبحم و  تیاهن  نیا  و.دنوش  تحاران  تسا  نکمم  اهنآ  بحاص  مه  تاناویح و  نیا  مه  هک  ارچ  ، هدـم ماجنا  دوش  اهنآ  تشحو 
هچ ، دوشب تیاعر  تاـکز  يروآ  عمج  ماـگنه  هب  مه  تاـناویح  قوقح  یتح  هک  دـنک  یم  هیـصوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 

.اه ناسنا  مارتحا  قوقح و  هب  دسر 

رد دوشن و  ادـیپ  لاوـما  ناـبحاص  يارب  ینارگن  تاـکز  رتـش  اـی  دنفـسوگ  باـختنا  رد  دـشاب و  هنـالداع  میـسقت  هکنیا  يارب  هاـگ  نآ 
هب ار  باختنا  یشک  هعرق  ماگنه  دهد و  یم  یـشک  هعرق  هب  روتـسد  ، ددرگن لصاح  لاملا  تیب  کلام و  رب  یملظ  فاحجا و  ، باختنا

بحاص سپس  نک  میـسقت  شخب  ود  هب  ار  تاناویح  لاملا ) تیب  قح  نتفرگ  ماگنه  هب  :») دیامرف یم  دراذگ و  یم  او  لام  بحاص  هب 
.وشن هدرک  باختنا  وا  هچنآ  ضرعتم  ، باختنا زا  دعب  دنیزگرب و  ار  تمسق  کی  هک  نک  ریخم  ار  لام 

نیا رد  دـیزگرب  ار  یکی  هاگ  ره  و  دـنک ) باختنا  ار  یکی  ات   ) اـمن ریخم  ار  وا  زاـب  نک و  میـسقت  شخب  ود  هب  زین  ار  هدـنامیقاب  سپس 
باختنا ار  یکی  يزاس  یم  ریخم  ار  لام  بحاص  و   ) یهد یم  همادا  ار  میـسقت  نیا  نانچمه  وشن و  هدـیزگرب  هچنآ  ضرعتم  باـختنا 

َو ( ؛» ریگب وا  زا  ار  ادخ  قح  هاگ  نآ  دشاب  وا  لام  رد  دـنوادخ  قح  تاکز و )  ) هزادـنا هب  هدـنامیقاب  هک  اجنآ  ات  دراذـگب ) رانک  هدرک 
تروص هب  ( عدص  ) هژاو نیا  هدـش و  هتفرگ  نتخاس  ادـج  نتفاکـش و  يانعم  هب  ربص )» » نزو رب  «) عدـص » هشیر زا  « عدـصا ( .» 3  } ِعَدْصا

َُّمث ِْنیَعْدَص  َلاَْملا   { .تسا هدمآ  يزیچ  زا  هدش  ادج  شخب  يانعم  هب  يردصم و  مسا 

یَّتَح َِکلَذَـک  ُلاَزَت  اَلَف.ُهَراَتْخا  اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ، ُهْرِّیَخ َُّمث  ، ِْنیَعْدَـص َِیقاَْبلا  ِعَدْـصا  َُّمث.ُهَراَتْخا  اَِمل  َّنَضِْرعَت  اَلَف  َراَتْخا  اَذِإَف  ، ُهْرِّیَخ
(. ُْهنِم ِهّللا  َّقَح  ِْضْبقاَف  ؛ ِِهلاَم ِیف  ِهّللا  ِّقَِحل  ٌءاَفَو  ِهِیف  اَم  یَْقبَی 
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ار وا  ياضاقت  ، ینک دیدجت  ار  میـسقت  هک  درک  اضاقت  وت  زا  دش و  نامیـشپ  لام  بحاص  رگا  و  :» دیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ادخ قح  ات  نک  رارکت  ار  میسقت  ، يداد ماجنا  لّوا  راب  رد  هک  هنوگ  نامه  سپس  نک  طولخم  رگید  راب  مه  اب  ار  هتسد  ود  نآ  ریذپب و 

ای يدادرارق  ندز  مه  هب  ندرک و  خسف  بلط  يانعم  هب  « هلاقتسا » هشیر زا  « لاقتسا ( .» 1  } ََکلاَقَتْسا ِنِإَف  ( ؛» يراد تفایرد  وا  لام  رد  ار 
ناسنا هک  یماگنه  هک  اجنآ  زا.تسا  زورمین  رد  تحارتسا  ای  زورمین  باوخ  ياـنعم  هک  تسا  هلولیق  نآ  یلـصا  هشیر  تسا و  یقفاوت 

نآ هبلاطم  هدش و  قالطا  نآ  هب  هلاقا  ، ددرگ یم  وا  یتحار  هیام  دـننک  خـسف  دـننز و  مه  هب  ار  نآ  رگا  دوش  یم  نامیـشپ  يدادرارق  زا 
(. ِِهلاَم ِیف  ِهّللا  َّقَح  َذُخْأَت  یَّتَح  ًالَّوَأ  َْتعَنَص  يِذَّلا  َْلثِم  ْعَنْصا  َُّمث  اَمُهِْطلْخا  َُّمث  ، ُْهِلقَأَف  { .تسا هلاقتسا 

رد ار  اه  بوخ  ندرک  میـسقت  ماـگنه  هب  هک  تسین  نیا  ـالاب  ياـه  هلمج  موهفم  هکنیا  تسخن  : تسا تیمها  زئاـح  هتکن  ود  اـجنیا  رد 
اریز دنک  باختنا  ار  شخب  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنزاس  ریخم  ار  کلام  هاگ  نآ  رگید  شخب  رد  ار  اهطسوتم  دنهدب و  رارق  شخب  کی 

یشخب فرط و  کی  رد  بوخ  زا  یشخب  اعبط  ، میسقت ماگنه  هب  دنتسه و  طولخم  يداع  طیارش  رد  نارتش  ای  نادنفسوگ  ًالومعم  الوا 
دیاـب هک  تسا  هتفهن  هلمج  نیا  یـشک  هـعرق  موـهفم  رد  تـسا و  یـشک  هـعرق  یعوـن  راـک  نـیا  : اـیناث.دریگ یم  رارق  رگید  فرط  رد 

.دننک ادج  یصخش  باختنا  هلیسوب  ای  هعرق  هلیسوب  ار  شخب  ود  زا  یکی  دعب  دریگ و  تروص  هنالداع  ًاتبسن  یمیسقت 

نیاربانب ، تسین دنفـسوگ  تاکز  لثم  دراد و  ریثأت  تاکز  رادـقم  رد  اهنآ  لاس  نس و  ، رتش تاـکز  رد  هک  میناد  یم  هکنیا  رگید  هتکن 
واگ دنفسوگ و  تاکز  هلأسم  هب  رظان  میسقت  عون  نیا  هک  مییوگب  ای  ددرگ و  تیاعر  ندرک  میـسقت  نیا  رد  لاس  نس و  هلأسم  دیاب  ای 

.تسا

هنیرق هب   ) درک هبـساحم  ار  تمیق  ناوت  یم  مه  تاکز  تخادرپ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلطم  نیا  ، مالک نیا  عومجم  زا  نمـض  رد 
( تسا تاکز  قلطم  روظنم  هکلب  ، تسین رانید  مهرد و  تاکز  زا  اهنت  نخـس  اریز  دـمآ ) مالک  نیا  زاغآ  رد  هک  هضف  بهذ و  هب  ریبعت 

.تخادرپ هتفرگ  قلعت  نآ  هب  تاکز  هک  یلام  نیع  زا  ناوت  یم  مه  و 

شزرارپ و ياهرتش  يراورپ و  دنفـسوگ  دـننام  ؛ زاتمم تاـناویحاهقف  تاـملک  یمالـسا و  تاـیاور  رد  هک  تسا  هّجوت  لـباق  هتکن  نیا 
يروآ عمج  رومأم  ینعی  ؛ دنا هدش  انثتسا  ، دوش یم  هدافتسا  اهنآ  زا  هدام  تاناویح  نتخاس  روراب  يارب  هک  رن  تاناویح  رادراب و  ناویح 

هب ( . 1  } .دنزادرپب رطاخ  بیط  اب  ار  تاکز  ات  دنک  یم  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  اه  هبخن  ، لاوما نیا  نابحاص  ّتبحم  بلج  يارب  تاکز 
 { .دوش هعجارم  ،ج 15،ص 160  مالکلا رهاوج 

تاـکز ناونع  هب  دنتـسه  شزرا  مک  صقاـن و  يوحن  هب  هک  یتاـناویح  زا  عون  جـنپ  هک  دـهد  یم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
َال َو  ( ؛» ریذـپن تاکز  ناونع  هب  ار  بویعم  راـمیب و  هتـسکش و  اـپ  تسد و  توترف و  نسم و  ناویح  زگره  :» دـیامرف یم  ؛ دوشن باـختنا 

يانعم هب  « سرد » نزو رب  « سله »و« راـبغ » نزو رب  « سـاله » هشیر زا  « هسولهم ( .» 2  } ًهَسُولْهَم اـَل  ًهَروُسْکَم َو  اـَل  ًهَمِرَه َو  اـَل  ًادْوَع َو  َّنَذُـخْأَت 
راک هب  يرامیب  هنوگ  ره  يانعم  هب  هژاو  نیا  هاگ  یلو  تسا  يرامیب  نیا  هب  التبم  ناویح  ناـمه  « سولهم  » نیارباـنب ، تسا لـس  يراـمیب 

يرامیب هک  ییاجنآ  زا  دنا و  هتفرگ  دوش  یم  يرغال  ببـس  هک  ییاه  يرامیب  يانعم  هب  ار  ساله  زین  تغل  بابرا  زا  یـضعب  .دور  یم 
زا « راوـع ( .» 3 (. } ٍراَوَـع َتاَذ  اـَل  َو   {، .تـسا هـتفر  راـک  هـب  يراـمیب  نـیا  دروـم  رد  ، دــنک یم  رغـال  ـالماک  ار  ــالتبم  صخــش  لــس 
هب تسا  بیع  هیام  یـسنج  تلآ  نتخاس  راکـشآ  هک  اجنآ  زا  تسا و  بیع  ياـنعم  هب  هدـش و  هتفرگ  « روغ » نزو رب  « روع »و« راـع » هشیر

 { .دور یم  راک  هب  زین  بویعم  سابل  ظافح و  یب  هناخ  دروم  رد  هژاو  نیا  تسا  هدش  قالطا  « هروع » نآ
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هتـشذگ نآ  زا  یّنـس  هک  تسا  یناویح  « دوع » هک دـسر  یم  رظن  هب  ، تسا ریپ  ناوـیح  ياـنعم  هب  ود  ره  « مره »و« دوـع » هکنیا هب  هّجوـت  اـب 
.نسم ناویح  زا  رتارف  يزیچ  ینعی  تسا  توترف  ریپ و  ینعم  هب  « مره و«

ناویح هنوگ  ره  يانعم  هب  هاگ  لولسم و  رامیب  ناویح  يانعم  هب  هاگ  « هسولهم »

دقاف ًالثم  ؛ دراد یـصقن  بیع و  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  « راوع تاذ  » ناویح تسا و  مود  يانعم  بسانم  تسا و  هدـش  ریـسفت  راـمیب 
.تسا نآ  دننام  ای  شوگ  ای  مشچ 

یملاسان ناویح  دناوت  یمن  دشاب  هدوب  ملاس  باصن  مامت  رگا  هک  تسا  نآ  روتسد  نیا  زا  روظنم  ، دنا هتفگ  اهقف  هک  تسا  رکذ  نایاش 
زا ار  تاکز  درادـن  یعنام  ، تسا بویعم  رامیب و  ناویح  باصن  مامت  رگا  یلو  ؛ دزادرپب تاـکز  ناونع  هب  درواـیب و  رگید  ییاـج  زا  ار 

هناـشن نیا  دوش و  یم  هتفرگ  بویعم  ملاـس و  زا  تبـسن  هب  تاـکز  تسا ، ملاـس  یتمـسق  بویعم و  یتمـسق  رگا  زین  دزادرپب و  ناـمه 
 { .دوش هعجارم  ،ج 15،ص 135  مالکلارهاوج هب  ( . 1  } .تسا تاکز  ثحب  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یمالسا  تلادع  تیاعر 

اریز ، دـیریذپن تاکز  ناونع  هب  ار  رامیب  توترف و  ریپ و  ، بویعم تاـناویح  هک  دـهد  یم  روتـسد  وس  کـی  زا  مالـسا  هک  تسا  ینتفگ 
تقیقح هب  زگره  َنوُّبُِحت ؛»  اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  هیآ « ياضتقم  هب  دروآ و  یم  نییاپ  تدابع  کی  ناونع  هب  ار  تاکز  شزرا 

زا و  .{ هیآ 92 ، نارمع لآ  ( . 2 « } دینک قافنا  ادـخ  هار  رد  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  دیـسر  یمن  هّللا  یلا  برق  يراکوکین و 
اریز ، دـیریگن تاکز  ناونع  هب  دـیراذگب و  تمیق  بحاص  رایتخا  رد  ار  تمیق  نارگ  هبخن و  لاوما  هک  دـهد  یم  روتـسد  رگید  ییوس 

هاگ ره  هک  ارچ  ؛»  ْمُکَناغْضَأ ْجِرُْخی  اُولَْخبَت َو  ْمُکِفُْحیَف  اهوُمُْکلَئْـسَی  ْنِإ  قادصم « هب  دنوش و  یم  تحاران  راک  نیا  زا  مدرم  زا  يرایـسب 
و .{ هیآ 37 ، دمحم ( . 3 «. } دزاس یم  راکشآ  ار  امـش  مشخ  هنیک و  ؛و  دیزرو یم  لخب  ، دیامن دیکأت  نآ  رب  دنک و  بلط  ار  امـش  لاوما 

.تسا هدرک  تیاعر  الماک  تاکز  يادا  هلأسم  رد  ار  لداعت  بیترت  نیا  هب 

موس شخب 

هراشا

ًانیِمَأ ًاقیِفَش َو  ًاحِصاَن  اَّلِإ  اَِهب  ْلِّکَُوت  َال  ،َو  ْمُهَْنَیب ُهَمِسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهَلِّصَُوی  یَّتَح  َنیِِملْسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ، ِِهنیِِدب ُِقثَت  ْنَم  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمْأَت  َال  َو 
َُکنیِمَأ اَهَذَخَأ  اَذِإَف  ، ِِهب ُهّللا  َرَمَأ  ُْثیَح  ُهْرِّیَُـصن  َكَدـْنِع  َعَمَتْجا  اَم  اَْنَیلِإ  ْرُدْـحا  َُّمث.ٍبِْعتُم  ٍبِْغُلم َو َال  َال  ،َو  ٍفِحُْجم َال  ٍِفنْعُم َو  َْریَغ  ، ًاظیِفَح

ِیف اَِهتاَبِحاَوَص  َْنَیب  ْلِدـْعَْیل  ؛َو  ًابوُکُر اَهَّنَدَـهْجَی  َال  ؛َو  اَهِدـَلَِوب َِکلَذ  َّرُـضَیَف  اَهَنََبل  َرُـصْمَی  َال  ،َو  اَِهلیِـصَف َْنَیب  ٍهَقاـَن  َْنَیب  َلوُحَی  اَّلَأ  ِْهَیلِإ  ْزِعْوَأَـف 
ِّداَوَج َیلِإ  ِضْرَْألا  ِْتبَن  ْنَع  اَِهب  ْلِدْعَی  َال  ،َو  ِرُدـُْغلا َنِم  ِِهب  ُّرُمَت  اَم  اَهْدِرُوْیل  ،َو  ِِعلاَّظلا ِبِقَّنلِاب  ِنْأَتْـسَْیل  ،َو  ِبِغاَّللا یَلَع  ْهِّفَُرْیل  ،َو  اَهَْنَیب َِکلَذ َو 

َال ٍتاَـبَْعتُم َو  َْریَغ  ، ٍتاَـیِْقنُم ًانَّدــُب  ِهـّللا  ِنْذِإـِب  اـَـنَِیتْأَت  یَّتَـح  ، ِباـَـشْعَْألا ِفاـَـطِّنلا َو  َدــْنِع  اـَْـهلِهُْمْیل  ،َو  ِتاـَـعاَّسلا ِیف  اـَـهْحِّوَُرْیل  ،َو  ِقُرُّطلا
.ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، َكِدْشُِرل ُبَْرقَأ  ،َو  َكِرْجَِأل ُمَظْعَأ  َِکلَذ  َّنِإَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  ِهّللا َو  ِباَتِک  یَلَع  اَهَمِسْقَِنل  ، ٍتاَدوُهْجَم

همجرت

ار نآ  ات  راپـسم  تسا  رتزوسلد  نیملـسم  لاوما  هب  تبـسن  يراد و  نانیمطا  شنید  هب  هک  یـسک  زا  ریغ  هب  ار  تاکز ) تاـناویح  ) اـهنآ
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نابرهم و هاوخریخ و  هک  نک  راک  نیا  رومأم  ار  یناسک  اهنت.دـنک  میـسقت  ناناملـسم  نایم  رد  وا  دـناسرب و  نیملـسم  یلو  هب  ملاـس ) )
عمج وت  دزن  ار  هچنآ  سپس  ، دنزادنین تمحز  هب  دننکن و  هتسخ  ار  تاناویح  ، دنـشابن رگ  فاحجا  ریگ و  تخـس  ، دنـشاب ظفاح  نیما و 

رایتخا رد  ار  اهنآ  وت  نیما  هک  یماگنه  مینک و  فرص  هدومرف  رما  دنوادخ  هک  یفراصم  رد  ار  نآ  ات  نک  هناور  ام  يوس  هب  اروف  هدش 
دوش و دراو  نایز  شا  هچب  هب  هک  دشودن  نانچ  ار  نآ  ریش  دنکفین و  ییادج  شدازون  هدام و  رتش  نایم  هک  نک  شرافس  وا  هب  تفرگ 

راوس رد 

رب هاگ  دوش و  راوس  نیا  رب  هاـگ   ) دـنک تیاـعر  اـهنآ  ناـیم  رد  رما  نیا  رد  ار  تلادـع  دـنکفین و  تمحز  هب  ار  اـهنآ  ، نارتش رب  ندـش 
ای هدییاس  وا  مس  هک  یناویح  اب  دنک و  تیاعر  تسا  لکـشم  شیارب  نداد  يراوس  هک  ار  یمخز  ای  هتـسخ و  ِرتش  لاح  زین  و  يرگید )

.دیامن ارادم  هدش  گنل 

نورد هب  راد  فلع  هداج  ياه  هرانک  زا  دـنک و  باریـس  ار  اهنآ  ، دـسر یم  بآ  ياهریدـغ  هب  هار  يانثا  رد  هک  یماگنه  دـیاب  وت  نیما 
اهنآ هب  دـسر  یم  رازفلع  بآ و  هب  نوچ  دـهد و  تحارتسا  تاناویح  نآ  هب  یتاعاس  دزاسن و  فرحنم  هایگ  یب  کشخ و  ياه  هداـج 

لاحرـس هبرف و  ادخ  نذا  هب  دـنیآ  یم  ام  دزن  هک  یماگنه  ات  دـننک ) هیذـغت  اهفلع  زا  دنـشونب و  بآ  یفاک  هزادـنا  هب  ات   ) دـهد تلهم 
رد  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  شربمغیپ  ّتنـس  دنوادخ و  روتـسد  قباطم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ییاهن  فدـه  هتفوک و  هتـسخ و  هن  دنـشاب 

رتشیب و ار  وت  شاداپ  همانرب  نیا  هب  لمع  ( نادب و  ( ) دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رد  یصخش  عفانم  هکنآ  یب   ) مینک میـسقت  نادنمزاین ) نایم 
.هّللا ءاش  نا  درک ؛ دهاوخ  رت  نوزفا  ار  وت  تیاده 

تاناویح هرابرد  یتح  یمالسا  تفأر  ریسفت : حرش و 

تاناویح هرابرد  یتح  یمالسا  تفأر 

نایب ار  تسا  بجاو  اهنآ  رب  تاکز  هک  یناسک  زا  تاکز  ذخا  یگنوگچ  هرابرد  مزال  تاروتسد  مالسلا  هیلع  ماما  ، هتـشذگ شخب  رد 
هدـش هتخادرپ  تاکز  ناونع  هب  هک  یتاناویح  اب  راتفر  زرط  لاوما و  نیا  ظفح  یگنوگچ  هراـبرد  نخـس  ، هماـن زا  شخب  نیا  رد.دومرف 

.دنا

یگژیو نیدنچ  دنک و  یم  نایب  ، دـنوش یم  لاملا  تیب  يوس  هب  تاکز  لاقتنا  رومأم  هک  ار  یناسک  تافـص  مالـسلا  هیلع  ماما  تسخن 
يراد نانیمطا  شنید  هب  هک  یسک  زا  ریغ  هب  ار  اهنآ  :» دیامرف یم  تفص  نیمود  نیتسخن و  رد.درمش  یمرب  اهنآ  يارب 

َال َو  ( ؛» دنک میـسقت  ناناملـسم  نایم  رد  دـناسرب و  نیملـسم  یلو  هب  ملاس )  ) ار نآ  ات  راپـسم  ، تسا زوسلد  نیملـسم  لاوما  هب  تبـسن  و 
(. ْمُهَْنَیب ُهَمِسْقَیَف  ْمِهِِّیلَو  َیلِإ  ُهَلِّصَُوی  یَّتَح  َنیِِملْسُْملا  ِلاَِمب  ًاِقفاَر  ِِهنیِِدب ، ُِقثَت  ْنَم  اَّلِإ  اَْهیَلَع  َّنَنَمْأَت 

رد طرـش  ود  نیا  رگا  تسا و  يزوسلد  ارادـم و  قفر ، مود  طرـش  تقاثو و  تناما و  لـئاسم  هنوگ  نیا  رد  ، طرـش نیرتمهم  نیارباـنب 
یتنایخ هن  دش ؛ دهاوخن  ادـیپ  یلام  روما  رد  یلکـشم  نیقی  هب  دوش  تیاعر  یمالـسا  ياهروشک  ناراد  هنازخ  لاملا و  تیب  نایدـصتم 

.یطیرفت طارفا و  لیم و  فیح و  هن  دهد و  یم  خر 
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ار یناسک  اهنت  :» دیامرف یم  هدرک و  نایب  اه  ناپوچ  لاوما و  نیا  لاقتنا  نارومأم  يارب  رگید  فصو  تشه  ، نخـس نیا  همادا  رد  سپس 
هب دننکن و  هتسخ  ار  تاناویح  ، دنـشابن رگ  فاحجا  ریگ و  تخـس  ، دنـشاب ظفاح  نیما و  نابرهم و  هاوخریخ و  هک  نک  راک  نیا  رومأم 

يانعم هب  « لـفق » نوز رب  « فنع » هشیر زا  « فنعم ( .» 1  } ٍِفنْعُم َْریَغ  ، ًاظیِفَح ًانیِمَأ  ًاقیِفَـش َو  ًاحِـصاَن  اَّلِإ  اَِهب  ْلِّکَُوت  اـَل  َو  ( ؛» دـنزادنین تمحز 
يانعم هب  « فرح » نزو رب  « فحج » هشیر زا  « فاحجا » هشیر زا  « فحجم ( .» 2  } ٍفِحُْجم َال  َو   { .تسا تواسق  تدـش و  اب  يزیچ  نتفرگ 

هدـش و هتفرگ  یگتـسخ  ندـش و  هتـسخ  يانعم  هب  « بوغل » هشیر زا  « بغلم ( .» 3  } ٍبِْغُلم اـَل  َو   {، .تسا یـسک  هب  ندز  ررـض  رب  رارـصا 
ياـنعم هب  « بعت » هشیر زا  هک  هژاو  نیا  « بعتم ( .» 4 (. } ٍبِْعتُم َال  َو   { .تسا ندرک  هتـسخ  يانعم  هب  دور  یم  لاعفا  باـب  هب  هک  یماـگنه 

هتفگ یـضعب  یلو  ؛ تساـنعملا بیرق  « بغلم » اـب ، تسا ندرک  هتـسخ  نآ  موهفم  دورب  لاـعفا  باـب  هک  یماـگنه  ، هدـش هتفرگ  یگتـسخ 
 { .دوش یم  لماش  زین  ار  ینامسج  جنر  بعت  هک  یلاح  رد  تسا  یحور  تمحز  بعت و  يانعم  هب  « بوغل :» دنا

یمن هتسخ  ار  تاناویح  املـسم  تسا  قیفـش  حصان و  هک  یناپوچ  ؛ دنراد رگدکی  اب  کیدزن  طابترا  هناگ  تشه  فاصوا  نیا  نیقی  هب 
ای دوش و  یم  مک  اهنآ  نزو  مه  تسا و  یمالـسا  لدع  فالخ  رب  هک  دـنتفا  یم  تمحز  هب  تاناویح  مه  اریز  ، دـنار یمن  دـنت  دـنک و 

.تسا ناگدننک  فرصم  نایز  هب  هک  دندرگ  یم  رامیب 

ناهج نادنمشناد  نایم  رد  ینخس  تاناویح  قوقح  زا  هن  هک  دومرف  نایب  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ار  تاروتسد  نیا  هکنیا  هّجوت  لباق 
یلو ؛ رشب قوقح  زا  هن  دوب و  حرطم 

تفأر ّتبحم و  لومشم  هدرکن و  شومارف  زین  ار  اهنآ  قوقح  تاناویح و  تمرح  ، یقالخا ياه  همانرب  زا  ّولمم  ینیئآ  ناونع  هب  مالـسا 
(. دمآ دهاوخ  تاکن  ثحب  رد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت   ) تسا هداد  رارق 

دنوادخ هک  یفراصم  رد  ار  نآ  ات  نک  هناور  ام  يوس  هب  ًاروف  هدش  عمج  وت  دزن  هچنآ  سپس  :» دیامرف یم  يرگید  روتـسد  رد  هاگ  نآ 
يانعم هب  زین  ندرک و  تکرح  تعرـس  هب  يانعم  هب  « فرح » نزو رب  « ردح » هشیر زا  « ردحا ( .» 1  } ْرُدْحا َُّمث  ( ؛» مینک فرـص  هدومرف  رما 
تعرـس هب  يدرک  يروآ  عمج  هک  ار  تاکز  تاناویح  ینعی  ؛ تسا دارم  لّوا  يانعم  اجنیا  رد  تسا و  يدـنلب  زا  يزیچ  ندروآ  نییاـپ 

(. ِِهب ُهّللا  َرَمَأ  ُْثیَح  ُهْرِّیَُصن  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  اَْنَیلِإ   { .میناسرب شلها  هب  ات  روایب  ام  دزن 

تیب ياه  کمک  راظتنا  رد  هداـعلا  قوف  تروص  هب  ینادـنمزاین  تسا  نکمم  هکنیا  تسخن  : تسا هدـش  هداد  لـیلد  ود  هب  روتـسد  نیا 
تافآ ضرعم  لاوما ، نیا  ندناسر  رد  ریخأت  هکنیا  رگید  دش و  دهاوخ  لح  ناشتالکشم  ، دسرب رتدوز  اهنآ  قح  رگا  هک  دنـشاب  لاملا 

.دیناسر نیملسم  رما  یلو  هب  ار  تاکز  لاوما  درک و  لیجعت  دیاب  تافآ  نآ  زا  تاجن  يارب  تسا و 

رهـش هب  يرهـش  زا  تاکز  لقن  هکنیا  تسخن  : دنا هدرک  هدافتـسا  يدّدعتم  یهقف  ماکحا  هلمج  نیا  زا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
هب دیاب  تاکز  هکنیا  موس  دننک و  میسقت  ار  اهنآ  هنارسدوخ  دنرادن  قح  تاکز  يروآ  عمج  نارومأم  هکنیا  رگید  تسا و  زیاج  رگید 

.ددرگ میسقت  وا  رظن  ریز  دسرب و  نیملسم  رما  یلو  تسد 

لام لاقتنا  هک  تسد  رود  قطانم  اما  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  زکرم  هب  کیدزن  قطانم  هب  طوبرم  روتـسد  نیا  تسا  یهیدب 
رد ار  نآ  دنناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگدـنیامن  ینعی  ؛ دراد يرگید  مکح  تسین  ریذـپ  ناکما  ًالمع  يدـقن  تروص  ریغ  هب  تاکز 
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.دننک میسقت  يروآ و  عمج  دوخ  یگدنیامن  زکرم 

تاروتسد دوخ  هدنیامن  هب  يوَکز  تاناویح  لقن  تیفیک  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

هدام رتش  نایم  هک  نک  شرافـس  وا  هب  تفرگ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  وت  نیما  هک  یماگنه  :» دیامرف یم  دهد و  یم  یفیرظ  قیقد و  هناگ  هد 
تمحز هب  ار  اهنآ  ، نارتش رب  ندش  راوس  رد  دوش و  دراو  نایز  شا  هچب  هب  هک  دشودن  نانچ  ار  نآ  ریـش  دنکفین و  ییادج  شدازون  و 

ای هتـسخ و  ِرتش  لاح  زین  و  يرگید ) رب  هاگ  دوش و  راوس  نیا  رب  هاگ   ) دـنک تیاـعر  اـهنآ  ناـیم  رد  رما  نیا  رد  ار  تلادـع  دـنکفین و 
اَذِإَف ( ؛» دـیامن ارادـم  هدـش  گنل  ای  هدـییاس  وا  مس  هک  یناویح  اـب  دـنک و  تیاـعر  تسا  لکـشم  شیارب  نداد  يراوس  هک  ار  یمخز 

.تسا يرگید  هب  يراک  ندومن  شرافـس  ندرک و  داهنـشیپ  يانعم  هب  « ظـعو » نزو رب  « زعو » هشیر زا  « زعوا ( .» 1  } ْزِعْوَأَف َُکنیِمَأ  اَهَذَخَأ 
يانعم هب  « لصف » هشیر زا  هدش و  هتفرگ  زاب  ریش  زا  هک  تسا  يرتش  هچب  يانعم  هب  « لیصف ( .» 2  } اَِهلیِصَف َْنَیب  ٍهَقاَن َو  َْنَیب  َلوُحَی  اَّلَأ  ِْهَیلِإ  {

مه وا  هچب  ات  دنشودن  ار  هقان  ریـش  مامت  هک  دهد  یم  روتـسد  هلمج  نیا  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ تسا ییادج 
زونه تسا و  نتفرگ  زاب  ریش  زا  هناتسآ  رد  هک  تسا  يرتش  هچب  اجنیا  رد  لیصف  زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ، دشاب هتـشاد  يا  هرهب 

رب « رصم » هشیر زا  « رـصمی ال  ( .» 3  } َرُـصْمَی اـَل  َو  (. {، تسا تفراـشم  لوا و  هقـالع  هب  ِزاـجم  اـبدا  ریبـعت  هب   ) هدـشن هـتفرگ  زاـب  ریـش  زا 
ِیف اَِهتاَبِحاَوَص  َْنَیب  ْلِدْعَْیل  ،َو  ًابوُکُر اَهَّنَدَهْجَی  َال  ؛َو  اَهَِدلَِوب َِکلَذ  َّرُضَیَف  اَهَنََبل   { .تسا لماک  روط  هب  ریش  ندیـشود  يانعم  هب  « رـصن » نزو

هک یماگنه  هدش و  هتفرگ  نداد  تلهم  يانعم  هب  « رما » نزو رب  « ینأ » هشیر زا  « نأتسی ( .» 4  } ِنْأَتْسَْیل ،َو  ِبِغاَّللا یَلَع  ْهِّفَُرْیل  ،َو  اَهَْنَیب َِکلَذ َو 
وا ياپ  فک  هک  تسا  يرتش  ياـنعم  هب  « بقن ( .» 5  } ِبِقَّنلِاب  { .تسا ندرک  ارادم  ندیـشک و  راظتنا  يانعم  هب  دورب ، لاعفتـسا  باب  هب 
 { .تسا هدش  هتفرگ  ندیگنل  يانعم  هب  « عرز » نزو رب  « علظ » هشیر زا  « علاظ ( .» 6 (. } ِِعلاَّظلا َو  (. { دور یم  هار  تمحز  هب  و   ) هدش هدییاس 

مه هک  هدومرف  نایب  يوکز  تاناویح  لاح  تاعارم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یتاروتـسد  زا  تمـسق  شـش  دـمآ  الاب  رد  هچنآ 
يارب نابز  هک  یتاناویح  ؛ درمش یم  مزال  زین  ار  تاناویح  لاح  تاعارم  یتح  مالسا  هک  دهد  یم  ناشن  دراد و  یقالخا  یناسنا و  عمج 

.دنتسین نتشیوخ  زا  عافد  رب  رداق  دنرادن و  نتفگ 

یم بآ  ياهریدغ  هب  هار  يانثا  رد  هک  یماگنه  دیاب  وت  نیما  :» دیامرف یم  دهد و  یم  رگید  روتسد  دنچ  نخـس  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 
دزاسن فرحنم  هایگ  یب  کشخ و  ياه  هداج  نورد  هب  راد  فلع  هداج  ياه  هرانک  زا  دنک و  باریس  ار  اهنآ  ، دسر

بآ یفاک  هزادـنا  هب  ات   ) دـهد تلهم  اهنآ  هب  دـسر  یم  رازفلع  بآ و  هب  هک  هاـگ  نآ  دـهد و  تحارتسا  تاـناویح  نآ  هب  یتاـعاس  و 
اَم اَهْدِرُوْیل  َو  ( ؛» هتفوک هتسخ و  هن  دنشاب  لاحرس  هبرف و  ادخ  نذا  هب  دنیآ  یم  ام  دزن  هک  یماگنه  ات  دننک ) هیذغت  اهفلع  زا  دنـشونب و 

(2  } ِّداَوَـج َیلِإ  ِضْرَأـْلا  ِتـْبَن  ْنَـع  اَِـهب  ْلِدـْعَی  اـَل  َو   {، .تـسا بآ  هـکرب  ياـنعم  هـب  « ریدــغ » عـمج « ردــغ ( .» 1  } ِرُدــُْغلا َنـِم  ِهـِب  ُّرُمَت 
هب « هفطن » عمج « فاطن ( .» 3  } ِفاَطِّنلا َدـْنِع  اَْهلِهُْمْیل  ِتاَعاَّسلا َو  ِیف  اَهْحِّوَُرْیل  ،َو  ِقُرُّطلا  { .تسا عیـسو  هار  يانعم  هب  « هداـج » عمج « ّداوج .»
ِهّللا ِنْذِِإب  اَنَِیتْأَت  یَّتَح   {، .تسا زبس  ناهایگ  يانعم  هب  « لفق » نزو رب  « بشع » عمج « باشعالا ( .» 4  } ِباَشْعَْألا َو   { .تسا لالز  بآ  يانعم 

هک تسا  یناویح  ینعم  هب  « هیقنم » عـمج « تاـیقنم ( .» 6  } ٍتاَـیِْقنُم  { .تسا هبرف  قاـچ و  ناویح  ياـنعم  هب  « نداـب » عمج « نّدـب ( .» 5  } ًانَُّدب
(. ٍتاَدوُهْجَم َال  ٍتاَبَْعتُم َو  َْریَغ  .دشاب ،}  هتشاد  ناوارف  یبرچ 

یگنـشت اـهنیا  هک  تسا  نآ  فدـه.دراد  رظن  تاـناویح  نیا  فـلع  بآ و  هـب  رتـشیب  ، مالـسلا هـیلع  ماـما  ریخا  روتـسد  راـهچ  نـیا  رد 
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.دننک هدافتسا  نآ  زا  ، دراد دوجو  فلع  ابلاغ  هک  اه  هداج  رانک  رد  دنشونب و  بآ  یفاک  هزادنا  هب  هار  ریسم  رد  ، دنوشن هنسرگ  ، دنشکن

یم هرهب  لاملا  تیب  قوقح  زا  هک  تسا  ینادـنمزاین  لاملا و  تیب  عفن  هب  ، دراد یناسنا  یقالخا و  هبنج  هکنیا  رب  نوزفا  تاروتـسد  نیا 
: دومرف تارابع  نیا  رخآرد  اذل  ؛ دنریگ

.دنیآ ام  دزن  هب  هبرف  قاچ و  لاحرس و  ملاس و  تاناویح  نیا  هک  دننک  نانچ  دیاب 

شربمغیپ ّتنـس  دنوادخ و  روتـسد  قباطم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  فده  :» دیامرف یم  هدرک و  هراشا  ییاهن  فده  هب  ، همان نیا  نایاپ  رد 
ِباَتِک یَلَع  اَهَمِسْقَِنل  ( ؛») دشاب هتشاد  دوجو  نآ  رد  یـصخش  عفانم  هکنآ  یب   ) مینک میـسقت  نادنمزاین ) نایم  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  ِهّللا َو 

ُمَظْعَأ َِکلَذ  َّنِإَف  ( ؛» هّللاءاش نإ  درک  دهاوخ  رت  نوزفا  ار  وت  تیاده  رتشیب و  ار  وت  شاداپ  همانرب  نیا  هب  لمع  :» دنک یم  هفاضا  هاگ  نآ 
(. ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، َكِدْشُِرل ُبَْرقَأ  ،َو  َكِرْجَِأل

اه هتکن 

نادنمزاین هب  تاکز  لاوما  ندناسر  رب  دیکأت  -1

ناـیم رد  دـیاب  يروآ  عمج  زا  دـعب  تاـکز  لاوـما  هک  هدوـمرف  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  راـب  هس  یناروـن  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم رگید  ياـج  رد  و   « مهنیب همـسقیف  دـیامرف «: یم  اـج  کـی  رد  ؛ هدرک  « نیملـسملا لاـم  هب « ریبـعت  ترـضح.دوش  میـسقت  نادـنمزاین 
نبا هتفگ  هب  دنچ  ره  ، رارکت نیا   «. هیبن هنس  هّللا و  باتک  یلع  اهمسقن  دیامرف «: یم  زین  همان  نایاپ  رد  و   « هّللا رما  ثیح  هریـصن  دیامرف «:
دارفا نایم  رد  لاملا  تیب  هک  نامثع  نامز  تارطاخ  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  یلو  ، دـسر یم  رظن  هب  تغـالب  فلاـخم  ادـتبا  رد  دـیدحلا  یبا 

ماما ، دوب هدنام  یقاب  اهرظن  رد  ، دش وا  هیلع  رب  بوشآ  هنتف و  ببـس  نامه  دندنام و  یم  مورحم  نادـنمزاین  دـش و  یم  میـسقت  یـصاخ 
لاـم هک  تسا  نیا  اـم  فدـه  هک  دـنک  یم  رارکت  ار  هتکن  نیا  راـب  هس  هماـن  کـی  رد  مدرم  هب  ندیـشخب  ناـنیمطا  يارب  مالـسلا  هیلع 

.میناسرب ناشقوقح  هب  ار  نادنمزاین  مینک و  میسقت  اهنآ  نایم  رد  ار  نیملسم 

مالسا رد  تاناویح  تیامح  -2

اهنآ هرابرد  ار  یلوصا  دندوب و  لئاق  مارتحا  ، دندرک یم  هدافتسا  اهنآ  زا  هک  یتاناویح  يارب  یتنـس  روط  هب  مایالا  میدق  زا  ناهج  مدرم 
زورما هک  هنوگ  نامه  تفرگ  یم  دوخ  هب  شتسرپ  لکش  دمآ و  یم  رد  یطارفا  تروص  هب  دراوم  زا  یضعب  رد  دندرک و  یم  تیاعر 

لوصا و دـنداد و  تیعیمج  لکـش  تاـناویح  زا  ناعفادـم  هب  رخاوا  نیا  رد  هکنیا  اـت  دوـش  یم  هدـید  زین  اهودـنه  زا  یعمج  ناـیم  رد 
یتاعوضوم ریاس  دننام  عوضوم  نیا  دنچ  ره  ، دنریگ یم  رارق  ضارتعا  دروم  دننک  فلخت  نآ  زا  یناسک  رگا  دـندش و  لئاق  یتاررقم 

هتفرگ و دوخ  هب  یـسایس  گنر  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تساهنآ  لاثما  ناکدوک و  ناینادـنز و  تیاـمح  اـی  رـشب  قوقح  هب  طوبرم  هک 
ار هانگ  یب  ناسنا  نارازه  هاگ  ؛ تسا هدش  نافلاخم  رس  رب  ندیبوک  يارب  یقامچ  هب  لیدبت 

دنچ ای  کی  اما  ؛ دوش یمن  دـنلب  یـسک  يادـص  دـننک و  یم  رداص  یعمج  راتـشک  ياهحالـس  رالد  اـهردایلیم  لاـس  رد  دنـشک و  یم 
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.دوش یم  دنلب  ناشدایرف  دنریگ  رارق  رازآ  دروم  رگا  ناویح 

ره هک  هدومن  تاناویح  هرابرد  یفیرظ  قیقد و  دیکا و  ياهـشرافس  هدرک و  تیاعر  هلأسم  نیا  رد  زاغآ  زا  ار  لادتعا  دح  مالـسا  یلو 
.دراد یم  او  نیسحت  هب  ار  یفصنم  ناسنا 

هب تاناویح  زا  هدافتـسا  بسانت  هب  جح  هب  طوبرم  باوبا  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  يدایز  تایاور  ، ام ییاور  بتک  رد 
.دوش یم  هدید  « هریغ رفسلا و  یف  باودلا  ماکحا  باوبا  » ناونع تحت  یباوبا  جح ، ریسم  رد  بکرم  ناونع 

رکذ باب  هاجنپ  زا  شیب  رد  یناوارف  تایاور  ناونع  نیمه  تحت  متـشه  دـلج  رد  هعیـشلا  لئاسو  باـتک  رد  یلماـع  رح  خیـش  موحرم 
.مینارذگ یم  رظن  زا  هدرک  رکذ  لّوا  باب  رد  هک  ار  نآ  تایاور  زا  یضعب  الیذ  هک  تسا  هدرک 

ُبِرْضَی َال  ِِهب َو  َّرَم  اَذِإ  َءاَْملا  اَْهیَلَع  ُضِْرعَی  َلََزن َو  اَذِإ  اَهِفَلَِعب  ُأَْدبَی  ٌلاَصِخ  اَِهبِحاَص  یَلَع  ِهَّباَّدِلل  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
اَم اَّلِإ  ِیْـشَْملا  َنِم  اَهُفِّلَُکی  َال  اَِهتَقاَط َو  َقْوَف  اَُـهلِّمَُحی  اـَل  ِهّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  اَّلِإ  اَـهِرْهَظ  یَلَع  ُفِقَی  اـَل  اَـهِّبَر َو  ِدْـمَِحب  ُحِّبَُـست  اَـهَّنِإَف  اَـهَهْجَو 

هقوذآ لّوا  دش  هدایپ  دیـسر و  لزنم  هب  هک  یماگنه  هکنیا  تسخن  تسا  هناگ ) شـش   ) قوقح اهنآ  نابحاص  رب  نایاپراهچ  يارب  ؛ ُقیُِطت
بآ رانک  زا  هک  ناـمز  ره  و  درادـن ) اـضاقت  ناـبز  هوـالع  هب  تسا  رت  هتـسخ  شبحاـص  زا  ناویح  نیا  هک  ارچ   ) دـنک هداـمآ  ار  اـهنآ 
یم ادخ  دمح  حیبست و  وا  هک  ارچ  دنزن  هنایزات  شتروص  هب  زگره  و  دـشونب ) دـشاب  هنـشت  رگا  ات   ) دـنک هضرع  وا  رب  ار  بآ  ، درذـگب

زا ای  ، دنسر یم  مه  هب  ناراوس  هک  یماگنه  هکنیا  هب  هراشا   ) گنج ماگنه  رد  رگم  دنیـشنن  فقوت  ماگنه  نآ  تشپ  رب  زگره  دیوگ و 
ناشیاهفرح ، دنوش هدایپ  بکرم  زا  دـیاب  دـنیامن  یم  فقوت  رگید  بلاطم  یـسرپ و  لاوحا  يارب  دـننک و  یم  روبع  يا  هدایپ  درف  رانک 

هدایپ دنشاب و  نآ  راوس  فقوت  لاح  رد  هک  نداد  ناویح  هب  ار  تمحز  نیا  اریز  دنهد ، همادا  دوخ  هار  هب  دنوش و  راوس  دش  مامت  هک 

شیب و  تسا ) كانرطخ  لاح  ره  هب  بکرم  زا  ندش  هدایپ  اریز   ) تسین نینچ  گنج  نادیم  رد  یلو  ؛ لیلد نودب  تسا  یتمحز  ، دنوشن
باب 9،ص ، باودلا ماکحا  باوبا  ،ج 8، هعیشلا لئاسو  ( . 1 «. } دربن هار  ار  نآ  شییاناوت  زا  شیب  دـنکن و  راب  نآ  رب  يزیچ  شتقاـط  زا 

. { 350،ح 1

رب نایاپراهچ  يارب  ؛ قوقُح ُهِّتِـس  اَِهبِحاَص  یَلَع  ِهَّباَّدـِلل  » ناونع تحت  انعم  نیمه  هیبش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
.تسا هدش  رکذ  قح  تفه  يرگید  تیاور  رد  هدش و  لقن  « تسا قح  شش  اهنآ  نابحاص 

نیرت یناسنا  هتـشادن و  رود  رظن  زا  عوضوم  نیا  هراـبرد  ار  لـئاسم  نیرت  کـچوک  مالـسا  هک  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  یفیرظ  تاریبعت 
.تسا هداد  هراب  نیا  رد  ار  تاروتسد 

رد ار  دوخ  ّتینابـصع  هاگ  دـنتفا و  یم  نآ  ناج  هب  قالـش  اب  دـنک  یم  يدایز  مک و  اهنآ  بکرم  هک  یماـگنه  هک  یناـسک  دنرایـسب 
یم ثیدـح  رد.دـنهدن  رازآ  ار  بکرم  لیلد  یب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  مالـسا  یلو  دـننک ؛ یم  یلاخ  ناویح  رـس  رب  ، رگید تاعوضوم 

رد درک و  هدافتـسا  يرتش  زا  ادـخ  هناخ  ترایز  يارب  هّکم  هب  هنیدـم  زا  راب  لهچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  هک  میناوخ 
. { باب 10،ص 353،ح 9 ، كردم نامه  ( . 2  } .دزن رتش  نآ  هب  هنایزات  کی  یتح  تدم  نیا  مامت 
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: میناوخ یم  تسا  هدمآ  ّتنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  هک  یفورعم  ثیدح  رد 

هن دنک و  ادیپ  اذغ  شدوخ  هک  درک  یم  شیاهر  هن  دوب  هتـسب  ار  نآ  هک  ارچ  تخاس  خزود  دراو  يا  هبرگ  رطاخ  هب  ار  ینز  دنوادخ  »
. { ص.باودلا 397 ماکحا  زا  باب 53  ، هعیشلا لئاسو  ،ح 43695 و  لامعلازنک ( . 3 «. } داد یم  وا  هب  ییاذغ 

ریبعت نیا  . { ،ج 4،ص 164،ح4 بیذهت ( . 4  } .داد تاناویح  هب  ازـسان  شحف و  دـیابن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  یتح 
نابز هک  یماگنه  هوالع  هب.دـنوش  یم  رثأتم  ازـسان  شحف و  زا  دـنراد و  يروعـش  مهف و  دوخ  يارب  مه  تاناویح  هک  دـهد  یم  ناشن 

.درب یم  راک  هب  ار  نآ  زین  اهناسنا  دروم  رد  دوش و  یم  تداع  کی  وا  يارب  ًاجیردت  ، دش هدولآ  ناسنا 

گرم دای  ترورض  / نادهاز ییارگ  لادتعا  / یعامتجا قالخا  : 27 همان

عوضوم

رصم هدلق  نیح  هنع  هللا  یضر  رکب  یبأ  نب  دمحم  یلإ  هل ع  دهع  نم  و 

یبا نب  دّمحم  ( } داتـسرف رـصم  يوس  هب  يرجه  لاس 37  زاغآ  رد  ار  وا  هک  یماگنه  رکب ، یبا  نب  دـمحم  رـصم ، رادـنامرف  هب  هماـن  )
نآ زا  رـصم  یـسایس  هرادا  رد  داد و  یم  رارق  هعلاطم  دروم  هراومه  هدرک و  يروآ  عمج  ار  ماما  ياه  لمعلا  روتـسد  اـه و  هماـن  رکب ،
ماش هب  دوب  دوجوم  وا  هناخ  رد  هک  ار  ییاه  همان  ماـمت  دـمحم ، تداهـش  رـصم و  هب  صاـع  ورمع  موجه  زا  سپ  تشگ ، یم  دـنمرهب 
ایآ وت  رب  ياو  تفگ  هیواعم  .دـینازوسب  ار  اه  همان  نیا  تفگ  هیواعم  هب  هبقع  نب  دـیلو  .درک  ظـفح  ار  اـهنآ  هیواـعم  .دـنداد و  لاـقتنا 
نب رمع  تموکح  نارود  ات  دنام  هّیما  ینب  ياه  هنیزخ  رد  اه  همان  نیا  دنازوس ؟ دـیاب  ار  دنمـشزرا  یملع و  ياه  لمعلا  روتـسد  نینچ 

(.{ تاراغلا ص 251 باتک   ) .دندرک هدافتسا  نآ  زا  هدرک و  یفّرعم  نادنمشناد  هب  ار  نآ  همه  هک  زیزعلا  دبع 

همان نتم 

َکِفیَح ِیف  ُءاَمَظُعلا  َعَمطَی  َال  یّتَح  ِهَرظّنلا  ِهَظّحللا َو  ِیف  مُهَنَیب  ِسآ  َکَهجَو َو  مَُهل  طُسبا  َکَِبناَج َو  مَُهل  ِنلَأ  َکَحاَنَج َو  مَُهل  ضِفخاَف 
ِهَرِهاّظلا َو ِهَرِیبَکلا َو  مُِکلاَمعَأ َو  نِم  ِهَریِغّـصلا  ِنَع  ِهِداَبِع  َرَـشعَم  مُُکِلئاَُسی  َیلاَعَت  َهّللا  ّنِإَف  مِهیَلَع  َِکلدَـع  نِم  ُءاَفَعّـضلا  َسَأـیَی  اـَل  مَُهل َو 

اوُکَراَشَف ِهَرِخآلا  ِلِجآ  اَینّدـلا َو  ِلِجاَِعب  اُوبَهَذ  َنیِقّتُملا  ّنَأ  ِهّللا  َداَبِع  اوُمَلعا  ُمَرکَأ َو  َوُهَف  ُفعَی  نِإ  ُمَلظَأ َو  ُمتنَأَـف  بّذَُـعی  نِإَـف  ِهَرُوتـسَملا 
َنِم اوُظَحَف  تَلِکُأ  اَم  ِلَضفَِأب  اَهُولَکَأ  تَنِکُـس َو  اَم  ِلَضفَِأب  اَینّدلا  اُونَکَـس  مِِهتَرِخآ  ِیف  اَینّدلا  َلهَأ  اوُکِراَُشی  َمل  مُهاَینُد َو  ِیف  اَینّدـلا  َلهَأ 

َهّذـَل اُوباَصَأ  ِحـِباّرلا  ِرَجتَملا  ِغّلَبُملا َو  ِداّزلِاب  اَهنَع  اُوبَلَقنا  ُّمث  َنوُّربَکَتُملا  ُهَِرباَبَجلا  ُهَذَـخَأ  اَم  اَهنِم  اوُذَـخَأ  َنُوفَرتُملا َو  ِِهب    َ ِیَظح اَِـمب  اَینّدـلا 
مُّهنَأ اُونّقَیَت  مُهاَینُد َو  ِیف  اَینّدلا  ِدهُز 
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ُّهنِإَف ُهَتّدُع  َُهل  اوّدِعَأ  َُهبُرق َو  َتوَملا َو  ِهّللا  َداَبِع  اوُرَذحاَف  ٍهَّذل  نِم  ٌبیِـصَن  مَُهل  ُصُقنَی  َال  ٌهَوعَد َو  مَُهل  ّدَُرت  َال  مِِهتَرِخآ  ِیف  ًادَغ  ِهّللا  ُناَریِج 
نَم اَِهِلماَع َو  نِم  ِهّنَجلا  َیلِإ  ُبَرقَأ  نَمَف  ًادـَبَأ  ٌریَخ  ُهَعَم  ُنوُکَی  َال  ّرَـش  وَأ  ًادـَبَأ  ّرَـش  ُهَعَم  ُنوُکَی  َال  ٍریَِخب  ٍلـِیلَج  ٍبطَخ  ٍمیِظَع َو  ٍرمَأـِب  ِیتَأـی 

ُتوَملا مُکّلِظ  نِم  مَُکل  ُمَزلَأ  َوُه  مُکَکَردَأ َو  ُهنِم  ُمترَرَف  نِإ  مُکَذَـخَأ َو  َُهل  ُمتمَقَأ  نِإ  ِتوَـملا  ُءاَدَرُط  ُمتنَأ  اَِـهِلماَع َو  نِم  ِراـّنلا  َیلِإ  ُبَرقَأ 
َال ٌهَمحَر َو  اَهِیف  َسَیل  ٌراَد  ٌدـیِدَج  اَُهباَذَـع  ٌدـیِدَش َو  اَهّرَح  ٌدـیَِعب َو  اَهُرعَق  ًاراـَن  اوُرَذـحاَف  مُکِفلَخ  نِم  يَوُطت  اَینّدـلا  مُکیِـصاَوَِنب َو  ٌدوُقعَم 

اَّمنِإ َدبَعلا  ّنِإَف  اَمُهَنَیب  اوُعَمجاَف  ِِهب  مُکّنَظ  َنُسحَی  نَأ  ِهّللا َو  َنِم  مُُکفوَخ  ّدَتشَی  نَأ  ُمتعَطَتـسا  ِنِإ  ٌَهبرُک َو  اَهِیف  ُجّرَُفت  َال  ٌهَوعَد َو  اَهِیف  ُعَمـُست 
دَق ّیَنأ  ٍرَکب  ِیبَأ  َنب  َدّـمَُحم  اَی  مَلعا  ِهِّلل َو  ًافوَخ  مُهّدَـشَأ  ِهّللِاب  ًاـّنَظ  ِساـّنلا  َنَسحَأ  ّنِإ  ِّهبَر َو  نِم  ِِهفوَخ  ِردَـق  یَلَع  ِّهبَِرب  ِهّنَظ  ُنسُح  ُنوُکَی 
ّالِإ ََکل  نُکَی  َمل  َول  َِکنیِد َو  نَع  َحـِفاَُنت  نَأ  َکِسفَن َو  یَلَع  َِفلاَُخت  نَأ  ٌقوُقحَم  َتنَأَف  َرـصِم  َلهَأ  ِیـسفَن  ِیف  ِيداَـنَجأ  َمَظعَأ  َکـُتّیلَو 

اَِهتقَِول َهاَلّـصلا  ّلَص  ِهِریَغ  ِیف  ٌفَلَخ  ِهّللا  َنِم  َسَیل  ِهِریَغ َو  نِم  ًافَلَخ  ِهّللا  ِیف  ّنِإَف  ِهِقلَخ  نِم  ٍدَحَأ  اَضِِرب  َهّللا  ِطِخـُست  َال  ِرهّدـلا َو  َنِم  ٌهَعاَس 
َال ٍغاَرَِفل َو  اَهَتقَو  لّجَُعت  َال  اََهل َو  ِّتقَؤُملا 
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ِّیبّنلا یلو  يَدّرلا َو  ُماَمِإ  يَدُهلا َو  ُماَمِإ  َءاَوَس  َال  ُّهنِإَف  ُهنِم  َِکتاَلَِصل َو  ٌعَبَت  َِکلَمَع  نِم  ٍءیَش  ّلُک  ّنَأ  مَلعا  ٍلاَِغتـشِال َو  اَِهتقَو  نَع  اَهرّخَُؤت 
ِِهناَمیِِإب ُهّللا  ُهُعَنمَیَف  ُنِمؤُملا  اّمَأ  ًاکِرشُم  َال  ًانِمُؤم َو  ِیّتُمأ  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  ِّینإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  دََقل  ِّیبّنلا َو  ّوُدَع  َو 

َنوُرِکُنت اَم  ُلَعفَی  َنُوفِرعَت َو  اَم  ُلوُقَی  ِناَسّللا  ِِملاَع  ِناَنَجلا  ِِقفاَنُم  ّلُک  مُکیَلَع  ُفاَخَأ  ِّینَکل  ِهِکرِِشب َو  ُهّللا  ُهُعَمقَیَف  ُكِرشُملا  اّمَأ  َو 

اه همجرت 

یتشد

یعامتجا قالخا   1

هب مدرم ، هب  ندـش  هریخ  هاگن و  مین  رد  و  تیاه ، هاگن  رد  .شاب  نادـنخ  ور و  هداشگ  شاـب ، ناـبرهم  وخمرن و  شاـب ، نتورف  مدرم  اـب 
امـش زا  دـنوادخ  اریز  دـندرگن ،  سویأم  وت  تلادـع  رد  اه  ناوتان  و  دـننکن ، عمط  وت  يراکمتـس  رد  ناگرزب  اـت  نک ، راـتفر  يواـست 

و دیراد ، ار  نآ  زا  شیب  قاقحتسا  امـش  دهد  رفیک  رگا  دیـسرپ ، دهاوخ  ناهنپ  راکـشآ و  گرزب ، کچوک و  لامعا  هراب  رد  ناگدنب 
 . تسوا يراوگرزب  زا  دشخبب  رگا 

نادهاز ییارگ  لادتعا   2

رد ایند  مدرم  اب  .دنتفرگ  ار  هنادواج  ترخآ  دنتـشذگ و  تمالـس  هب  رذگدوز  يایند  زا  ناراکزیهرپ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دیـشاب ! هاگآ 
و دندرک ، تنوکس  ایند  ياه  هناخ  نیرتهب  رد  ناراکزیهرپ  دندرکن ،  تکرش  اهنآ  ترخآ  رد  ایند  مدرم  اّما  دنتشگ ، کیرش  ناشایند 

هنوگنآ دنتفرگ  هرهب  ایند  زا  و  دندوب ، هدیـشچ  نارادایند  هک  دندیـشچ  ار  ییاه  تّذل  نامه  و  دندروخ ، ار  ایند  ياه  كاروخ  نیرتهب 
 . دندوب دنم  هرهب  ایند  ناّربکتم  ناشکرس و  هک 

.دنتفاتش ترخآ  يوس  هب  دوس ، رپ  یتراجت  و  ناوارف ، هشوت  داز و  اب  ناهج  نیا  زا  سپس 

هچ ره  هـک  یهاـگیاج  دـنیادخ ، ناـگیاسمه  زا  تماـیق  زور  رد  دنتـشاد  نـیقی  و  دندیـشچ ، ار  اـیند  مارح  كرت  رد  ییاـسراپ  تّذـل 
 .(. دراد رارق  ناشرایتخا  رد  یتّذل  هنوگ  ره  و  دوش ، یم  هداد  دننک ، تساوخرد 

گرم دای  ترورض   3

گرزب ینایرج  گرم  هک  دینک ، مهارف  گرم  يارب  ار  مزال  ياه  یگدامآ  و  دیـسرتب ، شندوب  کیدزن  گرم و  زا  ادخ ! ناگدنب  يا 
نآ اب  یکین  زگره  هک  يّرش  ای  و  تشاد ، دهاوخن  دوجو  يّرـش  نآ  زا  سپ  هک  يریخ  ای  دروآ : دهاوخ  هارمه  هب  نیگنـس  یلکـشم  و 

شتآ هب  شتآ ، يارب  هدننک  لمع  زا  یـسک  هچ  و  رت ؟ کیدزن  تشهب  هب  تشهب ، يارب  هدننک  لمع  زا  یـسک  هچ  سپ  دوب ! دـهاوخن 
: دیشاب یم  گرم  هدامآ  راکش  همه  امش  تسا ؟ رت  کیدزن 

رب گرم  هناشن  تسا ، رت  کیدزن  امش  هب  امش  هیاس  زا  گرم  .دسر  یم  امش  هب  دینک  رارف  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امـش  دینک  فّقوت  رگا 
و دایز ، نآ  ياـفرژ  هک  یـشتآ  زا  دیـسرتب  سپ  تسا ،  ندـش  هدـیچیپ  مهرد  لاـح  رد  امـش  رـس  تشپ  اـیند  دـش ، هدز  امـش  یناـشیپ 
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و دنونش ، یمن  ار  یسک  نخس  و  درادن ، دوجو  نآ  رد  تمحر  هک  یهاگیاج  رد  دوش ، یم  دراو  ون  هب  ون  شباذع  و  دیدش ، شترارح 
نینچ دـینادرگ ، وکین  ادـخ  هب  ار  دوخ  ینیب  شوخ  و  ناوارف ، ار  ادـخ  زا  سرت  هک  دـیناوت  یم  رگا  درادـن ! نایاپ  نآ  رد  اه  یتحار  اـن 

ادخ هب  هک  سک  نآ  و  دشاب ، وا  ندیـسرت  هزادـنا  هب  دـیاب  راگدرورپ  هب  وا  ینیب  شوخ  ادـخ  هدـنب  اریز  دـینک ، عمج  ار  ود  ره  دـینک ،
 . دسرتب یهلا  رفیک  زا  نارگید  زا  رتشیب  دیاب  تسا ، رت  نیب  شوخ 

ییارجا ناریدم  قالخا   4

اب هک  تسا  راوازـس  وت  رب  .مداد  رارق  رـصم ، رکـشل  ینعی  مرکـشل  نیرت  گرزب  تسرپرـس  ار  وت  نم  هک  نادب  رکب ! یبا  نب  دمحم  يا 
یـضار رد  ار  ادـخ  دـشاب .  هدـنامن  یقاب  وت  رمع  زا  یتعاس  دـنچ  ره  ینک ، عاـفد  دوخ  نید  زا  و  هدرک ، تفلاـخم  لد  ياـه  هتـساوخ 

 . دوش یمن  ادخ  يدونـشخ  نیزگیاج  زیچ  چیه  اّما  هدوب  يزیچ  ره  نیزگیاج  ادـخ  يدونـشخ  اریز  رواین ، مشخ  هب  مدرم  نتـشادهگن 
ریخأـت ار  نآ  راـک  يریگرد و  ماـگنه  هب  و  یناوـخب ، شتقو  زا  رتدوز  يراـکیب  رد  هکنیا  هن  رآ ، ياـج  هب  شدوـخ  تـقو  رد  ار  زاـمن 

 . تسا زامن  ورگ  رد  تبوخ  رادرک  مامت  هک  نادب  و  يزادنیب ،

نانچ دوب ، دنهاوخن  يواسم  هاگ  چیه  یهارمگ ، رادمامز  و  رگتیاده ، ماما  همان ] زا  یتمسق  ]

: دومرف نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دنتسین ،  ربارب  شنانمشد  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ناتسود  هک 

كرش تهج  هب  دنوادخ  ار  كرشم  و  هتشاد ، زاب  شنامیا  ار  نمؤم  اریز  مرادن ، یساره  كرشم  زا  هن  نمؤم و  زا  هن  مالـسا ، تّما  رب  »
شراتفر دنـسپلد و  شراتفگ  دراد ، هناملاع  ینابز  و  هرهچ ، ود  ینورد  هک  مسرت  یم  یقفانم  درم  زا  امـش  رب  نم  دزاس ،  یم  دوباـن  وا 

« .تسا دنسپان  تشز و 

يدیهش

هریخ هاوخ  يرگن و  مشچ  هشوگ  هب  هاوخ  ناگمه ، هب  رگنب  مشچ  کـی  هب  و  ور ، هداـشگ  راومه و  و  وخمرن ، شاـب و  نتورف  ناـنآ  اـب 
زا دسرپ  یم  یلاعت  يادخ  هک  دندرگن ،  سویأم  تتلادع  زا  ناناوتان  دندنبن و  ناناوتان  رب  متـس  عمط  وت  رد  ناگرزب  ات  نانآ ، هب  يوش 
وا دـشخبب ، رگا  و  رتراکمتـس ، امـش  دـنک ، باذـع  رگا  سپ  .ناـهن  نآ و  راکـشآ  زا  ناـتاهراک و  تـشرد  درخ و  زا  ناگدـنب ، اـمش 

ناشایند رد  ایند  مدرم  اب  .دندرب  ار  اپرید  ترخآ  ارذـگ و  يایند  رب  دـندرم و - ناراگزیهرپ - هک  دـینادب  ادـخ  ناگدـنب  .رتراوگرزب و 
.رتهب هچ  ره  دندروخ  ار  ایند  تمعن  رتوکین و  هچره  دنتسیز  ایند  رد  .دنتشادن  تکرش  نانآ  ترخآ  رد  ایند  مدرم  و  دنتـشگ ، کیرش 

اب دنتـسبرب  تخر  ناهج  نیا  زا  سپـس  .دـندروخ  ار  نآ  تمعن  ناشکرـس  نوچ  و  دـندرب ، بیـصن  ناگدرورپ  زان  نوچ  اـیند  زا  سپ ،
هک دندرک  نیقی  و  دندیـشچ ، دهز  تذل  معط  ایند  رد  .دنادرگ  مهارف  ار  ناشدوس  هک  ییادوس  و  دناسر ، ناشدصقم  هب  هک  يا  هشوت 

گرم و زا  ادخ ، ناگدنب  سپ  .دباین  شهاک  تذـل  زا  ناش  هرهب  دـباتنرب و  نانآ  ياعد  تسد  .دـندرگ  ادـخ  هیاسمه  ترخآ  رد  ادرف 
: دراد هارمه  ار  گرتس  يا  هثداح  درآ و  یم  شیپ  ار  گرزب  يراـک  گرم ، هک  دـیزاس ، هداـمآ  ار  نآ  گرب  دیـسرتب و  نآ  یکیدزن 

يارب هک  نآ  زا  رتـکیدزن  یـسک  هچ  تشهب  هب  سپ  .تسا  یهت  ریخ  زا  هشیمه  هـک  يّرـش  اـی  تـسین ، نآ  اـب  يّرـش  زگره  هـک  يریخ 
- نوچمه امش - تسا ؟ راد  هدهع  ار  خزود  راک  هک  نآ  زا  رتکیدزن  یسک  هچ  خزود  هب  و  تسا ،  راک  رد  تشهب 
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رت هتسویپ  و  دیآ ، ناتتقو  رـس  هب  دیزیرگب ، رگا  دیابرب و  ار  امـش  دیتسیاب  رگا  تسا ، هدنار  ناتاهیاج - زا  گرم - هک  دیتسه  اهیراکش 
يافرژ هک  دیسرتب  یشتآ  زا  سپ ، .هدیچیپ  رد  امش  سپ  رد  ایند  تسا و  هدیبسچ  ناتاهیناشیپ  هب  گرم  .دیآ  امـش  یپ  رد  نات  هیاس  زا 

دنب هن  ددرگن و  هدونـش  يدایرف  دشابن و  یتمحر  نآ  رد  هک  ییارـس  .هزات  نآ  باذع  هزادـنا و  یب  نآ  يامرگ  و  تسا ، کت  رود  نآ 
هک دیروآ ، مهارف  مه  اب  ار  ود  نیا  دیرب ، وکین  نامگ  ودب  مه  دیـسرتب و  تخـس  ادـخ  زا  مه  هک  دـیتسناوت  رگا  و  هدوشگ ،  یهودـنا 
زا يو  سرت  هک  تسا  یـسک  ادخ  هب  نامدرم  رت  نامگ  وکین  و  دسرتب ، وا  زا  هک  درب  هزادنا  نادب  دوخ  راگدرورپ  هب  کین  نامگ  هدنب 

نیرتـگرزب مرظن  رد  هک  یمدرم  مدـینادرگ ، یلاو  رـصم  مدرم  رب  ار  وت  نم  هک  رکب ! وبا  رـسپ  دـمحم ، يا  نادـب  .دـشاب و  رتـشیب  ادـخ 
زا شیب  راگزور  رد  هک  دنچره  ییامن ، تیامح  ار  دوخ  نید  ییآ و  رد  راکیپ  هب  شیوخ  سفن  اب  هک  دیاب  ار  وت  سپ  .دـننم  نایهاپس 

رگید نیـشن  ياـج  ادـخ  يدونـشخ  هک  رواـیم ، مشخ  هب  شناگدـیرفآ  زا  کـیچیه  يدونـشخ  رطاـخ  هـب  ار  ادـخ  و  ییاـپن ،  یتعاـس 
رطاـخ هب  و  رآ ، ياـج  هب  نآ  نیعم  تقو  رد  ار  زاـمن  .تسادـخ  ياـضر  نیـشن  ياـج  تفگ - ناوت  هک  تسین - يزیچ  و  تساـهزیچ ،

زیچ ره  هک  نادب  و  راک ، هب  نتخادرپ  رطاخ  هب  زادنیم  سپاو  ار  نآ  و  رادم ، ياپ  رب  ار  نآ  تقو  ندیسر  زا  شیپ  راک  زا  ندوب  هدوسآ 
 . يراد یم  اپ  رب  هک  تسوت  زامن  وریپ  يرآ ، ياج  هب  هک  راک  زا 

نمـشد هبتر  رد  اجک  تسا  ربمایپ  تسود  هک  نآ  و  دنار ، یهارمگ  هب  هک  تسین  یماما  نوچ  دـناوخ ، يراگتـسر  هب  هک  یماما  انامه 
نامیا رطاخ  هب  ادخ  ار  نامیا  اب  درم  هچ  ناسرت ، كرشم  زا  هن  مناساره و  نمؤم  زا  هن  مّتما  رب  نم  دومرف : یم  ادخ  لوسر  .تسا  ربمایپ 

مکح هب  هک - مسرت  یم  ییورود  درم  زا  امـش  رب  نم  نکیل  .درآ  یم  رد  ياپ  زا  وا  كرـش  رطاخ  هب  ار  كرـشم  و  دراد ، یم  زاـب  يو 
.دیراد یم  دنسپان  ار  نآ  هک  دنک  یم  يراک  دیرامش و  یم  وکین  ار  نآ  هک  دیوگ  یم  ار  يزیچ  وا  .تساناد  عرش -

یلیبدرا

ار و دوخ  راسخر  نارتسگب  وا  يارب  شاب  عضاوتم  ار و  دوخ  بناج  ناشیا  يارب  نک  مرن  ار و  دوخ  لاـب  ناـشیا  يارب  زا  رآ  دورف  سپ 
نافیعـض دنوشن  دیمون  تلادع و  زا  وت  ندیدرگ  رد  ناگرزب  دننکن  عمط  هک  ات  هرـضانم  هظحالم و  رد  ناشیا  نایم  رد  نک  يراگزاس 
گرزب لامعا  زا  امش و  کچوک  ياهلمع  زا  وا  ناگدنب  هورگ  يا  امـش  زا  درک  دهاوخ  لاؤس  ادخ  هک  یتسردب  ناشیارب و  تلادع  زا 

دینادب تسا و  همه  نیرتمیرک  وا  سپ  دنک  وفع  رگا  دیراکمتس و  امـش  سپ  دنک  باذع  رگا  سپ  ناهن  وا  راکـشآ  ياهلعف  زا  امش و 
ناشیا يایند  رد  ایند  لها  دندش  کیرش  سپ  ناهج  نآ  هدنیآ  ار و  ایند  هدنباتش  ياهتمعن  دندرب  نایقتم  هک  یتسردب  ادخ  ناگدنب  يا 

نآ رد  دنوش  نکاس  ناشیا  هچنآ  نیرتهب  هب  ایند  رد  ترخآ  لها  دندش  نکاس  ناشیا  ترخآ  رد  ایند  لها  ناشیا  اب  دندشن  کیرـش  و 
ارنآ دـنتفرگ  ارف  هـچنآ  نآ  زا  دـنتفرگ  ارف  ناـمعنتم و  نآـب  دـنتفای  رفظ  سپ  نآ  رد  دـندروخ  هـچنآ  نیرتـهب  هـب  ار  اـیند  دــندروخ  و 

رد ایند  كرت  تذلب  دندیـسر  هدنهد  دوس  تراجت  ترخآ و  دصقمب  هدنناسر  هشوتب  نآ  زا  دندش  لقتنم  سپ  ناربکتم  ناشکندرگ و 
هدرک مک  یندـناوخ و  ار  ناشیا  رم  دوشن  هدرک  در  دوخ  ترخآ  رد  ادرف  دـنیادخ  ناگیاسمه  ناشیا  هک  دنتـسناد  نیقی  دوخ و  يایند 

دیسرتب سپ  تمعن  تذل  زا  هرهب  ار  ناشیا  رم  دوشن 

راک اب  دـیآ  یم  گرم  هک  یتسردـب  سپ  ار  نآ  گرب  زاـس و  نآ  يارب  دـیزاس  اـیهم  ندوب و  کـیدزن  ار و  گرم  ادـخ  ناگدـنب  يا 
رتکیدزن تسیک  سپ  زگره  یئوکین  وا  اب  دـشابن  هک  يدـب  ای  زگره  يدـب  واب  تسین  هک  یکین  اب  لوه  رپ  كانرطخ  راـک  گرزب و و 

امـش دریگب  وا  يارب  دیتسیاب  رگا  دیگرم  ناگدش  هدنار  امـش  نآ و  هدننک  راک  زا  شتآب  رتکیدزن  تسیک  نآ و  هدننک  راک  زا  تشهبب 
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امش و یناشیپ  ياهیومب  تسا  هدش  هتـسب  گرم  امـش  هیاس  زا  ار  امـش  رم  تسا  رت  مزال  وا  ار و  امـش  دبایرد  نآ  زا  دنزیرگب  رگا  ار و 
نآ باذع  تخس و  تیاغب  نآ  ترارح  تسا و  رود  تیاغب  نآ  کت  هک  یشتآ  زا  دیـسرتب  سپ  امـش  يافق  زا  هدش  هدید  رون  رد  ایند 
رگا یتنحم و  یملا و  چـیه  نآ  رد  دوش  یمن  هدرباو  یندـناوخ و  نآ  رد  دوش  یمن  هدینـش  تحار و  همحر و  نآ  رد  تسین  هزات  ون و 

فوخ و نایم  دینک  عمج  سپ  هناحبس  واب  امش  نامگ  ددرگ  وکین  ادخ و  زا  امش  سرت  دوش  مکحم  هک  دیناسر  هبترمب  ار  دوخ  دیناوت 
وا و راگدرورپ  زا  وا  سرت  رادـقم  رب  دوخ  راـگدرورپ  هب  وا  ناـمک  یئوکین  دـشابیم  هک  تسین  نیا  زج  هدـنب  هک  یتسردـب  سپ  اـجر 

نم هک  رکب  یبا  نب  دمحم  يا  نادب  ادخب و  سرت  يور  زا  تسناشیا  نیرتخـس  نامگ  يور  زا  ادـخب  نامدرم  نیرتوکین  هک  یتسردـب 
رب ینک  تفلاخم  هک  يراوازـس  وت  سپ  دنرـصم  لها  اهنآ  هک  نم  سفن  رد  دوخ  نایرکـشل  نیرتگرزب  رب  ار  وت  متخاس  مکاح  یلاو و 

راگزور و زا  تعاس  کی  رگم  رمع  ار  وت  رم  دـشابن  هچ  رگا  اریهانم و  عیمج  دوخ  نید  زا  ییامن  عفر  ینک و  همـصاخم  دوخ و  سفن 
دوش و یم  لصاح  نآ  ریغ  زا  هک  یـضوع  ادـخ  هنازخ  رد  تسه  هک  یتسردـب  سپ  ناقلخ  زا  یکی  يدونـشخب  ار  ادـخ  درایم  مشخب 

نکم باتش  نآ و  ندرازگ  يارب  تقو  هدش  نییعت  هک  دوخ  تقو  رد  ار  زامن  راذگب  دشاب  وا  ریغ  رد  هک  یضوع  ادخ  بناج  زا  تسین 
زا يزیچ  ره  هکنادـب  يراکب و  ندـش  لوغـشم  ههجب  شدوخ  تقو  زا  ار  زامن  نکم  ریخات  نآ و  زا  ندـش  غراـف  ههجب  زاـمن  تقو  رد 

سیفن سفن  هک  یتسار  یئاوشیپ  ناسکی  تسین  هک  یتسردب  سپ  تسترـضح  هماندهع  هلمج  زا  ار و  وت  زامن  رم  تسا  عبات  وت  رادرک 
ادـخ لوسر  ارم  دومرف  هک  قیقحتب  وا  نمـشد  ربمغیپ و  تسود  تسا و  هیواـعم  ثیبـخ  سفن  هک  یهارمگ  ياوشیپ  تسترـضح و  نآ 

ادخ ار  وا  دراد  یم  سپ  هدنورگ  اما  واب  هدنرآ  كرـش  هن  ادـخ و  تینادـحوب  هدـنورگ  هن  دوخ  تما  رب  مسرت  یمن  نم  هک  یتسردـب 
قافن ره  زا  امش  رب  مسرت  یم  نکیل  وا و  كرش  ههجب  ادخ  ار  وا  دزاس  یم  راوخ  دشک و  یم  سپ  هدنرآ  كرش  اما  وا و  نامیا  ببسب 

باقع تابجوم  زا  دنیآ  رکنم  هک  ار  يزیچ  دنک  باوص و  قح و  زا  دیسانش  یم  هک  ار  يزیچ  دناد  هک  نابزب  اناد  لد  رد  هدننک 

یتیآ

ور رد  ور  يرگید  هب  یتسیرگن  مشچ  هشوگ  هب  ار  یکی  رگا  .رگنب  ناـسکی  ار  همه  .ور  هداـشگ  يوخمرن و  شاـب و  نتورف  ناـشیا  اـب 
شناگدنب امش  یلاعت ، دنوادخ  .دنوشن  دیمون  وت  تلادع  زا  ناناوتان  ینک و  متس  ناناوتان  رب  هک  دنهاوخن  وت  زا  ناگرزب  ات  نکم  هاگن 

رگا و  تسامش ، يراکمتـس  زا  دنک  باذع  رگا  سپ  .ناهنپ  هچ  راکـشآ و  هچ  نالک ، هچ  دشاب و  درخ  هچ  دسرپ ، یم  ناتلامعا  زا  ار 
.تسوا يراوگرزب  زا  دیاشخبب 

ایند مدرم  اب  اهنآ  .ترخآ  هدنیآ  ناهج  رد  مه  دنرب و  دوس  رذگدوز  يایند  نیا  رد  مه  ناراگزیهرپ ، هک  ادخ ، ناگدنب  يا  دـینادب ، و 
اهنتسیز و نیرتوکین  دنتـسیز ، ایند  رد  .دندشن  کیرـش  يورخا  ياهراک  رد  ناشیا  اب  ایند  مدرم  دندش و  کیرـش  يویند  ياهراک  رد 

بایماک نآ  زا  دندش و  دنم  هرهب  تمعن  زان و  لها  هک  ناسنآ ، دـندش  دـنم  هرهب  ایند  زا  اهیندروخ و  نیرتهب  دـندروخ ، ایند  تمعن  زا 
دـصقم هب  ار  نانآ  هک  يا  هشوت  هر  اب  دندیـشک  رگید  ناهج  هب  تخر  سپـس ، .دنتفرگ  ماک  هماکدوخ  نارابج  هک  نانوچ  دـندیدرگ ،

رگا .دندنوادخ  راوج  رد  ترخآ  رد  هک  دندرک  نیقی  دندیشچ و  ایند  رد  ار  دهز  تذل  .داد  ناشناوارف  دوس  هک  ییادوس  اب  دیناسر و 
.دریگن ناصقن  شیاسآ  یشوخ و  زا  ناش  هرهب  دنادرگن و  سپاو  ار  ناشتسد  دنرادرب ، اعد  هب  تسد 

اب ار  ریطخ  يا  هثداح  گرزب و  يراک  گرم  اریز  دیراد ، ایهم  نآ  گرب  زاس و  دیـسرتب و  نآ  یکیدزن  گرم و  زا  ادخ ، ناگدـنب  يا 
هچ .تسین  یناشن  ریخ  زا  نآ  رد  هک  تسا  يّرـش  ای  تسین  هارمه  يّرـش  نآ  اـب  هک  تسا  ریخ  دروآ  یم  هچ  ره  اـی  گرم  .دروآ  دوخ 
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يارب هک  تسا  یـسک  زا  رتکیدزن  خزود  هب  یـسک  هچ  و  دـنک ؟ یم  راـک  تشهب  يارب  هک  تسا  یـسک  زا  رتـکیدزن  تشهب  هب  یـسک 
ناتیاه هیاس  زا  .دسر  یم  امـش  هب  مه  زاب  دیزیرگب ، رگا  ناتدریگ و  یم  دیتسیاب ، رگا  .تسامـش  یپ  رد  گرم  دـنک ؟ یم  راک  خزود 

.دوش یم  هدیچیپ  یطاسب  نوچ  ناترس  تشپ  زا  ایند  تسا و  هتسب  ناتیاهیناشیپ  رب  گرم  تسا ، رتکیدزن  امش  هب 

زا یناشن  نآ  رد  هک  يا  هناخ  .دیـسرتب  تسا ، هزاـت  شا  هجنکـش  تسا و  تخـس  شیاـمرگ  تسا و  رایـسب  نآ  ياـفرژ  هک  یـشتآ  زا 
.دنیاشگ یمن  یسک  هودنا  زا  یهرگ  دنهدن و  ارف  شوگ  یسک  يادن  هب  تسین ، ششخب  تقفش و 

هب ادخ  هب  شنظ  نسح  دیاب  ادخ  هدنب  اریز  .دینک  نینچ  دینک ، عمج  وا  هب  نظ  نسح  ادخ و  زا  ناتفوخ  تّدش  نایم  هک  دـیتسناوت  رگا 
.دشاب رتشیب  ناشفوخ  هک  تسا  رتشیب  ادخ  هب  ناشنظ  نسح  یناسک  ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  .دشاب  وا  زا  شفوخ  ردق 

دوخ سفن  اب  هک  یتسه  فّظوم  سپ  مدینادرگ ، یلاو  رصم ، مدرم  ینعی  منایهاپـس ، نیرتگرزب  ار  وت  رکب ، یبا  نب  دمحم  يا  نادب ، و 
يارب .دـشاب  هدـنامن  یقاـب  ناـهج  نیا  رد  تیگدـنز  زا  تعاـس  کـی  رگا  یتـح  .ییاـمن  تیاـمح  شیوـخ  نـید  زا  ینک و  تفلاـخم 

ادخ يدونـشخ  نیـشناج  يزیچ  دوش و  زیچ  ره  نیـشناج  ادخ  يدونـشخ  اریز  .روایم  مشخ  هب  ار  ادخ  ناگدـیرفآ  زا  یکی  يدونـشخ 
.دوشن

ياهراک هب  لاغتـشا  ببـس  هب  زادـنیم و  شیپ  ار  زامن  راک  زا  تغارف  ببـس  هب  رآ و  ياج  هب  هدـش  نیعم  شیارب  هک  یتقو  رد  ار  زاـمن 
.دشاب وت  زامن  عبات  وت  ياهراک  همه  هک  دیاب  نکفیم و  ریخءات  هب  ار  زامن  رگید 

: هماندهع نیا  زا  مه 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  .دـنک  توعد  یهارمگ  هب  هک  ییاوـشیپ ، دـناوخ و  تیادـه  هب  ار  مدرم  هک  ییاوـشیپ  دـیتسین ، ربارب 
هب ار  كرـشم  دراد و  یم  زاب  شناـمیا  ببـس  هب  ادـخ  ار  نم  ؤم  اریز  مرادـن ، كاـب  كرـشم  نم و  ؤم  زا  دوخ  تما  رب  نم  هک  دومرف 
هک دیوگ  یم  ییاهزیچ  هک  مسرت  یم  ملاع ، راتفگ  هب  تسا و  قفانم  لد  هب  هکنآ  زا  امش  رب  یلو  دزاس ، یم  بوکرس  شکرـش  ببس 

.دیدنسپ یمن  هک  دنک  یم  ییاهراک  دیدنسپ و  یم 

نایراصنا

نافیعـض ،و  دـندنبن لیم  فیح و  عمط  وت  رب  ناگرزب  ات  ، نیبب رظن  مشچ و  کی  هب  ار  همه  شاب ، ور  هداشگ  ،و  وخمرن ،و  نتورف مدرم  اب 
یم یـسرپ  زاب  ناتناهن  رهاظ و  و  ناتلامعا ، گرزب  کچوک و  زا  گرزب  دنوادخ  قح ، ناگدـنب  يا  اریز   . دـنوشن سویأم  تتلادـع  زا 

 . تسا رت  میرک  وا  دنک  وفع  رگا  ،و  دیرت قحتسم  باذع  هب  دنک  ناتباذع  رگا  سپ  ، دنک

کیرـش ناشیایند  رد  ایند  لها  اب  ، دـندرب دوس  دـیآ  یم  هک  یترخآ  زا  مه  ارذـگ و  يایند  زا  مه  اوقت  لها  دـینادب  ، ادـخ ناگدـنب  يا 
کیرش نانآ  ترخآ  رد  ایند  لها  ،و  دندش

نانچنآ دندرب  هرهب  ایند  زا  ، دندومن ناج  شون  ار  یکاروخ  نیرتهب  ،و  دندش نکاس  نکـسم  نیرتهب  رد  لالح  هار  زا  ایند  رد   . دنتـشگن
هب هدنناسر  يا  هشوت  اب  سپس   ، دنتفرگ ماک  زا  رفن  درگ  ناشکرس  هک  هنوگ  نادب  دنتفرگ  ماک  نآ  زا  ،و  دندرب هرهب  نانارذگـشوخ  هک 
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،و دندیـسر ایند  هب  یتبغر  یب  تذـل  هب  ناشیایند  رد.دـندرک  رفـس  ترخآ  هب  دوس  رپ  یتراجت  اب  و  دنتـشذگ ، ایند  زا  تاـجن  لزنم  رس 
 . دباین یتساک  ایند  تذل  زا  ناشبیصن  ،و  دنامن باوج  یب  ناشیاعد.دنّقح  ناگیاسمه  ترخآ  رد  هک  دندرک  نیقی 

يا هثداح  ،و  میظع يرما  اـب  گرم  ، دـینک هداـمآ  گرب  زاـس و  نآ  يارب  ،و  دـییامن رذـح  شندوب  کـیدزن  گرم و  زا  ! ادـخ ناگدـنب 
یتشهب راک  هک  یسک  زا  تشهب  هب  یـسک  هچ.دشاب  یمن  يریخ  نآ  اب  هک  يّرـش  ای  ، تسین يّرـش  نآ  اب  هک  يریخ  هب.دیآ  یم  گرزب 

رگا ، دیتسه گرم  ياه  هدش  هدنار  امـش  ؟ تسا رتکیدزن  دنک  یمّنهج  لمع  هک  نآ  زا  مّنهج  هب  یـسک  هچ  و  ؟  تسا رت  کیدزن  دـنک 
هرگ ناتفلز  اب  ،و  تسا رت  هارمه  امـش  اب  امـش  هیاس  زا  گرم  ، تفاـی دـهاوخ  ار  امـش  دـینک  رارف  رگا  ،و  دـیتفا یم  شتـسد  هب  دـیتسیاب 

 . دوش یم  هدیدرون  رد  امش  لابند  هب  ایند  ،و  هدروخ

دایرف هلان و  ، تسین نآ  رد  تمحر  هک  ییاج  : تسا هزات  شباذـع  ،و  دـیدش شترارح  ،و  ادـیپان شقمع  هک  یـشتآ  زا  دیـشاب  رذـح  رب 
نیا نیب  دشاب  وکین  وا  هب  ناتنامگ  ،و  دیدش ادخ  زا  ناتفوخ  هک  دیناوتب  رگا   . دـننک یمن  فرطرب  ار  یهودـنا  ،و  دنونـش یمن  ار  یـسک 

دنوادخ هب  وکین  نامگ  رد  مدرم  نیرتهب  ،و  تسادخ زا  وا  سرت  نازیم  هب  شراگدرورپ  هب  دبع  ّنظ  نسح  اریز  ، دینک عمج  تیعقاو  ود 
 . دشاب رتدیدش  دنوادخ  زا  شسرت  هک  تسا  یسک 

اب هک  تسوت  هتـسیاش  ، مداد یتسرپرـس  تسا  رـصم  رکـشل  هک  مرکـشل  نیرتگرزب  هب  ار  وت  نم  هک  شاب  هاـگآ  ، رکب وبا  نب  دّـمحم  يا 
يدونـشخ رطاخ  هب  ار  ادخ   . دشاب هدنامن  تعاس  کی  زا  شیب  تیگدـنز  زا  هچرگ  ینک  عافد  تنید  زا  ،و  يزرو تفلاخم  دوخ  سفن 

 . تسین ادخ  ياضر  نیشناج  يزیچ  ،و  تساهزیچ رگید  نیزگیاج  قح  يدونشخ  هک  ، زاسم نیگمشخ  مدرم  زا  يدحا 

،و زادنیم ریخأت  شرّرقم  تقو  زا  نتشاد  راک  ّتلع  هب  و  نکن ، هماقا  تقو  زا  شیپ  يراکیب  رطاخ  هب  ،و  ناوخب شنّیعم  تقو  رد  ار  زامن 
 . تسا زامن  عبات  تلمع  زا  يزیچ  ره  هک  داب  تمولعم 

حورش

يدنوار

نافیعـض ،و  دـندنبن لیم  فیح و  عمط  وت  رب  ناگرزب  ات  ، نیبب رظن  مشچ و  کی  هب  ار  همه  شاب ، ور  هداشگ  ،و  وخمرن ،و  نتورف مدرم  اب 
یم یـسرپ  زاب  ناتناهن  رهاظ و  و  ناتلامعا ، گرزب  کچوک و  زا  گرزب  دنوادخ  قح ، ناگدـنب  يا  اریز   . دـنوشن سویأم  تتلادـع  زا 

 . تسا رت  میرک  وا  دنک  وفع  رگا  ،و  دیرت قحتسم  باذع  هب  دنک  ناتباذع  رگا  سپ  ، دنک

کیرـش ناشیایند  رد  ایند  لها  اب  ، دـندرب دوس  دـیآ  یم  هک  یترخآ  زا  مه  ارذـگ و  يایند  زا  مه  اوقت  لها  دـینادب  ، ادـخ ناگدـنب  يا 
ار یکاروخ  نیرتهب  ،و  دـندش نکاس  نکـسم  نیرتهب  رد  لالح  هار  زا  ایند  رد   . دنتـشگن کیرـش  نانآ  ترخآ  رد  ایند  لـها  ،و  دـندش

رفن درگ  ناشکرس  هک  هنوگ  نادب  دنتفرگ  ماک  نآ  زا  ،و  دندرب هرهب  نانارذگـشوخ  هک  نانچنآ  دندرب  هرهب  ایند  زا  ، دندومن ناج  شون 
رد.دـندرک رفـس  ترخآ  هب  دوس  رپ  یتراجت  اب  و  دنتـشذگ ، ایند  زا  تاجن  لزنم  رـس  هب  هدـنناسر  يا  هشوت  اب  سپـس   ، دـنتفرگ ماک  زا 

ناشبیصن ،و  دنامن باوج  یب  ناشیاعد.دنّقح  ناگیاسمه  ترخآ  رد  هک  دندرک  نیقی  ،و  دندیـسر ایند  هب  یتبغر  یب  تذل  هب  ناشیایند 
 . دباین یتساک  ایند  تذل  زا 
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يا هثداح  ،و  میظع يرما  اـب  گرم  ، دـینک هداـمآ  گرب  زاـس و  نآ  يارب  ،و  دـییامن رذـح  شندوب  کـیدزن  گرم و  زا  ! ادـخ ناگدـنب 
یتشهب راک  هک  یسک  زا  تشهب  هب  یـسک  هچ.دشاب  یمن  يریخ  نآ  اب  هک  يّرـش  ای  ، تسین يّرـش  نآ  اب  هک  يریخ  هب.دیآ  یم  گرزب 

رگا ، دیتسه گرم  ياه  هدش  هدنار  امـش  ؟ تسا رتکیدزن  دنک  یمّنهج  لمع  هک  نآ  زا  مّنهج  هب  یـسک  هچ  و  ؟  تسا رت  کیدزن  دـنک 
هرگ ناتفلز  اب  ،و  تسا رت  هارمه  امـش  اب  امـش  هیاس  زا  گرم  ، تفاـی دـهاوخ  ار  امـش  دـینک  رارف  رگا  ،و  دـیتفا یم  شتـسد  هب  دـیتسیاب 

 . دوش یم  هدیدرون  رد  امش  لابند  هب  ایند  ،و  هدروخ

دایرف هلان و  ، تسین نآ  رد  تمحر  هک  ییاج  : تسا هزات  شباذـع  ،و  دـیدش شترارح  ،و  ادـیپان شقمع  هک  یـشتآ  زا  دیـشاب  رذـح  رب 
نیا نیب  دشاب  وکین  وا  هب  ناتنامگ  ،و  دیدش ادخ  زا  ناتفوخ  هک  دیناوتب  رگا   . دـننک یمن  فرطرب  ار  یهودـنا  ،و  دنونـش یمن  ار  یـسک 

دنوادخ هب  وکین  نامگ  رد  مدرم  نیرتهب  ،و  تسادخ زا  وا  سرت  نازیم  هب  شراگدرورپ  هب  دبع  ّنظ  نسح  اریز  ، دینک عمج  تیعقاو  ود 
 . دشاب رتدیدش  دنوادخ  زا  شسرت  هک  تسا  یسک 

اب هک  تسوت  هتـسیاش  ، مداد یتسرپرـس  تسا  رـصم  رکـشل  هک  مرکـشل  نیرتگرزب  هب  ار  وت  نم  هک  شاب  هاـگآ  ، رکب وبا  نب  دّـمحم  يا 
يدونـشخ رطاخ  هب  ار  ادخ   . دشاب هدنامن  تعاس  کی  زا  شیب  تیگدـنز  زا  هچرگ  ینک  عافد  تنید  زا  ،و  يزرو تفلاخم  دوخ  سفن 

 . تسین ادخ  ياضر  نیشناج  يزیچ  ،و  تساهزیچ رگید  نیزگیاج  قح  يدونشخ  هک  ، زاسم نیگمشخ  مدرم  زا  يدحا 

،و زادنیم ریخأت  شرّرقم  تقو  زا  نتشاد  راک  ّتلع  هب  و  نکن ، هماقا  تقو  زا  شیپ  يراکیب  رطاخ  هب  ،و  ناوخب شنّیعم  تقو  رد  ار  زامن 
 . تسا زامن  عبات  تلمع  زا  يزیچ  ره  هک  داب  تمولعم 

يردیک

هنال لعفا  ظفلب  یج ء  امنا  امهدـحا و  لـصفی  يواـستی و  ءایـشا  یلع  لخدـت  اـمنا  لـعفا ، نـال  نوملاـظ  يا  ملظا : متناـف  بذـعی  ناـف 
نم مهدـنع  نوها  هداعالا  ناب  هیالا  رـسف  نم  و  یـش ء ، هیلع  بعـصی  ذا ال  هیلع  نیه  يا  هیلع ، نوها  وه  و  یلاعت : لاق  مرکا  جاودزـال 

.انهاه اذکف  ءادتبالا ،

: یلاعت لاق  مکیلع ، بلاـغ  مکل و  مزـال  يا  مکیـصا : ونب  دوقعم  توملا  و  مهتراـجت .) تحبر  اـمف  : ) یلاـعت هلوقک  حـبارلا : رجتملا : و 
.صالخلا هنکمی  هتیصانب ال  ذخا  اذا  ناسنالا  ناف  مادقالا ،) یصاونلاب و  ذخویف  )

لک نا  ملعا  .مهوحفاک و  لثم  مهوحفان  تمـصاخ و  يا  فالخ  نع  تحفان  لاقی  کنید : یف  حفانت  نا  .ریدج و  يا  قوقحم : تنا  و 
لهس هتالص  تمت  نمف  هالصلا  دبعلا  هب  بساحی  ام  لوا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  یلا  هراشا  کتالصل : عبت  کلمع  نم  یش ء 

هالصلا لاقف : لامعالا ، لضفا  نع  مالسلا  هیلع  لئس  و  اهریغ ، یلع  اهیلع و  بساحی  هناف  هتالص  ضقن  نم  و  تادابعلا ، نم  اهریغ  هیلع 
.اهتقو لوال 

.مهلالضا سانلا و  ءاوغا  نم  اهدنع  زرتحی  هصاخ  افاطلا  هب  فطعی  يا  هنامیاب : هللا  هعنمیف  نموملا  اما 

مثیم نبا 
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نآ رمالا : هدلق  هماندهع : لوا  تمسق  درک  رصم  تیالو  رومام  ار  يو  هک  هاگنآ  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هماندهع ي 
راومه نانآ  يارب  ار  ترانک  رتسگب و  رصم  لها  يارب  ار  تلاب   ) .دشاب یم  هراعتـسا  باب  زا  داد ، رارق  وا  ندرگ  رب  هدالق  دننام  ار  راک 

هک نیا  ات  نک  تیاعر  ار  یتخاونکی  لماک ، ندرک  هاگن  یمـشچریز و  رظن  زا  اهنآ  رب  نتـسیرگن  رد  شاب و  ور  هداشگ  ناشیارب  راد و 
اریز دنوشن ، دیمون  اهنآ  رب  وت  يرگداد  لدع و  زا  نافیعـض  دـننکن و  عمط  وت  لیلد  یب  تیامح  هب  دوخ  ندرب  دوس  روظنم  هب  ناگرزب 
رگا سپ  درک ، دـهاوخ  لاوس  ناهنپ  هچ  رهاظ و  هچ  گرزب و  هچ  کچوک و  هچ  ناتلامعا  دروم  رد  ناگدـنب  امـش  زا  یلاـعت  يادـخ 

و ینالوط ، یتاملک  زا  هدیزگرب  ماما  هماندهع ي  زا  لصف  نیا  .تسا  رت  هدنشخب  وا  دنک  تشذگ  رگا  دیراکمتـس و  امـش  دنک ، رفیک 
نیا رد  هدرک و  شرافـس  ایاعر  هراـبرد ي  قـالخا  مراـکم  هب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  لوا  رما  - 1 تسا : رما  شـش  نآ  بلاطم  لوصا 
دنا هتفگ  یـضعب  تراـبع  نیا  حیـضوت  رد  .تسا  هدومرف  حاـنج  ضفخ  هب  رما  ار  وا  فلا - تسا : هدوـمرف  رداـص  روتـسد  دـنچ  هنیمز 
عمج شرب  رود و  ار  اهنآ  دوخ  ناـگجوج  هب  تبـسن  یناـبرهم  تبحم و  راـهظا  روظنم  هب  یهاـگ  هدـنرپ ، هک  تسا  نآ  بلطم  ساـسا 

عضاوت زا  هیانک  ار  ریبعت  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما و  دهد ، ياج  دوخ  رپ  ریز  ار  نانآ  ات  دروآ  یم  نییاپ  هدرک  نهپ  ار  شیاهلاب  هدرک و 
دهد و یم  عضاوت  سرد  شربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  نانچ  دـشاب ، یم  ینابرهم  ییوجلد و  محرت و  نآ  اشنم  هک  تسا  هدروآ  ینتورف  و 

هخاش زا  هک  تسا  يا  هکلم  عضاوت  هک  میداد  حیضوت  هتـشذگ  رد  ام  و  نینموملا ،) نم  کعبتا  نمل  کحانج  ضفحا  و  : ) دیامرف یم 
قفر و زا  هیانک  نیا  و  دنک ، مرن  مدرم  يارب  ار  دوخ  يولهپ  هک  دنک  یم  رما  ار  وا  رگید : روتـسد  .دـشاب ب - یم  تفع  تلیـضف  ياه 
دنکن و افج  اهنآ  قوقح  قح و  دروم  رد  لاوحا  مامت  رد  هک  دـشاب  یم  نانآ  هب  تبـسن  نتـشادن  تنوشخ  رادرک و  راتفگ و  رد  یمرن 
زا هیانک  نیا  دیاشگب و  مدرم  يارب  ار  دوخ  يور  هک  دهد  یم  روتـسد  وا  هب  .تسا ج - نآ  هب  کیدزن  عضاوت و  مزاول  زا  مه  انعم  نیا 
زا زین  نیا  هدرک و  مخا  هدیـشک و  مه  رد  تروص  اب  هن  دـشاب  شاشب  زاب و  تروص  ییورـشوخ و  اب  اهنآ  اـب  شدروخرب  هک  تسا  نآ 

نایم مدرم  هب  ندرک  هاـگن  زرط  رد  هک  تسا  نآ  هدومرف  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  هک  یـشرافس  نیمراـهچ  .دـشاب د - یم  عضاوت  مزاول 
نآ زا  هیانک  روتـسد  نیا  درگنب و  یمـشچریز  يرگید  هب  دـنک و  هاگن  لماک  تسرد و  یکی  هب  هک  دـشابن  ناـنچ  دراذـگن  قرف  دارفا 

، مهیلع عمطی …  یتح ال  .دنک  تیاعر  ار  تلادع  لامک  رایسب ، هچ  كدنا و  هچ  گرزب ، هچ  کچوک و  هچ  روما  مامت  رد  هک  تسا 
يریقح رایسب  رما  هک  ندرک  هاگن  رد  یتح  هک  رکب ، یبا  نب  دمحم  هب  نداد  روتسد  لیلد  هک  دیامرف  یم  نایب  ترضح  ترابع  نیا  رد 

لاح .دنوشن  دیماان  شتلادع  زا  ناناوتان  راودـیما و  وا  متـس  ملظ و  هب  نارادـمروز  هک  تسا  نآ  دـنک ، راتفر  ناسکی  مدرم  نایم  تسا 
نآ خساپ  لدـع ؟ زا  سویام  ار  نافیعـض  هتـسناد و  ملظ  هب  تبـسن  راودـیما  ار  نارادـمروز  ضرف  نیا  اب  ماما  ارچ  هک  دوش  لاوس  رگا 
نیا ناـیاونیب و  ناـناوتان و  هب  هن  دـننک  یم  نارادـمروز  ناراد و  هیامرـس  هجوـتم  ار  دوـخ  رظن  ناـیاورنامرف  ارما و  ـالومعم  هـک  تـسا 

یهجوت یب  و  دوش ، ماـمت  ناـنآ  دوس  هب  نارادـمامز  ملظ  يرگمتـس و  دـنوش  راودـیما  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  نادـنمتورث  ندروآور ،
زا مهیلع ، رد  ریمض  .دنوش  دیماان  دوخ  قح  رد  تلادع  يارجا  زا  نانآ  هک  دوش  یم  ببـس  نادنمتـسم  زا  يرود  ناناوتان و  هب  تبـسن 

ار ادخ  ناگدنب  هک  تسا  نآ  هماندهع  نیا  بلاطم  لوصا  زا  مود  رما  .ددرگ 2 - یمرب  ءامظع  هملک ي  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس 
نیا رب  دراد  یم  مالعا  درک و  دهاوخ  لاوس  ناشناهن  راکشآ و  گرزب و  کچوک و  ياهرادرک  زا  دنوادخ  هک  نآ  زا  تسا  هداد  میب 

.دنراد باذع  قاقحتسا  سپ  ملظا ) يدابلا   ) تسا رتراکمتس  هدننک  عورش  الوصا  دننک و  یم  هانگ  تیصعم و  هب  ادتبا  نانآ  نوچ  هک 
، ماما نخس  نتم  رد  ملظا  یلیـضفت  تفـص  هب  دارم  هک  تسا  هدرک  رکذ  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  هیلع  هللا  همحر  يدنوار  بطق 

رادرک رفیک  ناونع  هب  هنالداع و  هک  ار  ناراکهانگ  باذـع  ترـضح ، هک  مهد  یم  لامتحا  نم  اـما  تسا  لـعاف  مسا  ياـنعم  هب  ملاـظ 
هک نانچ  تسا ، نانآ  هناراکمتس ي  لمع  دننام  رهاظ  تروص  رادقم و  رد  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  هدیمان  متس  ملظ و  دنشچ ، یم  دوخ 
هانگ هک  ار  اهنآ  لمع  سپـس  و  مکیلع ) يدتعا  يذلا  لثمب  هیلع  اودتعاف   ) هدـیمان زواجت  ار ، زواجت  رفیک  صاصق ، هنیمز ي  رد  نآرق 
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لعفا نیاربانب ، دنا  هدرک  زاغآ  ار  ملظ  تیصعم و  ناشیا  هک  اریز  هدناوخ  رتراکمتـس  ار  نانآ  دوخ  هداد و  تبـسن  ادخ  هب  تسا  ملظ  و 
نیا هب  مالعا  تسا  نینچمه  و  تسین ، میریگب  لعاف  مسا  يانعم  هب  ار  نآ  هک  نیا  هب  يزاین  دنک و  یم  قدـص  دوخ  يانعم  هب  لیـضفت 

.دهد رارق  دوخ  وفع  دروم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  دوش  یم  اهنآ  هرابرد ي  مرک  ششخب و  راظتنا  دنوادخ  زا  هک 

: دـیرط عمج  ءادرط : .هدـننکربکت  رایـسب  راـبج : .دوش  شبیـصن  یتـلزنم ، نوزفا و  يا  هرهب  هک  هاـگنآ  اذـک ، نم  یظح  ناوارف ، ظـح :
اب سپ  دندرب ، ار  هدـنیآ  ترخآ  رذـگدوز و  يایند  دوس )  ) ناراکزیهرپ هک  دـینادب  ادـخ ، ناگدـنب  يا  .دوش  یم  بیقعت  هک  يراکش 
زا و  دندوب ، نکاس  عضو  نیرتهب  اب  ایند  رد  .دندوبن  کیرش  نانآ  اب  ترخآ  رد  ایند  لها  اما  دنتشاد ، تکرـش  اهنآ  يایند  رد  ایند  لها 

نارابج و هک  دـنتفرگ  ار  يزیچ  دـندرب و  ناراد  هیامرـس  هک  دـندرب  ار  يا  هرهب  نامه  ایند  زا  دـندرک ، هدافتـسا  شیاهیکاروخ  نیرتهب 
نیقی دندیـشچ و  ار  دـهز  تذـل  دوخ  يایند  رد  دـنتفر ، ایند  زا  روآدوس  يراجت  هدـنناسر و  يا  هشوت  اب  سپـس  و  دـنتفرگ ، ناربکتم 

يا سپ  دیآ ، یمن  مک  يزیچ  نانآ  تذل  هرهب ي  زا  دوش و  یمن  در  ناشیاعد  دنتـسه ، ادـخ  ناگیاسمه  ترخآ  رد  ادرف  هک  دـندرک 
كانرطخ گرزب و  يرما  اب  هک  اریز  دیراد ، هدامآ  ار  نآ  گرب  زاس و  و  دیـشاب ، رذحرب  نآ  ندش  کیدزن  گرم و  زا  ادخ  ناگدـنب 

هچ سپ  تسین ، يریخ  نآ  اب  زگره  هک  دروآ  یم  ار  يدب  رش و  ای  تسین و  يدب  نآ  اب  زگره  هک  دروآ  یم  ار  یکین  ریخ و  دیآ ، یم 
یم خزود  راک  هک  یسک  زا  خزود  هب  رتکیدزن  تسیک  دهد و  یم  ماجنا  ار  تشهب  راک  هک  تسا  یـسک  زا  رتکیدزن  تشهب  هب  یـسک 
هیاس زا  وا  و  دبای ، یمرد  ار  امش  دیزیرگب  نآ  زا  رگا  دریگ و  یم  ار  امـش  دیتسیاب  رگا  هک  دیتسه  گرم  ناگدش  هدنار  امـش  و  دنک ؟

هک یشتآ  زا  دیسرتب  سپ  دوش ، یم  هدیچیپ  مه  رد  امش  یپ  زا  ایند  هدش و  هتسب  امش  یناشیپ  ياهوم  هب  گرم  تسا ، رتهارمه  امش  اب 
نآ رد  یـشهاوخ  تسین و  تمحر  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناـخ  تسا  هزاـت  هب  هزاـت  شتبوـقع  تخـس و  شیمرگ  ینـالوط و  شیدوـگ 

کین وا  هب  ار  ناتدیما  دینک و  دایز  ادخ  زا  ار  ناتسرت  فوخ و  دیناوتب  رگا  .دوش و  یمن  فرطرب  یهودنا  مغ و  دنوش و  یمن  هتفریذپ 
، دشاب يو  زا  شسرت  هزادنا ي  هب  ادخ  هب  شنظ  نسح  هک  تسا  یسک  ادخ  لماک  هدنب ي  اریز  دینک ، عمج  ار  دیما  سرت و  نیب  دینک 

مزال بجاو و  رادقم  هب  ایند  زا  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  ادخ  ناگدنب  هب  تسوازا 3 - ناشیا  نیرتکانسرت  ادخ ، هب  مدرم  نیرت  نیبکین  و 
، هذل نم  بیـصن  مهل  ضقنی  و ال  ایندـلا …  لجاعب  اوبهذ  دـننک : ادـتقا  اهنآ  هب  ات  دراد  یم  نایب  ار  ناراکزیهرپ  تلاح  دـنریگ و  هرهب 

اریز دـنا  هدرب  ایند  زا  يرتشیب  هدافتـسا ي  ایند  لها  مامت  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  هدومرف  نایب  اوقت  لها  لاح  حرـش  رد  هچنآ  هصالخ ي 
بیـصن هک  میظع  زوف  زا  ترخآ  رد  هچنآ  رب  هوالع  .دشاب  یم  ایند  لها  ریاس  ياهتذل  زا  رترب  رتالاب و  دنا  هدرب  ایند  زا  نانآ  هک  یتذل 

قح رد  رذـگدوز  يایند  زا  ترـضح  هک  هچنآ  نادـب ، .تسا  هداد  هدـعو  نینچ  ناراکزیهرپ  هب  ادـخ  هک  لـیلد  نیا  هب  دوش  یم  ناـنآ 
نارگمتـس نابلط و  هافر  هک  دـندرب  رتالاب  یتذـل  نآ  زا  دنتـشاد و  تکرـش  نآ  رد  ایند  لها  اـب  هک  دومرف : هراـشا  نآ  هب  ناراـکزیهرپ 

هک تسا  مولعم  تسا و  زاین  هزادـنا ي  هب  حابم و  ياهتذـل  اوقت  لها  هدافتـسا  دروم  ياهتذـل  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  دـنرب ، یم  ربکتم 
هک دـهد : یم  حیـضوت  رگید  نایب  هب  رگید  ياج  رد  و  دـشاب ، یم  عورـشمان  ناوارف  ياهتذـل  زا  رتالاب  یتاـجرد  هب  يریگ  هرهب  نینچ 

هزادـنا ي هب  ایند  زا  دـنوادخ  .دـنرادن  تکرـش  ناشترخآ  رد  نانآ  اب  ایند  لها  اما  دنکیرـش  ناـشیایند  رد  اـیند  لـها  اـب  ناراـکزیهرپ 
مرح نم  لق  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا  هدرک  عناق  زاین و  یب  ببـس  نآ  هب  ار  ناشیا  زاـجم و  حاـبم و  اـهنآ  يارب  تیاـفک 

زا هدافتسا  نیرتهب  دندیزگرب و  تنوکس  يارب  ار  اهاج  نیرتهب  ایند  رد  ناراکزیهرپ  قزرلا .) نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز 
زا دـندروخ و  دـندروخ  یم  هک  هزیکاپ  ياهیکاروخ  زا  اهنآ  اب  سپ  دـندوب ، کیرـش  ناـشیایند  رد  اـیند ، مدرم  اـب  دـندرب ، اـهیکاروخ 
هک ینارسمه  نیرتهب  زا  دندیـشوپ و  دنـشوپ  یم  نانآ  هک  اه  هماج  نیرتهب  زا  و  دندیـشون ، دنماشآ ، یم  اهنآ  هک  اراوگ  ياهیندیـشون 
رد ناشیا  و  دنتفرگ ، هرهب  شتذل  زا  ایند  لها  اب  دـندش ، راوس  نانآ  دـننامه  ار  يراوس  ياهبکرم  نیرتهب  دـنتفرگ و  دـنریگ ، یم  اهنآ 
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یتساک ناشتذل  زا  یمهـس  هن  دوش و  یم  در  ناشیاعد  هن  دـنک  یم  اطع  نانآ  هب  دـننک  یم  انمت  وا  زا  هچنآ  دـنیادخ ، ناگیاسمه  ایند 
نیا هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دندرک ، تنوکـس  اهنکـسم  نیرتهب  رد  دـندروخ و  ار  اهیکاروخ  نیرتهب  ایند  رد  دومرف  هک  نیا  .دـبای  یم 
رما نیا  اما  .تسا و  هجو  نیرتهب  نیا  هک  تسا  یهیدب  دندرب و  یم  راک  هب  دندوب  هدش  رما  نآ  هب  هک  حابم  هتـسیاش و  هجو  رب  ار  روما 
یم نآ  حیـضوت  رد  ام  یلو  راکـشآ  نشور و  تسا  يرما  هچ  رگ  دـندوب  کیرـش  تابیط  زا  يرادروخرب  رد  ایند ، لـها  اـب  ناـنآ  هک 

هک هچ  ره  دندرب و  یم  ایند  زا  هک  يا  هرهب  ره  اریز  دوب ، تذل  نیرتلماک  دندرب  یم  تسایند  رد  هچنآ  زا  اوقت  لها  هک  یتذـل  مییوگ :
ترورـض هزادنا ي  هب  زاین و  ماگنه  ار  اهنیا  مامت  دشاب ، بکرم  رـسمه و  باختنا  ای  یندیماشآ و  یکاروخ و  هاوخ  دندرک ، فرـصم 

رتیوق نآ  زا  هدافتـسا ي  تذل  دشاب  رتدیدش  رتشیب و  يرما  هب  زاین  جایتحا و  هک  هزادنا  ره  یناد  یم  هک  نانچ  و  دـندرک ، یم  باختنا 
هک دندرب  ار  يا  هرهب  نامه  ایند  زا  اوقت  لها  هک  تسا  عضاو  نیاربانب  .دشاب  یم  ینادجو  روما  زا  دوخ ، نیا  و  دوب ، دـهاوخ  رتدایز  و 

دروآ تسد  هب  ار  نامه  دنرب و  یم  نارذگشوخ  هفرم و  دارفا 

دنا هرهب  یب  نآ  زا  ایند  لـها  هک  دوش  یم  ناـنآ  بیـصن  ترخآ  رد  هک  هچنآ  رب  هوـالع  دـندروآ  تسد  هب  ربکتم  ناراکمتـس  هک  دـن 
(. بیـصن نم  هرخالا  یف  هلام  اهنم و  هتون  ایندـلا  ثرح  دـیری  ناک  نم  و  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسایند و  ناشفدـه  اهنت  اـهنآ  نوچ 

دوخ اـب  هک  تسا  ییاوقت  ناـمه  و  دـناسر ، یم  لـالج  تمظع و  هاگـشیپ  تزع و  لـحاس  هب  ار  ناراـکزیهرپ  هک  يا  هشوت  زا  روـظنم 
اهراب هتـشذگ  ياهثحب  رد  و  يوقتلا ) دازلا  ریخ  ناـف  اودوزت  و   ) دـیامرف یم  یلاـعت  قح  هک  ناـنچ  دـنا ، هدوب  فصتم  نآ  هب  هتـشاد و 
تعاـط اوقت و  يارب  ار  رجتم  هژاو ي  دوخ  نانخـس  زا  لـصف  نیا  رد  ماـما  .تسا  هار  هشوت ي  اوقت  هنوگچ  هک  تسا  هدـش  يروآداـی 

هب دراد و  اهب  تمیق و  مکح  هک  دننک  بسک  ار  یهلا  باوث  اهراک  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تیاهن  اریز  هدروآ ، هراعتـسا 
رد ادـخ  باوث  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، هدومرف  حیـشرت  ار  روکذـم  هراعتـسا ي  تسا  روآدوس  يانعم  هب  هک  حـبرم  هملک ي  هلیـسو ي 

نیا ایندلا ، دـهز  هذـل  اوباصا  .تسا  رتشیب  رتالاب و  دراذـگ  یم  هیام  دوخ  زا  دـهد و  یم  ماجنا  ناسنا  هک  یلامعا  زا  یبتارم  هب  ترخآ 
یمیظع ینامداش  داجیا  ببـس  تذـل و  نیرتگرزب  هک  دـننک  یم  ساسحا  ایند  رد  دـهز  زا  اوقت  لها  هک  تسا  یتذـل  هب  هراشا  ترابع 
ياهلامک هب  دـنتخادنا و  رود  هدروآ و  نوریب  دوخ  حور  ندرگ  زا  ار  ایند  تبحم  هدالق ي  اوقت  دـهز و  لـها  هک  یماـگنه  اریز  تسا 

زا رت  تمظعاب  رتشزرارپ و  رایـسب  هک  دوش  یم  لصاح  اهنآ  يارب  يرورـس  تجهب و  ناـنچ  نآ  دندیـسر  يونعم  یناـسفن و  هیلاـع ي 
ناربکتم رب  نادـهاز  ناراکزیهرپ و  تسا  راوازـس  هک  تساـجنیا  دـشاب ، یم  ناراـبج  ناربکتم و  يارب  هدـش  ادـیپ  ياهتذـل  اـهیداش و 

اهنیا هک  يذـیاذل  يونعم و  تاماقم  اب  هسیاقم  رد  دـنزان  یم  نآ  هب  ایند  لها  هک  یلاـمک  اریز  دـننک ، تاـهابم  رخف و  ربکت و  رگمتس 
رد ناراکزیهرپ  ینامداش  یکانحرف و  رب  رگید  لیلد  ادغ ، هللا  ناریج  مهنا  اونقیت  .دشاب و  یم  یلاخوت  شزرا و  یب  دـننک  یم  ساسحا 

اوقت لها  هک  تسا  يرگید  یـشوخ  تذـل و  هب  هراشا  تراـبع  نیا  .دنتـسه  ادـخ  برق  راوج  رد  ادرف  دـنراد  نیقی  هک  تسا  نآ  اـیند 
زا سپ  هلصافالب  هک  دنراد  نیقی  اریز  دننامداش ، دنرب و  یم  تذل  دهد ، یم  تسد  ناشیارب  دهز  رثا  رب  ایند  رد  هک  ییاهتذل  رب  هوالع 

.دنک یم  رورـسم  نامداش و  ایند  رد  ار  نانآ  نیقی  نیا  دنناسر و  یم  مه  هب  روضح  یهلا  تمحر  راوج  رد  ندـب  زا  ناشحور  ییادـج 
تدابع و رد  هتـسویپ  نوچ  هک  دـشاب ، یم  اـعد  تباجتـسا  تسا  ناـشیا  هژیو ي  هک  اوقت  لـها  ياهتلیـضف  زا  یکی  هوعد ، مهل  درت  ـال 
هک دنا  هتفای  تسد  یماقم  هب  دنا  هدرک  بسک  تفارش  تمارک و  یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  هتفای و  لامک  ناشحور  دنتـسه ، ادخ  تعاطا 

رتلماک ياهیـشوخ  رد  کیرـش و  دوخ  ریغ  اب  ایند  ياهتذـل  رد  هک  تسا  نآ  رب  هوالع  تیـصوصخ  نیا  هتبلا  دوش ، یمن  در  ناـشیاعد 
زا ار  ادـخ  ناگدـنب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نآ  هماندـهع  نیا  بلاطم  لوصا  زا  مراهچ  لـصا  .دـنزاتمم 4 - نارگید  زا  ترخآ 

يارب ناشیا  ندرک  هدامآ  رادـشه  نیا  زا  شفدـه  هک  دـنک  یم  هاگآ  ار  نانآ  و  دراد ، یم  رذـحرب  اـهنآ  هب  شندوب  کـیدزن  گرم و 
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هشوت دنـشاب و  رود  يربخ  یب  تلفغ و  نایز  نارـسخ و  زا  ات  دشاب  یم  نآ  اب  دروخرب  روظنم  هب  مزال  هشوت ي  ندرک  مهارف  گرم و 
هدومرف دـیکات  بلطم  نیا  هب  ار  گرم  يارب  یگدامآ  روتـسد  تسا و  حـلاص  لـمع  يراـکزیهرپ و  یتسناد ، هک  ناـنچمه  هار  نیا  ي 

نآ هک  تسا  هدومرف  ناـیب  و  دروآ ، یم  ناـغمرا  هب  دوـخ  اـب  مهم  يدـماشیپ  كانـشیدنا و  يا  هدـنیآ  سک  ره  يارب  گرم  هک  تسا 
ار ناسنا  لیامت  تبغر و  هک  نیا  ات  دشاب ، رابنایز  رـش و  ای  و  هتـسویپ ، صلاخ و  یتمعن  هتـسیاش و  ریخ و  يرما  تسا  نکمم  دـماشیپ ،

هتشاد نایب  سپـس  و  دهد ، تدش  ار  گرم  زا  دعب  هدش  لمحت  رورـش  عفد  ریخ و  بابـسا  ندرک  ایهم  يراکزیهرپ و  اوقت و  هب  تبـسن 
هب یکیدزن  ثعاب  هچنآ  دشاب و  یم  شتآ  رش ، زا  دارم  و  تسا ، تشهب  تمعن  دروآ  یم  ناغمرا  هب  گرم  هک  يریخ  هک  نیا  هب  تسا 

گرم دیامرف  یم  دنک  دـیکات  رتشیب  ار  گرم  يارب  یگدامآ  هک  نیا  روظنم  هب  دـعب  تسا و  یناسنا  لمعد  وش  یم  اهنآ  زا  مادـک  ره 
ار ءادرط  هـملک ي  تـسا  ناـشبیقعت  رد  تعرـس  هـب  گرم  هـک  اـهناسنا  يارب  تـسین و  نآ  تاـقالم  زا  يزیرگ  تـسا و  یمتح  يرما 

ناسنا اب  گرم  دشاب و  یم  نانآ  يوجتسج  رد  اشوک  يراکراوس  دننام  گرم  و  راکـش ، نوچ  اهنآ  هک  دهد  ناشن  ات  هدروآ  هراعتـسا 
اما دوش  یم  ادـج  هیاس  بحاص  زا  دـشابن  ییانـشور  باتفآ و  هک  یهاـگ  هیاـس  اریز  تسا  رتکیدزن  رتهارمه و  شبحاـص  هب  هیاـس  زا 

هدروخ هرگ  هتسباو و  امـش  یناشیپ  فارطا  ياهوم  هب  گرم  مکیـصاونب ، دوقعم  توملا  .تسین و  رادرب  تسد  یمدآ  زا  زگره  گرم 
يا هدنز  دوجوم  ره  يارب  گرم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  تسا و  ناسنا  ندوب  هارمه  هتسویپ  تمزالم و  زا  هیانک  زین  ترابع  نیا  تسا ،

ببـس هب  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هداد  رارق  رکذ  دروم  ار  هیـصان  صوـصخ  هک  نیا  و  دـشاب ، یم  یهلا  ياـضق  مکح و  یمتح و  يرما 
دروآرد و دوخ  فرصت  رد  ار  ناسنا  دناوت  یم  رتهب  دبای  طلست  نآ  رب  سک  ره  تسا و  ناسنا  وضع  نیرتفیرش  نیرتزیزع و  تیعقوم ،
( یط  ) هـملک ي و  مادـقالا ) یــصاونلاب و  ذـخویف   ) هدوـمرف هراـشا  بـلطم  نـیا  هـب  زین  نآرق  رد  دـنوادخ  دـنک و  ادـیپ  تردــق  وا  رب 
ار نآ  دـننک و  یم  روبع  نآ  زا  ود  نراذـگ  یم  ار  نآ  هتـسویپ  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  نآ  ياه  هظحل  اـیند و  يارب  ار  ندـیدرونرد 
زا تسا  هدومرف  هک  نیا  دوـش و  یم  عـمج  هدـیچیپ و  مه  رد  نآ  يور  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  نآ ، ریغ  شرف و  هب  هیبـشت 

هلیـسو ي هب  گرم  زا  سپ  هدـنیآ و  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  يروصت  ینهذ و  يرما  روـظنم  دوـش  یم  هدـیدرونرد  امـش  رـس  تشپ 
اب و  درک ، دای  شعوقو  تیمتح  گرم و  زا  ررکم  روط  هب  هک  نآ  زا  سپ  .يدام  یـسح و  يرما  هن  دنوش ، یم  وربور  نآ  اب  ناشلامعا 

دزادنا و یم  تسا  باذع  شتآ و  هک  گرم  دمآ  یپ  دای  هب  ار  ناسنا  نونکا ، درک ، دکوم  ار  بلطم  ایند ، ندش  هدـیچیپ  مه  رد  رکذ 
يدراوم زا  .دربب  باـسح  نآ  زا  رتـشیب  هچ  ره  هک  دراد  یم  شوهب  ار  یمدآ  نآ ، رعق  يدوگ  ندوب و  قیمع  هب  شندرک  فیـصوت  اـب 

بیهم يادـص  مرکا  ربماـیپ  تقو  کـی  هـک  تـسا  یتـیاور  دروآ ، یم  شنهذ  هـب  دـنک و  یم  روـصتم  ناـسنا  يارب  ار  اـنعم  نـیا  هـک 
هبل زا  شیپ  لاس  داتفه  رد  هک  دوب  یگنـس  نداتفا  يادص  نیا  دومرف : درک و  ور  دـندوب  رـضاح  هک  شنارای  هب  دینـش ، ار  یکانتـشحو 
نیا رد  هک  دوب  یقفانم  صخـش  هرابرد ي  ناتـساد  نیا  و  دش ، هدینـش  شیادص  دیـسر و  نآ  رعق  هب  نونکا  مه  هدش و  ریزارـس  منهج 

نآرق رد  منهج  شتآ  ترارح  تدـش  دروم  رد  هک  میا  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  هتـشذگ  رد  و  دوب ، لاـس  داـتفه  شرمع  درم و  ماـگنه 
برد و  ارح ) دشا  منهج  ران  لق   ) .دمآ نینچ 

ياج خزود  هک  نیا  هب  عجار  و  باذعلا ) اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجـضن  املک  : ) دیامرف یم  شباذـع  شزوس  هرا ي 
هک نیا  و  نوملکت .) و ال  اهنم …  انجرخا  انبر  : ) دـنک یم  تیاکح  نینچ  نآرق  دوش ، یمن  هدینـش  یتساوخرد  چـیه  تسین و  تمحر 

و نوسلبم ) هیف  مه  مهنع و  رتفی  نودلاخ ال  منهج  باذع  یف   ) دیامرف یم  دوش  یمن  لصاح  یهودنا  چـیه  يارب  یـشیاشگ  خزود  رد 
هک تسا  نآ  هماندـهع  نیا  بلاطم  لوصا  زا  رگید  یکی  امهنیب ، متعطتـسا …  نا  و  - 5 نوثکام ) کلام …  ای  اودان  و  : ) دـعب هیآ  زین 
هب دنـشاب و  هتـشاد  وا  هب  مه  نظ  نسح  دـنراد  ادـخ  زا  هک  یمیب  فوـخ و  تدـش  نیع  رد  هک  نیا  هب  دـنک  یم  رما  ار  ادـخ  ناگدـنب 
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ترابع رد  و  دش ، نایب  هتشذگ  رد  هک  نانچ  دنـشاب ، یم  تشهب  گرزب  ياهرد  زا  ات  ود  هک  دنـشاب  اجر  فوخ و  نایم  رگید  ترابع 
هب تبـسن  یعقاو  هدـنب ي  يراودـیما  نظ و  نسح  هک  نیا  دنتـسه و  رگیدـکی  اـب  مزـالتم  ود  نـیا  هـک  نـیا  هـب  دـنک  یم  هراـشا  دـعب 
يا شاب  هاگآ  .ضوع  فلخ : تسا ، تبـسن  کی  هب  ناـشدایز  مک و  دـشاب و  یم  يو  زا  شمیب  فوخ و  هزادـنا ي  هب  شراـگدرورپ 

سفن اب  تفلاخم  هک  تسا  مزال  وت  رب  سپ  مداد ، ییاورنامرف  رصم ، مدوخ : تافرصتم  نیرتگرزب  رب  ار  وت  نم  هک  رکب ، یبا  نب  دمحم 
سک چیه  يدونـشخ  روظنم  هب  و  دشاب ، هدنامن  یقاب  تیارب  راگزور  زا  تعاس  کی  زجب  دـنچ  ره  ینک  عافد  تنییآ  نید و  زا  هدرک ،

دزن هچنآ  ضوع  یلو  دشاب ، یم  وا  دوخ  دزن  شـضوع  تسادـخ  ریغ  دزن  رد  هک  هچ  ره  اریز  رواین ، مشخ  هب  ار  ادـخ  ناگدـیرفآ ، زا 
ماجنا تقو  زا  شیپ  ار  نآ  يراکیب  لیلد  هب  و  روآ ، ياجب  تسا  هدش  صخـشم  هک  یتقو  رد  ار  زامن  .دشاب  یمن  وا  ریغ  دزن  تسادـخ 

هک درک  هجوت  دیاب  .دشاب ) یم  تزامن  عبات  تیاهراک  زا  یکی  ره  هک  نادب  و  نارذگم ، شتقو  زا  ار  نآ  نتـشاد  راک  تلع  هب  هدـم و 
قح تخانـش  تفرعم و  هک  دنتلع  کی  لولعم  ود  ره  هکلب  تسا  هتـسنادن  يرگید  تلع  ار  ود  نیا  زا  مادک  چـیه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
زا سرت  فوخ و  يراودیما و  کین و  نامگ  تسا  فعـض  تدـش و  ياریذـپ  دـنوادخ ، تفرعم  هک  نیا  لیلد  هب  و  دـشاب ، یم  یلاعت 

صاخ یتفرعم  هب  دنمزاین  روما  نیا  زا  کی  ره  تیوقت  و  دشاب ، یم  فعض  تدش و  لباق  دریگ  یم  همـشچرس  نآ  زا  هک  مه  دنوادخ 
تـسا مزـال  هدـنب  رب  يراودـیما  داـجیا  نظ و  نسح  تیوقت  رد  .دـیآ  یم  باـسح  هب  نآ  بیرق  ادـبم  هک  دـشاب  یم  هژیو  يراـبتعا  و 

ار تمعن  ياه  هفیطل  تقلخ و  ياهیراک  هزیر  یتح  هدرک و  مهارف  ناگدنب  يارب  ار  تمعن  بابسا  مامت  دنوادخ  هنوگچ  هک  دشیدنایب 
بابـسا هک  اهنخان  يروخاذغ و  تالآ  لیبق  زا  دـنادنمزاین ، نآ  هب  مدرم  تسا و  مزال  يرورـض و  یگدـنز  رد  هچنآ  هدومرف ، تیاعر 

روما زا  اهنیا  زج  مشچ و  رد  هایـس  دیفـس و  ياهگنر  فالتخا  وربا و  ود  نداد  رارق  ینامک  لیبق  زا  دـشاب ، یم  ناسنا  ییاـبیز  تنیز و 
هدـشن یـضار  هدرکن و  یهاتوک  اهیراک  هزیر  نینچ  رد  یهلا  تیانع  هاگره  هک  دوش  یم  هجوتم  ناسنا  هک  تساـجنیا  يرورـض ، ریغ 

ار اهنآ  هک  دش  دهاوخ  یـضار  هنوگچ  سپ  دوش ، یهجوت  یب  اهنآ  جاتحیام  مامت  تنیز و  بابـسا  هیذغت و  روما  رد  هک  نیا  هب  تسا 
تداعـس و بابـسا  مدرم  رتشیب  يارب  یلاعت  قح  هک  تسناد  دهاوخ  دـنک  رظن  تقد  هب  هاگره  هکلب  دـیامرف ؟ راچد  يدـبا  تکاله  هب 

شناگدنب نایم  هتسویپ  هک  تسا  یهلا  تنس  نیا  دراد و  هبلغ  نآ  ریغ  رب  تمالس  ریخ و  تسا و  هدرک  مهارف  ار  ناشیایند  یتخبـشوخ 
ترخآ اـیند و  ربدـم  اریز  دراد ، تیحجرا  تلالـض  رـش و  رب  تداعـس  ریخ و  هبنج ي  زین  ترخآ  اـب  طاـبترا  رد  یتح  و  هدوب ، رارقرب 

هب نظ  نسح  بجوم  روما  نیا  هب  هجوت  و  دشاب ، یم  ینابرهم  فطل و  اب  شناگدـنب  هب  تبـسن  تسا و  میحر  روفغ و  وا  تسا و  یکی 
یم ادـخ  هب  ناسنا  نظ  نسح  يرادـیب و  نیا  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  .دوش  یم  يو  تیاـنع  فطل و  هب  داـیز  يراودـیما  ادـخ و 

هلمج ي رب  ار  دوـخ  تـمحر  فـطل و  هدوـمرف و  ناگدـنب  بیـصن  تعیرـش  هیحاـن ي  زا  هـک  تـسا  یحلاـصم  رد  ندیـشیدنا  دوـش ،
لالج و تافـص  رب  دسانـشب و  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  شیاهببـس  نیرتمهم  فوخ ، هیحاـن ي  رد  اـما  تسا ، هتـشاد  ینازرا  ناگدـیرفآ 

تکاله هب  ار  ناـیناهج  ماـمت  دـهاوخب  رگا  هک  دـنادب  و  دـشاب ، هتـشاد  تخانـش  تفرعم و  وا  يزاـین  یب  تبیه و  یلاـعت و  تمظع و 
تلالد هک  وا  سدقا  تاذ  تافـص  ریاس  نینچمه  و  دنک ، عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  دناوت  یمن  یتردق  چیه  تسین و  یکاب  ار  يو  دناسرب ،

یم ینوزفا  شمیب  فوخ و  دوش ، ادـیپ  یمدآ  رد  یتریـصب  نینچ  رگا  هک  بضغ  طخـس و  لیبق  زا  دـنک  یم  رجز  باذـع و  داجیا  رب 
دنوادخ هب  تبسن  مسرت  نم  مکفوخا هللا ، انا  دومرف : ربمایپ  و  ءاملعلا ) هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  هک  نانچ  دبای ،

دبای یم  شیازفا  تبـسن  نامه  هب  لد  نتخوس  فوخ و  تلاح  دشاب  رتشیب  روما  نیا  هب  تفرعم  هچ  ره  و  تسا ، رتشیب  امـش  همه ي  زا 
، دهد یم  تسد  وا  هب  یسح  یب  تلذ و  دوش و  یم  نوگرگد  شلاح  دنک و  یم  تیارس  ندب  رهاظ و  هب  ینورد  تلاح  نیا  سپـس  و 

البق هک  بوخ  ياهتفص  اهیکین و  ناربج  هب  دراد و  یمزاب  یصاعم  زا  ار  وا  و  دوش ، یم  طلـسم  وا  رب  ینامـسج  شزرل  لد و  هلان ي  و 
اهتذـل و هدـش و  بوکرـس  وا  رد  یناوهـش  لایما  ببـس  نیا  هب  دـنک و  یم  دـیقم  کین  ياهراک  تاداـبع و  هب  ار  وا  هدـش  توف  وا  زا 
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تافـص زا  يرایـسب  هک  دـهد  یم  تسد  یتلذ  يراوخ و  نانچ  ار  وا  فوخ ، تلع  هب  لد  زوس  اـب  و  دوش ، یم  قنور  یب  شیاهیـشوخ 
يرایـسب لیاضف  داجیا  ثعاب  اجر  فوخ و  نایم  عمج  اما  .لیاذر  هیقب  لخب و  هنیک و  دسح ، ربک ، لیبق  زا  دوش  یم  رود  وا  زا  دنـسپان 

یم ناجیه  هب  يو  رد  باوث  هب  دـیما  باذـع و  زا  فوخ  دوش ، لصاح  یلاعت  قح  هب  نیقی  تفرعم و  هاگره  رایز  دوش ، یم  ناسنا  رد 
تـسا تشهب  رد  لوخد  بجوم  هک  تامیالمان  لـمحت  رب  ربص  و  دـننیرفآ ، یم  يراـبدرب  ربص و  ناـسنا  دوجو  رد  ود  نیا  زین  دـیآ و 

تاوهـش و ندرک  نک  هشیر  رب  ربص  زین  و  دبای ، تیوقت  یمدآ  رد  قح  ياضق  هب  ياضر  يورین  هک  یتروص  رد  رگم  دبای  یمن  ققحت 
يو رد  ادخ  زا  فوخ  يورین  هک  یتروص  رد  زج  هب  دوش  یمن  رـسیم  تسا ، خزود  شتآ  رد  ندش  لخاد  ثعاب  ناشدوجو  هک  اهتذل 
نع عجر  رانلا  نم  قفشا  نم  تاوهشلا و  نع  یلس  هنجلا  یلا  قاتشا  نم  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  لیلد  نیا  هب  .دبای  تدش 
مارح ياهراک  نداد  ماجنا  زا  دـسرتب  شتآ  زا  سک  ره  دـشک و  نوریب  اهتوهـش  زا  ار  دوخ  تسا  تشهب  قاتـشم  هک  نآ  تاـمرحملا :
رکذ هدامآ ي  ار  وا  دهد و  یمی  قرت  یناسفن  هدـهاجم ي  هبترم ي  هب  ار  ناسنا  حور  هدـیاف ، نیا  رب  هوالع  ربص  ماقم  .دوش  فرـصنم 

تسا و نیرفآ  تبحم  هک  یـسنا  دوش ، یم  ادخ  اب  سنا  تفرعم و  لامک  ببـس  رما  نیا  دنک و  یم  وا ، سدقا  دوجو  رد  رکفت  ادـخ و 
، دهد یم  ماجنا  شبوبحم  هک  يراک  رد  تسود  يدونـشخ  تیاضر و  اریز  دشاب ، یم  دـنوادخ  هب  لکوت  اضر و  ماقم  شیادـیپ  تلع 
هب نیقی  تفرعم و  نامه  هک  دنتـسه  تلع  کی  لولعم  ود  ره  اجر  فوخ و  هک  دـش  مولعم  هک  لاح  .تسا  تبحم  يرورـض  مزاول  زا 

ناشنایم هک  دوش  نامگ  تسا  نکمم  یهاگ  رما  رهاـظ  زا  هچرگ  داـضتم ، هن  دـنرگیدکی ، مزـالتم  ود  نیا  سپ  تسا  دـنوادخ  دوجو 
يرگید زا  لوغشم و  نآ  هب  لد  دیآ و  بلاغ  يرگید  رب  شبابسا  هبلغ ي  هطـساو ي  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  یماگنه  هژیو  هب  تسا  داضت 

: الاب ترابع  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما لیلد  نیا  هب  تسا  بولغم  رما  دض  یفانم و  بلاغ ، رما  هک  دوش  یم  روصت  نینچ  ارهق  دوش ، لفاغ 
کش و دروم  دـنوادخ  هب  نظ  نسح  فوخ و  هب  عجار  مدرم ، يارب  هچنآ  هک  دومرف  بلطم  نیا  هب  هراشا  شدـعبام  و  متعطتـسا ، نا  و 

نیرتگرزب ییاورنامرف  ياطعا  اب  هک  دهد  یم  رادشه  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  سپـس  .تسا  ود  نیا  نایم  عمج  رب  تردـق  تسا ، دـیدرت 
اهـشرافس و زا  هچنآ  دناوتب  ناسحا  نیا  يروآدای  اب  ات  تسا ، هداد  ماجنا  ار  یگرزب  ناسحا  وا  هب  تبـسن  يو ، هب  اهمیلقا  تافرـصتم و 
هب تسا  هداد  هجوت  ار  وا  هک  تسا  نآ  هماندـهع  نیا  بلاطم  زا  لصا  نیرخآ  .دنک 6 - راوتسا  نآ  هیاپ ي  رب  دهاوخ  یم  هک  اهتیـصو 

تشز و ياهراک  هب  ار  يو  هک  تسا  هراما  سفن  اب  تفلاخم  نآ  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسوا و  راوازـس  هک  يزیچ 
زا دـننک و  یم  مکح  نآ  هب  عرـش  لقع و  هک  دروایب  ور  دـنوادخ  تعاطا  تدابع و  هب  دـنک  یم  راداو  یهلا  تایهنم  هیقب ي  اـشحف و 

تـسا راوازـس  دشاب  هدنامن  یقاب  تعاس  کی  زج  هب  شرمع  زا  رگا  دنک و  رود  نآ  زا  ار  سنا  نج و  نیطایـش  دنک و  عافد  ادخ  نید 
بضغ مشخ و  هب  ار  ادخ  ناگدیرفآ ، زا  کی  چیه  يدونشخ  رطاخ  هب  هک  نیا  رگید  بلطم  .درب  رـسب  شنید  زا  عافد  هب  ار  تدم  نآ 

نیا رد  هریغ ، یف  هللا …  یف  ناف  .دـنکن  يوریپ  تعاـطا و  تسا  دـنوادخ  طخـس  بجوم  هک  هاـنگ  رد  ار  سک  چـیه  ینعی  درواـینرد 
رد نتم  هلمج ي  و  وا ، ریغ  هن  تسا  بجاو  یلاعت  قح  يدونـشخ  تیاضر و  تاـعارم  طـقف  هک  نیا  رب  تسا  هدـش  لالدتـسا  تراـبع 

نیـشناج دنوادخ  هک  تسا  نینچ  هاگره  تسا : نیا  شیاربک  ریدقت  دشاب و  یم  لوا  لکـش  رمـضم  سایق  زا  تسخن  همدقم ي  مکح 
هب هک  نیا  هن  دوش  تیاعر  وا  يدونـشخ  تسا  بجاو  سپ  دریگ  یمن  ار  ادـخ  ياـج  زیچ  چـیه  دـشاب و  یم  وا  دوخ  زا  ریغ  يزیچ  ره 

تقو رد  ار  زاـمن  هک  دـیامرف  یم  رما  دوخ  هدـنیامن ي  هب  رخآ  رد  .دوـش  باـختنا  يو  بضغ  مشخ و  وا ، ریغ  تیاـضر  بلج  رطاـخ 
دهد ماجنا  تقو  زا  شیپ  نامه  ار  نآ  دشاب  هتشاد  تغارف  دشاب و  راکیب  زامن  تقو  زا  لبق  رگا  هک  دشابن  نانچ  دهد و  ماجنا  شنیعم 

رتمهم یلغـش  راک و  ره  زا  زامن  اریز  دنک  لوکوم  تقو  زا  دعب  هب  ار  زامن  دمآ ، شیپ  شیارب  يراتفرگ  دیـسر و  زامن  ماگنه  رگا  ای  و 
تیاعر ناسنا  هک  یتقو  ینعی  تسا  زامن  وریپ  عبات و  کین  لامعا  زا  یلمع  ره  هک  تسا  هدرک  هاگآ  ار  يو  دعب  تسا و  رتدنمشزرا  و 

هاگره یلو  دنک ، یم  لمع  تسرد  عقوم و  هب  مه  ار  رگید  ياهراک  ریزگان  دـهد  ماجنا  عقوم  هب  ار  نآ  راک  ره  دـنکب و  ار  دوخ  زامن 
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نیرتالاب نید و  راوتسا  هیاپ ي  زامن  هک  نیا  لیلد  هب  درک ، دهاوخ  يراگنا  لهس  رتشیب  نآ  ریغ  رد  دنکن  ار  روما  نیا  تیاعر  زامن  رد 
ماجنا دومرف : دـش  لاوس  لامعا  نیرترب  هرابرد ي  ترـضح  نآ  زا  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  هک  نانچ  تساهتدابع 

هک یسک  تسا و  زامن  دریگ  یم  رارق  هبـساحم  دروم  نآ  هب  تبـسن  تمایق  رد  هدنب  هک  يزیچ  لوا  دومرف  و  تقو ، لوا  رد  زامن  نداد 
هرابرد ي مه  دـشاب  تسردان  شزامن  هک  یـسک  اما  دوب ، دـهاوخ  ناسآ  وا  رب  تادابع  ریاس  باسح  دـشاب  لـماک  تسرد و  شزاـمن 

هرابرد هماندهع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  رکذ  لباق   ) .دریگ یم  رارق  هذـخاوم  هبـساحم و  دروم  لامعا  هیقب ي  مه  زامن و 
دش رکذ  نتم  رد  هک  رادقم  نیمه  هب  هتشاذگ و  مامتان  ار  نآ  یـضردیس  موحرم  هک  تسا  هتـشاد  ینالوطن  خس  شتاقحلم  زامن و  ي 

ياوشیپ وت  تسا ، هنوگچ  هک  رگنب  تزامن  هب  مینک : یم  رکذ  هدیاف  دیزم  يارب  ار  نآ  هیقب ي  حرـش  نیا  رد  ام  یلو  تسا  هدرک  افتکا 
هماقا زامن  يا  هعماج  رد  هک  اوشیپ  ره  .تسوت  اب  شتیلووسم  يرامـشب  کبـس  ای  یهد  ماجنا  لماک  ار  نآ  رگا  یـشاب  یم  تا  هعماـج 
ظفح لیمکت و  رد  رگا  اما  تسین  یـصقن  ناـنآ  رب  و  تسوا ، ندرگ  هب  شهاـنگ  دوش  ادـیپ  يدوبمک  صقن و  اـهنآ  زاـمن  رد  دـنک و 

مه اهنآ  شاداپ  زا  هک  نآ  لاح  دوش و  هداد  ناشیا  شاداـپ  لـثم  زین  وت  هب  دوش  رارقرب  تسرد  اـهنآ  زاـمن  ینک و  شـشوک  شطیارش 
هبترم هس  و  نادرگب ، ناهد  رد  ار  بآ  هبترم  هس  نک : هجوت  تسا  زامن  یتسرد  طیارش  زا  هک  زین  نتفرگ  وضو  هب  .دوشن  هتساک  يزیچ 
حـسم ار  تیاـپ  ود  رـس و  رخآ  رد  و  يوشب ، ار  تپچ  تسد  نآ  زا  دـعب  تسار و  تسد  سپـس  و  يوشب ، ار  تتروص  نک ، قاشنتـسا 

تقد زین  زامن  تاقوا  هرابرد ي  .تسا  ناـمیا  فصن  وضو  هک  نادـب  و  داد ، یم  ماـجنا  نینچ  هک  مدـید  ار  ادـخ  لوسر  نم  اریز  نک ،
رد هک  ینیبب  نوچ  ای  یناوخب و  زامن  تقو  زا  لبق  ینک و  لیجعت  تغارف  يراـکیب و  تقو  اداـبم  روآ  ياـجب  شعقوم  رد  ار  نآ  نک و 

رم هک  ارچ  يزادنا ، ریخات  شتقو  زا  ار  نآ  يراد  يراتفرگ  راک و  زامن ، نیعم  تقو 

هک یلاح  رد  دنایامن  نم  هب  ار  رهظ  زامن  تقو  دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : ترـضح  درک  لاوس  ادخ  ربمغیپ  زا  زامن  هرابرد ي  يد 
هیاس هک  داد  ناشن  نم  هب  یعقوم  ار  رـصع  زامن  تقو  دعب  دوب و  هتفرگ  رارق  وا  تسار  يوربا  رب  هتـشذگ و  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ 

هک یماـگنه  رد  ار  اـشع  زاـمن  درک و  بورغ  باـتفآ  هـک  داد  ماـجنا  یتـقو  ار  برغم  زاـمن  دوـب و  شدوـخ  هزادـنا ي  هـب  زیچ  ره  ي 
رد زین  وت  سپ  دروآ ، ياجب  دندوب  طولخم  مه و  رد  ناگراتـس  هک  یماگنه  مد  هدیپس  رد  ار  حبـص  زامن  دوب و  هدش  ناهنپ  دیـشروخ 

لوسر هک  هد  ماجنا  تقد  اب  ار  دوجس  عوکر و  سپس  و  نکم ، كرت  ار  نشور  هار  کین و  شور  نیا  و  راد ، ياپب  ار  زامن  تاقوا  نیا 
سپ تسوت ، زامن  وریپ  تلامعا  زا  یکی  ره  هک  نادـب  و  دـناوخ ، یم  رتناسآ  رتطاشناب و  المع  رتلماک و  مدرم  همه ي  زا  ار  زامن  ادـخ 
دوش یمن  هدید  دوخ ، دنیب و  یم  ار  زیچ  همه  هک  ییادخ  زا  .دنک  یم  هابت  رتشیب  ار  شرگید  ياهراک  دنک  هابت  ار  دوخ  زامن  سک  ره 

دونشخ یضار و  نانآ  زا  دراد و  یم  تسود  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  وت  و  ام ، هک  مهاوخ  یم  دراد  رارق  اههاگدید  نیرتدنلب  رد  و 
ادا ار  شقح  مینک و  شتدابع  یبوخ  هب  میـشاب  شدای  هب  هتـسویپ  هدوب و  رازگـساپس  ار  يو  هک  دـیامرف  يراـی  ار  وت  اـم و  زین  تسا و 

هاوخ وا  زا  زین  مینک و 

(. دیامرف يرای  کمک و  هدیزگرب  نامترخآ  ایند و  نید و  يارب  هچ  ره  هب  تبسن  ار  وت  ام و  هک  منا 

يو نمشد  ربمغیپ و  تسود  يراکهبت و  يراگتسر و  ياوشیپ  اریز   ) ندرک راوخ  نداد و  تسکش  عمق : تسا : هماندهع  مود  تمـسق 
زا شناـمیا  لـیلد  هب  دـنوادخ  ار  نموم  اریز  مسرت  یمن  كرـشم  نموم و  زا  متما  رب  نم  دومرف : نم  هب  ادـخ  لوسر  دنتـسین ، ناـسکی 

و ورود ، لد ، رد  هک  مسرت  یم  امش  رب  قفانم  زا  اما  دنک  یم  راوخ  لیلذ و  شکرش  ببـس  هب  ار  كرـشم  و  دراد ، یم  زاب  اهیراکفالخ 
زا تمـسق  نیا  .دیدنـسپ ) یمن  امـش  هک  يراک  دـهد  یم  ماجنا  دیدنـسپ و  یم  امـش  هک  ار  هچنآ  دـیوگ  یم  تساناد  ناـبز  تهج  زا 
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تشذگ لبق  لصف  حرش  رخآ  رد  نآ  نتم  هک  تسانترخآ  هلمج ي و  زا  دعب  ترضح  نآ  مالک  هلابند ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخس 
ناتراکـشآ دنک و  قیدصت  ار  ناتراتفگ  ناتلمع  هک  دیـشاب  نانچ  دـیاب  رـصم  لها  يا  امـش  سپ   ) دوش یم  زاغآ  نینچ  دـش و  همجرت 

رخآ ات  يراکهابت ) …  يراگتسر و  ياوشیپ  هک  اریز  دنکن ، تفلاخم  ناتاهلد  اب  ناتیاهنابز  دشاب و  ناتناهن  ریمض و  هدننک ي  نشور 
نید رد  يراکزیهرپ  ینمادکاپ ، نیرترب  هک  نادب  رکب ، یبا  نب  دـمحم  يا  دـیامرف : یم  سپـس  و  تشذـگ ، شا  همجرت  هک  لصف  نیا 

ار یهلا  ياوقت  یتسه  هک  لاح  ره  رد  راکـشآ و  ناـهن و  رد  هک  منک  یم  شرافـس  ار  وت  نم  و  تسوا ، ياهروتـسد  هب  لـمع  ادـخ و 
، تسا یمئاد  یقاب و  هناخ ي  شاداپ و  لـحم  ترخآ  یتسین و  شماجنارـس  يراـتفرگ و  يارـس  اـیند  هک  نادـب  و  هد ، رارق  دوخ  هشیپ 

دای زا  ایند  زا  ار  دوخ  هرهب ي  و  شاب ، نادرگور  تسا ، ریذـپانف  هک  ایند  يارب  لـمع  زا  شوکب و  تسا  دـیواج  هک  ترخآ  يارب  سپ 
رد اما  شاب ، هتشاد  میب  ادخ  زا  مدرم  نایم  رد  - 1 منک : یم  هیصوت  دریگ  یم  رب  رد  ار  مالـسا  مامت  هک  رما  تفه  هب  ار  وت  نونکا  ربم ،
ود عوضوم  کی  رد  - 3 دشاب .) لمع  اب  ماوت   ) دنک قیدصت  ار  نآ  رادرک  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتهب  .رادم 2 - میب  مدرم  زا  ادخ  رما 

تسود تا ، هعماج  دارفا  مومع  يارب  .يوش 4 - یم  فرحنم  قح  زا  دوش و  یم  نوگرگد  تعـضو  اریز  نکم  رداـص  فلتخم  مکح 
هک اریز  يدنـسپ ، یمن  تا  هداوناخ  دوخ و  يارب  هچنآ  دنـسپن  نانآ  يارب  و  يراد ، یم  تسود  تا  هداوناـخ  دوخ و  يارب  هچنآ  رادـب 
رد ار  دوخ  قـح  هب  ندیـسر  روـظنم  هب  .دـنک 5 - یم  حالـصا  رتهب  ار  مدرم  تیعر و  راـک  و  تسا ، قح  رب  لـیلد  نیرتـهب  تلاـح  نیا 
هار هب  ار  وا  درک  تروشم  وت  اب  سک  ره  .سرتم 6 - ناگدننک  تمالم  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  ربب و  ورف  اهیتخس  اهیراتفرگ و  يایرد 

رگیدـکی و ناتـسود  نید  هار  رد  ار  ام  دـنوادخ  تسا  دـیما  هد ، رارق  رود  کیدزن و  ناناملـسم  يوگلا  ار  دوخ  .نک 7 - تلـالد  ریخ 
رارق تزع  ياهتخت  رب  راوردارب  رگیدمه  اب  یتسود  اب  ات  درادب  مدـق  تباث  ار  امـش  دـهد و  رارق  اوقت  لها  تبحم  ار  امـش  ام و  تبحم 

ناتربمغیپ روضح  هب  تشهب  رد  اـت  دـینک  تعاـطا  ار  يو  هتـسویپ  دـینک و  کـمک  یبوخ  هب  ار  ناـتیاورنامرف  رـصم ، لـها  يا  .میریگ 
ماما هک  نآ  زا  سپ  .داب  امش  رب  یهلا  ياهتکرب  تمحر و  دورد و  دیامرف ، يرای  تسوا  ياضر  هچنآ  رب  ار  امش  ام و  دنوادخ  دیـسرب ،

ابیز بوخ و  ناشنانخس  دننامه  ناشراتفر  رادرک و  دنشاب و  هتشادن  ییورود  قافن و  هک  دنداد  روتسد  ار  دوخ  ناگدنب  مالسلا ) هیلع  )
زا روظنم  .درک  بوذجم  لیامتم و  کیدزن و  هلحرم  نیا  هب  ار  دوخ  ناگدنونش  نایاوشیپ ، رگید  دوخ و  نایم  نتـشاذگ  قرف  اب  دشاب ،
ادخ لوسر  هب  ار  روهـشم  ربخ  تسا و  هیواعم  ربمغیپ  نمـشد  راکهبت و  ياوشیپ  زا  دارم  شدوخ و  ربمایپ ، تسود  راگتـسر و  ياوشیپ 

و دشاب ، یم  شنارای  هیواعم و  نابز ، هب  دنمـشناد  لدروک و  قفانم  زا  شروظنم  تسا و  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  لوق  زا  داد و  تبـسن 
، دنک فرصنم  شنمشد  هب  ندرک  يرای  کمک و  زا  دنک و  قیوشت  شدوخ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  تانایب  نیا  مامت 
هب دـنوادخ  هک  مه  ار  كرـشم  تسین  ناناملـسم  رب  یمیب  وا  زا  دراد ، نامیا  نوچ  نموم  هک  نشور  تسا  يرما  تیاور ، يانعم  اـما  و 

قافت اب  دـنک و  یم  نک  هشیر  راوخ و  ناناملـسم  هبلغ ي  مالـسا و  تفرـشیپ  اب  دـشاب  كرـش  هب  رهاظتم  هک  یتقو  ات  شکرـش  رطاـخ 
اهنت دنک ، یم  شنوبز  راوخ و  يوزنم و  دـیوگ ، یم  وا  هچ  ره  هب  ندادـن  شوگ  يو و  اب  ینمـشد  و  وا ، زا  ندرک  يرود  رب  نیملـسم 

یم ار  مالـسا  ماکحا  دـنک ، یم  مالـسا  هب  رهاظت  دراد و  یم  ناهنپ  ار  رفک  هک  تسا  قفانم  دور ، یم  نآ  میب  ناناملـسم  رب  هک  یـسک 
مالـسا و فالخ  رب  شلامعا  رادرک و  اما  دیوگ ، یم  دـنیوگ ، یم  نانآ  هچنآ  دـنک و  یم  تساخرب  تسـشن و  ناناملـسم  اب  دزومآ و 
هب هک  دوش  یم  ثعاب  ناشیا  اب  وا  شزیمآ  ییامن و  ناملـسم  هک  نیا  لیلد  هب  دنـشاب  كانـساره  وا  زا  دیاب  ناناملـسم  تسا ، نیملـسم 

يروآ و نابز  هک  تسا  یهیدب  دنرادنپ  وگتـسار  ار  وا  دنوش و  شیاهاعدا  نوتفم  دـنوش و  نیـشنمه  وا  اب  دـنهد و  شوگ  شیاهفرح 
هک دوش  یم  نآ  بجوم  دیآرایب ، ابیز  تاملک  اب  ار  دوخ  موش  دصاقم  دناوت  یم  و  دراد ، ندرک  هارمگ  ههبـش و  داجیا  رب  هک  ییاناوت 

مامت عماج  تسا  یتیـصوصخ  هکلم و  عرو  عرولا ، هفعلا  لضفا  نا  .دـنوش  فرحنم  دـنریگ و  رارق  ریثاـت  تحت  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
.تسا رتالاب  رترب و  اهنآ  همه ي  زا  سپ  تسا  عمج  نآ  رد  لیاضف  همه ي  نوچ  و  دشاب ، یم  تفع  تفص  عورف  زا  کین و  ياهراک 
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.یهد و ال ماجنا  ار  ادخ  تیصعم  هار  نیا  زا  يراد و  اور ، مدرم  هب  تبـسن  هک  یملظ  هرابرد ي  سرتب  ادخ  زا  سانلا : یف  هللا  شخا  و 
ادابم اـت  رادـم ، میب  سک  چـیه  زا  یهد  ماـجنا  یهاوخ  یم  وت  تسا و  نآ  رد  ادـخ  ياـضر  هک  یلمع  ره  رد  هللا ، یف  ساـنلا  یـشخت 

.دنوادخ زا  قیفوت  دیما  هب  .يرادرب  یلاعت  قح  تعاطا  تدابع و  زا  تسد  هک  دوش  ببس  مدرم ، زا  تساره  تشحو و 

دیدحلا یبا  نبا 

ِیف ُءاَـمَظُْعلا  َعَـمْطَی  َـال  یَّتَـح  ِهَرْظَّنلا  ِهَظْحَّللا َو  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآ  َکَـهْجَو َو  ْمَُهل  ْطُْـسبا  َکَِـبناَج َو  ْمَُهل  ِْنلَأ  َکَـحاَنَج َو  ْمَُـهل  ْضِفْخاَـف 
ِهَرِیبَْکلا َو ْمُِکلاَمْعَأ َو  ْنِم  ِهَریِغَّصلا  ِنَع  ِهِداَبِع  َرَـشْعَم  ْمُُکِلئاَُسی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمِْهیَلَع  َِکلْدَـع  ْنِم  ُءاَـفَعُّضلا  َسَأـْیَی  َـال  ْمَُهل َو  َکـِْفیَح 

ِهَرِخْآلا ِلِجآ  اَْینُّدـلا َو  ِلِجاَِعب  اُوبَهَذ  َنیِقَّتُْملا  َّنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا  ُمَرْکَأ َو  َوُهَف  ُفْعَی  ْنِإ  ُمَلْظَأ َو  ُْمْتنَأَف  ْبِّذَُـعی  ْنِإَف  ِهَرُوتْـسَْملا  ِهَرِهاَّظلا َو 
ْتَلِکُأ اَم  ِلَْضفَِأب  اَهُولَکَأ  ْتَنِکُـس َو  اَم  ِلَْضفَِأب  اَْینُّدلا  اُونَکَـس  ْمِِهتَرِخآ  ِیف  اَْینُّدـلا  ُلْهَأ  ْمُهْکِراَُشی  َْمل  ْمُهاَْینُد َو  ِیف  اَْینُّدـلا  َلْهَأ  اوُکَراَشَف 
ِِحباَّرلا ِرَْجتَْملا  ِغِّلَبُْملا َو  ِداَّزلِاب  اَْهنَع  اُوبَلَْقنا  َُّمث  َنوُرِّبَکَتُْملا  ُهَِرباَـبَْجلا  ُهَذَـخَأ  اَـم  اَْـهنِم  اوُذَـخَأ  َنُوفَْرتُْملا َو  ِِهب  َیِظَح  اَِـمب  اَْینُّدـلا  َنِم  اوُظَحَف 

[ ُفُْقنَی  ] ٌهَوْعَد َو َال ْمَُهل  ُّدَُرت  ْمِِهتَرِخآ َال  ِیف  ًادَغ  ِهَّللا  ُناَریِج  ْمُهَّنَأ  اُونَّقَیَت  ْمُهاَْینُد َو  ِیف  اَْینُّدلا  ِدْهُز  َهََّذل  اُوباَصَأ 

ُنوُکَی ٍْریَِخب َال  ٍلِیلَج  ٍبْطَخ  ٍمیِظَع َو  ٍْرمَِأب  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  ُهَتَّدُـع  َُهل  اوُّدِـعَأ  َُهبُْرق َو  َتْوَْملا َو  ِهَّللا  َداَبِع  اوُرَذْـحاَف  ٍهَّذـَل  ْنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  ُصُْقنَی 
ِتْوَْملا ُءاَدَرُط  ُْمْتنَأ  اَِهِلماَع َو  ْنِم  ِراَّنلَا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَم  اَِهِلماَع َو  ْنِم  ِهَّنَْجلَا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَمَف  ًادـَبَأ  ٌْریَخ  ُهَعَم  ُنوُکَی  ٍّرَـش َال  ْوَأ  ًادـَبَأ  ٌّرَـش  ُهَعَم 

ْمُکِْفلَخ ْنِم  يَوُْطت  اَْینُّدلا  ْمُکیِصاَوَِنب َو  ٌدوُقْعَم  ُتْوَْملا  ْمُکِّلِظ  ْنِم  ْمَُکل  ُمَْزلَأ  َوُه  ْمُکَکَرْدَأ َو  ُْهنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ْمُکَذَخَأ َو  َُهل  ُْمتْمَقَأ  ْنِإ 

ِنِإ ٌَهبْرُک َو  اَهِیف  ُجَّرَُفت  ٌهَوْعَد َو َال  اَهِیف  ُعَمْـسَت  ٌهَمْحَر َو َال  اَـهِیف  َْسَیل  ٌراَد  ٌدـیِدَج  اَُهباَذَـع  ٌدـیِدَش َو  اَـهُّرَح  ٌدـیَِعب َو  اَـهُْرعَق  ًاراـَن  اوُرَذْـحاَف 
ْنِم ِِهفْوَخ  ِرْدَـق  یَلَع  ِهِّبَِرب  ِهِّنَظ  ُنْسُح  ُنوُکَی  اَمَّنِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإَف  اَمُهَْنَیب  اوُعَمْجاَف  ِِهب  ْمُکُّنَظ  َنُسْحَی  ْنَأ  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُُکفْوَخ  َّدَتْـشَی  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا 

َرْـصِم َلْهَأ  یِـسْفَن  ِیف  يِداَنْجَأ  َمَظْعَأ  َُکْتیَّلَو  ْدَق  یِّنَأ  ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  ْمَلْعا  ِهَِّلل َو  ًافْوَخ  ْمُهُّدَشَأ  ِهَّللِاب  ًاّنَظ  ِساَّنلا  َنَسْحَأ  َّنِإ  ِهِّبَر َو 
ْنِم ٍدَحَأ  اَضِِرب  َهَّللا  ِطِخُْست  ِرْهَّدلا َو َال  َنِم  ٌهَعاَس  َّالِإ  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْول  َِکنیِد َو  ْنَع  َِحفاَُنت  ْنَأ  َکِسْفَن َو  یَلَع  َِفلاَُخت  ْنَأ  ٌقوُقْحَم  َْتنَأَف 

اَهْرِّخَُؤت ٍغاَرَِفل َو َال  اَهَْتقَو  ْلِّجَُعت  اََهل َو َال  ِتَّقَؤُْملا  اَِهْتقَِول  َهَالَّصلا  ِّلَص  ِهِْریَغ  ِیف  ٌفَلَخ  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  ِهِْریَغ َو  ْنِم  ًافَلَخ  ِهَّللا  ِیف  َّنِإَـف  ِهِْقلَخ 
 . َِکتَالَِصل ٌعَبَت  َِکلَمَع  ْنِم  ٍءْیَش  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  ٍلاَِغتْشِال َو  اَِهْتقَو  ْنَع 

ام عیمج  یف  هوسأ  مهلعجی  نأ  بوجو  یلع  کلذب  هبن  هرظنلا و  هظحللا و  یف  ضعب  یلع  مهـضعب  لضفت  هوسأ ال  مهلعجا  مهنیب  سآ 
ٍّفُأ 1. امَُهل  ْلُقَت  الَف  یلاعت  هلوقک  بیرقتلا  ماعنإلا و  ءاطعلا و  نم  کلذ  ادع 

لوأ یف  مهرکذ  قبـس  ناـک  دـق  ءاـمظعلا و  یلإ  ـال  هیعرلا  یلإ  عجار  مهل  یف  ریمـضلا  مهل  کـفیح  یف  ءاـمظعلا  عمطی  ـال  یتح  هلوق 
روجلا هالو  نإف  مهیلإ  مهلاومأ  عفدت  مهملظت و  هیعرلا و  یلع  فیحت  نأ  یف  ءامظعلا  عمطی  مل  کلسملا  اذه  تکلس  اذإ  يأ  هبطخلا 

یف كروج  یف  ءامظعلا  عمطی  یتح ال  يأ  ءامظعلا  یلإ  ریمـضلا  عجری  نأ  زوجی  اذـه و  هنوطعیف  اذـه  لاـم  نوذـخأی  نولعفی  اذـکه 
هللا هدـح  ام  اوفلاخی  ءیفلا و  یف  همـسقلا  یف  اوفیحی  نأ  مهیف  ءامظعلا  عمطی  روجلا  هالو  نإف  مهلجأل  مهل و  هلعفت  اـمنإ  يذـلا  مسقلا 

ءافعـضلا یلإ  دـئاع  هثلاثلا  هرقفلا  یف  مهیلع  یف  ریمـضلا  نأل  هباطخلاب  قیلأ  ریـسفتلا  اذـه  مهل و  هلامتـسا  مهبولقل و  اظفح  اهیف  یلاـعت 
 . ءامظعلا یلإ  ادئاع  هیناثلا  هرقفلا  یف  مهل  یف  ریمضلا  نوکی  نأ  بجیف 
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ِْهیَلَع ُنَوْهَأ  َوُه  یلاعت َو  هلوقک  نوملاظلا  متنأف  داری  امنإ  لیـضفتلا و  ینعمب  هفـصلا ال  ینعمب  انهاه  لعفأ  ملظأ  متنأف  بذـعی  نإـف  هلوق 
 . ربکأ هللا  مهلوقک  1و 

یف هل  قیفر  وه و  ناک  ضایع  نب  لیضفلا  نأ  يوری  هرخآلا و  مهل  تلعج  يوق و  بیـصنب  ایندلا  نم  اوذخأ  لاقف  داهزلا  لاح  رکذ  مث 
ذتلاف هدرب  دجوف  ءاملا  یف  هیلجر  طحف  لیـضفلا  ماق  ناردغلا و  ضعب  نم  ءام  امهیدیأب  افرتغا  هسبای و  هرـسک  الکأف  يراحـصلا  ضعب 

 . انودسحل هذللا  شیعلا و  نم  هیف  نحن  ام  كولملا  ءانبأ  كولملا و  ملع  ول  هقیفرل  لاقف  اهیف  وه  یتلا  لاحلاب  هب و 

هزمهلاب هیـضام  يدـع  دـق  لعاف  مسا  حـبرملا  هیف و  حـبری  يأ  حـبار  عیب  لاقی  احبر  حـبر  نم  لعاف  حـبارلاف  حـبرملا  رجتملا  يور و  و 
.هتمقأ ماق و  کلوقک 

ناک امل  نکل  هناریج و  اونوکیل  ههج  ناـکم و  یف  سیل  یلاـعت  ئراـبلا  نـأل  دارم  ریغ  ظـفللا  رهاـظ  مهترخآ  یف  ادـغ  هللا  ناریج  هلوق 
یف ناک  ایلعلا  ءامـسلا  وه  شرعلا  ءامـسلا و  یف  تناک  اذإ  هنجلا  نإف  اـضیأ  مهاـیإ و  همارکـإل  هللا  ناریج  مهامـس  هراـج  مرکی  راـجلا 

.ادغ هللا  شرع  ناریج  يأ  ردقم  فوذحم  مالکلا 

انباحصأ بهذم  یف  حیرـص  صن  ادبأ  ریخ  هعم  نوکی  رـش ال  ادبأ و  رـش  هعم  نوکی  ریخب ال  لیلج  بطخ  میظع و  رمأب  یتأی  هنإف  هلوق 
یفن دق  ریخ و  هعم  رـشب  هءاج  دق  توملا  ناکل  اهنم  جرخ  ول  هنأل  جراخب  سیلف  نیفلکملا  عیمج  نم  رانلا  لخد  نم  نأ  دـیعولا و  یف 

 . هتبلا ریخ  توملل  بقعملا  رشلا  عم  نوکی  نأ  اماع  ایفن 

.اهل لماعلا  نم  يأ  اهلماع  نم  هلوق 

مککردأ متبره  نإ  مکذخأ و  متمقأ  نإ  کلذ  نم  دب  اهنم ال  مکجرخی  مکناطوأ و  نع  مکدرطی  يأ  دیرط  عمج  توملا  ءادرط  هلوق 
.

تدرط تقوس  اذإ  ، لبإلا نم  هعامجلا  : هقیسولا ( 1 هقیسولا {  وأ  دیصلا  نم  تدرط  ام  یه  هدیرط و  عمج  انهاه  ءادرط  يدنوارلا  لاق  و 
هروس ( 2 ِضْرَْألا {  َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  یلاعت َو  هلوق  نإ  نویوحنلا  لاق  ءالعف و  یلع  عمجت  ثینأتلاب ال  هلیعف  نأل  حیحـصب  سیل  و  .اعم } 

هتفیلخ و ادوجوم  موقلا  نم  نإ  وه  هیف و  اعیمج  اهلمعتـسا  اتیب  رجح  نب  سوأل  اودشنأ  هفیلخ و  یلع  فیلخ ال  یلع  ءاج  لمنلا 62 } .
«. { . بهو یبأ  فیلخ  ام  و  :» هتیاور هناوید 25،و  ( 3 دوجومب {  یلیل  یبأ  فیلخ  ام 

.هروهشملا لاثمألا  نم  اذه  سمشلا و  یف  ماد  ام  لظلا  يذل  هتقرافم  حصت  لظلا ال  نأل  مکلظ  نم  مکل  مزلأ  هلوق 

.هنم بهذ  بهذ  نیأ  ناسنإلا  هیصانب  دوقعملا  ءیشلاک  مکل  مزالم  يأ  مکیصاونب  دوقعم  هلوق 

ذخأ اذإ  ناسنإلا  نإـف  نمحرلا 41 } . هروس  ( 4 ِمادـْقَْألا {  یِـصاوَّنلِاب َو  ُذَـخُْؤیَف  یلاعت  لاق  مکیلع  بلاغ  توملا  يأ  يدـنوارلا  لاق  و 
.مکیصاونب ذخأ  لقی  مل  هنأل  حیحصب  سیل  صالخلا و  هنکمی  هتیصانب ال 

روطسک سانلا  توملا و  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  مکفلخ  نم  يوطت  ایندلا  هلوق و 
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 . رطس یفخ  رطس  رهظ  املکف  أرقی  ام  يوطی  ئراق و  اهؤرقی  هفیحص  یف 

انمالک مدقت  دق  لوزهم و  رماض  لک  الإ  هیلإ  لصی  لیلج ال  ماقم  اذه  هنم و  فوخلا  نیب  هللااب و  نظلا  نسح  نیب  عمجی  نأب  هرمأ ع  مث 
هیف

توجرل ادحاو  الجر  محار  هنأ  هنوکأ و  نأ  توجرل  ادـحاو  الجر  بذـعم  هنأ  اباتک  لج  زع و  هللا  لزنأ  ول  نیـسحلا ع  نب  یلع  لاق  و 
 . همئالب یسفن  یلإ  عجرأ  الئل  اداهتجا  الإ  تددزا  ام  هلاحم  یبذعم ال  هنأ  وأ  هنوکأ  نأ 

 . رصم دنج  یلو  ندرألا و  دنج  یلو  ماشلا و  دنج  یلو  لوقت  دانجأ  فارطألا  میلاقألل و  لاقی  يدانجأ  مظعأ  کتیلو  لاق  مث 

.دئاصقلاب هتلواط  اذإ  هادن  ینلوطی  الأب  قوقحمل  ینإ  رعاشلا و  لاق  قیلخ  ریدج و  قیقح و  کلوقک  قوقحم  تنأف  هلوق 

.هب تمصاخ  يأ  فیسلاب  تحفان  دلاجت  حفانت  و 

نأ هنید و  نع  مصاخی  نأ  اهاوه و  عبتی  الأ  هسفن و  یلع  فلاخی  نأ  هیلع  هاصولا  دـیکأت  دارملا  راهنلا  نم  هعاس  الإ  نکی  مل  ول  هلوق و 
دییقتلا اذـه  نوـکی  نأ  یغبنی  راـهنلا و  نم  هعاـس  وـل  هلعفیلف و  عطتـسی  مل  نإـف  اـمئاد  هلعفی  نأ  مزلی  هیلع و  بجاو  هل و  مزـال  کـلذ 

فرـص زوجی  الف  هسفن  یلع  فلاخی  نأ  هایإ  هرمأ  امأف  عنام  هنع  هعنمی  دـق  نیدـلا  یف  ماصخلا  نأل  نیدـلا  نع  هحفانملا  یلإ  افورـصم 
نع لاضنلا  همـصاخملا و  فالخب  زئاج  ریغ  کلذ  تالاحلا و  ضعب  یف  هسفن  يوه  عبتی  نأ  هل  حوسفم  هنأـب  رعـشی  هنـأل  هیلإ  دـییقتلا 

 . دقتعملا

رمعل لاقف  يرـصبلا  نسحلا  هذخأ  هریغ  یف  فلخ  هللا  نم  سیل  هریغ و  نم  افلخ  هللا  یف  نإف  هقلخ  نم  دحأ  اضرب  هللا  طخـست  لاق و ال 
هریبه نب 

 . کلملا دبع  نب  دیزی  ینعی  هللا  نم  دیزی  کعنمی  مل  دیزی و  نم  کعنام  هللا  نإ  قارعلا  ریمأ 

هلوبقم ریغ  نوکت  اهنإف  اهتقو  لبق  اهلجعی  نأ  یلع  لغشلا  نم  غارفلا  هلمحی  نأ  هاهن  اهتقو و  یف  يأ  اهتقول  هالصلا  یلـصی  نأب  هرمأ  مث 
.مثأیف اهتقو  نع  اهریخأت  یلع  لغشلا  هلمحی  نأ  وأ 

یـشایرلا جرفلا  نب  سابعلا  ینثدـح  لـماکلا  یف  دربملا  لاـق  لاـجرلا  ءـالقع  نم  ناـک  همرلا و  يذ  یخأ  هبقع  نب  ماـشه  مـالک  نم  و 
هقفرلا بلک  نوکت  الأ  تردق  نإف  مهنود  رهی  دازلا و  لضف  یف  مهکرشی  ابلک  هقفر  لکل  نأ  ملعا  ارفس  دارأ  لجرل  ماشه  لاق  هدانسإب 

. { . لماکلا 1:262 ( 2 کنم {  لبقت  یه  اهلصف و  هلاحم  اهیلصم ال  کنإف  اهتقو  نع  هالصلا  ریخأت  كایإ و  لعفاف و 

نم هبش  هیف  کتالصل  عبت  کلمع  نم  ءیش  لک  نأ  ملعا  هلوق و 

.نامیإلا مده  دقف  اهکرت  نم  نامیإلا و  دامع  هالصلا  هللا ص  لوسر  لوق 

.دشأ هدعب  ام  ناک  هیلع  دتشا  نإ  لهسأ و  هدعب  ام  ناک  هیلع  لهس  نإف  هتالص  دبعلا  هب  بساحی  ام  لوأ  لاق ص  و 
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هللا هافک  سانلا  طاخسإب  هللا  یـضرأ  نم  تلاق  هشئاع  نع  لماکلا  یف  دربملا  هاور  ام  هقلخ  نم  دحأ  اضرب  هللا  طخـست  هلوق و ال  لثم  و 
.سانلا یلإ  هللا  هلکو  هللا  طاخسإب  سانلا  یضرأ  نم  سانلا و  نیب  هنیب و  ام 

ءاجر هنید  کل  عاب  نمک  تسل  ینإ  همره  نبال  لاق  هنیدملا  نسحلا  نب  دیز  نب  نسحلا  یلو  امل  لاق  اضیأ  دربملا  هاور  ام  اذـه  لثم  و 
«. { حدامملا هیبن  هدالوب  هّللا  یندافأ  دق  : لماکلا ( 3 ینقزر {  دقف  کمذ  فوخ  وأ  کحدم 

نئل هللااب  مسقأ  انأ  هللا و  قح  یف  ریـصقت  یلع  یـضغأ  الأ  یلع  هقح  نم  نإ  حباقملا و  ینبنج  حدامملا و  هیبن ص  هدالوب  لج  زع و  هللا 
هیلع نعت 1 لج  زع و  اهل هللا  ککرت  نکیلف  یب  کتمرح  عضومل  ندیزأل  رکسلل و  ادح  رمخلل و  ادح  کنبرضأل  نارکـس  کب  تیتأ 

مادملا نع  لوسرلا  نبا  یناهن  همره 2 نبا  لاقف  مهیلإ  لکوتف  سانلل  اهعدت  و ال 

[ ِدْهَْعلا اَذَه  ْنِم   ] َو

ًانِمُْؤم َو ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ َال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  ْدََقل  ِِّیبَّنلا َو  ُّوُدَع  ِِّیبَّنلا َو  ُِّیلَو  يَدَّرلا َو  ُماَمِإ  يَدُْـهلا َو  ُماَمِإ  َءاَوَس  ُهَّنِإَف َال  ُْهنِم 
ِناَسِّللا ِِملاَع  ِناَنَْجلا  ِِقفاَنُم  َّلُک  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنَِکل  ِهِکْرِِـشب َو  ُهَّللا  ُهُعَمْقَیَف  ُكِرْـشُْملا  اَّمَأ  ِِهناَـمیِِإب َو  ُهَّللا  ُهُعَنْمَیَف  ُنِمْؤُْملا  اَّمَأ  ًاکِرْـشُم  َـال 

 . َنوُرِْکُنت اَم  ُلَعْفَی  َنُوفِْرعَت َو  اَم  ُلوُقَی 

ًهَِّمئَأ ْمُهاْنلَعَج  لاقف َو  همئأ  لالضلا  لهأ  یلاعت  هللا  یمس  امک  امامإ  هامس  هیواعم و  یلإ  يدرلا  مامإب  هسفن و  هیلإ  يدهلا  مامإب  هراشإلا 
مایأ اودع  ناک  هنأ  کلذب  ینعی  سیل  یبنلا ص  ودع  هنأ  وه  يرخأ و  هفصب  هفـصو  مث  صصقلا 41 } . هروس  ( 1 ِراّنلَا {  َیلِإ  َنوُعْدَی 

یبنلا ص ودع  نآلا  هنأ  دیری  لب  شیرقل  یبنلا ص  برح 

هلوقل ص

.هللا یلو  ییلو  ییلو و  کیلو  ربخلا  لوأ  هللا و  ودع  يودع  يودع و  كودع  هل ع و 

هریثک ءایشأ  ینعملا  اذه  یف  انباحـصأ  لاق  دق  هلاعفأ و  نم  هناسل و  تاتلف  نم  هیلع  هرهاظ  تناک  قافنلا  لئالد  نأل  روهـشم و  همامت  و 
اصوصخ مهبتک  نم  بلطتلف 

 . مدقت امیف  کلذ  ضعب  انرکذ  دق  یخلبلا و  مساقلا  یبأ  یفاکسإلا و  رفعج  یبأ  نیخیشلا  بتک  نم  هللا و  دبع  یبأ  انخیش  بتک  نم 

هللا هعنمی  نمؤملا  نأل  لاق  كرشلا  رهظی  اکرشم  يأ و ال  اکرشم  انمؤم و ال  یتمأ  یلع  فاخأ  ینإ ال  لاق  هللا ص  لوسر  نإ  لاق ع  مث 
نورفنی مهنأل  هعابتا  نع  سانلا  بولق  فرصی  هلذخی و  هکرش و  راهظإب  هللا  هعمقی  كرشلا  رهظم  كرشملا  سانلا و  لضی  نأ  هنامیإب 

رفکلا رسی  يذلا  قفانملا  یتمأ  یلع  فاخأ  ینکل  هتلاقم و  یلإ  مهسوفن  نکـست  هیلإ و ال  مهبولق  نئمطت  الف  رفکلا  هملک  هراهظإل  هنم 
ام ارـس  لعفی  هباوص و  نوفرعت  ام  هناسلب  لوقی  هحاصف  نسل و  اذ  کـلذ  عم  نوکی  هحلاـصلا و  لاـعفألا  ناـمیإلا و  رهظی  لالـضلا و  و 

مهلضیف سانلا  هدلقیف  رهاظلاب  مکحی  امنإ  ناسنإلا  نأل  هیلإ  سانلا  سوفن  نکـست  هتفـص  هذه  نم  نأ  كاذ  هیلع و  متعلطا  ول  هنورکنت 
دسافملا یف  مهعقوی  و 
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هللااب دضتعملا  باتک 

یف هللا  یلع  لکوتملا  نب  هحلط  دمحأ  یبأ  قفوملا  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  هللااب  دضتعملا  هبتک  يذـلا  باتکلا  هنـسحتسملا  بتکلا  نم  و 
 . يربطلا ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأ  خیرات  نم  ارصتخم  هرکذأ  انأ  نامیلس و  نب  هللا  دیبع  ذئنیح  هریزو  نیتئام و  نینامث و  عبرأ و  هنس 

یلع نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نعل  یلع  دـضتعملا  مزع  هنـسلا  هذـه  .اهدـعب }  ام  ّيربطلا 3:2164 و  خـیرات  ( 1 یف {  رفعج و  وـبأ  لاـق 
هماعلا بارطضا  نامیلس  نب  هللا  دیبع  هفوخف  سانلا  یلع  أرقی  باتک  ءاشنإب  رمأ  ربانملا و 

كرت مهلامعأ و  موزلب  هماعلا  یلإ  مدقتلا 1 کلذ  نم  دضتعملا  هب  أدـب  ءیـش  لوأ  ناکف  هیلإ  تفتلی  ملف  هنتف  نوکت  نأ  نمأی  هنأ ال  و 
[ اولأسی نأ  الإ  ناطلسلا  دنع  تاداهشلا   ] هیبصعلا 2و عامتجالا و 

عابرألا و یف  مالـسلا  هنیدم  نم  نیبناجلاب  تئرق  خـسن  هب  تلمع  باتکلا و  اذـه  أشنأ  تاقرطلا و  یلع  دوعقلا  نع  صاصقلا  عنم 4 3و 
صاصقلا عنم  هنم و  نیقب  عبرأل  هعمجلا  موی  عنم  مث  هنـسلا  هذـه  نم  یلوألا  يدامج  نم  نیقب  تسل  ءاعبرألا  موی  قاوسـألا  لاـحملا و 

هریغ عامتجالا و  نع  سانلا  یهنب  عماجلا  دجـسملا  یف  يدون  نیدجـسملا و  یف  دوعقلا  نم  قلحلا  لهأ  عنم  نیبناجلا و  یف  دوعقلا  نم 
یلإ مدـقت  لادـج و  وأ  هرظاـنم  یف  ساـنلا  نم  عمتجا  نمم  تئرب  دـق  همذـلا  نإ  يدون  دوعقلا و  نم  قلحلا  لـهأ  صاـصقلا و  عنمب  و 

هیلع و محرتلاب  هیراج  مهتداع  تناـک  ریخب و  هورکذـی  ـال  هیواـعم و  یلع  اومحرتی  ـالأ  نیعماـجلا  یف  ءاـملا  نوقـسی  نیذـلا  بارـشلا 
اورداب سانلا  یلـص  املف  ربنملا  یلع  هعمجلا  هالـص  دعب  أرقی  هیواعم  نعلب  هئاشنإب  دضتعملا  رمأ  دـق  يذـلا  باتکلا  نأ  سانلا  ثدـحت 
بوقعی نب  فسوی  رـضحأ  هنأ  هتءارق و  نع  هفرـص  نامیلـس  نب  هللا  دـیبع  نإ  لـیق  أرقی و  ملف  باـتکلا  هءارق  اوعمـسیل  هروصقملا  یلإ 

نأ فاخأ  ینإ  هل  لاق  کلذ و  یف  دضتعملا  ملکف  فسوی  یـضمف  هیلع  دـضتعملا  مزع  ام  لاطبإ  یف  هلیحلا  لمعی  نأ  هرمأ  یـضاقلا و 
ریمأ ای  لاقف  اهیف  فیسلا  تعـضو  تقطن  وأ  هماعلا  تکرحت  نإ  لاقف  هکرح  باتکلا  اذه  اهعامـس  دنع  اهنم  نوکی  هماعلا و  برطـضت 
اذـه یف  اـم  هللا ص و  لوسر  نم  مهتبرقل  ریثک  قلخ  مهیلإ  لـیمی  هیحاـن و  لـک  یف  نوجرخی  نیذـلا  نییبلاـطلاب  عنـصت  اـمف  نینمؤملا 

طسبأ مه  اوناک  لیمأ و  مهیلإ  اوناک  اذه  سانلا  عمس  اذإ  لاق و  امک  وأ  مهئارطإ  نم  باتکلا 

هلمج نم  ناک  ءیـشب و  باـتکلا  یف  کـلذ  دـعب  رمأـی  مل  اـباوج و  هیلإ  دری  ملف  دـضتعملا  کـسمأف  مویلا  مهنم  هجح  تبثأ  هنـسلأ و 
هماعلا هعامج  هیلع  ام  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  یهتنا  دقف  دعب  امأ  هللا ص  لوسر  یلع  هالـصلا  هیلع و  ءانثلا  هللا و  دمح  مدق  نأ  دعب  باتکلا 

ریغ یلع  مهتنسلأ  اهب  تقطن  مهؤاوهأ و  اهیلع  تبلغ  دق  هیبصع  مهدقتعم و  یف  مهقحل  دق  داسف  مهنایدأ و  یف  مهتلخد  دق  ههبـش  نم 
ْنَم یلاعت َو  هللا  لاق  هعدتبملا  ءاوهألا  یلإ  هعبتملا  ننـسلا  اوفلاخ  هریـصب و  هنیب و ال  الب  هلالـضلا  هداق  اهیف  اودـلق  دـق  هیور  هفرعم و ال 

هعراسم هعامجلا و  نع  اجورخ  صصقلا 50 } . هروس  ( 1 َنیِِملاّظلا {  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ِهّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ 
بجوأ هلملا و  نم  هجرخأ  همـصعلا و  هنم  رتب  هالاوملا و  هنع  هللا  عطق  نم  هالاومل  اراهظإ  هملکلل و  اتیتشت  هقرفلل و  اراـثیإ  هنتفلا و  یلإ 

هب هللا  مهذقنتسا  نمل  هفلاخم  هنوعلملا و  هرجشلا  هیمأ  ینب  نم  هنکر  فعـضأ  هرمأ و  نهوأ  هقح و  هللا  رغـص  نمل  امیظعت  هنعللا و  هیلع 
(2 ِمیِظَْعلا {  ِلْـضَْفلا  وُذ  ُهّللا  ُءاـشَی َو  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهّللا  همحرلا َو  هکربـلا و  تیب  لـهأ  نم  همعنلا  هب  مهیلع  غبـسأ  هکلهلا و  نـم 

. { . هرقبلا 105 هروس 

هدلق نمل  اداسف  نیدلا و  یف  هیلع  اجرح  هراکنإ  كرت  كرت } .» :» ّيربطلا ( 3 يأر {  کلذ و  نم  هیلإ  یهتنا  ام  نینمؤملا  ریمأ  مظعأف 
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دیلا طسب  نیکاشلا و  یلع  هجحلا  هماقإ  نیلهاجلا و  ریصبت  نیفلاخملا و  میوقت  نم  هیلع  هللا  هبجوأ  امل  الامهإ  نیملسملا و  نم  هرمأ  هللا 
هنیدب ادمحم ص  ثعتبا  امل  هؤانث  لج  هللا  نأ  نیملسملا  رشاعم  مکربخی  نینمؤملا  ریمأ  و  نیدناعلا } .» :» ّيربطلا ( 4 نیدناعملا {  یلع 

مهرشب مهرذنأ و  هبر و  یلإ  مهاعدف  هتریشع  هلهأب و  أدب  هرمأب  عدصی  نأ  هرمأ  و 

هبر و نم  هب  یتأ  امب  نمؤم  نیب  نم  هیبأ  ینب  نم  ریسی  ریفن 1 هرمأ  عبتا  هلوق و  قدص  هل و  باجتسا  نم  ناکف  مهدشرأ  مهل و  حصن  و 
نم نوعفدی  هتیمح  هترـصنب و  دهاجم  مهرفاک  هتریـصبب و  دهاجم  مهنمؤمف  هیلع  اقافـشإ  هل و  ازازعإ  هنید  عبتی  مل  نإ  هتملکل و  رـصان 

هئادعأ و رابخأ  نوسـسجتی  هترـصنب و  حمـس  نم  نوعیابی  هدـضاع و  هفناک و  نمم  هل  نوقثوتی  هدـناع و  هزاع و  نم  نورهقی  هذـبان و 
قیدصت هتعاط و  هللا و  نید  یف  اولخدف  ءادتهالا  تقو  ناح  يدملا و  غلب  یتح  نیعلا  يأرب  هل  نودـیکی  امک  بیغلا  رهظب  هل  نودـیکی 

سجرلا و مهنع  بهذأ  نیذـلا  تیب  لهأ  همحرلا و  تیب  لهأ  هللا  مهلعجف  هبغر  يدـه و  نسحأ  هریـصب و  تبثأب  هب  ناـمیإلا  هلوسر و 
.هعاطلا مهل  دابعلا  مزلأ  هلیضفلا و  مهل  هللا  بجوأ  هفالخلا  عضوم  هوبنلا و  هثرو  همکحلا و  ندعم  اریهطت  مهرهط 

يذألاب و هنودصقی  بیرثتلا 2و  ررـضلاب و  هنوقلتی  مظعألا  داوسلا  ریثکلا و  ددـعلا  هتریـشع  نم  هبراح  هبذـک و  هدـناع و  نمم  ناک  و 
کلذ یف  مهدشأ  ناک  هعبتا و  نم  بیذعتلاب  نولانی  هدـصق و  نم  نودـصی  هبراحملا و  هل  نوبـصنی  هوادـعلاب و  هنوذـبانی  فیوختلا و 

ناک الإ  هیار  مالـسإلا  یلع  عفری  هنتف ال  بالجإ و  لک  یف  مهـسأر  هبـصانم و  برح و  لـک  یف  مهلوأ  هفلاـخم  هل  مهمظعأ  هوادـع و 
مث هللا  باتک  یف  نینوعلملا  هیمأ  ینب  نم  هعایشأ  امهریغ و  قدنخلا و  دحأ و  بحاص  برح  نب  نایفس  ابأ  اهسیئر  اهدئاق و  اهبحاص و 
لزی ملف  مهقاـفن  مهرفک و  مهرمأ و  یف  همکح  یـضام  مهیف و  هللا  ملع  قباـسل  هدـع  نطاوم  یف  هللا ص  لوسر  ناـسل  یلع  نینوعلملا 
وطنم ریغ  مالـسإلاب  ذوعتف  نوهراک  مه  هللا و  رمأ  الع  فیـسلا و  هرهق  یتح  اذبانم  بلجی  ادیاکم و  عفادی  ادـهاجم و  براحی  هللا  هنعل 

هللا لزنأ  مث  مهلاح  هلاحب و  هنم  ملع  یلع  هدلو  لبق  هلبقف و  هنع  علقم  ریغ  رفکلا  رسأ  هیلع و 

هنأ یف  دـحأ  نیب  فالخ  ِنآْرُْقلَا 1و ال  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  یلاعت َو  هلوق  وه  مهنأش و  هیف  رکذـی  هلوسر  یلع  هلزنأ  امیف  اـباتک  یلاـعت 
 . هیمأ ینب  اهب  دارأ  كرابت  یلاعت و 

همألا تاقث  هاور  هنسلا و  یف  کلذ  نم  درو  امم  و 

.قئاسلا دئاقلا و  بکارلا و  هللا  نعل  هقوسی 2 دیزی  هدوقی و  هیواعم  رامح و  یلع  البقم  هآر  دق  هیف و  هللا ص  لوسر  لوق 

رفک اذـه  ران و  هنج و ال  نم  ام  هللا  وف  هرکلا  فقلت  سمـش  دـبع  ینب  اـی  اـهوفقلت  ناـمثع  هعیب  موی  هلوق  نم  هنع  هاورلا  هتور  اـم  هنم  و 
اوناک اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یـسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارـسإ  ینب  نم  اورفک  نیذـلا  تقحل  اـمک  هللا  نم  هنعللا  هقحلی  حارص 

.نودتعی

.هباحصأ انلتق  ادمحم و  انیمر  انهاه  هدئاقل  هلوق  هرصب و  باهذ  دعب  نم  دحأ  هینث  یلع  هفوقو  نم  يوری  ام  هنم  و 

کحیو سابعلا  هل  لاقف  امیظع  کیخأ  نبا  کلم  حبـصأ  دقل  دونجلا  هیلع  تضرع  دـق  حـتفلا و  لبق  سابعلل  اهلاق  یتلا  هملکلا  اهنم  و 
.هوبنلا اهنإ  کلمب  سیل  هنإ 
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مل ذإ  هعیبر  نب  هبتع  هللا  دعسأ  دقل  هللا  لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ  لوقی  نذؤی و  هبعکلا  رهظ  یلع  الالب  يأر  دق  حتفلا و  موی  هلوق  اهنم  و 
.دهشملا اذه  دهشی 

هدرقلا هوزن  هربنم  یلع  نوزنی 4 هیمأ  ینب  نم  ارفن  يأر  اکحاض 3 اهدعب  یئر  امف  اولاق  اهل  مجوف  هللا ص  لوسر  اهآر  یتلا  ایؤرلا  هنم  و 
.

یف هایإ  هتاکاحمل  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  هللا ص  لوسر  درط  اهنم  و 

رئاس کلذ  یلع  یقبف  تنأ  امک  نک  لاـقف  هیکحی  جـلختی  هآرف  هیلإ  تفتلا  نیح  هیقاـب  هفآ  هللا ص  لوسر  هوعدـب  هللا  هقحلأ  هتیـشم و 
 . هرمع

.اهدعب قیرأ  وأ  اهیف  کفس  مارح  لک  هباقتحا 1 مالسإلا و  یف  تناک  هنتف  لوأ  هحاتتفا  یف  هنبا  ناورم  نم  ناک  ام  یلإ  اذه 

 . هیمأ ینب  کلم  اولاق  ٍرْهَش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  هیبن ص  یلع  یلاعت  هللا  لزنأ  ام  اهنم  و 

اهنم و 

هللا لوقی و  وه  عبشی و  یقبف ال  هنطب  هللا  عبشأ  لاقف ص ال  هماعطب  لتعا  هرمأب و  عفادف  هیدی  نیب  بتکیل  هیواعم  اعد  هللا ص  لوسر  نأ 
 . ءایعإ نکل  اعبش و  ماعطلا  كرتأ  ام 

اهنم و 

 . هیواعم علطف  یتلم  ریغ  یلع  رشحی  یتمأ  نم  لجر  جفلا  اذه  نم  علطی  لاق  هللا ص  لوسر  نأ 

اهنم و 

.هولتقاف يربنم  یلع  هیواعم  متیأر  اذإ  لاق  هللا ص  لوسر  نأ 

اهنم و 

هل لاقیف  نانم  ای  نانح  ای  يدانی  منهج  نم  كرد  لفـسأ  یف  ران  نم  توباـت  یف  هیواـعم  نإ  لاـق  هنأ ص  عوفرملا  روهـشملا  ثیدـحلا 
َنیِدِسْفُْملا 2. َنِم  َْتنُک  ُْلبَق َو  َْتیَصَع  ْدَق  َنْآلآ َو 

بلاط یبأ  نب  یلع  ارکذ  ارثأ و  هیف  مهنـسحأ  اقبـس و  هیلإ  مهمدـقأ  اناکم و  مالـسإلا  یف  نیملـسملا  لضفأل  هبراحملاب  هؤارتفا  اـهنم  و 
هنید دوحج  هللا و  رون  ءافطإ  نم  هنالواحی  هوبأ  وه و  لزی  مل  ام  لواحی  هناوعأ و  هلالضب  هراصنأ  دهاجی  هلطابب و  هقح  هعزانی 

مدق نیذللا  هیغب  هرکمب و  هوابغلا  لهأل  هومی  هلاهجلا و  لهأ  يوهتسی  َنوُِرفاْکلا 1و  َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ  ُهّللا  َیبْأَی  َو 
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هللا ص لوسر 

 . رانلا یلإ  کنوعدی  هنجلا و  یلإ  مهوعدت  هیغابلا  هئفلا  کلتقت  رسای  نب  رامعل  لاقف  امهنع  ربخلا 

ام هتلالض  هتیاوغ و  لیبس  یلع  هتنتف و  یف  کفس  یتح  مارحلا  مدلل  الحتـسم  مالـسإلا  هقبر 2 نم  اجراخ  هلجآلاب  ارفاک  هلجاـعلل  ارثؤم 
الف هللا  یـصعی  نأ  یف  ادهتجم  هللا  هوادع  یف  ادهاجم  هقحل  نیرـصانلا  هللا و  نید  نع  نیباذلا  نیملـسملا  رایخأ  نم  هددـع  یـصحی  ال 
هنید اْیلُْعلا و  َیِه  ِهّللَا  هملک  لطابلا و  هوعد  عفترت  لالـضلا و  هملک  ولعت  نأ  دـب و  الف  هنید  فلاخی  ماقت و  الف  هماکحأ  لـطبت  عاـطی و 

اهعبت و ام  بورحلا و  کلت  رازوأ  لمتحا  یتح  ضحادلا  بولغملا  هداح  هاداع و  نم  دیک  بلاغلا و  هرمأ  ذـفانلا و  همکح  روصنملا و 
عنم اهبکترا و  نمل  مراحملا  حابأ  اهب و  لمع  نم  مثإ  اهمثإ و  هیلع  یتلا  داسفلا  ننـس  نس  اهدـعب و  کفـس  ام  ءامدـلا و  کـلت  قوطت 

هباحـصلا و رایخ  نم  اربص 3 لـتق  نم  هلتق  هنعللا  هب  هیلع  هللا  بجوأ  اـمم  ناـک  لاـهمإلا و  هجردتـسا  لاـمآلا و  هترغ  اـهلهأ و  قوقحلا 
هل نوکت  نأ  یلع  مهلاثمأ  نم  لتق  نمیف  يدـنکلا  يدـع  نب  رجح  یعازخلا و  قمحلا  نب  ورمع  لثم  نیدـلا  لضفلا و  لهأ  نیعباـتلا و 
ِهّللا 4 َْدنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئابِآل  ْمُهوُعُْدا  لوقی  یلاعت  هللا  هیبأ و  یلإ  هایإ  هتبسن  اخأ و  هیمس  نب  دایز  هؤاعدا  مث  هبلغلا  کلملا و  هزعلا و 

.هیلاوم ریغ  یلإ  یمتنا  وأ  هیبأ  ریغ  یلإ  یعدا  نم  نوعلم  لوقی  هللا ص  لوسر  و 

.رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  لاق  و 

هلوسر هللا و  مراحم  نم  هوعدلا  هذـهب  لحأف  رهاعلا  ریغل  رجحلا  شارفلا و  ریغل  دـلولا  لعج  اراهج و  هلوسر  یلاعت و  هللا  مکح  فلاخف 
دق هوجو  روعش و  نم  ءاسنلا  نم  اهریغ  یف  نینمؤملا و  مأ  هبیبح  مأ  یف 

.ههبشی لیدبت  مالسإلا  لنی  مل  هلثم و  للخ  نیدلا  لخدی  مل  ام  هللا  اهدعبأ  دق  یبرق  نم  اهب  تبثأ  هللا و  اهمرح 

رایخ یلع  هل  هعیبلا  ذـخأ  هدرقلا و  دوهفلا و  هکیدـلا و  بحاص  ریمخلا  ریکـسلا  دـیزی  هنبا  هدابع  یلع  هللا  هفـالخل  هراـثیإ  کـلذ  نم  و 
هتارکـس و نیاعی  هثبخ و  هقهر و  یلع  علطی  ههفـس و  ملعی  وه  هبهرلا و  دیدهتلا و  هفاخإلا و  دـعوتلا و  هوطـسلا و  رهقلاب و  نیملـسملا 

هنیدملا لهأب  عقوأف  نیملـسملا  دنع  مهلئاوط  نیکرـشملا و  تاراثب  بلط  هنم  نکمت  امیف  هللا  هلتاق  نکمت  املف  هرفک  هروجف و  هتالعف و 
غلب هللا و  ءایلوأ  نم  مقتنا  دق  هنأ  نظ  هلیلغ و  هسفن  دنع  یفشف  شحفأ  اهنم و ال  عنشأ  مالسإلا  یف  نکی  مل  یتلا  هعقولا  هرحلا  هعقو  یف 

لسألا 1. عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشأ  تیل  هکرشل  ارهظم  هرفکب و  ارهاجم  لاقف  هللا  ءادعأل  رأثلا 

.هدنع نم  ءاج  امب  هللااب و  نمؤی  هباتک و ال  یلإ  هلوسر و ال  یلإ  هنید و ال  یلإ  هللا و ال  یلإ  عجری  نم ال  لوق 2

نیدـلا و نم  هتلزنم  هناـکم و  هللا ص و  لوسر  نم  هعقوم  عم  یلع ع  نب  نیـسحلا  مد  هکفـس  مرتجا  اـم  مظعأ  کـهتنا و  اـم  ظـلغأ  مث 
هناهتـسا هترتعل و  هرهاجم  هلوسرل و  هوادـع  هنیدـب و  ارفک  هللا و  یلع  ءارتجا  هنجلا  لهأ  بابـش  هدایـسب  هیخأل  هل و  هداهـشلا  لضفلا و 

كرتلا هرفک  نم  اموق  هتیب  لهأ  نم  هنم و  لتقی  امنأک  هتمرحل 

هباذع نم  هل  دعأ  هدی و  تحت  ام  هبلس  هعرف و  هلـصأ و  ثبخأ  هرمع  هللا  رتبف  هوطـس  هنم  بقاری  همقن و ال  هللا  نم  فاخی  ملیدلا و ال  و 
.هتیصعمب هللا  نم  هقحتسا  ام  هتبوقع  و 
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مهلالحتـسا هللا و  تیب  مده  الود و  مهنیب  هللا  لام  ذاختا  هللا و  ماکحأ  لیطعت  هللا و  باتک  لیدـبت  نم  ناورم  ینب  نم  ناک  ام  یلإ  اذـه 
هیلإ أجل  نمل  اکاهتنا و  هحابتسا و  هنم  هللا  مرح  امل  ابارخإ و  اقارحإ و  هل  نولأی  هایإ ال  نارینلاب  مهیمر  هیلع و  قیناجملا  مهبـصن  همرح و 

ضرألا اوئلم  ماقتنالا و  هللا  نم  اوقحتـسا  باذـعلا و  هملک  مهیلع  تقح  اذإ  یتح  ادیرـشت  هقاـفخإ و  هب  هللا  هنمأ  نمل  ـالیکنت و  ـالتق و 
هرتع نم  مهل  هللا  حاتأ  هوطسلا  هللا  نم  مهب  تلزن  هطخـسلا و  مهیلع  تلح  راستقالا و  ملظلاب و  هللا  دالب  دابع  اومع  ناودعلا و  روجلاب و 

نیرفاکلا مهلئاوـأل  نیدـهاجملا  مهئاـبآ  نینمؤملا و  مهفالـسأ  نم  حاـتأ  اـم  لـثم  هتفـالخل  مهنم  هصلختـسا  نم  هتثارو و  لـهأ  هیبن و 
 . َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  اوُمَلَظ َو  َنیِذَّلَا  رباد  هللا  عطق  نیکرشم و  مهئابآب  کفس  امک  نیدترم  مهئابآ  ءامد  مهءامد و  هب  هللا  کفسف 

ًاریِعَـس 1و ْمَُهل  َّدَـعَأ  َنیِِرفاْکلا َو  َنََعل  َهّللا  َّنِإ  یلاعت  هناحبـس و  هللا  لاق  لعفیل  مکح  لثمتیل و  لثم  عاطیل و  رمأ  امنإ  هللا  نإ  سانلا  اـهیأ 
َنُونِعّاللا 2. ُمُُهنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  لاق 

هیمأ و نب  برح  نب  نایفـس  ابأ  نعلا  مهللا  هتقرافمب  الإ  هللا  نم  هبرقلا  نولانت  نم ال  اوقراف  هلوسر و  هللا و  هنعل  نم  سانلا  اـهیأ  اونعلاـف 
ءادـعأ لالـضلا و  هداق  رفکلا و  همئأ  نعلا  مهللا  هدـلو  دـلو  هدـلو و  مکحلا و  نب  ناورم  هیواعم و  نب  دـیزی  نایفـس و  یبأ  نب  هیواعم 

کئادعأ و هالاوم  نم  کیلإ  أربن  انإ  مهللا  مارحلا  مدـلا  یکهتنم  باتکلا و  یلدـبم  ماکحألا و  یلطعم  لوسرلا و  يدـهاجم  نیدـلا و 
کتیصعم لهأل  ضامغإلا  نم 

َُهلوُسَر 1. َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  تلق ال  امک 

هب و هللا  مکرمأ  امک  اوذفنا  هیلع و  هللا  مکفقو  ام  دنع  اوفقف  اهلباس  اوفرعت  هلالـضلا  لبـس  اولمأت  هلهأ و  اوفرعت  قحلا  اوفرعا  سانلا  اهیأ 
یلعلا هللااـب  ـالإ  هوق  ـال  هلکوت و  هیلع  هبـسح و  هللا  مکتیادـه و  یف  هیلإ  بغری  مکقیفوت و  هلأـسی  مکل و  هللااـب  مصعتـسی  نینمؤملا  ریمأ 

میظعلا 2.

لماع یلإ  بتکی  ام  باتکلا  باتکب و  سیل  هبطخ و  وهف  هب  بطخی  ام  لک  نأل  هبطخلا  هنأ  يدنع  باتکلا و  يربطلا  رکذ  اذـکه  تلق 
.سانلا یلع  ئرق  باتک  هنکل  هبطخب و  سیل  نکل  هبطخلاک و  نوکیف  ربنملا  یلع  باتکلا  أرقی  دق  امهوحن و  ریمأ و  وأ 

لهأ یلع  هتءارق  دـعب  کلذ  سانلا و  یلع  هتءارقب  اورمؤی  قافآلا و  یلإ  هب  بتکی  اباتک و  نوکیل  ئـشنأ  دـق  ناک  مالکلا  اذـه  لـعل  و 
نیتئام و نینامث و  عبرأ و  هنـس  یف  نامیلـس  نب  هللا  دیبع  بتک  هرخآ  یف  نإ  يربطلا  هلاق  ام  رـصنی  اباتک و  هنوک  دکؤی  يذلا  دادـغب و 

مل کلذ و  یلع  مزعلا  عقو  لاق  قافآلا و ال  یلإ  بتکی  نأب  رمأ  هنأ  رکذی  مل  يربطلا  نکل  بتکلا و  یف  لب  بطخلا  یف  نوکی  اذـه ال 
دادغبب عماوجلا  یف  أرقی  نأ  یلع  مزعلا  عوقو  الإ  رکذی 

یناشاک

دمحم يوس  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترضح  نآ  هماندهع  هلمج  زا  تباتک  نیا  رـصم ) هدلق  امل  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  )
يا سپ  کحانج ) مهل  ضفخاف   ) .داتسرف شاجنآ  هیحان  هب  ار  وا  ار و  رصم  رهـش  تیالو  درک  وا  ندرگ  رد  هک  یماگنه  رکب  یبا  نب 

زا تسا  تیانک  نیا  ار و  دوخ  راسخر  ناشیا  يارب  نک  طسب  و  کـهجو ) مهل  طـسبا  و   ) ار دوخ  لاـب  ناـشیا  يارب  روآ  دورف  دـمحم 
راد یعرم  ناشیا  نایم  تاساوم د-ر  قیرط  يامن و  يراگزاس  و  مهنیب ) سا  و   ) يامن راهظا  هجو ، تقالط  تشاـشب و  ینعی  تشاـشب ،
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هلیلج روما  رد  ناشیا  کچوک  گرزب و  نایم  رد  تلادع  ياصقتسا  زا  تسا  تیانک  نیا  هرظانم  هظحالم و  رد  هرظنلا ) هظحللا و  یف  )
یف  ) ناگرزب دـننکن  عمط  هکنآ  ات  ءامظعلا ) عمطی  یتح ال   ) ناشیا گرزب  درخ و  نایم  رد  راد  یعرم  تلادـع  تیاـهن  ینعی  هریقح ، و 

دنوشن دیمون  و  ءافعضلا ) سایی  و ال   ) دنتفین ملظ  يداو  رد  نآ  هطساو  هب  ناشیا و  يارب  تلادع  زا  وت  ندش  فرحنم  رد  مهل ) کفیح 
لاوس لاعتم  يادـخ  هک  یتسرد  هب  و  مکلئاسی ) یلاعت  هللا  نا  و   ) ناشیا رب  وت  يرتسگداد  تلادـع و  زا  مهیلع ) کلدـع  نم   ) نافیعض

زا و  هریبکلا ) و   ) امـش کچوک  ياه  لمع  زا  مکلامعا ) نم  هریغـصلا  نع   ) وا ناگدنب  هورگ  يا  هدابع ) رـشعم   ) امـش زا  درک  دـهاوخ 
رب ار  امـش  دنک  باذع  رگا  سپ  بذعی ) ناف   ) امـش ناهن  راکـشآ و  ياه  لعف  زا  و  هروتـسملا ) هرهاظلا و  و   ) امـش گرزب  ياه  هدرک 
وا سپ  مرکا ) وهف   ) درذگرد دنک و  وفع  رگا  و  فعی ) نا  و   ) تبوقع قحتـسم  دیراکمتـس و  امـش  سپ  ملظا ) متناف   ) امـش حـیبق  لعف 
ریغ ماقم ، نیا  رد  نآ  تیلیـضفت  هچ  .مرکا  اـب  تسا  وا  جاودزا  تهج  هب  لیـضفت  لـعفا  تروص  رب  ملظ  داریا  نیا و  زا  تسا  رت  میرک 

تسا دارم 

هدنباتش ياهتمعن  دندرب  ایندلا ) لجاعب  اوبهذ   ) ناراگزیهرپ هک  یتسرد  هب  نیقتملا ) نا   ) ادخ ناگدنب  يا  دینادب  و  هللا ) دابع  اوملعا  (و 
هب دـنتفاترب و  تسا  بوخ  هن  هچ  ره  زا  يور  ناشیا  هچ  ار  ناهج  نآ  هدـنیآ  معن  و  هرخـالا ) لـجا  و   ) ار ناـهج  نیا  هدـنریذپ  لاوز  و 
اب مهایند ) یف  ایندلا  لها   ) دندش کیرـش  سپ  اوکراشف )  ) دنتفای ترخآ  ایند و  هدش  ناشیا  لاح  لماش  یلزا  تیانع  ریخ  نآ  هطـساو 
یف ایندلا  لها   ) ناشیا اب  دندشن  کیرـش  و  مهکراشی ) مل  و   ) فارـسا یتدایز و  یب  جاتحیام ، ردق  هب  ینعی  .ناشیا  يایند  رد  ایند  لها 

.دنتخاس یناهج  نآ  باذع  قحتسم  ار  دوخ  دنتخابرد و  رمع  هیامرـس  ایند  لها  هک  اریز  ناشیا ، ترخآ  رد  یند  يایند  لها  مهترخا )
لامعتسا هجو  رد  دنوش  نکاس  هچنآ  نیرتهب  نیرت و  لضاف  هب  تنکس ) ام  لضفاب   ) ایند رد  ترخآ  لها  دندش  نکاس  ایندلا ) اونکـس  )

نیرتهب هب  تلکا ) ام  لضفاب   ) ار نآ  تابیط  دـندروخ  و  اهولکا ) و   ) دوب نآ  رد  قح  ياـضر  و  عورـشم ، هجو  رب  اـیند  راـک  رد  ناـشیا 
تعامج نآ  هب  دنتفای  رفظ  هچنآ  هب  نوفرتملا ) هب  یظح  امب   ) ایند زا  دنتفای  رفظ  سپ  ایندلا ) نم  اوظحف   ) لالح هجو  زا  دندروخ  هچنآ 

آ هذخا ) ام   ) ایند زا  دنتفرگ  ارف  و  اهنم ) اوذخا  و   ) نآ رد  ناگدننک  یناگدنز  تمعن  هب  نامعنتم 

ایند زا  دندیدرگزاب  نآ  زا  سپ  اهنع ) اوبلقنا  مث   ) شکندرگ ناربکتم  طلـستم و  نارابج  نوربکتملا ) هربابجلا   ) ار نآ  دنتفرگ  ارف  هچن 
دهز هذل  اوباصا   ) دنمدوس تراجت  اب  و  حبارلا ) رجتملا  و   ) دنمجرا دصقم  هب  هدـنناسر  هشوت  هب  غلبملا ) دازلاب   ) دـندش یبقع  هجوتم  و 

ناشیا هکنآ  ادـغ ) هللا  ناریج  مهنا   ) دنتـسناد نیقی  هب  و  اونقیت ) و   ) دوخ يایند  رد  مهایند ) یف   ) اـیند كرت  تذـل  هب  دندیـسر  ایندـلا )
لمتـشم یندناوخ  ار  ناشیا  رم  دوش  یمن  هدینادرگزاب  هوعد ) مهل  درت  ال   ) دوخ ترخآ  رد  مهترخا ) یف   ) ادرف دـنیادخ  ياه  هیاسمه 

تمعن تذـل  زا  يا  هرهب  هذـل ) نم  بیـصن   ) ار ناـشیا  رم  دوـش  یمن  هدرک  مک  و  مـهل ) صقنی  ـال  و   ) تحارتـسا تـمحر و  عاوـنا  هـب 
دیزاس ایهم  و  هتدع ) هل  اودعا  و   ) نآ ندیسر  کیدزن  و  هبرق ) و   ) گرم زا  ادخ  ناگدنب  يا  دیـسرتب  سپ  توملا ) هللا  دابع  اورذحاف  )

و لیلج ) بطخ  و   ) ردـق گرزب  ياهراک  اب  میظع ) رماب   ) دـیآ یم  گرم  هک  یتسرد  هب  و  یتای ) هناـف   ) ار نآ  گرب  زاـس و  نآ  يارب 
هک یکین  تسا  گرم  هارمه  ینعی  یمیظع ) رما   ) زا تسا  لدـب  نیا  ادـبا ) رـش  هعم  نوکی  ـال  ریخب   ) لوه رایـسب  كاـنرطخ  ياـهراک 

بحاصم ینعی  .تسا  لیلج ) بطخ   ) لدب نیا  و  ادـبا ) ریخ  هعم  نوکی  رـش ال  وا   ) تعاط لها  زا  دـشاب  رگا  زگره  يدـب  نآ  اب  تسین 
تبسن تسا  تفـص  ود  نیا  ار  گرم  هک  تسا  نآ  دارم  تیـصعم  لها  زا  دشاب  رگا  زگره  یکین  نآ  اب  تسین  هک  يدب  ای  تسا  توم 

یلا برقا  نم  و   ) نآ يارب  هدـننک  لمع  زا  تشهب  هب  رتکیدزن  تسیک  سپ  اهلماع ) نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف   ) .راکدـب راـکوکین و  هب 
( توملا ءادرط   ) ادـخ ناگدـنب  يا  امـش  و  متنا ) و   ) نازوس شتآ  يارب  هدـننک  لمع  زا  شتآ  هب  رتکیدزن  تسیک  و  اهلماع ) نم  راـنلا 
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امـش دبایرد  دیزیرگب  رگا  و  مککردا ) هنم  متررف  نا  و   ) ار امـش  دریگب  وا  يارب  دیتسیاب  رگا  مکذخا ) هل  متمقا  نا   ) دیگرم ناگدـنار 
هب تسا  هدش  هتسب  گرم  مکیصاونب ) دوقعم  توملا   ) امش هیاس  زا  ار  امش  رم  تسا  رت  مزالم  گرم  و  مکلظ ) نم  مکل  مزلا  وه  و   ) ار

هجو تسین  نکمم  دـنتفرگ ، یناشیپ  يوم  هب  هک  هاگره  ار  ناـسنا  هچنآ  زا  صولخ  مدـع  زا  تسا  تیاـنک  نیا  امـش  یناـشیپ  ياـهوم 
اران  ) دیـسرتب سپ  اورذحاف )  ) امـش ياه  یماکداش  تذل و  يافق  زا  هدش  هدـیدرونرد  ایند  و  مکفلخ ) نم  يوطت  ایندـلا  و   ) وا صلخت 

و دیدج ) اهباذع  و   ) تسا یتخـس  تیاهن  رد  نآ  ترارح  و  دـیدش ) اهرح  و   ) تسا رود  تیاغ  هب  نآ  کت  هک  شتآ  زا  دـیعب ) اهرعق 
ءاح هب  دیدح )  ) خسن یـضعب  رد  و  باذعلا ) اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدـب  مهدولج  تجـضن  املک  : ) هک تسا  هزات  ون و  نآ  باذـع 
نیا و  دیدح ) نم  عماقم  مهل  و  : ) یلاعت هلوقک  تسا  زیت  دنت و  نآ  باقع  ای  تسا  نینهآ  زرگ  نآ  باقع  ینعی  هدش  عقاو  هطوقنم  ریغ 
اهیف عمـست  ـال  و   ) تمحر تحار و  وا  رد  تسین  هک  تسا  ییارـس  همحر ) اـهیف  سیل  راد   ) دـش روکذـم  وا  فـصو  هک  تـسا  خزود 
یملا چیه  وا  رد  دوش  یمن  هدرب  او  و  هبرک ) اهیف  جرفت  و ال   ) تحارتسا تاجن و  هب  لمتشم  ندناوخ  وا  رد  دوش  یمن  هدینـش  و  هوعد )

زا امش  سرت  فوخ و  دوش  مکحم  هک  دیناسرب  يا  هبترم  هب  ار  دوخ  هک  دیناوت  رگا  و  مکفوخ هللا ) دتشی  نا  متعطتـسا  نا  و   ) یتنحم و 
تمعن تمحر و  عاوـنا  هب  نرتـقم  یناـمگ  یلاـعت  هناحبـس و  وا  هب  امـش  ناـمگ  ددرگ  وـکین  و  هب ) مکنظ  نـسحی  نا  و   ) ادـخ بناـج 

تفار تمحر و  ببس  نظ  نسح  هچ  تزع ، ترـضح  هب  نظ  نسح  نایم  تیـشخ و  فوخ و  نایم  دینک  عمج  سپ  امهنیب ) اوعمجاف  )
دیعو تزع و  ترـضح  تلوص  توطـس و  ساب و  هب  تسا  ناعذا  تیـشخ  فوخ و  ترفغم و  تمحرم و  هدـعو  هب  قیدـصت  تسا و 

هنظ نسح  نوکی  امنا   ) هدنب هک  یتسرد  هب  سپ  دـبعلا ) ناف   ) تیـصعم عاونا  زا  تسا  جراوج  ضابقنا  مزلتـسم  نآ  تبوقع و  تمعن و 
دوخ راگدیرفآ  زا  وا  سرت  رادقم  رب  هبر ) نم  هفوخ  ردق  یلع   ) دوخ راگدرورپ  هب  وا  نظ  ییوکین  دـشاب  یم  هک  تسین  نیا  زج  هبرب )
نیرت تخـس  افوخ هللا ) مهدـشا   ) نانم ترـضح  هب  نامگ  ثیح  زا  نامدرم  نیرتوکین  هک  یتسرد  هب  و  هللااب ) اـنظ  ساـنلا  نسحا  نا  (و 

هک کتیلو ) دق  ینا   ) رکب یبا  نب  دمحم  يا  نادب  و  رکب ) یبا  نب  دمحم  ای  ملعا  و   ) الع لج و  ار  يادخ  رم  سرت  رظن  زا  تسا  ناشیا 
ینایرکشل ینعی  .دوخ  ریمض  رد  دوخ  نایرکـشل  نیرتگرزب  رب  یـسفن ) یف  يدانجا  مظعا   ) ار وت  متخاس  مکاح  مدینادرگ و  یلاو  نم 

نا  ) يراوازـس وت  سپ  قوقحم ) تنا  و   ) دنرـصم لـها  اـهنآ  هک  رـصم ) لـها   ) ترثـک رظن  زا  دـنراد  یتـمظع  یعقو و  نم  لد  رد  هک 
زا ییامن  عفد  ینک و  همصاخم  و  کنید ) نع  عفانت  نا  و   ) یهلا نوع  هب  دوخ  هراما  سفن  رب  ینک  تفلاخم  هک  کسفن ) یلع  فلاخت 
زا تعاـس  کـی  رگم  رهدـلا ) نم  هعاـس  ـالا   ) ار وت  رمع  رم  دـشابن  رگا  و  کـل ) نکی  مل  ول  و   ) ار یهاـنم  ءاـشحف و  ریاـس  دوخ  نید 
نم اقلخ  هللا  یف  ناف   ) وا ناقلخ  زا  یکی  يدونـشخ  هب  هقلخ ) نم  دـحا  اضرب   ) ار يادـخ  رایم  مشخ  هب  و  هللا ) طخـست  ـال  و   ) راـگزور

زا تسین  و  هریغ ) یف  فلخ  هللا  نم  سیل  و   ) دوش یم  لـصاح  وا  ریغ  زا  هک  یـضوع  ادـخ  هنازخ  رد  تسه  هک  یتسرد  هب  سپ  هریغ )
عم دوش  یم  تفای  زین  ادخ  رد  دسر  یم  وت  هب  ادـخ  زا  هک  یـضوع  هک  تسا  نآ  دارم  دوش  تفای  وا  ریغ  رد  هک  یـضوع  ادـخ  بناج 

( اهل تقوملا  اهتقول   ) ار زامن  راذگب  هولـصلا ) لص   ) .دوش یمن  تفای  ادخ  ریغ  رد  دسر  یم  وت  هب  ادخ  زا  هک  یـضوع  و  دـیاز ، یش ء 
زا ندش  غراف  تهج  هب  غارفل )  ) زامن تقو  رد  يامنم  یگدزباتـش  و  اهتقو ) لجعت  و ال   ) نآ يارب  هدـش  ضورفم  نیعم و  هک  یتقو  رد 
يا نادب  و  ملعا ) و   ) يراک هب  یلوغشم  تهج  زا  لاغتشال )  ) شدوخ ردقم  تقو  زا  ار  نآ  نکم  ریخات  و  اهتقو ) نع  اهرخوت  و ال   ) نآ
رگا هک  ینعم  نیا  هب  ار  وت  زامن  رم  تسا  عبات  کتاولـصل ) عبت   ) وت حـلاص  لمع  زا  يزیچره  هک  کلمع ) نم  یـش ء  لک  نا   ) دـمحم

ام لوا   ) هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هدومرف  بجوم  هب  الف  الا  تسا و  لوبقم  زین  رگید  ياه  لمع  تسا  لوبقم  زامن 
( اهریغ یلع  اهیلع و  بساحی  هناف  هتولـص  تصقن  نم  تادابعلا و  نم  اهریغ  هیلع  لهـس  هتولـص  تمت  ناف  هولـصلا  دـبعلا  هب  بساـحی 

ریغ وا  رب  دشاب  ناسآ  وا  زامن  دـشاب  مامت  رگا  سپ  تسا ، زامن  باسح ، زور  رد  نآ  هب  هدـنب  دوش  هدرک  باسح  هک  يزیچ  لوا  ینعی 
رامش وا  رب  دوش  یم  راوشد  ینعی  .نآ  ریغ  رب  زامن و  رب  دوش  یم  هدرک  رامـش  سپ  وا  زامن  تسا  صقان  هک  ره  تادابع و  ریاس  زا  نآ 
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.تاعاط همه 

ياوشیپ يدـهلا ) ماما   ) ناـسکی تسین  هک  یتسرد  هب  سپ  ءاوس ) ـال  هناـف  : ) هک مـالک  نیا  تسا  روکذـم  هک  يا  هماندـهع  هلمج  زا  و 
زا دعب  هکنانآ  تسا و  هیواعم  سفن  دارم  هک  یهابت  یهارمگ و  ياوشیپ  و  يدرلا ) ماما  و   ) تسا شدوخ  سیفن  سفن  دارم  هک  یتسار 

ناسکی و  یبنلا ) ودـع  یبنلا و  یلو  و   ) دـنتخاس ررقم  دوخ  رب  ار  تفالخ  صن ، یب  دـندرگ و  هشیپ  قافن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
ینا ال  ) نم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدومرف  هک  قیقحت  هب  و  هللا ) لوسر  یل  لاق  دقل  و   ) ربمغیپ نمـشد  ربمغیپ و  تسود  تسین 

اما  ) هدنروآ کیرـش  رب  هن  هدـنروآ و  نامیا  رب  هن  اکرـشم ) انموم و ال   ) دوخ تما  رب  مسرت  یمن  نم  هک  یتسرد  هب  یتما ) یلع  فاخا 
اما و   ) وا ناـمیا  ببـس  هب  هناـمیاب )  ) نایـصع رفک و  زا  یلاـعت  يادـخ  ار  وا  دراد  یم  زاـب  سپ  نموـم ، هدـنب  اـما  هللا ) هـعنمیف  نموـملا 

و  ) وا نایغط  كرش و  ببـس  هب  هکرـشب )  ) یلاعت قح  دزاس  یم  راوخ  دنک و  یم  رهق  سپ  كرـشم ، هدنب  اما  و  هللا ) هعمقیف  كرـشملا 
ام لوقی   ) نابز هب  اناد  ناسللا ) ملاع   ) لد رد  هدـنراد  قافن  ره  زا  نانجلا ) قفانم  لک   ) امـش رب  مسرت  یم  نکیلو  مکیلع ) فاـخا  ینکل 

تابجوم زا  دینآ  رکنم  هک  ار  يزیچ  رم  دـنک  و  نورکنت ) ام  لعفی  و   ) باوص قح و  زا  دیـسانش  یم  هک  ار  يزیچ  رم  دـیوگ  نوفرعت )
باقع

یلمآ

ینیوزق

دوخ يور  ناشیا  يارب  نک  هداشگ  و  ار ، دوخ  بناج  ناشیا  اب  نک  مرن  ناباوخب و  لاـب  ینعی  ار ، دوخ  لاـب  ناـشیا  يارب  رآ  دورف  سپ 
یتح نک  تاساوم  مارتحا  تاعارم و  رد  نک و  تافتلا  یمرگ و  همه  اب  ینعی  .ندـید  ندرک و  هاگن  رد  ناشیا  نایم  نک  ناـسکی  ار و 

هچنانچ هدـم  زایتما  ناب  ار  ناتمعن  بحاص  ناگرزب و  و  هنم ، توافت  گرزب  درخ و  فاطلا  رد  هلمجلاـب  .ندروآ و  يور  نتـسیرگن و 
لدع زا  نافیعض  دنوشن  سویام  و  ناشیا ، يارب  وت  لیم  فیح و  رد  ناگرزب  دننکن  عمط  ات  تسا ، نیب  رهاظ  يوج  ایند  ناصقان  تداع 

ناگتـسارآ ناگرزب و  اب  هجوت  ور و  همه  دننیب  نوچ  و  دننک ، مهف  وا  لاح  وا  سلجم  كولـس  زا  مدرم  دیآ  يرایدـب  هک  یلاو  ره  وت ،
دنسانش یم  دنوش و  فیعض  هتسکش و  ءافعض  ریلد و  ءایوقا  دنرادقمیب ، راوخ و  ءارقف  ناگماج و  نهک  نادرخ و  وا  رظن  رد  دنکیم و 

يا امش  زا  دهاوخیم  باسح  دنکیم و  لاوئس  لجوزع  يادخ  هک  اریز  .تسا  نید  فیعض  نیبرهاظ و  تسین و  حیحـص  زیمت  ار  وا  هک 
رب يادخ  دیدیرخ و  دوخ  رب  باذع  هک  دیرتملاظ  امـش  دنک  باذع  رگا  سپ  ناهنپ  رهاظ و  گرزب و  درخ و  لامعا  زا  ناگدنب  هورگ 
درخ وا  دزن  دوب  گرزب  دنچ  ره  هانگ  زا  وفع  تسا و  رتمیرک  وا  دنک  وفع  رگا  و  دیدرک ، افج  ملظ و  دوخ  رب  امش  هک  درکن  افج  امش 

کیرـش دندرب ، نایم  زا  یبقع  رخآ  عفن  مه  ایند و  رـضاح  عفن  مه  نایقتم  هک  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـینادب  تسا و  رتمک  هرذ  زا  تسا و 
رتهب ایند  رد  دـندش  نکاس  دـندرک و  ماقم  ناشیا ، ترخآ  رد  ایند  لها  ناشیا  اب  دنتـشگن  کیرـش  و  ناشایند ، رد  ایند  لها  اـب  دـندش 

ماک ره  ایند  زا  دنتفرگ  و  میعن ، زان و  بابرا  بیـصن  لثمب  دنتفای  عتمت  بیـصن و  سپ  یندروخ ، رتهب  ار  ایند  دـندروخ  یندرک و  ماقم 
هک دوسرپ  یتراجت  اب  و  تمارک ، هاگلزنمب  دناسریم  هک  ترخآ  داز  اب  ایند  زا  دنتـشگزاب  سپ  نید ، یب  شکرـس  نارابج  دـنتفرگ  هک 
رد هک  ناشیا  لاثما  رتشا و  کلام  رکب و  یبا  نب  دمحم  لثم  تسا  نایقتم  زا  یضعب  لاح  فصو  نیا  تعاط ، يوقت و  قیرط  زا  دنتفای 
زا مه  ات  دنیامن ، تاعاط  تاضرم و  رد  یعس  و  دنراد ، راکب  حالـص  باوص و  هجو  رب  تمعن  نآ  و  دنبای ، لالح  تمعن  تلود و  ایند 

دندرک نیقی  و  ایند ، رد  ار  ایند  دهز  تذل  دنتفایرد  هتـشگ  ناهج  ود  ره  مان  کین  و  دنـشاب ، هتفای  لماک  بیـصن  ترخآ  زا  مه  ایند و 
، تذل زا  ناشیا  بیـصن  دوشیمن  صقان  و  تمحر ، هاگرد  زا  ناشاعد  ددرگیمنزاب  ازج ، يارـس  رد  ادرف  دناادخ  ناگیاسمه  ناشیا  هک 
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فوعـشم بغار و  نآ  تذل  میعنب و  دـندهاز و  لدـب  دنـشاب  قرغ  ایند  تمعن  رد  دـنچ  ره  تخبکین  هفیاط  نیا  هک  ناب  تسا  تراشا 
نارورپ نت  نارابج و  هک  دنبای  یم  ایند  زا  اهتذل  نآ  ناشیا  و  دـنرفان ، ضرعم و  نآ  زا  نامیا  تریـصب و  لقع و  ياضتقمب  و  دنتـسین ،

وفع و ناسحا و  لذـب و  تذـل  ناهج و  دـنوادخب  برق  نامیا و  تذـل  و  تفگ ، حیرـصتب  هک  تسا  دـهز  هلمج  نآ  زا  دـنباین ، فرتم 
افج ندنار و  توهش  نتفخ و  ندروخ و  ایند  تذل  دنرادنپ  تلود ، تمعن و  نابحاص  و  تداعس ، یب  نارادایند  رس  رب  كاخ  نانتما و 

نتشگ و یصاع  لجوزع  يادخ  رب  ندوب و  ضرعم  ناسحا  لدع و  زا  ندیشک و  قح  زا  رـس  ندرک و  ربکت  نتفگ و  تخـس  ندرک و 
همه گرم  وا و  ندش  کیدزن  گرم و  زا  ادخ  ناگدنب  يا  دینک  رذـح  سپ  تسا  ندـش  یـضار  دـلخم  باذـع  ترخآ و  تواقـشب 

يرما دروآ  یم  هک  اریز  ارنآ ، گرب  زاـس و  گرم  يارب  دـیزاس  اـیهم  و  تسا ، رتکیدزن  زیچ  همه  زا  تسا و  کـیدزن  یمدآ  هب  تقو 
يرـش و اـی  دـشابن ، زگره  یتخـس  رـش و  نآ  اـب  هک  یمیعن  دروآ و  یم  يریخ  اـی  ریقح ، هـن  ریطخ  لـیلج و  هـعقاو  درخ و  هـن  گرزب 

رتکیدزن تسیک  و  دنک ، تشهب  راک  هک  سک  نآ  زا  تشهب  هب  رتکیدزن  تسیک  سپ  دشابن ، زگره  یـشوخ  ریخ و  نآ  اب  هک  یمیحج 
لضفب و دنکیم  وفع  وا  رب  میحر  يادخ  ایآ  دشکیم  اجکب  وا  تبقاع  دنادن  دـنچ  ره  یمدآ  دـنک ، خزود  راک  هک  سکنآ  زا  خزود  هب 

تـشهب هب  رتکیدزن  وا  زا  دیوپ  تنج  هار  دنک و  تمحر  تعاط و  راک  وا  نوچ  نکیلو  تبوقع  لدعب و  دـنکیم  تذـخاوم  ای  تمحر ،
، دشاب هک 

لابند رد  رـس  تسا و  هدنار  گرم  ار  امـش  .دشاب و  هک  خزود  هب  رتیلوا  وا  زا  دیامیپ  تبوقع  طخـس و  هار  دـنک و  خزود  راک  نوچ  و 
یم رگا  دهن ، فیحن  کشجنگ  لابند  رد  رس  هک  لاگنچزیت  نیهاش  ای  دتفا  فیعض  دیص  یپ  زا  هک  لاگس  دیص  ریش  نوچ  الثم  هداهن 

تسا رتمزال  رت و  هارمه  امش  اب  وا  و  دسریم ، امشب  دبای و  یمرد  دیتسه  اج  ره  وا  زا  دیزیرگیم  رگا  و  دریگیم ، ار  امش  وا  يارب  دیتسیا 
دراذگیمن و گنچ  زا  امش  یناشیپ  يوم  نآ  امش ، سپ  زا  دوشیم  یط  ایند  و  امش ، ياهیناشیپ  هب  تسا  هدش  هتسب  گرم  امش ، هیاس  زا 

هار وچمه  و  دنچیپرد ، هک  همان  ای  دـندرونرد ، هک  طاسب  وچمه  امـش  بقع  زا  دـندرون  یمرد  ار  ایند  نیا  و  دراد ، ار  امـش  يور  شیپ 
زا درذـگ و  یم  نآ  رب  صخـش  هک  تسا  یطاسب  رگم  و  دراذـگ ، رـس  سپ  رد  هار  دـنک  یط  هک  ماگ  ره  هب  سپ  دـنک  عطق  سک  هک 

و دـیدش ، سب  نآ  ترارح  تـسا و  دـیدپان  نآ  رعق  هـک  خزود  شتآ  زا  دـینک  رذـح  سپ  دـندرون  یمرد  دـنچیپ و  یم  ارنآ  وا  سپ 
ادولج مهانلدب  مهدولج  تجـضن  املک  اران  مهیلـصن  فوس  انتایاب  اورفک  نیذلا  نا  یلاعت : هللا  لاق   ) دیدج هزات و  تقو  ره  نآ  باذع 

تعافش اعد و  ترذعم و  اجنآ  دوشیمن  عومـسم  تمحر و  اجنآ  تسین  هک  ییارـس  امیکح ) ازیزع  ناک  هللا  نا  باذعلا  اوقوذیل  اهریغ 
وکین واب  ناتدیما  ناتنامگ و  مه  دشاب و  تخـس  يادخ  زا  ناتفوخ  مه  هک  دیناوت  رگا  تنحم و  هودـنا و  اجنآ  رد  دوشیمن  هتـشادرب  و 
نوزفا شفوخ  دنچ  ره  یلاعت ، راگدرورپ  زا  تسا  وا  فوخ  رادقمب  ادخب  وا  کین  نامگ  هدنب  هک  اریز  ود ، ره  نایم  دینک  عمج  دشاب 

ره ینعی  یلاعت  يادـخ  زا  تسا  ناشیا  نیرتفئاخ  نایملاع  دـنوادخب  ناـمدرم  نیرت  ناـمگوکین  يراـب  تسا و  رتوکین  شناـمگ  تسا 
دنچ ره  دشابن  دیعب  يوق  دـیما  ینعی  کین  نامگ  دـیدش و  فوخ  نایم  عمج  سپ  تسا ، رتنوزفا  شفوخ  تسا  رتوکین  شنامگ  دـنچ 

تمظع رد  رظن  رابج  راگدرورپ  زا  دنـسرت  شیب  دنچ  ره  هک  تسا  نالماک  مکح  رگم  لوا  هلمج  .دیامنیم و  دـیعب  راوشد و  رهاظ  رد 
یناث هلمج  و  وا ، تمعن  تفار و  لامک  تیاـغ و  یب  تمحرم  تیاـهن و  یب  فطل  رد  رظن  دـندرگ  راودـیما  رتشیب  مه  وا  يزاـین  یب  و 

زا یتمعن  نانچ  ادابم  هک  دـندرگ  رتفیاخ  مه  دـنراد  رتشیب  ریخ  عفن و  عقوت  دـنوش و  راودـیما  رتشیب  دـنچ  ره  هک  نامدرم  هفاـک  مکح 
، دنادیم وا  يایربک  تمظع و  هک  دسرت  تخس  وا  زا  سپ  دراد  مامت  ملع  یناطلـس  ردق  ولعب  هک  یـصخش  لوا  لاثم  .دوش  توف  ناشیا 

دناوتیم دبع  ظفل  هچنانچ  تسا  لماک  ناگدنب  کلـسم  نیا  نکیلو  دنادیم ، مه  ار  وا  يامعن  لیالج  هک  دـشاب  راودـیما  تخـس  مه  و 
عفن رب  وا  هک  دـناد  دراد و  میظع  عفن  عقوت  یناطلـس  زا  نوچ  تمعن  لام و  بلاط  هک  نک  روصت  نانچ  یناث  لاثم  دـشاب و  تراشا  ناب 
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دـشابن عقوتم  نادنچ  یعفن  رگا  و  دنامب ، مورحم  لیلج  تمعن  نآ  زا  سپ  دجنرب  وا  زا  ادابم  هک  دـسرت  رتتخـس  وا  زا  تسا  رداق  میظع 
هب تبـسن  نانز  یتح  تسا ، نامدرم  عیمج  لاح  نیا  دـشاب و  لهـس  راـک  دـجنرب  رگا  هک  دـسرتن ، مه  نادـنچ  ناـمزالم  ریاـس  وچمه 

هنوگچ هک  وگم  ینعی  دـشاب  فوخ  تدـش  رب  صیرحت  يارب  هلمج  ود  ره  دـیاش  تسا و  نیاب  تراشا  ساـنلا  ظـفل  رگم  و  نارهوش ،
هک ره  دراد و  فقوت  نآ  رب  هلکب  درادـن  تفلاخم  هک  دراد  تفلاـخم  یعون  دـیما  تدـش  نظ و  نسح  اـب  نآ  هک  هدـنب  دـسرت  تخس 

فوخ تلع  نآ  و  دزیخ ، تریـصب  تحـص  تفرعم و  توق  زا  کـین  ناـمگ  هک  رتنامگدـب  هن  تسا  رتناـمگوکین  دراد  فوـخ  رتـشیب 
هجو ود  ره  رب  ددرگن و  ادـج  نآ  تلع  زا  هک  اریز  تسا  نآ  تلع  مه  کـین و  ناـمگ  هیلع  فوقوم  مه  فوخ  سپ  ینمیا ، هن  ددرگ 

ره نیا  هک  دینکیم  اعدا  سپ  دینک  عمج  مه  اب  ود  ره  نیا  دیناوت  رگا  تفگ : هک  تسا  مهوتم  یـضقانت  اجنیا  مدرم  زا  یـضعب  رظن  رد 
هنوگنیا تایباطخ  تسا و  فوخ  تدـش  عبات  نظ  نسح  اـی  دـنمه  عباـت  اـیرد  رهن و  بآ  وچمه  دـنهاک  یم  دـنیازفا و  یم  مه  اـب  ود 

زا تسا  ناشیا  نیرتفئاخ  ادخ  هب  نایمدآ  نیرت  نامگوکین  هک  یتسردب  دراخ و  یم  رـس  دیمهف  دناوت  یمن  هک  ره  و  دراد ، یم  لاوحا 
تمحر و تایـضتقم  بابـسا و  زا  دیما  نظ و  نسح  دـنا : هتفگ  .دوش و  رتشیب  شفوخ  دوش  رتوکین  شنامگ  دـنچ  ره  ینعی  .یلاعت  وا 

نامیا تمظع و  ءایربک و  هب  ناعذا  تمالع  تیشخ  فوخ و  و  وا ، ترفغم  تمحرم و  هدعوب  قیدصت  لیلد  تسوا و  ترـضح  تفار 
.وا تبوقع  تمقن و  دیعو  قیدصت  تسا و  وا  توطس  سای و  هب 

لها نآ  نم و  رطاـخ  دادرارق  رد  و  نم ، دزن  شیوخ  کـلامم  اهرکـشل و  رتـگرزب  رب  متخاـس  یلاو  ار  وـت  نم  هک  دـمحم  يا  نادـب  و 
ینعی .دوخ  نید  بناج  زا  یشوکب  هکنیا  و  ینک ، هبلغ  نآ  رب  دوخ و  سفن  اب  ینک  تفلاخم  هکنیا  هب  يراوازـس  وت  سپ  دنا ، رـصم ) )

رگم ار  وت  دـشابن  دـنچره  ینکن ، رایتخا  نید  رب  ایند  و  یئامنن ، يوه  سفن و  تعباطم  ییاـمیپ و  باوص  تیـالو  تموکح و  نیا  رد 
یهدن ایند  هب  نید  بناج  و  ینکن ، تلفغ  رس  رد  رس  دیاب  دشاب  هدنامن  شیب  یتعاس  وت  رمع  همه  زا  رگا  ینعی  راگزور ، زا  تعاسکی 
يادـخ زا  تسین  و  وا ، ریغ  زا  تسا  ضوـع  يادـخ  رد  هک  اریز  وا ، قـلخ  زا  یـسک  ندرک  دونـشخ  هب  ار  ییادـخ  زادـنیم  مشخ  رد  و 

زامن دیما  هچ  لصاح و  هچ  ناشیا  زا  دشابن  یضار  رگا  و  میب ، هچ  مغ و  هچ  نارگید  زا  دشاب  یـضار  يادخ  رگا  وا ، ریغ  رد  یـضوع 
راکب لوغـشم  نوچ  زاسم  رخوم  تقو  زا  یـشاب و  راـکیب  نوچ  راذـگم  تقو  زا  شیپ  راذـگب و  نآ  يارب  تسا  نیعم  هک  یتوق  رد  ار 

همه قیفوت  ینک و  وکین  زین  رگید  ياهراک  یئامن  مایق  وکین  زامن  رماب  نوچ  تساوت  زامن  عبات  وت  لـمع  زا  زیچ  ره  هک  نادـب  یـشاب و 
فـصو رد  لجوزع  يادـخ  ددرگ و  لوبقم  زین  وت  ریخ  لامعا  رگید  ددرگ  لوبقم  وت  زامن  رگا  هک  ینعم  نیاـب  هکلب  یباـیب  ریخ  راـک 

( نیعشاخلا یلعالا  هریبکل  اهنا  هولصلا و  ربصلاب و  اونیعتسا  و   ) تفگ هالص 

ببـس هک  یماما  ترـضح و  نآ  وچمه  دـنک  نامدرم  تیادـه  هک  یماما  تسین  ناسکی  هک  اریز  دـیوگ  یم  همان  نیا  هلمج  رد  هنم  و 
ادخ لوسر  نم  اب  تفگ  قیقحت  هب  لاثم و  ناب  مه  دشاب  وا  نمشد  هکنآو  دشاب  یبن  تسود  هکنآ  هیواعم و  وچمه  دشاب  تما  كاله 
نیا زا  ادخ  ار  وا  دنک  یم  عنم  سپ  نموم  اما  یکرشم  زا  هن  ینموم و  زا  دوخ  تما  رب  مسرت  یمن  نم  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یم عمق  رهق و  ار  وا  دنرومام و  وا  داهجب  نانموم  ینعی  وا  كرـشب  ادخ  ار  وا  دزاس  یم  روهقم  كرـشم  اما  شنامیاب و  تما  نیا  ررض 
یم قحب  رکنم و  هن  تسا  فورعم  هچنآ  دـیوگ  یم  هک  ناـبزاناد  لد  قفاـنم  صخـش  ره  زا  تما  يا  امـش  رب  مسرت  یم  نکیلو  دـننک 
نیا لاـثما  ناـمز  ره  رد  تسا و  وا  لاـثما  هیواـعم و  دوـصقم  اـبلاغ  فورعم  هن  نید  رد  تسا  رکنم  هچنآ  دـنک  یم  لـطاب و  هن  دـیامن 

فلاخم و وا  دنناد  یم  همه  هک  زین  كرـشم  نایز  زا  دنظوفحم و  نامیاب  نموم  نایز  زا  تما  هللا  لوسر  قدـص  دـق  دنـشاب و  نامدرم 
هک دنک  تیافک  ناناملـسم  زا  ار  وا  رـش  دزادنارب و  ادخ  ار  قفانم  نکیلو  دنیآرب  وا  عمق  علق و  ماقم  رد  تسا  تما  نید و  نیا  نمـشد 
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هناخمه و نمـشد  و  تسا ، هدـمآرد  مالـسا  لها  یتسود  ناـمیا و  ساـبل  رد  وا  هک  دـشاب  ربخ  یب  وا  دـیک  زا  دـنادن و  وا  دـصق  سک 
تسا نمشد  تسین  تسود  تسا و  نموم  هن  وا  هک  ندرک  ناوتن  ناشنرطاخ  ار  مدرم  هتشگ و  هباوخمه 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  دهع  نم  و 

.رصم هدلق  نیح  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا 

تموکح دوب  هدرک  وا  ندرگ  هدالق ي  هک  یماگنه  رد  رکب  یبا  رسپ  دمحم  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیصو  زا  ینعی 
.ار رصم 

یف ءاـمظعلا  عمطیـال  یتـح  هرظنلا ، هظحللا و  یف  مهنیب  سآ  کـهجو و  مهل  طـسبا  کـبناج و  مهل  نلا  کـحانج و  مـهل  ضفخاـف  »
هرهاظلا و هریبکلا و  مکلامعا و  نم  هریغـصلا  نع  هدابع ، رـشعم  مکلئـسی  هللا  نا  مهل و  کلدـع  نم  ءافعـضلا  سایی  مهل و ال  کـفیح 

« .مرکا وهف  فعی  نا  ملظا و  متناف  بذعی ، ناف  هروتسملا ،

زا دـنوشب  عفتنم  هک  ار ، وت  يولهپ  ناشیا  يارب  زا  نک  مرن  نک و  راتفر  عضاوت  هب  ناشیا  اب  ینعی  ار ، وت  رپ  ناشیا  يارب  زا  زادـنیب  ینعی 
رد نک  راتفر  يراـگزاس  تاـساوم و  هب  ناـشیا و  اـب  نکم  ییور  شرت  ینعی  ار ، وت  تروص  ناـشیا  يارب  زا  راد  هداـشگ  وت و  يولهپ 

هکنیا ات  همه ، يوس  هب  ندرک  هاگن  همه و  لاح  ندرک  هظحالم  رد  نک ، تافتلا  کی  ره  اب  کی  ره  يز  جـهن  رب  ینعی  ناـشیا ، ناـیم 
هب .ناشیا و  يارب  زا  وت  ندرک  تلادع  زا  نافیعـض  دـندرگن  سویام  ناشیا و  يارب  تلادـع  زا  وت  ندرک  لیم  رد  ناگرزب  دـننکن  عمط 
امش راکشآ  ياه  هدرک  زا  نآ و  گرزب  زا  امـش و  لامعا  کچوک  زا  ادخ  ناگدنب  هورگ  يا  امـش  زا  دنک  یم  لاوس  ادخ  هک  قیقحت 
رگا دیا و  هدش  باذع  قحتسم  هک  سک  ره  زا  دوخ  ياهسفن  رب  دیرت  هدننک  ملظ  امـش  سپ  دنک ، یم  باذع  رگا  سپ  امـش ، ناهنپ  و 

.امش سفن  هب  سک  ره  زا  تسا  رت  هدننک  مرک  وا  سپ  درذگ ، یم  رد  دنک و  یم  وفع 

یف ایندـلا  لها  اوکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا  لـها  اوکراـشف  هرخـالا ، لـجآ  ایندـلا و  لـجاعب  اوبهذ  نیقتملا  نا  هللاداـبع  اوملعا  «و 
ام اهنم  اوذـخا  نوفرتملا و  هب  یظح  امب  ایندـلا  نم  اوظحف  تلکا ، ام  لـضفاب  اـهولکا  .تنکـس و  اـم  لـضفاب  ایندـلا  اونکـس  .مهترخآ 
هللا ناریج  مهنا  اونقیت  مهایند و  یف  ایندلا  دهز  هذل  اوباصا  حبارلا ، رجتملا  غلبملا و  دازلاب  اهنع  اوبلقنا  مث  نوربکتملا ، هربابجلا  تذـخا 

« .هذل نم  بیصن  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  درت  ال  مهترخآ ، یف  ادغ 

سپ ترخآ ، يادرف  تعفنم  اب  ایند و  زورما  تعفنم  اب  دـنتفر  ناراکزیهرپ  ناـیقتم و  هک  قیقحت  هب  هک  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـینادب  ینعی 
رد دندش  نکاس  .ناشیا  ترخآ  تعفنم  رد  ایند  لها  ار  ناشیا  دنتشگن  کیرـش  ناشیا و  يایند  تعفنم  رد  ار  ایند  لها  دندش  کیرش 

ضرغ تسا و  ترخآ  يارب  زا  ندرک  تعارز  ایند  تعفنم  هک  اریز  ایند ، ندروخ  رتهب  هب  ار  ایند  دـندروخ  ایند و  يانکـس  رتهب  هب  ایند 
هدش ظوظحم  لمکا  متا و  هجو  رب  نایقتم  هک  تسین  یکـش  تسا و  ترخآ  تاذـل  عفانم و  لیـصحت  مامتلاب  ایند  لاعفا  هب  باکترا  زا 

تعانق زا  تذل  لامک  تهج  نیا  زا  دنا و  هدینادرگ  دابآ  ار  دوخ  ترخآ  ایند  تعارز  زا  دـنا و  هدیـسر  شبابل  بل و  هب  ایند و  زا  دـنا 
دنسرخ و سپ  ایند ، لها  فالخ  رب  دندرب  یمن  تذل  ناشیا و  عبط  رفانم  هرکم و  دندرک  یم  تعانق  زا  زواجت  هچنانچ  دنا ، هدرب  دوخ 
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هک ار  يزیچ  نآ  ایند  زا  دـنتفرگ  ایند و  تمعن  رد  ناگتـشاد  تعـسو  نآ  هب  دـندش  دنـسرخ  هک  يزیچ  هب  ایند  زا  دنتـشگ  تخب  کین 
هب هدـنناسر ي  هشوت ي  اب  ترخآ  يوس  هب  ایند  زا  دنتـشگرب  سپ  ایند ، تذـل  یتقوشوخ و  رورـس و  زا  ناربکتم  ناراکمتـس  دـنتفرگ 

دوخ و يایند  ندوب  رد  ایند  زا  كرت  تذل  هب  دندیـسر  هدنراد  تعفنم  حبر و  تراجت  اب  دـشاب و  تشهب  هک  ناشیا  دوصقم  دـصقم و 
ناشیا يارب  زا  دوش  یمن  هدرک  در  هک  یتلاح  رد  ترخآ ، يادرف  رد  دنـشاب  ادخ  تمحرم  راوج  رد  ناشیا  قیقحت  هب  هک  دندرک  نیقی 

.ندرب تذل  يور  زا  ناشیا  دسر  بیصن و  دوش  یمن  هدرک  مک  یندرک و  اعد 

نوکیال رـش  وا  ادبا ، رـش  هعم  نوکیال  ریخب  لیلج ، بطخ  میظع و  رماب  یتای  هناف  هتدع ، هل  اودعا  هبرق و  توملا و  هللادابع  اورذـحاف  »
نا مکذـخا و  هل  متمقا  نا  توـملا  ءادرط  مکنا  و  اـهلماع ! نم  راـنلا  یلا  برقا  نم  و  اـهلماع ! نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف  ادـبا ، ریخ  هعم 

دـیعب و اـهرعق  اراـن  اورذـحا  مکفلخ و  نم  يوطت  ایندـلا  مکیـصاونب و  دوقعم  توملا  .مکلظ  نم  مکل  مزلا  وه  مککردا و  هنم  متررف 
نم مکفوخ  دتـشی  نا  متعطتـسا  نا  .هبرک و  اهیف  جرفت  هوعد و ال  اهیف  عمـست  همحر و ال  اهیف  سیل  راد  دیدج ، اهباذع  دیدش و  اهرح 
هللااب انظ  سانلا  نسحا  نا  هبر و  نم  هفوخ  ردـق  یلع  هبرب  هنظ  نسح  نوکی  امنا  دـبعلا  ناف  امهنیب ، اوعمجاـف  هب ، مکنظ  نسحی  نا  هللا و 

« .هللا افوخ  مهدشا 

، دشاب نآ  هب  قیال  هک  یندش  هدامآ  ندرم  يارب  زا  دیدرگ  هدامآ  ایهم و  وا و  ندوب  کیدزن  ندرم و  زا  ادخ  ناگدنب  يا  دیسرتب  ینعی 
يدـب يرـش و  وا  اب  دـشابن  هک  یکین  ریخ و  اب  يا  هبترم  گرزب  لغـش  هب  يردـق و  گرزب  راک  هب  گرم  دـیآ  یم  هک  قیقحت  هب  سپ 

لمع زا  تشهب  يوـس  هب  رتـکیدزن  تسیک  سپ  دـشاب ، منهج  هک  زگره ، یکین  وا  اـب  دـشابن  هک  يدـب  اـی  دـشاب و  تشهب  هک  زگره ،
رگا دـیگرم ، يارب  زا  ناگدـش  هدـنار  امـش  نآ ؟ يارب  زا  ناگدـننک  لمع  زا  شتآ  يوس  هب  رتکیدزن  تسیک  وا و  يارب  زا  ناگدـننک 

امش زا  کفنم  امش و  هیاس ي  زا  ار  امش  رم  تسا  رت  مزالم  نآ  ار و  امش  دبای  یمرد  وا  زا  دینک  رارف  رگا  ار و  امش  دریگ  یم  دیتسیاب 
کترود هک  ار  یشتآ  دیسرتب  امش و  رس  تشپ  زا  تسا  هدش  هدیچیپ  رد  ایند  امـش و  یناشیپ  ياهوم  هب  تسا  هدش  هتـسب  ندرم  .دوشن 

یمن لوبق  هدینـش و  تسا و  بضغ  ضحم  یتمحر ، وا  رد  تسین  هک  تسا  ییارـس  تسا ، هزات  وا  باذع  تسا و  مرگ  رایـسب  تسا و 
هب ادخ و  زا  امـش  سرت  دنک  تدش  هکنیا  هب  دیـشاب  هتـشاد  تردق  رگا  .یهودـنا و  نآ  رد  دوش  یمن  هدرباو  یـسامتلا و  نآ  رد  دوش 

راگدرورپ هب  وا  نظ  نسح  دشاب  یمن  هدنب  هک  قیقحت  هب  سپ  ود ، ره  نایم  دینادرگ  عمج  سپ  ادخ ، هب  امـش  نامگ  دشاب  وکین  هکنیا 
تـسا ناشیا  نیرت  هدنراد  سرت  ادخ ، هب  نامگ  يور  زا  نامدرم  نیرتوکین  هک  قیقحت  هب  وا و  راگدرورپ  زا  وا  فوخ  ردق  هب  رگم  وا ،

.ادخ هب 

نا کسفن و  یلع  فلاخت  نا  قوقحم  تناف  رـصم ، لها  یـسفن  یف  يدانجا  مظعا  کتیلو  دـق  ینا  رکب ، یبا  نب  دـمحم  اـی  ملعا ) و  »)
نم سیل  هریغ و  نم  افلخ  هللا  یف  ناف  هقلخ ، نم  دحا  یضرب  هللا  طخـست  الف  رهدلا ، نم  هعاس  الا  کل  نکی  مل  ول  کنید و  نع  حفانت 

.هریغ یف  فلخ  هللا 

عبت کـلمع  نـم  یـش ء  لـک  نا  مـلعا  .لاغتـشال و  اـهتقو  نـع  اـهرخوت  ـال  غارفل و  اـهتقو  لـجعتال  تقوـملا و  اـهتقول  هالـصلا  لـص 
« .کتالصل

شیپ رد  نم  ياههاپـس  نیرتگرزب  رایتخا  بحاص  یلاو و  ار  وت  مدـینادرگ  نم  هک  قیقحت  هب  رکب ، یبا  رـسپ  دـمحم  يا  نادـب )  ) ینعی
ینک هلتاقم  هعفادم و  هکنیا  هب  وت و  سفن  ياوه  رب  ینک  تفلاخم  هکنیا  هب  يا  هدش  راوازـس  وت  سپ  دنـشاب ، رـصم  لها  هک  نم  سفن 
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نتـشاد یـضار  ببـس  هب  ار  ادخ  زادنیم  مشخ  هب  سپ  هنامز ، زا  تعاس  کی  رگم  وت  يارب  زا  دشاب  هدوبن  هچ  رگا  وت و  نید  تهج  زا 
دـنک و یم  ار  ریغ  ياضر  تیاـفک  تسه و  ریغ  ياـضر  يارب  زا  نیـشناج  ادـخ  ياـضر  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، تاـقولخم  زا  يدـحا 

.درک دناوتن  ار  ادخ  ياضر  تیافک  يدحا  ياضر  ادخ و  ریغ  رد  ینیشناج  ادخ  ياضر  يارب  زا  تسین 

ریخات زاـمن و  ریغ  هب  لاغتـشا  زاـمن و  زا  تغارف  تهج  زا  ار  زاـمن  تقو  زادـنیم  شیپ  زاـمن و  يارب  زا  نیعم  تقو  رد  ار  زاـمن  راذـگب 
رد تسا  وت  زامن  رم  عبات  وت  تدابع  زا  يزیچ  ره  هک  قیقحت  هب  نادب  زامن و  ریغ  هب  ندش  لوغـشم  تهج  زا  شتقو  زا  ار  زامن  زادـنیم 
رد هکلم  مزلتـسم  زاـمن  رد  صـالخا  هک  اریز  تسا ، لوبقم  زین  وت  تاداـبع  ریاـس  سپ  تسا ، لوبقم  وت  زاـمن  رگا  ینعی  ندـش ، لوـبق 

ریاس سپ  وت ، صالخا  مدع  ببـس  هب  دشن  لوبقم  وت  زامن  رگا  دوب و  دهاوخ  لوبقم  صالخا  هب  تادابع  همه ي  سپ  تسا ، صالخا 
یلوا قیرط  هب  اهنآ  رد  صالخا  ندوبن  بیرقت  هب  دوب ، دهاوخن  لوبقم  زین  وت  تادابع 

هنم و 

: تسا دهع  نآ  زا  یضعب  ینعی 

یلع فاخا  ینا ال  ، ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  لاق  دـقل  .یبنلا و  ودـع  یبنلا و  یلو  يدرلا و  ماما  يدـهلا  ماما  ءاوس  هناف ال  »
، نانجلا قفانم  لک  مکیلع  فاخا  ینکلو  هکرـشب  هللا  هعمقیف  كرـشملا  اما  هنامیاب و  هللا  هعنمیف  نموملا  اما  اکرـشم ، ـال  اـنموم و  یتما 

( نورکنت ام  لعفی  نوفرعت و  ام  لوقی  ناسللا ، ملاع 

ربمغیپ و رادتـسود  هدننک و  كاله  ياوشیپ  هدـننک و  تیادـه  ياوشیپ  ماما و  ادـخ  شیپ  رد  يواسم  تسین  هک  قیقحت  هب  سپ  ینعی 
هن نم  تما  رب  مسرت  یمن  قـیقحت  هب  نم  : » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوـسر  نم  يارب  زا  تسا  هتفگ  هـنیآ  ره  ربـمغیپ و  نمـشد 

لیلذ روهقم و  سپ  ار  كرـشم  اما  شنامیا و  ببـس  هب  باذع  زا  ادخ  ار  وا  دنک  یم  عنم  سپ  ار  نموم  اما  ار ، كرـشم  هن  ار و  نموم 
رب قح  نابز و  بسح  هب  دشاب  ملاع  هک  ار  لد  قفانم  ره  امش  رب  مسرت  یم  نم  نکلو  شندوب ، كرـشم  ببـس  هب  ادخ  ار  وا  دزاس  یم 

ار يزیچ  دنک  یم  تسا و  نسحتسم  فورعم و  امش  دزن  رد  هک  ار  يزیچ  دیوگ  یم  دشاب و  قح  رکنم  لد  رد  دشاب و  يراج  وا  نابز 
« .تسا حیبق  رکنم و  امش  دزن  رد  هک 

یئوخ

: هتوافتم وا  هبراقتم  روص  یلع  هریثک  قرط  هدـیدع و  دـیناساب  نیقیرفلا  بتک  یف  دـهعلا  اذـه  يور  دـق  هرداصم  دـهعلا و  ذـخام  رکذ 
یفوتملا هریثک ، تافنصم  بحاص  یفوکلا  یفقثلا  دوعسم  نب  دعـس  نب  مصاع  نب  لاله  نب  دعـس  دمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  مهنم 

خیرات یف  هباتک  یف  هئامثالث  رشع و  هنس  یفوتملا  يربط  نب  دمحم  رفعجوبا  مهنم  تاراغلا و  باتک  یف  نیتئام  نینامث و  ثالث و  هنس 
یفوتملا 332 ه ینا  رحلا  هبعش  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  لیلجلا  خیـشلا  مهنم  و  ندیل ) عبط  نم  ص 3246 ج 6   ) كولملا لسرلا 

نب دـمحم  هللادـبعوبا  لجالا  خیـشلا  مهنم  و  دـیدجلا .) عبطلا  نم  رجحلا و ص 171  یلع  عـبطلا  نـم  ص 40   ) لوـقعلا فـحت  یف  ق 
هیماما نم  نیثالثلاو  يداحلا  یسلجملا  لوا  یف  هنس 413 ه ق ، یفوتملا  دیفملاب  بلقلملا  يدادغبلا  مالـسلادبع  نب  نامعنلا  نب  دمحم 

رخآ یف  یفوتملا 460 ه ق  یـسوطلا  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعجوبا  هیمالا  هفئاـطلا  خیـش  مهنم  و  فجنلا .) عبط  نم  (ص 151 
نب دمحم  مساقلا  یبا  نب  دمحم  رفعجوبا  مهنم  و  فجنلا ) عبط  نم  و ص 24 ج 1  نارهط ، عبط  نم  ص 16   ) هیماما نم  لوالا  ءزجلا 
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یـضترملا هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  هباتک  یف  سداسلا  نرقلا  یف  هیمامالا  املع  نم  يربط  نیدـلادامعب  فورعملا  یلمالا  يربطلا  یلع 
ءزجلا لئاوا  یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  تاراـغلا  یف  اـمب  یتا  .يوقتلا و  دـهزلا و  یف  هباـتک  یف  و  فجنلا ) عبط  نم  (ص 52 ج 1 
نماثلا دلجملا  یف  یسلجملا  همالعلا  و  رجحلا .) یلع  عبطلا  نم  ص 295 ج 1   ) جهنلا بطخ  نم  راتخملا 66  یلع  هحرش  نم  سداسلا 
دمحا لضافلا  یفقثلا  قاحـسا  یبا  يربطلا و  نم  لوقنملا  دـهعلا  اذـه  روص  ضعب  لقن  و  ینابمکلا .) عبطلا  نم  ص 643   ) راحبلا نم 

هیفیک یف  تاراـغلا  باـتک  نم  هفئاـط  لـقن  و  رـصم .) عبط  نم  ج 1  یلا 542  ص 532   ) برعلا لـئاسر  هرهمج  یف  توفــص  یکز 
الا افنآ  روکذملا  راتخملا  حرـش  یف  یئوخلا  هللا  بیبح  هزریملا  مدقملا  لضافلا  يرخا  بلاطم  نم  هذبن  رکب و  یبا  نب  دمحم  تداهش 
دعب لاق  و  دـیدجلا .) عبطلا  نم  نم ج 6  ص 112   ) یلا عجارف  اهنم  ادـحاو  الا  دـهعلا  اذـه  روص  نم  تای  مل  راتخملا 67 و  هلعج  هنا 

میهاربا قاحـساابا  ینعی  میهاربا - هاور  رـصم و  لها  دـمحم و  یلا  طوسبم  رخآ  باـتک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ـال  و  لوقا : هلقن :
دق هیلع  هللا  ناوضر  هنکلو  لوقا : .یهتنا  لاـجملا  قیفوتلا و  اندـعاس  نا  بتکلا  باـب  یف  هللاءاـش  نا  هیورن  تاراـغلا - باـتک  بحاـص 
نا انهه  هیورن  نحن  و  جاهنملا ، هملکت  لوا  یف  کلذ  یف  اـنمالک  مدـقت  اـمک  جـهنلا ، بطخ  رخاوا  یلا  هحرـش  غلب  دـق  هبحن و  یـضق 

باتکلا حرـش  مامت  اب  انقفوی  و  اروکـشم ، هیعـس  لعجی  نا  یلاعت  هللا  لئـسن  وهللا  همحر  یئوخلا  نع  هباین  اعیمج  هروصب  یلاعت  هللاءاش 
یلاما یف  ام  یلع  دهعلا  هروص  اما  امهرـس  سدق  یـسوطلا  دـیفملا  نیخیـشلا  یتخـسن  یف  ام  یلع  دـهعلا  هروص  .باهولا  ضیفملا  هنا 
دیفملا خیـشلا  نم  هر - یـسوطلا - لب  يرخالا  نم  هبیرق  امهادـحا  ناف  امهتجرد  هللا  عفر  یـسوطلا  خیـشلا  یلاما  ام  و  دـیفملا ، خیـشلا 

یسوطلا یلاما  یف  ام  لعجن  انا  الا  فالتخا ، ریغ  نم  هیلاما  یف  اضیا  دیفملا  هاور  دنسلا  اذهب  ینادمهلا و  قاحسا  یبا  یلا  یهتنی  دنـسب 
تلبوق هنس 618 و  یف  بتک  لصا  نم  تخسنتسا  انتبتکم  یف  هظوفحم  هقیتع  هححـصم  هطوطخم  هخـسن  نم  هلقنن  انال  کلذ  الـصا و 

هنـس لاوش  یناث  هعمجلا  راهن  رخآ  ازج  رـشع  هینامث  وه  یلامالا و  باتک  مث  اذـکه  لصالا  همتاخ  هرابع  اـهرخآ  یف  لـقن  دـق  هیلع و 
یلجعلا سیردا  نب  دمحا  نب  دمحم  یبا  نب  یلع  هبتک  امیلست ، ملـس  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللادمحلا  هئامتـس و  رـشع و  نامث 
لـصالا کلذ  نم  یـسوطلا  هیاور  یلع  دهعلا  هروص  کنودف  .نیرهاطلا  هلآ  دـمحم و  هلوسر  یلع  ایلـصم  یلاعت و  ادـماح هللا  یلحلا 

یبا نب  یلع  نینموملاریما  انالوم  دهـشمب  یلاعت  هللا  همحر  یـسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  نسحلا  یلعوبا  دیفملا  خیـشلا  انثدـح  لاق :
لوالا عیبر  رهش  یف  هللا  همحر  یسوطلا  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  دلاولا  دیعسلا  خیـشلا  انثدح  لاق : هیلع  هللا  تاولـص  بلاط 

نب یلع  نسحلاوبا  ینربخا  لاق : هللا  همحر  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبعوبا  انثدح  لاق : هئامعبرا ، نیسمخ و  سمخ و  هنـس  نم 
انثدـح لاق : یفقثلا  دـمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  ینربخا  لاق : ینارفعزلا ، یلع  نب  نسحلا  ینربخا  لاق : بتاکلا ، شیبح  نب  دـمحم 

: دیفملا یلاما  یف  و   ) ینادمهلا قاحـسا  یبا  نع  دعجلا  نب  لیـضف  نع  دیعـس  یبا  نب  دـمحم  نب  یلع  انثدـح  لاق : نامثع  نب  هللادـبع 
سراوفلاوبا انا و  هتعمـس  امم  هئامعبرا  عست و  هنـس  ناضمر  رهـش  نم  رـشع  سداسلا  نینثالا  موی  سلجم  نوثلاثلا  يداـحلا و  سلجملا 

شیبح دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ینربخا  لاق : هنیکمت  هللا  دیا  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللادـبعوبا  دـیفملا  لیلجلا  خیـشلا  انثدـح 
نب دمحم  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  یلو  امل  لاق : ینادمهلا ) قاحسا  یبا  یلا  یهتنی  یتح  مدقملا  دانـسالاب  اذکه  و  بتاکلا -

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  باتکلا : ناکف  هب  هاصو  امب  لمعیل  رصم و  لها  یلع  هارقی  نا  هرما  اباتک و  هل  بتک  اهلامعا  رـصم و  رکب  یبا 
الا هلا  يذلا ال  هللا  مکیلا  دمحا  یناف  مکیلع  مالـس  رکب : یبا  نب  دمحم  رـصم و  لها  یلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هللادبع  نم 

هنع متنا  امیف  هللا  يوقتب  مکیصوا  یناف  دعب  اما  وه ،

: لوقی ریـصملا و  هیلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  و  لوقی : و  هینهر ، تبـسک  امب  سفن  لک  لوقی : یلاعت  هللا  ناـف  نوریـصت  هیلا  نولووسم و 
ناف ریبکلا  مکلامعا و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  لـج  زع و  هللا  نا  هللا  داـبع  اولمعا  .نوملعی و  اوناـک  اـمع  نیعمجا  مهنلاـسنل  کـبروف 
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دابع ای  ثیدحلا .) نم  رطـش  فجنلا  یف  عوبطملا  دیفملا  یلاما  یف  طقـس  دق  و   ) نیمحارلا محرا  وهف  فعی  نا  و  ملظا ، نحنف  بذـعی 
ریخ ریخلا و ال  عمجت  اـهناف  هللا  مکیلع  .هبوتلا  یف  هحـصنب  هتعاـطب و  لـمعی  نیح  همحرلا  هرفغملا و  یلا  دـبعلا  نوکی  اـم  برقا  نا  هللا 

اولاق مکبر  لزنا  اذام  وقتا  نیذلل  لیق  و  لج : زع و  هللا  لاق  هرخالا  ایندلا و  ریخ  نم  اهریغب  كردی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردی  اهریغ و 
نم ثالثل  لمعی  نموملا  نا  هللا  دابع  ای  اولمعا  .نیقتملا  راد  معنل  ریخ و  هرخـالا  رادـل  هنـسح و  ایندـلا  هذـه  یف  اونـسحا  نیذـلل  اریخ 

نمل هرخالا  یف  هنا  ایندـلا و  یف  هرجا  هانیتآ  و  میهاربا : ـال  هناحبـس  هللا  لاـق  هاـیند ، یف  هلمعب  هبیثی  هللا  ناـف  ریخلا  اـما  ثـالثل )  ) باوثلا
اوقتا اونمآ  نیذلا  يدابع  ای  یلاعت : هللا  لاق  دق  و  امهیف ، مهملا  هافک  هرخالا و  ایندـلا و  یف  هرجا  هاطعا  یلاعت  لمع هللا  نمف  نیحلاصلا ،

مل ایندلا  یف  هللا  مهاطعا  امف  باسح ، ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  هعساو  هللا  ضرا  هنسح و  ایندلا  هذه  یف  اونـسحا  نیذلل  مکبر 
یلاعت هللا  نا  و  ایندلا ، یه  هدایزلا  و  هنجلا ، یه  ینـسحلا  و  هدایز : ینـسحلا و  اونـسحا  نیذلل  یلاعت : هللا  لاق  هرخالا ، یف  هب  مهبـساحی 
تبسح همایقلا  موی  ناک  اذا  یتح  نیرکاذلل ، يرکذ  کلذ  تائیسلا  نبهذی  تانسحلا  نا  لج : زع و  هللا  لاق  هئیـس ، هنـسح  لکب  رفکی 

: لاق اباسح و  اطع  کبر  نم  ءازج  لج : زع و  هللا  لاق  فعـض ، هئامعبـس  یلا  اـهلاثما  هرـشع  هدـحاو  لـکب  مهاـطعا  مث  مهتانـسح  مهل 
اذه یف  یلامالا ) نم  هححصملا  هخسنلا  یف  امک  اونعراف - ، ) اوبغراف نونمآ ، تافرغلا  یف  مه  اولمع و  امب  فعـضلا  ءازج  مهل  کئلوا 

مهایند یف  ایندـلا  لها  اوکراش  هلجآ ، ریخلا و  لجاع  اوزاح  نیقتملا  نا  هللا  دابع  ای  اولمعا  .هیلع و  اوظفاحت  هل و  اولمعا  هللا و  مکمحر 
جرخا یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  همـسا : زع  هللا  لاق  مهانغا ، هب و  مهافک  ام  ایندلا  یف  مهحابا  مهترخآ  یف  ایندـلا  لها  مهکراشی  مل  و 
اونکـس نولمعی ، موقل  تایالا  لصفن  کلذـک  همیقلا  موی  هصلاخ  ایندـلا  هویحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و 

نم اوبرـش  و  نوکای ، ام  تابیط  نم  مهعم  اولکاف  مهایند  یف  ایندلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  و  تنکـس ، ام  لضفاب  ایندـلا 
نم اوبکر  نوجوزتی و  ام  لضفا  نم  اوجوزت  و  نونکـسی ، ام  لضفا  نم  اونکـس  و  نوسبلی ، ام  لضفا  نم  اوسبل  و  نوبرـشی ، اـم  تاـبیط 

و ال هوعد ، مهل  دری  ال  نونمتی ، ام  مهیطعیف  هیلع  نونمتی  هللا  ناریج  ادـغ  مه  ایندـلا و  لـها  عم  ایندـلا  هذـل  اوباـصا  نوبکری  اـم  لـضفا 
و ال هللا ) يوقتب  هعوبطملا  یف   ) هللا يوقت  هل  لمعی  لقع و  هل  ناک  نم  هیلا  قاتـشی  هللا  دابع  ای  اذه  یلاف  هذـللا ، نم  بیـصن  مهل  صقنی 
، رکش ام  لضفاب  هومترکذ  دبع و  ام  لضفاب  هومتدبع  دقف  هتیب  لها  یف  مکیبن  ممتظفح  مهیقتا و  نا  هللا  دابع  ای  .هللااب  الا  هوق  لوح و ال 
یقتا هللا متناف  امایص  مکنم  رثکا  هالص و  مکنم  لوطا  مکریغ  ناک  نا  و  داهتجالا ، لضفا  متدهتجا  رکـشلا و  ربصلا و  لضفاب  متذخا  و 
وا ادبا  رش  هعم  نوکیال  ریخب  میظع : رماب  مکاجفی  هناف  هتدع  هل  اودعاف  هترکس  توملا و  هللا  دابع  ای  اورذحا  .رمالا  یلوال  حصنا  هنم و 

هحور قرافت  سانلا  نم  دحا  سیل  هنل  اهلماع ؟ نم  رانلا  یلا  برقا  نم  و  اهلماع ، نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف  ادبا ، ریخ  هعم  نوکیال  رشب 
تعرش هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایلو هللا  ناک  ناف  یلو ؟ وا  وه هللا  اودعا  رانلا ؟ ما  هنجلا  یلاا  ریـصی  نیلزنملا  يا  یلا  ملعی  یتح  هدسج 

هل عرـش  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  هللا  اودـع  ناک  نا  لقث و  لک  هنع  عضو  لغـش و  لک  نم  غرفف  اـهیف  هل  هللا  دـعا  اـم  يار  اـهقرط و  هل 
هللا لاق  نیقیب  نوکی  هدنع  توملا و  دنع  نوکی  اذه  لک  رورس  لک  كرت  هورکم و  لک  لبقتـساف  اهیف  هل  هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و 

یملاظ هکئالملا  مهیفوتت  نیذلا  لوقی : نوملعت و  متنک  امب  هنجلا  اولخدا  مکیلع  مالـس  نولوقی  نیبیط  هکئالملا  مهیفوتت  نیذلا  یلاعت :
سئبلف اهیف  نیدـلاخ  منهج  باوبا  اولخداف  نولمعت  متنک  امب  متنک  امب  میلع  هللا  نا  یلب  ءوس  نم  لمعن  اـنک  اـم  ملـسلا  اوقلاـف  مهـسفنا 

نا توملا  ادرط  مکناف  خ ل ) هتدع -  ) هدـع هل  اودـعا  هعوقو و  لبق  اورذـحاف  توف ، هنم  سیل  توملا  نا  هللا  دابع  .نیربکتملا  يروثم 
رکذ اورثکاف  مکفلخ  يوطت  ایندلا  مکیصا و  ونب  دوقعم  توملا  مکلظ  نم  مکل  مزلا  وه  مککردا و  هنم  متررف  نا  و  مکذخا ، هل  متمقا 

یصوی ام  اریثک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  اظعاو و  توملاب  یفک  و  تاوهـشلا ، نم  مکـسفنا  هیلا  مکعزانت  امدنع  توملا 
رفغی نمل ال  توملا  دعب  هللا  دابع  ای  .تاوهـشلا  نیب  مکنیب و  لئاح  تاذللا  مداه  هناف  توملا  رکذ  رثکا  لوقیف : توملا  رکذب  هباحـصا 
تیب انا  هبرغلا  تیب  اـنا  هبرغلا ، تیب  اـنا  موی : لـک  لوقی  ربقلا  نا  هتبرغ ، هتملظ و  هکنـضو و  هقیـض  اورذـحاف  ربقلا  توملا  نم  دـشا  هل 
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نفد اذا  نموملـالا  علا  نا  راـنلا ، رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا ، ضاـیر  نم  هضور  ربقلا  .ماوهلا و  دودـلا  تیب  اـنا  هشحولا ، تیب  اـنا  بارتـلا 
دم هل  عستیف  کب  یعینـص  فیک  ملعتـسف  کتیل  اذاف و  يرهظ  یلع  یـشمت  نا  بحا  نمم  تنک  دـق  الها  اـبحرم و  ضرـالا : هل  تلاـق 

کتیل اذاف و  يرهظ  یلع  یـشمی  نم  ضغبا  نم  تنک  دـقل  الها  کب و ال  اـبحرم  ـال  ضرـالا : هل  تلاـق  نفد  اذا  رفاـکلا  نا  و  رـصبلا ،
یلع طلسی  هنا  ربقلا  باذع  هودع  اهنم  هللا  رذح  یتلا  کنضلا  هشیعملا  نا  و  هعالضا ، یقنلت  یتح  همضتف  کب  یعینص  فیک  ملعتـسف 

یف خفن  اهنم  انینت  ناول  ثعبلا ، مویلا  یلا  کلذک  هیلع  نددرتی  همظع و  نرسکی  همحل و  نشهنیف  انینت  نیعـست  هعـست و  هربق  یف  رفاکلا 
فعضت ریـسیلا  اهیفکی  یتلا  هقیقرلا  همعانلا  مکداسجا  و  هفیعـضلا ، مکـسفنا  نا  هللا  دابع  ای  خ ل ) ادبا - اعرز   ) اعرز تبنت  مل  ضرالا 
هورکام اوکرتا  هللا و  بحا  امب  اولمعاف  هیلع  مکربص  مکل و ال  هقاط  امم ال  مکـسفنا  مکداسجال و  اوعزجت  نا  متعطتـسا  ناف  اذه ، نع 
هعضرم لک  لهذت  نینجلا و  هیف  طقسی  ریبکلا و  هیف  رکسی  ریغصلا و  هیف  بیشی  موی  ربقلا  نم  دشا  وه  ام  ثعبلا  دعب  نا  هللا  دابع  ای  .هللا 

عبسلا هنم  دعرت  مهل و  بنذال  نیذلا  هکئالملا  بهریل  مویلا  کلذ  عزف  نا  اریطتسم ، هرش  ناک  موی  ریرطمق  سوبع  موی  تعـضرا ، امع 
ابارـس لابجلا  نوکت  و  ناهدلاک ، هدرو  اهناکف  ریغتت  هیهاو و  ذئموی  یهف  ءامـسلا  قشنت  و  داهملا ، ضرالا  و  داتوالا ، لابجلا  و  دادشلا ،
یـصع نم  فیکف  هللاءاش ، نم  الا  ضرالا  یف  نم  تاومـسلا و  یف  نم  عزفیف  روصلا  یف  خـفنی  و  ابالـص ، امـص  تناک  ام  دـعب  ـالیهم 

ران یلا  هریغ : یلا  ریصی  هنال  مویلا ، کلذ  نم  همحری  هل و  هللا  رفغی  مل  نا  نطبلا  جرفلا و  لجرلا و  دیلا و  ناسللا و  رصبلا و  عمـسلاب و 
اهیف سیل  راد  اهنکاس ، تومی  اهباذـع و ال  رتفیال  دـیدح  اهعماقم  و  دـیدج ، اهباذـع  دـیدص و  اهبارـش  دـیدش و  اهرح  دـیعب و  اهرعق 

ضرالا ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  هنج  دابعلا : زجعت  یتلا ال  هللا  همحر  اذه  عم  نا  هللا  دابع  ای  اوملعا  .هوعد و  اهله  عمـسیال ال  همحر و 
ناملغلا مهیدیا  نیب  ماق  و  نمحرلا ، اورواج  دق  اهناکـس  قرفتی ، اهعمتجم ال  لمت و  اهتاذـل ال  ادـبا ، رـشاهعم  نوکیال  نیقتملل  تدـعا 

اذاف رصم  لها  یسفن  یف  يدانجا  مظعا  کتیلو  دق  ینا  رکب  یبا  نب  دمحم  ای  ملعا  مث  .ناحیرلا  ههکافال و  اهیف  بهذلا  نم  فاحـصب 
طخـست الا  تعطتـسا  ناف  کنید ، یلع  هیف  رذـحت  نا  و  کسفن ، یلع  هیف  فاخت  نا  قیقح  تناـف  ایندـلا  رما  نم  کـتیلو  اـم  کـیتیلو 

ذخ ملاظلا و  یلع  دتـشا  .هنم  فلخ  هاوس  یـش ء  یف  سیل  هریغ و  نم  افلخ  لج  زع و  هللا  یف  ناف  لعفاف  هقلخ  نم  دـحا  یـضرب  کبر 
اهمتت و ال نا  کـموقللا  ما  کـناف  یه  فیک  کتالـص  یلا  رظنا  .کـنارقا و  کـنئاطب و  مهلعجا  مهبرق و  ریخلا و  لـهال  نل  و  هیلع ،

اهیف ظفخت  اهممت و  یـش ء و  مهتالـص  نم  صقنی  هیلع ال  ناک  الا  ناصقن  مهتالـص  یف  نوکی  موقل  یلـصی  ماـما  نم  سیلف  اـهففخت 
و تارم ، تالث  ضمـضمت  هالـصلا : مامت  نم  هناف  ءوضولا  یلا  رظنا  .ائیـش و  مهرجا  نم  کلذ  صقنی  ـال  مهروجا و  لـثم  کـل  نکی 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیار  یناف  کیلجر  کسار و  حسما  مث  يرـسیلا  مث  ینمیلا  كدـی  مث  کهجو  لسغا  و  اثالث ، قشنتـسا 

اهرخوت غارفل و ال  هلبق  اهب  لجعت  اهتقول و ال  اهلـصف  هالـصلا  تقو  بقترا  مث  .نامیالا  فصن  ءوضولا  نا  ملعا  و  کـلذ ، عنـصی  هلآ )
تاقوا نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هالـصلا  تاقوا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاس  ـالجر  ناـف  لغـشل  هنع 

یلع تناکف  سمـشلا  تلاز  نیح  هالـصلا  تقو  یناراف  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج یناتا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هالـصلا 
هرخالا ءاشعلا  یلـص  مث  سمـشلا ، تبرغ  نیح  برغملا  یلـص  مث  هلثم  یـش ء  لک  لظ  ناکف  رـصعلا  تقو  ینارا  مث  نمی ، الا  هبجاح 

.حضاولا قیرطلا  فورعملا و  هنسلا و  مزلا  و  تاقوالا ، هذهل  لصف  هکبتشم  موجنلا  اهب و  سلغاف  حبصلا  یلـص  مث  قفـشلا ، تباغ  نیح 
یش ء لک  نا  ملعا  اهیف و  المع  مهفخا  هالص و  سانلا  متا  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناف  كدوجس  کعوکر و  رظنا  مث 

یف  ) انلعجی نا  یلع  الا  رظنملاب  وه  يریال و  يری و  يذلا  هللا  لئـسا  .عیـضا  اهریغل  هناف  هالـصلا  عیـض  نمف  کتالـصل  عبت  کلمع  نم 
اننید و انایند و  یف  انلراتخا  یـش ء  لک  یلع  هقح و  ءادا  هتدابع و  نسح  هرکذ و  هرکـش و  یلع  كایا  و  اننیعی ) نا  یلع  دیفملا : یلاما 

ماما يوتـسی  هنا ال  اوملعا  .مکبولق و  مکتنـسلا  فلاخیال  مکتینالع و  مکرـس  مکلعف و  مکلوق  قدـصیلف  رـصم  لها  ای  متنا  .انترخآ و 
اما و  هنامیاب ، هللا  هعنمیف  نموملا  اما  اکرشم  انموم و ال  مکیلع  فاخاال  ینا  هودع ، مالسلا و  هیلع  یبنلا  یـصو  و  يدرلا ، ماما  يدهلا و 
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ملعا رکب  یبا  نب  دمحم  ای  .نورکنت  امب  لمعی  نوفرعت و  ام  لوقی  قفانملا  مکیلع  فاخا  ینکلو  هکرشب  مکنع  هللا  هزجحیف  كرـشملا 
، هیلع تنک  لاح  يا  یلع  کتین و  ـالع  كرما و  رـس  یف  هللا  يوقتب  کیـصوا  ینا  و  هتعاـطب ، لـمعلا  و  هللا ، نید  یف  عرولا  لـضفا  نا 

کیصوا .ایندلا  نم  کبیصن  سنت  ال  ینغی ، امع  لدعا  یقبی و  امل  لمعاف  ءاقبلا  راد  ءازجلا و  راد  هرخالا  و  ءانف ، راد  ءالب و  راد  ایندلا 
دحاو رما  یف  ضقت  و ال  لمعلا ، هقدـص  ام  لوقلا  ریخ  هللا و  یف  سانلا  شخت  ـال  لـج و  زع و  هللا  یـشخت  مالـسالا : عماوج  نه  عبـسب 
هرکت اـم  مهل  هرکا  کـتیب و  لـها  کـسفنا و  بحت  اـم  کـتیعر  هماـعل  بحاو  قحلا ، نع  غیزت  كرما و  فلتخیف  نیفلتخم  نیئاـضقب 

حـصنا و  مئال ، همول  هللا  یف  فخت  قحلا و ال  یلا  تارمغلا  ضخ  هیعرلل و  حلـصا  هجحلل و  بجوا  کلذ  ناف  کتیب  لـها  کـسفنل و 
مکایا انلح و  و  نیدلا ، یف  انتدوم  هللا  لعج  .مهدیعب  نیملسملا و  بیرقل  هوسا  کسفنل خ ل )  ) کسفن لعجا  و  كراشتـسا ، اذا  ارملا 

و مکریما ، دـمحم  هرزاوم  رـصم  لها  اونـسحا  .نیلباقتم  ررـس  یلع  اناوخا  اهب  مکایا  انلعجی و  یتح  مکتعاط  مکل  یقبا  نیقتملا و  هلح 
: تلق .هتاـکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  .هیـضری و  اـم  یلع  مکاـیا  هللا و  اـنناعا  ص .)  ) مکیبـن ضوح  اودرت  مکتعاـط  یلع  اوتبثا 

یلا بتک  رکب  یبا  نب  دـمحم  نا  نم  قیدـصت  رثکا  تاراـغلا  باـتک  نع  اـفنآ  هاـنلقن  اـم  قدـصت  نیخیـشلا  هیاور  یلع  دـهعلا  هروص 
یف میهاربا  قاحسا  یبا  هیاور  یف  نکی  ملالا  و  هنس ، بدا و  هیف  اباتک  هیلا  ع )  ) بتکف هنسلاب  یل  ملعال  هنا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
نبا هاورام  هقدصی  کلذـک  .المجم و  ءوضولا  هالـصلا و  جارخلا و  هیابج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق الا  هنـسلا  یف  مالک  تاراغلا  باتک 

- هنم کل  دبال  امب  ینبجعا  هنع و  تلاس  ام  تمهفو  کباتک  یلا  لصو  دقف  دعب  اما  مالسلا :) هیلع   ) ریمالا لاق  ثیح  فحتلا  یف  هبعش 
قفاوت اضیا  یضترملا  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب  هباتک  یف  يربطلا  مساقلا  یبا  نب  دمحم  رفعج  یبا  هیاور  یلع  دهعلا  هروص  اما  .خلا و 

هنس يرلاب  هیلف  هتارق  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  دمحموبا  مامالا  خیـشلا  انربخا  لاق : مهرارـسا  سدق  نیخیـشلا  هیاور  یلع  هتروص 
یلا دمحم - نب  دمحم  هللادبعوبا  دیفملا  خیشلا  انثدح  لاق : یسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  دیعسلا  انثدح  لاق : هئامسمخو  هرشع 
یلوال حـصنا  هنم و  لج  زع و  یقتا هللا  متناف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یلا  دـهعلا  لقن  و  یـسوطلا - یلاما  نم  اـفنآ  روکذـملا  دنـسلا  رخآ 
اهناف هریخالا  ظافلالا  هذـه  یف  ناک  یـضرغ  نال  انهاه  یلا  هتذـخا  ینکل  لیوط  ثیدـحلا  مساقلا : یبا  نب  دـمحم  لاق  لاق : مث  رمالا ،

: هغللا هر .- همالک - یهتنا  .يوقتلا  دهزلا و  باتک  یف  هتدروا  هلامکب  ربخلا  یفطصملا و  لها  یلوت  یقتاو و  فاخ  نمل  هنـسح  هراشب 
ضفخا و  یلاعت : هللا  لاق  مهیلع  ظلغت  ـال  کـتیعرل و  بناـجلا  نیل  نک  يا  بنجلا  وه  اـنهاه  حاـنجلا  .کـبناج و  نلا  يا  ضفخاـف ) )

رما سآ )  ) .مهل هجولا  قلط  نک  يا  کهجو ) مهل  طسباو   ) نهر عمج  ءاهلا  ءارلا و  مضب  نهر )  ) .نینموملا نم  کعبتا  نمل  کحانج 
لاقی .سوماقلا و  یف  امک  هیدر  هغل  وه  لب  هاسا  لاقیال و  .هوسا و  مهیف  هلعج  هنم و  هلانا  يا  هاـساوم  هلاـمب  هاـسآ  لاـقی  هاـساوملا  نم 

مهنیب و وس  يا  هاواسملا  انهه  هاـساوملا  نم  دارملا  و  ضعب ، هوسا  مهـضعب  تلعج  يا  مهنیب  تیـسآ  تحلـصا و  اذا  موقلا  نیب  تیـسآ 
.نیبلا یف  عقو  فاضم  يدانم  هداـبع ) رـشعم  ، ) مکلئاـسی هلوقب  قلعتم  هریغـصلا ) نع  : ) بارعـالا .ضعب  هوسا  مهـضعب  لـعجا  هریدـقت 
لماتلاب کل  کلذ  رهظی  امک  هدوهع  هایاصو و  هبطخ و  نم  هریغ  اهیوتحی  ام ال  داـعملا  رما  یف  يوتحی  فیرـشلا  دـهعلا  اذـه  ینعملا :

هبتک يذلا  باتکلا  نا  و  هدوهع ، لوطا  وه  هیلع و  هللا  ناوضر  کلام  یلا  هبتک  يذـلا  دـهعلا  نا  یتح  مالـسلا ،) هیلع   ) همالک رئاس  یف 
اذه یف  دجوت  داعملا ، یف  قئاقح  فراعم و  یلع  نالمتشی  اهلئالج ال  نم  هایاصو و  هبتک و  لوطا  وه  و  ع )  ) یبتجملا نسحلا  هنبا  یلا 
یف قئاقر  قئاقد و  نم  دـهعلا  اذـه  یف  ام  یلا  ساقی  ـال  اـهنکلو  کـلذ  یف  ع )  ) نسحلا یلا  هباـتک  نم  هذـبن  ناـک  نا  میوقلا و  دـهعلا 

هیعامتجالا و فئاظولا  جـمانرب  هنکلو  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک نساحم  نم  ناک  نا  وهف و  کلاملا  یلا  هبتک  يذـلا  دـهعلا  اـما  و  داـعملا ،
ینسالا دوصقملا  ینسالا و  بلطملا  کلذ  هفوعم  یلا  اباوبا  حتفی  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  اذه  مالسلا ) هیلع   ) هباتک هلمجلاب  .هیندملا و 

یلا ریشن  یلامجالا و  هحرـشب  یفتکن  هنع و  ضرعن  اذل  و  بانطا ، یلا  رجنی  لیـصفتلا  یلع  هحرـش  و  هیف ، سانلا  لاوحا  داعملا و  ینعا 
یمـسملا انباتک  نم  بلطی  هلیـضفت  لاحلا و  هیـضتقی  ام  یلع  ماقملا  یف  يرخـالا  هراـبخالا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلاوقا یناـعم  نم  هفئاـط 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1839 

http://www.ghaemiyeh.com


نا هیعرلا و  یلع  ظغیال  نا  هرما  خـلا ) کحانج  مهل  ضفخاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یلوالا : هرخالا و  هل  نمب  انیعتـسم  لوقنف  هماـیقلاب 
اهدـحا عضاوت  اذا  ریطلا  باد  نم  يرت  امک  میلـستلا ، دایقنالا و  نیللاو و  عضاوتلا  نع  هیانک  حانجلا  ضفخو  مهل ، بناجلا  نیل  نوکی 

هللا یلص   ) هللا لوسر  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  دانـساب  یفاکلا  یف  هرـس  سدق  ینیلکلا  يور  .هدنع و  هحانج  ضفخب  هرخالا 
یـضر ملعلا  بلاطل  اهتحنجا  عضتل  هکئالملا  نا  هنجلا و  یلا  اقیرط  هب  هللا  کلـس  املع  هیف  بلطی  اقیرط  کلـس  نم  لاـق : هلآ ) هیلع و 

، اریغـص ینایبر  امک  امهمحرا  بر  لق  همحرلا و  نم  لذـلا  حانج  امهل  ضفخا  و  میرکلا ، نارقلا  نم  يرـسالا  هروس  یف  و  ربخلا ، هب -
نـسح لیلجلا  خیـشلا  يور  .نینموملا و  نم  کعبتا  نمل  کحانج  ضفخا  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسرل اباطخ  لئاق  نم  زع  لاق 

هیلع  ) یلع نینموملاریما  نع  هتابن  نب  غبـصالا  نع  ادنـسم  لوصالا  یف  نیدـلا  ملاعم  باتک  لـئاوا  یف  یناـثلا  دیهـشلا  نیدـلا  نیز  نب 
یف مهتحنجاـب  مهنوحـسمی  مهتلخ  یف  هکئـالملا  بغرت  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق نا  یلا  هنـسح  هملعت  ناـف  ملعلا  اوملعت  لاـق : مالـسلا )
مهل ضفخاف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  حانجلا  نا  کیلع  یفخیال  .ربخلا و  يدـهلا  نم  راصبالا  رون  بلقلا و  هایح  ملعلا  نال  مهتـالص 

نع هیانک  اضیا  هکئالملا  هحنجا  نم  دارملا  ناک  نیتروکذملا و  نیتیالا  یف  اذک  و  یقیقحلا ، یقباطملا  هانعم  یلع  لمحیال  کحانج ،
مهنوحسمی مالـسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  یناثلا  ربخلا  یف  اذه  نم  خمـشا  قدا و  فیطل  ینعمب  و  لوالا ، ربخلا  یف  ملعلا  هاغبل  مهعـضاوت 

هب رقت  هلامک و  یف  دیزی  یلـصملاب ال  اهریغ  شیرلا و  محللا و  مظعلا و  نم  فلوملا  حانجلا  حسم  نا  مولعم  ومهتالـص  یف  مهتحنجاب 
نم تلزنت  یناعملا  تناک  امل  و  سدـقلا ، ملاع  یلا  ملاـعلا  یلـصملا  رـس  طاـبترا  یلع  لومحم  ربخلا  یف  هحنج  ـالاب  حـسملاف  هللا  یلا 

، هیلوالا اهیناعم  هیور  یلا  نزاور  ظافلالا  لعجت  نا  ریـصبلل  دبالف  هاشنلا ، هذه  ظافلا  سابلب  هیـساک  اهتبترم  نع  اهولخ  ریغ  نم  اهماقم 
لاق و  ناـکلم ، اـمهنا  ملقلا  حوللا و  یف  اـنداقتعا  تاداـقتعالا : یف  هتلاـسر  یف  هیلع  هللا  ناوضر  قودـصلا  خیـشلا  نیثدـحملا  هقث  لاـق 

تاومـسلا و رطاف  دمحلا هللا  رطافلا : هروس  لوا  یف  یلاعت  هلوق  یف  ربدـتیلف  صوصفلا : یف  هرـس  سدـق  یبارافلا  رـصنوبا  یناثلا  ملعملا 
هلاتملا هدافا  .ریدق و  یـش  لک  یلع  هللا  نا  ءاشی  ام  قلخلا  یف  دـیزی  عابر  ثالث و  ینثم و  هحنجا  یلوا  الـسر  هکئالملا  لعاج  ضرالا 

و هلوقب : ریبکلا  نشوجلاب  فورعملا  ءاعدلا  نم  نینامثلا  عبارلا  لصفلا  یلع  هحرـش  یف  هکرابملا  هیالا  نایب  یف  هرـس  سدق  يراوزبسلا 
هیونعملا مهقئاقح  نم  هقیقح  لکل  نا  امک  ریـس  ناریط و  مهل  هحنجا و  هیروصلا  مهحابـشا  هیلاـثملا و  مهقئاـقرل  نوکی  ناـب  یلاـبن  ـال 

يوقلا مهضعب  یمس  امک  لعفلا  كردلا و  نم  ریسلا  ناریطلا و  هقیقح  هلامعلا و  هوقلا  حانج  همالعلا و  هوقلا  حانج  نم  حانجلا  هقیقح 
- خلا هیلاثملا  مهقئاقرل  نوکی  ناب  هلوق : نایب  یف  باتکلا  شماه  یف  لاق  و  هرایسلاب ، هکرحملا  هرایطلاب و  هقطانلا  سفنلا  نم  هکردملا 

تارقبلا یه  هروص  طـحقلا  ینـسلو  نامـسلا  تارقبلا  یه  هروص  اـخرلا  ینـسل  نا  اـمک  هقیقر  هقیقح  لـکلو  هروـص  ینعم  لـکل  نـال 
هرظنلا هظحللا و  یف  یتح  مهعم  هاواسملاب  هرما  مث  خـلا ) مهنیب  سآ  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .لیواتلاک  ریبعتلا  هیلع و  سق  فاـجعلا و 

حرـش یف  هاواسملا  لدـعلا و  یف  انمالک  یـضم  دـق  مهیلع و  هلدـع  نم  ءافعـضلا  سایی  ـال  هیعرلا و  عم  هفیح  یف  ءاـمظعلا  عمطی  ـالئل 
هظحللا و یف  یتح  هاواسملاب  هرما  للع  مث  .ارانید  نینامثب  اراد  يرتشا  امل  یـضاقلا  حیرـشل  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک ینعا  ثلاثلا  باتکلا 

ناف  ) هیلع بساـحی  ـال  هب و  ینتعی  ـال  اـمم  هرظنللا  هظحللا و  یف  هیوستلا  مدـع  نا  نظیـال  یک  خـلا ) مکلئاـسی  هللا  ناـف  : ) هلوقب هرظنلا 
سیل هللا  نا  یلاعت : هلوق  ریظن  فصولا  لعفا  وه  لب  لیـضفتلا  لـعفا  سیل  اـنهه  لـعفالا  و  مرکا ) وهف  وفعی  نا  ملظا و  مهف  هللا  مهبذـعی 
هسفنل ملاظ  وهف  یـصاعملا  بکترا  نمف  القع ، حیبق  یلاعت  هنم  هلیلق  هریثک و  ملظلا  رودص  نال  کلذ  و  ملاظب ، سیل  يا  دیبعلل  مالظب 

یهن ریخلاب و  رما  هللا  ناف  یلاعت ، هللا  نم  هلان  مرک  اذـه  هنع و  هللا  افع  حـلفا و  دـقف  اهنرد  نم  هسفن  یکز  یلاعت و  هیلا  اهنع  باـت  نا  و 
مدرم اـب  تشون : دوب  رـصم  یلاو  يو  لـبق  زا  هک  یتقو  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ع )  ) ریما هک  تسا  یناـمرف  نیا  همجرتلا : .رـشلا  نع 
دیماان تداد  زا  ناناوتان  و  دـننکن ، متـس  عمط  وت  رد  ناگرزب  ات  ناسکی  همه  اب  رظن  ظاحل و  رد  و  شاب ، يور  هداـشگ  مرن و  نتورف و 

رگا تسا و  ام  متسب  دهد  هجنکش  رگا  سپ  دسرپ  یم  امش  راکشآ  هدیـشوپ و  کچوک و  گرزب و  راک  زا  گرزب  يادخ  هچ  دنوشن 
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.تسوا مرکب  دشخبب 

و لاق : تاراغلا  باتک  یف  میحاربا  قاحـسا  یبا  هیاور  یلع  دهعلا  هروص  اما  تاراغلا  باتک  یف  قاحـسا  یبا  هیاور  یلع  دـهعلا  هروص 
رکب یبا  نب  دمحم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  دهع  ام  اذه  رـصمب : يرق ء  يذلا  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  یلع  دهع  ناک 

طلغلا و  ملـسملا ، یلع  نیللاب  هرما  .دهـشملا و  بیغملا و  یف  یلاعت  هللا  فوخ  هینالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  يوقتب  هرما  رـصم : هـالو  نیح 
و عاطتـسا ، ام  ناسحالاب  و  سانلا ، نع  وفعلاب  و  ملاظلا ، یلع  هدشلاب  و  مولظملل ، فاصنالاب  همذلا و  لها  یلع  لدـعلاب  و  رجافلا ، یلع 

هردق ردقیال  ام  هبوثملا  مظع  هبقاعلا و  نم  کلذ  یف  مهل  ناف  هعامجلا ، هعاطلا و  یلا  هلبق  نم  وعدـی  نا  هرما  .نینـسحملا و  يزجی  هللا 
امک هلها  نیب  همـسقی  مث  عدـتبی  ضقتنی و ال  لبق ال  نم  هیلع  یبجت  تناک  اـم  یلع  ضرـالا  جارخ  یبجی  نا  هرما  .ههنک و  فرعیـال  و 

.ءاوس و یلع  هدـنع  دـیعبلا  بیرقلا و  نوکیل  ههجو  هسلجم و  یف  مهنیب  یـساوی  هجاح  مهل  نکت  نا  و  لبق ، نم  هیلع  هنومـسقی  اوناـک 
رثآ هاـقتا و  نم  عم  هللا  ناـف  مئـال  همول  هللا  یف  فاـخیال  يوهلا و  عبتی  ـال  ساطـسقلاب و  موقی  نا  قحلاـب و  ساـنلا  نیب  مکحی  نا  هرما 

.نیثالث تس و  وهنـس  ناضمر  رهـش  هزغل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلوم  عفار  یبا  نب  هللادـبع  بتک  .هاوس و  نم  یلع  هتعاط 
امل مکایا  اناده و  يذـلا  هللادـمحلاف  دـعب  اما  لاق : هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  ابیطخ  رکب  یبا  نب  دـمحم  ماق  مث  میهاربا : قاحـساوبا  لاق 

متعمـس و امب  یلا  دـهع  مکروما و  ینال  نینموملاریما و  نا  الا و  .نولهاجلا  هنع  یمع  امم  اریثک  مکایا  انرـصب و  قحلا  نم  هیف  فلتخا 
نم نورتام  نکی  ناـف  بینا ، هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوت  اـم  تعطتـسا و  اـم  ادـهج  مکولآ  نل  ههفاـشم و  هنم  ریثکب  یناـصوا 

قحلا ریغب  المع  کلذ  نم  متیار  نا  و  هیلا ، يداهلا  وه  هناف  کـلذ  نم  ناـک  اـم  یلع  هللا  دـمحاف  يوقت  هعاـط هللا و  یلاـمعا  يراـثآ و 
نینموملاریما بتک  ام  هروص  .لمعلا  حلاصل  مکیا  هللا و  انقفو  نوریدج  کلذب  متنا  دعـسا و  کلذب  یناف  هیلع  ینوبتاع  یلا و  هوعفراف 

باتک یف  قاحسا  یبا  هیاور  یلع  هیف  اضیا  ادمحم  هب و  مهطاخی  مهیلا  رکب  یبا  نب  دمحم  ثعب  امل  رـصم  لها  یلا  مالـسلا  هیلع  یلع 
نع يدسالا ، دلاخ  نع  کلام ، نع  حلاص  نب  نب  ییحی  ینثدح  و  اضیا : تاراغلا  باتک  یف  میهاربا  قاحـساوبا  لاق  .اضیا و  تاراغلا 
اباتک مهیلا  رکب  یبا  نب  دمحم  ثعب  امل  رصم  لها  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق : ع )  ) نسحلا نب  هللادبع  نع  میهاربا ، نب  نسحلا 

و اهیلع ، متنک  لاح  يا  یلع  هتینالع و  مکرما و  رـس  یف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دـعب  اما  هیف : اضیا  ادـمحم  بطاخی  هب و  مهبطاـخی 
هرخالا ناف  لعفیلف  ینفی  ام  یلع  یقب  ام  رثوی  نا  عاطتـسا  نمف  ءاقب  ءازج و  راد  هرخالا  ءانف و  ءـالب و  راد  ایندـلا  نا  مکنم  ءرملا  ملعیل 

ای ملعا  .اناهنام و  یلا  يدعتن  و ال  انرما ، امع  رـصقن  یتح ال  انمهف  امل  امهف  انرـصب و  امل  ارـصب  مکایا  هللا و  انقزر  ینفت ، ایندلا  یقبت و 
امهدحا نارما  کل  ضرع  ناف  جوحا ، هرخالا  نم  کبیصن  یلا  کنا  الا  ایندلا  نم  کبیـصن  یلا  یلا  اجاتحم  تنک  نا  کنا و  دمحم 

ردـق یلع  دـبعلا  یطعی  لج  زع و  هللا  ناف  کتین  هیف  نسحتلو  ریخلا ، یف  کبتغر  مظعتل  .هرخالا و  رماب  ادـباف  ایندـلل  رخـالا  هرخـالل و 
نم عجر  نیح  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـف  هلمع ، نمک  هللااـئ  ناـش  نا  ناـک  هملعی  مل  هلها و  ریخلا و  بحا  اذا  و  هتین ،

ملعا مث  .هین  مهل  تناک  لوقی : ضرملا  الا  مهسبح  ام  مکعم  اوناک  الا  داو  نم  متبه  ریـسم و ال  نم  مترـس  اماوق  هنیدملاب ال  نا  كوبت :
رذحت کسفن و  یلع  هیف  فاخت  نا  قوقحم  تناف  سانلا  رما  نم  کتیلو  ام  کتیلو  و  رصم ، لها  يدانجا  مظعا  کتیلو  ینا  دمحم  ای 

هریغ و نم  افلخ  هللا  یف  ناف  لعفاف  هقلخ  نم  دحا  یضرل  کبر  طخست  نا ال  تعطتـسا  ناف  راهن ، نم  هعاس  ناک  ول  کنید و  یلع  هیف 
.مالـسلاو کـناوخا  کـتعاطب و  مهلعجا  کـیلا و  مهبرق  ریخلا و  لـهال  نلو  ملاـظلا ، یلع  دهتـشاف  هنم ، فلخ  هریغ  یـش ء  یف  سیل 

لاق اضیا  تاراغلا  باتک  نم  هلوقنم  يرخا  هروص  یلع  رـصم  لها  رکب و  یبا  نب  دـمحم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  باتک 
ع)  ) نسحلا نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نع  میهاربا ، نب  نسحلا  نع  دـلاخ ، نب  کـلام  نع  حـلاص  نب  ییحی  ینثدـح  میهاربا : قاحـساوبا 

نهر هب  متناف  نولوسم  هنع  متنا  امب  لمعلا  هللا و  يوقتب  مکیصوا  یناف  دعب : اما  رصم : لها  دمحم و  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق :
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کبروف لاق : و  ریصملا ، هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذحی  و  لاق : و  هنیهر ، تبسک  امب  سفن  لک  لوقی : لج  زع و  هللا  ناف  نورئاص ، هیلا  و 
نوملاظلا نحنف  بذعی  ناف  ریبکلا  مکلامعا و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  هللا  نا  هللا  دابع  اولمعاف  نولمعی ، اوناک  امع  نیعمجا  مهنلئـسنل 
هتحـصانم هللا و  هعاطب  لمعی  ام  نیح  هرفغملا  همحرلا و  یلا  دـبعلا  نوکی  اـم  برقا  نا  وملعا  .نیمحارلا و  محرا  وهف  محری  رفغی  نا  و 

ریخ اهریغب : كردـی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردـی  و  اهریغ ، عمجی  ام ال  ریخلا  نم  عمجت  اـهناف  لـج  زع و  هللا  يوقتب  مکیلعف  هبوتلا ، یف 
هرخالا رادل  هنسح و  ایندلا  اذه  یف  اونـسحا  نیذلل  اریخ  اولاق  مکبر  لزنا  اذام  اوقتا  نیذلل  لیق  و  هناحبـس : لوقی  هرخالا ، ریخ  ایندلا و 

مل مهایند و  یف  ایندـلا  لها  اوکرـش  هلجآ  ولا  خـلا  لجاعب  اوبهذ  دـق  نیقتملا  نینموملا  نا  هللا  داـبع  اوملعا  .نیقتملا و  راد  معنل  ریخ و 
نیذـلل یه  لق  قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  لج : زع و  هللا  لوقی  مهترخآ  یف  ایندـلا  لها  مهکراـشی 

، مهایند یف  ایندلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  تنکس و  ام  لضفاب  ایندلا  اونکس  .همیقلا  موی  هصلاخ  ایندلا  هویحلا  یف  اونمآ 
، نونکسی ام  لضفا  نم  نونکـسی  نوسبلی و  ام  لضفا  نم  نوسبلی  و  نوبرـشی ، ام  لضفا  نم  نوبرـشی  و  نولکای ، ام  لضفا  نم  نولکای 

اما هذل ، مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری  ال  هیلع ، نونمتی  لج  زع و  هللا  ناریج  نم  ادـغ  مهنا  عم  ایندـلا  لها  عم  ایندـلا  لها  هذـل  اوباصا 
لضفاب هومت  دبع  دقف  هتیب  لها  یف  مکیبن  متظفح  و  مکبر ، متیقتا  نا  مکنا  هللا  دابع  اوملعا  .لقع و  هل  ناک  نم  هیلا  قاتـشی  ام  اذه  یف 

ناک نا  و  داهجلا ، لضفاب  متدـهاج  و  ربصلا ، لضفاب  متذـخا  رکـش و  ام  لضفاب  هومترکـش  و  رکذ ، اـم  لـضفاب  هومت  رکذ  دـبع و  اـم 
.عشخا و و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  نم  هللا  ءاـیلوال  حـصنا  یقتا هللا و  متنک  اذا  امایـص  رثـکا  و  مکنم ، هالـص  لوطا  مکریغ 

سیل ادبا ، ریخ  هعم  نوکیال  رـش  و  ادبا ، ارـش  هعم  نوکیال  ریخ  میظع : رماب  هلخدی  هناف  هل  اوذـخ  و  هلوزن ، توملا و  هللا  دابع  اورذـحا 
زع و هللا  دـعا  ام  یلا  رظن  و  اهقیرط ، هل  عرـش  و  هنجلا ، یلا  ریـصی : نیتلزنملا  يا  یلا  ملعی  یتح  هدـسج  هحور  قرافت  ساـنلا  نم  دـخا 

دعا ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  لهسو  رانلا  باوبا  هل  تحتف  اودع  ناک  نا  لقث و  لک  هنع  عضو  و  لغش ، لک  نم  غرف  اهیف ، هئایلوال  لج 
ءوس نم  لمعن  انک  ام  اولاق  مهسفنا  یملاظ  هکئلملا  مهیفوتت  نیذلا  یلاعت : لاق  رورس ، لک  قراف  و  هورکم ، لک  لبقتـسا  و  اهله ، هللا ال 
هیف سیل  توملا  نا  هللا  دابع  اوملعا  .نیربکتملا و  يوثم  سئبف  اهیف  نیدـلاخ  منهج  باوبا  اولخداف  نولمعت  متنک  اـمب  میلع  هللا  نا  یلب 

دوقعم مکلظ ، نم  مکل  مزلا  وه  و  مککردا ، متبره  نا  و  مکذـخا ، متمقا  نا  توملل  ءادرط  مکناـف  هتدـع  هلاو  دـعا  هورذـحاف و  توف 
توملاب و یفک  هناـف  تادوهـشلا  نم  مکـسفنا  هیلا  مکعزاـنت  اـم  دـنع  توملارکذ  اورثکاـف  مکفلخ ، نم  يوطت  ایندـلا  و  مکیـصاونب ،

توملا نم  دشا  توملا  دـعب  ام  نا  هللا  دابع  اوملعا  تاذـللا و  مداه  هناف  توملارکذ  اورثکا  هلآ : هیلع و  للا  یلـص  هللا  لوسر  لاقاظعا 
، هبرغلا تیب  انا  و  بارتلا ، تیب  انا  موی : لک  ملکتی  يذلا  هناف  هتملظ  هقیض و  و  هتمض ، ربقلا و  اورذحا  و  همحری ، هل و  هللا  رفغی  مل  نمل 

تنک دـق  الها  ابحرم و  ضرالا : تلاق  تام  اذا  ملـسملا  نا  رانلا ، رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضایر  نم  هضور  ربقلا  و  دودـلا ، تیباـنا  و 
ال ضرالا : هل  تلاق  رفاکلا  نفد  اذا  و  هرصب ، دم  هل  عستیف  کب  یعنص  فیک  ملعتـسف  کتیلو  اذاف  يرهظ ، یلع  یـشمت  نا  بحا  نمم 

یقتلت یتح  هیلع  مضنتف  کـب ، یعنـص  فیک  ملعتـسف  کـتیلو  اذاـف  يرهظ ، یلع  یـشمت  نا  ضغبا  نمم  تنک  دـق  ـالها  ـال  اـبحرم و 
تایح هربق  یف  رفاکلا  یلع  طلسی  هناف  ربقلا  باذع  یه  اکنض ، هشیعم  هل  نا  هناحبس : لاق  یتلا  کنضلا  هشیعملا  نا  اوملعا  .هعالـضا و 

همعانلا هقیقرلا  مکداسجا  نا  هللا  دابع  اوملعا  .ادـبا و  عرزلا  تبنا  ام  ضرالا  یف  خـفن  اهنم  اـنینت  نا  ول  ثعبی  یتح  همحل  شهنت  ماـظع 
هیلع ربص  هب و ال  مکل  هقاط  امم ال  مکداسجا  مکـسفنا و  اومحرت  نا  متعطتـسا  ناف  اذـه ، نع  هفیعـض  باقعلا  نم  ریـسیلا  اهیفکی  یتلا 
ربقلا نم  دـشا  ربقلا  دـعب  ام  نا  هللا  دابع  اوملعا  .هللااب و  الا  هوق  لوح و ال  و ال  اولعفاف ، هرک  ام  اوکرتت  و  هناحبـس ، هللا  بحا  اـمب  اولمعتف 

اما اریطتسم ، هرش  ناک  اریرطمق  اسوبع  اموی  اورذحا  و  تعضرا ، امع  هعضرم  لک  لهذت  ریبکلا و  هیف  رکسی  و  ریغصلا ، هیف  بیـشی  موی 
داهملا ناوضرالا  داتوالا و  لابجلا  دادشلا و  عبسلا  بونذ و  مهل  نیذلا  هکئالملا  هنم  تعزف  یتح  راطتسلا  هعزف  مویلا و  کلذ  رـش  نا 

هللا لوقی  ابالـص  امـص  تناک  ام  دـعب  ابارـس  لابجلا  تناک  و  ناهدـلاک ، هدرو  تناکف  تریغت  هیهاو و  ذـئموی  یهف  ءامـسلا  تقـشنا  و 
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ناسللا و رصبلا و  عمـسلاب و  هیـصعی  نمب  فیکف  هللاءاشام ، الا  ضرالا  یف  نم  تاومـسلا و  یف  نم  قعـصف  روصلا  یف  خفن  و  هناحبس :
، دیدش اهرح  و  دیعب ، اهرعق  ران  یهدا ، دشا و  مویلا  کلذ  دعب  ام  نا  هللا  دابع  اوملعا  و  محری ؟ هللا و  رفغی  مل  نا  نطبلا  جرفلا و  دیلا و 

عمست و ال  همحر ، اهیف  هناحبس  تسیل هللا  راد  اهنکاس ، تومیال  و  اهباذع ، رتفیال  دیدص ، اهبارش  و  دیدح ، اهعماقم  و  دیدج ، اهباذع  و 
نوکیال ریخ  ضرالا : تاوامسلا و  ضرعک  اهضرع  هنج  و  دابعلا ، نع  زجعت  یش ء ال  لک  تعسو  یتلا  هللا  همحر  اذه  عم  هوعد و  اهیف 

، ناملغلا مهیدیا  نیب  ماق  و  نمحرلا ، اورواج  دق  موق  ادبا ، قرفتی  عمجم ال  و  ادبا ، ینفت  هذل ال  و  ادبا ، دفنت  هوهش ال  و  ادبا ، رـش  هدعب 
نم ربانم  یلع  هنم  مهبرقا  نوکیف  هعمج  لک  یف  هناحبس  رابجلا  نوروزی  هنجلا  لها  نا  و  ناحیرلا ، ههکافلا و  اهیف  بهذ  نم  فاحـصب 
هللا رظنی  هلالج و  لج  هللا  نورظنی  کلذک  مهانیبف  کسم  نم  ربانم  یلع  مهنولی  نیذلا  و  توقای ، نم  ربانم  یلع  مهنولی  نیذلا  و  رون ،

ام اذه  عم  و  هناحبـس ، هللا  الا  هملعیال  ام  هجهبلا  رورـسلا و  هذـللا و  همعنلا و  نم  مهیلع  رطمتف  مهاشغت  هباحـس  تلبقا  اذا  مههوجو  یف 
و ال هب ، انل  هقاط  امم ال  انفوخ  دتـشی  نا  نیقوقحم  انکل  هب  انفوخ  ام  ضعبب  الا  فوخن  مل  ول  انا  اـما  ربکـالا ، هللا  ناوضر  هنم  لـضفا  وه 

اوعفاف مکبر  نم  مکفوخ  دتشی  نا  هللا  دابع  متعطتسا  ناف  هنم ، انل  دبال  ام  و  هنع ، انل  ینغ  ام ال  یلا  انقوش  دتـشی  نا  و  هیلع ، انت  وقل  ربص 
اهیلـصت فیک  کتالـص  دمحم  ای  رظنا  .افوخ و  هل  مه  دشا  هعاط  سانلا هللا  نسحا  نا  و  هفوخ ، ردق  یلع  هتعاط  نوکت  امنا  دـبعلا  ناف 
مهتالـص هتالـص و  یف  نوکیف  موقب  یلـصی  ماما  نم  سیل  هناف  اهتقول  اهیلـصت  نا  اهففخت و  نا  و  اهمتت ، نا  کل  یغبنی  ماما  تناامناف 

وهف هالصلا  عیض  نمف  کتالص  عبتی  کلمع  نم  یش ء  لک  نا  ملعا  .ائیـش و  مهتالـص  نم  صقنی  هیلع و ال  کلذ  مثا  ناک  الا  صقن 
وه يریال و  يری و  يذـلا  هللا  لاسا  نامیالا  فصن  ءوضولاف  ههجو  یلع  هب  تاف  هالـصلا  مامت  نم  کـئوضو  و  اعییـضت ، دـشا  اـهریغل 

قدـصت نا  رـصم  لها  ای  متعطتـسا  ناـف  .نونزحی  مه  ـال  مهیلع و  فوخـال  نیذـلا  نیقتملا  نم  كاـیا  اـنلعجی و  نا  یلع  ـالا  رظنملاـب 
انب و کلس  و  يدهلاب ، مکایا  هللا و  انمـصع  لوعفاف  مکبولق  مکتنـسلا  فلاخت  و ال  مکتینالع ، مکرـس و  قفاوتی  نا  مکلاعفا و  مکلاوقا 
یبنلا و یصو  و  يدرلا ، ماما  يدهلا و  ماما  يوس  هنا ال  اولمعا  و  اولمات ، و  دنه ، نبا  باذکلا  هوعد  مکایا و  .یطسولا و  هجحملا  مکب 

یتما یلع  فاخاال  ینا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  دقل  و  یـضری ، بحی و  نمم  مکایا  هللا و  انلعج  یبنلا ، ودع 
لوقی ناسللا  قفانم  لک  مهیلع  فاخا  ینکلو  هکرـشب  هللا  هنم  رحیف  كرـشملا  اما  و  هنامیاب ، هللا  هعنمیف  نموملا  اما  اکرـشم : انموم و ال 
كرما رـس  یف  هللا  يوقتب  کیلعف  هتعاطب  لمعلا  هللا و  نید  یف  عرولا  هقفلا  لضفا  نا  دـمحم  ای  ملعا  .نورکنی و  ام  لعفی  نوفرعی و  ام 

یف ضقت  لمعلا و ال  هقدص  ام  لوقلا  ریخ  و  هللا ، یف  سانلا  شخت  هللا و ال  شخا  مالسالا : عماوج  نه  عبسب  کیـصوا  و  کتینالع ، و 
هرکت اـم  مهل  هرکا  کـسفنل و  هبحت  اـم  کـتیعر  هماـعل  بحا  و  قـحلا ، نـع  غـیزت  كرما و  ضقاـنتیف  نـیفلتخم  نیئاـضقب  دـحاو  رما 
هوسا کسفن  لعجا  و  كراشتسا ، نمل  حصنا  و  مئال ، همول  فخت  قحلا و ال  یلا  ترمغلا  ضخ  و  کتیعر ، لاوحا  حلصا  و  کسفنل ،

یلع اناوخا  ناوضرلا  راد  یف  مکنیب  اننیب و  عمج  و  نیصلخملا ، دوو  نیقتملا  هلخ  اننید  انتلخ و  هللا  لعج  .مهدیعب  نیملـسملا و  بیرقل 
نع فیـس  یبا  نبا  دـمحم  نب  یلع  نع  ناـمثع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  ینثدـحف  مـیهاربا : قاحـساوبا  لاـق  .هللاءاـش  نا  نیلباـقتم  ررس 
هلتق صاعلا و  نب  ورمع  هیلع  رهظ  املف  هب  بداتی  هیف و  رظنی  ناک  باتکلا  اذه  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  بتک  امل  ع )  ) ایلع نا  هباحـصا 

دق هیواعم و  دنع  وه  هبقع و  نبا  دیلولا  لاقف  هنم ، بجعتب  باتکلا و  اذه  یف  رظنی  هیواعم  ناکف  هیواعم  یلا  اهب  ثعبف  عمجا  هبتک  ذخا 
ثیداحا نا  سانلا  ملعی  نا  يارلا  نمفا  دـیلولا  لاقف  کل ، يارال  هناف  هم ! هیواعم : لاقف  قرحت  نا  ثیداحالا  هذـهب  رم  هب : هباجعا  يار 

، مکحا هنم و ال  عمجا  وه  ملعب  تعمس  ام  هللا  اذه و  لثم  املع  قرحا  نا  ینرماتا  کحی  و  هیواعم : لاق  اهنم ؟ ملعتت  كدنع  بارت  یبا 
تکـس مث  .هنع  انذـخال  اناتفا  مث  نامثع  لتق  بارتابا  نا  ول ال  لاقف : هلتاـقت ؟ مـالعف  هئاـضق  هملع و  نم  بجعت  تنک  نا  دـیلولا  لاـقف 

تناک قیدصلا  رکب  یبا  بتک  نم  هذه  لوقن : نکلو  بلاط  یبا  نب  یلع  بتک  نم  هذه  نا  لوقنال  انا  لاقف : هئاسلج  یلا  رظن  مث  هئینه 
يذلا وهف  زیزعلادبع ، نب  رمع  یلو  یتح  هیما  ینب  نئازخ  یف  بتکلا  کلت  لزت  ملف  لاق : .اهنم  ذخان  اهیف و  رظنن  نحنف  دمحم  هنبا  دنع 
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.انزح و هیلع  دتـشا  هیواعم  یلا  راص  باتکلا  کلذ  نا  ع )  ) ایلع غلب  املف  میهاربا : لاـق  .بلاـط و  یبا  نب  یلع  ثیداـحا  نم  اـهنا  رهظا 
یلع انب  یلـص  لاق : هملـسم  نب  هللادبع  نع  هرم ، نب  ورمع  نع  بیبح ، نب  هرـسیم  نع  عیبرلا ، نب  سیق  نع  راکب  نب  رکب  ینثدـح  لاق :

ام انلقف : رـشتنملا  تیتشلا  رمالا  عمجا  رمتـسا و  اهدـعب و  سیکا  فوس  رذـتعا  هرثع ال  ترثع  دـقل  لاق : فرـصنا  اـملف  مالـسلا ) هیلع  )
بدا هیف  اباتک  هیلا  تبتکف  هنسلاب  یل  ملعال  هنا  یلا  بتکف  رصم  یلع  رکب  یبا  نب  دمحم  تلمعتـسا  ینا  لاقف : نینموملاریما ؟ ای  کلاب 

امیس هقحلا ال  فراعملا  یف  هدحو  جیـسن  وه  يذلا  نیتملا  مکحملا  فیرـشلا  دهعلا  اذه  تلقن  دق  تلق : .باتکلا  ذخا  لتقف و  هنـس  و 
هللا انمعنا  دق  هقیتع  هلوکشم  هححصم  هطوطخم  هخسن  نم  نکل  یلزتعملا و  لضافلا  حرـش  یف  لوقنملا  تاراغلا  باتک  نم  داعملا  یف 

ریغتی عضاوم  هدـع  یف  هوافت  روکذـملا  لضافلا  حرـش  خـسن  نم  عبط  ام  نیب  اهنم و  هانلقن  ام  نیب  و  انتبتکم ، بتک  نم  یه  اهب و  یلاعت 
: مضلاب هفرتلا  نومعنملا  نوفرتملا ) : ) هغللا .یلاعت  هللاءاشنا  دـهعلا  حرـش  یف  هب  ینتعی  متهی و  ام  ضعبب  وا  اهب  یتان  اـنلعل  اـهب و  ینعملا 
قزرلا و نم  ظـحلا  هناـکملا و  هدـعک : هظحلا  رـسکلا و  مضلاـب و  هوظحلا  اوظفحف )  ) .روجلا فـیحلا :)  ) هتغطا همعنلا  هتفرتا  و  همعنلا ،

عرقلا نم  دم  هتجاحب و  یظحی  نا  ربصلا  يذب  قلخا  یقوزرملا :) حرـش  نم  هسامحلا 436   ) ریـشب نب  دمحم  لاق  .ملع  باب  نم  لعفلا 
مضلاب و ساطسقلا  .هیابجلا  نم  عمجی  نا  يا  یبجی ) نا   ) .بیغملا فالخ  رضحملا ، دهشملا :)  ) .هتبلطب رفظی  نا  يا  اجلی  نا  باوبالل 
( هیلع نونمتی   ) .راتخا يا  رثآ )  ) .برعم یمور  وا  ساطـصقلاک  ناک  نازیم  يا  لدـعلا  نازیم  وه  وا  نیزاوملا ، موقا  وا  نازیملا ، رـسکلا 
و دورطم ، يا  دـیرط  عـمج  ءادرط )  ) .لزنم ماـقم و  يا  يوـثم )  ) .هل حـتف  يا  هل ) عرـش   ) .هیف بوـغرملا  رمـالا  لوـصح  یهـشت  ینمتلا 

مهـضعب هطبـض  دق  و  ءانبلا ، ضقن  هلمهملا  لادلاب  مدـهلا  تاذـللا ) مداه   ) .ینع هتیفن  هتدرط  و  هریغ ، وا  دیـص  نم  تدرط  ام  هدـیرطلا 
.ماذـه مذـهم و  مذـحم و  فیـس  .هعطق و  عرـسا  همذـه  يرـشحمزلل : هغالبلا  ساسا  یف  .عطقلا و  ینعمب  مذـهلا  نم  همجعملا  لاذـلاب 

يا کـتیلو ) اذاـف   ) .ربق شراـشف  هیـسرافلاب  ربـقلا  همـض  ینعم  هیلا و  مضناـف  همـض  دـق  یـشلا ء و  یلا  یـشلا ء  ضبق  مضلا  هتمـض ) )
: بارعالا .هرما  کلم  هب و  ماق  اذا  اهحتفو  واولا  رسکب  هیالو  هیالو و  عراضملا  یضاملا و  یف  نیعلا  رـسکب  یـشلا ء  یلو  نم  کتکلم ،

هناوخا یف  و  تنکـس ) ام  لضفاب  : ) هلوق یف  اـم  هماـک  ردـصملا  یلع  فوطعم  هتحـصانم  هیردـصم و  اـم  هللا ) هعاـطب  لـمعی  اـم  نیح  )
انک ام   ) .هللا ءایلوال  نایب  دمحم ) لآ  نم   ) عم ینعمب  غلبملا ) دازلاب   ) هلوق یف  ءابلا  .یغتنی و  يذلا  هجولا  یلع  اهولمعتـسا  يا  هیردـصم 

یتلا ءادـتبم و  هللا  همحر  لیق : دابعلا ) نع  زجعت  یـش ء ال  لک  تعـسو  یتلا  هللا  همحر   ) .هیماهفتـسا وا  هیفان  ام : هملک  ءوس ) نم  لـمعن 
( ائیش مهتالص  نم  صقنی  و ال   ) اهلربخ زجعت  اهل و ال  هفص  یتلا  نا  مالکلا  قیـسنت  نم  رهاظلا  نکلو  ربخ ، دعب  ربخ  زجعت  اهربخ و ال 

مدقم هب  لوعفم  مکلاوقا  مکلاعفا ) مکلاوقا  قدصت   ) .دعتم مزال و  صقن 

: لاق امنا  و  يوقتلا ، یلا  هللا  دابعل  ابیغرت  نیقتملا  فصو  خـلا ) هللا - دابع  اوملعا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .مکلاـعفا  ینعا  لـلعافلا  یلع 
مهـسبلمف و باوص  قیرط  لالح و  هجو  یلع  ناک  مهبـسکم  نال  تلکا ) ام  لضفاب  اهولکا  تنکـسام و  لـضفاب  ایندـلا  اونکـس  مهنا  )

مل نوربکتملا ، هربابجلا  نوفرتملا و  لاب و  ـال و  رزو و  اـهیف  مهل  نکی  مل  هجولا و  کـلذ  یلع  تاـیهت  دـق  اـهلک  مهبرـشم  مهلکاـم و 
ردـب نیا  املا : منهجران  نم  دـشا  یه  هرـسح  یلع  اهنم  داز  ام  اوکرت  شیعی و  نا  ناسنالا  جاتحی  ام  ردـق  یلع  الا  مهایند  نم  اوذـخای 

، اهریغ دابعلا و  ملاظم  نم  اهرازوا  مهمزل  دق  هنا  یلع  ارنآ  دراذگب  ترسح  هب  هک  دراد  هچ  نآ  غاد و  ترـسح و  دص  هب  غاب  زا  دوریم 
هیالا همایقلا - موی  هب  اولخب  ام  نوقوطیس  مهل  رش  وه  لب  مهل  ریخ  وه  هلـضف  نم  هللا  مهاتآ  امب  نولخبی  نیذلا  نبـسحی  و ال  یلاعت : لاق 

هل راـن  نم  اعاجـش  هماـیقلا  موی  هل  اـم  یلاـعت  هللا  لوحی  هاـکزلا  عنمی  يذـلا  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـبلا نع  ربخلا  یف  و  نارمع 181 ) لآ  )
هنیفـس نم  رون  هدام   ) هیالا هب  اولخب  اـم  نوقوطیـس  یلاـعت - : هللا  هلوق  وه  ایندـلا و  یف  کـمزل  اـمک  همزلا  هل  لاـقی  مث  هقوطتف  ناـتمیر 

لاقی مالسلا ) هیلع   ) هلوق یف  مث  ران ، نم  اعاجش  همایقلا  موی  هلام  یلاعت  هللا  لوحی  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یف  ریـصبلا  اهیا  لمات  مث  راحبلا )
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نیقتملا نا  هلمجلاـب  .هماـیقلا و  موی  ساـنلا  لاوحا  یف  هفرعملا  نم  اـباب  کـل  حـتفی  ربخلا  اذـه  ناـف  ایندـلا  یف  کـمزل  اـمک  همزلا  هل :
یف ایندلا  لها  مهکراشی  مل  حبرملا و  رجتملا  غلبملا و  دازلا  نم  مهـسفنال  اومدق  اوبـسک و  ام  عم  اهنع  اوبلقنا  مه و  ایند  یف  مهوکراش 

(. هرقبلا 198  ) يوقتلا دازلا  ریخ  ناف  اودوزت  هللا و  هملعی  ریخ  نم  اولعفت  ام  و  لئاق : نم  زع  لاق  .يربکلا  هیطعلا  یمظعلا و  همعنلا  کلت 
الیلق اوعاب  رایخالا و  هللا  دابع  لاحرتلا  عمزا  و  خـلا : یلاکبلا  فون  نع  يور  اهلوا  هبطخلا 180  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  و 

یف ادـغ  هللا  ناریج  مهنا  اونقیت  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق یف  هقح  رظنلا  کـل  یغبنی  مث  .ینفی  ـال  هرخـالا  نم  ریثـکب  یقبیـال  ایندـلا  نم 
کلت یلا  مهتغلب  همیرکلا  نیقیلا  هفـص  ناب  نیقتملا  نع  ع )  ) ربخا ثیح  هذـل ) نم  بیـصن  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  درت  مهترخآ ال 

نینقوملا نال  کلذ  اهبیـصن و  مهل  صقنی  هذل  تسیل  هوعد و  هل  درت  هعینملا ال  هبترلا  کلت  یلا  غلب  نم  مهترخآ و  یف  هعیفرلا  هجردلا 
سیل لب  دحاو  تیبلا  بر  دحاو و  تیبلا  ادحاو و  الا  یقیقحلا  دوهـشلا  سیل  هیوایندلا و  هاشنلا  هذه  یف  یلاعت  هدـنع  روضحلا  اومواد 

ایندلا نطابلا و  رهاظلا و  هرخالا و  لوالا و  وه  لب  هللا  هجو  مثف  اولوت  امنیا  لب  راید  هریغ  رادلا  یف 

يدع يدتقا  هباب  .معن  هفرعلا ، ءاعد  یف  ءادفلا  هل  یحور  نیسحلا  هللادبعوبا  ءادهشلا  دیس  نیقـشاعلا  هبعک  لاق  ام  معن  هرخالا و  هعرزم 
كاوس و اوبحی  مل  یتح  کئابحا  بولق  نع  رایغالا  تلزا  يذلا  تنا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  ملظ  امف  هبا  هباشی  نم  مرکلا و  یف 

نم دجو  اذام  ملاعملا ، مهل  تنابتـسا  ثیح  مهتیدـه  يذـلا  تنا  و  ملاوعلا ، مهتـشحوا  ثیح  مهل  سنوملا  تنا  كریغ  یلا  اوئجلی  مل 
توملا نع  رذحلا  نم  دارملا  خلا ) هبرق - توملا و  هللا  دابع  اورذـحاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .كدـجو  نم  دـقف  يذـلا  ام  و  كدـقف ،

هلعج نم  ناـف  مهنیعا  بصن  توملا  اولعجی  نا  هرما  مالـسلا ) هیلع   ) هناـکف توملا  دـنع  نموملا  ریغ  اـهاری  یتـلا  لاوهـالا  نع  رذـحلا 
نم نیعبرالا  ءاعدـلا  یف  ع )  ) نیدـجاسلا دیـس  مالک  نم  و  هتدـع ، دادـعا  یلا  هثح  هرخالا و  یف  هبغر  ایندـلا و  یف  هدـهز  هنیع  بصن 

میظع و رماب  یتای   ) توملا يا  هناف )  ) هلوقب رذحلاب  رمالا  للع  مث  .ابغ  هل  انرکذ  لجت  ابصن و ال  انیدیا  نیب  توملا  بصنا  و  هفیحصلا :
هافولا ع )  ) نسحلا ترضح  امل  لوقی  ع )  ) رفعجابا عمس  نمع  نانـس  نب  هللادبع  نع  هدانـساب  یفاکلا  یف  ینیلکلا  يور  لیلج .) بطخ 

دق لاق و  ام  کـیف  لاـق  دـق  هب و  تنا  يذـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  تناـکم  یکبت و  هللا  لوسر  نبا  اـی  هل : لـیقف  یکب 
، علطملا لوهل  نیتلصخل : یکبا  امنا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف لعنلا ؟ یتح  تارم  ثالث  کلام  تمساق  دق  ایشام و  هجح  نیرشع  تججح 

هعم نوکیال  ریخب  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ص 174 ج 2 .) مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  یف  ءاج  ام  باـب  یف  یفاولا   ) هبحـالا قارف  و 
اماوقا نا  یلع  هلاد  خزربلا  رابخا  نال  هیناثلا  ینعم  یف  مالکلا  امنا  رهاظ و  یلوالا  هلمجلا  ینعم  ادبا ) ریخ  هعم  نوکیال  رـش  وا  ادـبا  رش 

دابع یب  نمحرلادبع  نع  هدانـساب  یفاکلا  یف  هرـس  سدق  ینیلکلا  يور  دقف  خزربلا  دعب  باذـعلا  مهنم  عطقنی  خزربلا و  یف  نوبذـعم 
: لاق مهنم  ناک  ام  یلع  هنجلا  یف  انتعیـش  لـک  لوقت : تنا  تعمـس و  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبـال  تلق  لاـق : دـیزی  نب  رمع  نع 

یبنلا هعافـشب  هنجلا  یف  مکلکف  همایقلا  یف  اما  لاقف : رابک  هریثک  بونذلا  نا  كادف  تلعج  تلق  لاق : هنجلا  یف  هللا  مهلک و  کتقدص 
یفاولا  ) همایقلا موی  یلا  هتوم  نیحذـنم  ربقلا  لاق : خزربلا ؟ ام  و  تلق : خزربلا  یف  مکیلع  فوختا  هللا  ینکلو و  یبنلا  یـصو  وا  عاطملا 

هینآرقلا و تایالا  مض  نم  دافتـسی  ام  نال  رخالا  یف  سانلا  روما  هبقاع  اذـه  همالکب  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رهاظلا  و  ص 94 ج 13 .)
یف قیرف  نیقیرف  یلا  رمالا  رخآ  نومسقنی  مهنا  ینعا  نیرما  یلا  هرخالا  یف  سانلا  لام  نا  اضعب  اهضعب  ریسفت  اضعب و  اهضعب  قیدصت 

اوقوذف مکنامیا  دـعب  مترفکا  مههوجو  تدوسا  نیذـلا  اماف  هوجو  دوست  هوجو و  ضیبت  موی  لئاق : نم  زع  لاق  .رانلا  یف  قیرف  هنجلا و 
تای موی  یلاعت : لاق  و  نارمع 108 .) لآ   ) نودلاخ اهیف  مه  هللا  همحر  یفف  مههوجو  تضیبا  نیذلا  اما  نورفکت و  متنک  امب  باذـعلا 

تاومـسلا و تماد  ام  اهیف  نیدـلاخ  قیهـش  ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذـلا  اماف  دیعـس  یقـش و  مهنمف  هنذاب  الا  سفن  ملکتال 
ءاش ام  الا  ضرالا  تاومسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ  هنجلا  یفف  اودعس  نیذلا  اما  دیری و  امل  لاعف  کبر  نا  کبر  ءاش  ام  الا  ضرالا 
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موی رذنت  اهلوح و  نم  يرقلا و  ما  رذنتل  ایبرع  انآرق  کیلا  انیحوا  کلذـک  و  یلاعت : لاق  (. 106  - دوه 109  ) دوذجم ریغ  ءاطع  کبر 
برقا نمف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هئایلوا  مالکب  ملعا  یلاعت  ههلا  و  يروشلا 8 .)  ) ریعـسلا یف  قیرف  هنجلا و  یف  قیرف  هیف  بیرال  عمجلا 

نمف لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنال بلق  هل  ناک  نمل  رـس  اضیا  مالکلا  اذـه  تحت  اهلماع ) نم  رانلا  یلا  برقا  نم  و  اـهلماع ، نم  هنجلا  یلا 
بکترا نم  و  هنجلا ، لـماع  وـهف  تانـسحلا  لـمع  نمف  راـنلا  لـماع  نم  راـنلا  یلا  برقا  نم  اذـک  هنجلا و  لـماع  نم  هـنجا  یلا  برقا 

ام لمع  نمم  رانلا  یلا  برقا  نم  وا  هنجلا ، یلا  هرجی  اـم  لـمع  نمم  هنجلا ، یلا  برقا  نمف  ع )  ) لـقی مل  راـنلا و  لـماع  وهف  تائیـسلا 
: یلاعت لاق  .رصبتف و  هران  لماع  وهف  تائیـسلا  لمع  نم  و  هتنج ، لماع  وهف  تانـسحلا  لمع  نمف  .تارابعلا  نم  امهوحن  رانلا و  هلخدی 

تلمع ام  سفن  لک  دـجت  موی  یلاعت : لاـق  و  هرقبلا 168 .)  ) رانلا نم  نیجراخب  مه  ام  مهیلع و  تارـسح  مهلاـمعا  هللا  مهیری  کلذـک 
متنک ام  الا  نوزجت  ـال  و  یلاـعت : لاـق  و  ( 30 نارمع : لآ   ) ادـیعب ادـما  هنیب  اـهنیب و  نا  ول  دوت  ءوـس  نم  تلمع  اـم  ارـضحم و  ریخ  نم 

دیدش و اهرح  دیعب و  اهرعق  اران  اورذحاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ربدـتف  امهوحن  متنک و  امم  وا  متنک  امب  لقی  مل  ( 54 سی :  ) نولمعت
رادـلا نا  بعل و  وهل و  الا  ایندـلا  هویحلا  هذـه  ام  و  لئاق : نم  زع  لاق  هرخالا و  راد  نم  اهنالف  رعقلا  دـیعب  اـهنوک  اـما  دـیدج ) اهباذـع 

(: مالسلا هیلع   ) هلوق یلا  اذه  همالک  تفضا  اذاف  اهل  هیناذلا  اهتایحب  هیح  اهرانف  توبکنعلا 65 )  ) نوملعی اوناک  ول  ناویحلا  یهل  هرخالا 
تافـصب هفـصتم  ریغ  رمالا  ملاع  یف  ام  لک  رمالا و  ملاع  نم  وه  لب  قلخلا  ملاع  نم  تسیل  اهنا  جتنی  اهلماع  یلا  رانلا  یلا  برقا  نم  و 

لاق .هزجوم و  اهیلا  انرـشا  ام  یلع  فقو  نمل  رعقلا  دیعب  اهنوک  ینعم  رهظف  اناف  انآ  هلدبتملا  هلیحتـسملا  ادج  هدودحملا  هصقانلا  قلخلا 
هدـه اوعمـسف  دجـسملا  یف  هباحـصا  عم  ادـعاق  ناک  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  انیور  ام  بجعا  نم  و  مظاـعالا : ضعب 

ذنم منهج  یلعا  نم  یقلا  رجح  لاق : .ملعا  هلوسر  هللا و  اولاق : هدـهلا ؟ هذـهام  نوفرعتا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف اوعاـتراف  همیظع 
الا و مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  غرف  امف  هدـهلا ، هذـه  اـهیف  هطوقـس  اـهرعق و  یلا  هلوصو  ناـکف  اـهرعق ، یلا  لـصو  نـالا  هنـس  نیعبس 

ءاملع ملعف  ربکا  هللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  هنـس  نیعبـس  هرمع  ناک  تامدـق و  نیقفانملا  نم  قفانم  راد  یف  خارـصلا 
، اهرعق یف  لصح  تام  املف  هنـس  نیعبـس  رمع  غلب  منهج و  یف  يوهی  هللا  هقلخ  ذنم  هنا  و  قفانملا ، کلذ  وه  رجحلا  اذـه  نا  هباحـصلا 

مالک بجعا  ام  رظناف  اوربتعیل  هللا  مهعمسا  یتلا  هدهلا  کلت  مهتعمس  ناکف  رانلا  نم  لفسالا  كرادلا  یف  نیقفانملا  نا  یلاعت : هللا  لاق 
مل هیوایندلا  هداملا  هوسک  یف  تماد  ام  رانلا  نالف  رحلا  دیدش  اهنوک  اما  .همالک و  یهتنا  همالک ، برغا  ام  هفیرعت و  فطلا  ام  هوبنلا و 
اما .ماتلا و  اهرثا  رثوت  اهفالغ  نع  تجرخ  اهنم و  تصلخ  دامر  تحت  هرومغم  اهناک  کلذ و  نع  هداملااهوقعت  اـهرثا و  ناطلـس  رهظی 
اران مهیلـصن  فوس  انتایاب  اورفک  نیذلا  نا  یلاعت : هلوق  یلا  اذه  هلوقب  ریـشی  ءادـفلا  هل  یحور  نینموملاریما  ناکف  دـیدج  اهباذـع  نا 
یلا رجنی  ماـقملا  یف  ثحبلا  و  ءاسنلا 57 )  ) امیکح ازیزع  ناک  هللا  نا  باذعلا  اوقوذـیل  اهریغ  ادولج  مهانلدـب  مهدولج  تجـضن  املک 

نم زع  لاق  هبرک ) اهیف  جرفت  هوعداهیف و ال  عمستال  همحر و  اهیف  سیل  راد  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .همایقلا  انباتک  یف  بلطی  بانطالا و 
( هرقبلا ، 255  ) نوملاظلا مه  نورفاکلا  هعافـش و  هلخال و ال  هیف و  عیبال  موی  یتای  نا  لبق  نم  مکانقزر  امم  اونمآ  يذـلا  اهیا  اـی  لـئاق :

کنم کعازتنا  کبلـس  نکمیال  تنا و  الا  روشحملا  سیل  هیف و  تنا  ام  یلا  رظنا  هفیلخ و  لوق  یلاعت و  هللا  لوق  یف  لقاعلا  اهیا  ربدتف 
ادـخ ناگدـنب  يا  همجرتلا : .نوملعت  متنک  ام  نوزجت  امنا  لاعتملا : هللا  لاق  كوازج  وهف  هتلمع  امف  کسفن  نم  رارفلا  کـنکمی  ـال  و 
زابنا ناشترخآ  رد  نانآ  اب  ایند  لها  دـندوب و  ناشیایند  رد  ایند  لها  زابنا  هچ  ار  ترخآ  مه  دـنراد و  ایند  مه  ناراکزیهرپ  هک  دـینادب 

هک هچنآ  و  دنتـشاد ، زین  دنتـشاد  نانارذگ  شوخ  هک  هرهب  دندروخ و  اذـغ  نیرتهب  دـندرک و  تسیز  هجو  نیرتهب  هب  ایند  رد  .دنتـسین 
ار ایند  كرت  هزم  .دـنمدوس  یناگرزاب  اسر و  هشوت  اب  دـندرک  چوک  نآ  زا  سپـس  دـنتفرگ ، زین  دـنتفرگ  ایند  زا  نیبدوخ  ناـشکندرگ 

ناگدنب يا  سپ  ددرگیمن  مک  ناشتذل  هرهب  دوشیمن و  در  ناش  هتساوخ  .دندیسر  ترخآ  رد  ادخ  يراوجمه  نیقی  ماقمب  و  دندیشچ ،
ریخ اب  دـبا  ات  نآ  هک  دراد  شیپ  رد  یگرزب  رما  گرم  اریز  دـیروآ  درگ  هار  هشوت  داز و  دیـسرتب و  شندیـسر  دوز  گرم و  زا  ادـخ 
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.؟ نآ هدننک  مهارفب  شتآ  هب  یـسک  هچ  و  تسا ؟ رتکیدزن  نآ  هدـنزاس  هب  تشهب  هب  یـسک  هچ  ریخ  نودـب  رـش  ای  تسا ، رـش  نودـب 
ناتیوناشیپ هب  گرم  .تسا  رت  هتسباو  امش  هب  امش  هیاس  زا  هک  دسرب  دیزیرگب  رگا  دریگب و  دیتسیاب  رگا  دیگرم  هدنار  امـش  هک  دینادب 

هجنکش تخـس و  شیگدنزوس  تسا و  رود  نآ  هت  هک  یـشتآ  زا  دیـسرتب  سپ  ددرون  یم  رد  ار  ناترمع  راموت  ایند  تسا و  هدز  هرگ 
دیناوتیم رگا  دوشیمن  هدوشگ  یهودنا  دوشیمن و  هداد  یسک  راتفگب  شوگ  و  تسین ، تمحر  نآ  رد  هک  یئارـس  .یپ  رد  یپ  نآ  ياه 

سک نآ  تسوا ، زا  سرت  هزادنا  هب  شیادخب  هدـنب  ینامگ  شوخ  هک  دیـشاب  نامگ  شوخ  ودـب  کین  مه  دیـسرتب و  ادـخ  زا  تخس 
تسا رتشیب  وا  سرت  هک  تسا  رتنامگ  شوخ 

نم هانلقن  امم  بیرق  هناف  خـیراتلا  یف  يربطلا  رفعجوبا  هطبـض  اـم  یلع  دـهعلا  هروص  اـما  يربطلا و  خـیرات  یف  اـم  یلع  دـهعلا  هروص 
: لاق هیبا  نع  یبلاولا  بعک  نب  ثراحلا  ینثدـح  لاق : فنخم  یبا  نع  ماشه  لاق  لاق : هدـئاف  ریثک  هلقن  یف  سیل  الوا و  تاراغلا  باتک 

یلع هللادـبع  دـهع  اـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  هدـهع : مـهیلع  ارق  مدـق  اـملف  رـصم  مدـق  نـیح  رکب  یبا  نـب  دـمحم  عـم  تـنک 
( مالـسلا هیلع   ) هتیـصو يربـطلا  رفعجوـبا  لـقنی  مل  .خـلا و  هللا - يوـقتب  هرما  رـصم  هـالو  نیح  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  نینموـملاریما 

اما هبعـش و  نبا  فحت  یفام  یلع  دهعلا  هروص  .طقف  دمحم  یلا  هبتک  يذلا  دهعلا  لقنب  یفتکا  امنا  دمحم و  رـصم و  لهال  هطوسبملا 
رـصم و لها  یلا  هبتک  ام  و  دمحم ، یلا  هبتک  يذـلا  دـهعلاب  یتا  هناف  هر - ینارحلا - هبعـش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا 
، کلذ یف  يودجلا  هلقل  اضیا  هلقن  نع  انـضرعا  يربطلا  خیرات  تایراغلا و  باتک  یف  امم  اضیا  ابیرق  لوالا  ناک  امل  و  اعیمج ، دـمحم 

یلع هللادبع  نم  هانرصتخا : ام  هریسم  دعب  رصم  لها  یلا  بتک  مث  هتروص : هذهف  دمحم  رـصم و  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک ام  اما  و 
ینبجعا و  هنع ، تلاس  ام  تمهف  کباتک و  یلا  لصو  دقف  دـعب  اما  .مکیلع  مالـس  رـصم  لها : رکب و  یبا  نب  دـمحم  یلا  نینموملاریما 

اما .لوخدم  ریغ  يار  هحلاص و  هین  کنم  کلذ  جرخا  يذلا  نا  تننظ  و  هریغ ، نیملـسملا  حلـصیال  ام  هنم و  کل  دبال  امب  کمامتها 
نیل و  کحانج ، مهل  ضفخاف  سانلا  نیب  تیـضق  تنا  اذا  و  کتین ، الع  كرـس و  كدـعقم و  کماقم و  یف  هللا  يوقتب  کیلعف  دـعب 

نم ءافعـضلا  ساییال  مهل و  کفیح  یف  ءامظعلا  عمطی  یتح ال  رظنلا  ظـحللا و  یف  مهنیب  سآ  کـهجو و  مهل  طـسباو  کـبناج ، مهل 
احلص نوکی  نا  الا  هحلص  زجاف  حلـص  یلع  هاخا  حلاص  نم  و  نیمیلا ، هیلع  یعدملا  یلع  هنیبلا و  یعدملا  لاست  نا  و  مهیلع ، کلدع 

نکیلو ردـغلا ، بذـکلا و  روجفلا و  لها  یلع  عرولا  ءایحلا و  ءافولا و  قدـصلا و  لها  ءاهقفلا و  رثآ  .امارح و  للحی  وا  ـالالح  مرحی 
انا افوخ و  هنم  مه  دـشا  ارکذ و  مهرثکا هللا  یلا  یلا  یناوخا  بحا  ناف  کئادـعا  نورداغلا  نورجافلا  و  کناوخا ، راربـالا  نوحلاـصلا 

: هباتک یف  لاق  هللا  ناف  نورئاص  هیلا  متنا  اـمع  نولووسم و  هنع  متنا  اـمیف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  ینا  .هللاءاـش و  نا  مهنم  نوکت  نا  وجرا 
، نوملعی اوناک  امع  نیعمجا  مهنلاسنل  کبروف  لاق : .ریـصملا و  هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  و  لاق : .هنیهر و  تبـسک  امب  سفن  لـک 

هرخالا ریخ  ایندـلا و  ریخ  نم  اهریغب  كردـی  الام  ریخلا  نم  اهب  كردـی  اهریغ و  عمجی  ام ال  ریخلا  نم  عمجت  اهناف  هللا  يوقتب  مکیلعف 
لیق و  یلاعت : هللا  لاق 

نا هللا  دابع  اولمعا  .نیقتملا  راد  معنل  ریخ و  هرخالا  رادل  هنسح و  ایندلا  اذه  یف  اونسحا  نیذلل  اریخ  اولاق  مکبر  لزنا  اذام  اوقتا  نیذلل 
لق لج : زع و  هللا  لاق  مهترخآ ، یف  ایندـلا  لها  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا  لها  اوکراـش  هلجآ ، ریخلا و  لـجاعب  اوبهذ  نیقتملا 

اولمعا .تلکا و  ام  نسحاب  اهولکا  تنکس و  ام  نسحاب  ایندلا  اونکـس  .هیالا  قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم 
هومت رکذ  و  هتدابع ، لضفاب  متدـهتجاو  رکـشلاو ، ربصلا  لضفاب  هومتدـبع  دـقف  هلها  یف  مکیبن  متظفح  هللا و  متیقل  اذا  مکنا  هللا  داـبع 

مک ریغ  ناک  نا  داهتجالا و  لضفاب  مهتدهتجا  و  رکشلا ، ربصلا و  لضفاب  متذخا  دق  و  رکش ، ام  لضفاب  هومت  رکـش  و  رکذ ، ام  لضفاب 
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هللا یلص   ) هللا لوسر  لآ  نم  رمالا  یلو  وه  نم  هللا و  ایلوال  حصنا  یفوا هللا و  متنک  ذا  هقدص  امایص و  مکنم  رثکا  هالـص و  مکنم  لوطا 
، ادبا ریخ  هعم  نوکیال  ریخب  میظع : رماب  یتای  هناف  هتدع  هلاو  دعا  و  هتارکس ، هبرک و  هبرق و  توملا و  هللا  دابع  اورذحا  و  هلآ .) هیلع و 

لوسر تعمـس  یناف  مکـسفنا  هیلا  مکعزانت  ام  دـنع  توملا  رکذ  اورثکاف  اهلها  نم  رانلا  یلا  برقا  اهلماع و  نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف 
.توملا نم  دشا  همحریو  هل  هللا  رفغی  مل  نمل  توملا  دعب  ام  نا  اولمعا  و  تاذـللا ، مداهرکذ  اورثکا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

کنید یلع  هیف  رذحت  نا  کسفن و  یلع  فاخت  نا  قوقحم  تنا  رصم و  لها  یـسفن  یف  يدانجا  مظعا  کتیلو  یننا  دمحم  ای  ملعا  و 
یف هریغ و ال  نم  افلخ  هللا  یف  ناف  لعفاف  هقلخ  نم  دحا  یـضرب  کبر  ظختـست  نا ال  تعطتـسا  ناف  راهنلا ، نم  هعاسالا  نکت  مل  نا  و 
رظنا مث  .کناوخا  کتعاطب و  مهلعجا  کـنم و  مهبرق  ریخلا و  لـهال  نل  و  هیدـی ، یلع  ذـخ  ملاـظلا و  یلع  ددـشا  هللا  نم  فلخ  یش 

نم ضقتنی  مهراز و ال  وا  هیلع  ناک  الا  ریـصقت  مهتالـص  یف  نوکیف  موقب  یلـصی  ماما  نم  سیل  ماـما و  کـناف  یه  فیک  کـتالص 
هالـص هالـصلا و ال  مامت  هناف  ءوضولا  رظنا  .ء و  یـش  مهروجا  نم  ضقتنی  مهروجا و ال  لثم  هل  ناک  الا  اهممتی  یـش ء و ال  مهتالص 

نا .عیـضا و  مالـسالا  عئارـش  نم  هالـصلا  عیـض  نم  هنا  ملعا  و  کتالـصل ، عباـت  کـلمع  نم  یـش ء  لـک  نا  ملعا  هل و  وضو  ـال  نمل 
هللا یلص   ) هللا لوسر  لاق  و  اولعفاف ، مکلاعفا  مکتنسلا  فاختال  و  مکتین ، الع  مکرس  مکلعف و  مکلوق  قدصی  نا  رصم  لها  ای  متعطتسا 

هکرـشب هعمقی  هللا و  هیزخیف  كرـشملا  اما  و  هنامیاب ، هللا  هعنمیف  نموملا  اـما  اکرـشم  ـال  اـنموم و  یتما  یلع  فاـخاال  ینا  هلآ ) هیلع و 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دـق  و  ءافخ ، هب  سیل  نورکنت  ام  لعفی  نوفرعت و  ام  لوقی  ناسللا  ولح  قفاـنم  لـک  مکیلع  فاـخا  ینکلو 

هتائیس هتئاس  هتامسح و  هترس  نم  هلآ :)

نا رکب  یبا  نب  دمحم  ای  ملعا  .هنـس و  هقف  تمـس و  نسح  قفانم : یف  ناعمتجی  ناتلـصخ ال  ص )  ) لوقی ناک  و  اقح ، نموملا  کلذـف 
عیمـس هنا  هتعاطب  لـمعلا  هقح و  ءادا  هرکذ و  هرکـش و  یلع  كاـیا  هللا و  اـنناعا  هللا  هعاـطب  لـمعلا  و  هللا ، نید  یف  عرولا  هقفلا  لـضفا 

امرـصب هللا  انقزر  لعفاف  ینفی  ام  یلع  یقبی  ام  رثوت  نا  تعطتـسا  ناف  ءازج  اقب و  راد  هرخـالا  ءاـنف  ءـالب و  راد  ایندـلا  نا  ملعا  .بیرق و 
کبیصن یلا  تنا  و  ایندلا ، نم  کبیصن  نم  کل  دبال  هناف  هنع  انیهن  ام  یلا  يدعتن  انرما و ال  امع  رصقن  یتح ال  انمهف  ام  مهف  انرصب و 

یف کتبغر  مظعت  نا  تعطتـسا  نا  و  هرخالا ، رماب  ادـباف  ایندـلل ، رخالا  هرخالل و  امهدـحا  نارما : کل  ضرع  ناـف  جوحا  هرخـالا  نم 
.هلعف نمک  هللاءاش  نا  ناک  هلعفی  مل  نا  و  هلها ، ریخلا و  بحا  اذا  هتین  ردـق  یلع  دـبعلا  یطعی  هللا  ناف  لعفاف  کـتین  هیف  نسحت  ریخلا و 
ضقت و ال  لعفلا ، هقدص  ام  لوقلا  ریخ  ناف  هللا  یف  سانلا  یـشخت  مالـسالا : عماوج  نه  لاصخ  عبـسب  مث  هللا  يوقتب  کیـصوا  ینا  مث 

مزلا کـتیب و  لـها  کـسفنل و  بحت  اـم  کـتیعر  هماـعل  بحا  و  قحلا ، نع  لزت  كرما و  کـیلع  فلتخیف  نیئاـضقب  دـحا  رما و  یف 
اذالا سملا  ارملل  حصنا  کهجو و  مقا  و  مئال ، همول  هللا  یف  فخت  قحلا و ال  یلا  تارمغلا  ضخ  کتیعر و  حلـصا  هللا و  دنع  هجحلا 
کلذ نا  کباصا  ام  یلع  ربصا  رکنملا و  نع  هنا  فورعملاب و  رما  و  مهدیعب ، نیملسملا و  بیرقل  هوسا  کسفن  لعجا  و  كراشتـسا ،

( حـفانت  ) .ریدـج قیقح و  يا  قوقحم )  ) .رکـسعلا ینعمب  دـنجلا  عمج  دانجا ) : ) هغللا .هتاکرب  هللا  همحر  کیلع و  مالـسلاو  رومـالا  نم 
هعـسل و هسهن و  هعنمک  هشهن  شهنت )  ) .هعفاد هحفاک و  اذا  هحفان  لاقی : تعفاد ، تب و  دو  تدـهاج  و  هنع ، تمـصاخ  يا  هنع  تحاـن 

رانلا لها  فوج  نم  جرخی  ام  دیدصلا )  ) .دومعلا يا  هعمقملا  عمج  اهعماقم )  ) .ادیدش يا  اریرطمق )  ) .ار وا  دیزگ  هیـسرافلاب : هضع و 
اذل مداد  تیالو  رـصم  مدرم  ینعی  مرظن  رد  منایهاپـس  نیرتگرزب  رب  ارت  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  يا  نادـب  همجرتلا : .مدـلا  حـیقلا و  نم 

ار ادـخ  سپ  دـشاب  هدـنامن  ترمع  زا  شیب  یتعاـس  هچ  رگا  ناـبهگن  ار  تنید  یـشاب و  نادرگور  دوـخ  زا  هک  تـسا  روازـس  تـیارب 
شیپ غارف  هاگرد  هن  ناوخب  شتقو  هب  ار  زامن  .ینوا  ریغ  زا  تفای و  ناوت  ادخ  زا  ضوع  هچ  رایم  مشخب  شا  هدیرفآ  نتـشاد  دنـسرخب 

.تست زامن  وریپ  تراک  ره  نادب  و  نآ ، زا  سپ  لاغتشا  تروص  رد  هن  و  تقو ، زا 
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(: هجحملا  ) .مهدـعب نونوکی  يا  مهنولی ) نیذـلا  و   ) گرزب هساـک  هیـسرافلاب : لاـقی  و  عاـصقلا ، مظعا  نم  هفحـص  عـمج  فاحـص ) )
( تارمغلا ضخ   ) .هللاذی هرهقی و  يا  هعمقی )  ) .اهب دیعبلا  بیرقلا و  يدتقی  هودق  يا  نیسلا  نوکس  هزهملا و  تاکرحب  هوسا )  ) .هقیرطلا

هلوق .رهاظف  نیقتملا  هلح  مکایا  انلح و  و  یسوطلا : یلاما  هخسن  یلع  اما  و  هفـصلا ، هلخلا  انتلخ )  ) .دئادشلا لخدا  يا  ضوخلا  نم  رما 
( یبنلا ودع  و  ( ) مالسلا هیلع   ) یلع وه  یبنلا ) یلو   ) کلذک و  هیواعم ، وه  يدرلا ) ماما  و   ) هسفن هب  ینعی  يدهلا ) ماما  (: ) مالسلا هیلع  )

الا قحلا  دـعب  اذام  و  لئاق : نم  زع  لاق  امک  لالـضلا  الا  سیل  قحلا  دـعب  نال  کلذـف  ءاوسال ) هناـف   ) هلوق اـما  و  هیواـعم ، هللا  ودـع  وه 
قحلا و و ال  تیملا ، یحللا و  رورحلا و ال  لظلا و ال  لهجلا و ال  ملعلا و  هملظلا و ال  رونلا و  يوتـسی  کـیلع ال  یفخیـال  و  لالـضلا ،

يذـلا كرـشملا  نم  رـش  وهف  يدرلا  ماما  یبنلا و  ودـع  هب  ینعی  نانجلا ) قفانم  لک  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هیواعم  یلع و  و ال  لطابلا ،
یهارمگ يدوبان و  ورـشیپ  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع  ) امنهار ياوشیپ  اریز  تسا : نیا  دهع  نیا  زا  یخرب  و  همجرتلا : .هکرـشب  هللا  هعمقی 
شکرشب ار  كرـشم ، هن  مکانمیب و  منموم  تما  زا  هن  هک  تفگ  نم  هب  ربمیپ  .دنتـسین  ناسکی  يو  نمـشد  ربمیپ و  تسود  و  هیواعم ) )

.هناگیب شادرکب  دییانشآ و  شراتفگب  هک  تسا  قفانم  زا  امش  رب  مسرت  یلو  دنک ، راوخ 

يرتشوش

مکلاوقا قدصت  نا  رـصم  لها  ای  متعطتـسا  ناف   ) هلبق نال  هنم ) و  : ) لاق امنا  هنم : فنـصملا : لوق  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
هجحملا مکب  انب و  کلس  و  مکایا ، هللا و  انمـصع  .اولعفاف  مکبولق ، مکتنـسلا  فلاخی  و ال  مکتین ، الع  مکرـس و  قفاوتی  نا  و  مکلاعفا ،

: يا يدرلا :) ماما  يدهلا و  ماما  ءاوس ، هناف ال  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اوملعا .) اولمات و  و  دنه ، نبا  باذـکلا  هوعد  مکایا و  و  یطـسولا ،
همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) یلاعت لاق  امک  هیواـعم  يدرلا ، ماـماب  و  هسفن ، يدـهلا ، ماـماب  ع )  ) ینعی دـیدحلا ) یبا  نبا   ) لاـق .هکلهلا 

الا تقولا  کلذ  یف  هیواعم  هلابق  یف  ناک  و  کلذ ، لاق  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا تلق : رانلا .) یلا  نوعدـی  همئا  مهاـنلعج  و  ( ) هصاـخلا
دمحم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هدهعل یفقثلا  هیاور  یفف  هیلع ، همدـقتملا  هثالثلا  هیواعم و  اقلطم ، هریغ  يدرلا  ماماب  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا
مـشاه رـصم  هیلوت  تدرا  دق  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دنع  هسفن  دیدحلا ) یبا  نبا  - ) هلقن دق  هنم و  ءزج  مالکلا  اذم  يذلا  رکب  یبا  نب 

لـضفاب هومترکذ  و  دبع ، ام  لضفاب  هومتدبع  دـقف  هتیب ، لها  یف  مکیبن  متظفح  و  مکبر ، متیقتا  نا  مکنا  هللا  دابع  اوملعا  و  (: ) هبتع نب 
رثکا و  مکنمهالصلوطا ، مکریغ  ناک  نا  و  داهجلا ، لضفاب  متدهاج  و  ربصلا ، لضفاب  متذخا  و  رکش ، ام  لضفاب  هومترکش  و  رکذ ، ام 
اکلاس و  مهل ، اعبات  الا  هیواعم  ناک  له  و  عشخا ) و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  نم  هللا  ءایلوال  حـصنا  و  یقتا ، متنک  ذا  امایص ،

هیف نحن  ام  کی  ناف  (- ) مالسلا هیلع   ) هلابق یف  همایق  هیواعم  یلع  يرزا  ناک  و  رکب - یبا  نبا  دمحم  یلا  هیواعم  باتک  یف  و  مهلیبس ،
و عد .) وا  کلادب  ام  كابا  بعف  انیدتقا ، هلعفب  و  انذخا ، هیدـهب  هواکرـش و  نحن  و  هسا ، كوباف  اروج  کی  نا  و  هلوا ، كوباف  اباوص 

یلا لوه -، فوخ و  لک  یف  هایا  هتاساوم  هل و  هترـصن  و  هللا ، یبن  نم  هتبارق  هقباوس و  میدـق  بلاـط و  یبا  نبا  قح  ترکذ   ) اـضیا هیف 
ام هیبنل  هللا  راتخا  املف  .انیلع  ازربم  هلـضف  و  انل ، امزال  بلاط  یبا  نبا  قح  يرن  انیبن ، نم  هایح  یف  انعم - كوبا  اـنک و  دـق  و  لاـق - : نا 

لـصفلا  ) اکلت امهنع و  اطباف  مهـسفنا  یلا  هاوعد  مث  اقـستا ، اقفتا و  کلذ  یلع  هفلاـخ ، هزتبا و  نم  لوا  هقوراـف  كوبا و  ناـک  هدـنع ،
یتح امهرس  یلع  هناعلطی  هناکرشی و ال  امهل ال  ملس  عیابف و  میظعلا ، هب  ادارا  و  مومهلا ، هب  امهف ، امهیلع  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -

نم هلاق  ام  نا  امک  .هماعلا  هلمتحت  ال  لاق : ادانع و  هلقن  نع  فک  هنکل  يربطلا  هیلا  راشا  محازم و  نب  رـصن  يدوعـسملا و  هاور  اضبق -)
نینموملا زییمت  یف  انازیم  ع )  ) ناک و  هترتع ، عم  لب  صوصخلاب  هسفن  دری  مل  نکل  حیحص ، هسفن ، يدهلا  ماماب  دارا  مالسلا ) هیلع   ) هنا

رذـنم و تا  امنا  هترتع : یف  هیف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنل یلاعت  لاق  دـق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  نم  نیقفانملا  نم 
هالـصلا و نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) یلاـعت لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلو  .داـه و  موق  لـکل 
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و میکح ، یبا  نب  هبتع  و  يدسلا ، نع  هریسفت )  ) یف یبلعثلا  رکذ  هترکذت :)  ) یف يزوجلا  نبا  طبس  لاق  نوعکار .) مه  هاکزلا و  نوتوی 
.همتاخ و هاطعاف  عکار  دجـسملا  یف  وه  لئاس و  هب  رم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یف  هللا ) مکیلو  اـمنا   ) هیآ تلزنا  اولاـق : هللادـبع  نب  بلاـغ 

لئاس ماقف  رضاح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دجـسملا و  یف  رهظلا  هالـص  اموی  تیلـص  لاق : رذ  یبا  نع  ادنـسم  اضیا  یبلعثلا  يور 
، يردص یل  حرشاف  کیبن  کیفص و  دمحم  انا  مهللا و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  لاق - نا  یلا  ائیـش - دحا  هطعی  ملف  .لاسف 

لیئربج لزن  یتح  مالکلا  متتسا  ام  هللا  وف  رذوبا : لاق  يرهظ ، لاق  وا  يرزا  هب  ددشا  ایلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  و  يرما ، یل  رـسی  و 
یف نماثلا - لصفلا   ) نومیقی نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) ارقا دـمحم  ای  لاقف : یلاـعت  هللا  دـنع  نم  مالـسلا ) هیلع  )

یلعف هـالوم  تنک  نم  : ) رتاوتملا یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  و  نوعکار ) مه  هاـکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  هصاـخلا ) هماـمالا 
ناذاز نع  هننـس )  ) یف يذمرتلا  و  هلئاضف ،)  ) یف و  هدنـسم )  ) يا لبنح  نب  دـمحا  يور  هترکذـت :)  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  لاق  هالوم )

: مخ ریدغ  موی  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عمس  الجر  هللا  دشنا  سانلا : دشنی  وه  هبحرلا و  یف  لوقی  ع )  ) ایلع تعمـس  لاق :
.کلذ و لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوعمـس  مهنا  اودهـشف  هباحـصلا  نم  الجر  رـشع  هثالث  ماقف  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
: لاقف هبحرلاب - ناک  و  انالوم - ای  کیلع  مالسلا  اولاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  طهر  ءاج  لاق : ثراح  نب  حایر  نع  هلئاضف  یف  يور 

یلعف هـالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدـغ  موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا انعمـس  اولاـق : برع ؟ موـق  متنا  مکـالوم و  نوـکا  فـیک 
نب کلملادـبع  نع  و  ع .)  ) یبنلا بحاص  يراصنالا  بویاوبا  مهیف  راـصنالا  نم  رفن  لـیقف : ءـالوه ؟ نم  تلقف : حاـیر : لاـق  هـالوم -)
انا ریدـغلا و  موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناش  یف  ثیدـحب  کنع  ینثدـح  یل  اـنتخ  نا  هل : تلقف  مقرا  نب  دـیز  تیتا  لاـق : یفوعلا  هیطع 

جرخف هفحجلاب ، انک  .معن  لاقف : ساب  ینم  کیلع  سیل  تلقف : مکیف ، ام  مکیف  قارعلا  لها  رـشعم  مکنا  لاقف : کـنم  هعمـسا  نا  بحا 
نینموملاب یلوا  ینا  نوملعت  متـسلا  سانلا ! اهیا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دضعب  ذـخآ  وه  ارهظ و  انیلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هللا یلـص   ) یبنلا عم  انک  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نع  .تارم و  عبرا  اهلاق  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) لاقف یلب ، اولاـقف : مهـسفنا ؟ نم 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل حسک  و  هعماج ، هالـصلا  انیف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) يدونف مخ ، ریدغب  انلزنف  هلآ ) هیلع و 

کلذ دـعب  رمع  هیقلف  لاق : هالوم ) اذـهف  هالوم  تنک  نم  مهللا  : ) لاـق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیب  ذـخا  رهظلا و  یلـصف  نیترجـش ، نیب 
نم وهو  یقوکلا -) مثعا  خـیرات   ) یف .هنموم و  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تیـسما  تحبـصا و  بلاط ، یبا  نبا  ای  کـل  اـنینه  لاـقف :
یلو ایلع  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نوکی  نا  رکنا  و  جورخلا ، یلع  هتلاـخ  ثحی  ناـک  اـمل  ریبزلا  نبا  نا  اـضیا - مهلاـجر 
هیلع  ) یلعل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا له  اهلـس  هشئاع  کـتلاخ  هذـهف  کـلذ  تعمـس  نکت  مل  نا  هملـس : ما  هل  تلاـق  ساـنلا 

وبا هدیرب و  يور  ربلادبع :) نبا  باعینـسا   ) یف کلذ و  تعمـس  .معن  هشئاع : تلاقف  یتامم ؟ دـعبو  یتایح ، یف  یتفیلخ  تنا  مالـسلا )
نم : ) مخ ریدـغ  موی  لاق  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مهنم  دـحاو  لـک  مقرا  نب  دـیزو  بزاـع ، نب  ءاربلا  و  رباـج ، و  هریره ،
یف ایلع  تدهـش  لاق : یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  نع  هباغلا ) دـسا   ) یف هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک 
ماقف نمحرلادبع : لاق  ماق ، امل  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدغ  موی  لوقی  ع )  ) یبنلا عمس  نم  هللا  دشنا  سانلا : دشانی  هبحرلا 

تسلا : ) مخ ریدغ  موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا انعمس  انا  دهشن  اولاقف : لیوارس  هیلع  مهدحا  یلا  رظنا  یناک  ایردب  رـشعانثا 
و  ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) لاقف یلب  انلق : مهتاهما ؟ یجاوزا  مهسفنا و  نم  نینموملاب  یلوا 
( هصاخلا همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لـعج  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ودـع 

یلو ییلو  و  ییلو ، کیلو  : ) هل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق دق  و  مالسلا ) هیلع   ) هودع هنوکل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ودع  هیواعم 
انباحـصا لاق  دق  و  هلاعفا ، نم  و  هناسل ، تاتلف  نم  هیلع  هرهاظ  تناک  قافنلا  لئالد  نال  و  هللا ) ودع  يودع  و  يودـع ، كودـع  و  هللا ،

مـساقلا یبا  یفاکـسالا و  رفعج  یبا  بتک  هللادـبع و  یبا  انخیـش  بتک  نم  اصوصخ  مهبتک  نم  بلطتلف  هریثک  ءایـشا  ینعملا  اذـه  یف 
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یلـص  ) هل اودع  ناک  هنا  الا  سایقلا  نم  هرکذ  امب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنللاودع هیواعم  نوک  نم  هلاق  ام  حـص  نا  و  تلق : یخلبلا 
.الدـع ترهظا  ولف  کلما ، تغلب  هیواعمل : لاق  هبعـش  نب  هریغملا  نا  هجورم :)  ) یف يدوعـسملا  يور  .اـضیا  ساـسالاب  هلآ ) هیلع و  هللا 

الا هللا  کل ال و  ما  الاذه  عم  یقبی  لما  ياف  هللا ) لوسر  ادمحم  نا  دهشا   ) تارم سمخ  موی  لک  یف  هب  حرصی  مشاه  اخا  نا  هل : لاقف 
هیلع و هللا  یلص   ) هنا روهـشملا  عوفرملا  ثیدحلا  هنم  هیواعم و  نعل  یف  هئاشناب  رما  يذلا  نوماملا  باتک  نع  يربطلا )  ) یف انفد و  انفد 

نم تنک  لبق و  تیـصع  دـق  نالآ و  هل ) لاقیف   ) نانم ای  نانح  ای  يدانی  اهنم  كرد  لفـسا  یف  ران  نم  توبات  یف  هیواعم  نا  لاق : هلآ )
قلخ رش  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس  لاق : یباحص  یماش  لجر  نع  ادنـسم  محازم ) نب  رـصن  نیفـص   ) یف ونیدسفملا 
هذـه نم  لجر  و  مهنید ، نع  مهدر  لیئارـسا  ینب  نم  لجر  و  داـتوالا ، وذ  نوعرف  و  هاـخا ، لـتق  يذـلا  مدآ  نبا  و  سیلبا ، هسمخ : هللا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  ترکذ  باب ك  دـنع  عیاب  هیواعم  تیار  امل  ینا  لجرلا : لاق  دـل ) باب  دـنع  هرفک  یلع  عیابی  همالا 
ینا هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یل  لاق  دقل  و  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هعم تنکف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب تقحلف 

ینکل و  هکرشب ، هلذی ) هرهقی و  يا   ) هللا هعمقیف  كرشملا  اما  و  هنامیاب ، هللا  هعنمیف  نموملا  اما  اکرـشم ، انموم و ال  یتما  یلع  فاخا  ال 
تناک هنتف  لکف  هیلع - هللا  تاولـص  قدص  دقل  نورکنت ) ام  لعفی  و  نوفرعت ، ام  لوقی  ناسللا ، ملاع  نانجلا ، قفانم  لک  مکیلع  فاخا 

الئل هماسا  شیج  یف  هبحاصک  رکباـبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لـعج  ع ،)  ) مهفـص نیذـلا و  نیملـسملا  نم  تناـک  مالـسالا  یف 
یلع سیبلتلا  دارا  همارم  لان  امل  و  هرمالا ، لانی  یتح  شیجلا ، نع  فلختملا  نعل  یتح  هتادـیکات  عم  هنع  فلختف  هدـعب ، هنتفلا  بجوی 
یبنلا نا  رمع ، نبا  نع  هتاقبط )  ) یف يدـقاولا  بتاک  يورف  .شیجلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  يرجی  نا  دـبال  هناـب  ساـنلا 

هللا یلـص   ) یبنلا کلذ  غلبف  .هیف  اونعط  سانلا  ناکف  .هماسا  مهیلع  لمعتـسا  و  رمع ، رکبوبا و  مهیف  هیرـس  ثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
، هلبق نم  هیبا  هراما  یف  اونعط  اوناک  دق  هماسا و  هراما  یف  اونعط  دق  سانلا  نا  لاق : و  هیلع ، ینثا  هللا و  دمحف  .ربنملا  دعـصف  هلآ ) هیلع و 

ثعب متیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یفوتم  نم  دـغلا  دـعب  نم  رکب  یبا  يدانم  يدان  يربطلا :)  ) یف ربخلا و  اهل - ناـقیلخل  اـمهنا  و 
بائذلا بالکلا و  ینتفطخ  ول  رکبوبا : لاق  اضیا  هیف  فرجلاب و  هرکسع  یلا  جرخ  الا  هماسا  دنج  نم  دحا  هنیدملاب  نیقبیال  الا  هماسا ،

یف نماـثلا - لـصفلا   ) نوبلطی مهنا  کـغلبا و  نا  ینورما  راـصنالا  نا  هل : لاـق  رمع  نا  اـضیا  هیف  و  ع .)  ) یبـنلا هب  یـضق  ءاـضق  درا  مل 
کتلکث هل : لاق  رمع و  هیحلب  ذـخاف  اسلاج  ناک  رکبوبا و  بثوف  .هماسا  نم  انـس  مدـقا  الجر  مه  رما  یلوت  نا  کیلا  هصاخلا ) همامالا 

هاودب و ینوتیا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقی  رمع ، اذه  هعزنا و  نا  ینرمات  و  یبنلا ، هلمعتـسا  باطخلا ! نبا  ای  کتمدع  کما و 
یبنلا لاق  لاق : سابع  نبا  نع  يدـقاولا ) بتاک  تاقبط   ) یف رجهیل و  هنا  هوعد  لاقف : .ادـبا  هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  هفیحص 
انبـسح نآرقلا  مکدـنع  عجولا و  هبلغ  دـق  هللا  لوسر  نا  رمع : لاـقف  .هدـعب  اولـضت  نل  اـباتک  مکل  بتکا  مله  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

نم باتکلا  کلذ  مهل  بتکی  نا  نیب  هللا و  لوسر  نیب  لاح  ام  هیزرلا  لک  هیزرلا  نا  لوقی : سابع  نبا  ناکف  لاق - نا  یلا  هللا - باـتک 
یفف .باغ  هنکل  تام و  ام  هنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضبق  دـعب  مهمعزب  ههل  نم و  لـجرلا  کلذـلوقیمث  مهطغل  مهفـالتخا و 

هللا لوسر  نا  و  یفوت ، هللا  لوسر  نا  نومعزی  نیقفانملا  نم  الاجر  نا  لاقف : رمع  ماق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یفوت  امل  يربطلا :) )
هللا و  تام ، دـق  لیق  نا  دـعب  عجر  مث  .هلیل  نیعبرا  هموق  نع  باغف  نارمع  نب  یـسوم  بهذ  امک  هبر  یلا  بهذ  هنکل  و  تام ، اـم  هللا  و 
ناـک و  رکبوبا - هیلا  لـصیل  کـلذ  لـعف  اـمنا  .تاـم و  هللا  لوسر  نا  نومعزی  مهلجرا ، لاـجر و  يدـیا  نعطقیلف  .هللا  لوسر  نعجریل 
یلا هنع  سانلا  بغر  امنا  ع )  ) كابا ایلع  نا  ملعا  و   ) هیبا دعب  ع )  ) نسحلا یلا  سابع  نبا  باتک  یف  و  هفیقـسلا ، رما  ربدـی  یتح  ابئاغ -

کنا ملعا  و  مهیلع ، لـقثف  ءاـطعلا ، هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) یف مهنیب  يوـس  و  یفلآ ء ، یف  مهنیب  یـسآ  هـنا  هیواـعم 
نامیالا اورهظا  نیدلازع ، و  كرـشلا ، قحم  برلا و  دح  املف و  هللا  رما  رهظ  یتح  مالـسالا  ءادتبا  یف  هلوسر  هللا و  براح  نم  براحت 

نیدلا یف  زعی  هنا ال  اوار  املف  نوهراک  اهل  مه  ضئارفلا و  اودا  و  یلاسک ، مه  هالصلا و  یلا  اوماق  و  هتایاب ، نیئزهتـسم  نآرقلا  اوارق  و 
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: اولاق و  مهتاناما ، یف  مهوکرـش  یتح  کلذـب  اولاز  اـمف  اریخ ، مهب  نوملـسملا  نظیل  نیحلاـصلا  امیـسب  اومـسوت  راربـالا ، ءاـیقتالا  ـالا 
اص اوناک  ناف  هللا  یلع  مهباسح 

ام هللا  و  مههابـشاب ، مهئانباب و  و  کئلواب ، تینم  دق  و  نیرـسخالا ، مه  اوفرتقا  امب  اوناک  نیبذاک  اوناک  نا  و  نیدـلا ، یف  انناوخاف  نیقد 
اتقم الا  نیدلا  لهال  کلذ  مهداز  و ال  ایغ ، الا  رمعلا  لوط  مهداز 

حانجلا ضفخ  کحانج ) مهل  ضفخا  و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
نم کـعبتا  نمل  کـحانج  ضفخآ  و  : ) هیبـنل یلاـعت  هلوق  هیف  لـصالا  و  یلاـب ) هتـسکشب   ) هیـسرافلاب هنع  ربـعی  عضاوتلا و  نع  هیاـنک 
نا کل  لحی  ال  یضاقلا ! اهیا  هارما : هل  تلاقف  طق ، امـسبتم  يری  یـضاقلا ال  قاحـسا  نب  یـسوم  ناک  دادغب :) خیرات   ) یف نینموملا .)

یلاعت لاق  کبناج ) مهل  نلا  و   ) .مسبتف نابـضغ ) وه  نینثا و  نیب  مکحی  نا  یـضاقلل  لحی  ال  : ) لاق ع )  ) یبنلا ناف  ساـنلا ، نیب  مکحت 
و ال : ) هنبال نامقل  لاق  کهجو ) مهل  طسبا  و  (. ) کلوح نماوضفنال  بلقلا  طیلغ  اظف  تنک  ول  مهل و  تنل  هللا  نم  همحر  اـمبف  : ) هیبنل

نل کنا  احرم  ضرالا  یف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) شمت سانلل و ال  كدـخ  رعـصت 
لک لعجا  يا : هیاهنلا  یف  و  واس ، يا : سآو ) (. ) اهورکم کبر  دـنع  هئیـس  ناک  کلذ  لـک  ـالوط  لاـبجلا  غلبت  نل  ضرـالا و  قرخت 

ع)  ) یبنلا ناک  ربخلا  یف  .نیعلاب  یشلا ء  لمات  يا : هرظنلا ) و   ) .نیعلا رخومب  رظنلا  يا : هظحللا ) یف  مهنیب   ) .همـصخ هوسا  مهنم  دحاو 
کتالص کسلجم و  كرظن و  نم  هطسقب  الک  تیطعاف  تمدق  هیلع : لخد  لاول  ناوفـص  نب  دلاخ  لاق  و  هئاسلج ، نیب  هتاظحل  مسقی 

ساییال مهل و   ) .كروج يا : کـفیح ) یف  ءاـمظعلا  عمطیـال  یتح   ) .دـحا نم  تسل  کـناک  وا  دـحا  لـک  نم  کـناک  یتحکلدـعو 
عمطی یتح ال  کسلجم  کقطنم و  کهجوب و  نیملـسملا  نیب  سا  مث و  حیرـشل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  مهیلع ) کلدع  نم  ءاقعـضلا 

: لاق هناش و  ضعبل  رمع  الخ  لاـق : هیبا  نع  ملـسا  نب  دـیز  نع  هماـعلا  تور  .کلدـع  نم  كودـع  ساـیی  ـال  کـفیح و  یق  کـبیرق 
ملف هجاح ، یلع  برضف  هردص ، یف  يدی  تعـضوف  وه  تلقف : لخدی ، نا  داراف  هتیار ، نیح  هتهرکف  ریبزلا ، علطف  بابلا ، یلع  کسما 

تئجف ریبزلا ، لخد  مث  هیلا ، لسراف  ریبزلا ، تلق : کبام ؟ لاقف : رمع  یلع  تلخدف  عجر ، مث  هامداف ، یفنا  لخدیل ، يوهاو  یلا  تفتلی 
بجحتا ینتیمدا ،) - ) همالک یف  ططمیو  هیکحی  ریبزلا - لاقف  .سانلل  ینتیمدا  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  هل : لاقف  هل ، لوقی  ام  رظنـال 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رمع لاقف  .رکبوبا  و ال  ع )  ) یبنلا ینع  بجتحا  ام  هللا  وف  باطخلا ، نبا  ای  انع 

لاقف ریبزلا ، جرخ  و  هنم ، یقحب  یل  ذخای  نا  نم  تسئی  هیلا  رذتعی  هتعمس  املف  یناش ، ضعب  یف  تنک  ینا  رذتعملاک : ایندلا ) نیدلا و 
ریبک ریغـص و  لک  و  ( ) هریبکلاو مکلامعا  نم  هریغـصلا  نع  هدابع  رـشعم  مکلئاـسی  یلاـعت  هللا  ناـف   ) .ملعت اـم  هراـثآ  ریبزلا و  هنا  رمع :

ردـصی ذـئموی  (، ) ارـضاح اولمع  ام  اودـجو  اهاصحا و  الا  هریبکال  هریغـص و  رداغی  باتکلااذـهل ال  ام  انتلی  اـی و  نولوقی  و  (، ) رطتـسم
نامقل لاق  هروتـسملا ) هرماظلا و  و  (. ) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  مهلاـمعا  اوریل  اتاتـشا  ساـنلا 

(، ریبخ فیطل  هللا  نا  هللا  اهب  تای  ضرالا  یف  وا  تاوامـسلا  یف  وا  هرخـص  یف  نکتف  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  کت  نا  اهنا  ینب  ای  : ) هنبال
کئلوا لک  داوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا  (، ) هبلق مثآ  هناف  اهمتکی  نم  هداهشلا و  اومتکت  و ال  رودصلا ) یفخت  ام  نیعالا و  هنئاخ  ملعی  )

لاق توملا  هرـضح  املف  مهیف ، قحلاب  یـضقی  ناک  ضاق  لیئارـسا  ینب  یف  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  و  ـالووسم .) هنع  ناـک 
مث کلذ ، تلعف  تام  املف  ءوس ، نیرت  کـناف ال  یهج ، یطغ و  يریرـس و  یلع  ینیعـض  ینینفک و  ینیلـسغاف و  تم  اـنا  اذا  هتارمـال :

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هدودب یه  اذاف  هیلا ، رظنتل  ههج  نع و  تفـشک  اهنا  مث  انیح ، کلذـب  تثکم 
دقل لجا  تلاق : تیار ؟ ام  کعزفا  اهل : لاقف  اـهمانم  یف  اـهاتا  لـیللا  ناـک  اـملف  کـلذ ، نم  تعزفف  هرخنم ، ضرقت  ایندـلا ) نیدـلا و 
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مهللا تلق : یلا  اسلج  املف  هل ، مصخ  هعم  یناتا و  نالف ، کیخا  یف  الا  تیار  يذـلا  ناک  اـم  تعزف  تنک  نئل  اـما  اـهل : لاـقف  .تعزف 
یلع هل  ءاضقلا  تهجوف  ءاـضقلا ، یف  اـنیب  کـلذ  تیار  هل و  قحلا  ناـک  امـصتخا  اـملف  هبحاـص ، یلع  ءاـضقلا  هجوو  هل  قحلا  لـعجا 

يدـی نیب  روزلا  دـهاش  مالک  یـضقنی  ال  ع )  ) یبنلا لاـق  بذـعی ) ناـف   ) .قحلا هقفاوم  عم  ياوه  عضومل  تیار  اـم  ینباـصاف  هبحاـص ،
باب نم  نوکی  نا  نکمی  تلق : .لعاف  ینعمب  اـنهاه  لـعفا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  ملظا ) متناـف   ) .راـنلا نم  هدـعقم  اوبتی  یتح  مکاـحلا 

ناطلـس لک  نم  مرکا ) وهف  فعی  نا  و   ) .هدیـس یـصع  دبع  لک  نم  ملظا  مکنا  دارملا : نوکی  نا  نکمی  و  اهلثم ) هئیـس  هئیـس  ءازجو  )
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) ریثک نع  وفعی  مکیدـیا و  تبـسک  امبف  هبیـصم  نم  مکباصا  اـم  و  : ) هتیعر نع  وفعی 

و هفحت )  ) یف یبلحلا  هبعش  یبا  نبا  هاور  و  هتاراغ ،)  ) یف یفقثلا  هاور  و  امهیلاما ،)  ) یف ناخیـشلا  هاور  لوقا : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 
نب یلع  نع  نامثع  نبا  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  یفقثلا  میهاربا  باتک  یلا  امهدانـساب  ایورف  ناخیـشلا  اما  هخیراـت .)  ) یف يربطلا  هاور 

رـصم و رکب  یبا  نب  دـمحم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  لاـق : ینادـمهلا  قاحـسا  یبا  نع  دـعجلا  نب  لیـضف  نع  دیعـس  یبا  نب  دـمحم 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) باتکلا ناکف  هب ، هاـصوا  اـمب  لـمعیل  رـصم و  لـها  یلع  هارقی  نا  هرما  اـباتک و  هل  بتک  اـهلامعا و 

، رکب یبا  نب  دمحم  رـصم و  لها  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 
ناف نوریـصت ، هیلا  نولوسم و  هنع  متنا  امیف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب : اما  .وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  مکیلا  دمحا  یناف  مکیلع  مالس 

مهنلاـسنل کـبر  وف  : ) لوقی و  ریـصملا ) هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  و  : ) لوقی و  هنیهر ) تبـسک  اـمب  سفن  لـک  : ) لوـقی یلاـعت  هللا 
ملظا و نحنف  بذـعی  ناف  ریبکلا  مکلمع و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  لج  زع و  هللا  نا  هللا  دابع ! اوملعا  و  نولمعی .) اوناک  امع  نیعمجا 
، هبوتلا یق  هحـصنی  هتعاطب و  لمعی هللا  نیح  همحرلا  هرفغملا و  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا  نا  هللا ! دابع  ای  نیمحارلا ، محرا  وهف  فعی  نا 

لاق هرخالا ، ریخو  ایندلا  ریخ  نم  اهریغب  كردی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردـی  و  اهریغ - ریخ  و ال  ریخلا - عمجت  اهناف  هللا  يوقتب  مکیلع 
معنل ریخ و  هرخـالا  رادـل  هنـسح و  ایندـلا  هذـه  یف  اونـسحا  نیذـللاریخ  اولاـق  مـکبر  لزنا  اذاـم  اوـقتا  نیذـلل  لـیق  و  : ) لـج زع و  هللا 
هانیتآ و  : ) میهاربال هناحبـس  لاق  .هایند  یف  هلمعب  هبیثی  هللا  ناف  ریخل  اما  ثالثل : لمعی  نم  نموملا  نا  هللا ! داـبع  اـی  اوملعا  نیقتملاراد .)

لاق دـق  امهیف و  مهملا  هافک  هرخالا و  ایندـلا و  یف  هرجا  هاطعا  یلاعت  لمع هللا  نمف  نیحلاصلا ) نمل  هرخـالا  یف  هنا  ایندـلا و  یف  هرجا 
مهرجا نورباصلا  یفوی  اـمنا  هعـساو  هللا  ضرا  هنـسح و  ایندـلا  هذـم  یف  اونـسحا  نیذـلل  مکبر  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  يداـبع  اـی   ) یلاـعت

لاق هرخالا  یف  هب  مهبـساحی  مل  مهاطعا  امو  باسح ،) ریغب  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
زع و لاق  هئیس ، هنسح  لکب  رفکی  یلاعت  هللا  نا  و  ایندلا ، یف  هدایزلا  هنجلا و  یه  ینسحلا  و  هدایز ) ینـسحلا و  اونـسحا  نیذلل  : ) یلاعت

هدحاو لکب  مهاطعا  مث  مهتانسح  مهل  تبسح  همایقلا  موی  ناک  اذا  یتح  نیرکاذلل ) يرکذ  کلذ  تائیسلا  نبهذی  تانسحلا  نا   ) لج
مه اولمع و  امب  فعـضلا  ءازج  مهل  کئلوا  : ) لاق و  اباسح ) ءاطع  کبر  نم  ءازج  : ) لج زع و  لاق  فعـض ، هئمعبـس  یلا  اهلاثما  رـشع 

ریخلا و لجاع  اوزاح  نیقتملا  نا  هللا ! دابع  ای  اوملعا  .هیلع و  اوضاح  هل و  اولمعا  هللا و  مکمحر  اذـه  یف  اوبغراف  نونمآ ) تاـفرغلا  یف 
لق : ) همـسا زع  لاق  مهانغا ، ابا و  مهترخآ ، یف  ایندـلا  لها  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا  مهافک  ام  هللا  مهح  لها  اوکراـش  هلجآ ،

لـصفن کلذـک  همایقلا  موی  هصلاخ  ایندـلا  هایحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم  تاییطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم 
نم مهعم  اولکاف  ما  ایند  یف  ایندـلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  تنکـس و  ام  لضفاب  ایندـلا  اونکـس  نوملعی ،) موقل  تاـیالا 

لضفا نم  اوجوزت  نونکسی و  ام  لضفا  نم  اونکس  نوسبلی و  ام  لضفا  نم  اوسبل  و  نوبرشی ، ام  تاییط  نم  اوبرـش  نولکای و  ام  تابیط 
هونمت و ام  مهیطعیف  هیلع  نونمتی  هللا ، ناریج  ادغ  مه  ایندـلا و  لها  عم  ایندـلا  هذـل  اوباصا  نوبکری ، ام  لضفا  نم  اوبکر  نوجوزتی و  ام 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اذه یلاف  هذللا ، نم  ابیـصن  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری  ال 

یف مکیبن  متظفح  هللا و  متیقتا  نا  هللا ! دابع  ای  .هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  هللا ، يوقتب  هل  لمعی  لقع و  هل  ناک  نم  قاتـشی  هللا  داـبع  اـی 
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و رکشلا ، ربصلا و  لضفاب  متذخا  و  رکـش ، ام  لضفاب  هومترکـش  رکذ و  ام  لضفاب  هومترکذ  و  دبع ، ام  لضفاب  هومتدبع  دقف  هتیب  لها 
یلوال حـصناو  مهنم  لج  زع و  یقتا هللا  متناق  امایـص  مکنم  رثکا  هالـص و  مکنم  لوطا  مکریغ  ناک  نا  و  داهتجالا ، لـضفاب  متدـهتجا 
نمف ادبا ، ریخ  هعم  نوکی  رـشب ال  وا  ادبا  رـش  هعم  نوکی  ریخب ال  میظع  رماب  مکاجفی  هناف  هترکـس ، توملا و  هللا ! دابع  اورذـحا  .رمالا 

يا یلا  ملعی  یتـح  هدـسج  هحور  قراـفت  ساـنلا  نم  دـحا  سیل  هنا  اـهلماع ، نم  راـنلا  یلا  برقا  نـم  اـهلماع و  نـم  هـنجلا  یلا  برقا 
هل هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و  هل  عرـش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایل  ناک و  ناف  یلو ، ما  ودـع هللا  رانلا و  ما  هنجلا  یلا  ریـصی  نیتلزنملا 

اهیف هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و  هل  عرـش  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  اودع هللا  ناک  نا  و  لقث ، لک  هنع  عضو  لغـش و  لک  نم  غرفف  اهیف ،
هکئالملا مهافوتت  نیذلا  : ) یلاعت هللا  لاق  نیقیلا ، نوکی  هدنع  توملا و  دنع  نوکی  اذه  لک  رورس ، لک  كرت  هورکم و  لک  لبقتـساف 

يوثم سئبف  اهیف  نیدلاخ  منهج  باوبا  اولخداف  نولمعت  متنک  امب  میلع  هللا  نا  یلب  ءوس  نم  لمعن  انک  ام  ملسلا  اوقلاف  مهـسفنا  یملاظ 
مکذخا و هل  متمقا  نا  توملا ، درط  مکناف  هتدع ، هل  اودـعا  هعوق و  لبق و  هورذـحاف  توف  هنم  سیل  توملا  نا  هللا ! دابع  نیربکتملا .)

لـصفلا  ) هیلا مکعزاـنت  امدـنع  مکفلخ  يوطت  ایندـلا  مکیـصاونب و  دوقعم  توملا  مکلظ ، نم  مکل  مزلا  وه  و  مککردا ، هنم  متررف  نا 
هللا لوسر  ناک  و  اظعا ، توملاب و  یفکف  تاوهـشلا ، نم  مکـسفنا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

ای تاوهـشلا .) نیب  مکنیب و  لئاح  اذللا ! مدام  هناف  توملا  رکذ  اورثکا  : ) لوقیف توملا  رکذب  هباحـصا  یـصوی  ام  اریثک  مالـسلا ) هیلع  )
انا موی : لک  لوقی  ربقلا  نا  هتبرغ ، هتملظ و  هکنض و  هقیض و  اورذحاف  ربقلا ، توملا ؛ نم  دشا  هل  رفغی  نمل ال  توملا  دعب  ام  هللا ! دابع 
نا نارینلا ، رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضایر  نم  هضور  ربقلا  و  ماوهلا ، دودـلا و  تیب  انا  هشحولا ، تیب  اـنا  بارتلا ، تیب  اـنا  هبرغلا ، تیب 

یعینـص فیک  ملعتـسف  کتیل  ذاف و  يرهظ ، یلع  یـشمی  نا  بحا  نمم  تنک  دـق  الها  ابحرم و  ضرالا  تلاق  نفد  اذا  نموملا  دـبعلا 
یلع یـشمی  نم  ضغبا  نم  تنک  دـقل  الها ، کب و ال  اـبحرم  ـال  ضرـالا : هل  تلاـق  نفد  اذا  رفاـکلا  نا  و  رـصبلا ، دـم  هل  عستتف  کـب 

، هودـع اهنم  هللا  رذـح  یتلا  کنـضلا  هشیعملا  نا  و  هعالـضا ، یقلت  یتح  همـضتف  کب ، یعینـص  فیک  ملعتـسف  کـتیل  ذاـف و  يرهظ ،
، ثعبی موی  یلا  کلذک  هیلع  نددرتی  همظع  نرسکی  همحل و  نشهنیف  انینت  نیعست  هعست و  هربق  یف  رفاکلا  یلع  طلسی  هنا  ربقلا ، باذع 

ریـسیلا اهیفکی  یتلا  هقیقرلا  همعانلا  مکداسجا  هفیعـضلا و  مکـسفنا  نا  هللا ! دابع  ای  .اعرز  تبنت  مل  ضرالا  یف  خـفنت  اـهنم  اـنینت  نا  ول 
اوکرتا هللا و  بحا  امباولمعاف  هیلع  مکل  ربص  هب و ال  مکل  هقاط  امم ال  مکسفنا  مکداسجا و  اوعزنت  نا  متعطتسا  ناف  اذه ، نع  فعضت 
لهذت نینجلا و  هیف  طقـسی  ریبکلا و  هیف  رکـسی  ریغـصلا و  هیف  بیـشی  موی  ربقلا ؛ نم  دشا  وه  ام  ثعبلا  دعب  نا  هللا ! دابع  ای  .هللا  هرک  ام 

و مهل ، بنذ  نیذلا ال  هکئالملا  بهریل  مویلا  کلذ  عزف  نا  اریطتسم ، هرـش  ناک  موی  ریرطمق ، سوبع  موی  تعـضرا ، امع  هعـضرم  لک 
نوکت و  ناهدـلاک ، اهناکف  ریغتت  هیهاو و  ذـئموی  یهف  ءامـسلا  قشنت  و  داهملا ، ضرالا  داـتوالا و  لاـبجلا  دادـشلا و  عبـسلا  هنم  دـعرت 

یق خفنی  و  ابالـص ، امـص  تناک  امدـعب  الیهمابیثک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لابجلا
جرفلا و لجرلا و  دـیلا و  ناسللا و  رـصبلا و  عمـسلاب و  یـصع  نم  فیکق  هللا ، ءاش  ام  ـالا  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف  نم  عزفیق  روصلا 

اهباذع دیدص و  اهبارش  دیدش و  اهرح  دیعب و  اهرعق  ران  یلا  هریغ ، یلا  ریـصی  هنال  مویلا  کلذ  نم  همحری  هل و  هللا  رفغی  مل  نا  نطبلا ،
نا هللا ! دابع  ای  اوملعآ  .هوعد و  اهلهال  عمـست  همحر و ال  اهیف  سیل  راد  اهنکاس ، تومی  اهباذع و ال  رتفی  دـیدح ال  اهعماقم  دـیدج و 

اهتاذل ال ادبا ، رش  اهعم  نوکی  ال  نیقتملل ، تدعا  ضرالا  ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  هنج  دابعلا ؛ نع  رـصقت  یتلا ال  هللا  همحر  اذه  عم 
مث .ناحیرلا  ههکافلا و  اهیف  بهذ  نم  فاحـصب  ناملغلا  مهیدـیا  نیب  ماق  نمحرلا و  اورواج  دـق  اهناکـس  قرفتی ، اهعمتجم ال  لـمت و 

قیقح تناف  سانلا  رما  نم  کتیل  ام و  کتیل  ذاف و  رصم ، لها  یسفن ؛ یق  يدانجا  مطعا  کتیل  دق و  ینا  رکب ! یبا  نب  دمحم  ای  ملعآ 
زع و هللا  یف  ناف  لعفاف ، هقلخ  نم  دحا  اضرب  کبر  طخست  الا  تعطتسا  ناف  کنید ، یلع  هنم  رذحت  نا  کسفن و  یلع  هنم  فاخت  نا 
کتناطب و مهلعجا  مهبرق و  ریخلا و  لهال  نل  و  هیلع ، ذـخ  ملاظلا و  یلع  دتـشا  هنم ، فلخ  هاوس  یـش ء  یف  سیلا  هریغ  نم  افلخ  لج 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1854 

http://www.ghaemiyeh.com


یق هللا  يوقتب  کیصوا  ینا  و  هتعاطب ، لمعلا  هللا و  نید  یف  عرولا  هفعلا  لضفا  نا  ملعا  رکب ! یبا  نب  دمحم  ای  لاق :- نا  یلا  کنارقا -
یقب و امل  لمعا  و  ءاقبلا ، راد  ءازجلا و  راد  هرخالا  ءانف و  راد  ءالب و  راد  ایندـلا  و  هیلع ، تنک  لاح  يا  یلع  کتینالع و  كرـس و  رما 

سانلا شخت  سانلا و ال  یف  لج  زع و  هللا  یشخت  مالسالا : عماوج  نه  عبسب  کیـصوا  .ایندلا  نم  کبیـصن  سنتال  ینفی و  امع  لدعا 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـحاو رما  یف  ضقت  و ال  لمعلا ، هقدـص  اـم  لوقلا  ریخ  و  هللا ، یف 
ام مهل  هرکا  کتیب و  لها  کسفنل و  بحت  ام  کـتیعر  هماـعل  بحا  و  قحلا ، نع  غیزت  كرما و  فلتخیف  نیفلتخم  نیءاـضقب  ایندـلا )

و مئال ، همول  هللا  یف  فخت  قحلا و ال  یلا  تارمغلا  ضخ  و  هیعرلل ، حلـصا  هجحلل و  بجوا  کلذ  ناق  کـتیب  لـها  کـسفنل و  هرکت 
هیلح مکایا  انالح و  و  نیدـلا ، یف  انتدوم  هللا  لعج  .مهدـیعب  نیملـسملا و  بیرقل  هوسا  کسفن  لـعجا  كراشتـسا و  اذا  ءرملا  حـصنا 

اوتبثا مکریما و  دمحم  هرزاوم  رصم ! لها  اونسحا  .نیلباقتم  ررـس  یلع  اناوخا  اهب  مکایا  انلعجی و  یتح  مکتعاط  مکل  یقبا  و  نیقتملا ،
اودرت هتعاط  یلع 

کلام نع  حلاص  نب  ییحی  نع  يورف  یفقثلا ، هاور  ام  اما  .هتاکرب و  هللا و  همحر  مالسلا و  هیـضری و  ام  یلع  هللا  انناعا  مکیبن ، ضوح 
نب دمحم  ثعب  امل  رـصم  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق : نسحلا  نب  هللادـبع  نع  میهاربا  نب  نسحلا  نع  يدـسالا  دـلاخ  نب 
لاح يا  یلع  مکتینالع و  مکرئارس و  یف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب ، اما  هیف : اضیا  ادمحم  بطاخی  هیف و  مهبطاخی  مهیلا  رکب  یبا 

ینفی اـم  یلع  یقب  اـم  رثوی  نا  عاطتـسا  نمف  ءاـقب  ءازج و  راد  هرخـالا  ءاـنف و  ءـالب و  راد  ایندـلا  نا  مکنم  ءرملا  ملعیل  و  اـهیلع ، متنک 
ام یلا  يدعتن  انرما و ال  امع  رصقن  یتح ال  انمهف  امل  امهف  انرصب و  املارصب  مکایا  هللا و  انقزر  ینفت ، ایندلا  یقبت و  هرخالا  ناق  لعفیلف 

رماب ادـباف  ایندـلل  رخالا  هرخالل و  امهدـحا  نارما  کل  ضرع  ناـف  جوحا ، هرخـالا  نم  کبیـصن  یلا  کـنا  دـمحم ! اـی  ملعا  .اـناهن و 
لـصفلا  ) ریخلا بحا  اذا  و  هتین ، ردـق  یلع  دـبعلا  یطعی  لج  زع و  هللا  ناف  کـتین ، هیف  نسحتل  ریخلا و  یف  کـتبغر  مظعتل  و  هرخـالا ،

(ص) هللا لوسر  ناف  هلمع ، نمک  هللا  ءاش  نا  ناک  هلمعی  مل  هلها و  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
سبح ام  مکعم  اوناک  الا  راد  نم  متطبه  ریسم و ال  نم  مترس  ام  اماوقال  هنیدملاب  نا   ) كوبت نم  عجر  نیح  لاق 

رما نم  کتیلو  ام  کتیلو  و  رـصم ، لها  يداـنجا ؛ مظعا  کـتیلو  ینا  دـمحم ! اـی  ملعآ  مث  هین - مهل  تناـک  لوقی  ضرملا -) ـالا  مه 
کبر طخـست  نا ال  تعطتـسا  ناف  راهن  نم  هعاس  ناک  ول  کنید و  یلع  هیف  رذـحتو  کـسفن  یلع  فاـخت  نا  قوقحم  تناـف  ساـنلا 
مهبرق ریخلا و  لهال  نل  ملاظلا و  یلع  دتـشاف  هنم ، فلخ  یـش ء  یف  سیل  هریغ و  نم  افلخ  هللا  یف  ناف  لعفاف ، هقلخ  نم  دـحا  یـضرل 

: رـصم لها  دمحم و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق : دانـسالاب  اضیا  حلاص  نب  ییحی  نع  .کناوخا و  کتناطب و  مهلعجا  کیلا و 
سفن لک  : ) لوقی لج  زع و  هللا  ناف  نورئاص ، هیلا  نهر و  هب  متنا  نولووسم و  هنع  متنا  امب  لمعلا  هللا و  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب  اما 

دابع اوملعاف  نولمعی .) اوناک  امع  نیعمجا  مهنلاسنل  کبروف   ) لاق ریصملا ) هللا  یلاو  هسفن  هللا  مکرذحی  و  : ) لاق و  هنیهر ) تبـسک  امب 
اوملعا .نیمحارلا و  محرا  وهف  محری  رفغی و  نا  نوملاظلا و  نحنف  بذعی  ناف  ریبکلا ، مکلامعا و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  هللا  نا  هللا !
عمجت اهناف  یلاعت  هللا  يوقتب  مکیلعف  هبوتلا ، یف  هتحـصانم  هللا و  هعاطب  لمعی  ام  نیح  هرفغملا  همحرلا و  یلا  دـبعلا  نوکی  ام  برقا  نا 

اوقتا نیذلل  لیق  و  : ) هناحبس لوقی  هرخالا ، ریخ  ایندلا و  ریخ  اهریغب ، كردی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردی  امریغ و  عمجی  ام ال  ریخلا  نم 
ایندلا هذـه  یف  اونـسحا  نیذـلل  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اریخ اولاق  مکبر  لزنا  اذام 

لها اوکراش  هلجآ ، ریخلا و  لجاعب  اوبمذ  دق  نیقتملا  نینموملا  نا  هللا ! دابع  اوملعا  و  نویقتملا .) راد  معنل  ریخ و  هرخالا  رادلو  هنـسح 
نم تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیذ  مرح  نم  لق   ) لج زع و  هللا  لوقی  مهترخآ ، یق  ایندلا  لما  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا 
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اوکراش تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  تنکـس و  ام  لضفاب  ایندلا  اونکـس  همایقلا ، موی  هصلاخ  ایندلا  هایحلا  یف  اونمآ  نیذلل  یه  لق  قزرلا 
لها هذـل  اوباصا  نوسبلی ، ام  لضفا  نم  اوسبل  نوبرـشی و  ام  لضفا  نم  اوبرـش  نولکای و  ام  لضفا  نم  اولکاـف  مهاـیند  یف  ایندـلا  لـها 

هل ناک  نم  هیلا  قاتشی  ام  اذه  یف  اما  .هذل  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری  هیلع ال  نونمتی  هللا  ناریج  ادغ  مهنا  عم  ایندلا  لها  عم  ایندلا 
ام لضفاب  هومترکذ  دـبع و  ام  لضفاب  هومتدـبع  دـقف  هتیب ؛ لها  یف  مکیبن  متظفح  مکبر و  متیقتا  نا  مکنا  هللا ! داـبع  اوملعا  و  لـقع ؟

رثکا مکنم و  هالـص  لوطا  مکریغ  ناک  نا  و  داهجلا ، لضفاب  متدـهاج  ربصلا و  لضفاب  متذـخا  رکـش و  ام  لـضفاب  هومترکـش  رکذ و 
رماب لخدی  هناف  هل  اوذخ  هلوزن و  توملا و  هللادابع  اورذحا  .عشخاو و  ع )  ) دمحم لآ  نم  هللا  ءایلوال  حصنا  یقتا هللا و  متنک  ذا  امایص 

نیلزنملا يا  یلا  ملعی  یتح  هدسج  هحور  قرافی  سانلا  نم  دحا  سیل  ادبا ، ریخ  هعم  نوکی  رشو ال  ادبا  رـش  هعم  نوکی  ریخ ال  میظع ،
زع و هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  عرش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایلو  ناک  ناف  یلو ، ما  وه هللا  ودعا  رانلا ، یلا  ما  هنجلا  یلا  ریـصی ،
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نا و  لقث ، لک  نم  عضو  لغـش و  لک  نم  غرف  اهیف ، هئایلوال  لـج 

لاق رورس ، لک  قراف  هورکم و  لک  لبقتسا  اهلهال و  هللا  دعا  .ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  لهس  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  اودع  ناک  ایندلا )
مکناف هتدـع ، هل  اودـعا  هورذـحاف و  توف  هنم  سیل  توملا  نا  هللا ! داـبع  اوملعآ  و  نیربکتملا .) يوثم  سئبف  اـهیف  نیدـلاخ  : ) یلاـعت

یلا .مکفلخ  نم  يوطت  ایندـلاو  مکیـصاونب  دوقعم  مکلظ  نم  مکل  مزلا  وه  مککردا و  متبره  نا  مکذـخا و  متمقا  نا  توـملا ، ءادرط 
دـشا مویلا  کلذ  دعب  ام  دعب  ام  نا  هللا ! دابع  اوملعاو   … ) مویلا کلذ  نم   ) هلوق لدب  هیفف  فالتخا ، یندا  عم  نییلامالا  نع  رم  ام  رخآ 

هنع تلاس  ام  تمهفو  کباتک  لصو  دقف  دعب  اما  رصم : لهاو  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  هنم  و  (: ) هفحت  ) یف لاقف  یبلحلا  اما  و  یهداو .)
حلصی ام ال  هنم و  کل  دبال  امب  کمامتها  ینبجعاو 

کماقم و یف  هللا  يوقتب  کیلعف  دـعب  اـما  لوخدـم ، ریغ  يار  هحلاـص و  هین  کـنم  کـلذ  جرخا  يذـلا  نا  تننظ  و  هریغ ، نیملـسملا 
کهج و مهل و  طسباو  کبناج ، مهل  نیل  کحانج و  مهل  ضفخاـف  ساـنلا  نیب  تیـضق  تنا  اذا  و  کـتینالع ، كرـس و  كدـعقم و 

یعدـملا لاست  نا  و  مهیلع ، کلدـع  نم  ءافعـضلا  ساییال  مهل و  کفیح  یف  ءامظعلا  عمطی  ـال  یتح  رظنلا ، ظـحللا و  یف  مهنیب  سآ 
رثآ و  امارح ، للحی  وا  الالح  مرحیاحلـص  نوکی  نا  الا  هحلـص  زجاف  حلـص  یلع  هاخا  حلاص  نم  و  نیمیلا ، هیلع  یعدملا  یلع  هنیبلا و 

کـناوخا و راربـالا  نوحلاـصلا  نکیل  و  ردـغلا ، بذـکلا و  روجفلا و  لـها  یلع  عرولا  ءاـیحلا و  ءاـفولا و  قدـصلا و  لـها  ءاـهقفلا و 
.هللا و ءاش  نا  مهنم  نوکت  نا  وجرا  و  افوخ ، هنم  مهدـشا  ارکذ و  مهرثکا هللا  یلا  یناوخا  بحا  نا  و  كوادـعا ، نورداـغلا  نورجاـفلا 

متنا امع  نولووسم و  هنع  متنا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امیف هللا  يوقتب  مکیـصوا  ینا 
فالتخا و یندا  عم  رم  ام  لثم  هسفن ) هللا  مکرذحی   ) لاق و  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک  : ) هباتک یف  لاق  یلاعت  هللا  ناف  نورئاص ، هیلا 

یبا نب  دـمحم  عم  تنک  لاق : هیبا  نع  یبلاولا  بعک  نب  ثراحلا  نع  فنخم  یبا  نع  يورف  يربطلا  اما  .دـحاو و  عیمجلا  یف  لـصالا 
هرما رـصم ، هال  نیح و  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  هیلع  دـهع  اماذـه   ) هدـهع مهیلا  ارقف  رـصم  مدـق  نیح  رکب 

و نیرجافلا ، یلع  هظلغلاب  نیملـسملا و  یلع  نیللاـب  و  دهـشملا ، بیغملا و  یق  لـج  زع و  هللا  فوخ  هینـالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  يوقتب 
نینسحملا يزجی  هللا  و  عاطتسا ، ام  ناسحالاب  سانلا و  نع  وفعلاب  و  ملاظلا ، یلع  هدشلابو  مولظملا  فاصناب  همذلا و  لها  یلع  لدعلاب 

نوردـقی ام ال  هبوثملا  میظع  هبقاعلا و  نم  کلذ  یف  مهل  ناف  هعامجلا ، هعاطلا و  لـها  هلبق  نم  وعدـی  نا  هرما  و  نیمرجملا ، بذـعی  و 
همـسقی مث  هیف ، عدـتبیال  هنم و  صقنیال  لبق  نم  هیلع  یبجت  تناک  ام  یلع  ضرـالا  جارخ  یبجی  نا  هرما  و  ههنک ، نوفرعی  ـال  هردـق و 

دیعبلا بیرقلا و  نکیل  و  ههجو ، هسلجم  یف  مهنیب  یـساوی  نا  هحانج و  مهل  نیلی  نا  و  لبق ، نم  هیلع  نومـسقی  اوناک  ام  یلع  هلها  نیب 
ناف مئال ، همول  لج  زع و  هللا  یف  فاخی  يوهلا و ال  عبتی  طسقلاب و ال  موقی  نا  قحلاـب و  ساـنلا  نیب  مکحی  نا  هرما  و  ءاوس ، قحلا  یف 
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ادـمحم نا  ناربخ  رم  و  هقباس ، یف  رم  امک  هتاراغ )  ) یف یفقثلا  هاور  .هاوس و  ام  یلع  هرما  هتعاط و  رثآ  یقتا و  نم  عم  هواـنث  لـج  هللا 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بدا هیف  هل  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک باتک  اهیف  هیواعم و  یلا  اهب  ثعبف  عمجا  هبتک  ذـخا  لتق  امل 

یبا بتک  نم  ناک  هنا  سانلل : لوقن  هئاسلجل : لاق  هنم و  بجعتی  هیف و  رظنی  ناک  هیواعم  نا  هنـس و  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا 
ربخلا نم  موهفملا  نال  انل  باتکلا  کلذ  لقن  مدع  رهاظلا  .هیواعم و  یلا  باتکلا  کلذ  لوصو  یلع  فسات  مالسلا ) هیلع   ) هنا و  رکب ،

نم و   ) فنصملا لوق  .هالصلاو  ءوضولا  نم  رصتخم  الا  هیف  سیل  لصاولا  باتکلا  و  سانلا ، اهفرعی  ننس ال  نم  انوحشم  ناک  هنا  یناثلا 
نیح (. ) هنع هللا  یضر  دیدحلا ) یبا  نبا   ) و هللا ) همحر  ( ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) مهداز رکب ) یبا  نب  دمحم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل دهع 

نب سیق  دعب  هدلق  یفقثلا ، تاراغ  تایاور  نم  تفرع  امک  هدعب  هنیح و  لب  دیلقتلا  نیح  نکی  مل  فنـصملا  هلقنام  عیمج  رـصم ) هدلق 
.هدابع نب  دعس 

یف ایندـلا  لها  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا  لها  اوکراشف  هرخـالا  لـجآ  ایندـلا و  لـجاعب  اوبهذ  نیقنملا  نا  هللا ! داـبع  اوملعا  (و 
تابیطلا هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  : ) یلاعت هلوقب  همالکل  دهـشتسا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هدیناسا  یف  تفرع  دق  مهترخآ )

نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) همیقلا موی  هصلاخ  ایندلا  هایحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم 
نالف یظح  لاقی : اوظحف ) تلکا  ام  لضفاب  امولکاو  تنکا  ام  لضفاب  ایندلا  نم  اونکس  (. ) نوملعی موقل  تایالا  لصفن  کلذک  ایندلا )

ام اهنم  اوذخا  و   ) .معنم فرتم : لجر  دیرد : نبا  لاق  نوفرتملا ) هب  یظح  امب  ایندلا  نم   ) .جوزلا دـنع  هارملا  تیظح  و  ناطلـسلا ، دـنع 
ام تابیط  نم  مهعم  اولکاف   ) هلوقب نوربکتملا ) یلا - اوظحف -  ) هلوق لدب  هنا  یفقثلا  تایاور  نم  تفرع  دق  نوربکتملا ) هربابجلا  هذخا 
ام لضفا  نم  اوجوزت  و  نونکـسی ، ام  لضفا  نم  اونکـس  و  نوسبلی ، ام  لضفا  نم  اوسبل  و  نوبرـشی ، اـم  تاـبیط  نم  اوبرـش  و  نولکاـی ،

لکاملا و نم  هتـسلا  هذه  یف  هرـصحنم  هیویندلا  دـئاذللاف  لیـصفت ، همث  لامجا و  انه  ام  و  نوبکری ،) ام  لضفا  نم  اوبکر  و  نوجوزتی ،
: يا غلبملا ) دازلاب  اهنع  اوبلقنا  مث   ) .بکارملا حکانملا و  نکاسملا و  سبالملا و  براشملا و 

یف ایندـلا  دـهز  هذـل  اوباصا   ) .تاحلاصلا لمع  نامیالا و  وه  و  حـبارلا ) رجتملا  و   ) .داز ریخ  هنوکب  یلاـعت  هفـصو  يذـلا  يوقتلا  داز 
(، مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل   ) یلاعت لاق  امک  اهب  هقلعلا  مدعب  لب  اهمیعن  كرتب  سیل  اهیف  دـهزلا  نال  مهایند )

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هل هدایز  لوصح  مدع  هایند و  نم  تاف  ام  توفب  ملاتم  امئادف  صیرحلا  اما  و 
باب لک  نم  مهیلع  نولخدی  هکئالملا  و  (، ) میحر بر  نم  الوق  مالـس  ( ) مهترخآ یف  ادغ  هللا  ناریج  مهنا  اونقیت  و  ( ) ایندـلا نیدـلا و 

و ال (. ) نوعدـی ام  مهل  و  ( ) هوعد مهل  درت  ال  (. ) هرظان اـهبر  یلا  هرـضان  ذـئموی  هوجو  (، ) رادـلا یبقع  معنف  متربص  اـمب  مکیلع  مـالس 
هضف و نم  رواسا  اولح  قربتسا و  رضخ و  سدنس  بایث  مهیلاع  اریبک  اکلم  امیعن و  تیار  مث  تیار  اذا  و  ( ) هذل نم  بیصن  مهل  صقنی 
مهلجا ال ءاج  اذاف  ( ) هبرق توملا و  هللا  دابع  اورذحاف  (. ) اروکـشم مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا  اروهط  ابارـش  مهبر  مهاقس 
ول ال بر  لوقیف  توملا  مکدـحا  یتای  نا  لبق  نم  مکانقزر  امم  اوقفنا  و  ( ) هتدـع هل  اودـعا  و  (. ) نومدقتـسی ـال  هعاـس و  نورخاتـسی 

رماب یتای  هناف  (. ) نولمعا امب  ریبخ  هللا  اهلجا و  ءاج  اذا  اـسفن  هللا  رخوی  نل  نیحلاـصلا و  نم  نکا  قدـصاف و  بیرق  لـجا  یلا  ینترخا 
بهذم یف  صن  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  ادبا ) ریخ  هعم  نوکی  رـش ال  وا  ادـبا  رـش  هعم  نوکی  ریخب ال  لیلج ،  ) .ناش يا : بطخ ) میظع و 
لـصفلا  … ) ریخ هعم  رـشب  هءاج  دق  توملا  ناکل  اهنم  اجراخ  ناک  ول  و  اهنم ، جراخب  سیلف  رانلا  لخد  نم  نا  دـیعولا ، یف  انباحـصا 
رابخالا رثکا  نآرقلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لمح  نکمی  تلق : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

نینموملاریمال لیق  قودـصلا :) تاداقتعا   ) یف .نیقرـسملا و  نینموملا  نود  نیرفاکلا  نیـصلخملا و  نینموملا  رکذ  یلع  راـصتقالا  یف 
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باذعب هراشب  اما  دـبالا و  میعنب  هراشب  اما  هیلع : درت  روما  هثالث  دـحا  وه  متطقـس ، ریبخلا  یلع  لاقف : .توملا  انل  فص  مالـسلا :) هیلع  )
انودـع اما  و  دـبالا ، میعنب  رـشبملا  وهف  انرمال  عیطملا  انیل  اماف و  وه ، قرفلا  يا  نم  يردـی  مهبم ال  رما  لیوهت و  نیزحت و  اما  و  دـبالا ،

امهبم ریخلا  هیتای  هسفن  یلع  فرسملا  نموملا  وهف  هلاح  ام  يردی  يذلا ال  هرما  مهبملا  اما  و  دبالا ، باذعب  رشبملا  وهف  انیلع  فلاخملا 
زع و هللا  هبوقع  اورغصتست  اولکتت و ال  اوعیطا و ال  اولمعاف و  انتعافـشب ، رانلا  نم  هجرخی  نکلو  انئادعاب  یلاعت  هللا  هیوسی  نل  مث  انزحم 

یلع دری  رورس  مظعا  لاقف : توملا  نع  ع )  ) نسحلا لئس  و.هنس  فلا  هئمثالث  باذعب  الا  انتعافش  هقحلی  ام ال  نیفرسملا  نم  ناف  لج ،
.دـفنت و دـیبتال و ال  ران  یلا  مهتنج  نع  اولقن  اذا  نیرفاکلا  یلع  دری  روبث  مظعا  و  دـبالا ، میعن  یلا  دـکنلا  راد  نع  اوبلقنا  اذا  نینموملا 

مهصئارف تدعترا  مهناولا و  تریغت  مهب  رمالا  دتشا  املک  مهنال  مهفالخب  وه  اذاف  هعم  ناک  نم  هیلا  رظن  ع )  ) نیسحلاب رمالا  دتـشا  امل 
لاق و  مهـسوفن ، نکـست  مهحراوج و  ادـهت  مهناولا و  قرـشت  هصئاصخ  ضعب  نیـسحلا و  ناک  و  مهبونج ، تبجو  مهبولق و  تلجو  و 

سوبلا و نم  مکبربعت  هرطنقالا  توملا  امف  مارکلا  ینب  اربص  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف توملا ، یلاـبی  اـم  هیلا  اورظنا  ضعبل : مهـضعب 
یلا رصق  نم  لقنی  نمک  الا  مکئادعال  وه  ام  رصق و  یلا  نجس  نم  لقنی  نا  هرکی  مکیاف  مئادلا ، میعنلا  هعساولا و  نانجلا  یلا  ءارـضلا 

امهیلع  ) نیـسحلا نب  یلعل  لیق  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) .میلا باذـع  نجس و 
اطوا حـئاور و  اهییطا  بایثلا و  رخفاب  لادبتـسالا  هلیقث و  دویق  کف  وا  هلمق  هخـس  باـیث و  عزنک  نموملل  لاـقف : توملا ؟ اـم  مالـسلا :)

شحوا اهنـشخا و  بایثلا و  خـسواب  لادبتـسالا  هسینا و  لزانم  نع  لقنلا  هرخاف و  باـیث  علخک  رفاـکلل  و  لزاـنملا ، سنآ  بکارملا و 
هنم هبنی  لیوط ال  هنا  الا  هلیل  لک  مکیتای  يذلا  مونلا  وه  لاق : توملا ؟ ام  مالسلا :) هیلع  ) رقابلا دمحمل  لیق  .باذعلا و  مظعا  لزانملا و 

فیکف هردق  رداقی  ام ال  لاوهالا  فانصا  نم  همانم  یف  يار  هردق و  رداقی  ام ال  حرفلا  فانصا  نم  همون  یف  يار  نمف  همایقلا ، موی  الا 
نموملل وه  لاقف : .توملا  انل  فص  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلل لـیق  .هل و  اودعتـساف  توملا  وه  اذـه  هیف ، هلجو  مونلا و  یف  هحرف  لاـح 

اموق ناف  هل : لیق  .دـشا  براقعلا و  عذـل  یعافالا و  عسلک  رفاکلل  و  هنع ، هلک  ملالا  بعتلا و  عطقنی  هبیطل و  سعنیف  مشی  حـیر  بیطاک 
(: مالسلا هیلع   ) لاقف .قادحالا  یف  هیحرالا  بطق  ریودت  هراجحلاب و  خضر  ضیراقملاب و  ضرق  ریشانملاب و  رشن  نم  دشا  هنا  نولوقی :

عزنلا هیلع  لهـسی  ارفاک  يرن  انلاب  امف  لیق : دـئادشلا ؟ کلت  نیاعی  نم  مهنم  نورت  الا  نیرجافلا ، نیرفاـکلا و  ضعب  یلع  وه  کلذـک 
تارکس دنع  یساقی  نم  نیرفاکلا  نینموملا و  یف  و  کلذک ، نوکی  نم  نینموملا  یف  و  ملکتی ، ثدحتی و  کحـضی و  وه  یفطنیف و 

نم هصیحمتف  هدـش  نم  ناک  ام  و  هباوث ، لجاع  وهف  كانه  نموملل  هحار  نم  ناـک  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف دـئادشلا ؟ هذـه  توملا 
هتانـسح رجا  یفوتیلف  رفاکلا  یلع  كانه  هلوهـس  نم  ناک  ام  و  هنود ، هل  عنام  دـبالا ال  باوثل  اقحتـسم  افیظن  اضیفن  هرخالا  دریل  هبونذ 

ناب مکلذ  هتانسح ، دافن  دنا  هللا  باقع  ءادتبا  وهف  كانه  رفاکلا  یلع  هدش  نم  ناک  ام  و  باذعلا ، بجوی  ام  الا  هل  سیل  هرخالا و  دریل 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بیجی توملا ال  تارکـس  یف  لجر  یلع  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  لخد  .روجی و  ـال  لدـع  هللا 

وه توملا  لاقف : انبحاص  لاح  فیک  توملا و  فیک  انفرع  ول  انددو  هللا  لوسر  نبا  ای  اولاقف : .ایعاد  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
نوکیف مهتانسح  نم  نیرفاکلا  یفصی  و  مهیلع ، رز  رخآ و  هرافک  مهبیصی و  ملا  رخآ  نوکیف  مهبونذ  نم  نینموملا  یفـصی  هافـصملا 

نم یفص  الخن و  بونذلا  نم  لخن  دقف  اذه  مکبحاص  اما  و  مهل ، نوکت  هنـسح  باوث  رخآ  وه  مهقحلت و  همحر  وا  همعن  وا  هذل  رخآ 
هداعف ع )  ) اضرلا باحـصا  نم  لجر  ضرم  .دـبالا و  راد  یف  انترـشاعمل  حلـص  بوثلا و  یقنی  امک  یقن  یتح  صلخ  و  هیفـصت ، ماثالا 

هب حارتسم  توملاب و  حیرتسم  نالجر : سانلا  امنا  لاقف : ضرملا - هدش  دیری  كدعب - توملا  تیقل  لاقف : كدـجت ؟ فیک  هل : لاقف 
نیملـسملا ءالوه  لاب  ام  مالـسلا :) هیلع   ) داوجلل لیق  .کلذ و  لجرلا  لعفف  احیرتسم  نکت  هیالولاب  هوبنلاب و  هللااب و  نامیالا  ددجف  هنم ،

نم مهل  ریخ  هرخـالا  نا  اوملعل  هوبحـال و  اـقح - هللا  ءاـیلوا  نم  اوناـک  و  هوفرع - ول  هوهرکف و  هولهج  مهنـال  لاـق : توملا ؟ نوـهرکی 
عفنب مهلهجل  اولاقف ، .هنع  ملـالا  یفاـنلا  هندـبل و  یقنملا  ءاودـلا  نم  عنتمی  نونجملا  وا  یبصلا  لاـب  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق مث  .ایندـلا 
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ول اما  جلاعتملا ، اذهل  ءاودلا  اذه  نم  هل  عفنا  وه  دادعتـسالا  قح  توملل  دعتـسا  دق  نم  نا  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذـلا  و  لاقف : .ءاودـلا 
لخد .تامالسلا و  بالتجا  تافالا و  عفرل  ءاودلا  مزاحلا  لقاعلا  یعدتـسی  امم  دشا  هوعدتـسال  میعنلا  نم  توملا  هیلا  يدوی  ام  اوفرع 

ترذـقت و ول  کتیارا  هفرعت ، ـال  کـنال  توملا  نم  فاـخت  هل : لاـقف  توملا  نم  یکبی  وه  هباحـصا و  نم  ضیرم  یلع  ع )  ) يداـهلا
نا دـیرت  اما  کنع  کلذ  لیزی  مامحلا  یف  لسغلا  نا  تملع  برج و  حورق و  کباصا  کـیلع و  رذـقلا  خـسولا و  هرثک  نم  تخـستا 
اذاف کبونذ ، صیحمت  نم  کیلع  یقب  ام  رخآ  وه  مامحلا و  کلذ  وه  توملا  کلذـف  لاق : .یلب  لاق : هنع ؟ هلک  کلذ  لیزتف  هلخدـت 

يذا و مغ و  مه و  لک  نم  توجن  دـقف  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) هیلع تدرو  تنا 
ع)  ) يرکسعلا نسحلا  لئسو  .هلیبسل  یـضم  هسفن و  نیع  ضمغ  ملـستسا و  طشن و  لجرلا و  نکـسف  رورـس ، حرف و  لک  یلا  تلـصو 

تام اذا  نموملا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  هدج  نع  هیبا  نع  ینثدح  یبا  نا  نوکی ، امب  قیدصتلا  لاقف : وه ، ام  توملا  نع 
نم نموملا  ینعی  یحلا ) نم  تیملا  جرخی  تیملا و  نم  یحلا  جرخی   ) لوقی لـج  زع و  هللا  نا  تیملا ، وـه  رفاـکلا  نا  اـتیم و  نکی  مل 

لجر ءاج  .نم و  وملا  نم  رفاکلا  رفاکلا و 

لاق .توملا و  بحت  مث ال  نمف  لاق : .ال  لاق : هتمدق ؟ دـق  لاق : .معن  لاق : لام ؟ کلا  لاقف : .توملا  بحا  یلام ال  لاقف : ع )  ) یبنلا یلا 
لیقف .بارخلا  یلا  نارمعلا  نم  اولقتنت  نا  نوهرکتف  هرخالا  متبرخ  ایندـلا و  مترمع  مکنال  لاقف : توملا ، هرکن  انلاب  ام  رذ : یبال  لجر 

فیکف لیق : .هالوم  یلع  مدقی  قبال  اکف  یسملا ء  اما  و  هلها ، یلع  مدقی  بئاغلاکف  نسحملا  اما  لاق : هللا ؟ یلع  انمودق  يرت  فیکف  هل :
لاق میحج ) یفل  راجفلا  نا  میعن و  یفل  راربالا  نا  : ) لوقی لج  زع و  هللا  نا  هللا ، باتک  یلع  مکلاـمعا  اوضرعا  لاـقف : هللا ؟ دـنع  اـنلاح 

هبر و ماقم  فاخ  نم  اما  و  ( ) اهلماع نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف  (. ) نینـسحملا نم  بیرق  هللا  همحر  نا  : ) لاـق هللا ؟ همحر  نیاـف  لـجرلا :
همـالک یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) نم اـندابع  نم  ثرون  یتلا  هنجلا  کـلت  (، ) يواـملا یه  هنجلا  ناـف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن 

هلوقل مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ یفقثلا  هیاور  یف  رم  و  نولمعت .) متنک  امب  هنجلا  اولخدا  ، ) ماـیقت ناـک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 
و  ) اهلماع نم  رانلا  یلا  برقا  نم  و  (. ) نولمعت متنک  امب  هنجلا  اولخدا  مکیلع  مالـس  نولوقی  نیبیط  هکئالملا  مهافوتت  نیذـلا  : ) یلاـعت

هیاور یف  رم  و  اهیف .) نیدلاخ  منهج  راا  هل  ناف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  و  (، ) يواملا یه  میحجلا  ناف  ایندـلا  هایحلا  رثآ  یغط و  نم  اما 
میلع هللا  نا  یلب  ءوس  نم  لمعن  انک  ام  ملسلا  اوقلاف  مهسفنا  یملاظ  هکئالملا  مهافوتت  نیذلا   ) یلاعت هلوقل  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ یفقثلا 

، داعبالا درطلا  يرهوجلا  لاق  دـیرط ، عمج  ءادرط ) متنا  و  (. ) نیربکتملا يوثم  سئبف  نیدـلاخ  منهج  باوبا  اولخداف  نولمعت  متنک  امب 
نا مکذـخا و  هل  متمقا  نا  توملا   ) .دـیرط دورطم و  لجرلا  و  هئیدر ، هغل  یف  الا  لعتفا  لـعفنا و  هنم  لاـقی  ـال  و  بهذـف ، هتدرط  لوقت 
هناف هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لق  (، ) هدیـشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی  اونوکت  امنیا   ) یلاعت لاق  مککردا ) هنم  متررف 
امب ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مکئبنیف هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث  مکیقالم 
یلا ءامـسلا  نم  هطبهاف  هیلع  تبعتف  همیظع  هلزنم  هللا  دـنع  هل  ناک  اکلم  نا  یفاکلا :)  ) یف مکلظ ) نم  مکل  مزلا  وه  و  (. ) نولمعت متنک 

مث رطفی ، اهمایا ال  ماص  رتفیال و  لایل  ثالث  یلـصف  .کبر  دـنع  یل  عفـشاف  هلزنم  هللا  نم  کـل  نا  لاـقف : ع )  ) سیردا یتاـف  ضرـالا 
کئفاکا نا  بحا  انا  یحانج و  قلطا  دـق  کلوس و  تیطعا  دـق  کنا  کلملا : هل  لاـقف  کـلملا ، یف  رحـسلا  یف  یلاـعت  هللا  یلا  بلط 

هب دعـصف  بکرا ! لاق : مث  هحانج  طسبف  یـش ء ، هرکذ  عم  انهی  سیل  هناف  هب  سنآ  یلعل  توملا  کلم  ینیرت  لاقف : .هجاح  یلا  بلطاف 
یلام توملا  کلم  ای  کلملا  لاقف  هسماخلا ، هعبارلا و  ءامـسلا  نیب  هلبقتـساف  دعـصا ، هل : لیقف  ایندـلا  ءامـسلا  یف  توملا  کلم  بلطی 

ع)  ) سیردا عمـسف  هسماـخلا ، هعبارلا و  ءامـسلا  یف  یمدآ  حور  ضبقا  نا  ترماـف  شرعلا  لـظ  تحت  ینا  بجعلا  لاـق : .اـبطاق  كارا 
یف مکیـصاونب ) دوقعم  توملا  (. ) ایلع اناکم  هانعفر  و  : ) لج زع و  لاق  و  هناکم ، هحور  ضبقف  کلملا  حانج  نم  رخف  ضعتماف  کـلذ 
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یلع هدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ  لاقف : ابیطخ  ماق  هکم  نم  قارعلا  یلا  صوخشلا  یلع  ع )  ) نیـسحلا مزع  امل  فوهللا :) )
هورذت امیـشه  حبـصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  ایندلا  هایحلا  لثم  ( ) مکفلخ نم  يوطت  ایندـلاو   ) .هاتفلا دـیج 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یفقثلا هیاور  یف  داز  و  دیدش ) اهرح  دـیعب و  اهرعق  اران  اورذـحاف  (. ) حایرلا
مهرشحن و  (، ) باذعلا اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجـضن  املک  ( ) دیدج اهباذع  و  (. ) دیدص اهبارـش  و  ( ) ایندلا نیدلا و 

اهعماـقم و   ) یفقثلا هیاور  یف  داز  .اریعـس و  مهاـندز  تبخ  اـملک  منهج  مها  اـم و  امـص  اـمکب و  اـیمع و  مههوجو  یلع  هماـیقلا  موـی 
اهنم اوقلا  اذا  اریفز و  اظیغت و  اهلاوعمس  دیعا  ناکم  نم  مهتار  اذا  اریعس  هعاسلاب  بذک  نمل  اندتعا  و  ( ) همحر اهیف  سیل  راد  (. ) دیدح

کلام ای  اودان  و  ( ) هوعد اهیف  عمـست  و ال   ) .اریثک اروبث  اوعدا  ادـحا و  اروبث و  مویلا  اوعدـت  اروبث ال  کلانه  اوعد  نینرقم  اقیـض  اناکم 
نم اموی  انع  ففخی  مکبر  اوعدا  منهج  هنزخل  رانلا  یف  نیذـلا  لاق  و  ( ) هبرک اهیف  جرفت  و ال  (. ) نوثکام مکنا  لاق  کبر  اـنیلع  ضقیل 
ناف اهنم  انجرخا  انبر  (، ) لالـض یف  الا  نیرفاکلا  ءاعد  ام  اوعداف و  اولاق  یلب  اولاق  تانیبلاب  مکلـسر  مکیتات  کـت  ملوا  اولاـق  باذـعلا 
ناف امهنیب ، اوعمجاف  هب  مکنظ  نلصی  نا  هللا و  نم  مکفوخ  دتشی  نا  متعطتسا  نا  و  (. ) نوملکت اهیف و ال  اوئسخا  لاق  نوملاظ  اناف  اندع 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) اـنظ ساـنلا  نسحا  نا  و  هبر ، نم  هفوخ  ردـق  یلع  هبرب  هنط  نسح  نوکی  اـمنا  دـبعلا 
ناک و  بیج ، اعالا  نامقل  هیـصو  یف  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف افوخ هللا .) مهدشا  هللااب  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل 
لاق مث  کمحرل ، نیلقثلا  بونذـب  هتئج  ول  ءاجر  هللا  جرا  و  کبذـعل ، نیلقتلا  ربب  هتئج  ول  هفیخ  هللا  فخ  هنبال : لاق  نا  اهیف  اـم  بجعا 
هنع .اذه و  یلع  دزی  مل  اذه  نزو  ول  ءاجر ، رون  و  هفیخ ، رون  نارون  هبلق  یف  الا و  نموم  دبع  نم  سیل  لوقی : یبا  ناک  مالـسلا ) هیلع  )
یلع لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  هتمحر .) نم  کسیوی  افوخ ال  هللا  فخ  و  کیصاعم ، یلع  کئرجی  ءاجر ال  هللا  جرا  مالسلا :) هیلع  )

توجرل ادحا  الجر و  محار  هنا  وا  هنوکا  نا  توجر  ادحا  الجر و  بذـعم  هنا  اباتک  یلاعت  هللا  لزنا  ول  مالـسلا :) امهیلع   ) نیـسحلا نب 
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .همئالب یـسفن  یلا  عجرا  الئل  اداهتجا  الا  تددزا  ام  هلاحم  یبذعم ال  هنا  وا  هنوکا ، نا 

و هفحت )  ) یف یبلحلا  هبعش  یبا  نبا  هاور  و  هتاراغ ،)  ) یف یفقثلا  هاور  و  امهیلاما ،)  ) یف ناخیـشلا  هاور  لوقا : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 
نب یلع  نع  نامثع  نبا  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  یفقثلا  میهاربا  باتک  یلا  امهدانـساب  ایورف  ناخیـشلا  اما  هخیراـت .)  ) یف يربطلا  هاور 

رـصم و رکب  یبا  نب  دـمحم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  لاـق : ینادـمهلا  قاحـسا  یبا  نع  دـعجلا  نب  لیـضف  نع  دیعـس  یبا  نب  دـمحم 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) باتکلا ناکف  هب ، هاـصوا  اـمب  لـمعیل  رـصم و  لـها  یلع  هارقی  نا  هرما  اـباتک و  هل  بتک  اـهلامعا و 

، رکب یبا  نب  دمحم  رـصم و  لها  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 
ناف نوریـصت ، هیلا  نولوسم و  هنع  متنا  امیف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب : اما  .وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  مکیلا  دمحا  یناف  مکیلع  مالس 

مهنلاـسنل کـبر  وف  : ) لوقی و  ریـصملا ) هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  و  : ) لوقی و  هنیهر ) تبـسک  اـمب  سفن  لـک  : ) لوـقی یلاـعت  هللا 
ملظا و نحنف  بذـعی  ناف  ریبکلا  مکلمع و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  لج  زع و  هللا  نا  هللا  دابع ! اوملعا  و  نولمعی .) اوناک  امع  نیعمجا 
، هبوتلا یق  هحـصنی  هتعاطب و  لمعی هللا  نیح  همحرلا  هرفغملا و  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا  نا  هللا ! دابع  ای  نیمحارلا ، محرا  وهف  فعی  نا 

لاق هرخالا ، ریخو  ایندلا  ریخ  نم  اهریغب  كردی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردـی  و  اهریغ - ریخ  و ال  ریخلا - عمجت  اهناف  هللا  يوقتب  مکیلع 
معنل ریخ و  هرخـالا  رادـل  هنـسح و  ایندـلا  هذـه  یف  اونـسحا  نیذـللاریخ  اولاـق  مـکبر  لزنا  اذاـم  اوـقتا  نیذـلل  لـیق  و  : ) لـج زع و  هللا 
هانیتآ و  : ) میهاربال هناحبـس  لاق  .هایند  یف  هلمعب  هبیثی  هللا  ناف  ریخل  اما  ثالثل : لمعی  نم  نموملا  نا  هللا ! داـبع  اـی  اوملعا  نیقتملاراد .)

لاق دـق  امهیف و  مهملا  هافک  هرخالا و  ایندـلا و  یف  هرجا  هاطعا  یلاعت  لمع هللا  نمف  نیحلاصلا ) نمل  هرخـالا  یف  هنا  ایندـلا و  یف  هرجا 
مهرجا نورباصلا  یفوی  اـمنا  هعـساو  هللا  ضرا  هنـسح و  ایندـلا  هذـم  یف  اونـسحا  نیذـلل  مکبر  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  يداـبع  اـی   ) یلاـعت

لاق هرخالا  یف  هب  مهبـساحی  مل  مهاطعا  امو  باسح ،) ریغب  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
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زع و لاق  هئیس ، هنسح  لکب  رفکی  یلاعت  هللا  نا  و  ایندلا ، یف  هدایزلا  هنجلا و  یه  ینسحلا  و  هدایز ) ینـسحلا و  اونـسحا  نیذلل  : ) یلاعا
هدحاو لکب  مهاطعا  مث  مهتانسح  مهل  تبسح  همایقلا  موی  ناک  اذا  یتح  نیرکاذلل ) يرکذ  کلذ  تائیسلا  نبهذی  تانسحلا  نا   ) لج

مه اولمع و  امب  فعـضلا  ءازج  مهل  کئلوا  : ) لاق و  اباسح ) ءاطع  کبر  نم  ءازج  : ) لج زع و  لاق  فعـض ، هئمعبـس  یلا  اهلاثما  رـشع 
ریخلا و لجاع  اوزاح  نیقتملا  نا  هللا ! دابع  ای  اوملعا  .هیلع و  اوضاح  هل و  اولمعا  هللا و  مکمحر  اذـه  یف  اوبغراف  نونمآ ) تاـفرغلا  یف 

لق : ) همـسا زع  لاق  مهانغا ، ابا و  مهترخآ ، یف  ایندـلا  لها  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا  مهافک  ام  هللا  مهح  لها  اوکراـش  هلجآ ،
لـصفن کلذـک  همایقلا  موی  هصلاخ  ایندـلا  هایحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم  تاییطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم 

نم مهعم  اولکاف  مه  ایند  یف  ایندلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  تنکـس و  ام  لضفاب  ایندـلا  اونکـس  نوملعی ،) موقل  تایالا 
لضفا نم  اوجوزت  نونکسی و  ام  لضفا  نم  اونکس  نوسبلی و  ام  لضفا  نم  اوسبل  و  نوبرشی ، ام  تاییط  نم  اوبرـش  نولکای و  ام  تابیط 

هونمت و ال ام  مهیطعیف  هیلا  نونمتی  هللا ، ناریج  ادغ  مه  ایندلا و  لها  عم  ایندلا  هذل  اوباصا  نوبکری ، ام  لضفا  نم  اوبکر  نوجوزتی و  ام 
ای ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اذه یلاف  هذللا ، نم  ابیـصن  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری 

لها یف  مکیبن  متظفح  هللا و  متیقتا  نا  هللا ! دابع  ای  .هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  هللا ، يوقتب  هل  لمعی  لقع و  هل  ناک  نم  قاتشی  هللا  دابع 
و رکـشلا ، ربصلا و  لضفاب  متذـخا  و  رکـش ، ام  لضفاب  هومترکـش  رکذ و  ام  لضفاب  هومترکذ  و  دـبع ، ام  لـضفاب  هومتدـبع  دـقف  هتیب 

یلوال حـصناو  مهنم  لج  زع و  یقتا هللا  متناق  امایـص  مکنم  رثکا  هالـص و  مکنم  لوطا  مکریغ  ناک  نا  و  داهتجالا ، لـضفاب  متدـهتجا 
نمف ادبا ، ریخ  هعم  نوکی  رـشب ال  وا  ادبا  رـش  هعم  نوکی  ریخب ال  میظع  رماب  مکاجفی  هناف  هترکـس ، توملا و  هللا ! دابع  اورذـحا  .رمالا 

يا یلا  ملعی  یتـح  هدـسج  هحور  قراـفت  ساـنلا  نم  دـحا  سیل  هنا  اـهلماع ، نم  راـنلا  یلا  برقا  نـم  اـهلماع و  نـم  هـنجلا  یلا  برقا 
هل هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و  هل  عرـش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایل  ناک و  ناف  یلو ، ما  ودـع هللا  رانلا و  ما  هنجلا  یلا  ریـصی  نیتلزنملا 

اهیف هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و  هل  عرـش  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  اودع هللا  ناک  نا  و  لقث ، لک  هنع  عضو  لغـش و  لک  نم  غرفف  اهیف ،
هکئالملا مهافوتت  نیذلا  : ) یلاعت هللا  لاق  نیقیلا ، نوکی  هدنع  توملا و  دنع  نوکی  اذه  لک  رورس ، لک  كرت  هورکم و  لک  لبقتـساف 

يوثم سئبف  اهیف  نیدلاخ  منهج  باوبا  اولخداف  نولمعت  متنک  امب  میلع  هللا  نا  یلب  ءوس  نم  لمعن  انک  ام  ملسلا  اوقلاف  مهـسفنا  یملاظ 
مکذخا و هل  متمقا  نا  توملا ، درط  مکناف  هتدع ، هل  اودـعا  هعوق و  لبق و  هورذـحاف  توف  هنم  سیل  توملا  نا  هللا ! دابع  نیربکتملا .)

لـصفلا  ) هیلا مکعزاـنت  امدـنع  مکفلخ  يوطت  ایندـلا  مکیـصاونب و  دوقعم  توملا  مکلظ ، نم  مکل  مزلا  وه  و  مککردا ، هنم  متررف  نا 
هللا لوسر  ناک  و  اظعا ، توملاب و  یفکف  تاوهـشلا ، نم  مکـسفنا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

ای تاوهـشلا .) نیب  مکنیب و  لئاح  اذللا ! مدام  هناف  توملا  رکذ  اورثکا  : ) لوقیف توملا  رکذب  هباحـصا  یـصوی  ام  اریثک  مالـسلا ) هیلع  )
انا موی : لک  لوقی  ربقلا  نا  هتبرغ ، هتملظ و  هکنض و  هقیض و  اورذحاف  ربقلا ، توملا ؛ نم  دشا  هل  رفغی  نمل ال  توملا  دعب  ام  هللا ! دابع 
نا نارینلا ، رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضایر  نم  هضور  ربقلا  و  ماوهلا ، دودـلا و  تیب  انا  هشحولا ، تیب  اـنا  بارتلا ، تیب  اـنا  هبرغلا ، تیب 

یعینـص فیک  ملعتـسف  کتیل  ذاف و  يرهظ ، یلع  یـشمی  نا  بحا  نمم  تنک  دـق  الها  ابحرم و  ضرالا  تلاق  نفد  اذا  نموملا  دـبعلا 
، يرهظ یلع  یشمی  نم  ضغبا  نم  تنک  دقل  الها ، کب و ال  ابحرم  ال  ضرالا : هل  تلاق  نفا  اذا  رفاکلا  نا  و  رصبلا ، دم  هل  عستتف  کب 
، ربقلا باذع  هودع ، اهنم  هللا  رذح  یتلا  کنضلا  هشیعملا  نا  و  هعالضا ، یقلت  یتح  همضتف  کب ، یعینـص  فیک  ملعتـسف  کتیل  ذاف و 

انینت نا  ول  ثعبی ، موی  یلا  کلذک  هیلع  نددرتی  همظع  نرـسکی  همحل و  نشهنیف  انینت  نیعـست  هعـست و  هربق  یف  رفاکلا  یلع  طلـسی  هنا 
نع فعضت  ریـسیلا  اهیفکی  یتلا  هقیقرلا  همعانلا  مکداسجا  هفیعـضلا و  مکـسفنا  نا  هللا ! دابع  ای  .اعرز  تبنت  مل  ضرالا  یف  خفنت  اهنم 
.هللا هرک  ام  اوکرتا  هللا و  بحا  امباولمعاف  هیلع  مکل  ربص  هب و ال  مکل  هقاط  امم ال  مکسفنا  مکداسجا و  اوعزنت  نا  متعطتـسا  ناف  اذه ،

هعضرم لک  لهذت  نینجلا و  هیف  طقسی  ریبکلا و  هیف  رکـسی  ریغـصلا و  هیف  بیـشی  موی  ربقلا ؛ نم  دشا  وه  ام  ثعبلا  دعب  نا  هللا ! دابع  ای 
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هنم دـعرت  و  مهل ، بنذ  نیذـلا ال  هکئالملا  بهریل  مویلا  کلذ  عزف  نا  اریطتـسم ، هرـش  ناک  موی  ریرطمق ، سوبع  موی  تعـضرا ، اـمع 
لصفلا  ) لابجلا نوکت  و  ناهدلاک ، اهناکف  ریغتت  هیهاو و  ذئموی  یهف  ءامسلا  قشنت  و  داهملا ، ضرالا  داتوالا و  لابجلا  دادشلا و  عبسلا 

یف نم  عزفیق  روصلا  یق  خفنی  و  ابالص ، امص  تناک  امدعب  الیهمابیثک  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و 
هل و هللا  رفغی  مل  نا  نطبلا ، جرفلا و  لجرلا و  دیلا و  ناسللا و  رصبلا و  عمسلاب و  یصع  نم  فیکق  هللا ، ءاش  ام  الا  ضرالاا  تاوامـسلا 
دیدح ال اهعماقم  دیدج و  اهباذع  دیدص و  اهبارش  دیدش و  اهرح  دیعب و  اهرعق  ران  یلا  هریغ ، یلا  ریـصی  هنال  مویلا  کلذ  نم  همحری 
یتلا ال هللا  همحر  اذـه  عم  نا  هللا ! دابع  ای  اوملعآ  .هوعد و  اهلهال  عمـست  همحر و ال  اهیف  سیل  راد  اـهنکاس ، تومی  ـال  اهباذـع و  رتفی 
، قرفتی اهعمتجم ال  لمت و  اهتاذل ال  ادبا ، رش  اهعم  نوکی  ال  نیقتملل ، تدعا  ضرالا  ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  هنج  دابعلا ؛ نع  رصقت 
! رکب یبا  نب  دمحم  ای  ملعآ  مث  .ناحیرلا  ههکافلا و  اهیف  بهذ  نم  فاحـصب  ناملغلا  مهیدـیا  نیب  ماق  نمحرلا و  اورواج  دـق  اهناکس 

کسفن یلع  هنم  فاخت  نا  قیقح  تناف  سانلا  رما  نم  کتیل  ام و  کتیل  ذاف و  رـصم ، لها  یـسفن ؛ یق  يدانجا  مطعا  کتیل  دق و  ینا 
سیل هریغ و  نم  افلخ  لج  زع و  هللا  یف  ناف  لعفاف ، هقلخ  نم  دحا  اضرب  کبر  طخست  الا  تعطتـسا  ناف  کنید ، یلع  هنم  رذحت  نا  و 

ای لاق :- نا  یلا  کنارقا - کتناطب و  مهلعجا  مهبرق و  ریخلا و  لهال  نل  و  هیلع ، ذخ  ملاظلا و  یلع  دتـشا  هنم ، فلخ  هاوس  یـش ء  یف 
کتینالع و كرس و  رما  یق  هللا  يوقتب  کیـصوا  ینا  و  هتعاطب ، لمعلا  هللا و  نید  یف  عرولا  هفعلا  لضفا  نا  ملعا  رکب ! یبا  نب  دمحم 

سنتال ینفی و  امع  لدعا  یقب و  امل  لمعا  و  ءاقبلا ، راد  ءازجلا و  راد  هرخالا  ءانف و  راد  ءالب و  راد  ایندـلا  و  هیلع ، تنک  لاح  يا  یلع 
ام لوقلا  ریخ  و  هللا ، یف  سانلا  شخت  سانلا و ال  یف  لج  زع و  هللا  یـشخت  مالـسالا : عماوج  نه  عبـسب  کیـصوا  .ایندلا  نم  کبیـصن 

نیفلتخم نیءاضقب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـحاو رما  یف  ضقت  و ال  لمعلا ، هقدـص 
کتیب لها  کسفنل و  هرکت  ام  مهل  هرکا  کتیب و  لها  کسفنل و  بحت  ام  کتیعر  هماـعل  بحا  و  قحلا ، نع  غیزت  كرما و  فلتخیف 

كراشتـسا و اذا  ءرملا  حصنا  و  مئال ، همول  هللا  یف  فخت  قحلا و ال  یلا  تارمغلا  ضخ  و  هیعرلل ، حلـصا  هجحلل و  بجوا  کلذ  ناق 
مکتعاط مکل  یقبا  و  نیقتملا ، هیلح  مکایا  انالح و  و  نیدـلا ، یف  انتدوم  هللا  لعج  .مهدـیعب  نیملـسملا و  بیرقل  هوسا  کسفن  لـعجا 

ضوح اودرت  هتعاط  یلع  اوتبثا  مکریما و  دـمحم  هرزاوم  رـصم ! لها  اونـسحا  .نیلباقتم  ررـس  یلع  اـناوخا  اـهب  مکاـیا  اـنلعجی و  یتح 
نب کلام  نع  حـلاص  نب  ییحی  نع  يورف  یفقثلا ، هاور  ام  اـما  .هتاـکرب و  هللا و  همحر  مالـسلا و  هیـضری و  اـم  یلع  هللا  اـنناعا  مکیبن ،
یبا نب  دمحم  ثعب  امل  رـصم  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق : نسحلا  نب  هللادبع  نع  میهاربا  نب  نسحلا  نع  يدـسالا  دـلاخ 
لاح يا  یلع  مکتینالع و  مکرئارـس و  یف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دـعب ، اما  هیف : اضیا  ادـمحم  بطاـخی  هیف و  مهبطاـخی  مهیلا  رکب 

ینفی اـم  یلع  یقب  اـم  رثوی  نا  عاطتـسا  نمف  ءاـقب  ءازج و  راد  هرخـالا  ءاـنف و  ءـالب و  راد  ایندـلا  نا  مکنم  ءرملا  ملعیل  و  اـهیلع ، متنک 
ام یلا  يدعتن  انرما و ال  امع  رصقن  یتح ال  انمهف  امل  امهف  انرصب و  املارصب  مکایا  هللا و  انقزر  ینفت ، ایندلا  یقبت و  هرخالا  ناق  لعفیلف 

رماب ادـباف  ایندـلل  رخالا  هرخالل و  امهدـحا  نارما  کل  ضرع  ناـف  جوحا ، هرخـالا  نم  کبیـصن  یلا  کـنا  دـمحم ! اـی  ملعا  .اـناهن و 
لـصفلا  ) ریخلا بحا  اذا  و  هتین ، ردـق  یلع  دـبعلا  یطعی  لج  زع و  هللا  ناف  کـتین ، هیف  نسحتل  ریخلا و  یف  کـتبغر  مظعتل  و  هرخـالا ،

(ص) هللا لوسر  ناف  هلمع ، نمک  هللا  ءاش  نا  ناک  هلمعی  مل  هلها و  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
لوقی ضرملا -) الا  مهسبح  ام  مکعم  اوناک  الا  راد  نم  متطبه  ریسم و ال  نم  مترـس  ام  اماوقال  هنیدملاب  نا   ) كوبت نم  عجر  نیح  لاق 

نا قوقحم  تناف  سانلا  رما  نم  کتیلو  ام  کتیلو  و  رـصم ، لـها  يداـنجا ؛ مظعا  کـتیلو  ینا  دـمحم ! اـی  ملعآ  مث  هین - مهل  تناـک 
، لعفاف هقلخ  نم  دحا  یضرل  کبر  طخست  نا ال  تعطتسا  ناف  راهن  نم  هعاس  ناک  ول  کنید و  یلع  هیف  رذحتو  کسفن  یلع  فاخت 
کتناطب و مهلعجا  کیلا و  مهبرق  ریخلا و  لـهال  نل  ملاـظلا و  یلع  دتـشاف  هنم ، فلخ  یـش ء  یف  سیل  هریغ و  نم  اـفلخ  هللا  یف  ناـف 

يوقتب مکیصوا  یناف  دعب  اما  رصم : لها  دمحم و  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق : دانـسالاب  اضیا  حلاص  نب  ییحی  نع  .کناوخا و 
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و : ) لاق و  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک  : ) لوقی لج  زع و  هللا  ناف  نورئاص ، هیلا  نهر و  هب  متنا  نولووسم و  هنع  متنا  امب  لـمعلا  هللا و 
نع مکلئاس  هللا  نا  هللا ! دابع  اوملعاـف  نولمعی .) اوناـک  اـمع  نیعمجا  مهنلاـسنل  کـبروف   ) لاـق ریـصملا ) هللا  یلاو  هسفن  هللا  مکرذـحی 

دبعلا نوکی  ام  برقا  نا  اوملعا  .نیمحارلا و  محرا  وهف  محری  رفغی و  نا  نوملاظلا و  نحنف  بذعی  ناف  ریبکلا ، مکلامعا و  نم  ریغصلا 
عمجی ام ال  ریخلا  نم  عمجت  اـهناف  یلاـعت  هللا  يوقتب  مکیلعف  هبوتلا ، یف  هتحـصانم  هللا و  هعاـطب  لـمعی  اـم  نیح  هرفغملا  همحرلا و  یلا 

اولاق مکبر  لزنا  اذام  اوقتا  نیذلل  لیق  و  : ) هناحبس لوقی  هرخالا ، ریخ  ایندلا و  ریخ  اهریغب ، كردی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردی  امریغ و 
ریخ هرخالا  رادلو  هنسح  ایندلا  هذه  یف  اونـسحا  نیذلل  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اریخ
مل مهایند و  یف  ایندـلا  لـها  اوکراـش  هلجآا ، ریخلا  لـجاعب  اوبمذ  دـق  نیقتملا  نینموملا  نا  هللا ! داـبع  اوملعا  و  نویقتملا .) راد  معنل  و 

نیذـلل یه  لق  قزرلا  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیذ  مرح  نم  لق   ) لج زع و  هللا  لوقی  مهترخآ ، یق  ایندـلا  لما  مهکراشی 
مهایند یف  ایندلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  تنکس و  ام  لضفاب  ایندلا  اونکـس  همایقلا ، موی  هصلاخ  ایندلا  هایحلا  یف  اونمآ 

عم ایندـلا  لها  عم  ایندـلا  لها  هذـل  اوباصا  نوسبلی ، ام  لضفا  نم  اوسبل  نوبرـشی و  ام  لضفا  نم  اوبرـش  نولکای و  ام  لضفا  نم  اولکاف 
دابع اوملعا  و  لقع ؟ هل  ناک  نم  هیلا  قاتـشی  ام  اذـه  یف  اما  .هذـل  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری  هیلع ال  نونمتی  هللا  ناریج  ادـغ  مهنا 

لضفاب هومترکش  رکذ و  ام  لضفاب  هومترکذ  دبع و  ام  لضفاب  هومتدبع  دقف  هتیب ؛ لها  یف  مکیبن  متظفح  مکبر و  متیقتا  نا  مکنا  هللا !
یقتا هللا و متنک  ذا  امایـص  رثکا  مکنم و  هالـص  لوطا  مکریغ  ناک  نا  و  داهجلا ، لضفاب  متدـهاج  ربصلا و  لضفاب  متذـخا  رکـش و  ام 

نوکی ریخ ال  میظع ، رماب  لخدـی  هناف  هل  اوذـخ  هلوزن و  توملا و  هللا  دابع  اورذـحا  .عشخاو و  ع )  ) دـمحم لآ  نم  هللا  ءایلوال  حـصنا 
ما هنجلا  یلا  ریـصی ، نیلزنملا  يا  یلا  ملعی  یتح  هدسج  هحور  قرافی  سانلا  نم  دحا  سیل  ادبا ، ریخ  هعم  نوکی  رـشو ال  ادبا  رـش  هعم 

، اهیف هئایلوال  لج  زع و  هللا  دـعا  ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  عرـش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایلو  ناک  ناف  یلو ، ما  وه هللا  ودـعا  رانلا ، یلا 
اودع ناک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نا و  لقث ، لک  نم  عضو  لغـش و  لک  نم  غرف 

نیدلاخ : ) یلاعت لاق  رورس ، لک  قراف  هورکم و  لک  لبقتسا  اهلهال و  هللا  دعا  .ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  لهـس  رانلا و  باوبا  هل  تحتف 
نا توملا ، ءادرط  مکناف  هتدـع ، هل  اودـعا  هورذـحاف و  توف  هنم  سیل  توملا  نا  هللا ! داـبع  اوملعآ  و  نیربکتملا .) يوثم  سئبف  اـهیف 
نع رم  اـم  رخآ  یلا  .مکفلخ  نم  يوـطت  ایندـلاو  مکیـصاونب  دوـقعم  مکلظ  نم  مکل  مزلا  وـه  مککردا و  متبره  نا  مکذـخا و  مـتمقا 
اما و  یهداو .) دشا  مویلا  کلذ  دعب  ام  دعب  ام  نا  هللا ! دابع  اوملعاو   … ) مویلا کلذ  نم   ) هلوق لدـب  هیفف  فالتخا ، یندا  عم  نییلامالا 

ینبجعاو هنع  تلاس  ام  تمهفو  کباتک  لصو  دـقف  دـعب  اما  رـصم : لـهاو  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  هنم  و  (: ) هفحت  ) یف لاـقف  یبلحلا 
اما لوخدم ، ریغ  يار  هحلاص و  هین  کنم  کلذ  جرخا  يذلا  نا  تننظ  و  هریغ ، نیملسملا  حلـصی  ام ال  هنم و  کل  دبال  امب  کمامتها 
مهل نیل  کحانج و  مهل  ضفخاف  سانلا  نیب  تیضق  تنا  اذا  و  کتینالع ، كرـس و  كدعقم و  کماقم و  یف  هللا  يوقتب  کیلعف  دعب 

نم ءافعـضلا  ساـییال  مهل و  کـفیح  یف  ءاـمظعلا  عمطی  ـال  یتح  رظنلا ، ظـحللا و  یف  مهنیب  سآ  کـهج و  مهل و  طـسباو  کـبناج ،
نوکی نا  ـالا  هحلـص  زجاـف  حلـص  یلع  هاـخا  حـلاص  نم  و  نیمیلا ، هیلع  یعدـملا  یلع  هنیبلا و  یعدـملا  لاـست  نا  و  مهیلع ، کلدـع 

و ردـغلا ، بذـکلا و  روجفلا و  لها  یلع  عرولا  ءایحلا و  ءافولا و  قدـصلا و  لها  ءاهقفلا و  رثآ  و  امارح ، للحی  وا  الالح  مرحیاـحلص 
و افوخ ، هنم  مهدـشا  ارکذ و  مهرثکا هللا  یلا  یناوخا  بحا  نا  و  كوادـعا ، نورداغلا  نورجافلا  کناوخا و  راربالا  نوحلاـصلا  نکیل 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امیف هللا  يوقتب  مکیـصوا  ینا  .هللا و  ءاـش  نا  مهنم  نوکت  نا  وجرا 

هللا مکرذحی   ) لاق و  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک  : ) هباتک یف  لاق  یلاعت  هللا  ناف  نورئاص ، هیلا  متنا  امع  نولووسم و  هنع  متنا  ایندـلا )
یبلاولا بعک  نب  ثراحلا  نع  فنخم  یبا  نع  يورف  يربطلا  اما  .دـحاو و  عیمجلا  یف  لصالا  فالتخا و  یندا  عم  رم  اـم  لـثم  هسفن )

دمحم یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  هیلع  دهع  اماذه   ) هدهع مهیلع  ارقف  رـصم  مدـق  نیح  رکب  یبا  نب  دـمحم  عم  تنک  لاق : هیبا  نع 
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یلع نیللاـب  و  دهـشملا ، بیغملا و  یق  لـج  زع و  هللا  فوـخ  هینـالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  يوـقتب  هرما  رـصم ، هـال  نـیح و  رکب  یبا  نـب 
سانلا و نع  وفعلاـب  و  ملاـظلا ، یلع  هدـشلابو  مولظملا  فاـصناب  وهمذـلا  لـها  یلع  لدـعلاب  و  نیرجاـفلا ، یلع  هظلغلاـب  نیملـسملا و 

یف مهل  ناف  هعامجلا ، هعاطلا و  لـها  هلبق  نم  وعدـی  نا  هرما  و  نیمرجملا ، بذـعی  نینـسحملا و  يزجی  هللا  و  عاطتـسا ، اـم  ناـسحالاب 
هیلع یبجت  تناک  ام  یلع  ضرالا  جارخ  یبجی  نا  هرما  و  ههنک ، نوفرعی  هردـق و ال  نوردـقی  ام ال  هبوثملا  میظع  هبقاعلا و  نم  کـلذ 

یـساوی نا  هحانج و  مهل  نیلی  نا  و  لبق ، نم  هیلع  نومـسقی  اوناک  ام  یلع  هلها  نیب  همـسقی  مث  هیف ، عدـتبیال  هنم و  صقنیـال  لـبق  نم 
عبتی طـسقلاب و ال  موقی  نا  قحلاـب و  ساـنلا  نیب  مکحی  نا  هرما  و  ءاوس ، قحلا  یف  دـیعبلا  بیرقلا و  نکیل  و  ههجو ، هسلجم  یف  مهنیب 

یف یفقثلا  هاور  .هاوس و  ام  یلع  هرما  هتعاط و  رثآ  یقتا و  نم  عم  هوانث  لج  هللا  ناف  مئال ، همول  لـج  زع و  هللا  یف  فاـخی  ـال  يوهلا و 
( مالـسلا هیلع   ) هبتک باتک  اهیف  هیواعم و  یلا  اهب  ثعبف  عمجا  هبتک  ذـخا  لتق  امل  ادـمحم  نا  ناربخ  رم  و  هقباس ، یف  رم  امک  هتاراغ ) )
هنم و بجعتی  هیف و  رظنی  ناک  هیواعم  نا  هنس و  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بدا هیف  هل 

رهاظلا .هیواعم و  یلا  باتکلا  کلذ  لوصو  یلع  فسات  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  رکب ، یبا  بتک  نم  ناک  هنا  سانلل : لوقن  هئاسلجل : لاـق 
یناثلا ربخلا  نم  موهفملا  نال  انل  باتکلا  کلذ  لقن  مدع 

دهع نم  و   ) فنصملا لوق  .هالصلاو  ءوضولا  نم  رصتخم  الا  هیف  سیل  لصاولا  باتکلا  و  سانلا ، اهفرعی  ننس ال  نم  انوحـشم  ناک  هنا 
هدلق نیح  (. ) هنع هللا  یضر  دیدحلا ) یبا  نبا   ) و هللا ) همحر  ( ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) مهداز رکب ) یبا  نب  دمحم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل
دعس نب  سیق  دعب  هدلق  یفقثلا ، تاراغ  تایاور  نم  تفرع  امک  هدعب  هنیح و  لب  دیلقتلا  نیح  نکی  مل  فنـصملا  هلقنام  عیمج  رـصم )

.هدابع نب 

( رـصم لها  یـسفن  یف   ) .دـنج یه  رکـسع  اهنم  لصحی  هنیدـم  لک  يدانجا ) مظعا  کتیل  دـق و  ینا  رکب ! یبا  نب  دـمحم  اـی  ملعا  (و 
سفنلا نا  : ) قیدـصلا فسوی  لاق  کسفن ) یلع  فلاخت  نا   ) .قیلخ يا : قوقحم ) تناـف  (. ) مالـسلا هیلع   ) هدـیب هنیدـم  مظعا  تناـکف 

دقل و  هیالولا ، یف  رهدـلا ) نم  هعاس  الا  کل  نکی  مل  ول  و   ) .کنید نع  مصاخت  يا : حـفانت ) نا  و  (. ) یبر محر  ام  الا  ءوسلاب  هراـمال 
(- يربطلا  ) یف .لتق و  یتح  دهاجف  هرما  ام  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هللا همحر  لعف 
هل لاقف  .رانلاب  کیلع  هقرحا  مث  رامح  فوج  یف  کلخدا  کب ؟ عنـصا  ام  يردتا  جـیدح : نب  هیواعم  هل  لاق  ودـعلا - دـیب  هرـسا  دـعب 

امالـس ادرب و  یلع  هللا  اهلعجی  نا  اهب  ینقرحت  یتلا  رانلا  هذه  وجرال  ینا  و  هللا ، ءایلواب  کلذ  لعف  ام  لاطف  کلذ  یب  متلعف  نا  دمحم :
هترکذ نم  کقرحی و  هللا  نا  هئایلوا ، دورمن و  یلع  اهلعج  امک  کئایلوا  یلع  کیلع و  اهلعجی  نا  و  میهاربا ، هلیلخ  یلع  اـهلعج  اـمک 
.اریعـس هللا  اهداز  تبخ  املک  مکیلع  یظلت  رانب  صاعلا - نب  ورمع  یلا  راشا  و  اذـه - و  هیواعم - ینعی  کماما - و  نامثع - ینعی  لبق -

نآرقلا و مکح  ذـبن  روجلاب و  لمع  نامثع  نا  نامثع ، تنا و  ام  و  دـمحم : هل  لاق  .نامثعب  کلتقا  امنا  ینا  جـیدح : نب  هیواعم  هل  لاق 
كوارظن کلذ و  هل  تنا  تنـسح  و  هانلتقف ، هیلع  کلذ  انمقنف  نوقـسافلا ) مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و   ) یلاعت لاـق  دـق 

یف هاقلا  مث  هلتقف  همدقف  جیدح  نبا  هیواعم  بضغف  هلاثم ، یلع  کلعاج  هبنذ و  مظع  همثا و  یف  هکیرـش  تنا  هبنذ و  نم  هللا  انارب  دقف 
یف هریغ ) یف  فلخ  هللا  نم  سیل  هریغ و  نم  افلخ  هللا  یف  ناـف  هقلخ  نم  دـحا  اـضرب  هللا  طخـست  ـال  و   ) .راـنلاب هقرحا  مث  راـمح  هفیج 

ام ضعب  اهیف  کلملادـبع  نب  دـیزی  دـنع  نم  اـنیتات  بتک  یف  يرت  اـم  یبعـشلا :- هدـنع  و  يرـصبلا - نسحلل  هریبه  نبا  لاـق  دـقعلا :) )
براق لاقف : هلاسف  كدنع ، زاجحلا  هیقف  یبعشلا  اذه  هل : لاقف  یمد ؟ یلع  تیـشخ  اهذفنا  مل  نا  هللا و  طخـس  تقفاو  اهتذفنا  نافاهیف 
فخت دـیزی و ال  یف  هللا  فخ  هریبه  نبا  لاق : .لوقت  ام  تنا  هل : لاق  نسحلا و  یلا  هریبه  نبا  تفتلاف  .روماـم  دـبع  تنا  اـمناف  ددـس  و 
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حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم کعنمی  دیزی ال  نا  دیزی و  نم  کعنام  هللا  نا  هریبه  نبا  ای  هللا ، یف  دیزی 
هقفاو امف  هللا  باتک  یلع  هضرعاف  دیزی  کیلا  بتک  ام  رظناف  قلاخلا ، هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  هریبه ال  نبا  ای  هللا ، ایندـلا ) نیدـلا و 

.هباتک نم  کب  یلوا  هللا  باتک  دیزی و  نم  کب  یلوا  هللا  ناف  هذفنت ، الف  هفلاخ  ام  هذفناف و 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هبعکلا بر  ینقدص و  خیـشلا  اذه  لاق : نسحلا و  فتک  یلع  هدی  هریبم  نبا  برـضف 
و هفحت )  ) یف یبلحلا  هبعش  یبا  نبا  هاور  و  هتاراغ ،)  ) یف یفقثلا  هاور  و  امهیلاما ،)  ) یف ناخیـشلا  هاور  لوقا : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 

نب یلع  نع  نامثع  نبا  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  یفقثلا  میهاربا  باتک  یلا  امهدانـساب  ایورف  ناخیـشلا  اما  هخیراـت .)  ) یف يربطلا  هاور 
رـصم و رکب  یبا  نب  دـمحم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  لاـق : ینادـمهلا  قاحـسا  یبا  نع  دـعجلا  نب  لیـضف  نع  دیعـس  یبا  نب  دـمحم 

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) باتکلا ناکف  هب ، هاـصوا  اـمب  لـمعیل  رـصم و  لـها  یلع  هارقی  نا  هرما  اـباتک و  هل  بتک  اـهلامعا و 
، رکب یبا  نب  دمحم  رـصم و  لها  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 

ناف نوریـصت ، هیلا  نولوسم و  هنع  متنا  امیف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب : اما  .وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  مکیلا  دمحا  یناف  مکیلع  مالس 
مهنلاـسنل کـبر  وف  : ) لوقی و  ریـصملا ) هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  و  : ) لوقی و  هنیهر ) تبـسک  اـمب  سفن  لـک  : ) لوـقی یلاـعت  هللا 

ملظا و نحنف  بذـعی  ناف  ریبکلا  مکلمع و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  لج  زع و  هللا  نا  هللا  دابع ! اوملعا  و  نولمعی .) اوناک  امع  نیعمجا 
، هبوتلا یق  هحـصنی  هتعاطب و  لمعی هللا  نیح  همحرلا  هرفغملا و  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا  نا  هللا ! دابع  ای  نیمحارلا ، محرا  وهف  فعی  نا 

لاق هرخالا ، ریخو  ایندلا  ریخ  نم  اهریغب  كردی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردـی  و  اهریغ - ریخ  و ال  ریخلا - عمجت  اهناف  هللا  يوقتب  مکیلع 
معنل ریخ و  هرخـالا  رادـل  هنـسح و  ایندـلا  هذـه  یف  اونـسحا  نیذـللاریخ  اولاـق  مـکبر  لزنا  اذاـم  اوـقتا  نیذـلل  لـیق  و  : ) لـج زع و  هللا 
هانیتآ و  : ) میهاربال هناحبـس  لاق  .هایند  یف  هلمعب  هبیثی  هللا  ناف  ریخل  اما  ثالثل : لمعی  نم  نموملا  نا  هللا ! داـبع  اـی  اوملعا  نیقتملاراد .)

لاق دـق  امهیف و  مهملا  هافک  هرخالا و  ایندـلا و  یف  هرجا  هاطعا  یلاعت  لمع هللا  نمف  نیحلاصلا ) نمل  هرخـالا  یف  هنا  ایندـلا و  یف  هرجا 
مهرجا نورباصلا  یفوی  اـمنا  هعـساو  هللا  ضرا  هنـسح و  ایندـلا  هذـم  یف  اونـسحا  نیذـلل  مکبر  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  يداـبع  اـی   ) یلاـعت

لاق هرخالا  یف  هب  مهبـساحی  مل  مهاطعا  امو  باسح ،) ریغب  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
زع و لاق  هئیس ، هنسح  لکب  رفکی  یلاعت  هللا  نا  و  ایندلا ، یف  هدایزلا  هنجلا و  یه  ینسحلا  و  هدایز ) ینـسحلا و  اونـسحا  نیذلل  : ) یلاعت

هدحاو لکب  مهاطعا  مث  مهتانسح  مهل  تبسح  همایقلا  موی  ناک  اذا  یتح  نیرکاذلل ) يرکذ  کلذ  تائیسلا  نبهذی  تانسحلا  نا   ) لج
مه اولمع و  امب  فعـضلا  ءازج  مهل  کئلوا  : ) لاق و  اباسح ) ءاطع  کبر  نم  ءازج  : ) لج زع و  لاق  فعـض ، هئمعبـس  یلا  اهلاثما  رـشع 

ریخلا و لجاع  اوزاح  نیقتملا  نا  هللا ! دابع  ای  اوملعا  .هیلع و  اوضاح  هل و  اولمعا  هللا و  مکمحر  اذـه  یف  اوبغراف  نونمآ ) تاـفرغلا  یف 
لق : ) همـسا زع  لاق  مهانغا ، ابا و  مهترخآ ، یف  ایندـلا  لها  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندـلا  مهافک  ام  هللا  مهح  لها  اوکراـش  هلجآ ،

لـصفن کلذـک  همایقلا  موی  هصلاخ  ایندـلا  هایحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم  تاییطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم 
نم مهعم  اولکاف  مه  ایند  یف  ایندلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا  تنکـس و  ام  لضفاب  ایندـلا  اونکـس  نوملعی ،) موقل  تایالا 

لضفا نم  اوجوزت  نونکسی و  ام  لضفا  نم  اونکس  نوسبلی و  ام  لضفا  نم  اوسبل  و  نوبرشی ، ام  تاییط  نم  اوبرـش  نولکای و  ام  تابیط 
هونمت و ام  مهیطعیف  هیلع  نونمتی  هللا ، ناریج  ادغ  مه  ایندـلا و  لها  عم  ایندـلا  هذـل  اوباصا  نوبکری ، ام  لضفا  نم  اوبکر  نوجوزتی و  ام 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اذه یلاف  هذللا ، نم  ابیـصن  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری  ال 

یف مکیبن  متظفح  هللا و  متیقتا  نا  هللا ! دابع  ای  .هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  هللا ، يوقتب  هل  لمعی  لقع و  ها  ناک  نم  قاتـشی  هللا  داـبع  اـی 
و رکشلا ، ربصلا و  لضفاب  متذخا  و  رکـش ، ام  لضفاب  هومترکـش  رکذ و  ام  لضفاب  هومترکذ  و  دبع ، ام  لضفاب  هومتدبع  دقف  هتیب  لها 
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یلوال حـصناو  مهنم  لج  زع و  یقتا هللا  متناق  امایـص  مکنم  رثکا  هالـص و  مکنم  لوطا  مکریغ  ناک  نا  و  داهتجالا ، لـضفاب  متدـهتجا 
نمف ادبا ، ریخ  هعم  نوکی  رـشب ال  وا  ادبا  رـش  هعم  نوکی  ریخب ال  میظع  رماب  مکاجفی  هناف  هترکـس ، توملا و  هللا ! دابع  اورذـحا  .رمالا 

يا یلا  ملعی  یتـح  هدـسج  هحور  قراـفت  ساـنلا  نم  دـحا  سیل  هنا  اـهلماع ، نم  راـنلا  یلا  برقا  نـم  اـهلماع و  نـم  هـنجلا  یلا  برقا 
هل هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و  هل  عرـش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایل  ناک و  ناف  یلو ، ما  ودـع هللا  رانلا و  ما  هنجلا  یلا  ریـصی  نیتلزنملا 

اهیف هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقرط و  هل  عرـش  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  اودع هللا  ناک  نا  و  لقث ، لک  هنع  عضو  لغـش و  لک  نم  غرفف  اهیف ،
هکئالملا مهافوتت  نیذلا  : ) یلاعت هللا  لاق  نیقیلا ، نوکی  هدنع  توملا و  دنع  نوکی  اذه  لک  رورس ، لک  كرت  هورکم و  لک  لبقتـساف 

يوثم سئبف  اهیف  نیدلاخ  منهج  باوبا  اولخداف  نولمعت  متنک  امب  میلع  هللا  نا  یلب  ءوس  نم  لمعن  انک  ام  ملسلا  اوقلاف  مهـسفنا  یملاظ 
مکذخا و هل  متمقا  نا  توملا ، درط  مکناف  هتدع ، هل  اودـعا  هعوق و  لبق و  هورذـحاف  توف  هنم  سیل  توملا  نا  هللا ! دابع  نیربکتملا .)

لـصفلا  ) هیلا مکعزاـنت  امدـنع  مکفلخ  يوطت  ایندـلا  مکیـصاونب و  دوقعم  توملا  مکلظ ، نم  مکل  مزلا  وه  و  مککردا ، هنم  متررف  نا 
هللا لوسر  ناک  و  اظعا ، توملاب و  یفکف  تاوهـشلا ، نم  مکـسفنا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

ای تاوهـشلا .) نیب  مکنیب و  لئاح  اذللا ! مدام  هناف  توملا  رکذ  اورثکا  : ) لوقیف توملا  رکذب  هباحـصا  یـصوی  ام  اریثک  مالـسلا ) هیلع  )
انا موی : لک  لوقی  ربقلا  نا  هتبرغ ، هتملظ و  هکنض و  هقیض و  اورذحاف  ربقلا ، توملا ؛ نم  دشا  هل  رفغی  نمل ال  توملا  دعب  ام  هللا ! دابع 
نا نارینلا ، رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضایر  نم  هضور  ربقلا  و  ماوهلا ، دودـلا و  تیب  انا  هشحولا ، تیب  اـنا  بارتلا ، تیب  اـنا  هبرغلا ، تیب 

یعینـص فیک  ملعتـسف  کتیل  ذاف و  يرهظ ، یلع  یـشمی  نا  بحا  نمم  تنک  دـق  الها  ابحرم و  ضرالا  تلاق  نفد  اذا  نموملا  دـبعلا 
یلع یـشمی  نم  ضغبا  نم  تنک  دـقل  الها ، کب و ال  اـبحرم  ـال  ضرـالا : هل  تلاـق  نفد  اذا  رفاـکلا  نا  و  رـصبلا ، دـم  هل  عستتف  کـب 

، هودـع اهنم  هللا  رذـح  یتلا  کنـضلا  هشیعملا  نا  و  هعالـضا ، یقلت  یتح  همـضتف  کب ، یعینـص  فیک  ملعتـسف  کـتیل  ذاـف و  يرهظ ،
، ثعبی موی  یلا  کلذک  هیلع  نددرتی  همظع  نرسکی  همحل و  نشهنیف  انینت  نیعست  هعست و  هربق  یف  رفاکلا  یلع  طلسی  هنا  ربقلا ، باذع 

ریـسیلا اهیفکی  یتلا  هقیقرلا  همعانلا  مکداسجا  هفیعـضلا و  مکـسفنا  نا  هللا ! دابع  ای  .اعرز  تبنت  مل  ضرالا  یف  خـفنت  اـهنم  اـنینت  نا  ول 
اوکرتا هللا و  بحا  امباولمعاف  هیلع  مکل  ربص  هب و ال  مکل  هقاط  امم ال  مکسفنا  مکداسجا و  اوعزنت  نا  متعطتسا  ناف  اذه ، نع  فعضت 
لهذت نینجلا و  هیف  طقـسی  ریبکلا و  هیف  رکـسی  ریغـصلا و  هیف  بیـشی  موی  ربقلا ؛ نم  دشا  وه  ام  ثعبلا  دعب  نا  هللا ! دابع  ای  .هللا  هرک  ام 

و مهل ، بنذ  نیذلا ال  هکئالملا  بهریل  مویلا  کلذ  عزف  نا  اریطتسم ، هرـش  ناک  موی  ریرطمق ، سوبع  موی  تعـضرا ، امع  هعـضرم  لک 
نوکت و  ناهدـلاک ، اهناکف  ریغتت  هیهاو و  ذـئموی  یهف  ءامـسلا  قشنت  و  داهملا ، ضرالا  داـتوالا و  لاـبجلا  دادـشلا و  عبـسلا  هنم  دـعرت 

یق خفنی  و  ابالـص ، امـص  تناک  امدـعب  الیهمابیثک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لابجلا
جرفلا و لجرلا و  دـیلا و  ناسللا و  رـصبلا و  عمـسلاب و  یـصع  نم  فیکق  هللا ، ءاش  ام  ـالا  ضرـالا  تاوامـسلا و  یف  نم  عزفیق  روصلا 

اهباذع دیدص و  اهبارش  دیدش و  اه  رح  دیعب و  اهرعق  ران  یلا  هریغ ، یلا  ریصی  هنال  مویلا  کلذ  نم  همحری  هل و  هللا  رفغی  مل  نا  نطبلا ،
نا هللا ! دابع  ای  اوملعآ  .هوعد و  اهلهال  عمـست  همحر و ال  اهیف  سیل  راد  اهنکاس ، تومی  اهباذع و ال  رتفی  دـیدح ال  اهعماقم  دـیدج و 

اهتاذل ال ادبا ، رش  اهعم  نوکی  ال  نیقتملل ، تدعا  ضرالا  ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  هنج  دابعلا ؛ نع  رـصقت  یتلا ال  هللا  همحر  اذه  عم 
مث .ناحیرلا  ههکافلا و  اهیف  بهذ  نم  فاحـصب  ناملغلا  مهیدـیا  نیب  ماق  نمحرلا و  اورواج  دـق  اهناکـس  قرفتی ، اهعمتجم ال  لـمت و 

قیقح تناف  سانلا  رما  نم  کتیل  ام و  کتیل  ذاف و  رصم ، لها  یسفن ؛ یق  يدانجا  مطعا  کتیل  دق و  ینا  رکب ! یبا  نب  دمحم  ای  ملعآ 
زع و هللا  یف  ناف  لعفاف ، هقلخ  نم  دحا  اضرب  کبر  طخست  الا  تعطتسا  ناف  کنید ، یلع  هنم  رذحت  نا  کسفن و  یلع  هنم  فاخت  نا 
کتناطب و مهلعجا  مهبرق و  ریخلا و  لهال  نل  و  هیلع ، ذخ  ملاظلا و  یلع  دتشا  هنم ، فلخ  هاوس  یـش ء  یف  سیل  هریغ و  نم  افلخ  لج 

یق هللا  يوقتب  کیصوا  ینا  و  هتعاطب ، لمعلا  هللا و  نید  یف  عرولا  هفعلا  لضفا  نا  ملعا  رکب ! یبا  نب  دمحم  ای  لاق :- نا  یلا  کنارقا -
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یقب و امل  لمعا  و  ءاقبلا ، راد  ءازجلا و  راد  هرخالا  ءانف و  راد  ءالب و  راد  ایندـلا  و  هیلع ، تنک  لاح  يا  یلع  کتینالع و  كرـس و  رما 
سانلا شخت  سانلا و ال  یف  لج  زع و  هللا  یشخت  مالسالا : عماوج  نه  عبسب  کیـصوا  .ایندلا  نم  کبیـصن  سنتال  ینفی و  امع  لدعا 

نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـحاو رما  یف  ضقت  و ال  لمعلا ، هقدـص  اـم  لوقلا  ریخ  و  هللا ، یف 
ام مهل  هرکا  کتیب و  لها  کسفنل و  بحت  ام  کـتیعر  هماـعل  بحا  و  قحلا ، نع  غیزت  كرما و  فلتخیف  نیفلتخم  نیءاـضقب  ایندـلا )

و مئال ، همول  هللا  یف  فخت  قحلا و ال  یلا  تارمغلا  ضخ  و  هیعرلل ، حلـصا  هجحلل و  بجوا  کلذ  ناق  کـتیب  لـها  کـسفنل و  هرکت 
هیلح مکایا  انالح و  و  نیدـلا ، یف  انتدوم  هللا  لعج  .مهدـیعب  نیملـسملا و  بیرقل  هوسا  کسفن  لـعجا  كراشتـسا و  اذا  ءرملا  حـصنا 

اوتبثا مکریما و  دمحم  هرزاوم  رصم ! لها  اونسحا  .نیلباقتم  ررـس  یلع  اناوخا  اهب  مکایا  انلعجی و  یتح  مکتعاط  مکل  یقبا  و  نیقتملا ،
نب ییحی  نع  يورف  یفقثلا ، هاور  ام  اما  .هتاکرب و  هللا و  همحر  مالـسلا و  هیـضری و  ام  یلع  هللا  انناعا  مکیبن ، ضوح  اودرت  هتعاط  یلع 
امل رـصم  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  لاق : نسحلا  نب  هللادبع  نع  میهاربا  نب  نسحلا  نع  يدسالا  دلاخ  نب  کلام  نع  حلاص 

مکتینالع مکرئارس و  یف  هللا  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب ، اما  هیف : اضیا  ادمحم  بطاخی  هیف و  مهبطاخی  مهیلا  رکب  یبا  نب  دمحم  ثعب 
هرخالا ءانف و  ءالب و  راد  ایندلا  نا  مکنم  ءرملا  ملعیل  و  اهیلع ، متنک  لاح  يا  یلع  و 

انرصب املارصب  مکایا  هللا و  انقزر  ینفت ، ایندلا  یقبت و  هرخالا  ناق  لعفیلف  ینفی  ام  یلع  یقب  ام  رثوی  نا  عاطتـسا  نمف  ءاقب  ءازج و  راد 
ضرع ناف  جوحا ، هرخالا  نم  کبیصن  یلا  کنا  دمحم ! ای  ملعا  .اناهن و  ام  یلا  يدعتن  انرما و ال  امع  رصقن  یتح ال  انمهف  امل  امهف  و 

لج زع و  هللا  ناف  کتین ، هیف  نسحتل  ریخلا و  یف  کتبغر  مظعتل  و  هرخالا ، رماـب  ادـباف  ایندـلل  رخـالا  هرخـالل و  امهدـحا  نارما  کـل 
مل هلها و  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ریخلا بحا  اذا  و  هتین ، ردـق  یلع  دـبعلا  یطعی 

متطبه ریسم و ال  نم  مترس  ام  اماوقال  هنیدملاب  نا   ) كوبت نم  عجر  نیح  لاق  (ص ) هللا لوسر  ناف  هلمع ، نمک  هللا  ءاش  نا  ناک  هلمعی 
و رصم ، لها  يدانجا ؛ مظعا  کتیلو  ینا  دمحم ! ای  ملعآ  مث  هین - مهل  تناک  لوقی  ضرملا -) الا  مهـسبح  ام  مکعم  اوناک  الا  راد  نم 

ناف راهن  نم  هعاـس  ناـک  ول  کـنید و  یلع  هیف  رذـحتو  کـسفن  یلع  فاـخت  نا  قوقحم  تناـف  ساـنلا  رما  نم  کـتیلو  اـم  کـتیلو 
ملاظلا یلع  دتشاف  هنم ، فلخ  یش ء  یف  سیل  هریغ و  نم  افلخ  هللا  یف  ناف  لعفاف ، هقلخ  نم  دحا  یضرل  کبر  طخست  نا ال  تعطتسا 

( مالسلا هیلع   ) یلع بتک  لاق : دانسالاب  اضیا  حلاص  نب  ییحی  نع  .کناوخا و  کتناطب و  مهلعجا  کیلا و  مهبرق  ریخلا و  لهال  نل  و 

زع هللا  ناف  نورئاص ، هیلا  نهر و  هب  متنا  نولووسم و  هنع  متنا  امب  لمعلا  هللا و  يوقتب  مکیـصوا  یناف  دعب  اما  رـصم : لها  دمحم و  یلا 
امع نیعمجا  مهنلاسنل  کبروف   ) لاق ریـصملا ) هللا  یلاو  هسفن  هللا  مکرذـحی  و  : ) لاق و  هنیهر ) تبـسک  اـمب  سفن  لـک  : ) لوقی لـج  و 

محری رفغی و  نا  نوملاظلا و  نحنف  بذـعی  ناف  ریبکلا ، مکلامعا و  نم  ریغـصلا  نع  مکلئاس  هللا  نا  هللا ! دابع  اوملعاف  نولمعی .) اوناـک 
مکیلعف هبوتلا ، یف  هتحصانم  هللا و  هعاطب  لمعی  ام  نیح  هرفغملا  همحرلا و  یلا  دبعلا  نوکی  ام  برقا  نا  اوملعا  .نیمحارلا و  محرا  وهف 

، هرخالا ریخ  ایندـلا و  ریخ  اهریغب ، كردـی  ام ال  ریخلا  نم  اهب  كردـی  امریغ و  عمجی  ـال  اـم  ریخلا  نم  عمجت  اـهناف  یلاـعت  هللا  يوقتب 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اریخ اولاق  مکبر  لزنا  اذام  اوقتا  نیذلل  لیق  و  : ) هناحبس لوقی 

لجاعب اوبمذ  دق  نیقتملا  نینموملا  نا  هللا ! دابع  اوملعا  و  نویقتملا .) راد  معنل  ریخ و  هرخالا  رادلو  هنسح  ایندلا  هذه  یف  اونسحا  نیذلل 
یتلا هللا  هنیذ  مرح  نم  لق   ) لج زع و  هللا  لوقی  مهترخآ ، یق  ایندلا  لما  مهکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندلا  لها  اوکراش  هلجآ ، ریخلا و 

تنکـس و ام  لضفاب  ایندـلا  اونکـس  همایقلا ، موی  هصلاخ  ایندـلا  هاـیحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لـق  قزرلا  نم  تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا 
لضفا نم  اوسبل  نوبرشی و  ام  لضفا  نم  اوبرش  نولکای و  ام  لضفا  نم  اولکاف  مهایند  یف  ایندلا  لها  اوکراش  تلکا ، ام  لضفاب  اهولکا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1867 

http://www.ghaemiyeh.com


یف اما  .هذل  مهل  صقنی  هوعد و ال  مهل  دری  هیلع ال  نونمتی  هللا  ناریج  ادغ  مهنا  عم  ایندـلا  لها  عم  ایندـلا  لها  هذـل  اوباصا  نوسبلی ، ام 
ام لضفاب  هومتدبع  دقف  هتیب ؛ لها  یف  مکیبن  متظفح  مکبر و  متیقتا  نا  مکنا  هللا ! دابع  اوملعا  و  لقع ؟ هل  ناک  نم  هیلا  قاتـشی  ام  اذه 

مکریغ ناک  نا  و  داهجلا ، لضفاب  متدهاج  ربصلا و  لضفاب  متذـخا  رکـش و  ام  لضفاب  هومترکـش  رکذ و  ام  لضفاب  هومترکذ  دـبع و 
هلوزن توملا و  هللا  دابع  اورذحا  .عشخاو و  ع )  ) دمحم لآ  نم  هللا  ءایلوال  حصنا  یقتا هللا و  متنک  ذا  امایص  رثکا  مکنم و  هالـص  لوطا 
هدسج هحور  قرافی  سانلا  نم  دحا  سیل  ادبا ، ریخ  هعم  نوکی  رشو ال  ادبا  رـش  هعم  نوکی  ریخ ال  میظع ، رماب  لخدی  هناف  هل  اوذخ  و 
اهقیرط هل  عرش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایلو  ناک  ناف  یلو ، ما  وه هللا  ودعا  رانلا ، یلا  ما  هنجلا  یلا  ریصی ، نیلزنملا  يا  یلا  ملعی  یتح 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نا و  لقث ، لک  نم  عضو  لغـش و  لک  نم  غرف  اهیف ، هئایلوال  لج  زع و  هللا  دـعا  ام  یلا  رظن  و 
لک لبقتـسا  اهلهال و  هللا  دـعا  .ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  لهـس  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  اودـع  ناک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 

توف هنم  سیل  توملا  نا  هللا ! داـبع  اوـملعآ  و  نیربـکتملا .) يوـثم  سئبـف  اـهیف  نیدـلاخ  : ) یلاـعت لاـق  رورـس ، لـک  قراـف  هورکم و 
دوـقعم مکلظ  نـم  مـکل  مزلا  وـه  مـککردا و  مـتبره  نا  مکذـخا و  مـتمقا  نا  توـملا ، ءادرط  مکناـف  هتدـع ، هـل  اودـعا  هورذـحاف و 
اوملعاو  … ) مویلا کلذ  نم   ) هلوق لدب  هیفف  فالتخا ، یندا  عم  نییلامالا  نع  رم  ام  رخآ  یلا  .مکفلخ  نم  يوطت  ایندـلاو  مکیـصاونب 

اما رـصم : لهاو  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  هنم  و  (: ) هفحت  ) یف لاقف  یبلحلا  اما  و  یهداو .) دشا  مویلا  کلذ  دـعب  ام  دـعب  ام  نا  هللا ! دابع 
يذلا نا  تننظ  و  هریغ ، نیملسملا  حلصی  ام ال  هنم و  کل  دبال  امب  کمامتها  ینبجعاو  هنع  تلاس  ام  تمهفو  کباتک  لصو  دقف  دعب 

اذا و  کتینالع ، كرـس و  كدـعقم و  کماقم و  یف  هللا  يوقتب  کیلعف  دـعب  اما  لوخدـم ، ریغ  يار  هحلاص و  هین  کنم  کلذ  جرخا 
یتح ال رظنلا ، ظحللا و  یف  مهنیب  سآ  کهج و  مهل و  طسباو  کبناج ، مهل  نیل  کـحانج و  مهل  ضفخاـف  ساـنلا  نیب  تیـضق  تنا 

نم و  نیمیلا ، هیلع  یعدملا  یلع  هنیبلا و  یعدـملا  لاست  نا  و  مهیلع ، کلدـع  نم  ءافعـضلا  ساییال  مهل و  کفیح  یف  ءامظعلا  عمطی 
ءایحلا و ءافولا و  قدصلا و  لها  ءاهقفلا و  رثآ  و  امارح ، للحی  وا  الالا  مرحیاحلـص  نوکی  نا  الا  هحلـص  زجاف  حلـص  یلع  هاخا  حلاص 

یناوخا بحا  نا  و  كوادعا ، نورداغلا  نورجافلا  کناوخا و  راربالا  نوحلاصلا  نکیل  و  ردغلا ، بذکلا و  روجفلا و  لها  یلع  عرولا 
نماـثلا و لـصفلا   ) اـمیف هللا  يوقتب  مکیـصوا  ینا  .هللا و  ءاـش  نا  مهنم  نوکت  نا  وـجرا  و  اـفوخ ، هنم  مهدـشا  ارکذ و  مهرثـکا هللا  یلا 

لک : ) هباتک یف  لاق  یلاعت  هللا  ناف  نورئاص ، هیلا  متنا  امع  نولووسم و  هنع  متنا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا -
يورف يربطلا  اما  .دـحاو و  عیمجلا  یف  لصالا  فالتخا و  یندا  عم  رم  ام  لثم  هسفن ) هللا  مکرذـحی   ) لاق و  هنیهر ) تبـسک  اـمب  سفن 
اماذه  ) هدـهع مهیلع  ارقف  رـصم  مدـق  نیح  رکب  یبا  نب  دـمحم  عم  تنک  لاق : هیبا  نع  یبلاولا  بعک  نب  ثراحلا  نع  فنخم  یبا  نع 

زع و هللا  فوخ  هینالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  يوقتب  هرما  رـصم ، هال  نیح و  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  هیلع  دـهع 
هدشلابو مولظملا  فاصناب  همذلا و  لها  یلع  لدعلاب  و  نیرجافلا ، یلع  هظلغلاب  نیملسملا و  یلع  نیللاب  و  دهشملا ، بیغملا و  یق  لج 

لها هلبق  نم  وعدی  نا  هرما  و  نیمرجملا ، بذـعی  نینـسحملا و  يزجی  هللا  و  عاطتـسا ، ام  ناسحالاب  سانلا و  نع  وفعلاب  و  ملاظلا ، یلع 
جارخ یبجی  نا  هرما  و  ههنک ، نوفرعی  هردـق و ال  نوردـقی  اـم ال  هبوثملا  میظع  هبقاـعلا و  نم  کـلا  یف  مهل  ناـف  هعاـمجلا ، هعاـطلا و 

نا و  لبق ، نم  هیلع  نومسقی  اوناک  ام  یلع  هلها  نیب  همسقی  مث  هیف ، عدتبیال  هنم و  صقنیال  لبق  نم  هیلع  یبجت  تناک  ام  یلع  ضرالا 
قحلاب و سانلا  نیب  مکحی  نا  هرما  و  ءاوس ، قحلا  یف  دیعبلا  بیرقلا و  نکیل  و  ههجو ، هسلجم  یف  مهنیب  یساوی  نا  هحانج و  مهل  نیلی 
ام یلع  هرما  هتعاط و  رثآ  یقتا و  نم  عم  هوانث  لج  هللا  ناف  مئال ، همول  لج  زع و  هللا  یف  فاخی  يوهلا و ال  عبتی  طسقلاب و ال  موقی  نا 

اهیف هیواعم و  یلا  اهب  ثعبف  عمجا  هبتک  ذـخا  لتق  امل  ادـمحم  نا  ناربخ  رم  و  هقباـس ، یف  رم  اـمک  هتاراـغ )  ) یف یفقثلا  هاور  .هاوس و 
هیواعم نا  هنـس و  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بدا هیف  هل  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک باتک 

کلذ لوصو  یلع  فسات  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  رکب ، یبا  بتک  نم  ناک  هنا  سانلل : لوقن  هئاسلجل : لاق  هنم و  بجعتی  هیف و  رظنی  ناک 
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و سانلا ، اهفرعی  ننس ال  نم  انوحشم  ناک  هنا  یناثلا  ربخلا  نم  موهفملا  نال  انل  باتکلا  کلذ  لقن  مدع  رهاظلا  .هیواعم و  یلا  باتکلا 
( رکب یبا  نب  دـمحم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل دـهع  نم  و   ) فنـصملا لوق  .هالـصلاو  ءوضولا  نم  رـصتخم  الا  هیف  سیل  لصاولا  باتکلا 

نکی مل  فنـصملا  هلقنام  عیمج  رـصم ) هدلق  نیح  (. ) هنع هللا  یـضر  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) و هللا ) همحر  ( ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) مهداز
.هدابع نب  دعس  نب  سیق  دعب  هدلق  یفقثلا ، تاراغ  تایاور  نم  تفرع  امک  هدعب  هنیح و  لب  دیلقتلا  نیح 

هینغم

نم هدـالوال  ینبی  نمک  هلجا ، نم  ریغلا  یلع  راـج  هل : فاـح  و  هیلع ، راـج  هیلع : فاـح  .هاواـسملا و  ینعمب  هاـساوملا  نم  سآ : هغللا :
دلق نیح  هریغ : یـضرلا و  فیرـشلا  لاق  ینعملا : هدابع ، رـشعم  ای  يا  هدابع  رـشعم  و  رما ، لعف  سآ  بارعالا : .ماتیالا  لمارالا و  لاوما 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يدان  الجر  نا  يور  هرظنلا .) یلا  کحانج - مهل  ضفخاف  : ) هیلا بتک  هیالولا  رکب  یبا  نب  دمحم  مامالا 
بحا ام  هللا  ..هلوسر و  هدبع و  ..هللادبع  نب  دمحم  انا  ..ناطیشلا  مکنیوهتسیال  لاقف : .انریخ  نبا  انریخ و  اندیس و  نبا  اندیـس و  ای  هلآ :)

نا هرکی  ناـک  ..مهماـیقل و  هتیهارک  نوفرعی  مهنـال  هل ، اوموقی  مل  مهیلع  اـمداق  هاوار  اذا  هباحـصا  ناـک  .یتـلزنم و  قوـف  ینوـعفرت  نا 
نب نمحرلا  دبعل  یفطـصملا  لاوحاب  افولا  باتک  نع  .هبناج و  یلا  هعفد  هدبب و  ذخا  مهدحا  کلذ  لعف  اذا  و  هئارو ، هباحـصا  یـشمی 

اهعفنی امیف  اهیار  يدبت  نا  و  ضرتعت ، نا  و  اهقحب ، بلاطت  نا  و  دقتنت ، نا  هتمال  بحی  ناک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يزوجلا 
.هیواهلا و یلا  هداق  هسفن  یلا  الیبس  هل  لعج  نم  ناطیشلاک ، امامت  مهنا  خلا ..) ءامظعلا  عمطیال  یتح   ) .ءارمالا كولـس  نم  اهبیری  ام  و 

تیب هاغطلا  ماما  همیزهلاوفعـضلا  لوقت : نا  کلف  هیلع  و  سایقلا ، انه  حصی  ءافـشلا و  سار  هیمحلا  و  ءادلا ، تیب  هدعملا  ثیدحلا : یف 
سایقملا مه  ءافعـضلا  کلدع .) نم  ءافعـضلا  سایی  و ال   ) ءافـشلا سار  مهتهباجم  مهبرح و  یف  دومـصلا  یلع  رارـصالا  هوق  و  ءادلا ،

الا هیعرلا  رما  نم  همهی  مولظ ال  مکاحلا  نا  اذه  ینعم  ناک  ءایوقالا  رش  نم  مهسفنا  یلع  اوفاخ  ناف  هروج ، مکاحلا و  لدعل  حیحـصلا 
هاقلملا مکحلا  تاعبتب  رعشی  مکاحلا  نا  کلذ  ینعمف  ءایوقالا  رش  نم  ءافعضلا  نما  اذا  و  بهنلا ، بلسلا و  الا  و  ءالعتسالا ، هرطیسلا و 

.هئانبا هئاوهال و  ال  لدعلل ، هنا هللا و  و  هقئاع ، یلع 

يذـلا لثمب  يا  یظح  امب  و  اهانکـس ، يا  هیردـصم  ام  تنکـس  اـم  و  بارعـالا : .دراـطم  وا  دـیرط  عمج  ءادرط : .اولاـن  اوظح : و  هغللا :
اهئاسنب اوعتمت  ثیح  ایندـلا ) لجاعب  اوبهذ  نیقتملا  نا  : ) ینعملا اـفوخ ، هلثم  .زییمت و  اـنظ  و  راد ، یه  يا  راد  .هذـخا  اـم  هلثم  و  یظح ،

هوبالا هفطاع  و  هعیبطلا ، رظانمب  اوجهتبا  اودعـس و  اضیا  و  نیبجلا ، قرع  نیمیلا و  دکب  اهتابیط  نم  اولکا  و  هیبن ، هنـس  هللا و  باتک  یلع 
همعن نم  کلذ  یلا  ام  و  هللا ، نم  اضرلا  باوثلا و  ءاجر  و  ءاقدصالا ، یلا  ثیدحلا  ریمضلا و  هحار  و  هفرعملا ، ملعلا و  هذلب  و  هونبلا ، و 
اـضیا و  هرخالا ) لجآ  و   ) مکیلع مرح  امم  رثکا  مکل  لحا  ام  و  ماـمالا : لوق  هبطخلا 112  یف  مدقت  و  یـصحت ، دعتال و ال  یتلا  یلاعت 
.هنجلا نیب  اهنیب و  اوعمج  و  اهیلا ، انرشا  یتلا  تاذللملا  یف  خلا ..) ایندلا  لها  اوکراشف   ) .ضرالا تاومسلا و  اهضرع  هنجب  نوقتملا  زاف 

امنا و  هرخالا ، تانج  ایندلا و  تابیط  نیب  مادطـصا  عارـص و ال  هنا ال  تارم  مدـقت  .میحجلا و  باذـع  یلا  مث  الیلق ، اوعتمتف  هاغطلا  اما 
انا امنا  مهـسفنا : یلع  تابیطلا  اومرح  موقل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .هباوث  هللا و  هاضرم  مارحلا و  نیب  عارـصلا  داـضتلا و 

ردـصم ربـصلا  .ینم  سیلف  ینع  بغر  نم  و  ءاـسنلا ، جوزتا  و  رطفا ، موـصا و  و  ماـنا ، موـقا و  ینکل  و  هل ، مکاـشخا  و  هللااـب ، مـکملعا 
عم خوکلا  نکل  و  هخماش ، اروصق  نوفرتملا  نکـس  و  هعـضاوتم ، تویب  یف  اونکـس  نوقتملا  خـلا ..) لـضفاب  ایندـلا  اونکـس  : ) هداعـسلا
نم اوظحف   ) سبالملا لکاملا و  یف  لاقی  یـشلا ء  سفن  و  داـسفلا ، هناـیخلا و  عم  فینملا  رـصقلا  نم  هرم  فلا  ریخ  يوقتلا  هناـمالا و 

هحارب مهیلع  اوداز  و  هغرافلا ، رهاظملا  ثیح  نم  ال  هایحلا ، رارمتـسا  تاجاحلا و  دـس  ثیح  نم  خـلا ..) نوفرتملا  هب  یظح  امب  ایندـلا 
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نیصلا لها  دعسا  اهنکل  و  هریقف ، هینیص  هرـسا  نع  میدقلا  نیـصلا  روطاربما  عمـس  .ریـصملا  یلا  نانئمطالا  سفنلا و  ءافـص  ریمـضلا و 
هرسالا بر  لاسی  هلوسر  روطاربمالا  ثعبف  .هایحلا  وفص  ردکی  ام  و  جاعزا ، الب  دحاو  فقـس  تحت  نینـسلا  تارـشع  تشاع  ..اقالطا 

نم هدـحاو  هملکب  هشوقنم  اهدـجو  روطاربمالا  اهحتف  نیح  و  نارتم ، اهلوط  هلاسرب  زوجعلا  هیلا  ثعبف  .هداعـسلا  هذـه  رـس  نع  زوجعلا 
اذوب ینیـصلا  میکحلا  لئـس  .روسیملاب و  اضرلا  انه  دهزلا  هذلب  دارملا  ایندلا ) دهز  هذـل  اوباصا   ) .ربصلا هملک  یه  و  اهرخآ ، یلا  اهلوا 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  تافص  نم  .ریمضلا و  بینات  لاقف : سفنلل ؟ امالیا  یـش ء  رثکا  نع  لئـس  .هعانقلا و  لاقف : هداعـسلا ؟ نع 
درتال و   ) هتمارک هللا و  همحر  نم  نوبیرق  نیقتملا  نا  يا  هللا ) ناریج  مهنا   ) ادوقفم فلکتیال  و  ادوجوم ، دریال  هماعط  یف  ناک  هنا  هلآ )
رجا هرخالا  یف  مهل  هیافکلا و  هیف  ام  ایندـلا  نم  اولاـن  هذـل ) نم  بیـصن  مهل  صقتنیـال  و   ) باـملا نسح  وفعلا و  بلط  یف  هوعد ) مهل 

تارم توملا  نع  مالکلا  مدقت  .ءازج و  باسح و  نم  هئارو  امل  اولمعا  هل و  اودعتسا  خلا ..) توملا  هللادابع  اورذحاف  : ) ینعملا .میظع 
نا هرهاظب  اذه  لدی  ادبا .) ریخ  هعم  نوکیال  رش  وا  ادبا ، رش  هعم  نوکیال  ریخب   ) هتحارص انه و  مالکلا  حوضو  یلا  هفاضالاب  ..تارم  و 

و نکت ، امهم  ادبا  هئیس  یلع  بقاعیال  ضحم  نسحمک  وا  اهعون ، ناک  ایا  ادبا  هنسح  یلع  باثیال  تحب  یسمک ء  ادغ  لماعی  ناسنالا 
هینآرقلا صوصنلا  نم  ریثکلا  عم  و  هیهلالا ، هلادـعلا  عم  یفانتی  اذـه  نا  کش  نم  سیل  ..ائیـس و  رخآ  و  احلاص ، المع  طـلخ  ثلاـث  ـال 

؟ نمحرلا  60 ناسحالا - الا  ناسحالا  ءازج  له  .ءاسنلا   40 اهفعاضی - هنـسح  کت  نا  هرذ و  لاقثم  ملظیال  هللا  نا  حوضوب : تلاق  یتلا 
لاق .نولووسم و  مهنا  مهوفقو  تاـفاصلا : هروس  نم  هیالا 24  یف  هناحبس  لاق  باوجلا : ئابه .؟ وا  هئیـس  هللادنع  هنـسحلا  نوکت  له  و 

همایقلا یف  ناب  نیتیالا  نیب  اوعمج  نورـسفملا و  قفو  دـق  .ناج و  سنا و ال  هبنذ  نع  لاسیال  ذـئمویف  نمحرلا : هروس  نم  هیالا 39  یف 
لمحی نا  زوجی  وا  مامالا ، مالک  لمحی  اذه  یلع  ..باسح و  لاوس و ال  اهضعب ال  یفو  لاوسلا ، باسحلا و  اهضعب  یف  يرجی  فقاوم 

یـسمک ء لماعی  فقوم  یف  و  طقف ، ینـسحلاب  فقاوملا  ضعب  یف  ادغ  لماعی  مویلا  هلمع  یف  ءاسا  نسحا و  نم  اذـکه : لاقی  و  هیلع ،
تافالا یتات  دق  خلا ..) هنجلا  یلا  برقا  نمف   ) .تائیسلا تبلغت  نا  رانلا  یلا  وا  تانـسحلا ، تبلغت  نا  هنجلا  یلا  وه  هیاهنلا  یف  ..طقف و 

، هلک وا  هضعب  لاملا  سار  بهذی  کتراجت و  یف  رـسخت  دق  و  حیرلا ، عم  كدـهج  بهذـی  و  ینبت ، ام  یلع  لزالزلا  و  عرزت ، ام  یلع 
هرمال ءاضق  و  یلاعت ، هدـعول  ازاجنا  هلاحمال  هران  یلا  كدوقت  هل  کتیـصعم  اضیا  و  هتنج ، یلا  امتح  کب  يدوت  اهناف  کتعاط هللا  اما 
نیب اوعمجت  نا  خـلا ..) متعطتـسا  نا  و   ) راهنلا لیللا و  نووطت  مکنال  مکفلخ ) نم  يوطت  ایندـلا  و   ) .همکحل الا  ءاشیال  و  ءاشی ، نا  ـالا 
نیب کـلذ و  نیب  اوعمجت  نا  بونذـلا ، نم  هبوتلا  بویعلا و  نع  یلختلا  یلا  مکوعدـی  و  مارحلا ، نع  مکرجزی  يذـلا  هللا  نم  فوخلا 
ناف  ) .زاف دـقف  عمجلا  یلا  قفو  نم  و  امهنیب ) اوعمجاف   ) تاریخلا یلا  قابـسلا  تاحلاصلا و  یلع  مکثعبی  يذـلا  هباوثب  لمالا  ءاـجرلا و 
یلع هللا  باذـع  نم  فوخلا  نا  ینعملا  و  هتعاـط ، یلع  هللا  باوثب  هقثلا  اـنه  نظلا  نسحب  دارملا  خـلا ..) هنظ  نسح  نوـکی  اـمنا  دـبعلا 

یلع هنم  باوثلا  ءاجر  الب  هئیسلا 

سفن لک  يزجت  یتلا  هیهلالا  هلادعلا  عم  مجسنیال  امهالک  هئیسلا  یلع  هباذع  نم  فوخ  الب  هنسحلا  یلع  هنم  باوثلا  ءاجر  و  هنسحلا ،
امدع و ادوجو و  باقعلا  نم  فوخلل  امزالم  باوثلا  ءاجر  مامالا  لعج  اذل  ..ء و  یسملا  نسحملا و  اهیدل  يوتسی  يال  و  یعـست ، امب 

مامالا دیفح  نیدباعلا  نیز  مامالا  لاق  و  هللا : یلع  حاحلالا  عدت  .یلاعت ال  هتلادـعب  ملعلا  وه  و  دـحاو ، امهردـصم  نال  افعـض ، هدـش و 
وا هنوکا ، نا  توجرل  ادـحاو  الجر  محار  هنا  وا  هنوکا ، نا  تفخل  ادـحاو  الجر  بذـعم  هنا  اباتک  لج  زع و  هللا  لزنا  ول  نینموملاریما :

یـضق ول  یتح و  هللا  همحر  نم  ادبا  طنقیال  هنا  اذه  ینعم  .همئالب و  یـسفن  یلا  عجرا  الئل  اداهتجا ، الا  تددزا  ام  هلاحم  یبذعم ال  هنا 
..هارق ال اسمتلم  هللا  یلع  حلا  حـلا و  نا  ینتا  رج  و  هللا - و  ینع - تففخ  دـقل  يالوم  ای  کیلع  هللا  مالـس  ..هلاحم  هبذـعی ال  نا  ردـق  و 

كاودج ام  و  كدیب ، هلک  ریخلا  و  نیا ؟ یلا  و  فرصنا ، نل  ادبا  هفالـص : هحاقوب و  هل  لوقا  و  ینرهن ، نا  هباب و  نع  لوزا  نل  لوحا و 
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هبطخلا حرش  یف  ءاجرلا  فوخلا و  هفسلف  نع  مالکلا  مدقت  .كاوس و  یف  لما  تاهف و ال  ..ءاطع  کصقنیال  و  جوحا ؟ هیلا  نا  و  هنم ،
.158

لها یسفن  یف  يدانجا  مظعا  کتیلو  دق  ینا  رکب  یبا  نب  دمحم  ای  ملعا  و  : ) ینعملا .عفادت  حفانت : .قحلاب و  بلاطم  قوقحم : و  هغللا :
هروث بحلا  اذـهل  ببـسلا  لعل  و  رـصم ، لها  بحی  ناک  هنا  ماـمالا  مـالک  لدـی  و  فارطـالا ، میلاـقالا و  اـنه  داـنجالاب  دارملا  رـصم .)

فلاخت نا  قوقحم  تناف   ) نامثع ثلاثلا  هفیلخلا  نییرصملا و  نیب  دسفا  يذلا  حرسلا  یبا  نب  هللادبع  هیغاطلا  مهلماع  یلع  نییرـصملا 
.لقالا یلع  هتوعدل  بیجتـستال  وا  كاوه ، عمقت  نا  کب  ریدـج  وا  بلاطم  کنا  ینعملا  و  يوهلا ، انه  سفنلاب  دارملا  کسفن .) یلع 

حفانت نا  و   ) .مکحت رطیس و  الا  هیلا و  عمتـسنال  هرجزن و  نا  انیلع  و  سبلی ، سوسوی و  هاریال  اودع  انم  دحاو  لک  یف  نا  معا  مالکب  و 
منتغاف هیناث ، اهدـعب  یقبتال  ثیحب  رهدـلا ) نم  هعاس  الا  نکی  مل  ول  و   ) الیبس کیلع  نجلا  سنالا و  نیطایـشل  عدـتال  و  کـنید ) نع 

نع ینغی  یش ء  هنال ال  خلا ..) هقلخ  نم  دحا  اضرب  هللا  طخستال  و  : ) ناطیشلل مهنید  اوعاب  .کسفن  کنید و  حالـصا  یف  هعاسلا  هذه 
بهاذـملا نایدالا و  یلا  نیبستنملا  نم  ریثکلا  هینالع  اهلعف  دـقل  لجا ، نمثب .؟ ناطیـشلل  هنید  هللااب  نموملا  عیبی  له  .یلاعت و  هتاـضرم 

دوهیلا هئاربب  ارارق  تارمتوملا  هذه  ضعب  ردصا  و  هینویهـصلا ، رامعتـسالا و  نم  یحوب  هینیدلا  تارمتوملا  اودـقع  و  نامزلا ، اذـه  یف 
مئامع نیرمتوملا  یف  و  هینویهصلا ، هیدوهیلا و  نیب  قرفلاب  ارارق  ردصا  اهضعب  و  لیجنالا ، مهباتک ، صنل  افالخ  حیسملا  دیسلا  مد  نم 

اورخسی نا  مهل  لحا  دق  هللا  نا  و  بوعشلا ، رئاس  نود  راتخملا  هللا  بعش  مهنا  یلع  هحارص  صنت  هرضاحلا  دوهیلا  هراوت  ناب  ملعلا  عم 
هللا وه  سیل  دوهیلا  بتک  دوملتلا و  هراوتلا و  هنع  ثدـحتت  امک  لیئارـسا  هلاف  ..مجعالا  ناویحلا  نورخـسی  اـمک  اـمامت  نییمدـالا  لـک 

..تاذلاب و هینویهـصلا  یه  هذـه  ..مهدـحو و  دوهیلا  يوس  یـش ء  ملاعلا  رما  نم  هینعی  صاخ ال  هلا  وه  امنا  و  هیرـشبلا ، همهفت  يذـلا 
هدـئاق و  هینویهـصلا ، هفیلح  اـکیرما  یلا  هدـحاو  هملکب  راـشا  یمالـسالا - یتـح  ینید - رمتوم  نم  اـم  نا  اـقح  رظنلا  فقوتـسی  يذـلا 

نع هیلووسملاب  رعـشالا  ینا  و  ارـس ، تسیل  و  نیدلا ، یلا  نیبستنملا  نم  ریثکلا  تاکرحت  یلع  ودبت  هرهاظ  هذه  .دیدجلا و  رامعتـسالا 
- نانجلا .هرهقی و  هعمقیو : هبطخلا 197 یف  اهنع  ثیدـحلا  مدـقت  خـلا ..) هالـصلا  لص  ( .؟ عدرلا عمقلا و  لـئاسو  نیا  نکل  و  مهبرح ،

ءاوس هناف ال   ) .هفوذحملا ءابلاب  رورجم  فلاخت  نم  ردـصملا  و  يدانجا ، مظعا  نم  لدـب  رـصم  لها  و  بارعالا : .بلقلا  میجلا - حـتفب 
قفانملا هللا و  ودـع  يدرلا و  ماماب  و  هسفن ، یبنلا  یلو  يدـهلا و  ماماب  مامالا  دارا  نوحراشلا : لاـق  خـلا ..) يدرلا  ماـما  يدـهلا و  ماـما 

، هللا یلو  ییلو و  کیلو  یلعل : لاق  هنا  هللا  لوسر  نع  تبث  و  یلعل ، ودع  هنال  یبنلا ، هللا و  ودع  هیواعم  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هیواعم و 
ءاج دق  .هانعم و  یف  ام  ثیدحلا و  اذه  ردصم  یلا  ریشن  نا  نحن  انیلع  .روهشم و  ربخلا  اذه  مثیم : لاق  .هللا و  ودع  يودع و  كودع  و 

ریثالا ج 2 ص نبال  هباغلا  دسا  و  یبقعلا ص 65 ، رئاخذ  و  رصمب ، مدقتلا  هعبطمب  .ه  هعبط 1348  ياسنلل ص 4  صئاصخلا  باتک  یف 
.هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  باتک  بحاص  اهرکذ  هریثک  يرخا  بتک  و  رصمب ، هیبهولا  هعبطمب  .ه  هنس 1285  هعبط   154

هدبع

يا مهل  کفیح  نیوتـسم و  يا  ضعب  هوسا  مهـضعب  لعجا  دـیری  يوس  يا  هزمهلا  دـمب  یـسآ  نم  رما  سآ  سآ : کـهجو و  مهل  … 
هیاعرلا نم  یشب ء  مهتصصخ  اذا  کلذ  یف  نوعمطی  مهلجال  کملظ 

عفری امیف  هلام  قفنی  همعنلا و  نم  هللا  هاتآ  امب  ذذلتی  دابعلا و  قوقح  هللا و  قح  يدوی  یقتملا  ناف  نومعنملا  نوفرتملا : هب  یظح  امب  … 
هیاعر یلع  ءازج  هرخالا  هداعـس  هغلبی  يذلا  رجالا  وه  دازلاب و  بلقنی  مث  هربابجلا  شاع  امک  افرتم  ادیعـس  شیعیف  هتملک  یلعی  هناش و 
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: اهلماع نم  هنجلا  یلا  هیلع …  هقدغم  یه  ایندـلا و  یف  ادـهاز  نوکی  اذـهب  وه  ایندـلا و  نم  یتوا  امیف  هحیحـصلا  اهتعفنم  هسفن و  قح 
رعـش مدـقم  هیـصان  عمج  یـصاونلا  مکیـصاونب : دوقعم  توملا  خـلا …  امل  لمعی  نمم  هنجلا  یلا  برقا  ـال  يا  یفنلا  ینعمب  ماهفتـسا 
هئاجر ناف  هفخی  مل  نم  فالخب  هباوث  اجرف  هتیـصعم  نع  یهتنا  هتعاطل و  لمع  هبر  فاخ  نم  ناف  هبر : نم  هفوخ  ردق  یلع  سارلا … 

هعفادملا هحفانملا  کسفن و  هوهش  کتفلاخمب  قحب  بلاطم  يا  کسفن : یلع  فلاخت  نا  هنم … هللااب  ذوعن  عمطم  ریغ  یف  اعمط  نوکی 
: هکرـشب هللا  هعمقیف  هللا … نع  ضوع  هللا  قلخ  یف  سیل  هنع و  ضوع  هللا  لضف  یفف  اقولخم  تدقف  اذا  هریغ : نم  افلخ  هللا  یف  ناف  … 

نم ناسللا  ملاع  هبلق و  یف  قافنلا  رسا  نم  نانجلا  قفانم  قفانم : لک  مکیلع  فاخا  هنورذحیف …  كرشم  هنا  سانلا  ملعل  هرهقی  هعمقی 
هنورکنی ارکنم  لعفی  نونموملا و  هفرعی  اقح  لوقیف  اهنایب  هیلع  لهسی  هعیرشلا و  ماکحا  فرعی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

درم نیا   ) دهدب ار  شـشاداپ  هدوب  دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  رکب  یبا  نبا  دمحم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهنامیپ  دـهع و  زا 
رد هدـمآ و  ایند  هب  ترجه  مهد  لاس  عادولا  هجح  لاس  رد  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناراـی  صاوخ  زا  هلزنملا  میظع  ردـقلا ، لـیلج 
رد وا  ناتـساد  زا  يا  همـش  هکنانچ  هدیـسر ، لتق  هب  رـصم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفالخ  نامز  رد  يرجه  تشه  یـس و  لاـس 

تلادع و هب  ار  وا  هماندهع  نیا  رد  هدومرف و  رازگاو  وا  هب  ار  رـصم  تموکح  هک  یماگنه  دـش ) هتـشون  متفه  تصـش و  نخـس  حرش 
ياوه تفلاخم  هب  ار  وا  رخآ  رد  و  هدومن ، يروآداـی  ار  زیختـسر  باذـع  گرم و  یتخـس  يراـکزیهرپ و  هدرک  رما  مدرم  نیب  يربارب 
راومه ناشیارب  ار  تیولهپ  و  شاب ) نتورف  ناگمه  اب   ) ناباوخب رصم ) لها   ) ناشیا يارب  ار  تلاب  دهدیم : زردنا  زامن  تبظاوم  سفن و 

نتسیرگن هب  ار  اهنآ  و  نکم ) یئورشرت  ناتسدریز  اب   ) شاب ور  هداشگ  نانآ  هب  و  درب ) دوس  تراتفر  زا  سک  همه  هک  نک  يراک   ) راد
راذــگم و تواـفت  گرزب  درخ و  نـیب  هدرک  تاـعارم  ار  يربارب  تاواــسم و   ) رادــب تخاوـنکی  ور  رد  ندــش  هریخ  یمــشچریز و 
زا يرود   ) وت متـس  ملظ و  هب  ناگرزب  اـت  شاـب ) ناـسکی  همه  اـب  هدادـن  زاـیتما  نادنمتـسم  ناتـسدریز و  رب  ار  ناـگرزب  نادـنمتورث و 
اریز دندرگن ، دیمون  وت  يراکتـسرد  لدع و  زا  ناناوتان  و  دنرادن ) اور  ناتـسدریز  هب  تبـسن   ) دنیامنن عمط  ناشدوس  هب  يراکتـسرد )
سپ دیامن ، یم  شـسرپ  امـش  ناهنپ  راکـشآ و  گرزب و  کچوک و  رادرک  زا  زیختـسر ) زور  رد   ) وا ناگدنب  هورگ  يا  یلاعتیادـخ ،

نآ ببـس  ناـتینامرفان  تیـصعم و  نوـچ   ) دیرتراکمتـس دوـخ ) هب  سک  ره  زا   ) امـش دـنازوسب ) شتآ  هـب  ار  امـش   ) دـنک باذـع  رگا 
( دوس  ) هدـنرذگ و ياـیند  دوس )  ) ناراـکزیهرپ دـینادب ، ادـخ  ناگدـنب  يا  و.تسا  راوگرزب  میرک و  رایـسب  دـشخبب  رگا  و  هدـیدرگ )
رد دنتشگن ، کیرش  اهنآ  ترخآ  دوس )  ) رد ایند  لها  و  دنوش ، کیرـش  ناشایند  دوس )  ) رد ایند  لها  اب  سپ  دندرب ، ار  هدنیآ  ترخآ 
هب ندروخ  يارب  هدربن و  جـنر  ینکـس  يارب  ناتـسرپایند  نوچ   ) دـندروخ ار  یندروخ  نیرتوکین  و  دـنتفرگ ، اج  لزنم  نیرتهب  رد  ایند 
يا هرهب  ایند  زا  سپ  دوب ) یندروخ  نیرتوکین  دـندروخ  هچ  ره  اج و  نیرتهب  دـنتفرگ  ینکـس  اـج  ره  تهج  نیا  هب  دـنداتفاین ، یتخس 

لوسر ادخ و  روتسد  هب  هتفای  تمعن  یئاراد و  لالح  هار  زا   ) دنتفرگ ناشکندرگ  هک  دنتفرگ  یماک  و  دنورب ، نارذگـشوخ  هک  دندرب 
يا هشوت  اب  دنتفر  ترخآ ) هب   ) ایند زا  سپ  دندروآ ) تسد  هب  ار  ایند  یشوخ  تذل و  لامک  و  دندرک ، دابآ  ار  دوخ  ترخآ  فرص و 

نیقی و  دندیـسر ، ناشایند  رد  ایند  یئاسراپ  یـشوخ  هب  دراد : یتخبکین )  ) دوس هک  يرگادوس  اب  دناسر و  یم  دصقم ) هب  ار  نانآ   ) هک
یمن هتفریذپان  ناشتساوخ  هک  يروط ) هب  دسر ، یم  نانآ  هب  یلاعتقح  تمحر   ) دنتسه دنوادخ  راوج  رد  ترخآ  رد  ادرف  هک  دنتـشاد 
یندش دوبان  يایند  هب  هدومن  يوریپ  ناراکزیهرپ  زا   ) ادخ ناگدـنب  يا  سپ  دوش ، یمن  مک  شیاسآ  یـشوخ و  زا  ناش  هرهب  و  ددرگ ،
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لد دـسر  گرم  نوچ  هک  دـینک  يراک   ) دـیراد هدامآ  ار  نآ  گرب  زاس و  و  دیـسرتب ، نآ  ندوب  کـیدزن  گرم و  زا  و ) دـیدنبن ، لد 
يدـب نآ  اـب  زگره  هک  دروآ  یم  یئوـکین  ریخ و  ناراـکوکین ) يارب   ) دـیآ یم  كاـنرطخ  گرزب  رما  اـب  گرم  اریز  دیـشابن ) سپاو 

زا تشهب  هب  تسا  رتـکیدزن  سک  هچ  سپ  دـشاب ! یمن  یبوخ  نآ  اـب  زگره  هک  دراد  رب  رد  يدـب  رـش و  نارادرکدـب  يارب  اـی  تسین ،
دیتسیاب رگا  دیتسه ، گرم  ياه  هدنار  امش  و  دیامن ؟ خزود  راک  هکنآ  زا  خزود  هب  تسا  رتکیدزن  یک  و  دنک ، تشهب  راک  هک  یسک 

مککردی اونوکت  امنیا  دـیامرف : یم  میرک س 4 ي 78  نآرق  رد  هکنانچ  دـبای  یم  ار  امـش  دـیزیرگب  نآ  زا  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امش 
و دیشاب ( راوتـسا  دنلب  ياهراصح  اه و  هعلق  رد  هچ  رگا  دبایرد  ار  امـش  گرم  هدوب  اج  ره  ینعی  هدیـشم  جورب  یف  متنک  ول  توملا و 

یمن یئاهر  نآ  زا   ( هدش هتـسب  امـش  یناشیپ  ياهوم  هب  گرم  دوشن !( ادج  امـش  زا  ینآ   ( تسا رت  هارمه  امـش  هب  امـش  هیاس  زا  گرم 
راک هب  همه  نیا   ( سپ دنچیپ ( یم  ار  نآ  صخش  نتـشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یطاسب  دننام   ( دوش یم  هدیچیپ  امـش  یپ  زا  ایند  و  دیبای (

نآرق رد  هکنانچ  تسا  هزات  نآ  يراتفرگ  باذع و  و  هزادـنا ، یب  نآ  یمرگ  يدوگ و  هک  یـشتآ  زا  دیـسرتب  هدوبن ( انتعا  یب  ترخآ 
اوقوذـیل اهریغ  ادولج  مهانلدـب  مهدولج  تجـضن  املک  اران  مهیلـصف  توس  انتایاب  اورفک  نیذـلا  نا  دـیامرف : یم  ي 56  س 4  میرک 

یـشتآ رد  ار  نانآ  يدوز  هب  دـیورگن  میرک  نآرق  مرکا و  ربمغیپ  ام  ياه  هناشن  هب  هکنانآ  ینعی  اـمیکح  ازیزع  ناـک  هللا  نا  باذـعلا ،
قیقحت هب  دنشچب ، ار  یتخبدب  باذع و  هکنآ  ات  میئامن  رگید  ياهتـسوپ  هب  لیدبت  ار  اهنآ  دوش  هتخوس  ناشاهتـسوپ  نوچ  هک  میزادنا 

یمن هتفریذپ  تساوخرد  و  تسین ، ینابرهم  تمحر و  نآ  رد  هک  خزود (  ( تسا یئارـس  تسا ( اناد  اناوت و  ناشیا  باذع  هب  دـنوادخ 
نودلاخ منهج  باذع  یف  نیمرجملا  نا  دیامرف : یم  میرک س 43 ي 74  نآرق  رد  هکنانچ   ( دوش یمن  فرطرب  هودنا  مغ و  و  ددرگ ،

لاق کبر ، انیلع  ضقیل  کلام  ای  اودان  نیملاظل ي 77 و  مه  اوناک  نکلو  مهانملظ  اـم  نوسلبم ي 76 و  هیف  مه  مهنعرتفیال و  ي 75 
باذع و نآ  رد  اهنآ  درگن و  مک  تسـس و  ناشیا  زا  باذع  دندیواج ، خزود  يراتفرگ  باذع و  رد  ناراکهانگ  ینعی  نوثکام  مکنا 

روتـسد فالخرب  ایند  رد  هک  دندرک  متـس  دوخ  هب  نانآ  نکلو  میدرکن  متـس  اهنآ  هب  باذع  اب  ام  و  دندیمون ، ادـخ  تمحر  زا  یتخس 
ات هاوخبدوخ  راگدرورپ  زا  هک  دنناوخب  ار  خزود  نابهگن  رادمامز و  دندومن و  راتفر  دوب  ترخآ  یتخبکین  بجوم  هک  لوسر  ادـخ و 

دیهاوخ یئاهر  هن  دیریم و  یم  هن  دـنام  دـیهاوخ  اجنیا  رد  امـش  دـیوگ  یم  میهرب  باذـع  نیا  زا  ات  دـناریمب  ار  ام  دـیامرف  مکح  ام  رب 
دیما سرت و  نیب  دشاب  کین  وا  هب  ناتدیما  نامگ و  مه  رایسب و  ادخ  زا  ناتسرت  فوخ و  مه  هک  دیراد  یئاناوت  رگا  نونکا )  ) تفای و

کین و نامگ  اریز  دشاب ) رترب  ناتدیما  هن  رتشیب و  ناتسرت  هن  دیشاب ، راوادیما  مه  دیـسرتب و  مه  هک  دینک  يراک  امتح   ) دینک عمج  ار 
وا زا  تسا  ناشیا  نیرتکانـسرت  ادخ  هب  مدرم  نیرت  نیب  کین  و  شراگدرورپ ، زا  تسا  وا  سرت  رادقم  هب  شراگدرورپ  هب  هدـنب  دـیما 

یبا نبا  دجنرب ، وا  زا  ادابم  هک  دهدن  ماجنا  يراک  شیاضر  فالخرب  هتشگ  رتشیب  شـسرت  دوش  رتوکین  ادخ  هب  هدنب  نامگ  دنچ  ره  )
هک دتسرفب  یباتک  لجوزع  يادخ  رگا  هدومرف : هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  مراهچ  ماما  زا  اج  نیا  رد  دیدحلا 

و مشاب ، نم  مراودـیما  دزرمآ ، یم  ار  درم  کی  ای  مشاب ، نم  درم  نآ  مراد  ناـمگ  دـنک ، یم  باذـع  ار  يدرم  هک  دـشاب  تبث  نآ  رد 
شنزرـس ارم  مسفن  مدرگ  زاب  دوخ  هب  نوچ  ادابم  اـت  دوزفا  مهاوخ  ار  دوخ  شـشوک  مه  زاـب  دومن  دـهاوخ  باذـع  ارم  راـچان  هب  رگا 

سفن اب  هک  يراوازـس  سپ  مینادرگ ، اورنامرف  رـصم  لها  میاهرگـشل  نیرتگرزب  هب  ار  وت  نم  نادـب  رکب  یبا  نبا  دـمحم  يا  و  (. دـهد
اب رواین  مشخ  هب  ار  ادخ  و  یتعاس ، رگم  دشاب  هدنامن  تیارب  راگزور  زا  دنچ  ره  ینک  عافد  تشیک  نید و  زا  هدومن  تفلاخم  شیوخ 
ریغ رد  تسا  ادخ  رد  هچنآ  ضوع  و  تسه ، وا  دزن  رد  تسا  ادخ  ریغ  رد  هچنآ  ضوع  اریز  شیاه ، هدیرفآ  زا  یکی  نتخاس  دونـشخ 
نآ يارب  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دـیما .)؟ هچ  شریغ  زا  دـشابن  یـضار  وا  رگا  و  میب ، هچ  يرگید  زا  دـشاب  یـضار  ادـخ  رگا   ) تسین وا 

و نارذـگم ، شتقو  زا  ار  نآ  نتـشاد  راک  تهج  هب  و  رواین ، اج  هب  تقو  زا  شیپ  ار  نآ  يراکیب  تهج  زا  روآ و  اـج  هب  هتـشگ  نییعت 
یتخاس عئاض  ار  نآ  هاگ  ره  و  ینک ، وکین  ار  رگید  ياهراک  يروآ  اجب  وکین  ار  زامن  رگا  تسا  وت  زامن  وریپ  تلمع  زا  زیچ  ره  نادب 
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نابز و دیاب  ( ) ورود مدرم  نیقفانم و  زا  رصم  لها  وا و  نتشاد  رذحرب  رد   ) تسا هماندهع  نیا  زا  یتمـسق  و.ینادرگ  رتهابت  ار  نآ  ریغ 
ياوشیپ و  مالـسلا ) هیلع  ماـما   ) يراگتـسر ياوـشیپ  اریز  دـیئامنن ) يوریپ  ناگدـننک  هارمگ  زا  و  دیـشابن ، ورود  هدوـب  یکی  امـش  لد 

هتسیرگنن مشچ  کی  هب  ار  اوشیپ  ود  ره  نیا  هدروخن  لوگ  سپ   ) تسین ناسکی  ربمغیپ  نمشد  ربمغیپ و  تسود  و  هیواعم )  ) يراکهبت
دنوادخ هکنانچ  هدناوخ ، اوشیپ  ار  وا  دننام  هیواعم و  مالسلا  هیلع  ماما  .دیهدن  رارق  شیوخ  راعـش  ار  یئورود  یهارمگ  ياوشیپ  دننام 

و رانلا ، یلا  نوعدی  همئا  مهانلعج  و  دیامرف : یم  میرک س 28 ي 41  نآرق  رد  هدناوخ ، یهارمگ  تلالض و  نایاوشیپ  ار  وا  دننام  زین 
زیختـسر زور  و  دـنناوخ ، یم  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  میتشاذـگ  یهارمگ  نایاوشیپ  زا  ار  ناشیا  اـم  ینعی  نورـصنیال  هماـیقلا  موی 
مالـسلا هیلع  ماما  هکنیا  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـهد و  یمن  یئاهر  باذـع  زا  دومن  دـهاوخن  يرای  ار  ناـشیا  یـسک 

تسا نآ  دوصقم  هکلب  هدوبن ، شیرق  اب  گنج  ياهزور  رد  وا  ینمشد  روظنم  هتـسناد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نمـشد  ار  هیواعم 
تسا ربمغیپ  نمشد  مه  نونکا  هیواعم  هک 

نم نمشد  و  تسا ، نم  نمـشد  وت  نمـشد و  ینعی  هللاودع  يودعو  يودع ، كودعو  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  لیلد  هب 
ادخ ار  نموم  اریز  مسرت : یمن  كرشم  نموم و  زا  متما  رب  نم  دومرف : نم  هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  ادخ  نمـشد 

هک  ) شکرـش ببـس  هب  ادـخ  ار  كرـشم  و  تسین ) ینایز  ناناملـسم  رب  وا  زا  سپ   ) دراد یم  زاب  ندرک ) هارمگ  زا   ) شنامیا ببـس  هب 
رد یئورود  ره  زا  مسرت  یم  امـش  رب  نم  نکلو  دنادرگ ، یم  راوخ  لیلذ و  دنیامن ) یمن  شیوریپ  هدادن  شنخـس  هب  شوگ  نانامـسم 
یم امـش  هک  ار  هچنآ  دـیوگ  یم  دروآ ): یم  نابز  هب  ار  تعیرـش  ماکحا  هدرک  ناهنپ  لد  رد  ار  یئورود  هکنآ   ) نابز هب  ياـناد  لد و 

هکنانچ تساوخ ، ادخ  زا  ار  شعفد  و  دیسرت ، ورود  قفانم و  زا  دیاب  يرآ   ) دینادیم هتسیاشان  هک  ار  هچنآ  دروآ  یم  اج  هب  و  دیدنسپ ،
.هداد حرش  ار  نآ  شور  مجنپ  داتشه و  دصکی و  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ینامز

تشادرب هک  دنک  یم  شرافس  دنچ  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  دوخ  همانشرافس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  بتکم  رد  تلادع 
یـشابن عضاوتم  رگا  : ) دراد یم  نایب  نینچ  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  تلع  زیزع  يادـخ  .نک  عضاوت  مدرم  هب  تبـسن  تسا : دـیجم  نآرق  زا 

هدـیناشک و ناگدـننک  هعجارم  هب  ندرک  هاگن  عون  ات  ار  تلادـع  تیاعر  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـنوش ) یم  هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  مدرم 
هدرک و شرافـس  تلادع )  ) هب دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دشاب  تخاونکی  تهاگن  دیاب  یحطـس  قیمع و  هاگن  ماگنه  هب  دـیامرفیم 
دننکن و ادیپ  یفاضا  عقوت  نادنمورین  دیامرفیم  تلادع  هفسلف  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا .) رتکیدزن  يوقت  هب  : ) دیوگیم نآ  هفـسلف  رد 

لاح هب  یهورگ  دننک  سای  فعض و  ساسحا  نافیعض  یتقو  .دنامب  رارقرب  هعماج  عضو  هجیتن  رد  دنیامنن و  سای  ساسحا  ناگراچیب 
هب رتشیب  دوس  يارب  شیب  مک و  دـندرب  یفاـضا  هرهب  یتـقو  مه  نادـنمورین  دـنزیخ ، یمرب  تفلاـخم  هب  رگید  یهورگ  دـنوریم و  اوزنا 
.دش دهاوخ  رگتلادع  دوخ  دئاع  تلادع  دوس  بیترت  نیا  اب  دوب و  دهاوخ  تموکح  يارب  لاکـشا  بجوم  اعبط  هک  دنزیخیمرب  تباقر 

لوئـسم تسا ، هدرک  یفرعم  دایز  ای  مک و  گرزب ، کچوک و  دوشیم ، ماجنا  هک  یئاهراک  لوئـسم  ار  ناتـسا  ربهر  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنکیم یفرعم  ار  ربهر  تیلوئسم  هک  ساسح  تسا  يا  هتکن  نیا  تسا و  رادناتسا  صخش  راکشآ  ینلع و  ياهراک 

.ار ترخآ  تذل  مه  دنرب و  یم  ار  ایند  تذل  مه  هک  دنتسه  یناسک  دیوگیم  ناراکزیهرپ  عضو  هب  عجار  مالسلا  هیلع  ماما  دهاز  تذل 
یکی رد  دوخ  تسود  اب  ضایع  نب  لیـضف  .دنادرگیم  نشور  ار  تقیقح  ناتـساد  نیا  تسا و  یلومعم  تذل  زا  ریغ  نانآ  يایند  تذل 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1874 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  دوخ  ياهاپ  لیضف  سپس  دندیـشون ، نابایب  بآ  زا  دوخ  ياهتـسد  اب  دندروخ و  ار  یکـشخ  نان  هراپ  دوب  شدرگ  رد  اهنابایب  زا 
تذل شیع و  ناگدازهاش  نیطالس و  رگا  تفگ : شتسود  هب  تهج  نیمه  هب  درب  تذل  درک و  كرد  ار  بآ  يدرـس  درب و  ورف  بآ 

ار ایند  تذل  مه  دناوتیم  دنک  لمع  يدابع  یلام و  فئاظو  هب  ناسنا  یتقو  لاح  نیع  رد  .دـندربیم  دـسح  ام  هب  دـندرکیم  كرد  ار  ام 
ار وا  تیاضر  تفرگ و  رظن  رد  ار  ادخ  دیاب  لاح  ره  رد  هک  دنکیم  دیکا  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  .ار  ترخآ  تذل  مه  دشاب  هتـشاد 

راـیتخا رد  شبلق  هک  رـشب  ناـمه  میراذـگب ، هفیظو  يور  رب  ار  دوخ  ياـپ  رـشب  تیاـضر  رطاـخ  هب  یتـقو  اریز  داد ، رارق  هجوت  دروـم 
دمحم زا  دیراد ) یم  تسود  ار  ادخ  رگا  : ) دیوگیم نینچ  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دـش  دـهاوخ  فلاخم  ام  اب  يدوزب  تسادـخ 

يارب اسب  هچ  تسادخ و  تسدب  تیبوبحم  هیآ ، نیا  هب  هجوت  اب  .دهدب  تیبوبحم  امش  هب  ادخ  ات  دینک  تعباتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ضوع شرظن  هدرب  دوس  هک  يدرف  نامه  تسا ، هدوب  ادـخ  ياضر  فـالخ  رب  نوچ  یلو  دریگیم  ماـجنا  يراـک  رـشب  تیاـضر  بلج 

رد ار  ناسنا  نوچ  .ددرگیم  دـنمقالع  ناسنا  هب  دوشیم ، تفلاخم  يو  اب  ادـخ  رطاخ  هب  هک  يدرف  اسب  هچ  دوشیم و  فلاخم  ددرگیم و 
.هدوب ادخ  يارب  وا  اب  تفلاخم  دمهفیم  تسا و  هدید  هفیظو  ماجنا  ادخ و  ریسم 

.ار ترخآ  تذل  مه  دنرب و  یم  ار  ایند  تذل  مه  هک  دنتسه  یناسک  دیوگیم  ناراکزیهرپ  عضو  هب  عجار  مالسلا  هیلع  ماما  دهاز  تذل 
یکی رد  دوخ  تسود  اب  ضایع  نب  لیـضف  .دنادرگیم  نشور  ار  تقیقح  ناتـساد  نیا  تسا و  یلومعم  تذل  زا  ریغ  نانآ  يایند  تذل 

رد ار  دوخ  ياهاپ  لیضف  سپس  دندیـشون ، نابایب  بآ  زا  دوخ  ياهتـسد  اب  دندروخ و  ار  یکـشخ  نان  هراپ  دوب  شدرگ  رد  اهنابایب  زا 
تذل شیع و  ناگدازهاش  نیطالس و  رگا  تفگ : شتسود  هب  تهج  نیمه  هب  درب  تذل  درک و  كرد  ار  بآ  يدرـس  درب و  ورف  بآ 

ار ایند  تذل  مه  دناوتیم  دنک  لمع  يدابع  یلام و  فئاظو  هب  ناسنا  یتقو  لاح  نیع  رد  .دـندربیم  دـسح  ام  هب  دـندرکیم  كرد  ار  ام 
ار وا  تیاضر  تفرگ و  رظن  رد  ار  ادخ  دیاب  لاح  ره  رد  هک  دنکیم  دیکا  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  .ار  ترخآ  تذل  مه  دشاب  هتـشاد 

راـیتخا رد  شبلق  هک  رـشب  ناـمه  میراذـگب ، هفیظو  يور  رب  ار  دوخ  ياـپ  رـشب  تیاـضر  رطاـخ  هب  یتـقو  اریز  داد ، رارق  هجوت  دروـم 
دمحم زا  دیرادیم ) تسود  ار  ادخ  رگا  : ) دـیوگیم نینچ  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـش  دـهاوخ  فلاخم  ام  اب  يدوزب  تسادـخ 

يارب اسب  هچ  تسادخ و  تسدب  تیبوبحم  هیآ ، نیا  هب  هجوت  اب  .دهدب  تیبوبحم  امش  هب  ادخ  ات  دینک  تعباتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ضوع شرظن  هدرب  دوس  هک  يدرف  نامه  تسا ، هدوب  ادـخ  ياضر  فـالخ  رب  نوچ  یلو  دریگیم  ماـجنا  يراـک  رـشب  تیاـضر  بلج 

رد ار  ناسنا  نوچ  .ددرگیم  دـنمقالع  ناسنا  هب  دوشیم ، تفلاخم  يو  اب  ادـخ  رطاخ  هب  هک  يدرف  اسب  هچ  دوشیم و  فلاخم  ددرگیم و 
.هدوب ادخ  يارب  وا  اب  تفلاخم  دمهفیم  تسا و  هدید  هفیظو  ماجنا  ادخ و  ریسم 

تیادـه و ناربهر  هدرک : میـسقت  شخب  ود  رب  ار  ناربهر  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  همان  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  قافن  رطخ 
ام : ) یهارمگ رفک و  ناربـهر  هب  مه  هداد و  ماـما )  ) ناوـنع یهلا  ناربـهر  هب  مه  هک  نآرق  زا  تـسا  يریبـعت  نـیا  یهارمگ و  ناربـهر 

زامن میداد ، روتـسد  نانآ  هب  ار  ریخ  ياهراک  .دننکارجا  ار  ام  رما  هک  میداد  رارق  تیادـه  ناماما  بوقعی و  قاحـسا و  طول ، میهاربا ،
رارق منهج  ماما  ار  ناماه  نوعرف و  ام  : ) دیوگیم تلالـض  رفک و  ناربهر  هرابرد  و  دننک .) تدابع  ار  ام  دنزادرپب و  هاکز  دـنهد  ماجنا 

مه تمایق  زور  تساهنآ و  هقردب  ام  تنعل  ایند  نیا  رد  .دنوشن  يرای  مه  تمایق  زور  دـننک و  توعد  شتآ  يوسب  ار  مدرم  هک  میداد 
تـسا ص )  ) ادخ لوسر  زا  تعاطا  مالـسلا  هیلع  ماما  نآرق و  زا  تعاطا  هک  رظن  نیا  زا  تفرگ .) دـنهاوخ  رارق  نایورتشز  فیدر  رد 

رطخ هب  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیامنیم  یفرعم  ص )  ) ربمایپ نمـشد  ای  تسود و  ار  ناربهر  میقتـسم  روطب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیا دیجم  نآرق  ریبعت  هب  دننکیم و  تفلاخم  مالسا  اب  لمع  رد  یلو  دنتـسه  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  يدارفا  رطخ  .دهدیم  هجوت  ناقفانم 
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ادخ دیدرت  نودب  .تسا  رت  هارمگ  هتفرگ  ار  دوخ  سفن  ياوه  لابند  امنهار  نودب  هک  يدرف  زا  یـسک  هچ  : ) دش دنهاوخن  زوریپ  هدـع 
هدوب راتفرگ  هیواعم  لثم  یقفانم  اب  دوخ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .درک ) دـهاوخن  تیادـه  ار  ناشدوخ ) هب  هعماج و  هب   ) نارگمتس

نبا هیواعم  اب  یئانشآ  .تسا  هدیشک  دوخ  زیمهم  تحت  ار  مدرم  مالسا  قیرط  زا  لاح  نیع  رد  هتشادن ، یناملسم  مالسا و  هب  هدیقع  هک 
رـسفا هیواعم  تسا - تکرح  رد  غالا  رب  راوس  نایفـسوبا  دید  هک  ص )  ) ادخ لوسر  .درادیم  نایب  هیواعم  هرابرد  یبلاطم  دـیدحلا  یبا 

، راوس دـنک ، تنعل  ادـخ  قئاـسلا :) دـئاقلا و  بکارلا و  هللا  نعل  : ) دومرف دوریم - هار  ناویح  رـس  بقع  زا  دـیزی  دیـشکیم و  ار  ناوـیح 
نیا هک  هعیبر  نب  هبتع  لاحب  اشوخ  تفگ : دیوگیم  ناذا  هبعک  يور  رب  لالب  دید  هکم  حتف  زور  رد  هک  نایفـسوبا  .ار  هدننار  رادولج و 

.دنوریم نیئاپ  الاب و  يوربنم  يور  نومیم  تروصب  هیما  ینب  زا  يا  هدع  هک  دـید  باوخ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  .درم  هدینـشن  ار  ادـص 
هیواعم درک و  راضحا  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  .دوب  ص )  ) ربمایپ ناگدنـسیون  زا  هیواعم  .دـندیدن  نادـنخ  سپ  نیا  زا  ار  ص )  ) ربمایپ

نیا زا  هیواعم  .دنکن  ریـس  ار  شمکـش  ادخ  هنطب :) هللا  عبـشاال   ) دومرف ص )  ) ادخ لوسر  .تسا  ندروخ  اذغ  لوغـشم  هک  دروآ  رذـع 
يدرف کنیا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  .دیـشکیم  ندروخ  اذغ  زا  تسد  یگتـسخ  زا  شدوخ  ریبعت  هب  هکلب  دشن  ریـس  هاگچیه  خیرات 
هیواعم متیار  اذا  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  .دـش  دراو  هیواعم  دـندید  دـش و  دـهاوخن  روشحم  مالـسا  اب  تمایق  زور  هک  دوش  یم  دراو 
یتوبات رد  هیواعم  : ) دومرف ص )  ) ادخ لوسر  .دیناسرب  لتق  هب  ار  وا  دیدید  نم  ربنم  يور  رب  ار  هیواعم  هک  هاگنآ  هولتقاف :) يربنم  یلع 

تنم ادخ  يا  هدننک و  تبحم  يادخ  يا  نانم ) ای  نانح  ای  : ) دنزیم دایرف  منهج  رعق  رد  .دریگیم  رارق  منهج  كرد  لفـسا  رد  شتآ  زا 
یبا نبا  يدوب .) نارگلـالخا  زا  يدرکیم و  هاـنگ  اـیند  رد  درادـن  هدـئاف  ـالاح  : ) دوـشیم هداد  خـساپ  وا  هب  نک و  يراـی  ارم  هدـنراذگ 

.دش رکذ  نآ  هلمج  دنچ  هک  دسیونیم  يو  صقاون  بیاعم و  هرابرد  )175 تاحفص 180 - ج 15   ) هحفص شش  دیدحلا 

يزاریش دمحم  دیس 

، حانجلا ضفخ  لصاو  رصم ، لهال  عضاوت  يا  کحانج ) مهل  ضفخاف   ) اهیلع ایلاو  هلعج  رـصم ) هدلق  نیح  رکب ، یبا  نب  دمحم  یلا  )
، هبـشا ام  دـیلا و  ناسللا و  نم  کفرط ، يا  کبناج ) مهل   ) هدـشلا لباقم  نیللا  نم  نلا ) و   ) اللذـت هیوبا ، ماما  هحانج  ضفخی  رئاطلا  نا 

یف  ) صعب هوسا  مهـضعب  لعجا  يا  تاـساوملا ، ینعمب  مهنیب ) سآ  و   ) هسبعت ـال  کـهجو ) مهل  طـسبا  و   ) ناـسنالا بناوج  نم  اـهناف 
مهضعب حجرت  کنا  نونظیف  ضعب ، نم  رثکا  مهـضعب  یلا  رظنت  یک ال  هرظنلا ) و   ) .نیعلا فرطب  هرظنلا  یه  و  هظحالملا ، يا  هظحللا )

هدایز یلاولا  نم  اوار  اذا  مهناف  مهلجال ، ساـنلل ، کـملظ  يا  مهل ) کـفیح  یف   ) فارـشالا يا  ءاـمظعلا ) عمطی  ـال  یتح   ) ضعب یلع 
لدـعت کنا  يا  مهب ) کلدـع  نم  ءافعـضلا  سایی  و ال   ) ءافعـضلا ملظ  نم  هلعف  نودـیری  امیف  مهبناج  یلا  هورجی  نا  یف  اوعمط  هیانع 
رـشعم ای  يا  صاصتخالا ، یلع  بوصنم  هدابع ) رـشعم  مکلئاـسی  یلاـعت  هللا  ناـف   ) .فیعـضلا يوقلا و  نیب  قرفت  ـال  ناـب  مهریغ ، مهب 

نیعا نع  هروتسملا ) هرهاظلا و  و   ) مایصلا هالصلاک و  هبساحملا  دروم  هظحللا  هرظنلاف و  هریبکلا ) مکلامعا و  نع  هریغـصلا  نع   ) هدابع
مهلوقک لصالل ، یج  امنا  و  لضفلا ) نع   ) درج انه  لیـضفتلا  و  وه ، ال  نوملاظلا ، متناف  يا  ملظا ) متناف   ) مکبنذب بذعی ) ناف   ) سانلا

وهف  ) مکبونذ نع  فعی ) نا  و   ) نسح رخـالا  هفرط  نسحا و  هنا  داری  ـال  و  ریخ ) کـلذ  : ) هناحبـس هلوـق  و  طاـیتحالا ، داری  طوحـالا ) )
.هلضف همرکب و  وفعلا  کلذ  و  مرکا )

نـسح اوبکر  ذا  يا  هرخالا ) لجآ  ایندـلا و  لجاعب  اوبهذ   ) هتاضرمب اولمعف  هناحبـس  هللا  اوفاخ  نیذـلا  نیقتملا ) نا  هللا  داـبع  اوملعا  (و 
هللا مسق  امب  ضار  وه  هلحم و  یف  نکاس  وه  ذا  تنکـس ) ام  لضفاب   ) مهل يوقت  نیذلا ال  ایندلا ) لها  اوکراشف   ) هرخالا نسح  ایندلا و 

مزاول نم  اضرلا  ذا  ارـصق - نکـس  نار  ضار  ریغ  نکـسی  هناف  یقتملا  ریغ  فالخب  لابلا ، يداـه  هانکـس  یف  مرجی  مل  هناـب  نئمطم  هل 
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، همسقلاب اضرلل  تلکا ) ام  لضفاب  اهولکا  و   ) .هیلا ریصی  امل  رطاخلا  قلق  ینکـسلا ، لیـصحت  یف  مرجا  دق  ذا  هل ، نانیمطا  و ال  نامیالا ،
امب ایندـلا  نم  اوظحف   ) یـصاعلا مرجملا  فالخب  کلذ  و  هلکام ، یف  قیـضلا  لان  اذا  هللا ، باوث  نسحب  نئمطم  اـسبای ، ازبخ  لـکا  نا  و 
عمج هربابجلا ) هذـخا  ام  اهنم  اوذـخا  و   ) تاوهـشلا ذذـلتلا و  یف  نوفرـسی  نیذـلا  نوعنملا  يا  نوفرتملا ) هب   ) لان اـم  لـثمب  يا  یظح )
یلا اولقتنا  نوقتملا ، يا  اوبلقنا ) مث   ) .ءالتعا اربک و  هناحبـس  هللا  قح  نودوی  يذلا ال  نوربکتملا )  ) مهملظی سانلا و  ربجی  يذلا  رابج ،
يا رجتملا ) و   ) هحلاصلا لامعالا  یه  و  هرخالا ، یف  هعیفرلا  بتارملا  مهغلبی  يذلا  غلبملا ) دازلاب   ) ایندـلا نع  يا : اهنع )  ) هرخالا رادـلا 

هلثمب ذتلی  هذل ال  دهزلل  ناف  مهایند ) یف  ایندلا  دهز  هذل  اوباصا   ) .افعـض هئازج  نوذخایف  انـسح  اولمع  ذا  حبرلا ، وذ  حـبارلا )  ) هراجتلا
هناحبـس هاضرلراد  هرخالا  ذا  سوسحملاب ، لوقعملل  هیبشت  هللا ) ناریج  مهنا  اونقیت  و   ) هذل لک  نم  لضفا  وه  و  لقعلا ، هذل  وه  ذا  دحا ،

ریـصملاب ملعلا  ذا  مهریغ ، نم  رثکا  مهایند  نسحت  نا  بجوی  امم  نیقیلا  اذـه  و  مهترخآ ) یف  ادـغ   ) كانه هناحبـس  هناکف  هتمارک ، و 
.باجتسا هئاعد و  لک  هللا  لبق  هناحبـس  هللا  عاطا  نم  ذا  اهب ، هللا  نوعدی  هوعد ) مهل  درت  ال   ) احرف سفنلا و  یف  انانمیطا  بجوی  نسحلا 

و حـکنم ، و  برـشم ، و  لکام ، و  سبلم ، و  نکـسم ، نم  هحابملا  ایندـلا  تاذـلم  لکب  نوذـتلی  ذا  هذـل ) نم  بیـصن  مهل  صقنی  ـال  (و 
و (. ) تآ وه  ام  لک  دیعب  ریغ  و   ) ناسنالا یلا  بیرق  هناف  ادیعب  ناک  امهم  هناف  هبرق ) توملا و  هللا  دابع  اورذحاف   … ) اهریغ و  بکرم ،

ملاع یلا  لاقتنالا  وه  و  میظع ) رماب  یتای   ) توملا يا  هناف )  ) حلاصلا لمعلا  وه  و  هتوم ، دعب  ناسنالاب  قئاللا  یشلا  يا  هتدع ) هل  اودعا 
هل مئاد  باوثلا  ذا  حلـصا ، نما و  نمل  ادبا ) رـش  هعم  نوکی  ریخب ال   ) ریبکلا ینعمب  لیلجلا  و  هبیـصملا ، بطخلا  لیلج ) بطخ  و   ) رخآ

ماهفتسا اهلماع ؟) نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف   ) ادبا عطقنم  ریغ  دلخملل - باقعلا - ذا  یصع  رفک و  نمل  ادبا ) ریخ  هعم  نوکی  رـش ال  وا  )
رفکلاک رانلا ، قحتـسی  المع  لمع  يذلا  نم  يا  اهلماع ) نم  رانلا  یلا  برقا  نم  و   ) .اهل لماعلا  هنجلا ن  یلا  برقا  يا ال  یفنلا  ینعمب 

متمقا نا   ) هذخایل هدراطی  دایصلا و  هبقعی  يذلا  دیصلاب  ناسنالل  و  دایـصلاب ، توملل  هیبشت  دیرط ، عمج  توملا ) ادرط  متنا  و   ) مثالا و 
انلیـصحت هبـشا ، ام  حالـسلل و  هئیهت  و  هینبـالل ، اماکحتـسا  وا  دـالبلا ، یف  احیـس  هنم ) متررف  نا  و   ) توملا مکذـخا )  ) مکدـالب یف  هل )

نیحی و یتح  مکل  مزالم  هناف  مکلظ ) نم  مکل  مزلا  وه  و   ) .رارفلا مکعفنی  و ال  مککردا )  ) تائجافملاب توملا  لتقلا و  نع  مکسفنال 
یـشلا نا  امک  و  سارلا ، رعـش  مدقم  هیـصان ، عمج  مکیطاونب ) دوقعم  توملا   ) همزالملا هدـش  نع  هیافک  هرابعلا  و  مککردـیف ، مکلتق 
رادقمب ایندلا  رم  هلیوط  هحفـص  یف  ناسنالا  ناک  مکفلخ ) نم  يوطت  ایندلا  و   ) توملا کلذـک  ناسنالل  مزالم  هیـصانلاب  دـقع  يذـلا 

يا اهرعق ) اران  اورذـحاف   ) .هحفـصلا یهتنت  یتح  هفلخ  نم  هحفـصلا  تیوط  و  هحفـصلارخآ ، یلا  ناسنالا  مدـقت  موی  نم  املکف  هرمع 
ناف نآ ، لک  ددـجتی  لب  باذـع  هل  لمخی  ذا ال  دـیدج ) اهباذـع  دـیدش و  اهرح  و   ) رانلا هذـهب  اولتبت  یتح  اوصعت  الف  دـیعب )  ) اهقمع
یف اهلها  ناف  هبرک ) اهیف  جرفت  و ال   ) یلاعت اوعدی هللا  نمل  هوعد ) اهیف  عمست  و ال   ) اهلها یلع  هناحبس  هللا  همحر ) اهیف  سیل  راد   ) منهج
نا و   ) هدابعلا رکفتلا و  هرثکب  مکسفن  یف  یلاعت  هنم  فوخلا  تابجوم  دیلوتب  هللا ) نم  مکفوخ  دتـشی  نا  متعطعتـس  نا  و   ) .همئاد هبرک 

هبرب هنظ  نسح  نوکی  امنا  دبعلا  ناف   ) اجرلا فوخلا و  يا  اهنیب ) اوعمجاف   ) هنجلا مکلخدـی  هنا  هناحبـس  هب  اونظت  ناب  هب ) مکنظ  نسحی 
نظلا نسح  نوکیف  هتمحرب  افراع  نوکی  هتمقنب  افراع  ناک  نم  و  هتمقنب ، افراع  ناک  هناحبـس  هفاخ  نم  ناـف  هبر ) نم  هفوخ  ردـق  یلع 

همحری و هناب  هللااب ) انظ  سانلا  نسحا  نا  و   ) .فوخلل هبجوملا  همقنلا  .ءاجرلل و  هبجوملا  همحرلا  نم  لـک  ناـفرع  هفرعملا  مزـال  ذا  هب ،
عمج يدانجا ) مظعا  کتیلو  دـق  ینا  رکب  یبا  نب  دـمحم  ای  ملعا  و   ) هب لکنی  هبقاعی و  هنا  لاـمتحاب  اـفوخ هللا ) مهدـشا   ) هیلع لـضفتی 
لها  ) یسفن دنع  يا  یسفن ) یف   ) ادنج مالـسلا  هیلع  مهامـس  ودع  مهد  اذا  هقیلخلا  یلاولل و  ادونج  اوناک  دالبلا  لها  نا  ثیح  و  دنج ،

و  ) کلویم کتاوهـش و  فلاخت  نا  یف  قحب  بلاطم  يا  کسفن ) یلع  فلاخت  نا  قوقحم  تناف  (. ) يداـنجا مظعا   ) نم لدـب  رـصم )
هیف ذتلن  نا  مزاللاف  ریـصق ، رمعلا  لاهجلا  لوقی  امک  ال  رهدلا ) نم  هعاس  الا  کل  نکی  مل  ول  و   ) هنع عفادـت  يا  کنید ) نع  حـفانت  نا 
افلخ هللا  یف  ناف   ) سانلا کنع  یضری  یتح  هناحبس  هللا  یصعت  ناب  هقلخ ) نم  دحا  اضرب  هللا  ظخست  و ال   ) هذللا نم  نکمم  ردق  ربکاب 
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هلـضف ناسنالا  دقف  اذاف  هریغ ) نم  فلخ  هللا  نم  سیل  و   ) .هتدقف امع  کضوعی  هللااف  هناحبـس  هلجال  دحا  فطع  تدقف  اذاف  هریغ ) نم 
قسغ یلا  سمشلا  كولد  نم  و  حبصلا ، هالـصل  نیعولطلا  نیب  وحن  اهل ) تقوملا  اهتقول  هالـصلا  لص   ) دحا دنع  کلذ  دجی  مل  یلاعت 

اهرخوت و ال   ) كولدلا یلع  رهظلا  مدقت  ناک  دنع  غارفل ) اهتقو  لجعت  و ال   ) نیئاشعلل لیللا  فصن  یلا  برغملا  نم  و  نیرهظلل ، لیللا 
و اهاوس ، ام  لبق  تلبق  ناف  کتالصل ) عبت  کلمع  نم  یش  لک  نا  ملعا  و   ) کل لاغتشال )  ) برغملا نع  رهظلا  رخوت  ناک  اهتقو ) نع 

.اهاوس ام  در  تدر  نا 

قاسفلا و ماما  وه  و  كالهلا ، يدرلا و  بجوی  ماما  يدـهی و  ماما  ایواسم  سیل  يا  يدرلا ) ماما  يدـهلا و  ماما  ءاوس  هناف ال  (: ) هنم (و 
دقل و   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هاداع  يذلا  یبنلا ) دعو و   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هبحا  هالوت و  يذلا  یبنلا ) یلا  و   ) لالـضلا

نموملا اما   ) ارفاک يا  اکرـشم ) و ال   ) مهلـضی مهیذوی و  يا  انموم ) یتما  یلع  فاـخا  ـال  ینا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  لاـق 
نوملعی مهنال  همالا ، يذوی  نا  نکمتی  الف  هرهقی ، يا  هکرشب ) هللا  هعمقیف  كرشملا  اما  و   ) .ءوسب یتما  لانی  نا  نم  هنامیاب ) هللا  هعنمیف 

يذلا يا  نانجلا ) قفانم  لک   ) همالا اهتیا  مکیلع ) فاخا  ینکل  و   ) مهلالـض مهکاله و  بجوی  یتح  همالک  نوعمـسی  الف  كرـشم  هنا 
لعفی و   ) عئارـشلا ماکحالا و  نم  نوفرعت ) ام  لوقی   ) اهب قطانلا  هعیرـشلا  ماکحلاب  فراعلا  ناسللا ) ملاع   ) هبلق یف  رفکلا  قافنلا و  رـسا 

.هلامعاب نوممستیف  هناسلب ، نوعدخنی  یتح  همالا  يدوی  هناف  تامرحملا ، ماثالا و  نم  نورکنت ) ام 

يوسوم

هقرلا و نیللا : .هضفخ  مث  هحانج  طسب  هسفن  یلا  هخرف  مض  اذا  رئاـطلا  نا  هلـصا  عضاوت و  قفرا و  مهل و  نلا  کـحانج : ضفخا  هغللا :
: هظحللا .يوس  يا  هزمهلا  دمب  یـسآ  نم  رما  سآ : .ضابقنالا  دض  طاسبنالا  للهت و  حرـشنا و  ههجو : طسب  .هنوشخلا  دض  هفطالملا ،
: حرـشلا .هعاـمجلا  رـشعملا : .لـمالا  عـطقی  طـنقی : ساـیی : .روـجلا  فـیحلا : .رـصبا  يا  رظن  نـم  هرملا  هرظنلا : .نـیعلا  هرخوـمب  هرظنلا 

یف ءاـمظعلا  عـمطی  ـال  یتـح  هرظنلا  هظحللا و  یف  مهنیب  سآ  کـهجو و  مهل  طـسبا  کـبناج و  مهل  نلا  کـحانج و  مهل  ضفحاـف  )
مویب ریکذـتلا  یلع  لمتـشی  هلامع  یلا  هدوهع  مظعا  نم  فیرـشلا  دـهعلا  اذـه  مهیلع ) کلدـع  نم  ءافعـضلا  سایی  مهل و ال  کـفیح 

ناک رـصم و  هالو  يذـلا  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  هجوم  وه  ءازجلا و  نم  هدـعب  ام  لاوهالا و  نم  هیف  ام  هل و  هدـعلا  دادـعا  باسحلا و 
قلخت هیدـی و  یلع  هتیب و  یف  یبرت  دـق  رکب  یبا  رهظ  نم  ینبا  رکب  یبا  نب  دـمحم  لوـقی : هدـالوا و  هلزنمب  ماـمالا  هدـعی  اذـه  دـمحم 

هالو نیح  الا  مامالا  قرافی  مل  ادـهاجم  امیظع  اریبک  اناسنا  ءاجف  هبیطلا  یناعملا  لک  هعور  یف  مامالا  بکـسف  هباداب  بدات  هقـالخاب و 
مهب قفرا  يا  کحانج : مهل  ضفخاف  .رماوا ا - نمض  هتیعر  هرشع  نسحی  نا  هل  هیـصولاب  ادتبا  باتکلا و  اذه  مامالا  هیلا  بتکف  رـصم 

: کبناج مهل  نلا  .مهیلع ب - هقفـش  اهتحت  هخارفا  عمجیل  امهـضفخی  هیحانج و  دـمی  رئاطلا  نا  حانجلا  ضفخ  لـصا  مهل و  عضاوت  و 
هربعملا همـسبلاب  مهاقلت  کهجو : مهل  طسبا  .هنوشخلا ج - هظلغلا و  لمعتـست  کلاعفا و ال  کـلاوقا و  یف  هقرو  فطلب  مهعم  لـماعت 

اذا مهناف  هیعرلا  نیب  لدـعلا  یهتنم  اذـه  و  هرظنلا : هظحللا و  یف  مهنیب  سآ  و  د - مهیذوتف …  مهب  سبعت  مهب و ال  كرورـس  نع  مهل 
کلذ یف  رخالل و  كراقتحا  لوالاب و  کمامتها  لیلد  کلذ  ناف  هنم  رخالا  مرحت  مهدـحال و  کهجو  یطعت  الف  کترـضحب  اوناک 

مهحلاصل و هریغ  ملظ  یف  اعمط  ءایوقالا  سوفن  یف  عرزت  دق  هرظنلا  هذـه  ناب  هرظنلا - هظحللا و  یف  هاواسملا  کلذ - للع  مث  .هل  ملظ 
یلع کلدـع  نم  سایلاب  نوباصی  دـق  مهناف  مهب  ماـمتهالا  مدـع  نع  ربعملا  مهیلا  رظنلا  مدـع  اودـجو  اذا  ءافعـضلا  ناـف  لـباقملا  یف 

یلاولا و اهافالتی  نا  بجی  یمظع  هدـسفم  نیرمالا  نیذـه  یف  ءافغـضلا و  نم  مهمـصخ  ناـک  اذا  مهیلع  مکحت  نل  کـنا  ءاـیوقالا و 
هریبکلا و مکلامعا و  نم  هریغـصلا  نع  هدابع  رـشعم  مکلئاسی  یلاـعت  هللا  ناـف   … ) ءاـمظعلا ءافعـضلا و  نیب  هاواـسملاب  اـهیلع  یـضقی 
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لاسیس هللا  نا  یه  هیقیقح و  هقداص  يربک  هیلک و  هدعاق  یلا  مههبن  مرکا ) وهف  فعی  نا  ملظا و  متناف  بذعی  ناف  هروتسملا  هرهاظلا و 
نوکی هیهلالا و  همکحملا  دقعنتـس  یفخ …  اهنم و  رهظ  اـم  لـک  هریبک و  لـک  مهلاـمعا و  نم  هریغـص  لـک  یلع  مهبـساحی  هداـبع و 

هتفلاخمب و مکسفنال  نوملاظلا  متناف  مکدرمت  مکنایصع و  هل و  مکتفلاخم  دعب  مکبذعی  ناف  باقع  باوث و  باوج و  لاوس و  كانه 
 … بنذ لک  نع  حفصلا  وفعلا  مرکلا و  لها  وهف  وفعی  نا 

یف غلاـبلا  راـبج  عمج  هرباـبجلا : .همعنلا  مهترطبا  نیذـلا  نومعنملا  نوفرتـملا : .رفاولا  ظـحلا  هلزنملا و  یه  هوظحلا و  نم  اولاـن  اوظح :
: بطخلا .تالالا  لئاسولا و  هدـعلا : .اورـضح  هل و  اوویه  اودعتـسا : اودـعا : .یفاکلا  دازلا  غلبملا : دازلا  .اوعجر  اوداع و  اوبلقنا : .ربکتلا 

دوقعم سارلا و  رعـش  مدـقم  هیـصان  عـمج  یـصاونلا : .مکقحل  مککردا  .دورطملا  وـه  دـیرط و  عـمج  ءادرط  .هورکملا  عـیظفلا  رمـالا 
اوبهذ نیقتملا  نا  هللا  داـبع  اوملعا  و   ) .اـهاحن هدـشلا و  لازا  هبرکلا : جرف  .هلفـسا  یـشلا ء و  قـمع  رعقلا : .مکل  مزـالم  يا  مکیـصاونب 

تنکس و ام  لضفاب  ایندلا  اونکـس  مهترخآ  یف  ایندلا  لها  اوکراشی  مل  مهایند و  یف  ایندلا  لها  اوکراشف  هرخالا  لجآ  ایندلا و  لجاعب 
دازلاب اهنع  اوبلقنا  مث  نوربکتملا ، هربابجلا  هذـخا  ام  اهنم  اوذـخا  نوفرتملا و  هب  یظح  امب  ایندـلا  نم  اوظحف  تلکا  ام  لـضفاب  اـهولکا 

مهل ضقنی  هوعد و ال  مهل  درت  مهترخآ ال  یف  ادغ  هللا  ناریج  مهنا  اونقیت  مهایند و  یف  ایندلا  دهز  هذل  اوباصا  حـبارلا  رجتملا  غلبملا و 
مهظح اولان  هزجوم  هرابعب  مهناف  مهتایح  هقیرط  مهجاهنم و  یلع  اوریـسی  نیقتملاب و  اودـتقی  نا  سانلل  بیغرت  اذـه  هذـل ) نم  بیـصن 

معنا اوسبل  تابیطلا و  اولکاف  مهایند  یف  ایندلا  لها  اوکراش  نیینـسحلا  اولان  نیرادلا و  مهل  تعمجف  هرخالا  هداعـسب  اوزاف  ایندلا و  نم 
هولعف و الا و  احابم  ارما  اوکرتی  مل  رودـلا و  روصقلا و  یف  اومعنت  هللحملا و  ایندـلا  تاریخب  اوعتمت  ءاـسنلا و  لـمجا  اوجوزت  باـیثلا و 
مارحلا و اوبکتراف  اهیلع  مهرظن  اورصف  نیذلا  ایندلا  لها  ناف  مهترخآ  یف  ایندلا  لها  اوکراشی  مل  تقولا  سفن  یف  .هنم و  مهتذل  اولان 

نوکیـس امنا  ایندـلا و  یف  يوقتلا  لهال  تناک  یتلا  هدیعـسلا  هرخالا  اولانی  مل  ءالوه  سفنالا  اولتق  ضارعالا و  اوکته  لاومالا و  اوبلس 
رانلا و یلا  کئلواف  هرخالا  یف  ایندلا  لها  نع  اوقرتفا  مهنا  ریصملا …  اذه  نم  هاجنم  یف  نوقتملا  امنیب  رابجلا  باذع  رانلا و  مهبیصن 

ءانبا اهنکس  امک  روصقلا  رودلا و  اونکـس  نوقتملاف  ایندلا  لهال  نیقتملا  هکراشم  هوجو  رکذ  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  هنجلا …  یلا  ءالوه 
و مارحلا …  نع  هیافک  ینغ و  لالحلا  یف  هولوانت و  مهل  للحم  وه  ام  لکف  ایندـلا  ءانبا  لکا  ام  نسحاـک  تاـبیطلا  نم  اولکا  ایندـلا و 

ایندلا نم  مهبیـصن  مهظح و  اوذخا  دق  مهنا  نیبملا …  عرـشلا  نیدلا و  نع  رظنلا  انعطق  ول  یتح  مارحلا  تاذـل  قوفت  هذـل  لالحلا  یف 
امب اهولمی  مهنم  لک  کلذک و  کئلوا  اهتجاح و  نم  رثکال  مهنوطب  عستت  ءالوه ال  ناف  اهنم  مهظح  نومعنملا  نوفرتملا و  ذـخا  امک 

هذـخا ام  ایندـلا  نم  اوذـخا  نوقتملاف  بیطلا …  لالحلا  لوانتی  یقملا  امنیب  مارحلا  لواـنتیف  یغطی  دـق  فرتملا  نا  قراـف  عم  یهتـشی 
ءایقتالا امنیب  سانلا  لتق  دادبتـسالا و  هیـصعملا و  فارحنالا و  ملظلا و  اوذخا  مهنا  نوربکتملا  ءالوه  داز  دـق  معن  نوربکتملا  هربابجلا 

اوداع هیلا و  نوجاتحی  يذـلا  یفاکلا  دازلاب  هرخـالا  یلا  ءاـیقتالا  داـع  مهتاـجاح …  دـس  ساـنلا و  هناـعا  هاوقت و  هللا و  هداـبع  اوذـخا 
کلت هنجلا و  اوحبرف  مهلاوما  مهـسفناب و  هلیبس  یف  مهداهج  هل و  مهتعاط  ثیح  نم  هللا  عم  ایندـلا  یف  اهورجات  یتلا  هحبارلا  هراجتلاب 

هزعا اهیف  اوشاعف  هرخالا  نع  اهوضتری  مل  ایندلل و  راقتحالا  هذـل  اوشاع  ایندـلا  یف  مهدـهز  هذـل  اوکردا  دـقل  تاراجتلا …  حـبرا  یه 
مهلـصی هتمحر  یف  هنم و  نوبیرق  مهنا  ..مهترخآ  یف  ادغ  هللا  ناریج  مهنا  اونقیت  و  مالـسلا …  راد  هنجلا و  هرخالا  یف  اوکردا  امارک و 

هذل نم  ظح  وا  بیصن  مهل  صقنی  اوعد و ال  اذا  درت  مهتوعد ال  نا  هیـصوصخ  کلذ  دعب  مهل  هایاطع و  نم  مهیلع  نمی  مهحنمی و  و 
ریخب ال لیلج  بطخ  میظع و  رماب  یتای  هناف  هتدـع  هل  اودـعا  هبرق و  توملا و  هللا  دابع  اورذـحاف   … ) همات هلماـک  مهلـصت  هذـللا  لـک 

هملکلا جرخت  دق  مکیتای  یتم  نوردت  مکنم ال  بیرق  وهف  توملل  هطیحلا  اوذختا  ادبا ) ریخ  هعم  نوکی  رـش ال  وا  ادـبا  رـش  هعم  نوکی 
یلا ناسحالا  حـلاصلا و  لمعلا  يوقتلا و  نم  هتدـع  هل  اودـعاف  امهحتف  کلمت  کینیع و ال  ضمغت  دـق  اهدـعب و  اهتخا  تومتف  کنم 
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رـش هعم  نوکی  ریخب ال  نیرما  دحاب  یتای  هنا  هعئاجف …  هلاوها و  كانه  هدـئادش و  هبرک و  كانهف  میظع  رماب  ءاج  ءاج  اذا  هنا  سانلا 
لاق میقم  باذـع  نم  اهیف  ام  رانلا و  وه  ادـبا و  ریخ  هعم  نوکی  رـشب ال  یتای  وا  یـش ء  هردـکی  میعن ال  نم  اهیف  اـم  هنجلا و  وه  ادـبا و 

ام اهیف  نیدـلاخ  قیهـش  ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذـلا  اماف  دیعـس  یقـش و  مهنمف  هنذاب  الا  سفن  ملکت  یتای ال  موی  : ) یلاـعت
ضرالا تاوامسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ  هنجلا  یفف  اودعس  نیذلا  اما  دیری و  امل  لاعف  کبر  ءاش  ام  الا  ضرالا  تاوامسلا و  تماد 

متمقا نا  توملا  ءادرط  متنا  اهلماع و  نم  رانلا  یلا  برقا  نم  اهلماع و  نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف   ) .ذوذـجم ریغ  ءاطع  کبر  ءاش  ام  الا 
بیغرت اذـه  مکفلخ ) نم  يوطت  ایندـلا  مکیـصاونب و  دوقعم  توملا  مکلظ ، نم  مکل  مزلا  وه  مککردا و  هنم  متررف  نا  مکذـخا و  هل 

برقا اهل و  لمع  نم  هنجلا  یلا  سانلا  برقاف  رانلا  یلا  لصوملا  حـیبقلا  لمعلا  نم  بیهرت  هنجلا و  یلا  لـصوملا  حـلاصلا  لـمعلا  یف 
هعرسب قیرطلا  عطق  اریخ  لمع  ناف  هلمعب  يزجی  لماع  لک  نال  اهل  لمع  نم  رانلا  یلا  سانلا 

نیب مث  .هیلا  یعسی  يذلا  هفده  یلا  هلصوی  يذلا  لمعلا  راتخی  درف  لک  رانلا و  یلا  لصو  قیرطلا و  عطق  ارش  لمع  نا  هنجلا و  لخد  و 
نع مکجرخیف  متنک  اـمنیا  مکدراـطی  مکقحلی و  يا  توـملا : ءادرط  متنا  و  لاـقف : هل  هدـعلا  دـعن  هـنم و  رذـحنل  اـنل  توـملا  همزـالم 

اونوکت امنیا   ) هنم متررف  نا  مکذـخای  مکقحلی و  هنا  امک  مکلحم  متمزل  مکناکم و  یف  متمقا  نا  مکب  لحی  هنا  مکراـید ، مکناـطوا و 
مکل مزلا  وه  و  هلوقب : انع  هکاکفنا  مدع  انل و  هتمزالم  هدش  نیب  و  مکیقالم .) هناف  هنم  نورفت  يذلا  توملا  نا  لق  ( ) توملا مککردی 
مزالم توملا  کلذک  توملاب  الا  هقرافی  هایحلا و ال  دیق  یلع  وه  املاط  لاحب  هنع  کفنی  ناسنالل ال  مزالم  لظلا  نا  امکف  مکلظ  نم 
اذـکه یلوالا و  هعاسلا  تتام  دـق  الا و  هیناثلا  هعاسلا  یتات  هنع و ال  الیدـب  قلخیل  ناسنالا  اذـه  تومی  هظحل  لک  یفف  ناـسنالا  اذـهل 
مدـقم یف  دوقعملا  یـشلاک ء  مکل  مزالم  يا  مکیـصاونب  دوقعم  توملا  کلذـک  .هللا و  یلا  دوعیف  ناسنالا  اذـه  تاـعاس  یهتنت  یتح 

.ادبا داعی  يوطی و ال  یضمی  موی  لکف  مکفلخ  نم  يوطت  ایندلا  .ء و  یشلا  کلذ  هعم  كرحتی  ناسنالا  كرحتی  امفیک  مکـسار  رعش 
داع هبرک ) اهیف  جرفت  هوعد و ال  اهیف  عمست  همحر و ال  اهیف  سیل  راد  دیدج  اهباذع  دیدش و  اهرح  دیعب و  اهرعق  اران  اورذحاف  )

: دیدش اهرح  .اهقمع ب - كردی  هقیمع ال  اهنا  دیعب : اهرعق  .هبعرم ا - فاصواب  اهفـصو  دق  اهنم و  فیوختلا  رانلا و  نم  ریذحلا  یلا 
رخالا تقولا  ریغ  ددجتی  تقو  لک  دیدج : اهباذع  .ارح ج - دشا  منهجف  هرارحلا  هدـیدش  اهنا  لوقت : ران  لکف  ارح  دـشا  منهج  ران  لق 
اهبوشی فیکف  ماقتنالل  تدعا  باقعلا  باذعلا و  راد  اهنال  همحر : اهیف  سیل  راد  د - اهریغ .) ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجـضن  املک  )

یلع ذخا  هئاعدل و  اناعد  هللا  لب  توملا  لبق  هباجتـسم  هوعدـلا  تناک  دـق  كانه و  فیلکتلا  عاطقنال  هوعد : اهیف  عمـست  ال  .همحر ه -
.نارـسخلا اذه  یلا  يدا  يذلا  وه  ریبدتلا  ریکفتلا و  ءوس  دانعلا و  درمتلا و  نکل  و  مکل ) بجتـسا  ینوعدا  : ) هلوقب انل  هباجتـسالا  هسفن 

مکفوخ دتشی  نا  متعطتسا  نا  و   ) .هکرتت هنع و ال  کفنت  یقـشلا ال  اذهل  همزالم  اهبعاصم  هرخالا و  دئادشف  هبرک : اهیف  جرفت  و ال  و -
هللااب انظ  سانلا  نسحا  نا  هبر و  نم  هفوخ  ردق  یلع  هبرب  هنظ  نسح  نوکی  امنا  دبعلا  ناف  امهنیب  اوعمجاف  هب  مکنظ  نسحی  نا  هللا و  نم 

دسفتف بناج  یلع  بناج  یغطی  الف  ءاجرلا  فوخلا و  نیب  ناسنالا  نوکی  نا  هینید : هدیقع  یمالـسا و  موهفم  اذه  و  افوخ هللا ) مهدشا 
هنا هب و  نظلا  نسح  یقبی  نا  بجی  تانـسح و  نم  تملمع  اـمهم  اـمئاق  هباـقع  نم  فوـخلا  یقبی  نا  بجی  ناـسنالا  لـضی  هاـیحلا و 
هیف هواجر  داز  هنم  هفوخ  داز  املک  هنم و  هفوخ  داز  هللااب  هتفرعم  تداز  املک  ناـسنالا  نا  .یـصاعملا و  نم  تلمع  اـمهم  میحرلا  روفغلا 
یلع نیدباعلا  نیز  مامالا  لاق  .میحرلا  روفغلا  تقولا  سفن  یف  وه  باقعلا و  دـیدش  وهف  هتمحر  هناطلـس و  هلالج و  هتمظع و  لماکتل 

نا توجرل  ادـحاو  محار  هنا  هنوکا و  نا  توجرل  ادـحاو  ـالجر  بذـعم  هنا  اـباتک  لـج  زع و  هللا  لزنا  ول  مالـسلاامهیلع : نیـسحلا  نب 
 … همئالب یسفن  یلا  عجرا  الئل  اداهتجاالا  تددزا  ام  هلاحم  یبذعم ال  هنا  وا  هنوکا 
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: کسفن یلع  فلاخت  .قیلخ  ریدج و  قیقح و  يا  قوقحم : .ماشلا  دنج  لاقیف  میلقالا  یلع  قلطی  رکـسعلا و  وه  دـنج و  عمج  دانجالا :
دمحم ای  ملعا  و   ) .هرثا یف  راس  هفلخ ، یـشم  عبت : .ضوعلا  فلخلا : .بضغت  طخـست : .دلاجت  عفادت و  حـفانت : .کسفن  هوهـش  فلاخت 

ول کنید و  نع  حفانت  نا  کسفن و  یلع  فلاخت  نا  قوقحم  تناف  رـصم  لها  یـسفن  یف  يدانجا  مظعا  کتیلو  دـق  ینا  رکب  یبا  نب 
( هریغ نم  فلخ  هللا  نم  سیل  هریغ و  نم  افلخ  هللا  یف  ناف  هقلخ  نم  دـحا  یـضرب  هللا  طخـست  رهدـلا و ال  نم  هعاس  الا  کـل  نکی  مل 

مظعا ادمحم  یلو  هنا  اضیا  هنم  هداهـش  هذه  هب و  هیـصوی  نا  دیری  ام  یلا  کلذ  نم  لخدـیل  رـصم  هیالو  یه  هب و  هصتخا  ام  یلا  ههبن 
هیلا هوعدـت  ام  هاوه و  فلخی  نا  قیلخ  ریدـج و  هناب  هاصوا  مث  .کلذـک  لها  هنال  دـمحمل  هلیـضف  یه  هسفن و  یف  هدـالب  هرکاـسع و 

هعاس و الا  هرمع  نم  قبی  مل  ول  هنید و  نع  عفادـی  نا  هرما  امک  .عمتجملا  یلع  ررـض  هیف  وا  هفلاخم هللا  یلا  هوعدـت  امیف  ناـک  اذا  هسفن 
هظفاحملا یلا  ههجو  مث  .هعیرـشلا  نیدلا و  نع  عافدلا  یف  اهلعجاف  هظحل  كرمع  نم  یقب  ول  ینعی  تقولا  هلق  نع  هیانک  هعاسلا  ذـخا 

اضوع هللا  یضر  یف  ناب  کلذ  للع  هقلخ  نم  دحا  یضرب  هللا  طخسی  نا ال  هاصوا  اهبلطیف و  هاضر  عقاوم  طقـستی  نا  هللا و  هاضر  یلع 
نع

مدقی ضوع  هیف  ناک  ام  هطخـس و  نع  سانلا  نم  ضوع  هللا  طخـس  یف  سیل  امنیب  بقاعی  بیثی و  يذلا  هنال  مهبـضغ  سانلا و  طخس 
غارفل و ال اهتقو  لجعت  اهل و ال  تقوملا  اهتقول  هالـصلا  لص   … ) دـحاو لک  یـضر  یلع  مدـقم  هللا  یـضرف  ضوع  هیف  سیل  اـم  یلع 

وه ـالا و  هحلاـص  هیلع  عرفتی  هصخی و  رماـب  هرما  کتالـصل ) عـبت  کـلمع  نم  یـش ء  لـک  نا  ملعا  لاغتـشال و  اـهتقو  نـع  اـهرخوت 
هیلع وهف  هنع  هریخات  زوجی  هیلع و ال  اهمیدقت  زوجی  هنیعم ال  دودـحب  ادودـحم  اتقو  اهل  ناف  اهتقو  یف  اهئادا  هالـصلا و  یلع  هظفاحملا 

تقولا کلذ  یف  کغارف  منتغت  اهتقو  لبق  اهیلـصتف  اهب  لـجعت  ـال  ددـحملا و  اـهل  تقوملا  اـهتقو  یف  هالـصلا  لـص  هل : هلوقی  مالـسلا 
رماب اهنع  لوغـشم  کنا  هجحب  اهتقو  نع  اهرخوت  نا ال  کیلع  بجی  هنا  امک  هحیحـص  کنم  عقت  اهدسفی و ال  کلذ  ناف  هیف  اهیدوتف 
لوبق روحم  هلعج  ناب  اهطورـش  اهتاقوا و  هیاعر  اهیلع و  هظفاـحملا  یف  هبغر  مث  .اـهلحم  توفل  هلطاـب  کـلذ  لاـحلا  عقتف و  اـهنم  مها 

نع ثیدـحلا  یف  .اهنالطبل و  اعبت  هلطاب  نوکتف  الا  يرخا و  لامعا  نم  هب  یتاـی  اـم  حـص  تلبق  تحـص و  ناـف  هنم  يرخـالا  لاـمعالا 
نا هلمع و  یف  رظن  تحص  ناف  مدآ  نبا  لمع  هیف  رظنی  ام  لوا  یه  و  هالصلا : نیدلا  دومع  نا  لاق : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر 

.هلمع هیقب  یف  رظنی  مل  حصت  مل 

یلو يدرلا و  ماما  يدهلا و  ماما  ءاوس  هناف ال   ) .بلقلا نانجلا : .هلذی  هرهقی و  هعمقی : .كالهلا  يدرلا : .يواستی  يوتـسی و  ال  ءاوسال :
هللا هعنمیف  نموملا  اما  اکرشم  انموم و ال  یتما  یلع  فاخا  ینا ال  هلا :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  یل  لاق  دقل  یبنلا و  ودع  یبنلا و 

ال نورکنت ) ام  لعفی  نوفرعت و  ام  لوقی  ناسللا  ملاع  نانجلا  قفانم  لک  مکیلع  افخا  ینکل  هکرشب و  هللا  هعمقیف  كرشملا  اما  هنامیاب و 
امک ال هیواعم  یلا  اذـهب  راشا  باذـعلا  كالهلا و  یلا  ساـنلا  دوقی  يذـلا  يذـلا  اـما  هفیرـشلا و  هسفن  هب  دـیری  يدـهلا  ماـما  يوتـسی 

براح هتایح و  یف  هبراح  يذلا  یبنلا  ودع  نیب  هفیرـشلا و  هسفن  وه  نطاوملا و  لک  یف  هنع  عفادـملا  هرـصان و  یبنلا و  یلو  يواتـسی 
نع ثیدـحلا  لقن  مث  .هیواعم  هیلع  يذـلا  لـطابلا  یف  ریفنت  دـیهزت و  هیلع و  وه  يذـلا  قحلا  یف  بیغرت  هنم  اذـه  هدـبع و  نم  هتفیلخ 

دتری رفاکلا  نا  امک  مهداسفا  یف  یعـسی  وا  سانلا  للـضی  الف  هناـمیا  هزجحی  نموملا  ناـف  هلالدـلا  نیب  ینعملا  رهاـظ  وه  هللا و  لوسر 
ضرغلا و فوشکم  هنـال  مهبولق  یف  کـشلا  عرز  مهقیزمت و  نیملـسملا و  لالـضا  نم  هیلا  یـسعی  اـمیف  حـلفی  ـال  هرحن و  یلا  هدـیک 

يذـلا قفانملا  یف  رطخلا  لک  رطخلا  معن  قطنی …  هب و  ملکتی  اـم  لـک  ضفری  لوقی و  اـم  نیملـسملا  نم  دـحا  هنم  لـبقی  ـال  فدـهلا 
اهلقنیف مهتاروع  نیملسملا و  لکاشم  فرعی  هنا  نورکنت …  ام  لعفی  نوفرعت و  ام  لوقی  دیری  يونی و  ام  لک  یف  هعیطی  اناسل  کلتمی 
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نولوقت و ام  لوقی  يذـلا  قفانملا  یف  نمکی  رطخلا  نیملـسملاب …  رارـضالا  نیدـلا و  مدـهل  اهنم  نولخدـی  هرغث  نوکتف  ءادـعالا  یلا 
رطخلا و نمکی  اذـه  لثم  یف  هفالخ و  کلذ و  دـضب  لعفی  هنکل  لدـعلل و  میقملا  حلـصملا  رهظمب  رهظی  وهف  نورکنت  ام  لـعفی  هنکل 

.هبیصملا نوکت 

یناغماد

نینچ هک  هماندـهع  نیا  رد  .تشاـمگ  رـصم  تموکح  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  تسا  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ترـضح  نآ  هماـن  دـهع  زا 
ناشیا يارب  رتسگب و  نانآ  يارب  ینتورف  لاـب  « ) کـهجو مهل  طـسبا  کـبناج و  مهل  نلا  کـحانج و  مهل  ضفخاـف   » دوش یم  عورش 

تسا هدروآ  یعامتجا  یخیرات - هفیطل  دنچ  تابیکرت ، تاغل و  یناعم  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  شاب ) يور  هداشگ  وخمرن و 
.تسا شخبدوس  یمارگ  ناگدنناوخ  يارب  نآ  همجرت  هک 

نان هعطق  .دـندوب  ییارحـص  رد  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هارمه  ضایع  نب  لیـضف  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
لاح نآ و  یکنخ  زا  داهن ، بآ  نآ  رد  ار  دوخ  ياپ  لیـضف  .دندیـشون  بآ  يا  هعرج  دوخ  تسد  اب  يریگبآ  زا  دندروخ و  یکـشخ 
یم رـس  هب  یتذل  اب  شوخ و  یگدنز  هچ  رد  ام  هک  دننادب  ناگدازهاش  ناهاش و  رگا  تفگ : دوخ  تسود  هب  درب و  تذل  دوخ  شوخ 

.درب دنهاوخ  کشر  ام  رب  میرب 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  دهع  نم  و 

رصم هدلق  نیح  - هنع هّللا  یضر  - رکب یبأ  نب  دمحم  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ياه  همان  زا 

هتفگ هب  همان : دنـس  ( . 1  } .تشاـگن ، درک بوـسنم  رـصم  يرادـنامرف  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  هنع  هّللا  یـضر  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  هک 
باتک هدنـسیون  یفقث و  لاله  نب  میهاربا  تاراغلا  باتک  هدنـسیون  یـضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  ار  ناـمرف  نیا  هغـالبلا  جـهن  رداـصم 
هراشب رد  يربط  یلاما و  رد  یـسوط  خیـش  یـضر  دیـس  زا  دعب  دنا و  هدرک  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  ینارح  هبعـش  نبا  لوقعلا  فحت 

نآ ریغ  هغالبلا و  جـهن  مامت  باتک  تاراغلا و  باتک  زا  ،ج 3،ص 265 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  يرگید  هورگ  یفطـصملا و 
هب ار  نآ  زا  یشخب  یـضر  دیـس  موحرم  هدوب و  تسا  هدروآ  یـضر  دیـس  هچنآ  زا  رت  هدرتسگ  رایـسب  هماندهع  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

 { .تسا هدرک  لقن  هدرشف  تروص 

هاگن کی  رد  همان 

رد هتسویپ  وا  تشون  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  يارب  ار  همان  نیا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  تاراغلا  باتک  رد 
ار وا  درک و  هبلغ  وا  رب  رـصم  رد  صاـع  نـب  ورمع  هـک  یتدـم  زا  دـعب.تفرگ  یم  هرهب  شبادآ  تاروتـسد و  زا  درک و  یم  هاـگن  نآ 

، تشک
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یم ورف  یتفگـش  رد  درک و  یم  هاـگن  هماندـهع  نیا  رد  هیواعم.داتـسرف  هیواـعم  يوـس  هب  درک و  يروآ  عـمج  ار  وا  ياـه  هماـن  ماـمت 
ار اه  همان  نیا  هدـب  روتـسد  : تفگ وا  هب  دـید  هماندـهع  نیا  هعلاطم  زا  ار  هیواـعم  یتفگـش  دوب و  هیواـعم  دزن  هک  هبقع  نب  دـیلو.تفر 

یبا نب  یلع   ) بارت وبا  ثیداحا  دننادب  مدرم  هک  تسا  نیا  حیحـص  ایآ  : تفگ دیلو.ینک  یم  هابتـشا  ردـقچ  : تفگ هیواعم  دـننازوسب !
ادخ هب  منازوسب  ار  نیا  لثم  یشناد  ملع و  ییوگ  یم  نم  هب  وت  رب  ياو  : تفگ هیواعم  يزومآ ؟ یم  سرد  نآ  زا  تسوت و  دزن  بلاط )

.مدینشن نونک  ات  نیا  زا  رتراوتسا  رت و  عماج  یملع  بلاطم  دنگوس 

هب ار  نامثع  بارت  وبا  هک  دوبن  رگا  : تفگ ینک ؟ یم  راکیپ  وا  اب  ارچ  سپ  ییاتـس  یم  ار  وا  يرواد  ملع و  هنوگ  نیا  رگا  : تفگ دـیلو 
هک یناسک  هب  هاگن  درک و  ثکم  یمک  سپـس.میتفرگ  یم  ارف  سرد  وا  زا  ام  ، دـنک تموکح  اـم  رب  تساوخ  یم  سپـس  دـناسر  لـتق 
زا : مییوگ یم  هکلب  تسوا  نانخـس  زا  بلاط و  یبا  نب  یلع  ياه  همان  زا  اهنیا  مییوگ  یمن  ام  : تفگ دومن و  دـندوب  هتـسشن  وا  فارطا 

.میریگ یم  هرهب  نآ  زا  مینک و  یم  هعلاطم  ار  اهنآ  ام  هدوب و  دمحم  شدنزرف  دزن  تسا و  رکبوبا  ياه  همان 

درک نایب  اراکـشآ  وا  دیـسر و  تموکح  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  ینامز  ات  تشاد  دوجو  هّیما  ینب  نیازخ  رد  نانچمه  اه  هماـن  نیا 
.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ثیداحا  زا  اهنیا  هک 

هیواعم تسد  هب  وا ) ياه  همان  ریاس  دننام   ) همان نیا  نداتفا  رکب و  یبا  نب  دمحم  تداهش  ربخ  هک  یماگنه  : دیازفا یم  سپـس  تاراغلا 
،ص تاراغلا ( . 1 (. } تسا هداتفا  لهاان  تسد  هب  ییاهبنارگ  رهوگ  نینچ  ارچ  هک   ) دش تحاران  رثأتم و  تخس  ، دیسر ترـضح  نآ  هب 
رد ، هغالبلا جهن  مامت  باتک  بحاص  و  ج 6،ص 79 )  ) دوخ هغالبلا  جهن  حرش  رد  ، هدرشف روط  هب  دیدحلا  یبا  نبا  ار  نخـس  نیا  251؛

 { .دنا هدروآ  همان  مامت  رکذ  زا  دعب  ص 903،

هرابرد یتاروتسد  مالسلا  هیلع  ماما  تسخن  : تسا شخب  دنچ  لماش  ، هدروآ یضر  دیـس  موحرم  هچنآ  قباطم  هماندهع  نیا  لاح  ره  هب 
تیاعر مدرم و  اب  دروخرب  زرط 

.دهد یم  نافیعض  ربارب  رد  ّتبحم  نادنمروز و  ربارب  رد  تردق  نداد  ناشن  تلادع و  عضاوت و 

یتاراـبع رد  يداـم  بهاوم  اـیند و  اـب  اـهنآ  دروخرب  زرط  رد  ار  نیقتم  تافـص  زا  یکی  ، عماـج یلک و  ثحب  کـی  رد  مود  شخب  رد 
راتفرگ هکنآ  یب  دـنوش  دـنم  هرهب  ایند  رد  یهلا  ياه  تمعن  زا  دـنا  هتـسناوت  اهنآ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  حرـش  اـنعمرپ  اـیوگ و  ، عماـج

.دندرگ یتسرپایند 

زا ار  یناـسنا  ره  نآ  رد  تقد  هک  دراد  یتاریبعت  دـنک و  یم  گرم  یگدـنز و  ناـیاپ  هب  يا  هراـشا  ، موس شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دزاس یم  رادیب  تلفغ  باوخ 

( رـصم تموکح   ) هدرک راذگاو  وا  هب  هک  ار  یتیرومأم  ّتیّمها  هدش و  رکب  یبا  نب  دمحم  هجوتم  ، مراهچ شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دهد یم  وا  هب  هنیمز  نیا  رد  یتاروتسد  دنک و  یم  دزشوگ  وا  هب 

تلالض نایاوشیپ  تیاده و  نایاوشیپ  ياه  توافت  هرابرد  یلک  لیلحت  کی  زا  مالسلا  هیلع  ماما  زاب  ، شخب نیرخآ  مجنپ و  شخب  رد 
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.دیامرف یم  هراشا  یمالسا  هعماج  رد  نیقفانم  تارطخ  هب  دیوگ و  یم  نخس 

زین يرگید  دّدعتم  مهم و  ياه  شخب  ، هدروآ یـضر  دیـس  موحرم  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  رایـسب  هماندهع  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو 
.دوش یم  هدید  ، تسا هدمآ  نآ  دننام  هغالبلا و  جهن  مامت  تاراغلا و  باتک  رد  نآ  همه  هک  هماندهع  نیا  رد 

لّوا شخب 

هراشا

ِیف ُءاَـمَظُْعلا  َعَـمْطَی  اـَل  یَّتَـح  ، ِهَرْظَّنلا ِهَظْحَّللا َو  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآ  ،َو  َکَـهْجَو ْمَُهل  ْطُْـسبا  ،َو  َکَِـبناَج ْمَُهل  ِْنلَأ  ،َو  َکَـحاَنَج ْمَُـهل  ْضِفْخاَـف 
،َو ِهَرِیبَْکلا ْمُِکلاَمْعَأ َو  ْنِم  ِهَریِغَّصلا  ِنَع  ِهِداَبِع  َرَـشْعَم  ْمُُکِلئاَُسی  َیلاَـعَت  َهّللا  َّنِإَـف  ، ْمِْهیَلَع َِکلْدَـع  ْنِم  ُءاَـفَعُّضلا  َسَأـْیَی  اـَل  ،َو  ْمَُهل َکـِْفیَح 

.ُمَرْکَأ َوُهَف  ُفْعَی  ْنِإ  ،َو  ُمَلْظَأ ُْمْتنَأَف  ْبِّذَُعی  ْنِإَف  ، ِهَرُوتْسَْملا ِهَرِهاَّظلا َو 

همجرت

هب تبـسن  و   ) راد هداشگ  اهنآ  يارب  ار  شیوخ  هرهچ  شاب ، عضاوتم  همه  ربارب  رد  نارتسگب و  اهنآ  يارب  ار  تتیامح  ّتبحم و  ياهلاب 
نادـنمروز ناگرزب و  ات  ، امن تیاعر  مشچ  هشوگ  اب  هدـهاشم  اه و  هاگن  رد  یتح  اهنآ  نایم  رد  ار  تاواسم  نک ) دروخرب  بوخ  همه 

دروم رد  ناگدـنب  امـش  زا  دـنوادخ  اریز  ؛ دـنوشن سویأم  وت  تلادـع  زا  افعـض  دـنزرون و  عمط  اـهنآ  عفن  هب  تلادـع  ضقن  رد  روشک 
رگا دیراد و  ار  نآ  زا  رتشیب  قاقحتسا  امش  دنک  ناترفیک  رگا  ، درک دهاوخ  تساوخزاب  ، ناهنپ راکـشآ و  گرزب و  کچوک و  لامعا 

.تسا هدرک  لمع  شمرک  ياضتقم  هب  وا  دیامن  ناتوفع 

همه اب  بوخ  دروخرب  ریسفت : حرش و 

همه اب  بوخ  دروخرب 

رکب یبا  نب  دـمحم  هک  تسا  یقالخا  تاروتـسد  زا  هلـسلس  کی  هب  رظان  همان  نیا  شخب  نیتسخن  ، دـش هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
نآ ،و  دنشاب نینچ  دیاب  رگیدکی  ربارب  رد  ناناملسم  همه  عقاو  رد  دهد و  ماجنا  مدرم  ربارب  رد  ار  اهنآ  دوش  یم  رومأم 

: تسا روتسد  راهچ 

ْضِفْخاَف ( ؛» نارتسگب اهنآ  يارب  عضاوت  اب  ار  تتیامح  ّتبحم و  ياهلاب  :» دـیامرف یم  ؛ تسا مدرم  همه  هراـبرد  ّتبحم  تیاـعر  تسخن 
(. َکَحاَنَج ْمَُهل 

ْضِفْخا َو  دیامرف «: یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  نانمؤم  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  ریبعت  نیا 
(1 « } رآ دورف  دــننک  یم  يوریپ  وـت  زا  هـک  یناـنمؤم  يارب  ار  دوـخ  تفوـطع )  ) لاـب رپ و  و  ؛  َنِینِمْؤُْـملا َنـِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِـمل  َکَـحانَج 

دزن اه  هجوج  هک  یماگنه  تسا  هدـش  هتفرگ  دوخ  ياـه  هجوج  اـب  غرم  راـتفر  زرط  زا  تسا و  ییاـنک  يریبعت  هک  .{ هیآ 215 ، ءارعش .
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هب تبـسن  ّتبحم  راهظا  مه  هک  دریگ  یم  دوخ  رپ  لاب و  ریز  رد  ار  اهنآ  دـنارتسگ و  یم  ار  دوخ  ياه  لاب  رداـم  ، دـنیآ یم  ناـشردام 
.تیامح مه  تساهنآ و 

هتفرگ شمرن  ياـنعم  هب  « نیچ » نزو رب  « نیل » هشیر زا  « نلا ( .» 2  } ِْنلَأ َو  ( ؛» شاب عضاوتم  همه  ربارب  رد  و  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
(. َکَِبناَج ْمَُهل   { .تسا هدش 

ربارب رد  ، یهلا تمحر  ببـس  هب  ؛  ْمَُهل َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  دـیامرف «: یم  هک  اـجنآ  ، تسا دـیجم  نآرق  زا  هـتفرگرب  زین  ریبـعت  نـیا 
.{ هیآ 159 ، نارمع لآ  ( . 3 «. } يدش نابرهم  مرن و  نانمؤم 

ْمَُهل ْطُْـسبا  َو  ( ؛») نک دروـخرب  بوـخ  همه  هـب  تبـسن  و   ) راد هداـشگ  اـهنآ  يارب  ار  شیوـخ  هرهچ  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموـس  رد 
(. َکَهْجَو

نآرق هک  هنوگ  نامه  ، تسوت فارطا  زا  مدرم  یگدنکارپ  ثعاب  راک  نیا  هک  ینک  دروخرب  یسک  اب  ییوخدنت  سوبع و  هفایق  اب  ادابم 
رگا و  ؛ » َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  دیوگ «: یم  دهد و  یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  هب  دیجم 

.{ هیآ 159 ، نارمع لآ  ( . 4 «. } دندش یم  هدنکارپ  ، وت فارطا  زا  ، يدوب لدگنس  نشخ و 

اه و هاگن  رد  یتح  اهنآ  نایم  رد  ار  تاواسم  :» دیامرف یم  تسا ؛ تایئزج  رد  یتح  اه  هنیمز  همه  رد  تلادع  هب  رظان  روتسد  نیمراهچ 
وت تلادع  زا  افعض  دنزرون و  عمط  اهنآ  عفن  هب  تلادع  ضقن  رد  روشک  نادنمروز  ناگرزب و  ات  نک  تیاعر  مشچ  هشوگ  اب  هدهاشم 

(2  } ِهَظْحَّللا ِیف  ْمُهَْنَیب   { .تسا هدـش  هتفرگ  رگیدـکی  اب  نتخاس  ربارب  يانعم  هب  « هاساوم » هشیر زا  « سآ ( .» 1  } ِسآ َو  ( ؛» دنوشن سویأم 
هن هک  تسا  نیا  هب  هراشا  الاب  ترابع  تسا و  مشچ  مامت  اب  ندرک  هاگن  هک  « هرظن » فالخ هب  تسا  مشچ  هشوگ  اب  ندرک  هاگن  « هظحل .»

َعَمْطَی َال  یَّتَح  ، ِهَرْظَّنلا َو   { .دشاب ناسکی  اهنآ  هب  تبسن  دیاب  مه  مشچ  هشوگ  اب  ندرک  هاگن  هکلب  ، مشچ مامت  اب  میقتسم و  هاگن  رد  اهنت 
.رگید روما  رد  ای  دـشاب  يرواد  تواضق و  رد  هاوخ  تسا  روج  ملظ و  قح و  زا  فارحنا  يانعم  هب  « فیح ( .» 3  } َکِْفیَح ِیف  ُءاَمَظُْعلا 
یمتـس ملظ و  اهنآ  عفن  هب  هک  دننکن  عمط  نادنمروز  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  ددرگ و  یمرب  « ءامظع » هب « مهل » رد ریمـض  ( . 4  } ْمَُهل {

هب دوش  لامعتـسا  « یلع » يانعم هب  دـیاب  « مال » اریز ، تسا دـیعب  رایـسب  ددرگرب  « ّتیعر » هب ریمـض  هک  لاـمتحا  نیا  يراد و  اور  نارگید  رب 
یم يدایز  هلـصاف  هدوب  همان  زاغآ  رد  رگا  ددرگرب و  نآ  هب  ریمـض  ات  تسا  هدماین  لبق  ياه  هلمج  رد  « ءافعـض »و« ّتیعر » هملک هوالع 

ینعی ؛ تسا مال  يانعم  هب  اجنیا  رد  « یلع ددرگ و« یم  رب  « افعض » هب « مهیلع » ریمض ( . 5 (. } ْمِْهیَلَع َِکلْدَع  ْنِم  ُءاَفَعُّضلا  َسَْأیَی  َال  َو   { .دوش
 { .دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  هک  تسا  هدمآ  ب» «» یلع » ياج هب  خسن  زا  یضعب  رد.دنوشن  سویأم  ناشقح  رد  تلادع  زا  افعض 

دنبای یم  روضح  نآ  ریغ  اـی  يرواد  تهج  وت  ربارب  رد  دنمتـسم  فیعـض و  يدرف  اـب  دـنمروز  دـنمتورث و  يدرف  رگا  هکنیا  هب  هراـشا 
هکنیا هن  نک  هاگن  يرگید  هب  هزادـنا  نامه  هب  ینک  یم  هاگن  نیا  هب  هیناث  دـنچ  رگا  هک  نک  تیاعر  اهنآ  نایم  رد  ار  تلادـع  ردـقنآ 
تیاعر تایئزج  نیا  رد  یتح  هاگ  ره.يریگب  هدـیدان  ار  فیعـض  ریقف و  یهد و  صاـصتخا  دـنمتورث  درف  نآ  هب  ار  دوخ  هّجوت  ماـمت 

.تشاد دنهاوخن  وت  زا  ، یصاخ هورگ  زا  يرادفرط  روج و  ملظ و  ضیعبت و  راظتنا  رت  مهم  روما  رد  زگره  ، ینک تلادع 

يارب هک  رفن  ود  نآ  دـیاب  هک  هدـش  دراو  یـضاق  تلادـع  دروـم  رد  مالـسا  ییاـضق  ياـه  هماـنرب  رد  هک  تسا  يروتـسد  ناـمه  نـیا 
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رگا دننیـشنب و  ود  ره  ، دننیـشنب دـنهاوخب  رگا.دوش  راتفر  اهنآ  اب  ناسکی  تروص  هب  ـالماک  دـنوش  یم  رـضاح  یـضاق  دزن  یهاوخداد 
دیوگ یم  ّتیحت  دنک و  مالس  یکی  هب  یضاق  رگا  ، دنتسیاب ود  ره  ، دنتسیاب تسانب 

تیاعر هب  مالسا  رارصا.دنک  هاگن  يرگید  هب  هزادنا  نامه  هب  دنک  یم  هاگن  یکی  هب  یتاظحل  رگا.دنک  ّتیحت  مالـس و  زین  يرگید  هب 
ییاـضق و نیناوـق  زا  کـی  چـیه  رد  مینک  یمن  روـصت  اـم  تسا و  رتارف  ياـه  متـس  ملظ و  زا  يریگـشیپ  يارب  تاروتـسد  هنوـگ  نـیا 

.دشاب هدش  تلادع  لصا  تیاعر  دروم  رد  ییاه  تقد  نینچ  کی  ایند  یتموکح 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تسا  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدح  رد 

رد دـیاب  ، دـش مدرم  نایم  رد  تواضق  راد  هدـهع  هک  یـسک  ؛ ِسِلْجَْملا ِیف  ِرَظَّنلا َو  ِیف  ِهَراَشِْإلا َو  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِساَُوْیلَف  ِءاَـضَْقلِاب  َِیُلْتبا  ِنَم  »
(1 («. } دــهدن يرترب  زیچ  چــیه  رد  يرگید  رب  ار  یکی  و   ) دزاـس رارقرب  تاواـسم  ، سلجم رد  هاـگن و  رد  هراـشا و  رد  اــهنآ  ناــیم 

.{ ،ج 7،ص 413،ح 3 یفاک .

.تسا هدمآ  هدش  هتشون  مالسلا  هیلع  ماما  نارازگراک  زا  یضعب  يارب  هک  همان 46  رد  انعم  نیمه  هیبش 

: دیامرف یم  ، هدرک نایب  روتسد  نیا  يارب  یلیلد  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

دنک ناترفیک  رگا  ، درک دـهاوخ  تساوخزاب  ناهنپ ، راکـشآ و  گرزب و  کچوک و  لامعا  دروم  رد  ناگدـنب  امـش  زا  دـنوادخ  اریز  »
ْنِم ِهَریِغَّصلا  ِنَع  ِهِداَبِع  َرَشْعَم  ْمُُکِلئاَُسی  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإَف  تسا (؛» رت  میرک  وا  دیامن  ناتوفع  رگا  دیراد و  ار  نآ  زا  رتشیب  قاقحتـسا  امش 

(. ُمَرْکَأ َوُهَف  ُفْعَی  ْنِإ  ،َو  ُمَلْظَأ ُْمْتنَأَف  ْبِّذَُعی  ْنِإَف  ، ِهَرُوتْسَْملا ِهَرِهاَّظلا َو  ،َو  ِهَرِیبَْکلا ْمُِکلاَمْعَأ َو 

مود شخب 

هراشا

ِیف اَْینُّدـلا  َلْهَأ  اوُکِراَُشی  َْمل  ،َو  ْمُهاَْینُد ِیف  اَْینُّدـلا  َلْهَأ  اوُکَراَـشَف  ، ِهَرِخآـْلا ِلِـجآ  اَْینُّدـلا َو  ِلِـجاَِعب  اُوبَهَذ  َنیِقَّتُْملا  َّنَأ  ِهّللا  َداَـبِع  اوُمَلْعا  َو 
ُهَذَخَأ اَم  اَْهنِم  اوُذَخَأ  ،َو  َنُوفَْرتُْملا ِِهب  َیِظَح  اَِمب  اَْینُّدلا  َنِم  اوُظَحَف  ، ْتَلِکُأ اَم  ِلَْضفَِأب  اَهُولَکَأ  ،َو  ْتَنِکُـس اَم  ِلَْضفَِأب  اَْینُّدلا  اُونَکَـس  ؛ ْمِِهتَرِخآ

ِیف ًادَغ  ِهّللا  ُناَریِج  ْمُهَّنَأ  اُونَّقَیَت  ،َو  ْمُهاَْینُد ِیف  اَْینُّدلا  ِدْهُز  َهََّذل  اُوباَصَأ  ِحـِباَّرلا  ِرَْجتَْملا  ؛َو  ِغِّلَبُْملا ِداَّزلِاب  اَْهنَع  اُوبَلَْقنا  َُّمث  ؛ َنوُرِّبَکَتُْملا ُهَِرباَبَْجلا 
.ٍهََّذل ْنِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ُصُْقنَی  َال  ،َو  ٌهَوْعَد ْمَُهل  ُّدَُرت  َال.ْمِِهتَرِخآ 

همجرت

تکرش ناشیایند  رد  ایند  لها  اب  ، ترخآ يارس  زا  مه  دنتفرگ و  هرهب  رذگدوز  يایند  زا  مه  ناراکزیهرپ  هک  ادخ  ناگدنب  يا  دینادب 
رود هداس و  ياه  نکسم   ) نکـسم نیرتهب  ایند  رد  اهنآ  دندرکن  تکرـش  اهنآ  کیرات )  ) ترخآ رد  ایند  لها  اب  هک  یلاح  رد  دنتـسج 

یتذل نامه  دـندرک و  لوانت  ار  زاین ) دروم  لالح و  هداس و  كاروخ   ) اه كاروخ  نیرتهب  دـندیزگرب و  ار  قرب ) قرز و  فلکت و  زا 
اهنیا هداس  یگدنز  اریز   ) تشگ نانآ  هرهب  ، دنتفرگ هرهب  نآ  زا  ربکتسم  نارابج  ار  هچنآ  دش و  ناشبیصن  ، دندرب ایند  زا  نامعنتم  هک  ار 
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رپ یتراجت  یفاک و  هشوت  داز و  اـب  ناـهج  نیا  زا  ناراـکزیهرپ )  ) اـهنآ سپـس  دوب ) ناـنآ  قرب  قرز و  رپ  یگدـنز  زا  رت  شخب  تذـل 
ییارس رد  ، دنیادخ ناگیاسمه  ترخآ  رد  هک  دندرک  نیقی  دندش و  دنم  هرهب  ایند  رد  دهز  تذل  زا.دنتفر  ترخآ  رفس  يوس  هب  ، دوس

.دش دهاوخن  غیرد  اهنآ  زا  یتذل  هنوگ  چیه  دوش و  یم  تباجا  دننک  اضاقت  هچ  ره  هک 

ار ترخآ  مه  دنراد و  ار  ایند  مه  اه  تسیز  هداس  ریسفت : حرش و 

ار ترخآ  مه  دنراد و  ار  ایند  مه  اه  تسیز  هداس 

یـسرد ات  دراد  اهنآ  تازایتما  تاراختفا و  ناراکزیهرپ و  تافـص  هرابرد  یعماج  ثحب  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب رصم  مدرم  ریاس  رکب و  یبا  نب  دمحم  يارب 

ایند لها  اب  ، ترخآ يارـس  زا  مه  دنتفرگ و  هرهب  رذگدوز  يایند  زا  مه  ناراکزیهرپ  هک  ادخ  ناگدنب  يا  دینادب  :» دـیامرف یم  تسخن 
َنیِقَّتُْملا َّنَأ  ِهّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا  َو  ( ؛» دندرکن تکرـش  اهنآ  کیرات )  ) ترخآ رد  ایند  لها  اب  هک  یلاح  رد  دنتـسج  تکرـش  ناشیایند  رد 

نیقتم و هـب  « اوکراـشی مـل  » رد ریمـض  ( . 1  } اوُکِراَُـشی َْمل  ،َو  ْمُهاَْـینُد ِیف  اَْینُّدـلا  َلـْهَأ  اوُکَراَـشَف  ، ِهَرِخآـْلا ِلِـجآ  اَْینُّدـلا َو  ِلِـجاَِعب  اوـُبَهَذ 
نیدنچ رد  یلو  ؛ دنرادن تکرش  ناتسرپایند  باذع  زا  رپ  ِترخآ  رد  ناراکزیهرپ  هک  تسا  نیا  شموهفم  ددرگ و  یم  رب  ناراکزیهرپ 

رد ایند  لها  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا و  رت  بسانم  رایـسب  هک  هدمآ  « مهکراشی مل  » هغالبلا جهن  هدش  حیحـصت  هخـسن  زین  خـسن و 
(. ْمِِهتَرِخآ ِیف  اَْینُّدلا  َلْهَأ   { .دنکیرش لوقعم  تروص  هب  اهنآ  يایند  رد  ایند  لها  هک  یلاح  رد  دنرادن  تکرش  ناراکزیهرپ  ترخآ 

فلکت و زا  رود  هداس و  ياه  نکسم   ) نکسم نیرتهب  ایند  رد  اهنآ  :» دیامرف یم  هتخادرپ و  انعم  نیا  حرش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هک ار  یتذـل  ناـمه  دـندرک و  لواـنت  ار  زاـین ) دروم  لـالح و  هداـس و  كاروخ   ) اـه كاروخ  نیرتـهب  دـندیزگرب و  ار  قرب ) قرز و 

تذل اهنآ  هداس  یگدـنز   ) تشگ نانآ  هرهب  دـنتفرگ ، هرهب  نآ  زا  ربکتـسم  نارابج  ار  هچنآ  دـش و  ناشبیـصن  ، دـندرب ایند  زا  نامعنتم 
اَِمب اَْینُّدلا  َنِم  اوُظَحَف  ، ْتَلِکُأ اَم  ِلَْضفَِأب  اَهُولَکَأ  ،َو  ْتَنِکُس اَم  ِلَْضفَِأب  اَْینُّدلا  اُونَکَـس  ( ؛») دوب نارابج  قرب  قرز و  رپ  یگدنز  زا  رت  شخب 

َو  {، .تسا شکندرگ  رورغم و  نادـنمتورث  ياـنعم  هـب  میتـفگ  هماـن 10  حرـش  رد  هک  هنوگ  ناـمه  « فرتم ( .» 2  } َنُوفَْرتُْـملا ِِهب  َیِظَح 
(. َنوُرِّبَکَتُْملا ُهَِرباَبَْجلا  ُهَذَخَأ  اَم  اَْهنِم  اوُذَخَأ 

تفبرز ياه  سابل  ابیز و  ياه  خاک  نیگنر و  ياه  هرفـس  ایند  لـها  دـننام  ، هشیپ دـهز  ناراـکزیهرپ  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موهفم 
روظنم هکلب  دننیب  یم  هّیهت  دوخ  يارب 

هزادنا هب  وس  کی  زا  اریز  ؛ دنرب یم  تذل  نامعنتم ، هک  دنرب  یم  تذـل  هزادـنا  نامه  هب  دوخ  هداس  یگدـنز  نآ  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا 
ياذغ هب  هک  يا  هنـسرگ  ناسنا  نوچمه  درب  یم  تذل  رایـسب  دسرب  دوخ  دوصقم  هب  هک  یماگنه  دنمزاین  ناسنا  دننک و  یم  هیهت  زاین 

مارآ یحور  اب  ، درادن يورخا  باقع  تسا و  نآ  رد  ادخ  ياضر  تسا و  لالح  دنناد  یم  نوچ  رگید  يوس  زا  دبای و  تسد  يا  هداس 
.دنریگ یم  هرهب  هداس  بهاوم  نیا  زا  نئمطم  یبلق  تحار و  يرکف  و 

رثا رب  یلو  ؛ دـننک یم  یگدـنز  شزرا  مک  یـسابل  اذـغ و  دودـحم و  یلیاسو  اب  کچوک  هداس و  هناخ  کی  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب 
دننیب یم  تخبشوخ  رایـسب  ار  دوخ  دننک و  یم  ساسحا  يریظن  یب  شمارآ  دنتـسه و  یـضار  الماک  دوخ  یگدنز  زا  ، یلاع تایحور 
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یم راـگزور  نیگنر  رایـسب  ياـه  هرفـس  یگدـنز و  لـیاسو  نیرتهب  اـب  لـلجم و  ياـه  خاـک  رد  هک  نادـنمتورث  رثـکا  هک  یلاـح  رد 
یلع الوم  راتفگ  ّتیعقاو  عوضوم  نیا  هبرجت.دنتـسه  یناور  يرامیب  یگدرـسفا و  هاگ  بارطـضا و  رطاخ ، یناشیرپ  راتفرگ  ، دننارذگ

.دزاس یم  نشور  الماک  الاب  ياه  هلمج  رد  ار  مالسلا  هیلع 

نارابج یلو  ؛ دـنام یمن  اهنآ  لد  رب  یترـسح  ایند  كرت  ماگنه  هب  دـنراد  يا  هداس  الماک  یگدـنز  نوچ  ناراکزیهرپ  ، اـهنیا رب  هفاـضا 
رگا هکنیا  صوصخ  هب  دـنراد  ار  ترـسح  نیرتالاب  ایند  زا  ییادـج  ماـگنه  هب  قرب  قرز و  رپ  اـبیز و  یگدـنز  نآ  اـب  فَرتم  ّربکتم و 

.دوب دهاوخ  اهنآ  ندرگ  هب  اه  تورث  همه  نیا  لابو  رزو و  دنناد  یم  دنشاب  هتشاد  ترخآ  هب  يداقتعا 

ار نآ  دراذگب  ترسح  هب  هک  دراد  هچ  ناو  غاد  ترسح و  دص  هب  غاب  زا  دور  یم  ردب  نیا 

رپ یتراجت  یفاک و  هشوت  داز و  اب  ناهج  نیا  زا  ناراکزیهرپ )  ) اهنآ سپس  :» دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
رد دنیادخ  ناگیاسمه  ترخآ  رد  هک  دندرک  نیقی  دندش و  دنم  هرهب  ایند  رد  دهز  تذل  زا.دنتفر  ترخآ  رفس  يوس  هب  ، دوس

(1  } ِغِّلَبُْملا ِداَّزلِاب  اَْهنَع  اُوبَلَْقنا  َُّمث  ( ؛» دـش دـهاوخن  غیرد  اهنآ  زا  یتذـل  هنوگ  چـیه  دوش و  یم  تباجا  دـننک  اـضاقت  هچره  هک  ییارس 
.هدـش هتفرگ  ندیـسر  يانعم  هب  « غولب » هشیر زا  دـناسر  یم  دـصقم  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  يا  هشوت  داز و  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  « غّلبملا .»
يانعم ، ادـخ ناگیاسمه  يانعم  هب  « هّللا ناریج  ( .» 2  } ِهّللا ُناَریِج  ْمُهَّنَأ  اُونَّقَیَت  ،َو  ْمُهاَْینُد ِیف  اَْینُّدـلا  ِدـْهُز  َهَّذـَل  اُوباَصَأ  ِحـِباَّرلا  ِرَْجتَْملاَو  {،
.تسا راگدرورپ  اب  يونعم  برق  ماقم  هب  هراشا  دشاب و  هتـشاد  يا  هیاسمه  ات  درادـن  يا  هناخ  دـنوادخ  تسا  ملـسم  اریز  ، دراد ییانک 

(. ٍهََّذل ْنِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ُصُْقنَی  َال  ،َو  ٌهَوْعَد ْمَُهل  ُّدَُرت  َال  ، ْمِِهتَرِخآ ِیف  ًادَغ  {

یـشخب تّذـل  رایـسب  هویم  تشهب  رد  اهنآ  يارب  ؛ » َنوُعَّدَـی ام  ْمَُهل  ٌهَهِکاف َو  اـهِیف  ْمَُهل  هفیرـش « هیآ  هب  هراـشا   « ٌهَوْعَد ْمَُهل  ُّدَُرت  اـَل  هلمج «
هب تسا  هراشا   « ٍهََّذل ْنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  ُصُْقنَی  َال  َو  هلمج « و  ؛}. هیآ 57 ، سی ( . 3 « } دوب دهاوخ  ناشرایتخا  رد  دـنهاوخب  هچ  ره  ،و  تسا
ره تسا و  مهارف  تشهب  رد  دهاوخب  ناتلد  هچ  ره  امش  يارب  و  ؛ » َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  ْمُکُسُْفنَأ َو  یِهَتْـشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  هفیرـش « هیآ 

.{ 31، هیآ تلصف  ( . 4 «. } دوش یم  هداد  امش  هب  دینک  بلط  هچ 

ایند رد  نایقتم  لاح  هب  رظان  ار   « ٍهََّذل ْنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  ُصُْقنَی  َال  ٌهَوْعَد َو  ْمَُهل  ُّدَُرت  َال  هلمج « هغالبلا  جهن  نامجرتم  ناحراش و  زا  یـضعب 
دهاوخن غیرد  اهنآ  زا  ایند  تاذل  زا  کی  چیه  دوش و  یم  باجتـسم  لمع  نیقی و  نسح  نامیا و  رثا  رب  اهنآ  ياهاعد  هک  دـنا  هتـسناد 

هچنآ دـیوگ و  یم  نخـس  ترخآ  هرابرد  هک  تسا  يا  هلمج  لاـبند  هلمج  نیا  اریز  ، دـسر یمن  رظن  هب  حیحـص  ریـسفت  نیا  یلو  ؛ دـش
زا یتایآ  هب  هراشا  هلمج  ود  نیا  میتفگ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا و  هدـمآ  لبق  ياـه  هلمج  رد  دوب  اـیند  رد  ناـیقتم  لاـح  هراـبرد 

.دش رکذ  هک  تسا  دیجم  نآرق 

موس شخب 

هراشا

ُنوُکَی َال  ٍّرَـش  ْوَأ  ًاَدبَأ  ٌّرَـش  ُهَعَم  ُنوُکَی  َال  ٍْریَِخب  ، ٍلِیلَج ٍبْطَخ  ٍمیِظَع ، ٍْرمَِأب  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  ، ُهَتَّدُـع َُهل  اوُّدِـعَأ  ،َو  َُهبُْرق َتْوَْملا َو  ِهّللا  َداَبِع  اوُرَذْـحاَف 
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ْنِإ ،َو  ْمُکَذَـخَأ َُهل  ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  ، ِتْوَْملا ُءاَدَرُط  ُْمْتنَأ  َو  اَِـهِلماَع ! ْنِم  ِراَّنلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَم  َو  اَِـهِلماَع ! ْنِم  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَمَف  ًادـَبَأ  ٌْریَخ  ُهَعَم 
اَهُّرَحَو ، ٌدیَِعب اَهُْرعَق  ًاراَن  اوُرَذْحاَف.ْمُکِْفلَخ  ْنِم  يَوُْطت  اَْینُّدلا  ؛َو  ْمُکیِصاَوَِنب ٌدوُقْعَم  ُتْوَْملا  ْمُکِّلِظ  ْنِم  ْمَُکل  ُمَْزلَأ  َوُه  ،َو  ْمُکَکَرْدَأ ُْهنِم  ُْمتْرَرَف 

ْنَأ ،َو  ِهّللا َنِم  ْمُُکفْوَخ  َّدَتْشَی  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ٌَهبْرُک َو  اَهِیف  ُجَّرَُفت  َال  ٌهَوْعَد َو  اَهِیف  ُعَمُْست  َال  ،َو  ٌهَمْحَر اَهِیف  َْسَیل  ٌراَد.ٌدیِدَج  اَُهباَذَع  ،َو  ٌدیِدَش
ْمُهُّدَـشَأ ِهّللِاب  ًاّنَظ  ِساَّنلا  َنَسْحَأ  َّنِإَو  ، ِهِّبَر ْنِم  ِِهفْوَخ  ِرْدَـق  یَلَع  ِهِّبَِرب  ِهِّنَظ  ُنْسُح  ُنوُکَی  اَمَّنِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإَف  ، اَمُهَْنَیب اوُعَمْجاَـف  ، ِِهب ْمُکُّنَظ  َنُسْحَی 

 .ِ ِهّلل ًافْوَخ 

همجرت

میظع و يرما  اریز  ، دـیزاس مهارف  نآ  يارب  ار  مزال  ياه  یگدامآ  دیـشاب و  رذـح  رب  شندوب  کـیدزن  گرم و  زا  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
چیه هک  يرش  ای  تسین و  نآ  رد  يرـش  زگره  هک  دراد  هارمه  هب  يریخ  ای  هکنیا ) نآ  و   ) دروآ یم  هارمه  هب  ار  ّتیّمها  رپ  يا  هثداح 

هدـننک لمع  زا  درف  مادـک  تسا و  رت  کیدزن  تشهب  هب  ، تشهب يارب  هدـننک  لمع  زا  یـسک  هچ  سپ  ، دوب دـهاوخن  نآ  اب  یکین  هاـگ 
رگا دیوش ) یم  دیص  ماجنارس  و   ) دیتسه گرم  ناگدش  بیقعت  اه و  هدنار  امـش.دشاب  یم  رت  کیدزن  باذع  شتآ و  هب  ، شتآ يارب 

اب گرم  ؛ تسا رت  هارمه  امش  اب  امـش  هیاس  زا  گرم  دیـسر و  دهاوخ  امـش  هب  دینک  رارف  رگا  درک و  دهاوخ  ریگتـسد  ار  امـش  دیتسیاب 
رود رمع  نایاپ  و   ) دوش یم  هدیچیپ  مه  رد  تعرس  هب  امش  رس  تشپ  رد  ایند  هدروخ و  هرگ  امش  یناشیپ  يوم 

نآ رد  هک  تسا  یلحم  اجنآ  ، دوش یم  دیدجت  هتسویپ  شباذع  دیدش و  شترارح  ، دایز شقمع  هک  یـشتآ  زا  دیـشاب  رذح  رب  تسین )
یم رگا  ، ددرگ یمن  فرطرب  زگره  هودـنا  مغ و  دوش و  یمن  هدینـش  یـسک  زا  یتساوخرد ) و   ) ینخـس چـیه  درادـن و  دوجو  تمحر 
عمج ود  نیا  نایم  دینک و ) نینچ   ) دیـشاب هتـشاد  نظ  نسح  ادخ  هب  رایـسب )  ) لاح نیع  رد  دشاب و  دیدش  دـنوادخ  زا  ناتفوخ  دـیناوت 

نـسح ادخ  هب  همه  زا  شیب  هک  اهنآ  تسوا و  زا  شفوخ  هزادنا  هب  شیوخ  راگدرورپ  هب  ادـخ ) صاخ   ) هدـنب نظ  نسح  اریز  ، دـییامن
(. تسا ناسکی  الماک  اهنآ  ياجر  فوخ و  و   ) دنناسرت وا ) باذع   ) زا همه  زا  شیب  هک  دنتسه  یناسک  دنراد  نظ 

یپ رد  یپ  ياهرادشه  ریسفت : حرش و 

یپ رد  یپ  ياهرادشه 

یبا نب  دـمحم  شبطاخم  لماش  مه  هک  دور  یم  ماع  یلک و  بلطم  کی  غارـس  هب  رگید  راب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع ماما  هک  تسا  هدـمآ  زین  هدرکن  لقن  ار  نآ  یـضر  دیـس  موحرم  هک  هماـن  زاـغآ  رد  تسا  مدرم  همه  هب  رظاـن  مه  دوش و  یم  رکب 
رذح رب  شندوب  کیدزن  گرم و  زا  ادخ  ناگدنب  يا  » دناوخب ناگمه  يارب  ار  همان  نیا  هک  داد  روتسد  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  مالـسلا 

( هکنیا نآ  و   ) دروآ یم  هارمه  هب  ار  تیمها  رپ  يا  هثداح  میظع و  يرما  اریز  ، دیزاس مهارف  نآ  يارب  ار  مزال  ياه  یگدامآ  دیـشاب و 
َتْوَْملا ِهّللا  َداَبِع  اوُرَذْحاَف  ( ؛» دوب دهاوخن  نآ  اب  یکین  هاگ  چیه  هک  يرش  ای  تسین و  نآ  رد  يرش  زگره  هک  دراد  هارمه  هب  يریخ  ای 
ثداوـح رد  ًاـبلاغ  یلو  تسا  مهم  هثداـح  راـک و  ياـنعم  هب  « بطخ ( .» 1  } ٍبْطَخ ،َو  ٍمیِظَع ٍْرمَِأب  ِیتْأَـی  ُهَّنِإَـف  ، ُهَتَّدُـع َُهل  اوُّدِـعَأ  ،َو  َُهبُْرق َو 

(. ًاَدبَأ ٌْریَخ  ُهَعَم  ُنوُکَی  َال  ٍّرَش  ْوَأ  ، ًاَدبَأ ٌّرَش  ُهَعَم  ُنوُکَی  َال  ٍْریَِخب  ، ٍلِیلَج  { .دور یم  راک  هب  دنیاشوخان 

کـش و انثتـسا  نودـب  اـهناسنا  همه  يارب  یگدـنز  ناـیاپ  گرم و  رد  ، دـشاب دـیدرت  زیچ  ره  رد  رگا  هک  میا  هتفگ  دـنا و  هتفگ  اـهراب 
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ار گرم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسین و  يدیدرت 

تـسا مزال  هار  نیا  ملاس  ندومیپ  يارب  هچنآ  دش و  هدامآ  زارد  رود و  رفـس  نیا  يارب  دـیاب  میناد  یم  ترخآ  يوس  هب  تکرح  زاغآ 
.درک مهارف 

ود زا  یکی  يوـس  هب  ار  ناـسنا  تسا و  زاـس  تشونرـس  هک  درمـش  یم  مـیظع  تـّیّمها و  رپ  رظن  نـیا  زا  ار  گرم  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
رش و زا  رپ  ینوناک  ای  تسادخ و  نادیواج  تشهب  نامه  هک  تمالس  شمارآ و  تداعـس و  ریخ و  زا  رپ  ینوناک  ای  درب  یم  تشونرس 

دیاب تسا  هورگ  ود  نیا  زا  کی  مادک  ءزج  دناد  یمن  ناسنا  نوچ  درادـن و  ناکما  نآ  زا  یتاجن  زگره  هک  تسا  باذـع  یتخبدـب و 
.دشاب رذح  رب  ادیدش 

میناد یم  هک  اجنآ  ات  هغالبلا  جـهن  ناحراش  ؛ دنتـسه انعملا  بیرق  ود  ره  هک  یلاح  رد  « ٍلیلَج ٍبطَخ  »و« ٍمیظع ٍرما  » نایم توافت  هراـبرد 
تـسین نآ  رد  یتشگزاب  هک  یلاقتنا  ؛ دـشاب اـیند  نیا  زا  لاـقتنا  هب  هراـشا  « میظع رما  » تسا نکمم  یلو  ؛ دـنا هتفگن  هراـب  نیا  رد  ینخس 

ریخ ال » هلمج هب  هراـشا  « میظع رما  » هک دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا.دـشاب  اـهنآ  رب  يازج  لاـمعا و  هبـساحم  هب  هراـشا  « لـیلج بطخ  و«
.دشاب « ادبأ ریخ  هعم  نوکی  رش ال  » هلمج هب  هراشا  تسا  تخس  تبیصم  نآ  موهفم  هک  یلیلج  بطخ  »و  ادبأ رش  هعم  نوکی 

ًالماک هک  یهورگ  : تسا هدرک  میـسقت  هورگ  ود  هب  طقف  ار  مدرم  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا 
رورـش و قرغ  هک  سکع  هب  یهورگ  درادن و  هار  نآ  رد  يدـب  رـش و  هنوگ  چـیه  دـنا و  تکرب  ریخ و  زا  ینوناک  رد  دـندنمتداعس و 

نآرق ریبعت  قباطم  هک  دنراد  دوجو  زین  یموس  هورگ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  ؛ دوش یمن  اهنآ  دـیاع  يریخ  چـیه  دنتـسه و  اه  یتخبدـب 
مه هب  ار  دـب  بوخ و  راـک  هک  یناـسک  ؛ » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهّللا  یَـسَع  ًائِّیَـس  َرَخآ  ًاـِحلاص َو  ًـالَمَع  اوُطَلَخ  دـیجم «:

.{ هیآ 102 ، هبوت ( . 1 «. } تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  نیقی  هب  ؛ دریذپب ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  هک  دور  یم  دیما  ؛ دنا هتخیمآ 

نیا خساپ  نیرت  نشور.تسا  فلکت  اب  هتخیمآ  رایسب  هاگ  هک  دنا  هتفگ  یفلتخم  ياه  خساپ  لاؤس  نیا  ربارب  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش 
همه هب  رظان  دـنراد و  یم  رب  ماگ  نایـصع  ای  تعاطا  ریـسم  رد  هک  تسا  یـصخاش  دارفا  هب  رظان  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 

تبسن یقیقح  رصح  هن  ، ملظ رفک و  نارادمدرس  نامیالا و  لماک  نانمؤم  هب  تبسن  تسا  یفاضا  رصح  نیا  ، رگید ریبعت  هب  ؛ تسین دارفا 
.همه هب 

ٌّیِقَـش َو ْمُْهنِمَف  میناوخ «: یم  دوه  هروس  رد  ًـالثم  ؛ دوش یم  هدـید  مالـسلا  هیلع  ماـما  تاریبـعت  نوـچمه  یتاریبـعت  زین  دـیجم  نآرق  رد 
زا یهورگ  ؛  اهِیف َنیِِدلاخ  ِهَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ...اهِیف *  َنیِِدلاخ  ٌقیِهَش * ٌرِیفَز َو  اهِیف  ْمَُهل  ِراّنلا  یِفَف  اوُقَش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌدیِعَس *

هرعن كاندرد و  ياه  هلان  اجنآ  رد  نانآ  يارب  دنا و  شتآ  رد  ، دـندش تخبدـب  هک  یناسک  اما  دندنمتداعـس  یهورگ  تخبدـب و  اهنآ 
رد هنادواج  تساپرب ، نیمز  اهنامـسآ و  ات  دندش  دنمتداعـس  هک  یناسک  اما  * ...دنام دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  *...، تسا ینالوط  ياه 

. { هیآ 108-105 ، دوه ( . 1 «. } دنام دنهاوخ  تشهب 

نک فیـصوت  ام  يارب  ار  گرم  : دندرک ضرع  نانمؤم  ریما  هب  : دومرف هک  هدش  لقن  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یثیدح  رد 
: دیدرک لاؤس  یهاگآ  صخش  زا  : دومرف
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ِّيَأ ْنِم  يِرْدَـت  َال  ٌمَْهبُم  ُهُْرمَأ  ٌلیِوْهَت َو  ٌنیِزْحَت َو  اَّمِإ  ِدـَبَْألا َو  ِباَذَِـعب  ٌهَراَِشب  اَّمِإ  ِدـَبَْألا َو  ِمیِعَِنب  ٌهَراَِشب  اَّمِإ  ِْهیَلَع  ُدِرَی  ٍرُومُأ  ِهَثاََلث  ُدَـحَأ  َوُه  »
هب تراشب  ای  دوش  یم  دراو  ناسنا  رب  گرم  ماگنه  هب  تلاـح  هس  زا  یکی  ؛ دـَبَْألا ِمیِعَِنب  ُرَّشَبُْملا  َوُهَف  اـَنِْرمَِأل  ُعیِطُْملا  اَـنُِّیلَو  اَّمَأَـف  َوُه  ِقَرِْفلا 

مادـک هب  ماجنارـس  دـناد  یمن  هک  مهبم  تشونرـس  سرت و  هودـنا و  تلاح  ای  ینادواج و  باذـع  هب  تراشب  ای  ینادواج  ياـه  تمعن 
دنهاوخ هداد  ینادواج  ياه  تمعن  هب  تراشب  دنلّوا و ) هورگ  ءزج   ) دنشاب ام  رماوا  عیطم  هک  ام  ناتـسود  اما  دش  دهاوخ  قحلم  هورگ 

. { ،ج 6،ص 154 راونالاراحب ( . 2 «. } دش

یم اهنآ  لاح  لماش  تیب  لها  تعافـش  سپـس  دننام ؛ یم  خزود  رد  یتدم  موس  هورگ  زا  یـضعب  هک  هدمآ  زین  تیاور  نیا  رخاوا  رد 
.دنوش یم  تعافش  لومشم  ینالوط  یتدم  زا  دعب  یهورگ  دوش و 

سک ره  » هک هدرک  هدافتسا  دوخ  بهذم  عفن  هب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تارابع  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
رگا اریز  (، تسین اهنآ  يارب  یهلا  باذع  زا  یجورخ  هار  دنناسکی و  نارفاک  اب  ناراک  هنگ  و   ) دنام یم  نآ  رد  دبا  ات  دـش  خزود  دراو 
نینچ دـشاب و  ریخ  تسا  نکمم  شلاـبند  هب  هک  تسا  يّرـش  رگزاـغآ  یهاـگ  گرم  : دـیامرفب تسیاـب  یم  تشاد  دوجو  یتاـجن  هار 

هیلع ماما  تاملک  ریاس  اب  تسا و  تسردان  نخس  نیا  . { هحفص 166 ،ج 15، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 « } .تسا هدومرفن 
نارفاک صلاخ و  نانمؤم  هورگ  ود  لاح  نایب  اجنیا  رد  ماما  روظنم  هکلب  دشاب ؛ یم  راگزاسان  دیجم  نآرق  زا  يدّدعتم  تایآ  مالسلا و 
هتخیمآ دـب  لامعا  اب  ار  کین  لامعا  ًائِّیَـس ؛  َرَخآ  ًاـِحلاص َو  ًـالَمَع  اوُطَلَخ  هبوت «: هروس  هفیرـش 102  هیآ  ریبعت  هب  هک  یناسک  اـما.تسا 

.تسا هدوبن  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هّجوت  دروم  نیقی  هب  ؛» دنا

هچ سپ  :» دیامرف یم  هدومرف و  نایب  هاتوک  هلمج  ود  رد  ار  خزود  رد  دورو  ببـس  تشهب و  رد  درو  طرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
؛»؟ رتکیدزن باذع  شتآ و  هب  ، شتآ يارب  هدـننک  لمع  زا  درف  مادـک  تسا و  رتکیدزن  تشهب  هب  ، تشهب يارب  هدـننک  لمع  زا  یـسک 

(. اَِهِلماَع ْنِم  ِراَّنلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَم  ،َو  اَِهِلماَع ْنِم  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ْنَمَف  )

ای یتشهب  ار  ناسنا  هک  تسا  لامعا  نیا  ؛ اهوزرآ تاینمت و  هن  تسا  هدـش  هدراذـگ  اـه  ناـسنا  لاـمعا  رب  راـک  ساـسا  هکنیا  هب  هراـشا 
.دراد رارق  هیشاح  رد  ناعیفش  تعافش  یتح  دنک و  یم  یخزود 

خزود هب  خزود  نالماع  دنرت و  کیدزن  تشهب  هب  همه  زا  تشهب  نالماع  هک  دیامرف  یم  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  لباق 
حلاص لامعا  نالماع  : دیامرف یمن  و 

.تسا خزود  ییوگ  تیصعم  تسا و  تشهب  ییوگ  حلاص  لمع  هک  تسا  یفیطل  هیانک  نیا  ؛ نایصاع و 

يدـحا يارب  نآ  لاگنچ  زا  رارف  دـنک و  یمن  اـهر  ار  سک  چـیه  ، گرم هک  دـیامرف  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
دیتسه گرم  ناگدش  بیقعت  ناگدش و  هدنار  امـش  :» دیامرف یم  ؛ تفرگ يدج  رایـسب  ار  نآ  دـیاب  تسا  نینچ  نوچ  تسین و  نکمم 

هیاس زا  گرم  دیسر و  دهاوخ  امـش  هب  دینک  رارف  رگا  درک و  دهاوخ  ریگتـسد  ار  امـش  دیتسیاب  رگا  نآ ) هلیـسو  هب  ناگدش  دیـص  (و 
نایاپ و   ) دوش یم  هدیچیپ  مه  رد  تعرس  هب  امش  رس  تشپ  رد  ایند  هدروخ و  هرگ  امـش  یناشیپ  يوم  اب  تسا و  رت  هارمه  امـش  اب  امش 
هتفرگ ندرک  رود  يانعم  هب  « درط » هشیر زا  « هدیرط » عمج یضعب  هتفگ  هب  دیرط و  عمج  « ءادرط ( .» 1  } ُءاَدَرُط ُْمْتنَأ  َو  ( ؛») تسین رود  رمع 
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هتفر راک  هب  زین  دزاس  یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  هتسویپ  دود و  یم  نآ  لابند  هب  دایص  هک  يدیص  ای  هدش  دیعبت  صخـش  يانعم  هب  هدش و 
(2  } ْمُکیـِـصاَوَِنب ٌدوـُقْعَم  ُتْوَْـملا  ْمُـکِّلِظ  ْنـِم  ْمَُـکل  ُمَْزلَأ  َوُـه  ،َو  ْمُـکَکَرْدَأ ُهـْنِم  ْمـُتْرَرَف  ْنِإ  ،َو  ْمُکَذَـخَأ ُهـَل  ْمـُتْمَقَأ  ْنِإ  ، ِتْوَْـملا  { .تـسا
هب ار  « هیصان » دنتسه تیلقا  رد  هک  تغل  بابرا  زا  یضعب  یناشیپ ) يانعم  هب  هن   ) تسا رـس  شیپ  يوم  يانعم  هب  « هیـصان » عمج « یـصاون .»

تبسانم هب  ار  رس  شیپ  يوم  دنناد و  یم  رس  شیپ  تمسق  ار  لصا  یضعب  دنا و  هدرک  ریـسفت  نآ  ياهوم  ای  رـس  شیپ  تمـسق  يانعم 
يوم  ) لّوا يانعم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  رد  تغل  نیا  لامعتـسا  دراوم  یلو  ؛ دنیوگ یم  هیـصان  هدییور  نآ  رب  هکنیا 

ار هچنآ  نیقی  هب  هدش و  هارمه  نتفرگ )  ) ذخا هژاو  اب  هیصان  اهاعد  زا  يرایسب  رد  مه  نآرق و  رد  مه  اریز  ، تسا رت  بسانم  رـس ) شیپ 
رد.تسین نتفرگ  لـباق  هک  رـس  شیپ  دوـخ  هن  دـنک  یم  میلـست  هب  راداو  ار  لـباقم  فرط  هک  تسا  رـس  شیپ  يوـم  تفرگ  ناوـت  یم 

(. ْمُکِْفلَخ ْنِم  يَوُْطت  اَْینُّدلا  َو   {، .تسا يزیچ  ای  صخش  رب  هطلس  نآ  دراد و  هیانک  يانعم  ، دراوم زا  يرایسب  رد  هیصان  هب  ذخا  ، نمض

هب دایـص  نیا  هک  تسا  نیا  شموهفم  دور و  یم  نآ  لاـبند  هب  دایـص  هک  تسا  يدیـص  نآ  یناـعم  زا  یکی   « ِتْوَْملا ُءاَدَرُط  هب « ریبـعت 
وا لاگنچ  زا  يدحا  تفرگ و  دهاوخ  ار  اهنآ  دننک  رارف  هچ  دنتسیاب و  هچ  دنتسه  وا  دیـص  هک  اه  ناسنا  هک  تسا  تسد  هریچ  يردق 

اجره ؛ » ٍهَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  تسا «: هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه.دـبای  یمن  ییاهر 
دبای یم  رد  ار  امش  گرم  دیشاب 

.{ هیآ 78 ، ءاسن ( . 1 «. } دیشاب مکحم  ياهجرب  رد  دنچره 

ناسنا لاـبند  هب  هک  هیاـس  نوچمه  تسا  ناـسنا  هارمه  هشیمه  ، گرم لـماوع  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا   « ْمُکِّلِظ ْنِم  ْمَُکل  ُمَْزلَأ  َوُه  هلمج «
ياه گریوم  زا  یکی  ندش  هراپ  ای  یبلق  هاتوک  تسیا  کی  ؛ دراد ناسنا  دوجو  نورد  رد  يدایز  لماوع  گرم  اریز  ، دنک یم  تکرح 

نوریب رد.دوش  ناسنا  گرم  لماع  تسا  نکمم  اهنیا  زا  کی  ره  سفنت ، هاگتـسد  نورد  رد  اذـغ  یمک  ندـش  ترپ  ای  زغم و  کـیراب 
اه ناسنا  یگدنز  هتسویپ  نآ  لاثما  كانرطخ و  تاناویح  ، يذوم تارشح  ، اه لیـس  ، اه هقعاص  ، اه هلزلز  ، خلت ثداوح  زین  ناسنا  دوجو 

.دبای ییاهر  گرم  ینورب  ینورد و  لماوع  زا  هک  دورب  ییاج  هب  دناوت  یمن  ناسنا  زگره  دننک و  یم  دیدهت  ار 

بش و گرم  لماوع  یلو  ؛ تسین ناسنا  اب  بش  یکیرات  رد  هیاـس  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  دـیاش  رت ) هارمه  رت و  مزـالم  «) مزلا » هب ریبعت 
.درادن زور 

تمواقم هنوگ  چیه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  « هدروخ هرگ  امش  رـس  شیپ  يوم  اب  گرم  ؛  ْمُکیِـصاَوَِنب ٌدوُقْعَم  ُتْوَْملا  هلمج «
.دوش یم  هتفرگ  وا  زا  كرحت  هنوگ  ره  هک  دنبسچب  مکحم  ار  وا  رس  شیپ  ياهوم  هک  یسک  دننام  ؛ تسین نکمم  امش  يوس  زا 

نامرجم ؛  ِماْدقَْألا یِصاوَّنلِاب َو  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِِـسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  :» » دیامرف یم  تمایق  رد  نامرجم  تشونرـس  هرابرد  زین  دیجم  نآرق 
(2 («. } دـننکفا یم  خزود  هب  و   ) دـنریگ یم  ناشیاهاپ  رـس و  شیپ  ياهوم  اـب  ار  اـهنآ  هاـگ  نآ  دـنوش  یم  هتخانـش  ناـشیاه  هرهچ  زا 

.{ 41، هیآ نمحرلا  .

هلحرم ره  زا  ناـسنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  یفیطل  هراـشا  « دوش یم  هدـیچیپ  امـش  رـس  تشپ  اـیند  ؛  ْمُکِْفلَخ ْنِم  يَوُْطت  اَْینُّدـلا  هلمج «
تشگزاب لباق  دوش  یم  عمج  هدیچیپ و  ناسنا  رس  تشپ  هک  یشرف  نوچمه  ییوگ  هلحرم  نآ  ، درذگ یم  هک  یگدنز 
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تاـیح تـسا و  یگرم  ناـسنا  يارب  هـظحل  ره  عـقاو  رد  نیارباـنب  ؛ یکدوـک هـب  ناـناوج  دـندرگ و  یمن  زاـب  یناوـج  هـب  ناریپ  ؛ تـسین
.دوش یمن  روصت  نآ  رد  تشگزاب  هک  یگرم  ، يدیدج

خزود و حرش  غارس  هب  دراد  شیپ  رد  ناسنا  هک  یکانلوه  ثداوح  یگدنز و  نایاپ  گرم و  تالکشم  نایب  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
شترارح ، دایز شقمع  هک  یـشتآ  زا  دیـشاب  رذح  رب  ادخ ) ناگدنب  يا  :») دیامرف یم  دزادرپ و  یم  نآ  نوگانوگ  كاندرد و  باذـع 

(. ٌدیِدَج اَُهباَذَعَو  ، ٌدیِدَش اَهُّرَح  ٌدیَِعب َو  اَهُْرعَق  ًاراَن  اوُرَذْحاَف  ( ؛» دوش یم  دیدجت  هتسویپ  شباذع  دیدش و 

دجسم رد  شباحصا  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  : تسا هدمآ  یثیدح  رد  هک  سب  نیمه  خزود  شتآ  قمع  هرابرد 
میظع يادص  نیا  دیناد  یم  ؛ هدهلا هذه  ام  نوفرعت  أ  :» دومرف ربمغیپ.دندش  شحوتم  دندینـش و  یمیظع  يادص  ناهگان  دـندوب  هتـسشن 

یلا لصو  نالا  هنـس  نیعبـس  ذنم  منهج  یلعا  نم  یقلا  رجح  :» دومرف ، دـنرت هاگآ  شلوسر  ادـخ و  : دـندرک ضرع  »؟ تسیچ هب  طوبرم 
«. تساجنآ زا  ادـص  نیا  دیـسر و  خزود  رعق  هب  نالا  دوب و  هدرک  طوقـس  شیپ  لاس  داتفه  منهج  زارف  زا  هک  دوب  یگنـس  هعطق  ؛ اهرعق

 { .تسا هدمآ  ،ج 1،ص 280  یلائللا یلاوع  رد  انعم  نیمه  هیبش  ،ج 19،ص 89  هئاربلا جاهنم  ( . 1}

تروص هب  هک  دـندرک  شوماـخ  راـب  داـتفه  ار  خزود  شتآ  ، تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  هک  سب  نیمه  خزود  شتآ  تدـش  دروم  رد  و 
اَم َِکلَذ  َال  َْول  ْتَبَهَْتلا َو  َُّمث  ِءاَْملِاب  ًهَّرَم  َنیِْعبَـس  ْتَئِفْطُأ  ْدَق  َمَّنَهَج َو  ِراَن  ْنِم  ًاءْزُج  َنیِْعبَـس  ْنِم  ٌءْزُج  ِهِذَه  ْمُکَراَن  َّنِإ  «؛ دـمآ رد  ایند  شتآ 

.{ ،ج 8،ص 288،ح 21 راونالاراحب ( . 2 «. } اَهَقیُِطی ْنَأ  ٌّیِمَدآ  َعاَطَتْسا 

اهَْریَغ ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  دیامرف «: یم  دراد ؛ ینـشور  نایب  دیجم  نآرق  خزود  هزات  دیدج و  ياه  باذـع  هرابرد 
هاگ ره  ؛  َباذَْعلا اُوقوُذَِیل 

(1 «. } دنـشچب ار  یهلا )  ) رفیک ات  ، میهد یم  رارق  اهنآ  يارب  نآ  ياج  هب  يرگید  ياـه  تسوپ  دزوسب  نآ ) رد   ) اـهنآ نت  ياـه  تسوپ 
. { هیآ 56 ، ءاسن .

یمن هدینش  یسک  زا  یتساوخرد ) و   ) ینخس چیه  درادن و  دوجو  تمحر  نآ  رد  هک  تسا  ییارس  اجنآ  :» دیازفا یم  ترـضح  هاگ  نآ 
 (. ٌَهبْرُک اَهِیف  ُجَّرَُفت  َال  ٌهَوْعَد َو  اَهِیف  ُعَمُْست  َال  ،َو  ٌهَمْحَر اَهِیف  َْسَیل  ٌراَد  ( ؛» ددرگ یمن  فرطرب  زگره  هودنا  مغ و  دوش و 

ُءاعُد ام  اوُعْداَف َو  اُولاق  ...ِباذَْـعلا  َنِم  ًامْوَی  اّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِهَنَزَِخل  ِراّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  میناوخ «: یم  دـیجم  نآرق  رد 
ام زا  ار  باذع  زور  کی  دـیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  :) دـنیوگ یم  خزود  نارومأم  هب  دنـشتآ  رد  هک  اهنآ  و  ؛  ٍلالَـض ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاْکلا 

یهارمگ رد  زج  دسر و ) یمن  تباجا  هب   ) نارفاک ياعد  یلو  دیناوخب  ار ) ادخ   ) دیهاوخ یم  هچ  ره  سپ  : دـنیوگ یم  اهنآ  *... درادرب
. { هیآ 49 و 50 ، رفاغ ( . 2 «. } تسین

يا :» دنـشک یم  دایرف  اهنآ  ؛  َنُوثِکاـم ْمُکَّنِإ  َلاـق  َکُّبَر  اـْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُکـِلام  اـی  اْوَداـن  َو  میناوخ «: یم  دـیجم  نآرق  زا  رگید  ییاـج  رد 
(3 «. } دـیتسه راگدـنام  اـجنیا ) رد   ) امــش : دـیوگ یم  (« میوـش هدوـسآ  اـت   ) دــناریمب ار  اـم  تراـگدرورپ  شاـک ) يا   ) خزود کـلام 

يِذَّلا َْریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْجِرْخَأ  انَّبَر  اهِیف  َنوُخِرَطْصَی  ْمُه  َو  میناوخ «: یم  دیجم  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  نینچمه  .{ هیآ 77 ، فرخز .
یم داـیرف  خزود  رد  اـهنآ  ؛  ٍریِـصَن ْنِم  َنیِِملاّـظِلل  اـمَف  اُوقوُذَـف  ُریِذَّنلا  ُمُکَءاـج  َرَّکَذَـت َو  ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَـتَی  اـم  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  ُلَـمْعَن َأ َو  اـّنُک 
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هب ار  امـش  ایآ  دوش ): یم  هتفگ  اهنآ  هب   ) میداد یم  ماجنا  هچنآ  زا  ریغ  میهد  ماجنا  یحلاص  لمع  ات  روآ  نوریب  ار  ام  اراگدورپ ! : دـننز
نونکا دماین ؟ امـش  غارـس  هب  یهلا )  ) هدـننک راذـنا  میدادـن و  رمع  دوش  یم  رّکذـتم  نآ  رد  تسا  رکذـت  لها  سکره  هک  يا  هزادـنا 

. { 37 هیآ ، رطاف ( . 4 «. } تسین يروای  چیه  ناراکمتس  يارب  هک  دیشچب 

تخـس و رایـسب  طیارـش  رکذ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدرک  رکذ  ار  همان  همه  هک  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  زا 
صیخلت ناونع  هب  یـضر  دیـس  موحرم  هک  دنک  یم  هراشا  یهلا  هدرتسگ  تمحر  یتشهب و  ياه  تمعن  زا  یـشخب  هب  خزود  كاندرد 

.تسا هدرک  يراددوخ  نآ  رکذ  زا 

هب ، تشهب هدننک  راودیما  رایسب  بهاوم  خزود و  كانفوخ  رایسب  باذع  رکذ  زا  دعب  همان  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، ساسا نیا  رب 
دنوادخ زا  ناتفوخ  دـیناوت  یم  رگا  :» دـیامرف یم  هتخادرپ و  تسا  ءاجر  فوخ و  نایم  عمج  موزل  ینعی  ؛ یمالـسا مهم  لصا  کی  نایب 

هدنب نظ  نسح  اریز  ، دییامن عمج  ود  نیا  نایم  دینک و ) نینچ   ) دیـشاب هتـشاد  نظ  نسح  ادخ  هب  رایـسب )  ) لاح نیع  رد  دشاب و  دیدش 
هک دنتـسه  یناسک  دنراد  نظ  نسح  ادخ  هب  همه  زا  شیب  هک  اهنآ  تسوا و  زا  شفوخ  هزادنا  هب  شیوخ  راگدرورپ  هب  ادخ ) صاخ  )
َنِم ْمُُکفْوَخ  َّدَتْشَی  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  َو  ( ؛») تسا رارقرب  لماک  لداعت  اهنآ  ياجر  فوخ و  نایم  و   ) دنناسرت وا ) باذع   ) زا همه  زا  شیب 

ِهّللِاب ًاّنَظ  ِساَّنلا  َنَسْحَأ  َّنِإ  ،َو  ِهِّبَر ْنِم  ِِهفْوَخ  ِرْدَق  یَلَع  ِهِّبَِرب  ِهِّنَظ  ُنْسُح  ُنوُکَی  اَمَّنِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإَف  ، اَمُهَْنَیب اوُعَمْجاَف  ، ِِهب ْمُکُّنَظ  َنُسْحَی  ْنَأ  ،َو  ِهّللا
 (ِ. ِهّلل ًافْوَخ  ْمُهُّدَشَأ 

یم مزـال  ناـنمؤم  يارب  لداـعت  نزاوت و  دـح  رد  ار  اـهنآ  هدومرف و  هراـشا  اـجر  فوخ و  مهم  هلأـسم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـجنیا  رد 
ياه باذـع  ندینـش  اـب  ناـبطاخم  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  داد و  میهاوخ  تاـکن  ثحب  رد  ار  نآ  حرـش  هک  هنوگ  ناـمه  ، دراـمش

ار دوخ  ، تشهب نایاپ  یب  ياه  تمعن  ندینـش  اب  دنوشن و  سویأم  ادخ  تمحر  زا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هک  خزود  دـیدش 
.دننیبن وا  باذع  زا  نمیا 

اجر فوخ و  لاب  ود  لداعت  هتکن :

اجر فوخ و  لاب  ود  لداعت 

كّرحم روتوم  هلزنم  هب  تداعس و  يوس  هب  تکرح  لماع  عقاو  رد  اجر 

هیلقن هلیسو  هک  هنوگ  نامه.تسا  هیور  یب  تاکرح  اه و  نایغط  ربارب  رد  هدنرادزاب  لماع  فوخ  تسا و  يدیلوت  میظع  ياه  هاگتسد 
ره دوجو  رد  ود  نیا  ، درادـن ینمیا  كانرطخ  ياـه  هداـج  اـه و  هاـگترپ  ربارب  رد  زمرت  دـقاف  دـنام و  یم  زاـب  تکرح  زا  ، روتوم دـقاف 

.دیامن يراددوخ  یصاعم  زا  مه  دنک و  تکرح  تاعاط  يوس  هب  مه  ات  دنشاب  لداعتم  تروص  هب  دیاب  یناسنا 

يزیگنا تفگش  بلاطم  نامقل  يایاصو  رد  : میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ود  نیا  تیمها 
اج هب  ار  سنا  نج و  ياه  یکین  مامت  رگا  هک  شاب  فئاخ  هنوگ  نآ  لاعتم  دـنوادخ  زا  : تفگ نینچ  شدـنزرف  هب  هکنیا  هلمج  زا  دوب 

رگا هک  دشاب  هنوگ  نآ  دیاب  دنوادخ  هب  تبـسن  وت  ياجر  یـشاب و  ناسرت  اه ) شزغل  زا  يا  هراپ  تلع  هب   ) وا باذع  زا  ، یـشاب هدروآ 
زا ار  ثیدـح  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه.یـشاب  هتـشاد  وا  تمحر  هب  دـیما  یـشاب  هداد  ماـجنا  ار  سنا  نج و  یـصاعم 
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َْمل اَذَه  َنِزُو  َْول  ٍءاَجَر  ُرُون  ٍهَفیِخ َو  ُرُون  ِناَرُون  ِِهْبلَق  ِیف  َو ] اَّلِإ [  ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  :» تفگ یم  نینچ  مردـپ  : دومرف درک  لقن  نامقل 
اجر رون  فوخ و  رون  تسا  رون  ود  شبلق  رد  هک  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  هدنب  چیه  ؛ اَذَـه یَلَع  ْدِزَی  َْمل  اَذَـه  َنِزُو  َْول  اَذَـه َو  یَلَع  ْدِزَی 

«. دوب دهاوخن  رتدایز  نیا  زا  يا  هرذ  دننک  نزو  ار  رگید  نآ  رگا  تسین و  رت  نوزفا  یکی  نآ  زا  يا  هرذ  دـننک  نزو  ار  یکی  نیا  رگا 
. { ،ح 1 ءاجرلا فوخلا و  باب  ،ج 2،ص 67، یفاک ( . 1}

دهد یم  روتسد  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  : دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ترابع  حرـش  رد  هکنآ  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا 
دنـسر یمن  نآ  هب  هداـمآ  ناـحلاص  زج  هک  تسا  ییـالاو  ماـقم  نیا  دـنک و  عـمج  دوـخ  رد  ار  وا  زا  فوـخ  ادـخ و  هب  نظ  نسح  هک 
ادـحاو الجر  بذـعم  هنا  اباتک  لج  زع و  هّللا  لزنا  ول  :» دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  زا  ار  یثیدـح 
باذع ملاع  رد  ار  رفن  کی  هک  دنک  لزان  يا  هیآ  لاعتم  دنوادخ  رگا  ؛ هنوکا نا  توجرل  ادـحاو  الجر  محار  هنا  وا  هنوکا  نا  توجرل 

مراد میب  نآ  زا  ، دنک یم 

«. مشاب نم  رفن  کی  نآ  مراد  دـیما  ، دـهد یم  رارق  تمحر  دروم  ملاع  همه  رد  ار  رفن  کی  دـیوگب  رگا  مشاب و  نم  رفن  کـی  نآ  هک 
. { ،ج 15،ص 167 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1}

سأی ای  ، دوش یم  ادخ  زا  ندنام  رود  رورغ و  ببـس  ای  اجر  فوخ و  لداعت  ندروخ  مه  هب  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تاریبعت  نیا 
.تسا یگدنب  تعاطا و  هار  رس  رب  یعنام  مه  نآ  هک  دراد  لابند  هب  ار  وا  تمحر  زا 

مراهچ شخب 

هراشا

ْنَأ ،َو  َکِسْفَن یَلَع  َِفلاَُخت  ْنَأ  ٌقوُقْحَم  َْتنَأَف  ، َرْـصِم َلْهَأ  یِـسْفَن  ِیف  يِداَـنْجَأ  َمَظْعَأ  َکـُْتیَّلَو  ْدَـق  یِّنَأ  - ٍرَْکب ِیبَأ  َْنب  ُدَّمَُحم  اَـی  - ْمَلْعا َو 
َْسَیل ،َو  ِهِْریَغ ْنِم  ًافَلَخ  ِهّللا  ِیف  َّنِإَف  ، ِهِْقلَخ ْنِم  ٍدَـحَأ  یَـضِِرب  َهّللا  ِطِخُْـست  َال  ،َو  ِرْهَّدـلا َنِم  ٌهَعاَس  اَّلِإ  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْول  َِکنیِد َو  ْنَع  َحـِفاَُنت 
ٍءْیَـش َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  َو.ٍلاَِغتْـشِال  اَِهْتقَو  ْنَع  اَهْرِّخَُؤت  َال  ،َو  ٍغاَرَِفل اَهَْتقَو  ْلِّجَُعت  َال  ،َو  اََهل ِتَّقَؤُْملا  اَِهْتقَِول  َهاَلَّصلا  ِّلَـص.ِهِْریَغ  ِیف  ٌفَلَخ  ِهّللا  َنِم 

.َِکتاَلَِصل ٌعَبَت  َِکلَمَع  ْنِم 

همجرت

لها نآ  مدوـمن و  مالــسا )  ) روـشک زا  تـّما  شخب و  نیرتـگرزب  یلاو  تسرپرــس و  ار  وـت  نـم  هـک  نادـب  رکب ! یبا  نـب  دـمحم  يا 
تسا مزال  وت  رب  تسا ) داهج  نیرترب  سفن  اب  داهج  هک  ارچ   ) ینک تفلاخم  تلد  ياه  هتساوخ  اب  هک  تسا  هتسیاش  نیاربانب  ،» دنرصم

زا یـسک  ياضر  بلج  يارب  ار  دـنوادخ  زگره.دـشاب  هدـنامن  یقاب  وت  رمع  زا  تعاس  کی  زا  شیب  دـنچ  ره  ینک  عافد  تنید  زا  هک 
.دریگب ار  وا  ياج  دناوت  یمن  یسک  دریگ و  یم  ار  سک  همه  ياج  دنوادخ  هک  ارچ  رواین  مشخ  هب  شقولخم 

ار نآ  راک  هب  لاغتـشا  ماگنه  هب  هکنآ  هن  ینک و  لیجعت  شماجنا  رد  يراکیب  ماگنه  هب  هکنآ  هن  رآ  ياجب  شدوخ  تاقوا  رد  ار  زامن 
یهد ماجنا  لماک  روط  هب  دیاش و  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ  ار  زامن  رگا   ) دوب دـهاوخ  وت  زامن  عبات  تلامعا  مامت  نادـب  يزادـنیب و  ریخأت 
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(. تلامعا ریاس  هب  سپس  دنرگن  یم  تزامن  هب  تسخن  زین  تمایق  رد  تفای و  دهاوخ  ناماس  ترگید  لامعا 

ّتیّمها رپ  نیگنس و  نیرومأم  ریسفت : حرش و 

ّتیّمها رپ  نیگنس و  نیرومأم 

تسخن.دهد یم  وا  هب  مهم  روتسد  راهچ  هتخاس و  بطاخم  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  رگید  راب  ، هبطخ زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
روـشک زا  تّما  شخب و  نیرت  گرزب  یلاو  تسرپرـس و  ار  وـت  نم  هک  نادـب  رکب ! یبا  نب  دـمحم  يا  :» دـیامرف یم  همدـقم  ناوـنع  هب 

(. َرْصِم َلْهَأ  یِسْفَن  ِیف  يِداَنْجَأ  َمَظْعَأ  َُکْتیَّلَو  ْدَق  یِّنَأ  - ٍرَْکب ِیبَأ  َْنب  ُدَّمَُحم  اَی  - ْمَلْعا َو  ( ؛» دنرصم لها  نآ  مدومن و  مالسا ) )

یگدنز شخب  نآ  رد  هک  یناسک  هب  ای  روشک  کی  فلتخم  ياه  شخب  هب  هاگ  یلو  تسا  رکشل  يانعم  هب  لصا  رد  دنج  عمج  دانجا 
مارتحا ّتیّمها و  رـصم  لها  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخب  هلمج  نیا  لاـح  ره  هب.دوش  یم  قـالطا  زین  دـننک  یم 

نهک یندمت  ياراد  ، یخیرات گرزب  نیمزرس  کی  رصم  اریز  ، تسناد یم  یمالسا  تّما  هورگ  نیرتگرزب  ار  اهنآ  دوب و  لئاق  يرایـسب 
.تسا شالت  رپ  شوهاب و  هاگآ و  یمدرم  و 

: دیامرف یم  دزادرپ و  یم  دوخ  هیصوت  نیرت  مهم  نیتسخن و  نایب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

(1  } ٌقوُقْحَم َْتنَأَف  ( ؛») تسا داهج  نیرترب  سفن  اب  داهج  هک  ارچ   ) ینک تفلاخم  تلد  ياه  هتـساوخ  اـب  هک  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب  »
(. َکِسْفَن یَلَع  َِفلاَُخت  ْنَأ   { .تسا راوازس  هتسیاش و  يانعم  هب  اجنیا  رد  هدش و  هتفرگ  « قح » هشیر زا  « قوقحم .»

سفن ياه  هسوسو  ضرعم  رد  هشیمه  نانآ  اریز  رت ، مزال  نارادنامرف  نارادناتسا و  نایلاو و  رب  یلو  تسا  مزال  همه  رب  سفن  اب  داهج 
.دریگ یم  ارف  ار  ناشنامرف  تحت  قطانم  ، داسف ملظ و  ، دنوش بولغم  هزرابم  نیا  رد  رگا  دنراد و  رارق  ناطیش  و 

راگزور زا  تعاس  کی  زا  شیب  دنچ  ره  ، ینک عافد  تنید  زا  هک  تسا  مزال  وت  رب  :» دیامرف یم  هتخادرپ  روتـسد  نیمود  نایب  هب  سپس 
رب « حـفن » نآ هشیر  هدـش و  هـتفرگ  يزیچ  زا  عاـفد  ياـنعم  هـب  « هحفاـنم » هـشیر زا  « حـفانت ( .» 2  } َحـِفاَُنت ْنَأ  َو  ( ؛» دـشاب هدــنامن  یقاـب  وـت 

نیمه زا  « هحفانم تسا و« يزیچ  ندرک  عفد  يانعم  هب  هاگ  دـیآ و  یم  شوخ  يوب  میالم و  میـسن  يانعم  هب  ًاـبلاغ  هک  تسا  « حـتف » نزو
 { .تسا هدش  هتفرگ  انعم 

(. ِرْهَّدلا َنِم  ٌهَعاَس  اَّلِإ  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْول  ،َو  َِکنیِد ْنَع 

نمـشد اب  داهج  هک  تفر  رغـصا  داهج  غارـس  هب  دـیاب  نید  ظفح  يارب  تسا  سفن  اـب  داـهج  هک  ربکا  داـهج  زا  دـعب  هک  تسا  نشور 
رد دشاب  یقاب  وا  تموکح  ای  رمع  زا  تعاس  کی  اهنت  رگا  هک  دنک  یم  دـیکأت  يا  هزادـنا  هب  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.تسا 

.دنکن راذگورف  يزیچ  درادن و  غیرد  نید  زا  عافد 

دنوادخ اریز  ، رواین مشخ  هب  شقولخم  زا  یسک  ياضر  بلج  يارب  ار  دنوادخ  زگره  :» دیامرف یم  هتفر  موس  روتسد  غارـس  هب  هاگ  نآ 
ْنِم ًافَلَخ  ِهّللا  ِیف  َّنِإَف  ، ِهِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  یَـضِِرب  َهّللا  ِطِخُْـست  َال  َو  ( ؛» دریگب ار  وا  ياج  دـناوت  یمن  یـسک  دریگ و  یم  ار  سک  همه  ياج 
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(. ِهِْریَغ ِیف  ٌفَلَخ  ِهّللا  َنِم  َْسَیل  ،َو  ِهِْریَغ

اجنآ رد  ، قلخ ياضر  يوس  هب  یهار  دور و  یم  ادخ  ياضر  يوس  هب  یهار  ؛ دوش یم  راتفرگ  یهارود  رس  رب  تاقوا  زا  يرایسب  ناسنا 
ماگ هار  نآ  رد  صلاخ  نانمؤم  ؛ دنوش یم  هتخانش  اهنآ  ریغ  زا  صلاخ  نانمؤم  اجنیا  رد  دنهاوخب  ار  دوخ  قح  رب  دیاز  يزیچ  قلخ  هک 
اهنآ فالخ  رب  يراک  دـناوت  یمن  سک  چـیه  وا  تیامح  تیاضر و  بلج  اـب  هک  دـنناد  یم  اریز  ، تسادـخ ياـضر  هک  دـنراذگ  یم 

دنهاوخ عافد  یب  الماک  ، دـنراذگب اپ  ریز  ار  ادـخ  ياضر  ، ناهاوخ هدایز  زا  یـضعب  ياضر  بلج  يارب  رگا  هک  یلاح  رد  دـهد  ماـجنا 
.دنام

نامیا ياـه  هناـشن  زا  یکی  ناونع  هب  رگید  تیاور  رد  ، دومرف رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  تحیـصن  نیموس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  هچنآ 
ياه هناشن  زا  ؛ ِهّللا ِطَخَِسب  َساَّنلا  َیِضُْری  َال  ْنَأ  ِِملْسُْملا  ِءْرَْملا  ِنیِقَی  ِهَّحِـص  ْنِم  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  هدمآ  صلاخ 

،ج 2،ص یفاک ( . 1 «. } دنکن بلط  راگدورپ  بضغ  ندروآ  تسد  هب  ياهب  هب  ار  قولخم  تیاضر  هک  تسا  نیا  نمؤم  نامیا  تمالس 
. { ح 57،2

ار و قولخم  تیاضر  مه  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  قلاخ  تیاضر  مه  ماجنارـس  دنوش  یم  راک  نیا  بکترم  هک  اهنآ  هداد  ناشن  هبرجت 
تسد هب  ار  ادخ  ياضر  مه  ماجنارس  ، دنوش قولخم  مشخ  ببـس  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  دنچ  ره  دنبلط ، یم  ار  قلاخ  تیاضر  هک  اهنآ 

.ار قولخم  ياضر  مه  دنا و  هدروآ 

َّلَج َّزَع َو  ُهّللا  َطَّلَـس  ِِقلاَْخلا  ِطَخَِـسب  ٍقُولْخَم  اَضِر  َبَلَط  ْنَم  :» تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  رتارف  نیا  زا 
وا رس  رب  ار  قولخم  نآ  لاعتم  دنوادخ  ماجنارـس  دنک  بلط  راگدورپ  مشخ  اب  ار  یقولخم  يدونـشخ  هک  یـسک  ؛ َقُولْخَْملا َِکلَذ  ِْهیَلَع 

.{ ،ج 74،ص 156،ح 132 راونالاراحب ( . 1 («. } دیامن متس  وا  هب  ات   ) دنک یم  طلسم 

یم ، تسا مالـسا  ناکرا  نیرت  مهم  زا  هک  زامن  هلأـسم  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  دوخ  هیـصوت  نیمراـهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ماگنه هب  هکنآ  هن  ینک و  لیجعت  شماجنا  رد  يراکیب  ماگنه  هب  هکنآ  هن  ، رآ ياجب  شدوخ  تاقوا  رد  ار  زامن  :» دـیامرف یم  دزادرپ و 

روط هب  دیاش و  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ار  زامن  رگا   ) دوب دهاوخ  وت  زامن  عبات  تلامعا  مامت  نادب  يزادنیب و  ریخأت  ار  نآ  راک  هب  لاغتشا 
ِّلَص ( ؛») تلامعا ریاس  هب  سپس  دنرگن  یم  تزامن  هب  تسخن  زین  تمایق  رد  تفای و  دهاوخ  ناماس  ترگید  لامعا  یهد  ماجنا  لماک 

(. َِکتاَلَِصل ٌعَبَت  َِکلَمَع  ْنِم  ٍءْیَش  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  ٍلاَِغتْشِال  اَِهْتقَو  ْنَع  اَهْرِّخَُؤت  َال  ،َو  ٍغاَرَِفل اَهَْتقَو  ْلِّجَُعت  َال  ،َو  اََهل ِتَّقَؤُْملا  اَِهْتقَِول  َهاَلَّصلا 

زا شیپ  ار  زامن  هک  دراد  رظن  نیا  هب  زامن  دروم  رد  شرافس  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دنا  هتفگ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایـسب 
هب هّجوت  اب  یلو  ؛ رواین ياج  هب  يراکیب  تغارف و  رطاخ  هب  رجف ) عولط  زا  لبق  ار  حبـص  زامن  رهظ و  زا  شیپ  ار  رهظ  زاـمن  ًـالثم   ) تقو
رب بلطم  نیا  اریز  ، دروآ اج  هب  رجف  عولط  بورغ و  زا  لبق  ای  رهظ  زا  لبق  ار  دوخ  زامن  هک  میا  هدینـش  میا و  هدید  یـسک  رتمک  هکنیا 
رد يرگید  لامتحا  ، هتکن نیا  هب  هّجوت  اب  ، درادـن ییاوتحم  تقو  زا  لـبق  زاـمن  هک  تسا  ملـسم  مه  زاـمن  لـهاک  دارفا  يارب  یتح  همه 

زامن هب  رظان  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هک  تسه  هلمج  نیا  ریسفت 

یـشاب راک  هب  لوغـشم  رگا  یناوخب و  تقو  لّوا  ار  زامن  یـشاب  راکیب  رگا  هک  شاـبن  ناـنچ  : دـیامرف یم  ؛ تسا تقو  رخآ  تقو و  لّوا 
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.روآ ياج  هب  شتقو  لّوا  رد  ار  زامن  نک و  لیطعت  ار  دوخ  راک  لاح  ره  رد  هشیمه و  هکلب  ، ینک تقو  رخآ  هب  لوکوم  ار  زامن 

.دراد زامن  دیوگب  شراک  هب  هکلب  مراد  راک  دیوگن  شزامن  هب  ناسنا  هک  تسا  فورعم  هلمج  نامه  هب  هراشا  عقاو  رد 

یم ناماس  زامن  تکرب  زا  وا  رگید  ياهراک  دـنک و  یم  ینارون  ار  ناسنا  یگدـنز  ناج و  حور و  تقو  لّوا  رد  زامن  هب  دـیقت  نیقی  هب 
.دبای

ٌهَقِرْـشُم ُءاَْضَیب  َیِه  اَِهبِحاَص َو  َیلِإ  ْتَعَجَر  اَِهْتقَو  ِلَّوَأ  ِیف  ْتَعَفَتْرا  اَذِإ  َهاَلَّصلا  َّنِإ  :» تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
ِینَتْعَّیَـض ُلوُقَت  ٌهَِملْظُم  ُءاَدْوَـس  َیِه  اَِـهبِحاَص َو  َیلِإ  ْتَعَجَر  اَهِدوُدُـح  ِْریَِغب  اَِـهْتقَو  ِْریَغ  ِیف  ْتَعَفَتْرا  اَذِإ  ُهّللا َو  َکَـظِفَح  ِینَتْظِفَح  ُلوـُقَت 

هب تسا و  ینارون  دیفـس و  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  زاب  شبحاص  يوس  هب  دوش  هدـناوخ  تقو  لّوا  رد  زامن  هک  یماگنه  ؛ ُهّللا َکَعَّیَض 
هب دوش  ماـجنا  دودـح  تیاـعر  نودـب  تقو و  ریغ  رد  هک  یماـگنه  دـنک و  ظـفح  ار  وت  دـنوادخ  یتـشاد  ظوـفحم  ارم  : دـیوگ یم  وا 

(1 «. } دـنک عیاـض  ار  وـت  ادـخ  يدرک  عیاـض  ارم  دـیوگ  یم  وا  هب  تـسا و  کـیرات  هایـس و  هـک  یلاـح  رد  ددرگ  یم  زاـب  شبحاـص 
. { ،ح 4 هتالص یلع  ظفاح  نم  باب  ،ج 3،ص 268، یفاک .

ار زامن  رگا  تسوا  زامن  عبات  ناسنا  لامعا  ریاس  ایند  رد  هکنیا  یکی  دراد  انعم  ود  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  « ...ملعا «و  هلمج
هک هنوگ  نامه  ترخآ  رد  هکنیا  رگید  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنا  یتسرد  هب  زین  وا  لامعا  ریاس  زاـمن  تکرب  زا  دـهد  ماـجنا  یتسرد  هب 

ُْدبَْعلا ِِهب  ُبَساَُحی  اَـم  َلَّوَأ  َّنِإ  » لاـمعا ریاـس  سپـس  تسا و  زاـمن  ، دریگ یم  رارق  باـسح  دروم  هک  يزیچ  نیتسخن  هدـمآ  تاـیاور  رد 
لوبق لامعا  هّیقب  دش  لوبقم  زامن  رگا  تسا  زامن  دنوش  یم  باسح  نآ  اب  ناگدنب  هک  يزیچ  نیتسخن  ؛ اَهاَوِس اَم  َِلُبق  ْتَِلُبق  ْنِإَف  ُهاَلَّصلا 

 { .كردم نامه  ( . 2 «. } دوش یم 

مجنپ شخب 

هراشا

.ِِّیبَّنلا ُّوُدَع  ،َو  ِِّیبَّنلا ُِّیلَو  يَدَّرلا َو  ُماَمِإ  يَدُْهلا َو  ُماَمِإ  ، َءاَوَس َال  ُهَّنِإَف  : ُْهنِم َو 

اَّمَأ ،َو  ِِهناَـمیِِإب ُهّللا  ُهُعَنْمَیَف  ُنِمْؤُْـملا  اَّمَأ  ؛ ًاکِرْـشُم اـَل  ًاـنِمُْؤم َو  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَـخَأ  اـَل  یِّنِإ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ِهـّللا  ُلوُـسَر  ِیل  َلاَـق  ْدََـقل 
.َنوُرِْکُنت اَم  ُلَعْفَی  ،َو  َنُوفِْرعَت اَم  ُلوُقَی  ، ِناَسِّللا ِِملاَع  ، ِناَنَْجلا ِِقفاَنُم  َّلُک  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنَِکل.ِهِکْرِِشب  ُهّللا  ُهُعَمْقَیَف  ُكِرْشُْملا 

همجرت

اب وا  نمشد  ربمایپ و  رادتسود  نینچمه  دنتسین  ناسکی  زگره  یهارمگ  ماما  تیاده و  ماما  : تسا هدمآ  همان  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
هک ارچ  ، كرـشم زا  هن  مسرت و  یم  نمؤـم  زا  هن  متما  رب  نم  : دوـمرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـب  دـنهاوخن  ربارب  مه 

نانآ اهنت.دنک  یم  لیلذ  راوخ و  اوسر و )  ) شکرش هلیـسو  هب  دنوادخ  ار  كرـشم  دراد و  یم  زاب  فالخ  راک  زا  ار  وا  شنامیا  نمؤم 
یم امش  هک  دنیوگ  یم  ینانخس  (، نمؤم و   ) اناد رهاظ  هب  نابز  رد  ،و  دنا قفانم  لد  رد  هک  دنا  یناسک  مسرت  یم  امش  رب  ناشرش  زا  هک 

.دیرامش یم  دنسپان  تشز و  ار  نآ  امش  هک  دنهد  یم  ماجنا  یلامعا  یلو  ؛ دیدنسپ
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دیسرتب هورگ  نیا  زا  اهنت  ریسفت : حرش و 

دیسرتب هورگ  نیا  زا  اهنت 

هدمآ هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  هک  دیآ  یم  رب  « هنم » هب ریبعت  زا  و   ) هدروآ یـضر  دیـس  موحرم  هچنآ  قباطم  همان  نیا  زا  شخب  نیرخآ  رد 
ماما :» دیامرف یم  هدرک و  هّجوت  یساسا  مهم و  رایسب  يا  هتکن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ) نآ  زا  ییاه  شخب  هکلب  ، هدوبن همان  مامت 

َال ُهَّنِإَـف  : ُْهنِم َو  ( ؛» دوـب دـنهاوخن  ربارب  مه  اـب  وا  نمـشد  ربماـیپ و  رادتـسود  نینچمه  دنتـسین  ناـسکی  زگره  یهارمگ  ماـما  تیادـه و 
تکاله اب  مأوت  يدـنلب  زا  طوقـس  ای  تکاله و  يانعم  هب  « يأر » نزو رب  « يدر » هشیر زا  « يدرلا ( .» 1  } يَدَّرلا ُماَمِإ  يَدُْـهلا َو  ُماَمِإ  ، َءاَوَس

(. ِِّیبَّنلا ُّوُدَع  ،َو  ِِّیبَّنلا ُِّیلَو  َو   { .تسا

هک تسا  هیواعم  هب  هراشا   « يَدَّرلا ُماَمِإ  هب « ریبعت  ترـضح و  نآ  دوخ  هب  هراشا  هلمج  نیا  رد   « يَدُْـهلا ُماَـمِإ  هب « ریبعت  هک  تسا  نشور 
ار نیملسم  زا  يرایسب  تکاله  نینوخ و  ياه  گنج  تشارفا و  رب  تفلاخم  مچرپ  نیملسم  هبطاق  هتساوخ  ربمایپ و  روتـسد  فالخ  رب 

.دیدرگ ببس 

ْمُهاْنلَعَج َو  میناوخ «: یم  دـیجم  نآرق  رد.دور  یم  راک  هب  مه  لطاب  ياوشیپ  رد  هاگ  یلو  ؛ تسا قح  ياوشیپ  يانعم  هب  ًابلاغ  « ماما » هژاو
هیآ ، صصق ( . 2 «. } دننک یم  توعد  خزود )  ) شتآ يوس  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناینوعرف ] نانآ [  و  ؛  ِراّنلا َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ 
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دّیـس موحرم  هک  تسا  همان  نیا  زا  ییاه  شخب  تحارـص  هیلاـح  نئارق  رب  هوـالع  هیواـعم  رب  قوف  هلمج  رد  « يَدَّرلا ُماَـمِإ  » قیبطت لـیلد 
هوعد مکایا و  میناوخ «: یم  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هچنآ  قبط  همان  نیا  زا  یشخب  رد  ؛ تسا هدرکن  لقن  ار  نآ  یضر 

«. دیزیهرپب راوخ ) رگج   ) دنه دنزرف  وگغورد  درم  نیا  ياه  توعد  اه و  هتساوخ  زا  ؛  دنه نبا  باذکلا 

یم دـیوج و  یم  دانتـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  هـب  نخــس  نـیمه  لـیمکت  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
ار وا  شنامیا  نمؤم  هک  ارچ  ، كرشم زا  هن  مسرت و  یم  نمؤم  زا  هن  متما  رب  نم  : دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  :» دیوگ
رب ناشرـش  زا  هک  نانآ  اهنت.دنک  یم  لیلذ  راوخ و  اوسر و )  ) یـشکرس هلیـسو  هب  دـنوادخ  ار  كرـشم  دراد و  یم  زاب  فالخ  راک  زا 

ماجنا یلامعا  یلو  ؛ دیدنـسپ یم  امـش  هک  دنیوگ  یم  ینانخـس  ، اناد رهاظ  هب  نابز  رد  دنقفانم و  لد  رد  هک  دنا  یناسک  مسرت  یم  امش 
تشز ار  نآ  امش  هک  دنهد  یم 

ُهُعَنْمَیَف ُنِمْؤُْملا  اَّمَأ  ؛ ًاکِرْشُم َال  ًانِمُْؤم َو  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  یِّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  ْدََقل  َو  ( ؛» دیرامش یم  دنسپان  و 
ندرک راوخ  نتخاـس و  بولغم  نتـشادزاب و  ياـنعم  هب  « عنم » نزو رب  « عـمق » هشیر زا  « عـمقی ( .» 1  } ُهُعَمْقَیَف ُكِرْـشُْملا  اَّمَأ  ،َو  ِِهناَـمیِِإب ُهّللا 

غاب و يانعم  هب  « هنج » عمج « نانِج تسا و« بلق  ياـنعم  هب  « ناـنج ( .» 2  } ِناَنَْجلا ِِقفاَنُم  َّلُک  ْمُْکیَلَع  ُفاَـخَأ  یِّنَِکل  َو.ِهِکْرِِـشب  ُهّللا   { .تسا
روتـسم هنیـس  نورد  رد  بلق  هک  اجنآ  زا  هدـش و  هتفرگ  ندـش  روتـسم  يانعم  هب  « نف  » نزو رب  « نج » هشیر زا  اـهنیا  همه  تسا و  تشهب 

،َو َنُوفِْرعَت اَم  ُلوُقَی  ، ِناَسِّللا ِِملاَـع   {، .تسا هتفر  راـک  هب  اـهنآ  دروم  رد  هژاو  نیا  ، تسا روتـسم  ناـتخرد  ریز  رد  اـه  غاـب  نیمز  تسا و 
(. َنوُرِْکُنت اَم  ُلَعْفَی 
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ببـس هـب  هدـش  هتخانـش  ناکرـشم  دنتــسه و  یمالــسا  تـّما  مالــسا و  هاـنپ  تـشپ و  یعقاو  ناـنمؤم  هـک  تـسا  تـّیعقاو  کـی  نـیا 
یم مه  تسد  هب  تسد  دنوادخ  نامرف  هب  نانمؤم  ، دنیآ رد  توادع  ِرد  زا  دنهاوخب  رگا  دـنریگ و  یم  هلـصاف  اهنآ  زا  مدرم  ، ناشکرش
یم نت  رب  یتسود  سابل  هک  دنتسه  ینانمشد  يا  هعماج  ره  یمالسا و  هعماج  گرزب  لکـشم  یلو  ؛ دنبوک یم  مه  رد  ار  اهنآ  دنهد و 
نایم رد  ، دـنراد یم  روتـسم  ار  دوخ  ینورد  تشز  هرهچ  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ییابیز  هرهچ  هک  يا  هرهچ  ود  دارفا  نامه  ، دـننک

یهلا و تایآ.دننز  یم  رجنخ  اهنآ  هب  تشپ  زا  دنناوتب  اج  ره  دنوش و  یم  هاگآ  اهنآ  رارسا  زا  دنراد و  دمآ  تفر و  نیملـسم  فوفص 
.دننک یم  راتفر  فالخ  رب  لمع  رد  یلو  ؛ دنهد یم  رارق  دوخ  زیوآ  تسد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس 

نیـشناج ًارهاظ  هک  نامثع  یهاوخنوخ  مان  هب  هک  دـندوب  شنایفارطا  هیواـعم و  ، مالـسلا هیلع  یلع  ناـمز  رد  نخـس  نیا  زراـب  قادـصم 
رد دندناوخ و  یم  زامن.دـندرب  الاب  اه  هزین  رـس  رب  ار  اه  نآرق  يراچان  ماگنه  هب  دـندرک و  مایق  ، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ادخ يوس  زا  مه  هک  مالسلا  هیلع  یلع  تیاده ؛ ماما  فیعضت  يارب  یلو  ؛ دنتفگ یم  ّتنـس  باتک و  قفاوم  ابیز و  نانخـس  هعمج  زامن 

نوخیبش نیملـسم و  لاوما  تراغ  ناهانگ و  یب  لتق  زا.دـنداد  یمن  تسد  زا  ار  یتصرف  چـیه  ، قلخ يوس  زا  مه  دوب و  هدـش  بوسنم 
هیکت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ياج  رب  دنتسناوت  ماجنارس  شور  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنتـشادن و  ابا  قارع  يزرم  قطانم  هب  ندز 

.دنربب ارقهق  هب  ار  مالسا  دننز و 

اه هتکن 

ناقفانم رطخ  -1

یم دیدهت  ار  یمالـسا  عماوج  همه  هکلب  رـصم ، مدرم  هعماج  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هک  یمهم  رطخ  زا  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم سپــس  قفاـنم  كرــشم و  ، نمؤـم : دـنک یم  میــسقت  هورگ  هـس  هـب  ار  مدرم  هدروآ و  ناـیم  هـب  نخــس  ناـقفانم  رطخ  ینعی  ؛ دـنک

يرطخ هک  دننزب  يراک  هب  تسد  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  ناشنامیا  اریز  دـنرادن  یمالـسا  هعماج  يارب  يرطخ  چـیه  نانمؤم  : دـیامرف
اریز ، تسین مهم  نادنچ  زین  اهنآ  رطخ  دنا  هتسب  ور  زا  ار  ریشمش  حالطصا  هب  هک  دناعم  ناکرشم  دنک و  داجیا  نیملسم  مالـسا و  يارب 
نایم رد  هک  یناسک  تسا  ناقفانم  يوس  زا  مهم  لکـشم  اما  دنتـسه ؛ اهنآ  ياه  هئطوت  بقارم  ، نامیااب ناناملـسم  دـنا و  هدـش  هتخانش 

راکفا و تسا و  نانمؤم  دنیاشوخ  هک  دنیوگ  یم  ینانخس  ، دنا هتسب  سابل  ریز  ار  ریشمش  حالطـصا  هب  دننک و  یم  یگدنز  نامیا  لها 
رهز دنروآ  تسد  هب  یتصرف  هک  نامز  ره  رد  ساسح و  تاظحل  رد  اما  دننک ؛ یم  بذج  بلج و  ناشدوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  فطاوع 

.دننز یم  نیملسم  مالسا و  هب  هبرض  دنزیر و  یم  ار  دوخ 

اب ار  اهنآ  ناوتن  هک  دنتـسین  نانچ  یلو  دـنهد  یم  ماجنا  یناهنپ  تروص  هب  ار  بیرخت  دـنراد و  یم  موتکم  ار  دوخ  قافن  اهنآ  هچ  رگ 
رد تقد  اب  هک  هدومرف  نایب  « نوقفانم » هروس »و  هرقب » هروس رد  قافن  لها  تخانش  يارب  يدّدعتم  مئالع  دیجم  نآرق.داد  صیخشت  تقد 

.دنام نوصم  اهنآ  تارطخ  زا  تخانش و  ار  اهنآ  ناوت  یم  نآ 

هبطخ رد  یحورـشم  ياه  ثحب  هورگ  نیا  تارطخ  خـیرات و  لوط  رد  قافن  ناقفانم و  قیقد  يزیر  همانرب  قافن و  ياـه  هشیر  هراـبرد 
.تسا هدش  نایب  هبطخ 210  لیذ  رد  نینچمه  تسا و  هدش  نایب  ات 619 ) هحفص 606  زا  متفه  دلج   ) 194
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یسابع دضتعم  زا  بیجع  يا  همان  -2

 - تروص هب  یسابع  دضتعم  هک  تسا  يا  همان  نایسابع  نارود  ياه  یتفگش  زا 

لقن دوخ  خیرات  رد  لاس 284  ثداوح  رد  يربط  فورعم ، خروم  ار  همان  نیا.داتـسرف  فلتخم  یحاون  يارب  لدتـسم  يا  هماـن  شخب 
زا هک  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  زا  ار  نآ  ام  تسا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  فلاخم ) نحل  اب  دـنچ  ره   ) ریثا نبا  لماک  هدرک و 

.مینک یم  لقن  دراد  یبوخ  صیخلت  نآ 

يربط : دسیون یم  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  نیمه  لیذ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  زا  دلج 15  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
همان داد  روتسد  دهد و  شرتسگ  ربانم  مامت  رب  ار  هیواعم  نعل  تفرگ  میمصت  یسابع  دضتعم  هنس 284 )  ) هنس نیا  رد  : دیوگ یم  نینچ 

رب مدرم  زا  یهورگ  نایم  رد  شنت  داجیا  زا  ار  وا  نامیلـس  نب  هّللا  دـیبع  شریزو.دوش  هدـناوخ  مدرم  يارب  هک  لدتـسم )  ) دنتـشون يا 
.درکن وا  نانخس  هب  ییانتعا  دضتعم  یلو  ؛ دماجنیب هنتف  هب  راک  نیا  تسا  نکمم  : تفگ تشاد و  رذح 

رانک ار  تیبصع  دنزیهرپب و  تاعامتجا  زا  دنـشاب و  دوخ  راک  لوغـشم  مدرم  هک  دوب  نیا  درک  ادتبا  نآ  هب  دضتعم  هک  يزیچ  نیتسخن 
اه هداج  رس  رب  نتسشن  زا  ار  نایارس  ناتساد  دوش و  هتساوخ  اهنآ  زا  هکنیا  رگم  دنورن  ناطلس  دزن  ، نداد تداهش  ناونع  هب  دنراذگب و 

تالحم و رد  دادغب  فرط  ود  رد  دوش و  هّیهت  همان  نیا  زا  ییاه  هخسن  داد  روتـسد  دننک و  عنم  دوخ ) فارطا  رد  مدرم  يروآدرگ  (و 
نآ زا  هعمج  زور  سپـس  دـنناوخب  مدرم  يارب  لاـس  ناـمه  ِیلوـالا  يداـمج  مراـهچ  تـسیب و  هبنـشراهچ  زور  اـهرازاب  اـه و  هچوـک 
ود نآ  رد  هک  ییاهاقـس  هب  دننک و  يریگولج  دادغب  فورعم  دجـسم  ود  رد  یهورگ  تروص  هب  مدرم  عامتجا  زا  دـننک و  يراددوخ 

ماگنه هب  هک  دوب  نیا  رب  اهنآ  تداع  ًالبق  نوچ  دـننکن  تمحر  بلط  هیواعم  يارب  هک  دـش  شرافـس  ، دـنداد یم  بآ  مدرم  هب  دجـسم 
.دندرک یم  تمحر  بلط  وا  يارب  نداد  بآ 

نب هّللادیبع  » دضتعم ریزو  ماگنه  نیا  رد.دننک  عامتـسا  ار  نآ  دنتـشاد  راظتنا  مدرم  دنچ  ره  ، دشن هدـناوخ  همان  هعمج  زور  لاح  ره  هب 
هب فسوی  یضاق.دیامن  فرصنم  راک  نیا  زا  ار  دضتعم  دشیدنیب و  يا  هلیح  هک  دش  فسوی  یضاق  هب  لسوتم  « نامیلس

دـضتعم.دننک زاـغآ  زیمآ  ضارتـعا  یتـکرح  هماـن  نیا  ندینـش  اـب  مدرم  هدوـت  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  تفگ  تـفر و  دـضتعم  غارس 
تیعقوم نیا  زا  اـهنآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  بلاـط  وبا  لآ  اـب  : تفگ یـضاق.مناشن  یم  دوـخ  ياـج  رـس  رب  ار  اـهنآ  ریـشمش  اـب  نم  : تفگ

ینب هب  هّجوت  زا  رتـشیب  اـهنآ  هب  مدرم  هّجوت  نیقی  هب  دـنیامن و  یم  توـعد  دوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  اـج  همه  رد  دـننک و  یم  هدافتـسا 
.درکن هنیمز  نیا  رد  یمادقا  نآ  زا  دعب  دادن و  یخساپ  دش و  تکاس  نخس  نیا  ندینش  اب  دضتعم.تسا  سابعلا 

( تسا یـسابع  دـضتعم  اجنیا  رد  روظنم   ) نانمؤم ریما  هب  ییاهربخ  :» تسا نینچ  نآ  زا  یـشخب  تسا و  لدتـسم  لصفم و  رایـسب  هماـن 
نآ یلصا  لماع  هک  دنا  هدش  اجبان  ییاه  بصعت  دیاقع و  رد  يداسف  دوخ و  نید  رد  یتاهابتشا  راتفرگ  مدرم  زا  یهورگ  هک  هدیـسر 

.دنا هدروآ  يور  اه  تعدب  هب  هدرک و  اهر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنس  ور  نیا  زا  دنا و  هدوب  تلالض  نایاوشیپ 

دیاب هک  هدید  دوخ  ینید  فیاظو  فلاخم  ار  نآ  هدرمشن و  زیاج  ار  نآ  ربارب  رد  توکـس  هدمآ و  تخـس  نانمؤم  ریما  رب  نایرج  نیا 
.دنک مایق  نادناعم  لباقم  رد  تجح  هماقا  نالهاج و  داشرا  يارب  دنیشنن و  تکاس  تافارحنا  ربارب  رد 
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هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ، لاعتم دـنوادخ  هک  دـهد  یم  ربخ  ناناملـسم  امـش  هب  دـضتعم )  ) نینمؤملاریما لـیلد  نیمه  هب 
ناـمیا یهورگ  ؛ درک عورـش  دوـخ  هداوناـخ  زا  ترـضح  نآ.دـنک  ارجا  ار  وا  ناـمرف  هک  داد  ناـمرف  وا  هـب  تخاـس و  ثوـعبم  شنییآ 

يراذگورف ینکـشراک  هنوگ  ره  زا  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  یهورگ  دنداهن و  شنامرف  رب  رـس  دـنتفریذپ و  ار  وا  توعد  دـندروآ و 
یلص مالـسا  ربمغیپ  نمـشد  نیرتدب  - دهد یم  همادا  نینچ  ابیز  بلاج و  یتارابع  اب  هورگ  ود  نیا  لامعا  رکذ  زا  دعب  سپـس  - دندرکن

یم بوسحم  يا  هنتف  ره  رگزاغآ  دوب و  یتوادع  گنج و  ره  زاغآ  رس  درک و  یم  تفلاخم  رتشیب  همه  زا  هک  یسک  هلآ و  هیلع و  هللا 
رد نوعلم  هّیما  ینب  زا  شناوریپ  نایفسوبا و  نآ  سییر  ربهر و  بحاص و  ، دش یم  هتشارفارب  مالسا  دض  رب  یمچرپ  ره  دش و 

نمـشد نیا  تفرگ و  یـشیپ  مالـسا  ماـجنا  رـس.دندوب  دّدـعتم  فقاوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ناـبز  رب  ادـخ و  باـتک 
رفک كرش و  دوب و  هتفریذپن  ار  مالسا  شبلق  هک  یلاح  رد  تشگ  میلست  مالسا  ربارب  رد  راچان  هب  دش و  بوکنم  بولغم و  تخـسرس 

و .{ هیآ 60 ، ءارسا ( . 1  « } ِنآْرُْقلا ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  َو  هدومرف «: اهنآ  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ.تشاد  یم  ناـهنپ  لد  رد  ار 
هک هدش  دراو  ، دنا هدرک  لقن  ار  نآ  هقث  نایوار  هک  يوبن  ّتنـس  رد  دنتـسه و  هّیما  ینب  نامه  هنوعلم  هرجـش  نیا  هک  دنراد  قافتا  همه 

ردارب  ) دیزی تشاد و  تسد  رد  ار  نآ  مامز  هیواعم  هک  دید  راوس  ییاپراهچ  رب  ار  نایفسوبا  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
.دنار یم  ار  اپراهچ  نآ  هیواعم )

زا ار  نآ  هک  یـسک  رادمامز و  راوس و  دنک  تنعل  ادـخ  ؛ ِقئاَّسلا َدـِئاَْقلا َو  َبِکاَّرلا َو  ُهّللا  َنََعل  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
«. دنار یم  رس  تشپ 

نامگ هک  سلجم ) رد  نارضاح  و   ) دوب هدش  انیبان  نامز  نآ  رد  هک  - نایفـسوبا ، نامثع تعیب  زور  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایوار  زین 
دبع نادـنزرف  يا  ؛ راَن َال  ٍهَّنَج َو  ْنِم  اَم  ِهّللا  َوَف  ِهَرُْکلا  َفُّقَلَت  ٍسْمَـش  ِدـْبَع  ِیَنب  اَی  اَهوُفَّقَلَت  :» دز ادـص  دنتـسه -  هّیما  ینب  زا  همه  درک  یم 

ترابع نیا  »و  یخزود هن  تسا و  راک  رد  یتشهب  هن  دنگوس  ادخ  هب  دییابرب  نادیم  زا  يوگ  نوچمه  ار  تفالخ  - هّیما ینب  يا  - سمش
.دوش یم  نآ  هدنیوگ  لاح  لماش  یهلا  تنعل  هک  تسا  حیرص  رفک  نیقی  هب 

تسا و ناذا  لوغشم  هک  - دوب هدشن  انیبان  زونه  - دید هبعک  ماب  رب  ار  لالب  هّکم  حتف  زور  نایفـسوبا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
گنج رد  هک  نایفـسوبا  ناگتـسب  زا  یکی   ) هعیبر نب  هبتع  لاح  هب  اشوخ  : تفگ نایفـس  وبا  ؛» هّللا لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشا  :» دـیوگ یم 

.دیدن ار  يا  هرظنم  نینچ  تفر و  ایند  زا  هک  دوب ) هدش  هتشک  ردب 

نیا زا  دـعب  دـنیوگ  یم  ؛ دـش تحاراـن  دـید و  یکانتـشحو  باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
يور هب  اه  نومیم  دننام  هّیما  ینب  زا  يا  هدع  دوب  هدید  باوخ  رد  اریز  ، دـشن هدـید  نادـنخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  باوخ 

.دنیآ یم  نییاپ  دنور و  یم  الاب  شربنم 

یم نوریب  يدرم  يدوز  هب  ینیب  یم  هک  هوک  هاگرذـگ  نیا  زا  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يزور  ، هدـمآ يرگید  تیاور  رد 
.دش رهاظ  هیواعم  ناهگان  دش » دهاوخن  روشحم  نم  بهذم  رب  هک  دیآ 

نم ربنم  رب  ار  هیواعم  هک  یماـگنه  ؛ هُوُلْتقاَـف يِرَْبنِم  یَلَع  ُبُطْخَی  َهَیِواَـعُم  ُْمْتیَأَر  اَذِإ  :» دومرف ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
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.تسا هدش  لقن  فورعم  بتک  رد  هک  هیواعم  هرابرد  يرگید  هدنبوک  تایاور  »و  دیناسرب لتق  هب  ار  وا  دینیبب 

وا هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدـش  لقن  ماش  رکـشل  هلیـسو  هب  رـسای  رامع  تداهـش  ناتـساد  همان  نیا  همادا  رد  سپس 
یم توعد  خزود  هب  ار  وت  اـهنآ  یناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اـهنآ  وت  هک  یلاـح  رد  دنـشک  یم  ار  وـت  رگ  ناـیغط  هورگ  :» دوـب هدوـمرف 

«. دننک

روط هب  هیواعم  تسد  هب  ، نید تلیـضف و  لها  نیعبات و  باحـصا و  ناکین  زا  مالـسا  ناگرزب  احلـص و  زا  یهورگ  تداهـش  هب  هاـگنآ 
«. يدنکلا يدع  نب  رجح  »و« یعازخ قمح  نب  ورمع  » دننام يدارفا  ، دنک یم  هراشا  حورشم 

رهق و اب  وا  يارب  تعیب  نتفرگ  رد  ار  هیواعم  تیانج  هدرک و  هراشا  زاب  نومیم  ِتسم  راوخ  بارش  نآ  ، دیزی شدنزرف  یفرعم  هب  سپس 
.دوش یم  روآدای  ، عیمطت دیدهت و  هبلغ و 

یم ینامیا  یب  كرش و  رفک و  زا  مد  اراکـشآ  هک  لیذ  رعـش  هب  وا  کسمت  هلمج  زا  دزادرپ  یم  دیزی  تایرفک  زا  یـشخب  هب  هاگ  نآ 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنز 

لَسَْألا ِْعقَو  ْنِم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یِخاَیْشَأ  َْتَیل 

اه هزین  تابرض  زا  ار  جرزخ  هلان  ، دندوب ردب  نادیم  رد  هک  نم  ناکاین  شاک  يا 

هک دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخسرس  نانمشد  زا  هک  تسا  « ءارعبز هّللادبع  » زا رعـش  نیا  لصا  ( . 1  } .دندرک یم  هدهاشم 
قیبطت ار  نآ  دیزی  دورس و  يرگید  راعشا  اب  ار  رعش  نیا  دندوب  جرزخ  هفیاط  زا  هک  نیملسم  زا  یهورگ  تداهش  زا  دعب  دحا  زور  رد 
نیـسح ماما  تیب  لـها  يراز  هلاـن و  دـندوب و  زورما  هّیما  ینب  زا  نم  ناـکاین  شاـک  يا  هک  دوب  نیا  شروظنم  درک و  ـالبرک  هثاـح  رب 

دـضتعم همان  نتم  رد  هک  هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  زین  ار  دیزی  رگید  تایبا  يربط  .دـندرک  یم  هدـهاشم  ار  شنارای  مالـسلا و  مهیلع 
اولحتسا اولحاف و  تسا : نیا  تایبا  نآ  هلمج  زا  هدرک و  فذح  ار  نآ  دوخ  صیخلت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنچ  ره  تسا  هتـشاد  دوجو 

یم هلهله  دـندید  یم  ارم  راک  نیا  رگا  نم  ناکاین   » لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  لشت  دـیزی ال  ای  اولاق  مث  اـحرف 
نید و مان  هب  ار  نآ   ) دنتـشاد و تنطلـس  هیعاد  مشاه  ینب.دازیرم  تسد  دیزی  يا  : دـنتفگ یم  دندیـشک و  یمرب  قوش  دایرف  دـندرک و 

 { .تسا هدش  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  ادخ  يوس  زا  يربخ  هن  دندرک ) دومناو  ادخ  نییآ 

لیطعت اـی  نوـگرگد  اراکــشآ  ار  ادــخ  ماــکحا  هـّیما ) ینب  زا  يا  هخاــش   ) ناورم ینب  اــهنیا  رب  هفاــضا  : دــیازفا یم  هـمادا  رد  سپس 
يزوس شتآ  بیرخت و  هنوگ  ره  زا  دندرک و  بلـس  ار  هّکم  مرح  مارتحا  ؛ دـندومن میـسقت  دوخ  نایم  رد  ار  لاملا  تیب  لاوما  ؛ دـندرک

ات تفرگ  ارف  ار  دالب  همه  اهنآ  ملظ  دندرک و  رپ  ناودع  روج و  زا  ار  نیمز  دنتشک و  ار  نآ  هب  ناگدنهانپ  دنتشادن و  ابا  ادخ  هناخ  رد 
دنتـساخرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  یهورگ.دش  لزان  نانآ  رب  یهلا  بضغ  رهق و  دمآ و  دورف  اهنآ  رب  ادخ  مشخ  هکنآ 

.تخاس نک  هشیر  ار  ناملاظ  دنوادخ  دش و  هتخیر  ناشّدترم  ناردپ  اهنآ و  نوخ  ، هلیسو نیدب  دنتفرگ و  ماقتنا  اهنآ  زا  و 

ْمَُهل َّدَعَأ  َنیِِرفاْکلا َو  َنََعل  َهّللا  َّنِإ  دـیامرف «: یم  هک  اجنآ  دـینک  تعاطا  ار  یهلا  رماوا  مدرم ! يا  : دـیازفا یم  همان  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 
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يا امش  رب  نیاربانب  .{ هیآ 159 ، هرقب ( . 3 « } َنُونِعّاللا ُمُُهنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  دـیامرف «: یم  زین  و  .{ هیآ 64 ، بازحا ( . 2  « } ًاریِعَس
.دینک نعل  ، هدرک نعل  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  ار  یسک  تسا  مزال  مدرم !

َهَِّمئَأ ْنَْعلا  َّمُهَّللا  :» دـیازفا یم  دـنک و  یم  نعل  ار  اهنآ  ياه  هون  نادـنزرف و  مکح و  نب  ناورم  دـیزی و  هیواـعم و  نایفـسوبا و  هاـگ  نآ 
ادـنوادخ ِماَرَْحلا ؛ ِمَّدـلا  یِکِهَْتنُم  ِباَـتِْکلا َو  ِیلِّدَـبُم  ِماَـکْحَْألا َو  ِیلِّطَعُم  ِلوُـسَّرلا َو  يِدِـهاَُجم  ِنیِّدـلا  َءاَدـْعَأ  ِلاَـلَّضلا َو  َهَداَـق  ِْرفُْکلا َو 

ار تباتک  دـندومن و  لـیطعت  ار  تماـکحا  دـندرک و  گـنج  تلوسر  اـب  هک  اـهنآ  نید و  نانمـشد  تلالـض و  ربهر  رفک و  ناـیاوشیپ 
«. امرف نیرفن  نعل و  ، دنتخیر ار  ناهانگ  یب  نوخ  دندرک و  فیرحت 

خیرات ( . 1  } .تسا هدش  لقن  یخیرات  فورعم  عبانم  رد  هک  تسا  « یسابع دضتعم  » ینالوط همان  زا  يا  هدرشف  شخب  دمآ  الاب  رد  هچنآ 
. { ،ج 15،ص180-173 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ج 8،ص 182-189 و  يربط

.تسین شتفالخ  نارود  رد  شیاهراک  مامت  دییأت  يانعم  هب  « هّللاب دضتعم  » همان لقن  هک  تسا  یهیدب 

شتالاح رد  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  همان  نیا  رـشن  اـب  « نامیلـس نب  هّللادـیبع  » دـضتعم ریزو  تفلاـخم  هک  تسا  هّجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
.دوبن شیب  يا  هناهب  مدرم  شروش  هلأسم  »و  دوب فلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  ؛ مالسلا هیلع  یلع  نع  ًافرحنم  ناک  :» دنتشون

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیمولظم  / مشاه ینب  لئاضف  / هیواعم نیغورد  ياهاعّدا  ياشفا  : 28 همان

عوضوم

اباوج هیواعم  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هتشون  يرجه  لاس 36  رد  لمج  گنج  زا  سپ  هک  تسا  ماما  ياه  همان  نیرتوکین  زا  یکی  هک  هیواعم : همان  باوج  )

همان نتم 

بتکلا نساحم  نم  وه  فیرشلا و  لاق 

َکنِم ُرهّدلا  اََنل  َّأبَخ  دَقَلَف  ِِهباَحـصَأ  نِم  ُهَدّیَأ  نَِمل  ُهاّیِإ  ُهَدِییأَت  ِِهنیِِدل َو  ًادّمَُحم ص  ِهّللا  َءاَفِطـصا  ِهِیف  ُرُکذَـت  َُکباَتِک  ِینَاَتأ  دَـقَف  ُدـَعب  اّمَأ 
َیلِإ ِهِدّدَـسُم  ِیعَاد  وَأ  َرَجَه  َیلِإ  ِرمّتلا  ِِلقاَنَک  َِکلَذ  ِیف  َتنُکَف  اَنِّیبَن  ِیف  اَنیَلَع  ِِهتَمِعن  اَنَدـنِع َو  َیلاَـعَت  ِهّللا  ِءاَـلَِبب  اـَنُِربُخت  َتقِفَط  ذِإ  ًاـبَجَع 

ََکلَزَتعا ّمَت  نِإ  ًارمَأ  َترَکَذَف  ٌناَُلف  ٌناَُلف َو  ِماَلسِإلا  ِیف  ِساّنلا  َلَضفَأ  ّنَأ  َتمَعَز  ِلاَضّنلا َو 
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َنَیب َزِییمّتلا  ِءاَقَلّطلا َو  ِءاَنبَأ  ِءاَقَلّطِلل َو  اَم  َسوُسَملا َو  َِسئاّسلا َو  َلوُضفَملا َو  َلِـضاَفلا َو  َتنَأ َو  اَـم  ُهُمَلث َو  َکـقَحلَی  َمل  َصَقَن  نِإ  ُهّلُک َو 
اََهل َأ ُمکُحلا  ِهیَلَع  نَم  اَهِیف  ُمُکحَی  َقِفَط  اَهنِم َو  َسَیل  ٌحِدق  ّنَح  دََـقل  َتاَهیَه  مِِهتاَقَبَط  َفیِرعَت  مِِهتاَجَرَد َو  َبِیترَت  َنِیلّوَألا َو  َنیِرِجاَهُملا 
ِِرفاّظلا َو ُرَفَظ  َال  ِبُولغَملا َو  ُهَبَلَغ  َکیَلَع  اَمَف  ُرَدَـقلا  َكَرّخَأ  ُثیَح  ُرّخَأَتَت  َکِعرَذ َو  َروُُصق  ُفِرعَت  َکِعلَظ َو  یَلَع  ُناَسنِإلا  اَـهّیَأ  َُعبرَت  اـَل 

َیلاَعَت ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدِهـُشتسا  ًاموَق  ّنَأ  ُثّدَـحُأ  ِهّللا  ِهَمِعِنب  نَِکل  ََکل َو  ٍِربُخم  َریَغ  يَرَت  َال  ِدـصَقلا َأ  ِنَع  ٌغاّوَر  ِهیّتلا  ِیف  ٌباّهَذـَل  َکـّنِإ 
َنیِعبَِسب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  ُهّصَخ  ِءاَدَهّشلا َو  ُدّیَس  َلِیق  اَنُدیِهَـش  َدِهـُشتسا  اَذِإ  یّتَح  ٌلضَف  ّلُِکل  ِراَصنَألا َو  َنیِرِجاَهُملا َو  َنِم 

َلِیق مِهِدِحاَِوب  َلُِعف  اَم  اَنِدِحاَِوب  َلُِعف  اَذِإ  یّتَح  ٌلضَف  ّلُِکل  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  مِهیِدـیَأ  تَعُّطق  ًاموَق  ّنَأ  يَرَت  َال  ِهیَلَع َأ َو  ِِهتاَلَـص  َدـنِع  ًهَرِیبکَت 
َال َنِینِمؤُملا َو  ُبُوُلق  اَُهفِرعَت  ًهّمَج  َِلئاَضَف  ٌرِکاَذ  َرَکَذـَل  ُهَسفَن  ِءرَملا  ِهَیِکزَت  نِم  ُهنَع  ُهّللا  یَهَن  اَم  اـَل  َول  ِنیَحاَـنَجلا َو  وُذ  ِهّنَجلا َو  ِیف  ُراـّیّطلا 

اَِنلوَط   ّ ِيدَاع َال  اَنّزِع َو  ُمیِدَق  اَنعَنمَی  َمل  اََنل  ُِعئاَنَـص  ُدَعب  ُساّنلا  اَّنبَر َو  ُِعئاَنَـص  ّانِإَف  ُهّیِمّرلا  ِِهب  َتلاَم  نَم  َکنَع  عَدَـف  َنیِعِماّسلا  ُناَذآ  اَهّجُمَت 
َکِموَق یَلَع 
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ِهّللا َو ُدَسَأ  اّنِم  ُبّذَکُملا َو  ُمُکنِم  ِّیبّنلا َو  اّنِم  َِکلَذ َو  ُنوُکَی  ّینَأ  َكاَنُه َو  ُمتَسل  ِءاَفکَألا َو  َلِعف  اَنحَکنَأ  اَنحَکَنَف َو  اَنِسُفنَِأب  مُکاَنطَلَخ  نَأ 
اّمِم ٍرِیثَک  ِیف  ِبَطَحلا  َُهلاّمَح  مُکنِم  َنیَِملاَعلا َو  ِءاَِسن  ُریَخ  اّنِم  ِراّنلا َو  ُهَیبِص  مُکنِم  ِهّنَجلا َو  ِلهَأ  ِباَبَـش  اَدّیَـس  اّنِم  ِفاَلحَألا َو  ُدَـسَأ  مُکنِم 

مُهُضَعب ِماحرَألا  اُولوُأ  َوَیلاَعَت  ُهَناَحبُس َو  ُُهلوَق  َوُه  اّنَع َو  ّذَش  اَم  اََنل  ُعَمجَی  ِهّللا  ُباَتِک  ُعَفُدت َو  َال  اَُنتِّیلِهاَج  َعِمُـس َو  دَق  اَنُماَلـسِإَف  مُکیَلَع  اََنل َو 
ُنحَنَفَنِینِمؤُملا   ّ َِیلو ُهّللا  اُونَمآ َو  َنیِذـّلا  ِّیبّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبّتا َو  َنیِذـَّلل  َمیِهاربِِإب  ِساّنلا  َیلوَأ  ّنِإَیلاَعَت  ُُهلوَق  ِهّللا َو  ِباتِک  ِیف  ٍضعَِبب  یلوَأ 

ِنُکَی نِإَف  مِهیَلَع  اوُجَلَف  ِهّللا ص  ِلوُسَِرب  ِهَفیِقّـسلا  َموَی  ِراَصنَألا  یَلَع  َنوُرِجاَهُملا  ّجَـتحا  اَّـمل  ِهَعاّـطلِاب َو  َیلوَأ  ًهَراَـت  َِهباَرَقلاـِب َو  َیلوَأ  ًهّرَم 
نُکَی نِإَف  ُتیََغب  مِهّلُک  یَلَع  ُتدَسَح َو  ِءاَفَلُخلا  ّلُِکل  ّیَنأ  َتمَعَز  مُهاَوعَد َو  یَلَع  ُراَصنَألاَف  ِهِریَِغب  نُکَی  نِإ  مُکَنوُد َو  اََنل  ّقَحلاَف  ِِهب  ُجَلَفلا 

ُلَمَجلا ُداَُقی  اَمَک  ُداَقُأ  ُتنُک  ِّینإ  َتُلق  اَهُراَع َو  َکنَع  ٌرِهاَظ  ٌهاَکَـش  َکِلت  َکَیلِإ َو  ُرذُعلا  َنوُکَیَف  َکیَلَع  ُهَیاَنِجلا  ِتَسیَلَف  َِکلَذَـک  َِکلَذ 
َِعیَابُأ یّتَح  ُشوُشخَملا 
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نُکَی َمل  اَم  ًامُولظَم  َنوُکَی  نَأ  ِیف  ٍهَضاَضَغ  نِم  ِِملـسُملا  یَلَع  اَم  َتحَـضَتفاَف َو  َحَـضفَت  نَأ  َتحَدَـمَف َو  ّمُذَـت  نَأ  َتدَرَأ  دََـقل  ِهّللا  ُرمََعل  َو 
اَم َترَکَذ  ُّمث  اَهِرکِذ  نِم  َحَنَـس  اَم  ِردَِقب  اَهنِم  ََکل  ُتقَلطَأ  ِّینَکل  اَهُدصَق َو  َكِریَغ  َیلِإ  ِیّتُجح  ِهِذَـه  ِِهنیِقَِیب َو  ًاباَتُرم  َال  ِِهنیِد َو  ِیف  ًاّکاَش 

ُهَتَرـُصن َُهل  َلَذـَب  نَم  ِِهِلتاَقَم َأ  َیلِإ  يَدـهَأ  َُهل َو  يَدـعَأ  َناَک  اَنّیَأَف  ُهنِم  َکِمِحَِرل  ِهِذَـه  نَع  َباَُجت  نَأ  َکَلَف  َناَمثُع  ِرمَأ  ِيرَمأ َو  نِم  َناَـک 
مُکنِم َو َنِیقّوَعُملا  ُهّللا  ُمَلعَی  دََقل  ِهّللا  اّلَک َو  ِهیَلَع  ُهُرَدَق  یَتَأ  یّتَح  ِهَیلِإ  َنُونَملا  َّثب  ُهنَع َو  یَخاَرَتَف  ُهَرَـصنَتسا  ِنَم  مَأ  ُهّفَکَتـسا  ُهَدَعقَتـساَف َو 

ِهَیلِإ ُبنّذـلا  َناَک  نِإَف  ًاثاَدـحَأ  ِهیَلَع  ُمِقنَأ  ُتنُک  ّیَنأ  نِم  َرِذَـتعَِأل  ُتنُک  اَم  .اًلِیلَق َو  اـّلِإ  َسأَـبلا  َنُوتأَـی  ـال  اـنَیلِإ َو  ُّملَه  مِِهناوخِإـِل  َنِیِلئاـقلا 
ِهیَلَع ِهّللِاب  ّالِإ  ِیِقیفَوت  ام  ُتعَطَتسا َو  اَم  َحالصِإلا  ّالُِإتدَرَأ  اَم  ُحّصَنَتُملا َو  َهّنّظلا  ُدیِفَتسَی  دَق  َُهل َو  َبنَذ  َال  ٍمُولَم  ّبُرَف  َُهل  ِیَتیَاِده  ِيدَاشِرإ َو 

َتکَحضَأ دَقَلَف  ُفیّسلا  ّالِإ  َكَدنِع  ِیبَاحَصِأل  ِیل َو  َسَیل  ُّهنَأ  َترَکَذ  ُبِینُأ َو  ِهَیلِإ  ُتلّکَوَت َو 

388 ص :
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ُُبلطَت نَم  َُکُبلطَیَسَف  لَمَح  اَجیَهلا  ِقَحلَی  اًلِیلَق  ّثبَلَف  َنِیفّوَُخم  ِفیّسلِاب  َنِیلِکاَن َو  ِءاَدعَألا  ِنَع  ِِبلّطُملا  ِدبَع  ِیَنب  َتیَفلَأ  یَتَم  ٍراَبِعتسا  َدَعب 
ٍعِطاَس مُهُماَحِز  ٍدـیِدَش  ٍناَسحِِإب  مَُهل  َنیِِعباّتلا  ِراَصنَألا َو  َنیِرِجاَهُملا َو  َنِم  ٍلَفحَج  ِیف  َكَوَحن  ٌِلقُرم  اـَنَأ  ُدِعبَتـسَت َو  اَـم  َکـنِم  ُبُرقَی  َو 

اَِهلاَِصن َِعقاَوَم  َتفَرَع  دَق  ٌهّیِمِشاَه  ٌفُویُس  ٌهّیِرَدب َو  ٌهّیّرُذ  مُهتَبِحَص  دَق  مِّهبَر َو  ُءاَِقل  مِهَیلِإ  ِءاَقّللا  ّبَحَأ  ِتوَملا  َلِیباَرَـس  َنِیِلبرَـسَتُم  مُهُماَتَق 
ٍدیِعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم    َ ِیه ام  َوَِکلهَأ  َكّدَج َو  َِکلاَخ َو  َکیِخَأ َو  ِیف 

اه همجرت 

یتشد

هیواعم نیغورد  ياهاعّدا  ياشفا   1

و دیزگرب ، شنید  يارب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنوادخ  دیتشون ، نآ  رد  هک  دیسر ، امش  همان  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
هچنآ زا  ار  ام  یهاوخ  یم  وت  تسا ! هدرک  راکـشآ  ام  رب  وت  زا  یتفگـش  ياـهزیچ  هچ  راـگزور  یتسار  درک ،  دـییأت  ار  وا  شناراـی  اـب 

هب امرخ  هک  دنام  ار  یـسک  ناتـساد  وت  ناتـساد  يزاس ؟ نامربخ  اب  ربمایپ  دوجو  تمعن  زا  و  ینک ؟ هاگآ  دومرف ، تیانع  ام  هب  دنوادخ 
برـض رد  تشاد ، ناوارف  ياـمرخ  ناـتخرد  هک  تسا  نیرحب »  » یمیدـق ياهرهـش  زا  یکی  رجه »  }» درب رجه »  » ياـمرخ رپ  نـیمزرس 

رد اه  ناسنا  نیرترب  هک  یتشادـنپ  و  دـنک !  توعد  هقباـسم  هب  ار  دوخ  داتـسا  اـی  ندرب }» ناـمرک  هب  هریز   » مییوگ یم  یـسراف  لـثملا 
چیه دوش  تابثا  رگا  هک  يا  هدروآ  دای  ار  يزیچ  .رمع } رکب و  ابا  ینعی  نالف  نـالف و  { ؟ تسا صخـش  نـالف  و  سک ، نـالف  مالـسا 

ریغ رادمتـسایس و  رترب ، ریغ  رترب و  ياـهناسنا  اـب  ار  وـت  دوـش ، یمن  طوـبرم  وـت  هـب  دـشاب  مـه  غورد  رگا  و  درادـن ، وـت  هـب  یطاـبترا 
دازآ ار  اهنآ  ربمایپ  هک  دـندش  میلـست  هّکم  حـتف  زور  رد  ناشنادـنزرف  نایفـس و  وبا   } هدـش دازآ  ناریـسا  تسا ؟ راک  هچ  رادمتـسایس 

دومرف اهنآ  هب  باطخ  تشاذگ ،

.ءاقلّطلا متنأف  اوبهذا 

ییاسانـش و  تاجرد ، بیترت  و  نیتسخن ، نارجاهم  نایم  تازاـیتما  صیخـشت  هب  دـسر  هچ  ار  ناشنادـنزرف  و  دـیدازآ }) امـش  دـیورب  )
مکاح موکحم  هک  دیـشک  اج  نیدـب  راک  لاـح  يا ، هناـگیب  نآ  زا  هک  یهد  یم  رارق  يزیچ  رد  ار  دوخ  زگره ! ناـنآ ! ماـقم  تلزنم و 
ندرک یهاتوک  و  ینک }؟ یمن  كرد  ارچ  ار  دوخ  تلزنم  ردق و  ینعی  تسا ، لثم  { ؟ ینیـشن یمن  تیاج  رـس  رب  ارچ  درم  يا  دـشاب ؟

؟ يروآ یمن  دای  هب  ار  تیاه 

هراومه وت  دراد ؟ یطابترا  هچ  وت  اب  مالسا  رد  نادنمزوریپ  يزوریپ  و  نافیعـض ، يرترب  يدرگ ؟ یمن  زاب  تا  هدنام  بقع  تلزنم  هب  و 
 ! ینادرگ يور  تسار  هار  زا  و  نادرگرس ، یهارمگ  نابایب  رد 

: مشاه ینب  لئاضف   2

رجاهم و زا  یعمج  ینیب  یمن  اـیآ  میوگ » یم  ادـخ  ياـه  تمعن  يروآ  داـی  يارب  هکلب  تسین ، وت  ندـناهاگآ  يارب  میوگ  یم  هچنآ  »
وا دیشون ، تداهش  تبرش  هزمح »  » ام دیهش  هک  هاگنآ  اّما  دندوب ؟ یتلیضف  ياراد  مادک  ره  و  دندیسر ؟ تداهش  هب  ادخ  هار  رد  راصنا 
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یمن ایآ  تفگ ؟ ریبکت  داتفه  ریبکت ، جنپ  ياجب  وا  رکیپ  رب  زامن  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  دندناوخ ، ءادهـشلا  دّیـس  ار 
ماما ردارب  بلاط  یبا  نب  رفعج   } ام زا  یکی  رب  نوچ  اّما  دنتشاد ، یتلیضف  مادک  ره  و  دش ، عطق  داهج  رد  ناشتـسد  هک  یهورگ  ینیب ؟

شراّیط دـیدرگ ، عطق  شتـسد  دـش و  دراو  یتبرـض  .تسا } روهـشم  راّیط  رفعج  هب  دـش و  دیهـش  هتوم  گنج  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  )
ار یناوارف  لئاضف  دیاتـسب ، ار  دوخ  درم  هک  دومرف  یمن  یهن  ادخ  رگا  و  دنک !  یم  زاورپ  تشهب  نامـسآ  رد  لاب  ود  اب  هک  دندناوخ ؟

.تسانشآ نآ  اب  ناگدنونش  ياه  شوگ  و  هتخانش ، ار  نآ  نانمؤم  هاگآ  ياه  لد  هک  مدرمش ، یم  رب 

: هّیما ینب  ییاوسر  مشاه و  ینب  لئاضف   3

مدرم و  میـشیوخ ، راگدرورپ  هتخاس  هدرورپ و  تسد  اـم ، اـنامه  تسا ، هتفر  اـطخ  هب  تریت  هک  رادرب ، اـهاعّدا  نیا  زا  تسد  هیواـعم !
ام هفیاط  زا  امش  و  میتفرگ ، رـسمه  امـش  هفیاط  زا  ام  متخیر ، يدنواشیوخ  حرط  امـش  اب  هکنیا  دنیام .  ياه  هدرورپ  ناگدش و  تیبرت 
ام اب  هنوگچ  امـش  دراد ، یمن  زاب  ام  زا  ار  نیـشیپ  تلیـضف  و  هتـشذگ ، تّزع  میدرک ، راتفر  امـش  اـب  ربارب  و  دـیدرک ، باـختنا  رـسمه 

ادـخ ریـش  هزمح  .تسا } لهج  وبا  روظنم  ، } امـش زا  اوسر  يوگغورد  و  تسام ، زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دـیربارب 
ار وا  دنگنجب  ادخ  لوسر  اب  ات  داد  دنگوس  ار  نوگانوگ  لئابق  نوچ  نایفس  وبا  ( } فالحالا دسا  ، ) نایفس وبا  و  تسام ، زا  هّللا ) دسا  )

هیبص ، } امش زا  هدش  هدنکفا  شتآ  رد  ناکدوک  و  ام ، زا  تشهب  لها  ناناوج  دّیس  ود  امش ، زا  .دندیمان } اهدنگوس ) ریش   ) هرخـسم هب 
ای هّیبّصلل  نم  تفگ  ربمایپ  هب  باطخ  ندش  هتشک  ماگنه  هب  دش  ریگتـسد  ردب  گنج  رد  شیرق  زوت  هنیک  نارـس  زا  هبقع »  » یتقو راّنلا :

و .دش } فورعم  راّنلا » هیبص   » هب سپ  نآ  زا  منهج ) شتآ   ) راّنلا .دومرف  ربمایپ  دنـشاب )؟ یـسک  هچ  نم  نادنزرف  تسرپرـس  ( ؟ دّـمحم
يروهـشم ثیدـح  رد  هک  تسا  س )  ) ارهز ترـضح  نانز  نیرتهب  ، } امـش زا  نایخزود  شک  مزیه  نز  و  ام ، زا  ناـهج  ناـنز  نیرتهب 

: دومرف ص )  ) ربمایپ

« نیملاعلا ءاسن  هدّیس  ّکنا  »

اهالط و همه  هک  تسا  هیواعم  هّمع  بهل و  وبا  نز  نایفـس  وبا  رهاوخ  لیمج  ّما  شک ، مزیه  نز  و  دوش ، هعجارم  هایحلا  جهن  باتک  هب 
ییاوسر همه  نآ  امـش  زا  و  اه ، تلیـضف  همه  نیا  ام  زا  .ددرگ } فرـصم  ص )  ) ربماـیپ ّتیذا  يارب  اـت  تخورف  ار  دوخ  تـالآ  رویز 

 . تساه

ناحبس يادخ  هک  هدیسرن  ام  هب  ار  هچنآ  دروآ  مهارف  ام  يارب  ادخ  باتک  و  دنا ، هدید  همه  ار  ام  تفارش  و  هدینـش ، همه  ار  ام  مالـسا 
: دومرف

: دومرف ناحبس  يادخ  و  ادخ » باتک  رد  رگید  ضعب  رب  دنرتراوازس  یضعب  نادنواشیوخ ، »

نانمؤم ّیلو  ادخ  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ربمایپ و  نیا  و  دـنراد ، يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا ، هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  »
«. تسا

تفالخ هب  ادـخ ، زا  تعاطا  رطاخ  هب  رگید  راب  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  يدـنواشیوخ  رطاـخ  هب  راـب  کـی  اـم  سپ 
هّللا یّلص  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  رکذ  اب  اهنت  دنتشاد ، فالتخا  وگتفگ و  راصنا  اب  هفیقس  زور  رد  نیرجاهم  هک  هاگنآ  و  میرتراوازس ، 
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دنتـشاد يرگید  لیلد  رگا  و  امـش ، اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا  يرترب  لیلد  نیا  رگا  دـندیدرگ ، زوریپ  ناـنآ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
 . تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  راصنا  ياعّدا 

؟ ما هدیروش  اهنآ  همه  رب  و  ما ؟ هدیزرو  دسح  افلخ  مامت  رب  هک  يرادنپ  وت  هیواعم ،

.منک یهاوخ  رذع  وت  زا  هک  هتفرن  وت  رب  یتیانج  دشاب  هدش  نینچ  رگا 

ییاه هوکش  نآ  «و 

{ .تسا یلذه  بیؤذ  وبا  رعاش  زا  یتیب  کت  « } تسین وت  ریگنماد  نآ  گنن  هک  تسا 

مالّسلا هیلع  ماما  ّتیمولظم   4

.دندناشک یم  تعیب  يوس  هب  هدرک  راهم  رتش  نانوچ  ارم  هک  يا  هتفگ  و 

هک كاب  هچ  ار  ناملـسم  يا ،  هدرک  اوسر  ار  دوخ  هک  يزاس  اوسر  یتساوخ  يدوتـس ، اّما  ینک ، شهوکن  یتساوخ  ادخ ! هب  دـنگوس 
هک وت  ریغ  يارب  یّتح  ما  هدروآ  ار  لیلد  نیا  دنکن ، کش  دوخ  نیقی  رد  و  هتـشادن ، دیدرت  دوخ  نید  رد  هک  ماد  ام  دوش ، عقاو  مولظم 

 . تشذگ مرطاخ  زا  هک  يرادقم  هب  مدروآ  هاتوک  ار  نآ  و  دنریگ ، دنپ 

اب شا  ینمشد  ام  زا  کی  مادک  یتسار  یشاب ! یم  وا  نادنواشیوخ  زا  هک  یهد  خساپ  دیاب  وت  يدروآ ، دای  هب  نامثع  اب  ارم  راک  سپس 
و دنیـشنب ، شیاج  هب  تساوخ  وا  زا  و  دـناسر ، يرای  وا  هب  هک  سک  نآ  دروآ ؟ مهارف  شناگدنـشک  يارب  ار  هار  و  دوب ؟ رتشیب  نامثع 

ادـخ هب  زگره ، هن ، دـسر ؟ ارف  شگرم  اـت  تسـشن  راـظتنا  هب  و  درک ؟ غـیرد  تساوـخ و  يراـی  وا  زا  هک  نآ  اـی  دـسر ؟ مدرم  راـک  هب 
: دنگوس

زج و  دـنناوخ ، یم  شیوخ  يوس  هب  ار  دوخ  ناردارب  هک  ار  نانآ  و  دسانـش ، یم  امـش  نایم  رد  ار  گنج  زا  ناگدـنراد  زاب  دـنوادخ  »
شهوکن متفرگ ، یمن  بیع  وا  رب  نامثع ، ياه  تعدب  دروم  رد  هک  مرادن  اعّدا  نم  دـنوش » یمن  رـضاح  دربن  رد  یهاتوک  ياه  هظحل 

.دنهانگ یب  دنوش و  تمالم  هک  یناسک  دنرایسب  تسوا ، تیاده  داشرا و  نم  هانگ  رگا  متسین ، هاوخ  رذع  نآ  زا  مدرک و  یم 

نب مثکأ  زا  یخرب  مانمگ و  يرعاـش  زا  تسا  يرعـش  « } دـنریگ رارق  تمهت  دروم  نداد  زردـنا  دـنپ و  رد  هک  یناحـصان  دنرایـسب  «و 
ار تاقیفوت  و  تسادخ ، فطل  هب  اهنت  نم  تیقّفوم  و  مرادن ، دوخ  ییاناوت  تیاهن  ات  حالـصا  زج  يدصق  نم  { » .دنا هدرک  لقن  یفیص 

« مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  منک و  یم  لّکوت  وا  رب  مهاوخ ، یمن  ادخ  زا  زج 

یماظن دیدهت  هب  خساپ   5

دبع نادـنزرف  يراد ! یم  او  هدـنخ  هب  ار  ناسنا  هیرگ  جوا  رد  تسین ! ریـشمش  زج  يزیچ  نم  ناراـی  نم و  يارب  وت  دزن  هک  يا  هتـشون 
يدرم لـمح ،  } درواـمه هک  نک  ربص  یمک   » سپ دنـسارهب ؟ ریـشمش  زا  و  دـننک ؟ نمـشد  هب  تشپ  هک  يدـید  اـجک  رد  ار  بلطملا 
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لثملا برض  هک  دیآ » نادیم  هب  لمح  ات  هد  تلهم   » .تفرگ سپ  زاب  ار  دوخ  نارتش  دیگنج و  هنت  کی  هک  دوب  ریـشق  هفیاط  زا  عاجش 
زا هک  ار  هچنآ  و  درک ، دهاوخ  ادیپ  ار  وت  يدوز  هب  ییوج  یم  هک  ار  نآ  دیآ » نادیم  هب  وت  .نادـیم } رد  ندـیبلط  دروامه  يارب ، دـش 

يوس هب  تعرـس  هب  ناعبات ، راصنا و  نارجاهم و  زا  گرزب ، یهاپـس  نایم  رد  نم  و  تفاـی ، یهاوخ  دوخ  یکیدزن  رد  يزیرگ  یم  نآ 
.دنک یم  رات  هریت و  ار  نامسآ  ناشرابغ  تکرح ، ماگنه  هب  و  هدرشف ، مه  هب  ناشعمج  هک  ینایرکشل  دمآ ، مهاوخ  وت 

ناروالد زا  ینادـنزرف  نانآ  هارمه  تسا ،  راگدرورپ  اب  تاقالم  نانآ  ینتـشاد  تسود  تاقالم  و  نت ، رب  تداهـش  ساـبل  هک  یناـسک 
ردارب ، } درک هچ  تنادـناخ  ّدـج و  ییاد و  ردارب و  رکیپ  رب  نآ  زیت  هبل  یناد  یم  بوخ  هک  دـنیآ  یم  نایمـشاه  ياهریـشمش  و  ردـب ،

.دنیآ یم  .دوب } دنه ، ردپ  هعیبر  نب  هبتع  هیواعم  دج  و  هبتع ، نب  دیلو  هیواعم  یئاد  نایفس ، یبا  نب  هلظنح  هیواعم ،

« تسین رود  نادنچ  نارگمتس  زا  باذع  نآ  «و 

يدیهش

نید يارب  ار  ص )  ) دّمحم ادـخ ، هک  يا  هدـش  روآ  دای  همان  نآ  رد  .دیـسر  نم  هب  وت  همان  دـعب ، اما  .تساه  همان  نیرتوکین  زا  نآ  و  ، 
ناهن ام  رب  وت  زا  تفگـش  يزیچ  راگزور  انامه  .دومرف  يرای  درک  ناشدـییأت  هک  شنارای  زا  یناـسک  هب  ار  وا  دومن و  راـیتخا  شیوخ 
یتسه یـسک  نانوچ  يروآدای  نیا  رد  .تشارفارب  ام  رـس  رب  ار  نآ  رتچ  هک  توبن  تمعن  ام و  هب  ادـخ  ناسحا  زا  تنداد  ربخ  تشاد ،

، نالف دننالف و  مالسا  رد  مدرم  نیرترب  هک  يدرب  نامگ  و  دناوخ ،  تقباسم  هب  ار  دوخ  راگزومآ  هک  نآ  ای  دناسر ، رجه  هب  امرخ  هک 
هچ نیدـب  ار  وت  ناـیز ؟ هچ  نآ  زا  ار  وت  دوب ، تسرداـن  رگا  و  نآ ؟ زا  هرهب  هچ  ار  وـت  دـشاب  تسرد  تهج  ره  زا  يا  هتفگ  هچنآ  رگا 

قرف هب  دـسر  هچ  ار  ناگدـشدازآ  نادـنزرف  ناگدـشدازآ و  ربـهر ؟ هک  ّتیعر و  هک  و  رتورف ؟ هک  تسا و  رترب  یـسک  هچ  هـک  راـک 
هن تسا  يراتفگ  و  اسران » تسا  يزاوآ  ! » زگره .ناشیا  ياه  هجرد  ندناسانـش  نانآ و  تبتر  بیترت  نارجاهم و  نیتسخن  نایم  نداهن 

یتسد هاتوک  و  ینیشن ؟ یمن  دوخ  ارچ  درم ! يا  .دنیبب  ناملاع  سلجم  ردص  ار  دوخ  ینادان ، و  دنیشن ، يرواد  هب  یموکحم  هک  ازس  هب 
هچ و  دروخ ؟ تسکش  یسک  هچ  هک  نیا  زا  نایز  هچ  ار  وت  ینیزگ ؟ یمن  تسا  راگزاس  وت  ردق  اب  هک  ار  نآ  و  ینیب ؟ یمن  ار  شیوخ 

؟ درب ار  يزوریپ  يوگ  هک  نیا  زا  دوس 

وت دزن  نآ  هـک  تسوـت ، ندــیناهاگآ  يارب  هـن  میوـگ  یم  هـچنآ  نـم  و  نادرگیور ،  تـسار  هار  زا  یناور و  یهارمگ  ناـبایب  رد  وـت 
ناگمه و  دندومن ، دیهش  ادخ  هار  رد  ار  نارجاهم  زا  یمدرم  ینیب  یمن  .تسادخ  تمعن  يروآدای  رطاخ  هب  نم  هتفگ  هکلب  تسادیپ ،

و دیدرگ ، بقلم  ادهشلا  دّیس  هب  و  دیشون ، تداهش  تبرـش  مالـسلا -) هیلع   ) هزمح ام - دیهـش  هکنآ  ات  .دندوب  رادروخ  رب  یتلیـضف  زا 
دوخ تسد  ادخ  هار  رد  ینامدرم  ینیب  یمن  .دنادرگ  صوصخم  شریبکت  داتفه  نتفگ  هب  دناوخ ، زامن  وا  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ 

دندناوخ شراّیط  دیدرگ  ادج  يو  تسد  دیـسر و  یتبرـض  ار  ام  زا  یکی  نوچ  و  دنداهن ، دوخ  يارب  تلیـضف  زا  یتریخذ  دنداد و  ار 
ياهتلیـضف هدـنیوگ  درک ، یهن  ار  ندوتـس  دوخ  ادـخ  هک  دوبن  رگا  و  درپ ،  لاـب  ود  اـب  هک  نیحاـنجلا  وذ  درب و  رـس  هب  تشهب  رد  هک 

بآ  » و بوکم » درس  نهآ   » سپ .تساوآ  شوخ  ناگدنونش  شوگ  رد  و  تسانـشآ ، نآ  اب  نانمؤم  ياهلد  هک  درمـش  یم  رب  یناوارف 
- میتخیر يدنواشیوخ  حرط  و  میتخیمآ - رد  امش  ام و  هک  نیا  .دنیام  ياه  هدرورپ  مدرم  مییادخ و  ياهدرورپ  ام  يامیپم ،» لابرغ  رد 

.دراد یمن  زاب  ام  زا  ار  نیشیپ  تلیضف  نیرید و  تّزع  راتفر ، امش  اب  اتمه  نوچ  میدرک و  رارقرب  ییوشانز  يوس  ود  زا  و 
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- نزغورد و  تساخرب ، ص )  ) ربمایپ ام  نایم  زا  هک  دیربارب ! ام  اب  اجک  هنوگچ و  امش  درآ .- یمن  رد  تبتر  کی  رد  ار  امـش  ام و  و  - 
یناکدوک تسامش  زا  تشهب و  لها  ناناوج  دّیس  ود  تسام  زا  و  امـش ، زا  فالحالا  دسا  ام و  زا  هّللا  دسا  و  تسامـش ، زا  لهج - وبا 

ار ام  نیا  زا  شیب  .نایخزود و  يارب  دشک  مزیه  هک  نآ  تسامش  زا  ناهج و  نانز  نیرتهب  تسام  زا  و  دیدرگ ، شتآ  نانآ  بیصن  هک 
باتک و  هدید ، یسک - ره  تیلهاج  رد  ار - ام  تفارش  هدینش و - ناگمه - شوگ - ار  ام  مالسا  سپ  .اهتحیضف  ار  امش  تساهتلیضف و 

و ادخ ، » باتک  رد  ار  رگید  ضعب  دنرتراوازـس  یـضعب  نادنواشیوخ ، و  : » دیامرف هک  هدیـسرن  ام  هب  ار  هچنآ  درآ  مهارف  ام  يارب  ادخ 
ادخ و  دندروآ ، نامیا  هک  نانآ  ربمایپ و  نیا  دـندش و  وا  وریپ  هک  دنتـسه  نانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازـس  : » یلاعت يادـخ  هدومرف 
نوچ و  رگید ،  راب  تعاط  رطاخ  هب  میرتراوازـس و  تفالخ - هب  ربمایپ ، يدـنواشیوخ - رطاخ  هب  راب  کی  ام  سپ  تسا .» نانمؤم  یلو 

بجوم رگا  سپ  .دـندیدرگ  زوریپ  نانآ  رب  دـندینارذگ ، تجح  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب - یکیدزن  هب - راـصنا  رب  هفیقـس  رد  نارجاـهم 
.تسا و نامه  يوعد  ار  راصنا  تسا ، نادب  زج  رگا  و  تسامـش ، اب  هن  ام  اب  قح  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  يدـنواشیوخ - يزوریپ -

.متساخرب نانآ  نیک  هب  متساوخ و  ار  اه  هفیلخ  همه  دب  نم  هک  یتشادنپ 

وت هن   » دیاب نتساوخ  شزوپ  وت  زا  ات  دیاین  وت  رب  یتیانج  تسا ؟ تساوخزاب  ياج  هچ  ار  وت  تسا - تسار  تنخس  و  تسا - نینچ  رگا 
« . گنت وت  رب  هصرع  هن  تسا و  گنن  ار 

يزاس و اوسر  و  يدوتـس ، ینک  شهوکن  یتساوخ  هک  ادـخ  هب  منک  تعیب  اـت  دـندنار  یم  هدرک  راـهم  ینیب  يرتش  نوچ  ارم  یتفگ  و 
نیا رانک ؟ هب  یلد  ود  زا  راوتـسا و  شنیقی  نامگ ؟ یب  دوخ  نید  رد  دشاب و  مولظم  هک  ناصقن  هچ  ار  ناملـسم  .يدومن  اوسر  ار  دوخ 

وت يدروآ ، دای  نامثع  اـب  ارم  راـک  سپـس  .مدـنار  ناـبز  رب  دیـسر  رطاـخ  هب  هچنآ  زا  نکیل  مدـناوخ ، وت  زج  يارب  مدروآ  هک  تجح 
؟ رتربهار يو  اب  گنج  رد  و  دوب ؟ رتشیب  نامثع  اب  شا  ینمـشد  ام  زا  کی  مادک  اّما  .يدنواشیوخ  وا  اب  هچ  دنهد  تخـساپ  هک  تسار 

يرای وا  زا  يو  نوچ  هک  نآ  ای  تشاداو ؟ ندیـسر - مدرم  راک  هب  و  نتـسشن - هب  ار  وا  تشادـن و  غیرد  يو  زا  ار  دوخ  يراـی  هک  نآ 
زا یناسک  هچ  دناد  یم  ادخ  ، » ادخ هب  هن  دیدرگ ؟ يراج  يو  رب  یهلا  مکح  دیشک و  وا  رس  رب  ار  گرم  هاپس  ات  دیزرو  یتسس  دیبلط ،
زا و  .دنوش » یمن  رـضاح  گنج  رد  یکدنا  زج  دیئایب و  ام  دزن  دنیوگ  یم  دوخ  ناردارب  هب  هک  نانآ  و  دـنراد ، یم  زاب  گنج  زا  امش 

، تسا هانگ  مدرک  ار  وا  هک  یتیادـه  داـشرا و  رگا  مهاوخ  یمن  شزوپ  متفرگ ، یم  هدرخ  اهتعدـب  یخرب  رطاـخ  هب  ناـمثع  رب  هک  نیا 
زج مهاوخ  یمن  نم  « » تسا ینامگدـب  ضرعم  رد  وگزردـنا  هک  دوب  هاـگ  و  « » .تسین یهاـنگ  ار  وا  دوش و  شنزرـس  هک  اـسک  اـسب  »

« مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مدرک و  لکّوت  وا  رب  .تسین  ادخ  هب  زج  نم  قیفوت  مراد و  ناوت  رد  هک  نادنچ  مرآ  ناماس  هب  ار  راک  هکنآ 
.

بلطملا دبع  نارسپ  یک  .يدنازیر  کشا  هکنآ  سپ  زا  يدنادنخ  هک  یتسار  تسین ، ریشمش  زج  یخساپ  ار  منارای  نم و  هک  یتفگ  و 
هک ار  یسک  ادوز  ددنویپ .» یم  گنج  هب  لمح  ياپب ! یتخل  ! » دنوش هدناسرت  ریـشمش  زا  و  دنور ، سپ  نانمـشد  شیپ  زا  هک  يدید  ار 
هک نانآ  نیعبات  راصنا و  نارجاـهم و  زا  يرکـشل  اـب  نم  .دـیوپ  هار  وت  دزن  هب  يرادـنپ  یم  رود  هک  ار  نآ  و  دـیوج ، ار  وت  ییوج  یم 

گرم ياه  هماج  .هتساخرب  نامسآ  هب  نآ  درگ  و  هتسارآ - و  رایـسب - يرکـشل  میآ ، یم  وت  يوس  هب  دندومیپ ، ییوکین  هب  ار  ناشهار 
هک نایمـشاه ،»  » ياهریـشمش دنا و  نایردب »  » نادنزرف ناشهارمه  .ناشراگدرورپ  رادید  نانآ  يارب  رادید  نیرتشوخ  و  ناشیا ، نت  رب 
رود ناراکمتس  زا  نانآ - تسد  برض  درک و - هچ  وت  نادناخ  ّدج و  ییاد و  ردارب و  اب  ناروآ - مزر  نآ - غیت  دربن  نآ  رد  یناد  یم 

-. تسا یکی  زورید  اب  ناشزورما  و  تسین -. 
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یلیبدرا

يارب ار  دّمحم  یلاعت  يادـخ  دـیزگرب  هکنآ  رد  يدوب  هدرک  دای  هک  وت  همان  نمب  دـمآ  هک  قیقحتب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اما 
ام يارب  درک  ناـهنپ  هک  قـیقحتب  سپ  وا  باحـصا  زا  ادـخ  ار  وا  هداد  توـق  هک  یـسکب  ار  وا  ادـخ  نداد  توـق  دوـخ و  مالـسا  نـید 

تـسام دزن  هک  ادـخ  شیاـمزآب  ار  اـم  یهد  یم  ربـخ  هک  يداتـسیا  رد  تقو  نیا  رد  ار  بیرغ  بیجع و  يزیچ  وت  فرط  زا  راـگزور 
رجه رهـش  بناجب  امرخ  هدننک  لقن  نوچمه  نداد  ربخ  نیرد  وت  یتسه  سپ  ربمغیپ  ناشردام  رب  هناحبـس  وا  نداد  تمعن  وا و  لاضفا 

وبا مالـسا  رد  نامدرم  نیرتهب  هک  هدرب  نامگ  رگیدکی و  اب  نتخادنا  ریت  يوسب  دوخ  هدنرآ  باوصب  هدنناوخ  تسامرخ و  ندـعم  هک 
وت و زا  لیاضف  همه  وت  زا  دـشاب  وس  کی  هب  عوقولا  قحم  دـشاب و  مامت  رگا  هک  ار  يرما  هیواعم  يا  هدرک  داـی  سپ  تسا  رمع  رکب و 

هاگن تیعر و  هدـنراد  هاگن  نایم  زین  لوضفم و  لـضاف و  ناـیب  ار  وت  تسیچ  نآ و  تسکـش  وتب  دـسرن  عقاو  ریغ  دـشاب و  صقاـن  رگا 
نیشیپ و نارجاهم  نایم  نتخاس  زیمم  نارسپ و  نایفس و  وبا  نوچ  دنب  زا  هدش  هدرک  اهر  هک  یناریـسا  رم  تسا  راک  هچ  هدش و  هتـشاد 
زآ وا  هنیآ  ره  وتب  راک  نیا  تسا  رود  هچ  ناشیا  ياه  هقبط  ندـینادرگ  اسانـش  دوخ و  ياجب  ناشیا  ياه  هبترم  داهج  رد  ندرک  عضو 

یتسیا یمن  ایآ  تفالخ  يارب  ندرک  مکحم  وا  رب  تسا  رضم  هک  یـسک  تفالخ  رد  دنک  مکح  هک  داتـسیا  رد  رامق و  زا  یبیـصن  داد 
یمن سپاو  ایآ  يرصاق و  ینعی  تدوخ  تسد  رادقم  یندیشک  روصق  یسانش  یمن  نارگ و  راب  نتشادرب  رد  ادخ  یگدنب  هب  یمدا  يا 

رفظ يزوریف  هدیاف  تست  يارب  هن  هدش و  بولغم  تیبولغم  ررض  وت  رب  تسین  سپ  وت  هبترم  ردق و  ار  وت  تشاد  سپاو  هک  اجنآ  يور 
تـسین هدنهد  ربخ  هک  اریـسک  هبتر  ینیب  یمن  ایآ  میقتـسم  هار  نایم  زا  هدننک  لیم  یهارمگ  نابایب  رد  هدنور  وت  هک  یتسردب  هدنبای و 

کی ره  رم  نارجاهم و  تعامج  زا  ادخ  هار  رد  دندش  دیهش  یهورگ  هک  یتسردب  میوگ  یم  نخس  ادخ  تمعنب  نم  نکیل  وت و  يارب 
وا دینادرگ  صاخ  تسنادیهش و  نیرتهب  وا  هک  دش  هتفگ  تسا  هزمح  هک  ام  دیهش  دش  دیهـش  نوچ  هکنآ  ات  نید  رد  تسه  یتّیزم  ار 

ینعی ادخ  هار  رد  ناشیا  ياهتـسد  دـش  هدـیرب  یهورگ  هک  وت  ینیب  یمن  ایآ  وا  رب  وا  ندرازگ  زامن  دزن  ریبکت  داتفه  رب  ادـخ  لوسر  ار 
هک دنتفگ  ناشیا  زا  یکیب  دش  هدرک  هک  نانچمه  نآ  ام  زا  یکی  دش  هدرک  نوچ  ات  یتّیزم  تستلیـضف و  ار  یکی  ره  رم  راّیط و  رفعج 
ره ار  دوخ  سفن  درم  ندوتـس  زا  نآ  زا  تسا  هدرک  یهن  هک  تسیزیچ  نآ  هن  رگا  تسا و  لاب  ود  بحاـص  تشهب و  رد  تسا  هدـنرپ 

سپ ناگدنونـش  ياهـشوگ  ارنآ  دـنزادنا  یمن  ناگدـنورگ و  ياهلد  ارنآ  دسانـشب  هک  رایـسب  ياهتلیـضف  هدـننک  دای  يدرک  داـی  هنیآ 
تانـسح ام  هک  یتسردب  سپ  وا  يوسب  ریت  دوش  هتخادنا  هک  يدیـص  تسار  دصقم  زا  ار  وا  دهد  لیم  هک  ار  یـسک  دوخ  زا  راذـگاو 

هکنآ وت  هورگ  رب  ام  هنیرید  ماعنا  اـم و  همیدـق  تزع  اـم  زا  تشادـن  زاـب  دـنا و  اـم  تانـسح  نیزا  سپ  ناـمدرم  میدوخ و  راـگدرورپ 
رادرک دـننام  ار  دوخ  ار  امـش  نانز  میدروآ  رد  امـش  حاکنب  ار و  امـش  نانز  میدرک  حاکن  سپ  دوخ  ياهـسفنب  امـشب  میدـش  طولخم 

زا لوقلا و  قداص  ربمغیپ  تسام  زا  هکنآ  لاح  امب و  امش  ندوب  دننام  دشاب  اجک  زا  ام و  لثم  دیشاب  هک  اجنآ  امش  دیتسین  نارـسمه و 
دـسا تسامـش  زا  هزمح و  اـم  تسا  شدوخ  سیفن  سفن  دارم  ادـخ  ریـش  تساـم  زا  تسلهج و  وـبا  هک  رفاـک  يوـگغورد  تساـمش 

تـسام زا  ود  نآ  نیـسح  نسح و  دارم  دنتـشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  هک  دیـس  ود  تسام  زا  هک و  يرغلا  دـبع  نب  دـسا  ینعی  فالحا 
تافص تسامش  رب  تافص و  زا  تسار  ام  هچنآ  زا  يرایسب  رد  لاح  تسا  نینچمه  مزیه  هدنشک  تسامش  زا  نایناهج و  نانز  نیرتهب 

تسنآرق هک  ادخ  باتک  دوش و  یمن  هدرک  عفد  هک  زا  شیپ  دوب  ار  هچنآ  امش  ّتیلهاج  دش و  هدینش  هک  تسنآ  ام  مالـسا  سپ  هلیذر 
ناـشیا زا  یخرب  اهیـشیوخ  نادـنوادخ  هک  تسا  یلاـعت  قح  راـتفگ  نآ  تسفـالخ و  هک  اـم  زا  هتخیرگ  هچنآ  اـم  يارب  دـنکیم  عـمج 
يوریپ هک  دننانآ  هنیآ  ره  میهارباب  نامدرم  نیرتراوازـس  هک  یتسردب  هناحبـس  وا  راتفگ  ادخ و  باتک  رد  رگید  یـضعبب  دـنرتراوازس 
ترضح نآ  هب  میرتراوازـس  راب  کی  ام  سپ  تسنانمؤم  تسود  ادخ  دنا و  هدیورگ  هکنانآ  دّمحم و  ینعی  ربمغیپ  نیا  ار و  وا  دندرک 
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هدعاس ینب  هفیقـس  زور  رد  راصنا  رب  نارجاهم  دـندروآ  تجح  هک  یماگنه  ندرب و  نامرفب  میرتراوازـس  رگید  راب  کی  یـشیوخب و 
رگا و ار و  امـش  هن  دشاب  ار  ام  قح  سپ  ربمغیپ  یـشیوخ  برقب  يزوریف  دـشاب  رگا  سپ  راصنا  رب  دنتـسج  يزوریف  سپ  ادـخ  لوسرب 

نآ هک  ار  اه  هفیلخ  همه  رم  نم  هک  هیواعمب  هدرب  نامگ  دنـشاب و  تباث  دوخ  ّتیلـضفا  يوعد  رب  راـصنا  سپ  نآ  ریغب  رفظ  دـشاب  رگا 
سپ هک  نانچمه  يوعد  نیا  دشاب  رگا  سپ  ما  هدرک  متـس  ناشیا  همه  رب  ما و  هدرب  دـسح  دـندرک  تفالخ  يوعد  هک  دنـشاب  رفن  هس 

زا تسا  لیاز  هک  تسیندرک  هلگ  نیا  وت و  يوسب  نم  ندروآ  رذـع  دـشاب  ات  اه  هفیلخ  زا  یتسین  وت  هک  اریز  وت  رب  نآ  تیاـنج  تسین 
منک تعیب  ات  رن  رتش  دوش  یم  هدیـشک  هک  نانچمه  رکب  وبا  اب  تعیب  ارب  رابجاب  مدش  یم  هدیـشک  هک  مدوب  نم  هک  هتفگ  نآ و  راع  وت 

رب تسین  يدش و  اوسر  دوخ  سپ  ارم  ینک  اوسر  هکنآ  يدرک و  حدم  سپ  ینک  تمذم  هک  یتساوخ  هک  قیقحتب  هک  ادخب  دنگوس  و 
هدنیامن کش  هن  دوخ و  نید  رد  هدننک  کش  دشابن  هک  ماد  ام  هدیـسر  متـس  دشاب  هکنآ  رد  یـصقن  يراوخ و  چـیه  زا  ناملـسم  درم 

درک روطخ  دـمآ و  شیپ  هچنآ  رادـقمب  وت  يارب  زا  مدرک  اهر  نم  نکیل  وت و  ریغ  يوسب  ارم  تسا  یتیجح  تروص  نیا  دوخ و  نیقیب 
زا يوش  هداد  باوج  هک  تسار  وت  رم  سپ  نامثع  راک  نم و  راک  زا  دوب  هچنآ  هک  هدرک  رکذ  نآ  زا  دـعب  نآ  ندرک  دای  زا  رطاخ  رد 

لذب هک  یسک  ایآ  رازراک  قیرطب  رت  هدنیامن  ار و  وا  رم  رت  نمـشد  دوب  ام  نیمادک  سپ  وا  زا  وت  یـشیوخ  تبارق و  ههجب  تاملک  نیا 
يراـی وا  هک  یـسک  اـی  وا  زا  رادرک  نداتـسیا  زاـب  بلط  ار و  وا  ندـش  دـعاقتم  درک  بـلط  سپ  ار  وا  تناـعا  ترـصن و  يارب  زا  درک 

زاب يادخ  هتسناد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسنانچن  وا  رب  یهلا  مکح  دمآ  هکنآ  ات  وا  يوسب  ار  گرم  بابسا  تخاس  هدنکارپ  تساوخ و 
هک نم  مدوبن  یمک و  زجب  رازراک  یتخسب  دنیآ  یمن  ام و  يوسب  دیباتـشب  هک  ار  دوخ  ردارب  رم  ناگدنیوگ  ار و  امـش  زا  ناگ  هدنراد 
هار دوب  وا و  يوسب  هانگ  دوب  رگا  سپ  ار  هدیدنـسپان  ياـهراک  مدرک  یم  راـکنا  وا و  رب  مدرک  یم  بیع  هک  مدوب  هکنآ  زا  مرآ  رذـع 

قیقحتب نآ و  رد  ار  وا  رم  تسین  یهانگ  چیه  هک  يراک  زا  هدش  هدرک  تمالم  اسب  سپ  ار  وا  نم  ندرک  تیاده  نم و  ندومن  تسار 
بلاطم بابسا  دوجو  تسین  متسناوت و  هچنآ  ندروآ  حالـص  زجب  متـساوخن  تحیـصن و  رد  هدننک  هغلابم  ار  تمهت  دریگ  یم  ارف  هک 

رد هدـنخب  هک  قـیقحتب  سپ  ریـشمش  زجب  وـت  دزن  ارم  باحـصا  هن  ارم و  تـسین  هـک  يدرک  داـی  مدرک و  لـکوت  وا  رب  ادـخب  زجب  نـم 
ناـگتفر و سپاو  نانمــشد  زا  بـلطملا  دــبع  نارــسپ  دــندش  تفاـی  اـجک  مـشچ  زا  ندروآ  دورف  کـشا  زا  ار  راـتفگ  نـیا  يدروآ 

نآ ار  وت  دنک  بلط  دشاب  دوز  سپ  ردب  نب  لمح  گنج  فصب  یـسرب  ات  یکدنا  نک  گنرد  سپ  ناگدـش  هدـیناسرت  ياهریـشمشب 
زا میظع  رکـشل  رد  وـت  بناـجب  ما  هدنباتـش  نم  وا و  زا  یئوـج  یم  يرود  هچنآ  وـتب  دوـش  کـیدزن  ار و  وا  ینکیم  بـلط  هـک  یـسک 

دندوب سک  رازه  دون  هک  دـنیوگ  ناشیا  رابغ  تسا  عفترم  ناشیا  یهوبنا  تستخـس  هک  یئوکین  رب  ناشیا  ناعبات  راصنا و  نارجاـهم و 
راگدرورپ تمحرب  تسناشیا  ندرک  تاقالم  ناشیا  يوسب  تاقالم  نیرتسود  نشوج  هرز و  زا  ار  گرم  ياه  نهاریپ  ناگدننکرب  رد 

عضاوم یتخانـش  هک  قیقحتب  زا  درک  شتآ  یمـشاه  ياهریـشمش  راوخنوخ و  يردب  نادنزرف  ار  ناشیا  تسا  هارمه  هک  قیقحتب  دوخ 
رود ناراکمتس  زا  نیا  تسین  وت و  لها  وت و  يولاخ  وت و  ردارب  نتشک  رد  ریشمش  عوقو 

یتیآ

ار وا  درک و  رایتخا  دوخ  نید  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دنوادخ ، هک  يدوب  هتشون  نآ  رد  .دیسر  نم  هب  تا  همان  دعب ، اما 
.دومن يرای  دوب ، هداد  ناشیورین  دوخ  هک  یناسک  هب 

.یتخاس شراکشآ  نونکا  وت  دوب و  هتشاد  ناهن  ام  زا  ار  يزیچ  تفگش  راگزور 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1914 

http://www.ghaemiyeh.com


، لاح نیا  رد  وت ، یهد ؟ ربخ  تسا ، هداتـسرف  ام  نایم  هب  ار  دوخ  ربمایپ  هتـشاد و  ینازرا  ام  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  زا  ار  ام  یهاوخ  یم 
هک ار  یسک  ای  درب  یم  .دشاب } رایـسب  امرخ  اجنآ  رد  هک  نیرحب  رد  تسا  يرهـش  رجه : . 15} رجه هب  امرخ  هک  یتسه  یسک  دننامه 

.دبلط تزرابم  هب  تسا  هتخومآ  نتخادنا  ریت  وا  هب 

تسین يا  هرهب  نآ  زا  ار  وت  دشاب ، تسرد  رسارس  رگا  هک  یتفگ  ینخس  .دنتسه  نالف  نالف و  مالسا  رد  مدرم  نیرترب  هک  يا  هتشادنپ 
یـسک هچ  اـی  تسین ؟ رترب  اـی  تسا  رترب  یـسک  هچ  زا  یـسک  هچ  راـک  هچ  ار  وـت  .دـسرن  یناـیز  نآ  زا  ار  وـت  دـشابن  تـسرد  رگا  و 

دسر هچ  ار  ناگدشدازآ  نادنزرف  و  هحفص 281 }. لیذ  هب  دوش  عوجر  . 16  } ناگدشدازآ تسدریز ؟ یـسک  هچ  تسا و  تسدربز 
سنج زا  هن  هک  ریت  نآ  تاهیه ، .دـنهد  بیترت  ای  دـننک ، نییعت  ار  ناشیا  تاقبط  تاجرد و  دـنهن و  قرف  نیتسخن  نارجاـهم  ناـیم  هک 

نآ شیادص  زا  دننز ، مه  هب  ار  اهریت  نوچ  دشاب ، اهنآ  نایم  رد  رگید  سنج  زا  يریت  رگا  هک  تسا  رامق  ياهریت  دارم ، . 17  } ياهریت
يا .دوب  موکحم  دوـخ  هک  دوـشگ  يرواد  هب  ناـبز  هیـضق  نیا  رد  یـسک  دناسانـش و  ار  دوـخ  داد و  زاوآ  دوـب ، رگید  .دنـسانشب } ار 

رّدـقم وت  يارب  هک  نیـسپاو  هبتر  نآ  رد  ارچ  .یـسانشب  ار  دوخ  ياهیتساک  هک  یهاوخ  یمن  ینیـشن و  یمن  دوخ  ياـج  هب  ارچ  یمدآ ،
تلالض نابایب  رد  وت  .دیدرگ  زوریپ  یسک  هچ  هک  ار  وت  دوس  هچ  دش و  بولغم  یـسک  هچ  هک  ار  وت  نایز  هچ  يریگ ، یمن  رارق  هدش 

ام هب  دـنوادخ  هک  یتمعن  زا  هکلب  مهد  ربخ  ار  وت  مهاوخ  یمن  هتبلا  ینیب  یمن  اـیآ  .يا  هدـش  فرحنم  تسار  هار  زا  يا و  هتـشگشمگ 
تداهش ات  دوب ، یتلیضف  ار  کی  ره  يرآ ، .دندیسر  تداهش  هب  ادخ  هار  رد  نارجاهم  زا  یهورگ  هک  میوگ  یم  نخس  هتـشاد  ینازرا 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـندناوخ و  .تسا } بلطملادـبع  نب  هزمح  دارم ، . 18} ادهشلا دیس  ار  وا  دش  ام  نادناخ  دیهـش  بیـصن 
هتبلا داتفا ، ادج  نت  زا  ادخ  هار  رد  ناشاهتسد  یناسک  ینیب  یمن  ای  داد ؟ صاصتخا  شریبکت  داتفه  هب  درازگ و  زامن  وا  هتـشک  رب  هلآ )

هک تسا  بلاط  یبا  نب  رفعج  دارم ، . 19 (} نیحانجلاوذ  ) و رایط )  ) ار وا  دندرک ، ادج  ار  ام  زا  یکی  تسد  ات  دوب ، یتلیضف  ار  کی  ره 
عنم ار  ییاتـسدوخ  دـنوادخ  رگا  .دـنک  یم  زاورپ  لاب  ود  اب  تشهب  رد  هک  دـنتفگ  دـندناوخ و  .دیـسر } تداهـش  هب  هتوم  گـنج  رد 
اهنآ ناگدنونش  ياهشوگ  تسا و  هتفرگ  وخ  اهنآ  هب  نانم  ؤم  ياهلد  هک  تفگ  یم  نخـس  یلیاضف  زا  وت  يارب  هدنیوگ  دوب ، هدومرفن 
رگا .دنتسه  ام  ناگدرورپ  مدرم  رگید  مییادخ و  ناگدرورپ  ام  .تسین  وت  راک  نآ  دیص  هک  راذگاو  ار  راکـش  نیا  .درادن  شوخان  ار 

نز امـش  زا  .دـماین  دـیدپ  یناصقن  ام  نیرید  فرـش  تّزع و  رد  میدرک ، راتفر  امـش  اب  نایاتمه  نوچ  میتخیمآ و  رد  امـش  نادـناخ  اـب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تبسن ؟ هچ  ام  اب  ار  امـش  یتسار  هب  .دیدوبن  ام  نایاتمه  هک ، یلاح  رد  میداد ، نز  امـش  هب  میتفرگ و 

دسا  ) تسام و زا  .دشاب } هزمح  دارم  تسا  نکمم  هللادسا ، . 20 (} هللا دسا   ) .تسامش زا  دومن  شبیذکت  هک  وگغورد  نآ  تسام و  زا 
.تسامش زا  .تسا } هعیبر  نب  هبتع  دنیوگ  یضعب  تسا و  نایفسوبا  دنیوگ  یضعب  اهدنگوس ، ریـش  فارحالا ، دسا  . 21 (} فالحءالا

تسام و زا  .تسا } ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  و  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  دارم ، تشهب : ناناوج  رورـس  . 22  } تشهب ناـناوج  رورس 
نم : ) تفگ وا  داد : ار  طـیعم  یبا  نب  هبقع  نتـشک  ناـمرف  ردـب  گـنج  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  . 23 (} رانلا هبیبص  )

رتکد همجرت  ص 520 ، هغالبلا ، جهن  رانلا ) : ) دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  دـنام ؟ دـهاوخ  ناکدوک  يارب  یـسک  هچ  دـمحم ) اب  هبیبصلل 
( مالـسلا هیلع   ) همطاف ترـضح  هجیدـخ و  ترـضح  دارم ، ناـهج ، ناـنز  نیرتهب  . 24  } ناهج ناـنز  نیرتهب  .تسامـش  زا  .يدـیهش }

{ .تسا

اـسب .تسامـش و  زا  { .دوب هیواعم  همع  وا  تشاد و  ماـن  لـیمج  ما  هک  بهلوبا  نز  بطحلا ، هلاـمح  . 25  } بطحلا هلاّمح  تساـم و  زا 
.تسامش نایز  هب  ناشندرکدای  دنتسه و  ام  لیاضف  زا  هک  رگید  ییاهزیچ 
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هدوب هدنکارپ  ام  زا  هچنآ  .تسین  هدیشوپ  سک  رب  یلهاج  رصع  رد  مه  ام  ماقم  جرا و  دنا و  هدینش  ناگمه  مالـسا ، رد  ار  ام  تلیـضف 
هیآ هروس 8 ، . 26 (} .دنرتراوازـس رگیدکی  هب  نادنواشیوخ  ادخ  باتک  مکح  هب   ) دـیوگ هک  اجنآ  .تسا  هدـمآ  درگ  ادـخ  باتک  رد 
نانم ؤم  روای  ادـخ  دنتـسه و  نانم  ؤم  ربمایپ و  نیا  وا و  ناوریپ  انامه  میهاربا  هب  ناسک  نیرتکیدزن   ) هک یلاعت  قح  نخـس  زین  و  .{ 75

تعاط و ببـس  هب  راب  کی  میراوازـس و  تفالخ  هب  ربمایپ  اب  يدـنواشیوخ  ببـس  هب  راـب  کـی  اـم  هیآ 68 }. هروـس 3 ، . 27 (} .تسا
همه رب  میتسه ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناکیدزن  زا  ام  هک  دندروآ  تجح  راصنا  رب  نارجاهم  هفیقس  زور  رد  نوچ  .تعباتم 

تـسام نآ  زا  قح  نیا  سپ  تسا ، تجح  رد  يزوریپ  ببـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اب  يدنواشیوخ  رگا  .دندیدرگ  زوریپ 
.دنتسه یقاب  شیوخ  يوعد  رب  راصنا  سپ  دوشن ، يزوریپ  ببس  يدنواشیوخ  ناونع  رگا  امش و  هن 

هک دـسرن  ار  وـت  ییوـگ ، وـت  هک  دـشاب  نینچ  رگا  ما ، هتـساخرب  همه  فـالخ  هب  ما و  هدرب  کـشر  اـفلخ  همه  رب  نم  هک  يا  هتـشادنپ 
گنن هک  تسا  یهانگ  نیا  اهراع  کنع  رهاظ  هاکـش  کلت  و   ) دـنهاوخ رذـع  وت  زا  هک  تسا  هدـماین  وت  رب  یتیانج  .ینک  تساوخزاب 

( .تسا رود  وت  زا  نآ 

.يدوتـس یلو  ینک  شهوـکن  ارم  یتـساوخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  .منک  تعیب  اـت  دندیـشک  ینیب  رد  راـهم  رتـش ، نوـچ  ارم  هـک  یتـفگ  و 
دتفین و کش  هب  دوخ  نید  رد  هاگره  دور ، متس  وا  رب  هک  ناصقن  هچ  ار  ناناملـسم  .یتخاس  اوسر  ار  دوخ  يزاس ، اوسر  ارم  یتساوخ 

رطاخ هب  هک  تسا  يا  همش  نیا  تسین ، ییوت  نوچ  يارب  لیلد  تجح و  هماقا  نانخـس  نیا  نایب  زا  نم  دصق  .دیالاین  دیدرت  هب  شنیقی 
.متشاد راهظا  ار  نآ  دمآ و 

زا کی  مادک  وگب ، لاح  .یتسه  وا  دنواشیوخ  هک  داد  وت  هب  ار  شسرپ  نیا  خساپ  دیاب  .یتفگ  نخـس  نامثع  نم و  يارجام  زا  سپس ،
دوخ ناـمثع  یلو  دزیخرب  شیراـی  هب  تساوخ  هکنآ  اـیآ  دومن ؟ هار  ار  مدرم  وا  نتـشک  هب  درک و  ینمـشد  رتـشیب  ناـمثع  قـح  رد  اـم 

درک و گـنرد  وا  یلو  تساوخ  يراـی  وا  زا  ناـمثع  هکنآ  اـی  رادـب ؟ تسد  نم  يراـی  زا  نیـشنب و  تا  هناـخ  رد  شتفگ  تساوـخن و 
گنج زا  ار  مدرم  امش  زا  یناسک  هچ  دناد  یم  ادخ  ، ) دنگوس ادخ  هب  دمآ ؟ وا  رـس  رب  یهلا  ياضق  ات  تشاد  ایهم  وا  تکاله  بابـسا 

.28 (} .دنیآ یمن  گنج  هب  یکدنا  زج  دییایب و  ام  دزن  هب  دـنیوگ : یم  دوخ  ناردارب  هب  هک  ار  یناسک  دسانـش  یم  زین  دـنراد و  یمزاب 
تـسا نیا  نم  هانگ  .مبلطب  شزوپ  وا  زیمآ  تعدـب  لامعا  زا  منتفرگ  هدرخ  ببـس  هب  نونکا  مهاوخ  یمن  نم  هیآ 18 }. زا  هروس 33 ،

.تسین یهانگ  ار  وا  هک  دننک  تمالم  ار  یسک  اسب  .ما  هدرک  داشرا  ما و  هدومن  هار  ار  وا  هک 

هب زج  يدصق  مناوتب  هک  اجنآ  ات  ( ) .دتفا ینامگدب  ضرعم  رد  دوخ  رگ  تحیـصن  هک  دتفا  قافتا  هاگ  حّـصنتملا  هنظلا  دیفتـسی  دـق  (و 
هروس هیآ 88 ، زا  . 29 (} .مروآ یم  يور  وا  هاگرد  هب  ما و  هدرک  لکوت  وا  هب  تسادـخ ، اب  اهنت  نم  قیفوت  .مرادـن  ناـتندروآ  حـالص 

.{ 11

نادنزرف هک  يا  هدید  یک  .يدینایرگ  هکنآ  زا  سپ  يدنادنخ  وت  یتسار  هب  .تسین  یخـساپ  ریـشمش  زج  ار  منارای  ارم و  هک  یتفگ  و 
.دنسرتب شریشمش  زا  ای  دننیشن  سپاو  نمشد  ربارب  زا  بلطملا  دبع 

(. ددنویپ گنج  هب  لمح  ات  نک  گنرد  یکدنا  لمح  اجیهلا  قحلی  الیلق  ّثبل  )
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.دوش کیدزن  وت  هب  تسا  رود  وت  زا  هچنآ  و  دیوجب ، ار  وت  ییوج  یم  ار  وا  هکنآ  يدوزب 

ناشرابغ هک  هوبنا  يرکـشل  .مزات  یم  وت  رـس  رب  دنا ، هتفای  شرورپ  وکین  هک  نانآ  نیعبات  راصنا و  نارجاهم و  زا  نارگ  یهاپـس  اب  نم 
لها نادنزرف  دنا  ناشیا  هارمه  .تسا  ناشراگدرورپ  اب  رادید  ناشیاهرادـید  نیرتبوبحم  هک  نت  رب  گرم  هماج  همه  دـنک ، رپ  ار  اضف 

و تشوناپ ص 277 }. کـن : . 30  } تردارب اب  هک  هاگنآ  یتسه  هاگآ  نانآ  ندـیگنج  هویـش  زا  وت  مشاـه و  ینب  ياهریـشمش  ردـب و 
زا نآ  و   ) .دـندیگنج یم  تنادـنواشیوخ  و  تشوناپ ص 277 }. کـن : . 32  } تدـج و  تشوناپ ص 277 }. کـن : . 31  } تا ییاد 

.{ هیآ 83 هروس 11 ، . 33 (} .دوب دهاوخن  رود  ناراکمتس 

نایراصنا

ندش يرای  ،و  شنید يارب  قح  بناج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ندش  ثوعبم  همان  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  تا  همان  ، دعب اما 
ناـهنپ ار  تفگـش  يا  هلأـسم  وت  بناـج  زا  اـم  رب  راـگزور   ! يا هدـش  روآ  داـی  شناراـی  هلیـسو  هب  دـنوادخ  يوس  زا  ار  ترـضح  نآ 

هاگآ هداد  ام  هب  هک  شربمایپ  دوجو  تمعن  زا  ،و  ینک ربخ  اب  هدومرف  تمحرم  ام  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  اـم  یهاوخ  یم  نوچ  ، تشاد
هب دـهاوخب  هک  يدرگاش  ای  ، دربب ( نیرحب يامرخ  رپ  هقطنم  ) رجه يوس  هب  ار  اـمرخ  هک  یتسه  یـسک  نوچمه  هلأـسم  نیا  رد  يزاـس !

رگا هک  يا  هدش  رکذتم  ار  يزیچ  ، دنتسه نالف  نالف و  مالسا  رد  مدرم  نیرترب  يدرک  روصت   . دهد يزادناریت  میلعت  شزادناریت  داتسا 
سیئر و ،و  رت تسپ  نیرتالاب و  اـب  ار  وت.تسین  نآ  رد  وت  يارب  يا  همدـص  دـشاب  تسرداـن  رگا  ،و  درادـن یطبر  وت  هب  دـشاب  حـیحص 

؟  راکچ سوئرم 

هچ ناـشتاقبط  ندناسانـش  ،و  ناـنآ تاـجرد  بیترت  و  نیتسخن ، نارجاـهم  نیب  زیمت  اـب  ار  هدـش  دازآ  نادـنزرف  هدـش و  دازآ  ناـگدرب 
اب ارچ  ، داز یمدآ  يا  ! هدـش مکاح  رب  مکاح  هک  نک  اشامت  ار  یموکحم  ، داد ادـص  دوبن  هقباـسم  ياـهریت  زا  هک  يریت  ! تاـهیه !؟ هطبار

ردق اضق و  هک  ینّیعم  هاگیاج  هب  ،و  یهد یمن  صیخشت  ار  تیناوتان  یهاتوک و  ،و  ینیـشن یمن  تیاج  رـس  گنل  ياپ  نارگ و  راب  نیا 
! ددرگ بلاـغ  یـسک  رگا  دـسرن  يدوس  ،و  دوش بولغم  یـسک  رگا  دـسرن  یناـیز  ار  وـت  !؟  يدرگ یمن  زاـب  هدرک  مکح  تیارب  یهلا 

يارب هکلب  تسین  وت  ندرک  هاگآ  مروظنم  هچرگ  - ینیب یمن  رگم   . یفرحنم میقتـسم  هار  زا  تّدـش  هب  ،و  یتسه یهارمگ  ناـبایب  ورهار 
ات  ، تسا يا  هبترم  کی  ره  يارب  دندش و  دیهش  ادخ  هار  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هک  - میوگ یم  قح  ياه  تمعن  يروآ  دای 

هزانج رب  زامن  تقو  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ،و  دش هداد  بقل  ءادهشلا  دّیس  وا  هب  دیسر  تداهـش  هب  هزمح  ام  دیهـش  هکنیا 
یماقم کی  ره  يارب  دش و  ادج  ندب  زا  ناشتـسد  ادـخ  هار  رد  یموق  هک  ینک  یمن  هظحالم  ایآ  !؟  داد صاصتخا  ریبکت  داتفه  هب  شا 

زا شیاتـس  رگا  !؟  دندرک يراذگمان  لاب  ود  ياراد  تشهب و  رد  هدننک  ناریط  ار  وا  دش  ادـج  ام  زا  یکی  تسد  هک  ینامز  یلو  ، تسا
تفرعم نآ  هب  نامیا  لها  رادـیب  بولق  هک  درک  یم  يروآ  دای  ار  يرایـسب  لـیاضف  هدـنیوگ  نیا  ، دوب هدرکن  یهن  دـنوادخ  ار  شیوخ 

امّلسم هک  ، راذگاو هدش  فرحنم  قح  هار  زا  ایند  دیص  عمط  هب  هک  ار  یسک.دزادنین  رانک  ار  اهنآ  ندینش  ناگدنونش  ياهشوگ  ،و  دراد
زا عنام  امـش  رب  ام  نیـشیپ  یگرزب  نیرید و  تزع   . دنتـسه ام  هدش  تیبرت  نآ  زا  سپ  مدرم  ،و  میتسه نامراگدرورپ  هدرورپ  تسد  ام 

نیا هب  امش  هک  یتروص  رد  ، میداد رسمه  امـش  هب  هتفرگ و  رـسمه  امـش  زا  ناسمه  ماوقا  دننامه  ، دشن امـش  اب  ام  یگتخیمآ  طالتخا و 
دسا امش ، زا  نز  غورد  لهج  وبا  ام و  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیشاب  هتشاد  ار  ام  ماقم  نوچمه  یماقم  هنوگچ.دیدوبن  تلزنم  ماقم و و 

زا شتآ  ناکدوک  ام و  زا  تشهب  لـها  ناـناوج  دّیـس  ود  ، امـش زا  ( ماـن دـب  ناکرـشم  زا  یکی  ) یلهاـج ياهدـنگوس  دـسا  اـم و  زا  هّللا 
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تسامش زا  شنیرتدب  ام و  زا  شنیرتهب  هک  هلوقم  نیا  زا  رگید  يرایسب  ،و  تسامش زا  بطحلا  هلاّمح  ام و  زا  ناهج  نانز  نیرتهب  ، امش
.

ام ( يرترب قوقح و  ) زا هچنآ  ادـخ  باتک  ،و  تسین داریا  لباق  تیلهاج  نارود  رد  اـم  كاـپ  عضو  ،و  هدیـسر همه  شوگ  هب  اـم  مالـسا 
»و دنرتراوازس رگید  یضعب  هب  ناشیوخ  زا  یضعب  ادخ  باتک  مکح  هب  :» تسا كاپ  يادخ  راتفگ  نآ  و   ، هدومن عمج  هتـشگ  هدنکارپ 

: تسا گرزب  يادخ  نخس 

ناـمیا هک  دنتـسه  یناـسک  ربماـیپ و  نیرت  هتـسیاش  نیا  دـندومن و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  میهاربا  هـب  مدرم  نـیرت  هتـسیاش  »
تفالخ هب  ندومن  يوریپ  ّتلع  هب  رگید  تهج  زا  ،و  یشیوخ ببس  هب  یفرط  زا  ام  سپ  «. تسا نینمؤم  تسرپ  رـس  دنوادخ  ،و  دندروآ

دندرک لالدتسا  راصنا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  یـشیوخ  تبارق و  هب  هفیقـس  رد  نارجاهم  هک  ینامز   . میرتراوازس
یقاب شیوخ  ياعدا  رب  راصنا  دراد  رگید  یلیلد  رگا  ،و  امـش اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا  يرترب  لـیلد  تبارق  نیا  رگا.دـندش  زوریپ 

 . دنا

.ما هدومن  نایغط  نانآ  رب  ،و  ما هدرب  کشر  افلخ  مامت  رب  نم  هک  يدرک  نامگ 

.مبلطب شزوپ  وت  زا  ات  هدشن  وت  رب  یتیانج  تسا  نیا  رگا 

دنـشک یم  ار  ینیب  رد  راهم  رتش  هک  هنوگ  نامه  هب  دندیـشک  یم  ارم  : يا هتفگ  دریگ »  یمن  ار  وت  نماد  گنن  نیا  هانگ  هدوب  مه  رگا  »
! منک تعیب  ات 

 . يا هدش  اوسر  دوخ  یلو  ییامن  اوسر  ،و  يا هدرک  شیاتس  ینک  شنزرس  ارم  يا  هتساوخ  مسق  ادخ  هب 

تجح نیا  نایب  مدصق.دشابن  نیقی  رد  دیدرت  ،و  نید رد  کش  راچد  هک  یتقو  ات  تسین  یـصقن  دـشاب  مولظم  هکنیا  زا  ناملـسم  يارب 
 . مدرک راهظا  تیارب  دمآ  شیپ  شنایب  هچنآ  هزادنا  هب  تّجح  زا  یلو  یتسین ) نآ  هتسیاش  وت  اریز  ) تسوت ریغ  يارب 

مادـک وت  نم و  زا  : يوش یم  هداد  خـساپ  يراد  وا  اب  هک  یتبـسن  ضحم  ، يا هدرک  يروآدای  داد  يور  نامثع  نم و  ناـیم  هچنآ  سپس 
هب تساوخ  وا  زا  هدومنن و  غیرد  وا  زا  ار  شیراـی  هک  نآ  اـیآ  درک ؟ رتراومه  وا  لـتق  يارب  ار  هار  ،و  دوب رتشیب  وا  اـب  شینمـشد  کـی 

هاپـس ،و  تخادنا ریخأت  هب  ار  شنداد  يرای  وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  نامثع  هک  یـسک  ای  ، درادرب شلامعا  زا  تسد  دنیـشنب و  شیاج 
دسانش یم  ار  يرای  زا  ناعنام  امش  زا  دنوادخ  ،» تسین نینچ  ادخ  هب  مسق  !؟  دش يراج  وا  رب  قح  ياضق  ات  تخیر  شرس  رب  ار  گرم 
 «. دراد یهاگآ  دنوش  یمن  رضاح  یمک  دادعت  زج  گنج  ماگنه  هب  ،و  دییآ ام  يوس  هب  دنتفگ  دوخ  ناردارب  هب  هک  نانآ  هب  زین  و 

ییامنهار داشرا و  رگا  ، منک یهاوخ  رذع  وا  ياهتعدب  رب  منتفرگ  بیع  زا  هک  متسین  نآ  ماقم  رد 

.تسین یهانگ  ار  وا  دوش و  شنزرس  هک  یسک  اسب  هچ  ، تسا هانگ  مندرک 

زج مرادن  یقیفوت  ، متساوخن ار  حالصا  زج  متسناوت  ات  نم  دریگ »  یم  رارق  تمهت  دروم  یهاوخ  ریخ  رد  رارصا  رثا  رد  یناسنا  یهاگ  »

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1918 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مدرگ یم  زاب  وا  هب  مدرک و  لکوت  وا  هب  ادخ ، بناج  زا 

یناـمز هچ  ار  ّبلطملا  دـبع  نارـسپ  ! يدـنادنخ نتخیر  کـشا  زا  سپ  هک  یتسار  ! تسین ریـشمش  زج  وت  دزن  ار  مناراـی  ارم و  یتفگ  و 
هک یـسک  يدوز  هب  دسرب » گنج  هنحـص  هب  لمح  ات  نک  گنرد  یکدنا  « !؟ دنناسرتب اهریـشمش  زا  ،و  دننک تشپ  نانمـشد  هب  يدید 

نانآ هار  هک  نیعبات  راصنا و  نارجاهم و  زا  یهاپـس  اب  نم   ، دوش کیدزن  وت  هب  يرادنپ  یم  رود  هچنآ  ،و  دـیآ وت  لابند  هب  ییوا  لابند 
گرم هماج  ،و  هتفرگ ار  اضف  ناشرابغ  درگ و  هک  ، هوبنا تخس  يرگشل  ، میآ یم  وت  يوس  هب  باتش  هب  دندومیپ  ییوکین  هب  ار 

دوخ هک  ، تسا هارمه  مشاه  ینب  ياهریـشمش  ردب و  نادنزرف  ار  نانآ   ، تسا دنوادخ  ءاقل  نانآ  يارب  تاقالم  نیرتهب  ،و  دـنراد نت  هب 
 « . تسین رود  نارگمتس  زا  باذع  نیا  و  ،» دمآ دورف  تنادناخ  ّدج و  ییاد و  ردارب و  ندب  رب  هنوگچ  اهریشمش  نآ  زیت  هبل  يرادربخ 

حورش

يدنوار

.نیرحبلا و نادلب  نم  وه  و  فورـصم ، رکذم  دـلب  مسا  رجه : .انه و  همعنلا  ءالبلا : .لظ و  ینعمب  قفط  .هرتس و  يا  ابجع : رهدـلا  ءابخ 
هبسنلا و  فرـصنم ) ریغ  اثنوم  مهـضعب  لعجی  دق  و   ) رجه یلا  رمت  عضبمک  لثملا  لصا  و  هدلبلا ، ینعمب  فرـصنم  ریغ  ثنوم  وه  لیق :
يذلا ددسملا : .هلضانملاب و  هتبلاغ  يا  انالف  تلضان  لاقی : هامارملا ، لاضنلا : .يرجاه و  ءانبلل : لیق  هنم  و  سایق ، ریغ  یلع  يرجاه  هیلا 

: کل زعی  کل و  زتعا  .ماقتـسا و  دتـسا : ینامر و  هدعاس  دتـسا  املف  موی  لک  هیامرلا  هملعا  رعـش : لاق  نم  یلا  رظن  و  رمال ، اناسنا  موقی 
هیلع نم  مث  رـسا  نایفـسوبا  .سئاس و  وهف  مهکلم  يا  هیعرلا : ساس  .املث و  هتملث  دـق  و  هریغ ، طئاحلا و  یف  لـلخلا  ملثلا : .كدـعاب و 

نح هبرـض  يذـلا  لثملا  .مهتاعامج و  سانلا  نم  تاقبطلا  مهئانبا و  ءاقلطلا و  نم  هیواعم  ناـک  و  هقلطاـف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
جرخ يا  اهرکذ ، يرج  دق  و  ماهسلا ، یه  حادقلا و  یلا  هعجار  اهنم  یف  ءاهلا  و  مهنم ، سیل  موقب  رختفی  نمل  برـضی  اهنم  سیل  حدق 

و هلـصن ، بکری  شاری و  نا  لبق  مهـسلا  حدـقلا : و  توص ، نحو : .اـهتلمج  نم  سیل  هنا  ضیفملا  فرعف  اـهتاوصا  فلاـخی  توص  هل 
ریمـضلا اهل  مکحلا  هیلع  نم  هلوق  .فطعلل و  هیناثلا  عم و  ینعمب  واولا  مهتاقبط ، فیرعت  زیمتلا و  ءاقلطلل و  اـم  .اـضیا و  رـسیملا  حدـق 

اذا رجحلا : عبر  نم  هناک  .قیطت و  ام  قوف  اهیلع  لمحت  ناب ال  کـسفنب ، اـقفار  فکت  ـالا  يا  کـعلظ  یلع  عبرت  ـالا  هلوق  .تاـقبطلل و 
عرذلا لصا  .هیلع و  وقت  مل  هقطت و  مل  اذا  اعرذ  رمالاب  تقـض  لاقی : و  كزمغ ، کعلظ و  عم  هیلع  ردـقت  ام  ردـقب  عفرا  ینعملا  هعفر :
تعرذ نم  وه  لیق : .کسفن و  یلع  عفرا  يا  کعرذب  دصقا  مهلوق  .هلنت و  ملف  هیلا  يدی  تددـم  دـیرت : کناکف  دـیلا ، طسب  وه  امنا 

ریثک يا  دـصقلا : نع  غاور  .ریحت  هات : و  اهیف ، هاتی  زواـفملا  هیتلا : .ء و  یـشلا  نع  زجعلا  روصقلا : .اـعرذ و  هب  تقـض  يا  اـعرذ  بوثلا 
هلوق .لدـعلا و  دـصقلا : .مهیلع و  لام  يا  مهتهلآ  یلا  غارف  یلاعت  لاق  هقیرط ، نع  داح  يا  بلعثلا  غار  لاقی : قحلا ، هداـج  نع  لـیملا 

لاحلا وذ  و  هسفن ، نع  لاحلا  یلع  بصن  ریغ  .هللا و  همعنب  ثدحا  لب  کلذب  كربخا  انا ال  اموق و  نا  دـجت  الا  ملعت و  الا  يا  يرت  الا 
هزمح و وه  و )  ) اندیهـش هلوق : .هل و  ادـهاشم  کلذـب  املاع  ناک  هیواـعم  نـال  كربخا  ـال  لاـق  اـمنا  .مالـسلا و  هیلع  وه  وه  و  ردـقم ،

هیلع ربک  املک  هرم  هرـشع  هعبرا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیلع  یلـص  هزمح  لتق  امل  و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  وه  نیحانجلاوذ 
مالسلا و هیلع  هزمحل  صاخ  رما  اذه  و  اضیا ، هیلع  مهب  یلصف  هکئالملا  نم  يرخا  هعامج  رضح  اسمخ 

هیواعم یلا  بتک  مالسلا  هیلع  یلع  ناک  .اضیا و  هعامجلاب  هیلع  یلصی  نا  هرکی  هناف  هعامج  هیلع  یلص  اذا  تیملا  یلع  هالـصلا  یف  الا 
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یه و  هلیـضفلا : عمج  لـئاضفلا  .هریثـکلا و  همجلا : یما و  نبا  هکئـالملا  عـم  ریطی  یـسمی  یحـضی و  يذـلا  رفعج  و  رخآ : باـتک  یف 
مکـسفنا اوکزت  الف  لاق  هللا  نا  ول ال  لوقی : نیعماسلا  ناذآ  اهجمت  هلوق ال  و  هب ، یمر  اذا  همف :، نم  ءاملا  لجرلا  جمو  .هصیقنلا  فالخ 

امنا و  بنرالا ، هیمرلا  سئب  لاقی : یمری ، دیـصلا  هیمرلا : .اهلبقی و  لب  اهعمـس  نم  اهدری  نموم و ال  لک  اهفرعی  یتلا  یلئاضف  ترکذـل 
هب تلام  نم  کنع  عدف  هلوق  .لیعف و  یلا  هب  لدـع  مث  هیمرم  یهف  تیمر  یلع  وه  سیل  و  ءامـسالا ، دادـع  یف  راص  هنال  ءاهلاب  تئاج 

هیمرلا و  هتلاما ، يا  هیمرلا : هب  تلام  .مالـسلا و  هیلع  هدهز  اهیف  دـهزی  مل  ایندـلا و  یلا  لام  نمب  هنم  ضیرعت  اذـه  .دیـصلا و  يا  هیمرلا 
هناک هیلا  نسحملا  هعینـصلا  و  هنـسحلا ، هعینـصلا : .هیمرم و  یهف  تیمر  نم  سیل  هنا  اـنلق ) دـق  و   ) صیـصختلل هیف  ءاـهلا  دیـصلل و  مسا 
نالف لاقی : هبدا ، هابر و  هعنطـصا و  هجرخ و  يذـلا  وه  ناسنالا و  هعینـص  عمج  عئانـصلا  انبر و  عئانـص  اناف  لاق  مث  .هعینـصلا  بحاـص 

.یلاعت و هللا  لبق  نم  نوکی  نم  انرما  يا  صاخلا ، همداخ  هجیرخ و  وه  و  هرما ، هصاـخل  هراـتخا  نمم  ناـک  اذا  هتعینـص  نـالف و  عینص 
هاضقلا ءارمالا و  سانلا  هلمج  نم  راتخی  وه  امنا  قلخلا و  رایتخاب  هرما  سیل  و  هلوسر ، هللا و  لبق  نم  هیلع  صوصنم  هنا  یلا  هراشا  اذه 

: لوطلا .داع و  یلا  بوسنم  هناک  میدق ، يا  يداع : یش ء  .دوه و  هلیبق  مه  و  هلیبق ، داع  .انسفناب و  مکانطلخ  نا  انلوط  يداع  انعنمی  مل 
تناک ام  و  انتانب ، مکانجوز  مکتانب و  انجوزتف  اعضاوت هللا ، مکیف  محرلا  هلص  انظفحف  اکولم ، ءایصوا و  ءایبنا و  انوابآ  ناک  يا  لضفلا ،
هرکذ نم  وه  و  اوتع ، ادـنعت و  تازجعملا  روهظ  عم  هبذـکی  ناک  نم  مکنم  هللا و  لوسر  انم  لاقف : وفاکتلا  یفن  لصف  مث  .اـنئافک  مکل 

مه و  لاجر : هرشع  اوناک  و  ردبب ، نیمعطملا  یف  تلزن  لیق : و  نیئزهتـسملا ، یف  تلزن  لیق : همعنلا  یلوا  نیبذکملا  ینرذ و  هلوق و  یف 
ثراحلا و نب  رـضنلا  ماشه و  نب  يرتخبلاوبا  جاجحلا و  انبا  هبنم  هیبن و  سمـشدبع و  نب  هعیب  رانبا  هبیـش  هبتع و  ماـشه و  نب  لـهجوبا 
و يزعلادـبع ، نب  دـسا  وـه  فـالحالا  دـسا  مکنم  هزمح و  هللادـسا  اـنم  .دوسـالا و  نب  هعمز  فـلخ و  نـبا  یبا  رماـع و  نـب  ثراـحلا 
و مهانرکذ ، نیذلا  ءالوه  مه  و  نیبیطملا ، فلح  یلا  هراشا  اذه  .رهف و  نب  ثراحلا  میت و  دـسا و  هرهز و  فانمدـبع و  مه  فالحالا 

یه و  هدافرلا ، هباجحلا و  هودـنلا و  ءاوللا و  نم  رادـلادبع  ینب  يدـیاب  ناک  ام  ضعب  اوعزتنی  نا  اودارا  بـالک  نب  یـصق  ینب  نا  هببس 
، لاتقلل اودعا  مهبرح و  یلع  اوفاحتف  هیاقسلا ، الا  مهل  نکی  مل  و  هنس ، لک  یف  جاحلا  ماعطل  شیرق  یلع  یصق  هضرف  ناک  یش ء  لک 
مالسلاامهیلع و نیسحلا  نسحلا و  يا  هنجلا  لها  بابش  ادیس  انم  .مهیدیاب و  ناک  ام  اورقا  و  نیثکان )  ) نیـصکان کلذ  نع  اوعجر  مث 

کلذـب مالـسلا  هیلع  ربخا  امل  و  غولبلا ، دـنع  رانلا  لها  اوراص  نیذـلا  مکحلا  نب )  ) ناورم دـلو  لیق : اـم  یلع  مه  راـنلا و  هیبص  مکنم 
مکنم اهلئاضف و  یفخت  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هعـضب  یه  یتلا  همطاف  انم  .رفکلا و  اوراتخا  اوعرعرت و  مث  هیبص  اوناک 

یلص  ) هللا لوسر  قیرط  یف  لیللاب  اهرثنتف  كوشلا  نم  همزح  لمحت  تناک  و  برح ، تنب  لیمج  ما  هیواعم  همع  یه  بطحلا و  هلامح 
.ایاطخلا هلامح  يا  لیق : .مئامنلاب و  یشمت  تناک  لیق  و  هلآ .) هیلع و  هللا 

لاق ملسا  امل  یخا  رفعج  ناک  یتح  ریصقت ، دعت و ال  حافس و ال  انیف  ناک  ام  هیلهاجلا  یف  سانلا و  انفرعی  ام  یلع  مالـسالا  یف  نحن  و 
یف تلق  ینال  طق  تینز  ام  هللا  لوسر  ای  لاقف : یه ؟ ام  هیلهاجلا  یف  لاصخ  ثالث  کل  رکـش  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل 
هنال اممذت  طق  رمخلا  تبرش  و ال  امثات ، طق  هبذک  تبذک  و ال  امرکت ، هریغل  یضری  نا  یغبنی  هسفنل ال  ناسنالا  هاضری  الام  نا  یـسفن 
نم .نسحلا و  یف  عفدـت  انتیلهاج ال  يرخـالا و  هیاورلا  یف  ناـک  اـمک  ءوسلا ، یف  يا  عفدـت  ـال  مکتیلهاـج  يور و  .لوقعلا و  بهذـت 

بهلوبا همع  لیقع  اذـه  ماشلا :) لها   ) لاقف سانلا  دـنع  هتلزنمل  اضغ  هیواعم  لاقف  اموی  هیواعم  یلع  لخد  الیقع  نا  ثیدـحلا : نوجش 
انع قرفت  ذـش و  ام  انل  عمجی  نآرقلا  و  لاق : مث  .بطحلا  هلامح  هتمع  هیواعم  اذـه  و  لیقع : لاق  و  سانلا .) دـنع  هتلزنمل  اـضغ  دارا  (و 

مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  هلوق  یف  هعاطلاب  .نیتیآ و  الت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  هبارقلاب  نیتقیرطب 
جاـجتحا یلا  اـموا  مث  .عوـطا  نحنف  هلوـسرل  هعاـطلاب هللا و  تناـک  نا  و  یلوا ، نـحنف  هبارقلاـب  هـبرقلا  تناـک  نا  مالـسلا : هـیلع  لوـقی 
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ریما مکنم  ریما و  انم  راصنالا : لاق  امل  هللا ، لوسر  هرجـش  نیرجاهملا  نا  اولاق : ناب  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  یف  راصنالا  یلع  نیرجاـهملا 
حیحـصلا .هرجـشلا و  هرمث  انال  انل  همامالا  قح  ناف  کلذب  رفظلا  جلفلا و  ناک  نا  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهیلع ، اورفظ  نرجاهملا و  جلفف 

: لیق .کلذ و  نع  دـیعب  هیواعم  اـی  تنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبرقب  لـضفلا  نا  ینعملا  نوکی  و  لوسرلل ، هب  یف  ریمـضلا  نا 
مهلوق یف  مهاوعد  یلع  راصنالاف  اهریغب  نکی  نا  و  متنا ، نورجاهملا ال  نحنف  هرجاهملاب  رفظلا  جلفلا و  ناک  نا  يا  رجاهملل ، ریمضلا 

، هراع کنع  رهاظ  رما  اذه  لاقی : .کب و  هلعف  ءوسب  هنع  تربخا  اذا  انالف : توکش  ردصم  لصالا  یف  هاکـشلا  .ریما و  مکنم  ریما و  انم 
فختـسا اذا  یتجاحب  نالف  رهظ  مهلوق  هنم  اهراع و  کنع  رهاظ  هاکـش  کلت  اهبحا و  ینا  نوشاولا  اهریع  و  بیوذوبا : لاق  لـئاز ، يا 

هیاغ یف  هلاحلا  هذه  یف  هدایقنا  و  ریغبلا ، فنا  مظع  یف  لخدـی  بشخ  وه  و  شاشخ ، هفنا  یف  لعج  يذـلا  شوشخملا : لمجلا  .اهب و 
اذه یف  کیلع  سیل  لاقی : و  هیواسم ، تفشکنا  يا  حضتفا : و  کلذ ، دارا  وا  هبیاعم  فشک  يا  ارمع : دیز  حضف  .لثملا و  هب  برـضی 

.کش و يا  باـترا ، نم  لـعافلا  مسا  باـترملا  .هردـق و  نم  صقن  عضو و  اذا  ضغی : هنم  ضغ  .هصقنم و  هلذ و  يا  هضاـضغ  رمـالا 
.ضرتعا حنس :

يا نیقوـعملا : هللا  ملعی  دـق  هلوـق : .اـطبا و  يا  هنع : یخارت  .هعفد و  هفک و  بلط  هفکتـسا : .اناودـع و  دـشا  يا  يدـعا : هـل  ناـک  اـنیاف 
ول و  سار ، هلکا  الا  هباحـصا  دـمحم و  ام  مهناوخال : نولوقی  اوناک  نوقفاـنملا  مه  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  نیطبثملا 
مله نولوقی  زاجحلا  لها  و  هغل ، یه  و  انیلا ، مکـسفنا  اوبرق  يا  انیلا : اومله  .مهولخف و  هباحـصا ، نایفـسوبا و  مهمقتل  ـال  اـمحل  ناـک 

ام ردـق  هعمـس  ءایر و  نوجرخی  الیلق ، الا  هللا  لیبس  یف  لاتقلا  نورـضحی  يا ال  سابلا : نوتاـی  ـال  .عمجلا و  دـحاولا و  نیب  هیف  نووسی 
یف .هلبق و  نـالجرلا  هیلع  يرجی  ناـک  اـم  ریغ  یلع  اهثدـحا  اروـما  اثادـحا  ناـمثع  یلع  رکنا  يا  هیلع : مقنا  .مکعم و  مـهنا  نوـمهوی 

ناـمثع اـهعطقاف  نیملـسملا ، یلع  هنیدـملا  قوس  عضوم  روزهمب  قدـصت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـک  هبیتـق : نبا  فراـعم 
نمحرلادبع کلذ  رکذ  دق  و  ناورمل ، هلک  هبهوف  سمخلا  ذخاف  هیقیرفا  حتفا  و  ناورم ، كدف  عطقا  و  ناورم ، اخا  مکحلا  نب  ثراحلا 

یف غلاـبملا  حـصنتملا : .همهتلا و  هنظلا : یعـس و  نمم  كواـش  تاـهیهف  داـبعلا  سمخ  ناورم  تیطعا  و  لاـقف : هرعـش  یف  ناـسح  نـب 
.هحیصنلا

نیدلا یلع  هئاکب  دعب  ابجعت  کنم  اذه  عمسی  نم  لک  تکحـضا  يا  فوذحم ، هلوعفم  تکحـضا ) دقل   ) هلوق .ءاکبلا و  رابعتـسالا : و 
ردـب نب  لمح  دـعوی  ریهز  نب  کلام  ناک  و  ءانبج ، نیرخاتم  يا  نیلکان ، تدـجو  يا  تیفلا : یتم  .هیواـعم و  اـی  هیف  کفرـصت  ءوسل 
هفیذح هیخاب  هب و  یسبعلا  ریهز  نب  سیق  هوخا  رفظف  اکلام ، لتق  یتا و  مث  الثم  يرجف  مث )  ) لمح اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل  لمح : لاقف 

هبتع نب  مشاه  بقل  لاقرملا  و  لاقرالا ، رثکی  يذـلا  لقرملا : .هسامحلا و  یف  ناتیبلا  ردـب  نب  لمح  نم  سفنلا  تیفـش  لاق : اـمهلتقف و 
.عفترم و عطاس : .میظعلا و  شیجلا  لفحجلا : .ـالاقرا و  اـهل  لـقری  ناـک  نیفـص و  موی  هیارلا  هیلا  عفد  مالـسلا  هیلع  اـیلع  نـال  يرهزلا ،

ردـب موی  هللا  لوسر  عم  اوناک  نیذـلا  دالوا  يا  هیردـب : هیرذ  .هبایث و  يا  توملا ، لیبارـس  نیـسبال  يا  نیلبرـستم : .مهرابغ و  مهماـتق :
هدـجو هبتع ، با ن  دـیلولا  هلاخ  و  نایفـس ، یبا  نب  هلظنح  وه  ردـبب  لوتقملا  هاخا  نا  انرکذ  دـق  .فویـسلا و  لاصنلا : اشیرق و  اوبراح 

.هیواعم ما  دنه  و  هعیبر ، نب  هبتع  تنب  هما )  ) ادنه نال  هبتع ،

يردیک

ینعی هللا  ءالبب  لظ  يا  قفط : .کنم  رهظی  و  ردصی ، ابجع  ارما  انلجال  یفخا  رخدا و  رهدلا و  رتس  يا  ابجع : کنم  رهدلا  انل  ابخ  دـقلف 
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ریثک لام  هعم  و  هرـصبلا ، مدـق  رجه  لـها  نمو  قمحا  ـالجر  نا  هتـصق  و  لـثم ، اذـه  لـخنلا و  هریثک  نیرحبلاـب  هنیدـم  رجه : هتمعنب و 
دـسف هل و  ام  فلت  رجه و  یلا  هلمح  رمتلا و  هلامب  يرتشاف  رمتلا  نم  دسکا  ائیـش  دجی  ملف  رجه ، یلا  هلمحی  حـبرلل و  ائیـش  هب  يرتشیل 

هیلع نم  مث  نایفـسوبا ، رـسا  میلعتلاب  موقملا  ددـسملا : هاـمارملا و  لاـضنلا : .رمتلا و  عضبک  يوری  يورهلا و  رکذ  اذـک  هتویب  یف  رمتلا 
نح شیرم و  ریغ  ناک  اذا  مهـسلا  حادـقلا  و  حادـقلا ، یلا  هعجار  ءاهلا  اهنم : سیل  حدـق  نح  .ءاقلطلا  نم  هیواعم  ناکف  هقلطاف ، یبنلا 

توص هل  جرخ  ضیفملا  هلاـجا  مث  هتاوخا  هرهوج  ریغ  نم  ناـک  اذا  حادـقلا  دـحا  نـال  حدـقلل ، هقاـنلا  نینح  نم  راعتـسم  توـص  يا 
طیعم یبا  نب  هبقع  نب  دـیلولا  لاق  نیح  باطخلا  نب  رمع  هلاق  نم  لوا  لیق  .حادـقلا  هلمج  نم  سیل  هنا  فرعیف  اهتاوصا  رئاس  فلاخی 

یف و واولا  و  هیف ، دجوی  امب ال  یهابی  وا  اهنم  سیل  هلیبقب  رختفی  لجرلل  برضی  اهنم ، سیل  حدق  نح  رمع : لاقف  شیرق ، نیب  نم  لتقاا 
فوقولا عیرلا  و  قیطت ، ام  قوف  اهیلع  لمحت  ناب ال  کسفنب ، اقفار  فکت  الا  يا  کعلظ : یلع  ناسنالا  اهیا  عبرت  الا  .عم  ینعمب  زییمتلا 

يا عفرلا  عبرلا : .قباسی ج - و ال  يرابی ، فقی و ال  نا  جرعالا  و  علاظلاب ، قیقح  يا  زمغ ، علظ و  نم  کـب  اـم  یلع  فقتـالا  هتقیقح  و 
ربخم ریغ  اودهـشتسا و  اـموق  نا  هلوق  يرت  لوعفم  .کـل  ربـخم  ریغ  يرت  ـالا  مالـسلا : هیلع  هلوق  .کـعلظ  عم  هیلع  ردـقت  اـم  عفرت  ـالا 

ناف هللا ، همعنب  اثدحم  لب  كرابخا  یلا  دصاق  ریغ  لوقا  امب  کمهبنا  يا  هیبنتلا  ینعم  نم  الا  یف  ام  هیف  لماعلا  و  لاحلا ، یلع  بوصنم 
رایطلاو بلطملادبع ، نب  هزمح  دارا  .اندیهش  دهشتسا  اذا  یتح  .هفرعت  کنال  و  کیف ، عجات  ریغ  هنال  ائیـش  يدجی  کلذب ال  كرابخا 

اـسمخ هیلع  ربک  املک  هرم ، رـشع  عبرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیلع  یلـص  هزمح  لتق  امل  بلاـط و  یبا  نبرفعج  وه  هنجلا  یف 
هرکی هناف  هعامج  تیم  یلع  یلص  اذا  هنال  مالسلا  هیلع  هزمحب  صاخ  اذه  اضیا و  هیلع  مهب  یلصف  هکئالملا ، نم  يرخا  هعامج  رضح 

مالسلا ال هیلع  هسفن  ینعی  رکاذ : رکذل  .هرکذب  لوطن  فورعم ال  هناریط  هلتق و  فعج و  ثیدح  و  هعامج ، يرخا  هرم  هیلع  یلـصی  نا 
اهرکنی و ال یتلا ال  یبقانم  یلیاضف و  ترکذل  يا  لوبقلا ، كرت  درلا و  نع  هراعتـسا  وه  و  هب ، یمر  اذا  هیف  نم  ءاملا  جـم  نم  اهجمت :
، هبسح هبسن و  یف  نوعطم  هنا  دارا  ءامسالا  دادع  یف  اص  هنال  ءاهلا  هلخد  یمری  دیـصلا  يا  هیمرلا : هب  تلام  نم  .دناعم  رباکم  الا  اهدری 

داومب مهدـما  هتیبرت و  نونفی  هللا  مهابر  نیذـلا  نم  يا  انبر : عیانـص  اـناف  .هیف  ترهـش  نعاـطم  رفاـنتلا  رخاـفتلا و  ماـقم  نع  هلازا  هنا  و 
و یلاـعت : هللا  لـبق  نـم  مـهیلع  صوـصنملا  مهناـب  حیرـصت  ـال  حـیولت  هـیف  ینیع و  یلع  عنـصتل  هلوـق و  راـمغ  یف  مـهلخدا  هـتمارک و 
هب هامـس  هسفن و  هب  ینع  هللا : دـسا  انم  .داع و  یلا  میدـق  لک  بسنی  انلـضف و  میدـق  يا  انلوط : يداع  .فاـطلالا  نونفب  نوصوصخملا 

تلجا امل  سایلا ، نب  كردـم  نب  همیزخ  نب  دـسا  وه  لـیق  فـالحالا ، دـسا  مکنم  .بلطملادـبع و  نب  هزمح  دارا  لـیق  و  هللا ، لوسر 
هعیبر نب  هبتعل  لیق  و  رازن ، نب  هعیبر  نب  دسا  وه  لیق  کلذب و  تیمسف  هرازف  ینب  مث  ایبط  تفلاخف  تجرخ  مرحلا  نع  دسا  نب  هعازخ 
بابـش ادیـس  انم  .رهف و  نب  ثراحلا  میت و  دسا و  هرهز و  فانمدبع و  مه  فالحالا  يزعلادـبع و  نب  دـسا  وه  لیق  فالحالا و  دـسا 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  طیعم  یبا  نب  هبقع  هیبص  دارا  رانلا : هیبص  مکنم  .مالسلاامهلع و  نیـسحلا  نسحلا و  امه  و  هنجلا ، لها 
.مهرفکب و غولبلا  دنع  رانلا  لها  اوراص  مالـسلا و  هیلع  هرابخا  دنع  هیبص  اوناک  مکحلا  نب  ناورم  دـلو  مه  لیق  و  رانلا ، مهل  کل و  و 

.نایفس یبا  تخا  لیمج  ما  یه  بطخلا : هلامح  مکنم  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  ینعی  نیملاعلا : ءاسن  ریخ  انم 

صیاقنب اوسندـتی  مل  قالخالا و  لئاذرب  اوثولتی  مل  تارهاط  تاهما  مارک و  ءابآ  مالـسالا  روهظ  لبق  انل  ناک  يا  عفدـت : اـنتیلهاج ال  و 
یف لاصخ  ثالث  کل  رکشی  هللا  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاق  ملسا  امل  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  نا  يور  و  قارعالا ،

و امرکت ، هریغل ، یضری  نا  یغبنی  هسفنل ال  ناسنالا  هاضری  ام ال  یسفن  یف  تلق  ینال  طق  تینز  ام  هللا  لوسر  ای  لاقف  یه ؟ ام  هیلهاجلا 
امک هبارقلاب  امهیدحا  نیتقیرطب  ذش : ام  انل  عمجی  نآرقلا  .لوقعلا و  بهذت  دبال  امم  طق  رمخلا  تبرش  امثات و ال  طق  هبذک  تبذک  ام 

نیرجاهملل راصنالا  تلاق  امل  و  مکنم ، رمالا  ولوا  لوسرلا و  اوعیطا  اوعیطا هللا و  و  یلاعت : هلوق  یف  امک  هعاطلاب  يرخالا  نیتیـالا و  یف 
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کلذـب رفظلا  ناک  نا  لوقی : راصنالا  یلع  اورفظ  و  کلذـب ، اوجلفت  هللا  لوسر  هرجـش  نحن  نورجاهملا : تلاـق  ریما  مکنم  ریما و  اـنم 
کلت اهبحا و  ینا  نوشاولا  اهریغ  تیبلاردـص و  بیوذ و  یبال  وه  لیق  نییلذـهلل ، رعـشلا  هرجـشلا و  هرمث  انال  مهنم  یلوا  نحنف  اـقح 

هفنا و مظع  یف  لخدی  بشخ  وه  شاشخ و  هفنا  یف  يذلا  شوشخملا : لمجلا  .هیاکشلا  هاکـشلا  لئاز و  يا  اهراع  کنع  رهاظ  هاکش 
.لثملا هب  برضی  هیاغ  یف  هلاحلا  هذه  یف  هدایقنا 

یخارتفا هرصنتسا  نمب  .مالسلا و  هیلع  هسفنل  هرصنلا  هل  لذب  نمل  ینع  هعفد و  هفک و  بلط  يا  هفکتـسا : .اناودع و  دشا  يا  هل : يدعا 
عـضوم روزهم  قدصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  هبیتق ، نبا  فراعم  یف  اثادـحا : هیلع  مقنا  طبثملا  قوعملا و  هیواعم و  هنع :
سمخلا ذـخاف  هیقیرفا  حـتتفا  ناورم و  كدـف  عطقا  و  ناورم ، اخا  مکحلا  نب  ثرحلا  نامثع  اـهعطقاف  نیملـسملا  یلع  هنیدـملا  قوسب 

یعـس و نمم  كواش  تاهیهف  دابعلا  سمخ  ناورم  تیطعا  و  هرعـش : یف  ناسح  نب  نمحرلادبع  کلذ  رکذ  دق  و  ناورمل ، هلک  هبهوف 
.هحیـصنلا یف  غلابملا  حصنتملا : و  همهتلا ، هنظلا : .هحیـصن و  نم  مکراثآ  یف  تقـس  مک  .تیبلا و  ردص  حـصنتملا : هنظلا  دیفتـسی  دـق 

طحقلا و یف  الا  اهلکا  رثکی  ال  لکالا ، نال  کلذ  و  طقالا ، رمتلا و  ماعطلا  سئب  لاق  لجرل ، فنحالا  هلاق  لـثم  هل : بنذ  ـال  مولم  برف 
.بصخلا عیبرلا و  یف  نانوکی  امهنال  هامکلا ، دبزلا و  مهدنع  ماعطلا  ریخ 

.هیواعم ای  هیف  کفرصتل  نیدلا  یلع  هئاکب  دعب  ابجعت  کحضی  نینموملا  نم  اذه  کمالک ، عمسی  نم  يا  رابعتسا : دعب  تکحضا  دقل 
ریشق نم  لجر  ردب  نب  لمح  وه  لیق  لمح : اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبلف  .دجلا  دعب  لزهی  نمل  برـضی  لثم  اذه  انبج و  نیرخاتم  نیلکان :

توملا اذا  توملاب  ساب  لمح ال  اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل  .لاق  و  اهذقنتساف ، ءاربغلا  سحاد و  برح  یف  هیلهاجلا  یف  هل  لبا  یلع  ریغا 
الیلق ثبل  .هلوق  وه  لاق  و  ءاحلاب ، لمح  یـصقتسملا  بحاص  هدروا  دق  و  جـحذم ، نم  یحوبا  هریـشعلا  دعـس  نب  لمح  وه  لیق  لزن و 

نا دـعبی  و ال  برحلا : یف  هب  تسیل  ناک  عاجـش  لجر  مسا  وه  لمح  یف  اولاق  لجالا  زاـج  اذا  توملا  نسحا  اـم  لـمح  اـجیهلا  قحلی 
انا .کلذ و  لاقف   ) ردب نب  لمح  ریهز  نب  کلام  دعوت  لیق  و  هار ، هرـصان و  نم  هبرـضی  هبرـضلا  ربغلا  بحاص  ردـب  نب  لمح  هب  داری 

ردبب ناک  نم  دالوا  يا  هیردب : هیرذ  مهرابغ .) عفترم  يا  مهماتق : عطاس  .میظعلا  شیجلا  لفحجلا : .ادـج و  عرـسم  يا  كوحن : لقرم 
یه ام  .رم و  امک  هبتع  هدج  هبتع و  نب  دیلولا  هلاخ ، هلظنح و  هیواعم  وخا  و  فویـسلا ، لاصنلا : .هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم 

.کهابشا کعابتا و  کنم و  يا  دیعبب : نیملاظلا  نم 

مثیم نبا 

يرهش رجه : درک  عورش  قفط : مدناشوپ  ار  نآ  یئیشلا : تابخ  تساه  همان  نیرتهب  زا  نیا  هیواعم و  همان ي  خساپ  رد  ترضح  همان ي 
یم شیاده  نآ  يوس  هب  دنک و  یم  راداو  يراک  هب  ار  يرگید  هک  یسک  ددسم : ندرک  يزادناریت  لاضن : نیرحب  ياهرهـش  زا  تسا 

یگنل علظ : نداتسیا  فقوت و  عبر : .دوش  دازآ  اهر و  يریسا  زا  سپ  هک  نآ  قیلط : یگتـسکش  ملث : .درک  يرود  وت  زا  کلزتعا : .دنک 
: هنظ دایز  ناوارف ، همج : تسرد  هار  زا  هدـنوش  فرحنم  رایـسب  عاور : اهنابایب  رد  ینادرگرـس  یهارمگ و  هیت : ندوب  دـیلاطوسبم  عرذ :

.تخیر رود  هب  شناهد  زا  ار  بآ  هیف : نم  ءاـملا  جـم  سرت  زا  نداـتفا  بقع  لوکن : متفاـی  ار  نآ  اذـک : تیفلا  هیرگ  رابعتـسا : تجهت 
رد هک  يا  همان  دیسر ، نم  هب  تا  همان  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ   ) یکین هعینص : .دوش  یم  عقاو  ریت  تباصا  دروم  هک  يراکـش  هیمر :

يرای کـمک و  ار  وا  شباحـصا  يراـی  هب  دـیزگرب و  دوخ  نید  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دـنوادخ  يدـش  روآداـی  نآ 
هک یلاعت  يادخ  یکین  ریخ و  هب  ار  ام  هک  یتشاذگ  رارق  وت  نوچ  دوب  هتشاد  ناهنپ  ام  رب  ار  یتفگش  رما  وت  دوجو  رد  راگزور  دومرف ،
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، دربب رجه  هب  امرخ  هک  یتسه  یـسک  دـننام  راک  نیا  رد  وت  نیاربانب  ینک  هاگآ  هداد  نامربمغیپ  هرابرد ي  هک  یتمعن  هب  تسام و  دزن 
نالف نالف و  مالـسا ، رد  مدرم  نیرترب  هک  يدرک  نامگ  دـناوخب و  يزادـناریت  هقباسم ي  هب  ار  دوخ  هدـنزومآ ي  هک  یـسک  لـثم  اـی 

وت هب  ینایز  زین  دشاب  تسردان  رگا  درادـن و  وت  يارب  يا  هدـیاف  چـیه  دـشاب  تسرد  رگا  هک  يدرک  يروآدای  ار  یبلطم  سپ  دنـشاب ،
نایم هک  نیا  رب  راک  هچ  ار  ناشنارـسپ  ناگدشدازآ و  و  دـشاب ؟ یم  تسدریز  تسدرب و  زاب  و  رتهک ، رترب و  اب  راک  هچ  ار  وت  درادـن ،

هک يریت  يادـص  تسا ! رود  رایـسب  دنناسانـشب ؟ ار  ناشیا  تاقبط  دـننک و  نییعت  ار  نانآ  بتارم  دـنراذگب و  قرف  نارجاـهم  نیتسخن 
يرواد هب  تفالخ  تماما و  هراـبرد ي  یـسک  و  يا ) هناـگیب  نآ  زا  هک  یهد  یم  رارق  یفـص  رد  ار  دوخ   ) تسین رگید  ياـهریت  ءزج 

نآ و  يربخ ، یب  دوخ  یناوتان  یهاتوک و  زا  یسانش و  یمن  ار  دوخ  هزادنا ي  ارچ  ناسنا  يا  .تسا  نآ  موکحم  دوخ  هک  هدرک  زاغآ 
وت هب  مادک  چیه  دنمزوریپ  دوس  هدروخ و  تسکـش  نایز  هک  ارچ  ینک ؟ یمن  ینیـشن  بقع  تسا  هدز  بقع  ار  وت  ردق  اضق و  هک  اج 

ار ادخ  تمعن  هکلب  مهدب  يربخ  وت  هب  مهاوخ  یمن  .يا  هدش  فرحنم  تسار  هار  زا  هدنور و  رایـسب  یهارمگ  رد  وت  و  درادـن ، یطبر 
تلیـضف و ياراد  ناش  همه  دندیـسر و  تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  راصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  هک  ینیب  یمن  اـیآ  موش : یم  روآداـی 

ریبکت داتفه  اب  ار  وا  رب  زامن  ادخ  ربمایپ  و  دش ، هتفگ  نادیهش  دیس  وا  هب  دیسر ، تداهـش  هب  ام  دیهـش  هک  یماگنه  ات  دنتـسه ، تفارش 
یکی يارب  هک  یتقو  اما  دنتسه  تلیـضف  اب  نانآ  همه ي  دش و  هدیرب  ادخ  هار  رد  ناشیاهتـسد  یهورگ  هک  ینیب  یمن  ایآ  داد و  ماجنا 

یم لاب  ود  بحاـص  تشهب و  رد  هدـننکزاورپ  وا  دـش : هتفگ  شا  هراـبرد  دوب ، هدـمآ  شیپ  ار  ناـنآ  زا  یکی  هک  هچنآ  دـماشیپ  اـم  زا 
تسانشآ نآ  اب  نانموم  ياهلد  هک  ار  يرایسب  ياهتلیضف  هدنیوگ ، دوب ، هدومرفن  یهن  دوخ  ندوتـس  زا  ار  یمدآ  دنوادخ  رگا  و  دشاب ،

هار زا  ار  يو  راکــش ، هـک  ار  یــسک  نـک  رود  دوـخ  زا  سپ  دـش ، یم  روآداـی  دـنک  یمن  در  ار  نآ  مـه  ناگدنونــش  ياهــشوگ  و 
نهک و تفارـش  دنتـسه ، اـم  هتفاـی  تیبرت  مدرم  و  میتسه ، ناـمراگدرورپ  هتفاـی  تیبرت  اـم  هک  دور ) یم  ههاریب  هب   ) تسا هدـینادرگرب 

جاودزا امـش  هفیاط ي  اـب  نارقا  دـننامه  سپ  میزیماـیب  ناـمدوخ  اـب  ار  امـش  هک  درکن  عنم  نآ  زا  ار  اـم  وت ، موق  رب  اـم  نیرید  یگرزب 
زا هدننک  بیذکت  و  تسام ، زا  ربمغیپ  هک  نیا  اب  دـیراد ، ار  یگتـسیاش  نینچ  اجک  زا  دـیدوبن ، ام  زارطمه  امـش  هک  یلاح  رد  میدرک 

و دنیامش ، زا  شتآ  لها  ناکدوک  ام و  زا  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  و  امش ، زا  اهدنگوس  مه  ریـش  تسام و  زا  ادخ  ریـش  و  امش ؟
زا تسا  يا  هدیزگ  همان  نیا  .تسامش  نایز  ام و  دوس  هب  هچنآ  زا  يرایـسب  و  امـش ، زا  شکمزیه  نز  تسام و  زا  ناهج  نانز  نیرتهب 

و دنشکب …  ار  ام  ربمغیپ  دنتساوخ  ام  هلیبق  سپ  درک : رکذ  هنوگ  نیدب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هتـشذگ  رد  یـضردیس  موحرم  هک  يا  همان 
اب میدرک  رکذ  هک  هچنآ  نیب  هچ  رگا  میدرک  رکذ  هتـشون ، شخـساپ  رد  ار  همان  نیا  ترـضح  هک  ار  هیواعم  همان ي  نآ ، حرـش  رد  ام 

لـصف کی  هیواعم ، همان ي  زا  یتمـسق  ره  هب  همان  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دراد  دوجو  یفـالتخا  رـصتخم  رگید  تاـیاور  یـضعب 
دنچ ییاه  هتکن  هدرک و  باختنا  ترضح  ياه  همان  نایم  زا  دیـس  موحرم  هک  تسا  يا  همان  نیرتحیـصف  همان  نیا  و  تسا ، هداد  خساپ 

رد هک  يرورغ  بجع و  زا  ار  اـبخ  هژاو ي  اـنلابخ ، دـقلف  هـلمج ي  رد  - 1 مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  هب  لـیذ  رد  هک  دراد  دوجو  نآ  رد 
: تسا هدومرف  ریسفت  دعب ، هلمج ي  هلیسو ي  هب  ار  نآ  سپس  هدروآ و  هراعتسا  هتـشاد ، هدیـشوپ  ار  نآ  راگزور  هدوب و  هیواعم  دوجو 
هک دـهد  یم  ربخ  يو  هب  دـنک و  یم  وگزاب  ار  ربمغیپ  لاح  تسا  توبن  نادـناخ  زا  هک  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  لاضنلا ، تقفط …  ذا 

دییات و ار  وا  شنارای  باحـصا و  هلیـسو ي  هب  هدیزگرب و  دوخ  نید  يارب  ار  وا  هدومرف و  تیانع  ترـضح  نآ  هب  گرزب  یتمعن  ادخ 
نیا دنهد و  ربخ  ار  نارگید  دنیوگب و  ار  لاوحا  نیا  هک  دنرتراوازس  ربمایپ  تیب  لها  ترـضح و  دوخ  هک  یتروص  رد  هدرک ، کمک 
برض نیا  هشیر ي  دنک ، لمح  رجه  نیمزرس  هب  امرخ  هک  تسا  یسک  دننام  وت  لثم  فلا : دومرف : راکـشآ  لاثم  ود  رکذ  اب  ار  بلطم 
رهـش رد  نآ  شورف  زا  درخب و  یعاتم  هک  دروآ  هرـصب  هب  يا  هیامرـس  تسامرخ ، زکرم  هک  رجه  زا  يدرم  يزور  هک  تسا  نآ  لثملا 

يدایز رادقم  هرصب  زا  اذل  تسین ، يزیچ  امرخ  زا  رتنازرا  دید  داتفا ، الاک  دیرخ  رکف  هب  هراجتلا  لام  شورف  زا  سپ  دربب ، يدوس  دوخ 
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زور هب  زور  اـما  درک  هریخذ  اـهرابنا  رد  ار  نآ  دوـش  نارگ  هک  نیا  دـیما  هب  اـج  نآ  رد  و  درک ، لـمح  رجه  يوـس  هب  دـیرخ و  اـمرخ 
يارب ار  ییالاک  هک  سک  ره  يارب  دش  لثملا  برـض  هلاسم  نیا  دش و  هابت  دـساف و  ات  دـنام  اهرابنا  رد  اهامرخ  هرخالاب  دـش و  رتنازرا 

، هیواعم هک  تسا  نیا  لاـثم  اـب  بلطم  قیبطت  دـشاب ، یم  ـالاک  نآ  ندـعم  زکرم و  هک  دربب  ییاـج  هب  دوس ، ندروآ  تسد  هب  شورف و 
، رجه دیوگب ، نارگید  هب  ار  ربخ  نیا  دوخ  وا  هک  دراد  اج  تسا و  ربخ  نآ  ندـعم  دوخ  وا  هک  درب  یـسک  يوس  هب  ار  ربخ  شرازگ و 

هاجنپ ياهب  هک  تسا  ناوارف  امرخ  اج  نآ  رد  ردـق  نآ  دـشاب ، یم  امرخ  نتـشاد  دایز  هب  فورعم  هک  تسا  يرهـش  اـی  يداـبآ و  مسا 
زا کی  چـیه  رد  و  دـشاب ، یم  لطر  رازه  جـنپ  هلج ، هاجنپ  سپ  تسا ، لطر  دـص  هلج  کـی  ره  نوچ  و  دوش ، یم  راـنید  کـی  هلج ،

ثنوم الومعم  تسا  رهـش  نیمزرـس و  ماـن  هک  رجه  یبدا : هتکن ي  .تسا  هدـشن  هدینـش  اـمرخ  رد  یناوارف  نینچ  نیا  رگید  ياـهرهش 
نآ دوش  یم  دصق  نآ  زا  عضوم  يانعم  هک  نیا  رابتعا  هب  یهاگ  اما  دور ، یم  راک  هب  فرـصنم  ریغ  تسه ، زین  ملع  مسا  نوچ  تسا و 

لوق رد  هک  نانچ  دنرب ، یم  راک  هب  فرصنم  ار  نآ  هتفر ، نیب  زا  فرص  عنم  ببس  ود  زا  یکی  هک  نیا  لیلد  هب  دنروآ و  یم  رکذم  ار 
ار هیواعم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مود  لاثم  رد  رجه ب - يرق  رجها  امدان  لوا ال  یلق  لاق  الاقرا و  طخلا  اـهطخ  و  هدـش : هداد  رج  رعاـش 

تسا نامه  زین  اج  نیا  هیبشت  هجو  دنک ، توعد  يزادناریت  رد  هقباسم  هب  ار  دوخ  هدنزومآ ي  هک  تسا  هدرک  يزومآ  تسد  هب  هیبشت 
داتـسا هک  نیا  ضوع  دـشاب ، ندرک  وگزاب  هب  رتراوازـس  هدوب و  نآ  ندـعم  دوخ  وا  هک  دـنک  وگزاـب  یـسک  يارب  ار  يربخ  اـیوگ  هک 

هدع مان  رکذ  اب  هیواعم  .دنک 2 - یم  هقباسم  هب  توعد  ار  وا  دیامزآ و  یم  ار  داتسا  درگاش  اج  نیا  دنک ، هقباسم  هب  توعد  ار  درگاش 
( مالـسلا هیلع   ) ماما دهاوخ  یم  هیانک  هشوگ و  اب  تسا ، هرهب  یب  نآ  زا  دوخ  هک  نیا  اب  نارگید ، رب  اهنآ  يرترب  نایب  هباحـص و  زا  يا 

نایب وت  هک  یبیترت  هب  نانآ  يرترب  دومرف : شباوج  رد  ماما  لیلد  نیا  هب  دـهد ، تلیـضف  زین  ترـضح  نآ  رب  ار  ناـنآ  دـنک و  ریقحت  ار 
، وت اریز  يرانکرب ، نآ  زا  وت  درادن و  وت  هب  یطبر  دشاب ، تسرد  هک  یضرف  هب  يدرک 

یمن يدوس  وت  هب  هک  ینک  یم  اپ  تسد و  يرما  يارب  نیاربانب  يراد ، ار  نانآ  یمالـسا  هقباـس ي  هن  ییاـهنآ و  ماـقم  هجرد و  رد ، هن 
يارب تلذ  يراوخ و  نآ  گنن  راع و  درادن و  یطبر  وت  هب  مه  زاب  دشاب ، تسردان  یتفگ  اهنآ  تلیـضف  رد  هک  هچنآ  رگا  اما  دـشخب ،

ماهفتـسا لاوس و  نیا  اب  ءاـقلطلل ، اـم  و  تنا …  اـم  .تسا و  یلوضف  رما ، نیا  رد  وت ، تلاـخد  زین ، لـیلد ، نیا  اـب  سپ  دروآ ، یمن  وت 
دـنک و تلاخد  روما  نیا  رد  تسین  راوازـس  شیدوجو ، تراقح  و  ماـقم ، هجرد و  یتسپ  اـب  هک  دـنک  یم  ریقحت  ار  هیواـعم  يراـکنا ،

ترضح تاهیه : .تسا  قیلط  رسپ  مه  قیلط و  مه  وا  سب  دوب ، وا  اب  مه  هیواعم  ناگدشدازآ  اقلط و  زا  نایفـسوبا  هدش  لقن  هک  نانچ 
دیعب يرترب  تلیضف و  رد  ار  نیرجاهم  هباحـص و  يدنب  هجرد  رما و  نیا  رد  تلاخد  يارب  ار  هیواعم  یگتـسیاش  تیلها و  هملک  نیا  اب 

: تسا هتسناد  دننامه  سک  ود  هب  ار  وا  هتسج و  لثمت  لثملا  برض  ود  هب  بلطم ، نیا  داعبتسا  نایب  رش و  روظنم  هب  سپـس  و  دناد ، یم 
یماگنه دشابن ، اهریت  هیقب  سنج  زا  هقباسم  رامق و  ياهریت  زا  یکی  یتقو  هک  تسا  نآ  بلطم  نایب  اهنم ، سیل  حدـق  نح  دـقل  فلا :

ریت نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ادص  نیا  زا  تسا و  رگید  ياهریت  يادص  فلاخم  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ییادـص  دوش  اهر  نامک  زا  هک 
زا دوخ  هک  نیا  اب  دلابب  نانآ  هب  دنک و  شیاتس  حدم و  ار  یهورگ  هک  دوش  یم  هدروآ  یـسک  يارب  لاثم  نیا  و  تسین ، هیقب  سنج  زا 
دزن زا  شیرق ، نود  نم  لبقا  تفگ : طـیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  هک  یماـگنه  تسج ، لـثمت  لاـثم  نیا  هب  رمع  ـالبق  و  تسین ، ناـنآ 

يریت دمآ  ادـص  هب  اهنم ، سیل  حدـق  نح  تفگ : رمع  دوبن ، نانآ  زا  هک  نآ  لاح  و  داد ، تبـسن  شیرق  هب  ار  دوخ  هک  میآ  یم  شیرق 
یهورگ نایم  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هرابرد ي  لاثم  نیا  اهک ، مکحلا  هیلع  نم  اهیف  مکحی  قعط  و  .دوبن ب - اـهریت  نآ  زا  هک 
شابوا لذارا و  زا  هک  نیا  لیلد  هب  اما  تسا  موق  نآ  زا  دوخ ، هچ  رگا  هک  نآ  لاح  و  دـنک ، یم  یتواضق  موق  نآ  هیلع  رب  دراد و  رارق 
بلطم نیا  هب  وا ، زا  نارگید  تسا و  موق  ناگرزب  روخ  رد  رما  نیا  نوچ  درادن  ار  یمکح  نینچ  یگتسیاش  تسین  فارـشا  زا  تسا و 
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یگتسیاش دهدب و  يرگید  رب  یسک  تلیضف  هب  مکح  دناوتب  هک  تسین  یناسک  زا  هیواعم  هک  تسا  نآ  دوصقم  .دنـشاب  یم  رتراوازس 
نیا رد  دزوس ؟ یمن  تدوخ  لاح  هب  تلد  اـیآ  ناـسنا  يا  کـعلظ ، یلع  ناـسنالا  اـهیا  عبرت  ـالا  موس : هتکن ي  .درادـن 3 - ار  رما  نیا 
يو شیاعدا  لباقم  رد  هدرک و  هاگآ  ناگتشذگ  هجرد ي  زا  ناصقن  روصق و  رب  ار  وا  ماهفتسا  قیرط  هب  بلطم  نایب  اب  ترضح  هلمج 

تلاح نیا  اب  و  يزادـناین ، تمحز  هب  رما  نیا  رد  ار  نآ  وی  نک  ارادـم  دوخ  سفن  اب  تسا  مزـال  هک  دـنک  یم  تمـالم  شنزرـس و  ار 
علظ هژاو ي  اج ، نیا  رد  ینک ، فاعم  لضف  لها  اب  نتفر  هار  ندرک و  ریـس  زا  ار  دوخ  حور  یهاوخ  یم  يراد  هک  یهاـتوک  روصق و 

ناسنا هک  يدصقم  هب  ندیسر  زا  گنل  صخـش  هک  روط  نامه  ینعی  هدروآ  روصق  ناصقن و  زا  هراعتـسا  تسا  یگنل  يانعم  هب  هک  ار 
تـسا نینچمه  یناوتان و  زجاع و  ناینیـشیپ  هجرد ي  هب  لوصو  زا  لـیاضف ، تهج  رد  زین  وت  تسا ، ناوتاـن  دـسر ، یم  مادـنا  تسرد 

ثیح .يراد  یهاـگآ  هجرد ، نیا  هب  ندیـسر  زا  زجع  دوخ و  يورین  یناوتاـن  هب  هک  نیا  زا  هیاـنک  کـعرذ ، روصق  فرعت  هلمج ي و 
و دشاب ، نییاپ  ناگتـشذگ  ماقم  هجرد و  زا  هک  تسا  هدش  نانچ  ردـقم  هک  تسا  یتسپ  تیعقوم  هب  هراشا  زین  هلمج  نیا  ردـقلا ، هرخا 
هتسناد و لزان  ار  دوخ  تسا ، هتسیاش  هک  نانچمه  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  رما  ار  يو  وا ، ندرمش  کچوک  ریقحت و  روظنم  هب  ترضح 

هدـش لالدتـسا  هک  تسا  يرمـضم  سایق  لوا  لکـش  زا  يرغـص  همدـقم ي  مکح  رد  هلمج  نیا  رفاظلا ، کیلع …  امف  .درادـب  رخوم 
وت يارب  يا  همدص  بولغم ، تیبولغم  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  و  تسا ، مزال  بجاو و  هجرد ، هبترم و  نیا  زا  وا ، رخات  هک  نآ  رب  تسا 

هیفـس نادان و  هنرگو  دشک ، بقع  هکرعم  زا  ار  دوخ  تسا  بجاو  دشاب  نیا  شلاح  سک  ره  دوش : یم  نینچ  سایق  ياربک  و  درادـن ،
تسا

رایسب رود و  تقیقح  تخانش  زا  وت ، ینعی  هیتلا ، یف  باهذل  کنا  و  .درادن 4 - شیارب  يدوس  هک  تسا  هدرک  تلاخد  يرما  رد  اریز 
ام و ياهتلیـضف  هب  یهاگآ  زا  فرحنم و  الماک  تساـم  تیناـقح  هک  یمیقتـسم  طارـص  زا  و  یتلالـض ، یهارمگ و  رد  هدـنورورف ي 

هباحص زا  کی  ره  هک  نیا  نایب  زا  سپ  ماما  نیحانجلا ، يرتالا …  .یـشاب  یم  رانکرب  رود و  هب  دراد  دوجو  امـش  ام و  نایم  هک  یقرف 
رد دوخ ، نادـناخ  هژیو ي  يرترب  رکذ  اـب  دـنک ، تباـث  نارگید  رب  ار  دوخ  یگداوناـخ  يرترب  اـت  تسا ، شیوخ  هژیو ي  یتلیـضف  ار 

نانآ صاخ  لیاضف  هلمج ي  زا  هک  تسا  هدرک  ناشنرطاخ  راصنا ، نیرجاهم و  هیقب ي  اب  ار  ناـشیا  زاـیتما  لـیلد  گرم ، یناگدـنز و 
دونشخ وا  زا  ادخ  بلطملادبع - نب  هزمح  شیومع  هدومرف ، هراشا  نآ  هب  هک  دیهـش  زا  دوصقم  و  دشاب ، یم  هداوناخ  نآ  رد  تداهش 

، ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  لیلد  نیلوا  دناد  یم  رتالاب  رترب و  نادیهـش  ریاس  زا  ار  راوگرزب  دیهـش  نیا  لیلد ، ود  هب  و  دـشاب ، یم  داب -
دناوـخ وا  رب  هک  زاـمن  هدراـهچ  رد  ریبـکت  داـتفه  هب  ار  وا  هک  نیا  رگید  لـیلد  .تسا و  هدـیمان  نادیهـش ) رورـس   ) ءادهـشلادیس ار  وا 

زاب ربمایپ  دندرک  یم  ادتقا  دندش و  یم  لزان  ناگتـشرف  زا  رگید  یعمج  دـناوخ ، یم  ریبکت ، جـنپ  اب  هک  زامن  ره  اریز  داد ، صاصتخا 
دناوخ یم  وا  رب  يرگید  زامن 

ناشیا ياهتلیـضف  زا  رگید  و  دشاب ، یم  ناشگرم  یناگدنز و  رد  مشاه  ینب  تفارـش  هزمح و  تایـصوصخ  زا  نیا  هبترم و  هدراهچ  ات 
وا ربمایپ  هک  ادـخ  هار  رد  شیاهتـسد  ندـش  عطق  زا  تسا  ترابع  هک  هدرک  نآ  هب  هراشا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هرابرد ي  هک  تسا  نآ 
نآ رد  داتسرف و  هیواعم  يارب  دورس و  يرعـش  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  دناوخ و  تشهب  رد  هدننکزاورپ  لاب و  ود  بحاص  ار 
مان ندش و  هتشک  حرش  ام  اهراع  کنع  رهاظ  هاکـش  کلت  اهبحا و  ینا  نوشاولا  اهریع  و  دومرف : تاهابم  رخف و  رایط  رفعج  دوجو  هب 

هدرک ناشنرطاخ  زین  شدوخ  هب  عجار  مالسلا ) هیلع   ) ماما میدرک و  رکذ  هتشذگ  ياهلـصف  رد  ار  رفعج  هزمح و  لتاق  تایـصوصخ  و 
ار ناسنا  دنوادخ  هک  نیا  لیلد  هب  دشاب و  یم  اریذپ  ار  نآ  ناشیاهـشوگ  انـشآ و  نانموم  ياهلد  شناوارف  لیاضف  هب  تبـسن  هک  تسا 
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رکاذ هملک ي  زا  روظنم  .تسا  هدومرف  يراددوخ  دوخ ، لیاضف  ندرمـشرب  زا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدرک ، یهن  شیوخ  ندوتـس  زا 
درک یم  نایب  دوخ  زا  ار  يرایسب  لیاضف  رکاذ  هدرک  یهن  ییاتـسدوخ  زا  دنوادخ  هک  دوب  نینچ  هن  رگا  دومرف : هک  دشاب  یم  شدوخ 

ییاتـسدوخ زا  زیهرپ  نامه  لیلد  هب  زین  هدادن ، تبـسن  دوخ  هب  اراکـشآ  هدرک و  هرکذ  لا  نودـب  هرکن و  روطب  ار  هملک  نیا  هک  نیا  و 
شوگ هک  نیعماسلا ، نازآ  اهجمت  ال  ترابع : رد  و  تسا ،

روما زا  یخرب  ندینـش  ررکم  زا  ناـسنا  حور  یهاـگ  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  درادـن ، عاـنتما  نم  لـیاضف  ندینـش  زا  ناگدنونـش  ياـه 
کنع عدـف  .دـنکفا  نوریب  دوخ  ناهد  زا  ار  بآ  ناسنا  هک  نانچ  دزادـنا  یم  رود  هب  دوخ  شوگ  زا  ار  نآ  ایوگ  دوش و  یم  تحاراـن 

نکم و انتعا  دـنیوگ  یم  ام  هرابرد ي  هچنآ  هب  ربب و  رطاخ  زا  ار  صاعورمع  لیبق  زا  تیندـب  ضرغم و  دارفا  دای  هیمرلا ، هب  تلاـم  نم 
ياو میوگ  یم  وت  هب  هراج  ای  یعمـسا  یغا و  كایا  باب  زا  دـشاب  هدرک  هدارا  ار  هیواعم  دوخ  هلمج  نیا  اب  ماـما  هک  دور  یم  لاـمتحا 

بذج ار  یمدآ  روما ، نیا  نوچ  و  دنشاب ، یم  اهناسنا  دصق  فده و  دروم  هک  تسا  يروما  زا  هراعتـسا  هیمر  هملک ي  .ونـشب  هیاسمه 
رد رگید  قیرط  هب  مجنپ ، هتکن  انل ، انبر …  عیانـص  اناف  .تسا 5 - هداد  تبـسن  نآ  هب  ار  لیم  دـننک ، یم  راداو  لامعا  ماجنا  هب  هدرک ،
هب ار  يربمغیپ  گرزب  تمعن  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  هدرک و  ناشنرطاخ  نارگید  رب  ار  دوخ  نادـناخ  يرترب  هلمج  نیا 

يارغـص همدـقم ي  مکح  رد  هلمج  نیا  و  هدومرف ، رادروخرب  نآ  زا  مه  ار  مدرم  ناشیا  هطـساو ي  هب  هداد و  صاصتخا  هداوناـخ  نیا 
يربارب اهنآ  اب  تفارش  رظن  زا  هک  دزـسن  ار  سک  چیه  هک  تسا  هدروآ  لیلد  تاهابم  رخف و  روظنم  هب  هک  تسا  یلوا  لکـش  زا  سایق 

ناشیا اب  تلیضف  رد  دنک و 

دعب مدرم  و  دشاب ، شراگدرورپ  هدرورپ ي  هتفای و  تیبرت  هطـساوالب  سک  ره  و  تسا : نینچ  ریدقت  رد  نآ  ياربک  و  دنک ، يرـسمه 
رد عیانص  ظفل  .دنک  يربارب  وا  اب  تلیضف  تفارـش و  رد  دناوت  یمن  سک  چیه  دنـشاب ، راگدرورپ  هدرورپ ي  يو ، هطـساو  هب  و  وا ، زا 
هب رایـسب  اهدـعب  ریبعت  نیا  تسا و  لحم  رب  لاح  لباق و  رب  لوبقم  مسا  قالطا  باـب  زا  و  هتفر ، راـک  هب  زاـجم  ناونع  هب  عضوم  ود  ره 

هعینـص ي ار  وا  ینـالف ، دوـش  یم  هتفگ  دـهد  صاـصتخا  يرگید  هب  ار  دوـخ  تمعن  یـسک  هک  یتـقو  ـالثم  تسا ، هدـش  هتفرگ  راـک 
تفارش هب  راختفا  روظنم  هب  زین  اج  نیا  كانه ، انعنمی …  مل  یـسفنل .) کتعنطـصا  و  : ) دنوادخ لوق  لثم  هداد ، رارق  دوخ  هدیزگرب ) )

هفیاط اب  جاودزا  شزیمآ و  زا  میراد  تلیماف  وت و  هب  تبـسن  هک  یلیاضف  همه ي  اب  هک  دراذـگ  یم  تنم  هیواـعم  رب  دوخ  یگداوناـخ 
میدـق زا  هیانک  تبـسن  نیا  دنـشاب و  یم  ربمغیپ  دوه  ترـضح  موق  هک  تسا  داع  هب  بوسنم  يداع  هژاو ي  .میدرکن  يراددوخ  اـمش 

، كانه متسل  .تسا و  ردقم  لعف  زا  قلطم ) لوعفم   ) بوصنم ءافکالا  لعف  .دشاب  یم  هیما  ینب  رب  مشاه  ینب  تفارـش  تلیـضف و  ندوب 
مه هجرد ي  زا  هیما  ینب  يرود  زا  هیانک  هلمج  نیا  دـشاب و  یم  لبق  ترابع  رد  مکانطلخ ، لعف  لاـح  رد  لـماع  هیلاـح و  واو ، فرح 

نایم هسیاقم ي  نایب  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما و  دیرادن ، ار  ماقم  هجرد و  نیا  یگتسیاش  امش  ینعی  تسا  جاودزا  رد  مشاه  ینب  اب  يوفک 
ینب زا  يدارفا  يارب  یتفارـش  تلیـضف و  هیما ، ینب  زا  يا  هدـع  يارب  تلیذر  یتـسپ و  ره  ربارب  رد  هک  هـیما  ینب  مشاـه و  ینب  تـالاح 

هک یماگنه  اریز  تسا ، هدرک  تابثا  هدوب  مشاه  ینب  اب  شزیمآ  يارب  هیما  ینب  نتـشادن  تقایل  هک  ار  دوخ  ياـعدا  هدرک ، رکذ  مشاـه 
ای تفارش و  هب  هداوناخ  ود  زا  مادک  ره  نداد  تبسن  دندش  صخشم  تقایل ، یب  تسیاشان و  دارفا  و  تلیضفاب ، صاخشا  فرط ، ود  زا 

هدرک رکذ  مشاه  ینب  زا  ار  ربمایپ  تسخن  تلع  نیدب  دشاب ، یم  تبسن  مادک  راوازس  کی  مادک  هک  دوش  یم  مولعم  راکـشآ و  یتسپ 
: دیامرف یم  هراشا  وا  هب  زین  نآرق  هک  دشاب  یم  ماشه  نب  لهجوبا  هک  دش  روآدای  هیما  ینب  زا  ار  وا  هدننک ي  بیذـکت  شلباقم ، رد  و 
: رارق نیا  زا  دنا  هدوب  رفن  هد  هک  هدش  لزان  ردب  زور  رد  شیرق  رافک  هرابرد ي  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  نیبذـکملا .) ینرذ و  (و 
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نب ثرح  و  ثرح ، نب  رـضن  ماشه ، نب  يرتخبلاوبا  جاـجح ، نارـسپ  هبنم  هیبن و  سمـشدبع ، نب  هعیبر  نارـسپ  هبیـش  هبتع و  لـهجوبا ،
هب هجوت  اب  ار  لهجوبا  و  هدرب ، مان  يربمایپ  تلیضف  اب  ار  مرکا  ربمایپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دوسا  نب  هعمز  فلخ و  نب  یبا  رماع ،

مح زا  دعب  و  هدومرف ، رکذ  تسادخ  لوسر  بیذکت  هک  شدنسپان  تفص 

نید زا  يو  عافد  يریلد و  تلع  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  ناشنرطاخ  و  هدرک ، ریبعت  ادخ  ریـش  هللادـسا و  هب  بلطملادـبع  نب  هز 
فالحا زا  دارم  و  تسا ، يزعلادبع  رسپ  دسا ، هک  تسا  هدروآ  ار  فالحالادسا  وا ، لباقم  رد  و  تسا ، هدیمان  ادخ  ریش  ار  وا  دنوادخ 

یم یـصق  ینب  هک  یتقو  اریز  دندش ، هدیمان  دـنگوسمه ، دنـشاب و  یم  رهف  نب  ثرح  میت و  دـسا ، هرهز ، فانمدـبع ، اهدـنگوسمه ) )
ییاریذپ يراد و  هدرپ  هنالاس و  تاعامتجا  يرادمچرپ و  لیبق  زا  دنریگب  دوب  رادلادبع  ینب  تسد  رد  هک  اهتمس  زا  یـضعب  دنتـساوخ 

بآ تمـس  زج  نانآ  يارب  اما  دـننک ، ماعط  ار  نایجاح  لاس  ره  رد  ات  دوب  هدرک  ررقم  شیرق  يارب  یـصق  ار  اـهنیا  ماـمت  هک  ناـیجاح 
نآ زا  سپ  اما  دندش  گنج  هدامآ ي  دنگنجب ، یـصق  ینب  اب  هک  دندش  مسقمه  نانآ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هدـنامن  یقاب  نایجاح  نداد 

لها ناناوج  رورـس  ود  دروآ ، یم  دای  هب  نآ  زا  دعب  .دندش  فرـصنم  گنج  زا  دندرک  تیبثت  دنتـشاد  تسد  رد  بصانم  زا  هچنآ  هک 
دوـصقم دـنیوگ  یـضعب  هک  هدرک  داـی  شتآ  لـها )  ) ناـکدوک زا  لـباقم  رد  و  دنـشاب ، یم  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هک  ار  تشهب 

نب ناورم  نادـنزرف  دـنیوگ  یخرب  تسا و  شتآ  نانآ  وت و  يارب  ماجنارـس  دومرف  وا  هب  ربمایپ  هک  تسا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نادـنزرف 
.دـندوب كدوک  دومرف  ناش  هرابرد  ار  نخـس  نیا  ترـضح  هک  یماگنه  هچ  رگاد  ندـش  یمنهج  ناشغولب  ماـگنه  هک  دنتـسه  مکح 

ار بطحلا  هلامح  هیما  ینب  زا  يو  لباقم  رد  دشاب و  یم  مالسلا ) هیلع   ) همطاف روظنم  هک  هدرک  راختفا  نایناهج  نانز  نیرتهب  هب  سپس 
یم ادـخ  لوسر  هار  رـس  رب  هنابـش  درک و  یم  لمح  راخ  ياه  هتـشپ  هک  تسا  هیواعم  همع  برح ، رتخد  لـیمجلا ، ما  وا  هدرک و  رکذ 

ینیچ نخـس  اب  مدرم  نایم  لیمج  ما  هک  تسا  هدـش  لقن  هداـتق  زا  دـنک و  تحاراـن  ار  وا  دور و  ورف  ترـضح  نآ  ياـپ  هب  اـت  تخیر 
زا هراعتـسا  مزیه  نیاربانب  دـننک  نشور  شتآ  مزیه  ببـس  هب  هک  نانچ  تخورفا  یم  گـنج  هنیک و  شتآ  درک و  یم  داـجیا  ینمـشد 

ریثک یف  .نالف  یلع  بطحی  نالف  دنیوگ  یم  دنک  راداو  ترارش  هب  ار  يرگید  یصخش  رگا  هک  نانچ  دشاب ، یم  ینیچ  نخـس  نامه 
رابتعا نیا  هب  مکیلع  ترابع : تسا و  رایـسب  زا  یکدـنا  متفگ  وت  لیماف  ياهیتسپ  مدوخ و  نادـناخ  لیاضف  رد  هک  اـهنیا  مکیلع ،  …و 

.تسوا ررض  رب  دشاب  سک  ره  رد  دنسپان  تافص  نیا  هک  تسا 

یبوچ شینیب  رد  هک  يرتش  شوشخم : هدنور  نیب  زا  رهاظ : تسا  نشور  شیانعم  هیاکش : هیکـش و  هاکـش ، يزوریپ  يراگتـسر ، جلف :
هک نیا  دـش  هضرع  خنـس : يراوخ  يدوبمک و  هضاـضغ : .دنـشکب  دـنهاوخب  وس  ره  هب  ار  نآ  دـشاب و  تعاـطا  رد  اـت  دـنهد  یم  رارق 

دوش یم  روآدای  ام  زا  يروما  ادخ  باتک  و  تسین ، راکنا  لباق  زین  تیلهاج  نارود  رد  ام  تفارش  دوب و  مالسا  رد  ام  ياهراک  يدینش 
نا : ) دیامرف یم  زین  و  هللا ) باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  : ) دـیامرف یم  نینچ  دـشاب و  یم  دـننام  نودـب  هناگی و  هک 
هب ینامز  يدنواشیوخ و  رظن  زا  یهاگ  ام  سپ  نینموملا .) یلو  هللا  و  اونمآ ، نیذلا  یبنلا و  اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا 
اب دوخ  يدنواشیوخ  هلیسو ي  هب  هفیقس  زور  رد  نارجاهم  نوچ  و  میدش ، هدرمش  رتراوازـس  رتکیدزن و  ندرک  يوریپ  تعاطا و  لیلد 
اب قح  دبای ، یم  ققحت  ادخ  لوسر  اب  شیوخ  ببس  هب  يزوریپ  رگا  سپ  دندش  زوریپ  دندرک ، لالدتـسا  راصنا  لباقم  رد  ادخ  لوسر 

دـسح افلخ  همه ي  رب  نم  هک  يدرک  ناـمگ  وت  و  دنتـسه ، یقاـب  دوخ  ياـعدا  رب  راـصنا  سپ  تسین  نینچ  رگا  امـش و  اـب  هن  تساـم 
هک تسا  یتیاکـش  نآ  و  دوش - یهاوخرذـع  وت  شیپ  هک  تسین  وت  رب  نآ  تساوخزاب  سپ  تسا  نینچ  رگا  مدرک ، متـس  مدـیزرو و 

رود وت ، زا  شراع  گنن و 
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ارم یتساوخ  .دـنگوس  ادـخ  هب  اتفگـش  منک ، تعیب  اـت  دندیـشک  یم  دـندز و  هنهد  راـسفا و  يرتش  دـننام  ارم  هک  یتـفگ  وت  و  تسا -
نیقی رد  کش و  شنید  رد  هک  یماگنه  ات  ناملسم  رب  و  يدش ، اوسر  دوخ  ینک ، میاوسر  یتساوخ  يدرک و  شیاتس  ینک ، شهوکن 

هب اما  تسوت ، ریغ  هب  لالدتسا  نیا  نایب  زا  منخس  يور  دوش ، عقاو  هدیدمتس  مولظم و  هک  تسین  یبیع  گنن و  دشابن  دیدرت  شرواب  و 
نآ یگداوناـخ  تفارـش  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  هلمج  نیا  عفدـت ، ـال  انمالـساف …  .متـشاد  راـهظا  وـت  يارب  دـمآ  شیپ  هچنآ  رادـقم 

هدوب فورعم  هدیدنسپ  ياهتلصخ  وکین و  قالخا  نتشاد  هب  مه  تیلهاج  نارود  رد  هکلب  درادن  مالـسا  نارود  هب  صاصتخا  ترـضح 
دش ناملسم  بلاطیبا  نب  رفعج  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور  هک  نانچ  و  میدرک ، یسررب  ار  هتکن  نیا  تامدقم  نمـض  رد  ام  دنا و 
اهنآ تسا ، هدوـمرف  ریدـقت  وـت  زا  يا  هتـشاد  تیلهاـج  نارود  رد  هک  هدیدنـسپ  تفـص  هس  هراـبرد ي  دـنوادخ  دوـمرف : وا  هب  ربماـیپ 
دوخ يارب  لقاع  هچنآ  متفگ  یم  مدوخ  اب  اریز  مراد  یمارگ  ار  دوخ  سفن  ات  مدرکن  انز  زگره  هللا  لوسر  ای  تفگ  خساپ  رد  تسیچ ؟

بارش زگره  ایح  مرـش و  رطاخ  هب  متفگن و  غورد  زگره  هانگ  زیهرپ  تهج  هب  و  ددنـسپب ، نارگید  يارب  تسین  راوازـس  ددنـسپ ، یمن 
زا ار  لقع  هک  نآ  لیلد  هب  دمآ  یم  مدب  نآ  زا  مدیشونن و 

، دوب هتفر  تسد  زا  هدش و  هتفرگ  ام  زا  هک  تفالخ  یگتسیاش  هب  عجار  هچنآ  نآرق ، انع ، ذش  ام  انل  عمجی  هللا  باتک  .درب و  یم  ناسنا 
رد عمط  هک  نانآ  افلخ و  ریاس  رب  وا  هک  نیا  رب  تسا  هدومرف  لالدتـسا  اـج  نیا  رد  ترـضح  .دـنک  یم  تاـبثا  اـم  يارب  تحارـص  اـب 
یم نآرق  رد  دنوادخ  - 1 دوش : یم  رکذ  هک  تسا  هتـشاد  نایب  هجو  دـنچ  هب  ار  بلطم  نیا  .دراد و  يرترب  تیولوا و  دـنراد  تفالخ 

یگتسیاش و رب  هوالع  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نیا  لالدتـسا  هجو  هللا .) باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  : ) دیامرف
يو ینیـشناج  هب  رتکیدزن و  ترـضح  نآ  هب  دـشاب  نینچ  سک  ره  دوب و  مرکا  ربماـیپ  نیبوسنم  نیرت  یـصوصخ  زا  یناـسفن ، تقاـیل 

زا مه  نآ  ياربک  همدقم ي  تسا و  نشور  رایسب  خیرات  رظن  زا  هک  تسا  يرما  لالدتـسا ، نیا  تسخن  تمـسق  .دوب  دهاوخ  رتراوازس 
ماما نوچ  و  هوعبتا ) نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  مود  هجو  .دوش 2 - یم  تشادرب  هیآ 

وا زین  .درک و  قیدـصت  ار  وا  دروآ و  ناـمیا  وا  هب  هک  تسا  يدرف  نیتـسخن  رتاـشوک و  همه  زا  ادـخ  لوسر  يوریپ  رد  مالـسلا ) هیلع  )
ره تسا و  باطخلا  لصف  وا  میتشاد : نایب  شیپ  رد  هک  ناـنچ  و  تخومآ ، شناد  تمکح و  يو  زا  هک  تسا  یـسک  نیرت  تلیـضفاب 

یشناج تفالخ و  هب  رتراوازس  دشاب  هتشاد  یعضو  نینچ  سک 

هتسیاش وا  زا  يوریپ  تعاطا و  لیلد  هب  مه  ربمایپ و  اب  کیدزن  يدنواشیوخ  تباب  زا  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیاربانب  دشاب  یم  وا  ین 
یتقو هک  تسا  نیا  ترـضح  راـتفگ  رد  موس  لالدتـسا  مهاوعد ، جـتحا …  اـمل  و  .دوب 3 - دـهاوخ  بصنم  نیا  راوازـس  ماـقم و  نیا 
ربمایپ زا  هک  ینخس  هب  لسوت  اب  نارجاهم  امش ، زا  یکی  ام و  زا  اورنامرف ، کی  دنتفگ : دنتـسناد و  کیرـش  تماما  رد  ار  دوخ  راصنا ،

نامدود و نامه  زا  ام  دـنتفگ : دـشاب و  دـیاب  اهنآ  زا  ماما  هک  نیا  هب  دـندرک  لالدتـسا  دنتـسه ، شیرق  زا  ناماما  هک  تسا  هدـش  لـقن 
يزوریپ هبلغ و  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  نونکا  .دـندش  بلاغ  راصنا  رب  لـیلد  نیا  اـب  و  میـشاب ، یم  سدـقم  تخرد  ناـمه  هخاـش ي 

اریز دنتـسه ، رتراوازـس  رما  نیا  هب  شنادناخ  ماما و  سپ  دـشاب  ادـخ  لوسر  اب  ناشیدـنواشیوخ  لیلد  هب  راصنا ، رب  نارجاهم  جاجتحا 
، دشابن يدنواشیوخ  لیلد  هب  رگا  اما  دنشاب و  یم  نآ  هجیتن ي  تخرد و  نآ  هویم ي  هکلب  رتکیدزن و  ترضح  نآ  هب  راصنا  زا  ناشیا 
همان ي نیا  رد  هک  یتاکن  زا  هتکن  نیمشش  .تسا 6 - یقاب  دوخ  لاح  هب  ییاوشیپ  تماما و  يارب  ناشیاعدا  مکاح و  راصنا ، لالدتـسا 

هدرک متـس  نانآ  هب  هدرب و  دسح  رگید  يافلخ  رب  ترـضح  دوب : هدرک  لایخ  هک  تسا  هیواعم  ياعدا  زا  يو  خـساپ  دراد ، دوجو  ماما 
دا ای  هک  تسا  نآ  بلطم  حرش  .تسا 
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وت هب  دشاب  تسرد  ما  هدرک  متـس  افلخ  هب  تبـسن  نم  هک  نیا  رب  ینبم  وت  ياعدا  رگا  تسردان ، ای  تسا  تسرد  دروم  نیا  رد  وت  ياع 
هدومرف دیکات  بیوذ  یبا  رعـش  اب  ار  نایب  نیا  دعب  .مهاوخب و  يرذع  وت  زا  هک  ما  هدادن  ماجنا  يراک  وت  هب  تبـسن  اریز  درادـن ، یطبر 

یـسک يارب  تسا  یلثملا  برـض  رعـش  نیا  اهراع  کنع  رهاظ  هاکـش  کلت  اهبحا و  ینا  نوشاولا  اهریع  و  تسا : نیا  شلوا  هک  تسا 
هک تسا  هیواعم  خساپ  رد  ماما  نخس  متفه ، هتکن ي  .تسین 7 - مزال  وا ، رب  شراکنا  درادن و  وا  هب  یطبر  هک  دوش  رکنم  ار  يرما  هک 

يراوخ اب  هدشراهم  رتش  دننام  ار  وت  هک  دوب  هدرک  اعدا  ترضح  نآ  ماقم  ندروآ  نییاپ  خیبوت و  شنزرـس و  روظنم  هب  يو  هرابرد ي 
يو زیمآ  خیبوت  ياعدا  هیواعم  راظتنا  فالخ  رب  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ینک  تعیب  نامز  ياه  هفیلخ  اب  ات  دندناشک  یم  روز  و 

شیاتس و هکلب  تحیضف  ییاوسر و  هن  تسا و  نم  يارب  یتمذم  هن  رما  نیا  هک  تسا  هدومرف  نایب  درک و  نوگرگد  هیواعم  ررض  رب  ار 
دـش تباث  شدوخ  رب  نیقی  روط  هب  یتقو  هک  تسا  نآ  انعم  نیا  رب  لیلد  يدـش ، اوسر  حـضتفم و  اعدا  نیا  اب  هک  ییوت  تسا و  حدـم 

هن تسا  تلیـضف  لامک و  دـننک  راداو  تعیب  هب  ربج  روز و  هب  ار  وا  هک  نیا  درادـن  شنید  رد  يا  ههبـش  کش و  تسرد و  شهار  هک 
خم هک  نیا  اما  تمذم و  ناصقن و 

اریز دـهاک  یمن  وا  شزرا  تفارـش و  زا  دوب  مدـق  تباـث  دوـخ  نید  رد  وا  دـنک و  تعیب  اـهنآ  اـب  هک  دـندرک  یم  روـبجم  ار  وا  ناـفلا 
اعدا نیا  هک  نیا  لیلد  درادن و  مه  ییاوسر  دشابن  بیع  هک  هچنآ  اما  و  دوش ، رهاظ  یسک  بیع  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  هاگنآ  ییاوسر 

.دمهف یمن  یقرف  چیه  ییوگدب  شیاتس و  مذ و  حدم و  نایم  وا  دوش  یم  مولعم  هک  تسا  نآ  دراد  ییاوسر  تحاضف و  هیواعم  يارب 
، مدـش عـقاو  موـلظم  نم ، زا  نارگید  نتفرگ  تعیب  رد  هک  مدرک  لالدتـسا  بلطم  نیا  هب  نم  هـک  نـیا  و  اـهرکذ ، یتـجح …  هذـه  و 
ملظ و نم  هب  هک  دنتـسه ، نارگید  مروظنم  هکلب  يوش  عقاو  باطخ  دروم  هک  یتشادن  تلاخد  رما  نیا  رد  وت  اریز  یتسین  وت  مدوصقم 

.میوگب ار  وت  ياهاعدا  نانخس و  باوج  متساوخ  نوچ  دوب ، مزال  هنومن ، باب  زا  متفگ  هک  رادقم  نیا  دندرک و  متس 

مزال یتشاد  نایب  یبلطم  نامثع  نم و  نایم  رما  هرابرد ي  نوچ  هدننک  تحیصن  رایـسب  حصنم : ناگدنرادزاب  نیقوعم : رتنمـشد  يدعا :
ار هار  میدرک و  ینمـشد  وا  اب  رتشیب  وت ، نم و  زا  کی  مادک  يراد ، يدنواشیوخ  تبـسن  يو  اب  هک  اریز  يونـشب ، ار  نآ  خـساپ  تسا 
هک درک  شهاوخ  وا  زا  تشادزاب و  راک  نآ  زا  ار  وا  اما  دنک  يرای  ار  يو  تساوخ  هک  یـسک  ایآ  میدرک ؟ ایهم  شندش  هتـشک  يارب 
وا هب  ردـق  اضق و  ات  دـناشک  شیوس  هب  ار  گرم  درک و  غیرد  شیرای  زا  وا  یلو  درک  بلط  يرای  هب  ار  وا  هک  نآ  ای  دـنک ، يراددوخ 

و الیلق ) الا  سابلا  نوتای  انیلا و ال  مله  مهناوخال  نیلئاقلا  و  مکنم ، نیقوعملا  هللا  ملعی  دق   ) تسین نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  دروآ ؟ يور 
داـشرا و رگا  سپ  منک ، یمن  یهاوـخ  ترذـعم  مدرک  یم  ییوـجبیع  دروآ  دوـجو  هب  هک  ییاهتعدـب  رثا  رب  ناـمثع  هب  هک  نیا  زا  نم 

رارصا تلع  هب  هدننک  تحیصن  هاوخریخ و  صخش  یهاگ  تسین و  یهانگ  ار  يو  هک  هدنوش  شنزرس  رایـسب  هچ  دوب  هانگ  میئامنهار 
هیلا تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتـسا و  ام  حالـصالا  الا  دیرا  نا   ) دوش یم  عقاو  ینامگدـب  تمهت و  دروم  تحیـصن  رد  وا 
هنتف ینمـشد و  وا  هرابرد ي  ماما  دش  یعدـم  هک  تسا  نامثع  هرابرد ي  هیواعم  ياعدا  زا  ترـضح  خـساپ  هتکن  نیمتـشه  - 8 بینا )

يزیگنا

دروم نیا  رد  یلو  تسین ، وت  هب  طوبرم  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  در  ار  يو  یلبق  ياـهاعدا  رتـشیب  ترـضح  هک  نیا  اـب  و  تسا ، هدرک 
، دندوب هیما  ینب  زا  ود  ره  نوچ  يراد ، نامثع  اب  کیدزن  يدنواشیوخ  اریز  يونـشب  ار  تا  هتفگ  نیا  باوج  دیاب  هک  دهد  یم  رکذـت 

تسین ناسنا  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  تفگ و  شیاج  هب  ار  ینخس  ره  دیاب  هک  نآ  رب  تسامنهار  نیرتهب  ماما  زا  نخـس  هنوگ  نیا  و 
نایب دنادرگ و  یمرب  شدوخ  هب  ار  وا  هتفگ ي  دنک  نایب  ار  يو  خساپ  دهاوخ  یم  هک  اج  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  دیابن  یتلاخد 
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سپس .مدرک  هدامآ  يو  زا  عافد  يارب  ار  مدوخ  متساخرب و  وا  يرای  هب  نم  هکلب  نم ، هن  يدوب  نامثع  نمشد  تدوخ  وت  هک  دراد  یم 
، هدرک رتایهم  ار  وا  نتـشک  لیاسو  هدرک  ینمـشد  وا  اب  رتشیب  یکی  مادـک  دـیوگب  دـشیدنایب و  فاصنا  يور  زا  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا 

نما تساخنرب ؟ شیرای  هب  وا  یلو  تساوخ  يرای  وا  زا  نامثع  هک  نآ  ای  تفریذپن  ار  شیرای  وا  یلو  تساخرب  وا  يرای  هب  هک  یـسک 
دوخ نمشد  ار  یلع  نامثع ، هک  نایب  نیا  هب  دیامرف ، یم  شنزرس  ار  هیواعم  یخیبوت ، ماهفتسا  نیا  اب  ماما  هفکتسا ، و  هترـصن …  لذب 

ترـضح دوب و  هتفرگ  رارق  دـیدش  هرـصاحم  رد  هک  یماگنه  اذـل  دراد ، تلاـخد  يو  راـک  رد  هک  درک  یم  مهتم  ار  وا  تسناد و  یم 
یسک دنک و  مایق  شیرای  هب  هک  دش  هدامآ 

، نکم يراک  نم  هیلع  رادرب و  نم  زا  تسد  طقف  مرادن ، وت  يرای  هب  يزاین  هک  درک  شرافس  نامثع  داتسرف ، وا  شیپ  روظنم  نیا  هب  ار 
یم لالدتسا  رمضم ، سایق  کی  اب  قیرط  نیا  هب  تفریذپن و  وا  یلو  مدش  رضاح  وا  يرای  يارب  هک  نم  دیامرف  یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما

ار دوخ  يرای  نم ، تسا : نیا  سایق  ردقم  يارغـص  .تسین  شیب  یتمهت  نامثع  نوخ  رد  يو  تلاخد  نداد  تبـسن  هک  نیا  هب  دـیامرف 
دوش مهتم  وا  اب  ینمشد  هب  هک  تسین  راوازس  دوش ، رـضاح  يرگید  ياری  يارب  سک  ره  تسا : نیا  شیاربک  و  مدرک ، هدامآ  وا  يارب 

هدومرف هراشا  هلمج  نیا  رد  هیلا ، نونملا  ثب  هنع و  یخارتف  هرـصنتسا  نما  .دـنهد  تبـسن  يو  هب  ار  يرگید  نآ  نوخ  رد  تکراشم  و 
ماش هب  ار  یسک  هرـصاحم  يراتفرگ و  تدش  لاح  رد  نامثع  هک  تسا  نانچ  نآ  و  هتـشاد ، تلاخد  نامثع  نوخ  رد  هیواعم  هک  تسا 

رتدوز هچ  ره  تساوخ  یم  شلد  نوـچ  اـما  داد  یم  يراـی  هدـعو ي  هتـسویپ  مه  وا  درک ، بلط  دوـخ  يراـی  هب  ار  هیواـعم  داتـسرف و 
هیلع  ) ماما ترابع  نیا  رخآ  رد  .تخادنا  یم  ریخات  هب  يو  زا  ار  دوخ  يرای  ترصن و  دوش ، قلطم  ياورنامرف  وا  دوش و  هتـشک  نامثع 

هب يو  نوخ  رد  نتشاد  تلاخد  زا  ار  دوخ  زین  ریبعت  نیا  هب  هداد و  تبـسن  ریدقت  هب  ار  نامثع  نتـشک  هدرب و  مان  تاردقم  زا  مالـسلا )
ضم سایق  اب  مه  تمسق  نیا  يالاب  ترابع  رد  .دناد  یم  رود 

هک یتسه  یـسک  وت  تسا : نینچ  نآ  لوا  همدـقم ي  هک  هتـشاد  تلاخد  نامثع  لتق  رد  هیواـعم  هک  نیا  هب  تسا  هدومرف  لالدتـسا  رم 
هب ار  گرم  دوخ ، ندیشک  بقع  يراگنا و  لهـس  اب  يدرکن و  شیرای  يدرک و  هحماسم  یلو  تساوخ ، کمک  يرای و  وت  زا  نامثع 

هتشاد وا  لتق  رد  ششوک  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  هب  رتراوازس  دشاب ، نینچ  سک  ره  تسا : نیا  شمود  همدقم ي  يدناشک ، شیوس 
هملک اب  ار  وا  ياعدا  تسخن  هیواعم ، هب  تبـسن  نیا  یتسرد  تابثا  ماقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  دشاب ، یم  يو  نوخ  لووسم  و 

ییامنهار يو  نتـشک  يوس  هب  ار  مدرم  رتشیب  هن  و  مدوب ، وا  اب  رتنمـشد  وت  زا  هن  نم  هک  دراد  یم  نایب  هتـسناد و  دودرم  ـالک  عدر : ي 
نارای هک  دـندوب  نینچ  اهنآ  هدـش و  لزاـن  ناـقفانم  ناـش  رد  هک  تسا  هدومرف  داهـشتسا  نآرق  هیآ ي  نومـضم  هب  یناـث  رد  و  مدرک ،
نکمم هک  تسا  هدومرف  هراشا  يا  هتکن  هب  ترـضح  هلمج  نیا  رد  رذـتعا ،…  تنک  اـم  و  .دنتـشاد 9 - یم  زاب  وا  يرای  زا  ار  ربمغیپ 
لباـقم رد  ترـضح  ياـهداقتنا  نآ  هتـشاد و  تلاـخد  ناـمثع  نوـخ  رد  ماـما  هک  دوـش  مهوـت  نینچ  ناـنادان  زا  يرایـسب  يارب  تـسا 

داـشرا و باـب  زا  روـما  نیا  هک  دـیامرف  یم  ناـیب  میدرک و  هراـشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هـک  دز  یمرـس  ناـمثع  زا  هـک  دوـب  ییاهتعدـب 
نیا هب  ارم  دنادب و  هانگ  ار  اهنیا  یسک  رگا  دوب و  وا  ییامنهار 

، درادن هانگ  چیه  هک  يا  هدش  شنزرس  رایسب  دیوگ : یم  هک  دوب  مهاوخ  یفیص  نب  متکا  لاثم  لومشم  دنک  تمالم  شنزرس و  تلع 
، دننک یم  ییوگدب  ار  وا  راک  نآ  ببـس  هب  دـننیب و  یم  ار  يراک  وا  زا  مدرم  هک  دوش  یم  هدروآ  یـسک  هرابرد ي  لثملا  برـض  نیا 

يارب لثملا  برض  زین  عارصم  نیا  حصنتملا ، هنظلا  ریفتسی  دق  .دنتـسین و  هاگآ  تسا  تسرد  اج و  هب  هک  نآ  تقیقح  زا  هک  یلاح  رد 
دهاوخ یم  دـننک  یم  لایخ  نارگید  هک  دـنک  یم  يور  هداـیز  هغلاـبم و  يدرف  یهاوخریخ  تحیـصن و  رد  ردـق  نآ  هک  تسا  یـسک 
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دنپ و رایـسب  هچ  هحیـصن : نم  مکراثآ  یف  تقـس  مک  و  تسا : نیا  شلوا  عارـصم  و  دنوش ، یم  نامگدب  وا  هب  دنزب و  لوگ  ار  فرط 
.مدرک دزشوگ  امش  هب  هک  تحیصن 

هب نتفر  هار  زا  یعون  لاقرا : اهریـشمش  لاصن : اهنهاریپ  اه ، هماج  لیبارـس : كاخ  درگ و  ماتق : هدـنورالاب  عطاس : هوبنا  رکـشل  لفحج :
هچ ندنایرگ  زا  سپ  يدـنادنخ  ببـس  نیا  هب  تسین و  يزیچ  ریـشمش  زج  وت  دزن  منارای  نم و  يارب  هک  يدرک  ناشنرطاخ  تعرس و 

گنج نادیم  هب  تفیرح  ات  نک  گنرد  یکدنا  دنـسرتب ؟ ریـشمش  زا  دنتـسیا و  زاب  نانمـشد  زا  بلطملادبع  نادنزرف  هک  يدید  تقو 
نم يرامـش و  یم  رود  ار  نآ  هک  يزیچ  دوش  کیدزن  وت  هب  یبلط و  یم  ار  وا  وت ، هک  یـسک  دبلطب ، ار  وت  هک  دشاب  دوز  سپ  دسرب ،
درگ رایسب و  ناشعمج  هک  دننک  یم  يوریپ  اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  و  راصنا ، نارجاهم و  زا  هوبنا  يرکشل  اب  مناباتش  وت  يوس  هب 

هارمه دشاب و  یم  ناشراگدرورپ  رادـید  ناشرادـید  نیرتهب  هدرک و  نت  هب  گرم  هماج ي  هک  یلاح  رد  تسا  هدـنورالاب  ناشرابغ  و 
دروم رد  ار  اهنآ  یگدنرب  يزیت و  دوخ  وت  هک  مشاه ، ینب  ياهریشمش  زین  و  دندوب ، رـضاح  ردب  گنج  رد  هک  نانآ  نادنزرف  دنناشیا 

وا هک  تسا  هیواـعم  هب  ترـضح  نآ  باوـج  - 10 دـیعبب ).) نیملاـظلا  نم  یه  اـم  و   ) يا هتخانـش  تناـشیوخ  دـج و  ییاد و  ردارب و 
دعب تکحـضا  دـقلف  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دروآ و  نآ  زا  هیاـنک  ار  ریـشمش  هک  يدـیدهت  درک  گـنج  هب  دـیدهت  ار  ترـضح 

هب تبسن  وا  ياهدیدهت  هک  نآ  زا  هیانک  ییوگ ، یم  يروآ  هدنخ  نانخس  نتسیرگ  نتخیر و  حاسمت  کشا  همه  نآ  زا  سپ  رابعتسا ،
نیا سک  ره  هک  دـشاب  نینچ  ترابع  ياـنعم  تسا  نکمم  زین  تسا و  هدـش  وا  هدـنخ ي  ثعاـب  هتخیگنارب و  ار  يو  بجعت  ترـضح 
هلمج نیا  داتفا ، دـهاوخ  هدـنخ  هب  بجعت  زا  يداد ، نآ  رد  هک  یتارییغت  تلع  هب  نید  يارب  نتـسیرگ  زا  سپ  دونـشب  وت  زا  ار  نانخس 

هیواعم زا  يراکنا  ماهفتـسا  اب  هلمج  نیا  رد  تیفلا ،…  یتم  .تسا  هدـش  هتفگ  هیواعم  يازهتـسا  ماـقم  رد  لـثملا و  برـض  دـننام  زین 
ینب ماقم  نایب  نیا  اب  زین  دنـسرتب و  ریـشمش  زا  دنزیرگب و  گنج  زا  بلطملادبع  نادنزرف  هک  تسا  هدـید  تقو  هچ  هک  تسا  هدیـسرپ 

توملا اذا  توملا  نسحا  ام  تسا ، نیا  شدـعب  عارـصم  لمح ، اجیهلا  قحلت  الیلق  ثبلف  .دراد  یم  رود  یلاح  یب  سرت و  زا  ار  مشاـه 
نیا .دیایب  هک  یماگنه  تسین  گرم  زا  یکاب  .تسا  نیا  مود  عارصم  يانعم  تشذگ و  نتم  همجرت ي  رد  لوا  عارصم  همجرت ي  لزن 

گنج رد  تیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  هتفرگ  تاشن  اجنآ  زا  نآ  لصا  دنروآ و  یم  گنج  زا  فیرح  ندـناسرت  يارب  الومعم  ار  لاثم 
نارتش دز و  نوخیبش  نانزهار  رب  تفر  وا  هدش و  هدرب  امغی  هب  ردب  نب  لمح  مان  هب  بعک  نب  ریـشق  هلیبق ي  زا  يدرم  ياهرتش  سحاد 

ار هدربمان  يریشق  ریهز ، نب  کلام  دنا : هتفگ  یخرب  .دش  لثملا  برض  دعب ، هب  نآ  زا  و  دورـس ، ار  قوف  عارـصم  ود  تفرگ و  ار  دوخ 
لمح و رب  سیق ، کلام ، ردارب  ادـعب  یلو  دـناسر ، لتق  هب  ار  کـلام  تفر  سپـس  دـناوخ و  ار  رعـش  نیا  مه  وا  درک ، لـتق  هب  دـیدهت 

دق هفیذـح  نم  یفیـس  ردـب و  نب  لـمح  نم  سفنلا  تیفـش  دـناوخ : ار  رعـش  نیا  تشک و  ار  ود  ره  تفاـی و  تسد  هفیذـح  شردارب 
درک یم  دیدهت  هداد و  میب  ار  وا  مه  ماما  .دوب  هدرک  ریـشمش  هب  دیدهت  ار  ترـضح  هیواعم  هک  نآ  لباقم  رد  کبلطیـسف ،…  ینافش 

نمشد ناکرا  رابغ  درگ و  نتخورفا  رب  دوخ و  دیدش  هلمح ي  اب  هک  يرکشل  دیروش ، دهاوخ  يو  رب  میظع  يرکشل  اب  يدوز ، هب  هک 
لابرـس دنتـسه و  لاـح  نیلبرـستم  ادـیدش و  هملک ي  ود  دـنا ، هدرک  نت  هب  ار  گرم  نهاریپ  هک  یلاـح  رد  دروآ ، یم  رد  هزرل  هـب  ار 
گرم تاقالم  هب  هک  هورگ  نآ  زا  ای  دشاب ، یگنج  هرز  زا  هیانک  تسا  نکمم  گرم  هماج ي  و  دشاب ، یم  نیلبرـستم  يارب  هب  لوعفم 

زا و  دنا ، هدرک  نآ  اب  لتق  هدامآ ي  ار  دوخ  هک  یلاوحا  عاضوا و  و  اهشفک ، اهسابل و  ای  دننک و  یم  انـش  شیاهبادرگ  رد  دنور و  یم 
نیقی دوخ  نید  تیناقح  هب  نوچ  تسا  ناشراگدرورپ  رادید  نانآ  يارب  رادید  نیرتبوبحم  هک  تسا  نآ  رکـشل  نیا  تافـص  هلمج ي 

ادنزرف دنشاب  یم  ترـضح  نآ  نایرکـشل  هارمه  هک  يا  هیردب  هیرذ  زا  روظنم  .دنراد  مات  نانیمطا  یهلا  نیتسار  هدعو ي  هب  و  لماک ،
هیواعم ییاد  ردارب و  زا  دوصقم  هک  میا  هدش  روآدای  لبق  رد  دـنا و  هدوب  ربمایپ  اب  ردـب  گنج  رد  هک  دنتـسه  ناناملـسم  زا  هورگ  نآن 
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نب هبتع  دش  هتشک  هک  مه  وا  دج  و  دنـشاب ، یم  هبتع  نب  دیلو  نایفـس و  یبا  نب  هلظنح ي  بیترت : هب  دندش  هتـشک  ردب  گنج  رد  هک 
نآرق هفیرـش ي  هیآ ي  هب  همان  رخآ  رد  و  دشاب ، یم  هیواعم  يردام  دج  هبتع  ینعی  دشاب  یم  هیواعم  ردام  دـنه ، ردـپ  هک  تسا  هعیبر 

یفاصوا مامت  .تسا  هدروآ  شنارای  هیواعم و  زا  هیانک  ار  هیآ  نیا  رد  نیملاظ  و  دـیعبب ) نیملاظلا  نم  یهام  و  : ) دـیامرف یم  داهـشتسا 
مشاه و ینب  هب  بوسنم  ياهریشمش  ردب و  لها  نادنزرف  لیبق  زا  هدومرف  نایب  تسا  نآ  هارمه  هچنآ  دوخ و  رکشل  يارب  ترـضح  هک 

زین هیواعم  رـس  رب  هدـمآ  نانآ  رـس  رب  هچ  ره  هک  نیا  دـندش و  هتـشک  اهریـشمش  نیا  اب  هیواعم  ناـشیوخ  زا  هک  یـصاخشا  يروآداـی 
لباقم فرط  رد  تشحو  ساره و  داجیا  روظنم  هب  رهام  هدنیوگ ي  کی  هک  تسا  يروما  نیرتاسر  نیرتغیلب و  زا  اهنیا  دـمآ  دـهاوخ 

.دنک هدافتسا  دناوت  یم 

دیدحلا یبا  نبا 

ِِهباَحْـصَأ ْنِم  ُهَدَّیَأ  ْنَِمل  ُهاَّیِإ  ُهَدِییْأَت  ِِهنیِِدل َو  ًادَّمَُحم ص  ِهَّللا  َءاَفِطْـصا  ِهِیف  ُرُکْذَـت  َُکباَتِک  ِیناَتَأ  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  بتکلا  نساحم  نم  وه  و 
َرَجَه َیلِإ  ِرْمَّتلا  ِِلقاَنَک  َِکلَذ  ِیف  َْتنُکَف  اَنِِّیبَن  ِیف  اَْنیَلَع  ِِهتَمِْعن  اَنَْدنِع َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِءَالَِبب  اَنُِربُْخت  َْتقِفَط  ْذِإ  ًابَجَع  َْکنِم  ُرْهَّدلا  اََنل  َأَّبَخ  ْدَـقَلَف 

َْمل َصَقَن  ْنِإ  ُهُّلُک َو  ََکلَزَتْعا  َّمَت  ْنِإ  ًاْرمَأ  َتْرَکَذَـف  ٌنَالُف  ٌنَالُف َو  ِمَالْـسِْإلا  ِیف  ِساَّنلا  َلَْضفَأ  َّنَأ  َتْمَعَز  ِلاَضِّنلا َو  َیلِإ  ِهِدِّدَـسُم  یِعاَد  ْوَأ 
َنِیلَّوَْألا َو َنیِرِجاَهُْملَا  َْنَیب  َزِییْمَّتلا  ِءاَقَلُّطلا َو  ِءاَْنبَأ  ِءاَقَلُّطِلل َو  اَم  َسوُسَْملا َو  َِسئاَّسلا َو  َلوُضْفَْملا َو  َلِضاَْفلا َو  َْتنَأ َو  اَم  ُهُْمَلث َو  َکـْقَْحلَی 

ُناَْسنِْإلا اَهُّیَأ  َُعبْرَت  اََهل َأ َال  ُمْکُْحلا  ِْهیَلَع  ْنَم  اَهِیف  ُمُکْحَی  َقِفَط  اَْهنِم َو  َْسَیل  ٌحْدـِق  َّنَح  ْدََـقل  َتاَْهیَه  ْمِِهتاَقَبَط  َفیِْرعَت  ْمِِهتاَـجَرَد َو  َبِیتْرَت 
[ َکَّنِإَف  ] ِِرفاَّظلا ُرَفَظ  ِبُوْلغَْملا َو َال  ُهَبَلَغ  َْکیَلَع  اَمَف  ُرَدَْقلا  َكَرَّخَأ  ُْثیَح  ُرَّخَأَتَت  َکِعْرَذ َو  َروُُصق  ُفِْرعَت  َکِْعلَظ َو  یَلَع 

َیلاَعَت ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدِهُْـشتْسا  ًامْوَق  َّنَأ  ُثِّدَحُأ  ِهَّللا  ِهَمِْعِنب  ْنَِکل  ََکل َو  ٍِربُْخم  َْریَغ  يَرَت  ِدْصَْقلا َأ َال  ِنَع  ٌغاَّوَر  ِهیِّتلا  ِیف  ٌباَّهََذل  َکَّنِإ  َو 
َْدنِع ًهَرِیبْکَت  َنیِْعبَِـسب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَّصَخ  ِءاَدَـهُّشلا َو  ُدِّیَـس  َلِیق  اَنُدیِهَـش  َدِهُْـشتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف  ٍّلُِـکل  ِراَْـصنَْألَا َو  َنیِرِجاَـهُْملَا َو  َنِم 

ِْهیَلَع ِِهتَالَص 

وُذ ِهَّنَْجلَا َو  ِیف  ُراَّیَّطلَا  َلِیق  ْمِهِدِـحاَِوب  َلُِعف  اَم  اَنِدِـحاَِوب  َلُِعف  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف  ٍّلُِکل  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَعُِّطق  ًاـمْوَق  َّنَأ  يَرَت  َـال  َأ َو 
َنیِعِماَّسلا ُناَذآ  اَهُّجُمَت  َنِینِمْؤُْملا َو َال  ُبُوُلق  اَُهفِْرعَت  ًهَّمَج  َِلئاَضَف  ٌرِکاَذ  َرَکَذـَل  ُهَسْفَن  ِءْرَْملا  ِهَیِکْزَت  ْنِم  ُْهنَع  ُهَّللا  یَهَن  اَم  َْول َال  ِْنیَحاَـنَْجلا َو 

ْنَأ َکِمْوَق  یَلَع  اَِنلْوَط  ُّيِداَع  اـَنِّزِع َو َال  ُمیِدَـق  اَـنْعَنْمَی  َْمل  اََـنل  ُِعئاَنَـص  ُدـَْعب  ُساَّنلا  اَـنِّبَر َو  ُِعئاَنَـص  اَّنِإَـف  ُهَّیِمَّرلا  ِِهب  َْتلاَـم  ْنَم  َکـْنَع  ْعَدَـف 
[ َِکلَذَک  ] َِکلَذ ُنوُکَی  یَّنَأ  َكاَنُه َو  ُْمتَْسل  ِءاَفْکَْألا َو  َلِْعف  اَنْحَْکنَأ  اَنْحَکَنَف َو  اَنِسُْفنَِأب  ْمُکاَنْطَلَخ 

ُْریَخ اَّنِم  ِراَّنلَا َو  ُهَْیبِص  ْمُْکنِم  ِهَّنَْجلا َو  ِلـْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَس  3  , اَّنِم ِفَالْحَْألا َو  ُدَـسَأ  ْمُْکنِم  ِهَّللا َو  ُدَـسَأ  اَّنِم  ُبِّذَـکُْملا َو  ُمُْکنِم  ُِّیبَّنلَا َو  اَّنِم  َو 
[ اَم  ] اَنُمَالْسِإَف ْمُْکیَلَع  اََنل َو  اَّمِم  ٍرِیثَک  ِیف  ِبَطَْحلا  َُهلاَّمَح  ْمُْکنِم  َنیَِملاَْعلا َو  ِءاَِسن 

ِیف ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َیلاَعَت َو  ُهَناَْحبُـس َو  ُُهلْوَق  َوُه  اَّنَع َو  َّذَش  اَم  اََنل  ُعَمْجَی  ِهَّللا  ُباَتِک  ُعَفْدـُت َو  اَُنتَِّیلِهاَج َال  َعِمُـس َو  ْدَـق 
َیلْوَأ ًهَّرَم  ُنْحَنَف  َنِینِمْؤُْملا 2 ُِّیلَو  ُهّللا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساـّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  َیلاَـعَت  ُُهلْوَق  ِهّللا 1َو  ِباتِک 

ِِهب ُجَـلَْفلا  ِنُکَی  ْنِإَـف  ْمِْهیَلَع  اوُجَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  ِهَفیِقَّسلا  َمْوَی  ِراَْـصنَْألَا  یَلَع  َنوُرِجاَـهُْملَا  َّجَـتْحا  اََّمل  ِهَعاَّطلاـِب َو  َیلْوَأ  ًهَراَـت  َِهباَرَْقلاـِب َو 
َِکلَذ ْنُکَی  ْنِإَف  ُْتیََغب  ْمِهِّلُک  یَلَع  ُتْدَـسَح َو  ِءاَفَلُْخلا  ِّلُِکل  یِّنَأ  َتْمَعَز  ْمُهاَوْعَد َو  یَلَع  ُراَْصنَْألاَف  ِهِْریَِغب  ْنُکَی  ْنِإ  ْمُکَنوُد َو  اََـنل  ُّقَْحلاَـف 

َْکَیلِإ ُرْذُْعلا  َنوُکَیَف  َْکیَلَع  ُهَیاَنِْجلا  ِتَْسیَلَف  َِکلَذَک 
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اَهُراَع َْکنَع  ٌرِهاَظ  ٌهاَکَش  َْکِلت  َو 

اَم َتْحَـضَْتفاَف َو  َحَضْفَت  ْنَأ  َتْحَدَمَف َو  َّمُذَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْدََقل  ِهَّللا  ُرْمََعل  َِعیَابُأ َو  یَّتَح  ُشوُشْخَْملا  ُلَمَْجلا  ُداَُقی  اَمَک  ُداَقُأ  ُْتنُک  یِّنِإ  َْتُلق  َو 
اَهُدْـصَق َو َكِْریَغ  َیلِإ  ِیتَّجُح  ِهِذَـه  ِِهنیِقَِیب َو  ًاباَتُْرم  ِِهنیِد َو َال  ِیف  ًاّـکاَش  ْنُکَی  َْمل  اَـم  ًاـمُولْظَم  َنوُکَی  ْنَأ  ِیف  ٍهَضاَـضَغ  ْنِم  ِِملْـسُْملا  یَلَع 

ُْهنِم َکِمِحَِرل  ِهِذَه  ْنَع  َباَُجت  ْنَأ  َکَلَف  َناَْمثُع  ِْرمَأ  يِْرمَأ َو  ْنِم  َناَک  اَم  َتْرَکَذ  َُّمث  اَهِرْکِذ  ْنِم  َحَنَـس  اَم  ِرْدَِـقب  اَْهنِم  ََکل  ُْتقَلْطَأ  یِّنَِکل 
یَّتَح ِْهَیلِإ  َنُونَْملا  ََّثب  ُْهنَع َو  یَخاَرَتَف  ُهَرَْصنَتْسا  ِنَّمَأ  ُهَّفَکَتْسا  ُهَدَعْقَتْـساَف َو  ُهَتَرُْـصن  َُهل  َلََذب  ْنَم  ِِهِلتاَقَم َأ  َیلِإ  يَدْهَأ  َُهل َو  يَدْعَأ  َناَک  اَنُّیَأَف 
هروس ( 1 ًـالِیلَق {  ّـالِإ  َسْأَْـبلا  َنُوتْأَـی  ـال  اـْنَیلِإ َو  َُّملَه  ْمِِهناوْخِإـِل  َنِیِلئاـْقلا  ْمُْکنِم َو  َنِیقِّوَعُْملا  ُهّللا  ُمَْلعَی  ْدََـقل  ِهَّللا  َّـالَک َو  ِْهیَلَع  ُهُرَدَـق  یَتَأ 

. { . 18: بازحألا

ُدیِفَتْـسَی ْدَق  َُهل َو  َْبنَذ  ٍمُولَم َال  َّبُرَف  َُهل  ِیتَیاَدِـه  يِداَشْرِإ َو  ِْهَیلِإ  ُْبنَّذـلا  َناَک  ْنِإَف  ًاثاَدْـحَأ  ِْهیَلَع  ُمِْقنَأ  ُْتنُک  یِّنَأ  ْنِم  َرِذَـتْعَِأل  ُْتنُک  اَم  َو 
ِیل َو َْسَیل  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  ُبِینُأ َو  ِهـَْیلِإ  ُْتلَّکَوَـت َو  ِهـْیَلَع  ِهّللاـِب  ّـالِإ  یِقِیفْوَـت  اـم  ُْتعَطَتْـسا َو  اَـم  َحالْـصِْإلا  ـَّالِإ  ُتْدَرَأ  اَـم  ُحِّصَنَتُْملا َو  َهَّنِّظلا 

َنِیفَّوَُخم ِْفیَّسلِاب  َنِیلِکاَن َو  ِءاَدْعَْألا  ِنَع  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِیَنب  َْتیَْفلَأ  یَتَم  ٍراَبِْعتْسا  َدَْعب  َتْکَحْضَأ  ْدَقَلَف  ُْفیَّسلا  َّالِإ  َكَْدنِع  ِیباَحْصَِأل 

ْلَمَح اَْجیَْهلا  ِقَْحلَی  ًالِیلَق  ْثِّبَلَف 

ٍناَسْحِِإب ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  ِراَْصنَْألَا َو  َنیِرِجاَهُْملَا َو  َنِم  ٍلَفْحَج  ِیف  َكَوَْحن  ٌلـِقُْرم  اـَنَأ  ُدِْعبَتْـسَت َو  اَـم  َکـْنِم  ُبُْرقَی  ُُبلْطَت َو  ْنَم  َُکُبلْطَیَـسَف 
ْدَق ٌهَّیِمِشاَه  ٌفُویُس  ٌهَّیِرَْدب َو  ٌهَّیِّرُذ  ْمُْهتَبِحَص  ْدَق  ْمِهِّبَر َو  ُءاَِقل  ْمِْهَیلِإ  ِءاَقِّللا  ُّبَحَأ  ِتْوَْملا  َلِیباَرَس  َنِیِلبْرَسَتُم  ْمُهُماَتَق  ٍعِطاَس  ْمُهُماَحِز  ٍدیِدَش 

ٍدیِعَِبب 1. َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  َِکلْهَأ َو  َكِّدَج َو  َِکلاَخ َو  َکیِخَأ َو  ِیف  اَِهلاَِصن  َِعقاَوَم  َْتفَرَع 

یلع یلإ  هیواعمل  باتک 

ینالوخلا ملـسم  یبأ  عم  هثعب  يذـلا  هیواعم  باتک  یلع  اقبطنم  باوجلا  اذـه  يرأ  تلقف  دـیز  یبأ  نب  ییحی  رفعج  ابأ  بیقنلا  تلأـس 
ریغ نذإ  نیفـص  باتک  یف  محازم  نب  رـصن  هدروأ  هریـسلا و  باـبرأ  هرکذ  يذـلا  باوجلاـف  باوجلا  وه  اذـه  ناـک  نإـف  یلع ع  یلإ 
ریمأ مالک  امهالک  يورم و  تباث  امهالک  لب  یل  لاقف  تباث  حیحـص و ال  ریغ  نذإ  باوجلا  اذـهف  باوجلا  کلذ  ناک  نإ  حـیحص و 
هاسع ام  هیلع  یعنی  اـیلع و  طقـستی 2 هیواـعم  ناـک  هللا  همحر  لاـق  هتبتکف  یلع ع  هیلع  اـم  بتکأ  نأ  ینرمأ  مث  هظاـفلأ  نینمؤـملا ع و 

یف امب  ثفنیل  هترغ  بلطی  اهثعبی  هلاسرلا  هبتکی و  باتکلاب  هدـیکی  لازی  هقح و ال  هابـصغ  اـمهنأ  رمع و  رکب و  یبأ  لاـح  نم  هرکذـی 
نم مهسفنأ  یف  هررق  ام  یلإ  هفیضی  ماشلا و  لهأ  دنع  هیلع  هجح  کلذ  لعجیف  هلسارم  وأ  هبتاکم  امإ  رمع  رکب و  یبأ  لاح  نم  هردص 

رـسأ ریبزلا و  هحلط و  لتق  هنأ  هلتق و  یلع  ـألام  ناـمثع و  لـتق  هنأـب  مهدـنع  .همهتا }  : هصمغ ( 1 هصمغ {  ناک  دـقف  معز  اـمک  هبونذ 
ملظلا و یلإ  امهبـسنی  رمع و  رکب و  یبأ  نم  أربتی  هنأ  مهدنع  تبثی  نأ  وه  هدحاو و  هلـصخ  تیقب  هرـصبلا و  لهأ  ءامد  قارأ  هشئاع و 

لهأ داسف  یلع  هرـصتقم  تسیل  يربکلا  هماطلا  هذـه  تناکف  اهایإ  هابـصغ  هبلغ و  اهیلع  ابثو  امهنأ  هفالخلا و  رمأ  یف  لوسرلا  هفلاـخم 
صاوخ نم  ذاشلا  لیلقلا  الإ  نیخیـشلا  همامإ  نودـقتعی  اوناک  مهنأل  هراصنأ  هتناطب و  هدـنج و  مه  نیذـلا  قارعلا  لهأ  لب و  هیلع  ماشلا 
لضفأ هنأ  رکب و  یبأ  رکذ  أرق  اذإ  هجوحی  هجرحی و  ایلع و  بضغی  نأ  دصق  ینالوخلا  ملسم  یبأ  عم  باتکلا  کلذ  بتک  املف  هعیشلا 

 { .حضاو ریغ  : امجمجم ( 2 امجمجم {  باوجلا  ناکف  رکب  یبأ  یف  انعط  یـضتقت  هملکب  باوجلا  یف  هطخ  طـلخی  نأ  یلإ  نیملـسملا 
امهل هتکرت  دـق  یقح و  اذـخأ  لوقی  هرات  امهیلع و  محرتی  هرات  اـمهتءاربب و  حیرـصتلا  ـال  اـمهل و  میلظتلاـب  حیرـصت  هیف  سیل  نیب  ریغ 
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نأ هنم  بضغلا  هلمحی  هافختسی و  ایلع ع و  هیف  ازفتسیل  لوألا  باتکلل  ابسانم  ایناث  اباتک  بتکی  نأ  هیواعم  یلع  صاعلا  نب  ورمع  راشأف 
لثمب مالکلا  هنم  تمعطتـسا  ام  هایت و  قزن  لجر  ایلع ع  نإ  ورمع  هل  لاق  هبهذـم و  نیجهت  هلاح و  حـیبقت  یف  هب  ناقلعتی  امالک  بتکی 

یبأ عم  هتثعب  یلع  مزع  نأ  دـعب  هباحـصلا  نم  وه  یلهاـبلا و  هماـمأ  یبأ  عـم  هیلإ  هذـفنأ  اـباتک  بتکف  بتکاـف  رمع  رکب و  یبأ  ظـیرقت 
ادمحم ع یفطـصا  هدج  یلاعت  هللا  نإف  دعب  امأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  هللا  دبع  نم  باتکلا  هخـسن  ءادردلا و 

قحم عرشلا و  غلب  دق  ادیمح  ادیشر  هیلإ  هضبق  مث  هیاوغلا  نم  هب  يده  هیامعلا و  نم  هب  ذقنأف  هتعیرـش  هیدأت  هیحوب و  هصتخا  هتلاسرل و 
هودیأ و باحصأب  ادمحم ع  صتخا  هناحبـس  هللا  نإ  مث  هءالآ  همعن و  هیلع  فعاض  هءازج و  هللا  نسحأف  کفإلا  ران  دمخأ  كرـشلا و 

هورصن هورزآ و 

هللا و دنع  مهالعأ  هبترم و  مهلضفأ  ناکف  حتفلا 29 } . هروس  ( 1 ْمُهَْنَیب {  ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِشَأ  مهل  هناحبس  هللا  لاق  امک  اوناک  و 
رـصم حوتفلا و  حـتف  يذـلا  یناـثلا  هفیلخلا  مث  هدرلا  لـهأ  لـتاق  هوعدـلا و  مل  هملکلا و  عـمج  يذـلا  لوـألا  هفیلخلا  هلزنم  نیملـسملا 

.هیفینحلا هملکلاب  قافآلا  قبط  هلملا و  رشن  يذلا  مولظملا  ثلاثلا  هفیلخلا  مث  نیکرشملا  باقر  لذأ  راصمألا و 

هیلع تسسد  هرهظ و  رمألا و  نطب  هل  تبرض  دیاکملا و  هل  تبصن  لئاوغلا و  هتیغبف  هیلع  تودع  هنارجب  برض  مالسإلا و  قثوتسا  املف 
.دحاوب کنم  نیملسملا  موی  ام  هتکردأ و  امف  قزمی  نأ  لبق  هکردت  نأ  کلأس  هرصن و  نع  كرصنتسا  ثیح  تدعق  هب و  تیرغأ  و 

مث هتعیب  نع  اورخأت  یتح  سانلا  نم  هباصع  تیوغتـسا  کتیب و  یف  تدعق  هرمأ و  داسفإ  تمر  هیلع و  تیوتلا  رکب و  ابأ  تدسح  دـقل 
لتق هنأل  هدـلو  لتق  تلواح  کنإ  یتح  هباصمب  هتامـشلا  ترهظأ  هلتقب و  تررـس  هتدـم و  تلطتـسا  هتدـسح و  رمع و  هفالخ  تهرک 
یف مث  هنید  یف  مث  ههقف  یف  تنعط  هنـساحم و  تیوط  هحباقم و  ترـشن  نامثع  کمع  نبال  ادـسح  کنم  دـشأ  نکت  مل  مث  هیبأ  لتاق 
نم ام  دـی و  ناسلب و ال  هنع  عفدـت  کنم ال  رـضحمب  هولتق  یتح  کتعیـش  کباحـصأ و  نم  ءاهفـسلا  هب  تیرغأ  هلقع و  یف  مث  هتریس 

تـضهن مث  شوشخملا  لحفلا  قاسی  امک  راستقالا  مئازخب  قاست  ارهق  هیلإ  تلمح  یتح  هتعیب  یف  تأکلت  هیلع و  تیغب  نم  ـالإ  ءـالؤه 
.ءاوهألا تالالض  سوفنلا و  ینامأ  نم  کلت  کب و  نوقدحملا  كؤارجس و  كؤاصلخ و  نامثع  هلتق  هفالخلا و  بلطت  نآلا 

یف کل  هعیب  الف  اضر  وه هللا  نم  یلع  اوقفتیل  نیملـسملا  نیب  يروش  رمألا  دـعأ  نامثع و  هلتق  انیلإ  عفدا  ابناج و  ثبعلا  جاجللا و  عدـف 
کل یبتع  انیلع و ال  کل  هعاط  انقانعأ و ال 

وأ مهلتقأ  یتح  اوناک  ثیح  اوناک و  نیأ  نامثع  هلتق  نبلطأل  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  فیسلا و  الإ  يدنع  کباحـصأل  کل و  سیل  اندنع و 
.هللااب یحور  قحتلت 

ْمُکَمالْسِإ َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  لوقی  هناحبـس  هللا  تدجو  ینإف  كداهج  کتقباس و  نم  هب  نمت  لازت  ام ال  امأف 
هللا یلع  انانتما  سفنألا  دـشأ  اهتدـجول  کـسفن  لاـح  یف  ترظن  ول  َنِیقِداـص 1و  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِناـمیِْإِلل  ْمُکادَـه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهّللا  ِلـَب 

ٌباُرت ِْهیَلَع  ٍناْوفَـص  هلعجی ك  داهجلا و  رجأ  لطبی  هللا  یلع  ناـنتمالاف  هقدـصلا  رجأ  لـطبی  لـئاسلا  یلع  ناـنتمالا  ناـک  اذإ  اـهلمعب و 
َنیِِرفاْکلا 2. َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهّللا ال  اُوبَسَک َو  اّمِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  ًاْدلَص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف 

ینالوخلا و ملسم  ابأ  هب  ملک  امم  وحنب  همامأ  ابأ  ملک  یلهابلا  همامأ  یبأ  عم  یلع ع  یلإ  باتکلا  اذه  لصو  املف  رفعج  وبأ  بیقنلا  لاق 
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.باوجلا اذه  هعم  بتک 

سیل ملـسم و  یبأ  عم  لصاولا  باتکلا  یف  شوشخملا ال  لحفلا  وأ  شوشخملا  لمجلا  ظفل  رکذ  اذه  هیواعم  باتک  یف  بیقنلا و  لاق 
کسفنت رجهلا 4و  کـلوق  رزـشلا 3و  كرظن  نم  کـلذ  اـنفرع  مهیلع  تیغب  ءاـفلخلا و  تدـسح  هیف  اـمنإ  هظفللا و  هذـه  کـلذ  یف 

.ءافلخلا نع  کئاطبإ  ءادعصلا و 

یف اهنأ  حیحـصلا  هیف و  هظفللا  هذـه  نولعجیف  ملـسم  یبأ  باتک  مهدـنع  روهـشملا  نیباتکلا و  نوفرعی  سانلا ال  نم  ریثک  امنإ  لاـق و 
تداع اهارت  همامأ أ ال  یبأ  باتک 

.هباوج یف  تداعل  ملسم  یبأ  باتک  یف  تناک  ول  هباوج و  یف 

 . روکذملا باوجلا  ظافلأ  حرش  یف  نوءدتبم  نآلا  نحن  رفعج و  یبأ  بیقنلا  مالک  یهتنا 

هل و هدییأت  هل و  هفیرـشت  ادـمحم و  یلاعت  هللا  ءافطـصاب  ایلع ع  ربخی  هیواعم  نإ  بجعتلا  عضوم  ابجع  کنم  رهدـلا  انل  أبخ  دـقلف  هلوق 
ردـصملا زومهم و  أبخ  دـحاولا و  ءیـشلاک  یلع ع  یبنلا ص و  ناک  ذإ  ورمع  لاح  نع  ارمع  دـیز  راـبخإک  يرجی  هنـأل  فیرظ  اذـه 

.ئبخ ام  لیعف  یلع  ءیبخلا  اضیأ و  ءبخلا  اهزمه و  اوکرت  مهنأ  الإ  ءبخلا  یه  هیباخلا و  هنم  ءبخلا و 

.هناسحإ هماعنإ و  یلاعت  هللا  ءالب  و 

لصأ فورصم و  رکذم  مسا  وه  لیق  ثینأتلا و  فیرعتلل و  فرـصنی  هنیدم ال  مسا  رجه  میدق و  لثم  رجه  یلإ  رمتلا  لقانک  هلوق ع  و 
رجه نأ  کلذ  ؛و  اهمیدق نم  هلذتبملا و  لاثمألا  نم  اذـه  : دـیبع وبأ  لاق  لاثمألا 2:152؛ عمجم  ( 1 رجه {  یلإ  رمت  عضبتـسمک  لثملا 

هدیـصق کیلإ  يدهأ  أرما  ّنإ  و  يدعجلا : هغبانلا  لاق  ؛ ربیخ یلإ  رمتلا  عضبتـسمک  : اضیأ لاقی  ؛و  ئطخم هیلإ  عضبتـسملا  ؛و  رمتلا ندـعم 
لاق اهریغ  یلإ  رمتلا  اهنم  لمحی  لخنلا  هریثک  هدلب  یه  سایق و  ریغ  یلع  يرجاه  هیلإ  هبسنلا  و  .اربیخ } .  ضرأ  یلإ  ارمت  عضبتـسمک 

.رمتلا هرصبلا  یلاول  يدهی  امک  مالکلا  فرط  هل  يدهأ  ینعملا  اذه  یف  رعاشلا 

لوألا لئاقلا  لوق  یلإ  هراشإ  اذه  یمرلا و  هملعم  يأ  لاضنلا  یلإ  هددسم  یعاد  هلوق و 

موی لک  هیامرلا  هملعأ 

: هدعب ؛و  هفلع نب  لیقع  وأ  ، ّيدزألا مهف  نب  کلام  وأ  ، سوأ نب  نعم  یلإ  بسنی  تیبلا  ؛و  ماقتـسا : دتـسا ( 1 ینامر {  هدعاس  دتسا  املف 
. { . ناسللا 4:191 رظنا  نانبلا و  هلماح  کنم  ّتلش  یمرت و  نیح  کنیمی  ترفظ  الف 

حمر بیصم و  دیدس  مهس  لاضنلا و  هتملع  انالف  تددس  یمرلا و  یلع  هدعاس  ماقتـسا  يأ  هلمهملا  نیـسلاب  هحیحـصلا  هیاورلا  اذکه 
ءاشنإلا بتاک  يرابنألا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  هلودلا  دیدسل  هلوق  یف  یناجرألا  یـضاقلا  فرظ  دق  هتنعط و  ئطخت  نأ  لق  يأ  دیدس 

يرولل مراکملا  بصن  يذلا  یلإ 
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اهنم و  .رذنملا }  نب  مزاح  کلذ  لاق  نم  لوأ  : اولاق لاثمألا 1:333؛ عمجم  ( 2 کلکأی {  کبلک  نمـس  ینعملا  اذه  یف  لاثمألا  نم  و 
 { . .یلع تدرت  : دارأ لاثمألا 1:200؛ عمجم  ( 3 ینثورت {  کشحأ و 

 . رمع رکب و  وبأ  يأ  نالف  نالف و  مالسإلا  یف  سانلا  لضفأ  نأ  تمعز  هلوق ع و 

یف ریرج  ناـک  دـق  ریرجل و  قدزرفلا  لوق  ینعملا  اذـه  نم  هملث  کـقحلی  مل  صقن  نإ  هلک و  کـلزتعا  مت  نإ  ارمأ  ترکذـف  هلوق ع 
نب هبیتق  میمت  ونب  لتق  املف  میمت  ینب  یلع  مهماـیأب  هریعی  هلوئخ  سیق  یف  ریرجل  تناـک  دـقف  نـالیع  سیقب  هیلع  رخفی  هاـیإ  هتاـجاهم 

. { هناوید 853 ( 4 مئاق {  لک  تدعقأ  میمت  لآل  هعقو  هنیدملاب  یلهأ  یناتأ و  رختفی  قدزرفلا  لاق  ناسارخب  یلهابلا  ملسم 

اهب اوعمس  ذإ  سانلا  سوءر  ناک 

وه اهنود  حـبنتف  سیق  نم  تنأ  ام  هلوقف و  اتزج  هبیتق  انذأ  نإ  بضغت  لاـقف أ  اـهرکذ  اـنکرت  تاـیبأ  دـعب  ریرج  باـطخ  یلإ  جرخ  مث 
میلـس و ینب  نم  مزاح  نب  هللا  دبع  وه  رعـشلا  یف  روکذملا  مزاح  نبا  هلک و  کلزتعا  مت  نإ  ارمأ  ترکذـف  هیواعمل  یلع ع  لوق  ینعم 

 . ناسارخ یلاو  ناک  اضیأ و  میمت  هتلتق  نالیع و  سیق  نم  میلس 

تیب تنأ و  ام  هلوقب و  جـتحا  عفر  نمف  بصنلاب  موق  اهاور  دـق  عفرلاـب و  هروهـشملا  هیاورلا  لوضفملا  لـضافلا و  تنأ و  اـم  هلوق ع و 
.رخفلا کیبأ و 

نأل عنصت  ام  يأ  لعفلا  ینعم  کلذ  یف  لضافلا و  کلام و  لیوأت  یلعف  بصن  نم  راخفلا و  كدعب و  یسیقلا  امف  هلوقب  و 

 . یلوأ نییوحنلا  دنع  عفرلا  فلتم 1و  یف  ریسلا  تنأ و  امف  اودشنأ  لعف و  ینعم  وأ  العف  هیف  مالکلا  نمضتی  نأ  دب  بابلا ال  اذه 

.ءاقلطلا یف  ماللا  لجأل  ریغ  انهاه ال  بصنلا  زییمتلا  ءاقلطلا و  ءانبأ  ءاقلطلل و  ام  لاق و  مث 

ریمأ نإف  فلـسلا  یف  نعطی  نم  لوقی  ام  ضقنی  مالکلا  اذـه  مهتاقبط  فیرعت  مهتاجرد و  بیترت  نیلوألا و  نیرجاهملا  نیب  لاق ع  مث 
رمع رکب و  یبأ  نیب  هنیب ع و  هلضافملل  الإ  هیواعم  رکذی  مل  نیرجاهملا و  مالعأ  نیب  هلضافملاب  هضرعت  هیواعم  یلع  رکنأ  نینمؤملا ع 
يأ یف  هنیب ع  امهنیب و  لاحلا  هبتـشا  یتلا  تاقبطلا  تاجردـلا و  يوذ  نم  نیلوألا و  نیرجاـهملا  نم  اـمهنأب  نینمؤملا ع  ریمأ  هداهـشف 

.امهتلزنم مظع  امهنأش و  ولع  یلع  هعطاق  هداهش  کلذ  لثم  یف  هسفن  لخدی  نأ  رغصی  هیواعم  ردق  نأ  لضفأ و  مهنم  لاجرلا 

نم حادقلا  هلـصأ  مهنیب و  لخدی  نأ  هل  سیل  موق  نیب  هسفن  لخدـی  نمل  برـضی  لثم  اذـه  اهنم  سیل  حدـق  نح  دـقل  تاهیه  هلوق ع 
.هنینح وه  توصلا  کلذف  ضیفملا  اهدارأ  اذإ  اهنیب  توصیف  بشخلا  کلذ  ریغ  نم  حدق  اهیف  لعجی  دحاو  دوع 

هصقلا هذه  یف  مکحی  قفط  يأ و  اهل  مکحلا  هیلع  نم  اهیف  مکحی  قفط  هلوق و 

 . تاقبطلا یلإ  عجری  ریمضلا  نوکی  نأ  زوجی  اهیف و  هل  هیلع ال  اهل  مکحلا  نوکی  نأ  بجی  نم  هیضقلا  هذه  یف  وأ 

ریعبلا علظ  ردـصم  علظلا  هقیطت و  ام ال  اهیلع  لمحت  فکت و ال  کسفنب و  قفرت  يأ أ ال  کعلظ  یلع  ناسنإلا  اـهیأ  عبرت  ـال  لاـق أ  مث 
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.هیشم یف  زمغ  يأ  علظی 

هولعجف هیلعافلا  نم  مسالا  اولقنف  هب  یعرذ  قاـض  يأ  اـعرذ  هب  تقـض  لاـقی  دـیلا  طـسب  عرذـلا  لـصأ  کـعرذ  روصق  فرعت  هلوق و 
.اسفن هب  تبط  مهلوقک  زییمتلا  یلع  ابوصنم 

.هقاقحتسا قوف  هسفن  عفری  نمل  کلذ  لاقی  هللا  اهعضو  ثیح  کسفن  عض  کلوق  لثم  ردقلا  كرخأ  ثیح  رخأتت  هلوق و 

هیمأ ینب  نم  تنأ  رمع و  رکب و  یبأ  نیب  ینیب و  کلخدأ  يذـلا  ام  لوقی و  رفاظلا  رفظ  کیلع  بولغملا و ال  هبلغ  کیلع  امف  لاـق  مث 
بابرأ نیرجاهملا و  محازتف  مالسإلا  یف  مدق  اذ  ارجاهم و ال  تسل  انباسنأ و  یلإ  عجری  امیف  اذه  ایودع  ایمیت و ال  ایمـشاه و ال  تسل 
دـشنی ناک  مکحلا  نب  ناورم  نأ  يوری  رفاظلا و  رفظ  كرـسی  انم و ال  بلاغلا  هبلغ  كرـضی  نذإف ال  كداهتجا  کـلامعأب و  قباوسلا 
شیرق یمالغ  يأ  سوفنلا  نیح  ریغ  مهرض  ام  يرهفلا و  سیق  نب  كاحضلا  نیب  هنیب و  اهلهاوک  نع  ردنت  سوءرلا  طهار و  جرم  موی 

.بلغ

هات کلوق  نم  هیتلا  رخآلا  ربکلا و  ینعمب  امهدـحأ  نیینعم  هیتلا  یف  هلوق ع  لمتحی  دـصقلا  نع  غاور  هیتلا  یف  باهذـل  کنإ  هلوق ع و 
نسحأ یناثلا  اذه  ِضْرَْألا 1و  ِیف  َنوُهِیتَی  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌهَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  یلاعت  هلوق  هنم  ءادیبلا و  یف  نالف 

.اهیف هاتی  يأ  هشیعم  لثم  ههیتم  ضرأ  لاقی  ریثکتلل و  لاعف  باهذ  لالضلا و  یف  لاغیإلا  دیدش  کنإ  لوقی 

دعب يرج  ام  هباحـصلا و  ثیدـح  یلإ  هنع  بیجت  نأ  کیلع  بجی  امع  لدـعت  هلعف و  کمزلی  ام  كرتت  يأ  دـصقلا  نع  غاور  لاـق ع 
 . مامإلا هعاط  تحت  لوخدلا  ءامدلا و  نقح  هعیبلا و  یف  مالکلا  یلإ  جوحأ  اذه  ریغ  یف  مالکلا  یلإ  نحن  یبنلا ص و  توم 

ملعی نم  هملعت و  کنإف  اضیأ  کلذـب  كربخأ  نأل  الهأ  يدـنع  تسل  يأ  ثدـحأ  هللا  همعنب  نکل  کل و  ربخم  ریغ  يرت  لاق أ ال  مث 
.هناحبس هتمعنب  ثدحن  نأب  انرمأ  دق  انیلع و  هللا  همعنب  ثدحت  هنأل  کلذ  رکذأ  نکل  هب و  ربخی  نأ  زوجی  ءیشلا ال 

لمحی نأ  یغبنی  هنع و  هللا  یضر  هزمح  ءادهشلا  دیس  انهاه  دارملا  هللا  لیبس  یف  اودهشتسا  اموق  نإ  هلوق ع 

 . ءادهشلا دیس  هنإ  هیف  یبنلا ص  لوق 

مهلک و ال نیملسملا  دیس  وه  لب  هدیس  هزمح  لاقی  نأ  زوجی  ادیهـش و ال  تام  ایلع ع  نأل  یبنلا ص  هایح  یف  ءادهـشلا  دیـس  هنأ  یلع 
هللا ص لوسر  هربک  يذلا  ریبکتلا  رکذ  مدـقت  دـق  امهنع و  هللا  یـضر  رفعج  هزمح و  نم  لضفأ  هنأ  هللا  مهمحر  انباحـصأ  نیب  فالخ 

 . دحأ هصق  یف  هزمح  یلع 

 . دحجی لضف ال  ءالؤه  نم  دحاو  لکل  يأ و  لضف  لکل  هلوق ع و 

 . هتؤم هصق  یف  کلذ  مدقت  دق  رفعج و  یلإ  هراشإ  اذه  مهیدیأ  تعطق  اموق  نأ  يرت  هلوق أ و ال 

.ع هسفن  یلإ  هراشإ  اذه  هنع  هللا  یهن  ام  ول ال  هلوق و 
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دیـصلل لاقی  هیمرلا  هب  تلام  نم  کنع  عدف  هلوق ع  هفذق  يأ  هیف  نم  لجرلا  جـم  لاقی  اهفذـقت  يأ ال  نیعماسلا  ناذآ  اهجمت  هلوق و ال 
اهورجأ مهنأ  الإ  لیحک  نیع  بیـضخ و  فک  وحن  ءاهلا  اهقحلت  الأ  اهلثم  یف  لـصألا  هلوعفم و  ینعمب  هلیعف  یه  هیمرلا و  هذـه  یمری 

.هعیطقلا هدیصقلاک و  توعنلا  ءامسألا ال  يرجم 

.اهیلإ هتلامأ  يأ  هب  تلام  ایندلا و  یلإ  لام  نم  رکذ  عد  ینعملا  و 

نامثع یلإ  هملکلا  هذه  فرـصت  نأ  کلذ و  نع  نینمؤملا ع  ریمأ  هزنی  نأ  یغبنی  تلق  رمع  رکب و  یبأ  یلإ  هراشإ  اذـه  لهف  تلق  نإف 
نإف نامثع  هب  رکذـی  امب  امهرکذـی  نکی  مل  هنأ ع  ملع  هسفن  نم  ناـسنإلا  فصنأ  اذإ  هاـندروأ و  دـق  هباـتک و  یف  هرکذ  هیواـعم  نـأل 

.ادج هبرطضم  تناک  نامثع  نیب  هنیب و  لاحلا 

نم کلملا  هعینـص  یناعملا و  یلع  لاع  هانعم  مالکلا و  یلع  لاع  میظع  مالک  اذـه  انل  عئانـص  دـعب  سانلا  اـنبر و  عئانـص  اـنإف  لاـق ع 
.هردق عفری  کلملا و  هعنطصی 

نحنف انعئانـص  مهرـسأب  سانلا  هطـساو و  هنیب  اننیب و  سیلف  انیلع  معنأ  يذـلا  وه  یلاعت  هللا  لب  همعن  انیلع  رـشبلا  نم  دـحأل  سیل  لوقی 
 . مهدیبع سانلا  نأ  هللا و  دیبع  مهنأ  هنطاب  تعمس و  ام  هرهاظ  لیلج  ماقم  اذه  یلاعت و  هللا  نیب  مهنیب و  هطساولا 

.هیداع رئب  میدق  يأ  يداع  لضفلا و  لوطلا  انلوط  يداع  انزع و  میدق  انعنمی  مل  لاق  مث 

لعفی امک  انیف  متجوزت  مکیف و  انجوزت  لوقی  كانه  متـسل  ءافکألا و  لعف  انحکنأ  انحکنف و  انـسفنأب  مهاـنطلخ  نأ  کـموق  یلع  هلوق 
یف اقرتفی  مل  هیمأ  ینب  مشاه و  ینب  نأل  هتقیقح  یلع  هزاجم ال  یلع  يداع  میدـق و  هلوق  لمحی  نأ  یغبنی  انءافکأ و  متـسل  ءاـفکألا و 

اذهل راص  کلذ و  لثمب  فرع  سمـش و  دبع  هوخأ  ذئنیح  أشن  همراکم و  هلاعفأب و  فرع  فانم و  دبع  نب  مشاه  أشن  ذـم  الإ  فرـشلا 
نیقیرفلا نم  لک  یعدا  نونب و  اذهل  نونب و 

هدملا هذه  لثم  هنـس و  نیعـست  وحن  الإ  هوعدلا  دمحم ص  راهظإ  مشاه و  ءشن  نیب  هدملا  نکت  مل  مث  رخآلا  نم  لاعفلاب  فرـشأ  هنأ 
لوطب هیداع  نوکت  امک  هلیمجلا  لاعفألا  نأل  هزاجم  یلع  ظفللا  لمحی  نأ  بجیف  انلوط  يداـع  اـنزع و  میدـق  اـهیف  لاـقی  ـال  هریـصقلا 
مهلوق نم  لب  نامزلا  مدق  اهب  داری  درت و ال  میدق  هظفل  هریـصق و  هدـملا  تناک  نإ  رخافملا و  رثآملا و  بقانملا و  هرثکب  نوکت  هدـملا 

هنسح هقباس  يأ  رثأ  میدق  قدص و  مدق  نالفل 

سمش دبع  ینب  مشاه و  ینب  تاحکانم 

نافع نب  نامثع  نم  موثلک  مأ  هیقر و  هیتنبا  هللا ص  لوسر  جوز  سمـش  دـبع  ینب  مشاه و  ینب  تاحکانم  اـنهاه  اهرکذـن  نأ  یغبنی  و 
دبع نب  بهل  وبأ  جوزت  هیلهاجلا و  یف  سمـش  دـبع  نب  يزعلا  دـبع  نب  عیبرلا  نب  صاعلا  یبأ  نم  بنیز  هتنبا  جوز  صاـعلا و  یبأ  نب 
نب هللا  دـبع  جوزت  برح و  نب  نایفـس  یبأ  تنب  هبیبح  مأ  هللا ص  لوسر  جوزت  هیلهاجلا و  یف  هیمأ  نب  برح  تنب  لـیمج  مأ  بلطملا 

 . بلاط ع یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  تنب  همطاف  نامثع  نب  ورمع 

لاقف اـنؤافکأ  نم  رفعج  یبأ  روصنملل  تلق  لاـق  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  یـسیع  نب  قاحـسإ  نع  ناـمثع  وبأ  انخیـش  يور  و 
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 . هیمأ ونب  لاقف  مه  نم  تلقف  انؤادعأ 

نم یلإف  یمایألا  راوب  انفخ  نینبلا و  نم  انقـض  تانبلا و  نم  انعـستا  اذإ  دـمحم  نب  ساـبعلل  تلق  یلع  نب  نامیلـس  نب  قاحـسإ  لاـق  و 
بأل مأل و  دعب  امه  امشاه و  ولتی  ناک  سمش  دبع  یندشنأف  شیرق  لئابق  نم  نهجرخن 

.تتکس دارأ و  ام  تفرعف 

ام لاق  مهرهـص و  دـمحأف  سمـش  دـبع  ینب  یبنلا ص  جوز  لاقف  کلذ  نع  دیـشرلا  تلأس  لاـق  نامیلـس  نب  رفعج  نب  بویأ  يور  و 
 . عیبرلا نب  صاعلا  یبأ  رهص  مذن  انإف ال  انرهص  نم  انممذ 

هتجوز میأ  وخأ  میأ أ ال  وبأ  نامثعب أ ال  نورظتنت  ام  هباحـصأل  یبنلا ص  لاق  نامثع  تحت  ناتنبالا  تتام  امل  نامثع و  وبأ  انخیـش  لاق 
انفرشک و مکفرش  نوکی  فیک  يأ  کلذ  نوکی  ینأ  لاق ع و  مث  نیرونلا .  اذ  یمـس  کلذل  لاق و  تلعفل  هثلاث  يدنع  نأ  ول  نیتنبا و 

یبأ ءازإب  هثالث  ءالؤه  هیلع و  بلجملا  هل و  بذـکملا  هللا و  لوسر  ودـع  ناک  برح  نب  نایفـس  ابأ  ینعی  بذـکملا  مکنم  یبنلا و  انم 
.لبإلا هیلع  كربت  ام ال  هوادعلا  نم  مهنیب  نیسحلا ع  ءازإب  دیزی  یلع ع و  ءازإب  هیواعم  هللا ص و  لوسر  نایفس 

 . ردب هصق  یف  کلذ  حرش  مدقت  دق  هعیبر و  نب  هبتع  ینعی  فالحألا  دسأ  مکنم  هزمح و  ینعی  هللا  دسأ  انم  لاق و 

دـسأ ینب  نأل  لاق  يزعلا  دبع  نب  دسأ  فالحألا  دسأ  شیرق و  نم  ادانع  هللا ص  لوسر  بذکی  ناک  نم  بذـکملا  يدـنوارلا  لاق  و 
نب میمت  ونب  فانم و  دبع  ونب  يزعلا و  دبع  نب  دسأ  ونب  مه  نیبیطملا و  فلح  یف  اوعمتجا  نیذـلا  نوطبلا  دـحأ  اوناک  يزعلا  دـبع  نب 

بذکم یبنلا ص  ءازإب  لعجی  نأ  بجی  هنأ  ظحلی  مل  هنأل  ادج  فیرط  مالک  اذه  رهف و  نب  ثراحلا  ونب  هرهز و  ونب  هرم و 

لاق مث  هب  هیواعم  ریعی  شیرق  نم  هبذک ع  نم  لک  سیل  ادانع و  شیرق  نم  یبنلا ص  بذک  نم  بذکملا  لاقف  سمـش  دـبع  ینب  نم 
هیواعم یلع و  فلحلا و  اذه  یف  اوناک  فانم  دـبع  ینب  نإ  مث  کلذ  نم  هیواعم  مزلی  راع  يأ  يزعلا و  دـبع  نب  دـسأ  فالحألا  دـسأ 

.هملعی امل ال  هضرعتب  هسفن  ملظی  يدنوارلا  نکل  فانم و  دبع  ینب  نم 

یتلا هملکلا  یه  رانلا  هیبص  مکنم  انیسح ع و  انسح و  ینعی  هنجلا  لهأ  بابش  ادیس  انم  هلوق و 

 . رانلا لاق  دمحم  ای  هیبصلل  نم  هل ع  فطعتسملاک  لاق  دق  ردب و  موی  اربص  هلتق  نیح  طیعم  یبأ  نب  هبقعل  یبنلا ص  اهلاق 

نیذلا مکحلا  نب  ناورم  دالوأ  رانلا  هیبص  لاقف  هملکلا  هذهب  دارملا  ام  يدنوارلا  ملعی  مل  سمـش و  دبع  ینب  نم  طیعم  یبأ  نب  هبقع  و 
نأ ههبـش  رفکلا و ال  اوراتخا  اوعرعرت و  مث  هیبص  اوناک  هملکلا  هذـهب  مهنع  یبنلا ص  ربخأ  امل  غولبلا و  دـنع  راـنلا  لـهأ  نم  اوراـص 

.هل رطخ  ام  هرطاخ  نم  رسفی  ناک  دق  يدنوارلا 

.هیف فالخ  کلذ ال  یلع  هللا ص  لوسر  صن  همطاف ع  ینعی  نیملاعلا  ءاسن  ریخ  انم  هلوق ع و  لاق 

بطحلا هلامح  مکنم  و 
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.درو امب  اهیف  نآرقلا  صن  درو  يذلا  بهل  یبأ  هأرما  هیمأ  نب  برح  تنب  لیمج  مأ  یه 

.ترکذ امب  یفتکأ  ینکل  اریثک و  ائیش  اذه  نم  رکذأ  نأ  یلع  رداق  انأ  يأ  مکیلع  انل و  امم  ریثک  یف  هلوق 

 . مکیلع انل و  ام  نمضتت  ریثک  مالک  هلمج  یف  لخاد  مالکلا  اذه  هریدقت  فوذحمب  تلق  ریثک  یف  هلوق  یف  یف  قلعتی  اذ  امبف  تلق  نإف 

هب قلعت  دق  مالک  عفدت  انتیلهاج ال  عمس و  دق  ام  انمالسإف  هلوق ع 

مهتلیـضف نم  دع  ام  بسح  مهتیلهاج  نم  دعل  مهمالـسإک  فرـشلا  یف  مشاه  ینب  هیلهاج  تناک  ول  لاق  هیومألل و  بصعتی  نم  ضعب 
مالسإلا یف 

سمش دبع  ینب  یلع  مشاه  ینب  لضف 

مالـسإلا یف  هب  نوزاتمی  ام  ضعب  کلذب  جزتمی  دق  هیلهاجلا و  یف  سمـش  دبع  یلع  مشاه  لضف  عضوملا  اذه  یف  رکذن  نأ  یغبنی  و 
یمـشاه و وه  دـمحم ص و  نع  هرابع  هلک  مالـسإلا  فیک و  کلذ و  دـحج  نکمی  هنأل ال  ریثک  مالـسإلا  یف  هءاصقتـسا  نإـف  اـضیأ 
ءاوللا و هیلهاجلا  یف  شیرق  لاصخ  فرـشأ  نإ  لاق  نامثع  ابأ  انخیـش  نإ  لوقنف  اضیأ  هیومألا  هب  جـتحی  اـم  کـلذ  نمـض  یف  لخدـی 

ینب نود  يزعلا  دبع  رادلا و  دـبع  مشاه و  ینبل  هیلهاجلا  یف  هموسقم  لاصخلا  هذـه  هباجحلا و  مزمز و  هدافرلا و  هیاقـسلا و  هودـنلا و 
 . سمش دبع 

یلإ هعفدـف  هدـیب  هبعکلا  حاتفم  راص  هکم  کلم  امل  یبنلا ص  نأل  مشاه  ینب  یلإ  مالـسإلا  یف  هفرـش  راص  کلذ  مظعم  نأ  یلع  لاـق 
 . هحلط نب  نامثع 

هیلإ و ءاوللا  عفد  يذـلاف  ریمع  نب  بعـصم  یلإ  ءاوللا  عفد ص  کلذـک  هیلإ و  عفد  نم  یلإ  حاتفملا ال  کلم  نم  یلإ  عجار  فرـشلاف 
 . مشاه ینب  نم  هطهر  یلإ  عجار  هفرش  هدجمب و  یلوأ  هفرشب و  قحأ  هیدی  نم  بعصم  هذخأ 

ثیغتسملا یسیع  نبال  لق  لاقف  جلدم  نب  یبأ  هاجهف  نمیلا  یلع  اریمأ  یموزخملا  یسیع  نب  دمحم  ناک  لاق و 

امک مهرشاع  كوبأ  و 

هل هملک  یف  جـلدم  نبا  هنع  وجهی  نمیلاب  یـسیع  نب  دـمحم  عم  ناک  سمـش  دـبع  نب  بیبح  نب  زیرک  دـلو  نم  رعاش  هل  يربناف  لاـق 
زیرک نبا  ای  دعی  ءاول  اهیف ال  لاق  هلیوط 

یکاحلا رفعج و  هزمح و  یلع و  ءادهشلاف  نامثع  وبأ  انخیش  لاق 

نم هبوقع  هیشملا  جلخم  لزی  ملف  هیلع  اعدف  هآرف  اموی  تفتلاف  هللا ص  لوسر  هیشم  یکحی  ناک  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  وه  جلخملا  و 
یلاعت هللا 
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نک : هل لاقف  هآرف  ، ههجوب جـلتخا  ملکت  اذإـف  ، مالـسلا هیلع  ّیبنلا  فلخ  سلجی  ناـک  :» ریثـألا نبا  هیاـهن  یف  ،و  لوصـألا یف  اذـک  ( 1 } 
«. { . مالسلا هیلع  ّیبنلا  لعفل  هیاکح  ءازهتسا و  هنقذ  هیتفش و  كرحی  يأ.تام  یّتح  جلتخی  لزی  ملف  ، کلذک

.هیبأ همأ و  لبق  نم  ناورم  نب  کلملا  دبع  ادج  امه  صاعلا و  یبأ  نب  هریغملا  نب  هیواعم  صاعلا و  یبأ  نب  مکحلا  نانثا  دیرطلا  و 

ایلع هرثأ  یف  ثعب  یتح  هلالـض  یف  ددرتی  لزی  مل  هللا و  هریحف  اثالث  هلجأ  هنیدملا و  نم  اذه  هریغملا  نب  هیواعم  درط  یبنلا ص  ناک  و 
 . هالتقف ارامع  ع و 

نب دیعس  نب  صاعلا  طیعم و  یبأ  نب  هبقع  نایفـس و  یبأ  نب  هلظنح  هبتع و  نب  دیلولا  هعیبر و  ینبا  هبتع  هبیـش و  وحن  ریثکف  یلتقلا  امأف 
کلذ یف  رمقلا و  هل  لاقی  اضیأ  ناـک  بقل و  مشاـه  ارمع و  مشاـه  مسا  ناـک  ناـمثع و  وبأ  لاـق  مهریغ  هریغملا و  نب  هیواـعم  هیمأ و 

یعازخلا دورطم  لوقی 

هتوعد رینملا  يراسلا  رمقلا  یلإ 

رزجلا 1. عمق  نم  لزألا  یف  مهمعطم  و 

هـضیب شیرق  تناک  يرعبزلا  نبا  لاق  مشاه و  یلإ  همکاحملا  یلإ  دورطم  هاعدـف  شیرق  ضعب  نیب  هنیب و  ناـک  ءیـش  یف  کـلذ  لاـق 
تقلفتف

الإ فرعی  راص ال  یتح  همـسا  یلع  بقللا  اذه  بلغف  ادیرث  زبخلا  مهل  مشه  يذـلا  هلعج  فجعلا و  لزألاب و  هکم  لهأ  يرت  امک  معف 
نم عفری  هعبضب و  ذخأی  نبا  سمـش  دبعل  نکی  مل  فیرـش و  مسا  هلامعأ  حلاص  نم  هل  قتـشا  میرک و ال  بقل  سمـش  دبعل  سیل  هب و 
وه الامک و  مهلمکأ  ادوج و  مهرهظأ  الامج و  سانلا  لمجأ  عفادم  ریغ  يداولا  دیـس  بلطملا  دـبع  مشاهل  هرکذ و  یف  دـیزی  هردـق و 

كانه سیل  هسفن  یف  هیمأ  سمش و  دبع  نب  هیمأ  سمش  دبع  دلو  جیجحلا و  یقاس  مزمز و  بحاص  لیبابألا و  ریطلا  لیفلا و  بحاص 
هبیـش ای  هحدـم  یف  یعازخلا  دورطم  لاق  دـمحلا  هبیـش  فیرـش  مسا  ریهـش و  بقل  بلطملا  دـبعل  هل و  بقل  هدـالوأب و ال  رکذ  اـمنإ  و 

هل ینثت  يذلا  دمحلا 

الف نکلهأ  امإ  جراخ  مشاه أ  ینب  یلإ  ءامتنالاب  هفاذح  نب  هجراخ  هنبا  یصوی  بهل و  ابأ  حدمی  وه  يودعلا و  مناغ  نب  هفاذح  لاق  و 
ربقلا یف  بیغت  یتح  ارکاش  مهل  لزت 

هلاعف میرکلا  دمحلا  هبیش  ینب 

كرتی ملف  هیلهاجلا  یف  لفتحا  نیح  يدبعلا  لاق  هبیتع و  هبتع و  هانبا  مشاه و  نب  بلطملا  دـبع  نب  يزعلا  دـبع  بهل  وبأ  وه  هبتع  وبأف 
 . بلطملا دبع  دالوأ  الخ  ام  انلثم  ایح  سانلا  یف  يرت  ال 

هنباب فانم و  دبع  هیبأب  هسفنب و  فرـش  مشاه  سمـش و  دبع  نب  هیمأ  هنبا  ینب  یـصق و  نب  فانم  دبع  هیبأب  سمـش  دبع  فرـش  امنإ  و 
 . بلطملا دبع  رهوجلا  نیز  رهوج  فانم  دبع  امنإ  هلوق  یف  رعاشلا  هحضوأ  امک  وه  نیب و  اذه  یف  رمألا  بلطملا و  دبع 
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هنامز یف  بلطملا  دبع  هللا  یطعأ  دق  لضافتی و  فرشلا  نکل  هسفن و  یف  افیرش  نکی  مل  سمـش  دبع  نإ  لوقن  انـسل  نامثع و  وبأ  لاق 
برب هایإ  هدـعوت  لیفلا و  بحاص  ههربأل  همالک  یف  نإ  لسرم و  یبنل  ـالإ  هلثم  فرعی  ـال  اـم  هتمارک  نم  رهظأ  هیدـی و  یلع  يرجأ  و 
اوکرت یتح  لیجـسلا  هراـجح  لـیبابألا و  ریطلاـب  هباحـصأ  لـتق  لـیفلا و  سبحب  هدـیعو  هرـصن  یلاـعت و  هللا  نم  هلوق  قیقحت  هبعکلا و 

نم هب  هللا  هدـیری  امل  اسیـسأت  یبنلا ص و  هوبنل  اصاهرإ  کلذ  ناک  امنإ  تامارکلا و  ینـسأ  تاناهربلا و  بجعأل  لوکأملا  فصعلاک 
هرساکألا هربابجلا و  هنعارفلا و  رودص  یف  لجأ  قافآلا و  یف  رهـشأ  نوکیل  هیلع و  ادودرم  هل و  امدقتم  ءاهبلا  کلذ  لعجیل  همارکلا و 

انلزع ول  ادمحم ص و  اودلو  الاجر  لضانی  ضهانی و  نمف  دعب  لهاجلا و  هوابغ  فشکی  دناعملا و  رهقی  نأ  ردجأ  و 

یطعأ ام  رکذن  نأ  انئش  ول  ءیش و  هلدع  رـشب و ال  هب  یفو  امل  همیـش  هبهاذم و  هقالخأ و  یلع  رـصتقن  یتح  هوبنلا  نم  هب  هللا  همرکأ  ام 
یتلا ال : یسقلا ضرألا  ( 1 یـسقلا {  ضرألاب  هفافخأ  هریعب و  لـکلک  تحت  نم  ءاـملا  عیباـنی  نویعلا و  رجفت  نم  بلطملا  دـبع  هب  هللا 

الإ مکیلع  جتحن  الأ  انببحأ  انکل  انلقل و  هنئابلا  لاصخلا  هبیجعلا و  رومألا  نم  هعراقملا  دنع  همهاسملا و  نم  یطعأ  امب  و  .اتابن }  تبنت 
.راثآلا لامح  رابخألا و  هاور  هماعلا و  هصاخلا و  هنسلأ  یلع  رهاظلا  میدقلا  رعشلا  یف  روهشملا  میکحلا و  نآرقلا  یف  دوجوملاب 

فالیإلا ذخأ  نم  لوأ  نأ  یلع  هاورلا  تعمتجا  دق  ٍْشیَُرق و  ِفالیِِإل  یلاعت  هلوق  لیفلا  ثیدح  ادع  نآرقلا  یف  روکذـم  وه  امم  لاق و 
ناک هماقم و  لفون  ماق  تام  املف  هماقم  سمـش  دـبع  ماق  تام  املف  هماقم  بلطملا  هوخأ  ماق  تام  املف  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه  شیرقل 

ماشلا و یلإ  فیـصلا  یف  نمیلا و  یلإ  ءاتـشلا  یف  رفاسی  ناکف  هراجتلا  رفـسلا و  ریثک  الجر  ناک  امـشاه  نأ  وه  فـالیإلا  مهرغـصأ و 
وحن هشبحلا و  دالب  نم  موسکیلا  نمیلاـب و  هلهاـبعلا  وحن  ماـشلا  نمیلا و  كولم  نم  برعلا و  نم  لـئابقلا  ءاـسؤر  هتراـجت  یف  كرش 

یف ءادعألا  هنوئم  هوفکی  نأ  یلع  رافسألا  هنوئم  مهافکف  هلبإ  عم  البإ  مهل  قاس  حبری و  امیف  احبر  هعم  مهل  لعجف  ماشلاب  مورلا  كولم 
تلمح کلذـب و  شیرق  تبـصخأف  اظوفحم  رفاسملا  احبار و  میقملا  ناک  نیقیرفلل و  ماع  حالـص  کلذ  یف  ناکف  هفرـصنم  هقیرط و 

نب ثراحلا  فالیإلا  ثیدـح  رکذ  دـق  لاق و  اهـشیع  باط  اهلاح و  تنـسح  هیلاعلا و  هلفاسلا و  دـالبلا  نم  ریخلا  اـهاتأ  اـهلاومأ و  هعم 
امشاه یخأ  نإ  لاقف  سمش  دبع  بلطملا و  مشاه و  لاخ  وه  یملسلا و  شنحلا 

ءادـعألا و لئابقلا و  نم  هب  نورمی  هوخإلا  ءالؤه  ناک  نم  فوخ  وه  ٍفْوَخ  ْنِم  ْمُهَنَمآ  یلاعت َو  هلوق  ریـسفت  نإ  لیق  نامثع و  وبأ  لاق 
مهعم نوبرتغم و  مه 

هیلإ اهنودؤی  بئارـض  لئابقلا  ءاسؤر  یلع  لعج  امـشاه  نإ  اولاق  کلذ  ریغب  موق  هرـسف  دق  افنآ و  فالیإلا  هب  انرـسف  ام  اذه  لاومألا و 
مرحلا ال یلع  نونمؤی  اوناک ال  لئاوطلا  بالط  تاراغلا و  باحـصأ  ءایحألا و  کیلاعـص  برعلا و  نابؤذ  نإـف  هکم  لـهأ  اـهب  یمحیل 
بعک و نب  ثراحلب  ضعب  هعاضق و  معثخ و  ئیط و  لثم  اردق  مارحلا  رهشلل  همرح و ال  مرحلل  نوری  اوناک ال  برعلا  نم  سان  امیس و 

.هتوخإ نم  هریغ  نود  هب  مئاقلا  ناک  امشاه  نإف  فالیإلا  ناک  امفیک 

یف شیرق  هتدـقع  دـقع  مرکأ  اـهلک و  برعلا  یف  ناـک  فلح  فرـشأ  وه  هتمظع و  هتلـالج و  لوضفلا و  فلح  مث  ناـمثع  وـبأ  لاـق 
بیصن هیف  سمش  دبع  ینبل  نکی  مل  مالسإلا  لبق  اهثیدح  اهمیدق و 

.تبجأل مالسإلا  یف  هلثم  یلإ  تیعد  ول  افلح  ناعدج  نب  هللا  دبع  راد  یف  تدهش  دقل  لوضفلا  فلح  رکذی  وه  یبنلا ص و  لاق 
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هموق هیلع  اـمم  جرخ  ـالجر  نأ  ول  لوـقی  هعیبر  نب  هبتع  ناـک  مـالغ و  وـه  هدهـش و  هللا ص  لوـسر  نأ  هفرـش  هتلـالج و  یف  یفکی  و 
.هتلیضف هردق و  نم  ملعأ  امل  هفرش و  هلامک و  نم  يرأ  امل  لوضفلا  فلح  یف  تلخادل 

مشاه و ینب  یف  فلحلا  اذه  ناکف  لوضفلا  لئابقلا  کلت  تیمـس  لوضفلا و  فلح  یمـس  هلهأ  هلیـضف  فلحلا و  کلذ  لضفل  لاق و 
نوحـسامتی امایق  مارح  رهـش  یف  ناعدج  نبا  راد  یف  اودقاعت  هرم  نب  میمت  ینب  هرهز و  ینب  يزعلا و  دبع  نب  دسأ  ینب  بلطملا و  ینب 

تناک لاـملاب و  مهاـستلا  شاـعملا و  یف  یـسأتلا  یف  هفوص و  رحب  لـب  اـم  هقح  هیلإ  اودؤی  یتح  مولظملا  عم  ننوکیل  ادعـص  مهفکأـب 
هنألف ریبزلا  امأ  هراد و  یف  دقع  فلحلا  نألف  ناعدج  نبا  امأ  ناعدـج  نب  هللا  دـبعل  بلطملا و  دـبع  نب  ریبزلل  فلحلا  اذـه  یف  ههابنلا 

مولظملا يدیبزلا  عمس  امل  هنأل  کلذ  لوضفلا و  فلح  هامس  يذلا  وه  هیلع و  ثح  هیلإ و  اعد  هیف و  ضهن  يذلا 

هتعاضب مولظمل  لاجرلل  ای  الئاق  اهتیدنأ  یف  شیرق  هتریقع و  اعفار  سمشلا  عولط  لبق  سیبق  یبأ  یلع  یفوأ  دق  هتعلس  نمث 

تفلح لاق  مث  بیرغلا  فنع  نم  نطاقلا  فیعضلا و  ملظ  نم  يوقلا  نوعنمی  شیرق  نم  نوطب  نیب  هنیب و  افلح  ندقعیل  فلح  یمح و 
مهیلع افلح  ندقعنل 

هدـهاشلا هل و  هدـقاعلا  لئابقلا  عیمج  نود  هب  نیمئاقلا  هببـس و  اوناک  مه  لوضفلا و  فلح  فلحلا  کلذ  اومـس  نیذـلا  مه  مشاه  ونبف 
.هرمأب مقی  مل  هدهش و  نمب  کنظ  امف  هرمأل 

ول ال لوقی و  يذـلا  وه  اداوج و  ادیـس  ارعاش و  ابیطخ  ناک  ایهب و  الیمج  ایبأ و  اعاجـش  بلطملا  دـبع  نب  ریبزلا  ناک  نامثع و  وبأ  لاق 
لاجر سبلی  مل  سمحلا 

انع لاتخملا  هوخن  عطقی  و 

المم قارعلا  حار  نم  محسأ  لوقی و  يذلا  وه  ریبزلا  لاق و 

نب یبأ  نم  هتعلـس  نمث  یقرابلل  اوذخأ  لئاو و  نب  صاعلا  دنع  تناک  هتعاضب و  نمث  يدـیبزلا  یلع  اودر  نیذـلا  مه  مشاه  ونب  لاق و 
.بصغلاب ذخؤی  قحلا  حمج و  ینب  یتمالظ  لوضفلا  فلح  مکل  یبأی  یقرابلا و  لوقی  کلذ  یف  یحمجلا و  فلخ 

لوقی کلذ  یف  اهلامج و  يأر  نیح  اهیلع  هرباک  ناک  یمعثخلا و  رجاتلا  تنب  ءانـسحلا  لوتق  جاجحلا  نب  هیبن  نم  اوعزتنا  نیذلا  مه  و 
ینوتأ نیح  لوضفلا  تیشخ  جاجحلا و  نب  هیبن 

هنأ لوضفلا و  ول ال  لوقی  اضیأ  اهیف  و 

تأن ذإ  هلیخنلا  یح  اهیف  لوقی  یتلا  هتملک  یف 

.هتصق انرکذ  نم  مهنم  هضراعلا  ددعلا و  مهل  ءایوقأ و  لاجر  الإ  هکمب  ملظی  نکی  مل  تامالظلا و  مهنم  اوعزتنا  ریثک  لاجر  یف 

ینب برح  یلإ  اوجرخ  شیرق  لئابق  ءاسؤر  نأ  کلذ  اهب و  قلعتی  امب  یتأی  اهلثم و ال  دـحأ  دـعی  ـال  يرخأ  مشاـهل  ناـمثع و  وبأ  لاـق 
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ناعدج نب  هللا  دبع  ناک  مشاه و  ینب  یلع  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  ناک  سمـش و  دبع  ینب  یلع  هیمأ  نب  برح  ناکف  نیدناستم  رماع 
ققحی مل  دـناستلا و  یف  نوئفاـکتم  مهف  اـهنم  سیئر  هلیبق  لـک  یلع  ناـک  موزخم و  ینب  یلع  هریغملا  نب  ماـشه  ناـک  میت و  ینب  یلع 

کلذ عماط و  هیف  عمطی  لوانتم و ال  دی  هغلبت  امب ال  مشاه  بآ  مث  عیمجلا  یلع  هسائرلا  مهنم  دحاو 

.یتمومع یلع  هیف  لبنأ  تنکف  مالغ  انأ  راجفلا و  تدهش  لاق  یبنلا ص  نأ 

مهبراح و نمم  ناک  امنإ  روجفلا  نأ  تبث  راـجفلا و  برح  برحلا  کـلت  تیمـسف  ترجف  یتلا  یه  شیرق  نوکت  نأ  هماـقم ع  یفنف 
راصف هردـغ  هرجف و ال  هدهـشیل  هللا  نکی  مل  نیلاعلا و  نیبلاغلا  هماظعإ  هرمأ و  زازعإ  نم  یلاعت  هللا  دـیری  اـمل  هتکرب و  هنمیب و  اوراـص 

.الیلد هجح و  مهیف  هعضوم  ارصن و  هدهشم 

نإف کلذـک  سمـش  دـبع  ونب  سیل  رباک و  نع  ارباک  کعم  فرـشلا  ناک  تددـع  ثیح  نم  لصتم  مشاه  فرـش  ناـمثع و  وبأ  لاـق 
 . هیلهاجلا یف  ءانس  هل  نکی  مل  مالعألا و  یف  ایداع  ناک  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا 

يدع نب  لیفن  لوق  کلذ  یلع  لدـی  راهع 1 بحاص  ناک  افوعـضم و  ناک  هوبأ و  هعفر  اـمنإ  كاـنه و  هسفن  یف  نکی  ملف  هیمأ  اـمأ  و 
لاق هیلع و  برح  مادقإ  نم  بجعت  بلطملا و  دبع  رفنف  مشاه  نب  بلطملا  دبع  هیمأ و  نب  برح  هیلإ  رفانت  نیح  باطخلا  نب  رمع  دج 

مارح 2. دلب  نع  لیفلا  داذ  فع و  هوبأ  رهاعم و  كوبأ  هل 

ماقف هکم  نم  هرهز  جارخإ  مهعبت  نم  هیمأ و  ونب  دارأف  فیسلاب  مهنم  لجر  هبرضف  هرهز  ینب  نم  هأرمال  ضرعت  ناک  هیمأ  نأ  کلذ  و 
حاص مهنود و  ماقف  سفنلا  یبأ  سفنألا  یمح  هضراعلا  دـیدش  بناجلا  عینم  ناک  هلاوخأ و  اوناک  یمهـسلا و  يدـع  نب  سیق  مهنود 
الهم هللا ص  لوسر  دـج  هرهز  نب  فانم  دـبع  نب  بهو  لوقی  هصقلا  هذـه  یف  میقم و  نعاظلا  نآلا  يدان  الثم و  تبهذـف  لیل  حبـصأ 

هکلهم یغبلا  نإف  یمأ 

نب طیعم  ابأ  اهدلوأف  هنم  هتایح  یف  هتأرما  ورمع  ابأ  هنبا  جوز  برعلا  نم  دحأ  هعنصی  مل  ائیش  هیلهاجلا  یف  هیمأ  عنص  نامثع و  وبأ  لاق 
اهیلع و ینبی  بألا و  هایح  یف  اهجوزتی  نأ  امإف  مهتوم  دعب  مهئابآ  ءاسن  اوحکن  نیذلا  مه  مالـسإلا  یف  نوتیقملا  هیمأ و  نب  ورمع  یبأ 

.طق نکی  مل  ءیش  هنإف  هاری  وه 

لاقف مشاه  ونب  مأ  متنأ  هیلهاجلا  یف  دوسأ  ناک  امهیأ  هل  لـیق  نیح  مشاـه  ینبل  هطهر  هسفن و  یلع  هیواـعم  رقأ  دـق  ناـمثع و  وبأ  لاـق 
انک ادحاو و  انم  دوسأ  اوناک 

.میصخ لضفلا  هئاعدا  یف  موصخم و  صقنلاب  هرارقإ  یف  وهف  یعدا  رقأف و  ادیس  مهنم  رثکأ 

نفلاـحأل يداولا و  اذـه  لـهأ  مرکأ  هنبا  نجوزتـأل  هللا  بلطملا و  دـبع  توم  دـعب  هکم  لزن  نیح  يدـسألا  باـئر  نب  شحج  لاـق  و 
نأ نکمی  مهمرکأب و ال  سیل  مهزعأ  نوکی  نأ  نکمی  دـق  برح و  نب  نایفـس  ابأ  فلاـح  بلطملا و  دـبع  تنب  همیمأ  جوزتف  مهزعأ 

انرـص اذإ  یتح  مه  نحن و  انبراحت  لاـق  نیح  موزخم  ینب  نم  هطهر  هسفن و  یلع  لـهج  وبأ  رقأ  دـق  مهمرکأـب و  سیل  مهمرکأ  نوکی 
هنأ یعدا  مث  .هیاغلا }  : وأشلا ( 1 مهوأش {  بلطی  لزی  مل  هنأ  رقأ  فیک  هارت  هاواسملا أ ال  یعدا  مث  ریصقتلاب  رقأف  یبن  انم  اولاق  نیتاهک 
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لاقف مشاه  ینب  نع  هیواعم  هلأس  نیح  هباسنلا  هلظنح  نب  لفغد  مشاهل  مکح  دـق  هاوعد و  یف  میـصخ  هرارقإ  یف  موصخم  وهف  مهقحل 
.فرشلا رثکأ  ناعمجی  ناتلصخ  ناتاه  و  .سوءرلا }  : ماهلا ( 2 ماهلل {  برضأ  ماعطلل و  معطأ  مه 

هحلط دـج  دعـسأ  نب  فـلخل  اراـج  برح  مطل  دـق  مشاـه و  نب  بلطملا  دـبع  هیمأ  نب  برح  هرفاـنم  نم  بـجعلا  ناـمثع و  وـبأ  لاـق 
مکاحت و ال ریغ  نم  هونع  ههجو  مطلف  رجحلا  دـنع  سلاـج  وه  برح و  یلإ  فلخ  یـشمف  هیلإ  کـلذ  اکـشف  هراـج  ءاـجف  تاـحلطلا 

دعب هیبأ  ماقم  برح  نب  نایفـس  وبأ  ماق  مث  .نانثا }  هیف  فلتخی  عقی و ال  رمألل  برـضی  لـثم  اذـه  ( 3 نازنع {  هیف  حـطتنا  امف  ضارت 
هرهاصم یف  همکاحم  هریغملا  نب  دـیلولا  ینب  نیب  هنیب و  تناـک  دزـألا و  یف  نأـشلا  میظع  ناـک  یـسودلا و  رهیزـألا  وبأ  هفلاـحف  هتوم 

وبأ هب  كردی  ملف  هقنع  برضف  زاجملا  يذب  نایفس  یبأ  دعقم  یف  دعاق  رهیزألا  وبأ  دیلولا و  نب  ماشه  هءاجف  هنیب  دیلولا و  نیب  تناک 
کلذ رکذی  تباث  نب  ناسح  لاق  هریغملا و  ینب  یف  ادوق  القع و ال  نایفس 

هرحسب زاجملا  يذ  ینصح  لهأ  ادغ 

 . نامثع وبأ  انخیش  هرکذ  امم  هحلاص  هلمج  هذهف 

نامثع یبأ  مالک  نإف  هضعبل  وأ  نامثع  وبأ  انخیش  هلمجأ  امل  احرـش  نمـضتی  ام  راکب  نب  ریبزلل  شیرق  باسنأ  باتک  نم  درون  نحن  و 
.حورشملاب سیل  هراشإ و  هحمل و 

هیبأ نع  لفون  نب  هریغملا  نب  کلملا  دبع  نب  دیزی  ینثدح  لاق  بعک  نب  يدع  ینب  نم  يودعلا  رکب  یبأ  نب  رمع  ینثدـح  ریبزلا  لاق 
نأ لق  رفاسی  ناک  سمـش  دـبع  نأ  کلذ  هدافرلا و  هیاقـسلا و  فانم  دـبع  هیبأ  توم  دـعب  مشاه  یلو  نأ  یلع  شیرق  تحلطـصا  لاق 

ناکف ارـسوم  الجر  مشاه  ناک  ریثک و  دـلو  هل  ناک  و  .هلایع }  رثک  اذإ  ؛ لیعی لجرلا  لاعأ  : لاقی ( 1 الیعم {  الجر  ناـک  هکمب و  میقی 
نومظعی هللا  راوز  مسوملا  اذـه  یف  مکیتأی  هنإ  هتیب و  لهأ  هللا و  ناریج  مکنإ  شیرق  رـشعم  اـی  لاـقف  شیرق  یف  ماـق  جـحلا  رـضح  اذإ 

ام لضفأ  مکنم  ظفح  مث  هب  مکمرکأ  کلذب و  هللا  مکصخ  دق  هللا و  فیض  همارکلاب  فیض  قحأ  هللا و  فیـض  کلذل  مهف  هتیب  همرح 
(2 اولمق {  اولفت و  اوفجرأ و  دق  حادقلاک و  رماوض  دلب  لک  نم  اربغ  اثعـش  نوتأی  مهنإف  هراوز  هفیـض و  اومرکأف  هراج  نم  راج  ظفح 

تناکف لاق  مهونیعأ  مهورقأـف و  اولمرأ  و  .مهداز }  دـفن  : اولمرأ و.لـمقلا  مهیف  رثک  : اولمق ،و  هئیـسلا راـبخألا  رکذ  نم  اورثکأ  : اوفجرأ
الام هنـس  لک  یف  جرخی  مشاه  ناک  مهلاح و  ردـق  یلع  ریـسیلا  ءیـشلاب  نولـسریل  تیب  لهأ  لک  نإ  یتح  کـلذ  یلع  دـفارتت  شیرق 
هبسن : هیلقره ( 3 هیلقره {  بهذ  لاقثم  هئامب  لسرأ  امبر  ناسنإ  لک  ناکف  راسی  لـهأ  اوناـک  نودـفارتی و  شیرق  نم  موق  ناـک  اریثک و 

 { .ریناندلا برض  نم  لوأ  وه  ؛و  مورلا کلم  لقره  یلإ 

ناک جاحلا و  برشیف  هکمب  یتلا  رائبلا  نم  اهیف  یقتـسی  رفحت  نأ  لبق  نم  مزمز  عضاوم  یف  لعجت  مدأ  نم  ضایحب  رمأی  مشاه  ناک  و 
رمتلا قیوسلا و  نمسلا و  محللا و  زبخلا و  مهل  درثی  ناک  هفرع و  عمجب و  ینمب و  هکمب و  مویب  هیورتلا  موی  لبق  معطی  ام  لوأ  مهمعطی 

.مهدالب یلإ  سانلا  قرفتت  هفایضلا و  عطقنت  مث  ینم  نم  جاحلا  ردصی  نأ  یلإ  لیلق  ذئموی  ءاملا  ینمب و  نوقسیف  ءاملا  مهل  لمحی  و 

یلإ هلحر  نیتلحرلا  نس  نم  لوأ  ناک  هیلاعمل و  العلا  ورمع  اولاق  مث  ارمع  همسا  ناک  دیرثلا و  همشهل  امـشاه  یمـس  امنإ  ریبزلا و  لاق 
لاقی هدـلو و  یلإ  هتکرتب  اوعجر  اهب و  هونفدـف  تامف  اهب  ضرمف  هزغ  غلبف  شیرق  نم  نیعبرأ  یف  جرخ  مث  ماـشلا  یلإ  هلحر  هشبحلا و 
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 . يؤل نب  رماع  ینب  نم  يرماعلا  سیق  یبأ  نب  يزعلا  دبع  مهر  وبأ  هدلو  یلإ  هتکرتب  عجر  يذلا  نإ 

.نارهبألا لفون  سمش و  دبعل  ناردبلا و  بلطملا  مشاهل و  لاقی  ناک  ریبزلا و  لاق 

نب رمع  نب  رمع  نب  زیزعلا  دبع  نب  مدآ  لاق  مشاه و  مهنـسأ  نأ  اندنع  تبثلا  نسأ و  فانم  دبع  دـلو  يأ  یف  فلتخا  دـق  ریبزلا و  لاق 
لئاق ینإ  هللا  نیمأ  ای  ناورم  نب  زیزعلا  دبع 

تملع دقل  هللا  سابع و  نب  هللا  دبع  لاق  لاق  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  نع  هحلط  نب  دـمحم  نع  نسح  نب  دـمحم  ینثدـح  ریبزلا و  لاق 
وأ اریمح  وأ  تناـک  ـالبإ  هیلع  ریتـما  اـم  لـک  : حـتفف رـسکب  ، تاریعلا ( 1 تاریعلا {  اـهل  زاــجأ  فــالیإلا و  ذــخأ  نـم  لوأ  نأ  شیرق 

رضحل اریعب  تخانأ  رفسب و ال  البح  الاحر و ال  شیرق  تدش  ام  هللا  مشاهل و  .ریع }  هدحاو  ، الاغب

 . بلطملا دبعل  ابهذ  هبعکلا  باب  لعج  ابذع و  ءام  هکمب  یقس  نم  لوأ  هنإ  هللا  مشاهب و  الإ 

مهنیب و اهب  نوعیابتی  مهنم  اهنورتشیف  علـسلاب  مجاعألا  مهیلع  مدـقت  اـمنإ  هکم  مهتراـجت  ودـعت  ـال  اراـجت  شیرق  تناـک  ریبزلا و  لاـق 
نم هنفج  عنـصی  هاش و  موی  لک  حـبذی  ناکف  رـصیقب  لزنف  ماشلا  یلإ  فانم  دـبع  نب  مشاه  لحر  یتح  برعلا  نم  مهلوح  نم  نوعیبی 

زبخلا مشهی  شیرق  نم  باش  انهاه  هل  لیق  رـصیقل و  رکذف  امامت  اقلخ و  سانلا  نسحأ  نم  مشاه  ناک  نولکأیف و  سانلا  وعدی  دیرث و 
هیلع مدتأت  مث  فاحصلا  یف  قرملا  عنصت  مورلا  مجاعألا و  تناک  امنإ  لاق و  سانلا  وعدی  محللا و  هیلع  غرفی  قرملا و  هیلع  بصی  مث 

مودقلا یف  شیرقل  نذأی  نأ  هلأس  هناکم  يأر  املف  هیلع  لخدیف  هیلإ  لسری  لعج  هب و  بجعأ  هملک  هآر و  املف  رـصیق  هب  اعدـف  زبخلاب 
موقی مشاه  ناک  ریبزلا و  لاق  شیرق  نم  مشاه  عفترا  کلذـبف  لـعفف  هنیب  مهنیب و  اـمیف  ناـمألا  بتک  مهل  بتکی  نأ  رجاـتملاب و  هیلع 

برعلا هداس  متنأ  شیرق  رـشعم  ای  لوقیف  اشیرق  بطخیف  اهباب  ءاقلت  نم  هبعکلا  یلإ  هرهظ  دنـسیف  هجحلا  يذ  نم  لوألا  مویلا  راهن  لوأ 
مکصخ هتیالوب و  مکمرکأ  هللا  تیب  ناریج  متنأ  شیرق  رشعم  ای  اماحرأ  اهبرقأ  اباسنأ و  اهطـسوأ  امالحأ و  اهمظعأ  اهوجو و  اهنـسحأ 

اربغ اثعش  مکنوتأی  مهنإف  هتیب  راوز  هفیـض و  اومرکأف  هراج  نم  راج  مکنم  ظفح  ام  نسحأ  مکنم  ظفح  لیعامـسإ و  ینب  نود  هراوجب 
محر هیف  عطقت  مل  ام  هلالح  یلام و  بیط  نم  جرخم  ینإ  الأ و  هومتیفکل  کلذ  لمحی  لام  یل  ناک  ول  هینبلا  هذه  بر  وف  دلب  لک  نم 

جرخی الأ  تیبلا  اذـه  همرحب  مکلأسأ  لعف و  کلذ  لثم  لـعفی  نأ  مکنم  ءاـش  نمف  هعـضاوف  مارح  هیف  لخدـی  مل  ملظب و  ذـخؤی  مل  و 
شیرق تناکف  لاق  بصتغی  مل  محر و  هیف  عطقت  مل  املظ و  ذـخؤی  مل  ابیط  الإ  مهتنوعم  هللا و  تیب  راوز  همارکل  هلاـم  نم  لـجر  مکنم 

.جاحلا هفایضل  هودنلا  راد  یف  هعضیف  مشاه  یلإ  اهب  یتأت  اهلاوحأ و  هلمتحت  ام  اهلاومأ  وفص  نم  جرخت 

يوث نأ  امل  ماشلاب  يدنلا  تام  هلوق  امشاه  یعازخلا  دورطم  هب  یثر  امم  ریبزلا و  لاق 

یلفتحا عمدلا و  يرذأ  يدوج و  نیع  ای  هل  هیثارم  نم  و 

هید نس  نم  لوأ  لاق  سابع  نبا  نع  همرکع  نع  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  نع  يدقاولا  نع  رذـنملا  نب  میهاربإ  ینثدـح  ریبزلا و  لاق 
ورمع تنب  یملس  بلطملا  دبع  مأ  لاق و  هللا ص  لوسر  اهرقأ  هتنـس و  برعلا  شیرق و  یف  ترجف  بلطملا  دبع  لبإلا  نم  هئام  سفنلا 

ببس ناک  راصنألا و  نم  راجنلا  ینب  نم  دیبل  نب  دیز  نب 
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اهیبأ یلإ  اهبطخف  امـشاه  تبجعأف  ماعطب  یملـس  هتءاـجف  دـیز  نب  ورمع  یلع  لزنف  هنیدـملا  هل  هراـجت  یف  مدـق  هنأ  اـهب  مشاـه  جوزت 
جرخف تلقثأ  تلمحف و  هکم  یلإ  اهب  لحترا  مث  نیتنس  اهعم  ماقأ  هنیدملاب و  اهیلع  ینبف  اهلهأ  دنع  دلت  نأ  هیلع  طرش  اهایإ و  هحکنأف 
هرعشل دمحلا  هبیش  هتمسف  بلطملا  دبع  تدلو  کلذ و  ههجو  نم  هزغب  تامف  ماشلا  یلإ  یضم  اهلهأ و  دنع  اهعـضوف  هنیدملا  یلإ  اهب 

نولـضتنی و ناملغ  اذإف  هنیدملاب  رم  هماهت  نم  الجر  نإ  مث  اینامث  وأ  نینـس  تس  هنیدـملاب  ثکمف  دـلو  نیح  هبئاوذ  یف  تناک  ءاضیب 
دبع نب  مشاه  نبا  انأ  لاق  مالغ  ای  تنأ  نم  لجرلا  هل  لاقف  ءاحطبلا  دیـس  فانم  دـبع  نب  مشاه  نبا  انأ  باصأ  املک  لوقی  مهنم  مـالغ 
یلإ مق  لاقف  رجحلا  یف  اسلاج  فانم  دبع  نب  بلطملا  دجیف  هکم  مدق  یتح  لجرلا  فرصناف  دمحلا  هبیـش  لاق  کمـسا  ام  لاق  فانم 

بلطملا و دـبع  نم  يأر  ام  هیلع  صق  و...نولـضتنی  اناملغ  اهب  تدـجوف  برثی  نم  نآلا  تئج  ینأ  ملعت  لاقف  هیلإ  ماقف  ثراحلا  ابأ  ای 
یتأ یتح  بلطملا  جرخف  هیتآ  یتح  یلام  یلهأ و  یلإ  عجرأ  ینإ ال  امأ  هللا  هتلفغأ و  بلطملا  هل  لاقف  طق  هتیأر  مالغ  برضأ  هنإ  لاق 
لاق هیخأ  نبا  یلإ  رظن  املف  سلجملا  ینارهظ  نیب  ناملغلا  اذإف  راجنلا  نب  يدـع  ینب  یتأ  یتح  هتلحارب  جرخ  مث  ءاشع  اهاتأف  هنیدـملا 
انلح تملع  نإ  اهنإف  همأ  ملعن  هعاسلاف ال  هذخأ  دـیرت  تنک  نإف  کیخأ  نبا  اذـه  اولاقف  موقلا  هفرع  معن و  اولاق  مشاه  نبا  اذـه  موقلل 

بذـک ام  هللا  وف  لاق  بکراف  کموق  یلإ  کب  باهذـلا  تدرأ  دـق  کمع و  انأ  یخأ  نبا  ای  لاقف  هاعد  مث  هتلحار  خانأف  هنیب  کنیب و 
تربخأف اهنبا  یلع  اهنزح  وعدـت  تماق  همأ  تملع  املف  تقلطناف  اهثعب  مث  هلحارلا  یلع  بلطملا  سلج  هلحارلا و  زجع  یلع  سلج  نأ 

اوماقف مهسلاجم  مهقاوسأ و  یف  سانلا  هفلخ و  هفدرم  هوحـض  هکم  هب  لخدف  بلطملا  هب  قلطناف  لاق  هموق  یلإ  هب  بهذ  هنأ  همع و  هنأ 
هب جرخ  مث  برثیب  هتعتبا  یل  دبع  لوقیف  کعم  مالغلا  اذه  نم  نولوقی  هب و  نوبحری 

هب ءاجف  هیشع  هلحلا  هسبلأ  مث  هرعش  تلجرف  مهـس  نب  دعـس  تنب  هجیدخ  هتأرما  یلع  هلخدأ  مث  هلح  هل  عاتباف  هروزحلا  یلإ  ءاج  یتح 
سانلا نسحأ  وه  هکم و  ککـس  یف  فوطی  هوأر  اذإ  کلذ  دـعب  سانلا  ناکف  هربخ  مهربخأ  فاـنم و  دـبع  ینب  سلجم  یف  هسلجأـف 

 . هبیش هب  كرت  مسالا و  هب  جلف  يدبع  اذه  بلطملا  لوقل  بلطملا  دبع  اذه  نولوقی 

مث هرواحم  هرمأ  یف  هنیب  اهنیب و  ناک  هبیـش و  اهنبا  نیب  بلطملا و  نیب  تلاـح  بلطملا  دـبع  مأ  یملـس  نأ  يرخأ  هیاور  ریبزلا  يور  و 
.لضتنت لبنلاب  هلوح  اهؤانبأ  تفلح  دق  راجنلا  هبیش و  تفرع  لاق  هیلع و  اهبلغ 

ریخ مهلوهک  هیف  داز  بسنلا و  باتک  یف  راکب  نب  ریبزلا  هرکذ  دقف  نامثع  وبأ  انخیش  هرکذ  يذلا  يرذعلا و  هفاذحل  يذلا  رعـشلا  امأف 
مهلسن لوهکلا و 

نع نیرداص  اوجرخ  ماذج  نم  ابکر  نإ  لاق  هیبأ  نع  هحلط  نب  دمحم  نع  نسح  نب  دمحم  رعشلا  اذه  ببس  نع  ینثدح  ریبزلا و  لاق 
نم البقم  بلطملا  دـبع  مهاـقلتف  هب  اوقلطنا  هوطبرف و  يرذـعلا  هفاذـح  نوقلیف  هکم  تویب  هیلاـع  مهنم  ـالجر  اودـقفف  هکم  نم  جـحلا 

بلطملا دبع  لاقف  هب  فته  مناغ  نب  هفاذح  هیلإ  رظن  املف  هرـصب  بهذ  دق  ذئنیح  بلطملا  دـبع  هب و  دوقی  بهل  وبأ  هنبا  هعم  فئاطلا و 
هنبال

ربخلا هوربخأف  بهل  وبأ  مهقحلف  هنأش  مهنأش و  ام  مهلـسف  مهقحلاف  لاق  بکر  عم  اطوبرم  مناغ  نب  هفاذـح  اذـه  لاق  اذـه  نم  کـلیو 
لجرلا قلطأ  كدـیب و  مهطعأف  کل  مأ  مهقحلاف ال  لاق  ءیـش  یعم  ام  هللا  لاق ال و  کـعم  اـم  کـحیو  لاـقف  هربخأـف  هیبأ  یلإ  عجرف 

اذـه اسرف و  لبإلا و  نم  ارـشع  ابهذ و  هیقوأ  نیرـشع  مکنیطعأل  مکل  فلحأ  انأ  یلام و  یتراجت و  متفرع  دـق  لاقف  بهل  وبأ  مهقحلف 
عمـسی مل  بهل و  یبأ  توص  بلطملا  دبع  عمـس  بلطملا  دـبع  نم  ابرق  هب و  لبقأ  املف  هفاذـح  اوقلطأ  هنم و  کلذ  اولبقف  نهر  یئادر 
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ینعمـسأ هفاذـح  ای  بلطملا  دـبع  هادانف  یعم  لجرلا  اذـه  اتبأ  ای  لاق  کل  مأ  ـال  عجرا  صاـعل  کـنإ  یبأ  هب و  حاـصف  هفاذـح  توص 
.رعشلا اذه  هفاذح  لاقف  هکم  لخد  یتح  هفدرأف  ینفدرأ  جیجحلا  یقاس  ای  یمأ  تنأ و  یبأب  اذ  انأ  اه  لاق  کتوص 

مرحلا نم  هراف  تجرخ  اشیرق  نأ  بلطملا  دبع  نم  رکذ  ام  لوأ  لاق  باهـش  نبا  نع  رمعم  نع  ذاعم  نب  هللا  دـبع  ینثدـح  ریبزلا و  لاق 
تیبلا و یف  سلجف  هریغ  یف  زعلا  یغبأ  هللا  مرح  نم  جرخأ  هللا ال  لاقف و  باش  مالغ  ذئموی  بلطملا  دـبع  لیفلا و  باحـصأ  نم  افوخ 

عنمی ءرملا  نإ  مه  بلطملا ال  دبع  .تقرفت }  : تلجأ ( 1 لاقف {  هنع  شیرق  تلجأ 

همیظعت و  .هردقلا }  : لاحملا ( 2 هربصب {  مهیف  مظع  دـق  شیرق و  تعجرف  هباحـصأ  لیفلا و  هللا  کلهأ  یتح  مرحلا  یف  اتباث  لزی  ملف 
مانملا یف  بلطملا  دبع  يرأ  ملحلا  غلب  دق  بلطملا  دبع  نب  ثراحلا  وه  هدلو و  ربکأ  ناک  کلذ و  یلع  وه  انیبف  لج  زع و  هللا  مراحم 

يرخأ هرم  مانملا  یف  يرأف  خیشلا  یل  نیب  مهللا  لاقف  ظقیتساف  مظعألا  خیشلا  هئیبخ  مزمز  رفحا  هل  لیقف 

یف سلج  یتح  یشمف  بلطملا  دبع  ماقف  رمحلا  باصنألا  هلبقتسم  لمنلا  هیرق  یف  بارغلا  ثحبم  یف  مدلا  ثرفلا و  نیب  متکت 1 رفحا 
یف توملا  اهیلع  بلغ  یتح  اهسفن  هشاشحب  اهرزاج  نم  تتلفأف  هروزحلا  یف  هرقب  رحنف  تایآلا  نم  هل  یمس  ام  رظتن  مارحلا  دجـسملا 
دبع ماـقف  لـمنلا  هیرق  نع  ثحبف  ثرفلا  یف  عقو  یتـح  يوهی  بارغ  لـبقأ  اـهناکم و  نم  اـهمحل  لـمتحاف  مزمز  عضوم  یف  دجـسملا 
ینإ بلطملا  دـبع  لاقف  اندجـسم  یف  رفحت  مل  لهجلاب  كارن  نکن  مل  انإ  عنـصلا  اذـه  ام  هل  تلاـقف  شیرق  هتءاـجف  اـهرفحی  بلطملا 

شیرق نم  سانلا  امهیلع  هفـسیف  هریغ  دلو  ذئموی  هل  سیل  ثراحلا و  هنبا  وه و  رفحی  قفطف  اهنع  یندص  نم  دهاجم  رئبلا و  اذـه  رفاحل 
اذإ یتح  ذـئموی  مهنید  یف  هداهتجا  هقدـص و  هبـسن و  قیعز  نم  نوملعی  امل  شیرق  نم  سان  هنع  یهاـنت  اـمهنولتاقی و  اـمهنوعزانیف و 

تنفد نیح  مزمز  یف  تنفد  افویس  كردأف  رفح  مث  مهدحأ  رحنی  نادلولا  نم  هرـشع  هل  یفو  نإ  رذن  يذألا  هیلع  دتـشا  رفحلا و  هبعتأ 
مث هللا  تیبل  فویسلا  هذه  لب  بلطملا  دبع  لاقف  تدجو  امم  انذحأ 2 بلطملا  دبع  ای  تلاق  فویسلا  كردأ  دق  هنأ  شیرق  تأر  املف 

کلذ نـآلمیف  ناـعزنی  هنبا  وه و  قفط  اـضوح و  اـهیلع  ینب  مث  فزنت  ـال  یتح  اـهرحب  مث  رارقلا  یف  اـهرفحف  ءاـملا  طـبنأ  یتـح  رفح 
دبع اعد  هداسف  اورثکأ  املف  حبصی  نیح  بلطملا  دبع  هحلصیف  لیللاب  شیرق  نم  هل  هدسح  موق  هرـسکی  جاحلا و  هنم  برـشیف  ضوحلا 

فلتخا نیح  بلطملا  دـبع  ماقف  مهتیفک  مث  لب  لح و  براـشل  یه  لـستغمل و  اـهلحأ  ـال  ینإ  مهللا  لـق  هل  لـیقف  يرأـف  هبر  بلطملا 
اوکرت یتح  ءادب  هدسج  یف  یمر  الإ  شیرق  نم  دحأ  هیلع  هضوح  دسفی  نکی  ملف  فرصنا  مث  يرأ  يذلاب  يدانف  دجسملا  یف  شیرق 

ینإ مهللا  لاقف  طهر  هرشع  هل  دلوف  ءاسنلا  بلطملا  دبع  جوزت  مث  هتیاقس  کلذ و  هضوح 

بلطملا دبع  نب  هللا  دبع  یلع  هعرقلا  تراطف  مهنیب  عرقأف  تئش  نم  کلذب  بیصأف  مهنیب  عرقأ  ینإ  مهدحأ و  رحن  کل  ترذن  تنک 
ناکم بلطملا  دـبع  اهرحنف  لبإلا  نم  هئام  مأ  کیلإ  بحأ  وه  مهللا  بلطملا  دـبع  لاـقف  هیلإ  هدـلو  بحأ  ناـک  هللا ص و  لوسر  یبأ 

.طق شیرق  یف  یئر  لجر  نسحأ  هللا  دبع  ناک  هللا و  دبع 

یبأ تعمـس  لاق  نامیلـس  نب  نامثع  نب  هللا  دـبع  نع  نارمع  نب  زیزعلا  دـبع  نع  رذـنملا  نب  میهاربإ  ینثدـح  لاق  اضیأ  ریبزلا  يور  و 
نب دلیوخ  هیقلف  بلطملا  دـبع  یطعأ  امم  اهـسفنأ  یف  شیرق  تدـجو  كردأ  ام  بلطملا  دـبع  اهنم  كردأ  مزمز و  ترفح  امل  لوقی 
هللا اهلضف و  یف  كرشت  کنإ  امأ  دسأ  نبا  ای  لاقف  ادسح  هیداع  تلثن  ادغر و  ءام  تیقس  دقل  یملـس  نبا  ای  لاقف  يزعلا  دبع  نب  دسأ 
دبع لاقف  هبسب  مهیلع  یلوق  ام  لوقأ و  دسأ  نب  دلیوخ  لاقف  رهصلا  ریخ  هل  تلذب  الإ  ازراب  یعم  موقی  ربب و ال  اهیلع  دحأ  یندعاسی  ال 

 . دسأ نب  دلیوخ  ریغ  مدقألا  ملعلا  ثرو  ادحأ  تدجو  ام  بلطملا 
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نم ابرشا  رجشلا و  نم  الک  امهل  لاقف  هکم  همأ  لیعامسإب و  مدق  میهاربإ  نإ  لاق  بیسملا  نب  دیعس  نإف  لیربج  هضکر  امأف  ریبزلا  لاق 
کتوم و ال يرأ  الف  يداولا  اذـه  یف  بصنا  دعـصا و  همأ  هل  تلاقف  اشطعف  هایملا  تعطقت  ضرألا  تقاـض  اـملف  اـمهقراف  باعـشلا و 

برـضف کلملا  راط  اـهل و  باجتـساف  هب  تحرـصف  اـهرمأف  لیعامـسإ  مأ  یلع  ءامـسلا  نم  اـکلم  یلاـعت  هللا  لزنأـف  لـعفف  یتوم  يرت 
یف هل  ترقف 2 شطعلا  نم  هیلع  تقرف 1 اهنکل  ادبأ  کلذـک  لاز  ام  هاکرت  ول  حیـسی و  احیـس  ناکف  ابرـشا  لاقف  مزمز  ناکم  هیحانجب 

مث هایوط  ءاملا  بضن  املف  ءاحطبلا  یف  ترفح  ءاقسلا و 

يورت مذت  و ال  .هعنمت }  :ال  هیلع برثت  ال  ( 1 برثت {  مزمز ال  رفحا  نأ  مانملا  یف  بلطملا  دبع  يرأ  مث  لویسلا  هتنفد  سانلا و  کله 
باـصنألا نیب  متکت  رفحا  نأ  يرخأ  هرم  يرأ  مث  ءادـعألا  مغر  یلع  اـهتیطعأ  ءاورلا  رفحا  نأ  يرخأ  هرم  يرأ  مـث  مظعـألا  جـیجحلا 

هیلح بهذ و  نم  الازغ  اهیف  دجو  یطلا  نع  ادب  اذإ  یتح  هب  نوءزهتسی  شیرق  تقفطف  يرأ  ثیح  رفحی  حبصأف  لمنلا  هیرق  یف  رمحلا 
 . هبعکلا هب  یلح  یلح  لوأ  ناکف  تیبلا  مهس  جرخف  ماهسلاب  اهیلع  برضف  فیس 

هنـس و نیرـشع  هئام و  دیبع  غلب  هبرت و  صربألا  نب  دیبع  ناک  بلطملا و  دبع  میدـن  سمـش  دـبع  نب  هیمأ  نب  برح  ناک  ریبزلا و  لاق 
.هنس نیرشع  هدعب  بلطملا  دبع  یقب 

هبیه هوبنلا و  رون  بلطملا  دـبع  یف  فرعی  ناک  لاـقی  هنـس و  نیعـست  سمخ و  نع  بلطملا  دـبع  یفوت  ملعلا  لـهأ  ضعب  لاـق  لاـق و 
 { . .دسألا : زربهلا ( 2 بلطملا {  دبع  زربهلاب  زل  يذلا  تیبلا  تاللا و  یننإ و  رعاشلا  لوقی  هیف  کلملا و 

نم لاقف  لجر  همحز  ذإ  هرصب  بهذ  نسأ و  ام  دعب  تیبلاب  فوطی  بلطملا  دبع  انیب  لاق  هللا  دبع  نب  بعصم  یمع  ینثدح  ریبزلا  لاق 
 . رکب ینب  نم  لجر  لیقف  اذه 

نإف اصعلا  نم  یل  دـب  لاق ال  هرـشع  اولاوت  دـق  هینب  يأر  اـملف  هنع  بکنأ  نـأل  عیطتـسأ  ـال  ینآر  دـق  ینع و  بکنی  نأ  هعنم  اـمف  لاـق 
کلذ ریغ  وأ  هونب  لاـقف  لذ  هبدـحلا  يرهظ و  اـهل  بدـحنی  نکل  اـهیلع و  تیوق  هریـصق  اهتذـختا  نإ  یلع و  تقـش  هلیوـط  اهتذـختا 

اهب طاحی  نأ  نم  رثکأ  بلطملا  دبع  مراکم  ریبزلا و  لاق  کلذـل  لاق و  کجئاوح  یف  فوطتف  هیلع  أکوتت  لجر  انم  موی  لک  کیفاوی 
هحدمی هنانک  ینب  دحأ  لاق  الاعف  الامک و  ءاهب و  الامج و  اتیب و  ابأ و  اسفن و  عفادم  ریغ  شیرق  دیس  ناک 

يذلا شیرق و  ترتس  ام  ینإ و 

هب قیفرلا  هرـصان و  شیرق و  نم  هیماح  هللا ص و  لوسر  لفاک  وه  فانم و  دـبع  همـسا  بلطملا و  دـبع  نب  بلاط  وبأ  اـمأف  ریبزلا  لاـق 
وبأ الإ  لامب  هیلهاجلا  یف  دوسی  شیرق  نم  دـحأ  نکی  مل  هنامز و  یف  مشاه  ینب  دیـس  ناکف  هیف  بلطملا  دـبع  یـصو  هیلع و  قیفـشلا 

 . هعیبر نب  هبتع  بلاط و 

یف هیاقـسلا  تناک  مالـسإلا و  یف  هنـسلا  اهتتبثأ  مث  همقلع  نب  ورمع  مد  یف  هیلهاجلا  یف  هماسقلا 3 نس  نم  لوأ  بلاـط  وبأ  ریبزلا  لاـق 
 . بلطملا دبع  نب  سابعلا  هیخأ  یلإ  اهملس  مث  بلاط  یبأ  دیب  هیلهاجلا 

جرخف نبح 4 دق  ناک  سمش و  دبع  نب  هیمأ  نب  ورمع  نب  رفاسم  هیلهاجلا  یف  همیدن  ناک  ادیجم و  ارعاش  بلاط  وبأ  ناک  ریبزلا و  لاق 
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ورمع یبأ  نب  رفاسم  يرعش  تیل  هیثری  بلاط  وبأ  لاقف  هلابهب 5 تامف  هریحلاب  يوادتیل 

تلاح دق  هلابه  یلع  تیم  ءزر 

نب رماع  نب  لسح  نب  کلام  نب  رـصن  نب  دو  دـبع  نب  سیق  یبأ  نب  دـبع  نب  ورمع  هدـعب  بلاط  وبأ  مدان  رفاسم  کله  املف  ریبزلا  لاق 
.اقیدص یل  ناک  كابأ  نإ  هزراب  نیح  قدنخلا  موی  یلعل ع  ورمع  لاق  کلذل  يؤل و 

رـضحی راجفلا و  مایأ  رـضحی  بلاط  وبأ  ناک  لاق  ذوبرخ  نب  فورعم  نع  محازم  نب  رـصن  نع  نسح  نب  دمحم  ینثدـح  ریبزلا و  لاق 
انع بغت  کل ال  ابأ  بلاط ال  یبأل  اولاقف  هناـنک  تمزه  ءیجی  مل  اذإ  سیق و  تمزه  بلاـط  وبأ  ءاـج  اذإـف  مـالغ  وه  یبنلا ص و  هعم 

.لعفف

دبع اجه  نیح  مهس  ینب  یلع  یصق  ونب  هتنثتسا  يذلا  وه  اههوجو و  شیرق و  فارشأ  نم  ناکف  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  امأف  ریبزلا  لاق 
اولجعی نأ  اوهرک  دق  مکموق  نإ  مهل  لاقف  مهس  ینب  یلإ  سمش  دبع  نب  هعیبر  نب  هبتع  یصق  ونب  تلـسرأف  یـصق  نب  يرعبزلا  نب  هللا 

مکیأر و يأرلا  سئبف  مکیأر  نع  عنص  ام  ناک  نإف  هیلإ  اومرتجا  بنذ  ریغ  یف  مهاجه  يذلا  هیفسلا  اذه  یف  مکیلإ  ینولـسرأف  مکیلع 
متئش نإ  مهس  ینب  ضعب  لاقف  مهیلإ  هوملسأف  لاق  انیأر  نع  نوکی  نأ  هللا  یلإ  أربن  موقلا  لاقف  مهیلإ  هوعفداف  مکیأر  ریغ  نع  ناک  نإ 

فئاطلاب بئاغ  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  نأ  الإ  لوقت  ام  لوقأ  نأ  ینعنمی  ام  هبتع  لاقف  انیلإ  هومتعفد  مکنم  اناجه  نم  نأ  یلع  انلعف 

مهیلإ هوعفدا  موـقلا  اـهیأ  مهنم  لـئاق  لاـقف  يرعبزلا  نبـال  ارطخ  ریبزلا  لـعجأ  نکأ  مل  لوـقیف و  رمـألا  اذـهل  غرفیـس  هنأ  تفرع  دـق  و 
نب هللا  دـبع  اهب  قثوأف  همرب  اعد  کلذ  لئاو  نب  صاعلا  يأر  املف  طغللا  مالکلا و  کلذ  یف  رثکف  مکیلع  يذـلا  لثم  مکل  نأ  يرمعلف 

يرعبزلا نبا  يرغأف  هاـسک  بلطملا و  دـبع  نب  هزمح  هقلطأـف  هموق  هب  یتأ  یتح  اـطوبرم  هب  لـبقأف  هعیبر  نب  هبتع  یلإ  هعفد  يرعبزلا و 
یتریشع رکنب  تءاج  ام  يرمعل  لاقف  كوملسأ  امک  مهجها  هل  اولاق  مهس و  ینب  هموقب  شیرق  نم  سانأ 

 } اوتومی یتح  هزعأ  بایث  لاجر  سبلی  مل  سمحلا  ولف ال  اهیف  لوقی  یتلا  هتدیصق  لاقف  فئاطلا  نم  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  مدقف  لاق 
 { . .اهبلطی : اهمیری ( 1

.مدقت امیف  اهنم  هعطق  انرکذ  دق  و 

ینعملا اذه  یف  اضیأ  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  لاق  ریبزلا و  لاق 

اذإ فانم  دبع  ونب  یموق 

تعقو یتمح  ام  اذإ  يرعش  تیل  ای  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  رعش  نم  ریبزلا و  لاق 

تام هبوقع  يأب  لاقف  امولظ  ناک  شیرق  نم  لجرل  نالف  تام  هل  لـیقف  یتأ  رکف  رظن و  اذ  بلطملا  دـبع  نب  ریبزلا  ناـک  ریبزلا و  لاـق 
.ملاظلا نم  مولظملل  هیف  ذخؤی  اداعم  سانلل  نإ  اقح  هومتلق  ام  ناک  نئل  لاقف  هفنأ  فتح  تام  اولاق 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1951 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک اهیخأ و  هینکب  ارهد  رهاطلا  ابأ  ماوعلا  نب  ریبزلا  اهنبا  تنک  بلطملا  دبع  تنب  هیفص  تناک  رهاطلا و  یبأب  ینکی  ریبزلا  ناک  لاق و 
ریبزلا مساب  رهاطلا و  هنبا  هللا ص  لوسر  یمس  هب  امالغ و  تام  هکم  نایتف  فرظأ  نم  ناک  رهاطلا  هل  لاقی  نبا  بلطملا  دبع  نب  ریبزلل 

مرک يذ  یلع  تنک  نإ  تام  ذإ  ریخلا  ریبز  یکب  بلطملا  دـبع  نب  ریبزلا  اـهاخأ  یثرت  هیفـص  تلاـق  ریبزلا و  اـهنبا  هیفـص  هتخأ  تمس 
هیکاب

اهتمل ام  ضرألا  هتظفل  ول 

کیبأ یلع  عابض  یکب  هیکبی  باطخلا  نب  رارض  لاق  و 

 . شیرق باسنأ  باتک  یف  اهتصق  راکب  نب  ریبزلا  رکذ  دقف  اهیبأ  نم  یمهسلا  جاجحلا  نب  هیبن  اهبصتغا  یتلا  هیمعثخلا  لوتقلا  امأف 

ملف یمهـسلا  جاجحلا  نب  هیبن  اهقلعف  نیملاعلا  ءاسن  أضوأ  لوتقلا  اهل  لاقی  هنبا  هعم  ارجات و  هکم  مدـق  معثخ  نم  ـالجر  نإ  ریبزلا  لاـق 
هل اولاقف  جاجحلا  نب  هیبن  اوتأف  کلذ  مهیلإ  اکشف  مهاتأف  لوضفلا  فلحب  کیلع  اهیبأل  لیقف  هیلإ  اهلقن  اهیلع و  اهابأ  بلغ  یتح  حربی 
ای لاقف  تفرع  دق  نم  انإف  الإ  هعم و  یه  هکم و  هیحانب  .هّکم }  هیحان  حتنم  يأ  ، ذـبتنم ( 1 ذبتنم {  ذئموی  وه  لجرلا و  اذـه  هنبا  جرخأ 

هللا کحبق  اولاقف  هلیللا  اهب  ینوعتم  موق 

مل یحص و  حار  اهلوأ  هدیـصق  کلذ  یف  جاجحلا  نب  هیبن  لاقف  اهابأ  اهوطعأف  مهیلإ  اهجرخأف  هحقل  بخـش  هللا و ال  کلهجأ ال و  ام 
.اضیأ ریبزلا  اهرکذ  دقف  یقرابلا  هصق  امأ  هلیوط و  تایبأ  یف  الوتقلا  یحأ 

یلامثلا یتأف  هطلاخملا  ئیـس  ناک  نمثلاب و  هلطمف  یحمجلا  فلخ  نب  یبأ  نم  هعلـس  عابف  هکم  دزألا  نم  هلاـمث  نم  لـجر  مدـق  لاـق 
لهأ لاق  امب  هربخأف  هاتأف  انیلإ  عجراف  الإ  کقح و  كاطعأ  نإف  انتیتأ  دـق  کنأ  هربخأف  بهذا  اولاـقف  مهربخأـف  لوضفلا  فلح  لـهأ 

املاظ هکم  نطبب  یب  رجفی  یلامثلا أ  لاقف  هاطعأف  هقح  هیلإ  جرخأف  لوضفلا  فلح 

نم اورثکأف  ناودع  یغب و  لهأ  حـمج  ونب  مهـس و  ونب  ناک  لاق  اضیأ  هباتک  یف  ریبزلا  اهرکذ  دـقف  هفرـش  لوضفلا و  فلح  هصق  امأ  و 
ملظی الأ  هکمب و  ملظلا  در  یلع  اودـقاعت  اوفلاحت و  نأ  یلع  میت  ونب  هرهز و  ونب  دـسأ و  ونب  بلطملا و  ونب  مشاه و  ونب  عمجأـف  کـلذ 

دحأ

ناعدج نب  هللا  دبع  راد  یف  مهفلح  ناک  هقحب و  هل  اوذخأ  هوعنم و  الإ 

هدیزی تبجأل ال  مویلا  هب  تیعد  ول  معنلا و  رمح  هب  یل  نأ  بحأ  ام  افلح  ناعدج  نب  هللا  دبع  راد  یف  تدهـش  دقل  هللا ص  لوسر  لاق 
.هدش الإ  مالسإلا 

بیغت مث  هتیب  یلإ  اهاوآف  یمهـسلا  لئاو  نب  صاعلا  هنم  اهارتشاف  هعاـضبب  ارمتعم  هکم  مدـق  دـق  دـسأ  ینب  نم  لـجر  ناـک  ریبزلا  لاـق 
فرعف هل  اوظلغأف  هیلع  مهیدعتسی  مهس  ینب  یلإ  ءاجف  هیلع  ردقی  ملف  هعاتم  .فیحـصت }  «، ّيدیبزلا :» یف ا،و ب ( 1 يدسألا {  یغتباف 

نیح سیبق  یبأ  یلع  فرـشأ  کلذ  يأر  املف  هنع  لئابقلا  تلذاختف  مهب  رفنتـسی  شیرق  لـئابق  یف  فوط  هلاـم و  یلإ  هل  لـیبس  ـال  نأ 
هتعاضب مولظمل  لاجرلل  ای  هتوص  یلعأب  يدان  اهسلاجم و  شیرق  تذخأ 
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اذه یف  انمق  نإ  هللا  فالحألا و  تلاق  فالحألا و  نبضغیل  اذه  یف  انمق  نإ  هللا  نوبیطملا و  لاقف  هیف  اوملکت  شیرق و  کلذ  تمظعأف 
تعمتجاف هفوص  رحب  لب  ام  ملاظلا  یلع  مولظملا  نرـصننل  ادـیدج  افلح  فلتحنلف  اومله  شیرق  نم  لـئابق  تلاـقف  نوبیطملا  نبـضغیل 

نیرـشع سمخ و  نبا  باش  وه  مهعم و  ذئموی  هللا ص  لوسر  ناعدـج و  نب  هللا  دـبع  راد  یف  هرهز  میت و  دـسأ و  بلطملا و  مشاه و 
هیلإ اودری  هقحب و  هل  اوذـخأی  یتح  هعم  اوناک  الإ  دـبع  رح و ال  بیرق و ال  بیرغ و ال  هکمب  ملظی  الأ  اوفلاحتف  دـعب  هیلإ  حوی  مل  هنس 

هوعمج و مث  هناـکرأ  هب  اولـسغف  تیبلا  یلإ  هب  اوثعب  مث  هنفج  یف  هولعجف  مزمز  ءاـم  یلإ  اودـمع  مث  مهریغ  نم  مهـسفنأ و  نم  هتملظم 
لئاو نب  صاعلا  یلإ  اوقلطنا  مث  هوبرشف  هب  مهوتأ 

دبع نب  هعیبر  نب  هبتع  ناکف  هقح  هل  اوذخأ  الإ  هکمب  دـحأ  ملظی  ارهد ال  کلذـک  اوثکمف  هقح  هیلإ  يدأف  هقح  اذـه  یلإ  دأ  هل  اولاقف 
 . لوضفلا فلح  یف  لخدأ  یتح  سمش  دبع  نم  تجرخل  هموق  نم  جرخ  هدحو  الجر  نأ  ول  لوقی  سمش 

اهلک هکمب  اوعدی  الأ  یلع  ناک  فلحلا  نأ  هیبأ  نع  دمحم  نب  یسوم  نع  هحلط  نب  دمحم  نع  نسح  نب  دمحم  ینثدح  ریبزلا و  لاق 
رمألا یلع  ارذـع و  کلذ  یف  اولبی  وأ  هتملظم  هلام و  هیلع  اودری  یتح  هودـجنأ  الإ  هترـصن  یلإ  مهوعدـی  امولظم  شیباـحألا  یف  ـال  و 

.شاعملا یف  یسأتلا  یلع  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و 

لاضف و لیـضف و  مهل  لاقی  ملاظملا  در  یلع  اوفلاحت  مههوجو  یف  اوناک  الاجر  نأل  لوضفلا  فلح  یمـس  امنإ  هنإ  لاقی  ریبزلا و  لاق 
.تتام تناک  یتلا  هنسلا  کلت  ایحأ  هنأل  لوضفلا  فلح  فلحلا  اذه  یمسف  لضفم  لضف و 

ینعی نکن  مل  دیعـس أ  ابأ  ای  هل  لاقف  شیرق  ءاملع  نم  ناک  ناورم و  نب  کلملا  دبع  یلع  معطم  نب  ریبج  نب  دمحم  مدـق  ریبزلا و  لاق 
انجرخ دـقل  نینمؤملا  ریمأ  ای  هللا  لاق ال و  قحلاب  ینربختل  لاـق  ملعأ  نینمؤملا  ریمأ  لاـقف  لوضفلا  فلح  یف  متنأ  سمـش و  دـبع  ینب 

 . مالسإلا هیلهاجلا و  یف  اعیمج  الإ  مکدی  اندی و  تناک  ام  هنم و  متنأ  نحن و 

لاق هربخأ  ثراحلا  نب  دمحم  نأ  یثیللا  يداهلا  نب  هللا  دبع  نب  دیزی  نع  دمحم  نب  میهاربإ  نع  نسح  نب  دمحم  ینثدح  ریبزلا و  لاق 
ریمأ ذـئموی  دـیلولا  هءورملا و  يذـب  امهنیب  ناـک  لاـم  یف  مـالک  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  نب  دـیلولا  نیب  یلع ع و  نب  نیـسحلا  نیب  ناـک 

هناطلسب یلع  دیلولا  لیطتسی  نیسحلا ع أ  لاقف  هیواعم  مایأ  یف  هنیدملا 

لاقف ریبزلا  نب  هللا  دبع  هتملک  تغلبف  لوضفلا  فلحب  وعدأف  هللا  دجـسم  یف  موقأ  مث  یفیـس  نذخآل  وأ  یقح  نم  ینفـصنیل  هللااب  مسقأ 
يرهزلا لفون  نب  همرخم  نب  روسملا  تغلبف  اـعیمج  تومن  وأ  فصتنی  یتح  هعم  نموقـأل  مث  یفیـس  نذـخآل  هب  اـعد  نئل  هللااـب  فلحأ 

نیـسحلا ع فصنأف  هبتع  نب  دـیلولا  کلذ  غلبف  کلذ  لثم  لاقف  یمیتلا  هللا  دـیبع  نب  نامثع  نب  نمحرلا  دـبع  تغلبف  کلذ  لثم  لاقف 
یضر یتح  هسفن  نم 

ثالث ینم  رتخا  نیسحلا ع  هل  لاقف  نیسحلل ع  ضرأ  یف  مالک  امهنیب  ناک  هذه  لثم  هصق  هیواعم  عم  نیسحلل ع  ناک  دق  ریبزلا و  لاق 
یه هعبارلاـف و  ـالإ  اـمکح و  ریبزلا  نبا  وأ  رمع  نـبا  کـنیب  ینیب و  لـعجت  وأ  یلع  هدرت  نأ  اـمإ  یقح و  ینم  يرتـشت  نأ  اـمإ  لاـصخ 
نئل هللا  لاقف و  هربخأف  ریبزلا  نب  هللا  دـبعب  رمف  بضغم  وه  جرخف و  ماق  مث  لوضفلا  فلحب  فتهأ  لاق  یه  اـم  هیواـعم و  لاـق  ملیـصلا 

کنفـصنیل وأ  کحور  عم  یحور  ندـفنتل  مث  نیعـسأل  شام  وأ  نیـشمأل  مئاق  وأ  نموقأل  دـعاق  وأ  ندـعقأل  عجطـضم  اـنأ  هب و  تفته 
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کنم هانعبتا } .» و  :» ب ( 1 هانعتبا {  دقف  کلام  دقتناف  ثعبا  نأ  هیلإ  لسرأ  مث  ملیصلاب  انل  هجاح  لاقف ال  هیواعم  تغلبف 

وه هیواعم و  دنع  نم  نیـسحلا ع  جرخ  لاق  هیبأ  نع  بعـصم  نب  هللا  دبع  يدج  نع  حلاص  نب  یلع  هصقلا  هذهب  ینثدـح  ریبزلا و  لاق 
لاقف هیواعم  یلإ  بهذ  مث  لاق  ام  ریبزلا  نبا  هل  لاقف  لاصخ  یف  هنریخأل  لاق  امهنیب و  راد  امب  هثدـحف  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  یقلف  بضغم 

ثالثلا تاهف  ابضغم  هتیقل  کنظأ  ملیـصلاب  انل  هجاح  الف  هیواعم  لاق  ملیـصلا  هعبارلا  لاصخ و  ثالث  یف  كریخف  نیـسحلا  ینیقل  دقل 
ینلعجت نأ  لاق 

دق لاق  هایإ  هلأست  مث  هقحب  هل  رقت  وأ  لاق  اعیمج  امکتلعج  وأ  رمع  نبا  تلعج  وأ  هنیب  ینیب و  کتلعج  دق  لاق  هنیب  کنیب و  رمع  نبا  وأ 
لاق هبیجی  نم  لوأ  انأ  لوضفلا و  فلحب  فتهی  لاق  ملیصلا  امف  هنم  هتیرتشا  دق  لاق  هنم  هیرشت  وأ  لاق  هایإ  هلأسأ  انأ  هقحب و  هل  تررقأ 

.کلذ یف  انل  هجاح  الف 

.ریبزلا نبا  هلاق  ام  لثم  نیسحلل  الاقف  همرخم  نب  روسملا  رکب و  یبأ  نب  هللا  دبع  مالکلا  غلب  و 

لاق هریـسلا  باتک  یف  راسی  نب  قاحـسإ  نب  دمحم  هرکذ  دقف  زرجلا  ضرألا  یف  بلطملا  دبع  ریعب  فافخأ  تحت  نم  ءاملا  رجفت  امأف 
انیبأ رئب  اهنإ  بلطملا  دـبع  ای  هل  تلاقف  شیرق  هتدـسح  مزمز  یف  ءاملا  بلطملا  دـبع  .هبلط }  هجرختـسا و  : ءاملا طـبنأ  ( 1 طبنأ {  امل 
انإف هل  اولاق  مکنیب  نم  هتیطعأ  مکنود و  هب  تصـصخ  رمأ  رمألا  اذه  نإ  لعافب  انأ  ام  لاق  کعم  انکرـشأف  اقح  اهیف  انل  نإ  لیعامـسإ و 

معن و لاق  میذـه  نب  دعـس  ینب  هنهاک  اولاق  هیلإ  مکمکاحأ  اـمکح  مکنیب  ینیب و  اولعجاـف  لاـق  اـهیف  کمـصاخن  یتح  کـیکرات  ریغ 
كاذ ذإ  ضرألا  موق و  شیرق  لئابق  نم  هلیبق  لک  نم  جرخ  فانم و  دبع  ینب  نم  رفن  یف  بلطملا  دبع  بکرف  ماشلا  فارـشأب  تناک 

نم نأل  هزافم  تیمـس  ؛و  اهیف ءام  یتلا ال  وأ  ، رفقلا هیربلا  یه  ،و  هزافم عمج  : زوافملا ( 2 زوافملا {  کلت  ضعبب  اوناک  اذإ  یتح  زواـفم 
ادـیدش اشطع  اوشطعف  ءاملا  نم  هیبأ  ینب  بلطملا و  دـبع  عم  ناک  ام  دـفن  ماشلا  زاجحلا و  نیب  .منغ }  زاف و  اهنع  دـعابت  اهنم و  جرخ 

عنـص ام  بلطملا  دـبع  يأر  املف  مکباصأ  يذـلا  لثم  انـسفنأ  یلع  یـشخن  هزافمب و  نحن  اولاق  مهوقـسی و  نأ  اوبأف  مهموق  اوقـستساف 
نأ يرأ  ینإف  لاق  تببحأ  امب  انرمف  کیأرل  عبت  الإ  انیأر  ام  اولاق  نورت  ام  هباحصأل  لاق  كالهلا  هباحـصأ  هسفن و  یلع  فاخ  موقلا و 

هعیضف دحاو  لجر  نوکی  یتح  هترفح  یف  هباحصأ  هنفد  لجر  تام  املکف  هوقلا  نم  نآلا  هعم  امب  هسفنل  هرفح  انم  لجر  لک  رفحی 

دبع نإ  مث  توملا  نورظتنی  اودعق  هسفنل و  هریفح  رفحف  مهنم  لجر  لک  ماقف  ترشأ  ام  معن  اولاق  بکر  هعیض  نم  رـسیأ  دحاو  لجر 
ءام انقزری  نأ  هللا  یـسعف  اوموق  زجعل  ءاملا  بلطنف  ضرألا  یف  برـضن  توملل ال  اذک  انیدـیأب  انءاقلإ  نإ  هللا  هباحـصأل و  لاق  بلطملا 

اهبکرف هتلحار  یلإ  بلطملا  دـبع  مدـقتف  نوعناص  مه  ام  مهیلإ  نورظنی  شیرق  لئابق  نم  مهعم  نم  اولحتراف و  اولحترا  ضرألا  ضعبب 
اوقتسا هباحصأ و  برش  برشف و  لزن  مث  هباحصأ  ربک  بلطملا و  دبع  ربکف  بذع  ءام  نم  نیع  اهفخ  تحت  نم  رجفنا  هب  تثعبنا  املف 

مث اوقتسا  اوبرشف و  اوءاجف  اوقتسا  اوبرشاف و  هللا  اناقسأ  دقف  ءاملا  یلإ  اومله  مهل  لاقف  شیرق  نم  لئابقلا  اعد  مث  مهتیقـسأ  اوئلم  یتح 
مزمز كاقس  يذلا  وه  هالفلا  هذهب  ءاملا  اذه  كاقس  يذلا  نإ  ادبأ  مزمز  یف  کمـصاخن  هللا ال  انیلع و  کل  هللا  یـضق  هللا  دق و  اولاق 

. { ماشه 1:155،156 نبا  هریس  ( 1 مزمز {  نیب  هنیب و  اولخ  هنهاکلا و  یلإ  اولصی  مل  هعم  اوعجر  عجرف و  ادشار  کتیاقس  یلإ  عجراف 
.

برحب ینرخافت أ  کئابآ  يأب  هل  لاقف  هیواعم  يدی  نیب  هیواعم  نب  دیزی  رخاف  رفعج  نب  هللا  دـبع  نأ  يدـقاولا  باتک  بحاص  يور  و 
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یف ادحأ  نأ  بسحأ  تنک  ام  اذه  لاقی  هیمأ  نب  برحل  هیواعم  لاقف  هانلفک  يذلا  سمـش  دبعب  مأ  هانکلم  يذلا  هیمأب  مأ  هانرجأ  يذلا 
یف ؛و  هاـطغ : هئادرب هللج  ( 2 هللج {  هءاـنإ و  هیلع  أـفک  نم  هنم  فرـشأ  یلب  هللا  دـبع  لاـقف  برح  نم  فرـشأ  هنأ  مـعزی  برح  رـصع 

رخفی هللا  دبع  نإ  ینب  ای  ادیور  دـیزیل  هیواعم  لاقف  هئادرب  .هایإ }  مهـسبلأ  هب و  مهطغ  يأ  «، ایزخ نامثع  هلتق  للج  ّمهّللا  :» یلع ثیدـح 
اتعزتنا و ؛ لوهجملل ءانبلا  یلع  ، اتطشتنا ( 3 اتطشتنا {  نادی  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  هللا و  دبع  ایحتساف  کنم  وه  هنم و  کنأل  کب  کیلع 

هعزانم كایإ و  ینب  ای  دیزیل  هیواعم  لاق  هللا  دبع  ماق  املف  اعرطصا  ناوخأ  و  .اتسلتخا } 

ترفاس اذإ  تناک  اشیرق  نإف  هانرجأ  يذـلا  برحب  هلوق أ  امأ  لاق  ابـس  مهل  مهـضغبم  دـجی  اوملع و ال  ام  نولهجی  مهنإف ال  مشاه  ینب 
نب بجاـح  ینب  نم  لـجر  هیقل  هبقعلا  یلع  راـص  اـملف  هلیل  برح  جرخف  شیرق  زوجت  یتح  دـحأ  اـهزواجتی  مل  هبقعلا  یلع  تراـصف 

هبقعلا زاجف  ردـب  مث  هرارز  نب  بجاح  نبا  انأ  لاق  یمیمتلا و  حـنحنتف  هیمأ  نب  برح  انأ  لاـق  هیمأ و  نب  برح  حـنحنتف  یمیمت  هرارز 
نم ریجتسی  نمب  اهب  راشتساف  هکمب  هرجتم  ناک  لخدی و  انیح ال  یمیمتلا  ثکمف  یح  انأ  هکم و  اهدعب  لخدت  هللا ال  اهال  برح  لاقف 
نب ریبزلا  بابب  هتقان  خانأ  اهلخدف و  الیل  هکم  یلإ  راص  هتقان و  بکرف  بلطملا  دبع  نب  ریبزلا  هنباب  وأ  بلطملا  دبعب  هیلع  ریـشأف  برح 

موقی هقانلا  ءاغر  نأ  يأ  «، ایدانم اهئاغرب  یفک  :» لثملا یف  و.تجـض  تتوص و  : ءاغر وغرت  هقانلا  تغر  : لاقی ( 1 تغرف {  بلطملا  دبع 
ابرح تیقال  لاقف  يرقتف  يرق  بلاط  مأ  راجتف  ریجتـسم  لاقف أ  ریبزلا  هیلإ  جرخف  هقاـنلا  .يرقلا }  هفایـضلل و  ضرعتلا  یف  ءادـنلا  ماـقم 

قادیغلا هاخأ  ریبزلا  يدان  حبصأ  املف  کترجأ  دقف  لزنملا  یلإ  بهذا  ریبزلا  لاقف  البقم  هینثلاب 

یک ال انراصبأ  کقمرت  انمامأ  شماف  همامأ  شمن  مل  الجر  انرجأ  اذإ  انإ  هل  الاقف  اـمهعم  یمیمتلا  جرخ  امهیفیـس و  نیدـلقتم  اـجرخف 
حاص همطلف و  هیلإ  قبـس  انهاهل و  کنإ  لاق و  برح  هب  رـصب  املف  دجـسملا  لخد  یتح  هکم  قشی  یمیمتلا  لعجف  اـنفلخ  نم  سلتخت 
یعـس هیدـی و  نیب  برح  یلع  لمحف  هفیـس  ریبزلا  یـضتناف  هیناث  همطلف  برح  هیلع  ینثف  هترجأ  دـق  همطلت و  کـمأ أ  کـتلکث  ریبزلا 

ناک ءاـنإ  هیلع  أـفک  سلجا و  لاـق  ریبزلا  لاـق  کـنأش  اـم  لاـقف  هراد  بلطملا  دـبع  یلع  برح  مجه  یتح  هنع  عجری  ملف  هفلخ  ریبزلا 
دبع رزأـف  مهفویـس  مهیدـیأب  مهیبأ  باـب  یلع  اوفقو  ریبزلا و  یلإ  بلطملا  دـبع  ونب  مضنا  ساـنلا و  عـمتجا  دـیرثلا و  هیف  مشهی  مشاـه 

.هراجأ دق  مهابأ  نأ  اوملعف  مهیلإ  هجرخأ  نافرط و  هل  ءادرب  هادر  هل و  ناک  رازإب  ابرح  بلطملا 

هئام هسرف  تقبس  نمم  رطخلا  لعج  نیسرف و  یلع  سمش  دبع  نب  هیمأ  نهار  بلطملا  دبع  نإف  هانکلم  يذلا  هیمأب  مأ  هلوق  ینعم  امأ  و 
زج دارأ  شیرق و  یف  همسقف  رطخلا  ذخأف  بلطملا  دبع  سرف  قبسف  هیصانلا  زج  هنس و  دابعتسا  ءامإ و  رشع  دبعأ و  هرـشع  لبإلا و  نم 

عمج : طیراضعلا ( 1 هطیراضع {  بلطملا و  دبع  مشح  یف  دعب  هیمأ  ناکف  لعفف  نینـس  رـشع  دابعتـساب  کنم  يدـتفأ  وأ  لاقف  هتیـصان 
.نینس رشع  .هنطب }  ماعطب  مدخی  يذلا  لجرلا  وه  ،و  طرضع

 . مشاه تام  نأ  یلإ  هنومی  هلفکی و  مشاه  هوخأ  ناکف  هل  لام  اقلمم ال  ناک  سمش  دبع  نإف  هانلفک  يذلا  سمش  دبعب  مأ  هلوق  امأ  و 

تیأر هباسنلا أ  .یناغألا }  نم  هباوص  ؛و  فیحصت «، لبعد :» لوصألا یف  ( 2 لفغدل {  لاق  هیواعم  نإ  جرفلا  یبأل  یناغألا  باتک  یف  و 
یلع ناک  ائیضو  الیمج  الیبن  الجر  هتیأر  لاق  هتیأر  فیک  لاق  معن  لاق  بلطملا  دبع 

امهفـص : لاقف ، سمـش دبع  نب  هّیمأ  مشاه و  نب  بلطملا  دـبع  تیأر  : لاقف ؟ شیرق هیلع  نم  تیأر  نم  :» یناغألا ( 1 هوبنلا {  روـن  ههجو 
دـسأ مهنأک  هینب  نم  هرـشع  هب  فیطی  ، کلملا ّزع  هوبنلا و  رون  هنیبج  یف  ، هجولا نسح  هماقلا  دیدم  ضیبأ  بلطملا  دـبع  ناک  : لاقف ، یل
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 } الیئض الجر  هتیأر  لاق  هتیأر  فیک  لاق  معن  لاق  هّیمأ } .» یل  فصف  : لاق :» یناغألا ( 2 سمش {  دبع  نب  هیمأ  تیأرف  لاق أ  باغ } .»
کلذ نولوقت  متنأ  لاق  ورمع  وبأ  هنبا  کلذ  هیواعم  لاـقف  ناوکذ  هدـبع  هدوقی  یمعأ  اـینحنم  اریرـض } .» مسجلا  فیحن  :» یناـغألا ( 3

(. { . بتکلا راد  هعبط  یناغألا 1:12( ( 4 هدبع {  هنأ  الإ  فرعت  نکت  ملف  شیرق  امأف 

 . سابدلا هبؤر  یبأ  نبال  سمش  دبع  مشاه و  باتک  نم  تلقن  و 

ونب ناک  تاحاسلا و  یه  هکمب و  هل  احاکرأ  مشاه  نب  بلطملا  دبع  ملظ  فانم  دـبع  نب  لفون  نأ  هیبأ  نع  یبلکلا  نب  ماشه  يور  لاق 
نم هلاوخأ  دجنتساف  کلذ  نع  اورصقف  هموق  نم  اموق  بلطملا  دبع  رـصنتساف  مشاه  عم  ادی  بلطملا  دبع  سمـش و  دبع  عم  ادی  لفون 

امسج و دمأ  اهجو و ال  نسحأ  ائشان  طئاغلا  اذهب  انیأر  ام  يدع  ابأ  ای  هللا  لفونل ال و  اولاقف  ابکار  نوعبـس  هعم  لبقأف  برثیب  راجنلا  ینب 
بحن نحن  هل و  تاحاس  هتعنم  دق  انم و  هتبارق  تفرع  دق  بلطملا و  دـبع  نونعی  یتفلا  اذـه  نم  ءوس  لک  نم  دـعبأ  اسفن و ال  فعأ  ال 

يدع ونب  نزام و  یبأت  بلطملا  دبع  لاقف  هیلع  هدرف  هقح  هیلع  درت  نأ 

 . بلطملا دبع  هعازخ  هفلاخم  ببس  ناک  کلذ  نإ  لاقی  لاق و 

لاق مهاصوأ و  مهاهن و  مهرمأف و  ذئموی  هرشع  مه  هتافو و  دنع  هینب  عمج  بلطملا  دبع  نأ  صفح  نب  میحس  ناظقیلا  وبأ  يور  لاق و 
ائیش هللا  قلخ  ام  هللا  وف  یغبلا  مکایإ و 

 . سمش دبع  ینب  نم  مکتوخإ  الإ  یغبلا  یلع  یقب  ادحأ  تیأر  ام  یغبلا و  نم  هبوقع  لجعأ 

هل رکذف  یـضم  امع  ینثدـحی  كولملا  كردأ  دـق  الجر  تیأر  ینأ  تددو  اموی  نامثع  لاق  لاق  مذـحق  نب  ماشه  نب  دـیلولا  يور  و 
ادعق الجر  تیأر  معن  لاق  مشاه  نب  بلطملا  دبع  تیأر  لاق أ  نأ  یلإ  هرکذ  انکرت  الیوط  اثیدح  هثدحف  هیلإ  ثعبف  تومرضحب  لجر 

نب هیمأ  تیأرف  لاق أ  هکرب  هیف  نإ  هکرب و  اهیف  نإ  لاقی  هرغ  هینیع  نیب  نیبجاـحلا  نورقم  ـالیوط  ضیبأ  .هئیهلا }  نسحلا  : دـعقلا ( 1 } 
(2 هعامـس {  رـش  نم  کیفکی  نامثع  لاقف  ادکن  هیف  نإ  دکن و  هنإ  لاقی  یمعأ  اریـصق  امیمد  مدآ  الجر  تیأر  معن  لاق  سمـش  دبع 

.لجرلا جارخإب  رمأ  و  .یسبعلا }  دایز  نبا  عیبرلا  مأ  هلاق  نم  لوأ  و  «، هعامس رش  نم  کبسح  :» لاثمألا 1:194 عمجم  یف  هظفل  ،و  لثم

 . اسراح یمسف  جاحلا  قرسی  ناک  امالغ  ناک  امل  سمش  دبع  نب  هیمأ  نأ  یبلکلا  نب  ماشه  يور  و 

نب هزمح  هلتق  هیمأ  نب  صاعلا  یبأ  نب  فیفع  سمـش  دبع  ینب  نم  مشاه  ونب  هلتق  لیتق  لوأ  نأ  باتکلا  اذه  یف  هبؤر  یبأ  نبا  يور  و 
 . هبؤر یبأ  نبا  باتک  نم  الإ  ربخلا  اذه  یلع  فقأ  مل  بلطملا و  دبع 

دبع ترهاظت  نیح  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبأ  رعش  بلطملا  دبع  هدبعتـسا  سمـش  دبع  نب  هیمأ  نأ  يور  نم  لوق  قدصی  امم  لاق و 
امهالک انایلوم  انیلع  یلاوت  بلاط  وبأ  لاقف  بعشلا  یف  امهورصح  هللا ص و  لوسر  یلع  هیلع و  لفون  سمش و 

اندجل ادبع  ناک  مهوبأ  امیدق 

.نیتیبلا نیذه  نیب  هنزاوملا  یطاعت  نمم  انریغل  وأ  انل  رخآ  مالکب  هجزمن  دق  نامثع و  یبأ  انخیش  هیاکح  یلإ  عجرن  مث 
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نب سمـش  دـبع  نب  هیمأ  نب  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  نب  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  نب  دـیلولا  انل  هیمأ  تلاق  نإف  نامثع  وبأ  لاق 
دمحم نب  دیـشرلا  نوراه  نب  مصتعملا  دـمحم  نب  قثاولا  نوراه  مشاه  ینبل  مهل و  انلق  قسن  یف  ءاـفلخ  هعبرأ  یـصق  نب  فاـنم  دـبع 

داجسلا یلع  نب  لماکلا  دمحم  نب  روصنملا  هللا  دبع  نب  يدهملا 

دلو اهمسوأ  ضرألا و  هجو  یلع  شیرق  لمجأ  ناک  هلضف و  هتدابعل و  داجسلا  هل  لاقی  ناکف  هعکر  فلأ  هلیل  موی و  لک  یلـصی  ناک 
 . هتینکب ینک  همساب و  یمسف  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  لتق  هلیل 

وه رحبلا و  وه  هللا و  دبع  نب  دمحم  ابأ  اهریصف  هینکلا  ریغف  امهدحأ  ریغف  هینکلا  مسالا و ال  کل  لمتحأ  هللا ال  کلملا ال و  دبع  لاقف 
دیـس بلطملا  دـبع  وه  دـمحلا و  هبیـش  نبا  شیرق  میلح  يأرلا و  يذ  سابعلا  نبا  لـیوأتلا  ملعملا  نیدـلا  یف  هقفملا  وه  شیرق و  ربح 

وه هریغملا و  نبا  هیأرب  نودتهی  نودتقی و  اوناک  مهنأل  هلامجل و  کلذب  یمس  رمقلا  وه  دیرثلا و  مشه  مشاه  وه  ورمع و  نبا  يداولا 
الإ دحاو  مهنم  سیل  هیاغلا و  نع  رصق  دحاو و ال  مهنم  مرحی  مل  ادیس  رشع  هثالث  ءالؤهف  عمجم  وه  یصق و  وه  دیز و  نب  فانم  دبع 

رهدـلا میدـق  یف  دیـس  وأ  هفالخلل  عضوم  وأ  هفیلخ  الإ  مهنم  سیل  لیمجلا و  هقلخ  نم  میرکلا و  هلعف  نم  هل  قتـشا  بقلب  بقلم  وه  و 
اذه سیل  و  .تسالا }  یه  ،و  ءارعج عمج  : رعجلا ،و  تثدحأ : تطفض ( 1 هناکرلا {  رهاظ  میلح  وأ  عراب  هیقف  وأ  مدـقم  کسان  وأ  عینم 

نکی مل  هیومألا و  هتدع  امم  رثکأ  مه  قسن و  یف  ءافلخ  هسمخ  مهنم  مهاوس و  دحأل 

ناورم

فالخ یلع  ناورم  هفالخ  تناک  هنـس و  نیرـشع  نیتنثا و  فارطألا  طبـض  راطقألا و  خود  دالبلا و  کـلم  روصنملا  نـأل  روصنملاـک 
ای لوألا  اهلعب  نم  دلاخ  اهنبال  لاق  نیح  هیواعم  نب  دیزی  تنب  هکتاع  هتأرما  هتلتق  یتح  رهشأ  هعـست  هفالخلا  یف  یقب  امنإ  هلک و  کلذ 

نباف فارطألا  نع  الـضف  نادـلبلا  بارطـضا  فالتخالا و  هرثک  مایألا و  هلق  عم  هفالخلا  مسال  ابجوتـسم  ناورم  ناک  نئل  هبطرلا و  نبا 
ناورم ناطلـسب  لصتا  امل  هدالوأ  کلملا و  دـبع  ناطلـس  نکل  ندرألا و  ضعب  الإ  ضرألا  کـلم  ناـک  دـقف  هنم  کلذـب  یلوأ  ریبزلا 

یف کلملا  دبع  لاز  ام  همالس و  ینس  تناک  يدهملا  ونس  هل و  ملع  نم ال  دنع  نهولا  عضوم  یفخأ  هنم و  عطقنا  ام  موقلا  دنع  لصتا 
 . مصتعملا کلمک  دیلولا  کلم  نوراه و ال  کلمک  دیزی  کلم  نکی  مل  ثاکتنا و  ضاقتنا و 

ءیـضتسملا نب  رهاطلا  نب  رـصنتسملا  نب  مصعتـسملا  قسن  یف  هعـست  مشاه  ینب  ءافلخ  نم  دعل  مویلا  ناک  ول  نامثع  ابأ  هللا  محر  تلق 
نب رصنتسملا  نب  یلعتسملا  نب  رمآلا  قسن  یف  هرشع  نودعی  رـصمب  نویبلاطلا  ردتقملا و  نب  رهظتـسملا  نب  یفتقملا  نب  دجنتـسملا  نب 

 . يدهملا نب  مئاقلا  نب  روصنملا  نب  زتعملا  نب  زیزعلا  نب  مکاحلا  نب  رهاطلا 

هنس نیعست  اعبرأ و  مویلا  یلإ  مهکلم  هدم  تغلب  دق  هنإف  لوطأ  هتدم  رثکأ و  مهکلم  ینس  نأب  مشاه  ونب  مهیلع  رخفت  نامثع و  وبأ  لاق 
ینب بابسأ  ریغ  مهبابـسأ  نإ  هوبن و  سرغم  یف  مهکلم  نإ  همومعلا و  هبـصعلا و  قحب  ثاریملاب و  اوکلم  مهنأب  مهیلع  اضیأ  نورخفی  و 

رهاوظلا شیرق  مسالا  اذـه  یف  اوواسیف  شیرق  نم  انإ  اولوقی  نأ  الإ  بسن  اهنیب  مهنیب و  ـال  ببـس و  اـهیف  ناورم  ینبل  سیل  لـب  ناورم 
نأل

 . شیرق نم  همئألا  يوارلا  هیاور 
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یلعل هاعدا  نم  مهنمف  سانلا  بهذ  دق  کلذ  لک  یلإ  مولعم و  لیج  لک  هیعدی  ام  هفورعم و  هفالخلا  بابسأ  یشرق و  لک  یلع  هعقاو 
تناک نإ  يوعد و  اهیف  ناورم  لآ  نایفس و  یبأ  لآل  سیلف  کلذک  رمألا  ناک  نإف  هیصولا  هقباسلا و  هبارقلا و  عامتجال  ع 

قباوسلاب و الإ  لانت  تناک ال  نإ  يوعد و  اـهیف  اـضیأ  مهل  سیلف  هبـصعلا  قحب  بجوتـست  همومعلاـب و  قحتـست  هثارولاـب و  لاـنت  اـمنإ 
نوقحتـسی ام  مهیف  نکی  مل  هقباس و  مهل  نکت  مل  ذإ  اوناک  لب  روهـشم  موی  روکذم و ال  مدـق  کلذ  یف  مهل  سیلف  داهجلا  لامعألا و 

یف نایفـس  وبأ  ناک  فیک  انفرع  دـق  رـسیأ  مهیلع  رمألا  ناکل  نوهأ و  ناکل  عنملا  دـشأ  اـهنم  مهعنمی  اـم  مهیف  نکی  مل  هفـالخلا و  هب 
هتملک ینعم  صلخأ و  فیک  هصالخإ  ملـسأ و  ثیح  همالـسإ  انفرع  هایإ و  هوزغ  هیلع و  هبالجإ  هل و  هتبراـحم  یف  یبنلا ص و  هوادـع 

سابعلا يدـی  یلع  ملـسأ  اـمنإ  هنأ  یلع  نذأـف  هبعکلا  یلع  لـالب  دعـص  موی  هلوق  نینح و  موی  همـالک  دونجلا و  يأر  نیح  حـتفلا  موی 
هب و هونی  همرکی و  نأ  هفرـشی و  نأ  هیف  هلأس  هللا ص و  لوسر  یلإ  افیدر  هب  ءاج  هلتق و  نم  ساـنلا  عنم  يذـلا  وه  ساـبعلا  هللا و  همحر 

نسحلا اومـس  ایلع و  اوبراح  نأ  هینب  نم  مشاه  ینب  ءازج  ناکف  دوحجم  ریغ  نینح  موی  دوهـشم و  ماقم  ءارغ و  همعن  ءاضیب و  دی  کلت 
لکشأ نیح  نیـسحلا  نب  یلع  هروع  نع  اوفـشک  و  .فشاوک }  : رـساوح ( 1 رـساوح {  باتقألا  یلع  ءاـسنلا  اولمح  نیـسحلا و  اولتق  و 

نب هللا  دیبع  ینبا  لتقف  نمیلا  یلإ  هاطرأ  نب  رسب  هیواعم  ثعب  هونع و  مهرود  تلخد  اذإ  نیکرـشملا  يرارذب  عنـصی  امک  هغولب  مهیلع 
کلذل لیقع و  بلص  نم  هعبـس  یلع ع و  بلـص  نم  هعـست  فطلا  موی  دایز  نب  هللا  دیبع  لتق  ملحلا و  اغلبی  مل  نامالغ  امه  سابعلا و 

بذـکلاب مهالوأ  امف  نیبذاک  اوناک  نإف  یلع ع  یلع  هیواعم  ناعأ  الیقع  نأ  معزت  هیمأ  نإ  مث  لیوع  هربعب و  يدوج  نیع  مهیعان  لاـق 
ملسم قنع  برض  عنص و  امب  الیقع  اوزاج  امف  نیقداص  اوناک  نإ  و 

توملا ام  نیردت  تنک ال  نإف  رعاشلا  لاق  کلذل  هرـصن و  هاوآ و  هنأل  هورع  نب  ئناه  هعم  اولتق  نامألا و  دعب  اردـغ  اربص و  لیقع  نب 
مهنم بیـضقلاب و  نیـسحلا ع  یتینث  نیب  رقن  نم  مهنم  قافنلا و  فهک  مهنم  دابکألا و  هلکآ  مهنمف  هزمح  دبک  دـنه  تلکأ  يرظناف و 

لـضفلا مشاه  ینب  نم  اضیأ  هرحلا  موی  لتق  رفعج و  نب  هللا  دبع  نب  رکب  ابأ  فطلا  موی  رفعج و  نب  هللا  دبع  نب  نوع  هرحلا  موی  لتاقلا 
نب ساـبعلا  نب  نمحرلا  دـبع  بلطملا و  دـبع  نب  بهل  یبأ  نب  هبتع  نب  ساـبعلا  بلطملا و  دـبع  نب  ثراـحلا  نب  هعیبر  نب  ساـبع  نب 

 . بلطملا دبع  نب  ثراحلا  نب  هعیبر 

رـشعب مهکلم  نم  لوطأ  مهکلم  نأل  مهیلع  ءالؤه  لضفف  قثاولا  مایأ  یف  ذـئنیح  وه  امهکلم و  یتدـم  نیب  سیاـق  ناـمثع  اـبأ  نإ  تلق 
كولم نم  ثلاثلا  تیبلا  کلم  نم  رثکأ  اذـه  هنـس و  هرـشع  تس  هئامـسمخ و  مهکلم  دـتما  دـق  ایح و  مویلا  ناـک  ول  هب  فیکف  نینس 

نیعبس نیتئام و  وحن  رـصمب  کلم  اضیأ  مهل  ناک  دق  مشاه  ونبف  کلملا  هدم  لوطب  رخفلا  ناک  نإف  اضیأ  هنـس و  نیثالث  وحنب  سرفلا 
رصم یلإ  اولقتنی  نأ  لبق  برغملاب  هوکلم  ام  عم  هنس 

نب هللا  دبع  نب  یلع  متبرض  مکیلإ  هانیتأ  بنذل  دیرشتلا ال  لتقلا و  نم  انب  متعنص  ام  سانلا  ملع  دق  هیمأل  مشاه  تلاق  نامثع و  وبأ  لاق 
ابأ متممـس  طیلـس و  لتق  هومتلحن  نأ  یلع  کلملا و  دـبع  دـنع  تناک  یتلا  هیرفعجلا  همع  تنب  جوزت  نأ  یلع  نیترم  طایـسلاب  سابع 

رقنی مادقألاب و  أطوت  رادـلا  هصرع  یف  هسأر  متیقلأ  هومتبلـص و  ادـیز و  متـشبن  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  مشاه 
.جاجدلا هأطت  ناک ال  املاط  دیز  هباؤذ  نع  کیدلا  درطا  لئاقلا  لاق  یتح  جاجدلا  هغامد 

هلخن عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص  اضیأ  مکرعاش  لاق  و 
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لاق تیبلا ع  لهأ  نم  نیحلاصلا  ضعب  نأ  يورف 

.هسرتفاف دسألا  هل  ضرعف  هل  رفسب  اموی  جرخف  کبالک  نم  ابلک  هیلع  طلسف  ابذاک  ناک  نإ  مهللا 

بیبح نب  نامیلس  عنـص  ام  یلإ  اذه  نیدلا  رـصان  ناورم و  رئاث  هلتاق  متیمـس  دیز و  نب  ییحی  متلتق  قداصلا ع و  ارفعج  مامإلا  متلتق  و 
بارج یف  هسأر  لخدأ  مامإلا  میهاربإب  ناورم  عنـص  ام  هفالخلا و  لبق  روصنملا  رفعج  یبأ  هللا  دـبعب  مکلوق  مکرمأ و  نع  بلهملا  نب 

سارهملا بناجب  الیتق  ادیز و  نیسحلا و  عرصم  اورکذا  نحن و  اندشنأ  يدک  یلتق  عمادملا  ضافأ  متدشنأ  نإف  تام  یتح  هرون 

یسمأ نارجنب  يذلا  لیتقلا  و 

سانت هبرغ و  نیب  ایواث 

هبحصب و راثآلا و ال  هیاورب  حالـصلا و ال  دهزلاب و ال  فرعی  هل و ال  هقف  الجر ال  ناک  هنأ  هفعـض و  مکیبأ و  ناورم  لاح  متملع  دق  و 
عیابیل هعبات  نم  هباحصأ و  عمج  ناک  دق  هیواعمل و  نیرحبلا  یلو  مث  رماع  نبال  درجبارد  قیتاسر  نم  اقاتـسر  یلو  امنإ  همه و  دعبب  ال 

اهلهاوک نع  .اهب }  بستحی  الف  طقست  يأ  ؛ رذنت ( 1 ردـنت {  سوءرلا  طهار و  جرم  موی  لاق  دایز و  نب  هللا  دـیبع  هدر  یتح  ریبزلا  نبا 
نم اسمخ  عابرألا و ال  نم  اعبر  یلی  نأ  قحتـسی  نم ال  لوق  اذـه  بلغ  شیرق  یمالغ  يأ  سوفنلا و  نیح  ریغ  مهرـض  ام  هتعاط و  یف 

.اهیف هفتح  ناک  هملکل  ءاسنلا  هتلتق  نم  دحأ  وه  سامخألا و 

هعاس هیلع  عمتـسملا  هللا ص و  لوسرل  یکاحلا  هتیـشم  یف  جلختملا  هنیعل و  هللا ص و  لوسر  دـیرط  وهف  صاعلا  نب  مکحلا  هوبأ  امأ  و 
سانلا مظعأ  ناکف  هلخدأ  یلو  املف  نامثع  هعافـش  البقی  مل  هنیدـملا و  یلإ  هتداعإ  نع  اعنتما  رمع  رکب و  یبأل  ادـیرط  راص  مث  هتولخ 
سانلا قرعأ  مهب  هیومألا  رختفت  نیذـلا  كولملا  ءالؤه  وبأ  کلملا  دـبعف  هفالخلا  نم  هعلخ  هلتق و  یف  جـجحلا  ربکأ  نم  هیلع و  امؤش 

همأ لبق  نم  رخآلا  اذه و  مکحلا  هیوبأ  دحأ  نأل  رفکلا  یف 

اددـلتم اددرتم  یقب  جرخ و  نیح  یلاعت  هللا  هریحف  اثالث  هلجأ  هنیدـملا و  نم  هدرط  یبنلا ص  ناک  صاـعلا  یبأ  نب  هریغملا  نب  هیواـعم 
 . هالتقف ارامع  ایلع ع و  هرثأ  یف  لسرأ  یتح  هلیبسل  يدتهی  اهلوح ال 

.هیف مهمدقأ  نامیإلاب و  مهالوأ  الإ  نینمؤملا  ریمأ  نوکی  نامیإلا و ال  یف  سانلا  قرعأ  نحن  رفکلا و  یف  سانلا  قرعأ  متنأف 

نأ الإ  انتوعد  هکرب  نم  نکی  مل  ول  اولاق  اوکلم  ذنم  الإ  اهیف  نیعاوط  اماع ال  نیعـست  دجی  مل  ادـحأ  نأب  مشاه  رخفت  نامثع و  وبأ  لاق 
جارخلا لامعب  ءارمألا  بیذعت 

اریخ کلذ  ناکل  عفترا  دق  بیطـشتلا  هعماجلا و  ءارذعلا و  نیتروجلا و  هرونلا و  دـلاسملا و  ریهـستلا و  دـیرجتلا و  قهزلا و  قیلعتلاب و 
یمـست برعلا  ینجتلا و  بیذـعتلا و  بهذأ  نـجلا و  حاـمر  هللا  عـفر  دـق  اـنتلود  رکذـی  زجارلا  یناـمعلا  لوـقی  نوعاـطلا  یف  اریثـک و 

.کلملا یناسغلا  ثراحلل  دسأ  ینب  ضعب  لوقی  یبأ  یلع  تیشخ  ام  كرمعل  رعاشلا  لوقی  کلذ  یف  نجلا و  حامر  نیعاوطلا 

یف اومتخی  مل  هفیلخلا و  نود  لوسرلا  اولعجی  مل  هلبقلا و  اولوحی  مل  هبعکلا و  اومدـهی  مل  مهنأب  مهیلع  مشاه  رخفت  ناـمثع و  وبأ  لاـق 
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مل هللا ص و  لوسر  ربنم  یلع  اوبرشی  ماعطلا و  اولکأی  مل  نیملسملا و  فکأ  اوشقنی  مل  هالـصلا و  تاقوأ  اوریغی  مل  هباحـصلا و  قانعأ 
.ءابسلاب مالسإلا  یف  راد  تاملسملا  اوئطی  مل  مرحلا و  اوبهنی 

لاق سابدلا  هبؤر  یبأ  نباب  فورعملا  رـصن  نب  یلع  نب  دمحم  نع  نیـسحلا  یبأل  سمـش  دـبع  مشاه و  قارتفا  باتک  نم  تلقن  تلق 
یف ریبکتلاب  نورهجی  ـال  مهتالـص  رئاـس  یف  اوناـک  هالـصلا و  دـعب  نوبطخی  دـیعلا و  یف  نومیقی  نونذؤی و  مهکلم  یف  هیمأ  ونب  ناـک 

سانلا عمسیف  هللا  الإ  هلإ  لاق ال  هروصقملا  یف  یلصی  وه  ماشه و  دجـس  اذإ  یـصخ  کلملا  دبع  نب  ماشهل  ناک  دوجـسلا و  عوکرلا و 
بطخی مکحلا  نب  ناورم  بعک  يأر  لاق و  يرخألا  یف  نوموقی  هعمجلا و  دـیعلا و  یتبطخ  يدـحإ  یف  نودـعقی  اوناک  نودجـسیف و 

اورظنا لاقف  ادعاق 

. { . فصلا 11 هروس  ( 1 ًاِمئاق {  َكوُکَرَت  هلوسرل َو  لوقی  یلاعت  هللا  ادعاق و  بطخی  اذه  یلإ 

هیزجلا نوذخأی  هیمأ  ینب  لامع  ناک  ناورم و  نب  رـشب  دیعلا  هالـص  یف  ماقأ  نذأ و  نم  لوأ  هیواعم و  بطخلا  یف  دعق  نم  لوأ  لاق و 
قفن ( 2 قفن {  دق  لجرلا  راد  اولخد  امبر  لیخلا و  نم  هقدصلا  نوذخأی  هیزجلا و  نم  اورف  ءالؤه  نولوقی  همذلا و  لهأ  نم  ملسأ  نمم 

الغاشت هعمجلا  هالص  نورخؤی  اوناک  اهتقدص و  تاهف  سرف  انهاه  ناک  دق  اولاق  هیخآلا  اورـصبأ  اذإف  هعاب  وأ  هسرف  .تام }  يأ  ؛ هسرف
هوخأ و دیزی  کلملا و  دـبع  نب  دـیلولا  کلذ  لعف  رفـصت  سمـشلا  داکت  رـصعلا و  تقو  زواجتت  نأ  یلإ  اهیف  نولیطی  هبطخلاب و  اهنع 

.اهتقو یف  هعمجلا  اولصی  نأ  نوعیطتسی  الف  مهسوءر  یلع  فویسلا  هعم و  خلاسملا  جاجحلا  مهب  لکو  مهلماع و  جاجحلا 

اننتفف انءاج  شمیعأ  .نیعلا }  یف  فعـض  رـصبلا و  یف  قیـض  : کیرحتلاب شفخلا  ( 3 شفیخأ {  نم  ابجع  او  يرـصبلا  نسحلا  لاـق  و 
سمشلل یلصن  ام  هللا  انإ و  سمشلا  یلإ  نوتفتلت  مکلاب  ام  لوقیف  سمشلا  یلإ  نوتفتلی  سانلا  بطخیف و  انربنم  یلع  دعص  اننید و  نع 

نسحلا و لوقی  مث  لیللاب  هلبقی  راهنلاب ال  اقح  راهنلاب و  هلبقی  لیللاب ال  اقح  نإ هللا  هللا  ودـع  ای  نولوقت  الف  سمـشلا أ  برل  یلـصن  امنإ 
نوبـسی اوناک  لاق و  فیـسلاب  مئاق  .مخـضلا }  يوقلا  لجرلا  : جـلعلا ( 4 جـلع {  مهنم  دـحاو  لـک  سأر  یلع  کـلذ و  نولوقی  فیک 

یـسودسلا روث  نب  قیقـش  یطعأف  اـمهیرارذ  داـیز  یبس  ناـیجراخلا  فاـحز  بیرق و  لـتق  اـمل  مهریغ  برعلا و  نم  جراوخلا  يرارذ 
ینزاـملا هءاـجفلا  نب  يرطقل  تنب  يرکـشیلا و  لـاله  نب  هدـیبعل  تنب  تیبـس  يرخـألا و  نیـصح  نب  داـبع  یطعأ  اـمهتانب و  يدـحإ 

هملس مأ  اهمسا  کلملا و  دبع  نب  دیلولا  نب  سابعلا  یلإ  هذه  تراصف 

کلملا و دبع  نب  دیلولا  نب  سابع  ینب  انیـصح  دمحأ و  میهاربإ و  ادـمحم و  لمؤملا و  هل  تدـلوف  مهیأر  یلع  نیمیلا  کلمب  اهئطوف 
نامع یبس  نم  تناک  هریبه و  نب  رمع  نب  دـیزی  مأ  قرتسا و  يرورحلا و  ریغـصلا  دیعـس  یبس  قرتسا و  انقلا و  ورمع  نب  لصاو  یبس 

.اقیقر کلذب  ریصی  هنأ  يرت  همزلی و  نیدلا  یف  لجرلا  عیبت  هیمأ  ونب  تناک  هعاجم و  مهابس  نیذلا 

عاـب یکتعلا و  ورمع  نب  داـیز  نب  دیعـس  وبأ  هارتشاـف  هیلع  نید  یف  عیبـف  ربـنعلا  ینبل  یلوم  ارح  بتاـکلا  نعم  نب  ریمع  وبأ  نعم  ناـک 
 . دزألا نم  لجر  یلع  بلهملا  لوسر  لتق  هنوکل  زوحاملا  نب  ریشب  نب  یلع  جاجحلا 

هلبقلا ریغ  یلإ  رکسلا  نم  هتقافإ  تاقوأ  یلـص  اذإ  یلـصی  دیزی  نب  دیلولا  ناک  اهمده و  کلملا  دبع  مایأ  یف  جاجحلا  نإف  هبعکلا  امأف 
. { . هرقبلا 115 هروس  ( 1 ِهّللا {  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  أرقف  هل  لیقف 
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اوفاط اله  هیلاب  همر  داوعأب و  نوفوطی  امنإ  مهل  ابت  لاقف  هنیدملاب  هللا ص  لوسر  ربق  نوروزی  نیذـلا  رکذـف  هفوکلاب  جاجحلا  بطخ  و 
.هلوسر نم  ریخ  ءرملا  هفیلخ  نأ  نوملعی  کلملا أ ال  دبع  نینمؤملا  ریمأ  رصقب 

.مهدابعتسال همالع  لیخلا  مسوت  امک  نیملسملا  قانعأ  یف  متخت  هیمأ  ونب  تناک  لاق و 

دبعلا ( 2 نق {  دـبع  مهنم  الک  نأ  یلع  نیعباتلا  ءاحلـص  اهدالوأ و  هباحـصلا و  ایاقب  اهیف  هفاک و  هنیدـملا  لهأ  هبقع  نب  ملـسم  عیاب  و 
هنأ یلع  هعیاب  هنإف  نیـسحلا ع  نب  یلع  الإ  هیواعم  نب  دیزی  نینمؤملا  ریمأل  .کنع }  جرخی  نأ  عیطتـسی  كدنع و ال  دلو  يذـلا  : نقلا

.همع نبا  هوخأ و 

برـشت لکأت و  هیمأ  ینب  ءابطخ  تناک  هشبحلا و  مورلا و  نم  جولعلاب  عنـصی  امک  مهقاـقرتسال  همـالع  نیملـسملا  فکأ  اوشقن  لاـق و 
مهتلاطإل هعمجلا  موی  ربنملا  یلع 

یلع مشاه  ناورم و  ینب  یلع  سابعلا  ونب  رخفی  نامثع و  وبأ  لاق  نوبرـشی  نولکأی و  هبطخلا  ربنم  تحت  نوملـسملا  ناک  هبطخلا و  یف 
دی نم  الإ  هوعزنی  مل  مث  هفیطللا  هلیحلاـب  دـیدشلا و  شطبلاـب  مهوبلغ  مهنم و  هوعزتناـف  مهیدـیأ  یف  ناـک  کـلملا  نأـب  سمـش  دـبع 

هـسایس حوتفلا و  الإ  فرعی  نم ال  روغثلا و  یف  یبر  بورحلا و  یف  أـشن  نم  اروغ و  مهدـعبأ  اریبدـت و  مهدـشأ  هعاجـش و  مهعجـشأ 
نب هلظنح  نع  کغلب  دـق  امک  رـصقم  مهنم  رـصق  رداغ و ال  مهنم  ردـغی  ملف  هداوق  نم  ربصلا  هباحـصأ و  نم  ءافولا  یطعأ  مث  دونجلا 
هقلی مل  مث  بتاکلا  دیمحلا  دبعک  هباتک  هبابحأ و  نم  یتح  هداوق  رئاس  نم  دحأ  هریبه و ال  نب  رمع  نب  دیزی  هرابـض و  نب  رماع  هتابن و 
یلع نب  هللا  دبعک  مهخیاشم  الإ  هلودلا  رثکأب  ماق  مهـسفنأب و ال  سابعلا  دـلو  لاجر  الإ  مایألا  کلت  هماع  یف  بورحلا  کلت  یقل  و ال 

.هسفن روصنملا  مهیقل  دق  یلع و  نب  دمصلا  دبع  یلع و  نب  دواد  یلع و  نب  حلاص  و 

مهیلع اضیأ  مشاه  رخفت  لاق و 

.امهریخ یف  تنک  الإ  ناتقرف  تقرتفا  ام  هرهاطلا و  ماحرألا  یلإ  هیکازلا  بالصألا  نم  تلقن  قدصملا  قداصلا  وه  یبنلا ص و  لوقب 

 . شیرق هریخ  نم  تثعب  اضیأ  لاق  و 

نم هنإف  ددعلا  هرثکب  رخفلا  ناک  نإ  لاق و  ادی  لفون  سمـش و  دبع  ادی و  بلطملا  مشاه و  تناکف  اوقرتفا  فانم  دبع  ینب  نأ  مولعم  و 
عم اذه  یلع ع  نب  نیـسحلا  دلو  کلذک  سمـش و  دبع  ینب  عیمج  لثم  مویلا  سابعلا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  دـلوف  برعلا  رخافم  مظعأ 

امهدالیم برق 

.میقع ءانسح  نم  ریخ  دولو  ءاهوش  یبنلا ص  لاق  دق  و 

.ممألا مکب  رثاکم  انأ  لاق  و 

رفس نم  مدق  یبنلا ص  نأ  هللا  دبع  نب  رباج  نع  یبعشلا  يور  دق  و 
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هثعشلا .رعشلا }  هدبلتملا  : هثعشلا ،و  هففصت اهرعش و  لجرت  : طشتمت ( 1 طشتمت {  یتح  اولهمأ  لاقف  الیل  ءاسنلا  اوقرطی  نأ  لاجرلا  دارأف 
.سیکلا سیکلاف  متمدق  اذإف  هبیغملا  .هناعلا }  قلح  دادحتسالا  و.اهجوز  اهنع  باغ  یتلا  : هبیغملا ( 2 دحتست {  و 

 { .حاقلإلا عیرسلا  لحفلا  : ریمأک سیبقلا  ( 3 سیبقلا {  لحفلا  حدمت  دلولا و  هرثکب  رخفت  برعلا  تناک  دلولا و  بلط  یلإ  بهذ  اولاق 
.میقعلا رقاعلا و  مذت  و 

رخفی هثالع  نب  همقلع  لاق  رـضحم و  لک  يدل  يرذـع  امف  انابج  ارقاع  روعأ  تنک  نإ  یتفلا  سئبل  هسفن  ینعی  لیفطلا  نب  رماع  لاق  و 
.رقع تدلو و  ردغ و  تیفو و  رفک و  تنمآ و  رماع  یلع 

مهریغ دعس و  ینب  لأساف  ناقربزلا  لاق  و 

دلاخ نب  سیق  تنک  یبر  ءاش  ولف  دبعلا  نب  هفرط  لاق  و 

وهف فرش  يأ  ؛ نالف هبن  : لاقی ( 4 راکذـم {  قتانب  کیلع  تحفط  مهمأ  ءاسنلا و  بیط  اومرحی  مل  لاقف  اسان  ینایبذـلا  هغباـنلا  حدـم  و 
 { . .هیبن هبان و 

.لهتکیف انابضق  تبنی  عبنلا  مهمظع و  هللا  دشی  ینب  یلع  يرح  نب  لشهن  لاق  و 

هل اخأ  ادحاو ال  هارأ  تلاق  لاقف  هتأرما  هتریعف  هل  دلوی  انامز ال  قدزرفلا  ثکم  و 

کلبإ قسا  هیعارل  لاق  مث  هاحنف  هعبضب  ذخأف  هرتع  هریـشع و  بحاص  لجر  ءاجف  یقـسیل  هضوح  ألم  هتوخإ و  تام  دق  رخآلا و  لاق  و 
هب تبرش  ام  رامح  ضوح  ناک  ول 

.رثاکلل هزعلا  امنإ  یصح و  مهنم  رثکألاب  تسل  هرثکلا و  رکذی  وه  یشعألا و  لاق  و 

نب سنأ  یثیللا و  ریمع  نب  هللا  دبع  مهنم  ارخفم  کلذب  اوراصف  هئام  نم  رثکأ  هبلـصل  دـلی  مهنم  لک  برعلا  نم  لاجر  دـلو  دـق  لاق و 
سابعلا نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  نامیلس  نب  رفعج  تام  فراجلا و  توملا  مهتماع  یلع  یتأ  يدعسلا  رب  نب  هفیلخ  يراصنألا و  کلام 

تاقبط نم  هقبط  سیل  هتایح و  یف  هدـلو  نم  تام  نمب  کنظ  اـمف  هبلـصل  مهلک  هأرما  نیثـالث  سمخ و  ارکذ و  نیعبرأ  هثـالث و  نع 
معأ اهیف  عرسأ و  اهیلإ  توملا  نانسألا 

نم هریغ  ربخک  رفعج  ربـخ  سیل  ءاـیحأ و  مهتماـع  ساـنلا و  نم  ملاـع  هنیاـع  دـق  نامیلـس  نب  رفعج  رمأ  هیلوفطلا و  نس  نم  یـشفأ  و 
.سانلا

نب رفعج  تام  الجر و  نوعبرأ  هثالث و  روکذلا  نم  ذئموی  سابعلا  دلو  عیمج  سابعلا و  دلو  یلإ  کلملا  یـضفأ  يدـع  نب  مثیهلا  لاق 
رکب وبأ  رئامعلا  لـئابقلا و  ضعبک  راـص  یتح  هلـسن  رثک  هدـالیم و  برق  نمم  لاـجرلا و  نم  ددـعلا  کـلذ  لـثم  نع  هدـحو  ناـمیلس 

دلو عمـسم و  نب  کلام  قارعلا و  ریمأ  دـیبع  نب  دایز  یلهابلا و  ورمع  نب  ملـسم  هرفـص و  یبأ  نب  بلهملا  هللا ص و  لوسر  بحاـص 
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نیفورعم و نیروکذم  نینب  هرشع  مهنم  دحاو  لک  كرت  شیرق  نم  هعبرأ  لئابقلا و  هذه  لهأ  نم  اددع  رثکأ  مویلا  نامیلـس  نب  رفعج 
موزخم و نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  هریغملا  نب  هریغملا  سمـش و  دـبع  نب  هیمأ  فانم و  دـبع  نب  بلطملا  مشاه و  نب  بلطملا  دـبع  مه 

هرثکلا یف  ام  اذهف  عیمجلا  ددعب  هیبش  نییمشاهلا  ددع  نأ  دحأ  کشی  بلطملا و ال  دبع  دلو  نم  الإ  یمـشاه  ضرألا  رهظ  یلع  سیل 
.هلقلا و 

رصع یلع  هیلهاجلا  یف  اوناک  نیذلا  برعلا  عیمج  نم  رثکأ  نیسحلا ع  نسحلا و  دلو  يأرل  مویلا  ایح  ناک  ول  نامثع  ابأ  هللا  محر  تلق 
.ناسنإ فلأ  یتئام  نع  مهناوید  صقن  امل  اوصحأ  ول  مهنأل  نیرفاکلا  مهنم و  نیملسملا  یبنلا ص 

یف ناک  نإ  سابعلا و  نب  هللا  دـبع  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  لثم  نمف  لوقلا  باوص  يأرلا و  لبنب  رخفلا  ناـک  نإ  ناـمثع و  وبأ  لاـق 
یلإ لیوأتلا و  هفرعم  لیوأتلاب و  ملعلا  هقفلا و  یلإ  ناک  نإ  بلطملا و  دـبع  لثم  نمف  میظعلا  ءانغلا  يأرلا و  هلاصأ  ددؤسلا و  مکحلا و 

 . سابع نب  هللا  دبع  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  لثم  نمف  لاوطلا  بطخلا  دادحلا و  هنسلألا  یلإ  دیدسلا و  سایقلا 

.اوملسأل ملیدلا  كرتلا و  اهدهش  ول  نامثع  راصح  مایأ  هکمب  هبطخ  سابع  نب  هللا  دبع  انبطخ  اولاق 

یف هل  لوقی  رمع  ناـک  ربحلا و  وه  رحبلا و  وه  لـئاقل و  ـالاقم  كرتـی  مل  لاـق  اذإ  تباـث  نب  ناـسح  لوقی  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  یف  و 
.فلسلا هلج  یلع  همدقی  ناک  و  .اهلیلج }  اهقیقدب و  فراع  ، رومألاب برد  ّهنأ  دیری  ( 1 صاوغ {  ای  صغ  يأرلا  هلاجإ  دنع  هتثادح 

له اعیسو و  الوق  یفلأل  الاجم و  دجول  دارأ  ول  يرمعلف  هللا  دبع  یف  لاق  امک  هیف  لاق  اله  یلع ع  نع  اضارعإ  الإ  نامثع  وبأ  یبأ  تلق 
هللا محرف  هنع  الإ  نآرقلا  ریـسفت  هقفلا و  هللا  همحر  هللا  دبع  ذخأ  له  یلع ع و  مالک  نم  الإ  هحاصفلا  دوهعلا و  بطخلا و  سانلا  ملعت 

.هیأر هباصإ  یلع  اهتنیط  هرصبلا و  تبلغ  دقل  نامثع  ابأ 

یبأ نب  یلع  بلطملا و  دـبع  نب  هزمحک  نمف  ناسرفلا  رزج  نارقألا و  لتق  هدـجنلا و  هلاسبلا و  یف  رخفلا  ناـک  نإ  ناـمثع و  وبأ  لاـق 
تاقبط عبرأ  کلذ  لعجت  تناک  برعلا  نأل  عاجـش  لوقی  نأ  یـضری  ناک ال  سیکأ و  لاـق  هزمح  رکذ  اذإ  فنحـألا  ناـک  بلاـط و 
جاجعلا لاق  سیکأ و  تلاق  کلذ  قوف  ناک  اذإف  همهب  تلاق  کلذ  قوف  ناک  اذإـف  لـطب  تلاـق  کـلذ  قوف  ناـک  اذإـف  عاجـش  لوقتف 

هبتع و یلع ع  هزمح و  لتق  مکمالعأ  مکتداس و  الإ  امهاعرـص  امهاحرج و  نم  سانلا  دـعی  ام  رثکأ  له  یخـس و  هئابوح  نع  سیکأ 
مهنإف ناورم  ینب  نم  مککولم  ءابآ  امأف  نایفـس  یبأ  نب  هلظنح  یلع ع  لتق  هیف و  ثراحلا  نب  هدـیبع  اکرـش  اضیأ  هبیـش  التق  دـیلولا و 

لاق امک 

جبحلا :» ناـسللا یف  ؛و  فیرحت « اـحبح :» لوصـألا یف  ( 1 اـجبح {  توـمن  اـم  هللا  اـنإ و  بعــصملا  ربـخ  هاـتأ  اــمل  ریبزلا  نـب  هللا  دــبع 
ایندلا ذالم  یف  مهفارسإ  مهلکأ و  هرثکل  ناورم  ینبب  ضرعی  ، هلتقف هنم  مشب  امبر  هیلع و  نمسی  جفرعلا و  ءاحل  ریعبلا  لکأ  نم  ، نیتحتفب

ام مالـسإ و  هیلهاج و ال  یف  لیتق  مهنم  لتق  ام  هللا  صاعلا و  یبأ  لآ  تومی  امک  .ریثألا }  نبا  هیاـهن  رظنا  و  «. همختلاـب نوتومی  مهنأ  و 
تحت اتوم  حامرلاب و  .هناکم }  تامف  هیمر  وأ  هبرض  هتباصأ  اذإ  ؛ اصعق تام  : لاقی ، یحولا توملا  : صصقلا ( 2 اصعق {  التق  الإ  تومن 

.فویسلا لالظ 

نب نامثع  لتق  کلذـک  هکرعم و  ریغ  یف  لتق  امنإ  ناک  ذإ  التق  صاعلا  یبأ  نب  هریغملا  نب  هیواعم  لتق  دـعی  مل  هنأـک  ناـمثع  وبأ  لاـق 
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ینب یف  امب  ریبزلا  نب  هللا  دبع  رخف  امنإ  لاق و  ءاسنلا  هتقنخ  اقنخ  لتق  هنأل  مکحلا  نب  ناورم  لتق  ارـصاحم و ال  لتق  امنإ  ناک  ذإ  نافع 
هرثک بیـصت  کنأ ال  يرت  نیلوتقم أ ال  وأ  نیلتاق  اوناک  فیک  کلذب  اورخفی  نأ  برعلا  نأش  نم  نأل  یلتقلا  نم  يزعلا  دبع  نب  دسأ 

 . بلهملا لآ  ریبزلا و  لآ  بلاط و  یبأ  لآک  هبراحملا  ءاقللا و  هرثکب  هدجنلا و  سأبلاب و  نیفورعملا  موقلا  یف  الإ  یلتقلا 

دیدق موی  ریبزلا  نب  هللا  دبع  انبا  هزمح  هرامع و  لتق  مهریغ  یف  کلذ  دـجوی  مل  قسن و  یف  نولوتقم  هعبـس  هصاخ  ریبزلا  لآ  یف  لاق و 
(3 قیلثاـجلا {  ریدــب  ریبزلا  نـب  بعــصم  لـتق  جاـجحلا و  هبراــحم  یف  ریبزلا  نـب  هللا  دــبع  لــتق  هیــضابإلا و  اــمهلتق  هـکرعملا  یف 

عابـسلا يداوب  ریبزلا  لتق  ناورم و  نب  کلملا  دـبع  هئازإـب  لـتق و  مرکأ  هکرعملا  یف  .مالـسإلا }  دـالب  یف  يراـصنلا  سیئر  : قیلثاـجلا
ءالؤهف هعازخ  برح  یف  يزعلا  دبع  نب  دـسأ  نب  دـلیوخ  لتق  راجفلا و  برح  یف  دـلیوخ  نب  ماوعلا  لتق  لمجلا و  هعقو  نع  هفرـصنم 

.قسن یف  هعبس 

یلع وه  جاجحلا و  برح  یف  ماشلا  لهأ  هلتق  هکمب  ریبزلا  نب  رذنملا  لتق  ءالؤه  ریغ  نوریثک  یلتق  يزعلا  دبع  نب  دـسأ  ینب  یف  لاق و 
لبجلا یف  هب  دعصأف  هب  رفن  ناک  درو  لغب 

ارذنم رمدت  هادغ  ریبزلا  نبال  هرـصبلا  موی  هرارفب  هریعی  دایز و  نب  هللا  دیبع  مکبحاص  وجهی  وه  يریمحلا و  غرفم  نب  دیزی  ینعی  هایإ  و 
.عافد هظیفح و  لکب  یلوأ 

هدـیبع ضرحی  رعاشلا  لاقف  هنع  نغی  ملف  ریبزلا  نب  هدـیبع  هیخأ  راوج  یف  ناک  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  هوخأ  هلتق  ریبزلا  نب  ورمع  لـتق  و 
تلولول ریجملا  ناک  ول  دیبع  امهیخأ أ  ورمع  راوج  هرافخإب  هریعی  ریبزلا و  نب  هللا  دبع  هیخأ  لتق  یلع 

هعم لتق  همامیلا و  هیحانب  هلتق  همأ  لبق  نم  هریره  یبأ  دـج  یـسودلا  حفـص  نب  دعـس  هلتق  ماوعلا  نب  ریبزلا  وخأ  ماوعلا  نب  ریجب  لـتق  و 
بلطملا نب  دوسألا  نب  هعمز  مهنم  نوروهشم  موق  یبنلا ص  هبراحم  یف  مهنم  لتق  دق  دلیوخ و  نب  ماوعلا  ینبا  هیوخأ  کلعب  مرصأ و 

هیف هکمب و  هتزعب  برضی  لثملا  ناک  دوسألا  هوبأ  ردب و  موی  لتق  افیرش  ناک  يزعلا  دبع  نب  دسأ  نب 

 . هعمز یبأک  اعینم  ازیزع  ناک  هقانلا  رقاع  رکذی  وه  هللا ص و  لوسر  لاق 

نب ریهز  نب  دـیمح  نب  هللا  دـبع  لتق  اضیأ و  ردـب  موی  بلطملا  نب  دوسـألا  نب  ثراـحلا  لـتق  همیکح و  اـبأ  دوسـألا  نب  هعمز  ینکی  و 
موی لتق  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  هلتق  اضیأ  ردب  موی  دـلیوخ  نب  لفون  لتق  اضیأ و  ردـب  موی  دـسأ  نب  بلطملا  نب  دوسألا  نب  ثراحلا 
عمج : ءادصألا ،و  قاقرلا هراجحلا  : حیفـصلا ( 1 اربـص {  هبقع  نب  فرـسم  هقنع  برـض  دوسـألا  نب  هعمز  نب  هللا  دـبع  نـب  دـیزی  هرحلا 

دیزی نینمؤملا  ریمأل  عیاب  هل  لاق  .توصملا }  یلع  دری  ام  وه  ،و  يدص

الیل و دوسألا  نب  رابه  نب  لیعامـسإ  لتق  هقنع و  برـضف  همع  نبا  هوخأ و  ینأ  یلع  هعیابأ  لب  لاق  هل  نق  دـبع  کنأ  یلع  هیواـعم  نب 
انیمی و نیـسمخ  هیواعم  هفلحأف  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  بعـصم  هب  مهتاف  لتقف  هخرـصتسا  نمل  اخرـصم  جرخف  هلیح  یعدا  ناک 

ادبأ ایعاد  لیلب  بیجأ  رعاشلا و ال  لاقف  هلیبس  یلخ 

نامثع عم  رادلا  موی  نمحرلا  دبع  هنبا  لتق  يزاغملا و  ضعب  یف  باطخلا  نب  رمع  هفالخ  یف  دلیوخ  نب  ماوعلا  نب  نمحرلا  دبع  لتق  و 
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لتق ریبزلا  نب  بعـصم  نب  یـسیع  مهالتق  نم  هعبرأ و  لیتق  نبا  لیتق  نبا  لیتق  نبا  لیتق  دلیوخ  نب  ماوعلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبعف 
هللا دبع  ابأ  یسیع و  ابأ  ینکی  بعصم  ناک  کلملا و  دبع  برح  یف  .هفوکلاب }  عضوم  : دجسمک ، نکسم ( 1 نکسمب {  هیبأ  يدی  نیب 

.اهمیمص اهلهک و  شیرق  یلاوم  امهالک  یسیع  یسیع و  ابأ  کبتل  رعاشلا  لوقی  هیف  و 

اولتق الاجر  نبدناف  نمق  لاقف  رعاشلا  هرکذ  دق  جراوخلا و  برح  یف  دیدق  موی  لتق  ریبزلا  نب  بعصم  نب  هشاکع  نب  بعصم  مهنم  و 

نب قیتع  مهنم  هبلـص و  رفعج و  وبأ  هلتقف  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  عم  جرخ  ریبزلا  نب  دلاخ  نب  نامثع  نب  دـلاخ  مهنم  و 
 . قیدصلا رکب  یبأ  هدج  مساب  اقیتع  یمس  اضیأ و  دیدقب  لتق  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نب  رماع 

مل ام  اذه  هدحاو و  هعاس  یف  اولتق  دـحاو  تیب  نم  ادیـس  نورـشع  مه  فطلا و  یلتق  رکذ  اله  نامثع  یبأ  لماحت  نم  اضیأ  اذـه  تلق 
 . مجعلا یف  برعلا و ال  یف  ایندلا ال  یف  هلثم  عقی 

تبرض هتیب  لهأ  نم  هعبرأ  وأ  هثالث  هعم  لتق  و  .هروهـشملا }  برعلا  ماّیأ  نم  هءابهلا  موی  ( 1 هءابهلا {  موی  ردب  نب  هفیذـح  لتق  امل  و 
يأ لاثمألا 1:158« عمجم  بحاـص  لاـق  ( 2 يرقلا {  یلع  مطف  يداولا  يرج  فطلا  موـی  ءاـجف  هومظعتـسا  لاـثمألا و  کلذـب  برعلا 

يأ...نایرق هیرقأ و  عمجلا  هضورلا و  یف  ءاملا  يرجم  : يرقلا و.اـهنفد  يأ  ، هبکرلا لیـسلا  مط  لاـقی : ، نفد يأ  ، مطف يداولا  لیـس  يرج 
 { . .هنفد نأب  هکلهأ  ینعی  ، يرقلا یلع  یلع  یتأ 

نییدـسألا یلتق  نم  هرکذ  ام  فاعـضأ  اریثک  اددـع  اوناک  نامثع  یبأ  مایأ  یلإ  اودـع  اذإ  مهنإف  بلاط  یبأ  لآ  نم  یلتقلا  ددـع  اله  و 
نب هللا  دـیبع  لثم  نم  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  لثم  نمف  حامـسلا  دوجلا و  یف  لضفلا  رخفلا و  ناـک  نإ  ناـمثع و  وبأ  لاـق 

 . بلطملا دبع  نب  سابعلا 

.داج اندوج  لضف  نمف  هل  نابهی  دیزی  هیواعم و  ناک  ام  بهی  رفعج  نب  هللا  دبع  ناک  امنإ  تلاقف  عضوملا  اذه  هیومألا  تضرتعا  دق  و 

ینبا نیـسحلا  نسحلا و  زیجی  ناک  هنإف  کلذ  فعاض  نم  لوأ  هنبا  مهرد و  فلأ  فلأ  بهو  ضرألا  یف  لـجر  لوأ  هیواـعم  اولاـق و 
تام و املف  رفعج  نب  هللا  دـبع  سابعلا و  نب  هللا  دـبع  زیجی  ناک  کلذـک  مهرد و  فلأ  فلأب  امهنم  دـحاو  لکل  ماع  لک  یف  یلع ع 

کلف لاق  مهرد  فلأ  فلأب  هنـس  لک  یف  یمحر  لصی  ناک  هیواعم  نینمؤملا  ریمأ  نإ  هل  لاقف  رفعج  نب  هللا  دبع  هیلع  دـفو  دـیزی  ماق 
.مهرد فلأ  فالآ  هعبرأ  کلف  لاق  کلبق  یثنأ  نبال  اهتلق  ام  ینإ  امأ  یمأ  تنأ و  یبأب  لاقف  مهرد  فلأ  افلأ 

ءالؤه محر  هلص  هزئاج و ال  ادوج و ال  دعی  مل  حص  نإ  کلذ  نأل  طقاس  ضارتعالا  اذه  و 

:. { دیزی عیری  ( 1 عیری {  اریبدـت و  کلذ  یف  ربدـی  ناکف  همألا  بولق  نم  مهعقوم  هیف و  مهقح  فرعی  هکلم و  یلع  مهفاخی  ناک  موق 
بهو دـقف  ادوج  مهمع  ینب  مهباتک و  مهداوق و  مشاـه  ینب  ءاـفلخ  یطعأ  اـم  طـق  دـعن  مل  نحن  هکلم و  هتلود و  نع  عناـصی  ارومأ و 

هلامتسا هراجتلا و  باب  یف  الخاد  نوکی  ام  لک  کلذک  همرکم و  هنم  کلذ  دع  امف  فلأ  فالآ  هرشع  هلغ  لهس  نب  نسحلل  نومأملا 
رامـسلا و ءابدألا و  فارـشألا و  ءارعـشلا و  ءابطخلا و  دوفولا و  یف  كولملا  هعفدـی  اـم  دوجلا  نوکی  اـمنإ  هلودـلا و  ریبدـت  بولقلا و 

هورکملا عفد  یلع  ءاطعإلا  ءیش و  تالامعلاف  هدوج  یف  کلذ  بستحا  مهتایطعأ  دنجلا  یفو  اذإ  هفیلخلا  ناکل  کلذ  ول ال  مهوحن و 
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.امهنم جرخ  امم  رثکأ  امهیلع  لضف  يذلا  مهقح و  ضعب  وه  دیزی  هیواعم و  مهاطعأ  نیذلا  نإ  مث  ءیش  دوجلا  لضفتلا و  ءیش و 

ءافلخ ءاسن  نإف  هرهاظ  هحیضف  مهورصان  هیمأ و  ونب  حضتفا  ءاطعلا  یف  هیمأ  ینب  كولم  سابعلا و  ینب  كولم  نیب  هنزاوملا  دیرأ  نإ  و 
کلذ ناورم و  ینب  عئانص  عیمج  یلع  کلذ  یتأل  اهدحو  رفعج  مأ  فورعم  ترکذ  ول  هیمأ و  ینب  لاجر  نم  افورعم  رثکأ  سابع  ینب 

نإ مهداوجأ و  داوجأ  قوف  الإ  مهتالوم  هصلاخ  نظن  ام  هب و  هریثکلا  ریماوطلا  تئلمل  لیبسلس  نارزیخلا و  فورعم  رکذ  ول  فورعم و 
لـضفلا و ارفعج و  هنبا  ییحی و  هنبا  کـمرب و  نب  دـلاخ  اـیلع و  هنبا  ناـهام و  نب  یـسیع  رکذاـف  مهباـتک  مهیلاوـم و  رکذـت  نأ  تئش 

دبع ینب  عئانـص  عیمجب  طیحی  ام  ءالؤه  نم  دـحاو  لکل  دـجت  کـنإف  رکـسعلا  یتف  روصنم و  نب  دـمحم  داـیز و  نب  روصنم  مهبتاـک 
 . سمش

ضغبی هیواعم  ناک  کلذ و  رکذـی  ام  اریثک  نامیلـس  نب  رفعج  ناک  ماعطلا و  یلع  لخبی  ناک  نم  الإ  مهنم  سیلف  هیومألا  كولم  امأف 
ناک هتدئام و  یلع  مهنلا  لجرلا 

ناک هجرف و  هنطب و  همه  نامیلـس  ناک  انونجم و  دـیلولا  ناک  عنـص و  ام  یلابی  ارابج ال  کلملا  دـبع  ناک  لوقی  مهرکذ  اذإ  روصنملا 
لوحألا وه  لوقی  هب  هانثتـسا  ام  عم  ماشه  ناک  دـقل  هکتاع و  نبا  رکذـی  ناـک ال  موقلا و  لـجر  ماـشه  ناـک  ناـیمع و  نیب  روعأ  رمع 
یلجعلا مجنلا  وبأ  هدشنأ  هنـس و  قزر  رادقم  هسفنل  ذخأ  یتح  رهـش  یف  ارهـش  رهـش و  یف  ارهـش  دنجلا  ءاطعإ  لخدی  لاز  ام  قارـسلا 

.لزجملا بوهولا  دحلأ هللا  اهلوأ  یتلا  هتزوجرأ 

(1 ءجوـب {  رمأـف  لوحـألا  نـیعک  قفـألا  یف  سمـشلا  لاـقف و  سمـشلا  رکذ  یلإ  راـص  یتـح  اـهل  اناسحتـسا  هیدـیب  قفـصی  لاز  اـمف 
.میظع لهج  دیدش و  فعض  اذه  هجارخإ و  هقنع و  .برضلا }  : ءجولا

یتخبلا اهیأ  کیلع  نإ  لاقف  هرم  يداحلا  هب  ادـح  نیترم  الإ  طق  أطخ  ماـشه  نم  تیأر  اـم  یموزخملا  ماـشه  نب  میهاربإ  هلاـخ  لاـق  و 
فعض اذه  کلملا و  دبع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  همایقلا  موی  نامیلس  نوکشأل  هللا  هرم و  لاق  تقدص و  لاقف  یطملا  هب  یـشمت  نم  مرکأ 

.طرفم لهج  دیدش و 

نسحلا نب  هللا  دبع  یطعأ  مث  مهرد  فالآ  هعبرأ  نم  رثکأ  الجر  یطعأ  نأ  ییحتـسأل  ینإ  هللا  لوقی و  ماشه  ناک  نامثع و  وبأ  لاق  و 
هملـسم أ هوخأ  هل  لاق  هیدـی  یف  ام  هسفن و  نع  اهب  نصح  هکلم و  اهب  يرتشا  امنإ  هعـسوت و  هدوج و  یف  اهدـتعاف  رانید  فـالآ  هعبرأ 
امهنم و دحاو  عم  هفالخلا  موقت  له  لخبلا و  نبجلاب و  فرتعاف  فیفع  میلح  ینکل  لاقف و  نابج  لیخب  تنأ  هفالخلا و  یلت  نأ  عمطت 

.بیعلا نم  ملست  مل  داسفلا  نم  تملس  ول  دیدشلا و  ریرغتلا  میظعلا و  رطخلا  عم  الإ  موقت  الف  تماق  نإ 

بیبخ دلج  دق  فیکف و  ایقت  اعرو  اکـسان  ناک  هنأ  متمعز  نایمع و  نیب  روعأ  هلوقب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  مهیلع  روصنملا  مدـق  دـقل  و 
بارغک و ؛ زازک هباصأ  يأ  ، ّزک ( 1 زک {  یتح  تاش  موی  یف  دراـب  ءاـم  نم  هرج  هسأر  یلع  بص  هدـلج و  هئاـم  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نب 

بیبخ ناک  ادوق و ال  القع و ال  یطعأ  هقح و ال  نم  هیلو  یلإ  جرخ  همدب و ال  رقأ  امف  تامف  .دربلا }  هدش  نم  ءیجی  ءاد  وه  ؛و  نامر
ابدأ و ناک  برـضلا  اوبـستحا  هسفن و  دـحلا  قهزأ  هنأ  اهتماقإب و  اعیطم  ناک  لاـقیف  هصاـصق  هماـکحأ و  هللا و  دودـح  هیلع  تتأ  نمم 

یلع سلج  یتح  ءاجف  یصوی  کلملا  دبع  نب  نامیلس  نأ  هغلب  دقل  دیدش و  دلج  رثأ  یلع  ءاتشلا  یف  درابلا  ءاملا  یف  هرذع  امف  اریزعت 
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وأ رمألا  اذهل  ینرکذت  نأ  هللا  کتدشن  جرخی  نم  لخدی و  نم  ضعب  یف  هویح  نب  ءاجر  لاقف  هیلإ  لخدی  وأ  هدـنع  سلجی  نم  قیرط 
.اهیلع کصرحأ  ام  هللا  کلتاق  ءاجر  هل  لاقف  هقاط  نم  هیلع  یل  ام  هللا  وف  نأشلا  اذه  یف  یب  ریشت 

لهأ انم  الجر  الإ  جاجحلا  ناک  له  لاقف و  صفح  ابأ  ای  جاجحلا  تام  دیلولا  هل  لاق  جاجحلا  یعنب  کلملا  دبع  نب  دیلولا  ءاج  امل  و 
نب لیعامـسإ  صوعألا  بحاص  نیب  يروش  رمألا  اذـه  تلعجل  هکتاع  نب  دـیزیل  سانلا  قانعأ  یف  هعیب  ول ال  هتفـالخ  یف  لاـق  تیبلا و 
هیلع ناک  امف  رمع  نب  هللا  دبع  نب  ملاس  نیب  رکب و  یبأ  نب  دمحم  نب  مساقلا  شیرق  سمحأ  نیب  قدـشألا و  دیعـس  نب  ورمع  نب  هیمأ 

نب یلع  سابعلا و  نب  یلع  نیب  لاق  ول  نأ  صقنلا  و  .مثـإلا }  : هکرحم ، فکولا ( 2 فکولا {  نم  هیلع  ناک  ام  جرحلا و  ررـضلا و  نم 
مث يروشلل  حلصی  مشاه  نم  دحأ  هدنع  نکی  مل  يومألل و  رمألا  ربد  امنإ  يودعلا و  یمیتلا و ال  دری  مل  هنأ  یلع  یلع و  نب  نیـسحلا 

.مسلاب لجوع  یتح  هدعب  نم  زیزعلا  دبع  نب  رکب  یبأ  هیخأل  عیابیل  رمألا  ربد 

هبکرم هبسن و  فرع  هنایب و  هلامک و  يأر  املف  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دبع  هیلع  مدق  و 

کنإف کلهأب  قحلا  هل  لاق  هدحاو و  هلیل  ماشلاب  تیبی  هعدی  مل  نینمؤملا  رودص  یف  نیملسملا و  بولق  نم  کلذ  فیک  هعضوم و  و 
یهتـشت و ام  یلع  جـئاوحلا  کقحلتـس  ماشلا و  نیعاوط  کیلع  فاخأ  کتایح  نم  مهیلع  درأ  ـال  کـنم و  سفنأ  وه  ائیـش  مهنغت  مل 

.بحت

یتح ربجلاب  الوق  قلخ  مظعأ  ناک  اسرغ و  مهرودص  یف  سرغی  ارذـب و  مهبولق  یف  رذـبی  هلعلف  همالک  اوعمـسی  هوری و  نأ  هرک  امنإ  و 
رظنلا لهأ  یلإ  هفالتخا  هلق  مالکلاب و  هلهج  عم  بتکلا  کلذ  عنصی  ناک  هعنش و  بحاص  هیاغ  يذ  لک  یلع  یبری  هیمهجلا و  زواجتی 

لاق نوعرف  نعلب  كدهع  یتم  رمع  لاقف  هرجف  هملظ  كدنع  اوناک  نإ  كابأ  رکذت  کطهر و  نعلت  مل ال  یجراخلا  بذوش  هل  لاق  و 
(1 همـصخ {  دـق  هنأ  يأرف  یئاـبآ  نعل  نع  کـسمأ  نأ  ینعـسی  ـال  نوـعرف و  نعل  نع  کـسمت  نأ  کعـسیف  لاـق أ  دـهع  هـب  یل  اـم 
ناورم و لآب  نوعرفل  هبش  يأ  لهاجلا و  رادقم  زواج  ملاعلا و  رادقم  نع  رصق  نم  لک  هنظی  کلذک  هتجح و  عطق  و  .هبلغ }  : همـصخ

فالخ یلع  نوعرف  مهرمأ و  یف  هبشلا  مهتروتعا  دق  مهلیضفتب و  نونیدی  ریثک  سان  هعیـش و  بزح و  مهل  موق  ءالؤه  نایفـس  یبأ  لآ 
 { .مهتملا : نینظلا ( 2 نینظ {  رمع  نإ  مث  ههبـش  هرمأ  یف  عئانـص و ال  یلاوم و ال  لسن و ال  بزح و ال  هل و ال  هعیـش  هدض ال  کلذ و 

نوعرف و نعل  نع  كاسمإلا  سیل  نوعرف و  رمأ  یف  نینظب  سیل  بذوش  مهنم و  هءاربلاـب  هنع  کـلذ  لـسغ  یلإ  جاـتحیف  هلهأ  رمأ  یف 
.هدنع ایوتسا  فیکف  جراوخلا  هفرعی  امم  هنم  هءاربلا 

کترواش یتم  لاق و  نسحلا  نب  هللا  دـبع  یلع  تللتعا  الهف  هل  لاقف  هیلع  لتعاف  اریثک  الایع  احداف و  انید  هطهر  نم  لجر  هیلإ  اکـش  و 
اریشم وأ  لاق  يرمأ  یف 

.هنم امورحم  تام  نأ  یلإ  لاز  ام  هجارخإب و  رمأف  هلک  نع  ترصق  مل  لاق و  هقح  ضعب  الإ  هتیطعأ  له  وأ  لاق  ینارت 

عئارش هماع  اولدب  دق  موق  بقعب  ماق  هنأ  هلاح  ءاینغألا  یلع  هبش  هرمأ و  نسح  يذلا  هباحـصأ و  هلامع و  دالبلا  یلع  هلهأ  لامع  ناک  و 
هیلع هوفلأ  هنم و  اونیاـع  هبنج  یف  رغـص  رمأ  یف  مالـسإلاب  نواـهتلا  روجلا و  ملظلا و  نم  هلبق  ساـنلا  ناـک  یبنلا ص و  ننـس  نیدـلا و 

مهربانم یلع  ایلع ع  نونعلی  اوناک  مهنأ  کلذ  نم  کبـسح  نیدـشارلا و  همئألا  دادـع  یف  هعیظفلا  رومألا  کلت  نم  صقن  امب  هولعجف 
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اذه مرجم و  هلاقم  عبتت  مل  ایرب و  فخت  مل  ایلع و  متشت  ملف  تیل  هیف و  ریثک  لوق  کلذل  دهشی  انسحم و  دع  کلذ  نع  رمع  یهن  املف 
اذإ ناک  هکم و  يرـسقلا  هللا  دبع  نب  دلاخ  یلو  امل  هنع و  فک  نم  حدم  یتح  هداع  مهل  ناک  دـق  یلع ع  متـش  نأ  یلع  لدـی  رعـشلا 

ایلع بسی  نم  هللا  نعل  یمهسلا  ریثک  نب  هللا  دیبع  لاق  نیسحلا ع  نسحلا و  ایلع و  نعل  اهب  بطخ 

هفرعب ربنملا  یلع  بطخی  وه  کلملا و  دـبع  نب  ماشه  یلإ  مهمعزب  هلانی  نمم  ناک  ناـفع و  نب  ناـمثع  نب  دـیلولا  نب  هللا  دـبع  ماـق  و 
تناک موی  اذه  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف 

انئج أ ال اذـهل  سیل  ماشه  لاـقف  .بلاـط }  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  ینک  نم  ؛ بارت وبأ  ( 1 بارت {  یبأ  نعل  هیف  بحتـست  ءافلخلا 
اعیمج يدج  لتق  لوقی  ایلع ع و  نعلی  اذـه  دـیلولا  نب  هللا  دـبع  ناک  ارهاظ و  ایـشاف  مهیف  هنعل  ناک  دـق  هنأ  یلع  لدـی  کلذ  نأ  يرت 

 . نامثع ریبزلا و 

هونعلاف ایلع  نعلأ  نأ  ینرمأ  اذه  مکریمأ  نإ  لاقف  ماقف  ایلع  نعلاف  مق  ناحوص  نب  هعـصعصل  ذـئموی  هیواعم  لماع  وه  هریغملا و  لاق  و 
 . هریغملا رمضی  وه  هللا و  هنعل 

هنیعب و نیدـلا  کلذـب  اهباحـصأ  رومأ  یلی  نأ  دـیری  وه  مالـسإلا و  نیدـلا و  عئارـش  هلیدـبت  هلهج  نم  کبـسحف  کلملا  دـبع  اـمأ  و 
روجفلاب یمری  هربانم و  یلع  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نعلی  نأ  هفالخلا  مشاـه  ینب  عنم  یف  ریبدـتلا  غلبأ  نم  يأر  هنأ  هلهج  نم  کبـسح 

فعضتسملا هفیلخلاب  انأ  ام  هللا  ینإ و  الئاق  هفالخلا  ربنم  یلع  همایق  هلهج  نم  کبسح  هیلو و  ریع  هودع و  نیع  هرق  اذه  هسلاجم و  یف 
ماقملا و کلذ  ماـق  مهتعفـشب  هتمئأ و  هفلـس و  ءـالؤه  و  .فیعـضلا }  : نوفأـملا ( 2 نوفأملا {  هفیلخلاب  ـال  نهادـملا و  هفیلخلاـب  ـال  و 

کلذ نم  هللا  قلخ  دعبأ  ناکل  همئاقلا  عئانـصلا  هدنجملا و  دانجألا  همدـقتملا و  هداعلا  ول ال  هسائرلا و  کلت  لان  مهـسیسأت  مهمدـقتب و 
هیواعم و نب  دـیزی  نوفأملاب  هیواعم و  نهادـملاب  نامثع و  فعـضتسملاب  ینع  فرـشلا و  کلذ  مار  نإ  هکلهملا  یلإ  مهبرقأ  ماقملا و 

نأب الإ  هتوق  راهظإ  یلع  ردقی  مل  هنأ  الإ  هیأر  زجع  نم  نکی  مل  ول  هتعیش و  بولقل  داسفإ  هلهأل و  هوادع  هناطلسل و  ضقن  مالکلا  اذه 
اهسفنأل مشاه  هترکذ  ام  اذهف  هنم  کلذ  كافکل  هتمئأ  زجع  رهظی 

دحأل سیل  ام  رکملا  بدألا و  ءاهدلا و  لقعلا و  یف  لاجرلا  رداون  نم  انل  هیمأ  تلاق 

صاعلا و نب  ورمع  دایز و  نایفس و  یبأ  نب  هیواعم  هعبرأ  هاهدلا  نأ  سانلا  معز  دحأل  سیل  ام  عئانـصلا  باحـصأ  داوجألا و  نم  انل  و 
ریظن امهل  دـجوی  مل  رماع  نب  هللا  دـبع  صاعلا و  نب  دیعـس  داوجألا  یف  انل  نالجر و  سانلا  رئاس  نم  نالجر و  اـنمف  هبعـش  نب  هریغملا 

یلع کلملا و  دبع  نب  هملـسم  ناورم و  نب  کلملا  دبع  برح و  نب  نایفـس  وبأف  ریبدـتلا  يأرلا و  یف  لاجرلا  رداون  امأ  هعاسلا و  یلإ 
 . فنحألاب هیف  لثملا  قارعلا  لهأ  برضی  امک  هیواعمب  ملحلا  یف  لثملا  نوبرضی  زاجحلا  لهأف  ءاسؤرلا  ءاملحلا و  یف  نودعی  مهنأ 

هلوقی نأ  رثآ  اذإ  رعـشلا  لوق  دیجی  ناک  ارفظم و  ابرجم  اعقـصم و  ابیطخ  ناک  عفادم و  ریغ  هیواعملف  برحلا  یف  ریبدتلا  حوتفلا و  امأف 
دیزی ناک  بدألا و  ریثک  حوتفلا  ریثک  امدقم و  اسئاس  اربدـم و  اعاجـش  هملـسم  ناک  ارفظم و  ابرجم  امزاح  ابیطخ  کلملا  دـبع  ناک  و 

رشب ناک  نیرعاش و  مکحلا  نب  نمحرلا  دبع  مکحلا و  نب  ناورم  ناک  ارعاش و  ابیطخ  دیزی  نب  دیلولا  ناک  ارعاش و  ابیطخ  هیواعم  نب 
لوأ ناک  امیکح و  بدألا  ریثک  ابیدأ  يأرلا  دیج  ارعاش  ابیطخ  هیواعم  نب  دیزی  نب  دـلاخ  ناک  املاع و  ابیدأ  ابـسان و  ارعاش  ناورم  نب 
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بورحلا ءایمیکلا و  بطلا و  موجنلا و  بتک  مجرت  هعانص و  لک  لهأ  ءاسؤر  همکحلا و  لهأ  برق  هفسالفلا و  همجارتلا و  یطعأ  نم 
.تاعانصلا تالآلا و  بادآلا و  و 

وه مکحلا و  نب  ناورم  نب  دمحم  هوبأ  دمحم و  نب  ناورم  کلملا و  دبع  نب  دیلولا  نب  سابعلاف  هعاجـشلا  سأبلا و  ترکذ  نإ  اولاق و 
 . دیلولا نب  سابعلا  هملسم و  هدهش  رقعلا  موی  مهل  رکنت و  هینیمرإب ال  راثآ  لهجت و  مورلاب ال  راثآ  مهل  موق  ءالؤه  بعصم و  بحاص 

رثکأف و ناورم  ینب  حوتف  امأف  نامثع  حوتف  عیمج  هیقیرفإ و  ناتـسجس و  هینیمرإ و  ناسارخ و  سراف و  انل  ماظعلا و  حوتفلا  اـنل  اولاـق و 
هغلبی نأ  رفاح  فخ و  بحاص  نکمی  ام  یـصقأ  نامزلا  کلذ  یف  اوغلب  نیذلا  دهاش و  یلإ  وأ  ددـع  یلإ  جاتحت  نأ  نم  رهـشأ  معأ و 

ناسارخب و ملـسم  نب  هبیتق  لاـجر  هثـالث  یـصایص  نوصح و  وأ  باـقع  وأ  ضاـیغ  وأ  رحب  جـیلخ  وأ  رحبب  ـالإ  مهنم  زجتحی  مل  یتح 
هرـصبلا نإ  لاقی  انعئانـص و  انلامع و  مهلک  ءالؤه  دنهلا و  دنـسلاب و  یفقثلا  مساقلا  نب  دمحم  نب  مساقلا  هیقیرفإب و  ریـصن  نب  یـسوم 

.انعینص ثلاثلا  انسفنأ و  نم  نالجرف  جاجحلا  دایز و  رماع و  نب  هللا  دبع  لاجر  هثالث  عئانص  تناک 

یتح دلاخ  یلإ  رعاشلا  لوقی  دلاخ  یف  دلاخ و  هوخأ  هیمأ و  نب  دیـسأ  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  ونب  رادـقألا  لهأ  داوجألا و  یف  انل  اولاق و 
.لمؤملا معن  یجری و  یتفلا  معنف  دلاخب  انخنأ 

ریغ نم  الیحک  يری  رهشأ و  هتس  قیفی  رهشأ و  هتس  تبسی  ناک  يدنلا  دیقع  وه  دیسأ و  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دیعس  انل  و 
سیل داج  رعشلا و  انیف  نکمت  امنإ  اولاق و  دلاخ  نب  دیعـس  ینعأ  دلاخ  ابأ  تاوهـش  یـسوم  لوقی  هل  نیهدت و  ریغ  نم  انیهد  لاحتکا و 
حدم دق  لئاقلا  هیف  قدصی  لوقلا و  هلجأل  عستی  امم  انیف  اودجو  امل  نکل  سانلا و  حدم  نم  ریغ  اوناک  ام  انوحدـم  نیذـلا  نأ  لبق  نم 
اومقن ام  لاق  انیلإ  راص  املف  هریغ  لوقی  امک  لوقی  ناکف  امهریغ  ابعـصم و  هللا و  دـبع  ریبزلا  لآ  سانلا  نم  تاـیقرلا  سیق  نب  هللا  دـبع 

(. { بتکلا راد  هعبط  یناغألا 3:352( ( 1 اوبضغ {  نأ  نوملحی  مهنأ  الإ  هیمأ  ینب  نم 

امف كولملا  ندعم  مهنأ  و 

 . برعلا مهیلع  الإ  حلصت 

اوجتنا اذإ  نیذلا  مشلا  رفنلا  نم  بیصن  لاق  و 

هعفرلا و نع  هیاـنک  وه  ،و  مشأ عـمج  : مشلا ( 1 اوردـق {  اذإ  امالحأ  سانلا  مظعأ  مهل و  داقتـسی  یتح  هوادـعلا  سمـش  لطخألا  لاق  و 
 { . .سفنلا فرش  ولعلا و 

؛و سوشأ عمج  : سوش ( 2 رئاصم {  اهل  رومألا  هیمأ و  یلإ  ترـص  نآلاف  دـیز  نب  تیمکلا  مکل  عیـشتملا  مکرعاش و  لوقی  انیف  اولاق و 
 { . .اظیغ اربکت و  نیعلا  رخؤمب  رظنلا  : کیرحتلاب سوشلا 

هیتلاح ربخنل  هبلقن  يودعلا  مهجلا  وبأ  لوقی  هیواعم  یف  و 

یف رـسعلا  لجرلا  وه  ؛و  سومـش عمج  : سمـش هناوـید 14،و  ( 3 رذـهملا {  هتبطخ  لـض  اذإ  مـالکلا  يداوـه  هیلإ  عـیرت  لوـقی  هـیف  و 
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 { . .هدناع نم  یلع  فالخلا  دیدشلا  ؛ هتوادع

.هلوقن ام  قدص  متفرع  ناورم  نب  زیزعلا  دبع  ءارعشلا  حادتما  یف  مترظن  اذإ  اولاق و 

عضوم یلع  لیلد  هنس  نیرشع  نیتنثا و  نبا  وه  دیسأ و  نب  باتع  اهیلع  هلامعتـسا  نامثع و  هکم  لهأ  یلإ  یبنلا ص  لاسرإ  یف  اولاق و 
شیرق زعت  برعلا و  باهت  نأ  هعنملا 

 . معطم نب  ریبج  دیسأ و  نب  باتع  رانلا  یلع  امهب  نضأ  نایتف  حتفلا  لبق  یبنلا ص  لاق  و 

 . معطم نب  ریبج  كرت  اباتع و  یلوف 

نمحرلا دبع  دع  مث  مسالا  اذه  باحصأ  نم  شیرق  یف  تیأر  يذلل  نمحرلا  دبع  مهلک  مهتیمسل  نبا  هئام  یل  دلو  ول  یبعـشلا  لاق  و 
صاعلا یبأ  نب  مکحلا  نب  نمحرلا  دبع  ماشه و  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  دیسأ و  نب  باتع  نب 

لاقف لیتق  وه  یلع و  هب  رم  يذـلا  وه  متاخلا و  فکلا و  بحاص  وه  لمجلا و  موی  لیخلا  بحاص  هنإـف  باـتع  نب  نمحرلا  دـبع  اـمأف 
ماق هنإ  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  مویلا  هتیتأ  ام  دـشل  لئاق  هل  لاقف  فانم  دـبع  ینب  نم  ضحملا  بابللا  اذـه  شیرق  بوسعی  کـیلع  یفهل 

.کنع نمقی  مل  هوسن  هنع  ینع و 

ام باطخلا  نب  رمع  لاق  حاکن و  هبطخ  یف  ربنم و  یلع  ادـعاق و  امئاق و  سانلا  بطخأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  ءابطخلا  نم  انل  اولاـق و 
یف هجاجتحا  ءیشلل  هفصو  هثیدح و  یف  هدنع  سیل  نم  ابیطخ  نوکی  دق  حاکنلا و  هبطخ  یندعصتی  امک  مالکلا  نم  ءیش  یندعـصتی 

.هلک کلذ  عم  يرجی  هیواعم  ناک  عراب و  ناسل  رمألا 

بیطخلاب هنیمرأل  داجأف  بیطخ  هدـنع  بطخ  هیواعم و  لاق  هجهللا  يودـب  ناسللا  یبارعأ  ناک  هیواـعم  نب  دـیزی  اـنئابطخ  نم  اولاـق و 
 . هیواعم نب  دیزی  دیری  قدشألا 

.لاجترا هلاجتراک  ریبحت و ال  هریبحتک  دجوی  مل  صاعلا  نب  دیعس  انئابطخ  نم  و 

دیعـس نبا  نإ  لاقف  همالک  عمـسف  هیبأ  هافو  دعب  مالغ  وه  هیواعم و  یلع  لخد  ثیح  هنأل  کلذب  بقل  قدـشألا  دیعـس  نب  ورمع  انم  و 
.قدشألا اذه 

هنم هناوخإ  دقفی  الأ  لاق  کیلإ  یصوأ  مبف  لاق  یب  صوی  مل  یلإ و  یصوأ  یبأ  نإ  لاق  كوبأ  کب  یـصوأ  نم  یلإ  هیواعم  هل  لاق  و 
.ههجو الإ 

دبع لاق  ادـعاق  ملکت  امایق و  کـلملا  دـبع  دـنع  ساـنلا  ملکت  بیطخ  نبا  بیطخ  نبا  بیطخ  دیعـس  نب  ورمع  نب  دیعـس  اـنم  اولاـق و 
بطخ ابیطخ  کلملا  دبع  ناک  هتدزتسا و  هتقطنتسا و  یتح  نسحأف  هتاکسإ  هترثع و  بحأ  هللا  انأ و  ملکتف و  کلملا 

مل امهتیعر و  امهسفنأ و  یف  رمع  رکب و  یبأ  هریس  انسفنأ  یف  مکیف و  ریـسن  نأ  انم  متبلط  انتیعر  رـشعم  انومتفـصنأ  ام  لاقف  هرم  سانلا 
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.هعفان هتبطخ  تناکف  اولاق  بیصن  هفصنلا  نم  لکل  امهسفنأ و  یف  امهیف و  رمع  رکب و  یبأ  هیعر  هریس  مکسفنأ  یف  انیف و ال  اوریست 

انئابطخ نم  اولاق و  ظوفحم  ریثک  مالک  امهل  ظفللا و  هدوج  یناعملا و  هحـص  یف  نیینغ  اناک  داـیز و  نب  هللا  دـیبع  داـیز و  اـنل  اولاـق و 
 . کلملا دبع  نب  دیزی  نب  دیلولا  کلملا و  دبع  نب  نامیلس 

 } حلکف زیزعلا  دبع  نب  رمع  یف  کلوق  ام  دیبع  نب  ورمعل  تلق  رضاح  نب  یـسیع  لاق  صقانلا  دیلولا  نب  دیزی  انکاسن  انئابطخ و  نم  و 
لمع لدـعلاب و  لاق  لماکلا  وأ  لاقف  صقانلا  دـیزی  یف  کـلوق  اـمف  تلق  ینع  ههجو  فرـص  مث  .سوبع }  یف  رـشک  : عنمک ، حـلک ( 1

نم هءاربلا  رهظأ  هربابجلا و  هتداز  ام  مهتایطعأ  نم  صقن  هلهـأل و  ـالاکن  ناـک  هبر و  هعاـط  یف  همع  نبا  لـتق  هسفن و  لذـب  لدـعلاب و 
نـسحلا ناک  لاق و  يرـصبلا  نسحلا  دیری  دیعـس  یبأ  ناسل  نع  قطنی  هنأکل  هللا  امزج ال و  هلعجی  مل  اطرـش و  هدهع  یف  لعج  هئابآ و 

.سانلا قطنأ  نم 

نب دیزی  وه  اولاق  مهیلع  هجح  مهب و  همحر  کتیالو  تناک  راحـسألاب  ادجاس  ای  زونکلا  رذبم  ای  همیدـقلا  بتکلا  یف  ئرق  دـق  اولاق و 
 . دیلولا

.ابیطخ احیصف  ابسان  ناک  هلوخ  نب  ورمع  صاعلا  نب  دیعس  دلو  نم  مث  انئابطخ  نم  و 

.هداقتناب هفرعم  هل و  هبیه  جلجل  الإ و  طق  ابیطخ  دهش  ام  ربکألا  هشئاع  نبا  لاق  و 

کلملا دبع  نب  هملـسم  ناک  سانلا  نیبأ  سانلا و  مرکأ  نم  اناک  رماع و  نب  هللا  دبع  نب  یلعألا  دبع  رماع و  نب  هللا  دـبع  انئابطخ  نم  و 
 . یلعألا دبع  مالک  عمسأل  ینذأ  یلع  یتمامع  روک  یحنأل  ینإ  لوقی 

 . هللا دبع  نب  یلعألا  دبع  دیعس  نب  ورمعب  انایب  ارادتقا و  هراهج و  همعن و  شیرق  هبشأ  نولوقی  اوناک  و 

.هبلصل الجر  نوتس  هعم  بکری  ناک  ناورم  ینب  لحف  هل  لاقی  ناک  يذلا  وه  کلملا و  دبع  نب  دیلولا  انلاجر  انئابطخ و  نم  اولاق و 

 . قارعلا ریمأ  ناورم  نب  رشب  باسنألا  راعشألا و  هیاور  رابخألا و  باحصأ  انئاملع و  انبادآ و  يوذ  نم  و 

دهع یلو  سانلل  تمقأ  ول  هیف  تام  يذلا  هضرم  یف  هل  لیق  يذلا  وه  هیواعم و  نب  دیزی  نب  هیواعم  انم  مکنم  اکاسن  رثکأ  نحن  اولاق و 
اهترارمب و بهذأ  ـال  هللا  نیع و  هفرط  اـهیلع  تمقأ  اـمل  هنتفلا  یفوخ  ـال  ول  هللا  ساـنلا و  قاـنعأ  یف  دـهعلا  اذـه  یل  لـعج  نم  لاـق و 

.کلذ تددو  هللا  انأ و  لاق  هضیح  کنأ  تددول  همأ  هل  تلاقف  اهتوالحب  نوبهذت 

نینوجسملا جرخأ  نیریسملا و  در  و  .جاجحلل }  ناک  نجس  : سامیدلا ( 1 سامیدلا {  مده  يذلا  کلملا  دبع  نب  نامیلس  انم  اولاق و 
نم برق  هیفاعلل و  بح  هعد و  همالـس و  بحاص  الیمج  ابیطخ  اداوج  نامیلـس  ناـک  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  راـتخا  بیرقلا و  كرت  و 

.کلذ یف  راعشألا  تلیق  يدهملا و  یمس  یتح  سانلا 

یف هلوقنملا  راثآلا  یف  روکذملا  شیرق  جشأ  وه  یمس و  همـساب  رمع و  هدلو  دق  باطخلا  نب  رمع  هبـش  زیزعلا  دبع  نب  رمع  انل  اولاق و 
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ارخفم الثم و  راص  یتح  معنلا  دایتعا  دعب  هسفن  .اهعنم }  : هسفن فلظ  ( 2 فلظ {  نامزلا و  دشأ  یف  لدعلا  بتکلا 

لاق قلخلا  رارش  یلع  الإ  هعاسلا  موقت  احش و ال  الإ  سانلا  هدش و  الإ  نامزلا  دادزی  لاق ال  هللا ص  لوسر  نأ  تیور  ام  نسحلل أ  لیق  و 
هلدع زیزعلا و  دبع  نب  رمع  لاب  امف  لیق  یلب 

 . سفنتم نم  سانلل  دب  لاقف ال  هتریس  و 

ارهاط و ایکز  اکـسان  ناک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نب  کلملا  دبع  هنبا  انل  اولاق و  ءاهقفلا  عم  كاسنلا و  عم  ءابطخلا و  عم  اروکذـم  ناک  و 
.هاهنی هابأ و  ظعی  ام  اریثک  ناک  هیبأل و  هنوعم  مهنسحأ  سانلا و  یقتأ  نم  ناک 

لاق يذـلا  وه  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  ورمع  نب  هیمأ  نب  لیعامـسإ  صوعألا  بحاص  وه  هرومأ و  عیمج  یف  هل  ریظن  نم ال  انل  اولاـق و 
 . صوعألا بحاص  هللا و  دبع  نب  ملاس  دمحم و  نب  مساقلا  نیب  يروش  اهتلعجل  ءیش  رمألا  نم  یلإ  ناک  ول  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هیف 

(1 بدهی {  ناک ال  ناورم  نب  دـمحم  نب  دـیزی  انکاسن  نم  یلع و  نب  دواد  هلتق  يرغـصلا  هیمأ  ینب  نم  بارح  وبأ  انکاسن  نم  اولاق و 
هرکی ناک  هلکأ و  معطأ  ام  ماعط  یلع  اماعط  راتخا  و ال  .بیطلا }  : قولخلا ( 2 قولخب {  قلختی  هغبصی و ال  ابوث و ال  .عطقی }  : بدهی

.هنع یهنی  فلکتلا و 

امهیف امـسف  هدـهز  هلـضف و  نم  يأر  امل  هدـهع  یلو  هلعجی  نأ  هوخأ  رمع  دارأ  ناورم  نب  زیزعلا  دـبع  نب  رکب  وبأ  انکاسن  نم  اولاـق و 
.اعیمج

قدـصت اذإ  ناک  هقدـصلا و  ریثک  ناک  هعکر و  فلأ  موی  لک  یلـصی  ناک  نافع  نب  ناـمثع  نب  ناـبأ  نب  نمحرلا  دـبع  اـنکاسن  نم  و 
اوماقأف اتیم  هودجوف  لیحرلل  هنوهبنی  اوبهذف  مونلاب  حبـصت  مث  اجاح  قلطناف  توملا  ینع  ففخف  کهجول  اذـه  نإ  مهللا  لاق  هقدـصب 

نهعم هردص  برـض  : ءاسنلا عم  مدتلا  ( 3 مدتلاف {  نیط  نم  هبک  هسأر  یلع  متأملا و  یلإ  لخدـف  بعـشأ  ءاج  هنیدـملاب و  متأملا  هیلع 
.انسحم هیلإ  ناک  ءاسنلا و  عم  .هحاینلا }  یف 

 . نایفس یبأ  نب  هیواعم  نب  دیزی  نب  نمحرلا  دبع  انکاسن  نم  و 

ِنآْرُْقلَا و ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلَا  یه  هیمأ  نولوقت  متنأ  رثـکأ و  هرکذـن  مل  اـم  هومتعمـس و  اـم  لـضفلا  حالـصلا و  نم  دـعن  نحنف  اولاـق 
.هثیبخ هرمث  نافع  نب  نامثعف  نولوقت  امک  رمألا  ناک  نإف  ثیبخلا  رمثی  بیطلا ال  نأ  امک  بیطلا  رمثت  هثیبخلا ال  هرجشلا  نأ  متمعز 

شویج یلع  قیدـصلا  رکب  یبأ  همدـقم  بحاـص  نایفـس  یبأ  نب  دـیزی  کلذـک  ثیبخ و  یلإ  هیتنبا  عفد  یبنلا ص  نوکی  نأ  یغبنی  و 
نأ جـبدملا  هللا  دـبع  نب  دـمحمل  یغبنی  کلذـک و  نوکی  نأ  هللا ص  لوسر  تنب  بنیز  جوز  عیبرلا  نب  صاعلا  یبـأل  یغبنی  ماـشلا و 
نأ دعب  تام  يذلا  هللا ص  لوسر  طبس  نافع  نب  نامثع  نب  هللا  دبع  کلذک  هیمأ و  ینب  نم  هنأل  همطاف ع  هتدلو  نإ  کلذک و  نوکی 

باتع نوکی  نأ  یغبنی  کلذک  هیمأ و  ینب  نم  هنأل  تامف  هنیع  کیدلا  رقن  و  .ءابظلا }  یف  هلـصأ  ؛و  عرعرت يوق و  : ندـش ( 1 ندش { 
عم مالسإلا  هلبق  يرقلا و  مأ  هکم  هالو  یبنلا ص  ناک  نإ  هیمأ و  نب  صیعلا  یبأ  نب  دیسأ  نب 
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هلوق ع

 . معطم نب  ریبج  دیسأ و  نب  باتع  رانلا  نع  امهب  نضأ  نایتف 

دیزی کلذک  هیواعم و  نب  دیزی  نب  هیواعم  کلذک  کلذک و  باطخلا  نب  رمع  هیبش  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نوکی  نأ  یغبنی  کلذـک  و 
دیهش صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  نوکی  نأ  یغبنی  هنجلاب و  مهرشب  نیذلا  هرـشعلا  یف  نامثع  دع  یبنلا ص  نوکی  الأ  یغبنی  صقانلا و 
دانجأ عیمج  یلع  رکب  یبأ  یلاو  نمیلا و  یلع  یبنلا ص  یلاو  هللا و  لیبس  یف  سیبحلا  و  .عضوم }  : رفصلا جرم  ( 2 رفصلا {  جرم  موی 

هنیدملا و یلإ  رجاهملا  صاعلا  نب  دیعـس  نب  نابأ  کلذـک  کلذـک و  هشبحلا  ضرأ  یلإ  رجاهملا  مالـسإلا و  یف  هعبرأ  عبار  ماشلا و 
نم يردب  وه  هعیبر و  نب  هبتع  نب  هفیذح  وبأ  کلذـک  اثیبخ و  انوعلم  نوکی  نأ  بجی  داهجلا و  یلع  سیبحلا  مالـسإلا و  یف  میدـقلا 

اهمأ عیبرلا و  نب  صاعلا  یبأ  تنب  همامأ  کلذک  نیلوألا و  نیرجاهملا 

مهسب و اهل  برضی  يزاغملا و  نم  اهجرخی  یبنلا ص  ناک  طیعم و  یبأ  نب  هبقع  تنب  موثلک  مأ  کلذک  هللا ص و  لوسر  تنب  بنیز 
 . هشبحلا هرجاهم  نم  یه  طیعم و  یبأ  تنب  همطاف  کلذک  اهحفاصی و 

انل نایفس و  یبأ  نب  هیواعم  وه  هفیلخ و  هنس  نورشع  اهنم  هنـس  نیعبرأ  یلو  الجر  انم  نإ  هلثم  مشاه  ینبل  سیل  هب و  رخفن  امم  اولاق و 
قاحـسإ یبأ  هللا و  دبع  دـمحم و  هوخإ  هثالث  الإ  دـیزی  مکل و  سیل  کلملا و  دـبع  ونب  ماشه  نامیلـس و  دـیلولا و  ءافلخ  هوخإ  هعبرأ 

 . نوراه دالوأ 

دبع هدـج  هفیلخ و  هکتاع  نب  دـیزی  هوبأ  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  نب  هللا  دـبع  وه  ءافلخلا و  نم  هعبـس  دـلو  لجر  انم  اولاق و 
هفیلخ و وه  هیواعم و  نب  دـیزی  اهوبأ  هیواـعم  نب  دـیزی  هنبا  هکتاـع  لـبق  نم  هدـج  هفیلخ و  مکحلا  ناورم  هدـج  وبأ  هفیلخ و  کـلملا 

هللا دبع  تنب  هصفح  نافع و  نب  نامثع  نب  هللا  دـبع  تنب  هکتاع  اذـه  هللا  دـبع  مأ  هسمخ و  ءالؤهف  هفیلخ  وه  نایفـس و  یبأ  نب  هیواعم 
.لجرلا اذه  اودلو  ءافلخلا  نم  هعبس  هذهف  ناتفیلخ  ناذهف  باطخلا  نب  رمع  نب 

نب دـیزی  تنب  هکتاع  یه  هسمخ و  ءالؤهف  هفیلخ  اهلعب  هفیلخ و  اهوخأ  هفیلخ و  اهنبا  هفیلخ و  اهدـج  هفیلخ و  اهوبأ  هأرما  انم  اولاـق و 
ناورم نب  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  اهنبا  هفیلخ و  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  اهدـج  هفیلخ و  هیواعم  نب  دـیزی  اهوبأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم 

.هفیلخ ناورم  نب  کلملا  دبع  اهلعب  هفیلخ و  دیزی  نب  هیواعم  اهوخأ  هفیلخ و 

یه ریبزلا و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبأ  یبنلا ص و  اهدلو  هأرما  رغـصألا  هللا  دبع  نب  دـمحم  جـبدملا  دـلو  نم  اولاق و 
تاذ ءامـسأ  هورع  مأ  ریبزلا و  نب  هورع  نب  نامثع  تنب  هجیدـخ  اهمأ  نافع و  نب  ناـمثع  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  تنب  هشئاـع 

وه نامثع و  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  مأ  قیدصلا و  رکب  یبأ  تنب  نیقاطنلا 

جبدملا

قاحسإ مأ  یلع ع  نب  نیـسحلا  تنب  همطاف  مأ  هللا ص و  لوسر  تنب  همطاف  یلع ع  نب  نیـسحلا  مأ  یلع ع و  نب  نیـسحلا  تنب  همطاف 
 . باطخلا نب  رمع  نب  هللا  دبع  هنبا  نافع  نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  مأ  هللا و  دبع  نب  هحلط  تنب 
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.هلامجل کلذ  لیق  جابیدلا  جبدملا و  انم  مکل  سیل  ام  نسحلا  لامجلا و  یف  انل  اولاق و 

قورافلا امن  قدزرفلا  لوقی  هیف  هلامجل و  فرطملا  یمس  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  وه  فرطملاف و  ناوجرألا  انم  فرطملا و  انم  و 
.راهنلا عدصنم  تنأف  كوبأ  يورأ  نبا  کنأ و 

 . روصنملا نجس  یف  کله  هالصلا و  یف  امایق  سانلا  لوطأ  ناک  جابیدلا  وه  جبدملا  و 

ثراحلا هوخأ  وه و  ناک  کلملا  دبع  نب  دیلولا  نب  سابعلا  نب  لمؤملا  وه  هب و  رهش  کلذب و  یعد  هعبرألا  فئالخلا  نبا  انم  اولاق و 
زیزعلا دـبع  نب  رمع  ماق  املف  هیلإ  تعقوف  تیبس  تناک  جراوخلا و  مامإ  هءاـجفلا  نب  يرطق  تنب  هءاـجفلا  نم  دـیلولا  نب  ساـبعلا  ینبا 

یتلا یلإ  ادفو  اراوز و  كانیتأ  بجاح  لاقف  رعاشلا  ینزاملا  نایبذ  نب  بجاح  مهیف  نزام و  ینب  هوجو  تتأ 

نبا ای  لمؤملل  موی  تاذ  لـئاق  لاـقف  اـهجوزت  نأ  اـمإ  اـهلهأ و  یلإ  اـهدرت  نأ  اـمإ  دـیلولا  نب  ساـبعلا  یلإ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ثعبف 
عبارلا نم  کلیو  لاق  هعبرألا  فئالخلا 

اولاق و رافکلا  دیـس  هماعن  وبأ  رعاشلا و  لوقی  هیف  هفالخلاب و  عیوبف  يرطق  امأ  ناورم و  کلملا و  دبع  دیلولاف و  هثالثلا  امأف  يرطق  لاق 
یف اهعـضی  نأ  هل  ناک  نیأ  نم  هتوخإ و  رئاس  نم  هفالخلا  هوعدـلاب و  قحأ  سابعلا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نع  راص  نیأ  نم 

.مامعألا نم  اهب  قحأ  خألا  ونب  راص  فیک  هتوخإ و  نود  هتیب 

.یلوأ کلذب  همومعلاف  هبرجتلا  نسلاب و  ناک  نإ  قحأ و  سابعلا  یلإ  برقألاف  ثاریملاب  قحتسی  امنإ  رمألا  اذه  نکی  نإ  اولاق  و 

راد هعبط  یناـغألا 1:14( یف  ( 1 سبانعلا {  صایعألا و  اـنلف  هیلهاـجلا  اـمأ  مالـسإلا و  یف  اـنلاجر  لاـح  نم  ـالمج  اـنرکذ  دـقف  اولاـق 
؛و سبانعلا مهنم  ؛و  صیوعلا صیعلا و  وبأ  صیعلا و  صاـعلا و  وبأ  صاـعلا و  صاـیعألا : :» هخویـش راـکب  نب  ریبزلا  نع  هدنـسب  ( بتکلا

هّیمأ نب  برح  مهیخأ  عـم  اوـتبث  مهنـأل  ؛ سباـنعلا اومـس  اـّمنإ  ؛و  ورمع وـبأ  ورمع و  نایفـس و  وـبأ  نایفـس و  برح و  وـبأ  برح و  : مه
«. { . هسبنع اهدحاو  ، سبانعلا : اهل لاقی  دسألا  ،و  دسألاب اوهبشف  ؛ ادیدش الاتق  اولتاق  مهسفنأ و  اولقع  و  ظاکعب ،

هیمأ نب  برح  انل  دـحأ و  هکمب  .هتماـمع }  یخرأ  : متعا ( 2 متعی {  مل  متعا  اذإ  ناک  صاـعلا  نب  دیعـس  هحیحأ  وبأ  هباـصعلا  وذ  اـنل  و 
.هنامز یف  اهلک  شیرق  دیس  قدنخلا و  دحأ و  سیئر  برح  نب  نایفس  وبأ  انل  راجفلا و  موی  سیئر 

فانم دبع  ینب  نم  حیرتسن  انارن  ام  سانلا  نود  هشارف  یلع  نایفـس  ابأ  سابعلا و  يأر  نیح  رمعل  يودعلا  هفیذح  نب  مهجلا  وبأ  لاق  و 
 . شیرق دیس  اذه  هللا ص و  لوسر  مع  اذه  تنأ  هریشعلا  وخأ  سئب  رمع  لاق  لاح  یلع 

امل يذـلا  وه  لامکلا و  لبنلا و  هعاربلا و  نم  هدـنع  اوأر  ام  ول ال  افرتم  ـالإ  دیـسلا  نوکی  ـال  اـقلمم و  داـس  هعیبر  نب  هبتع  اـنل  اولاـق و 
یلع دهـش  نم  عیمج  نود  هدـی  یلع  نهرلا  اوعنـص  ظاـکع و  قوسب  اونهارت  هصفارفلا و  ریرج و  هرفاـنم  یف  بلک  هلیجب و  تمکاـحت 

دهشملا کلذ 

.رمحألا لمجلا  بحاص  دنعف  ریخ  دحأ  دنع  مهنم  نکی  نإ  ردب  موی  هلبقم  شیرق  یلإ  رظن  هللا ص و  لوسر  لاق  و 
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انإ رعاشلا و  لاق  دـق  اهیف و  هسأر  لخدـی  هضیب  یلع  اوردـقی  ملف  هضیب  هزرابملا  دـنع  رکـسعلا  عیمج  نم  هل  اوبلط  خیـشب  کنظ  اـم  و 
سرفلا هرغک  رغأ  برح  لآ  نم  وأ  صایعألا  نم  رعاشلا  لاق  سبانعلا  صایعألا و  نافنـص  ربکألا  هیمأ  اولاق و  انماه  ضیبلا  ألمی  سانأ 

نیح راجفلا  برح  یف  کلذـب  اومـس  .يدـسألا }  هلاضف  نب  هّللا  دـبع  یلإ  اهبـسن  یناـغألا 1:14-16؛و  یف  تاـیبأ  نم  ( 1 داوجلا { 
صایعألا اومس  امنإ  دوسألا و  ءامـسأ  اهنأل  سبانعلاب  اومـس  امنإ  رفظن و  وأ  اعیمج  تومن  اولاق  اهیف و  اوتبث  رئافحلا و  مهلجرأل  اورفح 

وبأ صاعلا و  وبأ  صاعلا و  صیعلا و  وبأ  صیعلا و  صایعألا  ورمع و  نایفـس و  وبأ  نایفـس و  برح و  سبانعلاف  لوصألا  ءامـسأ  اهنأل 
.هلقلا وکشی  هیواعم  ناک  کلذل  صیعلا و  الإ  صایعألا  بقع  ام  برح و  الإ  سبانعلا  نم  بقعی  مل  ورمع و 

اهسفن نع  هیمأ  هتلاق  ام  اذه  روهشملا و  بقللا  اذه  لثم  همسقلا و ال  هذه  لثم  بلطملا  مشاه و  ینبل  سیل  اولاق و 

هیمأ ونب  هب  ترخف  امع  باوجلا  رکذ 

ءاهدلا نم  مترکذ  امأ  مشاه  تلاق  لوقنف  اهرکذی  مل  ارومأ  انلبق  نم  هیلإ  فیـضن  مهمالک و  نع  نامثع  وبأ  هب  باجأ  ام  رکذن  نحن  و 
رمع رکب و  وبأ  غلب  دق  راربألا و  ءالقعلا و  نم  يأرلا  یف  باوصلا  لهأ  ءامسأ  نم  سیل  ءالقعلا و  راجف  ءامسأ  نم  کلذ  نإف  رکملا  و 

نیریکم اناک  نییهاد و ال  اناک  لاقی  نأ  امهئامـسأ  نم  امهفاصوأ و ال  نم  سیل  هماعلا و  رومألاب  هربخلا  يأرلا و  باوص  ریبدـتلا و  نم 
براحی و ال يذـلا  لجرلا  نکل  امهنم و  اـهب  ملعأ  یلع ع  ناـک  ـالإ و  هلماـعمب  طـق  اـیلع ع  صاـعلا  نب  ورمع  هیواـعم و  لـماع  اـم  و 

ثدح نم  کلذک  لحی و  ام ال  لحی و  ام  لمعتـسی  يذلا  لجرلا  نم  ریبدتلا  لیحلا و  هوجو  یف  بهاذم  لقأ  هل  لجی  ام  الإ  لمعتـسی 
ینعم فورعم و  ءیـش  نع  ثدـحی  امنإ  قودـصلا  هیاهن و  عنـصی  دـلوی و  امل  هیاغ و ال  هبذـکل  سیل  باذـکلا  نأ  يرت  ـال  ربخأ أ  و 

ءاهدلا ناک  ول  نیقتملا و  قیرط  یف  نیملـسملا  دنع  مهنم  دـحاو  سیل  ءاهدـلا و  یف  هعبرأ  متددـع  مکنأ  انلق  ام  یلع  لدـی  دودـحم و 
ابأ حدـمی  نأ  دارأ  اناسنإ  نأ  ول  نیلوألا و  نیقباسلا  یف  ادـیدش  ابیع  نیلوألا  نیقباسلا  عیمجلا  ءالؤه  مدـقت  ناکل  هلزنم  رکملا  هبترم و 

تافـص نم  سیل  رکملا  ءاهدـلا و  نأل  هنع  ابوغرم  الوق  لاـق  دـق  ناـکل  مهدـع  هعبرأ و  هاهدـلا  لاـق  مث  اـیلع  ناـمثع و  رمع و  رکب و 
سانلا و مرکأ  هللا ص  لوسر  ناک  لاقی  نأ  نسحی  دق  هنأ  يرت  ءالقعلا أ ال  عیمج  هلهجی  ام  رومألا  ضماغ  نم  اوملع  نإ  نیحلاصلا و 

لکب طاحأ  دق  هملع  نأ  انملع  نإ  سانلا و  یهدأ  سانلا و  رکمأ  ناک  لاقی  نأ  زوجی  سانلا و ال  عجشأ  سانلا و  دوجأ  سانلا و  ملحأ 
.هدیکم بدأ و  لکب  هعیدخ و  رکم و 

نب نسحلا  سابعلا و  نب  هللا  دـیبع  رفعج و  نب  هللا  دـبع  نم  متنأ  نیأف  رماع  نب  هللا  دـبع  صاعلا و  نب  دیعـس  دوج  نم  مترکذ  ام  اـمأ  و 
سابعلا ینب  ءافلخ  دوج  نم  متنأ  نیأ  یلع و 

کمرب و ینبک  ءالؤه  عئانـص  ضعب  دوج  لعل  لب  ردتقملا  رفعج  نومأملا و  هللا  دبع  هدیبز و  نب  دمحم  نوراه و  يدهملا و  دمحمک 
 . هیمأ ینب  ءافلخ  هب  ءاج  ام  عیمج  نم  لب  امهومترکذ  نیذللا  نیلجرلا  دوج  نم  مظعأ  تارفلا  ینب 

قتـشی الأ  اذـه  یف  هجولا  نکل  کلذـل و  نیلمتحم  اوناکل  ءاملح  انتاداس  عیمج  لعجن  نأ  انئـش  ولف  هیواعم  ملح  نم  مترکذ  اـم  اـمأ  و 
ریـصی یمـسی و  امـسا  کلذـب  ریـصی  یتح  هباحـصأ  دـنع  کلذـب  نیبتی  نأ  الإ  هقالخأ و  مرکأ  هلامعأ و  فرـشأ  نم  الإ  مسا  لجرلل 

هیمأ نب  صاعلا  وبأ  ناک  متلق  ول  داوجلا و  مره  اولاق  مره  کلذـک  دوجلاب و  متاح  فرع  امک  ملحلاب و  فنحألا  فرع  امک  هب  افورعم 
نوملظتل مکنإ  انئاب و  هلاکـشإ  نم  اروکذـم و  هب  هبحاص  نوکی  ملح  لک  سیل  نکل  امیلح و  ناک  دـق  نوکی  هلعل  انلقل و  سانلا  ملحأ 
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یف نکی  مل  ملحی و  مث  ضرعتی  ـالأ  نیملحلا  ملحأ  لوـقت  برعلا  نـأل  هـنود  نـم  فـیکف  ملحلاـب  هیواـعم  مکتیمـست  یف  مکموـصخ 
نأ لئاقل  نإف  هلطاب  اهلک  هضرعت  یف  تءاج  یتلا  رابخألا  نأ  متیعدا  نإف  هفـسلا  وه  ضرعتلا  هیواعم و  نم  اضرعت  رثکأ  لجر  ضرـألا 

ضرعلا یف  ملثی  ملحلا و  یف  حرجی  ریثک  مالکب  ملکت  هنکل  ملحلاب و  فنحألا  رهـش  دقل  لطاب و  هملح  یف  هومتیور  ربخ  لک  لوقی و 
یلع نب  نسحلا  نع  بلطملا و ال  دبع  نب  سابعلا  نع  یکحی  نأ  دحأ  عیطتـسی  و ال  .هیف }  عقی  هنم و  لانی  يأ  ؛ ضرعلا یف  ملثی  ( 1 } 

 . هیواعم فنحألا و  نع  یکحی  امم  ادحاو  افرح  هطقاس و ال  هملک  اشحاف و ال  اظفل  بلاط  یبأ  نب 

نود ملحلاب  بلطملا  دبع  وأ  امشاه  فصی  نأ  عیطتـسی  نمف  دعب  سانلا و  ملحأ  حافـسلا  هللا  دبع  ناک  سانلا و  ملحأ  نومأملا  ناک  و 
یف اهلک  هیواستم و  مهقالخأ  فیک و  لضفلا و  نم  هیف  ءیـش  لک  نود  هب  صخی  کلذب و  هیمـسی  یتح  لاعفألا  قالخألا و  نم  هریغ 

اناسل سانلا  قدصأ  ءاقل و  ودعلل  مهقدصأ  ادهز و  سانلا  رهظأ  ناک  الجر  نأ  ول  هیاغلا و 

مدـقملا و دیـسلا  مسا  هل  ناک  امل  ضعب و  نم  کلذ  ضعب  عنمل  اروهـشم  کلذ  لکب  ناک  اقطنم و  مهحـصفأ  اـفک و  ساـنلا  دوجأ  و 
.هدجنلا نایبلا و ال  همسا و ال  یلع  بلغأ  داوجلا  نکی  مل  مظعملا و  لماکلا 

نم هنـسلأ  قرأ  هلمجلا  یف  مشاه  ینب  نأ  سانلا  ملع  دقف  بسنلا  بدألاب و  ملعلا  ددؤسلا و  هحاصفلا و  هباطخلا و  نم  مترکذ  ام  امأ  و 
دبع نب  هیمأ  دالوأ  نم  نکی  مل  ارعاش و  بلطملا  دـبع  نب  ثراحلا  نب  نایفـس  وبأ  ناک  نیرعاـش و  ریبزلا  بلاـط و  وبأ  ناـک  هیمأ  ینب 

مکحلا نب  نمحرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  دلو  نم  یجرعلا  مالـسإلا  یف  اودعت  نأ  الإ  هیمأ  دالوأ  یف  نکی  مل  رعاش و  هبلـصل  سمش 
یسوم نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نیرخأتملا  نم  انل  رفعج و  نب  هیواعم  نب  هللا  دبع  بهل و  یبأ  نب  هبتع  نب  سابعلا  نب  لضفلا  نحن  دعنف 

 } يرمخاب بحاص  نسحلا  نب  میهاربإ  ناک  جنزلا و  بحاص  دمحم  نب  یلع  ینامحلا و  انل  مساقلا و  وبأ  هوخأ  یـضرلاب و  فورعملا 
نب دمحم  نع  انل  الـضاف و  ارعاش  ابیدأ  .ّیلع }  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللا  دبع  نب  میهاربإ  ربق  اهب  هفوکلا  برق  هدـلب  : يرمخاب ( 1

 . لکوتملا مایأ  یف  جرخ  يذلا  حلاص  نب  یلع 

نایبلا و هباطخلا و  متددع  نإ  مهئارعش و  مهفارظ و  مهناعجش و  مهکاتف و  بلاط و  یبأ  لآ  نایتف  نم  ناک  یناهفـصألا  جرفلا  وبأ  لاق 
هیواعم نب  هللا  دبع  نیـسحلا و  نب  یلع  نب  دیز  ءابطخلا  نم  انل  سابعلا و  نب  هللا  دبعک  بلاط ع و ال  یبأ  نب  یلعک  اودعت  مل  هحاصفلا 
نامیلس دواد و  سابعلا و  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دواد  نسحلا و  نب  نیـسحلا  نب  رفعج  رفعج و  نب  هللا  دبع  نب  هیواعم  نب  هللا  دبع  نب 

 . نامیلس نب  رفعج  انبا 

هیصولا یف  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  عزانی  نسحلا  نب  نیسحلا  نب  رفعج  ناک  اولاق 

مل نولوقی  هکم  لهأ  ناکف  هکم  یلاو  یلع  نب  نامیلـس  نب  رفعج  نب  نامیلـس  ناک  امهترواحم و  اوعمتـسیل  نوعمتجی  ساـنلا  ناـک  و 
یضم : هقطنم یف  لجرلا  رفنحسا  ( 1 رفنحسا {  بطخ  اذإ  دواد  ناک  امئاق و  هنم  بطخأ  ادعاق و  هنم  نیبأ  نامیلـس  الإ و  ریمأ  انیلع  دری 

.ءیش هدری  ملف  .هیف } 

لاقف نارضاح  رفعج  نب  یسیع  رفعج و  یبأ  نب  نامیلـس  دیـشرلا و  هلأس  اغیلب و  ابیطخ  ناک  یلع  نب  حلاص  نب  کلملا  دبع  انل  اولاق و 
لبجلا یه  ؛و  هبضه عمج  : تابضهلا ( 2 تابـضه {  لاق  اذک  ضرأف  لاق  حیـش  تبانم  حـیر و  یفاسم  لاق  اذـک  ضرأ  تیأر  فیک  هل 
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یتح رفع  .لـبجلا }  یلعأ  یه  ،و  هوبر عمج  ، تاوبرلا ( 3 تاوبر {  رمح و  .لابجلا }  رمح  یف  ّالإ  کلذ  نوکی  ـال  ،و  عنتمملا لـیوطلا 
.مالکلا نم  نودلاب  انسفنأل  یضرن  نأ  انل  یغبنی  ام  هللا  نامیلسل و  یسیع  لاقف  هنع  هلأس  ام  عیمج  یلع  یتأ 

ءافلخ نم  قثاولا  نب  دمحم  انل  لثملا و  برـضی  هنیدب  هدهزب و  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  انلف  كولملا  كاسن  نم  مترکذ  ام  امأ  اولاق و 
هقوف و هلثم و  ناکف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لثم  مهنم  نوکی  الأ  سابعلا  ینبل  فنآل  ینإ  لوقی  ناک  يدـتهملاب  بقلملا  وه  سابعلا و  ینب 

نإ کسنلا و  نیدلا و  دهزلا و  نم  همیظع  مدق  یلع  اناک  رداقلا  نب  هللا  دبع  مئاقلا  انل  ردتقملا و  نب  قاحـسإ  نب  سابعلا  وبأ  رداقلا  انل 
نیأ سابعلا و  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نع  متنأ  نیأ  نیدـباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نع  متنأ  نیأف  كولملا  ریغ  نم  كاسنلا  متددـع 

هللا یلع  مسقأ  ام  دـباعلا و  یلع  رغألا و  یلع  ریخلا و  یلع  هل  لاـقی  ناـک  يذـلا  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نع  متنأ 
هرمع لوط  فوصلا  سبال  اضرلا  دمحم  نب  یلع  نع  متنأ  نیأ  دـمحم و  نب  رفعج  نب  یـسوم  نع  متنأ  نیأ  همـسق و  ربأ  الإ و  ءیـشب 

.هتالغ هعایض و  هرثک  هلاومأ و  هعس  عم 

راثآلا انل  دیـشرلا و  حوتف  انل  لاثمألا و  اهب  تبرـض  ناـبکرلا و  اـهب  تراـس  یتلا  هیمـصتعملا  حوتفلا  اـنلف  حوتفلا  نم  مترکذ  اـم  اـمأ  و 
هیقیرفإب و نییبلاطلا  حوتف  دعت  نأ  تئـش  نإ  هنـس و  نیثالث  وحن  مالـسإلا  راد  یف  هتنتف  تماد  نأ  دعب  یمرخلا  کباب  لتق  یف  هفیرـشلا 

مجلا ریثکلا  تددع  مهکلم  ینس  یف  .قشمد }  یه  ،و  قلج لهأ  : هقلالجلا ( 1 هقلالجلا {  جنرفلا و  مورلا و  ندم  نم  هوکلم  ام  رصم و 
.هریثک دولج  یلع  لمتشی  درفم  خیرات  یلإ  جاتحی  رصحلا و  نع  جرخی  يذلا 

نب هللا  دـبع  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  لثم  هیف  انل  ناک  دـحأ و  هیف  مکل  نکی  مل  هومترکذ  نإف  لـیوأتلا  ریـسفتلا و  ملعلا و  هقفلا و  اـمأف 
لاقی ههقف و  هملع و  ایندلا  ألم  يذلا  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  نیـسحلا  نب  یلع  ینبا  یلع  نب  دمحم  نع  یلع و  نب  دـیز  سابعلا و 

بهذملا و يدیز  هنأ  یلإ  نایفس  بسن  کلذل  بابلا و  اذه  یف  امهب  کبـسح  يروثلا و  نایفـس  کلذک  هتذمالت و  نم  هفینح  ابأ  نإ 
 . هفینح وبأ  کلذک 

لهأ هقفأ  وه  نیسحلا و  نب  یلع  تدجو  دحاولا  ربخ  تابثإ  یف  هلاسرلا  یف  یعفاشلا  لاق  نیدباعلا و  نیز  نیسحلا  نب  یلع  لثم  نم  و 
.داحآلا رابخأ  یلع  لوعی  هنیدملا 

لوألا مشاه  یبأب  مهلک  سانلا  انبلغ  هلزتعملا  تلاق  لدعلا و  دیحوتلا و  مولع  ررق  يذلا  مشاه  یبأ  هنبا  هیفنحلا و  نب  دمحم  لثم  نم  و 
 . یناثلا مشاه  یبأ  و 

.رشبلا عجشأ  هنأ  یلع  هئادعأ  هئایلوأ و  قافتا  عقو  دق  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  لثم  نمف  هعاجشلا  هلاسبلا و  هدجنلا و  مترکذ  نإ  و 

(2 اروثکم {  اـنیأر  اـم  فطلا  موی  اولاـق  یلع ع  نب  نیـسحلا  لـثم  نم  هلوـسر و  دـسأ  هللا و  دـسأ  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  لـثم  نم  و 
ام امطح و  ناسرفلا  مطحی  برحملا  ثیللاک  ناک  هنم  عجـشأ  هراـصنأ  هلهأ و  هتوخإ و  نم  درفأ  دـق  .هرثکلا }  یف  بولغملا  : روثکملا

یطعی نأ  هیندلا و  هسفن  تبأ  لجرب  کنظ 

ءابإلا و برعلل  نس  يذلا  وه  هظلغملا و  نامیألاب  هقثوتلا  مهل و  نامألا  لذب  دـعب  همع  ونب  هتوخإ و  هونب و  وه و  لتق  یتح  لتاقف  هدـیب 
.مهریغ بلهملا و  ونب  ریبزلا و  ءانبأ  هدعب  يدتقا 
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ام ماشه  دنع  نم  جرخ  ثیح  اهلاق  یتلا  هتملک  متملع  دـق  یلع و  نب  دـیزک  مکل  نم  هللا و  دـبع  نب  میهاربإ  دـمحم و  لثم  مکل  نم  و 
هللا رئاعـش  هماقإ  یلإ  اعد  رکنملا و  نع  یهن  فیـسلاب و  جرخف  هبعکلا  بر  جراخ و  لاق  اـماشه  تغلب  اـملف  لذ  نم  ـالإ  هاـیحلا  بحأ 

.ابستحم ارباص  لتق  یتح 

نب هللا  دبع  هعاجش  مکتغلب  هلیلجلا و  حوتفلا  حتف  یتح  هسفنب  برحلا  دهاشم  یف  هفوقو  مصتعملا و  قاحسإ  یبأ  هعاجش  مکتغلب  دق  و 
رصم یلإ  دمحم  نب  ناورم  عبتا  يذلا  وه  یلع و  نب  حلاص  کلذک  هسفنب و  بورحلا  دهش  ناورم و  ینب  کلم  لازأ  يذلا  وه  یلع و 

.هلتق یتح 

نیل قلخلا و  .هنیل }  هتلوهس و  : قلخلا هحاجس  ( 1 هحاجس {  دیسلا و  فاصنإ  فیرـشلا و  عضاوت  یف  رخفلا  لضفلا و  ناک  نإ  اولاق و 
نم هعینص  هیمأ و  ینبل  یلوم  وه  كرابملا و  نب  قراط  انلأس  دقل  سابعلا و  ینبل  ام  کلذ  نم  دحأل  سیلف  یلاوملا  هریشعلل و  بناجلا 

مهتلود ریغ  یف  ناورم  ونبل  هللا  لاـقف و  ساـبعلا  ونب  مأ  ناورم  ونب  هیربج أ  ءاـیربک و  مظعأ  هوخن و  دـشأ  نیتلیبقلا  يأ  اـنلقف  مهعئاـنص 
هیتی هتیأر  سمـش  دـبع  نم  هبان  اذإ  مهرعاش  لاـق  کلذـل  نیتلودـلا و  كردأ  ناـک  دـق  مهتلود و  یف  ساـبعلا  ینب  نم  ءاـیربک  مظعأ 

میظع لکل  هحشرف 

امنإف مهاوس  هایت  هات  نإ  و 

 { .رعشلل ففخ  و  هزمهلاب ، «: مؤللا » هلصأ موللا  ،و  قمحلا : كونلا و.ا  یف  هباوص  ؛و  فیحصت « لونل :» ب ( 1 مولل {  هیتی  وأ  كونل  هیتی 

فرـشلا و لاصخ  نم  دـعی  لاجرلا و  هب  حدـمی  ارخفم  ربکلا  ناک  نإ  اولاق و  یعد  وهف  اهایت  هیمأ  ینب  نم  نکی  مل  نم  مهمالک  نم  و 
.هملاعتم هروهشم  ههیت  هربک و  یف  هرابخأ  ایندلا و  یف  نوکی  ناک و  يومأ  لک  نم  اربک  مظعأ  هزمح  نب  هرامع  انالومف  لضفلا 

دبع نب  ساـبعلاک  ناـک  نمف  ماوـقلا  ماـمت  مسجلا و  یف  هطـسبلا  یف  لاـمکلا و  یف  لاـمجلا و  یف  رخفلا  فرـشلا و  ناـک  نإ  اولاـق و 
 . بلطملا

.ضیبأ .همیخلا }  : طاطسفلا ( 2 طاطسف {  هنأک  تیبلاب و  فوطی  سابعلا  انیأر  اولاق 

نم اوناک  هنذأ و  همحش  دنع  هسأر  ناک  هیبأ  بنج  یلإ  ماق  اذإ  مهنم  دحاو  لک  ناک  هدلو و  سابعلا و  نب  هللا  دبع  نب  یلع  لثم  نم  و 
.مهدالوأ یف  مویلا  کلذ  ثاریم  دجتل  کنإ  سانلا و  لوطأ 

مـشاه بقل  نم  ناک  ام  ءاهبلا و  لامجلا و  ماوقلا و  مامتلا و  نم  بلطملا  دـبع  یف  راـثآلا  لاـمح  راـبخألا و  باحـصأ  هاور  يذـلا  مث 
هعذجلا سلجملا  یف  لکأی  مهنم  لجرلا  ناک  هرشع  دلو  بلطملا  دبع  نأ  سانلا  هاور  امک  هیأرب و  نوئیـضتسی  مهنأل  هلامجل و  رمقلاب 

رشع هتـس  وأ  ، عصآ هثالث  عسی  ، هنیدملاب لایکم  : نوکـسف رـسکب  ، قرفلا ( 4 قرفلا {  برـشی  و  .هریغـصلا }  : نأـضلا نم  هعذـجلا  ( 3 } 
لـبإلا و نم  نوجلا  ( 5 نوج {  لامج  مهنأک  تیبلاب  نوفوطی  مهآر  امل  کـلام  نب  رماـع  نإ  مههافـش و  لـبق  مهفنآ  درت  و  .ـالطر } 

 . هکم فرشت  هکم و  عنمت  ءالؤهب  لاق  .مهدألا }  وه  ،و  نوکسف حتفب  ، نوج عمج  : لیخلا

کلذک هدیبز و  نب  دمحم  هنبا  دیشرلا و  نوراه  هنبا  يدهملا و  کلذک  هنـسح و  حافـسلا و  لامج  نم  سانلا  هرکذ  ام  متعمـس  دق  و 
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 . زتعملا ریبزلا  رصتنملا و  دمحم  قثاولا و  نوراه 

رعاشلا لاق  کلذـل  لاـمجلا و  عراـب  دـضتعملا  نب  یلع  یفتکملا  ناـک  هنم و  هروص  نسحأ  مجعلا  یف  ـال  برعلا و  یف  یئر  اـم  اولاـق 
حبصأ یلع ع  نب  نسحلا  ناک  نیرمقلا و  ثلاث  هلعجف  یفتکملاک  وأ  ردبلاک  وأ  سمـشلاک  هنأ  ول  هتملک و  هللا ال  هب و  لثملا  برـضی 

 . ضحملا نسحلا  نب  هللا  دبع  کلذک  هللا ص و  لوسرب  هبشی  ناک  اهجو  سانلا 

هبرجتلا و يأرلا و  بکرملا و  کسنلا و  هقفلاب و  هفالخلل  حلـصی  ناک  مهلک  ایلع و  یمـسی  مهلک  مع  ونب  رـصع  یف  هثالث  اـنل  اولاـق و 
امات ناک  ءالؤه  لک  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  سابعلا و  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  یلع و  نب  نیـسحلا  نب  یلع  سانلا  نیب  هعیفرلا  لاـحلا 

ابطاق و ال طق و ال  اکحاض  هتیأر  ام  تلاق  رفعج  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  دـنع  سابعلا  نب  هللا  دـبع  تنب  هبابل  تناک  اعماج و  اعراب  الماک 
.هنس نم  رثکأ  هکلم  طق و ال  ادبع  برض  هنم و ال  رذتعی  نأ  یلإ  جاتحا  ائیش  لاق 

مهلک ایلع و  یمـسی  کئلوأ  نم  دـحاو  لک  نأ  امک  ادـمحم  یمـسی  مهلک  هثالثلا و  ءالؤه  ونب  مه  مع و  ونب  هثالث  ءالؤه  دـعب  اولاق و 
سابعلا نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  نع  یلع و  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نع  لاصخلا  فرش  بسنلا و  مرکب  هفالخلل  حلـصی 

 . رفعج نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  نع  و 

لئاس و ای  نیکـسملل  الوقی  نأ  مالغلا  هیراجلا و  یهنی  ناک  هذاعتـسالا و  یلتبملا  عمـسی  نیـسحلا ال  نب  یلع  نب  دمحم  نع  ناک  اولاق 
ملعلا رقاب  رقابلاب  بقلملا  وه  هقفلا و  سانلا  ملعت  رفعج  هنبا  نم  هنم و  زاجحلا و  ءاهقف  دیس  وه 

شاعف مالسلا  ینع  هغلبأف  هتیأر  اذإف  الفط  هارتس  لاق  هتیؤرب و  هللا  دبع  نب  رباج  دعو  هب و  رشب  دعب و  قلخی  مل  هللا ص و  لوسر  هب  هبقل 
 . هب یصو  ام  هل  لاق  هآر و  یتح  رباج 

یماش لصألا  يزاجح  الجر  فرعأل  ینإ  هللا  لاق و  هیلإ و  هل  هلاسر  یف  کلملا  دـبع  نب  ماـشه  يرـسقلا  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  دـعوت  و 
 . سابعلا نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  نع  دیری  يوهلا  یقارع  رادلا 

اهمأ نیملاعلا و  ءاسن  هدیـس  یه  هللا ص و  لوسر  تنب  همطاف  رکذـن  انإف  هیواعم  نب  دـیزی  تنب  هکتاع  رمأ  نم  مترکذ  اـم  اـمأ  اولاـق و 
اهانبا نیترجهلا و  وذ  نیحانجلا و  وذ  رفعج  اهمع  نبا  هفاک و  نیملسملا  دیس  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهلعب  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  هجیدخ 

ایأر و مهدوجأ  همیکـش و  هضراع و  سانلا  دـشأ  بلطملا  دـبع  نب  بلاط  وبأ  امهدـج  هنجلا و  لهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و 
ینب نم  هناوخإ  ینب  عنم  مث  بلطملا  ینب  مشاـه و  ینب  مث  شیرق  عیمج  نم  یبـنلا ص  عـنم  هرهظ  ءارو  اـمل  مهعنمأ  اـسفن و  مهمهـشأ 
یبأ ینب  رخافی  نأ  قیطی  نم  بیطخ و  رعاش  اذه  عم  وه  لالقإلا و  عم  اوداس  نیذلا  دحأ  وه  اوملـسأ و  نیذلا  موزخم  ینب  نم  هتاوخأ 

اهوعدی ناک  اهرجح و  یف  هللا  لوسر  یبر  یتلا  یه  یمـشاهل و  تدلو  هیمـشاه  لوأ  یه  مشاه و  نب  دسأ  تنب  همطاف  مهمأ  بلاط و 
مهیبأ و لبق  نم  نیترم  مشاه  مهدـلو  الاجر  یماسی  نأ  عیطتـسی  نم  مألا  قح  بجوی  امک  اهقح  بجوی  ناک  اـهربق و  یف  لزن  یمأ و 

 . یلع رفعج و  لیقع و  بلاط و  نینس  رشعب  رخآلا  نم  نسأ  مهنم  لک  هعبرأ  تدلو  اهنأ  بئاجعلا  نم  اولاق و  مهمأ  لبق  نم 

رهاط داوج  عاجـش  کسان  دهاز  ملاع  مهنم  دحاو  لک  قسن  یف  هرـشع  نویبلاطلا  هدعی  ام  مهریغ  نم  وأ  شیرق  نم  دـعی  يذـلا  نم  و 
رفعج نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  مه  هرشع و  یلإ  اذکه  نبا  نبا  نبا  نبا  نوحشرم  مهنم  ءافلخ و  مهنمف  كاز 
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 . مجعلا تویب  نم  برعلا و ال  تویب  نم  تیبل  قفتی  مل  اذه  یلع ع و  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب 

دـسأ ینب  نم  هأرما  بنیز  شحج و  تنب  بنیز  نایفـس و  یبأ  تنب  هبیبح  مأ  نینمؤملا  تاهمأ  نم  نیتنثا  مکنم  نأب  مترخف  نإـف  اولاـق 
نم نامأ  هتدلو  لجر  انیف  هدالولاب و  ال  .موقلا }  نیب  دـهعلا  : ماللا نوکـس  ءاحلا و  رـسکب  ، فلحلا ( 1 فلحلاـب {  هومتیعدا  همیزخ  نب 

کلذ عم  هتدـلو  نینمؤملا و  مأ  هملـس  مأ  نینمؤملا و  مأ  هجیدـخ  هتدـلو  ضحملا  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نینمؤـملا  تاـهمأ 
ءاسنلا ریخ  لاقی  ناک  مشاه و  نب  دـسأ  تنب  همطاف  هللا ص و  لوسر  هنبا  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  همطاف  یلع و  نب  نیـسحلا  تنب  همطاـف 

.هتاهمأ نه  کتاوعلا و  مطاوفلا و 

تنب هکتاع  انل  متلق  هریغ  یف  ام  نود  هیف  امب  اروکذـم  هسفن  یف  افیرـش  هب  یتأن  هدـلو  نم  دـعن  نأ  لبقف  اناسنإ  انرکذ  اذإ  نحن  اولاـق و 
همطاف و انم  لوقن  نحن  هرخافملا و  هب  بجوتـست  رمأ  هصاخ  اهـسفن  یف  اهیف  سیل  شیرق  ضرع  نم  هأرماک  اهـسفن  یف  هکتاع  دیزی و 

امهرکذ نیتللا  محازم  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  عم  نارکذت  امنإ  يربکلا و  هجیدخ  اهمأ  کلذک  نیملاعلا و  ءاسن  هدیـس  همطاف 
 . مجعلا برعلا و  نم  ملاعلا  ءاسن  عیمج  نم  تاروکذملا  نه  نآرقلا و  امهادحإ  رکذ  یبنلا ص و 

انم لوقن  نحن  كانه و  سیل  هسفن  یف  اذه  هللا  دبع  ءافلخلا و  نم  هعبـس  هدلو  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دـیزی  نب  هللا  دـبع  انل  متلق  و 
هتوخإ سابعلا و  نب  هللا  دـیبع  تنب  هیلاعلا  همأ  دیـس و  مهلک  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نع 

نم رفعج و  ابأ  سابعلا و  ابأ  هیوخأ  مامإلا و  میهاربإ  ءاسؤرلا  تدلو  مث  لجحم  رغأ  مهلک  لاجر  هللا  دبع  نامیلـس و  حـلاص و  دواد و 
 . سابعلا ینب  ءافلخ  نم  امهدعب  ءاج 

هنجلا لهأ  بابش  دیس  یلع  نب  نیسحلا  انم  انلق  دیزی و  نب  هللا  دبع  انم  متلق  و 

لثم ؛ نیتحتفب فنألا  ( 1 فنـألا {  ملحلا و  ربصلا و  هقفلا و  هریـصبلا و  هدـجنلا و  عم  هراـهط  مهرهطأ  همرکم و  لـکب  ساـنلا  یلوأ  و 
اقلخ و اقلخ و  هللا  لوسرب  مههبشأ  هجرد و  سانلا  عفرأ  هنجلا و  لهأ  بابش  دیـس  نسحلا  هوخأ  و  .ءابإلا }  ممـشلا و  امهانعم  ؛و  هفنألا

جاتحی هنع و  زجعی  باتکلا  اذه  ناک  ذإ  هفـصو  یف  غلبأ  هفـصو  كرت  يذـلا  وه  نامثع و  وبأ  انخیـش  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  امهوبأ 
امهتالاخ میهاربإ و  هللا و  دـبع  مساقلا و  امهلاوخأ  هجیدـخ و  امهتدـج  همطاف و  امهمأ  نیحانجلا و  وذ  اـمهمع  هل و  درفی  باـتک  یلإ 

هللا ص لوسر  امهدـج  مشاه و  نب  دـسأ  تنب  همطاـف  هللا ص و  لوسر  هدـلاو  بهو  تنب  هنمآ  امهاتدـج  موثلک و  مأ  هیقر و  بنیز و 
.هووح دق  مهدجت  کنإف  لضفلا  نم  تئش  باب  يأ  رکذا  تئش و  ام  لق  رفانم  لکل  بلاغلا  رخاف و  لکل  سرخملا 

رهدـلا ال کلذ  یف  سانلا  ناک  ذإ  هیلهاجلا  یف  اننیب  قرف  نکل ال  مالـسإلا و  یف  مهلـضف  مشاه و  ینب  رخف  رکنن  نحن ال  هیمأ  تلاق  و 
یف مهزیمت  مایأ  ناک  یتح  فانم  دبع  یلع  عیمجلا  یف  نودـیزی  اوناک ال  نولوقی  لب  هیمأ  مشاه و  سمـش و ال  دـبع  مشاه و  نولوقی 

 . هیواعم یلع و  عم  مهبرح  مهبزحت و  مایأ  یف  ناک  ام  مث  يروشلا  یف  نامثع  یلع و  رمأ 

هجر عمـس  هفاحق  ابأ  نأ  يرت  فانم أ ال  دـبع  ونب  لاقی  امنإ  نیتیبلا و  نیب  قرف  رکذـی  ناـک  اـم  هنأ  ملع  راـثآلا  راـبخألا و  لـمأت  نم  و 
اولو اولاق  شیرق  تعنـص  امف  لاق  هللا ص  لوسر  ضبق  اولاق  اذـه  ام  لاقف  فوفکم  ریبک  خیـش  ذـئموی  وه  هعفترم و  اتاوصأ  هدـیدش و 

هللا و ال یطعأ  امل  عنام  الف  لاق  معن  اولاق  هریغملا  ونب  کلذب  یـضر  لاق و  معن  اولاق  فانم  دبع  ونب  کلذب  تیـضر  لاق و  کنبا  رمألا 
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یطعم

.لاقی ناک  کلذک  هنأل  فانم  دبع  یلع  مهعمج  امنإ  سمش و  دبع  ونب  کلذب  یضر  لقی أ  مل  عنم و  امل 

لقی أ مل  میت و  مکیلع  یلت  نأ  فانم  دـبع  ینب  ای  متیـضر  رکب أ  یبأ  هرامإ  طخـس  دـق  یلعل ع و  برح  نب  نایفـس  وبأ  لاـق  اذـکه  و 
دبع ینب  رشعم  متیضر  رکب أ  وبأ  فلختـسا  دق  نمیلا و  نم  مدق  نیح  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخ  لاق  کلذک  مشاه و  ینب  ای  متیـضر 

ادحاو ناک  امهرمأ  نأ  یلع  لدی  مأ و  بأل و  ناوخأ  امه  سمش و  دبع  مشاه و  نیب  نوقرفی  فیک  اولاق و  میت  مکیلع  یلت  نأ  فانم 
اعماج ناک  مهمسا  نأ  و 

 . نصحم نب  هشاکع  برعلا  یف  سراف  ریخ  انم  لاق  نیح  هعینص  یبنلا ص و  لوق 

سمش دبع  ینب  ءافلح  اوناک  دواد  نب  ریبک  ینب  نم  اردب  دهش  نم  لک  سمش و  دبع  ینبل  افیلح  ناک  ایدسأ و  ناک  و 

 . فلحلاب انم  وه  لب  لاقف ع  هللا  لوسر  ای  انم  كاذ  يدسألا  روزألا  نب  رارض  لاقف 

.هنم رثکأ  یلإ  هفصلا  هذه  بحاص  جاتحی  نیب ال  اذه  مشاه و  ینب  فیلح  سمش  دبع  ینب  فیلح  لعجف 

ءافکأ و نحن  الإ و  رهدلا  هجو  یلع  مشاه  ینب  تانب  یبنلا و  تانب  جوزتن  انرـص  فیکف  تیبلا  اذه  یف  تیبلا  اذه  حـکن  اذـهل  اولاق و 
مهمرکأ یح  ول ال  دیسأ  نب  باتع  نب  نمحرلا  دبع  ینب  دحأ  ثراحلا  نب  دمحمل  لوقی  یسیع  نب  قاحـسإ  متعمـس  دق  دحاو و  انرمأ 

.هلاسرلاب الإ  هطهر  انیلع  مدقی  مل  هنأ  يرت  الف  سانلا أ  فرشأ  کنأ  تمعزل  هلاسرلاب  هللا 

بـسح یف  نوقرتفی  بألا و  بسح  یف  نووتـسی  موقلا  دـجن  دـقف  مکءاسن  انومتحکنأ  امل  مکءافکأ  انک  اـنأ  ـال  ول  متلق  مشاـه  تلاـق 
یبأ بسح  یف  اووتسا  امبر  سفنألا و 

فانم دبع  یصق و  نبا  فالتخاک  يؤل و  نب  رماع  يؤل و  نب  بعک  فالتخاک  نوفلتخی  هنانک و  نب  رضنلا  یف  شیرق  ءاوتساک  هلیبقلا 
مهتحکانم و ردقلا  کلذب  نوزیجتسی  هوجو و  یف  مهنوقرافی  هوجو و  یف  اضعب  مهضعب  يواسی  دق  موقلا  يزعلا و  دبع  رادلا و  دبع  و 
(1 ضراح {  نبا  ضراح  وه  هیخأ و  نبا  دیـسلا  جوزی  دـق  مهجوز و  نمیف  تلماکت  امک  مهیف  لماکتت  مل  فرـشلا  یناعم  تناـک  نإ 

نأ مکل  سیلف  هریثک  بابلا  اذـه  یف  هوجول  مهدـنع و  ازئاج  کلذ  نوکیف  محرلا  هلـص  هجو  یلع  .دـسافلا }  لذرلا  لجرلا  : ضراحلا
هیلهاجلا و یف  متنأـف  دـعب  دادـجألا و  ءاـبآلا و  ضعب  یف  مکاـنیواس  مکاـنجوز و  دـق  اـنک  نإ  هجو و  لـک  نم  اـنؤافکأ  مکنأ  اومعزت 

ناک نییحلا  نإ  مکلوق  امأ  نیعب و  انیع  مکؤافکأ  مهنأ  نومعزتف  برعلا أ  رئاس  یلإ  شیرق و  رئاس  یلإ  مکتاـنب  متجرخأ  دـق  مالـسإلا 
 } َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  یلاعت َو  هللا  لاق  رـضنلا و  ونب  اهینب  شیرق و  نم  امهریغ  عم  اضیأ  امهل  لاقی  ناک  دقف  فانم  دبع  امهل  لاقی 

بلطملا و ینب  مشاـه و  ینب  نوبرقـألا  هتریـشع  تناـک  سمـش و  دـبع  ینب  نم  ادـحأ  یبنلا ص  عدـی  ملف  ءارعـشلا 214 } . هروس  ( 2
یصق کلذ  قوف  فانم و  دبع  كاذ  قوف  هتریشع 

تنب ءاضیبلا  میکح  مأ  زیرک  نب  رماع  مأ  سمـش و  دـبع  نب  بیبح  نب  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دـبعب  یتأ  امل  یبنلا ص  نأ  کـلذ  نم  و 
 . لاق امک  ناکف  ایفشم  نوکت  نأ  وجرأ  لاقف  هدردزاف  هیف  یف  لفت  مث  مکب  هنم  انب  هبشأ  اذه  لاق ع  مشاه  نب  بلطملا  دبع 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 1981 

http://www.ghaemiyeh.com


امل دحاو  ءیش  بلطملا  دبع  نأ  امک  ادحاو  ائیش  اناک  ول  امشاه  سمش و  دبع  نأ  امهادحإ  ناتلـصخ  مکب  هنم  انب  هبـشأ  وه  هلوق  یفف 
اداوج ابیطخ  جرخ  هنأ  نورت  سمـش أ ال  دـبع  ینب  یلع  مشاه  ینبل  الیـضفت  لوقلا  اذـه  یف  نأ  يرخألا  مکنم و  هب  هبـشأ  انب  وه  لاـق 

بلطملا دبع  یتأ  مکنم و  هب  هبشأ  انب  وه  لاق و  هنأل  همیرک  راثآ  عناصم و  هل  ایفشم  ادیس  الیبن و 

قمحی هللا  دبع  لاق  امک  ناکف  هنم  ضرحأ  ادـلو  اندـلو  ام  مشاه  ماظع  لاق و  هلمأتف و  ءاضیبلا  میکح  مأ  هتنبا  نبا  وه  زیرک و  نب  رماعب 
.هل صلاخ  هیبأ  مشاه  فرش  ءاکرش و  هیف  هل  فانم  دبع  هدج  فرش  نأل  فانم  دبع  ماظع  لقی و  مل  و 

هملک هملکلا  هذـه  نإف  میت  مکیلع  یلت  نأ  فانم  دـبع  ینب  رـشعم  متیـضر  دیعـس أ  نب  دـلاخ  نایفـس و  یبأ  لوق  نم  مترکذ  اـم  اـمأف 
نیقرتفم اناک  نإ  دحاو و  یلع  مهعمجی  نأ  بأل و  مهوعدی  نأ  نیقیرفلا  بولق  عامتجا  نم  دـیری  امیف  غلبألا  ناکف  جـییهت  ضیرحت و 

.حیحص ریبدتلا  اذه  دیدس و  بهذملا  اذه  و 

یلدبع أ وه  فینأ و  نب  نکـسمل  یعـشاجم و  وه  بلاغ و  نب  قدزرفلل  یلـشهن و  وه  هلیمر و  نب  بهـشألل  هعـصعص  نب  هیواعم  لاق 
یلع لمتشملا  ربکألا  بألا  مراد  یلإ  مهبـسن  امنإ  بیلک و  ینب  بلک  مکـضارعأ  متـشی  مکءابآ و  بسی  نأ  مراد  ینب  رـشعم  متیـضر 

.حیحص ریبدت  عضوملا  اذه  لثم  یف  اذه  فنألا و  یلع  اوقفتی  هیمحلا و  یف  اووتسیل  مهلئابق  ءابآ 

نب ثراحلا  نایفـس  یبأل  تباث  نب  ناسح  لاق  نیفـص  لبق  نامثع و  لتقم  لبق  بابلا  اذه  یف  ءارعـشلا  هلاق  ام  انلق  ام  یلع  لدـی  اولاق و 
لآ یف  طین  لقی  مل  درفلا  حدـقلا  بکارلا  فلخ  طین  امک  مشاـه  لآ  یف  .فیرعت }  « طـنی :» ب ( 1 طین {  طونم  تنأ  بلطملا و  دـبع 

 . فانم دبع 

 { .دادشلا بالصلا  : دیعالجلا ( 2 دیعالجلا {  رضخلا  حمج  ینب  همرکم و ال  تیب  یف  مشاه  نم  تنأ  ام  لاق  و 

سمش و دبع  بلطملا و  امـشاه و  هعبرأ  دلو  فانم  دبع  نأ  سانلا  ملع  دق  اذه و  لوقی  فیک  فانم و  دبع  لآ  نم  تنأ  ام  لقی  مل  و 
ءاطبإ مالسإلا  نع  لفون  ینبب  أطب  امم  ناک  هدحاو و  ادی  اناک  الفون  سمش و  دبع  نأ  هدحاو و  ادی  اناک  بلطملا  امـشاه و  نأ  الفون و 

امنإ انیب و  ناک  یبنلا ص  رمأ  نأل  مشاه  ینبل  مهتبحم  لضف  مالسإلا  یلع  بلطملا  ینب  ثح  امم  ناک  سمش و  دبع  ینب  نم  مهتوخإ 
یبنلا بحـصی  مل  کلذل  عنام و  مالـسإلا  نود  هل  نکی  مل  هلعلا  هذه  هیف  نکی  مل  نمف  هضغبلا  دسحلا و  قیرط  نم  هنم  نوعنتمی  اوناک 

امهریغ ناوزغ و  نب  هبتع  هبنم و  نب  یلعیک  مهؤافلح  هبحص  امنإ  همیرکلا و  دهاشملا  هعم  اودهـشی  نأ  الـضف  دحأ  لفون  ینب  نم  ص 
 . يردب هثاثأ  نب  حطسم  بلطملا  ینب  نم  نیصح و  لیفط و  دیبع و  يردب  مهلک  بلطملا  نب  ثراحلا  ونب  و 

انع هللا  يزج  هیلع  شیرق  تألامت  امل  یبنلا ص  رمأ  یف  لفون  نب  يدـع  نب  معطمل  لوقی  بلاط  وبأ  متلق و  اـمک  رمـألا  نوکی  فیک  و 
الفون سمش و  دبع 

نب سمـش  دـبع  نب  هیمأ  نب  صاعلا  یبأ  نب  نافع  نب  نامثع  هاتأف  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  یف  اهلعجف  همـسق  یبنلا ص  مسق  دـقل  و 
هدـحاو بلطملا  ینب  هبارق  کنم و  انتبارق  نإ  هللا  لوسر  ای  هل  الاقف  فاـنم  دـبع  نب  لـفون  نب  يدـع  نب  معطم  نب  ریبج  فاـنم و  دـبع 

.هعباصأ نیب  کبش  نیتاهک و  بلطملا  ینب  لزن و  مل  انإ  یبنلا ص  لاقف  اننود  مهتیطعأ  فیکف 
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ادحاو انعمجی  يذلا  مسالا  ناک  ادحاو و  ائیش  انک  نولوقت  فیکف 

رصتها ( 2 راصتها {  هوقلا و  و  .هّوقلا }  (: نوکـسف حتفب  ) دـیألا ( 1 دـیألاب {  رخفلا  ناک  نإ  اولاـق و  مشاـه  ینب  راـختفا  یلإ  عجرن  مث 
هلضاف عرد  یلع  ضبق  هنأ  هرابخأ و  متعمـس  دق  هیفنحلا و  نب  دمحمک  مکل  نیأ  نمف  لاجرلا  هشطابم  نارقألا و  .هدشب }  هبذج  : نرقلا
مورلا کلم  هلسرأ  يذلا  يوقلا  .دیدشلا }  عاجـشلا  : دیألا ( 3 دیألا {  ثیدح  اضیأ  متعمـس  هلک و  هنم  رادتـسا  ام  اهلیذ  عطقف  اهبذجف 
هعفرف دمحم  همیقیل  دعق  یمورلا  نأ  البج و  كرحی  امنأکف  عطتـسی  ملف  همیقیل  هل  دعق  ادـمحم  نأ  برعلا و  یلع  هب  رخفی  هیواعم  یلإ 

محالملاب و ملعلا  هحاصفلا و  ربصلا و  ملحلا و  نیدلا و  یف  هقفلا  هروهـشملا و  هعاجـشلا  عم  اذـه  ضرألا  هب  دـلج  مث  هسأر  قوف  یلإ 
هدعاس ضع  داود  یبأ  نب  دمحأ  نأ  مصتعملا و  قاحـسإ  یبأ  ثیداحأ  متعمـس  دق  يدهملا و  هنأ  هل  یعدا  یتح  بویغلا  نع  رابخألا 

هنأ عیطملا و  میرکلا  دبع  یف  لیق  ام  متعمس  هدسج و  یف  رثؤت  ماهسلا  هنـسألا و ال  نظأ  ام  لاق  هنأ  هیف و  رثؤی  ملف  ضعلا  دشأ  هنانـسأب 
.هیکرو نیب  نم  هلتساف  روث  بنذ  بذج 

هقالط هقلخ و  هحاجـس  نم  غلب  دـق  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  لثم  نمف  قالخألا  هحاجـس  هجوألا و  هقـالط  رـشبلاب و  رخفلا  ناـک  نإ  و 
قالخألا و سرش  ماشه  ناک  ارابج و  دیلولا  ناک  کلذ  یف  مشاه  نیب  سمش و  دبع  نیب  يوسی  يذلا  نم  هباعدلاب و  بیع  نأ  ههجو 
هللا و قلخ  يرـسأ  روصنملا  يدـهملا  ناک  صقانلا و  دـیلولا  نب  دـیزی  ناک  کلذـک  اـسباع و  اـبطاق  لازی  ـال  دـمحم  نب  ناورم  ناـک 

.قلخلا هحاجس  ورسلا و  یف  لثملا  هب  برضی  حافسلا  ناک  نومأملا و  هوخأ  نیمألا و  دمحم  کلذک  اقلخ و  مهفطلأ 

نب یلع  نب  شورطألا  نسحلا  وه  ریبکلا و  رـصانلا  ملیدـلاب  ءارمألا  انمف  ادـبأ  مهلاثمأ  نودـعت  الاجر ال  اـنطهر  نم  دـعن  نحن  اولاـق و 
فرشألا رمع  نب  یلع  نب  رمع  نب  نسحلا 

نب میهاربإ  نب  مساقلا  نب  نسحلا  نب  ییحی  نب  دمحأ  وه  رغصألا و  رـصانلا  هدی و  یلع  ملیدلا  تملـسأ  يذلا  وه  نیدباعلا و  نیز  نب 
ریبکلا رـصانلا  دـلو  نم  يداهلاب و  بقلملا  وه  نسحلا و  نب  ییحی  هوبأ  یـضترملاب و  بقلملا  وه  ییحی و  نب  دـمحم  هوخأ  اـبطابط و 
ملیدلا کلامم  رئاس  ناردنزام و  ناجرج و  نالیج و  ناتسربطب و  ءارمألا  مه  ریبکلا و  رـصانلا  نسحلا  نب  دمحم  نب  رفعج  وه  رئاثلا و 

هیناماسلا كولملا  اوبراح  ربانملا و  یلع  مهل  بطخ  مهئامسأب و  مهاردلا  ریناندلا و  اوبرض  هنس و  نیثالث  هئام و  عاقصألا  کلت  اوکلم 
اکسن و رثکأ  فصنأ و  لدعأ و  هدم و  لوطأ  هیمأ و  ینب  كولم  نم  اریثک  مظعأ  مهدحاو  ءالؤهف  مهءارمأ  اولتق  مهشویج و  اورسک  و 

اداق ملیدـلا  اکلم  رغـصألا  یعادـلا  ربکـألا و  یعادـلا  مهارجم  يرجی  نمم  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  یلع  اـضح  دـشأ 
.عئانصلا اعنطصا  شویجلا و 

مالـسإلا و هکلمم  نم  مورلا  هیلع  بلغت  اـم  اودرتسا  حوتفلا و  اوحتف  هنـس  نیعبـس  نیتئاـم و  اوکلم  هیقیرفإ  رـصم و  كولم  اـنل  اولاـق و 
.هلیلجلا عئانصلا  اوعنطصا 

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  نب  لیعامسإ  نب  دمحم  نب  نومیم  نب  هللا  دیبع  يدهملا  مهلوأف  داوقلا  ءارمألا و  ءارعـشلا و  باتکلا و  مهل  و 
نب یلعتـسملا  نب  نومیملا  یبأ  ظفاحلا  نب  مساقلا  یبأ  ریمألا  نب  هللا  دبع  وه  دضاعلا و  مهرخآ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب 
یف اـهکولمب  هیومـألا  ترختفا  نإـف  يدـهملا  نب  مئاـقلا  نب  روصنملا  نب  زعملا  نب  زیزعلا  دـبع  نب  مکاـحلا  نب  رهاـطلا  نب  رـصنتسملا 

مککلم انلزأ  نحن  انأ  الإ  مهل  انلق  هیقیرفإ  رـصمب و  انکولم  ءازإب  مهولعج  مهکلم و  لاصتا  کلملا و  دبع  نب  ماشه  دلو  نم  سلدنألا 
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هبطرق کلم  امل  هنأل  هلک  قرشملا  ماشلاب و  مککلم  انلزأ  امک  سلدنألاب 

نب نومیم  نب  دیمح  نب  یلع  هیلع  جرخ  رـصانلاب  بقلملا  نمحرلا  دـبع  نب  نامیلـس  نب  مکحلا  نب  نامیلـس  وه  هیمأ و  ینب  نم  رفاظلا 
.هکلم لازأ  هلتقف و  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  نب  سیردإ  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحأ 

انلزأ مکاـنلتق و  نحنف  یلتعملاـب  بقلی  دومح و  نب  مساـقلا  هوخأ  هدـعب  ماـق  مث  رـصانلاب  بقلی  هیمأ و  ینب  کـلم  راد  هبطرق  کـلم  و 
مکانلتقف و مکاـنعبتا  متنک  ثیح  .مکل }  نودـصرتم  : دـصرلا یلع  ( 1 دـصرلا {  یلع  مکل  نـحن  برغملا و  قرـشملا و  یف  مـککلم 

ییحی انم  هلثم  مکل  سیل  نم  لاجرلا  دارفأ  نم  انل  اولاق و  هبطاق  ممألا  تضق  اذهب  بولغملا  یلع  بلاغلل  رخفلا  درشم و  لک  مکاندرش 
هیخأل لصوملا  یلو  يذـلا  وه  و  .فیحـصت }  « اـبرح :» یف ب ( 2 ائیرج {  اعاجـش  ناـک  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب 

.مدلا یف  مادقألا  .تضاخ }  : تخاس ( 3 تخاس {  یتح  اهلهأ  ضرعتساف  حافسلا 

رفعج دـمحم و  انم  طابـسألا و  یبأب  فورعملا  وه  احیـصف و  ارعاش  ناک  روصنملا  رفعج  یبأ  نب  یـسیع  نب  میهاربإ  نب  بوقعی  انم  و 
نم نامیلـس  نب  دمحم  يدهأ  سانلا و  دنع  اناکم  الاومأ و  رثکأ  اردـق و  لجأ  هیمأ و  ینب  كولم  نم  مظعأ  اناک  یلع  نب  نامیلـس  انبا 

لاقثم فلأ  هنزو  بهذ  نم  .هضفلا }  وأ  بهذلا  نم  ءانإ  : ماجلا ( 4 ماج {  نهنم  هدحاو  لک  دی  یف  هفیصو  هئام  نارزیخلا  یلإ  هرصبلا 
یئر ام  ءامإلا و  نم  ضیبلا و  نم  مهریغ  يرعش  تیل  نوکی  مکف  هصاخ  نادوسلا  نم  دبع  افلأ  نامیلس  نب  رفعجل  ناک  اکسم و  ءولمم 

.هفیلخلا هنأ  نظ  الإ  طق  ابکار  نامیلس  نب  رفعج 

ناوخأ یئر  ام  اولاق  شطبلا  دیدش  ادیأ  اداوج  ناک  حافسلا  نب  دمحم  انلاجر  نم  و 

.هدرتف یه  هذخأتف  هیولیف  دیدحلا  ذخأی  دمحم  ناک  حافسلا  سابعلا  یبأ  يدلو  هتخأ  هطیر  دمحم و  نم  هوق  دشأ 

 . هیدیزلا دنع  هتیب و  لهأ  دنع  ردقلا  میظع  اهیقف  ادباع  اکسان  ناک  ایارسلا  یبأ  بحاص  ابطابط  میهاربإ  نب  دمحم  انلاجر  نم  و 

نب هللا  دبع  ینبا  براح  روصنملا و  کلم  دیش  يذلا  وه  سابعلا و  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یـسوم  نب  یـسیع  انلاجر  نم  و 
.ارعاش ابیدأ  احیصف  ناک  هبارطضا و  دعب  هفالخلا  دومع  ماقأ  نسح و 

.ابیطخ احیصف  ناک  ماشلا و  یلو  سانلاب و  جح  مامإلا  میهاربإ  نب  باهولا  دبع  انلاجر  نم  و 

مرکأ ناک  يداهلا  یسوم  نب  یسیع  هوخأ  ارعاش و  ابیدأ  احودمم  اداوج  سانلا و  مرکأ  ناک  يداهلا  یـسوم  نب  هللا  دبع  انلاجر  نم  و 
یـسوم نب  هللا  دبع  نب  دـمحأ  نب  هللا  دـبع  هیلإ و  داعت  الئل  هرفظب  اهقرخیف  هرفظ  ددـح  دـق  بایثلا و  سبلی  ناک  سانلا  دوجأ  سانلا و 

.افیرظ ابیدأ  ناک  يداهلا و 

هیف لیق  امک  ناک  هسائرلا  ددؤسلا و  هیمکحلا و  لاثمألا  بدألا و  رعـشلا و  یف  ایندـلا  دـحوأ  ناک  هللااب  زتعملا  نب  هللا  دـبع  انلاجر  نم  و 
یف نییـسابعلا  نییبلاطلا و  مشاه  ینب  خیـش  یـسوم  نب  نیـسحلا  دـمحأ  وبأ  بیقنلا  انلاجر  نم  هعیـضمب و  تیم  نم  كرد  لتق هللا  اـمل 
امه یـضرلا و  یـضترملا و  امه  دمحم و  یلع و  هانبا  هلوق و  یلإ  اوعجر  ضرألا و  راطقأ  یف  كولملا  ءافلخلا و  هعاطأ  نم  هرـصع و 

فنألا دیدش  ابیدأ  اعاجش  یضرلا  ناک  مالکلا و  هقفلا و  رعشلا و  بدألا و  یف  رصعلا  ادیرف 
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.افیرظ ارعاش  ناک  يداهلا  یسوم  نب  یسیع  نب  میحرلا  دبع  نب  مساقلا  انلاجر  نم  و 

نیملاظلا و هذبانم  لدـعلا و  دـیحوتلا و  یلإ  هللا و  یلإ  ءاعدـلا  عرولا و  تافنـصملا و  بحاص  ابطابط  میهاربإ  نب  مساقلا  انلاجر  نم  و 
 . نمیلا ءارمأ  هدالوأ  نم 

عنقم وه  هریاـسی و  دیـشرلا  ناـک  ساـنلاب و  جـح  مسوملا و  یلو  امدـقم  ادیـس  ناـک  ماـمإلا  میهاربإ  نب  ءاـفأفلا  دـمحم  اـنلاجر  نم  و 
.هناسلیطب

فورعملاب رمأی  اهیقف  ابیدأ  ارعاش  ناک  اثدح و  داس  ایارـسلا  یبأ  بحاص  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  انلاجر  نم  و 
.هبسن هلضف و  هل  یعر  هیلع و  لضفأ  همرکأ و  نومأملا  یلإ  لمح  رسأ و  امل  رکنملا و  نع  یهنی  و 

یلو مهلبنأ  یـسیع و  دـلو  لجأ  وه  یـسیع و  وبأ  هتینک  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یـسیع  نب  یـسوم  اـنلاجر  نم  و 
نإ هعضاوت  يأر  امل  كامسلا  نبا  هل  لاق  دیشرلل  رـصم  هیقیرفإ و  هنیدملا و  یلو  يداهلا و  مث  يدهملل  الیوط  انامز  اهداوس  هفوکلا و 

.فرشلا دئاصم  دحأ  عضاوتلا  نإ  نولوقی  مشاه  ینب  ینعی  انموق  نإ  یسوم  لاقف  کفرش  نم  یلإ  بحأل  کفرش  یف  کعضاوت 

نأ لبق  همانم  یف  يأر  هدـحاو  مأل  مامإلا  میهاربإ  وه و  مهدـنع  الیبن  ناـک  روصنملا  حافـسلا و  وخأ  دـمحم  نب  یـسوم  اـنلاجر  نم  و 
الإ هل  دـلوی  ملف  میلع  هب  کبر  ام  صارتملا  بحلا  نم  هیلع  ادـحاو  ادوقنع  الإ  ذـخأی  ملف  اناتـسب  لخد  هنأ  راـص  اـم  مهرمأ  نم  ریـصی 

.یثنأ نورشع  ارکذ و  نوثالث  دحأ و  هرهظ  نم  یسیعل  دلو  مث  یسیع 

همطاف همأ  نسحلا و  نب  نسحلا  هوبأ  ضحملا و  هللا  دـبع  وه  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  انلاجر  نم  و 
نم لیق  اذإ  ناک  نیسحلا و  تنب 

نب هللا  دبع  اولاق  سانلا  فرشأ  نم  اولاق  اذإف  نسحلا  نب  هللا  دبع  اولاق  سانلا  مرکأ  نم  لیق  اذإف  نسحلا  نب  هللا  دبع  اولاق  سانلا  لمجأ 
 . نسحلا

امهرمأف میهاربإ  دمحم و  امأ  ییحی  یسوم و  میهاربإ و  دمحم و  هونب  نسحلا و  نب  دیز  همع  نسحلا و  نب  نسحلا  هوخأ  انلاجر  نم  و 
بهذملا نسح  ناکف  ملیدلا  بحاص  ییحی  امأ  ددؤسلا و  هعاجشلا و  کسنلا و  بدألا و  هقفلا و  یف  دوحجم  ریغ  امهلضف  روهـشم و 

رباکأ نع  يور  دمحم و  نب  رفعج  نع  هیاورلا  رثکأ  ثیدحلا و  يور  دـق  هلثم و  یلع  باعی  امم  ادـیعب  هتیب  لهأ  یف  امدـقم  يدـهلا  و 
نیثدحملا

 . رفعج نب  یسوم  هدلو  یلإ  هافولا و  هترضح  امل  هیلإ  دمحم  نب  رفعج  یصوأ  و 

.ارعاش ایخس  اعاجش  اروبص  ابیجن  اباش  ناکف  نسحلا  نب  هللا  دبع  نب  یسوم  امأ  و 

الضاف .ادبعتم }  : اهلأتم ( 1 اهلأتم {  ناک  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  نسحلا  وه  ثلثملا و  نسحلا  اـنلاجر  نم  و 
ناک بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربإ  هلهأ و  بهذـم  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  یف  بهذـی  اـعرو 
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 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  هنامز  لهأ  هبشأ  هنإ  لاقی  هلهأ  یف  امدقم 

.اکسن اهقف و  ادهز و  هعاجش و  امهنامز  لهأ  لضفأ  اناک  هوخأ و  دیز  نب  ییحی  دیز و  نب  یسیع  انلاجر  نم  و 

سانلا نإ  لاقی  ارعاش و  احیصف  اعاجش  الـضاف  اهیقف  ناک  هوعدلا  بحاص  دیز  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  نب  رمع  نب  ییحی  انلاجر  نم  و 
.هب یثر  ام  لثمب  مهنم  دحأ  یثر  ییحی و ال  مهبح  هسفن  یلإ  اعد  طق  ایبلاط  اوبحأ  ام 

هل ناک  هلثم  هب  باعی  ام  بابـشلا و  وهز  نع  ادـیعب  بلقلا  عمتجم  ندـبلا  دـیدش  اعاجـش  اسراف  ییحی  ناک  یناهفـصألا  جرفلا  وبأ  لاق 
وه هلحی  یتح  هنع  هلحی  نأ  دحأ  ردقی  الف  هقنع  یف  هاول  همشح  نم  همأ  وأ  دبع  یلع  طخس  اذإف  هلزنم  یف  هبحـصی  لیقث  دیدح  دومع 

. { . نییبلاطلا 640 لتاقم  ( 1 } 

نکی مل  هنأل  یفوصلاب  بقل  ناقلاطلا  بحاص  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  رمع  نب  یلع  نب  مساقلا  نب  دمحم  انلاجر  نم  و 
.دیحوتلا لدعلاب و  لوقی  بهذملا  نسح  ادهاز  انید  اهیقف  املاع  ناک  ضیبألا و  فوصلا  الإ  سبلی 

یبأ لآ  نایتف  نم  ناک  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  یـسوم  نب  هللا  دـبع  نب  حـلاص  نب  یلع  نب  دـمحم  انلاجر  نم  و 
.ظوفحم فیطل  رعش  هل  مهئارعش و  مهئافرظ و  مهناعجش و  مهکاتف و  بلاط و 

.هنع يور  ثیدحلا و  يور  دق  لضفلاب و  افورعم  هتریشع  یف  امدقم  املاع  الضاف  ناک  دیز  نب  یسیع  نب  دمحأ  مهنم  و 

نب یلع  هنبا  ربـصلا و  ملحلا و  کـسنلا و  نیدـلا و  هقفلا و  نم  عمج  حـلاصلا  دـبعلا  وه  دـمحم و  نب  رفعج  نب  یـسوم  اـنلاجر  نم  و 
.اقالخأ سانلا  مرکأ  سانلا و  یخسأ  سانلا و  ملعأ  ناک  دهعلاب  هل  بوطخملا  هفالخلل و  حشرملا  یسوم 

متـسل یبنلا ص و  نع  هریثک  ارابخأ  هیف  اوور  کـلذ و  اولاـق  مهلک  نیرـسفملا  نإـف  هنوعلملا  هرجـشلا  رمأ  نم  مترکذ  اـم  اـمأ  اولاـق و 
دحأ و ردب و  یف  مکتبراحم  هیلإ و  یعادلا  لوسرلل  مکتوادـع  هدـش  مالـسإلا و  نع  مکرخأت  متفرع  دـق  کلذ و  دـحج  یلع  نیرداق 

یتح نعللا  مکمعی  نأ  بجوی  امم  کلذ  سیل  تیبلا و  نع  يدهلا  مکدص  قدنخلا و 

نأ متملع  دـقف  هتوخإ  نود  هفالخلا  هیـصولاب و  یلع  نب  دـمحم  صاصتخا  امأ  يدـعت و  دـقف  معاز  کلذ  معز  نإف  ادـحاو  رداغی  ـال 
بتارملا و نوثری  لاومألا و ال  نوثری  نونجملا  یبصلا و  هأرملا و  نأ  يرت  لاومألا أ ال  هثارو  سنج  نم  سیل  هبترملا  هدایسلا و  هثارو 

.اعماج اعراب  وأ  ارئاب  .دسافلا }  : ضراحلا ( 1 اضراح {  نبالا  ناک  لاومألا  یف  ءاوس 

ینب ءاول  باطخلا  نب  رمع  عفد  ریمع و  نب  بعـصم  یلإ  رادلا  دبع  ینب  ءاول  هللا ص  لوسر  عفد  ءاوللا  هثارو  لیبس  ماقملا  هثارو  لیق  و 
ناک امنإف  نسلاب  رمألا  ناک  نإف  ءاوللا  هثارو  قحتسی  نم  هرارز  ینب  یف  دجوی  مل  نیح  فنحألا  یلإ  هعفد  مث  رشب  نب  عیکو  یلإ  میمت 

مدقی مداقلا  ناکف  هرمحلاب  بضخی  دمحم  داوسلاب و  بضخی  یلع  ناک  هنـس  هرـشع  عبرأ  هللا  دبع  نب  یلع  هیبأ  یلع و  نب  دمحم  نیب 
هتلع و نم  خیـشلا  حبـصأ  فیک  یلعل  لیق  امبر  یتح  دـمحم  وه  ایلع  نأ  یلع و  وه  ادـمحم  نأ  مهرثکأ  نظیف  امهیتأی  رئازلا  امهیلع و 

سابعلا ینب  داوج  هدلو  نیترم و  سابعلا  هدلو  دقف  سابعلا  نب  هللا  دبع  تنب  هیلاعلا  تناک  همأ  نأ  يرخأ  هلزنم و  یلإ  خیشلا  عجر  یتم 
دمحم دلو  یلع و  دلو  هماع  نم  نسأ  دمحم  دلو  ضعب  ناک  کلذ و  لثم  هتوخإ  نم  دـحأل  نکی  مل  مهربح و  مهریخ و  هدـلاو  امک 
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نم دحأل  نکی  مل  یلع و  نب  نامیلـس  نب  دمحم  کلذک  دحاو و  ماع  یف  یلع  نب  دمحم  نب  سابعلا  روصنملا و  هللا  دبع  نب  يدهملا 
سلج هکم  هنیدملا و  لخد  اذإ  ناک  هلامجک  هلقع و ال  لثم  ءالبن  ءامرک  ءابجن  ءالـضف  اوناک  نإ  سابعلا و  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  دـلو 

کلملا عفد  یف  هءادعأ  هتوخإ  لتاق  دق  هئاهب و  هلامک و  نم  بجعتلا  هیلإ و  رظنلل  نهحوطس  یلع  ءاسنلا  مهرود و  باوبأ  یلع  سانلا 
یبأ نم  هیلإ  تلقتنا  هیصو  هررقم و  هدعاق  سسؤم و  ساسأ  نع  رمألا  ذخأ  امنإ  ادمحم  نأ  یلع  نیربجم  نیهرکم و ال  ریغ  هدلو  یلإ 

.هیبأ بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  دمحم  اهذخأ  دمحم و  هیبأ  نع  مشاه  وبأ  اهذخأ  هیفنحلا و  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  مشاه 

رمف هنیدملا  مؤی  .كالهلا }  یلع  فرـشملا  ضیرملا  : ذـیقولا ( 1 اذـیقو {  ماشلا  نم  جرخف  ضرم  مشاه  ابأ  هیمأ  ونب  تمـس  امل  اولاـق 
هیلإ و هیـصولا  عفدف  سابعلا  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  یعدتـساف  یفـشأ  دق  و  .ءاقلبلاب }  هدلب  هنیهجک  ، همیمحلا ( 2 همیمحلاب { 

نب یلع  هیبأ  نع  ینربخأ  یبأ  نکل  یـسفن و  ءاقلت  نم  کیلإ  اهعفدأ  مل  ینإ  هل  لاق  رمألا و  نم  نوکیـس  اـمب  هربخأ  عنـصی و  اـم  هفرع 
ثب هنفد و  هزیهجت و  یلع  نب  دـمحم  نع  یلوتف  تام  مث  ناکملا  اذـه  یف  كایإ  یئاقلب  ینملعأ  هب و  ینرمأ  کلذـب و  بلاـط ع  یبأ 
نیح ءاعدلل و  مهبختنا  هجوتلل و  مهراتخا  نیح  هلودلا  رمأب  نیمئاقلا  هوعدلا و  لاجرل  لاق  يذـلا  وه  رمألا و  بلط  یف  ذـئنیح  هاعدـلا 

مهضعب لاق  هکمب و  مهضعب  لاق  ماشلاب و  مهضعب  لاق  هریزجلاب و  مهـضعب  لاق  هرـصبلاب و  مهـضعب  لاق  هفوکلاب و  وعدن  مهـضعب  لاق 
نیدت هینامثعف  هرـصبلا  امأ  هدلو و  یلع و  هعیـشف  اهداوس  هفوکلا و  امأ  دـمحم  لاقف  هلوقل  لتعا  هیأرل و  ناسنإ  لک  جـتحا  هنیدـملاب و 

هیـشاف و مهیف  هیجراخلا  هقرام و  هیرورحف  هریزجلا  امأ  ادـحأ و  نونیعی  قرفلا و ال  عیمجب  نونیدـی  لوتقملا  هللا  دـبع  لـیبق  فکلاـب و 
لآ الإ  نوفرعی  الف  ماشلا  امأ  يراصنلا و  قالخأ  یف  نوملـسم  و  مجعلا } : راّفک  نم  لجرلا  ؛ جلع عمج  : جلعألا ( 3 جالعأک {  بارعأ 

كرحتی سیل  رمع و  رکب و  وبأ  امهیلع  بلغ  دقف  هنیدملا  هکم و  امأ  امکارتم و  الهج  هخسار و  هوادع  ناورم  ینب  هعاط  نایفس و  یبأ 
دلجلا ریثکلا و  ددـعلا  كانه  نإف  ناسارخب  مکیلع  نکل  تیبلا و  لهأ  انتعیـش  الإ  انرـصنب  موقی  ـال  دـحأ و  مهنم  اذـه  اـنرمأ  یف  اـنعم 

مهل سیل  داسف و  اهیف  مده  هناید و ال  اهلغشت  مل  لحنلا و  اهعزوتت  مل  ءاوهألا و  اهمـسقتت  مل  هعمتجم  ابولق  همیلـس و  ارودص  رهاظلا و 
هیبصع لـئابقلا و ال  فلاـحتک  فلاـحت  ـال  تاداـسلا و  عم  عاـبتألا  براـجتک  براـجت  مهیف  ـال  برعلا و  مه } .» :» ا ( 4 ممه {  موـیلا 

نولمؤی جرفلا و  نورظتنی  نومظکیف و  نوملظی  نوهتمی و  نولانی و  اولاز  ام  رئاشعلا و  هیبصعک 

نم جرخت  همخف  تاغل  هلئاـه و  تاوصأ  براوش و  یحل و  تاـماه و  لـهاوک و  بکاـنم و  ماـسجأ و  نادـبأ و  مهل  دـنج  مه  هلود و 
.هرکنم فاوجأ 

ناک نإف  ردق  امک  ربد و  امک  رمألا  ءاجف  قلخلا  اذه  حابصم  ایندلا و  جارـس  سمـشلا  علطم  نإف  قرـشملا  بناج  لءافتأ  ینأکف  دعب  و 
.هوبن نع  الإ  هیاورلا  کلت  قلتی  ملف  همدقتم  هیاور  نع  کلذ  ناک  نإ  لصفملا و  قبط  داشرلا و  قفاو  دقف  اباوص  يأر  يذلا  يأرلا 

نإ لوقن  نحن  اهیلإ و  مضت  هفالخلا و ال  عم  ارخف  دعت  هرامإلا ال  نإف  هفیلخ  اریمأ و  هنس  نیعبرأ  ثکم  الجر  انم  نإ  مکلوق  امأ  اولاق و 
هفیلخ هنس  نیعبرأ  اسمخ و  ثکم  لجر  انم  ءیضتسملا و  نسحلا  نب  رصانلا  دمحأ  وه  هفیلخ و  هنـس  نیعبرأ  اعبـس و  ثکم  الجر  انم 

رشع هعبرأ  مه  مهلک و  هیمأ  ینب  کلم  نم  رثکأ  امهکلمف  هفیلخ  هنـس  نیعبرأ  اثالث و  رداقلا  دمحأ  هوبأ  ثکم  مئاقلا و  هللا  دبع  وه  و 
.هفیلخ

نم کلم  هفیلخ و ال  اهغلبی  مل  هدم  هذـه  رـصم و  بحاص  رهاطلا  نب  دـعم  وه  هفیلخ و  هنـس  نیتس  ثکم  لجر  انم  نویبلاطلا  لوقی  و 
.هثیدح یف  رهدلا و ال  میدق  یف  برعلا  كولم 
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روصنملا اهدج  ءافلخلا  نم  هینامث  اهفنتکی  رفعج  تنب  هدیبز  انل  لوقن  نحن  ءافلخلا و  نم  هسمخ  اهفنتکی  دـیزی  تنب  هکتاع  انل  متلق  و 
انبا هفیلخ و  نیمألا  اهنبا  هفیلخ و  دیـشرلا  اهلعب  هفیلخ و  يداهلا  اهمع  نبا  هفیلخ و  يدـهملا  اهمع  هفیلخ و  حافـسلا  اهیبأ  مع  هفیلخ و 

.ناتفیلخ مصتعملا  نومأملا و  اهلعب 

ناکمل صایعألا  اومـس  امنإ  هیمـستلا و  هذـهب  الـصأ  هومتمعز  امیف  مکقدـصن  انـسلف  سبانعلا  صایعألا و  نم  هومترکذ  ام  امأ  اولاق و 
امأ هسیـسخ و  ـال  همیرک و  مهل  لاـعفأ  نم  هقتـشم  تسیل  مـالعألا  مهؤامـسأ  هذـه  صاـعلا و  یبأ  صاـعلا و  صیعلا و  یبأ  صیعلا و 

سبانعلا

اومـس مهلثمأ  برح  ناک  امل  نوباسنلا و  کـلذ  رکذ  هبقلف  برح  اـمأ  هسبنع و  همـسا  ناـک  هیمأ  نب  برح  نـأل  کلذـب  اومـس  اـمنإف 
نب دیعس  یمس  هسبنع و  نب  برح  نب  نایفس  وبأ  یمـس  ینعملا  اذهل  هرذانملا و  هبلاهملا و  لاقی  امک  سبانعلا  لیقف  همـساب  مهتعامج 

هسبنع نب  صاعلا 

یناشاک

نساحم نم  وه  و   ) وا همان  باوج  رد  هیاعم  بناج  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترضح  نآ  ياه  همان  هلمج  زا  همان ، نیا  اباوج ) هیواعم  یلا  )
سپ اما  دـعب ) اما   ) تسا تعارب  تغالب و  تحاصف و  تیاهن  رد  هک  تسا  بانج  نآ  هنـسحم  ياه  همان  هلمج  زا  همان ، نیا  و  بتکلا )

ادمحم یلاعت  هللا  ءافطـصا  هیف  رکذت   ) وت همان  نم  هب  دمآ  هک  قیقحت  هب  سپ  کباتک ) یناتا  دقف   ) ءایبنا دیـس  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا 
دوخ مالـسا  نید  يارب  زا  هنیدل )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ار  دمحم  یلاعت  يادخ  ندـیزگرب  نآ  رد  هدرک  دای  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 
دقل و   ) .وا باحصا  بابحا و  زا  ار  وا  داد  توق  هک  یسک  نآ  هب  هباحـصا ) نم  هدیا  نمب   ) ار وا  دنوادخ  نداد  توق  و  هایا ) هدییات  (و 

تقفط ذا   ) ار بیرغ  بیجع و  يزیچ  وت  فرط  زا  ابجع ) کـنم   ) راـگزور اـم ، يارب  درک  ناـهنپ  هک  قیقحت  هب  سپ  رهدـلا ) اـنل  اـبخ 
وا لاضفا  ناسحا و  زا  تسا  ام  دزن  هک  ادخ  شیامزآ  هب  اندنع ) هللا  ءالبب   ) ار ام  یهد  یم  ربخ  هک  هداتسا  رد  هک  تقو  نیا  رد  انربخت )
یف تنکف   ) رابخا نیا  هب  میرتاناد  ام  هک  يا  هتـسنادن  و  ام ، ربمغیپ  ناش  رد  انیبن ) یف   ) ام رب  هناحبـس  وا  نداد  تمعن  و  اـنیلع ) هتمعن  (و 

زا تسا  يرهـش  نآ  رجه و  بناج  هب  امرخ  ندرک  لقن  وچمه  رجه ) یلا  رمتلا  لقانک   ) ام هب  ربخ  نیا  رابخا  رد  وت  یتسه  سپ  کلذ )
عفتنم ات  نآ  ندعم  يوس  هب  ار  يزیچ  دنک  لمح  هک  یسک  يارب  زا  تسا  یلثملا  برض  نیا  تسا و  امرخ  ندعم  هک  نیرحب  ياهرهش 
هدرک راب  دومن ، عیب  ار  نآ  دنتخورف  یم  امرخ  هک  دیـسر  يدلب  هب  رجه  رهـش  زا  یقمحا  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  لصا  .نآ و  رد  دنوش 
دننام رابخا ، نیا  رد  وت  یتسه  ای  هددـسم ) یعاد  وا   ) .دـش دـساف  وا  هناـخ  رد  همه  دـیرخن و  يو  زا  یـسک  دـشورفب ، هک  درب  رجه  هب 
هکنآ دوجو  اب  رگیدکی  اب  نتخادنا  ریت  يوس  هب  لاضنلا ) یلا   ) ار دوخ  هدنروآ  باوص  هب  هدنیامن و  تسار  دشاب  هدـنناوخ  هک  یـسک 

دهد میلعت  ار  دوخ  ملع  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  یلثملا  برـض  نیا  .راک و  نآ  هب  دـناوخ  ار  دوخ  درگاش  داتـسا ، هک  تسا  نآ  یلوا 
نالف نالف و  نامیا ، مالـسا و  رد  نامدرم  نیرت  لـضاف  هک  نـالف ) نـالف و  مالـسالا  یف  ساـنلا  لـضفا  نا   ) هدرب ناـمگ  و  تمعز ) (و 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  رب  ار  نارگید  هیواعم  نداد  لیضفت  هک  تسین  يا  ههبش  چیه  .رمع و  رکبوبا و  زا  تسا  تیانک  نیا  .تسا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زا  یصخش  هک  تسا  روکذم  همغلا  فشک  رد  هچنانچ  .تسا  نیکرپ  نآ  ضغب  تامالع  زا 
رفک ترـضح  نآ  ضغب  يو و  رب  ریغ  لیـضفت  هک  دومرف  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ضغب  تمالع  هللا  لوسر  ای  هک  دیـسرپ 

بوضغم دـشاب و  دـحاج  رفاک و  نوعلم  نآ  سپ  رفک ) هضغب  نامیا و  یلع  بح  : ) هک ص )  ) يوبن ترـضح  هدومرف  بجوم  هب  تسا 
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عوقولا ققحم  دشاب و  مامت  رگا  مت ) نا   ) هک ار  يرما  رمع  رکب و  یبا  ناش  رد  هیواعم  يا  يدرک  دای  سپ  ارما ) ترکذف   ) یهلا هاگرد 
صقان رگا  و  صقن ) نا  و   ) لیاصخ نآ  زا  زیچ  چیه  وت  رد  دـشابن  دوجوم  لیاضف و  نآ  همه  وت  زا  دـشاب  وس  کی  هب  هلک ) کل  زتعا  )

تلیـضف تابثا  رد  هک  اریز  نآ  راع  گنن و  وت  رب  دـشابن  نآ و  تسکـش  وت  هب  دـسرن  هملث ) کـقحلی  مل   ) دـشاب هتـشادن  عوقو  دوب و 
هچ ینعی  ار  وت  تسیچ  و  لوضفملا ) لضافلا و  تنا و  ام  و   ) ناشیا هب  وت  تبـسن  مدع  هطـساو  هب  دسر  یمن  وت  هب  یـصقن  چـیه  ناشیا 

نایم تیعر و  هدـنراد  نایم  ندرک  زیمت  و  سوسملا ) سئاسلا و  و   ) لوضفم لضاف و  ندرک  نایب  لوضفلاوب ، يا  ار  وت  تسا  تبـسانم 
هک هکم  حتف  زور  رد  دنب  زا  دنا  هدش  هدرک  اهر  هک  ار  یناریسا  رم  تسا  راک  هچ  و  ءاقلطلل ) ام  و   ) لوصا عورف و  رد  هدش  هتشاد  هاگن 

نیب زیمتلا  و   ) ناشیا دـالوا  زا  وا  ریغ  تسا و  هیواـعم  هک  اـه  هدـش  هدرک  اـهر  نارـسپ  و  ءاـقلطلا ) ءاـنبا  و   ) وا عاـبتا  تسا و  نایفـسوبا 
تبسانم هچ  دنشاب ، هدرک  دازآ  يریسا  دنب  زا  ار  ناشیا  هک  یتعامج  ینعی  نیشیپ ، نارجاهم  نایم  ندومن  زایتما  اب  نیلوالا ) نیرجاهملا 
فیرعت و   ) دوخ ياـج  هب  ار  ناـشیا  ياـه  هبترم  اـه و  هجرد  ندرک  عضو  و  مهتاـجرد ) بیترت  و   ) نارجاـهم نیب  ندرک  زیمت  زا  تسا 

هک یناد  هچ  يا  هدـشن  صلاـخ  كرـش  رفک و  شغ  زا  زونه  هک  وت  ینعی  ناـشیا  ياهتفـص  اـه و  هقبط  ندینادرگاسانـش  و  مهتاـقبط )
هنیآ ره  اهنم ) سیل  حدـق  نح  دـقل  و   ) راک نیا  تسا ، رود  هچ  تاـهیه )  ) .تسیچ لوضفم  تسیک و  لـضاف  نید  تفـالخ و  رومارد 

یهورگ و هب  دنک  رخف  هک  یسک  يارب  زا  تسا  یلثملا  برـض  نیا  نآ  ياهبیـصن  رهوج  یقاب  زا  تسین  هک  رامق  زا  یبیـصن  داد  زاوآ 
، دشابن اهبیصن  یقاب  تیرهوج  زا  رامق  بیصن  کی  نوچ  هک  تسا  نآ  نیا  لصا  دشابن و  ناشیا  زا  هکنآ  لاح  ناشیا و  هب  دهد  تبسن 

نیا تسین ، اهنآ  سنج  زا  نآ  هک  دنـسانشب  نادب  و  دوب ، نآ  یقاوب  زاوآ  فلاخم  هک  وا  زاوآ  دـیآ  نوریب  ار  نآ  دـننادرگب  هک  هاگره 
( اهل مکحلا  هیلع  نم   ) تلفالخ دنک و  مکح  هک  داتـسیا  رد  و  اهیف ) مکحی  قفط  و   ) .هیواعم یکاپان  يرهوگدب و  زا  تسا  ربخم  مالک 
یموق و نایم  رد  دنک  مکح  هک  یسک  يارب  زا  تسا  رگید  یلثم  نیا  تفالخ  يارب  ندرک  مکح  الجآ  الجاع و  تسا  رصم  هک  یسک 

یلع  ) یمدآ يا  یتـسیا  یمن  اـیآ  ناـسنالا ) اـهیا  عـبرت  ـالا   ) .ار وا  دـشابن  مکح  تیلها  الـصا  دـشاب و  ناـشیا  لذارا  زا  وا  هکنآ  لاـح 
دوخ و تسد  رادـقم  یگدیـشک  روصق  یـسانش  یمن  ایآ  و  کعرذ ) روصق  فرعت  و   ) نارگ راب  نتـشادرب  رد  دوخ  یگنل  رب  کعلظ )
هک اجنآ  ردقلا ) كرخا  ثیح   ) يور یمن  سپاو  ایآ  رخاتت ) و   ) .ناقباس هتبر  زا  وا  روصق  رابتعا  هب  هیواعم  يارب  زا  تسا  راعتـسم  نیا 

( رفاظلا رفظ  کل  و ال   ) هدش بولغم  تیبولغم  ررض  وت  رب  تسین  سپ  بولغملا ) هبلغ  کیلع  امف   ) وت هبترم  ردق و  ار  وت  تشاد  سپاو 
نع عاور   ) یهارمگ نابایب  رد  يا  هدنور  وت  هک  یتسرد  هب  و  هیتلا ) یف  باهذل  کنا  و   ) هدنبای رفظ  يزوریف  هدیاف  تسا  وت  يارب  هن  و 

هک ار  یـسک  هبتر  یناد  یمن  ینیب و  یمن  ایآ  کل ) ربخم  ریغ  يرت  الا   ) میوق قیرط  میقتـسم و  هار  نایم  زا  يا  هدـننک  لیم  و  دـصقلا )
هباثم هب  رهوگدب  نآ  ینعی  راکبان ، نآ  راقحتـسا  زا  تسا  تیانک  نیا  بطاخت  هب  وت  تیلباق  مدع  تهج  هب  وت  يارب  تسین  هدنهد  ربخ 

( ثدحا هللا  همعنب  نکلو   ) .رابتعا هجرد  زا  طقاس  تسا و  همیهب  مکح  رد  هک  اریز  رابخا  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  قاقحتـسا  هک  تسین  يا 
هک یتسرد  هب  اودهشتسا ) اموق  نا   ) منک یم  نخس  وا  اب  راگدرورپ  رکش  تهج  هب  ینعی  .میوگ  یم  نخـس  ادخ  تمعن  هب  نم  نکیلو 

تـسه ار  یکی  ره  رم  و  لضف ) لکل  و   ) نارجاهم تعامج  زا  نیرجاـهملا ) نم   ) ادـخ هار  رد  هللا ) لـیبس  یف   ) دـندش دیهـش  یهورگ 
ندیهش دهشتسا  اذا  یتح   ) نید رد  یتیزم 

نیرتهب ار  وا  دنا  هتفگ  ءادهشلا ) دیس  لیق   ) امهیلع هللا  ناوضر  تسا  بلطملادبع  هزمح  نآ  هک  ام ، دیهش  دش  دیهـش  نوچ  هکنآ  ات  ا )
ندرازگ زامن  دزن  هیلع ) هتولـص  دنع   ) ریبکت داتفه  هب  هریبکت ) نیعبـسب   ) ادخ ربمغیپ  ار  وا  درک  صاخ  و  هللا ) لوسر  هصخ  و   ) نادیهش

یم زامن  ترـضح  نآ  تعامج  ره  اـب  دـندش و  یم  رـضاح  هکئـالم  زا  یتعاـمج  تفگ  یم  ریبکت  جـنپ  هک  راـب  ره  هک  اریز  وا  رب  وا ،
ادخ هار  رد  هللا ) لیبس  یف   ) ناشیا ياهتـسد  دش  هدیرب  یهورگ  هکنآ  مهیدیا ) تعطق  اموق  نا   ) وت ینیب  یمن  ایآ  يرت ) وا ال   ) .دراذگ
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هتوـم گـنج  رد  هک  دوـب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نآ  ازج و  زور  رد  یتـجرد  تیزم  تـسا و  یلـضف  ار  یکی  ره  رم  و  لـضف ) لـکل  (و 
لعف اذا  یتح   ) .دنک یم  ناریط  هکئالم  اب  تشهب  رد  هک  داد  يو  هب  عصرم  لاب  ود  نآ  ضوعرد  یلاعت  قح  دنتخادنا و  ار  وا  ياهتسد 

رایطلا لیق   ) ناشیا زا  یکی  هب  دش  هدرک  هکنانچمه  مهدحاوب ) لعف  امک   ) راک نآ  ام  زا  یکی  هب  هدـش  هدرک  نوچ  هکنآ  ات  اندـحاوب )
هللا یهن  ام  ول ال  و   ) تسا راگنرهوج  لاب  ود  دـنوادخ  و  نیحانجلاوذ ) و   ) تشهب رد  تسا  هدـننک  ناریط  رفعج  هک  دـنتفگ  هنجلا ) یف 

راـختفا ماـقم  رد  ار  دوـخ  سفن  درم ، ندوتـس  زا  هسفن ) ءرملا  هیکزت  نم   ) نآ زا  راـگدرورپ  ترـضح  هدرک  یهن  يدوـبن  رگا  و  هـنع )
( هـمج لــئاضف   ) مدرک یم  رکذ  هـنیآ  ره  ینعی  تـسا ، شدوــخ  سیفن  سفن  دارم  هدــننکرکذ  يدرک  رکذ  هـنیآ  ره  رکاذ ) رکذــل  )

دنزادنا یمن  و  نیعماسلا ) ناذا  اهجمت  و ال   ) نانموم بولق  ار  لیاضف  نآ  دسانـش  یم  هک  نینموملا ) بولق  اهفرعت   ) رایـسب ياهتلیـضف 
هب تلام  نم   ) راذگاو دوخ و  زا  نک  كرت  سپ  کنع ) عذـف   ) دـننک یم  لوبق  ءاغـصا  عمـس  هب  هکلب  ناگدنونـش  ياه  شوگ  ار  اهنآ 

يارب زا  تسا  لثملا  برض  نیا  نآ و  يوس  هب  ریت  دشاب  هدش  هتخادنا  هک  يدیـص  تسار  دصقم  زا  ار  وا  دهد  لیم  هک  یـسک  هیمرلا )
هک تسا  نآ  لثم  لصا  .دنزادنا و  ریت  وا  يوس  هب  هک  تسا  يدیـص  هیمر )  ) .وا و هلطاب  ياه  ضرغ  قح  زا  ار  وا  دهد  لیم  هک  یـسک 

ترضح دارم  و  دش ، وا  دیص  هجوتم  دوخ  یلصا  دصق  زا  درک  لیم  وا  دمآ و  وا  شیپ  يدیص  هاگان  يزیچ ، هب  دوب  هدرک  دصق  يدرم 
هب نکم  تافتلا  ار و  ضارغا  باحصا  راذگب  هیواعم  يا  ینعی  وا ، ریغ  صالخا و  یب  صاعورمع  لثم  دنضارغا  باحـصا  لثم  نیا  زا 

فانـصا هب  ناـگتفای  تیبرت  میدوخ و  راـگدرورپ  تانـسح  اـم  هک  یتسرد  هب  سپ  اـنبر ) عیانـص  اـناف   ) .اـم قح  رد  دـنیوگ  یم  هچنآ 
هک مینانآ  زا  ام  ینعی  ام  ناسحا  باب  هدش  هدیرورپ  دنتسه و  ام  تانسح  انل ) عیانص   ) نیا زا  سپ  نامدرم  و  دعب ) سانلا  و   ) وا تمارک 

ناـیملاع و ناـیم  رد  دوـخ  تمرکم  فونـص  هب  هدوـمن  مارکا  دوـخ و  تیبرت  عاوـنا  هب  ار  ناـشیا  تسا  هدوـمرف  تـیبرت  هناحبـس  قـح 
هریثک فاطلا  هب  دنصوصخم  هللا و  لبق  نم  دنصوصنم  ناشیا  هکنآ  هب  تسا  حیرصت  نیا  و  ینیع ) یلع  عنصتل  و   ) کلـس رد  هدروآرد 

رب کموق ) یلع   ) ار ام  هنیرید  تمرکم  ماعنا و  و  انلوط ) يداع  و   ) ار ام  همیدـق  تزع  ام  زا  تشادـن  زاـب  اـنزع ) میدـق  اـنعنمی  مل   ) .هلا
و  ) ار امـش  نانز  میا  هدرک  حاکن  سپ  اـنحکنف )  ) دوخ ياـه  سفن  هب  امـش  هب  میدـش  طولخم  هکنآ  انـسفناب ) مکاـنطلخ  نا   ) وت هورگ 
هک اجنآ  امـش  دیتسین  و  كانه ) متـسل  و   ) نارـسمه رادرک  دننام  ءافکالا ) لعف   ) ار دوخ  نانز  میا  هدروآرد  امـش  حاکن  هب  و  انحکنا )
هک يربمغیپ  تسا  ام  زا  هکنآ  لاح  و  یبنلا ) انم  و   ) ام هب  امش  ندوب  دننام  دشاب  اجک  زا  و  کلذک ) کلذ  نوکی  ینا  و   ) ام لثم  دیشاب 

تـسا ام  زا  و  هللا ) دسا  انم  و   ) تسا ماشه  نب  لهجوبا  هک  رفاک  ییوگغورد  تسا  امـش  زا  و  بذـکملا ) مکنم  و   ) تسا قداص  ربخم 
دـسا نآ  هک  .فالحا  تسا  امـش  زا  و  فالحالا ) دسا  مکنم  و   ) .بلطملادبع هزمح  ای  تسا  شدوخ  سیفن  سفن  دارم  هک  .ادخ  ریش 

لها بابـش  ادیـس  انم  و   ) .یـصق ینب  اب  ندومن  هبراحم  رد  فانمدـبع  رهف و  نب  ثراح  ریبز و  اـب  دوب  دـنگوس  مه  هک  يزعلادـبع  نب 
دنتشهب لها  ناناوج  نیرتهب  هک  دیس  ود  تسا  ام  زا  و  هنجلا )

طیغم یبا  نب  هبتع  دالوا  دارم  هک  دنخزود  قحتسم  هک  ناکدوک  تسا  امش  زا  و  رانلا ) هیبص  مکنم  و   ) .دنتـسه نیـسح  نسح و  دارم  . 
ای خزود  تسا  ار  وت  دالوا  ار و  وت  ینعی  رانلا ) مهل  کل و   ) هک هبتع  هب  دوب  هتفگ  بطاخت  لیبس  رب  هانپ  تلاـسر  ترـضح  هک  دنتـسه 

مکنم و   ) تسا ارهز  همطاف  هک  نایملاع  نانز  نیرتهب  تسا  اـم  زا  و  نیملاـعلا ) ءاـسن  ریخ  اـنم  و   ) .دنتـسه مکح  نب  ناورم  دـالوا  دارم 
راخ بش  رد  توادع  تیاغ  زا  هک  نایفـسوبا  رهاوخ  تسا  برح  تنب  لیمج  ما  دارم  همیه  هدنرادرب  تسا  امـش  زا  و  بطحلا ) هلامح 

اـنل و اـمم  ریثک  یف   ) .دوب دـهاوخ  خزود  شک  هیمه  تماـیق  يادرف  نآ  هطـساو  هب  تخادـنا و  یم  ربـمغیپ  هار  رـس  رد  ار  كاـشاخ  و 
زا هر  توافت  نیبب  هلیذر ، فاصوا  زا  تسا  ار  امش  هنـسح و  تافـص  زا  تسا  ار  ام  هچنآ  زا  يرایـسب  رد  لاح  تسا  نینچمه  مکیلع )

.اجک هب  ات  تسا  اجک 
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زا مالـسا  روهظ  زا  شیپ  دوب  ار  ام  هچنآ  ام  تیلهاج  و  انتیلهاج ) و   ) دش هدینـش  هک  تسا  نآ  ام  مالـسا  سپ  عمـس ) دـق  ام  انمالـساف  )
عمج تسا  نآرق  هک  ادخ  باتک  و  انل ) عمجی  هللا  باتک  و   ) دوش یمن  هدرک  عفد  عفدـت ) ال   ) تاهما تراهط  ابآ و  تفارـش  تلیـضف و 
هلالج لج  تسا  یهلا  راتفگ  نآ  و  یلاعت ) هلوق  وه  و   ) تسا تفالخ  راک  دارم  ام ، زا  دش  هدیمر  هچنآ  انع ) ذش  ام   ) ام يارب  دـنک  یم 
ثاریم هب  دنرتراوازس  ناشیا - ینعی  اه - شیوخ  دنوادخ  ینعی  هللا ) باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و   ) هک هناش  مظع  و 

یلوا نم  سپ  نم  دالوا  نم و  الا  تسین  تلاسر  ترـضح  ماحرالاولوا  هک  تسین  يا  ههبـش  ادخ و  مکح  رد  رگید  یـضعب  زا  نتفرگ 
( میهارباب سانلا  یلا  یلوا  نا   ) هک تسا  یلاعت  هناحبـس و  قح  راتفگ  رگید ، و  هناحبـس ) هلوق  و   ) .تفـالخ تماـما و  بصنم  هب  مشاـب 

نیا و  یبنلا ) اذه  و   ) ار وا  دندرک  يوریپ  هک  دننانآ  هوعبتا ) نیذلل   ) مالـسلا هیلع  میهاربا  هب  نامدرم  نیرتراوازـس  هک  یتسرد  هب  ینعی 
يادـخ و  نینموملا ) یلو  هللا  و   ) دـنا هدروآ  نامیا  هکنانآ  و  اونما ) نیذـلا  و   ) تسا هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  دارم  هک  ناـشیلاع ، ربمغیپ 
ربمغیپ ثاریم  بیـصن و  هب  دـشاب  یلوا  ناشیا ، لضفا  ناـنموم و  قبـسا  ناـعبات و  برقا  سپ  ناـشیا  رظاـن  تسا و  ناـنموم  راـی  یلاـعت 

یلوا رگید  راب  و  هعاطلاب ) یلوا  هرات  و   ) ترـضح نآ  یـشیوخ  هب  میتسه  یلوا  رابکی  ام  سپ  هبارقلاـب ) یلوا  هرم  نحنف   ) .ناـمزلارخآ
موی  ) راصنا رب  دوخ  تلیـضف  رد  نارجاهم  دندروآ  تجح  نوچ  و  راصنالا ) یلع  نورجاهملا  جتحا  امل  و   ) تباجا تعاط و  هب  میتسه 

دنتفای يزوریف  مهیلع ) اوجلف   ) ادخ لوسر  هب  ناشیا  برق  هب  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب   ) هدعاس ینب  هفیقس  زور  رد  هفیقـسلا )
هن دشاب  ار  ام  قح  سپ  مکنود ) انل  قحلاف   ) ربمغیپ یـشیوخ  برق و  هب  يزوریف  رفظ و  دـشاب  رگا  سپ  هب ) جـلفلا  نکی  ناف   ) راصنا رب 

سپ مهیوعد ) یلع  راصنالاف   ) نآ ریغ  هب  رفظ  دـشاب  رگا  و  هریغب ) نکی  نا  و   ) ترـضح نآ  هب  رتکیدزن  میبرقا و  اـم  هک  اریز  ار ، اـمش 
رب دـنک  تلـالد  هک  تسین  يزیچ  شیرق ) نم  همئـالا   ) ربـخ رد  ریدـقت  نیا  رب  هک  اریز  .دنـشاب  تباـث  دوخ  تیلـضفا  يوعد  رب  راـصنا 

رکبوبا و ینعی  ار - اه  هفیلخ  همه  رم  نم  هک  تدسح ) ءافلخلا  لکل  ینا   ) هیواعم يا  يا  هدرب  نامگ  و  تمعز ) و   ) .راتفگ نآ  نالطب 
( کلذ نکی  ناف   ) مدوب دحاج  یغاب و  ناشیا  همه  رب  و  تیغب ) مهلک  یلع  و   ) مدرب دـسح  دـندرک  تفالخ  يوعد  هک  نامثع - رمع و 
وت و رب  نآ  تیانج  تسین  سپ  کیلع ) هیانجلا  سیلف   ) ییوگ یم  وت  هکنانچمه  کلذک )  ) رمالا سفن  یف  يوعد  نیا  دشاب  رگا  سپ 

ندروآ رذع  دـشاب  ات  کیلا ) رذـعلا  نوکیف   ) ادـخ لوسر  ياه  هفیلخ  هلمج  زا  یتسین  وت  هک  اریز  ندرک  نآ  يوعد  ار  وت  دـسر  یمن 
هلگ نیا  و  اهراع ) کنع  رهاظ  هاکـش  کـلت  و  : ) هک عرـصم  نیا  هب  دـیامرف  یم  لـیثمت  نآ  زا  دـعب  نآ  زا  راذـتعا  رد  وت  يوس  هب  نم 
رگا تسین و  عومـسم  وت  زا  یبذاک  رگا  .بذاک  ای  یقداص  اـی  يوعد  نیا  رد  هک  اریز  نآ  راـع  وت  زا  تسا  لـیاز  هن  هک  تسا  یندرک 
نیا هکلب  وت  يوس  هب  نم  ندروآ  رذع  دشاب  ات  یتیانج  وت  رب  تسین  دئنیحف  دـندوب  هفیلخ  ناشیا  هک  تسا  وت  معز  هکنانچمه  یقداص 

هقوشعم يارب  زا  هک  تسا  بیوذ  یبا  زا  عارـصم  نیا  و  دوش ، یمن  بترتـم  وت  رب  نآ  زا  يا  هدـیاف  چـیه  هک  تسا  وت  مـالک  لوضف  زا 
نم هک  ار  هقوشعم  ناگدننک  بیع  دـندرک  شنزرـس  ینعی  اهبحا ) ینا  نوشاولا  اهریع  و   ) تسا نیا  نآ  لوا  عرـصم  دوب و  هتفگ  دوخ 

راکنا هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  نیا  و  نآ ، راع  گـنن و  وت  زا  تسا  کـفنم  هک  تسا  یتیاکـش  بیع  نآ  .ار و  وا  مراد  یم  تسود 
هب مدش  یم  هدیشک  هک  مدوب  نم  هک  يا  هتفگ  و  داقا ) تنک  ینا  تلق  و   ) .دشاب هتشادن  وا  هب  یقلعت  یطبر و  الـصا  هک  ار  يراک  دنک 

یتح  ) دنـشاب هدرک  راهم  دنـشاب و  هدرک  وا  ینیب  رد  بوچ  هک  ار  يرتش  دنـشک  یم  هکنانچمه  شوشخملا ) لمجلا  داقی  امک   ) راـبجا
يدرک هدارا  هنیآ  ره  مذت ) نا  تدرا  دـقل   ) رابج يادـخ  ياقب  هب  مسق  و  هللا ) اورمعل  و   ) رایتخا یب  میامن  تعیب  منک و  هعیابم  ات  عیابا )

دوخ سپ  تحـضتفاف )  ) ارم ینک  اوسر  هک  یتساوخ  و  حضفت ) نا  و   ) راتفگ نیا  هب  يدرک  حدم  سپ  تحدمف )  ) ارم ینک  تمذم  هک 
ریغ دـشاب و  لوخدـم  ناـشیا  تفـالخ  ذـئنیحف  دوش  تباـث  تما  عاـمتجا  مدـع  سپ  نم ، تعیب  هارکا  ریدـقت  رب  هک  اریز  يدـش  اوسر 

دـشاب هکنآ  رد  امولظم ) نوکی  نا  یف   ) یناصقن يراوخ و  چـیه  هضاضغ ) نم   ) ناملـسم رب  تسین  و  ملـسملا ) یلع  ام  و   ) .مکحتـسم
بیر هن  و  هنیقیل ) اباترم  و ال   ) دوخ نید  رد  هدننک  کش  هنید ) یف  اکاش   ) هدیسر متـس  نآ  دشابن  هک  مادام  نکی ) مل  ام   ) هدیـسر متس 
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و یتجح ) هذه  و   ) تبوقع تحیـضف  هب  ترخآ  رد  نعل و  نعط و  هب  ایند  رد  دوب  ار  ملاظ  تلذ  يراوخ و  هکلب  دوخ  نیقی  رد  هدنیامن 
زیمت وت  هک  اریز  نشور  تجح  نآ  دـصق  اهدـصق )  ) هلهج تعاـمج  زا  وت  ریغ  يوـس  هب  كریغ ) یلا   ) تسا نم  تجح  تروـص  نیا 

زا مدرک  اهر  نم  نکلو  اـهنم ) کـل  تقلطا  ینکل  و   ) تجح نآ  كاردا  زا  تسا  روک  وت  تریـصب  لـطاب و  زا  دومن  یناوت  یمن  قح 
بـسح هب  نآ  ندرک  دای  زا  اهرکذ ) نم   ) درک روطخ  دـمآ و  شیپ  هچنآ  رادـقم  هب  خنـس ) اـم  ردـقب   ) تجح تروص  نآ  زا  وت  يارب 

.ترورض

نا کلف   ) نامثع راک  نم و  راـک  زا  دوب  هچنآ  ناـمثع ) رما  يرما و  نم  ناـک  اـم   ) هماـن رد  يدوب  هدرک  رکذ  نآ  زا  دـعب  ترکذ ) مث  )
ناک انیاف   ) وا زا  وت  یشیوخ  تبارق و  تهج  هب  هنم ) کمحرل   ) تاملک نیا  زا  يوش  هداد  باوج  هک  تسا  ار  وت  رم  سپ  هذه ) باجت 

نآ ببس  هب  هک  یبیاعم  هب  و  وا ، لتق  فرط  هب  رت  هدنیامن  هار  و  هلتاقم ) یلا  يدها  و   ) ار وا  رم  دوب  رت  نمـشد  نیمادک  سپ  هل ) يدعا 
دعاقتم دومن  بلط  سپ  هدعقتساف )  ) ار دوخ  تناعا  ترصن و  وا  يارب  زا  درک  لذب  هک  یسک  ایآ  هترصن ) هل  لذب  نما   ) لوتقم دیدرگ 

سپ هنع ) یخارتف   ) وا زا  تساوخ  يرای  وا  هک  یـسک  ای  هرـصنتسا ) نم  ما   ) وا زا  درک  نداتـسیا  زاـب  بلط  و  هفکتـسا ) و   ) ار وا  ندـش 
وا يوس  هب  ار  گرم  بابـسا  تخاـس  هدـنکارپ  و  هیلا ) نونملا  ثب  و   ) درواـین وا  ترـصن  هب  يور  هداتـسیا ، سپ  زاـب  هدرک و  گـنرد 
هب ار  یـسک  ترـضح  نآ  تشگ  تخـس  نامثع  رب  راک  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  وا  رب  یهلا  مکح  دـمآ  هکنآ  اـت  هیلع ) هردـق  یتا  یتح  )
اب .دش  دهاوخ  هچ  منیبب  ات  نیشنب  نکیلو  مهاوخ  یمن  وت  ترـصن  تفگ  وا  .دیناسر  وا  شوگ  هب  ار  دوخ  ترـصن  داتـسرف و  وا  بناج 

هتشامگ و وا  رب  ار  مدرم  ترضح  نآ  هک  درک  روصت  دومنن و  لوبق  نامگدب  نآ  دومرف  راک  ار  دوخ  تورم  ترضح  نآ  هکنآ  دوجو 
ملع دقل   ) ادخ قح  هب  مسق  اقح ) هللا  الک و   ) .دـش هتـشک  نامثع  هکنآ  ات  دومن  یم  للعت  داد و  یم  هدـعو  وا  .دـیبلط  تناعا  هیواعم  زا 

ار دوخ  ناردارب  رم  ناگدنیوگ  و  مهناوخال ) نیلئاقلا  و   ) امـش زا  ار  ناگدنرادزاب  یلاعت  يادـخ  هتـسناد  هنیآ  ره  مکنم ) نیقوعملا  هللا 
و رذـتعال ) تنک  ام  و   ) ابحا زا  یکدـنا  رگم  یتخـس  هب  دـیآ  یمن  و  الیلق ) الا  سابلا  نوتای  و ال   ) اـم يوس  هب  دیباتـشب  هک  اـنیلا ) مله  )
( اثادـحا  ) وا رد  مدروآ  یم  راکنا  هب  يور  مدرک و  یم  بیع  هک  هیلع ) مقنا   ) مدوب هکنآ  زا  تنک ) ینا  نم   ) مراد رذـع  هک  نم  مدوبن 

هللا یلـص   ) لوسر ترـضح  هلمج  زا  مرادن  يراکنا  نآ  زا  نآ و  هب  مرقم  هکلب  باوص  دـشر و  زا  رود  دوب و  دنـسپان  هک  ار  ییاهراک 
نب ثراح  هب  عاطقا ، لیبس  رب  ار  نآ  نامثع  .نیملـسم  رب  دوب  هدومرف  قدصت  هنیدم  رازاب  رد  تسا  یعـضوم  هک  ار  روزهم  هلآ ) هیلع و 

رایـسب یلاوما  هک  ار  نآ  میانغ  سمخ  درک  حـتف  ار  هیقیرفا  نوچ  و  داد ، ملـسم  ناورم  هب  ار  كدـف  و  دوب ، ناورم  ردارب  هک  داد  مکح 
ناک ناف   ) دوب اـهنیا  وا  رب  نم  راـکنا  ببـس  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  دارم  .تسا  رایـسب  هلوقم  نیا  زا  داد و  ناورم  هب  زین  ار  نآ  دوب 
سپ هل ) بنذ  مولم ال  برف   ) ار وا  نم  ندومن  تسار  هار  دوب  و  هل ) یتیادـه  يداـشرا و   ) وا يوس  هب  هاـنگ  دوب  رگا  سپ  هیلا ) بنذـلا 

رب وا  زا  دوش  رهاظ  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  نیا  راـک و  نآ  رد  ار  وا  تسین  یهاـنگ  چـیه  هک  يراـک  زا  هدـش  هدرک  تمـالم  اـسب 
( حصنتملا هنظلا  دیفتـسی  دق  و  : ) هک عارـصم  نیا  هب  دز  لثم  رگید  .دننادن و  ار  وا  رذع  تجح و  دننک و  راکنا  وا  رب  هک  يرما  نامدرم 
هک تسه  هاگ  ار و  تحیـصن  امـش  ياهبقع  رد  مدنار  هک  اسب  ینعی  هحیـصن ) نم  مکراثا  یف  تقـس  مک  و   ) هک تسا  نیا  تیب  لوا  و 

.دوش مهتم  هکنآ  ات  دیامن  هغلابم  تحیصن  رد  هک  یسک  يارب  زا  تسا  یلثم  نیا  تحیـصن  رد  هدننک  هغلابم  ار  تمهت  دریگ  یم  هدیاف 
حالص رگم  متساوخن  و  حالصالا ) الا  تدرا  ام  و   ) دوب رایسب  تحیصن  ببس  هب  ارم  نتشاد  مهتم  هک  تسا  نآ  ترضح ، نآ  ضرغ  و 

و هللااب ) الا  یقیفوت  ام  و   ) هانگ هچ  ار  سک  نیا  دـشابن  ریذـپ  تحیـصن  رگا  نکیل  متـسناوت ، هک  رادـقم  نآ  تعطتـسا ) اـم   ) ار ندروآ 
.مروآ یم  تبانا  يور  وا  يوس  هب  منک و  یم  دامتعا  وا  رب  تلکوت ) هیلع   ) هلا ترضح  هب  رگم  نم ، بلاطم  بابسا  دوجو  تسین 
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الا  ) وت دزن  كدـنع )  ) ارم باحـصا  هن  و  یباحـصال ) و ال   ) ارم تسین  هکنآ  یل ) سیل  هنا   ) دوخ هماـن  رد  يا  هدرک  داـی  و  ترکذ ) (و 
دورف کشا  زا  سپ  رابعتـسا ) دـعب   ) ارم نارای  ارم و  يدروآ  هدـنخ  هب  هنیآ  ره  سپ  تکحـضا ) دـقلف   ) رادـبآ ریـشمش  رگم  فیـسلا )
تهج هب  نید  رب  ناشیا  نتسیرگ  زا  دعب  بجعت  يور  زا  دندیدنخ  نینموم  زا  ار  ون  مالک  نیا  دینش  هک  ره  ینعی  راتفگ  نیا  هب  ندروآ 

نانمشد زا  هک  نیلکان ) ءادعالا  نع   ) بلطملادبع نارسپ  دندش  تفای  اجک  بلطملادبع ) ونب  تیفلا  یتم   ) .وا رد  وت  هجو  یب  فرـصت 
هشیب ریش  ناشیا  هچ  ناساره  دنشاب و  هدش  هدیناسرت  ریشمش  هب  و  نیفوخم ) فویسلاب  و   ) تنابج تهج  زا  دنـشاب  هدوب  ناگتفر  سپاو 
فص هب  دوش  قلحم  ات  لمح ) ءاجیهلا  قحلی   ) یکدنا نک  گنرد  سپ  الیلق ) ثبلف   ) دنراد هشیدنا  هچ  ناتفص  هابور  زا  دنا ، تیلوجر 

هک اریـشق  زا  دوب  يدرم  نآ  تسا و  ردـب  نب  لمح  نآ  لیاق  برح و  هب  ادـعا  دـیعو  يارب  زا  تسا  یلثم  نیا  ردـب و  نب  لمح  گـنج 
دوز سپ  کبلطیـسف )  ) .ادـعا زا  دتـسیا  زاب  ار  دوخ  نارتش  يروالد و  هب  تفر  اجیه  ناـیم  در  وا  .دـندوب  هدرب  تراـغ  هب  ار  وا  نارتشا 
هچنآ دعبتـست ) اـم   ) وت هب  دوش  کـیدزن  و  کـنم ) برقت  و   ) ار وا  ینک  یم  بلط  هک  یـسک  بلطت ) نم   ) ار وت  دـنک  بلط  هک  دـشاب 

نیرجاهملا و نم   ) میظع رامش  یب  رگش  رد  لفحج ) یف   ) وت بناج  هب  ما  هدنباتـش  نم  و  كوحن ) لقرم  انا  و   ) وا زا  ییوج  یم  يرود 
عطاس  ) ناشیا یهوبنا  تسا  تخـس  هک  مهماـحز ) دـیدش   ) ییوکین هب  نیعباـت  و  ناـسحاب ) نیعباـتلا  و   ) راـصنا رجاـهم و  زا  راـصنالا )

ار گرم  ياه  نهاریپ  ناگدـننکرب  رد  توملا ) لیبارـس  نیلبرـستم   ) دوب سک  رازه  دون  هک  دـنیوگ  ناشیا  رابغ  تسا  عفترم  مهماـتق )
يوس هب  تاقالم  نیرت  تسود  مهیلا ) ءاقللا  بحا   ) نافکا شـشوپ  وچمه  دنتـشادرب  رد  هک  اه  نشوج  اه و  هرز  زا  تسا  تیاـنک  نیا 
هیرذ  ) ار ناشیا  تسا  هارمه  هک  قیقحت  هب  مهتبحـص ) دق   ) دوخ راگدرورپ  تمحر  هب  تسا  ناشیا  ندرک  تاقالم  مهبر ) ءاقل   ) ناشیا
عقاوم  ) وت یتخانش  هک  قیقحت  هب  تفرع ) ردق   ) رابشتآ یمشاه  ياهریشمش  و  هیمـشاه ) فویـس  و   ) راوخنوخ يردب  نادنزرف  هیردب )

و  ) تسا راکبان  هلظنح  نآ  هک  وت  ردارب  نتـشک  رد  کـیخا ) یف   ) ار نآ  زیت  ياـه  ناـکیپ  ریـشمش و  ياـه  مد  عوقو  عضاوم  اـهلاصن )
كاله رد  و  کلها ) و   ) تسا رادرکدـب  هبتع  هک  وت  دـج  نتـشک  رد  و  كدـج ) و   ) تسا دـیلپ  دـیلو  هک  وت  لاخ  لتق  رد  و  کـلاخ )

رود ناراکمتس  ناملاظ و  زا  دیعبب ) نیملاظلا  نم   ) روما نیا  تسین  و  یه ) ام  و   ) راکمتس دندوب و  هشیپ  افج  هک  وت  لها  ندرک 

یلمآ

ینیوزق

ندـیزگرب نآ  رد  يدوب  هدرک  دای  وت  همان  نمب  دـمآ  تسا  وکین  سب  ياه  همان  زا  تسا و  هتـشون  هیواـعم  باوج  رد  مه  ار  هماـن  نیا 
سپ وا  ناگدـننک  يرای  نارای و  زا  ناشیاب  ار  وا  داد  توق  هک  ناناب  ار  وا  نداد  توق  دوخ و  نید  يارب  ار  اـم  ربمغیپ  ناـهج  دـنوادخ 

ار يادخ  هک  یناحتماب  ینک  یم  مالعا  یهد و  یم  دای  امب  وت و  هدرکرـس  هک  بیجع  يرما  وت  زا  راگزور  ام  يارب  درک  ناهنپ  هنیآره 
نآ دروآ و  رجه  يوس  امرخ  هک  یـصخش  نآ  وچمه  راک  نیا  رد  وت  سپ  ام  ربمغیپ  هرابرد  تساام  رب  ار  وا  هک  یتمعن  تسا و  ام  دزن 

زادناریت درگاش  نآ  وچه  ای  تسا  لعل  ندعم  هک  ناشخدـب  تسا و  هریز  ندـعم  هک  نامرک  وچمه  تسا  امرخ  ندـعم  نیرحب  زا  هیرق 
ءافطصا و فرح  ادخ و  لوسر  رکذ  ام  اب  ارت  هک  تسا  نآ  دصقم  دناوخ  يزادناریت  يوعد  يدنبورگ و  يوس  اردوخ  ملعم  داتسا  هک 

يادخ هک  لوسر  نآ  ینک و  یم  رخافت  ام  رب  نآ  اب  ایوگ  دیامن  یم  تبسن  یب  تخـس  نتفگ  ءادعا  اب  داهج  تلم و  نید و  ترـصن و 
زا هک  ناوـعا  باحـصا و  نآ  ینک و  یم  فـصو  وـت  هک  نید  نآ  ردارب و  تسود و  ارم  تـسا و  رازیب  وـت  زا  دـیزگرب  ار  وا  لـجوزع 
رد هن  یهار و  هناخ  نیا  رد  هن  تسا و  یهالک  دـمن  نیا  زا  ارت  هن  دـنرادن  تبـسن  چـیه  وت  اب  دـنرازیب و  وت  زا  مه  یئوگ  یمزاب  ناشیا 
هن تسا و  حیحـص  اجنیا  وت  لوق  هن  و  لمج ، هن  تسا و  هقان  اجنیا  ارت  هن  یمامتها  ناـمیا  مالـسا و  لوبق  رد  هن  یماـقم و  نید  ترـصن 
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یم اهرازاب  رد  زور  نآ  رد  مه  تخاس و  رهاظ  مالسا  ناهافصا  رهش  رد  هک  يدوهی  نآ  وچمه  یتسب  دوخ  رب  نابز  رـسب  یلوق  لمع ،
ینالف مالسا  رد  نامدرم  نیرتهب  نیرتلضاف و  هک  يدرک  نامگ  دیدنبم و  نانموم  رب  هار  دیئاشگب و  ناناملـسم  هار  تفگ  یم  تشگ و 
يراـک رـس و  وت  اـب  دـنا و  هدرک  هنارگ  وت  زا  ناـش  همه  دـشاب  ماـمت  رگا  هک  يدرک  رکذ  یفرح  رمع  رکبوـبا و  ینعی  تسا  ینـالف  و 

رد دنا و  هناگیب  وت  زا  هک  یعمج  ناصقن  ناحجر و  رکذ  قمحا  يا  سپ  ددرگ  یمن  قحال  وتب  نآ  ناصقن  دشاب  صقان  رگا  و  دنرادن ،
مکاح حوجرم و  حجار و  لوضفم و  لضاف و  فرح  اجک و  وت  وگب و  دوخ  زا  يراد  رگا  ینک  هچ  دـنرادن  لخدـم  وت  صقن  لضف و 

نارـسپ دـندش و  دازآ  ام  دـیق  زا  رـس  هقدـصب  هک  ار  یناسکان  تسا  راک  هچ  اجکب و  ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبب  اجک  موکحم  و 
ندناسانـش و  لوضفم ، لضاف و  زا  کی  ره  لزاـنم  تاـجرد و  نداد  بیترت  نیـشیپ و  نارجاـهم  ناـیم  رد  یجناـیم  زیمت و  اـب  ارناـشیا 

یب تسا و  رود  هچ  ینعی و  تسا  نینچ  برع  راـمق  ياـهریت  رپ و  یب  ریت  فاـق  رـسکب  حدـق  حوجرم  حـجار و  زا  مادـک  ره  تاـقبط 
یطاسب ریز  ار  اهریت  نآ  برع  دـننک و  لامعتـسا  لثم  ماقم  رد  ار  مـالک  نیا  اـهریت  زا  دوبن  هک  يریت  داد  زاوآ  راـک  نیا  وت  زا  تبـسن 

دنکیم مکح  تسا  هداتسیارد  تسا و  هناگیب  هلمج  نآ  رد  يریت  هک  دنـسانشب  زاوآ  زا  دشاب  هاگ  دهد و  يزاوآ  ات  دننز  مه  رب  دنهن و 
وا ینعی  ار  راکنیا  مکح  تسا  وا  رب  هک  یسک  تما  نیا  لوضفم  لضاف و  نایم  زیمت  تماما و  تفالخ و  هتـسیاش  نییعت  راک و  نیا  رد 

مکح هن  دشاب  تلیـضف  ار  هک  ره  دـهن  ندرگ  دـشاب و  تفالخ  راک  هتـسیاش  ار  هک  ره  ددرگ  عبات  دـیامن و  تعاطارگم  دـشابن  اور  ار 
دـشاب نارگ  شراب  نوچ  دگنلب و  كدنا  دنک و  لیم  بناج  کیب  راتفر  رد  هک  تسا  نآ  علاظ  ریعب  دیامن  لخدم  راک  نآ  رد  دـنار و 

قفر دوخ  اب  هک  نیا  دارم  فک ) قفرا و  يا  کسفن  یلع  وا  کعلظ  یلع  عبرا   ) دنیوگ لثم  هجو  رب  دـنادرگ و  رهاظ  یتکرح  عون  نیا 
راب نیا  اب  ناسنا  يا  یـشاب  یمن  دوخ  لاحب  ایآ  دـیامرف  یم  يوریم  ناگنل  ناـگنل  هک  نارگ  راـب  نیا  ریز  شاـب  راومه  نک و  ارادـم  و 

هلمجلاب ردق و  اضق و  تسا  هتشاد  سپ  ارت  هک  اجنآ  یتسیا  یمن  سپ  ار و  دوخ  دعاس  روصق  یـسانش  یمن  گنل و  راتفر  نیا  نارگ و 
تشز ینکفا  یمن  ریز  ندرگ  دوخ  لاوحا  راع  زا  یشک و  یمن  شیوخ  يراوخ  میلگ  رد  رس  یهن و  یم  نوریب  دوخ  هزادنا  زا  اپ  ارچ 
ندـش بلاغ  دراد  دوس  ارت  هن  لوضفم و  ندـش  بولغم  دراد  نایز  ارت  هن  هک  درد  انیبان و  مچ  دـشاب  تخـس  درز  ابیزان و  يور  دـشاب 

یهارمگ و نابایب  رد  تخـس  هدـنور  قیقحتب  وت  یتسیا و  راصنا  رجاهم و  ماقم  رد  هک  یتسین  موق  نیا  دادـع  رد  وت  هک  رفاظ  لـضاف و 
دزخ یم  ناهنپ  هدیشوپرایع و  هابور  وچمه  ینعی  بلعثلا ) ناغور  نالف  غوری   ) دنیوگ تسار  هار  زا  هدنزخ  هدننک و  لیم  یگتـشگرس 

ادخ و هار  رد  دنتـشگ  دیهـش  نارجاهم  زا  یموق  هک  منک  یم  دای  ادخ  لضف  تمعن و  نکیلو  مهد  یم  ربخ  وتب  هکنآ  هن  ینیب  یمن  ایآ 
ادـخ لوسر  ار  وا  تخاس  صاخ  ءادهـشلادیس و  ار  وا  دـنتفگ  اـم  زا  هزمح  دـش  دیهـش  نوچ  هکنآ  اـت  تسا  تمارک  لـضف و  ار  همه 

ات تسا  تباث  یلـضف  ار  کی  ره  داهج و  ادـخ و  هار  رد  ناشاهتـسد  دـش  هدـیرب  یموق  هک  ینیب  یمن  وا و  رب  زامن  تقو  ریبکت  داـتفهب 
ترـضح و نآ  ردارب  رفعج  ینعی  تنج  رد  رایط  ار  وا  دـنتفگ  ناشیا  زا  یکیب  دـش  عقاو  هچنانچ  راک  نآ  اـم  زا  یکیب  دـش  عقاو  نوچ 

يارب رایسب  لیاضف  هدننکدای  درک  یم  دای  نتسناد  كاپ  بیع  زا  ار و  دوخ  صخش  ندوتس  لجوزع  يادخ  دوب  یم  هدرک  یهن  هن  رگا 
ای هناشن  لثم  دنزادنا  ریت  نآ  رب  هچنآ  هیمر  ناگدنونـش  ياهـشوگ  دزادـنین  رود  دوشن و  رکنم  نانموم و  ياهلد  ار  اهنآ  دسانـشب  دوخ 

.دیـص و ار  وا  تسا  هدینادرگ  هار  زا  هک  ار  یـسک  دوخ  زا  نک  اهر  ینعی  تسا  لوعفم  ینعمب  لیعف  تسا و  دیـص  دارم  اجنیا  دـیص و 
دوخ و هار  دنزب و  ریت  هب  ار  وا  ات  داتفا  نآ  یپ  زا  دروخ  زاب  يدیـصب  يراک  یپ  زا  تفریم  یئاج  یـصخش  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  لصا 

دوبن دوصقم  وت  اب  ترفاخم  ارم  هک  مشاب  لوغـشم  تکاـس و  وت  زا  ارم  راذـگب  هک  تسا  نآ  اـجنیا  دارم  اـبلاغ  تشاذـگب و  دوخ  راـک 
بیع زا  هدرپ  ریگ و  دوخ  رـس  مشاب  دوخ  راک  یپ  رد  مور و  دوخ  هارب  ات  راذـگب  مدـنکفا  وا  رب  يریت  دـمآ  هار  رـس  رب  يدیـص  نکیلو 
لوق الثم و  صاعورمع  وچمه  ایند  دیـص  عمط  هب  دنا  هتـشگ  قح  قیرط  یلـصا و  هار  زا  هک  ارنانآ  نک  اهر  ینعم  نیاب  ای  ریگمرب  دوخ 

دـنک و شومارف  دوخ  راک  هک  صخـش  نآ  وچمه  هنم  هدوهیب  راک  یپ  رد  رـس  هدـم و  تسد  زا  دوخ  راک  دوخ و  هاراـی  ونـشم  ناـشیا 
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تخاس و گرزب  درک و  تیبرت  دیـشکرب و  ار  وا  ناطلـس  نالف  ینعی  کلملا  هعنطـصا  نالف  دنیوگ  یم  دـنک  شوگ  رد  راکـش  ياوه 
یم هیلا  نسحا  يا  مضلاب  اعنص  عنمک  افورعم  هیلا  عنص  دنتخاس و  گرزب  ار  وا  نایقوجلـس  ینعی  تسا  یقوجلـس  تلود  عینـص  ینالف 

ینعی دـناام  ياهدرک  تیبرت  اه و  هدیـشک  رب  نآ  زا  دـعب  نامدرم  میدوخ و  راگدرورپ  ياه  هدرک  تیبرت  اـه و  هدیـشک  رب  اـم  دـیوگ 
تمارک و ببـس  نیاب  دومن و  رما  ام  تیالو  تعباتم و  هب  ار  مدرم  سپ  دیـشخب  تلیـضف  تمارک و  دـیزگرب و  ار  ام  لـجوزع  يادـخ 
میدـق و تزع  ار  ام  دـشن  عنام  تخاس  ام  قحـال  عباـت و  ار  مدرم  تخاونب و  مارکا  تیادـهب و  ار  اـم  دوشگب و  ناـشیا  يورب  تلیـضف 

دننام امـشب  میداد  نز  میتساوخ و  نز  سپ  ناماهدوخ  اب  ار  امـش  میتخیمآ  میدرک و  طلخ  نیا  زا  وت  موق  رب  ام  نیرید  لضف  یگرزب و 
ءافکا و هک  دشاب  نیا  تیلها  ار  امـش  دـشاب و  نینچ  نیا  اجک  زا  هیاپ و  نآ  رد  اجنآ و  امـش  دـیدوبن  دـننک و  نارـسمه  ءافکا و  هکنآ 

نایفسوبا زا  ترابع  یلوقب  تسا و  لهجوبا  هب  تراشا  لوقب  هک  رکنم  رفاک  تسا  امـش  زا  ادخ و  ربمغیپ  تسا  ام  زا  دیـشاب و  ام  لاثما 
يزعلادبع نب  دـسا  دارم  فالحا  ریـش  تسا  امـش  زا  ءادهـشلادیس و  هزمح  وا  مع  ای  دوخ  ترـضح  نآ  ینعی  ادـخ  ریـش  تسا  ام  زا  و 

یـصق و ینب  برح  رب  دـندش  دـنگوس  مه  رهف  نب  ثراح  ینب  میت و  دـسا و  ینب  هرهز و  ینب  فانمدـبع و  ینب  اـب  وا  یلوق و  رب  تسا 
تسد رد  هچنآ  هک  دندش  مسق  مه  دنیوگ  تسا و  دسا  وا  مان  هار  زا  رکذب  وا  صیصخت  رگم  دندیمان و  فالحا  ببـس  نیاب  ار  ناشیا 

دوبن تیاقس  ریغ  اهنیا  اب  دوب و  ناشیا  اب  همظعم  هبعک  تباجح  تودن و  ءاول و  تدافر و  رد  دنریگزاب و  ناشیا  زا  تسا  رادلادبع  ینب 
نب هبتع  زا  ترابع  فالحا  دسا  دـنیوگ  دنتـشگ و  قرفتم  دنتـسکش و  دـهع  نآ  زا  دـعب  دـندش  گنج  يایهم  مه و  اب  دـندروخ  مسق 

ار وا  و  ءاـفلحلا ) دـسا  اـنا   ) تفگ هللا  لوـسر  دـسا  هللا و  دـسا  اـنا  تفگ  هک  هزمح  باوـج  رد  وا  هیواـعم و  يرداـم  دـج  تسا  هعیبر 
تنج لها  ناناوج  دیس  ود  تسا  ام  زا  اغد و  لغد و  ریش  امش  میراد و  ادخ  ریـش  ام  دیوگ  یم  هلمجلاب  دندوب و  هتفگ  ءافلحلادیـس ) )

امش زا  هنجلا و  لها  بابش  ادیس  امه  تفگ  ناشیا  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر هک  مالـسلا  هالـصلا و  امهیلع  نینـسح  ینعی 
ماحرتسا و قیرط  هب  هک  وا  باوج  رد  ادخ  لوسر  هک  دناطیعم  یبا  نب  هبقع  دالوا  دارم  دنیوگ : شتآ  روخرد  شتآ و  ناکدوک  تسا 

ربمغیپ داد  ربخ  هک  یتقو  تسا  مکح  نب  ناورم  دالوا  هیبص  زا  دارم  دـنیوگ : رانلا و  مهل  کل و  تفگ  هیبصلل ) نم   ) تفگ فاطعتـسا 
ملاع نانز  نیرتهب  تسا  ام  زا  دـندش و  شتآ  لها  ناشرفک  هطـساوب  غولب  دـحب  ندیـسر  زا  سپ  دـندوب و  لفط  مالک  نیاب  ناـشیا  زا 
نآرق رد  لجوزع  يادخ  هک  هیواعم  همع  برح  رتخد  تسا  لیمج  ما  دارم  همیه  لامح  تسا  امش  زا  اهیلع و  هللا  تاولص  ارهز  همطاف 

هب هدنـشک  همیه ظ )  ) هشیمه ینعی  دنا  هتفگ  هدیمان  بطحلا  هلامح  ار  وا  تسا و  هدومن  دـیدهت  تمذـم و  بهل  یبا  شرهوش  اب  ار  وا 
هک بیاعم  بلاثم و  تسا و  ار  ام  هک  بقانم  زا  يرایـسب  رد  دنکفا  یم  ادخ  لوسر  رذگهر  رد  درک و  یم  عمج  راخ  دنا  هتفگ  خزود 

تسا امش  رب 

تـسا مولعم  مه  مالـسا  زا  لبق  ام  فرـش  ینعی  نتفگ  ندرک و  ناوتن  عفد  ار  ام  تیلهاج  هدـش و  هدینـش  هک  تسا  نآ  ام  مالـسا  سپ 
تفالخ تماماب و  ام  تیولوا  رب  دنک  تلالد  ینعی  ام  زا  تسا  هتشگ  قرفتم  هچنآ  دنک  عمج  لجوزع  يادخ  باتک  دنکن و  در  یسک 

یف ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  لـجوزع ..(  تسا  ادـخ  لوق  نآ  دـیامن  تهبـش  فـالتخا و  قرفت و  عازن و  عفر  تما و  نیا 
نارگید زا  دنشاب  یلوا  وا  تیب  لها  ترضح و  نآ  سپ  ادخ  باتک  رد  یضعبب  دنرتراوازـس  یـضعب  ناشیوخ  ینعی  هیالا ) ..هللا  باتک 

ربمغیپ نیا  دندومن و  تعباتم  ار  وا  هک  دننانآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  نامدرم  نیرتراوازـس  ینعی  سانلا  یلوا  نا  یلاعت  قح  لوق  مه  و 
تبارق و یشیوخ و  ببـس  هب  میبرقا  یلوا و  رابکی  ام  سپ  تسا  نانموم  رـصان  رای و  ادخ  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ام و  لوسر  ینعی 

نانموم اـم و  لوسر  و  مالـسلا ) هیلع  اـنیبن و  یلع  میهاربا   ) ناـعبات هکنآ  مکحب  ینعی  تعباـتم  تعاـط و  ببـس  هب  میا  یلوا  رگید  راـب 
زا لوسر  ود  ره  ناـنموم  ناـعباتم و  هب  مه  دوخ و  ربـمغیپ  هب  مه  میهاربا و  هب  مه  میـشاب  یلوا  اـم  نارگید  زا  ع )  ) میهاربا هب  دـنرتیلوا 
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ببـس ار  تقفاوم  تعباتم و  زین  اـجنیا  تخاـس ، تیولوا  ببـس  ار  تبـسن  تبرق  هیآ  نیا  رد  هچناـنچ  لـجوزع  يادـخ  زا  هک  نارگید 
شیوخ رایـسب  هک  اریز  درکن  تیآ  نیاب  افتکا  میرتیلوا و  تعباـتم  تعاـط و  هار  زا  مه  بسن و  يور  زا  مه  اـم  سپ  تخاـس  تیولوا 

هنا دومرف  ع )  ) حون رـسپ  هرابرد  لجوزع  يادـخ  هچنانچ  دنـشاب  رود  مه  زا  نیئآ  رد  هناگیب و  نید  رد  هک  دـشاب  هناخ  مه  کیدزن و 
يروص و برق  تشگ  مض  بسن  تبرق  اـب  لـمع  تریـس و  تقفاوم  تعباـتم و  نوـچ  هیـالا و  حـلاص  ریغ  لـمع  هنا  کـلها  نم  سیل 

برقا تبسن  هب  مه  وا  تیب  لها  ترضح و  نآ  هک  تسا  مولعم  فالخ  یب  دنامن و  تیولوا  رد  ددرت  نخس و  چیه  دشاب  مامت  يونعم 
نارگید زا  تما  نید و  ادخ و  لوسرب  ناشیا  دسرن و  مدقت  ناشیا  رب  هک  ار  یـسک  سپ  دـندوب  طبرا  بسنا و  لمع  تعاط و  هب  مه  و 
عـضوم نآ  رد  هک  يزور  ینعی  هدعاس  ینب  هفیقـس  زور  ادـخ  لوسرب  راصنا  رب  نارجاهم  دـنتفرگ  تجح  نوچ  دنـشاب و  قحا  یلوا و 

رب هار  نیا  زا  میراد  تبارق  لوسر و  اب  میـشیوخ  ام  دنتفگ  نارجاهم  دـندومن و  یم  تعزانم  شـشوک و  مه  اب  تفالخ  تماما و  يارب 
نیا زا  تفالخ  ددرگ و  ققحتم  لوسر  تبارق  تجح  هب  رفظ  رگا  سپ  دـنتفاترب  تفالخ  بلط  زا  ارناـشیا  تسد  دـنتفای و  رفظ  راـصنا 

تبارق ینعی  ددرگ  ققحتم  نیا  ریغب  رفظ  رگا  میرتشیوخ و  رتکیدزن و  امـش  زا  هک  ار  امـش  هن  تسا  ار  اـم  قح  سپ  دوش  تباـث  تهج 
نیرجاهم تجح  دنیضار و  هن  موق  نآ  مدقت  تفالخب و  دنیقاب و  شیوخ  يوعد  رب  راصنا  سپ  دوشن  تفالخ  تجح  تیولوا و  تابثا 

رتکیدزن و تفالخب  یـضار  هک  دـندشن  موق  نآ  تفالخب  یـضار  ناـشیا  هکلب  تسا  هتـشگن  ققحتم  عاـمجا  تسین و  ماـمت  ناـشیا  رب 
دش و روکذم  هک  هیآ  ود  نآ  زا  ماقم  نیا  قیقحت  .دنتسناد و  یلوا  ار  برقا  دنتشگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هب  رتشیوخ 
زا تسا  واـب  رتکیدزن  شیوخ  ربمغیپ  رهب  یلوا  هک  تسا  زوکرم  درخ  نید و  باـبرا  لوقع  رد  ددرگ و  یم  رهاـظ  تنـس  باـتک و  زا 

دیقب هکلب  قـالطالا ، یلع  هن  نکیلو  ناـشیا  رب  دوب  ماـمت  قـح و  نارجاـهم  تجح  سپ  دـشاب  رـصان  عباـت و  هکنآ  طرـشب  بسن  يور 
همه رب  نم  هک  يدرک  نامگ  دـندومن و  مدـقت  وا  رب  هک  نانآ  هن  دـنک  تابثا  ترـضح  نآ  تیولوا  تجح  نآ  سپ  قاـفو  تعباـتم و 

وت اب  رذـع  دـیاب  هک  تسین  وت  رب  نآ  تیانج  یتفگ  وت  هک  دـشاب  نینچ  رگا  سپ  مدومن  افج  یغب و  ناش  همه  رب  مدرب و  دـسح  ءافلخ 
تسا بیوذ  یبا  زا  رعش  نیا  نآ و  راع  وت  زا  تسا  فرطرب  لیاز و  هک  تسا  یبیع  تصقنم و  نیا  نتساوخ و  ترذعم  وت  زا  نتفگ و 

نایوگدب ار  وا  دننک  یم  شنزرس  ینعی  اهراع  کنع  رهاظ  هاکش  کلت  اهبحا و  ینا  نوشاولا  اهریعو  تسا  نینچ  عرصم  نیا  مدقم  و 
وت رب  نآ  هانگ  و  نآ ، راع  هقوشعم  يا  وت  زا  تسا  لیاز  هک  تسا  یهاـنگ  نیا  يو و  رب  مقـشاع  ار و  وا  مراد  یم  تس  ود  نم  هکنیاـب 

تسین

منک تعیباـت  دـنا  هدرک  وا  ینیب  رد  بوچ  هک  ار  رتش  دنـشک  یم  هچناـنچ  هبلغ  رهقب و  دندیـشک  یم  ارم  هک  یتفگ  تسا و  نم  رب  هک 
يراوخ و ناملـسم  رب  تسین  یتـشگ و  اوسر  ینک  اوـسر  هک  یتـساوخ  يدرک و  حدـم  ینک  تمذـم  یتـساوخ  هک  مسق  ادـخ  ياـقبب 

بـصغ رب  تسا  نم  تجح  نیمه  دوخ و  نیقیب  درادن  بیر  دوخ و  نید  رد  دـنکن  کش  هک  مادام  دـشاب  مولظم  هک  نیا  رد  یناصقن 
هک تسین  وت  يارب  تجح  نایب  مدوصقم  مراد و  نخـس  نیا  وت  ریغ  اب  قافتا  اضرب و  هن  قاقـش  بعتب و  تفالخب  مایق  ارم و  قح  ناشیا 

.نآ فرح  زا  داد  يور  نآ و  رکذ  زا  دش  رهاظ  هکنیا  ردقب  تجح  زا  يزیچ  وت  يارب  مدرک  اهر  نکیلو  یتسین  نآ  لها  وت 

هک دسر  یم  ارت  يداد  يددـمدب  افجب و  تبـسن  نامثع  هرابرد  ارم  ینعی  نامثع  نم و  راک  زا  داد  يور  هچنآ  يدرک  رکذ  نآ  زا  دـعب 
میدرک و رتشیب  وا  اب  ینمـشد  اـفج و  کـی  مادـک  وت  اـم و  وگب  ـالاح  يراد  واـب  هک  یـشیوخ  هار  زا  يوش  هداد  فرح  نیا  زا  باوج 

نیشنب دوخ  ياجب  وت  تفگ  درکن و  لوبق  وا  دیـشخب و  ار  وا  دوخ  ترـصن  وا  زا  هک  یـسک  ایآ  میدومن  هار  وا  لتق  تاهج  بابـساب و 
گنرد داتسیا و  رود  سپ  تساوخ  يرای  ترـصن و  وا  زا  هک  یـسک  ای  راد  هدیـشک  تسد  راکنیا  زا  مرادن و  وت  ترـصنب  تجاح  هک 
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دوخ ترصن  ترضحنآ  هک  دنا  هدروآ  وا  رس  رب  یهلا  مکح  هدمآ  ات  وا  يوسب  ار  گرم  بابـسا  تخاس  قرفتم  وا و  ترـصن  زا  دومن 
راک چیه  وت  تفگ  تشگن و  یـضار  نامثع  دناباوخب  هنتف  نیا  دنک و  حالـصا  موق  وا و  نایم  ات  دومن  ضرع  نامثع  رب  دومرف  هچنانچ 

هدناوخ دوخ  ترـصنب  مامت  لیجعتب  ار  وا  هداتـسرف و  سک  تشاد و  هیواعم  ترـصن  هب  هک  يدامتعا  زا  نکم  یتکرح  شاب و  هتـشادن 
فقوت درک و  یم  یط  هار  ضرع  زا  يردق  زور  ره  هدـمآ  نوریب  ماش  زا  رایـسب  فقوت  زا  دـعب  رکـشل  زا  یجوف  اب  کقفانم  نآ  دوب و 

لالقتسا و زا  مد  تشگزاب و  ماش  هب  هدش  دعاقتم  دوبن  نآ  رد  وا  تحلصم  هک  تکرح  نآ  زا  دسر و  واب  نامثع  لتق  ربخ  ات  دومن  یم 
مهناوخال نیلئاقلا  مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملعی  دـق   ) تسا نینچ  بازحا  هروس  رد  هیآ  ادـخب و  مسق  اقح و  تسا  نینچ  هن  دز  تموکح 

یم لوسر و  ترـصن  داهج و  زا  ار  ناناملـسم  دنتـشاد  یمزاب  هک  ناقفانم  زا  یتعامج  فصو  رد  الیلق ) الا  سابلا  نوتای  انیلا و ال  مله 
توق نانمشد  تسین و  وا  ترـصن  تقاط  ار  ام  هک  ار  وا  دیراذگب  ام و  فرطب  دیئایب  نامیا  فیعـض  نانموم  زا  دوخ  ناردارب  اب  دنتفگ 

درپس و قافن  قیرط  اج  همه  هشیپ  قفانم  لصاحلا  ترورـض و  تردـن و  لیبس  رب  یکدـنا و  رگم  گنجب  دـندمآ  یمن  دـنراد و  ماـمت 
نیا زا  مهاوخب  رذـع  وت  زا  نم  هک  تسین  نآ  دـهد و  یم  ربخ  ناـشیا  زا  هیآ  نیا  هک  موق  نآ  تداـع  رب  دـهدن  تسد  زا  دوخ  تداـع 

هار نآ  رد  دومن و  یم  ثادـحا  هک  باوص  زا  رود  ياهراک  يارب  مدـش  یم  مشخ  رد  مدرک و  یم  ضارتعا  ررکم  وا  رب  هک  رذـگهر 
تمالم ار  وا  هک  هانگیب  رایـسب  سپ  مدومن  تیادـه  داشرا و  ار  وا  هک  تسا  نیا  مراد  واـب  هک  یهاـنگ  رگا  دومیپ  یم  اـفج  تعدـب و 

هک دوش  یم  هدز  یـسک  قح  رد  تسا و  لوقنم  یفیـص  نب  مثکا  زا  تسا و  لثم  مالک  نیا  قح و  ریغب  دنناراک  هنگ  ببـس و  یب  دننک 
هنظلا دیفتـسی  دـق  دـنناد و  یمن  باب  نآ  رد  ار  وا  رذـع  تجح و  دـنریگ و  یم  داریا  بیع و  وا  رب  نامدرم  دوش و  رهاظ  يراـک  وا  زا 

رد یعس  سب  زا  قداص  حصان  دنک  لصاح  دوخ  يارب  تمهت  هک  دشاب  هاگ  ینعی و  تفگ  لیثمت  ماقم  رد  زین  ار  عرصم  نیا  حصنتملا 
وا زا  نامثع  رذـگهر  نیا  زا  و  دومن ، یم  باـتع  تحیـصن و  ررکم  ار  وا  دوب و  ناـمثع  اـب  ترـضحنآ  لاـح  هچناـنچ  دـنک  تحیـصن 

رایـسب هچ  ینعی و  هحیـصن ) نم  مکراـثآ  یف  تقـس  مک  و  : ) تسا نینچ  تیب  ردـص  دوشگیم و  توادـع  هار  و  دوـب ، رطاـخ  هدـیجنر 
هدارا نم  و  ینامگدـب ، تمهت و  رگم  دـبای  یمن  هرمث  حـصان  هک  تسه  هاگ  اـما  مدـناسر ، امـشب  مدـنار و  امـش  یپ  رد  هک  تحیـصن 

.مدومن دامتعا  لکوت و  وا  رب  لجوزع  يادخب  رگم  نم  قیفوت  تسین  متسناوت و  ات  تما  نایم  داسف  رش و  عفر  حالصا و  رگم  مدرکن 

ندرک و هیرگ  زا  دـعب  ارم  اـی  ارم  يدـینادنخ  قیقحتب  هنیآره  زیت ، غیت  رگم  وت  دزن  ارم  ناراداوه  ناراـی و  هن  ارم و  تسین  هک  یتـفگ  و 
وا هک  دینش  ات  دیامنیم  يوعد  ترخافم و  وا  اب  هیواعم  هک  تلاح  نآ  دوخ و  زور  رب  تسیرگیم  رگم  بجعت ، تیاغ  زا  نتخیر  کشا 

لوکن بلطملادبع  دالوا  دندش  هتفای  اجک  .راک  نآ  رد  بجعت  تیاغ  زا  رایـسب و  تریح  زا  دیدنخب  سپ  دـنکیم  دـیدهت  زیت  غیت  هب  ار 
لمح کنج  فصب  دـسرب  ات  نک  گنرد  ربص و  یکدـنا  زا  سپ  نانـس ، غیتب و  هدـش  هدـیناسرت  و  نانمـشد ، زا  هدنتـسیازاب  هدـننک و 

، دندرب دندروآ و  تراغ  وا  ياهرتش  رـس  رب  تیلهاج  رد  دوب و  ریـشق  زا  يدرم  وا  تسا و  ردب  نب  لمح  تیب  زا  عارـصم  نیا  دـنیوگ :
توملا اذا  توملاب  ساب  لمح ال  اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل  لجالا  ناح  اذا  توملا  نسحا  ام  تفگ : رعـش  نیا  دنادرگزاب  هتفر و  وا  سپ 

نب کلام  هدمآ  سپـس  دش  لثم  اهدعب  هتفگ و  ار  عارـصم  نیا  لمح  درکیم  فیوخت  دیدهت و  ار  لمح  ریهز  نب  کلام  دـنیوگ : لزن 
: تفگ رعـش  نیا  تشک و  ار  ود  ره  تفای و  رفظ  ردـب  نب  هقیذـح  شردارب  واب و  ریهز  نب  سیق  کلام  ردارب  سپ  تسکـشب  ار  ریهز 

فـال یبلطیم و  ار  وا  وت  هکیـسک  دـبلطب  ارت  هک  دـشاب  دوز  سپ  ینافـش  دـق  هفیذـح  نم  یفیـس  ردـب و  نب  لـمح  نم  سفنلا  تیفش 
میآ یم  باتـشب  کنیا  نم  .يرادـن و  واب  ندـش  کیدزن  نامگ  يرامـش و  یم  رود  هچنآ  وتب  دوش  کیدزن  و  ینزیم ، وا  اـب  هضراـعم 

درگ و هدـش  رپ  اوهب  هوکـش  اب  هوبنا و  تخـس  يرکـشل  ناسحاب ، ناشیا  ناعبات  زا  راصنا و  رجاهم و  زا  رایـسب ، يرکـشل  رد  وت  يوسب 
تاقالم ناشیا  دزن  تاقالم  نیرتتـسود  نمـشد ، زا  دنناتـسب  ماقتنا  ات  ندرم  رب  هداهن  لد  توم و  زا  اـه  هماـج  هدرک  ربرد  و  ناـشرابغ ،
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ینادیم هک  نایمشاه  ياهریشمش  مه  دنا و  هدوب  رـضاح  ردب  هکرعم  رد  هک  ناناملـسم  نآ  تیرذ  دنهارمه  ناشیا  اب  تسا  راگدرورپ 
و هداد ، ياج  ناشداسجا  رد  و  دـنا ، هدربورف  وت  تیب  لها  دـج و  ولاخ و  ردارب و  لتاقم  زا  ياـجک  رد  ار  ناـشاهمد  اـهغیت و  زور  نآ 

تسین رود  مناملاظ  زا  تلاح  نینچ 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.بتکلا نساحم  نم  وه  اباوج و  هیواعم  یلا 

بوتکم ياهبوخ  زا  بوتکم  نیا  .وا و  بوتکم  باوج  تهج  زا  هیواعم  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
.تسا

دقلف هباحصا ، نم  هدیا  نمب  هایا  هدییات  هنیدل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  یلاعت  هللا  ءافطـصا  هیف  رکذت  کباتک  یناتا  دقف  دعب ، اما  »
یعاد وا  رجه ، یلا  رمتلا  لقانک  کلذ  یف  تنکف  انیبن ، یف  انیلع  هتمعن  اندـنع و  هللا  ءالبب  انربخت  تقفط  ذا  ابجع  کنم  رهدـلا  انل  اـبخ 

کقحلی مل  صقن  نا  هلک و  کلزتعا  مت  نا  ارما  ترکذـف  نالف ، نالف و  مالـسالا  یف  سانلا  لضفا  نا  تمعز  .لاضنلا و  یلا  هددـسم 
بیترت نیلوالا و  نیرجاهملا  نیب  زییمتلا  ءاقلطلا و  ءانبا  ءاقلطلل و  اـم  سوسملا و  سئاـسلا و  لوضفملا و  لـضافلا و  تنا و  اـم  هملث و 

« .اهل مکحلا  هیلع  نم  اهیف  مکحی  قفط  اهنم و  سیل  حدق  نح  دقل  تاهیه  مهتاقبط ! فیرعت  مهتاجرد و 

يدرک یم  رکذ  هک  وت  بوتکم  نم  هب  دیسر  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
هب ار  وا  داد  توق  هک  یناسک  هب  نداد  توق  دوخ و  نید  يارب  زا  ار  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ، یلاعت  يادخ  ندـیزگرب  نآ  رد  وت 
ربخ هک  يدـیدرگ  هک  یتقو  رد  ار ، وت  زا  ندرک  بجعت  اـم  يارب  زا  هناـمز  تشاد  ناـهنپ  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، ناـبحاصم  زا  ناـشیا 

هدـننک ي لقن  دـننام  نداد  ربخ  نیا  رد  وت  يدوب  سپ  .ام  ربمغیپ  ناش  رد  ام  رب  ادـخ  تمعن  ام و  دزن  رد  ادـخ  ناسحا  هب  ار  ام  یهدـب 
داتـسا هدنناوخ ي  صخـش  دننام  ای  .دـنرب  یم  تایالو  هب  امرخ  اجنآ  زا  هک  ناتـسلخن  رایـسب  تسا  یهد  هک  رجه  دـلب  يوس  هب  امرخ 

هفیلخ ي هک  تسا  سک  نالف  سک و  نالف  مالسا  رد  نیرت  لضاف  هک  يا  هدرک  نامگ  .يزادناریت و  يوس  هب  ار  دوخ  يزادناریت 

زا ار  وت  هک  اریز  نآ ، تعفنم  عیمج  وت  زا  تسا  رود  دشاب ، حیحـص  مامت و  رگا  هک  ار  يرما  یتخاس  روکذـم  سپ  .دـشاب  مود  لوا و 
وا و ندش  هنخر  تشگ  دهاوخن  وت  هب  قحلم  دشاب ، حیحصریغ  مامتان و  رگا  ههیدبلاب و  دش  دهاوخن  لصاح  یتلیـضف  ناشیا  تلیـضف 
هدـنراد و تموکح  تسایـس و  هدـش و  هتـشاد  تلیـضف  اب  هدـنراد و  تلیـضف  اب  ار  وت  تسا  راـک  هچ  نآ و  زا  دوشن  وت  دـئاع  یـصقن 
صاخـشا و نآ  ندوب  موکحم  مکاح و  ندوب و  لوضفم  لضاف و  دمآ  دهاوخ  وت  راک  هچ  هب  ینعی  هدـش ، هتـشاد  تموکح  تسایس و 

ترجه هک  ناینیـشیپ  نارجاهم  هنایم ي  نداد  زیمت  اب  ناگدشدازآ ، نارـسپ  يریـسا و  زا  ناگدـشدازآ  يارب  زا  تسا  لصاح  زیچ  هچ 
تـسا رود  رایـسب  هچ  ناشیا ، تاقبط  ندیناسانـش  ناشیا و  تلزنم  ردق و  تاجرد  بتارم  نییعت  دنـشاب و  هنیدم  هب  هکم  زا  ناگدـننک 
تاقبط تاجرد و  نایم  رد  دـنک  مکح  هک  درک  عورـش  نتخاـبرامق و  ياـهریت  زا  دوبن  هک  يریت  درک  ادـص  هنیآ  ره  وت ، زا  وت  بلطم 

.ناشیا يارب  زا  وا  رب  مکح  دوب  هک  یسک  نارجاهم 
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رفظ کل  بولغملا و ال  هبلغ  کیلع  امف  ردـقلا ، كرخا  ثیح  رخاتت  کعرذ و  روصق  فرعت  کعلظ و  یلع  ناـسنالا  اـهیا  عبرت  ـالا  »
نم هللا  لیبس  یف  اودهشتسا  اموق  نا  ثدحا  هللا  همعنب  نکل  کل ، ربخم  ریغ  يرت  الا  .دصقلا  نع  غاور  هیتلا ، یف  باهذل  کناف  رفاظلا ،
دنع هریبکت  نیعبسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هصخ  ءادهـشلا و  دیـس  لیق  اندیهـش ، دهـشتسا  اذا  یتح  لضف  لکل  نیرجاهملا و 
یف رایطلا  لیق  مهدحاوب ، لعف  امک  اندحاوب  لعف  اذا  یتح  - لضف لکل  -و  هللا لیبس  یف  مهیدـیا  تعطق  اموق  نا  يرتال  وا  هیلع ، هتالص 

ناذآ اهجمت  نینموملا و ال  بولق  اهفرعت  همج  لئاضف  رکاذ  رکذل  هسفن ، ءرملا  هیکزت  نم  هنع  هللا  یهن  ام  ول ال  نیحانجلاوذ و  هنجلا و 
« .نیعماسلا

، ار وت  يوزاب  یهاتوک  یـسانش  یم  هن  نیرجاهم و  هجرد ي  هب  ندیـسر  هب  ینعی  وت ، ندوب  گنل  رب  ناسنا  يا  یتسیا  یمن  او  ایآ  ینعی 
ررـض وت  رب  تسین  سپ  وت ، هبترم ي  ردـق و  ار  وت  تسا  هتـشاد  سپاو  هک  ییاـج  هب  وت  يور  یمن  سپاو  ار و  وت  توـق  ناـصقن  ینعی 

ناـبایب رد  يا  هدـنور  رایـسب  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  هدـنبای ، رفظ  نتفاـی  رفظ  تعفنم  وت  يارب  زا  تسین  هدـش و  بولغم  ندـش  بوـلغم 
هک ار  ادخ  تمعن  مهد  یم  ربخ  نم  نکل  ار ؟ وت  هب  هدـنهد ي  ربخ  زا  ریغ  وت  ینیب  یمن  ایآ  .هار  طسو  زا  هدـنوش  فرحنم  یهارمگ و 

، تسا یگرزب  هجرد ي  تلیـضف و  ناشیا  زا  کی  ره  يارب  نارجاهم و  زا  ادخ  هار  رد  دندیدرگ  دیهـش  هک  یتعامج  دندوب  قیقحت  هب 
نادیهش و گرزب  دیس و  ار  وا  تفگ  ربمغیپ  ینعی  دش ، هتفگ  دشاب ، وا  مع  هزمح  هک  ار  ام  دیهش  دندرک  دیهـش  هک  یتقو  رد  هکنیا  ات 
رب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندرک  زامن  تقو  رد  ار  نتفگ  ربکا  هللا  داتفه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  دـینادرگ  وا  صتخم 
ات تسا  یگرزب  تلیـضف  ناشیا  زا  کی  ره  يارب  زا  و  ادخ ؟ هار  رد  ناشیا  ياهتـسد  دوب  هدش  هدیرب  هک  ار  یتعامج  ینیب  یمن  ایآ  .وا 

ینعی دش  هتفگ  ناشیا ، زا  یکی  هب  دش  هدرک  هک  يزیچ  نآ  لثم  دشاب ، وا  ردارب  رفعج  هک  ام  زا  یکی  هب  دش  هدرک  هک  یتقو  رد  هکنیا 
هدرک یهن  هک  يزیچ  دوبن  رگا  رپ و  ود  بحاص  تسوا  تشهب و  رد  هدننکزاورپ ي  تسا  وا  هک  تفگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ،

، دـشاب مالـسلا  هیلع  سیفن  سفن  هک  هدـننک  رکذ  درک  روکذـم  هنیآ  ره  ار ، دوخ  سفن  مدرم  ندوتـس  یکاـپ  هب  زا  نآ ، زا  ادـخ  تسا 
یم لوبق  دنونش و  یم  ار و  اهنآ  دنزادنا  یمن  رود  .نانموم و  ياهلد  ار  اهنآ  دنک  یم  قیدصت  دسانـش و  یم  هک  ار  رایـسب  ياهتلیـضف 

.ناگدنونش ياهشوگ  دننک 

نا کموق  یلع  انلوط  يداع  اـنزع و  میدـق  اـنعنمی  مل  اـنل ، عئانـص  دـعب  ساـنلا  اـنبر و  عئانـص  اـناف  هیمرلا ، هب  تلاـم  نم  کـنع  عدـف  »
دسا انم  بذکملا و  مکنم  یبنلا و  انم  کلذک و  کلذ  نوکی  ینا  كانه و  متسل  ءافکالا و  لعف  انحکنا  انحکنف و  انـسفناب ، مکانطلخ 
ریثک یف  بطحلا ، هلامح  مکنم  نیملاعلا و  ءاسن  ریخ  انم  رانلا و  هیبص  مکنم  هنجلا و  لها  بابش  ادیس  انم  فالحالا و  دسا  مکنم  هللا و 

« .مکیلع انل و  امم 

يافلخ هک  ناطیش ، هدش ي  دیص  هدروخ و  ریت  لطاب  يوس  هب  قح  زا  ار  وا  تسا  هداد  لیم  هک  ار  یـسک  تلـصخ  وت  زا  راذگاو  ینعی 
يرـشب و هطـساو ي  یب  ینعی  میئام ، راگدرورپ  ناگدش  لماک  ناگدش و  هتخاس  ام  هک  قیقحت  هب  سپ  دنـشاب ، ناشیا  ناعباتم  روج و 
ار ام  تسا  هدرکن  عنم  .دندرگ  یم  لماک  دنوش و  یم  هتخاس  ام  تیاده  هب  ینعی  دنـشاب ، ام  ناگدش  لماک  ناگدش و  هتخاس  نامدرم 

سپ ار ، ام  ياهسفن  امش  هب  ام  میدینادرگ  طولخم  هکنیا  زا  امـش  هفیاط ي  رب  ام  یتداع  توق  لوط و  ام و  یگـشیمه  هبلغ ي  تزع و 
اب يرسمه  هبترم ي  رد  دیتسین  هکنآ  لاح  نارسمه و  نارقا و  رادرک  دننام  میداد ، امش  هب  نز  میتفرگ و  امش  زا  نز 

لهجوبا تسا  امـش  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، تسا  اـم  زا  هکنآ  لاـح  اـم و  اـب  امـش  ندوب  رـسمه  نآ  دوش  یم  هنوگچ  اـم و 
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هب بقلم  ادخ  یحو  زا  هک  دشاب  مالـسلا  هیلع  سیفن ، سفن  هک  هللادسا  تسا  ام  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدـننک ي  بیذـکت 
لها ناناوج  دیـس  ود  تسا  ام  زا  ادـخ و  یلو  اب  هبراحم ي  ناراوخ  مسق  قیفر  يزعلا  دـبع  نب  دـسا  تسا  امـش  زا  تشگ و  بقل  نیا 
یبا نب  هبتع  هب  دنتفگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنانچ  منهج ، شتآ  لافطا  امـش  زا  دنـشاب و  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هک  تشهب 
برح رتخد  تسا  امـش  زا  نایملاع و  نانز  نیرتهب  ءارهز  همطاف ي  تسا  ام  زا  منهج و  شتآ  تسا  وت  دـالوا  وت و  يارب  زا  هک  طـیعم 

تمذم و رب  تسا و  ام  تبقنم  حدم و  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رایسب  رد  دش  روکذم  هچنآ  دشاب و  شک  همیه  هک  نایفـسوبا  رهاوخ 
.امش تمالم 

باتک یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالاولوا  و  : ) هلوق وه  انع و  ذش  ام  انل  عمجی  هللا  باتک  عفدتال و  مکتیلهاج  عمس و  دق  ام  انمالساف  »
هبارقلاب و یلوا  هرم  نحنف  نینموملا ) یلو  هللا  اونمآ و  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  : ) یلاعت هلوق  و  هللا )

جلفلا نکی  ناف  مهیلع ، اوجلف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  هفیقـسلا  موی  راصنالا  یلع  نورجاهملا  جتحا  امل  هعاطلاب و  یلوا  هرات 
« .مهاوعد یلع  راصنالاف  هریغب  نکی  نا  مکنود و  انل  قحلاف  هب 

تسا هدشن  راکنا  عفد و  هک  تسا  يزیچ  امش  رفک  تیلهاج و  تسا و  هتشگ  سک  همه  دزشوگ  هک  تسا  يزیچ  ام  مالسا  سپ  ینعی 
هللا باتک  نآ  فالخ و  زا  ام  تسد  زا  دـش  نوریب  هک  ار  هچنآ  ام  يارب  زا  دـنک  یم  عمج  دـشاب  نآرق  هک  ادـخ  باـتک  هکنآ  لاـح  و 

ادـخ و مکح  رد  ینعی  ادـخ » باـتک  رد  یـضعب  هب  ناـشیا  زا  یـضعب  دنرتراوازـس  اهیـشیوخ  تبارق و  ناـبحاص   » هک تسا  ادـخ  لوق 
نآ هنیآ  ره  میهاربا  هب  نامدرم  نیرتراوازـس  هک  قیقحت  هب   » هک تسا  یلاعت  يادخ  لوق  ندرب و  ثاریم  رد  دنـشاب  یلوا  ادـخ  دادرارق 

یلاعت يادخ  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  نانچنآ  دنا و  هدرک  ربمغیپ  نیا  تعباتم  دـنا و  هدرک  وا  تعباتم  هک  دنـشاب  یناسک  نانچ 
هعفد ي هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یشیوخ  تبارق و  ببـس  هب  نارگید  زا  میـشاب  یلوا  هعفد  کی  ام  سپ  تسا .» نانموم  رـصان 

ینب هفیقـس ي  زور  رد  راصنا ، رب  دوخ  تیلـضفا  رب  نارجاهم  دنتفگ  لیلد  تجح و  هک  ینامز  رد  وا و  ندرک  تعاطا  ببـس  هب  رگید 
زین ام  زا  دنتفگ  یم  هک  راصنا  رب  دندرک  هبلغ  و  شیرق » نم  همئالا   » ثیدح هب  رظن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تبارق  هب  هدعاس 

ام هک  اریز  دـشاب ، ام  يارب  زا  تفالخ  قح  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  برق  هب  ناشیا  هبلغ ي  دـشاب  رگا  سپ  دـشاب ، یماـما 
تباث راصنا  تسیاب  سپ  تبارق ، ریغ  ببـس  هب  ناـشیا  هبلغ ي  دـشاب  رگا  سک و  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  میـشاب  برقا 

هک دش  مولعم  سپ  .دندش  بولغم  هکنآ  لاح  دنوشن و  نارجاهم  بولغم  دشاب و  یماما  دـیاب  زین  ناشیا  زا  هک  دوخ  ياوعد  رب  دنـشاب 
رظن سپ  روکذـم ، صن  هب  رظن  راصنا و  رجاهم و  قافتا  هب  دـشاب  ربمغیپ  هب  تبارق  راصنا ، ندرک  ناعذا  نارجاـهم و  ندرک  هبلغ  ببس 

.تفالخ تماما و  هب  میشاب  یلوا  ام  صن ، قافتا و  هب 

و ، » کیلا رذـعلا  نوکیف  کیلع ، هیانجلا  سیلف  کلذـک ، کلذ  نکی  ناف  تیغب ، مهلک  یلع  تدـسح و  ءافلخلا  لکل  ینا  تمعز  «و 
مذـت نا  تدرا  دـقل  هللا  رمعل  عیاـبا و  یتـح  شوشخملا  لـمجلا  داـقی  اـمکداقا  تنک  ینا  تلق  و  .اـهراع » کـنع  رهاـظ  هاکـش  کـلت 

و هنیقیب ! اباترمال  هنید و  یف  اکاش  نکی  مل  ام  امولظم ، نوکی  نا  یف  هضاضغ  نم  ملسملا  یلع  ام  .تحـضتفاف و  حضفت  نا  تحدمف و 
« .اهرکذ نم  حنس  ام  ردقب  اهنم  کل  تقلطا  ینکل  اهدصق و  كریغ  یلا  یتجح  هذه 

هکنانچ رما  دـشاب  رگا  سپ  مدرک ، یـشکرس  نایغط و  ناشیا  عیمج  رب  مدرب و  دـسح  افلخ  عیمج  رب  نم  هک  وت  يدرک  ناـمگ  ینعی و 
ددرگ و ققحتم  هکنیا  ات  تسین  نم  زا  ندرک  تساوخزاب  هضرع ي  ار  وت  وت و  رب  مزال  نآ  تساوخزاـب  تیاـنج و  تسین  سپ  یتفگ ،
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بیرقت هب  تیاکـش ،» نآ  ندرک  بیع  تسا  لئاز  رود و  وت  زا  هک  تسا  یتیاکـش  نآ  هکنآ  لاح  و  ، » وت يوس  هب  نآ  رذع  دوش  هتفگ 
ار هقوشعم  دـندرک  شنزرـس  خـیبوت و  ینعی  اهبحا » ینا  نوشاولا  اهریع  و   » .تسا نیا  رعـش  زا  درف  نیا  لوا  عرـصم  وت و  تیلباق  مدـع 

یتفگ .درادن و  ار  ندرک  بیع  تیلباق  هک  اریز  تسا ، لئاز  وا  زا  وگدب  تیاکش  نیا  بیع  ار و  وا  مراد  یم  تسود  نم  هک  نایوگدب 
مار يارب  زا  هدـش  هدرک  راـهم  رتـش  دوش  یم  هدیـشک  هکناـنچ  ندرک  تعیب  يارب  زا  مدـش  یم  هدیـشک  هک  مدوب  نم  قیقحت  هب  هک  وت 

سپ ینک  تمذم  هک  يدرک  هدارا  هنیآ  ره  هک  ادـخ  تایح  هب  دـنگوس  .لوا و  هفیلخ ي  اب  مدرک  تعیب  هکنیا  ات  اهرک ، اربج و  ندرک 
ملظ هب  رابجا و  هارکا و  هب  نم  هک  يدرک  رارقا  هک  اریز  يدش ، اوسر  سپ  ینک  اوسر  هکنیا  يدرک و  حدم 

سپ .نم  رب  متس  ملظ و  نیا  هب  دندوب  هدیسر  متس  مولظم و  یمامت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، تیب  لها  سپ  مدرک ، تعیب  متـس  و 
رب يدز  نعط  سپ  .دوب  دـهاوخ  قح  نآ  رکنم  قح و  فالخ  هتبلا  یمتـس  ملظ و  اـب  تعیب  ناـنچ  تعیب و  نآ  رب  عاـمجا  دـشن  ققحتم 

يدرک و حدـم  ارم  نم  ندـش  مولظم  بیرقت  هب  یتخاس و  اوسر  حـضتفم و  ار  ناشیا  ار و  دوخ  یتشگ و  تمذـم  قحتـسم  تفـالخ و 
نیقی رد  هدش  هتشاد  ههبـش  هن  دوخ و  نید  رد  هدننک  کش  دشابن  هک  یمادام  مولظم ، دشاب  هکنیا  رد  یـصقن  تلذ و  ملـسم  رب  تسین 

، دـندرک دوخ  تیقح  عامجا و  ياعدا  هک  یئافلخ  زا  تسا  وت  ریغ  نآ  زا  دوصقم  هک  نم  تیقح  ناهرب و  تجح و  تسا  نیا  .دوخ و 
مدرک راهظا  نم  نکل  تسین و  لیلد  تجح و  هب  جاتحم  تسا و  لطاب  قح و  فالخ  وت  فالخ  ياعدا  کش  یب  ههیدبلاب و  هک  وت  هن 

.نآ ندرک  رکذ  زا  تشذگ  رطاخ  هب  هک  يردق  هب  تجح  نآ  زا  وت  يارب  زا 

لذب نما  هلتاقم ؟ یلا  يدها  هل و  يدعا  ناک  انیاف  هنم  کمحرل  هذه  نع  باجت  نا  کلف  نامثع ، رما  يرما و  نم  ناک  ام  ترکذ  مث  »
هللا ملع  دـقل   ) هللا ـالک و  هیلع ؟ هردـق  یتا  یتـح  هیلا ، نوـنملا  ثب  هنع و  یخارتـف  هرـصنتسا  نم  ما  هفکتـسا ، هدعقتـساف و  هترـصن  هـل 
ناک ناف  اثادحا ، هیلع  مقنا  تنک  ینا  نم  رذتعا  تنک  ام  و  الیلق ) الا  سابلا  نوتای  انیلا و ال  مله  مهناوخال : نیلئاقلا  مکنم و  نیقوعملا 

ام تعطتـسا و  ام  حالـصالا  الا  تدرا  ام  و  (، ) حصنتملا هنظلا  دیفتـسی  دـق  و   ) هل بنذال  مولم  برف  هل  یتیادـه  يداشرا و  هیلا  بنذـلا 
(.« تلکوت هیلع  هللااب  الا  یقیفوت 

، ههبش نآ  زا  يوش  هداد  باوج  هک  وت  يارب  زا  تسا  راوازس  سپ  نامثع ، رما  اب  نم  رما  زا  دوب  هک  ار  هچنآ  يدرک  روکذم  سپ  ینعی 
هار وا و  رب  میرت  هدـننک  متـس  ام  زا  کی  مادـک  ایآ  هک  تسا  نیا  باوج  سپ  ندوب ، هیما  ینب  رد  وا  اب  وت  یـشیوخ  تبارق و  تهج  زا 

وا و هرـصاحم ي  ماگنه  رد  مشاب  نم  هک  ار  دوخ  يرای  ترـصن و  وا  يارب  زا  دیـشخب  هک  یـسک  ایآ  وا ؟ لـتق  يوس  هب  میرت  هدـنیامن 
دوخ ياج  رب  نیشنب  نکلو  وت ، دادما  ترصن و  هب  متـسین  جاتحم  نم  هک  تفگ  باوج  رد  وا  ار و  دوخ  ندرک  يرای  وا  هب  درک  راهظا 

نامثع هک  یـسک  ای  و  ار ؟ وا  نداتـسیازاب  فک و  ار و  وا  هلتاقم ي  زا  دوعق  نامثع  درک  بلط  سپ  نم ، ءاذـیا  زا  ار  وت  سفن  رادزاب  و 
هلطامم و تخادـنا و  ریخات  هب  سپ  ار ، ماش  لـها  دادـما  یـشاب ، وت  هک  وا ، زا  درک  تساوخرد  ار و  يراـی  ترـصن و  وا  زا  درک  بلط 
و وا ؟ رب  وا  ردـقم  لجا  دیـسر  هک  نیا  ات  وا ، يوس  هب  ار  راـگزور  ثداوح  درک  نهپ  رـشتنم و  ار و  وا  يراـی  ترـصن و  درک  هلهاـسم 
ود نیا  دنـشاب  يواسم  هک  اشاح  مشاب ، نم  هک  لوا  زا  وا  رب  دوب  دهاوخ  رت  هدـننک  متـس  یـشاب  وت  هک  یناث  صخـش  هک  تسین  یکش 
هک ار  دوخ  نارای  ناردارب و  رم  ناگدـنیوگ  ار و  ترـصن  ناگدـنوش  عنام  ادـخ  تسا  هتـسناد  قیقحت  هب   » هک ادـخ  هب  دـنگوس  سک !
ما هدوبن  يدوب و  رت  هدنوش  عنام  و  نآ » ندوب  تبغر  یب  تهارک و  يور  زا  رگم  یتخـس  تدش و  هب  دینکم  نایتا  ام و  يوس  هب  دییایب 

تیاده داشرا و  وا  هب  تبـسن  نم  هانگ  دشاب  سپ  .ار  وا  ياهتعدـب  نامثع  رب  مدرک  یم  بیع  هک  مدوب  هکنیا  زا  مهاوخب  رذـع  هک  نم 
هک یـسک  دـنک  یم  تمهت  بسک  یهاگ  و   » .تسین وا  رب  یهانگ  هک  تسا  يا  هدـش  هدرک  تمـالم  رایـسب  هچ  سپ  ار ، وا  نم  ندرک 
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قیفوت تسین  متـشاد و  ییاناوت  تردـق و  هک  يردـق  هب  ار  وا  راـک  حالـصا  رگم  نم  مدرکن  هدارا  و  «، » .تسا هدـننک  تحیـصن  رایـسب 
« .اهراک همه  رد  ما  هدرک  لکوت  وا  رب  .ادخ  بناج  زا  رگم  نم  يارب  زا  تیاده  حالصا و 

نیلکان ءادعالا  نع  بلطملادبعونب  تیفلا  یتم  رابعتسا ! دعب  تکحضا  دقل  فیسلا و  الا  كدنع  یباحـصال  یل و  سیل  هنا  ترکذ  «و 
یف كوحن  لـقرم  اـنا  دبعتـست و  اـم  کـنم  برقی  بلطت و  نم  کبلطیـسف  لـمح » اـجیهلا  قحلی  ـالیلق  ثبلف  « !؟ نیفوخم فویـسلاب  و 

مهیلا ءاقللا  بحا  توملا ، لیبارـس  نیلبرـستم  مهماتق ، عطاس  مهماحز  دـیدش  ناسحاب ، نیعباتلا  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نم  لـفحج 
یه ام  و   » کلها كدج و  کلاخ و  کیخا و  یف  اهلاصن  عقاوم  تفرع  دق  هیمـشاه ، فویـس  هیردب و  هیرذ  مهتبحـص  دق  مهبر ، ءاقل 

«. دیعبب نیملاظلا  نم 

نیا زا  يدنادنخ  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  و  ریـشمش ، رگم  وت  دزن  رد  نم  باحـصا  نم و  يارب  زا  تسین  هک  وت  یتخاس  روکذم  ینعی و 
نارـسپ دـندش  هتفاـی  ناـمز  هچ  رد  وـت ! راـجنهان  راـتفگ  زا  ندـینایرگ  زا  دـعب  وـت  زا  ندرک  بـجعت  ببـس  هـب  ار  ناگدنونـش  نـخس 

یمرد هک  ینامز  كدنا  نک  گنرد  سپ  « ؟ ناگدنـسرت اهریـشمش  هب  ناگدننادرگور و  ناگدننک و  لوکن  نانمـشد  زا  بلطملادـبع 
وت هب  تسا  کیدزن  ییوا و  راکبلط  وت  هک  یـسک  گنج  هب  ار  وت  دـنک  بلط  هک  دـشاب  دوز  سپ  .عاجـش  مان  لـمح » ار  گـنج  دـبای 

ناگدـنوش مزال  عبات و  راصنا و  نارجاهم و  زا  يرایـسب  هاپـس  اب  وت  بناج  هب  ما  هدنباتـش  نم  ار و  نآ  يرامـش  یم  رود  وت  هک  يزیچ 
تـسود ار ، لاتق  گرم و  ياهـسابل  دنا  هدیـشوپ  .ناشیا  رابغ  تسا  دنلب  عفترم و  ناشیا و  یهوبنا  تسا  دیدش  هک  یتلاح  رد  ناسحا ،

گنج ناعاجـش  دالوا  دنـشاب  ناشیا  ناهارمه  هک  قیقحت  هب  تسا ، ناشیا  راگدرورپ  تمحر  تاقالم  ناـشیا  يوس  هب  تاـقالم  نیرت 
وت لاخ  رد  هلظنح و  وت  ردارب  رد  ار  اهریشمش  نآ  يزیت  ندش  عقاو  ياج  وت  يا  هتخانش  هک  قیقحت  هب  مشاه ، ینب  ياهریـشمش  ردب و 

«. ناراکمتس زا  رود  ریشمش  نآ  تسین  و  ، » وت لها  رد  هبتع و  وت  دج  رد  دیلو و 

یئوخ

لتق انموق  داراف  مالسلا :) هیلع   ) هلوق هلوا  بابلا ، اذه  نم  عساتلا  راتخملا  حرـش  یف  باتکلا  اذه  تاغل  نم  هفئاط  نایب  یـضم  دق  هغللا :
ابخ و  ازومهم ، عنم  باب  نم  یـشلا ء ، ابخ  لاقی : یفخا ، يا  اـبخ ) (. ) ص 324 ج 17  ) .خـلا مومهلا - انب  اومه  هلـصا و  حایتجا  هیبن و 
امک اـهفیفختب  یـضرلا  هخـسن  ءاـبلا و  دـیدشتب  هلوکـشم  هملکلا  تناـک  هعوبطملا  خـسنلا  نم  ریثـک  یف  هاـفخا و  هرتـس و  يا  اددـشم 

هکرحم رجه )  ) .ناسحالا ماعنالا و  وه  اندـنع  ام  عم  بسانملا  نکلو  هناحتما  هرابتخا و  وا  هناسحا ، هماعناب و  يا  هللا ) ءالبب   ) .اـهانرتخا
هخسن یف  وه  و  يرجاه ، ابن  مهلوق  کلذ  نم  سایقلا و  فالخ  یلع  يرجاه  هیلا  هبسنلا  فورـصم و  ریغ  فورـصم و  رکذم  دلب  مسا 

نم هدع  یف  و  بیعلا ، رسکلا و  ملثلا : هملث )  ) .هامارملا لاضنلا ) ، ) هملعم يا  هددسم ) ، ) اعم فورصم  ریغ  افورصم و  لوکـشم  یـضرلا 
( ءاقلطلا  ) .هانرتخا امک  هملث  کقحلی  مل  تناک : هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  هخـسن  نکلو  هملث ، کصقنی  مل  اهریغ : هعوبطملا و  خـسنلا 

هلمهملا ءاحلا  لـصف  یف  ینادـیملا  لاـق  لـثم ، اـهنم ) سیل  حدـق  نح  دـقل   ) .هرـسالا دـعب  قلطا  نم  وه  قلطا و  نم  وه  قیلطلا و  عمج 
هلاجا مث  هتاوخا  هرهوج  ریغ  نم  حادقلا  دحا  ناک  اذا  رـسیملا و  حادق  دحا  حدقلا  اهنم ، سیل  حدق  نح  لاثمالا : عمجم  نم  هحوتفملا 

امب حدمتی  وا  اهنم  سیل  هلیبقب  رختفی  لجرلل  برـضی  حادقلا ، هلمج  نم  سیل  هنا  هب  فرعی  اهتاوصا  فلاخی  توص  هل  جرخ  ضیفملا 
یف ءاهلا  و  اهنم ، سیل  حدق  نح  رمع : لاقف  شیرق  نیب  نم  لتقا  طیعم : یبا  نب  هبقع  نب  دیلولا  لاق  نیح  رمع  هب  لثمت  و  هیف ، دـجویال 

فقو و عنمک : عبر  عبرتالا )  ) .اهباوبرـض يا  حادـقلاب  رـسیملا  لها  ضافا  لاقی : ضیفملا  هلاجا  هلوق : .یهتنا  .حادـقلا  یلا  هعجار  اهنم 
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و بیعلا ، مـاللا : نوکـسب  عـلظا ) و   ) .سوماـقلا یف  هلاـق  کـعلظ  یلع  وا  کـسفن  یلع  وا  کـیلع  عـبرا  مهلوـق : هنم  سبحت و  رظتنا و 
برضی هدایعلا ، نم  دوعی  اریسک ، دوعی  علاظ  مهلاثما : نم  و  هیـشم ، یف  زمغ  يا  عنمک  ریعبلا  علظ  ردصم  وه  و  زمغلا ، جرعلا و  اهحتفب :

یتلا هتقاط  ناسنالا  عرذ  دیلا و  طسب  عسولا و  هقاطلا و  عرذلا :)  ) .ینادیملل لاثمالا  عمجم  یف  امک  هنم  فعضا  وه  نم  رصنی  فیعضلل 
ضایرب موسوملا  اهحرـش  یف  و  اعرذ ، بر  اـی  یب  لزن  اـمل  تقـض  دـقف  هیداجـسلا : هفیحـصلا  نم  عباـسلا  ءاعدـلا  رخآ  یف  و  اـهغلبی ،

لالـضلا و هیتلا :)  ) .عجارف هیبدا  تاکن  اهروصقل  بسانملا  عرذـلا  قیـض  یف  هرـس  سدـق  ناـخیلع  دیـسلا  علـضتملا  ملاـعلل  نیکلاـسلا 
لـجرلا و غار  لاـقی : لـیملا ، ریثک  غاورلا :) ، ) ضرـالا یف  نوهیتی  هنـس  نیعبرا  مهیلع  همرحم  اـهنا  یلاـعت : هللا  لاـق  زواـفملا  یفریحتلا 
(: دـصقلا  ) .بلعثلا نم  غورا  نالف  لاثمالا  نم  بلعثلا و  ناغور  غوری  نالف  لاقی : یـشلا ء ، نع  داح  لام و  اذا  اناغور  اـغور و  بلعثلا 

( دهـشتسا ، ) هبربخا هربخاک و  هابنا  هایا و  هملعا  لیعفتلا  باب  نم  یـشلاب ء  یـشلا ء و  هربخ  ربخم ) ریغ  ، ) میقتـسملا قیرطلا  لادتعالا و 
: نوکـسلاف حتفلاب  لوطلا ) ، ) هاقلا اذا  اهیف  نم  ءاملا  جـم  لاقی  اهجمت )  ) .لوهجملا یتغیـص  یلع  دهـشا ، اذـک  و  هللا ، لیبس  یف  لتق  يا 

بوسنم هناک  میدق  يا  يداع  یش ء  مالسلا و  هیلع  دوه  موق  مه  هلیبق و  داع  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  میدق ، يا  يداع ) ، ) لضفلا
نا الا  اضیا  انلابب  رطخ  هجولا  اذـه  انم و  دـق  ام  باوصلا  لوقا : فورعملا ، يداـیتعالا  يداـعلا  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاـق  .داـع و  یلا 
وه یمری و  يذـلا  دیـصلا  انهه  اهنم  دارملا  هیمرلا )  ) .اـنلوط دـیدم  و  یـشعالا : حبـص  هیاور  یف  و  کـلذ ، نع  اـنعنم  میدـقلاب  هتلباـقم 

هدصق نع  هب  لیمیف  هعبتیف  دیصلا  هل  ضرعتیف  ادصق  دصقی  لجرلا  نا  هلصا  هلطابلا و  هضارغا  قحلا  نع  هب  لیمی  نمل  برـضی  لثملاک 
هلوکـشم یـضرلا  هخـسن  یلع  هیلاتلا  هبارتا  لضافلا و  سوسملا ) سئاسلا و  لوضفملا و  لـضافلا و  تنا و  اـم  و  : ) بارعـالا .یلـصالا 

دق اضیا و  هبوصنم  فیرعت  بیترتو و  زییمتلا  خلا  زییمتلا  ءاقللطلا و  ءانبا  ءاقطلل و  ام  ینعا و  اهدـعب  یتلا  هلمجلا  یف  نا  امک  بصنلاب ،
هیناثلا هلمجلا  یف  عفرلا  مهـضعب  لمتحا  و  اندنع ، هورقم  هلوکـشم  هطوطخم  هخـسن  یف  امک  اعم  عفرلا  بصنلاب و  یلوالا  هلمجلا  تئرق 

نمف بصنلاب  موق  اهاور  دـق  عفرلاب و  هروهـشملا  هیاورلا  لوضفملا  لضافلا و  تنا و  ام  و  هلوقب : یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  دافا  .اـضیا 
لضافلا و کلام و  لیوات  یلعف  بصن  نم  و  راحفلا ، كدعب و  یـسیقلا  امف  هلوقب : رخفلا ، کیبا و  تیب  تنا و  ام  و  هلوقب : جـتخا  عفر 
و فلتم ، یف  ریـسلا  تنا و  امف  اودشنا : لعف و  ینعم  وا  العف  هیف  مالکلا  نمـضتی  نا  دبال  بابلا  اذه  نال  عنـصت  ام  يا  ینعم  کلذ  یف 
( اهنم سیل  حدـق  نح   ) .ءاقلطلا یف  ماللا  لجال  ریغ  انهه ال  بصنلا  زییمتلا  ءاقلطلا و  ءاـنبا  ءاـقطلل و  اـم  و  یلوا ، نییوحنلا  دـنع  عفرلا 

هیـضقلا وا  هعامجلا  وا  تاقبطلا  یلا  هعجار  نیفرطلا  یف  ءاهلا  اهل ) مکحلا  هیلع  نم  اهیف  ، ) رم امک  حادقلا  یلا  عجار  رورجملا  ریمـضلا 
ریغ یف  ریبختلا و  نم  ءابلا  دیدشتب  ناک  ناک  یـضرلا  هخـسن  یلع  ربخم  و  ثدـحا ، ریمـضل  هیلاحلا  یلع  بوصنم  ربخم  ریغ  اهوحن  وا 

يرت لوعفم  اموق ) نا  ، ) تاغللا حرـش  یف  رم  امک  دـحاو  ینعمب  اـمهالک  راـبخال و  نم  هففخملا  ءاـبلا  رـسکب  يرخا  حـسن  نم  دـحاو 
، اهیلا هتلاما  يا  هب  تلام  ایندلا و  یلا  لام  نم  عد  يا  ایندلا  اهب  دارملا  اتعن و  امسا ال  تلعج  اهنال  تثنا  هلوعفم و  ینعمب  هیلعف  هیمرلا ) )

باتکلا ذخام  رکذ  یف  رم  دق  ردصملا : مکانطلخ ، هیف  لماعلا  لاحلل و  اولا و  كانه ) متسل  و  ، ) ردصملا یلع  بوصنم  ءافکالا ) لعف  )
محازم نب  رصنل  نیفص  باتک  نم  امه  انلقن  دق  هیلا و  هباتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک لقن  ص 326 ج 17 )  ) عساتلا

ص  ) حوتفلا یف  یفوکلا  مثعا  هلقن  دقف  اذه  هباتک  اما  و  رصم ) عبط  نم  ص 334 ج 4   ) اضیا دیرفلا  دقعلا  یف  هب  ردبع  نبا  هلقن  دـق  و 
و رـصم ) عبط  نم  ج 1  ص 229   ) یـشعالا حبـص  یف  يدنـشقلقلا  یلع  نب  دـمحا  سابعلاوبا  و  یئبمب ) عبط  يورهلا  همجرت  نم   157
هیواعم و یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک باـب  نم  بلطی  و  ص 223 ج 7 )  ) برالا هیاهن  یف  يریونلا  باهولادبع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهش 
دـحاو و اـمهنا  عساـتلا و  نم  بیرق  هنا  مهوی  اذـه  هباـتک  و  یناـبمکلا ،) عبطلا  نم  ج 8  ص 534   ) راحبلا نماـث  نم  هیلع  هتاـجاجتحا 
اقباس و الصف  هنم  دیسلا  رکذ  باتک  نم  طقتلم  باتکلا  اذه  نا  انهه  لام  ینارحبلا  حراشلا  نا  یتح  تایاورلا  وا  خسنلا  یف  فالتخالا 

ناک نا  كانه و  هرـساب  هل  باتکلا  انرکذ  هل و  هباوج  باتکلا  اذه  يذلا  هیواعم  باتک  انرکذ  دـق  انیبن و  كالها  انموق  داراف  هلوق : وه 
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نم انعنمی  افالتخا  امهنیب  يرن  هدـیدع و  ذـخاملا  نیباـتکلا  اندـجو  دـق  لوقا : .هلوق  یهتنا  تاـیاورلا - نیب  هریـسی  ظاـفلا  فـالتخا  هیف 
هروص یلع  همیدـقتب  هبنی  نا  يرخا  هیاورب  همالک  لقن  اذا  ناـک  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  یفیرـشلا  باد  نا  یلع  ادـحاو ، اـمهداقتعا 

هفالخلاب و هتعیب  فصو  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  اهتفغکف و  يدی  متطـسب  هلوا : بطخلا  باب  نم  راتخملا 227  یف  لاق  يرخا :
یضم دق  و  لوقا : ائیـش : هللااب  اوکرـشتال  نا  مکل  یتیـصو  هلوا : بتکلا  باب  نم  راتخملا 23  یف  لاق  .هفلتخم و  ظافلاب  هلثم  مدـقت  دـق 

ناف دعب  اما  هلوا : بابلا  اذـه  نم  راتخملا 66  یف  لاق  .هریرکت و  تبجوا  هدایز  هیف  نا  الا  بطخلا  نم  مدـقت  اـمیف  مـالکلا  اذـه  ضعب 
ناـک ولف  يرخا  عـضاوم  هدـع  یف  اـهوحن  .هیاورلا و  هذـه  فـالخب  هرکذ  مدـقت  دـق  و  هتوـفیل : نکی  مل  يذـلا  یـشلاب ء  حرفیل  ءرملا 
یلع یلا  بتک  هیواعم  ناب  هلئاق  تایاورلا  نا  لوقن ، کلذ  نع  ضمغلا  دـعب  و  اهیف ، ضرعت  امک  هیلع  ضرعتی  ناـکل  ادـحاو  ناـباتکلا 
یبا عم  هیلا  هذفنا  اباتک  هیلا  بتک  و  باتکلا ، اذه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  یلهابلا  هماما  یبا  عم  هیلا  هذفنا  اباتک  مالـسلا ) هیلع  )

- باتکب یلع  مدـق  نالوخ  اخا  ناف  هردـص : ناک  عساتلا و  راتخملا  یف  مدـقملا  باتکلا  کلذ  هباوج  یف  ع )  ) بتکف ینالوخلا  ملـسم 
هباجاف رفعج  یبا  بیقنلا  یلع  هدروا  اضیا و  لاوئسلا  اذه  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  یلع  لبقا  دق  .خلا و 

هثعب يذلا  هیواعم  هباتک  یلع  اقبطنم  باوجلا  اذه  يرا  تلقف : دـیز  نب  ییحی  رفعجابا  بیقنلا  تلاس  لاق : هدـئاف  نم  هرکذ  ولخیال  امب 
نب رـصن  هدروا  هریـسلا و  بابرا  هرکذ  يذـلا  باوجلاف  باوجلا  وه  اذـه  ناک  ناـف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ینـالوخلا  ملـسم  یبا  عم 
لب یل : لاقف  لاق : تباث .؟ حیحـص و ال  ریغ  نذا  باوجلا  اذـهف  باوجلا  کلذ  ناـک  نا  و  حیحـص ، ریغ  اذا  نیفـص  باـتک  یف  محازم 
ناـک لاـق : هتبتکف  یلع  هیلمی  اـم  بتکا  نا  ینرما  مث  هظاـفلا ، و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مـالک  اـمهالک  يورم و  تباـث  اـمهالک 

هبتکی و باتکلاب  هدـیکی  لازی  هقح و ال  هابـصغ  امهنا  رمع و  رکب و  یبا  لاح  نم  هرکذـی  هاسع  ام  هیلع  یعنی  اـیلع و  طقـستی  هیواـعم 
لها دـنع  هیلع  هجح  کلذ  لعجیف  هلـسارم  وا  هبتاکم  اما  رمع  رکب و  یبا  لاح  نم  هردـص  یف  امب  ثفنیل  هترغ  بلطی  اـهثعبی  هلاـسرلا 

هحلط و لتق  هنا  و  هلتق ، یلع  الام  وا  نامثع  لتق  هناب  مهدنع  هصمغ  ناک  دقف  معز  هبونذ  نم  مهسفنا  یف  هر  رق  ام  یلا  هفیـضی  ماشلا و 
امهبـسنی رمع و  رکب و  یبا  نم  اربتی  هنا  مهدنع  تثی  نا  وه  هدحاو و  هلـصخ  تیقب  هرـصبلا و  لها  ءامد  قارا  و  هشئاع ، رـسا  و  ریبزلا ،

یلع هرـصقم  تسیل  يربکلا  هماطلا  هذـه  تناکف  اهایا  هابـصغ  هبلغ و  هیلع  ابث  امهنا و  هفالخلا و  رما  یف  لوسرلا  هفلاـخم  ملظلا و  یلا 
ماشلا لها  داسف 

.هعیـشلا صاوخ  نم  ذاشلا  لیلقلا  الا  نیخیـشلا  هماما  نودقتعی  اوناک  مهنال  هراصنا  هتناطب و  هدنج و  مه  نیذـلا  قارعلا  لها  لب و  هیلع 
نیلـسملا لضفا  هنا  رکبابا و  رکذ  ارق  اذا  هجوحی  هجرحی و  ایلع و  بضغی  نا  دـصق  ینالوخلا  ملـسم  یبا  عم  بتکلا  کلذ  بتک  اـملف 

اـمهل و ال میلظتلاـب  حیرـصت  هیف  نیب  ریغ  اـحمجم  باوجلا  ناـکف  رکب  یبا  ییف  اـنعط  یـضتقت  هملکب  باوـجلا  یف  هطخ  نهری  نا  یلا 
بتکی نا  هیواعم  یلع  صاعلا  نب  ورمع  راشاف  امهل  هتکرت  دـق  یقح و  ذـخا  لوقی  هواـت  اـمهیلع و  محرتی  هراـت  اـمهتئاربب و  حیرـصتلا 

هلاح و حیبقت  یف  هب  ناقلعتی  امالک  بتکب  نا  هنم  بضغلا  هلمحی  هافختـسی و  و  ع )  ) ایلع هیف  ازفتـسیل  لوالا  باتکلل  ابـسانم  ایناث  اباتک 
اباتک بتکف  بتکاف  رمع  رکب و  یبا  ظیرقت  لثمب  مالکلا  هنم  تعمطتسا  ام  هاسیت و  قزن  لجر  ایلع  نا  ورمع : هل  لاق  و  هبهذم ، نیجهت 
یبا نب  هیواعم  هللادبع  نم  باتکلا : هخسن  ءادردلا و  یبا  عم  هثعب  یلع  مزع  نا  دعب  هباحـصلا  نم  وه  یلهابلا و  هماما  یبا  عم  هیلا  هذفنا 

بیقنلا لاـق  لاـق : مث  .ینعملا  رکذ  یف  اذـه  دـیعب  هلقنن  اـم  رخآ  یلا  هدـج - یلاـعت  هللا  ناـف  دـعب  اـما  بلاـط  یبا  نب  یلع  یلا  ناـیفس 
ینالوخلا و ملـسمابا  هب  ملک  امم  وحنب  هماما  ابا  ملک  یلهابلا  هماما  یبا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  باتکلا  اذـه  لصو  املف  رفعجوبا :

باتکلا یف  شوشخملا ال  لحفلا  وا  شوشخملا  لمجلا  ظفل  رکذ  اذه  هیواعم  باتک  یف  و  بیقنلا : لاق  لاق : .باوجلا  اذـه  هعم  بتک 
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زرـشلا و كرظن  نم  کلذ  انفرع  مهیلع  تیغب  ءاـفلخلا و  تدـسح  هیف  اـمنا  هظفللا و  هذـه  کـلذ  یف  سیل  ملـسم و  یبا  عم  لـصاولا 
مهدـنع روهـشملا  نیباتکلا و  نوفرعیال  سانلا  نم  ریثک  امنا  و  لاق : لاق : .ءافلخلا  نع  كواطبا  ءادعـصلا و  کـسفنت  رجهلا و  کـلوق 

یبا باتک  یف  تناک  ول  هباوج و  یف  تداع  اهارتالا  هماما  یبا  باتک  یف  اهنا  حیحـصلا  هیف و  هظفللا  هذـه  نولعجیف  ملـسم  یبا  باتک 
قیقد و يربخ  قیقحت  اذـه  و  لوقا : .یلزتعملا  حراـشلا  لـضافلا  حرـش  نم  رفعج  یبا  بیقنلا  مـالک  یهتنا  هباوج - یف  تداـعل  ملـسم 

لـضافلا هیلا  لاـم  دـق  و  تیرد ، اـمک  ناـباتک  اـمهنا  دـیفی  هیئاورلا  عماوجلا  هدـیدعلا و  نونفلا  یف  عیماـجملا  ناـف  قیمع  یناور  ثحب 
ملسم یبا  عم  هیواعم  باتک  لقن  ام  دعب  هناف  يرصانلا ) عبطلا  نم  ص 164 ج 2   ) خیراوتلا خسان  یف  رهپس  یقت  دمحم  نانفلا  خروملا 

هیسرافلاب هظفلوه  اذه  ام  لاق  عساتلا  باتکلا  ذخام  رکذ  یف  امهلقن  رم  ام  یلع  هباوج  یف  مالـسلا  هیلع  نینموماریما  باتک  ینالوخلا و 
( مالـسلا هیلع   ) یلع هک  تسیرگن  ورمع  دومنب ، زین  ار  صاعورمع  درک و  تئارق  ار  بوتکم  هیواعم  .تبیقنلا  هدافا  اـم  همجرت  هناـک  و 

دشاب وا  لامعا  عینـشت  رکبوبا و  حیبقت  رب  حیرـصت  هک  هملک  هداهن  لیـضفت  ناناملـسم  تمامترب  ار  رکبوبا  هک  اجنآ  هیواعم  باوج  رد 
بوتکم یلع  لوا  باتک  نوناق  رب  تفگ  هیواعم  اب  مدرک ، ضیوفت  نم  دنا و  هتشاد  ذوخام  ارم  قح  تسا  هتشاگن  هکنآ  الا  هدرکن  مقر 

لوسر ادخ و  دزن  رد  دناد و  شیوخ  قح  بصاغ  ارناشیا  یلع  نوچ  نک ، مقر  نامثع  رمع و  رکبوبا  لضف  رد  یلـصف  نانچمه  نک و 
ار وا  بوتکم  ام  هاگنآ  دنک  مقر  يزیچ  ناشیا  نایغط  ملظ و  ناشیا و  تدیقع  تحیضف  رد  هک  دشابن  دیعب  دناوخیم  راک  هزب  یصاع و 

وزرآ ندرگ  رب  میناروش و  رب  وا  رب  ار  برع  تمامت  میراد و  هضرع  لیابق  دیدانـص  ماش و  مدرم  رب  مینک و  تجح  وا  بهذـم  داسف  رب 
تسشن و زاب  هشیدنا  نیا  زا  مه  دراگن  يزیچ  ادردوبا  تبحـص  هب  ات  تساوخ  یمه  داتفا و  هدنـسپ  وا  تاملک  ار  هیواعم  میوش ، راوس 

یلا نایفـس - یبا  نب  هیواعم  هللادبع  نم  تشاد : ذافنا  تسادخ  لوسر  باحـصا  رامـش  رد  هک  یلهاب  هماماوبا  تسدـب  ار  بوتکم  نیا 
ترـضح رـضاح  هفوک  رد  تشون و  رد  هار  تفرگب و  همان  نیا  یلهاب  هماـماوبا  هلمجلاـب  لاـق : نا  یلا  بیرق - نیع  یتـالا  هباـتک  رخآ 

ینغلب دقف  دعب  اما  تشاگن : خساپ  هنوگ  نیدب  بوتکم  نآ  تئارق  زا  دـعب  نینموملاریما  داد  میلـست  هدـش  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
- یلاعت هللا  ءافطصا  هیف  رکذت  کباتک 

ریـسفت یلا  عجرنلف  هلایح  یلع  باتک  اهمنم  دـحاو  لـک  ناـب  لـصاح  صحفلا  عبتتلا و  نم  ملعلاـب  مخاـتملا  نظلا  نا  هلمجلاـب  .خـلا و 
ورمع هناطیـش  ءاوها  هیواعم و  ماـهوا  توبکنع  اهتجـسن  یتلا  لـیطابالا  دری  باـتکلا  اذـه  یف  ع )  ) ریمـالا ناـک  اـمل  ینعملا : .باـتکلا 

: افنآ رم  ام  یلع  ینالوخلا  عم  هیلا  هذفنا  يذلا  هباتک  دعب  هیلا  هیواعم  بتک  باوجلا ، حضتیل  هیواعم  باتک  لقن  نم  انل  دـبالف  یـصاعلا 
، هتلاسرل مالسلا  هالصلا و  هیلع  ادمحم  یفطصا  هدج  یلاعت  هللا  ناف  دعب  اما  بلاط : یبا  نب  یلع  یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هللادبع  نم 

قحم و  عرـشلا ، غلب  دق  ادـیمح  ادیـشر  هیلا  هضبق  مث  هیاوغلا ، نم  هب  يدـه  و  هیامعلا ، نم  هبذـقناف  هتعیرـش  هیدات  هیحوب و  همـصتخا  و 
هالـصلا و هیلع  ادـمحم  صتخا  هناحبـس  هللا  نا  مث  .هئالآ  همعن و  هیلع  فعاض  و  هئازج ، هللا  نسحاـف  کـفالا ، راـن  دـمخا  و  كرـشلا ،
و هبترم ، مهلـضفا  ناکف  مهنیب ) ءامحر  رافکلا  یلع  ءادـشا  : ) مهل هناحبـس  هللا  لاـق  اـمک  اوناـک  هورـصن و  هودـیا و  باحـصاب  مالـسلا 

حتف يذـلا  یناثلا  هفیلخلا  مث  هدرلا ، لها  لتاق  هوعدـلا و  مل  هملکلا و  عمج  يذـلا  لوالا  هفیلخلا  هلزنم  نیملـسملا  هللا و  دـنع  مهـالعا 
قافالا قبط  هلملا و  رشن  يذلا  مولظملا  ثلاثلا  هفیلخلا  مث  نیکرشملا ، باقر  لذا  راصمالا و  رصم  و  حوتفلا ،

رمالا و نطب  هل  تبرض  دئاکملا و  هل  تبـصن  لئاوغلا و  هتیغبف  هیلع ، تودع  هنارجب  برـض  مالـسالا و  قثوتـسا  املف  .هیفینحلا  هملکلاب 
موی ام  و  هتکردا ، امف  قزمی  نا  لبق  هکردـت  نا  کلاس  و  هرـصن ، نع  كرـصنتسا  ثیح  تدـعق  هب و  تیرغا  هیلع و  تسـسد  هرهظ و 

سانلا نم  هباصع  تیوغتـسا  و  کتیب ، یف  تدـعق  هرما و  داسفا  تمر  هیلع و  تیوتلا  رکبابا و  تدـسح  دـقل  دـحاوب : کـنم  نیلـسملا 
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کنا یتح  هباصمب  هتامـشلا  ترهظا  و  هلتقب ، تررـس  هتدـم و  تلطتـسا  و  هتدـسح ، رمع و  هفالخ  تهرک  مث  هتعیب ، نع  اورخات  یتح 
تانعط و  هنـساحم ، تیوط  و  هحباقم ، ترـشن  نامثع  کمع  نبال  ادسح  کنم  دشا  نکت  مل  مث  .هیبا  لتاق  لتق  هنال  هدلو  لتق  تلواح 

عفدت ال  کنم ، هرضحمب  هولتق  یتح  کتعیش  کباحصا و  نم  ءاهفسلا  هب  تیرغا  هلقع و  یف  مث  هتریـس ، یف  مث  هنید  یف  مث  ههقف ، یف 
قاسی امک  راستقالا  مئازحب  قاست  ارهق  هیلع  تلمح  یتح  هتعیب  یف  تاکلت  و  هیلع ، تیغب  نم  ـالا  ءـالوه  نم  اـم  و  دـیال ، ناـسلب و  هنع 
یناما نم  کلت  و  کـب ، نوقدـحملا  كوارجـس و  كواـصلخ و  ناـمثع  هلتق  هفـالخلا و  بلطت  نـالا  تضهن  مث  شوشخملا ، لـحفلا 

نم یلع  اوقفتیل  نیملـسملا  نیب  يروش  رمالا  دـعاو  نامثع ، هلتق  انیلا  عفدا  و  ابناج ، ثعبلا  جاجللا و  عدـف  .ءاوهلا  تالالـض  سوفنلا و 
يذلا فیسلا و  .الا  يدنع  هباحصال  کل و  سیل  و  اندنع ، کل  یبتع  انیلع و ال  کل  هعاط  و ال  انقانعا ، یف  کل  هعیب  الف  اضر ، وه هللا 

کتقباس و نم  هب  نمت  لزت  ام ال  اماف  هللااـب  یحور  قحلت  وا  مهلتقا  یتح  اوناـک  ثیح  اوناـک و  نیا  ناـمثع  هلتق  نبلط  ـال  وه  ـالا  هلا  ـال 
نامیالل مکاده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالسا  یلع  اونمتال  لقا  وملسا  نا  کیلع  نونمی  : ) لوقی هناحبس  هللا  تدجو  یناف  كداهج 

لطبی لئاسلا  یلع  نانتمالا  ناک  اذا  اهلمعب و  هللا  یلع  انانتما  سفنالا  دـشا  اهتدـجول  کسفن  لاـح  یف  ترظن  ول  و  نیقداـص ) متنک  نا 
امم یش ء  یلع  نوردقی  ادلص ال  هکرتف  لباو  هباصاف  بارت  هیلع  ناوفصک   ) هلعجی داهجلا و  رجا  لطبی  هللا  یلع  نانتمالاف  هقدصلا  رجا 
امل مالسالا  نا  هنارجب ، برـض  مالـسالا و  قثوتـسا  املف  همالک : ینعم  .هیواعم و  باتک  یهتنا  نیرفاکلا ) موقلا  يدهی  هللا ال  اوبـسک و 

.هرحنم یلا  هحبذم  نم  هقنع  مدقم  وه  ریعبلا  نارج  و  ضرالا ، یلع  هنارج  دم  حارتسا  كرب و  اذا  ریعبلاب  اهیبشت  هرارق  یف  رق  ماقتـسا و 
یف انمالک  مدقت  دق  رمع و  لتاق  زوریف  ولولابا  هلتق  رمع و  نبا  هللادیبع  یلا  ریـشی  هیبا ، لتاق  هنال  هدـلو  لتق  تلواح  کنا  یتح  هلوق : و 

تاکلت هلوق : ص 238 ج 16 .)  ) بتکلا باب  نم  لوالا  راتخملا  حرـش  یف  و  ص 244 ج 15 )  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش 
هلوق فیرحت ، اهیف  قرطتی  مل  نع  ینعمب  یف  هملکف  هتعیب  نع  تاکلت  لاقی  نا  باوصلاف  فقوت ، اـطبا و  يارمـالا  نع  اـکلت  هتعیب ، یف 
دعب اما  هباوج : یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  بتکف  .یفـصلا  لیلخلا  يا  میرکک  ریجـس  عمج  هلمهملا  نیـسلاب  وه  كوارجس 
هیلع  ) هلوق مالـسلا :) هیلع   ) هباتک حرـش  نالا  انل  ناحف  خـلا  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم هللا  ءافطـصا  رکذـت  کـباتک  یناـتا  دـقف 
یتلا ههومملا  لیطابالا  نم  لوصف  نع  تیجت  لوصف  یلع  لمتـشی  باتکلا  اذه  لاضنلا ) یلا  هلوق : یلا  یناتا - دقف  دعب  اما  (: ) مالـسلا

باوجلا نایب  .هبترم و  مهلـضفا  ناکف  هلوق : یلا  هدـج - یلاعت  هللا  ناف  هلوق : نع  باوج  باتکلا  نم  مسقلا  اذـه  هیواعم و  اـهیف  لـغوت 
نع بذلا  نیدلا و  هیامح  یف  هلثمک  دـحا  نکی  مل  هنال  هریغ  نم  ملعا  هیواعم  هربخا  امب  ناک  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  لامجالا  یلع 

هیفسک کلذب  مالسلا  هیلع  ایلع  هیواعم  رابخا  ایندلا و  نم  هلاحترا  نامز  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هوعد  ءادتبا  نع  هتروح 
نم عساتلا  راتخملا  حرـش  یف  رم  دـقف  لیـصفتلا  یلع  هنایب  اما  و  هامارملا ، یلا  هیاـمرلا  هلع  نم  یعد  یبغک  وا  رجه ، یلا  ارمت  عضبتـسا 

سانلا لضفا  نا  تمعز  و  (: ) مالـسلا هیلع  : ) هلوق .عجارف  هنم  رـشع  عباسلا  راتخملا  حرـش  یف  و  336 ج 17 )  - ص 348  ) بتکلا باب 
هملکلاب قافالا  قبط  و  هلوق : یلا  هبترم - مهلضفا  ناکف  هیواعم : لوق  نع  باوج  لصفلا  اذه  مهیوعد ) یلع  راصنالاف  هلوق : یلا  نالف -
اضیرعت مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  مهلضف  و  همعز ، یلع  باحصالا  نم  لضفالاف  لضفالا  هباتک  یف  رکذ  هیواعم  ناک  هیفینحلا ،

هلک کلزتعا  مت  ناف  الوا  حـصی  متی و  نا  اما  مهیف  ترکذ  ام  ناب  هباجاف  ثلاثلا  یناثلا و  لوـالا و  مهـالعا  و  لاـق : ثیح  هدـقح  یلع 
هیواعم ناک  نیهجولا  الک  یلعف  مهنم  نکی  مل  هنال  هصقن  هبیع و  کقحلی  مل  یناثلا  یلع  و  لزعم ، یف  لئاضفلا  کـلت  نم  ناـک  هنـال 

و هلوقب : مهتاقبط  فیرعت  مهتاجرد و  بیترت  مهنم و  لوضفملا  لضافلا و  زییمتل  هیواعم  هقایل  مدع  ع )  ) نیب مث  .هینعی  ام ال  یف  اضئاخ 
راتخملا حرش  نم  الیـصفت  کلذ  نایب  یـضم  امک  هیواعم  مهئانبا  نم  نایفـسوبا و  ءاقلطلا  نم  و  خلا ، لوضفملا - لضافلا و  تنا و  ام 

نیرجاهملا و نیب  ع ) : ) هلوق ناک  و  ص 281 ج 18 .)  ) ءاقلطلا مه  هکم  لها  نا  هکم و  لها  ثیدح  دنع  بتکلا  باب  نم  رشع  عباسلا 
هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نول  الا و  نوقباسلا  و  یلاعت : هلوق  یلا  ریشی  نیلوالا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2006 

http://www.ghaemiyeh.com


هرجهلا نامز  یف  هوبا  هیواعم و  ناک  و  ( 100 هبوتلا :  ) میظعلا زوفلا  کلذ  ادبا  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  تحت  نم  يرجت  تانج  مهلدعا  و 
هیلع  ) یلع نینموملاریما  لاق  امک  املسا  ام  املستسا و  اجاوفا  هللا  نید  یف  نولخدی  سانلا  ناک  ایلعلا و  هملکلا  هللا  عفر  امل  نیکرـشم و 

نم راتخملا 16   ) هورهظا هیلع  اناوعا  اودجو  املف  رفکلا  رسا و  اوملستسا و  نکلو  اوملسا  ام  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  وف  مالـسلا :)
هذه یف  ریسفتلا : یف  هر - یسربطلا - لاق  و  یلا ص 53 ج 18 .) ص 370 ج 15 و   ) یلا اضیا  عجار  و  بتکلا ص 224 ج 18 ) بابلا 

رئاـشعلا و هقراـفم  اـهنمف  نیدـلا ، هرـصن  یف  هقـشملا  عاوـنا  نم  مهقحل  اـمل  مهریغ  یلع  مهتیزم  نیقباـسلا و  لـضف  یلع  هلـالد  هیـالا 
- هیلا ءاعدلا  نامیالا و  یلا  قبسلا  اهنم  و  ودلا ، هرثک  ددعلا و  هلق  مالـسالا و  هرـصن  اهنم  و  نیدلا ، نم  فولاملا  هنیابم  اهنم  و  نیبرقالا ،
( نولوالا نوقباسلا  و  : ) هناحبس هلوق  یف  فوع  نب  نمحرلادبع  یلا  اعوفرم  هدانساب  یناسکحلا  مساقلاوبا  مکاحلا  يور  و  لاق : نا  یلا 

یف اولخدـی  نا  نود  مهردـق  مهناـش و  هب  ارتا  هیواـعم و  نا  هلمجلاـب  بلاـط و  یبا  نب  یلع  امالـسا  مهلوا  شیرق  نم  هرـشع  مه  لاـق :
نینموملاریما یتا  مث  دـیرث  هعـصقل و  الاجر  الجر و  بورحلل  هللا  قلخ  لیق : ام  معن  کلذـل و  لهاب  اوسیل  هوحن و  ءالوه و  نیب  زییمتلا 

دق و  اهنم ) سیل  حدـق  نحدـقل  تاهیه  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف نیلثملاب  مدـقملا  رمـالا  یف  یتا  اـمک  نیلثمب  کـلذ  یف  مالـسلا ) هیلع  )
سیل هلیبقب  رختفی  لجرلل  برضی  هنا  هغللا  ریسفت  یف  تملع 

و (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق یناثلا  و  دوب ، درمناوج  متسر  هک  منآ  نم  هیـسرافلا : یف  لاقی  ام  هنم  بیرق  و  هیف ، دجوی  امب ال  حدمتی  وا  اهنم 
نا هل  سیل  ینعی  اهل ، مکحلا  هیلع  نمامهوحن  وا  هیـضقلا  وا  هعامجلا  هذـه  یف  مکحی  قفط  يا  اهل ) مکحلا  هیلع  نم  اهیف  مکحی  قفط 
یلا غولبلا  نع  هعرذ  روصق  هفعـض و  یلع  ههبن  مث  .اهیف  هلها  نم  رداصلا  مکحلا  لوبق  هیلع  بجی  لب  کلذ  نود  هردـق  اهیف و  مکحی 

راقحتسالا و وا  ماحرتسالا  لیبس  یلع  ماهفتـسا  خلا ،) عبرت - الا  : ) لاقف هخماش ، للق  یلا  جورعلا  جرعالل  ینا  هیماسلا و  بتارملا  کلت 
یتح ال علاظلا  اهیا  کـسفنب  قفرت  ـالا  يا  ـالیقث ؟ ـالمح  لـمحی  نا  علاـظلل  لـه  و  زمغلا ، جرعلا و  وه  علظلا  نا  تفرع  دـق  و  عیرفتلا ،

رخاتتالا و  نیقباسلا ؟ هجرد  یلا  غولبلا  نع  کتعاطتـسا  کتردـق و  مدـع  کعرذ و  روصق  فرعت  الا  و  هقیطت ؟ ـال  اـم  اـهیلع  لـمحت 
( رفاظلا رفظ  کل  بولغملا و ال  هبلغ  کیلع  امف  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  هللا .؟ اهعـضو  ثیح  کـسفن  عضت  هللا و  ردـق  كرخا  ثیح 

امف مالـسالا ، یف  نیقباسلا  نیلوالا و  نیرجاهملا  ءـالوه  نع  اـیبنجا  مهنع و  لزعمب  تنک  اذا  يا  هلمجلا ، هذـه  یلع  عیرفتلا  ءاـفب  یتا 
و (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .هینعی  امیف ال  هیواعم  لخدـف  کعفنی  يا ال  رفاظلا  رفظ  کـل  ـال  و  كرـضت ، ـال  يا  بولغملا  هبلغ  کـیلع 
، الوضف همالک  دعی  هردق  قوف  ملکت  و  هنیعی ، امیف ال  لخد  هیز و  نع  جرخ  نم  نال  کلذ  و  دصقلا ) نم  غاور  هیتلا  یف  باهذـل  کنا 

هیواعم نا  یلع  .لالضلا  الا  قحلا  دعب  اذام  لادتعالا و  نع  لام  لالضلا و  یف  بهذ  دقف  اهنم  سیل  حدق  نح  دقل  لثم : هیلع  قدص  و 
قحلا و وه  نمل  لب  میقتـسملا  طارـصلا  یلع  وه  نمل  قحلا و  هل  نمل  ازراـبم  جرخ  ثیح  میقتـسملا  طارـصلا  نع  لدـع  قحلا و  رکنا 

نم یـسوم  هلزنمب  نییبنلا  متاخ  نم  وه  نم  نیملاعلا و  بر  هفیلخ  نیلجحملا و  رغلا  دـئاق  نیقتملا و  ماما  وه  الا و  میقتـسملا  طارـصلا 
یف باهذ  وهف  طسقلا ، نازیملا  میقتسملا و  ساطسقلا  کلذ  نع  لدع  نمف  نیلـصملا  تاولـص  لضفا  هیلع  نینموملاریما  یلع  نوراه 
یف ام  فشک  نیملاعلا و  هرس  باتک  یف  لاق  ثیح  یلازغلا  دماح  یبا  نع  هرکذتلا  یف  يزوجلا  نبا  طبـس  لقن  .دصقلا  نع  غاور  هیتلا 
هیلع  ) یلعل هیواعم  هعزانم  نم  بجعلا  مث  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هفالخ  نیبصاغلا  بضغ  یف  همالک  نم  هفئاط  لقن  دعب  نیرادلا 

بجعلا و  اهنم ، ریخالا  اولتقاف  ناتفیلخ  یلو  اذا  هلوقب : اهیف  عمط  نم  عمط  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  عطق  دـق  هفـالخلا و  مالـسلا )
خ ل) هموکح -  ) هفالخ لوا  مزاحوبا : لاق  و  لاق : يزجتیف ، ضرع  مسجب و ال  سیل  هفالخلا  نینثا و  نیب  مسقنی  فیک  دـحاو  قح  نم 

لاق و  هیـشملا ، تحت  نوقابلا  هیواـعم و  یلع  یلعل  یلاـعت  هللا  مکحیفلا  واـعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیب  داـعملا  یف  داـبعلا  نیب  يرجت 
نا امک  نیـصخش ، نع  قیـضت  همامالا  نال  و  اـیغاب ، نوکی  نا  ماـمالل  یغبنی  ـال  هیغاـبلا و  هئفلا  کـلتقت  راـمعل : ملـس  هیلع و  هللا  یلص 
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هیواعم رماب  کلذ  ناک  رهـش و  فلا  رباـنملا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نعل  ضافتـسا  مث  لاـق : نا  یلا  نینثا - نیهلاـب  قیلی  ـال  هیبوبرلا 
رجحلا و یلع  عوـبطملا  یلحرلا  هرکذـتلا  نـم  ص 37   ) .یلازغلا مـالک  هروص  اذـه  عاـمجا ؟ وا  هنـس  وا  باـتک  کلذـب  مهرما  مهارتا 

هتیلضفا یلع  ههیبنت  هیواعم و  ریکذتب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ذخا  مث  فجنلا .) عبط  نم  نیملاعلا ص 22  رس  نم  هعبارلا  هلباقملا 
ینعی خـلا .) اموق  نا  ثدـحا - هللا  همعنب  نکل  کل - ربخم  ریغ  يرت  الا  : ) لاـق ثیح  مشاـه  ینب  نم  هبـسن  هتیب و  نم  وه  نم  هیلـضفا  و 

امل هیواعم  ناب  رـسفی  نا  ادـیعب  لمتحی  و  مالکلا ، قایـس  نم  دافتـسی  امک  یلثم  کبطاخی  نا  لهاب  تسل  کـنا  کـل  ربخم  ریغ  هلوقب 
یلاعت هلوق  یلا  ریـشی  ثدـحا  هللا  همعنب  نکل  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  کل ، ربخم  ریغ  مالـسلا :) هیلع   ) ریمالا لاق  کلذ  یلع  افقاو  ناک 

نب هزمح  همع  ءادهـشلا  دیـسب  ینعی  ءادهـشلا ) دیـس  لـیق : (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق مث  .ثدـحف  کـبر  همعنب  اـما  و  یحـضلا : هروس  یف 
هـصخ ءادهـشلا و  دیـس  هنا  لاق : ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  وه  لئاقلا  دحا و  یف  دهـشتسا  هیلع  هللا  ناوضر  بلطملادبع 

راتخملا یف  هیلع  هنزح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هالص  هزمح و  هداهش  یف  مالکلا  یـضم  هیلع و  هتالـص  دنع  هریبکت  نیعبـسب 
یبا نب  رفعج  هاخا  هب  ینعی  هللا ) لیبس  یف  مهیدـیا  تعطق  اـموق  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق مث  .عجارف  ج 17 )  ) بتکلا باب  نم  عساـتلا 
اضیا هرکذ  مدقملا  عساتلا  راتخملا  حرش  یف  هلضف  هتداهـش و  یف  مالکلا  مدقت  دق  و  هتوم ، هوزغ  یف  دهـشتسا  هیلع  هللا  ناوضر  بلاط 

.هللا یهن  ام  ول ال  و  : ) لاقف هسفن  ءرملا  هیکزت  نم  هنع  هللا  یهن  امل  هنع  ضرعا  نکلو  هلئاضف  لقنب  ع )  ) ذـخا مث  .هداعالا  یف  هدـئاف  الف 
بولق اـهفرعت  اـغلبم  حوضولا  هرهـشلا و  یف  تغلب  اـهناب  لـئاضفلا  فـصو  مث  هفیرـشلا ، هسفن  رکاذ ) رکذـل  : ) هلوـق نم  دارا  و  خـلا -)

دحال نکمی  اهحوضول ال  اهنا  دیفی  مالکلا  قایـس  عمـسلا و  دـقاف  بلقلا و  نایمع  الا  اهرکنی  الف  نیعماسلا  ناذا  اهجمت  نینموملا و ال 
بولق اهفرعت  هلوق : دـعب  نیعماسلا ) ناذآ  اهجمت  و ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق ثیح  اهعامـس  هیلع  لـقثی  نموم  ریغ  ناـک  نا  اـهراکنا و 

: لیق سیسخلا ، رمالا  یه  هیمرلا و  ناکم  هیندلا  برلا : هیاهن  یف  و  هیمرلا ) هب  تلام  نم  کنع  عدف  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .نینموملا 
همالک یهتنا  .هدصق  امع  هلغـشف  هداطـصیل  هعبتی  لعجف  دیـص  هقیرط  ءانثا  یف  هیلع  ضرع  دق  اناکم و  دصق  الجر  نا  هلـصا  لثم و  هنا 

ص 536 : ) راحبلا یف  هنع  لقن  امک  يردـیکلا - لاقف  هانعم : اما  .لثملاک و  هنا  نم  رخآ  هلاق  ام  قحلا  و  هب ، رفظن  مل  انکلو  انم ، همجرتب 
لاق مث  .یهتنا  .هیف  ترهـش  نعاطم  رفانتلا  رخافتلا و  ماـقم  نع  هلازا  هنا  هبـسح و  هبـسن و  یف  نوطم  هیواـعم - ینعی  هنا  ع )  ) دارا ج 8 )

جهنلا یلع  هحرـش  یف  ینیوزقلا - حـلاص  یلوـملا  رکذ  .یهتنا و  .هـیمرملا  ماهـسلا  یلع  هیاـمرلا  یلع  لـمح  هناـک  و  هر : یــسلجملا -
کی مل  و  کنع ، تکسا  یناش  هیواعم و  ای  ینعد  يا  هفیرشلا  هسفن  نمب  دارا  مالسلا ) هیلع   ) هنا اهلوا  هجوا : هثالث  هانعم  یف  هیسرافلاب 

يا هیواعم  نمب  دارا  مالسلا ) هیلع   ) هنا اهثلاث  .مهـسب و  هتیمرف  قیرطلا  ءانثا  یف  دیـص  یل  ضرعت  نکلو  يرخافمب  كرخافا  نا  يدصق 
حراشلا ملاعلا  هلمتحا  و  هیمرلا ، هب  تلاـم  يذـلاک  نکتـال  کـناش و  کـنود و  کـینعی و  ـال  اـم  كرتا  قحلا و  نع  کلغـشی  اـم  عد 

: تلق .هراجای  یعمسا  ینعا و  كایا  مهلوق : هقیرط  یلع  هنیعب  هیلا  هراشالا  نوکت  نا  لمتحی  و  لاق : ثیح  ءاضیا  هرـس  سدق  ینیرحبلا 
نم دافتـسملا  هرابعلا  ینعم  و  امهنم ، لوالا  امیـس  ناروکذملا  ناهج  ولا  اذک  هرابعلا و  قایـس  نع  دـیعب  هر - يردـیکلا - هیلا  بهذ  ام 

مهتلاما اموق  عد  يا  هبارضا  صاعلا و  نب  ورمعک  ایندلا  ءانبا  لاوقا  یلا  تافتلالا  مدع  نع  هرمای  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  اهقایس 
ءافلاب یتا  امنا  انل ) عئانص  دعب  قلخلا  انبر و  عئانص  اناف  (: ) مالسلا هیلع   ) لاق مث  .مهنع  کسفن  دعب  و  طارـصلا ، يوس  نع  هنیدلا  ایندلا 
نیذـلا موقلا  ءالوه  كرت  کیلع  بجی  يا  هیمرلا ، هب  تلام  نم  کنع  عدـف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوقل هلعلا  قاـسم  یف  اذـه  همـالک  نـال 

اذـه همالک  نا  مث  .میقتـسملا  طارـصلا  نع  داح  دـقف  انع  ضرعا  نمف  انبر  عئانـص  انال  انلیبس  عابتاب  کیلع  و  قحلا ، قیرطلا  نع  اولض 
امل هیوامـسلا ، تالیزنتلا  يرجم  يرجی  هنا  يرمعل  یهلالا و  ملعلا  نم  هحـسم  هیلع  هراـبعلا  هلوح  موحی  اـم  قوف  و  رـشبلا ، مـالک  قوف 

رمـالا ملاـع  نم  عطـس  رون  وا  میظع ، طـیحم  نمزرب  جوم  هناـک  هارا  و  هیهلـالا ، جـجحلا  ناـش  و  هقحلا ، هفـالخلا  رما  نم  هیلع  لمتـشا 
انیلع هقورع و  تبشنت  انیف  مالکلا و  ءارمال  انا  لئاقالا  هب  نایتالا  یلع  ردقی  و ال  هسفنل ، یلاعت  هللا  هعنطـصا  نم  الا  هب  هوفنی  ال  میکحلا ،
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لج هللا  رارـسا  هبیع  وه  بلق  نم  الا  ایلعلا  هملکلا  هذه  وحن  ردصی  و ال  یبن ، یـصو  وا  یبنلالا  ءاعدالا  اذه  قیلی  و ال  هنوصغ ، تلدهت 
یعینـص و انالف  نا  تاغللا  ریـسفت  یف  تملع  دـق  تسیئاجک و  اـم  عاـتم  هک  دـناد  تسیئانـشآ  يوک  هک ز  سکنآ  هلمجلاـب : و  هناـش ،

یلع تئج  مث  نیدم  لها  یف  نینس  تثبلف  لئاق : نم  زع  لاق  کعنطصم ، کتعینـص و  نالف  هتجرخ و  هتیبر و  هتعنطـصا و  يا  یتعینص 
یف رکذا  و  لئاق : نم  زع  لاق  امک  یسفنل  کتصلختسا  کتـصلخا و  کتیفطـصا و  يا  هط 42 )  ) یسفنل کتعنطصا  یـسوم و  ای  ردق 

فارعالا  ) یمالکب یتالاسرب و  سانلا  یلع  کتیفطـصا  ینا  یـسوم  ای  لاق  یلاعت : لاق  و  میرم 52 )  ) اصلخم ناک  هنا  یـسوم  باتکلا 
هاری نم  لاحب  هلاح  لثم  میلکتلا ، میرکتلا و  بیرقتلا و  هلزنم  نم  هلوخ  امل  لیثمت  اذـه  فاشکلا : یف  يرـشخمزلا  هللا  راج  لاق  (، 145

.یهتنا و .هاوس  هرس  نونکم  یلع  نمتای  هیلا و ال  هنم  هلزنم  برقا  دحا  نوکی  الئل  الها  صئاصخ  هیف و  لاصخ  عماوجل  كولملا  ضعب 
هوحن لقن  و  هیلا ، فاضی  هنا  یتح  هیلا  تنسحا  هاضم  هتجرخ و  هتیفطـصا و  اذا  یـسفنل  ان  الف  تعنطـصا  ریـسفتلا : یف  يروباسینلا  لاق 
يرجم يرجت  اهدـجت  هعینـصلا  یف  کـیلا  انیدـها  اـمب  لـماتلا  قـح  تلماـت  اذا  .میرکتلا و  فیرـشتلا و  هیاـغ  هیقف  اـضیا ، لاـفقلا  نع 

يدی و الا  یلوا  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  اندابع  رکذا  و  یلاعت : هلوق  یف  ربدتف  صالختـسالا  صالخالا و  ءابتجالا و  ءافطـصالا و 
کیلا انیحوا  يذـلا  و  یلاعت : هلوق  و  (. 48 ص :  ) رایخالا نیفطـصملا  نمل  اندنع  مهنا  رادـلا و  يرکذ  هصلاخب  مهانـصلخا  انا  راصبالا 

هلوق و  (. 32 رطاف :  ) اندابع نم  انیفطصلا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  ریصب  ریبخل  هدابعب  هللا  نا  هیدی  نیب  امل  اقدصم  قحلا  وه  باتکلا  نم 
یلع میهاربا  انیتآ  انتجح  کلت  و  یلاعت : هلوق  و  (. 76 جحلا :  ) ریصب عیمس  هللا  نا  سانلا  نم  السر و  هکئالملا  نم  یفطـصی  هللا  یلاعت :

مهانیدـه مهانیبتجا و  مهناوخا و  مهتایرذ و  مهئابآ و  نم  نیملاعلا و  یلع  انلـضف  الک  اطول و  سنوی و  عسیلا و  لیعامـسا و  و  هموق -
هیرذ نم  حون و  عم  اـنلمح  نمم  مدآ و  هیرذ  نم  نییبـنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  يذـلا  کـئلوا  یلاـعت : هلوـق  یف  .میقتـسم و  طارـص  یلا 

کلذک یلاعت : هلوق  یف  و  (. 59 میرم :  ) ایکب ادجـس و  اورخ  نمحرلا  تایآ  مهیلع  یلتت  اذا  انیبتجا  انیده و  نمم  لیئارـسا و  میهاربا و 
یـسفنل هصلختـسا  هب  ینوتئا  کلملا  لاق  و  یلاـعت : هلوق  و  (، 25 فسوی :  ) نیـصلخملا اندابع  نم  هنا  ءاـشحفلا  ءوسلا و  هنع  فرـصنل 

یلع ریمضلا  هنایتا  ثیح  نم  انل  عئانـص  دعب  سانلا  انبر و  عئانـص  اناف  مالـسلا :) هیلع   ) همالک فطل  کیلع  یفخیال  مث  (. 55 فسوی : )
يدانی مالـسلا ) هیلع   ) وهف هدابع  رئاس  نیب  مهیفطـصا  هسفنل و  یلاعت  هللا  مهعنطـصا  هللا  ججح  عیمج  نا  ینعی  درفملا  نود  عمجلا  هئیه 

مهنا انبر  عئانـص  اناف  ینعا : اذـه  همالکب  دافا  امک  یلاعت ، كرابت و  هدـنع  نم  ابوصنم  نوکی  نا  نم  دـبال  هللا  هفیلخ  ناب  هتوص  یلعاب 
حرش یف  هتافص  مامالا و  یف  اعبـشم  کلذ  نع  انثحبرم  دق  اموصعم و  نوکیال  نم  هسفنل  عنطـصی  هللا ال  نال  کلذ  اضیا و  نوموصعم 

نا نم  اضیا  کلذ  یف  مالسلا ) هیلع   ) همئالا نماث  مالک  یضم  دق  و  نم ج 16 .)  176 یلا - ص 33 -  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 237 
باوجب هدعب  یعی  ملف  اماهلا  ملعلا  همهلا  همکحلا و  عیبانی  هبلق  عدوا  کلذل و  هردص  حرش  هدابع  رومال  لج  زع و  هللا  هراتخا  اذا  دبعلا 

یلع هجح  نوکیل  کلذـب  هللا  هصخ  راـثعلا و  لـلزلا و  اـیاطخلا و  نما  دـق  ددـسم  قفوم  دـیوم  موصعم  وه  باوصلا و  نع  هیف  ریحی  و 
مهنا انل ، عئانـص  سانلا  و  همالکب : ع )  ) دافا .میظعلا و  لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لـضف  کـلذ  هقلخ و  یلع  هدـهاش  هداـبع و 

یف نا  مث  .یلاعت  هللا  نیب  مهنیب و  هطـساو  هنا ال  انبر  عئانـص  اـنا  هلوقب : و  هداـبع ، نیب  لاـعتملا و  هللا  نیب  یلاـعت  هللا  ضیف  طـئاس  و  (ع )
عئانص سانلا  لعج  هتعینص و  هذختا  هللا و  هفیطصا  یتح  یلاعت  هللا  نم  امارکا  هلزنملا  هبترملا و  هذه  غلب  نم  نا  یلا  ءامیا  هرابعلا  قایس 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  يرهاظ  يروص و  برق  ریغلل  ناک  نا  هنم و  لضفا  لعجی  نا  نع  الـضف  هلدـع  هریغ  لعجی  فیکف  هل 
- انزع میدـق  انعنمی  مل  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .هسفنل  هعنطـصا  یلاعت و  هللا  هیبتجا  نمم  وه  نم  هیرابتعالا و  هلزنملا  هذـه  ینا  و  هلآ )
اننیب و هطلاخملا  نا  هیلعافلا  یلع  هعوفرم  مکانطلخ  نا  هلمج  نیلوعفم و  اـنوکت  یتح  يداـع  میدـق و  یتملک  بصن  یلع  هاـنعم  خـلا )

یف متسل  مکنا  لاحلا  مکیلع و  انلوط  يداع  انزع و ال  میدق  انعنمی  ءافک ال  الا  لعفک  انیف  مکجوزت  مکیفانج و  وزت  يا  حاکنلاب  مکنیب 
یف امک  نیتملکلا  عفر  یلع  هانعم  اما  .خـلا و  بذـکملا  مکنم  یبنال و  انم  لاحلا  اـنل و  ءاـفک  ـال  نونوکی  فیک  اـنل و  هلثاـمملا  هبترم 
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الا لعف  انحکنف  انسفناب  مک  انطلخ  نا  انعنمی  مل  مکیلع  انلضف  انزع و  میدق  نا  لاقی : ناف  باوصلا  وه  هیلع و  هللا  ناوضر  یضرلا  هخسن 
لـضافلا دافا  .کلذک  مهنود  نم  هطلاخم  نع  نوفناتی  فرـشلا  زعلا و  تویب  نا  امک  انل  ءافک  الا  هبترم  یف  متـسل  مکنا  لاحلا  ءافک و 

هیما ینب  مشاه و  ینب  نال  هتقیقح  یلع  هزاجم ال  یلع  يداع  میدـق و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق لمحی  نا  یغبنی  و  هلوقب : یلزتعملا  حراشلا 
کلذ و لثمب  فرع  سمـشدبع و  هوخا  ذئنیح  اشن  همراکم و  هلاعفاب و  فرع  فانمدبع و  نب  مشاه  اشنذـم  الا  فرـشلا  یف  اقرتفی  مل 

هللا یلـص   ) دمحم راهظا  مشاه و  ءاشن  نیب  هدملا  نکی  مل  مث  رخالا  نم  لاعفلاب  فرـشا  هنا  نیقیرفلا  نم  لک  یعداو  نونب  اذـهل  راص 
یلع ظفللا  لمحی  نا  بجیف  انلوط  يداع  انزع و  میدق  اهیف  لاقیال  هریصقلا  هدملا  هذه  لثم  هنس و  نیعست  وحن  الا  هوعدلا  هلآ ) هیلع و 

درت و میدق  هظفل  و  هریصق ، هدملا  تناک  نا  رخافملا و  رثاملا و  بقانملا و  هرثکب  نوکت  هیداع  نوکت  امک  هلیمجلا  لاعفالا  نال  هزاجم 
انعنمی مل  یـشعالا : حبـص  هیاور  هدیوی  و  لوقا : .هنـسح  هقباس  يا  رثا  میدق  قدص و  مدـق  نالفل  مهلوق  نم  لب  نامزلا  مدـق  اهب  داریال 

یف اعـسوت  میدـقلل  نا  لاقی : نا  نکمی  و  یقباطملا ، هانعمب  سیل  میدـقلا  نا  یلع  هنیرق  دـیدم  هظفل  ناف  اـنلوط ، دـیدم  اـنزع و  میدـق 
اذـه یلع  زوجت  نوکی  الف  هنـس  نیعـست  وحن  الا  نمزلا  نم  ضمی  مل  نا  میدـق و  نامز  نم  رهدـلا و  میدـق  نم  لاقی  اـمک  هارواـحملا 

حیحـص بسن  مهل  نکی  مل  هیما  ینب  نا  قبـس  امم  کل  رهظ  دق  و  ص 536 ج 8 :)  ) راحبلا یف  هر - یـسلجملا - همالعلا  لاق  .هجولا و 
ادـب نم  تاقولمخلا و  لوا  ع )  ) مهراونا لب  بسنلا  یف  رـصحنی  مل  مه  زع  میدـق  نا  عم  مالـسلا ،) هیلع   ) هئاـبآ بسحلا  یف  اوکراـشیل 

ربـخی تاوامـسلا  نیـضرالا و  یف  تـالامکلا  فرـشلا و  زعلاـب و  نیفورعم  اوناـک  مهراـثآ  روهظ  مهداـسجا و  قلخ  یلا  مهراونا  قلخ 
مشاه ینب  لالخ  نم  هذبن  انرکذ  دق  لوقا : و  هر .- همالک - یهتنا  افرش ، ازع و  هما  لک  یف  مهرکذ  هللا  عفر  افلخ و  فلس  لک  مهلضفب 

ذخا مث  .عجارف  ص 270 ج 18 ،) یلا - نم ص 257 -  ) بتکلا باب  نم  رشع  عباسلا  راتخملا  حرش  یف  هیما  ینب  میـش  نم  هجزومنا  و 
کلذـک و کلذ  نوکی  ینا  و  : ) هلوقب هطلاخملل  الها  مهنوک  یفن  مشاه و  ینبل  هلثامملا  هبترم  یف  هیما  ینب  نوک  مدـع  ناـیب  یف  (ع )

لب رمالا  رخآ  ملـسا  ام  هل و  بذکملا  هللا و  لوسر  ودع  ناک  برح  نب  رخـص  نایفـسوبا  وه  بذکملا  و  بذکملا ) مکنم  یبنلا و  انم 
اوملسلا ام  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما مالک  حرش  یف  موقلا  مالستسا  یف  مالکلا  یضم  امک  ملـستسا 

نایفسوبا ناک  و  بتکلا ص 190 ج 18 .) باـب  نم  راتخملا 16  ، ) هورهظا هیلع  اناوعا  اودـجو  املف  رفکلا  اورـسا  اوملـستسا و  نکلو 
خـسار مدـق  هل  ناک  الا  نیملـسملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  شیرق  نم  ترهظ  هنتف  نم  اـم  هنوعلملا و  هرجـشلا  لـصا 

اذه نم  رشع  عباسلا  راتخملا  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لاق  امک  هبهر  اما  هبغر و  اما  حتفلا  ماع  ملستسا  مث  اهیف  غلاب  یعسو 
اما نیدلا  یف  لخد  نمم  متنک  اهرک  اعوط و  همالا  هذه  هل  تملسا  اجاوفا و  هنید  یف  برعلا  هللا  لخدا  امل  و  ص 228 ج 18 :)  ) بابلا

و نینیعلا ، بلقلا و  یمعا  اـقفانم  هنس 31 ه  یف  نایفـسوبا  تام  و  اضیا ، نم ج 18  یلا ص 224  کـلذ  یف  عجار  هبهر و  اـما  هبغر و 
يزاغملا یف  يدـقاولا  لاق  عجارف .) ج 18  ص 265   ) بتکلا باب  نم  رـشع  عباسلا  راتخملا  ریـسفت  یف  همیـش  لئاذر  نم  هفئاط  مدـقت 

رـشعم ای  لاـقف : برح  نب  نایفـسوبا  مهیف  ماـق  نیمزهنم - ردـب  هوزع  نم  ینعی  هکم - یلا  شیرق  تعجر  اـمل  و  رـصم :) عبط  (ص 90 
متحن اذا  مکناف  ءازعلا  دلجلا و  اورهظا  رعاش و  مهیکبی  هحئان و ال  مهیلع  حونت  مکالتق و ال  یلع  اوکبتال  شیرق 

هباحـصا ادـمحم و  غلب  نا  هنا  عم  هباحـصا ، دـمحم و  هوادـع  نع  کـلذ  مکلکاـف  مکظیغ ، کـلذ  بهذا  رعـشلاب  مهومتیکب  مهیلع و 
تثکمف ادـمحم ، وزغا  یتح  مارح  یلع  ءاسنلا  نهدـلاف و  مکراـث  نوکردـت  مکلعل  و  مهتتامـش ، نیتبیـصملا  مظعا  نوکیف  مکباوتمش 

یبنلل هوادع  سانلا  دشا  ناک  لهجوبا ، وه  بذکملا  جهنلا : حارش  نم  دحاو  ریغ  لاق  .هحئان و  حونت  رعاش و ال  مهیکبیال  ارهش  شیرق 
نم هللا  یلع  یتعا  اذـه  نا  لـتق : اـمل  هقح  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  ارفاـک و  ردـب  موی  لـتق  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

: هرس سدق  ینارحبلا  حراشلا  لاق  .يزعلا و  تاللاب و  اعد  كالهلاب  نقیا  امل  اذه  نا  هللا و  دحو  كالهلاب  نقیا  امل  نوعرف  نا  نوعرف 
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اوناک ردبب و  نیبیطملا  یف  تلزن  لیق  ( 11 لمزملا :  ) هیالا نیبذکملا  ینرذ و  و  هلوقب : هراشالا  هیلا  ماشه و  نب  لهجوبا  وه  بذـکملا 
ثراحلا و نب  رضنلا  ماشه و  نب  يرتخبلاوبا  جاجحلا و  انبا  هبنم  هیبن و  سمشدبع و  نب  هعیبر  انبا  هبیش  هبتع و  لهجوبا و  مه : هرشع و 

لهجابا رکذ  هوبنلا و  یه  هتلیـضفب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ع )  ) رکذـف دوسـالا  نب  هعمز  فلخ و  نب  نبا  رماـع و  نب  ثراـحلا 
هریـسلا یف  ماشه  نبا  لاق  .اذه  دـیعب  لوضفلا  فلح  نیبیطلا و  یف  نایبلا  یتایـس  و  تلق : هر .- همالک - یهتنا  هبیذـکت ، یه  هتلیذرب و 

اهب افیوخت  موقزلا  هرجـش  لج  زع و  هللا  رکذ  امل  ماشه  نب  لهجوبا  و  هیف : یلاعت  هللا  لزنا  اـم  لـهج و  یبا  یف  ص 362 ج 1 )  ) هیوبنلا
نئل هللا  و  دـبزلاب ، برثن  هوجع  لاق : ال ، اولاق : دـمحم ؟ اـهب  مکفوخی  یتلا  موقزلا  هرجـش  اـم  نوردـت  لـه  شیرق ، رـشعم  اـی  لاـق : مهل 
سیل يا  میمحلا ، یلغک  نوطبلا  یف  یلغی  لهملاک  میثالا  ماعط  موقزلا  هرجـش  نا  هیف : یلاعت  هللا  لزناف  اـمقزت  اـهنمقزتنل  اـهنم  انکمتـسا 

ینب مشاه و  ینب  نیب  لباقتلا  وه  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  یف  مکنم  اـنم و  نیب  لـباقتلا  نم  دارملا  لوقا : .یهتنا  لوقی ، اـمک 
هل نیبذـکملا  هماصخ و  دـلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ودـع  ادـعا  ناک  نا  یلاعت و  هللا  هنعل  لهجوبا  و  یفخیال ، اـمک  هیما 

رسفی نا  حصی  الف  هیما  ینب  نم  سیل  وهف  شیرق  نم  هرم  نب  موزخم  ینب  نم  یموزخملا  هریغملا  نب  ماشه  نب  ورمع  لهجوبا  وه  هنکل 
هیلع  ) لاق مث  ریـسفتلا ؟ اذـه  نم  هیواعم  مزلیراع  يا  یلاعت و  هللا  هنعل  لهج  یباب  بذـکملا  مکنم  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق 
هامس هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مع  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  هزمح  هللادساب  ینع  فالحالا ) دسا  مکنم  هللادسا و  انم  و  (: ) مالـسلا

هثعبلا و نم  هیناثلا  عنـسلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح ملـسا  رجح : نب  هلاـصالا ال  یف  .هللا و  نید  نع  هبذ  هتعاجـشل و  کلذـب  هللا  لوسر 
نب هبتع  لتق  یف  كراش  هعیبر و  نب  هبیش  لتق  کلذ و  یف  یلبا  اردب و  دهش  هعم ، رجاه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رصن  مزال 
دقع ءاول  لوا  کلذ  ناکف  هیرس  یف  هلسرا  ءاول و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هل  دقع  يدع و  نب  همیعط  لتق  و  سکعلاب ، وا  هعیبر 
لاقی و  نیتس ، نود  شاعف  هرجهلا  نم  ثالث  هنس  لاوش  نم  فصنلا  یف  کلذ  ناک  دحاب و  دهشتسا  ینئادملا و  لوق  یف  مالـسالا  یف 

ام یهتنا  ءادهـشلا - دیـس  هامـس  هللادسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هبقل  و  اسفن ، نیثالث  نم  رثکا  لتقی  نا  لبق  دـحاب  لتق  هنا 
هزمح نا  عنتما و  زع و  دـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نا  شیرق  تفرع  هزمح  ملـسا  اـمل  هباـغلا : دـسا  یف  .اـهنم و  هلقن  اـندرا 

و لاق : نا  یلا  اروهـشم - امیظع  ءالب  اهیف  یلبا  اردـب و  دهـش  هنیدـملا و  یلا  رجاه  مث  هنم  نولوانتی  اوناک  اـم  ضعب  نع  اوفکف  هعنمیس 
يراسا ضعب  لاق  نیفیـسب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يدـی  نیب  ردـب  موی  لتاق  و  هماعن ، هشیرب  برحلا  یف  ملعی  هزمح  ناـک 

نم فصنلا  تبـسلا  موی  اهب  لتقف  ادـح  ادهـش  و  لیعافالا ، انب  لعف  كاذ  لاق : هزمح ، اولاق : هماعن ؟ هشیرب  ملعملا  لـجرلا  نم  راـفکلا :
روظبلا هعطقم  نبا  ای  یلا  مله  هزمح : هل  لاق  یعازخلا  عابـس  مهنم  اسفن  نیثالث  ادحا و  لتقی  نا  لبق  نیکرـشملا  نم  لتق  ناک  لاوش و 
کلذـک وه  امنیبف  هزمح  وه  دـسا  يا  لئاق  لاقف  نیفیـسب  ذـئموی  لتاقی  هزمح  ناک  قاحـسا : نبا  لاق  لاـق : .هلتقف  هناـتخ  هما  تناـک  و 

هب لـثم  هلتقف و  هبرحب  معطم  نب  ریبـج  یلوـم  یـشبحلا  یـشحو  هقرزف  هنطب  نع  عردـلا  فشکناـف  هرهظ  یلع  اـهنم  عـقو  هرثـع  رثـعذا 
قهـش و هب  لثم  ام  يار  املف  یکب  الیتق  هزمح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يار  امل  لاق : رباـج  يور  و  لاـق : نا  یلا  نوکرـشملا 

لقن نم  اندرا  ام  یهتنا  هتخا ، یه  ریبزلا و  ما  یه  هیفـص  و  عابـسلا ، ریطلا و  نوطب  نم  رـشحی  یتح  هتکرتل  هیفـص  دـجت  نا  ـال  ول  لاـق :
لاتق یلع  بازحالا  فلاح  هنال  فالحالا  دـسا  نایفـس  یبال  لیق  نایفـسوبا و  وه  حارـشلا : ضعب  لاقف  فالحالا ، دـسا  اـما  همـالک و 
هاکح امک  مهعمج  یلاعت  هللا  قرف  نا  یلا  ادـیدش  الازلز  مهناکمب  نونموملا  لزلز  هنیدـملا و  لوح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

نایفسوبا فالحالا  دسا  و  هزمح ، هللادسا  لاق : هدبع  دمحم  خیـشلا  لضافلا  هعبت  .اهورت و  مل  ادونج  احیر و  مهیلع  انلـسراف  هلوق : ییف 
مالکلا بولسا  نا  ریغ  مئالم  هیجو  ریسفت  اذه  تلق : .همالک  یهتنا  قدنخلا ، هوزغ  یف  یبنلا  لاتق  یلع  مهفلاح  بازحالا و  بزح  هنال 
حراشلا ملاـعلا  لاـق  .هریغ و  فـالحالا  دـساف  بذـکملا  ناـک  نایفـسابا  نا  تیرد  اـمل  هریغ  اـنهه  فـالحالا  دـسا  نوکی  نا  بجوی 

ینب نال  فالحالا  اومـس  رهف و  نب  ثراحلا  میت و  دـسا و  هرهز و  فاـنم و  دـبع  مه  فـالحالا  يزعلا و  دـبع  نب  دـسا  وه  ینارحبلا :
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هـضرف ناک  یـش ء  لک  یه  هدافرلا و  هباجحلا و  هودنلا و  ءاوللا و  نم  رادـلا  دـبع  ینب  يدـیاب  ناک  ام  ضعب  اوعزتنی  نا  اودارا  یـصق 
کلذ نع  اوعجر  مث  لاتقلل  اودـعا  مهبرح و  یلع  اوفلاحتف  هتاقـسلا  الا  مهل  نکی  مل  هنـس و  لک  یف  جاحلا  ماـعطل  شیرق  یلع  یـصق 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هجوز  هجیدخ  دج  وه  يزعلادـبع  نب  دـسا  تلق : .همالک  یهتنا  مهیدـیاب ، ناک  ام  اورقا  نیـصکان و 
هریـسلا یف  امک  رهف ، نب  بلاغ  نب  يول  نبا  بعک  نب  هرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  يزعلا  دبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  تنب  هجیدـخ  اهنال 

ص  ) اضیا ماشه  نبال  هیوبنلا  هریسلا  یف  هروکذم  لیصفتلا  یلع  هدافرلا  و  .ه .) رصم 1375  عبط  نم  ص 189 ج 1   ) ماشه نبال  هیوبنلا 
مث ص 264 ج 18 .)  ) بتکلا باب  نم  رـشع  عباسلا  راتخملا  حرـش  یف  هدافرلا  هیاقـسلا و  یف  مالکلا  نم  هذـبن  انلقن  دـق  و  ج 1 )  130

ماقاف کله  بالک  نب  یـصق  نا  مث  قاحـسا  نبا  لاق  لاق : لوضفلا  فلح  مث  نیبیطملا  فلح  هدافرلا  یف  مالکلا  دـعب  ماـشه  نبا  رکذ 
یف مهموق و  یف  اهنوعطقی  اوناـکف  اـهب ، هموقل  عطق  ناـک  يذـلا  دـعب  اـعابر ، هکم  اوطتخاـف  هدـعب  نم  هونب  مهریغ  یف  هموق و  یف  هرما 
دبع یـصق : نبا  فانم  دـبع  ینب  نا  مث  .عزاـنتال  فـالتخا و  سیل  مهعم  شیرق  کـلذ  یلع  تماـقاف  اـهنوعیبی  مهئاـفلح و  نم  مهریغ 
نم رادلا  دبع  یلا  لعج  یصق  ناک  امم  یصق  نب  رادلادبع  ینب  يدیاب  ام  اوذخای  نا  یلع  اوعمجا  الفون  بلطملا و  امش و  اهو  سمش 

، شیرق کلذ  دنع  تقرفتف  مهموق  یف  مهلضف  و  مهیلع ، مهفرـشل  مهنم  کلذب  یلوا  مهنا  اوار  هدافرلا و  هیاقـسلا و  ءاوللا و  هباجحلا و 
ینب عم  هفئاـط  تناـک  و  مهموق ، یف  مهناـکمل  رادـلادبع  ینب  نم  هب  قحا  مهنا  نوری  مهیار  یلع  فاـنم  دـبع  ینب  عـم  هفئاـط  تناـکف 

هنا کلذ  فانم و  دبع  نب  سمـش  دبع  فانم  دبع  ینب  رما  بحاص  ناکف  .مهیلا  لعج  یـصق  ناک  ام  مهنم  عزنیال  نا  نوری  رادـلادبع 
يزعلادبع نب  دساونب  ناکف  رادلادبع ، نبا  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  رماع  رادلادبع  ینب  رما  بحاص  ناک  فانم و  دـبع  ینب  نسا  ناک 

موزخم ونب  ناک  .فانم و  دبع  ینب  عم  رضنلا ، نب  رهف  نب  ثراحلا  ونب  و  بعک ، نب  هرم  نب  میت  ونب  بالک و  نب  هرهز  ونب  و  یصق ، نب 
عم بعک  نب  يدع  ونب  و  بعک ، نب  صیـصه  نب  ورمع  نب  حمج  ونب  بعک و  نب  صیـصه  نب  ورمع  نب  مهـسونب  و  هرم ، نب  هظقی  نب 

، ادکوم افلح  مهرما  یلع  موق  لک  دقعف  .نیقیرقلا  نم  دحاو  عم  اونوکی  ملف  رهف  نب  براحم  يول و  نب  رماع  تجرخ  رادلادبع و  ینب 
، یناویحلا فوصلا  لکش  یلع  یش ء  رحبلا : فوص  و  دبالا ، یلا  دیری  هفوصرحب - لب  ام  اضعب  مهضعی  ملـسیال  اول و  ذاختیال  نا  یلع 

ابیط هئولمم  هتفج  فانم  دـبع  ونب  جرخاف  .ادـبا  کیتآال  دـیری  هفوصرحبلا  لباموا  هفوصرحب ، لب  ام  کیتآال  لاـقی : هفوص ، هتدـحاو :
اهیف مهیدیا  موقلا  سمغ  مث  هبعکلا ، دـنع  دجـسملا  یف  مهفالح  اهوعـضوف ال  مهل  اهتجرخا  فانم  دـبع  ینب  ءاسن  ضعب  نا  نومعزیف 

رادـلادبع و ونب  دـقاعت  .نیبـیطملا و  ومـسف  مهـسفنا  یلع  ادـیکوت  مهیدـیاب  هبعکلا  اوحـسم  مث  مهواـفلح ، مه و  اودـهاعت  اودـقاعتف و 
لئابقلا نیب  دنوس  مث  .فالحالا  اومسف  اضعب  مهضعب  ملسیال  و  اولذاختیال ، نا  یلع  ادکوم  افلح  هبعکلا  دنع  مهوافلح  مه و  اودهاعت 
میمتونب تیبع  و  حـمج ، ینبل  هرهز  تیبع  و  رادـلادبع ، ینبل  دـساونب  تیبع  و  مهـس ، ینبل  فانم  دـبع  ونب  تیبعف  ضعبب  اهـضعب  زل  و 

دق کلذ  یلع  سانلا  انیبف  .اهیلا  دنـسا  نم  هلیبق  لـک  نفتل  اولاـق : مث  .بعک  نب  يدـع  ینبل  رهف  نب  ثراـحلا  ونب  تیبع  موزخم و  ینبل 
ینبل هودنلا  ءاوللا و  هباجحلا و  نوکت  نا  و  هدافرلا ، هیاقـسلا و  فانم  دـبع  ینب  اوطعی  نا  یلع  حلـصلا  یلا  اوعادـت  اذا  برحلل  اوعمجا 

، اوفلاح نم  عم  موق  لک  تبث  و  برحلا ، نع  سانلا  زجاحت  کلذب و  نیقیرفلا  نم  دحاو  لک  یـضر  اولعفف و  تناک ، امک  رادلا  دـبع 
ناف هیلهاجلا  یف  فلح  نم  ناـک  اـم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـقف  مالـسالاب ، یلاـعت  هللا  ءاـج  یتح  کـلذ  یلع  اولازی  ملف 
هللا دبع  نب  دایز  ینث  دـحف  لوضفلا : فلح  اما  و  ماشه : نبا  لاق  کلذـک  هتیمـست  ببـس  لوضفلا و  فلح  .هدـشالا  هدزی  مل  مالـسالا 

بعک نب  ورمع  نب  ناعدج  نب  هللادبع  راد  یف  هل  اوعمتجاف  فلح  یلا  شیرق  نم  لئابق  تعادت  لاق : قاحـسا  نب  دـمحم  نع  یئاکبلا 
هرهز و  يزعلادبع ، نب  دسا  بلطملا و  اونب  مشاهونب و  هدنع : مهفلح  ناکف  هنس  هفرـشل و  يول ، نب  بعک  نب  هرم  نب  میت  نب  دعـس  نب 
اوماق الا  سانلا  رئاس  نم  اهلخد  نمم  مهریغ  اهلها و  نم  امولظم  هکمب  اودجیال  نا  یلع  اودهاعت  اودـقاعتف و  هرم  نب  میت  و  بالک ، نب 

ینث دـح  و  قاحـسا : نبا  لاق  لاـق : .لوضفلا  فلح  فلحلا  کـلذ  شیرق  تمـسف  هملظم  هیلع  درت  یتح  هملظ  نم  یلع  اوناـک  و  هعم ،
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(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لوقی : يرهزلا  فوع  نب  هللادبع  نب  هحلط  عمس  هنا  یمیتلا  ذفنق  نب  رجاهملا  نب  دیز  نب  دمحم 
: قاحسا نبا  لاق  لاق : .تبجال  مالـسالا  یف  هب  یعدا  ول  معنلا و  رمح  هب  یل  نا  بحا  ام  افلح  ناعدج  نب  هللادبع  راد  یف  تدهـش  دقل 

نبا نیـسحلا  نیب  ناک  هنا  هثدح : یمیتلا  ثراحلا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  نا  یثیللا : يداهلا  نب  هماسا  نب  هللادـبع  نب  دـیزی  ینث  دـح  و 
نایفـس نب  هیواعم  همع  اهیلع  هرما  هنیدـملا  یلع  ریما  ذـئموی  دـیلولا  و  نایفـس ، یبا  نب  هبتع  نب  دـیلولا  نیب  و  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

هللااب فلحا  نیـسحلا : هل  لاقف  هناطلـسل ، هقح  یف  ع )  ) نیـسحلا یلع  لماحت  دـیلولا  ناکف  هورملا ، يذـب  امهنیب  ناـک  لاـم  یف  هعزاـنم 
لاقف لاق : .لوضفلا  فلحب  نوعدال  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دجسم  یف  نموق  مث ال  یفیس ، نذخال  وا  یتح  نم  ینفصنتا 

یتح هعم  نموق  مث ال  یفیـس  نذـخال  هب  اعد  نئل  هللااب  فلحا  انا  و  لاق : ام  ع )  ) نیـسحلا لاق  نیح  دـیلولا  دـنع  وه  ریبزلا و  نب  هللادـبع 
نامثع نب  نمحرلادـبع  تغلب  کلذ و  لثم  لاقف  يرهزلا  لفون  نب  همرخم  نب  روسملا  تغلبف  لاق : اـعیمج ، تومن  وا  هقح  نم  فصنی 

و قاحسا : نبا  لاق  لاق : .یضر  یتح  هقح  نم  ع )  ) نیـسحلا فصنا  هبتع  نب  دیلولا  کلذ  غلب  املف  کلذ  لثم  لاقف  یمیتلا  هللادیبع  نب 
معطم نب  ریبج  نب  دمحم  مدق  لاق : یمیتلا ، ثراحلا  نب  میهاربا  نب  دمحم  نع  یثیللا  يداهلا  نب  هماسا  نب  هللادـبع  نب  دـیزی  ینثدـح 

ریبزلا و نبا  لتق  نیح  مکحلا  نب  ناورم  نبا  کلملادبع  یلع  شیرق - ملعا  ریبج  نب  دمحم  ناک  و  فانم - دبع  نب  لفون  نب  يدع  نب 
ینب و  فانم ، دبع  نبا  سمش  دبع  ینب  ینعی  متنا ، نحن و  نکن  ملا  دیعـسابا  ای  هل : لاق  هیلع  لخد  املف  کلملادبع ، یلع  سانلا  عمتجا 
دقل هللا ، ال و  لاقف : کلذ  نم  قحلاب  دیعـسابا  ای  ینربختل  کلملادبع : لاق  ملعا ، تنا  لاق : لوضفلا ؟ فلح  یف  فانم ، دـبع  نب  لفون 

اذـهب فلحلا  اذـه  هیمـست  ببـس  یف  فنالا  ضورلا  نع  لوقنملا  .لوضفلا و  فلح  ربخ  مت  تقدـص ، لاـق : هنم ! متنا  نحن و  اـنجرخ 
نب لضفلا  مهدحا : مهعبت  نم  مه و  هثالث  مهنم  فلاحتف  فلحلا  اذـه  لثم  یلا  اشیرق  تقبـس  دـق  لوالا ، نمزلا  یف  امهرج  نا  مسالا 

لضفلا و  هعادو ، نب  لضفلا  و  هعارـش ، نب  لیـضفلا  مه : لب  لیق : ثراحلا و  نب  لیـضف  ثلاثلا : و  هعادو ، نب  لضفلا  یناثلا : و  هلاضف ،
نا اوفلاحت  مهنال  کلذک  یمس  لب  لیق : .لوضفلا و  فلح  یمـس  نییمهرجلا  ءالوه  فلح  الذه  شیرق  فلح  هبـشا  املف  هعاضق ، نب 

هفرشا و فلح و  مرکا  ناک  و  هنس ، نیرـشعب  ثعبلا  لبق  اذه  لوضفلا  فلح  ناک  .امولظم و  ملاظ  وزغی  الا  و  اهلها ، یلع  لوضفلا  درت 
، لئاو نب  یصاعلا  اهنم  اهارتشاف  هعاضبب ، هکم  مدق  دیبز  نم  الجر  نا  هببس  ناک  و  بلطملادبع ، نب  ریبزلا  هیلا  اعد  هب و  ملکت  نم  لوا 

نب يدعو  امهس ، حمج و  و  اموزخم ، رادلادبع ، فالحالا : يدیبزلا  هیلع  يدعتساف  هقح ، هنع  سبحف  فرـش  هکمب و  ردق  لذ  ناک  و 
یف شیرق  و  سمـشلا ، عوـلط  دـنع  سیبـق  یبا  یلع  یف  وا  رـشلا ، يدـیبزلا  يار  اـملف  هوربز ، یـصاعلا و  یلع  هوـنیعی  نا  اوباـف  بعک ،

ای هترمع  ضقی  مل  ثعشا  مرحم  رفنلا و  رادلا و  یئان  هکم  نطبب  هتعاضب  مولظمل  رهف  لآ  ای  هتوص : یلعاب  حاصف  هبعکلا  لوح  مهتیدنا 
و بلطملادـبع ، نب  ریبزلا  کلذ  یف  ماقف  ردـغلا  رجافلا  بوثل  مارح  هتمارک و ال  تمت  نمل  مارحلا  نا  رجحلا  رجحلا و  نیب  لاـجرلل و 
، لوضفلا فلح  ناک  و  اودقاعت ، اماعط و  مهل  عنـصف  ناعلا ، نبا  راد  یف  هرم ، نب  میت  و  هرهز ، مشاه و  تعمتجاف  كرتم ، اذهل  ام  لاق :

نم لوضفلا  فلح  نیبیطملا و  فلح  لقن  نم  ضرغلا  .فنالا و  ضورلا  نع  ام  یهتنا  یصاعلا ، نم  يدیبزلا  اوفصنا  نا  اهدعب  ناک  و 
نیدلا بطق  ریسفتلا  اذه  یف  عبت  ینارحبلا  حراشلا  ناک  باوصب و  سیل  يزعلادبع  نب  دساب  فالحالا  دسا  ریـسفت  نا  ملعی  نا  هریـسلا 

، ماقملا یف  دیدحلا  یبا  نبا  عم  قحلا  هاطخ و  مث  جهنلا  یلع  هحرـش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  همالک  لقن  دق  و  هیلع ، هللا  ناوضر  يدنوارلا 
يزعلادبع نب  دسا  فالحالا  دسا  شیرق و  نم  ادانع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بذکی  ناک  نم  بذکملا  يدنوارلا : لاق  لاق 

، فانمدبعونب و  يزعلادبع ، نب  دساونب  مه  نیبیطملا و  فلح  یف  اوعمتجا  نیذلا  نوطبلا  دحا  اوناک  يزعلادـبع  نب  دـسا  ینب  نال  لاق :
نا بجی  هنا  ظحلی  مل  هنال  ادـج  فیرط  مـالک  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  مث  .رهف  نب  ثراـحلاونب  و  هرهزونب ، و  هرم ، نب  میمتونب  و 
نم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بذـک  نم  بذـکملا  لاقف : سمـشدبع  ینب  نم  بذـکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءازاب  لـعجی 

فلحلا اذه  یف  اوناک  فانمدبع  ینب  نا  مث  هب ، هیواعم  ریعی  نا  شیرق  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هبذـک نم  لک  سیل  ادانع و  شیرق 
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نا باوصلا  دـیدحلا و  یبا  نبا  مالک  یهتنا  هملعی ، ـال  اـمل  هضرعتب  هسفن  ملطی  يدـنوارلا  نکلو  فانمدـبع  ینب  نم  هیواـعم  یلع و  و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يزاغم  یف  هباتک  نم  ردب  هوزغ  نم  ثلاثلا  ءزجلا  یف  يدقاولا  لاق  هعیبر ، نب  هبتع  وه  فالحالا  دسا 

ضعب نم  مهـضعب  سانلا  اندـف  نورهاـظ ، مهنا  نوری  مه  مهفوفـص و  یلع  نورظنی  نوکرـشملا  و  رـصم 1367 ه :) عبط  نم  (ص 49 
ذاعم ءارفعونب  مه  راصنالا و  نم  هثالث  نایتف  مهیلا  جرخ  هزرابملا ، یلا  اوعد  مث  فصلا  نم  اولـصف  یتح  دیلولا  هبیـش و  هبتع و  جرخف 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ییحتـساف  ءارفعونب  مهنا  اندـنع  تبثلا  و  هحاور ، نب  هللادـبع  مهثلاث  لاقی  و  ثراحلاونب ، فوع  ذوعم و  و 
، هموق همع و  ینبل  هکوشلا  نوکت  نا  بحا  راصنالا و  یف  نیکرـشملا  هیف  نوملـسملا  یقل  لاـتق  لوا  نوکی  نا  هرک  و  کـلذ ، نم  هلآ )

هللا لوسر  مهل  لاقف  انموق ، نم  ءافک  الا  انل  جرخا  دمحم  ای  نیکرشملا : يدانم  يدان  مث  .اریخ  مهل  لاق  مهفاصم و  یلا  اوعجرف  مهرماف 
نب هزمح  ماقف  .هللا  رون  اوئفطیل  مهلطابب  اواج  ذا  مکیبن  هب  هللا  ثعب  يذـلا  مکقحب  اولتاقف  اوموق  مشاه  ینب  اـی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
ناک و  مکفرعن - اوملکت  هبتع : لاقف  .مهیلا  اوشمف  فانمدبع  نب  بلطملا  نب  ثراحلا  نب  هدیبع  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  و  بطملادـبع ،
لاق مث  .میرک  وفک  هبتع : لاق  .هلوسر  دسا  هللادسا و  بلطملادبع : نب  هزمح  لاقف  .مکانلتاق  ءافکا  متنک  ناف  مهورکناف - ضیبلا  مهیلع 

نب یلع  لاق : کعم ؟ ناذه  نم  و  ءافلحلا ، دسا  انا  و  هبتع :

طق هملک  هبتعل  عمـسا  مل  لاق : هیبا  نع  دانزلا ، یبا  نبا  لاق  يدـقاولا : لاق  مث  .نامیرک  ناوفک  لاـق  ثراـحلا ، نب  هدـیبع  بلاـط و  یبا 
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  ماق  و  دیلولا ، ملقف  دـیلو ، ای  مق  هنبال : هبتع  لاق  مث  .همجالا  ءافلح  ینعی  ءافلحلا - دـسا  انا  هلوق - : نم  نهوا 
هبیش و ماق  مث  هنع ، هللا  یـضر  هزمح  هلتقف  نیتبرـض  افلتخاف  هزمح  هیلا  ماق  و  هبتع ، ماق  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع هلتقف  رفنلا  رغـصا  ناک 

فیـسلا بابذب  هدیبع  لجر  هبیـش  برـضف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نسا  ذـئموی  وه  ثراحلا و  نب  هدـیبع  هیلا  ماق 
لاقف لیـسی  هقاس  خـم  فصلا و  یلا  هازاحف  هدـیبع  المتحا  و  ءالتقف ، هبیـش  یلع  یلع  هزمح و  هرک  و  اـهعطقف ، هقاـس  هلـضع  باـصاف 
تیب متبذک و  لوقی : نیح  هنم  لاق  امب  قحا  انا  ملعل  ایح  بلاطوبا  ناک  ول  هللا  اما و  لاق : یلب ، لاق : ادیهـش ؟ تسلا  هللا  لوسر  ای  هدیبع :

يدقاولا هرکذ  ام  رخآ  یلا  لئالحلا  انئانبا و  نع  نهذـن  هلوح و  عرـصن  یتح  هملـسن  لضانن و  هنود و  نعاطن  امل  ادـمحم و  یلخن  هللا 
یف هلباقملا  یفف  سمـشدبع ، نب  هعیبر  نبا  هبتع  تنب  یه  هیواعم  ما  ادـنه  ناف  هما  لبق  نم  هیواـعم  دـجوه  اذـه  هبتع  .يزاـغملا و  یف 

امم ال هیواعم  دـج  هیما  ینب  نم  هبتع  مشاه و  ینب  نم  هزمحب  فالحالا  دـسا  مکنم  هللادـسا و  انم  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما مـالک 
درفم هنا  یلا  دانزلاوبا  بهذف  عمج ، وا  درفم  وه  له  هبتع  لوق  یف  ءافلحلا  .عفادم و  الب  حیحصلا  ریسفتلا  وه  اذه  هیف و  باتریلا  یغبنی 

یف تبنی  صولخلا  لخنلا و  فعـس  فارطا  اهناک  هددـحم  هفارطا  تبن  ءافلحلا  دراوملا : برقا  یفف  ماللا  نوکـس  ءاـحلا و  حـتفب  یهف 
عیمج و دحاو و  افلحلا  هیوبیـس : لاق  افلح  هتدحاو  لیق : ءافرط و  هفرط و  ءابـصق و  هبـصق و  لثم  هفلح  هدحاولا  زوزنلا  ءاملا و  ضیاغم 

تبانم ماجالا و  دسالا  يوام  نال  دسالا  انا  دارا  ءافلحلا  یف  يذلا  انا  کلذ  نم  عیمج و  هدحاو و  یعاکـش  یمهب و  ءافرط و  کلذـک 
اما .همجالا و  افلح  ینعی  هلوق : نم  دارملا  وه  اذـه  و  خود ، هایک  هکرحم : فلح  ارمحک و  اـفلح  برـالا ، یهتنم  یف  .یهتنا و  .ءاـفحلا 
یبا نبا  لاق  فیلحلا  مثا  ما  دهعلا  ناخا  یندجت  مل  یه  نا  لوقت  فوسف  بیوذوبا : لاق  فلاحملا  يا  فیلحلا  عمج  یهف  عمجلا  یلع 

.فالحالا دسا  انا  يور  و  ءافلحلا ، دسا  انا  و  يرخا : هغیـص  یلع  هملکلا  هذه  يور  دق  تلق : يدقاولا : نع  انلقن  ام  لقن  دـعب  دـیدحلا 
يزعلادبع و نب  دسا  ینب  فانمدبع و  ینب  هورـضح  نیذـلا  ناک  و  نیبیطملا ، فلحلا  لها  دیـس  انا  دارا  امه : ریـسفت  یف  اولاق  لاق : مث 

نکی مل  نیبلطملا  نا  اولاقف : لیواتلا  اذه  موق  درو  لاق : .لئابق  سمخ  رهف  نبا  .ثراحلا  ینب  هرهز و  ینب  میت و  ینب 

رادـلادبعونب و مه  مهلعجـال و  فلاـحتلا  عقو  نیذـلا  مهئادـعا  مهموـصخ و  بقل  کـلذ  اـمنا  فـالحالا و  ـال  ءاـفلحلا و  مهل  لاـقی 
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ناک لوضفلا و  فلح  ینع  امنا  امهریـسفت : یف  موق  لاق  و  لاق : .لئابق  سمخ  بعک  نب  يدعونب  حـمجونب و  مهـسونب و  موزخمونب و 
هـصق لقن  مث  ناعدج - نبا  راد  یف  ریغـص  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لوضفلا  فلح  دهـش  نامزب و  نیبطملا  فلح  دعب 
هرکذ ام  نا  ناـب  دـقف  لوضفلا  فلح  یف  اونوکی  مل  سمـشلادبع  ینب  نـال  حیحـص  ریغ  اـضیا  ریـسفتلا  اذـه  و  لاـقف : لوضفلا  فلح 
جهنلا نم  عساتلا  باتکلا  یلع  هحرش  نم  رشع  عبارلا  ءزجلا  نم  دیدحلا  یبا  نبا  مالک  انلقن  دق  .همالک و  یهتنا  تبثا  حصا و  يدقاولا 

(. زجحلا یلع  عبطلا  نم  ص 178 ج 2   ) خـلا انلـصا - حایتجا  انیبن و  لتق  انموق  داراف  هیواعم : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  هلوا :
هدرفم عمجلا و  هغیص  یلع  ءافلحلا  دسا  انا  ینعا و  اهنم  یلوالاف  يرخا  هغیص  یلع  هملکلا  هذه  يور  هنا  نم  دیدحلا  نبا  لاق  ام  تلق :

یـضرلا و هراتخا  ام  نیب  رمالا  راد  اذا  لاقی : نا  دـعب  هغالبلا و ال  جـهن  یف  امل  قباطم  فالحالا  دـسا  انا  ینعا  امهنم  هیناـثلا  و  فیلح ،
نا یغبنیف  هعانـصلا  هذه  تیرخ  هغالبلا و  یف  علـضتم  هیلع  هللا  ناوضر  هنال  يوقالا  وهف  یـضرلا  هراتخا  امف  يرخالا  خسنلا  یف  ام  نیب 

راتخا امک  فالحالا  دسا  راتخی 

فلحب ینعا  نیقباسلا  نیهجولاب  هریـسفت  ناف  ماقملا  یف  هنم  دارملا  نایب  ینعا  فـالحالا  دـسا  ریـسفت  یف  ذـئنیح  مـالکلا  یقبی  .اـه و 
بـسانملا هریـسفت  یف  باوصلا  نا  يرا  و  یغبنی ، اـم  یلع  سیل  موقلا  نع  دـیدحلا  یبا  نبا  اـمهلقن  اـمک  لوضفلا  فـلح  نیبـیطملا و 

لقن دعب  لاق  ثیح  لقن  دـعب  لاق  ثیح  ص 450 ج 1 )  ) برعلا لئاسر  هرهمج  یف  توفـص  یکز  دـمحا  لضافلا  هدافا  ام  وه  ماقملل 
وا فالحالاب  دارملا  نیبی  مل  نیریـسفتلا ، نیذه  دینفت  نم  هرکذ  ام  عم  دیدحلا  یبا  نبا  نا  ریغ  افنآ : روکذملا  دـیدحلا  یبا  نبا  مالک 

موی شیرق  یکرـشم  نم  اولتق  نمع  انثحب  اذا  اننا  لوقا : و  اعمج ) ءافلحلا  دـسا  انا   ) و فالحالا ) دـسا  انا   ) يور نم  هیاور  یف  ءاـفلحلاا 
ینب نم  و  یـصق ، نبا  يزعلادبع  نب  دـسا  ینب  نم  و  فانمدـبع ، نب  لفون  ینب  نم  و  فانمدـبع ، نب  سمـش  ینب  نم  مهاندـجو : ردـب 

نب ورمع  نب  حـمج  ینب  نم  و  هرم ، نب  هظقی  نب  موزخم  ینب  نم  يوـل و  نب  بعک  نب  هرم  نـب  مـیت  ینب  نـم  و  یـصق ، نـب  رادـلادبع 
هذـه نا  يا  هریـسلا ) بتک  عـجار  ، ) يوـل نب  رماـع  ینب  نم  و  صیـصه ، نب  ورمع  نب  مهـس  ینب  نم  و  يوـل ، نبا  بعک  نب  صیـصه 
یلع اوفلاحت  دق  مهنا  لقف  تئش  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم برح  یلع  اهتملک  تقفتا  ترزات و  دق  تناک  شیرق  نم  نوطبلا 

مهدئاق ناکف  هعیبر  نبا  هبتع  مهرما  اولو  مث  صخالا - هانعمب  افلح  کلذ  یلع  مهنیب  اودقع  دق  مهنا  خیراتلا  انیلا  لقنی  مل  نا  و  هلاتق -
نیملـسملا لاتق  یلع  هرـصانتملا  هیـشرفلا  نوطبلا  هذه  دـسا  هنا  لوقی  نا  یغبی  فالح ) الا  دـسا  انا  : ) لوقی ذا  وهف  مهبرح ، بحاص  و 

ای لاقف : هعیبر  نب  هبتع  یتا  مازح  نب  میکح  نا  هعقاو : لقن  دـعب  ص 45 )  ) يزاغملا یف  يدقاولا  هلقن  ام  هدـیوی  و  تلق : .همالک  یهتنا 
ذئموی هبتع  ظاکع و  موی  تلعف  ام  عم  رهدـلا  رخآ  ریخب  اهنم  لازت  نا ال  کل  لهف  اهیف  عاطملا  اهدیـس و  شیرق و  ریبک  تنا  دـیلولاابا 

يراخبلا يور  .خلا و  ینوعیطا -، موق  ای  لوقی : شیرق  نم  نیکرـشملا  یف  راسف  هلمج  یلع  هبتع  سلج  مث  لاق : نا  یلا  سانلا - سیئر 
یف اومـصتخا  نامـصخ  ناذـه   ) تلزن لاـق : هیلع  هللا  ناوضر  رذ  یبا  نع  داـبع  نب  سیق  نع  زلجم ، یبا  نع  قرط  هدـعب  هحیحـص  یف 
نب دیلولا  هعیبر و  ینبا  هبتع  هبیـش و  و  ثراحلا ، نب  هدـیبع  هزمح و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ردـب : موی  اوزرب  شیرق  نم  هتـس  یف  مهبر )

( رانلا لها  هیبص  مکنم  هنجلا و  لها  بابـش  ادیـس  انم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .هنم  سماخلا  ءزجلا  نم  ص 95 ) ، ) یلا عجارف  هبتع ،
هترهـش و انانغا  دق  کلذب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  امهدج  صن  امک  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  امه  هنجلا  لها  بابـش  ادیس 

مالک یفک  لوقنف : اهلقن  الا  تیبا  نا  کلذ و  یف  هدراولا  تایاورلا  لقن  نع  رتاوتلا  دح  یلا  هغولبب  لقن  مل  نا  نیقیرفلا  نیب  هتضافتسا 
انثدـح لاق : میعنوبا ، انثدـح  لاق : دنـسملا  یف  دـمحا  يور  دـق  ایناث  .الوا و  هجح  کـلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  اـمهیبا 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : يردخلا  دیعـس  یبا  نع  میعن ، یبا  نع  دایز ، یبا  نب  دیزی  نع  نایفـس  انثدح  لاق : میعنوبا 
يزوجلا نبا  طبس  هلقن   ) .حیحص نسح  ثیدح  اذه  لاق : و  اضیا ، يذمرتلا  هجرخا  دق  و  هنجلا ، لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و 
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يزمرتلا هاور  ام  اهنم  و  یعفاشلا : هحلط  نبال  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئـسلا  بلاطم  یف  و  یلحرلا .) عبطلا  نم  ص 133  هرکذتلا ، یف 
عبطلا نم  ص 65   ) .هنجلا لـها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  لاـق : دیعـس  یبا  نع  هدنـسب 
مدقت دق  و  هدنـسب ، هنع  هیوری  هحیحـص  یف  يذمرتلا  هجرخا  ضر - نامیلا - نب  هفیذح  ثیدح  هنم  و  ص 71 )  ) اضیا هیف  و  یلحرلا .)

نا هلئسا  هعم و  یلصاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تآ  ینیعد  همال : لاق  هفیذح  نا  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف لئاضف  یف  هنم  فرط 
؟ هفیذح اذه  نم  لاقف : یتوص  عمسف  هتعبتاف  لتفنا  مث  ءاشعلا  یلص  یتح  یلصف  ماق  مث  برغملا ، هعم  تلیصف  هتیتاف  کلذ ، یلرفغتسی 

یلع ملسی  نا  هبر  نذاتـسا  هلیللا  هذه  لبق  طق  ضرالا  یلا  لزنی  مل  کلم  اذه  نا  کمال ؟ کل و  هللا  رفغ  کتجاح  ام  لاق : معن ، تلق :
نب دمحم  مامالا  هلقن  ام  هنم  و  لاق : نا  یلا  .هنجلا  لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  نا  و  هنجلا ، لها  اسن  هدیس  همطاف  نا  ینرشبی  و 

نمم لاقف : ضوعبلا ، مد  نع  لجر  هلئس  رمع و  نبا  نع  هحیحص  یف  امهنم  لک  دنسب  امهنع  هللا  یضر  يذمرتلا  يراخبلا و  لیعامـسا 
تعمـس و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینبا  اولتق  دـق  ضوعبلا و  مد  نع  ینلئـسی  اذـه  یلا  اورظنا  لاقف : قارعلا  لها  نم  لاـقف : تنا ؟
انولاست قارعلا  لها  ای  لاقف : بابذلا ، لتقی  مرحملا  نع  هلئس  هنا  يور  .ایندلا و  نم  ياتناحیر  امه  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

یف .هنجلا و  لها  بابـش  ادیـس  امه  و  رخآ : یف  ثیدحلا و  رکذ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نبا  متلتق  دق  بابذـلا و  لتق  نع 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : يردخلا  دیعـس  یبا  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا  یتمیهلا : رجح  نبال  هقرحملا  قعاوصلا 

مامالا هفرعم  یف  ص 11 ج 2 )  ) هباغلا دـسا  یف  ریثالا  نبا  لاق  رـصم .) عبطلا  نم  ص 82   ) هنجلا لها  بابش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و 
نب دـمحم  رهاـطوبا  اـنربخا  یطاـمن  ـالا  دـمحا  نب  یلع  نب  زیزعلادـبع  مساـقلاوبا  اـنربخا  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  نـسحلا  یبـتجملا 
یبا نب  نمحرلادبع  نب  مکحلا  انربخا  ناورم  انربخا  دیـشر ، نب  دواد  انربخا  يوغبلا ، دمحم  نب  هللادبع  انربخا  صلخملا ، نمحرلادـبع 

جلا لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع  هیبا ، نع  یلجبلا  میعن 

ینثدح لاق : مصاع  نب  هللادبع  ینثدح  فنخموبا : لاق  ندیل :) عبط  نم  ص 328 ج 7   ) خیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  لاق  .ربخلا و  هن -
هعقاو یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  هنجلا  لها  بابـش  يدیـس  دـحا  هللادـبع  یبا  نم  ینعی  هنم - اـند  اـمل  یقرـشملا  كاحـضلا 

ینولجعت یلوق و ال  اوعمسا  سانلا  اهیا  سانلا : لج  عمسی  ءاعد  لاع  توصب  هتوص  یلعاب  يدان  مث  اهبکرف  هتلحارب  اعد  موقلا  فطلا -
فنـصلا ینومتیطعا  یلوق و  متقدـص  يرذـع و  متبلق  ناف  مکیلع  یمدـقم  نم  مکیلا  رذـتعا  یتح  یلع و  مکل  قحل  امب  مکظعا  یتح 

مکرما و اوعمجاـف   ) مکـسفنا نم  فـصنلا  اوـطعت  مل  رذـعلا و  ینم  اوـلبقت  مل  نا  و  لـیبس ، یلع  مکل  نکی  مل  و  دعـسا ، کلذـب  متنک 
املف لاق : نیحلاصلا ) یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  نورظنتال  یلا و  اوضقا  مث  همغ  مکیلع  مکرما  نکیال  مث  مکاـکرش 

: امهل لاق  و  هنبا ، ایلع  یلع و  نب  سابعلا  هاخا  نهیلا  لسراف  نهتاوصا  تعفتراف  هتانب  یکب  نیکب و  نحـص و  اذـه  همالک  هتاوخا  عمس 
هنال نهواکب  عمس  نیح  اهلاق  امنا  هنا  اننظف  لاق : سابع ، نبا  دعبی  ال  لاق : نهاتکسیل  ابهذ  املف  لاق : نهواکب  نرثکیل  يرعلف  نهاتکـسا 

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم یلع  یلـص  هلها و  وه  امب  هللا  رکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دمح  نتکـس  املف  نهب ، جرخی  نا  هاهن  ناک  دق 
یف غلبا  هدـعب  هلبق و ال  طق  املکتم  تعمـس  ام  هللا  وف  لاق : هرکذ ، یـصحی  ام ال  ملعا و  هللا  ام  کلذ  نم  رکذ  هئایبنا و  هتکئـالم و  یلع 

كاهتنا یلتق و  مکل  لـحی  لـه  اورظناـف  اـهوبتاع  مکـسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  اـنا  نم  اورظناـف  ینوبـسناف  دـعب  اـما  لاـق : مث  هنم ، قطنم 
؟ هبر دـنع  نم  هب  ءاـج  اـمب  هلوسرل  قدـصملا  هللااـب و  نینموملا  لوا  همع و  نبا  هیـصو و  نبا  و  ص )  ) مکیبن تنب  نبا  تسلا  یتـمرح ؟

لوسر نا  مکیف  ضیفتسم  لوق  مکغلبی  ملوا  یمع ؟ نیحانجلا  وذ  رایطلا  دیهشلا  رفعج  سیل  وا  یبا ؟ مع  ءادهـشل  ادیـس  هزمح  سیلوا 
تدـمعت ام  هللا  و  قحلا ، وه  لوقا و  امب  ینومتقدـص  ناف  هنجلا  لها  بابـش  ادیـس  ناذـه  یخال : یل و  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

نب رباج  اولـس  مکربخا  کلذ  نع  هومتلاس  نا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذک  ناف  .هقلتخا  نم  هب  رـضی  هیلع و  تقمی  هللا  نا  تملع  ذمابذک 
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اذه اوعمس  مهنا  مکوربخی  کلام  نب  سنا  وا  مقرا ، نب  دیز  وا  يدعاسلا ، دعـس  نب  لهـس  وا  يردخلا  دیعـسابا  وا  يراصنالا ، هللادبع 
(: مالسلا هیلع   ) هلوق تلق : .ربخلا  یمد - کفس  نع  مکل  زجاح  اذه  یف  امفا  یخال  یل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  هلاقملا 

هباحصلا و مانس  نم  راعشالا  لقن  انمالک و  یضم  دق  و  یصولاب ، فرعی  ع )  ) ایلع نینموملاریما  هابا  ناب  هتوص  یلعاب  يدانی  هیصو  نبا 
هلوق .عجارف  ص 19 ج 17 )  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 236  حرش  یف  نیملسملا 

سانلا لوا  ناک  مالسلا ) هیلع   ) هنا انمالک  یضم  دق  و  هبر - دنع  نم  هب  ءاج  امب  هلوسرل  قدصملا  هب و  نینموملا  لوا  و  مالـسلا :) هیلع  )
مهلک هنجلا  لها  بابش  ادیـس  امهنا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  ص 345 ج 17 .)  ) بتکلا باب  نم  عساتلا  راتخملا  حرـش  یف  امالـسا 

و : ) لاق یلاعت  هللا  نا  يرتالا  امهوحن  نهولا و  مرهلا و  نم  قلخلا  ملاع  ماکحا  اهیلا  قرطتی  رمالا و ال  ملاـع  نم  اـهنال  کـلذ  ناـبش و 
يوقا اهنا  و  ناویحلا ، یهل  هرخالا  رادـلا  نا  ثیح  نم  بابـشلاب  ریبعتلا  ناک  و  (، 69 سی : ( ) نولقعی ـالفا  قلخلا  یف  هسکنن  هرمعن  نم 
هللادبع یبا  نع  یفاکلا  یف  هرـس  سدق  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هاور  ام  ریظن  رثکا ، دـشا و  اهیف  دوجولا  راثآ  یلوالا و  رادـلا  نم  ادوجو 
اخویـش اوناک  فهکلا  باحـصا  نا  نموملا  یتفلا  ال ، لاقف : باشلا ، هل : لاقف  مکدـنع ؟ یتفلا  ام  لـجرل  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا

لحک درم  درج  هنجلا  لها  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يور  دق  و  یفاولا ص 39 ج 3 .)  ) مهنامیاب هیتف  لج  زع و  هللا  مه  امـسف 
نم ازوجع  نا  رثالا  یف  ءاج  .ریذـنلا و  ریـشبلا  ثیداحا  یف  ریغـصلا  عماجلا  ییف  یطویـسلا  هب  یتا  مهبایث ، یلبت  ـال  مهبابـش و  ینفی  ـال 
هللا یلـص  هللا  لوسر  مسبتف  تخرـصف  زئاجعلا  اهلخدـتال  هنجلا  نا  تملع  اما  اهل : لاقف  هرفغملاب  هللا  عدا  هللا  لوسر  ای  تلاـق : راـصنالا 

جاجتحا لقن  ماقملا  بسانی  و  ابارتا .) ابرع  اراکبا  نه  انلعجف  ءاـشنا  نه  اـناشنا  اـنا  : ) یلاـعت هللا  لوق  تارق  اـما  اـهل : لاـق  هلآ و  هیلع و 
دعب نوماملا  نا  يور  و  لاق : ع )  ) یناثلا یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  جاجتحا  باب  یف  هاور  هر  یـسربطلل - جاجتحالا  باتک  یف  يورم 

ییحی هل  لاقف  هریثک  هعامج  مثکا و  نب  ییحی  و  مالسلا ) هیلع   ) رفعجوبا هدنع  سلجم و  یف  ناک  ع )  ) رفعجابا لضفلا  ما  هتنبا  جوز  ام 
ای لاق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج لزن  هنا  يور  يذلا  ربخلا  یف  هللا  لوسر  نبا  ای  لوقت  ام  مثکا : نب 
(: مالـسلا هیلع   ) رفعجوبا لاقف  .ضار  هنع  یناف  ضار  ینع  وه  له  رکبابا  لس  کل : لوقی  مالـسلا و  کئرقی  لج  زع و  هللا  نا  دـمحم 

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هلاق  يذلا  ربخلا  لاثم  ذخای  نا  ربخلا  اذه  بحاص  یلع  بجی  نکلو  رکب  یبا  لضف  رکنمب  تسل 
یلع هوضرعاف  ثیدحلا  مکاتا  اذاف  رانلا  نم  هدعقم  اوبتیلف  ادمعتم  یلع  بذـک  نمف  رثکتـس  هباذـکلا و  یلع  ترثک  دـق  عادولا : هجح 
اذه قفاوی  سیل  هب ، اوذخات  الف  یتنـس  هللا و  باتک  فلاخ  ام  هب و  اوذـخف  یتنـس  هللا و  باتک  قفا  امف و  یتنـس  لج و  زع و  هللا  باتک 

زع و هللااف  دیرولا ) لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هسفن و  هب  سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دقل  و  : ) یلاعت هللا  لاق  یلاعت  هللا  باتک  ربخلا 
نا يور  دق  و  مثکا : نب  ییحی  لاق  مث  .لوقعلا  یف  لیحتسم  اذه  هرس  نونکم  نع  لاس  یتح  هطخس  نم  رکب  یبا  اضر  هیلع  یفخ  لج 
نال هیف  رظنی  نا  بجی  اـضیا  اذـه  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .ءامـسلا  یف  لـیئاکیم  لـیئربج و  لـثمک  ضرـالا  یف  رمع  رکب و  یبا  لـثم 

املـسا نا  لج و  زع و  هللااب  اکرـش  ادق  امه  و  هدـحاو ، هظحل  هتعاط  اقرافی  مل  طق و  هللا  ایـصعی  مل  نابرقم  ناکلم هللا  لیئاکیم  لیئربج و 
امف هنجلا  لها  لوهکا  دیـس  امهنا  اضیا  يور  دق  و  ییحی : لاق  .امهب  اهبـشی  نا  لاحمف  هللااب  كرـشلا  امهمایا  رثکا  ناکف  كرـشلا  دـعب 

ربخلا اذـه  لهک و  مهیف ، نوکیال  اباش و  نونوکی  مهلک  هنجلا  لـها  نـال  اـضیا  لاـحم  ربخلا  اذـه  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف هیف ؟ لوقت 
لاقف .هنجلا  لها  بابش  ادیس  امهناب  نیسحلا : نسحلا و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  يذلا  ربخلا  هداضمل  هیماونب  هعـضو 

هللا هکئالم  هنجلا  یف  نال  لاـحم  اـضیا  اذـه  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف .هنجلا  لـها  جارـس  باـطخلا  نب  رمع  نا  يور  و  مثکا : نب  ییحی 
نا يور  دق  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .رمع  رونب  یضت ء  یتح  مهراوناب  یضتال ء  نیلـسرملا  ءایبنالا و  عیمج  دمحم و  مدآ و  نیبرقملا و 
نا ربنملا : سار  یلع  لاقف  رمع ، نم  لضفا  رکبابا  نکلو  رمع  لضف  رکنمب  تسل  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .رمع  ناسل  یلع  قطنت  هنیکـسلا 
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لاقف رمع  ثعبل  ثعبا  مل  ول  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يور  دق  ییحی : لاقف  .ینود  دسف  تلم  اذاف  ینیرتعی  اناطیش  یل 

ذخا دق  حون  نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذخ  اذا  و  : ) هباتک یف  هللا  لوقی  ثیدـحلا  اذـه  نم  قدـصا  هللا  باتک  مالـسلا :) هیلع  )
رثکا ناک  كرشا و  نم  هوبنلاب  ثعبی  فیکف  نیع  هفرط  اوکرـشی  مل  ع )  ) ءایبنالا لک  هقاثیم و  لدبی  نا  نکمی  فیکف  نییبنلا  قاثیم  هللا 
يور دـق  و  مثکا : نب  ییحی  لاقف  .دـسجلا  حورلا و  نیب  مدآ  تئبن و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  و  هللااب ، كرـشلا  عم  همایا 

اذه و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .باطخلا  لآ  یلع  لزن  دق  هتننظ  الا  طق  یحولا  ینع  سبتحا  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اضیا 
نا نکمی  فیکف  سانلا ) نم  الـسر و  هکئلملا  نم  یفطـصی  هللا  : ) یلاعت هللا  لاق  هتوبن  یف  یبنلا  کشی  نا  زوجی  هنـال ال  اـضیا  لاـحم 
امل باذـعلا  لزن  ول  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  ییحی : لاق  .هب  كرـشا  نم  یلا  یلاـعت  هللا  هافطـصا  نمم  هوبنلا  لـقتنی 
هللا ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  اـم  و  : ) لوقی یلاـعت  هللا  نـال  اـضیا  لاـحم  اذـه  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف رمع  ـالا  هنماـجن 

، هللا نورفغتـسی  اومادام  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهیف  مادام  ادحا  بذعیال  هنا  هناحبـس  ربخاف  نورفغتـسی ) مه  مهبذعم و 
نع يربکلا  تاقبطلا  یف  يور  دعـس  نبا  دـمحم  ناـف  یلکثلا  هب  کحـضت  اـم  صاـعلا  نب  ورمع  یف  هیماونب  عضو  دـق  و  تلق : .یهتنا 

حارق ءامب  هیناثلا  ینلسغا  مث  بوث ، یف  ینففج  مث  ءاملاب  هلسغ  ینلـسغاف  تماذا  ینب  ای  لاق : هاصوا  هابا  نا  هثدح  هنا  ورمع  نب  هللادبع 
یناـف یلع  رزاـف  باـیثلا  ینتـسبلا  اذا  مث  بوـث ، یف  ینففج  مث  روفاـک  نم  یـش ء  هیف  ءاـمب  هثلاـثلا  ینلـسغا  مث  بوـث ، یف  ینففج  مث 

، مدآ ینبل  اهفلخ  هکئالملل  اهمدقم  ناف  هزانج  فلخ  نک  نیتیشملا و  نیب  ایـشم  یب  شماف  ریرـسلا  یلع  ینتلمح  تنا  اذا  مث  مصاخم ،
هعـضو ضحم  بذـک  هارت  امک  ربخلا  اذـه  و  توریب .) عبط  نم  ج 4  ص 260  ، ) انـس بارتلا  یلع  نسف  ربقلا  یف  ینتعـضو  تنا  اذاـف 

تاوهـشلا تاروذاق  یف  لـغوتملا  یـصاعلا  صاـعلا  نب  ورمعل  ینا  اـهفراخز و  ایندـلا و  فارتقا  لاـجرلا  هابـشا  نم  مهعاـبتا  هیماونب و 
هلقن نم  دـحاو  ریغ  لقن  دـق  کلذـب و  هوفتی  نا  هل  فیک  .قالتخا و  الا  اذـه  له  و  ایلعلا ، هبترلا  یمظعلا و  هلزنملا  لاـنی  نا  هیناـسفنلا 

تلخد دـق  ینا  لسالـسلا  تاذ  هازغ  یف  ناک  هنا  كوبا  دول  هنبال  لاق  هافولا  هترـضح  امل  صاعلا  نب  ورمع  نا  راثالا  هلمح  راـبخالا و 
هنـس نیثالثب  مویلا  اذـه  لبق  تم  ینتیلای  ارعب  ناک  هتیلای  لاقف : هترثک  يارف  هلام  یلا  رظن  مث  اهیف ، هللا  دـنع  یتجح  ام  يرداال  روما  یف 

دق هیواعمب  یناک  یلجا ، ینرـضح  یتح  يدـشر  یلع  یمع  یترخآ ، تکرت  يایند و  ترثآ  ینید  تدـسفا  هایند و  هیواعمل  تحلـصا 
ناویحلا هویح  و  یبوقعیلا ، خیرات  یلا  عجارف  یتفالخ  مکیف  ءاسا  یلام و  يوح 

هنا هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) نییبنلا متاخ  یـصو  هیف  لاق  دق  هریرـس و  مهلمح  هیلع و  هکئالملا  لوزن  یعدی  نا  ورمعل  ینا  .يریمدلل و 
باب نم  راـتخملا 82  یلا  عجارف  لـالا ، عطقی  و  دـهعلا ، نوخی  و  لـخبیف ، لاـسی  و  فحلیف ، لاـسی  و  فلخیف ، دـعی  بذـکیف ، لوـقیل 

لاق دقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  وه  الا و  رومالا  یف  هناوعا  هکئالملا  تناک  نمل  هلیـضفلا  کلت  نا  معن  .جـهنلا  نم  بطخلا 
جهنلا نم  بطخلا  باـب  نم  راتخملا 195  یلا  عجارف  یناوعا  هکئالملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلـسغ تیلو  دـقل  و  مالـسلا :) هیلع  )

ع)  ) یبتجملا نسحلا  مامالا  هنجلا  لها  بابـش  يدیـس  دـحاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هناحیر  هنبا  ماق  ع )  ) تام امل  .اضیا و 
هکردـی مل  لجر  هلیللا  هذـه  یف  یـضم  دـق  هنا  الا  لاق : مث  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  دـمحف  اـبیطخ 

هرـس و سدـق  ینیلکل  یفاکلا  یلا  عجارف  هلامـش  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیربج  لتاقی و  ناک  نم  نورخالا  هلثم  يری  نل  نولوالا و 
ع)  ) یبتجملا نسحلا  دـمحمابا  هنبا  کلذـب  یـصوا  ع )  ) ایلع نینموملاریما  نا  رثالا  یف  ءاـج  دـق  و  ج 2 .) ص 190   ) یبوقعیلا خـیرات 

روفاک نم  هناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  كدـج  طونح  هیقبب  ینطنح  ینفک و  ینلـسغف و  دـمحمابا  ای  تمانا  اذاف  لاق : ثیح 
اوعبتا هرخوم و  اولمح  اوریرسلا  مدقم  مکنم  دحا  مدقتی  يریرس و ال  یلع  ینعض  مث  هیلا  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هب  ءاج  هنجلا 
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هیلع  ) هتداهـش هیفیک  باب  یلا  عجارف  خـلا ، يربق - عضوم  وهف  يریرـس  ماق  ثیحف  رخوملا  اوعـضف  مدـقملا  عضو  عضوم  ياف  همدـقم 
ینب فرصت  یلا  رظناف  ینابمکلا .) عبط  نم  ص 674   ) راحبلا نم  عساتلا  دلجملا  نم  هنفد  هیلع و  هالصلا  هلسغ و  هتیـصو و  و  مالـسلا )

هفئاطب انیتال  بانطالا  فوخ  الول  ریظن و  نم  اهانلقن  امل  مک  و  اهلها ، ریغ  یلا  اهودنـسا  اـهلحم و  نم  اهوقرـس  فیک  راـبخالا  یف  هیما 
حراشلا لاق  .هعـضاوم  نع  هللا  مالک  اوفرح  نآرقلا و  یلا  اوزواجت  لب  طقف  رابخالا  یف  اوفرـصت  اـم  هیما  ینب  نا  مث  .باـتکلا  یف  اـهنم 

لذـب هیواـعم  نا  يور  دـق  و  رفعجوبا : لاـق  یلحرلا :) عبطلا  نم  ص 23   ) جـهنلا یلع  هحرـش  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  یلزتـعملا  لـضافلا 
یف هلوق  کـبجعی  نم  ساـنلا  نم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع یف  تلزنا  هیـالا  هذـه  نا  يوری  یتح  مهرد  فلا  هئاـم  بدـنج  نب  هرمـسل 
هللا لسنلا و  ثرحلا و  کلهی  اهیف و  دسفیل  ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذا  ماصخلا و  دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهـشی  ایندلا و  هویحلا 

لبقی و ملف  هللا ) تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  : ) یلاعت هلوق  یه  مجلم و  نبا  یف  لزن  هیناثلا  هیالا  نا  و  داسفلا ) بحیال 
نم ردب  هوزغ  یف  يدـقاولا  يور  دـق  امل  طیعم ، یبا  نب  هبقع  هیبص  مه  رانلا : لها  هیبص  همالک و  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  .کلذ  يور 

غم یف  هباتک 

ناک اذا  یتح  يرـسالاب  لبقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  نم  رـصم ) عبط  نم  ص 84  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  يزا 
لعجف ینالجعلا  هملـس  نب  هللادـبع  هرـسا  ناک  طیعم و  یبا  نب  هبقع  قنع  برـضی  نا  حـلقالا  یبا  نب  تباث  نب  مصاع  رما  هیبظلا  قرعب 
.هلوسر کتاودـعل هللا و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  انهه ؟ نم  نیب  نم  شیرق  رـشعم  ای  لـتقا  مـالع  یلیو  اـی  لوقی : هبقع 

تنک ءادفلا  مهنم  تذخا  نا  و  یلع ، تننم  مهیلع  تننم  نا  ینتلتق و  مهتلتق  نا  یموق  نم  لجرک  ینلعجاف  لضفا  کنم  دمحم  ای  لاق :
برـضف مصاع  همدـقف  هقنع ، برـضاف  مصاع  ای  همدـق  رانلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  هیبصلل ؟ نم  دـمحم  ای  مهدـحاک 

( کنم  ) هیبنل ابذوم  هباتکب  هلوسرب و  هللااب و  ارفاـک  تملع  اـم  هللا  تنک و  لـجرلا  سئب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـقف  هقنع ،
ریخب ینعی  بطحلا ) هلامح  مکنم  نیملاعلا و  ءاسن  ریخ  انم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .کنم  ینیع  رقا  کـلتق و  وه  يذـلا  هللا  دـمحاف 
يور دـقف  اریهطت ، اـهرهط  سجرلا و  اـهنع  هللا  بهذا  یتـلا  هموصعملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  همطاـف  نیملاـعلا  ءاـسن 
یبنلا تیب  لها  لئاضف  یف  لئاضفلا  باتک  نم  عساـتلا  باـبلا   ) ملـسم حیحـصب  فورعملا  هعماـج  یف  جاـجحلا  نب  ملـسم  نیـسحلاوبا 
دمحم نع  ریمن ، نب  هللادبع  نب  دمحم  هبیـش و  یبا  نب  رکب  یبا  نع  هدانـساب  رـصم ) عبط  نم  ص 1883 ج 4  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )

نب

هیلع هادغ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جرخ  هشئاع : تلاق  تلاق : هبیـش  تنب  هیفـص  نع  هبیـش ، نب  بعـصم  نع  ایرکز ، نع  ریـشب ،
یلع ءاج  مث  اهلخداف ، همطاف  تئاج  مث  هعم ، لخدـف  نیـسحلا  ءاـج  مث  هلخداـف ، یلع  نب  نسحلا  ءاـجف  دوسا ، رعـش  نم  لـحرم  طرم 

عیبانی نم  نیـسمخلا  سماخلا و  بابلا  یف  .اریهطت و  مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  لاـق : مث  هلخداـف ،
یبـنلا جاوزا  نک  هشئاـع : دـئاوفلا ، عمج  یف  و  يرـصانلا :) عـبطلا  نم  ص 148   ) یفنحلا يدنبـشقنلا  نامیلـس  خیـشلا  لضافلل  هدوملا 

ائیش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هیشم  نم  اهتیشم  یطخت  ام  یشمت  همطاف  تلبقاف  هدحاو  نهنم  ردایغی  هدنع ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
راس اهعازج  يار  املف  ادیدش ، ءاکب  تکبف  اهراس  مث  هلامش ، نع  وا  هنیمی  نع  اهـسلجا  مث  یتنب  ای  ابحرم  لاق : و  اهب ، بحر  اهآر  املف 

، یفوت املف  هرس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  یـشفال  تنک  ام  تلاق : كوبا ؟ کل  لاق  ام  اهتلئـس  ماق  املف  تکحـضف  هیناثلا 
هرملا یف  ینراس  نیح  اما  معنف ، نالا  اـما  تلاـق : ص ؟)  ) كوبا کـل  لاـق  اـم  ینثدـح  قحلا  نم  کـیلع  یلاـمب  کـیلع  تمزع  تلق :
یقتاف برتقا  دـق  الا  لجالا  يراال  ینا  نیترم و  نالا  هضراع  هرم و  هنـس  لک  یف  نآرقلا  ینـضراعی  ناک  لیئاربج  نا  ینربخاف  یلوالا 
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نیـضرت اما  همطاف  ای  لاقف : هیناثلا  یف  ینراس  یعزج  يار  اماف  .تیار  يذـلا  یئاکب  تیکبف  کل ، انا  فلـسلا  معن  هناف  ي )  ) ربصا هللا و 
هعبتی هلها  لوا  ینا  ینراس  مث  هیاور : یف  .تیار و  يذلا  کحض  تکحـضف  همالا  هذه  ءاسن  هدیـس  وا  نینموملا  ءاسن  هدیـس  نوکت  نا 

.يذمرتلا نیخیشلل و  تکحضف ، یب  اقوحل  لها  لوا  کنا  هنجلا و  لها  ءاسن  هدیس  ینوکت  نا  نیضرت  اما  لاق : يرخا  یف  تکحضف و 
سنا دئاوفلا : عمج  یف  و  اضیا : لاق  .هنجلا و  لها  ءاسن  دیـس  همطاف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  يراخبلا : حیحـص  یف  و  لاق : و 

.يذمرتلل نوعرف - هارما  هیـسآ  و  دمحم ، تنب  همطاف  و  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  و  نارمع ، تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  نم  کبـسح  هعفر 
يراـخبلا حیحـص  نم  سماـخلا  ءزجلا  نم  ص 36  ( ) مالـسلا هیلع   ) همطاـف بقاـنم  باـب  یف  هروکذـم  يراـخبلا  هیاور  تـلق : .یهتنا 

كرهط و کیفطـصا و  هللا  نا  میرم  اـی  هکئـالملا  تلاـق  ذا  : ) یلاـعت هلوق  یف  روثاـملاب  ریـسفتلا  یف  روـثنملا  ردـلا  یف  و  لوکـشملا .)
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاـق : ساـبع  نبا  نع  هححـص  مکاـحلا و  جرخا  (: 43 نارمع : لآ  ( ) نیملاعلا ءاـسن  یلع  کیفطـصا 

هیلع هللا  یلص   ) دمحم تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  و  نارمع ، تنب  میرم  و  محازم ، تنب  هیسآ  هعبرا : نیملاعلا  ءاسن  لضفا  هلآ :)
: لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  سنا : نع  مکاحلا  نابح و  نبا  رذنملا و  نبا  هححص و  يذمرتلا و  دمحا و  جرخا  و  هلآ .) و 

هارما هیـسآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تنب  همطاـفو  دـلیوخ ، تنب  هجیدـخ  نارمع و  تنب  میرم  نیملاـعلا ، ءاـسن  نم  کبـسح 
یل لاـق  تلاـق : مالـسلا :) هیلع   ) همطاـف نع  ریرج  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  جرخا  .الـسرم و  نسحلا  نع  هبیـش  یبا  نبا  هجرخا  و  نوـعرف ،

، كاحـضلا نع  لتاقم  قیرط  نم  رکاسع  نبا  جزخا  .لوتبلا و  میرم  هنجلا ال  لها  ءاـسن  هدیـس  تنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هجیدخ و  محازم ، تیب  هیسآ  و  نارمع ، تیب  میرم  نهملاع : تاداس  هوسن  عبرا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  سابع ، نبا  نع 

: لوقا .روثنملا  رادلا  یف  ام  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  .همطاف  املاع  نهلضفا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تنب  همطاف  و  دلیوخ ، تنب 
اتیب كدـنع  یل  نبا  بر  تلاق  اذا  نوعرف  هارما  اونمآ  نیذـلل  الثم  هللا  برـض  و  : ) یلاعت هلوق  میرم  یف  نوعرف و  هرما  هیـسآ  یف  لزن  و 

اـنحور و نم  هیف  اـنخفنف  اـهجرف  تنـصحا  یتلا  نارمع  هنبا  میرم  نیملاـظلا و  موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینجن  هنجلا و  یف 
مدآ دلو  دیـس  نییبنلا  متاخ  اهیبا  نم  هعـضب  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف تناک  امل  مث  نیتناقلا .) نم  تناک  هبتک و  اهبر و  تاملکب  تقدص 
یلع کیفطصا  و  ( ) ع  ) میرم یف  یلاعت  هلوقف  اقلطم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  مالـسلااهیلع  یهف  هیئاورلا  مهعماوج  یف  ناقیرفلا  هاور  امک 

یف مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  مامالا  لوق  یف  لماتیلف  هوجولا ، ضعب  یلع  لب  اقلطم  نهیلع ال  هافطـصم  اهنا  یلع  لومحم  نیملاعلا ) ءاسن 
هللا نا  : ) یلاعت هلوق  یف  .لحف و  ریغ  نم  یـسیع  هدـالول  کیفطـصا  حافـسلا و  نم  كرهط  ءاـیبنالا و  هیرذـل  كافطـصا  هیـالا : ینعم 
یف و  (. 34 نارمع : لآ  ( ) میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاـعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا 
یلع ملع  یلع  مهانرتخا  دـقل  نیفرـسملا و  نم  ایلاع  ناک  هنا  نوعرف  نم  نیهملا  باذـعلا  نم  لیئارـسا  ینب  انیجن  دـقل  و  : ) یلاـعت هلوق 

مهانلـضف تابیطلا و  نم  مهانقزر  هوبنلا و  مکحلا و  باتکلا و  لیئارـسا  ینب  انیجن  دقل  و  : ) یلاعت هلوق  یف  و  (. 33 ناخدلا : ( ) نیملاعلا
میرم نب  یسیع  حیسملا  همسا  هنم  هملکب  كرـشبی  هللا  نا  میرم  ای  هکئلملا  تلاق  اذا  : ) یلاعت هلوق  یف  و  (. 17 هیثاجلا : ( ) نیملاعلا یلع 

انحور و نم  اهیف  انخفنف  اـهجرف  تنـصحا  یتلا  و  : ) یلاـعت هلوق  یف  و  (. 46 نارمع : لآ  ( ) نیبرقملا نم  هرخـالا و  ایندـلا و  یف  اـهیجو 
انحور و نم  هیف  انخفنف  اـهجرف  تنـصحا  یتلا  نارمع  تنبا  میرم  و  : ) یلاـعت هلوق  یف  و  (. 92 ءایبنالا : ( ) نیملاعلل هیآ  اهنبا  اـهانلعج و 

کیفطصا و  : ) یلاعت هلوق  یف  نیملاعلا  نم  دارملا  نوکی  نا  اماف  میرحتلا .) رخآ  ( ) نیتناقلا نم  تناک  هبتک و  اهبر و  تاملکب  تقدص 
، هیثاجلا وناخدلا  یتیاب  ینعملا  اذه  دیوی  نا  نکما  و  نیرـسفملا ، نم  دحاو  ریغ  هیلا  لام  امک  اهنامز  یملاع  ءاسن  نیملاعلا ) ءاسن  یلع 

نم نهیلع  اهئافطـصا  نیملاعلا  ءاسن  یلع  اهئافطـصا  نم  دارملا  نا  اما  .هغدـغد و  نم  ولخیال  هیالا  قایـس  قالطا  نع  ضارعالا  نکلو 
و لحف ، ریغ  نم  یـسیع  هدالول  کیفطـصا  و  هلوقب : روکذـملا  ربخلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا هنیب  امک  هیهلا  هبیجع  هیآ  اهنا  ثیح 

هناک ریخالا  هجولا  اذه  و  اهنامز ، یملاع  ءاسنب  ههجلا  هذه  نم  صتخت  الف  امهب  دیوی  میرحتلا و  ایبنالا و  یتیآ  نم  ینعملا  اذه  دافتسی 
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همطاـف ینعی  نیملاـعلا : ءاـسن  ریخ  اـنم  و  مالـسلا :) هـیلع   ) هلوـق حرــش  یف  یلزتـعملا  لـضافلا  حراـشلا  لاـق  .نـیعتم  وـه  وا  باوـصلا 
هارما لـیمج  ما  ءاروعلا  یه  بطحلا : هلاـمح  .یهتنا  .هیف  فـالخ  ـال  کـلذ  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  صن  مالـسلااهیلع 

بهل و یبا  ادی  تبت  یلاعت : هلوق  اهجوز  یف  اهیف و  درو  یتلا  هیواعم  همع  نایفـس  یبا  تخا  برح  تنب  بهل  یباب  ینکملا  يزعلادبع 
ردـلا ریـسفت  یف  .دـسم و  نم  لبح  اهدـیج  یف  بطحلا  هلاـمح  هتارما  بهل و  تاذ  اراـن  یلـصیس  بسک  اـم  هلاـم و  هنع  ینغا  اـم  بت 

تبت  ) تلزنف كوشلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا قیرط  یف  یقلت  تناـک  بهل  یبا  هارما  نا  دـیز  نبا  نع  ریرج  نبا  جرخا  روثنملا و 
یتات تناک  لاـق : بطحلا  هلاـمح  هتارما  دـیز و  نبا  نع  متاـح  یبا  نبا  ریرج و  نبا  جرخا  و  بطحلا .) هلاـمح  هتارما  بهل و  یبا  ادـی 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  قیرط  یف  لیللاب  اهحرطت  كوشلا  ناصغاب 

تناک لاق : بطحلا ) هلامح  هتارما  و   ) دـهاجم نع  متاـح  یبا  نبا  زذـنملا و  نبا  ریرج و  نبا  هبیغلا و  مذ  یف  ایندـلا  یبا  نبا  جرخا  و  . 
: لاق بطحلا ) هلامح  هتارما  و   ) هداتق نع  متاح  یبا  نبا  ریرج و  یبا  نبا  جرخا  .ران و  نم  دسم ) نم  لبح  اهدیج  یف   ) همیمنلاب یـشمت 
: لاق بطحلا ) هلامح   ) نسحلا نع  متاح  یبا  نبا  جرخا  .اهقنع و  لاق : لبح ) اهدـیج  یف   ) ضعب یلا  سانلا  نم  ثیداحالا  لقنت  تناک 

ریبزلا نب  هورع  نع  فحاصملا  یف  يرابنالا  نبا  متاح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  جرخا  .شیرق و  نوطب  اهب  یتاتف  همیمنلا  لـمحت  تناـک 
نع دانـسالا  برق  نم  القن  یفاصلا  ریـسفتلا  یف  .اعارذ و  نوعبـس  اهعرذ  ران  نم  دیدح  نم  هلـسلس  لاق : دـسم ) نم  لبح  اهدـیج  یف  )

تبت هروس  تلزن  نیح  هتتا  بهل  یبا  هارما  لیمج  ما  نا  کلذ  نم  و  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تایآ  ثیدح  یف  ع )  ) مظاکلا
لاقف هب  کیمرت  نا  دیرت  رجح  اهعم  كدیرت و  هبـضغم  ما  هظفحم  لیمج  ما  اذـه  هللا  لوسر  ای  لاقف : هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  یبنلا  عم  و 

هناف هتیمرل  هارا  ول  هتئج و  دـقل  تلاق : هللا ، ءاش  ثیح  لاق : کـبحاص ؟ نیا  رکب : یبـال  تلاـقف  ینارت ، ـال  اـهنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
هیواعم لاق  .اباجح و  اهنیب  ینیب و  هللا  برـض  ال ، لاق : كرت ؟ مل  هللا  لوسر  اـی  رکبوبا : لاـقف  هرعاـشل ، ینا  يزعلا  تـاللا و  یناـجه و 

نب ورمع  هدنع  اموی و 

هتمع لجرب  الها  و  لیقع : لاقف  بهلوبا ، همع  لجرب  ابحرم  هیواعم : لاق  ملـس  املف  لیقع  نم  کنکحـض  ال  لیقع : لبقا  دـق  صاـعلا و 
كراسی یلع  ذخف  رانلا  تلخد  اذا  لاق : بهل ؟ یبا  کمعب  کنظ  ام  دیزیابا  ای  هیواعم : لاق  دسم ، نم  لبح  اهدیج  یف  بطحلا  هلامح 

نم عبارلا  ءزجلا  یف  یلزتعملا  حراشلا  هلقن  هللا  رـش و  الک  لاق : حوکنم ؟ ما  ریخ  رانلا  یف  حکانفا  بطحلا  هلامح  کتمع  اشرتفم  هدجت 
دعب نارهط 1377 ه :) عبط  ص 173   ) داشرالا یف  هرس  سدق  دیفملا  لجالا  خیـشلا  لقن  و  یلحرلا .) عبطلا  نم   27  ) جهنلا یلع  هحرش 

هجحلا دیکوتب  هیواعم  نم  هسفنل  ع )  ) قثوتف هظفل : اذـه  ام  هیواعم  نم  حلـضلا  هندـهلا و  ع )  ) یبتجملا نسحلا  مامالا  لوبق  یف  ببـسلا 
لودعلا مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  بس  كرت  هیلع  طرتشا  نیملـسملا و  هفاک  دنع  یلاعت و  هللا  دـنع  هنیب  هنیب و  امیف  راذـعالا  هیلع و 

.هقح مهنم  قح  يذ  لک  یلا  لصوی  ءوسب و  مهنم  دحال  ضرعتی  مهنع و ال  هللا  یضر  هتعیش  نموی  نا  و  هالصلا ، یف  هیلع  تونقلا  نع 
هلیخنلاب و لزن  یتح  هیواعم  راس  کلذ  یلع  هندـهلا  تمتتـسا  املف  هب  ءافولاب  هل  فلح  هیلع و  هدـهاع  هلک و  کلذ  یلا  هیواعم  هباـجاف 

اوموصتل و ال اولصتل و ال  متکلتاق  ام  هللا  و  هتبطخ : یف  لاق  مهبطخف و  راهنلا  یحض  سانلاب  یلصف  هعمجلا  موی  کلذ  ناک 

تنک ینا  الا و  نوهراک ، هل  متنا  کلذ و  هللا  یناطعا  دـق  مکیلع و  رماـتال  مکتلتاـق  ینکلو  کـلذ  نولعفتل  مکنا  اوکزتل  ـال  اوجحتل و 
املف امایا  اهب  ماقاف  هفوکلا  لخد  یتح  راس  مث  .هل  اهنم  یشب ء  یفا  یمدق ال  تحت  اهعیمج  ءایـشا و  هتیطعا  ءایـشا و  ع )  ) نسحلا تینم 

لان و ام  ع )  ) نسحلا نم  لان  هنم و  لان  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رکذ  سانلا و  بطخف  ربنملا  دعـص  اهلها  نم  هل  هعیبلا  تمتتـسا 
انا ایلع  رکاذلا  اهیا  لاقف : ماق  مث  هسلجا ، و  ع )  ) نسحلا هدیب  ذخاف  هیلع  دریل  ع )  ) نیسحلا ماقف  نیرـضاح  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  ناک 
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برح كدجو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يدج  دنه و  کما  همطاف و  یما  ورخـص  كوبا  هیواعم و  تنا  یلع و  یبا  نسحلا و 
لها نم  فئاوط  تلاقف و  اقافن ، ارفک و  انمدقا  امدق و  انرش  ابسح و  انمالا  لارکذ و  انلمخا  هللا  نعلف  هلیتف ، کتدج  هجیدخ و  یتدجو 

راحبلا هنیفـس  نم  نسح  هدام  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یمقلا  ثدـحملا  هنم  ابیرق  يور  .هرـس و  سدـق  هلوق  یهتنا  نیمآ ، نیمآ  دجـسملا :
لاق لاق و  نیعم  نب  ییحی  نع  يرـصملا  نسحلا  نب  لـضفلا  هلقن  ثیدـحلا  اذـه  نا  یلزتعملا : حراـشلا  لـضافلا  لاـق  و  یبعـشلا ، نع 
لوقا انا  روکذملا  حراشلا  لاق  و  نیمآ ، یناهفـصالا  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  و  نیمآ ، لوقا  انا  لضفلا : لاق  و  نیمآ ، ییحی : لاق  لضفلا :

لاق مث  .نیمآ  لاق  ادبع  یلاعت  هللا  محری  نیمآ و  نیمآ  لوقی  یلمالا  يربطلا  هللادـبع  نب  نسحلا  فرحالا  هذـهلا  اک  کلذـک  و  نیمآ ،
نم مکیلع  لئاضفلا و  نم  انل  امم  ریثک  یف  لـیلق  مکلئاذر  اـنلئاضف و  نم  هاـنرکذ  اـم  يا  مکیلع ) اـنل و  اـمم  ریثک  یف  (: ) مالـسلا هیلع  )

مالـسالا نع  سانلا  درت  هربنم و  دورق  روص  یلع  مانملا  یف  هیما  ینب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیور  یف  مالکلا  مدقت  دق  لئاذرلا و 
ینب مشاه و  ینب  نع  ع )  ) نینوملاریما یلع  لئـس  دـق  و  ص 47 ج 18 .)  ) بابلا اذه  نم  رـشاعلا  راتخملا  حرـش  یلا  عجارف  يرقهقلا ،

ءایحالا ص 224 ج بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا   ) رکنا رکما و  ردغا و  مه  و  دوجا ، دـجنا و  دـجما و  نحن  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هیما 
: یتفگ نآ  رد  هدیسر  نم  هب  تا  همان  دعب : اما  تشون : هیواعم  هب  هک  تسا  ع )  ) ریما بوخ  رایـسب  ياه  همان  زا  یکی  نیا  همجرتلا : (. 4

نومزآ هک  تشاد  هدیـشوپ  امرب  وت  زا  یتفگـش  رما  راگزور  درک ، يرای  ار  شنارواـی  دـیزگرب و  شنید  يارب  ار  ربمیپ  یلاـعت  يادـخ 
رازراک هب  ار  شیزادـناریت  داتـسا  هکنآ  ای  يرجه ، هب  امرخ  هدـنرب  راکنیا  رد  یهدـیم ، شراذـگ  امب  ار  ربمیپ  دوجو  تمعن  ار و  ادـخ 

تریگ نماد  نآ  بیع  هن  رگا  و  هچوت ، هب  تسا  تسار  رگا  تسا ، ینالف  ینالف و  مالسا  رد  مدرم  نیرترب  هک  یتشادنپ  .ینام  دناوخب 
یب ریبدت و  اب  و  رتورف ، رتارف و  اب  ار  وت  دوشن ،

يریت ناشتاقبط ، فیرعت  تاجرد و  بیترت  و  لوا ، نیرجاهم  نایم  زیمت  هب  دسر  هچ  ار  ناشنادـنزرف  ناگدـش و  دازآ  راک ، هچ  ریبدـت 
هک دنکیم  يزارد  نابز  دراد  یـسک  روما  نآ  رد  و  دـمآرد ، لهاان  نهد  زا  یئاجیب  فرح  دوبن ، رگید  ياهریت  سنج  زا  هک  دـش  اهر 

دوخ دـح  رد  هک  ینادـیمن  ار  تیتـسد  هاـتوک  و  يریگیمن ، مارآ  و  ینکیمن ، تسیا  دوخ  یگنل  رب  اـیآ  .تسا  ندرب  ناـمرف  وا  روتـسد 
وت هب  هک  مهاوخیمن  .يردـب  یتسار  زا  يربیم و  رـس  هب  یهارمگ  رد  وت  هچوتب  نآ  نیا و  يزوریپ  تسکـش و  ینکن ، زواـجت  یـشاب و 

نیرجاـهم زا  نوچ  هک  ینیب  یمن  رگم  میوگ : یم  هک  منک  یم  وگزاـب  ار  یلاـعت  يادـخ  تمعن  یلو  میوگب  نخـس  وت  اـب  مهد و  ربخ 
؟ تفگب ریبکت  داتفه  شا  هزانج  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  ءادهشلا  دیس  یکی  تسا - یلضف  کی  ره  يارب  هتبلا  و  دشیم - دیهش  یـسک 

زاب یئاتسدوخ  زا  یلاعت  يادخ  رگا  و  درک ، یم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  دنتفگ  رایط  ار  وا  دش  هدیرب  شیاهتـسد  هک  يرگید  و 
رادرب تسد  .درک  دناوتن  اهنآ  راکنا  يا  هدنونش  دنیانشآ و  اهنادب  نامیا  اب  ياهلد  هک  يدینش  یم  ار  یسک  لئاضف  هنیآ  ره  تشادیمن 

رد شزیمآ  ام ، ناگدیزگرب  مدرم  میدوخ و  يادخ  ناگدـیزگرب  ام  دـنتفر  ردـب  تسار  هار  زا  دـنا و  هدروخ  ایند  لوگ  هک  یناسک  زا 
زاب نیرید  تزع  زا  ار  ام  امش  اب  یگدنز 

- فالحالا دسا  و  تسا ، ام  زا  هللادـسا  هزمح  امـش ، زا  بذـکم  نایفـسوبا  و  تسا ، ام  زا  ربمیپ  هچ  هدرکن ، گرزب  ار  امـش  هتـشادن و 
هبقع و  ام ، زا  تشهب  لها  ناناوج  ناگرزب  نیـسح  نسح و  امـش ، زا  ردب - گنج  رد  ربمیپ  نتـشک  يارب  دندش  نامیپ  مه  هک  یناسک 
رگید و  امش ، زا  بهلوبا  نز  بطحلا  هلامح  و  تسا ، ام  زا  همطاف  زاگزور  نانز  نیرتهب  امـش ، زا  یخزود  نادنزرف  ردپ  طیعم  یبا  نب 

.ار امش  هک  اهیتشز  اهیدب و  و  تسا ، ار  ام  هک  اهیئوکن  اهیبوخ و 

یف ترـصق  یتف  نم  مک  ریـشب : نب  دـمحم  لاق  برـض ، رـصن و  یباب  نم  لـعفلا  و  رفظلا ، جـلفلا : و  مهیلع ، اورفظ  يا  مهیلع ) اوجلف  )
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نم سداسلا  ثیدحلا  یف  و  یقوزرملا ،) حرـش  نم  هسامحلا 436  ، ) هسامحلا نم  تیبلا  اجلف و  دق  قزرلا  ماهـسب  هتیفلا  هتوطخ  قزرلا 
هانلزنا انا  هروسب  اومصاخ  هعیـشلا  رـشعم  ای  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  یفاکلا  لوصا  نم  ریـسفت  ردقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا  ناش  یف  باب 

هیاغل اهنا  مکنید و  هدیـسل  اـهنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـعب  قلخلا  یلع  یلاـعت  كراـبت و  هللا  هجحل  اـهنآ  هللا  وف  اوجلفت 
لاق یسفنل ، کتعنطصا  و  کعنطصم ، کتعینص و  نالف  هغالبلا : ساسا  یف  يرـشخمزلا  لاق  هعینـص ، عمج  عئانـص )  ) .ثیدحلا انملع 

هتعنطصا و يا  یتعینـص  یعینـص و  وه  سوماقلا : یف  لاق  تارثعلا و  یلع  یلام  مکتوا  مکعنطـصا و ال  هللا ال  ینعنطـصی  ناف  هئیطحلا :
هعینـص تعنـص  اذا  و  متاح : نب  دـیزیل  یلوم  نبا  لاق  ناسنا ، یلا  دـیوا  فورعم  نم  يدـسی  اـم  یه  اـضیا  هعینـصلا  .هتجرخ و  هتیبر و 
تللزا ادی و  ناسنا  دنع  تذختا  اذا  و  لوقی : حرـشلا : یف  یقوزرملا  لاق  هسامحلا ، نم  تیبلا  ردـکمب و  امهادـن  سیل  نیدـیب  اهتممتا 

ولا اوشلا  نم  هیفاص  ریدـکتلا  نملا و  نم  هنوصم  اهترامعب  موقت  اهلمکت و  کـنکل  اـهتیبرت  كرتت  ـال  اهجدـخت و  ـال  کـناف  همعن  هیلا 
اهانعمف تیبلا  اذـه  یف  امک  مذـلا  بیعلا و  عضوم  عضوت  و  ضرملا ، لـصالا : یف  هاکـشلا  هاکـش )  ) .باـشلا عمج  بابـش )  ) .ریذـعتلا
یلـصی ناک  هشئاع  ثیدـح  یف  و  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  کب ، قلعی  و ال  وبنی ، کنع و  لئاز  يا  کنع ) رهاـظ   ) .هصیقنلا بیعلا و 

نبا ای  هل  لیق  امل  ریبزلا  نبا  ثیدـح  هنم  و  اهرهظ ، یلا  جرخی  مل  عفتری و  مل  يا  اهترجح  نم  دـعب  سمـشلا  ییف ء  رهظی  مل  رـصعلا و 
یش ء هنع  کلنی  مل  کنع و  عفترا  اذا  بیعلا  اذه  ینع  رهظ  لاقی  اهراع ، کنع  رهاظ  هاکش  کلت  و  بیوذ : یبا  لوقب  لثمت  نیقاطنلا 

نیقاطنلا تاذ  ریبزلا  نب  هللادـبع  ما  تناک  هنایب : یف  لوقا  .یهتنا  ـالبن ، هدـیزی  هنم و  عفری  هنکل  هب و  ریعیف  هنم  ضفی  ـال  اـهقاطن  نا  دارا 
لوسر هب  اهبقل  بقل  هنال  هرخافم  نم  وه  امنا  هنم  ییحتـسی  اراـع  سیل  هما  بقلب  هاـیا  هرییعت  نا  ریبزلا  نبا  دارا  رکب و  یبا  تنب  ءامـسا 

رصم عبط  نم  ص 486 ج 1   ) ماشه نبال  هیوبنلا  هریسلا  یلا  عجارف  لیق  ام  یلع  رکب  یبا  عم  راغلا  یف  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
ایراع کلذ  اهموحل و  اهنابلا و  انتریعا  هلبا : هرثک  یلـشهنلا  نب  هرمـض  هریع  یـسعقفلا و  ورمع  نب  هربس  لاق  هسامحلا : یف  و  1375 ه )
لوق یهتنا  ایرهظ ، مکئار  هومتذختا و  یلاعت : هلوق  رهظب ، ینم  هتلعج  کلوق : و  حطـسلا ، قوف  رهظ  کلوق : اذه  نم  رهاظ و  هطیر  نبا 
طبر هل  سیل  العف  رکنی  نمل  برضی  الثم  خلا  هاکـش  کلت  بیوذ و  یبا  لوق  ینعا  تیبلا  نم  عارـصملا  اذه  راص  لوقا : .یقوزرملا و 

طیطح نبا  لـموم  ینب  دـحا  ثرحم  نب  هبیـشن  اـهب  یثری  اـتیب  نیثـالث  هیناـمث و  یلا  یهتنت  ءارغ  هدیـصق  نم  تیبلا  و  هل ، قلعت  ـال  هب و 
مث سمشلا  عولطالا  اهراهن و  هلیل و  الا  رهدلا  له  اهعلطم : رصم 1385 ه ) عبط  نم  ص 21   ) نییلذهلا ناوید  یف  هلماک  هلوقنم  یلذهلا 
نب دـلیوخ  وه  اذـه  بیوذوبا  .تیبلا و  نوشاولا - اهریع  اهران و  هاکـشلاب و  يران  قرحت  تحبـصا  ورمع و  ما  ـالا  بلقلا  یبا  اـهرایغ 

ملـساف و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  دنع  هنیدملا  مدق  مالـسالا ، هیلهاجلا و  كردا  مرـضخم  دیجم  رعاش  یلذهلا  زرحم  دـلاخ 
یف وت  اولاقف : هم ؟ تلقف : مارحالاب ، اولها  جیجحلا  حیجضک  ءاکبلاب  حیجض  اهلهال  هنیدملا و  تمدق  لاق : هنا  هنع  يور  همالـسا  نسح 
لعج يذلا  شوشخملا ) لمجلا  (. ) رـصم عبط  نم  ص 83 ج 11   ) توقایل ءابدالا  مجعم  یف  اـمک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

اذا یـشلا ء  یف  شخ  نم  قتـشم  هدایقن ، عرـسا ال  نوکیل  مامزلا  هب  دـشی  هوحن  ریعبلا و  فنا  یف  لعجی  دـیوع  وه  ساشخلا و  هفنا  یف 
و مهیلع ، انلـضف  يا  انلوط  هلوقب  قلعتم  کموق ) یلع  : ) بارعالا هصقنملا ، هلذلا و  هضاضغلا :)  ) .ریعبلا فنا  یف  لخدـی  هنال  هیف  لخد 

یه و  هر - یـضرلا - هخـسن  یف  و  هیلوـعفملا ، یلع  ناـتبوصنم  يداـع  میدـق و  اـتملک  و  اـنعنمی ، مل  هلوـقل  لـعاف  مکاـنطلخ  نا  هلمج 
: هلوقب یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  داـفا  هیلوعفملا ، یلع  هبوصنم  هجولا  اذـه  یلع  مکاـنطلخ  هلمج  هیلعاـفلا و  یلع  ناـتعوفرم  باوصلا 

.مکیلع انل و  ام  نمـضتی  ریثک  مالک  هلمج  یف  لخاد  مالکلا  اذه  هریدـقت  فوذـحمب  تلق : ریثک ؟ یف  هلوق  یف  قلعتی  اذامبف  تلق : ناف 
هذـه يا  دـصقلا  یلع  مدـق  ربخ  كریغ  یلا  هجحلا و  یلا  عجری  ریمـضلا  اهدـصق )  ) لوسرلا یلا  عجری  رورجملا  ریمـضلا  هب ) جـلفلا  )

صتخت مشاه ال  ینب  لئاضف  نا  دیری  عفدت ) انتیلهاج ال  و  متعمس ، دق  ام  انمالساف  (: ) مالسلا هیلع   ) لاق مث  .كریغ  یلا  اهدصق  یتجح 
دجم فرـش و  تیب  نم  اوناک  مهنا  يا  کلذ ، یف  مهل  عفادم  اضیا ال  هیلهاجلا  نمز  یف  لئاضفلا  کلت  مهل  لب  طقف  مالـسالا  یف  مهب 
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حرش یف  و  ج 17 )  ) بتکلا باب  نم  عساتلا  راتخملا  حرـش  یف  اهنم  هفئاط  لقن  یـضم  دـق  و  ءالهجلا ، هیلهاجلا  یف  سانلا  ناـک  ثیح 
یف راثالا  هلقن  اهب  یتا  تاجاجتحا  عضوملا  اذـه  یف  رکذـن  نا  یغبنی  .عجارف و  ج 18 )  ) اضیا بابلا  کلذ  نم  رـشع  عراسلا  راتخملا 

هیواعم مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  یتا  لیق و  يواسملا : نساحملا و  باتک  یف  یقهیبلا  دمحم  نب  میهاربا  خیـشلا  لاق  مهرافـسا :
رماف سابع  نبا  هقبس  دق  نایفس و  یبا  نب 

مهثیدـح و مهمیدـق و  ییف  نورواحتی  نایفـس  یبا  نب  داـیز  مکحلا و  نب  ناورم  صاـعلا و  نب  ورمع  عم  هیواـعم  اـنیبف  لزناـف  هیواـعم 
و دایز : لاقف  لاط ، ام  امکتنعا  نم  ارـصقل  سابعلا  نب  هللادـبع  یلع و  نب  نسحلا  مکرـضح  ولف  رخفلا  مترثکا  هیواـعم : لاـقف  مهدـجم 

عمـسن یتح  دـغ  یف  امهیلا  ثعباف  انخذاوب ؟ یف  انل  هقطنم و ال  برغ  یف  مکحلا  نب  ناورمل  ناموقی  اـم  نینموملاریما  اـی  کـلذ  فیک 
ادـب هیلع و  الخد  هایتاف و  دـیزی ، هنبا  هیواعم  امهیلا  ثعبف  دـغ  یف  امهیلا  ثعباف  اذـه ، لاق  لوقت ؟ اـم  ورمعل : هیواـعم  لاـقف  .اـمهمالک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نبا  کناف  دمحمابا  ای  تنا  امیس  لیللاب و ال  هرماسملا  نع  امکردق  عفرا  امکلجا و  ینا  لاقف : هیواعم 
ترهق ناف  لوقا  نا  دبال  هللا  و  لاق : هب  عقتـس  هدـحلا  نا  ورمع  ملع  امهـسلجم و  یف  ایوتـسا  املف  هلا ، رکـشف  هنجلا  لها  بابـش  دیـس  و 

، یغولا یف  یضما  ءاقللا و  دنع  ربصا  هیما  ینب  لاجر  نا  انلقف : انـضوافت  انا  نسح  ای  لاقف : .تادتبا  دق  نوکا  ترهق  نا  کلذ و  لیبسف 
دق کلذـک و  نوکتال  فیک  و  لاقف : ناورم  ملکت  مث  .بلطملادـبع  ینب  نم  مهروهظ  ءارواـمل  عنما  و  اـمیخ ، مرکا  و  ادـهع ، یفوا  و 

لضفلا اورکنی  نا  مهل  یغبنی  ام  لاقف : دایز  ملکت  مث  .انشطب  انئش  نا  انوفع و  انئش  ناف  مکانکلمف ، مکانبراح  مکانبلغف و  مکانعراق 

ع)  ) نسحلا ملکتف  اثیدـح  امیدـق و  سانلا  رئاس  یلع  لضفلا  انل  بورحلا و  یف  هلمحلا  لها  نحن  هناـطم ، یف  ریخلا  اودـحجی  هلهـال و 
ای قحلا  هروصب  لطابلا  روصی  انخلاب و  لجرلا  قطنی  نا  کفالا  نم  نکلو  هجحلا ، داریا  دنع  لجرلا  تمـصی  نا  زجعلا  نم  سیل  لاقف :
یف اک  امهنا  الا  یباتف  يرخا  اهنع  کسما  هرم و  اهیدـبا  هثیبخلا  کبلاثم  فرعا  تلزام  کـفالا ! یلع  هارج  بذـکلاب و  اراـختفا  ورمع 

هوبنلا و ندعم  نافیـضلا و  عیبر  ناعطلا و  ءانبا  نارقالا و  فوتح  دارطلا و  ناسرف  يدهلا و  مالعا  یجدـلا و  حـیباصم  رکذـتا  هلالـضلا 
تمحتقا نارقالا و  ترواست  لاطبالا و  تصکن  نیح  ردـب  موی  کلذ  نیبت  دـق  مکروهظ و  ءاروامل  یمحا  مکنا  متمعز  ملعلا و  طبهم 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نم  مکلاجر و  انلقف  برحلا  رارـش  راط  اهبان و  نع  ترف  اهبطق و  یلع  اهواحر  تماق  هینملا و  تکرتعا  ثویللا و 
ناورم ای  تنا  اما  و  لاق : مث  بلطملادـبع .! ینب  نم  مکروهظ  ءاروامل  نیعن  ام  ریغ  مویلا  اذـه  یف  يرمعل  متنکف  مکیرارذ  یلع  هلآ ) و 

تئار املف  نینموملاریما  یلا  کب  یج  دـقل  هئوس و  یلا  هیازخ  نم  بلقنی  دـیرط  كوبا  قیلط و  تنا  شیرق و  یف  راثک  الا  تنا و  اـمف 
نیمر يوری  راعبالاب و  نفذـق  مث  نصبـصب  هریئز  ثویللا  عمـس  اذا  ثیل  لاق : اـمک  تنک  هباـینا  تکبتـشا  هنثارب و  تیمد  دـق  ماغرـضلا 

.راعبالاب

انیواست و نکلو  رکـشلا  لها  دـعقم  انعمدـعقت  کقیرب ال  تصـصغ  کیلع و  قاض  ام  دـعب  کقانخ  یخرا  وفعلاب و  کیلع  نم  اـملف 
امیدا اهیف  کل  فرعاال  اشیرق  دایز و  ای  تنا  ام  و  لاقف : دایز  یلا  تفتلا  مث  هیازخ .! انقحلی  راع و ال  انکردـی  نمم ال  نحن  اـنیراجت و 

مل تدـلو  املف  برعلا  راجف  شیرق و  لاجر  اهلوادـت  ایغب  کما  تناک  لب  امیرک  اتبنم  اـتباث و ال  امیدـق  ـال  اـتبان و  اـعرفال  اـحیحص و 
هللا یلص   ) هللا لوسر  انیفکی  هیمـس و  کیفکت  راختفا  کلام  هیبا ، تامم  دعب  هیواعم - ینعی  اذه - كاع  دافادلا  برعلا و  کل  فرعت 

انا و رایطلا و  رفعج  ءادهـشلا و  دیـس  هزمح  یمع  و  هیبقع ، یلع  دتری  مل  يذلا  نینموملا  دیـس  بلاط  یبا  نب  یلع  نبا  و  هلآ ،) هیلع و 
نا سابع  نبا  داراف  لدجا ، اهیلع  صقنا  ریطلا  ثاغب  یه  امنا  معلا  نبا  ای  لاقف : سابع  نبا  یلا  تفتلا  مث  هنجلا ! لها  بابش  ادیس  یخا 

الول ناورم  ملکت  تضحد و  هتجح  نا  الول  مالکلا  رمع و  داجا  هیواعم : لاـقف  .اـجرخ  مث  فکف  فکی  نا  هیواـعم  هیلع  مسقاـف  ملکتی 
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هللا لوسر  الجر  رخافا  لاقف  يزابلا ، فک  یف  لجحلاک  الا  تنک  ام  هترواحم ؟ یلا  كاعد  اـم  لاـق : داـیز و  یلا  تفتلا  مث  .صکن  هنا 
نحط هنکلو  کیلع  یقبا  دقل  ورمع : لاقف  ءاوسلا ، ءارهزلا  همطاف  هما  یقب و  نم  یضم و  نم  دیـس  وه  هدج و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یبای اهل  افثب  یحرلا  نحط  ناورم 

نـسحلاب سابع  نبا  الخف  .امه  رخاف  نم  یلع  امهعم  تنک  الا  هیف  نان  وکی  اسلجم  تدهـش  هللا ال  مرج و  ال  مهنیب ، اننیب و  ءارغـالا  ـالا 
ع)  ) نسحلا نا  مث  .ایاغبلا  دالوا  نم  ینتیفـش  یتح  لوصت  تنا  ورخزی  كرحب  لزا  ام  هللا  و  مع ، نبا  ای  کیدفا  لاق : هینیع و  نیب  لبقف 

لزنملا تاف  ابـصن  ابعت  کنظا  ینادـمحمابا  ای  هیواعم : لاقف  ریبزلا ، نب  هللادـبع  هدـنع  هیواعم و  یلع  لـخد  یتح  عجر  مث  اـمایا  باـغ 
هللا لوسر  يراوح  نبا  کناف  نسحلا  یلع  ترختفا  ول  ریبزلا : نب  هللادـبعل  هیواعم  لاق  جرخ  املف  ع )  ) نسحلا ماقف  هیف ، کـسفن  حراـف 
املف جـجحلا  هلیل  بلطی  وه  عجرف و  هلانا ! ریبزلا : نبا  لاـقف  رفاو ، بیـصن  مالـسالا  یف  کـیبال  و  هتمع ، نبا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
املف ضافتـسم ، مرکا  تیبم و  ریخ  لاقف : هیبم  نع  هلاـس  هیواـعم و  ءاـیحف  ع )  ) نسحلا ءاـج  هیواـعم و  یلع  لـخد  یلع  لـخد  حبـصا 

قارتخا یلا  جاـتحتال  تنک  رمـالا و  هیواـمل  تملـس  اـم  مادـقم  ریغ  برحلا  یف  راوخ  کـنا  ـالول  ریبزلا : نبا  لاـق  هسلجم  یف  يوتـسا 
ام يردا  امف  هتدجن ، هساب و  یف  یلع  نبا  تنا  کلذ و  لعفتال  نا  ایرح  تنک  و  هبابب ، موقت  هفورعم و  بلطت  زوافملا  عطق  بوهـسلا و 

تملعل کل  عمجتـسا  ول  هللا  اما و  نیتلخلا ، نیتاه  نم  اجرخم  کل  نظا  امف  هزیحن ، نه  ما و  يار  فعـضا  کلذ  یلع  کلمح  يذـلا 
هللا لوسر  يراوح  ریبزلا  یبا  و  بلطملادبع ، تنب  هیفـص  یتدجو  کلذک  نوکاال  فیک  لاطبالا و  نع  صکنا  یناو ال  ریبزلا  نبا  ینا 
هیلا تفتلاف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  مهعوطا  هیلهاجلا و  یف  ابـسح  مهمرکا  اـساب و  ساـنلا  دـشا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ینا ملعتل  کل  کلذ  نیباس  نکلو  انواهت ، کنع  تففکل  لاقملا  نع  زجعلا  یلا  ینبسنت  هیما  ینب  نا  الول  هللا  اما و  لاق : و  ع )  ) نسحلا
تنب هیفـص  یتدج  هتج  وزف  همرکم  هیلهاجلا و ال  یف  تیب  كدجل  نکی  مل  رختفت و  یلع  ریعت و  يایا  ناسللا ، لیلک  یعلاب و ال  تسل 
نحن اهتداس  فارشالا  نم  اهتطساو و  هدالقلا  نم  وه  نم  رخافت  فیکف  اهناکمب ، فرـش  اهب و  برعلا  عیمج  یلع  خذبف  بلطملادبع ،

کحی کلذ و  نوکی  فیکف  هیواـعمل  رمـالا  تملـس  ینا  معزت  مث  .بلاـغلا  مرکلا  بقاـثلا و  فرـشلا  اـنل  ادـنز ، ضرـالا  لـها  مرکا 
افعـض انبج و ال  کحی  کلذ و  لعفا  مل  ئامالا ؟ ریخ  نیملاعلا و  ءاسن  هدیـس  همطاف  ینتدل  دق و  و  برعلا ، عجـشا  نبا  انا  کلذـک و 

دق و  لوقا ، امک  نوکیال  فیک  و  ردغ ، تیب  لها  مکنال  هترصنب  قثا  مل  هدوملا و  ینیج  ادی  هربب و  ینبلطی  وه  کلثم و  ینعیاب  هنکلو 
اهب لضیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ایاشح  نم  هیـشح  عدـتخا  هیبقع و  یلع  صکن  هتعیب و  ثکن  مث  نینموملاریما  كوبا  عیاب 

لیخلا اهفالظاب و  هامکلا  کتئطو  دـق  اریـسا  کب  یتا  هل و  رـصان  هعیـضم ال  لتق  هنـسالا  قبرب  يار  هنعـالا و  وحن  فلد  اـملف  ساـنلا ،
دالبلا و رون  کحی  نحنف و  ثویللا ، هتـشوتحا  اذا  بلکلاک  کیبقع  یلع  تیعقا  کـقیرب و  تصـصغف  رتشـالا  كـالتعا  اهکبانـسب و 
، همزالا دیلاقم  یقلت  انیلا  همالا و  رخفت  انب  اهکالما و  دالبلا و  رون  تنا  لوصنا و  همزالا ، دـیلاقم  یقلت  انیلا  همالا و  رخفت  انب  اهکالما و 

سانلا لخد  هدودرم ، کیبا  یلع  کیلع و  هلوبقم و  انم  لیواقالا  لزت  مل  ئاـیبنالا ؟ ینب  یلع  رختفت  مث  ءاـسنلا  عدـتخت  تنا  لوصنا و 
سرع اعدـخ  هعیبلا و  اثکن  نیح  هحلط  کیبا و  یلا  راسف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اوعیاب  مث  نیهراـک ، نیعئاـط و  يدـج  نید  یف 

افعف کلنقی  نا ال  محرلا  هتدـش  ان  کبنذـب و  تصبـصبف  اریـسا ، کـب  یتا  هحلط و  كوبا و  لـنقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
یلع ینلمح  امناف  دـمحمابا  اـی  رذـعا  ریبزلا : نبا  لاـقف  .كرما  لاـب  قذـف و  کـیبا ، دیـس  كدیـس و  اـنا  یبا و  هقاـتع  تناـف  کـنع ،
هیلع  ) نسحلا لاقف  .وفعلا  ملحلا و  مکتیجـس  تیب  لها  مکناف  ینع  تکـسما  تلهج  اذا  ـالهف  اـننیب  ءارغـالا  بحا  اذـه و  کـترواحم 

مسیمب کمـسا  نا  لبق  هتنا  یمتنا ؟ نم  یلاو  انا  هرجـش  يا  نم  يردتا  کحی  و  دحا ؟ هرواحم  نع  عیکا  له  رظنا  هیواعم  ای  مالـسلا :)
یمرو کنم  يردص  لب  الب  یفـش  دق  هنا  اما  هیواعم : لاقف  لها ، کلذل  وه  ریبزلا : نبا  لاقف  .نادلبلا  قافالا و  یف  نابکرلا  هب  ثدحتت 
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هیلع  ) یلع نب  نسحلا  نا  اورکذ  .اهدـعب و  دـحا  یلع  رختفت  كارا  الف  دارا  کب  بعالتی  يزابلا  فک  یف  لجحلاک  ترـصف  کلتقم 
؟ ینعت يایا  هیواعم : لاقف  سیقملا  يدهملا و  نمداوجلا  قبس  ازربم  تقبـس  دق  مالکلا و  میف  الثمتم : لاقف  هیواعم  یلع  لخد  مالـسلا )
، ادوهع اهافوا  ادودج و  اهمرکا  ادوج و  اهدوجا  نبا  انا  هکم ، ءاحطب  نبا  انا  كواسلج : هرکنی  کبلق و ال  هفرعی  امب  کنئبنال  هللا  اما و 
ءامـسلا و و ءام  نبا  انا  هیواعم ؟ ای  رختفت  یلعفا  ینعا  كایا  لجا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا لاقف  .الهک  ائـشان و  اشیرق  داـس  نم  نبا  اـنا 

هطخس نمحرلا و  یضر  هاضر  نم  نبا  انا  قباسلا ، میدقلا  قئافلا و  فرـشلا  تباثلا و  بسحلاب  ایندلا  لها  داس  نم  نبا  يرثلا و  قورع 
اقیدـصت ـال  لوقا  هیواـعمم : لاـقف  .بذـکت  معن  تلق : نا  و  بلغتـال ، تلق : ناـف  یمیدـقک ؟ میدـق  یباـک و  با  کـل  لـهف  نمحرلا ،

نم سانلا  فرـشا  هدـنع  موی و  تاذ  هیواعم  لاق  بابلالا و  وذ و  هفرعی  قدـصلا  هلیبس و  نوخت  ام  جـلبا  قحلا  نسحلا : لاقف  کـلوقل ،
نـسحلا یلا  امواف  نالجعلا  نب  کلام  ماقف  هدجو ، ادجو  هلاخ  الاخ و  همع و  امع و  اما و  ابا و  سانلا  ریخب  ینوربخا  مهریغ : شیرق و 

یف رایطلا  رفعج  همع  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  همطاف  هما  مهیلع و  هللا  ناوضر  بلاط  یبا  نب  یلع  هوبا  اذوهاه  لاقف :
بنیز هللا  لوسر  تنب  هتلاـخ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نبا  مساـقلا  هلاـخ  و  بلاـط ، یبا  تنب  یناـه ء  ما  هتمع  و  ناـنجلا ،

یلع صاعلا  نب  ورمع  لبقاف  نسحلا ، ضهن  موقلا و  تسکف  .دلیوخ  تنب  هجیدخ  هتدـجو  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هدـجو 
بلطی سانلا  نم  دـحا  ام  اقح و  الا  تلق  ام  نـالجعلا : نبا  لاـقف  لـطابلاب ؟ تملکت  نا  یلع  کـلمح  مشاـه  ینب  بحا  لاـقف : کـلام 

، ادنز مهاروا  ادوع و  مهرـضنا  مشاهونب  هترخآ ، یف  ءاقـشلاب  هل  متخ  هایند و  یف  هتینما  طعی  مل  مل  الا  قلاخلا  هیـصعمب  قولخم  هاضرم 
نبا ورمع  رفعج و  نب  هللادبع  هدنع  هیواعم و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  نذاتـسا  و  لیق : .معن  مهللا  لاق : هیواعم ؟ ای  کلذک 
تمر دقل  هللا  وف  هم  رفعج : نب  هللادبع  لاقف  هلبع ، هییحل  نیب  ناک  يذلا  ییعلا  هفالا  مکئاج  دـق  ورمع : لاق  لبقا  املف  هل ، نذاف  صاعلا ،
محل یف  اعتار  لازت  کناف ال  كایا ، نسحلا  كایاف و  ماهسلا ، اهغلبت  لوعولا و ال  اهنود  رـصقت  لاویـسلا و  اهنع  طحنت  هململم  هرخص 

ای لاق : مهسلاجم  سانلا  ذخا  املف  مالکلا  نسحلا  عمسف  .كدنز  يروا  امف  تحدق  کمهس و  حرب  امف  تیمر  دقل  شیرق و  نم  لجر 
اـشنا مث  رودصلا  هنم  جرحت  رومالا و  هیف  مقافتت  ام  اننیب  ننوکیل  تئـشول  هللا  اما و  سانلا ، موحل  یف  اعتار  دبع  كدـنع  لازی  هیواعم ال 

انم الملا  یمتشب و  مهس  دبع  يواعم  ای  رماتا  لوقی :

با نم  کل  امف  دیبی  ام  لوزی و  ام  نغضل  اهافس  ینمتـشت  یلا  تدصق  دیرت  ام  شیرق  تملع  دقف  شیرق  اهـسلاجم  تذخا  اذا  دوهش 
ام اذا  شیرق  نم  یماک  ما  دودـجلا و ال  رکذ  نا  هللا  لوسر  دـنه  نبا  ای  يدـجک  دـج  دـیکت و ال  وا  یماست  دـق  نم  هب  یماـست  یباـک 

اورکذ دیلولا و  هیواعم  اهل  بیـشی  اروما  انم  جهت  الهمف ال  دیبعلا  هیراجت  یلثم  دنه و ال  نبا  ای  مکهت  یلثم  امف  دـیلتلا  بسحلا  لصحی 
امم کـلذ  نوکیف  رـصحی  هلعلف  ربنملا  یلع  بطخی  نا  هرمف  یلع  نب  نسحلا  یلا  ثعبا  موی : تاذ  هیواـعمل  لاـق  صاـعلا  نب  ورمع  نا 

فرعی و يذـلا  اناف  ینفرع  نم  سانلا  اهیا  ای  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  سانلا  هل  عمج  دـق  ربنملا و  هدعـصاف  هیلا  ثعبف  هب ، هریعن 
نم نبا  انا  رینملا  جارسلا  ریذنلا  ریشبلا  نبا  انا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  اناف  ینفرعی  مل  نم 
نبا انا  عاطملا ، عیفـشلا  نبا  انا  هوعدلا ، باجتـسملا  انا  سنالا ، نجلا و  یلا  ثعب  نم  نبا  انا  نیرفاکلل ، اطخـس  نیملاعلل و  همحر  ثعب 

، رهـش هریـسم  نم  بعرلاب  رـصن  هکئالملا و  هعم  تلتاق  نم  نبا  انا  هنجلا ، باب  عرقی  نم  لوا  نبا  انا  بارتلا ، نم  هسار  ضفنی  نم  لوا 
لاقف .كانه  تسل  هفیلخ و  نوکت  نالا  رت  تنک  دـق  نسح  ای  لاقف : هیواعم  یلع  ایندـلا  تملظا  یتح  لزی  مل  مالکلا و  اذـه  یف  نتفاف 
لطع روجلاـب و  ناد  نم  هفیلخلا  سیل  هللا و  هعاـطب  لـمع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هریـسب  راـس  نم  هفیلخلا  اـمنا  نسحلا :
هتعبت هیلع  تیقب  هتذل و  لجعتـسا  هنع و  عطقنا  دق  ناک  الیلق و  هب  عتمی  اکلم  باصا  کلم  كاذ  نکلو  اما ، ابا و  ایندلا  ذختا  ننـسلا و 

، یکته الا  تدرا  ام  هللا  و  ورمعل : هیواعم  لاقف  .فرـصنا  مث  نیح  یلا  عاتم  مکل و  هنتف  هلعل  يردا  نا  و  لج : زع و  هللا  لاق  امک  ناـکف 
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هیواعم یلع  هیلع  هللا  ناوضر  یلع  نب  نسحلا  مدق  و  لیق : .اوعمـس  ام  نسحلا  نم  اوعمـس  یتح  یلثم  ادحا  نا  نوری  ماشلا  لها  ناک  ام 
: ماشلا لها  نمیلا و  هوجو  هموق و  دید  انـص  هبعـش و  نب  هریغملا  مکحلا و  نب  ناورم  صاعلا و  نب  ورمع  هدـنع  دـج  هیلع و  لخد  املف 

لاق هیواعم  ناک  هدسح و  کلذ  یلا  ناورم  رظن  املف  همدقمب ، رورسلا  هیری  ههجوب  هیلع  لیقا  هریرس و  یلع  هدعقا  هیواعم  هیلا  رظن  املف 
نب هللادبع  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  ینعی  ماشلا - لها  دنع  مکاحـضف  راعلا و  مکادلق  دقلف  نیلجرلا  نیذـه  اورواحت  ال  مهل :

دـعقملا و اذـه  كدـعقا  ام  ءالعلا  دـجملا و  نم  مارکلا  هوابآ  هل  ینب  دـق  ام  نینموملاریملا و  ملح  الول  نسح  ای  ناورم : لاقف  .ساـبعلا 
ناسرفب کل  هقاطال  نا  تملع  انب و  تسسحا  املف  ریهامجلا  كدوقب  بجوتسم  هل  تنا  کلتقل و 

و کمد ، قیر  کلذ ال  ـالول  هللا  اـما و  ناـمالا ، بلطت  تثعب  هعیبلاـب و  ترجتحا  هعاـطلاب و  تنعذا  هیما  ینب  دـید  انـص  ماـشلا و  لـها 
نسحلا هیلا  رظنف  .يرت  ام  کب  عنص  مث  هلمحب  کنع  افعف  هیواعمب  كالتب  اذا  هللا  دمحاف  یغولا ، دنع  هقح  فویـسلا  یطعن  انا  تملع 

انل لباوهلا - کتلبه  نحن - اهتطلاخم ، دنع  هلذاخملا  اهتدهاشم و  دنع  بورحلا  یف  راعلا  دیلاقم  تدلقت  دقل  ناورم  ای  کحی  و  لاقف :
ینبب رخفت  نیتلزنملا ، نیب  ام  ناتـشف  رانلا  یلا  اننوعدـت  هاجنلا و  یلا  مکوعدـن  غباوسلا ، معنلا  مکیلع  مترکـش  نا  انل  غلاوبلا و  جـجحلا 

هداـقلا مارکلا  هداذـلا و  هاـمحلا  هداـسلا و  لـیلاهبلا  کـئلوا  کـما - کـتلکث  ءاـقللا - دـنع  دـسا  بورحلا  یف  ربص  مهنا  معزت  هیما و 
هلـسابلا هیراضلا  ثویللاک  لاطبالا  نع  اودیحی  مل  لاوهالا و  مهتلاه  ام  تیبلا  اذـه  یف  عیمج  مهتیار و  دـقل  هللا  اما و  بلطملادـبعونب ،

نم مد  تقرا  الفا  تمعز ؟ یمد  قاریا  راوخ ، بورحلا  یف  کنال  راعلا  کموق  تدلقف  اریـسا  تذـخا  ابراه و  تیلو  اهدـنعف  هقنحلا ،
هنع تعفد  الا  ءاعکللا ، همالاک  روبثلا  لیولاب و  يدانت  هجعنلا و  ءاغث  وغثت  تنا  لمجلا و  حبذی  امک  هحبذف  رادـلا  یف  نامثع  یلع  بثو 

نم کنیجناف  هبرب ، دبعلا  ثیغتسی  امک  یب  تثغتساف  كرصب  یشغ  کصئارف و  تدعترا  دقل  مهسب ؟ هنع  تلضان  وا  دیب 

اعاب قیـضا  ادـی و  رـصقا  هعم  تنا  نافع ، نبا  حـبذ  امک  حـبذل  کعم  کلذ  مارول  یلتق و  یلع  هیواعم  تحت  مث  هنم  کـتعنم  لـتقلا و 
یتمف رمالا  اذـه  هانیلو  امل  رکـشا  هناشب و  فرعا  وهل  هللا  اما و  هیواعم  ملحب  تیلتبا  ینا  معزت  مث  کلذ ، یلع  رـسجت  نا  نم  ابلق  نبجا 

کعفنب مث ال  اهناسرف  لصاتسی  و  اهواضف ، اهنع  قیضی  شیجب  ماشلا  لها  ننخث  هللا ال  وف  کعم ، يذقلا  یلع  هنفج  نیـضغی  الف  هلادب 
هداسلا انعورف  رباکالا و  ءامدـقلا  انوابآ  لهجی  نمم ال  نحنف  مالکلا  کجیردـت  بلطلا  کنع  دری  ناغورلا و ال  برهلا و  کلذ  دـنع 

هذـخات ال هاوکملا  ریعلا و  طرـضی  دـق  لوقی : اـشنا  مث  قدـصلاب  قطنت  ینخلاـب و  قطنی  ورمع : لاـقف  .اـقداص  تنک  نا  قطنا  راـیخالا ،
الا یبات  تنا  لجرلا و  اذـه  نع  کتیهن  دـق  لاقف : هیواعم  هیلع  لبقا  و  ناورم ، اـی  كرما  لاـب  قذ و  راـنلا  یف  هاوکملا  ریعلا و  طرـضی 
هللا یلص   ) هللا لوسر  نبا  وه  دیرـشلا و  دیرطلا  نبا  تنا  هلثم ، تنا  هیباک و ال  كوبا  سیلف  کسفن  یلع  عبرا  کینعی ، امیفاک ال  امهنا 
مث کتریـشع ، هجحب  مق  کتـضیب و  نود  نم  مرا  ناورم : لاقف  هتیدـم ، نع  رفاح  هفتح و  نع  ثحاـب  بر  نکلو  میرکلا  هلآ ) هیلع و 

لابجلا و ال  كرمغتف ، روحبلا  راجت  ال  هیواعم : لاقف  ابضغم  ماق  هرذحت و  کلذلف  کییـصخب  کسفن  تیقوف  هوبا  کنعط  ورمعل : لاق 
نا تمعزا  نسح  ای  لاقف : فاوطلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  صاعلا  نب  ورمع  یقل  و  لیق : .راذـتعالا  نم  حرتسا  كرهبتف و 

نامثع لتق  هللا  یـضرفا  هئافخ ، دعب  انیب  هلیم و  دعب  ایـسار  هعلجف  هیواعمب  هماقا  زع  لج و  تیار  دقف  کیباب ؟ کب و  الا  موقی  نیدلا ال 
ثعشلل و مل  هنا ال  هللا  و  نامثع ، لتاق  تنا  ضیبلا و  یقرغک ء  بایث  کیلع  نیحطلاب ؟ لمجلا  رودی  امک  تیبلاب  رودت  نا  قحلا  نم  ما 

داحلالا یه  اهب و  نوفرعی  تامالع  راـنلا  لـهال  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا لاـقف  .کـیبا  ضاـیح  هیواـعم  كدروی  نا  ثعولل  لهـسا 
ای نیهتنتل  هللا  میا  و  نیع ، هفرط  هللا  یف  کشی  مل  رمالا و  یف  بترتی  مل  ع )  ) ایلع نا  ملعتل  کنا  هللا  و  هللا ، ءادعال  هالاوملا  هللا و  ءایلوال 

فیفـضب تسل  تفرع  دـق  نم  یناف  یلع  زاربـالا  كاـیاف و  تییح ، اـم  کـیلع  هتمـس  یقبت  مـالکب  کـنیبج  نعرق  ـالوا  ورمع  ما  نبا 
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دق و  یبا ، ریغل  یعدا  سبـسح و ال  فرعی  هدـالقلا ، طـسواک  شیرق  نم  ینا  و  هلکاـملا ، يرمب ء  ـال  و  هشاـشملا ، شهب  ـال  و  هزمغلا ،
، هراهطلا تیب  نحن  امنا  و  سبحر ، کـناف  ینع  كاـیاف  هنعل ، مهرهظا  ابـسن و  مهمـالا  کـیلع  بلغف  شیرق  لاـجر  کـیف  تمکاـحت 

دق ع )  ) نسحلا لاـقف  صاـعلا ، نب  ورمع  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  عـمتجا  و  لـیق : .اریهطت  اـنرهط  سبحرلا و  اـنع  هللا  بـهذا 
عبطا مل  اهتمورا  زع  یف  اهنم  ینا  اهرساب  شیرق  تملع 

اهرثکا القع و  اهلقا  نم  کنا  شیرق  تملع  دـق  ورمع : لاـقف  .یبـال  یعدا  یهبـشب و  فرعا  فسخ ، یلع  سکعا  مل  فعـض و  یلع 
كارا امع  نیهتنتل  هللا  رمعل  کلاحلا ، ضایبلا  لمش  امک  اهیزخ  کلمشل  نهنم  هدحاو  الا  کیف  نکی  مل  ول  الاصخ  کیف  نا  و  الهج ،

املاط کناف  هعلـسلا ، كرع  کمیدا  اهنم  كرعا  یفاثالا  عقو  نم  رحاب  اهللخ  نم  کیمرا  طئاعلا  دلجک  هفاح  کل  نسبک  الوا  عنـصت 
اما نسحلا : لاقف  .هعاظف  الا  اهیف  هللا  كدیزی  نل  هنتفلل و  اداصرا  هقرفلل و  اسامتلا  رعولا  ضارعا  یف  تلزن  ردـحنملا و  بعـص  تبکر 

کلعجل هیواعم  ینعاطا  ول  هللا  میا  و  دـجم ، هیبار  تللح  دـصق و ال  جـف  تکلـس  ام  کـیارب  لـمعت  کبـسحب و  ومـست  تنک  ول  هللا  و 
یتلا ال يوصقلا  هیاغلا  یلا  ءاجرلا  کب  حمط  كردص و  یف  هتیفخا  کحـشک و  اذـه  یلع  تیوط  املاط  هناف  حـشاکلا  ودـعلا  هلزنمب 

سورف عنمتم  يوق  شیرق  نم  ماغرض  یبحل  نیب  عقت  نا  صاعلا  نبا  ای  نکشویل  هللا  اما و  كاعرم ، اهل  رضخی  کنصغ و ال  اهب  قروی 
نساـحملا و یف  یقهیبـلا  هبا  اـم  یهتنا  .ناـطبلا  اـنقلح  تقتلا  اذا  ناـغورلا  هنم  کـیجنی  ـال  بحلل  یحرلا  طغـض  کطغـضی  دـبل  يذ 

لاقف مکدالوا ؟ نم  رثکا  اندالوا  لاب  ام  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلل صاعلا  نب  ورمع  لاـق  یقربلا : نساـحم  یف  .ماـقملا و  یف  يواـسملا 
هالقم رقصلا  ماو  اخارف  اهرثکا  ریطلا  ثاغب  مالسلا :) هیلع  )

نم مکدـحا  اند  اذاف  هرخب  ءاسن  مکئاسن  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف مکبراوش ؟ یلا  هنم  عرـسا  انبراوش  یلا  بیـشلا  لاـب  اـم  لاـقف : روزن 
نذاب هتابن  جرخی  بیطلا  دـلبلا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف انئاحل ؟ نم  رفوا  مکاحل  لاب  ام  لاقف : هبراش  هنم  باـشف  ههجو  یف  هتکهن  هتارما 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نبا  هناـف  تکـس  نـالا  کـیلع  یقحب  مالـسلا ) هیلع   ) هیواـعم لاـقف  ادـکن ، ـالا  جرخیـال  ثبخ  يذـلا  هبر و 
رهش نبا  يور  هرخآ و  ایند و ال  اهل  نا ال  تنقیتسا  برقعلا و  ملع  دق  هرضاح  اهل  لعنلا  تناک  هل و  اندع  برقغلا  تداع  نا  مالـسلا :)

کیرشل و سیل هللا  کیرـشل و  کنا  هللا  و  هیواعم : هل  لاقف  هیواعم ، یلع  لخد  روعالا  نب  کیرـش  نا  رمحالا  نابا  نع  هریغ  بوشا و 
کنا کیرـش : هل  لاقف  کموق ؟ تدس  فیکف  میمدلا  نم  ریخ  دیجلا  و  میمدل ، کنا  و  روعالا ، نم  ریخ  ریـصبلا  روعالا و  نبال  کنا 
ملسلا برح و  نبال  کنا  و  رخصلا ، نم  ریخ  لهـسلا  رخـص و  نبال  کنا  و  بالکلا ، توعتـسا  توع و  هبلک  الا  هیواعم  ام  هیواعمل و 
کیرش جرخ  هیواعم و  بضعف  نینموملاریما ؟ ترص  فیکف  ترغصتساف  ترغـص  هما  الا  هیما  ام  هیما و  نبال  کنا  برحلا و  نم  ریخ 

نا ینامالا و  يرذ  تغلب  نا  کناسل  دنه  نبا  ای  انیلع  طسبت  الف  یناسل  یعم  مراص و  یفیس  رخص و  نب  هیواعم  ینمتـشیا  لوقی : وه  و 
اناف ال اریما  انل  ءاقشلل  کت 

کلذب دیری  ءاولح ، اهنم  هیده  هیلا  لسرا  هیواعم  نا  يور  نادـملا و  دـبع  يرذ  یف  اناف  اهارذ  نم  هیما  یف  کت  نا  ناوهلا و  یلع  رقن 
ءاولحلا کلت  نم  همقل  تذخاف  هیلع  یسادس  وا  یسامخ  هل  هریغص  هنبا  تلخدف  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  بح  نع  هفرص  هتلامتـسا و 

( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما نع  انعدخیل  هیواعم  انیلا  اهلـسرا  ءاولح  هذه  مس  هناف  هیقلا  یتنب  ای  دوسالاوبا  اهل  لاقف  اهمف ، یف  اهتلعج  و 
اهسفن تجلاعف  هلکآ  هلسرمل و  ابت  رفعزملا  دهشلاب  رهطملا  دیـسلا  نع  انعدخی  هللا  هحبق  هیبصلا : تلاقف  تیبلا ، لها  هبحم  نع  اندری  و 

انینموملاریما انالوم  اذه و  نوکی  فیک  هللا  ذاعم  انید  اباسحا و  کیلع  عین  دنه  نبا  ای  رفعزملا  دهشل  ابا  تلاق : مث  اهتلکا  ام  تئاق  یتح 
هـسار عسوا  مث  هدیب ، هماماابا  معطی  لعجف  ماعطلاب  یعد  مث  هاندا  هب و  رقف  هیواعم  یلع  یلهابلا  هماماوبا  لخد  هنا  يور  ام  اذه  هبـشی  و 
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معن و هماماوبا : لاقف  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  ما  ریخ  انا  هللااب  هماماابا  ای  لاق : مث  هیلا ، اهعفدـف  ریناند  نم  هردـبب  هلرما  هدـیب و  اـبیط  هتیحل  و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  برقا  امالـسا و  مدـقا  مرکا و  کنم و  ریخ  هللا  یلع و  تقدـصل  ینتلاـس  هللا  ریغب  ول  بذـکال و 

اعم ای  یلع  نم  يردتا  ءانع ، همالا  دنع  مظعا  هیاکن و  نیکرشملا  یف  دشا  هبارق و 

و هنجلا ، لها  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلاوبا و  و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  هتنبا  جوز  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مع  نبا  هیو ؟
یلع یلع  كریخاس  ای  ینا  تننظا  هیواـعم ؟ اـی  اذـه  نم  تنا  عقت  نیاـف  نیحاـنجلا ، يذ  رفعج  وخا  و  ءادهـشلا ، دیـس  هزمح  یخا  نبا 

مث هیواعم  ای  کسفن  کل  تلوس  امـسئب  ارفاک  کنم  جرخا  و  انموم ، کیلا  لخداف  کـئاطع  کـماعط و  کـفاطلاب و  مالـسلا ) هیلع  )
تارمث یف  يومحلا  یلع  نب  رکبوبا  نیدلا  یقت  لاق  .ادحاو  ارانید  کنم  لبقاال  هللا  ال و  لاقف : لاملاب ، هعتباف  هدـنع  نم  جرخ  ضهن و 

ورمع هیواعم  دـنع  عمتجا  هنا  کلذ  نمف  عفرالا ، لحملا  یف  یهف  اهتغالب  هیمـشاهلا و  هبوجالا  اما  و  تلق : تارـضاحملا : یف  قاروـالا 
: مهل لاقف  یلع  نب  نسحلا  یلا  انل  ثعبا  نینموملاریما  ای  اولاقف : هبعش  نب  هریغملا  نایفـس و  یبا  نب  هبتع  هبقع و  نب  دیلولا  ساعلا و  نب 

لوقیال و  سانلا ، مکبذـک  الا  ائیـش  نولوقتال  هنم و  نوفـصتنتال  مکنا  مهل : لاقف  نامثع  لـتق  هاـبا  نا  هفرعت  هخبون و  نک  اولاـقف : میف ؟
لـسرا مل  ینا  نسح  ای  لاق : رـضح  املف  هیواعم  هیلا  لسراف  هرما  کیفکنـساناف  هیلا  لسرا  اولاقف : سانلا  هقدـص  الا  هتغـالبب  ائیـش  مکل 
صاعلا نب  ورمع  ماقف  عمسن ، اوملکتیلف و  ع )  ) نسحلا لاقف  .ینمرحت  بجا و ال  مهتلاقم و  عمـساف  کیلا  اولـسرا  ءالوه  نکلو  کیلا 

دیلولا لاق  مث  هب ؟ هللا  عنـص  تیار  فیکف  کلملا  بلط  هنتفلا و  راثا  نم  لوا  كابا  نا  نسح  ای  میلعت  له  لاـق : هیلع  ینثاو  هللا  دـمحف 
مکلـضفی و ناک  رهـصلا  معنف  ناـفع  نب  ناـمثع  راهـصا  متنک  مشاـه  ینب  اـی  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  طـیعم  یبا  نب  هبقع  نب 

ملاق مث  .بنذ  هللا  نم  انیلع  ناک  ام  نامثعب  هانلتق  ول  هنم و  هللا  انذـقناف  کیبا  لتق  نسح  ای  اندرا  دـقل  هومتلتقف و  هیلع  متیغب  مث  مکبرقی 
هللا هلتق  یتح  کیبا  لتق  اندرا  دـقل  و  اهبلـسف ، ایندـلا  کلملا و  یلع  ادـسح  هلتقف  نامثع  یلع  یغب  كابا  نا  نسح  ای  ملعت  لاقف : هبتع 

: لاق هیلع و  ینثا  یلاعت و  هللا  دـمحف  ع )  ) نسحلا ماقف  .نامثعل  امیظعت  یلعل و  ابـس  هلک  همالک  ناکف  هبعـش  نب  هریغملا  ماق  مث  .یلاـعت 
: لاق سانلا و  یلا  تفتلا  مث  ص ،)  ) يدـجل اـفالخ  هوادـع و  اـضغب و  ینمتـشت  تنا  نکلو  ءـالوه ، ینمتـشی  مل  هیواـعم  اـی  ادـبا  کـب 
، هللااب كرشت  رفاک  ذئموی  هیواعم  ای  تنا  و  نیتلبقلا ، یلص  هللااب و  نمآ  نم  لوا  ناک  ءالوه  همتش  يذلا  لجرلا  نا  نوملعتا  هللا  مکدشنا 

نوملعتا مالسالا ، هللا و  مکدشنا  لاق : مث  .نیکرـشملا  ءاول  هیبا  هیواعم و  عم  و  ردب ، موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاول  هعم  ناک  و 
لک تارم  ثالث  هیلا  لوسرلا  درف  لکای ، وه  لاق : لوسرلا و  عجرف  اـموی  هیلا  لـسراف  ص )  ) يدـجل لـئاسرلا  بتکی  ناـک  هیواـعم  نا 
یف کلذ  فرعت  اما  کنطب  یف  کلذ  فرعت  اما  هنطب ، هللا  عبـشاال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  لـکای ، وه  لوقی : وه  کـلذ و 

لوسر لاقف  هقوسی ، اذه  هوخا  لمج و  یلع  هیباب  دوقی  ناک  دوقی  ناک  هیواعم  نا  نوملعتا  هللا ، مکدـشنا  و  لاق : مث  هیواعم ؟ ای  کنطب 
هسمخ کیف  عزانتف  ورمع  ای  تنا  اما  .هیواعم و  ای  کل  هلک  اذه  هقئاس  هبکار و  هدئاق و  لیمجلا و  هللا  نعل  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

هیبن یلع  هللا  لزناف  دـمحم  یناـش ء  یتا  تلقف : شیرق  طـسو  تمق  مث  ابـصنم  مهرـش  ابـسح و  مهمـالا  هبـش  کـیلع  بلغف  شیرق  نم 
هللا یلص   ) یبنلا لاقف  رعشلا  نم  اتیب  نیثالثب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم توجه  مث  رتبالا ، وه  کئناش  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

تلمع تلمع و  امب  یـشاجنلا  یلا  تقلطنا  مث  هنعل  تیب  لـکب  صاـعلا  نب  ورمع  نعلا  نکلو  رعـشلا  نسحا  ـال  ینا  مهللا  هلآ :) هیلع و 
، طیعم یبا  نبا  ای  تنا  اما  کـضغب و  یلع  کـملن  ملف  مالـسالا  هیلهاـجلا و  یف  مشاـه  ینب  ودـع  تناـف  اـبئاخ  كدرو  هللا  کبذـکاف 
، یبر رماب  يدج  هلتق  و  يدج ، رماب  اربص  كابا  لتق  و  اطوس ، نینامث  رمخلا  یف  كرهظ  دلج  دق  یلعل و  کبـس  یلع  کمولا  فیکف 

مکل نکی  مل  و  رانلا ، الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مکل  نکی  ملف  رانلا  مهل  لاقف : دـمحم ، ای  هبیـصملا  نم  لتقلل  همدـق  اـمل  و 
کشارف یف  هتدجو  يذلا  تلتقال  مل  لتقلاب  ادحا  دعت  فیکف  هبتع  ای  تنا  اما  .طوسلا و  فیسلا و  ریغ  یلع  دنع 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2029 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا یلـص  هللا  لوسر  نم  هدعب  یفا  ایلع ؟ بست  ثالث  يا  یفف  فیقث  روعا  ای  تنا  اما  .تغب و  نا  دعب  اهتکـسما  مث  کتجوزل  اعجاضم 
ایلع نا  تمعز  نا  و  سانلا ، کبذـکا  تبذـک  دـقف  کلذ  نم  ائیـش  تلق  ناف  ایندـلا ؟ یف  هبغر  یف  ما  رئاج ؟ مکح  یف  ما  هلآ ؟ هیلع و 
یناف یکـسمتسا  اهل : تلاقف  هلخن  یلع  تفقو  هضوعب  لثمک  کلثم  امناف  كدیعو  اما  و  سانلا ، کبذـکا  تبذـک و  دـقف  نامثع  لتق 
انیلع قشی  فیکف  کتوادـعب  انرعـش  اـمف  تنا  کـناریط و  یلع  قشی  فـیکف  کـفوقوب  تلمع  اـم  هلخنلا : اـهل  تلاـقف  ریطا ، نا  دـیرا 
دعب مکیف  سیلف  ماق  یتح  تیبلا  یلع  ملظا  دـقل  هللا  وف  هنم ، نوعنـصنتال  مکل  لقا  ملا  هیواعم : مهل  لاقف  ماق ، هبایث و  ضفن  مث  کـبس ،

هنیدـملا یلا  زهجتی  ماقا  هیواعم  یلا  رمالا  نسحلا  ملـس  امل  ریـسلا و  لها  لاق  هرکذـتلا : یف  يدزوجلا  نبا  طبـس  لاق  یهتنا  .ریخ  مویلا 
هیلع  ) یلع ناک  همال و  نافع  نب  نامثع  وخا  وه  هبقع و  نب  دـیلاولا  صاـعلا و  نبا  ورمع  مهنم  هتعیـش  نم  طـهر  هیواـعم  یلا  عمتجاـف 

هیواعم مه  اهنف  هنیدم  یلا  هریسم  لبق  هلجخنل  هرایزلا  لیبس  یلع  نسحلا  رـضحت  نا  دیرن  اولاق : هبتع و  رمخلا و  یف  هدلج  دق  مالـسلا )
املف تکاس  نسحلا  و  ع )  ) ایلع اول  انتف و  اوعرـش  رـضح  املف  هرازتساف  نسحلا  یلا )  ) لسراف هیلع  اوحلاـف  مشاـه  ینب  نسلا  هنا  لاـق : و 
عیاب نیتلبقلا و  یلا  یلص  دق  هیلا  مترـشا  يذلا  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللاالا و  حلا  دمح  اوغرف 

هللا لزنا  یتح  تاذللا  یلع  عنتما  تاوهشلا و  هسفن  یلع  مرح  هنا  و  نورفاک ، هیبن  یلع  هللا  لزنا  امب  نوکرشم و  عیمجلاب  متنا  نیتعیبلا و 
: هقح یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  نمم  هیواعم  ای  تنا  و  مکل ) هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحت  ـال  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   ) هیف

نم هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  سرحی  نینموملاریما  تاب  .سابع و  نبا  نع  ملسم  هجرخا  کنطب ، هللا  عبشا  الوا  هعبـشت  مهللا ال 
لاقف نامیالاب  هفـصو  و  هللا ) تاضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـنلا  نم  و   ) هیف هللا  لزنا  یتح  هرجهلا  هلیل  هسفنب  هادـف  و  نیکرـشملا ،

نوراه هلزنمب  ینم  تنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل  لاق  نینموملاریما و  هب  دارملا  اونمآ و  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  )
یلع كابا  يارف  بازحالا  موی  کیلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رظن  هیواعم  ای  تنا  و  هرخالا ، ایندـلا و  یف  یخا  تنا  یـسوم و  نم 

یف كوبا  هلباق  ام  و  قئاسلا ، دـئاقلا و  بکارلا و  هللا  نعل  لاقف : هقوست  تنا  لمجلا و  دوقی  كوخا  هلاتق و  یلع  ساـنلا  ضرحی  لـمج 
نع كاـبا  یهنت  تنک  يذـلا  تنا  هیلع و  تصبرتـف  ناـمثع  كـال  مث و  هتنخف ، ماـشلا  رمع  كـال  و  هعم ، تـنک  هـنعل و  ـالا و  نطوـم 

انحضفتف اعوط  نملست  رخص ال  ای  هل : ابطاخم  تلق  یتح  مالسالا 

دهاشملا قدنخلا و  دحا و  ردب و  موی  تنک  ناقرحلا و  هب  نامعنب  تاصقارلا  اندلقت و  رما  یلا  ننکرت  اقزم ال  اوحبـصا  ردبب  نیذلا  دعب 
تنا اما  لاق : صاعلا و  نب  ورمع  یلا  تفتلا  مث  .هیلع  تدلو  يذلا  شارفلا  تملع  دق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لتاقت  اهلک 

کئناش نا   ) لزن کیف  كرتشم و  شارف  یلع  تدـلو  صاعلا و  وه  مهمالا و  کیلع  بلغ  شیرق  نم  هسمخ  كاع  داف  هغباـنلا  نبا  اـی 
ینب نع  ینثنا  و ال  لئاقلا : تنا  كرـشم و  لک  نم  مهیلع  رـضا  تنک  نمیلـسملا و  ودع  هلوسر و  ودع  هللا و  ودـع  تنک  و  رتبالا ) وه 

کمولا الف  دـیلو  ای  تنا  اما  رطمت و  مل  تاللا  یـضر  الول  ینثنا و  تاللا ال  بئاع  نع  رـضحملا و  بیغلا و  یف  تعطـسا  اـمب  مشاـه 
کیف مکدـیزا و  تلق  انارکـس و  رجفلا  نیملـسملاب  تیلـص  امل  رمخلا  یف  كدـلج  اربص و  كابا  لـتق  هناـف  نینموملاریما  ضغب  یلع 

مهذیزیل يردی  ام  ارکـس و  مکدیزاا  مهتالـص  تمت  دق  يدان و  رذـعلاب  قحا  دـیلولا  نا  هبر  یقلی  نیح  هیئطحلا  دهـش  هئیطحلا : لوقی 
اوکرت ول  تیرج و  ذا  کنانع  اوسبح  رتاولا  عفشلا و  نیب  تنرقل  اولبق  ول  بهوابا و  اوتاف  رـشعلا  یلع  مهتالـص  تتال  اولبق  ول  يرخا و 

اقـساف ال ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  : ) هلوق یف  انموم  نینموملاریما  یمـس  و  اقـساف ، هباـتک  یف  هللا  كامـس  يرجت و  لزت  مل  کـنانع 
انموم ناک  نم  سیل  انارق  دیلولا  یف  یلع و  یف  انیلع  لالجلا  وذ  هللا  لزنا  نینموملاریما : یف  تباث و  نب  ناسح  لوقی  کیف  و  نووتسی )
يزجی دـیلو  انانج و  كانه  يزجی  یلعف  انایع  ءازجلا  یلا  یلع  لیلق و  دـعب  دـیلولا  یعدـی  فوس  اناوخ  اقـساف  ناک  نمک  هللا  كرمع 

اله و  هبیـش ، کمع  نبا  مد  یف  كرتشا  ردـب و  موی  كابا  لـتق  هناـف  نینموملاریما  یف  کـمولا  ـالف  هبتع  اـی  تنا  اـما  اـناوه و  كاـنه 
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هقادـصل هسرع  هتایه  هبتع  تئبن  جاجح : نب  رـصن  کیف  لاق  یتح  کـسرع  عم  اـمئان  هتدـجو  کـشارف و  یلع  بلغ  نم  یلع  ترکنا 
لئابح اسنلا  نا  اهبح  کسفن  بتع  ای  نبتعت  ـال  ناوسنلا  هیـشخ  کـسما  ـالحف و  نکی  ملف  شارفلا  یف  اـهعم  اـقلا  ناـیحلا  نم  یلذـهلا 

بر ءاـجف و  نسحلا  یلا  نثعبت  ـال  مکل  تلق  هل و  اوعمـست  مـلف  ارما  مـکترما  هیواـعم : لاـقف  ماـق  هبوـث و  نـسحلا  ضفن  مـث  ناطیـشلا 
مکیف تنک  متبا  املف  نسرلا  هرارجا  نیح  هادم  دـعب  هناسل و  لوط  هنم  مکیلع  فاخا  نمیلا  هرـس  نم  نیوهی  اهنابکرب  هیـشع  تاصقارلا 

نبا طبـس  لاق  مث  نفکلا  ربقلا و  یف  هاقلا  اـمب  یبسح  متملع و  اـمم  لاـق  اـم  مکـسبحف  نبغلا  نم  اـنبغ  هیف  یباـطخ  ناـک  مکـضعبک و 
ینعم هیلع  تفق  دق و  و  بلاثملاب : یمسملا  هباتک  یف  یبلکلا  دمحم  نبا  ماشه  یعمـصالا و  لاق  هعقاولا : هذه  بیرغ  ریـسفت  يزوجلا :

نب دـیلاولا  نب  هراـمع  شیرق : نم  هعبرا  نم  هنا  لاـقی  ناـک  هیواـعم  نا  هیلع  تدـلو  يذـلا  شارفلا  تملع  دـق  هیواـعمل : نسحلا  لوـق 
مهنم لک  ناک  نایفس و  یبا  ءامدن  اوناک  ءالوه  بلطملادبع و  نب  سابعلا  نایفـس و  یبا  ورمع و  یبا  نب  رفاسم  و  یموزحملا ، هریغملا 

رحاسلا یعدف  یـشاجنلا  یلا  صاعلا  نب  ورمع  هب  یـش  يذـلا  وه  شیرق و  تالاجر  لمجا  نم  ناک  دـیلولا  نب  هرامع  اماف  دـنهب  مهتی 
نا یلع  سانلا  هماع  یبلکلا : لاقف  ورمع  یبا  نب  رفاسم  اما  .هتقـشع و  دـق  یـشاجنلا  هارما  تناـک  شحولا و  عم  ماـهف  هلیلحا  یف  ثفنف 
دنه وه  هریحلا و  کلم  یلا  برهف  هنم  هنا  رهظی  نا  رفاسم  فاخ  هیواعمب  دنه  تلمح  املف  دـنهل  ابح  سانلا  دـشا  ناک  هنال  هنم  هیواعم 
هکم لها  نع  هلاسف  هنطب  یقـس  دـق  دـنهل و  هقـشع  نم  ضیرم  وه  رفاسم و  هیقلف  هریحلا  مدـق  نایفـسابا  نا  مث  هدـنع ، ماـقاف  ورمع  نب 
لعج هضرم و  دادزاف  كدعب  ادنه  تجوزت  ینا  نایفـسوبا  لاقف  هکم  نع  رفاسم  لاصفنا  دعب  ادـنه  جوزت  نایفـسابا  نا  لیق : هربخاف و 

طرـضی خ ل) دـق   ) قبحی دـق  رفاسم : لاقف  ماجحلا  قبح  ذا  هیوکی  ماجحلا  انیبف  ماجحلا  يواکملا و  اورـضحاف  یکلا  فصوف  بوذـی 
: لاق بلاثملا و  باتک  یف  اضیا  یبلکلا  دمحم  نب  ماشه  رکذ  .دنهل و  هقشع  نم  رفاسم  تام  مث  الثم  تراسف  رانلا  یف  هاوکملا  ریعلا و 
هیواعم و نب  دـیزی  نیب  يرج  و  لاق : هلتق  دوسا  ادـلو  تدـلو  اذا  تناکف  لاجرلا  نم  نادوسلا  یلا  تناک  تاملیغملا و  نم  دـنه  تناک 

هنجلا مهلک  برحونب  لخدی  نا  کل  اریخ  نا  قاحـسال  دیزی  لاقف  هفیلخ  وه  هیواعم و  يدی  نیب  مالک  دـیبع  نب  هباط  نب  قاحـسا  نیب 
وه و  لاق : قاحسا  نیش  تدصق  لاق : کیف  لاقی  ام  ملعت  نا  لبق  لاجرلا  متاشت  فیک  دیزیل : هیواعم  لاق  قاحـسا  ما  نا  یلا  دیزی  راشا 

: یبعشلا لاق  .دیزی و  يدی  یف  طقـسف  سابعلل  ینا  نومعزی  هیلهاجلا  یف  شیرق  ضعب  نا  تملع  اما  لاق : فیک ؟ و  لاق : اضیا  کلذک 
اهمدردـها دـق  ناک  هعیابت و  تئاج  امل  امناف  اذـه  نم  یـشب ء  هکم  حـتف  موی  دـنه  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  راـشا  دـق  و 

رمع یلا  رظنف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهفرعف  هرحلا ؟ ینزت  له  و  تلاقف : نینزت ، نا ال  یلع  لاقف : کعیابا ؟ ام  یلع  تلاقف :
ما هغبانلا  تناک  لاـق : بلاـثملا  یف  اـضیا  یبلکلا  رکذـف  كرتشم  شارف  یلع  تدـلو  صاـعلا : نب  ورعل  ع )  ) نسحلا موق  اـما  .مسبتف و 

فلخ و نب  هیما  بهلوبا و  مهنم  شیرق  نم  هدـع  یف  لئاو  نب  صاعلا  اهیلع  عقوف  هکمب  تایرلا  باحـصا  ایاغبلا  نم  صاعلا  نب  ورمع 
هالوه مهنم  هعاـمج  هکمب  اورهتـشا  نیذـلا  هاـنزلا  ناـک  و  یبلکلا : نبا  لاـق  .دـحاو  رهط  یف  برح  نب  نایفـسوبا  هریغملا و  نب  ماـشه 

وخا نایفـس  یبا  نب  هبتع  و  مکحلا ، نب  ناورم  وـخا  صاـعلا  یبا  نب  مکحلا  نب  نمحرلادـبع  و  سمـشلادبع ، نب  هـیما  و  نورکذـملا ،
معزی دحاو  لک  مهانرکذ  نیذلا  هسمخلا  هیف  مصتخا  هتعضو  املف  هیف  اوملکت  ورمعب  هعبانلا  تلمح  املف  طیعم  یبا  نب  هبقع  و  هیواعم ،

: تلاقف صاعلا  تاراتخاف  هعبانلا  امکحف  ینم  هنا  هللا  و  لوقی : دحاو  لک  برح  نب  نایفـسوبا  لئاو و  نب  صاعلا  هیلع  بلا  هدـلو و  هنا 
داوج صاعلا  و  حیحـش ، لجر  هنا  الا  متلق  امک  وه  تلاقف : صاعلا ؟ نم  فرـشا  نایفـسوبا  اذـه و  یلع  کلمح  ام  اـهل  لـیقف  هنم ، وه 

، رمخلا یف  یلع  كدـلج  و  هبقع : نب  دـیلولل  ع )  ) نسحلا لوق  اما  .تانب و  اـهل  ناـک  نهیلع و  قفنی  ـال  نایفـسوبا  و  یتاـنب ، یلع  قفنی 
رمخلا برش  یلع  انمدم  دیلولا  ناک  نیرشع و  تس و  هنس  هفوکلا  هبقع  نب  دیلولا  یلو  نافع  نب  نامثع  نا  هبطاق : ریـسلا  بابرا  رکذف 

مهب یلـصف  انارکـس  جرخ  رجفلا  هالـصب  نذوملا  هنذا  اذاف  رجفلا  یلا  لیللا  لوط  هونغم  هوامدن و  هدنع  بارـشلا و  یلع  سلجی  ناک  و 
انلزام دوعسم : نب  هللادبع  هل  لاقف : مکیزا ؟ لاق : اعبرا و  رجفلا  مهب  یلصف  بارحملا  یلا  مدقتف  وه  نیا  يردیال  هلالغ  یف  اموی  جرخف 
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نم لهملا و  هللا  كاقـس  یفقثلا : نالیغ  نب  باتع  هادانف  ینقـسا ، برـشا و  هدوجـس : یف  لاق  دجـس  امل  و  مویلا ، ذنم  هدایز  یف  کعم 
مهنم هعامج  هیلع  مجهف  هریرـس ، یف  مانف  حـنرتی  وه  رـصقلا و  دـیلولا  لخدـف  دجـسملا ، لها  هبـصح  هبـصح و  مث  انیلع ، اریما  کثعب 

اوعزنف رمخلا  مهیلع  ءاـق  مث  هبتی ، ملف  هوظقیاـف  یعی  ـال  نارکـس  وه  اـمهریغ و  يدزـالا و  فوـع  نبا  يدـسالا و  ریهز  نب  بدـنجوبا 
یف هب  رـشن  انک  يذلا  رمخلا ، برـش  هنا  دیلولا  یلع  اودهـشف  نامثع  یلع  ولخدـف  هنیدـملا ، یلا  مهروف  نم  اوجرخ  هدـی و  نم  همتاخ 

: هل لاـقف  ناـمثع  یلع  لخدـف  هصقلاـب ، هاربخا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  الخدـف  هدـنع  نم  اـجرخف  اـهنم  لاـن  اـمهربزف و  هیلهاـجلا 
هجح هل  نکی  مل  هیلع و  اودهشف  هرضحاف  دیلولا  یلا  لسراف  هتددح  هینبلا  هیلع  تماق  ناف  هرـضحتف  قسافلا  یلا  ثعبت  لاقف : يرتامف ؟

یلوتی لاق : و  ع )  ) نسحلا عنتماف  هدـحف ، مق  نسحلا : هدـلول  یلع  لاقف  هدـح  هل : لاـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  طوسلا  ناـمثع  یمرف 
ایقوت نولعفیال  مهآ  املف  عنتماف  هدـلجاف  مق  رفعج : نب  هللادـبعل  لاقف  رمالا ، یلاو  هـالوتی  هاـنعم  دربلا و  رقلا  اـهراق و  یلوت  نم  اـهراح 
لها نم  اجلع  تسلا  تنا  نم  ملعت  اـم  قساـف  اـی  بلاـط : یبا  نب  لـیقع  هل  لاـقف  دـیلولا  هبـسف  دـیلولا  نم  یندو  طوسلا  ذـخا  ناـمثعل 

ضرالا هب  برـضف  هذخاف  یلع  نع  دـیحی  دـیلولا  لعجف  اهنم  ایدوهی  كوبا  ناک  ندرالا  لامعا  نم  نوجللا  اکع و  نیب  هیرق  هیروفص 
دق .نیعبرا و  هدـلج  مث  یلاعت  هللا  قح  هنم  ذـخوی  نا  عنتمی  مث  قسف  ذا  کلذ  نم  رـشو  یلب  لاقف : کـلذ  کـل  سیل  ناـمثع : هل  لاـقف 
نب نیـصح  نع  جانادلا ، نب  هللادبع  نع  هنورع ، یبا  نب  دیعـس  انث  نوراه ، نب  دیزی  انثدح  لاقف : اذه  ینعم  دنـسملا  یف  دـمحا  جرخا 

(: مالسلا هیلع   ) یلع لاقف  كاذ  تنا و  میف  و  لاق : هدلجاف ، مق  نسحلل : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  امل  لاق : هلع  نب و  ثرحلا  نب  رذنملا 
: لاق مث  کسما ، لاق : نیعبرا ، غلب  یتح  دعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدـلجف و  ماقف  هدـلجاف ، رفعج  نب  هللادـبع  ای  مق  تهو  تزجع و  لب 
نینامث و متا  مث  هتفالخ ، نم  اردص  رمع  اهبرض  و  نیعبرا ، رکبوبا  برض  و  نیعبرا ، رمخلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دلج 

یف دجاف  تامف  ادح  هیلع  تمقا  لجر  نم  ام  لاق : هنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  اضیا  دنـسملا  یف  دمحا  يور  دقف  لیق : ناف  .هتنـس  لک 
: لوقت فیکف  نیحیحصلا  یف  هاجرخا  هنسی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نال  هتید  ول  تامول  هناف  رمخلا  بحاص  الا  هنم  یـسفن 

عاـمجاب تبث  ددـعلا  هنـس و  هلمجلا  یف  برـضلاف  رمخلا  یف  برـض  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نا  فـالخال  اـنلق : هتنـس ؟ لـک  و 
دعی ناک  نسحلا  نال  ماشلاب  مهانیمـس  نم  دـیلولا و  هیواعم و  عم  ع )  ) نسحلل ترج  امنا  هصقلا  هذـه  لیق : و  طـسبلا : لاـق  .هباحـصلا 
لاقف هناما ، دراـمل  هبقع  نب  دـیلولا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یعد  دـق  و  تلق : نیـسحلا ، هعم  نیح و  لـک  هیواـعم  یلع 

نب هللادیبع  انثدح  دنسملا  یف  دمحا 

یلا هوکشت  هبقع  نب  دیلولا  هارما  تئاج  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  میرم  یبا  نبا  نع  میکح ، نب  میعن  انث  دواد ، نب  هللادبع  انث  رمع ،
یلص  ) هللا لوسر  ینراجا  دق  هل : یلوق  هیلا و  یبهذا  لاقف : ینب  رضی  دیلولا  نا  هللا  لوسر  ای  تلاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هبوث نم  هبده  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ذـخاف  ابرـض ، الا  ینداز  ام  تلاقف : تئاج  یتح  اریـسی ، الا  ثبلت  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا 

هللا لوسر  ای  تلاقف : تئاج  یتح  اریـسی  الا  ثبلت  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یناما  اذـه  یلوق  اهل : لاق  اـهیلا و  اهعفدـف 
اوفلتخا .قسافلاب و  کیلع  هیاور  یف  و  دیلولاب ، کیلع  مهللا  لاق : هیدـی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عفرف  ابرـض ، الا  یندازام 

: تلزنف انانس ، دحاو  اناسل  کنم  طسبا  تسلا  مالسلا :) هیلع   ) یلعل اموی  لاق  دیلولا  نا  امهدحا  نیلوق : یلع  قسافلاب  هتیمـست  ینعم  یف 
هرجهلا نم  نامث  هنـس  هثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یناثلا  .سابع و  نبا  هرکذ  نوتـسیال ) اقـساف  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  )

، هباحرف حالـسلا  ایادهلاب و  هنوقلتی  اوجرخ  دیلولا  مودق  مهغلب  املف  دجاسملا ، اونب  اوملـسا و  دق  اوناک  مهقدصی و  قلطـصملا  ینب  یلا 
نب ثراحلا  مدقف  ثوعبلا ، مهیلا  ثعباف  حالـسلاب  یلا  اوماق  هاکزلا و  اوعنم  دق  هللا  لوسر  ای  لاقف : هنیدملا ، یلا  اعجار  یلو  مهآر  املف 

ام قحلاب  کثعب  يذـلا  و  لاقف : هاکزلا !؟ تعنم  یلوسر و  لتق  تدرا  ثراح  ای  هل : لاـقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  داـبع 
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ماشه رکذ  و  هیالا .) اونیبتف - ءابنب  قساف  مکئاج  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) هللا لزناف  بذـک  دـقل  و  قیرطلا ، نم  عجر  امنا  انیلا و  لـصو 
کل لوقی  هل : لاـقف  ع )  ) نسحلا یلا  ـالوسر  هنیدـملا  یلع  اـیلاو  ناـک  مکحلا و  نب  ناورم  ثعب  لاـق : قاحـسا  نب  یبلکلا  دـمحم  نب 

لیق اذاف  كریغب ، رخفت  تنا  جراوخلا و  ینعی  داهزلا - ءاملعلا و  دابا  نامثع و  نینموملاریما  لتق  هعامجلا و  قرف  يذـلا  كوبا  ناورم :
رذحی هتوطـس و  فاخی  نمم  هلاسرب  کتیتا  ینا  دـمحمابا  ای  هل : لاقف  نسحلا  یلا  لوسرلا  ءاجف  .سرفلا  یلاخ  لوقت : كوبا  نم  کل 

نا ناورمل : لوقت  هل : لاقف  اهاداف  هللااب  هیلع  نیعتسن  اهیدوت و  لب  ال  نسحلا : لاقف  یـسفنب ، کیتقو  اهایا و  تغلبا  مل  تهرک  ناف  هفیس 
؟ تلبقا نیا  نم  لاقف : نیـسحلا  هیقلف  هدنع  نم  لوسرلا  جرخف  همقن ، دشا  هللااف  ابذاک  تنک  نا  و  کقدصب ، کیزجی  هللااف  اقداص  تنک 
، اهئادا نم  لوسرلا  عنتماف  یه ؟ ام  و  لاقف ، ناورم ، دنع  نم  هلاسرب  تیتا  لاق : عنصت ؟ تنک  ام  و  لاقف : نسحلا ، کیخا  دنع  نم  لاقف :

هیلع لوسرلا  اهداعاف  اهعمـسا  یتح  هللا  ال و  لاقف : لجرلا ، نع  لخ  هیخال : لاـق  جرخف و  نسحلا  عمـسف  کـنلتق  ـالوا  ینربختل  لاـقف :
قوسب هیارلا  هبحاص  زاجملا ، يذ  قوسب  اهـسفن  یلا  هیعادـلالا  قرزلا  نبا  ای  همطاـف : یلع و  نب  نیـسحلا  کـل  لوقی  هل : لـق  هل : لاـقف 
ناورم یلا  لوسرلا  ءاجف  .كوبا  نم  کما و  نم  تنا و  نم  فرعا  هنیعل ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـیرط  نبا  ای  و  ظاکع ،

بلاط یبا  نب  یلع  نبا  کنا  دهشا  نیسحلل : لق  هللا و  لوسر  نبا  کنا  دهـشا  هل : لق  نسحلا و  یلا  عجرا  هل : لاقف  .الاق  ام  هیلع  داعاف 
ما نا  قاحـسا  نبا  رکذـف  اهـسفن  یلا  هیعادـلا  نبا  ای  نیـسحلا : لوق  اما  یعمـصالا : لاق  لاق  .امغر  یلامه و  الک  هل  لق  لوسرلل  لاـقف 
ناک ءاقرزلا و  لبتح  ما  یمست  تناک  اهب و  فرعت  راطیبلا  هیار  لثم  هیار  اهل  ناک  هیلهاجلا و  یف  ایاغبلا  نم  تناک  هیما و  اهمسا  ناورم 
نب مکحلا  یلا  ریـشی  هللا  لوسر  دیرط  نبا  ای  هلوق : اما  .صاعلا و  یلا  ورمع  بسن  امک  مکحلا  یلا  بسن  امنا  با و  هل  فرعیال  ناورم 
یلا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رابخا  لقنی  ناک  هنیدملا و  نکـس  حتفلا و  موی  مکحلا  ملـسا  سمـشدبع ، نبا  هیما  نب  صاعلا  یبا 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  هآرو  همالسا  نسحی  مل  اذهل و  الا  ملسا  ام  و  یبعـشلا : لاق  هیلع ، سـسجنی  مهریغ و  بارعالا و  نم  رافکلا 
هافن ههجو و  یلع  عقی  هناک  یـشمی  لاز  امف  کلذـک  نک  هل : لاقف  هللا  لوسر  یکاحی  هتیـشم  یف  جـلختی  یـشمی و  وه  اموی و  هلآ ) و 

نا رکبابا  نامثع  ملک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یفوت  املف  هنعل  فئاطلا و  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

رکبوبا و تام  املف  ادبا  هفلاخا  هللا ال  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلعف  یـش ء  تاهیه  رکبوبا : لاقف  نامثع  مع  ناک  هنال  هدری 
یلا هلوسر  ودع  هللا و  ودـع  درت  رکب  یبا  نم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یحتـست  اما  نامثع  ای  لاقف : هیف  هملک  رمع  یلو 
عفر امیظع و  الام  هل  عفد  هاندا و  هبرق و  هیف و  یلو  يذـلا  مویلا  یف  هدر  نامثع  یلو  ورمع  تام  املف  ادـبا  اذـه  ناک  هللا ال  و  هنیدـملا ؟

هلوسر هللا و  تفلاخ  هلوسر و  هللا و  ودـع  تددر  اولاق : هیلع و  اورکنا  ام  لوا  وه  هیلع و  اورکنا  نامثع و  یلع  نوملـسملا  ماـقف  هتلزنم 
یلـصف هتفالخ  یف  مکحلا  یفوت  مث  .کلذل  نامثع  فلخ  هالـصلا  نع  هباحـصلا  نم  هعامج  عنتماف  هدرب  یندـعو  هللا  لوسر  نا  لاقف :

هللا یلص   ) هللا لوسر  هنعل  نوعلم  قفانم  یلع  یلـصت  یتح  تلعف  ام  كافک  ام  اولاق : نیملـسملا و  یلع  کلذ  قشف  هفلخ  یـشم  هیلع و 
اهیلا ءاج  اهراکنا  ناورم  غلب  امل  و  رانید ، فلا  هئامـسمخ  هتقیرفا  مئانغ  سمخ  ناورم  هنبا  یطعا  هولتق و  هوعلخف و  هافن  و  هلآ ) هیلع و 

نا یبعشلا : لاق  .هبلص  یف  تنا  كابا و  نعل  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  دهـشا  ینا  ءاقرزلا  نبا  ای  جرخا  تلاقف : اهبتاعی 
نبا رکذ  دق  و  تلق : کلذ : دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هافن  حتفلا و  موی  ملسا  امنا  هوبا  هرجهلا و  نم  نیتنثا  هنس  دلو  ناورم 

یکح یتلا  هیاکحلا  ینعم  تاقبطلا  یف  دعس 

یتایـس لوقا : .هرکذـتلا و  یف  يزوجلا  نبا  طبـس  مـالک  لـقن  نم  اـندرا  اـم  یهتنا  .نسحلا  یلا  ناورم  هلاـسر  قاحـسا و  نبا  نع  اـهان 
هیلع  ) نینموملاریما باتک  ریـسفت  یف  شیرق  نم  هسمخ  كاع  داف  یـصاعلا : صاعلا  نب  ورمع  یلا  ع )  ) یبتجملا مامالا  مالک  حیـضوت 
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باتک یف  يرـشخمزلا  يور  دقف  شیرق  نم  هعبرا  نم  ناک  هیواعم  نا  یعمـص  الا  یبلکلا و  لوق  اما  .صاعلا و  نب  ورمع  یلا  مالـسلا )
یلا بلطملادبع و  نب  سابعلا  یلا  و  دیلولا ، نب  هرامع  یلا  و  رفاسم ، نب  ورمع  یلا  هعبرا : یلا  يزعی  ناک  هیواعم  نا  اضیا  راربالا  عیبر 
دنه هتعدف  امیس  اباش و  نایفس  یبال  افیسع  حابصلا  ناک  و  اریصق ، امیس  نایفـسوبا و  ناک  اولاق : لاق  هرامعل ، ناک  دوسا  نغم  حابـصلا 

كانه و هتعضوف  دایجا  یلا  تجرخف  اهلزنم  یف  هعضت  نا  تهرک  اهنا  اضیا و  حابصلا  نم  نایفس  یبا  نب  هبتع  نا  اولاق : و  اهـسفن ، یلا 
سمـشدبع نم  هسنآ  ءاضیب  هب  تلخب  دـهم  يذ  ریغ  یقلم  ضرالا  یف  ءاحطبلا  بناجب  یبصلا  نمل  تباث : نب  ناـسح  لاـق  کـلذ  یف 

و اـنتبتکم ، یف  هناوید  نم  هطوطخم  هخـسن  یف  اـم  یلع  ناـسح  ناوید  رخآ  یف  دـجوت  تاـیبا  نم  ناـتیبلا  ناذـه  لوقا : دـخلا و  هتلص 
درحلا هبلص  کنا  دنه  ای  هلوعم  حابصلا  یعست  نیتیبلا : دعب  و  هعیبر ، یبا  نب  هبتع  تنب  دنهل  ناسح  لاق  ناونعلا : اذهب  هنونعم  تایبالا 

قد اهتداع  ناک  عاکل و  ترـشا  دعج  کلاحل  داوسلا  ناب  دق  مالغلا و  هبـش  یلع  تبلغ  دنهلا  هدولاب  اهل  یکذت  هرطقمب  تعداشت  اذاف 
: رفاسم لاقف  ماجحلا  قبح  ذا  هلوق : اما  .مهلثمب و  ینئجف  یئابآ  کئلوا  الئاق : رختفی  یهابی و  نا  هیواعمل  يرحف  دـلج  ذـجانب  شاشملا 
هیما و نب  ورمع  یبا  نبا  رفاسم  هلاق  نم  لوا  نا  لاقی : و  لاثمالا : عمجم  یف  ینادـیملا  لاقف  رانلا  یف  هاوکملا  ریعلا و  خ ل )  ) قبحی دـق 

كولملا ضعب  یلا  تدـفو  دـق  ولف  رـسعم ، کنا  کنم  یننوج  وزیال  یلها  نا  تلاقف : هاوهت  تناک  هبتع و  تنب  يوهی  ناک  هنا  کـلذ 
نم رفاسم  نعطف  ادنه  جوزت  نایفـسابا  نا  اهنم  ناک  ءایـشاب و  هربخاف  هدعب  هکم  لها  ربخ  نع  هلاسف  هکم  نم  مداق  الام  بیـصت  کلعل 
املف فقاو  نامعنلا  جولع  نم  جـلع  هیلع و  اهنم  هاوکم  عضو  مث  رانلا  یف  اهلعجف  هیواکمب  بیبطلا  هاـتاف  يوکی  نا  ناـمعنلا  رماـف  مغلا 
هیلع  ) یلع نینموملاریما  لوق  نم  طبـسلا  لقن  ام  اما  .طرـض و  بیطلا  نا  لاـقی : ریعلا و  طرـضی  دـق  رفاـسم : لاـقف  طرـض  يوکی  هآر 
هیلع نسحلل  لاق  امل  ع )  ) ایلع نا  نم  دنـسملا  یف  دـمحا  يور  ام  و  نسحلا ، عنتماف  هدـحف  مق  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا هدـلول  مالـسلا )

وملاریما هوبا  هب  هرما  امع  ع )  ) یبتجملا مامالا  عانتما  نال  مالک  امهیفف  كاذ ، تنا و  میف  و  ع )  ) نسحلا لاق  هدلجاف  مق  مالسلا 

هنع ثحبلاف  نیعبرا  دیلولا  دلج  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  رمخلا و  براش  دـح  نم  هلقن  ام  اما  .داتقلا و  طرخ  هنودـف  ع )  ) نینم
یف رهاوجلا  بحاص  هب  یتا  ام  لقن  یلع  یفتکن  کلذـل  اهریغ و  هیهقف و  لـئاسم  نم  هریثک  بعـش  یلا  يدوی  هناـف  باهـسالا  بجوی 
لب هیلع  هیمـسقب  عامجالا  لب  هیف  هدـجا  فالخ  الب  هدـلج  نونامث  رکـسملا  دـح  هر :- لاق - عئارـشلا  باتک  نم  دودـحلا  باتک  حرش 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا تیارا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لئـس  یبلحلا  نسح  یف  نکل  صوصنلاـک ، رتاوتم  وا  ضیفتـسم  اـمهنم  یکحملا 
یلع کلذ  فقو  یتح  نودـیزی  سانلا  لزی  مل  مث  براشلاب  یتا  اذا  دـیزی  لاعنلاب و  برـضی  ناک  لاـق : رمخلاـب ؟ برـضی  فیک  هلآ )

برـش اذا  هناب  اللعم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هنع  ریـصب  یبا  ربخ  هوحن  .رمع و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع کلذب  راشا  نینامث 
هـصاخلا هماعلا و  يور  کلاسملا  یف  لب  .نینامث  يرتفملا  يدح  هودلجاف  کلذ  لعف  اذاف  يرتفا  يذـه  اذا  يذـه و  رکـس  اذا  رکس و 
راشتـسا رمع  نم  یف ز  ناـک  اـملف  ددـعب  هردـقی  مـل  لاـعنلا و  يدـیالاب و  براـشلا  برـضی  ناـک  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نا 

يرتفا يذه  اذا  يذه و  رکس  اذا  رکـس و  برـش  اذا  هناب  هل  اللعم  نینامث  هبرـضی  نا  هیلع  راشاف  هدح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ام اوور  دق  هباحص  نا  يور  امل  اقلطم  نیعبرا  یلا  مهضعب  بهذ  .هماعلا و  رثکا  هنوضمب  لمع  نینامث و  رمع  هدلجف 

نم .مهلزئاجلا و  ضیوفتلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  روبزملا  ریدـقتلا  ناک  نیعبراب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنامز  یف  لـعف 
لعج هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا نا  یناثلا و  عدب  نم  نینامثلا  براشلا  دح  نا  نم  هثالثلا  عدب  یف  هثاغتسالا  باتک  یف  ام  بیرغلا 

و يرتفملا ، دح  دـح  يرتفا  هنا  يرتفا و  رکـس  اذا  لاق : یناثلا  نا  و  هیاورلا ، لها  عامجاب  لخنلا  دـئارج  نیرعلا و  لاعنلاب  نیعبرا  هدـح 
نم رمع  مهتفیلخ  یلع  اضیا  هب  اودهـش  اـم  فیرط  نم  هلوق و  نم  فئارطلا  یف  اـمک  مهفارتعاـب  مهمازلا  دارا  هلعل  ماـثللا و  فشک  یف 
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نم نیحیحـصلا  نیب  عمجلا  یف  يدـیمحلا  هرکذ  ام  مهئافلخ  ءایبنالا و  ماـقمب  هتفرعم  هلق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مهیبن  هعیرـشل  هرییغت 
رکبوبا دلج  لاعنلا و  دئارجلاب و  رمخلا  یف  برـض  یبنلا  نا  هیلع  قفتملا  نم  نیعـستلا  يداحلا و  ثیدـحلا  یف  کلام  نب  سنا  دنـسم 
عمجلا باتک  یف  اضیا  يدیمحلا  رکذ  .رمع و  هب  رماف  نونامث  دودحلا  فخا  نمحرلادـبع  لاقف  سانلا  راشتـسا  رمع  ناک  املف  نیعبرا 

یلص  ) هللا لوسر  دهع  یلع  براشلاب  یتونانک  لاق : يراخبلا  دارفا  نم  عبارلا  ثیدحلا  یف  دیزی  نب  بئاسلا  دنسم  یف  نیحیحصلا  نیب 
نیعبرا دـلجف  رمع  هرما  رخآ  ناک  یتح  انتیدرا  انلاعن و  انیدـیاب و  هیلا  مدـقتنف  رمع  هفالخ  نم  رطـش  رکب و  یبا  هرما  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

ع)  ) رفعجابا تعمـس  هرارز  ربخ  یف  نکل  هبترتم  نیناـمثلا  راـبتعا  يوتفلا  صنلا و  رهاـظ  نا  مث  .نیناـمث  دـلج  اوقـسف  اوتع و  اذا  یتح 
هنا اومعز  نیذـلا  ءالوه  نیب  هنیب و  ضقا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل ناـمثع  لاـق  رمخلا  برـشب  هیلع  دهـش  نیح  هبقع  نب  دـیلولا  نا  لوقی :

: لوقی اضیا  هتعمس  رخالا  هربخ  یف  .نینامث و  تراصف  هدلج  نیعبرا  ناتبعش  هل  طوسب  دلجف  مالسلا  هیلع  یلع  رماف  لاق : رمخلا ، برش 
اهل هینثم  هعسنب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماق  یتح  هب  رضی  دحا  هیلع  مدقتی  ملف  برـضی  نا  رمع  رماف  رمخلا  برـش  دق  رمع و  نب  دیبع  میقا 

همیظع هرهش  باحصالا  نیب  دوهشملاف  ناک  فیک  و  ملاعلا ، هللا  هحلصمل و  کلذ  زاوج  یلع  اهلمح  نکمی  و  نیعبرا ، هب  رـضف  نافرط 
اهریغ رهاظ  هینغلا و  حیرـص  نع  لب  ادـبع  وا  ناک  ارح  هارما  وا  براـشلا  ناـک  ـالجر  نیناـمثلا  یف  قرف  ـال  هنا  اـعامجا  نوکت  تداـک 

( هعاطلاب یلوا  هلوق : یلا  انل  عمجی  هللا  باتک  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .هسمر  هللا  بیط  همالک  لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  هیلع ، عامجالا 
هللا لوسر  یلا  هتبارقب  هفالخلاب  هتیولوا  یلوالا  نم  جتنتـسا  هفالخلا و  رما  یف  ریغ  نم  هتیولوا  یلع  میرکلا  نارقلا  نم  نیتیاب  ع )  ) جتحا
اذه مالسلا ) هیلع   ) هطابنتسا نسح  بابلالا  یلوا  یلع  یفخیال  لوسرلا و  هعاطب  هفالخلاب  هتیولوا  هیناثلا  نم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

لع یفخیال  امک  .میرکلا  نارقلا  نم  ینعملا 

یف کیهان  هعابتا و  یلا  قلخلا  برقا  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلاـب ماـحرالا  یلوا  صخا  نم  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مهی 
رماف یفک  یف  هسفن  تلاس  دقل  يردص و  یلعل  هسار  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ضبق  دقل  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق ماقملا 

ام جرعی و  الم  طبهی و  الم  هینفالا  رادلا و  تجـضف  یناوعا  هکئالملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلـسغ تیل  دـقل و  یهجو و  یلع  اهتر 
باب نم  راتخملا 195  یف  یضم  امک  اتیم ،؟ ایح و  ینم  هب  قحا  اذ  نمف  هحیرض  یف  هانیراو  یتح  نولـصی  مهنم  همینه  یعمـس  تقراف 

(. ج 16 - 35  - ص 176  ) عجارف بطخلا  باب  نم  راتخملا 237  حرش  یف  هتافص  مامالا و  یف  انمالک  نم  هفئاط  تضم  دق  و  بطخلا ،
لج زع و  هلوق  يرتالا  هبارقلا  عفنی  هالول ال  عابتالا و  وه  مهالا  رمالا  نال  هیناثلا  هیالاب  ماحرالا  یلوا  هیآ  دعب  یتا  مالسلا ) هیلع   ) هنا مث 
یلع نورجاهملا  جـتحا  امل  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق مث  حـلاص .) ریغ  لـمع  هنا  کـلها  نم  سیل  هنا  : ) هدـلو رما  یف  ع )  ) حونل اـباطخ 

هنا کلذ  راصنالا و  یلع  هفیقـسلا  موی  نورجاـهملا  رفظ  اـمب  هیواـعم  ع )  ) جـتحا مث  مهیوعد ) یلع  هلوق : یلا  هفیقـسلا - موی  راـصنالا 
هنع اوور  هتریـشع و  لوسرلا و  هرجـش  نحن  نورجاهملا : لاـق  ریما و  شیرق  نم  ریما و  اـنم  نیرجاـهملل : هفیقـسلا  موی  راـصنالا  تلاـق 

اریما جتحاف  يربطلا ) خیرات  نم  ص 1838   ) راصنالا یلع  کلذب  اوبلغف  شیرق  نم  همئالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

قحلاف يا  انل ، قحلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنم  مهبرقل  ناـک  نا  راـصنالا  یلع  مهرفظ  ناـب  هیواـعم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمومل 
يا مهیوعد  یلع  راصنالاف  ریغب  ناک  نا  و  قحلا ، کلذـب  یلوا  هیلا  مهبرقا  لوسرلاب و  ماحرالا  یلوا  صخا  نم  ناک  نم  و  هتیب ، لهال 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  ضبق  ذـنم  نیملـسملا  هفیلخ  لعج  نم  هفالخ  یلع  هباحـصلا  عاـمجا  قحتی  ملف  مهیلع  نیرجاـهملا  هجح  متی  مل 
نم لوقنملا  هعیبـلل  رکب  یبا  یلا  هب  یتا  اـمل  اذـه  هجاـجتحا  وحن  باـتکلا  اذـه  حرـش  یف  بیرق  نع  بیرق  نع  یتایـس  و  هلآ ) هیلع و 

یلوا هرم  هناب  الوا  زیزعلا  باتکلاب  هیواعم  یلع  جتحا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هلمجلاب  .يرونیدـلل و  هسایـسلا  همامالا و  باتک 
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موی راـصنالا  یلع  نورجاـهملا  بلغ  اـمب  هیلع  جـتحا  مث  هعاـطلاب ، اـهب  یلوا  هراـت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسرلا هبارقب  هفـالخلاب 
هریغ نم  هفالخلاب  یلوا  مالـسلا ) هیلع   ) وهف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نم  مهبرقل  ناک  نا  مهیلع  نیرجاـهملا  رفظ  ناـب  هفیقـسلا 
افنآ لوقنملا  هباتک  یف  هیواعم  بتک  امف  ثالثلا  ءافلخلا  یف  هفالخلا  رما  متی  ملف  هبارقلا  ریغل  ناـک  نا  و  تیرداـمب ، لوسرلا  نم  هبرقل 
عمج يذـلا  لوالا  هفیلخلا  هلزنم  نیملـسملا  هللا و  دـنع  مهالعا  هبترم و  مهلـضفا  ناـکف  باـتکلا : کـلذ  یف  لاـق  هنـال  حیحـصب  سیل 

ملا ثلاثلا  هفیلخلا  مث  حوتفلا - حتف  يذلا  یناثلا  هفیلخلا  مث  هملکلا -

نم ایبنجا  ناک  هیواعم  نا  یلع  .ءالوه  هفالخ  یلع  عامجا  ققحتی  مل  مهیوعد  یلع  راصنالا  ناـک  اذاـف  خـلا - هلملا - رـشن  يذـلا  مولظ 
همالک وحن  یـضم  دـق  .اهیف و  قح  هلثمل  سیلف  هفالخلا  يوعد  هل  زوجی  الف  مالک  الب  اـمهیلک  راـصنلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هیلع و هللا  یلص   ) هیبن ضبق  امل  هرکذ  لج  هللا  نال  مالسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  ص 330 ج 17 )  ) عساتلا راتخملا  یف  اذه  مالسلا ) هیلع  )
کلذـب قحا  نحنف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـمحم  انم  شیرق : تلاقف  ریما  انم  راصنالا : تلاق  ریما و  انم  شیرق : تلاـق  هلآ )

یلوا ناف  راصنالا  نود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب اهوقحتـسا  اذاف  ناطلـسلا  هیالولا  مهل  تملـسف  راـصنالا  کـلذ  تفرعف  رمـالا 
نا نم  اوملـس  یباحـصا  يرداالف  ابیـصن  اهیف  برعلا  مظعا  راصنالا  ناـف  ـالا  مهنم و  اـهب  قحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب ساـنلا 

هریغب نکی  نا  و  هلوق : لمح  دافتسی  اذه  همالک  نم  و  تلق : .خلا  ذوخاملا - وه  یقح  نا  تفرع  اوملظ  راصنالا  وا  اوذخا  یقح  اونوکی 
و املظ ، مهقح  نع  اوعنم  مهف  ابیـصن  اهیف  برعلا  مظعا  مهناف  اهلاحب ، ریما  مکنم  ریما و  اـنم  مهیوعد  نا  یلع  مهیوعد ، یلع  راـصنالاف 

جورم یف  يدوعسملا  لاق  .اضیا  لوالا  ینعملا  هجولا  اذه  مزلتـسی  ناک  نا  و  کلذ ، همالک  هنیرقب  اذه  همالک  نم  مهف  رخآ  هجو  اذه 
یلـص  ) هللا لوسر  هیفلا  وت  يذلا  نینثالا  موی  یف  يراصنالا  جرزخلا  نب  بعک  نبا  هدعاس  ینب  هفیقـس  یف  رکبابا  سانلا  عیاب  بهذـلا :
انیلع تدـسفا  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  ءاـثالثلا ، موی  هل  هعیبلا  تددـجو  هفیقـسلا  موی  یف  رکبوبا  عیوب  اـمل  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
لیوط بطخ  هفیقسلا  موی  راصنالا  نیرجاهملل و  ناک  و  هنتفلا ، تیشخ  نکلو  یلب  رکبوبا : لاقف  اقح ، انل  عرت  مل  رشتست و  مل  انروما و 

(. مالـسلا هیلع   ) همطاف تتام  یتح  مشاه  ینب  نم  دـحا  رکبابا  عیابی  مل  و  عیابی ، مل  هداـبع و  نب  دعـس  جرخ  و  هماـمالا ، یف  هثداـحم  و 
تددو ثالث  و  اهتلعف ، ینا  تددو  اهتکرت  ثالث  و  اهتکرت ، ینا  تددو  اهتلعف  ثالث  یلع  الا  انا  اـم  لاـق : رکبوبا  رـضتحا  اـمل  و  لاـق :

همطاف و تیب  تشتف  نکا  مل  ینا  تددوف  اهتکرت  ینا  تددو  اهتلعف و  یتلا  ثالثلا  اـماف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تلاـس  ینا 
هدعاس ینب  هفیقس  موی  ینا  تددو  و  احیرـص ، هتلتق  وا  احیجن  هتقلطا  ءاجفلا و  تقرح  نکا  ینا  تددو  و  اریثک ، امالک  کلذ  یف  رکذ 

نبا بهذـلا  جورم  یف  يدوعـسملا  مالک  وحن  رکذ  دـق  تلق : .خـلا  اریزو ، تنک  اریما و  ناکف  نیلجرلا  دـحا  قنع  یف  رمالا  تیمر  دـق 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیف  ضبق  يذـلا  مویلا  هقالخلاب  هل  عیوب  هنا  رکب : یبا  همجرت  یف  لاق  ثیح  باعیتسالا  باتک  یف  ربلادـبع 

نم هفئاط  و  هدابع ، نب  دعـس  هتعیب  نع  فلخت  مویلا و  کـلذ  دـغ  نم  ءاـثلثلا  موی  هماـعلا  هعیبلا  عیوب  مث  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  یف  هلآ )
هتعیب یف  موقلا  فالتخا  یلع  نیب  لیلد  هیف  امهریغ و  رابخالا  هلمح  نم  دـحاو  ریغ  امهوحن  لـقن  و.یهتنا  .شیرق  نم  هقرف  و  جرزخلا ،

هللا یلـص   ) هللا لوسر  یفوت  موی  هدـعاس  ینب  هفیقـس  یف  راصنالا  تعمتجا  هخیرات : یف  یبوقعیلا  لاـق  .هتفـالخ و  یف  مهقفاوت  مدـع  و 
- دـحا هیف  هعزانی  مل  رمالا  اذـه  بلط  ول  الجر  مهیف  نا  لاقف : مقرالا  نب  رذـنملا  ماق  و  لاق : نا  یلا  لسغی - مل  دـعب  وه  و  هلآ ) هیلع و 

لاقف رکبوبا ، عیوب  مشاه  ینب  رـشعم  ای  لاق : مشاه و  ینب  یلع  بابلا  برـضف  مزاع  نب  ءاربلا  ءاـج  و  بلاـط - یبا  نب  یلع  ینعی  لاـق :
بر اهولعف و  سابعلا : لاـقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب یلوا  نحن  هنع و  بیغن  اثدـح  نوثدـحی  نوملـسملا  ناـک  اـم  مهـضعب :
ناک سابعلا و  نب  لضفلا  ماق  رادـلا ، نم  اوجرخ  املف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یف  نوکـشیال  راصنالا  نورجاهملا و  ناـک  و  لاـق : .هبعکلا 
نبا هبتع  ماق  و  مکنم ، اهب  یلوا  انبحاص  مکنود و  اهلها  نحن  هیومتلاب و  هقالخلا  مکل  تقح  ام  هنا  شیرق  رـشعم  ای  لاقف : شیرق  ناسل 
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سانلا ملعا  هقباس و  انامیا و  سانلا  لوا  نع  نسحلا و  یبا  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  فرـصنم  رمالا  نا  بسحا  تنک  ام  لاـقف : بهل  یبا 
ام موقلا  یف  سیل  هب و  نورتمی  مهیف ال  ام  هیف  نم  نفکلا  لسغلاب و  هل  نوع  لیربج  نم  یبنلاب و  ادـهع  سانلا  رخآ  ننـسلا و  نارقلاب و 

یبا نب  یلع  عم  اولام  راصنالا و  نورجاـهملا و  نم  موق  رکب  یبا  هعیبلا  فلخت  و  هاـهنف ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  ثعبف  نسحلا  نم  هیف 
و ورمع ، نب  دادقملا  و  دیعـس ، نب  دلاخ  و  صاعلا ، نب  ماوعلا  نب  ریبزلا  و  سابعلا ، نب  لضفلا  و  بلطملادـبع ، نب  سابعلا  مهنم  بلاط 

تیمـس انه  نم  و  تلق : .همالک  یهتنا  .بعک  نبا  یبا  و  بزاـع ، نب  ءاربلا  و  رـسای ، نب  راـمع  و  يراـفغلا ، رذوبا  و  یـسرافلا ، ناـملس 
عم هباحصلا و  نم  الجر  رشع  هعبس  نا  نم  هرس : سدق  یسوطلا  رفعجوبا  هفئاطلا  خیـش  لاق  امک  هضفارلاب  هیرـشع  انثالا  هقحلا  هفئاطلا 
مل انوکرت و  يا  انوضفر  ءالوه : یف  رکبابا  اوعیاب  نم  مهریغ  لاقف  رکب ، یبا  هعیب  نع  اوبا  رشع  هینامث  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع 

رمالا اذـه  یلی  نا  فانمدـبع  ینب  ای  متیـضرا  لاق : و  برح ، نب  نایفـسوبا  رکب  یبا  هعیب  نع  فلخت  نمیف  ناـک  .هعیبلا و  یف  اـنوقفاوی 
ناک دـق  و  هیواعمل : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  یـضم  و  کـعیابا ، كدـی  ددـما  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاـق  و  مکریغ ، مکیلع 
نم یلع  کلذب  کل  میعز  انا  رمالا و  اذـهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دـعب  قحا  تنا  لاقف : رکبابا  سانلا  یلو  نیح  یناتا  كوبا 

(: مالسلا هیلع   ) هلوق ص 331 ج 17 و ص 7 ج 18 .)  ) عساتلا راتخملا  حرش  یلا  عجارف  لعفا : ملف  تعیابا  كدی  طسبا  کیلع  فلاخ 
دقل هیواعم : هلوق  نع  باوج  لصفلا  اذـه  اهراع ) کنع  رهاظ  هلوق : یلا  تیغب - مهلک  یلع  تدـسح و  ءاـفلخلا  لـکل  ینا  تمعز  (و 

نامثع کمع  نبال  ادسح  کنم  دشا  نکت  مل  هلوق : یلا  هتدسح ، رمع و  هفالخ  تهرک  مث  هلوق : یلا  هیلع ، تیوتلا  رکبابا و  تدـسح 
ءالوه و تدسح  ینا  یلع  الوا  ملـسنال  يا  کلذک  کلذ  نکی  ناف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق هیلع و  تیغب  نم  الا  ءالوه  نم  ام  و  هلوق : یلا 

عبمج نا  نم  هماـمالا  نع  ثحبلا  یف  بطخلا  باـب  نم  راتخملا 237  یف  کلذ  قیقحت  رم  دـق  لوقا : .هذـه  كاوعد  یف  بذاـک  تنا 
ایناث و  یلا ص 44 ج 16 .) عجارف   ) مامالا نع  هیفنم  هذهف  هوهـشلا  بضغلا و  دسحلا و  صرحلا و  اهل : سماخ  هجوا ال  هعبرا  بونذلا 

امل کلذ  کیلا و  رذتعا  یتح  کیلع  هیانجلا  سیلف  اهیف  اقداص  نوکت  ناب  يوعدـلا  کلت  یف  مکعم  هاشامملا  میلـستلا و  ضرف  یلع 
نا یلع  هینعی  میف ال  ضوخ  لوضفلا و  نم  کلذ  یف  همـالک  لـب  همد  بلطی  یک  ناـمثع  مد  یلو  نکی  مل  هیواـعم  نا  نم  هرم  ریغ  رم 

نامثع نا  تیرد  دـق  و  یحتـسال ، ینا  یتح  نامثع  نع  بذا  تلزام  مالـسلا :) هیلع   ) لاق یتح  هنع  بذـی  ناک  ع )  ) ایلع نینموملاریما 
ص  ) بتکلا باب  نم  عساتلا  راتخملا  یلع  انحرـش  یلا  عجارف  هیلع  اهب  اونعط  هنم و  سانلا  اهمقن  امم  اهثدـحا  یتلا  هثادـحاب  هسفن  لتق 

یف هنایب  مدقت  دق  یلذهلا و  بیوذ  یبا  لوقب  کیلا  رذعلا  نوکیف  کیلع  هیانجلا  سیل  همالکل  ادـیکات  ع )  ) لثمت دـق  و  395 ج 17 ،)
یضم دق  مث  .لیصفتلا  یلع  تاغللا  حرش 

مهیلع ییغب  مهنع و  یئاطبا  ءافلخلا و  يدسح  ترکذ  و  مالـسلا : هیلع  لاق  ثیح  بتکلا  باب  نم  عساتلا  راتخملا  یف  اذـه  همالک  وحن 
هیلع  ) هلوق ص 330 ج 17 .)  ) خلا سانلا - یلا  هنم  رذتعا  تسلف  مهرمال  ههارکلا  مهنع و  ءاطبالا  اما  و  نوکی ، نا  هللا  ذاعمف  یغبلا  اماف 

باوج لصفلا  اذـه  اهرکذ ) نم  حنـس  ام  ردـقب  هلوق : یلا  عیابا - یتح  شوشخملا  لمجلا  داقی  امک  داـقا  تنک  ینا  تلق : و  ( ) مالـسلا
مـالک ناـک  .شوشخملا و  لـحفلا  قاـسی  اـمک  راـستقالا  مئازحب  قاـستا  رهق  هیلع  تلمح  یتح  هتعیب  یف  تاـکلت  و  هیواـعم : لوق  نع 

هیمالسا و یف  مهلضفا  ناکف  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما یلا  ص 327 ج 17 )  ) عساتلا راتخملا  حرـش  یف  لوقنملا  هباتک  یف  هیواعم 
انفرع تیغب ، مهلک  یلع  تدسح و  مهلکف  نامثع  مولظملا  هفیلخلا  ثلاثلا  و  هتفیلخ ، هفیلخ  هدعب و  نم  هفیلخلا  هلوسرل  مهحـصنا هللا و 

لحفلا داقی  امک  مهنم  لک  یلا  داقت  ءافلخلا  نع  کـئاطبا  ءادعـصلا و  کـسفنت  یف  رجهلا و  کـلوق  یف  رزـشلا و  كرظن  یف  کـلذ 
: هیواعم لوق  نال  تحضتفاف ، حضفت  نا  تدحمف و  مذت  نا  تدرا  دقل  مالسلا :) هیلع   ) لاق امنا  .هراک و  تنا  عیابت و  یتح  شوشخملا 

نع کئاطبا  یف  و  هلوق : اذـک  و  شوشخملا ، لحفلا  قاـسی  اـمک  راـستقالا ، مئازحب  قاـست  ارهق  هیلع  تلمح  یتح  هتعیب  یف  تاـکلت  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2037 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع  ) اـیلع نینموملاریما  ناـب  حیرـص  فارتعا  هراـک ، تنا  عیاـبت و  یتح  شوشخملا  لـحفلا  داـقی  اـمک  مهنم  لـک  یلا  داـقت  ءاـفلخلا 
و ع )  ) ایلع مهملظب  هیواعم  فرتعاف  مهتفالخ  متی  ملف  ثلاثلا  هفالخ  یلع  همالا  عامجا  نکی  ملف  هاـیا  مهراـبجا  یلع  مهعیاـب  مالـسلا :)

هیواعم داراف  یفخیال  امک  مهنم  ثلاثلا  امیـس  هدسافلا  هضارغال  هضرع  مهتفالخ  لعج  هیواعم  ناک  و  امولظم ، ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا
رکملا قیحی  و ال  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لاـق  همـالکب  هسفن  وه  حـضتفاف  هحـضفی  نا  و  هدـحمف ، مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مذـی  نا 
باـتک یف  یـسربطلا  هب  یتا  دـق  رکب و  یبا  نیب  و  ع )  ) ریمـالا نـیب  عـقو  جاـجتحالا  اذـه  وـحن  نا  مـث  رطاف 44 .) ( ) هلهاب ـالا  یـسلا ء 

نع هل ، طاسبنالا  رهظی  هل و  سانلا  هتعیب  نم  هیلا  رذـتعی  ناک  امل  رکب  یبا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما جاجتحا  لاـق : جاـجتحالا 
رهظی رکبوبا  لزی  مل  یلعب  مهلعف  هل و  سانلا  هعیب  رکب و  یبا  رما  نم  ناک  امل  لاق : مالـسلا  مهیلع  هدـج  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج 

هیلع و سانلا  عمتجا  امم  هیلا  هرذعملا  هدنع و  ام  جرختسا  هئاقل و  بحا  رکب و  یبا  یلع  کلذ  ربکف  ضابقنالا  هنم  يری  طاسبنالا و  هل 
اذه ناک  ام  هللا  نسحلا و  ابا  ای  لاقف : هولخلا  هنم  بلط  هلفغ و  تقو  یف  هاتا  هیف ، هدهز  کلذ و  یف  هتبغر  هلق  همالا و  رما  هایا  مهدیلقت 

هریشعلا و هرثک  لامب و  یل  هوق  همالا و ال  هیلا  جاتحت  امیف  یـسفنب  هقث  هیلع و ال  صرح  هیلع و ال  امیف  هبغر  ینم و ال  هاطاوم  نع  رمالا 
.؟ یل هئانشلا  نیعب  یلا  رظنت  هیف و  ترص  امل  ههارکلا  یلرهظت  و  کنم ، هقحتـسا  ملام  یلع  رمـضت  کل  امف  يریغ  نود  هب  راشیتسا  ال 

: لاق هب .؟ مایقلا  یف  کسفنب  تقث  هیلع و  تصرح  ـال  هیف و  بیغرت  مل  ذا  هیلع  کـلمح  اـمف  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـقف  لاـق :
لوق تعبتا  مهعامجا  تیار  امل  لالض و  یلع  یتما  عمجیال  هللا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  هتعمس  ثیدح  رکبوبا : لاقف 
ادحا نا  تلمع  ول  هباجالا و  دوق  مهتیطعاف  لالضلا  نم  يدهلا  فالخ  یلع  مهعامجا  نوکی  نا  تلحا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا
لالـض یلع  یتما  عمجیال  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  نم  ترکذ  ام  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـقف  .تعنتم  ـال  فلختی 

هدابع نبا  دادقملا و  رذ و  یبا  رامع و  ناملـس و  نم  کنع  هعنتمملا  هباصعلا  کلذـک  و  لاق : یلب ، لاق : نکا ؟ مل  ما  همالا  نم  تنکفا 
ءالوه لاثما  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ثیدحب  جـتحت  فیکف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  همالا  نم  لک  لاق : راصنالا ؟ نم  هعم  نم  و 

هرس سدق  یـضاقلا  لاق  .جاجتحالا  رخآ  یلا  ریـصقت - مهنم  هتبحـصل  لوسرلا و  هبحـص  یف  نعط و ال  مهیف  هماللل  سیل  اوفلخت و  دق 
مدع نع  رظنلا  عطق  عم  ادج  حـضاو  اذـه  دـحاو و  تق  یف  ققحتی  مل  رکب  یبا  هماما  یلع  مهعمجاب  همالا  عامجا  نا  قحلا : قاقحا  یف 
یبا هفالخ  توبث  يوعد  فقاوملا  بحاص  يوط  اذـهل  هباحـصا و  هدالوا و  راصنالا و  دیـس  هدابع  نب  دعـس  و  ع )  ) تیبلا لها  روضح 
یلع عنتما  رهـشا و  هتـس  دـعب  اوعیابف  اورهق  مث  الوا  اوعیابی  مل  مشاه  ینب  ناف  لاق : نا  یلا  هعیبلاـب - هتاـبثا  یف  یفتکا  عاـمجالاب و  رکب 

سمشلاک رهتشاو  رابخالا  ثیداحلا و  لها  هلقن  ام  عقو  نا  یلا )  ) الا هعامجال  هعمج و  یف  مهیلا  جرخی  مل  هتیب و  مزل  و  مالسلا ) هیلع  )
لمجلا داـقی  اـمک  داـقت  تنک  کـنا  هیف : لوـقی  هیلا  هبتک  باـتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ثعب  هیواـعم  نا  یتـح  راـهنلا  هعبار  یف 

مل اذا  لمجلاک  الیلذ  اعـضاخ  اهیلع  هرکتـسا  یتح  رکب  یبا  هعیبب  ضری  مل  اعوط و  عیابی  مل  هناب  هبنوی  هریعی و  عیابت ، یتح  شوشخملا 
رتاوتملا هغالبلا  جـهن  هیف  رکذ  ام  هنع  باوجلاب  هیلا  بتکف  .اهرک  ربعیل  اهریغ  حامرلاب و  شخی  هرکی و  هناـف  اههبـش  هرطنق و  یلع  ربعی 

مذـت نا  تدرا  دـقل  هللا  رمعل  و  عیابا ، یتح  شوشخملا  لمجلا  داقی  امک  داقا  تنک  ینا  تلق : و  هظفل : اذـه  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هلقن 
هنیقی و یف  ابات  رموا  هنید  یف  اکاش  نکی  مل  ام  امولظم  نوکی  نا  یف  هضاضغ  نم  ملسملا  یلع  ام  تحـضتفاف و  حضفت  نا  تحدمف و 

نم ملـسملا  یلع  اـم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لاـق  مث  .ماـقملا  یف  همـالک  لـقن  نم  اـندرا  اـم  یهتنا  .كریغ  یلا  یتجح  هذـه 
هصقنم هلذ و  يا  هضاضغ )

ابات رمال  هنید و  یف  اکاش   ) مولظملا ملـسملا  نکی ) مل  ام   ) ملاـظ بصاـغلا  هفـالخلا و  وه  هقح و  اـبوصغم  يا  اـمولظم ) نوکی  نا  یف  )
یلا مهلیم  لدعلا و  نع  سانلا  لودع  هلضی  هرضی و ال  هنید و ال  یف  هریصب  نیقی و  یلع  ناک  هنا  یلا  ریـشی  مالـسلا ) هیلع   ) وهف هنیقیب )
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تیلاب و ام  اهلک  ضرالا  عالط  مه  ادحاو و  مهتیقل  ول  هللا  ینا و  بابلا : اذه  نم  راتخملا 62  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک یتایس  روجلا و 
هللا و ءاقل  یلا  ینا  یبر و  نم  نیقی  یسفن و  نم  هریـصب  یلعل  هیلع  انا  يذلا  يدهلا  هیف و  مه  يذلا  مهلالـض  نم  ینا  تشحوتـسا و  ال 
هبزح و عمج  دق  ناطیـشلا  نا  الا و  بطخلا : باب  نم  رـشاعلا  راتخملا  یف  اذه  همالک  وحن  یـضم  امک  .خلا  جار - رظتنمل  هباوث  نسحل 

باب نم  راتخملا 135  یف  اذـک  و  خـلا ، یلع - سبل  یـسفن و ال  یتریـصب  یلع  تسبل  ام  یتریـصبل  یعم  نا  هلجر و  هلیخ و  بلجتـسا 
لوصا نم  لـخجلا  لـقعلا و  باـتک  نم  رـشع  یناـثلا  ثیدـحلا  یف  .خـلا و  یلع - سبل  ـال  تسبل و  اـم  یتریـصبل  یعم  نا  و  بطخلا :

هللا نا  ماشه  ای  مالسلا :) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  نسحلاوبا  یل  لاق  لاق : مکحلا  نب  ماشه  نع  دانساب  يور  هرـس  سدق  ینیلکلل  یفاکلا 
نم رثکا  عطت  نا  و  : ) لاقف هرثکلا  هللا  مذ  مث  ماشه  ای  مالـسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  هباتک - یف  مهفلا  لقعلا و  لها  رـشب  یلاعت  كرابت و 

مهرثـکا لـب  دـمحلا هللا  لـق  هللا  نلوقیل  ضرـالا  تاومـسلا و  قـلخ  نم  مهتلاـس  نئل  و  : ) لاـقو هللا ) لـیبس  نع  كولـضی  ضرـالا  یف 
ای نولقعیال .) مهرثکا  لب  هللادمحلا  لق  هللا  نلوقیل  اهتوم  دعی  ضرالا  هب  ایحاف  ءام  ءامـسلا  نم  لزن  نم  مهتلاس  نئل  و  لاق : نولمعیال و 

متکی نوعرف  لآ  نم  نموم  لجر  لاق  و  : ) لاق و  مه ) ام  لـیلق  و  : ) لاـق و  روکـشلا ) يداـبع  نم  لـیلق  و  : ) لاـقف هلقلا  حدـم  مث  ماـشه 
و : ) لاـق و  نوملعیـال ) مهرثکا  نکلو  : ) لاـق و  لـیلق ) ـالا  هعم  نما  اـم  نمآ و  نم  و  : ) لاـق و  هللا ) یبر  لوقی  نا  ـالجر  نولتقتا  هناـمیا 

اهدصق كریغ  یلا  یتجح  هذـه  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لاق  مث  ثیدـحلا  نورعـشیال ) مهرثکا  و  : ) لاق و  نولقعیال ) مهرثکا 
هجح هایا  مههارکا  هایا و  مهرابجا  یلع  ءافلخلا  مالسلا ) هیلع   ) هتعیب نا  ع )  ) ینعی اهرکذ ) نم  حنس  ام  ردقب  اهنم  کل  تقلطا  ینکلو 

مل امل  و  قحلا ، قاقحا  نم  و  جاجتحالا ، باـتک  نم  اـفنآ  لوقنملا  رکب  یبا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هجاـجتحا نم  نم  تیرد  اـمل  مهیلع 
ایبنجا ناک  اسار و  هل  قئال  ریغ  ناک  لب  قاقحتـسالا  هنظم  یف  هنوک  مدع  نم  افنآ  تیرد  امک  یـش ء  یف  هفالخلا  رما  یف  هیواعم  نکی 

انمدـق و امب  .خـلا و  كریغ - یلا  یتجح  هذـه  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق الـصا  هیف  ناش  ظح و  هل  نکی  مل  امهیلک و  راصنالا  یبنلا و  نم 
ملا لمجلا  داقی  امک  داقا  تنک  ینا  تلق  و  مالسلا :) هیلع   ) هلوق ینعم  یف  انققح 

یلا عجاریلف  ءاش  نم  لیوطتلا و  هفاخم  همالک  لـقن  اـنکرت  یغبنی  اـمک  سیل  ینارحبلا  حراـشلا  هیلا  بهذ  اـم  نا  ملعت  خـلا ، شوشخ -
همامالا باتک  یف  لاقف  هعیبلا  هتیابا  هعیبلل و  ع )  ) نینموماریما ایلع  موقلا  هارکا  یف  يرونیدلا  هبیتق  نبا  مالک  نم  هذبن  رکذـنل  .هحرش و 

، هللادبع انا  لوقی : وه  رکب و  یبا  یلا  هب  یتا  ههجو  هللا  مرک  ایلع  نا  مث  رـصم :) عبط  نم  ص 11   ) ءافلخلا خیراتب  فورعملا  هسایسلا  و 
، راصنالا نم  رمالا  اذه  متذخا  یل ، هعیبلاب  یلوا  متنا  مکعیابا و  مکنم ال  رمالا  اذـهب  قحا  انا  لاقف : رکبابا  عیاب  هل : لیقف  هلوسر ، وخا  و 

اذهب یلوا  مکنا  راصناللل  متمعز  متسلا  ابصغ ؟ تیبلا  لها  انم  هنوذخات  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هبارقلاب  مهیلع  متججتحا  و 
، راصنالا یلع  هب  متججتحا  ام  لثمب  مکیلع  جـتحا  انا  هرامالا و  مکیلا  اوملـس  هداقملا و  مکوطعاف  مکنم  دـمحم  ناک  اـمل  مهنم  رمـالا 
: رمع هل  لاقف  .نوملعت  متنا  ملظلاب و  اوئوبف  الا  نونموت و  متنک  نا  انوفـصناف  اتیم ، ایح و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  یلوا  نحن 

رمع ای  هللا  و  لاق : مث  ادـغ ، کیلع  هددری  هرما  مویلا  هل  ددـشا  هرطـش و  کل  ابلح  بلحا  یلع : هل  لاقف  عیابت ، یتح  اکورتم  تسل  کنا 
یلعل حارجلا  نبا  هدیبعوبا  لاقف  کهرکا ، الف  عیابت  مل  ناف  رکبوبا : هل  لاقف  هعیابا ، کلوق و ال  لبقاال 

الا رکبابا  يراال  رومالاب و  مهتفرعم  مهتبرجت و  لثم  کل  سیل  کموق  هخیشم  ءالوه  نسلا و  ثیدح  کنا  مع  نبا  ای  ههجو : هللا  مرک 
اذـهل تناف  ءاقب  کب  لطی  شعت و  نا  کناف  رمالا ، اذـه  رکب  یبال  ملـسف  هب ، اعالطـضا  الامتحا و  دـشا  کنم و  مالا  اذـه  یلع  يوقا 

هللا هللا  ههجو : هللا  مرک  یلع  لاقف  .كرهص  کبسن و  کتقباس و  کمهف و  کلمع و  کنید و  کلـضف و  یف  قیقح  هب  قیلخ و  رمالا 
نع هلها  اوعفدـتال  و  مکتویب ، روعق  مکرود و  یلا  هتعیب  رعق  هراد و  نع  برعلا  یف  دـمحم  ناطلـس  اوجرختـال  نیرجاـهملا ، رـشعم  اـی 
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انیف ناک  ام  مکنم  رمالا  اذـهب  قحا  نحن  تیبلا و  لها  انال  هب  ساـنلا  قحا  نحنل  نیرجاـهملا  رـشعم  اـی  هللا  وف  هقح  ساـنلا و  یف  هماـقم 
مهنیب مساقلا  هئیـسلا  رومالا  مهنع  عفادـملا  هیعرلا ، رماـب  علطـضملا  هللا ، لوسر  ننـسب  ملاـعلا  هللا  نید  یف  هیقفلا  هللا  باـتکل  يراـقلا ء 

اذـه ناک  ول  يراصنالا : دعـس  نب  ریـشب  لاقف  .ادـعب  قحلا  نم  اودادزتف  هللا  لیبس  نع  اولـضتف  يوهلا  اوعبتت  الف  انیفل ، هنا  هللا  هیوسلاب و 
همطاف لمحی  ههجو  هللا  مرک  یلع  جرخ  و  لاق : .نانثا  کیلع  فلتخا  ام  رکب  یبال  اهتعیب  لبق  یلع  اـی  کـنم  راـصنالا  هتعمـس  مـالکلا 
تضم دق  هللا  لوسر  تنب  ای  نولوقی : اوناکف  هرصنلا  مهلاست  راصنالا  سلاجم  یف  الیل  هباد  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب 
لوسر عدا  تنکفا  ههجو : هللا  مرک  یلع  لوقیف  هب ، انلدـع  ام  رکب  یبا  لبق  انیلا  قبـس  کمع  نبا  کجوز و  نا  ول  لجرلا و  اذـهل  انتعیب 

دقل هل و  یغبنی  ناک  ام  الا  نسحلاوبا  عنص  ام  همطاف : تلاقف  هناطلس ؟ سانلا  عزانا  جرخا  هنفدا و  مل  هتیب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا
راد یف  مه  مهادانف و  ءاجف  رمع  مهیلا  ثعبف  یلع ، دنع  هتعیب  نع  اوفلخت  اموق  دقفت  رکبابا  نا  و  لاق : .مهبلاط  مهبیسح و  هللا  ام  اوعنص 
نا صفح  ابا  ای  هل : لیقف  اهیف ، نم  یلع  اهنقرح  الوا  نجرختل  هدـیب : رمع  سفن  يذـلا  و  لاق : بطحلاب و  اعدـف  اوجرخی  نا  اوباـف  یلع 

نآرقلا عمجا  یتح  یقتاع  یلع  یبوث  عضا  جرخاال و ال  نا  تفلح  لاق : هنا  معز  هناف  ایلع  الا  اوعیابف  اوجرخف  .نا  و  لاقف : همطاف ، اهیف 
نیب هزانج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  متکرت  مکنم  رـضحم  اوسا  اورـضح  موقب  یل  دـهع  ال  تلاـقف : اـهباب  یلع  همطاـف  تفقوف 
لاقف هعیبلاب : کنع  فلختملا  اذه  ذخات  الا  هل : لاقف  رکبابا  رمع  یتاف  اقح  انل  اودرت  مل  انورماتـست و  مل  مکنیب ، مکرما  متعطق  انیدیا و 
لاقف هللا ، لوسر  هفیلخ  كوعدـی  لاقف : کتجاح ؟ ام  هل : لاقف  یلع  یلا  بهذـف  اـیلع ، یل  عداـف  بهذا  هل : یلوم  وه  ذـفنقل و  رکبوبا 

فلتخملا اذه  لهمت  ال  هیناثلا : رمع  لاقف  الیوط  رکبوبا  یکبف  هلاسرلا  غلباف  عجرف  هللا  لوسر  یلع  متبذک  ام  عیرسل  یلع :

: لاقف هتوص  یلع  عفرف  هب  رما  ام  يداف  ذـفنق  هئاجف  عیابتل ، كوعدـی  نینموملاریما  هل  لقف  هیلا  دـع  ذـفنقل : رکبوبا  لاقف  هعیبلاب ، کنع 
همطاف باب  اوتا  یتح  هعامج  هعم  یـشمف  رمع  ماق  مث  الیوط  رکبوبا  یکبف  هلاسرلا  غلباف  ذفنق  عجرف  هل  سیل  ام  یعدا  دقل  هللا ! ناحبس 
.هفاحق یبا  نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدـعب  انیقل  اذ  ام  هللا  لوسر  ای  تبا  ای  اهتوص : یلعاب  تدان  مهتاوصا  تعمـس  اـملف  باـبلا  اوقدـف 

ایلع اوجرخاف  موق  هعم  رمع و  یقب  رطفنت و  مهدابکا  عدـصنت و  مهبولق  تداک  نیکاـب و  اوفرـصنا  اـهئاکب  اـهتوص و  موقلا  عمـس  اـملف 
نولتقت اذا  لاق  کقنع ، برـضت  وه  الا  هلا  يذـلا ال  اذا و هللا  اولاق : همف ؟ لعفا  مل  انا  نا  لاقف : عیاـب ، هل : اولاـقف  رکب  یبا  یلا  هب  اوضمف 

، كرماب هیف  كرمات  الا  رمع : هل  لاقف  ملکتیال ، تکاس  رکبوبا  الف ، هلوسر  وخا  اما  معنف و  هللادبع  اما  رمع : لاق  هلوسر ، اخا  هللادـبع و 
ای يدانی  یکبی و  حیـصی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربقب  یلع  قحلف  هبنج ، یلا  همطاف  تناک  ام  یـش ء  یلع  ههرکا  لاـقف ال 

یلع انذاتساف  اعیمج  اقلطناف  اهانبضغا  اناف  همطاف  یلا  قلطنا  رکب : یبال  رمع  لاقف  لاق  .یننولتقی  اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبا 
مالسلاامهیلع درت  ملف  اهیلع  املسف  طئاحلا  یلا  اههجو  تلوح  اهدنع  ادعق  املف  اهیلع  امهلخداف  هاملکف  ایلع  ایتاف  امهل  نذات  ملف  همطاف 

تددول و  یتنبا ، هشئاع  نم  یلا  بحال  کنا  و  یتبارق ، نم  یلا  بحا  هللا  لوسر  هبارق  نا  هللا  هللا و  لوسر  هبیبح  ای  لاقف : رکبوبا  ملکتف 
الا هللا  لوسر  نم  کثاریم  کقح و  کعنما  کفرـش و  کلـضف و  فرعا  کفرعا و  ینارتفا  هدعب  یقباال  تم و  ینا  كوبا  تام  موی 
نع اثیدح  امکتثدـح  نا  امکتیارا  تلاقف : هقدـص  وهف  انکرت  ام  ثرون  ال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  كابا  تعمـس  ینا 
نم همطاف  اضر  لوقی : هللا  لوسر  اعمـست  ملا  هللا  امکتدـشن  تلاقف ، معن ، الاق : هب ؟ نالعفت  هنافرعت و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
دقف همطاف  طخسا  نم  و  یناضر ، ادقف  همطاف  یضرا  نم  و  ینبحا ، دقف  یتنبا  همطاف  بحا  نمف  یطخس ، نم  همطاف  طخـس  و  ياضر ،

ام ینامتطخـسا و  اـمکنا  هتکئـالم  هللا و  دهـشا  یناـف  تلاـق : هلآ ،) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نـم  هانعمـس  مـعن  ـالاق : ینطخـسا ؟
هللا یـضر  همطاف  تتام  یتح  ههجو  هللا  مرک  یلع  عیابی  ملف  هبیتق : نبا  لاـق  نا  یلا  هیلا -، امکنوکـشال  یبنلا  تیقل  نئل  و  ینامتیـضرا ،

، یننولتقی اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا  نا  ما  نبا  ای  ع )  ) ریمالا مالک  نا  تلق : .خلا  هلیل  نیعبـس  اسمخ و  الا  اهیبا  دعب  ثکمت  مل  اهنع و 
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نم زع  لاق  ثیح  نیملاظلا  هموق  نیب  نوراه و  هیخا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللا میلک  یـسوم  نیب  يرج  امیف  لـج  زع و  هللا  لوق  نم  ساـبتقا 
و : ) لئاق

امل نیملاظ و  اوناک  هوذختا و  الیبس  مهیدهی  مهملکی و ال  هنا ال  اوری  ملا  راوخ  هل  ادسج  الجع  مهیلح  نم  هدعب  نم  یسوم  موق  ذختا 
نابضغ هموق  یلا  یسوم  عجر  امل  نیرساخلا و  نم  ننوکنل  انلرفغی  انبر و  انمحری  مل  نئل  اولاق  اولـض  دق  مهنا  اوار  مهیدیا و  یف  طقس 

ینوفعضتسا موقلا  نا  ما  نبا  لاق  هیلا  هرجی  هیخا  سارب  ذخا  حاولالا و  یقلا  مکبر و  رما  متلجعا  يدعب  نم  ینومتفلخ  امسئب  لاق  افسا 
تنا کتمحر و  یف  انلخدا  یخال و  یلرفغا و  بر  لاق  نیملاظلا  موقلا  عم  ینلعجت  ـال  ءادـعالا و  یب  تمـشت  ـالف  یننوفتقی  اوداـک  و 

: فارعالا ( ) نیرتفملا يزجن  کلذک  ایندـلا و  هویحلا  یف  هلذ  مهبر و  نم  بضغ  مهلانیـس  لجعلا  اوذـختا  نیذـلا  نا  نیمحارلا  محرا 
هلزنمب یبنلا  نم  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنال هیـالا  هذـهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربقب  هئاـجتلا  یف  ع )  ) رکذـت اـمنا  و  (. 149  - 153
ریبخلا ثدـحملا  لقن  دـق  هرتاوتملا و  ثیداحالا  نم  هلزنملا  هثیدـح  هیئاورلا و  مهعماوج  یف  ناقیرفلا  اهاور  اـمک  یـسوم  نم  نوراـه 

ماصخلا هجح  مارملا و  هیاغب  موسوملا  میقلا  هبانک  نم  نیرشعلا  بابلا  یف  هماقم  یلعا  هسمر و  هللا  بیط  ینارحبلا  مشاه  دیسلا  ینابرلا 
(: مالـسلا هیلع   ) یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  یف  هماعلا  قیرط  نم  ثیدـح  هئام  ماعلا  صاخلا و  قیرط  نم  ماـمالا  نییعت  یف 

یف هصاخلا  قیرط  نم  اثیدـح  نیعبـس  هنم  نیرـشعلا  يداحلا و  بابلا  یف  و  يدـعب ، یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا 
امیف لماتف  هیاردلا  یلوال  بلاطم  رهظی  هیالاب  هداهشتسا  یفف  هیماسلا  هلزنملا  کلت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریمال  ناک  اذاف  .کلذ 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  كابا  تعمس  ینا  لاعتملا ، هللا  مالـساهیلع  همطافل  رکب  یبا  مالک  نا  مث  هینآرقلا  تایالا  نم  کیلع  هانولت 
و لاق : ثیح  قحلا  فشکب  موسوملا  هباتک  یف  هرـس  سدـق  یلحلا  همالعلا  هدافا  ام  یف  لماتلاب  هیف  ام  رهظیف  خـلا ، ثرون  ال  لوقی : هلآ 

اهیلع جتحا  و  یبا ، ثرا  كابا و ال  ثرتا  هفاحف  یبا  نبا  ای  هل : تلاقف  اهثرا  همطاف  عنم  هنا  رکب  یبا  یف  هنسلا  اهاور  یتلا  نعاطملا  نم 
یلـص  ) یبنلا نا  اهل : لاقف  هیلع  لحی  هقدـصلا  نال  میرغلا  هنوک  هملع و  هلق  هتایاور و  هلق  عم  نیملـسملا  عیمج  نع  وه  اـهبدرفت  هیاورب 
یبنلا لوخد  یـضتقی  هحیرـص  ناف  کلذـل  فلاخم  نآرقلا  و  هقدـص ، هانکرت  ام  ثرون  ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا 
ثرو و   ) یلاعت هللا  لاـقف  نوثروی  ءاـیبنالا  نا  یلع  صن  دـق  و  مکدـالوا ) یف  هللا  مکیـصوی  : ) یلاـعت هلوقب  هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نم ثری  ینثری و  ائیلو  کندـل  نم  یل  بهف  ارقاع  یتارما  تناک  یئارو و  نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و   ) ایرکز نع  لاق  و  دواد ) ناـمیلس 
هیاورلا هذهب  اضیا  هلعف  صقان  و  بوقعی .) لآ 

هیلع  ) نینموملاریمال اثاریم  اهب  مکح  هتمامع و  هفیس و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هلغب  یف  افلتخا  سابعلا  نینموملاریما و  نال 
یلاعت هللا  یکح  نیذلا  تیبلا  لها  ناکل  و  هنم ، اهعازتنا  رکب  یبا  یلع  بجی  ناک  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  هقدص  تناک  ول  و  مالسلا )

همطاف و نم  كدف  ذخا  .هدسافلا و  تاداقتعالا  هیدرلا و  تالاقملا  هذه  نم  هللااب  ذوعن  زوجی ، ام ال  نیبکترم  اریهطت  مهرهط  هناب  مهنع 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا اهب  ناعتـسا  اهاکز و  اهرهط و  یلاعت  هللا  نا  عم  اهقدصی  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهابا  اهبهو  دق 
مکئاسن و انئاسن و  مکئانبا و  ءانبا و  عدـن  اولاعت  لق  : ) هل لاقف  کلذـب  هرما  یلاـعت و  هللا  یکح  اـم  یلع  راـفکلا  یلع  ءاعدـلا  یف  هلآ )

ذوعن اهریغ  لامل  هبصاغ  اهاوعد  یف  هبذاک  یه  هتنب و  اب  نیلـسرملا  دیـس  وه  هناعتـسالاب و  یلاعت  هللا  هرمای  فیکف  مکـسفنا ) انـسفنا و 
هتفرعم هلق  نم  اذـه  هسفن و  یلا  رجی  هنا  لاق : هتداهـش  لبقی  ملف  اـهل  دهـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریماـب تعاـجف  .کـلذ  نم  هللااـب 
هلزنملا هذهب  وه  نمب  قیلی  فیکف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  سفن  هنا  هلهابملا  هیآ  یف  صن  دـق  یلاعت  هللا  نا  عم  و  ماکحالاب ،

نیملسملا بصغی  بذکی و  لطابلاب و  دهشی  نا  هلهابملا  موی  ءاعدلا  یف  یلاعت  هللا  رماب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هب  ناعتسا  و 
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اعفن نا  رجی  امهنال  امهتداهش  لبقاال  كانبا  ناذه  لاق : امهتداهش و  درف  ع )  ) نانسحلا اهل  دهـش  .هلاقملا و  هذه  نم  هللااب  ذوعن  مهلاوما 
هلهابملا موی  امهئاعدب  هناعتـسالاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  دـق  یلاعت  هللا  نا  عم  ماکحالاب  هتفرعم  هلق  نم  اذـه  و  امهتداهـشب ،

روزلاب امهتداهش  اذه  عماجی  فیکف  هنجلا  لها  بابش  ادیس  امهناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مکح  و  مکئانبا ) انئانبا و  : ) لاقف
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا نا  عم  اهلوق : لبقیال  هارما  لاقف : نمیا  ماب  تئاج  مث  .کلذ  نم  هللااب  ذوعن  مهقح  نیملـسملا  بصغ  بذکلا و  و 

اهابا و اقلت  یتح  هبحاص  هملکت و ال  نا ال  تفلح  هبحاص و  یلع  هیلع و  بضغ  کلذ  دـنعف  هنجلا  لها  نم  هارما  نمیا  ما  لاق : هلآ ) و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  اعیمج  اوور  دق  اهیلع و  یلصی  مهنم  ادحا  عدیال  الیل و  نفدت  نا  تصوا  هافولا  اهترضح  املف  هلوکشت 
دیدینش و هک  ام  مالـسا  زا  همجرتلا : .ماقملا  یف  هرـس  سدق  همالک  یهتنا  كاضرل ، یـضری  کبـضغل و  بضغی  هللا  نا  همطاف  ای  لاق :

شربمیپ اب  هک  هداد  ام  هب  ار  هیاپ  نیا  ادـخ  باتک  و  میدوب ، همه  رتهب  رتهم و  و  دولاین ، ار  ام  راگزور  مه  تیلهاج  نامز  رد  دـیهاگآ ،
هب و  میزاوازس ، ربمیپ  هب  تبارق  هب  نیتسخن  هیآ  مکح  هب  ام  سپ  میکیدزن ، سانلا  یلوا  نا  تیآ  هب  و  هتـسباو ، ماحرالا  اولوا  همیرک  هب 

، دندش زوریپ  نآ  ربلا  درک  جاجتحا  راصنا  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هب  هیفیقس  زور  رد  نیرجاهم  نوچ  .تعاط  هب  مود  هیآ 
دـسح افلخ  رب  نم  هک  یتشادنپ  .دنیقاب  دوخ  ياوعد  رب  راصنا  هک  هن  رگا  و  امـش ، اب  هن  تسا  ام  اب  قح  دندش  زوریپ  ربمیپ  هب  رگا  سپ 

رتش نوچ  ارم  یتفگ : .يا و  هناـگیب  ناـنآ  زا  هک  درادـن  وت  هب  یطبر  لـخد و  هچوتب ، تسا  روطنیا  رگا  مدرک ، متـس  ناـنآ  رب  و  مدرب ،
يراوخ يدـش ، اوسر  ینک  میاوسر  یتساوخ  و  يدوتـس ، ینک  شهوکن  ارم  تراتفگ  نیا  زا  یتساوخ  دـندرب  تعیب  يارب  هدرک  راهم 

اب منخس  يور  تسنارگید ، رب  تجح  منانخس  نیا  تسین  دشابن  لدود  شنیقی  رد  شنید و  رد  یلو  ددرگ  مولظم  هک  یناملـسم  يارب 
.متفگ دمآ و  شیپ  اهنآ  زا  هراپ  تسین ، وت 

عمجم نم  همومـضملا  ءارلا  لصف  یف  ینادـیملا  لاق  لثم ، هل ) بنذال  مولم  برف   ) مالـسالا هرـصنب  مایقلا  نع  نیعناملا  يا  نیقوعملا ) )
نا اورکذ  هیلع و  مالی  وهف  هتجح  نوفرعی  مه ال  هیلع و  هورکنا  رما  هنم  سانلل  رهظ  دق  لوقی : یفیـص ، نب  مثکا  لوق  نم  اذـه  لاثمالا :

مالک یهتنا  هل - بنذ  مولم ال  بر  فنحالا : لاقف  دـبزلا  رمتلا و  نم  یلا  ضغبا  یـش ء  ال  لاـق : سیق  نب  فنحـالا  سلجم  یف  ـالجر 
، حصنتملا هنظلا  دیفتسی  دق  .هل و  هیف  غلابملا  هحیصنلا و  لبقیال  نم  حصنب  فلکتملا  يا  حصنتملا )  ) همهتلا رسکلاب : هنظلا )  ) .ینادیملا

هلوق یلا  نامثع - رما  يرما و  نم  ناک  ام  ترکذ  مث  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق هحیصن  نم  مکراثآ  نم  تقـس  مک  و  هردص : تیب  عارـصم 
کمع نبال  ادـسح  کنم  دـشا  نکت  مل  مث  هیواعم : هلوق  نع  باوج  لصفلا  اذـه  تلکوت ) هیلع  هللااب  ـالا  یقیفوت  اـم  و  مالـسلا ) هیلع  )

دعب کل  حضتی  نامثع  رما  یف  هیواعم  یلع  اذه  هجاجتحا  نا  ملعا  .ءاوهلا و  تالالض  سوفنلا و  یناما  نم  کلت  و  هلوق : یلا  نامثع -
(: مالسلا هیلع   ) هلوق و  یحتسال ، ینا  یتح  نامثع  نع  بذا  تلزام  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نم  هریغ  يربطلا و  نم  انمدق  ام  كراضحتـسا 

، تیبلا یف  هدوعق  هبلط  نامثع و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  حصن  نم  انمدق  ام  و  امثآ ، نوکا  نا  تیـشخ  یتح  هنع  تعفد  هللا  و 
(: مالسلا هیلع   ) هلوق نم ج 18 . و ص 3  نم ج 17 ، و ص 395  نم ج 16 . یلا ص 183 و ص 203 و ص 311 و ص 325  عجارف 

یلا هراشا  خلا ) مکنم - نیقوعملا  هللا  ملع  دقل  هللا  الک و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هلردـقملا و  هلتق  یتا  یتح  يا  هیلع ) هردـق  یتا  یتح  )
هحـشا الیلق  الا  سابلا  نوتایال  انیلا و  مله  مهناوخال  نیلئاقلا  مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملعی  دق  : ) بازحالا هروس  لئاوا  یف  لج  زع و  هلوق 

 … هنـسلاب مکوقلـس  فوخلا  بهذ  اذاف  توملا  نم  هیلع  یـشغی  يذلاک  مهنیع  ارودت  کیلا  نورظنی  مهتیار  فوخلا  ءاج  اذاف  مکیلع 
بازحالا یف  تلزن  یتلا  تایالا  نم  یه  و  اریـسی .) هللا  یلع  کـلذ  ناـک  مهلاـمعا و  هللا  طـبحاف  اونموی  مل  کـئلوا  ریخلا  یلع  هحـشا 

برح نب  نایفـسوبا  مهدـئاف  ناک  شیرق و  بازحالا  نم  ناک  قدـنخلا و  هوزغ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اوبراـح  نیذـلا 
ص  ) هیوبنلا هریـسلا  یف  ماشه  نبا  و  ندـیل ) عبط  نم  ص 1465 ج 3   ) خـیراتلا یف  يربطلا  رفعجوبا  مهنم  رابخالا  هلمح  هب  صن  اـمک 
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موقلا عیمج  ناکف  لاـق : ثیح  رـصم ) عبط  نم  ج 2  ص 66   ) يربکلا تاقبطلا  یف  دعـس  نبا  دـمحم  يدـقاولا  بتاک  و  ج 2 ،)  215
نب نایفـس  یبا  یلا  رمالا  جانع  رکاسع و  هثـالث  اوناـک  بازحـالا و  مه  فـالآ و  هرـشع  لـئابقلا  نم  رکذ  نمم  قدـنخلا  اوفاو  نیذـلا 

لوسر عم  داهجلا  نع  مهریغ  نوعنمی  یلا  نوقوعی  نیذلا  مه  نوقوعملا  .لاق و  امرخآ  یلا  برح -

يزاغملا و بتک  یف  و  بازحالا ، هروس  یف  ریـسافتلا  بتک  یف  هروکذم  قدنخلا  هوزغ  يا  بازحالا  هوزغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ص  ) ماشه نبال  هیوبنلا  هریسلا  یلا  و  رـصم ) عبط  نم  ص 290   ) يدقاولل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يزاغم  یلا  عجارف  هریـسلا 

هیماونب هنوعلملا  هرجـشلا  تلعف  ام  کل  نیبتی  یتح  دعـس ، نبال  يربکلا  تاـقبطلا  و  يربطلا ، خـیرات  یلا  و  رـصم ) عبط  نم  ج 2   214
، یئوگ خساپ  هراب  نیا  رد  وا  بناج  زا  دـیاب  وت  يدروآ  نایم  هب  فرح  نامثع  نم و  راک  رد  سپـس  همجرتلا : .نیملـسملا  مالـسالاب و 

یم شیرای  تفرگ و  یم  ار  شتـسد  هک  یـسکنآ  ایآ  میدرک  یئامنهار  مادـقا و  وا  نتـشک  هب  وت  نم و  زا  کـی  مادـک  هک  رگنب  سپ 
وا رب  ار  نارگید  و  دز ، زاـب  رــس  تساوـخ  شیراـیب  اریو  نوـچ  ناـمثع  هـکنآ  اـی  تشادـیم ؟ شزاـب  شیاهیدـب  اهتعدـب و  زا  و  درک ،
هب ام و  يوس  هب  دـیئایب  دـنتفگ  ناشنردارب  هب  هک  یناـسک  امـش و  ناگدـننک  يراد  دوخ  زا  لاـعتم  يادـخ  هک  ادـخ  هب  هن  دـیناروشب ؟

ار شیاوران  ياهراک  متـشاد و  یم  زاب  شیاهتعدب  زا  ار  نامثع  هکنیا  زا  منکیمن  یهاوخرذع  تسا  اناد  یکدـنا ، رگم  دـنتفرن  رازراک 
هکنآ و  تسا ، هانگیب  هدـش  شنزرـس  اـسب  هچ  دوشیم  شنزرـس  بجوم  تسا و  هاـنگ  داـشرا  تیادـه و  رگا  لاـح  مدرک ، یم  حـیبقت 

مهاوخ و يادخ  زا  قیفوت  متـساوخن و  حالـصا  زج  دوب  متردق  رد  هک  اجنآ  ات  نم  و  دربیم ، دب  نامگ  حصان  راتفگ  زا  دریذپن  دهاوخن 
.تسا وا  اب  ملکوت  و  سب ،

و نویرادلا ، قحلی  ادیور  ثبل  مهلوق : نم  بیرق  لثملا  اذه  لمح ) اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل   ) .یکب يا  هتربع  ترج  ربعتـسا : رابعتـسا ) )
هعترم و یغبلا  یغت و  ردـب  نب  لمح  یتفلا  نکلو  یـسبعلا : ریهز  نبا  سیق  لوقی  هیف  ریـشق و  نم  لجر  ردـب  نبا  وه  کیرحتلاب  لمح 

یف یلاقلل ص 261 ج 1 و  یلامالا  تایبا  نم  و  یقوزرملا ) حرـش  نم  هسامحلا 147   ) هسامحلا تایبا  نم  یـسبعلل  تیبلا  اذه  میخ و 
لصف یف  لاثمالا  عمجم  یف  ینادیملا  يور  .برحلاب و  دیدهتلل  الثم  هب  برضی  لمح  لوق  و  ماشه ص 278 ج 1 . نبال  هیوبنلا  هریسلا 
ریعتسا مث  اهحبذ  یف  لجعت  يا ال  هیحـضتلا  نم  رما  اذه  ادیور  حض  لاق : و  لمح ، اجیهلا  كردی  ادیور  حض  اذکه : هحوتفملا  داضلا 

نب لمح  ینعی  لمح ، اجیهلا  كردـی  ادـیور  حـض  لاقی  عزفت و  مل  يا  عرت  مل  ادـیور  حـض  لاقی : و  رمالا ، یف  هلجعلا  نع  یهنلا  یف 
تناک تلذاخت و  تعترا و  ارـصن  نکلو  ورمع  اهبلاطم  نع  ادیور  تحـضل  اهنیب  تاذ  تحلـصا  ارـصن  نا  ولف  لیخلا : دـیز  لاق  ردـب ،

ثلاثلا و بابلا  یف  .ینادـیملا و  لوق  یهتنا  دـسا ، ینب  نم  نایح  امه  نیعقانبا و  ورمع  رـصن و  هرفغملا ، يا  رفغلا  اـهقیالخ  نم  امیدـق 
مح اجیهلا  قحلی  ادیور  ثبل  يرکسعلا : لاله  یبال  لاثمالا  هرهمج  نم  مال  هل  وا  نم  لاثمالا  نم  ءاج  ام  یف  نیرشعلا 

اذه طبـض  یف  فلتخا  امک  .لاله و  یبا  مالک  یهتنا  لجر ، مسا  لمح  و  دـمی ، رـصقی و  اجیهلا  و  نابـشلا ، یقالتی  یتح  رظتنا  يا  ل ،
نبا لمح  هنا  هباغلا  دسا  هباصالا و  یف  تیرد و  امک  ردب  نبا  هنا  یلا  دـحاو  ریغ  بهذـف  لمح  یف  فلتخا  اذـک  انمدـق  ام  یلع  لثملا 
ثبل لئاقلا : وه  ءاول و  هل  دـقع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  دـف  یبلکلا و  هثراح  نب  هنادعـس  نب  لمح  لوالا : یف  لاـق  هنادـعس 

كردی الیق  ثبل  لاق : ثیح  قدنخلا  مویذاعم  نب  دعـس  هلوقب  لثمت  دق  اهلک و  هدهاشم  دلاخ  عم  دهـش  و  لمح ، اجیهلا  كردـی  الیلق 
مث .ملعا  یلاعت  هللا  و  هیواعم ، عم  نیفص  دهش  لاق : خلا و  الیلق - ثبلا  هباغلا : دسا  یف  لجالا و  ناح  اذا  توملا  نسحا  ام  لمح  اجیهلا 
يا لـقرم )  ) .نزولا میقتـسیل  هروصقم  تیبلا  یف  ارقت  نا  بجی  و  هدودـمم ، یـضرلا  هخـسن  یلع  تلبوق  یتـلا  انتخـسن  یف  ءاـجیهلا  نا 
یف لاق  اهلاصن ) ، ) رـشتنم يا  عطاس ) ، ) مهرابغ يا  مهماتق ) ، ) میظع شیج  يا  لفحج  ، ) عیرـسلا ریـسلا  نم  برـض  لاقرالا  و  عرـسم ،
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مهسلا لصن  و  لاصن ، لوصن و  لصنا و  هعمج  ضبقم  هل  نکی  مل  ام  فیـسلا  حمرلا و  مهـسلا و  هدیدح  نالـصنلا  لصنلا و  سوماقلا :
همجعملاب باتکلا  ردص  یف  هلمهملاب و  انهه  حیحصلا  نکلو  عفد  اذا  هنع  لضان  لاقی  همجعملاب  اهلاضن  خسنلا  ضعب  یف  و  تبث ، هیف :

یف امک 

یلا اهبتک  هیواعم  نمز  یف  مورلا  دالبب  هباحـصا  وه و  رـصح  اـمل  تاـیبا  یف  یلذـهلا  لاـیعلاوبا  لاـق  هیلع ، هللا  ناوضر  یـضرلا  هخـسن 
نهلاصن ناک  اسمش  انراطقا  یف  ریعت  لابنلا  يرتف  رصم :) عبط  نم  ص 255   ) نییلذهلا ناوید  یف  امک  سانلا  یلع  هیواعم  هارقف  هیواعم 

: نیهجو یلع  لمح  لعفلا و  يرق ء  لمح ) اجیهلا  قحلی  : ) بارعالا لغون  نولغوی و  رئب  ناطشا  اننیب  یه  امناک  حامرلا  يرت  لبنـسلا و 
.لاحلا یلع  بوصنم  نیلبرستم )  ) لوعفم ءاهجیلاف  لمح  عفر  لعفلا و  ریکذت  یلع  و  لعاف ، ءاجیهلاف  لمح  بصن  لعفلا و  ثینات  یلع 

کل و سیل  و  هیواعم : لوق  نع  باوج  لصفلا  اذـه  خـلا ) فیـسلا - الا  یباحـصال  ـال  یل و  سیل  هنا  ترکذ  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
نا کلذ  و  رابعتـسا ) دعب  تکحـضا  دقلف   ) هلوقب هباجاف  عساتلا ، باتکلا  یف  هوحن  یـضم  دق  .خلا و  فیـسلا - الا  يدنع  کباحـصال 
هیلع  ) لاق ایماحم  الطب  فوخی  یبصک  فیـسلاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هفیوخت  لثم  نال  هلحم  ریغی  یف  ناک  امل  هیواعم  دـیدهت 
دعب مالسلا : هیلع  لاق  نینموملا  یکبی  امم  نیدلا  روما  یف  هفرصت  ناک  امل  و  کفیوختب ، نینموملا  نم  كریغ  کحضا  دقل  مالـسلا :)

نیعباتلا راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هللا و  نید  یف  کنم  نوری  امب  نیدـلا  لـها  كرابعتـسا  دـعب  يا  رابعتـسا ،
مهنع و هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلا  و  : ) لج زع و  هللا  لوق  نم  سابتقا  ناسحاب )

نیذلا يا  هیردب  هیرذ  و  (. 100 هبوتلا : ( ) میظعلا زوفلا  کلذ  ادبا  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلدـعا  هنع و  اوضر 
یضم و  هعابتا ، هلها  هعیبر و  نب  هبتع  هدجو  هبتع  نب  دیلو  هلاخ  نایفـس و  یبا  نبا  هلظنح  وه  هیواعم ، وخا  و  ردب ، لها  يرارذ  نم  مه 
بلقلا کلذـب  یعم و  کلذ  ردـب و  موی  اخدـش  کیخا  کلاخ و  كدـج و  لتاق  نسحوبا  اناف  رـشاعلا : باتکلا  یف  اذـه  همالک  وحن 

ماقم یف  کیخا  کلاخ و  كدـجب و  هتـضضعا  يذـلا  فیـسلا  يدـنع  و  نیتسلا : عبارلا و  باـتکلا  یف  هوحن  یتایـس  و  يودـع ، یقلا 
هـصق یف  یلاعت  هلوق  نم  هیآ  ضعب  وه  و  هعابتا ، هیواعم و  نیملاظلاب  دارا  دیعبب ) نیملاظلا  نم  یه  ام  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .دـحاو 

نیملاظلا نم  یه  ام  کبر و  دـنع  هموسم  دوضنم  لیجـس  نم  هراجح  اهیلع  انرطما  اهلفاس و  اهیلاع  انلعج  اـنرما  ءاـج  اـملف  : ) طول موق 
رئاس ینعم  .اهدرومل و  اهنم  هدـحاو  لک  هبـسانم  یفخیال  تایآ  هدـع  باـتکلا  اذـه  یف  رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  ( 84 دوه : ( ) دیعبب

مهبر و ءاقل  ءاقللا  بحا  ناب  نیعباتلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  لفحجلا  نع  هسفن و  نع  ربخا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا الا  حـضاو  لمجلا 
حبس هلضفب  انل  و  یلاعت ، هللا  ءاقل  نع  ثحبن  نا  ماقملا  یف  قیلی  امنا 

دعب اـهبلطاف  هدـح  یلع  رـشنت  عـبطت و  نا  نم  یلوا  حرـشلا  اذـه  یف  اـهجرد  اـنهه و  اـهب  ناـیتالا  يرا  هللا  ءاـقل  یف  هدرفنم  هلاـسر  هنا 
زا بلطملادـبع  نادـنزرف  یک  يدروآ  هدـنخ  هب  ار  ناـیرگ  تنخـس  نیا  زا  يا ، هداد  میب  ریـشمش  زا  هکنیا  رگید  همجرتـلا : .همجرتـلا 
هک تدریگب  یسک  هاگنآ  هک  دیآرد ، رازراک  هب  رن  ریـش  لمح  ات  نک  گنرد  یکدنا  ناسرت ، ریـشمش  زا  دندوب و  نادرگیور  نمـشد 

نیعباـت راـصنا و  رجاـهم و  زا  گرزب  يرکـشل  اـب  نم  یتسجیم و  يرود  نآ  زا  هک  یگرم  دوشیم  کـیدزن  وتب  و  یتساوخیم ، ار  وا  وت 
هدرک رب  رد  گرم  سابل  دوخ  تفرگ و  ارف  ار  اضف  شناراوس  درگ  هک  یهوبنا  تخس  رکشل  میراپسهر ، وت  يوس  هب  ناباتـش  ناسحاب 

نآ تسد  رد  دنردب ، زور  رواگنج  روشحلـس و  نازابرـس  نامدود  نادنزرف و  نانآ  اب  تسا ، ناشیادخ  رادید  ناشرادـید  نیرتهب  دـنا 
هدامآ هک  دمآ ، دورف  تنامدود  دج و  یئاد و  ردارب و  رس  رب  ردب  گنج  رد  هک  ییاهریشمش  نامه  تسا  مشاه  ینب  ریـشمش  ناناولهپ 

اهنت هک  دشاب  یم  هللاائاقل  اب  هطبار  رد  هغالبلا  جهن  حرش  زا  هناگادج  يا  هلاسر  ریز  تمسق   )) .دنیآ دورف  رگید  ناراکمتـس  رـس  رب  دنا 
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مرک و  هئاقلب ، هئایلوا  فرـش  نم  ای  کل  ادمح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  .تسا )) هدمآ  تمـسق  نیا  رد  تاحفـص  بیترت  ظفح  تهج 
لـص هلالج ، باجحب  هتقیلخ  راصبا  نع  بجتحا  و  هلامج ، هیورل  هلها  رارـسا  بجتنا  نم  اـی  کناحبـس  هئاـنف  یلع  فوکعلاـب  هئاـبحا 

نم يدـهلا و  مالعا  يرولا و  ریخ  هلآ  و  موقا ، یه  یتلل  يدـهی  ام  هیلع  لزنملا  مکحلا ، ملکلا و  عماـج  و  متـالا ، كرهظم  یلع  مهللا 
هداز نسحب  وعدملا  يربطلا  هللادـبع  نب  نسح  نیدـلا  مجن  میرکلا  هبر  ءاقل  یجارلا  بعلا  لوقیف  دـعب  .یهنلا و  یلوا  نم  مهیدـه  عبتا 

ناوخا ای  داشرلا ، هیادـهلا و  یبلاط  و  دادـسلا ! دادولا و  لها  اـی  هئاـقل : همعن  مهقزر  و  مهلاـمآ ، یلا  نینموملا  عیمج  هللا و  هغلب  یلمـالا 
یلا ریـسن  الا  انل  ام  و  بجلا ؟ هبایغ  یف  نالذـخلا  و  بحلا ، مرح  نع  نامرحلا  انل  زاـج  یتم  یتح  یتم و  یلا  ءاـفولا ، نـالخ  ءافـصلا و 

نع نیلفاغ  همئاسلا ، ماعنالاک  عتمتن  لکان و  يدـس ؟ انکرت  وا  اثبع ، انقلخ  انا  نورت  وا  سنالا ؟ ضایر  یلا  ریطن  ـال  و  سدـقلا ؟ یحاون 
یف کبر  رکذا  و   ) مثا نظلا  ضعب  نا  نظلا و  اذـه  نع  مکاشاح  الک و  لمالا ؟ اـنیهلی  و  لـجالا ، انکردـی  نا  یلا  لـج  زع و  هللا  ءاـقل 

هتدابع نع  نوربکتسیال  کبر  دنع  نیذلا  نا  نیلفاغلا  نم  نکتال  لاصالا و  ودغلاب و  لوقلا  نم  رهجلا  نود  هیفخ و  اعرضت و  کسفن 
هلجاـعلا و نوبحی  ءـالوه  نا  هرخـالا  تلبقا  هلجاـعلا و  تربدا  دـق  و  هلفغلا ، شارف  یف  ماـین  نحن  یلیلخ  نودجـسی .) هل  هنوحبـسی و  و 

دصحی لوالا  یف  عرز  ام  و  رئارـسلا ، هیف  یلبت  موی  یتا  دق  .اریطتـسم  هرـش  ناک  اموی  اریرطمق ، اسوبع  اموی  الیقث ، اموی  مهئارو  نورذی 
اذام عمتـسا  .مکـسمر و  مکـسما و  مکدـغ و  نع  مکربخت  مکـسفنا  حاولا  اوارقا  و  هیلاخلا ، مایالا  یف  متفلـسا  امب  اورظناف  رخـالا ، یف 
هناف هل  اوذـخ  و  هلوزن ، توملا و  هللا  داـبع  اورذـحا  نینموملاریما : یلع  نیلجحملا  رغلا  دـئاق  نیقتملا و  اـما  نیکلاـسلا و  ناـهرب  لوقی 

نم رانلا  یلا  برقا  نم  و  اهلماع ، نم  هنجلا  یلا  برقا  نمف  ادبا ، ریخ  هعم  نوکیال  رش  و  ادبا ، رـش  هعم  نوکیال  ریخ  میظع  رماب  لخدی 
ناف هل ؟ ما  وه هللا  ودعا  رانلا ؟ یلا  ما  هنجلا  یلا  ریـصی  نیتلزنملا  يا  یلا  ملعی  یتح  هدسج  هحور  قرافت  سانلا  نم  دـحا  سیل  .اهلماع 
لک هنع  عضو  و  لغـش ، لک  نم  غرف  اهیف  هئایلوال  لج  زع و  هللا  دعا  ام  یلا  رظن  و  اهقیرط ، هل  عرـش  هنجلا و  باوبا  هل  تحتف  ایلو  ناک 
هللا دابع  اوملعا  .هورکم و  لک  لبقتـسا  اهلهال و  هللا  دعا  ام  یلا  رظن  اهقیرط و  هل  لهـس  رانلا و  باوبا  هل  تحتف  اودـع  ناک  نا  و  لقث ،

و اهباذع ، رتفی  ال  دیدص ، اهبارش  و  دیدح ، اهعماقم  و  دیدج ، اهباذع  و  دیدش ، اهرح  و  دیعب ، اهرعق  ران  یهدا : دشا و  مویلا  دعب  ام  نا 
مث مویلا ، كرادتل  لیذلا  رمشت  ومونلا  نع  هبتنا  نمل  یبوطف  .هوعد  اهیف  عمسیال  و  همحر ، اهیف  هناحبس  هللا  سیل  راد  اهنکاس ، تومیال 
هللا دحوف  هایا ، الا  بلطنال  هایا و  .الا  دبعن  الا  انرما  اناف  هاضر ، ءاقل و  هنم و  برقلا  الا  بلاط  ام  هللا و  يوس  امع  هرس  بقار  نمل  یبوط 

رخالا و لوالا و  وه  و  هللا ، هجو  مثف  اولوت  امنیاف  وهالا ، هلا  ـال  وه و  ـالا  وه  ـال  نا  هریـصبلا  نیعب  يرت  یتح  هریرـسلا  قدـصب  هناـحبس 
یف يادـی  اهتلمع  هلاسر  هذـه  لوقا : ناب  يریغ  نع  الـضف  یـسفن  نم  یحتـسال  ینا  یلیلخ  .متنک  امنیا  مکعم  وه  و  نطابلا ، رهاـظلا و 

جورخلا الا  اذـه  له  و  باتکب ؟ هیف  یتای  نا  بابلا  نع  دودرملا  لب  لاعنلا ، فص  نع  دورطملا  اذـهل  ینا  فیک ال و  یلاـعت ، هللا  ءاـقل 
قدارـس رئاط و  لـک  هیلا  ریطی  نا  نم  خمـشا  هفرعملا  هقرعملا  قهاـش  نا  یهلـالا : نطـالفا  لاـق  يذـبلا  ـالا  هنع  جرخیـال  و  يزلا ؟ نع 
ملعملل سیل ، اطاطـسرا  ذـیملت  ینانویلا  ریبکلا  نونیز  هلاسر  حرـش  نم  عبارلا  لصفلا  ، ) رئاس لـک  لوح  موحی  نا  نم  بجحا  هریـصبلا 

تاراشالا نم  عساتلا  طمنلا  رخآ  یف  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـشلا  لاق  و  نکدلا .) دابآردیح  عبط  نم  یبارافلا ص 8  رـصن  یبا  یناثلا 
نب ییحی  حتفلاوبا  لاق  .دحاو و  دـعب  دـحاو  الا  هیلع  علطی  وا  دراو  لکل  هعیرـش  نوکی  نا  نع  قحلا  بانج  لج  نیفراعلا : تاماقم  یف 

یحاون و  هیحیر ، الا  بلاط  اهب  فطلتی  هیسدق  هروصلا  رکفلا  لوتقملا : میکحلا  يدرورهسلا  نیدلا  باهـش  بقلملا  كریما  نب  شبح 
و نالم ، همیظعتب  تنا  هللا و  دـح  وف  تاوامـسلا  توکلم  جـلت  نا  هملظملا  داسجالا  یلع  مارح  نولهاجلا و  موقلا  اهاطیال  راد  سدـقلا 

ناک ام  ریغ  نوکی  نا  ماظنلا  یبا  ناکرالا و  تسمطن  ناسمـش ال  دوجولا  یف  ناـک  ول  و  ناـیرع ، ناوکـالا  سب  ـالم  نم  تنا  هرکذا و 
فراعلا لاق  دشچن و  یسخ  ره  دیحوت  معط  دشکن  یسک  ره  دیحوت  راب  یئانسلا : فراعلا  لاق  و  ناکلخ ) نبا  خیرات  نم  همالک  انلقن  )

هرارقا یف  رقم ، هعاـب  روصقب  مورحملا  اذـه  هلمجلاـب  تسین و  شوگ  ره  هرخـس  وا  هقلح  تسین  شوه  ره  روخ  ردـنا  وا  داـی  یمورلا :
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یف هلولح  ناد  لـیلعک  لـجولا  هرثک  نم  هوبی  و  سهملا ، نم  یفخا  لـجخلا  هدـش  نم  هوفی  ریبخ ، هرماـب  و  ریـصب ، هسفن  یلع  رـصم و 
تسا و رد  نیا  تسین  هر  مود  رگد  تسا و  هر  نیا  تسین  رـس  رد  چـیه  وت  ياقل  زج  تسین  رگید  ياوه  ار  ام  وت  زج  لوقی : سمرلا و 

ربنع دوع و  کشم و  هحفن  تسنا  هحفن  رتازفناج ز  تسین  رضحم  کین  چیه  رـضحم  تسدق  رـضحم  رتاشگلد ز  تسین  رد  مود  رگد 
رـسب ات  دسرن  تسین  روانـش  یـسخ  ره  وردناک  یئایرد  هنارکیب  يرتفد  تسین  رتفد  وت  رتفد  زا  رتهب  يراتفگ  وت  هتفگ  زا  رتشوخ  تسین 

دنیوگیم دنا و  هتفگ  ار  هچنآ  تسین  رونخـس  کی  رهد  همه  رد  تیوکین  تافـص  فصو  رهب  تسین  رهطم  رگا  یناج  تسد  تراتفگ 
رد منیب  یم  هک  ار  هک  ره  ار و  هچ  ره  تسین  رواـخ  رهم  فـصو  تردـق  ار  اـپ  یب  زورف  بـش  کـمرک  تـسین  ررقم  یکی  نارازه  زا 

ضحم ریخ  دـمآ  دـیدپ  وت  عنـص  زا  هچنآ  تسین  رخـسم  وت  نامرف  تحت  شراک  رد  هک  يا  هرذ  دوبن  تسین  رطـضم  هک  زج  وت  میرح 
هچ ره  قوشعم  دهاش و  رادلد و  رای و  تسین  ررکم  يا  هطقن  بجع  نیو  دوب  هک  بجعلاوب  شقن  همه  رد  تسین  رـش  یلدرخ  تسا و 
مد تقیقح  هب  دوبن  را  تقـشع  روش  يرـسب  تسین  رپ  اـت  هتـسشن  تقـشع  ریت  رد و  هکنآ  تیوسب  دـباین  هر  تسین  ربلد  وت  زج  دـنیوگ 

شدـیآ شیپ  هچ  ره  قداص  کلاس  وت  ياـضر  هب  تسین  رونم  دوب  یناـج  هریت  غورف  هدـیدن  وت  رون  زا  هک  لد  تسین  رـس  نآ  تسا و 
رخآ رکف  یـشومخ و  زج  يدروآ  هر  ار  هار  کلاس  تسین  ردـقم  هدـمان  وک  هچنآ  ناـمه و  تسا  ردـقم  دـمآ  هچناـک  تسین  ردـکم 

مه روشحم  وت  اب  تسین  رتسب  زاین  ار  وا  نت  تهاگرد  زاین  زار و  رهب  تسین  رسکی  تسه  هچ  ره  زا  ربخ  ار  تلاصو  هنشت  قشاع  تسین 
ریـش راـک  یقـشاع  تسین  رگخا  تسا و  هللا  راـن  نیع  شناـج  رد  هداـتف  وـک  یـشتآ  تسین  رـشحم  زور  هب  شراـظتنا  تـسا  زورما  رد 

هدهع رد  هک  زج  نازوس  شتآ  رد  نداتفوا  تسین  ربعم  ناکدوک  هرخس  تسنادرم 

هزم تسین  رکش  دهـش و  دنق و  لگ  رد  وا  هنابـش  تولخ  هذل  تسین  رـس  هدید  هب  ردارب  يا  شیاشامت  دنک  قشاع  هچنآ  تسین  ردنمس 
هیرگ ضوـع  تسین  رگناوـت  وا  حرـش  رد  هماـخ  دـبای  یم  روـضح  ردـنا  هچنآ  تـسین  رثوـک  لیبسلـس و  همـشچ  رد  شروـضح  هداـب 

هک يدس  شهللاب  نامیا  تسه  تسین  رـسفا  تخت و  جات و  یپ  رد  هنازرف  دیعـس  نآ  مرجال  تسین  رواب  دیما  دیوگب  رگ  شهاگرحس 
گرزب يادخ  زج  ناهج  گرزب  روشک  نیردنا  تسین  رگنس  جرب و  ینصح و  چیه  هللا  الا  هلا  زا ال  رتهب  تسین  ردنکـس  دس  دص  ونچ 
تـسین رهظم  رای و  يالجم  هک  زج  دوب  راکـشآ  ناهنپ و  هچنآ  تسین  رگنل  يادـخ  مان  هک  زج  ار  ملاـع  تاـنکمم  یتشک  تسین  رواد 
تـسین ردـصم  لوق  راوطا  هک  زج  الاق  یلوق و  لیق و  لئاق و  تسین  رـسمه  وا و  گنـسمه  هک  ین  رادـلا  یف  نم  وراد  وا ز  زج  تسین 

يا تسین  رطعم  شوخ  يوب  زا  تناج  قاشع  نشلگ  يرود ز  هک  يا  تسین  رـسیم  نیزا  شیب  متفگ و  نتفگ  شدـیاب  هچنآ  لثم  نیز 
وت تسین  رتخا  هام و  رهم و  هنگ  نادیم  دوخ  يا ز  هدرک  يدـب  رگ  تسین  رک  يروک و  وت  نوچ  تمیوگ  ینتـشیوخ  لاح  لفاغ ز  هک 

مکش نآ  تسین  رفاک  مساب  تسکرشم و  سوه  اوه و  ندمه  ملـسم  تسین  ردژا  رام و  وت  سفن  هک  زج  دوخ  خزود  يدوخ و  تشهب 
نیرد ار  یمدآ  تسین  رفاـب  ناـمدرم  هر  نیا  یناداـن  هب  يا  هدرک  وخ  هک  يا  تسین  رتـسا  راـمح و  شماـن  هچ  رگ  یناویح  تسا  رورپ 
رذوب يوش  یفطصم  یپ  ور  تسین  رز  ای  میس  لیصحت  رهب  دشاب  ناج  تایح  بآ  ملع  تسین  رویز  لامج و  شنادب  زج  جنپـس  يارس 
یمحر دوخب  ناتـسودیا  رخآ  تسین  رـصبم  هچنآ  ره  ینیب  هک  اـت  یناـسفن  باـجح  زا  آرد  وت  تسین  رذوـب  صاـخ  فـقو  قـح  ضیف 

یف ماحتقلال  نا  بیرال  لوقا : مث  تسین  رگید  تسا و  تمکح  همـشچ  شعبط  یلمآ  مجن  نسح  تسین  رخـست  فـال و  هب  شنیرفاـک 
نم جرخی  مل  روضحلا و  هبقارملا و  همعنب  مغتی  مل  هللا و  رکذ  هوالح  قذی  مل  يذـلا  نیکـسملا  اذـه  ناش  قوف  میظعلا  دهـشملا  کلذ 

: الئاق رعاشلا  رد  و هللا  هللا ، بنج  یف  تطرف  ام  یلع  یترـسح  ای  رورـسلا ، رونلا و  ملاع  یلا  رورغلا ، راد  هملظ  نم  هیندلا و  ایندلا  نجس 
هیعدا و تایاور و  تایآ و  هدـع  یلا  ریـشن  كولد  ءالدـلا  یف  قلا  لیق : امک  نکلو  دـیرت  هعـصقل و  الاجر  الاجر و  بورحلل  هللا  قلخ 

انحرـش یف  یلاعت  هتیور  نع  انثحب  دق  لوقنف : نیرـصبتسملل ، هرکذت  مهنم ، انا  نیلفاغلل و  اهیبنت  رابک  نم  هقینا  هقیـشر  بلاطم  راکذا و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2046 

http://www.ghaemiyeh.com


و اروط ، ناک  ثحبلا  کلذ  نکل  یلا 323 ج 17 ) ص 242 -  ) جهنلا نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  نم  نماثلا  راتخملا  یلع 
خآ روط  ثحبلا  اذه 

تئـش ناف  الامجا  اضیا  هللا  ءاقل  نع  ثحبلا  ینعا  ینـسالا  بلطملا  اذه  یلا  کلانه  انرـشا  دق  و  رخالا ، دضاعی  امهدحا  ناک  نا  و  ر ،
همحر ءافـش و  اهنال  اهب  یتانف  یلاـعت  هئاـقلب  هریثک  عضاوم  یف  قطن  دـق  میرکلا  نآرقلا  نا  ملعا  .کـلذ  لـمکم  ثحبلا  اذـه  نا  تلق 
اوبذک نیذلا  رسخ  دق  - 2 فهکلا .) رخآ   ) ادحا هبر  هدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  - 1 نینموملل :
نورزی ام  ءاسالا  مهروهظ  یلع  مهرازوا  نولمعی  مه  اـهیفانط و  رف  اـم  یلع  انترـسح  اـی  اولاـق  هنغب  هعاـسلا  مهتئاـج  اذا  یتح  هللا  ءاـقلب 
نونموی مهبر  ءاقلب  مهلعل  همحر  يده و  یش ء و  لکل  الیـصفت  نسحا و  يذلا  یلع  امامت  باتکلا  یـسوم  انیتآ  مث  - 32  ) 3 ماعنالا : )

رانلا مهیوام  کئلوا  نولفاغ  انتایآ  نع  مه  نیذلا  اهب و  اونامطا  ایندلا و  هویحلاب  اوضر  انئاقل و  نوجریال  نیذلا  نا  - 4 ( 155 ماعنالا : )
لک رمقلا  سمـشلا و  رخـس  شرعلا و  یلع  يوتـسا  مث  اهنورت  دمع  ریغب  تاومـسلا  عفر  يذلا  هللا  - 8 .) 5 سنوی :  ) نوبـسکی اوناک  امب 
تال هللا  لجا  ناف  هللا  ءاقل  اوجری  ناـک  نم  - 3 .) 6 دعذلا :  ) نونقوت مکبر  ءاقلب  مکلعل  تایالا  لصفی  رمالا  ربدی  یمـسم  لجال  يرجی 

نیب ام  ضرالا و  تاومسلا و  هللا  قلخ  ام  مهسفنا  یف  اورکفتی  ملوا  - 6 .) 7 توبکنعلا :  ) میلعلا عیمسلا  وه  و 

قلخ ادب  هقلخ و  یـش ء  لک  نسحا  يذـلا  - 9 .( 8 مورلا :  ) نورفاکل مهبر  ءاقلب  سانلا  نم  اریثک  نا  یمـسم و  لجا  قحلاـب و  ـالا  اـمه 
الیلق هدئفالا  راصبالا و  عمسلا و  مکل  لعج  هحور و  نم  هیف  خفن  هیوس و  مث  نیهم  ءام  نم  هلالس  نم  هلـسن  لعج  مث  نیط  نم  ناسنالا 
انتایآ مهیرنس  - 8  - 11 .) 9 هدجـسلا : ملا   ) نورفاک مهبر  ءاقلب  مه  لب  دیدج  قلخ  یفل  انا  ضرالا  یف  انللـض  اذا  ءاولاق  نورکـشت و  ام 

هنا الا  مهبر  ءاقل  نم  هیرم  یف  مهنا  الا  دیهش  یش ء  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف 
مه نیذلا  اهباونامطا و  ایندلا و  هویحلاب  اوضر  انئاقل و  نوجریال  نیذلا  نا  10 و 11 - هدجسلا .) مح  تلصف ، رخآ   ) طیحم یش ء  لکب 
نم يرجت  مهنامیاب  مهبر  مهیدـهی  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  نوبـسکی  اوناک  امب  رانلا  مهیوام  کـئلوا  نولفاـغ  اـنتایآ  نع 
ول نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا  نا  مهیوعد  رخآ  مالـس و  اهیف  مهتیحت  مهللا و  کناحبـس  اهیف  مهیوعد  میعنلا  تانج  یف  راهنالا  مهتحت 

-8  - 12 .) 12 سنوی :  ) نوهمعی مهنایغط  یف  انئاقل  نوجریال  نیذلا  رذنف  مهلجا  مهیلا  یضقل  ریخلاب  مهلاجعتسا  رشلا  سانلل  هللا  لجعی 
نا یل  نوکی  ام  لق  هلدب  وا  اذه  ریغ  نآرقب  تئا  انئاقل  نوجریال  نیذلا  لاق  تانیب  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  و 

نوریال نیذلا  لاق  و  - 16 .) 13 سنوی :  ) میظع موی  باذع  یبر  تیصع  نا  فاخا  ینا  یلا  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  یسفن  ءاقلت  نم  هل  دبا 
مکئبنن کـه  لـق  - 22 .) 14 ناـقرفلا :  ) اریبـک اوتع  اوـتع  مهـسفنا و  یف  اوربکتـسا  دـقل  اـنبر  يرن  وا  هکئـالملا  اـنیلع  لزنا  ـالول  اـنئاقل 

هئاقل مهبر و  تایاب  اورفک  نیذلا  کئلوا  اعنص  نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  اینذلا و  هویحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا  نیرـسخالاب 
یتمحر و نم  اوسئی  کئلوا  هئاقل  هللا و  تایاب  اورفک  نیذـلا  و  - 106 .) 15 فهکلا :  ) انز همیقلا و  موی  مهل  میقنالف  مهلاـمعا  تطبحف 

مهنا نونظی  نیذـلا  نیعـشاخلا  یلع  الا  هریبکل  اـهنا  هالـصلا و  ربصلاـب و  اونیعتـسا  و  - 24 .) 16 توبکنعلا :  ) میلا تباذـع  مهل  کـئلوا 
هللا هللا و  نذاب  هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  هللا  اوقالم  مهنا  نونظی  نیذلا  لاق  - 47 .) 17 هرقبلا :  ) نوعجار هیلا  مهنا  مهبر و  اوقالم 

يرجا نا  الام  هیلع  مکلئسا  موق ال  ای  و  هلوق : یلا  نیبم - ریذن  مکل  ینا  هموق  یلا  احون  انلـسرا  دقل  و  - 250 .) 18 هرقبلا :  ) نیرباصلا عم 
هللا اورکذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 30 .) 19 دوه :  ) نولهجت اموق  مکیرا  ینکلو  مهبر  اوقالم  مهنا  اونمآ  نیذلا  دراطب  انا  ام  هللا و  یلع  الا 

هتکئالم مکیلع و  یلصی  يذلا  وه  الیصا  هرکب و  هوحبس  اریثک و  ارکذ 
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ای - 45 .) 20 بازحالا :  ) امیرک ارجا  مهلدـعا  مالـس و  هنوقلب  موی  مختیحت  امیحر  نینموملاب  ناک  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مکجرخیل 
نم یلع  هرما  نم  حورلا  یقلی  شرعلا  وذ  تاجردـلا  عـیفر  - 7 .) 21 قاقـشنالا :  ) هیق المف  احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اـهیا 

.22 رفاغ : نموملا ،  ) راهقلا دـحاولا  مویلا هللا  کلملا  نمل  یـش ء  مهنم  هللا  یلع  یفخیال  نوزراب  مه  قالتلا  موی  رذـنیل  هدابع  نم  ءاشی 
ام ههجو  نودیری  یـشعلا  هودـغلاب و  مهبر  نوعدـی  نیذـلا  درطت  و ال  - 24 .) 23 همایقلا :  ) هرظان اـهبر  یلا  هرـضان  ذـئموی  هوجو  - 18)

کسفن ربصا  و  - 53 .) 24 ماعنالا :  ) نیملاظلا نم  نوکتف  مهدرطتف  یش ء  نم  مهیلع  کباسح  نم  ام  یـش ء و  نم  مهباسح  نم  کیلع 
یـش ء نم  مهیلع  کباسح  نم  ام  یـش ء و  نم  مهباسح  نم  کـیلع  اـم  ههجو  نودـیری  یـشعلا  هودـغلاب و  مهبر  نوعدـی  نیذـلا  عم 

دعتال ههجو و  نودیری  یـشعلا  هودغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذـلا  عم  کسفن  ربصا  و  - 53 .) 24 ماعنالا :  ) نیملاظلا نم  نوکتف  مهدرطتف 
اذ تاف  و 27 -  23 .) 26 دـعرلا :  ) هیالا هالـصلا - اوماقا  مهبر و  هجو  ءاغتب  اوربص  نیذـلا  و  - 29 .) 25 فهکلا :  ) هیالا مهنع - كاـنیع 
مه کئلواف  هللا  هجو  نودیرت  هوکز  نم  متیتآ  ام  و  هیالا ، هللا - هجو  نودیری  نیذلل  ریخ  کلذ  لیبسلا  نبا  نیکـسملا و  هقح و  یبرقلا 
هلام یتوی  يذلا  یقتالا  اهبنجسی  یلوت  بذک و  يذلا  یقـشالا  الا  اهیلـصی  ای  یظلت  اران  مکترذناف  - 28 مورلا .) 39 و 40   ) نوفعضلا

نم دـحاو  ریغ  نا  ملعا  و  لیللا .) هروس  رخآ  ، ) یـضری فوسل  یلعالا و  هبر  هجو  ءاغتبا  الا  يزجت  همعن  نم  هدـنع  دـحال  ام  یکزتی و 
ءاقللا موقلا  مهوت  نماشن  امناک  يارلا  اذـه  و  امهوحن ، اهباقع و  وا  هلامعا  باوث  دـبعلا  ءاقل  یلا  هللا  ءاـقل  ریـسفت  یف  اوبهذ  نیرـسفملا 

یلا اوجاتحا  ینعملا  اذه  ءاقللا  نم  اومهف  املف  ریبخلا ، فیطلا  وه  راصبلا و  كردی  وه  راصبالا و  هک  ردـیال  راصبالاب و  هیورلا  ینعمب 
هیبلقلا هیورلا  الا  ءاقللا  سیل  مه و  هیلا و  اولام  ام  نکلو  هومه ، وت  ام  بسانی  رخآ  ینعم  یلع  ءاقللا  لمح  وا  باقعلا ، وا  باوثلا  ریدقت 

(: مالسلا هیلع   ) لاقف هتدبع ء  نیح  کبر  تیار  له  نینموملاریما  ای  هل : لاق  ربح  باوج  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لاق  امک 
قئاقحب بولقلا  هتار  نکلو  راصبالا  هدهاشم  یف  نویعلا  هک  رذـتال  کلیو  لاق : هتیار ؟ فیک  و  لاق : هرا ، مل  ابر  دـبعا  تنک  ام  کلیو 

تیار له  هل : لاقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  رفعجابا  یبارعا  یتا  ص 150 ج 1 :)  ) رردلا ررغلا و  یف  يدهلا  ملع  لاق  و  نامیالا ،
نلا نم  بتکلا  باب  نم  نماثلا  راتخملا  یلع  انحرش  یف  ثیدحلا  اذه  انرسف  دق  .هرخآ و  یلا  روکذملا  ربخلا  وحن  هتدبع ، نیح  کبر 

اما و  اهعم ، رـشحلا  تاسوسحملاب و  فلاللل  نیعلاب  هیورلا  وه  اهوحن  هیورلا و  ینعم  نم  ناهذالا  یلا  ردابنی  ام  نا  كاـنه  اـنیب  دـق  ولا 
الف فئاطللا  قئاقدـلا و  نم  اهنادـجو  هئارفـس و  لاعتملا و  هللا  مالک  یف  یبع  ام  كاردا  هیلا و  رفـسلا  هاـشنلا و  هذـه  نطاـب  یلا  ریـسلا 
رقت رادقم  یلع  دبعلل  یلاعت  هدوهش  يروضحلا و  فشکلا  یه  یلاعت  هب  هیبلقلا  هیورلا  نا  اضیا  تیرد  امک  دحاو  دعب  دحاول  الا  رسیتی 

نویع اهل  نیفراعلا  بولق  یلا 323 . نم ص 308 ، رـشع  عباسلا  دلجملا  یلا  عجارف  لقعلا ، فراعم  جرد  هفرعملا و  مدقب  یلاعت  هنم  هب 
ءاقللا نم  ینعن  تسین و ال  رـس  هدـید  هب  ردارب  يا  نویع  اهل  نیفراعلا  بولق  هیدـیحوتلا : یتدیـصق  یف  تلق  انورظانلا و  هاریال  اـم  يرت 

لظ لولعملا  و  هدوجو ، هعس  رادقمب  الا  هتلع  يریال  لولعملا  نال  کلذ  هاوس و  امل  رـسیتی  هانتکالاب ال  هتفرعم  ناف  یلاعت  ههنکب  هیورلا 
صقان ملع  هنا  ینعی  هجو  نم  اهب  ملع  مولعملاـب  ملعلا  نم  هلعلاـب  ملعلا  نا  اولاـق  اذـل  هیذ و  نم  هفیعـض  هبترم  لـظلا  اهـسکع و  هتلع و 
برعلا فوسلیف  کـلذ  یف  داـفا  دـق  .مویقلا و  یحلل  هوجولا  تنع  اـملع و  هب  نوطیحیـال  اقیـضو ، هعـس  لوـلعملا  فرظ  ردـقب  هلعلاـب 

هتهج نم  الا  هب  نیلـصتم  ریغ  انک  انیلع و  هضیفل  انب  هلـصتم  یلوالا  هلعلا  تناک  اذا  هلوقب : هیلع  هللا  همحر  يدـنکلا  قاحـسا  نب  بوقعی 
الم ردـق  یلا  انب  هتطاحا  ردـق  بسنی  نا ال  بجیف  ضیفملا  ظح  الی  نا  هیلع  ضافملل  نکمی  ام  ردـق  یلع  هتظحـالم  اـنیف  نکمی  دـقف 

ام .روغلا و  دیعب  ماس  مالکلا  اذـه  نا  یهنلا  یلوا  یلع  یفخیال  و  هرد ، هللا  دافا ، ام  معن  .اقارغتـسا و  دـشا  رفوا و  رزغا و  اهنال  هل  انتظح 
هیاس رد  هرذ  وچ  کلف  دیشروخ  تست  هیامرس  نسح  کلم  همه  متفگ  ماقملا : یف  یـشاکلا  نیدلا  لضفا  فراعلا  ققحملا  لوق  داجا 

قحلا ملع  وه  الا و  دوجوم  نم  ام  هناانمدق  امم  رصبت  تست و  هیاپ  يا  هدید  هچنآ  ره  وت  ام  زا  تفای  ناوتن  ناشن  امز  یطلغ  اتفگ  تست 
یناثلا ثیدـحلا  حرـش  یف  ییاهبلا  خیـشلا  همالعلا  دافا  .هرذ و  لاقثم  هملع  نع  بزعی  مل  یقارـشا  يروضح  هاوس  امب  هملع  نال  یلاعت 
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عالطالا اما  و  هیرـشبلا ، هقاطلا  ردـقب  هیلامجلا  هیلالجلا و  هتافـص  هتوعن و  یلع  عالطالا  یلاـعت  هللا  هفرعمب  دارملا  نیعبرـالا : هباـتک  نم 
دیس لوق  کلذ  یف  یفک  و  مهریغ ، نع  الضف  نیلـسرملا  ءایبنالا  نیبرقملا و  هکئالملل  هیف  عمطم  اممف ال  هسدقملا  تاذلا  هقیقح  یلع 

ءالملا نا  راصبالا و  نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا  هللا  نا  ثیدـحلا  یف  و  کتفرعم ، قح  كاـنفرع  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) رـشبلا
دق هنا  معزی  نم  یلا  تفتلت  الف  .متنا  هنوبلطت  امک  هنوبلطی  یلعالا 

ثولتی نا  نم  رهطا  عفرا و  رمالا  ناف  يرتفا  بذـک و  يوغ و  لض و  دـقف  هیف  یف  بارتلا  ثحا  لـب  هسدـقملا  هقیقحلا  هنک  یلا  لـصو 
نم هغلبم  هیاغ  وهف  قیمعلا  رکفلا  هیلا  لصو  ام  یـصقا  و  خسارفب ، ءایربکلا  مرح  نع  وهف  خسرلا  ملاعلا  هروصت  املک  و  رـشبلا ، رطاوخب 
امنا هناحبـس  هل  اهتبثت  یتلا  تافـصلا  لب  تسین  هللا  تست  مهف  تیاغ  تسین  هر  نآ  زا  ریغ  وت  شیپ  هچنآ  لاق : اـم  نسحا  اـم  قیقدـتلا و 
عفرا یلاعت  وه  هرصاقلا و  انلوقع  یلا  رظنلاب  ضیقنلا  یفرط  فرشاب  هناحبـس  هفاصتا  دقنعن  اناف  انماهفا  ردق  انماه و  وا  بسح  یلع  یه 

زیم املک  لاق : ثیح  ینعملا  اذه  یلا  هراشا  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  یبا  مامالا  مالک  یف  .هب و  هفـصن  ام  عیمج  نم  لجا  و 
کلذ ناف  نیتینابز  یلاعت  نا هللا  مهوتت  راغـصلا  لـمنلا  لـعل  مکیلا و  دودرم  مکلثم  عونـصم  قولخم  هیناـعم  قدا  یف  مکماـهواب  هومت 

هللا تاولـص  همالک  یهتنا  هب  یلاعت  هللا  نوفـصی  امیف  ءالقعلا  لاح  اذکه  امهب و  فصتی  نمل ال  ناصقن  امهمدـع  نا  مهوتت  و  اهلامک ،
قیقحتلا و ردـصم  نم  ردـص  قینا  قیـشر  قیقد  مالک  اذـه  یناودـلا :- لالجلا  یلوملا  هب  ینعی  نیققحملا - ضعب  لاق  .همالـس  هیلع و 

تافـصلاب هوفرعی  نا  اوفلک  امنا  و  هقاطلا ، عسولا و  بسحب  هللا  هفرعم  یلع  فقوتی  امنا  فیلکتلا  نا  کـلذ  یف  رـسلا  و  قیقدـتلا ، دروم 
ایح ادـیرم  ارداق  املاع  هریغب  ابجاو  ناسنالا  ناک  امل  مهیلا و  اـهباستنا  نع  هئـشانلا  صئاـقنلا  بلـس  عم  مهیف  اهودـهاش  اـهوفلا و  یتلا 

دقتعی ناب  ناسنالا  یلا  اهباستنا  نع  هئشانلا  صئاقنلا  بلـس  عم  یلاعت  هقح  یف  تافـصلا  کلت  دقتعی  ناب  فلک  اریـصب  اعیمـس  املکتم 
داقتعاب فلکی  مل  و  تافصلا ، رئاس  یف  اذکه  تانکمملا و  عیمج  یلع  رداق  تامولعملا  عیمجب  ملاع  هریغب ، هتاذل ال  بجاو  یلاعت  هنا 

نم مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یناعم  دـحا  اذـه  و  هقیقحلاب ، هلقعت  هنکما  امل  هب  فلک  ول  و  اهبـسانم ، اهلاثم و  هیف  دـجوی  یلاـعت ال  هل  هفص 
جرد هفلاختم و  بتارم  اهل  رـشبلا  ماهفا  اهیلا  لصت  نا  نکمی  یتلا  هفرعملا  کلت  نا  ملعا  .همالک و  یهتنا  هبر ، فرع  دقف  هسفن  فرع 

یف نا  عمـس  نم  اهاندا  ناف  الثم  رانلا  هفرعم  بتارم  لثم  اـهبتارم  نا  هتافنـصم : ضعب  یف  هارث  باـط  یـسوطلا  ققحملا  لاـق  هتواـفتم ،
کلذ یمسی  یش ء و  هنم  صقنی  مل  هنم  ذخا  یش ء  يا  و  هیذاحی ، یش ء  لک  یف  هرثا  رهظی  و  هیقالی ، یـش ء  لک  مدعی  ائیـش  دوجولا 
یلعا .هجحلا و  یلع  فوقو  ریغ  نم  نیدلاب  اوقدـص  نیذـلا  نیدـلقملا  هفرعم  یلاعت  هللا  هفرعم  یف  هبترملا  هذـه  ریظن  و  اران ، دوجوملا 

هللا هفرعم  یف  هبترملا  هذه  ریظنو  ناخدـلا ، وه  رثا  اهل  تاذـب  مکحف  رثوم  نم  هل  دـبال  هنا  ملع  رانلا و  ناخد  هیلا  لصو  نم  هبترم  اهنم 
رانلا هرارحب  سحا  نم  هبترم  اهنم  یلعا  .عناصلا و  دوجو  یلع  هعطاقلا  نیهاربلاب  اومکح  نیذـلا  لالدتـسالا  رظنلا و  لها  هفرعم  یلاعت 

نینموملا هفرعم  هناحبـس  یلاعت  هللا  هفرعم  یف  هبترملا  هذه  ریظن  و  رثالا ، کلذب  عفتنا  اهرونب و  تادوجوملا  دهاش  اهترواجم و  ببـسب 
رانلاب قرتحا  نم  هبترم  اهنم  یلعا  .هسفن و  هب  فصو  امک  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  نا  اونقیت  هللااب و  مهبلق  تنامطا  نیذـلا  صلخلا 

ایلعلا و هجردـلا  یه  هللا و  یف  ءاـنفلا  دوهـشلا و  لـها  هفرعم  یلاـعت  هللا  هفرعم  یف  هبترملا  هذـه  ریظن  و  هتلمجب ، اـهیف  یـشالت  هتیلکب و 
ام لقن  نم  اندرا  ام  رخآ  اذـه  هماقم ، هللا  یلعا  همالک  یهتنا  همرک ، هنمب و  اهیلع  فوقولا  اـهیلا و  لوصولا  هللا  اـنقزر  يوصقلا  هبترملا 

یلا رظنلاب  ضیقنلا  یفرط  فرشاب  هناحبس  هفاصتا  دقتعن  امناف  (: ) هر  ) هلوق ینعم  .ماقملا و  یف  هارث  باط  یئاهبلا  خیشلا  همالعلا  هب  یتا 
اهب هناحبـس  هفاصتاب  دـقتعیف  توملا  نم  فرـشا  هایحلا  نا  يریغ  ناضیقن  امه  اهمدـع و  هایحلا و  یلا  رظنی  لقعلا  نا  هرـصاقلا ) انلوقع 
مالک ینعم  .اذـکه و  ملاع و  هنا  لوقیف : امهنم  فرـشالاب  یلاـعت  هفاـصتاب  دـقتعیف  لـهجلا  هضیقن  ملعلا و  یلا  رظنی  و  یح ، هنا  لوقیف :

هللا ءاشنا  هرثاتسملا  هللا  ءامسا  یف  یتالا  انمالک  نم  ملعی  اهبسانم ) اهلاثم و  هیف  دجوی  مل  یلاعت  هل  هفص  داقتعاب  فلکی  مل  و  : ) یناودلا
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نادـجولا کلذ  نومـسی  هفرعملا و  لها  هدـجی  ام  وه  هایا  مهئادـن  یلاعت و  هللا  مهباطخ  ماقم  یف  سانلا  مهفی  ام  نا  هلمجلاب  .یلاـعت و 
هللا هدهـشا  نم  فراعلا  هلودلا :) مجن  عبط  نم  ص 416   ) لوکشکلا یف  هرـس  سدق  یئاهبلا  خیـشلا  همالعلا  لاق  .دوهـشلا  فشکلاب و 
نم .نیقی و  نع  لب  دوهش  نع  کلذ ال  یلع  هللا  هعلطا  نم  ملاعلا  و  دوهش ، نع  ثدحت  لاح  هفرعملاف  هلاعفا  هئامسا و  هتافص و  یلاعت 
هلهال لصاحلا  يروضحلا  يدوهـشلا  نادجولا  اذه  و  امیظع ، ازوف  زاف  دقف  همعنلا  کلتب  معنت  هذللا و  کلتب  ذتلا  هوالحلا و  هذه  قاذ 

نا هلها  ردـقی  .هیلقعلا و ال  تارظاـنملا  نود  هیفـشکلا  تادـهاجملاب  هیلا  لـصوتی  لـقعلا  روط  ءارو  روط  وه  فصوی و  ـال  كردـی و 
هیلع  ) قداصلا هللادبع  یبا  مامالا  لاعتملا  هللا  یلو  لوق  یلا  رظنا  و  جاهتبا ، هذـل و ال  هلدـعی  و ال  هکردا ، يذـلا  وحنلا  یلع  هریغل  هررقی 

هفرعم لضف  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنع جارد  نب  لیمج  نع  هدانساب  یفاکلا  یف  ینیلکلا  مالسالا  هقث  هاور  مالـسلا )
و مهلجراب ، هنووطی  امم  مهدنع  لقا  مهایند  تناک  اهمیعن و  ایندلا و  هایحلا  هرهز  نم  ءادعالا  هب  عتم  ام  یلا  مهنیعا  اودـم  ام  یلاعت  هللا 

عمب اومعنل 

نم بحاص  و  هشحو ، لک  نم  سنا  هللا  هفرعم  نا  هللا ، ءایلوا  عم  نانجلا  تاـضور  یف  لزی  مل  نم  ذذـلت  اـهب  اوذذـلت  و  یلاـعت ، هللا  هفر 
نورشنی نوقرحی و  نولتقی و  موق  مکلبق  ناک  دق  لاق : مقس ، لک  نم  ءافش  و  فعـض ، لک  نم  هوق  و  هملظ ، لک  نم  رون  هدحو و  لک 

يذا مهب و ال  کلذ  لعف  نم  اورت  هرت و  ریغ  نم  هیف  مه  امم  یش ء  هیلع  مهامع  مهدری  امف  اهبحرب  ضرالا  میلع  قیـضت  و  ریـشانملاب ،
ملعتملا ملاعلا و  باوث  باب  ، ) مکرهد بئاون  یلع  اوربصا  مهتاجرد و  مکبر  اولـسف  دیمحلا ، زیزعلا  هللااب  اونموی  نا  الا  مهنم  اومقن  امم 

هیف و نیلغوتملل  اباجح  راص  تاتـشلا  هرثکلا و  ملاع  وه  يذلا  هعیبطلا  ملاع  یف  لغوتلا  نا  مث  یفاولا ص 42 .) نم  لوالا  دلجملا  نم 
نم زع  لاق  يذلا  جـهنلا  یلع  نیدـحوم  اوراص  هیف و  ءانفلا  دـیحوتلا و  ینعم  اوفرع  لیـصالا و  قحلا  وه  ام  یلا  اولبقا  هنم و  اوصلخ  ول 

اورجاش امل  مهنیب ، عازنلا  فالخلا و  عفترال  لطاب  هیبشت  ضحم و  هیزنت  ـالب  ( 4 دـیدحلا ؛  ) نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  لئاق :
نم همـس  اذا  عمـس  اذا  هقرفتلا  عمجلا و  ردـقی  مل  نم  نا  امک  .هرن  مل  ابر  دـبعن  اـنک  اـم  نیلئاـق : هنوری  هنودـجی و  اـم  یف  هفرعملا  لـها 

وا وه ، الا  رادلا  یف  نم  رادلا و  سیل  وا  راید ، هریغ  رادـلا  یف  سیل  هلوقب : دـیحوتلا  یف  ناف  هوفت  اذا  .راکنالا و  لک  هرکنی  هب  نیزئافلا 
مکارت وه  امنا  هببـس  نا  ملعی  مل  لیواقالا و  ضعب  همالک  مهف  كردـی  مل  نم  هیلع  لوقت  تارابعلا  نم  اـهوحن  وا  ءایـشالا  لـک  هللا  نا 

امب نولابی  رغاصا ال  يرن  ام  اریثک  لب  .كاردالا  کلذ  نع  هل  هعناملا  هخـسارلا  تادـیلقتلا  نم  هئـشانلا  بکرملا  لـهجلا  لبـس  قورع 
اوملعی مل  هقدنزلا و  داحلالا و  رفکلا و  یلا  هودنسا  یلاعت  هللا  وه  دوجولا  هیف و  ددعت  دحاو ال  دوجولا  نا  هلاتم  نم  اوعمـس  اذا  نولوقی 

فراعلا یقتلا  ملعلا و  دوط  لقن  دـق  داحتالاب و  الوق  سیل  هللا و  وه  یـش ء  لک  ناـب  ـالوق  سیل  ءایـشالا  نع  یقیقحلا  دوجولا  یفن  نا 
: هلوقب هیاکح  یلاعت  هللا  ءاقل  یف  لومعملا  میقلا  هباتک  یف  هتاـجرد  یلاـعت  هللا  یلعا  يزیربتلا  یکلملا  اـقآ  داوج  ازریم  یلوملا  هلاـتملا 

ناک نم  انئاک  هدنع  ناک  نمل  هل و  يرتشی  همداخ  لسری  هئاذغ  تقو  رضح  اذا  هنا  هباد  نم  ناک  ناهبصا و  یف  ناک  امیکح  نا  یکح 
يذغتن و ءاذغ  انلرتشا  همداخل : میکحلا  لاقف  ءاذـغلا ، تقو  هجاحل  دـلبلا  بالط  نم  دـحاو  هئاج  نا  موی  یف  قفتا  و  هعم ، لکای  ءاذـغ 
؟ تیذغت لاق : يذغتا ، انا ال  خیـشلا : لاق  يذغتن ، لاعت ، هللا ، مسب  لضافلل : میکحلا  لاق  هرـضحا ، ءاذـغ و  امهل  يرتشا  مداخلا و  بهذ 

کنا تعمـس  لاق : کطایتحا ؟ هجو  ام  لاق : مکئاذغ ، نم  لکآ  نا  طاتحا  لاق : دـعب !؟ تیذـغت  ام  تنا  يذـغتت و  مل ال  لاق : ال ، لاق :
ینعم تنا  تضرف  ام  لاق : کتاقالم ، نم  سجنی  هنال  کعم  کـماعط  نم  لـکآ  نا  یل  زوجی  ـال  رفک و  وه  دوجولا و  هدـحوب  لوقت 

تاطخا لاق : هللا ، وه  تادوجوملا  عیمج  ءایشالا و  لک  هللا  ناب  لئاق  هب  لئاقلا  نا  ههج  نم  لاق : هلئاق ؟ رفکب  تمکح  دوجولا و  هدحو 
کنوک یف  کشا  انا ال  کبانج و  ءایـشالا  هلمج  نم  نال  هللا  وه  ءایـشالا  عیمج  ناب  لوقا  دوجولا و ال  هدـحوب  لئاق  ینـال  ذـغت  لاـعت 

الهاج اکسان  میکح  يا  ردق  تلق : .یهتنا و  ذغت  یلاعت  لاکـشا  طایتحا و ال  الف  کتیهلاب !؟ لوقلا  نیاف  اهنم  سخا  وا  رامحلا  هجردب 
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بجاو هدحوب  نولئاق  مهنال  لاق : مهنعل ؟ بجوا  ام  مهنعلت و  امل  هل : لاقف  مهنعلی  دحاو و  دعب  ادحاو  ءامکحلا  رکذـی  هحبـس  هدـی  یف 
.هنعلا و مهللا  لاقف : ابـضغ  کسانلا  دتـشاف  دوجولا  بجاو  هدـحوب  لئاق  اضیا  انا  هل : لاـقف  هلوق  نم  اـکحاض  میکحلا  مسبتف  دوجولا ،

دوجولا موهفمل  سیل  تاذلاب و  بجاولا  وه  درفب  رـصحنم  دحاو  صخـش  دوجولا  نا  مهوتی  هرات  دوجولا  هدـحو  نع  ثحبلا  نا  ملعا 
يوس سیل  يا  درفلا  کلذ  تالایخ  لقعلا  سفنلا و  ناویحلا و  تابنلا و  ضرالا و  ءامسلاک و  تادوجوملا  نم  هریغ  و  رخآ ، قادصم 

ربکلا و یف  هفلتخملا  جاومـالا  کـلت  نا  ثیح  هجاوماو  رحبلا  اـمک  هریغ  يرخا  ءایـشا  تسیل  تادوجوملا  هذـه  یـش ء و  درفا  کـلذ 
نم ریثکل  فلاخم  مهوتلا  اذهف  ءاملا  ریغ  اهلایحب  تادوجوم  اهنا  مهوی  اهترثک  جاومالا و  فالتخا  نا  الا  رحبلا ، ءام  الا  تسیل  رغـصلا 

، اسار تانکمملا  راقتفا  مدـع  هقیقح و  تانکمملا  هیلولعم  قحلا و  هیلع  یفن  بجوی  هنال  یناـبملا ، هنیـصرلا  هیمکحلا  هیلقعلا  دـعاوقلا 
نیخماشلا و ءافرعلا  نیهلاتملا و  ءامکحلا  نم  دحا  هب  هوفتی  مل  اعرـش و  القع و  هریثک  اهدسافم  نا  هلمجلاب  و  الـصا ، اهیفن  بجوب  لب 

اذـه درت  انایع  اسح و  تادوجوملا  عاونا  نم  هروهـشملا  هعونتملا  هفلتخملا  راـثالا  نا  یلع  .میظع  کـفا  ریبک و  قـالتخا  مهیلا  هتبـسن 
لصفلا  ) رافسالا نم  لولعملا  هلعلا و  ثحبم  یف  نیهلاتملا  ردص  لاق  .ءارتب  هناطف  نم  دولوم  اهنا  اهتوص  یلعاب  يدانت  هلطبت و  مهولا و 

نا دیدجلا :) عبطلا  نم  یلحرلا و ص 318 ج 2  نـم  هیناکمالا ص 190 ج 1  قئاـقحلا  یف  رثکتلا  تاـبثا  یف  هعبارلا  هلحرملا  نم   27
تابثا یف  مهمالک  نم  مزلی  هنا  اونظ  مهمارم  هنکب  اوطیحی  مل  مهماقم و  یلا  اولـصی  مل  ثیح  نییهلالا  ءافرعلا  مالک  یف  نیرظانلا  رثکا 

هضحم و هیراـبتعا  روما  تاـنکمملا  تاـی  وه  نا  هیـصخش  هدـحو  دوجوم  وه  اـمب  دوجوملا  دوـجولا و  هقیقح  یف  یـصاخلا  دـیحوتلا 
اوحرـص مهمارم  لیـصحت  ریغ  نم  مهمالک  یف  نیرظانلا  ءالوه  نا  یتح  رابتعالا  بسحب  الا  اهل  لصحت  تالایخ ال  ماـهوا و  اـهقئاقح 
ءایلوالا ءایبنالا و  تاوذ  نیبقرملا و  هکئالملا  رئاس  لوالا و  لقعلاک  هیتوکلملا  هفیرشلا  صاخشالا  هیسدقلا و  همیرکلا  تاوذلا  هیمدعب 

اذه یف  دهاشملا  ماظنلا  هلمجلاب  هننفتملا و  اهراثآ  اردق و  ههج و  هفلتخملا  هددعتملا  اهتاکرحب  هفلتخملا  هددـعتملا  همیظعلا  مارجالا  و 
نیب عقاولا  داضتلا  اددع و  هیوه و  اصخـشت و  اعون و  اهنم  لک  صاخـشا  فلاخت  عم  ملاعلا  اذه  قوف  یتلا  ملاوعلا  سوسحملا و  ملاعلا 

یجراخ و ال رثا  ادـبم  نوکی  ام  الا  هقیقحلاب  ینعن  هصاخ و ال  اماکحا  هصوصخم و  اراثآ  اـهنم  لـکل  نا  مث  .اـضیا  قئاـقحلا  نم  ریثک 
نم یئارتی  ام  .هیف و  ادوجوم  جراخلا و ال  یف  ائیـش  ـال  نکمملا  نوکی  فیکف  راـثالا  ماـکحالا و  ددـعت  بجوی  اـم  ـالا  هرثکلاـب  ینعن 
یف خـسار  مدـق  هل  سیل  نمم  روهمجلا  هنم  مهفی  ام  هانعم  سیل  هیلقع  هیعازتنا  وا  هیرابتعا  روما  تانکمملا  نا  هیفوصلا  تاملک  رهاوظ 
عبتت درجمب  ءارعـشلا  هلمج  نم  ریـصی  نا  دارا  نمک  مهبتک  هعلاـطم  درجمب  مهدـصاقم  مهـضارغاب و  نطفتی  نا  دارا  فراـعملا و  هـقف 
هیلها هل  نمم  تنک  نا  کـناف  .هیلادـتعالا  هدـحولا  جـهن  نع  اـهلالتخا  وا  نازوـالا  هماقتـساب  مکحی  هقیلـس  ریغ  نـم  ضورعلا  نیناوـق 
نوکی تانکمملا  نم  نکمم  لک  نا  نم  هانفلسا  امم  هبنتت  نا  کنکمی  يرطف  قاقحتسا  هیتاذ و  هبـسانملا  هینافرعلا ال  قئاقحلاب  نطفتلا 

تادوجوملا عیمج  كراشی  رابتعالا  اذـهب  وه  هریغل و  بجاو  دوجوم و  وه  ثیح  نم  هریغل  ابجاو  ادوجوم  اـهب  نوکی  ههج  نیتهج : اذ 
دوجولا تاجرد  نم  هجرد  يا  یف  هنوک  رابتعا  وه  هیدوجولا و  اـهتیوه  نیعتی  اـهب  يرخا  ههجو  تواـفت ، ریغ  نم  قلطملا  دوجولا  یف 

رهقلا هیهانتملا و  ریغلا  هوقلا  یبجاولا و  لاـمکلا  هبترم  نم  هلوزن  نم  ثعبنی  اـمنا  نکمملا  هینکمم  ناـف  اـصقن  ـال و  اـمک  افعـض  هوق و 
هیمدـع و ال ههج  روصق و ال  هبوشی  يذـلا ال  قلطملا  دوجولا  نع  روصقلا  تاجرد  نم  هجرد  لک  راـبتعاب  عفرـالا و  لـالجلا  متـالا و 

یبیکرت جوز  نکمم  لکف  هتباثلا  نایعالا  تایهملاب و  تامـسملا  یه  هینهذ  تانیعت  هیلقع و  صئاصخ  دوجولل  لصحی  هیناـکما  هیثیح 
میکحلا لاـق  .هرـس و  سدـق  داـفا  اـم  رخآ  یلا  روصقلا ، نم  هنیعم  هبترم  یف  هنوـک  ههج  نم  دوـجولا و  قـلطم  ههج  نم  لـیلحتلا  دـنع 

اوملعی مل  هقیقحلاب و  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هابتـشا  هیوهلاب و  هیهاملا  طلخ  نم  تاشن  هطلاغملا  هناـیب : یف  هیلع  هللا  ناوضر  يراوزبسلا 
یه یتلا  یـش ء  لک  نم  هینارونلا  ههجلا  نوکی  فیک  ما  اـیرابتعا ، مهدـنع  هقیقحلا  هیوهلا و  نوکی  فیکف  لـصا  مهدـنع  دوجولا  نا 

ءافرعلا لاق  یتمف  رابتعالا ، رابغ  قولع  نع  هلالج  لیذ  یلاعت  ایرابتعا ، لوعفملل  لعافلل ال  هنیبملا  هتیـشم  هتردق و  هروهظ و  هللا و  هجو 
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اهتایه ام  تایئیش  اودارا  هیرابتعا ، تاقولخملا  نم  اهریغ  ناویحلا و  ناسنالا و  کلفلا و  کلملا و  نا  راصبالا : يدیالا و  اولوا  رایخالا 
یه امب  هدوجوملا  اهتایهام  یلا  مهماـه  وا  بهذ  راـبتعالا  لـها  نادـجولا و  قوذـلا و  لـها  دـنع  ناـهربلا و  لـها  نع  هلـصاتملا  ریغلا 
الثم ناسنالا  لاق : اذا  کلذ  ریظن  .کلذ  نع  ءالضفلا  زع  هحاس  هزنم  یماع  رظن  اذه  لب  کلذ  نع  مهاشاح  اهتادوجو  یلا  وا  هدوجوم 

یماعلا نظ  کلذـک و  اهنا  هوحن  ناـسنالا و  هیهاـم  هیئیـشب  دارا  مدـعلا  دوجولا و  یترورـض  بولـسم  وا  ءاوسلا  یلع  همدـع  هدوجو و 
نیترورضلاب فوفحم  هطرشب  دوجولا و  لاح  یف  هنا  ملعی  مل  دوجولا و  طرـشب  وا  دوجولا  لاح  یف  دوجوملا  ناسنالا  دارا  هنا  لهاجلا 

هلاصاب لـیق : ول  لـب  بجاو ، هسفنل  یـشلا ء  توبث  لاـحم و  هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  ذا  نیتزئاـج  ـال  نیتیواـستم و  ناتبـسنلا  تسیل  و 
لوق و  عیمجلا ، دـنع  هیرابتعا  اهناف  یه  ثیح  نم  هیهاملا  لئاقلا ال  اذـه  دـنع  هیلـصا  دوجولا  هرـضح  یلا  هبـستنملا  هیهاـملاف  هیهاـملا 
نیع هنوک  عم  دوجولا  نا  نم  ضعب  همهوت  ام  نا  تملع  هانققح  امب  .هانرکذ و  امب  يدانی  تسیرابتعا  روما  اـهنیعت  يرتسبـشلا : خیـشلا 

ریغ بجاولا و 

اهنیع و اهتقیقح و  وه  لب  ءایـشالا  نم  یـش ء  هنم  لخی  الف  اهیف  رهظ  تادوجوملا و  لک  ایه  یلع  طسبنا  دـق  ماسقنالا  يزجتلل و  لـباق 
هنا عم  هرثکتملا  جاومالا  هروص  یف  هروهظ  رحبلاب و  کلذ  لثمی  و  هیرابتعا ، تاصخـشت  تانیعت و  تادـیقتب و  تنیعت  تزاـتما و  اـمنا 

رحبلاب و کـلذ  لـثمی  و  هلوق : نم  هدارم  نا  لاـقی : نا  ـالا  مهللا  مهو ، لـب  یغبنی  اـمب  یلع  سیل  طـقف ، رحبلا  هقیقح  ـالا  كاـنه  سیل 
جاومالاک هب  مئاق  لکلا  ناف  هب  یلاعت  هاوس  ام  راقتفا  هدـش  دارملا  لب  هرهاـظ  یلع  ـالومحم  سیل  هرثکتملا  جاومـالا  هروص  یف  هروهظ 

هروکذـملا هیـصخشلا  هدـحولا  هیخنـسلا ال  هدـحولا  مهتنـسلا  یف  هریادـلا  هدـجولا  نم  لقعی  هرات  .ینعملا و  اذـه  وحن  وا  الثم ، رحبلاب 
هقیقح لصا  خنس  یف  یلویهلا  مسجلاک و  تادوجوملا  فعـضا  هتبترم و  یندا  عم  دحتم  یلاعت  لوالاک  دوجولا  هبترم  یلعا  نا  ینعمب 

دوجولا نووش  توافت  اهرغـص و  دوجولا و  هجرد  مظع  لامکلا و  صقنلا و  فعـضلا و  هدشلا و  یف  امنا  زیامتلا  توافتلا و  دوجولا و 
هدـحولاب ینعملا  اذـه  نومـسی  همکحلا  لها  قافتالا و  هب  ام  نیع  زایتمالا  هب  ام  نا  هلمجلاب  و  اـهوحن ، هردـقلا و  ملعلا و  هاـیحلا و  نم 

دئارفلا ررغ  یف  هرـس  سدق  يراوزبسلا  هلاتملا  همظن  ءامکحلا  نم  نییولهفلا  يار  اذه  و  دوجولا ، یف  يونعملا  كارتشالا  و  هیخنـسلا ،
يارلا ال اذه  فعـض و  يوقت و  امثیح  رونلاک  فلتخت  ارقف  ینغ و  ابتارم  معت  ککـشت  تاذ  هقیقح  مهدنع  دوجولا  نویولهفلا  هلوقب :

اذه یلع  حـصی  امنا  هلعلا  نم  لولعملا  رودـص  نا  یلا  نیققحملا  رثکا  بهذ  لب  هیعرـشلا ، ینابملا  و ال  هیلقعلا ، رومالا  نم  ارما  یفانی 
هتایآ یلاعت  هللا  يوس  ام  نوک  مدع  اهنم  هریثک  دسافم  مزلتسی  هفئاط  یلا  دنـسا  امک  هنئابتم  قئاقح  تناک  ول  تادوجوملا  نال  ینبملا ،

ام رمثی  هداضی و ال  ام  هنع  ردـصی  یـشلا ء ال  نال  کلذ  و  بیر ، هبوشی  یلقع ال  مکح  لولعملا  هلعلا و  نیب  هیخنـسلا  نال  هتاـمالع  و 
نا ال مزلی  امک  هتلع ، دوجول  اصقان  ادـح  لولعملا  دوجو  ـال  و  اـهلولعم ، دوجول  اـمات  ادـح  هلعلا  دوجو  نوکی  ـال  نا  مزلی  ـالا  هنیاـبی و 

يراوزبسلا هلاتملا  میکحلا  مالکلا  رهاظف  هفئاطلا  ءالوه  اما  .يرت و  امک  لکلا  و  لولعملاـب ، ملعلل  امزلتـسم  هلعلاـب  ملعلا  دـئنیح  نوکی 
یف رئادلا  و  تنیابت ، قئاقح  ءامکحلا  نم  هیئاشم  هفئاط  دنع  دوجولا  و  لاق : ثیح  مهلک  نوئاشملا  مه  ررغلا  یف  فیرـشلا  هرـس  سدق 
نا دیحوتلا : دعاوق  هلاسر  حرـش  یف  دـیهمتلا  باتک  یف  هکرت  نبا  مالک  حیرـص  نکل  و  اضیا ، کلاذـک  مهانرـصاع  نمم  ریثک  هنـسلا 

هفلتخملا تایهملل  لصاحلا  دوجولا  نا  مث  : ) هکرت فنصملا  مالک  حرش  یف  لاق  ثیح  کیکشتلا ، هلئـسملا  هذه  یف  نیئاشملا  بهذم 
هدمع هلئـسملا و  هذه  یف  نیئاشملا  دعاوق  ینبم  وه  يذلا  کیکـشتلاب  لوقلا  نالطب  یلع  لیلد  اذه  لوقا : خـلا :) .هفلاختملا  عیابطلا  و 

، يراوزبسلا مالک  نئابی  هکرت  نبا  مالک  نا  کیلع  یفخی  ـال  و  ناریا 1351 .) عبط  ص 48   ) همالک لقن  نم  اندرا  ام  یهتنا  .مهدـئاقع 
هجولا ریغ  هیـصخشلا  هدـحولا  هدـحولا  نم  لقعی  هثلاث  .ملعا و  هناحبـس  هللا  مهـضعب و  هیئاشم  هفئاط  نم  هدارم  نا  لاقی : نا  دـعبی  و ال 

عاونالا و فالتخا  ددعتلا و  هرثکلا و  کلت  ریثک و  صخـشلاب  ادحاو  هنوک  عم  هنا  يا  ریثک ، دحاو  دوجولا  نا  ینعمب  لب  لطابلا  لوالا 
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هقیقح دوجولا  و  هیعقاولا ، تارثکلا  عیمج  یلع  لمـشت  اهاوس  امب  اهتطاحا  اهتعـس و  هیاـغ  نم  هدـحولا  نـال  هتدـحو  یفاـنت  ـال  راـثالا 
اذه نع  نوربعی  .اهتاذ و  هدحو  یف  حدقت  اهروص ال  اهتاروهظ و  هرثک  و  هیتاذلا ، هدحولا  یه  هرثکلا و  لباقت  هدـحو ال  اهل  هدـحاو و 

دحاو صخـش  ناـسنا  لـک  نـال  هیناـسنالا  هقطاـنلا  سفنلاـب  هنولثمی  و  هدـحولا ، نیع  یف  هرثکلا  و  هرثـکلا ، نیع  یف  هدـحولاب  ینعملا 
یه صخشلاب  هدحاو  اهنا  عم  هقطانلا  سفنلا  و  ( 4 بازحالا : ( ) هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  و  : ) لئاق نم  زع  لاق  هرورضلاب ،
یه هقیقحلاب  سفنلاف  .صخشلاب  هدحاولا  هقطانلا  سفنلا  نیع  یه  هریثک  اهنوک  عم  يوقلا  کلت  هنطابلا و  هرهاظلا و  اهاوق  عیمج  نیع 

هلاتملا لاق  اهب ، الا  اهل  ماوق  يوقلا ال  یف  ظوفحملا  لـصالا  یه  اـهریغ و  هکرحتملا و  هکرحملا  هساـسحلا  هلیختملا  همهوتملا  هلقاـعلا 
لعف لک  نا  اهیف و  ظوفحملا  لصالا  اهنا  بتارم و  اذ  سفنلا  دوجو  نا  قحلا  و  دـئارفلا : ررغ  هباتک  یلع  هقیلاعت  ضعب  یف  يراوزبسلا 

یه هقطانلا  سفنلا  هتاحوتف ، یف  یبرعلا  خیـشلا  لاق  نافرعلا ، بابرا  قوذ  اذه  و  ینادجو ، زاجم  الب  اهلعف  هقیقحلا  یف  بسنت  هوق  هیال 
هعماسلا و هکـساملا و  همـضاهلا و  هعفادـلا و  هبذاـجلا و  هیمنملا و  هیذـغملا و  هروصملا و  هظفاـحلا و  هلیختملا و  هرکفملا و  هلقاـعلا و 

دئاز یـشب ء  تسیل  ءامـسالا  فالتخا  يوقلا و  هذه  فالتخاف  رومالا ، هذهل  هکردـملا  هسماللا و  هقـشنتسملا و  همعاطلا و  هرـصابلا و 
هیعاری يذلا  هیزنتلا  و  هقطانلا ، سفنلا  رون  یف  هیناف  اهلک  يوقلاب  هامـسملا  بتارملا  راوناف  .همالک  اذه  هروص  لک  نیع  یه  لب  اهیلع ،

یه اهنم  هبترم  هیزنت  یلا  عجری  وه  ماوعلا و  هیعابطلا و  ناهذاک  اهتینامسج  اهمـسج و  بتارم  یف  ناهذالا  فقی  الئل  وه  امنا  ءامکحلا 
: رافسالا یف  هرس  سدق  نیهلاتملا  ردص  لاق  .هدق  همالک - یهتنا  هلضافتملا ، اهتاقارـشا  یقاوبلا  و  اهتاذب ، هامـسملا  یه  اهبتارم و  یلعا 

هیلقعلا هیـسفنلا و  هیعیبطلا و  تادوجوملا  رئاسک  دوجولا  یف  هنیعم  هجرد  اهل  هیوهلا و ال  یف  مولعم  ماقم  اهل  سیل  هیناسنالا  سفنلا  نا 
ماقم لک  یف  اهل  و  هقح ، هقباس و ال  تائـشن  اهل  و  هتوافتم ، تاجرد  تاـماقم و  تاذ  هیناـسنالا  سفنلا  لـب  مولعم ، ماـقم  هل  لـک  یتلا 

هدحولا ص 282 :)  ) هیف لاـق  ثیح  داـعملا  ءدـبملا و  یف  هباـتک  نم  بلطی  فیرـشلا  عینملا  لوقلا  اذـه  ناـیب  .يرخا و  هروص  ملاـع و 
هدحولا ریغ  اهمکح  هدرجملا  رهاوجلا  یف  هیصخشلا  هدحولا  ناف  هدحاو  هجرد  هدحاو و  هریت  یلع و  تسیل  یش ء  لک  یف  هیـصخشلا 

داوسلا و نم  هلباقتم  ضارغا  هداضتم و  فاصوا  عمتجی  نا  لیحتسی  یصخشلا  دحاولا  مسجلا  یف  ناف  هیداملا ، رهاوجلا  یف  هیصخشلا 
يدوجولا هئادر  رصق  هتاذ و  هلصوح  قیضل  کلذ  هرخالا و  ایندلا و  لفـسلا و  ولعلا و  ملالا و  هذللا و  هواقـشلا و  هداعـسلا و  ضایبلا و 

درجتلا و مسجتلل و  هعماج  هیـصخشلا  اهتدـحو  عم  اهناف  ناسنالا  نم  یقطنلا  رهاوجلا  دوجو  فالخب  هفلاختملا  رومالا  نیب  عمجلا  نع 
لفـسا یف  نوکی  دق  و  یـسدق ، رما  روصت  دنع  کلذ  نییلع و  یلعا  یف  دحاو  تقو  یف  نوکی  دـق  اهناف  هواقـشلا  هداعـسلل و  هرـصاح 

وه یـش ء  لک  كاردا  نال  کلذ  .رابتعاب و  ادیرم  اناطیـش  رابتعاب و  ابرقم  اکلم  نوکی  دق  و  يوهـش ، رما  روصت  دنع  کلذ  نیلفاس و 
یشلا ء کلذ  هقیقح  لانی  ناب 

یف رـصنوبا  خیـشلا  هب  حرـص  نوققحملا و  نیئاشملا و  رثکا  ءافرعلا و  نم  هفئاط  هار  امک  هعم  داحتالاب  لب  كردـم  وه  اـمب  كردـملا 
نم سداسلا  لصفلا  یف  لاق  ثیح  ءافشلا  نم  عضوم  یف  داعملا و  ءدبملاب و  یمسملا  هباتک  یف  هب  فرتعا  خیـشلا  و  هبتک ، نم  عضاوم 

ایزاوم الوبقم  الوقعم  املاع  بلقنیف  هلک  دوجولا  هئیه  سفنلا  یف  یفوتسی  یتح  کلذک  مث  هرابعلا : هذهب  تایهلالا  نم  هعـساتلا  هلاقملا 
هطرخنم هتائیه و  هلاثمب و  هشقتنم  هب و  هدحتم  قحلا و  لامجلا  قلطملا و  ریخلا  قلطملا و  نسحلا  وه  امل  ادـهاشم  هلک  دوجوملا  ملاعلل 

وه ناسنالا  نم  هعقاولا  لیعافالا  عیمجب  لعافلا  تاکاردالا و  عمجب  كردـملا  نا  کلذ  دـیوی  امم  .هرهوج و  نم  هرئاـس  هکلـس و  یف 
دـحاو و نآ  یف  لاعفلا  لقعلا  دافتـسملا و  لقعلا  هبترم  یلا  هدـعاصلا  ءاضعالا و  تالالا و  ساوحلا و  هبترم  یلا  هلزانلا  هقطاـنلا  هسفن 

یلع اهیلجت  راوطالا و  نوئـشلاب و  اهتاذ  روطتی  لب  فرطالا  فانکالا و  یف  اهرون  راشتنا  اـهتیرهوج و  طـسب  اـهدوجو و  هعـسل  کـلذ 
ققحت نیبت و  لصالا  اذه  نم  .رارسالا و  ندعم  راونالا و  خنـس  عم  اهنوک  عم  حابـشالا  ماسجالا و  هیلحب  اهیلحت  و  حاورالا ، ءاضعالا و 
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صقن وهدوجو  فعـضل  کلذ  هیمـسج و  قحاول  هیدام و  ضراوع  یلا  هدوجو  یف  اجاتحم  هراـت  دـحاو ، یـش ء  نوک  نم  هاـنیعدا  اـم 
ائیـش نا  نیئاشملا  یمدـقتم  نیب  رهتـشا  ام  هتینا و  يوقت  هتاذ و  لامکتـسال  کـلذ  هدوجوب و  صلختی  هتاذـب و  درفنی  هراـت  و  هرهوجت ،

دوجولا نا  هنم  دـیرا  ول  معن  هفـالخ ، قحلا  لـب  هیلع  نهربـم  ریغ  یلالقتـسالا  یطبارلا و  دوجولا  يوحن  دـحا  ـالا  هل  نوکی  ـال  ادـحاو 
یف یتلا  هیعمجلا  هدحولا  نع  نوربعی  رـس و  سدق  همالک  یهتنا  احیحـص  ناکل  یتعان  ریغ  ایتعان و  نوکی  هدحاو ال  ههج  نم  دـحاولا 

رس اذه  نم  فرعی  هحوتفم  هتریـصب  نیع  ناک  نم  و  هیلظلا ، هقحلا  هدحولاب  سفنلا  یف  یتلا  هیقیقحلا و  هقحلا  هدحولاب  هناحبـس  قحلا 
عساتلا سلجملا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یضترملا  فیرشلا  يدهلا  ملع  لاق  هبر ، فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق
ناسنالا فرعی  یتم  هتلاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جاوزا  ضعب  نا  يور  274 ج 1 :)  ) دئالقلا ررد  دئاوفلا و  ررغ  هیلاما  نم  رشع 

لاق هبرب ، مکملعا  هسفنب  مکملعا  لاق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  يور  هنم  یف ص 329 ج 2  و  هسفن ، فرع  اذا  لاقف : هبر ؟
رون لیلد  وک  تسا  ایلوا  شقن  لظلا  دـم  فیک  ادـخ  هدـنز ي  ملاـع و  نیا  هدرم ي  ادـخ  هدـنب ي  دوب  نادزی  هیاـس  یمورلا : فراـعلا 

بیغلا ناسل  هجاوخلا  راتخا  دق  و  رغوا ، هدحولا  یف  تناک  رفوا  تناک  املک  یه  و  هیرونلا ، هرثکلا  هذه  یمست  تسا و  ادخ  دیـشروخ 
زا رخـالا : هلوق  یف  درک و  دـیاب  شرت  هتفـشآ  سپ  تسا  نینچ  نوچ  تسا  اـم  تیعمجلا  وـم  وا  هتفـشآ  فـلز  هلوـق : یف  ینعملا  اذـه 

سدق اردص  یلوملا  نیهلاتملا  ردـص  راتخا  دـق  مدرک و  ناشیرپ  فلز  نآ  زا  تیعمج  بسک  نم  هک  ماک  بلطب  نارود  دـمآ  فالخ 
هیجو هجو  اذـه  تیرد و  امک  رافـسالا ، نم  لولعملا  هلعلا و  ثحبم  یف  هلطبا  لوالا و  مسقلا  یلع  عنـش  و  هجولا ، اذـه  فیرـشلا  هرس 

نم فطلا  قدا و  هجو  یلع  هدـحولا  ینعم  لـقعی  هعبار  .ارما و  یفاـنی  ـال  نادـجولا و  ناـفرعلا و  قوذ  ناـهربلا و  هقفاوی  قیقد  فیرش 
عینملا ماقملا  اذـه  لوصحل  همدـقم  لقنلا  لـقعلا و  هیلا  بدـن  اـمک  هداـبعلا  یف  صـالخالا  و  اـهنم ، عفرا  یلعا و  همدـقتملا و  هوجولا 

یمظعلا و هبترلا  هذه  یلا  لوصولل  دعتسی  روضحلا  صالخالا و  بقار  نم  و  یلعالا ، عیفرلا  رظنملا  اذه  یلا  ءاقترالل  ملس  و  ینـسالا ،
هیلا کلس  دق  و  رشب ، بلق  یلع  رطخ  تعمـس و ال  نذا  تار و ال  نیع  ام ال  يریف  نیعالا  ذلت  سفنالا و  یهتـشت  ام  اهیف  ایلعلا و  هنجلا 

داجیا یف  هلالج  لج  هللا  و  دارفالا ، فانـصالا و  عاونالا و  فالتخا  ددـعتلا و  هرثکلا و  دوجوب  ههبـش  هنا ال  هریرقت : .نوخماشلا  ءافرعلا 
و همالک ، یف  غیلبلا  حیـصفلا  ملکتملا  یلجت  هدارالا  ملعلا و  و  هردـقلا ، هاـیحلاب و  یلجت  رهظ و  دـق  اـهنیوکت ، هفلتخملا و  تاـنکمملا 

یف الثم  ناسناک  سکاع  روهظ 

هـسوکع نم  يری  ام  نا  بیر  هردکلا و ال  افـصلا و  نم  اهریغ  ارغـص و  امظع و  ههجو و  الکـش  انول و  اسنج و  هفلتخم  هددعتم  یئارم 
یلجت یف  مالکلا  اذـک  و  اهعم ، هداحتا  و ال  اهیف ، هلولح  اهیف و ال  هدوجو  اهیف ال  هروهظ  یئارملا  کـلت  یف  هریثک  ءاـحنا  یف  هفلتخملا 
کلت يری  امک  اهیف ، هفلتخملا  هددـعتملا  لوالا  سوکع  يری  رهاظملا  یئارملا و  کلت  یف  رخآ  صخـش  رظن  اذاف  همالک  یف  ملکتملا 
ءایـشا اهمعزی  وهف  سکاعلل  تاناونع  اهلعجی  نا  ریغ  نم  یلاـجملا  لاـحملاب و  هتواـفتملا  سوکعلا  یلع  هرظن  عقو  نمف  اـضیا  یئارملا 

لوغـشم هلک  نا  ثیحب  طقف  سکاعلا  یف  هرظن  لعج  نم  .سانلا و  هماع  بهذـم  وه  امک  سکاعلا  نع  باـغ  دـق  و  اهتاوذـب ، هلقتـسم 
لـصا ینعا  هایا ، الا  تانیعتلا  تارثکلا و  کلت  یف  دهاشی  مل  و  یئارملا ، روصلا و  نم  هریغ  یلا  تفتلی  مل  هب  قشعلا  طرف  نم  و  هلکب ،

یم انعر  دق  نآ  نم  هک  شوپ  یم  هماج  یهاوخ  هک  یگنر  رهز  .هروصلا  یف  ءانف  رظنلا و  یف  دوجولا  هدـحو  اذـهف  اهبحاص ، روصلا و 
هریثکلا تاهجلا  هیناکمالا و  هیدوجولا  قئاـقحلا  تاـنکمملا و  ناـیعا  دـهاشی  مل  تاـفاضالا و  طقـسا  اذا  یقیقحلا  دـحوملاف  مساـنش 

دوجولا نع  هقیلخلا  کلت  هلغشت  مل  ثیح  هیلامکلا  هتافص  هتردق و  روهظ  یلاعت و  هیلجت  الا  اهیفری  مل  اهیلا و  رظنی  مل  و  هیقلخلا ،

هایا و ال الا  يری  هدنع و ال  قوزرم  هللا  یف  ناف  وهف  یـش ء  لک  یف  ههجو  نع  هلهذت  مل  و  لج ، زع و  هللا  ءاقل  نع  هسنت  مل  یبجاولا و 
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فرعی همکا ال  یلع  الا  دحا  یلع  یفخت  الف  ترهظ  دقل  .یمظعلا  هئاقل  زئافلا  هللا ، لها  نم  يدحوالا  الا  ینعملا  اذـهب  دـیحوتلا  قزری 
اهنیب الصف  يری  ضعبب و ال  اهضعب  اطبترم  هداهشلا  بیغلا و  ءامسلا و  ضرالا و  نم  هاوس  ام  يری  دهشملا  کلذ  یف  دحوملا  ارمقلا و 

لک ناک  نا  و  یلاعت ، كرابت و  هدیحوت  یلع  الیلد  ملاعلا  هدحو  لعج  دق  ینعملا  اذهب  و  ضعبب ، اهـضعب  دحاو  ندـب  ءازجا  طابتراک 
دیور نیمز  زا  هک  یهایگ  ره  دحاو  هنا  یلع  لدت  هیآ  هل  یش ء  لک  یف  .هلحم و  یف  ررق  امک  یلاعت  هتینادحو  یلع  لدی  هلایحب  یش ء 

مکحلا نب  ماشه  نع  هدانساب  دیحوتلا ص 254  نم  هقدانزلا  هیونثلا و  یلع  درلا  باب  یف  قودصلا  يور  دیوگ و  هل  کیرـش  هدحو ال 
ناک ول  : ) لج زع و  لق  امک  عنـصلا ، مامت  ریبدتلا و  لاصتا  لاق : دحاو ؟ هللا  نا  یلع  لیلدلا  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبال  تلق  لاق :
ذخآ وه  الا  هباد  ام   ) هنا يری  هاوس و  ام  یلع  یلاعت  هللا  ناطلـس  دجی  میظعلا  ماقملا  اذه  دحوملا  لان  اذا  .اتدـسفل و  هللا  الا  ههلآ  امهیف 

عم (: ) مالسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  نیدحوملا  ماما  لوق  رس  یلا  لصی  و  راهقلا ) دحاولا  مویلا هللا  کلملا  نمل  لوقی : و  اهتیـصانب ،)
کلاسلا اهیا  رظنا  مکحلا : صوصف  نم  یسیردالا  صفلا  حرش  یف  يریصقلا  لاق  هلیازمب .) یش ء ال  لک  ریغ  هنراقمب و  یش ء ال  لک 

و هینینثالا ، عافترال  هدـحو  قحلا  عم  تناف  طقف  هدـحولا  يرت  تنک  ناف  يدارف ؟ اعمج و  هرثکلا  هدـحولا و  نم  يرت  اذاـم  قحلا  قیرط 
دقف هکلهتـسم ، هدحولا  یف  هرثکلا  و  هججتحم ، هرثکلا  یف  هدحولا  يرت  تنک  نا  و  هدحو ، قلخلا  عم  تناف  طقف  هرثکلا  يرت  تنک  نا 

دمحم نب  رفعج  مامالا  قئاـقحلا  فشاـک  لوق  رـس  ملع  اـنررق  اـمب  .همـالک و  یهتنا  .نیینـسحلا  ماـقمب  تزف  نیلاـمکلا و  نیب  تعمج 
ینابرلا فراعلا  مالسلا ) هیلع   ) هنع هاور  نورصبی ) نکل ال  همالک و  یف  هقلخل  لج  زع و  هللا  یلجت  دقل  هللا  و  : ) مالـسلاامهیلع قداصلا 

ربکالا خیـشلا  اذک  و  هلودلا ، مجن  عبط  نم  یئاهبلا ص 625  همالعلا  لوکـشک  رخآ  یف  امک  هتالیوات  یف  یناساقلا  قازرلادبع  انالوم 
هوق یف  یکملا  یثراـحلا  یلع  نب  دـمحم  بلاـطوبا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هاور  اذـک  و  ج 1 ،) ص 4   ) هریـسفت همدقم  یف  نیدـلا  ییحم 

عبطلا نم   271  ) یفاـکلا هضور  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هـقث  هـنم  اـبیرق  يور  دـق  و  رـصم 1318 ه ) عـبط  نم  ج 1  ص 100 ،  ) بوـلقلا
هناحبـس مهل  یلجتف  مالـسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  راق  يذ  یف  اهب  بطخ  هبطخ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  انالوم  نع  یلحرلا )

نم راتخملا 229  حرـش  یف  اهانلقن  دـق  و  م 14 ، یفاولا ص 22  یف  سدـقملا  ضیفلا  اـهب  یتا  و  هوار ، اوـنوکی  نا  ریغ  نم  هباـتک  یف 
لیثمتلا نم  قدا  عبارلا  هجولا  یلع  دـیحوتلا  و  یلعالا ، لثملا  هللا  و  لوقن : یتلا  ایتللا و  دـعب  و  نم ج 15 . یلا ص 19  عجارف  بطخلا ،

باتک نم  نیتسلا  ثلاثلا و  بابلا  یف  یبرعلا  نیدلا  ییحم  فراعلا  خیشلا  هلاق  ام  معن  و  ایارملا ، یف  سکاع  روص  لثم  ینعا  روکذملا 
هتروص كردا  ام  هنا  هجوب و  هتروص  كردا  هنا  اعطق  ملعی  هارملا  یف  هتروص  ناسنالا  كردا  اذا  رافـسالا : یف  امک  هیکملا  تاحوتفلا 
هارملا یف  سیل  هنا  ملعی  هتروـص و  يار  هنا  رکنی  نا  ردـقی  ـال  همظعل و  ربـکلا  وا  هارملا  مرج  رغـصل  رغـصلا  هیاـغ  یف  هاری  اـمل  هجوـب 

نیا و  هیئرملا ، هروصلا  کلت  امف  هتروص  يار  ام  هتروص و  يار  هلوق  یف  بذاک  قداصب و ال  سیلف  هارملا  نیب  هنیب و  یه  هتروص و ال 
ققحتی ملعیل و  لاثملا  برـض  هدبعل  هقیقحلا  هذه  هناحبـس  رهظا  هلوهجم  همولعم  همودـعم  هدوجوم  هتباث  هیفتنم  یهف  اهناش  ام  اهلحم و 

.هریح دـشا  لهجا و  زجعا و  نذا  اهقلاخب  وهف  هتقیقحب  املع  لصحی  مل  ملاـعلا و  نم  وه  اذـه و  هقیقح  كرد  یف  راـح  زجع و  اذا  هنا 
نیقیدصلا و هدهاشم  وه  ادحاو و  الا  دوجوملا  یف  يری  نا ال  وه  دـیحوتلا : نم  ریخالا  هجولا  نایب  یف  ءایحالا  یف  یلازغلا  لاق  .یهتنا 

فیک تلق : ناف  .هسفن  هیور  نع  ینف  هنا  ینعمب  اضیا  هسفن  يری  ادحاو ال  الا  يری  ثیح ال  نم  هنال  دیحوتلا  یف  ءانفلا  هیفوصلالا  مسی 
مولع هیاغ  اذـه  نا  ملعاف  هریثک ؟ یه  هسوسحملا و  ماسجالا  رئاس  ضرالا و  ءامـسلا و  دـهاشی  وه  ادـحاو و  الا  دـهاشی  ـال  نا  روصتی 

ضرالا ءامسلا و  هیور  رظن  قرفی  دحوملا ال  و  هرظن ، قرفی  نم  قح  یف  هیف  هرثکلا  نا  و  دحاو ، یقیقحلا  دوجوملا  نا  تافـشاکملا و 
رـسکی ام  رکذ  معن  باتک ، یف  رطـسی  تافـشاکملا ال  مولع  رارـسا  و  دـحاولا ، یـشلا ء  مکح  یف  لکلا  يری  لب  تادوجوملا  رئاـس  و 

ادحاو رابتعالا  هدهاشملا و  نم  رخآ  عونب  نوکی  و  رابتعا ، هدهاشم و  عونب  اریثک  نوکی  دق  یشلا ء  نا  وه  نکمم و  كداعبتـسا  هروس 
دحاو ناسنا  هنا  لوقن  ذا  دحاو  يرخا  هدـهاشم  رخآ و  رابتعاب  وه  هئاضعا و  رئاس  هدـسج و  هحور و  یلا  رظن  اذا  ریثک  ناسنالا  نا  امک 
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، هدسج هحور و  لیصفت  هئاضعا و  هئازجا و  هرثک  هلابب  رطخی  اناسنا و ال  دهاشی  صخـش  نم  مک  و  دحاو ، هیناسنالا  یلا  هفاضالاب  وهف 
یف هرثکلا  یلا  تفتلملا  عمجلا و  نیع  یف  هناک  قرفت و  هیف  سیل  دحاو  قرغتسم  راتهتسالا  قارغتسالا و  هلاح  یف  وه  امهنیب و  قرفلا  و 
رخآ رابتعاب  دحاو و  تارابتعالا  نم  دحاو  رابتعاب  وه  هفلتخم و  هریثک  تادهاشم  تارابتعا و  هل  دوجولا  یف  ام  لک  کلذـک  .هقرفت و 

ریثکلا و فشک  یلع  هلمجلا  یف  هبنی  نکل  ضرغلا و  قباـطی  ـال  ناـک  نا  ناـسنالا و  لاـثم  .ضعب و  نم  هرثـک  دـشا  هضعب  ریثـک  هاوس 
نموم کنا  ثیح  نم  کل  نوکیف  قیدـصت  نامیا  هب  نموت  هغلبت و  مل  ماقمب  دوحجلا  راـکنالا و  كرتب  مـالکلا  اذـه  نماـعم  دیفتـسی 

انیب و نکی  مل  نا  و  هنم ، بیـصن  کل  ناک  هوبنلاب  تنمآ  اذا  کنا  امک  کتفـص  هب  تنمآ  ام  نکی  مل  نا  و  هنم ، بیـصن  دیحوتلا  اذهب 
زیزع ردان  ماودلا  رثکا و  وه  فطاخلا و  قربلاک  ارطی  هرات  مودـی و  هرات  هناحبـس  قحلا  دـحاولا  الا  اهیف  رهظی  یتلا ال  هدـهاشملا  هذـه 

هللا و ال الا  يری  هرما ال  لادـتعا  لاح  یف  هناف  هتین  فعـضی  مل  هتریـصب و  تیوق  نم  اـما  و  باـتکلا : نم  رخآ  عضوم  یف  لاـق  .ادـج و 
امنا هقیقحلاـب و  اـهل  دوجو  ـالف  هل  هعباـت  یهف  هتردـق  راـثآ  نم  رثا  هلاـعفا  یلاـعت و  هللا  ـالا  دوـجولا  یف  سیل  هنا  ملعی  و  هریغ ، فرعی 

نع لهذی  لعافلا و  هیف  يری  الا و  لاعفالا  نم  یش ء  یف  رظنی  الف  هلاح  اذه  نم  و  اهلک ، لاعفالا  دوجو  هب  يذلا  قحلا  دحاولل  دوجولا 
یف رظن  نمک  هریغ  یلا  هل  ازواجم  هرظن  نوکی  الف  عنص  هنا  ثیح  نم  هیف  رظنی  لب  رجش  ناویح و  ضرا و  ءامس و  هنا  ثیح  نم  لعفلا 
جاز صفع و  وربح  هنا  ثیح  نم  هراثآ ال  هنا  ثیح  نم  هراـثآ  يار  فنـصملا و  رعاـشلا و  هیف  يارف  هفینـصت ، وا  هطخ  وا  ناـسنا  رعش 
نم اهبحا  هللا و  لعف  اهنا  ثیح  نم  اهیلا  رظن  نمف  هللا  فینـصت  ملاعلا  لک  فنـصملا و  ریغ  یلا  رظن  دـق  نوکی  الف  ضایب ، یلع  موقرم 

ثیح نم  لب  هسفن  ثیح  نم  هسفن  یلا  رظنی  لب ال  هللا ، الا  ابحم  و ال  هللااب ، الا  افراع  و ال  هللا ، یف  الا  ارظان  نکی  مل  هللا  لـعف  اـهنا  ثیح 
، نحن الب  انیقبف  انع  انبغف  انب  انک  لاق : نم  لوقب  هراـشالا  هیلا  هسفن و  یف  ینف  هنا  و  دـیحوتلا ، یف  ینف  هنا  لاـقی  يذـلا  اذـهف  هللادـبع  هنا 

هرابعب اهنایب  اهحاضیا و  نع  اهب  ءاملعلا  ردـق  روصق  و  اـهکرد ، نع  ماـهفالا  فعـضل  تلکـشا  رئاـصبلا  يوذ  دـنع  همولعم  روما  هذـهف 
دق تلق : .همالک  یهتنا  .مهینغی  امم ال  مهریغل  کلذ  نایب  نا  مهداقتعا  مهـسفناب و  مهلاغتـشاب  وا  ماهفالا ، یلا  ضرغلل  هلـصوم  همهفم 

ضعب هرجهلا ، نم  فلالا  دـعب  هئامثالث  نینامثلا و  هعباـسلا و  هنـسلا  روهـش  نم  لوـالا  عیبر  عم  نیرـشعلا  هثلاـثلا و  نینثـالا  هلیل  تیار 
: یل لق  مث  یلاعت ، كراـبت و  هللا  یلا  كولـسلا  ریـسلا و  یف  هلاـسر  ینلواـن  دـق  یماـنم ، یف  هئاـقب  لوطب  نیملـسملا  هللا  عتم  یخیاـشم 

طاقـسا دـیحوتلا  هک  تابارخ  زا  تدـنا  هداد  یناشن  یلاـعلا : هلظ  دـم  لاـق  اـیورلا ، هیلع  تصـصق  اـمل  و  هللا ) ریغ  یـسنت  نا  دـیحوتلا  )
دقف ردقلا  رس  فرع  نم  الئاق  حوبی  نم  هب  هوفی  ام  هدحولاب  ینعی  هسماخ  .هرس و  سدق  يرتسبـشلل  زار  نشلگ  نم  تیبلا  تافاضالا و 
ءاقل نا  و  مهمالک ، رـس  مهمارم و  ازغم  یلا  لصی  مل  نم  ماهوا  همهوت  ام  سیل  دوجولا  هدحو  نم  دارملا  نا  تملع  انمدـق  امبف  .دـحلا 

قئاقحلا ندـعم  نع  ثیدـح  ءاج  دـق  و  هقرفتلا ، عمجلا و  نیب  اوعمجی  مل  نیذـلا  لاهجلا  هروصتی  امک  سیل  هلهال  لصاحلا  یلاـعت  هللا 
و لیطعت ، عمجلا  نودب  هقرفتلا  و  هقدـنز ، هقرفت  الب  عمجلا  نا  : ) هیلع یلاعت  هللا  تاولـص  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبع  یبا  مامالا 

دعاوقلا دیهمت  یلع  هقیلاعت  یف  هرـس  سدق  یـشمقلا  اضردـمحم  ازریم  هلاتملا  فراعلا  میکحلا  یلوملا  لاق  و  دـیحوت .) امهنیب  عمجلا 
اهیف رثکت  هدحاو ال  هقیقح  دوجولا  نا  یلا  هفوصتملا  نم  هفئاط  تبهذ  ثیدحلا : نایب  یف  هکرتل  دیحوتلا  دـعاوق  حرـش  یف  هکرت  نبال 

هل یفن  دوحج و  هقدنز و  اذه  و  لاوحالا ، هاری  ام  یناثک  تاوذـلا  هلطاب  هموهوم  روما  هرثکملا  تانکمملا  نم  يری  ام  اهل و  ناشت  و ال 
راشا هیلا  هتاذ و  یفن  مزلتـسی  هتیلعاف  یفنف  هتاذ  سفن  یلاعت  هتیلعاف  ناک  امل  و  یلاعت ، هتیلعاف  یفن  مزلتـسی  تانکمملا  یفن  نال  یلاعت 

اهل لـعاف  ـال  لـعاج و  ـال  هرثکم و  هدوجوم  تاـنکمملا  نا  یلا  مهنم  يرخا  هفئاـط  تبهذ  .هقدـنز و  هقرفت  ـالب  عمجلا  نا  هلوقب : (ع )
نال اهدوجول  یطعم  ذـئنیح ال  هنف  اهدوجو  یف  اهل  لیطعت  اهل و  لاطبا  اذـه  اهنیع و  وه  لب  اهب  دـحتم  قلطملا  دوجولا  و  اهنع ، اجراخ 

( مالـسلا هیلع   ) هراشا هیلا  و  یتاذلا ، بوجولاب  نکمملا  فصوی  اهـسفن و ال  یطعی  یـشلا ء ال  اهنع و  اجراخ  بجاو  نا ال  ضورفملا 
مزلتـسی هقرفت  الب  عمجلا  نال  ضقانتلا  یلع  لمتـشی  نیلوقلا  الک  نا  ناـیبلا  کـلذ  نم  رهظی  و  لـیطعت ، عمجلا  نودـب  هقرفنلا  و  هلوقب :
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یلع ینـسالا  بلطملا  کـلذ  ریرقت  تئـش  نا  .هماـقم و  عفر  همـالک  یهتنا  .هقرفتلا  یفن  مزلتـسی  عمجلا  نودـب  هقرفتلا  و  عـمجلا ، یفن 
فرـص مدع  ضحم و  سیل  هاوس  ریغ و  دوجولا ال  وه  رثا  هنع  ردصی  هنع و  ربخی  ام  نا  ملعاف  مدقت ، امم  حضوا  نیبا و  رخآ  بولـسا 

و دوجولاب ، اهروهظ  نا  اهدجت  هنکمملا  ءایـشالا  یف  تلمات  اذا  و  رثا ، اذ  نوکی  یتح  یـشب ء  سیل  یـشب ء  سیل  ام  تاذلاب و  لطاب  و 
اهل نا  دـجت  .نطوملا و  کلذـب  قئـال  رثا  هعبتی  نطوم  یف  دوجولا  ققحت  اذاـف  رثا  اـهل  نوکی  نا  نع  الـضف  روهظ  اـهل  نکی  مل  هـالول 
هذه لاقیف : هیظفل ، ءامـساب  یمـست  دحلا  دیقلابف و  هدودحم ، هدـیقم  تادوجو  ریـصتف  اهدودـح  رخالا  اهدوجو و  امهدـحا  نیرابتعا :

هیئاورلا عماوجلا  یف  لب  هیمکحلا  بتکلا  یف  اهنع  ربعی  دودحلا  کلت  اذکه و  کلم و  کلف و  رمق و  کلذ  سمـش و  کلت  و  ضرا ،
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما یلع  نیدـحوملا  مامال  ینامیلا  ءاعد  یف  و  هیهام ، هل  ملعت  مل  دـح  یلاعت  لوالل  نکی  مل  امل  و  هیهاـملاب ،

مهللا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ص 105 :)  ) تاوعدلا جهم  یف  ادنـسم  سودقلا ، کلملا  همحر  هیلع  سوواط  نبا  لجالا  دیـسلا  هاور 
کل ملعت  مل  و  کتیهلا ، یف  كراشت  مل  و  کتردـق ، یف  نعت  مل  روطـس : دـعب  لاق  نا  یلا  تنا - الا  هلا  ـال  يذـلا  قحلا  کـلملا  تنا 

: نیظعاولا هضور  نع  القن  راحبلا  یناث  نم  هیبشتلا  هروصلا و  مسجلا و  یفن  باب  یف  .خـلا و  اسناجم ، هفلتخملا  ءایـشالل  نوکتف  هیئاـم 
لاقی و ال  هینیالا ، نیا  هنال  نیا  هل  لاقی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف دوبعملا ؟ نیا  لجر : هل  لاـق  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  يور 

ام نع  هقتـشم  یه  دـحاو و  ینعمب  هیئاملا  هیهاملا و  .ثیدـحلا و  هیهاملا - قلخ  هنال  وه  ام  هل  لاقی  و ال  هیفیکلا ، فیک  هنـال  فیک  هل 
لوا یف  هرس  سدق  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخلا  ققحملا  هب  حیرـص  امک  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هیاور  حیرـص  وه  امک  وه ،

هیهاـملا ریبعت  و  دـئارفلا ، ررغ  نم  هسماـخلا  هدـیرفلا  لوا  یف  يراوزبسلا  هلاـتملا  و  دـیرجتلا ، نم  لوـالا  دـصقملا  نم  یناـثلا  لـصفلا 
یف يرت  امک  هیئاملاب ، هلئاسر  یف  اهربعی  يدنکلا  برعلا  فوسلیف  ناک  دق  و  ادـج ، هریثک  تایاورلا  یف  لب  ءامدـقلا  بتک  یف  هیئاملاب 

هدانساب دیحوتلا  باتک  نم  دحا ) هللا  وه  لق   ) ریسفت باب  یف  قودصلا  لیلجلا  خیشلا  يور  دق  و  رصم ، یف  هعوبطملا  هیفـسلفلا  هلئاسر 
لئاسم نع  هولاسف  ع )  ) رقابلا یلع  نیطسلف  لها  نم  دفو  مدق  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) قداصلا تعمس  لاق : یـشرقلا  بهو  نب  بهو  نع 

هنا هللا  دهش   ) لج زع و  هلوق  وه  و  هتینا ، یلع  لیلد  فلالاف  فرحا : هسمخ  دمصلا  هیف ، هریسفت  لاقف : دمصلا ، نع  هولاس  مث  مهباجاف ،
الا ریـسفت  نال  لاق : نا  یلا  .هللا  وه  هناب  هتیهلا  یلع  لیلد  ماللا  و  ساوحلا ، كرد  نع  بئاغلا  یلا  هراشا  هیبنت و  کلذ  و  وه ) الا  هلا  ـال 

هیف و هلا  هتیفیک  يرابلا و  هیئام  یف  دـبعلا  رکفت  یتمف  لاـق : نا  یلا  مهو - وا  سحب  هتیفیک  هتیئاـم و  كرد  نع  قلخلا  هلا  يذـلا  وه  هل 
و وه ) الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  : ) لج زع و  هلوق  وه  و  هتعینـص : نسح  نم  ع )  ) مامالا لاـق  اـمک  نـالا ، نم  هقتـشم  هینـالا  و  خـلا ، ریحت -

هرهاظ اهرـساب  تایهاملا  هللا و  لها  هنـسلا  یف  زیزع  ریغ  هیئاملا  وا  هیهاملاب  هدودـح  نع  هینالاب و  هدوجو  یـشلا ء و  ققحت  نع  ریبعتلا 
لج نکی هللا  مل  امل  و  دوجولا ، وه  اهریغب و  اهرون  اهـسیا و  امنا  هملظ و  ضحم و  سیل  اهتاذـب  لب  تاذـلا  يرون  تسیل  یهف  دوجولاب 

رداق تاذلا ، یح  تاذلا ، يرون  انبر  ثیدحلا : یف  هتاقولخمل و  اسناجم  نوکی  نا  نع  یلاعت  هیهام  هیف  روصتی  الف  هیاهن  دـح و  هلالج 
یـش ء و نم  انتی  یلع و ال  سیل  يرخا و  ههلآ  هللا  عم  ذختا  دقف  هایحب ، یح  ملعب ، ملاع  هردقب ، رداق  هنا  لاق  نم  تاذلا ، ملاع  تاذلا ،

توم هایح ال  و  هیف ، لهج  ملع ال  و  هیف ، هملظ  ـال  رون  هللا  نا  لوقی : هتعمـس  لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نع  یفعجلا ، رباـج  نع  دـیحوتلا  یف 
هیلع  ) لاـق معن ، تلق : هللا ؟ تعنتا  یل : لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  یلع  تلخد  لاـق : ملاـس  نـب  ماـشه  نـع  هدانـساب  هـیف  .هـیف و 
هیلع  ) لاقف هتعنن ؟ فیک  و  تلق : نوقولخملا ، اهیف  كرتشی  هفص  هذه  مالـسلا ) هیلع   ) لاق ریـصبلا ، عیمـسلا  وه  تلقف : تاه ، مالـسلا :)

سانلا ملعا  انا  هدـنع و  نم  تجرخف  هیف ، لـطاب  ـال  قح  و  هیف ، لـهج  ـال  ملع  و  هیف ، توم  ـال  هاـیح  و  هیف ، هملظ  ـال  رون  وه  مالـسلا :)
سمـشلا و ءایـض  بکاوکلا و  رمقلا و  رون  نم  هسوسحملا  راونالا  يرت  امک  هریغل  ارهظم  هتاذـب و  ارهاظ  رونلا  ناـک  اـمل  .دـیحوتلاب و 

نع ربخلا  یف  ءاج  دـقف  کلذـک  ملاعلا  هروهظ  ثیح  نم  ملعلا  یلع  قلطی  رونلا  نا  امک  هیثیحلا  هذـه  نم  رونلا  اـهیلع  قلطی  و  اـهریغ ،
ردـیح هلاتملا  دیـسلل  رارـسالا  عماج  یف  امک  هئایلوا  بولق  یف  هللا  هفذـقی  ءایـض  رون و  ملعلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) نیلـسرملا دـیس 
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نم بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  وه  امنا  ملعتلا  هرثکب  ملعلا  سیل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هنع رخآ  ربخ  یف  و  ص 513 )  ) هرس سدق  یلمالا 
مامالالا يرـصبلا  ناونع  نع  یتالا  ثیدحلا  یف  و  ص 220 )  ) هیلع هللا  ناوضر  سدقملا  ضیفلل  نویعلا  هرق  یف  امک  هیدهی ، نا  دـیری 

سیللا نم  اهجرخم  لب  هیناکمالا  لکایهلا  بلاوقلا و  تایهام  نم  اهریغل  هئیـضملا  دوجولا  سمـش  یلع  قلطا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا
دوجولاف هب ، یـش ء  لک  روهظ  نا  نم  تیرد  امل  هب  هیـسحلا  راونالا  رئاـس  رینتـسی  هقیقح و  رونلا  وه  لـب  اـضیا  رونلا  مسا  سیـالا  یلا 

.هیالا و ضرالا - تاومـسلا و  رون  هللا  لج : زع و  هلوق  هیلا  كدـشری  امک  اهلکایه ، تایهاملا و  حابـشا  نم  هریغل  رهظم  هتاذـب و  رهاظ 
نع هدانـساب  هیالا  رخآ  یلا  ضرالا ) تاومـسلا و  رون  هللا  : ) لج زع و  هللا  لوق  ریـسفت  باب  لوا  یف  قودصلا  لیلجلا  خیـشلا  يور  دـق 
لهال داه  ءامـسلا و  لهال  داه  لاقف : ضرالا ) تاومـسلا و  رون  هللا  : ) لج زع و  هللا  لوق  نع  ع )  ) اضرلا تلاس  لاق : لـاله  نب  ساـبعلا 
امناف هقیقح  یلا  يدـه  نم  لک  نال  کلذ  .ضرـالا و  یف  نم  يدـه  تاوامـسلا و  یف  نم  يدـه  یقربلا : هیاور  یف  و  لاـق : ضرـالا ،

رسف ثیح  هلوق  یف  مظعالا  هللا  یلو  قدص  الا ، سیلف  يداهلا  وه  دوجولا  يا  رونلاف  هبلاغ  تاملظلا  تناکل  هالول  دوجولا و  رونب  يده 
هللا ءاشی  نم  : ) یلاعت هلوقک  اضیا  لضم  یلاعت  هنا  تایاور  هیعدا و  نم  ریثک  تاـیآ و  هدـع  یف  تئاـج  دـق  تلق : ناـف  .يداـهلاب  رونلا 

و ( 8: رطاف ( ) ءاشی نم  يدـهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  ناف  : ) یلاـعت هلوق  و  (، 40 ماعنالا : ( ) میقتسم طارص  یلع  هلعجی  اشی  نم  هللـضی و 
دـسح و دـقح و  لامعا  نم  هیـصخش  ضارغا  هیناسفن و  عاود  نم  قیرطلا  نع  ریغلا  جارخا  لالـضالا : تلق : قیفوتلا ؟ فیکف  اـمهوحن 

لقعلا زیوجت  مدعل  القع  حیبق  یلاعت  هیلا  لالضالا  دانسا  نا  کیلع  یفخی  و ال  ریغلا ، هلالض  اب  لضملل  یفـشتلا  لصحی  یتح  امهوحن 
هللا ءاشی  نم  لضم ، یلاعت  هنا  مالک  ال  لوقنف : .طسوب  لسوتلا  ریغ  نم  یلاعت  هیلا  ادنـسم  یقیقحلا  هاـنعمب  لالـضالا  سیلف  هیلا  هدانـسا 
نا حصی  روتـسد ال  لمعب و  مهرمات  مل  دالوا و  کل  ناک  ول  لوقن : نا  وه  لاثم و  داریاب  کل  حضتی  رـس و  اذه  تحت  نکل  و  هللـضی ،

: لوالل لاقی  ذئنیحف  رخآ ، ضعب  یبا  ضعب و  هلبق  ریخلاب  مهرمای  اروتسد  مهل  تلعج  اذا  اما  و  هاصع ، انالف  و  هابا ، عاطا  انالف  نا  لاقی :
نا ثیح  و  لوالا ، ضعبلل  داه  تناف  مهداشر ، مهحالـص و  هیف  امل  ایواح  روتـسدلا  کلذ  ناـک  اـمل  مث  یـصاعلا ، یناـثلل : و  عیطملا ،
مل روتـسدلا  اذـه  لعج  نکی  مل  ول  هنا  ینعمب  هل ، لضم  تنا  لاض و  وه  هل : لاـقی  ذـئنیحف  روتـسدلا ، نع  ضرعا  هسفن و  ملظ  یناـثلا 
نع لض  امنا  یناثلا  نا  هقیقحلابف  لض ، نـالف  يدـتها و  نـالف  لاـقی : نا  قیرطلا ، نییعت  لـبق  حـصی  مل  هلالـضلا و  نم  هیادـهلا  زیمتی 

لاسرا ول ال  هنال  کلذ  لاوسلا و  باوج  تمهف  لاثملا  تمهف  اذاف  فیطللا  قیقدلا  ینعملا  اذهب  هل  لضم  تناف  کقیرط  كروتـسد و 
لـض نالف  و  حـلفاف ، میقتـسملا  طارـصلا  یلا  يدـه  نالف  لاـقی : نا  حـصی  مل  بیطلا و  نع  ثیبخلا  زیمتی  اـمل  بتکلا  لزنا  لـسرلا و 

ربکتسا و نمف  دابعلل  هیاده  هلزنا  یلاعت  هللا  نا  نازیملا و  رایعملا و  طارـصلا و  وه  نآرقلا و  وه  روتـسدلا  نا  ثیح  و  يوغ ، یـصعف و 
نیملاظلا و یلا  فاضی  لالـضالا  نا  يرت  الا  امهوحن ، لضم و  وه  وا  هلـضا  هللا  نا  لاقی : ینعملا  اذـهب  و  هسفن ، ملظ  لض و  دـقف  یبا 

مه کـئلواف  لـظی  نم  و   ) یلاـعت هلوق  و  (، 27 میهاربا : ( ) نیملاظلا هللا  لـضی  و  : ) یلاـعت هلوق  وحن  اـهوحن ، نیرفاـکلا و  نیرـساخلا و 
یلع هتمدقم  یف  يرصیقلا  لاق  .منتغا  هذخ و  رـصبتف و  اهلاثما ، و  نیرفاکلا ) هللا  لضی  کلذک  : ) هلوق و  ( 178 فارعالا : ( ) نورساخلا
جراخ رما  یلا  هققحت  یف  جاتحی  اذا ال  هتاذـل ، هتاذـب  هماوق  هب و  هنم و  وهف  ریخ  وه  اـم  لـک  ضحم و  ریخ  دوجولا  و  صوصفلا : حرش 
ءاهتنا هل  و ال  ذئنیح ، هناکمال  هدوجوم  هلع  یلا  اجاتحم  ناکل  الا  ءادتبا و  هل  سیل  هریغل و  تبثملا  هتاذـب و  تباثلا  مویقلا  وهف  هتاذ  نع 

رهظ ام  لک  عوجرل  نطابلا  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وهف  يدـبا  یلزا و  وهف  بالقنالا  وا  هدـضب  فصویف  مدـعلل  اضورعم  ناکل  الا  و 
وهف هتطساوب  وه  امنا  ملاع  لکل  ملعلا  لوصح  هتاذب و  ءایـشالاب  هتطاحال  میلع  یـش ء  لکب  وه  و  هیلا ، .بیغلا  یف  نطب  وا  هداهـشلا  یف 

رصبلا و عمسلا و  هردقلا و  هدارالا و  ملعلا و  هایحلاک و  تافصلا  نم  لک  موقت  هب  تالامکلا و  عیمج  همزلی  يذلا  وه  لب  کلذب  یلوا 
يذلا وه  لب  اهتالامک  اهلک  ءایشالا  قحلی  هب  ذا  رخآ  یش ء  هطساوب  هتاذب ال  ریصبلا  عیمسلا  رداقلا  دیرملا  میلعلا  یحلا  وهف  کلذ  ریغ 
هبترم یف  هکلهتسم  هصاخ  تادوجو  اضیا  اهنال  تاوذلل  اعبات  ریـصیف  تالامکلا  کلت  روصب  هفلتخم  هروص  یف  هلوحت  هیلجتب و  رهظی 
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و اهنیعت ، اهتاذ و  هدـحو  یف  حدـقی  اهروص ال  اـهتاروهظ و  هرثک  اـهیف و  رثکت  ـال  هدـحاو  هقیقح  وه  .هتیدـحاو و  یف  هرهاـظ  هتیدـحا 
یفانی کـلذ ال  یـشب ء و  هنع  زیمتی  یـش ء و  یف  هعم  كرتشیل  هریاـغی  اـم  دوجولا  یف  سیل  ذا  اـهیلع  دـئاز  نیعتب  ـال  اهتاذـب  اـهزایتما 
لباقی هدـحو ال  اهل  .هینیعلا و  هیملعلا و  رهاظملا  هیئامـسالا و  هیتافـصلا و  تانیعتلا  عیمج  لـصا  وه  لـب  هنیعتملا  اـهبتارم  یف  اـهروهظ 

هدـحولا کلت  لظ  یه  یتلا  هرثکلل  هلباقملا  هیئامـسالا  هدـحولا  و  هیدـحالا ، اهتاذ  نیع  یه  اهل و  هلباـقملا  هدـحولا  لـصا  یه  هرثکلا 
تاوامـس رونم  هریغل و  رهظم  هتاذب و  رهاظ  هنال  اهلک و  ءایـشالا  كردی  هب  ذا  ضحم  رون  وه  .هجو و  نم  اهنیع  اضیا  هیتاذـلا  هیلـصالا 

عیمج عبنم  ققحت و  و  دجوت ، هب  اهنال  ماسجالا  ضرا  حاورالا و  بویغلا و 

نا توبثلا ، ققحتلا و  لوصحلا و  نع  نوکلا و ال  نع  هرابع  تسیل  و  هاوس ، امل  همولعم  ریغ  هتقیقح  و  هینامـسجلا ، هیناحورلا و  راونالا 
دوجو نوکلاب  هللا  لها  دارا  امک  عازن  الف  دوجولا  ظفلب  داری  ام  دـیرا  نا  و  هرورـض ، ذـئنیح  ضرع  اهنم  الک  نـال  ردـصملا  اـهب  دـیرا 

فیرعتلا و  هتینا ، بسحب  امولعم  ناک  نا  و  هتقیقح ، بسحب  امولعم  اـضرع و ال  ـال  ارهاوج و  اـهنم  یـش ء  نوکی  ـال  ذـئنیح  و  ملاـعلا ،
یف نایعالا  یلع  طـسبنملا  ماـعلا  دوجولا  .هرورـض و  هریغ  نوکلا و  نم  رهـشا  دوجولا  ملعلا و  دـیفیل  رهـشالاب  نوکی  نا  دـبال  یظفللا 
هیلا دـییقتلا و  فعاضتل  لظلا  کلذـل  نـالظ  یجراـخلا  دوجولا  ینهذـلا و  دوجولا  کلذـک  همومعب و  هدـیقتل  هلـالظا  نم  لـظ  ملعلا 

تباثلا یلاعت  هناحبـس و  قحلا  دوجولا  بجاولا  وهف  انکاس ) هلعجل  ءاش  ول  لظلا و  دـم  فیک  کبر  یلا  رت  ملا  : ) یلاـعت هلوقب  هراـشالا 
هتاذ یلا  هقلخ  يداهلا  ءایلوالا  ءایبنالا و  ناسلب  وعدـملا  هینابرلا  توعنلاـب  توعنملا  هیهلـالا  ءامـسالاب  فوصوملا  هریغل  تبثملا  هتاذـب 

اـضیا هبن  و  یح ، لک  عم  هتقیقحب  و  یـش ء ، لک  عم  هتیوهب  هنا  مهناسلب  ربخا  هتیهولا  هبترم  هعمج و  نیع  یلا  هئایبناب  هرهاـظم  یعادـلا 
امع هتافصب  هئالعتسا  هتاذلا و  هئافتخاب  اهریغ  هنوک  نیعلا و  ملعلا و  یملاع  یف  هتافص  هئامسا و  سبالم  یف  هروهظب  ءایـشالا ، نیع  هنا 

عم ایهف  هوافتخا  ءایشالل  هداجیا  .نیوکتلا و  ثودحلا و  تامس  نع  هسدقت  نییعتلا و  رـصحلا و  نع  ههزنت  نیـشلا و  صقنلا و  بجوی 
: لاق امک  هیـشالتم ، اهلعج  اهتامـس و  اهتانیعت و  هلازاب  اهایا  هرهق  هتدـحوب و  هروهظ  يربکلا  همایقلا  یف  اـهل  همادـعا  و  اـهایا ، هراـهظا 
وا بیغلا ، ملاع  یلا  هداهـشلا  ملاع  نم  هلوحت  يرغـصلا  یف  و  ههجو ) الا  کلاه  یـش ء  لک  و  ( ) راهقلا دـحاولا  مویلا هللا  کلملا  نمل  )

بـسحب نیعلا  یف  مث  ملعلا  یف  الوا  ترهظ  هتافـص  هئامـسا و  رهاظم  هتالامک و  روص  تایهملاف  دحاو  ملاع  یف  هروص  یلا  هروص  نم 
قئاقح كردـی  وه  هیدمرـسلا و  هتالامک  هیقیقحلا و  هتدـحو  یلع  وه  روصلا و  بسحب  رثکتف  هتایار  همالعا و  عفر  هتایآ و  راهظا  هبح 

انیعت و اهریغ  تناک  نا  هقیقح و  هتاذ  نیع  اضیا  قئاقحلا  کلت  نال  هریغ  لوالا و  لقعلاک  رخآ  رماب  هتاذ ال  هقیقح  كردی  امب  ءایشالا 
مکرذحی و  ( ) هردق قح  هللا  اوردق  ام  و  ( ) املع هب  نوطیحی  و ال  ( ) راصبالا كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال  : ) لاق امک  هریغ  هکردی  ال 

وه دوجولا  نا  تملع  اذا  .هلوصح و  نکمی  امیف ال  مهرامعا  اوعیـضی  الئل  همحر  هنم و  افطعت  هدابع  هبن  داـبعلاب ) فور  هللا  هسفن و  هللا 
وه و  ( ) نورصبت الفا  مکـسفنا  یف  و  ( ) نورـصبت نکل ال  مکنم و  هیلا  برقا  نحن   ) و متنک ) امنیا  مکعم  وه  و  : ) هلوق رـس  تملع  قحلا 
رس و  هرصب ، هعمس و  تنک  و  طیحم ) یـش ء  لکب  هللا  ضرالا و  تاومـسلا و  رون  هللا  : ) هلوق و  هلا ) ضرالا  یف  هلا و  ءامـسلا  یف  يذلا 

لقن نم  اندرا  ام  یهتنا  .هراشالا  ناسلب  دیحوتلل  ههبنملا  رارـسالا  نم  کلذ  لاثما  هللا و  یلع  طبهل  لبحب  متیلد  ول  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق
هیآ و یلاعت  هاوس  امم  دـحاو  لکف  ههبـش  کش و  هیلا  قرطتی  امم ال  لولعملا  هلعلا و  نیب  هیخنـسلا  مکح  ناک  امل  .يرـصیقلا و  مالک 

امل هیخنـسلا  مکح  ول ال  و  هیذ ، یلا  لظک  هیلا  اهتبـسن  هوجولا و  عیمج  نم  هنیابت  هجو و ال  نم  هنع  یکاـحت  یـشلا ء  هیآ  هل و  همـالع 
میرکلا نآرقلا  یف  هروکذـملا  اهتاوخا  هیالا و  ظافلا  یف  لمات  هل و  تایآ  هاوس  ام  ینعا  هیـسفنالا  هیقافالا و  تادوجوملا  نوک  حـصی 

امب رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلا  راهنلا و  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  : ) یلاـعت لاـق  .باوصلا  یلا  كدـشرت 
باحـسلا حایرلا و  فیرـصت  هباد و  لک  نم  اهیف  ثب  اـهتوم و  دـعب  ضرـالا  هب  اـیحاف  ءاـم  نم  ءامـسلا  نم  هللا  لزنا  اـم  ساـنلا و  عفنی 
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لیللا و فالتخا  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  یف  نا  : ) یلاعت لاق  و  (. 165 هرقبلا : ( ) نولقعی موقل  تایال  ضرالا  ءامسلا و  نیب  رخسملا 
هللا یلـص   ) یبنلا نع  هیاورلا  ترهتـشا  دـق  و  عمجملا : یف  لاق  نارمع )..: لآ   ) سمخلا تایالا  رخآ  یلا  بابلالا ) یلوال  تایال  راهنلا 
هرس سدق  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور  دق  .اهیف و  ام  لماتی  مل  هیکف و  نیب  اهکال  نمل  لیو  لاق : تایالا  هذه  تلزن  امل  هنا  هلآ ) هیلع و 

تعمـس لاق : يرهزلا  نع  ثاـیغ ، نب  صفح  نع  هدانـساب  برعملا ) نم  ج 2  ص 446   ) یفاکلا لوصا  نم  نآرقلا  لـضف  باـتک  یف 
هیالا ینعا  هظفللا  هذه  .اهیف و  ام  رظنت  نا  کل  یغبنی  هنازخ  تحتف  املکف  نئازخ  نآرقلا  تایآ  لوقی : مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

ءایـشالا نع  ناک  امل  دوجولا  ول ال  و  یلاعت ، هل  ییف ء  همالع و  یلاعت  هاوس  ام  نا  لصا و  دوجولا  نا  اهتوص  یلعاـب  يداـنت  اـهتاوخا  و 
راحبلا نم  لوالا  دلجملا  یف  .اهلولعم و  هلعلا و  نیب  هیخنسلا  مکحل  اضیا  رون  یلاعت  هنع  ردص  امف  ارون  دوجولا  ناک  امل  و  رثا ، نیع و 

هیلع  ) لاقف یلاعت ؟ كرابت و  هللا  قلخ  ام  لوا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  یماشلا  تالاوس  یف  عئارـشلا  للع  باتک  نع  القن 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما انالوم  نع  ءاعد  یف  راحبلا ص 183  نم  رشع  عساتلا  یف  .رونلا و  مالسلا :)
هقلخ نیب  هنیب و  بورـضم  باـجح  ـال  هنا  یلع  هلـالد  هیفف  .هقلخ  رظاون  نع  هروـن  عاعـشب  بجتحا  نم  اـی  کلئـسا  ینا  مهللا  هلآ :) و 

هل سیل  رئاس و  قئاقحلا  لک  یف  کلامج  .هنایب  افنآ  مدـقت  امک  هرون  هانتکا  نع  انراصبا  نع  الـضف  انرئاصب  هروصق  هروهظ و  هدـشالا 
ءاعدب فورعم  ءاعدلا  اذـه  یئادـیپ و  هک  سب  ملاع ز  همه  زا  یناهن  لاح  همه  رد  تست  يور  مه  وت  يور  باجح  رتاس  کلامج  الا 

نبا لـجالا  دیـسلا  هاور  و  هلودـلا ) مجن  عـبط  نم  ص 303   ) اضیا لوکـشکلا  یف  هرـس  سدـق  یئاهبلا  همالعلا  خیـشلا  هلقن  باـجتحا ،
زرح یف  لمات  و  ص 75 .)  ) تاوعدلا جهم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هر - سوواط -

ص  ) تاوعدلا جهم  یف  هتاجرد  یلاعت  هللا  عفر  سوواط  نبا  لجالا  دیـسلا  هاور  مالـسلاامهیلع ، داوجلا  یلع  نب  دمحم  انماما  انالوم و 
- رون لک  هب  یـضی ء  ارون و  رونلا و  رون  ضرالا و  ءامـسلا و  رون  ای  لیللا و  رون  ای  راهنلا و  رون  ای  کلاسا  و  زرحلا : کـلذ  یف  و  ( 36

اناکم كرتی  مل  رونلا  کلذ  نا  یه  هقیقد و  الم ) (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  .كرون و  یـش ء  لک  ـالم  و  مالـسلا ،) هیلع   ) لاـق نا  یلا 
شتریغ .هیرابتعا  هینهذ  مادـعا  اهدودـح  طقف و  رونلا  کلذ  الا  سیل  یـش ء  لک  لب  هریغ  نم  هنم و  فلوم  یـش ء  دـجوی  یتح  هریغل 

اضیا جهملا  یف  هرس  سدق  روکذملا  لیلجلا  دیسلا  هلقن  ع )  ) سیردا ءاعد  یف  دش و  ایـشا  هلمج  نیع  مرج  تشاذگن ال  ناهج  رد  ریغ 
جهملا ص  ) هیلع هللا  تاولص  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ءاعد  یف  .هرون و  تاملظلا  قلف  يذلا  تنا  هاده  یـش ء و  لک  رون  ای  (ص 305 :)

دق رونلا  رون  ای  هللا  ای  (: 306

دیسلا هاور  خلا ، رون - لک  رون  ای  رونلا و  رون  ایف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) انیبنل ءاعد  یف  .کضرا و  کتاوامس و  لها  كرونب  ءاضتسا 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا ع )  ) لیئاربج هماع  رخآ  ءاـعد  کـلذ  نم  و  ص 88 )  ) اضیا جـهملا  یف  و  ص 126 .)  ) لابقالا یف  هرـس  سدق 

انمامال رحـسلا  ءاعد  یف  .خـلا و  ضرالا - تاوامـسلا و  لاـمج  اـی  ضرـالا  تاوامـسلا و  رون  اـی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اـضیا : هلآ )
اهوحن و  هلک ، كرونب  کلئسا  ینا  مهللا  رین  كرون  لک  هروناب و  كرون  نم  کلاسا  ینا  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا یلع  نب  دمحم 

فراعملا نا  ملعیل  و  نیئیضتسملل ، ارون  ءایض و  اهنم  هفئاط  انلقن  امنا  ادج و  ریثک  یلاعت  هللا  ججح  نع  هروثاملا  هیعدالا  راکذالا و  نم 
يذلا رونلا  کلذ  داتفا و  رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب  امـش  يوک  رـس  كاخ  رذگهر  زا  .الع  لج و  هللا  ملع  هنزخ  دنع  اهلک 

هللا و  ( ) ههجو الا  کلاه  یـش ء  لک  ( ) مارکالا لالجلا و  وذ  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک   ) یلاعت ههجو  وه  یـش ء  لک  ـالم 
(: ص 210  ) رارـسالا عماج  یف  هرـس  سدـق  یلمالا  ردـیح  دیـسلا  هلاتملا  فراعلا  لاـق  هللا .) هجو  مثف  اولوت  اـمنیا  برغملا  قرـشملا و 

: رکبوبا مهل  لاقف  هباتک ، یبنلا و  نع  هولاس  هیلع و  اولخد  رکب و  یبا  هفالخ  دهع  یف  هنیدـملا  اودر  نیینابهرلا و  نم  هعامج  نا  یکح 
اولاقف باتک ، هعم  انیبن و  ءاج  معن 
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یـشب ء، انیبن  هرـسف  ام  و  اننید ، یف  هنع  یهنم  لاوسلا  اذـه  رکبوبا : لاق  هریـسفت ؟ ام  و  اولاق : معن ، لاـق : هللا ؟ هجو  هباـتک  یف  لـه  و  هل :
فرعف هدـنع  نم  اوجرخ  .اناتهب و  اروز و  الا  مکباتک  ناک  ام  اباذـک و  ـالا  مکیبن  ناـک  اـم  هللا  و  اولاـق : مهلک و  نویناـبهرلا  کحـضف 
لاوسلا نع  اولاسف  هولاساف ، همع  نبا  یقیقحلا و  هتفیلخ  اذه  نا  مهل : لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  مهاعدف  ناملـس  کلذـب 
لعتشا املف  هلاعشاب  محفلا و  نم  یش ء  راضحاب  رماف  لعفلاب  لب  لوقلاب  مکباوج  لوقن  ام  مهل : لاقف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هنیعب 

اذـهف مالـسلا :) هیلع   ) لاقف رانلا ، هجو  هلک  اذـه  نابهرلا  لاقف  رانلا ؟ هجو  ام  نابهر ! اـی  لاـق : ناـبهرلا و  ع )  ) لاـس اراـن ، هلک  راـص  و 
نوینابهرلا ملـساف  نوعجرت ) هیلا  مکحلا و  هل  ههجو  ـالا  کـلاه  یـش ء  لـک  ( ) هللا هجو  مثف  اولوت  اـمنیاف   ) ارق و  هللا ، هجو  هلک  دوجولا 

دنع اموی  اوعمتجا  رحبلا  ناـتیح  نا  اـضیا  یکح  و  هیلع :- هللا  ناوضر  لاـق - .نیفراـع و  نیدـحوم  اوراـص  هدـی و  یلع  کلذـب  مهلک 
هتهج انملعت  نا  نم  دبالف  نومودعم  هنودـب  نودوجوم و  هب  نحن  يذـلا  رحبلا  یلا  هجوتلا  یلع  انمزع  نحن  نالف  ای  هل : اولاق  مهریبک و 
لاقف .هتهجال  هناکم و  فرعن  هفرعن و ال  ام  هب و  عمـسن  هلواطتم  هدـم  انیقب  انال  هترـضح  یلا  لـصن  هیلا و  هجوتن  یتح  هقیرط  اـنفرعت  و 
سیل اذـه  دـحا و  هیلا  لصی  نا  نم  مظعا  رحبلا  نال  مکلاثماب  مکلب و ال  قیلی  مالکلا  اذـه  سیل  یناوخا  یباحـصا و  اـی  مهریبک : مهل 

نودوجوم مکنا  نودقتعت  مکنا  مکیفکی  لب  مالکلا  اذه  لثمب  کلذ  دـعب  اوملکتت  هنع و ال  اوتکـساف  مکماقم ، نم  وه  مکلغـشب و ال 
انداشرا نم  کل  دبال  هیلا و  هجوتلا  نم  انل  دبال  انعفدی ، عنملا  اذـه  انعفنی و ال  ام  مالکلا  اذـه  هل : اولاقف  .هنودـب  نومودـعم  هدوجوب و 

يذلا رحبلا  یناوخا  ای  لاق : نایبلا و  یف  مهل  عرش  دیفی  عنملا ال  نا  لاحلا و  هروص  ریبکلا  فرع  املف  .هدوجو  یلا  انتلالد  هتفرعم و  یلا 
، هب طاحملا  نع  کفنی  طیحملا ال  و  هب ، نوطاحم  متنا  مکب و  طـیحم  وه  و  هعم ، متنا  مکعم و  وه  هیلا  هجوتلا  نودـیرت  هنوبلطت و  متنا 

عم متنا  مکعم و  رحبلاـف  یـش ء  مکدـنع  رحبلا  ریغ  سیل  رحبلا و  وهف  تاـهجلا  یف  متهجوت  اـمنیاف  هیف  متنا  يذـلا  نع  هراـبع  رحبلا  و 
اوعمـس نیحف  .مکـسفنا  نم  مکیلا  برقا  وه  و  هنع ، نیبئاغب  متنا  و ال  مکنع ، بئاغب  سیل  وه  و  مکیف ، رحبلا  رحبلا و  یف  متنا  و  رحبلا ،

رحبلا تلق  کنال  هل : اولاقف  اذه ؟ قحتـسا  بنذ  يال  ینولتقت و  مل  مهل : لاقف  هولتقی ، یتح  هودصق  هیلا و  مهلک  اوماق  هنم  مالکلا  اذـه 
هقیرط نع  انلالـضا  الا  اذـهب  تدرا  اـمف  رحبلـالا  ءاـملا  نیا  و  طـقف ، ءاـملا  وه  هیف  نحن  يذـلا  هیف و  نحن  يذـلا  وه  هبلطن  نحن  يذـل 

یف دـحاو  یـش ء  ءاملا  رحبلا و  نال  رمالا  سفن  یف  عقاولا  قحلا و  الا  تلق  ام  کلذـک و  ناک  اـم  هللا  و  مهریبک : لاـقف  .هنع  اننادـیحو 
تایصوصخلا تالامکلا و  بسحب  هل  مسا  رحبلا  و  دوجولا ، هقیقحلا و  بسحب  رحبلل  مسا  ءاملاف  الصا ، هریاغم  امهنیب  سیل  هقیقحلا و 

رفک رخالا و  ضعبلا  رکنا  و  هنع ، تکـس  رحبلاب و  افراع  راص  مهـضعب و  کـلذ  فرعف  .اـهلک  رهاـظملا  یلع  راـشتنالا  طاـسبنالا و  و 
امهالک احیحـص و  اضیا  ناکل  جاومالا  ناسل  نع  هتیکح  ول  ناتیحلا  ناسل  نع  تیکح  يذـلا  .ابوجحم و  ادورطم  هنع  عجر  کلذـب و 

لاقف قحلا ، نع  اولاس  فراع و  وا  ماما  وا  یبن  دـنع  اوعمتجا  اذا  مهناف  قحلا  بلط  یف  قلخلا  ناـش  کلذـکف  اذـه  ققحت  اذا  و  زئاـج ،
و هب ، نوطاخم  متنا  مکب و  طیحم  وه  و  هعم ، متنا  مکعم و  وه  هنوبلطت  هنع و  نولاست  يذـلا  قحلا  نا  فراعلا : وا  ماـمالا  وا  یبنلا  اذـه 

وه الا  هثالث  يوجن  نم  نوکی  ام   ) مکدـیرو لـبح  نم  مکیلا  برقا  وه  و  متنک ، اـمنیا  مکعم  وه  و  طاـحملا ، نع  کـفنی  ـال  طـیحملا 
نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  و  ( ) اوناک امنیا  مهعم  وه  الا  رثکا  کلذ و ال  نم  یندا  مهـسداس و ال  وه  الا  هسمخ  ـال  مهعبار و 

مکنع و بئاغب  سیل  وه  و  نوعجرت ) هیلا  مکحلالا و  ههجو  الا  کلاه  یش ء  لک  ( ) هللا هجو  مثف  اولوت  امنیا  ( ) میلع یـش ء  لکب  وه  و 
لک یـش ء و  لک  وه  لب  یـش ء ، لک  نیع  وه  یـش ء و  لک  عم  وه  هدوجو و  ههجو و  هتاذ و  مثف  متهجوت  امنیا  هنع ، نیبئاـغب  متنا  ـال 

و هتافصب ، رهاظلا  هتالامکب ، رخالا  و  هتاذب ، لوالا  وه  و  اجراخ ، انهذ و ال  ال  الصا ، دوجو  هریغل  سیل  و  لئاز ، هنودب  مئاق و  هب  یش ء 
هودـصق مهلک و  هیلا  اوماق  کلذ  قلخلا  عمـس  املف  .ناج  سنا و  لک  عم  و  نا ، وا  نیح و  لک  یف  ناکم ، لکلل  هنا  و  هدوجوب ، نطابلا 

وه و الا  دوجولا  یف  سیل  و  هعم ، متنا  مکعم و  قحلا  تلق  کنال  هل : اولاقف  اذـه ؟ قحتـسا  بنذ  يال  ینولتقت و  مل  مهل  لاـقف  هولتقیل ،
مارجالا كالفالا و  سفنلا و  لقعلا و  نم  هریغ  تادوجوم  كانه  نا  هقیقحلاب  فرعن  نحن  و  اجراخ ، اـنهذ و ال  ـال  دوجو  هریغل  سیل 
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لاقف .هقیرط  قحلا و  نع  انلالـضا  انئاوغا و  الا  کلذـب  تدرا  ام  و  قیدـنز ، دـحلم  رفاک  الا  تنا  امف  کـلذ ، ریغ  نجلا و  کـلملا و  و 
مکربخا و  هسفنب ، وه  لاق  ام  تلق  لب  مکئاوغا ، مکلالـضا و  کلذـب  تدرا  ام  و  عقاولا ، ریغ  قحلا و ال  ریغ  مکل  تلق  ام  هللا  ال و  مهل :

(- ضرالا تاومـسلا و  رون  هللا  : ) هلوق ینعم  و  هیالا ، قافالا -) یف  انتایآ  مهیرنـس  : ) هلوق ینعم  یـش ء  ياف  الا  و  هیبن ، ناـسل  یلع  هاـیا 
متنا و اهومتیمـس  ءامـسا  الا  هنود  نم  نودـبعت  ام  : ) لاق یـش ء  يـال  و  نطاـبلا ) ورهاـظلا  رخـالا و  لوـالا و  وه  : ) هلوق ینعم  و  هیـالا ،
و نوملعی ،؟) سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا  کلذ  هایا ، الا  اودـبعت  نا ال  رما  الا هللا  مکحلا  نا  ناطلـس  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکوابآ 

امک هیلع ، ردـقب  کلذ و ال  فرعی  ام  دـحاو  لک  نا  فرعی  هنال  میظعلا ؟) لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لضف  کـلذ  : ) لاـق مل 
وا بلق  هل  ناک  نمل  يرکذـل  کلذ  یف  نا  و  ( ) بابلالا یلوال  تایال  کلذ  یف  نا  و  ( ) یهنلا یلوال  تایال  کلذ  یف  نا  : ) اـضیا لاـق 

ادورطم ابوجحم  هنع  عجر  و  مهضعب ، کلذ  رکنا  و  ادحوم ، افراع  راص  هنم و  لبق  مهضعب و  کلذ  فرعف  دیهـش .) وه  عمـسلا و  یقلا 
دقل و   ) باملا عجرملا و  هیلا  باوصلاب و  ملعا  هللا  و  بابلا ، اذـه  یف  هبورـضملا  هلثمالا  رخآ  اذـه  هلاـثما ، نم  هنم و  هللااـب  ذوعن  اـنوعلم 
اندرا ام  یهتنا  نوملاعلا ،) الا  اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرضن  لاثمالا  کلت  و  ( ) نورکذتی مهلعل  لثم  لک  نم  نآرقلا  اذه  یف  سانلل  انبرض 
نکی مل  و  دوجولا ، رونب  الا  روهظ  رثا و  اهل  نکی  مل  و  هلاـصا ، تاـیهملل  نکی  مل  اـمل  .ماـقملا و  یف  هیلع  هللا  همحر  همـالک  لـقن  نم 

راد یف  ملعی  كردـی و  يری و  ام  لواف  هرون  تایهاملا  تاملظ  قتف  یـش ء و  لـک  ـالم  هنا  تیرد  هنوش و  هناحبـس و  هتاذ  ـالا  دوجولا 
دوجولا هریغ و  وا  دوجو  اما  لیلدـلا  کلذ  نال  هیلع  لدـی  لیلد  فرعم و  یلا  جاتحی  هتاذـب ال  رهاظ  وهف  ـالا  سیل  دوجولا  وه  دوجولا 

نم دوجولا  ریغ  نا  معن  دوجوم ، یـش ء و  وه  ام  یلع  لدی  فیک  اسار  یـشب ء  سیل  ام  ضحم و  یـش ء  مدعلا  مدع و  ریغلا  و  دوجو ،
هللااب هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق کبر ؟ تفرع  اذ  امب  ص )  ) انیبن لئـس  دق  و  هب ، فرعی  اهرـساب  هنکمملا  تادوجوملا  حابـشا  تایهام 

، یلعالادبع نع  هدانساب  ینیلکلا  مالسالا  هقث  يور  .هللااب و  هللا  اوفرعا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما یلع  انالوم  لاق  و  ءایـشالا ، تفرع 
هیلع  ) لاـق نا  یلا  هللا - ـالخ  اـم  قولخم  وهف  یـش ء  مسا  هیلع  عـقو  یـش ء  لـک  هریغ و  هللا  مسا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع 

دحوم دحاو  وه  امنا  هریغ و  هتروص  هلاثم و  هباجح و  نال  كرـشم  وهف  لاثمب  وا  هروصب  وا  باجحب  هللا  فرعی  هنا  معز  نم  مالـسلا :)
نم ءامـسالا  ثودح  باب  نم  ثیدـح 4   ) ثیدـحلا یـش ء - قولخملا  قلاـخلا و  نیب  سیل  هریغب ، هفرع  هنا  معز  نم  هدـحوی  فـیکف 
ینا مالسلا :) هیلع   ) هللادبع یبال  تلق  لاق : مزاح  نب  روصنم  نع  ص 494 )  ) دیحوتلا یف  و  برعملا .) نم  یفاکلا ج 1 ص 88  لوصا 
یف .هللا و  کمحر  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هللااـب ، نوفرعی  داـبعلا  لـب  هقلخب  فرعی  نا  نم  مرکا  لـجا و  هللا  نا  مهل : تلقف  اـموق  ترظاـن 

كریغل نوکیا  کیلا  رقتفم  هدوجو  یف  وه  امب  کیلع  لدتسی  فیک  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا هللادبع  یبا  ءادهـشلا  دیـسل  هفرع  ءاعد 
ناف هدوجو ) یف  ( ) مالـسلا هیلع   ) همالک فطل  یفخی  و ال  افنآ ، مدـقت  اـمک  کـل ، رهظملا  وه  نوکی  یتح  کـل  سیل  اـم  روهظلا  نم 

و رطاف ، هملک  هتافص  هئامسا و  رهاظم  هتاذ و  یلاجم  هنوش و  یلاعت  هاوس  ام  نا  یلا  اضیا  كدشری  امم  .ناشلا و  نم  اناش  مالکلا  اذهل 
: یلاعت هلوق  و  ( 11 میهاربا : ( ) ضرالا تاومـسلا و  رطاف  کـش  هللا  یفا  : ) لـئاق نم  زع  هلوق  وحن  میرکلا  نآرقلا  یف  اـمهتاوخا  رطف و 
: لاقی قشلا ، رطفلا  لصا  نال  رخا ، تاـیآ  هدـع  یف  اذـک  و  ( 80 ماعنالا :  ) افینح ضرـالا  تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو  ینا  )

نالف رطف  لاقی : الوط ، قشلا  رطفلا : لصا  بغارلا : لاق  .يروباشینلل  نآرقلا  بئارغ  یف  امک  امهرهظا ، اذا  درولا  قرولاب و  رجشلا  رطفت 
هنم و  هتقو ، نم  هتزبـخف  هتنجع  اذا  نیجعلا  ترطف  و  نیعبـصاب ، اـهتبلح  هاـشلا  ترطف  و  اراـطفنا ، رطفنا  اروطف و  وـه  رطفا  ارطف و  اذـک 

اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  هلوقف : لاعفالا ، نم  لعفل  هحـشرتم  هئیه  یلع  هعادـبا  یـشلا ء و  هداجیا  وه  قلخلا و  هللا  رطف  و  هرطفلا ،
نامیالا و هفرعم  یلع  هتوق  نم  هیف  زکر  ام  یه  هللا  هرطف  و  یلاعت ، هتفرعم  نم  سانلا  یف  زکر  عدبا و  يا  رطف ، ام  یلا  یلاعت  هنم  هراشاف 
و نهرطف - يذـلا  : ) لاق و  ضرالا ) تاومـسلا و  رطاف  هللادـمحلا  : ) لاق و  هللا ) نلوقیل  مهقلخ  نم  مهتلاس  نئل  و  : ) هلوقب هیلا  راشملا  وه 

.هنم انیلع  هضافا  اهعدبا و  ام  لوبق  یلا  هراشا  هب ) رطفنم  ءامسلا  : ) هلوق یف  راطفنالا  نوکی  نا  حصی  اندجوا ، انعدبا و  يا  انرطف ) يذلا 
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هروص و هنع و  قشنم  هنم و  قتـشم  هلایح  یلع  مهنم  دـحاو  لک  هنم و  رطفت  یلاعت  هاوس  ام  نا  کئبنت  اهتاقتـشم  رطف و  هملک  .یهتنا و 
مدآ مدآ و  یلع  لص  مهللا  هفیحصلا : تاقحلم  یف  امک  ع ،)  ) مدآ یلع  هالـصلا  یف  مالـسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیـس  ءاعد  نم  و  هل ، هیآ 

همزاللا تافـصلا  ءامـسالاب و  هقیـضو  هتعـس  هتیلباق و  ردق  یلع  فصتا  دوجولاب ، مهنم  دحاو  لک  فصتا  امل  .خلا و  کترطف - عیدب 
بوجولاک هرثاتسملا  ءامسالا  الا  هب  هقئاللا  تافصلا  ءامسالا و  نم  هعابتا  هعم  رهظ  دوجولا  کنم  رهظ  نطوم  يا  یف  و  اضیا ، دوجولل 

هنم و اهبلطی  نا  هری  عسی  هب و ال  فصتی  نا  هریغل  نکمی  یلاعت ال  هدـنع  هنوزخم  ءامـسا  راهقلا ، دـحاولا  کلملا  ایافـص  اهناف  یتاذـلا 
یف تانوزخملا  تامرکملا  تاسدقملا  کئامـساب  و  مالـسلا :) هیلع   ) داوجلا یلع  نب  دـمحم  انال  ومزرح  یف  .اهکاردال و  هسفن  بعتی 

کلاسا رطفلا : دـیع  هلیل  لامعا  یف  و  ص 36 .)  ) تاوعدلا جهم  یف  هرـس  سدق  سوواط  نبا  لجالا  دیـسلا  هاور  كدنع ، بیغلا  ملع 
ءاعد یف  و  (. 273  ) لابقالا یف  هرس  سدق  روکذملا  دیسلا  هاور  كدنع  بیغلا  نوزخم  یف  مسا  لکب 

يذلا مسالاب  و  ص 521 :)  ) نیمالا دـلبلا  یف  هعجـضم  هللا  رون  یمعفکلا  خیـشلا  هب  یتا  ع )  ) مظاکلا رفعج  نب  یـسوم  انماما  اـنالوم و 
فورعملا ءاعدلا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  انالوم  نع  يورم  ءاعد  رخآ  یف  .کیلا و  الا  کنم  جرخی  ملف  کقلخ  نع  تبجح 

هب تیمس  مسا  لکب  کلاسا  ص 151 :)  ) تاوعدلا جهم  یف  هرس  سدق  سوواط  نبا  لیلجلا  دیسلا  هاور  هبنذب ، ذوخاملا  باشلا  ءاعدب 
: هیداجسلا هفیحصلا  نم  نیسمخلا  ءاعدلا  یف  .خلا و  .كدنع  بیغلا  ملع  یف  هب  ترثاتسا  وا  کبتک ، نم  یـش ء  یف  هتلزنا  وا  کسفن ،

یلع نیدلا  ردص  ینابرلا  ملاعلل  نیدجاسلا  دیـس  هفیحـص  حرـش  یف  نیکلاسلا  ضایر  یف  .کئامـسا و  نم  نوزخملاب  مهللا  کلاساف 
یلاعت هللا  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  يور  (: 565  ) هرس سدق  ناخ  یلع  دیسلاب  وعدملا  ینیسحلا  نیدلا  ماظن  دمحا  نب 

الا اهملعی  فلا ال  هکئالملا و  هللا و  الا  اهملعی  فلا ال  و  هکئالملا ، هللا و  الا  اهملعی  فلا ال  و  هللا ، الا  اهملعی  فلا ال  مسا : فالآ  هعبرا 
، روبزلا یف  هئامثالث  و  لیجنالا ، یف  هئامثالث  و  هاروتلا ، یف  هئامثالثف  هنوملعی ، نونموملاف  عبارلا  فلالا  اما  و  نویبنلا ، هکئالملا و  هللا و 

هعجضم هللا  رون  ینیلکلا  مالسالا  هقث  يور  .هنجلا و  لخد  اهاصحا  نم  موتکم  اهنم  دحاو  هرهاظ و  نوعست  هعست و  نآرقلا ، یف  هئام  و 
یبا نع  رمع  نبا  میهاربا  نع  هدانـساب  برعلا ) نـم  ج 1  ص 87   ) یفاکلا لوصا  نم  ءامـسالا  ثودـح  باب  نم  لوالا  ثیدـحلا  یف 

دسجم و ریغ  صخـشلاب  قطنم و  ریغ  ظفللاب  توصتم و  ریغ  فورحلاب  امـسا  قلخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع
، روتسم ریغ  رتتسم  مهوتم  لک  سح  هنع  بوجحم  دودحلا ، هنع  دعبم  راطقالا ، هنع  یفنم  غوبصم  ریغ  نوللاب  فوصوم و  ریغ  هیبشتلاب 
ادـحاو و اهنم  بجح  اهیلا و  قلخلا  هقافل  ءامـسا  هثالث  اهنم  رهظاف  رخالا  لبق  دـحاو  اهنم  سیل  اعم  ءازجا  هعبرا  یلع  همات  هملک  هلعجف 
و یلاعت ، هللا  ءامسا  باب  یف  اضیا  هیلع  هللا  ناوضر  قودصلا  خیـشلا  نیثدحملا  سیئر  هاور  .ثیدحلا و  .نوزخملا  نونکملا  مسالا  وه 

ثیدحلا یف  ینیلکلا  يور  .ه و  ناریا 1321  عبط  نم  دیحوتلا ص 183  باتک  نم  نیقولخملا  ءامـسا  یناعم  نیب  اهیناعم و  نیب  قرفلا 
، رباج نع  هدانساب  برعملا ) نم  ص 179 ج 1   ) یفاکلا لوصا  نم  مظعالا  هللا  مسا  نم  مالـسلا  مهیلع  همئالا  یطعا  ام  باب  نم  لوالا 

فـسخف هب  ملکتف  دـحاو  فرح  اهنم  فصآ  دـنع  ناک  امنا  افرح و  نیعبـس  هثالث و  یلع  مظعالا  هللا  مسا  نا  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع 
نم اندنع  نحن  و  نیعلا ، هفرط  نم  عرـسا  تناک  امک  ضرالا  تداع  مث  هدیب ، ریرـسلا  لوانت  یتح  سیقلب  زیرـس  نیب  هنیب و  ام  ضرالاب 

یلعلا هللااب  الا  هوق  لوح و ال  هدـنع و ال  بیغلا  ملع  هب  رثاتـسا  یلاعت  هللا  دـنع  دـحاو  فرح  و  اـفرح ، نوعبـس  ناـنثا و  مظعـالا  مسـالا 
نیعبـس نینثا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم یطعا  افرح  نوعبـس  هثالث و  مظعالا  هللا  مسا  نا  و  هنم : یناـثلا  ثیدـحلا  یف  .میظعلا و 

یف .بیغلا و  ملع  یف  هب  رثاتسم  هللا  دنع  فرح  افرح و  نوعبـس  نانثا و  هنم  اندنع  و  هنم : ثلاثلا  یف  دحاو و  فرح  هنع  بجح  افرح و 
نم ج 2  ص 408   ) یفاـکلا نم  ءاعدـلا  باـتک  نم  فوـخلا  نزحلا و  مهلا و  برکلل و  ءاعدـلا  باـب  نـم  رـشع  سداـسلا  ثیدـحلا 

وا کـقلخ  نم  ادـحا  هتملع  وا  کـباتک  یف  هتلزنا  کـل  وـه  مسا  لـکب  کـلاسا  ینا  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  برعملا )
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حلاـصلا یلوـملا  هلاـتملا  مـیکحلل  و  ادـج ، هریثـک  کـلذ  یف  هیعدـالا  راـبخالا و  .ثیدـحلا و  كدــنع - بـیغلا  مـلع  یف  ترثاتــسا 
عتم ینارعشلا  نسحلا  یبا  ازریم  همالعلا  انذاتـسال  اذک  و  یفاکلا ، نم  هروکذملا  باوبالا  حرـش  یف  هرـس  سدق  يورـسلا  یناردنزاملا 
یف اهبلطب  کیلعف  یلاـعت  هللا  ملع  هنزخ  نع  هرداـصلا  رارـسالا  کـلت  ناـیب  یف  هیهلا  هقح  فراـعم  هئاـقب  لوطب  نیملـسملا  ءاـملع  هللا 

رطفلا نم  دافتـسملا  هیخنـسلا  مکحب  ایلعلا  هتافـص  هیرونلا و  هعباوت  هنع  کفنی  ـال  ناـک  اـمنیا  رهظ  اذا  دوجولا  نا  هلمجلاـب  .اـهناظم و 
دشا هیدوجولا  هراثآ  رثکا و  هدوجو  هعس  ناک  برقا  ناک  املکف  الوط  اهدعب  واهئدبم  نم  ءایـشالا  برق  بسحب  توافتلا  امنا  و  اضیا ،
عیمج اذاف  همایق ، وه  هب و  مئاقلا  هضیف  الا  هاوس  اـم  سیل  و  نیع ، هفرط  هدوج  عطقنی  ـال  و  هدوجو ، بجاو  نم  یلا  اـهلک  یهتنتف  رفوا  و 
مهنم دشا  وه  مهقلخ  يذلا  نا هللا  اوری  ملوا  : ) لئاق نم  زع  لاق  لامک ، دوجو و ال  هقوف  روصتی  اضیا و ال  هیلا  یهتنی  هیلامکلا  تافصلا 
تلج لاق  و  ناش ) یف  وه  موی  لک  : ) الع لج و  لاق  مولعم و  ردـقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندـنع  الا  یـش ء  نم  نا  : ) یلاعت لاـق  و  هوق )

هللا نا  : ) یلاعت لاق  و  هتلکاش ) یلع  لمعی  لک  لق  : ) یلاعت كرابت و  لاق  و  ینغلا ) وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  : ) هتمظع
الا ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  لک  نا   ) یلاعت لاق  و  طیحم ) یش ء  لکب  هللا  و  : ) یلاعت لاق  و  الوزت ) نا  ضرالا  تاومـسلا و  کسمی 

توکلم هل  الا و  دوجوم  نم  ام  هنا  هقیقدـلا  هذـه  یلع  غرفتی  امم  و  مویقلا ) یحلل  هوجولا  تنع  و  : ) یلاعت لاـق  و  ادـبع ) نمحرلا  یتآ 
لاق و  ( 45 ءارـسالا : ( ) مهحیبست نوهقفت  نکل ال  هدـمحب و  حبـسی  الا  یـش ء  نم  نا  و  : ) یلاعت هللا  لاق  و  هب ، قیلی  ناسلب  قحلاب  قطان 

مح تلـصف ، ( ) یـش ء لک  قطنا  يذـلا  هللا  انقطنا  اولاق  : ) یلاعت كرابت و  لاـق  و  (. 7 نمحرلا : ( ) نادجـسی رجـشلا  مجنلا و  و  : ) یلاعت
22 هدجسلا :

( نیملاعلا بر  هللا  انا  ینا  یـسوم  ای  نا  هرجـشلا  نم  هکرابملا  هعقبلا  یف  نمیالا  داولا  یطاش ء  نم  يدون  اهیتا  اـملف  : ) یلاـعت لاـق  و  ). 
لاق و  (. 17 لمنلا : ( ) یش ء لک  نم  انیتوا  ریطلا و  قطنم  انملع  سانلا  اهیا  ای  لاق  دواد و  نامیلس  ثرو  و  : ) یلاعت لاق  و  صصق 31 .) )

اوخدا لمنلا  اهیا  ای  هلمن  تلاق  لمنلا  داو  یلع  اوتا  اذا  یتح  نوعزوی  مهف  ریطلا  سنالا و  نجلا و  نم  هدونج  نامیلسل  رـشح  و  : ) یلاعت
ریطلا دقفت  و  : ) یلاعت لاق  و  (. 19 لمنلا : ( ) خلا اهلوق - نم  اکحاض  مسبتف  نورعشی  مه ال  هدونج و  نامیلس و  مکنمطحی  مکنکاسم ال 

و (. 22 لمنلا : ( ) تایالا رخآ  یلا  نیقی - ابنب  ابـس  نم  کتئج  هب و  طحت  مل  امب  تطحا  لاقف  هلوق : یلا  دـهدهلا - يرا  یلاـم ال  لاـقف 
تایالا نم  اهریغ  و  نوبـسکی ،) اوناک  امب  مهلجرا  دهـشت  مهیدـیا و  اـنملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  موبلا  : ) سی هروس  یف  یلاـعت  لاـق 

یف هرـس  سدق  یئاهبلا  همالعلا  لاق  .ادج  هریثکف  هئایلوا  یلاعت و  هللا  ججحل  تادامجلا  لب  تاناویحلا  ملکت  یف  رابخالا  اما  .هینآرقلا و 
قطن نکل  محیبست  نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  یـش ء  نم  نا  قطان و  یح  هئازجاب  ملاعلا  لوکـشکلا : نم  یناثلا  دلجملا  لئاوا 
مهفی عمـسی و ال  ضعبلا  قطن  و  همهف ، رخالا و  مالک  امهنم  لـک  عمـس  اذا  هغللا  یف  نیقفتملا  نینثـالا  مـالکک  مهفی  عمـسی و  ضعبلا 

و کلذ ، ریغک  مهفی  عمـسی و ال  ام ال  هنم  و  انتاوصا ، تاناویحلا  عامـس  تاناویحلا و  تاوصا  انعامـس  هنم  هغللا و  یفلتخملا  نینثالاک 
(: هلودلا مجن  عبط  نم  ص 625   ) لوکشکلا رخآ  یف  لاق  .ء و  یـش  لک  مالک  نوعمـسیف  مهریغ  اما  و  نیبوجحملا ، یلا  هبـسنلاب  اذه 
نع لئسف  هالصلا  یف  هیلع  ایشغم  ع … )  ) دمحم نب  رفعج  قداصلا  نا  هتالیوات : یف  یناساقلا  قازرلادبع  الوملا  ینابرلا  فراعلا  يور 

خیـشلا نع  ناویدـلا  حرـش  یف  يدـبیملا  لـضافلا  لـقن  لاـق : مث  اـهب ، ملکتملا  نم  اهتعمـس  یتـح  هیـالا  ددرا  تـلز  اـم  لاـقف : کـلذ 
دنع یـسوم  هرجـشک  ناک  تقولا  کلذ  یف  مامالا  ناسل  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  هیاکحلا  هذه  لقن  دعب  لاق  هنا  يدرورهـسلا 

و يدوهلا : صفلا  لئاوا  یف  نیدـلا  ییحم  فراعلا  خیـشلا  لاق  یهتنا  .نآرقلا  هوالت  یف  ءاـیحالا  یف  روکذـم  وه  و  هللا ) اـنا  ینا  : ) لوق
یلع وه  يذـلل  هیغبتلا  مکحب  بدـی  وهف  هریغب  بدـی  اـمنا  هسفنب و  بدـی  نم  همث  اـم  حور و  وذ  هنـال  هباد  وهف  قـحلا  يوـس  اـم  لـک 
عبتی دقف ال  قحلا  کل  ناد  نا  قحلا و  کل  ناد  دقف  قلخلا  کل  ناد  اذا  .هیلع  یشملاب ء  الا  اطارـص  نوکی  هناف ال  میقتـسملا  طارـصلا 
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اذـهل هیف  عدوم  نکل  قح و  هنیعالا  نیعلا  هارت  قلخ  ام  قطن و  هلام  هارت  دوجوم  نوکلا  یف  اـمف  قح  هلک  یلوقف  هیف  اـنلوق  ققحف  قلخلا 
هل الا و  هدهاشت  هارت و  دوجوم  دوجولا  یف  سیل  يا  قطن : هلام  هارت  دوجوم  نوکلا  یف  امف  هلوق : نایب  یف  يرـصیقلا  لاق  قح و  هروص 

ناسل سیل  ناسللا  اذه  و  مهحیبست ) نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  یشلا ء  نا  و  : ) یلاعت لاق  و  هب ، قیلی  ناسلب  قطان  درجم  حور 
هل دهـشی  نذوملا  نا  درو  دـق  و  تاحوتفلا : نم  رـشع  یناثلا  بابل  رخآ  یف  هنع  هللا  یـضر  خیـشلا  لاق  نوبوجحملا ، معزی  امک  لاحلا 

انیار دـقف  فشکلا  رابخالاب  نامیالا  عم  اندز  نحن  هنوحـشم و  لیبقلا  اذـه  نم  تاوبنلا  عیارـشلا و  و  سبای ، وا  بطر  نم  هتوص  يدـم 
یفتخا امنا  و  ناسنا ، لک  هکردـی  سیل  امم  هللا  لالجب  نیفراعلا  هبطاخم  انبطاخت  اهنم و  انناذآ  هعمـست  قطن  ناسلب  نیع  هیور  راجحالا 

هنا ال معزی  بوجحملا  انطاب و  هقطن  یقبف  دحا  لک  هعمـسی  الف  لعفلا  کلذ  روهظل  بجوملا  لادتعالا  مدعل  تادوجوملا  ضعب  قطن 
ارخآ الوا و  هللادمحلا  ارهاظ و  انطاب و  یح  لک  قطن  كردی  و  یـش ء ، لک  هیناحور  دـهاشل  باجحلا  عوفرم  هنوکل  لماکلا  هل و  قطن 
قطان وه  الا  دوجوم  الف  دوجوم  لک  یف  یلجتملا  وه  قحلا  ناـک  اذا  هلوقب : ماـقملا  یف  یناـساقلا  قازرلادـبع  یلوملا  فراـعلا  داـفا  و 

رهاظملا نکل  يزجتی  هنال ال  ءامـسالا  عیمجب  فوصوم  مسا  لک  و  هئامـسا ، نم  مسا  هروص  یف  ـالا  رهظم  یف  یلجتی  ـال  هنـال  قحلاـب 
اذـه نع  جرخی  مل  نکی و  مل  اذا  و  ءامـسالا ، عیمجب  یلجت  لادـتعالا  هیاغ  یف  هیوستلا  تناک  اذاـف  هیوستلا ، لادـتعالا و  یف  هتواـفتم 

یف نطابلا  یف  قطنلا  یقب  یناسنالا  لادـتعالا  روط  نع  طحنا  اذا  تالامکلا و  ءامـسالا و  رئاس  نطب  قطنلا و  رهظ  یناـسنالا  لادـتعالا 
دوجوم الف  هروهظل  لحملا  هیلباق  مدعل  هیف  هنطاب  تناک  تافـصلا  هیهلالا و  ءامـسالا  نم  هیلع  رهظی  مل  یتلا  ناف  دامجلا ، یتح  عیمجلا 
لصفلا یف  يرصیقلا  لاق  .یهتنا و  .ردملا  رجحلا و  یتح  لکلا  مالک  عمـس  دوجولا  نطاوبب  فشوک  نمف  انطاب  وا  ارهاظ  قطن  هل  الا و 
ناویحلا ریـصیف  هعم  مضنیل  ناویحلل  سیل  هقطانلا  سفنلا  وه  يذلا  قطنلا  ادبم  نا  نظت  و ال  صوصفلا : حرـش  یلع  هتامدقم  نم  عبارلا 

یش لکل  ناف  اضیا  دامجلا  یتح  یش ء  لک  عم  ءدبملا  اذه  لب  جراخلا  یف  القتسم  ادوجوم  هنوکل  هیلصفلل  حلاص  ریغ  هنا  عم  اناسنا  هب 
لثم هیلع  هللا  تاولص  اهقئاقحب  ءایشالل  دهاشملا  هلاسرلا  ندعم  نم  کلذ  دیوی  ام  ءاج  دق  توربجلا و  توکلملا و  ملاع  نم  بیصن  ء 
لکل قطنلا  روهظ  و  مهحیبست ) نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  یش ء  نم  نا  و  : ) یلاعت لاق  و  هعم ، تادامجلا  تاناویحلا و  ملکت 

یناسنالا جازملا  لادتعا  یلع  فوقوم  هیهلالا  هنسلا  هداعلا و  بسحب  دحاو 

كاردا وه  قطنلاـب  دارملا  ناـب  نورخاـتملا  لاـق  اـم  و  اـهمالکل ، نیکردـم  ءایـشالا  نطاوب  یلع  نیعلطم  مهنوکل  ـالف  لـمکلل  اـما  و  ، 
یلع مهل  لیلد  و ال  طقف ، ناسنالل  هدرجملا  هقطانلا  نا  یلع  فوقوم  هنال  مهدـیفی  هغللا ال  عضول  افلاخم  هنوک  عم  ملکتلا  تاـیلکلا ال 

ردـصی امیف  رظنلا  ناعما  و  هدوجو ، یفانی  یـشلاب ء ال  لهجلا  یلک و  كاردا  مهل  سیل  تاـناویحلا ، نا  یلع  مهل  روعـش  ـال  و  کـلذ ،
عم یلکلا  وـه  یئزجلا  ذا  هیلک  نودـب  یئزجلا  كاردا  نکمی  ـال  اـضیا  و  هیلک ، تاـکاردا  اـهل  نوـکی  نا  بجوـی  بئاـجعلا  نم  اـهنم 

دیحوتلا باتک  نم  هبسنلا  باب  نم  ثلاثلا  ثیدحلا  حرش  یف  هرس  سدق  اردص  یلوملا  هلاتملا  میکحلا  لاق  .يداهلا و  هللا  صخشتلا و 
هنا ملع  لج  زع و  هللا  نا  لاقف : دیحوتلا ، نع  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لئـس  لاق  لاق : دیمح  نب  مصاع  نع  یفاکلا : لوصا  نم 

تاذـب میلع  وه  و  : ) هلوق یلا  دـیدحلا - هروس  نم  تایالا  و  دـحا ) هللا  وه  لق   ) یلاعت هللا  لزناف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  نوکی 
بابل هنمضتم  ثیدحلا  اذه  یف  اهیلا  راشملا  هتسلا  تایالا  هذه  نم  هدحاو  لک  نا  ملعا  مث  .کله  دقف  کلذ  ءارو  مار  نمف  رودصلا )

ناوخلا رهدـلا  دـعاس  نامزلا و  لهما  ول  هیبوبرلا  هیدمـصلا و  ماـکحالا  نم  میکح  رما  یلع  هیوتحم  هیهلـالا  دـیحوتلا و  ملع  نم  میظع 
نع هتمکح  سبتقا  هیحتلا و  هالصلا و  لضفا  هلآ  اهعداص و  یلع  هیدمحملا  هوبنلا  هاکشم  نم  هملع  ذخا  یهلا  میکح  ینابر و  فراعل 

هب نخثی  ام  اهنم  لک  ریـسفت  یف  بتکی  نا  امهقح  هقح و  نم  ناکل  مهیلع  هللا  مالـس  هیکزتلا  هراهطلا و  همـصعلا و  باحـصا  ثیداحا 
اما لوقنف  هاندهاش  امل  جذومنالاک  هانیعدا و  امل  دهاشلاک  وه  ام  اهنم  هیآ  لک  یف  رکذنـس  نکل  و  هریثک ، تادـلجم  لب  اریبک  ادـلجم 
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داسجالا و تابنلا و  دامجلا و  یتح  تادوجوملا  نم  ضرالا  یف  اـم  تاوامـسلا و  یف  اـم  لـک  حـیبست  نع  راـبخالا  یفف  یلـالا  هیـالا 
مولعلا ضماوغ  نم  يدوجولا  یفـشکلا  نافرعلا  يرطفلا و  حیبستلا  اذه  هفرعم  و  یلاعت ، تاومالا هللا  ثثج  تاوملا و  ضرالا  داوملا و 

الا بابلا  اذه  یف  مهدنع  سیل  مهریغ و  نع  الضف  ءامکحلا  رثکا  ءاملعلا و  روهمج  ناهذا  اهکاردا  نع  تزجع  یتلا  رارسالا  قئاقد  و 
تافـص نع  خ ل ) ههزنت -  ) ههیزنت هللا و  هینادـحو  یلع  هلادـلا  هلدالا  نم  اهیف  ام  یلع  حـیبستلا  لمح  وا  بیغلاب  اـنامیا  دـیلقتلا ، درجم 

مامت اذـه  حـیبستلا ، هنم  یتاتی  ام  لک  هانعم  لیق : و  نم ، ینعمب  انهه  ام  هملک  نا  مهـضعب : لاق  .رثکتلا و  ریغتلا و  مسجتلا و  نم  صقنلا 
ریثکل صیـصختلا  لیواتلا و  نم  لیق  ام  لک  لب  نیریخالا ، نیهجولا  نم  لک  همئالم  مدـع  یفخی  و ال  ماقملا ، اذـه  یف  مالعالا  مـالک 

نع الضف  ردملا  رخصلا و  رجحلا و  رجـشلا و  نم  تابنلا  دامجلاب و  یمـسملا  حیبست  یلع  هلادلا  هیوبنلا  رابخالا  هینآرقلا و  تایالا  نم 
رمقلا و سمشلا و  ضرالا و  یف  نم  تاومسلا و  یف  نم  هل  حبسی  هللا  نا  رت  ملا  : ) یلاعت هلوق  اهنم  .رشبلا  ریطلا و  ناویحلاب و  یمـسملا 
نیمیلا و نع  هلالظ  ویفتی  یش ء  نم  هللا  قلخ  ام  یلا  اوری  ملوا  : ) هلوق اهنم  و  سانلا .) نم  ریثک  باودلا و  رجـشلا و  لابجلا و  موجنلا و 

هیاـکح .هقیقح و  تادوجوملا  عیمج  نم  حـیبستلا  عوقو  یلع  هلادـلا  تاـیالا  نم  اـهرئاظن  اذـک  و  نورخاد ) مه  هللا و  دجـس  لامـشلا 
نع اضیا  يور  ام  و  روکذم ، هاورلا  هنسلا  یف  و  روهـشم ، هعامـسا  هعامـس و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا فک  یف  یـصحلا  حیبست 

الا و ردـم  رجح و ال  هلبقتـسا  امف  اهیحاون  ضعب  یف  اـنجرخف  هکمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  تنک  لاـق : هنا  دوعـسم  نبا 
هجو یلع  عقاو  میلـستلا  دوجـسلا و  حـیبستلا و  اذـه  نا  یلع  هلاد  تاـیاورلا  یف  هریثـک  هلاـثما  و  هللا ، لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  لوقی :

هقطاـن سفن  هل  ناویحلا  نع  الـضف  داـمجلا  لـب  تاـبنلا  نا  اومعز  ناـفرعلا ، فـشکلا و  یلا  نیبـستنملا  نم  اریثـک  نا  یتـح  .قـیقحتلا 
رـصقلا ماود  هیلع و  یـشلا ء  هعیبط  هللا  رطف  امع  عنملا  لیطعتلا و  موزل  نم  هفالخ  یلع  هضهان  نیهاربلا  لطاب و  رما  کلذ  و  ناسنالاک ،

یلع

هعینـشلا دـسافملا  نم  کلذ  ریغ  یلا  نادـجولا  هیلعفلا و  یلا  جرخی  نا  ریغ  نم  یـشلل ء  ناکمالا  هوقلا و  یلع  هل  ءاقبالا  عونلا و  دارفا 
یلع يدوجو  رون  طاسبنا  یهلا و  لجت  نع  تاشن  هیرطف  هدابع  یتاذ و  دوجس  يرطف و  حیبست  اذه  لب  .همکحلا  ناهربلل و  همداصملا 

برقلا و یف  لضافتلا  توافتلا و  اذـه  عم  دوهـشلا و  كرد  دوجولا و  لین  یف  اهتاماقم  لضافت  اهتاجرد و  توافت  یلع  قئالخلا  هفاک 
هدـحاو هعفد  لکلا  هلان  ام  هفرعملا  حور  هایحلا و  حور  نم  لانت  دـحاو  صخـش  ءازجلاک  هلک  ملاعلا  دارفاـف  هسخلا  فرـشلا و  دـعبلا و 

دق لک   ) لکلا حیبست  یه  تاحیبستب  هل  تحبس  لکلا و  دوجـسب  هل  تدجـس  هتعـضخ و  هتبحاف و  یـش ء  لک  قطنا  يذلا  هللا  اهقطناف 
جورخلل هبجوملا  سنالا  رثکال  هیناسفنلا  تافرصتلا  هیمهولا و  راکفالا  هیرطفلا  هدابعلا  هذه  نع  عنمی  يذلا  و  هحیبست .) هتالـص و  ملع 

يرطفلا و حیبستلا  اذه  قیقحت  هلمجلاب  و  باذعلا .) هیلع  قح  ریثک  و  : ) یلاعت هلوق  یف  امک  باذـعلا  هیقاقحتـسا  هیلـصالا و  هرطفلا  نع 
وا ظفللا  عامـس  اما  و  ناـقیالا ، ملعلا و  یف  نوخـسارلا  ناـفرعلا  فشکلا و  یف  نولماـکلا  هب  صتخی  اـمم  هیتاذـلا  هداـبعلا  هذـه  تاـبثا 

ءاـشنا یلع  هیـسدقلا  هسفن  هعقاولا  هزجعملا  باـب  نم  کلذـکف  هبحـص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يورملا  وه  اـمک  هعامـسا 
نا یتح  همالک : نم  رهاظلا  تلق : .ماقملا و  یف  هسمر  هللا  بیط  همالک  یهتنا  لاوحـالا  یناـعملا و  هنزاوم  یلع  لاکـشالا  تاوصـالا و 

هقطاـنلا نا  یلع  فوقوم  هنـال  : ) لاـق ثیح  اـفنآ  روکذـملا  يرـصیقلا  مـالک  نیب  هنیب و  ضقاـنتلا  مهوی  خـلا - نیبـستنملا - نم  اریثـک 
امهالک امهنیب و  ضقانتلا  مدـع  رهظی  امهمالک  یف  قیقدـلا  لماتلا  دـعب  نکل  و  کلذ ) یلع  مهل  لـیلد  ـال  و  طـقف ، ناـسنالل  هدرجملا 

هیف رظنلا  تنعما  اذا  کناف  یناساقلا  قازرلادبع  یلوملا  مالک  نم  انمدق  امب  ملعی  امهنیب  یفانتلا  مدع  نایب  و  دـحاو ، ینعم  یلا  ناریـشی 
فراعلا داجا  دق  و  مهنیب ، هقرفت  فالتخا و ال  هدافا و ال  ام  نادیفی  یناساقلا و  هکلس  ام  ناکلسی  يرصیقلا  اردص و  یلوملا  نا  يردت 

لگ قطن  بآ و  قطن  كاخ و  قطن  دـش  زارمه  ناهج  تارذ  وت  اب  دـش  زاب  یمـشچ  بیغ  زا  ار  وت  رگ  اـمظن : هلوقب  يونثملا  بحاـص 
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قح زا  فقاو  يدوبن  رگ  نسحلاوب  يا  مشچ  شوگنآ و  ارت  وک  نخـس  دـیوگ  یم  وت  اب  يدامج  ره  لد  لها  ساوح  سوسحم  تسه 
اب ناهن  ملاع  رد  تارذ  هلمج  دنک  یم  یمایپ  ار  ییحی  هوک  دنک  یم  یمالس  ار  دمحا  گنـس  داع  موق  نایم  يدرک  یک  قرف  داب  ناج 

لغلغ دـیوش  ناج  ناج  يوس  يدامج  زا  میـشماخ  ام  نامرحمان  امـش  اب  میـشهاب  ریـصب و  میعیمـس و  اـم  نابـش  نازور و  دـنیوگیم  وت 
اهلیوات يا  هدرک  شنیب  رهب  اهلیدنق  وت  ناج  درادن  نوچ  تدیادزب  اهلیوات  هسوسو  تدیآ  تادامج  حیبست  شاف  دیونـشب  ملاع  يازجا 

یلعالا و لثملا  هل و هللا  هروص  لاثم و  هنع و  كاح  هنا  الا  یش ء  نم  نا  هنا  و  هنم ، رطفنم  هنم و  قتشم  هل و  هیآ  هاوس  ام  نا  تیرد  اذاف 
انتداعـس انریخ و  هیف  ام  یلا  انوعدـی  همالک و  هباتکب و  هلالج  لج  هللا  انبطاخی  ام  نا  تملع  هیرونلا ، هراثآ  نع  کعفنی  ـال  دوجولا  نا 

: لوقن انایب و  کلذ  یف  كدـیزن  باطخلا و  حـصی  مل  الا  هجوب و  ول  هل و  ههباشتم  هبـسانم و  انترطف  نوکی  نا  نم  دـبالف  الثم ، هئاقلک 
نوکی نا  یضتقا  هتاذل  هنع  رهظ  نم  یلا  ثداحلا - دانتسا  يا  هدانتسا - ناک  امل  و  صوصفلا : نم  یمدالا  صفلا  یف  نیدلا  ییحم  لاق 
بجاو ناک  نا  و  ثداحلل ، حصی  کلذ ال  ناف  یتاذلا  بوجولا  ادـع  ام  هفـصو  مسا  نم  یـش ء  لک  نم  هیلا  بسنی  امیف  هتروص  یلع 

، بجاولا هروص  یلع  ثداحلا  نوکی  نا  دانتسالا  اذه  یضتقا  يا  هحرـش : یف  يرـصیقلا  لاق  .هسفنب و  هریغب ال  هدوجو  نکل  دوجولا و 
وه ثیح  نم  نکمملا  بالقنا  مزلـالا  یتاذـلا و  بوجولا  ادـع  اـم  تـالامکلا  نم  هیلا  بسنی  اـم  عیمج  و  هتافـصب ، افـصتم  نوکی  يا 

مزلالا دوجولا و  مزاولب  هفاـصتا  اـضیا  بجوف  دوجولل ، همزـال  تافـصلا  ءامـسالا و  دوجولاـب و  فصتا  هنـال  کـلذ  و  اـبجاو ، نکمم 
، هجیتنلا یلع  المتـشم  اضیا  یلقعلا  لیلدلا  راص  کلذل  لولدملا  نم  یـش ء  لیلدـلا  یف  نوکی  نا  دـبال  و  موزلملا ، نع  مزاللا  فلخت 

داجیا نم  هیئاغلا  هلعلا  نال  و  امهنیب ، عماج  طسوالا  و  اهلومحم ، یلع  يرخالا  و  هجیتنلا ، عوضوم  یلع  هلمتـشم  هیتمدـقم  يدـحا  ناـف 
نا عم  هجوب ، ول  دوبعملا و  هفرعم  مزلتست  هدابعلا  و  نودبعیل ) الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : ) یلاعت لاق  امک  دجوملا  نافرع  ثداحلا 

تفرع مب  لئس  نیح  مالسلا ) هیلع   ) لاق کلذل  هریغ  نم  هیف  امب  الا  یشلا ء  فرعی  هفرعملاب و ال  انهاه  رـسف  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا 
نم ناسنالا  ریغ  و  هریغب ، هبوجو  اضیا  رداص  هریغ  نم  هدوجو  ناک  امل  هریغ و  هب  تفرع  مث  الوا  هب  هتفرع  يا  هللااب ، ءایـشالا  تفرع  هللا :

هحرـش یف  یماجلا  فراعلا  لاق  .یهتنا و  .هیف  تالامکلا  عیمج  روهظب  هل  هیحالـص  نکل ال  دوجولاب  افـصتم  ناـک  نا  و  تادوجوملا ،
هتفص یلع  نوکی  نا  هلصاحف  یـشل ء ، نایب  هفـصو  مسا  نم  هفـصو ) مسا  نم  یـش ء  لک  نم  هیلا  بسنی  امیف  : ) هلوق صوصفلا : یلع 

هیدحاب هناف  ثداحلا  یلا  بسنی  کلذک  یلاعت  هیلا  هفصو  مسا  لک  بسنی  هنا  امک  ینعی  یلاعت  هیلا  بسنی  هفـصو  مسا  لک  یف  یلاعت 
هدادعتـسا و بسحب  هیف  اهروهظ  نکل  هیلامکلا  عبـسلا  تافـصب  فصتم  دوجوم  لـک  لـیق  اذـل  هیف و  راـس  لـجتم و  یئامـسالا  هعمج 
هتاذ ال هفارـصب  بجاولا  تاذ  نا  اذـه  نم  رهظی  دوجولاب ) فصتا  هنال  : ) هلوق يرـصیقلا : حرـش  یلع  نیـشحملا  ضعب  لاـق  .هتیلباـق و 

فـصتم نکمملا  نا  لاقی  ناـب  لیلدـلا  اذـه  نیعب  اـضیا  یتاذـلا  بوجولاـب  افـصتم  نکمملا  نوکی  نا  مزلی  ـالا  نکمملا و  یف  نوکی 
نکمملا نا  ینعی  یهتنا ، اضیا ، مزاللا  کلذـب  نکمملا  فاصتا  بجوف  بجاولل  مزال  بوجولا  هتاذـل و  ابجاو  نوکی  يذـلا  دوجولاب 

ریرحنلا ققحملا  ملاعلا  وه  انذیتاسا و  ضعب  دافا  .ابجاو و  نکمملا  بالقنا  مزلی  یتح  دوجولا  بجاولا  فرـصلا  دوجولاب  فصتم  ریغ 
افنآ لوقنملا  يرصیقلا  لوق  یلع  هتقیلعت  یف  هنارفغب  هللا  هدمغت  ینوتلا  لضافلاب  ریهـشلا  ینوتلا  میظعلادبع  یلوملا  نبا  نیـسح  دمحم 

هل نوکی  نا  الا  یـش ء  فرعی  نا  نکمی  هنا ال  ینعمب  دـهاشلاب  الا  بئاغلا  فرعی  هنال ال  هریغ :) یف  هنم  اـمب  ـالا  یـشلا ء  فرعی  ـال  (و 
یلاعت هملع  مهفتف  کتاذ  ملعت  کنا  امک  باوجلاف  هتاذـب  اـملاع  یلاـعت  بجاولا  نوکی  فیک  کـل  لـیق  اذاـف  ملاـعلا  تاذ  یف  لاـثم 

دحاو ملعب  یلاعت  بجاولا  ملعی  فیک  لـیق  اذا  و  كریغ ، تنا  ملعت  اـمک  لاـقیف  هریغ  یلاـعت  باوجلا  ملعی و  فیک  لـیق  اذا  و  هتاذـب ،
دوجول ءدـبم  هملع  فیک  لیق  اذا  و  لیـصفتلاب ، لقتنت  مث  لیـصفت  نودـب  هعفد  لئاسم  باوج  ملعت  امک  لاقیف  تامولعملا  رئاس  طیـسب 
مجنملا ملعی  امک  لاقیف  اـهلک  ءایـشالا  ملعی  فیک  لـیق  اذا  طوقـسلل و  ءدـبم  رادـجلا  نع  طوقـسلللا  هوت  نوکی  اـمک  لاـقیف  ءایـشالا 
کسفن نم  یش ء  یلا  هسیاقملاب  الا  یلاعت  هللا  نم  ائیـش  مهفت  نا  ردقت  کنا ال  لصاحلا  و  اهبابـساب ، ملعلا  نم  فوسکلا  وا  فوسخلا 
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کسفن یف  ریظن  امهل  نکی  مل  امل  هیهمالب و  دوجولا  یتاذلا و  بوجولاک  هب  ملعلا  کنکمی  الف  کسفن  یف  ریظن  یشل ء  نکی  مل  اذاف 
عفر هملاک  یهتنا  دابعلاب ) فور  هللا  هسفن و  هللا  مکرذحی  و   ) یلاعت لاق  اذل  امهب و  ملعلا  یف  کسفن  بعتت  الف  امهب  ملعلا  کنکمی  مل 

تامدقم یلع  اهنم  هفئاط  عبط  دق  همتخ و  یلا  باتکلا  ودب  نم  يرصیقلا  صوصفلا  حرـش  یلع  هقینا  تاقیلعت  هرـس  سدق  هل  هماقم و 
ملع دق  : ) ءانثلا هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  لوق  ینعم  تملع  انمدق  امبف  صوصفلا  حرـش  یلع  يرـصیقلا 

نینموملاریما ملعلا  هنیدم  باب  هدج  مالکک  ادـج ، روغلا  دـیعب  زیجولا  مالکلا  اذـه  و  انهه ) امب  الا  ملعی  کلانه ال  ام  نا  بابلالا  اولوا 
نم يراوزبسلا ص 12  هلاتملل  ءامـسالا  حرـش  یف  امک  بئاغ ) لک  یلع  هدـهاشلا  یه  و  : ) هیناـسنالا هروصلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

و  ) لئاق نم  زع  لاق  اهلصا  نع  یکاحت  هیدوجو  فاصواب  هتیلباق  هدادعتسا و  بسحب  فصتم  ناسنالا  نا  تملع  امک  يرـصانلا ، عبطلا 
هدوجو نم  ضیف  هریغک  ناسنالا  دوجو  نا  ثیح  نیدوجولا  یتلحرم  توافتک  لصالا  نیب  اهنیب و  توافتلا  و  اهلک ) ءامـسالا  مدآ  ملع 

انثحب نم  و  اهیلع ) سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف   ) هترطف یف  هعبطنملا  هتافـص  اذـک  هیلا و  ریقف  هب و  بجاو  هب و  مئاـق  هل و  یف ء  یلاـعت و 
هازج هقحلا  همکحلا  یف  عرابلا  یئابطابطلا  همالعلا  انداتـسا  کلذ  یف  دافا  دق  و  اذام ؟ هرطفلا  نید  وه  مالـسالا  نید  نا  یلا  لقتنت  اذه 

تهجو ینا  : ) یلاعت هلوق  یف  نازیملا ، میقلا : هریـسفت  نم  عباسلا  ءزجلا  یف  هتاـضافا  ماـیا  مادا  نیملعملا و  ءازج  لـضفا  اـنع  یلاـعت  هللا 
یلاعت هتافـص  نیب  نم  ضرالا  تاومـسلا و  رطف  صیـصخت  یف  و  هلوقب : ماعنالا 79 ) ( ) افینح ضرالا  تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو 

دق هرطفلا و  نید  نم  ع )  ) میهاربا هرثوی  ام  یلا  هراشا  عیدبلا  قلاخلا و  يرابلاک و  هقلخلا  یلع  هلادـلا  ظافلالا  نیب  نم  اذـک  هصاخلا و 
هقلخ یلع  هعئارش  هفراعم و  تینب  يذلا  نیدلا  يا  هرطفلا  نید  فینحلا و  میهاربا  نید  هناب  میرکلا  نآرقلا  یف  نیدلا  اذه  فصو  ررک 

هیقیقحلا هداعـسلا  یلا  لوصولا  اهب  دصقی  یتلا  هکولـسملا  هقیرطلا  وه  نیدلا  ناف  ریغتلا  لدبتلا و  لبقی  يذلا ال  هدوجو  عون  ناسنالا و 
،و ایعقاو ایجراخ  ابلط  لامکلا  لـئاسوب  هزهجت  هدوجو و  بکرت  بسح  یـشلا ء  اـهبلطی  یتلا  هبولطملا  هیاـغلا  یه  هیقیقحلا  هداعـسلا  و 
وا يذغتلا  كرتب  دعسی  ناک  هفالخل  ییه ء  وا  هل  هتقلخ  بسحب  ایهتی  مل  رماب و  هقیلخلا  نم  رخآ  یش ء  يا  وا  ناسنالا  دعسی  نا  اشاح 

زهجی مل  کمسلاک و  راحبلا  رعق  یف  هایحلاب  وا  ریطلاک  ناریطلاب  دعـسی  وا  اهفالخب ، زهج  دق  عامتجالا و  هرـشاعملا و  كرت  وا  حاکنلا 
فلکم رخآ  قولخم  يا  وا  ناـسنالا  يدـهی  نا  هیبوبرلا  هحاـس  اـشاح  هرطفلا و  هسیماونب  قفاوی  يذـلا  وه  قـحلا  نیدـلاف  .هقفاوـی  اـمب 

وه مالـسالا و  هللا  دـنع  نیدـلا  امناف  اهیلا  هب  کلـسی  امب  زهجی  مل  وا  هقلخلا  قفاوی  هدعـسم و ال  هدیعـس  هیاغ  یلا  ناـک - نا  نیدـلاب -
هفرعملا لصا  نا  هانمدق  امب  رصبتف  .ماقملا  یف  یلاعلا  هلظ  دم  دافا  ام  یهتنا  هداجیا ، هعنص و  هیلع  لدی  يدهی و  ام  بسحب  عوضخلا هللا 

هفرعملاـب و هفرعملا  مهنع  لـض  اـمنا  و  هللا ) نلوقیل  ضرـالا  تاومـسلا و  قـلخ  نم  مهتلاـس  نئل  و  : ) یلاـعت هللا  لاـق  ءایـشالل و  يرطف 
الا ءاقللا  نم  ینعن  و ال  هریـصبلا ، یلع  نامیالا  نارمثت  امهنا  دـحاو و  رما  یلا  ناعجرت  هیبلقلا  هیورلا  هفرعملا و  نا  و  هیورلاـب ، هریـصبلا 
له لج  زع و  هللا  نع  ینربخا  هل : تلق  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ریـصب  یبا  نع  دیحوتلا  یفف  ینعملا  اذـهب  هیورلا  هفرعملا و 

تـسلا مهل : لاق  نیح  مالـسلا :) هیلع   ) لاق یتم ؟ تلقف : مایقلا  موی  لبق  هوار  دق  معن و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق همایقلا ؟ موی  نونموملا  هاری 
: ریـصبوبا لاق  اذه ؟ کتقو  یف  هارت  تسلا  همایقلا ، موی  لبق  ایندلا  یف  هنوریل  نینموملا  نا  لاق و  مث  هعاس  تکـس  مث  یلب ، اولاق  مکبرب 

مث هلوقن  ام  ینعمب  لهاج  رکنم  هرکناف  هب  تثدح  اذا  کناف  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کنع ؟ اذـهب  ثدـحاف  كادـف  تلعج  هل : تلقف 
یفن باب  رخآ  یف  .نودـحلملا و  نوهبـشملا و  هفـصی  امع  یلاعت  نیعلاب ، هیورلاک  بلقلاـب  هیورلا  تسیل  رفک و  هیبشت  کـلذ  نا  ردـق 
یبا نب  یلع  نع  روعالا ، ثراحلا  نع  یعیبسلا  قاحـسا  نع  هدانـساب  اضیا ص 176  دـیحوتلا  باتک  نم  یلاعت  هنع  نامزلا  ناـکملا و 

ای هللا  لاـق  عبـسلاب  بجتحا  يذـلا  ـال و  لوقی : هرهظ  هیلوم  خ د ) لـجرب - رم  وه  اذاـف   ) لـجرب وـه  اذاـف  قوـسلا  لـخد  هنا  ع )  ) بلاـط
ام هرافک  ام  لاق : اوناک ، امنیا  مهعم  هنال  باجح  هقلخ  نیب  هنیب و  سیل  لج  زع و  هللا  نا  کما  کـتلکث  تاـطخا  تلاـق  نینموملاریما ،

اذـه کلـس  نم  .کـبر و  ریغب  تفلح  اـمنا  ـال  لاـق : نیکاـسملا ؟ معطا  لاـق : تنک  ثیح  کـعم  هللا  نا  لاـق : نینموملاریما ؟ اـی  تلق 
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هریغملا نب  ثراحلا  نع  دیحوتلا  یفف  نوقتملا ، دـعو  یتلا  دـلخلا  هنج  یلبی و  کلم ال  یف  لخدـی  هبیط و  هایحب  ییح  دـقف  کلـسملا 
نم الا  کلاه  یش ء  لک  لاق : ههجو )؟ الا ، کلاه  یش ء  لک  : ) لج زع و  هللا  هلوق  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تلاس  لاق : يرـضنلا 

هعـسو ارقف  ینغ و  فلتخت  هیلوط  بتارم  هل  ناش  وه  موی  لک  اهناشت ، هرثک  اهتقیقح و  هدجو  عم  دوجولا  نا  ملعا  .قحلا و  قیرط  ذخا 
یلاعت هلف  طیحم  مهئارو  نم  یلاعت  هللا  هاـیارم و  هرهاـظم و  هیلاـجم و  تارثکلا  کـلت  يذـلا  دوجولا  بجاو  تاذ  یلا  یهتنتف  اقیـضو 

نم زع  لاـق  ادوجو ، هاوس  اـمم  يوقا  دـشا و  هیرونلا  تافـصلا  عیمج  یف  هیهاـنتم  ریغ  یلاـجملا  رهاـظملا و  نع  هدرجم  هققحتم  هبترم 
یلاعلاب هطاحالا  هعـسی  ینادـلا ال  نـال  اـملع  هب  نوطیحی  ـال  و  تلـصف 16 ،) ( ) هوق مهنم  دـشا  وـه  مهقلخ  يذـلا  نا  اوری  ملوا  : ) لـئاق

هرهاظلا و يوقلا  کلت  عومجمب  یه  تسیل  اهرهاظم  اهیلاجم و  اهلک  يوقلا و  لک  اهتدحو  یف  اهنوک  عم  سفنلا  نا  امک  هب ، طیحملا 
تناک نا  و  اهبر ، یلت  یتلا  هدرجملا  اهتهج  یه  اراثآ و  هبتر و  اهنم  خمـشا  یلعا و  اهقوف  هبترم  اهل  لب  بسحف  ندـبلاب  تقلعت  هنطابلا 

نیهلاتملا ردـص  لاق  اهب  هطیحملا  هلقاعلاک  هیلاعلا  هبترملاب  طیحت  الثم ال  همه  اولاک  اهنم  هلزانلا  هبترملا  و  هلزانلا ، اهبتارم  يوقلا  کلت 
نکمملا نع  هرابع  سیل  ملاعلا  ناب  نولئاق  ءامکحلا  نم  ملعلا  یف  نوخسارلا  مه  ثلاثلا و  فنـصلا  و  هیادهلل : هحرـش  یف  هرـس  سدق 

لوقعلا یلا  مسقنی  هنا  ثیح  نم  رابتعا و  هل  یقیقحلا  دوجولاب  دوجوم  وه  ثیح  نم  لب  فرـصلا  یقیقحلا  دوجولا  نع  ـال  فرـصلا و 
ملاعلا سیلف  دوجو  دوجوم و  هتاذـب  وه  يذـلا  یقاـبلا  خنـسلا  نکمملا و  نم  یبیکرت  جوز  ملاـعلاف  رخآ  راـبتعا  هل  اـهریغ  سوفنلاو و 

الا تانکمملل  دوجو  یقیقحلا و ال  دوجولا  وه  يذلا  قحلا  وه  دحاو و  هتاذ  لب  نوبوجحملا  هبـسح  امک  هددعتملا  تاوذلا  نع  هرابع 
.هعبرالا و رافـسالاب  یمـسملا  انباتک  یف  روکذـم  کلذ  ناهرب  یقیقحلا و  دوجولل  هریاغم  تادوجو  اهیلع  ضیفی  ناب  ـال  هب  اـهطابتراب 

مل نیذـلا  نیدـلقملا  نیفوـصتملا  نم  هلهجلا  ضعب  نا  هیبـنت : یلحرلا ) نم  ص 196  : ) رافـسالا نم  لوـلعملا  هلعلا و  ثـحبم  یف  لاـق 
مهسوفن یلع  مهولا  ناطلس  هبلغ  مهتدیقع و  نهو  مهلوقع و  فعضل  اومهوت  نافرعلا  ماقم  اوغلبی  مل  ءافرعلا و  ءاملعلا  قیرط  اولـصحی 

رهاظملا و نع  هدرجم  بویغلا  بیغ  هیوهلا و  بیغ  هیدـحالا و  ماقمب  ءاـفرعلا  هنـسلاب  هتوعنملا  هیدـحالا  تاذـلل  لـعفلاب  ققحت  ـال  نا 
ریبکلا و ناسنالا  هقیقح  وه  هنودب و  عومجملا ال  رهاظلا  وه  هللا  هیسحلا و  هیناحورلا و  اهاوق  هروصلا و  ملاع  وه  ققحتملا  لب  یلاجملا 

نم هب  هوفتی  هفرص ال  هقدنز  حیضف و  رفک  لوقلا  کلذ  و  هنع ، هرـصتخم  هخـسن  جزومنا و  ریغـصلا  ناسنالا  اذه  يذلا  نیبملا  باتکلا 
مهرارـسا و اـهنع  یـشاحتی  میظع  کـفا  ضحم و  ءارتـفا  مهئاـسور  هیفوصلا و  رباـکا  یلا  رمـالا  اذـه  هبـسن  ملعلا و  نم  هبترم  یندا  هل 
لماشلا و قلطملا  یلع  هرات  قحلا و  تاذ  یلع  هرات  دوجولا  قالطا  رباکالا  ءالوهب  هلهجلا  نظ  ببـس  نوکی  نا  دـعبی  و ال  مهرئاـمض ،
تاـنیعتلا و بـتارم  یلع  هنوـلمحیف  ینوـکلا  یلظلا  ینعملا  یلع  دوـجولا  نوـقلطی  اـم  اریثـک  مهناـف  یلقعلا  ملاـعلا  ینعملا  یلع  هراــت 
ههجو و رون  تاقارشا  یلاجم  هتافص و  هئامـسا و  رهاظم  یلاعت  هاوس  ام  نا  نم  مدقت  امب  .اهماکحا و  هیلع  يرجیف  هصاخلا  تادوجولا 

هیلع  ) نینموملاریما یلع  مهماما  نودحوملا و  هب  قطنی  يذلا  یتاذلا  دیحوتلا  ینعا  دیحوتلا  یف  صالخالا  ینعم  تملع  هتاذ  لظ  ایارم 
لامک و  هل ، صالخالا  دـیحوت  لاـمک  و  هدـیحوت ، هب  قیدـصتلا  لاـمک  و  هب ، قیدـصتلا  هتفرعم  لاـمک  هتفرعم و  نیدـلا  لوا  مالـسلا :)

هللا فصو  نمف  هفـصلا  ریغ  هنا  فوصوم  لـک  هداهـش  و  فوصوملا ، ریغ  اـهنا  هفـص  لـک  هداهـشل  هنع ، تافـصلا  یفن  هل  صـالخالا 
هدح و دقف  هیلا  راشا  نم  هیلا و  راشا  دقف  هلهج  نم  هلهج و  دقف  هازج  نم  هازج و  دقف  هانث  نم  هانث و  دقف  هنرق  نم  هنرق و  دقف  هناحبس 

هـصالخا یتاذـلا و  دـیحوتلا  یلا  ریـشی  ع )  ) مالک نا  کیلع  یفخی  و ال  هغالبلا .) جـهن  نم  یلوالا  هبطخلا   ) خـلا هدـع  دـقف  دـح  نم 
و ص 636 :)  ) دوجولا هفرعم  یف  دوقنلا  دقن  هلاسر  یف  یلمالا  ردـیح  دیـسلا  فراعلا  لاق  هرثکلا ، هبئاش  نع  هیدـحالا  هقیقح  ضیحمت 

قحلا وه  قلطملا  دوجولا  اذـه  نا  تبث  و  الـصا ، دوجو  هریغل  سیل  جراـخلا و  یف  دوجوم  قلطملا  دوـجولا  نا  تبث  اذـه و  قـقحت  اذا 
ینعا الصا  هعم  یـش ء  رابتعا  الب  صلاخلا  تحبلا  تاذلا  فرـصلا و  دوجولا  دوجولا ، وه  ثیح  نم  دوجولاب  مهدارم  نا  ملعاف  یلاعت 

.تارابتعالا و دویقلا و  تافاضالا و  بسنلا و  عیمج  نع  ادرجم  يا  یش ء  اللا  طرشب  یشلا ء و ال  طرـشب  وه ال  وه  ثیح  نم  هروصت 
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هفـص هیا  ام  هفـصب  اهفـصو  يا  تافـصلا  ثیح  نم  اهرابتعا  و  یه ، یه  ثیح  نم  تاذـلا  راـبتعا  ناراـبتعا : هل  یـش ء  لـک  نا  مولعم 
هیدحالا هرضحلاب  هصوصخملا  تافاضالا  تارابتعالا و  عیمج  نع  رظنلا  عطقب  تاذلا  رابتعا  ینعا  طقف  تاذلا  رابتعا  وه  اذهف  تناک ،

الا فرـصلا  دوجولا  یلع  قلطملا  ظفل  قالطا  سیل  و  تارابتعالا ، هذـه  عیمج  نع  ههزنملا  هقلطملا  تاذـلا  وه  قلطملاب  مهدارم  نا  و 
وه يذلا  ماعلا  ههج  نم  و ال  یئزجلا ، ءازاب  وه  يذلا  یلکلا  ههج  نم  و ال  دیقملا ، ءازاب  وه  يذلا  قلطملا  ههج  نم  هیثیحلا ال  هذه  نم 

اقالطا اتوبث ، وا  ناک  ابلـس  هفـص ، وا  ناک  امـسا  هیلع  یـش ء  قالطا  نع  ینغ  وه  ثیح  نم  فرـصلا - دوجولا  يا  هنال - صاخلا  ءازاب 
دیقتلا و یـضتقی  وا  رخالا ، بلـس  یـضتقی  هلباقتملا - رومالا  هذـه  نم  يا  اهنم - دـحاو  لک  نال  اصاخ ، وا  ناک  اماع  ادـییقت ، وا  ناک 
، قالطالا دیقی  دـییقت  قالطالا  نال  قالطالا  مدـع  قالطالا و  نع  یتح  لکلا  نع  هزم  ضحملا  قلطملا  دوجولالا  عا  وه  و  هیف ، نیعتلا 
هردقلا و ملعلا و  مدقلا و  دوجولاک و  تافـصلا  نم  کلذ  ریغ  نیعت و  اللا  نیعتلا و  کلذک  قالطالا و  مدعب  دـیق  قالطا  اللا  نا  امک 

نیدلا لوا  هلوق : یف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  انماما  انالوم و  ربخا  فیرـشلا  سیدـقتلا  هیزنلا و  هیزنتلا  اذـه  نع  .اهلاثما و 
هیلع  ) هلوق نال  هیرابتعالا ، هیدوجولا و  هرثکلا  نع  هسدقت  ههزنت و  هدرجت و  هقالطا و  یلا  هراشا  کلذ  لک  نا  ضرغلا  خلا و  هتفرعم -

هفصو نکمی  يذلا ال  صلاخلا  تحبلا  تاذلا  ضحملا و  قلطملا  دوجولا  یلا  هراشا  هنع  تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و  مالسلا )
لالجلا تاحبـس  فشک  هقیقحلا  هلوق : یف  رخآ  عضوم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا راشا  امک  ادبا  هراشالل  الباق  نوکی  الـصا و ال  یـشب ء 

لیمک هب  بطاخملا  هقیقحلا  ثیدح  ضعب  هراشا ، ریغ  نم  لالجلا  تاحبس  فشک  هقیقحلا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق تلق : .هراشا  ریغ  نم 
تـسل وا  لاق : هقیقحلا ؟ کلام و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق هقیقحلا ؟ ام  هلوقب : هقیقحلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـس هیلع  هللا  ناوضر  داـیز  نب 
لالجلا تاحبس  فشک  هقیقحلا  لاق : الئاس !؟ بیخی  کلثم  وا  لاق : ینم ، حفطی  ام  کیلع  حشری  نکل  و  یلب ، لاق : كرـس ؟ بحاص 

: لاق رـسلا  هبلغل  رتسلا  کته  لاق : انایب ، هیف  یندز  لاـق : مولعملا ، وحـص  عم  موهوملا  وحم  لاـق : اـنایب ، هیف  یندز  لاـق : هراـشا ، ریغ  نم 
، هراثآ لک  ایه  یلع  حولتف  لزالا  حبـص  نم  قرـشی  رون  لاق : انایب  هیف  یندز  لاق : دیحوتلا ، هفـصب  هیدحالا  بذج  لاق : انایب ، هیف  یندز 

عضاوم هدع  یف  هحرش  رارسالا ص 170 و  عماج  یف  روکذملا  فراعلا  لقن  .حبصلا  علط  دقف  جارـسلا  فطا  لاق : انایب  هیف  یندز  لاق :
فراعلا نینموملا و  سلاجم  یف  هدقرم  هللا  رون  دیهشلا  هللا  رون  یضاقلا  لوکشکلا و  یف  یئاهبلا  خیـشلا  همالعلا  و  باتکلا ، کلذ  نم 

مهریغ راحبلا و  هنیفس  یف  یمقلا  ثدحملا  و  تانجلا ، تاضور  یف  يراسناوخلا  و  زار ، نشلگ  حرش  یف  یجهاللا  قازرلادبع  خیشلا 
و طقف ، کلذ  یف  هلومعم  هلاسر  یف  يزاریـشلا  نیدـلا  بطق  همالعلا  هحرـش  و  همیقلا ، مهفحـص  یف  ناـفرعلا  همکحلا و  نیطاـسا  نم 

مادا یئشمقلا  یهلالا  يدهم  نیدلا  ییحم  ینابرلا  فراعلا  وه  الا و  داجا ، نسحا و  دقل  یسرافلا و  مظنلاب  انذیتاسا  ضعب  اضیا  هحرش 
ربعی نا  نم  مظعا  دـیحوتلا  هقیقح  نا  ملعا  دـیحوتلا : فیرعت  یف  رارـسالا  عماج  یف  روکذـملا  یلمالا  فراعلا  لاق  .هتاضافا و  مایا  هللا 
هقیقح ینعی  اهنال  باقن ، اهقارـشا  هجو  یلع  هراشالا  و  باجح ، اهتفرعم  قیرط  یف  هرابعلاف  هراشاب  اـهفیرعت  یلا  یموی  وا  هراـبعب  اـهنع 
قلخلا لوقع  لوجت  رعـش : ماهوالا ، راکفالا و  اهتفرعمب  رفظت  نا  نع  هسدقم  ماهفالاو ، لوقعلا  اههنک  یلا  لصت  نا  نع  ههزنم  دیحوتلا 
انماما اـنالوم و  راـشا  اـهئافخ  هدـش  دـیحوتلا و  هقیقح  ینعی  اـهکاردا  هبوعـص  یلا  هعمل و  ریغ  اـهقرب  نم  اوکردـی  مل  اـهئامح و  لوح 

ام هلوق : یف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیلسرملا  ءایبنالا و  مولع  ثرا  نییـصولا و  ءایلوالا و  ناطلـس  نیملـسملا  بوسعی  نینموملاریما و 
دحالا ال وه  هلوق : یف  .همهوت و  هیلا و  راشا  نم  هدـصق  و ال  ههبـش ، نم  ینع  هایا  و ال  هلثم ، نم  باصا  هتقیقح  و ال  هفیک ، نم  هدـحو 

یخارتب نئابلا ال  و  هساممب ، دهاشلا ال  و  هلآ ، قیرفتب  ریـصبلا ال  و  هاداب ، عیمـسلا ال  بصن و  هکرح و  ینعمب  قلاخلا ال  و  ددع ، لیواتب 
عوجرلا هل و  عوضخلاب  هنم  ءایـشالا  تناب  و  اهیلع ، هردقلا  اهل و  رهقلاب  ءایـشالا  نم  ناب  هفاطلب ، نطابلا ال  و  هیورب ، رهاظلا ال  و  هفاسم ،

، هزیح دقف  نیا  لاق  نم  و  هفصوتسا ، دقف  فیک  لاق  نم  و  هلزا ، لطبا  دقف  هدع  نم  و  هدع ، دقف  هدح  نم  و  هدح ، دقف  هفصو  نم  هیلا ،
یلبـشلا فراعلا  خیـشلا  کلذک  .خـلا و  هتفرعم - نیدـلا  لوا  هلوق : یف  .رودـقم و  ذا ال  رداق  بوبرم و  ذا ال  بر  و  مولعم ، ذا ال  ملاع 
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وهف هیلا  یموا  نم  و  قیدنز ، وهف  هراشاب  هیلا  راشا  نم  و  دحلم ، وهف  هرابعب  دیحوتلا  نع  باجا  نم  هلوق : یف  هیلع  هللا  همحر  يدادـغبلا 
هنم هنا  نظ  نم  و  لـصاح ، هل  سیلف  لـصا  هیلا و  هنا  مهو  نم  و  لـهاج ، وهف  هنع  تکـس  نم  و  لـفاغ ، وهف  هیف  قـطن  نم  و  نثودـباع ،

فورـصم وهف  مکیناعم  ما  یف  مکلوقعب  هومتکردا  مکماهواب و  هومتزیم  ام  لک  و  دقاف ، هل  وهف  دـجاوت  هب  نم  و  دـیعب ، هنع  وهف  بیرق 
دارملا لب  هلوصو  نم  سایلا  و ال  هلوصح ، نم  عاـنتمالا  تاراـشالا  هذـه  نم  مهدارم  سیل  .مکلثم و  عونـصم  ثدـحم  مکیلا ، دودرم 
قلطملا دوجولا  نع  هرابع  هنال  هرابعلل ، لحمب  هراشالل و ال  لباقب  سیل  هنا  نایب  و  هتجرد ، ناکرا  عافترا  و  هتلزنم ، مـالعا  ءـالعا  اـهنم 

کلذ ال العف و  الوق و  هرابعلا  اسار و ال  الصا و  هراشالا  لبقی  يذلا ال  هلالج  لج  قحلاب  یمسملا  تحبلا  فرـصلا  تاذلا  ضحملا و 
هنا کش  طیحملا و ال  قلطملا  یف  كالهتسالا  قارغتـسالا و  نیح  دوهـشملا و  یف  دهاشلا  بولطملا و  یف  بلاطلا  ءانف  دنع  الا  نوکی 

فشک هقیقحلا  : ) اضیا هلوقب  ع )  ) مامالا راشا  هیلا  .ریمضلا و  لقعلا و  یف  رثا  ریغلا  نم  و ال  ریـشملا ، هراشالا و ال  کلذ ال  عم  یقبی  ال 
اذهل هفصوا و  ناک  امـسا  اقلطم  هرثکلا  عافترا  دنع  الا  دحا  یلع  هقیقح  قحلا  فشکنی  هناب ال  اراهظا  هراشا ) ریغ  نم  لالجلا  تاحبس 

نم اندرا  ام  یهتنا  لالجلا ، هرثکلا ال  اشنم  یه  یتلا  تافصلا  ءامـسالاب و  صوصخم  لامجلا  نال  لامجلا  نودب  لالجلا  تاحبـس  لاق 
هجاوخ لیعامـساوبا  ققحملا  فراعلا  خیـشلا  .یتاذـلا و  دـیحوتلا  یف  فیرـشلا  هرـس  سدـق  یلمالا  ردـیح  دیـسلا  فراعلا  مالک  لقن 

هثالث یلع  همـسق  دیحوتلا و  یف  ادرفم  اباب  نیرئاسلا  لزانمب  موسوملا  هباتک  رخآ  یف  رکذ  دق  يورهلا  يراصنالا  لیعامـسا  نب  هللادبع 
لامک ققحملا  فراعلا  یلوملا  باتکلا  کلذ  حرـش  دق  نایبلا و  یلا  جاتحی  زجوم  هنکل  و  ادـج ، کلذ  یف  دـهجلا  لذـب  دـق  و  هجوا ،

یف انک  ام  یلا  باب  بابلا  کلذ  و  حارـشلا ، رئاس  یلع  هلـضفک  حورـشلا  رئاس  یلع  حرـشلا  کلذ  لضفی  یناشاکلا  قازرلادبع  نیدلا 
ریغ نم  هتقیرط  هیده و  یلع  بابلاب  یتانف  نیشلا  فرحب  حرـشلا  یلا  و  میملا ، فرحب  نتملا  یلا  روکذملا  حراشلا  راشا  دق  و  هددص ،

رکذلاب هیالا  ضعب  صخ  امنا  ش )  ) .وه الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  یلاعت : هللا  لاق  دـیحوتلا ، باب  م ) : ) یلیام وه  هبولـسا و  هعـضو و  رییغت 
قرفلا یلا  عیمجلا  نع  الوزن  ناکل  ملعلا  اولوا  هکئالملا و  رکذ و  ولف  یـش ء  هعم  نوکی  نا ال  وه  یعمجلا و  دیحوتلا  ضحم  اذـه  نال 

دقف قوذلاب  اذـه  ققحت  نمف  هریغ  وه  الا  هلا  نا ال  دهـشی  ملف  هسفنل  هسفنب  دـهاشلا  وهف  ضحملا  دـیحوتلا  یقبی  الف  هریغ  هعم  نوکیف 
اوراشا امب  نوققحملا  راشا  وهب  اوقطن  امب  ءاملعلا  قطن  امنا  ثدـحلا و  نع  لج  زع و  هللا  هیزنت  دـیحوتلا  م )  ) .هقیقحلاب دـیحوتلا  دـهش 

زع و هللا  هیزنت  دیحوتلا  هلوق : ش )  ) .للعلا بوحـصم  هکلف  ماقم  وا  لاح  نم  هاوس  ام  دـیحوتلا و  حیحـصت  دـصقل  قیرطلا  اذـه  یف  هیلا 
رکفلا لها  ءالقعلا و  عیمج  نال  نیدحوملا  ءافرعلا  هیزنت  و  نیملـسملا ، ءامکحلا و  نم  ءالقعلا  هیزنت  لوانتی  لمجم  .ثدـحلا  نع  لج 

هنوهزنی یلاعت و  قحلا  نع  هنوفنی  ثدـحلا و  نوتبثی  دـییقتلاب و  الا  لوقی  لقعلا ال  نـال  نیدـیقم  مهنوک  هعم  یلاـعت  هللا  هیزنت  نوعدـی 
ینعمب قحلاب  هیفن  دـعب  هتبثی  مث  هلـصا  نع  هیفنی  دـیحوتلا  دوهـش  ناف  اسار  الـصا و  ثدـحلا  نوتبثی  الف  نوققحملا  ءافرعلا  اـما  و  هنع ،

.هررکتملا ریغلا  هبقاعتملا  تایلجتلاب  هفلتخملا  روصلا  یف  هروهظ  مهدنع  ثودـحلا  نوکیف  روصلا  یف  ههوجوب  تایالا  عم  قحلا  یلجت 
قحلا يری  هاوس و ال  قحلا  عم  هیف  نوکی  يذلا ال  دـیحوتلا  قیرط  یلا  لقعلا  يدـتهی  هیزنتلا و ال  اذـه  هحور  هللا  سدـق  خیـشلا  دارم  و 

یلا نوققحملا  راشا  هب و  اوقطن  امب  ءاملعلا  قطن  امنا  .هریغ و  یش ء  دوجولا  یف  نوکی  ثیحب ال  لکلا  نیع  قحلا  يری  لکلا و ال  نیع 
دـصقملا هنال  ینـسلا  ماقملا  اذه  حیحـصت  دصقل  الا  اوراشا  ام  اوقطن و  ام  يا  دیحوتلا  حیحـصت  دصقل  قیرطلا  اذـه  یف  هیلا  اوراشا  ام 

هلکف تاماقملا  لاوحالا و  نم  کلذ  نود  ام  یلعالا و  فقوملا  یصقالا و 

هجو .يرطاخ و  هیلا  بهذ  ام  اذه  هیئامـسالا  تایلجتلا  هیدحاولا و  هرـضحلا  یف  ول  اهیف و  موسرلا  ءاقبل  اهل  هحـص  للعلا ال  بوحـصم 
نوققحملا هیلا  راشا  ءاملعلا و  هب  قطن  ام  لک  نا  ینعم  یلع  هلوصفم  بتکت  نا  اـهقح  هلوصوم  قطن  اـمنا  یف  اـم )  ) نا یلع  ینبم  رخآ 

صلخی ملعلاب ال  دـیحوتلا  نا  ینعی  اهنم  ولخی  للعلا ال  بوحـصم  هلکف  تاماقملا  لاوحالا و  نم  هاوس  ام  دـیحوتلا و  حیحـصت  دـصقل 
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جردـنت هیقوذ ال  دـیجاوم  اهناف  للعلا  نم  ولخی  نیققحملا ال  تاراـشا  ملعلا و  قیرطب  تاـماقملا  لاوحـالا و  تاـبثا  اذـک  لـلعلا و  نع 
هجولا هوجو : هثالث  یلع  دـیحوتلا  و  م )  ) .تالاهجلا یه  للعلا  تاملکلا و  اهنایبب  یفت  تاراشالا و ال  هب  طـیحی  ـال  تاراـبعلا و  تحت 

مئاق دیحوت  ثلاثلا  هجولا  و  قئاقحلاب ، تبثی  يذلا  وه  هصاخلا و  دیحوت  یناثلا  هجولا  و  دـهاوشلاب ، حـصی  يذـلا  هماعلا  دـیحوت  لوالا 
هلمجلاب عناصلا و  نوکملا  یلع  اهب  لدتـسی  یتلا  تاعونـصملا  ناوکالا و  یه  دـهاوشلا  ش )  ) .هصاـخلا هصاـخ  دـیحوت  وه  مدـقلاب و 

امهیف ناک  ول  یلاعت : هلوق  لثم  لالدتـسالاب  حصی  امنا  هماعلا  دیحوتف  لقعلا  نیهارب  رکفلا و  رظنلاب و  ءاملعلا  اهب  لدتـسی  یتلا  لئالدلا 
نیذـلا وهف  نوطـسوتملا  مه  هصاخلا و  دـیحوت  اما  کلذ و  لاثما  هللا و  ریغ  ههلآ  امهیف  سیلف  اتدـسف  ام  نکل  و  اتدـسفل ، هللا  ـالا  ههلآ 

وحصلا و رکسلا و  طسبلا و  ضبقلا و  هایحلا و  هنیاعملا و  هدهاشملا و  هفـشاکملا و  یه  عساتلا و  مسقلا  یف  هروکذملا  قئاقحلاب  تبثی 
هللا دهـش  لاق : امک  ادبا  الزا و  هسفنل  قحلا  دیحوت  ینعی  مدقلاب  مئاقلا  دیحوتلا  وهف  هصاخلا  هصاخ  دیحوت  اما  .لاصفنالا و  لاصتالا و 

نوروکذملا مه  ماقملا  اذه  لها  ادیحوت و  نکی  ملف  ریغلل  اتبثم  ناک  الا  ثدحلاب و  مایق  عانتما  هیلزا و  مدقلاب  همایق  و  وه ، الا  هلا  هنا ال 
دحالا هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  نا ال  هداهش  وهف  لوالا  دیحوتلا  اماف  م )  ) .تایاهنلا ماسقا  باوبا  نم  باب  لک  نم  هثلاثلا  هجردلا  یف 
تبـصن هیلع  مظعالا و  كرـشلا  یفن  يذلا  یلجلا  رهاظلا  دیحوتلا  وه  اذه  دحا ، اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دـلی و  مل  يذـلا  دمـصلا 

مل نا  هماعلا و  هلملا  هب  تحـص  و  رفکلا ، راد  نع  مالـسالا  راد  تلـصفنا  و  لاومالا ، ءامدـلا و  تنقح  هب  و  همذـلا ، تبجو  هب  و  هلبقلا ،
نع ینغ  رهاظ  اذه  ش )  ) .بلقلا لوبق  اهححـص  هداهـش  قدصب  هبیرلا  هریحلا و  ههبـشلا و  نم  اوملـس  نا  دعب  لالدتـسالا  قحب  اوموقی 
مل نا  ادیلقت و  اهل  مهبولق  لوبق  عرشلا  یف  اهححص  هداهش  قدصب  هماعلل  هلملا  هب  تحـص  يذلا  يدیلقتلا  دیحوتلا  لصا  وه  حرـشلا و 

حصی يذلا  هماعلا  دیحوت  اذه  م )  ) .کلذ نم  مهبولق  تملس  کشلا و  هریحلا و  ههبشلا و  مهروتعت  مل  نا  دعب  لالدتسالا  یلع  اوردقی 
هلادـلا همکحملا  هنقتملا  تاعونـصملا  هلاـسرلا و  اـهب  تدرو  یتلا  راـبخالا  يا  ش )  ) .عیانـصلا هلاـسرلا و  یه  دـهاوشلا  و  دـهاوشلاب ،
هدهاشم یلع  ومنی  قحلا و  ریصبتب  دجوی  عمسلاب و  بجی  م )  ) .هتردق هتمکح و  هملع و  عناصلا و  دوجو  یلع  اهناقتا  اهتعنص و  نسحب 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نم  اهعمـسی  یتلا  هنـسلا  باتکلا و  رابخا  یه  هیعمـسلا و  هلدالاب  دیحوتلا  اذه  لوبق  بجی  يا  ش )  ) .دهاوشلا
هتقیقح و دـجوت  ـال  و  اـهلاثما ، صـالخالا و  هروس  و  هللا ، دهـش  و  دـحاو ، هلا  مکهلا  و  هلوق : .هللا و  ـالا  هلا  ـال  هنا  ملعاـف  هلوقک : هلآ )

رظنب دهاوشلا  هدهاشم  یلع  هبظاوملاب  ومنی  دیزی و  نموملا و  بلق  یف  فوذـقملا  هرونب  هایا  قحلا  ریـصبتب  الا  هانعم  كاردا  هتوالح و 
وه هصاخلا و  دیحوت  وهف  قئاقحلاب  تبثی  يذـلا  یناثلا  دـیحوتلا  اما  و  م )  ) .اهلاوحا یف  اهعناص  همکح  هعلاطم  اهیف و  رکفتلا  رابتعالا و 
یف و ال  ـالیلد ، دـیحوتلا  یف  دهـشت  ـال  نا  وه  دـهاوشلاب و  قلعتلا  نع  لوقعلا و  تاـعزانم  نع  دوعـصلا  هرهاـظلا و  بابـسالا  طاقـسا 
اهل يری  سانلا و ال  نیب  هفورعملا  بابسالاب  تاببسملا  قلعی  نا ال  وه  هرهاظلا  بابسالا  طاقسا  ش )  ) .هلیسو هاجنلل  و ال  اببـس ، لکوتلا 

فشکلا و ماقم  یلا  یقرتلا  وه  لوقعلا و  تاعزانم  نع  دوعـصلا  و  هللا ، الا  رثوملا  نا  هقیقحلاـب  دهـشی  و  ـالعف ، قحلا  ریغل  ـال  اریثاـت و 
و اضعب ، لوقعلا  ضعب  تاـعزانم  نع  و  اـهتاسایقب ، اـهباجتحا  و  اـهمکح ، نع  اـهامعل  عرـشلا  ماـکحا  لوقعلا  تاـعزانم  نع  صلختلا 
و خ ل ) ماکحالا - یف  اهمامتاب   ) ماکحالا یف  اهماهتاب  تارظاـنملا  یف  اـهتاضراعم  و  اـهایا ، ماـهوالا  توبثل  ماـکحالا  یف  اـهتالداجم 

روط نع  دوعـصلا  يا  دـهاوشلاب  قلعتلا  نع  فشکلا و  رون  یلا  لـقعلا  روـط  ازواـجم  تـالداجملا  تاـفلاخملا و  نع  نطاـبلا  هیفـصت 
کلذ يا و  دهاوشلاب  قلعتلا  نع  دوعـصلا  یلا  هراشا  وه ) و  : ) هلوق .نایعلا  یلجتلا و  رونب  اهنع  ءانغتـسا  هلدالاب  کسمتلا  لالدتـسالا و 
هتیرون هوق  هتدشل و  كردی  امنا ال  قحلا  رون  ناف  لیلد  لک  نم  یلجا  كدنع  دیحوتلا  نوکیف  الیلد  دیحوتلا  یف  دهشت  نا ال  دوعصلا 

اببس لکوتلا  یف  دهشت  نا ال  يا و  اببس ) لکوتلا  یف  و ال   ) شفاخا موق  راصبا  هکاردال  تضرعت  روهظلا  طارفال  یفخ  رعـش : لیق ، امک 
هنم ریثاتلا  كدوهـشل  كدوهـش  یف  ببـسملا  یف  بابـسالا  یـشالتیف  هنم  اهلک  لاعفالا  کتیور  هللا و  الا  رثوم  نا ال  یف  کـنیقی  هوقل 

.تانـسحلا هحلاصلا و  لامعالا  نم  هلیـسو  درطلا  هبوقعلا و  باذعلا و  نم  هاجنلل  دهـشت  نا ال  يا و  هلیـسو ) هاجنلل  و ال   ) ببـسلا نود 
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ققحت اهموسر و  یف  اهایا  هئافخا  و  اهنییاحاب ، اهایا  هقیلعت  اهعضاوم و  ءایشالا  هعضو  هملعو و  همکحب  قحلا  قبس  ادهاشم  نوکتف  (م )
یلا بذجی  عمجلا و  ملع  یف  وفـصی  ءانفلا و  ملعب  حـصی  يذـلا  هصاخلا  دـیحوت  اذـه  ثدـحلا  طاقـسا  لیبس  کلـست  للعلا و  هفرعم 
امک الا  نوکت  الف  لزالا  یف  هیلع  یه  امب  ءایـشالا  یلع  همکحب  قبـس  قحلا  نا  ادـهاشم  تنا  نوکتف  يا  ش )  ) .عمجلا باـبرا  دـیحوت 

یضتقم یلع  ءایشالا  نوکتف  هملعل  عبات  ءایـشالا  یلع  یلاعت  همکح  و  هیلع ، یه  ام  یلع  ءایـشالا  ریدقت  هملعب و  قبـس  اذک  و  هب ، مکح 
هتمکح هریدقتب و  هعضوم  یف  یش ء  لک  یلاعت  قحلا  عضول  ادهاشم  نوکت  يا و  اهعضاوم ) ءایـشالا  هعـضو  و  ، ) هئاضق هملع و  قباس 

يا و اهموسر ) یف  اهایا  هئافخا  و  ، ) هیف اهعوقو  ردـق  يذـلا  تقولا  یف  الا  عقت  الف  اهنییاحاب ) اهایا  هقیلعت   ) دـهاشت اذـک  و  لزـالا ، یف 
یف هریدـقت  همکح و  قحلا و  لعفب  اهنا  نوری  مهناف ال  نیبوجحملا  نیعا  نع  اهموسر  یف  ءایـشالا  هئافخاب  قحلا  قبـس  ادـهاشم  نوکت 
لاح ریغت  لکل  نولعجیف  اهتاقوا ، اهعیابط و  هیقلخلا و  اهموسر  تایضتقم  اهبابـسا و  یلا  اهنوبـسنیف  اهارجم  یلع  هیراج  قباسلا  ءاضقلا 

فطع ققحت ) و   ) هلوق موسرلا  یف  اهوافخا  وه  کلذ  و  یلزالا ، ریدـقتلا  یهلـالا و  فرـصتلا  نع  اـهب  نوبجتحی  و  اببـس ، اـهلاوحا  نم 
موسرلا بابسالا و  نم  یلاعت  هللا  يوس  ام  یلا  اهلاوحا  دانسا  طئاسولا و  یه  للعلا و  هفرعم  ققحت  ادهاشم و  نوکتف  يا  نوکتف )  ) یلع

للع کلذ  لک  و  اهلاثما ، بکاوکلا و  عاضوا  كالفالا و  تاـکرح  یلا  مهتردـق و  مهتدارا و  قلخلا و  راـیتخا  عیاـبطلا و  نم  هیقلخلا 
نوکلـسی ثدـحلا و  نوطقـسی  للعلا و  هذـه  نوفرعی  مهف  نودـحوملا  ءافرعلا  اما  .هدـیحوت و  یلاعت و  هللا  نع  تاداعلا  لـها  بجتحی 
هتافیرـصت نودهـشی  لاوحالا و  نایرج  یف  قحلا  عم  نونوکیف  لزالا  مکح  هقباس  ـالا  نوری  ـالف  ثدـحلا  طاقـساب  مدـقلا  ملع  لـیبس 

.ریغ هتافص ال  هئامـسا و  قحلا و  نودهاشیف  هیلوالا  هتدارا  هتردق و  هیلزالا و  هتمکح  هریدقت و  همکح و  یـضتقم  یلع  هلعفب  ءایـشالل 
هرـضح یف  ءانفلاب  لصحی  ءانفلا  ملع  ناف  هدـعب  یتالا  ءانفلا  سفنب  ءانفلا ال  ملعب  حـصی  يذـلا  نیطـسوتملا  يا  هصاـخلا  دـیحوت  اذـه 

عمجلا و نیعب  عمجلا ال  ملعب  وفصی  عمجلا و  نیع  یه  یتلا  هیدحالا  تاذلا  یف  ءانفلا  لبق  هیدحاولا  هرضحلا  يا  ءامـسالا  تافـصلا و 
دیحوتلا اما  و  م )  ) .هلوق یف  یتای  يذلا  عمجلا  بابرا  دیحوت  یلا  بذـجی  قحلا و  ملع  یف  هملع  ءانف  دـنع  هلبق  لب  موسرلا  لالحمـضا 
مهزجعا هتعن و  نم  مهسرخا  و  هتوفص ، نم  هفئاط  رارـسا  یلا  احئال  هنم  حالا  هردقب و  هقحتـسا  هسفنل و  هللا  هصتخا  دیحوت  وهف  ثلاثلا 

قحلا ءاقب  مهلک و  قحلا  ءانفب  ققحتی  امنا  هنال  مدق  هیف  بیـصن و ال  هنم  هریغل  سیل  هب  هللا  هرثاتـسا  يالا  فنل  هللا  هصتخا  ش )  ) هثب نع 
هقحتـسا مهئانفب و  هلوصحل  هیلا  لصی  مهفاصوا  قلخلا و  ماکحا  نم  یـش ء  هراـشا و ال  هیلا  ـال  هراـبع و  هنع  هریغل  نکمی  ـالف  هدـحو 

نم هفئاط  رارـسا  یلا  احئال  هنم  حالا  و  هردق ، قح  هللا  اوردق  ام  هریغ و  هغلبی  وه و ال  الا  هتقیقح  ههنک و  رادقمب  هقحتـسی  يا ال  هردقب 
ءاقبلا لاح  یف  و  اهنع ، نیبئاغ  مهرارـسا  نع  نیناف  هیف  اوقرغتـسا  دـق  ءانفلا  لاح  مهنال  عمجلا  نیع  یف  ءانفلا  دـعب  ءاقبلا  لاـح  هتوفص 

هتعن نع  هللا  مهسرخاف  هیدحاولا  هرضحلا  نم  وهف  هب  تعنی  ام  لک  اهل و  تعن  هیدحالا ال  هرـضحلا  نا  اوفرعف  هب  نیقاب  قلخلا  یلا  اودر 
بح یلع ال  رعـش : هلوقک : وهف  عمجلا  ماقم  تحت  توعنلا  هرـضح  نا  اوفرع  هنال  لب  هب  ملکتلا  نع  مهنمف  هتعن  نوفرعی  مهنا  ینعمب  ال 

امک ال هنع  رابخالا  لبقی  هنال ال  هب  رابخالا  حـئاللا و  کـلذ  راـهظا  نع  يا  هثب ) نع  مهزجعا  و  : ) هلوق ینعم  اذـک  و  هراـنمب ، يدـتهی 
دیحوتلا کلذ  یف  زمرلا  اذه  نا  یلع  مدقلا ، تابثا  ثدحلا و  طاقـسا  هنا  نیریـشملا  نسلا  یلع  هیلا  هبراشی  يذـلا  و  م )  ) .تعنلا لبقی 

یلا هب  راشی  ام  نسحا  يا و  ثدحلا ) طاقسا  هنا   ) هربخ ءادتبم ، هیلا ) هب  راشی  يذلا  و  ( ) ش  ) .هطاقـساب الا  دیحوتلا  کلذ  حصی  هلع ال 
ناف هطاقـساب  الا  دـیحوتلا  کلذ  حـصی  هلع ال  دـیحوتلا  کلذ  یف  زمرلا  اذـه  نا  عم  زومرملا ، مالکلا  اذـه  وه  هفطلا  دـیحوتلا و  اذـه 

قحلا هجو  الا  مث  ام  تبثملا و  طقسملا و  نم  اذه و  تابثا  کلذ و  طاقسا  ینعم  امف  اتباث ، لزی  مل  مدقلا  نا  و  اطقاس ، لزی  مل  ثدحلا 
قیرطلا اذه  ءاملع  نسلا  نع  هیلا  هراشالا  بطق  اذه  م )  ) .لصاح یف  اولسیل  هفیرعت و  اولـصح  دق  مهنا  اونظ  ءالوه  هلع و  هذهف  یلاعت ؟

يا اذـه ) ( ) ش  ) .هبوعـص طسبلا  اروفن و  هفـصلا  و  ءافخ ، هرابعلا  هدـیزی  دـیحوتلا  کلذ  ناف  ـالوصف  هولـصف  اـتوعن و  هل  اوفرخز  نا  و 
بجی لولعم  کلذ  عم  وه  اهمکحا و  تاراشالا و  مظعا  قیرطلا و  اذه  یلا  هراشالا  رادم  بطق  مدقلا  تابثا  ثدحلا و  طاقـسا  مهلوق 
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لاوحالا و بابرا  هضاـیرلا و  لـها  صخـش  دـیحوتلا  اذـه  یلا  و  م )  ) .رهاـظ نتملا  نم  یقاـبلا  دـیحوتلا و  اذـه  حیحـصت  یف  هطاقـسا 
رـشی مل  ناسل و  هنع  قطنی  مل  مث  تاراشالا  ملطـصت  هیلع  و  عمجلا ، نیع  یف  نوملکتملا  ینع  هایا  میظعتلا و  لها  دصق  هل  فراعملا و 
لها  ) بهذ يا  صخـش ) دیحوتلا  اذه  یلا  و  ( ) ش  ) .ببـس هلقی  وا  نیح ، هاطاعتی  وا  نوکم ، هیلا  ریـشی  ام  ءارو  دیحوتلا  ناف  هرابع  هیلا 

هنال ال قولخم ، يا  نوکم ) هیلا  ریـشی  ام  ءارو  دـیحوتلا  ناف   ) لصاتـست عطقنت و  يا  تاراشالا ) ملطـصت  هیلع  و   ) نوکلاسلا هضاـیرلا )
نامز هلوادتی  ام  ءارو  يا  نیح ) هاطاعتی  وا  ، ) هیف هراشالل  لاجم  الف  هیددعلا  هریثکلا  نع  هیدحالا  ءافص  اهلک و  موسرلا  ءانفب  الا  حصی 

فیکف هدحو  بابـسالا  ببـسمب  مئاق  هنال  ببـس  هلمحی  ام  ءارو  يا  ببـس ) هلقی  وا  ، ) ثدحلا نامزلا و  روط  قوف  مدقلا  نیع  یف  هنال 
دیحوت نع  ینلاس  الئاس  نامزلا  ینلاس  الئاس  نامزلا  فلاس  یف  تبجا  دـق  و  م )  ) .حرـشلا یلا  جاتحی  رهاظ ال  همالک  و  ببـس ؟ هلمحی 
دحاولا اهلطبا  هیراع  هتعن  نع  قطنی  نم  دیحوت  دحاج  هدـحو  نم  لک  ذا  دـحاو  نم  دـحاولا  دـحو  ام  ثالثلا : یفاوقلا  هذـهب  هیفوصلا 

هلعف و تبثا  هدحو  نم  لک  ذا  دحا  یتاذلا  هدیحوت  قح  یلاعت  قحلا  دحو  ام  ینعی  ش )  ) دحال هتعنی  نم  تعن  هدیحوت و  هایا  هدـیحوت 
یف تعن  ذا ال  هیراع ) هتعن  نم  قطنی  نم  دیحوت   ) اهلک راثالا  موسرلا و  ءانفب  الا  دیحوت  ذا ال  ریغلا  تابثاب  هدجح  دقف  هدـیحوتب  همـسر 
دنع هیراع  قحلل  وهف  دوجولا  هحئار  هنم  مشی  ام  لک  مسرلا و  نایضتقی  تعنلا  قطنلا و  یشل ء و  مسر  قطن و ال  هیدحالا و ال  هرضحلا 
یتلا هیراعلا  کلت  یقیقحلا  دحاولا  لطبا  کلذلف  ادحاو  ادحاو  قحلا  یقبی  دیحوتلا و  حـصی  یتح  اهکلام  یلا  اهدر  هیلع  بجیف  ریغلا 
هتاذب هتاذ  قحلا  دیحوت  يا  هدیحوت ) هایا  هدـیحوت   ) هیدـحالا هرـضحلا  یف  هسفن  یف  لطاب  هناف  ریغلا  مسر  ءاقب  عم  دـیحوتلا  کلذ  یه 
تبثا هنال  هنع  لـئام  قحلا  قیرط  نع  زئاـج  كرـشم  هنا  وه  هفـصی  يذـلا  فصو  يا  دـحال ) هتعنی  نم  تعن  و   ) یقیقحلا هدـیحوت  وه 

ناف .یهتنا  هیدحا ، نکت  مل  الا  رثا و  هیدـحالا و ال  هرـضحلا  یف  یـشل ء  مسر  تعنلا و ال  تابثاب  همـسر  تبثا  همث و  تعن  تعنلا و ال 
افنآ و روکذملا  همالک  یف  ع )  ) ریمالا هب  حرـص  امک  ددع ، لیواتب  دحا ال  یلاعت  هنا  دیحوتلا  ینعم  یف  مدـقت  امم  دیفتـسا  ام  نا  تلق :

وه هیداجسلا و  هفیحصلا  نم  نیرـشعلا  نماثلا و  ءاعدلا  یف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا و  دیـس  لاق  دق 
لوحلا و هلیـضف  و  دمـصلا ، هردـقلا  هکلم  و  ددـعلا ، هینادـحو  یهلا  ای  کل  : ) لج زع و  هللا  یلا  اعزفتم  مالـسلا ) هیلع   ) هئاعد نم  ناک 

یف لـقنتم  تـالاحلا ، فلتخم  هناـش ، یلع  روهقم  هرما ، یلع  بولغم  هرمع ، یف  موحرم  كاوس  نم  و  هعفرلا ، وـلعلا و  هجرد  و  هوـقلا ،
هیلع  ) هلوق نیب  قیفوتلا  فیکف  تنا .) الا  هلا  کناحبسف ال  دادنالا ، لاثمالا و  نع  تربکت  دادضالا و  هابشالا و  نع  تیلاعتف  تافـصلا ،
ردص ققحملا  ملاعلا  دافا  دق  تلق : هیددعلا .؟ هدحولا  نع  هزنم  یلاعت  هللا  نا  نم  رم  ام  نیب  و  ددـعلا ، هینادـحو  یهلا  ای  کل  مالـسلا :)

میدقت یلاعت : هللا  همحر  لاق  يدنع ، ام  رکذا  مث  الوا  کیلع  هولتا  ام  هحرـش  یف  هیلع  هللا  ناوضر  ناخ  یلع  دیـسلاب  فورعملا  نیدـلا 
ءاه اهدـعب  مسالا و  رخآ  تقحلا  نا  بسنلا  ءای  نال  ادـحاو  هنوک  یـشلا ء  هینادـحو  کل  يا  هیلع ، هیلا  دنـسملا  رـصق  هدافال  دنـسملا 

هروص یه  داحالا و  هرثک  وه  لیق : ددـعلا  .هغلابملل و  ناتدـیزم  نونلا  فلالا و  هیبوبرلا و  هیهولالاک و  ردـصملا  ینعم  تدافا  تیناـتلا 
دق .اددع و  دـحاولا  نوکیف  مکل  اباوج  عقی  ام  وه  لیق : و  اددـع ، سیل  دـحاولاف  اذـه  یلع  و  داحالا ، رارکت  نم  داعلا  سفن  یف  عبطنت 
نع یلاـعت  ههیزنت  بوجو  ارهاـظ  اـهتافانمل  ددـعلا ، هینادـحو  یهلا  اـی  کـل  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق ینعم  یف  باحـصالا  لاوقا  فلتخا 

: هل هبطخ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق  هنم  مالـسلا و  مهیلع  مهرابخا  نم  ضیفتـسمف  لقنلا  اما  .القع  القن و  هیددعلا  هدـحولا 
نا دیحوتلا  باتک  یف  نیثدحملا  سیئر  هاور  ام  هنم  .دماب و  مئاد ال  ددعب و  دحاو ال  يرخا : هبطخ  یف  هلوق  و  ددع ، لیوات  الب  دحاولا 

ای اولاق : هیلع و  ساـنلا  لـمحف  دـحاو ؟ هللا  نا  لوقتا  نینموملاریما  اـی  لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  لـمجلا  موی  ماـق  اـیبارعا 
يذلا وه  یبارعالا  هدیری  يذـلا  ناف  هوعد  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  بلقلا ؟ میـسقت  نم  نینموملاریما  هیف  ام  يرت  اما  یبارعا 

ماسقا هعبرا  یلع  دحاو  یلاعت  هللا  ناب  لوقلا  نا  یبارعا  ای  لاق : مث  موقلا  نم  هدیرن 
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ام اذهف  دادعالا  باب  هب  دصقی  دحاو  لئاقلا  لوقف  هیلع  ناذـللا  اماف  هیف : ناتبثی  ناهجو  و  لج ، زع و  هللا  یلع  نازوجی  اهنم ال  ناهجوف 
دیری سانلا  نم  دحاو  وه  لئاقلا  لوق  و  هثالث .؟ ثلاث  لاق  نم  رفک  هنا  يرت  اما  دادعالا ، باب  یف  لخدـی  هل ال  یناث  ام ال  نال  زوجی  ال 

وه لئاقلا  لوقف  هیف  ناتبثی  ناذللا  ناهجولا  اما  .یلاعت و  کلذ و  نع  انبر  لج  هیبشت و  هنال  هیلع  زوجی  ام ال  اذـهف  سنجلا  نم  عونلا  هب 
لقع و دوجو و ال  یف  مسقنی  هنا ال  هب  ینعی  ینعملا  يدحا  لج  زع و  هنا  لئاقلا : لوق  و  انبر ، کلذک  هبـش  ءایـشالا  یف  هل  سیل  دحاو 

نا لاقی  نا  اهبـسحب  حصی  هیددـعلا و  هرثکلا  اهررکتب  موقتت  امنا  هیددـعلا  هدـحولا  نالف  لقعلا  اما  .لج و  زع و  انبر  کلذـک  مهو  ال 
هرثکلا هیددعلا و  هدـحولا  لب  کلذـک ، نوکی  نا  هناحبـس  هبانج  زع  تادوجوملا و  داحآ  دـحا  وا  دوجولا  دادـعا  دـحا  اهب  فصتملا 
هیبوجو هفرص  هقح  هدحو  یه  همویقلا و  هتاذ  سفن  یه  یتلا  هیقیقحلا  هضحملا  هتدحو  عنص  نم  اعیمج  اهتلباقم  یق  یه  یتلا  هیددعلا 

روکذـملا ثیدـحلا  یف  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نینموملاریما  هیلا  راشا  امک  هرثکلا  یفن  اهمزاول  نم  اهل و  لباقم  تاذـلاب ال  همئاق 
هلوق نا  کل  رهظ  کلذ  تفرع  اذا  .مهو  لقع و ال  دوجو و ال  یف  مسقنی  ینعملا ال  يدحا  هنا  افنآ 

یلاعت و هب  هصیـصخت  حصی  رخآ  ینعم  نم  هلدب  لب ال  هیددعلا  هدـحولا  هب  ادارم  سیل  ددـعلا ، هینادـحو  یهلا  ای  کل  مالـسلا :) هیلع  )
وه و  هل ، اهتابثا  یلاعت ال  هنع  هیددعلا  هدحولا  یفن  هب  دارملا  مهضعب : لاقف  .هیلا  دنسملا  یلع  دنسملا  میدقت  هیـضتقی  امک  هیلع  هرـصق 

.هیبوبرلا و یف  کل  یناث  کل و ال  کیرـش  ادـحاو ال  کنوک  وه  هدـحول و  هفـص  ددـعلا  سنج  نم  کل  نا  هانعم  لیق : .رهاظ و  ریغ 
داجیالا قلخلاب و  ددعلا  هینادحو  کل  نا  هب  دیرا  لیق : .اهنیب و  نم  هینادـحولاب  درفتملا  تنا  تنک  تادوجوملا  تددـع  اذا  هانعم  لیق :

ددـعلا هینادـحوب  دارا  مهـضعب : لاق  .ماقملا و  نع  لزعمب  هنا  یفخی  هدوجو و ال  هدوجو  ضیف  هعنـص و  نم  هیددـعلا  هدـحولا  ناف  اهل 
هفـص کل و ال  ءزج  يا ال  کیف  هرثک  هنا ال  هانعم  لیق : .یلاعت و  هل  هیددعلا  هدحولا  تابثا  اهعمج ال  هیدـحا  تارثکلا و  هدـحو  ههج 

ددعلا هینادحو  یهلا  ای  کل  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نا  دارملا  حیضوت  و  ماقملاب ، هروکذملا  یناعملا  بسنا  وه  کلذ و  یلع  نادیزی  کل 
عبرالا تارقفلا  نم  هرقف  لک  لباق  مالسلا ) هیلع   ) هناف تافصلا  یف  لقنتم  تالاحلا  فلتخم  كاوس  نم  و  مالسلا :) هیلع   ) هلوق هرـسفی 
عیدبلا بابرا  هیمسی  يذلا  رشنلا  فللا و  قیرطلا  یلع  هاوس  نمف  اهفالخل  هنمضتم  هرقفب  هناحبس  هیلع  اهرصق  یتلا  تافصلل  هنمضتملا 

ریغ نم  مدقتملا  نم  دحاو  یلا  عجری  دحو  لک  کلذ  ددـع  یلع  ءایـشا  رکذـت  مث  الیـصفت  ددـعتم  رکذـی  نا  وه  بیترتلا و  سوکعم 
بیترتلا یلع  اذکه  هلبق و  امل  یناثلا  فللا و  نم  رخالل  رـشنلا  نم  لوالا  نوکی  هب و  قیلی  ام  یلا  دحاو  لک  دری  عماسلا  ناب  هقث  نییعت 

: هلوق و  ددـعلا ، هینادـحو  یهلا  ای  کل  هلوق : یلا  عجار  تافـصلا  یف  لقنتم  تالاحلا  فلتخم  مالـسلا :) هیلع  ) هلوق ناف  ءاعدـلا  هرابعک 
: هلوق هوقلا ، لوحلا و  هلیـضف  و  هلوق : یلا  عجار  هرما  یلع  بولغم  هلوق : و  دمـصلا ، هردـقلا  هکلم  و  هلوق : یلا  عجار  هناـش  یلع  روهقم 

فلاخی ینعم  یلاعت  هل  ددعلا  هینادـحوب  دارملا  نا  کل  رهظ  کلذ  تملع  اذا  .هعفرلا  ولعلا و  هجرد  هلوق : یلا  عجار  هرمع  یف  موحرم 
هتاهج نم  رثکت  هتافص و  نم  ددعت  ام  هینادحو  تابثا  دوصقملا  نوکیف  هناحبـس  هریغل  تافـصلا  یف  لقنتلا  تالاحلا و  فالتخا  ینعم 

ءازجالا نم  ابیکرت  تایثیحا و ال  تاهجلا و  یف  افالتخا  یـضتقی  تاموهفملا ال  تارابتعالا و  یف  اهترثک  اهددـع و  نا  اهددـع و  نا  و 
ددعت الف  هیباجی  الا  هتافص  رئاس  هتردق و  هملع و  هیثیح  اهنیعب  هتاذ  هیثیح  و  هتاذ ، دوجوب  هدوجوم  هددعتملا  هتافـص  هتوعن و  عیمج  لب 

نوک مزل  تددعت  ولف  هتاذ  نیع  اهنم  لک  ذا  هجو  لک  نم  طیـسب  دحاو  دوجوب  هدوجوم  ددعلا  هینادـحو  یه  لب  الـصا  اهیف  رثکت  و ال 
تاهجلا عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذلاب  دوجولا  بجاو  مهلوق  ینعم  اذه  .اریبک و  اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت  اتاوذ  هدـحاولا  تاذـلا 

و تاذلا ؟ موهفم  ریغ  هفصلا  موهفم  هتاذ و  نیع  هتافص  نوکت  فیک  تلق : ناف  .رثکت  موزل  ریغ  نم  هتاذ  نیع  هیباجی  الا  هتافص  عیمجف 
دوجوب هدوجوم  هددـعتملا  تاموهفملا  نوکت  دـق  تلق : تاذـلاب .؟ دـحتت  فیکف  يرخا  هفـص  موهفم  ریغ  هفـص  لک  موهفم  ناف  اضیا 

ینعا تاذلا  ءارو  ارما  تسیل  دوجولا  بسحب  اهنا  الا  اهضعب  ریاغی  اهضعب  تاذلا و  ریغ  تناک  نا  .موهفملا و  بسحب  تافـصلاف  دحاو 
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اضیا یه  و  رصب ، عمـس و  هایح و  هردق و  ملع و  دوجو و  هتاذب  هتاذ  نا  ینعمب  هیتاذلا  هتافـص  اهنیعب  یه  هناش  یلاعت  هیدحالا  هتاذ  نا 
ناعم یلا  راقتفا  ریغ  نم  اهل  ءدبم  هتاذ  ثیح  نم  وه  نوکی  تالامکلا و  عیمج  راثآ  اهیلع  بترتی  ریصب  عیمـس  یح  رداق  ملاع  دوجوم 

هتاذ هتافص  هتافـص و  هتاذف  مدقلاب  صاصتخالا  نییتاذلا و  ءانغلا  هدحولا و  هتافانمل  راثالل  اردصم  نوکت  اتافـص  یمـست  هب  همئاق  رخا 
هـسفن هیف  هیف و  عمـسلل  هریاغم  هتاذ  یلع  هدـئاز  هفـص  هناحبـس  هریغ  یف  الثم  ملعلا  ناف  نیقولخملا  نم  هریغ  تافـصک  اهیلع  هدـئاز  ال 
ینعملا اذـه  یلاعت  هیلع  ددـعلا  هینادـحو  رـصقب  دارملا  نا  نیبتف  .هیتوبثلا  تافـصلا  رئاس  کـلذ  یلع  سق  هعمـس و  هنیعب  وه  یلاـعت و 

، رصبی ام  ریغب  عمسی  ناک  ذا  هل  هفلتخم  ناعم  هریاغتم و  تالاح  هیلاعفنا و  هیناسفن  تایفیک  اهناف  هتالاح  هاوس و  نم  تافصل  فلاخملا 
هلمجلاب تافصلا و  یف  لقنتلا  تالاحلا و  فالتخا  بجوت  یتلا  هرثکتملا  هددعتملا  هتافـص  نم  کلذ  ریغ  یلا  عمـسی  ام  ریغب  رـصبی  و 

ینعملا اذـه  و  قالطالا ، یلع  تافـصلا  تاذـلا و  نع  فـالتخالا  رثکتلاو و  ددـعتلا  یفن  هناحبـس  هیلع  ددـعلا  هینادـحو  رـصق  ینعمف 
.هماقم عفر  مالک  یهتنا  .هزع  یلع  هانیوط  لیوط  ماقملا  یف  و  هئایلوا ، دـصاقمب  ملعا  هللا  و  هریغ ، يا  هزواـجتی  ـال  یلاـعت  هیلع  روصقم 

نم ثلاثلا  دـلجملا  لـئاوا  یف  اـضیا  هرـس  سدـق  نیدـلا  ءاـهب  خیـشلا  همـالعلا  هلقن  دـق  لـمجلا  موی  یبارعـالا  ثیدـح  نا  ـالوا  لوقا :
دادقم نع  یملیدـلا ، نسحلا  یبا  نب  نسحلا  دـمحم  یبا  فیلات  نیدـلا  مالعا  باتک  نم  هلودـلا ) مجن  عبط  نم  ص 258   ) لوکشکلا
رایعملا دئاقعلا و  لوصا  یف  مکحلا  ایناث  و  خـلا ، مالـسلا -) هیلع   ) یلع یلا  لمجلا  موی  لجر  ماق  لاق : هیبا  نع  یناهربلا ، حیرـش  تنیب 

امم ناک  ناـف  هللا  رارـسا  هنزخ  یحولا و  تیب  لـها  نم  رما  درو  اذاـف  عبتملا  وهف  عصاـنلا  لـقعلا  هب  مکح  اـمف  بسحف  لـقعلا  وه  اـهیف 
رکف قیقدت  رـس و  فیطلت  الب  لوقعلا  هغلبت  ماس ال  لاع  مالک  هنا  ثیح  نم  زجعلا  ناک  اماف  هکاردا  نع  زجع  ناف  الا  و  لقعلا ، هکردـی 

نال لماتلا  قح  هیف  لمانلا  نم  دـبالف  لقعلا  حیرـص  مکح  یفانی  هرهاظ  نا  ثیح  نم  وا  اـهباوبا ، نم  اـهیف  دورولـالا  دـبالف  ملع  رون  و 
طئاسو هججح و  نع  امیـس  یلاعت ال  هللا  ءایلوا  نع  ردص  ام  ناب  یعطقلا  ملعلل  کلذ  اعطق و  هرهاظ  یلع  الومحم  سیل  ذـئنیح  مالکلا 

هبدام نم  دیفتـسملا  و  مهمالک ، ازغم  صحافلا  یلع  يرحی  امف  الا ، سیل  لقع  مهقطنم  لـب  اـعقاو  لـقعلا  مکح  یفاـنی  اـم  سیل  هضیف 
بعـص مهثیدـح  نا  ءاج  امیف  باب  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور  دـقف  هودافا ، ام  لین  و  هوضافا ، ام  مهف  یلاـعت  هللا  لاـسی  نا  مهمارم 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) رفعجوبا لاق  لاق : رباج  نع  هدانساب  یفاکلا  لوصا  نم  هجحلا  باتک  نم  بعصتسم 
درو امف  نامیالل ، هبلق  هللا  نحتمادبع  وا  لسرم  یبن  وا  برقم  کلم  الا  هب  نموی  بعـصتسم ال  بعـص  دـمحم  لآ  ثیدـح  نا  هلآ :) و 
هومت رکنا  مکبولق و  هنم  تزامـشا  ام  و  هولبقاف ، هومتفرع  مکبولق و  هل  تنالف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  ثیدـح  نم  مکیلع 

هنم ال یـشب ء  مکدـحا  ثدـحی  نا  کلاهلا  اـمنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لآ  نم  ملاـعلا  یلا  لوسرلا و  یلا  هللا و  یلا  هودرف 
هب یتا  دق  ام  هنم  بیرق  و  لوکشملا ) یفاکلا  نم  330 ج 1   ) رفکلا وه  راکنالا  اذه و  ناک  ام  هللا  و  اذه ، ناک  ام  هللا  و  لوقیف : هلمتحی 

نمف اهلوا : جهنلا  نم  هبطخلا 187  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  نع  یضرلا  دیسلا 

هل ال یناث  ام ال  نال  یـصخش  يا  يددع  دحاوب  سیل  یلاعت  هنا  یلع  مکاح  لقعلا  لوقنف : .بولقلا  یف  ارقتـسم  اتباث  نوکی  ام  نامیالا 
ضرعی ددعلا ال  نا  هلحم  یف  ققحت  دق  هنا  یلع  ناکمالا ، ملاع  داحآ  تای  وه  اهـضورعم  هیددعلا  هدحولا  دادـعالا و  باب  یف  لخدـی 

قح یه  یتلا  هقحلا  هدـحولاب  دـحاو  یلاعت  هللا  لب  ندـبلا ، هطـساوب  سوفنلل  ضراع  وه  ضرعلاب و  تاذـلاب و ال  ـال  یلقعلا  قراـفملا 
یه هدحولا  نا  ملعاف  .دوجولا  یه  هدحولا  اهتاذب و  همئاقلا  هدحولا  وه  دوجولا  طیسبلا و  تحبلا  دوجولا  يوس  هل  هیهم  ذا ال  هدحولا 

هدحولاف سدیلقا ، لوصا  نم  هعباسلا  هلاقملا  ردص  یف  امک  تادحولا ، نم  هفلاتملا  هیمکلا  وه  ددـعلا  و  دـحاو ، ام  یـشل ء  هب  لاقی  ام 
لخدـی ام  ددـعلاب  دارا  اددـع  اهلعج  نم  و  هلبقت ، هدـحولا ال  ماسقنالا و  لبقی  مکلا  مک و  هنال  لاصفنا  هیف  ام  ددـعلا  نال  ددـعب  تسیل 

ددعلا مسا  عقیف  ددع  دعلا  بتارم  یف  عقی  ام  لکل  لاقی  دق  و  : ) روکذملا ردصلا  یف  یـسوطلا  هجاوخلا  همالعلا  لاق  امک  دـعلا ، تحت 
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هسمخ هثالث و  اهاتیشاح  الثم  هعبرالاک  هتیـشاح  عومجم  فصن  هناب  ددعلا  دحی  دق  و  یظفنل ، عازنلاف  رابتعالا ) اذهب  اضیا  دحاولا  یلع 
همالعلا هب  حرص  امک  قحلاف  اهب  موقتملا  ددعلا  ءدبم  هدحولا  .اضیا و  هنم  دحاولا  جرخیف  اهعومجم ، فصن  یه  و 

نا مسجب و  سیل  هیتبثم  هنع  درفلا  رهوجلا  نا  امک  ددعالا  هنم  تفلات  نا  ددعب و  سیل  دحاولا  نا  باسحلا  هصالخ  یف  یئاهبلا  خیـشلا 
هعبـسب و هعبرا و ال  هتـسب و  هسمخ و ال  هسمخب و  هموقتم  تسیل  تارم و  رـشع  دـحاولاب  هموقتم  هرـشعلا  نا  الثم  ماسجالا ، هنم  تفلات 

اهتحت یتلا  دادعالا  عاونا  نم  اهریغ  هعبرالا و  هتسلا و  نم  اهبکرت  نم  یلواب  سیل  نیتسمخلا  نم  اهبکرت  نال  نینثا  هینامثب و  هثالث و ال 
وه لب  هثالث  هثالث و  هتـس  نا  نبـسحت  ال  ءافـشلا :- تایهلا  هثلاث  نم  سماخلا  یف  امک  سیل - اطاطـسرا  مدقملا  فوسلیفلا  لاق  اذهل  و 

عامتجا نم  ددع  هنا  لاقی  نا  وه  قیقحتلا  تدرا  نا  دادعالا  نم  دحاو  لک  دح  و  روکذملا : لصفلا  یف  خیشلا  لاق  .هدحاو و  هرم  هتس 
لب هنم  بکر  امم  هبیکرت  یلا  راشی  نا  ریغ  نم  ددعلا  ددحی  نا  اما  ولخی  هنال ال  کلذ  اهلک و  داحالا  رکذت  دحاو و  دـحاو و  دـحاو و 
یلا ریـشا  ناف  هنم ، بکر  امم  هبیکرت  یلا  راشی  نا  اما  و  هرهوج ، نم  هدـحال  ددـعلا  کـلذ  مسر  نوکی  کلذـف  هصاوخ  نم  هیـصاخب 

هعبرا و عم  هتـس  بیکرت  نم  یلوا  کلذ  نکی  مل  هسمخ  هسمخ و  بیکرت  نم  هرـشعلا  لعجی  نا  الثم  رخالا  نود  نیددـع  نم  هبیکرت 
نملا هم  یلع  لدی  ام  هدحاو و  هیهم  نوکت  نا  لاحم  هدـحاو و  هیهم  هرـشع  وه  امب  وه  رخالا و  نم  یلوا  امهدـحاب  اهتیوه  قلعت  سیل 

ناک دقف  کلذک  کلذ  ناک  اذا  نوکی  انلق و  امب  لب  كاذب  اذهب و ال  سیل  هدحف  کلذک  ناک  اذاف  هفلتخم  دودح  هدحاو  یه  ثیح 
نا امک  لوقنف : .هل  اموسر  هذه  نوکیف  اعبات  کلذـل و  امزال  هعبـس  هثالث و  نم  هعبرا و  هتـس و  نم  هسمخ و  هسمخ و  نم  بیکارتلا  هل 

هدحولا و ریغ  شیتفتلا  صحفلا و  دعب  هفلتخملا  اهبتارم  یف  دجت  مل  اهترثکب و  دادعالا  هنم  فلاتت  هنم و  تسیل  ددعلا و  ءدبم  هدحولا 
قئاقحلل و ءدبم  هدحولا  قح  یه  یتلا  هقحلا  هدـحولا  کلذـک  ریغ  هدـحولا ال  موهفملا  ررکتب  ققحتت  دادـعالا  میهافم  نا  تملع  دـق 

هینادحو یلاعت  هل  نا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  روبز  یف  ام  ناک  و  یلجتملا ، یف  رثکت  الب  قئاقحلا  ققحتت  هتایلجت  ررکتب 
سدق دامادلا  ققحملا  دیسلا  لاقف  .طسوالا  قیرطلا  موقالا و  کلسملا  اذه  رسلا  لها  کلس  دق  نونکملا و  رسلا  اذه  یلا  ریـشی  ددعلا 

يا ددعلا  هینادحو  هرـس : سدق  ضیفلا  نسحم  انالوم  لاق  و  هیمویقلا ، هفرـصلا  هقحلا  هدحول  لظ  هیددعلا  هدحولا  نا  هانعم : هحور  هللا 
هدـحولا الا  سیل  هدـحولا  ینعم  هل  تباثلا  امنا  هتبلا و  یلاعت  هناحبـس  هنع  هیفتنم  هیددـعلا  نال  اهعمج  هیدـحا  تارثکلا و  هدـحو  ههج 

هیاغ عم  ددعلا  نا  فئاطللا  نم  و  هیبوبرلا : دهاوشلا  یف  هرس  سدق  نیهلاتملا  ردص  لاق  .القن و  القع و  هلحم  یف  تبث  امک  هیقیقحلا 

لاح هلاح و  یف  تشتف  اذا  اهریغ  یف  نادـجوت  مزاول ال  صاوخب و  هفوصوم  اهـسارب  هقیقح  هنم  هبترم  لک  نوک  هدـحولا و  نع  هنیاـبت 
یتلا دادعالا  نم  ددع  لکف  هیشاحلا : یف  هیلع  هللا  ناوضر  يراوزبسلا  هلاتملا  میکحلا  لاق  .هدحولا و  ریغ  اهیف  دجت  مل  هفلتخملا  هبتارم 

اذـکه دـحاو و  دـحاو و  دـحاو و  هثالثلا  و  دـحاو ، دـحاو و  نانثالاف  دـحاولا  الا  هوازجا  سیل  رخالا  عم  نیابتلا  هیف  عبرالا  بسنلا  نم 
تاروهظ و  غلب ، ام  اغلاب  اثلاث  ایناث و  هروهظ  الا  سیل  یـشلا ء  رارکت  و  نیابتلا ، هیاغ  یف  ول  هنیابتملا و  دادـعالا  هرارکتب  مسر  دـحاولاف 

دحاولا ال اذه  و  ایعون ، وا  ایصخش  اددعت  ددعتی  مل  يرخا  بغ  هرک  یلوا و  دعب  هرم  تیبلا  یف  دیز  رهظ  اذاف  هل  هرثکم  تسیل  یـشلا ء 
دادـعالا و ملع  باسحلا و  ملع  یف  هحورـشم  یه  امم  هفلاختم  راـثآ  ماـکحا و  اـهل  هنیاـبتم  ادادـعا  هریثکلا  تاـظاحللاب  راـص  طرـشب 

نیدـجاسلا دیـس  لوق  ینعم  اذـه  لعل  تادوجولا و  ءاحنا  یلا  هبـسنلاب  دوجولا  هقیقحک  دادـعالا  میهافم  یف  دـحاولا  موهفمف  امهریغ 
هلع دادـعالا و  همـسار  یه  یتلا  هینادـحولا  اهتیآ  هینادـحو  کل  يا  ددـعلا ، هینادـحو  کل  یهلا  اـی  مالـسلاامهیلع : نیـسحلا  نب  یلع 

عرابلا هلاتملا  میکحلا  هقیلعت  نم  ماظعلا  ءالوه  نایب  انلقن  دق  .یهتنا و  اهینفم ، اهداع و  اهماوق و 

مهمالک نا  ملعت  تنا  .امهرـس و  سدق  يراوزبسلا  هلاتملل  دئارفلا  ررغ  نم  لوالا  دصقملا  نم  هثلاثلا  هدیرفلا  یلع  یجدیهلا  دـنوخالا 
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نم یـسیردالا  صفلا  یف  نیدـلا  ییحم  مهنم  نیهلاتملا  هلجا  نم  دـحاو  ریغ  هیف  لوقلا  طسب  دـق  هیلا و  راشملا  رـسلا  کلذ  یلع  ینبم 
مهنم و  هعبرالا ، رافـسالا  نم  لوالا  رفـسلا  نم  هسماخلا  هلحرملا  نم  عبارلا  لصفلا  یف  اردص  یلوملا  مهنم  و  مکحلا ، صوصف  باتک 

ماکحالا ضعب  یف  لصف  مهطـسوا : لاق  اهل  الیمکت  هدـئافلل و  امیمتت  نیلوـالا  مـالکب  یتاـن  .نیقیلا و  نیع  یف  ضیفلا  نسحم  یلوملا 
نم هدحولا  لعج  نم  هلبقی و  هدحولا ال  ماسقنالا و  لبقی  مکددعلا  نال  امهنم  فلات  نا  ددـعب و  تسیل  هدـحولا  نا  هرثکلا ، هدـحولا و 
الا هموقت  نکمی  ددـعلا ال  نال  دـعلل  ءدـبم  یه  لب  ظفللا  یلا  عجار  هنال  هعم  عازن  ـالف  دـعلا  تحت  یف  لخدـی  اـم  ددـعلاب  دارا  ددـعلا 

هـسمخب اهموقت  ناف  حجرم  ریغ  نم  حیجرتلا  مزل  تادحولا  ریغب  تیوقت  ول  هرـشعلا  ناف  دادعالا  نم  ددعلا  کلذ  نود  امب  هدحاولاب ال 
ءازجا ررکت  مزلـالا  نکمم و  ریغ  عیمجلاـب  موقتلا  هثـالث و  هعبـسب و  اـهموقت  نم  ـال  و  هعبرا ، هتـسب و  اـهموقت  نم  یلوا  سیل  هسمخ  و 
رابتعاب اهمیوقت  ذخا  نا  و  هادـع ، امع  هب  ینغتـسیف  اهموقت  یف  ناک  اهنم  الک  نال  هل  یتاذ  وه  امع  یـشلا ء  ءانغتـسال  مزلتـسملا  هیهملا 

نم .تادـحولا و  وه  اهنیب  كرتشملا  ردـقلا  اذا  دوصقملا  وه  امب  افارتعا  ناک  تایـصوصخلا  رابتعاب  اهعیمج ال  نیب  كرتشملا  ردـقلا 
لکل موقملاف  هتقیقح  یف  الخاد  اهنم  یـش ء  نوکی  الف  دادـعالا  نم  هنود  امع  هلفغلا  عم  ههنکب  ددـع  لـک  روصت  نکمی  هنا  دـهاوشلا 
اهالثم اهیلا  مضنا  اذا  ددعلا و  نم  عون  یه  هینینثالا و  تلصح  اهلثم  هدحولا  یلا  مضنا  اذاف  هررکتملا  هدحولا  الا  سیل  ددعلا  نم  هبترم 
یهتنی الف  هیلع  دازی  الدح  یلا  یهتنی  دیازتلا ال  اذا  هیاهن  یلا  دحاو ال  دـحاو  دـیازتب  یهانتت  عاونا ال  لصحی  اذـکه  هثالثلا و  تلـصح 

مزاوللاب و اهفالتخالف  روهمجلا  دـنع  وه  امک  قئاقحلا  هفلاـختم  ددـعلا  بتارم  نوک  اـما  .رخآ و  عون  هقوف  نوکی  ـال  عون  یلا  عاونـالا 
فالتخا و  اههابشا ، بعکتلا و  هیلاملا و  ریذجتلا و  هیدودعملا و  هیداعلا و  نیابتلا و  كراشتلا و  هیقطنملا و  مممصلا و  نم  فاصوالا 

نم اشن  امنا  اهقئاقح  نیب  فالتخالا  نا  نم  دوجولا  باب  یف  هیلا  انبهذ  اـم  دـیوی  اـمم  اذـه  .تاـموزلملا و  فـالتخا  یع  لدـی  مزاوللا 
ذا هثالثلا  هقیقح  سفن  وه  هینینثـالا  دـعب  هبترم  یف  اـعقاو  ددـعلا  نوک  درجم  نا  اـمکف  بتارملا  نم  هبترم  یف  هقیقح  لـک  عوقو  سفن 

دوجولا نوک  درجم  کلذکف  اهدعب  وا  اهلبق  بتارملا  نم  هریغ  یف  دجوت  صاوخ ال  اهمزلی 

ءازاب انلاثم  یف  طرـشب  هدـحولاف ال  هبترملا  کلت  یف  عقاولا  دوجولا  ریغ  یف  دـجوت  ناعم ال  همزلی  ناوکالا  بتارم  نم  هبترم  یف  اـعقاو 
یلع همدقتملا  هضحملا  هدحولا  و  قلطملا ، دوجولا  ءازاب  هیددعلا  بتارملا  عیمج  یلع  همدـقتملا  هضحملا  هدـحولا  و  قلطملا ، دوجولا 

هـصاخلا تالومحملا  و  اضیا ، هطـساو  عم  هطـساو و  ـالب  دوجو  لـک  ادـبم  وه  يذـلا  یبجاولا  دوجولا  ءازاـب  هیددـعلا  بتارملا  عیمج 
سفنب دادـعالا  نیب  فالتخالا  نا  امک  و  دوجولا ، نم  هبترم  لک  عم  هدـحتملا  تایهملا  ءازاب  ددـعلا  نم  هبترم  لک  سفن  نم  هعزتنملا 
لوقلا نکمی  انررق  ام  یلع  .هیدوجوملا و  خنـس  یف  هقفاوتملا  اهتایوه  سفنب  تادوجولا  نیب  تواـفتلا  کلذـکف  قاـفتالا  هب 0000 ام 

تایهملا ءازاب  یتلا  یه  هتاوذـب و  اـهتاوذ  سفن  نع  هعزتنملا  یناـعملا  نیب  عقاولا  فلاـختلا  یلا  ارظن  دادـعالا  نیب  یعونلا  فلاـختلاب 
درجمب ـالا  سیل  اـهتاوذ  نیب  تواـفتلا  نا  یلا  ارظن  یعونلا  اـهفلاخت  مدـعب  لوقلا  نکمی  .تادوجولا و  سفن  نع  هعزتنملا  هفلاـختملا 

کلذ دارفا  یف  یعونلا  فالتخالا  بجوی  یـش ء ال  یف  اهترثک  ءازجالا و  هلق  بسحب  تواـفتلا  درجم  تادـحولا و  یف  هرثکلا  هلقلا و 
ویعونلا فلاـختلا  نیب  كرتشملا  ردـقلا  یلع  هتلـالد  قحلاـف  تاـموزلملا  فـالتخا  یلع  ـالیلد  مزاوللا  فـالتخا  نوک  اـما  و  یـشلا ء ،

، یسیردالا صفلا  یف  مهلوا  ماقملا  یف  هدافا  اماما  .هماقم و  عفر  همالک  یهتنا  .صقنلا  لامکلا و  فعـضلا و  هوقلا و  بسحب  فلاختلا 
صوصف هباتک  تالـضعم  فشاک  حرـش  عم  هب  یتان  نا  انب  يرحلاف  حاـضیا  هداـیز  یلع  اـینتبم  هیبلاـط  یلع  هقئاـقد  فشک  ناـک  اـملف 

ترهظ رومالا و  تطلتخاـف  م ) : ) یلی اـمک  نیـشلاب ، حرـشلا  یلا  میملا و  فرحب  نتملا  یلا  اریـشم  يرـصیقلا  دومحم  نب  دواد  مکحلا 
نیع حتفنملا  ریغلا  بوجحملا  یلع  اهیف  عقاولا  رثکتلاب  تهبتـشا  رومالا و  تطلتخاف  يا  ش )  ) .همولعملا بتارملا  یف  دحاولاب  دادـعالا 

طـالتخالا و  هنیعب ، هیلا  قحلا  فشکنا  هنیع و  نع  راتـسالا  تعفر  نم  دـنع  یقیقحلا  دـحاولا  یلا  هعجار  هرهاـظ  تناـک  نا  هتریـصب و 
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یف دحاولا  روهظ  ناک  امل  و  همولعملا ، بتارملا  یف  دحاولا  روهظب  دادعالا  ترهظ  امک  هرثکلا  دوجول  اببـس  راص  هفلتخملا  تایلجتلاب 
لدتـسیل هیف  دحاولا  روهظ  ددعلا و  ریرقت  یف  عرـش  هئطوت و  مالکلا  اذـه  لعج  هرهاظم  یف  قحلا  روهظل  امات  الاثم  هددـعتملا  بتارملا 

ددعلا و دـحاولا  دـجواف  م ) : ) لاق ایقیقح و  ادـحاو  هنوک  نع  هجورخ  مدـع  عم  قلطملا  دوجولا  یف  هعقاولا  هرثکلا  یلع  هب  بوجحملا 
اولا بتارم  ددعلا  لصف  و  ددعلا ، لوصح  نکی  مل  دحاولا  ررکتی  مل  ول  ذا  ددعلا  هررکتب  دحاولا  دجوا  يا  ش )  ) .دحاولا ددـعلا  لصف 

سیل فولالا  تاملا و  تارشعلا و  داحالا و  بتارم  نم  هبترم  لک  نال  یهانتی  ام ال  یلا  کلذ  ریغ  هعبرالا و  هثالثلا و  نینثالا و  لثملا 
دحاولا وه  هتدامف  نانثالا  اهنم  لصحف  هینادـحولا  هئیهلاب  اعمتجا  ادـحاو  ادـحاو و  الا  سیل  الثم  نینثالا  نال  اهب  یلجتملا  دـحاولا  ریغ 
دحاولا داـجیاف  یقاوبلا ، کلذـک  هبتارم و  نم  هبترم  وهف  ررکتملا  دـحاولا  يوـس  یـش ء  هیف  سیلف  هدـحاو  اـضیا  هتروـص  ررکتملا و 
ماکحا نایعالا  راهظال  لاثم  دـحاولا  بتارم  ددـعلا  لیـصفت  و  هینوکلا ، هروصلا  یف  هروهظب  قلخلا  قحلا  داجیال  لاـثم  ددـعلا  هرارکتب 

نینثالا و فصن  دحاولا  نوک  قلخلا و  قحلا و  نیب  طابترالل  لاثم  ددعلا  دحاولا و  نیب  طابترالا  هینابرلا و  تافصلا  هیهلالا و  ءامـسالا 
دودـعملاب ـالا  ددـعلا  مکح  رهظ  اـم  و  م )  ) .قحلل تافـصلا  یه  یتلا  همزـاللا  بسنلل  لاـثم  کـلذ  ریغ  هعبرـالا و  عبر  هثـالثلا و  ثلث 

امک هنوکل  ددـعلا  يا  ش )  ) .لـقعلا ثیح  نم  دوجوم  وه  سحلا و  ثیح  نم  یـشلا ء  مدـعی  دـقف  دوجو ، هنم  مدـع و  هنم  دودـعملاف 
یف ادوجوم  هیف  امودعم  وا  سحلا  یف  ادوجوم  دودعملا  کلذ  ناک  ءاوس  ام  دودعم  یف  عقی  نا  دبال  هسفنب  مئاق  ریغ  اضرع  الـصفنم و 

ضعب نا  امکلا  بیغ  اهضعب  هیسح و  اهضعب  یه  تادوجوملاب و  ملعلا  یف  هتباثلا  نایعالا  روهظل  لاثم  دودعملاب  ددعلا  روهظ  لقعلا و 
ناک اذا  يا  ش )  ) .هببـسب اشنیف  کلذ  یـشنی ء  دحاو  نم  دبال  دودعم و  ددع و  نم  دبالف  م )  ) .لقعلا یف  هضعب  سحلا و  یف  دودعملا 

رارکتب اشنی  ددـعلا  ناک  امل  و  دودـعم ، ددـع و  نم  دـبالف  ددـعلاب  الا  دـحاولا  بتارم  نیبتی  و ال  دودـعملاب ، الا  ددـعلا  مکح  رهظی  ال 
انه ببـسلاف  ددعلا  روهظ  ببـسب  هفلتخملا  هتاماقم  هبتارم و  یف  دحاولا  رهظی  يا  اشنیف ، ددعلا  کلذ  یـشنی ء  دحاو  نم  دبالف  دحاولا 
ناف م )  ) .بسنا لوالا  یلعافلا و  ببـسلا  ببـسلاف  دحاولا  کلذ  ببـسب  ددعلا  اشنیف  ددعلا  یـشنی ء  دحاو  نم  دبال  و  یلباقلا ، ببـسلا 
مسا اهنع  کفنی  عومجم و ال  یه  ام  هیاهن  ریغ  یلا  رثکا  یندا و  یلا  هرشعلا  الثم و  هعـستلاک  هدحاو  هقیقح  ددعلا  نم  هبترم  لک  ناک 
هبترم لکل  ناف  خسنلا  ضعب  یف  و  ش )  ) .بتارملا هذه  تغلب  ام  اغلاب  هدحاو  هقیقح  هثالثلا  هدـحاو و  هقیقح  نینثالا  ناف  داحالا  عمج 
انربع نا  يا  هدحاو  هقیقح  هبترم  لک  ناک  نا  هنع  هللا  یـضر  هدوصقم  هانعم و  فرعی  نمم ال  فرـصت  هنا  رهاظلا  هقیقح و  ددـعلا  نم 

لب طقف  داحالا  عومجم  یه  امف  الثم  هثالث  هثالثلا  نانثا و  نانثالا  هب  ام  وه  اهریغ و  نم  اهیف  نیعملا  ددـعلا  زاتمی  هب  اـم  هبترم  لـک  یف 
هدـحاو هقیقح  نینثالا  ناف  اهنم  دـبالف  اهل  سنجلاک  هنال  داحالا  عمج  مسا  اهنع  کفنی  ـال  اـهریغ و  نع  اـهزیمی  رخآ  رما  اـهیلا  مضنی 

طرـشلا و باوج  عومجم  یه  ام  هلوقف : هل ، هیاهن  ام ال  یلا  يرخالا  نع  هزیمتم  هدحاو  هقیقح  کلذـک  اضیا  یه  هثالثلا و  نم  هزاتمم 
نا و  اهیزجی ، هللا  تانـسحلا  لعفی  نم  رعاشلا : لوقک  نییفوکلا  دنع  هنم  ءافلا  فذح  زوجی  طرـشلا  باوج  تعقو  اذا  هیمـسالا  هلمجلا 
نیب زایتمالا  یقبی  هربتعت ال  داحالا و  عمج  وه  يذلا  لکلا  نیب  كرتشملا  ردقلا  ذـخات  اهـضعب و  نع  اهـضعب  هزیمتملا  رومالا  ربتعت  مل 

هثالثلا نینثالا و  یف  مکحی  کلذکف  ناویح  امهناب  امهیلع  مکحیف  سرفلا  ناسنالاک و  نیعونلا  نیب  يذلا  سنجلا  ربتعن  امک  اهنم  لک 
امف هدحاو  تناک  نا  و  م ) : ) هلوقب دارملا  وه  رخالا و  ضعبلا  نع  هضعب  زاتمی  هب  امع  رظنلا  عطق  عم  داحالا  نم  عومجم  اهناب  هعبرالا  و 

يا و هقیقح  ددعلا  نم  هبترم  لک  ناک  ناف  حصالا  نا ال  نم  هیلا  انبهذ  ام  یلع  لدی  قشلا  اذه  و  ش )  ) .یقب ام  نیع  نهنم  هدحاو  نیع 
نال اهنم  یقب  ام  نیع  بتارما  کلت  نم  هدحاو  هبترم  نیع  سیلف  اهعومجم  وا  داحالا  عمج  اهنوک  یف  هدحاو  اهلک  بتارملا  تناک  نا 
اهلک بتارملا  تناک  نا  يا و  يذلا  ینعمب  ام  نوکی  نا  زوجی  و  اهریغ ، یف  دجوت  صاوخب ال  هفوصوم  اهـسارب  هقیقح  اهنم  هبترم  لک 
یقب ام  نیع  کلذ  ریغ  هثالثلا و  نینثالا و  بتارم  نملا  حاو  نیع  يذلاف  داحالا  عمج  یه  هدحاو  هقیقح  یلا  اهعوجر  بسحب  هدـحاو 

ناک ال اذا  يا  ش )  ) .اهیلع اهب  مکحی  اهنم و  اهب  لوقیف  اهذـخای  عمجلاـف  م ) : ) هلوقب بسنا  اذـه  داـحالا و  عمج  نع  هراـبع  هنوک  یف 
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قدص اهیلع  قدصی  اهلوانتی و  اهعمجی و  اهذـخای و  بتارملا  کلتل  سنجلاک  وه  يذـلا  داحالا  عمجف  داحالا  عمج  مسا  اهنع  کفنی 
اهیلع مکحی  بتارملا  نیب  عماجلا  يا  اهیلع  اهب  مکحی  اهایا و  هعماجلا  هقیقحلا  لـکلت  نم  بتارملا  کـلتب  لوقنف  هعاونا  یلع  سنجلا 

دقف هبترم  نورـشع  لوقلا  اذـه  یف  رهظ  دـق  و  م )  ) .لاوحـالا نم  هیطعی  اـمب  ناـیعالا  یلع  قحلا  مکحی  اـمک  ماـکحالا  نم  هیطعی  اـمب 
، ددعلل یـشنملا ء  دحاولا  هبترم  اهلوا  هبترم  نورـشع  هقیقح  هبترم  لک  ناک  نا  وه  لوقلا و  اذه  یف  لصح  يا  ش )  ) .بیکرتلا اهلخد 

هبترم مث  رـشع ، هینامث  راصف  يرخا  هعـست  یه  نیعـست و  یلا  نیرـشعلا  هرـشعلا و  هبترم  مث  هعـست  راصف  هعـستلا  یلا  نینثـالا  هبترم  مث 
یفنم وه  ام  نیع  تبث  کفنت  امف  م )  ) .نیرـشعلا بتارملا  یلا  عجری  اهلخد  ریمـض  بیکرتلا و  لخدـی  یقابلا  یلع  فلـالا و  هئاـملا و 

نم سیل  دـحاولا  نا  نم  رکذ  امک  يرخا  هبترم  یف  هیفنت  اـم  نیع  بتارملا  نم  هبترم  لـک  یف  تبث  لازت  ـال  يا  ش )  ) .هتاذـل كدـنع 
ددـعلا بتارم  نم  هبترم  لک  یف  همزلیف  دادـعالا  دـجوت  هررکتب  يذـلا  وه  ذا  ددـعلا  نیع  هنا  عم  باسحلا  لها  روهمج  قاـفتاب  ددـعلا 

یفنم هنا  عم  داـحالا  عومجم  ریغ  تسیل  اـهنا  تبثن  داـحالا و  عمج  اـهنا  هبترم  لـکل  لوقن  کلذـک  هددـعتم و  تایـصوصخ  مزاوـل و 
قلخلا وه  هزنملا  قحلا  نا  ملع  اهتبث  نع  اهیفن  نا  دادـعالا و  یف  هانررق  ام  فرع  نم  و  م )  ) .طقف داحالا  عومجم  تسیل  اـهناب  كدـنع 

وه ددـعلا  نا  فرع  نم  يا و  ش )  ) .قلاخلا قولخملا  رمالا  قولخملا و  قلاخلا  رمـالاف  قلاـخلا  نم  قلخلا  زیمت  دـق  ناـک  نا  هبـشملا و 
یفن نا  و  هریغ ، سیل  هقیقحلا  یف  اضیا  ددعلا  هرهظم و  هموقم و  وه  لب  ددعلا  نم  سیل  هددعتم و  بتارم  یف  دحاولا  روهظ  نع  هرابع 

ناکمالا صئاقن  نع  هزنملا  قحلا  نا  ملع  هروص  هدام و  داحالا  عومجم  نیع  الا  تسیل  دادعالا  نال  هل  اهتابثا  نیع  دحاولا  نم  هیددعلا 
وه يذـلا  یـشلا ء  يا  قلاخلا  رمالاف  قلاخلا  نم  هناکماب  قلخلا  زیمت  دـق  ناک  نا  و  هبـشملا ، قلخلا  هنیعب  وه  ناوکالا  تالامک  نع  لب 

قحلا روهظ  رابتعاب  نکل  هنیعب  قلاـخلا  وه  قولخملا  رمـالا  و  هیقلاـخلا ، هبترملا  ریغ  يرخا  هبترم  یف  نکل  هنیعب ، قولخملا  وه  قلاـخلا 
دحاولا الا  سیل  هیف  اعومجم  يدارف و  رهاظلا  و  امهنیب ، عمجلا  عم  نیترم  دحاولا  روهظ  نع  الا  هرابع  سیل  الثم  نینثالا  نا  ملعا  .هیف و 
طئاسبلا روصب  رهظی  يذـلا  وه  هناف  قلخلا  عم  قحلا  ناش  کلذـک  هل  هقیقحلا  مهوتم  رما  الا  سیل  دـحاولا  ریاغت  نانثا و  نانثالا  هب  امف 

نیع نم  کلذ  لک  م )  ) .وه الا  دوجوم  همهوتم و ال  روما  اهنا  ملعی  ام  اهقئاقحب و  هریاغم  اـهنا  بوجحملا  نظیف  تاـبکرملا  روصب  مث 
مث هیهلـالا  هدـحاولا  تاذـلا  نم  رداـص  یقلخلا  دوجولا  کـلذ  لـک  يا  ش ) ، ) هریثکلا نویعلا  وه  هدـحاولا و  نیعلا  وه  لـبال  هدـحاو 

کلذ هددـعتم و  بتارم  یف  هرهاظلا  هدـحاولا  نیعلا  کلت  نیع  وه  یقلخلا  دوجولا  کلذ  لب  لاقف : هریاغملاب  رعـشم  هنال  هنع  برـضا 
انس رس  هتوس  انرهظا  نم  ناحبـس  م ) : ) لاق امک  هرثکتملا ، رهاظملا  رابتعاب  هریثکلا  نویعلا  یه  قلطملا  دوجولا  یه  یتلا  هدحاولا  نیعلا 

اذ ام  قحلا  قیرط  کلاسلا  اهیا  رظنا  يا  ش )  ) .يرت اذام  رظناف  براـشلا  لـکالا و  هروص  یف  ارهاـظ  هقلخ  یف  ادـب  مث  بقاـثلا  هتوهـال 
يرت تنک  نا  و  هینینثالا ، عافترال  هدـحو  قحلا  عم  تناـف  طـقف  هدـحولا  يرت  تنک  ناـف  يدارف ؟ اـعمج و  هرثکلا  هدـحولا و  نم  يرت 

نیب تعمج  دـقف  هکلهتـسم  هدـحولا  یف  هرثکلا  هبجتحم و  هرثکلا  یف  هدـحولا  يرت  تنک  نا  و  هدـحو ، قلخلا  عم  تناـف  طـقف  هرثکلا 
هللا یلو  مالک  رـس  کل  رهظ  انمدـق  امبف  .ماقملا  یف  هلاتملا  فراعلا  لحفلا  اذـه  دافا  ام  رخآ  اذـه  نیینـسحلا ، ماقمب  تزف  نیلامکلا و 

نب یلع  نیدجاسلا  دیس  نیدباعلا و  نیز  مظعالا 

ضافملا زجوملا  مالکلا  کلذ  لیصفت  مهنم  ریخالا  امیس  رباکالا  ءالوه  مالک  و  ددعلا ، هینادحو  یهلا  ای  کل  مالسلاامهیلع : نیسحلا 
انا : ) هلوقب مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  نیکلاسلا  ناهرب  نیفراعلا و  ماما  نیهلاتملا و  هودق  هدج  هفرع  دـق  توکلملا و  عقـص  نم 

توـم ملعلا و  شیع  مه  : ) هلوـقب و  جـهنلا ،) بطخ  نم  راتخملا 231  ( ) هنوصغ تلدـهت  انیلع  هقورع و  تبـشنت  انیف  و  مالکلا ، ءارمـال 
.هعاربلا و جاهنم  هلمکت  نم  یناثلا  لوالا و  نیدـلجملا  یف  اـمهیلع  انحرـش  یلا  عجارف  جـهنلا ) بطخ  نم  راتخملا 237  ( ) خـلا لهجلا 

رقتـسی یک  صالخالا  هروس  ینعا  دیحوتلا  هروس  یف  عدوا  امم  هذـبن  یلا  رـشنلف  هیلا  هللا  ءاقل  انقاس  دـیحوتلا و  یلا  ثحبلا  رجنا  ثیح 
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هتبـسن هروسلا  هذه  نا  یلع  هیغتبمل  حاضیا  متا  هنع  ثوحبملا  ءاقللا  ینعم  حضتی  و  هیدعتـسم ، بولق  یف  هلها  هدهاش  ام  یلع  دیحوتلا 
قاتشی بیبحلا  و  هفصو ، یلاعت و  كرابت و  هتبـسن  هروسلا  هذه  نا  یلع  هیغتبمل  حاضیا  متا  هنع  بیبحلا  و  هفـصو ، یلاعت و  كرابت و 

يداحلا و باـبلا  رخآ  یفف  .هئاـیلوا  هباـتک و  هلوسر و  نم  هراـثآ  و  هب ، سنـالا  و  هعم ، هولخلا  بحی  اـمک  هفـصوب  ذـتلی  هبیبح و  رکذ 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا لاق  هیلع : هظفاحملا  رکذلا و  یف  هرـس  سدق  یملیدلل  بولقلا  داشرا  نم  نیرـشعلا 
ای تلقف : هیلع  نولصی  لیئربج  مهیف  کلم و  فلا  نوعست  هیلع  هالـصلل  هکئالملا  نم  یفاو  دقل  لاق : ولا  عم  نب  دعـس  یلع  یلـص  هلآ )

رفعجوبا خیـشلا  دقعنا  دق  .ایئاج و  ابهاذ و  ایـشام و  ابکار و  ادعاق و  امئاق و  دحا  هللا  وه  لقا  رقی  لاق : مکتالـص ؟ قحتـسا  امب  لیئربج 
عجاریلف همیق  ثیداحاب  نیدـلا  همئا  نم  یتا  دـحا و  هللا  وه  لـق  هروس  ریـسفت  یف  دـیحوتلا  باـتک  یف  اـباب  هیلع  هللا  ناوضر  قودـصلا 

یفتکن امنا  انکلو  باتکلا ، کلذ  یلع  هتاجرد  هللا  یلعا  یمقلا  دیعسلا  یضاقلا  هیالولا  هاکشم  نم  سبتقملا  حرـش  یلا  هیلا و  بلاطلا 
میکحلا يرصیقلل و  صوصفلا  حرش  یلع  هتقیلعت  یف  هرس  سدق  یئشمقلا  اضردمحم  ازریملا  هلاتملا  فراعلا  هدافا  امب  اهضعب و  لقنب 

یلا رجنی  ثیداحالا  کلت  عیمج  لقن  نـال  صـالخالا  هروس  ریـسفت  یف  یفاـکلا  لوصا  حرـش  یف  هرـس  سدـق  اردـص  یلوملا  عراـبلا 
یلع هتقیلعت  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یئـشمقلا  لاق  ام  اماف  .اهتالـضعم  فشک  اهریـسفت و  نم  دبال  ادـج  ابعـصتسم  ابعـص  اهنوکل  هلاطالا 

دوجولا نا  ملعا  یلیام : وهف  دیحوتلا  هروس  یف  امم  ذـبن  یلا  هراشالا  یف  صوصفلا  حرـش  یلع  يرـصیقلا  تامدـقم  نم  لوالا  لصفلا 
هیف سیلف  هتینا  هتیهم  تاذـلاب  بجاولا  هتاذـب و  ابجاو  ناک  اـمل  هتاذ و  سفنب  ققحتم  وهف  هینـالا  ققحتلا و  ثیح  هتاذ  ثیح  ناـک  اـمل 

نالا یـش ء و  هعم  نکی  مل  هللا و  ناکف  یـش ء  هعم  نکی  ملف  ثیح  دوجولا  ثیح  يوس  هیف  نکی  مل  اـملو  ثیح ، دوجولا  ثیح  يوس 
.هتاذ بوجو  یف  لخد  هتاذ و ال  مزاول  نم  طرشب ال  هنوک  نا  الا  کلذک  رمالا  طرشب ال و  دوجو  هنا  مهوی  يذلا  وه  اذه  ناک و  امک 

یف هتباثلا  نایعالا  ءامـسالا و  سبـالم  یف  نایرـسلا  ینعم  لوقا : نکمملا ؟ بجاولا و  یف  هقیقحلا  کـلت  نایرـس  ینعم  اـمف  تلق : ناـف 
، هیتاذلا هنوئـش  لکلا  نکمملا و  یف  نایرـسلا  اذه  و  ناهذالا ، نایعالا و  یف  تادوجوملا  نایعا  سبالم  یف  ارهاظ  نوکی  دـق  و  ملعلا ،
( دحا هللا  وه  لق  : ) یلاعت هلوق  یف  ریشا  هیلا  رابتعالا و  یف  فالتخالا  هیوهلا و  بسحب  طرشب  دوجولا  نیع  طرشب  ذوخاملا ال  دوجولاف 

هللا مسا  نا  یلع  هلاد  هنیرق  دحا  هظفل  و  یتاذلا ، روهظلا  بسحب  تاذـلل  مسا  هللا  هظفل  و  هل ، مسا  هنا ال  یلا  ریـشی  ریمـض  وه  هظفل  ناف 
هیفنم تافصلا  لب  هفص  هل و ال  تعن  یتاذلا ال  روهظلا  یف  تافـصلا و  عیمجل  هعماجلا  تاذلا  نیب  اهنیب و  كرتشم  هناف  تاذلل  كانه 

ناک امل  و  هیدـحالاب ، هرهاظلا  تاذـلا  وه  لوهجملا  بیغلا  يا  یلاعت ، هنع  تافـصلا  یفن  دـیحوتلا  لامک  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق اـمک 
نع لاخ  هنا  مهویف  اضیا  تافصلا  ءامسالا و  لب  ءایشالا  عمج  هنع  بلسی  هناف  عضوملا  اذه  یف  امک  یبلـس  ینعمل  قلطی  دق  دحا  هظفل 

: یلاعت هلوقب  كردتساف  تالامکلا  توعنلا و  عیمج  ءایشالا و  لک  هتدحوب  یلاعت  وه  تالامکلا و  توعنلا و  نع  لب  اهل  دقاف  ءایـشالا 
یش ء نع  جرخی  مل  یـش ء و  هنع  جرخی  مل  يا  دلوی  مل  دلی و  مل  هناب  هیلع  لدتـسا  مث  عماجلا ، دحاولا  وه  دمـصلا  ناف  دمـصلا ) هللا  )

.هیف اهقئاقح  جامدناب  تبثت  هتیدمص  و  هنع ، ءایشالا  تانیعت  بلسب  هتیدحاف  یش ء  نع  هجورخب  وا  هنع  یـشلا ء  جورخب  اصقان  نوکیل 
هقینا تاراشا  قیقحتلا  شرع  نم  هضئافلا  هقیقدلا  یناعملا  کلت  یف  دجت  ادج و  نیتم  فیرش  هرـس  سدق  هدافا  ام  تلق : .همالک  یهتنا 
هقورع تبـشنت  ناـفرعلا  لـصا  نا  ناـیعلاب  يار  هیماـمالا  هیئاورلا  عماوجلا  یف  لـمات  نم  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  نیدـلا  همئا  نم 

ام و  يرقهقلا ، نیدـلا  نع  سانلا  اودر  امنا  ءاـفرع  ـال  ءاـفرعلا و  هابـشا  هفوصتملا و  نم  هلهجلا  نا  ـالا  مهیلع  هنوصغ  تلدـهت  و  مهیف ،
هللا ناوضر  قودـصلارفعجوبا  يور  دـقف  هللا ، رارـسا  بیع  ملعلا و  هنزخ  نم  ذوخام  وه )  ) یف لیلجلا  فراعلا  اذـه  مـالک  نم  تعمس 

قداصلا هللادـبع  یبا  نع  یـشرقلا ، بهو  نب  بهو  يرتخبلا  یبا  نع  هدانـساب  دـیحوتلا  هباـتک  نم  هللا ) وه  لـق   ) ریـسفت باـب  یف  هیلع 
امرهظا يا  لق ) : ) لاق دحا :) هللا  وه  لق  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لوق  یف  مالـسلا  مهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  هیبا  نع  دـمحم ، نب  رفعج 

یلا راشم  ینکم  مسا  وه )  ) و دیهـش ، وه  عمـسلا و  یقلا  نم  اهب  يدـتهیل  کل  اهتارق  یتلا  فورحلا  فیلاـتب  هب  كاـنابن  وکیلا  اـنیحوا 
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و ساوحلا ، دنع  دـهاشلا  یلا  هراشا  اذـه  کلوق : نا  امک  ساوحلا ، نع  بئاغلا  یلا  هراشا  واولا  و  تباث ، ینعم  یلع  هیبنت  ءاهلاف  بئاغ 
ای تنا  رـشاف  راصبالاب  هکردـملا  هسوسحملا  انتهلآ  هذـه  اولاقف : كردـملا ، دـهاشلا  هراشا  فرحب  مهتهلآ  نع  اوهبن  رافکلا  نا  کلذ 

و تباثلل ، تیبثت  ءاهلاف  دحا ) هللا  وه  لق  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لزناف  هیف ، هلان  هکردن و ال  هارن و  یتح  هیلا  وعدت  يذـلا  کهلا  دـمحم 
، ساوحلا عدـبم  راصبالا و  كردـم  وه  لـب  کـلذ ، نع  یلاـعت  هنا  و  ساوحلا ، سمل  راـصبالا و  كرد  نع  بئاـغلا  یلا  هراـشا  واولا 

هبرصنا ائیش  ینملع  هل : تلقف  هلیلب ، ردب  لبق  مانملا  یف  ع )  ) رضخلا تیار  لاق : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هیبا ، نع  یبا ، ینثدح 
یلع ای  یل : لاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  اهتـصصق  تحبـصا  املف  وه ، الا  وه  نم ال  ای  وه  ای  لق : لاقف : ءادعالا ، یلع 

نم ال ای  وه  ای  لاق : غرف  املف  دحا ) هللا  وه  لق   ) ارق مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  ردب و  موی  یناسل  یلع  ناکف  مظعالا ، مسالا  تملع 
نب رامع  هل  لاقف  دراطی ، وه  نیفص و  موی  کلذ  لوقی  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  نیرفاکلا ، موقلا  یلع  ینرصنا  یلرفغا و  وه  الا  وه 

و وه ) الا  هلا  هنا ال  هللادهـش  : ) ارق مث  وه ، الا  هلا  دیحوتلا هللا ال  دامع  مظعالا و  هللا  مسا  لاق : تایانکلا ؟ هذه  ام  نینموملاریما  ای  رـسای :
: هلوق و  ریحت ، يا  حرفک  هلا  نم  هیف  ریحتن  ـال  يا  هیف  هلاـن  ـال  و  هلوق : ناـیب : .لاوزلا  لـبق  تاـعکر  عـبرا  یلـصف  لزن  مث  رـشحلا - رخآ 
، نیـسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  یبا  ینثدح  لوقی  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  مامالا  وه  لئاقلا  ثیدـحلا و  همتت  نم  هیبا  نع  یبا  ینثدـح 

هدافا ام  اما  .هلیلب و  ردب  هوزغ  لبق  ینعی  هلیلب ، ردـب  لبق  هلوق : و  مالـسلا ، مهیلع  یلع  نینموملاریما  هیبا  نع  یلع ، نب  نیـسحلا  هیبا  نع 
نم دیحوتلا  باتک  نم  هبـسنلا  باب  نم  ثلاثلا  ثیدحلا  حرـش  یف  هرـس  سدـق  لاقف  هروسلا ، ریـسفت  یف  اردـص  یلوم  هلاتملا  میکحلا 

یفخی الف  دـیحوتلا ، هروس  اما  دـیدحلا : نم  تایالا  دـیحوتلا و  هروس  یف  ع )  ) نیدـجاسلا دیـس  نع  لبق  نم  روکذـملا  یفاکلا  لوصا 
نا عم  هقیمعلا  اهرارـسا  نم  اذبن  تملع  دقف  سیدقتلا ، رارـسا  فئاطل  دیحوتلا و  مولع  ضماوغ  یلع  اهلامتـشا  اهیف  قمعت  ربدت و  نمل 

یماسالا هرثک  نا  ملعا  .هیدمصلا و  رارسالا  هیدحالا و  مولعلا  نم  اهیف  رتس  ام  بنج  یف  ریقح  رزن  هانملع ، ام  ریثک  نم  ریـسی  روکذملا 
، دیحوتلا هروس  اهثلاث  و  دیرجتلا ، هروس  یناثلا  و  دیرفتلا ، هروس  اهدحاف  یفخی  امک ال  فرشلا ، هلیـضفلا و  دیزم  یلع  لدی  باقلالا  و 

اصلخم ناک  اهدقتعا  نم  نال  و  لالجلا ، تافص  یه  یتلا  هیبلسلا  تافـصلا  هروسلا  هذه  یف  رکذی  مل  هنال  صالخالا ، هروس  اهعبار  و 
اهسماخ .ایندلا و  یف  صالخالا  هبحملل و  مزلتـسملا  برقلا  وندلا و  هیاغ  مزلتـسی  دیحوتلا  دیرفتلا و  هیزنتلا و  هیاغ  نال  و  هللا ، نید  یف 

افراع اـهارق  نم  نـال  هیـالولا  هروس  اهـسداس  و  هرخـالا ، یف  راـنلا  نع  و  ایندـلا ، یف  رفکلا  هیبشتلا و  نم  کـیجنت  اـهنال  هاـجنلا  هروس 
و هفرعملا ، هروس  اهنماث  کبر ، انل  بسنا  لاق : نم  لاوسل  اباوج  درو  هنا  يور  امل  هبسنلا  هروس  اهعباس  و  هللا ، ءایلوا  نم  راص  اهرارـساب 

تیمسف هبر  فرع  دبع  اذه  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  دحا ) هللا  وه  لق  : ) ارقف یلـص  الجر  نا  هنع : هللا  یـضر  رباج  يور 
هللا یلـص   ) لاق هنا  يور  امل  و  هیلا ، انرـشا  امک  لامجلا  نع  کفنم  ریغ  لالجلا  نـال  لاـمجلا  هروس  اهعـسات  .کلذـل و  هفرعملا  هروس 

: لاقی هشقـشقملا ، هروس  اهرـشاع  و  دلوی ، مل  دلی و  مل  دمـص  دـحا  لاقف : کلذ  نع  هولاس  لامجلا ، بحی  لیمج  هللا  نا  هلآ :) هیلع و 
، هذوعملا رشعی  داحلا  ضرم ، مهبولق  یف  امک  ضرم  قافنلا  نال  قافنلا  كرشلا و  نم  اربت  اهفرع  نمف  ارب ، ضیرملا  شقـشقی  شقـشق 
و اهنم ، ریخب  تذوعت  امف  نهب  ذوعت  لاق : مث  اهدعب ، نیتللاب  اهب و  هذوعی  نوعظم  نب  نامثع  یلع  لخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا يور 

وه لق  یلع  عبسلا  نوضرالا  عبسلا و  تاوامسلا  تسسا  لاق : هنا  يور  امل  سداسالا  هروس  رـشع  ثلاثلا  و  دمـصلا ، هروس  رـشع  یناثلا 
هنم و نرطفتی  تاومـسلا  داکت  یلاعت : هلوق  لیلدـب  ضرالا  تاوامـسلا و  بارخل  ببـس  هثالثلاب  لوقلا  نا  هیلع  لدـی  اـمم  و  دـحا ، هللا 

اهنا يور  امل  هعناملا  هروس  رـشع  عبارلا  .هماظن و  ملاعلا و  هرامعل  اببـس  دـیحوتلا  نوکی  نا  بجوف  ادـه ) لابجلا  ربخت  ضرالا و  قشنت 
هروس رشع  سداسلا  تارق و  اذا  اهعامتسال  رضحت  هکئالملا  نال  هرضحملا  هروس  رـشع  سماخلا  نارینلا و  تاخفن  ربقلا و  یناتف  عنمت 
الجر يار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا يور  امل  و  كرشلا ، نم  يربت ء  اهنال  هئاربلا  رشع  عباسلا  اهتئارق ، دنع  رفنی  ناطیشلا  نال  هرفنملا 
رونلا هروس  رشع  عساتلا  دیحوتلا  صلاخ  دبعلا  رکذی  اهنال  هرکذملا  هروس  رـشع  نماثلا  كرـشلا ، نم  يرب ء  دقف  اذه  اما  لاقف : اهارقی 
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: لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا يور  امل  و  هفرعملا ، هرون  و  رونلا ، هتفرعم  هتفرعم و  نایب  یف  هروسلا  ضرالا و  تاومسلا و  رون  هللا  نال 
نآرقلل هروسلا  تراصف  هقدحلا  وه  هئاضعا و  رغـصا  یف  ناسنالا  رون  نا  هریظن  و  دـحا ، هللا  وه  لق  نآرقلا  رون  ارون و  یـش ء  لکل  نا 

یف لخد  نم  ینـصح و  یف  لخد  هللا  الا  هلا  دـبعلا ال  لاق  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق نامالا  هروس  نورـشعلا  .ناسنالل  هقدـحلاک 
یف يور  ام  و  هروصحم ، ریغ  تاکن  یناعم و  هریثک و  لئاضف  اهل  هروسلا و  هذه  یماسالا  امسا  نورشع  هذهف  یباذع ، نم  نما  ینصح 

اهوجو کلذل  اورکذ  نآرقلا و  ثلث  اهنا  اهلئاضف  نمف  .یـصحی  دعی و ال  الف  اهنم  ددع  یلع  هلمتـشملا  هالـصلا  باوث  اهتئارق و  لضف 
هروسلا هذـه  هلاـعفا و  هفرعم  هللا و  تافـص  هفرعم  و  هللا ، تاذ  هفرعم  تاداـبعلا  عیارـشلا و  عـیمج  نم  فرـشالا  دوـصقملا  نا  اـهدوجا 

دبعلا تاجرد  مظعا  نا  یلع  مئاق  نیهاربلا  لئالدلا و  نا  اضیا  اهلئاضف  نم  .نآرقلا و  ثلثل  هلداعم  تناکف  تاذلا  هفرعم  یلع  هلمتـشم 
لـضفا هروسلا  هذـه  تناکف  هروسلا  هذـه  نافرعب  لصحی  امنا  وه  هئایربک و  هللا و  لالج  رونب  ارینتـسم  هبلق  نوکی  نا  هتاداعـس  لـجا  و 

اهتزاج عم و  اهنا  یه  هیـصوصخ و  هروسلا  هذـهل  نکل  انلق : روسلا ،؟ رئاس  یف  روکذـم  یلاعت  هللا  تافـص  لیق : ناف  .اـهمظعا  روسلا و 
مرج الف  ببـسلا  اذـهب  ارـضاح  هللا  لالج  رکذ  نوکیف  لقعلل  هلوقعم  بلقلا  یف  هظوفحم  یقبتف  دـیحوتلا  رارـسا  مئاـظع  یلع  هلمتـشم 

یصقتسم هروسلا  هذه  ریسفت  یلا  انبهذ  ول  هریثک  يرخا  هوجو  اهنم  و  قبس ، ام  اهنمف  تاکنلا  یناعملا و  اما  .روسلا و  رئاس  نع  تزاتما 
هثالث دـحا  هللا  وه  هلوق : لوقنف : هلها  وه  نمل  ریثکلا  یلع  هبنی  اجذومنا  رکذـن  نکل  ثیداحالا و  حرـش  نم  هددـصب  نحن  امع  انجرخل 
یلاعت هللا  یلا  نیرئاسلا  یلعا  مه  نیبرقملل و  لوالا  ماقملا  یلاعت : هیلا  نیکلاسلا  تاماقم  نم  ماقم  یلا  هراشا  اـهنم  دـحاو  لـک  ظاـفلا 
نیعتبال تاذـلا  نیعتم  دوجولا  بجاو  هسفنب  دوجوم و  هتاذـب  دوجولا  هقیقح  لصا  نا  دوجولاـب و  تاـیهملا  هیدوجوم  نا  اوار  ءـالوهف 

هنا اوملع  وه  هملک  اوعمـس  اذـهلف  نیعتلا  بوجولا و  دوجولا و  هقیقح  سفن  یلاعت  هنا  جاتحم و  لولعم  هیهم  يذ  لک  نا  اوملعف  دـئاز 
نیمیلا و باحـصا  ماقم  یناثلا  ماقملا  .تاذـلاب و  هیلا  هراشا  الف  هتاذـب  دوجوم  ریغ  وه  ام  هتاذـب و  دوجوم  ریغ  هریغ  نـال  یلاـعت  قحلا 

قحلا یلا  هراشالا  یف  ایفاک  وه  نکی  مل  مرج  الف  تادوجوملا  یف  هرثک  تلصحف  ادوجوم  اضیا  قلخلا  ادوجوم و  قحلا  اودهاش  ءالوه 
وه هللا  نـال  هللا  وه  هلجـال  لـیقف  وه  هظفلب  هللا  هظفل  نرقی  نا  یلا  اوجاـتحا  ءـالوهف  قـلخلا  نع  قـحلا  زیمی  زیمم  نم  كاـنه  دـبال  لـب 

اجاتحم انکمم  ناک  ابکرم  ناک  ول  ذا  هلاحم  تاذلا ال  يدحا  نوکیف  هادع  ام  لک  نع  نغتسم  وه  هادع و  ام  هیلا  رقتفی  يذلا  دوجوملا 
تاماقملا نودا  وه  لامشلا و  باحصا  ماقم  ثلاثلا  ماقملا  .هب  دحا  ظفل  یلا  نارتقا  ریغ  نم  هیدحالا  یلع  لاد  هلالجلا  هظفلف  هریغ  یلا 

الاطبا مهیلع و  ادر  هللا  هملکب  دحا  ظفل  نروقف  دوجولا  لصا  یف  امک  اضیا  دوجولا  بجاو  یف  هرثک  نوزوجی  نیذـلا  مه  اهـسخا و  و 
املک هتاذل و  وه  نوکی و  الف  هتینا  ریغ  هیهم  هلام  لک  لوقن  انا  وه  فرـشا و  قدا و  رخآ  ثحب  انهه  .دحا و  هللا  وه  لق  لیقف : مهلاقمل 

اهـضعب هیفاضا و  اهـضعب  نوکی  یتلا  همزاولب  الا  هحرـش  نکمی  هل و ال  دحال  مسا و  الف  هنیعت  سفن  هتقیقح  هتیوه و  نیع  هتیهم  نوکی 
هریغ و هیلا  بسنی  نا  یـضتقی  هیهلالا  ناف  اهلا  هیوهلا  کلت  نوک  وه  اعیمج و  نیعونلا  کنیذ  عمجی  ام  فیرعتلا  یف  لـمکالا  هیبلس و 

نا هل و  ببـس  يذـلا ال  نا  ملعا  مث  .وه  هلوق  بیقع  هللا  رکذ  مرج  الف  یبلـس  یناثلا  و  یفاضا ، لوالا  ینعملا  و  هریغ ، یلا  وه  بسنی  ال 
اضرع الوط و  هدنع  نم  لزانلا  بیترتلا  هلـسلس  یلع  اهلک  ءایـشالا  ءدبم  وه  هل و  ببـس  يذلا ال  طیـسبلا  نا  الا  دحلاب  هفیرعت  نکی  مل 

، هریغ نم  افیرعت  دشا  ناک  فیرعتلا  عقو  اذا  موزلملا  قاح  نع  ثعبنملا  برقالا  مزاللا  لب  هیلا  تالوعجملا  برقا  وه  ام  نا  نیبلا  نمف 
ینعم وه  نیرمالا  اذـه  عومجم  عیمجلا و  هیلا  ارقتفم  ائدـبم و  هنوک  هاوس و  اـمع  اـینغ  دوجولا  بجاو  هنوک  یلاـعت  هل  مزاوللا  برقا  و 

وهلا هنا  یلع  لادـلا  وه  هلوقب  هطیـسبلا  هیلهلا  بولطم  تبث  اـمل  .هل و  اـفیرعت  احرـش و  وه  بیقع  هللا  هلوق  عقو  کـلذ  لـجالف  هیهلـالا 
بولطم تبث  هتاذ و  دوجو  یلع  ناهربلا  وه  کلذ  لجال  و  هریغ ، یلع  هتیوه  فقوتی  يذلا ال  قلطملا 

هیلامجلا هیلالجلا و  تافـصلاک  وه  ام  امهبیقع  رکذـی  نا  دـیرا  هیهملا  هینالا  هفرعم  نیتملکلا  عومجمب  تلـصحف  هلوقب  هطیـسبلا  هیلهلا 
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ماسقنالاک لقعلا  بسحب  الـصا ال  هوجولا  نم  هجوب  رثکتی  مسقنی و ال  ام ال  هماتلا  هدـحولا  و  هدـحولا ، یف  هغلابم  دـحا  یلاـعت : هلوقف 
ءازجالا ءاضعالاب و  ماسقنالاک  مهولا  یف  سحلا و ال  یف  هروصلا و ال  هداملا و  نم  ماسقنالاک  نیعلا  بسحب  و ال  لصفلا ، سنجلاـب و 

نم دـحاو  هنا  یلع  لد  دـحا  یلاعت  هلوقف  هدـحولا ، یف  هیاغ  یلاعت  هللا  ناکف  الـصا  یلاعت  هیف  هرثک  ام ال  هدـحولا  یف  لمکالا  ناـک  و 
هئازجا و یلا  رقتفم  وهف  بکرم  وه  ام  لک  نال  اـهلا  نکی  مل  کلذـک  نکی  مل  ول  هنـال  کلذـک  دـحاو  هنا  اـنلق  اـمنا  هوجولا و  عیمج 

نع هصلاخلا  ماتلا  هیدـحالا  یه  هفـصلا و  هذـه  نا  مث  لکلا  ءدـبم  دوجولا و ال  بجاو  نکی  ملف  هریغ  یلا  ارقتفم  نوکیف  هریغ  هوازجا 
ءاـضعالا و ضاـعبالا و  هیرادـقملا و  هیمـسجلا و  نع  و  هروصلا ، هداـملا و  لـصفلا و  سنجلا و  نع  هزنتلا  بجوت  اـمک  هرثکلا  بوش 
ماتلا و ملعلا  نم  هیلامک  هفص  لک  یضتقی  کل  اناکما  وا  ادادعتـسا  وا  هوق  بجوی  املک  هیلاعفنالا و  هیـسحلا  تایفیکلا  رئاس  ناولالا و 
هل رهظی  ایفاک  المات  لماتو  رظنلا  نعما  نم  ناف  قلطملا  دوجلا  ضحملا و  ریخلا  هماتلا و  هدارالا  هیدمرـسلا و  هایحلا  هلماـکلا و  هردـقلا 

كردی بیبللا  نکل  اهنم  هدـحاو  هدـحاول  اهمازلتـسا  تنیبل  بانطالا  هفلاخم  ول ال  و  اهلک ، هیلامکلا  تافـصلا  عبنم  هماتلا  هیدـحالا  نا 
یلع هانعمف  دیـسلا  یناثلا  و  هل ، فوج  ام ال  امهادـحا  ناریـسفت  اهل  هیدمـصلا  نا  رم  دـق  دمـصلا ) هللا   ) یلاعت هلوق  .هانیعدا و  ام  هحص 

ام لک  مدـعلل و  الباق  هیهم  رابتعا  ههج  نم  ناک  نطاب و  فوج و  هل  ناک  هیهم  هلام  لک  ناف  هیهملا  یفن  یلا  هراشا  وه  یبلـس و  لوالا 
یناثلا ریسفتلا  یلع  و  قحلا ، دمـصلا  وه  ههج  لک  نم  دوجولا  بجاوف  مدعلل  لباق  ریغ  وهف  ضحملا  دوجولا  الا  هل  رابتعا  ههج و ال  ال 

هغللا یف  دمصلا  انا  وه  رخآ و  هجو  انهه  .هیفاضالا و  تافصلا  نم  نوکیف  عیمجلا  ادبم  يا  لکلا  دیـس  هنوک  وه  ایفاضا و  ینعم  نوکی 
لثملا و نع  هزنملا  دحاولا  ینعا  قلطملا  درفلا  یلع  هلمح  بجوف  یلاعت  هقح  یف  اذه  لاحتـسا  اذا  هل و  فوج  يذلا ال  تمـصملا  وه 

یلا دحالا  امک  کیرشلا  یفن  یلا  هراشا  دمصلا  نوکیف  رم  امک  هیدحاولل  همزلتسملا  هیدحالا  ینعم  یلا  هلقن  دعب  وا  ائادتبا ، اما  ریظنلا 
اذه رقتفا  اهلجال  یتلا  رومالا  نا  فرع  مث  ملاعلا ، اذهل  قلاخ  یلاعت  هنا  فرع  مث  هتینا ، هتیوه و  الوا  فرع  فیک  رظناف  .ماسقنالا  یفن 

وا رودلا  مزلی  الئل  یلاعت  هنع  ایفنم  نوکی  نا  دـبال  جایتحالا  كارتشالا و  ومومعلا  هیهملا و  ناکمالا و  بیکرتلاک و  قلاخلا  یلا  ملاعلا 
هنوک الوا  رکذـف  لئاسملا  هیلع  نوجرخی  مث  هدـعاقلا  لصالا و  وه  اـم  ـالوا  اورکذـی  نا  نیققحملا  هداـع  نم  ناـک  اـمل  مث  .لسلـستلا 
هرابع هنال  بیکرتلل  دـیلوتلا  باجیتسال  دـلی ) مل   ) هنا اهدـحا  هثالث  اماکحا  هیلع  بتر  مث  ادمـص  هنوک  یلا  هل  لصوت  مث  اهلا  ادوجوم 

بیکرت مزلتـسی  ضعبلا  ناصقن  نا  نیبلا  نم  هقیقحلا و  تاذلا و  یف  هل  ایواسم  ریـصیف  یقرتی  مث  هضاعبا  نم  صقان  ضعب  لاصفنا  نع 
ثادـحالا و دادـعالاک و  یتش  تاهج  نم  للعلا  یلا  راقتفالا  ناـصقنلا و  ثودـحلل و  همازلتـسال  دـلوی ) مل  و  : ) هلوق اـهیناث  و  لـکلا ،

یفاکملا کلذف  دوجولا  هبتر  یف  هل  ایفاکم  انـضرف  ول  انا  هنایب  و  دـحا ) اوفک  هل  نکی  مل  و  : ) هلوق اهثلاث  و  لیمکتلا ، هیبرتلا و  ءاقبالا و 
نا تملع  دـق  دوجولا و  بجاو  ناک  نا  و  هل ؟ ایفاکم  نوکی  فیکف  دوجولا  یف  هنع  ارخاتم  هیلا  اجاتحم  ناک  دوجولا  نکمم  ناـک  ول 
هرـس سدق  همالک  یهتنا  هروسلا ، هذه  اهیوحت  دیحوتلا  رارـسا  قئاقد  نم  جذومنا  اذهف  بیکرتلا  مزلتـسی  هنا  هیدـحالا و  یفانی  هددـعت 
هنزخ نع  هیعدا  راکذا و  هدع  لقن  امهدحا  هب  معنتی  هبر و  ءاقل  یلا  یعـسی  و  رکذتی ، نا  دارا  نمل  نیرما  اهیف  رکذن  همتاخ  .فیرـشلا 

اهقئالع نیر  نع  بولقلا  ءالج  اهنال  لیلجلا  مهبر  اهب  نوجانی  اوناک  هئاـقلب و  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  هیحو  بیع  لـج و  زع و  هللا  ملع 
دیسلا يور  دقف  لوالا  اما  .هب  نیزئافلا  ءاقللا و  یغتبم  بادآ  یه  امم  هذبن  امهیناث  و  لاعتملا ، هبر  ءاقل  یلا  بلاطلل  داشرا  و  هیوایندلا ،

نم ص 685   ) لابقالاب یمـسملا  میرکلا  میقلا  هباتک  نم  نابعـش  لامعا  یف  فیرـشلا  هرـس  سدـق  يوواط  نبا  نیفراعلا  لامج  لـجالا 
اوناک مالـسلا  مهیلع  هدلو  نم  همئالا  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هاجانم  اهنا  لاق : نا  یلا  هیولاخ - نبا  نع  یلحرلا ) عبطلا 

یل به  یهلا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق یلا  کتوعد - اذا  یئاعد  عمسا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نابعش : رهش  یف  اهب  نوعدی 
همظعلا و ندـعم  یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبا  قرخت  یتح  کیلا  اهرظن  ءایـضب  اـنبولق  راـصبا  رنا  کـیلا و  عاـطقنالا  لاـمک 

مرکب هفرعملا  ینتهبن  دقف  کئاقلل  دادتسالا  نع  هلفغلا  ینتم  انا  نا  یهلا  مالسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  کسدق - زعب  هقلعم  انحاورا  ریصت 
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اذ ای  ابقارم  افئاخ  کنم  افرحنم و  كاوس  نع  افراع و  کل  نوکاف  جهبالا  كزع  رونب  ینقحلا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق نا  یلا  کئالآ -
لامعا یف  روکذملا  دیـسلا  لاق  و  ینابمکلا .) عبط  نم  ص 89 ج 19   ) اضیا راحبلا  یف  یـسلجملا  همالعلا  هاور  و  مارکالا ، لـالجلا و 

یـسوطلا رفعج  یبا  يدـج  نع  اضیا  هانیور  اـم  بجر  نم  موی  لـک  یف  تاوعدـلا  نمو  ص 646 :)  ) باـتکلا کـلذ  نم  بجر  رهش 
یضر دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  یبا  ریبکلا  خیشلا  دی  یلع  جرخ  امم  لاق : شایع  نبا  نع  هعامج  ینربخا  لاقف : هنع  هللا  یضر 

لک یف  عدا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلا : جراخلا  عیقوتلا  نم  هتبتک  لاق : هللادبع  نب  ریخ  هب  ینثدـح  ام  هسدـقمللا  هیحانلا  نم  هنع  هللا 
- نورستسملا  ) نورشبتسملا كرـس  یلع  نونوماملا  كرما  هالو  هب  كوعدی  ام  عیمج  یناعمب  کلئـسا  ینا  مهللا  بجر : مایا  نم  موی 

اناکرا کتاملکل و  نداعم  مهتلعجف  کتیـشم ، نم  مهیف  قطن  امب  کلاسا  و  کتمظعل ، نونلعملا  کتردـقل  نوفـصاولا  كرماب  خ ل )
كدابع مهنا  الا  امهنیب  کنیب و  قرف  ال  کفرع ، نم  اهب  کفرعی  ناکم  لک  یف  اهل  لیطعت  یتلا ال  کتاماقم  کتایآ و  كدـیحوتل و 
قئاقحلا و  هنوزخملا ، هنونکملا  هللا  رارـسا  نم  عیقوتلا  اذـه  تلق : .خـلا  .کیلا  اهدوع  کنماهودـب و  كدـیب  اهقتر  اـهقتف و  تقلخ ، و 

یلا رجن  هاجزملا ال  انتعاضب  هریصقلا و  انعاب  ردق  یلع  هحرشل  انیدصت  ول  بلق و  هل  ناک  نم  اهلانی  فصوت  كردت و ال  اهیف  هعدوملا 
مهنا الا  یف  بوصنملا  ریمـضلا  کلذـک  تاماقملا و  یلا  هعجار  اهنیب  اهب و  اهل و  یف  رورجملا  ریمـضلا  و  هدـح ، یلع  باـتک  فیلاـت 
يوذ نم  هرات  لوقعلا و  يوذ  ریغ  نم  هرات  ریمضلا ، نایتاب  ساب  الو  لوقعلا ، يوذ  نم  تاماقملاف  لوقعلا  يوذل  مهریمـض  كدابع و 

لوقعلا يوذ  نم  ایناث  ریمضلا  دروا  هکئلملا ) یلع  مهضرع  مث  اهلک  ءامسالا  مدآ  ملع  و  : ) یلاعت كرابت و  هلوق  وحن  کلذ  و  لوقعلا ،
هعـسو ردصلا  حرـش  بجوت  یه ال  هیبدالا و  مولعلا  نم  دعت  ظافلالا  هفرعم  نال  اهیناعم  یلع  هلاد  اظافلا  تسیل  ءامـسالا  نا  یلا  هراشا 

مهنا الا  اهنیب  کنیب و  قرف  ال  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق .هیلع  یه  ام  یلع  دوجولاراد  تاماقم  تاقولخملا و  قئاقح  اهب  دارملا  لـب  تاذـلا ،
نم ص 11   ) صوصفلا حرش  یلع  هتامدقم  نم  لوالا  لصفلا  نم  هیلکلا  بتارملا  ضعب  یلا  هراشالا  رخآ  یف  يرصیقلا  لاق  كدابع ،

و هیئزجلا ، هیلکلا و  سوفنلا  لوقعلا و  نم  هینوکلا  هیهلالا و  بتارملا  عیمج  عمج  نع  هرابع  لماکلا  ناسنالا  هبترم  و  يرصانلا :) عبطلا 
هیبوبرلاب و الا  امهنیب  قرف  و ال  هیهلالا ، هبترملل  هیهاضم  یهف  اضیا  هیئامعلا  هبترملاب  یمـسی  دوجولا و  تالزنت  رخآ  یلا  هعیبطلا  بتارم 

سبتقم نوخماشلا  ءافرعلا  هب  هوفت  ام  لصا  نا  ملعی  یلکل  ماقملا  یف  يرـصیقلا  مالک  انلقن  امنا  .خلا  هللا - هفیلخ  راص  کلذل  هیبوبرملا 
یف .اـهلک و  قئاـقحلا  هنزخ  ناـفرعلا و  هفرعملا و  همکحلا و  عیباـنی  هللا  مهنا و  معن  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لآ  تیب  هاکـشم  نم 
یف يددرت  یهلا  ص 348 :)  ) اضیا لابقالا  یف  روکذـملا  دیـسلا  هب  یتا  امک  امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  انالومل  هفرع  ءاعد 

نوکیا کیلا ؟ رقتفم  هدوجو  یف  وه  امب  کیلع  لدتـسی  فیک  کیلا  ینلـصوت  همدـخب  کـیلع  ینعمجاـف  رازملا  دـعب  بجوی  راـثالا 
یتح تدـعب  یتم  و  کیلع ؟ لدـی  لیلد  یلا  جاتحت  یتح  تبغ  یتم  کل ؟ رهظملا  وه  نوکی  یتح  کـل  سیل  اـم  روهظلا  نم  كریغل 
یهلا .ابیـصن  کبح  نم  هل  لعجت  مل  دـبع  هقفـص  ترـسخ  و  ابیقر ، اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  کیلا ؟ لصوت  یتلا  یه  راثالا ، نوکت 

نوصم اهنم  کیلا  تلخد  امک  اهنم ، کیلا  عجرا  یتح  راصبتـسالا  هیاده  راونالا و  هوسکب  کیلا  ینعجراف  راثالا  یلا  عوجرلاب  ترما 
یلاح ال اذه  و  کیدی ، نیب  رهاظ  یلذ  اذه  یهلا  .ریدق  یش ء  لک  یلع  کنا  اهیلع  دامتعالا  نع  همهلا  عوفرم  و  اهیلا ، رظنلا  نع  رسلا 

.کیدـی نیب  هیدوبعلا  قدـصب  ینمقا  و  کیلا ، كرونب  یندـهاف  کیلع ، لدتـسا  کب  و  کیلا ، لوصولا  بلطا  کنم  کیلع ، یفخی 
یب کلـسا  و  برقلا ، لـها  قئاـقحب  ینققح  یهلا  .نوصملا  خ ل ) كرتـسب -  ) كرـسب ینـص  و  نوزخملا ، کـملع  نم  ینملع  یهلا 

( برعملا نم  ج 2 ص 399   ) یفاکلا نم  تاولـصلا  رابدا  یف  ءاعدـلا  باب  یف  ینیلکلا  مالـسلالا  هقث  يور  .بذـجلا و  لـها  کلـسم 
- هینملع ءاعدلا و  اذهب  ع -)  ) داوجلا مامالا  ینعی  .اضرلا  نبا  رفعجوبا  یلا  بتک  لاق : جرفلا  نب  دمحم  نع  هدانساب 

کهجو یلا  رظنملا  هذل  توملا و  دعب  شیعلا  درب  شیعلا و  دعب  توملا  هکرب  ءاضقلاب و  اضرلا  کلاسا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) لاق نا  یلا 
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مظاکلا رفعج  نب  یـسوم  مامالل  نینثالا  موی  ءاعد  یف  .خـلا و  .هلـضم  هنتف  هرـضم و ال  ءارـض  ریغ  نم  کئاقل  کـتیور و  یلا  اـقوش  و 
یلا ببحت  نا  رقفلا و  ینغلا و  یف  دـصقلا  بضغلا و  اضرلا و  یف  لدـعلا  هینـالعلا و  رـسلا و  یف  کتیـشخ  کـلاسا  و  مالـسلا :) هیلع  )
اضیا حابصملا  یف  و  ص 118 )  ) نیمالا دلبلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یمعفکلا  هاور  .خلا  .هلـضم  هنتف  هرـضم و ال  ءارـض  ریغ  یف  کئاقل 

سمخلا هاجانملا  یف  .کئاقل و  ینقوش  کـماقم و  ینفخا  و  هیداجـسلا : هفیحـصلا  نم  نیعبرـالا  عباـسلا و  ءاعدـلا  یف  و  (ص 115 .)
نم ص 105   ) راحبلا نم  رشع  عساتلا  یف  هیلع  هللا  همحر  یسلجملا  همالعلا  لاق  و  هیلع - هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  انالومل  هرـشع 

ثدـحملا اهدـعو  .یهتنا  .مهیلع  هللا  ناوضر  باحـصالا  بتک  ضعب  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هیورم  اهتدـجو  دـق  و  ینابمکلا :) عبطلا 
نم هیلا  اهبسن  و  مالسلا ) هیلع   ) هیداجسلا هیعدالا  نم  هیناثلا  هفیحـصلا  یف  لئاسولا  بحاص  یلماعلا  رح  خیـشلا  لیلجلا  ملاعلا  ریبخلا و 

ینیع و کلذـب  رقتف  ینتـصصخ  كراوج  کبرقب و  ینتلعج و  هداعـسلا  لها  نما  تملع  ینتیل  و  نیفئاـخلا : هاـجانم  یفف  .دـیدرت  ریغ 
یلا رظنلا  نع  کیقاتـشم  بجحت  کتمحر و ال  باوبا  کیدـحوم  یعل  قلغت  یهلا ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق نا  یلا  یـسفن - هل  نئمطت 
هیلع  ) لاق نا  یلا  کیلع - لکوتلاب  ینظ  نسح  دقلف  کیلا  ریسملا  یف  يداز  لق  ناک  نا  یهلا  نیبغارلا : هاجانم  یف  .کتیور و  لیمج 
هیلع  ) لاق نا  یلا  کئالآ - کمرکب و  خ ل ) هرفغملا -  ) هفرعملا ینتهبن  دـقف  کـئاقلل  دادعتـسالا  نع  هلفغلا  ینتم  اـنا  نا  و  مالـسلا :)

نم هلموا  امب  ینظ  ققحت  نا  كرب  فئاطل  کتمحر و  فطاوعب  کیلا  لهتبا  و  کسدق ، راوناب  کهجو و  تاحبسب  کلاسا  مالسلا :)
انلمحا مهللا  نیعیطملا هللا : هاجانم  یف  .کیلا و  رظنلاب  عتمتلا  کیدـل و  یفلزلا  کنم و  یبرقلا  یف  کماعنا  لیمج  کمارکا و  لـیزج 

و نیدـیرملا : هاجانم  یف  .کبرق و  كدو و  هوالح  اـنقذا  و  کـبح ، ضاـیح  اـندروا  کـتاجانم و  ذـیذلب  اـنعتم  کـتاجن و  نفـس  یف 
کتیور و  یتیغب ، كاضر  یتبابـص و  كاوه  یلا  یهل و  کتبحم و  یف  یقوش و  کیلا  و  یـسفن ، ینم  کلـصو  و  ینیع ، هرق  كواقل 

نم یهلا  نیبحملا : هاجانم  یف  و  خ ل .) یحور -  ) یتحار یـسنا و  کتاجانم  یف  و  یلوس ، هیاغ  کـبرق  و  یبلط ، كراوج  یتجاـح و 
هتیفطـصا نمم  انلعجاف  یهلا  الوح !؟ کنع  یغتباف  کبرقب  سنا  يذـلا  اذ  نم  و  الدـب !؟ کـنم  مارف  کـتبحم ، هوـالح  قاذ  يذـلا  اذ 

نا یلا  کهجو - یلا  رظنلاب  هتحنم  و  کئاضقب ، هتیـضر  و  کئاقل ، یلا  هتقوش  و  کتبحم ، كدول و  هتـصلخا  و  کتیالو ، کـبرقل و 
راد مهتاوـب  کـتنج و  هحوـبحب  مـهتللحا  نیذـلا  کتوفـص  نـم  ینلعجا  و  نیلــسوتملا : هاـجانم  یف  .کتدـهاشمل و  هتیبـتجا  و  لاـق :

یتعول ال و  نیرقتفملا : هاجانم  یف  .كراوج و  یف  قدـصلا  لزانم  مهتثروا  و  کئاقل ، موی  کیلا  رظنلاـب  مهنیعا  تررقا  و  کـتمارک ،
یف و  نووای ، راکفالا  راک  وا  یلا  مهف  نیفراـعلا : هاـجانم  یف  .کـهجو و  یلا  رظنلا  ـالا  هلبی  ـال  کـیلا  یقوش  و  كواـقل ، ـالا  اـهیفطی 

بذعا ام  و  کبح ، معط  بیطا  ام  لاق : نا  یلا  مهنیعا ، مهبوبحم  یلا  رظنلاب  ترق  و  لاق : نا  یلا  نوعتری - هفشاکملا  برقلا و  ضایر 
و لاق : نا  یلا  كایور - دـنع  ـالا  سوفنلا  نکـست  ـال  و  كارکذـب ، ـالا  بولقلا  نئمطت  ـالف  نیرکاذـلا : هاـجانم  یف  .کـبرق و  برش 

ررقا و  نیدـهازلا : هاجانم  یف  .کبرق و  ریغب  رورـس  لک  نم  و  کـسنا ، ریغب  هحار  لـک  نم  و  كرکذ ، ریغب  هذـل  لـک  نم  كرفغتـسا 
.بولقلل ءالج  اهناف  اهنم  نیبحملا  هاجانم  نیفراعلا و  هاجانم  امیس  هرـشع  سمخلا  هاجانملا  کلتب  کیلعف  .کتیورب  کئاقل  موی  اننیعا 

و کتافحت ، نم  هفحتب  ینفحتا  و  هفرع : موی  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هئاعد نم  ناک  هفیحـصلا و  نم  نیعبرالا  عباسلا و  ءاعدـلا  رخآ  یف  و 
هب الا  فرعی  لج ال  زع و  هنا  یف  باب  یف  .خـلا و  کئاقل - ینقوش  و  کماقم ، ینفخا  و  هرـساخ ، ریغ  یترک  و  هحبار ، یتراجت  لعجا 

مهیلع هدـج  نع  هیبا ، نع  رقابلا ، یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  رذـنملالا ، داـیز  نع  هدانـساب  هیلع  هللا  ناوضر  قودـصلا  دـیحوت  نم 
امل ممهلا  ضقن  و  مزعلا ، خـسفب  لاـق : کـبر ؟ تفرع  اذاـمب  لاـق : و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  ماـق  ـالجر  نا  لاـق : هنا  مالـسلا 
یلا ترظن  لاق : هامعن  ترکـش  اذامبف  لاق : يریغ ، ربدـملا  نا  تملع  یمزع  ءاضقلا  فلاخف  تمزع  یمه و  نیب  ینیب و  لیحف  تممه 
نید نم  یلراتخا  دـق  هتیار  اـمل  هاـقل ؟ تببحا  اذاـمبف  لاـق : هترکـشف ، یلع  معنا  دـق  هنا  تملعف  يریغ  هب  یلبا  ینع و  هفرـص  دـق  ءـالب 

نیملسملا و روماب  مامتهالا  باب  یف  ینیلکلا  يور  .هاقل  تببحاف  یناسنی  سیل  اذهب  ینمرکا  يذلا  نا  تملع  هئایبنا  هلسر و  هتکئالم و 
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نلف هقلخ  یف  حصنلاب هللا  کیلع  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع ابا  تعمـس  لاق : هنییع  نب  نایفـس  نع  هدانـساب  مهعفن  مهل و  هحیـصنلا 
کنیب قرف  ال  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق هیف  هسدقملا و  هیحانلا  نم  رداصلا  فیرـشلا  عیقوتلا  نم  مدقت  ام  نا  ملعا  .هنم و  لضفا  لمعب  هاقلت 

اهجو نادـیفی  امناک  هیبوبرملا  هیبوبرلاب و  الا  امهنیب  قرف  ال  يرـصیقلا : مالک  نم  هلیذ  یف  رم  ام  و  کقلخ ، كدابع و  مهنا  الا  اـهنیب  و 
نئاص هجاوخلا  ینابرلا  فراعلا  مالک  لعل  و  هنیبملا ، همدقتملا  هعبرالا  نم  فرـشا  قدا و  خمـشا و  یلعا و  دوجولا  هدـحو  یف  اسماخ 

نم ناش  وه  يذلا  دبعلا  هروصب  هدیقت  هنیعت و  رابتعاب  دباعلا  وهف  لاق : ثیح  عینملا  هجولا  اذه  یلا  ریـشی  یناهفـصا  هکرت  یلع  نیدـلا 
وحن انیع و  ارهظم و  یلجم و  هارم و  یمسی  ام  لک  نا  یضق  لمکالا  متالا  دوهـشلا  نا  ملعا  هقالطا ، رابتعاب  دوبعملا  وه  هیتاذلا و  هنئش 
نیع یف  یلجتم  هتیوه  نطاب  وه  ثیح  نم  قحلا  مکحلا و  یف  توافتلا  نم  اهنیب  ام  یلع  قحلا  لاوحا  روص  تانیعت  يوس  سیل  کـلذ 
یف تعدوا  ام  مهفاـنقزرا  مهللا  هئاـیلوا ، دارمب  ملعا  یلاـعت  هللا  .همـالک و  یهتنا  هل  ترهظ  بیغت و  یتلا  هزیمتملا  هلاوحا  نم  درف  لـک 
هتفگ هچنآ  زو  مهو  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا  دابعلاب .) فور  هللا  هسفن و  هللا  مکرذحی  : ) لئاق نم  زع  لاق  هماتلا ، کتاملک 

یناثلا رمالا  اما  میا و  هدـنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام  رمع  دیـسر  رخآ  هب  تشگ و  ماـمت  سلجم  میا  هدـناوخ  میدینـش و  دـنا و 
هیعـس نا  یعـس و  ام  الا  ناسنالل  سل  نا  و  لئاق : نم  زع  لاق  لمعلا  ملعلا و  یحاـنجب  ـالا  جراـعملا  يذ  یلا  ناـسنالا  جرعی  ـال  لوقنف :
نموم وه  اهیعس و  اهل  یعس  هرخالا و  دارا  نم  و  (، 35 تاعزانلا :  ) یعس ام  ناسنالا  رکذتی  موی  یلاعت : لاق  و  ( 40 مجنلا :  ) يری فوس 
ادـحا هبر  هدابعب  كرـشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  نمف  یلاعت : لاـق  و  ( 20 ءارسالا :  ) اروکشم مهیعـس  ناک  کئلواف 

هل لب  هقیقح  کل  سیل  کتاذ  نع  جراخ  وه  ام  ناف  یعس ، ام  الا  ناسنالل  سیل  یلاعت : هلوق  یفلا  ماک  المات  لمات  مث  فهکلا .) رخا  )
نم هیلقنلا  هلدالاب  هدـضاعملا  هیلقعلا  نیهاربلاب  تبث  امل  هقیقحلا  یلع  وه  تنا  تنا و  وه  لب  کل  وه  اـم  یلا  عساـف  کـیلا  اـم  طاـبترا 

رهوجلا امک  تاراشالا : باتک  نم  نماثلا  طمنلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  سیئرلا  یلعوبا  خیـشلا  هداـفا  اـم  معن  و  هلوقعمب ، لـقاعلا  داـحتا 
هیلع وه  ام  یلع  هلک  دوجولا  هیف  لثمتی  مث  هصخی  يذـلا  هئاـهبب  هنم  لاـنی  نا  هنکمی  اـم  ردـق  لوـالا  قحلا  هیلج  هیف  لـثمتی  نا  لـقاعلا 

.تاذلا زیامی  الثمت ال  کلذ  دعب  ام  مث  هیوامـسلا  هیناحورلا  مث  هیلاعلا  هیلقعلا  رهاوجلاب  لوالا  قحلا  دعب  هیف  ءدـتبم  بوشلا  نع  ادرجم 
نیع هبترم  نیقیلا  ملع  هبترم  غلبی  ـال  و  هلوصح ، هنادـجو و  هلوـصول و  لـینلا  ریغ  یـشلاب ء  ملعلا  و  هنیاـعملاک ، سیل  ربـخلا  نا  ملعاـف 

سیئرلا خیـشلا  لاق  لزانمب ، ثلاثلا  نود  یناثلا  لحارمب و  یناثلا  لحارمب و  یناثلا  نود  لوالا  لـب  نیقیلا  قح  هبترم  نع  الـضف  نیقیلا 
- کلاسلا اهدـجی  یتلا  تاجردـلا  فرعتی  نا  ینعی  اهفرعتی - نا  بحا  نم  تاراشالا : باتک  نم  عساتلا  طـمنلا  رخاوا  یف  هرـس  سدـق 

نیدلا ریصن  هجاوخلا  لاق  .رثالل و  نیعماسلا  نود  نیعلا  یلا  نیلصاولا  نم  ههفاشملا و  نود  هدهاشملا  لها  نم  ریـصی  نا  یلا  جردتیلف 
تاراـبعلا نـال  هنکمم  ریغ  تاجردـلا  هذـه  نع  هراـبعلا  نا  ملعا  و  تاجردـلا : یف  مـالک  دـعب  حرـشلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوطلا 

الا اهیلا  لصی  یتلا ال  اما  املعت ، امیلعت و  اهنومهافتی  مث  اهنورکذـتی  مث  اهنوظفحی  مث  تاـغللا  لـها  اـهروصتی  یتلا  یناـعملل  هعوضوم 
تـالوقعملا ال نا  اـمک  و  هراـبعب ، اـهنع  ربعی  نا  نع  الـضف  ظاـفلا  اـهل  عضوی  نا  نکمی  سیلف  هندـب  يوق  نع  الـضف  هتاذ  نع  بئاـغ 

نیقیلا نیعب  نیاعی  نا  هناش  نم  ام  کلذک  ساوحلاب  كردـت  تالیختملا ال  تالایخلاب و  كردـت  تاموهوملا ال  ماهوالاب و  كردـت 
دق تلق : .ناهربلاب  هبلطی  نا  نود  نایعلاب  هیلا  لوصولا  یف  دهتجی  نا  کلذ  دیری  نم  یلع  بجاولاف  نیقیلا  ملعب  كردت  نا  نکمی  الف 

حلاصلا و لمعلاب  الا  یلاعت  هئاقل  یلا  لوصولا  رسیتی  هیف و ال  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا مامالا  لوق  مدقت  افنآ و  انمالک  کلذ  یف  یـضم 
مل الا  هیوایندـلا و  لغاوشلا  هیناسفنلا و  قئالعلا  نع  صلخت  نمل  یتاـتی  اـمنا  همیرکلا و  فهکلا  هیآ  یف  اـمک  هتداـبع  یف  صـالخالا 

خیـشلا لاق  ام  معن  هیف و  قئاوعلا  کلت  نکمتل  امناف  هدابعلا  قشعی  مل  نمف  اهیلا  قوشلا  لصحی  یتح  هیلقعلا  ذئاذللا  قوذ  اهعم  لصحی 
ملاـتت مل  وا  بساـنملا  کـلامک  یلا  قتـشت  ملف  هقئـالع  هلغاوـش و  یف  ندـبلا و  یف  تنک  اذا  نـالا  تاراـشالا : نم  نماـثلا  طـمنلا  یف 
کنم کل  نا  صوصفلا : یف  هیعل  هللا  ناوضر  یبارافلا  رـصنوبا  یناثلا  ملعملا  لاق  ام  .هنم و  کنم ال  کـلذ  نا  ملعاـف  هدـض  لوصحب 
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تملس نا  و  کل ، لیوف  تملا  ناف  هرـشابت ، امع  لاست  الف  قحلت  ذئنیحف  باجحلا  عفرت  نا  دهجاف  ندبلا  نم  کسابل  نع  الـضف  ءاطغ 
نذا تار و ال  نیع  اـم ال  يرتف  توکلملا  عقـص  یف  کـناک  کندـب و  یف  تسل  کـناک  کندـب  یف  تنا  کـسفن و  کـل و  یبوطف 
دیعب قیمع  مالک  هرـشابت ، امع  لاست  الف  هلوق : تلق : .ادرف  هیتات  نا  یلا  ادهع  قحلا  دنع  کل  ذختاف  رـشب  بلق  یلع  رطخ  تعمس و ال 

لک نع  لفغف  هیلا  هب  راصی  امیف  لهذ  امبر  فراعلا  و  نیفراعلا : تاماقم  یف  عساتلا  طـمنلا  رخآ  یف  سیئرلا  خیـشلا  لوق  هرـسفی  روغلا 
لقعی مل  نا  هتئیطخب  حرتـجا  نمل  هلقعی و  اـم  لاـح  فیلکتلا  لـقعی  نمل  فـیلکتلا  فـیک و  و  فـلکی ، ـال  نم  مکح  یف  وـهف  یش ء 

اذه نع  سدـقلا  ملاعب  هلاصتا  لصاح  یف  لهذ  امبر  فراعلا  نا  دارملا  و  حرـشلا : یف  یـسوطلا  نیدلاریـصن  هجاوخلا  لاق  فیلکتلا و 
نم ال مکح  یف  هنال  امثاتم  کلذـب  ریـصی  وهف ال  هیعرـشلا  فیلاکتلاب  لالخا  هنع  ردـص  ملاعلا و  اذـه  یف  اـم  لـک  نع  لـفغف  ملاـعلا 

لقعی نکی  مل  نا  فیلکتلا  كرتـب  مثاـتی  نمب  وا  کـلذ ، هلقعت  تقو  یف  فـیلکتلا  لـقعی  نمب  ـالا  قـلعتی  ـال  فـیلکتلا  نـال  فـلکی 
: هلوقب راصنالا  هللادـبع  هجاوخلا  راشا  ینعملا  اذـه  یلا  .نیفلکملا و  مکح  یف  مه  نیذـلا  ناـیبصلا  نیلفاـغلا و  نیمئاـنلاک و  فیلکتلا 

هتـشر هلوقب : ظفاحلا  نیدـلا  سمـش  هجاوخلا  و  تسین ، هانگ  ار  وا  دـنک  یم  تسم  هچنآ  تسین  هاگآ  دوخ  زا  قشع  هبلغ ي  بحاـص 
یلع یجیهاللا  حرش  نم  بلطی  کلذ  نم  حضوا  هنایب  دوب و  قاس  نیمیس  یقاس  دعاس  ردنا  متسد  رادب  مروذعم  تسسگبرا  محیبست 

ص  ) یبارافلا صوصف  یلع  يزیربتلا  ینازاغ  بنشلا  لیعامسا  ریمالا  حرـش  نم  و  لوالا ،) عبطلا  نم  ص 198   ) يرتسبشلل زار  نشلگ 
عساتلا طمنلا  لوا  یف  همالک  انیس  نب  یلعوبا  سیئرلا  خیـشلا  ذخا  هنم  و  خلا ، کناک  کندب  یف  تنا  و  هلوق : .مهیلع و  هللا  همحر  ( 71
مالکلا اذـه  ناک  و  خـلا ، سدـقلا  ملاع  یلا  اهنع  اودرجت  اهوضن و  دـق  مهنادـبا  نم  بیبالج  یف  مه  مهناکف و  نیفراعلا : تاماقم  یف 

ایندـلا و لها  نم  اموق  اوناک  داهزلا : هفـص  یف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیدـحوملا  ماما  لاق  ثیح  هیولعلا  هیالولا  هاکـشم  نم  ذوخاـم 
( مالـسلا هیلع   ) لاـق ثیح  و  بطخلا ) باـب  نم  راتخملا 228  رخآ  هغالبلا  جـهن   ) خـلا اـهنم  سیل  نمک  اـهیف  اوناـکف  اـهلها  نم  اوسیل 
و جـهنلا ،) نم  ظعاوملا  مکحلا و  باب  نم  راتخملا 147   ) خلا یلعالا  لحملاب  هقلعم  اهحاورا  نادباب  ایندـلا  اوبحـص  دایز : نب  لیمکل 

يرتف هلوق : تسا و  رگید  ياج  ملد  عمج و  نایم  ردلا  يا  هدینش  بئاغ  رـضاح و  دوجو  زگره  هلوقب : يدعـسلا  راشا  ینعملا  اذه  یلا 
نیع ام ال  نیحلاصلا  يدابعل  تددـعا  یلاعت : هللا  لاق  لاق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ثیدـح  نم  ذوخام  تار ، نیع  ـال  اـم 

ال یلاـعت : كراـبت و  هلوق  یلا  هراـشا  اـمناک  ادرف ، قحلا  دـنع  کلذـختاف  هلوق : .رـشب و  بلق  یلع  رطخ  ـال  تعمـس و  نذا  ـال  تار و 
موی هیتآ  مهلک  و  یلاـعت : هلوق  یلا  هراـشا  ادرف  هیتاـت  نا  يا  هلوـق : و  (، 88 میرم :  ) ادهع نمحرلادنع  ذـختا  نم  الا  هعافـشلا  نوکلمی 

هراشالا تمدقت  امک  هبر  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  و  برلا ، هفرعم  یلا  هاقرم  یه  سفنلا  هفرعم  نا  ملعا  مث  (. 96 میرم :  ) ادرف همیقلا 
یبا نع  يرخا  و  هرـس ، سدـق  ضیفلل  یفاصلا  یف  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  نع  هراـت  يورملا  ربخلا  یف  و  ـالامجا ، هیلا 
ربکا یه  هیناسنالا  هروصلا  هیلع : هللا  ناوضر  یئاسحالا  روهمج  نبال  یلجملا  یف  امک  مالـسلاامهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبع 

یه و  نیملاـعلا ، روـص  عوـمجم  یه  و  هتمکحب ، هاـنب  يذـلا  لـکیهلا  یه  و  هدـیب ، هبتک  يذـلا  باـتکلا  یه  و  هقلخ ، یلع  هللا  جـجح 
لک یلا  میقتـسملا  قیرطلا  یه  و  دـحاج ، لـک  یلع  هجحلا  یه  و  بئاـغ ، لـک  یلع  هدـهاشلا  یه  و  ظوفحملا ، حوللا  نم  رـصتخملا 

رارـسا وهقح  فراعم  یلا  باوبا  لب  باـب  فیرـشلا  ربخلا  اذـه  .راـنلا و  هنجلا و  نیب  دودـمملا  خ ل ) طارـصلا -  ) رـسجلا یه  و  ریخ ،
هدحیلع هلاسر  فیلات  یلا  انرجی  و  باهـسالا ، یلا  انجرخی  هحرـش  ءارفلا ، فوج  یف  دیـصلا  لک  هیف  لاقی  نا  ریدج  يرمعل  هنونکم و 

هلاسر یف  امک  هسفن ، ناسنالا  هفرعم  یه  هفـسلفلا : دـح  یف  اولاق  نیملاعلا  روص  عومجم  یه  هیناـسنالا  هروصلا  نا  ثیح  و  باـتک ، وا 
ءامدقلا و نم  دودح  هتـسب  هفـسلفلا  دح  یف  اهیف  يدنکلا  یتا  دق  و  رـصم ) عبط  نم  ص 173   ) اهموسر ءایـشالا و  دودح  یف  يدنکلا 
اماسجا و ال تناک  اذا  ءایـشالا  نا  لوقا : الثم  روغلا  دیعب  هیاهنلا  فیرـش  لوق  اذـه  و  روکذـملا : دـحلا  هلقن  دـعب  لاق  و  اهدـحلا ، اذـه 

امـسج ارهوج ال  سفنلا  تناک  و  ضارعالا ، سفنلا و  مسجلا و  وه  ناسنالا  ناک  و  ضارعا ، اما  رهاوج و  اـما  ماـسجا  ـالام  و  ماـسجا ،
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و لکلا ، ملع  دقف  اعیمج  کلذ  ملع  اذا  نذاف  مسج  وه ال  يذـلا  رهوجلا  لوالا و  ضرعلا  هضارعاب و  مسجلا  فرع  هتاذ  فرع  اذا  هناف 
ءاقلب یمـسملا  هباتک  یف  هرـس  سدق  یکلملا  داوج  ازریملا  هزنتملا  فراعلا  لاق  .رغـصالا و  ملاعلا  ناسنالا  ءامکحلا  یمـس  هلعلا  هذـهل 

هصاخلا هتینا  نا  ههج  نمف  هقیقحلا ، لقعلا و  ملاع  و  لاثملا ، لایخلا و  ملاع  و  هداهشلا ، سحلا و  ملاع  هثالث : ملاوع  هل  ناسنالا  نا  هللا :
هـسفن فرع  لعفلاب و  هل  اذه  هملاع  راص  نیط ) نم  ناسنالا  قلخا  دب  و   ) هکرابملا همیرکلا  هیالا  یف  امک  هعیبطلا  ملاع  نم  تادـب  امنا 

و هرفکل ، یلقعلا  هملاع  تافـصب  دـحا  هربخا  ول  لب  هرکنا ، نیرخالا  هیملاع  ملاـع  وا  فراـع  نم  عمـس  ول  لـب  اذـه ، هملاـعب  هتقیقح  و 
ملاع نم  راثآ  و  هعیبطلا ، ملاع  الا  ماتلا  فشکلاب  هل  فشکنی  مل  و  هوقلاـب ، نیرخـالا  هیملاـع  لـعفلاب و  هل  یعیبطلا  هملاـع  نـال  کـلذ 

هیملاع یف  ناویحلا  نم  هسنج  ینب  رئاس  عم  كرتشم  وهف  الا  یلقعلا و  هملاعب  امنا  هتیناسنا  .یلقعلا و  هملاع  نم  لـیلق  یـش ء  و  لاـثملا ،
عقو اهبیترت  هثالثلا و  ملاوعلا  هذـهب  .تاناویحلا و  رئاس  یملاع  نم  فرـشا  هبترملا  ههج  نم  اضیا  نارخالا  هاملاع  ناک  نا  و  نیرخـالا ،

يداوس و کل  دجس  و  اهیف : لاق  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  نابعش  نم  فصنلا  هلیل  هدجس  ءاعد  یف  حیرصتلا  لب  حیولتلا 
هقئاقح يذلا  هملاع  نع  هرابع  یلاثملا  هملاع  و  هروص ، هدام و  هل  يذـلا  هندـب  نع  هرابع  یـسحلا  هملاعف  هلمجلاب  .یـضایب و  یلایخ و 
ملاوعلا هذـه  نم  لکل  .هروص و  هدام و ال  ـالب  هسفن  هتقیقح و  وه  يذـلا  هملاـع  نع  هراـبع  یلقعلا  هملاـع  و  داوملا ، نع  هیراـع  روص 

هملاع راثآ  هیف  تفعـض  اهمکحب و  تکرحت  اهراثاب و  تققحت  هعیبطلا و  ملاـع  یف  رمغنا  نمف  اـهتیلعفل ، همزـال  هصاـخ  راـثآ  مزاول و 
الا مه  نا  یلاـعت : هلوق  یف  حیرـصلا  وه  اـمک  ناویحلا  نم  لـضا  لـب  ناویح  وه  اـمب  ادوجوم  راـص  ضرـالا و  یلا  دـلخا  دـقف  یلقعلا 

هکلمم یف  مکاحلا  ناک  یلایخلا و  یعیبطلا و  هیملاع  راثآ  یلع  هراثآ  بلغ  ملاـعلا و  یلا  یقرت  نم  و  ـالیبس ، لـضا  مه  لـب  ماـعنالاک 
بجحلا هنع  عفترت  اذاـف  هحور  هسفن و  هتقیقح و  هل  فشکنا  هینـالقعلا و  یف  لـماکتی  یتـح  اـیناحور  ادوـجوم  ریـصی  لـقعلا  هدوـجو 

دقف هسفن  فرع  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق هقح  یف  ققحتی  هلالج و  لج  هللا  هفرعم  نیب  هنیب و  اهبلاغ  وا  هینارونلا  لـب  هیناـملظلا 
یلع لکوت  رفـسلا و  ریبدتب  لغتـشا  ملاوعلا و  نم  ملاع  لک  مزاول  لیـصفت  یلا  عجارف  تایلامج  الا  هذـه  کل  دـهمت  اذا  .هبر و  فرع 

توملا و ملاع  وه  یـسحلا  ملاعلا  اذـه  نا  ملعا  و  کنوئـش : نم  یلک  یئزج و  لک  یف  هئاـیلواب  لـسوت  هنم و  نعتـسا  میحرلا و  برلا 
هیعبتب الا  راعـشا  هل و ال  روعـش  ماسقنالا و ال  ریغتلا و  مئاد  نیتلئاز  نیتلئاس  هروص  هدام و  تاذ  وه  لهجلا و  هملظلا و  دـقفلا و  ءانفلا و 

دنع هیزجتملا  هیرادـقملا  هترثک  ثیح  نم  اما  هیلاصتالا  هتدـحو  ثیح  نم  ضارعالا  طسوتب  سحلل  هروهظ  امنا  نیرخـالا و  نیملاـعلا 
نا ههج  نم  کلذ  هنع و  مودـعم  لکلا و  نع  بئاغ  لکلاف  هنع  دوقفم  رخالا و  نع  مودـعم  ءازجـالا  نم  دـحاو  لـکف  همـسقلا  ضرف 

لبقت رونلا  ملاع  نم  اهلصا  یف  اهلامب  هوقلاب و  اهتاذ  یف  اهنال  .مالظلا و  نم  رهظ  ام  لوا  ملظم و  رهوج  وه  لب  مدعلاب  هبوحصم  هداملا 
تجاتحا اهفعـضل  اهروهظ و  اهدوجو و  فعـض  اهمالظب و  اهرون  طلتخا  هاشنلا  هذـهف  اهروص  رونب  اهتاملظ  بهذـت  هیرونلا و  روصلا 
ثیدـحلا یف  و  داـمجلا ، تاـبنلا و  ناویحلا و  سنـالا و  نجلا و  ءایقـشا  اـهب  نوصوصخملا  اـهلها  ناـمزلا و  رئظ  ناـکملا و  دـهم  یلا 

نع مه  ایندلا و  هویحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  ملاعلا و  اذهب  هصتخم  مهمولع  نیذـلا  مه  و  اهتقلخ ، ذـنم  ماسجالا  یلا  ترظن  ام  یـسدقلا :
ردق و اهنم  هیاکح  اوعمس  املک  و  ءامـسالا ، الا  هیلاعلا  ملاوعلا  نم  اوفرعی  مل  تاسوسحملا و  نع  مهملع  زواجتی  مل  و  نولفاغ ، هرخالا 
سوسحملا و ملاـعلا  اذـه  مهنطو  مهـسنام و  مهیعرم و  هلمجلاـب  .مهملاـع و  ریغ  مزاول  نم  مهل  لاـقی  اـم  اورکنا  مهملاـع و  مزاول  هلا 

مهـسفنا نا  نودقتعی  مه  ضرالا و  یلا  اودلخا  نیذلا  نم  مهنا  انلق  نیذلا  مه  ملاعلا و  اذـه  تافولام  نم  اهلک  مهدـصاقم  مهذالم و 
یف هقولخم  اهتاوذـب  همئاق  رهاوج  هققحتم و  هلـصاتم  تادوجوم  اهلک  داـمجلا  نا  و  یناویحلا ، حورلا  یه  مهحاورا  ندـبلا و  اذـه  وه 
یف یه  امنا  هذـللا  نا  اـهل و  هقیقح  ـال  هیلاـیخ  هیراـبتعا  تادوجوم  اـهب  لوقلا  یلع  رخـالا  ملاوعلا  تادوجوم  نا  و  اـهزیح ، اـهملاع و 

تاسوسحملاب و هقلعتم  اهلک  مهمولع  مهلامآ و  مهلایخ و  مهرکف و  مهرکذ و  و  ملاعلا ، اذـه  هاـج  حـکنملا و  برـشملا و  لـکاملا و 
اهبح مهفغش  اهنوقـشعی و  لب  اهترـضخ  اهولح و  اهفراخز و  نم  هیلا  اولـصی  مل  امل  نوقاتـشی  و  اهب ، نوسناتـسی  اهنوبحی و  اهب  مهـسنا 
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دنع لئاز  ریغ  رقتسم  نامیاب  نکل  رخالا و  مویلا  هلسر و  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  انموم  کلذ  عم  مهنم  ناک  نمف  .رتهتـسملا  قشاعلاک 
دعب ول  هرفغملا و  هل  یجری  نمم  کئلوا  ائیس  رخآ  احلاص و  المع  کلذ  عم  طلخ  یصاعملا و  هملظ  هدش  هرون و  هلق  هفعضل و  توملا 

تزیم اذا  همایقلا  موی  نیجـسلا و  لها  نم  مهنال  رانلا  ـالا  هرخـالا  یف  مهل  سیل  نورفاـکلا  ءایقـشالا  مهف  یلوـالا  هفئاـطلا  اـما  .نیح و 
دحاو لک  روص  تلدـبت  اهران و  اهتملظ و  یقب  هملاوع و  یلا  رونلا  نم  ملاعلا  اذـه  یف  ام  قحتلا  لوصالاب  عورفلا  تقحتلا  قئاـقحلا و 
اهتنیز ایندلا و  دیری  ناک  نم  و  اهقلتخم ، اهلعاف و  اهب  بذع  براقعلا و  تایحلا و  نم  همایقلا  ملاع  بسانی  امب  قالخالا  لاعفالا و  نم 

یف مهیلا  فوی  ریخ  لمع  مهل  ضرف  ول  .رانلا و  ـالا  هرخـالا  یف  مهل  سیل  کـئلوا  نوسخبی  ـال  اـهیف  مه  اـهیف و  مهلاـمعا  مهیلا  فون 
ام دعب  اهیف  یقب  ناف  ضرالا  هذـه  نم  ءادـتبا  قلخ  امل  ناسنالا  نا  هلمجلاب  هرخالا و  یف  مهباذـع  نم  هردـقب  صقنی  وا  ایندـلا  مهتایح 

دعب اهنم  صلخ  نا  .نیجسلاب و  قحتلم  همایقلا  مویف  ضرالا  یلا  دلخا  نمم  ناک  اهتاذل  فلا  اهب و  سناتسا  لقعلا و  حورلا و  هیف  قلخ 
هرابعب و  نییلع ، یلعا  یلا  یقتری  همایقلا  مویف  اینارون  الکیه  و  اـینالقع ، ادـسج  راـص  حورلا و  لـقعلا و  راـثاب  ققحت  نا  ینعمب  کـلذ 

مظعلا و هغضملا و  هقلعلا و  هفطنلا و  هلالسلا و  هروص  یف  هدم  یقب  و  نیط ، نم  هلالـس  نم  قلخ  ام  لوا  یف  ناسنالا  هللا  قلخ  یحـضو 
راضلا عفانلا و  نیب  زیمتلا  هوق  هبهو  یتح  کـلذ  یلع  یقب  و  شطبلا ، هکرحلا و  هوق  هبهو  نا  یلا  اـیح  یقب  هاـیحلا و  هاـطعا  مث  محللا ،
یلاعت هتدارال  هفلاخم  هدارا  هل  قبی  مل  هتانکـس و  هتاکرح و  عیمج  یف  هلالج  لج  هللا  هدارال  هتدارا  عبتا  ناف  راضلا  هرک  عفانلا و  داراف 

یف .ناوضرلا و  هنجلا  نزاخ  مسا  ناک  کلذـل  نوئاـشی و  اـم  اـهیف  مهل  هنجلا و  یف  نوکی  اـمئاد  صخـشلا  اذـه  اـضرلا و  ماـقم  اذـهف 
هطلاخی ارکذ ال  و  لهج ، هطلاخی  ارکـش ال  هفرعا  لاصخ : ثالث  خ ل ) همزلا -  ) هتمزلا ياضرب  لمع  نمف  لاق : هللا  نا  جارعملا  ثیدـح 

هسفنل و ال هللا ال  ریغل  هردق  ری  مل  هللا و  هردق  یف  هیفتنم  هتردق  نا  فرع  نا  مث  .نیقولخملا  هبحم  یتبحم  یلع  رثوی  هبحم ال  و  نایسنلا ،
هـسفنب نوکی  الئل  هللا  ملع  یف  اضیا  هملع  یفنی  نا  کلذ  عم  قفو  نا  مث  .هبـسح  وهف  هللا  یلع  لـکوتی  نم  و  لـکوتلا - ماـقم  وهف  هریغل 

و هاوهب ، هتانکـس  هتاکرح و  یف  لمع  هسفن و  هدارا  عبتا  ناف  .مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  کئلوا  خ ل ) دیحوتلا -  ) هدـحولا ماقم  اذـهف  ائیش 
نا یلا  نوهتـشی ، ام  نیب  مهنیب و  لیح  هاوه و  نوکی  قحلا و ال  يوه  نوکیف  قحلا  يوه  عم  هاوه  فلاـخیف  هریغ ، يوهب  عبتی  ـال  قحلا 

کلذـل مهتادارم و  یلا  هبـسنلاب  کیلامملا  ناش  اذـه  هتادارم و  عیمج  یف  لسالـسلا  لالغالاب و  هدـیقی  هیواـهلا و  یلا  يوهلا  هلـصوی 
یلا در  خ ل ) هدحولا -  ) دیحوتلا هبترم  لیلج  نع  فلخت  نا  و  نالذـخلا ، یف  عقی  لکوتلا  نع  فلخت  نا  .اکلام و  منهج  نزاخ  یمس 

انرکذ ام  نا  کیلع  بهذی  و ال  هرـس : سدق  لاق  نا  یلا  نونعاللا -، مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  هنعللا  هکرد  یه  تاکردـلا و  یلفس 
نم هبترم  دـح و  یف  تادوجوملل  هیفیک  هلاـح و  ملاـعلا  اذـه  نا  ینعمب  هنع  اـجراخ  سیل  ملاـعلا و  اذـه  لـخاد  یه  اـمنا  ملاوعلا  نم 

هنیعل رون  هل  ناک  نمف  هنم  اجراخ  سیل  ملاعلا و  اذـه  نطاب  یف  تایفیکلا  هذـه  نم  فطلا  يرخا  هیفیک  هلاح و  لاثملا  ملاع  دوجولا و 
رون هیلاثملا  هینیعل  ناک  نم  هیـسح و  روص  هیـسح و  تایفیکب  یـسحلا  ملاعلا  يری  نییـسحلا  رمقلا  وا  سمـشلا  رونب  عمتجا  هیـسحلا و 

اهروص ملاوعلا و  تایفیک  ناـف  هیلاـثم  روص  هیلاـثم و  تاـیفیکب  ملاـعلا  اذـه  لاـثم  يری  هیلاـثملا  بکاوکلا  رونب  هرون  عمتجا  یلاـثم و 
يری هیلاثملا  اهتروصل  اقباطم  هعقاو  يری  امب  اهریبعت  ایورلا و  فالتخالا  اذه  نع  فشکی  و.اذکه  اهتبـسانم و  اهبـسحب و  لک  هفلتخم 

یف هدراولا  هریثکلا  رابخالا  اضیا  کلذ  نع  فشکی  .ریبعتلا و  قفو  یلع  يری  اـم  عقاولا  یف  عقی  ملعلاـب و  ربعملا  هرـسفی  نبللا و  مئاـنلا 
تاذلا وه  امنا  یعقاولا  قحلا  دوجوملا  نا  انلق  ام  عیمج  نم  لصحف  روصلا ، نم  اهبسانی  امب  لامعالا  میسجت  همایقلا و  خزربلا و  لاوحا 
یلقعلا ملاعلا  هنم  دجوف  لوالا  یلجتلاب  یلجت  الثم  اهتایلجت  نم  یلجت  نوئش و  نم  ناش  وه  امنا  ملاوعلا  رئاس  اهملاع و  یف  هلالج  لج 

لکف هنئـش  تباث و  قح  یقیقح  دوجوم  جراخلا  یفف  یـسحلا  ملاعلا  اذـه  قلخ  نا  یلا  اذـکه  و  یـسفنلا ، ملاعلا  رهظف  اـیناث  یلجت  مث 
اهفثکا و ملاوعلا و  نسحا  یلا  یهتنی  یتح  تافـص  راثآ و  ملاـع  لـکل  هتبترم و  یف  ماـت  ملاوعلا  نم  ملاـع  نع  هراـبع  هنئـش  نم  ناـش 
هدوجو و و  دوجولا ، نم  هبترملا  هذـهل  مزال  یتش  دودـح  روص و  هصاخ و  هیفیک  ملاعلا  اذـه  سوسحملا و  ملاعلا  اذـه  وه  اهقیـضا و 
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اهوامـس و اهـضرا و  ملاعلا  اذـه  نم  وهف  اهیف  يری  املکف  لاثملا  ملاع  نم  وه  امنا  ءایورلا  ملاع  .اذـکه و  اهملاعب و  هصوصخم  هراـثآ 
ملاع یف  نا  لیق  لب  هریثک  ملاوع  لب  عساو  ملاع  ملاعلا  اذه  هنم و  اضیا  هیلایخلا  روصلا  هنم و  اضیا  ایارملا  روص  لب و  اهتابن  اهدامج و 

ضعب یف  هاندجو  دقف  انملاع  یف  زاجم  هرهاظ  امم  عرـشلا  یف  درو  املک  نا  ءافرعلا  ضعب  نع  یکح  .ملاع و  فلا  رـشع  هینامث  لاثملا 
لاثملا ملاع  یف  هسفنل  رهظی  یلاثم  فیک  لاـح و  وه  اـمنا  اـیورلا  یف  مئاـنلا  هاری  اـملک  نا  اـمکف  زوجت - ریغ  نم  هقیقح  ملاوعلا  هذـه 

و هیلع : هللا  ناوضر  لاق  نا  یلا  سحلا - ملاع  یف  هسفنل  رهظی  یـسح  فیک  لاح و  یـسحلا  اذـه  انملاع  یف  ناظقیلا  هاری  ام  کلذـکف 
هتاذ و یف  هایا  هلاخداب  وا  هیلا  لصی  نا  یلا  هتاذ  نم  هجورخب  اما  کلذ  كردـملا و  تاذـل  كردـملا  لـینب  ـالا  نکمی  ـال  كاردـالا 

قلعتی ماـسجالاب ال  ملعلاـف  هلهاـجلا ، تاذـلا  یه  اـهنیعب  تسیل  هملاـعلا  تاذـلاف  هتروصب  روصتی  هعم و  دـحتی  نا  ـالا  لاـحم  اـمهالک 
اهسفنال هلصاح  تسیل  اهداومل و  الا  يداحتالا  لوصحلا  نم  وحنلا  اذهب  هلصاح  تسیل  یه  یه  امب  اهروص  نال  هیجراخلا  اهتادوجوب 

نا حـصی  تاذ  اهـسفنا  یف  اهل  سیلف  تادوجولا  یف  هوقلا  ههج  الا  تسیل  یمدـع  رما  یه  ذا  یملعلا  وحنب  سیل  اـهداومل  اـهلوصح  و 
یه ملعلا و ال  یف  ربتعملا  لوصحلا  یـش ء  اهل  لصحی  نا  حـصی  امم  ماسجالل  هیجراخلا  روصلا  نکی  مل  اذا  هملعی و  ائیـش و  كردـی 
نا ینعمب  هوقلاب  همولعم  اذا  یهف  یه  امک  اهنیعب  اهملعی  نا  یشل ء  الصا و ال  یشب ء  ملاع  یه  تسیلف  اهملعی  نا  هل  حصی  امل  هلـصاح 
لک نم  تاذلاب  مولعملاف  داوملا  یف  تاعبطنملا  لاقتنا  هلاحتسال  اهروص  لثمب  روصتی  يا  اهملعیف  اروص  ملاع  اهنم  عزتنی  نا  اهتوق  یف 
ریغ همولعم  ملاع  لکف  هملاعل  الا  سیل  لعفلاب  مولعملاف  .هیجراخ  هدام  اـهعم ال  هدـحتم  سفنلاـب  همئاـق  هیکاردا  اروص  ـالا  سیل  یش ء 

هفرعم یف  رکفلا  یلا  هیبنتلا  تالیـصفتلا  هذهب  ضرعتلا  نم  دوصقملا  .اذه و  مولعم ، ملع و  ملاع و  هقیقحلا  یف  وه  رخآ و  ملاع  مولعم 
یف عفنت  لوصال  يدـتبملا  نطفتی  نا  کلذ و  قیدـصت  هب  مکحتـسی  اـمب  لالدتـسالا  و  برلا ، هفرعم  یلا  اـهنم  یقرتلا  هیفیک  سفنلا و 
نم هملعی  اـم  نا  هل  ققحتی  یتح  ملاـعلا  هیزجتل  يرخا  و  هسفن ، هیزجتل  هراـت  رکفتملا  لغتـشی  نا  ـالا  رکفتلا  هیفیک  سیلف  ـالا  و  هرکف ،

ام هسفنل  هسفن  دـجی  یتح  هسفن و  نم  هبترم  وه  امنا  هل  همولعملا  ملاوعلا  هذـه  نا  و  یجراخلا ، ملاعلا  هملاع ال  هسفن و  الا  سیل  ملاعلا 
هیدـی و نیب  نم  ملاعلا  عفتری  يا  هسفن  هقیقح  هل  فشکنت  یتح  مدـعلا  یف  هرکف  نوکی  لایخ و  هروص و  لـک  هبلق  نع  یقنی  مث  یه ؟

هللا حرش  نمفا  یلاعت : هلوق  ریـسفت  یف  ریـشا  کلذ  یلا  لعل  سفنلا و  هفرعم  لوا  وه  اذه  و  هدام ، هروص و ال  الب  هسفن  هقیقح  هل  رهظی 
: لیق هردص ، حرشیف  هبلق  یف  هللا  هفذقی  رون  مالـسلا :) هیلع   ) لاق هنع و  لئـس  ثیح  ( 24 رمزلا :  ) هبر نم  رون  یلع  وهف  مالـسالل  هردص 

لولح لبق  توملل  دادعتـسالا  دولخلا و  راد  یلا  هبانالا  رورغلا و  راد  نع  یفاجتلا  هتمالع  مالـسلا :) هیلع   ) لاق همالع ؟ نم  کلذـل  له 
وه يذلا  یقیقحلا  یفاجتلل  ینعم  نوروصتی  و ال  ایندلا ، تاوهـش  یف  دهزلا  الا  یفاجتلا  ینعم  یف  نودـقتعی  همالعلا ال  لعل  .توفلا و 

هذهب سفنلا  هفرعم  دعب  اوغلبی  مل  نیذلا  هماعلا  ناش  وه  يذلا  یه  امک  ءایشالا  هیور  مدع  هلهال و  ملاعلا  اذه  یف  عقاولا  رورغلا  عافترا 
.افلوم و هرد  ادـج هللا  عتمم  هللا  ءاقل  یف  هباتک  دافا و  امیف  داجا  دـق  .هسمر و  یلاـعت  هللا  رون  همـالک  لـقن  نم  اـندرا  اـم  یهتنا  هفرعملا ،
: هرـس سدـق  لاق  ثیح  رافـسالا  نم  عبارلا  یف  اردـص  یلوملا  هلاتملا  هنهرب  ام  یلا  ریـشت  هیناـسنالا  هثـالثلا  تاـسنلا  یف  هر - همـالک -

سمخلا ساوحلا  اهرهظم  هیعیبطلا و  هیـسحلا  هروصلا  یه  یلوالا  هاشنلا  هیکاردا : هثـالث  تائـشن  هیناـسنالا  سفنلل  نا  هیـشرع : همکح 
اهتاریخ اهرورـش و  ساوحلاب و  هدوهـشم  اهنوکل  هداهـشلا  ملاع  و  نیتریخلا ، یلع  اهمدـقتل  اهبرق  اهوندـل و  ایندـلا  اهل  لاقی  هرهاظلا و 

نع کفنت  اهتروص ال  دوجو  هتلاحتـسا و  هتکرح و  نع  دوجوم  ولخی  هاـشنلا ال  هذـه  یف  ناـیبلا و  یلا  جاـتحی  ـال  دـحا  لـکل  همولعم 
بیغلا و ملاع  اهل  لاقی  هنطابلا و  ساوحلا  اهرهظم  ساوحلا و  هذـه  نع  هبئاغلا  روصلا  حابـشالا و  یه  هیناـثلا  هاـشنلا  .اـهتدام و  دوجو 

امک نیفئاضتملاک  يرخالا  عم  الا  امهادـحا  فرعی  اذـهل ال  و  فاضملا ، باب  نم  یلوالا  هرخالا و  نال  یلوالا  یلا  اهتـسیاقمل  هرخالا 
و ءایقشالا ، راد  یه  میحجلا و  و  ءادعـسلا ، راد  یه  هنجلا و  یلا  مسقنت  یه  و  نورکذت ، ولف ال  یلوالا  هاشنلا  متملع  دقل  و  یلاعت : لاق 
نیبرقملا و راد  یه  هیلقعلا و  یه  هثلاثلا  هاشنلا  .هلیذرلا و  هلـضافلا و  قالخالا  تاکلملا و  یه  اـمهیف  تاواقـشلا  تاداعـسلا و  يداـبم 
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افرـص ارون  اضحم و  اریخ  الا  نوکت  یه ال  و  لـعفلاب ، ـالقع  تراـص  اذا  ناـسنالا  نم  هلقاـعلا  هوقلا  اـهرهظم  لوقعملا و  لـقعلا و  راد 
مامتلا و راد  امهنم  لک  ناتیرخالا  و  تاداقتعالا ، تاینلا و  تابن  حاورالا و  روذـبل  هعرزملا  دادعتـسالا و  هوقلا و  راد  یلوـالا  هاـشنلاف 

رافـسالا نم  عضاوم  هدـع  یف  یلعالا  عفرالا  بلطملا  اذـه  هرـس  سدـق  دافا  دـق  .تاعورزملا و  داـصح  تارمثلا و  لوصح  و  هیلعفلا ،
یملاع روص  عومجم  یه  هیناسنالا  هروصلا  نا  تیرد  اذا  و  نم ج 9 . و ص 131  و ص 91 ، و ص 97 ، ص 21 ، یلا ص 17 ، عجارف 

ارعـشتسم هبر و  یلا  ارظان  و  رایغالا ، بناجالا و  جول  نع و  هل  اـسراح  هبلقل و  اـبقارم  ناـک  اذا  ناـسنالا  نا  اـضیا  رداـف  قلخلا  رمـالا و 
ضرالا تاومسلا و  توکلم  هل  حولی  هرس  یف  قحلا  رون  قورشل  امیدتسم  توربجلا  سدق  یلا  هرکفب  افرـصنم  لج و  زع و  هللا  بناج 

هکئالملا مهیلع  لزنتت  اوماقتسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  لئاق : نم  زع  لاق  نیبرقملا ، هکئالملا  هحفاصی  و  نییلع ، یلعا  یلا  یقتری  و 
یهتـشت ام  اهیف  مکل  هرخالا و  یف  ایندـلا و  هویحلا  یف  مکواـیلوا  نحن  نودـعوت  متنک  یتلا  هنجلاـب  اورـشبا  اونزحت و  ـال  اوفاـخت و  ـالا 
فراعلا مالک  هلاسرلا  ردص  یف  مدقت  دـق  و  (، 31  - تلـصف 33 هدجـسلا ، مح   ) میحر روفغ  نم  الزن  نوعدت  ام  اهیف  مکل  مکـسفنا و 

نم رفکلا  نامیالا و  باتک  نم  بلقلا  لاوحا  لـقنت  باـب  یف  .هیحیرـالا و  بلاـط  اـهب  فطلتی  هیـسدق  هروص  یف  رکفلا  يدرورهـسلا :
هللا یلص   ) دمحم باحصا  نا  اما  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  زینتسملا  نب  مالس  نع  هدانساب  برعملا ) نم  ص 309 ج 2   ) یفاکلا لوصا 

انلج و انتبغر و  انترکذـف و  كدـنع  انک  اذا  اولاق : کلذ ؟ نوفاخت  مل  و  لاقف : لاق : قافنلا  انیلع  فاخن  هللا  لوسر  ای  اولاق : هلآ ) هیلع و 
انممـش تویبلا و  هذه  انلخد  كدنع و  نم  انجرخ  اذاف  كدنع ، نحن  رانلا و  هنجلا و  هرخالا و  نیاعن  اناک  یتح  اندهز  ایندـلا و  انیـسن 
نوکی نا  انیلع  فاختفا  یـش ء  یلع  نکن  مل  اناک  یتح  كدـنع و  اهیلع  انک  یتلا  نع  لوحن  نا  داکی  لهالا  لایعلا و  اـنیار  دـالوالا و 

یلع نومودت  ول  هللا  و  ایندلا ، یف  مکبغریف  ناطیـشلا  تاوطخ  هذـه  نا  الک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهل  لاقف  اقافن ؟ کلذ 
الول هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  يور  .ربخلا و  ءاملا - یلع  متیشم  هکئالملا و  مکتحفاصل  اهب  مکسفنا  متفـصو  یتلا  هلاحلا 
تاذ هطیـسب  سفنلا  نا  سفنلا : یف  هتلاسر  یف  يدـنکلا  لاق  ءامـسلا ، توکلم  یلا  اورظنل  مدآ  ینب  بولق  یلع  نوموحی  نیطایـشلا  نا 

سفنلا هذـه  نا  نیب  دـق  .سمـشلا و  نم  سمـشلا  ءایـض  سایقک  لج  زع و  يرابلا  رهوج  نم  اهرهوج  ناشلا ، همیظع  لامک  فرش و 
نم ندـبلل  ضرعی  امل  اهتداضم  اهعابط و  فرـش  نم  يری  امب  یناحور  یهلا  رهوج  اـهرهوج  نا  هل و  هنیاـبم  مسجلا  اذـه  نع  هدرفنم 

میظعلا رمـالا  باـکترا  یلع  هلمحتف  تاـقوالا  ضعب  یف  ناـسنالا  یلع  كرحتت  دـق  هیبـضغلا  هوقلا  نا  کـلذ  .بضغلا و  تاوهـشلا و 
نا مهاذا  سرفلا  سرافلا  طبـضی  امک  هطبـضت  و  هترت ، ظیغلا و  بکتری  نا  وا  هلعف  لعفی  نا  نم  بضغلا  عنمت  سفنلا و  هذه  اهداضتف 

هاوهی ام  یلا  يرجی  نا  بضغلا  عنمت  یتلا  سفنلا  هذه  ریغ  ناسنالا  اهب  بضغی  یتلا  هوقلا  نا  یلع  نیب  لیلد  اذه  .هدمی و  وا  هب  حمجی 
ضعب یلا  تاقوالا  ضعب  یف  قوتت  دقف  هیناوهشلا  هوقلا  اماف  هسفن ، داضی  دحاو  یش ء  نوکی  هنال ال  عونمملا  ریغ  هلاحم  عناملا ال  نال 

یلع لیلد  اضیا  اذـه  و  اهداضت ، کلذ و  نع  اهعنمتف  هیدر  لاح  یلا  يدوی  هنا  اـطخا و  هنا  کـلذ  یف  هیلقعلا  سفنلا  رکفف  تاوهـشلا 
ملاعلا و یف  ام  لک  تملع  ندـبلا  تقراف  یه  اذا  لج  زع و  يرابلا  رون  نم  یه  یتلا  سفنلا  هذـه  .يرخالا و  ریغ  امهنم  هدـحاو  لکلا 

ایندلا نم  اود  رجتی  امل  ءامدقلا  نیرهاطلا  هفسالفلا  نم  اریثک  نا  لوقی : ثیح  نطالفا  لوق  کلذ  یلع  لیلدلا  و  هیفاخ ، اهنع  فخی  مل 
یف ساـنلا  هیفخی  اـمب  اوملع  و  بیغلا ، مهل  فـشکنا  ءایـشالا  قئاـقح  نع  ثحبلا  رظنلاـب و  اودرفت  هسوـسحملا و  ءایـشالاب  اونواـهت  و 

ول ال يذـلا  ملظملا  ملاعلا  اذـه  یف  ندـبلا  اذـهب  هطبترم  دـعب  سفنلا  و  اذـکه ، اذـه  ناـک  اذاـف  .قلخلا  رئارـس  یلع  اوعلطا  مهـسوفن و 
يرابلا رون  هیف  يذـلا  قحلا  ملاع  یف  تراص  و  ندـبلا ، تقراف  و  سفنلا ، هذـه  تدرجت  اذا  فیکف  هملظلا  هیاغ  یف  ناکل  سمـشلارون 

ناک نم  اماف  لاق : ناب  لوقلا  اذه  عبتا  نطالفا  نا  مث  حیحـصلا ، ناهربلا  هب  باصا  سایقلا و  اذه  یف  نطالفا  قدص  دـقل  و  هناحبس .!؟
هیلقعلا هسفنل  لیبس  الف  عامجلا  هذل  یف  هضرغ  اضیا  ناک  و  فیجلا ، یلا  هلیحتسملا  براشملا  لکاملاب و  ذذلتلا  ملاعلا  اذه  یف  هضرغ 

ناسنالل یتلا  هیناوهشلا  هوقلا  ساق  نطالفا  نا  مث  .هناحبس  يرابلاب  هبـشتلا  یلا  لوصولا  اهنکمی  هفیرـشلا و ال  ءایـشالا  هذه  هفرعم  یلا 
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رثکا هضرغ و  یه  تناک  وهیناوهـشلا  هیلع  تبلغ  نم  لاق : و  کلملاب ، انرکذ  یتلا  هیلقعلا  هوقلا  و  بلکلاب ، هیبضغلا  هوقلا  و  ریزنخلاـب ،
رثکا ناک  هیلقعلا و  سفنلا  هوق  هیلع  بلغالا  ناک  نم  و  بلکلا ، سایق  هساـیقف  هیبضغلا  هیلع  بلغ  نم  و  ریزنخلا ، ساـیق  هساـیقف  هتمه 

نال هناحبـس  يرابلا  نم  هبـشلا  بیرق  الـضاف  اـناسنا  ناـک  ملعلا  ضماوغ  نع  ثحبلا  و  ءایـشالا ، قئاـقح  هفرعم  زییمتلا و  رکفلا و  هبدا 
هـسفن ربدی  نا  ناسنالل  نکمی  دق  .قحلا و  لیمجلا و  ریخلا و  لدعلا و  هردقلا و  همکحلا و  یه  لج  زع و  يرابلل  اهدجن  یتلا  ءایـشالا 

نود لخد  عونب  هلک  کلذب  نوکی  و  لیمجلا ، قحلا و  رثوی  اریخ  اداوج  الدع  امیکح  نوکیف  ناسنالا  هقاط  یف  ام  بسح  هلیحلا  هذـهب 
هلج نطالفا و  يار  یلع  سفنلا  ناف  هتردقل ، هلکاشم  هردق  اهبرق  نم  تسبتقا  امنا  اهنال  هتردق  هتوق و  نم  هناحبـس  يرابلل  يذلا  عونلا 

وا اهب  يرابلا  ملعی  امک  ءایـشالا  رئاس  ملعت  نا  تدرجت  اذا  اهتوق  یف  الع  زع و  يراـبلا  رهوجک  اـهرهوج  توملا  دـعب  هیقاـب  هفـسالفلا 
قوف لقعلا  ملاع  یف  تراص  ندـبلا و  اذـه  تقراف  تدرجت و  اذا  .زع و  لج و  يرابلا  رون  نم  تعدوا  اهنال  هریـسی ، هبترب  کـلذ  نود 

و یـش ء ، لک  ملع  ذـئنیح  اهل  فشکناف  هتوکلم  یف  تلج  هرون و  تقباط  لج و  زع و  يرابلا  تار  و  يرابلا ، رون  یف  تراص  کلفلا 
اذه یف  نحن  انک و  اذا  انال  لج ، زع و  يرابلل  هزراب  یهام  لثمک  اهل  هزراب  اهلک  ءایشالا  تراص 

رظنت تراص  هیمومیدلا و  ملاعل  هقباطم  تراص  و  انسوفن ، تدرجت  اذا  فیکف  سمـشلا  ءوضب  هریثک  ءایـشا  هیف  يرن  دق  سندلا  ملاعلا 
اذا سفنلا  نا  لوقی : سروقسفا  ناک  .هینالع و  رس و  لک  یلع  فقت  یفخ و  رهاظ و  لک  يرابلا  رونب  يرت  هلاحم  یهف ال  يرابلا  رونب 

هلاقـص تلقـصنا  ءایـشالا  قئاقح  هفرعم  یف  رظنلا  ثحبلا و  هریثک  ساندالا ، نم  هرهطتم  تاوهـشلل  هکرات  ندبلاب  هطبترم  یه  تناک و 
ذئنیحف رهطتلا  نم  هبـستکا  يذـلا  لاقـصلا  کلذ  ببـسب  يرابلا  رون  لماکی  اهیف و  ثدـحی  يرابلا  رون  نم  هروص  اهب  دـحتا  هرهاظ و 

سایق اذـهف  هلیقـص ، تناک  اذا  هارملا  یف  هسوسحملا  ءایـشالا  لئاس  تالایخ  روص  رهظی  امک  اهتفرعم  اهلک و  ءایـشالا  روص  اهیف  رهظی 
کلذک روصلا ، عیمج  اهیف  تنیبت  ترهظ و  ءدصلا  اهنم  لاز  اذاف  هتب ، اهیف  یـش ء  هروص  نیبتی  مل  هئدـص  تناک  اذا  هارملا  نال  سفنلا 

، تلقـصنا تبذهت و  ترهطت و  اذا  تامولعملا و  روص  اهیف  رهظی  مل  لهجلا و  هیاغ  یلع  تناک  هسند  هئدـص  تناک  اذا  هیلقعلا  سفنلا 
هدوج بسح  یلع  و  ءایـشالا ، عیمج  هفرعم  هروص  ذئنیح  اهیف  رهظ  ملعلا  بستکت  سندـلا و  نم  رهطتت  سفنلا  نا  وه  سفنلا  ءافـص  و 

مونلا تقو  یف  اهنال  هتب  مانت  سفنلا ال  هذه  .ءایشالا و  هفرعم  اهیف  اهل و  رهظ  الاقص  تدادزا  املک  سفنلاف  ءایشالاب ، اهتفرعم  اهتلاقص 

تناک ول  یفخ و  رهاظ و  لک  ملاوعلا و  یف  ام  لک  ملعت  و  اهتدـح ، یلع  هدرجمب  تسیل  هروصحم ، یقبت  ساوحلا و  لامعتـسا  كرتت 
هذه تغلب  اذا  .هظقیلا و  یف  ناک  ام  نیب  هنیب و  قرفی  لب ال  مونلا  یف  هنا  ملعی  ائیش  مونلا  یف  يار  اذا  ناسنالا  ناک  امل  مانت  سفنلا  هذه 

نم يرابلا  اهیلع  ضافا  نادـبالا و  تقراف  دـق  یتلا  سفنالا  اهتبطاخ  مالحالا و  نم  بئاجع  مونلا  یف  تار  هراهطلا  یف  اـهغلبم  سفنلا 
هذـه نال  سمللا ، مشلا و  رظنلا و  عامـسلا و  حاکنلا و  برـشملا و  معطملاب و  نوکت  هذـل  لک  قوف  همئاد  هذـل  ذـئنیح  هتمحر  هرون و 

یـضر نم  لهاجلا  رورغملا  یقـشلا  و  مظعالا ، فرـشلا  بقعت  هیتوکلم  هیناحور  هیهلا  هذل  کلت  و  يذالا .، بقعت  هسند  هیـسح  تاذل 
زوجی يذـلا  رـسجلا  ربعملا و  هبـش  یف  ملاعلا  اذـه  یف  یجن ء  امنا  .هتیاغ و  یهتنم  هضارغا و  رثکا  یه  تناـک  سحلا و  تاذـلب  هسفنل 

توملا دعب  انسوفن  هیلا  لقتنت  يذلا  فیرشلا  یلعالا  ملاعلا  وهف  عقوتن  يذلا  انرقتسم  انماقم و  اما  و  لوطی ، ماقم  انل  سیل  هرایـسلا  هیلع 
لوـق اذـهف  هتمحر ، هروـن و  نم  اـهیلع  ضیفی  و  هیـسحال ، هیلقع  هیور  هارن  و  هتمحر ، هروـن و  نـم  برقن  و  اـهیراب ، نـم  برقت  ثـیح 

تاملک یه  و  هیقن ، بولق  نع  هفیرـشلا  هفیطللا  تاکنلا  هذه  ردص  دق  .يدـنکلا و  فوسلیفلا  نع  انلقن  ام  یهتنا  .میکحلا  سروقـسفا 
ینعی يرابلا ، رهوج  نم  اهرهوج  هلوق : .میظع  هنم  میلع  قح  میدقلا  عدتبملا  مهلملا  و  طئاسوب ، رمالا  هیاغ  ءایبنالا  هاکشم  نم  تسبتقا 

هلوق و  (. 73 ص :  ) یحور نم  هـیف  تـخفن  و  ( 86 ءارـسالا :  ) یبر رما  نم  حورلا  لاق  لئاق : نم  زع  لاـق  میکحلا  رمـالا  ملاـع  نم  اـهنا 
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هیلع  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  هللادبع  وبا  نییبنلا  مولع  ثراو  قئاقحلا  فاشک  مامالا  لاق  دق  ادج و  فیرـش  سمـشلا  ءایـض  سایقک 
هوخا باب  یف  هرس  سدق  ینیلکلا  مالسالا  هقث  هاور  اهب ، سمشلا  عاعـش  لاصتا  نم  هللا  حورب  الاصتا  دشال  نموملا  حور  نا  مالـسلا :)
ندـبلا تقراـف  یه  اذا  هلوق : برعملا .) نم  ج 2  ص 33   ) یفاـکلا لوصا  نم  رفکلا  ناـمیالا و  باـتک  نم  ضعبل  مهـضعب  نینموـملا 

و (. 24 ق :  ) دیدح مویلا  كرصبف  کئاطغ  کنع  انفشکف  اذه  نم  هلفغ  یف  تنک  دقل  یلاعت : كرابت و  لاق  ملاعلا ، یف  ام  لک  تملع 
یلع سانلا  رـشح  اضیا  ملعی  انه  نم  اـضیا و  فیرـش  مـالک  خـلا  ریزنخلاـب  ناـسنالل  یتلا  هیناوهـشلا  هوقلا  ساـق  نطـالفا  نا  مث  هلوق :
یفف هراهطلا  همـصعلا و  یحولا و  تیب  نم  هریثک  تایاور  کلذ  یف  تدرو  دـق  لـمعلا و  سفنب  هرخـالا  یف  ءازجلا  نا  مهتاـینروص و 

نب ذاعم  ناک  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نع  رخالا  یف  و  مهتاین ، روص  یلع  سانلا  رـشحی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ثیدحلا 
: یلاعت هللا  لوق  تیار  ام  هللا  لوسر  ای  ذاعم : لاقف  يراصنالا  بویا  یبا  لزنم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  ابیرق  اسلاج  لبج 

هرـشع رـشحی  لاق : مث  هینیع  لسرا  مث  رمالا ، نم  میظع  رما  نع  تلاس  ذاعم  اـی  لاـقف : تاـیالا ؟ اـجاوفا ، نوتاـتف  روصلا  یف  خـفنی  موی 
و ریزانخلا ، هروص  یلع  مهضعب  هدرقلا و  هروص  یلع  مهضعبف  مهروص : لدب  نیملسملا و  نم  هللا  مهزیم  دق  اتاتـشا  یتما  نم  فانـصا 
مکب ال مص  مهـضعب  و  نوددرتـی ، یمع  مهـضعب  و  اـهیلع ، نوبحـسی  مث  تحت  نم  مههوـجو  قوـف و  نم  مهلجرا  نوـسکنم  مهـضعب 
و مهلجرا ، مهیدیا و  هعطقم  مهضعب  و  عمجلا ، لها  مهرذقتی  اباعل  مههاوفا  نم  حیقلا  لیـسیف  مهتنـسلا  نوغـضمی  مهـضعب  و  نولقعی ،

اماف مهدولجب  هقزال  نارطق  نم  هغباس  ابابج  نوسبلی  مهضعب  و  فیجلا ، نم  انتندشا  مهـضعب  و  ران ، نم  عوذج  یلع  نوبلـصم  مهـضعب 
اولکاف مهسوور  یلع  نوسکنملا  اما  و  تحـسلا ، لهاف  ریزانخلا  هروص  یلع  نیذلا  اما  و  سانلا ، نم  تاتقلاف  هدرقلا  هروص  یلع  نیذلا 
نیذـلا هاـضقلا  ءاـملعلاف و  مهتنـسلاب  نوغـضمی  نیذـلا  و  مهلاـمعاب ، نوبجعملا  مکبلا  مصلا  و  مکحلا ، یف  نورئاـجلا  یمعلا  و  اـبرلا ،

یلا سانلاب  هاعـسلاف  ران  نم  عوذج  یلع  نوبلـصملا  و  ناریجلا ، نوذوی  نیذلا  مهلجرا  مهیدـیا و  هعطقملا  و  مهلاوقا ، مهلامعا  فلاخ 
نیذـلا و  مهلاوما ، یف  یلاـعت  هللا  قح  نوعنمی  تاذـللا و  تاوهـشلاب و  نوـعتمتی  نیذـلاف  فـیجلا  نم  انتندـشا  مه  نیذـلا  ناطلـسلا و 

هللا یلص   ) هنع ثیدحلا  یف  ریـسفتلا و  بتک  عماوجلا و  یف  ناقیرفلا  هاور  دق  ثیدحلا  اذه  .ءالیخلا و  ربجتلا و  لهاف  بابجلا  نوسبلی 
نامیالا و باتک  نم  ربکلا  باب  یف  ینیلکلا  يور  دـق  و  رامح ، سار  هسار  رـشحی و  هالـصلا  لاعفا  یف  مامالا  فلاخ  نم  هلآ :) هیلع و 
( مالـسلا هیلع   ) هللادبع ابا  تعمـس  لاق : هیخا  نع  دـقرف  نب  دواد  نع  هدانـساب  برعملا ) نم  ج 2  ص 235   ) یفاـکلا لوصا  نم  رفکلا 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ثیدحلا  یف  .باسحلا و  نم  هللا  غرفی  یتح  سانلا  مهاطوتی  رذلا  روص  یف  نولعجی  نیربکتملا  نا  لوقی :

ضرقت اـموق  یب  يرـسا  هلیل  تیار  لاـق : هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  يور  نوثعبت و  نوماـنت  اـمک  نوتومت و  نوـشیعت  اـمک 
يدهلا ملع  هاور  نولعفی ، ام ال  نولوقی  مهنال  مههافش  ضرقت  کتما  ءابطخ  ءالوه  لیئربج : یل  لاقف  تفو ، تضرق  املک  و  مههافش ،

هیلع  ) نینموملاریما لاق  و  رـصم .) عبط  نم  نم ج 1  ص 6   ) دئالقلا ررد  دـئاوفلا و  ررغ  هیلاما  نم  لوالا  سلجملا  یف  یـضترملادیس 
همئالا نماث  نع  بیبش  نیب  نایرلا  ثیدـح  یف  .ناویح و  بلق  بلقلا  ناسنا و  هروص  هروصلاف  ءوسلا : ءاملع  ضعب  هفـص  یف  مالـسلا )

حرفا اننزحل و  نزحاف  نانجلا  نم  یلعلا  تاجردـلا  یف  انعم  نوکت  نا  كرـس  نا  بیبش  نبا  ای  مالـسلاامهیلع : اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
راحبلا رـشاع  یف  هیلع  هللا  همحر  یـسلجملا  هاور  همایقلا ، موی  هعم  یلاعت  هللا  هرـشحل  ارجح  یلوت  الجر  نا  ولف  انتیالوبلا ، لع  انحرفل و 

يداعم و يرشح  نم  يرما  یف  ارکفتم  هلیل  تاذ  تنک  تلق : .قودصلا  یلاما  اضرلا و  رابخا  نویع  نع  ینابمکلا ) عبط  نم  (ص 165 
اهدنع اروشحم  ادج ، اهب  ابزال  ائیش  یسفن  عقـص  یف  تیار  امیف  تیار  ذا  اهوحن  باسحلل و  یـضرع  موی  و  یلمع ، هفیحـص  یف  ارظان 

رطخ رـضح و  ذـئدنعف  ادـیدش  اهبحا  تنک  دـق  باتک ، نم  هطوطخم  هخـسن  ناک  و  هتفرع ، هیف  رظنلا  تنعما  اـمل  و  اـهنع ، کـفنم  ریغ 
نم امهنیب  قرف  رجحلاک و ال  دامج  باتکلا  ناف  همایقلا ، موی  هعم  یلاعت  هللا  هرشحل  ارجح  یلوت  الجر  نا  ولف  مالسلا : هیلع  هلوق  لابلاب ،

هفلتخم ءاحنا  یلع  هرخالا  یف  قئالخلا  رـشح  نا  همکحلا : نیطاـسا  لاـق  هیلقعلل  هدـضاعملا  هیلقنلا  نیهاربلا  کـلت  نم  .هیثیحلا و  هذـه 
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رشحی موی  بیذعتلا و  لیبس  یلع  موقل  و  ادف ، نمحرلا و  یلا  نیقتملا  رـشحن  موی  دفولا ، لیبس  یلع  موقلف  مهقالخا  مهلامعا و  بسح 
یلا دحا  لک  هلمجلاب  و  یمعا ، همیقلا  موی  هرـشحن  موقل و  اقرز و  ذـئموی  نیمرجملا  رـشحن  موقل  و  نوعزوی ، مهف  رانلا  یلا  هللا  ءادـعا 

بـصح هللا  نود  نم  نودـبعت  ام  مکنا و  یلاعت : هلوقل  هعم  رـشحل  ارجح  بحا  ول  هنا  یتح  هاوهی  هبحی و  ام  یلا  هلمع و  هیعـس و  هیاـغ 
دارملا .میجحلا و  طارـص  یلا  مهودـهاف  هللا  نود  نم  نودـبعی  اوناـک  اـم  مهجاوزا و  اوملظ و  نیذـلا  اورـشحا  یلاـعت : هلوق  و  منهج ،
هروصب همایقلا  یف  روصتت  ناسنالا  سفن  یلع  بلغت  هکلم  لک  تاکلملا و  بجوی  لیعافالا  ررکت  ناف  اهروص  تاکلملا و  مهجاوزاـب 

بتارم یف  هلزانلا  هرـصاقلا  مهممه  بسحب  یه  امنا  نیربدـملا  ءایقـشالا  لیعافا  نا  کش  و ال  هتلکاش ، یلع  لمعی  لک  لـق  اهبـسانت ،
روص یلع  نورشحی  مرج  الف  مهسوفن  یلع  بلغت  هیناطیـش  وا  هیعبـس  وا  هیمیهب  ضارغا  یلع  هروصقم  مهتاروصت  هیناویحلا و  خزاربلا 

اهدـنع نسحی  روص  یلع  سانلا  ضعب  رـشحی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ثیدـحلا  یف  و  ترـشح ، شوحولا  اذا  و  تاناویحلا ، کلت 
لکل نا  کلذ  یف  رـسلا  .مههوجو و  یلع  و  هاشم ، و  انابکر ، فانـصا : هثالث  همایقلا  موی  سانلا  رـشحی  اضیا  هیف  و  ریزاـنخلا ، هدرقلا و 
روصک کلذـب  صتخی  ندـب  تاناویحلا و  عاونا  نم  عون  هروص  سفنلا  یف  هنکمتملا  هیدرلا  تاـئیهلا  همومذـملا و  قـالخالا  نم  قلخ 

هاکاحملل و اهوحن  دورقلا و  نادبا  و  ناغورلا ، ثبخلل و  اهلاثما  بلاعثلا و  نادبا  و  الثم ، روهتلا  ربکتلا و  قلخل  اهوحن  دوسالا و  نادـبا 
یلع هیدرلا  قالخالا  نم  ریثک  ددع  ناسنالا  نم  دحاو  صخشل  ناک  امبر  .کلذ و  ریغ  یلا  هوهـشلا  صرحلل و  ریزانخلا  و  هیرخـسلا ،

مهراـصبا و مهعمـس و  مهیلع  دهـشت  موی  لـج : زع و  هللا  لاـق  هرخـالا  یف  هیناویحلا  روـصلا  فـلتخت  کـلذ  بسحبف  هتواـفتم  بتارم 
نمکم ناسنا و  لک  ندـب  لخاد  یف  نا  رافـسالا : نم  رـشحلا  ثحبم  یف  هرـس  سدـق  اردـص  یلوملا  لاق  .نولمعی  اوناک  امب  مهدولج 

روشحملا وه  ندـبلا و  اذـه  تومب  تومی  لعفلاب ال  مئاق  دوجوم  وه  هساوح  هاوق و  هلاکـشا و  هئاضعا و  عیمجب  ایروص  اـناویح  هفوج 
نم هیلع  هدراو  هیـضرع  بکرملا  ندـبلا  اذـه  هایحک  هتایح  تسیل  بقاعی و  باثی و  يذـلا  وه  هانعمل و  هبـسانملا  هتروصب  هماـیقلا  موی 

هروص یلع  همایقلا  یف  رـشحی  یـسحلا  ناویحلا  یلقعلا و  ناویحلا  نیب  طسوتم  ناویح  وه  هیتاذ و  سفنلا  هایحک  هتایح  امنا  جراـخلا و 
نم نطالفاک و  نیمدقالا  ءامکحلا  نع  لوقنملا  خسانتلا  ینعم  لووی  عجری و  اذهب  و  هلامعلا ، اهدـیب  سفنلا  اهتبـسک  تاکلم  تائیه و 
یلا هریـشملا  تاـیالا  لـمحی  هیلع  و  تاوـبنلا ، ناـسل  یف  درو  اـم  اذـک  و  نیطاـسالا ، نم  اـمهریغ  سروغاـثیف و  طارقـس و  لـثم  هقبس 

، نوعزوی مهف  انتایاب  اوناک  سانلا  نا  مهملکت  ذئموی  ضرالا  نم  هباد  مهلانجرخا  لوقلا  مهیلع  عقو  اذا  و  یلاعت : هلوق  اذک  و  خـسانتلا ،
یلا هراشا  کلذ  لک  نوقرفتی ، ذئموی  یلاعت : هلوق  و  نوعزوی ، مهف  انتایاب  بذـکی  نمم  اجوف  هما  لک  نم  رـشحن  موی  و  یلاعت : هلوق  و 
یف اـم  لـصح  روبقلا و  یف  اـم  رثـعب  اذا  روشنلا  موی  اـهجورخ  هتماـصلا و  ممـالا  جاوفـالا  اهتروریـص  اـهرهوج و  یف  سوفنلا  بـالقنا 

ص : ) داعملا ءدـبملا و  یف  لاق  .نیطایـشلا و  شوحولا و  مئاـهبلا و  تاـیذوملا و  عابـسلا و  نم  تاـناویحلا  عاونا  هروص  یلع  رودـصلا 
بضغلا و لثم  ماوهلا  عونا  عابـسلا و  فانـصاب  انوحـشم  هآرل  ایندـلا  یف  هنطاب  هریـصبلا  رونب  دـهاش  نم  لک  ءافرعلا : ضعب  لاـق  ( 325

رثکا نا  الا  هظحلب  هنع  یهـس  نا  هشهنت  هسرتفت و  لازت  یتلا ال  یه  اهریغ و  ءاـیرلا و  بجعلا و  ربکلا و  دـسحلا و  دـقحلا و  هوهـشلا و 
هقفاوملا اهلاکـشا  اهروصب و  هل  تلثمت  دـق  اهنیاع و  هربق  یف  عضو  ءاطغلا و  فشک  اذاف  اهتدـهاشم  نع  نیعلا  بوجحم  هنوکل  سانلا 

یخا ای  تدرا  ناف  اهروص ، هل  تفـشکنا  دق  نالا  هرـضاحلا  هتافـص  یه  امنا  هب و  تقدحا  دق  تایحلا  براقعلا و  هنیعب  يریف  اهیناعمل 
رهاظ نع  الـضف  کبلق  میمـصب  اهـشهن  اهغدـل و  یلع  کسفن  نطوف  الا  لعفاف و  توملا  لبق  اهیلع  رداـق  تنا  اـهرهقت و  اـهلتقت و  نا 

نم روهـشملا  فوسلیفلا  سروغاثیف  سروقـسفاب  دصقی  خلا ، سفنلا  نا  لوقی  سروقـسفا  ناک  يدنکلا  لوق  .کمـسج و  کترـشب و 
هبیجع و زومر  هبتارم  ددـعلا و  صاوخ  یلع  هبیترت  ملاعلا و  دـضن  یف  هل  هوبنلا و  هاکـشم  نم  دافتـسا  دـق  نیمدـقالا  ءاـمکحلا  مظاـعا 

لقعلا كردـی  اینارون ال  ایناحور  هعیبطلا  ملاع  قوف  املاع  نا  نم  سلقلا  با  اهیف  براق  بهاذـم  داعملا  ناـش  یف  هل  هدـیعب و  ضارغا 
اهریغ دـسحلا و  ءایرلا و  ربجتلا و  بجعلا و  نم  وربتلاب  همیوقت  نسحا  ناسنا  لک  نا  و  هیلا ، جاتحت  هیکزلا  سفنالا  نا  و  هئاهب ، هنـسح 
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، هیهلالا همکحلا  نم  هرهاوج  نم  ءاشی خ ل )  ) عاش ام  یلع  علطی  یناحرولا و  ملاعلاب  قحلی  نا  الها  راص  دقف  هینادسجلا  تاوهشلا  نم 
هانلقن ابلط ، اهل  فلکتی  نا  یلا  جاتحی  الف  عمسلا  هساح  یلا  هیتالا  هیقیسوملا  ناحلالاک  الاسرا  ادشح  هیتات  سفنلل  هذلملا  ءایشالا  نا  و 

لک نم  کل  رهظیـس  كراکفا و  کلاوقا و  کلاعفا و  یف  کل  ضراعتـس  کنا  هیماسلا : هتاملک  نم  .یطفقلل و  ءاـمکحلا  خراـت  نم 
یف کیذوی  ناطیـشل  هدام  تراص  هیوهـش  وا  هیبضغ  هکرحلا  تناک  ناف  هینامـسج  وا  هیناـحور  هروص  هیلمع  وا  هیلوق  وا  هیرکف  هکرح 

هب يدـتهت  و  كایند ، یف  هتمدانمب  ذـتلت  اکلم  تراص  هیلقع  هکرحلا  تناک  نا  و  کتافو ، دـعب  رونلا  هاقالم  نع  کبجحی  کـتایح و 
یف مظاعالا  ءالوه  دافا  ام  .رافـسالا و  نم  بتکلا  زاربا  فئاحـصلا و  رـشن  ثحبم  نم  هاـنلقن  هتمارک ، راد  هللا و  راوج  یلا  كارخا  یف 

اهراوطا سفنلا و  یف  امالک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر یلاعت و  هللا  لوق  دعب  تیار  ام  ینا  الا  ادـج  فیطل  اهتاروطت  سفنلا و  هینا 
ربحل لاق  ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  نیهلاتملا  هودق  نیکلاسلا و  هیار  نیدحوملا و  ماما  مالک  نم  نقتا  عمجا و  فطلا و 
یمس هیف  سفنلا  رثا  يوق  نم  و  هیف ، سفنلا  رثا  يوق  هجازم  یفص  نم  و  هجازم ، یفص  هعابط  لدتعا  نم  مهئاملع : دوهیلا و  رابحا  نم 

وه امب  ادوجوم  راص  دـقف  هیناسفنلا  قالخالاب  قلخت  نم  و  هیناسفنلا ، قالخالاب  قلخت  دـقف  هیقتری  اـم  یلا  یمـس  نم  و  هیقتری ، اـم  یلا 
ای ربکا  هللا  يدوهیلا : لاقف  ریغم  هلاحلا  هذـه  نع  هل  سیل  و  یکلملا ، بابلا  یف  لخد  و  ناویح ، وه  امب  ادوجوم  نوکی  نا  نود  ناـسنا 
نم سماخلا  دـلجملا  رخاوا  یف  هرـس  سدـق  یلماعلا  نیدـلائاهب  خیـشلا  همـالعلا  هلقن  اـهعیمج ، هفـسلفلاب  تقطن  دـقل  بلاـط  یبا  نبا 

انالوم تلاـس  لاـق : داـیز  نب  لـیمک  نع  ص 246 )  ) هـنم یناـثلا  دـلجملا  یف  لاـق  و  هلودـلا .) مـجن  عـبط  نـم  ص 594   ) لوکـشکلا
ای تلق : کفرعا ؟ نا  دیرت  سفنالا  يا  لیمک و  ای  لاقف : یـسفن ، ینفرعت  نا  دـیرا  نینموملاریما  ای  تلقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

هیلکلا و  هیـسدقلا ، هقطانلا  و  هیناویحلا ، هیـسحلا  و  هیتابنلا ، هیمانلا  هعبرا : یه  امنا  لیمک  ای  لاق : هدـحاو .!؟ سفنالا  یه  له  يـالوم و 
هعفاد و و  همـضاه ، و  هبذاج ، و  هکـسام ، يوق : سمخ  اهل  هیتابنلا  هیمانلاف  ناتیـصاخ : يوق و  سمخ  هذـه  نم  هدـحاو  لکل  و  هیهلالا ،
و قوذ ، و  مش ، و  رصب ، و  عمس ، يوق : سمخ  اهل  هیناویحلا  هیسحلا  .دبکلا و  نم  اهثاعبنا  و  ناصقنلا ، هدایزلا و  ناتیصاخ : اهل  و  هیبرم ،
و ملح ، و  ملع ، و  رکذ ، و  رکف ، يوق : سمخ  اهل  هیـسدقلا  هقطانلا  .بلقلا و  نم  اـهثاعبنا  و  بضغلا ، اـضرلا و  ناتیـصاخ : اـهل  سمل و 
: يوق سمخ  اهل  هیهلالا  هیلکلا  .همکحلا و  ههازنلا و  ناتیصاخ  اهل  و  هیکلملا ، سوفنلاب  ءایـشالا  هبـشا  یه  ثاعبنا و  اهل  سیل  و  ههابن ،

اهودبم یتلا  هذه  میلستلا و  اضرلا و  ناتیـصاخ : اهل  و  ءالب ، یف  ربص  و  ءانغ ، یف  رقف  لذ و  یف  زع  و  ءاقـش ، یف  میمعن  و  ءانف ، یف  ءاقب 
هیـضار کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اـهتیا  اـی  یلاـعت : هللا  لاـق  و  یحور ، نم  هیف  تخفن  و  یلاـعت : هللا  لاـق  دوعت ، هیلا  هللا و  نم 

روص لاقف : يولعلا  ملاعلا  نع  لئـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  ررغلا  رردـلا و  باتک  یف  يور  .لکلا و  طسو  لـقعلا  و  هیـضرم ،
و هلاعفا ، اهنع  رهظاف  هلاثم  اهتیوه  هیف  یقلا  و  تالالتف ، اهعلاط  تقرـشاف و  اهل  یلجت  دادعتـسالا ، هوقلا و  نم  هیلاـع  دوملا ، نع  هیراـع 

دقف دادـضالا  تقراف  اهجازم و  لدـتعا  اذا  و  اهللع ، لئاوا  رهاوج  تهباش  دـقف  لقعلا  ملعلاب و  اهیکز  نا  هقطان  سفن  اذ  ناـسنالا  قلخ 
لیلجلا ملاعلا  هاور  دق  و  هرس ،) سدق  ضیفلل  نونفلا  زعا  یف  نویعلا  هرق  نم  رشع  هعساتلا  هملکلا  نم  هانلقن   ) دادشلا عبسلا  اهب  كراش 

بقانملا یف  بوشآ  رهش  نبا 

ءارو ام  مهل  فشوکف  هیناسفنلا  لـئاذرلا  نیر  نع  هزنتلا  و  ندـبلا ، نرد  نع  صلختلا  نم  مظاـعالا  ضعبل  لـصح  اـم  رکذـنل  .اـضیا و 
فوسلیفلا لاق  ( 1 : ) نیبلاطلل اهفرـش  سفنلا و  ناش  مظع  نم  اـجزومنا  و  تادرجملا ، ملاـع  یف  ریـسلا  یلا  نیقاتـشملل  اـبیغرت  هعیبطلا 

ینانویلا کلملا  رما  سیل  اطاطـسرا  فصو  دق  و  يدنکلا :) لئاسر  نم  ص 279   ) سفنلا یف  هتلاسر  یف  يدنکلا  قاحـسا  نب  بوقعی 
نم يار  امب  مهثدـح  بیغلا و  ملع  نم  نونفب  سانلا  ملعا  قافا  اـملک  هریثک ، اـمایا  تومی  ـال  شیعی و  ـال  ثکمف  هسفنب  جرحت  يذـلا 

ام لک  نحتما  املف  مهنم ، دحاو  دحاو  رمعب  هتیب  لها  نم  هعامج  ربخا  و  نیهاربلا ، کلذ  یف  مهاطعا  و  هکئالملا ، روصلا و  سفنالا و 
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یف نوکی  لیـس  و  هنـس ، دـعب  سوالا  دالب  یف  نوکی  افـسخ  نا  ربخا  و  رمعلا ، نم  هل  هدـح  يذـلا  رادـقملا  مهنم  دـحا  زواجتی  مل  لاق 
اهنال ملعلا  کلذ  تملع  امنا  هسفن  نا  کلذ  یف  لیبسلا  نا  سیل  اطاطـسرا  رکذ  و  لاق : .لاق  امک  رمالا  ناکف  نیتنـس  دعب  رخآ  عضوم 
تار دـق  تناـکل  هقیقحلا !؟ یلع  ندـبلا  تقراـف  ول  فیکف  کـلذ  تارف  لاـصفنالا  ضعب  هنع  تلـصفنا  و  ندـبلا ، قراـفت  نا  تداـک 

نم یلع  ءاکبلا  رثکی  یکبی و  نا  یغبنی  هنوزخملا  ءایـشالا  نم  یکبی  نا  هعبط  نمم  نیکابلل  لـقف  .یلعـالا  توکلملا  رما  نم  بئاـجع 
یلا هعبطب  لیمت  و  خ ل ) هرشلا -  ) هرشلا هبسکت  یتلا  ههومملا  هیندلا  هسیـسخلا  هریقحلا  تاوهـشلا  باکترا  نم  کهنی  و  هسفن ، لمهی 
رهط وه  قحلا  رهطلا  ناف  هتقاط ، بسح  هسفن  رهطی  و  هیلا ، صلختلا  فیرـشلا و  رمالا  اذـه  یف  رظنلاب  لـغاشتی  نا  عدـی  مئاـهبلا و  عبط 
نع الـضف  لاهجلا ، عیمج  دـنع  وهف  هامک  اب  ندـبلا  خـطلم  ناک  اذا  هیرابل ، دـبعتملا  زربملا  میکحلا  ملاـعلا  ناـف  ندـبلا  رهطـال  سفنلا 
نا هیندلا  اهتاذل  ایندلا و  رجه  دق  يذلا  دبعتملا هللا  هلیضف  نم  .ربنعلا و  کسملاب و  ندبلا  خطلملا  لهاجلا  نم  فرـشا  لضفا و  ءاملعلا 
نا ملعت  الا  لهاجلا  ناسنالا  اهیا  ایف  .ءاطخلا  یلع  هنم  علطی  نا  حرفی  هلجی و  هلضفب و  فرتعی  هسفنب  مهنم  رخـس  نم  الا  مهلک  لاهجلا 
هللا هدـمغت  يدـنکلا  مـالک  یهتنا  نیدـبالا ؟ دـبا  هیف  یقبتف  یقیقحلا ، ملاـعلا  یلا  ریـصت  مث  هحملک  وه  اـمنا  ملاـعلا  اذـه  یف  کـماقم 

ص 44  ) یفاکلا هعماج  نم  رفکلا  نامیالا و  باتک  نم  نیقیلا  نامیالا و  هقیقح  باب  یف  هماقم  هللا  یلعا  ینیلکلا  يور  و  ( 2  ) .هنارفغب
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع ابا  تعمـس  لاق : رامع  نب  قاحـسا  نع  هدانـساب  برعملا ) نم  ج 2 

یف هانیع  تراـغ  و  همـسج ، فحن  دـق  هنول ، ارفـصم  هسارب ، يوهی  قفخی و  وه  دجـسملا و  یف  باـش  یلا  رظنف  حبـصلا  ساـنلاب  یلص 
یلص  ) هللا لوسر  بجعف  انقوم ، هللا  لوسر  ای  تحبصا  لاق : نالفلا ؟ تحبـصا  فیک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل  لاقف  هسار ،
یلیل رهسا  یننزحا و  يذلا  وه  هللا  لوسر  ای  ینیقی  نا  لاقف : کنیقی ؟ هقیقح  امف  هقیقح  نیقی  لکل  نا  لاق : هلوق و  نم  هلآ ) هیلع و  هللا 

کلذل و قئالخلا  رـشح  باسحلل و  بصن  دق  یبر و  شرع  یلا  رظنا  یناک  یتح  اهیف  ام  ایندلا و  نع  یـسفن  تفزعف  يرجا  وه  امظا  و 
اهیف مه  رانلا و  لها  یلا  رظنا  یناک  و  نوئکتم ، کئارالا  یلع  نوفراعتی و  هنجلا و  یف  نومعنتی  هنجلا  لها  یلا  رظنا  یناک  و  مهیف ، اـنا 
دبع اذه  هباحـصال : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  یعماسم ، یف  رودی  رانلا  ریفز  عمـسا  نالا  یناک  و  نوخرطـصم ، نوبذـعم 
هللا لوسر  هلاعدـف  کعم ، هداهـشلا  قزرا  نا  هللا  لوسر  ای  یل  هللا  عدا  باشلا : لاقف  هیلع ، تنا  ام  مزلا  هل : لاق  مث  نامیالاب  هبلق  هللا  رون 

.رشاعلا و وه  ناک  رفن و  هعست  دعب  دهشتساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تاوزغ  ضعب  یف  جرخ  نا  ثبلی  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لبقتسا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ریصب  یبا  نع  ناکسم  نب  هللادبع  نع  هدانساب  هدعب  يور 

هللا لوسر  هل  لاقف  اقح ، نموم  هللا  لوسر  ای  لاقف : کلام ؟ نب  هثراح  ای  تنا  فیک  هل : لاقف  يراصنالا  ناـمعنلا  نب  کـلام  نب  هثراـح 
تامظا یلیل و  ترهـساف  ایندلا  نع  یـسفن  تفزع  هللا  لوسر  ای  لاقف : کلوق ؟ هقیقح  امف  هقیقح  یـش ء  لکل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

ءاوع عمـسا  یناک  و  هنجلا ، یف  نوروازتی  هنجلا  لها  یلا  رظنا  یناک  باـسحلل و  عضو  دـق  یبر و  شرع  یلـالا  نا  یناـک  يرجا و  وه 
نا یل  هللا  عدا  هللا  لوسر  ای  لاقف : تبثاف ، ترـصبا  هبلق ، هللا  رون  دـبع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل  لاقف  رانلا ، یف  راـنلا  لـها 

هثعبف هیرس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثعب  یتح  امایا  الا  ثبلی  ملف  هداهـشلا ، هثراح  قزرا  مهللا  لاقف : کعم  هداهـشلا  ینقزری 
دعب بلاط  یبا  نب  رفعج  عم  دهشتسا  لاق : ریصب  یبا  نع  دیرب  نب  مساقلا  هیاور  یف  و  لاق : .لتق و  مث  هینامث  وا  هعـست  لتقف  لتاقف  اهیف 

هلیـضف نم  اهیف  امل  کعم  هداهـشلا  قزرا  نا  یل  عدا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  لاق  امنا  تلق : .رـشاعلا  وه  ناک  رفن و  هعـست 
هبلط یف  يرا  و  قوقزری ، مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  و ال  لئاق : نم  زع  لاق  اـم  اـهیف  یفک  هیماـس و 
دروآ تسدـب  یـسک  ره  ار  لام  مجعلا : رعاش  لاق  لاـملاک  هلیـصحت  نم  بعـصا  لاـحلا  ظـفح  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنم  هداهـشلا 

، تبثاف ترصبا  وا  هیلع ، تنا  ام  مزلا  هل : لاق  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مالک  یف  لمات  تسا و  نتشادهاگن  ردنا  شجنر 
یف هبقارملا  هریثک و  تافآ  هلـصاحلا  تالامکلل  ناف  کلذ ، یلع  هتابث  هبلق و  هب  هللا  رون  يذلا  لماکلا  نامیالا  نم  هدجو  ام  موزلب  هرما 
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لاق اهب ، معنت  نمل  ادج  همزال  اهلاوز  مدع  اهظفح و 

غزت انبر ال  اولاق : مهنا  نیحلاص  موق  نع  یکح  هللا  نا  ماشه  اـی  مکحلا : نب  ماـشهل  مالـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ماـمالا 
هاور  ) اهادرو اهامع  یلا  دوعت  غیزت و  بولقلا  نا  اوملع  نیح  باهولا ) تنا  کـنا  همحر  کندـل  نم  اـنل  بهو  انتیدـه  ذا  دـعب  اـنبولق 

هفالـس یف  امک  هرـس  سدق  یئاهبلا  همالعلا  خیـشلا  لاق  ثیدـحلا 12 .) یفاکلا  لوصا  نم  لـهجلا  لـقعلا و  باـتک  یف  هر - ینیلکلا -
قئالعلا و  هینیدـلا ، قئالعلا  باحـصا  بولق  یلع  سنـالا  تاـحفن  نم  هحفن  سدـقلا  ملاـع  نم  بهت  دـق  هحناـس : ص 292 :)  ) رـصعلا
نونعذی و  هینامـسجلا ، سافنالا  حـیق  نوکردـیف  مهحابـشا ، میمر  یف  هقیقحلا  حور  يرجت  مهحاورا و  ماشم  کلذـب  رطقتف  هیویندـلا ،

، داعملا ءادـبلا و  نع  هلفغلا  مون  نم  نوهبتنی  داشرلا و  کلاسم  كولـس  یلا  نولیمیف  هینالویهلا ، دویقلا  يواهم  یف  ساکتنالا  هساسخب 
مهرهطت روزلا و  ملاع  ساندا  مهنع  طیمت  هیهلا  هبذج  لوصح  یلا  یقبی  هتیلایف  لالحمـضالا ، یحو  و  لاوزلا ، عیرـس  هیبنتلا  اذه  نکل 

کلت یف  ساکعنالا  یلا  نودوعی  هیسنالا  همسنلا  کیتاه  ءاضقنا  و  هیـسدقلا ، هحفنلا  کلت  لاوز  دنع  مهنا  مث  رورغلاراد ، ساجرا  نم 
يدز و يریت  لامکلا : باحصا  نم  اوناک  نا  لاقملا : اذهب  مهلاح  ناسل  يدانی  و  لانملا ، عیفرلا  لاحلا  کلذ  یلع  نوفساتیف  ساندالا ،

لد مخز 

هجورخ نا  يارف  همعنلا  لاوز  بلقلا و  غیز  نم  فاخ  باشلا  ناک  هلمجلاب  رگد و  مهرم  نالد  هتسخ  بیبط  يا  ناه  نازا  دش  هدوسآ 
.ملعا و یلاعت  هللا  و  یناثلا ، یلع  لوالا  بحتـساف  هلاوز  فوخ  عم  اهیف  ءاقبلا  نم  هیلا  بحا  لضفا و  یهلالا  رونلا  کلذ  عم  ایندـلا  نم 

یف یلازغلا  اذـک  و  ج 1 ،) ص 355   ) اضیا هثراـح  یلا  اهبـسن  هعقاولا و  هذـه  سنا  نع  هدانـساب  هباـغلا  دـسا  یف  ریثـالا  نبا  يور  دـق 
ربمغیپ تفگ  لاق : ثیح  هثراح  نب  دیز  هنا  رهاظلا  دیز و  یلا  يونثملا  نم  لوالا  دلجملا  یف  یمورلا  فراعلا  اهبسن  نکل  مولعلائایحا ،

یلا ص 242 ج 1 )  ) ءایلوالا هیلح  یف  یناهفصالا  میعنوبا  اهبسن  .تایبالا و  رخآ  یلا  افصاب  قیفر  يا  تحبـصا  فیک  ار  دیز  یحابص 
یلا بولقلا  داشرا  هباتک  نم  نیثالثلا  عباسلا و  بابلا  یف  یملیدـلا  اهبـسن  و  اضیا ، کلام  نب  سنا  نع  هدانـساب  اهاور  لبج و  نب  ذاعم 

لوسر یلع  لخد  هنع  یلاعت  هللا  یـضر  لبج  نب  ذاعم  نا  میعن  یبا  هیاور  یف  و  ریـسی ، فالتخالا  هدـحاو و  امهظافلا  ذاعم و  نب  دـعس 
هقیقح قح  لکل  اقادصم و  لوق  لکل  نا  لاق : یلاعت  هللااب  انموم  تحبصا  لاق : ذاعم ؟ ای  تحبـصا  فیک  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

طق ءاسم  تیسما  ام  و  یسما ، ینا ال  تننظ  الا  طق  احابص  تحبصا  ام  هللا  یبن  ای  لاق : لوقت ؟ ام  قادصم  امف 

اهعم اهباتک  یلا  یعدـت  هیثاج  هما  لک  یلا  رظنا  یناک  و  يرخا ، اهعبتا  ینا ال  تتنظ  الا  هوطخ  توطخ  و ال  حبـصا ، ـال  ینا  تننظ  ـالا 
لاق ( 3  ) .مزلاـف تفرع  لاـق : هنجلا ، لـها  باوث  راـنلا و  لـها  هبوقع  یلا  رظنا  یناـک  هللا و  نود  نم  دـبعت  تناـک  یتلا  اـهناثوا  اـهیبن و 

قابطا تراص  ول  هللا  مث و  هللا  و  راونالا : عبنم  رارـسالا و  عماج  هباتک  لوا  یف  هرـس  سدق  یلمالا  ردـیح  دیـسلا  هلاتملا  هزنتملا  فراعلا 
حرش مهنکمی  اباتک ال  کلملا  سنالا و  نجلا و  و  ادادم ، طیحملا  عم  هعبسلا  روحبلا  و  امالقا ، نیـضرالا  راجـشا  و  اقاروا ، تاوامـسلا 

ام ال نیحلاصلا  يدابعل  تددعا   ) یسدقلا ثیدحلا  یف  هفوصوملا  هینابرلا ، قئاقحلا  هیهلالا و  فراعملا  نم  تدش  ام  ریـشع  نم  رـشع 
امب ءازج  نیعا  هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  نآرقلا : یف  هروکذـملا  رـشب ،) بلق  یلع  رطخ  ـال  تعمـس و  نذا  ـال  تار و  نیع 
امب نآرقلا  یف  اهنع  ربعملا  هیتوکلملا  ضماوغلا  هیتوربجلا و  رارسالا  نم  تفرع  ام  ءازجا  نم  ءزج  نایب  مهل  رـسیتی  .نولمعی و ال  اوناک 

یلاعت هلوقل  نمحرلا ، میلعتب  اضیا  اهیلا  یموملا  ملعی ) مل  ام  ناسنالا  ملع  ملقلاب  ملع  يذلا  مرکالا  کبر  ارقا و  : ) یلاعت هلوقل  ملعی  مل 
ادادم رحبلا  ناک  ول  لق   ) یلاعت هلوقل  دـفنت  الو  دـیبت  یتلا ال  هللا  تاملکب  هامـسملا  نایبلا ) هملع  ناسنالا ، قلخ  نآرقلا ، ملع  نمحرلا  )

، مالقا هرجـش  نم  ضرالا  یف  ام  نا  ول  و  : ) یلاعت هلوقل  و  اددم ) هلثمب  انئج  ول  و  یبر ،) تاملک  دفنت  نا  لبق  رحبلا  دفنل  یبر  تاملکل 
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رصم لکب  ءارعشلا  نساحم  یف  رصعلا  هفالس  یف  و  ( 4 (. ) میکح ریزع  هللا  نا  هللا  تاملک  تدفن  ام  رحبا  هعبـس  هدعب  نم  هدمی  رحبلا  و 
حرـش و  نیدجاسلا ، دیـس  هفیحـص  حرـش  یف  نیکلاسلا  ضایر  بحاص  یندملا  نیدلا  ردـص  یلع  دیـسلا  همالعلا  فیلات  (ص 479 )
ریمالا هعونتم : نونف  یف  اـفلوم  رـشع  هیناـمث  یلا  غلبت  اـهریغ  هعیـشلا و  تاـقبط  یف  هعیفرلا  تاجردـلا  و  وحنلا ، یف  هیدمـصلا  دـئاوفلا 
هتلاسر هلئاسر  بیرغ  نم  و  هرـس : سدق  هتمجرت  یف  هفالـسلا  بحاص  لاق  نا  یلا  ینـسحلا - دامادلاب  ریهـشلا  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم 

و نیملاعلا ، بر  هلک هللا  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اهتروص : و  هتریـس ، سدـقت  و  هتریرـس ، هلاـت  یلع  لدـی  اـمم  یه  هعیلخلا و 
هللا لوسر  رهـش  رـشع  سداس  هعمجلا  موی  ناک  دق  اذه و  انرهـش  مایا  نم  موی  تاذ  تنک  نیرهاطلا ، هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع  هتالص 

يداروا يراـکذا و  فیعاـضت  یف  یبر  رکذا  یتاولخ  ضعب  یف  هسدـقملا  هترجه  نم  فلا  نیرـشع و  ثـالث و  ماـعل  مرکملا  ناـبعش 
ناک هرون و  عاعش  یف  ءامحنالا  هرس و  میرح  یف  لغوتلا  نع  الا  یـش ء  لک  نع  کلذب  اهددشم  ینغم  ای  ینغ  ای  ررکاف  ینغلا  همـساب 

تذخا هعیبطلا و  هلابح  دقع  تللح  و  سحلا ، هکبـش  قلح  تککفف  ینامثجلا  رکولا  نم  ینتبذتجاف  یلا ، تردتبا  دـق  هیـسدق  هفطاخ 
و يدـسج ، توضن  و  يدـلخ ، توقم  و  یندـع ، تضفر  یندـب و  تعلخ  دـق  یناک  و  هقیقحلا ، توکلم  طسو  یف  حورلا  حانجب  ریطا 
تاینیوکتلا و تایعادـبالا و  نم  یلمجلا  ماظنلا  مما  مجامجب  دوجولا  رـصمب  انا  اذاف  رهدـلا  ملاـع  یلا  ترـص  و  ناـمزلا ، میلقا  تیوط 

نم مالسالا  هلهاجلا و  طاهرا  و  نامیالا ، رفکلا و  ماوقا  تاینامزلا و  تایرهدلا و  تاینالویهلا و  تایسدقلا و  تایعیبطلا و  تایهلالا و 
داحآ هلمجلاب  و  دابالا ، لازالا و  یف  تابقاعلا ، نیبقاعلا و  و  تافلاسلا ، نیفلاسلا و  و  تارباغلا ، نیرباـغلا و  تاجرادـلا و  نیجرادـلا و 

عیمجلا اذا  اهتایتآ و  اهتایلاح و  اهئادـباب  اهتابثاب و  اهریبک  اهریغـص و  اهـضیضق و  اهـضقب و  ناکمالا  ملاوع  تاراد  ناکمالا و  عماجم 
هناطلـس لج  هبانج  ءاقلت  مهتاین  راصباب  نوصخاش ، هناحبـس  هباب  رطـش  مهتایهام  هوجو  نولماعم ، هبطاق  مهبذجی  هرمز  هرمز  هفز و  هفز 
لاهتبالا خارص  هعارضلا و  حیحص  یف  هکلاهلا  مهتای  وه  هقاف  نسلا  و  هرخافلا ، مهتاوذ  رقف  هنـسلاب  اعیمج  مه  و  نوملعی ، ثیح ال  نم 
هخرـصلا و  هیلقعلا ، هجـضلا  کلت  یف  تقفطف  نورعـشی  ـال  مه  ثیح  نم  ینغم  اـی  ینغاـیب  هوداـنم  هوخرـصتسم و  هوعاد و  هورکاذ و 

هرهاس رجاها  هدرجملا و  یسفن  رصب  نع  بیغا  هلقاعلا و  تاذ  رهوج  یسنا  شهدلا  هلولا و  هدش  نم  تدک  و  یلع ، ایشغم  رخا  هیبیغلا 
هفطخلا کلت  ینتفطخ  و  اهیلا ، انویح  انیح  هسلاخلا  هسلخلا  کـلت  ینتعدو  دـق  ذا  اـسار  دوجولا  رطق  عقـص  نم  جرخا  نوکلا و  ضرا 
هلاـسرلا یهتنم  اذـه  .يرخا  هراـت  رورغلا  هیرق  و  روزلا ، هعقب  و  راوبلا ، هروک  و  راـیتلا ، ضرا  یلا  تعجرف  اـهیلع  اـفوهل  اـقئات  هفطاـخلا 
هعانصلا هذهب  نیلغتشملا  نم  ملعا  ینا  رافـسالا : عبار  نم  رـشاعلا  نم  یناثلا  رخآ  یف  هرـس  سدق  نیهلاتملا  ردص  لاق  ( 5  ) .هروکذملا

نیمدـقتملا و ربز  یف  اهلثم  دـجوی  مل  و  اهکرادا ، نع  هیکذـلا  ماـهفالا  رـصقی  اروما  دوجولا  لاوحا  نم  ملعی  ثیحب  هخوسر  ناـک  نم 
هـسفن اذـه  هلوقب  دارا  هنا  تاملکلا  بیلاساب  فراـعلا  یلع  یفخی  ـال  .رکـشلا و  هل  دـمحلا و  هللا  ءاـمعلا ، و  ءاـمکحلا ، نم  نیرخاـتملا 

(6  ) .هیعاسم هللا  رکش  هدافا ، ام  یلع  دهاش  لدعا  هقینالا  هتاقیقحت  و  هعم ، قحلا  و  هیلع : هللا  ناوضر  يراوزبسلا  هلاتملا  لاق  هفیرـشلا و 
هخفن هسفن و  ردخی  ناتـسهد  نابایب  لجر  یل  یکح  ص 417 ج 1 :)  ) ءافشلا تایعیبط  نماث  نم  هعباسلا  رخآ  یف  سیئرلا  خیـشلا  لاق 

، تتام هیح  هتعسل  ناف  هیلع ، اهرسقی  مل  ام  ارایتخا  هعسلت  عسللاب و ال  هیفاکنت  تایحلا ال  ادج و  هلاتق  یه  اهب و  یتلا  یعافالا  تایحلا و 
ادـلو فلخ  شعی و  ملف  هتبلط  ناتـسهد  نابایببب  تلـصح  امل  ینا  مث  موی ، یمح  هل  ضرع  تتاـمف و  هتعـسل  اـمیظع  اـنینت  نا  یکح  و 

هسفن و نع  دتحی  هزع و  نع  دصت  یعافالا  نا  اهتلمج  نم  ناک  اهرثکا و  تیسن  بئاجع  هنم  تیارف  هنم ، بابلا  اذه  یف  هیـصاخ  مظعا 
هقطانلا سفنلا  نع  هرداصلا  بئاجعلا  نم  هربتعملا  بتکلا  یف  انیار  امم  ریسی  رزن  اهتعمـس  یتلا  لاوحالا  هذه  .یهتنا و  هدی ، یف  ردخی 

امف یبن  یـصو  وا  یبن  هاکـشم  نم  اوسبتقا  لکلا  ول ال  مهلج  لب  همامالا  هوبنلا و  هبتر  اوغلبی  مل  نمم  ماظعلا  ءـالوه  نا  یلع  هیناـسنالا ،
هناحبـس و هللا  ظعاوم  نم  روما  هدـعب  تانلف  .نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ءایـصوالا  ءایبنالا و  نم  هیهلـالا  هفـالخلا  یلا  زئاـفلاب  کـنظ 

ینعا هیبتکلا ، لماکلا  ناسنالا  هروص  میرکلا  نآرقلا  - 1 لوقنف : یلاعت  هللا  یلا  رئاسلل  اهنع  صیحم  امم ال  هتیب  لها  هلوسر و  ظـعاوم 
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، هنـسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  موقا ، یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیدمحملا هقیقحلا  هروص  هنا 
نم و  کجورع ، جرادـم  کتاذ و  تاجرد  هتایآ  قئاقح  ناف  هنم  کظح  یلا  رظناف  لماکلا ، ناـسنالا  نم  تبرق  هنم  تبرق  اـم  ردـقبف 

یضر ا هیفنحلا  نبا  دمحم  هنبال  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینسحلا  یبا  نیلقثلا  ماما  هیصو 

موزل هب و  لمعلا  نآرقلا و  خ ) هئارقب -  ) هوالتب کیلع  و  یفاولا ص 64 ج 14 :)  ) هیقفلا یف  هقحملا  هفئاطلا  قودـص  هاور  امک  هنع  هللا 
وهف هقلخ  یلا  یلاعت  هللا  نم  دـنع  هناف  كراهن  کلیل و  یف  هتوـالت  هب و  دـجهتلا  هیهن و  هرما و  همارح و  هلـالح و  هعئارـش و  هضئارف و 
ناک اذاف  نآرقلا  تایآ  ددع  یلع  هنجلا  تاجرد  نا  ملعا  و  هیآ ، نیسمخ  ول  هدهع و  یف  موی  لک  یف  رظنی  نا  ملسم  لک  یلع  بجاو 
یلا ملعلا  لقعلا و  رونب  رظنا  .هنم و  هجرد  عفرا  نیقیدصلا  نییبنلا و  دعب  هنجلا  یف  نوکی  الف  قراو ، ءرقا  نآرقلا : يراقل ء  همایقلا  موی 

فیرـشلا يدـهلا  ملع  يور  دـق  .هرابعلا و  اهلوح  موحی  نا  قوف  هفئاـطل  هنـساحم و  ناـف  اذـه  همـالک  یف  مظعـالا  هللا  یلو  هضاـفا  اـم 
هنا ص )  ) رـشبلا دیـس  نع  دوعـسم  نب  هللادبع  نع  صوحالا  یبا  نع  يرجهلا  قاحـسا  یبا  نع  عفان  نع  رردـلا  ررغلا و  یف  یـضترملا 

، هنم سلجملا 26   ) یلاعت هللا  باتک  نم  رفصا  فوجل  تویبلا  رفـصا  نا  و  متعطتـسا ، ام  هتبدام  اوملعتف  هللا ، هبدام  نآرقلا  اذه  نا  لاق :
مالک یف  هبداملا  يدهلا : ملع  فیرشلا  لاق  فصوت  هتوالح و ال  كردت  هللا  هبدامب  نآرقلا  ریبعت  تلق : رصم ) عبط  نم  ص 354 ج 1 

هعفن و نآرقلا و  ریخ  نم  ناسنالا  هبـستکی  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هبـشف  هیلا  سانلا  وعدـی  لجرلا و  هعنـصی  ماـعطلا  یه  برعلا 
سانلا اعد  اذا  بدآ  وهف  بدای  لجرلا  بدا  دـق  لاقی : هب ، هعافتنا  یعادـلا و  ماعط  نم  وعدـملا  هلانی  امب  ظفح  هارق و  اذا  هیلع  هتدـئاع 
لادـلا حـتفب  ثیدـحلا  اذـه  يور  دـق  و  لادـلا ، حـتفب  هبدام  اضیا  اهیف  لاقی  هنا  رمحالا  رکذ  و  هاعدـملا ، هبداملل : لاقی  و  هماعط ، یلا 

هانعم بدالا ، نم  هلعفم  لادلا  حتفب  هبداملا  هریغ : لاق  .مضلا و  عم  اهب  دارملا  وه  حتفلا  عم  هظفللا  هذـهب  دارملا  رمحالا : لاق  و  هبدام ) )
اولاق امک  هغلابملا  ینعمل  رکذـم  نآرقلا  هبدام و  هبدام و  یف  ءاهلا  تلخد  امنا  مهل و  اـمیوقت  قلخلل و  اـبدا  نآرقلا  لزنا  یلاـعت  هللا  نا 

ناوخا ایف  .هرـس  سدـق  همالک  لقن  نم  اـندرا  اـم  یهتنا  معنملا ، سفنل  هثبخم  رفکلا  و  هرتنع : لاـق  اـمک  .سفنلل و  هبیطم  بارـش  اذـه 
الا قحلا  دـعب  اذام  بدوم و  بدا و  اهئارو  سیل  هبدام  یلا  نیعالا و  ذـلت  سفنـالا و  یهتـشت  اـم  اـهیف  هیهلا  هبداـم  یلا  اومله  ءافـصلا 
یف نآرقلا  ولتی  ناک  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا انالوم  نا  يور  دقف  هرـس : سدق  سوواط  نبا  لجالا  دیـسلل  لئاسلا  حالف  یف  .لالـضلا و 

نآرقلا تایآ  ررکا  تلزام  هانعم : ام  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هیلا ؟ کلاح  تهتنا  ام  بجوا  يذـلا  ام  لئـس  قافا  اـملف  هیلع  یـشغف  هـالص 
.هیهلالا و هلالجلا  هفشاکمب  هیرشبلالا  قلا  مقت  ملف  نایعلا ، هفـشاکملا و  یلع  اهلزنا  نمم  ههفاشم  اهتعمـس  ینناک  لاح  یلا  تغلب  یتح 

مهیلع سداسلا  لوالا و  نیمامالا  نع  هلاسرلا  یف  مدـقت  دـق  یهلالا و  ضیفلا  یلجم  وه  فیک ال و  هلداـفن  ـال  طـیحم  نآرقلا  نا  ملعا 
: نیرحبلا عمجم  نم  عمج  هدام  یف  هیلع  هللا  همحر  یحیرطلا  لاق  .نورصبی  نکل ال  همالک و  یف  هقلخل  یلجت  لج  زع و  هللا  نا  مالسلا 
: لاق هنا  هنع  يور  یتح  هریثکلا  یناعملا  هریـسیلا  هظافلاب  عمج  هللا  نال  میرکلا  نآرقلا  هب  دـیری  ملکلا ، عماوج  تیطعا  ثیدـحلا  یف  و 

لکشلاب هلها  دنع  فرعی  یسدنه  دحاو  لکـش  ناک  اذا  تلق : .یهتنا و  ینعم ، فلا  نوعبـس  هل  الا و  نآرقلا  فورح  نم  فرح  نم  ام 
بلطی ینعم و  فلا  نوعبـس  نآرقلا  نم  فرح  لکل  نوکی  نا  دعب  الف  هلحم  یف  نهرب  امک  هیـسدنه  ماکحا  ( 497664  ) دیفی عاطقلا 

نیب اهلکت  نآرقلا ال  نم  ناقرفلا  رخآ  تایآ  هذـه  نمحرلا ! دابع  ای  .هلبقلا  تقولا و  هفرعم  یف  هلومعملا  انتلاسر  یف  عاطقلا  یف  مالکلا 
ضرالا یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلادابع  و   ) .اجن زاف و  هب  لمع  نم  هسارب  روتـسد  اهنم  هیآ  لک  ناف  ربدتلا  قح  اهیف  ربدـت  لب  کیکف 

نا منهج  باذـع  انع  فرـصا  انبر  نولوقی  نیذـلا  امایق و  ادجـس و  مهبرل  نوتیبی  نیذـلا  امالـس و  اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  اـنوه و 
عم نوعدی  نیذلا ال  اماوق و  کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  واوفرـسی  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  اماقم و  ارقتـسم و  تئاس  اهنا  امارغ  ناک  اهباذع 

همیقلا و موی  باذـعلا  هل  فعاضی  اماثا  قلی  کلذ  لعفی  نم  نونزی و  قحلاـب و ال  ـالا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  نولتقی  ـال  رخآ و  اـهلا  هللا 
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بات و نم  امیحر و  اروفغ  هللا  ناک  تانـسح و  مهتائیـس  هللا  لدـبی  کئلواف  احلاص  المع  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  اـناهم  هیف  دـلخی 
اورخی مل  مهبر  تایاب  اورکذ  اذا  نیذلا  امارکا و  موغللاب و  اورم  اذا  روزلا و  نودهـشی  نیذلا ال  اباتم و  هللا  یلا  بوتی  هناف  احلاص  لمع 

امب هفرغلا  نوزجی  کئلوا  اماما  نیقتملل  انلعجا  نیعا و  هرق  انتایرذ  انجاوزا و  نم  انل  به  اـنبر  نولوقی  نیذـلا  اـنایمع و  امـص و  اـهیلع 
فوسف متبذـک  دـقف  مکواعد  ول ال  یبر  مکباوبعی  ام  لق  اماقم  ارقتـسم و  تنـسح  اـهیف  نیدـلاخ  امالـس  هیحت و  اـهیف  نوقلی  اوربص و 

و رـشع ، ثلاثلا  بابلا  رخاوا  یف  امهدـحا  بولقلا  داشرا  هباتک  نم  نیعـضوملا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یملیدـلا  يور  - 2 امازل .) نوکی 
نم و  ینافج ، دـقف  اضوتی  مل  ثدـحا و  نم  یلاعت : هللا  لاق  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  نیرـشعلا  باـبلا  رخاوا  یف  اـمهیناث 

نیتعکر یلص  اضوت و  ثدحا و  نم  ینافج و  دقف  ینعدی  مل  نیتعکر و  یلص  نم  و  ینافج ، دقف  نیتعکر  لصی  مل  اضوت و  ثدحا و 
یلع ماودـلا  رون و  ءوضولا  نا  یبیبح  ای  ملعا  .فاج و  برب  تسلو  هتوفج  دـقف  هاـیند  هنید و  رما  نم  لاـسی  اـمیف  هبجا  ملف  یناـعد  و 

کیلع مث  اهیلع  هبظاوملاب  کیلعف  ادج  هلها  دـنع  برجم  عفنلا  میظعلا  روتـسدلا  اذـه  .سدـقلا و  ملاع  یلا  کئاقترال  ببـس  هراهطلا 
هایا و الا  هنم  بلطت  الف  ینفی  دـفنی و ال  دـیبی و ال  ام ال  الا  یلاعت  كرابت و  هلاست  الف  نیتعکرلا  تیلـص  اذاف  سفنلا  ربک  همهلا و  ولعب 

یلاعت هتبحم  هوالح  قاذ  نم  ناف  تسا  هدیشچن  تبحم  هک  هد  یسکب  اولح  انمت  وت  زا  ریغب  میرادن  وت  زا  ام  اذکه : کلاح  ناسل  نکیل 
و هدنع ، هرـضاح  هعورف  تناک  لصالا  دجو  اذاف  هئامـسا  نم  مسا  رهظم  اهنم  دحاو  لک  هاوس  امم  بلطی  ام  نا  یلع  اهفت ، اهنود  دجی 

نیدـلا ردـص  هلاـتملا  فراـعلا  لاـق  و  تسا !؟ نیرفآ  تشهب  زا  ربـخ  یب  ارچ  تسا  تـشهب  ياوـه  ردـنا  دـهاز  ارچ  تاـیبا : یف  تـلق 
تیلص اذاف  نیب  شروعـش  بر  ای  ترد  زا  دزیرگ  یم  تنجب  نیب  شروصق  دهاوخ  یم  روح  وت  زا  دهاز  ایادخ  هرـس : سدق  یلوفزدلا 

اوفرست اوبرـشا و ال  اولک و  و  لئاق : نم  زع  لاق  .اهوحن 3  كدنع و  روضحلا  و  کئاقل ، كرکذ و  هوالح  ینقزرا  مهللا  ادـجاس : لقف 
سفنلا و حوـمج  یلا  یـضفی  و  مـالک ، ـالب  بلقلا  تیمی  ماـعطلا  لوـضف  نا  یبـیبح  مـلعا  و  ( 32 فارعالا :  ) نیفرـسملا بحی  ـال  هنا 
هعبرا و فلا و  هئامب  و  تاوامـس ، عبـس  هکئالمب  تعفـشتلا  ذاعم : نب  ییحی  لاق  ام  معن  نموملا و  لاصخ  لجا  نم  عوجلا  و  اـهنایغط ،

ول و  کبجت ، مل  هعاطلا  تحت  لوخدلا  ایندلا و  كرت  یف  سفنلا  کحلاصت  نا  یلع  یلو  همکح و  باتک و  لکب  یبن و  فلا  نیرشع 
یفاکلا یف  .رصم  عبط  نم  بولقلا ص 215  ملع  یف  یکملا  بلاطوبا  اذه  هلوق  لقن  کل ، تداقنا  کتباجال و  عوجلاب  اهیلا  تعفـشت 

ام ضغبا  و  هنطب ، فخ  اذا  لـج  زع و  هبر  نم  دـبعلا  نوـکی  اـم  برقا  هلکا ، نم  یغطیل  نطبلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا ماـمالا  نع 
هللادبع نع  دانساب  هیلاما  یف  هیجانلا  هفئاطلا  خیـش  يور  دقف  مالکلا  لوضف  كایا و  .هنطب 4 - التما  اذا  لج  زع و  هللا  یلا  دـبعلا  نوکی 

اوسق هللا  رکذ  ریغب  مالکلا  هرثک  ناف  هللا  رکذ  ریغب  مالکلا  اورثکت  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : رمع  یبا  نع  رانید  نب 
نم اذه  هلمع  یف  دبالف  یلامالا  هباتک  نم  لوالا  ربخلا  هرـس  سدـق  خیـشلا  هلعج  دـق  و  یـساقلا ، بلقلا  هللا  نم  سانلا  دـعبا  نا  بلقلا 
نم ص 94 ج 2   ) یفاکلا لوصا  نم  ناسللا  ظفح  تمـصلا و  باب  یف  هیلع  هللا  ناوضر  ینیلکلا  هاور  دـق  و  کلذ ، یف  هصاـخ  هیاـنع 

، هبساحملاب کیلع  و  .ربخلا 5 - رخآ  یلا  اورثکت - ال  لوقی : ع )  ) حیـسملا ناک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هدانـساب  برعملا )
ینعی هیلع - هللا  تاولص  یضاملا  نسحلا  یبا  نع  هدانـساب  برعملا ) نم  ص 328 ج 2   ) یفاکلا لوصا  نم  لمعلا  هبـساحم  باب  یفف 

هنم و هللا  رفغتـسا  ائیـس  لمع  نا  و  هللا ، دازتسا  انـسح  لمع  ناف  موی ، لک  یف  هسفن  بساحی  مل  نم  انم  سیل  لاق : ع -)  ) مظاکلا ماـمالا 
يرافغلا رذ  یبال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیـصو  یف  قالخالا  مراکم  نم  یناثلا  بابلا  نم  سماـخلا  لـصفلا  یف  .هیلا و  باـت 

همعطم و نیا  نم  ملعیف  هکیرش ، کیرشلا  هبـساحم  نم  دشا  هسفن  بساحی  یتح  نیقتملا  نم  لجرلا  نوکی  رذابا ال  ای  هیلع : هللا  همحر 
لک حاتفم  یه  و  باـبلا ، یف  هدـمعلا  یه  و  یلاـعت ، هبقارملا هللا  و  .مارح 6 - نم  ما  کـلذ  لـح  نما  هسبلم  نیا  نم  هبرـشم و  نیا  نم 

و هاوس ، امع  اضرعم  هفاطلا و  تاحفنل  اضرعتم  قحلا و  بهاومل  ابقارم  هتوق  هلوح و  نع  دـبعلا  جورخ  یه  ریخ و  لک  هبلجم  هداـعس و 
هل هللا  حتفی  یتح  هیلا  نیعتـسی  هنم  هیلع و  نیعتـسی  هب  نئی و  هحور  هیدـلو  نحی  هبلق  هیلا  و  هئاقل ، یلا  اقاتـسم  هاوه و  رحب  یف  اقرغتـسم 
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هظحل یف  اهنع  لوزی  هب  سفنلا  یلع  یلاعت  هللا  همحر  نم  عطاس  رونب  هل  حـتفم  باذـع ال  باب  هیلع  قلغی  اهل و  کسمم  همحر ال  باب 
تانسح هدایزلا  هدایز و  ینـسحلا و  اونـسحا  نیذلل  تانـسح ، مهتائیـس  هللا  لدبی  تاضایرلا ، تادهاجملاب و  هنـس  نیثالثب  لوزی  ام ال 
کیلعف یهاکب  یهوک  دـهد  هظحل  کی  هب  یهاـش  هبذـج  کـی  زا  ددرگ  یئادـگ  .ءاـشی  اـم  هیتوی  هللا  لـضف  کـلذ  و  قحلا ، فاـطلا 

هللا لاق  هیلع : هللا  ناوضر  یملیدـلل  بولقلا  داشرا  نم  نیثالثلا  عساتلا و  بابلا  یفف  هبقارملاب ، کیلع  و  هبقارملاب ، کیلع  و  هبقارملاـب ،
هارت نکت  مل  ناف  هارت  کناک  هللادبعا  هباحصا : ضعبل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  و  ابیقر ،) یـش ء  لک  یلع  هللا  ناک  و  : ) یلاعت

وه لاحلا  اذـهل  ناسنالا  هظحالم  هتالاح و  لک  یف  هیلع  برلا  عالطاب  دـبعلا  ملع  هبقارملا  نال  هبقارملا  یلا  هراـشا  اذـه  و  كاری ، وهف 
عمسی هتاکرح و  يری  هلاعفا و  ملعی  بیرق ، هنم  بیقر و  هیلع  یلاعت  هللا  نا  هسافنا  ددع  عم  هراضحتسلا  دبعلا  حلاصم  مظعا  و  هبقارملا ،
.هناطلس نم  جورخلا  یلع  هنع و ال  رتسلا  یلع  هل  هقاط  هنا ال  هدیب و  هبلق  هتیصان و  هتضبق و  یف  بلقنی  هنا  هرارـسا و  یلع  علطی  هلاوقا و 

لاق هصعت و  الف  هیف  كاری  اناکم ال  دـجت  کنال ال  هنم  هراشا  هیف  كاری  اناکم ال  بلطاف  هللا  یـصعت  تدرا  اذا  ینبای  هنبال : نامقل  لاق 
اریط و مهنم  دـحاو  لک  یطعاف  کلذ  یف  هومالف  مهلک  هذـیمالت  یلع  اباش  عفری  ءاملعلا  ضعب  ناک  .متنک و  امنیا  مکعم  وه  و  یلاعت :

مل مل  هل : لاقف  حوبذم ، ریغ  وه  هریطب و  باشلا  ءاجف  اهوحبذ  دـق  مهرویطب و  مهلکا  ءاجف و  دـحا  هیف  كاری  ناکم ال  یف  هحبذا  لاق :
: هل لاقف  دمـصلا ، درفلا  دحالا  دحاولا  یناری  الا  ناکم  نوکی  الو  دحا ، هیف  كاری  عضوم ال  یف  الا  هحبذـت  کلوقل ال  لاقف : هحبذـت ؟

رغص ام  ریغصت  هللا و  مظعا  ام  میظعت  هللا و  رثآ  ام  راثیا  هبقارملا  تامالع  نم  .مکنم و  هتزیم  مکیلع و  هتعفر  اذهل  مهل : لاق  مث  تنسحا 
قئاقحلا و همزالم  یلع  لمحت  ءایحلا و  قیرط  یلا  يدوت  هبقارملا  و  یـصاعملا ، نع  دعبی  فوخلا  تاعاطلا و  یلع  کثحی  ءاجرلاف  هللا 

هـسفن مزلی  نا  ءرملا  هداعـس  نم  .تاـقوالا و  ماود  یلع  یلاـعت  هناحبـس و  قـحلا  هـبقارم  تاـعاطلا  لـضفا  و  قئاقدـلا ، یلع  هبـساحملا 
سدق همالک  یهتنا  هملع ، نع  جرخت  هرظن و ال  نع  بیغت  اهنا ال  و  اهل ، هتدـهاشم  هللا و  عالطاب  هسفن  هیـسایس  هبقارملا و  هبـساحملا و 
نوکی تانالا و  لمهی  نا ال  بظاوی  لب  تاعاسلا  لب  مایالا  روهـشلا و  نم  تاقوالا  لامعا  بقاری  نا  بقارملا  بادآ  نم  و  تلق : .هرس 
اهلاوض رعتفالا  تاحفن  مکرهد  مایا  یف  مکبرل  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق امک  هسدق  مئاسن  هسنا و  تاحفنل  اضرعتم  ماودلا  یلع 

نم وه  هنـسلا و  لامعا  تابقارم  یف  باتک  فیرـشلا  هرـس  سدـق  يزیربتلا  یکلملا  اقآ  داوج  ازرملا  هیالا  ملعلل  و  اـهنع ، اوضرعت  ـال  و 
هلیل هبر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاس  امیف  بولقلا  داـشرا  همتاـخ  یف  .باـتکلاب و  کـیلعف  رمـالا  اذـه  یف  عنـص  اـم  نسحا 

نع هبحاص  رتفی  يذـلا ال  وهف  ینهلا  نیعلا  اما  لاق : مهللا ال ، لاـق : یقبا ؟ هاـیح  يا  ینها و  شیع  يا  يردـت  لـه  دـمحا  اـی  جارعملا :
هیلع نوهت  یتح  هسفنل  لمعی  یتلا  یهف  هیقابلا  هایحلا  اما  .هراـهن و  هلیل و  ياـضر  بلطی  یقح  لـهجی  ـال  یتمعن و  یـسنی  ـال  يرکذ و 

هب یملع  رکذی  و  یتمظع ، قح  مظعی  و  یتاضرم ، یغتبی  و  هاوه ، یلع  ياوه  رثوی  و  هدنع ، هرخالا  مظعت  و  هینیع ، یف  رغـصت  و  ایندـلا ،
یلع سیلبال  لعجی  و ال  هسواسو ، ناطیـشلا و  ضغبی  و  هرکا ، ام  لک  نع  هبلق  یفنی  و  هیـصعم ، هئیـس و  لک  راهنلا  لـیللاب و  ینبقاری  و 

تمعنا یتلا  همعنلا  نم  هثیدح  همه و  هلاغتشا و  هغارف و  یل و  هبلق  لعجا  یتح  ابح  هبلق  تنکـسا  کلذ  لعف  اذاف  الیبس ، اناطلـس و  هبلق 
و ایندلا ، هیلع  قیضا  یتمظع و  یلالج و  یلا  هبلقب  رظنی  هبلقب و  عمسی  یتح  هعمس  هبلق و  نیع  حتفا  و  یقلخ ، نم  یتبحم  لها  یلع  اهب 

سانلا نم  رفی  اذکه  ناک  اذاف  هکلهلا ، عتارم  نم  همنغ  یعارلا  رذحی  امک  اهیف  ام  ایندلا و  نم  هرذحا  و  تاذللا ، نم  اهیف  ام  هیلا  ضغبا 
شیعلا وه  اذـهف  همظعلا  هبیهلاب و  هنیزـال  دـمحا  اـی  نمحرلا ، راد  یلا  ناطیـشلا  راد  نم  ءاـقبلا و  راد  یلا  ءاـنفلا  راد  نم  لـقنی  ارارف و 

ارکذ ال و  لهجلا ، هطلاخی  ارکـش ال  هفرعا  لاـصخ : ثـالث  همزلا  ياـضرب  لـمع  نمف  .نیـضارلا  ماـقم  اذـه  و  هیقاـبلا ، هاـیحلا  ینهلا و 
یتبحم یلع  رثوی  هبحم ال  و  نایسنلا ، هطلاخی 

راهنلا رون  لیللا و  ملظ  یف  هیجاناف  یقلخ ، هصاـخ  هیلع  یفخا  ـالف  یلـالج  یلا  هبلق  نیع  حـتفا  هتببحا و  ینبحا  اذاـف  نیقولخملا ، هبحم 
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یقلخ و نع  هترتس  يذـلا  رـسلا  هفرعا  و  یتکئالم ، مالک  همالک و  هعمـسا  و  مهعم ، مهتـسلاجم  نیقلوخملا و  نم  هثیدـح  عطقنی  یتح 
نم یش ء  هیلع  یفخی  اریصب و ال  ایعاو و  هبلق  لعجا  و  هل ، اروفغم  ضرالا  یلع  یشمی  و  مهلک ، قلخلا  هنم  ییحتسی  یتح  ءایحلا  هسبلا 

ءاملعلا و لاهجلا و  ءارقفلا و  ءاینغالا و  هب  بساحا  ام  هدـشلا و  لوهلا و  نم  همایقلا  موی  یف  سانلا  یلع  رمی  امب  هفرعا  و  ران ، هنج و ال 
هل بصنا  یتـح  علطملا  لوه  دـحللا و  ربـقلا و  هملظ  توملا و  مغ  يری  ـال  هـالاسی و  یتـح  اریکن  ارکنم و  هیلع  لزنا  و  هربـق ، یف  رونا 

.ثیدـحلا نیبحملا ، تافـص  هذـهف  انامجرت ، هنیب  ینیب و  لعجا  ـال  مث  اروشنم  هارقیف  هنیمی  یف  هباـتک  عضا  مث  هناوید  هل  رـشنا  هنازیم و 
نیـضارلا و نیبقارملل و  اهدـعا  یتلا  همیرکلا  زئاوجلا  نم  نییبنلا  متاخ  هبیبحل  لج  زع و  هلوق  یف  یلاعت  هللا  یلا  قیرطلا  دـیرم  ای  لماتف 

اهتبتر ولع  اهفرش و  مظعل  اهرکذ  دق  بلقلا و  نیع  حتف  هنیمثلا  همیتیلا  هزیزعلا  هسیفنلا  ایاطعلا  هلیزجلا و  بهاوملا  کلت  نم  نیبحملا و 
یـشب ء يدبع  یلا  برقتی  ام  و  یلاعت : لاق  ثیح  برقلا  نم  ضئارفلا  لفاونلا و  یف  هدابع  دعو  ام  هینـسلا  حـنملا  کلت  ریظن  .نیترم و 

هناسل و  هبرصبی ، يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا  هعمس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح  لفاونلاب  یلا  برقتیل  هنا  و  هیلع ، تضرتفا  امم  بحا 
وه و  نیعبرالا ، باتک  یف  یئاهبلا  خیـشلا  همالعلا  هلقن  .هتیطعا  ینلاس  نا  و  هتبجا ، یناعد  نا  اهب ، شطبی  يذلا  هدـی  و  هب ، قطنی  يذـلا 

يرـسا امل  لاق : مالـسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  مامالا  نع  بلغت  نب  نابا  نع  هدانـساب  هنم ، نوثالثلا  سماخلا و  ثیدحلا 
- لاق خلا و  يدـبع - یلا  برقتی  ام  و  هلوق : یلا  دـمحم - ای  لاق : كدـنع ؟ نموملا  لاح  ام  بر  ای  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب
، رییغت ینداب  مهحاحـص  یف  هوور  دق  هماعلا و  هصاخلا و  نیب  هروهـشملا  ثیداحالا  نم  وه  دنـسلا و  حیحـص  ثیدـحلا  اذـه  و  هدـق :-
ص 263  ) رفکلا نامیالا و  باوبا  نم  مهرقتحا  نیملسملا و  يذا  نم  باب  یف  هرس  سدق  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  هاور  دق  .هیلا و  عجارف 

برقلا يا  موقلا  هنـسلا  یف  رودـی  يذـلا  لفاونلا  برق  اذـه  ینعم ، امهنم  برقی  اـثلاث  اثیدـح  هیف  يور  و  نیقیرطب ، برعملا ) نم  ج 2 
ام هیلع و  هتـضرتفا  امم  یلا  بحا  یـشب ء  يدبع  یلا  برقتی  ام  لج  زع و  لاقف  ضئارفلا  برق  اما  و  لفاونلا ، نم  دـبعلل  لصحی  يذـلا 

يذلا يدی  و  هب ، رـصبا  يذلا  يرـصب  و  هبلا ، سلا  يذلا  یعمـس  ناک  هتببحا  اذا  هبحا و  ام  اذا  یتح  ضئارفلاب  يدـبع  یلا  برقتی  لاز 
یلاعت و هللا  عمس  دبعلا  ناک  یناثلا  یف  و  هدی ، هناسل و  هرـصب و  دبعلا و  عمـس  هللا  ناک  لوالا  یفف  نیبرقلا  هوافت  یلا  رظناف  .اهب  شطبا 

نیدـلا ریـصن  ققحملا  همـالعلا  لاـق  .نیبرقلا  نیب  هبـسنلا  کـلتب  تابودـنملا  نم  هبترم  یلعا  اـباوث و  رثـکا  تاـبجاولاف  هدـی ، هرـصب و 
عیمجب هقلعتملا  هتردـق  یف  هقرغتـسم  هردـق  لـک  يار  قحلاـب  لـصتا  هسفن و  نع  عطقنا  اذا  فراـعلا  هرـس : هللا  سدـق  یـسوطلادمحم 

یباتی یتلا ال  هتدارا  یف  هقرغتسم  هدارا  لک  تادوجوملا و  نم  یـش ء  هنع  بزعی  يذلا ال  هملع  یف  اقرغتـسم  ملع  لک  و  تارودقملا ،
هب يذـلا  هرـصب  ذـئنیح  قحلا  راصف  هندـل  نم  ضئاف  هنع ، رداص  وهف  دوجو  لامک  لک  دوجو و  لک  لب  تانکمملا ، نم  یـش ء  اـهنع 

اقلختم ذئنیح  فراعلا  راصف  دجوی  هب  يذلا  هدوجو  و  ملعی ، هب  يذلا  هملع  و  لعفی ، اهب  یتلا  هتردق  و  عمسی ، هب  يذلا  هعمس  و  رصبی ،
کلذ نم  هعباسلا  نم  هثلاثلا  یف  هیلع و  هللا  ناوضر  ضیفلل  نویعلا  هرق  نم  هعبارلا  نم  هعبارلا  نم  همـالک  اـنلقن  .هقیقحلاـب  هللا  قـالخاب 
هتافص هتاذ و  هعشا  یف  هیشالتم  لاعفالا  تافصلا و  تاوذلا و  لک  يری  دحال  هتاذب  هناحبس  هللا  یلجت  اذا  نیفراعلا  ضعب  لاق  باتکلا :

هتاذ يری  و  هب ، املم  هاری  الا و  یـش ء  اهنم  دـحاوب  ملی  اللا  واضعا  یه  اهل و  هربدـم  اهناک  تاـقولخملا  عیمج  عم  هسفن  دـجی  هلاـعفا  و 
لامج هدهاشم  یلا  حورلا  هریـصب  بذجنا  امل  و  دیحوتلا ، نیع  یف  هیلکلاب  هکالهتـسال  اهلعف  هلعف  اهتفـص و  هتفـص  هدحاولا و  تاذـلا 

دنع لطابلا  قوهزل  ثودحلا  مدـقلا و  نیب  زیمتلا  عفترا  همیدـقلا و  تاذـلا  رون  هبلغ  یف  ءایـشالا  نیب  قرافلا  لقعلا  رون  رتتـسا  تاذـلا 
مـسا لعف و  هفـص و  لک  دوجولا و  یف  رهظ  رثا  لک  هسفن  یلا  فیـضی  نا  عمجلا  بحاـصل  و  اـعمج ، هلاـحلا  هذـه  سمی  و  ییجم ء ،

اذه الا  عمجلا  ناسلب  نالف  لاق  انلوقب  ینعن  كاذ و ال  لاح  نع  هرات  اذـه و  نع  یکحی  هراتف  هدـحاو  تاذ  یف  هدـنع  لکلا  راصحنال 
وه اذه  لعل  و  فراعلا : اذه  مالک  لقن  دعب  ضیفلا  لاق  مث  دنداد  متانسح  دندتس و  متایـس  ياجب  تسـشنب  نم و  زا  ارم  تفرگب  قشع 
مدآ انا  مالسلا :) هیلع   ) هلوقک اهریغ  نایبلا و  هبطخ  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما انالوم  نم  هبیرغلا  تاملکلا  ضعب  رودص  یف  رسلا 
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هیلع  ) لاق نا  یلا  راهنالا - يرجم  انا  رامثلا ، عنوم  انا  راجـشالا ، قروم  انا  رارـسالا ، هقیقح  انا  رابجلا ، هیآ  اـنا  لوـالا ، حون  اـنا  لوـالا ،
انا روشنلا ، موی  بحاص  انا  روبقلا  یف  نم  جرخم  انا  روصلا ، بحاص  اـنا  يدـهلا ، هنم  یـسوم  سبتقا  يذـلا  رونلا  کـلذ  اـنا  مالـسلا :)

رماب تاوامسلا  تمقا  انا  هیفاش  یلتبملا و  بویا  بحاص  انا  هیجنم ، حون و  بحاص 

دومحم نب  دواد  ریهـشلا  فراعلا  ملاعلا  ماقملا  یف  داجا  دـق  .هیلع و  همالـس  هللا و  تولـصا  کـلذ  لاـثما  نم  لاـق  اـم  رخآ  یلا  یبر -
هللا مسالا  نا  هلوقب : هیناسنالا  هقیقحلا  هروص  وه  ملاعلا  نا  یف  مکحلا  صوصف  حرـش  یلع  هتامدـقم  نم  نماثلا  لـصفلا  یف  يرـصیقلا 

روهظ رابتعا  نارابتعا : ءامسالا  نم  هریغ  یلا  هبسنلاب  یهلالا  مسالا  اذهلف  هبتارم  بسحب  اهیف  لجتم  وه  ءامـسالا و  عیمج  یلع  لمتـشم 
اذـه رهظم  اهلک  اهرهاظم  نوکی  لوالابف  .هیهلالا  هبترملا  ثیح  نم  اـهلک  اـهیلع  هلامتـشا  راـبتعا  و  ءامـسالا ، نم  دـحاو  لـک  یف  هتاذ 

امک رخالا  نع  امهنم  لک  زاتمی  لقعلا  یف  ددـعت و  هیف و ال  هرثک  دـحاو ال  یـش ء  دوجولا  یف  رهظملا  رهاـظلا و  نـال  مظعـالا  مسـالا 
اهدارفا یلع  هدـحاولا  هقیقحلا  لامتـشا  اهیلع  هلامتـشا  نوکیف  لقعلا  یف  هریغ  جراخلا و  یف  هیهملا  نیع  دوجولا  ناب  رظنلا  لـها  لوقی 

رابتعالاب هنیع  یه  یتلا  ءازجـالا  یلع  یعومجملا  لـکلا  لامتـشا  هیهلـالا  هبترملا  ثیح  نم  اـهیلع  المتـشم  نوکی  یناـثلاب  .هعونتملا و 
اهحاوراف هللا  مسالل  رهظم  یه  یتلا  هیناسنالا  هقیقحلل  رهاظم  اهلک  نیعلا  ملعلا و  یف  ملاعلا  قئاقح  نا  تملع  اذـه  تملع  اذا  .لوالا و 

روص اهروص  ایناویح و  وا  ایرصنع  وا  ایکلف  احور  ناک  ءاوس  یناسنالا  مظعالا  حورلا  تایئزج  اهلک  اضیا 

اذهل و  هیف ، اهمزاول  هیناسنالا و  هقیقحلا  روهظل  هللا  لها  دـنع  ریبکلا  ناسنالاب  لصفملا  ملاعلا  یمـسی  کلذـل  اهمزاول  هقیقحلا و  کلت 
رهظا نم  ناحبـس  لئاقلا : رد  اهلک و هللا  قئاقحلا  نیب  نم  هفالخلا  تقحتـسا  اهریغ  نود  اهیف  اهلک  هیهلـالا  رارـسالا  روهظ  لامتـشالا و 

راشملا هیئامعلا  هبترملل  هیلامجا  هروص  وه  يذـلا  لوالا  لقعلا  هروص  یف  اهروهظ  لواف  .اـفنآ  نیروکذـملا  نیتیبلا  رخآ  یلا  هتوساـن -
ءاوه و هقوفام  ءامع  یف  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) لاق قلخلا ؟ قلخی  نا  لبق  انبر  ناک  نیا  یبارعالا  لاوس  دنع  حیحـصلا  ثیدحلا  یف  اهیلا 

هروص یف  مث  لقعلا  هللا  قلخ  ام  لوا  هلوقب : هدـیا  امک  لقعلا  دارا  و  يرون ، هللا  قلخ  ام  لوا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق کلذـل  ءاوه ، هتحت  ال 
.اهعمجاب هبکرملا  هطیـسبلا و  هیمـسجلا  هروصلا  هیلکلاویهلا و  هعیبطلا و  هروص  یف  و  اهریغ ، هیکلفلا و  هقطانلا  سوفنلا  لوقعلا و  یقاب 

انا سانلل : اهبطخی  ناک  هبطخ  یف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیدحوملا  بطق  نیـضرالا  یف  هللا  یلو  نینموملاریما  لوق  انرکذ  ام  دیوی  و 
عبسلا تاوامسلا  انا  و  یسرکلا ، انا  و  شرعلا ، انا  و  ظوفحملا ، حوللا  انا  و  ملقلا ، انا  و  هیف ، متطرف  يذلا  هللا  بنج  انا  هللا ، مسب  ءاب  هطقن 

ملاع یلا  عجر  هدحولا و  یلجت  مکح  هنع  عفترا  هبطخلا و  ءانثا  یفاحص  نا  یلا  نوضرالا ، و 

: لیق کلذل  .هیهلالا و  ءامسالا  ماکحا  تحت  هراهقنا  هفعض و  هتیدوبعب و  رقاف  ارذتعم  عرـشف  هرثکلا  مکحب  قحلا  هل  یلجت  و  هیرـشبلا ،
قلخلا یلا  قحلا  نم  يذـلا  ثلاثلا  رفـسلا  یف  کلذ  و  اـهیف ، قحلا  نایرـسک  تادوجوملا  عیمج  یف  يرـسی  نا  دـبال  لـماکلا  ناـسنالا 
لوالا وه  رـس  رهظی  و  هیلوالا ، نیع  یه  هیرخالا  هنا  نیبتی  انهه  نم  .نیقیلا و  قح  هل  لصحی  هب  هلامک و  متی  رفـسلا  اذه  دنع  و  قحلاب ،
يذـلا لماکلا  نا  یبطقلا : ماقملا  نایب  یف  هتاحوتف  یف  هنع  هللا  یـضر  خیـشلا  لاق  .میلع  یـش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  و 

نا دیری  ام  عیمج  دهاشی  نا  یغبنی  ثلاثلا  رفسلا  یف  الزنتم  الثم  رـصانعلا  یلا  لصو  اذا  هیف  هللا  هفیلخ  ملاعلا و  بطق  نوکی  نا  هللا  دارا 
نم ناحبسف  اضیا  مهبتارم  ملعی  یتح  ماقملا  قحتسی  اضیا ال  دوهشلا  کلذب  همایقلا و  موی  یلا  هیناسنالا  دارفالا  نم  دوجولا  یف  لخدی 

ضعب ناک  دق  و  لاح ، لک  یف  یلاعت  هللا  عم  بدالا  .يرصیقلا 7 - مالک  یهتنا  هتمحرب ، عنص  ام  لک  نقتا  و  هتمکحب ، یش ء  لک  ربد 
ریهشلا يزیربتلا  یئابطابطلا  یـضاقلا  نسح  دمحم  دیـسلا  هیالا  عرابلا  دحوملا  فراعلا  میکحلا  هلاتملا و  هزنتملا  ملاعلا  وه  یخیاشم و 

، یلاعت هبقارملاب هللا  یـصوی  امیف  ینیـصوی  ام  اریثک  نیملعملا  ءازج  ریخ  ینع  هازج  هتاجرد و  عفر  هتاـماقم و  یلاـعت  هللا  یلعا  یهلـالاب 
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لاق .هفینملا  هتاضویف  تاکرب  هفیرشلا و  هسافنا  تاحفن  یسنا  و ال  اهنم ، یلوالاب  امیـس  سفنلا ال  هبـساحم  و  هعم ، بدالا  و  هعم ، بالا 
، هب یتایف  لزنی  نم  ضرالا  موخت  یف  و ال  هب ، یتایف  دعـصی  نم  ءامـسلا  یف  ملعلا  اولوقت  ـال  مالـسلا :) هیلع   ) هتملک هللا و  حور  یـسیع 
مکیطعی و یتح  مکبولق  نم  رهظی  نیقیدـصلا ، قالخاب  اوقلخت  و  نییناحورلا ، باداـب  هللا  يدـی  نیب  اوبداـت  مکبولق  یف  لوهجم  ملعلا 

ناک الا  نالجر  عمتجا  ام  یلاعت : هللا  عم  بدالا  یف  یلمیدـلل  بولقلا  داـشرا  نم  بابلا 49  یف  امک  ع )  ) داوجلا مامالا  لاـق  .مکرمغی 
يوری و  لزنا ، امک  نآرقلا  هئارقب  لاقف  هللادنع ؟ هلضف  امف  سانلا  دنع  هلـضف  انفرع  دق  هللا  لوسر  نبا  ای  لیقف : امهبدآ  هللادنع  امهلـضفا 

ینیجانت نا  لیمجلا  نما  يدبع  هبتک : ضعب  یف  لوقی  یلاعت  هللا  نا  يور  دق  بابلا : کلذ  یف  .امرغم و  هللا  وعدـی  و  انلق ، امک  انثیدـح 
هریغ یلا  تفتلت  کلاخا ال  ثدحت  تنک  اذا  کبدا  نم  يرت  و  ینعدت ؟ هیلا و  تفتلت  کلثمدـبع  کملکی  الامـش و  انیمی و  تفتلت  و 

هل منغ  یلا  جرخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  اضیا : هیف  .کلذک و  نوکی  دبع  دـبعلا  سئبف  ینطعت  مل  ام  بدالا  نم  هیطعتف 
لها انا  لاقف  کتیاعر ، یف  انل  هجاح  الف  ضما  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  اهـسبل ، البقم  هآر  املف  هبایث  یلفی  نایرع  اـهیعار  و 

هیلع و هللا  یلـص   ) هیبن بادآ  هباداب و  ءادـتقالاب  هللا  عم  بدالا  .هتولخ و  یف  هنم  ییحتـسی  هللا و ال  عم  بداتی  ـال  نم  مدختـسن  ـال  تیب 
ینا بر  بویا  لاق  اذهل  ءالبلا و  یلع  ربصلا  ءارـضلا و  ءارـسلا و  یلع  هللادـمحلا  هتعاطب و  لمعلا  وه  مالـسلا و  مهیلع  هتیب  لها  و  هلآ )

ینمحرا لقی  مل  رخالا  و  رضلاب ، ینتسسما  کنا  لقی  مل  هنا  امهدحا  نیهجو  نم  انه  بدات  دقف  نیمحارلا ، محرا  تنا  رضلا و  ینـسم 
اذا و  مالـسلا :) هیلع   ) میهاربا لاق  اذـک  .ربصلا و  هبترمل  اـظفح  کـلذ  لـعف  اـمنا  نیمحارلا و  محرا  تنا  و  لاـقف : اـضیرعت  ضرع  لـب 

، باذع بصنب و  ناطیـشلا  ینـسم  ینا  رخآ : عضوم  یف  ع )  ) بویا لاق  .بدالل و  اظفح  ینتـضرم  اذا  لقی  مل  و  نیفـشی ، وهف  تضرم 
مدآ و بدات  و  تلق : مهتبطاخم  یف  یلاعت  هللا  عم  مهنم  بدات  کلذ  لک  هنوذویف و  سانلا  يرغی  ناک  هنال  ناطیـشلا  یلا  کلذـب  راشا 

یلاعت هعم  بدالا  سیلبا  كرت  و  نیرـساخلا ، نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انـسفنا و  انملظ  انبر  امهلوقب : مالـسلا  مهیلع  هجوز 
نـصحتم هلزعلا  بحاـص  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا ماـمالا  لاـق  هلزعلا ، و  .میقتـسملا 8 - کطارـص  مهل  ندـعقال  ینتیوغا  اـمبف  هلوقب :

همالـس بلقلا و  غارف  حراوـجلا و  هنایـص  هلزعلا  یف  و  هینـالع ، ارـس و  هبد  رفت  نمل  یبوطاـیف  هتـسارحب ، سرحتم  یلاـعت و  هللا  نصحب 
هئادتبا و یف  اما  هنامز  یف  هلزعلا  راتخا  الا و  یصو  یبن و ال  نم  ام  و  هحار ، ءوس و  لک  نم  هبناجملا  ناطیشلا و  حالس  رسک  شیعلا و 
: لاق يروثلا  نایفـس  نع  هلودـلا ) مجن  عبط  نم  یئاهبلا ص 155  همالعلا  لوکـشک  یف  .هعیرـشلا و  حابـصم  نم  هانلقن  هئاهتنا - یف  اما 
، لومخلا یف  نوکت  نا  کشویف  یـش ء  یف  نکت  ناف  اهبلطم  یفخ  دقل  یتح  همالـسلا  تزع  لوقی : دـمحم  نب  رفعج  قداصلا  تعمس 

یف نوـکت  نا  کـشویف  یلختلا  یف  نـکت  مـل  نا  و  لومخلاـک ، سیل  یلختلا و  یف  نوـکت  نا  کـشویف  لوـمخلا  یف  دـجوت  مـل  ناـف 
هـسفن یف  دجو  نم  دیعـسلا  و  حلاصلا ، فلـسلا  مالک  یف  نوکی  نا  کشویف  تمـصلا  یف  دجوت  مل  نا  و  یلختلاک ، سیل  تمـصلا و 

اهیلا انلـسراف  اباجح  مهنود  نم  تذـختاف  ایقرـش  اناکم  اهلها  نم  تذـبتن  اذا  میرم  باتکلا  یف  رکذا  و  یلاعت : هلوق  یف  لـمات  .هولخ و 
هولخلاب ساوحلا  لزع  اهلصا  عاطقنالا و  ءاوزنالاب و  قلخلا  هطلاخم  نع  جورخلا  یه  هلزعلا  و  میرم 18 ،)  ) ایوس ارشب  اهل  لثمتف  انحور 
ساوحلا لزع  هولخلاـبف و  ساوحلا  نزاورب  هیف  تلخد  اـهب  حورلا  یلتبا  ءـالب  هنتف و  هفآ و  لـک  ناـف  تاـسوسحملا  یف  فرـصتلا  نع 

کل هلفان  هب  دـجهتف  لیللا  نم  و  یلاعت : هللا  لاـق  دـجهتلا ، و  .ناطیـشلا 9 - يوهلا و  هناعا  ناطیـشلا و  ایندلا و  نع  سفنلا  ددـم  عطقنی 
اناطلـس کندـل  نم  یل  لعجا  قدـص و  جرخم  ینجرخا  قدـص و  لخدـم  ینلخدا  بر  لق  ادومحم و  اماقم  کبر  کثعبی  نا  یـسع 

الیلق اوناک  نینـسحم  کلذ  لبق  اوناک  مهنا  مهبر  مهاتآ  ام  نیذخآ  نویع  تانج و  یف  نیقتملا  نا  یلاعت : لاق  و  ءارسالا 81 ،)  ) اریصن
هنم صقنا  وا  هفـصن  الیلق  الا  لیللا  مق  لمزملا  اهیا  ای  یلاعت : لاـق  و  تایراذلا 18 ،)  ) نورفغتسی مهراحـسالاب  نوعجهی و  ام  لیللا  نم 

احبس راهنلا  یف  کل  نا  الیق  موقا  ءاط و  دشا و  یه  لیللا  هئـشان  نا  الیقث  الوق  کیلع  یقلنـس  انا  الیترت  نآرقلا  لتر  هیلع و  دزوا  الیلق 
الیوط الیل  هحبس  هلدجساف و  لیللا  نم  الیـصا و  هرکب و  کبر  مسا  رکذا  و  یلاعت : لاق  و  الیتبت ، هیلا  لتبت  کبر و  مسا  رکذا  الیوط و 
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دیحوتلا و ینعم  باب  یف  هرـس  سدق  قودصلا  خیـشلا  يور  و  ناسنالا 28 .)  ) الیقث اموی  مهئارو  نورذـی  هلجاعلا و  نوبحی  ءـالوه  نا 
هالصلا یلع  يوقا  ینا ال  هللادبع  ابا  ای  لاقف : لجر  هاتا  نا  یلاعت  هللا  همحر  یسرافلا  ناملـس  نع  ص 84 )  ) دیحوتلا باتک  نم  لدعلا 

تمرح دـق  ینا  نینموملاریما  ای  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  لـجر  ءاـج  اـضیا : هیف  و  راـهنلاب ، هللا  صعت  ـال  لاـقف : لـیللاب ،
نم بونذـلا  باب  یف  هدـق - ینیلکلا - يور  .کبونذ و  کتدـیق  دـق  لجر  تنا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  لیللاب ، هالـصلا 

بنذـی لـجرلا  نا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ریکب  نبا  نع  هدانـساب  برعملا ) نم  ص 290ج 2   ) رفکلا ناـمیالا و  باـتک 
یف هیلع  هللا  ناوضر  قودصلا  خیشلا  يور  .محللا  یف  نیکسلا  نم  هبحاص  یف  عرـسا  ییـسلا ء  لمعلا  نا  لیللا و  هالـص  مرحیف  بنذلا 

نارمع نب  یـسوم  هب  لج  زع و  هللا  یجان  امیف  ناک  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا يالوم  تعمـس  لاق : لضفملا  نع  هدانـساب  یلامالا 
نارمع نبا  ایاذ  انا  اه  ؟ هبیبح هولخ  بحی  بحم  لک  سیلا  ینع  مان  هللا  هنج  اذاف  ینبحی  هنا  معز  نم  بذـک  نارمع  نبا  اـی  هل : لاـق  نا 
تلوـح هدـهاشملا  نع  ینوبطاـخی  مهنیعا  نیب  یتـبوقع  تلثم  و  مهبوـلق ، نم  مهراـصبا  تلوـح  لـیللا  منهج  اذا  یئاـبحا  یلع  عـلطم 

نم یل  به  نارمع  نبا  نای  روضحلا ، نع  ینوملکی  هدـهاشملا و  نع  ینوبطاـخی  مهنیعا  نیب  یتبوقع  تلثم  و  مهبولق ، نم  مهراـصبا 
.ابیجم ابیرق  یندـجت  کناف  ینعدا  لیللا و  ملظ  یف  عومدـلا  خ ل ) کـنیع -  ) کـینیع نم  و  عوصخلا ، کندـب  نم  عوشخلا و  کـبلق 
تقلخ ام  انبر  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذـلا  یلاعت : لاق  رکفتلا ، و  - 10
هللادـبع یبا  نع  برعملا ) نم  ج 2 ص 45   ) یفاـکلا یف  ینیلکلا  يور  و  (، 192 نارمع : لآ   ) رانلا باذع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذـه 

سیل لوقی : ع )  ) اضرلا تعمـس  لاق : دالخ  نب  رمعم  نع  يور  و  هتردق ، یف  هللا و  یف  رکفتلا  نامدا  هدابعلا  لضفا  لاق : مالـسلا ) هیلع  )
لاق مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع وبا  لاق  لاق  یعبر  نع  يور  و  لج ، زع و  هللا  رما  یف  رکفتلا  هداـبعلا  اـمنا  موصلا ، هالـصلا و  هرثک  هداـبعلا 

نیعبرالا هباتک  نم  یناثلا  ثیدـحلا  یف  یئاهبلا  همالعلا  يور  .هب و  لمعلا  ربلا و  یلا  وعدـی  رکفتلا  نا  هیلع : هللا  تاولـص  نینموملاریما 
هنطب و  مالکلا ، نم  هاف  عنم  همظع  هللا و  فرع  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هدانـساب 

مهتوکس ناکف  اوتکس  هللاائایلوا  نا  لاق : هللاائایلوا ؟ ءالوه  هللا  لوسر  ای  انتاهما  انئاباب و  اولاق : مایقلا ، مایصلاب و  هسفن  ینع  و  ماعطلا ، نم 
ساـنلا نیب  مهیـشم  ناـکف  اوشم  و  همکح ، مهقطن  ناـکف  اوقطن  و  هربع ، مهرظن  ناـکف  اورظن  و  ارکذ ، مهمـالک  ناـکف  اوملکت  ارکف و 
مالسالا هقث  هاور  و  باوثلا ، یلا  اقوش  باذعلا و  نم  افوخ  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتست  مل  مهیلع  تبتک  دق  یتلا  لاجالا  ول ال  هکرب ،

ص 186 ج 11. رفکلا : نامیالا و  باتک  نم  هتافـص  هتامالع و  نموملا و  باـب  نم  ثیدـحلا 25   ) توافت ینداب  یفاکلا  یف  ینیلکلا 
ودـغلاب و لوقلا  نم  رهجلا  نود  هفیخ و  اعرـضت و  کسفن  یف  کبر  رکذا  و  یلاعت : لاق  اـناسل  اـبلق و  لـک  یف  یلاـعت  هللا  رکذ  و  - 2)

نع يور  و  فارعالا ) رخآ   ) نودجسی هل  هنوحبسی و  هتدابع و  نع  نوربکتـسی  کبر ال  دنع  نیذلا  نا  نیلفاغلا  نم  نکت  لاصالا و ال 
نم و  اورکذاف ، احاور  اودـغ و  رکذـلا  لاقف : هنجلا ؟ ضایر  ام  و  اولاـقف : هنجلا ، ضاـیر  یف  اوعترا  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
ریخ نا  الا  هسفن ، نم  دـبعلا  هللا  لزنا  ثیح  دـبعلا  لزنی  یلاعت  هللا  ناف  هدـنع  هللا  هلزنم  فیک  رظنیلف  هللا  دـنع  هتلزنم  ملعی  نا  بحی  ناک 
نع ربخا  یلاعت  هناحبس و  هللا  رکذ  سمـشلا  هیلع  تعلط  ام  ریخ  مکتاجرد و  یف  مکبر  دنع  اهعفرا  مککیلم و  دنع  اهاکزا  مکلامعا و 

و یملیدـلل .) بولقلا  داشرا  نم  رـشع  ثلاثلا  بابلا   ) .یلاعت هللا  سیلج  هلزنم  نم  عفرا  هلزنم  يا  و  ینرکذ ، نم  سیلج  انا  لاقف : هسفن 
بلقلا تیمی  ینایـسن  ناف  لاح  لک  یلع  ینـسنت  یـسوم ال  ای  لاق : ع )  ) یـسوم هب  یلاعت  هللا  یجان  امیف  یفاکلا : نم  ءاعدلا  باتک  یف 

یف ینرکذا  یسفن و  یف  كرکذا  کسفن  یف  ینرکذا  یسیع  ای  مالسلا :) هیلع   ) یسیعل لج  زع و  هللا  لاق  اضیا  هیف  و  (ص 361 ج 2 .)
يرورس نا  ملعا  و  تاولخلا ، یف  يرکذ  رثکا  کبلق و  یل  نلا  یسیع  ای  نییمدالا  الم  نم  ریخ  الم  یف  كرکذا  خ ل ) یئلم -  ) كالم

لاق هیلع : هللا  همحر  قودصلا  دـیحوت  نم  لوالا  بابلا  یف  و  ص 364 ج 2 .)  ) .اتیم نکت  ایح و ال  کـلذ  یف  نک  یلا و  صبـصبت  نا 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  اضیا  هیف  .هللا و  الا  هلا  لثم ال  یلبق  نولئاقلا  لاق  تلق و ال  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
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هللا لوسر  لاق  اضیا  هیف  .هنجلا و  نمث  هللا  ـالا  هلا  ـال  لوق  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع وبا  لاـق  اـضیا  هیف  .هللا و  ـالا  هلا  ـال  لوق  هداـبعلا  ریخ 
یبنلا نع  مقرا  نب  دیز  نع  اضیا  هیف  .یباذع و  نم  نما  هلخد  نمف  ینصح  هللا  الا  هلا  ال  هلالج : لج  هللا  لوقی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
لخد اصلخم  هللا  الا  هلا  لاـق ال  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  نارمح ، نب  دـمحم  نع  هدانـساب  اذـک  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

و هریغ ، نع  نایـسنلاب  هللا  يوس  ام  رکذ  نع  جورخلا  وه  رکذـلا  .لج و  زع و  هللا  مرح  امع  هللا  ـالا  هلا  ـال  هزجحی  نا  هصـالخا  هنجلا و 
دویق بلقلا و  ضرم  اـهنم  دـلوتی  یتلا  هدـسافلا  هداوملا  لوزت  یفنلاـبف  تاـبثالا  یفنلا و  نم  بکرم  نوجعم  رکذ  هللا  ـالا  هلا  ـال  هملک 
جهنلا یلع  لمعلا  ملعلا و  یقیرط  یف  هضایرلا  و  .قالخالا 12 - نم  لئاذرلا  نع  هتمالس  بلقلا و  هحص  لصحت  هللا  الا  تابثاب  حورلا ،
تیرد دق  امل  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذام  ادعب و  الا  بجوی  اهنودف ال  بسحف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیدمحملا هعیرـشلا  هررق  يذلا 

یلا ناریطلا  یلع  ردقی  امل  امه  ول ال  ناسنالل و  نیحانج  هلزنمب  لمعلا  ملعلا و  نا  ملعا  و  موقا ، یه  یتلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا  افنآ 
اهرثات رابتعاب  اهل  نا  هحیـضوت  هیلمع  یناثلا  رابتعالاب  هیرظن و  یمـست  لوالا  رابتعالاب  سفنلا  .جراـعملا و  یلا  جورعلا  لاـمکلا و  جوا 

یف اهریثات  رابتعاب  اهل  نا  و  بتارم ، عبرا  اهل  و  هیرظن ، یمست  هوق  تالقعتلا  نم  هب  لمکتت  ام  اهنع  اهتضافتساب  يدابملا  نم  اهقوف  امع 
ندبلل لصحی  يذلا  لامکلا  اذه  نا  یلع  بتارم ، عبرا  اضیا  اهل  هیلمع و  یمـست  يرخا  هوق  ایرایتخا  اریثات  الامک  هرهوج  دیفتل  ندـبلا 
هرطفلا ءدـبم  یف  سفنلا  نالف  هیرظنلا  هوقلا  بتارم  اما  .لمعلا  ملعلا و  لیـصحت  یف  اهل  هلآ  ندـبلا  نال  اهیلا  دوعت  هقیقحلا  یف  اهببـسب 
اهسفن یف  هیلاخلا  یلویهلاب  اهل  اهیبشت  اینالویه  القع  یمست  ذئنیح  اهب و  اهفاصتا  عنتمال  الا  اهل و  هدعتسم  اهنکل  اهلک  مولعلا  نع  هیلاخ 

باستکال تدعتـسا  هیلوا و  مولع  اهل  لصح  هنطابلا  هرهاظلا و  ساوحلا  ینعا  اهتالآ  تلمعتـسا  اذا  مث  اهایا ، هلباـقلا  روصلا  عیمج  نع 
هیلوالا مولعلا  تبتر  مث  تایرظنلا ، یلا  لاقتنالا  هکلم  تایلوالا  کلت  ببسب  اهل  تلصح  اهنال  هکلملاب  القع  یمست  ذئنیح  تایرظنلا و 

باستکالا رارکت  لجال  دـیدج  بسک  ریغ  نم  تئاش  یتم  اهرـضحتست  ثیحب  راضحتـسالا  هکلم  اهل  تلـصح  تایرظنلا و  تکردا  و 
ترـضحتسا اذا  لعفلاب و  سفنلل  راضحتـسالا  هردـق  لوصحل  لعفلاب  لقعلا  وهف  اهدـنع  هنوزخم  تراص  لب  لعفلاب  اهدـهاشت  نکل ال 

العفنم القع  لب  تالامکلل  الاعف  نکل ال  القع  ریصت  بتارملا  رخآ  یف  هیناسنالا  سفنلا  نال  ادافتسم  القع  یمست  اهایا  هدهاشم  مولعلا 
سیماونلا هیوبنلا و  عیارـشلا  لامعتـساب  رهاظلا  بیذـهت  اهیلواف  هیلمعلا  هوقلا  بتارم  اما  .لاعفلا و  لـقعلا  نم  تـالامکلا  لوبق  بسحب 

هلماکلا هبقارملاب  اهئاضعا  اهاوق و  سفنلا  دروت  نا  هیلجتلا  هحـضاو  هرابعب  و  میجلاب ، هیلجتلا - مهدـنع  یمـست  هبترملا  هذـه  و  هیهلالا ،
هراـهطلا راـثآ  رهظی  یتح  یهاـنملا  نع  بنتجت  عرـشلا و  رماوا  عیطتف  اـهتعاطا  هیهلـالا و  سیماونلا  هیعرـشلا و  ماـکحالا  داـیقنا  تحت 

یلاعت و قحلا  قیرط  یلا  كولـسلل  دایقنالا  میلـستلا و  هکلم  جـیردتلا  یلع  اضیا  سفنلل  لصحی  و  ندـبلا ، ینعا  رهاـظلا  یف  هیرهاـظلا 
هیدرلا و تاکلملا  نع  نطابلا  بیذـهت  اهیناث  .الا و  سیل  هیرفعجلا  هقحلا  هقیرطلا  یلع  هقفلا  ملع  وه  هبترملا  هذـه  لوصحل  لـفکتملا 

راـضملا نع  سفنلا  ضرعی  نا  هیلختلا  يرخا  هراـبعب  و  ءاـخلاب ، هیلختلا  هبترملا  هذـه  یمـست  بیغلا و  ملاـع  نع  هلغاوـش  راـثآ  ضفن 
اهریغ بجعلا و  ربکلا و  صرحلا و  دـسحلاک و  هیورخا  هیویند و  همیخولا  امهبقاوع  نم  رذـحی  امهدـسافم  هیدارفنالا و  هیعامتجالا و 

و هینامـسجلا ، ضارمالا  نم  ندـبلا  جالع  هلزنمب  سفنلا  نع  لئاذرلا  کلت  ضفر  و  هیقالخالا ، بتکلا  یف  هنیبملا  هلیذرلا  قالخالا  نم 
بیط ءاذغ  هعفنی  مل  اضیرم  ناک  ام  مسجلا  نا  امکف  اهعلقل  ءاودلا  لهسملا و  برش 

لئاذرلا کـلت  ینعا  هیحورلا  ضارمـالا  کلذـک  هیوقملا  هیذـغالاب  هیوقی  مث  ـال  وا  هجلاـعی  مسجلا و  يوادـی  نا  بیبـطلا  یلع  وقم و 
بیغلا و ملاعب  اهلاصتا  دـعب  لصحی  ام  اهثلاث  .هلـضافلا و  تاکلملا  هعفنی  مل  اهنم  سفنلا  ملـسی  مل  سفنلا و  نم  علقی  مل  ام  هیقـالخالا 

دعب سفنلا  یلحتت  نا  هیلحتلا  يرخا  هراـبعب  و  هـلمهملا ، ءاـحلاب  هـیلحتلا  هـبترملا  هذـه  یمـست  هیـسدقلا و  روصلاـب  سفنلا  یلحت  وـه 
ادـج رثوم  هلماکت  درفلا و  دـشر  عامتجالا و  ماظن  یف  یه  امم  هلیمجلا  هلـضافلا  تاکلملا  هدـیمحلا و  قالخالا  یلحب  هیلختلا  لوصح 
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فاصتا هراهطلاب و  افـصتم  هرهاظ  ناک  نا  هقیقح و  رهاطب  سیل  وهف  ناـسنالل  هراـهطلا  هذـه  ققحتی  مل  اـم  هیونعم و  هراـهط  هیلحتلاـف 
لاـصتالا و هکلم  بیقع  هل  یلجتی  اـم  اـهتعبار  .ضارمـالا و  نم  هصـالخ  دـعب  هیوـقملا  هیذـغالاب  ضیرملا  هیوـقت  هـلزنمب  اـهب  سفنلا 

هتردـق بنج  هلحمـضم  هردـق  لک  يری  یتح  هلامک  یلع  رظنلا  رـصق  هلالج و  هللا و  لامج  هظحالم  وه  هیلکلاب و  هسفن  نع  لاصفنالا 
هللا و انقزر  قحلا ، یف  ءانفلاب  هبترملا  هذـه  یمـست  و  هبانج ، نم  اضئاف  دوجو  لک  لب  لماشلا  هملع  یف  اقرغتـسم  ملع  لـک  و  هلماـکلا ،

ءانف وحملا ، قحم  سمط و  وحم و  بتارم : ثالث  اضیا  هل  و  يوصقلا ، هیاغلا  کلت  یلا  انغلب  یمظعلا و  همعنلا  کلت  نینموملا  عیمج 

یف يری  لوالا ال  یفف  قحلا ، تاذ  یف  هدوجو  ءانف  قحملا ، قحلا و  تافـص  یف  هتافـص  ءانف  سمطلا ، و  قحلا ، لـعف  یف  دـبعلا  لاـعفا 
و قحلل ، الا  یشل ء  ادوجو  يری  ثلاثلا ال  یف  و  قحلل ، الا  هفص  دوجولا  نم  یشل ء  يری  یناثلا ال  یف  و  قحلل ، الا  یشل ء  العف  دوجولا 

ءانف و  هتینا ، مکح  عفتری  هتاذ و  ینافلا و  نیع  یقبی  ذـئنیح  و  سمـشلا ، رون  یف  بکاوکلا  راونا  ءانفک  كالهتـسا  ءانف  نامـسق : ءانفلا 
تلصح ام  بغ  لوقن : انایب و  كدیزن  .هرثا و  یقبی  هنیع و ال  عفتری  ینافلا و  لوزی  ذئنیح  و  رحبلا ، نوکس  دنع  جاومالا  ءانفک  كاله 

لج قحلا  بانج  یلا  قشعلا  هبحملا و  هبذاج  ءافصلا ، هراهطلا و  هکربب  هل  لصحت  کلاسلل  هیلحتلا  هیلختلا و  هیلجتلا و  هثالثلا  بتارملا 
، اناسل ابلق و  هرکذ  و  هب ، سنالا  هعم و  هولخلا  هتدابع و  یلاعت و  هدـنع  امئاد  روضحلا  نم  هقیقح  هل  لامک  وه  امل  ابحم  ریـصتف  هلـالج 

قحب غلبی  و  وه ، الا  يری  هسفن و ال  نع  لهذی  یتح  اریسی  اریـسی  هبحملا  ران  لاعتـشا  اجیردت و  هبحملا  دیدشت  لاوحالا  کلت  بجوتف 
وه نطابلا  نا  یلا  و  ریغ ، وه ال  رهاظلا  نا  و  ریغ ، رهاظلا ال  وه  هنا  یلا  و  نطابلا ، رهاظلا و  رخـالا و  لوـالا و  وه  یلاـعت  هنا  یلا  نیقیلا 

فراعلل هلاحلا  هذـه  و  انیع ، اظفل و  انیوکت  وانیودـت  رهاـظلا  مسا  تحت  لـکلا  و  لوـالا ، وه  رخـالا  رخـالا و  وه  لوـالا  نا  و  رهاـظلا ،
لاعفالا یف  ءانفلا  یلوالا ، تاجرد : ثالث  ءانفلل  .هلامک و  یلع  رظنلا  رصق  هلالج و  هللا و  لامج  هظحالم  ءانفلاف  هللا  یف  ءانفلاب  یمـست 

تایدارالا تایعیبطلا و  نم  تایداملا و  تادرجملا و  نم  للعلا  بابـسالا و  يداـبملا و  تارثوملا و  هجردـلا  هذـه  یف  فراـعلا  يریف 
تانئاکلا یف  هذفان  هدرا  هلماع و ال  هردق  يری  هلالج و ال  لج  قحلا  الا  ارثوم  يری  و ال  لطاب ، هللا  الخ  ام  یش ء  لک  الا  رثا ، الب  هلطاب 

يریف مویقلا ، یحلل  هوجولا  تنع  و  عیمجلا ، یلع  همکاح  نیتیهانتم  ریغ  هردق  هدارا و  و  هیهانتم ، ریغ  اتاذ  دهـشیف  هتدارا ، هتردـق و  الا 
لوح و ال لاقمب ال  امنرتم  هلاح  ناسل  نوکیف  یمر ، هللا  نکل  تیمر و  اذا  تیمر  اـم  و  همیرکلا : هقیقح  بیر  بوش  ـالب  دوهـشلا  نیعب 

ءاجرلا یلاعت و  هاوس  امع  سایلا  هل  لصحی  ماقملا  اذه  یف  و  هیبن ، ظقیتسم  بلق  هریصب و  نیعب  لب  مهو  لایخ و  هبئاش  الب  هللااب ، الا  هوق 
هجردلا هذه  و  الثم ، قبلاک  سوفنلا  يوذ  سخا  هردق  ضرالا و  كولم  مظعا  هردق  دحتی  لب  هدـنع  يواسی  و  یلاعت ، هیلا  ماتلا  قثاولا 

يا هدید  تسا  ازس  ار  شعنص  رادید  ره  هن  هک  تسا  اه  هدرپ  اهرظن  رب  اهببـس  نیا  هلوقب : يونثملا  بحاص  راشا  هیلا  وحملاب و  یمـست 
ءانفلا هیناثلا ، ناکد و  بابـسا  دهج و  دنیب  هزره  ناکم  ردنا ال  دنیب  ببـسم  ات  نب  خیب و  زا  دنکربلا  بجح  ات  نک  خاروس  ببـس  دـیاب 

قزارلا و میحرلا و  نمحرلاـک و  فطللا  تافـص  نم  هتافـص  یلاـعت و  هئامـسا  عیمج  هجردـلا  هذـه  یف  فراـعلا  يریف  تافـصلا ، یف 
ذئنیح و  انیعت ، يری  هیدحالا و ال  تاذلا  الا  يری  و ال  هیدحالا ، تاذلا  بیغ  یف  هکلهتسم  مقتنملا  راهقلاک و  رهقلا  تافـص  و  معنملا ،

هل توافتی  هدـنع و ال  دـحتی  و  ماقملا ، اذـه  بحاـص  نیع  نم  نوعرف  یـسوم و  لـیئارزعلا و  لـیئربجلاک و  رهاـظملا  فـالتخا  عفتری 
هذه یلا  و  هلذـلا ، هزغلا و  ینغلا و  رقفلا و  ضرملا و  هحـصلا و  رانلا و  هنجلا و  عنملا و  ءاطعلا و  بضغلا و  طسبلا و  رهقلا و  فطللا و 
هذـه تسود و  راـید  زا  ار  وت  دـنرب  یمن  نوریب  رادـم  مغ  دـلخ  اـی  تسا و  خزود  هدـعو  رگ  هلوقب : عقـصملا  فراـعلا  راـشا  هلحرملا 

یلاعت و هلامج  هیدوجو  اهنوکل  هیباجیالا  هتوعنل  لاقی  هیبلـس و  اما  هیباجیا و  اما  یلاـعت  هتافـص  نا  ملعا  .سمطلاـب و  یمـست  هجردـلا 
سیل بکرمب و  سیل  هنا  لاقی : هیمسجلا و  هیضرعلا و  هیرهوجلا و  بیکرتلا و  نع  عفترملا  هناب  هلیلجتل  لالجلا  تافص  هیبلـسلا  هتوعنل 

هفـص یلا  باجتحالا  بسن  اذـل  اکردـم و  لب و ال  ادـهاشم  ایئرم و  نوکی  نا ال  مزلف  اهوحن  هیهام و  هل  سیل  مسجب و  سیل  ضرعب و 
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امک لالجلا 

تافص ریغ  لامج  درادن  هدرپ  هرـس : سدق  يراوزبسلا  هلاتملا  لاق  رتاس و  کلالج  الا  هل  سیل  رئاس و  قئاقحلا  لک  یف  کلامج  لیق :
یف يرـصیقلا  لاق  اضیا  رخآ  ینعمب  لاقی  هیلـالجلا  هیلاـمجلا و  تافـصلا  تسوپ و  زغم  نیا  رب  تسین  باـقن  خر  نیا  رب  تسین  لـالج 

هلباقتم هددـعتم  تافـص  هیبوبرلا  هیهولالا و  بتارم  بسحب  تضتقا  یلاعت  هتاذ  نا  صوصفلا : حرـش  یلع  هتامدـقم  نم  یناثلا  لـصفلا 
وهف فطللاب  قلعتی  ام  لک  ذا  هیالجلا  هیلامجلا و  توعنلا  اهعمجت  اهریغ و  طخسلا و  اضرلا و  بضغلا و  همحرلا و  رهقلا و  فطللاک و 

لقعلا راهقنا  نع  هرابع  هناف  یهلالا  لامجلا  نم  لصاحلا  نامیهلاک  لالج  اضیا  لامج  لکل  .لالجلا و  وهف  رهقلاب  قلعتی  ام  و  لامجلا ،
یلوا ای  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و  یلاعت : هللا  لاق  امک  یهلالا  رهقلا  یف  روتـسملا  فطللا  وه  لامج و  لالج  لکل  و  هیف ، هریحت  هنم و 

هعـس یف  هئادعال  هتمقن  تدتـشا  و  هتمقن ، هدش  یف  هئایلوال  هتمحر  تعـستا  نم  ناحبـس  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  و  بابلالا ،
ءانفلا هثلاثلا  .يرصیقلا و  مالک  یهتنا  تاوهشلاب ، رانلا  تفح  هراکملاب و  هنجلا  تفح  مالسلا :) هیلع   ) هلوق رس  ملعی  انه  نم  و  هتمحر ،

دحاولا نیعت  اذا  هرثکتم ، اهبـسحی  لهاجلا  نا  امک  هدحتم  هفلتخملا  تانئاکلا  عاونا  عیمج  يری  ماقملا  اذه  یف  فراعلا  و  تاذـلا ، یف 
یف فراعلا  نکل  هددعتم و  هددـبتم  اهنا  نظف  هرثکلا  یلا  همه  وا  نداعملا  راجـشالا و  ناویحلا و  ناسنالا و  کلفلا و  کلملاک و  اهنم 

هفقس هناردج و  یلع  یلجتلا  ملقب  شقتنا  ناتسراجن  هروصب  بارتلا  زکرم  یلا  یلعالا  درجتلا  شرع  نم  دهاشی  میظعلا  دهشملا  کلذ 
هلاـمج و هعـشا  و  هرهق ، هفطل و  شوقن  و  هتمحر ، هتاـیح و  هتردـق و  یلاـعت و  هملع  سوکع  ناتـسراجنلا  کـلذ  یف  اـم  عیمج  یلع  و 

اطبترم ضعبب و  اهـضعب  الـصتم  اهیدام  اهدرجم و  اهیناد و  اهیلاع و  اهرحب و  اـهرب و  نم  دوجولا  راد  یف  اـم  عیمج  دـهاشی  و  هلـالج ،
اذه یف  و  یبوبرلا ، ملاعلا  همظع  نع  هدحاو  هنوزوم  همغنب  عیمجلا  ربخی  الثم ، دحاو  ناسنا  لکیهک  كاذب  اذه  امضنم  رخاب و  اهدحا 

هل و ال یقبی  نذاف ال  وه ، ـالا  سیل  نم  اـی  وه  اـی  هقیقحلا  ناـسلب  ـالئاق  هبیطلا ، هللا  ـالا  هلا  ـال  هملک  دـیحوتلا و  هقیقحب  ققحتی  ماـقملا 
و راهقلا ، دحاولا  مویلا هللا  کلملا  نمل  هناحبس ، قحلا  هقیقح  یلجت  یف  شالتم  لحمـضم و  لکلا  هیوه  لب  هیوه ، يرخالا  تانکمملل 

انذاتـسا تاضویف  نم  هحـشر  مرکملا و  انالوم  تاضافا  نم  هذـبن  هیلمعلا  هوقلا  بتارم  یف  انررح  ام  .قحملاب و  هجردـلا  هذـه  یمـست 
ضعب عـم  هتاداـفالا - يا  مادا  هئاـقب و  لوـطب  نیملـسملا  یلاـعت  هللا  عـتم  ینیوزقلا  یعیفرلا  نـسحلا  یبا  ازریملا  یمظعلا  هیـالا  مـلیعلا ،
هثلاثلا یف  هلـصاح  یه  امنا  سفنلل  هیقیقحلا  هراهطلا  نا  ملعا  .حابـصالا و  قلاف  قزرلا  طساب  هللادمحلا  و  حاضیالل ، ادـیزم  انم  تاضافا 

هرـس سدق  ظفاحلا  نیدلا  سمـش  هجاوخلا  بیغلا  ناسل  نا  .اهیکز و  نم  حلفا  دق  یلاعت ، هادع  امع  سفنلا  ریهطت  اهنال  تاجردلا  نم 
هثالثلاب اهبرعف  ثالثلا  تاجردلا  هذه  یلا  دور  یم  هلاسغ  هثالث  اب  ثحب  نیا  دور  یم  هلال  لگ و  ورـس و  ثیدح  یقاس  هتیب : یف  راشا 

ضایر یف  فراعلا  مشتسی  و  بلقلا ، رس  هضور  یف  درولا  تبنی  لاعفالا  یف  ءانفلابف  ساندالا  ساجنالا و  نع  سفنلا  اهلیـسغتل  هلاسغلا 
لمعلا رثا  طیحیف  اهیف  رسلا و  تبنی  ثلاثلاب  و  درولا ، لماکت  یلا  هراشا  اهیف  قئاقـشلا  تبنی  تافـصلا  یف  ءانفلاب  و  درولا ، حیر  سدقلا 

اوناک امب  ءازج  دسا ، فرـشا و  هوازج  ناک  دشا  بعـصا و  لمعلا  ناک  املکف  لمعلا  قفو  یلع  بترم  ءازجلاف  کلاسلا  دوجو  رـشارش 
.ه هیمالسا 1380  هیملع  عبط  ص 413   ) یبارادلا دمحم  خیشلا  نع  نئازخلا  یف  هرس  سدق  یقارنلا  ققحملا  هفیطللا  هذه  لقن  نولمعی ،

یلـص  ) یبنلا نع  هلودلا ) مجن  عبط  نم  ص 143   ) لوکـشکلا نم  لوالا  دلجملا  رخاوا  یف  لقن  هرـس  سدق  یئاهبلا  همالعلا  نا  و  ق .)
کلملا و هل  هل ، کیرـش  ال  هدحو ، هدحو  هدحو  هللا  الا  هلا  ال  : ) وه یلبق و  نم  ءایبنالا  ءاعد  یئاعد و  ءاعدلا  ریخ  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا 

باتک یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور  و  ریدـق ،) یـش ء  لـک  یلع  وه  و  ریخلا ، هدـیب  تومی ، ـال  یح  وه  و  تیمی ، ییحی و  دـمحلا  هل 
لاق لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هرکذ ، نمع  نامعنلا ، نب  یلع  نع  هدانـساب  برعملا ) نم  ص 375 ج 2   ) یفاکلا نم  ءاعدلا 
هاور و  هدـحو ،) هدـحو  هدـحو  هللا  الا  هلا  ال  : ) کتما نم  لاـق  نمل  یبوط  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  مالـسلا ) هیلع   ) لـیئربج
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رفعج یبا  نع  یفعجلا ، دیزی  نبرباج  نع  هدانـساب  دیحوتلا  باتک  نم  نیفراعلا  نیدحوملا و  باوث  باب  یف  قودـصلا  لیلجلا  خیـشلا 
یف دیعـسلا  یـضاقلا  دیعـسلا  هلاتملا  ملاعلا  هدافا  لاعفالا ، تافـصلا و  تاذلا و  دیحوت  رابتعاب  اهیف  هدـحو  لوق  ثیلثت  و  ص 8 ) ( ) (ع

، تنا الا  کباجح  نکی  مل  نیحلاصلا و  هدابع  یلاعت  هللا  دعو  ام  کیف  حال  تحلفا و  دقف  کسفن  تیکز  اذاف  .قودصلا  دیحوت  حرش 
هجاوخلا لاق  ( 16 نیففطملا : ( ) نوبوجحمل ذئموی  مهبر  نع  مهنا  الک  نوبـسکی  اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک  : ) لئاق نم  زع  لاق 

و ال روهظلا ، نع  هعناملا  بجحلاب  هیفتخم  اـهنکل  اـنیف  هدوجوم  اـهلک  مولعلا  نا  دـیحوتلا : دـعاوق  رخآ  یف  هکرتلا  یلع  نیدـلا  نئاـص 
هلیختملا هیمهولا و  یتوق  یلع  هیسدقلا  هوقلا  طیلـست  دعب  هیناحورلا  هیرکفلا  هفیطللا  تاکرحلاب  نوکی  هرات  اهروهظ  نا  کیلع  یفخی 

همهوـتملا و هـلیختملا و  نیکـستب  يرخا  هراـت  و  هنـسحلا ، قـالخالاب  سفنلا  نـییزت  قـالخالا و  بیذـهت  هینامـسجلالا و  قـلا  رئاـس  و 
دنع قح  نیقیرطلا  الک  هیفـصتلا و  هیکزتلاب و  هینامـسجلا  يوقلا  ریخـست  دـعب  هشوشملا  هبرطـضملا  تاکرحلا  نع  امهعنم  امهماجلا و 

هنا ال دقتعا  نم  قیرط و  نهل  یش  ره  یبناج  الک  هناف  اهافقوا  یش  ره  نطب  اذخ  .هدهاجملا  باحصا  رظنلا و  لها  نم  نیققحملا  رثکا 
هـسفن یلع  تبلغ  و  هدـسافلا ، هدـیقعلا  هذـه  بسح  سوهلا  يوهلا و  نتم  بکر  رظنلا  میلعتلا و  قیرط  یف  هیفـصتلا  هیکزتلاب و  راـبتعا 
يدلقم بتک  هئارقب  لغتـشا  هییحملا و  هیکلملا  لئاضفلا  اهیلع  تمرح  و  هکلهملا ، هعیبطلا  لئاذرلا  هیلع  تلوتـسا  بضغلا و  هوهـشلا و 
لاوقالا لاوحالا و  ظفح  هضقاـنتملا و  ءارـالا  طبـض  یف  هرمع  عیـض  هبغاـشملا و  لدـجلا و  باحـصا  نم  نیملکتملا  ربز  هفـسالفلا و 

رون لحمـضاف  هقرفملا  تاهبـشلا  كوکـشلا و  جاوما  مطالت  دنع  هلطابلا  ماهوالا  هدسافلا و  تالایخلا  جـجل  یف  هسفن  عقواف  هلباقتملا 
ریحتلا و ال تهبلا و  هل  لـصح  ددرتلا و  لـهجلا و  هیف  دادزا  هدـشافلا و  دـئاقعلا  هملظملا و  تارودـکلا  مکارتب  هتریـصب  تیمع  هبلق و 
هیلامک و ال هبوغرم  هلاـح  هئارو  سیل  هیلا و  لـصو  هل و  لـصح  اـم  لاـمکلا  نا  نظ  بضغلا و  قحلا  نم  هب  قحلف  بهذـی  نیا  يردـی 

هیقاب هداعس 

ثالث صصق  نم  کیلع  صقن  امب  کیلع  و  .هبضغ 13 - هرکم و  نم  هباذعتسا  هفطل و  نم  اهررـض  هجو  هدیقعلا و  هذه  ثبخ  نقیتف 
نامیالا و باتک  نم  هتافص  هتامالع و  نموملا و  باب  یف  ینیلکلا  مالسالا  هقث  يور  دقف  یلوالا  اما  اروتسد  صصقلا  نساحا  نم  یه 

مکربخا انا  سانلا  اهیا  لاقف : ساـنلا  بطخ  اـمهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نسحلا  نا  برعملا :) نم  ص 186 ج 2   ) یفاکلا نم  رفکلا 
الف هنطب ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  هنیع  یف  ایندلا  رغـص  ینیع  یف  هب  مظع  ام  سار  ناک  و  ینیع ، یف  سانلا  مظعا  نم  ناک  یل  خا  نع 

هلاهجلا ناطلس  نم  اجراخ  ناک  هیار ، هلقع و ال  هل  فختسی  الف  هجرف  ناطلس  نم  اجراخ  ناک  دجو ، اذا  رثکی  و ال  دجی ، ام ال  یهتشی 
ناک ال نیلئاقلاذـب ، لاق  اذاف  اتامـص  هرهد  رثکا  ناک  مربتی ، طخـستی و ال  یهـشتی و ال  ناک ال  هعفنمل ، هقث  یلعـالا  هدـی  هدـیدمی  ـالف 
یـشب ء هسفن  صخی  هناوخا و ال  نع  لفغی  ناک ال  و  ایـضاق ، يری  یتح  هجحب  یلدـی  يوعد و ال  یف  كراـشی  ـال  ءارم و  یف  لخدـی 

ناک اراذـتعا ، يری  یتح  هلثم  یف  رذـعلا  عقی  امیف  ادـحا  مولی  ناک ال  ایداع ، اثیل  ناک  دـجلا  ءاج  اذاف  افعـضتسم  افیعـض  ناـک  مهنود ،
اعجو وکشی  ناک ال  هفلاخف ، يوهلا  یلا  امهبرقا  یلا  رظن  لضفا  امهیا  يردی  نارما ال  هزتب  اذا  ناک  لوقی ، ام ال  لعفی  لوقی و  ام  لعفی 

یکشتی و ال طخـستی و ال  مربتی و ال  ناک ال  هحیـصنلا ، هدنع  وجری  نم  الا  خ ) دشرتسی -  ) ریـشتسی و ال  ءربلا ، هدنع  وجری  نم  دنع  الا 
ریخ لیلقلا  ذخاف  اهلک  اهوقیطت  مل  ناف  اهومتقطا ، نا  همیرکلا  قالخالا  هذـه  لثمب  مکیلعف  ودـعلا ، نع  لفغی  مقتنی و ال  یهـشتی و ال 
هیلع  ) یلع نینموملاریما  یلا  هیلع  هللا  ناوضر  یضرلا  فیرشلا  هبسن  دق  ثیدحلا  اذه  و  هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  و ال  ریثکلا ، كرت  نم 

و راتخملا 289 . وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مکح  نم  راتخملا  باـب  یف  ینعا  جـهنلا  نم  ثلاـثلا  مسقلا  یف  هب  یتا  و  مالـسلا )
، اضیا مالسلاامهیلع  یبتجملا  یلع  نب  نسحلا  مامالا  دمحم  یبا  نع  هیلع  هللا  همحر  ینارحلا  هبعـش  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  هاور 
: هنع هللا  یـضر  اضرلاوبا  دیعـسلا  مامالا  دیـسلا  لاق  انتبتکم : یف  دجوت  جهنلا  نم  هقیتع  هطوطخم  هخـسن  شماه  یف  یفاکلا و  یف  امک 
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و امهیلع ، هللا  تاولـص  یلع  نب  نسحلا  یلا  ابوسنم  مالکلا  اذه  رخآ  باتک  یف  تدجو  و  عفقملا ، نبا  بدا  یف  لصفلا  اذه  تدـجو 
ریغ نم  اضیا  جهنلا  نم  هلودلا ) مجن  عبط  ص 249   ) هلوکشک نم  ثلاثلا  دلجملا  لئاولا  یف  اضیا  یئاهبلا  همالعلا  ثیدحلا  کلذ  لقن 
، لوالا وه  نیعتملا  نا  بیر  الف  اهریغ  نع  الضف  هیئاورلا  عماوجلا  نم  هریغ  نیب  یفاکلا و  عماجلا  نیب  رمالا  راد  اذا  تلق : .هیف  ضرعت 

نم هححـصم  هطوطخم  هخـسن  نم  اـهانلقن  نحن  هلمجلا و  یف  تواـفت  خـسنلا  نیب  و  هدـضاعم ، هل و  هقفاوـم  هبعـش  نبا  هیاور  نا  یلع 
ناخ یلع  دیـسلا  نیدـلاردص  طخب  و  هقیـشر ، هقینا  تاـقیلعتب  اـهرخآ و  یلا  اـهلوا  نم  حیحـصتلا  هلباـقملا و  مئـالعب  هنادزم  یفاـکلا 

هخـسنلا هذه  یلع  هناحبـس ، هللادمحلا  : ) هتروص هذه  اهرهظ و  یلع  هرم  ریغ  هلاسرلا  هذه  یف  هرکذ  مدـقت  يذـلا  هرـس  سدـق  یندـملا 
ماظن ریمالا  يدلاو  هنبا  طخ  موصعم و  دـمحم  دیـسلا  هرهـص  هیخا و  نبا  طخ  نیدـلا و  هلملا و  ریـصن  دیـسلا  طخ  هدـمتعملا  هفیرـشلا 

یلع بتک  مهرارـسا ، هناحبـس  هللا  سدـق  يولعلا  نسحلا  یبا  نب  یلع  نبا  نیدـلارون  همالعلا  دیـسلا  یلع  اـهارق  دـق  و  دـمحا ، نیدـلا 
سیفنلا میقلا  هباتک  نم  ثلاثلا  دلجملا  لوا  یف  هرـس  سدق  یئاهبلا  خیـشلا  همالعلا  اهلقن  دقف  هیناثلا  اما  و  هنع .) یفع  یندـملا  ردـصلا 

عبرا هیلع  یتا  دق  اخیش  ناک  يرصبلا و  ناونع  نع  ( 1  ) طخ س نم  لاق : ثیح  هلودلا ) مجن  عبط  نم  ص 245   ) لوکشکلاب یمسملا 
تببحا هیلا و  تفلتخا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  مدق  املف  نینس  سنا  نب  کلام  یلا  فلتخا  تنک  لاق : هنس ، نوعـست  و 

راهنلا لیللا و  ءانآ  نم  هعاس  لک  یف  داروا  یل  کلذ  عم  بولطم و  لجر  ینا  یل : اموی  لاقف  کـلام ، نع  تذـخا  اـمک  هنع  ذـخآ  نا 
یف تلق  و  هدـنع ، نم  تجرخ  و  کلذ ، نم  تممتغاف  .فلتخت  تنک  امک  هیلا  فلتخاو  کـلام ، نع  ذـخ  يدرو و  نع  ینلغـشت  ـالف 
هیلع تملس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا دجسم  تلخدف  هنع ، ذخالا  هیلا و  فالتخالا  نع  ینرجز  امل  اریخ  یل  سرفت  ول  یسفن :
هملع نم  ینقزرت  رفعج و  بلق  یلع  فطعت  نا  هللا ، ای  هللا  ای  کلاسا  تلق : نیتعکر و  اهیف  تیلـص  و  هضورلا ، یلا  دغلا  نم  تعجر  مث 

بح نم  یبلق  یف  برـشا  امل  سنا  نب  کـلام  یلا  فلتخا  مل  اـمتغم و  يراد  یلا  تعجر  و  میقتـسملا ، کطارـص  یلا  هب  يدـتها  اـم 
ارفعج تدـصق  تیدرت و  تلعنت و  يردـص  قاض  املف  يربص ، لیع  یتح  هبوتکملا  هالـصلا  یلا  الا  يراد  نم  تجرخ  امف  ع )  ) رفعج

یلع مالـسلا  تلقف : کتجاح ؟ ام  لاقف : هل  مداخ  جرخف  هیلع  تنذاتـسا  هراد  باب  ترـضح  امف  رـصعلا ، تیلـص  امک  دعب  ناک  و  (ع )
تلخدف و .هللا  هکرب  یلع  لخدا  لاقف : مداخ  جرخ  اذا  اریـسی  الا  تثبل  امف  هباب  ءاذـحب  تسلجف  هالـصم ، یف  مئاق  وه  لاقف : فیرـشلا ،
: لاق هللادـبع ، وبا  تلق : نم ؟ وبا  لاقف : هسار  عفر  مث  ایلم ، قرطاـف  تسلجف  کـل  هللارفغ  سلجا  لاـق : و  مالـسلا ، یلع  درف  هیلع  تملس 

ناکل ءاعدلا  اذه  ریغ  هیلع  میلستلا  هترایز و  یف  یل  نکی  مل  ول  یسفن : یف  تلقف  کتلئسم ؟ ام  هللادبعابا  ای  کقفو  کتینک و  هللا  تبث 
نم ینقزری  کبلق و  یلع  فطعی  نا  هللا  تلاس  تلق : کتلئسم ؟ ام  لاقف : هسار  عفر  مث  .اریثک 

نم بلق  یلع  عقی  رون  وه  امنا  ملعتلاب و  ملعلا  سیل  هللادـبع  ابا  ای  لاقف : .هتلئـس  ام  فیرـشلا  یف  ینباجا  یلاعت  هللا  نا  وجرا  کـملع و 
هللا مهفتسا  و  هلامعتساب ، ملعلا  بلطلا  هیدوبعلا و  هقیقح  کسفن  یف  الوا  بلطاف  ملعلا  تدرا  ناف  هیدهی ، نا  یلاعت  كرابت و  هللا  دیری 
ایمف هسفنل  دبعلا  يری  نا ال  ءایشا  هثالث  لاق : هیدوبعلا ؟ هقیقح  ام  هللادبع  ابا  ای  تلق : هللادبع ، ابا  ای  لق  لاق : فیرـش ، ای  تلق : .کمهفی 
لعج اریبدت و  هسفنل  دبعلا  ربدی  و ال  هب ، هللا  مهرما  ثیح  هنوعـضی  هللا  لام  لاملا  نوری  کلم ، مهل  نوکی  دیبعلا ال  نال  اکلم  هللا  هلوخ 
قفنی نا  یلاعت  هللا  هرما  امیف  قافنالا  هیلع  ناه  اکلم  هللا  هلوخ  امیف  هسفنل  دـبعلا  ری  مل  اذاف  هنع ، هاهن  هب و  یلاـعت  هللا  هرما  اـمیف  هلاغتـشا 

یلا امهنم  غرفتی  هاهن ال  یلاعت و  هللا  هرما  امب  دبعلا  لغتـشا  اذا  و  ایندلا ، بئاصم  هیلع  ناه  هربدم  یلا  هسفن  ریبدت  دبعلا  ضوف  اذا  هیف و 
ارخافت و وا  ارثاکت  ایندلا  بلطی  و ال  قلخلا ، سیلبا و  ایندلا و  هیلع  ناه  هثالثلا  هذهب  دـبعلا  هللا  مرکا  اذا  و  سانلا ، عم  هاهابملا  ءارملا و 
نیذلل ال اهلعجت  هرخالا  رادلا  کلت  : ) یلاعت هللا  لاق  یقتلا ، هجرد  لوا  اذهف  الطاب ، همایا  عدی  اولع و ال  ازع و  سانلا  دـنع  ام  بلطی  ال 
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يدیرمل یتیصو  اهناف  ءایشا  هعستب  کیـصوا  لاقف : ینـصوا ، هللادبع  ابا  ای  تلق : نیقتملل .) هبقاعلا  اداسف و  ضرالالا و ال  اولع  نودیری 
یف اهنم  هثالث  و  ملحلا ، یف  اهنم  هثالث  و  سفنلا ، هضاـیر  یف  اـهنم  هثـالث  هلامعتـسال : کـقفوی  نا  لاـسا  هللا  و  یلاـعت ، هللا  یلا  قیرطلا 
هناف هیهتـشت  ام ال  لکات  نا  كایاف  هضایرلا : یف  یتاوللا  اما  لاق : .هل  یبلق  تغرفف  ناونع : لاق  اهب ، نواهتلا  كایا و  و  اـهظفحاف ، ملعلا 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا ثیدح  رکذ  هللا و  مسو  الالح ، لکف  تلکا  اذا  و  عوجلا ، دـنع  الا  لکات  و ال  هلبلا ، هقامحلا و  ثروی 
کل لاق  نمف  ملحلا : یف  یتاوللا  اماف  .هسفنل  ثلث  و  هبارـشل ، ثلث  و  هماعطل ، ثلثف  دبال  ناک و  ناف  هنطب  نم  ارـش  ءاع  یمدآ و  الم  ام 

نا هللا  لئـساف  لوقت  امیف  اقداص  تنک  نا  لقف  کمتـش  نم  و  هدحاو ، عمـست  مل  ارـشع  تلق  نا  هل  لقف  ارـشع  تعمـس  هدحاو  تلق  نا 
یف یتاوللا  اما  .ءاعدـلا و  هحیـصنلاب و  هدـعف  ینخلاب  كدـعو  نم  و  کل ، رفغی  نا  هللا  لئـساف  لوقت  اـمیف  اـبذاک  تنک  نا  و  یلرفغی ،

ام عیمج  یف  طایتحالاب  ذـخ  و  ائیـش ، کیارب  لمعت  نا  كایا  و  هبرجت ، اتنعت و  مهلئـست  نا  كایا  و  تلهج ، اـم  ءاـملعلا  لئـساف  ملعلا :
وکل ال تحصن  دقف  هللادبع  ابا  ای  ینع  مق  ارـسج  سانلا  یف  کتبقر  لعجت  و ال  دسالا ، نم  کبره  ایتفلا  نم  برها  و  الیبس ، هیلا  دجت 

یف هر - خیشلا - هب  یتا  ام  یهتنا  .س  طخ  نم  هلک  لوقنم  يدهلا ، عبتلا  نم  یلع  مالسلا  یسفنب و  نینض  ورما  یناف  يدرو  یلع  دسفت 
ملقب تبتک  یتلا  همرکملا  هفیحصلا  هذه  یف  دابعلا  بر  یلا  قیرطلا  کلاس  داشرلا و  بلاط  دادسلا و  یغاب  ای  لمات  تلق : .لوکـشکلا 
هدـنع لمعت  میرکلا  کبرب  كرغ  ام  هکلاهلا  اهتیا  اـهل : لوقاـف  هئطاـخلا  یـسفن  بطاـخا  .هیادـه و  رون و  هلک  اـمب  تشقتنا  هیـالولا و 

فکتعم هاوس  ام  نا  يرت  الا  کبکر ، ءاش  ام  هروص  يا  یف  کلدـعف  كاوسف  کـقلخ  نم  یلا  يرفاـس  یموق و  هحـضافلا ، لاـمعالا 
یصلخا و  هصرفلا ، یمنتغاف  یموق  لاوئـسلا ، باوجلا و  یف  هتعیـض  و  لاق : لیق و  یف  رمعلا  تفرـص  هبانج ، یلا  ریطت  کلام ال  هبابب و 

رونلا لب  رونلا  ثروی  روضحلا  ناف  روفغلا  کبر  دـنع  روضحلاب  کیلع  فیرـشلا ، عیـضولا و  ریبم  هناف  فیوستلا  كایا و  هصغلا ، نم 
زع هلئاق  لوقی  میظعلا  نآرقلا  میکحلا  باتکلا  تارق  اما  هلاون ، مع  هلالج و  لج  امهلامج  ضرالا و  تاومـسلا و  رون  هللا  رونلا و  یلع 

دمحم نب  رفعج  هللادبع  یبا  قئاقحلا  فاشک  کماما  مالک  تیار  الا  انلبـس ، مهنیدـهنل  انیف  دـهاج  نم  ینـسحلا : ءامـسالا  هل  همـسا و 
ویئاسیون ردـنا  لامک  يدوب  رگا  .هیدـهی  نا  یلاعت  كرابت و  هللا  دـیری  نم  بلق  یلع  عقی  رون  وه  امنا  ملعتلاـب و  ملعلا  سیل  قداـصلا :

یبوت و  مونلا ، نم  یهبتنا  و  هولخلا ، کـل  يذـختا  هلفغلا و  شارف  یف  یتـم  یلا  اـناوخان  دوب و  اـسیونان  لـک  هلبق ي  نآ  ارچ  یئاـناوخ 
هینافلا ایندلا  یف  يدهزا  هیناجلا و  همثالا  یـسفن  ای  و  موقلا ، هریـشعلا و  نع  یموق  و  موصلا ، توکـسلاب و  کیلع  و  مویلا ، یف  احوصن 

، ارما کلذ  دعب  ثدـحی  هللا  لعل  رون ، لک  رون  یلا  یهجوت  و  رورغلا ، راد  نع  یـضرعا  هئیطخ ، لک  سار  هیطع و  لک  بج  اهبح  ناف 
زا رومالا  ریصت  هللا  یلا  الا  رود  قشع  هرز  يداتف  هک  يا  روشنلا  موی  لفاغلا  رسخ  دق  رورغ  رادب  رورغم  هدش  يا  .ادرف  هیتات  نا  یسع  و 

يوس نفاخت  رورـش و ال  نم  انلـصح  دق  كادـی  امل  جانب  کلاخا  ام  روضح و  يرادـن  وت  روضح و  رای  نتـشیوخ  زا  ربخ  يرادـن  هچ 
قـشع هرب  یناوت  هچ  ره  روک  هدـید  لد و  هچرگ  تسا  ربـخ  یب  هتاـیآ  رهظا  دـق  هللا  روگ و  گرم و ز  تسا ز  اـجیب  وت  سرت  اکـسفن 
هالالا دـبع  نطبلا  دـبع  ناک  له  روه  وچمه  دـهد  رون  تلد  هک  ات  رادزاب  مکـش  نابنا  تسد ز  روهظ  رد  همه  قشع  زا  هدـماک  شوک 
تئـش نا  رای  رادـید  هر  رد  یمه  شاب  روح  نادـجول  دـهزلا  كاـیا و  دارم  لـصا  دوب  وک  بلطب  نآ  رود  تسا  رون  وترپ و  زا  یتملظ 

نم سدقلا  هحاس  یف  تسین  هار  ارلا  راگنز  لد  نیا  روص  خـفن  یلا  نقیفی  امل  یگریخ  زا  وت  شوهیب  رـس  نیا  رورـسلا  یف  امئاد  اشیع 
ءاکب کبا  روطب و  یـسومک  هللا  ملکت  هال  الا  یجاـنت  لـیللا  هملظ  یف  روفغلا  میحرلا  هللا  رفغی  نا  یـسع  اـحوصن  تبت  نئل  معن  رون  هللا 
يوس لد  يور  انـسح  ار  ادـخ  درم  روکـش  دـبعب  کبرل  تسل  هچرهب  یلد  هدرم  ترگ  تسین  روضحلاب  کلیل  هالـص  دـنع  اتناق  ایلاع 

ای يوجن ، لک  دـهاش  ای  ملظلا  یف  نیـشحوتسملا  رون  ای  مدآ  ینب  مرک  نمای  مدـعلا ، نم  ینقلخ  نماـیف  روصق  روح و  هن  تسا  روضح 
یـسفن رـش ، نم  هب  نم  ای  ذولا ، هباب  یلا  نم  ای  مزاجلا ، همکح  قلخلا  یف  يرج  نم  ای  مزـاللا ، اندـب  وه  نم  اـی  یعـسی ، لـکلا  هیلا  نم 

هک يا  یتساـنیب  هدـید  لد و  هکیا  یتساـیوگ  وت  هب  اـهنابز  هک  يا  .هاوفـالا  نسلـالا و  هب  قطن  نم  اـی  هاوس ، اـم  هیف  ریحت  نم  اـی  ذوـعا ،
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لد يازـس  هک  يا  یتساـبیز  مرخ و  همه  يور  وت  ياـبیز  خر  رون  هک ز  زا  یتـساربم  بیع  رهز  هک  يا  تسا  وکن  تتاذ  وت و  تاـفص 
هد شیئاهر  ریگ و  نسح  تسد  یتساهرحس  زوسناج  هلان ي  ار  گنهابش  غرم  وت  هک ز  يا  یتساپرب  وت  قشع  زا  یشروش  ناگدیروش 

یلع یبا  سیئرلا  خیـشلا  ریخلا و  یبا  نب  دیعـس  یبا  خیـشلا  نیملاعلا  نیب  ترج  هیتاکم  یهف  هثلاثلا  اما  یتساگآ و  شلد  زار  هک ز  يا 
مجن عـبط  نم  ص 623   ) لوکـشکلا رخاوا  یف  یئاهبلا  خیـشلا  اهلقن  دـق  هدـئافلل و  ادـیزم  اهب  انیتا  اهدـئاوف  هرثک  انیار  اـمل  انیـس و  نب 

یف ناروشناد  مان  یف  اضیا  هلوقنم  یه  و  ادج ، ههوشم  لب  هشوشم  مق  عبط  یلع  اهتروص  نکل  و  مق ،) عبط  نم  هلودلا و ص 595 ج 2 
سلاجم یف  سیئرلا  خیـشلا  مـالک  نم  هذـبن  دیهـشلا  هللا  رون  یـضاقلا  لـقن  دـق  لوکـشکلا و  یف  اـمم  لـمکا  سیئرلا  خیـشلا  همجرت 

، یغبنی امل  هللا  کقفو  ملاعلا  اهیا  انیس  نب  یلع  یبا  سیئرلا  خیشلا  یلا  ریخلا  یبا  نب  دیعـسوبا  خیـشلا  بتک  اهتروص : هذه  نینموملا و 
خ) دـجلا -  ) دجتـسملا قیرطلا  یلع  نونظلا  هیدوا  نا  الا  نیقی  یلع  میقتـسملا  قیرطلا  نم  ینا  یغتبت ، اـم  دـبالا  هداعـس  نم  کـقزر  و 

تقفو ملعلاب  کنا  و  هقیدصت ، هقدص  هقیقحت و  هلیـسوب  هلاح  هقیقح  باب  نم  یل  حتفی  هللا  لعل  هقیرط  بلاط  لک  نم  ینا  و  هبعـشتم ،
هیادب بذبذتلا  نا  ملعا  و  تقفو ، هیلا  و  تفقو ، هیلع  ام  یل  نیب  و  تقزر ، ام  ینعمـساف  موسرم ، قیرطلا  اذـه  لها  هرکاذـمب  موسومل ،
باطخ لصو  سیئرلا : خیـشلا  هباجاف  .قیفوتلا  یلو  هللا  و  ادع ، دع  نا  رـسع  و  ادـج ، لهـس  اذـه  و  بارت ، بهرت  نم  و  بهرتلا ، لاح 

برـضلا نیتملا و  هلبحب  ماصتعالا  و  یقثولا ، هورعب  كاسمتـسالا  و  هیلع ، همعن  غوبـس  و  خ ) هیلا -  ) هیدل یلاعت  هللا  عنـص  ام  انیبم  نالف 
- هرذقلا هذهب  مامتهالا  هتمهب  اضفار  هبرخلا ، هذه  هربغ  هسفن  نع  اضفان  ههجو ، ءاقلت  هجوتلا  و  هیلا ، برقتلا  رطـش  هیلوتلا  و  هلیبس ، یف 

هارخا یف  هقفوی  نا  هتلاس  و  هالواام ، یلع  هتدمح  و  لدعلا ، ضیفم  لقعلا و  بهاو  هللا  رکـشب  تادبف  هتررق  لصا و  رـسا و  دراو و  زعا 
هنا هیارد ، هاتآ  یتلا  هتیارد  یلا  و  هیادـه ، هتیادـه  یلا  هدـیزت  و  هاطخت ، ام  یلا  هیقلی  ـال  و  هاـطوت ، اـم  یلع  همدـق  تبثی  نا  و  هـالوا ، و 

و توکلملا ، یـضقت  کلذـک  و  خ ) ریغلا -  ) ربعلا ثداوحلا و  دنتـسی  هیلا  و  رثا ، لک  بعـشتی  هنع  ردـقملا ، ربدـملا  رـشبملا و  يداهلا 
و ءادعسلا ، هرمز  یلا  ردقلا  هداق  نمل  یبوط  همصعی ، نم ال  هنع  لهذی  هملعی و  نم  هملعی  مظعالا  هللا  رـس  نم  وه  توربجلا و  یـضقی 
كردـم و یبقع  اهیف  هباشتی  راد  یف  لقاعلا  اذـه  ههزن  ام  و  ینغلا ، لام  سار  نم  ءاـقبلا  حاـبرتسا  هعزوا  و  ءایقـشالا ، هبتر  نع  هبداـح 

یلع خ ) دادضالا - نارق   ) دادضالا رـسق  اهتحـص  و  عبـشم ، اهذیذل  و  عجوم ، اهمیلا  راد  تقوم ، تقو  لولح  دـنع  نایواستی  و  تفوم ،
و طبثم ، الا  اهب  لوغـشملا  ام  هللا  معن و  .هجاجم  جـم  یلا  هجاح  ماود  و  هقاذـم ، ءارمتـسا  یلا  هقاف  رارمتـسا  اهتمالـس  و  دادـعا ، نزو و 

نم وه  نیا  يرتت و  راط  وا  فیـسع  و  یتش ، تاکرح  ذیخا  سانجا ، دوقن و  و  سای ، ملا و  نیب  لابلا  عزوم  طبخم ، الا  اهیف  فرـصتملا 
- داب  ) دان نع  و  بذهتلا ، یلا  بذبذتلا  نع  و  بارتلا ، یلا  بعـشتلا  نم  صولخلا  و  دیرفتلاب ، ماظنلا  دامتعا  و  دیحوتلا ، یلا  هرجاهملا 

املک قزر  و  یفـشا ، ینها و  ناک  يرلا  یلع  هتیقـس  املک  لاسلـس  اقدـص ، نسحلا  و  اقح ، هذـللا  كانه  هقراشی ، دـبا  یلا  هسرامی  خ )
انراصبا نع  ولجی  نا  یلاعت  هللا  لاسن  .عاشبتسا و  عبش  عابشتسا ال  عبش  و  ءابا ، يرال  ءاقبتسا  يرما ء ، يذغا و  ناک  عبشلا  یلع  هتمعطا 

هایه یف  روسبلا  هشاغلا  هراغلا  هذـه  نیب  اننیب و  زجحی  نا  و  هاتآ ، امم  انیتوی  و  هادـه ، امک  انیدـهی  نا  و  هواسقلا ، انبولق  نع  و  هواـشغلا ،
هیلا و راص  ام  یلا  اندـئاق  و  رثا ، رثآ و  امیف  انماما  هلعجی  نا  هلـصاوملا و  ضرعم  یف  هلـصافملا  هرـسایملا ، هیلح  یف  هرـساعملا  هشاـبلا ،

نم دـشرتسا  ریـصبکف  یمالک  نم  هیفـشی  نایب  یلبق و  نم  هیتات  هرـصبت  ینم و  درت  هرکذـت  نم  هسمتلا  اـم  اـماف  .کـلذ  یلو  هنا  راـس ،
و دـشرم ، باوص  و  حـلاص ، لثم  و  هنـسح ، هظعومب  هبطاـخی  نا  یلثمل  لـهف  ریبخ  ریغ  عمـسلا  روقوم  نع  ربختـسا  عیمـس  و  فوفکم ،

نکتل هرهاظ و  هرابتعا و  نطاب  و  هرخآ ، هرکف و  لوا  یلاعت  هللا  نکیلف  کلذ  عم  و  ذفنم ؟ هما  يذلا  هضرغ  یلا  و  ذفنم ، هل  هنـسا  قیرط 
هبر تایآ  نم  هیف  اـم  و  یلعـالا ، توکلملا  یف  هلقعب  ارفاـسم  هیدـی  نیب  لوثملا  یلع  هفوقوم  اهمدـق  و  هیلا ، رظنلاـب  هلوحکم  هسفن  نیع 
هنا یلع  لدت  هیآ  هل  یش ء  لک  یفف  .ء  یـش  لکل  یـش ء  لکب  یلجت  رهاظ  نطاب  هناف  هراثآ  یف  هللا  ریلف  هرارق  یلا  طحنا  اذاف  يربکلا ،

فلاف توهاللا ، سدق  هیآ  هل  یلجت  و  توکلملا ، شقن  هصف  یف  عبطنا  هریت ، هلـصخلا و  هذه  و  هکلم ، لاحلا  هذه  تراص  اذاف  دـحاو 
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علطا و  هنینامطلا ، هب  تفح  و  هنیکـسلا ، هیلع  تضاف  و  یلوا ، هب  وه  نم  یلا  هسفن  نع  ذـخا  و  يوصقلا ، هذـللا  قاذ  و  یلعالا ، سنـالا 
یه هسفن و  رکذی  و  هفرطل ، لطتـسم  هلعفل ، نسحتـسم  هلقثل ، فختـسم  خ :) هلیخب -  ) هلبحب نهوتـسم  هلهال  محار  عالطا  یندالا  یلع 

تانکـسلا لثما  و  هالـصلا ، تاکرحلا  لضفا  نا  ملعیل  .اهعم و  سیل  نمک  اهعم  ناک  اهعدو و  دـق  و  هنم ، مهبجعت  مهنم  بجعتف  هجهب 
یعـسلا لضفا  و   ) ءایرلا یعـسلا  لطبا  و  لامتحالا ، ریـسلا  یکزا  و  خ ) اـطعلا - ربلا  لـضفا  و   ) هقدـصلا ربلا  خ ) عفنا -  ) عفرا و  مایـصلا ،
تعلقنا و  لادـج ، هشقانم و  و  لاق ، لیق و  یلا  تتفتلا  اـم  ندـبلا  نع  سفنلا  صلخت  نل  و  نینموملا ،) سلاـجم  هخـسن  یلع  هاـیارملا -

ما همکحلا  و  ملع ، بانج  نع  جرفنی  ام  هینلا  ریخ  و  خ ) هین - صلاخ  نع   ) هین ماـقم  نع  ردـص  اـم  لـمعلا  ریخ  و  لاوحـالا ، نم  هلاـحب 
بوتا وهیدهتسا  هللا و  رفغتسا  اذه و  یلوق  لوقا  هعفری ، حلاصلا  لمعلا  و  بیطلا ، ملکلا  دعصی  هیلا  لئاوالا ، لوا  هللا  هفرعم  و  لئاضفلا ،
خطلتلا نع  اهسرحی  و  یتاذلا ، اهل  امکب  هنیزملا  سفنلا  هذه  یلع  لبقی  مث  .بیجم  عیمـس  هنا  هیلا  ینب  رقی  نا  هلاسا  و  هیفکتـسا ، هیلا و 

دنع اـهلاحک  لاـصفنالا  دـنع  اـهلاح  تناـک  هنیزملا  سفنلا  یف  تیقب  اذا  یتـلا  هیداـملا  شوـقنلل  هیداـیقنالا  تاـئیهلا  نم  اهنیـشی  اـمب 
ءالعتـسالا و ءالیتسالا و  تائیه  اهدـیفی  لب  بحاوصلا  کلتل  دایقنالا  هئیه  اهـسندی  امنا  هطلاخم و  بواثتم و ال  اهرهوج  ذا  لاصتالا ،

اهلمعتـسیلف تاذللا ، ایورلا و  مالحالا و  قدصیف  هقودص  هئیه  سفنلل  ثدـحت  یتح  یلخی  و  کلوق ، بذـک  ارجهی  کلذـل  هسایرلا و 
هقرف لک  رشاعی  و  ایوادت ، ایفشت  لب  ایهلم  هبرش  رجهی  ناف  بورشملا  اما  .هسایـسلا و  عونلا و  صخـشلا و  ءاقلا  هعیبطلا و  حالـصا  یلع 

، هیعرشلا عاضوالا  یف  رصقی  مث ال  هعبط ، فالخ  وه  ام  اریثک  سانلا  هدعاسمل  كرتی  لاملا و  نم  رودقملاب  حمسی  و  همسر ، هتداعب و 
هیورلاب و رظن  نیرـشاعملا ، نم  صلخ  ـالخ و  اذا  هرمع  مواد  نوکی  و  هیندـبلا ، تادـبعتلا  یلع  تاـبظاوملا  هیهلـالا و  ننـسلا  میظعت  و 

نیدت هریسلا و  هذهب  ریـست  نا  هللا  دهاع  سانلا ، یلع  فقت  ثیح ال  نم  سانلا  راثع  نع  سبکا  و  اهکلم ، لوالا و  كولملا  یف  هرکفلا 
هنا هلوق : یلا  لوکشکلا - یف  خیشلا  اهنم  لقن  دق  و  هبتاکملا ، رخآ  اذه  .لیکولا  معن  هللا  انبـسح  اونمآ  نیذلا  .یلو  هللا  و  هنایدلا ، هذهب 

عیمـس هنا  هلوق : دـعب  سلاجملا  یف  هدـقرم  هللارون  دیهـشلا  هللارون  یـضاقلا  لقن  و  ناروشناد ، همان ي  نم  هدـعب  اـنلقن  و  بیجم ، عیمس 
، همهلا یلاع  نک  .نیعمجا 14 - هلآ  دمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  مالسلا  هالصلا و  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا  و  اضیا : رطـسلا  اذه  بیجم ،

قطن امک  نک  و  اریجا ، کتادابع  یف  الماعم و ال  اهتابیط  ایندـلا و  عاتم  نع  کضارعا  یف  نکت  و ال  یلاعت ، هایا  الا  دـبعت  دـح ال  یلع 
نم افوخ  کتدـبع  ام  مالـسلا :) هیلع   ) یلع نییـصولا  دیـس  نینموملاریما و  باطخلا  لصف  و  باسحلا ، موی  نازیم  باوصلاب  قطانلا  هب 

تفـص دوخ  هجاوخ  هک  نکم  دزم  طرـشب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت  .کتدبعف  هدابعلل  الها  کتدـجو  لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال 
نع يرکذ  هلغش  نم  یلاعت : هللا  لاق  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  هعیرشلا : حابصم  نم  رشع  عساتلا  بابلا  یف  دناد و  يرورپ  هدنب 

یفاکلا لوصا  نم  رفکلا  نامیالا و  باتک  نم  هدابعلا  باب  یف  ینیلکلا  مالسالا  هقث  يور  .نیلئاسلل و  یطعا  ام  لضفا  هتیطعا  یتلئـسم 
لج زع و  هللا  اودبع  موق  هثالث : دابعلا  نا  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  هجراخ  نب  نوراه  نع  هدانساب  برعملا ) نم  (ص 68 ج 2 

هل ابح  لج  زع و  هللا  اودـبع  موق  و  ءارجالا ، هدابع  کلتف  باوثلا  بلط  یلاعت  كراـبت و  هللا  اودـبع  موق  دـیبعلا و  هداـبع  کـلتف  اـفوخ 
نیـسحلا هللادـبع  یبا  ءادهـشلادیس  نع  لوقعلا  فحت  یف  هیلع  هللا  همحر  هبعـش  نبا  هاور  .هدابعلا و  لضفا  یه  رارحالا و  هدابع  کلتف 

نا و  دیبعلا ، هدابع  کلتف  هبهر  هللا  اودبع  اموق  نا  راجتلا و  هدابع  کلتف  هبغر  هللا  اودـبع  اموق  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق ثیح  اضیا ، (ع )
راتخملا  ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  نع  جهنلا  یف  لوقنم  هنیعب  اذه  و  هدابعلا ، لضفا  یه  رارحالا و  هدابع  کلتف  ارکـش  هللا  اودبع  اموق 

ایندلا و یف  دهزی  نا  دهزلا  هقیقح  و  هرخالا ، لها  نم  ایندـلا و ال  لها  نم  هللا ال  لها  نم  نکف  مالـسلا .)) هیلع   ) همکح باب  نم   237
نامارح امه  و  ایندـلا ، لها  یلع  مارح  هرخالا  و  هرخالا ، لها  یلع  مارح  ایندـلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  اـمک  هرخـالا ،

یلـص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  عیمج ، نب  ورمع  نع  هدانـساب  یفاکلا  نم  بابلا  کلذ  یف  .هللا و  لها  یلع 
نم حبـصا  ام  یلع  یلابی  وهف ال  اهل ، غرفت  هدـسجب و  اهرـشاب  هبلقب و  اهبحا  اهقناعف و  هدابعلا  قشع  نم  ساـنلا  لـضفا  هلآ :) هیلع و  هللا 
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: هیلع هللا  همحر  یمقلا  ثدحملل  راحبلا  هنیفـس  نم  قشع  یف  و  قشعلاب ، تقطن  دق  هیاورلا  هذـه  لوقا : .رـسی  یلع  ما  رـسع  یلع  ایندـلا 
نع ع ،)  ) رفعج یبا  نع  يور  جـئارخلا : نع  ص 580 )  ) راحبلا عسات  یف  .هنجلل و  ناملـس  نم  ناملـسل  قشعال  هنجلا  نا  ص )  ) يوبنلا
اذـه و  مهباکر ، خانم  اذـه  لوقی : یکبی و  هانیع  تقر  رغا و  دـق  هباحـصا و  هب  رم  امل  لاقف  ـالب  رکب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رم  لاـق : هیبا 

اذا یتح  سانلاب  ریـسی  یلع  جرخ  ع )  ) رقابلا لاق  و  هبحالا ، ءامد  قارت  اهیلع  هبرت  نم  کل  یبوط  مهئاـمد ، قارم  اـنهه  مهلاـحر ، یقلم 
مهلک طبـس ، اتئام  یبن و  اتئام  اهیف  لتق  لاقف : نافدقملا  هل  لاقی  ناکمب  فاط  یتح  مهیدیا  نیب  مدـقت  لیم  وا  نیلیم  یلع  الب  رکب  ناک 

کشخلا نیسدقملا  نم  يرن  مک  .مهدعب و  نم  مهقحلی  مهلبق و  ناک  نم  مهقبـسی  ءادهـش ال  قاشع  عراصم  باکر و  خانم  ءادهش و 
هب تای  مل  ول  هنا  یلع  مهرابخا ، هذه  لب  مهربخ  اذـه  و  هب ؟ قطن  ربخ  يا  ناب  نیلئاق  هتاقتـشم  قشعلا و  مهقالطاب  هللا  لها  یف  نونعطی 
وه یملیدـلل و  بولقلا  داشرا  نم  نیـسمخلا  عبارلا و  بابلا  یف  .یلفـس و  مهتملک  هضحاد و  مهتجح  تناکل  هیئاورلا  عماوجلا  یف  رثا 

لیللا و بعت  نم  هرفـصم  نیدهازلا  هوجو  دمحا  ای  جارعملا : هلیل  هبر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاس  امیف  باتکلا  باوبا  رخآ 
مهسفنا ال نم  دوهجملا  اوطعا  دق  مهتمص  هرثک  نم  هنوعطم  مهرودص  یف  مهبولق  یلاعت ، هللا  رکذ  نم  لالک  مهتنـسلا  و  راهنلا ، موص 

هذه دمحا  ای  هدابعلل ، لها  هناحبس  هللا  نا  نوملعیف  ضرالا  تاومسلا و  توکلم  یف  نورظنی  نکل  هنج و  قوش  نم  ران و ال  فوخ  نم 
نم رفکلا  نامیالا و  باتک  نم  يوهلا  عابتا  باب  یف  .خلا و  ءادهـشلا - نم  ماوقا  كریغ و  هما  کتما و  نم  نیقیدصلاو  ءایبنالا  هجرد 
هللا لوقی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نع  هزمح  یبا  نع  برعملا ) نم  ص 251 ج 2   ) یفاکلا لوصا 
هرما هیلع  تتش  الا  ياوه  یلع  هاوه  دبع  رثوی  یناکم ال  عافترا  يولع و  يرون و  یئایربک و  یتمظع و  یلالج و  یتزع و  و  لج : زع و 

یناکم عافترا  يولع و  يرون و  یتمظع و  یلالج و  یتزع و  و  هل ، تردـق  ام  الا  اهنم  هتوا  مل  اهب و  هبلق  تلغـش  هایند و  هیلع  تسبل  و 
هراجت ءارو  نم  هل  تنک  هقزر و  نیـضرالا  تاومـسلا و  تلفک  یتکئالم و  هتظفحتـسا )  ) هنظفحتـسا الا  هاوه  یلع  ياوه  دـبع  رثوی  ال 

هایا و الا  یلاعت  هنم  بلطت  ـال  ءاـقللا  هنج  تقزر  هب و  تسنا  یلاـعت و  هرکذ  هوـالح  تقذ  اذا  .همغار و  یه  ایندـلا و  هتتا  رجاـت و  لـک 
تیسن یل و  باجتـساف  هرم  هللا  توعد  دقل  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  هعیرـشلا  حابـصم  نم  رـشع  عساتلا  بابلا  یف  امک  هریغ ، یـسنت 

لقعی سیل  و  يدبالا ، اهمیعن  هنجلا و  تناک  ول  دبعلا و  هنم  دیری  امم  لجا  مظعا و  هتوعد  دنع  هدبع  یلع  هلابقاب  هتباجتسا  نال  هجاحلا 
هلوق یلا  ریـشی  هیلع  هللا  ناوضر  يدعـسلا  فراعلا  خیـشلا  امناک  .یهتنا و  هصاوخ  هللا و  هوفـص  نوفراعلا  نوبحملا  نولماعلا  الا  کـلذ 

قرغتـسم تفـشاکم  رحب  رد  هدربورف و  تبقارم  بیجب  رـس  نالدبحاص  زا  یکی  هنایب : دروب  هناتـسلگلا  طم  نیز  ثیح  مالـسلا ،) هیلع  )
رطاخب تفگ  يدروآ ؟ هفحت  هچ  ار  ام  يدوب  هک  ناتـسوب  نیا  رد  تفگ : ناتـسود  زا  یکی  دـمآ ، زاب  تلاح  نآ  زا  هک  یلاح  هتـشگ ،
تـسد زانماد  هک  درک  تسم  نانچ  ملگ  يوب  مدیـسرب  نوچ  ار ، باحـصا  هیدـه  منک  رپ  ینماد  مسر  لگ  تخردـب  نوچ  هک  متـشاد 
هذـللا نع  مورحم  وـهف  باـقعلا  نم  اـفوخ  وا  باوـثلا  بلط  یلاـعت  هللادـبع  نمف  هرـس  سدـق  هسمر و  هللا  بیط  داـجا ، دـقل  و  تـفرب ،
خیـشلا دافا  دق  و  هبهر ، هدبع  نا  هالومل  هسفنل ال  ابحم  وا  هبغر ، یلاعت  هدبع  نا  هاوه  دـباع  الا  هدـجت  مل  هتـشتف  نا  کنا  لب  هیقیقحلا ،

هذـل معطی  مل  هناف  هجو  نم  موحرم  قحلا  طیـسوت  لحتـسملا  هلوقب : نیفراعلا  تاماقم  یف  هنارفغب  هللا  هدـمغت  انیـس  نب  یلعوبا  سیئرلا 
لثم الا  نیفراعلا  یلا  سایقلاب  هلثم  ام  و  اهئارو ، امع  لفاغ  اهیلا  نونح  وهف  هجدـخملا  تاذـللا  عم  هتفراـعم  اـمنا  اهمعطتـسیف  هب  هجهبلا 

بعللا تابیط  یلع  هرـشابملا  مهب  ترـصتقا  و  نوغابلا ، اهیلع  صرحی  تابیط  نع  اولفغ  امل  مهناـف  نیکنحملا ، یلا  ساـیقلاب  ناـیبصلا 
هجهب هعلاطم  نع  هرـصب  صقنلا  ضغ  نم  کلذـک  اهریغ ، یلع  نیفکاع  اهل  نیفئاع  اهنع  اوروز  اذا  دـجلا  لـها  نم  نوبجعتی  اوراـص 

یلاعت و هللادبعی  امنا  اهفاعضا و  لجاتسیل  الا  اهکرت  ام  و  هرک ، نع  هایند  یف  اهکرتف  روزلا ، تاذل  تاذللا  نم  هیلی  امب  هیفک  قلعا  قحلا 
هالوا یف  هرصبل  حمطم  الف  هنع  رثعب  اذا  و  یهب ، حکنم  ینه ء و  برشم  یهش و  معطم  یلا  ثعبیف  اهنم  هعبش  هرخالا  یف  هلوخیل  هعیطی 
اهتمـس ههجو  یلو  قحلا و  هذـللا  فرع  دـق  راثیالا  نوجـش  یف  سدـقلا  هیادـهب  رـصبتسملا  و  هبدـبذ ، هبقبق و  تاذـل  یلا  ـالا  هارخا  و 
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کفنت یه ال  هبوتلا و  .هدعو 15 - بسحب  هل  الوذبم  هدکب  هاخوتی  ام  ناک  نا  و  هدـض ، یلا  هدـشر  نع  ذوخاملا  اذـه  یلع  امحرتسم 
هفاطل و  هرس ، سدق  هرکذ  مدقملا  یهلالا  نسح  دمحم  ذاتسالا  اندیـس  مالک  هبوذع  یـسنا  و ال  رـصبتسمب ، سیلف  الا  رـصبتسا و  نمع 

، اهیف مالک  الف  رشلا  نم  هبوتلا  اما  هل : تلق  لیلق  لمات  دعب  و  كرش ، كریخ و  نم  بوتت  نا  هیقیقحلا  هبوتلا  لاق : ثیح  هبوتلا  یف  هنایب 
انتسارد نآرقلا و  انتئارق  انمایص و  انتالص و  نم  اریخ  اهبـسحن  ام  هیلع : هللا  ناوضر  لاقف  اهنم ؟ کبانج  دارم  امف  ریخلا  نم  هبوتلا  اما  و 

هذه نم  بوتی  نا  رـصبتسملا  یلع  بجیف  اعنـص - نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  و  هلماک - ریغ  هجدـخم  اهانیارل  اهیف  انلمات  ول  اهریغ  و 
ریخب سیل  اریخ  هانبسح  امف  نیقتملا ، نم  هللا  لبقتی  امناو  هللا  لبقتی  يذلا  لماکلا  وحنلا  یلع  اهب  نایتالا  دصقی  نا  و  هصقانلا ، لامعالا 

رـصبتسی اذاف  هنیر  لیزت  و  بلقلا ، نردـب  بهذـت  هبوتلا  .اعقاو و  ریخ  وه  ام  لمع  اریخ و  هبـسح  امم  هبوتلاـب  قفو  نمل  یبوطف  هقیقح ،
اذا و  هل ، بنذ  نمک ال  بنذلا  نم  بئاتلا  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا مامالا  لاق  هما ، هتدـل  مویک و  هبونذ  نم  جرخب  هئاود و  هئادـب و  بئاتلا 
هیف مالکلا  انعبـشا  دقف  هبوتلا  نع  یمالکلا  ثحبلا  اما  و  هتبوت ، تلبق  دـقف  بونذـلا  خاسوا  نم  تهزنت  لئاذرلا و  نم  سفنلا  تصلخت 
نب دیسلا  لاق  و  نم ج 15 .)  201 یلا - ص 171 -  ) هعاربلا جاهنم  هلمکت  انباتک  نم  جـهنلا  بطخ  نم  راتخملا 235  یلع  انحرش  یف 

رهـشلا نم  دحالا  موی  یف  لمعی  امم  هرکذن  امیف  لصف : لابقالا : هباتک  نم  هدعقلا  يذ  رهـش  لامعا  یف  فیرـشلا  هرـس  سدـق  سوواط 
انباحـصا بتک  یف  هریغ  هللا و  همحر  طاـیخلا  ییحی  نب  یلع  خیـشلا  طـخب  کـلذ  اندـجو  روخذـملا  لـضفلا  نم  هیف  اـم  روکذـملا و 

: هظفل اذه  ام  لاقف  هئامتـس  عست و  هنـس  لوالا  عیبر  رهـش  اهخیرات  هزاجا  یف  کلذب  اندـنع  هطخ  هاور و  املک  هنع  انیور  دـق  هیمامالا و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  جرخ  لاق : کلام  نب  سنا  نع  هماما ، یبا  نع  دیمحلادبع ، نب  روصنم  نع  هللادبع ، نب  دـمحا  يور 

هیلع  ) لاقف هللا ، لوسر  ای  هبوتلا  دـیری  انلک  انلق : هبوتلا ؟ دـیری  مکنم  ناک  نم  ساـنلا  اـهیا  اـی  لاـقف : هدـعقلا  يذ  رهـش  یف  دـحالا  موی 
نیتذوعملا تارم و  ثالث  دحا  هللا  وه  لق  هرم  باتکلا  هحتاف  هعکر  لک  یف  اوارقا  تاعکر و  عبرا  اولصو  اواضوت  اولستغا و  مالـسلا :)

بونذ یبونذ و  یلرفغا  رافغ  ای  زیزع  ای  اولوق : مث  میظعلا  یلعلا  هللااـب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـالب  اومتخا  مث  هرم  نیعبـس  اورفغتـسا  مث  هرم 
ءامـسلا نم  يدونالا  اذه  لعف  یتما  نم  دبع  نم  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  .تنا  الا  بونذـلا  رفغی  هناف ال  تانموملا  نینموملا و  عیمج 

کلها یلع  کیلع و  كروب  دبعلا  اهیا  شرعلا  تحت  نم  کلم  يدانی  .بنذلا و  روفغم  هبوتلا  لوبقم  کناف  لمعلا  فناتسا  هللادبع  ای 
نامیالا و ال یلع  تومت  دـبعلا  اهیا  رخآ  کلم  يدانی  .همایقلا و  موی  كوامـصخ  یـضرت  دـبعلا  اهیا  رخآ  دانم  يداـنی  .کـتیرذ و  و 

کیوبال رفغ  نیطخاساناک و  نا  كاوبا و  یـضری  دبعلا  اهیا  رخآ  دانم  يدانی  .هیف و  رونی  كربق و  یف  حـسفی  نیدـلا و  کنم  بلـسا 
توملا کلم  عم  کیتآ  يذلا  انا  مالـسلا :) هیلع   ) لیئربج يدانی  .هرخالا و  ایندلا و  یف  قزرلا  نم  هعـس  یف  تنا  کتیرذـل و  کلذ و 

لوقی ادبع  نا  ول  هللا  لوسر  ای  انلق : خ .) امالـس -  ) الـس كدـسج  نم  حورلا  جرخت  امنا  توملا  رثا  کشدـخی  کب و ال  قفری  نا  (ع )
يرـسا مایا   ) یبر هللا  مایا  تاملکلا  هذـه  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج ینملع  امنا  تفـصو و  ام  لثم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف رهـشلا ؟ ریغ  یف 

و .ه ق ، هجحلا 1388  يذ  لئاوا  یف  اهنم  غرف  دق  میحرلا و  هبر  ءاقل  یجارلا  اذه  اهب  هوفت  هیسرافلا  هدیصقب  هلاسرلا  لیذن  و  خ .) یب -
نایانشآ زا  يا  هناگیب  يدوخ  اب  ات  ار  ایربک  لامج  ینیب  رگا  یهاوخ  ار  ایر  ربک و  ترس  زا  نک  ردب  لد  يا  هیئاقللا : هدیـصقلاب  اهامس 

یهاشداپ لد  روشک  تختیاپ  رد  ار  اوس  ام  لک  هتفرگب  رپ  ریز  رد  نم  ربلد  برق  فاق  جوا  ياقنع  ار  انـشآ  یـسانشدوخ  زا  وش  هناگیب 
ملاع نایب  رک و  مدمه  يا  ار  امن  دزیا  هنییآ ي  نینچ  نکشم  لد  دوب  قح  تافص  ءامسا و  تآرم  اراشی  نم  يدهی  ناطلـس  رگم  رگنم 

زا يا  هبذـج  رگ  ار  ازف  ناج  ناهج  ینیب  يوش  یناف  تضایب  زا  لاـیخ و  زا  داوس و  زا  اـت  ار  اـغد  وید  رکـشل  نک  ردـب  دوخ  زا  سدـق 
ار ایـض  کشر  دـهد  ناج  نامـسآ  رب  شنیرفآ  رهم  خر  قارـشا  یهاگ ز  ارابرهک  هاک و  بذـج  یناوخ  هچیزاب  یباـی  هناـناج  بناـج 

مهف شطسب  ضبق و  زا  مئاد  تسا  وا  نیعبصا  نایم  رد  لد  ار  ام  لاوحا  دنک  یم  دوح  هتفـشآ ي  شیابرلد  ياسکـشم  فلز  یهاگ ز 
همه منیب  رگ  هزوی  رد  اتکی  بوبحم  نآ  فطل  ناتـسآ  رد  اراق  نوجرت هللا و  الف  فیک  موق  يا  اراوطا  مکقلخ  دق  هللا  ار  اعدم  نیا  نک 
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روضح رد  ات  شروضح  رد  مئاد  شاب  نم  زا  شوینب  ار  يرث  ات  ایرث  تارذ  رگنب ز  شیلازی  كاپ ال  تاذ  يوگ  حـیبست  ار  ادـگ  هاش و 
نم وا  وا  نم  منیب  قح  مشچ  رد  ار  ارس  تلود  نیا  تفای  یهاوخن  وا  زج  یفاکـشرب  مه  زا  مدوب  دوپ  ورات  رگ  ار  اه  هچ  یبای  اه  هچ  وا 

ما هتشگرس  نم  هن  اهنت  ار  اذغ  نیا  ردام  ریـش  اب  ما  هدیـشون  دوبن  داتـسا  هتفگ  زا  شنم  قشع  ار  ات  ود  مناد  یمن  نم  متـسرپاتکی  دشابن 
نکب يرکف  يرایح  مهلک  موقلا  هیف  راص  لب  ناسنا  رـس  زا  متریح  رد  نم  هن  اهنت  ارامـس  ضرا و  وا  نادرگرـس  نالان و  منیب  هک  ورناز 

اطع يدرک  اـمب  هنرو  دوبن  شیوـخ  زا  یهگآ  ار  اـم  هک  ادرد  ار  اـجک  یهاوـخ  یم  يدوـب و  اـجک  زا  مه  یئاـجک  رد  يا و  هک  رگنب 
رم تراب  شیوخ  میرح  ردـنا  دـهد  تراـی  ار  اود  دوخ  بیبط  زا  یئوجن  هچ  زا  تدرد  ناـمرد  یپ  دـشاب  رگا  تدرد  ار  اـطغ  فشک 

نیا شقن  قاروا  نز  بآ  رب  ار  اوه  اهـسوه و  ماد  دوخ  لسگب ز  شوک  دبا  داز  هر  رد  شاب و  رادـیب  ارای  صالخا  زا  يوگ  ار  نومزآ 
اسآ لیلخ  یئوگ  ار  اقب  بآ  همشچرس ي  فکب  يرآ  یناوت  یم  ترات  ياهبـش  تولخ  رد  ار  اعد  نآرق و  ماکحا  ناشن  لد  رب  ارنآ  و 

تمحر زا  ار  ارچ  نوچ و  نتفگ  زا  بل  دنب  رب  شیاضر  ردنا  هنب  رس  شاب و  میلـست  اراکـشآ  یناهن  زار  وتب  ددرگ  یهجو  تهجو  رگا 
ار افو  بابرا  قحم  سمط و  تسا و  وحم  يریجا  دـباع  ورگ  ادوس  دوب  دـهاز  ار  لها و ال  الب  ماد  هتـسباو ي  دراد  شیوخ  ياهتنا  یب 

مـسر هار و  زج  نیبم  یهار  دنتفر  رایـشه  مدرم  هکنانچ  ور  ور  ار  یقت  لها  نیب  هللادـنع  قوزرم  يوقت  تسا  يوقت  ادـخ  نادرم  نییآ 
دنبرب رفس  راب  شناقشاع  يانم  ردنا  يور  یهاوخ  ار  اشگ  لکشم  هش  نآ  ایلع  دان  هر  کلاسیا  تدیآ  شیپ  یلکـشم  رگ  ار  یفطـصم 

یهاوخ ز راد  یم  دونـشوخ  دوخ  ار ز  تعون  ءانبا  ار  اقل  یبای  نآ  نیا و  يازج  رد  ات  وکین  رادرک  دـیاب و  وکین  راتفگ  ار  البرک  يوس 
یمیلک نیا  زا  دوب  مراع  اراگن  دریگ  ام  تسد  درای  هک  وت  زج  تناگ  هراچیب  هراچ ي  يا  میا  هراچیب  ار  ادـخ  يراد  را  دونـشوخ  دوخ 

انغرف دق  ار و  اه  هراتسا  هم و  رهم و  دوخ  ریخست  يدرک  هک  ناسنآ  ار  مجن  نک  دوخ  ریخست  ار  اطع  دیما  نم  مراد  وت  دوج  زا  منیعبرا 
عست و هنـسر  وهـش  نم  دولوملا  عیبر  نم  رـشع  هسداسلا  نینثالا  هلیل  نم  رحـسلا  تقو  لمالا  اندلب  یف  هیئاقللا  هلاسرلا  هذـه  فیلات  نم 

.هئاقل همعن  هنم و  برقلا  یلاعت  هللا  انقزر  مالس ، هیحت و  فلا  اهرجاه  یلع  هرجهلا  نم  فلالا  دعب  هئامثالث  نینامث و 

يرتشوش

: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  اباوج ) هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  لوقا : هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )
هیلع  ) یلع یلا  ینـالوخلا  ملـسم  یبا  عم  هثعب  يذـلا  هیواـعم  باـتک  یلع  اـقبطنم  باوجلا  اذـه  يرا  دـیز : یبا  نب  ییحی  بیقنلل  تلق 
لاقف .حیحص  ریغ  باوجلا  اذهف  باوجلا ، کلذ  ناک  نا  و  حیحص ، ریغ  هنیفص )  ) یف محازم  نبرـصن  هرکذ  يذلا  باوجلاف  مالـسلا ،)

طقستی هیواعم  ناک  لاق : .هتبتکف  هالما  ام  بتکا  نا  ینرما  مث  مالسلا ،) هیلع   ) هظافلا همالک و  امهالک  و  يورم ، تباث  امهالک  لب  یل :
اهثعبی هلاسرلا  هبتکی و  باتکلاب  هدیکی  لازی  و ال  هقح ، هابصغ  امهنا  و  رمع ، رکب و  یبا  لاح  نم  رکذی  هاسع  ام  هیلع  یغبی  و  ع )  ) ایلع
کلذ لعجیف  هلسارم ، وا  هبتاکم  اما  رمع ، رکب و  یبا  لاح  نم  هردص  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یف امب  ثفنیل  هترغ ، بلطی 

هلتق و یلع  الام  وا  نامثع  لتق  هناب  مهدنع  هصمغ  ناک  دقف  هبونذ ، نم  مهـسفنا  یف  هررق  ام  یلا  هفیـضی  و  ماشلا ، لها  دـنع  هجح  هیلع 
رکب و یبا  نم  اربتی  هنا  مهدنع  تبثی  نا  وه  هدحا و  هلصخ و  تیقب  و  هرـصبلا ، لها  ءامد  قارا  هشیاع و  رـسا  و  ریبزلا ، هحلط و  لتق  هنا 

هذه تناکف  هابصغ ، هبلغ و  اهیلع  ابثو  امهنا  و  هفالخلا ، رما  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هفلاخم  ملظلا و  یلا  امهبسنی  و  رمع ،

اوناک مهنـال  هراـصنا ، هتناـطب و  هدـنج و  مه  نیذـلا  قارعلا  لـها  لـب و  هیلع ، ماـشلا  لـها  داـسف  یلع  هرـصتقم  تسیل  يربکلا  هماـطلا 
ایلع بضغی  نا  دصق  ینالوخلا  ملسم  یبا  عم  باتکلا  کلذ  بتک  املف  .هعیشلا  صاوخ  نم  ذاشلا  لیلقلا  الا  نیخیـشلا ، هماما  نودقتعی 
یبا یف  اـنعط  یـضتقت  هملکب  باوجلا  یف  هطخ  نهری  نا  یلا  نیملـسملا  لـضفا  هنا  و  رکب ، یبا  رکذ  ارق  اذا  هجوـحی  هجرحی و  و  (ع )
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: لوقی هرات  و  امهیلع ، محرتی  هرات  و  امهتءاربب ، حیرـصتلا  امهل و ال  میلظتلاب  حیرـصت  هیف  سیل  نیب ، ریغ  امجمجم  باوجلا  ناکف  .رکب 
، هافختسی و  ع )  ) ایلع هیف  ازفتسیل  لوالا ، باتکلل  ابسانم  ایناث  اباتک  بتکی  نا  صاعلا : نب  ورمع  راشاف  .امهل  هتکرت  دق  یقح و  اذخا  دق 
ام و  هایت ، قزن  لجر  ایلع  نا  ورمع : هل  لاق  و  هبهذـم ، نیجهت  و  هلاـح ، حـیبقت  یف  هب  ناـقلعتی  اـمالک ، بتکی  نا  هنم  بضغلا  هلمحی  و 

یلع مزع  نا  دعب  یباحصلا ، یلهابلا  هماما  یبا  عم  هذفنا  اباتک  هیلا  بتکف  .بتکاف  رمع ، رکب و  یبا  ظیرقت  لثمب  مالکلا  هنم  تمعطتسا 
هدـج یلاعت  هللا  ناف  دـعب ، اما  .بلاـط  یبا  نب  یلع  یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  هللادـبع  نم  : ) باـتکلا هخـسن  و  ءادردـلا ، یبا  عم  هثعب 
ادیمح ادیـشر  هیلا  هضبق  مث  هیاوغلا ، نم  هب  يده  و  هیامعلا ، نم  هب  ذقناف  .هتعیرـش  هیدات  هیحوب و  هصتخا  و  هتلاسرل ، ادمحم  یفطـصا 

همامالا یف  عباسلا - لصفلا   ) .هءالآ هءامعن و  هیلع  فعاض  و  هءازج ، هللا  نسحاف  کفالا ، ران  دمخا  و  كرشلا ، قحم  و  عرـشلا ، غلب  دق 
رافکلا یلع  ءادشا  هناحبـس … ( : لاق  امک  اوناک  و  هورـصن ، هورزآ و  و  هودـیا ، باحـصاب  ادـمحم  صتخا  هناحبـس  هللا  نا  مث  هماعلا )

و هوعدـلا ، مل  و  هملکلا ، عمج  يذـلا  لوالا  هفیلخلا  هلزنم : نیملـسملا  هللا و  دـنع  مهالعا  و  هبترم ، مهلـضفا  ناکف  مهنیب ) …  ءاـمحر 
يذـلا مولظملا  ثلاثلا  هفیلخلا  مث  نیکرـشملا ، باقر  لذا  و  راصمالا ، رـصم  و  حوتفلا ، حـتف  يذـلا  یناثلا  هفیلخلا  مث  هدرلا ، لها  لتاق 

دئاکملا هل  تبصن  لئاوغلا و  هتیغبف  هیلع ، تودع  هنارجب ، برض  مالسالا و  قسوتـسا  املف  .هیفینحلا  هملکلاب  قافالا  قبط  و  هلملا ، رـشن 
نا لبق  هکردت  نا  کلاس  و  هترصن ، نع  كرـصنتسا  ثیح  تدعق  و  هب ، تیرغا  و  هیلع ، تسـسلد  و  هرهظ ، رمالا و  نطب  هل  تبرـض  و 

و کتیب ، یف  تدعق  و  هرما ، داسفا  تیمر  و  هیلع ، تیوتلا  رکبابا و  تدسح  دقل  دحاوب ، کنم  نیملـسملا  موی  ام  .هتکردا و  امف  قزمی 
ترهظا و  هلتقب ، تررـس  هتدـم و  تلطتـسا  هتدـسح و  و  رمع ، هفالخ  تهرک  مث  .هتعیب  نع  اورخان  یتح  سانلا  نم  هباصع  تیوغتـسا 

کنم ادسح  دشا  نکی  مل  مث  .هیبا  لتاق  لتق  هنال  هدلو ، لتق  تلواح  کنا  یتح  هباصمب ، هتامشلا 

هب تیرغا  و  هلقع ، یف  مث  هتریـس ، یف  مث  هنید ، یف  مث  ههقف ، یف  تنعط  و  هنـساحم ، تیوط  و  هحباقم ، ترـشن  ناـمثع ، کـمع  نبـال 
و هیلع ، تیغب  نم  الا  ءالوه  نم  ام  و  دـی ، ـال  ناـسلب و  هنع  عفدـت  ـال  کـنم  رـضحمب  هولتق  یتح  کتعیـش ، کباحـصا و  نم  ءاهفـسلا 

هلتق و  هفالخلا ، بلطت  نالا  تضهن  مث  .شوشخملا  لحفلا  قاسی  امک  راستقالا  مئازخب  قاست  ارهق  هیلا  تلمح  یتح  هتعیب ، یف  تاـکلت 
یف عباسلا - لصفلا   ) جاجللا عدف  .ءاوهالا  تالالض  و  سوفنلا ، یناما  نم  کلت  و  کب ، نوقدحملا  كوارجش و  كواصلخ و  نامثع 

کل هعیب  الف  اضر ، وه هللا  نم  یلع  اوقفتیل  نیملـسملا  نیب  يروش  رمالا  دـعا  و  نامثع ، هلتق  انیلا  عفدا  و  ابناج ، ثبعلا  و  هماعلا ) همامالا 
نبلطال وه  الا  هلا  يذلا ال  و  فیسلا ، الا  يدنع  کباحصال  کل و ال  سیل  و  اندنع ، کل  یبتع  و ال  انیلع ، کل  هعاط  و ال  انقانعا ، یف 

تدـجو یناف  كداهج  کتقباس و  نم  هب  نمت  لازت  ام  اماف  .هللااب  یحور  قحتلت  وا  مهلتقا  یتح  اوناک ، امثیح  اوناک و  امنیا  نامثع  هلتق 
و نیقداص .) متنک  نا  نامیالل  مکاده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالسا  یلع  اونمت  لق ال  اوملسا  نا  کیلع  نونمی  : ) لوقی هناحبـس  هللا 
، هقدـصلا رجا  لـطبی  لـئاسلا  یلع  ناـنتمالا  ناـک  اذا  و  اـهلمعب ، هللا  یلع  اـنانتما  سفنـالا  دـشا  اهتدـجول  کـسفن  لاـح  یف  ترظن  ول 
اوبسک و امم  یـش ء  یلع  نوردقی  ادلـص ال  هکرتف  لبا  هباصاف و  بارت  هیلع   ) ناوفـصک هلعجی  داهجلا و  رجا  لطبی  هللا  یلع  نانتمالاف 

وحنب هماماابا  ملک  یلهابلا  هماما  یبا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  باتکلا  اذـه  لصو  املف  بیقنلا : لاق  نیرفاکلا .) موقلا  يدـهی  هللا ال 
لحفلا  ) وا شوـشخملا ) لـمجلا   ) ظـفل رکذ  اذـه  هیواـعم  باـتک  یف  .باوـجلا و  اذـه  هعم  بتک  و  ینـالوخلا ، ملـسمابا  هب  ملک  اـمم 

انفرع مهیلع ، تیغب  ءافلخلا و  تدسح  : ) هیف امنا  و  هظفللا ، هذه  کلذ  یف  سیل  و  ملـسم ، یبا  عم  لصاولا  باتکلا  یف  ال  شوشخملا )
و نیباـتکلا ، نوـفرعی  ـال  ریثـک  و  لاـق : ءاـفلخلا .) نع  کـئاطبا  و  ءادعـصلا ، کـسفنت  و  رجهلا ، کـلوق  و  رزـشلا ، كرظن  نم  کـلذ 
- عباسلا لصفلا   ) تداع اهارت  الا  هماما ، یبا  باتک  یف  اهنا  حیحصلا  و  هیف ، هظفللا  هذه  نولعجیف  ملـسم ، یبا  باتک  مهدنع  روهـشملا 
و یـشعالا ) حبـص   ) اذـه هباتک  يور  و  تلق : هباوج …  یف  تداعل  ملـسم  یبا  باتک  یف  تناـک  ول  و  هباوج ؟ یف  هماـعلا ) هماـمالا  یف 
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نینموملاریما هدجوم  رمع  رکب و  یبا  حدم  نم  هدـصق  ناک  هیواعم  نا  نم  بیقنلا ، نع  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  ام  اما  و  برالا .) هیاهن  )
کلذ حضوی  .حیحص و  حیحصف  مالسلا ،) هیلع   ) هنم سانلا  وربتل  هلیسو  کلذ  هیواعم  لعجیف  امهیف ، انعط  رکذی  یتح  مالـسلا ،) هیلع  )

هللا یلـص   ) یبنلا دـعب  رمالا  برعلا  عزانت  رکذ  هیف  و  هیواعم ، یلا  بتک  ع )  ) نسحلا نا  هلتاـقم :)  ) یف جرفلاوبا  هاور  اـم  حاـضیا  لـضف 
انودعاب و مهنم ، فصنلا  بلط  مهتجاحم و  یلا  هوایلوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تیب  لها  انرـص  املف  لاق : نا  یلا  هلآ ) هیلع و 

یف انیلع  نیبثوتملا  بثوتل  انبجعت  دق  و  ریصنلا ، یلولا  وه  هللا و  دعوملاف  انل ، مهنم  تنعلا  انتمغارم و  و  انملظ ، یلع  عامتجالاب  اولوتـسا 
دجی نا  نیدـلا ، یلع  هفاـخم  مهتعزاـنم  نـع  انکـسماف  مالـسالا ، یف  هقباـس  هلیـضف و  يوذ  اوناـک  نا  و  ص ،)  ) اـنیبن ناطلــس  اـنقح و 

نم بجعتملا  بجعیلف  مویلاف  هداسف ، نم  هباودارا  امل  ببـس  کلذـب  مهل  نوکی  وا  هب ، هنوملثی  ازمغم  کلذـب  بازحـالا  نوقفاـنملا و 
بتکف لاـق - نا  یلا  دومحم - مالـسالا  یف  رثا  ـال  و  فورعم ، نیدـلا  یف  لـضفب  ـال  هلها - نم  تسل  رما  یلع  هیواـعم - اـی  کـبثوت -

و قیدصلا ، رکب  یبا  همهتب  تحرص  کتیارف  هدعب ، نم  نیملـسملا  عزانت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  ترکذ  و  هباوج : هیواعم 
اندنع و ورما  کناف  کل ، کلذ  تهرکف  راصنالا ، نیرجاهملا و  ءاحلـص  و  هللا ، لوسر  يراوح  نیمالا و  هدـیبع  یبا  و  قورافلا ، رمع 

همامالا یف  عباسلا - لصفلا   … ) لیمجلا رکذـلا  دـیدسلا و  لوقلا  کل  بحا  اـنا  و  میئللا ، ـال  یـسملا ء و  ـال  نینظ و  ریغ  ساـنلا  دـنع 
نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدعل  هدئاز  هیف )  ) هملا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  هیف ) رکذـت  کباتک  یناتا  دـقف  دـعب  اما  ( ) هماعلا

( ابخ دقلف  هباحـصا  نم  هدیا  نمب  هایا  هدییات  هنیدل و  ص )  ) ادـمحم (. ) یلاعت : ) هیظخلا مثیم و  نبا  داز  هللا ) ءافطـصا  (. ) هیطخلا مثیم و 
ادـمحم و یلاعت  هللا  ءافطـصاب  ع )  ) ایلع ربخی  هیواعم  نا  بجعتلا  عضوم  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  اـبجع ) کـنم  رهدـلا  اـنل   ) .یفخا يا :

یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  ذا  ورمع ، لاح  نع  ارمع  دـیز  رابخاک  يرجی  هنـال  فیرظ ، اذـه  و  هل ، هدـییات  هل و  هفیرـشت 
دعب هرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نوداعی  اوناک  هاخا  هما و  هابا و  هیواعم و  نا  هنم  بجعا  و  تلق : .دحاولا  یشلاک ء  مالسلا ) هیلع  )

نا باجعلا  بجعلا  .رکذ و  اـم  هیواـعم  رکذـی  مث  هکم ، حـتفب  یلاـعت  هللا  مهلذـخ  نا  یلا  اوردـق ، اـم  لـکب  لـحم ، دـعب  ـالحم  هرم و 
هیواعمل و هناطلس  هدعب  لصح  و  مالسالا ، لیبس  یف  هدیدش  دئادش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  یساق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
مهیلا و یهتنی  یتح  کئلوا ، یلا  رمالا  لقن  یلع  مهودـعاس  و  مهتنیط ، داحتاب  مهنوفرعی  نیذـلا  هباحـصا  اوعناصف  هئادـعا ، نم  هلاـثما 

حصفی امم  .رمالا و  یلع  اوبلغ  و  زیهجت ، الب  هتزانج  اوکرت  و  هضرم ، یف  هیصولا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اوعنمف  مهل ، صلخی 
هاخا برـضی  مل  و  دـحلا ، ناسح  نب  نمحرلادـبع  برـض  امل  ناورم  نا  هیناغا :)  ) یف جرفلا  وبا  هاور  ام  هقیقحلا  فشکی  کلذ و  نع 

( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نامعنلا لخد  کلذ ، هیلا  وکـشی  ریـشب  نب  نامعنلا  یلا  نمحرلادـبع  بتکف  افذاقتا ، اـیجاهت  نیح 
رکذا ریقف و  انیلا  تنا  ذا  ونحلاب  انـسارفا  مدـقم  انب  رکذا  ریما  وا  کلم  هیلع  راج  انلثم  ام  نایفـس  یبا  نباـی  لوقی : اـشنا  و  هیواـعم ، یلع 

و هدعاس ، ینب  هفیقـس  یف  رکب  یبال  یجرزخلا  دعـس  نبریـشب  هیبا  هدعاسم  یلا  ریـشی  ریـشب  اهیف  رمالاب  مکراثا  يذلا  يدـعاسلا  هادـغ 
نکی مل  ولف  .کلذ  یف  هل  مهتعباتم  جرزخلا و  عم  مهدـقح  سوالا  رکذـتل  اببـس  هتعیب  تراـصف  رمع ، لـبق  یتح  ساـنلا  لوا  هعم  هتعیب 

مکموق یبا  : ) سابع نبال  ارارک  رمع  لقی  مل  و  ریـشب ،) اهیف  رمالاب  مکراثا  : ) هیواعمل نامعنلا  لوقی  فیک  رمع  رکبابا و  عناص  هیواـعم 
ءافطصا هیواعم  رکذی  نا  ورغ  الف  ذئنیح  و  مهریغ ؟ و  مهس ، ونب  و  موزخم ، ونب  و  هیما ، ونب  ءاقلطلا : شیرق  الا  مهموق  لهف  رمالا ؟) مکل 

کئلوا ثلاـث  ماـیا  نایفـسوبا  هوـبا  کـلذ  نع  حـصفا  دـقل  .هیلا و  کـئلوا  هباحـصا  همیمـض  عـم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم هللا 
هبعلم راص  هیلع  فیـسلاب  انومتبرـض  يذلا  نا  دهاش ، كربق و  نع  مق  هرامعابا  ای  لاق : و  هلجرب ، هزمح  ربق  برـض  ثیح  باحـصالا ،

(: مالـسلا هیلع   ) نسحلل هیواعم  لوق  هدحاو  هلکاش  یلع  هیما  ینب  و  هیواعم ، عم  رمع  رکب و  یبا  نوک  حـضوی  امم  .اننابـش و  يدـیا  یف 
طوحا و  هیعرلل ، ینم  طبـضا  کنا  تملع  ول  و  یبنلا ، دـعب  رکبوبا  اهیلع و  متنک  یتلا  لاحلا  لثم  مویلا  کنیب  ینیب و  ام  یف  لاـحلا  (و 

هیلع  ) نینموملاریما نکی  ملف  اذه ، همالک  یف  هیواعم  قدص  و  کتبجال .) ودعلل  دـیکا  و  لاومالا ، عمج  یلع  يوقا  و  همالا ، هذـه  یلع 
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رمع و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) رکبوبا ناک  امک  هرصایقلا  هرساکالا و  هسایس  نولمعتـسی  مالـسلا ) هیلع   ) هترتع و  مالـسلا )
هللا ضرغ  ناک  ول  هنا  الا  .هیواعم  مکدنع  رـصیق و  يرـسک و  ءاهد  نورکذت  لوقی : ارارک  هیواعمب  هبجع  نم  رمع  ناک  و  اهنالمعتـسی ،

یتلا هلعلل  ع ،)  ) نسحلا ناکم  هیواعم  بصن  و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ناکم  رکب  یبا  بصن  هدابعل  انید  هیـضر  يذلا  مالـسالا  نم  یلاعت 
نا قورافلا  ردق  امل  هناکم ، امهدحا  ناک  ول  هناف  یلوا ، ع )  ) دـمحم ناکم  هوبنلل  نایفـس  یبا  وا  لهج  یبا  بصن  ناک  هیواعم ، اهرکذ 
امل و  هنع ، فلختملا  نعل  شیج  یف  صوخـشلا  نع  فلختلا  یلع  هبحاـص  وه و  ردـق  اـمل  و  رجهیل ،) هنا  : ) لوقی هیـصولا و  نم  هعنمی 

مهبحاص یلا  رمالا  لصو  نیح  کلذ ، هوبا  لاق  اـمک  هرکلا ، لوادـت  مهنیب  الوادـتم  هولعجی  و  هماـقم ، نع  هتیب  لـها  عفد  هوادـعا  ردـق 
ناف .هتدیقع  یـضترا  هتیـصوب و  یـضر  ثلاثلا و  مامالا  هررق  و  الان ، هنج و ال  نم  امف  کلذـک ، مکنیب  هولعجا  لاق : و  ثلاثلا ، هفیلخلا 

- هیما ینب  هطیلـست  هتفالخ و  مایا  هلمع  هیلع  دهاش  قدصا  تلق : ران ؟ هنج و ال  مدـعب  نایفـس  یبا  هدـیقا  یـضتری  نا  زوجی  فیک  لیق :
اعبرا حبـصلا  یلـصی  یتح  همـال ، هیخا  هبقع  نب  دـیلولا  لـثم  هتیلوت  و  مهـضارعا ، ساـنلا و  سوفن  یلع  نآرقلا - یف  هنوعلملا  هرجـشلا 

لثم و  مکحبـص ، هالـص  یف  عبرالا  یلع  مکدیزا  متئـش  ول  مهل : لوقی  و  راعـشالا ، مهل  هالـصلا  یف  دـشنی  و  رکـسلا ، لاح  یف  سانلاب 
راتساب اقلعتم  ناک  ول  و  حتفلا ، ماع  هلتقب  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  هرفکب ، نآرقلا  لزن  يذلا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع 

یف انیلع  هتمعن  اندـنع و   ) .هرایتخا نسح  و  هللا ) ءالبب  انربخت  ( ) هماعلا هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) .تعرـش يا : تقفط ) ذا   ) .هبعکلا
، فرـصنی ـال  هنیدـم  مسا  رجه : دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  رجه ) یلا  رمتلا  لـقانک  کـلذ  یف  تنکف   ) .یلکثلا کحـضی  رما  وه  و  اـنیبن )
، سایق ریغ  یلع  يرجاه ، هیلا : هبسنلا  و  رجه ، یلا  رمت  عضبتسمک  لثملا  لصا  و  فورصم ، رکذم  مسا  وه  لیق : و  ثیناتلا ، فیرعتلل و 

هرـصبلا یلا  ول  يدهی  امک  مالکلا  فرط  هل  يدها  ینعملا : اذه  یف  رعاشلا  لاق  .اهریغ  یلا  رمتلا  اهنم  لمحی  لخنلا  هریثک  هدـلب  یه  و 
یف امک  يرابنالا - نبا  لاق  امنا  و  رجه ، فرص  ریغ  رکذی  مل  وه  و  حاحصلا ،)  ) بحاص هللا  یف  ابلاغ  عبتی  دیدحلا  یبا  نبا  تلق : رمتلا 
نا هلوق : اما  و  ثیناتلا ؟ هیف  لصالا  لعج  نیا  نمف  اهوفرـصی ، مل  اهوثنا و  امبر  و  فرـصلا ، ریکذتلا و  هیلع  بلاغلا  يومحلا -) نادلب  )
یلع نیتحتفب  يرجه ، هیلا  هبـسنلا  هباسنا :)  ) یف یناعمـسلا  لاقف  .هتحـص  ملعی  مل  نکل  يرهاوجلا ، هیف  عبتف  يرجاه ، رجه  یلا  هبـسنلا 
هدلب ال  رجه ، نیع  یلا  هبسن  يومحلا -) نادلب   ) لاق ام  یلع  يرجاهلا - .فورعملا و  يرجهلا  دیـشر  هیلا  نیبوسنملا  یف  دعو  سایقلا ،

اهجوز ناک  و  هبرعتملا ، برعلا  نم  تناک  و  ففکملا ، تنب  رجهب  رجه ) نیع   ) تیمس امنا  یقرـشلا : نع  یبلکلا  نبا  لاق  لاقف : رجه ،
امک سایق ، ریغ  یلع  يرجاه ، اهیلا  بسنی  و  ملحم .) نیع   ) و ملحم ) رهن  : ) هل لاـقی  نیرحبلاـب  يذـلا  رهنلا  بحاـص  هللادـبع  نب  ملحم 

يرجاهلا ققـش  امک  انفالـس  هزحالا  قشت  عزجلا : نب  فوع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لاق .هریحلا  یلا  هبـسنلاب  يراـح  لـیق :
یلا امیا  اهتماعن  تلاش  انما  انتیل  ای  اهعبش : مدعک  اهیر  مدعب  هما ، یف  فیجعلا  لوق  رجه : رمت  هرثک  یف  لیق  اممف  ناک ، فیک  ارابدلا و 
یف لثملا  اضیا  برـضی  هب  و  ربیخ ، رجه  لثم  راق و  يذـب  تلح  ول  ایرب و  ارجه و ال  اهتنکـسا  نا  یعبـشب و  تسیل  راـنلا  یلا  اـمیا  هنج 

دیدحلا یبا  نبا   ) یف و  یعاد ) وا   ) ربیخ لها  یلا  ارمت  عضبتـسمک  هدیـصق  کیلا  يدها  ارما  نا  و  يدعجلا : هغبانلا  لاق  .هیلا  رمتلا  لقن 
ملعم یعادـک  تلعف  ام  یف  هیواعم  ای  تنک  يا : رخآ ، لثم  .هاـمارملا  يا : لاـضنلا ) یلا   ) .هملعم يا : هددـسم ) (. ) یعاد و  (: ) هیطخلا و 

اذه دیصقلا و  كوح  یب  ملعت  اسابع  یـشایرلا  نا  سابعلاوبا : هباجا  جرعالا ، سابعلا  ابا  یـشایرلا  سابعلا  اجه  امل  هتامارم و  یلا  هیمر 
نالف مالسالا  یف  سانلا  لضفا  نا  تمعز  و   ) برکلا فیللا و  تاذل  يدهی  رمتلاک  هتهافس  نم  انیح  رعـشلا  یل  يدهی  بجعلا  بجعا 

مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  مت ) نا  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  ممت ) نا  ارما  ترکذف   ) .رمع رکبوبا و  يا : نالف ) و 
: يا هتملث ) کقحلی  مل  صقن  نا  و   ) .امهتریـشع نم  نکی  مل  هنال  هلک ) کل  زتعا  ( ) هماـعلا هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  (. ) هیطخلا و 
: قدزرفلا هل  لاقف  میمت ، ینب  یلع  مهمایاب  هریعی  و  هتلووخ - نالیع  سیقب  قدزرفلا  یلع  رخفی  ریرج  ناک  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هللخ 

نم تفرع  امک  همکح -  حیرـصتلا  نع  بکنت  و  هیواعم ، باوج  لمجا  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا تلق : اهنود  حبنتف  سیق  نم  تنا  ام  و 
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قارعلا لها  ضفنیف  امهیف ، نعطی  یتح  بضغلا ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلمح رمع  رکب و  یبال  هحدـم  نم  هیواعم  ضرغ  ناکف  بیقنلا -
لوا نم  هتراما  مایا  یف  امیس  و ال  ارارک ، هجحلا  متی  ناک  مالسلا ) هیلع   ) هنا الا  هوعدی ، هلوح و  نم 

(، مالسلا هیلع   ) یلع هراما  لوا  یف  قارعلا  دیرا  زاجحلا  نم  تمدق  لاق : هدانج  نب  هللادبع  نع  ینئادملا  هاور  ام  اهنم  .اهرخآ و  یلا  اه 
سانلا و عمتجاف  هعماج ، هالـصلل  يدون  ذا  مالـسلا ،) هیلع   ) هللا لوسر  دجـسم  تلخدـف  هنیدـملا  تمدـق  مث  ترمتعاف ، هکمب  تررمف 

هللا ضبق  امل  هناف  دعب  اما  لاق : مث  هلوسر ، یلع  یلـص  هللا و  دمحف  هوحن ، راصبالا  تصخـشف  هفیـس ، ادلقتم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ 
.عماط انقح  یف  عمطی  و ال  دحا ، هناطلـس  انعزانی  ال  سانلا ، نود  هوایلوا  هترتع و  هتثرو و  هلها و  نحن  انلق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن
تکبف لیلذـلا ، انیلع  ززعتی  و  فیعـضلا ، انیف  عمطی  هقوس  انرـص  و  انریغل ، هرمالا  تراصف  اـنیبن ، ناطلـس  انوبـصغف  اـنموق ، اـنل  يربنا  ذا 

روبی و  رفکلا ، دوعی  نا  و  نیملـسملا ، نیب  هقرفلا  هفاخم  ـال  ول  هللا  میا  و  سوفنلا ، تعزج  و  رودـصلا ، تنـشخ  و  کلذـل ، اـنم  نیعـالا 
هماـعلا و اـهاور  یتلا  هیقـشقشلا  هبطخلا  یف  کلذـک  و  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   … ) مهل اـنک  اـم  ریغ  یلع  اـنکل  نیدـلا 
.هیلع و نیمدـقتملا  هثالثلا  نع  رـصم  حـتف  دـعب  هولاس  امل  اهارقی ، یتح  هریبه  نب  هدـعجل  اهبتک  یتلا  هبطخلا  یف  کلذـک  و  هصاـخلا ،

يور هبیتق ) نبا  نویع  یفف  ، ) ریبزلا نبا  هیواعم و  هبواجم  یف  ساـبع  نبا  هعبت  و  باوج ، غلبا  ع )  ) لـعف اـم  لـثمب  باوجلا  نع  بکنتلا 
شایع نبا  نع  مثیهلا 

نوکت مب  شیرق  نود  هفالخلا  مکئاعدا  نع  ینوثدحت  الا  مشاه  ینب  ای  لاقف  مشاه ، ینب  یلع  موی  تاذ  هیواعم  لبقا  لاق : یبعـشلا  نع 
اوناک ناف  .قح  متلق : مکریغ  نم  هیلع  عمتجا  نمع  متلئـس  اذا  رودـصلا ، هب  قیـضت  رمال  مکرما  نا  هیواعم : لاـق  لاـق :- نا  یلا  مکل -؟
مهقح اوذـخا  اوناـک  نا  و  مهوبلطاـف ، مکقح  اوذـخا  موقلا  ناـک  ناـف  اورظنا  مکاوعد ، نم  قحلا  مکجرخا  دـقف  قـح ، یلع  اوـعمتجا 
دعقت مل  هقح  ول ال  نم  قحب  رمالا  اذه  یعدن  سابع : نبا  لاقف  .مکل  سانلا  هاری  ام ال  مکسفنال  اورت  نا  مکعفنی  هناف ال  مهیلا ، اوملـسف 

مل لضف  يذ  یلع  اوعمتجا  دق  و  هومرح ، اظح  و  هوعیض ، اقح  انیلع  اوعمتجی  انب و  اوضری  نا  سانلا  كرت  ناک  لوقن : و  اذه ، كدعقم 
نم انعنم  يذلا  اماف  هلضف .) لضف  يذ  لک  توی  و   ) لج زع و  هللا  لاق  هیلع ، هریغ  لضف  يذ  لضف  صقنی  و ال  ردصلا ، درولا و  یطخی 

يذلا هجولا  یلع  هذخان  نا  انرما  ول  و  هلیواتب ، اند  هلوق و  هیف  انلبق  انیلا ، هنم  دهعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر دـعب  رمالا  اذـه  بلط 
همامالا یف  عباسلا - لصفلا   ) .هل سیل  ام  بلطی  نم  بیعملا  امنا  هقح ، كرت  یلع  دـحا  باعی  و ال  هیف ، انرذـعا  وا  هانذـخال  هنع  اـناهن 
رضحا سابع ، نبا  اموی  ءاجف  .هریرس  بنج  یلا  ریرـس  سابع  نبال  عضوی  هنیدملا  یلع  اریما  ناک  امل  ناورم  نا  ریـسلا :)  ) یف و  هماعلا )

هیف لاقی  نا  نم  مظعا  رکب  یبا  ناش  نا  الا  هبلاغم ، و  هتلف ، و  اطلغ ، تناـک  رکب  یبا  هعیب  نا  نومعزی  اـسان  نا  لاـق : قطنف و  ریبزلا ، نبا 
نم هقباس  مظعا  و ال  انامیا ، تبثا  دـحا  دـمحم  باحـصا  نم  ناک  ام  هللا  و  مهیف ، مهل و  رمالا  ناکل  عقو  ام  ـال  ول  هنا  نومعزی  و  اذـه ،

، طوظح یف  مهظح  رمع  یقلا  مث  لاق ؟ امالا  نکی  ملف  رمعل ، رکبوبا  دـقع  نیح  مه  نیاف  هللا ، هنعل  هیلعف  کلذ  ریغ  لاق  نمف  رکب ، یبا 
صوصللا جورخ  هیلع  اوجرخف  مهنم ، هب  قحا  ناک  نم  مهیلع  رمالا  یلو  و  مهدج ، ضحدا  و  مهمهـس ، هللا  رخاف  دودج ، یف  مهدجو 

نبا لاقف  .بکاوکلا  نوطب  تحت  نیدورطم  اوراص  و  هلتق ، لک  هب  هللا  مهلتقف  هولتقف  هرغ ، هنم  اوباصاف  هیرقلا ، نم  اـجراخ  رجاـتلا  یلع 
ول و  لاق - نا  یلا  الان - امم  ریخ  انبحاصل  الا و  ائیش  امهنم  دحا  لان  الان و ال  ام  هللا  هفالخلا و  رمع و  رکب و  یبا  یف  لئاقلا  اهیا  سابع :

امیت عدو  کظح ، یلع  رصتقا  هیف ؟ کل  ظح  ام ال  تنا و  ام  نکلو  کتملکل ، كاوس  يرما  فرش  كریغ و  ظح  رکذت  امنا  کنا  ال 
، بئاغ نع  بئاـغ  ربخـال  رـضاح  نع  رـضاح  ربخ  هتربخا  هتملکل و  يدـع ، وا  یمیت  ینملک  ول  و  هیمـال ، هیما  و  يدـعل ، ایدـع  و  میتل ،

کیدل ضیبا  و  ادهع ، کب  برقا  نحنل  انا  هللا  اما و  .کل  وهف  یـش  يزعلادـبع  نب  دـسا  یف  نکی  ناف  کل ؟ سیل  ام  تنا و  ام  نکلو 
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و لوضفملا ) لضافلا و  تنا و  ام  و  ! ) دـعب هیفـص  بوث  قلخا  ام  و  انیلع ، هب  لوصت  کنا  نظت  تیمر ، نمم  همعن  كدـنع  رفوا  و  ادـی ،
هلعف ام  هل  باوج  نسحا  ناک  ثلاثلا ) مث  یناـثلا ، مث  لوـالا ، هفیلخلا  هبترم  مهلـضفا  ناـکف  : ) هلوق یف  ارباـکم  ناـک  هیواـعم  نا  ثیح 
یلص  ) یبنلا دعب  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) همالا عیمج  نم  هتیلضفا  نا  ثیح  هب ، طوبرم  ریغ  کلذ  نوک  نم  مالسلا ) هیلع  )

سفن هلزنمب  مالـسلا ) هیلع   ) وه نآرقلا  صنب  و  فیک ال ، و  اکیکر ، و  اوغل ، اهل  لالدتـسالا  نوکی  یتلا  تایهیدبلا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا 
ام مربی  يذلا ال  دمحلا هللا  لاقف : نیفص ، یف  بطخ  مالسلا ) هیلع   ) هنا محازم :) نب  رـصن  نیفـص   ) یف و  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

دحج و ال  هرما ، نم  یـش  یف  همالا  تعزانت  و ال  هقلخ ، نم  و ال  همالا ، هذه  نم  نانثا  فلتخا  ام  ءاش  ول  و  مربا ، ام  ضقنی  و ال  ضقن ،
ولف عمـسم ، يارمب و  انبر  نم  نحنف  ناکملا ، اذه  یف  اننیب  تفل  یتح  رادقالا ، موقلا  ءالوه  انتقاس و  دـق  و  هلـضف ، لضفلا  اذ  لوضفملا 

و  … ) لاـمعالا راد  ایندـلا  لـعج  هنکلو  هریـصم ، نیا  قحلا  ملعی  و  ملاـظلا ، هللا  بذـکی  یتـح  رییغتلا  هنم  ناـک  و  همقنلا ، لـجعل  ءاـش 
و مهرما ، کلم  اذا  هلعاف - مسی  مل  ام  یلع  سانلا - روما  لجرلا  سوس  و  هسایـس ، هیعرلا  تسـس  يرهوجلا : لاق  سوسملا ) سئاسلا و 

بیترت و  نیلوالا ، نیرجاهملا  نیب  زییمتلا  و  ءاقلطلا ، ءانبا  ءاقلطلل و  ام  و   ) .هیلع رما  رما و  يا : هیلع ، سیـس  ساـس و  دـق  برجم  نـالف 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما ناف  فلـسلا ، یف  نعطی  نم  لوق  ضقنی  مالکلا  اذه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مهتاقبط ) فیرعت  مهتاجرد و 
رکب و یبا  نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب هلـضافملا  الا  هیواعم  رکذـی  مل  و  نیرجاـهملا ، مـالعا  نیب  هلـضافملاب  هضرعت  هیواـعم  یلع  رکنا 
اهنیب و لاحلا  هبتـشا  یتلا  تاقبطلا  تاجردـلا و  يوذ  نم  نیلوالا و  نیرجاهملا  نم  امهناب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هداهـشف  رمع ،

ولع یلع  هعطاق  هداهـش  کلذ  لثم  یف  و  هسفن ، لخدـی  نا  رغـصی  هیواعم  ردـق  نا  و  لـضفا ، مهنم  لاـجرلا  يا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب
باتکلا یف  مالسلا ) هیلع   ) هباوج نوک  نم  هخیش ، نع  هلقن  ام  یسن  هنا  هنم  بجعلا  تلق : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .امهناش

، باوجلا هلامجا  دعب  اذه  مالسلا ) هیلع   ) همالک هدیفی  یـش  يا  و  امهتءاربب ، حیرـصتلا  و ال  امهل ، میلظتلاب  حیرـصت  هیف  سیل  امجمجم 
صاخــشا نـییعت  یف  يرغــص  رکذ  نودـب  مهتاـقبط ، مهتاـجرد و  فـالتخا  و  نـیلوا ، نیرجاـهم  دوـجو  نـم  هـیلک  يربـک  رکذ  نـم 

و دادقملا ، رذابا و  ناملس و  هتعیش  و  ارفعج ، هاخا  هزمح و  همع  نیلوالا  نیرجاهملاب  دری  مل  مالسلا ) هیلع   ) هنا نیا  نم  و  نیرجاهملا ؟
ح  ) یف میعنوبا  هاور  ام  انلق  امل  دهشی  و  مهلالج ؟ یلع  قفتملا  مهءارظن  و  هفیذح ، و  ارامع ،

هیلع  ) یلع لاقف  نینهدـتم ، مامحلا  نم  اجرخ  دـق  نیلجر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یقل  لاق : .هملـس  نب  هللادـبع  نع  راـمع  ناونع  یف  هتیل )
یبا و  ناذاز ، نع  ادنسم  ناملس  ناونع  یف  يور  .رسای و  نب  رامع  رجاهملا  امنا  امتبذک  لاق : .نیرجاهملا  نم  الاق : امتنا ؟ نم  مالسلا :)

( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما ای  اولاـقف : حازم ، سفن و  بیط  هنم  ساـنلا  قفاوف  موی ، تاذ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنع  اـنک  ـالاق : دوسـالا 
هللا یلص   ) دمحم باحصا  لک  لاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم باحصا  نع  اولاق : یباحصا ؟ يا  نع  لاق : .کباحـصا  نع  انثدح 

: لاق .ناملـس  نع  انثدح  موقلا ، نود  مهیلع  هالـصلا  و  كرکذب ، مهفطلت  كانیار  نیذلا  نع  اولاق : مهیا ؟ نعف  یباحـصا ، هلآ ) هیلع و 
( یباحـصا دـمحم  باحـصا  لک  (: ) مالـسلا هیلع   ) همالک يزغم  و  تیبلا …  لها  انیلا  انم و  ورما  كاذ  میکحلا ، نامقل  لثمب  مکل  نم 

لـصفلا (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  نوبـسحی  ـال  مهعاـبتا  مهترـشع و  یقاـب  نم  مهیار  یلع  ناـک  نم  و  هثـالثلا ، نا 
، یلاعت هللا  نورکذی  هباصع  یف  ناملس  ناک  لاق : ینانبلا ، تباث  نع  ادنـسم  هفـصلا  لها  ناونع  یف  يور  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا -

لزنت همحرلا  تیار  یناف  اولوق ، لاق : .هللا  لوسر  ای  هللا  رکذـن  انلقف : نولوقت ؟ متنک  ام  لاـقف : اوفکف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رمف 
یلا مهبولق  هفلوملا  تءاج  ناملس : نع  لاق : همع  نع  هللادبع  نب  هملسم  نع  .اهیف و  مککراشا  نا  تببحاف  مکیلع 

سلجملا و ردـص  یف  تسلج  ول  کنا  اولاـقف : مهووذ ، و  سباـح ، نب  عرقـالا  نیـصح و  نب  هنییع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
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مهدـنع نکی  مل  فوصلا  باـبج  مهیلع  ناـک  و  نیملـسملا ، ءارقف  و  ناملـس ، و  رذاـبا ، نونعی  مهباـبج - حاورا  و  ءـالوه ، اـنع  تیحن 
نل هتاملکل و  لدبم  کبر ال  باتک  نم  کیلا  یحوا  ام  لتا  و  : ) یلاعت هللا  لزناف  .کنع  انذخا  و  كانصلاخ ، کیلا و  انـسلج  اهریغ -

اهقدارـس مهب  طاحا  اران  غلب - یتح  ههج - نودیری و  یـشعلا  هادغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذلا  عم  کسفن  ربصا  ادحتلم و  هنود  نم  دجت 
یبنلا لاقف  یلاعت ، هللا  نورکذی  دجسملا  رخوم  یف  مهباصا  یتح  مهسمتلی ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا یبن  ماقف  .رانلاب  مهددهتی  … ( 

.تامملا مکعم  ییحملا و  مکعم  یتما  نم  موق  عم  یـسفن  ربصا  نا  ینرما  یتح  ینتمی  مل  يذلا  دمحلا هللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
همث اضیا  میعنوبا  يورف  نیلوالا ، نیرجاهملا  نینموملا  ءـالوه  یلع  هرباـبجلا  هفلوملا  کـئلوال  اـنوع  مهقوراـف  مهقیدـص و  ناـک  لـب 
مهل لاقف  .اهذخام  هللا  ودع  قنع  نم  فویسلا  تذخا  ام  اولاقف : لالب ، بیهص و  ناملسب و  رم  نایفسابا  نا  ورمع : نب  ذئاع  نع  ادنـسم 

يذلاب هربخاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یتا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) مث اهدیـس ؟ شیرق و  خیـشل  اذه  نولوقت  رکبوبا :
کئلوا ناب  نارقی  اناک  .کبر و  تبـضغا  دـقل  مهتبـضغا  تنک  نئل  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  مهتبـضغا ، کلعل  رکباـبا  اـی  لاـقف : اولاـق ،

، يدـنکلا یلیل  یبا  نع  ادنـسم  اضیا  میعنوبا  يور  نیقیقح ، نیرجاـهم  مهنوکل  و  هللا ، تاذ  یف  مهربصل  اـمهماقمب ، قحا  نیرجاـهملا 
هبذـع امم  هرهظ  یف  اراثآ  هیری  بابخ  لـعجف  .کـنم  سلجملا  اذـهب  قحا  ادـحا  يرا  اـمف  ندا  هل : لاـقف  رمع ، یلا  باـبخ  ءاـج  لاـق :

، يرعشالا یسوم  یبا  نع  هدانساب  فئارطلا )  ) یف امک  هحیحص )  ) یف ملسم  مهماما  يور  دق  و  امهترجه ؟ یف  لضف  يا  .نوکرشملا و 
هیـشبحلا رمع : لاق  .سیمع  تنب  ءامـسا  تلاق : هذه ؟ نم  ءامـسا : يار  نیح  رمع  لاقف  اهدـنع ، ءامـسا  هصفح و  یلع  رمع  لخد  لاق :

تبذک هملک : تلاق  و  تبضغف ، .مکنم  هللا  لوسرب  قحا  نحنف  هرجهلاب ، مکانقبـس  رمع : لاقف  .معن  ءامـسا : تلاقف  .هذه  هیرحبلا  هذه ،
ءاضغبلا ءادـعبلا  ضرا  وا  راد  یف  انک  و  مکلهاج ، ظعی  مکعئاج و  معطی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  متنک  هللا  الک و  رمع  ای 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلل تلق  ام  رکذا  یتح  ابارـش  برـشا  و ال  اـماعط ، معطا  ـال  هللا ، میا  و  هلوسر ، یف  هللا و  یف  کـلذ  و  هشبحلا ، یف 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .اذـک  اذـک و  لاق : رمع  نا  هللا  یبن  ای  تلاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاج  اـملف  لاـق - نا  یلا  هلآ -)
و امهترجه ؟ مهدـیفی  امهدـیفی و  ام  .ناترجه و  هنیفـسلا  لها  متنا  مکل  و  هدـحاو ، هرجه  هباحـصال  هل و  مکنم ، یب  قحاب  سیل  هلآ :)

مهرابخا رتاوتم  یف  اووردق 

و هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) مهتیار یتح  ینبحاص ، نمم  لاـجر  ضوحلا  یلع  ندریل  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا 
نم العف  امم  عنـشا  ثدح  يا  .كدعب و  اوثدحا  ام  يردـت  کنا ال  یل : لاقیف  .یباحـصا  بر  يا  نلوقالف : ینود ، اوجلتخا  یلا  اوعفر 

مـالعا نم  اـمهنوک  لـه  و  مهتعیب ؟ نع  اوفلخت  وـل  متراـهط  مهتمـصعب و  نآرقلا  دهـش  نیذـلا  هتیب ، لـها  قارحـال  راـنلا  اـمهراضحا 
هللا و نابحی  امهنا ال  امهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضرع  يذـلا  ربیخ ، یف  اـمهرارفل  ناـک  لـه  مهمعز - وه  اـمک  نیرجاـهملا -
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نعل  يذلا  هماسا  شیج  نع  امهفلختل  وا  نیاررک ؟ ریغ  نارارف  امهنا  و  هلوسر ، هللا و  امهبحی  و ال  هلوسر ،
و ال هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلص   ) هیلا رجهلا  امهتبسن  هراضتحا و  لاح  هیصولا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا امهعنمل  وا  هنع ؟ فلختملا 

یبنلا عم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  امک  هدـحاو ، سفنک  اناک  امهنا  ثیح  امهدـحا ، هلعف  اـم  یف  اـمهنیب  كارـشالا  نم  شحوتت 
امک هیلع ، رخالا  هرکنا  یـش  یف  یتح  رخالا  عم  هاطاوم  نع  ناک  امهدـحا  هلعف  ام  نال  و  هدـحاو ، سفنک  اناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یف عباسلا - لصفلا   ) هیلع قیدصلا  راکنا  و  تمی ، مل  باغ و  هنا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا توم  ناکما  مدع  قورافلا  ءاعدا  یف 
الا و  هادارا ، ام  العفی  رضحی و  یتح  ههبشلا  هذه  یقلاف  هبحاص ، روضح  مدعل  هنم  ناک  کلذ  ناف  هروضح ، دعب  کلذ  هماعلا ) همامالا 

صاعلا و نب  ورمع  هریغملا و  قوف  ناک  يذـلا  هیهادـلا  کلذ  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا توم  یف  رمالا  هابتـشا  لـقعی  فیکف 
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ماعط یلع  ضحی  نمم ال  امهنوک  عم  امهترجه  یف  امهل  ولع  يا  و  نیناجملا ؟ لب  ءاهفـسلا ، یلع  توملا  رما  هابتـشا  مدـع  عم  هیواـعم 
، عوجلا نم  يدبک  یلع  دمتعال  تنک  نا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  و  لوقی : ناک  هنا  هریره  یبا  نع  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يور  نیکسملا ؟

هیآ نع  هتلاسف  رکبوبا  یب  رمف  هنم  نوجرخی  يذلا  مهقیرط  یلع  اموی  تدـعق  دـقل  و  عوجلا ، نم  ینطب  یلع  رجحلا  دـشال  تنک  نا  و 
رمف و ینعبتتسیل - الا  هتلاس  ام  هللا - باتک  نم  هیآ  نع  هتلاسف  رمع ، یب  رم  مث  لعفی ، مل  رمف و  ینعبتتسیل - الا  هتلاس  ام  هللا - باتک  نم 
: لاق .هللا  لوسر  ای  کیبل  تلق : .رهابا  ای  لاق : مث  یهجو  یف  ام  و  یـسفن ، یف  ام  فرع  مسبت و  و  ص )  ) مساقلاوبا یب  رم  مث  لـعفی ، مل 
(: رمعل  ) تلقف لاق :- نا  یلا  ینطب - یکتشا  انا  تیسماف و  امئاص  تللظف  هفـصلا ، باحـصا  نم  تنک  لاق : اضیا  هنع  يور  و  قحلا … 

لاط املف  ائیـش ، را  ملف  .ماعطب  یل  رمای   ) مث هبابث  عزنی  تلقف : اطباف ، بابلا  یلع  ینکرت  و  لاق :- نا  یلا  ماعطلا - الا  دـیرا  ام  و  ینئرقا -
تللظ دقل  لجا  تلقف : دیدشل ؟ هلیللا  کمف  فولخ  نا  هریرهابا  ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ینلبقتساف  تیـشمف ، تمق  یلع 

ام امئاص و 

نم دارملا  اما  و  اذـه ، هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   … ) هعم تقلطناـف  قلطناـف  لاـق : .هیلع  رطفا  اـم  دـجا  اـم  و  دـعب ، ترطفا 
دارملا نا  یبعشلا  نع  يور  و  نیتلبقلا ، یلا  یلص  نم  مهنا  بیـسملا : نب  دیعـس  نع  هفراعم )  ) یف هبیتق  نبا  يورف  نیلوالا ، نیرجاهملا 

برـضی هلاثما :)  ) یف ینادیملا  لاق  لثم ، مالکلا  و  حادقلا ، نم  يا : اهنم ) سیل  حدق  نح  دقل  تاهیه   ) .ناوضرلا هعیب  كردا  نم  مهب 
ریغ نم  حادقلا  دـحا  ناک  اذا  و  رـسیملا ، حادـق  دـحا  حدـقلا  لاق : و  هیف ، دـجوی  امب ال  حدـمتی  وا  اهنم ، وه  سیل  هلیبقب  رختفی  لجرلل 
نیح هب  رمع  لثمت  و  لاق : .حادـقلا  هلمج  نم  سیل  هنا  هب  فرعی  اـهتاوصا ، فلاـخی  توص  هل  جرخ  ضیفملا  هلاـجا  مث  .هتوخا  رهوج 

طیعم ال یبا  نب  هبقع  هوبا  اربص ؟ شیرق  نیب  نم  لتقاا  لئاقلا : لـب  تلق : شیرق …  نیب  نم  لـتقا  طـیعم : یبا  نب  هبقع  نب  دـیلولا  لاـق 
یف رـسا  امل  هبقع  قنع  برـضب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  امل  یمقلا -) ریـسفت   ) یف و  هنبا ، دـیلولا 

، هیروفـص لها  نم  جلع  تنا  امنا  شیرق ؟ نم  تنافا  لاق : اربص - نولتقی  يا ال  شیرق - ؟ ربصت  لقت ال  ملا  دمحم  ای  هبقع : لاق  ردـب -
هراختفا یف  ریرج  یلع  لطخالا  درو  اذه ، .هقنع  برـضاف  یلع  ای  همدق  اهنم ، تسل  هل ، یعدت  يذـلا  کیبا  نم  ربکا  دالیملا  یف  تنال 

تیلوع املف  اهتبرل  تلمع  ناصح  جدـحب  ترخف  هفیـساک  هل  ومـست  يذـلا  کناریرجا و  لاقف : قدزرفلا  ءاـبآ  اوناـک  میما  نم  لاـجرب 
جات نامزالا  فلاس  یف  اـمهوانث  اـهرخف و  كریغل  هرثاـم  دـعتا  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) ناـبکرلا عم  اهـضراعت  تلـسن 
لثم تنا  يا : اـهل ) مکحلا  هیلع  نم  اـهیف  مکحی   ) .عرـش يا : رـسکلاب  قفط ) و   ) ناـیعرلا عم  عوـبری  ماـیا  مراد  یف  مهرخف  كوـلملا و 

: لاقی کجرع ، يا : کعلظ ) یلع   ) .فلختملا ناسنالا ) اهیا   ) .فقت يا : عنم ، باب  نم  حـتفلاب  عبرت ) الا   ) .امکاح راـص  هیلع  موکحم 
كرخا ثیح  رخاـتت  و   ) .يدـیالا لاوط  عم  هلباـقملا  نع  كدـی  عارذ  يا : کـعرذ ) روـصف  فرعت  و   ) .هیـشم یف  زمغ  اذا  ریعبلا  عـلظ 
هفلوملا نم  هوبا  وه و  و  حتفلا ، هملـسم  نم  هوخا  هوبا و  هیواعم و  ناک  ربلادبع : نبا  لاق  اهرک ، حتفلا  دعب  الا  کمالـسا  مدعب  ردـقلا )

؟ مکعنم ام  راصنالا ، رـشعم  ای  مکریغ  مهلک  سانلا  یناقلت  يراصنالا : هداتق  یبال  لاق  هنیدملا ، هتفالخ  دعب  هیواعم  مدـق  امل  و  مهبولق ،
نا يربطلا :)  ) یف .ردـب و  موی  کیبا  بلط  کبلط و  یف  اهانرقع  هداتقوبا : لاق  حـضاونلا ؟ نیاف  هیواعم : لاق  .باود  انعم  نکی  مل  لاق :

یبنلا نا  رکذ  .تعیاب و  تملساف و  لاق : هیواعم ، ما  ادنه  نهیف  رکذ  و  هوسن ، عبرا  لتقب  هکم  حتف  موی  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا
مهانیبر دـق  دـنه : تلاقف  .نکدالوا  نلتقت  و ال  اهل : لاق  نا  یلا  هللا ، اهرکذ  یتلا  ءاسنلا  هعیب  طیارـش  اهیلع  ـالت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

( دقعلا  ) یف و  هتریشع ، یقاب  هیواعم  لثم  .برغتسا و  یتح  اهلوق  نم  رمع  کحـضف  .ملعا  مه  تناف و  ارابک  ردب  موی  مهتلتق  و  اراغص ،
یتح کمالـسا  رخات  خیـشلا  اهیا  انـسم :- اریبک  ناک  و  يزعلا - هماعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) دـبع نب  بطیوحل  ناورم  لاـق 
عضی لوقی : یناهنی و  و  كوبا ، هنع  ینقوعی  کلذ  لک  و  هرم ، ریغ  مالسالاب  تممه  دقل  هللا  و  ناعتسملا ، هللا  لاقف : .ثادحالا  کقبس 
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و  ) .بولغملا هیبولغم  يا : بولغملا ) هبلغ  کیلع  امف   ) .ناورم تکسف  .اعبات  ریصت  ثدحم و  نیدل  کئابآ  نید  كرتت  نا  كردق  نم 
نب ریبزلا  يور  رفاظلا ) (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  رفظ ) کل  و ال  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  رفظ ) ال 

و هیواعم ، سلجم  یف  هبعش  نب  هریغملا  و  صاعلا ، نبورمع  و  نایفس ، یبا  نب  هبتع  و  هبقع ، نب  دیلولا  عامتجا  یف  هتارخافم )  ) یف راکب 
يذلا نا  نوملعتا  طهرلا  اهیا  هللا  مکدشنا  لاق : ام  هلمج  یف  مهل  لاق  ع )  ) نسحلا نا  مالسلا :) هیلع   ) هیبا نم  اولانیل  ع )  ) نسحلل هتوعد 

هللا مکدشناا  هیاوغ ؟ يزعلا  تاللا و  دـبعت  و  هلالـض ، امهارت  رفاک  امهب  هیواعم  ای  تنا  و  امهیتلک ، نیتلبقلا  یلـص  مویلا  ذـنم  هومتمتش 
نولامتـست مالـسالا و  نورهظت  و  رفکلا ، نورـست  مهبولق  هفلوملا  نم  كابا  هیواعم و  اـی  کـنا  و  اـنامیا ، ساـنلا  لوا  هنا  نوملعت  لـه 

مث هیبا ، هیواعم و  عم  تناک  نیکرشملا  هیار  نا  و  ردب ، موی  هللا  لوسر  هیار  بحاص  ناک  هنا  نوملعت  متـسلا  هللا  مکدشنا  و  مالـسالاب ؟
جلفی هل و  هللا  حـتفی  کـلذ  لـک  یف  و  كرـشلا ، هیار  کـیبا  عم  کـعم و  هللا و  لوسر  هیار  هعم  و  بازحـالا ، موی  دـحا و  موی  مکیقل 

یلع و  کیلع ، و  ضار ، هنع  اهلک  نطاوملا  کلت  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  و  هثیدح ، قدـصی  و  هتوعد ، رـصنی  و  هتجح ،
یف عباسلا - لصفلا   ) كوخا و  هقوست ، تنا  و  رمحا ، لمج  یلع  كوبا  ءاج  اـموی  رکذـتا  هیواـعم  اـی  هللا  كدـشنا  و  طـخاس ؟ کـیبا 
هتبتک يذلا  رعشلا  هیواعم  ای  یـسنتا  قئاسلا ؟) دئاقلا و  بکارلا و  نعلا  مهللا  : ) لاقف هللا ، لوسر  مکآرف  هدوقی  اذه  هبتع  هماعلا ) همامالا 

مع يدج و  یلاخ و  اقرف  اوحبصا  ردبب  نیذلا  دعب  انحـضفتف  اموی  نملـست  رخـص ال  ای  کلذ ؟ نع  هاهنت  ملـسی ، نا  مه  امل  کیبا  یلا 
هادـعلا لوق  نم  نوها  توملاف  اقرخلا  هکم  یف  هب  تاصقارلا  انفلکت و  رما  یلا  ننکرت  اقرا ال  انل  يدـها  دـق  ریخلا  لظنح  مهثلاث و  مالا 

طهرلا اهیا  متنا  و  لاق - نا  یلا  تیدبا  امم  رثکا  تیفخا  امل  هللا  اقرف و و  يزعلا  نع  برح  نبا  راح  دقل 

هیقل موی  اهلوا : .اـهدر  نوعیطتـست  ـال  نطاوم  هعبـس  یف  نایفـسابا  نعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  نوملعت  ـالا  هللا  مکتدـشن 
مه هدعوت و  و  هبذک ، همتش و  و  ههفس ، هبس و  هیف و  عقوف  نیدلا ، یلا  افیقث  وعدی  فئاطلا  یلا  هکم  نم  اجراخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اهل  ضرع  ذا  ریعلا ، موی  هیناثلا : و  ههج ، هنع و  فرـص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنعلف  هب ، شطبی  نا 
، هیلع اعد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنعل  و  نوملـسملا ، اهب  رفظی  ملف  اهب  لـحاس  و  نایفـسوبا ، اـهدرطف  ماـشلا ، نم  هیئاـج  یه  و 
: يدانی وه  و  هالعا - یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  و  لبجلا - تحت  فقو  ثیح  دحا ، موی  هثلاثلا : و  اهلجال ، ردب  هعقو  تناکف 
، دوهیلا نافطغ و  بازحالاب و  ءاج  موی  هعبارلا : و  نوملسملا ، هنعل  و  تارم ، رشع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هنعلف  ارارم ، لبه ) لعا  )

مارحلا دجسملا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اودصف  شیرق ، یف  ءاج  موی  هسماخلا : و  لهتبا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنعلف 
: لاق و  عابتالا ، هداقلا و  نعل  و  نایفـسابا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نعلف  هیبیدـحلا ، موی  کلذ  هلحم ) غلبی  نا  اـفوکعم  يدـهلا  (و 

هنعللا بیـصت  ال  لاقف : هنعللاب ؟ فیکف  مهنم ، دـحال  مالـسالا  وجرت  امفا  هللا  لوسر  ای  لـیقف : .نموی  نم  مهیف  سیل  و  مهلک ، نونوعلم 
سلا و  رمحالا ، لمجلا  موی  هسداسلا : .دحا و  مهنم  حلفی  الف  هداقلا  اما  و  عابتالا ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نم ادحا 

کنا و   … ) هیواعم ای  کل  اذـهف  الجر ، رـشع  ینثا  اوناک  و  هتقاـن ، اورفنتـسیل  هبقعلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اوفقو  موی  هعبا :
رفملا نیا  يرظنا  راعج و  یغ  و  لثملا : یف  و  غوری ، بلعثلا  غار  نم : غاور )  ) .اهیف هاتی  هزافملا  هیتلا : يرهوجلا : لاق  هیتلا ) یف  باهذـل 

یلع بلطملادـبع  نب  ثرحلا  تنب  يورا  دوفو  یف  هتاـغالب )  ) یف رهاـط  یبا  نب  دـمحا  يور  قیرطلا ، میقتـسم  نع  يا : دـصقلا ) نع  )
تذخا و  کمسا ، ریغب  تیمست  و  هبحـصلا ، کمع  نبال  تاسا  و  همعنلاب ، يدعب  ترفک  دقل  تلاق : ام  هلمج  یف  هل  تلاق  اهنا  هیواعم :

هللا سعتاف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هب  ءاج  امب  مترفک  دـقل  و  مالـسالا ، یف  کئابآ  نمال  و  کنم ، ناک  ءالب  ریغب  کقح  ریغ 
تیکبت دشا  اذه  و  يرابخا ، فرط  کلعجا  نا  نم  یندا  کنا  يا : کل ) ربخم  ریغ  يرت  الا   ) .دودخلا مکنم  رعـصا  و  دودجلا ، مکنم 
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نوبجعی سانلا  و  تکاس ، وه  هل و  طلغاف  ع ،)  ) نسحلا دـلو  ضعب  هیما  ینب  مایا  یف  شیرق  نم  لـجر  بس  یناـغالا )  ) یف و  مصخلل ،
براحم ینتجه  امل  اهوجها  نا  اهیار  ههافـس  نم  اهافـس  تنظا  هدایم : نبا  لوقب  الثمتم  هیلع  ینـسحلا  لبقا  لاطا  املف  هیلع ، هربص  نم 

هیلع در  ام  الجخ و  یـشرقلا  ماقف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) بغارل ماـقملا  كاذ  نع  یـسفن  یتریـشعب و  یننا  اـهیبا  ـالف و 
هرکـش نم  عون  لج  زع و  هتمعنب  ثیدـحتلا  و  ثدـحف ) کبر  همعنب  اما  و  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  ثدـحا ) هللا  همعنب  نکلو   ) .اـباوج

لاق دق  و  حودمملا ، رکـشلا  یف  لخدی  و  مومذملا ، رخقلا  نع  جرخی  یلاعت  همعن  نم  اهدقتعا  ول  هسفن ، لئاضف  رکذی  نم  ناف  یلاعت ،
(: يربطلا  ) یف راصنالا ) نیرجاهملا و  نم  هللا  لیبس  یف  اودهشتسا  اموق  نا   ) .رخف مدآ و ال  دلو  دیـس  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هکئالملا لیـسغ  هلطنح  راصنالا  ءادهـش  ءالـضف  نم  و  لضف ) لکل  و   ) .راصنالا نم  هینامث  و  نیرجاهملا ، نم  هتـس  ردـب  یف  دهـشتسا 
دجوبا ربدلا ، یمح  تباث  نب  مصاع  مهنم  .هلظنحب و  هلظنح  ردب :- یف  لتق  هلظنح  هنبا  ناک  و  نایفـسوبا - هیف  لاق  و  دحاب ، لتق  يذـلا 

مهنم هارمال  هسار  اوعطقی  نا  و  هوبلـصی ، نا  اودارا  و  نوکرـشملا ، هلتقف  ثعب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هثعب  رعاشلا ، صوحالا 
هلمتحاف لیللا  یف  يداولا  هللا  ثعب  یتح  لحنلا - یه : و  ربدـلا -  هتمحف  اـهینبا ، لـتق  هنوکل  کـلذ  ترذـن  تناـک  هفحق ، یف  برـشتل 

: يربطلا لاق  دحا ، یف  یلفونلا  مطعم  نبریبج  مالغ  یـشحو  هلتق  يذـلا  هزمح  همع  ع )  ) ینعی اندیهـش ) دهـشتسا  اذا  یتح   ) .هب بهذـف 
یمعب دمحم  مع  تلتق  تنا  ناف  سانلا ، عم  جرخا  ریبج : هل  لاقف  اهب ، یطخی  املق  هشبحلا  فذق  هل  هبرحب  فذقی  ایـشبح  یـشحو  ناک 

املک هبتع  تنب  دنه  تناک  .قیتع و  تناف  يدع ، نب  همیعط 

هللا و  یـشحو : لاق  لاق :- نا  یلا  فتـشا - فشا و  همـسدابا  هیا  تلاق : اهب ، رم  وا  یـشحوب  ترم  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  )
: هزمح هل  لاقف  يزعلا ، دبع  نب  عابس  هیلا  ینمدقت  ذا  قروالا ، لمجلا  لثم  هب ، رمی  ائیش  قیلی  ام  هفیسب  سانلا  دهی  هزمح  یلا  رظنال  ینا 

هتبل یف  تعقوف  هیلع ، اهتعفد  اهنم  تیـضر  اذا  یتح  یتبرح  تززه  و  لاـق : .هسار  اـطخا  اـمناکف  هبرـضف  روظبلا ، هعطقم  نباـی  یلا  مله 
يور ءادهـشلا ) دیـس  لیق   ) .یتبرح تذـخاف  تئج  تام ، اذا  یتح  هتلهماف  عقوف ، بلغف  يوحن ، لـبقا  و  هیلجر ، نیب  نم  تجرخ  یتح 
تیار لاق : غبـصالا  نع  ینیلکلا  يور  و  یبا .) مع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  سیلوا  : ) لاـق هنا  فطلا  موی  ع )  ) نیـسحلا هبطخ  یف  يربطلا 
قلخلا ریخب  مکربخا  الا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هلغب  بکر  و  هرـصبلا ، حتتفا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

لاقف لاق - نا  یلا  بیغن - دهـشت و  تنک  کناف  انثدـح ، نینموملاریما  ای  یلب  لاقف : يراـصنالا ، بویاوبا  هیلا  ماـقف  هللا ؟ مهعمجی  موی 
دعب هما  لک  لضفا  نا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لسرلا  لـضفا  نا  و  لـسرلا ، هللا  مهعمجی  موی  قلخلا  ریخ  نا  مالـسلا :) هیلع  )

ءایصوالا دعب  قلخلا  لضفا  نا  الا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم یصو  ءایصوالا  لضفا  نا  الا و  یبن ، هکردی  یتح  اهیبن  یصو  اهیبن 
لحنی مل  هنجلا ، یف  امهب  ریطی  نابیـضخ  ناحانج  هل  بلاط  یبا  نبرفعجا  بلطملادـبع ، نب  هزمح  ءادهـشلا  لـضفا  نا  ـالا و  ءادهـشلا ،

يدهملا و  نیسحلا ، نسحلا و  ناطبسلا  .هفرش و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  هللا  مرک  یـش  هریغ ، ناحانج  همالا  هذه  نم  دحال 
نیقیدصلا و نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  -: ) هیالا هذـه  الت  مث  تیبلا - لها  انم  هللا  هلعجی 

يور و  امیلع .) هللااب  یفک  هللا و  نم  لضفلا  کلذ  اقیفر  هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) کـئلوا نسح  نیحلاـصلا و  ءادهـشلا و 
هیلع نوکرشملا  یقلاف  ددج ، هل  بایث  هیلع  و  مارحلا ، دجـسملا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انیب  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع 
لاقف مکیف ؟ یبسح  يرت  فیک  مع  ای  هل : لاقف  بلاط ، یبا  یلا  بهذـف  هللا ، ءاش  ام  کلذ  نم  هلخدـف  اهب ، هباـیثا  اوولمف و  هقاـن ، یلس 
یبنلا و  موقلا ، یلا  هجوت  مث  .یلسلا  ذخ  هزمحل : لاق  فیـسلا و  ذخا  و  هزمح ، بلاطوبا  اعدف  ربخلا ، هربخاف  یخا ؟ نبای  كاذ  ام  و  هل :

.مهلابس یلع  یلسلا  رما  هزمحل : لاق  مث  ههجو ، یفرـشلا  اوفرع  هوار  املف  هبعکلا ، لوح  مه  اشیرق و  یتاف  هعم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
.انیف و کبـسح  اذـکه  یخا  نبای  لاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  بلاـطوبا  تفتلا  مث  مهرخآ ، یلع  یتا  یتح  کـلذ  لـعفف 
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: لاقف هانذا ، هفنا و  عدجف  هب ، لثم  و  هدبک ، نع  هنطب  رقب  دق  يداولا  نطبب  هزمح  دجو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يربطلا : يور 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نزح  نوملـسملا  يار  املف  .مهنم  الجر  نیثالثب  نلثمال  نطاوملا  نم  نطوم  یف  شیرق  یلع  هللا  ینرهظا  انا  نئل 
و طق ، دحاب  برعلا  نم  دحا  اهلثمی  مل  هلثم  مهب  نلثمنل  رهدـلا ، نم  اموی  مهیلع  انرهظ  نئل  هللا  و  اولاق : همعب ، لعف  ام  یلع  هظیغ  و  هلآ )

نئل هب و  متبقوع  ام  لثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و  : ) هباحـصا لوق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  نم  کـلذ ، یف  لزنا  یلاـعت  هللا  نا 
املف یمقلا :) ریـسفت   ) یف .هلثملا و  نع  یهن  ربص و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا افعف  هروسلا ، رخآ  یلا  نیرباصلل ) ریخ  وهل  متربص 

نلثمال شیرق  نم  هللا  یننکما  نئل  ناـکملا ، اذـه  نم  یلع  ظـیغا  طـق  اـفقوم  تفقو  اـم  هللا  و  لاـق : مث  یکب ، همعب  لـعف  اـم  یبنلا  يار 
متبقوع ام  لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  و  : ) لاقف مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هیلع  لزنف  .مهنم  الجر  نیعبـسب  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )

بجی ناک  لحنلا  هروس  یف  هیالا  هذه  یمقلا : لاق  .ربصا  لب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  نیرباصلل .) ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و 
هللا یلص   ) هتالص تناک  و  هیلع ) هتالص  دنع  هریبکت  نیعبسب  هللا  لوسر  هصخ  و   ) .دحا رابخا  اهیف  یتلا  نارمع  لآ  هروس  یف  نوکی  نا 

زازبلا یـسیع   ) یف بیطخلا  يور  و  رمع ، ثادـحا  نمف  هماعلا  هیلع  امک  عبرالاب  هالـصلا  اما  .اسمخ و  نینموملا  یقاب  یلع  هلآ ) هیلع و 
، تیـسن تمه و ال  ام و  لاق : و  سانلا ، یلا  تفتلا  مث  .اـسمخ  ربکف  هزاـنج  یلا  نئادـملاب  یلـص  یـسیع  نا  هفیذـح :) یلوم  ینئادـملا 
، تمهو تیـسن و ال  ام  لاقف : انیلا  تفتلا  مث  اـسمخ ، ربکف  هزاـنج  یلع  یلـص  هفیذـح ، یتمعن  یلو  يـالوم و  ربک  اـمک  تربک  نکلو 

نب دـیز  نا  نیحیحـصلا :) نیب  عمجلا   ) نع .اسمخ و  ربکف  هزاـنج  یلع  یلـص  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربک  اـمک  تربک  ینکلو 
.اسمخ و اسمخ  ربکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  لاقف : لئسف ، اسمخ ، هزانج  یلع  ربک  هنا  و  اعبرا ، انزئانج  یلع  ربکی  ناک  مقرا 

لاقف اعبرا ، اهیلع  ربکف  هرـصبلاب ، هزانج  یلع  یلـص  نسحلا  نب  هللادبع  نب  میهاربا  نا  دیز : نب  یـسیع  یف  هلتاقم )  ) یف جرفلاوبا  يور 
همامالا یف  عباسلا - لصفلا   ) یلا نحن  و  سانلل ، عمجا  اذه  نا  لاقف : کلها ؟ ریبکت  تفرع  دق  هدحاو و  تصقن  مل  دیز : نب  یـسیع  هل 

نییولعلا عیمج  نا  ربخلا  نم  مهفی  .هلزتعا و  یسیع و  هقرافف  .هللا  ءاش  نا  ررض  اهتکرت  ریبکت  یف  سیل  و  نوجاتحم ، مهعامتجا  هماعلا )
یلع یلص  یسوم  نب  یسیع  نا  اوورف  کلذک ، اوناک  نییسابعلا  یتح  نییمشاهلا ، عیمج  لب  اسمخ ، نوربکی  اوناک  مهنم  هیدیزلا  یتح 

، نیقفانملا یلع  اعبرا  ربکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  امنا  .اسمخ و  ربکف  عئاطلا  یلع  یلـص  رداقلا  نا  و  اسمخ ، ربکف  حافـسلا 
، اعبرا موق  یلع  و  اسمخ ، موق  یلع  ربکی  ناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) يور

اذاف

لاق مدآ  تام  املف  سابع : نبا  لاق  سئارعلا )  ) مجرتملا ب یبلعثلا ) ءاـیبنا  صـصق   ) یف و  اذـه ، .قاـفنلاب  مهتا  اـعبرا  لـجر  یلع  ربک 
اماف .هریبکت  نیثالث  ربک  هیلع و  یلـصف  .کیبا  یلع  لصف  تنا  مدـقت  لیئربج : هل  لاقف  .مدآ  یلع  لص  مالـسلا :) هیلع   ) لیئربجل ثیش 

.اسمخ موی  لوا  نم  تناک  نینموملا  یلع  هالصلا  نا  هنم  مهفی  ع .)  ) مدال لیـضفت  یهف  نورـشع  سمخ و  اما  و  هالـصلا ، یهف  سمخ 
هرشع عبرا  هیلع  یلص  نوکی  ناب  هیلع ، هالصلا  ددعتب  ناک  اریبکت  نیعبس  هزمح  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ریبکت  نا  رهاظلا  مث 

ربک و  هریبکت ، نیعبـس  هزمح  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربک  لاق : ع )  ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) يورف اـسمخ ، هالـص  لـک  هـالص ،
ای اولاـق : ساـنلا  هکردا  اـملک  اـسمخ ، اـسمخ  ربـک  هریبـکت ، نیرـشع  اـسمخ و  فـینح  نـب  لهـس  یلع  مکدـنع  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع

یهتنا یتح  اسمخ ، هیلع  ربکیف  هعضیف  لهس ، یلع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هالصلا كردن  مل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ذفنا یتح  هرم  نیناـمث  هیلع  یلـص  هنا  یناتـسجسلا :) نامیلـس  نب  هللادـبع   ) یف بیطخلا ) خـیرات   ) یف و  اذـه ، .تارم  سمخ  هربـق  یلا 
اکاوک تنک و  ام  هیلهاجلا : یف  مهاتوم  یلع  برعلا  هالـص  تناک  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف .هونفد و  هتزانج و  اوصلخف  كوزانب ، ردتقملا 
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هللا یلص   ) یبنلا صخ  امک  مث  .ریصق  کنوز )  ) ینعم ،و  ظیلغ كاوک ) و   ) ینعم لاق : هثعاب و  قحلا  ثعبی  یتح  كدیور  کنوزب  و ال 
نم راصنالا ، رود  نم  رادب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رم  يربطلا : لاق  هیلع ، یکابلا  مدـعل  یکب  هریبکت  نیعبـسب  هزمح  هلآ ) هیلع و 

نکل لاق : مث  یکبف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انیع  تفرذـف  مهـالتق ، یلع  حـئاونلا  ءاـکبلا و  عمـسف  رفظ ، ینب  لهـشالادبع و  ینب 
نیکبیف نبهذی ، مث  نمزحتی  نا  مهءاسن  ارما  لهشالادبع ، ینب  راد  یلا  ریضح  نب  دیسا  ذاعم و  نب  دعـس  عجر  املف  .هل  یکاوب  هزمح ال 

ردـب یف  هدـی  تعطق  نممف  لضف ) لـکل  هللا و  لـیبس  یف  مهیدـیا  تعطق  اـموق  نا  يرت  ـال  وا  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مع  یلع 
، یقتاع یلع  همرکع  هنبا  ینبرض  و  هقاس ، فصنب  همدق  تنطا  هبرـض  لهجابا  تبرـض  لاق : يربطلا )  ) یفف حومجلا ، نب  ورمع  نبذاعم 

تلعج ینتذآ  املف  یفلخ ، اهبحـسال  ینا  یموی و  هماع  تلتاق  دـقلف  هنع ، لاـتقلا  ینـضهجا  و  یبنج ، نم  هدـلجب  تقلعتف  يدـی  حرطف 
لعف اذا  یتح  ( ) هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .نامثع نمز  یلا  ذاعم  شاع  مث  لاق : .اهتحرط  یتح  اـهب  تیطمت  مث  یلجر ، اـهیلع 

مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  اـمک ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  اـم ) (. ) مالـسلا هیلع   ) هوخا رفعج  يا : اندـحاوب )
یلـص  ) یبنلا نا  رفعج : نب  هللادبع  نع  يدقاولا  يور  نیحانجلاوذ ) هنجلا و  یف  رایطلا  لیق   ) .دیلا عطق  نم  مهدـحاوب ) لعف  (. ) هیطخلا

زع و هللا  ناف  لاق : .یما  تنا و  یباب  یلب  تلاق : كرشبا ؟ الا  ءامسا  ای  لاق :- نا  یلا  هابا - یعنف  هما ، ءامـسا  یلع  لخد  هلآ ) هیلع و  هللا 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  ماقف  .کلذ  سانلا  ملعاف  هللا ، لوسر  ای  یما  تنا و  یباب  تلاق : .هنجلا  یف  امهب  ریطی  نیحانج  رفعجل  لـعج  لـج 

فرعی نزحلا  و  یلفـسلا ، هجردلا  یلع  هماما  ینـسلجا  و  ربنملا ، یلع  یقر  یتح  یـسار ، یلع  هدیب  حسمی  يدـیب  ذـخا  و  هلآ ،) هیلع و 
رم .هنجلا و  یف  امهب  ریطی  نیحانج  هل  هللا  لعج  دـق  و  دهـشتسا ، دـقا  رفعج  نا  الا  همع ، نبا  هیخاب و  ریثک  ءرملا  نا  لاـقف : ملکتف  هیلع ،

ناحانج هل  بلاط  یبا  نب  رفعج  و  بلطملادـبع ، نب  هزمح  ءادهـشلا  لضفا  نا  و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  یفاـکلا )  ) ربخ
یف يربطلا )  ) یف .هفرـش و  ادمحم و  هب  هللا  مرک  یـش ء  هریغ ، ناحانج  همالا  هذـه  نم  دـحال  لحنی  مل  هنجلا ، یف  امهب  ریطی  نابیـضخ 

یبنلا نع  هریره ، یبا  نع  جرفلا ) یبا  لتاقم   ) يور و  یمع ؟ نیحانجلاوذ  رایطلا  دیهشلا  رفعج  سیلوا  فطلا : موی  ع )  ) نیسحلا هبطخ 
يور .نیحانجب و  هکئالملا  عم  هنجلا  یف  ریطی  اکلم ، ارفعج  هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) تیار لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هللا یلص   ) یبنلا نا  اضیا : جرفلاوبا  يور  .یقلخ و  یقلخ و  تهبشا  رفعجل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع 
و هینیع ، نیب  لبقا  لعج  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا همزتلاف  هشبحلا ، نم  بلاط  یبا  نب  رفعج  هیلع  مدـق  ربیخ  حـتف  امل  هلآ ) هیلع و 

ایلع تلاس  اذا  تنک  لاق : رفعج  نب  هللادبع  نع  باعیتسالا )  ) يور و  ربیخ ؟ حتفب  ما  رفعج  مودقب  احرف : دشا  انا  امهیاب  يردا  ام  لوقی :
ثدحا ام  انرکذف  ع ،)  ) رفعج یبا  دنع  انک  لاق : ریدـس  نع  یفاکلا ) هضور   ) يور .یناطعا و  رفعج  قحب  هل : تلق  ینعنمف و  ائیـش  (ع )

ام و  مشاه ، ینب  زع  ناک  نیاف  هللا  کحلصا  موقلا : نم  لجر  لاقف  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما مهلالذتـسا  و  ص ،)  ) مهیبن دعب  سانلا 
هیلع  ) هعم یقب  ایضمف و  هزمح ، رفعج و  ناک  املا  مشاه ؟ ینب  نم  یقب  ناک  نم  و  مالسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاقف  ددعلا ؟ نم  هیف  اوناک 
اناک ارفعج  هزمح و  نا  ول  هللا  اما و  ءاقلطلا ، نم  اناک  و  لـیقع ، ساـبع و  مالـسالاب : دـهع  اثیدـح  نـالیلذ ، نافیعـض  نـالجر  مالـسلا )

یفعجلا رباج  نع  هیقفلا )  ) يور .امهیسفن و  افلتال  امهیدهاش  اناک  ول  و  هیلا ، الصو  ام  یلا  الصو  ام  یناثلا ،- لوالا و  يا  امهترضحب -
یف عباسلا - لصفلا   ) هاعدـف .لاـصخ  عبرا  بلاـط  یبا  نب  رفعجل  ترکـش  ینا  هلوسر : یلا  یلاـعت  هللا  یحوا  لاـق : ع )  ) رفعج یبا  نع 
ینال طق ، ارمخ  تبرـش  ام  کتربخا ، ام  كربخا  یلاعت  هللا  نا  ـال  ول  هل : لاـقف  هربخاـف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هماـعلا ) هماـمالا 

، یب لمع  تلمع  اذا  ینا  تفخ  ینال  طق ، تینز  ام  و  هورملا ، صقنی  بذکلا  نال  طق ، تبذک  ام  و  یلقع ، لاز  اهتبرـش  نا  ینا  تملع 
یلع قح  لاق : و  هقتاع ، یلع  هدی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا برضف  لاق : .عفنی  رـضی و ال  هنا ال  تملع  ینال  طق ، امنـص  تدبا  ام  و 

: تلاق هملـس  ما  نع  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يور  .هنجلا و  یف  هکئالملا  عم  امهب  ریطت  نیحانج ، کل  لعجی  نا  لـج  زع و  مالـسلا ) هیلع  )
هب اولخدت  مل  و  مکموق ، هیف  متقراف  يذلا  نیدلا  اذه  ام  مهل : یـشاجنلا  لاقف  تلاق :- نا  یلا  راج - ریخ  انرواج  هشبحلا  ضرا  انلزن  امل 
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دبعن هیلهاج  لها  اموق  انک  کلملا  اهیا  هل : لاقف  بلاط  یبا  نب  رفعج  هملک  يذـلا  ناکف  ممالا ؟ هذـه  نم  دـحا  نید  یف  ینید و ال  یف 
یتح کلذ  یلع  انک  و  فیعـضلا ، انم  يوقلا  لکای  و  راوجلا ، یـسن ء  و  ماحرالا ، عطقن  و  شحاوفلا ، یتان  و  هتیملا ، لکان  مانـصالا و 

نحن و دبعن  انک - ام  علخن  و  هدبعن ، هدحونل و  یلاعت ، هللا  یلا  اناعدف  هفافع ، هتناما و  هقدـص و  هبـسن و  فرعن  انم ، الوسر  انیلا  هللا  ثعب 
نع فکلا  و  راوـجلا ، نسح  و  محرلا ، هلـص  هناـمالا و  ءادا  و  ثیدـحلا ، قدـصب  اـنرما  و  ناـثوالا ، هراـجحلا و  نم  هنود  نم  اـنوابآ -

كرـشن هدحو و ال  هللا  دبعن  نا  انرما  و  هنـصحملا ، فذق  و  میتیلا ، لام  لکا  و  روزلا ، لوق  و  شحفلا ، نع  اناهن  و  ءامدلا ، و  مراحملا ،
، لج وزع  هللا  نم  هب  ءاج  ام  یلع  هانعبتا  هب و  انمآ  هانقدصف و  مالسالا - روما  هیلع  ددعف  مایصلا - هاکزلا و  هالـصلاب و  انرما  و  ائیـش ، هب 

انودریل اننید ، نع  انونتف  انوبذعف و  انموق  انیلع  ادعف  انل ، لحا  ام  انللحا  و  انیلع ، مرح  ام  انمرح  و  ائیـش ، هب  كرـشن  ملف  هدحو  هللا  اندبعف 
انوملظ انورهق و  املف  ثئابخلا ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نم لحتسن  انک  ام  لحتـسن  نا  و  هللا ، هدابع  نم  ناثوالا  هدابع  یلا 

ملظن نا ال  انوجر  و  كراوج ، یف  انبغر  و  كاوس ، نم  یلع  كانرتخاف  كدالب  یلا  انجرخ  اننید ، نیب  اننیب و  اولاح  و  انیلع ، اوقیـض  و 
هیلع ارقف  .یلع  ارقا  هل : لاقف  .معن  رفعج : هل  لاقف  یـش ء ؟ نم  هللا  نع  هب  ءاج  امم  کعم  لهف  یـشاجنلا : هل  لاقف  .کلملا  اهیا  كدنع 
الت ام  اوعمـس  نیح  مهفحاصم ، اولـضخا  یتح  هتفقاسا  تکب  و  هتیحل ، لـضخا  یتح  هللا - و  یـشاجنلا - یکبف  صعیهک .)  ) نم اردـص 
عمج ارفعج و  اعد  یشاجنلا  نا  اضیا : يور  و  هدحاو …  هاکشم  نم  جرخیل  یـسوم  هب  ءاج  يذلا  اذه و  نا  یـشاجنلا : لاق  مث  .مهیلع 

ضیفت مهنیعا  يرت  تلزنف … ( : .مهنیعا  تضافف  صعیهک ،)  ) مهیلع ارقف  .نآرقلا  نم  کـعم  اـم  مهیلع  ارقا  هل : لاـق  و  يراـصنلا ، هل 
ناک و  هنوثدحی ، مهثدـحی و  و  مهیلا ، سلجی  و  نیکاسملا ، بحی  ناک  ارفعج  نا  اضیا : يور  و  قحلا .) …  نم  اوفرع  امم  عمدـلا  نم 
نیب هب  اندجوف  یلتقلا ، یف  هانبلطف  هتوم  موی  ارفعج  اندقف  لاق : رمع  نبا  نع  يور  .نیکاسملا و  الا  هیمس : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

نوثدحملا قفتا  رخآ : عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  اذه ، .هدـسج  نم  لبقا  ام  یف  کلذ  اندـجو  و  نیعـست ، اعـضب و  هیمر  هنعط و 
، دیزف لتق  ناف  لوالا ، ریمالا  وه  رفعج  ناک  اولاق : کلذ و  هعیـشلا  ترکنا  و  هتوم ،) یف   ) لوالا ریمالا  وه  ناک  هثراح  نب  دیز  نا  یلع 

لصفلا  ) باتک یف  قاحـسا  نب  دمحم  اهرکذ  یتلا  راعـشالا  یف  تدجو  دق  و  تایاور ، کلذ  یف  اوور  و  هحاور ، نب  هللادبعف  لتق  ناف 
رـسعا و برثیب  لیل  ینبوات  وه : تباث و  نب  ناسح  نع  هاور  ام  کلذ  نمف  مهلوقل ، دهـشی  ام  يزاغملا ) ( ) هماـعلا هماـمالا  یف  عباـسلا -

نم مک  هیلب و  بیبحلا  نادـقف  نا  یلب  رکذـتلا  ءاکبلا  بابـسا  احوفـس و  هربع  یل  تجیه  بیبح  يرکذـل  رهـسم  سانلا  مون  اـم  اذا  مه 
هینملا فایـسا  اعیمج و  اوعباتت  نیح  هللادبع  دیز و  رفعج و  نیحانجلاوذ  مهنم  هتومب  اوعباتت  یلتق  هللا  ندعبی  ربصی و ال  مث  یلتبی  میرک 

رغا رهزا  هبیقنلا  نومیم  توملا  یلا  مهدوقی  نینموملاب  اودغ  هادغ  رخاتی  مهدـعب  قلخ  بوعـش و  اودراوت  نینموملا  رایخ  تیار  رطخت 
نیدهشتسملا عم  راصف  رکنم  لاتقلا  هیف  كرتعمب  دسوم  ریغ  لام  یتح  نعاطف  رعصا  همالظلا  میـس  اذا  یبا  مشاه  لآ  نم  ردبلا  ءوضک 

لآ نم  مالـسالا  یف  لاز  ام  رمای و  نیح  امزاح  ارما  اراـق و  دـمحم و  نم  رفعج  يا  يرن  اـنک  رـضخا و  هقیدـحلا  فتلم  ناـنج و  هباوث 
هما نبا  رفعج و  مهنم  لیلاهب  رهقی  لوطی و  دوط  یلا  ماضر  مهلوح  سانلا  مالـسالا و  لبج  مه  رخفم  مارت و  ـال  قدـص  مئاـعد  مشاـه 

لبسملا بابرلا  فک  امک و  احس  لمهی  کنیع  عمد  نویعلا و  مان  يراصنالا : کلام  نب  بعک  لوق  اهنم  ریختملا و  دمحا  مهنم  یلع و 
نودـتهی ذا  لبـشملا  ربزهلا  مهدوقی  دوط  مهناک  نیملـسملا  ماما  اوراس  اولقنی  مل  اودنـسا  هتومب  یلتق  اوعباـتت  نیذـلا  رفنلا  یلع  ادـجو 

یف عباسلا - لصفلا   ) لوالا ریمـالا  دـیز   ) نوک یف  مهیثدـحم  روبنط  یف  مهیربط  داز  و  تلق : لوـالا  معن  مهلوا و  مادـق  هئاول  رفعجب و 
بهذا تنک  ام  لاق : بثو و  هنا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  رفعج  ضارتعا  یف  اربخ  اولعتفا  امم  يورف  همغن ،) هماعلا ) همامالا 

امک هاخا ، رفعج  ناک  ثیح  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریمال هوادـع  رفعج  یلع  دـیز  ریمات  لصا  اولعتفا  مهناف  .یلع  ادـیز  لمعتـست  نا 
مث كاذ ، ادیز  امهیلع  الوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رما  ثیح  مهقوراف ، مهقیدص و  نع  عنـشلل  اعفد  رفعج  ضارتعا  اوعـضو  مهنا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا بطخ  یتح  کلذ ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  امهعابتا - امه و  نالجرلا - ضرتعاف  هماسا ، هنبا  هدعب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2129 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا یلا  مهقوراف  ضارتعا  لباقم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  رفعج  ضارتعا  اضیا  اوعـضو  .کلذب و  هلآ ) و 
کلذ يا  يردت  کناف ال  رفعج : ضارتعا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اباوج  اوعـضو  .هیندـلاب و  رقن  مل  اناب  هیبیدـحلا ، یف  هلآ )
احالـص ناک  حلـصلا  كاذ  ناف  حالـصلاب .) الا  ینرمای  هللا ال  نا  و  هللا ، لوسر  ینا  رمعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هباوج لابق  یف  .ریخ 

و نـینمآ ، مـهعم  نیملـسملا  ءاـقل  هطـساوب  مالـسالا  یف  نیکرـشملا  نـم  ریثـک  عـمج  لوـخد  و  هـتیریخ ، نوملـسملا  يارف  نیملـسملل 
؟ ودعلا یلع  مدقا  رفعج و  نم  عجـشا  دـیز  ناک  له  هیف ؟ تناک  همکح  ياف  رفعج  یلع  دـیز  ریمات  اما  و  مالـسالا ، هیقحل  مهجاجتحا 
رفعج و یل  لثم  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هباعیتسا :)  ) یف رمعوبا  مهنم  اوور و  دـق  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  )

ارفعج تیار  و  دودـص ، اـمهقانعا  یف  هحاور  نبا  ادـیز و  تیارف  ریرـس ، یلع  مهنم  دـحاو  لـک  رد ، نم  همیخ  یف  هحاور  نـبا  دـیز و 
.لعفی مل  هناف  رفعج  اما  و  امههوجوب ، ادص  امهناک  وا  اضرعا ، توملا  ایـشغ  نیح  امهنا  یل : لیقف  تلاسف ، دودص ، هیف  سیل  امیقتـسم 

اجرـضم نیحانج  اذ  اکلم  ارفعج  تیار  و  فیـسلا ، هرک  هناک  اضارعا  مهـضعب  یف  تیار  و  هلیذ :)  ) یف و  يدـقاولا ، بتاک  ربخ  یتای  و 
رایط نیحانج  وذ  هکئالملاک  هنا  رفعج : یف  رتاوتملا  و  هیلع ، قفتملا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوقب  نولعفی  ام  مهنا  مث  .ءامدلاب 

فـالخ هلاـعفا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ناـک  لـهف  هعم ؟ لـتق  يذـلا  هللادـبع  نود  و  مهمعزب ، هیلع  ریمـالا  دـیز  نود  هنجلا ، یف 
هللا یلـص   ) یبنلا نعلب  نولعفی  ام  و  نورفاکلا .) هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یباـی  مههاوفاـب و  هللا  رون  اوئفطی  نا  نودـیری  ( ؟ همکحلا

ام مث  رهدلا  دسفا  ام  راطعلا  حلـصی  له  .هنع و  افلخت  دق  و  هماسا ، شیج  نع  فلختملا  هیلع - قفتملا  ضیفتـسملا و  یف  هلآ -) هیلع و 
يور دق  فیک و  لطاب ، لوالا ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ریمالا ادیز  نا  یلع  مهیثدـحم  قافتا  نم  دـیدحلا ، یبا  نبا  هاعدا 
یلیل یبا  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  نع  راتخملا  نب  یـسیع  نع  هفوکلا  یـضاق  نمحرلادبع  نب  رکب  نع  هتاقبط )  ) یف يدقاولا  بتاک 

یلع تررم  تعجر  املف  ماشلا ، یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینثعب  لاق : رماـع ، یبا  نع  رـسیلا  یبا  نع  دـعجلا  یبا  نب  ملاـس  نع 
بلاط و یبا  نب  رفعج  ءاوللا  ذخاف  .مهرما  ریصی  ام  یلا  رظنا  یتح  مویلا  حربا  هللا ال  و  تلق : هتومب ، نیکرشملا  نولتاقی  مه  یباحصا و 

ودـعلا یلع  لمح  مث  حالـسلاب ، شحوف  عجر ، ودـعلا  طـلاخی  نا  مه  اذا  یتح  رفعج ، لـمح  مث  موقلا - سار  ناـک  و  حالـسلا - سبل 
- لاق نا  یلا  لخد - مث  رهظلا  یلـصف  هیلع ، کلذ  قشف  هتربخاف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیتاف  لاق - نا  یلا  لتق - یتح  نعاطف 
- هادغلا یلصی  یتح  دجسملا  هیحان  نم  ناسنا  هیلا  موقی  هعاسلا ال  کلت  ناک  و  مسبت - مث  دجسملا  لخد  حبصلا  هالـص  ناک  اذا  یتح 

هللا لوسر  لاق  .انیار  يذـلا  کنم  انیار  ذـنم  دـجولا ، نم  انب  ناک  ام  هللا  الا  ملعی  ام  تنا  انـسفناب  هللا  یبن  اـی  مسبت : نیح  موقلا  هل  لاـقف 
تیار و  نیلباقتم ،) ررس  یلع  اناوخا   ) هنجلا یف  مهتیار  یتح  یباحـصا ، لتق  یننزحا  هنا  ینم  متیار  يذلا  ناک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

دیس دحا  بقلی  مل  و  اذه ، .مداوقلا  غوبصم  ءامدلاب  اجرضم  نیحانج  اذ  اکلم  ارفعج  تیار  و  فیـسلا ، هرک  هناک  اضارعا ، مهـضعب  یف 
دحا بقلی  مل  و  نیرخالا ، نیلوالا و  ءادهـشلادیس : ع )  ) ناـک مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  هللادـبع  وبا  ـالا  هزمح ، دـعب  ءادهـشلا 

: تلاق هیسمح ، الا  دیعـس  ما  نع  هلماک )  ) یف هیولوق  نب  رفعج  يور  .هیلع  هللا  ناوضر  یلع  نب  سابعلا  لضفلاوبا  الا  رفعج ، دعب  رایطلا 
.هیلع لخداف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نباب  ادبا  تلقف : ءادهـشلا ، روبق  یلع  فوطا  نا  یلع  ارامح ، تیرتکاف  هنیدملا  تلخد 

؟ دیعـس ما  ای  اذه  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع وبا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یل لاقف  یب ، فتهف  الیلق  يراکملا  یلع  تاطباف 
یلع نب  نیسحلا  لاق : .یلب  تلق : ءادهشلا ؟ دیـسب  كربخا  الفا  لاق : .ءادهـشلا  روبق  یلع  رودا  ارامح  تیراکت  كادف  تلعج  هل : تلق 
یبا نع  .اذکه و  اذـکه و  ریخلا  نم  و  هرمع ، هجح و  لاق : هراز ؟ نمل  امف  تلق : .معن  لاق : ءادهـشلدیسل ؟ هنا  و  تلق : مالـسلا .) هیلع  )

نولخدی و  هعم ، نودهـشتسی  یح ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  نا  ول  بحی  وه  الا و  دیهـش  نم  اا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنعریـصب
يدف و  یلبا ، رثآ و  دقلف  یلع - نبا  ینعی  سابعلا - هللا  محر  لاق : مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نع  هیوباب  نبا  يور  .هعم و  هنجلا 

نا و  بلاط ، یبا  نب  رفعجل  لعج  امک  هنجلا ، یف  هکئـالملا  عم  اـمهب  ریطی  نیحاـنج ، اـمهب  هللا  هلدـباف  هادـی ، تعطق  یتح  هسفنب  هاـخا 
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یف هسفن ) ءرملا  هیکزت  نم  هنع  هللا  یهن  ام  ول ال  و   ) .همایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  هلزنمل ، یلاـعت  كراـبت و  هللا  دـنع  ساـبعلل 
نمب ملعا  وه  مکـسفنا  اوکزت  ـالف  مکتاـهما  نوطب  یف  هنجا  متنا  ذا  ضرـالا و  نم  مکاـشنا  ذا  مکب  ملعا  وـه  ـالع … ( : لـج و  هلوـق 

رهـشا مالـسلا ) هیلع   ) یلع لئاضف  يزوجلا :) نبا  طبـس  هرکذت   ) یف هریثک ، يا : همج ) لئاضف   ) .هسفن ع )  ) دیری رکاذ ) رکذـل  (. ) یقتا
، بلاط یبا  نب  یلع  لئاضف  رثکا  ام  سابع : نبال  لاق  الجر  نا  دهاجم : يور  دق  و  ردملا ، یصحلا و  نم  رثکا  و  رمقلا ، سمشلا و  نم 

روحبلا و  مالقا ، رجـشلا  نا  ول  لاق : مث  فالآ ، هثالث  نم  برقا  افلا  نیثالثلا  یلا  یه  سابع : نبا  هل  لاـقف  .فـالآ  هثـالث  اـهنظال  ینا  و 
(. مالـسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  لئاضف  اوصحا  ام  باسح ، و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا   ) باـتک نجلا  سنـالا و  و  دادـم ،
رـس دـننک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ارت  لضف  باتک  مالـسلا :) هیلع   ) هلئاـضف یف  هیـسرافلاب  يرتستلا  بابـش  لاـق  اـم  معنل  و  تلق :
یف یفنحلا  نامیلس  هلاسرلا  لقن  دق  و  ع -)  ) تیبلا لها  لضف  یف  هل  هلاسر  یف  هبصن ، عم  ظحاجلا  لاق  دنرامـشب و  هحفـص  تشگنا و 

هینـسلا هبقانم  و  هعیفرلا ، هتاجرد  و  همیرکلا ، هتاماقم  و  هفیرـشلا ، هلئاضفل  اندرفا  ولف  بلاط  یبا  نب  یلع  اـماف  هدوملا :-) عیباـنی   ) هباـتک
اشنملا و  مظعم ، ناکم  دلوملا  و  حیرص ، بسنلا  و  ع ،)  ) مدآ نم  حیحص  قرعلاف  ضارعلا ، رتافدلا  و  لاوطلا ، ریماوطلا  کلذ  یف  انینفال 

و بیجع ، ناـیبلا  و  هلماـک ، هوقلا  و  هیلاـع ، همهلا  و  ریظن ، هل  سیل  و  ریثک ، ملعلا  و  میـسج ، لـمعلا  و  میظع ، ناـشلا  و  مرکم ، كراـبم 
انل رذعتی  و  هلضف ، عیمج  ءاصقتسا  ینعـسی  و ال  همیدقت ، یلع  دهـشی  هثیدح  و  هقارعا ، قفو  هقالخاف  .بیحر  ردصلا  و  بیطخ ، ناسللا 

یلتبا و  مزع ، وذ  هب  نحتمی  مل  امب  نحتما  و  مهدعب ، مهعم و  و  باحـصالا ، لبق  هلوسر  هللا و  عاطا  هنا  اضیا : لاق  و  هقح …  لک  نایبت 
نب ولول   ) یف هبـصن  عم  بیطخلا  يور  و  هزعلا …  بر  راوج  یف  تاجردـلا  عفرا  و  لزانملا ، فرـشا  هب  غلب  و  ربص ، وذ  هب  لتبی  مل  امب 

: لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هدانـساب  لیمجلاب - الا  هرکذی  انخویـش  نم  ادحا  عمـسا  مل  هیف : لاق  يذلا  يرـصیقلا -) هللادـبع 
نا يزوجلا : نبا  طبـس  لاق  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .همایقلا موی  یلا  یتما  لـمع  نم  لـضفا  قدـنخلا  موی  یلع  هزراـبمل 

صوصن اماف  .بایترا  اهیف و ال  کش  یتلا ال  هرهاظلا  هنـسلا  نم  یناثلا  و  باـتکلا ، نم  طبنتـسم  مسق  نامـسق : مالـسلا ) هیلع   ) هلئاـضف
هنا سابع  نبا  نع  دـهاجم  يور  نیعکارلا .) عم  اوعکرا  هاکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اومیقا  و  : ) هرقبلا یف  یلاعت  هلوق  اهنم  تایاف ، باـتکلا 

: اضیا هرقبلا  یف  یلاعت  هلوق  اهنم  و  لاق : .هیالا  هذه  هیف  تلزنف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  عکر  نم  لوا  لاق :
هعبرا مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  ناـک  لاـق : ساـبع  نبا  نع  همرکع  يور  هینـالع .) …  ارـس و  راـهنلا  لـیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  )

لآ یف  یلاعت  هلوق  اهنم  و  لاق : .هیالا  هذه  هیف  تلزنف  هینالع ، مهردب  و  ارـس ، مهردب  و  اراهن ، مهردب  و  الیل ، مهردب  قدـصتف  مهارد ،
ام یف  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  لاق  مکـسفنا .) …  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسنو و  مکءانبا  انءانبا و  عدـن  اولاعت  لـقف  نارمع … ( :
نم اولاقف : هفقاسالا ، نم  هعامج  بقاعلا و  دیـسلا و  مهیف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  نارجن  دـفو  مدـق  ریـسلا : لها  هنع  هاور 
هلوق لزنف  .یحولا  رظتنی  تکـسف  هوبا ؟ نم  یـسیعف  اولاق : .بلطملادبع  نب  هللادـبع  یبا  لاق : كوباف ؟ اولاق : .نارمع  لاقف : یـسوموبا ؟

ال اولاق : بارت .) …  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللا  دنع  یسیع  لثم  نا  : ) یلاعت

عدـن اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : ) یلاعت هلوق  لزنف  .متبذـک  لاـقف : .اـنئایبنا  یلا  یحوا  اـم  یف  اهدـجن 
(. نیبذاکلا هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یلع هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  وانسفنا  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و 
ریغ هنال  هولهابف ، هباحصا  نم  هدع  یف  جرخ  نا  ضعبل : مهضعب  لاق  و  اوفرصناف ، .هللا  ءاش  نا  ادغ  لاق : کلهابن ؟ یتمف  تفـصنا  اولاق :
لها یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  مث  .نکلهتل  هومتلهاب  نئل  و  قداص ، یبن  هناف  هولهاـبت ، ـالف  هتیب  لـها  یف  جرخ  نا  و  یبن ،

و هیدی ، نیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جرخ  و  تجرخ ، الا و  سنآ  رکب و ال  قبت  ملف  اهلوح ، نم  هنیدملا و 
نسحلا و یلا  راشا  انوانبا و  ءالوهف  اومله  لاق : مث  .هفلخ  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف و  هلامـش ، نع  ع )  ) نیـسحلا و  هنیمی ، نع  ع )  ) نسحلا
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موقلا يار  املف  مالسلا -) هیلع   ) یلع یلا  راشا  و  یـسفن - ینعی  انـسفنا  هذه  و  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف ینعی  انواسن  هذه  و  ع )  ) نیـسحلا
التمال اوجرخ  ول  هدیب ، یـسفن  يذلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .هللا  کلاقا  انلقا  اولاقف : هیدی ، نیب  یلا  اوواج  اوفاخ و  کلذ 

نسحلا دیباذخآ  ع ،)  ) نیسحلا انضتحم  ادغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هریسفت :)  ) یف یبلعثلا  رکذ  و  لاق : مث  .اران  مهیلع  يداولا 
لاقف .اونماف  توعد  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللاالوسرلاق و  مهفلخ ، مالسلا ) هیلع   ) یلع هفلخ و  یـشمت  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف و  (ع )

یلع یقبی  و ال  اوکلهتف ، اولهتبت  الف  هلازال ، هناکم  نم  البج  لیزی  نا  هللا  اولاس  ول  اهوجو  يرال  ینا  يراصنلا  رشاعم  ای  نارجن : فقسا 
هلوق هدـئاملا  یف  اهنم  و  لاق : .هلح  یفلا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوحلاص  و  مهدـالب ، یلا  اوعجرف  .ملـسم  ـالا  ضرـالا  هجو 

( هریـسفت  ) یف یبلعثلا  رکذ  نوعکار .) مه  هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) یلاـعت
دجـسملا یف  وه  لئاس و  هب  رم  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یف  هیالا  هذه  تلزن  اولاق : هللادبع  نب  بلاغ  و  میکح ، یبا  نب  هبتع  يدسلا و  نع 

اموی تیلـص  لاقف : يرافغلا ، رذ  یبا  یلا  هدنـسم  هصقلا  یبلعثلا  رکذ  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  : ) لاق .همتاخ  هاطعاف  عکار 
دق ص )  ) یلع ناک  و  لاق : .ائیـش  دـحا  هطعی  ملف  لاسف  لئاس  ماقف  .رـضاح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دجـسملا و  یف  رهظلا  هـالص 

: لاق ءامسلا و  یلا  هسار  عفرف  کلذ ، نیاعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا و  هرصنخ ، نم  متاخلا  ذخاف  هرصنخب ، لئاسلا  یلا  امواف  عکر 
: ) اقطان انآرق  هیلع  تلزناف  يرما ،) یف  هکرشا  و  يرما …  یل  رسی  يردص و  یل  حرشا  بر  لاقف … ( : کلاس  یسوم  یخا  نا  مهللا 

يردص و یل  حرشاف  کیبن  کیفص و  دمحم  انا  مهللا و  امکیلا ،) …  نولصی  الف  اناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنس  … 
رسی

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا متتسا  ام  هللا  وف  رذوبا : لاق  .يرهظ  لاق :- وا  يرزا - هب  ددشا  ایلع )  ) یلها نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یل 
هالـصلا و نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) ارقا دـمحم  ای  لاقف : یلاعت ، هللا  دـنع  نم  لیئربج  لزن  یتح  هملکلا 

یف و  یلـصی ، مئاـق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا جرخ  يرخا :- هـیاور  یف  و  نوـعکار ) مـه  هاـکزلا و  نوـتوی 
وه متاخلا و  اذه  یلصملا ، کلذ  معن ، لاقف : ائیش ؟ دحا  كاطعا  له  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هل  لاقف  متاخ ، هعم  لئاس  دجسملا 

کیدـفت نسحابا  تباث : نب  ناـسح  لاـقف  .هیـالا  هذـه  ولتی  مالـسلا ) هیلع   ) لـیئربج لزن  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربکف  .عکار 
کمتاخب عکار  ریخ  ای  قلخلا  سوفن  کتدف  اعکار  تنک  ذا  تیطعا  يذلا  تناف  عراسم  يدـهلا و  یف  یطب ء  لک  یتجهم و  یحور و 

یف عباسلا - لصفلا   ) عئارـشلا تامکحم  یف  اهنیب  هیالو و  ریخ  هللا  کیف  لزناـف  عئاـب  ریخ  اـی  مث  راـش  ریخ  اـی  دیـس و  ریخ  اـی  نومیملا 
يرـس دمحم  دـمحم و  شارف  یلع  تاب  ناک  نم  ارارـسا  هسفن  یف  اهرـسا  اعکار و  قدـصت  همتاخب  اذ  نم  اضیا : لاق  و  هماعلا ) همامالا 
اوقتا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق  هءاربلا  یف  ام  اهنم  و  لاق : ارازغ  نیلت  تایآ  عست  یف  انموم  یمس  نآرقلا  یف  ناک  نم  اراغلا  موی 

دیس مالسلا ) هیلع   ) یلع سابع : نبا  لاق  .هتیب  لها  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  اونوک  هانعم  ریسلا : ءاملع  لاق  نیقداصلا .) عم  اونوک  هللا و 
نبا نع  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  رکذ  هنم .) …  دهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  : ) یلاعت هلوق  دوه  یف  اهنم  و  لاق : .نیقداصلا 

یبلعثلا رکذ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  سانلا  برقا  هنا  هنم :) دـهاش  هولتی  و  : ) ینعم و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع هنا  ساـبع :
هداـس یل و  تینث  ول  همـسنلا ، ارب  و  هبحلا ، قلف  يذـلا  و  لوـقی : هتعمـس  لاـق : ناذاز  هیاور  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هدانـساب  اـضیا 
يذـلا و  مهناقرفب ، ناقرفلا  لها  نیب  و  مهروبزب ، روبزلا  لها  نیب  و  مهلیجناب ، لیجنالا  لها  نیب  مهتاروتب و  هاروتلا  لـها  نیب  تمکحل 

ای لجر : هل  لاقف  .رانلا  یلا  هدوقت  وا  هنجلا  یلا  هقوست  هیآ  هل  فرعا  انا  الا و  یساوملا  هیلع  ترج  شیرق  نم  لجر  نم  ام  هدیب  یـسفن 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسرف  هنم ) …  دـهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  : ) لاقف کیف ؟ تلزنا  یتلا  کتیآ  امف  نینموملاریما 

نمحرلا مهل  لعجیـس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  : ) یلاـعت هلوق  میرم  رخآ  یف  اـهنم  و  لاـق : .هنم  دـهاش  اـنا  هنیب و  یلع  هلآ )
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اذـه یبلعثلا  يور  دـق  و  نینموملا ، بولق  یف  یلعل  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) هللا هلعج  دولا  اذـه  ساـبع : نبا  لاـق  ادو .)
ص  ) یبنلا لاق  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  یلا  ریسفت  یف  ادنسم  ینعملا 

و لاق : .هیالا  هذه  یلاعت  هللا  لزناف  هدوم ) نینموملا  رودص  یف  یل  لعجا  ادهع و  كدنع  یل  لعجا  مهللا  : ) لق مالـسلا :) هیلع   ) یلعل ( 
هیلع  ) نینموـملاریما رظتنی  يذـلا  همرکع : لاـق  رظتنی .) …  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  یلاـعت … ( : هلوـق  بازحـالا  یف  اـهنم 

ام یف  هرکذنسف  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هروسلا … ( : هذه  یف  یلاعت  هلوق  اما  و  مالسلا .)
(. مالـسلا هیلع   ) یلع بح  نع  دـهاجم : لاق  نولووسم .) مهنا  مهوفقو  : ) یلاعت هلوق  تافاصلا  یف  اهنم  و  لاق : .یلاعت  هللا  ءاـش  نا  دـعب 

 … (. ءاوس تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک  مهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتجا  نیذـلا  بسح  ما  : ) یلاعت هلوق  هیثاجلا  یف  اـهنم  و  لاـق :
اولمع اونمآ و  نیذـلاک   ) .هبیـش هبتع و  تائیـسلا :) …  اوحرتجا  نیذـلا  ردـب … (  موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یف  تلزن  سابع : نبا  نع 

ریبج نب  دیعـس  يور  نوقباسلا .) نوقباسلا  و  : ) یلاعت هلوق  هعقاولا  یف  یلاعت  هلوق  اهنم  و  لاـق : مالـسلا .) هیلع   ) یلع تاـحلاصلا :) … 
هلداجملا یف  اهنم  و  لاق : .هیالا  هذـه  تلزن  هیف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  یلـص  نم  لوا  سابع : نبا  نع 

لاق هقدص .) …  مکاوجن  يدی  نیب  اومدـقف  لوسرلا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) متیجان اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق 
رانیدب قدصت  مالسلا ،) هیلع   ) یلع یف  تلزن  لیواتلا : ءاملع 

: لاقف هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  هصقلا  یلا  راشا  دق  .هصخرلا و  تلزن  مث  نوملـسملا ، هب  يدـتقاف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یجان  مث 
: لاق دهاجم  نع  یبلعثلا  یکح  .هیالا  هذهب  هللا  مهبداف  هلاسملا ، یف  هوفحا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سانلا  لاس  سابع : نبا  نع 

یلع لاق  و  هب ، قدـصتف  ارانید  مدـق  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع الا  هجانی  ملف  اوقدـصتی ، یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاجانم  نع  اوهن 
: لوقی رمع  نبا  ناک  و  هیالا - هذـه  الت  و  يدـعب - دـحا  اهب  لمعی  و ال  یلبق ، دـحا  اهب  لمع  ام  هیال  هللا  باـتک  یف  نا  مالـسلا :) هیلع  )

هواطعا و  مالسلا ،) هیلع   ) همطاف هجیوزت  معنلا : رمح  نم  یلا  بحا  تناک  نهنم  هدحاو  یل  ناک  ول  ثالث ، مالـسلا ) هیلع   ) یلعل تناک 
یلع مه  دـهاجم : لاق  هیربلا .) ریخ  مه  کـئلوا  یلاـعت … ( : هلوق  نکی ) مل   ) هروس یف  اـهنم  و  لاـق : .يوجنلا  هیآ  و  ربیخ ، موی  هیارلا 

رکذنـس و  هریزغ ، اـهنال  هلمجلا ، هذـه  یلع  انرـصتقا  هریثک  تاـیآ  نآرقلا  یف  و  طبـسلا : لاـق  .مهوبحم  و  هتیب ، لـها  و  مالـسلا ) هیلع  )
اقـساف ال ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  : ) هدجـسلا یف  یلاـعت  هلوقک  باـتکلا  دوصقم  نع  جرخی  ـال  اـمم  باوبـالا ، نوضغ  یف  اهـضعب 

امک ملعلا - لها  عمجا  هریخالا ، هیالا  تلق : نولمعی  اوناک  امب  الزن  يواملا  تانج  مهلف  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  اـما  نووتـسی 
هلوق لوزن  هریغ  لبنح و  نب  دمحا  يور  دق  .هبقع و  نب  دیلولا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یف  اهلوزن  یلع  ربلادـبع - نبا  هب  حرص 
یبنلا شارف  یلع  تاب  امل  هیف ، هللا ) …  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) هاـضرم ءاـغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـنلا  نم  و  : ) یلاـعت

ناک ساک  نم  نوبرشی  راربالا  نا  : ) یلاعت هلوق  نم  یتا ) له   ) تایآ اهنم  .اضیا و  طبسلا  مالک  یف  یتای  امک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )
و يدـحاولا ) ریـسفت   ) نع هباتک  یف  یعفاشلا  هحلط  نبا  لقنف  اروکـشم .) مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذـه  نا  اروفاک …  اـهجازم 

ائیش هنم  اولعج  و  هثلث ، نحط  ریعشلا  ضبق  حبصا و  املف  ریعش ، نم  یشب ء  الخن  یقـسی  حبـصلا ، یلا  هلیل  هسفن  رجآ  ع )  ) ایلع نا  هریغ :
لاسف میتی ، یتا  هجاضنا  مت  املف  یناثلا ، ثلثلا  لمع  مث  ماعطلا ، هیلا  اوجرخاف  نیکسم ، یتا  هجاضنا  مت  املف  هریرحلا ، یمـسی  هنولکای ،

نسحلا و همطاف و  یلع و  اووط - و  هومعطاـف ، لاـسف  نیکرـشملا ، نم  ریـسا  یتا  هجاـضنا  مت  اـملف  یقاـبلا ، ثلثلا  لـمع  مث  هومعطاـف ،
هللا لزناف  هباقع ، نم  هاجن  هباوث و  لینل  ابلط  یلاعت ، هللا  هجو  لعفلا  کلذ  یف  دـصقلا  نا  و  مهیبن ، یلع  یلاعت  هللا  علطاف  ع -)  ) نیـسحلا

حیحصلا و یف  تبث  امب  اهنم  ادبن  رابخابف  هنسلا  اما  و  رم : ام  دعب  اضیا  طبـسلا  لاق  .تایالا و  رخآ  یلا  ماعطلا ) …  نومعطی  و  : ) یلاعت
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-: هدانسا مدقت  دق  و  دنسملا - یف  دمحا  لاق  مالسلا .) هیلع   ) یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رابخا  یف  ثیدح  راثالا ، نم  ریهاشملا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا فلخ  لاق : صاقو ، یبا  نب  دعس  هیبا  نع  دعس  دعب  بعصم  نع  مکحلا  نع  هبعـش  نع  رفعج  نب  دمحم  انثدح 
: لاقف نایبصلا ؟ ءاسنلا و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یف ینفلخت  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلها ، یف  كوبت  هازغ  یف  ع )  ) اـیلع هلآ )

ملسم جرخا  دق  .هیلع و  اقفتا  و  نیحیحـصلا )  ) یف هاجرخا  يدعب ؟ یبن  هنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا 
ام اما  دعـس : لاقف  بارتابا ؟ بست  نا  کعنم  ام  هل : لاق  ادعـس و  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  رما  لاـق : صاـقو ، یبا  نب  دعـس  نب  رماـع  نع 

- معنلا رمح  نم  یلا  بحا  نهنم  هدحاو  یل  نوکی  نال  ادبا ، هبسا  نلف  هل ، نهلاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  ثالثف  ترکذ 
یلا مکءانبا ) …  انءانبا و  عدن  یلاعت … ( : هلوق  لزن  امل  هیناثلا : و  یلاعت - هللا  ءاش  نا  دعب  امیف  هرکذنـس  هیارلا و  ثیدح  اهنم  رکذ  و 

یبنلا تعمـس  هثلاثلا : .یلها و  ءالوه  مهللا  لاق : و  ع ،)  ) نیـسحلا نسحلا و  همطاف و  ایلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اعد  لاـق - نا 
دق و  یـضرت ؟ …  الا  لاقف : نایبصلا ؟ ءاسنلا و  عم  ینتکرت  هللا  لوسر  ای  لاقف : هیزاـغم ، ضعب  یف  هفلخ  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

و هترصن ، الاف  نالا  کنم  مالا  يدنع  تنک  ام  هیواعم : هل  لاق  هلاقملا ، هذه  هیواعمل  لاق  امل  ادعـس  نا  جورملا :)  ) یف يدوعـسملا  رکذ 
نع تدعق  مل 

، یلع یف  تعمـس  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  تعمـس  ول  ینا  اما  هیواعم : لاق  مث  هتعیب - نع  فلخت  دق  دعـس  ناک  و  هتعیب -؟
هیلع  ) نینموملاریمال هفنـص  يذـلا  لئاضفلا )  ) باتک یف  ثیدـحلا  اذـه  لبنح  نب  دـمحا  جرخا  دـق  و  لاق : .تشع  ام  امداخ  هل  تنکل 
یلع یکبف  راصنالا  نیرجاهملا و  نی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یخآ  لاق : یلهابلا ، دیز  نب  حودجم  نع  هدانـسا  رکذ  و  مالـسلا ،)
لاق مث  .یـسفنل  کترخدا  امنا  لاقف : .دحا  نیب  ینیب و  خاوت  مل  لاقف : کیکبی ؟ ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  مالـسلا ،) هیلع  )
لوا نا  تملع  اما  یلع  ای  لاق : مث  یـسوم …  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )

رثا یلع  مهضعب  نییبنلاب  یعدی  مث  هنجلا ، للح  نم  ءارضخ  هلح  یسکاف  هلظ ، یف  شرعلا  نیمی  نع  موقاف  انا  همایقلا  موی  هب  یعدی  نم 
و يدـنع ، کتلزنم  ینم و  کـتبارقل  هب  یعدـی  نم  لوا  تنا  مث  لاـق :- نا  یلا  هراـسی  شرعلا و  نیمی  یلع  نیطامـس  نوموقیف  ضعب ،
همایقلا و موی  یئاول  لظب  نولظتسی  هللا  قلخ  عیمج  هنود و  نم  مدآ و  نیطامـسلا  نیب  هب  ریـستف  دمحلا - ءاول  وه  و  یئاول - کیلا  عفدی 
ع)  ) میهاربا نیب  ینیب و  فقت  یتح  كراسی  نع  نیـسحلا  کنیمی و  نع  نسحلا  ءاوللاب و  ریـستف  لاق - نا  یلا  هنـس  فلا  هریـسم  هلوط 

كوخا خالا  معن  و  میهاربا ، كوبا  بالا  معن  شرعلا : تحت  نم  دانم  يدانی  و  هنجلا ، للح  نم  ءارضخ  هلح  یسکت  و  شرعلا ، لظ  یف 
.تفرع نم  یقست  یضوح  رقع  یلع  فقت  و  تییح ، اذا  ایحت  و  تیعد ، اذا  یعدت  و  تیـسک ، اذا  یـسکتس  کناف  یلع  ای  رـشبا  یلع ،

داذت امک  نیقفانملا  نم  اماوقا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ضوح  نع  ندوذال  هدیب  یـسفن  يذلا  و  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناکف 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : رباج  نع  لئاضفلا )  ) یف دمحا  جرخا  دق  و  اضیا : طبـسلا  لاق  .هدرت و  ضوحلا  نع  لبالا  هبیرغ 
نا لبق  هللا ) لوسر  وخا  بلاط  یبا  نب  یلع  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  ال  : ) ابوتکم هنجلا  باب  یلع  نا  هدـیب  یـسفن  يذـلا  یلع و  اـی 

يور .نیعم و  نبا  هفعـض  يذـلا  ییحی  نب  ایرکز  قیرط  ریغ  نم  دـمحا  هاور  طبـسلا : لاق  .هنـس  یفلاب  ضرالا  تاوامـسلا و  هللا  قلخی 
: یسوم یخا  لاق  امک  لوقا  ینا  مهللا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  سیمع  تنب  ءامـسا  نع  لئاضفلا :)  ) یف دمحا  نع  اضیا 
اریثک و کحبـسن  یک  يرما  یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددـشا  ایلع )  ) یلها هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) نم اریزو  یل  لـعجا  (و 

نیا هباحصا : نیب  یخآ  دق  لاق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  بیـسملا : نب  دیعـس  نع  دمحا  هیاور  اضیا  لقن  و  اریثک .) كرکذن 
الا كدـعب  اهیعدـی  هللا ال  و  هلوسر ، وخا  هللادـبع و  انا  لقف : دـحا  كرکان  ناـف  كوخا ، اـنا  یخا و  تنا  یلع  اـی  لاـقف : ءاـجف ، یلع ؟

اق یفوا ، یبا  نب  هللادبع  نع  لاق - نا  یلا  باذک -
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هباحـصا و هوـجو  یف  رظنی  لـعجف  نـالف ؟ نیا  و  نـالف ، نیا  یل : لاـقف  .هدجـسم  یف  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلع  تـلخد  ل :
ای یحور  تبهذا  دقل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  مهنیب ، یخآ  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  هدنع ، اوفاوت  یتح  مهیلا  ثعبی  و  مهدـقفتی ،

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  .همارکلا  یبتعلا و  کلف  هللا  نم  اذه  ناک  ناف  يریغ ، تلعف  ام  کباحـصاب  تلعف  کتیار  نیح  هللا  لوسر 
هللا و لوسر  ای  لاقف : .یثراو  یخا و  تنا  و  یسوم ، نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  و  یـسفنل ، الا  کترخا  ام  قحلاب  ینثعب  يذلا  و  هلآ :)

عم هنجلا ، یف  يرـصق  یف  یعم  تنا  و  هئایبنا ، ننـس  هللا و  باتک  لاق : اوثرو ؟ ام  و  لاق : .یلبق  ءاـیبنالا  ثرو  اـم  لاـق : کـنم ؟ ثرا  اـم 
: لاق و  نیلباقتم .) ررـس  یلع  اناوخا  هلآ … ( :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا الت  مث  .یقیفر  تنا  و  ینبا ، نیـسحلا  نسحلا و  یتنبا و  همطاف 
و دمحا ) دنـسم   ) نع يور  و  هیارلا : ثیدح  لاق : .تاقث  هلاجر  فیعـضلا و  نموملا  دـبع  هیاور  ریغ  نم  لئاضفلا )  ) یف دـمحا  هجرخ 

موی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : دعـس ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا   ) نب لهـس  نع  يراـخبلا ) ملـسم و  یحیحـص  )
نوکودی سانلا  تابف  هیدی ، یلع  هللا  حتفی  هلوسر ، هللا و  هبحی  و  هلوسر ، هللا و  بحی  الجر  ادغ  هیارلا - هذـه  وا  هیارلا - نیطعال  ربیخ :

نا لک  وجری  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  اودغ  اوحبصا  املف  اهاطعی ؟ مهیا 

ناک اربف  هل ، اعد  هنیع و  یف  قصبف  ءاجف  هیلا ، اولسراف  لاق : هینیع - یکتـشی  وا  دمرا - وه  هللا  لوسر  ای  لیقف : یلع ؟ نیا  لاقف : اهاطعی ،
نا ءاجر  اهل  ترواستف  ذـئموی ، ـالا  هراـمالا  تببحا  اـم  مویلا : کـلذ  یف  لاـق  رمع  نا  لاـق :- نا  یلا  هیارلا - هاـطعاف  عجو ، هب  نکی  مل 

هیاور اضیا  لقن  .تفتلت و  کیلع و ال  هللا  حتفی  یتح  شما  هل : لاق  و  هیلا ، اهعفدـف  ایلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اعدـف  اهل ، یعدا 
نم رمع  هذخا  مث  هل ، حتفی  ملف  رکبوبا ، ءاوللا  ذخاف  ربیخ  انرـصاح  لاق : هدیرب  نع  لبنح  نب  دمحا  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دـمحا 

هللا و هبحی  لجر  یلا  ادغ  ءاوللا  عفاد  ینا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  دهج ، هدش و  سانلا  باصا  و  هل ، حتفی  مل  عجرف و  دغلا ،
رجفلا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلـص  املف  ادغ ، حتفلا  نا  انـسفنا  هبیط  انتبف  .هیدی  یلع  هللا - حتفی  وا  حتفی - یتح  عجری  ال  هلوسر ،

مث لاق :- نا  یلا  زجتری - وه  بحرم و  ربیخ  نم  هیلا  زربف  لاق - نا  یلا  ع -)  ) ایلع اعد  مث  مهفاـصم ، یلع  ساـنلا  ءاوللاـب و  اعدـف  ماـق 
رـسف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا يدـی  نیب  بحرم  سارب  تئج  و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق  .هقلفف  فیـسلاب  بـحرم  سار  برض 

الا فیـس  ال  لوقی : لئاق  و  مویلا ، کلذ  یف  ءامـسلا  نم  اریبکت  اوعمـس  مهنا  اضیا : لـئاضفلا )  ) یف دـمحا  رکذ  .یل و  اـعد  و  کلذـب ،
نب ناسح  نذاتساف  یلع  الا  یتف  راقفلاوذ و ال 

سیل عقنلا  انلعم و  يدان  لیربج  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  : ) لاقف هل ، نذاف  ارعش ، دشنی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تباث 
یلع لمح  رباج : لاق  و  لاق :- نا  یلا  یلع -  الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیـس  لسرملا ال  یبنلا  لوح  اوقدحا  دق  نوملـسملا  یلجنمب و 

یف يربـطلا  رکذ  .ـالجر و  نوعبرا  ـالا  هلمحی  ملف  هنولمحی ، ساـنا  هدـعب  ءاـج  مث  هیحاـن ، هاحدـف  هدـحو ، ربـیخ  باـب  مالـسلا ) هیلع  )
هلها هیلا  جرخ  ربـیخ ) نوصح  دـحا   ) نصحلا نم  اـند  اـمل  ع )  ) اـیلع نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلوم  عـفار  یبا  نع  هخیراـت ) )

ملف هسفن ، نع  هب  سرتتف  نصحلا ، دنع  ناک  اباب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لوانتف  هدـی ، نم  هسرت  حرطف  دوهیلا ، نم  لجر  هبرـضف  مهلتاقف ،
دهجن مهنماث ، انا  هعبس  رفن  یف  ینتیار  دقلف  عفاروبا : لاق  .عرف  نیح  هدی  نم  هاقلا  مث  هدی ، یلع  هللا  حتف  یتح  لتاقی  وه  هدی و  یف  لزی 

یلا اهب  ءاج  و  هیفـص ، هنم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ذخا  يذلا  وه  و  صومق ، همـسا  نصحلا  اذـه  لیق : .هبلقن و  امف  بابلا ، کلذ  بلقن  نا 
لبنح نب  دمحا  دنـسم  هیاور  لقن  و  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یفتک  یلع  هئاقترا  یف  ثیدـح  لاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

: هللا لوسر  یل  لاقف  هبعکلا ، اـنیتا  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اـنا و  تقلطنا  لاـق : مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نع  میرم  یبا  نع 
دعـصا لاق : مث  هللا ، لوسر  يا  سلج  لزنف و  افعـض ، ینم  يار  قطا و  ملف  هب ، ضهنـال  تبهذـف  یفتک  یلع  دعـصف  تسلجف ، .سلجا 
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و تیبلا ، یلع  تدعـص  یتح  هتلنل ، ءامـسلا  قفا  لانا  نا  تئـش  ول  ینا  یل  لیخیل  هنا  و  یب ، ضهنف  هبکنم  یلع  تدعـصف  یبکنم ، یلع 
یلص  ) یبنلا یل  لاق  هنم  تنکمتسا  اذا  یتح  هفلخ ، نم  هیدی و  نیب  و  هلامـش ، هنیمی و  نع  هلوازا  تلعجف  ساحن ، وا  رفـص  لاثمت  هیلع 
یتح قبتـسن  انقلطناف  تلزن ، مث  ریراوقلا ، رـسکت  امک  رـسکتف  هتفذـقف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .هب فذـقا  هلآ :) هیلع و  هللا 
قرط نع  ینولـس  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  اذـهلف  بیـسملا : نب  دیعـس  لاق  .سانلا  نم  دـحا  اناقلی  نا  هیـشخ  تویبلاب ، اـنیراوت 

نم دـحا  نکی  مل  بیـسملا  نب  دیعـس  لاـق  .اـنیقی  تددزا  اـم  ءاـطغلا  فشک  ول  و  نیـضرالا ، قرط  نم  اـهب  فرعا  یناـف  تاوامـسلا ،
نب دمحا  هیاور  لقن  و  مالـسلا .) هیلع   ) هتبحم یف  ثیدح  لاق : مالـسلا .) هیلع   ) یلع الا  اهلوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا 

هنا ال هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  دـهع  هللا  و  لاـق : مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نع  شیبـح  نب  رز  نع  هدنـسم )  ) یف اـضیا  لـبنح 
بحی ال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمـس  تلاق : هملـس ، ما  نع  يذمرتلا  جرخا  .قفانم و  الا  ینـضغبی  نموم و ال  الا  ینبحی 

ام لوقی : ءادردلاوبا  ناک  اضیا : يذمرتلا  لاق  و  لاق : .حیحـص  نسح  ثیدـح  اذـه  يذـمرتلا : لاق  .قفانم  الا  هضغبی  نموم و ال  الا  ایلع 
يور و  ع .)  ) بلاط یبا  نب  یلع  مهضغبب  الا  راصنالا - رشعم  نیقفانملا -  فرعن  انک 

بحب مکیـصوا  هتبطخ : یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : هیبا  نع  هلظنح  نب  هللادـبع  نب  بلطملا  نع  لـئاضفلا )  ) یف دـمحا 
هـضغبا نم  و  ینبحا ، دـقف  هبحا  نمف  هیاور : یف  .قفانم و  الا  هضغبی  و ال  نموم ، الا  هبحی  هناـف ال  یلع - یمع  نبا  یخا و  اـهینرق - يذ 

لوق یف  ثیدح  لاق : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .رانلا هللا  هلخدا  ینضغبا  نم  و  هنجلا ، هللا  هلخدا  ینبحا  نم  و  ینـضغبا ، دقف 
ایلع تعمس  لاق : ناذاز ، نع  هدنـسم )  ) یف لبنح  نب  دمحا  هیاور  لقن  و  هالوم :) یلعف  هالوم  تنک  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
تنک نم  : ) مخ ریدغ  موی  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عمـس  الجر  هللا  دشنا  لوقی : سانلا ، دشنی  وه  هبحرلا و  یف  (ع )

یف يذـمرتلا  هجرخا  لاق : .کلذ و  لوقی  هللا  لوسر  اوعمـس  مهنا  اودهـشف  هباحـصلا ، نم  الجر  رـشع  هثالث  ماقف  هالوم ،) یلعف  هـالوم 
هیاور اضیا  لـقن  .راد و  ثیح  و  راد ، اـمفیک  هعم  قحلا  ردا  و  هاداـع ، نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  داز - و  نسح - لاـق : و  هننـس ،) )
هیاور یف  و  هیلو .) یلعف  هیلو - وا  هالوم - تنک  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : هدـیرب  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دـمحا 

لقن .اودهـشف و  الجر  نوثالث  ماقف  ظفل - یف  و  کلذـب - هل  اودهـشف  ریثک ، قلخ  ماق  هبحرلا  یف  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـشنا  امل 
ثرحلا نب  حایر  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دمحا  هیاور  اضیا 

، مکالوم نوکا  فیک  لاقف : هبحرلاب - ناک  و  انالوم -) ای  کیلع  مالسلا  : ) اولاقف مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  یلا  طهر  ءاج  لاق :
: حایر لاـق  هـالوم .) یلعف  هـالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدـغ  موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  انعمـس  اولاـق : برع ؟ موق  متنا  و 

هیطع نب  کلملادبع  نع  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا بحاص  يراصنالا  بویاوبا  مهیف  راصنالا ، نم  رفن  لیقف : ءالوه ؟ نم  تلقف :
نا بحا  انا  و  ریدغلا ، موی  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناش  یف  ثیدحب  کنع  ینثدح  یل  انتخ  نا  هل : تلقف  مقرا ، نب  دیز  تیتا  لاق : یفوعلا 

: لاقف .ساب  ینم  کیلع  سیل  تلقف : .مکیف  ام  مکیف  قارعلا  لها  رشعم  مکنا  لاقف : کنم ، هعمسا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )
متـسلا سانلا  اهیا  لاقف : مالـسلا ،) هیلع   ) یلع دـضعب  ذـخآ  وه  و  ارهظ ، انیلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جرخف  هفحجلاـب  اـنک  معن ،

بزاع نب  ءاربلا  نع  .تارم و  عبرا  اهلاق  هالوم .) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) لاقف .یلب  اولاقف : مهـسفنا ؟ نم  نینموملاـب  یلوا  ینا  نوملعت 
نیب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل حـسک  و  هعماج ، هالـصلا  انیف  يدونف  مخ ، ریدـغب  اـنلزنف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  اـنک  لاـق :
ائینه لاقف : کلذ ، دعب  رمع  هیقلف  هالوم ،) اذهف  هالوم  تنک  نم  مهللا  : ) لاق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیب  ذخا  رهظلا و  یلـصف  نیترجش ،

نم لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصناف  مهللا  هیاور : یف  .هنموم و  نموم و  لک  یلوم  يـالوم و  تیـسما  تحبـصا و  بلاـط ، یبا  نباـی  کـل 
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کلذ لاق  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هریسفت )  ) یف یبلعثلا  رکذ  و  طبـسلا : لاق  .هضغبا  نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هلذخ ،
، دجـسملا باب  یلع  اهخاناف  هل  هقان  یلع  هاتاف  يرهفلا ، نامعنلا  نب  ثرحلا  کلذ  غلبف  راصمالا ، دالبلا و  یف  عاش  و  راطقالا ، یف  راـط 
هللا و الا  هلا  الا  دهشن  نا  انترما  کنا  دمحم  ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدی  نیب  اثجف  دجسملا ، یف  لخدف  ءاج  اهلقع و  مث 
و تیبلا ، جـحن  و  ناضمر ، موصن  و  هلیللا ، مویلا و  یف  تاولـص  سمخ  یلـصن  نا  انترما  کنا  و  کلذ ، کنم  انلبقف  هللا ، لوسر  کـنا 

هالوم تنک  نم  : ) تلق سانلا و  یلع  هتلـضف  و  کمع ، نبا  یعبـضب  تعفر  یتح  اذهب ، ضرت  مل  مث  کلذ ، کنم  انلبقف  انلاوما ، یکزن 
هنا وه ، الا  هلا  يذلا ال  هللا  و  -: ) هانیع ترمحا  دق  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هللا ؟ نم  وا  کنم  یـش ء  اذـهف  هالوم ،) یلعف 
وا هراجح  انیلع  ءامـسلا  نم  لسراف  اقح  دمحم  لوقی  ام  ناک  نا  مهللا  : ) لوقی وه  ثرحلا و  ماقف  اثالث ،- اهلاق  ینم -.) سیل  هللا و  نم 

هتماه یلع  عقوف  رجحب ، ءامـسلا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا   ) نم هللا  هاـمر  یتح  هتقاـن  غلب  اـم  هللا  وف  لاـق : میلا .) باذـعب  اـنتئا 
موی یف  ءارعـشلا  ترثکا  دق  و  طبـسلا : لاق  .عفاد  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذـعب  لئاس  لاس   ) یلاعت هللا  لزناف  تام  و  هربد ، نم  جرخف 

مل اولاقف و  مکیلو  مکالوم و  نمف  لاق  ایدانم و  لوسرلاب  عمـساف  مخب  مهیبن  ریدـغلا  موی  مهیدانی  تباـث : نب  ناـسح  لاـقف  مخ ، ریدـغ 
اماما و يدعب  نم  کتیـضر  ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف  ایـصاع  هیالولا  یف  انم  کل  ام  انیلو و  تنا  انالوم و  کهلا  ایماعتلا  كانه  اودـبی 
: يوری ایداعم و  ایلع  يداع  يذـلل  نک  هیلو و  لاو  مهللا  اعد  كانه  ایلاوم  قدـص  راصنا  هل  اونوکف  هیلو  اذـهف  هالوم  تنک  نمف  ایداه 

انع تحفان  انترـصن و  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  لازت  ناسح ال  ای  هل : لاق  تایبالا  هذه  دشنی  هعمـس  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا 
انیلع دـعلا و  یغب  امل  تلق  نیفـصب :- مالـسلا ) هیلع   ) یلع يدـی  نیب  اهدـشنا  و  يراصنالا - هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  لاق  .کناسلب و 
هلاق ام  نا  لیلج  بطخ  هالوم  اذهف  الوم ه  تنک  نم  یبنلا  لاق  موی  لیزنتلا  یتا  هب  اناوسل  ماما  انماما و  یلع  لیکولا و  معن  انبر و  انبسح 

نمحرلا يدـل  اعومدـلا  هنع  يرتمت  امه  اعوجهلا و  قرالا  کنیع  نع  یفن  تیمکلا : لاق  لـیق و  لاـق و  هیف  اـم  متح  هم  ـالا  یلع  یبنلا 
و هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) اعیطا ول  هیالولا  هلابا  مخ  ریدـغ  حود  حودـلا  موی  اعیفـش و  نسحوبا  هل  ناـکف  یناـثملاب  عفـشی 

سلا لاق  اعینم  ارطخ  اهلثم  را  ملف  اهوعیابت  لاجرلا  نکل 

ایلع يارف  ارکفم ، تابو  تایبالا  هذه  مهضعب  دشنا  لاق : یلصوملا ، یفاص  نب  ورمع  انخیش  اهب  انثدح  هبیجع  هصق  تایبالا  اذهل  و  طب :
رخآ اتیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدشناف  اعینم ،) ارطخ  : ) هلوق یلا  غلب  یتح  هایا  هدشناف  .تیمکلا  تایبا  یلع  دعا  هل : لاقف  مانملا ، یف  (ع )

نیدلا عئاب  ای  يریمحلا : دیـسلا  لاق  .اروعذم و  لجرلا  هبتناف  اعیـضا  اقح  هلثم  را  مل  اموی و  مویلا  كاذ  لثم  را  ملف  اهیف : هدایز  هلوق  نم 
هماقا هادان  مخلا  ریدغ  موی  مهنیب  نم  دمحا  يذلا  نم  هاضری  ناک  دـق  دـمحا  اضرلا و  یلع  تضغبا  نیا  نم  هللا  رما  اذـهب  سیل  ایندـلاب 

ناک دق  نم  داع  یلعلا و  اذ  ای  هالاو  نم  لاوف  هالوم  تنک  دق  نمل  یلوم  بلاط  یبا  نب  یلع  اذه  هامسف  هیلاوح  مه  هباحـصا و  نیب  نم 
، املع ایلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بصن  لاـق : رمع  نع  هدانـساب  هیعفاـشلا - نم  وه  و  هدوملا -) عیباـنی   ) بحاـص يور  هاداـع و 

يدیهش تنا  مهللا  هرصن ، نم  رصنا  و  هلذخ ، نم  لذخا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم  : ) لاقف
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دقع  دقل  رمع  ای  یل : لاق  حیرلا  بیط  هجولا  نسح  باش  یبنج  یف  ناک  هللا  لوسر  ای  رمع : لاق  مهیلع .)

دارا لیئربج ، هنکل  مدآ ، دلو  نم  سیل  هنا  رمع  ای  لاقف : يدیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ذخاف  .قفانم  الا  هلحی  ادقع ال 

نب دمحا  هیاور  لقن  و  هرجهلا : هلیل  ثیدح  اضیا : طبسلا  لاق  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .یلع یف  هتلق  ام  مکیلع  دکوی  نا 
: لاق سابع ، نبا  مهیلع  درف  یلع ، یف  نوعقی  طهر  هاتا  ذا  سابع  نبا  یلا  سلاجل  ینا  لاـق : نومیم  نب  ورمع  نع  هلئاـضف )  ) یف لـبنح 

هللا یلـص   ) یبنلا نوذوی  نوکرـشملا  ناک  و  هشارف ، یلع  مان  و  هبوث ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع سبل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رجاه  امل 
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یبنلا نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .هللا  یبن  ای  حاصف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبـسحف  مئاـن ، وه  رکبوبا و  ءاـجف  هلآ ،) هیلع و 
رافکلا تابو  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  قحل  یتح  رکبوبا  قلطناف  .هکرداف  نومیم  رئب  وحن  قلطنا  دـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

امل لاق : سابع  نبا  نع  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  رکذ  .حابـصلا و  یلا  بوثلا  یف  هسار  فل  دـق  روضتی  وه  و  هراجحلاب ، ع )  ) اـیلع نومری 
هرما و  هدـنع ، تناک  یتلا  عئادولا  درو  هنوید ، ءاضقل  هکمب  ع )  ) ایلع فلخ  هنیدـملا ، یلا  رجاهی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دارا 

.هورکمب کنوبیصی  و ال  دحا ، مهنم  کیلا  صلخی  هناف ال  رضخالا  یمرضحلا  يدربب  حشتا  هل : لاق  و  هشارف ، یلع  مانی  نا  هلیللا  کلت 
، رخالا رمع  نم  لوطا  امکدحا  رمع  تلعج  و  امکنیب ، تیخآ  دق  ینا  لیئاکیم ، لیئربج و  یلا  هللا  یحواف  رادـلاب ، اوطاحا  دـق  موقلا  و 

لثم امتنک  الفا  امهیلا : هللا  یحواف  هایحلا ، امهالک  راتخاف  هایحلاب ؟ هبحاص  رثوی  امکیاف 

.هودع نم  هاظفحاف  ضرالا  یلا  اطبها  هایحلاب ؟ هرثوی  و  هسفنب ، هیدفی  هشارف  یلع  تابف  دـمحم ، نیب  هنیب و  تیخآ  بلاط  یبا  نب  یلع 
مث .هتکئالم  کب  یهابی  هللا  و  بلاط ، یبا  نبای  کلثم  نم  خب ، خب  يدانت : هکئالملا  و  هیلجر ، دنع  لیئاکیم  هسار و  دنع  لیئربج  الزنف 

ءاغتبا هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع ناش  یف  یلاـعت  هللا  لزناـف  هنیدـملا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هجوت 
نب یلع  هللا  هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـش  نم  لوا  سابع : نبا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لاق داـبعلاب .) فوور  هللا  هللا و  هاـضرم 
یلع نع  شیبح  نع  هلئاضف )  ) و هدنسم )  ) یف لبنح  نب  دمحا  هیاور  لقن  و  هیحضتلا : یف  ثیدح  اضیا : طبـسلا  لاق  و  ع .)  ) بلاط یبا 

، نیحلما نیشبکب  دهشتسا ، نا  یلا  هنع ، یحـضی  ناکف  .ادبا  هنع  یحـضا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینرما  لاق : مالـسلا ،) هیلع  )
هءارق یف  ثیدح  اضیا : طبـسلا  لاق  .هسفنب و  کلذ  لعف  امناکف  هنم ، هبرقل  هلها  هبراقا و  نود  کلذب  ع )  ) ایلع صخ  امنا  يرهزلا : لاق 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  لاق : نیـصحلا ، نب  نارمع  نع  يذـمرتلا  هیاور  لـقن  و  ینم : یلع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ( ) هلوق هءارب و 
یلص  ) یبنلا یلع  اومدق  اذا  مهنم  هعبرا  دقاعتف  یبسلا ، نم  هیراج  باصاف  هیرسلا ، یف  یضمف  ع ،)  ) ایلع مهیلع  لمعتـسا  و  اشیج ، هلآ )

الا هللا  لوسر  ای  لاقف : لوالا  ماق  هیلع  اومدق  املف  هوربخا ، هلآ ) هیلع و  هللا 

، کلذـک الاقف  عبارلا ، ثلاثلا و  ماق  و  هنع ، ضرعاـف  کلذـک ، لاـقف  یناـثلا  ماـق  مث  .هنع  ضرعاـف  اذـک ؟ اذـک و  لـعف  یلع  یلا  يرت 
و ال هنم ، انا  ینم و  یلع  اثالث - اهلاق  یلع -  نم  نودـیرت  ام  : ) لاـق و  ههجو - یف  فرعی  بضغلا  و  مهیلع - لـبقا  مث  .اـمهنع  ضرعاـف 
(: یلع الا  ینع  يدوی  و ال   ) هلوق لدـب  هیف  و  هحیحـص ،)  ) یف اضیا  يذـمرتلا  نع  یعفاشلا  هحلط  نبا  هلقن  و  تلق : .یلع  الا  ینع  يدوی 
نا ریـسلا  لها  رکذ  اضیا  طبـسلا : لاق  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .ماـقملاب بسنـالا  وه  و  يدـعب ،) نموم  لـک  یلو  وه  (و 

نوفوطی و  مسوملا ، نورضحی  نیکرـشملا  نا  هل : لاق  و  هرجهلا ، نم  عست  هنـس  سانلاب  جحی  رکبابا  ثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
راس املف  مسوملا ، لها  یلع  اهارقیل  هءارب ،)  ) هروس ردص  نم  هیآ  نیعبرا  هاطعا  و  کلذ ، نوکی  یتح ال  جحا  بحا  و ال  هارع ، تیبلاب 

نذاف مسوملا  یلا  سانلا  عمتجا  اذاف  هءاربلا  هروس  ردـص  نم  تایالا  هذـهب  جرخا  هل : لاقف  ع )  ) ایلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـعد 
: لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  رکبوبا  عجرف  تایالا ، هنم  ذـخاف  هفیلحلا ، يذـب  رکبابا  كرداف  ءابـضعلا ، هتقان  هیلا  عفد  و  اهب ،

یف لـبنح  نب  دـمحا  رکذ  و  لاـق : .ینم  لـجر  وا  يریغ  ینع  غلبی  ـال  نکلو  ـال ، لاـقف : یـش ء ؟ یناـش  یف  لزن  لـه  یما  تنا و  یباـب 
لیئربج نا  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هلئاضف :) )

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا هرما  امک  هءاربلا  ردصب  نذاف  سانلا ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماق  رحنلا  موی  ناک  املف  .ایلع  ثعبا  لاقف : ینءاج 
- قیرطلا یف  رکب  یبا  نم  اهذخا  یتلا  تایالا  هءاربلا - ردص  ارق  امل  ع )  ) ایلع نا  يردـخلا : دیعـس  یبا  یلا  هدانـساب  اضیا  رکذ  و  هلآ .)
هنیب و ناک  نم  و  نایرع ، تیبلاب  فوطی  و ال  كرشم ، ماعلا  اذه  دعب  دجسملا  برقی  و ال  هملسم ، سفن  الا  هنجلا  لخدی  الا ال  : ) يدان
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یبنلا نا  ول ال  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .کمع  نبا  دهع  دهع و  نم  اربن  نحن  رافکلا : ضعب  لاقف  هتدم .) هلجاف  دهع  هللا  لوسر  نیب 
ینم و یلع  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  امنا  لیق : و  لاق : .کتلتقل و  هیتآ  یتح  ائیش  ثدحا  نا ال  ینرما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

یلع هادف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دحا  موی  نیکرـشملا  ءاول  بحاص  دصق  امل  لئاضفلا :)  ) یف دمحا  رکذف  دحا ، موی  یف  هنم ) انا 
هللا یلـص   ) یبنلا لاقف  .هاساوملا  یهل  هذـه  نا  دـمحم  ای  لاقف : لیئربج  لزنف  هلتقف ، ءاوللا  بحاص  یلع  لمح  و  هسفنب ، مالـسلا ) هیلع  )
نب دمحم  هرکذ  و  امکنم .) انا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لبئربج لاقف  هنم ) انا  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ینم یلع  (: ) هلآ هیلع و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  اورف  سانلا  نال  هاساوملا ، یهل  هذه  نا  لیئربج : لاق  امنا  يرهزلا : لاق  .اضیا  يزاغملا )  ) یف قاحـسا 
هجح یف  کلذ  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يور  و  لاق : .هنیدملا  لخد  رف و  نم  لوا  هناف  نامثع ، یتح  دحا  موی 

هللا یلـص   ) یبنلا تعمـس  لاق : عادولا - هجح  دهـش  دق  ناک  و  یملـسلا - نع  اضیا  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دـمحا  هیاور  لقن  .عادولا و 
کتریـشع رذـنا  و  : ) هیلع لزن  موی  هلاق  لیق : و  لاق : هاوس .) ینید  یـضقی  و ال  هنم ، انا  ینم و  یلع  : ) مویلا کلذ  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و 

یف وا  دـحا ، موی  وا  هءاربـل ، هثعب  موی  هنم ) اـنا  ینم و  یلع  : ) هلوق لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نا  یف  هددرت  تلق : نیبرقـالا … )
هیلع هللا  یلص   ) هنا دبالف  اهنیب ، ضراعت  مدع  و  اهنم ، لکب  ربخلا  دورو  دعب  هجو  الب  هتریشع ، راذنا  هیآ  هیلع  لزن  موی  وا  عادولا ، هجح 

یعفاشلا هحلط  نبا  لقن  دـق  و  هعبرالا ، عضاوملا  کلت  ریغ  هرکذ  یـضتقی  عضوم  لک  یف  لوقی  ص )  ) ناکف اهنم ، لک  یف  هلاق  هلآ ) و 
لقن و  یلع ، وا  اـنا  ـالا  يدوی  ـال  .یلع و  نم  اـنا  ینم و  یلع  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  رذ : یبا  نع  هلووس ) بلاـطم   ) یف

مکسفنا انـسفنا و  و  لج … ( :- زع و  هلوق - یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفن  یلاعت  هللا  هلعج  دق  و  فیک ال ، .هیف و  رخا  ارابخا 
هلعج هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يربطلا )  ) یف هیلع  تفقو  يذلا  و  رکذ ، امم  ریخالا  عضوملا  هیاور  لقنی  مل  طبـسلا  نا  مث  … (. 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لثم  هتعاطا  بوجو  یف  و  هدعب ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هتفیلخ هیـصو و  هتریـشع  راذنا  لوزن  یف 
سع و  ماعط ، نم  عاص  عنصب  هرما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  لاق : سابع  نبا  نع  يورف  هلآ ،)

یف کلذ  لعف  سعلا  كاذ  برشی  و  عاصلا ، كاذ  مهنم  لک  لکای  نیعبرا  اوناک  و  مالسالا ، یلا  مهوعدیل  بلطملادبع  ینبل  نبل  نم 
یلـص  ) یبنلا لاقف  .اوقرفتف  مکبحاص  مکرحـس  لاق : و  ملکت ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بهلوبا  عدی  مل  لوالا  مویلا  یف  و  نیموی ،

دق ینا  هب ، مکتئج  دق  امم  لضفاب  هموق  ءاج  برعلا  یف  اباش  ملعا  ام  هللا - و  ینا - بلطملادـبع  ینب  ای  یناثلا : مویلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا 
ییصو و یخا و  نوکی  نا  یلع  رمالا ، اذه  یلع  ینرزاوی  مکیاف  هیلا ، مکوعدا  نا  یلاعت  هللا  ینرما  دق  و  هرخالا ، ایندلا و  ریخب  مکتئج 
ای انا  اقاس :- مهـشمحا  و  انطب ، مهمظعا  و  انیع ، مهـصمرا  و  انـس ، مهثدـحال  ینا  و  تلق - و  اعیمج ، هنع  موقلا  مجحاف  مکیف ؟ یتفیلخ 

موـقلا ماـقف  .اوـعیطا  هل و  اوعمـساف  مکیف ، یتـفیلخ  ییـصو و  یخا و  اذـه  نا  لاـق : مث  .یتـبقرب  ذـخاف  .هـیلع  كریزو  نوـکا  هللا  یبـن 
طبـسلا لاق  .هانعمب و  دـجان  نب  هعیبر  نع  رخآ  اربخ  يور  .عیطت و  کنبال و  عمـست  نا  كرما  دـق  بلاط : یبال  نولوقی  نوکحـضی و 
تدها لاق : نارهم ، همـسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلوم  هنیفـس  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دـمحا  هاور  رئاطلا : ثیدـح  اضیا :

نیب نیریط  هیاور  یف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هتمدقف  نیفیغر ، نیب  اریط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  راصنالا  نم  هارما 
بابلا اذاف  .کیلا  کقلخ  بحاب  ینتیا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاقف  نیفیغر -

بحاب ینتیا  مهللا  لاقف : ریط ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دنع  ناک  لاق : سنا  نع  يذمرتلا  هاور  .هعم و  لکاف  یلع ، لخدـف  حـتفی ،
: مکاحلا هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لاق لاق : و  هعم ، لکاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءاجف  .رئاطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلا  کـقلخ 
: اضیا طبـسلا  لاق  .امهطرـش و  نم  وه  و  تاقث ، هلاجر  نال  امهیحیحـص ، یف  هجارخا  ملـسم  يراـخبلا و  مزلی  حیحـص  رئاـطلا  ثیدـح 
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ونب نیهتنیل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : سنا  نع  هلئاضف )  ) یف لـبنح  نب  دـمحا  هیاور  لـقن  و  لـعنلا : فصخ  یف  ثیدـح 
رمع فک  درب  الا  ینعار  امف  رذوبا : لاق  .هیرذـلا  یبسی  و  هلتاقملا ، لتقی  يرما و  مهیف  یـضمی  یـسفنک ، الجر  مهیلا  نثعبـال  وا  هعیلو 

و برعلا - نم  موق  هعیلو : ونب  و  بلاط - یبا  نب  یلع  لعنلا : فصاخ  ینعی  امنا  و  کینعی ، ام  تلقف : ینعی ؟ هارت  نم  لاـقف : یفلخ ، نم 
ذخاف یلع  یلا  تفتلاف  .اذـه  لوقی : نا  ءاجر  يردـص ، هل  بصنا  تلعج  ذـئموی ، الا  هرامالا  تیهتـشا  اـم  هللا  و  رمع : لاـقف  هیاور : یف 

هیبیدحلا موی  ناک  امل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  لاق : شارح  نب  یعبر  نع  يذمرتلا  هیاور  اضیا  لقن  .وه و  اذه  وه  اذـه  لاق : و  هدـیب ،
سیل و  انئاقرا ، و  انناوخا ، و  انئانبا ، نم  سان  کیلا  جرخ  دـمحم  ای  لاقف : رافکلا ، ءاسور  نم  هعاـمج  یف  ورمع  نب  لیهـس  اـنیلا  جرخ 
نیدلا یف  مههقفنس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .انیلع  مهددراف  انعایـض ، انلاوما و  نم  ارارف  اوجرخ  امنا  و  نیدلا ، یف  هقف  مهل 

نم و  اولاقف : .نیدـلا  یلع  فیـسلاب  مکباقر  برـضی  نم  مکیلع  هللا  نثعبیل  وا  نهتنتل ، شیرق  رـشاعم  اـی  لاـق : مث  .هقف  مهل  نکی  مل  نا 
هللا یلص   ) یبنلا لعن  فصخا  اسلاج  تنک  و  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  .لعنلا  فصاخ  وه  و  نامیالل ، هبلق  هللا  نحتما  نم  لاقف : کلذ ؟
ناک لاق : مقرا  نب  دـیز  هیاور  لقن  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  : ) باوبالا دـس  یف  ثیدـح  اضیا : طبـسلا  لاق  و  هلآ .) هیلع و 

.بلاط یبا  نب  یلع  باب  الا  باوبالا  هذـه  اودـس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  دجـسملا ، یف  هعراـش  باوبا  هباحـصلا  نم  رفنل 
ترما ینکلو  هتحتف ، ائیـش و ال  تددس  ام  لاق : مث  هیلع ، ینثا  هللا و  دمحف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ماقف  کلذ ، یف  سانلا  ملکتف 

هللا یلص   ) یبنلا رما  لاق : سابع  نبا  نع  يذمرتلا  هیاور  لقن  .هرما و  تعبتاف  یشب ء  ینرما  هللا  نا  هانعم  سابع : نبا  لاق  .هتعبتاف  یشب ء 
هعامج هاور  دق  و  لاق : و  دجـسملا ، یف  هعراشلا  باوبالا  ینعی  يذمرتلا : لاق  مالـسلا .) هیلع   ) یلع باب  الا  باوبالا  دـسب  هلآ ) هیلع و 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع  يذمرتلا  هیاور  لقن  .رباج و  و  رمع ، نبا  و  صاقو ، یبا  نب  دعس  هباحـصلا : نم 
لقن و  هیصولا : يوجنلا و  یف  ثیدح  اضیا : طبـسلا  لاق  .كریغ و  يریغ و  دجـسملا  اذه  یف  بنجی  نا  دحال  لحی  یلع ال  ای  هلآ :) و 
تلاط دـقل  سانلا : لاقف  الیوط ، هاجتناف  فئاطلا  موی  ایلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اعد  لاق : يراصنالا  رباـج  نع  يذـمرتلا  هیاور 

یف لـبنح  نب  دـمحا  هیاور  لـقن  .هاـجتنا و  هللا  نکلو  هتیجتنا ، اـم  لاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کـلذ  غلبف  .همع  نبا  عم  هاوجن 
ضرم هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاب ادهع  سانلا  برقال  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  نا  هب  فلحن  يذلا  و  تلاق : هملـس  ما  نع  هلئاضف ) )
همامالا یف  عباسلا - لصفلا  ، ) الیوط هاجانف  ع )  ) ایلع اـعد  هیف  ضبق  يذـلا  مویلا  ناـک  اـملف  هتوم ، ضرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

: لاق سنا  نع  اضیا  هتیاور  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب ادـهع  سانلا  برقا  ناکف  کلذ ، هموی  یف  ضبق  مث  اریثک  هراس  و  هماعلا )
؟ یسوم یصو  ناک  نم  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناملـس  لاسف  هیـصو ؟ نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لس  ناملـسل : انلق 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  یف  ثیدـح  اضیا : طبـسلا  لاق  .یلع و  يدـع  زجنم و  و  یثراو ، ییـصو و  نا  لاق : .نون  نب  عشوی  لاـقف :

هیلع  ) یلع عـم  تجرخ  لاـق : ساـش  نب  ورمع  نع  هلئاـضف :)  ) یف لـبنح  نب  دـمحا  هیاور  لـقن  و  یناذآ :) دـقف  اـیلع  يذآ  نم  (: ) هلآ
تلخدف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا کلذ  غلبف  دجسملا ، یف  هیاکش  ترهظا  هنیدملا  تمدق  املف  هوفج ، ینافجف  نمیلا  یلا  مالسلا )

نا هللااب  ذوعا  تلقف : .ینتیذآ  دـقل  هللا  اما و  لاق : مث  رظنلا  یب  دـحی  لعجف  هباحـصا ، نم  هعامج  یف  سلاج  وه  و  دجـسملا ، یلا  اـموی 
رکذی الجر  عمس  هنا  رمع  نع  بیسملا  نب  دیعـس  يور  و  لاق : .یناذآ و  دقا  ایلع  يذآ  نم  نا  تملع  اما  لاقف : هللا ! لوسر  ای  کیذوا 

هیف رمع : لاقف  لجرلا ، تکـسف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربق  یلا  راشا  و  ربقلا -؟ اذـه  یف  نم  فرعت  کلیو  لاقف : .رـشب  ع )  ) ایلع
هیاور لقن  و  هیلع ، هکئالملا  میلـست  یف  ثیدح  اضیا : طبـسلا  لاق  .هتیذآ و  دـقف  ایلع ، تیذآ  اذا  بلطملادـبع ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  ردب  هلیل  تناک  امل  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  روعالا  ثرحلا  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دـمحا 
، املظم رعقلا  دیعب  ابیلق  تیتا  مث  هبرق ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) تنضتحاف تمقف  .سانلا  مجحاف  ءاملا ؟ نم  انل  یقتـسی  نم 

نم لهذی  يود  مهل  ءامـسلا  نم  اوطبهف  .هبزح  دمحم و  هرـصنل  اوبهات  لیفارـسا : لیئاکیم و  لیئربج و  یلا  هللا  یحواف  هیف ، تردحناف 
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لاق .يزاغملا و  بابرا  هرکذ  و  لاق : .امیظعت  ـالیجبت و  اـمارکا و  مهرخآ  دـنع  نم  یلع  اوملـس  اوفقو و  بیلقلا  اوذاـح  اـملف  هعمـسی ،
یلص  ) یبنلا لاق  لاق : ناملس  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دمحا  هیاور  لقن  و  مالسلا :) هیلع   ) یلع هنم  قلخ  ام  یف  ثیدح  اضیا : طبسلا 

: نیازج رونلا  کلذ  مسق  مدآ  قلخ  املف  ماـع ، فـالآ  هعبراـب  مدآ  قلخی  نا  لـبق  هللا  يدـی  نیب  ارون  یلع  اـنا و  تنک  هلآ :) هیلع و  هللا 
یبنلا لاق  لاا : مالـسلا ) هیلع   ) هنع هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دمحا  هیاور  لقن  و  ملعلا : هنیدـم  ثیدـح  اضیا : لاق  .یلع و  ءزج  انا و  ءزجف 

یلع هقفلا و  هنیدم  انا  هیاور - یف  و  اهباب - یلع  همکحلا و  راد  انا  هیاور - یف  و  اهباب - یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
لقن و  هرخالا :) ایندلا و  یف  دیس  تنا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  یف  ثیدح  اضیا : لاق  .بابلا و  تایلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب ،
تنا هل : لق  لاقف : مالسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ینثعب  لاق : سابع  نبا  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دمحا  هیاور 
لقن و  هقلامعلا : لتق  یف  ثیدح  اضیا : لاق  .ینضغبا و  دقف  کضغبا  نم  و  ینبحا ، دقف  کبحا  نم  هرخالا ، یف  دیـس  ایندلا و  یف  دیس 

یف هقلامعلا  نلتقـال  عادولا : هجح  یف  اـهبطخ  هبطخ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  لاـق : ساـبع ، نبا  نع  فیرطغلا  نبا  هیاور 
ثیدـح اضیا : لاق  .بلاط و  یبا  نب  یلع  وا  لاقف : .بلاط  یبا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نب یلع  وا  لیئربج : هل  لاقف  .هبیتک 

رجح یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سار  ناک  تلاق : هحیرصتب ، حیحـصلا  یف  سیمع  تنب  ءامـسا  نع  يور  و  هل : سمـشلا  در  یف 
یف ناک  هنا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  سمـشلا ، تبرغ  یتح  رـصعلا  لـصی  ملف  هیلا ، یحوی  وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ورمع نع  هنیفص )  ) یف مهلاجر - نم  وه  و  محازم - نب  رصن  يور  .هل و  هللا  اهدرف  تلاق : .سمشلا  هیلع  ددراف  کیبن  هعاط  کتعاط و 
تنک لاق : ریخ ، دبع  نع  هیبا  نع  یفقثلا  هرم  نب  یلعی  نب  هللادبع  نب  رمع  نع  دعس  نب 

یلع انیتا  یتح  رخالا ، نم  حیفا  هانیار  الا  اناکم  یتان  انلعجف ال  رصعلا ، هالـص  هالـصلا  ترـضح  لباب و  ضرا  یف  ریـسا  ص )  ) یلع عم 
نم اهرادقمک  سمـشلا  تعجرف  هللا  اعدف  تلزن ، و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لزنف  بیغت ، نا  سمـشلا  تداک  دـق  و  انیار ، ام  نسحا  ناکم 

یغولا یلع و  يالومک  نم  هافکلا : یفاک  بحاصلا  لوقی  طبـسلا : لاق  .جرخ و  مث  سمـشلا ، تباغ  مث  رـصعلا  انیلـصف  رـصعلا ، هالص 
دـس سورـض  برح  مک  مک و  یهاـضت  ـال  تاـعقو  موـی  لـک  یف  هل  نم  اـهاضتنا  نیح  اـبظلاب  اـهیف  دیـصلا  دیـصی  نم  اـهاظل  یمحت 

( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) اهاحـض سمـش  هنا  دـحا  هوزغ  اورکذا  اهاوس  ام  یغبا  تسل  ردـب  لاـعفا  اورکذا  اـهاف  فهرملاـب 
هءارب و رما  اورکذا  اهاجش  اهانفا  فیک  ورمع  هجهم  اورکذا  اهارـش  ثیل  هنا  امدق  بازحالا  اورکذا  اهاجد  ردب  هنا  نینح  برح  اورکذا 

موقلا ینم  یلع ال  بح  یلعا  اهامهفاف  یـسومل  وراه ن  هلاح  هلاح  اهارث  تباـط  دـق  ارهز ء ، هجوز  نم  اورکذا  اـهالت  نم  ینوقدـصا 
انخیاشم نم  هعامج  ینثدـح  و  طبـسلا : لاق  اهانـس  باغ  ام  دـعب  هیلع  سمـشلا  تدر  اهالح  يوقتلا  لـعج  هالـص  ساـنلا  لوا  اـهافس 

دعب ناک  و  دادغبب - هلحم  زرباباببهـسردم  هیجاتلاب - سلج  دق  ظعاولا و  يدابعلا  ریـشدرا  نب  رفظملا  روصنمابا  اندـهاش  اولاق : قارعلاب 
تاشنف ع ،)  ) تیبلا لها  لـئاضف  رکذ  مث  هظاـفلاب ، هقمن  هتراـبعب و  هزرط  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل سمـشلا  در  ثیدـح  رکذ  و  رـصعلا ،

ای یبرغت  ال  دـشنا : سمـشلا و  یلا  اموا  امئاق و  ربنملا  یلع  روصنموبا  ماـقف  تباـغ ، دـق  اـهنا  ساـنلا  نظ  یتح  سمـشلا  تطغ  هباـحس 
یلوملل ناک  نا  هلجال  فوقولا  ناک  نا  تیـسنا  مهءانث  تدرا  نا  کنانع  ینثا  هلجنل و  یفطـصملا و  لال  یحدـم  یهتنی  یتح  سمش 

هیلع  ) هتعیش یف  ثیدح  یف  اضیا : لاق  .تعلط و  سمـشلا و  نع  باحـسلا  باجناف  اولاق : هلجرل  هلیخل و  فوقولا  اذه  نکیلف  کفوقو 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا رظن  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  فیرطغلا  نبا  هیاور  لقن  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  (: ) مالـسلا

انرـصتقا لاق : و  يرخا ، لئاضف  یف  يرخا  تایاور  لقن  .همایقلا و  موی  نوزئافلا  مه  هتعیـش  اذـه و  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هلآ )
یبنلا لاقف  طحق ، اهباصا  اشیرق  نا  هلتاقم :)  ) یف جرفلاوبا  يور  .راصتخالا و  وه  و  انطرـش ، امع  انباتک  جرخی  الئل  رابخالا ، هذـه  یلع 
هدـلو مهیلا  عفدـی  نا  هولاس  هیلا و  اوواجف  لحملا ؟ اذـه  یف  بلاط  یبا  لقث  لمحن  الا  سابعلا : هزمح و  هیمعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
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ذخا و  ارفعج ، هزمح  و  ابلاط ، سابعلا  ذـخاف  لیقعل ، بحلا  دـیدش  ناک  .متئـش و  نم  اوذـخ  و  الیقع ، یل  اوعد  لاـقف : مهرما ، هوفکیل 
ایلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلارجح یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناکف  اولاق : .ایلع  مکیلع  یل  هللا  هراتخا  نم  ترتخا  دـق  مهل : لاـق  و  (ص ،)
(: مالسلا هیلع   ) هلوق قباطی  اذه  و  کلت :- جرفلا  یبا  هیاور  لقن  دعب  هباتک - لوا  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .نینـس  تس  هرمع  ناک  ذنم 

، اعبس نینس  ءوضلا  رصبا  توصلا و  عمسا  تنک  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .نینس و  عبـس  همالا  هذه  نم  دحا  هدبعی  نا  لبق  هللا  تدبع  دقل  )
ثالث هوعدـلا  راهظا  موی  هرمع  ناک  اذا  هنال  کلذ  و  غیلبتلا ،) راذـنالا و  یف  هل  نذا  ام  تماـص  ذـئنیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و 

عبس مهعمجاب  سانلا  لبق  هللا  دبعی  ناک  هنا  حص  دقف  تس ، نبا  وه  هیبا و  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  همیلـست  و  هنـس ، هرـشع 
ءاذختـسا و  بلقلا ، عوـشخ  لـالجالا و  میظعتلا و  یه  هلثم  هداـبع  نا  یلع  زییمت ، اذ  ناـک  اذا  هداـبعلا  هنم  حـصت  تـس  نـبا  و  نـینس ،

یف عباسلا - لصفلا   ) لالجلا مظعلا و  نم  تغلب  دق  اهناف  هلئاضف  اماف  اضیا : همث  لاق  .هناحبس و  هللا  لالج  نم  ائیـش  دهاش  اذا  حراوجلا 
هوادعا و هل  رقا  لجر  یف  لوقا  ام  و  اهلیـصفتل ، يدصتلا  و  اهرکذـل ، ضرعتلا  هعم  حمـسی  اغلبم  راهتـشالا  راشتنالا و  و  هماعلا ) همامالا 

قرـش یف  مالـسالا  ناطلـس  یلع  هیما  ونب  یلوتـسا  هنا  تملع  دـقف  هلئاضف ؟ نامتک  هبقانم و ال  دـحج  مهنکمی  مل  و  لضفلاب ، هموصخ 
و ربانملا ، عیمج  یلع  هونعل  و  هل ، بلاثملا  بئاعملا و  عضو  و  هیلع ، فیرحتلاا  هرون ، ءافطا  یف  هلیح  لکب  اودهتجا  و  اهبرغ ، ضرالا و 

دحا یمـسی  نا  اورظح  یتح  ارکذ ، هل  عفری  وا  هلیـضف  هل  نمـضتی  ثیدـح  هیاور  نم  اوعنم  و  مهولتق ، مهوسبح و  لب  هیحدام  اودـعوت 
رتست سمـشلاک ال  و  هرـشن ، عوضت  متک  املک  و  هفرع ، رـشتنا  رتس  املک  کسملاک  ناک  و  اومـس ، هعفر و  الا  کلذ  هداز  اـمف  همـساب ،

لک هیلا  یهتنت  و  هلیضف ، لک  هیلا  يزعت  لجر  یف  لوقا  ام  .هریثک و  نویع  هتکردا  هدحاو  نیع  هنع  تبجح  نا  راهنلا  ءوضک  و  حارلاب ،
اهیف غزب  نم  لک  و  اهتبلح ، یلجم  و  اهرامـضم ، قباس  و  اهرذـع ، وبا  و  اهعوبنی ، لئاضفلا و  سیئر  وهف  هفئاط ؟ لـک  هبذاـجتت  و  هقرف ،
رکذ و  مالـسلا ،) هیلع   ) هـیلا اـهءاهتنا  ررق  موـلعلا و  دـیدحلا  یبا  نـبا  رکذ  مـث  .يذـتحا  هلاـثم  یلع  و  یفتقا ، هـل  و  ذـخا ، هـنمف  هدـعب 

و هوبنلاب ، مهبیذـکت  یلع  همذـلا  لها  هبحت  لجر  یف  لوقا  ام  لاق : و  اهیف ، هدرفت  رکذ  هدـیمحلا و  تافـصلا  تاداـبعلا و  تـالامکلا و 
ارمشم هفیـس  الماح  اهتادابع ، تویب  اهعیب و  یف  هتروص  مورلا  جنرفلا و  كولم  روصت  و  هلملا ، لهال  مهتدناعم  یلع  هفـسالفلا  همظعت 
هلودـلا نکر  هیبا  فیـس  هیوب و  نب  هلودـلادضع  فیـس  یلع  ناـک  اهفایـسا ، یلع  هتروص  ملیدـلا  كرتـلا و  كوـلم  روـصت  و  هبرحل ،

عباسلا لصفلا   ) هاشکلم هنبا  نالسرا و  بلا  فیس  یلع  ناک  و  هتروص ،

نا دـحا  لک  دو  و  هب ، رثکتی  نا  دـحا  لک  بحا  لجر  یف  لوقا  ام  .رفظلا و  رـصنلا و  هب  نولافتی  مهناک  هتروص ، هماعلا ) همامالا  یف  - 
ناف كریغ ، نم  هحبقتست  ام  کسفن  نم  نسحتست  نا ال  اهدح : یف  لیق  ام  نسحا  یتلا  هوتفلا  یتح  هیلا ؟ باستنالاب  نسحتی  لمجتی و 

اودضع و  نایتفلا ، دیس  هومس  و  هیلع ، هورصق  و  هیلا ، هوهنا  ادانسا  کلذل  اولعج  و  ابتک ، کلذ  یف  اوفنص  و  هیلا ، مهسفنا  اوبسن  اهبابرا 
لوزن بابـسا   ) یف یلع و  الا  یتف  ـال  اـقفلاوذ ر و  ـالا  فیـس  ـال  دـحا : موی  ءامـسلا  نم  عمـس  هنا  يورملا  روهـشملا  تیبلاـب  مهبهذـم 
همربب مالسلا ) هیلع   ) همطاف هتتاف  اهتیب ، یف  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هملس : ما  یلا  هدنـسب  ریهطتلا  هیآ  لوزن  یف  يدحاولا )

اوسلجف اولخدـف  ع ،)  ) نیـسحلا نسحلا و  یلع و  ءاجف  تلاق : .کینبا  کجوز و  یل  یعدا  اهل : لاـقف  هیلع  اـهب  تلخدـف  هریرح ، اـهیف 
: هیالا هذه  یلاعت  هللا  لزناف  یلصا ، هرجحلا  یف  انا  و  تلاق : .يربح  ءاسک  هتحت  ناک  و  هل ، همانم  یلع  وه  و  هریرحلا ، کلت  نم  نولکای 

امهب يولاف  هیدی  جرخا  مث  هب  مهاشغف  ءاسکلا  لضف  ذخاف  اریهطت ،) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  ) … 
: تلق تیبلا و  یـسار  تلخداف  تلاق : .اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتصاخ  یتیب و  لها  ءالوه  مهللا  لاـق : مث  ءامـسلا  یلا 
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انا

نم ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هحیحـص :)  ) یف يذـمرتلا  يور  .ریخ و  یلا  کنا  ریخ ، یلا  کنا  لاق : هللا ؟ لوسر  اـی  مکعم 
: لوقی همطاف  بابب  رمی  هالـصلا  یلا  جرخ  اذا  رهـشا ، هتـس  نم  بیرق  یلا  هیالا  هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) هذـه لوزن  تقو 

: ) … یلاعت هلوق  نا  دهشی  ربخلا  تلق : اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تیبلا … (  لها  هالـصلا 
اهیلع ربطـصا  هالـصلاب و  کلها  رما  و  : ) لج زع و  هلوق  دعب  ناک  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا 
نیتآ هالـصلا و  نمقا  یلوالا و  هیلهاجلا  جربت  نجربت  ـال  نکتویب و  یف  نرق  و  : ) یلاـعت هلوق  دـعب  ـال  هبـسانملا ، هیاـغ  یف  وه  و  … (، 

امل لاق : سابع  نبا  نع  اضیا  يذـمرتلا  يور  .هعـضوم و  لیدـبت  نم  دـبالف  هرفانملا ، هیاغ  یف  هناف  هلوسر ،) …  هللا و  نعطا  هاـکزلا و 
هللا رما  نیذـلا  یبرقلا  ءـالوه  نم  هللا  لوسر  اـی  اولاـق : یبرقلا ) …  یف  هدوـملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  یلاـعت … ( : هلوـق  لزن 

نسحلا و همطاف و  یلع و  یلا  رظن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یبلعثلا ) ریـسفت   ) نع .اـمهانبا و  همطاـف و  یلع و  لاـق : مهتدومب ؟
نا و  یلاعت … ( : هلوق  لزن  امل  تلاق : سیمع  تنب  ءامسا  نع  هدانـساب  .متملاس و  نمل  ملـس  و  متبراح ، نمل  برح  انا  لاقف : نیـسحلا 

ارهاظت

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) تعمـس نینموملا ) …  حـلاص  لیئربج و  هـالوم و  وه  هللا  ناـف  هیلع 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـق  لاـق : ع )  ) نسحلا نع  ادنـسم  هیلحلا )  ) یف میعنوبا  يور  .بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملا  حـلاص  لوقی :
و مدآ ، دلو  دیس  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف برعلا ؟ دیـس  تسلا  هشئاع : تلاقف  ص -)  ) ایلع ینعی  برعلا - دیـس  یل  اوعدا  هلآ :)

يدعب اولضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  یلع  مکلدا  الا  راصنالا  رـشعم  ای  مهل : لاقف  هوتاف ، راصنالا  یلا  لسرا  ءاج  املف  .برعلا  دیـس  یلع 
زع و هللا  نم  مکل  تلق  يذـلاب  ینرما  لیئربج  ناف  یتمارکب ، هومرکا  و  یبحب ، هوبحاف  یلع  اذـه  لاـق : .هللا  لوسر  اـی  یلب  اولاـق : ادـبا ؟

مکلمحی ایدـهم ، ایداه  هودـجت  نیلعاف - مکارا  ام  و  ایلع - اوفلختـست  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : هفیذـح  نع  .لـج و 
: لاق مث  نیتعکر ، یلصف  ماق  مث  اءوض ، یل و  بکسا  سنا  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : سنا  نع  .ءاضیبلا و  هجحملا  یلع 
: سنا لاق  .نییـصولا  متاخ  و  نیلجحملا ، رغلا  دئاق  و  نیملـسملا ، دیـس  و  نینموملاریما ، بابلا  اذه  نم  کیلع  لخدـی  نم  لوا  سنا  ای 

ارـشبتسم ماـقف  .یلع  تلقف : سنا ؟ اـی  اذـه  نم  لاـقف : مالـسلا .) هیلع   ) یلع ءاـج  ذا  هتمتک ، راـصنالا و  نم  ـالجر  هلعجا  مـهللا  تـلق :
تعنص ام  ائیش  تعنـص  کتیار  دقل  هللا  لوسا  ای  یلع : لاق  ههجوب ، یلع  .قرع  حسمی  و  ههجوب ، ههجو  قرع  حسمی  لعج  مث  هقنتعاف ،

: لاق لبج  نب  ذاعم  نع  .يدـعب و  هیف  اوفلتخا  ام  مهل  نیبت  و  یتوص ، مهعمـست  و  ینع ، يدوت  تنا  ینعنمی و  اـم  و  لاـق : لـبق ؟ نم  یب 
نم دـحا  اهیف  کجاحی  و ال  عبـسب ، سانلا  مصخت  و  يدـعب ، هوبن  ـال  هوبنلاـب و  کمـصخا  یلع  اـی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق 

و هیوسلاب ، مهمـسقا  و  هللا ، رماب  مهموقا  و  هللا ، دـهعب  مهافوا  و  هللااـب ، اـنامیا  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) مهلوا تنا  شیرق :
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  ثدحتن  انک  لاق : سابع  نبا  نع  .هیزم و  هللا  دنع  مهمظعا  و  هیضقلاب ، مهرـصبا  و  هیعرلا ، یف  مهلدعا 
(: مالسلا هیلع   ) یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : رامع  نع  .هریغ و  یلا  دهعی  مل  ادهع  نیعبس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  دهع 

، ایندـلا یف  دـهزلا  لج : زع و  هللا  دـنع  راربالا  هنیز  یه  اهنم ، یلاعت  هللا  یلا  بحا  هنیزب  دابعلا  نیزت  مل  هنیزب  کـنیز  دـق  یلاـعت  هللا  نا 
کب نوضری  و  اعابتا ، مهب  یضرت  کلعجف  نیکاسملا ، بح  کل  بهو  و  ائیش ، کنم  ایندلا  ارزت  ائیش و ال  ایندلا  نم  ارزت  کلعجف ال 

اهسرغ ندع  هنج  نکسی  و  یتامم ، تومی  و  یتایح ، ایحی  نا  هرـس  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : سابع  نبا  نع  .اماما و 
لیو و  اـملع ، اـمهف و  اوقزر  یتـنیط  نم  اوقلخ  یترتـع ، مهناـف  يدـعب ، نم  همئـالاب  دـتقیل  و  هیلو ، لاوـیل  و  يدـعب ، اـیلع  لاوـیلف  یبر ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2143 

http://www.ghaemiyeh.com


نا هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : هزرب  یبا  نع  .یتعافش و  هللا  مهل  انا  ال  یتلص ، مهیف  نیعطاقلا  یتما ، نا  مهلـضفب  نیبذکملل 
و یئایلوا ، ماما  و  يدهلا ، هیار  ایلع  نا  لاقف : .تعمـس  تلقف : .عمـسا  لاقف : .یل  هنیب  بر  ای  تلقف : یلع ، یف  ادهع  یلا  دهع  یلاعت  هللا 
: لاقف هترشبف ، یلع  ءاجف  .کلذب  هرـشبف  ینـضغبا ، هضغبا  نم  و  ینبحا ، هبحا  نم  نیقتملا ، اهتمزلا  یتلا  هملکلا  وه  و  ینعاطا ، نم  رون 
: تلق هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق .یب  یلوا  هللااف  هب  ینترشب  يذلا  متی  نا  و  یبنذبف ، ینبذعی  ناف  هتضبق ، یف  و  هللادبع ، انا  هللا  لوسر  ای 
یـشب ء ءالبلا  نم  هصخیـس  هنا  یلا  یلاعت  عفر  هنا  مث  .هب  کلذ  تلعف  دـق  یلاـعت : هللا  لاـقف  .ناـمیالا  هعیبر  لـعجا  و  هبلق ، لـجا  مهللا 

هنا قبس ، دق  یش ء  اذه  نا  لاقف : .یبحاص  یخا و  بر  ای  تلقف : .یباحصا  نم  ادحا  هب  صخی  مل  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )
رون و  یئایلوا ، ماما  و  ناـمیالا ، راـنم  و  يدـهلا ، هیار  هنا  لاـقف : یلع ، یف  ادـهع  یلا  دـهع  نیملاـعلا  بر  نا  لاـق : .هب و  یلبم  یلتبم و 
یبا نع  .یبر و  همحر  نئازخ  حـیتافم  یلع  .همایقلا  یف  یتیار  بحاص  و  هماـیقلا ، یف  ادـغ  ینیما  یلع  هزرباـبا  اـی  ینعاـطا ، نم  عیمج 
یشم مث  اهحلصی ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهلوانتف  هلعن ، عسـش  عطقناف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  یـشمن  انک  لاق : يردخلا  دیعس 

نا سانلا  اهیا  ای  لاقف : (ص ،)

یبنلا لاق  امب  هترـشبف  تجرخف  دیعـسوبا : لاق  یلعن .) فصاـخ  وه  و   ) هلیزنت یلع  تلتاـق  اـمک  نآرقلا ، لـیوات  یلع  لـتاقی  نم  مکنم 
نا یلع  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع .هعمـس و  دق  هناک  احرف  هب  ثرتکی  ملف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

دوعسم نبا  نع  .یملعل و  هیعاو  نذا  تناف  هیعاو ) نذا  اهیعت  و  هیالا … ( : هذه  تلزنا  و  یعتل ، کملعا  و  کیندا ، نا  ینرما  یلاعت  هللا 
.نطابلا و رهاظلا و  ملع  هدنع  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نا  و  نطب ، رهظ و  هل  الا  فرح  اهنم  ام  فرحا ، هعبس  یلع  لزنا  نآرقلا  نا  لاق :
و ال نولوالا ، هقبسی  مل  سمالاب  لجر  مکقراف  دقل  لاق : سانلا و  بطخ  و  هیبا - هافو  دعب  يا  ماق - ع )  ) نسحلا نا  میری : نب  هریبه  نع 

یتح دـتری  الف  هیارلا ، هیطعیف  هثعبی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  لمعب ، هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) نورخـالا هکردـی 
نا دارا  هئاطع ، نم  تلضف  هئامعبـس  الا  ءاضیب  ءارفـص و ال  كرت  ام  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی ، نع  لیئربج  هیلع ، لج  زع و  هللا  حتفی 

هریسم یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  انک  لاق : اصیقعب ، فورعملا  دیعس  یبا  نع  هنیفص )  ) یف محازم  نب  رـصن  يور  .امداخ و  اهب  يرتشی 
یتح مالـسلا ) هیلع   ) یلع انب  قلطناف  ءاملا ، یلا  اوجاتحا  سانلا و  شطع  داوسلا  اذـه  بناج  نم  هفوکلا  رهظب  انک  اذا  یتح  ماـشلا ، یلا 

اهانافکاف انرما  مث  اووترا ، هنم و  سانلا  برـشف  ءام ، جرخف ال  اهانعلتقاف ، انرماا  زنع  هضبر  اهناک  ضرالا  نم  سرـض  هرخـص  یلع  اناتا 
ای معن  اولاق : هنم ؟ متبرـش  يذـلا  ءاملا  اذـه  ناکم  ملعی  دـحا  مکنم  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  الیلق  انیـضم  اذا  یتح  سانلا  راس  و  هیلع ،

، هیف هنا  يرن  يذـلا  ناکملا  یلا  انیهتنا  یتح  قیرطلا  انـصصتقاف  هاشم ، اـنابکر و  لاـجر  اـنم  قلطناـف  .هیلا  اوقلطناـف  لاـق : .نینموملاریما 
انبرق ام  اولاق : مکدـنع ؟ وه  يذـلا  ءاملا  نیا  مهانلاسف  انم ، بیرق  رید  یلا  انقلطنا  انیلع  لیع  اذا  یتح  یـش ء ، یلع  ردـقن  ملف  اـهانبلطف 
یصو وا  یبن  الا  هجرختسا  ام  و  ءاملا ، کلذب  الا  ریدلا  اذه  ینب  ام  اولاق : .معن  انلق : هنم ؟ متبرش  متنا  اولاق : .هنم  انبرـش  انا  یلب  انلق : .ءام 

نم بهار  لزنف  تارفلا ، بناـج  یلع  خـیلب ، هل : لاـقی  ناـکمب  هقرلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لزن  اـمل  لاـق : ینرعلا ، هبح  نع  يور  .یبن و 
هیلع  ) یلع لاـق  کـیلع ؟ هضرعا  میرم ، نب  یـسیع  هبتک  اـنئابآ ، نع  هاـنثراوت  اـباتک  اندـنع  نا  مالـسلا :) هـیلع   ) یلعل لاـقف  هتعموـص ،

نییمالا یف  ثعاب  هنا  رطـس : ام  یف  رطـس  یـضق و  ام  یف  یـضق  يذـلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  بهارلا : لاق  وه ؟ اـمف  معن  مالـسلا :)
باخص و ال  طیلغ ، و ال  ظف ، هللا ال  لیبس  یلع  مهلدی  و  همکحلا ، و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) باتکلا مهملعی  مهنم  الوسر 

دوعص و لک  یف  و  زشن ، لک  یلع  هللا  ندمحی  نیذلا  نودامحلا  هتما  حفصی ، وفعی و  نکلو  هئیـسلا ، هئیـسلاب  يزجی  و ال  قاوسالا ، یف 
ام کلذب  تثبلف  تعمتجا ، مث  هتما ، تفلتخا  هللا  هافوت  اذاف  هاوان ، نم  لک  یلع  هللا  هرـصنی  و  ریبکتلا ، لیلهتلاب و  مهتنـسلا  لذـت  طوبه ،
یف یـشتری  و ال  قحلاب ، یـضقی  و  رکنملا ، نع  یهنی  فورعملاب و  رمای  تارفلا  اذه  یطاشب  هتما  نم  لجر  رمیف  تفلتخا ، مث  هللا ، ءاش 
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یف هللا  فاخی  امظلا ، یلع  ءاملا  برـش  نم  هیلع  نوها  توملا  و  حـیرلا ، هیف  تفـصع  موی  یف  داـمرلا  نم  هیلع  نوها  ایندـلا  و  مکحلا ،
یناوضر هباوث  ناک  هب ، نماف  دالبلا  هذه  لها  نم  یبنلا  کلذ  كردا  نم  .مئال  همول  هللا  یف  فاخی  و ال  هینالعلا ، یف  هل  حصنی  رسلا و 

یتح کقرافم ، ریغ  کبحاصم  اـناف  بهارلا : لاـق  .هداهـش و  هعم  لـتقلا  ناـف  هرـصنیلف ، حـلاصلا  دـبعلا  کـلذ  كردا  نم  و  هنجلا ، و 
یف ینرکذ  يذلا  دمحلا هللا  ایـسنم ، هدـنع  ینلعجی  مل  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق : مث  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یکبف  لاق : کباصا ، ام  ینبیـصی 
املف نیفص ، موی  بیصا  یتح  یـشعتی ، و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  يدغتی  اورکذ - ام  یف  ناک - و  هعم ، بهارلا  یـضم  .راربالا و  بتک 

هل رفغتسا  و  تیبلا ، لها  انم  اذه  لاق : و  هنفد ، هیلع و  یلص  هودجو  املف  .هوبلطا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  مهالتق  نونفدی  سانلا  جرخ 
فت  ) یف یبلعثلا  يور  يدبیملا :) حتاوف   ) یف .ارارم و 

هرجـش بام ) نسح  مهل و  یبوط  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  : ) یلاعت هلوق  یف  یبوط )  ) نا نیریـس : نبا  سابع و  نبا  نع  هریس )
لصفلا : ) هبسانملاب هیسرافلاب  نیتیبلا  نیذه  يدبیملا  لقن  مث  .نصغ  اهنم  نموم  لک  راد  یف  و  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  راد  یف  اهلصا 

ردـپ رگ  رگد  يدـنویپ  وـت  يوـس  ره  هـب  ار  ناـج  هتـشر  رگد  يدـنب  یلد  ره  رب  تا  هرط  نیکـشم  يا ز  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا -
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نا  یفاکلا ) هضور   ) يور رگد و  يدنزرف  وت  نوچ  یبوخب  دیان  نیمز  رب  لثملا  یف  دشاب  هام  ردام  دیـشروخ و 

نا ول ال  و  میرم ، نب  یـسیع  نم  اهبـش  کیف  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع لبقا  ذا  اسلاج  ناک  انیب  هلآ )
تحت نم  بارتلا  اوذـخا  الا  سانلا  نم  المب  رمت  ال  الوق : کیف  تلقل  ع )  ) یـسیع یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتما  نم  فئاوط  کیف  لوقت 

الثم همع  نبال  برـضی  نا  یـضر  ام  اولاقف : مهعم ، شیرق  نم  هدع  هریغملا و  و  نایبارعالا ، بضغف  .هکربلا  کلذب  نوسمتلی  کیمدـق 
و اذه ، نودصی .) هنم  کموق  اذا  الثم  میرم  نبا  برـض  امل  و  : ) لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلع  لج  زع و  هللا  لزناف  .یـسیع  الا 
اهنال ال نکمم ، ریغف  ءاصقتـسالاب  اهلقن  اما  و  همج .) لئاضف  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوقل ادـهاش  اجذومنا  هلئاـضف  نم  اـنلقن  اـم  اـنلقن  دـق 

راحبلا تناک  ول  هیف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  رم  دق  فیک ال و  یصحت ،

میلـس نع  یـسربطلا ) جاجتحا   ) يور نینموملا ) بولق  اهفرعت  ( ؟ هلئاضف اوصحا  امل  اباتک  نجلا  سنالا و  و  امالقا ، راجـشالا  و  ادادم ،
، شیرق ریغ  نم  دحا  مهیف  ام  هولبقتـسا  نیذلا  اذاف  رظنف  هنیدملا ، لها  هلبقتـساف  هتفالخ ، یف  اجاح  هیواعم  مدـق  لاق : یلالهلا  سیق  نب 

یف عباسلا - لصفلا   ) دعـس نب  سیق  لاقف  مهحـضاون ؟ نیا  لاـقف : .باود  مهل  سیل  هل : لـیقف  ینلبقتـست ؟ مل  راـصنالا  لاـب  اـم  لاـقف :
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا دهاشم  نم  امهدعب  ام  دحا و  ردب و  موی  اهونفا  اهدیس - نبا  راصنالا و  دیـس  ناک  و  هدابع - نب  هماعلا ) همامالا 

هللا یلص   ) یبنلا نا  اما  سیق : لاقف  هیواعم ، تکسف  .نوهراک  هل  متنا  و  هللا ، رما  رهظ  یتح  مالسالا  یلع  كابا  كوبرـض و  نیح  هلآ ،)
هیواعم رم  مث  .هوقلت  یتح  اوربصاف  لاق : .هاقلن  یتح  ربصن  نا  لاـق : مکرما ؟ اـمبف  لاـق : .هرثا  هدـعب  یقلنـس  اـنا  اـنیلا : دـهع  هلآ ) هیلع و 

نم دجت  الف  نیفصب ؟ مکتلتاق  ینا  هدجومل  الا  مایقلا  نم  کعنم  ام  هل : لاقف  سابع ، نب  هللادبع  ریغ  اوماق  هوار  املف  شیرق ، نم  هقلحب 
؟ نامثع لتق  نمف  سابع : نبا  لاق  .رفاک  هلتق  رمع  نا  لاق : .لتق  اضیا  رمعف  سابع : نبا  لاق  .امولظم  لـتق  ناـمثع  یمع  نبا  ناـف  کـلذ 

فکف هتیب ، لها  یلع و  بقانم  رکذ  نع  یهنن  قافالا  یف  اـنبتک  اـناف  هیواـعم : لاـق  .کـتجحل  ضحدا  كاذـف  لاـق : .نوملـسملا  لاـق :
امع لاسن  ارقنف و ال  لاق : .معن  لاق : هلیوات ؟ نع  اناهنتفا  لاق : .ال  لاق : نآرقلا ؟ هءارق  نع  اناهنتا  هیواـعم  اـی  ساـبع : نبا  لاـقا  .کـناسل 

کلذ نع  لس  لاق : هللا ؟ ینع  ام  ملعن  و ال  هب ، لمعن  فیکف  لاق : .هب  لمعلا  لاق : هب ؟ لمعلا  وا  هتءارق  اـنیلع  بجوا  اـمهیا  هب ؟ هللا  ینع 
هیواعم ای  اناهنتا  نایفـس ؟ یبا  لآ  هنع  لاساف  یتیب ، لها  یلع  نآرقلا  لزنا  امنا  لاق : .کتیب  لها  تنا و  هلواتت  اـم  ریغ  یلع  هلواـتی ، نم 

اوورت و ال  هولوات ، و  نآرقلا ، اوورقا  لاق : کلهتف ؟ ملعتف  کلذ  نع  همالا  لاست  نا  و  مارح ، لالح و  نم  هیف  امب  نآرقلاـب  هللا  دـبعن  نا 
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هللا رون  اوئفطی  نا  نودـیری  : ) نآرقلا یف  لوـقی  یلاـعت  هللا  ناـف  ساـبع : نبا  لاـق  .کـلذ  يوـس  اـم  اوورا  و  مکیف ، هللا  لزنا  اـمم  اـئیش 
دبال تنک  نا  و  کناسل ، فک  و  کسفن ، یلع  عبرا  ساـبع ، نباـی  لاـق : نورفاـکلا ) هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هللا  یباـی  مههاوفاـب و 
نم اهب  نم  هرثکل  هفوکلا ، لها  کلذ  یف  هیلب  سانلا  دـشا  ناک  و  هتیب ، یلا  عجر  مث  .هینالع  ادـحا  هعمـست  ارـس ال  کلذ  نکیلف  العاف 
وه و  هعیشلا ، عبتتی  لعجف  هرصبلا ، هفوکلا و  نیقارعلا : هیلا  مض  و  هیبا ، نب  دایز  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لمعتـساف هعیـشلا ،

و مهنیعا ، لمـس  و  لخنلا ، عوذج  یف  مهبلـص  و  لجرالا ، يدـی و  الا  عطق  و  مهفاخا ، و  ردـم ، رجح و  لک  تحت  مهلتقی  فراع ، مهب 
هیواعم بتک  .دیرط و  و  سوبحم ، و  بولصم ، لوتقم و  نیب  مهف  فورعم ، دحا  اهب  قبی  ملف  قارعلا ، نع  اوفن  یتح  مهدرش ، مهدرط و 

ناـمثع و هعیـش  نم  مکلبق  نم  اورظنا  و  هداهـش ، هتیب  لـها  یلع و  هعیـش  نم  دـحال  اوزیجت  ـالا  راـصمالا : عیمج  یف  هلاـمع  عیمج  یلا 
لکب یلا  اوبتکا  و  مهومرکا ، مهوبرق و  و  مهـسلاجم ، اونداف  هبقانم  هلـضف و  نووری  نیذـلا  و  هتیالو ، لها  هتیب و  لـها  یبحم  و  هیبحم ،

نم مهیلا  ثعبی  ناـک  اـمل  اـهولعتفا  و  ناـمثع ، یف  تاـیاورلا  ترثـک  یتـح  اوـلعفف  .هتلیبـق  هیبا و  مسا  همـساب و  هبقاـنم ، نم  يوری  نم 
نم دحا  یجی ء  سیلف  ایندلا ، لاومالا و  یف  اوسفانت  و  رـصم ، لک  یف  کلذ  رثکف  یلاوملا ، برعلا و  نم  عئاطقلا  علخلا و  تالـصلا و 
نا هلامع : یلا  بتک  مث  .هللا  ءاش  ام  کلذب  اوثبلف  زیجا ، برق و  و  همسا ، بتکالا  هلیضف  هبقنم و  نامثع  یف  يوریف  راصمالا ، نم  رـصم 
رقا انیلا و  بحا  کلذ  ناف  هتقباس ، هلـضف و  هیواعم و  یف  هیاورلا  یلا  سانلا  اوعداف  رـصم ، لک  یف  اشف  رثک و  دق  نامثع  یف  ثیدـحلا 
یف تایاورلا  یف  سانلا  ذـخاف  ساـنلا ، یلع  هباـتک  ضاـق  ریما و  لـک  ارقف  .مهیلع  دـشا  و  تیبلا ، اذـه  لـها  هجحل  ضحدا  و  اـننیعال ،

یلا کلذ  اوقلا  و  اروز ، دجسم  لک  و  هروک ، لک  یف  ربنملا  یلع  هیواعم ، لئاضف 

.هللا و ءاش  ام  کلذب  اوثبلف  مهمـشح ، مهءاسن و  مهتانب و  هوملع  یتح  نآرقلا ، مهنوملعی  امک  مهنایبص ، کلذ  اوملعف  باتکلا  یملعم 
یلع و نید  یلع  ناک  نم  لک  لتقا  : ) هیواعم هیلا  بتکف  هیار .) یلع و  نید  یلع  مهنا  : ) نییمرـضحلا قح  یف  هیواـعم  یلا  داـیز  بتک 

هنا هنیبلا  هیلع  تماق  نم  اورظنا  : ) نادـلبلا عیمج  یلا  هیواـعم  بتک  .مهب و  لـثم  و  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) مهلتقف هیار )
مل نا  هولتقاف و  هبحب  هومهتا  نم  یلع و  هعیـش  نم  مکلبق  نم  اورظنا  : ) رخآ اباتک  بتک  و  ناویدلا .) نم  هوحماف  هتیب  لها  ایلع و  بحی 

لجرلا ناک  یتح  هقنع ، برضی  هملک  هنم  طقست  لجرلا  ناک  ول  یتح  رجح ، لک  تحت  همهتلا  هنظلا و  یلع  مهولتقف  هیلع .) هنیبلا  مقت 
امیـس ال  نادـلبلا ، نم  دـلب  یف  هسفن  یلع  نم  ای  هعیـشلا ال  نم  لجرلا  و  هورکمب ، هل  ضرعتی  مظعی و ال  ناـک  رفکلا  هقدـنزلاب و  یمری 

الا هثدحی  و ال  هکولمم ، همداخ و  فاخی  هتیب و  یف  هاتال  هب ، قثی  نم  یلا  ارـس  یقلی  نا  دارا  مهنم  ادحا  نا  ول  یتح  هرـصبلا ، هفوکلا و 
نایبصلا اهیلع  اشن  و  هبذاکلا ، مهثیداحا  ترهظ  یتح  هدـش  الا  رمالا  دادزی  ـال  مث  .هیلع  نمتکیل  هظلغملا ، ناـمیالا  هیلع  ذـخای  نا  دـعب 

ثیداـحالا اولحتناـف  عرولاا ، عوـشخلا  نورهظی  نیذـلا  نوعنـصتملا  نووارملا  ءارقلا  کـلذ  یف  ساـنلا  دـشا  ناـک  و  کـلذ ، نوـملعی 
مهثیداحا و تراص  یتح  لزانملا ، لاومالا و  عئاطقلا و  کلذب  نوبیـصی  مهـسلاجم و  نوندی  و  هاضقلا ، هالولا و  دنع  کلذب  نوظحتی 

تعمتجاف .اهیف  کش  وا  اهدر  نم  اوضغبا  و  اهیلع ، اوبحا  اهوملع و  اهوملعت و  اـهولبق و  اـهوورف و  اقدـص ، اـقح و  مهدـنع  مهتاـیاور 
اهنا نوری  مه  اهولبقف و  اهلثمل ، لاعتفالا  نولحتـسی  نیذـلا ال  مهنم  نینیدـتملا  نیکـسنتملا و  دـی  یف  تراص  و  مهتعامج ، کلذ  یلع 

و اقح ، لطابلا  و  الطاب ، مهدـنع  نامزلا  کلذ  یف  قحلا  راـصف  اـهتیاور ، نع  اوضرعـال  هلعتفم  اـهنا  اونقیت  اـهنالطب و  اوملع  ول  و  قح ،
املف دیرط ، وا  لوتقم  وا  هسفن ، یلع  فئاخ  الا  یلو  قبی هللا  ملف  ءادلا ، دادزا  ع )  ) نسحلا تام  املف  .ابذـک  قدـصلا  و  اقدـص ، بذـکلا 
ینب ع )  ) نیـسحلا عمج  دـق  و  هعم ، سابع  نب  هللادـبع  و  رفعج ، نب  هللادـبع  جـح  و  ع )  ) نیـسحلا جـح  نیتنـسب  هیواعم  توم  لبق  ناک 

یف عباسلا - لصفلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  ادـحا  عدـی  مل  مث  مهتعیـش ، مهیلاوم و  مهءاسن و  مهلاـجر و  مشاـه :
فلا نم  رثکا  ینمب  هیلا  عمتجاف  مهعمج ، الا  کسنلا  حالـصلاب و  نیفورعملا  راصنالا  نم  و  نیعباتلا ، مهئاـنبا و  نم  و  هماـعلا ) هماـمالا 
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ناف دعب ، اما  لاق : مث  هیلا ، ینثا  ادمحف هللا و  ابیطخ ، مهیف  ع )  ) ماقف هباحصلا ، ءانبا  نوعباتلا و  مهتماع  هقدارس : یف  ع )  ) نیسحلا لجر و 
تقدـص ناـف  ءایـشا  نع  مکلاـسا  نا  دـیرا  ینا  و  مکغلب ، متدهـس و  متیار و  و  مـتملع ، دـق  اـم  انتعیـشب  اـنب و  عنـص  دـق  هیغاـطلا  اذـه 

هب متقثو  هومتنمتئا و  نم  مکلئابق ، مکراصما و  یلا  اوعجرا  مث  یلوق ، اومتکا  و  یتلاقم ، اوعمسا  و  ینوبذکف ، تبذک  نا  و  ینوقدصف ،
نیـسحلا كرت  امف  نورفاکلا .) هرک  ول  هرون و  متم   ) هللا نکلو  بهذی ، قحلا و  اذه  سردنی  نا  فاخا  یناف  نوملعت ، ام  یلا  مهوعداف 

، هاور الا  هتیب  لها  هما و  هیبا و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هلاق  ائیـش  و ال  هرـسف ، هلاق و  الا  نآرقلا  نم  مهیف  یلاعت  لزنا  ائیـش  (ع )
مل یتح  .هنمتان  هقدـصن و  نم  هانثدـح  دـق  مهللا  نوعباتلا : لوقی  .هاندهـش و  هانعمـس و  دـق  معن  مهللا  هباحـصلا : لوقت  کلذ  لک  یف 

ینئادملا هاور  .کلذ و  یلع  سانلا  قرفت  لزن و  مث  .هب  نوقثت  نم  هب  متثدح  متعجر و  الا  هللااب  مکدـشنا  لاق : مث  هلاق ، الا  ائیـش  كرتی 
یف هیاورلا  یلا  سانلا  اوعداف  (-: ) هیواعم یف  هیاورلا  یلا  سانلا  اوعداف  : ) هیاورلا هذه  یف  هلوق  لدب  هتیاور - یف  و  ناصقن ، هدایز و  عم 

هباحـصلا یف  هل  ضقانمب  ینوتآ  الا و  بارت ، یبا  یف  نیملـسملا  نم  دحا  هیوری  اربخ  اوکرتت  و ال  نیلوالا ، ءافلخلا  هباحـصلا و  لئاضف 
یف عباسلا - لصفلا  (. ) نامثع بقانم  نم  مهیلع  دشا  و  هتعیـش ، بارت و  یبا  هجحل  ضحدا  و  ینیعل ، رقا  یلا و  بحا  اذـه  ناف  هلعتفم ،

هلئاضف یف  اوناک  نکل  اهنوفرعی ، نیقفانملا ال  نا  هموهفم  سیل  نینموملا ) بولق  اهفرعت  : ) لاق نا  و  مالسلا ) هیلع   ) وه و  هماعلا ) همامالا 
هبـس عضو  يذـلا  وه  هریغملا و  نا  رمف  اولع ،) …  املظ و  مهـسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودـحج  و  : ) یلاعت هتاـیآ  یف  اـمک  مالـسلا ) هیلع  )

.کلذب ملعا  انا  لب  هلهجا  ائیش  یلع  لضف  نم  رکاذب  تسل  کنا  هعصعصل : لاق  هیواعم ، یلا  کلذب  برقتی  یتح  الوا  مالـسلا ) هیلع  )
حلاص یبا  نع  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يور  مالـسلا ،) هیلع   ) هیدـناعم یقاب  و  حاجحلا ، هیواعم و  لثم  یتح  نیعماسلا ) ناذآ  اهجمت  (و ال 

ناک و هناف  دبال  ذا  اما  لاق : .کیفعا  ال  لاق : ینیفعت ؟ وا  لاقف : .ایلع  یل  فص  لاقف : هیواعم ، یلع  ینانکلا  هرمض  نب  رارض  لخد  لاق :
نم شحوتـسی  هیحاون ، نم  همکحلا  قطنت  و  هبناوج ، نم  ملعلا  رجفنی  الدـع ، مکحی  الـصف و  لوقی  يوقلا ، دـیدش  يدـملا ، دـیعب  هللا 

ام سابللا  نم  هبجعی  هسفن ، بطاخی  و  هفک ، بلقی  هرکفلا ، لیوط  هربعلا ، ریزغ  هللا  ناک و  هتملظ ، لیللاب و  سناتسی  و  اهترهز ، ایندلا و 
انل ال هبیرقت  انم و  هبرق  انیلا و  هبرقت  عم  ناک  و  هانلاس ، اذا  انبیجی  و  هانیتا ، اذا  انیندی  اندحاک ، هللا  ناک و  بشج ، ام  ماعطلا  نم  و  رـصق ،

ساـبی ـال  و  هلطاـب ، یف  يوقلا  عـمطی  ـال  نیکاـسملا ، بحی  ونیدـلا  لـها  مظعی  موـظنملا ، وـلوللا  لـثم  نعف  مسبت  ناـف  هل ، هبیه  هملکن 
یلع اضباق  هبارحم  یف  لیمی  هموجن ، تراغ  هلودس و  لیللا  یخرا  دق  و  هفقاوم ، ضعب  یف  هتیار  دقل  هللااب  دهـشاف  هلدع ، نم  فیعـضلا 
یلا ایندـلل : لوقی  مث  هیلا - عرـضتی  انبر - انبر  لوقی : وه  نالا و  هعمـسا  یناکف  نیزحلا ، ءاکب  یکبی  و  میلـسلا ، لـملمت  لـملمتی  هتیحل 

هآ ریـسی ، كرطخ  و  ریقح ، کـسلجم  و  ریـصق ، كرمعف  اـثالث ، کـتتب  دـق  يریغ ، يرغ  تاـهیه  تاـهیه  تقوشت ؟ یلا  ما  تررغت ؟
، اهکلمی ام  هتیحل  یلع  هیواعم  عومد  تفکوف  لاق : .قیرطلا  هشحو  رفسلا و  دعب  دازلا و  هلق  نم  هآ  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )

حبذ نم  دجو  لاق : رارـض ؟ ای  هیلع  كدج  فیک و  ع )  ) نسحلاوبا ناک  اذک  لاقف : ءاکبلاب ، موقلا  قنتخا  دق  و  همکب ، اهفـشنی  لعج  و 
نسحلل جاجحلا  لاق  لاق : یبعشلا  نع  ادنسم  هضقن )  ) یف یفاکـسالا  يور  .اهنزح و  نکـسی  اهتعمد و ال  اقرت  ال  اهرجح ، یف  اهدحاو 

یلا یلـص  نم  لوا  وه  لوقا  ام  لاقف : نسح ؟ ای  تنا  لوقت  ام  بلاط :- یبا  نب  یلع  رکذ  و  نیعباتلا ، نم  هعاـمج  هدـنع  و  يرـصبلا -) )
قـباوس ال هل  تقبـس  دـق  و  هلوـسر ، نم  هبارق  و  هبر ، نم  هلزنم  یلعل  هنا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هوـعد  باـجا  و  هـلبقلا ،

نفرصب رما  تویبلا و  ضعب  لخدف  هریرس  نع  ماق  ادیدش و  ابضغ  جاجحلا  بضغف  .دحا  اهدر  عیطتسی 

اولاقف رعشلا ، نم  ائیش  اورکذ  اورخافتف و  هقلح  یف  شیرق  تناک  لاق : یلع ، نب  دیز  نع  ادنـسم  هبقانم  یف  یعفاشلا  یجنکلا  يور  .ا و 
زعا انب  مالـسالا و  مئاعد  ماقا  انب  هیبن و  صنب  انمرکا  هللا  لاقف : .لقف  اضیا  تنا  معن و  اولاقف : .متلق  دـقل  لاقف : .لق  نسحلاابا  اـی  لـق  هل :

ضئارفب انتایبا  یف  لیربج  انباتنی  ماهلا  خارف  نع  مجامجلا  اـهیف  انفویـس  ریطت  هکرعم  لـک  یف  مادـقالا  رـصنلاب و  اـنزعا  هباـتک و  هیبن و 
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لـصفلا  ) مامز لک  مامز  اهماظن و  اهلک و  هیربلا  نم  رایخلا  نحن  مارح  لک  مرحم هللا  هلح و  لحتـسم  لوا  نوکنف  ماـکحالا  مالـسالا و 
نوضقاـنلا مهمزعب و  رومـالا  یه  ومربملا و  ماـیالا و  ثداوح  نونماـضلا  ههیرک  لـک  تارمغ  وضئاـخلا  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا -

و اذه ، ماقمقلا  دیصالا  سار  میقن  انفویـس و  سیمخلا  هلئاغ  درت  ماعنالا و  فورعملاب و  دوجن  هعنم و  اندرا  نم  عنمنل  انا  ماربالا  مئارص 
ناذالا یمرل  هراعتساف  قوذلا ، بسانی  اذا ال  هیف  نم  بارشلا  لجرلا  یمر  جملا  یف  لصالاف  هراعتسا  اهجمت ) و ال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق

ام یف  هیباحـصلا  مهبتک  عجار  نم  کلذ  حـضوی  ناذالا ، اهجمت  هئادـعال  هوعـض  اـم و  نا  همـالک  یمرم  و  تارکنملا ، نم  هعمـست  اـم 
فیک لضفلا ، مهئاعدا  عم  نیلقانلا  نم  بجعلا  و  اهتیور ، و  اهعامـس ، نم  رـصبلا  عمـسلا و  يذاتی  هللا  رمعلف  مهترـشع ، یقابل  هوعـضو 

یبا نبا  لاق  .بنرالا  هیمرلا  سئب  لاقی : .دیـصلا  هیمرلا : يرهوجلا : لاق  هیمرلا ) هب  تلام  نم  کنع  عدـف  ( ؟ هیاردـلا فالخ  اـم  نولقنی 
اذـه لهف  تلق : ناف  .اهیلا  هتلاما  يا : هب ، تلام  ایندـلا و  یلا  لام  نم  رکذ  عد  هیمرلا ) هب  تلام  نم  کـنع  عدـف  : ) هلوق ینعم  دـیدحلا :

، نامثع یلا  هملکلا  هذه  فرـصی  نا  و  کلذ ، نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  هزنی  نا  یغبنی  تلق : رمع ؟ رکب و  یبا  یلا  هراشا 
، نامثع هب  رکذی  امب  امهرکذی  نکی  مل  مالسلا ) هیلع   ) هنا ملع  هسفن  نم  ناسنا  فصنا  اذا  هاندروا و  دق  و  هباتک ، یف  هرکذ  هیواعم  نال 

اراغـصتسا ههیزنت  امهل  هرکذ  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیزنت  دارا  نا  تلق : .ادـج  هبرطـضم  تناک  نامثع  نیب  هنیب و  لاحلا  ناف 
راشا ناک  و  هیف ، امهرکذ  هباتک  یف  نامثع  هیواعم  رکذ  امکف  ـالا  و  هجو ، هلف  هدـنع  امهردـقل  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )

مهلـضفا ناکف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هیلا بتک  هیواعم  نا  رمف  نامثع ، رکذ  نم  دـشا  هیلع  نوکی  اـمب  مالـسلا ) هیلع   ) هل اـباضغا  امهرکذـب 
یناثلا هفیلخلا  مث  هدرلا ، لها  لتاق  و  هوعدـلا ، مل  و  هملکلا ، عمج  يذـلا  لوـالا  هفیلخلا  هلزنم  نیملـسملا  هللا و  دـنع  مهـالعا  و  هبترم ،
کنم نیملـسملا  موی  ام  و  مالـسلا -) هیلع   ) هیلا هباتک  یف  لاا  نا  یلا  نیکرـشملا  باقر  لذا  و  راـصمالا ، رـصم  و  حوتفلا ، حـتف  يذـلا 

نع اورخات  یتح  سانلا  نم  هباصع  تیوغتـسا  و  کتیم ، یف  تدعق  و  هرما ، داسفا  تمر  و  هیلع ، تیوتلا  رکبابا و  تدسح  دقل  دحاوب ،
هدلو لتق  تلواح  کنا  یتح  هباصمب ، هتامشلا  ترهظا  و  هلتقب ، تررس  و  هتدم ، تلطتـسا  و  هتدسح ، رمع و  هفالخ  تهرک  مث  هتعیب ،

: دیدحلا یبا  نبا  لوق  .نالف و  نالف و  مالسالا  یف  سانلا  لضفا  نا  تمعز  و   ) هیواعمل مالـسلا ) هیلع   ) هباوج یف  و  هیبا ) لتاق  لتق  هنال 
نال فانم  ریغ  وه  و  هرکذی ، ناک  امب  امهرکذی  یتح  نامثع ، کته  امک  رتسلا ، اکتهی  مل  امهناف  هطلاغم ، ناسنالا ) …  فصنا  اذا  (و 
نم يرخالا  هبطخ  ریغ  قایـسلا - هیـضتقی  امبـسح  هثالثلا  هتدارال  دهـشی  .امه و  نامثع  رما  یف  لصالا  نا  عم  هرقفلا ، لـثمب  امهرکذـی 

هب تلام  نمم  امهنوک  نم  رفی  مل  و  انل .) عئانـص  دـعب  سانلا  و  انبر ، عئانـص  اناف  : ) دـعب انه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک اهریغ - هیقـشقشلا و 
هللا و بحی  ـالجر  هیارلا  نیطعـال  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق یتـح  ربـیخ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هیارب  ارف  دـق  و  هیمرلا ،
هللا و نوک  و  هلوسر ، هللا و  یبحم  ریغ  اـمهنوک  نع  ع )  ) حـصفاف .هلوسر  و  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) هللا هبحی  و  هلوسر ،

يرا اـم  : ) ساـبا نبـال  رمع  لاـق  اـمل  و  هءارب ، تاـیاب  هثعب  یف  یلاـعت  هللا  نم  لوـالا  لزعب  لـیئربج  لزن  دـق  و  اـهل ، نیبحم  ریغ  هلوسر 
ام هللا  و  : ) ساـبع نبا  هل  لاـقف  هموق .) هرغـصتسا  : ) رمع هل  لاـقف  هتمـالظ .) هیلع  ددراـف  : ) ساـبع نبا  هل  لاـقف  اـمولظم ) ـالا  کـبحاص 

لاـق يذـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  یناـثلا  بسن  دـق  و  کـبحاص .) نم  هءارب )  ) ذـخای نا  هارما  نیح  هلوسر  هللا و  هرغـصتسا 
هباتکلاب مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نییعت  هیـصولا و  دارا  امل  رجهی ، هنا  یحوی ) یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  : ) هیف یلاـعت 

نم یکبی  و  ارارک ، اهلوقی  سابع  نبا  ناک  امک  هقوف ، هبیـصم  هیـصولا و ال  نع  هعنم  هتاهفاشم و  یلع  رـصتقی  ـال  و  هسفن ، رمع  رارقاـب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا امهثعب  و  امهیبن ، تیب  لها  قارحا  ادارا  یتح  هسایرلا  یلع  ابلاکت  هتزانج و  اکرت  و  یلکثلا ، ءاـکب  کـلذ 
، ارـس نفدـت  نا  تصوا  تیفوت و  تضرم و  یتح  ءاسنلا  هدیـس  هتعـضب  ایذآ  و  هنع ، اـفلخت  و  هنع ، فلختملا  نعل  و  هماـسا ، شیج  یف 

هللا ءاذیا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هئاذیا و  هئاذـیا ، اهئاذـیا  نوکب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  عم  اهارـضحی  یتح ال 
( هوسا انل  عئانـص  دعب  سانلا  و  انیر ، عئانـص  اناف   ) .رانملا یلع  رانلاک  امهرما  لعجی  امم  کلذ  ریغ  یلا  .رانلا  ریغ  هوازج  نکی  مل  يذلا 
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عفری کلملا و  هعنطـصی  نم  کلملا  هعینـص  و  یناعملا ، یلع  لاع  هانعم  و  مالکلا ، یلع  لاع  میظع  مالک  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق 
نحنف انعئانـص  مهرـساب  سانلا  و  هطـساو ، هنیب  اننیب و  سیلف  انیلع  معنا  يذلا  وه  هللا  لب  همعن  انیلع  رـشبلا  نم  دحاا  سیل  لوقی : .هردـق 

قودصلا انخیش  لاق  .مهدیبع و  سانلا  نا  و  هللادیبع ، مهنا  هنطاب  تعمس و  ام  هرهاظ  لیلج ، ماقم  اذه  و  یلاعت ، هللا  نیب  مهنیب  هطـساولا 
هیلع و هللا  یلـص   ) همئالا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نم  لضفا  اقلخ  قلخی  مل  لج  زع و  هللا  نا  دـقتعی  نا  بجی  هتاداقتعا :)  ) یف

.مکبرب تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  و  ، ) نییبـنلا قاـثیم  هللا  ذـخا  اـمل  هب  ارارقا  مهلوا  مهمرکا و  هللا و  یلا  قلخلا  بحا  مهنا  و  هلآ ،)
هناحبس هللا  قلخ  ام  مه  ول ال  هنا  و  مالسلا ) هیلع   ) هتیب لهال  هل و  قلخلا  عیمج  قلخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  دقتعن  و  لاق : مث  یلب ) اولاق :

نم موق  عطق  دق  دـیفملا : انخیـش  لاق  .قلخ و  امم  ائیـش  هکئالملا و ال  و ال  اوح ، مدآ و ال  و ال  رانلا ، هنجلا و ال  ضرالا و ال  ءامـسلا و 
هللا یلص   ) دمحم انیبن  يوس  ءایبنالا ، لسرلا و  نم  مدقت  نم  رئاس  یلع  مالـسلا  مهیلع  هیلع و  دمحم  لآ  نم  همئالا  لضفب  همامالا  لها 

اوعطق و  رخآ ، مهنم  قیرف  نیلوقلا  یبا  و  مهنم ، مزعلا  یلوا  يوس  ءاـیبنالا ، عیمج  یلع  لـضفلا  مهل  مهنم  قـیرف  بجوا  و  هلآ ،) هیلع و 
عنملا هباجیا و  یف  لوقعلل  سیل  باب  اذه  و  مالسلا ،) هیلع   ) همئالا رئاس  یلع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) مهلک ءایبنالا  لضفب 
هنوکل دهـشی  .لوالا و  قیرفلا  لاق  ام  یلع  مزعلا  يوقت  عضاوم  نآرقلا  یف  و  لاق : مث  .عامجا  هیف  لاوقـالا  دـحا  یلع  ـال  و  لاـجم ، هنم 

هللا یلص   ) یبنلا باحصا  نم  رفنل  ناک  لاق : مقرا  نب  دیز  نع  ادنسم  هبقانم  یف  یعفاشلا  یجنکلا  هاور  ام  هللا  عئانص  نم  مالسلا ) هیلع  )
، سانلا کلذ  یف  ملکتف  .یلع  باب  الا  باوبالا  هذـه  اودـس  مالـسلا :) هیلع   ) هللا لوسر  لاقف  دجـسملا ، یف  هعراـش  باوبا  هلآ ) هیلع و 

ینکلو هتحتف ، هتددس و ال  ام  هللا  .مکلئاق و  لاقف  یلع ، باب  ریغ  باوبالا  هذه  دسب  ترما  ینا  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ماقف 
لاط دقل  سانلا : لاقف  هاجتناف ، فئاطلا  موی  ع )  ) ایلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اعد  لاق : رباج  نع  هاور  ام  .هتعبتاف و  یـشب ء  ترما 

صئاـصخ  ) هاور اـم  .يذـمرتلا و  عماـج  هاور  .هاـجتنا و  هللا  نکلو  هتیجتنا  اـم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  .همع  نبا  عم  هاوجن 
لاقف لاطاف ، ع )  ) ایلع یجاـن  كوبت  یلا  یـضملا  یلع  عمجا  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اـعوفرم : هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا )
لوقی کلذ  یف  .هاجان و  هللا  نکلو  هتیجاـن ، اـنا  اـم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  .همع  نبـال  هتاـجانم  لاـطا  دـقل  رمعل : رکبوبا 

انالا نود  هیجانی  اولاقف  ایطملا  نوملسملا  فقوا  دق  ایلاخ و  هعدوی  یحنت  ایـضملا  كوبت  وحن  عمجا  عادولا و  دنع  هینثلا  موی  و  ناسح :
مهفی هربخ  نم  و  تلق : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ایفخ ایحو  اغیلب و  امالک  هیلا  یحوی  دـمحا  مف  یلع  ایجن  هنم  هاندا  هللا  م و 
همطاف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جوز  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف .نالجرلا و  اضیا  فئاطلا  يوجن  یف  و  باوبالا ، دـس  یف  لـئاقلا  نا 

( مالسلا هیلع   ) هنم اهجوز  املف  اهوبطخ ، نیرجاهملا  نم  هعامج  ناک  دق  و  نیرهشب ، همودق  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم  مالسلا ) هیلع  )
دمحم  ) یف هدادغب ) خـیرات   ) یف بیطخلا  يور  .هجوز و  هللا  نکلو  هتجوز ، انا  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  کلذ ، یف  اولاق 

یبا نب  دعس  نب  میهارباب  انررمف  رفعجوباو  انا  تنک  لاق : رانید  نب  ورمع  انثدح  لاق : نایفس  نع  ادنـسم  نیولب ) فورعملا  نامیلـس  نب 
هللا یلـص   ) یبنلا یتا  ع )  ) ایلع نا  هثدح  هنا  ینربخاف  ینءاج  مث  هیلا  بهذف  .هثدـحی  ثیدـح  نع  هلاسا  یتح  ینرظنا  یل : لاقف  صاقو 

اوعجرف .انجرخ  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انجرخا  ام  هللا  و  اولاق : مهنا  مث  اوجرخ ، لخد  املف  لخدف ، سان  هدنع  و  هلآ ) هیلع و 
هلخدا و وه  هللا  نکلو  هتلخدا ، مکتجرخا و  ام  هللا  ینا و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اولخدف 

مناغ یبا  نبا  رجاشت  هنا  هتاعیقوت : یف  هتبیغ )  ) یف خیشلا  يور  ام  یف  ع )  ) يدهملا مالک  مالسلا ) هیلع   ) همالک ریظن  و  اذه ، .مکجرخا 
، اباتک کلذ  یف  اوبتک  مهنا  مث  .هل  فلخ  یضم و ال  ع )  ) دمحمابا نا  مناغ  یبا  نبا  رکذف  فلخلا ، یف  هعیـشلا  نم  هعامج  ینیوزقلا و 

باوج دروف  هیف ، اورجاشت  امب  هوملعا  و  هیحانلا ، یلا  هوذفنا  و 

انمغف مهروما  هالو  یف  هریحلا  کشلا و  نم  مهلخد  اـم  و  نیدـلا ، یف  مکنم  هعاـمج  باـیترا  یلا  یهنا  مالـسلا :) هیلع   ) هطخب مهباـتک 
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عئانـص نحن  و  انع ، دـعق  نم  انـشحوی  نلف  انعم ، قحلا  و  هریغ ، یلا  انب  هقاف  و ال  انعم ، هللا  نال  انیف ، مکیف ال  انءاس  و  انل ، ـال  مکل  کـلذ 
كرمعل نیتسایرلا : يذ  لهس  نب  لضفلا  یف  یمیمتلا  لاق  دق  و  اذه ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .انعئانـص دعب  قلخلا  و  انبر ،

انعنمی مل   ) عشاخ لضفلا هللا  اودب و  ام  اذا  اعشخ  لضفلل  سانلا  ءامظع  يرت  عئانـص  الا  لضفلل  اومظع  نا  هدلب و  لک  یف  فارـشالا  ام 
لعف انحکنا  اـنحکنف و  انـسفناب  مکاـنطلخ  نا  کـموق  یلع  اـنلوط  (. ) يداـع و  (: ) هیطخلا مثیم و  نبا   ) یف و  يداـع ) ـال  اـنزع و  میدـق 

نا یغبنی  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هلیذر ؟ لک  عمجم  هیما  و  هلیـضف ، لک  عبنم  مشاه  فیک و  اـنل ، ءاـفکا  يا : كاـنه ) متـسل  ءاـفکالا و 
نب نافع  نب  نامثع  نم  موثلک  ما  هیقر و  هیتنبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جوز  سمش : دبع  ینب  مشاه و  ینب  تاحکانم  انهاه  رکذن 
نب بهلوـبا  جوزت  و  هیلهاـجلا ، یف  سمــش  دـبع  نـب  يزعلادــبع  نـب  عـیبرلا  نـب  صاـعلا  یبا  نـم  بـنیز  هـتنبا  جوز  و  صاـعلا ، یبا 
نب نایفـس  یبا  تنب  هبیبـح  ما  هسفن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا جوزت  و  هیلهاـجلا ، یف  هیما  نب  برح  تـنب  لـیمج  ما  بلطملادـبع 
هیلع  ) نینموملاریما مالک  عوضوم  نع  جراخ  ریخالا  رکذ  تلق : ع .)  ) نیـسحلا تنب  همطاف  نامثع  نب  ورما  نب  هللادـبع  جوزت  و  برح ،

نم ریثک  هتاف  هنا  امک  تائم ، لب  هئام  یلا  تغلبل  دـعب  مهحکانم  دـیدحلا  یبا  نبا  دارا  ول  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هدـعب ناـک  هنـال  مالـسلا )
هللا یلـص   ) یبنلا دهع  یلع  هل  تدـلوف  نایفـس ، یبا  تنب  ادـنه  بلطملادـبع  نب  ثراحلا  نب  لفون  نب  ثراحلا  جوزتف  لبق ، مهحکانم 

بنیز نم  سمـش  دـبع  نب  هعیبر  نب  صاعلا  یبا  تنب  هماـما  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما جوزت  و  هببب ، فورعملا  هللادـبع  هلآ ) هیلع و 
ما يورا  هل  تدلوف  بلطملادبع ، تنب  میکح  ما  سمش  دبع  نب  بیبح  نب  هعیبر  نب  زیرک  جوزت  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تنب 

همامالا یف  عباسلا - لصفلا   ) هل تدلوف  بلطملادبع  تنب  هیفـص  هیما  نب  برح  نب  ثراح  يربطلا -) لیذ   ) یف امک  جوزت - و  نامثع ،
نیا ادـبا ، یبلق  ملبحی  مشاه ال  ینب  ای  : ) لیقعل لوقت  تناک  هعیبر ، نب  هبنعل  اتنب  لیقع  جوزت  و  ماوعلا ، اهیلع  فلخ  مث  ایفـص ، هماـعلا )
درت هضف ، قیرابا  مهقانعا  ناک  نالف ؟ نب  نالق  نیا  ردب - یف  مه  مهلتق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  یخا و - نیا  یمع ، نیا  یبا ،

نامثعوبا انخیش  يور  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مهنیرت  كراسی  یلع  يذخف  رانلا  تلخد  اذا  اهییجی : لیقع  ناک  و  مهمافـش ) لبق  مهفونا 
؟ انوافکا نم  رفعج : یبا  روصنملل  تلق  لاق : سابعلا ، نب  هللادبع  نب  یلع  نب  یسیع  نب  قاحسا  نع 

مل (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق نم  موهفملا  مشاه  ینبب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دارم  تلق : .هیما  ونب  لاق : مه ؟ نم  تلقف : .انوادعا  لاقف :
ع)  ) مهل مهتفلاخمب  اوراص  مهنا  الا  ابسن  نییمـشاهلا  نم  اوناک  نا  نویـسابعلا و  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  لها  انعنمی ) … 

تحت ناتنبالا  تتام  امل  طحاجلا : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مالـسلا .) هیلع   ) هراکنا ضراعی  نال  روصنملا  رارقال  رثا  الف  نییومـالاک ،
هثلاث يدـنع  نا  ول  نیتنبا و  هتجوز  میا ، وخا  الا  میا  وبا  الا  ناـمثعب  نورظتنت  اـم  : ) هباحـصال هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  ناـمثع 

یف یفقثلا  میهاربا  يور  دق  و  فیک ال ، و  نامثعل ، اهعضوب  هیواعم  رما  یتلا  رابخالا  نم  وه  تلق : .نیرونلا  اذ  یمس  کلذل  و  تلعفل )
نبتکی هوسن  لاق : مث  هیلع ، ینثا  هللا و  دمحف  ابیطخ ، موی  تاذ  نامثع  ماق  لاق : يدبعلا ، بعصم  نب  مساقلا  نع  مهلاجر  نع  هخیرات ) )

هللا لوسر  نتخ  تسلا  .تلعفل  اضیب  ادوس و  الاجر  نهتارجح  نهیلع  ـالما  نا  تئـش  ول  هللا  و  یمد ، قارهی  یتعیب و  ثکنتل  قاـفالا  یف 
همامالا یف  عباسلا - لصفلا  : ) تلاقف انایحا ، اـهرامخ  اـنل  ودـبت  لـعجف  باـجحلا ، ءارو  نم  هارما  تملکت  ذا  لاـق - نا  یلا  هبتنبا ؟ یلع 
باسنا  ) يور دـق  .تملع و  دـق  ام  امهیف  کنم  ناـکف  هیتنبا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نتخ  تنک  دـقل  تقدـص  هماـعلا )

نم هبلطل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  و  هتیب ، نم  عضوم  یف  هزمح - فنا  عدج  يذلا  هریغملا  همع  یفخا  نامثع  نا  يرذالبلا :)
درطی ناب  هنم  اوضر  هورـضح  املف  هیما ، ینب  هئابرقا  لـتق  یلع  هسفن  لـتق  مدـقی  ناـمثع  ناـک  .هعـضوم و  یلا  موثلک  ما  تراـشاف  هتیب ،

یلص  ) یبنلا هلتقف  همع ؟ لتقل  اببـس  تراص  دق  اهعم و  نامثع  هلماعمب  کنظ  امف  ناورم ، درط  یلع  هسفن  لتق  راتخاف  هدنع ، نم  ناورم 
اهجوزی هل  يرخا  تنب  مدـع  یلع  فساتی  هجیوزت و  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثحب  نا  لـقعی  فیکف  اریخا ، هلآ ) هیلع و  هللا 
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بقانم  ) یف و  اذه ، .کلذب  كانه ) متسل  و  : ) هلوق نع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بیجی  هیواعم  ناک  اما  هقیقح  هربخل  ناک  ول  و  هب ؟
و ناورم - یلا  بتک  هیواعم  نا  مث  .ریبزلا  نب  هللادـبع  اهجوزا  ناورم : لاـقف  ناـمثع ، تنب  هشئاـع  ع )  ) نسحلا بطخ  اولاـق : يورـسلا )

اندیـس یلا  اهرما  امنا  رفعج : نب  هللادـبع  لاقف  .دـیزی  هنبال  رفعج  نب  هللادـبع  تنب  موثلک  ما  بظخی  نا  دـعب  زاجحلا - یلع  هلماع  ناک 
هیلا سلج  یتح  ناورم  لبقا  سانلا  عمتجا  املف  .كاضر  هیراجلا  هذهل  قفو  مهللا  لاقف : کلذب ، ع )  ) ربخاف اهلاخ  وه  و  ع ،)  ) نیـسحلا
نیب ام  حلـص  عم  هنید ، ءاضق  عم  غلب ، ام  اغلاب  اهیبا  مکح  اـهرهم  لـعجا  نا  ینرما  هیواـعم  نا  لاـقف : هلجلا  نم  هدـنع  و  مالـسلا ) هیلع  )

وفک وه  و  دیزی ، رهمتسی  فیک  بجعلا  و  مکب ، هطبغی  نمم  رثکا  دیزیب  مکطبغی  نم  نا  ملعا  و  نییحلا ، نیذه 

دمحلا هللا مالسلا :) هیلع   ) لاقف .هللادبع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ابا ای  اریخ  درف  مامغلا ؟ یقـستسی  ههجوب  و  هل ، وفک  نم ال 
کلذ اندرا  ول  يرمعلف  اهیبا ) مکح  اهرهم  : ) کلوق اما  ناورمل : لاق  مث  .هقلخ  یلع  انافطـصا  و  هنیدل ، اناضترا  و  هسفنل ، انراتخا  يذلا 
انواسن تناک  ینمف  اهیبا ) نید  ءاضق  عم  : ) کـلوق اـما  و  هتیب ، لـها  هئاـسن و  هتاـنب و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنـس  انودـع  اـم 

ایعا دـقل  يرمعلف  ایندـلل ، مکحلاصن  نکن  مل  و  هللا ، یف  مکانیداع  موق  اناف  نییحلا ) نیذـه  نیب  ام  حلـص   ) اـما و  اـننوید ؟ اـنع  نیـضقی 
: کلوق اما  و  هدجو ، هیبا  دـیزی و  نم  ریخ  وه  نم  رهمتـسا  دـقف  رهمتـسی  فیک  دـیزیل  بجعلا  کلوق : اما  و  ببـسلا ؟ فیکف  بسنلا ،

ههجوب : ) کـلوق اـما  و  ائیـش ، هاـفکلا  یف  هتراـما  هتداز  اـم  مویلا ، هوفک  وهف  مویلا ، لـبق  هوفک  ناـک  نمف  هل ) وفک  ـال  نم  وفک  دـیزی  )
انطبغی امناق  انب ) هطبغی  نمم  رثکا  هب  انطبغی  نم  : ) کلوق اما  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هجوب  کلذ  ناک  امناف  ماـمغلا ) یقـستسی 

مساق اهمع  نبا  نم  رفعج  نب  هللادبع  تنب  موثلک  ما  تجوز  دق  ینا  اودهشا  مالک : دعب  لاق  مث  .لقعلا  لها  انب  هطبغی  و  لهجلا ، لها  هب 
ینغ امهل  اهیفف  رانید ، فالآ  هینامث  هنـسلا  یف  اهتلغ  و  قیقعلاب - یـضرا  لاق : وا  هنیدملاب - یتعیـض  اهتلحن  دق  و  رفعج ، نب  دمحم  نب 

ای ردغلا  عضوم  نیاف  لاق : مث  .هلعف  و  ع )  ) نسحلا هبطخ  نیـسحلا  هرکذـف  مشاه ؟ ینب  ای  اردـغا  لاق : و  ناورم ، هجو  ریغتف  .هللا  ءاش  نا 
هباجاف نانشلا  نم  ریمضلاب  متحب  ینومتهبجف و  مکتئج  املف  نامزلا  ثدح  هب  هفلخا  دق  ادو  دجنل  مکرهـص  اندرا  ناورم : لاقف  ناورم ؟

كانه و وفک  ریظن و ال  نم  مهاوس  مهلامف  یناثملا  یف  کلذب  مهرهط  سجر و  لک  مهنع  هللا  طاما  لاق : و  مشاه ، ینب  یلوم  ناوکذ 
لیق دـقعلا )  ) یف یبنلا ) انم  و  ( ) هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ناـنجلا لـها  نم  راـیخالا  یلا  دـینع  راـبج  لـک  لـعجیا  نادـم  ـال 
اوواج یتح  یلب  الک و  الا  ناک  امف  اددـع ، فرـشا  نحن  و  ادـحا ، فرـشا و  مشاه  ونب  لاق : .مشاه  ینب  نع  مکنع و  انربخا  هیواـعمل :

یلص  ) یبنلا اوواج ) یتح   ) هلوقب و  بلطملادبع ، ادحاو ) فرـشا   ) هلوقب دارا  دقعلا :)  ) بحاص لاق  .نیرخالا  نیلوالا و  تذب  هدحاوب 
مهیف فیرـشلا  رـصحنی  مل  و  اددـع ، فرـشا  اوناک  اضیا  مشاه  ونبف  لوبقم ، ریغ  هواـعدا  لوبقم و  هیواـعم  رارقا  تلق : هلآ .) هیلع و  هللا 

و بلطملادبع ، نب  هزمح  و  بلطملادبع ، نب  بلاط  یبا  و  بلطملادبع ، نب  ریبزلا  مشاه و  لثم  هیما  ینب  یف  ناک  ینا  و  بلطملادـبعب ،
یلا سانلا  رطضا  نا  یلا  تارکنم ، ثدحا  يذلا  نامثع - مهفارشا  فرشاف  هربابج ؟ فارـشا  هیما  ینب  فارـشا  و  بلاط ، یبا  نب  رفعج 

اذ بلطملادبع  ناکف  .هیلهاجلا  یف  یتح  ءایلوالا  ءایبنالا و  لثم  فارـشا  مشاه  فارـشا  و  سیدـج ، مسط و  یف  هقلامعلا  رابجک  هلتق -
ینب نایتا  رـصحنی  مل  راجف و  تلمتحا  هرب و  تلمحف  اننیب  انیتطخ  انمـستقا  انا  هغبانلا : لوق  مشاه  فارـشا  مهفارـشا و  لـثمف  تاـمارک ،

و یلاعت … ( : هصنب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هلثم : رخاب  اوتاف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب نیرخالا  نیلوـالا و  ذـب  نمب  مشاـه 
لکا اودارا  مهنال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل نونعذی  اوناک  رمالا  هل  سـسا  نمک  هیواعم  نا  الا  نادجولا ، نایعلاب و  و  انـسفنا ) … 
هلوق ینعم  یف  و  اذـه ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .کلذ نم  مهل  اعنام  ناک  هنـال  مالـسلا ،) هیلع   ) هودـحجو همـساب ، ایندـلا 

لیربج دمحمب و  اوتا  اموی  اورخف  ناو  تایآ :) …  سرادم   ) اهلوا یتلا  هفورعملا  هتدیصق  یف  لبعد  لوق  یبنلا ) انم  و  ( ) مالـسلا هیلع  )
یف يراخبلا ) ملـسم و  یحیحـص   ) نع و  نیبذـکم .) مکنم  نا  ملعنل  انا  و  : ) یلاعت لاـق  بذـکملا ) مکنم  و   ) تاروسلا يذ  ناـقرفلا  و 
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هبتع ردب - موی  نیکرشملا - اوزراب  نیذلا  هدیبع  هزمح و  یلع و  یف  تلزن  مهبر ) …  یف  اومصتخا  نامصخ  اذه  : ) یلاعت هلوق  ریـسفت 
هلوق نع  ینثدـح  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلل تلق  لاق : کلام  نب  رـضنلا  نع  هیوباـب  نبا  يور  .هبنع و  نب  دـیلولا  و  هعیبر ، اـنبا  هبیـش  و 
.هللا بذک  اولاق : .هللا و  قدص  انلق : لج ، زع و  هللا  یف  انمـصتخا  هیما  ونب  نحن و  لاق : ...مهبر .) یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذه  : ) یلاعت

نینموملاریما یف  لوزنلا  لصا  نا  رهاظلا  ناف  قباسلا ، ربخلا  ربخلا و  اذـه  نیب  یفانت  و ال  تلق : .هماـیقلا  موی  نامـصخلا  مهاـیا  نحنف و 
.دعب و هیلا  عمجلا  ریمـض  عجرا  اذل  و  سنجلا ، هیالا  یق  نامـصخ )  ) دارملاف ب هتیب ، لها  یقاب  یف  يرج  و  هیبحاص ، و  مالـسلا ) هیلع  )

بذکی ناک  نم  بذکملا  يدنوارلا : لاق  .هیلع و  بلجملا  هل و  بذکملا  ناکف  نایفـسابا ، بذکملاب  ع )  ) ینعی دیدحلا : یبا  نبا  لاق 
نم بذکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءازاب  لعجی  نا  ظحلی  مل  هنال  فیرط ، اذه  .شیرق و  نم  ادانع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
هنم فرطا  و  تلق : .هیواعم  هب  ریعی  نا  بجوی  شیرق  نم  هبذک  نم  لک  سیل  و  سمـش ، دبع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ینب
نم ناک  امنا  لهجابا  ناف  .ماشه  نب  لهجوبا  وه  هیما و  ینب  نم  هل  بذکملاب  هلباق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رکذ  مثیم : نبا  لوق 

هدارم لب  اضیا ، باوص  ریغ  صوصخلاب  نایفـسابا  بذـکملا  نوک  نم  اضیا  دـیدحلا  یبا  نبا  هلاـق  اـم  نکل  هیما ، ینب  ـال  موزخم  ینب 
عم ردب  موی  لتق  يذلا  هوخا  هلظنح  و  هلاخ ، دیلولا  و  هما ، مع  هبیشلا  و  همال ، هیواعم  دج  هبتع  سمش : دبع  ینب  روهمج  مالـسلا ) هیلع  )
یلص  ) یبنلا مهنعل  ناذللا  دیزی  هوخا  هوبا و  وه و  و  نیرفاک ، اولتق  لب  مهنم  دحا  ملسی  مل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هوبذک هبتع ، هدج 

دهـشیف هوبا  اما  .مهرفک و  اونطبا  مهئامد و  نقحل  اـهرک ، اوملـسا  نکل  حـتفلا  موی  اوملـسا  نا  مه و  و  نطوم ، ریغ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا 
ترهظ اذا  مورلا  تناکف  كومریلا  موی  نایفـسابا  يار  هنا  ریبزلا : نب  هللادـبع  نع  هباعیتسا )  ) یف ربلادـبع  نبا  هاور  ام  هرفک  یلع  هئاـقبل 

ریبزلا هابا  ثدحف  روکذـم  مهنم  قبی  مل  مور  لا  كولم  كولملا  رفـصالا  ونب  و  لاق : نوملـسملا  مهفـشک  اذا  .رفـصالا و  ینب  هیا  لاق :
لاقف هیلا ، هفالخلا  تراص  نیح  نامثع  یلع  لخد  نایفـسابا  نا  يرـصبلا : نسحلا  نع  هاور  ام  .اقافن و  الا  یبای  هللا  هلتاق  لاقف : کلذب ،

.ران و هنج و ال  ام  يردا  و ال  کلملا ، وه  امناف  هیما  ینب  اهداتوا  لعجا  و  هرکلاک ، اهرداف  يدع  میت و  دعب  کیلا  تراص  دـق  نامثعل :
یبا عم  تدـف  و  لاق : هریغملا  نب  فرطم  نع  راکب ) نبا  تایقفوم   ) نع يدوعـسملا  هلقن  ام  هرفک  یلع  هئاقبل  دهـشیف  هسفن  هیواعم  اـما 

- لاق نا  یلا  هیواعم  رکذیف  یلا  فرـصنی  مث  هدـنع  ثدـحتی  هیتای  یبا  ناکف  هیواعم ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یلا هریغملا 
تاهیه لاقف : .مهماحرا  تلـصوف  مشاه  ینب  نم  کناوخا  یلا  ترظن  ول  و  الدـع ، ترهظا  ولق  انم  تغلب  کنا  هیواعمل : تلق  یبا : لاق 

سمخ موی  لک  یف  هب  خرـصی  مشاه  اخا  ناا  هیواعم : لاق  لاق - نا  یلا  هرکذ - کلهف  کله  نا  ادعامف  لعف ، ام  لدعف  میت  وخا  کلم 
اذه عمس  امل  نوماملا  و  يدوعسملا : لاق  .انفد  انفد  الا  هللا  و  کل ، ما  ال  اذه ، عم  یقبی  لما  ياف  هللا ،) لوسر  ادمحم  نا  دهشا  : ) تارم

یـضم نم  بذـکم ، مهنم  لک  هیما  ینب  نا  لاقی : نا  نکمی  لب  ریخب .) هیواـعم  رکذ  نمم  همذـلا  تئرب  (: ) 212  ) هنـس یف  هیدانم  يدان 
لاق لزن و  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کملاب  مشاه  تبعل  دیزی : لوق  یتای  و  نآرقلا ، یف  هنوعلملا  هرجـشلا  مهنا  ثیح  ربغ ، نم  و  مهنم ،
ءام نم  یقسی  منهج و  هئارو  نم  دینع  رابج  لک  باخ  اوحتفتسا و  و   ) موی تاذ  ارق  دیزی  نب  دیلولا  نا  هجورم :)  ) یف اضیا  يدوعسملا 

تئج ام  اذا  دینع  رابج  كاذ  انا  اهف  دینع  رابج  لک  دعوتا  لوقی : وه  هیمری و  لبقا  باشنلل و  اضرغ  هبـصنف  فحـصملاب  اعدف  دیدص )
نا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیف  رکذ  هل  رعـش  یف  دـحلا  دـیلولا  نا  دربملا  رکذ  دـیلولا و  ینقرخ  بر  اـی  لـقف  رـشح  موی  کـبر 
یف عباسلا - لصفلا   ) باتک هاتا و ال  یحو  الب  یمـشاه  هفالخلاب  بعلت  هلوق : کلذ  نم  و  هللا - هازخا  بذـک  هبر - نع  هتای  مل  یحولا 

دیلولا رکذ  يربطلا :)  ) یف .لتق و  یتح  امایا  الا  هلوق  دـعب  لهمی  ملف  یبارـش  ینعنمی  لق هللا  یماعط و  ینعنمی  لـقف هللا  هماـعلا ) هماـمالا 
نع قدزرفلل  مع  نبا  ینثدح  یلذهلا : رکبوبا  لاقف  روصنملا ، دنع 

ردبب یخایـشا  تیل  يرعبزلا : نبا  رعـشب  نغت  هشیاع : نبال  لاقف  حبطـصا  دق  و  هوامدن ، هدنع  دیزی و  نب  دیلولا  ترـضح  لاق : قدزرفلا 
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هنغ لاقف : .اذه  ینغا  ال  هشیاع : نبا  لاقف  لدتعاف  ردب  لیم  انلدع  مهتاداس و  نم  فعضلا  انلتق  لسالا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش 
مزع و  اضیا : يربطلا )  ) یف رعـشلا و  اذـه  لاق  موی  يرعبزلا  نبا  نید  یلعل  هنا  هللا  و  تنـسحا ، هل : لاقف  هانغف ، .کتاوهل  تعدـج  ـالا  و 

بارشلا یلا  مدقت  و  لاق - نا  یلا  سانلا  یلع  ارقی  کلذب  باتک  ءاشناب  رما  و  ربانملا ، یلع  هیواعم  نعل  یلع  ( 284  ) هنس یف  دضتعملا 
رما نوماملا  ناک  يذلا  باتکلا  جارخاب  رما  دضتعملا  نا  رکذف  ریخب ، هورکذـی  و ال  هیواعم ، یلع  اومحرتی  الا  ءاملا  نوقـسی  نیذـلا  و 

عدـصی نا  هرما  هنیدـب و  ادـمحم  ثعتبا  امل  لج  زع و  هللا  نا  : ) باتکلا یف  لاق - نا  یلا  ناویدـلا - نم  هل  جرخاف  هیواعم  نعلب  هئاشناب 
یلع عفری  ال  هبصانم ، برح و  لک  یف  هیبذکم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدناعم  لوا  و  لاق - نا  یلا  هتریشع - هلهاب و  ادب  هرماب 

برح و نب  نایفسوبا  حتفلا : قدنخلا و  دحا و  ردب و  نم  برحلا ، نطاوم  لک  یف  اهسیئر  اهدئاق و  اهبحاص و  ناک  الا  هیار ، مالـسالا 
، عضاوم هدع  نطاوم و  هدع  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناسل  یلع  نینوعلملا  مث  هللا ، باتک  یف  نینوعلملا  هیما ، ینب  نم  هعایـشا 
ادباکم و عفاد  ادهاجم و  براحف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  ، ) مهمالعا رفک  و  مهقافن ، مهرما و  یف  مهیف و  هللا  ملع  یـضامل 

هفرعف هنع ، علقم  ریغ  رفکلا  رـسا  و  هیلع ، وطنم  ریغ  مالـسالاب  لوـقتف  نوهراـک ، مه  هللارما و  ـالع  فیـصلا و  هرهق  یتـح  اذـبانم ، ماـقا 
ناسل یلع  هللا  مهنعل  اممف  .هنم  ملع  یلع  هدلو  هلبقف و  مهبولق ) هفلوملا   ) هل زیم  و  نوملـسملا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کلذـب 

دحا نیب  فالتخا  و ال  اریبک ،) انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجشلا  و  یلاعت … ( : هلوق  اباتک  هب  لزنا  و  هیبن ،
: هب قوسی  هنبا  دـیزی  و  هب ، دوقی  هیواعم  و  راـمح ، یلع  ـالبقم  هآر  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  هنم : .هیما و  ینب  هب  دارا  هنا 
و ران ) هنج و ال  نم  امف  هرکلا  فقلت  اهوفقلت  فانمدبع  ینب  ای  : ) هلوق نم  هاورلا  هیوری  ام  هنم : و  قئاسلا .) بکارلا و  دئاقلا و  هللا  نعل  )

امب کلذ  ، ) میرم نب  یـسیع  و  دواد ، ناسل  یلع  لیئارـسا  ینب  نم  اورفک  نیذلا  تقحل  امک  هللا  نم  هنعللا  هب  هقحلی  حارـص  رفک  اذـه 
.هباحصا و ادمحم و  انببذ  انهاه  هدئاقل : هلوق  و  هرصب ، باهذ  دعب  دحا  هینث  یلع  هفوق  نم و  نووری  ام  هنم : و  نودتعی .) اوناک  اوصع و 

كانیرا یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  هللا … (  لزناف  اهدعب ، اکحاض  يور  امف  اهل ، مجوف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اهآر  یتلا  ایورلا  هنم :
یبا نب  مکحلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا درط  هنم : .هربـنم و  یلع  نوزنی  هیما  ینب  نم  ارفن  يار  هنا  اورکذـف  ساـنلل ،) …  هنتف  ـالا 
امک نک  : ) هل لاقف  جـلختی ، هآر  نیح  هیقاب  هیآ  هلوسر  هوعدـب  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هللا هقحلا  و  هایا ، هتیاکحل  صاـعلا 

کفـس مارح  مد  لکل  هباقتحا  و  مالـسالا ، یق  تناک  هنتف  لوا  هحاتتفا  یف  ناورم  نم  ناک  ام  یلا  هرمع ، رئاس  کلذ  یلع  یقبف  تنا ،)
.هیما و ینب  کلم  يا : رهـش ) فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلع  یلاعت  هللا  لزنا  ام  هنم : .اهدعب و  قیرا  وا  اهیف 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هماعطب ، لتعا  هرماب و  عفادـف  هیدـی ، نیب  هرماب  بتکیل  هیواعمب  اعد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هنم :
: لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هنم : و  ایعا .) نکلو  اعبش  ماعطلا  كرتا  ام  هللا  و  : ) لوقی عبشی و  یقبف ال  هنطب ،) هللا  عبشا  ال  (: ) هلآ

متیار اذا  : ) لاـق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هنم : .هیواـعم و  علطف  یتلم ) ریغ  یلع  رـشحی  یتـما ، نم  لـجر  جـفلا  اذـه  نم  علطی  )
نانح ای  يدانی : اهنم  كرد  لفسا  یف  رانلا  نم  توبات  یف  هیواعم  نا  : ) روهشملا عوفرملا  ثیدحلا  هنم : و  هولتقاف .) يربنم  یلع  هیواعم 

اناکم و مالـسالا  یف  نیملـسملا  لضفال  هبراحملاب  هواربنا  هنم  و  نیدسفملا .) نم  تنک  لبق و  تیـصع  دق  نالآ و  : ) باجی .نانم و  ای 
اقبس هیلا  مهمدقا 

ام و  بورحلا ، کـلت  رازوا  لـمتحا  یتـح  لاـق - نا  یلا  هلطاـبب - هقح  هعزاـنی  ع ،)  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ارثا  ارکذ و  هیف  مهنـسحا  و  ، 
نمل مراحملا  حابا  و  اهب ، لمع  نم  مثا  و  اهمثا ، هیلع  یتلا  داـسفلا  ننـس  نس  و  اهدـعب ، کفـس  اـم  و  ءامدـلا ، کـلت  قوطت  و  اـهعبتا ،

امم مث  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .داصرملاب هل  هللا  و  لاهمالا ، هجردتـسا  و  ءالمالا ، هرتغا  و  اهلها ، قوقحلا  عنم  و  اـهبکترا ،
نب رجح  و  قمحلا ، نب  ورمع  لثم  هنایدـلا ، لضفلا و  لها  و  نیعباتلا ، هباحـصلا و  راـیخ  نم  اربص  لـتق  نم  هلتق  هنعللا  هب  هل  هللا  بجوا 
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انموم لتقی  نم  و  : ) لوقی هللا  و  هردقلا ، کلملا و  هزعلا و  و هللا  هبلغلا ، کلملا و  و  هزعلا ، هل  نوکی  نا  یف  مهلاثما  نم  لتق  نم  و  يدع ،
هارج هیمس  نب  دایز  هواعدا  هنعللا  هب  قحتـسا  امم  و  امیظع .) اباذع  هل  دعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادلاخ  منهج  هوازجف  ادمعتم 

ریغ یلا  یمتنا  و  هیبا ، ریغ  یلا  یعدا  نم  نوعلم  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  مهئابال ،) …  مهوعدا  : ) لوقی هللا  و  هللا ، یلع 
بحاص ریمخلا  ربکتملا  دـیزی  هنبا  یلا  هللا  داـبع  هواـعد  و  هللا ، نیدـب  هراـثیا  هنم  و  رجحلا .) رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا  : ) لوقی و  هیلاوم )

طسلا رهقلاب و  نیملسملا  رایخ  یلع  هل  هعیبلا  هذخا  و  دورقلا ، دوهفلا و  كویدلا و 

املف هرفک ، هروجف و  هنارکـس و  نیاعی  و  هقهر ، هثبخ و  یلع  علطی  و  ههفـس ، ملعی  وه  و  هبهرلا ، دیدهتلا و  و  هفاخالا ، دیعوتلا و  و  هو ،
هرحلا لهاب  عقواف  نیملـسملا ، دـنع  مهلئاوط  نیکرـشملا و  تاراثب  بلط  هیف ، هلوسر  هللا و  یـصع  و  هل ، هاطو  و  هنم ، هنکم  اـمم  نکمت 

نظ و  هسفن ، دنع  هلیلغ  کلذب  یفـش  و  اهیف ، نیحلاصلا  نم  بکترا  ام  یف  شحفا  و ال  اهنم ، عنـشا  مالـسالا  یف  نکت  مل  یتلا  هعیقولا 
جرزخلا عزج  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  هکرـشل : ارهظم  و  هرفکب ، ارهاجم  لاقف  هللا ، ءادعال  يونلا  غلب  و  هللا ، ءایلوا  نم  مقتنا  دـق  نا 

- عباسلا لصفلا   ) لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهاف و  لدتعاف  ردب  لیم  انلدع  مکتاداس و  نم  مرقلا  انلتق  دق  لسالا  عقو  نم 
اذـه لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  لعف  ناک  ام  دـمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسل  هماعلا ) همامالا  یف 

نم ءاج  امب  و ال  هللااب ، نموی  و ال  هلوسر ، یلا  هباتک و ال  یلا  هنید و ال  یلا  ـال  و  هللا ، یلا  عجری  ـال  نم  لوق  و  نیدـلا ، نم  قورملا  وه 
عم هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تنب  همطاف  نبا  یلع و  نب  نیـسحلا  مد  هکفـس  مرتخا  ام  مظعا  کهتنا و  اـم  ظـلغا  نم  مث  .هللا  دـنع 

یبنلا هداهش  و  لضفلا ، نیدلا و  نم  هتلزنم  و  هنم ، هناکم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هعقوم 

، هتمرحب هناهتـسا  و  هترتعل ، هدهاجم  و  هلوسرل ، هوادع  و  هنیدـب ، ارفک  و  هللا ، یلع  ءارتجا  هنجلا ، لها  بابـش  هدایـسب  هیخال  هل و  (ص )
و هرمع ، هللا  رتبف  هوطـس ، هنم  بقری  و ال  همقن ، هللا  نم  فاخی  ال  ملیدـلا ، كرتلا و  لها  راـفک  نم  اـموق  هتیب  لـهاب  هب و  لـتقی  اـمناکف 

نم ناورم  ینب  نم  ناک  ام  یلا  اذه  .هتیـصعمب  هقحتـسا  ام  هتبوقع  هباذع و  نم  هل  دعا  و  هدـی ، تحت  ام  هبلـس  و  هعرف ، هلـصا و  ثتجا 
مهیمر و  هیلع ، قیناجملا  مهبصن  و  هللا ، مرح  لالحتسا  هتیب و  مده  و  مهنیب ، الود  هللا  لام  ذاختا  و  هماکحا ، لیطعت  و  هللا ، باتک  لیدبت 

ینعی هللادـسا ) انم  و   ) .الیکنت التق و  هیلا  اجل  نمل  و  اکاهتنا ، هحابتـسا و  هنم  هللا  مرح  امل  و  ابارخا ، اقارحا و  هل  نولای  ال  نارینلاـب ، هاـیا 
هبیـش و هبتع و  نا  هداشرا :)  ) یف دـیفملا  و  هریـسفت ،)  ) یف یمقلا  و  هتاقبط ،)  ) یف هبتاک  و  هخیرات ،)  ) یف يدـقاولا  لاـق  هزمح ، هب  (ع )

فرع اولاق : امل  هزمح - لاقف  .هدـیبع  و  ع )  ) ایلع هزمح و  مهل  جرخاف  .انموق  نم  انءافکا  انیلا  جرخا  دـمحم  ای  اوداـن : ردـب  موی  دـیلولا 
فقو امل  ماشه :) نبا  هریـس   ) یف و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .هلوسر دـسا  هللادـسا و  بلطملادـبع  نب  هزمح  اـنا  کـسفن :-

کلثمب باصا  نل  لاق : دحا - موی  هلتق  دعب  هزمح - یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

تاوامـسلا لها  یف  بوتکم  بلطملادبع  نب  هزمح  نا  ینربخاف  لیئربج  ینءاج  لاق : مث  .اذه  نم  یلا  ظیغا  طق  افقوم  تفقو  ام  ادـبا ،
یبال هالوم  امهتعـضرا  هعاضرلا ، نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اخا  ناک  و  هلوسر .) دسا  هللادسا و  بلطملادـبع  نب  هزمح  : ) عبـسلا
لان و  همتش ، هاذاف و  افـصلا ، دنع  سلاج  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب رم  لهجابا  نا  همالـسا : ببـس  یف  يربطلا )  ) یف .بهل و 

ناعدـج نب  هللادـبعل  هـالوم  تناـک  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هملکی  ملف  هل ، فیعـضتلا  هنیدـل و  بیعلا  نم  هرکی  اـم  ضعب  هنم 
ملف مهعم ، سلجف  هبعکلا  دـنع  شیرق  يدان  یلا  دـمعف  هنع ، لهجوبا  فرـصنا  مث  کلذ ، عمـست  افـصلا  قوف  اـهل  نکـسم  یف  یمیتلا 
اذا ناک  و  تیبلاب ، فوطی  یتح  هلها  یلا  لصی  مل  هصنق  نم  عجر  اذا  ناک  و  هل ، صنق  نم  اعجار  هسوق  احـشوتم  لـبقا  نا  هزمح  ثبلی 
دق هالوملاب و  رم  املف  همیکـش ، اهدشا  شیرق و  زعا  ناک  و  مهعم ، ثدـحت  ملـس و  فقو و  الا  شیرق  نم  دان  یلع  رمی  مل  کلذ  لعف 
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هبـسف و اسلاج  انهاه  هدـجو  مکحلا ، یبا  نم  یتات  نا  لبق  کیخا  نبا  یقل  ام  تیار  ول  هرامعابا  اـی  تلاـق : هتیب  یلا  عجر  یبنلا و  ماـق 
یلع فقی  اعیرـس ال  جرخف  هتمارک ، نم  هب  هللا  دارا  امل  بضغلاب  هزمح  التماف  .هملکی  مل  هنع و  فرـصنا  مث  هرکی ، ام  هنم  غلب  و  هاذآ ،

لبقاف موقلا ، یف  اسلاج  هیلا  رظن  دجـسملا  لخد  املف  هب ، عقی  نا  هیقل  اذا  لهج  یبـال  ادـعم  فاوطلا ، دـیری  عنـصی - ناـک  اـمک  دـحا -
درف لوقی ، ام  لوقا  هنید ، یلع  انا  همتشتا و  لاق : هرکنم و  هجش  اهب  هجشف  هبرض ، اهب  هبرضف  سوقلا  عفر  هسار  یلع  ماق  اذا  یتح  هوحن ،

دق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  شیرق  تفرع  هزمح  ملـسا  املف  همالـسا ، یلع  هزمح  مت  و  لاق - نا  یلا  تعطتـسا - نا  یلع  کلذ 
نبا لاق  فالحالا ) دسا  مکنم  و   ) .هنم نولانی  اوناک  ام  ضعب  هنع  اوفکف  هعنمیس ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هزمح نا  و  زع ،

بلطملادـبع نب  هزمح  انا  هزمح : لاق  يدـقاولا : لاق  همث : لاق  تلق : .ردـب  هصق  حرـش  یف  رم  اـمک  هعیبر ، نب  هبتع  ینعی  دـیدحلا : یبا 
نهوا طق  هملک  هبتعل  عمـسا  مل  یبا : لاق  دانزلا : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ءافلحلادسا  انا  میرک و  وفک  هبتع : لاقف  .هلوسر  دـسا  هللادـسا و 

: امهریـسفت یف  اولاق  .فالحالا و  دسا  انا  و  لاق : هنا  يور  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .همجالا  ءافلحلاب  ینعی  ءافلحلادـسا ،) انا  : ) هلوق نم 
ینب و  هرهز ، ینب  و  میمت ، ینب  و  يزعلادبع ، نب  دسا  ینب  و  فانمدبع ، ینب  هورـضح  نیذلا  ناک  و  نیبیطملا ، فلح  لها  دیـس  انا  دارا 

و رادـلادبع ، ونب  مهموصخ : بقل  کلذ  امنا  فالحالا و  و ال  ءافلحلا ، مهل : لاقی  نکی  مل  نیبیطملا  ناب  موق  هدر  .رهف و  نب  ثراـحلا 
دبع ینب  نال  حیحـص ، ریغ  وه  .لوضفلا و  فلح  ینع  امهریـسفت : یف  موق  لاق  .يدـع و  ونا  و  حـمج ، ونب  و  مهـس ، ونب  و  موزخم ، ونب 

ع)  ) ینعی : ) اـنه هلوق  حـصی  مل  همث  هرکذ  اـم  یلع  و  تلق : .حـصا  يدـقاولا  هرکذ  اـم  نا  ناـبف  لوضفلا ، فلح  یف  اونوکی  مل  سمش 
باوصلا و  مهبلعث …  وا  مهدسا  انوکی  یتح  فالحالا  نم  انوکی  مل  امهناف  هبیـش ، دارملا  ناک  ول  حصی و  لب ال  هبتع ) فالحالادساب 

یلع یمقلا  میهاربا  نب  یلع  و  يدقاولا ، بتاک  دعس  نبا  يدقاولا و  قفتاف  ءافلحلا )  ) فرحم یضرلا  هیاور  یف  فالحالا  نا  لاقی : نا 
اوملکت هبتع  لاقف  یناثلا : لاق  و  لوالا ، صن  رم  و  هبیـش ، ریخالا  هلعج  نا  ءافلحلا و  دـساب  هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) ریبعتلا

انا مـیرک و  وـفک  هـبتع : لاـقف  .هلوـسر  دـسا  هللادـسا و  بلطملادــبع  نـب  هزمح  اـنا  هزمح : لاـقف  ضیبـلا - مـهیلع  ناـک  و  مـکفرعن -
هاور نم  یلع  فقا  مل  .هللادـسا و  ای  کتلوص  نوکت  فیک  رظناف  ءافلحلادـسا  تیقل  دـقل  هبیـش : هل  لاقف  ثلاثلا : لاـق  .ءافلحلادـسا و 

مل دانزلا : یبا  لوق  رم  و  نتملا ، یف  ام  هب  دارا  هلعل  و  يورو ،)  ) همث دیدحلا  یبا  نبا  لاق  امنا  و  انیعم ، نتملا  یف  امک  فالحالا ) دـسا  )
و دیزوبا : لاق  ءاملا ، یف  تبن  ءافلحلا  حاحـصلا :)  ) یف يدقاولا و  هیاور  یف  .ءافلحلا  دـسا  انا  و  هلوق : نم  نهوا  طق  هملک  هبتعل  عمـسا 

یبا نبا  لاق  .همجالا  ءاـفلحلاب  ینعی  داـنزلا  یبا  لوق  رم  .مـاللا و  رـسکب  هفلح  یعمـصالا : لاـق  و  هفرط ، هبـصق و  لـثم  هفلح ، اهتدـحا 
فلح یف  اوعمتجا  نیذلا  نوطبلا  دحا  اوناک  يزعلادبع  نب  دسا  ینب  نال  يزعلادبع ، نب  دسا  فالحالا  دـسا  يدـنوارلا : لاق  دـیدحلا :
مزلی راع  يا  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .رهف  نب  ثرحلا  ونب  و  هرهز ، ونب  و  هرم ، نب  میت  ونب  و  فانمدبع ، ونب  و  دسا ، ونب  .مه  و  نیبیطملا ،

هـسفن ملظی  يدـنوارلا  نکل  و  فانمدـبع ، ینب  نم  هیواعم  یلع و  و  فلحلا ، اذـه  یف  اوناک  فانمدـبع  ینب  نا  مث  کلذ ؟ نم  هیواـعم 
يزعلادبع نب  دـسا  نوک  مدـع  نم  هسفن ، دـیدحلا  یبا  نبا  یلع  هاندروا  ام  رکذ  ام  یلا  افاضم  هیلع  دری  و  تلق : .هملعی  امل ال  هضرعتب 

ینبل مسا  هیاـهنلا -)  ) یف اـمک  فـالحالاف - هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) .فـالحالا نـم  سمـشلادبع  ینب  یقاـب  هـبتعک و 
یمـسالا ال دـسا )  ) نا هیلع  دری  .جرزخلا و  سوالل و  مسا  راصنالا  نا  اـمک  بعک ، يدـع و  مهـس و  موزخم و  حـمج و  و  رادـلادبع ،

یلع فلحلا و  اذه  یف  فانمدبع  ونب  ناک  : ) دیدحلا یبا  نبا  لوق  مث  .رییغت  وا  رخافت  ماقم  یف  هلامعتسال  ینعم  الف  مذ ، هیف و ال  حدم 
كاذ یف  لوخدلا  درجم  مالکلا  یمرم  لعجی  مل  و  فلحلا ، اذه  یف  فانمدـبع  ینب  دـع  هسفن  يدـنوارلا  ناف  طقاس ، مهنم ) هیواعم  و 

و اذه ، .یمسالا  دسالل  رثا  مدع  و  يزعلادبع ، نب  دسا  نم  هیواعم  نوک  مدع  هیلع  دری  امنا  و  يزعلادبع ، نب  دسا  مهدسا  لب  فلحلا ،
دـسا هرهز و  فانمدبع و  مه  فالحالا  و  يزعلادبع ، نب  دسا  وه  فالحالا و  دسا  لاقف : هتاطبخ  یلع  داز  و  يدـنوارلا ، مثیم  نبا  عبت 

هوادنلا ءاوللا و  نم  رادلادبع ، ینب  يدیاب  ناک  ام  ضعب  اوعزتنی  نا  اودارا  یـصق  ینب  نال  فالحالا  اومـس  و  رهف ، نب  ثرحلا  میت و  و 
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، هیاقـسلا الا  مهل  نکی  مل  و  هنـس - لـک  یف  جاـحلا  ماـعطل  شیرق  یلع  یـصق  هضرف  ناـک  یـش ء  لـک  یه  و  هداـفرلا - هباـجحلا و  و 
دـسا نم  دارملا  نوـکل  ینعم  مدـع  یلا  اـفاضم  هیلع - دریف  .نیثکاـن  کـلذ  نـع  اوـعجر  مـث  لاـتقلل ، اودـعا  مـهبرح و  یلع  اوفلاـحتف 

و : ) هلوق نا  امک  یـصق ، ینب  نوطب  دحا  رادلادبع  ونبف  طلغ ، یـصق  ینب  لباقم  رادلادبع  ینب  هلعج  نا  يزعلادبع - نب  دسا  فالحالا :
نا امکرم  امک  مهریغ ، فالحالا  و  لاق ، نم  نوبیطملا  امنا  و  طلغ ، رهف ) نب  ثرحلا  میت و  دسا و  هرهز و  فانمدـبع و  مه  فالحالا 

اـضیا هیاقـسلاف  طلغ ، هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) اـضیا هیاقـسلا ) ـالا  رادـلادبع - ینب  موصخلا  يا : مهل - نکی  مل  و  : ) هلوق
یف هباجحلا  ءاوللا و  نوکی  نا  یلع  اوحلطـصا  امناف  طلغ  اضیا  نیثکان ) کلذ  نع  اوعجر  مث  : ) هلوق نا  امک  رادلادبع ، ینب  دیب  تناک 

- هدلو ربکا  وه  و  رادلادبع - ناک  و  یـصق ، ربک  امل  هلماک :)  ) یف ریثالا  نبا  لاق  .فانمدـبع  ینبل  هدافرلا  هیاقـسلا و  و  رادـلادبع ، ینب 
هودنلا و راد  هاطعاف  .مهب  کنقحلال  هللا  و  رادلادبعل : یـصق  لاقف  هتوخا ، کلذـک  هیبا و  هایح  یف  داس  دـق  فانمدـبع  ناک  و  افیعض ،

هجرخت هجرخ  یه : و  هدافرلا ، و  جاحلا ، یقـسی  ناک  و  هیاقـسلا ، و  مهتیولا ، شیرقل  دـقعی  ناکف  ءاوللا ، و  هبعکلا - هباجح  هباـجحلا -
یبا نب  نامثع  نب  هبیـش  ونب  مه  و  نالا ، یلا  هدـلو  یف  یهف  هباجحلا  اماف  .جاحلل  اماعط  هنم  عنـصیف  یـصق ، یلا  مسوم  لـک  یف  شیرق 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اولاقف  مالـسالا ، ءاج  نا  یلا  هدلو  یف  لزی  ملف  ءاوللا  اما  و  رادلادبع ، نب  نامثع  نب  يزعلادبع  نب  هحلط 
یصق نب  فانمدبع  ینب  ناف  هیاقسلا  هدافرلا و  اما  و  لطبف ، کلذ ) نم  عسوا  مالـسالا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف .انیف  ءاوللا  لعجا 

تناکف کلذ ، دنع  شیرق  تقرفتف  مهیلع ، مهفرشل  رادلادبع  ینب  نم  اهوذخای  نا  اوعمجا  لفون - بلطملا و  مشاه و  سمش و  دبع  - 
نب هرهز  ونب  و  يزعلادـبع ، نب  دـسا  ونب  ناـکف  یـصق ، هلعف  اـم  رییغت  نوری  ـال  رادـلادبع ، ینب  عم  هفئاـط  و  فانمدـبع ، ینب  عم  هفئاـط 
ینب عم  يدع  ونب  حـمج و  ونب  و  مهـس ، ونب  و  موزخم ، ونب  ناک  و  فانمدـبع ، ینب  عم  رهف  نب  ثرحلا  ونب  و  هرم ، نب  میت  ونب  و  بالک ،

مهیدیا اولعج  و  اوفلاحت ، و  هبعکلا ، دنع  اهوعضوف  ابیط  هولمم  هنفج  فانمدبع  ونب  جرخا  و  ادکوم ، افلح  موق  لک  فلاحتف  رادلادبع ،
حلـصلا یلا  اوعادت  مث  لاتقلل ، اوویهت  و  فالحالا ، اومـسف  اوفلاحت ، مهعم و  نم  رادلادبع و  ونب  دقاعت  و  نیبیطملا ، اومـسف  بیطلا  یف 

اهیلع فانمدـبع - ونب  يا : اوعرتقاف - برحلا ، نع  سانلا  زجاحت  و  کلذـب ، اوضرف  هداـفرلا ، هیاقـسلا و  فانمدـبع  ینب  اوطعی  نا  یلع 
هیخا نم  هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) ناداـف لاـم ، هل  نکی  مل  و  بلاـط ، یبـال  هدـعب  مث  بلطملل  هدـعب  مث  مشاـهل  تراـصف 

، هللادبع نب  یلع  مث  هللادبع ، هنبا  مث  اهیلوف ، هنید ، نع  اضوع  هدافرلا  هیاقسلا و  سابعلا  یطعاف  ءادالا  نع  زجع  مث  هقفناف ، ام ال  سابعلا 
اهعاب یتح  رادـلادبعل ، لزت  ملف  هودـنلا  راد  اما  و  ءاـفلخلاف ، روصنملا ، مث  یلع ، نب  نامیلـس  نب  یلع  نب  دواد  مث  یلع ، نب  دـمحم  مث 

یف .هروهـشم  مرحلا  یف  نالا  یه  و  هکمب ، هرامالا  راد  اـهلعجف  هیواـعم ، نم  رادـلادبع  نب  فانمدـبع  نب  مشاـه  نب  رماـع  نب  همرکع 
هیلع  ) لاقف .لضفا  نحن  هلالاق : و  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما عم  تیبلا  هباجحب  هبیش  و  تیبلا ، هیاقـسب  سابعلا  رخاف  یمقلا :) ریـسفت  )

قیدـصت هللا  لزناـف  هلآ ،) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاـب اوـضرف  .تدـهاج  ترجاـه و  مـث  اـمکلبق ، تـنمآ  اـمکنم ، لـضفا  اـنا  مالـسلا :)
هللا لیبس  یف  دماج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلادجسملا  هرامعا  جاحلا  هیاقـس  متلعجا  : ) هلوقب مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

هجرد مظعا  مهـسفنا  مهلاوماب و  هللا  لیبس  یف  اودهاج  اورجاه و  اونمآ و  نیذـلا  نیملاظلا  موقلا  يدـهی  هللا ال  هللا و  دـنع  نووتـسی  ال 
رجا هدنع  هللا  نا  ادبا  اهیف  نیدـلاخ  میقم  میعن  اهیف  مهل  تانج  ناوضر و  هنم و  همحرب  مهبر  مهرـشبی  نوزئافلا  مه  کئلوا  هللا و  دـنع 

يزعلادـبع نب  هعیبر  حاحـصلا :)  ) و هبیتق ) نبا  فراعم   ) یفف ءاحطبلا ، ورج  مهنم  تفرع - امک  ءافلحلا  دـسا  مهنم  امک  هنا  مث  میظع .)
لصفلا  ) ناک هلبج - موی  لتق  يذلا  یبالکلا - تومصلا  نب  هیواعم  اولاق : و  اذه ، .ءاحطبلا  ورج  هل : لاقی  فانمدبع  نب  سمش  دبع  نب 

: يا هنجلا ) لها  بابش  ادیس  انم  و   ) .هفشلا وا  فنالا  وا  نذالا  عوطقملا  عدجملا : .عدجملا و  دسالا  یمسی  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا -
یلص  ) یبنلا نا  مکیف  ضیفتسم  لوق  مکغلبی  ملوا  هفوکلا : لهال  فطلا  موی  ع )  ) نیـسحلا لاق  يربطلا :)  ) یف ع ،)  ) نیـسحلا نسحلا و 

ذم ابذـک  تدـمعت  ام  هللا  و  قحلا ، وه  لوقا و  امب  ینومتقدـص  ناف  هنجلا ، لها  بابـش  ادیـس  ناذـه  یخال : یل و  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا 
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نب رباج  اولـس  مکربخا ، کلذ  نع  هومتلاس  نا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذـک  نا  و  هقلتخا ، نم  هب  رـضی  و  هلها ، هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع 
هذه اوعمس  مهنا  مکوربخی  کلام  نب  سنا  وا  مقرا ، نب  دیز  وا  يدعاسلا ، دعس  نب  لهس  وا  يردخلا ، دیعـسابا  وا  يراصنالا ، هللادبع 
یلـص  ) یبنلاب كدهع  یتم  هل : تلاق  هما  نا  هفیذح : نع  دسالا )  ) يور .یخال و  یل و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  هلاقملا 

اما هفیذـح  ای  لاقف : برغملا  یلـصی  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتیتاف اذـک ، اذـک و  ذـنم  دـهع  هب  یل  ام  اهل : لاقف  هلآ ؟) هیلع و  هللا 
همطاف نا  و  هنجلا ، لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  ناب  ینرـشب  یناتا و  کلم  كاذ  لاق : .یلب  تلق : ضرع ؟ يذلا  ضراعلا  تیار 

: لاق هورع  نب  ماشه  نع  ایرکز  نب  ییحی  نع  رخآ - عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دق  و  ینئادـملا - يور  .هنجلا و  لها  ءاسن  هدـیس 
لاق هنفد  اودارا  املف  .رش  کلذ  یف  نوکی  نا  اوفاخت  نا  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربق  دنع  ینونفدا  هتاف : دنع و  ع )  ) نسحلا لاق 

ءالوه موق و  ءالوه  ناعا  و  هیما ، ونب  مشاه و  ونب  عمتجاف  .انهاه  نسحلا  نفدی  و  بکوک ، شح  یف  نامثع  نفدی  ال  مکحلا : نب  ناورم 
دق عضوملا و  اذـه  یف  نسحلا  نفدـی  نا  عنمتا  ناورمل : هریره  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) وبا لاـقف  .حالـسلاب  اوواـج  موق و 

ثیدـح عاض  دـقل  کنم ، انعد  ناورم : لاق  هنجلا ؟ لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمس 
کلو رییخ  مایا  تملسا  تقدص  هریرهوبا : لاق  .ربیخ  مایا  تملسا  امنا  و  يردخلا ، دیعس  یبا  ریغ  و  كریغ ، هظفحی  ناک ال  اذا  یبنلا 

برق و نم  و  ضغبا ، نم  بحا و  نم  تملع  کلذب ، تینع  و  هلاسا ، تنک  و  هقرافا ، نکا  مل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تمزل  ین 
یبـنلا جارخا  یلا  یفن ) نم  و   ) و دـعبا ) نم  و  : ) هلوـق یف  ناورمب  ضرع  هل …  اـعد  نم  نعل و  نم  و  یفن ، نم  رقا و  نم  و  دـعبا ، نـم 

هیما ینبل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نعل  یلا  نعل ) نم  و  : ) هلوق یف  و  فئاطلا ، یلا  هعم  وه  مکحلا و  هیبـال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یف برعلا ) ناـسل   ) یف و  اـضیا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـتناحیر  مالـسلا :) هیلع   ) اـمهل لاـقی  .هصاـخ و  هیبا  ناورمل و  و  هماـع ،

یبنلا تام  املف  .كانکر  دـهنی  نا  لـبق  اریخ  یتناـحیرب  کیـصوا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  ثیدـحلا :
یضر نیـصحلا - نسحلا و  هیتناحیرب  دارا  .رخالا و  نکرلا  اذه  لاق : همطاف  تتام  املف  .نینکرلا  دحا  اذه  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

دحا یف  اهینرق ) وذل  کنا  هنجلا و  یف  اتیب  کل  نا  ( ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریمال هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  رسف  و  امهنع .- هللا 
نا و  همـالا ، ینرق  وذ  يا : دـیبعوبا : لاـق  و  اـهیفرط ، يا : هـنجلا ، ینرق  وذ  هریـسفت : یف  لـیق  برعلا :) ناـسل   ) یفف ع ،)  ) اـمهب هریـسافت 

اهرهظ یلع  كرت  ام  ریظن … (  و  باجحلاب ،) تراوت  یتح  ریظن … (  هناف  همالا  رکذ  مدـقتی  مل  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  )
: دیبعوبا لاق  .سفنلا  ضرالا و  سمـشلا و  رکذ  مدـقتی  مل  ردـصلا و  اهب  قاض  اموی و  تجرـشح  اذا  متاح : لوق  ریظن  و  هباد ) …  نم 

راتخا

، نیتبرض هینرق  یلع  هوبرضف  هللا ، هدابع  یلا  هموق  اعد  لاقف : نینرقلا ، اذ  رکذ  هنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  يور  امل  ریخالا  ریـسفتلا  اذه 
نب دمحا  نع  يور  و  لاق : .مجلم  نبا  هبرـض  يرخالا  و  قدنخلا ، موی  امهادحا  نیتبرـض : هسار  یلع  برـض  هسفن ، دارا  .هلثم  مکیف  و 
یف و  اذـه ، .نیـسحلا  نسحلا و  اـمه  اـهیلبج و  يا  اـهینرق : وذـل  کـنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوـق یف  لاـق  هنا  بلعث :) يا :  ) ییحی

امهوبا لوتبلا و  امهما  مالـسلا :) هیلع   ) نینـسحلا یف  نوماملا  میدن  لوق  هنم  و  هراشلا ، نسحلا و  مضی :- دـق  و  لوبقلا - و  سوماقلا :) )
هلتق نیح  طیعم  یبا  نب  هبقعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهلاق  یتلا  هملکلا  یه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  راـنلا ) هیبص  مکنم  و   ) .لوبقلا

دارملا ام  يدنوارلا  ملعی  مل  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .رانلا  لاق : دـمحم ؟ ای  هیبصلل  نم  هل :- فطعتـسملاک  لاق - دـق  و  ردـب ، موی  اربص 
مهنع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربخا  امل  .غولبلا و  دـنع  رانلا  لها  نم  اوراص  نیذـلا  ناورم  دالوا  رانلا : هیبص  لاقف : هملکلا ، هذـهب 

نم رـسفی  ناک  يدـنوارلا  نا  ههبـش  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .رفکلا و ال اوراتخا  اوعرعرت و  مث  هیبص ، اوناک  هملکلا  هذـهب 
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افاضم هیلع - لدی  و  دیدحلا ، یبا  نبا  هلاق  ام  دارملا  نا  بیر  .ناورم و ال  لیق : .هبقع و  دلو  دارملا  لیق : مثیم : نبا  لاق  و  تلق : .هرطاخ 
ریسلا حیرصت  یلا 

هبقع نب  هرامعل  لاق  جاجحلا  نب  ورمع  نا  فنخم : یبا  ریغ  نع  الوا ، یناه  هیـضق  یف  يربطلا )  ) هاور ام  هبقع - لـتق  هصق  یف  کلذـب 
هل لاقف  .نئاح  رامحل  تنا  هرقعت  ارامح  نا  هرامع : هل  لاقف  .هترقعف  اراـمح ، اـهنم  تبـصاف  ارمح ، مویلا  تدرط  داـیز : نبا  سلجم  یف 
ای لاقف : هقنع ، برـضی  نا  هب  رماف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  ارفاک  هیباب  یج ء  لجر  هلک ؟ اذـه  نم  نیحاب  كربخا  ـالا  ورمع :

ناورم و  ناورم ، دـلو  هدارا  لمتحی  فیک  .دایز و  نبا  کحـضف  .رانلا  یف  تنا  و  هیبصلا ، نم  تناف  .راـنلا  لاـق : هیبصلل ؟ نمف  دـمحم 
نیح ناورمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  امنا  و  هیبص ؟ هل  ناک  فیکف  ایبص ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاـفو  موی  ناـک  هسفن 
دلوی ناـک ال  لاـق : فوع  نب  نمحرلادـبع  نع  هکردتـسم ) نتف   ) یف مکاـحلا  يورف  نوعلملا ، نبا  نوعلملا  غزولا  نبا  غزولا  هتدـالو :

نبا نوعلملا  غزولا  نبا  غزولا  وه  لاقف : مکحلا ، نب  ناورم  هیلع  لخداف  هل ، اعدف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب  یتا  الا  دولوم  دحال 
.هبلص یف  ناورم  و  ناورمابا ، مکحلا  نعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هشیاع : نع  يور  .دانسالا و  حیحـص  مکاحلا : لاق  .نوعلملا 
هنعل هل  اونذیا  لاقف : هتوص ، فرعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  نذاتـسا  مکحلا  نا  يور : و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )

( مالسلا هیلع   ) همالک یلع  دزیلف  مهبلاثم  ءاصقتسا  دیرا  ول  مث  .مه  ام  لیلق  و  مهنم ، نموملا  الا  هبلـص ، نم  جرخی  نم  یلع  و  هیلع ، هللا 
و : ) هل دازی  لب  .مکحلا  نب  ناورم  يا : .غزولا  نبا  غزولا  مکنم  و  مکحلا ، يا : .سفنلا  بلـصلا و  نوعلملا  مکنم  و  هیواعم : باطخ  یف 

نم لعف  ام  نامثع  لعف  املف  ناورم ، نامثع و  دج  صاعلا  یبا  دلو  مه  و  الغد ) هنید  و  الوخ ، هدابع  و  الود ، هللا  لام  نوذـختملا  مکنم 
الوخ هدابع  الود و  هللا  لام  نوذختی  نیثالث ، اوغلب  اذا  كدج : دلو  یف  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  رذوبا : هل  لاق  تارکنملا ،

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقب  هباحـصلا  نم  ریثک  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هقدص  یتح  نامثع ، هبذـکف  .الغد  هنید  و 
یفف ناورم ، يا : افقلا ) بورـضم  لطاب و  طیخ  مکنم  و  : ) هیواعمل دازی  .رذ و  یبا  نم  هجهل  قدـصا  یلع  ءارـضخلا  تلظا  ام  رذ : یبا 
هوخا هاجه  هرامالاب  هل  عیوب  امل  .نامثع و  موی  هافق  یلع  برضلل  افقلا ) بورضم   ) و ههفسل ، لطاب ) طیخ   ) ناورم یمـس  باعیتسالا :) )
یطعی سانلا  یلع  لطاب  طیخ  اورما  اموق  هللا  یحل  عنـصی  فیک  افقلا  بورـضم  هلیلح  لئاسل  ینا  يردا و  ام  هللا  وف  لاقف : نمحرلادـبع 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا دنع  هسلاج  تنک  تلاق : هشیاع  نع  يدقاولا ) بتاک  تاقبط   ) يور نیملاعلا ) ءاسن  ریخ  انم  و   ) عنمی ءاشی و  ام 
نع وا  هنیمی  نع  اهـسلجاف  .یتنباب  ابحرم  لاقف : هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیـشم  اهتیـشم  ناـک  یـشمت ، همطاـف  تءاـجف  هلآ )

مث هلامش ،

نم ءاکب  نم  برقا  اکحـض  تیار  ام  تلق : تکحـضف ، اـهیلا  رـسا  مث  تکبف ، ائیـش  اـهیلا  رـسا  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  کیلا  رسا  یش ء  يا  نیکبت ، مث  هثیدحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کصختـسا  کئاکب ، ککحض و 

ینـضراعیف ماع  لک  ینیتای  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج نا  لاق : تلاقف : اهتلاس ، ص )  ) ضبق املف  .هرـس  یـشفال  تنک  ام  تلاق : هلآ ؟)
اقاحل یتیب  لها  لوا  تنا  لاق : .کل و  انا  فلسلا  معن  و  رضح ، دق  یلجا  الا  نظا  و ال  نیترم ، ینضراعف  ماعلا  یناتا  هنا  و  هرم ، نآرقلاب 

امل تلاق : هملس  ما  نع  .تکحضف و  نیملاعلا ؟- ءاسن  وا  همالا - هذه  ءاسن  هدیـس  ینوکت  نا  نیـضرت  اما  لاق : مث  کلذل ، تیکبف  .یب 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا یفوت  یتح  اهلاسا  ملف  تکحـضف ، اهاجان  مث  تکبف ، اهاجانف ، همطاف  اعد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـضح 

یعفاشلا یجنکلا  يور  و  هنجلا …  لها  ءاسن  هدیـس  ینا  ینربخا  مث  تومی ، هنا  ینربخا  تلاقف : اهکحـض ، اهئاکب و  نع  تلاسف  هلآ ،)
امنا همطاف  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهل  لاقف  هدـعر ، سرعلا  هحیبص  همطاف  باـصا  لاـق : ساـبع  نب  هللادـبع  نع  هبقاـنم )  ) یف
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یلاعت هللا  رما  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب ککلما  نا  تدرا  امل  همطاـف  اـی  نیحلاـصلا .) نمل  هرخـالا  یف  هنا  و  ، ) ایندـلا یف  ادیـس  کـتجوز 
نجلا رجش  رما  مث  یلع ، نم  کجوزف  لیئربج ، مهیلع  بطخ  مث  افوفص ، هکئالملا  فصف  هعبارلا ، ءامسلا  یف  ماقف  لیئربج ،

یلع هب  رختفا  نسحا ، وا  هبحاص  ذـخا  امم  رثکا  ذـئموی  مهنم  ذـخا  نمف  هکئالملا ، یلع  هترثنف  اـهرما  مث  لـلحلا ، یلحلا و  تلمحف  نا 
نم لوا  نال  ءاسنلا ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا   ) یلع رختفت  همطاـف  تناـک  دـقلف  هملـس : ما  تلاـق  .هماـیقلا  موی  یلا  هبحاـص 
اضر اهاضر  نوک  ربخ  کلذک  هرتاوتملا ، رابخالا  نم  ءاسنلا  هدیس  اهنوک  ربخ  نوکی  امک  هنا  مث  مالسلا .) هیلع   ) لیئربج اهیلع  بطخ 
هیلع  ) یلع هعیب   ) ناونع یف  هئافلخ )  ) یف هبیتق  نبا  لاق  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا طخـس  اهطخـس  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
ایلع ایتاف  امهل ، نذات  ملف  همطاف ، یلع  انذاتـساف  اعیمج ، اقلطناف  .اهانبـضغا  دق  اناف  همطاف ، یلا  انب  قلطنا  رکب : یبال  رمع  لاق  مالـسلا :))

لوسر هبیبح  ای  لاقف : رکبوبا  ملکتف  ع ،)  ) درت ملف  اهیلع  املـسف  طئاحلا ، یلا  اههجو  تلوح  اهدنع  ادعق  املف  اهیلع ، امهلخداف  هاملکف ،
نع اثیدـح  امکتثدـح  نا  امکتیارا  تلاـقف : لاـق - نا  یلا  یتبارق - نم  یلا  بحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هبارق  نا  هللا  و  هللا ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اعمـست  ملا  هللا  امکتدشن  تلاقف : .معن  الاق : هب ؟ نالعفت  هنافرعت و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
و یناضرا ، دقف  همطاف  یضرا  نم  و  ینبحا ، دقف  یتنبا ، همطاف  بحا  نمف  یطخس ، نم  همطاف  طخس  و  ياضر ، نم  همطاف  اضر  لوقی :

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  هانعمس  معن  الاق : ینطخسا ؟ دقف  همطاف  طخسا  نم 

لاقف .هیلا  امکنوکشال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تیقل  نئل  و  ینامتیضرا ، ام  ینامتطخسا و  امکنا  هتکئالم  هللا و  دهشا  یناف  تلاق :
هللا و  لوقت : یه  و  قهزت ، نا  هسفن  تداـک  یتـح  یکبی  رکبوبا  بحتنا  مث  .همطاـف  اـی  کطخـس  هطخـس و  نم  هللااـب  ذـئاع  اـنا  رکبوبا :

نینموملاریما یتح  مالـسلا ) هیلع   ) همئالا عیمج  نم  هیـصوصخ  اهل  و  اذـه ، جرخ …  مث  .اهیلـصا  هالـص  لک  یف  کـیلع  هللا  نوعدـال 
مهنع يور  نیحابصملا :)  ) یفف اهیباک ، اهنوک  یف  ءادهالا  هالـص  نم  يور  ام  یف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  ( ) مالـسلا هیلع  )

هیلع  ) همطاف یلا  يدـهی  اعبرا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  يدـهی  اعبرا  تاعکر : نامث  هعمجلا  موی  یلـصی  هنا  مالـسلا :) هیلع  )
هیلع  ) همئـالا نم  دـحاو  یلا  موی  لـک  کلذـک  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما یلا  يدـهی  تاـعکر  عـبرا  تبـسلا  موـی  و  مالـسلا ،)
یلا يدهی  اعبرا  تاعکر ، نامث  اضیا  هعمجلا  موی  یف  مث  مالسلا ،) هیلع   ) قداصلا یلا  يدهی  تاعکر  عبرا  سیمخلا  موی  یلا  مالسلا ،)

مث ع ،)  ) رفعج نب  یـسوم  یلا  يدـهی  اعبرا  تبـسلا  موی  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) همطاـف یلا  يدـهی  اـعبرا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
دقعلا  ) یف و  هیواـعم ، همع  یه  و  بـطحلا ) هلاـمح  مـکنم  و  (. ) مالـسلا هـیلع   ) هـجحلا یلا  اـعبرا  يدـهی  سیمخلا  موـی  یلا  کلذـک 

: لاق مث  .بطحلا  هلامح  هتمع  هیواعم  اذه  و  لیقع : هل  لاق  .بهلوبا  همع  لیقع  اذه  هباحصال : لاقف  هیواعم ، یلع  لیقع  لخد  دیرفلا :)
لعافلا ریخ : امهیا  رظناف  بطحلا ، هلامح  کتمع  اشرتفم  بهلابا  یمع  دجتـس  کناف  راسیلا ، تاذ  لدـعاف  رانلا ، تلخد  اذا  هیواعم  ای 

اـنل و اـمم  ریبـک  یف   ) میمـصلا دـع  اذا  اهودـعف  مهنم  نییحنلا  هبر  ساـنا  هبلعث : نب  هللا  میت  ینب  وجه  یف  لـیق  ،و  اذـه هب ؟ لوـعفملا  وا 
ياب هللادبع : لاقف  هیواعم ، يدی  نیب  رفعج  نب  هللادبع  رخاف  هیواعم  نب  دـیزی  نا  يدـقاولا : بتاک  يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مکیلع )
لاقی هیما  نب  برحلا  هیواعم : لاقف  هانلفک ؟ يذـلا  سمـش  دـبعب  ما  هانکلم ؟ يذـلا  هیماب  ما  هانرجا ؟ يذـلا  برحبا  ینرخافت ؟ کـئابآ 

یلب هللادبع : لاقف  برح ؟ نم  فرـشا  هنا  معزی  برح  رـصع  یف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ادـحا نا  بسحا  تنک  ام  اذـه ؟
نولهجی مهناف ال  مشاه ، ینب  هعزانم  كایا و  ینب  ای  دیزیل : هیواعم  لاق  هللادـبع  ماق  املف  .هئادرب  هللج  هءانا و  هیلع  افک  نم  هنم  فرـشا 

مل هبقعلا  یلع  تراصف  ترفاس  اذا  تناک  اشیرق  ناف  هانرجا ) يذـلا  برحبا  : ) هلوق اما  لاق : .ابـس  مهل  مهـضغبم  دـجی  ـال  و  اوملع ، اـم 
حنحنتف هرارز ، نب  بجاح  ینب  نم  یمیمت  لـجر  هیقل  هبقعلا ، یلع  راـص  اـملف  هلیل ، برح  جرخف  شیرق ، زوجت  یتح  دـحا  اـهزواجتی 
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.یح انا  و  هکم ، اهدعب  لخدت  هللا ال  اهال  برح : لاقف  هبقعلا ، زاجف  ردب  مث  هرارز ، نب  بجاح  نبا  انا  لاق : و  یمیمتلا ، حـنحنتف  برح 
هنباب وا  بلطملادبعب ، هیلع  ریشاف  برح ، نم  ریجی  نمع  اهب  نمم  راشتـساف  هکمب ، هرجتم  ناک  و  هکم ، لخدی  انیح ال  یمیمتلا  ثکمف 

: لاقف ریبزلا ، هیلا  جرخف  هقانلا ، تغرف  بلطملادـبع ، نب  ریبزلا  بابب  هتقان  خاـنا  اهلخدـف و  ـالیل ، هکم  یلا  راـص  هتقاـن و  بکرف  ریبزلا ،
ینعوریل و ینتکا  توصب و  العف  يراسلل  هرون  جـلبا  لیللا  البقم و  هینثلاب  ابرح  تیق  ال  لاقف : يرقتف ؟ يرق  بلاط  ما  راـجتف ؟ ریجتـسما 

اهب لحا  نا ال  هکم  عنمی  ینددهی و  یضمف  رافسالا  یف  نوکا  تنک  كاذک  هماما و  تزج  یفلخ و  هتکرتف  راعـش  نلعم و  هوعدب  اعد 
تفلح راجلل و  امرکم  هءابملا  بحر  هبرقب  راجتـسی  اربزه  اـثیل  راـخف  مراـکم و  مرق  تیتا  هدـحو و  حـبنی  بلکلاـک  هتکرتف  رارق  رادـب 

دقف بهذا  ریبزلا : لاـقف  راـتب  مراـص  هدـیدحلا  یفاـص  دـنهمب  یعناـمل  ریبزلا  نا  راتـسالا  رجحلا و  مزمزب و  هبجح و  قیتـعلا و  تیبلاـب 
مل الجر  انرجا  اذا  انا  هل : لاقف  امهعم ، یمیمتلا  جرخ  و  امهیفیـس ، نیدـلقم  اجرخف  قادـیغلا  هاـخا  ریبزلا  يداـن  حبـصا  اـملف  .کـترجا 

هکم قشی  یمیمتلا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لعجف .انفلخ  نم  سلتخت  الیک  انراصبا ، کقمرت  اـنماما  شماـف  هماـما ، شمن 
دق و  همطلتا ، کما  کتلکث  ریبزلا : هب  حاـصف  همطلا ، هیلا  قبـس  و  اـنهاهل ؟ کـنا  و  لاـق : برح ، هب  رـصب  اـملف  دجـسملا ، لـخد  یتح 
ملف هفلخ ، ریبزلا  یعـس  و  هیدـی ، نیب  نم  برح  رفف  برح  یلع  لـمح  و  هفیـس ، ریبزلا  یـضتناف  هیناـث ، همطلف  برح  هیلع  ینثف  هترجا ؟

مـشهی مشاه  ناک  ءانا  هیلع  افک  و  سلجا ، لاق : .ریبزلا  لاق : کـناش ؟ اـم  لاـقف : هراد ، بلطملادـبع  یلع  برح  مجه  یتح  هنع  عجری 
ابرح بلطملادـبع  رزاف  مهفویـس ، مهیدـیاب  مهیبا  باب  یلع  اوفقو  و  ریبزلا ، یلا  بلطملادـبع  ونب  مضنا  ساـنلا و  عمتجا  و  هیف ، دـیرثلا 
ناـف هاـنکلم ) يذـلا  هیماـب  ما  : ) هلوـق ینعم  اـما  و  لاـق : .هراـجا  دـق  مهاـبا  نا  اوـملعف  مهیلا  هجرخا  و  هل ، ءادرب  هادر  و  هل ، ناـک  رازاـب 

و هنس ، دابعتسا  و  ءاما ، رشع  و  دبعا ، هرشع  و  لبالا ، نم  هئام  هسرف  تقبس  نمم  رطخلا  لعج  و  نیخـسرف ، یلع  هیما  نهار  بلطملادبع 
.نینس رشع  دابعتساب  کنم  يدتفا  و  لاقف : هتیصان ، زج  دارا  شیرق و  یف  همـسقف  رطخلا  ذخاف  بلطملادبع ، سرف  قبـسف  هیـصانلا ، زج 
سمش دبع  ناف  هانلفک ) يذلا  سمش  دبعب  ما   ) ینعم اما  و  لاق : .نینس  رـشع  هطیراضع  بلطملادبع و  مشح  یف  دعب  هیما  ناکف  لعفف ،
باتک یف  هبور  یبا  نبا  لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  .مشاـه  تاـم  نا  یلا  هنومی  هلفکی و  مشاـه  هوخا  ناـکف  هل ، لاـم  ـال  اـقلمم  ناـک 

رعس بلطملادبع  هدبعتسا  هیما  نا  يور : نم  لوق  قدصی  امم  سمش :) دبع  و  مشاه ، )

انایلوم انیلع  یلاوت  بعشلا : یف  امهورصح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  و  هیلع ، لفون  سمـش و  دبع  ترهاظت  نیح  بلاط  یبا 
لـصفلا : ) لاق نا  یلا  رخـصلا  علقلا  يذ  سار  نم  تمجترا  امک  امجارت  نکلو  رما  امهل  یلب  رمـالا  اـنریغ  یلا  ـالاق  الئـس  اذا  اـمهالک 

یبلکلا لاق  يزوجلا : نبا  طبس  لاق  و  تلق : رحبلا  اهب  شاج  ءالهـش  هما  ینب  اندجل  ادبع  ناک  مهوبا  امیدق  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا -
کل اریخ  نا  قاحسال : دیزی  لاقف  هفیلخ ، وه  هیواعم و  يدی  نیب  مالک  هدیبع  نب  هباط  نب  قاحـسا  نیب  دیزی و  نیب  يرج  هبلاثم :)  ) یف

نا کل  اریخ  نا  قاحـسا : هل  لاقف  برح ،- ینب  ضعبب  مهتت  تناک  قاحـسا  ما  نا  یلا  دـیزی  راـشا  هنجلا - مهلک  برح  ونب  لخدـی  نا 
لبق لاجرلا  متاشت  فیک  دیزیل : هیواعم  لاق  قاحـسا  ماق  املف  .هیواعم  مهف  هلوق و  دیزی  مهفی  ملف  لاق : .هنجلا  مهلک  سابعلا  ونب  لخدی 
یف شیرق  ضعب  نا  تملع  اما  لاق : فیک ؟ و  لاق : .اضیا  کلذـک  وه  و  لاق : .قاحـسا  نیـش  تدـصق  لاق : کـیف ؟ لاـقی  اـم  ملعت  نا 

: هباسنلا لفغدل  لاق  هیواعم  نا  هیناغا :)  ) یف جرفلاوبا  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .دیزی  يدی  یف  طقسف  سابعلل ؟ ینا  نومعزی  هیلهاجلا 
هیلع و هللا  یلـص   ) هوبنلا رون  ههجو  یلع  ناک  ائیـض ، الیمج و  الیبن  الجر  هتیار  لاق : هتیار ؟ فیک  لاق : .معن  لاق : بلطملادبع ؟ تیارا 

( هلآ

لاقف .ناوکذ  هدـبع  هدوقی  یمعا ، اینحنم  الیئـض  ـالجر  هتیار  لاـق : هتیار ؟ فیک  لاـق : .معن  لاـق : سمـش ؟ دـبع  نب  هیما  تیارفا  لاـق :
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(: يدقاولا بتاک  تاقبط   ) یف و  تلق : .هدـبع  هنا  الا  فرعت  نکت  ملف  شیرق  اماف  کلذ ، نولوقت  متنا  لاق : .ورمعوبا  هنبا  كاذ  هیواعم :
و لاجرلا ، دسفت  هقبوم  لک  نم  سانلا  دعبا  و  افک ، اهدوجا  و  املح ، اهملحا  و  امسج ، اهدما  و  اهجو ، شیرق  نسحا  بلطملادبع  ناک 

نوک یف  ظحاجلا  مالک  لقن  نا  دـعب  دـیدحلا - یبا  نبا  لاق  .کلم  یتح  شیرق  دیـس  ناک  و  هعفـش ، همرکا و  ـالا  طـق  کـلم  هری  مل 
لکلک تحت  نم  ءاملا  عیبانی  نویعلا و  رجفت  نم  نیلـسرملا ، ءایبنالاک و  تامارک  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) اذ بلطملادـبع 

یف راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  هرکذ  دقف  زرجلا ، ضرالا  یف  بلطملادـبع  ریعب  فافخا  تحت  نم  نویعلا  رجفت  اماف  هفافخا - هریعب و 
انل نا  و  لیعامـسا ، انیبا  رئب  اهنا  بلطملادبع  ای  هل : تلاقف  شیرق ، هتدـسح  مزمز  یف  ءاملا  بلطملادـبع  طبنا  امل  لاق : هریـسلا ) باتک  )
مث ارهد ، فیقث  يدـی  یف  ناک  و  مرهلا ، وذ  هل : لاقی  فئاطلاب  ءام  بلطملادـبعل  ناک  دعـس :) نبا  تاـقبط   ) یف و  تلق : اـقح …  اـهیف 
یلع ماشلاب  يرذـعلا  نهاکلا  یلا  ارفانتف  یفقثلا ، ثراحلا  نب  بدـنج  فیقث  رما  بحاص  ناـک  و  هیلع ، اوباـف  مهنم  بلطملادـبع  هبلط 

، بلطملادـبع ریعب  نارج  تحت  نم  انیع  مهل  هللا  رجفف  اوباف ، نییفقثلا ، نم  اوقـستساف  هباحـصا ، بلطملادـبع و  ءام  دـفنف  اجرخف ، لبا ،
و مهاقـسف ، بلطملادبع ، اوقـستساف  نییفقثلا ، ءام  دـفن  و  مهتجاح ، اولمح  مهیر و  اوبرـشف  هنم ، کلذ  نا  ملع  لج و  زع و  هللا  دـمحف 

یلع هموق  لضف  و  هیلع ، هلـضف  دق  عجر و  مرهلا و  اذ  ذخا  و  اهرحنف ، لبالا  بلطملادبع  ذـخاف  مهیلع ، بلطملادـبع  رفنف  نهاکلا  اوتا 
نسحلا لاق  لاق : لیفطلا  یبا  نع  مهنم  ینئادملا  يور  مالسلا ،) هیلع   ) وه وه  رثوک و  یقاس  مهنم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) مهل امم  .هموق و 

.اذـه وه  لاقف : ثیرح ، نب  ورمع  راد  نم  اجراخ  هآرف  .ینملعاف  هتیار  اذا  لاق : .معن  لاـق : جـیدخ ؟ نب  هیواـعم  فرعتا  هل : یلومل  (ع )
هیقاس نع  ارمـشم  هنیرتل  هدرت - نل  و  ضوحلا - تدرو  نئل  هللا  اما و  دابکالا ؟ هلکآ  نبا  دـنع  ع )  ) اـیلع متاـشلا  تنا  هل : لاـقف  هاعدـف ،

نع لیلخلا  نب  ردب  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نع عیبرلا  نب  سیق  اضیا  هاور  و  لاق : .نیقفانملا  هنع  دوذی  هیعارذ  نع  ارساح 
ع)  ) نسحلا نا  هلتاقم :)  ) یف جرفلاوبا  يور  هیواـعم ، وه  موعلبلا و  مخـض  مرـسلا  عساو  مهنم  نا  هیما ! یلع  اـمم  و  ع .)  ) نسحلا یلوم 

بهذت ال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس  لوقی : ع )  ) ایلع تعمـس  هیواعمل : رمالا  هکرت  هجو  یف  یلیل  یبا  نب  نایفـسل  لاق 
تومی و ال  هیلا ، هللا  رظنی  و ال  عبـشی ، لکای و ال  موعلبلا  مخـض  مرـسلا  عساو  لجر ، یلع  همالا  هذـه  رما  عمتجی  یتح  مایالا  یلاـیللا و 
بهذیل هللا  دیری  امنا  لزن … (  مهیف  نا  ع )  ) مهل امم  و  هیواعمل …  هنا  و  رـصان ، ضرالا  یف  و ال  رذاع ، ءامـسلا  یف  هل  نوکی  یتح ال 

اهیف هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  و … (  اریهطت ،) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع 
نیسحلا هل  لاقف  .نینوعلم  تیب  لها  مکنا  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا نسحلل و  اموی  ناورم  لاق  دعـس :) نبا  تاقبط   ) یف و  انـسح .) … 

انع هللا  بهذا  تیب  لها  نحن  و  هبلص ، یف  تنا  كابا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نعل  دقل  نوعلملا ، نب  ای  نوعلم  ای  مالسلا :) هیلع  )
مهنع هللا  بهذا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  و  لاقف : هیبا ، دعب  بطخ  ع )  ) نسحلا نا  جرفلا :) یبا  لتاقم   ) یف .اریهطت و  انرهط  سجرلا و 

لصفلا  ) فارتقاف انسح .) اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  و  : ) لوقی هباتک و  یف  مهتدوم  هللا  ضرتفا  نیذلا  و  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و 
و يربطلا : لاق  هیواعم ، ما  یه  و  دابکالا ، هلکآ  مهنم  نا  کئلوا : یلع  امم  .تیبلا و  لها  انتدوم  هنـسحلا  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا -
، فونالا ناذالا و  نع  دجی  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  یلتقلاب  نلثمی  اهعم  یتاللا  هوسنلا  هبتع و  تنب  دنه  تفقو  دق 
و معطم ، نب  ریبج  مالغ  ایـشح  اهتطرق و  اهدئالق و  اهمدخ و  تطعا  و  دئالق ، امدخ و  مهفونا  لاجرلا و  ناذآ  نم  دـنه  تذـختا  یتح 

نم تلاق  امب  اهتوص  یلعاب  تخرصف  هفرـشم ، هرخـص  یلع  تلع  مث  اهتظفلف ، اهغیـست  نا  عطتـست  ملف  اهتکالف ، هزمح  دبک  نع  ترقب 
یلع هللا  مهنعل  امف  : ) يربطلا هاور  يذـلا  دـضتعملا  باتک  رم  و  نآرقلا ، یف  هنوعلملا  هرجـشلا  مهنا  .اوباصا و  اـمب  اورفظ  نیح  رعـشلا ،

و ال لاـق : اریبک ،) اـنایغط  ـالا  مهدـیزی  اـمف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  و  یلاـعت … ( : هلوق  اـباتک ) هب  لزنا  و  هیبن ، ناـسل 
دمحا نید  یلع  اموی  تمرح  ناف  رمخلا : یف  لاـق  دـیزی  نا  هحتاوف :)  ) یف يدـبیملا  لـقن  .هیما و  ینب  اـهب  دارا  هنا  دـحا  نیب  فـالتخا 
رافصلا يور  هثیبخلا ، هرجشلا  مهنا  کئلوا  یلع  و  هبیطلا ، هرجشلا  مهنا  مالسلا :) هیلع   ) مهل امم  میرم و  نب  حیـسملا  نید  یلع  اهذخف 
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فیک رت  ملا  : ) یلاعت هلوق  لوزن  هیناعم )  ) یف قودصلا  و  هیفاک ،)  ) یف ینیلکلا  و  امهیریسفت ،)  ) یف یمقلا  یـشایعلا و  و  هرئاصب ،)  ) یف
نیح لک  اهلکا  یتوت  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ءامـسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هبیظ  هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برض 

و : ) یلاعت هلوق  لوزن  امهیریسفت )  ) یف یـسربطلا  یمقلا و  يور  و  ع .)  ) مهیف نورکذتی ) مهلعل  سانلل  لاثمالا  هللا  برـضی  اهبر و  نذاب 
باحـصا مهنم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) مهل امم  .هیما و  ینب  یف  رارق ) نم  اهلام  ضرـالا  قوف  نم  تثتجا  هثیبخ  هرجـشک  هثیبخ  هملک  لـثم 

دـیزی و یلا  هوعدـلا  یف  ملکت  امل  هیواعم  نا  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف و  لاق ، ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهیف  لاـق  نیذـلا  ءاـسکلا 
و هللا ، لوسر  هیرذـل  هنا  هللا  رمعل  لاق : رما ؟ یهدا و  كدـنع  امل  و  سابع ، نبای  اذـه  ام  سابع : نبال  هیواعم  لاق  ع ،)  ) نیـسحلا هباـجا 

مهنم نا  کـئلوا : یلع  اـمم  .مهب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلهاـبم  مهیفکی  و  رهطملا …  تیبـلا  یف  و  ءاـسکلا ، باحـصا  دـحا 
، ناطیـشلا میطل  کئلوا  نم  .دضتعملا و  باتک  ربخ  یف  رم  امک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهنعل  نیذلا  بکارلا  قئاسلا و  دئاقلا و 

یف عباسلا - لصفلا   ) ناک يرذالبلا :) باسنا   ) یفف رم ، اـمک  ناورم  وه  لـطاب ، طـیخ  مهنم  نا  اـمک  قدـشالا ، دیعـس  نب  ورمع  وه  و 
لعجی نا  یندعو  كابا  نا  هل : لاقف  .قارعلا  دیری  وه  قشمد و  نم  لصف  دق  و  کلملادبع ، رکسع  یف  دیعس  نب  ورمع  هماعلا ) همامالا 

؟ هفالخلل حلصت  تنا  وا  ناطیـشلا  میطل  ای  هل : لاقف  .كدعب  دهعلا  یل  لعجاف  كدعب ، ناک  نا  زیزعلادبعل  کل و  عیابف  هدعب ، رمالا  یل 
متردغ قدشالا : وخا  دیعس  نب  ییحی  لاق  دیعـس ، نب  ورمع  اردغ  کلملادبع  لتق  امل  و  لاق : .بجع  فرـس و  نبج و  ربک و  وذ  تنا 

یلا حیتحال  هنعللا - مهیلع  کئلوا - یلع  و  مهل ، امم  ءاصقتـسا  اندرا  ول  مث  ردـغلا  یلع  تویبلا  ینبی  مکلثم  لطاب و  طیخ  ینب  ای  رمعب 
مکنم و  هنوتیزلا ، هاکـشملا و  انم  هیواعم : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هبتک  باتک  یف  و  يدبیملا ) حتاوف   ) یف و  اذـه ، .ماخـض  تادـلجم 

انم و  لئاقلا : تسلوا  هل : لاقف  .یجراخب  تسل  هل : لاقف  هلتق ، دارا  ایجراخ و  ذخا  کلملادبع  نا  ریـسلا : یف  و  اذه ، .هنوعلملا  هرجـشلا 
.هلیبس یلخف  .بصنلاب  نینموملاریما )  ) تلق امنا  لاقف : بیبش  نینموملاریما  انم  بنعق و  نیطبلا و  دیوس و 

مالک یف  امک  ع )  ) ناک و  اهریفاذـحب - تلوت  یتح  اهتقاس  یفل  مالـسلا -) هیلع   ) همالک یف  امک  ع -)  ) ناکف عمـس ) دـق  ام  انمالـساف  )
اطی یتح  یفکنی  الف  اهتاوهل  یف  هاخا  فذـق  نیکرـشملل ، هرغاف  ترغف  وا  هلالـضلا  نرق  مجن  املک  : ) اهیلع هللا  تاولـص  ءاـسنلا  هدـیس 

- عباسلا لصفلا   ) سانلا و  هللا ، ءایلوا  یف  ادیـس  هللا ، لوسر  نم  ابیرق  هللا ، تاذ  یف  ادودـکم  هدـحب ، اهبهل  دـمخی  و  هصمخاب ، اهخامص 
رفعج و اذـک  و  هموـلعم ، هب  مالـسالا  هزع  مالـسالا و  یف  هزمح  تاـماقم  نوـحرف و  نوـعدا  نوـنمآ و  هـینهلب  یف  هماـعلا ) هماـمالا  یف 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  بلاط  یبا  هیبا  هیامح  و  هحضاو ، هتوم )  ) یف هتجهم  هفیسب و  هشبحلا و  یف  هناسلب  هداهج  و  هاترجه ،

بلاط یبا  بلطملادبع و  مشاه و  تاماقم  تفرع  دق  عفدت ) انتیلهاج ال  و   ) .هروهـشم دحال  دحا  اهلمحتی  اقاشم ال  کلذ  یف  هلمحت  و 
اهارجا ننـس  سمخ  هیلهاجلا  یف  نس  بلطملادبع  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  لاصخلا )  ) يور و  بلطملادـبع ، نب  ریبزلا  و 

ازنک دـجو  و  ءاسنلا ،) …  نم  مکوابآ  حـکن  ام  اوحکنت  ـال  و  : ) لـج زع و  لزناـف  ءاـنبالا ، یلع  ءاـبالا  ءاـسن  مرح  مالـسالا : یف  هل  هللا 
اهامـس مزمز  رفح  امل  و  هسمخ ،) …  ناف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  ام  نا  اوملعا  و  : ) لج زع و  لزناـف  هب ، قدـصت  سمخلا و  هنم  جرخاـف 

نم هئام  لتقلا  یف  نس  و  رخالا ،) …  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجـسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقـس  متلعجا  : ) لزناف جاـحلا ، هیاـقس 
يرجاف طاوشا ، هعبـس  بلطملادبع  مهیف  نسف  شیرق ، دنع  ددـع  فاوطلل  نکی  مل  و  مالـسالا ، یف  کلذ  لج  زع و  هللا  يرجاف  لبالا ،

و بصنلا ، یلع  حبذ  ام  لکای  و ال  مانـصالا ، دـبعی  و ال  مالزالاب ، مسقتـسی  ناک ال  بلطملادـبع  نا  .مالـسالا  یف  کلذ  لج  زع و  هللا 
مکحب هیلهاـجلا  یف  مکحی  بلطملادـبع  نا  بیرغلا  نم  و  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) .مـیهاربا یبا  نـید  یلع  اـنا  لوـقی :

حکنا وه  و  مهدعب ، ءابالا  ءاسن  حاکن  نولحتسی  مهناف  هیلهاجلا ، نم  دحا  هلحی  مل  ام  لحا  هیما  و  ءابالا ، ءاسن  حاکن  همرح  نم  مالسالا 
مث همقلع ، نب  ورمع  مد  یف  بلاطوبا ، هیلهاجلا  یف  هماسقلا  نس  نم  لوا  راـکب : نب  ریبزلا  لاـق  .ورمع و  یبا  هنبا  نم  هتاـیح  یف  هتارما 
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ياب لاقف : .امولظ  ناک  شیرق  نم  لجرل  نالف ، تام  هل : لیقف  رکف ، رظن و  اذ  بلطملادـبع  نب  ریبزلا  ناک  اضیا : لاق  .مالـسالا و  اهتبثا 
نا ربخلا : یف  .ملاظلا و  نم  مولظملل  هیف  ذـخوی  اداعم  سانلل  نا  اقح  هومتلق  ام  ناک  نئل  لاـقف : .هفنا  فتح  تاـم  اولاـق : تاـم ؟ هبوقع 
هللا یلـص   ) یبنلا هلاسف  .هل  یلاعت  هللا  اهرکـش  لاصخ  هیلهاجلا  یف  رفعجل  ناک  لاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  لزن  لـیئربج 

.تنک ام  لاقف : اهنع ، هلآ ) هیلع و 

هباتک یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نیفـص  لصف  یف  یتای  .یلقعل و  اظفح  برـشا  و ال  یئاسن ، یلع  هریغ  ینزا  و ال  یفرـشل ، اظفح  بذکا 
قدزرفلا لوق  یف  يرهوجلا  لاق  و  اذه ، .بلاط  یباک  نایفسوبا  و ال  بلطملادبعک ، برح  و ال  مشاهک ، هیما  سیل  نکلو  هیواعم : یلا 

کناف اهیف : لوقی  یتلا  یقفملا )  ) هدیـصق دـئاصق : عبراب  کتبلغ  ینعی  تاقفاخلا  یبتحملا و  تیب  ینعملا و  یقفملاب و  کتبلغ  ریرجل :
( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  : ) اهیف لوقی  یتلا  ینعملا )  ) هدیـصق مراد و  دعـس و  لثم  ادـج  کسفنل  دـجت  مل  کـنیع  تاـقف  ول 
هئانفب و بتحم  هرارز  تیب  اهیف : لوقی  یتلا  یبتحملا ) تیب   ) هدیصق فلکملا و  ریرج  ای  ینعملا  تنال  امراد  كردتل  یعـست  ذا  کناف 
و  ) عماوللا تاقفاخلا  نیا  قحب و  اهروما  ناکلاملا  یـضقی  نیا  و  اهیف : لوقی  یتلا  تاقفاخلا )  ) هدیـصق لشهن و  سراوفلاوبا  عشاـجم و 

یلوا مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  یلاعت … ( : هلوق  وه  .ردـن و  و  هنع ، درفنا  هنع : ذـش  يرهوجلا : لاق  اـنع ) ذـش  اـم  اـنل  عمجی  هللا  باـتک 
نا : ) یلاعت هلوق  .بازحالا و  لئاوا  یف  یناثلا : و  لافنالا ، هروس  رخآ  یف  لوالا : نیعضوم ، یف  هیالا  تدرو  هللا ) …  باتک  یف  ضعبب 

نحنف (. ) نینموملا یلو  هللا  اونمآ و  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا 

 … (. ضعبب یلوا  مهضعب  ماحرالا  ولوا  و  یلوالا … (  هیالا  لیلدب  هبارقلاب )  ) .دحا لک  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب یلوا ) هرم 
لـصفلا  ) هوعبتا نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  : ) هیناثلا هیالا  یـضتقمب  هعاطلاب ) (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هب یلوا )  ) .يرخا هرات ) (و 

حـضاو رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  سانلا  برقا  ع )  ) مهنوک و  اونمآ .) …  نیذلا  یبنلا و  اذه  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا -
نکی ناف  تیغب ، مهلک  یلع  و  تدـسح ، ءافلخلا  لـکل  ینا  تمعز  و   ) .مهاـقتا مهبرل و  ساـنلا  عوطا  مهنوکک  ناـیب ، یلا  جاـتحی  ـال 
بناج یلا  عضوی  ناک  هنا  يورف  ریبزلا ، نبا  سابع و  نبا  نیب  عقو  هریظن  و  کیلا ) رذعلا  نوکیف  کیلع  هیانجلا  سیلف  کلذـک  کلذ 

، ناورم ریرس  هاجت  ثدحا  دق  رخآ  ریرس  اذا  سانلل و  اموی  ناورم  نذاف  سابع ، نبال  رغصا  ریرس  هنیدملا  یلع  هتراما  مایا  ناورم  ریرس 
ریبزلا نبا  دـی  اذاف  موقلا ، ناورم و  تکـس  و  ثدـحملا ، ریرـسلا  یلع  سلجف  ریبزلا  نبا  ءاج  و  هریرـس ، یلع  سلجف  سابع  نبا  لـبقاف 

نم مظعا  رکب  یبا  ناش  نا  الا  هبلاغم ، هتلف و  اطلغ و  تناک  رکب  یبا  هعی  نا  نومعزی  اـسان  نا  لاـقف : قطنی  نا  دـیری  هنا  ملعف  كرحتت ،
مظعا انامیا و ال  تبثا  دحا  دـمحم  باحـصا  نم  ناک  ام  هللا  و  مهیف ، مهل و  رمالا  ناکل  عقو  ام  ول ال  هنا  نومعزی  و  اذـه ، هیف  لاقی  نا 

یف مهظح  رمع  یقلا  مث  لاق ، ام  الا  نکی  ملف  رمعل ، رکبوبا  دقع  نیح  مه  نیاف  هللا ، هنعل  هیلعف  کلذریغ  لاق  نمف  رکب ، یبا  نم  هقباس 
نم اـجراخ  رجاـتلا  یلع  صوصللا  جورخ  هیلع  اوجرخف  مهنم ، هب  قحا  ناـک  نم  مهیلع  رمـالا  یلو  و  مهدـج ، هللا  ضحداـف  ظوظحلا 
هللا اما و  هفالخلا ، رمع و  رکب و  یبا  یف  لئاقلا  اهیا  کلـسر  یلع  سابع : نبا  لاقف  .هلتق  لک  هب  هللا  مهلتق  مث  هرغ ، هنم  اوباصاف  هیرقلا ،

كاوس يرما  فرـش  و  كریغ ، ظح  رکذـت  تنا  ول ال  و  لاق - نا  یلا  لان - نمم  ریخ  انبحاص  الا و  ائیـش  امهنم  دـحا  لان  الان و ال  اـم 
وا یمیت  ینملک  ول  .هیمال و  هیما  و  يدعل ، ایدع  میتل و  امیت  عدو  کظح ، یلع  رـصتقا  هیف ؟ کل  ظح  ام ال  تنا و  ام  نکلو  کتملکل ،

دسا یف  نکی  ناف  کل ؟ سیل  ام  تنا و  ام  نکلو  بئاغ ، نع  بئاغ  ربخ  ال  رضاح ، نع  رـضاح  ربخ  هتربخا  هتملکل و  يوما  وا  يودع 
: هردص و  بیوذ ، یبال  رعشلا  اهراع ) کنع  رهاظ  هاکش  کلت  و   ) .کل وهف  یش ء  يزعلا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) دبع نب 

نم لئاز ، انه : رهاظ )  ) ینعم اهراذـتعا و  یلع  ددری  رذـتعت  نا  بذـکم و  یناف  اهنم  رذـتعا  ناف  هدـعب : اهبحا و  ینا  نوشاولا  اـهریع  و 
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لاقف اهیف ، هحش  هلبا و  هرثکب  .الجر  یسعقفلا  هطیر  نب  هربس  ریع  .هرهظ و  فلخ  اهلعج  اهب و  فختسا  اذا  یتجاحب ، نالف  رهظ  مهلوق :
هلوق هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  هحفص 358 ، دـلجم 4 ،  )) رهاظ هطبر  نبای  راع  کلذ  اهموحل و  اهنابلا و  اـنتریعا  لـجرلا :

.اورفظ يا : اوجلف :) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  هفیقـسلا  موی  راصنالا  یلع  نورجاهملا  جتحا  امل  و  : ) یناثلا یف  مالـسلا ) هیلع  )
رمع رکبوبا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاـبرقا  مهنا  حـضاو  هنـال  مکنود ) اـنل  قحلاـف   ) .هب رفظلا  و  هب ) جـلفلا  نکی  ناـف  مهیلع  )

و مهقوراف ، مهقیدـص و  هفالخ  نـالطب  یلع  یعطق  لـیلد  وه  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  ءاـبرغ  مالـسلا  مهیلع  مهیلا  هبـسنلاب 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نا  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا دعب  هیواعم  یلا  بتک  ع )  ) نسحلا نا  هریغ : و  جرفلا ) یبا  لتاقم   ) یفف هیواعم  هب  حرص 

هللا یلص   ) دمحم ناطلس  انوعزانت  نا  لحی  و ال  هوایلوا ، هترسا و  هتلیبق و  نحن  شیرق : تلاقف  .برعلا  هناطلـس  تعزانت  یفوت  امل  هلآ )
دمحم رما  مهعزاـن  نم  یلع  کـلذ  یف  مهل  هجحلا  نا  و  شیرق ، تلاـق  اـمک  لوـقلا  نا  برعلا  تارف  هقح ، ساـنلا و  یف  هلآ ) هـیلع و 
شیرق انفنصت  ملف  برعلا ، هب  تجاح  ام  لثمب  اشیرق  نحن  انججاح  مث  کلذ ، تملـس  و  برعلا ، مهل  تمعناف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص  )

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تیب  لها  انرـص  املف  جاجتحالا ، فاصتنالاب و  برعلا  نود  رمالا  اذه  اوذخا  مهنا  .اهل  برعلا  فاصنا 
دعوملاف .انل  مهنم  تنعلا  انتمغارم و  انملظ و  یلع  عامتجالاب  اولوتسا  انودعاب و  مهنم  فصنلا  بلط  مهتجاحم و  یلا  هوایلوا 

مهتعزانم نع  انکـسماف  لاق :- نا  یلا  ( - ص  ) اـنیبن ناطلـس  اـنقح و  یف  اـنیلع  نیبثوتملا  بثوتل  اـنبجعت  دـق  .ریـصنلا و  یلولا  وه  هللا و 
یلا هداسف - نم  هب  اودارا  امل  ببـس  کلذب  مهل  نوکی  وا  هب ، هنوملثی  ازمغم  کلذب  بازحالا  نوقفانملا و  دجی  نا  نیدـلا  یلع  هفاخم 

نیملـسملا عزانت  و  یبنلا ، هافو  ترکذ  و  هیواعم ، هیلا  بتکف  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 359 ، دلجم 4 ، -: )) لاق نا 
و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يراوح  و  نیمالا ، هدیبع  یبا  و  قورافلا ، رمع  قیدصلا و  رکب  یبا  همهتب  تحرـص  کتیارف  .هدعب  نم 

هیبصاغب هلوق  نع  هیواعم  هبجی  ملف  نینظ  ریغ  سانلا  دـنع  اندـنع و  ورما  کناف  .کـل  کـلذ  تمرکف  راـصنالا  نیرجاـهملا و  ءاـحلص 
فرتعا لب  .مهنیما  مهقوراف و  مهقیدص و  مهتی  نمم  مالـسلا ) هیلع   ) هناب هیلع  ءایمعلا  هماعلا  هراثاب  هفوخ  نکلو  ناهربلا  یلع  نیلجرلا 

؟ ادبن نمب  سانلل : لاق  نیواودلا  رمع  نود  امل  نالجع : نبا  لاق  يرذالبلا ) باسنا   ) یفف .قازرالل  نیواودلا  هعضو  دنع  هسفن  رمع  هب 
و هنم ، یلوا  ص )  ) ینبلا طهر  نا  انه  ملع  فیکف  .برقالاف  برقالاب  مث  .ادـبن  هطهربف  اـنماما  هللا  لوسر  نا  .ـال  لاـق : .کـسفنب  اولاـق :

ضعب و  هیمامالا ، لوقت  امک  رمالا  سیل  به  مث  .اسیلدـت  اـسیبلت و  ـالا  هلوق  ناـک  لـهف  هناطلـس ؟ نم  لـصالا  وه  اـم  یف  کـلذ  یـسن 
هلزتعملا

جلفلا ناـک  نا  هنا  نم  لوقعلا  هلدا  نم  هیلا  ع )  ) دنتـسا اـم  یف  نوـلوقی  اـمف  .لوـسرلا  مـالکک  هجح  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوـک  نم 
نب لاهنملا  یقل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) قداصلا لاق  .ءادعبلا و  کئلوا  نود  مالسلا ) هیلع   ) هل قحلاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلاب

فیک ملعت  نا  کـل  نآ  اـما  کـحیو ! لاـق : هللا ؟ لوسر  نبا  اـی  تحبـصا  فـیک  هل : لاـقف  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ورمع 
دمحم دـعب  هیربلا  ریخ  حبـصا  و  انءاسن ، نویحتـسی  و  انءانبا ، نوحبذـی  نوعرف  لآ  یف  لیئارـسا  ینب  لثم  اـنموق  یف  انحبـصا  انحبـصا ؟

دـلجم 4،  )) اصوقنم اروقحم  انبحی  نم  حبـصا  و  فرـشلا ، لاملا و  یطعی  انودـع  حبـصا  و  رباـنملا ، یلع  نعلی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ناب اهقح  شیرقل  فرعت  برعلا  تحبـصا  و  نونموملا ، لزی  مل  کلذـک  و  هقح ، هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  هحفص 360 ،

و اهنم ، ناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ناـب  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تحبـصا  و  اـهنم ، ناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم
ءاسن تاغالب   ) یف امک  بلطملادبع - نب  ثراحلا  تنب  يورا  تلاق  .لاهنم و  ای  انحبـصا  اذکهف  .قح  انل  فرعی  تیبلا ال  لها  انحبـصا 

نوجتحت و  هدـعب ، نم  اـنیلع  متیلوـف  روـصنملا  وـه  ص )  ) اـنیبن و   ) هیواـعمل اـهمالک  هلمج  یف  هیواـعم  یلع  تدـفو  اـمل  يدادـغبلا -)
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لآ یف  لیئارـسا  ینب  هلزنمب  مکیف  اـنکف  .رمـالا  اذـهب  یلوا  و  مکنم ، هیلا  برقا  نحن  و  هـلآ ،) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نـم  مـکتبارقب 
دعب ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  و  نوعرف ،

یف اکاش  رکبوبا  تام  دـق  و  مهاوعد ) یلع  راصنالاف  هریغب  نکی  نا  و  (. ) رانلا مکتیاغ  و  هنجلا ، انتیاغف  .یـسوم  نم  نوره  هلزنمب  اـنیبن 
اثالث هتافو  نیح  ینمت  رکبابا  نا  هدقع :)  ) یف هبر  دـبع  نبا  و  هئافلخ ،)  ) یف هبیتق  نبا  و  هلماک ،)  ) یف دربملا  يور  .راصنالا  رما  و  هرما ،

و لاق - نا  یلا  نهنع  هلاس  هتیل  نهنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـسی  مل  اـثالث  و  نهلعف ، هتیل  نهکرت  اـثالث  و  نهکرت ، هتیل  نهلعف 
سانلا لضی  الئل  هیصو  بتکی  نا  دارا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هل : لاقی  .ربخلا و  قح - نم  اهیف  راصنالل  له  هتلاس  تنک  ینتیل 

هحفص دـلجم 4 ،  )) .هلاوس ینمتت  نالا  و  هیلا ، کیلا و  رمالا  لصیل  رجهیل ، لجرلا  نا  لاق : و  کبحاص ، هعنمف  مهتفیظو  اوفرعیف  هدـعب 
هیلع  ) هیلا هیواعم  هبتک  باتک  باوج  هنا  لاـق : بیقنلا  نا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  لوقا : هصاـخلا )) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  ، 388

ملسم یبا  عم  بتک  هیواعم  نا  هنیفص :)  ) یف محازم  نب  رصن  يورف  .ینالوخلا  ملـسم  یبا  عم  لب  تلق : .یلهابلا  هماما  یبا  عم  مالـسلا )
كرظن یف  کلذ  انفرع  تیغب ، مهلک  یلع  و  تدـسح ، مهلکف  - ) نامثع رمع و  رکب و  یبا  یلا  اریـشم  ( - مالـسلا هیلع   ) هیلا ینـالوخلا 

شوشخملا لحفلا  داقی  امک  مهنم  لک  یلا  داقت  .ءافلخلا  نع  کـئاطبا  یف  و  ءادعـصلا ، کـسفنت  یف  و  رجهلا ، کـلوق  یف  و  رزـشلا ،
( هراک تنا  عیابت و  یتح 

محازم نب  رصن  نا  تفرع  دق  و  بشخ ، هفنا  مظع  یف  لخدا  لمج  يا : شوشخملا ) لمجلا  داقی  امک  داقا  تنک  ینا  تلق : و  -. ) خلا - 
اذاف شاشخ ، یهف  بشخ  نم  تناک  اذا  ریعبلا  فنا  یف  لـعجت  هنهلا  یف  لـصف  (: ) یبلاـعثلا هغل  هقف   ) یف و  شوشخملا .) لـحفلا   ) هاور

لصفلا هحفص 389 ، دـلجم 4 ، (. )) نارع یهف  لبح  هیقب  نم  تناک  اذاف  همازخ ، یهف  رعـش  نم  تناک  اذاف  هرب ، یهف  رفـص  نم  تناک 
(- مالسلا هیلع   ) نینموملاریماب اورم  امل  لاق : ع )  ) رقابلا نع  یـشکلا  يور  .رکبابا  عیابا  يا : عیابا ) یتح  (( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا -
ءاش ول  : ) دادقملا لاق  و  هیناث ) انیدیاب  تداع  دق  فویـسلا  تیل  : ) لاق مث  يرخالا  یلع  هدیب  رذوبا  برـض  قیرز - لآ  لبح  هتبقر  یف  و 

رکبوبا دـقفت  یلع - هعیب  ناونع  یف  هییتق -) نبا  ءافلخ   ) یف و  هیف .) وه  امب  ملعا  انالوم  : ) ناملـس لاـق  و  لـج )- زع و  هبر - هیلع  اعدـل 
و لاق : و  بطحلاـب ، اعدـف  .اوجرخی  نا  اوباـف  .یلع  راد  یف  مه  و  مهاداـنف ، ءاـجف  .رمع  مهیلا  ثعبف  .یلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفلخت  اـموق 

هنا معز  هناف  .ایلع  الا  اوعیابف  .اوجرخف  نا ، و  لاقف : .همطاف  اهیف  نا  هل : لیقف  .اهیف  نم  یلع  اهنقرحال  وا  نجرختل  هدیب  رمع  سفن  يذـلا 
یل دهع  ال  تلاقف : اهباب  یلع  همطاف  تفقوف  نآرقلا  عمجا  یتح  یقتاع  یلع  یبوث  عضا  و ال  جرخا ، نا ال  تفلح  لاق :

مل و  انورماتـست ، مل  مکنیب  مکرما  متعطق  و  انیدـیا ، نیب  هزاـنج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا متکرت  مکنم  رـضحم  اوسا  اورـضح  موقب 
.ایلع یل  عداف  مق  هل - یلوم  ذـفنقل - رکبوبا  لاقف  .هعیبلاب  کنع  فلختملا  اذـه  ذـخات  الا  هل : لاقف  .رکبابا  رمع  یتاـف  .اـقح  اـنل  اودرت 

.الیوط رکبوبا  یکبف  .هلاسرلا  غلباف  عجرف  .هلوسر  یلع  متبذـک  ام  عیرـسل  یلع : لاقف  .هللا  لوسر  هفیلخ  كوعدـی  لاـق : هیلا و  بهذـف 
ءاجف .عیابتل  كوعدـی  نینموملاریما  لق : هیلا و  دـع  ذـفنقل : رکبوبا  لاقف  .هعیبلاب  کنع  فلختملا  اذـه  لهمت  .هیناثلا ال  رمع : هل  لاـقف 
یـشم رمع و  ماق  مث  الیوط ، رکبوبا  یکبف  .هلاسرلا  غلباف  .ذـفنق  عجرف  .هل  سیل  ام  یعدا  هللا - ناحبـس  لاق : هتوص و  یلع  عفرف  .يداـق 

نم كدعب  انیقل  اذام  هللا - لوسر  ای  هبا  ای  اهتوص : یلعاب  تدان  مهتاوصا  تعمـس  املف  بابلا  اوقدف  همطاف ، تیب  اوتا  یتح  هعامج  هعم 
موق هعم  رمع و  یقب  و  عدـصتت ، مهبولق  تداک  نیکاب و  اوفرـصنا  اهءاکب  اهتوص و  موقلا  عمـس  املف  .هفاـحق  یبا  نبا  و  باـطخلا ، نبا 

مل انا  نا  لاقف : .عیاب  هل  اولاق  و  رکب ، یبا  یلا  هب  اوضمف  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  هحفص 390 ، دلجم 4 ،  )) ایلع اوجرخاف 
.هلوسر اخا  هللا و  دبع  نولتقت  نذا  لاق : .کقنع  برضن  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  نذا و  اولاق : همف ؟ لعفا 
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یلع ههرکا  ال  لاقف : .كرماب  هیف  رمات  الا  رمع : هل  لاقف  .ملکتی  تکاس ال  رکبوبا  .الف و  هلوسر  وخا  اـما  معنف ، هللا  دـبع  اـما  رمع : لاـق 
ینوفعـضتسا و موقلا  نا  ما  نبا  ای  : ) يدانی حیـصی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربقب  یلع  قحلف  .هبنج  یلا  همطاـف  تناـک  اـم  یش ء 
، نیملاعلا ءاسن  هدیس  هتارما  یلع  هیلع و  هتیب  قارحا  اودارا  مهنا  اهرک و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب نوک  نم  نیبا  رما  لهف  یننولتقی .) اوداک 

مل ول  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا سفنک  هنوک  عم  هقنع  برـض  اودارا  و  جرخ ، نکی  مل  ول  هنجلا  لـها  بابـش  يدیـس  هینبا  یلع  و 
ححـصی فیکف  .نوراه  هلزنمب  هسفن  .لجعلا و  يدـباع  هلزنمب  هل  مهکرت  و  رکب ، یبال  مهعابتا  یف  مهلعج  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  عیابی ،

یف نکی  مل  لقیلف  .عامجا  اذـه  یف  قدـص  ول  و  عامجالا ، اهیف  نوعدـی  فیک  و  اهل ، مالـسلا ) هیلع   ) هئاـضماب لـجرلا  هفـالخ  اـنناوخا 
یـسوم هما  عامجا  یف  نا  عم  .هجح  مههلا  لجعلا  نوک  یلع  یـسوم  هما  عامجا  ناکل  هجح  عامجا  لک  ناک  ول  مث  .عازن  اـموی  ملاـعلا 
هدسحل دعس  نب  ریشب  نم  و  هعم ، امهتاطاومل  هدیبع  یبا  رمع و  نم  الا  ءادتبا  نکت  مل  رکب  یبا  هعیب  و  یسوم ، وخا  نوراه  فلخت  امنا 

هفلوملا و یقاب  مث  جرزخلل ، هباقر  انغـض و  ریـضح  نب  دیـسا  مهـسیئر  هراشاب  سوالا  نم  مث  هراما ، لاـنی  نا  هداـبع  نب  دعـس  همع  نبا 
یقاب نم  مث  هراما ، اولانی  نا  یف  اعمط  ءاقلطلا 

نب قحـسا  نب  بوقعی  ءایبنالا  دالوا  نم  اوناـک  لـجعلا  هداـبع  یلع  اوعمجا  نیذـلا  یـسوم  هما  نا  عم  .اـطبخ  اـصعلا و  برـضب  ساـنلا 
(( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 391 ، دلجم 4 ،  )) مهل لاق  و  نیملاعلا ، یلع  مهلضف  مهنا  مهیف  یلاعت  لاق  نیذلا  میهاربا 

نیعیابملا و  قاحسا ) لیعامسا و  میهاربا و  كءابآ  هلا  کهلا و  دبعن  اولاق : يدعب  نم  نودبعت  ام  : ) توملا هرـضح  امل  بوقعی  مهدج 
هنع و هانلقن  ام  دـعب  لوقی - نا  هل  یحتـسا  هبیتق و  نبا  نم  بجعال  ینا  .ناثوالا و  هدابع  یف  مهاحل  اوباش  افلج  ابارعا  اوناک  رکب  یبـال 

یبا یلع  سابعلا  درو  هریغملا ، هراشاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یهول  اکیرـش  هلعجب  سابعلا  یلا  رمع  رکب و  یبا  نایتا  هرکذ  دـعب 
ضرن مل  انقح  ناک  نا  و  مهیلع ، مکحت  نا  کل  سیلف  .نینموملا  قح  ناک  نا  و  هیف ، یل  هجاح  الف  .کل  اقح  رمالا  ناک  نا  هناـب  رکب 

نم له  یتعیب  یف  مکتلقا  دـق  لوقی  مهلیقتـسی  و  سانلا ، لیقی  مایا  هثالث  ماقا  رکب  یبـال  هعیبلا  تمت  اـملف  - ) ضعب نود  ضعبب  کـنم 
اذ نم  اننید  دیحوتل  یبنلا  کمدق  دـق  ادـبا  کلیقتـسن  کلیقن و ال  هللا ال  و  لوقیف : سانلا  لوا  یف  یلع  موقیف  ضغبم ؟ نم  له  هراک ؟

هتلاقتـسا یف  رکبوـبا  قدـصی  فـیک  .ءـالقعلل  هرخــسم  و  یلکثلل ، کحــضم  مـالک  ـالا  وـه  لـهف  اـنایند .) هیجوـتل  كرخوـی  يذـلا 
لجع هلعجی  رم و  اـم  رکب  یبا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوقی  فیک  و  هیـصو ، لـتق  و  هیبن ، تیب  لـها  قارحاـب  هعیبلاهذـخاعم 

هفیقـسلا یف  رمع  مالک  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بسل  امنا  و  الذن ، الذر  ناک  نم  الا  کلذک  نوکی  له  انه ؟ هلاق  ام  هل  لوقی  مث  .يرماسلا 
کمدـق يذـلا  تنا  رمع : هل  لاق  .هدـیبعابا  اوعیاب  وا  هوعیاب  رمع  اذـه  رکبوبا : لوقی  هفالخلا و  ناضراقتی  رکبوبا  وه و  ناـک  اـمل  هناـف 

دلجم 4،  )) هنطلس نع  هرابع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هفالخ  لعج  هناف  هطلاغم : مالک  هنا  عم  .انایندل  کلبقن  فیکف ال  اننیدل  یبنلا 
عم مهتمئا  مهراکنال  هعیـشلا  مهعابتا  رفکی  ملف  .هعامج  هماما  نم  نودا  هیویند و  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  هحفص 392 ،
یف رمالا  هل  اوسـسا  نم  هنع  حـصفا  امک  هیویند  هسایر  اضیا  هوبنلا  نوک  همزال  .هیویند و  هسایر  درجم  هفـالخلا  ناـب  مهقوراـف  فارتعا 

مهنال مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رکنا  نم  نورفکی  امناف  هیمامالا  اـما  لزن و  یحو  ـال  ءاـج و  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  هلوق :
یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاک مامالا  نوک  نودـقتعی  مهنال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوبنک  نیدـلا  لوصا  نم  هتیالو  نولعجی 

ادنـسم یفقثلا  يور  .رمع و  لاق  امک  رمالا  ناک  نا  هرامالل  مهئافلخ  يدـصت  رکننال  نحن  و  هراما ، درجم  یلاـعت ال  هللا  لـبق  نم  هنوک 
ایلع یتمحر  ادحا  تمحر  ام  لاق : متاح  نب  يدع  نع 

مـض و  اذـک - عیاب  مث  هلوسر ) اخا  هللادـبع و  نولتقت  نذا  : ) لاق کلتقن ، نذا  اولاق : .لعفا  مل  ناف  لاق : عیاب ، هل  لیقف  اببلم ، هب  یتا  نیح 
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هیلع  ) یلع هل  لاـقف  .عیاـب  رکبوبا : هل  لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب یج ء  ذا  رکب  یبا  دـنع  سلاـج  ینا  لاـق : اـضیا  هنع  و  ینمیلا .- هدـی 
مدع یف  یفکی  .هعیابف و  هدی  دم  مث  دهشا ) مهللا  : ) لاقف ءامسلا  یلا  هسار  عفرف  .كانیع  هیف  يذلا  برضا  لاق : .عیابا  مل  ناف  مالسلا :)

لوقلا یلع  مهلمح  يذلا  مهثلاث  یف  امیـس  هرخآ ال  هلوا و  هعرف و  مهبهذم و  لصا  وه  يذـلا  هیواعم  فارتعا  مهقیدـص  هفالخ  هحص 
یف اذه  هلوق  ریظن  .شوشخملا و  لمجلا  داقی  امک  هعیبلل  دیق  مالسلا ) هیلع   ) هناب رجفم  رفکم و  نیب  هلتق  دعب  هیف  اوناک  سانلاف  الا  و  هب ،

و رامح ، یلعالیل  کتیب  هدـیعق  لمحت  سما  كدـهعا  و  اضیا : مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتک  ام  یف  رخـالا  هلوق  هنم ، رمـالا  هقیقح  فشک 
.قیدـصلا رکبوبا  عیوب  موی  نیـسحلا  نسحلا و  کینبا  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  هحفص 393 ، دلجم 4 ،  )) دی یف  كادـی 

یلع مهترصنتسا  و  کینباب ، مهیلا  تیلدا  و  کتارماب ، مهیلا  تیشم  و  کسفن ، یلا  مهتوعد  الا  قباوسلا  ردب و  لها  نم  ادحا  عدت  ملف 
یلا بتک  ام  یف  یقیناودـلا  رابجلا  اضیا  کلذـب  حرـص  .هسمخ و  وا  هعبرا  الا  کبجی  ملف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحاص 

( تحـضتفاف حـضفت  نا  و   ) .امولظم ینوکب  تحدـمف ) مذـت  نا  تدرا  دـقل  هللا  رمعل  و   ) .یبیتقلا هاور  و  ینـسحلا ، هللادـبع  نب  دـمحم 
شوشخملا لمجلاک  هتدایقب  مالـسلا ) هیلع   ) همذ دارا  هیواعم  نوک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  ریظن  .املاظ و  کتجح  هتلعج  نم  نوکب 

جحف نیلعنلا ، لبقم  نیتیلالا  وعقل  هنا  لاقف : .لکش  نب  هیواعم  رذنملا  نب  نامعنلا  دنع  رکذ  هلـضن  نب  لجح  نا  هحدمف ، رکب  یبا  هعیبل 
یف همالدابا  لجر  مصاخ  یناغالا :)  ) یف .هتحدـمف و  همذـت  نا  تدرا  نامعنلا : هل  لاقف  .ءابظ  لاتق  ءاما ، عابت  ءارقاـب ، ءاـشم  نیذـخفلا ،

هجح و یل  هللا  ضحدا  امف  هیفاو  هنس  اهتمصاخ  لاجرلا و  هاهد  ینتمصاخ  دقل  لوقی : همالدوبا  اشناف  .یضاقلا  هیفاع  یلا  اعفتراف  .هراد 
و هفیلخلا ، یلا  کنوکـشال  یـضاقلا : هیفاع  هل  لاقف  هیفاع  ای  کفاخا  تسلف  ءاضقلا  یف  هروج  نم  تفخ  نم  هیفاـق و  یل  هللا  بیخ  ـال 

هحفص دـلجم 4 ،  )) کلذ غلبف  .ءاجهلا  نم  حـیدملا  فرعت  کنال ال  لاق : مل ؟ و  لاـق : .کـل  زعی  نذا  لاـق : .ینتوجه  کـنا  هنملعـال 
ام و  فوجنم : نب  دیوسل  لطخالا  لاق  امل  هزئاجب و  همالد  یبال  رما  کحضف و  .روصنملا  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، 394

، اهرما ینتلمح  الئاو  تلعج  کنال  ینتحدمف  .کمعزب  ینتوجه  دیوس : هل  لاق  قیطمب  لئاو  هتلمح  امل  هطسو  ءوسلا  قرخ  ءوس  عذج 
نم بلغت  ینب  یف  تعمط  ام  و 

.هنم عضت  و  هناش ، نم  عضت  و  هناش ، نم  رغـصت  نا  و  یلهابلا ، نامعنلا  نب  متاح  وجهت  نا  تدرا  هل : لاـقف  .لـطخالل  یتف  يربنا  .اـه و 
فسوی طسب  امل  .هرـضی و  ام ال  هتعنم  اهلها و  هریزجلا و  یف  ددوسلا  هتیطعاف  ران  نارینلا  دقوا  ام  اذا  اهیف  سیل  نا  امتاح  دوس  و  تلقف :

نب قش  نهاکلاب  ینعی  نهاکلا - نبا  ای  فسوی : هل  لاق  یتح  دلاخ  هملکی  مل  يرـسقلا  هللادبع  نب  دـلاخ  یلع  باذـعلا  یفقثلا  رمع  نب 
نب یلع  نع  .هعایب و  يا  رمخلا : ءابـس  كوبا  ناک  امنا  ءابـسلا - نبا  ای  کنکلو  یفرـشب ، ینریعت  .قمحال  کنا  دـلاخ : هل  لاقف  بعص 

: تلق هحدـم ؟ ما  هاجها  هلیبقلا  تسئب  یتفلا و  معن  هلیجب  تکله  ریرج  ول ال  رعاـشلا : لوق  اـم  يرـصبلا : نسحلا  یل  لاـق  لاـق : رذـنملا 
هیلع لخدـف  رعـشلا  نم  اتیب  عطقی  یـضورعلا  يوحنلا  لیلخلا  ناک  مجعملا )  ) یف .هموق و  اجه  نم  حدـم  ام  لاق : .هموق  اجه  و  هحدـم ،

: هنبال لاقف  .هنبا  لاق  امب  هوربخاف  تیبلا  عطقی  وه  هیلع و  اولخدـف  .نج  دـق  یبا  نا  مهل : لاق  و  سانلا ، یلا  جرخف  .هلاحلا  کلت  یف  هنبا 
نکل هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 395 ، دلجم 4 ،  )) اکتلذـع لوقت  ام  ملعت  تنک  وا  ینترذـع  لوقا  ام  ملعت  تنک  ول 

هضعبب تملع  ول  ام  یلع  تلذع  اضیا : اکترذعف  لهاج  کنا  تملع  ینتلذعف و  یتلاقم  تلهج 

ینب اکامـس  نا  هیف : لاقف  .يدـسالا  همرخم  نب  كامـس  حدـمی  نا  دارا  لطخالا  نا  هسکع  رذـع و  نم  لذـعلا  موللا و  ناکم  تحـسف 
تدرا كایعا - ام  کحیو  كامس : لاقف  ررشلا  هباوثا  نع  ریط  مویلاف  هربخا  انیق و  هبـسحا  تنک  دق  ردتبی  ریخلا  لعف  هترـسال و  ادجم 

.کلذب و نوریعی  هدلو  ناک  و  دیدحلا ، لمع  نم  لوا  کلاهلا  ناک  و  کلاهلا ، ینب  نم  ناک  هنال  کلذ  لاق  .ینتوجهف  ینحدـمت  نا 
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فیـس هنـسحتساف  دسا  همـسج  رئاس  رمق و  هلک  هجوف  اهیف : الاق  هدیـصقب  نادـمح  نب  هلودـلا  فیـس  نایدـلاخلا  حدـم  ءایکذالا )  ) یف
کبر دمحا  یمطیشلا : هل  لاقف  .هایا  هدشنا  و  تیبلا ، اذه  عمـسا  هل : لاقف  .رعاشلا  یمطیـشلا  هیلع  لخدف  .هداشنا  ددری  لعج  و  هلودلا ،

هنید یف  اکاش  نکی  مل  ام   ) .هصقنم هلذ و  يا : امولظم ) نوکی  نا  یف  هضاضغ  نم  ملـسملا  یلع  ام  و   ) .رحبلا بئاجع  نم  کلعج  دقف 
عـضوم یف  کلذ  لثم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق .هلزنم و  ولع  هجرد و  عفر  لب  هضاضغ  هیف  سیلف  سانلا  هملظ  ول  اما  و  هنیقیب ) اباترمال  و 

دـلجم 4، ، )) سانلا ماـئل  اـهب  يرغت  ترکذ و  اذا  اـهل  عشخیف  رهظت  هءاـند  شخی  مل  اـم  هناـیخلا  نم  يربلا ء  ملـسملا  ءرملا  ناـف  ) رخآ
عفری و  منغملا ، هل  بجوت  هحادق  نم  هروف  لوا  رظتنی  يذلا  رـسایلا  حـلافلاک  ناک  هصاخلا )) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  هحفص 396 ،

اهب

نابئذونب ینتریع  و  هغبانلل : رئاعملا و  هاـیحلا  یف  هبـصت  مل  اذا  يرما  یلع  راـع  توملاـب  اـم  يرمعل  هریظن : یف  مهـضعبل  و  مرغملا ) هنع 
هشغت مل  ام  سبحلا  دمغی و  مل  دنهم  يا  یـسبح و  يرئاضب  سیل  تلقف  تسبح  اولاق  رخال : راع و  نم  كاشخا  ناب  یلع  له  هتبهر و 

يور هلـسلس و  زا  ار  ریـش  دیان  راع  هلگ  قح  ياضق  زا  میرادن  ام  هیـسرافلاب : لاق  نم  داجا  دقل  دروتـسملا و  لزنملا  معن  ءاعنـش  هیندـل 
.هفراعم ضعب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع لخدف  .جحی  انامز ال  ربغف  .هجح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا یلع  لخدی  ناک  الجر  نا  یفاکلا :) )

.بحت امک  لاقف : .هنید  فیک  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف ایندلا  هرسیملا و  ینعی  مالسلا ) هیلع   ) هنا نظی  مالکلا  عجـضی  لعجف  .هنع  هلاسف 
هیلع و اوطـسب  دقل  اما  اورکم ) ام  تائیـس  هللا  هاقوف  : ) نوعرف لآ  نموم  یف  یلاعت  هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .ینغلا و  هللا  وه و  لاقف :

نال کلذ  هیواعمل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق اهدـصق ) كریغ  یلا  یتجح  هذـه  و   ) .هنید یف  هونتفی  نا  هاقو  هاقو ؟ اـم  نوردـتا  نکلو  هولتق ،
- نماثلا لصفلا  هحفص 397 ، دلجم 4 ،  )) انرـشح یتوملا و  مهملک  هکئالملا و  مهیلا  انلزن  اننا  ول  و  : ) یلاعت هلوق  قادصم  ناک  هیواعم 

ینکل و   ) .الها اهلوبقل  ناک  نم  هتجحب  مالـسلا ) هیلع   ) هدـصق امنا  و  اونمویل ) اوناک  ام  البق  یـش ء  لـک  مهیلع  هصاـخلا )) هماـمالا  یف 
هعیبلل يدوق  ناب  هبجی  مل  ول  مالسلا ) هیلع   ) هناف اهرکذ ) نم   ) .هجحلل امامتا  ماقملا  همزل  ضرع و  يا : حنس ) ام  ردقب  اهنا  کل  تقلطا 
نیدلا لامک  یفانت  ایندلا  یف  هیبولغملا  ناب  نیرـصاقلا  یف  هتهبـش  رثوت  نا  نکمی  کلذب  ینلماع  نم  و  یمـصخل ، لب  یل  امذ  نکی  مل 

نیتیرقلا نم  لجر  یلع  نآرقلا  اذـه  لزن  ول ال  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یف  هریـصب  مهل  نکت  مل  نیذـلا  ایندـلا  لـها  لـقی  مل  وا 
.بلاط یبا  میتی  یلع  لزنا  مل  و  میظع )

هبتک باـتک  باوج  هنا  بیقنلا : هخیـش  نع  دـیدحلا  یبا  نبا  لـقن  لوقا : رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  )
قافالا قبط  هلملا و  رـشن  يذـلا  مولظملا  ثلاـثلا  هفیلخلا  مث  هیواـعم : باـتک  یف  و  یلهاـبلا ، هماـما  یبا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هیواـعم 
ضرالا نطب  هل  تبرض  دئاکملا و  هل  تبصن  و  لئاوغلا ، هتیغبف  هیلع  تودع  هنارجب ، برض  مالسالا و  قسوتـسا  املف  هیفینحلا ، هملکلاب 

موی ام  .هتکردا و  امف  قزمی  نا  لبق  هکردت  نا  کلاس  و  هترصن ، نع  كرصنتسا  ثیح  تدعقو  هب  تیرغا  هیلع و  تسـسد  و  هرهظ ، و 
سانلا نم  هباصع  تیوغتـسا  و  کتیب ، یف  تدعق  و  هرما ، داسفا  تمر  و  هیلع ، تیوتلا  رکبابا و  تدسح  دقل  دحاوب ، کنم  نیملـسملا 

کنا یتح  هباصمب ، هتامـشلا  ترهظا  هلتقب و  تررـس  و  هتدـم ، تلطتـسا  هتدـسح و  رمع و  هفالخ  تهرک  مث  هتعیب ، نع  اورخات  یتح 
یف تنعط  هنساحم و  تیوط  هحباقم و  ترـشن  نامثع ، همع  نبال  ادسح  کنم  دشا  نکت  مل  مث  هیبا ، لتاق  لتق  هنال  هدلو ، لتق  تلواح 

عفدت ال  کنم ، رـضحمب  هولتق  یتح  کتعیـش  کباحـصا و  نم  ءاهفـسلا  هب  تیرغا  و  هلقع ، یف  مث  هتریـس ، یف  مث  هنید ، یف  مث  ههقف ،
لحفلا قاسی  امک  راتقالا  مئازخب  قاست  ارهق ، هیلا  تلمح  یتح  هیلع ، تاکلت  هیلع و  تیغب  نم  الا  ءالوه  نم  اـم  و  دـیال ، ناـسلب و  هنع 

سوفنلا و یناما  نم  کلت  و  کب ، نوقدـحملا  كوارجـش و  كواصلخ و  نامثع  هلتق  هفالخلا و  بلطت  نـالا  تضهن  مث  شوشخملا ،
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وه هللا نم  یلع  اوقفتیل  نیملـسملا ، نیب  يروش  رمالا  دـعا  و  نامثع ، هلتق  انیلا  عفدا  و  ابناج ، ثبعلا  جاـجللا و  عدـف  ءاوهـالا ، تـالالض 
يذلا و  فیـسلا ، الا  يدنع  کباحـصال  کل و  سیل  و  اندنع ، کل  یبتع  و ال  انیلع ، کل  هعاط  و ال  انقانعا ، یف  کل  هعیب  الف  یـضر ،
قلعتی ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .هللااب یحور  قحلت  وا  مهلتقا  یتح  اوناک ، ثیح  اوناک و  نیا  نامثع  هلتق  نبلطال  وه  الا  هلا  ال 

و اوملـسا ،) …  نا  کیلع  نونمی  : ) لوقی هناحبـس  هللا  تدجو  یناف  كداهج ، کتقباس و  نم  هب  نمت  لازت  ام ال  اماف  رمع ) نامثعب و 
الاف هقدـصلا ، رجا  لطبی  لئاسلا  یلع  نانتمالا  ناک  اذا  و  اهلمعب ، هللا  یلع  انانتما  سفنـالا  دـشا  اهتدـجول  کـسفن  لاـح  یف  ترظن  ول 
هیلع  ) هناـب رمع ، رکب و  یبارکذ  دـعب  ینعی  ترکذ ) مـث   … (. ) بارت یلع  ناوفـص   ) هـلعجی ك داـهجلا و  رما  لـطبی  هللا  یلع  ناـنتم 

امهطبر مدـعل  کنیذ  نود  هیف  هلاقملا  هذـه ) نع  باجت  نا  کلف  نامثع  رما  يرما و  نم  ناک  ام   ) .اـمهیلع یغب  امهدـسح و  مالـسلا )
نب نایفـس  یبا  نبا  وه  هیواعم  و  هیما ، نب  صاعلا  یبا  نب  نافع  نبا  وه  نامثعف  سمـش ، دـبع  نب  هیما  امهعمجی  هنم ) کمحرل   ) .کـب
نما  ) .هتلتق تبیصا  اذا  یتلا  عضاوملا  ناسنالا  لتاقم  هلتاقم ) یلا  يدها  و   ) .هیلع ازواجت  رثکا  يا : هل ) يدعا  ناا  انیاف   ) .هیما نب  برح 

، هلامعا عئانش  نع  هاهنی  هرضح  اذا  ناک  هنال  مالسلا ،) هیلع   ) هرضحی نا  بحی  ناک ال  نامثع  نال  هفکتسا ) هدعقتساف و  هترصن  هل  لذب 
هکرت تارم  هدهع  ضقن  دعب  و  لتقلا ، فاخ  اذا  هب  ثیغتسی  امنا  و  دلبلا ، نع  جورخلاب  هرمای  ناکف  هنیدملا ، هعم  دهشی  الا  بحا  یتح 
.ددعلا صقنت  ددملا و  عطقت  هینملا  نال  يرهوجلا : لاق  هینملا ، يا : نونملا ) هیلا  ثب  هنم و  یخارتف  هرصنتسا  نم  ما   ) .هولتق یتح  اریخا 

هیلع  ) نینموـملاریما نم  همد  اوـبلط  مث  لـتق  یتـح  ناـمثع ، لـتق  یف  یعـسلا  هیاـغ  اوعـس  هشیاـع  ریبزلا و  هحلط و  کـئلوا  نم  ناـحبس 
سوور یلع  هاعرلا  یتح  هب  سانلا  يرغا  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) صاـعلا نب  ورمع  و  مالـسلا -)

نامثع بلط  دعب  هرـصن  نم  هدـنج  عنم  هیواعم  و  اهتیمدا - الا  هحرق  تاکن  ام  هللادـبعوبا ، انا  لاق : و  کلذـب ، رختفاف  لتق  یتح  لابجلا ،
نا هیواعمل : صاعلا  نب  ورمع  لاق  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یفف مالـسلا .) هیلع   ) هنم همد  نابلطی  مث  کلملا  همدب  بلطی  لتقیل و  کلذ ، هنم 

و ورمع : لاقف  .نامثع  مد  همزلن  نکلو  تقدـص ، هیواعم : لاقف  .رمالا  بحاصل  هنا  و  سانلا ، نم  دـحال  وه  اـم  اـظحل  برحلا  یف  یلعل 
سانلا قحا  نا  هاتاوسا 

یلا تبره  انایع و  هتکرتف  انا  اما  .هیلع و  تاطباف  کثاغتـسا  و  ماشلا ، لـها  کـعم  هتلذـخف و  تنا  اـما  تنا ، اـنال و  ناـمثع  رکذـی  ـالا 
هنا اورکذ : هیف  و  طعت …  لس  لاق : .كایند  نم  ذخآ  یتح  ینید  کیطعا  ال  لاق : .ینعیابف  مله  اذـه  نم  ینعد  هیواعم : لاق  .نیطـسلف 
هیلع  ) یلعب سانلا  صخا  نم  ناک  و  مهرعاش - نیفـص و  لها  سراف  ینانکلا  لیفطلا  یبا  نم  هاقلی  نا  هیواعم  یلا  بحا  دحا  نکی  مل 
هیلع لخد  املف  ریبک ، خیـش  وهو  هاتاف  هیلا  لسراف  همودـقب ، ربخاف  هیواعم ، لاجر  نم  هل  خا  نبا  روزی  ماشلا  لیفطلاوبا  مدـقف  مالـسلا )

مل هنال  لاق : مل ؟ و  لاق : .هرـصنی  ملف  هدهـش  نمم  نکلو  ال ، لاق : نامثع ؟ لـتق  نمم  تنکا  لاـق : .معن  لاـق  لـیفطلا ؟ وبا  تنا  هل : لاـق 
هللا لعف  دقف  هومتعیـض  ذاف  امزال ، اضرف  و  ابجاو ، اقح  کیلع  مهیلع و  تناک  هترـصن  نا  هللا  اما و  لاق : .راصنالا  نورجاهملا و  هرـصنی 

؟ ماشلا لها  کعم  هرصنت و  الا  نونملا  بیر  هب  تصبرت  ذا  کعنم  امف  لیفطلاوبا : هل  لاقف  .متیار  ام  یلا  مکراصا  و  هلها ، متنا  ام  مکب 
دعب کنیفلا  ال  صربالا : نب  دـیبع  لاق  امک  كایا ، هنکل و  یلب و  لاقف : لیفطلاوبا ، کحـضف  همدـل ؟ یبلط  يرت  اـم  وا  هیواـعم : لاـقف 

لـصفلا  ) املف صاعلا ، نب  دیعـس  مکحلا و  نب  نمحرلادبع  مکحلا و  نب  ناورم  لخدف  يداز  ینت  دوز  ام  یتایح  یف  ینبدنت و  توملا 
یلع لیلخ  اذه  لاق : .ال  اولاق : خیـشلا ؟ اذه  نوفرعتا  لاق : هیواعم و  مهیلا  رظن  اوسلج  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و 
برق الهم ، لاق : هیواعم و  مهرجزف  موقلا - همتـش  و  هنم -؟ کعنمی  امف  دیعـس : لاق  .لیفطلاوبا  اذـه  قارعلا ، رعاش  نیفـص و  سراف  و 

، ریخب مهفرعا  ءوس و ال  نم  مهرکنا  ام  لاق : لیفطلاابا ؟ ای  موقلا  ءالوم  فرعتا  هل : لاق  مث  .اعرذ  هب  متقض  دق  بابـسالا  نع  عفترا  موی 
، یسوم ما  بح  لاق : یلع ؟ بح  نم  رمدلا  کل  یقبا  ام  هیواعم : لاقف  بابسلا  ءرملا  هوادع  رـشف  تنکا  دق  هوادعلا  نکت  ناف  دشنا : و 
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لجا و ناورم : لاقق  .اذه  اولاق  ام  ینع  اولئس  ول  کلوح  نیذلا  ءالوه  هللا  نکلو و  لاق : هیواعم و  کحضف  .ریـصقتلا  هللا  یلا  وکـشا  و 
ابا ءابیـشلا  یـسنتال  کتیجاح  : ) وه و  ادـحا ، ارطـس و  اباتک  بویا  یبا  یلا  هیواـعم  بتک  رـصن :) نیفـص   ) یف .لـطابلا و  لوقن  ـال  هنلا 
یلا بتک  نیقفانملا  فهک  هیواعم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  ع )  ) ایلع هب  یتاف  وه ، ام  بویاوبا  ردـی  ملف  اهرکب .) لـتاق  ـال  اهرذـع و 

يذلا اهلعب  یـسنت  ینعی ال  اهـضاضتفا ، هلیل  رکبلا  هارملا  ءابیـشلا : کل ، هبرـض  لثم  اذه  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .وه  ام  يردا  اباتک ال 
ابا ءابیـشلا  یـسنت  ال   ) تبتک بویاوبا  هیلا  بتکف  .نامثع  لتاق  انا  یـسنا  ال  کلت ، یـسنت  امک ال  ینعی  اهدـلو ، لوا  اهرکب : و  اـهعرتفا ،

لها سنا و  نب  دـیزی  طبث  نامثعب و  صبرت  يذـلا  نا  نامثع ، لتق  نحن و  ام  و  نامثع ، لتقل  الثم  اهتبرـضف  اهرکب ) لتاق  ـال  اهرذـع و 
یباب اـنب و  هللا  لـعف  تیار  فیک  هل : لاـقف  هیواـعم ، یلع  اـموی  ساـبع  نبا  لـخد  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف .تنـال و  هترـصن  نع  ماـشلا 

و اهلانت ، نل  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) هنج یلا  هلجع  لـتخم  ریغ  هللا  ـالعف و  لـعف  لاـقف : نسحلا ؟
نم و  هسفن … (  یلع  هب  مکح  امب  هللا  یلع  مکحا  لاق : هللا ؟ یلع  مکحتل  کنا  و  لاق : .اهلان  نینموملاریما  ناـک  دـق  اـیند  یلا  كرحا 
نبا معن  ینا  يارل  یناری ، یتح  نامثع - ینعی  ورمعوبا - شاع  ول  هللا  و  هیواعم : لاـق  نورفاـکلا .) مه  کـئلواف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل 

و لاق : .کل  هرصنلا  تناک  ثیح  هترصن  و  هل ، هرـصنلا  تناک  ثیح  هتلذخ  کنا  نقیا  كآر  ول  هللا  اما و  سابع : نبا  هل  لاقف  .هل  معلا 
مله مهناوخال  نیلئاقلا  مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملع  دـقل  هللا  الک و   ) .امهل الا  امهیلع  تلخد  ام  لاق : اهئاحل ؟ اصعلا و  نیب  کـلوخد  اـم 
امب ریغ  همالک و  ءزج  ع )  ) اهلعج نکل  مکنم ،) …  نیقوعملا  هللا  ملعی  دـق   ) اهیف و  بازحالا ، یف  هیالا  الیلق ) الا  سابلا  نوتای  انیلا و ال 

: يا هیلم ) مقنا  ینا  نم  رذتعال  تنک  ام  و  (. ) نیقوعملا ملع  دقل  (: ) مثیم نبا   ) یف مث  مالـسلا .) هیلع   ) هتءارق تناک  اضیا  هلعل  و  بسان ،
هیواعم و رماـع و  نبا  دـیلولاک و  هلاـمع  لاـمعا  یف  و  اـمهریغ ، راـمع و  رذ و  یبا  عم  هلمعک  هرکنم ، اروما  يا : اثادـحا )  ) .هیلع بتعا 

تلیحا نسح  فقوم  نم  مک  و  رعاشلا : لاق  میقتـسم : طارـص  یلا  قحلا و  یلا  هل ) یتیادـه  يداشرا و  هیلا  بنذـلا  ناک  ناـف   ) .مهریغ
( رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاق  لثملاک ، وه  هل ) بنذ  مولم ال  برف   ) بونذلا نمدـعف  هنـساحم 
: يا جصنتملا )  ) .همهتلا يا : هنظلا ) دیفتـسی  دـق  و   ) .یفیـص نب  مثکا  نم  لثم  وه  ینامرکلا :) لاثما   ) یف لب  مولت  تنا  ارذـع و  هل  لعل 

يرهوجلاراصتقا یف  ام  کل  رهظی  مثکا  لوق  تیبلا و  نم  و  همهتلا .) ثروی  هناق  حـصنتلا  هرثک  مکاـیا و  ینباـی  مثکا : نع  و  حـصانلا ،
لاق .هحیصن  نم  مکراثآ  یف  تقس  مک  و  هردصو : هب ، ع )  ) لثمت تیب  زجع  هنال  تیبلا )  ) انلق .ءاحصنلاب و  هبشت  يا  حصنت : هلوق : یلع 

بیعش لوق  هیف  لصالا  بینا ) هیلا  تلکوت و  هیلم  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصالا  الا  تدرا  ام  و   ) .یشایرلا هیندشنا  دربملا :
( بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصالا  الا  دیرا  نا  هموقل … ( : (ع )

.تعمد يا : تربعتسا  لاقی : عمدلا ، نایرج  دعب  يا : رابعتسلا ) دعب  تکحضا  دقلف  فیسلا ، الا  یباحـصال  یل و ال  سیل  هنا  ترکذ  (و 
کحـضی بجعب  تیتا  دارملا : و  هبارغلا ، هیاغ  یف  بیجع  نم  لب  یکاـبلا ، ریغک  هنم  بجعتی  یـش ء  لـک  نم  کحـضی  ـال  یکاـبلا  و 

( رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) رعاشلا همالد  اـبا  نا  لزهلا - باـب  نم  ناـک  نا  و  هدـهاوش - نم  و  یکاـبلا ،
يریغ و هب  بیـصا  ادـحا  را  مل  همالد  ابا  ای  هل : تلاـق  و  تکب ، یکب و  هب و  اـهازعف  هتاـف ، دـعب و  حافـسلا  هجوز  هملـس  ما  یلع  لـخد 
- هملـس ما  تکحـضف  هنم  انا  تدلو  ام  دلو و  هنم  کل  ءاوس ، الو  همالدوبا : اهل  لاقف  الیزج - همالدابا  یطعی  حافـسلا  ناک  و  كریغ -

یف اذـکه  ینب )  ) .تدـجو يا : تیفلا ) یتم   ) .هتکحـض ناطیـشلا ال  تثدـح  ول  هل : تلاق  و  تکحـض - حافـسلا  تام  ذـنم  نکت  ملو 
.ـالوهجم ءاـتلا  نوکــسب  تیفلاـف )  ) ذـئنیح و  هـعطخلا ،) مـثیم و  نـبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف اـمک  وـنب ) : ) باوـصلا و  هیرــصملا ،) )

یف و  مالسلا .) هیلع   ) هنع الضف  ناعجش  امومع  اوناکف  نیفوخم ) فیسلاب  و   ) .نیفیعـض نینابج  يا : نیلکان ) ءادعالا  نم  بلطملادبع  )
هیتف اهلمحی  دادـح  لاوط  بلطملادـبع  ینب  فویـس  تفخ  هشیاع : هل  تلاـق  لـمجلا ، نم  لازتعـالا  ریبزلا  دارا  اـمل  هبیتق :) نبا  ءاـفلخ  )
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سار الع  دق  فانمدبع  نب  لفون  نب  يدع  نب  همیعط  ردـب  موی  تیار  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  يریبزلا :) بعـصا  بسن   ) یف .داجنا و 
الجر ناک  یلع و  طحنا  هیلا  بیثکلا  دعـصا  ینآر  املف  ادعـس ، لتق  یتح  هتآ  مل  هل و  تدمـصف  همثیخ ، نب  دعـس  هاواس  دق  و  بیثک ،

رفم ابیرق  هل : تلق  .بلاط  یبا  نبا  رف  هتوص : یلعاب  حاصف  هنم  تررف  ینا  نظف  لهسلا ، یف  تططحناف  یلع ، ولعی  نا  تیشخف  امیسج -
: یفلخ نم  الئاق  تعمسف  هیلا ، تلیوها  یلا و  ردحناف  هل  تفقو  ضرالاب  يامدق  توتـسا  املف  برعلا - هبرـضت  لثم  اذه  ءارتشلا و  نبا 

فیـسلا نم  هقرب  اذا  و  همیعط ، ردـص  یف  یـسار  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) تلعجف .کـسار  یطاـط 
دـمی و يرهوجلا : لاق  برحلا ، يا : اـجیهلا ) قحلی  ـالیلق  ثبل   ) .بلطملادـبع نب  هزمح  وه  اذا  و  اـتیم ، طقـسف  همیعط  فحق  تذـخاف 
سحاد و برح  یف  هیلهاجلا  یف  هل  لبا  یلع  ریغا  زیـشق - نم  لجر  ردـب - نب  لـمح  نا  تیبلا  لـصا  مثیم : نبا  لاـق  لـمح )  ) .رـصقی

ردـب نب  لمح  دـعوت  ریهز  نب  کلام  نا  هلـصا  لیق : لزن و  توملا  اذا  توملا  نسحا  ام  لمح  اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل  لاـق : و  ءاربغلا ،
: لاق و  امهلتقف ، هفیذـح  هیخاب  هب و  ریهز  نب  سیق  هوخا  رفظف  اـکلام ، لـتق  یتا و  مث  لـمح ،) اـجیهلا  قحلی  ـالیلق  ثبل  : ) لـمح لاـقف 

دق هفیذح  نم  یفیس  ردب و  نب  لمح  نم  سفنلا  تیفش 

ثبل لئاقلا : وه  و  ءاول ، هل  دقع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  دق  یبلکلا و  هنادعـس  نب  لمح  باعیتسالا :)  ) یف و  تلق : ینافش 
كردی الیلق  ثبلا  لاق : ثیح  قدنخلا  موی  ذاعم  نب  دعس  هلوقب  لثمت  دق  اهلک و  هدهاشم  دلاخ  عم  دهش  .لمح و  اجیهلا  كردی  الیلق 

دهـش داز : .دعـس و  نب  لمح  لاق : هنکل  و  اضیا ، یـسوم  یبا  نع  يرزجلا  هنونع  دـق  لجالا و  ناح  اذا  توملا  نسحا  ام  لمح  اجیهلا 
دعس وا  هنادعس  نب  لمح  نم  يرزجلا  امهررق  و  هالاق ، ام  نود  یلهاجلا  ردب  نب  لمحل  تیبلا  نوک  رهظالا  .هیواعم و  عم  نیفص  هئاولب 

نامثعب و قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  : ) رخآ لوق  هریظنف  ناک ، فیک  و  قدنخلا ، موی  هب  دعـس  لثمت  هدیوی  و  یباحـصلا ،
کنم برقی  بلطت و  نم  کبلطیـسف   ) نولبی ام  اوقحل  نا  يرت  فوس  نویفکملا  ندبلا  بابحلا  لها  نویرادـلا  قحلی  الیلق  ثبل  رمع )

ناک و  افلا ، نینامث  عضب و  یف  هیواعم  ناک  و  افلا ، نیعست  هسمخ و  یف  هیواعم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  دقعلا :)  ) یف دعبتـست ) ام 
نیفص تضقنا  .عوردلا و  حالسلاب و  هدادوسال  هیرضخلا  هیواعم  رکسع  و  هتکرح ، هدشل  هحزحزلا  یمسی  مالسلا ) هیلع   ) یلع رکـسع 

: يا ببخلا ، نم  برض  لاقرالا : حاحـصلا :)  ) یف لقرم ) انا  و   ) .قارعلا لها  نم  اللا  نیرـشع  ماشلا و  لها  نم  لیتق  فلا  نیـسمخ  نع 
هبتع نب  مشاه  بقل  و  ودعلا ،

.شیج يا : لفحج ) یف   ) .کبناج يا : كوحن )  ) .الاقرا اهب  لقری  ناـکف  نیفـص  موی  هیارلا  هیلا  عفد  ع )  ) اـیلع نـال  لاـقرملا ، يرهزلا 
مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدعل  هدئاز  مهل )  ) هملک و  هیرصملا ،)  ) یف ذک ا  مهل ) نیعباتلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  )

نوملعت راصنالا  رـشعم  متـسلا  هل : لاقف  دعـس ، نب  سیق  اعدف  اموی  ریـشب  نب  نامعنلا  جرخ  رـصن :) نیفـص   ) یف ناسحاب ) (. ) هیطخلا و 
عساـتلا و لـصفلا   ) ماـشلا لـها  یلع  مکلوـیخ  متمحقا  و  لـمجلا ، موـی  هراـصنا  متلتق  و  رادـلا ، موـی  ناـمثع  لذـخ  یف  متاـطخا  مکنا 

متلذخ مکنکل  هدحاوب و  هدـحاو  تناکل  ایلع ، متلذـخ  نامثع  متلذـخ  ذا  متنک  ولف  نیفـصب ؟ رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا -
نامثع لتق  هدـحاو ، ینم  اهذـخف  کیفکت  رابخالا  تناک  ناف  نامثع  كرکذ  اما  سیق : هل  لاقف  لاق :- نا  یلا  الطاب - مترـصن  اـقح و 

الا هیواعم  عم  يرت  له  نامعنای ، رظنا  .ثکنلا  یلع  مهانلتاقف  لمجلا  باحـصا  اما  .کـنم و  ریخ  وه  نم  هلذـخ  و  هنم ، اریخ  تسل  نم 
له رظنا  مث  مهنع ؟ هللا  یـضر  نیذـلا  ناسحاب  نوعباتلا  راصنالا و  نورجاهملا و  نیا  رظنا  رورغب ؟ اجردتـسم  اینامی  وا  ایبارعا  وا  اقیلط 
الا نییردـبب  هللا  امتـسل و  و  دـلخم - نب  هملـسم  ریغ  هریغ و  راصنالا  نم  هیواعم  عم  نکی  مل  و  کبحیوص - كریغ و  هیواـعم  عم  يرت 

.لـبق نـم  كوـبا  اـنیلع  بغــش  دــقل  اـنیلع  تبغــش  وـل  يرمعل  و  نآرقلا ، یف  هـیآ  ـال  مالــسالا و  یف  هقباـس  اـمکل  ـال  و  نییدــحا ،
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لفحج یف  ءاش  لبا و ال  همه  نم  سیل  اعردـم و  تیقال  دـقف  ارمع  قلت  نا  رعاشلا : لاق  برحلا ، یف  مهعامتجا  يا : مهماحزدـیدش ) )
مهریبع و دـیدحلا  ادـص  هیتف  یف  رعاشلا : لاق  برحلا ، یف  مهرابغ  يا : مهماتق ) عطاس   ) ءآ هتافاح  یف  عمـسی  لیللاب  هلهاوص  مج  مجل 

یف اذـکه  توملا ) لابرـس  نیلبرـستم   ) رـسکتملا اـنقلا  نم  هیلع  اـمم  مهریفع  ولـش  ناحرـسلا  لـکای  ـال  رمحـالا  عیجنلا  قلع  مهقولخ 
یلهذلا ءافرعابا  نا  رصن :) نیفص   ) یف و  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  توملا ) لیبارـس  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،) )

و هلک ، هرک  هنجلا  لمع  نا  هیارلا  هذه  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) لها ای  لاق : نیفـص و  موی  هیارلا  ذخا 
ضرتفا امم  یش ء  سیل  و  هرما ، هللا و  ضئارف  یلع  مهسفنا  اوربص  نیذلا  نورباصلا  الا  اهلخدی  هنجلا ال  نا  و  هلک ، فخ  رانلا  لمع  نا 

یتح لتاق  و  هعم ، اودشو  دشف  هنجلا ؟ یلا  نوقاتـشت  اما  مکحی ! و  اودشق ، تددش  دـق  ینومتیار  اذاف  داهجلا ، نم  دـشا  دابعلا  یلع  هللا 
ماق و  اهداوسب ، نیعلا  ضایب  قادحا  مالسلا ) هیلع   ) یلعب هقدحم  هعیبر  اوحبـصا و  رـشاعلا ، مویلا  یف  اوحبـصا  املف  لاق :- نا  یلا  لتق -

قدارـس دری  یتح  هفلخ  لجر  رظنی  الا  یلع  فـالا  هعبـس  هعیاـبف  هسفن هللا ؟ يرـشی  توملا و  یلع  عیاـبی  نم  يداـنف : رمعملا  نب  دـلاخ 
(: رصن نیفـص   ) یف هیردب ) هیرذ  مهتبحـص  دق  مهبر ، ءاقل  مهیلاءاقللا  بحا   ) .مهفویـس نوفج  اورـسک  و  ادیدش ، الاتق  اولتتقاف  هیواعم ،

دابعلاب وه  يذلا  هللا  وف  انزیح ، یف  انعم و  رایخالا  نیفطصملا  دمحم  باحصا  نا  لاقف : هباحصا  بطخی  نیفـص  یف  سیق  نب  دعـس  ماق 
فیک و و  انسفنا ، بیطت  و  انرئاصب ، نسحت  نا  انل  یغبنی  ناکل  الجر ، نیعبس  نییردبلا  نم  انعم  و  اعدجم ، ایشبح  اندئاق  ناک  ول  ریصب ،

قاث نم و  قیلط ، هیواعم  و  اریبک ، هعم  دهاج  و  اریغص ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  یلـص  قدص  يردب  انیبن ؟ مع  نبا  انـسیئر  امنا 
یف هیمـشاه ) فویـس  و   ) .راغـصلا لذـلا و  مهب  لحم  هللا  و  راعلا ، مهثروا  و  رانلا ، مهدرواف  هاـفج ، يوغا  هنا  ـالا  قیلط ، نبا  راـسالا و 
اذا كودـع  انودـع و  یلا  نینموملا  ریما  ای  انب  ضهنا  هل : اولاقف  نیفـصب :- هباحـصا  مالـسلا ) هیلع   ) هتبطخ رکذ  دـعب  رـصن -) نیفـص  )
یف نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) یسفن يذلا  و  مهل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف .کعم  ایحن  کعم و  تومن  الدب ، کب  دیرن  ام  هللا  وف  تئش ،
یتف و ال  راقفلاوذ ، الا  فیس  ال  لاقق : یفیسب ، همادق  برضا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  رظنل  هدیب ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام 

.اریبکت الا  موقلا  هالـص  تناک  ام  و  قفـشلا ، باغ  یتح  سمـشلا  تعلط  نیح  نم  اولتتقاف  موقلا  یلا  ضهن  مث  لاـق - نا  یلا  یلع - ـالا 
عـشاجم فیـس  ناوغر  یبا  فیـسب  هریعی : هل  ریرج  لاق  و  هفیـس ، ابنف  رافکلا  نم  ریـسا  قنع  برـضب  قدزرفلا  نامیلـس  رما  اـمل  اذـه و 

لاومـسلا نبا  هب  برـض  يذلا  یناسغلا ، ملاظ  نب  ثراحلا  فیـس  ملاظ ، نبا  فیـسب  دارا  لیق : ملاظ  نبا  فیـسب  برـضت  مل  تبرض و 
هعیبر نب  هبتع  كدجو )  ) .هبتع نب  دیلولا  کلاخ ) و   ) .هلظنح کیخا ) یف   ) .اهدـیدح يا : اهلاصن ) عقاوم  تفرم  دـق   ) .نیفـصن هعطقف 

هیلع  ) هنع و  همع ، ینب  نم  صاعلا  یبا  نب  هریغملا  نب  هیواعم  و  صاعلا ، یبا  نب  دیعس  نب  صاعلا  و  اهما ، مع  هبیش  کلها ) و   ) .هما یبا 
نب هلظنح  یلا  لبقا  ذا  هبیش ، لتق  یف  هتکرش  هبتع و  هزمح  لتق  و  هبتع ، نب  دیلولا  تلتق  دق  ردب ، موی  موقلا  هارج  نم  تبجعت  مالـسلا :)

هودغ هطهر  هل  یعادت  اهیبال : هیواعم  ما  دنه  ءاثر  نم  .الیتق و  ضرالا  مزل  هانیع و  تلاسف  فیسلاب ، هبرض  هتبرض  اند  املف  نایفس ، یبا 
نع و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) بجش دق  ام  دعب  هنورعی  مهفایسا  دح  هنوقیذی  بلطملاونب  مشاهونب و 
هللا و  كابا ؟ تلتق  ینا  نظتا  ائیـش ، یلع  کسفن  یف  ناک  رمع : هل  لاقف  هیحان ، سلجف  رمع ، سلجم  یلا  بهذ  هنا  صاعلا : نب  دـیعس 

تیار املف  غزولاک ، دبزا  دق  هاقدش ، نذا  و  هینرقب ، روثلا  ثحبی  امک  لاتقلل ، ثحبی  هتیارف  ردب  موی  هب  تررم  هلتاق ، تنک  ینا  تددول 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ناک  .هلتق و  یتح  یناکم  تمر  ام  هللا  وف  یلع  هل  دمـص  .باطخلا و  نب  ای  یلا  یل : لاقف  هنع ، تغز  هتبم و  کـلذ 

نبا ریغ  یبا  لتاق  نوکی  نا  ینرسی  ناک  ام  هنا  اما  صاعلا : نب  دیعس  لاقف  رمع ، فکف  یلع ؟ سانلا  حیهت  کلام  رمعل : لاقف  ارـضاح ،
ترکنا امنا  هبظ و  هفایـسا  نم  ماهلا  رکنا  ام  کتافلا : هبلعث  یلذهلا و  یطـساولا و  لوق  فیـسلا ، تارثا  یف  لیق  امم  و  اذه ، .یلع  همع 

كاذک براحی و  نیتنرقلا  نیب  دواد  انفویس  تابظ  تدرا  یلوالا  نحن  ابیشق  ارسن  هلاخت  رخی  هیدی  یلع  یمکلا  عدی  هب  برقلا  هفایـسا 
و طول … ( : موق  هیرق  یف  یلاعت  هلوق  هیف  لصالا  دیعبب ) نیملاظلا  نم  یه  ام  و   ) بعارلا بعر  دیفت  يدعلا و  یفنت  انفویـس  لازت  انا ال 
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ترطما یتلا  هراجحلا  کلت  نا  دارملا  و  دـیعبب .) نیملاظلا  نم  یه  ام  کبر و  دـنع  هموسم  دوضنم  لیجـس  نم  هراجح  اـهیلع  اـنرطما 
کلت نم  رجحب  برـضی  یتح  یطاللا  تومی  ال  ربخلا : یف  .دـیعبب و  مهلمع  نیلماـعلا  کـتما  نم  نیملاـظلا  نم  تسیل  طول  موق  یلع 

ام یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  ، ) هیمـشاهلا فویـسلا  کلت  لاـصن  عقاوم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) همـالک نم  دارملا  نا  اـمک  .هبلق  یلع 
یف کئلوا  وتعلا ، یغبلا و  یف  هفالـسا  کلاسم  کلاسلا  هیواعم  نم  دـیعبب  تسل  مالـسلا ) هیلع   ) هفیـس دارملا  و  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی 

تاوزغ یق  تارم  هیواعم - هیار  يا  هیارلا - هذه  عم  تلتاق  نیفص : یف  لوقی  رامع  ناک  و  ع ،)  ) یـصولا لابق  یف  وه  و  ع )  ) یبنلا لابق 
یبا نبا  هلقن  دـق  و  هیواـعم - یلا  رخآ  باـتک  مالـسلا ) هیلع   ) هل اذـه و  .سما  اـهنم  رباـب  مویلا  یه  اـم  و  اـهریغ ، ردـب و  یف  ع )  ) یبنلا

هب تصبرت  دـقل  و  كاوس ، هلذـخ  ـال  و  كریغ ، هلتق  اـم  يرمعل  و  ناـمثع ، رکذ  یف  تبهـسا  دـق  و  هیف : و  رخآ - عـضوم  یف  دـیدحلا 
نم ربکا  و  هبنذ ، نم  مظعا  یلع  هب  کقحلا  نا  وجرال  ینا  و  کلعف ، هیلع  لد  کنم و  رهظ  ام  یف  اعمط  ینامالا ، هب  تینمت  و  رئاودلا ،

هنعارف و  سمشدبع ، ینب  دیدانص  نم  هب  تلتق  نم  تملع  دق  و  يدی ، یغل  هتمئاق  نا  و  فیسلا ، بحاص  بلطملادبع  نبا  اناف  هتیئطخ ،
( هبنذ نم  مـظعا  یلع  هـب  کـقحلا  (: ) مالـسلا هـیلع   ) هلوـق یف  .مهءاـسن و  تـمیا  مهءاـنبا و  تـمتیا  و  موزخم ، حـمج و  مهـس و  ینب 

.یفخیالام

هینغم

.هاـمارملا و لاـضنلا : .لـیخنلا و  هریثـک  نیرحبلاـب  هنیدـم  فوفهلا :)  ) رجه .هناـسحا و  اـنه  هللا  ءـالبب  دارملا  .تادـتبا و  تقفط : هغللا :
.توص و نح : .اوقلطا و  برحلا و  یف  اورـسا  نیذلا  ءاقلطلا : .هللخ و  هبیع و  هتملث : .هنم و  کل  یـش ء  ال  کلزتعا : .هملعم و  هددسم :

اعرذ رمالاب  قاض  لاقی : و  دیلا ، طسب  ءارلا - نوکسب  عرذلا - .كدح و  دنع  فق  کعلظ : یلع  عبرا  .مهسلا و  فاقلا - رسکب  حدقلا -
نم عئانـصلا : .یمری و  دیـصلا  هیمرلا : هغللا : .لادتعالا  دصقلا : .عادـخلا و  رکملا و  ریثک  غاور : .لالـضلا و  هیتلا : .هیلع و  ردـقی  مل  يا 

و راکنالا ، یلع  ماهفتسالل  یه  و  مدقم ، ربخ  ام  و  رخوم ، ادتبم  تنا  بارعالا : .لضفلا  لوطلا : .میدق و  يداع : .هنسحلا و  يا  هعینصلا 
ام .دـعب و  ینعمب  لعف  مسا  تاهیه  .ءاقلطلل و  هعم  لوعفم  زییمتلا  و  لضافلا ، عم  عنـصت  ام  ینعملا  نال  هعم ، لوعفم  بصنلاـب  لـضافلا 

و کل ، ربخم  ریغ  انا  يا  فوذـحم  ادـتبمل  ربخ  ربخم  ریغ  و  کـنال ، ربخ  دـعب  ربخ  غاور  و  هبلغب ، قلعتم  کـیلع  و  ربخ ، ادـتبم و  هبلغ 
کبـسنملا ردصملا  هیردصم و  ام  یهن  ام  و  رایطلا ، هلثم  فوذحم و  ادتبمل  ربخ  ءادهـشلا  دیـس  و  يرت ، لوعفم  اموق  نا  نم  ردـصملا 

باطخلا خلا .) کباتک  یناتا  دقف  دـعب  اما  : ) ینعملا .لئاضفل  هفـص  همج  و  نئاک ، هللا  یهن  ول ال  يا  ابوجو  فوذـحم  ربخلا  و  ادـتبم ،
هراجتلل الا  حلصیال  هلقع  نا  و  ءارشلا ، عیبلا و  كوکصب  رـصحنی  هئاکذ  هئاهد و  نا  یلع  لدت  هلاسر  مامالل  بتک  دق  ناک  و  هیواعمل ،
هفوکلا هنم  يرتشا  هبعـش  نب  هریغملا  و  هیواعم ، هعم  براح  رـصم و  هنم  ذـخا  صاـعلا  نباـک  هلاـثما ، نم  راـجت  عم  تاقفـصلا  دـقع  و 

عم هیراجتلا  تاقفـصلا  دـقع  ضفر  نم  ..نایفـس و  یباب  هقاصلا  نمثلا  و  هیواعمل ، اـقر  ناـکف  هیبا  نبا  داـیز  اـما  دـیزیل ، هعیبلا  دـیهمتب 
عاطتسا نا  یبا  نمل  توملا  و  ممذلا ، نیدلا و  ءارـش  هواکذ : هواهد و  اذه  و  هیواعم ، هسایـس  یه  هذه  ..لسعلاب  مسلا  هیلا  سد  هیواعم 

هحـضف و امب  مامالا  هنع  باجا  يذلا  باتکلا  اذـه  لیلدـلا  و  ءاهد ، هدـنع و ال  ءاکذ  الف  طخلا  اذـه  نع  هیواعم  داح  اذا  و  الیبس ، هیلا 
هملک یلع  فهلتی  ناک  هیواعم  نا  رفعج  یبا  بیقنلا  هذاتـسا  نع  دـیدحلا  یبا  نبا  يور  نایبلا : کـیلا  .هرحن و  یلا  هدـیک  درو  هازخا ،
دعب هلاسرلا  باتکلا و  ولت  باتکلا  مامالا  یلا  لسرا  زجع  اـمل  و  ماـشلا ، لـها  دـنع  هجح  اـهلعجیل  نیخیـشلا ، اـهب  زمغی  ماـمالا  مف  نم 

نم و  نامثع ، صیمق  نم  ذختا  ام  هیواعم  اهنم  ذـختیف  امهیلع ، ذـخام  ضعب  مامالا  ثفنیل  و  رمع ، رکب و  یبا  لضف  اهیف  رکذـی  هلاسرلا 
هلاق ام  اذه  .اهباوج  ددصب  نحن  یتلا  هلاسرلا  کلذ  یف  هلئاسر 
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هل فشک  و  هصرفلا ، هیلع  توفف  هیواعم ، فده  كردا  مامالا  ناب  دهشی  امک  هتحصب  دهشی  مامالا  باوج  و  حراشلا ، هذیملتل  بیقنلا 
نم بجعا  یش ء  يا  و  خلا ..) ابجع  کنم  رهدلا  انل  ابخ  دقلف   ) .تحضتفاف حضفت  نا  تدرا  و  لاق : امیف  هل  لاق  ثیح  هتیوط  ءوس  نع 

کیبا ودـع  مهنئازخ .! یف  امب  تیبلا  لها  ربخی  لفطتم  بیرغ  هلآ !) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم لضف  نع  اـیلع  ثدـحی  هیواـعم  اذـه ؟
هذاتـسا وعدی  ذیلمتلاب  هیواعم  هبـش  نیح  مامالا  عضاوت  دق  و  هتکن .؟ وا  ءاهد  اذه  له  يردا : و ال  هتمظع .! هلـضف و  نع  کئبنی  دودللا 

ینثا هیواعم ، هلاسر  یف  دیـصقلا  تیب  وه  اذـه  خـلا ..) نالف  نالف و  مالـسالا  یف  سانلا  لضفا  نا  تمعز  و   ) هاراـبملا هقباـسملا و  یلا 
تنا و ام  هل : لاق  نیح  ءالجن  هنعط  هیواعم  بلق  یلا  هجو  مامالا  نکل  و  دارا ، ام  هیواعم  هنم  غلبیف  امهیلع ، مامالا  نعطیل  نیخیـشلا  یلع 

امتملـستسا مث  مالـسالا ، یبن  مالـسالا و  كوبا  تنا و  براح  قیلط ، نبا  قیلط و  کنا  رـصنلا .؟ هرجهلا و  و  لضفلا ، هسایـسلا و  لـها 
سیل یلع  امهمدـقتف  ابولغم ، وا  تنک  ابلاغ  نیخیـشلا  نیب  ینیب و  کسفن  محقت  ال  خـلا ..) نیبولغملا  هبلغ  کیلع  امف   ) .اعوط اـهرک ال 

یلثم ال نال  کل ) ربخم  ریغ  يرت  الا   ) نیلوالا نیقباسلا  عم  ءاقلطلا ال  عم  کنال  ایزخ ، كدیزی  لا  امهیلع  یمدـقت  و ال  کل ، اراصتنا 
دصقی

یف اودهشتسا  اموق  نا   ) .یحضلا  11 ثدحف - کبر  همعنب  اما  و  یلاعت : هلوق  یلا  ریـشی  ثدـحا ) هللا  همعنب  نکل  و   ) ثیدـحلاب کلثم 
و رکشی ، لضف  دیهش  لکل  خلا ..) اندیهش  دهشتسا  اذا  یتح   ) .نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  مهنال  لیلج  ریبک و  مهلـضف  و  خلا ..) هللا  لیبس 

نب هزمح  یمس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لیلدلا  و  ملـسم ، اهرکنی  ءادهـشلا ال  رئاس  یلع  هیلـضفا  تیبلا  لها  دیهـشل  نکل 
عبـس نع  دـیزی  ناک ال  ذا  نیرجاهملا ، راصنالا و  نم  دیهـشب  اذـه  لعف  اـم  و  هریبکت ، نیعبـس  هیلع  ربک  و  ءادهـشلادیس ، بلطملادـبع 

، طقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  یف  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  نا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .بقل و  يا  دیهـشلا  یطعی  و ال  تاریبکت ،
اندحاوب لعف  اذا  یتح  لضف  لکل  و  هللا ، لیبس  یف  مهیدـیا  تعطق  اموق  نا   ) .هللا لوسر  دـعب  ملـسم  دیهـش و  لکل  دیـس  وه  مامالا  نال 

راشا خـلا ..) هللا  یهن  ام  ـالول  و   ) هلاسرلا 9 یف  هزمح  نع  هنع و  مـالکلا  مدـقت  .هتوم و  یف  هداهـشتسا  رفعج و  هیخا  یلا  ریـشی  خـلا ..)
يور بارعالا : .مجنلا   32 یقتا - نمب  ملعا  وه  مکـسفن  اوکزت  الف  یلاعت : هلوقب  ابدات  هسفن  نع  تکـس  و  رفعج ، هزمح و  یلا  ماـمالا 

( ان  ) لعاف و هنا  یلع  میدق  عفرب  يور  و  لعاف ، ان )  ) ریمـض نوکی  هیلع  و  میدـق ، یلع  يا  ضفاخلا  عزن  یلع  میدـق  بصنب  انزع  میدـق 
یلع بصنلاب  ءافکالا  لعف  و  عنمی ، لعاف  مکانطلخ  نا  نم  ردـصملا  لیق : و  هفوذـحم ، نمب  رورجممکانطلخ  نم  ردـصملا  و  لوعفم ،
اربخ فوذحمب  قلعتم  ریثک  یف  .ربخ و  ادتبم و  یبنلا  انم  و  اهمـسا ، كذ  و  نوکیل ، مدـقم  ربخ  ینا  و  ءافکالا ، لعف  انلعف  يا  ردـصملا 
کل نونیزی  نیذلا  نیللـضملا  نم  عمـست  ال  هیمرلا .) هب  تلام  نم  کنع  عدف  : ) ینعملا خلا ، ریثک  نم  لیلق  اذـه  يا  فوذـحم  ادـتبمل 

دمحمب نییمشاهلا  نحن  انیلع  نم  هناحبس  هللا  نا  .انعئانـص  دعب  سانلا  و  انبر ، عانـص  اناف   ) انتاودع ابنرحب و  کنورغی  و  کلامعا ، ءوس 
يذـلا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسرب  ساـنلا  یلع  لـضفلا  لـها  نحنف  نذا  و  نییبـنلا ، هوـبنلا و  متخ  هب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، انب هتیادـهف  نیملـسملا  نم  انریغ  اما  انتیادـه ، ردـصم  هدـحو  وهف  هللا ، يوس  انیلع  دـحال  لضف  و ال  رونلا ، یلا  تاملظلا  نم  مهجرخا 
هیواعم ای  نحن  خلا ..) انزع  میدق  انعنمی  مل  .ممالا  رئاس  یلع  لضفلا  هتیب  لها  دـمحمب و  اهل  و  مالـسالا ، هما  یلع  دـمحمب  انل  لضفلاف 

دق وفکلا  ناف  هب ، جـتحت  یک  جاوزلا  یف  ءافکالا  هلماـعم  مکلماـعن  ـال  نا  اذـه  ینعم  سیل  و  یندا ، لـقا و  متنا  و  یلعا ، مکنم و  لـجا 
لاق .کلذ و  یلا  هرطضا  دق  هیواعم  فقوم  نکل  و  رخفلا ، نع  سانلا  دعبا  مامالا  نا  یلا  هراشالا  ردجت  ..وفکلا و  ریغ  جوزی  جوزتی و 

سنالل زوجی  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا رفعج  مامالا  هدیفح 

.فسوی  55 میلع - ظیفح  ینا  ضرالا  نئازخ  یلع  ینلعجا  رصم : کلمل  لاق  نیح  فسوی  لعف  امک  هرورضلا  دنع  هسفن  یکزی  نا  نا 
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و نامثع ، نم  موثلک  ما  هیقر و  هینبا  یبنلا  جوز  دقف  سمـشدبع ، مشاه و  ینب  تاحکانم  هبـسانملا  هذهب  هرکذن  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و 
تنب لیمج  ما  بلطملادبع  نب  بهلوبا  جوزت  و  هیلهاجلا ، یف  سمشدبع  نب  يزعلادبع  نب  عیبرلا  نبا  صاعلا  یبا  نم  بنیز  هتنبا  جوز 
ضعب لاـق  .نایفـسوبا و  بذـکملا ) مکنم  یبـنلا و  اـنم  و   ) .نایفـس یبا  تـنب  هبیبـح  ما  هللا  لوـسر  جوزت  و  نایفـس ، یبا  تـخا  برح 

یف امک  يول ، نب  بعک  نب  هرم  نب  هظقی  نب  موزخم  یلا  هبـسن  یهتنی  يوماب ، سیل  و  یموزخم ، لهجابا  نکل  و  لهجوبا .! نیحراشلا :
، نایفـسوبا فالحالادسا  هدبع : دمحم  خیـشلا  لاق  ..خلا  فالحالادسا ) مکنم  و   ) بلطملادبع هزمح  هللادـسا ) انم  و   ) مشاه نبا  هریس 

.لوسرلا لوق  صنب  نیـسحلا  نسحلا و  هینجلا : لها  بابـش  دیـس  و  قدنخلا ، هوزغ  یف  یبنلا  لاتق  یلع  مهفلاح  بازحالا و  بزح  هنال 
( بطحلا هلامح  مکنم  و  (. ) ع  ) ءارهزلا همطاف  نیملاعلائاسن ) ریخ  انم  و   ) نییومالا ماکحلا  نم  روجلا  هاغط  مه  و  راـنلا ) هیبص  مکنم  (و 

هدیس رکذ  هبسانمل  .لئاذرلا و  نم  مکیلع ) و   ) لئاضفلا نم  انل ) امم  ریثک  یف   ) هللا لوسرل  اهئادعب  ترهتـشا  یتلا  هیواعم  همع  لیمج  ما 
امنا و  نریب ، بتاکم  یف  هدجا  مل  و  باتکلا ، را  مل  و  ملعوبا ، قیفوت  هفلومل  تیبلا  لها  همـسا  دـیدج ، باتک  رودـص  یلا  ریـشاءاسنلا 

، نییالملا ءادن  ءارهزلا  همطاف  نا  قحب : اولاق  هدیرجلا : یف  ءاج  امم  و  ، 24  - 11  - خیرات 1972 هیرصملا  رابخالا  هدیرج  یف  هنع  تارق 
لامق و  یحولا .؟ هبیبر  هوبنلا و  تنب  تسیلا  .هیلع  یه  امم  الیئـض  ائزج  سکعت  هآرم  کلذ  لـک  .همقلا و  یف  اـهنا  و  هوبنلا ، باهـش  و 

.؟ ناکم نامز و  لک  یف  نموملا  ناسنالل  هارملل و  هودق  و  هللا ، لوسر  یف  دسجملا  مالسالا  نم  هعطق  و  هللا ، اهدیری  یتلا  هارملا 

.اـهب داـقی  هریغـص  هبـشخ  هفنا  یف  شوـشخملا : لـمجلا  .لـئازلا و  رهاـظلاب  و  بیعلا ، اذـه  هاکـشلاب  دارملا  .اورفظ و  اوـجلف : و  هـغللا :
، ناث ادتبم  هاشک  و  لوا ، ادـتبم  کلت  و  هرم ، یلع  فطع  هرات  و  نمزلا ، رورم  نم  هدـحاو  هلعف  يا  هیفرظلا  یلع  بصن  هرم  و  بارعالا :

نم و  رخوم ، ادـتبم  هضاضغ  و  مدـقم ، ربخ  ملـسملا  یلع  و  رهاظ ، لعاف  اهراع  و  لوـالا ، ربخ  هلمجلا  و  یناـثلا ، ادـتبملا  ربخ  رهاـظ  و 
مراکم و  هنامالا ، قدصلاب و  نوروهـشم  مشاه  ینب  نحن  عفدت .) انتیلهاج ال  عمـس و  دق  انمالـساف  : ) ینعملا مدقم ، ربخ  کل  و  هدئاز ،

ناک و  هماسو ، هیحیرا و  هدـیقع و  باحـصا  مشاهونب  ناک  دـمحم :) هیرقبع   ) باتک یف  داقعلا  لاق  مالـسالا ، هیلهاجلا و  یف  قالخالا 
یلع قرافلا  اذه  امهیب  تدجو  الا  هیما  مشاه و  یف  نیرظانتم  نیدن  نم  دـجت  امهم  ..ءونـشم و  رهظم  لیح و  لمع و  باحـصا  هیماونب 

و دـعبا ، ذـش : و  بجوی ، عمجی : هعاطلاب .) یلوا  یلا - انع هللا - ذـش  ام  اـنل  عمجی  هللا  باـتک  و  : ) یبنلاـب ساـنلا  یلوا  .ءاـحنالا  نم  وحن 
هنال هدابع ، نیب  هنیب و  هرافـسلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم راتخا  هللااف  مالـسالا ، یف  عقاولا و ال  یف  هیئاوشع  یـضوف و  ـال  ینعملا 

هفالخلا یلوتل  بجاوملا  ببسلا  ولخی  و ال  بجوم ، ببس  نم  اهل  دبال  هفالخلا  کلذک  هتلاسر و  لعجی  ثیح  ملعا 

.ضعبب یلوا  مهضعب  ماحرالا  ولوا  و  لافنالا : هروس  نم  هیالا 75  رهاظب  اذخا  راتخملا  یبنلا  نم  هبارقلا  محرلا و  اما  نیـضرف : دحا  نم 
هوعبتا نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  نارمع : لآ  هروس  نم  هیالا 68  یف  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  هعاطلا  هیعبتلا و  اما  و 

نم لوا  و  هتنـسب ، مهلمعا  و  هبحاص ، تیبلا و  بر  یلا  سانلا  برقا  مه  تیبلا  لها  نا  کش  نم  سیل  .اونمآ و  نیذـلا  یبنلا و  اذـه  و 
نود قحاللا  قباسلا و  نم  هفالخلاب  یلوا  هنا  تبثت  مامالا -  اـهب  یلدا  یتلا  هیلقنلا  هیلقعلا  هجحلا  هذـه  .هنع و  عفاد  هرـصان و  هب و  نمآ 

نورجاهملا و عزانت  مهاوعد .) یلا - نورجاهملا - جـتحا  امل  و   ) .ماشلا لها  دـنع  جـتحی  هب و  ثبـشتی  زمغم  يا  هیواعم  اـهیف  دـجی  نا 
..نورجاهملا بلغت  یلاتلاب  .هتبارق و  هترجـش و  نحن  کئلوا : لاق  .هانرـصان و  یبنلا و  انیوآ  نحن  ءالوه : لاقف  .هفـالخلا  یلع  راـصنالا 

نیرجاهملا و لوقب  لطبت  و ال  همئاق ، راصنالا  هجحف  الا  بیرق و  لک  نم  برقا  مامالاف  نورجاهملا  معز  امک  اـهرثا  هبارقلل  ناـک  ناـف 
برقا هنال  هفالخلا ، هلاسم  یف  لیـصا  فرط  مامالا  هریـصق  هملکب  .رـصانم و  رجاهم و ال  قیلط ال  هیواعم  اـی  تناـف  لاوحـالا  رئاـس  یف 

لکل ینا  تمعز  و  . ) هبطخلا 66 هبطخلا 3 و  یف  هفیقـسلا  یلا  هراشالا  تقبـس  .لیخد و  یعدف  هیواعم  اما  رـصان ، رجاه و  ماحرالا و 
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له و  کیلا ؟ رذتعا  یک  هیواعم  ای  کتدـسح  لهف  لاحمب ، سیل  لاحملا  ضرف  و  لوقت ، ام  هحـص  ضرتفنل  خـلا ..) تدـسح  ءافلخلا 
، یقلخ ینید و  نم  ضقن  کلذ  یف  له  و  اذام ؟ مث  خلا .) داقا  تنمک  ینا  تلق : و  ( .؟ طبغت وا  هیلع ، دسحت  یـش ء  یف  لضف  نم  کل 
، هیواعم ای  کلاثما  نم  بصاغلا  ملاظلا  وه  اقح  مذی  يذلا  ناب  کلذ  تحدمف ) مذت  نا  تدرا  دقل   ) یقلاخ دـنع  یناکم  یملع و  وا  و 

یناع هنال  هللا - رفغتـسا  (ص -) مظعالا لوسرلا  مذـت  و  كابا ، حدـمت  نا  یغبنی  اذـه  کقطنم  یلع  .هریـصن و  هیلو و  هللااف  مولظملا  اما 
و لیبس ، لکب  هلتق  لواح  و  هللا ، یبن  برح  یلع  لاوحالا  دـقع  و  بازحـالا ، بزح  و  شویجلا ، شیج  ..نایفـس  یبا  کـیبا  نم  ریثکلا 

هزمح دبک  تلکا  اهنال  دنه ، کما  یلع  ینثت  نا  یغبنی  اضیا  ..ههجو و  یف  هجش  و  هتیعابر ، یبنلا و  فنا  دحا  موی  کیبا  شیج  رـسک 
تدرا دقل  اقح  ..همحرلا  لوسر  قیرط  یف  اهترثن  و  كاوشالا ، تعمج  اهنال  بطحلا ، هلامح  لیمج  ما  کتمع  كرابت  ءادهشلادیس و 
دمحم خیـشلا  لاق  لخ ..) اهدصق  كریغ  یلا  یتجح  هذه  و  ( .؟ كواکذ كواهد و  نیاف  ..رعـشت  ثیح ال  نم  تحـضتفاف  حضفت  نا 

جاجتحالل هجاح  الف  رمالا  هموثرج  نع  عطقنم  هنال  هیواـعمل ، ـال  هفـالخلل  قاقحتـسالا  هنظم  وه  نمل  هقح  یلع  ماـمالا  جـتحی  هدـبع :
نا نم  ردـصملا  و  بارعـالا : .هحیـصنلا  یف  غلاـبملا  حـصنتملا : .همهتلا و  هنظلا : .هرـصنلا و  نم  نیعناـملا  نیطبثملا و  نیقوـعملاوهیلع :
نم رقحا  تناف  الا  و  هنم ، کتبارقل  کـبیجا  اـنا  و  خـلا ..) ناـمثع  رما  يرما و  نم  ناـک  اـم  ترکذ  مث  : ) ینعملا رخوم ، ادـتبم  باـجت 
نم تبث  ام  تبثا  نا  هنس 1966 : هثلاثلا  هعبطلا  ص 148  هیواعم ) ) باتک یف  داقعلا  لاق  خـلا ..) هل  يدـعا  ناک  انیاف   ) .لوقب هیلا  هجوتا 

هانعم و  دهعلا ..! هیالو  بلط  هباثمب  بلطلا  اذـه  و  هلتقم ، دـعب  مدـلا  هیالو  هل  نوکت  نا  نامثع  نم  هبلط  وه  هیواعم  هیزاهتنا - يا  - هیعفن
نا یطویسلل : ءافلخلا  خیرات  نع  یف ص 149  داقعلا  لقن  مث  هدـعب .! نم  هفالخلا  یلوتیل  نامثع  لتق  ینمتی  ناک  هیواـعم  نا  عقاولا  یف 
لاق .هرصنا  مل  ینکل  و  ال ، لیفطلاوبا : لاق  نامثع ؟ هلتق  نم  تسلا  هلئان : نب  رماع  لیفطلا  یبا  یباحصلل  لاق  رمالا  هل  مت  نا  دعب  هیواعم 

هل لاق  .هورـصنی  نا  مهیلع  ابجاو  اقح  ناک  هیواعم : لاـق  .راـصنالا  نورجاـهملا و  هرـصنی  مل  لاـق : هرـصن .؟ نم  کـعنم  اـم  و  هیواـعم :
تنا و لاق : لیفطلاوبا و  کحـضف  .هل  هرـصنف  همدـب  یبلط  اما  هیواعم : لاق  ماشلا ؟ لها  کـعم  هرـصنت و  نا  کـعنم  اـم  و  لـیفطلاوبا :

ینتدوز ام  یتایح  یف  ینبدنت و  توملا  دعب  کنیفلا  ال  رعاشلا : لاق  امک  نامثع 

یقلی ناک  و  نامثع ، هلتق  نم  ادـحاو  بساح  وا  ادـحا ، ذـخا  ام  و  نیح ، دـعب  هیواـعم  یلا  رمـالا  لآ  یف ص 150 : داـقعلا  لاـق  اداز و 
ام  ) .هرم نم  رثکا  کلذ  نع  ثیدـحلا  قبـس  .ءاطعلاب و  ادوزم  هفرـصی  مث  نامثع ، هلتق  نم  تسلا  هلاسی : وا  هنع  تکـسیف  مهنم  لـجرلا 

اذه یلع  عدبلا و  ثادحالا  و  هیلع ، بیعا  يا  هیلع  مقنا  هدبع : دمحم  خیـشلا  لاق  خلا ..) اثادحا  هیلع  مقنا  تنک  ینا  نم  رذتعال  تنک 
و تعطتسا ) ام  حالـصالا  الا  تدرا  ام  و   ) قحلا نم  هجورخ  لطابلا و  یف  هلوخد  نع  نامثعل  تفـشک  ینا  نم  رذتعا  ینعملا ال  نوکی 
.ءاـکبلا و رابعتـسالاو.اریصن : اـیلو و  هب  یفک  و  هللا ، دـنع  هل ) بنذ  ـال  موـلم  برف   ) حـصنلا یف  ینناـمهتی  اـناک  ناورم  ناـمثع و  نکل 
: لفحجلا .عرـسم و  لـقرم : .ریـشق و  نم  لـجر  مسا  لـمح : .برحلا و  ءاـجیهلا : .ثکملا و  يا  ثبللا  نم  ثبل : .نیرخاـتم و  نیلکاـن :

قلطم لوعفمل  هفص  الیلق  و  رما ، لعف  ثبل  و  بارعالا : .نیسبال  نیلبرستم : .دوسالا و  رابغلا  ماتقلا : .رـشتنم و  عطاس : .میظعلا و  شیجلا 
و : ) مامالا هعاجـش  .نیلبرـستم  لوعفم  لیبارـس  و  لاح ، نیلبرـستم  و  لعاف ، لمح  و  قحلی ، لوعفم  اـجیهلا  و  ـالیلق ، اـثبل  يا  فوذـحم 

هعم نا  ملعی  و  اهیف ، هناکم  ملعی  وه  و  برحلاـب ، ماـمالا  ددـهی  هیواـعم  خـلا ..) فیـسلا  ـالا  كدـنع  یباحـصال  یل و  سیل  هنا  ترکذ 
هتقثو مامالا  هعاجـش  روص  ادـحا  فرعا  ..هیواعم و ال  برح  یف  هللا  یلا  نوبرقتی  مهلک  و  نیعباـتلا ، هباحـصلا و  نییمـشاهلا و  فویس 

یش ء هنا  ملعی  لاجرلا - غلبم  غلبی  نا  لبق  و  هتلوفط ، یف  وه  مامالا و  ناک  لاق : مالـسالا ، هیرقبع  باتک  یف  داقعلا  اهروص  امک  هسفنب 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلاب اوطاحا  شیرق  دیدانـص  نا  کلذ  یلع  لیلدلا  ..ریجتـسملا و  اهیلا  نکری  راوج  اهل  هوق  هنا  و  ایندلا ، هذـه  یف 
وا هرشاعلا  یف  وه  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  الا  ریـصن  ریـصنلا و ال  نع  لاسی  هوجولا و  یف  هفرط  بلقی  یبنلا  و  هنورکنی ، هنورذنی و  هلآ )
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کلت یف  ناک  موی  یلع  وه  نیتسلا  وا  نیسمخلا  یف  یلع  ..ههاجولا و  مهتعفر  نیذلا  خویـشلا  رابکلا و  سوورلا  باهی  نا  نود  اهوحن 
بایه و ریغ  شویجلا  فویسلا و  باحـصا  و  سوورلا ، ربکال  ادرفتم  فقی  هرـشاعلا  نبا  لئاقل .! الوق  اذه  دعب  داقعلا  كرت  ام  .نسلا و 

نا نود  اذه  لوقی  ..ایح  تمد  ام  کیلا  اولصی  نل  و  هاغطلا ، ءالوهل  هللا  لوسر  ای  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لوقی  و  ثرتکم ، ال 
یخا و تنا  لجا ، هل : لوقی  و  هب ، قثی  و  هنم ، لبقی  یبنلا  .هللا و  یلع  لاکتالا  هسفنب و  هقثلا  يوس  یش ء  وا  هریشع  وا  هلود  یلع  دمتعی 
، شیرق یلع  هصرفلا  توف  و  هرجهلا ، هلیل  هشارف  یلع  تاب  لوسرلا ، نظ  دنع  ناک  و  لعفلاب ، لوقلا  مامالا  قدص  .يریزو و  يریصن و 

تفرع دق  و   ) .هیفاعلا همالـسلا و  ءاغتبا  هرغاص  تملـستسا  یتح  ..بازحالا  دحا و  ردب و  یف  اهداسجا  نع  اهنم  رابکلا  سوور  حاطا  و 
مدقت .کیبا و  عابتا  کلها ) و   ) ردب موی  یف  هعیبر  نب  هبتع  كدـج ) و   ) هبتع نب  دـیلولا  کلاخ ) و   ) هلظنح کیخا ) یف  انلاصن  عقاوم 

.هحفص رثکا 350  هلاسرلا  هذه  لوح  نیحراشلا  ضعب  بتک  و  هلاسرلا 10 . یف  حرشلا  عم  هلثم 

هدبع

نینموملا یلبیل  ریـسفت و  ءالبلا  یلع  همعنلا  فطع  تذخا و  رـسکف  حتفب  تقفط  هرهظا و  مث  ابیجع  ارما  یفخا  ابجع : کنم  رهدلا  … 
يا هامارملا  لاضنلا  ماهـسلا و  یمر  ملعم  ددـسملا  لیخنلا و  هریثک  نیرحبلاـب  هنیدـم  رجه  رجه : یلا  رمنلا  لـقانک  انـسح …  ءـالب  هنم 

: هلک کلزتعا  ممت  هیملعم …  یلع  ملاعتملا  هندعم و  یلا  یشلا ء  لقانل  نالثم  امه  هلـضانملا و  یلا  یمرلا  نف  یف  هذاتـسا  وعدی  نمک 
يا دـیری  لوضفملا : لضفلا و  تنا و  ام  و  هبیع …  هتملث  لزعمب و  هنع  تناف  هنم  ظح  کـل  نکی  مل  مهلـضف  نم  تیعدا  اـم  حـص  نا 

نایفـسوبا و مهنم  ناک  اوقلطا و  مث  برحلاب  اورـسا  نیذـلا  ءاقلطلا  مهنیب و  رکذـت  هیهام  کل  تسیل  يا  ءالوه  عم  کل  نوکت  هقیقح 
مهسلا و رسکلاب  حدقلا  توص و  نح  اهنم : سیل  حدق  نح  دقل  هوبراحی …  مل  هفعـض و  یف  نیدلا  اورـصن  نم  نورجاهملا  هیواعم و 

لثملا لصا  مهنم و  سیل  موقب  رختفی  نمل  برـضی  لثم  اهتاوصا  فلاخی  توص  یمرلا  دـنع  هل  ناک  ماهـسلا  فلاـخی  مهـس  ناـک  اذا 
یلع ناسنالا  اهیا  اهنم …  سیل  حدـق  نح  هباجاف  شیرق  نیب  نم  لـتقاا  طـیعم  یبا  نب  هبقع  هل  لاـق  هنع  هللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمعل 

باهذ هیتلا : یف  باهذل  کنا  و  رادقملل …  لاقی  دیلا و  طسب  حتفلاب  عرذلا  كدـح و  دـنع  فق  يا  کعلظ  یلع  عبرا  لاقی  کعلظ :
ربخم ریغ  هلوق  يرتل و  لوعفم  اموق : نا  ثدـحا  لادـتعالا …  دـصقلا  لایملا و  غاورلا  لالـضلا و  هیتلا  باهذـلا و  ریثک  ءاهلا  دـیدشتب 
لئاقلا دحا و  یف  دهـشتسا  بلطملادبع  نب  هزمح  وه  اندیهـش : دهـشتسا  اذا  یتح  هیـضارتعا …  هلمجلا  انا و  يا  فوذحم  ادتبمل  ربخ 
لئاضف رکاذ  رکذب  مامالا …  وخا  بلاط  یبا  نب  رفعج  وه  اندـحاو  مهدـحاوب : لعف  ام  اندـحاوب  ملـس …  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

نمل برـضی  لثم  اهعبتاف  هدـصق  تفلاخ  هب  تلام  دـئاصلا و  هیمری  دیـصلا  هیمرلا  هیمرلا : هب  تلام  نم  هسفن …  ماـمالا  وه  رکاذ  همج :
کلذ و دـعب  مهلـضف  ءارـسا  سانلا  مهیلع و  هللا  ناسحا  ءارـسا  یبنلا  لآ  انبر : عئانـص  اناف  هبلطل …  هماقتـسالا  نع  لامف  هضرغ  جوعا 
عنمی و لوعفم  میدـق  انزع : میدـق  انعنمی  مل  كدـی …  لمع  هناک  کب  هتـصصخ  یتح  ناسحالاب  کسفنل  هعنـصت  نم  عینـصلا  لـصا 

یف ریظنلا  مضلاـب  وفک  عمج  ءاـفکالا  عنمی و  لـعاف  مکانـصلخ  نا  لـضفلا و  نوکـسف  حـتفب  لوـطلا  فورعملا و  يداـیتعالا  يداـعلا 
مهفلاح بازحالا و  بزح  هنال  نایفـسوبا  فالحالادسا  هزمح و  هللادـسا  لهجوبا و  بذـکملا  بذـکملا : مکنم  یبنلا و  فرـشلا … 

ناورم دالوا  مه  لیق  رانلا  هیبص  لوسرلا و  لوق  صنب  نیـسحلا  نسحلا و  هنجلا  لها  بابـش  دیـس  قدـنخلا و  هوزغ  یف  یبنلا  لاتق  یلع 
ما بطحلا  هلامح  همطاف و  ءاسنلا  ریخ  مهربک و  یف  نیدـلا  نع  اوقرم  رانلا و  لها  نم  مهناب  نایبص  مه  مهنع و  یبنلا  ربخا  مکحلا  نب 

هدورسملا اهدادضا  انل و  هدودعملا  لئاضفلا  هذه  يا  مکیلع : انل و  امم  ریثک  یف  بهل …  یبا  هجوز  هیواعم و  همع  برح  تنب  لیمج 
مکیلع انل و  امم  ریثک  یف  لیلق  مکل 
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ینب هفیقـس  یف  اوعمتجا  امدـنع  هفیقـسلا  موی  مهیلع : اوجلف  هلآ  هیلع و  دـحا …  هرکنی  هیلهاجلا ال  یف  انفرـش  عفدـت : انتیلهاج ال   …و 
نورجاهملا جتحاف  هفالخلا  یف  بیصن  مهل  نوکی  نا  راصنالا  بلط  هل و  هفیلخ  اوراتخیل  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  توم  دعب  هدعاس 

هرمث نم  مامالا  نال  هیواعم  یلع  نینموملاریمال  رفظ  هجحلا  هذهب  نیرجاهملا  رفظف  مهب  اورفظ  يا  اوجلفف  لوسرلا  هرجش  مهناب  مهیلع 
قح هیواعم  لثمل  سیلف  هفالخلا  قح  نم  مهاوعد  یلع  نومئاق  راصنالاف  هحیحص  یبنلاب  نیرجاهملا  هجح  نکت  مل  ناف  لوسرلا  هرجش 
افلخ يا  ارهظ  راص  اذا  رهظ  نم  رهاظ  ضرملا و  اهلصا  هصیقن و  يا  حتفلاب  هاکش  اهراع : کنع  رهاظ  هاکش  مهنم …  یبنجا  هنال  اهیف 
یف لخدی  ام  باتکک  شاشخلا  عیابا : یتح  شوشخملا  اهبحا …  ینا  نوشاولا  اهریعو  .تیبلا  لوا  بیوذ و  یبال  هرطـشلا  دـیعب و  يا 

هعیابم یلع  ربجی  ناک  هناـب  ماـمالا  یلع  هیواـعم  نعط  شاـشخلا  هفنا  یف  تلعج  ریعبلا  تشـشخ  داـقنیل و  بشخ  نم  ریعبلا  فنا  مظع 
هقح یلع  مامالا  جـتحی  اهدـصق : كریغ  یلا  یتجح  صقنلا …  هضاضغلا  امولظم : نوکی  نا  یف  هضاـضغ  ءاـفلخلا …  نم  نیقباـسلا 
… ضرع رهظ و  يا  حنـس  هیلع و  جاجتحالل  هجاح  الف  رمالا  هموثرج  نع  عطقنم  وهف  هیواعم  اـما  قاقحتـسالا  هنظم  هنـال  هیواـعم  ریغل 

 … لتاقلا هوجو  لتاقملا  اناودع و  دشا  يدـعا  هل : يدـعا  ناک  انیاف  هیف …  کعم  لادـجلا  حـصی  هنم  کتبارقل  هنم : کتمحرل  هذـه 
ثب هنع و  هرـصن …  لبقی  مل  هدوعق و  بلط  يا  نامثع  هدعقتـسا  مامالا و  وه  هرـصنلا  لذب  نم  هفکتـسا : هدعقتـساف و  هترـصن  هل  لذب 
هیلا اهب  اوضفا  يا  نوتملا  اوثب  امناکف  توملا  نیب  هنیب و  اولخ  هولذـخف و  هیواعمک  هیما  ینب  نم  هتریـشعب  ناـمثع  رـصنتسا  هیلا : نونملا 

ثادحالا هیلع و  باع  برضک  هیلع  مقن  اثادحا : هیلع  مقنا  تنک  ینا  نم  هرـصنلا …  نم  نوعناملا  نوقوعملا  مکنم : نیقوعملا  هللا  … 
اشنت امبر  يا  حصتنی  نمل ال  حصنلا  یف  غلابملا  حصنتملا  همهتلا و  رسکلاب  هنظلا  حصنتملا : هنظلا  دیفتسی  دق  و  هعدبلا …  ثدح  عمج 

: رابعتـسا دـعب  تکحـضا  هحیـصن … نم  مکراثآ  یف  تقـس  مک  تیبلا و  ردـص  اـهلبقی و  ـال  نم  دـنع  هحیـصنلا  صـالخا  نم  همهتلا 
ءادعالا نع  ددهی …  نم ال  دیدهتل  کحضی  نیدلا و  یف  قیرفت  قحلا و  ریغ  یلع  رارـصا  هنا  ههج  نم  یکبی  هلوقف  ءاکبلا  رابعتـسالا 

دیری هثکم  يا  هثبل  دازتسا  اذا  هثبل  نم  رما  لعف  هابلا  دـیدشتب  ثبل  لمح : اجیهلا  قحلی  نیرخاتم …  نیلکان  تدـجو و  تیفلا  نیلکاـن :
قحلی الیلق  ثبل  لاق  اهذقنتـساف و  هیلهاجلا  یف  هلبا  یلع  ریغا  ریـشق  نم  لجر  ردب  نبا  وه  کیرحتلاب  لمح  برحلا و  ءاجیهلا  لهما و 

لفحجلا عرـسم و  لقرم  كوحن : لقرم  انا  و  برحلاب …  دـیدهتلل  برـضی  الثم  راصف  لزن  توملا  اذا  توملاب  ساب  لـمح ال  اـجیهلا 
: توملا لابرـس  نیلبرـستم  رابغلا …  حـتفلاب  ماتقلا  رـشتنملا و  عطاسلا  لفحجل و  هفـص  مهماحز : دـیدش  ناـسحاب  میظعلا …  شیجلا 
: کلها كدج و  کلاخ و  و  ردب …  لها  يرارذ  نم  هیردب : هیرذ  مهتبحص  مهنافکا …  یف  مهناک  توملا  سابل  نیسبال  نیلبرـستم 

هعیبر نب  هبتع  هدجو  هبقع  نب  دیلولا  دلاخ  هلظنح و  هوخا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

دزـشوگ ار  وا  هدوهیب  نانخـس  تسردان و  يواعد  نآ  رد  هک   ) هیواـعم هماـن  خـساپ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
همحرلا هیلع  یـضردیس  ور  نیا  زا  هتخاس ، هجوتم  دراد و  ازـس  هب  یتیمها  جاجتحا  ماـقم  رد  هک  یقئاـقح  هب  ار  دوخ  ناوریپ  و  هدومن ،

.تسا یئوکین  هجرد  یهتنم  رد  دوخ  ياـج  رد  راوگرزب  نآ  زا  ینخـس  ره  هماـن و  ره  هکنیا  اـب  تسا  اـه  هماـن  وکین  زا  نآ  و  هدومرف :
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ادخ  ندیزگرب  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  تا  همان  یفطـصم ، ترـضح  رب  دورد  اتکی و  يادخ  شیاتـس  زا  سپ 

یم يروآدای  دوب  هداد  یئاناوت  اهنآ  هب  هک  شناهارمه  باحـصا و  يراـی  هب  ار  راوگرزب  نآ  نتخاـس  اـناوت  و  دوخ ، نید  يارب  ار  هلآ 
يادـخ یئوکین  ریخ و  هب  ار  ام  هک  يا  هدرک  زاـغآ  وت  هک  نوچ  دوب  هتـشاد  ناـهنپ  ار  یتفگـش  رما  وت  زا  اـم  رب  راـگزور  سپ  یئاـمن ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2178 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه یـسک  دـننام  وت  راک  نیا  رد  يزاس ، هاگآ  هداد  نامربمغیپ  هرابرد  ام  هب  هک  یـششخب  تمعن و  هب  تسا و  ام  دزن  رد  هک  یلاـعت 
رد هللا  همحر  مثیم  نبا  دـناوخ  یم  يزادـناریت  رد  هقباسم  هب  ار  دوخ  هدـنزومآ  هک  یـسک  دـننام  ای  درک ، راب  رجه  يوس  هب  اـمرخ  هک 

رجه یلا  رمتلا  لقانک  لثم  لصا  تسا و  ناوارف  امرخ  رایسب و  ناتـسلخن  اجنآ  رد  هک  نیرحب  رد  تسا  يرهـش  مان  رجه  هدومرف : اجنیا 
ياج هب  هچنآ  زا  هتخورف  هک  درب  هرصب  رهش  هب  یلام  رجه  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  هدرک  راب  رجه  رهش  هب  امرخ  هک  یـسک  دننام  ینعی 

هناخ رد  ار  اهنآ  درک و  راب  رجه  رهش  هب  دیرخ و  امرخ  تفاین ، امرخ  زا  رتداسک  يزیچ  هرصب  رد  دروآ ، تسد  هب  دوس  درخ  یم  نآ 

لثم نیا  سپ  تفر ، نیب  زا  هتـشگ  هابت  اهامرخ  همه  ات  دـمآ  نیئاپ  خرن  یپ  رد  یپ  یلو  دور ، الاب  نآ  خرن  هک  دـش  رظتنم  هتـشادهاگن 
هک یتسه  یسک  دننام  ینعی  لاضنلا  یلا  هددسم  یعادک  هلمج  و  دربب ، نآ  ناک  ندعم و  يوس  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  يارب  دش  هدز 

صخش نآ  هک  دهد  یم  یهگآ  يزیچ  هب  ار  یصخش  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  دناوخب ، يزادناریت  رد  هقباسم  هب  ار  دوخ  هدنزومآ 
ار نانآ )  ) يزیچ سپ  تسا ، رمع  رکبوبا و  نـالف  نـالف و  مالـسا  رد  مدرم  نیرتهب  هک  يدرک  ناـمگ  تسا و  رتاـناد  وا  زا  زیچ  نآ  هب 
وت هب  یگنن  ناـیز و  دـشاب  تسرداـن  رگا  و  تسین ، يا  هرهب  نآ  زا  ار  وت  دـشاب  تسرد  رگا  هک  يدرک ) شیاتـس   ) يدومن يروآداـی 

ناشنارـسپ و  نایفـسوبا )  ) ناگدـشدازآ تسا  راـک  هچ  و  تسدریز ، تسدربز و  اـب  رتـهک و  رترب و  اـب  ار  وت  تسا  راـک  هچ  و  درادـن ،
وت ( ؟ ناشتاقبط ندناسانـش  اه و  هبترم  نییعت  و  دـندومن ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  زاغآ  رد  هک  یناسک  نیب  صیخـشت  اب  ار  هیواعم ) )

تـسدریز لوضفم و  تسیک و  تسدربز  لـضاف و  یناد  هچ  يا  هدیـسرن  ناـمیا  نید و  تقیقح  هب  مه  زونه  یتـسه و  هدـش  دازآ  هک 
تفالخ هرابرد  ندرک  مکح  درک  زاغآ  و  دوبن ، رامق  ياهریت  زا  هک  يریت  داد  زاوآ  وت (! زا  نانخـس  نیا   ( تسا رود  هچ  تسا ( مادـک 

هک يریت  داد  زاوآ  ینعی  اهنم  سیل  حدق  نح  دقل  هلمج  تسا  تفالخ  هتسیاش  هکنآ  زا  يوریپ  رگم  تسین  اور  هک  یـسک  ار  تماما  و 
زا هک  دوب  هاگ  و  دهد ، زاوآ  ات  دز  یم  مهرب  داهن و  یم  یطاسب  ریز  ار  رامق  ياهریت  برع  هک  دـش  لثم  اجنآ  زا  دوبن  رامق  ياهریت  زا 

، یسانش یمن  ار  تتسد  یهاتوک  و  یتسیا ، یمن  دوخ  یگنل  اب  ایآ  ناسنا  يا  تسا ) هناگیب  اهنآ  نیب  رد  يریت  هک  دش  یم  هتسناد  زاوآ 
ریز هب  رـس  گنن  راع و  اب  هداهن  نوریب  شیوخ  میلگ  زا  اـپ  ارچ  ( !؟ هتـساوخ بقع  ردـق  ءاـضق و  ار  وت  هکیئاـج  رد  يور  یمن  بقع  و 

یهارمگ ناـبایب  رد  رایـسب  وت  و  تسین ، وت  رب  دـنمزوریف  يزوریف و  دوس  هدروخ و  تسکـش  نتفاـی  تسکـش  ناـیز  سپ  ینکفا ) یمن 
ءاطع نم  هب  هک   ) ادـخ تمعن  يارب  هکلب  یئاتـسدوخ ) و   ) وت هب  نداد  یهگآ  تهج  هب  هن  يا ، هداهن  نوریب  اـپ  تسار  هار  زا  هدـنور و 

تفارــش و ار  هـمه  و  دـندش ، هتــشک  ادــخ  هار  رد  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  یناد ) یمن   ) ینیب یمن  اـیآ  میوـگ : یم  هدوـمرف )
دش هتفگ  دیدرگ ، هتشک  دحا ) گنج  رد  بلطملادبع  نبا  هزمح   ) ام دیهش  هکنیا  ات  تسا  يراوگرزب 

زامن ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ ، هار  رد  ناگتشک  رتهم  اقآ و  ینعی  ءادهشلادیس  دومرف :( ربمغیپ  ترضح  وا  هرابرد  )
دندش یم  رـضاح  ناگتـشرف  زا  يرگید  هورگ  زامن  مامتا  زا  دعب  اریز  ) ؟ داد صیـصخت  ربکا  هللا  داتفه  نتفگ  هب  ار  وا  وا ، رب  ندـناوخ 
ینیب یمن  ایآ  و  تسا ( هنع  هللا  یـضر  هزمح  ترـضح  صئاصخ  زا  نیا  و  دـناوخ ، یم  زاـمن  وا  رب  ناـشیا  اـب  هراـبود  مه  مرکا  ربمغیپ 
هکنیا ات  تسا  يراوگرزب  لضف و  ار  همه  هدـش و  ادـج  ادـخ  هار  رد  ناشاهتـسد  مرکا ( ربمغیپ  نارای  زا   ( یهورگ هک  یتسین ( هاـگآ  (

و( دیدرگ ، ادج  شیاهتـسد  هتوم  گنج  رد   ( دوب هدـمآ  شیپ  ار  ناشیا  زا  یکی  هچنآ  دـمآ  شیپ  ار  بلاطیبا ( نبا  رفعج   ( ام زا  یکی 
؟ دشاب یم  لاب  ود  ياراد  هک  تشهب  رد  هدننک  زاورپ  تسا  وا  ینعی  نیحانجلاوذ  هنجلا و  یف  رایطلا  هب ( ار  وا  دیمان  ربمغیپ   ( دـش هتفگ 

یم يروآدای  ار  يرامـشیب  ياهیراوگرزب  لئاضف و  مالـسلا ( هیلع  ماما   ( هدنیوگ دوب  هدومرفن  یهن  دوخ  ندوتـس  زارد  رما  دـخ  رگا  و 
هار زا  ار  وا  راکـش  هک  ار  یـسک  دوخ  زا  نک  رود  سپ  دـنکن ، در  ناگدنونـش  ياهـشوگ  هدوب  انـشآ  اهنآ  اب  نینموم  ياـهلد  هک  درک 
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، دور یم  ههاریب  هب  هتفر  نوریب  تسار  هار  زا  هک  یـسک  هرابرد  تسا  یلثم  هیرملا  هب  تلام  نم  کـنع  عدـف  هلمج   ( تسا هدـینادرگرب 
شوگ شنانخـس  هب  نکم و  يوریپ  صاع  نبا  ورمع  دـننام  دـنا  هداهن  نوریب  اپ  قح  هار  زا  ایند  دیـص  عمط  هب  هک  یناـسک  زا  هصـالخ 

هب ار  مدرم  هدـیزگرب و  ار  ام  دـنوادخ   ( دنتـسه اـم  هتفاـی  تیبرت  نآ  زا  سپ  مدرم  میتسه و  ناـمراگدرورپ  هتفاـی  تیبرت  اـم  هک  هدـم (
مدرم و نیب  و  تسین ، يا  هطـساو  وا  اـم و  نیب  هـک  هدوـمرف  ءاـطع  اـم  هـب  ار  گرزب  تـمعن  نـیا  و  هدوـمرف ، رما  اـم  یتـسود  يوریپ و 

هدومن طـلخ  دوخ  اـب  ار  امـش  هکنیا  زا  درکن  عنم  وت  نادـنواشیوخ  اـب  ار  اـم  نیرید  یگرزب  نهک و  فرـش  میتسه ( هطـساو  دـنوادخ ،
هیاپ نآ  رد  امـش  هک  یتلاح  رد  دـنهد ، یم  ماجنا  نآ  دـننام  نارقا و  هکناـنچ  میداد  نز  امـش  هب  و  میتفرگ ، نز  امـش  زا  و  میتخیماـیب ،
همه زا   ( هک تسا  امـش  زا  لهجوبا (  ( هدـننک بیذـکت  تسا و  ام  زا  ربمغیپ  هکیتلاح  رد  دـیراد ؟ یگتـسیاش  نینچ  اجک  زا  و  دـیدوبن !

، ادخ ریـش   ( هللادسا تسا  ام  زا  و  دش ( هتـشک  رفاک  ردـب  گنج  رد  درک و  ینمـشد  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  اب  مدرم 
روظنم هک  اهدنگوس ، ریش   ( فالحالادسا تسا  امش  زا  و  تسا ( ءادهشلادیس  هزمح  شراوگرزب  يومع  ای  ترضح  نآ  دوخ  دوصقم 
دنگوس مه  یـصق  ینب  گنج  رب  رهف  نبا  ثراح  ینب  میت و  دسا و  ینب  هرهز و  ینب  فانمدبع و  ینب  اب  هک  تسا  يرغلادـبع  نبا  دـسا 

هدـنکارپ هتـسکش و  دـهع  دروخ  دز و  زا  شیپ  و  دـنریگ ، زاب  تسا  رادـلادبع  ینب  تسد  رد  همظعم  هبعک  تسایر  زا  هچنآ  ات  دـندش 
هوزغ رد  هک  تسا  نایفـسوبا  فالحالا  دسا  دنا  هتفگ  و  تسا ، هیواعم  يردام  دج  هعیبر  نبا  هبتع  فالحالا  دسا  دنا : هتفگ  و  دندش ،
لها ناـناوج  رورـس  ود  تسا  اـم  زا  دراد و  دـنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نتـشک  رب  ار  ناـنآ  دروآ و  درگ  ار  بازحا  قدـنخ 

زا و  دنتسه ( تشهب  لها  رورس  ود  نیسح  نسح و  ینعی  هنجلا  لها  بابـشادیس  امه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشهب 
وا هیبطلل  نم  خساپ  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنتسه  طیعم  یبا  نبا  هبق  نادنزرف  دارم   ( شتآ لها  ناکدوک  تسا  امش 

دنتـسه مکح  نبا  ناورم  نادـنزرف  دارم  ای  تسا ، شتآ  ناشیا  وت و  يارب  ینعی  رانلا  مهل  کـل و  دومرف : ناـکدوک  يارب  تسیک  ینعی 
ما  ( نکـش مزیه  تسا  امـش  زا  و  اهیلع ( هللا  مالـس  همطاف   ( اهناهج نانز  نیرتهب  تسا  اـم  زا  و  دـندش ( شتآ  لـها  ناـشرفک  رثا  رب  هک 
یم ترضح  نآ  رذگهر  رد  هتفرگ  شود  هب  كاشاخ  راخ و  بش  مرکا  ربمغیپ  اب  ینمشد  يرایسب  رثا  رب  هک  نایفـسوبا  رهاوخ  لیمج 

هتارما بهل ي 4 و  تاذ  اراـن  یلـصیس  هدومرف : ي 3  میرک س 111  نآرق  رد  بهل  یبا  شرهوـش  وا و  هراـبرد  دـنوادخ  و  تـخیر ،
اهنیا هصالخ  تسا ، شک  مزیه  هک  وا  نز  دتفا و  رد  رو  هلعش  یشتآ  رد  بهلوبا  هک  دشاب  دوز  ینعی  بطحلا  هلامح 

.تسا امش  نایز  هب  هک  اهیدب  و  تسا ، ام  دوس  هب  هک  اهیئوکین  زا  يرایسب  رد  تسا  یکدنا 

فرـش و  ) ام تیلهاج  و  تسا ) ادـیوه  سک  ره  رب  مالـسا  رد  ام  تامدـخ  نداـتفا و  شیپ   ) دـش هدینـش  هک  تسا  نآ  اـم  مالـسا  سپ 
تـشگ هدنکارپ  ام  زا  هک  ار  هچنآ  دروآ  درگ  ام  يارب  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  و  دوش ، یمن  راکنا  مه ) مالـسا  زا  لبق  يراوگرزب ،

ماحرالا اولوا  میرک س 8 ي 75 و  نآرق  رد  : ) تسا ناحبـس  دنوادخ  راتفگ  نآ  و  تسا ) ایوگ  تماما  تفالخ و  هب  ار  ام  يراوازـس  )
نوچ و   ) دنرتراوازس رگید  ضعب  هب  ناشیوخ  زا  یضعب  وا ) نامرف  مکح و   ) ادخ باتک  رد  ینعی ) هللا  باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب 
مایق هب  هتبلا  هدش  هداد  صیـصخت  ندوب  ماحرالاولوا  هب  هک  یـسک  متـسه و  منادنزرف  نم و  ربمغیپ و  ماحرالاولوا  هک  تسین  يدـیدرت 
اذه هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  میرک س 3 ي 68  نآرق  رد  : ) تسا یلاعت  دـنوادخ  راتفگ  و  تسا ) رتراوازـس  وا  ماـقم 

ربمغیپ نیا  دـندومن و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا  اـب  مدرم  نیرتراوازـس  ینعی ) نینموملا  یلو  هللاو  اونما ، نیذـلا  یبنلا و 
یکیدزن یـشیوخ و  ببـس  هب  رابکی  ام  سپ  تسا ، ناگدنورگ  نینموم و  رای  ادخ  و  دندروآ ، نامیا  هکیناسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هکنیا و  ترضح ، نآ  زا   ) ندومن يوریپ  تعاط و  ببس  هب  رگید  راب  و  میرتراوازس ، نارگید ) زا  تفالخ  تماما و  هب  مرکا  ربمغیپ  اب  )
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مه زا  نیئآ  رد  هناگیب و  نید  رد  کیدزن  نادـنواشیوخ  اسب  هک  تسا  نآ  يارب  هدومنن  ءافتکا  ماـحرالاولوا  هیآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لمع هنا  کلها  نم  سیل  هنا  دـیامرف : یم  مالسلا س 11 ي 46  هیلع  حون  ترضح  رـسپ  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دنتـسه ، رود 

يدـنواشیوخ و ینعی  يونعم  يروص و  برق  هکیئاج  .تسا و  هتـسیاشان  رادرک  وا  اریز  تسین ، وت  لها  زا  تدـنزرف  ینعی  حـلاص  ریغ 
تهج زا  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  ماما  هک  تسا  ادیوه  و  دـنام ، یمن  یقاب  تیولوا  رد  يدـیدرت  دـیآ  درگ  مه  اب  يوریپ  تعاط و 

رب نیرجاهم  نوچ  و  تسین ( ناشیا  زا  نداتفا  شیپ  قح  ار  یـسک  دنراوازـس و  تماـما  تفـالخ و  ماـقم  هب  تعاـط  تهج  زا  تبارق و 
يارب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یشیوخ  تشذگ ( مشش  تصش و  نخس  حرش  رد  هک  هدعاس  ینب   ( هفیقـس زور  رد  راصنا 

تبارق و هب  تفـالخ ( ندروآ  تسد  هب   ( نتفاـی يزوریف  رگا  سپ  دـنتفای ، يزوریف  ناـشیا  رب  دـندروآ ، لـیلد  تجح و  دوخ  تفـالخ 
راوگرزب نآ  هب  ام  اریز   ( ار امش  هن  تسا  ار  ام  تفالخ (  ( قح دوش ( تباث  هار  نیا  زا  تماما  و   ( ددرگ ققحتم  ادخ  لوسر  اب  یـشیوخ 

شیوخ يوعد  رب  راصنا  دـشابن ( لـیلد  تجح و  يدـنواشیوخ   ( دوش ققحتم  یـشیوخ  تبارق و  زا  ریغ  هب  يزوریف  رگا  و  میرتکیدزن (
هدوب مامت  نانآ  رب  ناشلیلد  تجح و  هک  یتروص  رد  تسا  هتـشگن  ققحتم  عامجا  هدوبن و  مامت  ناشیا  رب  نیرجاهم  تجح   ( دـنا یقاب 
ءافلخ همه  رب  نم  هک  يدرک  نامگ  و  دـنک .( تابثا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیولوا  تجح  ناـمه  سپ  يوریپ ، تعباـتم و  دـیق  اـب  یلو 

وت رب  نآ  تساوخزاب  دـشاب  تسرد  وت  نامگ  ناـمه  رگا  سپ  مدومن ! متـس  اـهنآ  همه  رب  و  مدرب ، کـشر  ناـمثع ( رمع و  رکبوبا و  (
کلت و  اهبحا ( ینا  نوشاولا  ریع  و  هتفگ : رعاش  بیوذ  یبا  هکناـنچ  درادـن ، وت  هب  یطبر  نوچ   ( دوش یهاوخرذـع  وت  شیپ  اـت  تسین 
گنن هک  تسا  یهانگ  نآ  و  مراد ( یم  شتسود  نم  هک  دننک  یم  شنزرـس  ار  ما  هقوشعم  نایوگدب   ( ینعی اهراع  کنع  رهاظ  هاکش 

دندیـشک ءافلخ ( اب  تعیب  يارب   ( دنـشک یم  هدرک  شینیب  رد  بوچ  هک  يرتش  دننام  ارم  یتفگ : .تسا و  رود  وت  زا  هقوشعم ( يا   ( نآ
نیا زا  اریز   ( يدش اوسر  يزاس  اوسر  يا  هتساوخ  و  يا ، هدومن  شیاتـس  یئامن  شهوکن  يا  هتـساوخ  دنگوس  ادخ  هب  میامن ، تعیب  ات 
يور زا  هک  یعاـمجا  مدومن  تعیب  راـبجا  هارکا و  متـس و  ملظ و  هب  نم  هک  يدرک  رارقا  نوچ  یتخاـس ، ادـیوه  ارم  تیمولظم  راـتفگ 

رب یتخاـس و  اوسر  تدوخ  اـب  هدومن  شنزرـس  ار  ءاـفلخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  قح  ار  نآ  رکنم  هدوبن  تسرد  دوش  ققحتم  متـس  ملظ و 
نایب زا  دصق  و  دوش ، عقاو  شکمتس  مولظم و  هک  تسین  یبیع  صقن و  دشابن  دیدرت  شرواب  نیقی و  رد  کش و  شنید  رد  ات  ناملسم 

زا یلو  دـشاب ، یم  دـندومن ) عامجا  ققحت  ياعدا  هکیئافلخ   ) وت ریغ  هب  مدرک  هراشا  متفالخ  تاـبثا  يارب  هک  نم  لـیلد  تجح و  نیا 
(. يربب یپ  شیوخ  یهارمگ  هب  وت  ات   ) متشاد راهظا  دمآ  شیپ  نآ  هچنآ  رادقم  هب  لیلد  تهج و  نآ 

هک کیدزن )  ) یـشیوخ اب  سپ  مدرکن ) يرای  ار  وا  هک  يدناوخ  رگمتـس  ارم   ) هداد يور  نامثع  نم و  نیب  هچنآ  تسا  يروآدای  سپ 
و هیما ، نبا  برح  نبا  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  بیترت  نیا  هب  هدوب  سمـشدبع  نبا  هیما  ناـمثع  هیواـعم و  مود  دـج  نوچ   ) يراد وا  اـب 

ینمـشد وا  اب  رتشیب  کی  مادک  وت  نم و  وگب : سپ  نداد ، خـساپ  راتفگ  نیا  زا  دـیاب  ار  وت  هیما ) نبا  صاعلا  یبا  نبا  نافع  نبا  نامثع 
ندومن يراددوخ  شهاوخ  تشاذـگن و  دـنک  يرای  ار  وا  تساوخ  هک  یـسک  ایآ  میدـیدرگ ؟ اـمنهار  وا  ندـش  هتـشک  هب  و  میدرک ،

هکنیا ات  دناشک  وا  يوس  هب  ار  ندـش ) هتـشک   ) گرم بابـسا )  ) دومن و غیرد  شیرای  زا  وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  هک  یـسک  ای  درک ؟
بوشآ هنتف و  هداد  یشتآ  مدرم  نامثع و  یب  تساوخ  ترضح  دنا : هتفگ  دش !؟) هتشک   ) دروآور وا  هب  یهلا ) مکح   ) شردق ءاضق و 

دزن سک  و  دومن ، ار  ترـضح  يریگ  هرانک  تساوخرد  دـشن و  یـضار  تشاد  هیواعم  يرای  هب  هک  يدامتعا  زا  ناـمثع  دـناباوخب ، ار 
یط ار  هار  هتسهآ  رایسب  دمآ  نوریب  ماش  زا  نوچ  و  دومن ، يرایـسب  گنرد  هیواعم  تساوخ ، يرای  هب  ار  وا  باتـش  اب  هداتـسرف  هیواعم 

هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  دز ، مد  تموکح  لالقتـسا و  زا  تشگزاب و  ماـش  هب  هتفاـی  یهگآ  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  اـت  درک  یم 
تسین نینچ  ادخ  هب  دنگوس  دیامرف : یم  نامثع  يارب  وا  عقاو  فالخرب  يزوسلد 
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هرابرد میرک س 33 ي 18  نآرق  رد  دـنوادخ  و  ینایامن ، یم  زوسلد  ار  دوخ  نونکا  يدومن و  متـس  وا  هب  اریز  یئورود ، قفانم و  وت  )
مدرم نآ  لاح  هب  ادخ  ینعی  الیلق  الا  سابلا  نوتایال  انیلا و  مله  مهناوخال  نیلئاقلا  مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملعی  دـق  هدومرف : وت  نادـننام 

، تسا هاگآ  دیئایب  ام  بناج  هب  دنیوگ  یم  دوخ  ناوریپ (  ( ناردارب هب  و  دنراد ، یم  زاب  گنج  زا  ار  اهناملسم  هک  امش  يورود  قفانم و 
رذع هک  تسین  نآ  رب  لیلد  نم  راتفگ  نیا  .دنوش و  یمن  رـضاح  گنج  هب  یئامندوخ ( قافن و  هب  مه  نآ   ( كدـنا ینامز  زج  نانآ  و 

نم یئامنهار  داشرا و  رگا  و  مدومن ، یم  یئوج  بیع  دـش  یم  راکـشآ  وا  زا  هک  یئاهتعدـب  رثا  رب  نامثع  هب  هکنیا  زا  مشاـب  هتـساوخ 
دیفتـسی دق  و  درادن ، یهانگ  هک  تسا  هدـش  شنزرـس  اسب  ینعی  هل  بنذالا  مولم  بر  سپ  دوب ، هانگ  هک ( يرادـنپ  یم   ( وا هب  تبـسن 

امش هب  هک  زردنا  تحیصن و  رایـسب  هچ   ( ینعی هحیـصن ( نم  مکراثا  یف  تقـس  مک  و  تسا : نیا  نآ  لوا  عارـصم  هک   ( حضتملا هنظلا 
یلثم عارصم  نیا  و   ( درآ تسدب  ینامگدب  تمهت و  زردنا ( دنپ و  ءازا  هب   ( دهد دنپ  رایسب  هک  یسک  هک  دشاب  هاگ  و  مدومن ( دزشوگ 
نآرق رد   ( و دراد ( دـب  روظنم  دـیاش  هکنیا  هب  دوـش  یم  مهتم  هکیدـح  هب  دـیامن  یم  نداد  زردـنا  رد  شـشوک  هک  یـسک  يارب  تسا 

هللااب الا  یقیفوت  ام  تعطتـساام و  حالـصالا  الا  دیرا  نا  دیامرف : یم  دوخ  موق  هب  بیعـش  ترـضح  راتفگ  هرابرد  ي 88  س 11  میرک 
کمک هب  رگم  روما ( حالصا  رد   ( مندش قفوم  تسین  مراد ، یئاناوت  هچنآ  حالـصا  رگم  مهاوخ  یمن  ینعی ( بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع 
نارای نم و  يارب  یتفگ  و ) يدناسرت ، گنج  زا  ارم   ) و.تسا وا  يوس  هب  متـشگ  زاب  میامن و  یم  دامتعا  لکوت و  وا  هب  ادـخ ، يرای  و 
ندوب نایرگ  زا  سپ  دونشب  وت  زا  نخس  نیا  هک  یسک   ) ندرک هیرگ  زا  دعب  يدینادنخ  سپ  ریـشمش ! رگم  وت  دزن  تسین  مناراداوه  و 

نادـنزرف یتفای  اـجک  اریز ) دـینادنخ ، هدروآ  تفگـشب  ارم  وت  ژاژ  نخـس  نیا  هصـالخ  ددـنخ ، یم  مالـسا  نید  رد  وت  فرـصت  يارب 
یکدنا ینعی  لزن ) توملا  اذا  توملاب  سابال   ) لمح اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل  دنسرتب  اهریشمش  زا  هداتسیا  زاب  نانمـشد  زا  بلطملادبع 
.دروآور گرم  هک  یماگنه  گرم  هب  تسین  یکاب   ) دسرب هعیبر ) نبا  بعک  نبا  ریـشق  هلیبق  زا  يدرم  ردـب  نبا   ) لمح ات  نک  گنرد 

يارب دـش  لثم  نآ  و  دورـس ، ار  رعـش  نیا  و  دـنادرگزاب ، ار  اهنآ  هتفر و  وا  دـندرب ، امغی  هب  ار  لمح  ياهرتش  تیلهاـج  رد  دـنا : هتفگ 
وت هب  و  یتفگ ) فازگ  نخـس  هدز  فـال  وا  اـب  و   ) یبلط یم  ار  وا  هک  یـسک  دـبلطب  ار  وت  دـشاب  دوز  سپ  گـنج ) هب  دـیدهت  ماـگنه 
هب هکیناوریپ  راـصنا و  نیرجاـهم و  زا  رایـسب  رگـشل  نیب  رد  وـت  يوـس  هب  ما  هدنباتـش  نم  و  يرادـنپ ، یم  رود  هـچنآ  ددرگ  کـیدزن 

نیرتـهب ار ، گرم  نهاریپ  دـنا  هدرک  رب  رد  ناـشرابغ ، درگ و  تسا  هدـنکارپ  ناـشیا ، تیعمج  تسا  رایـسب  هک  دـنا  هدـنوریپ  یئوکین 
مشاه ینب  ياهریـشمش  دندوب و  رـضاح  ردب  گنج  رد  هک  یناسک  نادنزرف  ار  نانآ  و  تسا ، ناشراگدرورپ  رادید  ناشیا  ياهرادید 

دیلو  ) تیئاد و  نایفـس ) یبا  نبا  هلظنح   ) تردارب رد  تفر  راک  هب  هک  ار  اهریـشمش  نآ  ياهزیت  یـسانش  یم  دوخ  وت  هک  تسا  هارمه 
میرک س نآرق  رد   ) تناشیوخ و  دندش ) هتـشک  ردب  گنج  رد  هس  ره  هک  هیواعم  ردام  دنه  ردـپ  هعیبر  نبا  هبتع   ) تدـجو هبتع ) نبا 

دوب دهاوخن  رود  ناراکمتـس  زا  یتخـس  باذع و  نآ  و  ینعی ) دـیعبب  نیملاظلا  نم  یه  ام  و  دـیامرف : یم  طول  موق  هرابرد  ي 83   11
( .دنشاب راتفرگ  اهیتخس  نینچ  هب  ناراکمتس  تسا  هتسیاش  )

ینامز

حالصا رگا  دوش و  حالصا  دیاش  دهدیم  زردنا  هیواعم  هب  مه  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  هیواعم  هلیح 
يرما ربکتم  يارب  رورغ  راهظا  تسا و  رورغم  هیواعم  نوچ  رگید  يوس  زا  دشاب و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  مالـسلا  هیلع  ماما  دـشن ،

یم رذع  لاح  نیع  رد  دنکیم  حیرشت  يو  يارب  ار  وا  یعامتجا  نزو  مه  درادیم و  نایب  ار  وا  بیاعم  مه  مالسلا  هیلع  ماما  مزال ، تسا 
ماما زا  هیواعم  هک  یئاـهداقتنا  زا  رگید  يوس  زا  دـنک و  یمن  يور  هداـیز  مه  یئاتـسدوخ  رد  زاـب  هدرک و  یئاتـسدوخ  ارچ  هک  دروآ 

دیدهت هب  ماجنارـس  مالـسلا  هیلع  ماما  .ددرگن  هبتـشم  هیواعم  دوخ  هدـنناوخ و  يارب  عوضوم  هک  دـیوگیم  خـساپ  دـنکیم  مالـسلا  هیلع 
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ماما .درادیم  نایب  ار  دوخ  نارای  تعاجـش  تداشر و  مه  دیامنیم و  ناونع  گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  مه  دهدیم و  خـساپ  هیواعم 
ياج .دـنادرگیم  سکعنم  ار  نانآ  اب  لالدتـسا  شور  دزاسیم و  حرطم  ار  نارگمتـس  اب  دروخرب  قیقد  روطب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

يرتالاب فده  هکلب  دنک  هزرابم  يو  اب  دبوکب و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  رد  هک  تشادن  ار  فده  نیا  اهنت  هیواعم  هک  تسین  دیدرت 
نینچمه ءافلخ و  هب  تبسن  ار  تسایر  رد  یگدنام  بقع  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تساوخیم  همان  رد  هک  دوب  نیا  تشاد  هک 

هب رتهب  ات  دراذـگب  شیامن  هب  ماش  مدرم  يارب  دریگب و  رارقا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دـش  ناـنآ  لـتق  بجوم  هک  ار  ناـنآ  هب  یئاـنتعا  یب 
مالـسلا هیلع  ماما  اریز  .دنادب  نامثع  ندش  هتـشک  لوئـسم  ار  هیواعم  هک  درکیم  یعـس  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دنهدب و  يراوس  جابوا و 

هیواعم هب  همان  درکن و  دامتعا  مالـسلا  هیلع  ماما  ناـمثع  یلو  دوشن  هتـشک  هک  دـنک  کـمک  ناـمثع  هب  زابرـس  رظن  زا  تفرگ  میمـصت 
هیواعم هک  يرگید  هشقن  .دینـش  هار  رد  ار  نامثع  لتق  ربخ  هک  تخادنا  ریخات  هب  ردقنآ  هیواعم  یلو  تساوخ  زابرـس  يو  زا  تشون و 

ار وا  دـندرک و  بضغ  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  اهنآ  تسا و  رازیب  ءافلخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک  تاـبثا  تساوخیم  هک  دوب  نیا  تشاد 
روشک رظن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تیموکحم  دیدرگیم  سکعنم  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  رد  بلطم  نیا  یتقو  .دندومن  نیـشن  هناخ 

دنک هبلغ  مالسلا  هیلع  ماما  رب  تسناوتیم  رتهب  هیواعم  مالسلا  هیلع  ماما  یعامتجا  ناونع  ندش  هدیبوک  اب  دشیم و  تباث  زورنآ  یمالـسا 
نم هرابرد  رظنراهظا  دح  رد  وت  هک  دبوک  یم  ار  وا  دزادرپ  یم  ءافلخ  فارطا  رد  ثحب  هب  هیواعم  دـنیب  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  و 

هلمج زا  .برع  لاثما  زا  مه  ءارعـش و  راعـشا  زا  مه  دریگیم و  هرهب  نآرق  تایآ  زا  مه  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .یتسین  اـهنآ  و 
: رعـش نیا  هب  تسا  هراشا  هک  دـناشکیم ) يزادـناریت  هب  هتخومآ  يزادـناریت  وا  هب  هک  ار  دوخ  راگزومآ  ( ) لاضنلا یلا  هددـسم  یعاد  )
وا هب  هزور  همه  .ناـنبلا  هلماـح  کـنم  تلـش  یمرت و  نیح  کـنیمی  ترفظ  ـالف  یناـمر  هدـعاس  دتـسا  اـملف  موی  لـک  هیاـمرلا  هملعا  )

يدرگن زوریپ  يزادنا  یم  ریت  هک  هاگنآ  نیاربانب  .درک  يزادناریت  مدوخ  هب  دش  دـنمورین  وا  يوزاب  هک  یعقوم  مزومآ  یم  يزادـناریت 
ریع و  : ) تسا نیا  رعـش  ماـمت  تسا  رود  وت  زا  نآ  گـنن  هک  تسا  یهاـنگ  نیا  اـهراع .) کـنع  رهاـظ  هاکـش   ) .دوـش لـش  تتـسد  و 

هقوشعم يا  مرادیم  شتسود  نم  هک  دننکیم  شنزرس  ار  ما  هقوشعم  نایوگدب  .اهراع ) کنع  رهاظ  هاکـش  کلت  اهبحا و  ینا  نوشاولا 
دیفتسی دف  هحیصن و  نم  مکراثآ  یف  تقس  مک  و  ( ) حصنتملا هنظل  دیفتسی  دق  و   ) .تسا رود  وت  زا  نآ  گنن  هک  تسا  یهانگ  نیا  ما 

قحلی الیلق  ثبل  .ددرگ  مهتم  وگزردنا  هک  دشاب  هاگ  مدومن و  دزـشوگ  امـش  هب  هک  يزردنا  تحیـصن و  رایـسب  هچ  حـصنتملا ) هنظلا 
زا ددرگیم  قحلم  تسا  ریـشق  هلیبق  زا  هک  ردـب  دـنزرف  لمح  گنج ، هب  نک  ربص  یمک  لزن  توملا  ذا  توملاب  ساب  لـمح ال  اـجیهلا 
قح مدرم  رادمتـسایر و  لصحم ، لضاف و  هراـبرد  وت  دـسرپ : یم  هیواـعم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـیایب  گرم  هک  تسین  یکاـب  گرم 
زا هن  تساهنآ و  فیدر  رد  هیواعم  یمالـسا  تازایتما  رظن  زا  هن  اریز  درادـن ، يدوس  وت  يارب  بولغم  بلاـغ و  اریز  يرادـن ، تلاـخد 

راهظا نیاربانب  .راصنا  زا  هن  تسا و  نیرجاهم  زا  هن  .يدـع  هفئاط  زا  هن  میت و  هفئاط  زا  هن  مشاـه  ینب  هفئاـط  زا  هن  .بسن  هفئاـط و  رظن 
مه یئاـه  صقن  هکلب  تسین ، فیدر  نآ  رد  اـهنت  هن  .درادـن و  یموهفم  تسین  ناـنآ  فیدر  رد  هک  یـسک  زا  هورگ  نیا  هراـبرد  رظن 

يارب تسا  یگرزب  صقن  نیا  .یتسه و  ناگدـشدازآ ) ( ) ءاـقلط  ) زا تدوخ  وت  .دـنک  یم  هراـشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هتـشاد 
دنچ هکلب  چیه ، هک  دندوب  هدشن  ناملـسم  هکم  حـتف  ات  نایفـسوبا  شردـپ  هیواعم و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هملک  ود  نیا  اریز  هیواعم ،

هب مالسلا  هیلع  ماما  .دندروآ  مالسا  سرت  زا  هکم  حتف  رد  دندرک و  مایق  ناناملسم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم گنج  هب  مه  هبترم 
ینامرفان نوچ  تسا  یسوم  ناتساد  هب  طوبرم  هک  یناریح  هیآ  هب  دنک  یم  هراشا  اجنیا  رد  يراپسهر و  یناریح  رد  دیوگ : یم  هیواعم 

هک دنک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  مالسلا  هیلع  ماما  تمظع  .دوب ) دنهاوخ  ناریح  نادرگرس و  لاس  لهچ  : ) دومرف مه  ادخ  دندرک ،
وا هب  ار  یئادهشلا  دیس  لادم  دیوگب و  وا  هزانج  هب  ریبکت  داتفه  دش  رومام  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  تیانع  دروم  ءادهـشلادیس  هزمح 
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هک یئادهش  هب  تبسن  دوب  ءادهـشلادیس  هزمح  دنک : یم  هراشا  ءادهـشلادیس )  ) هملک دروم  رد  یبلاج  هتکن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  .دهدب 
یلع دیس  هزمح  میئوگب  میناوت  یمن  تفر و  ایند  زا  دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  دندوب  هدش  دیهـش  زور  نآ  ات  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد 
نبا .تسا  رفعج  هزمح و  زا  لضفا  ترضح  نآ  هک  تسین  يدیدرت  تسا و  ناناملسم  دیس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  مالـسلا  هیلع 

رب رد  ار  ینعم  نیرتالاب  مالک و  نیرتهب  تسا ، یگرزب  هملک  نیا  دسیون  یم  انل ) عیانـص  دعب  سانلا  و   ) هملک نیا  هرابرد  دـیدحلا  یبا 
هدومن دوخ  تمعن  رد  قرغ  ار  ام  هک  هدوب  ادخ  نیا  هدادن ، رارق  دوخ  تمعن  رد  ار  ام  يرشب  چیه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  .دراد 

نیا .میتسه  ادخ  مدرم و  نایم  هطساو  ام  دنتسه ، ام  هدرورپ  تسد  مدرم  هکلب  هتشادن  دوجو  يا  هطساو  مدرم  ام و  نایم  نیاربانب  تسا 
ادخ ناگدنب  تلاسر  نادناخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  ناج  .تسا  هداد  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ادخ  هک  تسا  یگرزب  ماقم 

ود موس ) هفیلخ   ) نافع نب  نامثع  دـنک : یم  هراشا  یگداوناخ  جاودزا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .توبن  نادـناخ  ناگدـنب  مدرم  دنتـسه و 
جیوزت صاعلا  یبا  هب  ار  بنیز  شرگید  رتخد  .تفرگ ) ار  یمود  درم  یلوا  هتبلا   ) .موثلک ما  هیقر و  تفرگ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رتخد 
يرمع بهلوبا  .دنداد  وا  هب  ار  رون ) ود  ياراد  ( ) نیرونلا وذ   ) بقل تفرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم زا  رتخد  ود  هک  نامثع  .درک 

اهجاودزا نیا  هرمث  .درک  جاودزا  هبیبح  ما  نایفـسوبا  رتخد  اب  ص )  ) ادخ لوسر  تفرگ  ار  هیما  نب  برح  رتخد  لیمج  ما  ص )  ) ربمایپ
رهاوخ یتقو  دـنک  یم  یفرعم  بطحلا ) هلامح   ) ار وا  تبت  هروس  رد  شا  هرابرد  ادـخ  هک  لیمج  ما  دروم  رد  صوصخب  .تسا  مولعم 

.دوب دهاوخ  نشور  رگید  ياهجاودزا  باسح  دشاب  بطحلا ) هلامح   ) هیواعم

ار مالـسا  تازایتما  .دـنک  یم  هراشا  دوخ  مالـسا  تیلهاج و  تازایتما  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماـما  یگداوناـخ  ياـهزایتما 
مالسلا هیلع  یلع  دج  بلطملادبع  هلمج : زا  تسا  دایز  مشاه  ینب  نادناخ  تیلهاج  تازایتما  اما  میناد  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن 

.دوب نایجاح  بآ  لوئسم  شرایتخا و  رد  مزمز  تفگ ، نخس  ناراد  لیفاب  هک  دوب  يو  تشادن  دننام  لامک  تواخس ، یئابیز ، رظن  زا 
هکم نانامهم  يارب  نان  يو  اریز  تسا ، رمع  بقل  مشاه  .تسا  لـصفم  تاـفرع  اـنم و  رد  ناـیجاح  زا  یئاریذـپ  مزمز و  رفح  ناتـساد 

نابیرغ و ظفح  يارب  نادرمناوج  نامیپ  هدننکدرخ )  ) مشاه دـناروخ : یم  مدرم  هب  تخیر و  یم  نآ  يور  تشوگبآ  درک و  یم  درخ 
ناناملـسم و تدـحو  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اب  .تسا  مشاه  نادـناخ  گرزب  تامدـخ  زا  یکی  ناگدـنامرد  زا  تیاـمح 

نانآ هب  دـندنام  یمرد  هک  یملع  صوصخب  فلتخم  لـئاسم  رد  دوب و  ناـنآ  رواـشم  ـالمع  رکبوبا  اـب  یناـنچنآ  تعیب  زا  سپ  مالـسا 
ءافلخ هب  تبسن  وت  : ) دسیون یم  ترضحنآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  خساپ  زا  یـسایس  يرادرب  هرهب  يارب  هیواعم  اما  درک  یم  کمک 

هولج حیحـص  ار  دوخ  لمع  دنک و  هرامـش  ار  نانآ  تاهابتـشا  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  يدرک ) یم  ملظ  اهنآ  هب  يدیزرو و  یم  تداسح 
تهج نیمه  هب  هدوب و  ءافلخ  فلاخم  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگب : هیواعم و  تسد  هب  ترـضحنآ  هیلع  دوش  يا  هژوس  راک  نیا  دـهد و 

یم هجوت  يرگید  هتکن  هب  هیواعم  بلطم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اما  .تسا  بجاو  شنوخ  نتخیر  هداد و  نتشک  هب  مه  ار  نامثع 
نیا زا  ثحب  نیاربانب ، .اهنآ  نیـشناج  هن  یئاهنآ و  ثراو  هن  وت  دوشب و  یهاوخرذـع  وت  زا  هک  هدـشن  تیاـنج  وت  هب  هکنیا  نآ  دـهد و 

.تسا هدادن  وا  تسد  هب  يا  هژوس  مه  تسا و  هتسکش  ار  هیواعم  رورغ  مه  بلطم  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسین  وت  ناش  رد  بلطم 
مالسلا هیلع  ماما  و  تدندرب ) تعیب  يارب  دندرک و  تراهم   ) دیوگ یم  هک  دنک  سکعنم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تلذ  دهاوخ  یم  هیواعم 

، مشاب هدومنن  ادیپ  دیدرت  شیوخ  نیقی  رد  مشاب  هدرکن  کش  دوخ  نید  رد  یتقو  دیوگ  یم  دریگیم و  یقالخا  هجیتن  بلطم  نیمه  زا 
دوخ هدیقع  يور  هک  تسا  نم  عفن  هب  هکلب  تسین ، نم  ررض  هب  ددرگ  ماجنا  نم  هب  تبسن  یملظ  ره  دوش و  هدز  نم  هب  يا  هبرـض  ره 

.مدرک لمع  دوخ  هفیظو  هب  مدومن و  تمواقم  تامیالمان  ربارب  رد  مدرک و  تماقتسا 
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یم مالسلا  هیلع  ماما  هب  تسا  هتـشاد  تسد  نامثع  ندش  هتـشک  رد  هک  دریگب  یبتک  رارقا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دهاوخ  یم  هک  هیواعم 
زابرـس کـمک و  وت  زا  ناـمثع  هک  يدوب  وت  هک  دـنک  یم  هراـشا  هیواـعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  و  .يدرکن ) کـمک  وا  هب  وت   ) دـسیون

هب یمک  دادعت  یتخادـنا و  ریخات  هب  ار  گنج  رد  تکرـش  : ) دـنک یم  لالدتـسا  نآرق  هیآ  هب  سپـس  يدرکن و  کمک  وا  هب  تساوخ 
رد نم  فده  هک  دهد  یم  هجوت  داد  دوخ  نیفلاخم  هب  ادخ  ربمایپ  بیعش  هک  یخساپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ماجنارـس  و  .دیدمآ ) ههبج 
یم تشگزاب  يو  هب  منک و  یم  لکوت  وا  هب  مهاوخ ، یم  کمک  ادـخ  زا  طقف  مراد و  تردـق  هک  اـجنآ  اـت  تسا  حالـصا   ) رـصع ره 

( .میامن

رجاهم .مشاه  ینب  دوخ و  تعاجـش  دنک : یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  گنج  هب  هیواعم  دیدهت  باوج  رد  همان  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اب دنتسه و  نم  رکشل  رد  دندیگنج  تناگتسب  ردپ و  وت و  اب  هک  ردب  گنج  ناگدنامزاب  دنتسه ، نم  باکر  رد  نانآ  نارای  راصنا و  و 

ناتـساد تبقاع  زا  هیآ  نیا  هب  ماجنارـس  مالـسا  هیلع  ماما  .درک  یهاوخ  تاقالم  ار  اهنآ  يدوزب  دنـشاب و  یم  تکرح  رد  گرم  سابل 
هدرک و تیبثت  هیواعم  يارب  ار  طول  عضوم  مه  هیآ  نیا  رکذ  اب  و  .تسین ) رود  نارگمتـس  يارب  يدوبان  هثداح  : ) دـنک یم  هراشا  طول 

یبا نبا  .دوب  هتـشادزاب  كرد  زا  ار  وا  زغم  شوگ و  مشچ و  هیواعم  تثاـبخ  یلو  .تسا  هدومن  دزـشوگ  هیواـعم  هب  ار  راـک  ناـیاپ  مه 
دوب یـسک  نیلوا  رـشب  مانب  ناورم  دنزرف  .دناوخ  هتـسشن  ار  هبطخ  هک  دوب  یـسک  لوا  یلو  دیوگ : یم  هیواعم  تایانج  هرابرد  دیدحلا 
اهنیا دنتفگ : یم  دنتفرگ و  یم  هیزج  دندوب  هدش  ناملسم  هک  یباتک  لها  زا  هیما  ینب  نارادناتسا  .تفگ  هماقا  ناذا و  دیع  زامن  رد  هک 
هلیوط نوچ  هتـشاد و  ناویح  البق  هک  دـنتفر  یم  يا  هناخ  رد  اسب  هچ  .دـنتفرگ  یم  هاکز  مه  غـالا  بسا و  زا  .دـنا  هدرک  رارف  هیزج  زا 

.دنتخادنا یم  بقع  رصع  ات  ار  هعمج  زامن  .دنتفرگ  یم  هاکز  وا  زا  تشاد 

يزاریش دمحم  دیس 

ص)  ) ءافطصا هیف  رکذت  کباتک  یناتا  دقف   ) هالصلا دمحلا و  دعب ) اما  ( ) بتکلا نساحم  نم  وه  و  فیرشلا : لاق  اباوج ، هیواعم ، یلا  )
( هباحـصا نم  هدـیا  نمب   ) هوقلا ینعمب  دـیالا  نم  لوسرلل ، هللا  هیوقت  يا  هایا ) هدـییات  و   ) سانلا یلا  یلاعت  هللا  نید  غلبی  نال  هراتخا  يا 

مالکلا اذهب  هرهظا ، مث  ابیرغ ، رما  يا  ابجع ) کنم  رهدلا  انل   ) یفخا يا  ءابح ) دقلف   ) هرما نوذـفنی  هنورقی و  اباحـصا  هناحبـس  یه  يا 
، انب هللا  هدـیا  نیذـلا  هباحـصا  نحن  ذا  انیبن ) یف  انیلع  هتمعن  و  : ) انل هناحتما  يا  اندـنع ) هللا  ءالبب  انربخت   ) تذـخا يا  تقفط ) ذا   ) کنم

دـصقب هلها ، ریغل  امنا  و  هلهال ، لاـقی  ـال  قحلا  ذا  هقح ، نع  قحلا  بحاـص  یـصقی  نادـیری  غوارم  لـجر  مـالک  کـنم  مـالکلا  اذـهف 
( هددـسم یعاد  وا   ) روـمتلا لـیخنلا و  هریثـک  نیرحب  دـالب  نم  هدـلب  رجه ) یلا  رمتلا  .لـقانک   ) راـبخالا کـلذ ) یف  تـنکف   ) مهمـالعا

مالـسالا یف  سانلا  لضفا  نا  تمعز  و   ) .تامارملا یلا  یمرلا  هملع  نم  وعدی  يذلاک  يا  لاضنلا ) یلا   ) ماهـسلا یمری  ملعم  ددـسملا 
حـصو مت ) نا  ارما  ترکذـف   ) مامالا صیقنت  دـصقب  نـالف ، نـالف و  لـضفالا  ناـب  ماـمالا  یلا  هباـتک  یف  هیواـعم  رکذ  نـالف ) نـالف و 

یف ابذاک  تنک  و  صقن ) نا  و   ) کلـضف بجوی  اقالطا ال  کب  طبتری  نم ال  هلیـضف  ذا  هلک  کلذ  نع  لزعمب  تنا  يا  هلک ) کلزتعا  )
هیواعم ای  تنا ) ام  و   ) نیرخآ هلیضف  مدع  بجوی  صخش ال  هلیضف  مدع  ناف  هبیع  يا  هتملث ) کقحلت  مل  - ) کلذک وه  امک  تلق - ام 

سئاـسلا و و  ، ) هووذ ساـنلا  نـم  لـضفلا ، اذ  فرعی  اـمنا  هناـف  هـنییعت ، کـلذ و  مـهف  نـع  لزعب  تـنا  يا  لوـضفملا ) لــضافلا و  (و 
ناک هیواعم  ناف  ءاقلطلا ) ءانبا  ءاقطلل و  ام  و   ) .هیعرلا سوسملا  و  مهنوئـش ، ریدی  يذـلا و  سوسی  يذـلا  مکاحلا  سئاسلا  سوسملا )؟
نم اونکمتی  یتح  بیصن  مالـسالا  یف  مهل  نکی  مل  افوخ  اوملـسا  اوناک  ثیح  ءالوه  و  اضیا ، قیلطلا  نایفـس  یبا  نبا  و  لوسرلل ، اقیلط 
نم هقبط  هیا  یف  مهیا  ناـب  مهتاـقبط ) فـیرعت  و   ) .لـضفا مهیا  ناـب  مهتاـجرد ) بیترت  نیلوـالا و  نیرجاـهملا  نـیب  زییمتلا  و   ) زییمتلا
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ینعمب نح  و  مهـسلا ، حدـقلا  اهنم ) سیل  دـق  نح  دـقل   ) مهرارغ یلع  مهدادـع و  یف  ناک  نم  الا  کلذ  فرعی  نا  تاـیه )  ) لـضفلا
و یمرلا ، دـنع  ماهـسلا ، رئاس  توص  فلاخی  توص  هل  ناک  بشخلا  تحنلا و  یف  ماهـسلا  رئاس  فلاخی  ناک  اذا  مهـسلا  ناـف  توص ،

هلـضافملل يا  اهل ) مکحلا  هیلع  نم   ) هلـضافملا یف  يا  اهیف ) مکحی   ) ذخا يا  قفط ) و   ) هناش نم  سیل  ناش  یف  لخدی  نمل  لثم  ادـه 
یلع ففت  الا  يا  کعلـض ) یلع  ناسنالا  اهیا  عبرت  الا  ( ..؟ امکاح نوکی  نا  نکمتی  فیکف  کلذـب  موکحم  لـضف ، هل  سیل  نم  ناـف 

ذلا لیالاب  هیبشت  كدح ،

رخاتت و   ) رومالا هذه  لوانت  نع  كدی  روصق  يا  کعرذ )؟ روصق  فرعت   ) الا و )  ) خـیبوتلا رمالل و  ماهفتـسالا  و  هعلـض ، یلع  مانی  ي 
رفظ و ال   ) .بلغ اذا  صخشلا  نا  کب  طبتری  ال  يا : بولغملا ) هبلغ  کیلع  امف   ) کل ناک  يذلا  یسلا  ریدقتلا  ردقلا ؟) كرخا  ثیح 

لالضلا یف  باهذلا  ریثک  يا  هیتلا ) یف  باهذل   ) هیواعم ای  کنا ) و   ) کلذ نم  یـش  یف  تنا  تسلف  بلغ ، اذا  بلاغلا  نا  يا  رفاظلا ؟)
نا يا  ثدحا ) هللا  همعنب  نکل  کل و  ربخم  ریغ  يرت - الا   ) هطـسو قیرطلا و  دصق  نع  لیملا  هغوارملا و  ریثک  يا  دـصقلا ) نع  غاور  )

کبر همعنب  اما  و   ) لاق ثیح  هناحبـس  هللا  همعنب  ثدـحا  نکل  و  یـسفن ، یلا  هبـسنلاب  رخفلا  كرابخا و  دـصقب  سیل  هلوقا  وا  دـیرا  ام 
اذا یتح   ) .هداهـشتسا یف  لضف ) لکل  و   ) هبـشا ام  داهجلا و  یف  اولتق  يا  نیرجاهملا ) نم  هللا  لیبس  یف  اودهـشتسا  اـموق  نا  ( ) ثدـحف

و ءادهـشلا ) دیـس   ) هناحبـس هللا  بناج  نم  هل  لیق )  ) دـحا هوزغ  یف  دهـشتسا  ص )  ) مع بلطملادـبع  نب  هزمح  وه  اندیهـش ) دهـشتسا 
تیملا هالـصل  نا  لاحلا  و  هیلع ) هتالـص  دـنت  هریبکت  نیعبـسب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هصخ و   ) خـسارلا هنامیا  میظعلا و  هئالبل  کـلذ 
هباصا امل  لـضف ) لـکل  و   ) هلجا نم  داـهجلا  و  هللا ) لـیبس  یف  مهیدـیا  تعطق   ) نیملـسملا نم  اـموق ) نا  يرت  ـالوا   ) .تاریبکت سمخ 

هتوم هوزغ ، یف  هادـی  تعطق  هیلع ، مامالا  خا  بلاط ، یبا  نب  رفعج  وه  و  دـیلا ، عطق  نم  مهدـحاوب ) لـعف  اـم  اندـحاوب  لـعف  اذا  یتح  )
نیحانج هیدی  عطق  ضوع  هناحبس  هللا  بهو  دقف  نیحانجلاوذ ) هنجلا و  یف  رایطلا  ( ) ص  ) ناسل یلع  هناحبـس ، هللا  بناج  نم  هل  لیق ) )

رکذـل ( ) مکـسفنا اوکزت  الف  : ) هناحبـس لاق  ثیح  هسفن ) ءرملا  هیکزت  نم  هنع  هللا  یهن  ام  ول ال  و   ) .هکئالملا عم  نانجلا  یف  اـمهب  ریطی 
اهجمت ـال  و   ) اهردـق قح  اهوردـق  اـهوظفح و  مهنـال  نینموملا ) بولق  اـهفرعت   ) هریثک يا  همج ) لـئاضف   ) همیرکلا هسفن  ینعی  رکاذ )

هب تلام  و  دـئاصلا ، هیمری  دیـصلا  هیمرلا ) هب  تلام  نم  کنع  عدـف   ) .هبوذـکم تسیل  هیعقاو و  اهنال  اـههرکت  ـال  يا  نیعماـسلا ) ناذآ 
ای کمهی  يا ال  سفنلا ، باطخ  لثملاب ، دـصقلا  لعل  و  هبلطل ، هماقتـسالا  نع  لامف  هضرغ ، جوعا  نمل  لثم  اـهعبتاف ، هدـصق  تفلاـخ 

هیواعم لیضفت  نع  اباوج  هفالخلا ، یف  هومدقت  نیذلاب  ضیرعت  وا  هبارضا ، هیواعمک و  هضارغال ، دصقلا  فلاخ  نم  مالسلا ، هیلع  یلع 
عئانـصلا ینعم  و  رکنملا ، راکنا  لهاجلا و  لهج  انرـضی  و ال  انیفکی ، ام  لـضفلا  نم  اـنل  نا  يا  اـنبر ) عئانـص  اـناف   ) کـلذ ریغ  وا  مهل ،

یف هدیعـسلا  مهتایحل  بجوملا  مهیلا  ضیفلا  هطـساو  نحنف  انل ) عئانـص  دـعب  سانلا  و   ) .همامالا هلاسرلا و  یباب  یف  هلـضفب  نوصتخملا 
و لضفلا ، ینعمب  لوطلا  ناف  يدایتعالا ، انلـضف  يا  انلوط ) يداع  و ال   ) انئاباب میدـقلا  انزع  يا  انزع ) میدـق  انعنمی  مل   ) هرخالا ایندـلا و 

لعاف میدـق )  ) و الوعفم ، نوکی  نا  لمتحی  عنمی ) مل   ) لعاف نا ) ( ) انـسفناب  ) هیما ینب  ای  مکانطلخ ) نا   ) داتعملا یـشلا ء  ینعمب  يداعلا 
اونوکت مل  يا  كانه ) متسل  و   ) هلثمل لثملا  و  هوفکل ، وفکلا  هلماعم  مکانلماع  يا  ءافکالا ) لعف   ) انتانب مل  انحکنا ) و   ) مکنم انحکنف ) )

بقل باذـکلا ) مکنم  و  ( ) ص ( ) یبنلا انم   ) هنا لاحلا  و ) - ) مکنیب اـننیب و  ءوفکلا - هلثاـمملا و  يا  کـلذ ؟) نوکی  ینا  و   ) .اـنل ءاـفکا 
ضعب عم  مهـضعب  فلاح  لئابقلا و  عمج  هنال  نایفـسوبا ، فالحالا ) دـسا  مکنم  و   ) بلطملادـبع نب  هزمح  هللا ) دـسا  انم  و   ) لـهجوبا

( رانلا هیبص  مکنم  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لاق امک  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  هنجلا ) لها  بابـش  دیـس  انم  و  ( ) ص  ) برحل
مکنم و   ) مالـسلااهیلع ءارهزلا  همطاف  نیملاعلا ) ءاسن  ریخ  انم  و   ) .ناـیبص مه  و  راـنلاب ، ص )  ) مهدـع وا  ثیح  ناورم ، وا  هبقع ، دـالوا 

یف لخدـتل  ص )  ) قیرط یف  اهیقلت  كاوشالا و  لـمحت  تناـک  هیواـعم  همع  برح  تنب  لـیمج  ما  لـهج  یبا  هجوز  بطحلا ) هلاـمح 
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.هرش مکیلع ) و   ) هریخ انل ) امم   ) تالضافملا هذه  نم  ریثک ) یف   ) دجسملا یلا  هراد  نم  لیللا  یف  راس  اذا  هفیرشلا  همدق 

هرکنی يا ال  عفدت ) ال   ) هیلهاجلا نمز  یف  انفرش  يا  انتیلهاج ) و   ) مالس الا  یلا  سانلا  عرسا  انکاناب  سانلا ، هعمس  عمـس ) دق  انمالـساف  )
انیلا عجری  هفالخلا ، نم  انم  هوبلـس  ام  نا  يا  انع ) ذـش  ام  انل  عمجی  هللا  باتک  و   ) .هیلهاجلا نمز  یف  لـئاضفلا  مهل  تناـک  ثیح  دـحا ،

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلل ناک  امف  هللا ) باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولوا  و  : ) هلوق وه  و   ) دعتبا ذش : ینعم  و  نآرقلا ، مکحب 
نیذـلل میهارباب  سانلا  یلوا  نا  : ) یلاعت هلوق  و   ) هابرق نم  اننا  ثیح  باـتکلا ، مکحب  هب ، یلوا  نحن  ذا  اـنل ، هرمـالا  هطلـسلا و  نم  هلآ )

هیناثلا و  اقباس ، هوعبتا  نیذلا  یلوالا : ناتفئاط : مه  هیلا ، باستنالاب  میهاربا و  ماقمب  سانلا  قحا  يا  اونمآ ) نیذلا  یبنلا و  اذـه  هوعبتا و 
ناک هللا  هعاطب  مزلا  ناک  نم  لک  ذا  اـقح ، میهاربا  عاـبتا  نم  ماـمالا  نا  ثیح  و  اـعیمج ، نینموملا ) یلو  هللا  و   ) نونموملا یبنلا و  اذـه 

( هب یلوا  هرات  و  (. ) ص ( ) هبارقلا  ) ببـس هب ) ان  هریغ  نم   ) هقالخلا ماـقمب  یلوا ) هرم  نحنف   ) هراـمالا هطلـسلا و  ماـمقب  میهارباـب و  یلوا 
( مهیلع اوجلف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر رب  هفیقـسلا  موی  راصنالا  یلع  نورجاهملا  جتحا  امل  و   ) هیناثلا هیالا  بسح  هعاطلا )  ) ببس

لوسرلا هرجش  نم  مهناب  مهسفنا  هیولوا  یلع  نورجاهملا  جتحاف  ریما ، مکنم  ریما و  انم  اولاق  هفیقسلا  موی  یف  راصنالا  ناف  مهوبلغ ، يا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر نم  برقلاب  يا  هب )  ) رفظلا و  جلفلا ) نکی  ناف   ) .اورخاتی نا  راصنالا  لبق  اذهب  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

سیل يا  هریغب )  ) جـلفلا نکی ) نا  و   ) هقـالخلل حلـصی  نمم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسرب ساـنلا  برقا  ینـال  مـکنود ) اـنل  قحلاـف  )
مهنم نوکی  نا  مزلی  هقـالخلا و  یف  قحلا  مهل  نا  یف  مهاوعد ) یلع  راـصنالاف   ) ناـک اـمفیک  مدـقت  نمب  اـمنا  و  لوسرلا ، نم  برقلاـب 

ناف  ) تملظ يا  تیغب ) مهلک  یلع  تدـسح و  ءافلخلا  لکل  ینا   ) کباتک یف  هیواعم  اـی  تمعز ) و   ) .ریما نیرجاـهملا  نم  اـمک  ریما ،
اوبـصغ هماقم و  نع  هورخا  ثیح  هودـسح  مامالا و  اوملظ  نیذـلا  مه  مهناف  لوقت  امک  سیل  و  لوقت ، امک  يا  کلذـک ) کـلذ  نکی 

رذعلا نوکیف   ) ءافلخلاب تنا  طبترت  ذا ال  کیلع )  ) ینم هیانجلا ) سیلف   ) هریغ ریدـغلا و  موی  یف  هل ، هلوسر ، هللا و  اهدـقع  یتلا  هفالخلا 
نوشاولا اهریع  و   ) هلوا و  بیئوذ ، یبال  تیب  همتت  نم  اذه  اهراع ) کنع  رهاظ  هاکش  کلت  و   ) .کیلا رذتعا  نا  یلع  مزلیف  يا  کیلا )

مالسلا هیلع  مامالا  دارم  و  هبوبحملا ، اهتیا  ای  کیلع  اراع  تسیل  اهل  یتبحم  نا  يا  دیعب ، ینعمب  رهاظ  و  هصیقنلا ، هاکشلا  و  اهبحا ) ینا 
، ینم هعیبل  ذخا  او  دارا  موی  داقا ) تنک  ینا   ) کباتک یف  تلق ) و   ) .هیواعم ای  کب  طبترت  ال  یف ، معزت  یتلا  هصیقنلا  هذه  نا  لیثمتلاب ،
( عیابا یتح   ) صخـشلا ءاشی  فیک  داقیف  لبحلا  هب  طبریل  بشخلا  هفنا  یف  لعج  يذـلا  يا  شوشخملا ) لمجلا  داقی  اـمک   ) رکب یبـال 

نا تحدمف و   ) اذـهب مذـت ) نا  تدرا  دـقل   ) هللااب امـسق  يا  هللا ) رمعل  و   ) مالـسلا هیلع  مامالا  یف  نعط  اذـه  نا  هیواعم  نظف  رکب ، یبال 
اذـه و  امولظم ) نوکی  نا   ) هصیقن و  هضاضغ ) نم  ملـسملا  یلع  ام  و   ) .بیعلا کب  قصل  اذا  تحـضتفاف )  ) یب بیع  قاـصلاب  حـضفت )
مدع نوکی  ناب ال  هنید ) یف  اکاش  نکی  مل  ام  و   ) هعیبلا ذخا  یلع  میظعلا  رابجالا  اذه  لثمب  ینوربجا  یقح و  ینوملظ  مهنا  یلع  لیلد 

( هذه و   ) .نیدلا لوصاب  هنیقی  یف  کشلا ، لوا  وه  و  بیر ، بحاص  يا  هنیقیب ) اباترم  و ال   ) نیدـلا یف  کشلا  لجا  نم  یـشب ء ) هملع 
یلع اذـهب  جـتحا  امنا  اـناف  هقحل ، نم  رکباـبا و  دـصقت  اـهنال  اهدـصق ) كریغ  یلا  یتجح   ) هعیبلل ارهق  تذـخا  ینا  نم  اـهترکذ  یتلا 

لامتحالا فارظ  اذا  کیلع  جاجتحالا  یف  هجاح  الف  ریفنلا  یف  ریعلا و ال  یف  تسلف  تنا  اما  ترهق ، یتح  یقح  ینوبلس  مهناب  کئلوا 
نم  ) رهظ يا  حنـس ) ام  ردـقب  - ) کب طبترت  ـال  یتلا  هجحلا - هذـه  نم  يا  اـهنم ) کـل  تقلطا  ینکل  و   ) .تنا اـنا و  ـال  رکبوبا ، اـنا و 

.یل حدم  وه  امنا  هب ، یصیقنت  تدرا  ام  نا  یلا  هراشا  اهرکذ )

کبیجا نا  یف  قحلا  کل  يا  باجت ) نا  کلف   ) لتق یتح  هترـصن  ام  ینا  و  نامثع ) رما  يرما و  ام  ناـک  اـم   ) هیواـعم اـی  ترکذ ) مث  )
يا هل ) يدـعا  ناک   ) تنا ما  انا  انیاف )  ) همحر نع  عفادـی  نا  محرلل  و  هیما ، ینب  نم  نامثع  ناف  هنم ) کمحرل   ) .لاکـشالا تاذـه  نع 
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ثیح مالسلا  هیلع  مامالا  وه  هترصن )  ) نامثعل يا  هل ) لذب  نما  ( .؟ هلتق هوجو  يا  هلتاقم ) یلا   ) رصبا يا  يدها ) و   ) نامثعل اناودع  دشا 
دعقی و نا  هنم  نامثع  بلط  يا  هفکتسا ) هدعقتساف و   ) مهملاظم نم  جورخلا  یف  اررکم  نامثع  حصن  نیمقانلا و  نیب  هنیب و  اریفس  راص 

مهنم بلط  راوثلا و  مامالا  يده  ام  دعب  رمالا ، یف  لخادتی  نا ال  هیلا  بلط  وا  هنیدملا  نم  مامالا  حرخا  نامثع  ناف  هرصنلا ، نع  فکی 
نامثع بلط  يا  هرـصنتسا ) نما   ) .هراد یف  هورـصح  ثیح  هیلا  مالـسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  عم  ءاملا  لسرا  لـب  ناـمثع ، نع  اوفکی  نا 

برق اولـصو  اذا  یتح  ریـسلاب  مهرما  و  هعامج ، هیواعم  لسراف  هرـصنی ، نا  ماشلا - یلا  هیلا - نامثع  لسرا  دقف  هیواعم ، وه  و  هترـصن ،
انا امناف  لاق : هدهـشت ، مل  ام  اندهـش  اولوقی : ناب ال  هعامجلل ، کلذ  دـکا  و  هیواـعم ، رما  مهیتاـی  یتح  اـقالطا ، اهولخدـی  ـال  هنیدـملا ،

بناج نم  و  هیواعم ، هرـصنی  اولوقی م  یتح ال  هسفن  نع  سانلا  ناسل  دـسی  نا  لمعلا  اذـه  نم  هدـصق  لک  و  نوبئاغلا ، متنا  دـهاشلا و 
هردق یتا  یتح   ) هترصن مدع  ببـسب  هیلا ، توملا  رـشن  يا  هیلا ) نونملا  ثبو  هنع  یخارتف   ) .وجلا هل  ولخیف  لتقی  یتح  هرـصنی ، رخآ ال 

نیقوعملا هللا  ملع  دـقل   ) کللعف هللا  یلع  یفخی  و  کعنـص ، نوردـی  سانلا ال  ناب  معزت ، اـمک  رمـالا  سیل  هللا ) ـالک و   ) لـتق و  هیلع )
و ال  ) .داهجلل اوجرخت  انعم و ال  اونوک  يا  انیلا ) مله   ) داهجلا نودیری  نیذلا  مهناوخ ) نیلئاقلا ال  و   ) هرصنلا نع  عناملا  قوعلا : مکنم )

یلع يا  هیلع ) مقنا  تنک  ینا  نم  رذـتع  تنک ال  اـم  و   ) .ارفم اودـجی  مل  اورطـضا و  اذا  اـم  یف  ـالیق ) ـالا   ) برحلا يا  ساـبلا ) نوتاـی 
هئابرقا و یلا  همالا  لاوما  هئاطعا  و  نوقیلیال ، نیذلا  هئابرقا  یف  تایالولا  همسقتک  هئیس ، الامعا  اعدب و  هیلع  بیعا  يا  اثادحا )  ) نامثع

فکلاب هل ) یتیاده  و  يداشرا ،  ) ینم هیلا ) بنذلا  ناک  ناف   ) .اهریغ و  رذ ، یبال  هیفن  و  دوعسم ، نبا  هبرض  و  نیملسملا ، نود  هتیـشاح 
هنظلا دیقتـسی  دـق  و   ) .بجاو داـشرالاف  یل ، بنذ  ـال  نکل  اذـهب  اـنا  مـالا  نا  نکمی  يا  هل ) بنذ  ـال  موـلم  برف   ) لاـمعالا هذـه  نـع 

داشرالا حصنلا و  یف  غلابملا  حصنتملا : و  همهتلا ، هنظلا : و  هحیـصن ) نم  مکراثآ  یف  تقـس  مک  و   ) هردص تیب  رجف  اذه  و  حصنتملا )
ام و   ) .هتعمـس اوهوشیل  هومهتیف  حصانلا ، اذه  نم  مهـسفنااورربی  نا  نودـیری  مهحـصن  دـیری  نم  نال  همهتلا ، حـصانلا  لمحتی  دـق  يا 

.يروما یف  تلکوت ) هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  و   ) یتعاطتسا ردقب  يا  تعطتسا ) ام  حالصالا  الا  تدرا 

( رابعتـسا دعب   ) كدیدهت نم  سانلا  تکحـضا ) دقلف   ) کلذب ینددهت  فیـسلا ) الا  یباحـصال  یل و  سیل  هنا   ) هیواعم ای  ترکذ ) (و 
نیرخاتم يا : نیلکان ) ءادعالا  نع  بلطملادـبع  ینب   ) تدـجو يا  تیفلا ) یتم   ) .لالـضلا یف  کلاح  یلع  ءاکبلا  تثروا  نا  دـعب  يا 

اذا توملاب  ساب  ال  ( ) لمح اجیهلا  قحلی  ـالیلق  ثبل   ) فیـسلاب نوفوخی  يا  نیفوخم ) فویـسلاب  و   ) فیـسلاب مه  ددـهت  یتح  نیراـف ،
یه و  برحلا - قحلی  ریغملا ، اهیا  ـالیلق  ثکما  يا  تیبلا ، اذـه  دـشنا  و  اهذقنتـساف ، هلبا ، یلع  ریغا  لـجر  مسا  لـمح ) ( ) لزن توملا 

مالـسلا هیلع  یلع  قحلی  هیواعم  اـیربصا  يا  برحلاـب ، دـیدهتلل  برـضی  ـالثم  راـصف  هلاـبآ ، ذـقنی  یتح  براـحی  و  لـمح ، ءاـجیهلا -
لوزن نم  دعبتـست ) ام  کنم  برقی  و   ) برحلاـب هددـهت  و  بلطت ) نم   ) برحلل کبلطیـسف )  ) هعم هبراـحملا  قاذـم  فرعتف  برحلاـب ،

لوسرلا باحـصالا  نم  راصنالا .) نیرجاهملا و  نم   ) شیج يا  لفحج ) یف  كوحن   ) عرـسم لقرم ) اـنا  و   ) کـشیجب کـب و  همیزهلا 
يا مهماحز ) دیدش  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوکردی  مل  نمم  مهوعبتا  نیذـلا  ناسحاب ) مهل  نیعباتلا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )

سابل يا  توملا ) لیبارـس   ) نیـسب يا ال  نیلبرـستم )  ) کیلا ریـسملا  تقو  مهرابغ  يا  مهماتق ) عطاس   ) .کـل مهتمحازم  مهعاـمتجا و 
نوبحی مهنا  ینعی  مهبر ) ءاـقل  مهیلا  ءاـقللا  بحا   ) ـالاتق دـشا  توـملل  دعتـسملا  نوـکی  و  توـملل ، مه  دادعتـسا  نع  هیاـنک  توـملا ،

دالوا مهف  ردب ، لها  دالوا  يا  هیردب ) هیرذ  مهتبحـص  دـق   ) هناحبـس هللا  باوث  تاقالم  مهل  ببـسی  مهتوم  نا  یف  نوملعی  امل  توملا ،
یتلا تالحملا  يا  اهلاصن ) عقاوم   ) هیواعم ای  تفرع ) دق   ) ءادعالا یف  اهساب  هدش  اهذوفن و  نع  هیانک  هیمشاه ) فویس  و   ) .مارک هداس 

، فویـسلا کلت  مهلتق  نیذـلا  کلها ) و   ) هبتع کمال  كدـج ) و   ) دـیلولا کلاخ ) و   ) هلظنح کیخا ) یف   ) فویـسلا کـلتب  برـضت 
امک هلتقتل ، هیواعم  یلا  هبیرق  فویسلا  کلت  نا  نع  هیانک  دیعبب ) نیملاظلا  نم  یه  ام  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا اوبراح  ثیح 
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.ءابرقا تلتق 

يوسوم

یف دلب  رجه : .هناسحا  هماعنا و  هللا : ءالب  .تذخا  تقفط : .یفخا  ابخ : .هدیدست  هرـصن و  هدییات : .ءابتجالا  رایتخالا و  ءافطـصالا : هغللا :
دعابت کلزتعا : .ماهسلاب  یمارتلا  لاصنلا : .ماهسلا  یمرل  ملعملا  ددسملا : .بلاط  یعاد : .اهریغ  یلا  اهنم  لقنی  رمتلا و  اهیف  رثکی  نمیلا 

لثم اهنم  سیل  حدق  نح  مهـسلا و  رـسکلاب  حدقلا : .توص  نح : .كرت  قلطا و  رـسا و  نم  وه  قیلط  عمج  ءاقلطلا : .هبیع  هملث : .کنع 
: عرذلا .جرعلا  اهحتفب  بیعلا و  ماللا  نوکـسب  علظلا : .فکت  فقت و  عبرت : .عرـش  ذـخا و  قفط : .مهنم  سیل  موقب  رختفی  نمل  برـضی 
رکملا و یشلا ء ، نع  لیملا  وه  غاورلا و  ریثک  غاورلا : .لالـضلا  هیتلا : .باهذلا  ریثک  ءاهلا  دیدشتب  باهذ : .دیلا  طسب  عسولا ، هقاطلا و 

هدصق تفلاخ  هیمرلا  هب  تلام  دـئاصلا و  هیمری  دیـصلا  هیمرلا : .هفذـق  هاقلا و  اذا  ءاملا : جـم  .هریثک  همج : .لادـتعالا  دـصقلا : .عادـخلا 
: يداعلا .هردق  عفری  کلملا و  هعنطصی  نم  هعینـص  عمج  عئانـصلا : .هبلطل  هماقتـسالا  نع  لامف  هضرغ  جوعا  نمل  برـضی  لثم  اهعبتاف 

نب هزمح  دسا هللا : .لهجوبا  بذـکملا : .فرـشلا  یف  ریظنلا  مضلاب  وفک  عمج  ءافکالا : .لضفلا  لوطلا : .میدـقلا  فورعملا ، يدایتعالا 
نسحلا و هنجلا : لها  بابـش  ادیـس  .یبنلا  برحل  مهفلاح  بازحـالا و  عمج  هنـال  نایفـسوبا  فـالحالا : دـسا  .یبنلا  مع  بلطملادـبع 

.رانلا لـها  نم  مهنا  ناـیبص  مه  یبنلا و  ربخا  مکحلا  نب  ناورم  دـالوا  راـنلا : هیبص  هلآ .- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  صنب  نیـسحلا 
یناتا دقف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .بهل  یبا  هجوز  هیواعم و  همع  برح  تنب  لیمج  ما  بطحلا : هلامح  .ءارهزلا  همطاف  نیملاعلا : ءاسن  ریخ 

ابجع کنم  رهدلا  انل  ابخ  دقلف  هباحصا  نم  هدیا  نمب  هایا  هدییات  هنیدل و  هلا - هیلع و  هللا  یلص  ادمحم - هللا  ءافطصا  هیف  رکذت  کباتک 
( لاضنلا یلا  هددـسم  یعاد  وا  رجه  یلا  رمتلا  لقانک  کلذ  یف  تنکف  انیبن  یف  انیلع  هتمعن  اندـنع و  یلاعت  هللا  ءـالبب  اـنربخت  تقفط  ذا 

قـصلی هبذاکلا و  رومالا  نم  اریثک  یعدـی  هیف و  هیلع  لمحی  هیلا  هیواعم  هب  ثعب  دـق  ناک  باـتک  یلع  ماـمالا  هب  باـجا  باـتکلا  اذـه 
یف هیواعم  رکذـی  .الـصفم  ادـنفم و  هیلع  درلاب  مامالا  هلوانتف  برحاـب  هددـهی  اریخا  مث  هنم  يرب ء  وه  اـم  مهتلا  بویعلا و  نم  ماـمالاب 

بجعلا ریثی  اقح  مالک  وه  بجعتملا و  فقوم  مالکلا  اذه  نم  مامالا  فقی  .هباحصا و  نم  هاوق  نمب  هتیوقت  هیبنل و  هللا  ءافطصا  هتلاسر 
نصغ و نم  هقرو  اوناکف  هیدـی  یلع  اوبرت  دـق  دـحاو و  تیب  یف  هعم  نوشیعی  مه  یبنلا و  ایازمب  هللا  لوسر  تیب  لها  ربخی  هیواـعم  … 

عیمج هعم  دهـش  هتایح و  یف  هقرافی  مل  يذـلا  مئادـلا  یبنلا  لظ  یلع  و  هللا …  لوسر  دالوا  تیبلا  لها  هرجـشلا …  کـلت  نم  انـصغ 
هیواعم و یلع  مامالا  يرزا  دـق  .هللا و  لوسر  هکربب  تیبلا  لها  یلع  همرک  هللا و  معن  هل  نیبی  هیلا و  هلاح  حرـشب  هیواعم  موقی  هدـهاشم 

لیلد وه  هیف و  هب  عفتنیل  هندعم  یلا  یـشلا ء  لمحی  نمل  برـضی  لثم  وه  رجه و  یلا  رمتلا  لقانک  هنا  لوالا : .هل  امهبرـض  نیلثمب  هباع 
لامب هرـصبلا  یلا  مدق  اهرمت - هرثکب  هفورعم  نمیلا  یف  دلب  رجه - نم  مدق  الجر  نا  لثملا  لصا  يارلا و  داسف  ریبدتلا و  ءوس  مشغلا و 

ملف رعـسلا  هب  رظنی  تویبلا  یف  هرخدا  رجه و  یلا  هلمح  ارمت و  هلامب  يرتشاف  رمتلا  نم  دسکا  دجی  ملف  حـبرلل  ائیـش  هب  يرتشی  نا  ادرا 
.دحاو لک  نم  هب  فرعا  وه  يذلا  هندعم  یلا  ربخلا  لمح  هیواعم  و  لثملا …  هبرـضف  هلام  فلت  هعیمج و  دـسف  یتح  اصخر  الا  ددزی 

لاح یف  وهف و  یمرلا  ملعتی  يذـلا  لهاجلا  لاحک  کعم  یلاح  يا  لاضنلا  یلا  هددـسم  یعادـک  ماـمالا  عم  هلاـح  هیواـعم  نا  یناـثلا :
لک فرعی  يذـلا  هنووـش و  لـک  هداـهج و  یبـنلا و  تاـکرح  لـک  هدــنع  يذــلا  یلعف  یمرلا  هزراـبملا و  یلا  هـملعم  وعدــی  مـلعتلا 
نا تمعز  و   … ) هدوجو یبنلا و  هکربـب  تیبـلا  لـها  یلع  هللا  مرک  ضعب  هل  رکذـی  نا  هیواـعم  دـیری  اذـه  یلع  لوسرلا  تایـصوصخ 

لوضفملا و لضافلا و  تنا و  ام  هملث و  کقحلی  مل  صقن  نا  هلک و  کلزتعا  متنا  ارما  ترکذف  نالف  نلف و  مالسالا  یف  سانلا  لضفا 
هیواعم ناک  مهتاقبط ) فیرعت  مهتاجرد و  بیترت  نیلوالا و  نیرجاهملا  نیب  زییمتلا  ءاقلطلا و  ءانبا  ءاقلطلل و  ام  سوسملا و  سئاسلا و 

هحـصلا مدع  یلع  ینبم  معزلا  تمعز و  دق  کناب  مامالا  هباجا  دق  رمع و  رکبوبا و  مالـسالا  یف  سانلا  لضفا  نا  باتکلا  یف  رکذ  دق 
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انوکی مل  نا  امهتیلضفا و  نم  یش ء  کقحلی  الف  کلذ  انملـس  ول  انناب  مامالا  هیلع  در  دق  .مالـسالا و  یف  سانلا  لضفا  انالف  انالف و  نا 
رومالا هذـه  یف  مکحلل  احلاص  نوکی  نا  هنع  یفن  مث  امهروصق …  امهرخات و  نم  یـش ء  کقحلی  الف  سانلا - لضفا  ترکذ - امک 

ءاقلطلل و نوکی  نا  رثکا  دعبتـسا  دـق  موکحملا و  مکاحلا و  لوضفملا و  لـضافلا و  نیب  زیمی  يذـلا  ناـسنالا  ماـقم  سیل  هماـقم  نا  و 
نا یفن  لب  دعبتـسا  مهنم …  هیواعم  ناک  دق  و  مهقلطا - مهیلع و  نمف  يرـسا  یبنلا  دی  یف  هکم  حتف  موی  اوعقو  نیذلا  مه  و  مهءانبا -
ذا ضعب  یلع  مهـضعب  میدقت  مهلـضافت و  مهلزانم و  مهتاجرد و  بیترت  نیلوالا و  نیرجاهملا  نیب  لضافتلا  زییمتلا و  قح  مهل  نوکی 

 … هحاس وا  فدـه  وا  فقوم  یف  مهعم  یقتلی  مهنع ال  ادـیعب  ناـک  نم  نود  مهـسفنا  نیرجاـهملل  کـلذ  قحل  دـحال  کـلذ  قح  ول 
کعرذ روصق  فرعت  کعلظ و  یلع  ناسنالا  اهیا  عبرت  الا  اهل  مکحلا  هیلع  نم  اهیف  مکحی  قفط  اهنم و  سیل  حدـق  نح  دـقل  تاهیه  )

برـض نیرجاهملا  نیب  مکحلا  هیلها  هیواعم  نع  یفن  نا  دعب  رفاظلا ) رفظ  بولغملا و ال  هبلغ  کیلع  امف  ردقلا  كرخا  ثیح  رخاتت  و 
لثم وه  اهنم و  سیل  حدـق  نح  دـقل  .میکحتلل  الها  کـنوک  نم  هیلا  تبهذ  اـم  دـعب  هل : لاـقف  هل  اراـقتحا  هردـقل و  اریغـصت  نیلثم  هل 
دحا حدـقلا  هعمجم : یف  ینادـیملا  لوقی  امک  لثملا  لصا  هیف و  دـجوی  امب ال  حدـمتی  وا  اهنم  وه  سیل  هلیبقب  رختفی  لـجرلل  برـضی 
سیل هنا  هب  فرعی  اهتاوصا  فلاخی  توص  هل  جرخ  ضیفملا  هلاجا  مث  هتاوخا  هرهوج  ریغ  نم  حادقلا  دـحا  ناک  اذا  رـسیملا و  حادـقا 

مکحلا کل  سیل  يا  اهل ) مکحلا  هیلع  نم  اهیف  مکحی  قفط  و  : ) هل لوقلاب  هیواعمب  مالسلا  هیلع  ناهتـسا  کلذک  .حادقلا و  هلمج  نم 
همهفتـسا مث  .دیـشر  ریغ  اهیفـس  نوکت  هیـضقلا  سکعت  امدـنع  تناف  کیلع  ذـفانلا  مکحلا  موقلا  ءالوهل  لب  رمالا  اذـه  یف  هیواعم  اـی 

بحاص ناف  هریغ  رکذ  نع  دـعقی  هبیع و  یلع  هسفن  سبحیف  هیف  وه  ام  عدـی  هتاذ و  یلع  ءافکنالا  بوجو  یلا  ههبن  اخیبوت و  اـعیرقت و 
نولوالا و هغلب  ام  غولب  هرودقمب  سیل  لئاضفلا و  نم  ائیش  لانی  نا  عیطتسی  يا ال  هعاب  رصقب  هخبو  مث  هریغ  بعی  نا  عیطتسی  بیعلا ال 

ءاقلطلا نم  هلفاقلا و  لیذ  یف  هنا  هرکذ  هب و  ناهتسا  هخبو و  اضیا 

نع بیرغ  هناب  اضیا  هل  اخیبوت  کلذ  یلع  عرف  مث  هقحتـسی  ـال  اـمم  هریغ  یلا  مدـقتی  ـال  مهیف و  هعقوم  ظـفحی  نا  هیلعف  کیلاعـصلا  و 
کنال اهفـس  لب  الوضف  هلـضافملا  یف  کلوخد  نوکی  نیرخالا و  هریخات  مهدـحال و  هتمدـقت  مهعفنت  الف  مهنع  یبنجا  نیرجاهملا و 
ربخم ریغ  يرت - الا  دصقلا  نع  غاور  هیتلا  یف  باهذل  کنا  و   ) .رخالا رفظ  مهدـحا و  هبلغ  كرـضت  نیرجاهملا ال  نع  بیرغ  یبنجا 

دهـشتسا اذا  یتح  لضف  لکل  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  یلاـعت  هللا  لـیبس  یف  اودهـشتسا  اـموق  نا  ثدـحا - هللا  همعنب  نکل  کـل و 
تعطق اموق  نا  يرت  وا ال  هیلع  هتالـص  دـنع  هریبکت  نیعبـسب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  هصخ  ءادهـشلا و  دیـس  لیق : اندـیهش 

هللا یهن  ام  ول ال  نیحانجلا و  وذ  هنجلا و  یف  رایطلا  لیق : مهدحاوب  لعف  ام  اندحاوب  لعف  اذا  یتح  لضف - لکل  و  هللا - لیبس  یف  مهدیا 
باهذلا ریثک  هیواعم  ای  کنا  نیعماسلا ) ناذآ  اهجمت  نینموملا و ال  بولق  اهفرعت  همج  لئاضف  رکاذ  رکذل  سفن  ءرملا  هیکزت  نم  هنع 

.هیف ناش  کل  سیل  کینعی و  امم ال  هریغ  یلا  فدـهلا  نم  هیف  نحن  امع  لیملا  ریثک  لدـعلا  قحلا و  نع  دـئاح  لالـضلا  لطابلا و  یف 
بطاخی یلثم  سیل  بطاخت و  نا  نم  رقحا  کنال  كربخا  نا  دـیرا  ال  هل : ـالئاق  مشاـه  ینب  اـهب  هللا  صـصخ  بقاـنم  ماـمالا  رکذ  مث 

نکل کلثم و 

هللا لیبس  یف  اودهشتسا  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  اموق  نا  رکذ  مث  ثدحتا : معنلا  هذه  رکـش  قحل  ءادا  هللا و  همعنب  ثدحتلا  باب  نم 
نب هزمح  اندیهـش  داهـشتسا  لـضف  یقبی  نکل  هیماـسلا و  هناـکملا  نم  مهل  هللا  دارا  ثیح  یلا  اوعفترا  اـیلعلا و  تاجردـلا  اولاـن  دـق  و 
دق هالـصلا و  یف  هریبکت  نیعبـس  هیلع  ربـک  ءادهـشلا و  دیـس  هللا  لوسر  هامـس  ثیح  هلزنم  یلعا  هجرد و  عفرا  یبـنلا  مع  بلطملادـبع 

بلاط یبا  نب  رفعج  ادـی  تعطق  اـمل  نکل  هباوث و  هرجا و  لـکل  ساـنلا و  نم  هلمج  يدـیا  تعطق  کلذـک  .هریغ  نود  کلذـب  هصخ 
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نوکا نا  ول ال  هل : لاـق  مث  هللا  لوسر  نم  هبرقل  اریدـقت  ازیزعت و  هل و  اـمیرکت  نیحاـنجلا ) وذ   ) هیلع قلطا  راـیطلا و  رفعج  یبنلا  هاـمس 
ناذآ اهعفدت  نینموملا و ال  بولق  اهفرعت  یتلا  ریثکلا  یشلا ء  یلئاضف  نم  ترکذل  کلذ  نع  یهن  دق  هناحبس  هللا  هسفن و  یکزی  نمم 

هللا و فرعی  دینع ال  بصعتم  میئل  ودع  اهرکنی  معن  هتایحـضت ؟ هداهج و  یلع و  لئاضف  رکنی  يذلا  وه  نم  و  اهرکنت …  وا  نیعماسلا 
هب تلام  نمع  ضرعا  هیواعم و  ای  كرتا  انل ) عئانـص  دعب  سانلا  انبر و  عئانـص  اناف  هیمرلا  هب  تلام  نم  کنع  عدف   … ) قحلا فرعی  ال 

عئانص اناف  قحلا  یلع  انعبتا  کلذ و  نع  ضرعا  ..کتینابز  نم  هریغ  صاعلا و  نب  ورمعک  لدعلا  هماقتـسالا و  نع  هب  تفرحنا  ایندلا و 
سانلا يدتها  انتطساوب  کلذ و  دعب  سانلا و  نم  دحا  هطساو  نود  هنیدل  انراتخا  هرشابم و  انافطصا  يذلا  وه  هل  رایتخالا  لها  يا  انبر 

هنم ال هبرق  هنیع و  یلع  هعنطـصا  دارا و  امل  هراتخا  هابر و  هللا و  هب  ینتعا  نم  يوتـسی  الف  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  اوجرخ  انیدیا  یلع  و 
انسفناب مکانطلخ  نا  کموق  یلع  انلوط  يداع  انزع و ال  میدق  انعنمی  مل   … ) هیدی یلع  هب و  اودتها  نیذلا  سانلا  رئاس  اذه و  يوتـسی 
انسفناب مکانطلخ  نا  انعنمی  مل  مکیلع  انلـضف  ریبک  انزع و  میدق  ناب  نتما  هیلع و  رختفا  كانه ) متـسل  ءافکالا و  لعف  انکحنا  انحکنف و 

کلذ نوکی  ینا  و   ) .ءارظن وا  انل  ءافکا  متسل  مکنا  لاحلا  نکل و  مهضعب و  عم  ءافکالا  لعفی  امک  انلعف  مکنم  انجوزت  امک  مکانجوزف 
هیلع رکذ  دـق  نییومالا و  نیب  مهنیب و  امیف  توافتلل  نایب  اذـه  فالحالا ) دـسا  مکنم  هللا و  دـسا  انم  بذـکملا و  مکنم  یبنلا و  اـنم  و 

لوسر میرکلا  یبنلا  مشاه  ینب  نم  نا  رکذف  رارطـضالا  باب  نم  الا  هنراقملا  زوجی  ناک ال  نا  توافتلا و  اذهل  قیداصم  هدـع  مالـسلا 
بلطملادبع و نب  هزمح  هللا  دسا  انم  لهجوبا و  لیق : نایفـسوبا و  وه  اهل و  دـحاجلا  هوبنلاب  بذـکملا  هیما  ینب  نم  امنیب  نیملاعلا  بر 
( هنجلا لها  بابش  ادیس  انم  و   … ) قدنخلا هعقاو  یف  یبنلا  برحل  اهداق  بازحالا و  عمج  يذلا  نایفـسوبا  وه  فالحالا و  دسا  مکنم 

نب هبقع  هیبص  وا  هیما  ینب  كولم  مه  و  رانلا ) هبیص  مکنم  و   ) .نیملسملا عیمج  نیب  هیلع  قفتملا  یبنلا  صنب  نیـسحلا  نسحلا و  امه  و 
- هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - هل  لاق  راغصلا - دالوالا  يا  دمحم -  ای  هیبصلل  نمف  لاق : هلتق  دارا  امل  اربص و  یبنلا  هلتق  يذلا  طیعم  یبا 

همطاف لاق : هنا  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - نع  يراخبلا  حیحـص  یفف  ءارهزلا  همطاـف  یه  و  نیملاـعلا ) ءاـسن  ریخ  اـنم  و   … ) راـنلا : 
( نیملاعلا ءاسن  هدیـس  همطاف  : ) لاق هنا  هلا - هیلع و  هللا  یلـص  هنع - ربخلا  رتاوت  دق  هنالف  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هنجلا و  لها  ءاسن  هدیس 

هذـه ءاسن  هدیـس  ینوکت  نا  نیـضرت  الا  : ) هتوم دـنع  یکبت  اهآر  دـق  لاق و  هنا  يور  ینعملا  اذـه  يدوی  ظفل  وا  هنیعب  ظفللا  اذـه  اـما 
تنب میرم  محازم و  تنب  هیـسآ  دـمحم و  تنب  همطاف  و  دـلیوخ : تنب  هجیدـخ  عبرا  نیملاعلا  ءاـسن  تاداـس  : ) لاـق هنا  يور  و  همـالا )

یبا تخا  یه  بهل و  یبا  هارما  لـیمج  ما  یه  بطحلا  هلاـمح  و  مکیلع ) اـنل و  اـمم  ریثـک  یف  بـطحلا  هلاـمح  مـکنم  و  ( … ) نارمع
نم هاـنرکذ  اـم  اـنلئاضف و  نم  هاـنرکذ  اـم  نا  مالـسلا  هیلع  رکذ  مث  تبت .)  ) هروـس تلزن  اـهجوز  یف  اـهیف و  هیواـعم و  همع  ناـیفس و 

 … لوقن ام  هحص  كردی  هقیقحلا و  فرعی  يری  نم  نیبناجلا و  الک  یف  ریثک  نم  لیلق  مکلئاذر 

ینب هفیقس  یف  مامالا  نم  هفالخلا  باصتغا  مت  موی  هفیقسلا : موی  .رـشتنا  قرفت و  ذش : .دحا  هرکنی  اهیف ال  انفرـش  يا  عفدت : انتیلهاج ال 
لئاز کنع : رهاظ  .ضرملا  یه  هیکاشلا و  حتفلاب  هاکـش : .بنذلا  هیانجلا : .دـحلا  تزواجت  تیدـعت و  تیغب : .رفظلا  جـلفلا : .هدـعاس 
ریعبلا فنا  یف  لعجی  دـیوع  وه  شاشخلا و  هفنا  یف  لعج  يذـلا  شوشخملا : لمجلا  .مامزلا  وه  دوقملاب و  رجا  داـقا : .دـیعب  کـنع و 

: حنـس .ککـشملا  باترملا : .هصقنملا  هلذـلا و  هضاضغلا : .هب  ریعت  بیعلا و  فشکت  حـضفت : .دایقنالل  عرـسا  نوکیل  ماـمزلا  هب  دـشی 
انک انامیا و  امالـسا و  سانلا  لوا  انک  ثیح  هوفرع  سانلل و  رهظ  دق  انمالـسا  عفدت ) انتیلهاج ال  عمـس و  دق  انمالـساف   ) .رهظ ضرتعا و 

مراکملا انزح  قاقحتـساب و  بقانملا  انذـخا  دـق  قحلا و  نع  عافدـلا  لاتقلا و  داهجلا و  یف  لوالا  لـیعرلا  نم  همـالا  تاـقبط  یلعا  یف 
مشاه و هب  عتمت  ام  هعفر  همظع و  یفکی  مراکملا و  لئاضفلا و  لها  دوجلا و  مرکلا و  لها  انک  اـناف  هیلهاـجلا  یف  کلذـک  هرادـجب و 
ام انل  عمجی  هللا  باتک  و   … ) اریخ الـضف و  سانلا  رثکا  هلزنم و  مهمظعا  ابعک و  سانلا  یلعا  مهدـجت  کناف  بلاطوبا  بلطملادـبع و 
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میهارباب سانلا  یلوا  نا  : ) یلاعت هلوق  و  هللا ) باـتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  ولوا  و  : ) یلاـعت هناحبـس و  هلوق  وه  اـنع و  ذـش 
نا مالـسلا  هیلع  دارا  هعاـطلاب ) یلوا  هراـت  هبارقلاـب و  یلوا  هرم  نحنف  نینموملا ) یلو  هللا  اونمآ و  نیذـلا  یبنلا و  اذـه  هوعتبا و  نیذـلل 

باتکلا نا  لاق : کلذ و  تابثا  یف  هللا  باتک  یلع  دـمتعا  دـق  مهنود و  هل  یه  هریغ و  نم  اهب  یلوا  هنا  هفالخلاب و  هتیقحا  یلع  للدـی 
امهدـحا .زیزعلا  باتکلا  امهرکذ  نیرما  دـحاب  کلذ  نیب  مث  قیقدـت  باسح و  نودـب  یـضوف و  سیل  رمالا  ناف  انم  ذـخا  ام  انب  قحلی 

: رخالا .امحر و  مهدشا  هنم و  مهبرقا  یبنلاب و  سانلا  یلوا  نحن  مهـضعبب و  یلوا  مهنا  ماحرالا و  یلوا  هیاب  هیلع  لدتـسا  دـق  هبارقلا و 
عابتالا هیاب  کلذ  و  هریغ …  نود  هل  تناک  هفالخلا و  قحتساف  اعافد  هرـصانم و  مهدشا  یبنلا و  عابتا  لوا  نم  یلع  ناک  دق  عابتالا و 

امل و   … ) هعزانی نم  لک  نم  همدقت و  نمم  یلوا  مالسلا  هیلع  هنا  تبثی  اذه  مهل و  اعابتا  مهدشا  ءایبنالا  میهارباب و  سانلا  یلوا  نا  و 
مکنود و انل  قحلاف  هب  جلفلا  نکی  ناف  مهیلع  اوجلف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسرب  هفیقـسلا  موی  راصنالا  یلع  نورجاهملا  جـتحا 

اوبلـس مهیلع و  اورـصتنا  فـیک  راـصنالا و  یلع  نورجاـهملا  هب  جـتحا  اـم  مالـسلا  هیلع  رکذ  مهاوـعد ) یلع  راـصنالاف  هریغب  نکی  نا 
هرجـشلاب و اوجتحا  هلوقب : کـلذ  ماـمالا  رکذ  دـق  هب و  ساـنلا  یلوا  یبـنلا و  هبارق  مهناـب  اوجتحا  اـهیلع …  مهوـبلغ  مهنم و  هفـالخلا 
هب رصتنی  نا  بجی  ام  اذهف  هب  مهاوعد  یف  اوحجن  هللا و  لوسرب  اورصتنا  مهنا  حیحـص و  نورجاهملا  هیعدی  ام  ناک  اذاف  هرمثلا  اوعاضا 
اما هل و  امحر  سانلا  دـشا  هتیرذ و  هتیب و  لها  مهف  نیرجاهملا  عیمج  نم  برقا  تیبلا  لها  نال  مهـسفنا  نیرجاـهملا  یلع  تیبلا  لـها 

مهدـشا امالـسا و  سانلا  مدـقا  مهنال  مهیف  مهل و  هفالخلا  نا  نم  مهاوعد  یلع  راصنالاف  هللا  لوسر  ریغب  نیرجاـهملا  هجح  تناـک  اذا 
مهلک یلع  تدـسح و  ءافلخلا  لکل  ینا  تمعز  و   … ) ماق مالـسالا و  رـصتنلا  مهب  كراعملا و  تماـق  مهیلع  هلوسرل و  اراـصتنا هللا و 
هلوقم مامالا  ددـب  اهراع ) کنع  رهاظ  هاکـش  کلت  کـیلا و  رذـعلا  نوکیف  کـیلع  هیاـنجلا  تسیلف  کلذـک  کـلذ  نکی  ناـف  تیغب 

اما .ینید و  یقلخ و  نم  یناش و ال  نم  سیل  دـسحلا  نا  هقیقحلا  ءافلخلا و  لک  تدـسح  یننا  اروز  ابذـک و  تمعز  هل : لاق  هیواعم و 
یتح کیلع  ءادتعالا  سیل  کلذب  کل  هقالع  الف  هرودصب  انلق  اضرف و  کلذ  انضرف  ول  یتح  و  ردصی - مل  کلذ  و  مهیلع - یئادتعا 
لثم وه  اهراع و  کـنع  رهاـظ  هاکـش  کـلت  اـهبحا و  ینا  نوشاولا  اـهریع  و  هلوا : بیوذ و  یبا  لوقب  لـثمت  مث  .کـیلا  رذـعلا  نوکی 

: تلق و   ) .هراکنا هیلع  مزلی  الف  یش ء  یف  هنم  سیل  ارما  رکنی  نمل  برضی 

نم ملـسملا  یلع  ام  تحـضتفاف و  حضفت  نا  تحدمف و  مذـت  نا  تدرا  دـقل  هللا  رمعل  عیابا و  یتح  شوشخملا  لمجلا  داقا  تنک  ینا 
کل تلطا  ینکل  اهدـصق و  كریغ  یلا  یتجح  هذـه  هنیقی و  یف  اباترم  هنید و ال  یف  اکاش  نکی  مل  ام  امولظم  نوکی  نا  یف  هضاضغ 

در اهیلع - هرکا  هومدـقت و  نیذـلا  ءافلخلل  هعیبلا  یلع  ربجا  هناب  هیواعم  هیلا  ههجو  ام  یلع  مامالا  در  اهرکذ ) نم  حنـس  اـم  ردـقب  اـهنم 
يذـلا لمجلا  لاحک  هلاحف  هعیبلا  یلع  فنعلا  هوقلاب و  هولمح  يا  شوشخملا  لمجلا  داقی  امک  مامالا  اوداـق  موقلا  نا  هلوق - ناـب  هیلع 

عیابی مل  هنا  مامالل و  ءافلخلا  ملظ  نابا  هنال  حدمف  مذی  نا  دارا  هنا  هللااب  فلحلاب  مامالا  در  .هدایقنا  مهیلع  لهسیل  ادوع  هفنا  یف  اوعضو 
دیوملا مهتریـس و  یلع  هنا  ءافلخلا و  ملظ  رهظا  ثیح  هیواعم  حـضتفاف  هرظن - یف  هبیع - فشکی  مامالا و  حـضفی  نا  دارا  رایتخالاب و 

هروصلاب امولظم و  نوکی  نا  یف  ملـسملا  یلع  فیح  وا  بیع  هصقنم و ال  ـال  هنا  مالـسلا  هیلع  نیب  مث  هفـالخلا …  بالتـسا  مهترکفل 
نم مولظملل  صتقیف  هلداعلا  همکحملا  ماما  مولظملا  نملاظلا و  فقیـس  یتایـس و  باسحلا  نال  هسفن  مامالا  یلع  سرامت  تناـک  یتلا 

نم هلمع  ام  هتدیقع و  یف  کش  وا  هنید  نم  کش  یف  نوکی  نا ال  طرش  امولظم  ناک  اذا  ملسملا  یلع  هصقنم  ال  ملاظلا … 

امنا اهنیب  یتلا  هجحلا  هذه  نا  مالـسلا  هیلع  رکذ  مث  .نیقی  وا  هدـیقع  لمحی  نید و ال  ریغ  یلع  هنا  هیواعم و  یلا  هراشا  هذـه  هایاضق و 
قحتسی ریغـس ال  كولعـص  هنال  هیواعم  اهب  دصقی  مل  همالا و  نم  نوصلخملا  اهعمـسی  نا  بجی  اوملظ و  نیذلا  ءافلخلا  نم  هریغل  یه 
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 … هیلا هرورضلا  تعدو  هرطاخ  یف  رم  ام  ردقب  اهنم  قلطا  نکل  نایبلا و  وا  هبطاخملا 

.ء یشلا  نع  هفک  بلط  هفکتسا : .هترصن  لبقی  مل  هدوعق و  بلط  دهعقتـسا : .هعـضاوم  لاتقلا و  هوجو  لتاقملا : .هوادع  رثکا  هل : يدعا 
.هیلع بیعا  هیلع : مقنا  .هدـشلا  سابلا : .هرـصنلا  نع  نیعناملا  نیطبثملا ، نیقوعملا : .توملا  نونملا : .رخاـت  اـطابت و  یـشلا : نع  یخارت 

ناک ام  ترکذ  مث   ) .حصنلا یف  غلابملا  حـصنتملا : .همهتلا  رـسکلاب  هنظلا : .بتعلا  وه  موللا و  نم  مولم : .هعدـبلا  ثدـح  عمج  اثادـحا :
هدعقتساف و هترـصن  هل  لذب  نما  هلتاقم  یلا  يدها  هل و  يدعا  ناک  انیاف  هنم  کمحرل  هذه  نع  باجت  نا  لکف  مامثع  رما  يرما و  نم 

نیلئاـقلا مکنم و  نیقوعملا  هللا  ملعی  دـق  هللا ل( ـالک و  .هیلع  هردـق  یتا  یتح  هیلا  نونملا  ثب  هنع و  یخارتـف  هرـصنتسا  نم  ما  هفکتـسا 
مل هنا  یعدـی  امک  هنال  همد  هلیمحت  نامثع و  نم  هفالخ  مامالل  رکذ  دـق  هیواعم  ناک  الیلق )) الا  سابلا  نوتای  انیلا و ال  مله  مهناوخـال 
نا کل  قحف  هیومالا  هرجـشلا  امکعمجت  کماحرا  نم  نامثع  نال  اهیلع  کبیجا  نا  قحتـست  تناف  هوعدلا  هذه  اما  هل : لوقیف  هرـصنی 
یف رمالا و  حلـصی  نا  مامالا  لواح  دـق  راوثلا و  نیب  هنیب و  مامالا  هطاس  ضفر و  يذـلا  وه  نامثع  نا  مامالا  نیب  مث  .هذـه  نع  باـجت 

هتدعاسم نع  دقعی  نا  هنم  نامثع  بلط  یتح  مامالا  دوعی  اذکه  ءاوجالا و  اورکعی  ایاضقلا و  اودسفیف  هترمز  ناورم و  جرخی  هرم  لک 
یهتنی ادح  هل  ددح  اشیج و  زهجف  ددملا  هنم  بلط  نامثع و  هرـصنتسا  دقف  هیواعم  اما  .مامالا  هلاح  تناک  اذـکه  هتطاسو  نع  فکی  و 

هبوث و هیواعم  عفر  لتق  املف  لتق  یتح  هترـصن  یلا  ردابی  هنع ال  رخاتی  وه  هرـصنتسی و  نامثع  اذـکه  یقب  هکرتی و  هرداـغی و ال  ـال  هیلا 
.هرصنی الف  هرصنتسی  ناک  نم  ما  نامثع  هدعقتسیف  هرصنی  ناک  نم  هیواعم ، ما  یلع  نامثعل  هاودع  دشا  امهیا  حضتی  اذهب  هراثب و  يدان 

الف نامثع  هرـصنتسی  هوقلا و  دـنجلا و  کلمی  نم  هیواعم  ما  یلع  هلتاقم  یلا  يدـهالا  نامثعل و  ءادـع  دـشالا  وه  نم  فرعی  انه  نم  و 
هرصنتسا نامثع  نا  همیرکلا و  هیالاب  مامالا  دهشتسا  مث  یعـسملا …  هفیلخلا  ضفرف  لتقلا  عفرل  یعـسلا  یف  هعـسو  لذب  نم  ما  هرـصنی 

ناف اثادحا  هیلع  مقنا  تنک  ینا  نم  رذتعال  تمک  ام  و   … ) نامثع لتقف  هللا  ءاضق  یتا  یتح  هرـصنلا  نع  هرخا  شیجلا و  هیواعم  طبثف 
ام و  تعطتسا ، ام  حالـصالا  الا  تدرا  ام  حصنتملا و  هنظلا  دیفتـسی  دق  هل و  بنذ  مولم ال  برف  هل  یتیاده  يداشرا و  هیلا  بنذلا  ناک 

هفلاخم روما  عدـب و  ثادـحا و  نم  نامثع  یلع  همقنی  ناـک  اـمع  رذـتعی  نا  ماـمالا  ضفر  بینا ) هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوت 
اهنع و ال هدری  نا  لواحی  هیلع و  هدـقنی  مامالا  ناک  دـق  نوخروملا و  اهرکذ  هفورعم  هروهـشم  روما  یه  لدـعلا و  قحلل و  مالـسالل و 

لئاقلا لثملا  هل  برـض  مث  بیع  وا  بنذ  يا  هل  هتیاده  نامثعل و  هداشرا  یف  سیلف  .اطخلا  نع  درلا  هلواحم  دـقنلا و  یف  بنذ  وا  بیع 
مل هوفرع  ول  هرذـع و  هتجح و  نوفرعی  مه ال  هیلع و  هورکنا  رما  هنم  سانلل  رهظ  دـق  نمل  برـضی  لـثم  وه  و  هل ) بنذ  ـال  مولم  برف  )
هنا مهتی  یتح  هحیـصنلا  یف  غلابی  نمل  برـضی  لثم  اضیا  وه  و  حـصنتملا ) هنظلا  دیفتـسی  دـق  و  : ) هلوقب هداهـشتسا  اذـه  لثم  هومولی و 

 … تعطتسا ام  عدصلا  بار  حالصالا و  الا  نامثع  عم  یتالواحم  لکب  درا  مل  ینا  ملعی  يذلا  وه  هللااف  لاح  لک  یلع  شاغ و 

: لمح .برحلا  اجیهلا : .لهمت  ثبل  ثکم و  يا  ثبل  نم  ثبل : .انبج  نیریخاتم  نیعجار  نیلکاـن : .تدـجو  تیفلا : .ءاـکبلا  رابعتـسالا :
.میظعلا شیجلا  لفحجلا : .عرـسم  لقرم : .اهذقنتـساف  هیلهاجلا  یف  هلبا  یلع  ریغا  ریـشق  نم  لجر  ردب  نبا  وه  لجر و  مسا  کیرحتلاب 

لها يرارذ  نم  هیردب : .نیسبال  نیلبرستم : .رابغلا  حتفلاب  ماتقلا : .رشتنم  عطاس : .قیض  ناکم  یف  هعفاد  اذا  انالف  نالف  محز  نم  ماحزلا :
ینب تیفلا  یتـم  رابعتـسا  دـعب  تکحـضا  دـقلف  فیـسلا  ـالا  كدـنع  یباحـصال  یل و  سیل  هـنا  ترکذ  و   ) .فویـسلا لاـصنلا : .ردـب 

ام کـنم  برقی  بلطت و  نم  کبلطیـسف  لـمح ) اـجیهلا  قحلی  ـالیلق  ثبل  نیفوخم ف( فیـسلاب  نیلکاـن و  ءادـعالا  نع  بلطملادـبع 
دقل هصخـشل ؟ راقتحالا  هب و  ءازهـسالا  لمحی  يذـلا  باوجلا  اذـهب  مامالا  هباـجاف  برحلاـب  ماـمالا  ددـه  دـق  هیواـعم  ناـک  دعبتـست )
دعب کحـضلا  و  نیملـسملا ، هملک  قیرفت  ایازرلا و  نم  هتینج  ام  نیدـلا و  یلع  نوکبی  اوناک  نا  دـعب  مهعم  اـنا  نینموملا و  تکحـضا 
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همهفتـسا روهـشم و  فورعم  رماب  هرکذ  مث  هناـمتک …  وا  هسبح  قاـطی  ـال  عقاـف  رمـالا  ناـک  اذا  ـالا  فولاـم  ریغ  بیرغ و  رما  ءاـکبلا 
تیب ردصب  مامالا  هدعوا  مث  فیسلا  برض  توملاب و  نوفوخی  ءادعالا و ال  نع  نولکنی  بلطملادبع ال  ینب  ناب  هیلع  راکنا  ماهفتـسا 

ناب هلداب  مث  .برحلاب  دـیعولل  برـضی  لثم  وه  لزن و  توملا  اذا  توملا  نسحا  ام  لمح  اجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل  ردـب  نب  لـمح  هلاـق 
نم لفحج  یف  كوحن  لقرم  انا  و   … ) کنع ادیعب  هارت  نم  کنم  برتقیـس  و  كدـصقی ، کبلطی و  يذـلا  وه  نحن  وه  هبلطت و  نم 

، مهبر ءاقل  مهیلا  ءاقللا  بحا  توملا  لیبارس  نیلبرـستم  مهماتق ، عطاس  مهماحز ، دیدش  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  راصنالا و  نیرجاهملا و 
نیملاظلا نم  یه  ام  کلها و  كدج و  کلاخ و  کیخا و  یف  اهلاصن  عقاوم  تفرع  دق  هیمشاه  فویس  هیردب و  هیرذ  مهتبحص  دق  و 

 … برعلا نایفـسابا و  هب  لتاقی  ناک  يذلا  هللا  لوسر  شیج  وه  اذـه  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  شیج  یف  کیلا  فحاز  انا  دـیعبب )
نیرجاهملا نم  فلتخی  مل  مهتایح …  هقیرط  مهطخ و  یلع  ناسحاب و  مهل  نیعباتلا  نم  مهوانبا  اـهعم  هراـتخملا و  هبیطلا  هبخنلا  مهنا 

نیدـلا لـها  راربـالا و  فارـشالا و  نیب  هودـقف  رود  مهل  نوکی  نا  نوعقوتی  ایندـلا و  نودـیری  نمم  مهـضعب  ـالا  یلع  نع  راـصنالا  و 
نیرجاهملا ءالوه  هریسم  فصو  مث  عاضولا …  باذکلا  یسودلا  هریره  یبا  رجافلا و  هبعش  نب  هریغملا  راضملا و  بدنج  نب  هرمسک 
مهماـحدزا يرت  هداـهجب  هللا  یلا  برقتلا  مهترثـکل و  هلازن و  یف  مهتبغر  هلاـتقل و  مهقوـشل  مهنا  ناـسحاب و  مهعباـت  نم  راـصنالا و  و 

بحا هداهشلا و  توملل و  دادعتسا  یلع  مهنافکا  نیسبال  کلذک  .يداعلا و  یغابلا  لاتق  فرـش  یلا  لوصولل  رخالا  عفدی  لک  دیدش 
تقفار دـق  مهءانبا  ردـب و  لـها  هیرذ  نا  کـلذ  یلا  فاـضا  مث  .هتملک  ءـالعا  لـجا  نم  هلیبس و  یف  ءادهـش  مهبر  ءاـقل  مهیلا  ءاـقللا 

دیدانــص تـلتق  برعلا و  ترت  یتـلا و  هیمــشاهلا  فویــسلا  مـهتقفار  کلذـک  دـهاجملا و  شیجلا  اذـه  یف  راـصنالا  نیرجاـهملا و 
ام هبتع و  كدجو  هبتع  نب  دیلولا  کلاخ  نایفس و  یبا  نب  هلظنح  کیخا  یف  اهعضاوم  اهعقاوم و  فرعت  هیواعم  ای  تنا  نیکرـشملا و 

 … کنم هبیرق  یه  لب  هدیعبب  کلاثما  نیملاظلا  نع  یه 

یناغماد

یناتا دـقف  دـعب  اما   » ترابع اب  هک  همان  نیا  رد  .تساه  هماـن  نیرتوکین  زا  هماـن  نیا  و  هیواـعم ، خـساپ  رد  ترـضح  نآ  زا  يا  هماـن  زا 
دنوادخ ندـیزگرب  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  تا  همان  دـعب ، اما  « ) هنیدـل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادـمحم  هللا  ءافطـصا  هیف  رکذـت  کباتک 

هتـشاد موقرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نآ  نمـض  دوش و  یم  زاغآ  يدوب ) هدش  روآدای  دوخ  نید  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
نآ زا  ارت  دـشاب  تسرد  مه  رگا  هک  يا  هتفگ  ینخـس  و  نالف ، تسا و  نالف  مالـسا  رد  مدرم  نیرترب  هک  يا  هتـشادنپ  نینچ  و  : » تسا

ناگدش و دازآ  یهگناو  .راک  هچ  تیعر  رالاس و  رتورف و  رترب و  اب  ارت  .تسین  ینایز  نآ  زا  ارت  دشاب  تسردان  رگا  تسین و  يا  هرهب 
« .دنهن قرف  ناشیا  هجرد  بیترت  نیتسخن و  نارجاهم  نایم  هک  دسر  هچ  ار  ناگدش  دازآ  نادنزرف 

هک تسا  هدروآ  دیز  یبا  نب  ییحی  رفعج  وبا  بیقن  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  عوضوم  همان  نیا  حرـش  هب  عورـش  زا  شیپ  دیدحلا  یبا  نبا  ]
رب قبطنم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع خساپ  نیا  نم  متفگ : مدرک و  یلاؤس  رفعج  وبا  بیقن  زا  دیوگ ]: یم  وا  تسا ، هدـنزرا  یتاکن  ياراد 

، دشاب باوج  نامه  نیا  رگا  .تسا و  هداتسرف  وا  يارب  ینالوخ  ملسم  وبا  اب  ار  نآ  هیواعم  هک  مناد  یم  همان  نامه 

حیحـص ناوت  یمن  تسا  هدروآ  نیفـص  باـتک  رد  ار  نآ  محازم  نب  رـصن  دـنا و  هدرک  لـقن  ناـسیون  هریـس  هک  ار  یباوـج  نیارباـنب ،
تـسین نینچ  تفگ : .دشاب  نآ  خساپ  دناوت  یمن  یکی  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب  حیحـص  دـنا  هدروآ  نانآ  هک  نامه  رگا  و  تسناد ،

نم مسیونب و  تفگ : نم  هب  تسا و  ترـضح  نامه  ظافلا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  مالک  ود  ره  تسا و  هدـش  تیاور  تباث و  ود  ره  هک 
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یم تفرگ و  یم  بیع  یلع  رب  هراومه  هیواـعم  تفگ : داـنک ، تمحر  شیادـخ  هک  بیقن ، .متـشون  تفگ  نینچ  هک  ار  بیقن  راـتفگ 
رد دـمع  هب  يرگ و  هلیح  اب  ار  عوضوم  نیا  دـنا و  هتفرگ  روز  هب  ار  وا  قح  دـنا و  هدرک  راتفر  هنوگچ  وا  اـب  رمع  رکب و  وبا  هک  تفگ 
ملق نابز و  رب  تسا  هتفهن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هنیـس  رد  ار  هچنآ  دناوتب  ات  دناجنگ  یم  دوخ  ياهمایپ  رد  تشون و  یم  دوخ  ياه  همان 
هوای رادـنپ  هب  دروآ و  لیلد  ماـش  مدرم  کـیرحت  يارب  نآ  زا  دروآ  ناـبز  رب  تشون و  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکنیمه  دروآ و  وا 

وا هک  دوب  نیا  دندز  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  نایماش  هک  یتمهت  .دـیازفیب  نایماش  رظن  رد  یلع  ناهانگ  رب  مه  ار  عوضوم  نیا  دوخ 
تسا هتفرگ  يریسا  هب  ار  هشیاع  هتشک و  مه  ار  ریبز  هحلط و  .تسا و  هدرک  کیرحت  وا  نتشک  يارب  ار  مدرم  ای  تسا  هتشک  ار  نامثع 
تباث ناشیا  رظن  رد  هک  دوب  نیا  نآ  دوب و  هدـنام  یقاب  رگید  تلـصخ  ماهتا و  کی  طـقف  و  تسا ، هتخیر  ار  هرـصب  مدرم  ياـهنوخ  و 

عوضوم رد  ادخ  لوسر  نامرف  اب  تفلاخم  متـس و  هب  ار  ود  نآ  دیوج و  یم  يربت  مه  رمع  رکب و  وبا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوش 
هک تسا  یهیدب  .دنا  هدرک  بصغ  ار  وا  قح  دنا و  هدیزای  تسد  تفالخ  رب  متـس  روز و  اب  ود  نآ  هکنیا  دـهد و  یم  تبـسن  تفالخ 
وا صاوخ  نایرکـشل و  نارای و  هک  مه  ار  نایقارع  هکلب  درک  یم  هابت  وا  رب  ار  ماش  مدرم  اـهنت  هن  هک  دوب  یگرزب  هناـهب  یماـهتا  نینچ 

.هعیش صاوخ  زا  كدنا  یهورگ  رگم  دنتشاد  داقتعا  رمع - رکب و  وبا  نیخیش - تماما  هب  مه  نایقارع  اریز  دناروش ، یم  وا  رب  دندوب 

وا شدوخ  لایخ  هب  دزاس و  نیگمشخ  ار  یلع  هک  دوب  هداتـسرف  روظنم  نیدب  داتـسرف  ینالوخ  ملـسم  وبا  هارمه  هک  ار  يا  همان  هیواعم 
یشنزرس نعط و  نمضتم  هک  دسیونب  يزیچ  تسا ، ناناملـسم  لضفا  رکب  وبا  دوب  هتـشون  هک  وا  هلمج  نیا  خساپ  رد  هک  دنک  راداو  ار 

دوبن و رمع  رکب و  وبا  روج  متس و  هب  یحیرصت  هنوگ  چیه  نآ  رد  دوب و  حضاو  ریغ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع خساپ  یلو  دشاب ، رکب  وبا  رب 
نم یلو  دنتفرگ  ارم  قح  هک  دنچ  ره  دوب  هدومرف  هاگ  دوب و  هداتسرف  تمحر  ود  نآ  رب  یهاگ  تشادن ، نانآ  تئارب  هب  مه  یحیرصت 

( مالـسلا هیلع   ) یلع يارب  يرگید  هماـن  درک  داهنـشیپ  هیواـعم  هب  صاـع  نب  ورمع  هک  دوـب  تـهج  نیدـب  .مدیـشخب  ود  نآ  هـب  ار  نآ 
نآ هک  دنک  ینخس  نتشون  هب  راداو  ار  وا  مشخ  دنک و  کیرحت  ار  وا  یلع ، ریقحت  نمض  ات  دشاب  تسخن  همان  نامه  ریظن  هک  دسیونب 

يدرم یلع  تفگ : هیواعم  هب  صاع  ورمع  .دنهد  ناشن  تشز  رمع  رکب و  وبا  هرابرد  ار  شا  هدیقع  بهذم و  دننک و  دانتسا  نآ  هب  ود 
- دـسیون یم  يزیچ  و  دـیآ - یم  هوتـس  هب  یهد ، ماـجنا  رمع  رکب و  وـبا  زا  هک  يدـیجمت  ظـیرقت و  زا  هدـننز و  فـال  ربـکتم و  تسا 

هیلع  ) یلع يارب  دوب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  هک  یلهاب  هماما  وبا  هارمه  ار  نآ  تشون و  يا  هماـن  هیواـعم  .سیونب  هماـن  وت  نیارباـنب ،
: دوب نینچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هیواعم  همان  دتـسرفب و  ءادردلا  وبا  هارمه  ار  نآ  هک  تشاد  میمـصت  نآ  زا  شیپ  داتـسرف و  مالـسلا )
ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم راوگرزب  لاعتم و  دنوادخ  انامه  دعب ، اما  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  ادخ  هدنب  زا  »
زا داد و  تاجن  يروک  زا  وا  هلیسو  دومرف و  صوصخم  دوخ  تعیرش  غالبا  شیوخ و  یحو  هب  ار  وا  دیزگرب و  شیوخ  تلاسر  يارب 

رکب وبا  رب  انامه  دسیون ] یم  هک  اجنآ  ات   ] ...تفرگ ارف  شیوخ  هاگشیپ  هب  هدیدنسپ  هدوتـس و  ار  وا  سپـس  دومرف و  تیاده  یهارمگ 
ات یتخاس  هارمگ  ار  مدرم  زا  یهورگ  یتسـشن و  دوخ  هناخ  رد  يدرک ، وا  راک  ندرک  هابت  گنهآ  يدیچیپ و  دوخ  رب  يدرب و  کشر 

ینالوط ار  شتموکح  تدـم  يدرب و  کشر  وا  رب  یتشاد و  شوخان  مه  ار  رمع  تفالخ  هاـگنآ  .دـننک  ریخأـت  وا  اـب  ندرک  تعیب  رد 
ار دوخ  ردـپ  لتاق  هک  شرـسپ  نتـشک  يارب  يدرک و  راکـشآ  دوخ  يداش  وا  گوس  رد  يدـش و  داـش  شندـش  هتـشک  زا  يدرمش و 

ياهراک یتخاس و  رـشتنم  ار  وا  ياهیتشز  دوب ، رتشیب  ناگمه  زا  نامثع  تیومع  رـسپ  رب  وت  کشر  .يدرک  یـشیدنا  هراچ  دوب  هتـشک 
يدرمـش و تسـس  ار  وا  لـقع  هاـگنآ  يدز ، هنعط  وا  شور  نید و  رد  سپـس  هقف و  رد  تسخن  یتشادـب و  هدیـشوپ  ار  شا  هدیدنـسپ 
ار وا  دوخ  نابز  تسد و  اب  دنتـشک و  وت  روضح  رد  عالطا و  اب  ار  وا  هک  اجنآ  اـت  يدـناروش  وا  رب  ار  دوخ  هلفـس  نایعیـش  باحـصا و 

هکنآ ات  يدرک  گنرد  يراد و  دوخ  وا  اب  تعیب  زا  يدرک و  متس  وا  رب  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  افلخ  نآ  زا  کی  چیه  و  يدادن ، يرای 
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« ...دنشک یم  ار  هدش  راهم  ینیب  رتش  هک  هنوگ  نامه  يدش ، هدرب  وا  يوس  هب  روز  متس و  ياهدنب  اب 

اب هک  دومرف  وگتفگ  هنوگ  نامه  مه  وا  اب  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  یلهاب  هماما  وبا  هارمه  همان  نیا  نوچ  و  تفگ : رفعج  وبا  بیقن 
رتش نوچمه   » ترابع تفگ : بیقن  .ار  هرامش 28  همان  نیمه  ینعی  تشون - هیواعم  يارب  ار  خساپ  نیا  وا  هارمه  ینالوخ و  ملـسم  وبا 

يرگید ترابع  نآ  رد  تسا و  هدوب  ینالوخ  ملـسم  وبا  هارمه  هک  يا  همان  رد  هن  تسا  هدوب  همان  نیا  رد  هدش » راهم  ینیب  رن  روناج  ای 
زا وت  گنرد  وت و  درس  ياههآ  تشز و  نخس  وت و  هاگن  مین  زا  ار  نیا  .يدیزرو  متس  يدرب و  کشر  افلخ  رب   » تسا نینچ  هک  تسا 
وبا همان  نامه  ناشرظن  رد  روهشم  دنـسانش و  یمن  رگیدکی  زا  ار  همان  ود  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  تفگ : بیقن  .میتسناد » افلخ  اب  تعیب 

ینعی دش  هتفگ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  حیحص  هکنآ  لاح  دنا و  هدوزفا  همان  نامه  رد  مه  ار  ظافلا  نیا  یلو  .تسا  ینالوخ  ملسم 
.تسا هداد  خـساپ  نآ  هب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  ینیب  یمن  رگم  .تسا  هدروآ  ار  نآ  هماـما  وـبا  هـک  تـسا  يا  هماـن  رد 

.دیسر نایاپ  هب  بیقن  رفعج  وبا  نخس  .داد  یم  خساپ  اجنآ  دوب  یم  ملسم  وبا  همان  رد  يزیچ  نینچ  رگا  تسا  یهیدب 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ًاباوج هیواعم  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

یم بیطخلا ) ینیسحلا  ءارهزلا  دبع  دیس  موحرم   ) هغالبلا جهن  رداصم  هدنـسیون  همان : دنـس  ( . 1  } تسا هتـشاگن  هیواعم  خساپ  رد  هک 
و  ) دنک یم  زاین  یب  شدنس  یسررب  زا  ار  ام  هک  تسا  یلاع  يردق  هب  نآ  نتم  تسا و  ترـضح  روهـشم  ياه  همان  زا  همان  نیا  : دسیون
اب ار  نآ  ، حوتفلا باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  ، یضر دیس  زا  لبق  نیا  رب  هفاضا  تسا ) هدشن  رداص  مالـسلا  هیلع  ماما  ریغ  زا  هک  تسادیپ 

دیـس زا  لبق  هک  یناسک  زا  : دیوگ یم  همان  نیا  هرابرد  رگید  ییاج  رد  و  ،ج 3،ص 278 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  یتافاضا 
رد يدنـشقلق  ، دنا هدومن  هدافتـسا  هغالبلا  جهن  ریغ  زا  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  دنا  هدرک  لقن  ییاه  توافت  اب  ار  نآ  یـضر 

( { ،ص 275 كردم نامه  ) .تسا برالا  هیاهن  رد  يریون  یشعالا و  حبص  باتک 

بتکلا نساحم  نم  وه  :و  فیرشلا لاق 

.تسا بلاج  رایسب  ياه  همان  زا  همان  نیا  : دیوگ یم  یضر  فیرش 

هاگن کی  رد  همان 

هک ؛ مالـسلا هیلع  ماما  هب  هیواعم  ياه  هماـن  زا  یکی  هب  تسا  یخـساپ  ، هدـمآ هغـالبلا  جـهن  رد  نآ  هعیلط  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هماـن  نیا 
همان زا  لّوا  شخب  رد.تسا  هدرکن  راذگورف  یکاته  هنوگ  چیه  زا  هتفگ و  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هناروسج  رایـسب  نآ  رد  هیواعم 

نآ ناراـی  باحـصا و  لـیاضف  ناـیب  يارب  يا  همدـقم  ار  نآ  هتخادرپ و  مالـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تـمظع  هـب  شا 
هب نخـس  یموس  ّتیمولظم  یمود و  یلّوا و  تلزنم  زا  هتخادرپ و  موـس  مود و  ، لّوا هفیلخ  زا  يرادـفرط  هب  سپـس  هداد  رارق  ترـضح 
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تفالخ تهارک  رکبوبا و  تداسح  هب  مهتم  زین  هتـشاد و  تکرـش  نامثع  لتق  رد  هک  هتخاس  مهّتم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هدروآ و  نایم 
تیاهن اب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نایاپ  رد  هتفرگ و  کمک  هدنهد  رازآ  تشز و  ياه  شین  هدننز و  تاریبعت  زا  اج  همه  رد  هدومن و  رمع 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هفیلخ  باختنا  يارب  ییاروش  راپسب و  ام  هب  ار  نامثع  هلتق  : دیوگ یم  هدومن و  تجاجل  هب  مهّتم  یبدا  یب 
.میا هداتسیا  نایاپ  ات  تسا و  ریشمش  اهنت  ام  هیحان  زا  وت  هرهب  میهن و  یمن  تنامرف  رب  رس  میا و  هتفریذپن  ار  وت  تعیب  ام  ؛ زاس هدامآ  هلآ 

: تسا هدرک  یم  لابند  ار  فده  ود  هیواعم  هک  تسادیپ  ًالماک  همان  نیا  تاریبعت  زا 

يرگید نامثع  نهاریپ  دنک و  هناهب  ار  نآ  دیوگب و  يدنت  نانخـس  ات  دـنک  نیگمـشخ  ینابـصع و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  تسخن 
ماما ات  دزاس  یم  مهّتم  اهنآ  هب  تبـسن  تداسح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک و  یم  قارغا  دایز  هناگ  هس  ياـفلخ  هراـبرد  زین  دزاـسب و 

.دوش نامثع  نهاریپ  همیمض  زین  نآ  دیوگب و  اهنآ  دض  رب  ینخس  مالسلا  هیلع 

دیدحلا یبا  نبا  ، دش يراج  صاع  ورمع  نابز  رب  هک  هدمآ  خیرات  رد  ًاحیرـص  هک  تسا  یبلطم  هکلب  تسین  طابنتـسا  کی  نخـس  نیا 
هب دنک و  کیرحت  ًادـیدش  ار  وا  ات  دـسیونب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  يا  همان  هک  درک  شرافـس  هیواعم  هب  صاع  نب  ورمع  : دـسیون یم 
درک دیکأت  ًاصوصخم.دزاس  راجنهان  ار  وا  شور  ددرگ و  وا  شهوکن  بابـسا  هک  دوش  رداص  باوج  رد  وا  زا  ینخـس  ات  دروآ  مشخ 

هب الاب  رد  هک  ار  يا  همان  تفریذـپ و  ار  صاع  نب  ورمع  داهنـشیپ  زین  هیواـعم.نک  فیرعت  تا  هماـن  رد  رمع  رکبوبا و  زا  یناوت  یم  اـت 
.تشون وا  يارب  میدرک  هراشا  نآ  هصالخ 

: هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  ماما  همان  هراصع  اما 

وا خساپ  رد  دزادرپ و  یم  هیواعم  نیغورد  ياهاعّدا  ياشفا  هب  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  : تسا شخب  دـنچ  رب  لمتـشم  همان  نیا 
یتفگش راهظا  رایسب  نایب  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  درک  دییأت  ار  وا  شنارای  اب  دیزگرب و  شنید  يارب  ار  دمحم  دنوادخ  : دوب هتشون  هک 

يا هقطنم   ) دربب رَجَه  نیمزرـس  هب  ار  امرخ  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  دننام  وت  ناتـساد  ، راکچ روما  نیا  اب  ار  وت  : دیوگ یم  دـنک و  یم 
یم مـیراد و  یـسراف  رد  اـم  هـک  تـسا  یلثملا  برـض  هیبـش  لـثملا  برـض  نـیا  دراد و  رارق  نـیرحب  رد  هـک  اـمرخ  رپ  رایـسب  تـسا 

نیشنب تیاج  رس  رب  ؛ دیامن توعد  هقباسم  هب  ار  دوخ  گرزب  داتـسا  ای  و  تسا ) ندرب  نامرک  هب  هریز  نوچمه  سک  نالف  راک  : مییوگ
.نکن وگزاب  میرت  هاگآ  نآ  زا  هک  ام  يارب  ار  ام  نادناخ  لیاضف  و 

هب - دوب ربخاب  روما  نیا  زا  وا  هک  هیواعم  ندرک  هاگآ  يارب  هن  - ادـخ ياه  تمعن  يروآدای  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، مود شخب  رد 
دنوادـخ رگا  : دـیازفا یم  نایاپ  رد  دروآ و  یم  نایم  هب  نخـس  راّیط  رفعج  ادهّـشلادّیس و  هزمح  زا  هتخادرپ و  مشاه  ینب  لیاضف  ناـیب 

نآ اب  ناگدنونـش  ياهـشوگ  ربخاب و  نآ  زا  ناـنمؤم  ياـه  لد  هک  مدرمـش  یم  رب  ار  یناوارف  لـیاضف  ، دوب هدرکن  ییاتـسدوخ  زا  یهن 
.تسانشآ

یم دزادرپ و  یم  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  يا  هسیاقم  هب  دنک و  یم  هیواعم  ياهاعّدا  یلصا  هتکن  هب  هراشا  ، همان زا  شخب  نیموس  رد 
هب مییانـشآ و  نآ  اب  همه  زا  شیب  میا و  هتفریذپ  همه  زا  شیپ  ار  وا  نییآ  ، میربمایپ کیدزن  نادنواشیوخ  زا  هکنیا  رب  هوالع  ام  : دـیامرف
هک راصنا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدنواشیوخ  هب  دانتـسا  اب  هفیقـس  زور  رد  نارجاهم  رگم.میرتراوازـس  تفالخ  هب  لیلد  نیمه 
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.تسام اب  قح  سپ  تسا  يرترب  لیلد  رما  نیا  رگا  دندشن ؟ زوریپ  دندوب ، تفالخ  یعّدم 

نوچمه ارم  يا  هتـشون  وت  : دـیامرف یم  ، هتخادرپ هیواعم  هیاپ  یب  هناروسج و  نانخـس  زا  رگید  یکی  دـقن  هب  همان  نیا  مراهچ  شخب  رد 
دوش عقاو  مولظم  هک  كاـب  هچ  ار  ناملـسم  اریز  ، يدرک اوسر  ار  دوـخ  نخـس  نیا  اـب  دـندناشک  یم  تعیب  يوـس  هب  هدـش  راـهم  رتـش 

نامثع اب  رتشیب  یـسک  هچ.یتفگ  نخـس  وا  اب  نم  راتفر  یگنوگچ  نامثع و  دروم  رد  وت.دـنامب  مدـق  تباـث  دوخ  نید  رد  هک  یماداـم 
هب هراشا  ( ؟ دنیشن ورف  شروش  ات  دنک  یگدیـسر  مدرم  راک  هب  هک  تساوخ  وا  زا  تساخرب و  وا  يرای  هب  هک  سک  نآ  درک ؟ ینمـشد 

شگرم ات  تسشن  راظتنا  هب  درک و  غیرد  وا  دیبلط و  يرای  وا  زا  نامثع  هک  سک  نآ  ای  تسا ) نامثع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  هیصوت 
(. تسا نامثع  لتق  ربارب  رد  هیواعم  عضو  هب  هراشا   ) دسر ارف 

نیا اب  وت  : دـیامرف یم  یماظن  هلمح  یـشکرکشل و  هب  هیواعم  دـیدهت  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان زا  شخب  نیرخآ  نیمجنپ و  رد 
.دنسارهب وا  ریشمش  زا  ای  دننک و  نمشد  هب  تشپ  هک  يدید  اجک  رد  ار  بلطملادبع  نادنزرف  یتشاداو ، هدنخ  هب  ارم  نخس 

لّوا شخب 

هراشا

َأَّبَخ ْدَقَلَف  ؛ ِِهباَحْـصَأ ْنِم  ُهَدَّیَأ  ْنَِمب  ُهاَّیِإ  ِهَدِییْأَت  َو  ِِهنیِِدل ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ِهّللا  َءاَفِطْـصا  ِهِیف  ُرُکْذَت  َُکباَتِک  ِیناَتَأ  ْدَقَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
یِعاَد ْوَأ  ، َرَجَه َیلِإ  ِرْمَّتلا  ِِلقاَنَک  َِکلَذ  ِیف  َْتنُکَف  ، اَنِِّیبَن ِیف  اَْنیَلَع  ِِهتَمِْعن  ،َو  اَنَْدنِع َیلاَعَت  ِهّللا  ِءاَلَِبب  اَنُِربُْخت  َْتقِفَط  ْذِإ  ؛ ًابَجَع َْکنِم  ُرْهَّدـلا  اََنل 

َکْقَْحلَی َْمل  َصَقَن  ْنِإ  ،َو  ُهُّلُک ََکلَزَتْعا  َّمَت  ْنِإ  ًاْرمَأ  َتْرَکَذَـف  ؛ ٌناَُلف ٌناَُلف َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِساَّنلا  َلَْـضفَأ  َّنَأ  َتْمَعَز  َو.ِلاَـضِّنلا  َیلِإ  ِهِدِّدَـسُم 
َبِیتْرَت ،َو  َنِیلَّوَْألا َنیِرِجاَهُْملا  َْنَیب  َزِییْمَّتلا  ،َو  ِءاَقَلُّطلا ِءاَْنبَأ  ِءاَقَلُّطِلل َو  اَـم  َو  َسوُسَْملا ! َِسئاَّسلا َو  ،َو  َلوُضْفَْملا َلِـضاَْفلاَو َو  َْتنَأ  اَـم  َو.ُهُْمَلث 

یَلَع ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  َُعبْرَتَال  َأ  اََهل ! ُمْکُْحلا  ِْهیَلَع  ْنَم  اَهِیف  ُمُکْحَی  َقِفَطَو  ، اَْـهنِم َْسَیل  ٌحْدـِق  َّنَح  ْدََـقل  َتاَْـهیَه  ْمِِهتاَـقَبَط ! َفیِْرعَت  ،َو  ْمِِهتاَـجَرَد
! ِِرفاَّظلا ُرَفَظ  َال  ،َو  ِبُوْلغَْملا ُهَبَلَغ  َْکیَلَع  اَمَف  ُرَدَْقلا ! َكَرَّخَأ  ُْثیَح  ُرَّخَأَتَت  ،َو  َکِعْرَذ َروُُصق  ُفِْرعَت  ،َو  َکِْعلَظ

همجرت

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنوادخ  هک  يا  هدش  روآدای  نآ  رد  هک  يا  همان  دیـسر  نم  هب  تا  همان  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
هک ارچ  هتفهن ؟ ام  يارب  وت  يوس  زا  دوخ  رد  ییاه  یتفگـش  هچ  ایند  یتسار  هب  درک  دییأت  ار  وا  شباحـصا  اب  دـیزگرب و  شنییآ  يارب 
وت راک  ، یهد ربخ  ام  نایم  رد  ام  ربمغیپ  دوجو  تمعن  زا  ام  هب  يزاس و  هاگآ  هدومرف  تیانع  ام  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  ام  یهاوخ  یم 

درگاـش نوچمه  اـی  درب و  یم  دوب ) اـمرخ  زکرم  هک  ینیمزرـس   ) رَجَه نیمزرـس  هب  رگید ) طاـقن  زا   ) ار اـمرخ  هک  دـنام  یم  یـسک  هب 
نالف و ، مالـسا رد  صاخـشا  نیرترب  هک  يدرک  ناـمگ  وت.دـیامزایب  ار  شداتـسا  ، هزراـبم هب  توعد  قیرط  زا  دـهاوخب  هک  يزادـناریت 

روآدای ار  یبلطم  دننالف !

رترب و ریغ  رترب و  اـب  ار  وت  ًاـساسا  ، دـناسر یمن  وت  هب  یناـیز  دـشاب  غورد  رگا  تسین و  طوـبرم  وـت  هب  دـشاب  تسار  رگا  هک  يا  هدـش 
نیتسخن و نارجاهم  نایم  نداهن  زایتما  اب  ار  اهنآ  نادـنزرف  ّتیلهاج و  نامز  راـفک  زا  هدـش  دازآ  ناریـسا  راـکچ ؟ تسدریز  سییر و 

ییاـج هب  راـک  ، يا هناـگیب  نآ  زا  هک  یهد  یم  رارق  یفـص  رد  ار  دوخ  وت  تاـهیه  .؟ تبـسن هچ  ناـشتاقبط  فیرعت  تاـجرد و  بیترت 
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زا ارچ  ،و  ینیشن یمن  دوخ  ياج  رس  رب  ارچ  ربخ ) یب  لفاغ و   ) ناسنا يا.دنیـشنب  يرواد  هب  شدوخ  دهاوخ  یم  یموکحم  هک  هدیـسر 
اب ار  وت  يدرگ ؟ یمن  زاب  هدرک  نییعت  وت  ندـنار  بقع  يارب  تارّدـقم  هک  اـجنآ  هب  ارچ  ،و  یتسین هاـگآ  شیوخ  یناوتاـن  یهاـتوک و 

نامه وت  راکچ ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالسا و  تفرشیپ  شیادیپ و  رد   ) دنمزوریپ يزوریپ  بولغم و  هبلغ 
یم تکرح  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  لادـتعا ) دـح  و   ) تسار هار  زا  ینادرگرـس و  یهارمگ )  ) ناـبایب رد  هراومه  هک  یتسه  یـسک 

.ینک

؟ دنیشن یم  يرواد  هب  موکحم  هنوگچ  ریسفت : حرش و 

؟ دنیشن یم  يرواد  هب  موکحم  هنوگچ 

رد مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تساه  همان  نیرت  بلاج  زا  یضر  فیرش  موحرم  هتفگ  هب  همان  نیا  ، دمآ الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هدرک  دزشوگ  هیواعم  هب  اسر  ایوگ و  رایسب  تارابع  اب  ار  یمهم  لئاسم  ، نآ

دـمح و زا   ) دـعب اما  :» دـیامرف یم  هدرک و  رکذ  وا  نییآ  مرکا و  ربمایپ  تمظع  هرابرد  هیواـعم  هک  دـنک  یم  هراـشا  یثحب  هب  زاـغآ  رد 
شنییآ يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنوادخ  هک  يا  هدـش  روآداـی  نآ  رد  هک  يا  هماـن  دیـسر  نم  هب  تا  هماـن  یهلا ) ياـنث 

ار ام  یهاوخ  یم  هک  ارچ  هتفهن ؟ ام  يارب  وت  يوس  زا  دوخ  رد  ییاه  یتفگش  هچ  ایند  یتسارب  درک  دییأت  ار  وا  شباحصا  اب  دیزگرب و 
دنام یم  یسک  هب  وت  راک  ، یهد ربخ  ام  نایم  رد  ام  ربمغیپ  دوجو  تمعن  زا  ام  هب  يزاس و  هاگآ  هدومرف  تیانع  ام  هب  دنوادخ  هچنآ  زا 

هک

قیرط زا  دهاوخب  هک  يزادناریت  درگاش  نوچمه  ای  دربب و  دوب ) امرخ  زکرم  هک  ینیمزرس   ) رَجَه نیمزرس  هب  رگید ) طاقن  زا   ) ار امرخ 
هلآ هـیلع و  هللا  یلــص  ًادَّمَُحم  ِهـّللا  َءاَفِطـْـصا  ِهـِیف  ُرُکْذَـت  َکـُباَتِک  ِیناَـتَأ  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ( ؛» دـیامزایب ار  شداتــسا  ، هزراـبم هـب  توـعد 
هب « قبط » نزو رب  « قـفط » هشیر زا  « تقفط ( .» 1  } َْتقِفَط ْذِإ  ؛ ًابَجَع َْکنِم  ُرْهَّدـلا  اََنل  َأَّبَخ  ْدَـقَلَف  ؛ ِِهباَحْـصَأ ْنِم  ُهَدَّیَأ  ْنَِمب  ُهاَّیِإ  ِهَدـِییْأَتَو  ، ِِهنیِدـِل

اجنآ زا  تسا و  شیامزآ  ناحتما و  يانعم  هب  « ءـالب ( .» 2  } ِءاَلَِبب اَنُِربُْخت   { .تسا يراک  ماجنا  رد  ندومن  عورـش  ندرک و  زاغآ  ياـنعم 
ود ره  تبیصم  جنر و  درد و  تمعن و  يانعم  رد  هژاو  نیا  ، تبیصم هلیسوب  هاگ  دننک و  یم  شیامزآ  ار  یسک  تمعن  هلیـسوب  هاگ  هک 

َیلِإ ِرْمَّتلا  ِِلقاَنَک  َِکلَذ  ِیف  َْتنُکَف  ، اَنِِّیبَن ِیف  اَْنیَلَع  ِِهتَمِْعنَو  ، اَنَدـْنِع َیلاَـعَت  ِهّللا   { .تسا تمعن  ياـنعم  هب  ـالاب  هلمج  رد  دور و  یم  راـک  هب 
دـس تهج  نیدب  ار  دس  تسا و  ماکحتـسا  يراوتـسا و  يانعم  هب  « داهن » نزو رب  « دادـس » هشیر زا  « ددـسم ( .» 3  } ِهِدِّدَـسُم یِعاَد  ْوَأ  ، َرَجَه

.دراد یم  راوتـسا  دـهد و  یم  میلعت  ار  يرگید  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  ددـسم  دراد و  راوتـسا  مکحم و  يا  هراوید  هک  دـنا  هتفگ 
شکمـشک يریگرد و  هزرابم و  هنوگ  ره  هب  سپـس  تسا و  رگیدـکی  هب  رفن  ود  يزادـناریت  ياـنعم  هب  « لاـضن ( .» 4 (. } ِلاَضِّنلا َیلِإ  {

 { .تسا هدش  قالطا 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تمظع  مالـسا و  فیـصوت  دروم  رد  هیواعم  نانخـس  ندوب  تشز  نایب  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مالسا  يزکرم  هطقن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  سفن  ناملـسم و  نیتسخن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

لثمت برع  فورعم  لثملا  برـض  هب  تسخن.تسا  رتاـیوگ  رتاـسر و  يرگید  زا  کـی  ره  هک  هدومرف  رکذ  لاـثم  ود  ، هدوب هلآ  هیلع و 
ياهرهـش زا  یکی   ) رَجَه رهـش  زا  هک  تسا  يرجات  هب  طوبرم  لثملا  برـض  نیا  « رَجَه َیلِإ  ِرْمَّتلا  ِلـِقاَنَک  ٌناَُـلف  :» دـنیوگ یم  هک  هتـسج 
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يزیچ درک  هاگن  هچ  ره  دربب  رَجَه  هب  دـنک و  يرادـیرخ  یعاتم  ات  هدـمآ  هرـصب  هب  تساخرب و  دوب  اـمرخ  شرورپ  زکرم  هک  نیرحب )
رابنا رد  ار  اهنآ  امرخ  ندـش  نارگ  راظتنا  رد  دروآ و  رَجَه  هب  ار  نآ  درک و  امرخ  هب  لیدـبت  ار  دوخ  هیامرـس.دیدن  اـمرخ  زا  رت  نازرا 

داب رب  شا  هیامرـس  تشگ و  دساف  رابنا  رد  وا  ياهامرخ  هک  اجنآ  ات  دش  رت  نازرا  امرخ  زور  هب  زور  وا  دـب  تخب  زا  یلو  ؛ دومن هریخذ 
دهاوخب هک  دیوگ  یم  یسک  هرابرد  برع  ار  لثملا  برض  نیا.تفر 

تـساوخ یم  هک  دوب  قمحا  رجاـت  نآ  هیبش  عقاو  رد  زین  هیواـعم.تسا  رتاـناد  رت و  هاـگآ  نآ  زا  وا  هک  دـنک  ناـیب  یـسک  دزن  یبلاـطم 
نامه یسراف  رد  لثملا  برض  نیا  لداعم  دهد و  حرش  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسا و  تمظع 

.دزومآ یم  نامقل  هب  تمکح  ای  درب  یم  نامرک  هب  هریز  سک  نالف  : مییوگ یم  تسا  فورعم  هک  تسا  يزیچ 

سپـس هتفرگ  ارف  يزادناریت  سرد  يداتـسا  دزن  هک  دـنک  یم  هیبشت  یـشان )  ) يزادـناریت هب  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، مود لاثم  رد 
کحـضم و تسا  يراک  هک  دـنک  یم  وا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  هقباـسم  هب  توعد  ار  وا  دزیخ و  یمرب  داتـسا  لـباقم  رد  هناروسج 

.روآ هدنخ 

ره ، يدرگاش ناونع  هب  ار  هیواعم  هک  هدومن  یناوارف  عضاوت  هیبشت  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  : دنا هتفگ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
.تسا هتفریذپ  دوخ  يارب  روسج  هاگآان و  دنچ 

یلع راتفر  نانخـس و  شنوناک  ، دنزومایب ار  نیتسار  مالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  دنهاوخ  یم  هک  اهنآ  لاح  ره  هب 
.دننک یفرعم  ترضح  نآ  هب  ار  مالسا  دنهاوخب  « اقلط ناگداتفا و« رود  هک  تسا  دنسپان  تشز و  ردقچ  تسا و  مالسلا  هیلع 

لّوا و هفیلخ  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  هرابرد  هک  هیواعم  نانخـس  زا  يرگید  شخب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ار یبلطم  دـننالف  نالف و  ، مالـسا رد  صاخـشا  نیرترب  هک  يدرک  نامگ  وت  :» دـیامرف یم  نینچ  دزادرپ و  یم  ، هدرک هراشا  موس  مود و 

رترب ریغ  رترب و  اب  ار  وت  ًاساسا  دناسر  یمن  وت  هب  ینایز  دشاب  غورد  رگا  تسین و  طوبرم  وت  هب  دشاب  تسار  رگا  هک  يا  هدـش  روآدای 
َْمل َصَقَن  ْنِإ  ،َو  ُهُّلُک ََکلَزَتْعا  َّمَت  ْنِإ  ًاْرمَأ  َتْرَکَذَـف  ؛ ٌناَُلف ٌناَُلف َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِساَّنلا  َلَْضفَأ  َّنَأ  َتْمَعَز  َو  ( ؛» راـکچ تسدریز  سییر و  و 

سپس ؛ تسا بیع  فاکش و  نامه  نآ  يردصم  مسا  يانعم  نداد و  فاکش  نتـسکش و  يانعم  هب  لصا  رد  « ملث ( .» 1  } ُهُْمَلث َکْقَْحلَی 
َْتنَأ َو اَم  َو   {. .تسا هتفر  راک  هب  نایز  ررـض و  يانعم  هب  الاب  هلمج  رد  تسا و  هدش  قالطا  نداهن  بیع  ،و  ندز تراسخ  هنوگ  ره  هب 

!(. َسوُسَْملا َِسئاَّسلا َو  َلوُضْفَْملا َو  َلِضاَْفلا َو 

هدوب نیا  دوخ  همان  رد  اهنآ  لیاضف  رکذ  موس و  مود و  لّوا و  هفیلخ  مان  ندرب  زا  هیواعم  فدـه  دـش  هراشا  قباس  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
دنک و ینابصع  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 

همان زا  زارف  نیا  رد  هک  يا  هدش  باسح  نیتم و  رایسب  ياه  هلمج  اب  مالسلا  هیلع  ماما.دزاس  دوخ  راک  هناهب  ار  نآ  وا  دیوگب و  ینخس 
دنزرف وـت  هک  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  عـقاو  رد.تسا  هتخاـس  ریز  هب  رـس  هدرک و  نورب  نادـیم  زا  یلک  هب  ار  وا  تسا 

رد وت.یتسه  یمالسا  دض  ياه  گنج  زورفا  شتآ  مالسا و  کی  هرامـش  نمـشد  یتسرپ و  تب  كرـش و  رفک و  هموثرج  نایفـسوبا ،
هللا یلـص  ربمغیپ  هباحـص  يارب  یهاوخ  یم  نونکا  تسا  هدوب  هناگیب  مالـسا  اب  وت  نادـناخ  يا و  هتفای  شرورپ  راوخرگج  دـنه  ناماد 
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.يزاسب لوضفم  لضاف و  ینک و  ماقم  نییعت  هلآ  هیلع و 

اب ار  اهنآ  نادـنزرف  ّتیلهاج و  نامز  رافک  زا  هدـش  دازآ  ناریـسا  :» دـیازفا یم  رتراکـشآ  رت و  هدـنبوک  یتروص  هب  همادا  رد  ترـضح 
َْنَیب َزِییْمَّتلا  ِءاَقَلُّطلا ، ِءاَْنبَأ  ِءاَقَلُّطِلل َو  اَم  َو  ( ؛»؟ تبـسن هچ  ناشتاقبط  فیرعت  تاجرد و  بیترت  نیتسخن و  نارجاهم  ناـیم  نداـهن  زاـیتما 

!(. ْمِِهتاَقَبَط َفیِْرعَت  ،َو  ْمِِهتاَجَرَد َبِیتْرَت  ،َو  َنِیلَّوَْألا َنیِرِجاَهُْملا 

يارب یهار  يدوب و  نادهاجم  غیت  ریز  ، دش حتف  مالـسا  نانمـشد  رگنـس  نیرخآ  هک  هّکم  حتف  زور  رد  وت  هک  يا  هدرک  شومارف  ایوگ 
داهن تنم  امش  رب  ترضح  نآ  دیدش و  میلست  ادخ  لوسر  مالسا و  ربارب  رد  لیلد  نیمه  هب  ، نایفـسوبا تردپ  نینچمه  یتشادن و  رارف 

روآ مرش  یتسار  دیزادرپ ؟ یم  تواضق  هب  ربمغیپ  هباحص  هرابرد  دیا و  هتسشن  يرواد  یـسرک  رب  دیا  هدمآ  لاح.درک  دازآ  ار  همه  و 
.دنک تلاخد  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  دهاوخب  دراد  ءوس  هنیشیپ  نیا  اب  يا  هداوناخ  تسا و  يا  هقباس  نینچ  ياراد  هک  یسک  تسا 

دندرک و شومارف  ار  وا  قباوس  دنداد و  لاب  رپ و  ربمغیپ  زا  دعب  ار  هیواعم  لاثما  هک  درک  یناسک  هجوتم  ار  داقتنا  زیت  هبل  دـیاب  عقاو  رد 
دـش و بوسنم  ماقم  نیا  هب  هیواـعم  هک  دوب  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  يرآ.دـندرپس  وا  هب  ار  مالـسا  روشک  زا  یمیظع  شخب  يرادـنامرف 
رد نت  اهنآ  تموکح  هب  دندرپس و  یـشومارف  هب  ار  هّیما  ینب  نادـناخ  قباوس  ، مک هلـصاف  نیا  اب  هک  تسا  یناناملـسم  هجوتم  ، شنزرس

مایق اهنآ  دض  رب  دنداد و 

هیواعم صخش  هّیما و  ینب  تمذم  رد  یمالسا  فلتخم  عبانم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  همه  نآ  اب.دندرکن 
.تسا هدش  نایب  اهنآ  تموکح  تارطخ  و 

نآ زا  هک  یهد  یم  رارق  یفـص  رد  ار  دوخ  وت  تاهیه  :» دـیازفا یم  رتشیب  دـیکأت  يارب  نخـس و  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
زا « ّنـح ( .» 1  } َّنَـح ْدََـقل  َتاَْـهیَه  ( ؛» دــنک يرواد  ، لـئاسم نـیا  رد  دــهاوخ  یم  یموـکحم  هـک  هدیــسر  ییاـج  هـب  راـک  ، يا هناـگیب 

ناکیپ هکنآ  زا  لبق  تسا  ریت  هبوچ  يانعم  هب  « حدـق ( .» 2  } ٌحِْدق  { .تسا هدـمآ  نداد  ادـص  قلطم  ندرک و  هلان  يانعم  هب  « نینح » هشیر
(. اََهل ُمْکُْحلا  ِْهیَلَع  ْنَم  اَهِیف  ُمُکْحَی  َقِفَط  ،َو  اَْهنِم َْسَیل   { .دریگ رارق  رگید  فرط  رد  رپ  نآ و  فرط  کی  رد 

هفیاط  ) نانحلا ینب  زا  یهورگ  هک  هدش  هتفرگ  اجنآ  زا  نآ  هشیر  هک  برع  نایم  رد  تسا  یلثملا  برـض   « اَْهنِم َْسَیل  ٌحِْدق  َّنَح  هلمج «
یـضوع ریت  بوچ  کی  اهنآ  دج.دندوب  هدرک  هدامآ  راک  نیا  يارب  ار  ریت  ياه  بوچ  دننک و  رامق  مه  اب  دنتـساوخ  یم  برع ) زا  يا 
دروخرب یبّلقت  ریت  بوچ  هب  هک  یماگنه  ، دوب روک  يدرم  ریت  ياهبوچ  هدننک  میسقت  تخادنا و  ریت  ياهبوچ  نآ  نایم  رد  دمآراکان  و 

ياهبوچ سنج  زا  هک  يریت  بوچ   « اَْـهنِم َْسَیل  ٌحْدـِق  َّنَح  تفگ «: تسین  یلـصا  ياـهبوچ  زا  نآ  هک  دـش  هجوتم  نآ  يادـص  زا  درک 
یتعامج موق و  رد  لخاد  ار  دوخ  هک  یسک  ره  يارب  ار  لثملا  برض  نیا  سپس  دش  شاف  نآ  ندوب  یبلقت  درک و  ادص  تسین  یلـصا 

هب هیواعم  دروم  رد  ار  لثملا  برض  نیا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دندرب و  راکب  تشادن  ار  اهنآ  یفیدر  مه  یگتـسیاش  هک  درک  یم 
نارجاهم و اجک و  هّکم  حـتف  زور  هدـش  دازآ  رافک.یتسین  اهنآ  زا  هک  ینک  یم  طولخم  یتعاـمج  اـب  يراد  ار  دوخ  وت  هک  هدرب  راـک 

. { ،ج 33،ص65 راونالاراحب زا  سابتقا  ( . 3  } .اجک نیتسخن  نادهاجم 

یـسرک رب  هنوگچ  یتسه  ناموکحم  هرمز  رد  قباوس  نآ  اب  وت  : دیامرف یم  احیرـص  الاب  ترابع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  لباق 
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؟ يراد يرواد  يوعد  يا و  هتسشن  نامکاح 

شیوخ یناوتان  یهاتوک و  زا  ینیشن و  یمن  دوخ  ياج  رس  رب  ارچ  ربخ ) یب  لفاغ و   ) ناسنا يا  :» دیازفا یم  رتشیب  دیکأت  يارب  هاگ  نآ 
يزوریپ بوـلغم و  هبلغ  اـب  ار  وـت  يدرگ ؟ یمن  زاـب  هدرک  نییعت  وـت  ندـنار  بقع  يارب  تارّدـقم  هک  اـجنآ  هـب  ارچ  یتـسین و  هاـگآ 

رب « عبر » هشیر زا  « عبرت ( .» 1  } َُعبْرَت َال  َأ  ( ؛» راکچ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالسا و  تفرـشیپ  شیادیپ و  رد   ) دنمزوریپ
یَلَع ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ   { .يراد یمن  رب  تسد  ینک و  یمن  فقوت  ارچ  ینعی  « عبرت ـال  «أ  هلمج تسا و  راـظتنا  فقوت و  ياـنعم  هب  « عفر » نزو

تسا و یلثملا  برـض  برع  نایم  رد  « کعلظ یلع  عبرا  » هلمج تسا و  نتفر  هار  ناگنل  گنل  ندـیگنل و  يانعم  هب  « علظ ( .» 2  } َکِْعلَظ
مارآ : دوش یم  هتفگ  وا  هب  دور و  یم  نآ  غارـس  هب  هدوهیب  شالت  اب  درادن و  ار  يزیچ  ماجنا  ییاناوت  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هرابرد 

فعـض و زا  هیاـنک  « عرذ روصق  تسا و« تسد  ود  هلـصاف  تسد و  ندوـشگ  ياـنعم  هب  « عرذ ( .» 3  } َکِـعْرَذ َروُُـصق  ُفِْرعَت  َو   { .ریگب
!(. ِِرفاَّظلا ُرَفَظ  َال  ،َو  ِبُوْلغَْملا ُهَبَلَغ  َْکیَلَع  اَمَف  ُرَدَْقلا  َكَرَّخَأ  ُْثیَح  ُرَّخَأَتَتَو   { .تس یناوتان 

.دنکن رتزارد  شیوخ  میلگ  زا  ار  اپ  دنیشنب و  دوخ  ياج  رس  رب  هک  دهد  یم  رادشه  وا  هب  تسخن  ، هلمج هس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

مامز یهاوخب  هک  يرت  ناوتان  نآ  زا  یتسین و  نادیم  نیا  درم  ینادـب  دـیاب  وت  هک  دـهد  یم  یـسانشدوخ  روتـسد  وا  هب  مود  هلمج  رد 
هب اهنآ  تاجرد  بیترت  راـصنا و  نارجاـهم و  صیخـشت  يارب  یهاوخب  اـی  يریگب و  تسد  هب  ار  یمالـسا  روشک  زا  یـشخب  تموکح 

فـص » رد ینکن و  زواجت  نآ  زا  يریگ و  ياج  هدز  مقر  وت  يارب  تارّدـقم  هک  يا  هبترم  ناـمه  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  ، ینیـشنب يرواد 
.ینیشنب « لاعنلا

ناتـسرپ و تب  دـندش و  بلاـغ  یتسرپ  تب  كرـش و  اـب  هزراـبم  رد  راـصنا  نارجاـهم و  هک  تسا  تسرد  : دـیامرف یم  موس  هلمج  رد 
زا ییوگ و  یم  نخـس  هراـب  نیا  رد  هک  راـکچ  ار  وت  تسوا  هباحـص  ربماـیپ و  هب  طوـبرم  نیا  یلو  ؛ دنتـشگ بوـلغم  مالـسا  نانمـشد 

.ینک یم  ثحب  دوخ  تاراختفا  زا  یکی  ناونع  هب  رافک  تسکش  نیملسم و  يزوریپ 

نیرخآ رد  هک  یمالـسا  زا  هدـنام  بقع  يدرف  وت  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ، هدـش عورـش  عیرفت  ياف  اـب  هک   ...« َکـْیَلَع اَـمَف  هلمج «
تردپ اب  مالسا  يزوریپ  تاظحل 

نارجاـهم ناـیم  رد  یهاوـخب  هـک  یتـسه  جراــخ  یلک  هـب  ثـحب  نـیا  هـنودرگ  زا  وـت  نیارباــنب  ، دــیدش میلــست  ًارهاــظ  نایفــسوبا 
.ییامن نییعت  ار  اهنآ  تاجرد  ینک و  تواضق  ، نیتسخن

دح و   ) تسار هار  زا  ینادرگرس و  یهارمگ )  ) نابایب رد  هراومه  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  :» دیازفا یم  هلمج  نیرخآ  نیمراهچ و  رد 
(. ِدْصَْقلا ِنَع  ٌغاَّوَر  ، ِهیِّتلا ِیف  ٌباَّهََذل  َکَّنِإ  َو  ( ؛» ینک یم  تکرح  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  لادتعا )

هدش قالطا  دوش  یم  نادرگرس  نآ  رد  ناسنا  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  هک  ینابایب  هب  سپـس  تسا  ینادرگرـس  ینعم  هب  لصا  رد  « هیت »
.هدش هتفگ  هیت  ، دندوب نادرگرس  لاس  لهچ  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هک  انیس  نابایب  هب  هک  هنوگ  نامه  تسا 

يداو کـی  رد  ار  دوخ  هکنیا  تسخن  ؛ دـنیب یم  اـطخ  رب  تهج  ود  زا  ار  هیواـعم  ریـسم  عقاو  رد  ریخا  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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وا ، دشاب مولعم  دصقم  قیرط  هک  ضرف  هب  هکنیا  رگید  تسا و  مولعمان  دصقم  قیرط  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  نآ  رد  هک  هدرک  راتفرگ 
.ددرگ یم  فرحنم  حیحص  ریسم  زا  هکلب  ، دنک یمن  باختنا  ار  میقتسم  هار 

فرط نآ  هب  هاگ  فرط و  نیا  هب  یهاگ  هک  تسا  یفارحنا  ياـه  تکرح  ینعم  هب  قوذ ) نزو  رب   ) غور هشیر  زا  هغلاـبم  هغیـص  « غاّور »
یم اجنیا  رد  دوخ  بطاخم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.دنک  یم  تکرح  تروص  نیا  هب  ، دتفین ماد  هب  هکنیا  يارب  هابور  : دنیوگ یم.دنور  یم 

هباحص عفادم  هاگ  ؛ ینک یمن  تکرح  لادتعا  ریـسم  رد  زگره  يوش و  یم  لیام  هناراکم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هراومه  وت  : دیوگ
گنج هب  يرب و  یم  ریـشمش  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  لـباقم  رد  هاـگ  يوش و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

.يزیخ یمرب 

مود شخب 

هراشا

ٍّلُِکل ،َو  ِراَْـصنَْألا َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنِم  َیلاَـعَت  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدِهُْـشتْسا  ًاـمْوَق  َّنَأ  - ُثِّدَـحُأ ِهّللا  ِهَـمِْعِنب  ْنَِـکل  ،َو  َکـَل ٍِربُْـخم  َْریَغ  يَرَت  اـَل  َأ 
َال َأ َو  ِْهیَلَع ! ِِهتاَلَص  َْدنِع  ًهَرِیبْکَت  َنیِْعبَِـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  ُهَّصَخ  ،َو  ِءاَدَهُّشلا ُدِّیَـس  : َلِیق اَنُدیِهَـش  َدِهُْـشتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ، ٌلْضَف
وُذ ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ُراَّیَّطلا  :» َلـِیق ْمِهِدِـحاَِوب  َلـُِعف  اَـم  اَنِدِـحاَِوب  َلـُِعف  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْـضَف -  ٍّلُِـکل  - ِهّللا ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَعُِّطق  ًاـمْوَق  َّنَأ  يَرَت 

ُناَذآ اَـهُّجُمَت  اـَل  ،َو  َنِینِمْؤُْـملا ُبوـُُلق  اَُـهفِْرعَت  ًهَّمَج  َلـِئاَضَف  ٌرِکاَذ  َرَکَذـَل  ، ُهَسْفَن ِءْرَْملا  ِهَیِکْزَت  ْنـِم  ُهـْنَع  ُهـّللا  یَهَن  اَـم  اـَل  ْوـَل  َو  !« ِْنیَحاَـنَْجلا
.اََنل ُِعئاَنَص  ُدَْعب  ُساَّنلا  ،َو  اَنِّبَر ُِعئاَنَص  اَّنِإَف  ُهَّیِمَّرلا  ِِهب  َْتلاَم  ْنَم  َْکنَع  ْعَدَف.َنیِعِماَّسلا 

همجرت

ایآ ، منک یم  وگزاب  دنوادخ  تمعن  يرازگرکش  ساپس و  ناونع  هب  هکلب  مهد  ربخ  وت  هب  مشاه ) ینب  لیاضف  هرابرد   ) مهاوخ یمن  نم 
اما ؛ دندش یتبترم  ماقم و  ياراد  مادک  ره  دندیشون  تداهش  تبرش  دنوادخ  هار  رد  هک  ار  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  ینیب  یمن  وت 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  و  ادخ ) هار  نادیهش  رورس   ) دش هتفگ  ادهّشلا » دّیس  » وا هب  دیـسر  تداهـش  هب  هزمح  ام  دیهـش  هک  یماگنه 
مادک ره  دش و  عطق  داهج  نادیم  رد  ناشتـسد  یهورگ  ینیب  یمن  ایآ.تفگ  ریبکت  داتفه  ریبکت ) جـنپ  ياج  هب   ) وا رب  زامن  ماگنه  هلآ 

نامسآ رد  هدننک  زاورپ  «، رایط » بقل ، داد خر  ام  زا  یکی  هرابرد  نایرج  نیا  هک  یماگنه  یلو  ؛ دندرک ادیپ  یتلزنم  ماقم و  مالـسا ) رد  )
ماـما دوـخ  هـب  هراـشا   ) يا هدـنیوگ  ، هدرک ییاتــسدوخ  زا  یهن  دـنوادخ  هـک  دوـب  نـیا  هـن  رگا  دـش و  هداد  وا  هـب  ، لاـب ود  اـب  تـشهب 

نیاربانب ، درادـن ابا  نآ  ندینـش  زا  ناگدنونـش  ياه  شوگ  تسانـشآ و  نآ  اب  هاگآ  نانمؤم  ِياهلد  هک  درمـش  یمرب  ار  یلیاضف  ( تسا
شیوخ راگدرورپ  تنم  نیهر  هتفای و  شرورپ  هدـیزگرب و  ام  ( نادـب و   ) نک رود  دوخ  زا  ار  ناـهارمگ  رادرب و  نانخـس  نیا  زا  تسد 

.دنتسه ام  تیاده  نیهر  ناگدش و  تیبرت  ناگتفای و  شرورپ  مدرم  میتسه و 

ریظن یب  ياهزایتما  ریسفت : حرش و 

اب تساوخ  یم  وا  اریز  ، تخاس سویأم  تشاد  هک  یفدـه  رد  ار  هیواعم  ، همان نیا  زا  هتـشذگ  لصف  رد  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما یلو  ؛ دزاس يرگید  نامثع  نهاریپ  ار  نآ  دونـشب و  اهنآ  دـض  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ینخـس  هناگ  هس  يافلخ  لیاضف  ندرمـشرب 
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راصنا نارجاهم و  نایم  ِيرواد  هلأسم و  نیا  رد  دورو  قح  یمرحمان و  نایم  نیا  رد  وت  تفگ  دز و  وا  هنیـس  رب  در  تسد  مالـسلا  هیلع 
.يرادن ار 

هب اـت  دزادرپ  یم  دانـسا  نیرت  مکحم  تاریبعت و  نیرتهب  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لـیاضف  ناـیب  هب  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  هاـگ  نآ 
هب هکلب  مهد  ربخ  وت  هب  مشاه ) ینب  لیاضف  هرابرد   ) مهاوخ یمن  نم  :» دیامرف یم  دنک  لاطبا  ار  هیواعم  ياهاعدا  میقتسم  ریغ  تروص 

دنوادـخ هار  رد  هک  راصنا  نارجاـهم و  زا  یتیعمج  ینیب  یمن  وت  اـیآ  منک  یم  وگزاـب  دـنوادخ  تمعن  يرازگرکـش  ساپـس و  ناونع 
دیـس » وا هب  دیـسر  تداهـش  هب  هزمح  اـم  دیهـش  هک  یماـگنه  اـما  دـندش  یتبترم  ماـقم و  ياراد  مادـک  ره  ، دندیـشون تداهـش  تبرش 

ریبکت داتفه  ریبکت ) جنپ  ياج  هب   ) وا رب  زامن  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  و  ادخ ) هار  نادیهش  رورـس   ) دش هتفگ  ءادهـشلا »
،َو ِراَْصنَْألا َنیِرِجاَهُْملا َو  َنِم  َیلاَعَت  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدِهُْـشتْسا  ًاـمْوَق  َّنَأ  - ُثِّدَـحُأ ِهّللا  ِهَمِْعِنب  ْنَِکل  ،َو  َکـَل ٍِربُْخم  َْریَغ  - يَرَت اـَل  َأ  ( ؛» تفگ

(. ِْهیَلَع ِِهتاَلَص  َْدنِع  ًهَرِیبْکَت  َنیِْعبَِسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  ُهَّصَخ  ِءاَدَهُّشلا َو  ُدِّیَس  : َلِیق اَنُدیِهَش  َدِهُْشتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ، ٌلْضَف ٍّلُِکل 

هزمح رب  وا  اب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  تفگ  یم  هک  ار  يریبکت  جـنپ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ، هدـمآ یمالـسا  تایاور  رد 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رـس  تشپ  دندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ناگتـشرف  زا  هورگ  هدراهچ  بیترت  نیا  هب  دندراذگ و  یم  زامن 

سمخ یلع  داز  نم  باـب  ج 3،ص 186،  ) یفاـک رد  لاـمجا  روط  هب  ریبکت ) داـتفه   ) ثیدـح نیا  ( . 1  } .دـندرازگ زاـمن  وا  رب  هلآ  و 
زا هورگ  هدراـهچ  اـب  زاـمن  راـب  هدراـهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  یلو  تسا  هدـمآ  ح 3 ) ، تاریبکت

 { .تسا هدمآ  مثیم  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دناوخ  ناگتشرف 

نادناخ ِنآ  زا  تلیضف  نیرترب  مینک  عورش  تداهش  زا  ار  لیاضف  رگا  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  لاح  ره  هب 
همه زا  شماقم  یمشاه  دیهش  نیا  یلو  ؛ دنراد ییالاو  ماقم  نادیهش  همه  هک  تسا  تسرد.تسام  زا  ادهشلا  دیـس  هزمح  اریز  ، تسام

.دوب رتالاو 

رد مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماقم  هن  رگ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رـصع  يادهـش  دروم  رد  ، هزمح يارب  بقل  نیا  هتبلا 
ریما تداهش  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا  هکنیا  بلاج  و.تسا  يرتالاو  ماقم  البرک  نادیهـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ماقم  رب  تداهش 

. { ،ج 15،ص 193 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .تسا هدرک  نایب  ار  نخس  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

رکذ ار  رایط  رفعج  تداهش  ناتساد  هتخادرپ و  مشاه  ینب  يادهش  زا  يرگید  تلیضف  نایب  هب  نخس  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ماقم و مالـسا ) رد   ) مادـک ره  دـش و  عطق  داهج  نادـیم  رد  ناشتـسد  یهورگ  ینیب  یمن  ایآ  :» دـیامرف یم  هیواعم  هب  باطخ.دـنک  یم 
وا هب  لاب  ود  اب  تشهب  نامـسآ  رد  هدـننک  زاورپ  «، رایط » بقل داد ، خر  ام  زا  یکی  هرابرد  نایرج  نیا  هک  یماـگنه  یلو  ، دـنتفای یتلزنم 
ِیف ُراَّیَّطلا  :» َلِیق ْمِهِدِحاَِوب  َلُِعف  اَم  اَنِدِحاَِوب  َلُِعف  اَذِإ  یَّتَح  - ٌلْضَف ٍّلُِکل  -َو  ِهّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَعُِّطق  ًامْوَق  َّنَأ  يَرَت  َال  َأ َو  ( ؛» دـش هداد 

«(. ِْنیَحاَنَْجلا وُذَو  ِهَّنَْجلا 

هک تسا  هدش  لقن  نینچ  يدقاو  يزاغم  زا  يرتست  موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

امسا هب  ار  رفعج  تداهش  ربخ  دش و  وا  رـسمه  امـسا  رب  دراو  بلاط  یبا  نب  رفعج  تداهـش  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
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ود رفعج  يارب  لاعتم  دنوادخ  : دومرف داب  تیادف  مردام  ردپ و  يرآ  : درک ضرع  مهدب ؟ وت  هب  یتراشب  ایآ  امسا  يا  : دومرف سپـس  داد 
همه هب  ار  تراشب  نیا  ادخ  لوسر  يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و  : تفگ امسا.دنک  یم  زاورپ  نآ  اب  تشهب  نامسآ  رد  هک  هداد  رارق  لاب 

هل هّللا  لـعج  دـق  دهـشتسا و  دـق  ارفعج  نا  ـالا  :» دومرف تفر و  ربنم  زارف  رب  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ.هدـب  مدرم 
ود دش ) عطق  هک  شتسد  ود  ياج  هب   ) دنوادخ دیسر و  تداهش  هب  هتوم ) نادیم  رد   ) رفعج دیـشاب  هاگآ  ؛ هنجلا یف  امهب  ریطی  نیحانج 

جهن حرـش  ،ج 3،ص 111 و  يرتست هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1 «. } دـنک یم  زاورپ  نآ  اـب  تشهب  نامـسآ  رد  هـک  داد  رارق  وا  يارب  لاـب 
.{ ،ج 15،ص 71 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

هن رگا  و  :» دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  یلک  نایب  کی  هب  مشاه  ینب  لـیاضف  زا  مهم  دروم  ود  نیا  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
نآ اب  هاگآ  نانمؤم  ِياهلد  هک  درمـش  یمرب  ار  یلیاضف  هدـنیوگ  ، دـنک ییاتـسدوخ  ، ناـسنا هک  تسا  هدرک  یهن  دـنوادخ  هک  دوب  نیا 

َِلئاَضَف ٌرِکاَذ  َرَکَذـَل  ، ُهَسْفَن ِءْرَْملا  ِهَیِکْزَت  ْنِم  ُْهنَع  ُهّللا  یَهَن  اَم  َال  َْول  َو  ( ؛» درادـن اـبا  نآ  ندینـش  زا  ناگدنونـش  ياـه  شوگ  تسانـشآ و 
ناهد زا  تاعیام  زا  يزیچ  نتخیر  نوریب  يانعم  هب  « جـح » نزو رب  « جـم » هشیر زا  « ّجـمت ( .» 2  } اَهُّجُمَت َال  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ُبُوُلق  اَُـهفِْرعَت  ، ًهَّمَج

نیا اه  شوگ  هک  تسا  نیا  الاب  هلمج  يانعم  ؛ تسا هتفر  راک  هب  زین  شوگ  هلیـسو  هب  نانخـس  ندینـش  دروم  رد  هژاو  نآ  سپـس.تسا 
(. َنیِعِماَّسلا ُناَذآ   { .دوش یم  اریذپ  ار  نآ  هکلب  ، دزیر یمن  نوریب  دوخ  زا  ار  لیاضف 

هکلب ، ناـنمؤم اـهنت  هن  هک  دراد  ترهـش  يردـق  هب  تسین و  اـت  ود  یکی  هدرک و  رپ  ار  اـج  همه  تیب  لـها  اـم  لـیاضف  هکنیا  هب  هراـشا 
دنچ ره  دنا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  نآ  يدایز  هورگ  دنتـسه و  انـشآ  نآ  اب  زین  مالـسا  زا  ناگناگیب  ناقفانم و 

ناوارف لیاضف  نآ  ندرک  وگزاب  زا  نم  دوش  ییاتسدوخ  رب  لمح  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ دیشابن انشآ  نآ  اب  هیواعم )  ) وت لاثما 
نانمؤم يرواد  هب  ار  نآ  منک و  یم  یشوپ  مشچ 

.مراذگ یم  او  دننک  یم  یگدنز  ناناملسم  نایم  رد  اهنآ  زا  يرایسب  زونه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  باحصا  و 

رادرب اه  نخس  نیا  زا  تسد  سپ  :» دیامرف یم  دنز و  یم  دایرف  هیواعم  رب  ییوگ  همان  زا  زارف  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
ناـگتفای و شرورپ  مدرم  میتسه و  شیوخ  راـگدرورپ  تنم  نیهر  هتفاـی و  شرورپ  هدـیزگرب و  اـم  نک  رود  دوخ  زا  ار  ناـهارمگ  و 
هب يزادناریت  اب  هک  تسا  يدیـص  يانعم  هب  « هیمر ( .» 1  } ُهَّیِمَّرلا ِِهب  َْتلاَم  ْنَم  َْکنَع  ْعَدَف  ( ؛» دنتـسه ام  تیاده  نیهر  ناگدـش و  تیبرت 
زا ار  وا  دیص  نآ  دور و  یم  يدیـص  لابند  هک  تسا  یـسک  هب  هراشا  « هیمرلا هب  تلام  نم  » هلمج تسا و  « ایامر » نآ عمج  و.دیایب  تسد 

لثم يدارفا  : دیوگ یم  هیواعم  هب  نخس  نیا  اب  ، مالـسلا هیلع  ماما.دوش  یم  هارمگ  نابایب  رد  اسب  يا  دزاس و  یم  فرحنم  یلـصا  ریـسم 
مامز وت  دـنا  هدـش  فرحنم  قح  هداج  زا  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  ایند  لام  ماقم و  دیـص  لاـبند  هک  دنتـسه  یناـسک  صاـع  نب  ورمع 

(. اََنل ُِعئاَنَص  ُدَْعب  ُساَّنلا  ،َو  اَنِّبَر ُِعئاَنَص  اَّنِإَف   { .راپسم ناهارمگ  نیا  هب  ار  دوخ  رایتخا 

یب نانخـس  هب  ینکـش  نادند  خساپ  دراد و  ییالاو  رایـسب  ياوتحم  غیلب  حیـصف و  رایـسب  هلمج  نیا  ، هغالبلا جـهن  ناحراش  فارتعا  هب 
.تسا هیواعم  شزرا 

یم مالـسلا  هیلع  ماما  ، تسا ّتنم  نیهر  هتفای و  شرورپ  هدـیزگرب و  ینعم  هب  هژاو  نیا  هعینـص و  عیمج  « عئانـص » هکنیا هب  هّجوت  اـب  اریز 
زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  شدوخ  هدیزگرب  دنوادخ.درک  عولط  ام  هناخ  زا  تّوبن  باتفآ  هک  تسین  دیدرت  ياج  : دیامرف
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هب دیـسر  تیاده  ملع و  لامک و  جوا  هب  هک  یماگنه  دومن ؛ تیبرت  یحو  شوغآ  رد  داد و  شرورپ  ار  وا  دومن و  باختنا  ام  نادـناخ 
تیبرت مدرم  مییادخ و  ناگدیزگرب  ناگتفای و  تیبرت  ام  نیاربانب  ، میدیزگرب ار  هار  نیمه  وا  لابند  هب  مه  ام  تخادرپ و  مدرم  تیاده 

ار يدارفا  مان  دوخ  همان  رد  ینک و  هسیاقم  نارگید  اب  ار  ام  هک  درادـن  نیا  ياج  ور  نیا  زا  ، ام ياه  هماـنرب  هتخادرپ  هتخاـس و  هتفاـی و 
.دنا هدش  تیاده  ام  هلیسو  هب  دنا  هدش  تیاده  رگا  هک  يربب 

عونصم ار  مدرم  دنا و  هدییوپ  ار  طارفا  هار  یضعب   « اََنل ُِعئاَنَص  ریسفت « رد 

راگزاس نآرق  تایآ  اب  نخـس  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنا  هتـسناد  اـهنآ  هدرب  اـی  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هیآ ، هط ( . 1 « } مداد شرورپ  مدوخ  يارب  ار  وت  نم  و  ؛  یِـسْفَِنل َُکتْعَنَطْـصا  َو  دـیامرف «: یم  اـج  کـی  رد  یـسوم  هراـبرد  نآرق  ؛ تسین

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  .{ 41

هیآ ، هط ( . 2 «. } یبای شرورپ  تبقارم  تحت  ات  ، مدنکفا وت  رب  مدوخ  زا  یتبحم  نم  و  ؛  ِیْنیَع یلَع  َعَنُْصِتل  یِّنِم َو  ًهَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَأ  َو  » 
.{ 39

میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  زا  ربتعم  یثیدـح  رد  هکنیا  بلاج  داد و  نافلاخم  تسد  هب  يا  هناهب  الاب  ریـسفت  هنافـسأتم 
مالسلا هیلع  ماما  دننک ؟ یم  لقن  امـش  زا  مدرم  هک  تسیچ  نیا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  : درک ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  تلـصابا  هک 

( ٌدِیبَع ْمَُکل  َساَّنلا  َّنَأ  َنوُعَّدَت  ْمُکَّنِإ   ) دنتسه امش  ناگدرب  مدرم  همه  هک  دینک  یم  اعدا  امـش  : دنیوگ یم  : درک ضرع  زیچ ؟ هچ  : دومرف
: دومرف تفشآرب و  تخس  مالسلا  هیلع  ماما 

مالسلا مهیلع  ِیئَابآ  ْنِم  ًادَحَأ  ُْتعِمَس  َال  ُّطَق َو  َِکلَذ  ُْلقَأ  َْمل  یِّنَِأب  ٌدِهاَش  َْتنَأ  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  َِملاع  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َرِطاف  َّمُهّللا  »
زا یتسه و  نیمز  اه و  نامـسآ  راگدیرفآ  هک  وت  ادـنوادخ  ؛ اَْهنِم ِهِذَـه  ِّنا  هَّمُْألا َو  ِهِذَـه  َدـْنِع  ِِملاَظَْملا  َنِم  اََنل  اَِمب  ُِملاَْعلا  َْتنَأ  ُّطَق َو  َلاَق 

مدینـشن زگره  مدادـجا  ناردـپ و  زا  کـی  چـیه  زا  متفگن و  ینخـس  نینچ  زگره  نم  هک  یهاوگ  دوخ  وت  یهاـگآ  راکـشآ  ناـهنپ و 
اضرلا رابخا  نویع  ( . 3 «. } تساهنآ زا  یکی  زین  تمهت  نیا  یهاـگآ و  تسا  هتفر  اـم  رب  تّما  نیا  زا  هک  ییاـه  ملظ  هب  وت  اراـگدرورپ 

.{ ،ج 2،ص 184 مالسلا هیلع 

اه هتکن 

ادهشلادیس هزمح  لیاضف 

هک تسا  هدمآ  یمالسا  عبانم  رد  يرایسب  بلاطم  وا  زوسناج  تداهش  مالـسا و  هب  وا  ياهب  نارگ  تامدخ  هزمح و  تیـصخش  هرابرد 
.دوش یم  هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  الیذ 

زور ؛ حیبستلا ءاول  رفعج  یلا  ریبکتلا و  ءاول  هزمح  یلا  دمحلا و  ءاول  یلع  یلا  همایقلا  موی  عفدی  :» تسا هدمآ  یفوک  تارف  ریـسفت  رد  .1
هدرپس رفعج  تسد  هب  حیبست  مچرپ  هزمح و  تسد  هب  ریبکت  مچرپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تسد  هب  ادخ  شیاتـس  دـمح و  مچرپ  تمایق 

 { .هزمح هدام  ، راحبلا هنیفس  ( . 1 «. } دوش یم 
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هایا و هلوانیف  ایندلا  یف  هّللا  ءادعا  هزمح  لتاقی  ناک  يذـلا  حـمرلاب  یتأی  :» تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  .2
رد ادخ  نانمشد  اب  ، نآ اب  هزمح  هک  يا  هزین  مالـسلا  هیلع  یلع  تمایق  زور  ؛ کحمرب کئایلوا  نع  میحجلا  دذ  هّللا  لوسر  مع  ای  : لوقی
زا هزین  نیا  اـب  ار  خزود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يوـمع  يا  : دـیوگ یم  دـهد و  یم  هزمح  تـسد  هـب  ، درک یم  داـهج  اـیند 

 { .كردم نامه  ( . 2 «. } نک رود  تناتسود 

: تسا هدمآ  ینالقسع  رجح  نبا  هتشون  هباحصلا  زییمت  یف  هباصالا  باتک  رد  .3

ریـش هبیوث  مان  هب  نز  کی  زا  ود  ره  تشاد و  یّنـس  توافت  وا  اب  لاـس  راـهچ  اـی  لاـس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  هزمح  »
هک نامیاز  ود  رد  ، تسا هدوب  هبیوث  دنزرف  ود  هب  طوبرم  یگراوخ  ریش  نیا  هتبلا   ) دندش یم  بوسحم  یعاضر  ردارب  دندوب و  هدروخ 

تخاس و رختفم  ءادهـشلا  دیـس  هّللا و  دـسا  بقل  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ) هلـصاف  لاس  راهچ  اـی  ود  ، نآ ناـیم 
رانک رد  دـش و  تحاران  رایـسب  شیرق  رافک  يوس  زا  شندـب  ندـش  هلثم  هزمح و  تداهـش  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هلـص رایـسب  وت  ومع  يا  دنک  تتمحر  ادـخ  ؛ تاریخلل الوعف  محرلل  الوصو  تنکل  مع  يا  هّللا  کمحر  :» دومرف داتـسیا و  هزمح  دـسج 

.{ ،ج 1،ص 354 هباصالا ( . 3 «. } يداد یم  ماجنا  ریخ  راک  رایسب  يدروآ و  یم  اجب  محر 

هعقاو زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  :» تسا هدـمآ  ریثا  نبا  هتـشون  هباحـصلا  هفرعم  یف  هباغلادـسا  باتک  رد  .4
هزمح هناخ  هک  یلاح  رد   ) دینـش اهنآ  ياـه  هناـخ  زا  راـصنا  هلیبق  يادهـش  يارب  ار  يراز  هیرگ و  يادـص  تشگ  زاـب  هنیدـم  هب  دـحا 
هزمح میومع  هک  سوسفا  ؛ هل یکاوـب  ـال  هزمح  نکل  :» دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـب ) نیرجاـهم  زا  وا  اریز  دوـب ، شوماـخ 
هزمح يارب  دـینک  هیرگ  دوخ  نادیهـش  يارب  هکنآ  زا  شیپ  : دـنتفگ ناشنانز  هب  دیـسر  راصنا  شوگ  هب  نخـس  نیا  «. درادـن ینارادازع 

.دییامن يراوگوس 

همادا ار  همانرب  نامه  زین  زورما  ات  دنام و  یقاب  هنیدم  مدرم  نایم  رد  ّتنس  کی  ناونع  هب  راک  نیا  : دیوگ یم  فورعم ) خروم   ) يدقاو
. { ،ج 2،ص 48 هباغلا دسا  ( . 1 «. } دنهد یم 

ادخ رکذ  دوب و  هتخاس  یحیبست  هزمح  ربق  كاخ  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  قالخالا  مراکم  باتک  رد  .5
. { ،ج 82،ص 333،ح 16 راونالاراحب ،ص 280 و  قالخالا مراکم  ( . 2  } .تفگ یم  حیبست  نآ  اب  ار 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  وا  غیرد  یب  تیامح  مالـسا و  تبرغ  ماگنه  رد  وا  يراکادف  هزمح و  ترـضح  تلیـضف  رد  تایاور 
لقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  يرگید  ثیدح  اب  ار  رصتخم  نیا  ؛ تسا ناوارف  شا  هناعاجش  تداهش  هلآ و 

زا دـعب  هک  دـمآ  نایم  هب  یثداوح  زا  نخـس  ، میدوب شتمدـخ  رد  ام  : دـیوگ یم  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  : میـشخب یم  ناـیاپ  هدرک 
ضرع یـسک.دمآ  دوـجو  هب  تفـالخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنموم  ریما  نتخاـس  مورحم  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـلحر 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دندرکن ؟ تمواقم  نایرج  نیا  لباقم  رد  ارچ  دنتشاد  يدنمورین  دارفا  مشاه  ینب  ؛ درادب ملاس  ار  وت  دنوادخ  : درک

یقاب یفیعـض  دارفا  دـندش و  دیهـش  هک  سوسفا  یلو  ؛ دنتـشاد هزمح  رفعج و  نوچمه  يریلد  عاجـش و  نادرم  مشاه  ینب  يرآ  : دومرف
هفیلخ ربارب  رد  رفعج  هزمح و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ؛ ِْهَیلِإ اَلَصَو  اَم  َیلِإ  اَلَصَو  اَم  اَمِِهتَرْضَِحب  اَناَک  ًارَفْعَج  َهَزْمَح َو  َّنَأ  َْول  ِهّللاَو  اَمَأ  «؛ دندنام

(. { صیخلت یمک  اب   ) ،ج 8،ص 189،ح 216 یفاک ( . 3 «. } دندیسر یمن  دوخ  فده  هب  دندوب  مود  لّوا و 
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بلاط یبا  نب  رفعج  يالاو  ماقم 

یمالسا تایاور  رد  ، دومرف مالسا  ردق  یلاع  يادهـش  نایم  رد  رفعج  تلزنم  ماقم و  هب  ییانعم  رپ  هراشا  الاب  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دوش یم  هدید  هراب  نیا  رد  یمهم  تاریبعت  زین 

یم عمج  رـشحم  هنحـص  رد  ار  قیالخ  همه  دـنوادخ  ، تمایق زور  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یفاک  باتک  رد  .1
: دنک یم  ضرع  يدناسر ؟ مدرم  هب  ار  یهلا  توعد  ایآ  دوش  یم  لاؤس  وا  زا  تسا  حون  دننز  یم  ادص  هک  ار  یسک  نیلوا  دنک 

اه تما  همه  رظان  دـهاش و  هک   ) هّللادـبع نب  دـمحم  : دـیوگ یم  دـهد ؟ یم  یهاوگ  رما  نیا  رب  یـسک  هچ  : دوش یم  هتفگ  وا  هب  يرآ !
یم ضرع  تسوا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  دـیآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  دـنک و  یم  تکرح  حون  تسا ) هدوب 
دهد یم  یهاوگ  یسک  هچ  دش  لاؤس  نم  زا  يرآ  ما  هتـشاد  هضرع  ما  هدرک  توعد  غالبا  هک  تسا  هدرک  لاؤس  نم  زا  دنوادخ  : دنک

( نم يوس  زا   ) دیورب و هزمح  يا  رفعج و  يا  : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ.هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  : مدرک ضرع 
هللا یلص  مالسا  ربمغیپ  روتسد  هب   ) هزمح رفعج و  : دوزفا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس.تسا  هدرک  تلاسر  غالبا  وا  هک  دیهد  یهاوگ 

مالـسلا هیلع  ماما  دوب ؟ دـهاوخ  اـجک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  : درک ضرع  دوب  رـضاح  هک  یـسک.دنتسه  اـیبنا  غـالبا  هاوگ  هلآ ) هیلع و 
. { ،ج 8،ص 267،ح 392 یفاک ( . 1 (. } َِکلَذ ْنِم  ًَهلِْزنَم  ُمَظْعَأ  َوُه   ) تسا رتالاب  مه  نیا  زا  شماقم  وا  : دومرف

يرایسب ثیداحا  دراد و  یناوارف  لیاضف  رفعج  هک  دنک  یم  لقن  نییبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  .2
هـشبح زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  درک  حتف  ار  ربیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هکنیا  هلمج  زا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد 
يردا ام  :» دومرف ار  فورعم  هلمج  نیا  دیـسوب و  ار  وا  یناـشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ.دوب  هتـشگ  زاـب 

( هشبح زا   ) رفعج ندمآ  تسا  رت  نیرفآرورـس  نم  يارب  ود  نیا  زا  کی  مادک  مناد  یمن  ؛ ربیخ حتفب  ما  رفعج  مودقب  احرف  دشا  امهیاب 
حتف ای 

هدرک لقن  ،ج 6،ص 67  قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  ثیدـح  نیا  ،ج 15،ص 72. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1 «. } ربیخ
 { .تسا

نب دیز  وا  زا  دعب  دروآ  مالـسا  هک  دوب  يدرم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  رد  قشمد  خیرات  رد  رکاسع  نبا  .3
. { ،ج 6،ص 66 قشمد خیرات  رصتخم  ( . 2  } .بلاطوبا نب  رفعج  سپس  هثراح و 

تسشن و یم  اهنآ  رانک  رد  تشاد  یناوارف  هقالع  ارقف  نادنمتـسم و  هب  رفعج  هک  تسا  هدمآ  هباحـصلا  زییمت  یف  هباصالا  باتک  رد  .4
دـیمان و نیکاسملا  وبا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ  یم  نخـس  اهنآ  اـب  درک و  یم  تمدـخ  اـهنآ  هب 

ثیدح نیا  : دیازفا یم  سپـس  « ینم هیبش  يوخ  تقلخ و  رظن  زا  وت  ؛ یُِقلُخ یِْقلَخ َو  َتْهَبْـشَأ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
 { .رفعج لاح  حرش  ،ج 1،ص 237، هباصالا ( . 3  } .دنا هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ملسم  يراخب و  ار 

ِْدبَع وـَُنب  ُنَْحن  :» دوـمرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  کـلام  نب  سنا  زا  قـشمد  خـیرات  رد  رکاـسع  نـبا  .5
نادـنزرف ام  ؛ ُْنیَـسُْحلا ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاَف َو  ٌِّیلَع َو  ِْنیَحاَنَْجلا َو  وُذ  ٌرَفْعَج  ِءاَدَـهُّشلا َو  ُدِّیَـس  ُهَزْمَح  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ُهَداَس  ِِبلَّطُْملا 
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رصتخم ( . 4 «. } نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  نیحانجلا و  وذ  رفعج  ءادهشلا و  دیـس  هزمح  نم و  میتشهب  لها  ناگرزب  بلطملادبع 
. { ،ج 6،ص 68 قشمد خیرات 

هب دـنوادخ  : دومرف میهد  یم  نایاپ  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یثیدـح  اـب  ، تسا یناوارف  ثیداـحا  زین  رفعج  تلیـضف  رد 
ربخ نیا  داتسرف و  رفعج  غارس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مهد  یم  شاداپ  ار  رفعج  تلـصخ  راهچ  نم  هک  داتـسرف  یحو  شلوسر 

متفگ یمن  هراـب  نیا  رد  يزیچ  نم  ، دوب هداد  ربـخ  وـت  هب  دـنوادخ  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  : درک ضرع  رفعج.تشاذـگ  ناـیم  رد  وا  اـب  ار 
رگا متسناد  یم  اریز  دوب ) لومعم  هک  ّتیلهاج  رصع  رد  یتح   ) مدیشونن بارش  زگره  نم  تسا ) نیا  نم  هناگراهچ  لاصخ  )

زگره دروآ و  یم  نییاـپ  ار  ناـسنا  تیـصخش  غورد  متـسناد  یم  اریز  ، متفگن غورد  زگره  دوش و  یم  لـیاز  نم  لـقع  مشونب  بارش 
تب متسناد  یم  نوچ  ، مدرکن هدجـس  تب  يارب  زگره  دنوش و  راتفرگ  زین  نم  هداوناخ  مدیـسرت  یم  اریز  ، دشن یتفع  یب  هدولآ  مناماد 

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  : دومرف دز و  وا  هناش  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دهد  یم  يدوس  هن  دناسر و  یم  ینایز  هن 
ار ثیدح  نیا  ،ج،4،ص 397، هیقفلا هرضحی  نم ال  ( . 1  } .ینک زاورپ  تشهب  رد  ناگتشرف  هارمه  نآ  اب  هک  دهد  رارق  لاب  ود  وت  يارب 

 { .تسا هدروآ  ،ج 6،ص 67  قشمد خیرات  رصتخم  رد  زین  رکاسع  نبا 

يوـس هب  ترجه   ) تشاد ترجه  ود  نیارباـنب  ، دوـب هشبح  هب  نارجاـهم  سییر  هک  تسا  نآ  رفعج  تاراـختفا  زا  اـهنیا  همه  رب  هفاـضا 
( هبعک يوس  هب  هنیدم  رد  سپس  سدقملا و  تیب  يوس  هب  مالـسا  زاغآ  رد   ) دناوخ زامن  هلبق  ود  هب  و  هنیدم ) يوس  هب  ترجه  هشبح و 

دراو ثیداحا  رد  هک  هنوگ  نامه  هّکم ) حـتف  رد  یتعیب  مالـسا و  زاغآ  رد  یتعیب   ) درک تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  راـب  ود  و 
 { .رفعج هدام  ، راحبلا هنیفس  ( . 2  } .تسا هدش 

موس شخب 

هراشا

ُنوُکَی یَّنَأ  َكاَنُه َو  ُْمتَْسل ! ،َو  ِءاَفْکَْألا َلِْعف  ، اَنْحَْکنَأ اَنْحَکَنَف َو  اَنِـسُْفنَِأب ؛ ْمُکاَنْطَلَخ  ْنَأ  َکِمْوَق  یَلَع  اَِنلْوَط  ُّيِداَع  َال  اَنِّزِع َو  ُمیِدَق  اَنْعَنْمَی  َْمل 
ُْریَخ اَّنِم  ،َو  ِراَّنلا ُهَْیبِص  ْمُْکنِم  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَّنِم  ،َو  ِفاَلْحَْألا ُدَسَأ  ْمُْکنِم  ِهّللا َو  ُدَسَأ  اَّنِم  ،َو  ُبِّذَـکُْملا ُمُْکنِم  ُِّیبَّنلا  اَّنِم  َِکلَذ َو 
َّذَش اَم  اََنل  ُعَمْجَی  ِهّللا  ُباَتِک  ،َو  ُعَفُْدت َال  اَُنتَِّیلِهاَج  ،َو  َعِمُـس ْدَق  اَنُماَلْـسِإَف  ْمُْکیَلَع ! اََنل َو  اَّمِم  ٍرِیثَک  ِیف  ِبَطَْحلا ، َُهلاَّمَح  ْمُْکنِم  ،َو  َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن 

َنیِذََّلل َمیِهاَْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  :» َیلاَعَت ُُهلْوَق  »َو  ِهّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اُولوُأ  َو  :» َیلاَـعَت ُهَناَْحبُـس َو  ُُهلْوَق  َوُه  ،َو  اَّنَع
یَلَع َنوُرِجاَهُْملا  َّجَـتْحا  اََّمل  َو.ِهَعاَّطلاـِب  َیلْوَأ  ًهَراَـت  ،َو  َِهباَرَْقلاـِب َیلْوَأ  ًهَّرَم  ُنْحَنَف  « َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهّللا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبَّتا َو 

ُراَْصنَْألاَف ِهِْریَِغب  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ْمُکَنوُد ، اََنل  ُّقَْحلاَف  ِِهب  ُجَـلَْفلا  ِنُکَی  ْنِإَـف  ، ْمِْهیَلَع اوُجَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  ِهَفیِقَّسلا  َمْوَی  ِراَْـصنَْألا 
.ْمُهاَوْعَد یَلَع 

همجرت

هب میـشاب  هتـشاد  طالتخا  شزیمآ و  امـش  اب  ام  هک  دـشن  عنام  هیما ) ینب  ) امـش هلیبق  موق و  رب  ام  ِنیـشیپ  ياـیاطع  نیرید و  تزع  زگره 
رد ، دنمه زارط  مه  هک  یماوقا  نوچمه  میداد  رسمه  امـش  هب  شیوخ  هلیبق  نارتخد  زا  میتفرگ و  رـسمه  امـش  هفیاط  زا  ام  لیلد  نیمه 
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ربمایپ ام  نایم  زا  هک  یلاح  رد  تسناد  ناـسکی  مه  اـب  ار  هورگ  ود  نیا  ناوت  یم  هنوگچ.دـیدوبن  هیاـپ  نیا  رد  زگره  امـش  هک  یلاـح 
نایم زا  و  هزمح )  ) ادخ ریـش  ام  نایم  زا  (، لهج وبا  نوچمه  يا   ) هدننک بیذـکت  امـش  نایم  زا  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

ناناوج رورس  ود  ام  نایم  زا  نایفس ) وبا   ) یمالسا دض  ياه  نامیپ  ریش  امش 

نیرتهب ام  زا  طیعم ) یبا  نب  هبقع  نادـنزرف  ناورم و  دالوا   ) شتآ ناکدوک  امـش  ناـیم  زا  و  مالـسلا ) اـمهیلع  نیـسح  نسح و  ) تشهب
زا رگید  ناوارف  روما  و  نایفـس ) وبا  رهاوخ  بهل و  وبا  رـسمه  لیمج  ما   ) بطحلا هلامح  امـش  زا  و  مالـسلا ) اهیلع  همطاف   ) ناهج نانز 

رـصع رد  ام  تفارـش  اهراک و  هدیـسر و  همه  شوگ  هب  اـم  مالـسا  نارود  نیارباـنب  ، دـیراد امـش  هک  یلیاذر  میراد و  اـم  هک  یلیاـضف 
نخـس نآ  دـهاش  تسا و  هدومن  عمج  ام  يارب  هتخاس  رود  ام  زا  نمـشد )  ) ار هچنآ  ادـخ  باتک  ، تسین یفخم  یـسک  رب  زین  ّتیلهاج 

( نارگید زا  ،) هتـشاد ررقم  ادخ  هک  یماکحا  رد  ، رگیدـکی هب  تبـسن  یهلا  باتک  رد  نادـنواشیوخ  :» هدومرف هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ 
: هدومرف زین  »و  دنرتراوازس

و داد ) همادا  ار  وا  راـختفا  رپ  هار  هک   ) ربماـیپ نیا  نینچمه  ،و  دـندرک يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا  هـب  مدرم  نیرتراوازـس  »
يدنواشیوخ تبارق و  ببـس  هب  فرط  کی  زا  ام  سپ  «، تسا نانمؤم  روای  تسرپرـس و  ، دنوادخ ،و  دنا هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک 

اریز هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا   ) تعاطا ببـس  هب  رگید  يوس  زا  میرتراوازـس و  نارگید  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  )
اب يدنواشیوخ  تبارق و  هب  لالدتسا  تفالخ ) هب  تبـسن  دوخ  ّتیناقح  تابثا  يارب   ) راصنا ربارب  رد  هفیقـس  رد  ، نارجاهم هک  زور  نآ 
زا ام  هک  ارچ   ) امـش اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا  يزوریپ  ِلیلد  نیا  رگا  دـندش  زوریپ  اهنآ  رب  دـندرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رد مه  اهنآ  و   ) تسا یقاب  دوخ  ياج  رب  راصنا  ياعدا  دنتشاد  يرگید  لیلد  رگا  و  میرت ) کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  همه 

(«. دندرک یم  هبلاطم  ریما  مکنم  ریما و  انم  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دنراد  یقح  تفالخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  زا  رگید  مهم  تاکن  ریسفت : حرش و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  زا  رگید  مهم  تاکن 

نکن روصت  دهد  یم  رادـشه  هیواعم  هب  هکنیا  تسخن  ؛ دـنک یم  هراشا  يرگید  مهم  تاکن  هب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا یضعب  اب  مشاه  ینب  هفیاط  رگا 

یم تـسا  هدوـب  راـثیا  لـضفت و  یعوـن  نـیا  هـکلب  ، تساـهنآ ندوـب  ناـسکی  رب  لـیلد  ، دـنا هدرک  جاودزا  دـنا و  هـتخیمآرد  هـّیما  ینب 
نیمه هب  ؛ میشاب هتشاد  طالتخا  شزیمآ و  امش  اب  ام  هک  دشن  عنام  امش  هلیبق  موق و  رب  ام  ِنیـشیپ  يایاطع  نیرید و  تزع  زگره  :» دیامرف
یلاح رد  دنمه  زارط  مه  هک  یماوقا  نوچمه  میداد  رـسمه  امـش  هب  شیوخ  هلیبق  نارتخد  زا  میتفرگ و  رـسمه  امـش  هفیاط  زا  ام  لیلد 

هب ، تسا یلام  ییاناوت  تاناکما و  يانعم  هب  « لوط ( .» 1  } اَِنلْوَط ُّيِداَع  َال  اَنِّزِع َو  ُمیِدَق  اَنْعَنْمَی  َْمل  ( ؛» دیدوبن هیاپ  نیا  رد  زگره  امـش  هک 
کی یمـسج  ای  یلام  ياه  ییاناوت  اریز  ، هدـش هتفرگ  « ضرع » لباقم رد  لوط » » زا لصا  رد  تسا و  هدـمآ  زین  شـشخب  لضف و  ياـنعم 
يانعم هب  الاب  هلمج  رد  « اـنلوط يداـع  » ریبعت نیارباـنب  ، تسا هدنـشخب  ياـنعم  هب  « لوطلا يذ   » دـناسر و یم  ار  ناـسنا  تردـق  لوط  عون 

رب « ؤفک » عمج « ءاـفکالا ( .» 2  } ِءاَـفْکَْألا َلـِْعف  ، اَـنْحَْکنَأ اَـنْحَکَنَف  اَنـِـسُْفنَِأب ؛ ْمُکاَـنْطَلَخ  ْنَأ  َکــِمْوَق  یَلَع   { .تساــم یگــشیمه  ياــیاطع 
!(. َكاَنُه ُْمتَْسل  َو   {، .تسا تیصخش  رد  زارط  مه  فیدر و  مه  يانعم  هب  « لفق » نزو
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تسناد یم  مشاه  ینب  زارط  مه  ار  هّیما  ینب  هک  هدوب  نیا  هیواعم  همان  نحل  هک  دیوگ  یم  تهج  نیا  زا  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
ناملـسم ًارهاـظ  هک  یماـگنه  یلو  ؛ دـندوب تواقـش  رفک و  رادمدرـس  هّیما  ینب  تیـالو و  تّوـبن و  نوناـک  مشاـه  ینب  هـک  یلاـح  رد 

نایفـسوبا رتخد  هک  هبیبح  ما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لیلد  نیمه  هب  ؛ درک ءافکا  زارط و  مه  هلماعم  اهنآ  اب  مالـسا  ، دـندش
.دروآ رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ما  شرتخد  ربمغیپ  دومن و  جاودزا  دوب 

هّیما و ینب  مشاه و  ینب  توافت  ، نکـش نادـند  ناـهرب  نشور و  لـیلد  اـب  هکنیا  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
ام نایم  زا  هک  یلاح  رد  تسناد  ناسکی  مه  اب  ار  هورگ  ود  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  :» دیامرف یم  دزاس  نشور  ار  اهنآ  هب  هتـسباو  نادناخ 
زا و  هزمح )  ) ادخ ریـش  ام  نایم  زا  (، لهج وبا  نوچمه  يا   ) هدننک بیذکت  امـش  نایم  زا  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

نایم زا  و  مالسلا ) امهیلع  نیسح  نسح و   ) تشهب ناناوج  رورس  ود  ام  نایم  زا  نایفس ) وبا   ) یمالسا دض  ياه  نامیپ  ریـش  امـش  نایم 
هلامح امـش  زا  و  مالـسلا ) اهیلع  همطاف   ) ناهج نانز  نیرتهب  ام  زا  طیعم ) یبا  نب  هبقع  نادـنزرف  ای  ناورم  دالوا   ) شتآ ناکدوک  اـمش 

َو ( ؛» دیراد امش  هک  یلیاذر  میراد و  ام  هک  یلیاضف  زا  رگید  ناوارف  روما  و  نایفـس ) وبا  رهاوخ  بهل و  وبا  رـسمه  لیمج  ما   ) بطحلا
هب « فلج » نزو رب  « فلح » عمج « فالحالا ( .» 1  } ِفاَلْحَْألا ُدَسَأ  ْمُْکنِم  ِهّللا َو  ُدَسَأ  اَّنِم  ،َو  ُبِّذَـکُْملا ُمُْکنِم  ُِّیبَّنلا َو  اَّنِم  َِکلَذ َو  ُنوُکَی  یَّنَأ 
نآ هب  دـنزاس  یم  دـکؤم  دـنگوس  اب  ار  اهنامیپ  هک  اجنآ  زا  تسا و  ندرک  دای  دـنگوس  ینعم  هب  « فرح » نزو رب  « فلح نامیپ و« ینعم 
ٍرِیثَک ِیف  ، ِبَطَْحلا َُهلاَّمَح  ْمُْکنِم  ،َو  َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ُْریَخ  اَّنِم  ،َو  ِراَّنلا ُهَْیبِص  ْمُْکنِم  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَّنِم  َو   {، .دوش یم  هتفگ  فلح 

!(. ْمُْکیَلَع اََنل َو  اَّمِم 

رب ار  نانآ  نانامیپ  مه  هّیما و  ینب  ياه  ییاوسر  مشاه و  ینب  نادناخ  تیعقوم  هدنز  ِدانسا  نیا  نایب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب 
.نخس رد  تغالب  تحاصف و  يانعم  تسا  نیا  دنام و  یمن  یقاب  یسک  يارب  راکنا  ياج  هک  يا  هنوگ  هب  هدرمش 

رب بّذـکم  ناونع  هب  ار  یمانمگ  درفا  هاـگ  دـنا و  هداد  یتواـفتم  تارظن  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  ، تسیک بّذـکم  زا  روظنم  هکنیا  رد 
هچ تسا  لهج  وبا  نامه  مالـسا  خیرات  رد  بّذکم  قادـصم  نیرت  نشور  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  بجعت  هب  ار  ناسنا  هک  دـنا  هدرمش 
مه هک  دنک  یم  نایب  ار  اهنآ  هب  هتـسباو  ماوقا  هّیما و  ینب  ياه  تحیـضف  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  ، مینادـن هچ  مینادـب و  هیما  ینب  زا  ار  وا 

.دندوب نانآ  نامیپ  مه  هدیقع و 

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هزمح  ترضح  روظنم  هک  تسین  نارـسفم  نایم  رد  ییوگتفگ  چیه  « هّللادسا » دروم رد 
وبا نآ  ریـسفت  نیرت  نشور  هک  یلاح  رد  هدـش  هداد  يدّدـعتم  تالامتحا  زین  « فالحالا دـسا   » دروم رد  تخاـس و  رختفم  بقل  نیا  هب 

.دوب بازحا  گنج  نیرخآ  هک  تفرگ  یم  نامیپ  ناکرشم  فلتخم  فیاوط  زا  مالسا  دض  رب  شیاه  گنج  رد  هک  تسا  نایفس 

همه زا  یلو  هدـش  زاربا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  يوس  زا  یفلتخم  تارظن  خزود ) ناـکدوک   «) ِراَّنلا ُهَْیبِـص  ریـسفت « دروـم  رد  نینچمه 
درم نیا  ندب  رب  یکانلوه  تابرـض  ردب  گنج  زور  رد  یتقو  هک  دنـشاب  طیعم  یبا  نب  هبقع  ياه  هچب  روظنم  هک  تسا  نیا  رت  بسانم 

ای ؛ دمحم ای  هیبصلل  نم  :» تفگ زیمآ  محرت  ییادص  اب  داتفا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  شمـشچ  ، دش دراو  لد  گنـس  كانرطخ 
جهن حرش  ( . 1 «. } خزود شتآ  ؛ راـنلا :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  »؟ دـش دـهاوخ  هچ  منادـنزرف  فیلکت  مور  یم  نم  دـمحم 

. { ،ج 15،ص 197 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2211 

http://www.ghaemiyeh.com


دیا هداتفا  دوخ  نادـنزرف  رکف  هب  نونکا  اما  دـیتسین  اهنآ  نادـنزرف  رکف  چـیه  دـیناسر و  یم  لتق  هب  ار  ناناملـسم  امـش  هکنیا  هب  هراشا 
ینادنزرف هک  دیوگ  یم  ام  هب  مه  خیرات.دوب  دنهاوخ  مالسا  نانمشد  فص  رد  دننک و  یم  یط  ار  امش  ریـسم  هدنیآ  رد  هک  ینادنزرف 

.دوب هبقع  نب  دیلو  هلمج  زا  دندوب  ترارش  أشنم  هک  دنتفرگ  اپ  وا  زا 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  مالسا  ياملع  ریاس  هغالبلا و  جهن  ناحراش  همه  قافتا  هب   « َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ُْریَخ  زا « روظنم 
هب ندیشخب  شمارآ  يارب  دوخ  تافو  يرامیب  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدمآ  ملـسم  حیحـص  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز 

،ج ملسم حیحص  ( . 2 { .»؟ هَّمُْألا ِهِذَـه  ِءاَِسن  َهَدِّیَـس  ْوَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسن  َهَدِّیَـس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَـضْرَت  اَم  ُهَمِطاَف َأ  اَـی  :» دومرف همطاـف  شرتخد 
نیا ياجب  مکاح  كردتـسم  دمحا و  دنـسم  رد  هحفص 142 و  دلج 7  يراخب  حیحـص  رد  ثیدـح  نیمه  هیبش  . { 7،ص 144-143

. { ،ج 3،ص 186 مکاح كردتسم  ،ج 3 ص 80 و  دمحا دنسم  ( . 3  } .تسا رتریگارف  هک  هدمآ  نیَِملاَْعلا »  ِءاَِسن  َهَدِّیَس  ریبعت «

لیمج ما  روظنم  نآرق  نارـسفم  هغالبلا و  جـهن  ناحراش  قافتا  هب  هدـش  هراشا  وا  هب  دـسم  هروس  رد  نآرق  رد  هک  « بطحلا هلاـمح  » اـما
.تسا هیواعم  همع  نایفس و  وبا  رهاوخ  ، بهل وبا  رسمه 

هّیما و ینب  نادـناخ  تیعقوم  مشاـه و  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  تیعقوم  یبوخ  هب  هدـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  عومجم  زا 
اب مالسلا  هیلع  ماما  دوش و  یم  نشور  اهنآ  هب  هتسباو  نادناخ 

هب يا  هدنبوک  خساپ  ، هدومرفن نایب  یتاظحالم  يور  تسا و  هدوب  زین  يرگید  دایز  لئاسم  ، دوش یم  هدافتسا  نآ  لیذ  زا  هک  دوخ  نایب 
.داد شیاهاعدا  ربارب  رد  هیواعم 

ام تفارش  اهراک و  هدیسر و  همه  شوگ  هب  ام  مالسا  نارود  نیاربانب  :» دیازفا یم  تشذگ  هچنآ  دیکأت  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. ُعَفُْدت َال  اَُنتَِّیلِهاَج  ،َو  َعِمُس ْدَق  اَنُماَلْسِإَف  ( ؛» تسین یفخم  یسک  رب  زین  ّتیلهاج  رصع  رد 

هب زین  ّتیلهاج  نامز  رد.میدوب  نآرق  مالـسا و  عفادم  هراومه  میدوب و  ام  ناناملـسم  نیتسخن  دش و  زاغآ  ام  زا  مالـسا  هکنیا  هب  هراشا 
هک میدناوخ  رفعج  تالاح  رد  یتیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  میدوب و  فورعم  مدرم  همه  نایم  رد  تناما  يراک و  تسرد  یمان و  کین 

هّیما و ینب  سکع  هب  دوتس  ّتیلهاج  نامز  رد  هتسجرب  تلیـضف  راهچ  ببـس  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يارب  دنوادخ 
.دندوب يزیر  نوخ  داسف و  تنطیش و  يرگ و  هلیح  هب  فورعم  هک  اهنآ  هب  هتسباو  نادناخ 

ینب : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  « داقع » يرصم فورعم  هدنسیون  زا  « دمحم هیرقبع  » باتک زا  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
مامت رد  ام  دنـسپان و  رهاوظ  اب  دندوب  ینارگ  هلیح  هّیما  ینب  دـندوب و  رهاظ  نسح  یقالخا و  لیاضف  هدـیقع و  نابحاص  هراومه  مشاه 

.{ ،ج 3،ص 471 هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1  } .مینیب یم  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  ار  فالتخا  نیا  ، تافص

تـسخن لصف  رد  : دراد لصف  هس  رد  هحفـص  دـصکی  دودـح  رد  ینالوط  یثحب  اه  توافت  نیا  نایب  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنیا  بلاج 
راختفا نآ  هب  هّیما  ینب  هک  يروما  زا  مود  لصف  رد  دـنک و  یم  لقن  سمـش ) دـبع  نادـنزرف   ) هّیما ینب  هب  تبـسن  ار  مشاه  ینب  لیاضف 

،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .دهد یم  خساپ  موهوم  تاراختفا  نیا  زا  موس  لصف  رد  دیوگ و  یم  نخـس  دـندرک  یم 
. { 15،ص 295-198
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ینب تیولوا  ّتیناقح و  نآ  زا  هیآ  ود  اب  دور و  یم  دـیجم  نآرق  غارـس  هب  یخیرات  يوق  لیالد  نیا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
نآ تسا و  هدومن  عمج  ام  يارب  هدرک  ادج  هتخاس و  رود  ام  زا  نمـشد )  ) ار هچنآ  ادخ  باتک  :» دـیامرف یم  دـنک  یم  تابثا  ار  مشاه 

نیرتراوازـس :» هدومرف زین  دنرتراوازـس و  رگیدـکی  هب  تبـسن  یهلا  باتک  رد  نادـنواشیوخ  :» هدومرف هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  نخس 
وا هب  هک  یناسک  و  داد ) همادا  ار  وا  راختفا  رپ  هار  هک   ) ربمایپ نیا  نینچمه  ،و  دـندرک يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم 

اُولوُأ َو  َیلاَعَت « ُهَناَْحبُس َو  ُُهلْوَق  َوُه  ،َو  اَّنَع َّذَش  اَم  اََنل  ُعَمْجَی  ِهّللا  ُباَتِک  َو  ( ؛» تسا نانمؤم  روای  تسرپرـس و  ، دنوادخ دنا و  هدروآ  نامیا 
ُِّیبَّنلا اَذه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  َیلاَعَت «: ُُهلْوَق  َو  .{ هیآ 75 ، لافنا ( . 1  « } ِهّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا 

.{ 68، هیآ نارمع  لآ  ( . 2 « (. } َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهّللا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   ) يدنواشیوخ تبارق و  ببس  هب  فرط  کی  زا  ام  سپ  :» دیازفا یم  هیآ  نیا  قیبطت  ریـسفت و  رد  ترـضح 
،َو َِهباَرَْقلِاب َیلْوَأ  ًهَّرَم  ُنْحَنَف  ( ؛») هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا   ) تعاطا ببـس  هب  رگید  يوس  زا  میرتراوازـس و  نارگید  زا  هلآ )

(. ِهَعاَّطلِاب َیلْوَأ  ًهَراَت 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  رد  رایعم  رگا  هک  ددـنب  یم  هیواعم  رب  ار  اههار  مامت  هیآ  ود  نیا  رکذ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، عقاو رد 
تاروتـسد زا  تعاطا  تامیلعت و  اب  ییانـشآ  ، رایعم رگا  میرت و  کیدزن  هک  ارچ  ، میرتراوازـس همه  زا  ام  ، دشاب وا  اب  تبارق  ، هلآ هیلع و 

یـسرک رب  هک  يرگید  ناسک  هّیما و  ینب  نادناخ  هک  یلاح  رد  میرت  عیطم  وا  نییآ  هب  تبـسن  رتانـشآ و  همه  زا  ام  دشاب  ترـضح  نآ 
.دنرادن ار  تیولوا  ود  نیا  زا  کی  چیه  دنتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفالخ 

خساپ.ددرگ مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  تیحالـص  رب  لیلد  دناوت  یم  ییاهنت  هب  يدنواشیوخ  رگم  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
هب رظان  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ 

رب لیلد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تبارق  اهنآ  ؛ دش لّوا  هفیلخ  نارادـفرط  يوس  زا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  تسا  یلالدتـسا 
.میبرقا اهنآ  همه  زا  ام  دشاب  نیا  رایعم  رگا  هک  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما.دنتسناد  دوخ  تیولوا 

زا هدـییاز  یتعاط  ، هدومن تعاط  هب  ریبعت  نآ  زا  تسا و  هتفگ  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  ناـمه  یلـصا  راـیعم  نیقی  هب 
یگتـسیاش ، دشاب رتشیب  نآ  هب  شنامیا  رت و  هاگآ  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  بتکم  هب  تبـسن  هک  یـسک.نامیا  ملع و 

هکنیا رتالاب  نآ  زا  میناد و  یم  رت  هتـسیاش  همه  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ام  لـیلد  نیمه  هب.دراد  وا  تفـالخ  يارب  يرتشیب 
.دیزگرب ار  وا  شدوخ  دوب  ترضح  نآ  رد  هک  يریظن  یب  ياه  یگتسیاش  بجوم  هب  دنوادخ 

رد ، نارجاهم هک  زور  نآ  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  درک  هراشا  نآ  هب  ـالاب  رد  هچنآ  هراـبرد  يرتشیب  حیـضوت  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  هب  لالدتسا  تفالخ ) هب  تبـسن  دوخ  ّتیناقح  تابثا  يارب   ) راصنا ربارب  رد  هفیقس 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هب  همه  زا  ام  هک  ارچ   ) امـش اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا  يزوریپ  ِلیلد  نیا  رگا  دندش  زوریپ  اهنآ  رب  ، دندرک
هب ار  نآ  هک  دنراد  یقح  تفالخ  رد  مه  اهنآ  و   ) تس یقاب  دوخ  ياج  رب  راصنا  ياعدا  دراد  يرگید  لیلد  رگا  و  میرت ) کیدزن  هلآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  ِهَفیِقَّسلا  َمْوَی  ِراَْصنَْألا  یَلَع  َنوُرِجاَهُْملا  َّجَتْحا  اََّمل  َو  ( ؛») دندرک یم  هبلاطم  ریما  مکنم  ریما و  انم  ناونع 

يانعم هب  ردـصم و  مسا  « جرح » نزو رب  « جَـلَف هدـش و« هتفرگ  ندـش  يزوریپ  ياـنعم  هب  « حـتف » نزو رب  « جـلف » هشیر زا  « اوجلف ( .» 1  } اوُجَلَف
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قالطا زین  دوش  یم  ندش  ریگ  نیمز  ببس  هاگ  هک  زیچ  ود  نایم  هلصاف  فاکـش و  يانعم  هب  « جرخ » نزو رب  « جلف » هژاو و.تسا  يزوریپ 
(. ْمُهاَوْعَد یَلَع  ُراَْصنَْألاَف  ِهِْریَِغب  ْنُکَی  ْنِإ  ،َو  ْمُکَنوُد اََنل  ُّقَْحلاَف  ِِهب  ُجَلَْفلا  ِنُکَی  ْنِإَف  ، ْمِْهیَلَع  { .تسا هدش 

خر هب  ار  اهنآ  شا  همان  رد  هیواعم  هک  دهد  یم  مود  لّوا و  هفیلخ  دروم  رد  هیواعم  نانخس  هب  ینمض  خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
زا هن  دندوب و  نارجاهم  زا  هن  اریز  ، دنرادن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ  يارب  یگتسیاش  هّیما  ینب  اهنت  هن  : دیامرف یم  دوب  هدیشک 

یگتسیاش ناشدوخ  نانخـس  دانتـسا  هب  زین  نیتسخن  يافلخ.دندوب  هّکم  حتف  زور  هدش  دازآ  ناکرـشم  نامه  ینعی  اقلط  زا  هکلب  ، راصنا
مالسلا هیلع  یلع  دشاب  تبارق  - اهنآ لالدتسا  قبط  - یگتسیاش رایعم  رگا.تشاد  دوجو  رت  هتسیاش  اهنآ  زا  اریز  ، دنتشادن راک  نیا  يارب 

نیا گرب  خاش و  نارگید  رگا.وا  داماد  مه  ربمایپ و  يومع  رسپ  مه  ؛ دوب رت  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  اهنآ  همه  زا 
.مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناماما  نینچمه  دوب و  تخرد  نآ  هویم  مالسلا  هیلع  یلع  ، دنشاب تّوبن  هرجش 

یلدج تالالدتسا  ناونع  هب  نآ  زا  قطنم  رد  هک  تسا  مصخ  تاملسم  هب  لالدتسا  عقاو  رد  لالدتـسا  نیا  هک  مینک  یم  رارکت  ًاددجم 
.دننک یم  شحالس  علخ  دننادرگ و  یم  زاب  وا  هب  دنریگ و  یم  وا  زا  هتشاد  ملسم  وا  ار  هچنآ  ینعی  ؛ دننک یم  ریبعت 

اه هتکن 

هفیقس ياغوغ  رپ  ناتساد  -1

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هفیلخ  باختنا  يارب  هک  هدعاس  ینب  هفیقس  يارجامرپ  ناتساد  هب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
لیذ رد  ربتعم  عبانم  دانتـسا  هب  یخیرات  ساسح  ياهتمـسق  رکذ  اب  ار  هفیقـس  ناتـساد  ام.تسا  هدومرف  هراـشا  دـش  لیکـشت  هلآ  هیلع و 
هدرپ بـیجع  هئطوـت  نـیا  زا  مـیدروآ و  حورـشم  روـط  هـب  « هدـعاس ینب  هفیقـس  ناتــساد  تفـالخ و  هلأـسم  » ناوـنع تـحت  هـبطخ 67 

: مینک یم  هفاضا  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد.میتشادرب 

هدمآ درگ  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  راصنا  تیعمج  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  لماک  رد  ریثا  نبا  دوخ و  خیرات  رد  يربط  هکنیا  تسخن 
یم تعیب  یلع  اب  اـهنت  اـم  ؛ اـِّیلَع اَّلِإ  ُِعیاَُـبن  اـَل  :» دـنتفگ رکبوبا  اـب  تعیب  يارب  تبـسن  رمع  داهنـشیپ  ربارب  رد  اـهنآ  زا  یهورگ  اـی  دـندوب 

ریبز هلمج  زا  مشاه و  ینب  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  «) مینک

هب رمع  نایرج  نیا  زا  دعب  : دیوگ یم  بلطم  نیا  رکذ  زا  دعب  يربط  (. دندوبن رـضاح  هفیقـس  رد  نارجاهم  زا  يرگید  هورگ  نینچمه  و 
ْوَأ ْمُْکیَلَع  َّنَقِرُْحَنل  ِهّللا  َو  :» تفگ ، دنتـشاد روضح  نارجاهم  زا  یهورگ  ریبز و  هحلط و  اـجنآ  رد  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  غارس 

،ج 2،ص يربط خیرات  ( . 1 «. } دینک تعیب  دـییآ و  نوریب  ای  مینز  یم  شتآ  امـش  اب  ار  هناخ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  ؛ ِهَْعیَْبلا َیلا  َّنُجُرْخََتل 
(. { هنس 11 ثداوح   ) 443

ملـسا نب  هملـس  ریـضح و  نب  دیـسا  ، دـندوب هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هناخ  هب  هلمح  نیا  رد  رمع  اب  هک  یناسک  هلمج  زا  و 
 { .دسا هدام  ، راحبلا هنیفس  ( . 2  } .دندوب

هک دوب  دعس  نب  ریشب  هلمج  زا  دندیـسر  یماقم  هب  ًادعب  مادک  ره  دندش  مدقـشیپ  رکبوبا  اب  تعیب  رد  هک  راصنا  زا  یعمج  هکنیا  رگید 
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ماقم هب  هک  دوب  ملسا  نب  هملس  موس  دش  هنیدم  یماظتنا  يورین  تسرپرس  هک  ریضح  نب  دیسا  رگید  دش و  هفیلخ  یلاع  نارواشم  وزج 
 { .دوش هعجارم  دعب  هب  ،ص 9  هسایسلاو همامالا  باتک  هب  ( . 3  } .دیسر دیسا  تنواعم 

مالسا ّتیلهاج و  رصع  رد  مشاه  ینب  لیاضف  -2

هسیاقم مشاه و  ینب  لیاضف  هرابرد  هحفـص ) دصکی  دودح   ) یحورـشم رایـسب  ثحب  همان  نیا  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  دش  هتفگ 
.دنک یم  رکذ  دوب ) هیما  ردپ  سمش  دبع   ) سمش دبع  ینب  یفنم  فعض و  طاقن  اب  نآ 

ینب هک  یلاح  رد  دندرک  میدقت  مالسا  هب  رفعج  هزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچمه  يراوگرزب  نادیهـش  مشاه  ینب  هکنیا  هلمج  زا 
هللا یلـص  ربمغیپ  درک ، یم  دـیلقت  ار  ربمایپ  نتفر  هار  هاگ  تسا  فورعم  هک  دنتـشاد  صاعلا  یبا  نب  مکح  نوچمه  ییاه  کقلد  هّیما 

.دورب هار  میقتسم  فاص و  روط  هب  تسناوت  یمن  زگره  نآ  زا  دعب.درک  نیرفن  ار  وا  دید و  ار  وا  هلآ  هیلع و 

زا عافد  نافیعـض و  زا  تیامح  يارب  هک  ینامیپ  دوب  لوضفلا » فلِح  » ّتیلهاج رـصع  رد  زیمآراختفا  ياه  ناـمیپ  زا  یکی  هکنیا  رگید 
نآ رد  سمـش  دبع  ینب  زا  يدـحا  یلو  دنتـشاد  تکرـش  برع  لیابق  زا  یماوقا  مشاه و  ینب  ، نامیپ نیا  رد.دوب  هدـش  هتـسب  نامولظم 

.دنتشادن تکرش 

یکی هّیما  هکنیا  هلمج  زا  ؛ دش یمن  نآ  بکترم  برع  زا  يدحا  هک  دـندش  بکترم  ییاهراک  ّتیلهاج  نامز  رد  هّیما  ینب  هکنیا  رگید 
اه یگدولآ  هنوگ  نیا  زا  مشاه  ینب  ناماد  هک  یلاح  رد.دروآ  رد  ورمع  وبا  شدنزرف  يرسمه  هب  شدوخ  تایح  رد  ار  شنارسمه  زا 

.دوب كاپ 

همادا ار  رجاـه  لیعامـسا و  هار  درک و  رفح  ار  مزمز  وا  ؛ تشاد يریظن  یب  لـیاضف  دوـب  مشاـه  ینب  ناـگرزب  زا  هک  بـلطملا  دـبع  زین 
هب ؛ درک اضما  زین  ار  نآ  دمآ و  مالـسا  هک  داد  رارق  رتش  دص  کی  ار  نآ  هید  دش و  لئاق  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  ناسنا  نوخ  يارب  ؛ داد

دوب یناوج  نامز  نآ  رد  هک  بلطملا  دـبع  یلو  ؛ دـندرک رارف  هّکم  زا  ًامومع  شیرق  ، هّکم هب  ههربا ) رکـشل   ) لیف رکـشل  موجه  ماـگنه 
.رگید ناوارف  لیاضف  »و  مور یمن  نوریب  دنوادخ  مرح  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  ؛ ِهّللا ِمَرَح  ْنِم  َجُرْخَأ  َال  ِهّللا  َو  :» تفگ

هب تاحفص  نیا  نمض  رد  هتبلا.دینک  هعجارم  ات 295  هحفص 198  دلج 15  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 
.دیوگ یم  خساپ  ار  اهنآ  دنک و  یم  هراشا  دنا  هدرمش  هّیما  ینب  يارب  ناسولپاچ  ناقلمتم و  هک  رخافم  زا  یضعب 

مراهچ شخب 

هراشا

.َْکَیلِإ ُرْذُْعلا  َنوُکَیَف  ، َْکیَلَع ُهَیاَنِْجلا  ِتَْسیَلَف  َِکلَذَک  َِکلَذ  ْنُکَی  ْنِإَف  ، ُْتیََغب ْمِهِّلُک  یَلَع  ،َو  ُتْدَسَح ِءاَفَلُْخلا  ِّلُِکل  یِّنَأ  َتْمَعَز  َو 

اَهُراَع َْکنَع  ٌرِهاَظ  ٌهاَکَش  َْکِلت  َو 
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اَم َو  َتْحَضَْتفاَف ! َحَضْفَت  ْنَأ  ،َو  َتْحَدَمَف َّمُذَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْدََقل  ِهّللا  ُرْمََعل  ؛َو  َِعیَابُأ یَّتَح  ُشوُشْخَْملا  ُلَمَْجلا  ُداَُقی  اَمَک  ُداَقُأ  ُْتنُک  یِّنِإ  : َْتُلق َو 
،َو اَهُدْـصَق َكِْریَغ  َیلِإ  ِیتَّجُح  ِهِذَـه  َو  ِِهنیِقَِیب ! ًاباَتُْرم  َال  ،َو  ِِهنیِد ِیف  ًاّکاَش  ْنُکَی  َْمل  اَـم  ًاـمُولْظَم  َنوُکَی  ْنَأ  ِیف  ٍهَضاَـضَغ  ْنِم  ِِملْـسُْملا  یَلَع 

.اَهِرْکِذ ْنِم  َحَنَس  اَم  ِرْدَِقب  اَْهنِم  ََکل  ُْتقَلْطَأ  یِّنَِکل 

همجرت

تسا هتفرن  وت  رب  یتیانج  دشاب  هنوگ  نیا  رگا  مدرک  متس  اهنآ  رب  مدیزرو و  دسح  نیشیپ  يافلخ  هب  تبـسن  نم  هک  یتشادنپ  نینچ  وت 
وت رب  نآ  راـع  درگ  هک  دـشاب ) بیع  رگا   ) تسا یبـیع  نیا  :(» رعاـش هتفگ  هب  تسین  طوبرم  وت  هب  ادـبا  و   ) منک یهاوخرذـع  وت  زا  هک 

ینک تمذـم  يا  هتـساوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  منک  تعیب  ات  دندیـشک  یم  يا  هدز  راسفا  رتش  نوچمه  ارم  هک  يا  هتفگ  وت  .دنیـشن » یمن 
بیع ناملـسم  کـی  يارب  رما  نیا.يا  هدـش  اوسر  تدوخ  یلو  ینک  اوسر  يا  هتـساوخ  يا و  هتفگ  اـنث  حدـم و  هاـگآ ) دوخاـن   ) یلو

تـسا نم  تجح  لیلد و  نیا.دنکن  کش  دوخ  نیقی  رد  دـشاب و  هتـشادن  دـیدرت  دوخ  نید  رد  هک  ماد  ام  دوش  عقاو  مولظم  هک  تسین 
.مدرک هراشا  وت  يارب  دمآ  شیپ  نآ  نایب  هک  رادقم  نیمه  هب  نم  وت و  ریغ  ربارب  رد 

تسین طوبرم  وت  هب  روما  نیا  ریسفت : حرش و 

تسین طوبرم  وت  هب  روما  نیا 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  شا  همان  رد  وا  هک  دروآ  یم  ار  هیواعم  نوزومان  نانخـس  زا  رگید  یکی  ، همان زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب رتشیب  همه  زا  یتشاد و  تداسح  زین  رمع  هب  تبـسن  يدز و  زاب  رـس  شتعیب  زا  يدـیزرو و  دـسح  رکب  وبا  هب  وت  :» دوب هتفگ  ًاـحیرص 

«. ...يدرک دیدرت  وا  لقع  شور و  نید و  مهف و  رد  یتخاس و  المرب  ار  وا  راک  ياه  یتشز  یتشاد و  دسح  نامثع 

هنوگ نیا  رگا  مدرک  متس  اهنآ  رب  مدیزرو و  دسح  نیـشیپ  يافلخ  هب  تبـسن  نم  هک  یتشادنپ  نینچ  وت  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
بیع رگا   ) تسا یبیع  نیا  :(» رعاش هتفگ  هب  تسین  طوبرم  وت  هب  ًادـبا  و   ) منک یهاوخرذـع  وت  زا  هک  تسا  هتفرن  وت  رب  یتیاـنج  دـشاب 

ِتَْسیَلَف َِکلَذَک  َِکلَذ  ْنُکَی  ْنِإَف  ، ُْتیََغب ْمِهِّلُک  یَلَع  ُتْدَسَح ، ِءاَفَلُْخلا  ِّلُِکل  یِّنَأ  َتْمَعَز  َو  ( ؛» دنیـشن یمن  وت  رب  نآ  راع  درگ  هک  دشاب )
َْکَیلِإ ُرْذُْعلا  َنوُکَیَف  ، َْکیَلَع ُهَیاَنِْجلا 

قالطا صقن  بیع و  هنوگ  ره  رب  سپس  تسا و  يرامیب  يانعم  هب  لصا  رد  « يوکش »و« ءاکـش »و« وْکـش »و« هاکـش ( .» 1  } ٌهاَکَش َْکِلت  َو 
هب دوشب  يدـعتم  نع  اب  هک  یماگنه  « رهاـظ » هژاو ( . 2  } ٌرِهاَظ  { .تسا هدـمآ  ملظت  یتحاران و  راهظا  ياـنعم  هب  تیاکـش  تسا و  هدـش 

.تسین وت  رب  نآ  راـع  بیع و  هک  تسا  نیا  شموـهفم  « اـهراع کـنع  رهاـظ  » هلمج تسا و  ندـیدرگ  فرطرب  ندـش و  لـیاز  ياـنعم 
اَهُراَع َْکنَع  {

(.

درمش و یم  نارگید  راک  رد  یلوضف  یعون  ار  نآ  دنز و  یم  رانک  هنحص  نیا  رد  دورو  زا  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، بیترت نیا  هب 
زا هلحرم  نیرخآ  رد  یتسه و  اقلط  زا  هک  وت  اما  ؛ دنوش یعدم  اهنآ  نادنزرف  ای  اهنآ  دیاب  ما  هتشاد  افلخ  اب  یلکشم  نم  رگا  : دیوگ یم 
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.يوش دراو  عوضوم  نیا  رد  يرادن  قح  ، يدش اریذپ  ار  مالسا  هّکم  حتف  رد  يراچان  يور 

ار مالـسا  ّتیلهاج  نارود  هک  يدرم  تسا  یلزه ) بیوذ  وبا   ) زا هدومرف  دانتـسا  نآ  هب  شمالک  نیا  رد  ماـما  هک  رعـش  زا  عرـصم  نآ 
رد حالصلا  رهاظ  ناناملسم  فیدر  رد  دش و  ناملسم  دمآ و  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  ماگنه  درک و  كرد 

: تسا نینچ  رعش  نیا  لّوا  عرصم  دمآ و 

اهبحا ینا  نوشاولا  اهّریع  و 

زا شراع  گنن  هک  دشاب ) بیع  رگا   ) تسا یبیع  نیا  یلو  ؛ مراد تسود  ار  وا  نم  هک  دندرک  شنزرـس  ارم  تسود  ناگدننک  تیاعس 
.تسا رود  وت 

.درادن وا  هب  یطبر  هک  یلاح  رد  درمش  یم  دب  ار  يرما  هک  یسک  يارب  هدمآ  رد  یلثملا  برض  تروص  هب  رعش  نیا 

ارم هکنیا  صوصخ  هب  ، تسا غورد  یهد  یم  دـسح  ناونع  هب  نم  هرابرد  هک  ار  یتبـسن  ًـالوا  هک  تسا  نیا  شموهفم  « َتْمَعَز » هب ریبعت 
تسرد تبسن  نیا  هک  ضرف  هب  ًایناث  مدرک و  یم  یهن  وا  نتشک  زا  ار  مدرم  نم  هک  یلاح  رد  یتشادنپ  نامثع  لتق  کیرش  تنخس  رد 

.درادن وت  هب  یطابترا  دشاب 

نوچمه ارم  هک  يا  هتفگ  وت  :» دیامرف یم  دزادرپ و  یم  هیواعم  همان  زا  يرگید  شخب  خـساپ  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يا و هتفگ  انث  حدم و  هاگآ ) دوخان   ) یلو ینک  تمذم  يا  هتـساوخ  دنگوس  ادـخ  هب  منک  تعیب  ات  دندیـشک  یم  يا  هدـش  راسفا  رتش 

لصا رد  « شوشخملا ( .» 1  } ُشوُشْخَْملا ُلَمَْجلا  ُداَُقی  اَمَک  ُداَقُأ  ُْتنُک  یِّنِإ  : َْتُلق َو  ( ؛» يا هدش  اوسر  تدوخ  یلو  ینک  اوسر  يا  هتساوخ 
هک یماگنه  دـنا و  هداد  رارق  نآ  رد  تسا  یبانط  هب  لصتم  هک  یبوچ  ای  باـنط  هدرک و  خاروس  ار  نآ  ینیب  هک  دـنیوگ  یم  يرتش  هب 

ُرْمََعل ؛َو  َِعیَابُأ یَّتَح   { .دنک تمواقم  دناوت  یمن  نآ  درد  لباقم  رد  اریز  دور  یم  دنشاب  لیام  هک  وس  ره  هب  ناویح  ، دنشکب ار  بانط  نآ 
!(. َتْحَضَْتفاَف َحَضْفَت  ْنَأ  ،َو  َتْحَدَمَف َّمُذَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْدََقل  ِهّللا 

تسا و مولظم  ِنم  حدـم  نیا  ، دـنا هدرک  متـس  نم  هب  نارگید  ما و  هدـش  عقاو  مولظم  نم  هک  يا  هدرک  فارتعا  ًالوا  وت  هکنیا  هب  هراشا 
یتسه و یتفالخ  نانچ  عفادم  وت  هک  یلاح  رد  ؛ دوبن هباحص  عامجا  هب  تفالخ  يا  هدرک  تباث  ًایناث.ناملاظ  شهوکن 

نیتسخن اب  یمتس  نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب  رتالاو  رترب و  ادخ  هاگشیپ  رد  همه  زا  لّوا  هفیلخ  يا  هتفگ 
رب لیلد  وت  ییوگ  ضقانت  نیا  دیامنب ؟ اهنآ  نیرتاناد  نیرتهاگآ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  درف  نیرت  کیدزن  ناملسم و 

.تسوت ییاوسر 

دیدرت دوخ  نید  رد  هک  مادام  دوش  عقاو  مولظم  هک  تسین  صقن  ناملسم  کی  يارب  رما  نیا  :» دیازفا یم  نخس  نیا  حرـش  رد  هاگ  نآ 
زا تسا و  بیع  ناصقن و  ياـنعم  هب  « هضاـضغ ( .» 1  } ٍهَضاَضَغ ْنِم  ِِملْـسُْملا  یَلَع  اَم  َو  ( ؛» دـنکن کـش  دوخ  نیقی  رد  دـشاب و  هتـشادن 
ِیف ًاّـکاَش  ْنُکَی  َْمل  اَـم  ًاـمُولْظَم  َنوُکَی  ْنَأ  ِیف   { .هدـش هتفرگ  ندومن  صقاـن  نتخادـنا و  نییاـپ  ندرک و  هاـتوک  ياـنعم  هب  « ضغ » هشیر

!(. ِِهنیِقَِیب ًاباَتُْرم  َال  ،َو  ِِهنیِد
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متس ملظ و  دروم  ، ناملاظ ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  میلـست  مدع  ییوج و  قح  ییوگ و  قح  رثا  رب  خیرات  لوط  رد  ناکاپ  ناکین و  يرآ 
.تسه هدوب و  اهنآ  راختفا  نیا  ، دنا هتفرگ  رارق 

هلیسو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادند  یناشیپ و  هک  دحا  گنج  رد  ییوگب  دیاب  دشاب  بیع  یتیمولظم  نینچ  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
مرکا ربمغیپ  ، دراذگ ناهد  هب  دیشک و  نوریب  ار  شرگج  دش و  هتفاکش  تردام  هلیسو  هب  هک  هزمح  يولهپ  تسکش و  تردپ  نایماح 

.دنریدقت حدم و  هتسیاش  دنه  تردام  هّکم و  ناکرشم  تردپ و  تمذم و  روخ  رد  هزمح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ایرکز و ییحی و  میهاربا و  نوچمه  یگرزب  ناربمایپ  میدرگ  زاب  خیرات  هتشذگ  هب  رگا  و  دریذپ ؟ یم  ار  ینخس  نینچ  یلقاع  چیه  ایآ 
.دنتفرگ رارق  ملظ  متس و  دروم  یبلط  قح  هار  رد  هک  مینیب  یم  ار  اهنآ  ریغ  مالسلا و  مهیلع  حیسم  ترضح 

نایب هک  رادـقم  نیمه  هب  نم  وت و  ریغ  ربارب  رد  تسا  نم  تجح  لیلد و  نیا  :» دـیامرف یم  همان  زا  زارف  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِهِذَه َو  ( ؛» مدرک رکذ  وت  يارب  دمآ  شیپ  نآ 

رطاخ هب  يانعم  هب  « حوتف » نزو رب  « حونـس » هشیر زا  « حنـس ( .» 1  } َحَنَـس اَم  ِرْدَِـقب  اَْهنِم  ََکل  ُْتقَلْطَأ  یِّنَِکل  ،َو  اَهُدْـصَق َكِْریَغ  َیلِإ  ِیتَّجُح 
(. اَهِرْکِذ ْنِم   { .تسا ندمآ 

نیا ، وت نوچ  یلو  دنتخاس  روبجم  ناشدوخ  تعیب  هب  روز  هب  ارم  هک  دنتسه  ییافلخ  نخس  نیا  رد  نم  یعقاو  بطاخم  هکنیا  هب  هراشا 
.مدرک دزشوگ  دوب  مزال  هک  يرادقم  هب  يدرک  حرطم  ار  هلأسم 

مجنپ شخب 

هراشا

ْنَم َأ  ِِهِلتاَقَم ! َیلِإ  يَدـْهَأ  ،َو  َُهل يَدـْعَأ  َناَک  اَنُّیَأَف  ُْهنِم ، َکِمِحَِرل  ِهِذَـه  ْنَع  َباَُجت  ْنَأ  َکَلَف  ، َناَْمثُع ِْرمَأ  يِْرمَأ َو  ْنِم  َناَک  اَـم  َتْرَکَذ  َُّمث 
ُهّللا ُمَْلعَی  ْدَـق  ِهّللا َل« اَّلَک.ِْهیَلَع  ُهُرَدَـق  یَتَأ  یَّتَـح  ، ِْهَیلِإ َنوـُنَْملا  ََّثب  ُْهنَع َو  یَخاَرَتَـف  ُهَرَْـصنَتْسا  ِنَم  ْمَأ  ، ُهَّفَکَتْـسا ُهَدَعْقَتْـساَف  ُهَتَرُْـصن  ُهـَل  َلَذـَب 
ْنِإَف ًاثاَدْـحَأ ؛ ِْهیَلَع  ُمِْقنَأ  ُْتنُک  یِّنَأ  ْنِم  َرِذَـتْعَِأل  ُْتنُک  اَم  َو  «. ًالِیلَق ّالِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  اـَل  اـْنَیلِإ َو  َُّملَه  ْمِِهناوْخِإـِل  َنِیِلئاـْقلا  ْمُْکنِم َو  َنِیقِّوَعُْملا 

.َُهل َْبنَذ  َال  ٍمُولَم  َّبُرَف  ؛ َُهل ِیتَیاَدِه  يِداَشْرِإ َو  ِْهَیلِإ  ُْبنَّذلا  َناَک 

«. ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یِقِیفْوَت  ام  ُْتعَطَتْسا َو  اَم  َحالْصِْإلا  اَّلِإ  » ُتْدَرَأ اَم  ُحِّصَنَتُْملا َو  َهَّنِّظلا  ُدیِفَتْسَی  ْدَق  َو 

همجرت

( تسردان  ) راتفگ نیا  اب  هک  تسوت  قح  يدرک ) شنزرـس  وا  يرای  كرت  رب  ارم  و   ) يدش روآدای  نامثع  ربارب  رد  ارم  عضو  وت  سپس 
یسک ایآ  تخاس ؟ راومه  شنتشک  يارب  ار  هار  دوب و  رتشیب  وا  هب  تبسن  شینمـشد  ام  زا  کی  مادک  یلو  ؛ ینک عافد  تدنواشیوخ  زا 
یسک ای  دشکب و  راک  نیا  زا  تسد  دنیشنب و  دوخ  ياج  رب  هک  تساوخ  وا  زا  و  تفریذپن ) ار  شیرای  وا   ) یلو ؛ دوب وا  يرای  هدامآ  هک 

هک تسین  نینچ  زگره  دمآ ؟ رـس  هب  شیناگدنز  ات  داتـسرف  وا  يوس  هب  ار  گرم  درک و  ریخأت  وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  نامثع )  ) هک
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هب  ) دـنگوس ادـخ  هب  .دـنناد ) یم  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  دنتـشاد  روضح  نامثع  لتق  ناـیرج  رد  هک  یناـسک  همه  و   ) ییوگ یم  وت 
يوس هب  :» دنتفگ یم  دوخ  ناردارب  هب  هک  ار  یناسک  دنتشاد و  یم  زاب  گنج ) زا   ) ار مدرم  هک  یناسک  دنوادخ  (» دیجم نآرق  تداهش 

«. دننک یمن  راکیپ  یکدنا  زج  دنا و ) فیعض  یمدرم   ) اهنآ ؛و  دسانش یم  یبوخ  هب  (« دیشک نوریب  هکرعم  زا  ار  دوخ  و   ) دییایب ام 

لاملا و تیب  میـسقت  رد   ) هک ییاه  تعدب  ببـس  هب  نامثع  رب  هک  منک  یهاوخرذـع  عوضوم  نیا  زا  نم  هک  دوبن  راوازـس  زگره  یلو 
نم هانگ  رگا  مدومن  شنزرـس  اـهراک ) نیا   ) تلع هب  ار  وا  متفرگ و  بیع  دوب  هدراذـگ  نـالهاان ) ناـیم  رد  یمالـسا  روشک  بصاـنم 
یم تمالم  هک  یناسک  رایـسب  هچ  منک ) یم  راختفا  موش  تمالم  راـک  نیا  هب  رگا  درادـن و  یعناـم  چـیه   ) دـشاب وا  تیادـه  داـشرا و 

زج نم  » .دوش یم  مهتم  دنک  یم  تحیـصن  رد  رارـصا  سب  زا  هاوخریخ  حصان و  صخـش  هاگ  رعاش ) هتفگ  هب  و   ) دنهانگ یب  دـنوش و 
لکوت وا  رب  اهنت.تسین  ادـخ  يرای )  ) هب زج  (، راک نیا  رد   ) نم قیفوت  -و  مرادـن هتـشادن و  یفدـه  مراد  ییاناوت  هک  اجنآ  اـت  - حالـصا

«. مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ؛و  مدرک

نامثع لتق  رد  یلصا  نارصقم  ریسفت : حرش و 

یم هتخادرپ  هیواـعم  ياـه  هطـسفس  رت  حیحـص  اـی  تاداریا  زا  رگید  یکی  خـساپ  هب  دوـخ  هماـن  زا  شخب  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
راـتفگ نـیا  اـب  هـک  تسوـت  قـح  يدرک ) شنزرـس  وا  يراـی  كرت  رب  ارم  و   ) يدـش روآداـی  ناـمثع  ربارب  رد  ارم  عـضو  وـت  :» دـیامرف
راوـمه شنتـشک  يارب  ار  هار  دوـب و  رتـشیب  وا  هب  تبـسن  شینمـشد  اـم  زا  کـی  مادـک  یلو  ؛ ینک عاـفد  تدـنواشیوخ  زا  تسرداـن ) )

نیا زا  تسد  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رب  هک  تساوخ  وا  زا  و  تفریذـپن ) ار  شیرای  وا   ) یلو دوب  وا  يرای  هدامآ  هک  یـسک  ایآ  تخاـس ؟
؛»؟ دمآ رس  هب  شیناگدنز  ات  داتسرف  وا  يوس  هب  ار  گرم  درک و  ریخأت  وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  نامثع )  ) هک یـسک  ای  دشکب و  راک 

نمشد يانعم  هب  « يدعا ( .» 1  } يَدـْعَأ َناَک  اَنُّیَأَف  ، ُْهنِم َکِمِحَِرل  ِهِذَـه  ْنَع  َباَُجت  ْنَأ  َکَلَف  ، َناَْمثُع ِْرمَأ  يِْرمَأ َو  ْنِم  َناَک  اَم  َتْرَکَذ  َُّمث  )
هک ندب  زا  یعـضوم  ای  لتق  لحم  ینعم  هب  « لتقم » عمج « لتاقم ( .» 2  } ِِهِلتاَقَم َیلِإ  يَدْهَأ  ،َو  َُهل  { .تسا هدش  هتفرگ  توادـع  هشیر  زا  رت 

هلمج نیا  نیارق  عومجم  زا  « هدعقتـساف ( .» 3  } ُهَدَعْقَتْـساَف ُهَتَرُْـصن  َُهل  َلََذب  ْنَم  َأ  .دوش !}  یم  ناسنا  لتق  ببـس  نآ  هب  ندـناسر  بیـسآ 
مالسلا هیلع  ماما  ترصن  نامثع  ینعی  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یلوعفم  ریمض  ددرگ و  یمرب  نامثع  هب  یلعاف  ریمض  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

دنا و هدرک  انعم  سکع  هب  یـضعب  یلو  ؛ درادرب شیرای  زا  تسد  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رد  هک  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  تفریذپن و  ار 
یم رظن  هب  دـیعب  انعم  نیا.دـیوگ  خـساپ  مدرم  تابلاطم  هب  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رب  هک  تساوخ  نامثع  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  : دـنا هتفگ 

یَخاَرَتَف ُهَرَْـصنَتْسا  ِنَم  ْمَأ  ، ُهَّفَکَتْـسا َو   { .ددرگ یم  حضاو  لّوا  يانعم  حـیجرت  دوش  تقد  « هدعقتـساف  » رد عیرفت  ياف  يور  رگا  دـسر و 
لماوع ینعی  « نونملا ثب  » نیاربانب ، گرم يانعم  هب  « نونم تسا و« نتخاـس  هدـنکارپ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « ثب ( .» 4  } َنوـُنَْملا ََّثب  ُْهنَع َو 

(. ِْهیَلَع ُهُرَدَق  یَتَأ  یَّتَح  ، ِْهَیلِإ  { .تخاس مهارف  ار  گرم 

ار مزال  عافد  ای  هتشاد و  تکرش  نامثع  نوخ  رد  هک  داد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هیواعم  هک  ار  یتبسن  هک  دهد  یم  یهاوگ  مالسا  خیرات 
هدوت نتخیگنارب  يارب  ناـمثع  نینوـخ  نهاریپ  زا  هار  نیمه  رد  دوـب و  هتخاـس  مدرم  بیرف  يارب  هک  دوـب  یغورد  تبـسن  هدرکن  وا  زا 

تاهابتشا هک  دوب  هدرک  تحیـصن  نامثع  هب  ًارارک  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  تفرگ  هرهب  مالـسلا  هیلع  یلع  دض  رب  هاگآان  ياه 
دراپسن و اهنآ  تسد  هب  ار  یمالسا  مهم  تاماقم  دیامنن و  میـسقت  شنایفارطا  هّیما و  ینب  نایم  رد  ار  لاملا  تیب  ، دنک حالـصا  ار  دوخ 

مدرم نیگمـشخ  ياه  هدوت  موجه  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع.تفریذپن  زگره  نامثع  هنافـسأتم  هک  دهد  ارف  شوگ  مدرم  لد  درد  هب 
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.داتسرف وا  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  نادنزرف  نامثع  هناخ  هب 

اب هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  دوب و  هتـشون  همان  وا  هب  ناـمثع  هکنیا  اـب  تشادـن  رب  ناـمثع  زا  تیاـمح  يارب  یمدـق  هیواـعم  هک  یلاـح  رد 
.دزیخرب وا  زا  عافد  هب  نایماش  زا  يرگشل 

نامثع نالتاق  زا  وت  : تفگ فورعم  یباحص  لیفطلا  وبا  هب  يزور  ، تسشن تفالخ  دنـسم  رب  هیواعم  هک  یماگنه  دیونـشب  تسا  بلاج 
هن : تفگ لیفطلاوبا  يدوبن ؟

دندرکن يرای  ار  وا  راصنا  نارجاهم و  زا  کی  چـیه  : تفگ لـیفطلاوبا  يدرکن ؟ يراـی  ارچ  : تفگ هیواـعم.مدرکن  مه  يراـیار  وا  یلو 
ات يدماین  ارچ  یتشاد  ماش  رد  هک  يرگشل  نیا  اب  وت  : تفگ لیفطلاوبا.دننک  يرای  ار  نامثع  هک  دوب  بجاو  اهنآ  همه  رب  : تفگ هیواعم 

وت و راـک  : تفگ دـیدنخ و  لـیفطلا  وبا  تسوا  يراـی  منک  یم  وا  یهاوخ  نوـخ  زورما  نم  هک  نیمه  : تفگ هیواـعم  ینک  يراـی  ار  وا 
: دیوگ یم  رعاش  هک  تسا  يزیچ  دننامه  نامثع 

يِداَز ِینَتْدَّوَز  اَم  ِیتاَیَح  ِیف  ِیُنبُْدنَت َو  ِتْوَْملا  َدَْعب  َکَّنَیِْفلأ  ال 

،ج 1،ص هسایسلاو همامالا  ( . 1  } .ینک هیرگ  نم  رب  یهاوخ  یم  مگرم  زا  دـعب  یلو  يدرکن  نم  هب  یتمدـخ  چـیه  نم  تاـیح  رد  وـت 
. { 214

يارب نامثع  توعد  هب  هیواعم  هکنیا  رب  ینبم  دـمآ  لـبق  ياـه  هلمج  رد  هچنآ  حیـضوت  دـیکأت و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
یناسک همه  و   ) ییوگ یم  وت  هک  تسین  نینچ  زگره  :» دـیامرف یم  دـنک  یم  شنزرـس  ار  نارگید  الاح  دادـن و  شوگ  زگره  شیرای 
دنوادـخ (» دـیجم نآرق  تداهـش  هب   ) دـنگوس ادـخ  هب  دـنناد ) یم  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  دنتـشاد  روـضح  ناـمثع  يارجاـم  رد  هک 

هکرعم زا  ار  دوخ  و   ) دییایب ام  يوس  هب  :» دنتفگ یم  دوخ  ناردارب  هب  هک  ار  یناسک  دنتـشاد و  یم  زاب  گنج ) زا   ) ار مدرم  هک  یناسک 
ّالِإ َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  اْنَیلِإ َو ال  َُّملَه  ْمِِهناوْخِِإل  َنِیِلئاْقلا  ْمُْکنِم َو  َنِیقِّوَعُْملا 2 ُهّللا  ُمَْلعَی  ْدَق  ِهّللا َل « اَّلَک َو  ( ؛» دسانش یم  یبوخ  هب  ( دیشک نوریب 

.{ هیآ 18 ، بازحا ( . 3 « (. } ًالِیلَق

ار نارگید  دـندرک و  يریگ  هرانک  بازحا  گنج  نادـیم  رد  امـسر  هک  یهورگ  : تسا ناقفانم  زا  هورگ  ود  هرابرد  هیآ  نیا  میناد  یم 
نیا زا  تسد  دییایب و  ام  يوس  هب  : دنتفگ یم  ناشناملسم  ناردارب  هب  هک  يرگید  هورگ  دندومن و  يریگ  هرانک  هب  توعد  زین 

داهج رد  هارکا  ای  ایر  يور  زا  مه  نآ  یمک  رادـقم  هب  زج  دـندوبن و  نمـشد  اب  راکیپ  داـهج و  لـها  اهنآ.دـیرادرب  كاـنرطخ  راـکیپ 
.دندرک یمن  تکرش 

هب هراشا  دنک و  یم  نایب  تلاح  ود  رد  ار  هورگ  کی  عضو  هکلب  ، دشابن هورگ  ود  هب  هراشا  روبزم  هیآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
دنتفر یم  رانک  هب  هک  یماگنه  دنتـشاد و  یم  زاب  گنج  زا  ار  اهنآ  دـنا  هدوب  نادـهاجم  نایم  رد  یتقو  هک  تسا  ناقفانم  زا  هتـسد  نآ 

.دندومن یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  نارگید 

لتق نایرج  دروم  رد  مدرم  ربارب  رد  هیواعم )  ) وت رگا  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هدافتـسا  لاـح  ره  هب 
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لاحـشوخ وا  لتق  زا  و   ) يدماین شغارـس  هب  زگره  دـیبلط و  يرای  وت  زا  يو  هک  دـنام  یمن  یفخم  ادـخ  زا  ، ینک یـشوپ  هدرپ  نامثع 
.دسرب وت  هب  تفالخ  دیاش  يدش )

نامثع دـض  رب  مدرم  شروش  ربارب  رد  راصنا  نارجاـهم و  هک  یماـگنه  تسناد  یم  دوب  يا  هفرح  زاـب  تسایـس  کـی  هک  هیواـعم  هتبلا 
رارق راصنا  نارجاهم و  لباقم  ، دزادرپب نامثع  زا  عافد  هب  دیایب و  نادـیم  هب  هچنانچ  ، دـنک یم  عافد  وا  زا  یـسک  رتمک  هدرک و  توکس 

هب دنچ  ره  ، درکن يرای  يارب  نامثع  توعد  هب  ییانتعا  لیلد  نیمه  هب  دوش  یم  مامت  نارگ  هدـنیآ  رد  وا  يارب  انعم  نیا  تسا و  هتفرگ 
.دوب نامیپ  مه  وا  اب  رهاظ  بسح 

مرکا ربمغیپ  ربارب  رد  ناقفانم  يریگ  عضوم  هراـبرد  هک  بازحا ) هروس  هیآ 18   ) قوف هفیرـش  هیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  رد 
یلص مالسا  ربمایپ  هب  وا  اجنیا  رد  نوچ  ، دوش بوسحم  نامثع  يارب  ینمـض  حدم  تسا  نکمم  دیوگ  یم  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدش  هیبشت  هلآ  هیلع و  هللا 

تهج کی  رد  هیبشت  رگید  نایب  هب  هدوب و  ناقفانم  هب  هیواعم  هیبشت  هب  رظان  طقف  هیبشت  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـعب  ياـه  هلمج  یلو 
منک یهاوخرذع  عوضوم  نیا  زا  نم  هک  دوبن  راوازس  زگره  یلو  :» دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  ، تسا

هدراذـگ نـالهاان ) ناـیم  رد  یمالـسا  روشک  ياـه  تسپ  لاـملا و  تیب  میـسقت  دروـم  رد   ) هک ییاـه  تعدـب  ببـس  هب  ناـمثع  رب  هک 
هب رگا  درادن و  یعنام  چـیه   ) دـشاب وا  تیادـه  داشرا و  نم  هانگ  رگا.میامن  شنزرـس  اهراک ) نیا   ) رطاخ هب  ار  وا  مریگب و  بیع  ، دوب

حصان صخـش  هاگ  رعاش ) هتفگ  هب  و   ) دنهانگ یب  دنوش و  یم  تمالم  هک  یناسک  رایـسب  هچ  منک ) یم  راختفا  موش  تمالم  راک  نیا 
رب « مقن » هشیر زا  « مقنا ( .» 1  } ُمِْقنَأ ُْتنُک  یِّنَأ  ْنِم  َرِذَتْعَِأل  ُْتنُک  اَم  َو  ( ؛» دوش یم  مهتم  دنک  یم  تحیصن  رد  رارـصا  سب  زا  هاوخریخ  و 

نیمه هب  اـجنیا  رد  هدـمآ و  نتفرگ  هدرخ  نتفرگ و  ماـقتنا  ياـنعم  هب  سپـس.تسا  يزیچ  ندرک  راـکنا  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « ملق » نزو
رد تسا و  هدـمآ  تعدـب  يانعم  هب  زین  هزات و  زیچ  ره  يانعم  هب  « ثبع » نزو رب  « ثدـح » عمج « ثادـحا ( .» 2  } ًاثاَدْـحَأ ِْهیَلَع   { .تسانعم
هب « هّنظلا ( .» 3  } َهَّنِّظلا ُدیِفَتْـسَی  ْدَـق  َو.َُهل  َْبنَذ  َال  ٍمُولَم  َّبُرَف  ، َُهل ِیتَیاَدِـه  يِداَشْرِإ َو  ِْهَیلِإ  ُْبنَّذـلا  َناَـک  ْنِإَـف  ؛}  .تساـنعم نیمه  هب  اـجنیا 

رایسب هاوخریخ و  درف  يانعم  هب  « حصنتملا ( .» 4 (. } ُحِّصَنَتُْملا  { .تسا هدش  هتفرگ  دب  نامگ  يانعم  هب  ّنظ  هشیر  زا  تسا  تمهت  يانعم 
 { .تسا هدننک  تحیصن 

رد  ) نم قیفوت  -و  مرادن هتشادن و  یفده  ، مراد ییاناوت  هک  اجنآ  ات  - حالصا زج  نم  :» دیامرف یم  نخس  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ام ،َو  ُْتعَطَتْسا اَم  َحالْصِْإلا  َّالِإ  ُتْدَرَأ « اَم  َو  ( ؛ مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ؛و  مدرک لکوت  وا  رب  اهنت.تسین  ادخ  يرای )  ) هب زج  (، راک نیا 

.{ هیآ 88 ، دوه ( . 5 « (. } ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یِقِیفْوَت 

ماما نسح و  ماما   ) دوخ نادـنزرف  درک و  یم  تعنامم  نامثع  نوخ  نتخیر  زا  هک  دوب  یناسک  دودـعم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ، کـش یب 
،ج ص 39،418. قشمد هنیدم  خیرات  ،ج 1،ص 59 و  هسایسلاو همامالا  ( . 6  } .درک یم  قیوشت  وا  زا  عافد  هب  ار ) مالسلا  امهیلع  نیسح 

{

اب ًاروف  هک  داتـسرف  هیواعم  يوس  هب  یکیپ  تفرگ  رارق  دـیدش  هرـصاحم  رد  ناـمثع  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  رکاـسع  نبا  خـیرات  رد 
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ماش زا  نم  يرای  يارب  يرکشل 

دراو ناـمثع  رب  نوچ  يو.دـندناسر  هنیدـم  هب  ار  دوخ  دـندش و  وردـنت  نارتـش  رب  راوـس  رگید  رفن  ود  اـب  هارمه  هیواـعم.نک  تکرح 
رما نیا  رد  ماش  رکـشل  رگا  مدیـسرت  هکنیا  يارب  : تفگ ارچ ؟ : دیـسرپ ، هن : تفگ يا ؟ هدروآ  دوخ  اـب  يرکـشل  درک  لاؤس  ناـمثع  ؛ دـش

نیگمـشخ نامثع.دناسرب  ماش  هب  ار  وت  هزور  هس  ات  مدروآ  دوخ  اب  وردنت  نارتش  یلو  ؛ دنناسر لتق  هب  رتدوز  ار  وت  مدرم  دننک  تلاخد 
خیرات ( . 1  } .تشگ زاب  ماش  يوس  هب  دـش و  جراخ  نامثع  دزن  زا  هیواعم  درمـش و  طلغ  ار  وا  داهنـشیپ  تفگ و  دـب  هیواـعم  هب  دـش و 

. { ،ج 39،ص 337 قشمد هنیدم 

یتح زیچ  همه  دنداد و  رارق  يدیدش  هرصاحم  رد  ار  نامثع  نایـشروش  هک  تسا  هدمآ  يرجه  لاس 35  ثداوح  رد  يربط  خیرات  رد 
خیرات ( . 2 «. } درک یم  فرطرب  ار  وا  ياـهزاین  مالـسلا  هیلع  یلع  ؛ دـیری اـمم  ءیـشلاب  لخدـی  ناـک  دـق  «و  دـندرک عـطق  وا  زا  ار  بآ 

. { ات 418 ،ج 3،ص 416  يربط

تحاران ًادیدش  مالـسلا  هیلع  یلع  ، دندرک عطق  نامثع  رب  ار  اذغ  بآ و  نایـشروش  هک  یماگنه  : دسیون یم  يربط  ، باتک نیمه  رد  زین 
عطق وا  زا  ار  اذـغ  بآ و  ، نارفاـک هن  تسا و  ناناملـسم  راـک  هیبـش  هن  دـیهد  یم  ماـجنا  امـش  هک  يراـک  نـیا  مدرم  يا  : تـفگ دـش و 

یم لالح  ار  شلتق  هداد و  رارق  هرـصاحم  رد  ار  وا  ناونع  هچ  هب  ارچ و  دـندرک  یمن  نینچ  دوخ  ناریـسا  اب  یتح  سراف  مور.دـینکن و 
 { .كردم نامه  ( . 3 { ؟ دیرمش

زا رگید  یضعب  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ، دندرب هلمح  نامثع  هناخ  رد  هب  تیعمج  هک  یماگنه  : دیازفا یم  نخـس  نیا  همادا  رد  يربط 
 { .كردم نامه  ( . 4  } .دندرک یهن  ار  اهنآ  هباحص  نادنزرف 

ار وا  ًارارک  درک و  یم  داـقتنا  شیاوراـن  ياـهراک  ربارب  رد  ناـمثع  زا  اـهراب  هثداـح  نیا  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  اـجنآ  زا  یلو 
ياه هتساوخ  هب  دونشب و  ار  مدرم  لد  درد  ، دوش رضاح  مدرم  ربارب  رد  درادرب و  لامعا  نیا  زا  تسد  هک  دومرف  یم  داشرا  تحیـصن و 

داد وا  لاثما  هیواعم و  تسد  هب  يا  هناهب  روما  نیا.دیوگ  خساپ  اهنآ  قح 

هب رما  زراـب  قادـصم  هک  تحیـصن  داـشرا و  رگا  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما.یتشاداو  شروش  هب  ناـمثع  دـض  رب  ار  مدرم  وـت  هک 
ار يراک  نینچ  ینامیا  اب  ناملـسم  چیه  یلو  منک  یم  فارتعا  هانگ  نیا  هب  نم  دوش  یم  بوسحم  هانگ  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

.درمش یم  مالسا  مّلسم  ضیارف  زا  هکلب  ، دناد یمن  هانگ 

برـض زا  یکی  « دـنرادن یهانگ  دـنوش و  یم  تمالم  هک  یناسک  رایـسب  هچ  ؛  هل بنذ  مولم ال  بر  هلمج « هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
: دنا هتفگ  تسا و  برع  ياه  لثملا 

.تسا هدوب  « یفیص نب  مثکا  » تسا هتفگ  ار  هلمج  نیا  هک  یسک  نیتسخن 

ُحِّصَنَتُْملا َهَّنِّظلا  ُدیِفَتْسَی  ْدَق  َو  هلمج «

یف تقس  مک  و  شلوا « عرصم  هک  رعش  کی  زا  تسا  یمود  عرصم  « دوش یم  مهتم  دراد  رارصا  تحیصن  رد  رایسب  هک  یسک  یهاگ  ؛
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هحیصن نم  مکراثآ 

هغالبلا جهن  حرش  ( . 1  } .یـشایرلا مان  هب  تسا  يرعاش  زا  رعـش  نیا  دنا  هتفگ  »و  مدرک تحیـصن  دنپ و  امـش  ياهراک  هرابرد  ردقچ  ؛
.{ ،ج 9،ص 611 يرتست هماّلع 

مشش شخب 

هراشا

َنِیلِکاَن ِءاَدْعَْألا  ِنَع  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِیَنب  َْتیَْفلَأ  یَتَم  ٍراَبِْعتْسا ! َدَْعب  َتْکَحْضَأ  ْدَقَلَف  ، ُْفیَّسلا اَّلِإ  َكَْدنِع  ِیباَحْصَِأل  ِیل َو  َْسَیل  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  َو 
َنِیفَّوَُخم ِْفیَّسلِاب  َو 

ْلَمَح اَْجیَْهلا  ِقَْحلَی  ًالِیلَق  ْثِّبَلَف 

ْمَُهل َنـیِِعباَّتلا  ،َو  ِراَْـصنَْألا َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنـِم  ٍلَـفْحَج  ِیف  َكَوَْـحن  ٌلـِقُْرم  اـَنَأ  ،َو  ُدِْعبَتـْـسَت اَـم  َکــْنِم  ُبُْرقَی  ،َو  ُبـُلْطَت ْنَـم  َُکُبلْطَیـَـسَف 
ٌفُویُس ،َو  ٌهَّیِرَْدب ٌهَّیِّرُذ  ْمُْهتَبِحَص  ْدَق  ،َو  ْمِهِّبَر ُءاَِقل  ْمِْهَیلِإ  ِءاَقِّللا  ُّبَحَأ  ؛ ِتْوَْملا َلِیباَرَـس  َنِیِلبْرَـسَتُم  ، ْمُهُماَتَق ٍعِطاَس  ْمُهُماَحِز ، ٍدیِدَش  ، ٍناَسْحِِإب

«. ٍدیِعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  «َو  َِکلْهَأ َكِّدَج َو  َِکلاَخ َو  َکیِخَأ َو  ِیف  اَِهلاَِصن  َِعقاَوَم  َْتفَرَع  ْدَق  ، ٌهَّیِمِشاَه

همجرت

زا دعب  یتسار  هب  يدرک ) دیدهت  گنج  هب  ارم  و   ) تسین يزیچ  ریـشمش  زج  منارای  نم و  يارب  وت  دزن  هک  يا  هتفگ  دوخ ) همان  رد   ) وت
هب و   ) دنسرتب ریشمش  زا  دنـشاب و  هدرک  تشپ  نمـشد  هب  بلطملا  دبع  نادنزرف  هک  يراد  دای  نامز  هچ  يدروآ ! هدنخ  هب  ترم  هیرگ 
رب وت  بیقعت  هب  ینک  یم  لابند  ار  وا  هک  سک  نآ  يدوز  هب  يرآ  «، دیآ یم  نادـیم  هب  تفیرح  هک  نک  ربص  یمک  سپ  (:» رعاش هتفگ 

ناعبات راصنا و  نارجاهم و  زا  میظع  یهاپس  نایم  رد  نم  تفای و  یهاوخ  دوخ  یکیدزن  رد  ینک  یم  رارف  نآ  زا  ار  هچنآ  دزیخ و  یم 
رات هریت و  ار  نامـسآ  ناشرابغ  تکرح  ماگنه  هب  تسا و  هدرـشف  مه  هب  ناشتیعمج  هک  يرکـشل  ، دمآ مهاوخ  وت  يوس  هب  تعرـس  هب 

اب تاقالم  اهنآ  يارب  تاقالم  نیرتهب  دنراد و  نت  رد  تداهش  سابل  اهنآ  ، دنک یم 

ییاد ردارب و  رکیپ  اب  اهنآ  زیت  هبل  یناد  یم  هک  یمشاه  ياهریشمش  اب  دنردب  نادنزرف  زا  يرکـشل  اهنآ  هارمه  تسا و  ناشراگدرورپ 
«. تسین رود  ناراکمتس  ریاس  زا  تازاجم )  ) نآ «و  درک هچ  تنادناخ  دج و  و 

ینک یم  دیدهت  گنج  هب  ارم  ریسفت : حرش و 

هراشا دوب  هدـمآ  هیواعم  همان  رد  هک  یتاریبعت  زا  رگید  یکی  هب  تسا  نآ  شخب  نیرخآ  هک  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يزیچ ریـشمش  زج  منارای  نم و  يارب  وت  دزن  هک  يا  هتفگ  دوخ ) همان  رد   ) و :» دیامرف یم  تسا ، گنج  هب  دـیدهت  نامه  هک  دـنک  یم 

بلطملا دبع  نادنزرف  هک  يراد  دای  نامز  هچ.يدروآرد  هدنخ  هب  ارم  هیرگ  زا  دعب  یتسار  هب  يدرک ) دـیدهت  گنج  هب  ارم  و   ) تسین
َو ( ؛») دـیآ یم  نادـیم  هب  تفیرح  هک  نک  ربـص  یمک  سپ  (:) رعاـش هتفگ  هب  و   ) دنـسرتب ریـشمش  زا  دنـشاب و  هدرک  تشپ  نمـشد  هب 
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ینعم هب  « ربا » نزو رب  « ربع » هشیر زا  « رابعتـسا ( .» 1  } ٍراَبِْعتْـسا َدَْعب  َتْکَحْـضَأ  ْدَقَلَف  ، ُْفیَّسلا اَّلِإ  َكَدـْنِع  ِیباَحْـصَِأل  ِیل َو  َْسَیل  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ 
ِءاَدـْعَْألا ِنَع  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب   { .تسا یناهگان  نتفاـی  ياـنعم  هب  « ءاـفلا » هشیر زا  « تیفلا ( .» 2  } َْتیَْفلَأ یَتَـم  .تسا !}  نـتخیر  کـشا 

هب « لوکن  » هشیر زا.دـنک  یم  ینیـشن  بقع  راک  زا  هک  تسا  ییوسرت  فیعـض و  ناسنا  ياـنعم  هب  « لـکان » عمج « نیلکاـن ( .» 3  } َنِیلِکاَن
گنج يانعم  هب  « ءاـجیه ( .» 4  } اَْـجیَْهلا ِقَْحلَی  ًـالِیلَق  ْثَِّبل  َف  َنِیفَّوَُخم ، ِْفیَّسلاـِب  َو   {، .تسا هدـش  هتفرگ  ینیـشن  بقع  سرت و  ياـنعم 

ْلَمَح  { .درادیم او  ناجیه  هب  ار  ناسنا  نوچ  ، تسا

(.

یب ینخس  ناهگان  يدج  بلاطم  زا  يا  هراپ  نایب  نمض  رد  هک  یسک  يارب  تسا  یلثملا  برـض  ٍراَبِْعتْـسا » َدَْعب  َتْکَحْـضَأ  ْدََقل   » هلمج
مشاـه و ینب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ربارب  رد  گـنج  هب  دـیدهت  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  دـیوگ و  یم  هیاـپ  یب  ساـسا و 

دنداهج و ناورشیپ  ریشمش و  دنزرف  نادیم و  درم  اهنآ  ؛ تسا روآ  هدنخ  بلطملا  دبع  نادنزرف 

تبسن امش  دیدهت  ایآ.دیتسه  ناوتان  فیعض و  يدارفا  مالسا  خیرات  تداهش  هب  هّکم و  حتف  بازحا و  ردب و  ناگدروخ  تسکش  امش 
؟ تسین روآ  هدنخ  ام  هب 

مهم نادـنچ  دـننادنخب  يداع  لاـح  رد  ار  یـسک  رگا  هک  دراد  هیکت  هتکن  نیا  رب   « ٍراَبِْعتْـسا َدـَْعب  َتْکَحْـضَأ  ْدََـقل  هلمج « تسا  ینتفگ 
روآ هدنخ  هداعلا  قوف  نخـس  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  ددنخب  وا  هک  دنیوگب  ینخـس  ، دشاب نتـسیرگ  لوغـشم  یـصخش  رگا  اما  ؛ تسین

.تسا

« لمح ءاجیهلا  قحلی  الیلق  ثبل   » هلمج

«. لزن توملا  ذا  توملا  نسحا  ام  تسا « نینچ  شدعب  عارصم 

ياهرتش ّتیلهاج  رصع  ياه  گنج  زا  یکی  رد  هک  دوب  نینچ  نآ  لصا  هدمآ و  رد  یلثملا  برض  لکـش  هب  برع  نایم  رد  رعـش  نیا 
ار دوخ  نارتش  دز و  نوخیبش  نانزهار  رب  تفر و  دوب  یعاجش  درم  هک  وا.دش  هدرب  تراغ  هب  ردب  نب  لمح  مان  هب  « ریشق » هلیبق زا  يدرم 

عافد ریسم  رد   ) گرم تس  ابیز  هچ  دیآ و  یم  نادیم  هب  لَمَح  نک  ربص  یمک  : تسا نیا  شا  همجرت  هک  دورس  ار  رعـش  نیا  تفرگ و 
.دیآ یم  ناسنا  غارس  هب  هک  یماگنه  شیوخ ) فرش  زا 

یم دـنک و  یم  دـیدهت  يّدـج  روط  هب  غیلب  حیـصف و  هدـنبوک و  رایـسب  یتارابع  اـب  ار  هیواـعم  ، نخـس نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد ینک  یم  رارف  نآ  زا  ار  هچنآ  تساوـخ و  دـهاوخ  رب  وـت  بـیقعت  هـب  ینک  یم  لاـبند  ار  وا  هـک  سک  نآ  يدوز  هـب  سپ  :» دـیامرف
؛» دـمآ مهاوخ  وت  يوـس  هب  تعرـس  هب  ناـعبات  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  میظع  یهاپـس  ناـیم  رد  نم  تفاـی و  یهاوـخ  دوـخ  یکیدزن 
(. ٍناَسْحِِإب ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  ،َو  ِراَْصنَْألا َنیِرِجاَهُْملا َو  َنِم  ٍلَفْحَج  ِیف  َكَوَْحن  ٌِلقُْرم  اَنَأ  َو  ُدِْعبَتْسَت ، اَم  َْکنِم  ُبُْرقَی  ،َو  ُُبلْطَت ْنَم  َُکُبلْطَیَسَف  )

لیکـشت هورگ  هس  زا  اهنآ.دنا  هداد  یمالـسا  تاوزغ  رد  ار  دوخ  ناحتما  دننک  یم  يراکمه  نم  اب  هک  ینایوج  گنج  هکنیا  هب  هراشا 
اب هک  یناسک  یلو  ؛ دنا هداهن  ماگ  اهنآ  قیرط  رد  دندمآ و  دوجو  هب  اهنآ  زا  دعب  هک  یلسن  راصنا و  نارجاهم و  دنا  هدش 
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.دنتّیلهاج نارود  تابوسر  اهنآ و  نادنزرف  یمالسا و  تاوزغ  ناگدروخ  تسکش  نامه  دننک  یم  یهارمه  وت 

َنیِرِجاهُْملا َو َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباّسلا  َو  تسا «: هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هتفرگ  رب   « ٍناَسْحِِإب ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  ،َو  ِراَْـصنَْألا َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنِم  هلمج «
ُزْوَْفلا َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَهَتْحَت  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْمَُهل  َّدَعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا َو 

.{. هیآ 100 ، هبوت ( . 1  « } ُمیِظَْعلا

: دنک یم  یفرعم  هلمج  دنچ  رد  ار  دوخ  ياهورین  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

(. ْمُهُماَحِز ٍدیِدَش  ( ؛» تسا هدرشف  مه  هب  دیدش و  ناشتیعمج  هک  يرکشل  :» دیامرف یم  تسخن 

 { .تسا رابغ  يانعم  هب  « ماتق ( .» 2 (. } ْمُهُماَتَق ٍعِطاَس  ( ؛» دنک یم  رات  هریت و  ار  نامسآ  ناشرابغ  تکرح  ماگنه  هب  و  :» دیامرف یم  سپس 

؛» تسا ناشراگدرورپ  اـب  تاـقالم  اـهنآ  يارب  تاـقالم  نیرتهب  دـنراد و  نت  رد  تداهـش  ساـبل  اـهنآ  :» دـیازفا یم  یفرعم  نیموس  رد 
دنک و رب  رد  ینهاریپ  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  لبرستم  هدش و  هتفرگ  نهاریپ  يانعم  هب  لابرس  زا  لصا  رد  « نیلبرستم ( .» 3  } َنِیِلبْرَسَتُم )

ینهاریپ ؛ دنا هدیـشوپ  نت  رد  ار  نآ  شرکـشل  زا  نایوجگنج  هک  تسا  هدرک  ینهاریپ  هب  هیبشت  ار  تداهـش  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد 
(. ْمِهِّبَر ُءاَِقل  ْمِْهَیلِإ  ِءاَقِّللا  ُّبَحَأ  ِتْوَْملا  َلِیباَرَس   { .ابیز یتنیز و  تسا 

رکیپ اب  اهنآ  زیت  هبل  یناد  یم  هک  یمـشاه  ياهریـشمش  اب  دنردب  نادنزرف  زا  يرکـشل  اهنآ  هارمه  و  :» دیامرف یم  فصو  نیمراهچ  رد 
ٌفُویـُـس ٌهَّیِرْدـَب  ٌهَّیِّرُذ  ْمُْهتَبِحـَـص  ْدَـق  َو  ( ؛» تـسین رود  ناراکمتــس  زا  تازاـجم )  ) نآ درک و  هـچ  تنادـناخ  دــج و  ییاد و  ردارب و 

َکیِخَأ َو ِیف   { .تسا ریـشمش  هبل  ای  ریت  ناکیپ  ياـنعم  هب  « لـسن » نزو رب  « لـصن » عمج « لاـصن ( .» 4  } اَِهلاَِصن َِعقاَوَم  َْتفَرَع  ْدَـق  ، ٌهَّیِمِـشاَه
« (. ٍدیِعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو  َِکلْهَأ « َكِّدَج َو  َِکلاَخ َو 

تداهش و هب  ناشقـشع  ادخ و  هب  اهنآ  نامیا  وس  کی  زا  ؛ تسا هدروآ  فصو  راهچ  نیا  نایب  رد  ار  اه  ینتفگ  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما 
ندـیبوک مه  رد  ردـب و  گنج  رد  تکرـش  نوچمه  ، اهنآ ناشخرد  هقباس  رگید  تسا و  داهج  هزیگنا  نیرت  مهم  هک  راگدرورپ  ياقل 

حیـصف همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاریبعت  هک  قح  هب  ؛و  هوبنا رامـش و  یب  ددـع  اهنیا  رب  هفاضا  یمـشاه و  ياهریـشمش  اب  نمـشد 
.تسا تاریبعت  نیرت  هدنبوک  نیرتایوگ و  نیرت و  غیلب  نیرت و 

دنراد روضح  نآ  رد  يرایسب  ناراوس  هک  دوش  یم  قالطا  یمیظع  رکشل  هب  هک  « لفحج دراد و« تعرـس  رب  تلالد  هک  « لقرم » هب ریبعت 
هب تعرـس  هب  مامت  هزیگنا  اب  رکـشل  نیا  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  همه  « تسا هدـنکارپ  نامـسآ  رد  اهنآ  راـبغ  ْمُهُماَـتَق ؛ ٍعِطاَـس  » هب ریبعت  و 
دنا هداهن  داهج  نادیم  هب  ماگ  تیعطاق  اب  هکلب  ؛ دنراد فده  رد  یکش  هن  تسا و  ناشتاین  رد  يدیدرت  هن  ؛ دور یم  داهج  نادیم  يوس 

.دنتسهادخ هار  رد  تداهش  قشاع  و 

رد هکنیا  هب  هّجوت  اب.دنا  هتفای  شرورپ  نادیم  نآ  رد  ییوگ  دنردب  گنج  نادنزرف  اهنآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  « ٌهَّیِرَْدب ٌهَّیِّرُذ  » هب ریبعت 
دنا هتفگ  یـضعب.تسا  عقاو  قباطم  الماک  ریبعت  نیا  ، دندوب ردب  نایوج  گنج  زا  يدایز  رامـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رکـشل 
نیا هک  یلاح  رد  دـنراد  روضح  ردـب  نایوج  گنج  نادـنزرف  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  رکـشل  رد  هک  تسا  نآ  ریبعت  نیا  داـفم 
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.تسین راگزاس  مالسلا  هیلع  ماما  ریبعت  اب  ریسفت 

ماـما روـظنم  هـبتع و  نـب  دـیلو  هیواـعم  ییاد  « کـلاخ  » زا دوـصقم  تـسا و  نایفـس  یبا  نـب  هـلظنح  ، هیواـعم ردارب  « کـیخا » زا روـظنم 
هک دنتـسه  وا  ناگداز  ومع  زا  یعمج  هیواعم  نادناخ  ؛» کلها » زا روظنم  تسا و  هعیبر  نب  هبتع  وا  يردام  دج  ، هیواعم دج  ؛» كدج » زا

.دنتشاد روضح  رفک  رکشل  فوفص  رد  ردب  گنج  رد 

هک تسا  دوه  هروس  زا  هیآ 83  زا  هتفرگرب  ٍدیِعَِبب » َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو   » هلمج

دنوادخ اریز  ، دوب رتدیدش  كرشم  راکمتس و  ماوقا  همه  زا  ناشباذع  هک  یموق.دنک  یم  طول  موق  دیدش  كاندرد و  باذع  هب  هراشا 
انْرَْطمَأ اهَِلفاس َو  اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اّمَلَف  .داتـسرف « نآ  ياـه  هناریو  رب  گنـس  زا  یناراـب  سپـس  درک  ور  ریز و  ار  اـهنآ  ياـهرهش 

.{ هیآ 82 و 83 ، دوه ( . 1  «. } ٍدیِعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  َکِّبَر َو  َْدنِع  ًهَمَّوَسُم  ٍدوُْضنَم * ٍلیِّجِس  ْنِم  ًهَراجِح  اْهیَلَع 

نایم رد  تساخرب و  فورعم  یباحـص  ، سیق نب  دعـس  يزور  تسا  هدـمآ  محازم  نب  رـصن  نیفـص  باـتک  رد  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش 
: تفگ دناوخ و  هبطخ  دوخ  نارای 

تـسا ریـصب  شناگدـنب  هب  تبـسن  هک  ییادـخ  هب  ام  تیعمج  نایم  رد  دنتـسه و  ام  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارای  باحـصا و 
لاح میـشاب  لد  شوخ  انیب و  تسیاب  یم  ، دنتـسه ام  اب  نییردب  زا  رفن  داتفه  هک  یلاح  رد  دوب  یـشبح  یمالغ  ام  هدنامرف  رگا  دنگوس 

دناوخ زامن  ربمغیپ  اب  یکچوک  رد  هک  وا  ، تسا ردب  ناگدنمزر  زا  ام  ربمغیپ  يومع  رـسپ  ام  سییر  هک  یلاح  رد  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 
ار یهورگ  یلو  ؛ دوب نینچ  زین  شردپ.تسا  هّکم  حتف  زور  هدش  دازآ  ناکرـشم  زا  هیواعم  هک  یلاح  رد  درک  داهج  وا  اب  یگرزب  رد  و 

. { ،ص 236 نیفص ( . 2  } .تسا هدز  اهنآ  یناشیپ  رب  ار  گنن  غاد  هدومن و  خزود  شتآ  دراو  هدرک و  اوغا 

! راکبلط سابل  رد  يراکهدب  هتکن :

نیا زا  هک  دوب  یناسک  زا  هیواعم  »و  وش راکبلط  يوشن  راکهدـب  یهاوخ  یم  رگا  :» دـنا هتفگ  میدـق  زا  هک  تسا  یفورعم  لثملا  برض 
، تسا نآ  زراب  قادصم  ، هتشاگن وا  باوج  رد  ار  قوف  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هیواعم  همان  درک و  یم  ناوارف  هدافتـسا  لثملا  برض 

ییوس هنیشیپ  دوب و  هدش  يدّدعتم  فالخ  ياهراک  بکترم  هک  یلاح  رد  وا  اریز 

.تسا هتشون  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  هناراک  بلط  رایسب  يا  همان  هتفرگ و  الاب  تسد  ، تشاد

: هک دید  میهاوخ  میریگب  رظن  رد  ار  وا  قباوس  یقالخا و  یعامتجا و  ياه  يراکهدب  تسیل  رگا 

یمالـسا دض  ياه  گنج  زورفا  شتآ  مالـسا و  کی  هرامـش  نمـشد  نایفـسوبا  شردپ  ؛ تشاد یبیجع  عضو  یگداوناخ  رظن  زا  وا  .1
ار بلطملادبع  نب  هزمح  مالـسا  دیـشر  رـسفا  يولهپ  دـحا  گنج  نادـیم  رد  هک  دوب  ینز  راوخرگج  هب  فورعم  دـنه  شردام  دوب و 

.تشاذگ ناهد  رب  دیشک و  نوریب  ار  وا  رگج  تفاکش و 

.دنتسویپ ناناملسم  هب  ًارهاظ  شردپ  شدوخ و  ، راشف تحت  هّکم و  حتف  لاس  ینعی  هلحرم  نیرخآ  رد  زین  ، مالسا هب  نامیا  رظن  زا  .2
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هدرک تعیب  وا  اـب  مدرم  میظع  ياـه  هدوت  راـصنا و  نیرجاـهم و  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیملـسم  ماـما  اـب  تعیب  زا  وا  .3
.دز زاب  رس  ، دندوب

نامز نیدورطم  ناقفانم و  زا  يریثک  هورگ  تشارفارب و  نامثع  یهاوخنوخ  هناـهب  هب  ار  یمالـسا  تموکح  دـض  رب  تفلاـخم  مچرپ  .4
.درک عمج  دوخ  فارطا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ار لاملا  تیب  لاوما  تخاس و  دوخ  يارب  ناهاش  خاک  نوچمه  یمیظع  خاک  ؛ داد رارق  دوخ  تسد  هچیزاب  ار  ناناملـسم  لاـملا  تیب  .5
.دیشخب باتک  باسح و  یب  ، دنتفگ یم  قلمت  دندرک و  یم  تیامح  وا  زا  هک  یناسک  لیابق و  ياسؤر  ثیدح و  نالعاج  هب 

راـمع مالـسا و  دیــشر  رادرــس  ، رتـشا کـلام  ادـخ و  حـلاص  درم  ، رکب یبا  نـب  دـمحم.تشادن  اورپ  ناـهانگ  یب  نوـخ  نـتخیر  زا  .6
یب زا  یهورگ  دز  یم  قارع  ياهزرم  هب  هک  ییاه  نوخیبش  اب  دـندش و  دیهـش  وا  هئطوت  اـب  ربمغیپ  بوبحم  فورعم و  یباحـص  ، رـسای

.دیشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  ناهانگ 

یهاتوک وا - يوس  زا  يرای  ياضاقت  مقر  یلع   - نامثع زا  عافد  رد  هکنیا  اب  .7

.تساخرب وا  یهاوخ  نوخ  هب  درک و  یفرعم  نامثع  نوخ  ثراو  ار  دوخ  دوب  هدرک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  تیامح  هب  وس  کی  زا  ؛ تساخرب يراکبلط  هب  دوخ  همان  رد  ، اه يراکهدب  نیا  مقر  یلع  هیواعم 
هیطع ار  شمایق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روهظ  دهد و  یم  نخـس  داد  اهنآ  زا  عافد  رد  دزیخ و  یمرب  راصنا  نارجاهم و  و 

هب مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  ییوـس  زا  دـناد و  یم  رـصقم  هباحـص  يراـی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  درمـش و  یم  یهلا  گرزب 
یم رکذ  ماـما  يارب  يا  هصیقن  لّوا  هفیلخ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  يراـبجا  تعیب  موس  يوس  زا  دـنک و  یم  ناـمثع  نوخ  رد  تکرش 

.دنک

ار وا  تسد.دنک  یم  حالس  علخ  ار  وا  غیلب  حیصف و  لاح  نیع  رد  هدنبوک و  رایسب  یتاریبعت  اب  وا  همان  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو 
یم ناشن  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  دض  رب  شردـپ  وا و  مایق  درب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  هب  هتفرگ 
یم روآدای  مالسا  هاپس  تسد  هب  ار  اهنآ  ندش  هتشک  سپس  ناکرشم و  فص  رد  ردب  گنج  رد  ار  شکیدزن  ناگتسب  تکرش  دهد و 

مالسلا هیلع  یلع  دننام  یصخش  يارب  وا  مایق  تیمها  نایب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شیاتـس  : دیوگ یم  وا  هب  تحارـص  اب  دوش و 
دوش و یم  روآدای  نامثع  زا  تیامح  رد  ار  وا  ياه  یهاتوک  سپـس.تسا  « ندرک لقن  رَجَه  هب  امرخ   » ای « ندرب نامرک  هب  هریز  » لیبق زا 

طرـش دیق و  یب  یگتـسیاش  دنک و  یم  میـسرت  مالـسا  ّتیلهاج و  رد  ار  مشاه  ینب  نادناخ  هّیما و  ینب  نادـناخ  عضو  اسر  یتارابع  اب 
: دیامرف یم  شیرابجا  تعیب  هب  تبسن  دراد و  یم  نایب  ینشور  لیالد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفالخ  ماقم  يارب  ار  دوخ 

خساپ ، دوخ اب  گنج  هب  تبسن  ار  هیواعم  دیدهت  ماجنارـس  و.يدرک  شیاتـس  حدم و  هاگآ  دوخان  یلو  ینک  شهوکن  ارم  یتساوخ  وت 
.تسا داهج  ياه  نادیم  هتفای  شرورپ  گنج و  دنزرف  هک  یسک  هب  تبسن  تسانعم  یب  کحضم و  يدیدهت  هک  دیوگ  یم 

همان نیرتهب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  همان  نیا  ، میدرک هراشا  نآ  هب  زین  ًاقباس  دنا و  هتفگ  هغالبلا  جهن  ناحراش  هک  هنوگ  نامه  عومجم  رد 
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.تسا هدرک  نایب  یهجو  نیرتهب  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  فادها  هک  تساه 

هرصب مدرم  هب  رادشه  : 29 همان

عوضوم

هرصبلا لهأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( تشاد ار  هرصب  رد  هئطوت  دصق  هیواعم  هک  هاگنآ  يرجه  لاس 38  رد  هرصب ، مدرم  هب  همان  )

همان نتم 

نِإَف مُِکِلبقُم  نِم  ُتِلبَق  مُکِِربدُم َو  نَع  َفیّسلا  ُتعَفَر  مُکِمِرُجم َو  نَع  ُتوَفَعَف  ُهنَع  اوَبغَت  َمل  اَم  مُِکقاَقِش  مُِکلبَح َو  ِراَِشتنا  ِنِم  َناَک  دَق  َو 
ِنَئل ِیبَاِـکر َو  ُتلَحَر  ِيدَاـِیج َو  ُتبّرَق  دَـق  اَذ  اـَنَأ  اَـهَف  ِیفَاـِلخ  ِیَتَذـبَُانم َو  َیلِإ  ِهَِرئاَـجلا  ِءاَرـآلا  ُهَفَـس  ُهَـیِدرُملا َو  ُرُومُـألا  ُمُِـکب  تَـطَخ 

ِریِسَملا َیلِإ  ِینُوُمتَأَجلأ 

389 ص :
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ُریَغ ُهّقَح  ِهَحیِصّنلا  ِيِذل  ُهَلضَف َو  مُکنِم  ِهَعاّطلا  ِيِذل  ٌفِراَع  ّیَنأ  َعَم  ٍقِعَال  ِهَقعَلَک  ّالِإ  اَهَیلِإ  ِلَمَجلا  ُموَی  ُنوُکَی  َال  ًهَعقَو  مُِکب  ّنَِعقوَُأل  مُکَیلِإ 
 ّ ِیَفو َیلِإ  ًاثِکاَن  َال  َو    ّ ِيَرب َیلِإ  ًامَهّتُم  ٍزِواَجَتُم 

اه همجرت 

یتشد

و متـشادرب ، نایرارف  زا  ریـشمش  و  مدرک ، وفع  ار  امـش  مرج  همه  نیا  اب  .دـیهاگآ  نم  اب  اراکـشآ  ینمـشد  و  نتـسکش ، نامیپ  زا  امش 
هب ار  امـش  هنادرخبان ، ياه  هشیدنا  و  اوران ، ياهراک  نونکا  مه  رگا  مدیـشوپ ، مشچ  امـش  هانگ  زا  و  متفریذپ ، ار  ناگدـننک  لابقتـسا 

 . دنباکر رد  اپ  و  هدامآ ، نم  هاپس  دناشکب ، نم  اب  ینمشد  تفلاخم و 

رد ماما  نافلاخم  رکب ، یبا  نب  دّمحم  ندش  هتشک  رـصم و  هب  صاع  ورمع  موجه  زا  سپ  ، } دینک روبجم  هرابود  تکرح  هب  ارم  رگا  و 
ات دنتسرفب  هرـصب  هب  ار  يدرم  تساوخ  وا  زا  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  يدبع  سابع  نب  راّحـص  دنداتفا ، شروش  رکف  هب  زین  هرـصب 
ور لئابق  ناگرزب  نارس و  و  دمآ ، دیدپ  یتاکّرحت  هک  داتسرف  ار  یمرضح  نبا  دش و  لاحشوخ  هیواعم  دنک ، یهدنامزاس  ار  نافلاخم 
نبا ماما  نارادـفرط  ماجنا  رـس  و  تشون ، ار  هماـن  نیا  ترـضح  نآ  دـنداد  عـالّطا  هفوک  رد  ماـما  هب  یتقو  دـنتفرگ ، رارق  مه  يور  رد 

نآ ربارب  رد  لمج  گنج  هک  مراد  اور  امـش  رب  يا  هلمح  «{ 412 تاراغلا ج 2 ص 373 -  » .دنتشک ار  وا  هداد  تسکش  ار  یمرـضح 
هب زگره  و  مسانـش ، یم  ار  امـش  ناگدـننک  تحیـصن  قح  و  مهاگآ ، ناتنارادربنامرف  ياه  شزرا  هب  هکنیا  اب  دـشاب ، کـچوک  رایـسب 

 . تسکش مهاوخن  ار  نارادافو  نامیپ  زگره  و  تفرگ ، مهاوخن  ار  يراکوکین  ناسنا  یمهّتم ، صخش  ياج 

يدیهش

رب ور  هک  نآ  زا  و  مدوشخب ، ار  ناتراکهانگ  نم  .دیدرک  زاغآ  ار  یگنانمـشد  زاب و  ار  تعاط  هتـشر  هنوگچ  دـینادن  هک  تسین  نانچ 
هنادرخبان ياه  هشیدـنا  تسرداـن و  اوراـن و  ياـهراک  رگا  نکیل  .مدومن  لوبق  هدروآ  يور  هک  ار  نآ  و  متـشادرب ، ریـشمش  هدـنادرگ 

کی هب  و  میامش ، کیدزن  راک  هب  هدامآ  نم  هک  دینادب  دیریذپن ، ارم  تعاط  دیریگ و  شیپ  رد  ییادج  هار  هک  دراداو  ار  امش  تسس ،
نآ ربارب  لمج  گنج  هک  منک  زاغآ  یگنج  نانچ  دـیزاس ، راچان  دوخ  يوس  هب  ندـمآ  زا  ارم  رگا  .میآ  یم  امـش  تقو  رـس  هب  هظحل 

ار هانگیب  هن  .مراد  ار  امـش  ناهاوخریخ  تمرح  ساپ  مراذـگ و  یم  جرا  ار  امـش  نارادربنامرف  نم  همه ، نیا  اـب  .دوب  هناـکدوک  يزاـب 
.مریذپ یم  رازگنامیپ  ياج  هب  ار  نکش  نامیپ  هن  مریگ و  یم  راکهانگ  ياجب 

یلیبدرا

زا متـشذگرد  سپ  نآ  زا  دنتـسین  لفاغ  هچنآ  امـش  ياهدهع  یگتـسکش  امـش و  نامیپ  نامـسیر  ندش  هدنکارپ  زا  دوب  هک  قیقحتب  و 
هابت ياهراک  امشب  دهن  ماگ  رگا  سپ  امـش  هدروآ  زا  ار  هبوت  مدرک  لوبق  امـش و  هداد  تشپ  زا  ار  ریـشمش  متـشادرب  امـش و  راکهانگ 

کیدزن نم  کنیا  سپ  نمب  ندرک  تفلاخم  نمب و  توادـع  راهظا  يوسب  هثعاب  هلطاب  ملظ  روج و  ياه  هشیدـنا  يدرخیب  هدـنزاس و 
ره امش  بناجب  نتفر  يوسب  ارم  دیزاس  برطضم  رگا  دوخ و  يراوس  نارتش  رب  مداهن  نالاپ  امـشب و  ار  دوخ  يرازراک  نابـسا  مدروآ 
نم هک  نآ  هب  ماعط  زا  زا  كدـنا  هیقب  هدـسیل  وچمه  رگم  هثداح  نآب  تبـسن  لمج  زور  دـشابن  هک  ار  هثداح  امـشب  منادرگ  عقاو  هنیآ 
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مشاب هدز  تمهت  هک  هّقح  روما  زا  هدننک  زواجت  هن  ار  وا  قح  هدننک  تحیصن  يارب  ار  وا  هبترم  امـش  زا  دوخ  رادربنامرف  يارب  میاسانش 
.رادافو دهع  هدننکش  هن  تیصعم و  زا  يرب  يوسب 

یتیآ

وفع ار  ناتراکهانگ  نم  .دـیداهن  ینمـشد  ییادـج و  هار  رد  مدـق  دیتسـسگ و  ار  يرادربنامرف  هتـشر  ناسچ  هک  دـیناد  یم  دوخ  امش 
هناهیفـس ءارآ  روآ و  گرم  لامعا  رگا  لاح  .متفریذپ  دندروآ ، يور  ام  هب  هک  ار  نانآ  متـشادرب و  ریـشمش  ناتناگتخیرگ  زا  مدرک و 

شیپ ار  دوخ  نابـسا  مراکیپ و  يایهم  نم  هک  دینادب ، دیزیخرب ، نم  فالخ  هب  دینکـشب و  نامیپ  هک  دراداو  ار  امـش  ناتباوص ، زا  رود 
رد لمج  دربن  هک  منک  یم  زاغآ  یگنج  نانچنآ  مزاتب ، امـش  رب  هک  دیزاس  مراچان  رگا  .ما  هداهن  نالاپ  شیوخ  نارتشا  رب  ما و  هدروآ 

راکهانگ ياج  هب  ار  هانگیب  منک و  یم  ادا  ار  ناتناهاوخکین  قح  مسانـش و  یم  ار  ناتیرادربنامرف  جرا  همهنیا ، اب  .دیامن  ریقح  نآ  ربارب 
.منک یمن  هذخا  ؤم  نانکش  نامیپ  ياج  هب  ار  تعیب  دهع و  هب  هدننکافو  مریگ و  یمن 

نایراصنا

ار ریشمش  ناتنادرگیور  زا  ،و  متشذگ ناتراک  هانگ  زا  تسین ، هدیشوپ  امش  رب  دیدرک  داجیا  هک  یفالتخا  دیتسسگ و  هک  یتعاط  هتشر 
هب ار  امـش  هدنهد  فارحنا  روما  هناقمحا و  ءارآ  ،و  هدـننک هابت  ياهراک  رگا  سپ  نیا  زا   . متفریذـپ ار  امـش  هدـنروآ  يور  ،و  متـشادرب
ارم رگا  و  مگنج ،  هدامآ  ، هدرک زهجم  ار  نارتش  ،و  هدومن هدامآ  ار  يراوس  نابـسا  هک  منم  نیا  ناه  ، دراداو نم  اب  تفلاخم  ینمـشد و 

هکنیا اب  ، دیامن ناسآ  اذغ  فرظ  ندیسیل  دننام  شربارب  رد  لمج  گنج  هک  منک  یگنج  نانچ  امـش  اب  دینک  راچان  دوخ  دزن  ندمآ  هب 
رارق هدننک  افو  رانک  ار  نکش  نامیپ  و  مهّتم ، ياج  هب  ار  نمادکاپ  ، مفقاو ار  امـش  ناهاوخریخ  ّقح  ،و  مفراع امـش  ناعیطم  تلیـضف  هب 

 . مهد یمن 

حورش

يدنوار

یجی ء مل  اموی و  ءاج  اذا  بغا  مهلوق  نم  اوبغت ، مل  ام  يور  .فالخلا و  قاقـشلا : .اضغب و  هوادع و  قرفتلا  نع  هیانک  لبحلا  راشتنا  و 
یشلا ء یلع  یبغ  و  هل ، نطفی  مل  اذا  هوابغ  یبغا  اضیا  هتبیغ  یشلا ء و  نع  تبیغ  لاقی : هولهجی ، مل  نیذلا  يا  هنع  اوبغت  مل  ام  .اموی و 

مکوارآ مکتعد  ناف  هنع ، اوبغت  مل  هنوفرعت و  يذلا  مکلاح  قرفت  ناک  نا  مکنع و  توفع  هرـصبلا : لهال  لوقی  هفرعی ، مل  اذا  کلذک 
.اهدنع و لمجلا  موی  رغصتسی  ابرح  مکب  عقوا  مکیلا و  ریسا  هرورضلل  اناف  یتبراحم  یلا  متزواجت  نا  یلا  هکلهملا  مکروما  هدسافلا و 
و وطخی ، نا  یلع  هتلمح  اذا  هب : توطخ  يریغ و  تیطخا  و  ینعمب ، تیطتخا  طوطخ و  لاقی : مکب ، تزواجت  يا  رومـالا : مکب  تطخ 

.کلهم يا  درم  وهف  کلها  يدرا : .هزمهلاب و  تاطخت  لاقی  و ال  اذـک ، یلا  تیطخت  سانلا و  باقر  تیطخت  و  هتزواجت ، اذا  هتیطخت :
هفلاـخملا و هذـبانملا : هریحتملا و  يا  همجعملا  ریغ  ءاـحلاب  و  باوـصلا ، نـع  هلئاـملا  يا  میجلاـب  هرئاـجلا : ءارـالا  .هـفخلا و  هفـسلا : و 

لمجلا موی  و  دیدش ، برـض  نع  هیانک  هعقولا  .ینومتررطـضا و  ینومتاجلا : .لبالا و  باکرلا : .هیبرعلا و  سارفالا  دایجلا : .هامارملا و 
قئالخ التق  ابرح و  كانه  اثحو  هرصبلا  یلا  لمج  یلع  نینموملا  ماب  ریبزلا  هحلط و  جرخ  موی 
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و اقعل ، لاملا  اهقعلی  بطرلا  یف  الا  سیل  عیبر  نم  هقعل  ضرالا  یف  لاـقی : لـیلق ، یـش ء  نع  هیاـنک  قعـال  هقعل  .اردـغ و  هعقاولا  لـبق 
دعولا مالـسلا  هیلع  طلخ  .هتـسحل و  هتقعلا  یـشلا ء  تقعل  و  اراغـضتسا ، بلکلا  یلا  فاضیف  بلکلا  هقعل  رادـقمب  کلذ  ناـک  لاـقی :
فالخ تیفوا  تیفو و  لاقی  یفوملا ، یفولا : .هلطبا و  دـهعلا : ثکن  .یفو و  یلا  دـهع  ضقاـن  هبوقعلاـب  زواـجتا  ـال  و  لاـقف : دـیعولاب 

.تنخ

يردیک

: قاقشلا .اضغب و  هوادع و  قرفتلا  نع  هیانک  لبحلا  راشتنا  .هنع  اوبغت  مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راشتنا  نم  ناک  دق  مالـسلا و  هیلع  هلوق 
.سحللا قعللا : ثبللا و  هلق  نع  هیانک  قع : هقعلک ال  تزواجت  يا  مکب : تطخ  .هولهجت  مل  هنع و  اولفاغتت  مل  اوبغت : مل  فالخلا 

مثیم نبا 

: هیدرم .دباین  یهاگآ  نآ  زا  دنکن و  هجوت  يزیچ  هب  هاگ  ره  هتبغ : یئیشلا و  نع  ثبغ  هرصب : لها  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
یم دوخ  امـش   ) دـهع هب  ندرکن  افو  تعیب و ، نتخادـنا  رود  ندرک و  تفلاخم  هذـبانم : تسار  هار  زا  فرحنم  هرئاج : هدـننک  كـاله 

ناتراکهانگ زا  نم  دـیدرک و  تفلاخم  ینمـشد و  نم  اب  هتـسیاشان  ياهراک  اب  دیتسـسگ و  مه  زا  ار  ناـمیپ  دـهع و  هتـشر  هک  دـیناد 
اهیراکهابت و رگا  اما  متـشذگ ، ناشریـصقت  زا  متفریذپ و  دندمآ ، نم  فرط  هب  اهنآ  متـشادرب و  ار  ریـشمش  ناتیرارف  زا  متـشذگرد و 

کیدزن ار  دوخ  نابـسا  هک  منم  دیـشاب  هاگآ  دـنارب ، نم  تفلاخم  ینمـشد و  يوس  هب  ار  امـش  قح  فالخرب  تسرداـن  ياـه  هشیدـنا 
منک اپب  يرازراک  نانچ  امـش  اب  دینک ، راچان  ناتدوخ  بناج  هب  ندـمآ  هب  ارم  رگا  و  مهن ، یم  شیوخ  يراوس  رتش  رب  نالاپ  هدروآ و 

يوریپ امش  زا  هک  نآ  یگرزب  تلیضف و  رب  نم  هک  نیا  اب  دشاب ، کچوک ) رایسب   ) هدنـسیل ندیـسیل  دننام  نآ ، شیپ  لمج  گنج  هک 
زواجت بوخ  صخـش  هب  یمهتم  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  مسانـش ، یم  هدرک  یهاوخریخ  تحیـصن و  هک  ار  هکنآ  قح  مهاـگآ و  .درک 

هدرک ناشنرطاخ  نانآ  هب  ار  هرصب  مدرم  ناهانگ  همان  نیا  لوا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما منکش ) یمن  ار  افواب  صخش  نامیپ  منک و  یمن 
يانعم هب  هک  ار  لبح  هژاو ي  دریگب ، ار  نانآ  مشچ  ولج  دنک  وفع  رگا  دـشاب و  هتـشادت  جـح  دـنک  تازاجم  ار  نانآ  دـهاوخب  رگا  ات 

تسخن هراعتسا ي  هجو  تسا  هدروآ  اهنآ  ینکـش  نامیپ  زا  هراعتـسا  ار  راشتنا  ظفل  دوخ و  اب  نانآ  تعیب  زا  هراعتـسا  تسا ، نامـسیر 
يدونـشخ يوس  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  يا  هلیـسو  اـهنآ و  روما  هب  نداد  مظن  مدرم و  يروآ  عمج  ببـس  نیرتمهم  تعیب  هک  تسا  نآ 

حضاو و مود  هراعتـسا ي  هجو  دـنک ، یم  يرادـهگن  بترم  تسا  هتـسب  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  نامـسیر  هک  نانچ  دـناشک  یم  دـنوادخ 
ینکـش نامیپ  زا  دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  هک  نیا  هب  دنک  یم  هراشا  تجح ، مامتا  روظنم  هب  هلمج  نیا  رد  هنع ، اوبغت  مل  ام  .تسا  نشور 

رد دنچ  يروما  هدومرف  دزشوگ  نانآ  هب  ار  ناشهانگ  هک  نآ  زا  سپ  و  تسا ، هدوب  يرایشوه  یهاگآ و  اب  ترضح  نآ  اب  تفلاخم  و 
زا تشذـگ  وـفع و  زا  دـنترابع  روـما  نآ  دـنک و  یم  ناـنآ  هـب  تبـسن  يو  يراوـگرزب  زا  تیاـکح  هـک  تـسا  هدرمـشرب  نآ  لـباقم 

بلط دروآور و  وا  يوـس  هب  هک  اـهنآ  زا  یـسک  نتفریذـپ  دـنزیرگب و  دـننک و  رارف  هک  ناـنآ  زا  ریـشمش  نتـشادرب  و  ناـشراکهانگ ،
هدامآ دـندرگرب ، دوخ  يزیگنا  هنتف  هب  دـنهاوخب  رگا  هک  دـهد  یم  میب  ار  ناـنآ  تمحر ، تفار و  همه  نیا  زا  سپ  و  دـنک ، تیاـضر 
مکب تطخ  ناف  .دوش  هدرمش  کچوک  شربارب  رد  گنج  هعقاو ي  هک  دنک  دراو  يا  هلمج  نانچ  ناشیارب  دگنجب و  نانآ  اب  هک  تسا 
يارب ناـشیوج  هزیتس  هناهیفـس ي  ياـه  هشیدـنا  ازتکـاله و  روما  هک  تسا  نآ  زا  هراعتـسا  نتـشادرب  ماـگ  ياـنعم  هب  وطخ  هملک  …، 

مدق هک  نانچمه  تسا ، نآ  نتـشادرب  ماگ  هب  نداد  قوس  نیا  هیبشت  هجو  دـناشکب ، يو  اب  تفلاخم  گنج و  هب  ار  نانآ  هبترم  نیمود 
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رگا تسا : نیا  دروم  نیا  رد  ردقم  طرـش  دناسر و  یم  تفلاخم  نیا  هب  ار  وا  زین  روما  نیا  دـناسر ، یم  شفدـه  هب  ار  شبحاص  ندز ،
زا هیانک  رتش ، رب  نتـشاذگ  نالاپ  اهبـسا و  ندرک  کیدزن  .ما  هدامآ  امـش  لباقم  رد  مایق  يارب  نم  دـیدرگرب ، نم  اب  تفلاـخم  هب  اـمش 

یفاک يو  یگدامآ  مالعا  نیمه  ترضح  نآ  اب  ینکش  تعیب  تفلاخم و  لباقم  رد  نانآ  نتخادنا  ساره  رب  هلمح  يارب  يو  یگدامآ 
، دندرگرب دننک و  هبوت  دـندیمهف ، دندینـش و  ار  یگدامآ  مالعا  هک  یتقو  تسا  نکمم  اریز  دـسر  یمن  ندرک  هلمح  هب  تبون  تسا و 

نانآ يوس  هب  ات  دـننک  روبجم  ار  يو  هک  دومرف ، یماگنه  هب  طورـشم  ار  ناـشیا  رب  ندرک  هلمح  هب  راـطخا  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  سپ 
هک ناـنآ  رب  نتخاـت  هب  رگم  دوـش  یمن  تسرد  راـک  هک  دوـش  موـلعم  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دـگنجب و  اـهنآ  اـب  دـنک و  تکرح 

لمج گنج  هعقاو ي  تسا : هدومرف  يا  هلمج  نینچ  فیـصوت  رد  هک  نیا  تسا و  هدرک  ریزگان  رما  نیا  رب  ار  وا  نید  ظفح  ترورض 
گنج هعقاو ي  يزیچان  تراقح و  هیبشت  نیا  هجو  دشاب و  یم  هلمح  تدش  زا  هیانک  تسا  هدنـسیل  ندز  سیل  کی  دننام  شلباقم  رد 

هیام ي هک  تسا  هدومرف  ناشنرطاخ  ار  یبلطم  هداد ، میب  تبوقع  رفیک و  زا  ار  نانآ  هک  نآ  زا  سپ  .تسا  هلمح  نیا  هب  تبـسن  لـمج 
هک یناسک  دنتسه و  عیطم  هک  نانآ  يرترب  تلیضف و  هب  فارتعا  نتفریذپ و  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دشاب ، یم  يراودیما  یلاحشوخ و 
افو نانکـشدهع ، ضوع  رد  دنک و  دراو  هانگ  یب  رب  ار  راکهنگ  رفیک  هک  تسین  نانچ  زین  و  دنـشاب ، یم  هدننک  تحیـصن  هاوخریخ و 

سویام وا  تمحر  زا  دـیاین و  رظن  هب  تخـس  نانآ  رب  وا  يریگعـضوم  ات  داد  ار  يراودـیما  نیا  .دـنک  تازاـجم  ار  دـهع  هب  هدـننک ي 
.دناشکب يرتشیب  داسف  هب  ار  ناشیا  راک  نیا  دوش و  يو  زا  اهنآ  يرود  ثعاب  هک  دنوشن 

دیدحلا یبا  نبا 

ْنِإَف ْمُِکِلبْقُم  ْنِم  ُْتِلبَق  ْمُکِِربْدُم َو  ْنَع  َْفیَّسلا  ُْتعَفَر  ْمُکِمِرُْجم َو  ْنَع  ُتْوَفَعَف  ُْهنَع  اْوَبْغَت  َْمل  اَم  ْمُِکقاَقِش  ْمُِکْلبَح َو  ِراَِشْتنا  ِنِم  َناَک  ْدَق  َو 
ِینوُُمتْأَْجلَأ ِْنَئل  ِیباَکِر َو  ُْتلَحَر  يِداَیِج َو  ُْتبَّرَق  ْدَق  اَذَنَأَهَف  ِیفَالِخ  ِیتَذـَباَنُم َو  َیلِإ  ِهَِرئاَْجلا  ِءاَرْآلا  ُهَفَـس  ُهَیِدْرُْملا َو  ُرُومُْألا  ُمُِکب  ْتَطَخ 

يِذـِل ُهَلْـضَف َو  ْمُْکنِم  ِهَعاَّطلا  يِذـِل  ٌفِراَع  یِّنَأ  َعَم  ٍقِعَال  ِهَقْعَلَک  َّالِإ  اَْهَیلِإ  ِلَـمَْجلا  ُمْوَی  ُنوُکَی  َـال  ًهَْعقَو  ْمُِکب  َّنَِعقوُأـَل  ْمُْکَیلِإ  ِریِـسَْملا  َیلِإ 
 . ٍِّیفَو َیلِإ  ًاثِکاَن  ٍّيَِرب َو َال  َیلِإ  ًامَهَّتُم  ٍزِواَجَتُم  ُْریَغ  ُهَّقَح  ِهَحیِصَّنلا 

هنع اوبغت  مل  ام 

یبغ نالف  هفرعت و  مل  اذإ  کلذک  یلع  ءیشلا  یبغ  نطفی و  مل  اذإ  هوابغ  یبغأ  ءیشلا  نع  تیبغ  لاقی  اولفغت  مل  هنع و  اوهست  مل  يأ 
هعاطلا نع  لمجلا  موی  مکجورخ  نم  ناک  دق  مهل  لوقی  لفاغت  يأ  یباغت  دق  هنطفلا و  لیلق  يأ  لیعف  یلع 

.هبانإلا هبوتلا و  تلبق  فیسلا و  تعفر  ترفغف و  هنع  ءایبغأ  متسل  ام  یل  مکقاقش  هعامجلا و  لبح  مکرشن  و 

 . لصنت رذتعاف و  انءاج  نکل  رفی  مل  يذلا  لبقملا  براهلا و  انهاه  ربدملا  و 

نالفب و تیطخأ  تلق  هتیدـع  نإف  مزال  اذـهف  نیمدـقلا  نیب  ام  رادـقم  وه  وطخی و  هوطخ  نالف  اطخ  رومـألا  مکب  تطخ  نإـف  لاـق  مث 
.ءابلاب هادع  دق  انهاه  هب و  توطخ 

برحلا یلإ  ملـسلا  نع  تلدع  هتیقلأ و  يأ  هدهع  هیلإ  تذبن  نم  هلعافم  هذبانملا  باوصلا و  نع  هلداعلا  هرئاجلا  هکلهملا و  هیدرملا  و 
.هب لفحأ  مل  هتحرطأ و  يأ  ادیز  تذبن  نم  وأ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2232 

http://www.ghaemiyeh.com


.مکیلإ ریسأ  بکرأل و  یلإ  یلیخ  بیرقتب  ترمأ  يأ  يدایج  تبرق  هلوق 

یباکر تلحر  و 

(1 اهل {  ادـب  لوقت  امف  کیلع  یبضغ  اـهلامجأ  هودـغ  هیمـس  تلحر  لاـق  لـحرلا  اـهروهظ  یلع  تددـش  اـهتلحر  لـبإلا و  باـکرلا 
.هقعلملا هذخأت  ام  یه  ماللا و  مضب  يوری  هفاتلا و  ریقحلا  ءیشلل  برضی  لثم  قعال  هقعلک  هناوید 22 } . ، یشعألل

ءيربلا تبقاع  امل  تبقاـع  ول  هحیـصنلا و  يذ  قح  مکنم و  هعاـطلا  يذ  لـضف  فراـع  ینأ  عم  نیللاـب  هنوشخلا  اـجزام  لاـقف  داـع  مث 
.ثکانلاب یفولا  تذخأ  میقسلاب و ال 

وأ راجلاب  راجلا  دلولاب و  دلاولا  میئللاب و  ربلا  میقسلاب و  ءيربلا  نذخآل  هللا  اهیف و  لاق  هروهشملا و  ءارغلا  هبطخلا  هرـصبلاب  دایز  بطخ 
سادرم لالب  وبأ  ماقف  مکتانق  یلإ  میقتست 

ُرِزَت هناحبـس َو ال  لاق  تمکح  ام  ریغب  مکح  تلق و  ام  فـالخب  هللا  اـنأبنأ  ریمـألا  اـهیأ  لاـقف  ریبک  خیـش  ذـئنیح  وه  سمهی و  هیدأ  نب 
یتح مکنم  قحلا  یلإ  صلخن  انکل ال  تملع و  ام  لهجأ  مل  ینإ  لالب  ابأ  ای  دایز  لاـقف  ماعنألا 164 } . هروس  ( 1 يرْخُأ {  َرْزِو  ٌهَرِزاو 

.اضوخ لطابلا  هیلإ  ضوخن 

هاخأ مکنم  لجرلا  یقلی  یتح  میقـسلاب  حیحـصلا  ربدـملاب و  لبقملا  نعاظلاب و  میقملا  یلولاـب و  یلولا  نذـخآل  یـشایرلا  هیاور  یف  و 
مکتانق یل  میقتست  وأ  دیعس  کله  دقف  دعس  جنا  لوقیف 

یناشاک

دوب هک  قیقحت  هب  و  مکلبح ) راشتنا  نم  ناک  دق  و   ) هرصب لها  يوس  هب  هداتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا  و  هرـصبلا ) لها  یلا  )
اوبغت مل  ام   ) امش تفلاخم  عازن و  توادع و  ضغب و  و  مکقاقش ) و   ) امـش دهع  ندش  هتـسکش  امـش و  نامیپ  نامـسیر  ندش  هدنکارپ 

زا متـشذگرد  سپ  مکمرجم ) نع  توـفعف   ) فـالخ قاقـش و  نآ  زا  دـیربخاب  هکلب  الـصا  نآ  زا  دـیتسین  لـهاذ  لـفاغ و  هچنآ  هنع )
لوبق و  مکلبقم ) نم  تلبق  و   ) رارف رد  امش  هداد  تشپ  زا  مکربدم ) نع   ) ار اهریـشمش  متـشادرب  و  فیـسلا ) تعفر  و   ) امـش راکهانگ 

هابت ياهراک  هیدرملا ) رومالا   ) امـش هب  دـهن  ماـگ  رگا  سپ  مکب ) تطح  ناـف   ) راـگدرک تعاـط  هب  امـش  هدروآ  ور  زا  ار  هبوت  مدرک 
راهظا يوس  هب  یتذـبانم ) یلا   ) روج ملظ و  هثعاب  ياه  هشیدـنا  يدرخ  یب  و  هرئاجلا ) ءارالا  هفـس  و   ) امـش هدـننک  كـاله  هدـنزاس و 

يراز راک  نابـسا  مدروآ  کیدزن  يدایج ) تبرق  دق   ) نم کنیا  سپ  اذانا ) اهف   ) نم هب  ندرک  تفلاخم  و  یفالخ ) و   ) نم هب  توادـع 
هب مکیلا ) ریسملا  یلا   ) ارم دیزاس  رطـضم  رگا  و  ینومتاجل ) نئل  و   ) دوخ يراوس  نارتش  رب  مداهن  نالاپ  و  یباکر ) تلحر  و   ) ار دوخ 
زور دشابن  هک  ار  يا  هثداح  اهیلا ) لمجلا  موی  نوکی  هعقو ال   ) امش هب  منادرگ  عقاو  هنیآ  ره  مکب ) نعقوال   ) امش بناج  هب  نتفر  يوس 
نم رب  توادـع  رمک  هرـصب  لها  يا  امـش  ماعط و  زا  هیقب  هدنـسیل  ندیـسیل  وچمه  رگم  قع ) هقعلک ال  الا   ) هثداح نآ  هب  تبـسن  لمج 

و  ) ار وا  تیزم  هبترم و  هلضف )  ) امش زا  رادربنامرف  يارب  مکنم ) هعاطلا  يذل   ) میاسانـش نم  هکنآ  دوجو  اب  فراع ) ینا  عم   ) دیا هتـسب 
يرب ء) یلا  امهتم   ) روما زا  متسین  هدننکزواجت  هک  یتلاح  رد  زواجتم ) ریغ   ) ار وا  قح  هدننک ، تحیـصن  يارب  و  هقح ) هحیـصنلا  يذل 

.رادافو دهع  هدننکش  هن  و  یفو ) یلا  اثکان  و ال   ) تیصعم زا  دشاب  يرب  هک  یسک  يوس  هب  مشاب  هدش  هدز  تمهت  هک 
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یلمآ

ینیوزق

مه اب  دوخ  نامـسیر  ایوگ  تسا  قارتفا  فالتخا و  زا  هیاـنک  لـبح  راـشتنا  دـشن و  نطفتم  ناـب  دـنام و  لـفاغ  نآ  زا  ینعی  هنع ) یبغ  )
دیتسین لفاغ  هچنآ  امش  زا  دش  عقاو  قیقحتب  .دندمآرد و  لمج  باحصا  نامرف  رد  و  دندش ، فیعـض  ات  دندرک  هدنگارپ  و  دنتـسویپن ،

زا ریشمش  متشادرب  و  امش ، راکهانگ  زا  مدرک  وفع  سپ  دیدومن ، هک  قارتفا  فالتخا و  دیدرک و  هک  فالخ  زا  ارنآ  دینادیم  نآ و  زا 
ذوخاـم تریح  زا  هریاـح )  ) دومن و تشگزاـب  دروآ و  يور  هک  سک  نآ  زا  مدرک  لوبق  و  دوب ، هداد  تشپ  هک  امـش  هتـسکش  رکـشل 

هتـشگ ناریح  ياهیار  تهافـس  و  هدـننک ، كاله  ياهراک  ار  امـش  ماک  دـهن  شیپ  رگا  سپ  .قح  زا  لودـع  ینعمب  روج  زا  اـی  تسا 
مداـهنرب نـالاپ  و  ار ، دوخ  یگنج  یبرع  نابـسا  مروآ  کـیدزن  هک  تسا  نیا  نم  کـنیا  سپ  نم ، تفلاـخم  توادـع و  تعفادـمب و 

زور هعقاو  دشابن  هک  مرآ  عقاو  يازراک  منک و  يراک  امـش  اب  میآ  امـش  يوسب  هک  ارم  دیزاس  رطـضم  رگا  .ار و  دوخ  يراوس  منارتش 
مـسانش یم  نم  نیا  اب  دـشاب و  هدـنام  هساک  رد  هک  ار  ماعط  زا  هیقب  هدنـسیل  دـسیلب  هکنآ  دـننام  رگم  نیاب  تبـسن  هشیاع  برح  لمج 

و تمهت ، زا  تسا  كاپ  هک  یسکب  مهتم  زا  تبوقع  رد  منکن  زواجت  ار  وا  قح  امش  ناحـصان  يارب  و  ار ، وا  لضف  امـش  ناعیطم  يارب 
.تعاطا تعیب و  قحب  تسا  هدرک  افو  هکناب  نکشدهع  زا 

یجیهال

.هرصبلا لها  یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هرصب لها  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

.مکلبقم نع  تلبق  مکربدم و  نع  فیـسلا  تعفر  مکمرجم و  نع  توفعف  هنع ، اوبغت  مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راشتنا  نم  ناک  دق  «و 
نئل یباکر و  تلحر  يدایج و  تبرق  دـق  اـنا  اـهف  یفـالخ ، یتذـبانم و  یلا  هرئاـجلا ، ءارـالا  هفـس  هیدرملا و  رومـالا  مکب  تطخ  ناـف 

هلضف و مکنم  هعاطلا  يذل  فراع  ینا  عم  قعال ، هقعلک  الا  اهیلا  لمجلا  موی  نوکیال  هعق  مکب و  نعقوال  مکیلا  ریسملا  یلا  ینومتاجلا 
« .یفو یلا  اثکان  يرب ء و ال  یلا  امهتم  زواجتم  ریغ  هقح ، هحیصنلا  يذل 

راکهانگ زا  متشذگرد  سپ  نآ ، زا  دیدوبن  لفاغ  امش  هک  يزیچ  نآ  امـش  تموصخ  امـش و  قاثیم  دهع و  یگدنکارپ  زا  دوب  ینعی و 
ار امـش  تخادـنا  هار  هب  رگا  سپ  .امـش  هدـنروآ ي  يور  زا  ار  رذـع  مدرک  لوبق  امـش و  هدـنزیرگ ي  زا  ار  ریـشمش  متـشادرب  امش و 
هک نم  کنیا  سپ  نم ، تفلاخم  نم و  توادع  راهظا  يوس  هب  قح  زا  هلیام  ياهیار  بحاص  ياهیلقع  یب  هدنزاس و  كاله  ياهراک 

يوس هب  ارم  دـیدینادرگ  رطـضم  رگا  ار و  دوخ  يراوس  نارتـش  مدرک  نیز  ار و  دوخ  راوهار  ياهبـسا  مدـینادرگ  کـیدزن  قـیقحت  هب 
هب تبـسن  - هشئاع گنج  - لمج زور  هثداح ي  دـشاب  هدوبن  هک  يا  هثداح  امـش  رد  مزاس  عقاو  هنیآ  ره  امـش ، يوس  هب  ندرک  تکرح 

تلیضف امش  هدننک ي  تعاطا  يارب  زا  مشاب  اسانش  نم  هکنیا  فصو  اب  ماعط ، زا  دعب  تشگنا  هدنسیل ي  ندیـسیل  لثم  رگم  نآ  يوس 
یب يوس  هب  یهانگ  هب  مهتم  هانگ  مرج و  زا  هدـنرذگ  رد  متـسین  هک  یتلاـح  رد  ار ، وا  قح  امـش  هدـننک ي  تحیـصن  يارب  زا  ار و  وا 

زا ینعی  يدهع ، هدـننکافو ي  يوس  هب  يدـهع  هدننکـش ي  زا  هن  منک و  هذـخاوم  هانگ  یب  زا  مرذـگرد و  راکهانگ  زا  ینعی  یهانگ ،
.منک هذخاوم  یفوم  زا  مرذگرد و  صقان 
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یئوخ

یف .ق  .ه  یفوتملا 283  یفوکلا  یفقثلا  دوعسم  نب  دعس  نب  مصاع  نب  لاله  نب  دعس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  هاور  ردصملا 
بتک و  ینعملا ، یف  هلیـصفت  یتای  ام  یلع  هرـصبلا  لها  یلا  همادـق  نب  هیراج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  ثعب  .تاراغلا  باتک 

يرق ء نم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  هلماکلا : هتروص  هذـه  باتکلا و  کلذ  ضعب  راتخملا  اذـه  و  مهیلا ، باـتکلا  اذـه  هعم 
لبق هبوقعلاب  لجعی  هانا ال  وذ  میلح  هللا  ناف  دـعب  اـما  مکیلع  مالـس  نیملـسملا : نینموملا و  نم  هرـصبلا  ینکاـس  نم  اذـه  یباـتک  هیلع 
یف غلبا  و  هجحلل ، مظعا  نوکیل  هبانالاب ، یـضری  و  هانالا ، میدتـسی  و  هبوتلا ، لبقی  هنکل  و  هلهو ، لوا  دـنع  بنذـملا  ذـخای  و ال  هنیبلا ،
نم تلبق  و  مکربدم ، نع  فیـسلا  تعفر  و  مکمرجم ، نع  توفعف  هنع  اوبغت  مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راشتنا  نم  ناک  دق  .هرذعملا و 

قحلا و دصق  هنسلا و  باتکلاب و  مکیف  لمعا  یتعاط ، یلع  اومیقتست  و  یتحیصن ، اولبقت  و  یتعیبب ، اوفت  ناف  مکتعیب  تذخا  و  مکلبقم ،
اذه یلوق  لوقا  لوقب : لمعا  ینم و ال  کلذب  ملعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم دعب  ایلاو  نا  ملعا  ام  هللاوف  يدهلا ، لیبس  مکیف  میقا 

نودـیرت یتذـبانم  یلا  هرئاجلا  ءارالا  هفـس  و  هیدرملا ، ءاوهالا  مکب  تطخ  نا  .مهلامعال و  صقنتم  ـال  و  یـضم ، نمل  ماذ  ریغ  اـقداص 
موی نوکی  هعقو ال  مکب  نعقوال  مکیلا  ریـسملا  یلا  ینومتاجلا  نئل  هللا  میا  و  یباکر ، تلحر  و  يدایج ، تبرق  دـق  اذ  اـنا  اـهف  یفـالخ 

و ال يرب ء ، یلا  امهتم  زواجتم  ریغ  هقح ، هحیـصنلا  يذـل  و  هلـضف ، مکنم  هعاطلا  يذـل  فراع  ینا  عم  قعال ، هقعلک  الا  اـهیلا  لـمجلا 
بتکا نل  مکیلع و  هجح  مکیلا  باتکلا  اذه  تمدـق  دـق  و  الیبس ، مکـسفنا  یلع  هللا  ءاش  نا  اولعجت  نا ال  ناظل  ینا  .یفو و  یلا  اثکان 

.مالـسلا یلاعت و  هللا  ءاش  نا  مکوحن  صخاشلا  انا  نوکا  یتح  یلوسر  متذبان  و  یتحیـصن ، متـششغتسا  متنا  نا  اباتک ، هدـعب  نم  مکیلا 
اهدیج یف  : ) لج زع و  لاق  فورعم ، لبحلا  تادرفملا : یف  بغارلا  لاق  .هضقن  نع  هیانک  راشتنالا )  ) دهعلا و نع  هیانک  لبحلا ) : ) هغللا

ام لکل  لصولل و  ریعتـسا  لمرلا و  نم  لیطتـسملا  لـبحلا  قتاـعلا و  لـبح  دـیرولا و  لـبح  هئیهلا  ثیح  نم  هب  هبـش  و  دـسم ) نم  لـبح 
ریغ لقعلا و  نآرقلا و  نم  هیلا  هب  لصوتلا  هعم  يذـلا  وه  هلبحف  اعیمج ) هللا  لبحب  اومـصتعا  و  : ) لج زع و  لاق  یـش ء ، یلا  هب  لـصوتی 

هملک نا  یلا  نیمجرتملا  حارـشلا و  بهذ  هنع ) اوبغت  مل   ) .یهتنا .لبح  دـهعلل : لاقی  و  هراوج ، یلا  كادا  هب  تمـصتعا  اذا  امم  کلذ 
، اولفغت مل  هنع و  اوهـست  مل  يا  هنع  اوبغت  مل  ام  یلزتعملا : حراشلا  لضافلا  لاـق  مـاللا ، هصقاـن  لـصالا  یف  یهف  یبغ  نم  هقتـشم  اوبغت 
، هنطفلا لیلق  يا  لیعف ، یلع  یبغ  نالف  و  هفرعت ، مل  اذا  کلذک  یلع  یشلا ء  یبغ  و  نطفی ، ملاذا  هوابغ  یبغا  یـشلا ء  نع  تبغ  لاقی :

متـسل ام  یلا  مکقاقـش  هعامجلا و  لبح  مکرـشن  هعاطلا و  نع  لمجلا  موی  مکجورخ  نم  ناک  دق  مهل : لوقی  لفاغت ، يا  یباغت ، دـق  و 
نم هقتـشم  هملکلا  تلق : .حارـشلا  نم  هریغ  هوذحاذح  دق  اذـکه  و  همالک ، یهتنا  .هبوتلا  تلبق  فیـسلا و  تعفر  توفعف و  هنع  ءایبغا 

رم دـق  و  هتخـسن ، یلع  تححـص  تلبوق و  یتلا  هخـسن  یف  امک  یـضرلا ، فیرـشلا  راتخم  یه  و  فعاضم ، لصالا  یف  یهف  بابغالا 
یف ریثالا  نبا  لاق  هدحوملا ، ءابلا  دیدشت  همجعملا و  نیغلا  رسک  ءاتلا و  مضب  هخـسنلا  کلت  یف  هلوکـشملا  هملکلا  و  هرم ، ریغ  اهرکذ 

درولا بغلا  نم  ذوخام  مهنم  کله  نم  هرثکب  هربخی  مل  يا  نیملسملا  كاله  نع  بغی  دینجلا  هیلا  بتک  ماشه  ثیدح  یف  و  هیاهنلا :
نم تزواجت  يا  مکب ) تطخ   ) .یهتنا .شیعلا  نم  هغلبلا  یه  هبغلا و  نم  وه  لیق : و  رمالا ، هنکب  مالعالا  یف  ریصقتلا  عضومل  هراعتساف 
اهف امهلـصا  اذـناهف ، وا  اذـنا ) اهف   ) هوادـعلل هرهاظملا  هفلاخملا و  هذـبانملا )  ) قحلا نع  هلئاملا  هرئاـجلا ) ، ) هکلهملا هیدرملا :) ، ) وطخلا

یلع دش  يا  عنم  باب  نم  ریعبلا  لحر  لبالا ، باکرلا :) ، ) عئار يرجلا  عیرس  سرف  يا  داوج ، عمج  دایج )  ) .اذانا

حتفب هقعللا )  ) .رتش رب  داهنرب  نالاپ  الحر  ریعبلا  لـحر  برـالا : یهتنم  یف  و  بتقلا ، نم  رغـصا  ریعبلل  بکرم  لـحرلا  و  لـحرلا ، هرهظ 
و عبصالا ، وا  هقعلملا  یف  هذخات  ام  مسا  یه  همقلک و  اهمـضب  هلوکـشم  خسنلا  ضعب  یف  و  سحللا ، ینعمب  قعللا  نم  هرملل  هلعف  ماللا 

مل ام  : ) بارعالا .هدـهعل  اضقان  يا  اثکان ) و ال  ، ) ثبللا هلق  نع  هیانک  یه  یـضرلا و  راتخمل  هقباطم  یلوـالا  نکل  قعلی و  اـمم  لـیلقلا 
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( یتذبانم یلا   ) تطخ ناف  هلوق : یف  هیطرـشلا  نا  باوج  اذناهف )  ) فورظلا عسوتل  مدقملا  ربخلا  نع  رخا  ناک  مسا  ام  هملک  هنع ) اوبغت 
ام رثکا  طرشلا و  هادا  یلع  هلخادلا  ماللا  یه  اضیا و  هئطوملا  هنذوملا و  ماللا  یمست  ینومتاجلا ) نئل   ) یف ماللا  تطخ ، هلوقب : قلعتم 
وا اروکذم  مسقلا  کلذ  ناک  ءاوس  طرشلا  یلع  اهلبق ال  مسق  یلع  ینبم  اهدعب  باوجلا  ناب  ناذیالل  هنذوملا  تیمـس  نا ، یلع  لخدت 

موی نوکی  ال  هلمج : و  مسقلا ، باوج  مال  نعقوال  یف  مـاللا  و  مسقلل ، باوجلا  تدـهم  يا  تاـط  اـهنال و  هئطوملا  تیمـس  و  اردـقم ،
ایلع نینموملاریما  نا  تملع  دـق  ینعملا : .لوعفملا  هغیـص  یلع  امهتم )  ) ینا ریمـضب  لاح  بوصنم  ریغ )  ) .هعقولل هفـص  خـلا ، لمجلا ،

يربکلا تاقبطلا  یف  دعـس  نب  دمحم  يدقاولا  بتاک  لاق  مهیلا  باتکلا  اذه  هعم  بتک  هرـصبلا و  لها  یلا  همادق  نب  هیراج  ثعب  (ع )
نب بعک  نب  هعیبر  نب  ریجب  نب  دعـسا  نبا  حازر  نب  نیـصحلا  نب  ریهز  نب  يدعـسلا  همادق  نب  هیراج  رـصم :) عبط  نم  (ص 56 ج 7 

هل مع  نبا  نع  سیق  نب  فنحالا  نع  هیبا  نع  هورع  نب  ماشه  انثدـح  لاق : ریمن  نب  هللادـبع  انربخا  لاـق : .میمت  نب  هاـنم  دـیز  نب  دـعس 
لاقف هیعا ، یلعل  یل  للقا  ینعفنی و  الوق  یل  لق  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاس  هنا  همادـق  نب  هیراج  هل  لاـقی 

.بضغت ال  هل : لوقی  کلذ  لک  ارارم  هیلع  داعا  یتح  بضغت ، ال  لاقف : هیلع  هداـعا  مث  بضغت ، ـال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
.انلبق و دحا  هایا  اهلاسی  مل  هیصو و  هانلاسف  هیلع  لخد  نم  رخآ  انک  و  لاق : باطخلا ، نب  رمع  لتق  دهـش  نمیف  همادق  نب  هیراج  و  لاق :

نب هللادبع  هفیلخ  یمرضحلا  نب  رماع  نب  هللادبع  اهب  هرصبلا و  یلا  هثعب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  دهاشم  رابخا و  همادق  نب  هیراجل 
بتک تلق : دعس  نبا  مالک  یهتنا  هل ، عیابی  هرصبلا  یلا  هثعب  هیواعم  ناک  میمت و  ینب  نم  لجر  لبینس  راد  یف  هرـصاحف  زیرک  نب  رماع 
هلوق .کلذ  لیصفت  یتایس  دعس و  نبا  اهیلا  راشا  یتلا  هعقاولا  یف  هیراج  عم  باتکلا  اذه  هرصبلا  لها  یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

هودـهاع يذـلا  مهدـهع  هرـصبلا  لـها  ضقن  اـمل  مکلبقم ) نم  تلبق  و  هلوـق : یلا  مکلبح - راـشتنا  نـم  ناـک  دـق  و  (: ) مالـسلا هـیلع  )
دـهعلا و نع  هیاـنک  لـبحلاف  مکلبح  راـشتنا  هلوقب  اذـه  مهلعف  نع  ربع  لـمجلا  هعقو  یف  هاـیا  مهتعیب  اوثکن  و  ع )  ) اـهیلع نینموملاریما 

مل ام  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  لحنلا 93 ،)  ) اثاکنا هوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلاک  اونوکت  ـال  و  یلاـعت : هلوقک  ثکنلا  نع  راـشتنالا 
ءاسا ام  ءازا  یف  ناسحالا  مارکالا و  نم  مهیلع  هرفظ  دعب  لعف  امب  مههبن  مث  مکدـهع ، ضقن  نم  متلعف  امب  نیملاع  متنک  يا  هنع  اوبغت 
باب نم  یناثلا  راتخملا  یلع  انحرـش  یف  هرـصبلا  لـها  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس رکذ  یـضم  دـق  مکمرجم و  نع  توفعف  هلوقب : هباو 

ص  ) بابلا کلذ  نم  رشع  عبارلا  راتخملا  یلع  انحرش  یف  ودع  هیقل  نطوم  لک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس و  ص 93 ج 17 )  ) بتکلا
یمرـضحلا رماع  نب  هللادبع  لمجلا  هعقو  دعب  ثعب  هیواعم  ناک  امل  خلا ) رومالا - مکب  تطخ  ناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق 133 ج 18 .)

ضقن و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هفلاخم  یلا  اهلها  رجی  هکلهملا  مهروما  هرئاجلا و  مهئارآ  هفـس  ناـک  هل و  مهعیاـبیل  هرـصبلا  یلا 
يوهلا و لـها  نم  ءارـالا  رومـالا و  کـلتب  دـهعلا  ضقن  هنتفلا و  یلا  متدـع  نا  يا  ها ، تطخ  ناـف  هلوقب  ادـعوم  مهربخا  اـیناث  هدـهع 

مکب نعقوال  مکیلا  ریـسملا  یلا  ینومتاجلا  نئل  یباکر و  تلحر  يدایج و  تبرق  یتح  هرکلا  لاتقلل و  تدعتـسا  دق  اذانا  اهف  لالـضلا 
نئل مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  ناک  سح و  هسحلک ال  ـالا  هفخلا  هراـقحلا و  یف  اـهیلا  هبـسنلاب  لـمجلا  هعقو  نوکی  ـال  اـبرح  يا  هعقو 

الا مکنع و  توفع  قحلا  یلا  متدـعو  متبت  ناف  ءارالا  کلت  متعبتا  نالا  یلا  متنک  نا  يا  مهنم  یـضم  امع  وفعلا  یلا  هراشا  ینومتاجلا 
دیدهتلا داعیالا و  یف  همالک  فدرا  خلا ) فراع - ینا  عم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اذک  اذک و  مکب  نعقواف  مکیلا  ریـسملا  الا  یل  دبالف 

ذخآ مکنم ال  هحیـصنلا  يذ  قح  مکنم و  هحیـصنلا  يذ  قح  مکنم و  هعاـطلا  يذ  لـضفب  فراـع  ینا  عم  لاـقف  فیلاـتلا  بیبحتلاـب و 
یتوی وهف  هیوبنلا  صاوخلاب  زئاف  ناسنا  بر  هیف و  هللا  هفیلخ  یـضرالا و  ملاعلا  ناطلـس  وه  نم  نا  معن  .یفوب  اثکان  و ال  يربب ء ، امهتم 

، يوهلادـیبع ایندـلا و  ءانبا  باد  نم  زواجتلا  امنا  یفو و  یلا  اثکان  وا  يرب ء  یلا  امهتم  زواجتی  نا  هیف  روصتی  ـال  هقح و  قح  يذ  لـک 
نییبتلا ج 2 ص 61، نایبلا و  یف  ظحاجلا  نامثعوبا  اهرکذ  ءارتبلا  یعدت  یتلا  هروهشملا  هبطخلا  هرـصبلاب  بطخ  هیبا  نب  دایز  وه  اذه 

یلامالا لیذ  یف  یلاقلا  یلعوبا  و  هخیراـت ، نم  هنس 45  ثداوح  یف  يربطلا  رفعجوبا  و  راـبخالا ج 2 ص 341 ، نوبع  یف  هبیتق  نبا  و 
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هملـسم نع  کلذ  رکذ  هریغ  ینئادملا و  نسحلاوبا  لاق  ظحاجلا : لاق  .اضیا  دیرفلا  دقعلا  بحاص  اهب  یتا  و  رـصم ، عبط  نم  ص 185 
هبطخ بطخف  ناتسجس  ناسارخ و  هیلا  مض  نایفـس و  یبا  نب  هیواعمل  ایلاو  هرـصبلا  دایز  مدق  الاق : یلذهلا  رکب  یبا  نع  براحم و  نب 

هیف ام  رانلا  یلع  هلهاب  یفوملا  یغلا  ءایمعلا و  هلالـضلا  ءالهجلا و  هلاهجلا  ناف  دـعب  اما  .یبنلا  یلع  لصی  مل  اـهیف و  هللادـمحی  مل  ءارتب 
یلولا نذـخ  ال  دـقعلا : هخـسن  یف  و   ) یلولاـب یلولا  نذـخ  ـال  هللااـب  مسقـال  ینا  و  لاـق : نا  یلا  مکواـملح  هیلع  لمتـشی  مکواـهفس و 

هاخا مکنم  لجرلا  یقلی  یتح  میقسلاب  هسفن  یف  مکنم  حیحصلا  و  یصاعلاب ، عیطملا  و  ربدملاب ، لبقملا  نعاظلاب و  میقملا  و  یلوملاب ،)
سمهی و وه  و  هیدا ، نب  سادرم  لالبوبا  هیلا  ماقف  لاق : .هبطخلا  رخآ  یلا  مکتانق - یل  میقتست  وا  دیعـس ، کله  دقف  دعـس  جنا  لوقیف :

معزت تنا  و  یعـس ) ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  يرخا ، رزو  هرزاو  رزت  الا  یفو ، يذـلا  میهاربا  و  : ) لاقف تلق ، اـم  ریغب  هللا  اـنابنا  لوقی :
یتح کباحصا  یف  کیف و  دیرن  ام  غلبن  انا ال  لاقف : دایز  هعمسف  ربدملاب  لبقملا  یصاعلاب و  عیطملا  و  میقـسلاب ، يربلا ء  دخات  کتنا 

نم نایبلا  لها  و  بیطلا ، فلـسلا  ءابطخ  نا  نییبتلا : نایبلا و  نم  یناثلا  ءزجلا  لوا  یف  ظحاجلا  لاـق  .اـضوخ و  لـطابلا  مکیلا  ضوخن 
نیزت نآرقلاب و  حشوت  مل  یتلا  نومسی  و  ءارتبلا ، دیجمتلاب  حتفتست  دیمحتلاب و  ءدتبت  مل  یتلا  هبطخلا  نومسی  اولازام  ناسحاب  نیعباتلا 

یلع هالصلاب 

یلع هحرش  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  دافا  دقف  هعقاولا  لیـصفت  رکذ  اما  .ءاهوشلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
انئانبا و انئابآ و  لتقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  انک  دقل  و  هلوا : جهنلا  نم  بطخلا  باب  نم  نیـسمخلا  سداسلا و  راتخملا 

نبا هصق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هلاـق  مـالکلا  اذـه  و  هلوقب : خـلا ، امیلـست  اـنامیا و  ـالا  کـلذ  اندـیزی  اـم  اـنمامعا  اـنناوخا و 
نب میهاربا  قاحساوبا  لاق  لاق : اودعاقتف ، هرصبلا  یلا  هباحصا  نینموملاریما  ضهنتسا  هیواعم و  لبق  نم  هرصبلا  مدق  ثیح  یمرـضحلا 
نب دمحم  نع  ینارفعزلا  یلع  نب  نسحلا  انثدح  لاق : فسوی  نب  دمحم  انثدح  تاراغلا : باتک  یف  یفقثلا  لاله  نب  دیعس  نب  دمحم 
رکب یبا  نب  دـمحم  باصا  امل  هیواعم  نا  نصحم  نبا  ورمع  نع  يدزالا  هثراح  نب  دـیزی  نع  فیـس  یبا  نبا  نع  ناـمثع  نب  هللادـبع 

دق هلتق و  نومظعی  نامثع و  یف  انیار  نوری  اهلها  لج  ناف  هرصبلا  یلا  رس  هل : لاقف  یمرضحلا  رماع  نب  هللادبع  اعد  اهیلع  رهظ  رصمب و 
ناثع مدب  بلطلا  یف  مهب  ضهنی  مهعمجی و  مهوعدی و  نم  نودجی  ولاود  مهباصا و  امل  نوقنح  نوددوتم  مهف  همدب  بلطلا  یف  اولتق 

هللادـبع لاقف  .کیفلاخم  ریغ  هللا  ءاشنا  مهنا  مهنم و  الیلق  ـالا  کـعم  اـهلک  دزـالا  ناـف  دزـالا  ددوت  رـضم و  یف  لزنا  هعیبر و  رذـحا  و 
، تئـش یتم  مهیلا  ینهجوف  نامثع  هلتق  یلع  كریهظ  کبرح و  لها  ودع  تبرج و  دق  نم  انا  کتنانک و  یف  مهـس  انا  هل : یمرـضحلا 

يا یف  هیواعم : مهل  لاقف  نوثدـحتی  هباحـصا  هیواعم و  سلج  لیللا  ناک  املف  .هدـنع  نم  جرخ  هعدوف و  هللا ، ءاـشنا  ادـغ  جرخا  لاـقف :
نا هیواعم  يار  ماقاف و  يرما ، کیتای  یتح  حربت  نا ال  هیلا  لسرا  کلذ و  هیواعم  هرکف  حـباذلا ، دعـسب  لاقف : هلیللا ؟ رمقلا  لزنی  لزنم 
دعب نینموملا  هرماب  یمست  ناک  دق  هیلا و  بتکف  کلذ ، یف  هیار  علطتسی  اهیلع  هلماع  رـصمب  ذئموی  وه  صاعلا و  نب  ورمع  یلا  بتکی 

ایار تیار  دق  یناف  دعب  اما  کیلع  مالـس  صاعلا  نب  ورمع  یلا  نینموملاریما  هیواعم  هللادبع  نم  نیمکحلا : میکحت  دـعب  نیفـص و  موی 
ینا هیدهتسا  هللا و  ریختسا  یناف  ینفلاخی  نا  و  هیضما ، هللادمحا و  ینقفاوی  ناف  تیار  عالطتـسا  الا  هنع  ینلذخی  مل  هئاضماب و  تممه 

کلت داقحاف  تملع  یتلا  هعقاولا  مهب  هملع  عقوا  دق  اودع و  هتعیش  یلعل و  ایلو و  انل  اهلها  مظعم  تدجوف  هرـصبلا  لها  رما  یف  ترظن 
یلع بلاحـصا  نارین  تافطا  دق  رـصم  لهاب  انتعقو  رکب و  یبا  نبا  انلتق  نا  تملع  دق  و  میرت ، حربت و ال  مهرودص ال  یف  هتباث  ءامدـلا 
سیل سانلا و  غلب  ام  کلذ  نم  انیار  لثم  یلع  هرصبلاب  ناک  نم  غلب  دق  و  دالبلا ، نم  اوناک  ام  نیا  انعایـشا  سوور  تعفر  قافالا و  یف 

نم لزنیف  یمرضحلا  رماع  نب  هللادبع  مهیلا  ثعبا  نا  تیار  دقف  کئلوا  نم  یلع  یلع  افالخ  رضا  اددع و ال  رثکا  انیار  يری  نمم  دحا 
مهئاـبآ و مهناوخا و  یلحاـص  تکلها  یتـلا  مهب  یلع  هعقو  مهرکذـی  ناـفع و  نبا  مد  یغتبی  هعیبر و  رذـحی  دزـالا و  ددوـتی  رـضم و 
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مهیعس لضی  مهماما  مهفلخ و  نم  یتوی  یتم  ضرالا و  نم  جرفلا  کلذ  هتعیـش  یلع و  یلع  دسفی  نا  کلذ  دنع  توجر  دقف  مهئانبا 
هللا و اندـشرا  اذـه  یباتک  باوج  اهیف  رظتنی  یتلا  هعاسلا  یـضم  ردـق  الا  یلوسر  سبحت  الف  کیار ؟ امف  ییار  اذـهف  مهدـیک  لطبی  و 
هتارقف و کباتک  کلوسر و  ینغلب  دـقف  دـعب  اما  هیواعم  یلا  صاعلا  نب  ورمع  بتکف  .هتاکرب  هللا و  همحر  کیلع و  مالـسلا  كاـیا و 

هنا همدب و  بلاطلا  نافع و  نباب  رئاثلا  وه  کسفن  یف  هلعج  کعور و  یف  هاقلا  يذلا  نا  تلق : هل و  تبجعف  هتیار  يذلا  کیار  تمهف 
اذه نم  کیلول  رـسا  كودع و ال  یلع  رـضا  ایار  سانلا  يار  اهلها و ال  انیدان  برحلا و  هذـه  یف  انـضهن  ذـنم  انم  کنم و ال  کی  مل 
نبا اعد  ورمع  باتک  هئاج  املف  .مالسلا  نینظلا و  ریغ  حصانلا  بیرالا  بیلـصلا  تهجو  دقف  اددسم  کیار  ضماف  هتمهلا ، يذلا  رمالا 

ای لاقف : هجولا  کلذ  ریغ  یلا  هصاخشا  نع  عجر  دق  هیواعم  نا  صوخشلاب  هرمای  امایا ال  هیواعم  هکرت  نیح  نظ  ناک  دق  و  یمرضحا ،
یتلا هعقولا  مهرکذ  نافع و  نبا  عناو  دزالا  ددوت  هعیبر و  رذحا  رضم و  یف  لزناف  هرـصبلا  لها  یلا  هللا  هکرب  یلع  رـس  یمرـضحلا  نبا 

هیلا عفد  دق  هدنع و  نم  جرخ  مث  هعدوف  .هدقفن  وا  اندقفی  یتح  اهدقفت  هرثا ال  ینفت و  ال  ایند )  ) انید عاطا  عمس و  نمل  نم  مهتکلها و 
حنـسف ریـسن  نا  هللا  ءاش  ام  انرـس  انجرخ  املف  جرخ  نیح  هعم  تنکف  نصحم : نب  ورمع  لاق  سانلا ، یلع  هارقی  نا  مدق  اذا  هرما  اباتک و 

انمودـقب عمـسف  میمت  ینب  یف  هرـصبلا  انلزن  یتح  انیـضم  مث  ههجو  یف  هیهارکلا  تیارل  هللاوف  هیلا  ترظنف  انلئامـش  نع  بضعا  یبظاـنل 
اهیا دـعب  اما  لاق : مث  هیلع  ینثا  یمرـضحلا و  نبا  هللادـمحف  .اهلها  سوور  انیلا  عمتجاف  نامثع  يار  يری  نم  لک  اـنئاجف  هرـصبلا  لـها 
رصم لها  نم  هللا  مکازجف  هلتق  نم  متلتاق  همدب و  متبلطف  املظ  بلاط  یبا  نب  یلع  هلتق  نافع  نب  نامثع  يدهلا  ماما  مکماما  ناف  سانلا 

مکولتق يذلا  مکودع  اوقلف  یـصحی  ددع ال  یقتی و  ساب  مهل  مکل  ناوخاب  هللا  مکئاج  دق  رایخالا و  ءالملا  مکنم  بیـصا  دـق  اریخ و 
نم مکرودـص  اوفـشتل  مکراثآ  اورکذـت  مهودـعاس و  مهول و  اـمف  اوبلط  اـم  اولاـن  دـق  اوعجر و  نیرباـص و  اودارا  یتلا  هیاـغلا  اوغلبف 

هحلط كابحاصلا  ءاج  ام  لثمب  هللا  انتئج و  هیلا  انتوعد  ام  هب و  انتئج  ام  هللا  حبق  لاقف : یلالهلا  هللادبع  نب  كاحضلا  هیلا  ماقف  .مکودع 
لوقلا فورخزب  انیف  اماق  هقرفلا و  یلا  اناوعدف  میقتـسم  لیبس  یلع  نحن  هدـحاو و  انتملکف  هل  انعمتجا  ایلع و  انعیاب  دـق  انیتا و  ریبزلا ، و 

یلع نوعمجم  نالا  نحن  کلذ و  لاب  میظع و  نم  انملـس  ام  هللا  میا  و  کلذ ، یلع  انلتتقاف  اـملظ  اناودـع و  ضعبب  انـضعب  انبرـض  یتح 
نم انفایـسا  علتخن  نا  نالا  انرماتفا  اندـهاش  انبئاغ و  هعیذـخا  و  یـسملا ء )  ) یـشلا ء نع  هرـشعلا  لاـقا  يذـلا  حـلاصلا  دـبعلا  اذـه  هعیب 
نم مویل  هللا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  رمالا  اذـهب  لدـعن  اریزو و  هل  نوکت  اریما و  هیواعم  نوکیل  اـضعب  انـضعب  برـضی  مث  اـهدامغا 
نب هللادبع  ماقف  .هیقاب  ایندـلا  ام  ایندـلا ، یف  اوقب  ول  هیواعم  لآ  هیواعم و  ءالب  نم  ریخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  یلع  مایالا 

كدـی و نحن  لاقف : یمرـضحلا  نبا  یلع  لـبقا  مث  هماـعلا ، رما  یف  ملکتت  نا  لـهاب  تسلف  تکـسا  كاحـضلل : لاـقف  یملـسلا  مزاـح 
و ترصن ، نم  زعی  هللا ال  ءادوسلا و  نبا  ای  مزاح : نبال  كاحضلا  لاقف  .تئـش  ینا  انعداف  کنع  انمهف  دق  تلق و  ام  لوقلا  كراصنا و 

یبسن نع  یلئاسل  اذ  اهیا  ای  لوقی : يذلا  وه  اذه  كاحـضلا  و  تاراغلا : باتک  بحاص  لاق  امتاشتف ، تلذخ ، نم  کنالذـخب  لذـی  ال 
هملعن و لبجلا  لحفل  هقان  نم  تدـلو  ام  سابعلا : ینب  یف  لـئاقلا  وه  و  لاـق : یبا  كاحـض  ءامـسا و  یما  یبصنم  لـاله  فیقث و  نیب 

مقاف لاق : لسرلا  دـعب  ءایبنالا  متاخ  لضفلا و  يذ  یفطـصملا  یبنلا  مع  لهک  هلهک و  نم  اـهب  مرکا  لـضفلا  ما  نطب  نم  هتـسک  لـهس 
انتت اولتقت و ال  نا  دـیرن  هقرفلا ال  فالتخالا و  یلا  مکعدـن  مل  انا  هللادابع  لاقف : یمیتلا  مث  یـشرقلا  ناـمثع  نب  ریمع  نب  نمحرلادـبع 
تاذ اوحلـصت  مکثعـش و  اوملت  نا  و  مکیار ، یلع  مه  نیذـلا  مکناوخا  اورزاوت  مکتملک و  اوعمجت  نا  یلا  مکوعدـن  امنا  انکل  اوزب و 

هللادـبع نم  هیف : اذا  هیواـعم و  باـتک  اوضفف  .مکیلع  ءرقی  يذـلا  اوعیطا  باـتکلا و  اذـهل  اوعمتـسا  هللا  مکمحر  ـالهم و  ـالهمف  مکنیب 
کفـس ناف  دـعب  اما  مکیلع  مالـس  هرـصبلا : لها  نم  نیملـسملا  نینموملا و  نم  هیلع  اذـه  یباتک  يرق ء  نم  یلا  نینموملاریما  هیواعم 

دق الدـع و  افرـص و ال  اهکفـس  نمم  هللا  لبقی  ال  نیبم ، نارـسخ  قبوم و  كاله  اهلتق  هللا  مرح  یتلا  سوفنلا  لتق  و  اهلح ، ریغب  ءامدـلا 
هبح مولظملل و  هفاصنا  قوقحلا و  یف  هئاـطعا  روغثلل و  هدـس  هتلدـعم و  هیفاـعلل و  هبح  هتریـس و  ناـفع و  نبا  راـثآ  هللا  مکمحر  متیار 
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لتقی مل  و  امد ، مهیف  کفـسی  مل  امئاص  ناـمظ  اـمرحم  املـسم  هولتقف  نوملاـظلا  هیلع  رهاـظت  نوبثوتملا و  هیلع  بثوت  یتح  فیعـضلل 
مکایا اناف و  هلتق ، نم  لاتق  یلا  و  همدب ، بلطلا  یلا  نوملسملا  اهیا  مکوعدن  امنا  و  طوس ، فیس و ال  هبرـضب  هنوبلطی  و ال  ادحا ، مهیف 

نوملاظلا رقا  همالا و  هذه  رما  ماقتـسا  هملکلا و  تعمتجا  هرئانلا و  تئفط  انومتعماج  نا  مکنا  میقتـسم  لیبس  و  حضاو ، يده  رما  یلع 
هنـسلا یف  متیطعا  نا  باتکلاب و  مکیف  لمعا  نا  مکل  نا  مهیدیا  تمدق  ام  مهرئارجب و  اوذخاف  قح  ریغب  مهماما  اولتق  يذلا  نوبثوتملا 

نم ناک  نیحلاصلا  نم  الجر  مکیلا  ثعب  دق  و  هللا ، مکمحر  نوعدت  ام  یلا  اوعراسف  ادبا  مکنع  مکئیف  نم  الضف  لمتحا  نیئاطع و ال 
رکنی هفرعی و  قحلا و  یلا  بیجی  نمم  مکاـیا  هللا و  اـنلعج  قحلا  يدـهلا و  یلع  هناوعا  هلاـمع و  ناـفع و  نبا  مولظملا  مکتفیلخ  ءاـنما 
يور و  لاـق : .اـنعطا  انعمـس و  مهمظعم : لاـق  باـتکلا  مهیلع  يرق ء  اـمل  و  لاـق : .هللا  هـمحر  مـکیلع و  مالـسلا  و  هدـحجی ، لـطابلا و 
باتک مهیلع  يرق ء  امل  فنحالا  لاق  لاق : ینابیـشلا  رقنم  یبا  نع  ریهز  یبا  نع  بلاط ، یبا  نب  یع  نع  نامثع ، نب  هللادبع  نبدـمحم 
اومزلا سانلا  اهیا  سیقلادـبع : نب  موحرم  نب  ورمع  لاـق  و  کلذـمهرما ، لزتعا  لـمج و  ـال  اذـه و  یف  یل  هقاـن  ـالف  اـنا  اـما  هیواـعم :
نوبحت نکل ال  مکل و  تحـصن  دق  ینا  الا  هیقب  مکل  اهدعب  نکی  هعراق و ال  مکبیـصت  هعقاو و  مکب  عقیف  مکتعیب  اوثکنت  مکتعاط و ال 

يذلا نا  دابع : نب  هبلعث  نع  سیق ، نب  دوسالا  نع  فیـس ، یبا  نبا  نع  هللادـبع  نب  دـمحم  يور  و  لاله : نب  میهاربا  لاق  .نیحـصانلا 
نامثع و يار  يری  ناک  نمم  وه  و  يدـبعلا ، راخـص  نب  سابع  هیلا  هبتک  باتک  یمرـضحلا  نبا  حرـست  یف  هیار  هیواـعمل  دسـس  ناـک 

اولتق مهماما و  یلع  اوغب  نیذلا  رـصم  لهاب  کتعق  انغلب و  دـقف  دـعب  اما  باتکلا : ناک  هایا و  مهترـصن  اهیلع و  مهبح  یف  هموق  فلاخی 
هودـعل نیهراـک و  ناـمثع  لـتقل  اوناـک  ماوقا  هدـئفا  تدرب  سوفنلا و  کلذـب  تیفـش  نویعلا و  کلذـب  ترقف  اـیغب  اـعمط و  مهتفیلخ 

یناف ال تلعف  نامثع  مدـب  بلطلا  یلا  نید  فافع و  اذ  ایکز  ابیط  اریما  انیلا  ثعبت  تیار  ناف  نیـضار ، کـب  نیلاوم و  مکل  نیقراـفم و 
ام يوس  ایار  تمزع  ال  لاق : هباتک  هیواعم  ارق  املف  لاق : .مالسلا  رـصملا و  نع  بئاغ  سابع  نبا  نا  و  کیلع ، نیعمجم  الا  سانلا  لاخا 

كددـس هللا و  کمحر  کتروشم ، تلبق  و  کتحیـصن ، تفرعف  کـباتک  تارق  دـقف  دـعب  اـما  هباوج : هیلا  بتک  و  اذـه ، یلا  هب  بتک 
تببح و تررـسف و  کیلع  لظا  دق  شیجلاب  کناک  كاتا و  دق  تلاس  يذلا  لجرلاب  کناکف  دیـشرلا  کیار  یلع  هللا  كادـه  تبثا 

ینب یف  یمرـضحلا  نبا  لزن  امل  لاق : ریهز  یبا  نع  فیـس  یبا  نب  یلع  ینثدح  لاق : هللادبع  نب  دمحم  انثدح  و  میهاربا : لاق  .مالـسلا 
نب دایز  ذـئموی  هرـصبلاب  ریمالا  نا  و  لاق : رمالا  اذـه  یلع  ینورـصنا  قحلا و  یلا  ینوبیجا  مهل : لاقف  هوتاـف  سوورلا  یلا  لـسرا  میمت 
نبا هیلا  ماقف  لاـق : رکب  یبا  نب  دـمحم  نع  هیزعی  هفوکلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  مدـق  ساـبع و  نب  هللادـبع  هفلختـسا  دـق  دـیبع 

هلا يذلا ال  ال و  لاقف : يدبعلا  همزخم  نب  ینثملا  ماق  .انیدیا و  انفایساب و  کنرـصننل  یـشخا  هایا  یعـسا و  هل  يذلا  يا و  لاقف : راخص 
هللا لوسر  مع  نبا  عدن  نحن  انحامر  هنـسا  انلابن و  انیدیا و  انفایـساب و  کندـهاجنل  هنم  تلبقا  يذـلا  کناکم  یلا  عجرت  مل  نال  وه  الا 

هبیتک و ریـست  یتح  ادبا  کلذ  نوکی  هللا ال  و  عاط ؟ بازحالا  نم  بزح  هعاط  یف  لخدن  نیملـسملا و  دیـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
برعلا ءامظع  نم  میظع  کموق و  سار  تنا  هربص  ای  لاقف : يدزالا  نامیش  نب  هربص  یلع  یمرضحلا  نبا  لبقاف  .ماهلاب  فویسلا  قلفن 

ینرـصناف و تیار  تقذ و  دق  ام  کتریـشع  کسفن و  یف  كدنع  موقلا  ءالب  انیار و  کیار  و  کیار ، انیار  نامثع  مدب  هبلطلا  دـحا  و 
هموق یف  كرتا  نا  ینرما  هیواعم  نینموملاریما  نا  لاقف : .کتعنم  کترصن و  يراد  یف  تلزنف  ینتیتا  تنا  نا  هل : لاقف  .ینود  نم  نک 

وه هلاه و  دایز و  کلذل  عزفف  هعبت  رثک  یمرـضحلا و  نبا  یلا  سانلا  لبقا  هدنع و  نم  فرـصنا  و  هب ، كرما  ام  عبتا  لاقف : رـصم ، نم 
راصنا مکناف  دـعب  اـما  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللادـمحف و  امهاعدـف  عمـسم  نب  کـلام  رذـنملا و  نب  نیـصحلا  یلا  ثعبف  هراـمالا  راد  یف 

نب کلام  اماف  .هیار  نینموملاریما و  رما  ینیتای  یتح  ینوریجاف  مکغلب  دق  امب  لجرلا  اذـه  مکئاج  دـق  هتقث و  هتعیـش و  نینموملاریما و 
نل نولعاف و  نحن  لاقف : رذـنملا  نب  نیـصح  اـما  .كاـقلا و  ریـشتسا و  رظنا و  یئارو و  نم  یلا  عجرا  رظن  هیف  رما  اذـه  لاـقف : عمـسم 
دیـس تنا  نامیـش  نبا  ای  لاقف : يدزـالا  نامیـش  نب  هربص  یلا  ثعبف  هیلا  نئمطی  اـم  موقلا  نم  داـیز  ری  ملف  کملـسن ، نل  کلذـخن و 
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نیملـسملا لام  نیب  عنمت  ینعنمت و  ینریجت و  الفا  كاذ ، تناف  هلها  مظعا  وه  دـحا  هیف  نکی  ناف  رـصملا  اذـه  ءامظع  دـحا  کموق و 
، نامیش نب  هربص  راد  لزن  یتح  الیل  لحتراف  لعاف  نا  لاقف : کتعنم ، يراد  یف  لزنت  یتح  تلمحت  نا  یلب  لاقف : هیلع ؟ نیما  انا  امناف 

نب هللادـبع  نیمالل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هافو  دـعب  هاعدا  امنا  هنال  دـعب ، ادایز  یعدا  هیواعم  نکی  مل  ساـبع و  نب  هللادـبع  یلا  بتک  و 
یعن و  میمت ، ینب  یف  لزن  یتح  هیواعم  لبق  نم  لبق  یمرضحلا  نب  رماع  نبا  هللادبع  ناف  دعب  اما  کیلع  مالس  دیبع  نب  دایز  نم  سابع 

لام تیبل  یسفنل و  هموق  نامیش و  نبا  هربصب  دزالاب  ترجتسا  کلذ  تیار  املف  هرـصبلا  لها  لج  هعیابف  برحلا  یلا  اعد  نافع و  نبا 
هعیـش و  یلا ، فلتخی  لئابقلا  ناـسرف  نم  نینموملاریما  هعیـش  و  یعم ، دزـالا  نا  مهیف و  تلزنف  هراـمالا  رـصق  نم  تلحر  نیملـسملا و 
يرت يذـلاب  یلا  لجعا  هیار و  هیف  يریل  نینموملاریما  یلا  کلذ  عفراف  مهنم  انم و  لاخ  رـصقلا  و  یمرـضحلا ، نبا  یلا  فلتخی  نامثع 

ساـنلا یف  عاـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ساـبع  نبا  کـلذ  عفرف  لاـق : .هتاـکرب  هللا و  همحر  کـیلع و  مالـسلا  هیف و  هنم  نوـکت  نا 
هالخ نیح  هرامالا  رصق  یلا  ریسی  نا  یمرضحلا  نبا  اورما  دق  نامثع  يار  يری  نم  سبق و  میمتونب و  تناک  و  کلذ ، ناک  ام  هفوکلاب 

یضری و نم ال  هیف  نولزنتف  رـصقلا  نوتات  مکعدن  هللا ال  انا و  مهیلا  هیلا و  تثعب  دزالا و  تبکر  هباحـصا  اعد  کلذل و  ایهت  املف  دایز ،
نا الا  دزالا  تبا  و  رـصقلا ، یلا  اوریـسی  نا  الا  یمرـضحلا  نبا  باحـصا  یباف  اضر  مکل  ام و  لـجر  یتاـی  یتح  نوهراـک  هل  نحن  نم 

مهیلع رموت  نا  مکل  ام  موقلا و  نم  هرامالا  رصقب  قحاب  متنا  ام  هللا  مکنا و  یمرـضحلا : نبا  باحـصال  لاقف  فنحالا  بکرف  مهوعنمی 
هللا مکمحر  اوفرـصناف  نوبحت  ام  الا  یتوی  نوهرکت و ال  ام  نکی  مل  هنا  لاقف : دزالا  یلا  ءاج  مث  اولعفف ، مهنع  اوفرـصناف  هنوهرکی  نم 
ینب یف  لزن  اهلخد  هرـصبلا و  یتا  امل  یمرـضحلا  نبا  نا  یبلکلا : نع  فیـس  یبا  نب  هللادبع  نب  دـمحم  انثدـح  و  میهاربا : لاق  .اولعفف 

ام هیواعم و  یلا  هرصبلا  لها  اوعنـص  ام  يرت  اما  یلودلا : دوسالا  یبال  دایز  لاقف  رـضم ، طالخا  میمت و  ینب  اعد  لیبس و  راد  یف  میمت 
نامیش نب  هربص  یتاف  هتلیل  نم  دایز  جرخف  .كوعنم  مهیف  تحبـصا  نا  كورـصنی و  مل  مهتکرت  تنک  نا  لاقف : عمطم ؟ یل  دزالا  یف 

اربنم و هل  دعاف  اذه ، کموی  نم  رثکا  ایفتخم  انیف  میقت  نا  انب  انـسح  سیل  هنا  دایز  ای  حبـصا : نیح  هل  لاق  و  هراجاف ، يدزالا  ینادـحلا 
هرصبلا و نم  هیلی  ام  یلع  یمرضحلا  نبا  بلغ  و  نادحلا ، دجسم  یف  هعمجلا  مهب  یلص  اطرش و  هل  لعج  نادحلا و  دجـسم  یف  اریرس 
و یئایلوا ، متحبصاف  یئادعا  متنک  مکنا  دزالا  رـشعم  ای  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللادمحف و  ربنملا  دعـصف  دایز  یلع  دزالا  تعمجا  اهابج و 
یف و یمرـضحلا  نبا  عمطی  ـالف  هنود ، متنا  ادـبا و  هیف  عمطا  مل  مکیف  یمرـضحلا  نبا  میمت و  ینب  یف  تنک  ول  ینا  یب و  ساـنلا  یلوا 

راصنالا نیرجاهملا و  یف  نینموملاریما  نم  هبلغلا  یلا  ینداب  ناطیـشلا  ءایلوا  بازحالا و  هیقب  یف  دابکالا  هلکآ  نبا  سیل  و  ینود ، متنا 
نودمحت مکناف ال  لطابلا  عم  مکربص  قحلا  عم  اوربصاف  لمجلا  موی  مکتعقو  انیار  دق  هدارم و  هناما  انومـضم و  مکیف  تحبـصا  دـق  و 

ام دزالا  رـشعم  ای  لاقف : ابئاغ  ناک  لمجلا و  موی  دهـش  نکی  مل  هربصوبا و  نامیـش  ماقف  .نبجلا  یلع  نورذـعت  ـال  هدـجنلا و  یلع  ـالا 
هایا مکنالذخ  و  لذ ، مکمالـسا  نا  اوملعاو  هل ، مویلا  اونوکف  یلع  یلع  سما  متنک  دق  رکذلا و  ءوس  الا  مکیلع  لمجلا  بقاوع  تیقبا 

اودمتـساف هیواعم  اودمتـسا  نا  مکبحاصب و  اوریـسف  مهبحاصب  موقلا  راس  ناف  ءافولا ، مکتبقاع  و  ربصلا ، مکرامـضم  یح  متنا  و  راـع ،
مد بلطنف  انما ، عیطن  انرـصم و  عنمن  لمجلا  موی  اـنلق  اـنا  دزـالا  رـشعم  اـی  لاـقف : هنبا  هربص  ماـق  مث  .مهوعداوف  مکوعدا  نا و  و  اـیلع ،

نومضم و راجلا  مویلا و  مکراج  دایز  هدعب ، انیف  ریخ  نم ال  انم  لتق  یتح  سانلا  مازهنا  دعب  انمقا  لاتقلا و  یف  انددجف  مولظملا  انتفیلخ 
عبت مکل  نحن  امنا  دزالا : تلاقف  .هنمام  هوغلباـف  وا  مکراـج  اوعنما  مکـسفنا و  اـنل  اوبهف  هیواـعم  نم  فاـخن  اـم  یلع  نم  فاـخن  انـسل 
نا و  هربص ، یباب  مهانئج  فنحالاب  انوئاج  نا  هربص : لاقف  میمت ؟ یبنل  اوموقت  نا ال  نوشختا  هربص  ای  لاق : دایز و  کحـضف  هوریجاف ،
دایز نود  تماق  دـق  دزالا  نا  میمتونب  تار  املف  .احزام  تنک  امنا  دایز : لاقف  ریثک ، بابـش  مهیف  ناک  نا  انا و  تئج  باـبحلاب  اوئاـج 

ثعبف .انتماع  کلهن  هتعاط و ال  یف  انلخد  هیواعم  وا  یلع  بلغ  نیریمـالا  ياـف  اـنبحاص  جرخن  نحن  مکبحاـص و  اوجرخا  مهیلا  تثعب 
هرجن مل  انا  نوملعتل  مکنا  ائوس و  ـالا  هجارخا  داـیز و  لـتق  اـم  يرمعل  و  هریجن ، نا  لـبق  اندـنع  یجری  اذـه  ناـک  اـمنا  هربصوبا  مهیلا 
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نم یحلا  اذـه  یلا  ثعبا  نینموملاریما  ای  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاق  یعبرلا  ثبـش  نا  دونکلاوبا  يور  و  لاق : .اذـه  نع  اوهلاف  امرکالا ،
نم هرشع  نم  کل  ریخ  کموق  نم  ادحاو  ناف  ءاضغبلا  ءادعبلا  نامعدزا  مهیلع  طلست  کتعیب و ال  موزل  کتعاط و  یلا  مهعداف  میمت 

بیبـحلا نا  و  کـموق ، مه  نینموـملاریما و  فلاـخ  هللا و  یـصع  نم  ضیغبلا  دـیعبلا  نا  يدزـالا : میلـس  نب  فـنخم  هل  لاـقف  .مهریغ 
هیلع  ) نینموملاریما لاـقف  .کـموق  هرـشع  نم  نیموملاریمـال  ریخ  مهدـحا  یموـق و  مه  نینموـملاریما و  رـصن  هللا و  عاـطا  نم  بیرقلا 

يذـلا ال هللا  نید  اومزلا  و  مکتملک ، عمجتلا  و  يذاهتلا ، یغابتلا و  نع  هراقو  مالـسالا و  مکعدریل  ساـنلا و  اـهیا  اوهاـنت  هم  مالـسلا :)
نیضغابتم نیکرـشم  الیلق  متنک  ذا  اورکذا  و  نیرفاکلا ، یلع  هللا  هجح  و  نیدلا ، ماوق  یه  یتلا  صالخالا  هملک  و  هریغ ، دحا  نم  لبقی 

متیار اذا  و  متبباحت ، ذا  دـعب  اوضغابتت  و ال  متعمتجا ، ذا  دـعب  اوقرفت  الف  متبباحت  متعمتجا و  مترثکف و  مالـسالاب  مکنیب  فلاف  نیقرفتم 
هباتک و یلا  هللا و  یلا  اوعزفی  یتح  فیـسلاب  مههوجو  مهماهل و  اودـصقاف  لئابقلا  رئاشعلا و  یلا  اوعادـت  دـق  هرئانلا و  مهنیب  ساـنلا و 

نب نیعا  یعد  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .اوحجنت  اوحلفت و  مکل  اـبا  ـال  اـهنع  اوهتناـف  نیطایـشلا  تارطخ  نم  هیمحلا  کـلت  اـماف  هیبن  هنس 
یقاقش و یقارف و  یلا  نوعدی  هرصبلاب  یمرضحلا  نبا  عم  یلماع  یلع  اوبث  کموق و  نا  کغلبی  ملا  نیعا  ای  لاق : یعـشاجملا و  هعیبص 

قیرفت مهتعاطب و  میعز  کل  اناف  مهیلا  ینثعبا  هرکت  ام  نکی  نینموملاریما و ال  ای  ءاست  ال  لاـقف : .یلع  نیطـساقلا  لالـضلا  نودـعاسی 
نبا هیاور  هذه  هرصبلا ، مدق  یتح  یضم  هدنع و  نم  جرخف  هعاسلا ، جرخاف  لاق : .هلتق  وا  هرـصبلا  نم  یمرـضحلا  نبا  یفن  مهتعامج و 
نبا رما  هیفکی  نم  هرـصبلا  یلا  مهنم  ضهنیل  اـمایا  میمت  ینب  رفنتـسا  ع )  ) اـیلع نا  يدـقاولا  يور  .تاراـغلا و  باـتک  بحاـص  لـاله 

ینلذخت دزالا و  ینرـصنی  نا  بجعلا  نم  سیلا  لاق : مهبطاخف و  دـحا  هبجی  ملف  اهب  هوراجا  نیذـلا  میمت  ینب  هیداغ  دری  یمرـضحلا و 
اهناوخا یلا  صخـشب  اـهنم  هفئاـطب  دجنتـسا  نا  و  یلع ، هرـصبلا  میمت  فـالخ  یب و  هفوکلا  میمت  دـعاقت  کـلذ  نم  بجعا  و  رـضم ؟

اذه لک  ءادن ، نوبیجی  و ال  اراوح ، نوهقفی  امکب ال  امـص  بطاخا  یناکف  برحلا  هذبانملاف و  الا  تباجا و  ناف  داشرلا  یلا  مهوعدـیف 
هیلا ماقف  لاق : .هرخآ  یلا  لصفلا  انئانبا - انئابآ و  لتقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  اـنک  دـقل  هاـیحلل  اـبح  ساـبلا و  نع  اـنبج 
نع هجارخا  وا  یمرضحلا  نبا  لتقب  کل  لفکتا  بطخلا و  اذه  نینموملاریما  ای  کیفکا  هللاءاشنا  انا  لاقف : یعشاجملا  هعیبص  نب  نیعا 

میقم دزالاب  وه  دایز و  یلع  لخد  اهمدق  املف  لاله : نب  میهاربا  لاق  .هرـصبلا  مدـق  یتح  صخـشف  صوخـشلل ، ءویهتلاب  هرماف  هرـصبلا 
نم باتک  هئاج  ذا  هملکی  هناف  هیار  هیلع  يذـلا  ام  هیلع و  در  ام  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هل  لاق  امب  هربخاف  هبناج  یلا  هسلجا  هب و  بحرف 

قرفیل هعیبص  نب  نیعا  تثعب  دق  یناف  دعب  اما  کیلع  مالـس  دیبع : نب  دایز  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  هیف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ام وهف  شابوالا  کلت  قیرفت  کلذ  یف  ناک  هب و  نظی  اـم  کـلذ  نم  غلب  لـعف و  ناـف  هنم  نوکی  اـم  بقراـف  یمرـضحلا  نبا  نم  هموق 
الا تننظ و  ام  وهف  ترهظ  ناف  مهدهاجف  كاصع  نم  یلا  کعاطا  نم  ذبناف  نایصعلا  قاقشلا و  یلا  موقلاب  رومالا  تمارت  نا  بحت و 
املف .مالسلا  نیقحملا و  نینموملا  رصن  نیملاظلا و  نیدسفملا  هللا  لتقف  کیلع  تلطا  دق  نیملـسملا  بئاتک  ناکف  مهلط  ام  مهلواطف و 
الاجر هیلا  عمجف  هلحر  یتاف  هدـنع  نم  جرخ  مث  .هللا  ءاش  نا  رمالا  اذـه  یفکی  نا  وجرال  ینا  هل : لاقف  هعیبص  نب  نیعا  هارقا  داـیز  هارق 

ینا و  رارشالا ، ءاهفـسلا  عم  لطابلا  یلع  مکئامد  نوقیرهت  مکـسفنا و  نولتقت  اذام  یلع  موق  ای  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللادمحف و  هموق  نم 
.مکراوب مکلاصیتسا و  هللا  وهف و  متیبا  نا  و  مکنع ، فکی  مکنم و  لبقی  قحلا  یلا  اوبینت  ناف  دونجلا  مکیلا  تیبع  یتح  متئج  اـم  هللا  و 

نبا عم  هیلا  اوجرخف  یمرـضحلا  نبا  هعامج  یلا  مهب  ضهنف  لج ، زع و  هللا  هکرب  یلع  نالا  اوضهنا  لاـقف : عیطن ، عمـسن و  لـب  اولاـقف :
یلع اولعجت  ـال  و  مکماـما ، اوفلخت  ـال  مکتعیب و  اوثکنت  ـال  موق  اـی  لوـقی : هللا و  مهدـشانی  هموـی  هماـع  مهقفاو  هوفاـصف و  یمرـضحلا 

و لاتق ، مهنیب  هنیب و  نکی  مل  هنع و  اوفکف  مکفالخ ، مکتعیب و  مکثکن  دنع  مکب  هللا  عنـص  فیک  متبرج  متیار و  دـقف  الیبس ، مکـسفنا 
مهنا ساـنلا  نظی  رفن  هرـشع  هعبت  هلحر  یلا  يار  اـملف  .فـصتنم  مهنم  وـه  مهنع و  فرـصناف  هنم ، نولاـنی  هنومتـشی و  کـلذ  یف  مه 

دایز داراف  هولتقف  قیرطلا  یف  هوقحلف  انایرع  دتـشی  جرخف  نوکی  ناک  يذلا  نا  نظی  هشارف و ال  یلع  وه  مهفایـساب و  هوبرـضف  جراوخ 
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نم میمتونب  لـسراف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش  نم  مهریغ  دزـالا و  نم  هعم  نم  هعاـمجب  نیعا  لـتق  نیح  یمرـضحلا  نبا  ضهاـنی  نا 
ناکف انراج  یلا  انبرح و  یلا  نودـیرت  امف  انیار  یلع  سیل  دـحال  هل و ال  وه  لامل  هومترجا و ال  ذا  مکراـجل  انـضرغ  اـم  هللا  و  دزـالا ،
کلبق نم  انیلع  مدق  هعیبص  نب  نیعا  ناف  نینموملاریما  ای  دعب  اما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ایز  بتکف  .مهلاتق  تهرک  کلذ  دـنع  دزالا 

مث هقرفلا  فالخلا و  مهرذح  و  هعامجلا ، هعاطلا و  یلع  مهثحف  هتریـشع  نم  هعاطا  نم  هیلا  عمجف  نیقی  قدـص و  هحـصانم و  دـجب و 
ناک نمم  ریثک  یمرـضحلا  نبا  نع  عدـصت  همدـقت و  لالخلا  لها  لاهف  راـهنلا  هماـع  مهقفاوف  هنع  ربدا  نم  یلا  هعم  لـبقا  نمب  ضهن 

موقلا ضهانا  نا  تدراف  هللا  همحر  بیصاف  هقراملا  هجراخلا  هذه  نم  رفن  هینبف  هلحر  یف  یتاف  یسما  یتح  کلذک  ناکف  هترصن  دیری 
ام نینموملاریما  يار  نا  تیار  دق  نینموملاریمال و  هرکذـی  نا  اذـه  یباتک  بحاص  ترما  دـقرما  ثدـحف  کلذ  دـنع  یمرـضحلا  نبا 

مهنیب قرفی  مدقی  ناف  نینموملاریما  ودـع  یلع  دـیدش  هریـشعلا  یف  عاطم  هریـصبلا و  ذـفان  هناف  همادـق  نب  هیراج  مهیلا  ثعبی  نا  تیار 
دزالا عنمت  همادق  نبا  ای  هل : لاقف  همادق  نب  هیراج  اعد  باتکلا  ءاج  املف  .هتاکرب  هللا و  همحر  نینموملاریما و  یلع  مالـسلا  و  هللا ، نذاب 

هللا اوداح  نیذلا  رشعملا  یلا  اوعادت  يدهلا و  هفرع  همارکلاب و  یلاعت  هللا  اهادتبا  انب  ینذبانت و  رـضم و  ینقاشت  یلام و  تیبت  یلماع و 
هللااب نعتـسا  مهیلا و  ینثعبا  نینموملاریما  ای  لاـقف : نورفاـکلا ، کـله  هللا و  هملک  تلع  یتح  هناحبـس  هللا  رون  ءاـفطا  اودارا  هلوسر و  و 
نبا نامیلـس  نع  فیـسلا  یبا  نبا  ینثدح  لاق : هللادبع  نب  دمحم  انثدحف  میهاربا : لاق  .مهیلع  هللااب  تنعتـسا  کتثعب و  دق  لاق : مهیلع ،

ینامی مهیف  ناک  ام  میمت  ینب  نم  الجر  نیـسمخ  یف  هرـصبلا  یلا  هفوکلا  نم  هیراج  عم  تجرخ  لاـق : نیعق  نب  بعک  نع  دـشار  یبا 
ریطلا و نا  تددول  هللاوف  یعم  لب  لاقف : یموق ، یلا  تلم  تئش  نا  ،و  کعم تنک  تئش  نا  هیراجل : تلقف  عیشتلا  دیدش  تنک  يریغ و 
، کباحصا یلع  هارقا  لاق  اباتک و  هیراج  عم  بتک  ع )  ) ایلع نا  نیعق  نب  بعک  يور  و  لاق : .سنالا  نع  الضف  مهیلع  ینرـصنت  مئاهبلا 
هب هاصوا  ام  لضفا  ناکف  جرخ  مث  هلئاس  هعاس و  هاجان  هبناج و  یلا  هسلجا  هب و  بحرف  دایزب  ادب  هرـصبلا  انلخد  املف  هعم  انیـضمف  لاق :
هللا مکازج  لاقف : دزالا  یف  ماقف  هدـنع  نم  هیراج  جرخ  .کلبق و  مداقلا  کبحاص  یقل  ام  یقلت  نا  قتا  کسفن و  یلع  رذـحا  لاق : نا 

يدـهلا یلا  متوعد  و  هرکنا ، نم  هعیـض  ذا  قحلا  متفرع  دـقل  مکریمال ! مکعوطا  و  مکئالب ، نسحا  و  مکئانع ، مظعا  ام  اریخ ، یح  نم 
: هیف اذاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باتک  مهریغ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعـش  نم  هعم  ناـک  نم  یلع  مهیلع و  ارق  مث  هفرعی ، مل  نم  هکرت  ذا 
(: مالسلا هیلع   ) هلوق یلا  نیملسملا - نینموملا و  نم  هرصبلا  ینکاس  نم  اذه  یباتک  هیلع  يرق ء  نم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم 

هربص ماق  سانلا  یلع  باتکلا  يرق ء  املف  لاق : .ردصملا  یف  مدقت  امک  مالـسلا ، یلاعت و  هللا  ءاش  نا  مکوحن  صخاشلا  انا  نوکا  یتح 
کموقب کموق  هیراج  ای  تیفک  نا  ملـس ، ملاـس  نمل  و  برح ، نینموملاریما  براـح  نمل  نحن  اـنعطا و  انعمـس و  لاـقف : نامیـش  نب 

هوحن کلذ و  لثمب  اوملکتف  سانلا  هوجو  ماق  .كانرصن و  كرصنن  نا  تببحا  نا  و  كاذف ،

املـس سما  اوناک  ءالوه  نا  دزالا  رـشعم  ای  لاـقف : دزـالا  یف  داـیز  ماـقف  میمت  ینب  وحن  یـضم  هعم و  ریـسی  نا  مهنم  دـحال  نذاـی  ملف 
امف لمالا  یلع  الا  مکیف  تمقا  هبرجتلا و ال  یلع  الا  مکترتخا  اـم  هللا  ینا و  املـس و  متحبـصاف  اـبرح  متنک  نا  اـبرح و  مویلا  اوحبـصاف 
اذه الا  ائیش  مکترضحب  تدقف  امف  هعمج  ایدانم و  اناوعا و  اطرش و  یل  متلعج  اریرس و  اربنم و  یل  متبصن  یتح  ینومت  رجا  ذا  متیـضر 
نم نیدلا  ایندلا و  یف  مکیلع  رـسیا  هیواعم  مویلا  مکبرح  نا  اوملعا  و  هللا ، ءاش  نا  ادـغ  هبجلا  مویلا  هبجا  ناف ال  مویلا  هبجا  مهردـلا ال 
هلما كردا  ول  عاطملا و  ریمالاب  وه  ام  هللا  هموق و  رما  عدصیل  یلع  هلسرا  امنا  همادق و  نب  هیراج  مکیلع  مدق  دق  و  ایلع ، سما  مکبرح 

مکرصن یلا  رطـضا  ناف  هموق  یلا  هوم  دقف  هیماحلا  هرمجلا  یمظعلا و  هماهلا  متنا  و  اعبت ، یل  ناکل  نینموملاریما و  یلا  عجرل  هموق  یف 
ایلع و اولتاقی  نا ال  توجر  لمجلا  موی  یموق  تدهش  ول  هللا  ینا و  دایز  ای  لاقف : نامیش  نب  هربصوبا  ماقف  کلذ  متیار  نا  هیلا  اوریـسف 

وفعلا قحلا و  عم  هبوتلا  ییسلاب ء و  ءازجلا  یلا  هنم  عرسا  ناسحالاب  ءازجلا  یلا  هللا  رماب و  رما  مویب و  موی  وه  هیف و  امب  رمالا  یـضم  دق 
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صاصق و اهحورج  مارح و  اهوامد  هعامج  اهنکل  رومالا و  فانیتساو  ءامدلا  لاطبا  یلا  موقلا  انوعدـل  هنتف  هذـه  تناک  ول  مدـنلا و  عم 
انبـصا ام  هللا  انا و  لاقف : هنبا  هربص  ماق  مث  .اذـه  لثم  سانلا  یف  نظا  ام  لاق : همـالک و  نم  داـیز  بجعف  .تببحا  اـم  بحن  کـعم  نحن 

تنا ام  نینموملاریما و  هعاط  هللا و  هعاطب  کلذ  ضحمی  نا  مویلا  وجرنل  انا  و  لمجلا ، موی  سما  انبصا  امک  ایند  نید و ال  یف  هبیـصمب 
، یلاعت هللا  ءاش  نا  ادـغ  اهیلا  كودار  نحن  كراد و  یلا  كدر  نود  کیف  انلما  ام  انکردا  و ال  انیف ، کلما  تکردا  اـم  هللاوف  داـیز  اـی 

نم فاخن  ام ال  هرخالا  یف  یلع  برح  فاخن  هللا  انا و  و  کهبـشی ، ام  تات  مل  لعفت  الا  کناف  انم  کب  یلوا  دحا  نکی  الف  انلعف  اذاف 
تیـضر ول  کنا  ریمالا  اهیا  لاقف : ینامجلا  رفنخ  ماق  مث  .کعوط  کعم و  نحنف  اناوه  رخا  كاوه و  مدـقف  ایندـلا  یف  هیواـعم  برح 

اندهج نود  انوفعب  انیفتکا  الا  طق  اموی  انیقل  ام  هللا  میا  و  تئش ، نا  موقلا  یلا  انبرس  انسفنال  کلذ  ضرن  مل  انریغ  نم  هب  یضرت  امب  انم 
، هوعمـسا هومتـش و  نا  دـعب  هوشوانف  شابوا  مهنم  مهیلا  جرخ  هوبیجی و  ملف  هموق  ملک  هناف  هیراج  اماف  میهاربا : لاق  .سما  ناک  ام  ـالا 

هللادبع هلیخ  یلع  یمرضحلا و  نبا  مهیلا  جرخ  دایزب و  دزالا  تراسف  هیلا  اوریـسی  نا  مهرمای  مهخرـصتسی و  دزالا  دایز و  یلا  لسراف 
همادـق نب  هیراجل  اقیدـص  مالـسلا و  هیلع  یلع  هعیـش  نم  ناک  ثراحلا و  روعالا  نب  کیرـش  لبقا  هعاس و  اولتتقاف  یملـسلا  مزاح  نب 

نبا اورـصحف  يدعـسلا  لـیبس  راد  یلا  مه  رطـضا و  مهومزه و  نا  میمت  ینب  اوثبل  اـمف  یلب  لاـقف : كودـع ؟ کـعم  لـتاقا  ـالا  لاـقف 
هتدانف یلجع  اهمسا  هیشبح  ءادوس  یه  هما و  تئاجف  یملسلا  مزاح  نب  هللادبع  مهعم  میمت و  ینب  نم  لجر  یتام  دودح  یمرـضحلا و 

نیرعت و الوا  نلزنتل  هللا  و  تلاقف : یباف ، لوزنلا  هتلاس  اهعانق و  تدـبا  اهـسار و  تفـشکف  یباف  یلا  لزنا  ینب  ای  تلاقف  اـهیلع  فرـشاف 
نم انسل  دزالا : تلاقف  رانلاب  یلع  هیراج : لاق  و  رادلاب ، دایز  هیراج و  طاحا  هب و  تبهذف  لزن  کلذ  يار  املف  اهقاس  یلا  اهدیب  توها 

مهدـحا ـالجر  نیعبـس  یف  یمرـضحلا  نبا  کـلهف  مهیلع  رادـلا  هیراـج  قرحف  .ملعا  تنا  کـموق و  مه  یـش ء و  یف  راـنلاب  قیرحلا 
رصق هونط  وا  یتح  دایزب  دزالا  تراس  و  اقرحم ، مویلا  کلذ  ذنم  هیراج  یمس  و  یمیمتلا ، مث  یشرقلا  نامثع  نب  ریمع  نب  نمحرلادبع 
بتک .هنعاوف و  رصناف  معن  لاقف : هنم ؟ انئربف  اولاق : ال ، لاق : یش ئ ؟ كراوج  نم  انیلع  یقب  له  هل : تلاق  و  لاملا ، تیب  هعم  هرامالا و 
نمب یمرـضحلا  نبا  عمج  ضهانف  كدنع  نم  مدق  حلاصلا  دبعلا  همادق  نب  هیراج  ناف  دعب  اما  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما یلا  دایز 

امهنیب یلاعت  هللا  مکح  یتح  جرخی  ملف  هباحصا  نم  ریثک  ددع  یف  هرـصبلا  رود  نم  راد  یلا  هرطـضا  هضفف و  دزالا  نم  هناعا  هرـصق و 
مهنم ملس  و  فیسلاب ، لتق  نم  مهنم  و  هالعا ، نم  تیبلا  هیلع  مده  نم  مهنم  و  رانلاب ، قرحا  نم  مهنم  هباحصا  یمرـضحلا و  نبا  لتقف 

دایز باتک  لصو  املف  .هتاکرب  هللا و  همحر  نینموملاریما و  یلع  مالسلا  و  يوغ ، یصع و  نمل  ادعب  و  مهنع ، حفـصف  اوبات  اوبانا و  رفن 
یلع ینثا  هباحصا و  رس  کلذب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رسف  هرامع ، نبا  نایبظ  عم  هذفنا  دق  دایز  ناک  سانلا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هارق 
لاق مث  هنیفس ، وجوجک  اهدجسم  یقبی  یتح  اقرح  اما  اقرغ و  اما  ابارخ  يرقلا  لوا  اهنا  لاقف : هرـصبلا  دزالا  یلع  دایز و  یلع  هیراج و 

نتخیسگ زا  تشون : هرـصب  لهاب  ع )  ) اریما هک  تسیا  مان  نیا  همجرتلا : کیلع …  لاقف : اذک ، ناکم  لاقف : اهنم ؟ کلزنم  نیا  نایبظل :
شزوپ هب  و  متـشادرب ، ریـشمش  امـش  هدنزیرگ ي  زا  متـشذگ و  رد  ناتراکهانگ  زا  نم  هک  دیهاگآ ، دوخ  ینمـشد  نامیپ و  هتـشر ي 

هار هب  نم  اب  فالخ  گنج و  هب  ار  امـش  اجیب ، ياـه  هشیدـنا  يدرخیب  و  هدـننک ، هاـبت  ياـهراک  رگا  سپ  متفریذـپ ، ار  هدـنروآ  يور 
دوخ يراوس  نارتش  رب  و  ما ، هدروآ  تسد  مد  ما و  هدینادرگ  کیدزن  ار  دوخ  يرازراک  راوه  ار  يزات  نابـسا  هک  منم  نیا  تخادـنا ،

هدنسیل ي ندیـسیل  نوچ  نآ  شیپ  رد  لمج  گنج  هک  منک  يرازراک  يراک و  امـش  اب  دینک  راچان  ندمآ  هب  ارم  رگا  .مداهن و  نالاپ 
زا هکنیا  نودـب  میانـشآ ، امـش  هاوخکین  قـح  هب  و  رادربناـمرف ، هیاـپ ي  هب  هکنیا  اـب  دـشابن ، شیب  كاروـخ ، زا  سپ  ار  دوـخ  تشگنا 

.منک هذخاوم  هدرب  رسب  ار  نامیپ  هکنآ  هب  مرذگب و  نکش  نامیپ  زا  ای  و  مریگب ، ار  هانگ  یب  نآ  ياجب  مرذگرد و  راکهانگ 

يرتشوش
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هبتک نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا  (: ) هتاراغ  ) یف یفقثلا  میهاربا  هاور  اـم  باـتکلا  هذـه  یف  لـصالا  لوقا :
فسوی نب  دمحم  نع  يورف  .هتعیب  ضقن  یلع  اهلها  ثح  هرصبلا و  ذخال  یمرـضحلا  نبا  مهیلا  هیواعم  ثعب  امل  مهیلا  مالـسلا ) هیلع  )

نب ورمع  نع  يدزـالا  هثراـح  نب  دـیزی  نع  فیـس  یبا  نبا  نع  ناـمثع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نع  ینارفعزلا  یلع  نـب  نـسحلا  نـع 
ناف هرـصبلا  یلا  رـس  هل : لاقف  یمرـضحلا  رماع  نب  هللادبع  اعد  اهیلع  رهظ  رـصمب و  رکب  یبا  نب  دـمحم  باصا  امل  هیواعم  نا  نصحم 
نم نودجی  ول  اودو  مهباصا و  امل  نوقنح  نوروتوم  مهف  همدب  بلطلا  یف  اولتق  دـق  هلتق و  نومظعی  نامثع و  یف  انیار  نوری  اهلها  لج 
الا کعم  مهلک  دزالا  ناف  دزالا  ددوت  و  رـضم ، یف  لزنا  و  هعیبر ، رذحا  و  نامثع ، مدب  بلطلا  یف  مهب  ضهنی  مهعمجی و  مهوعدـی و 

كریهظ کبرح و  لها  ودع  تبرج و  دـق  نم  انا  کتنانک و  یف  مهـس  انا  یمرـضحلا : نبا  هل  لاقف  .کیفلاخم  ریغ  مهنا  مهنم و  الیلق 
لزنی لزنم  يا  یف  مهل : لاقف  هباحـصا  هیواعم و  سلج  لیللا  ناک  املف  .ادـغ  جرخا  لاقق : .تئـش  یتم  مهیلا  ینهجوف  نامثع  هلتق  یلع 

صاعلا نب  ورمع  یلا  هباـتک  رکذ  دـعب  لاـق  نا  یلا  يرما - کـیتای  یتح  حربت  ـال  هیلا : لـسراف  .حـباذلا  دعـس  یف  اولاـق : هلیللا ؟ رمقلا 
نع ارام  رفعا  یبظ  انل  حنـسف  جرخ  نیح  هعم  تنکف  نصحم : نب  ورمع  لاـق  صوخـشلاب :- هل  هیواـعم  رما  هل و  هبیوصت  هب و  اریـشتسم 

انءاجف هرـصبلا  لها  انمودـقب  عمـسف  میمت  ینب  یف  هرـصبلا  انلزن  یتح  انیـضم  مث  ههجو  یف  هیهارکلا  تیارل  هللاوف  هیلا  ترظنف  انلئامش ،
هیلع  ) یلع یلع  مدـق  سابع و  نبا  هفلختـسا  دایز  ذـئموی  هرـصبلاب  ریمالا  ناک  و  اهلها ، سوور  انیلا  عمتجاف  نامثع ، يار  يری  نم  لک 

ثعبف هرامالا  راد  یف  وه  دایز و  کلذـل  عزفف  هعبت  رثک  یمرـضحلا و  نبا  یلا  سانلا  لـبقا  .رکب و  یبا  نب  دـمحم  نع  هیزعی  مالـسلا )
مه لمجلا و  یف  نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) هتعیـش نینموملاریما و  راصنا  مکلا  لاق : عمـسم و  نب  کلام  رذـنم و  نب  نیـصحلا  یلا 
اذه لاقف : عمـسم  نب  کلام  اماف  نینموملاریما ، رما  ینیتای  یتح  ینوریجاف  مکغلب  دق  امب  لجرلا  اذه  مکءاج  دـق  و  هتقث ، و  نوثکانلا )

ثعبف .هیلا  نئمطی  ام  دایز  ری  ملف  .کلذخن  نل  نولعاف و  نحن  معن  لاقف : نیـصحلا  اما  .ریـشتسا و  یئارو و  نم  یلا  عجرا  رظن  هیف  رما 
، كاذ تناف  هلها  مظعا  وه  دحا  هیف  نکی  ناف  رـصملا ، اذه  ءامظع  دـحا  کموق و  دیـس  تنا  هل : لاقف  يدزالا  نامیلـس  نب  هربص  یلا 

ینا لاق : .کتعنمل  يراد  لزنت  یتح  تلمحت  نا  یلب  لاقف : .هیلع  نیما  انا  اـمناف  نیملـسملا  لاـم  تیب  عنمت  ینعنمت و  ینوریجت و  ـالفا 
عاف

هیلع  ) یلع هافو  دـعب  هاعدا  اـمنا  دـعب  اداـیز  یعدا  هیواـعم  نکی  مل  و  ساـبع - نبا  یلا  بتک  هربص و  راد  لزن  یتح  ـالیل  لـحتراف  .ل 
هیواعم لبق  نم  لبقا  یمرـضحلا  رماع  نب  هللادبع  ناف  دـعب  اما  کیلع  مالـس  دـیبع ، نب  دایز  نم  سابعلا  نب  هللادـبع  نیمالل  مالـسلا -)

نب هربصب  دزالاب  ترجتـسا  کلذ  تیار  املف  هرـصبلا  لـها  لـج  هعیاـبف  برحلا  یلا  اـعد  ناـفع و  نبا  یعن  میمت و  ینب  یف  لزن  یتح 
.هیار هیف  يریل  نینموملاریما  یلا  کلذ  عفراف  مهیف ، تلزنف  هرامالا  رـصق  نم  تلحر  نیملـسملا و  لام  تیبل  یـسفنل و  هموق  نامیلس و 

اهادتبا انب  ینذبانت و  رـضم و  ینقاشت  یلام و  تیب  یلماع و  دزالا  عنمت  هل : لاق  همادق و  نب  هیراج  (ع ) اعدف هیلا  سابع  نبا  کلذ  عفرف 
کله هللا و  هملک  تلع  یتح  هللا  رون  ءاـفطا  اودارا  هلوسر و  هللا و  اوداـح  نیذـلا  رـشعملا  یلا  وعدـت  يدـهلا و  اـهفرع  همارکلاـب و  هللا 

هفوکلا نم  هیراج  عم  تجرخ  نیعق : نب  بعک  لاق  .هب  تنعتـسا  کثعب و  دق  لاق : .مهیلع  هللااب  نعتـسا  مهیلا و  ینثعبا  لاقف : .نورفاکلا 
یف نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا  ، ) عیـشتلا دـیدش  تنک  و  يریغ ، ینامی  مهیف  ناـک  اـم  میمت  ینب  نم  ـالجر  نیـسمخ  یف  هرـصبلا  یلا 

ریطلا و نا  تددول  هللاوف  یعم  لب  لاقف : یموق ؟ یلا  تلم  تئـش  نا  کعم و  تنک  تئـش  نا  هیراـجل : تلقف  نوثکاـنلا ) مه  لـمجلا و 
هللادـبع نم  کباحـصا :- یلع  هارقا  لاـق  و  هیراـج - عـم  بتک  ع )  ) اـیلع نا  بعک : لاـق  .سنـالا  نع  الـضف  مـهیلع  ینرـصنت  مئاـهبلا 

، هانا وذ  میلح  هللا  ناف  دعب  اما  مکیلع  مالس  نیملـسملا  نینموملا و  نم  هرـصبلا  ینکاس  نم  اذه  یباتک  هیلع  يرق  نم  یلا  نینموملاریما 
مظعا نوکیل  هبانالاب  یـضری  هبانالا و  میدتـسی  هبوتلا و  لبقی  هنکل  هلهو و  لوا  دنع  بنذـملا  ذـخای  و ال  هنیبلا ، لبق  هبوقعلاب  لجعی  ال 
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تعفر و  مکمرجم ، نع  توفعف  هیلع  اوبقاعت  نا  متققحتـسا  ام  سانلا  اـهیا  مکلج ، قاقـش  نم  ناـک  دـق  و  هرذـعملا ، یف  غلبا  هجحلل و 
مکیف لمعا  یتعاط  یلع  اومیقتـست  یتحیـصن و  اولبقت  یتعیبب و  اوفت  ناف  مکتعیب  تذخا  مکلبقم و  نم  تلبق  مکربدـم و  نع  فیـسلا 

ینم و ال کلذب  ملعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دـعب  ایلاو  نا  ملعا  ام  هللاوف  يدـهلا ، لیبس  مکیف  میقا  و  قحلا ، دـصق  باتکلاب و 
يارلا هفـس  هیدرملا و  رومالا  مکب  تطح  نا  مهلامعال و  اـصقتنم  ـال  یـضم و  نمل  ماذ  ریغ  اـقداص  اذـه  یلوق  لوقا  ینم ، هلوقب  ملعا 
نعقوال مکیلا  ریـسملا  یلا  ینومتاجلا  نئل  هللا  میا  و  یباکر ، تلحر  يدایج و  تبرق  اذ  انا  اهف  یفـالخ  نودـیرت  یتذـبانم  یلا  رئاـجلا 

اذـه تمدـق  دـق  و  الیبس ، مکـسفنا  یلع  هللا  ءاش  نا  اولعجت  الا  ناظل  ینا  و  قعال ، هقعلک  الا  اهدـنع  لـمجلا  موی  نوکی  ـال  هعقو  مکب 
صخاشلا اـنا  نوکا  یتح  یلوسر  متذـبان  یتحیـصن و  متـششغتسا  نا  اـباتک  هدـعب  نم  مکیلا  بتکا  نل  مکیلع و  هجح  مکیلا  باـتکلا 

و برح ، نینموملاریما  براح  نمل  نحن  انعطا و  انعمس و  لاقف : نامیلس  نب  هربص  ماق  سانلا  یلع  باتکلا  ارق  املف  .مالـسلا  مکوحن و 
لثمب اوملکتف  سانلا  هوجو  ماق  .كانرـصن و  كرـصنن  نا  تببحا  نا  كاذـف و  کموقب  کموق  هیراج  ای  تیفک  نا  ملـس ، ملاس  نمل 

( نوثکانلا مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) .میمت ینب  وحن  یـضم  هعم و  ریـسی  نا  مهنم  دـحال  نذاـی  ملف  هوحن  كاذ و 
ینا و املس و  متحبصاف  ابرح  متنک  مکنا  ابرح و  مویلا  اوحبـصاف  املـس  سما  اوناک  ءالوه  نا  دزالا  رـشعم  ای  لاقف : دزالا  یف  دایز  ماقف 

یل متلعج  اریرـس و  اربنم و  متبـصن  یتح  ینومترجآ  نا  متیـضر  امف  لمالا  یلع  الا  مکیف  تمقا  هبرجتلا و ال  یلع  الا  مکترتخا  اـم  هللا 
.هللا ءاش  نا  ادغ  هبجا  مویلا  هبجا  مل  ناف  مویلا  هبیجا  مهردلا ال  اذه  الا  ائیـش  مکترـضحب  تدـقف  ام  هعمج و  ایدانم و  اناوعا و  اطرش و 

دزالا دایز و  یلا  لـسراف  هوعمـسا  هومتـش و  نا  دـعب  هوشواـنف  شاـبوا  مهنم  هیلا  جرخ  هوبیجی و  ملف  هموق  ملک  اـمل  هناـف  هیراـج  اـماف 
لتتقاف یملسلا  مزاخ  نب  هللادبع  هلیخ  یلع  یمرضحلا و  نبا  مهیلا  جرخ  دایزب و  دزالا  تراسف  هیلا ، اوریسی  نا  مهرمای  مهخرصتسی و 

کعم لـتاقن  ـالا  لاـقف : هیراـجل - اقیدـص  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش  نم  ناـک  و  یثراـحلا - روعـالا  نب  کیرـش  لـبقا  هعاـس و  او 
میمت و ینب  نم  لجر  یتئام  اورـصح  يدعـسلا و  لبنـس  راد  یلا  مهورطـضا  مهومزه و  نا  میمت  ینب  اوثبل  اـمف  .یلب  لاـقف : كودـع ؟

اهسار تفشکف  .یباف  .یلا  لزنا  ینب  ای  تلاقف : اهیلع  فرشاف  هتدانف  هیشبح ، ءادوس  یه  هما و  تءاجف  یملسلا  مزاخ  نب  هللادبع  مهعم 
.هب و تبهذـف  لزن  کلذ  يار  املف  اهقاس - یلا  اهدـیب  توها  و  نیرعتال - وا  نلزنتل  هللا  .تلاقف و  .یباف  لوزنلا  هتلاس  اهعانق و  تقلا  و 

قرحف .ملعا  تنا  کموق و  مهف  یش ء  یف  رانلاب  قیرحلا  نم  انـسل  دزالا : تلاقف  .رانلاب  یلع  هیراج : لاق  رادلاب و  دایز  هیراج و  طاحا 
هیراج یمـس  یمیمتلا و  مث  یـشرقلا  نامثع  نب  ریمع  نب  نامحرلادبع  مهدحا  الجر  نیعبـس  یف  یمرـضحلا  نبا  کلهف  رادـلا  هیراج 

هیلع  ) نینموملاریما یلا  دایز  بتک  لاـملا و  تیب  هعم  هراـمالا و  رـصق  هووطوا  یتح  داـیزب  دزـالا  تراـس  .اـقرحم و  مویلا  کـلذ  ذـنم 
یف نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) یمرضحلا نب  حمج  ضهانف  كدنع  نم  مدق  حلاصلا - دبعلا  همادق - نب  هیراج  ناف  دعب  اما  مالسلا :)

جرخی ملف  هباحصا  نم  ریثک  ددع  یف  هرـصبلا  رود  نم  راد  یلا  هرطـضا  هضفف و  دزالا  نم  هناعا  هرـصن و  نمب  نوثکانلا ) مه  لمجلا و 
هنیب یلاعت  هللا  مکح  یتح 

مهنم هالعا و  نم  تیبلا  هیلع  مده  نم  مهنم  رادـج و  هیلع  یقلا  نم  مهنم  رانلاب و  قرحا  نم  مهنم  هباحـصا  یمرـضحلا و  نبا  لتقف  ام 
مل طبر و  الب  رخآ  عضوم  یف  هلقن  انم و  هنع  لفغ  دـیدحلا  یبا  نبا  نا  بیرغلا  نم  .اوبانا و  رفن  مهنم  ملـس  فیـسلاب و  مهنم  لـتق  نم 

اضیا هتیبغ  یشلا ء و  نع  تیبغ  (: ) حاحصلا  ) یف هنم ) اوبغت  مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راشتنا  نم  ناک  دق  و   ) .اضیا مثیم  نبا  هل  نطفتی 
رماـف مکربدـم ) نع  فیـسلا  تعفر  و   ) .برحلا بصن  هعیبلا و  ثکنب  مکمرجم ) نع  توفعف   ) .لـمجلا موی  دارملا  و  هل ) نطفی  مل  اذا 

نمآ وهف  حالسلا  یقلا  نم  يدانی : نا  ع )  ) رماف مکلبقم ) نم  تلبق  و   ) .حیرج یلع  زهجی  لوم و ال  نعبتیال  يدانی : نا  مویلا  كاذ  (ع )
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هفـس و   ) .هکلهملا يا : هیدرملا ) رومـالا   ) .نیمدـقلا نیب  اـم  هوطخلا  نم  مکتزواـج  يا : مکب ) تطخ  ناـف   ) .نمآ وهف  هباـب  قلغا  نم  و 
( يدایج تبرق  دق  اذ  انا  اهف   ) .یتفلاخم يا : یفالخ ) و   ) .برحلاب یتفشاکم  يا : یتذبانم ) یلا   ) .قحلا نع  هلداعلا  يا : هرئاجلا ) ءارالا 

تددـش اذا  ریعبلا  تلحر  نم  تلحر ) و  ( ) نوثکانلا مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لـصفلا   ) .عئارلا سرفلا  يا : داوجلا ، عمج 
تمق ام  اذا  يدبعلا : بقثملا  لاق  اه و  لادـب  لوقت  امف  کیلع  یبضغ  اهلامجا  هودـغ  هیمـس  تلحر  یـشعالا : لاق  .لحرلا  هرهظ  یلع 

نم اهل  دـحاو  هلحار و ال  هدـحاولا  اهیلع ، راسی  یتلا  لبالا  باکرلا  حاحـصلا :)  ) یف یباکر )  ) نیزحلا لجرلا  ههآ  هواـت  لـیلب  اـهلحرا 
اهنـسح نم  لکوتملا  بجع  هلاسر  صمح  لها  یلا  لکوتملا  لبق  نم  یلوصلا  سابعلا  نب  میهاربا  بتک  مجعملا :)  ) یف اذـه و  .اهظفل 
مدـقی ثالث  لامعتـسا  رـشتنم  نم  هب  مل  غیز و  نم  هب  لدـع  دوا و  نم  هب  موق  اـمب  هیلع  هللا  قح  نم  يری  هفیلخلا  ناـف  دـعب  اـما  یه : و 
ءادـلا مسح  عقی  یتلا ال  مث  فیوخت ، ریذـحت و  نم  هب  رهظتـسی  ام  مث  فیقوت  هیبنت و  نم  هب  مدـقتی  اـم  نهـالوا  ضعب ، ماـما  نهـضعب 

هعقو ال مکب  نعقوال  مکیلا  ریـسملا  یلا  ینومتاـجلا  نئل  و   ) همئازع تنغا  نغی  مل  ناـف  ادـیعو  اهدـعب  بقع  نغت  مل  ناـف  هاـنا  اـهریغب :
مایا هرـصبلا  یتا  هنا  یبعـشلا  نع  یناغالا :)  ) یف .لماک  لکا  یلا  هبـسنلاب  سحال  سحل  يا : قعال ) هقعلک  الا  اهیلا  لمجلا  موی  نوکی 

، مهصصصیب اورخاف  هفوکلا و  لها  هرـصبلا و  لها  اورکاذتف  سیق  نب  فنحالا  مهیف  میمت  نم  موق  یلا  دجـسملا  یف  سلجف  ریبزلا  نبا 
لـصفلا  ) يردـص یف  سجهف  یبعـشلا : لاق  جراوخلا - ینعی  مهدـیبع - نم  مهانذقنتـسا  انلوخ ؟ الا  هفوکلا  لها  له  و  يرـصب : لاقف 

نحن لزع  لآ  هرم  متمزه  ادـبعا و  متلتق  نا  مترخفا  نادـمه : یـشعا  لوق  تلثمت  نا  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثـالثلا - دـحاولا و 
یتف هنونثع و  بضاخ  خیـش  نیب  لمجلا  موی  مکب  انلعف  ام  اورکذاف  اـنومترخاف  اذاـف  لمـش  دـعب  مکرما  اـنعمج  هونع و  مکیلا  مهاـنقس 

کحـضف لجالا  هللا  همعن  مترفک  انوفع و  متیـسنف  انوفع  لمحلا و  حـبذ  یحـض  هانحبذـف  هغباس  یف  لفری  اـنءاج  لـفر  حاـضو  ضیبا 
مکنم هعاطلا  يذل  فراع  ینا  عم   ) .هتسلاجم اونـسحاف  فصتنا  قدص و  یبعـشلا و  مکیلع  رخف  دق  هرـصبلا ! لها  ای  لاق : مث  فنحالا ،

.هحیـصن اذ  يدزالا  نامیلـس  نب  هربص  مهـسیئر  هعاط و  اووذ  دزالا  تناک  هرملا  هذه  یف  نا  تفرع  دق  هقح .) هحیـصنلا  يذل  هلـضف و 
يربلا ء نوذـخای  جاجحلا  دایز و  نبا  دایز و  ناکف  هربابجلا ، لمع  زواجتلا  ناف  یفو ) یلا  اثکان  ـال  يرب ء و  یلا  اـمهتم  زواـجتم  ریغ  )
يرکشیلا و ماقف  بلهملاب  قوحللاب  سانلا  رما  جاجحلا  ناک  و  يرخا .) …  رزو  هرزاو  اورزت  و ال  : ) یلاعت هلوق  نوعاری  میقـسلاب و ال 

هارملا دنج  متنک  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق محالملا  یف  عساتلا  لصفلا  نم  یف  رم  .هلتقب و  رماف  .ینرذعف  ناورم  نب  رـشب  هآر  قتف  یب  لاق :
… (.

هینغم

.اهفعـض و ءارـالا : هفـس  .هکلهملا و  هیدرملا : .اولفغت و  اوـبغت : .مکفـالخ و  مکتوادـع و  مکقاقـش : .مکقرفت و  مکلبح : راـشتنا  هغللا :
، لاح بصنلاب  رواجتم  ریغ  و  ناک ، مسا  ام )  ) اوبغت مل  ام  بارعالا : .هسحللا  هقعللا : .هفلاخملا و  هذبانملا : .قحلا و  نع  هلئاملا  هرئاجلا :
و هرـصبلا ، لهال  باطخلا  مکلبقم .) یلا - مکلبح - راشتنا  نم  ناک  دـق  و  : ) ینعملا .زواجتم  لوعفم  امهتم  و  ینال ، ناث  ربخ  عفرلاـب  و 

ریبزلا هحلط و  عم  اهلمجب  هرصبلا  نینموملا  ما  تلخد  نا  ام  و  فیح ، نب  نامثع  مهیلع  یلوف  مهئالو ، مهتعاط و  مامالا  اوطعا  دق  اوناک 
هیواعم نکل  ..اهیراجم و  یلا  هایملا  تداع  و  مهنع ، افع  مهیلع  رـصتنا  امل  و  برحلا ، هیلع  اونلعا  و  مامالا ، هعیب  اهلها  رثکا  ثکن  یتح 

مهیلا لسراف  .يرخا  هرات  دهعلا  ضقن  هرات و  هنتفلا  یلع  اهـضرحی  نم  هرـصبلا  یلا  لسراف  یلع ، لوح  نم  هفـصاعلا  ادهت  نا  دـیری  ال 
یلا هیناث  متدـع  نا  خـلا ..) رومالا  مکب  تطخ  ناف  : ) هلوقب اهلثمل  اوداع  نا  مهددـهی  و  هنم ، ناک  اـمب  مهرکذـی  باـتکلا  اذـه  ماـمالا 

دادزا مث  رفک  مث  نمآ  مث  رفک ، مث  نمآ  نمک  مکتلماع  و  الاجر ، الیخ و  مکیلع  اـهتالم  و  داـصرملاب ، مکل  اـناف  ضرـالا  یف  داـسفلا 
متدع نا  نکل  و  نیللا ، هفارلاب و  لمجلا  هعقو  یف  مکتذخا  قعال .) هقعلک  الا   ) اهیلا هبـسنلاب  لمجلا ) نوکی  ال   ) هربع مکتلعج  و  ارفک ،
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نع اوفکی  یـسع  هیاقولا  فیوختلا و  درجم  دیعولا  دیدهتلا و  اذه  نم  مامالا  ضرغ  ..لاکنلا و  هدشلا و  الا  يدـنع  مکل  امف  اهلثم  یلا 
نوملظت و ال  یـصع ، نمل  اصعلا  و  مکنم ، عاطا  نمل  ینـسحلا  رکـشلا و  خـلا ..) مکنم  هعاطلا  يذـل  فراع  ینا  عم   ) .داـسفلا هنتفلا و 

هیبا نبا  دایز  لاق  مامالا  دـعب  .ثکانلاب و  یفولا  و  میقـسلاب ، يربلا ء  ذـخآ  ال  هرـصبلا : لهال  مامالا  لوقی  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .الیتف 
هدابع ال یف  هللا  اهدارا  هغلاب  همکح  ..راجلاب  راجلا  و  دـلولاب ، دـلاولا  و  میئللاب ، ربلا  و  میقـسلاب ، يربلا ء  نذـخال  هللا  و  هرـصبلا : لـهال 

قزرلا ضفر  نم  اذـکه  .هتاـتع و  روـجلا و  مهیلع  هناحبـس  طلـسف  هلها ، لدـعلا و  هرـصبلا  لـها  ضفر  نید : لـقع و  وذ  ـالا  اهکردـی 
.الیدبت هللا  هنسل  دجت  نل  هقلخ و  یف  هللا  هنس  .ریسیلا  نم  یتح  قزارلا  قلاخلا  همرحی  ایلاعت  ارباکت و  فافکلا 

هدبع

: هیدرمالا رومـالا  مکب  تطخ  هلهج …  هنع  اـبغو  قرفتلا  نع  زاـجم  هلتف  لـالحنا  هتاـقاط و  قرفت  لـبحلا  راـشتنا  هنع : اوبغت  مل  اـم  … 
برق يدایج : تبرق  دق  هفلاخملا …  هذبانملا  قحلا و  نع  هلئاملا  هرئاجلا  اهفعض و  ءارالا  هفـس  هکلهملا و  هیدرملا  تزواجت و  تطخ 

ءاهتنالا و هعرـس  هلوهـسلا و  یف  قعال : هقعلک  الا  اهیلا  لبالا …  باکرلا  اهیلع و  لاحرلا  دـش  هباکر  لحر  اهبکریل و  هنم  اـهاندا  هلیخ 
هدهع ضقان  ثکانلا  یفو : یلا  اثکان  و ال  هسحللا …  هقعللا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زاب رس  زا  و  هتشذگ ، ناشتـشز  رادرک  زا  هک  هتخاس  راودیما  ار  نانآ  هک   ) هرـصب لها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ياهراک  ) ناتتفلاخم ینمـشد و  و  نامیپ ) دهع و  نتـسکش   ) نامـسیر یگدـنکارپ  زا  ناهارمگ ) يوریپ  رثا  رب   ) و هداد :) ناشمیب  ندز 

هدـنروآور و  متـشادرب ، امـش  هتخیرگ  زا  ریـشمش  و  متـشذگ ، امـش  راکهانگ  زا  سپ  دـیدوبن ، ناداـن  نآ  زا  هک  هچنآ  دوب  هتـسیاشان )
ینمشد يوس  هب  ار  امش  قح  فالخرب  تسردان  ياه  هشیدنا  اهیراکهابت و  رگا  سپ  نیا  زا  یلو  متفریذپ ، ار  امش  هدننک ) تشگزاب  )

هب ارم  رگا  و  مهن ، یم  شیوخ  يراوس  رتش  رب  نـالاپ  هدروآ  کـیدزن  ار  دوخ  نابـسا  هک  منم  دیـشاب  هاـگآ  دـنار ، نم  اـب  تفلاـخم  و 
هت  ) دشاب هدنـسیل  ندیـسیل  دننام  نآ  شیپ  لمج  گنج  هک  میامن  اپرب  يرازراک  نانچ  امـش  اب  دیزاس  راچان  ناتدوخ  يوس  هب  ندـمآ 

( نم اب  ندرکن  تفلاخم  هب  ار  امش   ) هکنآ قح  و  هدرک ، يوریپ  امش  زا  هک  نآ  یگرزب  تلیضف و  رب  مهاگآ  هکنیا  دوجو  اب  ار ) گید 
لطاب قح و  گنج  ماگنه   ) منک یمن  زواجت  هدننک  ءافو  هب  نکـش  نامیپ  زا  هانگ و  یب  هب  هدش  هدز  تمهت  زا  هک  یلاح  رد  هداد ، دنپ 
شاداپ ار  هک  دناسر و  رفیک  هب  ار  کی  مادک  و  دومن ، اهر  ار  یـسک  هچ  تشک و  دیاب  ار  یـسک  هچ  منادـیم  هکلب  هدرکن ، طولخم  ار 

(. داد

ینامز

زا تسد  رگا  هک  دنک  یم  دـیکات  تسا  هتفای  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  تمظع 
هیلع ماما  .مراد  یمنرب  امـش  رـس  زا  تسد  هجو  چیه  هب  دیدز  يراگزاسان  هب  تسد  رگا  یلو  مرادن  يراک  امـش  اب  دیتشادرب  تفلاخم 

رد هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـیکات  نیا  .دازآ  ار  هانگ  یب  منک و  یم  بیقعت  ار  مهتم  هک  دراد  هیکت  هتکن  نیا  يور  اـصوصخم  مالـسلا 
یم نشور  مالسلا  هیلع  ماما  تیونعم  یتقو  .تسین ) يرگید  ندرگ  هب  سکچیه  هانگ  : ) دیوگ یم  هک  تسا  هتفای  تیبرت  نآرق  بتکم 
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راکهانگ مرج  هب  ار  هانگیب  تفگ : نآ  نمض  رد  درک و  ینارنخس  هرصب  رد  دایز  .مینیبب  ار  ترضحنآ  شیامرف  لباقم  هطقن  هک  ددرگ 
هیاـسمه هاـنگ  هـب  ار  هیاـسمه  میاـمن ، یم  بـیقعت  رـسپ  مرج  هـب  ار  ردـپ  مـنکیم ، هذـخاوم  ناـکاپان  مرج  هـب  ار  راـکوکین  مریگ ، یم 

، ضیرم مرج  هب  ار  ملاـس  يرارف ، مرج  هب  ار  هدـش  میلـست  رفاـسم ، مرج  هب  ار  میقم  تسود ، مرج  هب  ار  تسود  .مـنک  یم  تساوخزاـب 
ار امش  ردقنآ  .دش  هتشک  تردارب )  ) دیعس هک  نک  رارف  دعس  دیوگب : دسر  یم  یکی  نآ  هب  یکی  نیا  ماجنارس  هک  منک  یم  همکاحم 
زا ریغ  ادخ  تفگ : تسا  نادرم  ریپ  صوصخم  هک  نازرل  يادـص  اب  تساخاپب و  سادرم  لالب  وا  .دـیوش  نم  میلـست  ات  مهد  یم  راشف 
يآ تفگ : دایز  .تسین ) ندرگ  هب  سکچیه  هانگ  : ) دیوگ یم  ادخ  دـنک ، یم  مکح  وت  مکح  زا  ریغ  ودـیوگ  یم  يا  هتفگ  وت  هچنآ 

.میور ورف  لطاب  رد  هک  میریگب  امش  زا  ار  دوخ  قح  میناوت  یم  ام  یتقو  اما  مناد  یم  یئوگ  یم  هک  ار  یبلطم  لالبابا !

يزاریش دمحم  دیس 

مسقف هرـصبلا  لها  قرفت  نع  هیانک  اذه  و  اهنم ، لتف  یتلا  هتاقاط  قرفت  لبحلا  راشتنا  مکلبح ) راشتنا  نم  ناک  دق  و   ) هرـصبلا لها  یلا 
ینعمب هنع  ابغ  نم  هولهجت ، مل  اـم  يا  هنع ) اوبغت  مل  اـم   ) مکتفلاـخم يا  مکقاقـش ) و   ) کـلذ نیب  مسق  هیلع و  مسق  مالـسلا و  هیلع  هل 

نم نیرافلا  اوعبتی  ناب ال  هشیج  یـصوا  مامالا  ناف  مکربدـم ) نع  فیـسلا  تعفر  و   ) مکنم یـسملا  يا  مکمرجم ) نع  توفعف   ) هلهج
و  ) هکلهملا يا  هیدرملا ) رومالا  مکب   ) تزواجت يا  تطخ ) ناف   ) .ارذـتعم انیلا  اتا  يذـلا  مکلبقم ) نم   ) رذـعلا تلبق ) و   ) لمجلا لـها 

نایـصعلا قاقـشلا و  متدرا  ناب  یفالخ ) و   ) یتفلاخم يا : یتذـبانم ) یلا   ) ملظلا ههافـسلا و  نم  هئـشانلا  ءارالا  يا  هرئاجلا ) ءارالا  هفس 
تددـش يا  یباکر ) تلحر  و   ) ایناث مکتبراحم  یلا  یتآ  یتح  اـهبکرال  اـهتبرق  يا  داوج ، عمج  يداـیج ) تبرق  دـق  اذ  اـنا  اـهف   ) اـیناث

، مکیلا ریـسا  یتح  مکتفلاخم - ببـسب  ینومتررطـضا - يا  مکیلا ) ریـسملا  یلا  ینومتاجلا  نئل  و   ) .لـبالا باـکرلا : و  اـهیلع ، لـحرلا 
نا يا  هسحللا ، هقعللا  قعال ) هقعلک  الا  اهیلا   ) هبـسنلاب لمجلا ) موی  نوکی  ال   ) هبراـحم مکنبراـحا  يا  هعقو ) مکب  نعقو  ـال   ) هبراـحملل

قافنلا و لها  لب  هرـصبلا ، لها  عیمج  اذهب  دبرا  ال  ینا ) عم   ) .هرملا هذه  مهل  هتبراحم  هدـش  نع  هیانک  اهنم ، ریـسلا  نوکی  لمجلا  موی 
دـسفی حـصنی و ال  يذـلا  هحیـصنلا ) يذـل  و   ) يرماوال هدایقنا  هتعاط و  یف  هلـضف ) مکنم  هعاطلا  يذـل  فراع   ) ینا ذا  اهنم ، قاقـشلا 

( یفو یلا  اثکان  و ال   ) مقیسلاب باقعلا  باتعلا و  صخا  لب  يرب ) یلا  زواجتم  ریغ   ) هرـصبلا لها  دیدهت  یف  ینوکلاح  یف  یلع ، هقح ) )
.هعاطلا یلع  یقب  یقو و  نم  یلا  هبسنلاب  دهعلا  ضقنا  يا ال 

يوسوم

یشلل ء و نطفی  مل  اذا  یبغ  نم  اوبغت : .فالخلا  هقرفلا و  قاقـشلا : .قرفتلا  نع  زاجم  هلتف  لالحنا  هتاقاط و  قرفت  لبحلا : راشتنا  هغللا :
هفس دشرلا و  دض  هفسلا : .هکلهملا  هیدرملا : .تزواجت  يا  وطخلا  نم  مکب : تطخ  .براهلا  ربدملا : .بنذملا  مرجملا : .هلهج  هنع  ابغ 

.برحلا هیلع  تنلعا  هیلا و  هتیقلا  هدهع  هیلا  تذبن  هاودعلا و  هفلاخملا و  هذبانملا : .قحلا  نع  هلئاملا  هملاظلا و  هرئاجلا : .اهفعـض  ءارالا 
.لبالا باکرلا : .رامحلل  لالجلاک  لبالل  لحارلا  لـحرلا و  هرهظ  یلع  دـش  ریعبلا : لـحر  .يرجلا  عیرـسلا  سرفلا  داوج  عمج  داـیجلا :

يدعتملا زواجتملا : .هفاتلا  ریقحلا  یشلل ء  برضی  لثم  قعال  هقعل  هسحللا و  هقعللا : .هنم  لینلا  هلاتق و  یف  غلاب  هب : عقوا  .هرطـضا  هاجلا :
نع توفعف  هنع  اوبغت  مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راشتنا  نم  ناک  دـق  و  : ) حرـشلا .دـهعلا  ضقان  ثکاـنلا : .هادـعت  اذا  لـحملا  زواـجت  و 

مهنم ناک  امب  اهیف  مهرکذی  هرصبلا  لهال  مامالا  اهلسرا  هلاسرلا  هذه  ..مکلبقم ) نم  تلبق  مک و  ربدم  نع  فیـسلا  تعفر  مکمرجم و 
مهل هتاءاحیا  هیواعم و  هسوسو  اولبی  نا ال  اـهلثمل و  اودوعی  ـال  نا  مهل  اـهیبنت  رمـالا  اوفلاـخ  دـهعلا و  اوثکن  فیک  لـمجلا و  هعقاو  یف 
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 … هلباقم یف  رغـصی  لمجلا و  موی  رقتحی  لب  الوه  دـشا  لـمجلا و  موی  نم  مظعا  میظع  موی  هنم  مهل  ناـک  ـالا  نایـصعلا و  درمتلاـب و 
لب هلفغ  نع  وا  ءابغ  نع  مهنم  کلذ  نکی  مل  دـهعلا و  اوفلاخ  اهوثکنف و  هعیب  مهقانعا  یف  هل  ناک  دـق  هنا  هعم و  مهلعف  حـیبق  مهرکذ 

مهفرصت حبق  مهتءاسا و  دعب  مهیلع  هلضف  مهیلا و  هناسحا  مهرکذ  مث  .رارصا  هفرعم و  قباس  نع  هذیفنتب  اوماق  ملع  میمصت و  نع  ناک 
دعب مهنم  لبقا  نم  هنم و  صتفیل  قحلی  مل  مهنم و  براـهلا  نع  فیـسلا  عفر  مهنم و  لـتقلا  قحتـسی  نم  مهمرجم و  نع  رفغ  دـق  هناـب 

هیدرملا و رومالا  مکب  تطخ  ناف   … ) هیهلا هینابر  عئابط  هیولع و  ایاجـس  هذه  هنم و  ناک  امع  حفـص  هنع و  یفع  هتبوت و  لبق  همیزهلا 
دیدج نم  دهعلا  اوضقن  نا  مالسلا  هیلع  مهدده  یباکر ) تلحر  يدایج و  تبرق  دق  اذناهف  یفالخ  یتذبانم و  یلا  هرئاجلا  ءارالا  هفس 

يدهع و متـضقنف  قحلا  نع  هدـئاحلا  ههیفـسلا  مالحالا  هکلهملا و  ءارالا  لها  مکتداق  ءاوهالا و  مکب  تشم  نا  هنا  تابوقعلا و  دـشاب 
هجرسم و یسارفاف  مکبرحل  دادعتـسالا  متا  یلع  اناف  يرما  یمکح و  یلع  درمتلا  ینایـصع و  یفالخ و  یلع  متممـص  یتعیب و  متلطبا 

نوروصتی ام  عرساب  ابرح  مهیلع  اهنشیل  دادعتسالا  متا  یلع  هنا  داصرملاب و  مهل  هفوقو  نع  هیانک  اهلاحر  اهیلع  تعـضو  دق  هایهم  یلبا 
هعاطلا يذـل  فراع  ینا  عم  قعال  هقعلک  الا  اهیلا  لمجلا  موی  نوکی  ـال  هعقو  مکب  نعقوـال  مکیلا  ریـسملا  یلا  ینومتاـجلا  نئل  و  … )

کلذ مهیلا و  جورخلل  رطـضا  اذا  هنا  مهدده  یفو ) یلا  اثکان  يرب ء و ال  یلا  امهتم  زواجتم  ریغ  هقح  هحیـصنلا  يذـل  هلـضف و  مکنم 
عقیس ام  یلا  هبسنلاب  الیلق  لمجلا  موی  یف  مهل  عقو  ام  نوکی  ادیدش  اذخا  مهذخایس  هناف  هناطلـس  یلع  جورخلا  هتعیب و  ثکن  لاح  یف 

مهفورعم و مهظح و  هماقتسالا  هعاطلا و  لهال  ظفحی  هنا  هفورعمب و  مهعمطا  مث  .مهلانیس  ام  هدشل  هلیلقلا  هسحللاب  ردقی  ثیحب  مهیلع 
.مهیلا و ناسحالاب  اهیلع  مهیزجی  مهتحیـصن و  هحیـصنلا  لهال  ظفحیـس  کلذک  فورعملاب و  نوفاکیـس  لب  اردـه  کلذ  بهذـی  مل 
اهب و یفو  نم  یلا  هعیبلا  فلاخم  دهعلا و  ثکان  يربلا ء و ال  یلا  یسملا ء  نم  هباقع  یف  زواجتی  نل  هناب  هتریـس  لیمج  هتلادع و  دکا 

 … اهباوث اهرجا و  اهل  اهباقع و  اهبنذ و  اهیلع  تبستکا  ام  اهیلع  تبسک و  ام  سفن  لکل  لب  اهنومضمب  مزتلا 

یناغماد

اوبغت مل  ام  مکقاقـش  مکلبح و  راشتنا  نم  ناک  دـق  و  : » دوش یم  عورـش  ترابع  نیا  اب  همان  .هرـصب  مدرم  هب  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یبا نبا  همان ، نیا  رد  .دیـشاب » لفاغ  دـیناوت  یمن  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  امـش  زیتس  تعاط و  نامـسیر  نتـسسگ  عوضوم  انامه  « » هنع

نآ همجرت  هک  تسا  هدروآ  هرصب  رد  هیبا  نب  دایز  روهشم  ینارنخـس  هراب  رد  يا  هتکن  تاحالطـصا  تاغل و  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  هویش  هار و  اب  وا  زیتس  هدنهد  ناشن 

هب ار  ردپ  هیام و  ورف  لابق  رد  ار  راکوکین  راکهنگ و  هانگ  هب  ار  هانگ  یب  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ دوخ  هبطخ  نآ  رد  دایز  دـیوگ ، یم 
نآ رد  هک  هیدا  نب  سادرم  لالب  وبا  .دیوش » نم  نامرف  میلست  هکنیا  رگم  تفرگ ، مهاوخ  ورف  هیاسمه  هانگ  هب  ار  هیاسمه  رسپ و  هانگ 
هداد ربخ  ام  هب  یتفگ  وت  هچنآ  فالخ  رب  دنوادخ  ریما  يا  تفگ : هتـسهآ  نازرل و  يادص  اب  تساخرب و  دوب  هدروخلاس  يریپ  ماگنه 

نم لالب  وبا  يا  تفگ : دایز  دریگن ،» شود  رب  ار  يرگید  راـب  یـسفن  چـیه   » تسا هدومرف  هدرک و  مکح  وت  مکح  فـالخ  رب  تسا و 
.یندش ورف  میوش  ورف  لطاب  رد  هکنیا  رگم  میبای  یمن  تسد  امش  رب  دوخ  قح  هب  ام  یلو  مناد  یم  یناد ، یم  وت  هک  ار  هچنآ 

تـشپ هانگ  هب  ار  هدنروآ  يور  هدـننک و  چوک  هانگ  هب  ار  میقم  تسود و  هانگ  هب  ار  تسود  هنیآ  ره  تفگ : دایز  یـشایر ، تیاور  هب 
زیرگب و دعس  يا  : » دیوگب دوخ  ردارب  هب  امـش  زا  کی  ره  هک  دوش  نانچ  راک  ات  تفرگ  مهاوخ  تسردان  هانگ  هب  ار  تسرد  هدننک و 

.دوش میقتسم  هار و  هب  ور  نم  يارب  ناتراک  هکنآ  رگم  دش ،» كاله  دیعس  هک  ناهرب  ار  دوخ 
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يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نمو 

هرصبلا لهأ  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هرصب رد  یمرضح  نبا  مان  هب  يدرف  هلیسو  هب  هیواعم  هک  تسا  يا  هنتف  هب  طوبرم  همان  نیا  همان : دنس  ( . 1  } .تشاگن هرصب  لها  هب  هک 
لد هب  هرصب  رد  لمج  گنج  ناگدروخ  تسکـش  هک  ییاه  هنیک  زا  تشاد  روتـسد  وا  ، دوب هرـصب  رب  هطلـس  شفده  دروآ و  دوجو  هب 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ورملق  زا  ار  هرـصب  دناروشب و  ار  مدرم  دـنک و  يریگ  هرهب  نامثع  نوخ  يارجام  زا  نینچمه  دنتـشاد و 
تـسا هدروآ  تاراغلا  فورعم  باتک  رد  « یفقث میهاربا  » ار هثداح  نیا.دش  هتـشک  زین  شدوخ  دشن و  راک  نیا  هب  قفوم  هک  دربب  نوریب 
هّجوت دـیاب.تشاگن  هرـصب  مدرم  يارب  ار  همان  نیا  ، دوخ ناراـی  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  هنتف  نیا  ندـناشنورف  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  و 

نیا هدنـسیون  ) .تسا هدش  هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  نیاربانب  ، هدـش هتـشاگن  یـضر  دیـس  زا  لبق  تاراغلا  باتک  هک  تشاد 
( { ،ج 3،ص 279 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  لاس 283  رد  یفقث  لاله  نب  میهاربا  باتک 

هاگن کی  رد  همان 

هب نآ  يارجام  تخادنا و  هار  هب  هرصب  رد  هیواعم  هک  تسا  يا  هنتف  هب  طوبرم  همان  نیا  ، هدمآ الیذ  همان  دنس  حرش  رد  هک  هنوگ  نامه 
ندش هتشک  صاع و  نب  ورمع  تسد  هب  رصم  لاغشا  زا  دعب  هیواعم  نایفارطا  زا  یضعب  هک  دوب  نینچ  هدرشف  روط 

هیواعم.دزاس جراخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  تحت  زا  زین  ار  اجنآ  اـت  تسرفب  هرـصب  هب  ار  يدرف  : دـنتفگ وا  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم 
مان هب  دوخ ، رکشل  ناهدنامرف  زا  یکی  ماجنارس  داد  ناشن  قفاوم  يور  زین  وا  درک  تروشم  صاع  ورمع  اب  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا 

رد مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تیلست  يارب  هرصب  یلاو  سابع  نب  هّللادبع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک و  هرصب  هناور  ار  یمرـضح  نبا 
هداد روتسد  یمرضح  نبا  هب  هیواعم.دوب  هتشامگ  دوخ  ياج  هب  ار  هیبا  نب  دایز  دوب و  هتفر  هفوک  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  دروم 

لیاـبق زا  دـنک و  يریگ  هرهب  دنتـشاد  لد  رد  لـمج  گـنج  زا  یهورگ  هک  يا  هنیک  ناـمثع و  یهاوـخ  نوـخ  تاـساسحا  زا  هک  دوـب 
.دیامن يریگ  هرهب  فده  نیا  يارب  هرصب  فلتخم 

نادرم زا  یکی  مالسلا  هیلع  ماما.داد  شرازگ  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  هنتف  نایرج  تشگرب و  هرـصب  هب  تعرـس  هب  سابع  نب  هّللادبع 
ات نیعا.دزاس  هدنکارپ  یمرضح  نبا  فارطا  زا  ار  مدرم  دورب و  هرصب  هب  ات  درک  رومأم  تشاد  ذوفن  هرـصب  رد  هک  نَیعا  مان  هب  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  ماما  هب  وا  تداهش  ربخ  دیـسر و  تداهـش  هب  جراوخ  زا  یهورگ  تسد  هب  نوچ  یلو  ؛ دش قفوم  دوخ  راک  رد  يدایز  دح 
تسا يدیدهت  عقاو  رد  هک  ثحب  دروم  همان  هارمه  همادق  نب  هیراج  مان  هب  ار  يرگید  هملکلا  ذفان  درف  مالسلا  هیلع  ماما  تشگ  لصاو 

هغالبلا جهن  رد  هچنآ.دناوخب  مدرم  مومع  يارب  ار  همان  داد  روتسد  تشاد و  لیسگ  هرصب  يوس  هب  ، هرصب نادرمتم  نایـشروش و  يارب 
.تسا همان  نیا  زا  یشخب  اهنت  هدمآ 
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داد روتسد  هیراج.دش  هدنهانپ  يا  هناخ  رد  یمرضح  نبا  دندروخ و  تسکش  دیدش  يریگرد  کی  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  نافلاخم 
،ج 2،ص 373- تاراغلا ( . 1  } .دـش شوماخ  هنتف  دـندش و  كاله  شنارادـفرط  زا  رفن  داتفه  یمرـضح و  نبا.دـندز  شتآ  ار  هناـخ 

.{ 412

ْنِإَف.ْمُِکِلبْقُم ْنِم  ُْتِلبَق  ،َو  ْمُکِِربْدُم ْنَع  َْفیَّسلا  ُْتعَفَر  ،َو  ْمُکِمِرُْجم ْنَع  ُتْوَفَعَف  ، ُْهنَع اْوَبْغَت  َْمل  اَم  ْمُِکقاَقِش  ْمُِکْلبَح َو  ِراَِشْتنا  ِنِم  َناَک  ْدَق  َو 
ِْنَئل َو.ِیباَـکِر  ُْتلَحَر  ،َو  يِداَـیِج ُْتبَّرَق  ْدَـق  اَذ  اـَنَأ  اَـهَف  ، ِیفاَـلِخ ِیتَذـَباَنُم َو  َیلِإ  ، ِهَِرئاَْـجلا ِءاَرـآلا  ُهَفَـس  ،َو  ُهَـیِدْرُْملا ُرُومُأـْلا  ُمُِـکب  ْتَـطَخ 

،َو ُهَلْضَف ْمُْکنِم  ِهَعاَّطلا  يِِذل  ٌفِراَع  یِّنَأ  َعَم  ؛ ٍقِعَال ِهَقْعَلَک  اَّلِإ  اَْهَیلِإ  ِلَمَْجلا  ُمْوَی  ُنوُکَی  َال  ًهَْعقَو  ْمُِکب  َّنَِعقوَُأل  ْمُْکَیلِإ  ِریِسَْملا  َیلِإ  ِینوُُمتْأَْجلَأ 
.ٍِّیفَو َیلِإ  ًاثِکاَن  َال  ،َو  ٍّيَِرب َیلِإ  ًامَهَّتُم  ٍزِواَجَتُم  ُْریَغ  ، ُهَّقَح ِهَحیِصَّنلا  يِِذل 

همجرت

هاگآ نآ  زا  امش  هک  دوبن  يزیچ  لمج ) گنج  هناتسآ  رد   ) امش ینکش  نامیپ  ینمـشد و  و  نم ) فارطا  زا   ) امـش یگدنکارپ  نیقی  هب 
زا و   ) متفریذـپ دـندمآ  نم  بناج  هب  هک  ار  یناسک  متـشادرب و  نایرارف  زا  ار  ریـشمش  مدرک و  وفع  ار  امـش  نامرجم  نم  یلو  ؛ دیـشابن

(. متشذگ رد  ناشریصقت 

درم نامه  نم  دـناشکب  نم  اب  تفلاخم  ییوج و  هزیتس  هب  ار  امـش  ، قح ریـسم  زا  فرحنم  فیعـض و  يارآ  کلهم و  راکفا  رگا  لاـح 
هلمح دیزاس  دوخ  يوس  هب  تکرح  هب  روبجم  ارم  رگا  ما و  هدراذگ  نارتش  رب  زاهج  هدرک و  نیز  ار  اهبـسا  هدامآ و  نم  هاپـس.مزورید 

.دشاب کچوک  رایسب  نآ  ربارب  رد  لمج  گنج  هک  مروایب  امش  هب  يا 

صخش ، یمهتم دوجو  تهج  هب  زگره  مسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  ناحصان  قح  مهاگآ و  امش  ناعیطم  يرترب  لضف و  زا  لاح  نیع  رد 
.منک یمن  تازاجم  نکش  نامیپ  رطاخ  هب  ار  رادافو  مهد و  یمن  رفیک  ار  هانگ  یب 

هرصب رد  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  ریسفت : حرش و 

لـصا ود  رب  هرـصب  رد  هیواعم  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  هدـش  باسح  رایـسب  انعم و  رپ  هاتوک و  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يرگ هنتف  زا  تسد  رگا  هک  دوش  یم  روآ  دای  اهنآ  هب  دراد و  نانکش  نامیپ  هب  تبسن  يا  هدنبوک  رایسب  دیدهت  تسخن  : دنک یم  هیکت 
لصا رب  سپس.دننک  شومارف  ار  لمج  گنج  هک  دبوک  یم  مه  رد  ار  نانآ  نانچ  دیآ و  یم  اهنآ  غارس  هب  هوبنا  يرکـشل  اب  دنرادن  رب 

ناج و هک  دهد  یم  تراشب  اهنآ  هب  دیامرف و  یم  هیکت  دننامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  ای  دنرادافو  هک  یناسک  هب  تبـسن  تفوطع  تمحر و 
.دوب دهاوخ  ظوفحم  ناشضرع  لام و 

امش هک  دوبن  يزیچ  لمج ) گنج  هناتسآ  رد   ) امش ینکش  نامیپ  ینمشد و  و  نم ) فارطا  زا   ) امـش یگدنکارپ  :» دیامرف یم  زاغآ  رد 
دندـمآ نم  بناج  هب  هک  ار  یناـسک  متـشادرب و  ناـیرارف  زا  ار  ریـشمش  مدرک و  وفع  ار  امـش  ناـمرجم  نم  یلو  دیـشابن  هاـگآ  نآ  زا 
راشتنا » هلمج و.تسا  بانط  نامسیر و  يانعم  هب  « لبح ( .» 1  } ْمُِکْلبَح ِراَِشْتنا  ِنِم  َناَک  ْدَق  َو  ( ؛») متشذگ رد  ناشریـصقت  زا  و   ) متفریذپ
يانعم هب  اجنیا  رد  تسا و  ینمشد  توادع و  يانعم  هب  لصا  رد  « قاقش ( .» 2  } ْمُِکقاَقِش  { .تسا تیعمج  یگدنکارپ  زا  هیانک  « مکلبح

اوبغت مل  » نیاربانب تسا  تلفغ  لهج و  ياـنعم  هب  « تواـبغ » هشیر زا  « اوبغت ( .» 3  } اْوَبْغَت َْمل  اَـم   { .تسا تعیب  رد  كرت  ینکـش و  ناـمیپ 
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(. ْمُِکِلبْقُم ْنِم  ُْتِلبَق  َو  ْمُکِِربْدُم ، ْنَع  َْفیَّسلا  ُْتعَفَر  ،َو  ْمُکِمِرُْجم ْنَع  ُتْوَفَعَف  ، ُْهنَع  { .دیتسین ربخ  یب  لفاغ و  نآ  زا  ینعی  « هنع

يروآدای اب  تشاد  میمصت  وا.دنک  یم  یثنخ  ار  وا  نارادفرط  هورگ  هیواعم و  یشاپمس  ، دوخ نانخس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
شتآ دهاوخ  یم  گنج  نآ  هرطاخ  يروآدای  اب  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دناروشب  مالسلا  هیلع  ماما  دض  رب  ار  اهنآ  لمج  گنج  هرطاخ 

ماع لتق  نامرف  هن  تسکش  زا  سپ  یلو  دیدرک ؛ مایق  نم  دض  رب  دیدرک و  ینکش  نامیپ  امش  : دیامرف یم  دنک  شوماخ  ار  داسف  هنتف و 
وفع نامرف  ؛ نامرجم بیقعت  هزاجا  هن  مداد و 

یشومارف هب  ار  نانآ  هتـشذگ  متفریذپ و  ار  اهنآ  دندمآ  نم  يوس  هب  هک  یناسک  مدیـشخب و  ار  امـش  نامرجم  مدرک و  رداص  یمومع 
.دیزیرن یتسود  حرط  نم  نانمشد  اب  دیشاب و  سانش  قح  نیاربانب  ، مدرپس

َال :» دهد رد  ادن  اسر  يادص  اب  يدانم  داد  روتـسد  لمج  گنج  رد  يزوریپ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
،ج 5،ص 32. یفاک ( . 1 «. } دیناسرن لتق  هب  ار  عافد ) یب   ) ناحورجم دینکن و  بیقعت  ار  نایرارف  ٍحـیِرَج ؛ یَلَع  اوُزیُِجت  َال  ًایِّلَُوم َو  اوُعَْبتَت 

{

هناخ رد  ددرگزاب و  دوخ  هناخ  هب  هک  سک  نآ  ؛ نِمآ َوُهَف  ُهَحاَلِـس  یَْقلَأ  ْنَم  ٌنِمآ َو  َوُهَف  َُهبَاب  َقَلْغَأ  ْنَم  :» دهد ادن  يدانم  داد  روتـسد  زین 
نامرف هیبش  نیا  و  .{ ،ص 12،ح 2 كردم نامه  ( . 2 «. } تسا ناما  رد  دراذگب  نیمز  رب  هحلسا  هک  سک  نآ  تسا و  ناما  رد  ددنبب  ار 

.تسا هّکم  حتف  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یمومع  وفع 

لاح :» دیامرف یم  دروآ و  یم  نایم  هب  جوجل  رس و  هریخ  دارفا  ربارب  رد  لمع  تدش  زا  نخس  ، شتآ نیا  ندرک  شوماخ  يارب  هاگ  نآ 
درم ناـمه  نم  دـناشکب  نم  اـب  تفلاـخم  ییوـج و  هزیتـس  هب  ار  امـش  ، قـح ریـسم  زا  فرحنم  فیعـض و  يارآ  کـلهم و  راـکفا  رگا 

رب « وـطخ » هشیر زا  « تطخ ( .» 3  } ْتَـطَخ ْنِإَـف  ( ؛» ما هدراذــگ  نارتـش  رب  زاـهج  هدرک و  نـیز  ار  اهبــسا  هداــمآ و  نـم  هاپــس.مزورید 
داجیا نتفر  هار  ماگنه  هب  اپ  ود  نایم  هک  تسا  يا  هلصاف  ماگ  تسا و  ماگ  يانعم  هب  هوطخ  تسا و  نتشادرب  ماگ  يانعم  هب  « متخ » نزو

ار امش  ، دسفم فیخس و  يارآ  کلهم و  راکفا  : تسا نیا  الاب  هلمج  رد  نآ  موهفم  دوش و  یم  يدعتم  ءاب  هلیسو  هب  هژاو  نیا.دوش  یم 
رد هزرابم و  تفلاخم و  ینعم  هب  « هذبانم ( .» 4  } ِیتََذباَنُم َیلِإ  ، ِهَِرئاَْجلا ِءاَرْآلا  ُهَفَس  ،َو  ُهَیِدْرُْملا ُرُومُْألا  ُمُِکب   { ...دربب نم  تفلاخم  يوس  هب 
اَنَأ اَهَف  ، ِیفاَلِخ  { .دننکفا یم  يریگرد  يوس  هب  حلص  زا  ار  یـسک  ، تفلاخم رد  ییوگ  هدش  هتفرگ  ندنکفا  ینعم  هب  « ذبن » هشیر زا  لصا 

هاگآ هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  هراشا و  مسا  « اذ هدحو و« ملکتم  ریمض  « انا ،» هیبنت يارب  « اه :» تسا هملک  هس  زا  بکرم  « اذ انا  اه  ( .» 5  } اَذ
(7  } ُْتلَحَر َو   {، .تسا زاـتمم  بسا  ياـنعم  هب  « داوج » عمج « داـیج ( .» 6  } يِداَیِج ُْتبَّرَق  ْدَق   { .دیـسانش یم  امـش  هک  منامه  نم  ، دیـشاب

 (. ِیباَکِر  { .تسا رتش  يانعم  هب  « باکر تسا و« ندراذگ  رتش  رب  زاهج  يانعم  هب  « لخن » نزو رب  « لحر » هشیر زا  « تلحر .»

رد لمج  گنج  هک  مروایب  امش  هب  يا  هلمح  دیزاس  دوخ  يوس  هب  تکرح  هب  روبجم  ارم  رگا  و  :» دیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
گنج رد  هلمح  ياـنعم  هب  « هـعقو ( .» 1  } ًهَْعقَو ْمُِکب  َّنَِعقوُأـَل  ْمُْکَیلِإ  ِریِـسَْملا  َیلِإ  ِینوُُمتْأَْـجلَأ  ِْنَئل  َو  ( ؛» دـشاب کـچوک  رایـسب  نآ  ربارب 

(. ٍقِعَال ِهَقْعَلَک  اَّلِإ  اَْهَیلِإ  ِلَمَْجلا  ُمْوَی  ُنوُکَی  َال   { .تسا

ره هوبنا و  مجـسنم و  نم  رکـشل  زورما  یلو  ؛ دوب مک  رایـسب  نم  یگدامآ  تیعمج و  هّدُـع و  هّدِـع و  لمج  گنج  رد  هکنیا  هب  هراـشا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2252 

http://www.ghaemiyeh.com


گنج ياه  تبحم  نآ  دوب و  دـهاوخن  نآ  اب  هسیاقم  لباق  دـهد  خر  یگنج  رگا  نیاربانب  ، دراد رارق  نانآ  راـیتخا  رد  يا  هلیـسو  هنوگ 
.دش امش  تراسج  تأرج و  ببس  ایوگ  دیدرک و  شومارف  ار  اه  تبحم  نآ  هک  ارچ  ، درادن یلحم  نآ  رد  زین  لمج 

کی رد  هک  تسا  يزیچ  رادـقم  هعقب ) نزو  رب   ) هقعل ندیـسیل و  ياـنعم  هب  هوهق ) نزو  رب   ) هقعل هکنیا  هب  هّجوت  اـب  قعـال » هقعل   » هلمج
.ایرد لباقم  رد  تسا  يا  هرطق  مییوگ  یم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یسراف  رد  تسا و  مک  رایسب  ءیش  زا  هیانک  ، دریگ یم  ياج  قشاق 

دیدهت ار  هرصب  لها  همه  نخس  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دیامن  روصت  دنک و  هدافتسا  ءوس  نخس  نیا  زا  نمـشد  ادابم  هکنیا  يارب  یلو 
زا لاح  نیع  رد  :» دیامرف یم  هفاضا  مهد  یم  رفیک  ار  راکهانگ  هانگ و  یب  منازوس و  یم  مه  اب  ار  رت  کشخ و  دیوگ  یم  دـنک و  یم 

ار هانگ  یب  صخـش  ، یمهتم دوجو  تهج  هب  زگره  مسانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  ناحـصان  قح  مهاگآ و  امـش  ناـعیطم  يرترب  لـضف و 
ِهَحیِـصَّنلا يِِذل  َو  ُهَلْـضَف ، ْمُْکنِم  ِهَعاَّطلا  يِذـِل  ٌفِراَع  یِّنَأ  َعَم  ( ؛» منک یمن  تازاجم  نکـش  نامیپ  رطاخ  هب  ار  رادافو  مهد و  یمن  رفیک 

(. ٍِّیفَو َیلِإ  ًاثِکاَن  َال  ،َو  ٍّيَِرب َیلِإ  ًامَهَّتُم  ٍزِواَجَتُم  ُْریَغ  ، ُهَّقَح

يارب هفوک  هب  سابع  نبا  ترفاسم  ماگنه  هب  دوب و  هرـصب  رادنامرف  ، سابع نبا  نینواعم  زا  هک  دایز  ، تسا هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
نب دمحم  تداهش  تیلست 

ناـیم نم  هک  درک  دـیدهت  نآ  یط  دـناوخ و  یغاد  هبطخ  ، تشاد تسد  رد  ار  هرـصب  روما  ماـمز  ، مالـسلا هیلع  ماـما  تمدـخ  رکب  وـبا 
یم مه  رد  ار  همه  مهد و  یم  رفیک  هیاسمه  مرج  هب  ار  هیاسمه  دنزرف و  رطاخ  هب  ار  ردـپ  مراذـگ و  یمن  توافت  هانگ  یب  راکهنگ و 

. { ،ج 16،ص 4 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .دییآ تسار  هار  هب  هکنیا  رگم  مبوک 

لدـع هک  دوخ  ینارون  نایب  اـب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـشاب و  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  شوگ  هب  نخـس  نیا  دراد  لاـمتحا 
.دنک حالصا  ار  دایز  راتفگ  دنز  یم  جوم  نآ  رد  یمالسا 

هیواعم هب  رادشه  دنپ و  : 30 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هیواعم هب  يرگید  همان  )

همان نتم 

ًهّجَحَم ًهَّریَن َو  اًُلبُـس  ًهَحِـضاَو َو  ًاماَلعَأ  ِهَعاّطِلل  ّنِإَف  ِِهَتلاَهَِجب  ُرَذُعت  َال  اَم  ِهَفِرعَم  َیلِإ  عِجرا  َکیَلَع َو  ِهّقَح  ِیف  رُظنا  َکیَدـَل َو  اَمِیف  َهّللا  ِّقتاَف 
ِِهب ّلَحَأ  ُهَتَمِعن َو  ُهّللا  َّریَغ  ِهیّتلا َو  ِیف  َطَبَخ  ّقَحلا َو  ِنَع  َراَج  اَهنَع  َبَکَن  نَم  ُساَـکنَألا  اَـهُِفلاَُخی  ُساَـیکَألا َو  اَـهُدِرَی  ًهَبَلّطُم  ًهَیاَـغ  ًهَجهَن َو 

َکَسفَن ّنِإَف  ٍرفُک  ِهّلَحَم  ٍرسُخ َو  ِهَیاَغ  َیلِإ  َتیَرجَأ  دَقَف  َكُرُومُأ  َِکب  تَهاَنَت  ُثیَح  َکَلِیبَس َو  ََکل  ُهّللا  َنَّیب  دَقَف  َکَسفَن  َکَسفَنَف  ُهَتَمِقن 
َِکلاَسَملا َکیَلَع  تَرَعوَأ  َِکلاَهَملا َو  َکتَدَروَأ  ًاّیَغ َو  َکتَمَحقَأ  ًاّرَش َو  َکتََجلوَأ  دَق 
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اه همجرت 

هراشا

یتشد

نک تّمه  يزیچ  تخانش  هب  و  نک ، هشیدنا  تسا  بجاو  وت  رب  هک  یهلا  قوقح  رد  و  سرتب ، ادخ  زا  يراد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبسن 
هـشیمه هنایم و  یهار  نشور و  ياه  هار  و  راکـشآ ، ياه  هناـشن  ادـخ ، تعاـطا  اـنامه  دوب ،  یهاوخن  روذـعم  نآ  یهاـگآ  اـن  رد  هک 

قح زا  دنز ، زابرس  نید  زا  هک  یسک  دنور ، فارحنا  هب  نآ  زا  نادساف  و  دنبای ، هار  نآ  هب  ناکریز  هک  دراد  دنسپلد  ینایاپ  و  هدوشگ ،
یم لزان  وا  رب  ار  شیاهالب  و  هتفرگ ، وا  زا  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  تشگ ، دهاوخ  نادرگرـس  تریح  يداو  رد  و  هدش ، نادرگ  يور 

 . دنک

يوس هب  نانچمه  وت  اـّما  .تسا  هدرک  نشور  ار  وت  روما  ماجنارـس  هار و  دـنوادخ  اریز  زادرپب ! دوخ  هب  و  يآ ، دوخ  هب  کـنیا  هیواـعم 
هداد رارق  یهارمگ  هاگترپ  رد  و  هدناشک ، اه  يدـب  هب  ار  وت  لد  ياه  هتـساوخ  ینک ،  یم  تکرح  يزرو ، رفک  هاگیاج  و  يراکنایز ،

 . تسا هتسب  وت  يور  رب  ار  تاجن  ياه  هار  و  هتخادنا ، تکاله  رد  ار  وت  و  تسا ،

يدیهش

هک نآ ! نتخانـشان  زا  یتـسین  روذـعم  هچنادـب  درگزاـب  و  رآ ، داـیب  دوخ  رب  ار  وا  قـح  و  راد ، ساـپ  تسا  وـت  دزن  هچنآ  رد  ار  يادـخ 
.هداهن نادب  لد  سک  ره  هک  یتیاهن  و  هداشگ ، هنایم و  یهار  و  رادـیدپ ، نشور و  تساههار  راکـشآ و  تساه  هناشن  ار  يرادربنامرف 

رد یهارمگ  رد  هداهن و  نورب  قح  زا  ياپ  ددرگرب  هار  نآ  زا  هک  ره  .دنوش  رد  هب  نآ  زا  ناگدنکفارـس  دنوش و  رد  هار  نادب  ناکریز 
راکـشآ تیارب  ار  وت  هار  ادخ  هچ  ياپب ! ياپب ! ار  دوخ  سپ  .درآ  دورف  وا  رب  ار  شباذع  دراد و  زاب  يو  زا  ار  شتمعن  يادخ  و  هداتفا ،

يوریپ یتخاس  ياج  رفک  لزنم  رد  یتخات و  يراکنایز  دـح  هب  ات  دوس .- هچ  ار  وت  نایغط  زا  هک  شاب  یتسه  هک  اـج  ناـمه  و  دومرف ،
راوشد تیارب  ار  هار  و  تخادنا ، رد  اه  هکلهم  هب  و  درک ، لخاد  تا  یهارمگ  هب  .دروآ و  رد  نایز  يدـب و  هب  ار  وت  تسفن  شهاوخ -

.تخاس

یلیبدرا

نآ نتسنادانب  یتسین  روذعم  هچنآ  نتخانش  يوسب  درگ  زاب  سپ  وت  رب  ادخ  قح  رد  نک  رظن  تست و  دزن  هچنآ  رد  ادخ  زا  سرتب  سپ 
نآ رد  دـنوشیم  دراو  هک  هبولطم  یتیاهن  نشور و  هار  هدـنهد و  رون  ياههار  نشور و  تسیئاهناشن  ار  يرادربنامرف  هک  یتسردـب  سپ 

یهارمگ و نابایب  رد  دمآ  رد  رسب  درک و  طبخ  قح و  زا  دش  ناریح  نآ  زا  درک  لودع  هک  ره  ناهلبا  نآب  دننکیم  تفلاخم  ناکریز و 
هار وت  يارب  ادـخ  دومرف  نایب  هک  قیقحتب  سپ  هراـما  سفن  زا  سرتب  سپ  ار  دوخ  مشخ  واـب  دروآ  دورف  ار و  وا  تمعن  ادـخ  داد  رییغت 

لولح عضومب  نارـسخ و  ییاهنتب  يوش  ناور  هک  قیقحتب  سپ  وت  هدساف  ياهراک  وتب  دوش  یهتنم  دـیآ و  نایاپب  هک  اج  ره  ار و  دوخ 
رد ار  وت  دروآ  دورف  یهارمگ و  رد  ار  وت  تخادنا  روزب  يدب و  رد  ار  وت  تسا  هدـنکفا  وت  ثیبخ  سفن  هک  یتسردـب  نایغط و  رفک و 

قح ياههار  وت  رب  تخاس  راوشد  هیدرم و  تاهبش  زا  تکاله  عضاوم 
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یتیآ

هب هک  ییاـهزیچ  تخانـش  هب  نک و  رظن  هداـهن  وـت  ندرگ  رب  هـک  یقح  رد  هتـشاد و  ینازرا  وـت  هـب  هـچنآ  رد  .سرتـب  يادـخ  زا  سپ 
.درگ زاب  یتسین  روذعم  ناشنتخانشان 

.ناگمه بولطم  یتیاهن  يژک و  زا  رود  تسار و  ییاه  هداج  نشور و  ییاـههار  تسا و  راکـشآ  ییاـه  هناـشن  ار  يرادربناـمرف  اریز 
زا دهن ، نوریب  ياپ  هار  نآ  زا  هک  ره  .دنوش  یم  رود  نآ  زا  هدنکفارـس  ناگلفـس  دنهن و  ماگ  نآ  رد  نادـنمدرخ  ناکریز و  هک  یهار 
وا رـس  رب  ار  دوخ  مشخ  دـنک و  نوگرگد  وا  رب  ار  شتمعن  ادـخ  .تسا  هتـشگ  نادرگرـس  یهارمگ  ناـبایب  رد  هدـش و  نوریب  قح  هار 
هب ار  راک  هک  تسیاب  اجنامه  یتسه ، هک  اج  ره  .هتخاس  راکشآ  ار  تهار  وت  يارب  دنوادخ  ياپب ، ار  دوخ  ياپب ، ار  دوخ  سپ  .دتـسرف 
هب هتخادـنا و  رد  یهارمگ  هب  هتخاس و  راـتفرگ  يدـب  هب  ار  وت  وت ، سفن  .رفک  تسا و  نارـسخ  هک  یتیاـهن  .يا  هدـناسر  تیاـهن  دـح 

.تسا هدینادرگ  راوشد  وت  رب  ار  اههار  هدیشک و  هکلهم 

نایراصنا

زاب یتسین  روذعم  نآ  هب  لهج  زا  هک  هچنآ  تخانـش  هب  ،و  نک ّتقد  دوخ  رب  راگدرورپ  قح  رد  ،و  زیهرپب تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  ادخ 
دراو نآ  رب  ناکریز  هک  ، تسا بولطم  یفدـه  راکـشآ و  هّداج  و  نشور ، ياههار  ،و  راکـشآ ياه  هناشن  تعاط  يارب  اّـقح  هک   ، درگ
يداو رد  مدـق  ،و  هدـنادرگ يور  قـح  زا  دـنادرگب  يور  تعاـط  زا  هک  یـسک.دنزرو  یم  تفلاـخم  نآ  اـب  تـسپ  مدرم  ،و  دـنوش یم 

، ياپب ار  دوخ  ياپب  ار  دوخ   . دزاس یم  يراج  وا  رب  ار  شباذع  ،و  دنک یم  نوگرگد  وا  رب  ار  شتمعن  دنوادخ  و  هتشاذگ ، یهارمگ 

هب ار  یگدنز  بکرم  هک  دسر ، یم  اجک  هب  تیاهراک  تبقاع  هک  تسا  هدومناو  وت  هب  ،و  هدرک نشور  وت  يارب  ار  تهار  دـنوادخ  هک 
کلاهم رد  ،و  هتخادنا یهارمگ  هاگترپ  رد  ،و  هدـنکفا ررـض  هصرع  هب  ار  تدوجو  وت  سفن   ، يا هدـنار  رفک  ّلحم  تراسخ و  ياهتنم 

 . تسا هدرک  راوشد  وت  رب  ار  اههار  ،و  هدومن دراو 

حورش

يدنوار

: هنع بکن  .لاذرالا و  ساکنالا : .ادج و  هتبلط  يا  اذـک  تبلطت  لاقی : هبلطتم ، يا  هبلطملا : .هحـضاولا و  هجهنلا : .هداجلا و  هجحملا : و 
کـسفن ظفحا  يا  کسفن  کسفنف  .هیف  هدـیب  برـضی  ریحتلا  یف  عقو  يا  هیتلا : یف  طبخ  .هنع و  لام  قحلا : نع  راج  .لدـع و  داـح و 

.ناث و لوعفم  ارـش  .لحولا و  یف  کتعقوا  يا  کتلحوا ، هیاهن  یلا  كروما  کتغلب  يا  کب : تهانت  .منهج و  راـن  ایندـلا و  ءـالب  نم 
ترعوا .هیور و  ریغ  نم  هیف  هـسفنب  یمر  اـموحق : رومـالا  یف  مـحق  .لـهجلا و  هـکلهم  یف  يا  یغلا ، هـمحق  یف  کـتلخدا  کـتمحقا :

.رع و  لاقی : و ال  بعص ، دیدش  رع  بلطم و  .هبعص و  هرع  قرطلا و  تلعج  يا  کلاسملا :

يردیک

هقیقح ارش و  کتدروا  یتح  کسفن  کتبلغ  يا  ارـش : کتجلوا  .هتابوقع و  هللا و  بضغ  نم  اهظفحا  يا  کسفنف : لاذرالا  ساکنالا :
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اهلعج يا  کلاسملا : کیلع  ترع  وا  .لهجلا  هکلهم  یغلا و  همحق  یف  کتلخدا  يا  ایغ : کتمحقا  .لحولا و  یف  کتعقوا  کـتجلوا 
.هنشخ هبعص 

مثیم نبا 

دیدـشت هب  هبلطم  حـضاو  نشور و  هجهن : رثا  ندرب  نیب  زا  سمط : ارتفا  تمهت و  ههیـضع : هیواعم : هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
دش فرحنم  بکن : تسپ  درم  سکن : عمج  ساکنا : نادنمدرخ  سایکا : دشاب  هدش  بلط  اهنآ  زا  يدج  روط  هب  هچنآ  مال : حتف  ءاط و 

باتـش عطهم : دیدش  تخـس ، رع : ندش و  لخاد  يرما  رد  تدـش  اب  ماحتقا : يراکنایز  رـسخ : نتـشادرب  ماگ  تسردان  هار  رد  طبخ :
رد سرتب و  ادخ  زا  تسوت  دزن  هک  ییاهتمعن  هرابرد ي  سپ   ) .درک نیگنـس  ار  شراب  دـمآ ، نارگ  وا  رب  راک  نآ  رمالا : هضهب  هدـننک 

يوریپ تعاـطا و  يارب  هک  ارچ  نکم  يراددوخ  یتـسین  روذـعم  نآ  نتـسنادن  رد  هک  هچنآ  تخانـش  زا  رگنب و  دراد  وـت  رب  هک  یقح 
زا ناگلفـس  دـنوش و  یم  دراو  نآ  رد  اهکریز  هک  تسا ، بولطم  ینایاپ  نهپ و  ياه  هداج  نشور و  ياـههار  راکـشآ و  ياـه  هناـشن 

و هدراذـگ ، مدـق  ینادرگرـس  یهارمگ و  نابایب  رد  هدـنادرگ و  يور  قح  زا  دوش  فرحنم  هار  نآ  زا  هک  نآ  دـننز ، یم  زاب  رـس  نآ ،
هار ادخ  هک  بایرد  ار  نتشیوخ  يآ و  دوخ  هب  سپ  دراد ، یم  لیـسگ  وا  رب  ار  دوخ  باذع  دریگ و  یم  وا  زا  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ 

رفک و هاگیاج  نایز و  دـح  نیرخآ  هب  سپ  تسا  هدـناشک  هلحرم  نیا  هب  ار  وت  تیاهراک  نوچ  تسا و  هدرک  نشور  وت  يارب  ار  دوخ 
اههار هتخاس و  دراو  اهیراکهابت  رد  هدنکفا و  یهارمگ  رد  هدرک و  راداو  ترارـش  هب  ار  وت  تلد ، ياهـشهاوخ  يدمآ و  نییاپ  كرش 

هک تسا  هیواعم  هب  ترضح  همان ي  زا  یتمسق  .دروآ  هغالبلا  جهن  زا  دروم  نیا  رد  دیـس  موحرم  هچنآ  .تسا ) هتـسب  تخـس  وت  رب  ار 
رفیک و  يدرک ، ناشنرطاخ  ارم  يزیگنا  هنتف  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  تا  همان  ربمایپ ، تعن  ادخ و  دمح  زا  سپ  هدوب : نینچ  نآ  زاغآ 

ناحبـس يدروآ ، باسح  هب  هدننک  یهاتوک  یهلا  قوقح  ندرک  ادا  رد  رگمتـس و  ارم  يدرمـش و  تشز  مهد  یم  ماجنا  هک  یتازاجم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  زج  نم  یناد ؟ یم  وکین  ار  ییوگغورد  یهد و  یم  ندرک  تبیغ  هزاـجا ي  دوـخ  هب  هنوـگچ  هللا 

هیآ ي روما  نیا  رد  میامنهار  مدیروشن و  یسک  رب  قفانم  ای  هتشگرب ، نید  زا  و  راذگتعدب ، رب  زج  و  مدرکن ، اپب  زیتس  بوشآ و  زگره 
مرب یم  هانپ  گرزب  يادخ  هب  یتسناد ، ادخ  قح  رد  هدننکریصقت  ارم  مهئانبا .) …  وا  مهئابآ  اوناک  ول  و  : ) دیامرف یم  هک  تسا  نآرق 

هـشیمه يارب  ازتریح  یهارمگ  رد  موش و  لیام  یـسوه  اوه و  يوس  هب  و  منک ، لیطعت  اـهر و  ار  وا  هدـش ي  دـیکات  قوقح  هک  نآ  زا 
هتـساوخ هک  ار  یهلا  ياهنامیپ  و  یفلاخم ، ناهرب  لیلد و  اب  اما  ییاتـس ، یم  ار  ندرک  ناسحا  وت  هک  هیواعم ، يا  تسا  بیجع  مناـمب ،

، يدرک وحم  ار  شراثآ  هابت و  ار  شماکحا  یتخادنا و  رود  هب  ار  مالـسا  ینکـش ، یم  مهرد  دشاب  یم  شناگدنب  رب  تجح  يو و  ي 
جهن رد  هک  هماـن  نیا  لوا  ياهتمـسق  دوـب  نیا  ، ) يور یم  یناـسفن  تسپ  ياهتـساوخ  لاـبند  هب  يدرک و  نت  هـب  يزابـسوه  هماـج ي 

هک هللا …  قتاـف  دوش ) یم  زاـغآ  تراـبع  نیا  هب  هدـش و  همجرت  لوا  رد  هک  تسا  ییاـه  هلمج  دـعب  هب  نیا  زا  هدـشن و  رکذ  هغـالبلا 
هک دنراد  دوجو  ادخ  يارب  یهورگ  تسا : نینچ  هک  تسا  هدـش  فذـح  همان  نیا  زا  زین  يرگید  تالمج  و  دـیآ ، یم  ادـعب  شحرش 

دوخ رکف  هب  يوش  دراو  ربق  يانگنت  رد  هک  نآ  زا  شیپ  نیاربانب  تسا ، یمتح  ناشنافلاخم  رب  وا  مشخ  اهنآ و  رـس  يـالاب  ادـخ  تسد 
نابیرگ زور  نآ  ياهیتخـس  يوش  یم  روشحم  وا  هاگـشیپ  رد  تسادـخ و  يوس  هب  تتـشگزاب  هک  نک  تبظاوم  ار  نتـشیوخ  شاـب و 

موی ، ) دوش یمن  هتفریذپ  هاوخترذعم  رذع  درادن و  يدوس  ینامیـشپ  هک  يزور  دوش ، یم  دراو  وت  رب  شهودنا  دش و  دـهاوخ  تریگ 
دـنپ و ار  وا  هدومرف و  هظعوم  ار  دوخ  بطاخم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هماـن  نیا  رد  .نورـصنی ) مه  ـال  ائیـش و  یلوم  نع  یلوم  ینغی  ـال 

قح دسرتب و  ادخ  زا  دراد  رارق  وا  دزن  هک  نانآ  تورث  نیملـسم و  لاوما  هرابرد ي  دـنک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  هک  تسا  هداد  زردـنا 
هک هچنآ  تخانـش  يوس  هب  دنک و  تعاطا  يوریپ و  ار  يو  ياهروتـسد  يرازگـساپس ، روظنم  هب  دنک و  ادا  دوخ  رب  ار  ادـخ  ياهتمعن 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2256 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مزال  بجاو و  قحرب  ماما  ربمایپ و  ادـخ و  ياهنامرف  زا  تعاطا  هک  دـنادب  ینعی  ددرگرب  تسین  يرذـع  ار  يو  نآ  ینادان  يارب 
هار هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يروما  زا  هیانک  مالعا  هملک ي  تسا ، نشور  ياه  هناشن  ادـخ  تعاطا  يارب  هحـضاو ، اـمالعا  هعاـطلل  ناـف 

لـصا هک  نیتسار ، قح و  نایاوشیپ  نینچمه  و  وا ، لامعا  و  ص )  ) ربمایپ نانخـس  دنوادخ و  باتک  ینعی  دننک  یم  ییامنهار  دنوادخ 
یهتنم ادخ  هب  هک  تسا  ییاههار  نامه  راکشآ  هداج ي  نشور و  ياههار  زا  روظنم  و  دنشاب ، یم  نآ  نالماح  راثآ و  نیا  هشیر ي  و 
هنهرب كاپ و  یتالاح  اب  هک  تسا  نآ  تسا  قلخ  بولطم  يدج  روط  هب  هک  یفدـه  زا  دارم  و  تسا ، راثآ  نامه  لولدـم  هک  دوش  یم 

ردـصم و مسا  هعاط  .دـنبای  هار  یهلا  سدـق  هاگـشیپ  هب  یناسنا ، یناسفن و  تالامک  اب  هتفای  تنیز  تسپ و  ینامـسج  ياـهیگدولآ  زا 
اهدری و تاملک : رد  ریمض  و  دوش ، هدومیپ  دیاب  هار  نیا  فده  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  مالعا  رظن  دروم  هک  تسا  یفده  روظنم 

نیا رد  دورو  هک  دننانآ  نادنمدرخ  هک  تسا  یهیدـب  اهیلع و  هحـضاولا  مالعالا  هجحملا و  هلمج ي  هب  ددرگ  یم  رب  اهنع ، اهفلاخی و 
رگید ياههار  هب  ناتمه  نود  اما  و  دننک ، یم  بلط  ار  نآ  ياه  هناشن  دننیزگ و  یم  رب  ار  هداج 

دوخ تمعن  دنوادخ ، نآ  یپ  رد  دنوش و  یم  نادرگرس  ینادان  لهج و  ریوک  رد  دنبات و  یم  رب  رس  قح  ریسم  زا  دنبای و  یم  فارحنا 
هک نآ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دهد  یم  ضوع  نانآ  هب  ار  باذع  رفیک و  ترخآ  يارـس  رد  هدرک و  هنوگرگد  نانآ  رب  ار 

دبای فارحنا  اههار  نیا  زا  رگا  هک  دومرف  دزشوگ  وا  هب  درک و  نشور  شیارب  ار  تسرد  ياههار  داد و  زردنا  دنپ و  ار  هیواعم  يردق 
نیا نتفرگ  شیپ  اـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  نینچ  وا  هب  دـشاب ، یم  باذـع  تمعن و  هب  نآ  لیدـبت  یهلا و  تـمغن  نتفاـی  رییغت  شیازس 

يرادـهگن ظـفح و  تسا  روما  نیا  فلاـخم  هار و  نیا  زا  لودـع  بجوم  هچ  ره  زا  ار  دوخ  سفن  شخب ، تاـجن  راوـمه و  ياـههار 
، لوا لکـش  بیترت  هب  ترـضح  هک  تسا  يرمـضم  سایق  کی  زا  همدقم  نیتسخن  مکح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ریخا  نایب  نیا  .دیامن 

هار دنوادخ  هک  ار  یسک  ره  تسا : نیا  شمود  همدقم ي  و  تسا ، يرورض  مزال و  يرما  هار  نیا  زا  نتفر  هک  تسا  هدومرف  لالدتسا 
همه نیا  تسا  سب  كروما ، کب  تهانت  ثیح  .دراذـگب و  ریـسم  نآ  رد  ياپ  هک  تسا  بجاو  وا ، رب  دـشاب  هدرک  نیعم  ار  شکولس 

هک دـهد  یم  حرـش  دـنک و  یم  فقوت  هب  رما  ار  هیواـعم  هلحرم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـناسر ! هلحرم  نیا  هب  ار  وت  هک  تیاـنج 
تسا كرش  رفک و  لزانم  زا  یکی  هک  نارسخ  هاگلزنم  نیرخآ  هب  وت  نونکا 

هقباسم يارب  بسا  ندیناود  يانعم  هب  لصا  رد  ءارجا ، هملک ي  رسخ ، هیاغ  یلا  تیرجا  دقف  .نک  فقوت  تسا  سب  رگید  يا  هدیـسر 
هب ار  یمدآ  هک  تسا  یتالامک  ندوبن  تیاضر و  نادقف  زا  هیانک  رسخ )  ) هژاو یتخات ، يراکنایز  زا  دح  نیا  ات  تعرـس  اب  ینعی  تسا 
هک تشز  ياهراک  ماجنارـس  اساسا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسناد  رفک  هاگلزنم  ار  هلحرم  نیا  ماما  هک  نیا  و  دـنک ، یم  کیدزن  ادـخ 

دورب هار  نآ  زا  رایتخا  دصق و  اب  سک  ره  دشاب و  یم  كرش  رفک و  ياههاگلزنم  عضاوم و  زا  هدش ، عنم  اهنآ  هب  ندروآ  ور  زا  ناسنا 
، تسا هدنکفا  ترخآ  ایند و  ياهیدب  رورـش و  رد  ار  وت  تسفن  ارـش ، کتجلوا  دـق  کسفن  نا  .تسا و  هدـش  قحلم  اههاگلزنم  نآ  هب 

ناسنا قح ، رب  ماما  اب  تفلاخم  نداد  ناشن  بوخ  دنوادخ و  تاروتـسد  زا  ینامرفان  نداد  هولج  ببـس  هب  هک  تسا  هراما  سفن  روظنم 
ار وت  تسفن  ینعی  هدش ، هدناوخ  کتلح  وا  دق  هطقن  نودـب  رگید  تیاور  هب  الاب  هلمج ي  دـنک ، یم  دنـسپان  ياهراک  نیا  هب  راداو  ار 

.تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  وا  لگ  زا  يا  هدوت  دـننام  هک  تسا  ینادان  لهج و  هب  یگدولآ  ناهانگ و  زا  هراعتـسا  هک  هدرب  ورف  لگ  هب 
تسا ناهانگ  كان و  ههبـش  روما  هک  تکاله  ياههاگیاج  رد  و  تسا ، هتخادنا  تتکاله  یهارمگ و  هطرو ي  رد  و  ایغ ، کتمحقا  و 
بعـص تخـس و  راومهان و  وت  رب  ار  یبوخ  ریخ و  ياهـشور  تیادـه و  ياههار  کلاسملا ، کیلع  ترع  وا  .تساـه و  درک  تدراو 

کیرات ياههار  هب  نتفر  شا  هناراـکبیرف  ياـه  هسوسو  لـطاب و  فادـها  نداد  ناـشن  اـب  هک  یماـگنه  هراـما  سفن  اریز  درک ، روبعلا 
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تعاطا ریخ و  ریسم  تداعس و  هار  زا  دوخ  هب  دوخ  تخادنا ، هار  هب  ریـسم  نآ  رد  ار  وا  درک و  راومه  یمدآ  يارب  ار  هانگ  یهارمگ و 
.دیامن یم  تخس  لکشم و  شیارب  نآ  رد  نداهن  ماگ  هداج و  نآ  رد  نداتفا  رگید  دوش و  یم  رود 

دیدحلا یبا  نبا 

ًهَّجَحَم ًهَرِّیَن َو  ًالُبُس  ًهَحِـضاَو َو  ًامَالْعَأ  ِهَعاَّطِلل  َّنِإَف  ِِهَتلاَهَِجب  ُرَذُْعت  اَم َال  ِهَفِْرعَم  َیلِإ  ْعِجْرا  َْکیَلَع َو  ِهِّقَح  ِیف  ْرُْظنا  َْکیََدل َو  اَمِیف  َهَّللا  ِقَّتاَف 
ِِهب َّلَحَأ  ُهَتَمِْعن َو  ُهَّللا  َرَّیَغ  ِهیِّتلا َو  ِیف  َطَبَخ  ِّقَْحلا َو  ِنَع  َراَج  اَْـهنَع  َبَکَن  ْنَم  ُساَْـکنَْألا  اَـهُِفلاَُخی  ُساَـیْکَْألا َو  اَـهُدِرَی  ًهَبَلَّطُم  ًهَیاَـغ  ًهَجْهَن َو 

َکَسْفَن َّنِإَف  ٍْرفُک  ِهَّلَحَم  ٍرْسُخ َو  ِهَیاَغ  َیلِإ  َْتیَرْجَأ  ْدَقَف  َكُرُومُأ  َِکب  ْتَهاَنَت  ُْثیَح  َکَلِیبَس َو  ََکل  ُهَّللا  َنََّیب  ْدَقَف  َکَسْفَن  َکَسْفَنَف  ُهَتَمِْقن 
 . َِکلاَسَْملا َْکیَلَع  ْتَرَعْوَأ  َِکلاَهَْملا َو  َْکتَدَرْوَأ  ًاّیَغ َو  َْکتَمَْحقَأ  ًاّرَش َو  َْکتََجلْوَأ  ْدَق 

هبلطتم ینعمب  هبلطم  يدنوارلا  لاق  هب  تفعسأ  يأ  هتبلطأف  اذک  ینم  نالف  بلط  لوقت  هبلطی  امب  اهبلاطل  هفعاسم  يأ  هبلطم  هیاغ  هلوق و 
.ینعم هل  نوکی  نأ  نع  مالکلا  جرخی  ءیشب و  سیل  اذه  هتبلطت و  اذک و  تبلط  لاقی 

 . لدع اهنع  بکن  لاجرلا و  نم  ءیندلا  وه  سکن و  عمج  ساکنألا  ءالقعلا و  سایکألا  و 

الصتم افوطعم و ال  اذه  نوکی  الأ  یلوألا  كرومأ  کب  تهانت  ثیح  هلوق و 

هلثم لعفلا و  نورکذـی  الف  تنأ  ثیح  فق  يأ  تنأ  ثیح  فوقولاب  هنورمأی  نمل  مهلوقک  نوکی  لب  کلیبس  کل  هللا  نیب  دـقف  هلوقب 
.کناکم فق  يأ  کناکم  مهلوق 

هقباسملل و لیخلا  ءارجإ  نم  ذوخأم  اذـک  یه  اهدـصقی  یتلا  هیاـغلا  يأ  اذـک  یلإ  همـالکب  يرجأ  دـق  نـالف  لاـقی  تیرجأ  دـقف  هلوق 
.داشرلا دض  یغلا  لحولا و  یف  کتطروأ  وأ  ارش  کتلحوأ  دق  يوری  اذک و  یلإ  هب  یهتنا  يأ  اذک  یلإ  هلعفب  يرجأ  دق  کلذک 

ایغ کتمحقأ  و 

.هل امحتقم  کتلعج 

کلاسملا کیلع  ترعوأ  و 

.هرعو اهتلعج 

هللا ناحبسف  ارصقم  قحلا  نع  اریحتم و  ینمعزت  یترزاوم و  حبقتست  یتبغاشم و  رکذت  کباتک  ینغلب  دقف  دعب  امأ  باتکلا  اذه  لوأ  و 
مل ا،ب«و  ( 1 ربـجتأ {  مـل  رکنم و  نـع  یهن  وأ  فورعمب  رمأ  یف  ـالإ  بغاـشأ  مـل  يأ  ههیـضعلا  نسحتـست  هـبیغلا و  زیجتـست  فـیک 

ِهّللِاب َو َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  هناحبس ال  هللا  لوقب  الإ  کلذ  یف  ذخآ  مل  قفانم و  دحلم  وأ  قرام  غاب  یلع  الإ  «د } .» نع هتبثأ  ام  »و  رجـضأ
یف ریصقتلا  امأ  و  هلداجملا 22 } . هروس  ( 2 ْمُهَناوْخِإ {  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا 
یلإ دلخأ  هعدتبملا و  ءاوهألا  یلإ  نکر  هدکؤملا و  قوقحلا  لطع  نم  هؤانث  لج  هللا  قح  یف  رـصقملا  امنإ  هللا و  ذاعمف  یلاعت  هللا  قح 
یلع هبلط و  لج  زع و  یه هللا  یتلا  قئاثولا  ثکنت  ناهربلا و  فلاخت  ناسحإلا و  هیواعم  اـی  فصت  نأ  بجعلا  نم  هریحملا و  هلالـضلا 
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مالعألا سمط  ماکحألا و  عییضت  مالسإلا و  ذبن  عم  هجح  هدابع 

 . کیلع هقح  یف  رظنا  کیدل و  امیف  هللا  قتاف  يدرلا  یف  .هیف }  عوقولا  : يدرلا یف  سوهنلا  ( 1 سوهتلا {  يوهلا و  یف  يرجلا  و 

.باتکلا یف  روکذملا  لصفلا 

اهنم هللا  همحر  یضرلا  اهرکذی  مل  هریسی  تادایز  هبطخلا  یف  و 

یلإ عجار و  هللا  یلإ  کنإف  کسمر  لولح  لـبق  کـسفن  کـسفنف  اـهفلاخ  نم  یلع  هللا  بضغ  اـهیلع و  هللا  دـی  هعاـمج  ساـنلل  نإ  و 
لبی همدن و ال  مدانلا  ینغی  موی ال  یف  همغ  کب  لحی  هبرک و  کظهبیس  و  .عوشخ }  لذ و  یف  رظنی  يذلا  : عطهملا ( 2 عطهم {  هرشح 

َنوُرَْصُنی ْمُه  ًاْئیَش َو ال  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال  هرذع  رذتعملا  نم 

. { . ناخدلا 41 هروس  ( 3 } 

یناشاک

تسا وت  دزن  هچنآ  رد  هیواعم  يا  سرتب  سپ  کیدل ) امیف  هللا  قتاف  : ) هیواعم يوس  هب  تسا  ترضح  نآ  همان  هلمج  زا  و  هیواعم ) یلا  )
( عجرا و   ) وت رب  تدابع  تسا و  تعاط  نآ  هک  ادخ  قح  رد  نک  رظن  و  کیلع ) هقح  یف  رظنا  و   ) ناشیا ياهرهش  ناناملـسم و  لام  زا 

هضورفم ءایـشا  هبجاو و  روما  زا  نآ  تلاهج  هب  یتسین  روذعم  هک  يزیچ  نتفاتـش  يوس  هب  هتلاهجب ) رذعت  ام ال  هفرعم  یلا   ) درگ زاب  و 
يرادربنامرف رم  هک  یتسرد  هب  سپ  هحـضاو ) امالعا  هعاطلل  ناف   ) يدـه همئا  هب  ندومن  داـیقنا  تسا و  لوسر  ادـخ و  تعاـط  نآ  هک 

یلولا کلملا  هللا  تاولـص  مهیلع  یلاع  همئا  جهنم  یهانپ و  تلاسر  تنـس  یهلا و  باتک  زا  نابات  نشور و  تسا  ییاه  هناشن  ار  ادـخ 
تداعـس نآ  هک  هبولطم  تیاهن  و  هبلطم ) هیاـغ  و   ) نشور تسار  هار  و  هجهن ) هجحم  و   ) ناـشخرد ینارون  ياـههار  و  هرین ) البـس  (و 

هب دـننک  یم  تفلاخم  و  ساکنالا ) اهفلاخی  و   ) نطف ناکریز  قرط ، نآ  رب  دـنوش  یم  دراو  هک  سایکالا ) اـهدری   ) تسا هیورخا  هیقاـب 
قح هار  نتفای  زا  دش  ناریح  قحلا ) نع  راح   ) یهلا جـجح  مالعا و  نآ  زا  درک  لودـع  هک  ره  اهیلع ) بکن  نم   ) نطابروک ناهلبا  نآ 

ناـبایب رد  دـمآرد  رـس  هب  درک و  طـبخ  و  هیتـلا ) یف  طـبخ  و   ) قـح هار  زا  درک  لودـع  ینعی : هدـش  عـقاو  میج  هب  تـیاور  یـضعب  رد 
ار دوـخ  بضغ  مشخ و  وا  هب  دروآ  دورف  و  هـتمقن ) هـب  لـحا  و   ) ار وا  تـمعن  یلاـعت  يادـخ  داد  رییغت  و  هـتمعن ) هللا  ریغ  و   ) یهارمگ
هک شکلد  ياـهاوه  زا  شکرـس  سفن  ار  وت  دـیامرف  یم  هچنآ  زا  نک  رذـح  دوخ و  هراـما  سفن  زا  سرتـب  سپ  کـسفن ) کـسفنف  )
وت يارب  زا  دینادرگ  نشور  یلاعت و  يادخ  دومرف  نایب  هک  قیقحت  هب  سپ  کلیبس ) کل  هللا  نیب  دـقف   ) شتآ رد  تسا  لوخد  بجوم 
وت هب  دوش  یهتنم  دـیآ و  ناـیاپ  هب  هک  اـج  ره  و  كروـما ) کـب  تهاـنت  ثیح  و   ) يدـبا تداعـس  هب  تسا  وـت  لـصوم  هک  ار  وـت  هار 

و رفک ) هلحم  و   ) نارـسخ تیاهن  يوس  هب  يوش  ناور  سپ  رـسخ ) هیاغ  یلا  تیرجا  دقف   ) وت هابت  رمع  دیآ  رـس  هب  وت  هدساف  ياهراک 
هدـنکفا کتجلوا ) دـق   ) وت ثیبخ  سفن  هک  یتسرد  هب  و  کـسفن ) نا  و   ) تسا نازوس  شتآ  نآ  هک  ناـیغط ، رفک و  لولح  عضوم  هب 

ار وت  تخادنا  روز  هب  و  کتمحقا ) و   ) قح ماما  لوسر و  ادخ و  تعاط  هب  تسا  تفلاخم  نآ  هک  یهابت ، يدبرد و  ارش )  ) ار وت  تسا 
دورف و  کتدروا ) و   ) تلالض هایس  لگ  رد  ار  وت  تخادنا  ینعی  .هدش  عقاو  کتلحوا )  ) خسن یضعب  رد  تلاهج و  یهارمگ  رد  ایغ ) )

وت رب  تخاس  راوشد  و  کیلع ) ترعوا  و   ) هلـضم روما  تسا و  هدودرم  تاهبـش  نآ  هک  تکاله  عضاوم  رد  کـلاهملا )  ) ار وت  دروآ 
.تسا نامز  ماما  هیداه  قرط  نآ  هک  ار ، قح  ياههار  کلاسملا ) )
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یلمآ

ینیوزق

رد نک  رظن  و  ناگدنب ، رب  تسا  ار  يادخ  هک  قوقح  قلطم  ای  ناناملـسم  قوقح  روما و  زا  تسوت  دزن  هچنآ  رد  يادخ  زا  سرتب  سپ 
ار دوخ  امن و  تعاطا  ار و  ام  قح  نادـب  ـالثم  نآ ، نتـسنادانب  يوشن  روذـعم  هچنآ  تخانـشب  درگزاـب  و  وت ، رب  لـجوزع  يادـخ  قح 

نشور تسا  اههار  و  حضاو ، تسا  اهناشن  ار  تعاط  هک  اریز  مونـشن  وت  زا  رذع  نم  ای  دنریذپن ، باسح  زور  وت  رذع  هک  زاسم  لهاج 
یم تفلاخم  و  ربخاب ، ناکریز  دوشیم  نآ  دراو  هک  دارم  دوصقم و  یلزنم  تسا و  یتیاهن  نایع و  تسار و  تسا  اه  هداـج  و  ناـبات ، و 

تکاله و نابایب  رد  دهن  ماگ  هتـسنادان  قح و  هار  زا  ددرگب  دصقم  هار و  ود  نآ  زا  دنک  لودع  هک  ره  رهوگدب  ناکلفـس  ارنآ  دـننک 
ناه و سپ  ار  دوخ  طخـس  تبوقع و  واب  دروآ  دورف  و  ار ، دوخ  تمعن  وا  زا  ای  ار  وا  تمعن  لـجوزع  يادـخ  دـهد  رییغت  و  تلـالض ،

اجکب هک  تسا  هدوـمن  و  ارت ، هار  وـت  يارب  لـجوزع  يادـخ  تسا  هدرک  نیبـم  هک  سرتـب  دوـخ  سفن  رب  روـخب و  دوـخ  مغ  هک  ناـه 
نایاپ هک  یلزنم  يوسب  تمیزع  بکرم  يدرک  ناور  يدنار و  قیقحتب  هک  وت  رما  تمتاخ  دش  دهاوخ  هچ  و  وت ، ياهراک  ارت  دـشکیم 

یهارمگ هجل  رد  و  دنکفارد ، ررض  رش و  هطرو  رد  ارت  وت  سفن  هک  یتسردب  تسا و  تیصعم  رفک و  تلحم  تواقـش و  يراکنایز و 
.ار کلاسم  وت  رب  تخاس  راوشد  و  کلاهم ، رب  دینادرگ  دراو  و  تخادنارد ،

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعم یلا 

.هیواعم يوس  هب  مالسلا  هیلع  تسوا  بوتکم  هلمج  زا  ینعی و 

هجحم هرین و  البـس  هحـضاو و  امالعا  هعاطلل  ناف  هتلاهجب ، رذعتال  ام  هفرعم  یلا  عجرا  کیلع و  هقح  یف  رظنا  کیدل و  امیف  هللا  قتاف  »
هب لحا  هتمعن و  هللا  ریغ  هیتلا و  یف  طبخ  قحلا و  نع  راج  اهنع  بکن  نم  .ساکنالا  اـهفلاخی  ساـیکالا و  اـهدری  هبلطم ، هیاـغ  هجهن و 

« .هتمقن

تمعن رکـش  وا و  مکح  تعاطا  زا  وت  رب  وا  قح  رد  نک  هاگن  وا و  ياهتمعن  زا  تسا  وت  دزن  رد  هک  يزیچ  نآ  رد  ار  ادخ  زیهرپب  ینعی 
يارب زا  هک  قیقحت  هب  سپ  .دشاب  نامز  ماما  نتخانـش  هک  نآ  نتـسنادن  رد  وت  یتسین  روذعم  هک  يزیچ  نتخانـش  يوس  هب  درگرب  وا و 
رایـسب هدـیاف ي  تسا و  هحـضاو  هداج ي  تسا و  نشور  ياههار  تسا و  راکـشآ  ياه  هناـشن  اـهتمالع و  ندرک  تداـبع  تعاـطا و 

هک یسک  ناهلبا ، اهنآ  زا  دننک  یم  تفلاخم  ناکریز و  اه  هدیاف  اههار و  اهتمالع و  نآ  هب  دنسر  یم  دشاب ، تشهب  هک  تسا ، هبولطم 
وا زا  ار  دوخ  تمعن  ادخ  دنک  بلـس  دهد و  رییغت  یهارمگ و  نابایب  رد  دمآرد  رـس  هب  قح و  زا  تشگ  اهنآ  زا  تشگ  دش و  فرحنم 

.دوخ تبوقع  هب  ار  وا  دروآ  دورف  و 

دق کسفن  ناف  رفک ، هلحم  رـسخ و  هیاغ  یلا  تیرجا  دقف  كروما ، کب  تهانت  ثیح  کلیبس و  کل  هللا  نیب  دقف  کسفن ! کسفنف  »
« .کلاسملا کیلع  ترع  وا  کلاهملا و  کتدروا  ایغ و  کتمحقا  ارش و  کتلحوا 
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دیسر اهتنم  هب  هک  ییاجنآ  زا  ار و  وت  هار  وت  يارب  زا  ادخ  دینادرگ  راکـشآ  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ! وت  سفن  اپاو  ار  وت  سفن  اپاو  ینعی 
هک قیقحت  هب  نتشگ و  رفاک  هبترم ي  تلزنم و  هب  ندیشک و  ررـض  تراسخ و  ياهتنم  يوس  هب  یتشگ  هناور  سپ  وت ، ياهراک  وت  رد 

دراو نتـشگ و  هارمگ  تلالـض و  رد  ار  وت  دـینادرگ  لـخاد  تدـش  هب  ندرک و  يدـب  ترارـش و  رد  ار  وت  درک  ورف  لـگ  هب  وت  سفن 
.نتفر قح  ياههار  هب  وت  رب  تسا  هدینادرگ  راوشد  تخس و  ندش و  كاله  ياهاج  رد  ار  وت  دینادرگ 

یئوخ

هتروص هذـه  هیواعم و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  هباد  یلع  هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  فیرـشلا  هراـتخا  لـصفلا  اذـه  ردـصملا :
، هللا ناحبـسف  ارـصقم ، هللا  قح  نع  و  اربجتم ، ینمعزت  و  یتبراوم ، حبقتـست  و  یتبغاشم ، رکذـت  کباتک  ینغلب  دـقف  دـعب  اما  هلماـکلا :
- رجـضا مل  و   ) ربـجتا مل  رکنم و  نع  یهن  وا  فورعمب ، رما  یف  ـالا  بغاـشا  مل  ینا  و  ههیـضعلا ؟ نسحتـست  و  هبیغلا ؟ زیجتـست  فیک 

رخالا مویلا  هللااب و  نونموی  اموق  دـجت  ال  : ) هناحبـس هللا  لوقب  الا  کـلذ  یف  ذـخآ  مل  و  قفاـنم ، دـحلم  وا  قراـم ، غاـب  یلع  ـالا  هخـسن )
لج هللا  قح  یف  رـصقملا  و  هللا ! ذاعمف  یلاعت  هللا  قح  یف  ریـصقتلا  اما  و  مهئانبا .) وا  مهئابآ  اوناـک  ول  هلوسر و  هللا و  داـح  نم  نوداوی 

هیواعم ای  فصت  نا  بجعلا  نم  .هریحملا و  هلالـضلا  یلا  دـلخا  و  هعدـتبملا ، ءاوهالا  یلا  نکر  و  هدـکوملا ، قوقحلا  لطع  نم  هواـنث 
ماکحالا و عییـضت  و  مالـسالا ، ذـبن  عم  هحح ، هدابع  یلع  و  هبلط ، لج  زع  یه هللا  یتلا  قئاثولا  ثکنت  و  ناهربلا ، فلاخت  و  ناسحالا ،

راتخملا لصفلا  رخآ  یلا  کیلع - هقح  یف  رظنا  و  کیدـل ، امیف  هللا  قتاف  .يدرلا  یف  سوهتلا  و  يوهلا ، یف  يرجلا  و  مالعالا ، سمط 
هللا یلا  کناف  کسمر ، لولح  لـبق  کـسفن  کـسفنف  اـهفلاخ ، نم  یلع  هللا  بضغ  و  اـهیلع ، هللادـی  هعاـمج  ساـنلل  نا  و  جـهنلا ، نم 

ینغی موی ال  هرذع ، رذتعملا  نم  لبقی  و ال  همدن ، مدانلا  ینغی  موی ال  همغ ، کب  لحی  هبرک و  کظهبیس  و  عطهم ، هرشح  یلا  و  عجار ،
اذه نا  یف  حیرص  یتبغاشم ، رکذت  کباتک  ینغلب  دقف  دعب  اما  مالسلا ) هیلع   ) همالک نا  تلق : .نورصنی  مه  ائیش و ال  یلوم  نع  یلوم 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  باتک  و  عبتتلا ، صحفلا و  هرثک  عم  هیلع  رفظن  مل  نکل  هیلا و  هیواعم  هبتک  باتک  نع  باوج  باتکلا 
ص 159 ج  ) همکحلا نداعم  یف  ضیفلا  نسحما  یلوملا  نبا  يدهلا  ملع  ماقملا و  یف  ینارحبلا  حراشلا  یلزتعملا و  حراشلا  هلقن  اذـه 

باـتک ـالقن  نیریخـالا  لـب  هیواـعم  باـتک  اوـلقنی  مل  و  ج 1 ) ص 433   ) برعلا لــئاسر  هرهمج  یف  توفـــص  یکز  دـــمحا  و  ( 1
: هغللا .اـضیا  ینارحبلا  نـع  ـالقان  ص 540 )  ) راـحبلا نماـث  یف  یـسلجملا  هـب  یتا  نیلوـالا و  نـم  اذـه  مالـسلا ) هـیلع   ) نینموـملاریما

ریغ یف  و  سوماقلا ، یف  امک  هلتاخملا  هاهادـملا و  هبراوملا : یتبراوم ) ، ) هراش هبغاش  بیغـشتلاک و  رـشلا  جـییهت  بغـشلا  یتبغاـشم ) )
ءایلا هلمهملا و  ءاحلاب  اریحتم  يرخا  خـسن  یف  خـسن و  هدـع  یف  امک  هدـحوملا  ءابلا  میجلاـب و  اربجتم ) ، ) یترزاوم خـسنلا  نم  دـحاو 
یلع ربجتا  ناحجر  ملعی  هنم  و  قرام ، غاـب  یلع  ـالا  ربجتا  مل  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نم  یتاـی  اـمب  بسنا  لوـالا  تحت و  نم  هاـنثملا 
لاص رذحا و  یثیللا : لکوتملا  لاق  حاحـصلا  یف  يرهوجلا  هلاق  امک  ناتهبلا  کفالا و  یه  هنیهبلا و  حتفلاب  ههیـضعلا :)  ) .اضیا رجـضا 

حیبقلا رکذ  هضعلا  اهیلع : هحرـش  یف  یقوزرملا  لاق  هسامحلا 442 )  ) هسامحلا نم  تیبلا  اعطقنا و  هلـصو  لبح  اذا  اهـضع  هل  نا  میئللا 
.هکیفالل ای  ههیضعلل و  ای  مهمالک  نم  و  کفالا ، یه  ههیضعلاب و  یتا  لجرلا  هضعا  و  روزلاب ، هتیمر  اذا  هتهـضع  لاقی  و  اروز ، ابذک و 

، هیلا تنکر  يا  نالف  یلا  تدلخا  يرهوجلا : لاق  هلالضلا ) یلا  دلخا   ) .هب قثو  نکس و  هیلا و  ام  يا  رـصن  ملع و  یباب  نم  هیلا  نکر ) )
یلع سمطا  انبر  ( ) تسمطنا موجنلا  اذا  و  : ) یلاعت لاق  وحملاـب ، رثـالا  هلازا  سمطلا ) ، ) ضرـالا یلا  دـلخا  هنکل  و  یلاـعت : هلوق  هنم  و 

.تادرفملا یف  بغارلا  هلاق  رثالا  سمطی  امک  اهتروص  اهاوض و  انلزا  يا  مهنیعا ) یلع  انـسمطل  ءاشن  ول  و   ) اهتروص لزا  يا  مهلاوما )
: لاقی نیللا ، قوسلا  سوهلا  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  و  ناسللا ، نع  امک  هنیل  ضرا  یف  ـالیقث  یـشم  سوهت : يدرلا ) یف  سوهتلا  )
نابتسا و يا  قیرطلا  جهنا  اضیا و  هحـضاولا  قیرطلا  هجهنلا )  ) و هحـضاولا ، قیرطلا  هجحملا )  ) .ریـست یعرت و  يا  تساهف  لبالا  تسه 
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نم هدحاو  ریغ  یف  و  هبولطم ، يا  یضرلا  هخسن  یف  امک  هحوتفملا ، ماللا  دیدشتب  هبلطم )  ) .هنیبتـسم هداج  يا  انیب ، احـضاو  اجهن  راص 
: لاقی لعتفاک ، بلطا  نم  اذه  یلع  هملکلاف  ءاطلا ، دیدشت  یلع  هقفتم  هححـصملا  خسنلا  راحبلا : یف  یـسلجملا  لاق  و  هبولطم ، خـسنلا 

دیدشتب هبلطم  ینارحبلا : حراشلا  لاق  و  هتلعتفا ، یلع  هتبلطا  کلذک  ابلط و  یـشلا ء  تبلط  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  هبلط  يا  هبلطا 
نا ملعا  هیفاشلا : حرـش  یف  یـضرلا  لاق  یناعملا ، هرثک  یلع  لدت  ینابملا  هرثک  نا  یلع  ءانب  مهنم  ادج  هبولطم  يا  ماللا ، حـتف  ءاطلا و 
.اثبع تناک  ینعمل  و ال  قاحلالا ، یف  تناک  اـمک  یظفل ، ضرغل  نکی  مل  اذا  اـهنال  ینعم  نم  هتداـیزل  دـبال  قاـحلالا  ریغل  هیف  دـیزملا 

: لوقت هبلطی ، امب  اهبلاطل  هفعاسم  يا  هبلطم  هیاغ  هلوق  لاق : ثیح  ماللا ، رـسک  ءاطلا و  نوکـس  یلع  یلزتعملا  حراـشلا  اـهارق  .یهتنا و 
هتبلطت و اذک و  تبلط  لاقی : هبلطتم  ینعمب  هبلطم  يدنوارلا : لاق  هلوقب : يدنوارلا  اطخ  مث  هب ، هتفعـسا  يا  هتبلطاف  اذک  ینم  نالف  بلط 

قایـس یباـی  و  فلکت ، عم  يرخا  دـعب  هرم  یـشلا ء  بلط  بلطتلا  تلق : .یهتنا  .ینعم  هل  نوـکی  نا  مـالکلا  جرخی  یـشب ء  سیل  اذـه 
نوکی نا  نع  مالکلا  جرخی  یـشب ء  سیل  اذه  و  يدنوارلا : یلع  ادر  روکذملا  حراشلا  لاق  اذل  و  ینعملا ، اذه  یلع  هلمح  نع  مالکلا 

انللا بی  هدعب  ام  سایکالا و  اهدری  مالسلا : هیلع  نینموملاریما  لوق  نال  اضیا  دیدسب  سیل  یلزتعملا  حراشلا  هراتخا  ام  نا  مث  .ینعم  هل 
دضاع .راحبلا و  یف  امک  ماللا  حتف  ءاطلا و  دیدشتب  وا  یضرلا ، هخـسن  یف  امک  ماللا ، دیدشتب  تناک  ءاوس  هبولطملا  ینعمب  هملکلا  نا 

ءاطلا و نوکـسب  هبلطم  نوکت  نا  زوجی  و  هلوقب : برعلا  لئاسر  هرهمج  یف  توفـص  یکز  دمحا  لضافلا  روکذملا  حراشلا  هراتخا  ام 
ام تملع  دـقل  .یهتنا و  .نسحا  اذـه  هتمحر و  هللا و  باوث  نم  نوبلطی  ام  اهباحـصا  یتوت  يا  هبلط  ام  هاطعا  اذا  هبلطا  نم  مـاللا  رـسک 

میهاربا لاـق  یقمح ، قـمحا و  هدـض  يرجم  هل  ءارجا  اـضیا  یـسیکلا  یلع  عـمجی  لـقاعلا و  يا  دـیجک  سیک  عـمج  ساـیکالا )  ) .هیف
عمج ساکنالا ) (. ) ج 1 ص 299  ) نییبتلا نایبلا و  یف  امک  یسیکلا  ظفح  ظفحا  و  یقمحلا ، هلاسم  لس  رمتعملا : نب  روصنمل  یعخنلا 

نم تیبلا  برحا و  هدوملاوذ  ینعدص  اذا  يذلا  یندلا و ال  سکنلاب  انا  ام  و  دـسا : ینب  نم  لجر  لاق  نوکـسلاف  نونلا  رـسکب  سکنلا 
هتسکن لاقی : لاجرلا ، نم  فیعضلا  یلا  لقن  ماهسلا و  یف  هلـصا  سکنلا  هحرـش : یف  یقوزرملا  لاق  و  هسامحلا 91 )  ) هسامحلا تایبا 
سکنف هقوف  رسکنا  مهـسلا  ناک  نونلا  رـسکب  اضقن  ضوقنملا  یمـسی  مث  اضقن  هتـضقن  لاقی : امک  اسکن ، سوکنملا  یمـسی  مث  اسکن 

یف .هابرحا و  لاقف و  برحلا  لـیولاب و  اـعد  هداوی  نم  هنع  فرحنا  اذا  يذـلا  ـال  میئللا و  فعـضتسملاب  اـنا  اـم  لوقیف : اـسکن ، یمـسف 
هسامحلا

رصقملا سکنلا  هحرش : یف  یقوزرملا  لاق  لک و  سکن و  لیمز و ال  ریغ  امحلم  هورداغ  ام  سراف  ثراحلا : ینب  نم  هارما  تلاق  ، 379
ورمع لاق  هسامحلا 714 ، یف  .افیعض و  لازی  الف  هالعا  هلفسا  لعجف  رسکنا  يذلا  وه  ماهسلا و  یف  هلصا  همارکلا و  هدجنلا و  هیاغ  نع 

و سکنلا ، عمج  ساکنالا  هحرـش : یف  یقوزرملا  لاق  لعاشلاب و  اولعـشا  تبـش  برحلا  ام  اذا  لـیم  ـال  ساـکناب و  اوسیل  .هباـنطالا  نب 
و سکنلا ، مهسلا  کلذب  اهیبش  سکنا  قمحالل  لاقی  و  تلق : .یهتنا  فعضتف ، اهالعا  اهلفسا  لعجیف  رسکنت  ماهسلا  یف  هلصا  سکنلا 

بکن ، ) یندلا لجرلا  هب  هبـشی  هتئادرل  ائیدر و  نوکیف  هلفـسا  هالعا  لعجف  هقوف  رـسکنا  يذـلا  مهـسلا  سکنلا  بغارلل : تادرفملا  یف 
یضرلا هخـسن  یف  لعفلا  .ءابکن و  حیرلاف  حایرلا ، باهم  نع  تلام  اذا  حیرلا  تبکن  لاقی : اهنع ، لدع  يا  حرف  رـصن و  باب  نم  اهنع )

: لاقی و  دعتم ، مزال  هاحن ، یـشلا ء  بکن  و  یحنت ، لدع و  اذا  دیدشتلاب  قیرطلا  نع  بکن  لاقی : هانرتخا ، دـق  فاکلا و  دـیدشتب  ناک 
روجلا نم  قحلا ) نع  راـج   ) .لوـالا هاـنعمب  ماـقملا  یف  و  هاـحن ، هلدـع و  يا  قیرطلا  نع  هب  بکن  و  قیرطلا ، هب  بکن  و  قیرطلا ، هبکن 

نع راج  لاقی : دـصقلا  نع  لیملا  روجلا  يرهوجلا : لاق  هرئاجلا ، ءارالا  هفـس  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق مدـقملا  راتخملا  یف  یـضم  امک 
هخسن یف  امک  فاقلا  رسک  نونلا و  حتفب  هتمقن ) ، ) لالضلا هیتلا :)  ) و هماقتـسا ، يده و  ریغ  یلع  یـشم  طبخ )  ) همالک یهتنا  قیرطلا ،

یه ماقتنالا و  نم  مسا  یه  اضیا و  فاقلا  نوکـس  نونلا و  رـسکب  و  فاقلا ، نوکـس  نونلا و  حـتفب  نارخآ  ناـهج  اـهیف و  و  یـضرلا ،
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تیهنا غالبالا و  ءاهنالا  يرهوجلا : لاق  تغلب ، يا  تهانت )  ) .تامقن مقن و  مقن و  یلع  عمجت  همقنلا ، هب  تلح  لاقی : هبوقعلاب  هافاکملا 
و هقباسملل ، لیخلا  ءارجا  نم  هلـصا  هلعفب و  اهدـصق  يا  اذـک  هیاغ  یلا  نالف  يرجا  لاـقی : تیرجا )  ) .غلب يا  یهاـنت  یهتناـف و  ربخلا 

دق اهضعب : یف  و  کتجلوا ، دق  خسن  یف  هیلع و  هللا  ناوضر  یضرلا  هخـسن  یف  امک  هلمهملا  ءاحلاف  واولاب  کتلحوا )  ) .هلزنملا هلحملا :
یف عقو  رـسکلاب  لجرلا  لحو  و  نیطلا ، کیرحتلاب  لحولا  يرهوجلا : لاق  لحولا ، یف  کتطروا  يا  لوالا ، وه  راـتخملا  و  کـتلجوا ،

هعقوا و يا  رهنلا ، هسرف  محقا  لاقی : و  فنع ، هدشب و  رمالا  یف  لوخدـلا  ماحتقالا  و  کتلخدا ، يا  کتمحقا )  ) .هریغ هلحوا  و  لحولا ،
نا کلذ  دـساف و  داقتعا  نم  لهج  یغلا  تادرفملا : یف  بغارلا  لاـق  و  لـطابلا ، یف  كاـمهنالا  لالـضلا و  یغلا :)  ) .فنعب هیف  هلخدا 

یناثلا وحنلا  اذه  دساف و  یـش ء  داقتعا  نم  نوکی  دق  و  ادساف ، احلاص و ال  اداقتعا ال  دـقتعم  ریغ  ناسنالا  نوک  نم  نوکی  دـق  لهجلا 
هامـسف اباذع  يا  ایغ ) نوقلی  فوسف  هلوق : و  یغلا ،) یف  مهنودمی  مهناوخا  و  يوغ - ام  مکبحاص و  لض  ام  : ) یلاعت لاق  یغ ، هل  لاقی 

انزو و بعـصلا  يا  رعولا  نم  ترعوا )  ) يدـن تابنلل : مهلوقک  هببـس  وه  امب  یـشلا ء  هیمـستک  کلذ  هببـس و  وه  یغلا  ناک  امل  یغلا 
لاق ربقلا ، سمرلا  کسمر )  ) تبعص تنشخا و  يا  کلاسملا  کیلع  ترعوا  و  رع ، بلطم و  رع و  قیرط و  رعو و  ناکم  لاقی : ینعم :

مث ردـصملاب  هیمـست  بارتلا  سمرلا : و  هتنفد ، برـض  باب  نم  هغل  یف  لـتق و  باـب  نم  اـسمر  تیملا  تسمر  حابـصملا : یف  یمویفلا 
يذ سمر  هنیهر  بکیوک  فعن  فعنلاب  يذلا  دـعبا  یثراحلا : هدایز  نب  روسم  لاق  سولف ، سلف و  لثم  سومر  عمجلا  هبربقلا و  یمس 

هتـسمر لاـقی : هیطغتلا  سمرلا  یف  لـصالا  و  ربـقلا ، سمرلا  حرـشلا : یف  یقوزرملا  لاـق  ( 64  ) هساـمحلا نم  تیبـلا  لدـنج و  بارت و 
هسامحلا نم  تیبلا  سمری و  فوس  وا  ریطلا  یفاعل  عیرـص  هینم  نهر  ارملا  نا  رت  ملا  سملتملا : لاق  و  سماورلا ، حایرلا  هنم  بارتلاب و 

: لیقف نفدـلا  یف  اوعـسوت  هنم و  سماورلا  حاـیرلا  نفدـلا و  سمرلا  نفدـی و  سمری  ینعم  و  یقوزرملا : لاـق  و  هسامحلا 220 )  ) اضیا
نیعطهم هرما  یلا  اعارـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  یف  هیاهنلا : یف  ریثالا  نبا  لاق  عطهم )  ) .نفدا لاقی : امک  ثیدـحلا ، اذـه  سمرا 

: یلاـعت لاـق  هقنع ، بوص  اذا  عطهم  ریعب  و  هبوص ، اذا  هرـصبب  لـجرلا  عطه  بغارلا : لاـق  و  ودـعلا ، یف  عارـسالا  عاـطهالا  هداـعم : یلا 
: لاقی عوشخ  لذ و  فوخ و  عم  الا  نوکی  عاطهالا ال  و  یهتنا ، عادلا ) یلا  نیعطهم  مهفرط - مهیلا  دتری  مهسوور ال  یعنقم  نیعطهم  )

امنا نوملاظلا  لمعی  امع  الفاغ  هللا  نبـسحت  و ال  : ) یلاعت هلوق  نم  دافتـسی  امک  عطهک  افئاخ  اعرـسم  لبقا  عرـسا و  اذا  ریـسلا  یف  عطها 
نم نوـجرخی  یلاـعت : هلوـق  و  (، 44 میهاربا :  ) مهفرط مهیلا  دـتری  ـال  مهـسور  یعنقم  نیعطهم  راـصبالا  هـیف  صخـشت  موـیل  مهرخوـی 

کلبق اورفک  نیذـلل  امف  یلاعت : هلوق  و  (، 9 رمقلا :  ) رـسع موی  اذه  نورفاکلا  لوقی  عادلا  یلا  نیعطهم  رـشتنم  دارج  مهناک  ثادـجالا 
عمجم یف  امک  هرـصب  علقی  عوشخ ال  لذ و  یف  رظنی  يذـلا  عطهملا  ییحی : نب  دـمحا  لاـق  .نیزع  لامـشلا  نع  نیمیلا و  نع  نیعطهم 

اعطه و عنمک  عطه  سوماقلا  یف  .ودـعلا و  رظن  نم  کلذ  هلیازی و  یـشلا ء ال  یلع  هرـصبب  لبقملا  عطهملا  جاجزلا : لاق  لاق : و  نایبلا ،
هظهبی لمحلا  هظهب  حاحـصلا : یف  يرهوجلا  لاق  کظهبیـس )  ) .هنع عطلقی  یـشلا ء ال  یلع  هرـصبب  لبقا  وا  افئاخ  البقم  عرـسا  اعوطه 

هدام یف  امک  ذقنم  نب  دایز  وا  هسامحلا  یف  امک  لمح  نب  دایز  لاق  قاش ، يا  ظهاب  رما  اذه  ظوهبم و  وهف  هنع  رجع  هلقثا و  یلا  اظهب 
و یقوزرملا : لاق  ماسلا  مونلا و  اـهنم  بیرقلا و  نم  اهـضهبی  یـشملا  اـهب و  يدـهع  ناـک  و  اـهنم : تاـیبا  یف  هغللا  حاحـص  نم  ق ز م 

لاـق هللا  ناحبـسک  هیف  لـماعلا  فوذـحملا  هلعفل  قلطم  لوعفم  بوـصنم  هللا ) ذاـعم  : ) بارعـالا .قـشی  اـهیلع و  لـقثی  اهـضهبی  ياـنعم 
لثم لمعتـسم  ریغ  ناک  نا  ردصم و  هنال  لعفلاب  ظفللا  نم  الدـب  هلعجت  اذاعم ، هللااب  ذوعا  يا  هللا  ذاعم  مهلوق : حاحـصلا : یف  يرهوجلا 
ذوعا يا  کنم  هللااب  ذوع  لاقی  و  هاتاملا ، یتاملا و  هانعملا و  ینعملا و  لثم  وه  هللا و  هجو  هذاعم  هللا و  هذاعم  اـضیا  لاـقی  هللا و  ناـحبس 

، هجهملا لبسلا و  یلا  عجار  اهنع  اهفلاخی و  اهدری و  ریمـض  و  هتلاهجب ، رذعت  ال  هلوقل : لیلعتلا  ماقم  یف  ءافلا  هعاطلل ) ناف   ) .کنم هللااب 
یلع بطاخملا  لمحت  نا  وه  ءارغالا و  باب  نم  بوصنم  کسفن ) کسفنف   ) .عسوت یلع  اضیا  هیاغلا  هعاـطلا و  یلا  عجری  نا  نکما  و 

عـضوم لک  یف  ردـقی  لعفلا  حالـس و  ریغب  اجیهلا  یلا  عاسک  هلاخا  نم ال  نا  كاخا  كاـخا  رعاـشلا : لوق  وحن  بوبحم  یـش ء  لـعف 
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تهانت ثیح  و  : ) هلوق .امهوحن  ذقنا و  محرا و  ظفحا و  انهه  و  مرا ، بسانی  لازغلا  لازغلا  یف  الثم و  مزلا  یضتقی  رعشلا  یفف  هبـسحب 
لب کیبس ، کل  هللا  نیب  دقف  هلوقب : الـصتم  افوطعم و ال  اذه  نوکی  نا ال  یلوالا  هلوقب : یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  دافا  كروما ) کب 

: ینعملا .کناکم  فق  يا  مهلوق : هلثم  و  لعفلا ، نورکذـی  الف  تنا  ثیح  فق  يا  تنا ، ثیح  فوقولاب : هنورمای  نمل  مهلوقک  نوکی 
هللا و قح  وه  هدی  یف  ناک  ام  ناف  انایغط ، ابصغ و  نیملـسملا  روما  یلوت  وه  هیدل  ناک  ام  کیدل ) امیف  هللا  قتاف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
و یقش ، وا  یـصو  وا  یبن  الا  بصنملا  کلذ  یلوتی  هیبن و ال  یـصو  وا  هیبن  یلا  ضوفم  هناحبـس  هقح  رمالا و  یلوا  قح  هلوسر و  قح 

هنال هنابـس  هللا  مساب  حرـص  و  کلذ ، یف  هللا  هئاـقتاب  ع )  ) ریمـالا هرما  اذـل  هلوسر و  هللا و  قح  يا  قحلا  ماـمالا  قح  بصغ  نم  یقـشلا 
یف دیز  نم  حتـسا  الثم : ادـیز  ناخ  نمل  نحن  لوقن  امک  اناودـع ، هناحبـس  هقح  کفرـصت  یف  هللا  قتا  هل : لوقی  امناک  مالـسلا ) هیلع  )

وه هب  هرما  امم  و  هرما ، امیف  هیـصعی  نا ال  هیلع  یلاعت  هقح  کیلع ) هقح  یف  رظنا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هلام  هضرع و  یف  کـتنایخ 
نیذلا اهیا  ای  : ) هلوقب هردصم  هیالا  نا  لاقی  نا  الا  مهللا  ( 60 ءاسنلا : ( ) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  : ) هناحبـس هلوق 
انماما هلاسر  یف  .اسار و  باطخلا  نع  هجراخ  هبارتا  هیواعمف و  رخالا ) مویلا  هللااـب و  نونموت  متنک  نا  : ) هناحبـس هلوقب  هلیذـم  و  اونمآ )

نبا ریبخلا  ثدحملا  هلماک  اهلقن  دق  قوقحلا ، هلاسرب  هفورعملا  امهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا و  دیس 
هنکـس وا  اهتکرحت ، هکرح  لک  یف  کب  هطیحم  اقوقح  کیلع  نا هللا  هللا  کـمحر  ملعا  لوقعلا : فحت  یف  هرـس  سدـق  ینارحلا  هبعش 
هـسفنل هبجوا  ام  کیلع  هللا  قوقح  ربکا  و  ضعب ، نم  ربکا  اهـضعب  اهب ، تفرـصت  هلآ  وا  اـهتبلق ، هحراـج  وا  اـهتلزن ، هلزنم  وا  اـهتنکس ،

نا نع  الضف  هیلع ، هقح  یف  هناحبـس  هللا  عطی  مل  نمل  لیولا  مث  لیولاف  .عرفت  هنم  قوقحلا و  لصا  وه  يذلا  هقح  نم  یلاعت  كرابت و 
نم هتلاهجب  هرذـع  لبقی  ام ال  هفرعم  یلا  عجری  نا  هرما  هتلاهجب ) رذـعت  ام ال  هفرعم  یلا  عجرا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هقح  بصاـغی 
رون نع  نایغطلا و  نایـصعلا و  یلا  هعاطلا  نع  سفنلا  يوه  هتجرخا  امل  و  قحلا ، ماـمالا  هعاـط  هلوسر و  هناحبـس و  هللا  هعاـط  بوجو 
ناف ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هیف  هلهاجت  عمسی  يذلا ال  قحلا  يا  ام  هفرعم  یلا  عوجرلاب  هرما  هلالـضلا ، هریح  هلاهجلا و  هملظ  یلا  هفرعملا 

یلاعت هنم  برقلا  هعاطلا  هیاغ  هب و  يدتهی  قیرطلا  یف  بوصنم  یش ء  وه  نیتحتفب و  ملعلا  عمج  مالعالا  خلا ) هحضاو - امالعا  هعاطلل 
عیمج نم  رذعلا  قرط  دـس  الـصا و  رذـعلا  مسحل  هجهنلا  هرینلاب و  اهییلات  هحـضاولاب و  مالعالا  ع )  ) فصو و  هکرحلا ، هیلا  ام  هیاغلا  و 

ام و  هعاطلالا ، درمتملا  رذتعی  نیا  نمف  هبلطم ، اهتیاغ  تناک  هحضاو و  اهمالعا  هجهن و  هجهملا  هرین و  تناک  اذا  لبسلا  ناف  بناوجلا ،
یلا ص 35 -  ) بطخلا باب  نم  راتخملا 237  یف  همامالا  نع  انثحب  نم  تیرد  دق  و  کلذل ؟ لخدی  باب  ياب  و  رذعلا ، یف  هکسمتسم 

هرینلا و لبـسلا  هحـضاولا و  مـالعالا  قـحلا و  همئـالا  مه  هلآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نآرقلا و  نا  نـم ج 16 ) ص 175 
مهابتجا و هللا و  مهراتخا  نیذـلا  مه  لـالا  نا  ناـیعلاب  کـل  نیبتی  یتح  فیرـشلا  ثحبملا  کـلذ  یلا  عجارف  ریغ ، ـال  هجهنلا  هجهملا 
ساـیکالا و اـهدری  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .موقا  یه  یتلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا  موقا ، یه  یتـلا  هقیرطلل  هحـضاو  اـمالعا  مهافطـصا 
هب بستکا  نمحرلا و  هب  دبع  ام  لقعلا  نال  سایکالا  اهدری  امنا  و  ءالقعلا ، ینعمب  سایکالا  نا  هغللا  یف  تیرد  دـق  ساکنالا ) اهفلاخی 

هئاندل مهنال  ساکنالا  اهفلاخی  امنا  و  اعبشم ، هغللا  یف  نیب  ام  یلع  سوکنملا  یندلا  لجرلا  وه  سکنلا و  عمج  ساکنالا  نا  و  نانجلا ،
هیناویحلا ذئاذللا  یلا  مهسوور  اوسکان  مهف  هیناطیـشلا  هیناسفنلا  لامالا  خاسوا  هیندلا و  ایندلا  تاروذاقب  اوفلا  مهتمه  روصق  و  مهعبط ،

نع رابجلادبع  نب  دمحم  نع  هدانساب  یفاکلا : نم  لهجلا  لقعلا و  باتک  یف  و  همئاسلا ، ماعنالا  مهب  اهبش  یـش ء  برقا  هینافلا  هرثادلا 
ههبش یه  هنطیشلا و  کلت  ءارکنلا  کلت  لاقف : هیواعم ؟ یف  ناک  يذلاف  تلق : لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  یلا  هعفر  انباحصا  ضعب 

ص  ) یلا عجارف  لئاسرلا  بتکلا و  باب  عباسلا  راتخملا  یف  هحرـش  ثیدـحلا و  اذـه  نع  انثحب  یـضم  دـق  و  لقعلاب ، تسیل  لـقعلاب و 
هلمع و هیعـس و  هیاغ  یلا  دحا  لک  نا  و  مهلامعا ، بسح  قئالخلا  رـشح  نا  یلاعت  هللا  ءاقل  یف  انتلاسر  یف  مدـقت  دـق  و  ج 17 .)  225

اوعفری مل  هیناسفنلا و  تاوهـشلا  یلا  اولبقا  هئاقل و  هتعاط و  یلاعت و  هللا  رما  نع  انهه  اوربدا  ساـکنالا  نا  ثیحف  هاوهی ، هبحی و  اـم  یلا 
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مکنیب انر  دق  نحن  : ) لئاق نم  زع  لاق  هرخالا  هعرزم  ایندـلا  نال  نوسکان  اضیا  هرخالا  هاشنلا  یف  مهف  مهیعرم  مهفلعم و  نع  مهـسوور 
هعقاولا 63  ) نورکذت ولف ال  یلوالا  هاشنلا  متملع  دقل  نوملعت و  امیف ال  مکئشنن  مکلاثما و  لدبن  نا  یلع  نیقوبـسمب  نحن  ام  توملا و 

.یلوالا هاشنلا  يری  وه  يرخالا و  هاشنلا  رکنا  نمل  بجعلا  لک  بجعلا  مالـسلا :) هیلع   ) داجـسلا نع  یفاصلا  یف  یفاکلا  یف  و  (، 61-
ملا  ) نونقوم انا  احلاص  لمعن  انعجراف  انعمـس  انرـصبا و  انبر  مهبر  دـنع  مهـسور  اوسکان  نومرجملا  اذا  يرت  ول  و  لئاق : نم  زع  لاـق  و 
نم هناسلب  رـصق  نا  نموملا و  بلق  رون  ناسللا و  یطعا  نا  قفانملا و  بلق  هملظ  باب  یف  ینیلکلا  مالـسالا  هقث  يور  و  (. 13 هدجسلا :

لقلا نا  لاـق  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  دعـس  نع  لـضفملا  نع  هدانـساب  برعملا ) نـم  ج 2  ص 309   ) رفکلا ناـمیالا و  باـتک 
اماف جارـسلا ، هئیهک  هیف  لاق : رهزالا ؟ ام  تلقف : درجا  رهزا  بلق  و  عوبطم ، بلق  و  سوکنم ، بلق  و  ناـمیا ، قاـفن و  هیف  بلق  هعبرـالا :
هذـه ارق  مث  كرـشملا  بلقف  سوکنملا  اما  و  ربص ، هالتبا  نا  رکـش و  هاـطعا  نا  نموملا  بلقف  رهزـالا  اـما  و  قفاـنملا ، بلقف  عوبطملا 
قافن نامیا و  هیف  يذـلا  بلقلا  اماف  ( 22 کلملا :  ) میقتسم طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  يدها  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  هیالا :
حلاص یلوملا  هجحلا  ملعلا  لاق  .یجن و  هنامیا  یلع  هکردا  نا  کله و  هقافن  یلع  هلجا  مهدـحا  كردا  ناف  فئاـطلاب  اوناـک  موق  مهف 

سوکنملا بلقلا  لـیق : و  لاـق : نا  یلا  بولقملا - ازوکلاـک  سوـکنملا  بلقلا  ج 10 ) ص 130  : ) هنایب یف  هرـس  سدق  یناردـنزاملا 
لیثمتلا باب  نم  هیالا  و  هسار ، سوکنم  اهیلا  رظانلاف  اهقوف  هرخالا  هرخالا و  تحت  ایندـلا  نال  اهیلا  هجوتملا  ایندـلا و  یلا  رظانلا  بلقلا 
نموملا ابولقم و  اـبوبکم ، هبلق  نوکل  ههجو  یلع  اـبکم  یـشمی  كرـشملا  نا  راـبعاب  داهـشتسالا  مهفلل و  اـبیرقت  هسوسحملا  ءایـشالاب 

(: مالسلا هیلع   ) هلوق .میقتسم  طارص  یلع  یلاعت : هلوق  هیلا  دشری  امک  قحلاب  افراع  امیقتـسم  هرطفلا  هجو  یلع  هبلق  نوکل  ایوس  یـشمی 
.لالضلا یف  هماقتسا  هیاده و  ریغ  یلع  یشم  و  دصقلا ، لدعلا و  طسولا و  نع  لام  اهنع  یحتت  لدع و  نم  يا  خلا ) اهنع - بکن  نم  )

لاق امل  ادـیدشت  ادـیکات و  هررک  هسفن و  ظفحب  هرما  اـمنا  کـسفن ) کـسفنف  هتمقن  هب  لـحا  هتمعن و  هللا  ریغ  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
مهـسفنا اوناک  نکل  مهملظیل و  هللا  ناک  اـمف  یلاـعت : لاـق  و  (. 12 دـعرلا :  ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  اـم  ریغی  ـال  هللا  نا  هناـحبس :

هللادبع وبا  لاق  برعملا :) نم  ص 329 ج 2   ) یفاکلا نم  رفکلا  نامیالا و  باتک  نم  لمعلا  هبـساحم  باـب  یف  (. 71 هبوتلا :  ) نوملظی
فیک رظناف  ءاودـلا ، یلع  تللد  و  هحـصلا ، هیآ  تفرع  و  ءادـلا ، کل  نیب  و  کسفن ، بیبط  تلعج  دـق  کـنا  لـجرل : مالـسلا ) هیلع  )

اهکاکف یف  عساو  کقرافت  نا  لبق  نم  اهرـضی  امع  کسفن  رـصقا  اضیا : مالـسلا ) هیلع   ) هنع بابلا  کلذ  یف  .کسفن و  یلع  کمایق 
هنع هللا  یضر  رذ  یبا  یلا  لجر  بتک  لاق : اضیا  مالسلا ) هیلع   ) هنع هیف  .کلمعب و  هنیهر  کسفن  ناف  کتشیعم  بلط  یف  یعـست  امک 

هل لاـقف  لاـق : لـعفاف ، هبحت  نم  یلا  ییـست ء  ـال  نا  تردـق  نا  نکل  ریثک و  ملعلا  نا  هیلا : بتکف  ملعلا ، نم  یـشب ء  ینفرطا  رذاـبا  اـی 
.اهیلا تاسا  دـقف  هللا  تیـصع  تنا  اذاف  کیلا  سفنالا  بحا  کسفن  معن  هل : لاقف  هبحی ؟ نم  نا  ییـسی ء  ادـحا  تیار  لـه  و  لـجرلا :

کلام و کل  هللا  نیب  دـقف  يا  کلیبس ، یلع  فطع  ثیح  مهـضعب : لاق  خـلا ) كروما - کـب  تهاـنت  ثیح  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
ءازج نع  هفوخی  و  همیخولا ، هتبقاع  نعلا  ذـحی  مالـسلا ) هیلع   ) وهف نوبلقنی ، بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  : ) یلاعت لاق  کبلقنم ،
یلا يرجا  دق  هناف  مالسلا :) هیلع   ) باجاف هلاعفا ؟ یلع  بترتی  یـش ء  يا  هروما و  هب  تهانت  ام  یلا  و  لیق : امناک  مث  هحـضافلا ، هلامعا 
نکل و  ضعبلا ، اذـه  لوق  یلع  هرابعلا  ینعم  ررقی  نا  نکمی  ام  هیاغ  اذـه  .هئیـسلا  هلامعا  ءازج  هروما  هب  تهانت  امف  خـلا ، رـسخ  هیاـغ 

یلا تیرجا  دـق  کنال  تنا  ثیح  فق  يا  بارعالا ، نایب  یف  مدـقت  امک  یلزتعملا  حراشلا  لضافلا  هدافا  ام  وه  باوصلا  نا  فاصنالا 
.لوالا و نود  فلکتلا  نع  لاخ  هجولا  اذه  یلع  مالکلا  و  فق ، ینعا  فوذحملا  لعفلل  لیلعتلا  ضرعم  یف  دقف  یف  ءافلاف  رسخ  هیاغ 

مث لیولاف  لحولا ، یف  کتطر  وا  کتلحوا  ینعم  نا  تملع  دق  و  ارش ، کتلحوا  دق  کسفن  نا  و  مالسلا :) هیلع   ) هلوق هفاطل  یفخی  ال 
ناطیشلا مهیلع  ذوحتـسا  یلاعت : لاق  امک  یلاعت  هللا  رکذ  هعیطم  یـسنی  ءوسلاب  هرامال  سفنلا  ناف  هظح ، یـسن  هسفن و  عاطا  نمل  لیولا 
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ینترـشح مل  بر  لاق  یمعا  هماـیقلا  موی  هرـشحن  اکنـض و  هشیعم  هل  ناـف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  و  یلاـعت : لاـق  و  هللا ، رکذ  مهاـسناف 
هبر تایاب  نموی  مل  فرسا و  نم  يزجن  کلذک  یسنت و  مویلا  کلذک  اهتیـسنف و  انتایآ  کتتا  کلذک  لاق  اریـصب  تنک  دق  یمعا و 

یهتنا هبو  هغالبلا  جـهن  حرـش  یف  هعاربلا  جاهنم  هلمکت  نم  سماـخلا  دـلجملا  رخآ  اذـه  (. 125 هط :  ) یقبا دـشا و  هرخالا  باذـعل  و 
و انیلع ، همعن  لابـسا  و  هننم ، هضافا  نم  انیلع  لضفت  امب  رکـشلا  هل  و  انالوا ، ام  یلع  دـمحلا  و هللا  رـشع ، عساـتلا  دـلجملا  یلا  جاـهنملا 
، ارکاش اناسل  ارکاذ و  ابلق  انقزرا  مهللا  یلع ، اهب  معنا  هلیزج  همعن  وه  الا و  هب  هرکشا  رکش  نم  سیل  هرکش و  قح  یلاعت  هرکشا  فیک 

انقفو انـسفنا و  رورـش  نم  انـصلخ  نینموملا  بولق  مصاع  ای  مهللا  كدـنع ، روضحلا  همعن  انقزرا  مهللا  کنید ، یلع  انبولق  تبث  مهللا 
مه نیذـلا  رمالا  یلوا  کلوسر و  هعاـطا  کـتعاطا و  و  میرکلا ، کـیبن  هنـس  عاـبتاب  و  میظعلا ، ناـقرفلا  نآرقلا  کـتبدام  نم  معنتلاـب 
هبر ءاقل  یجارلا  دبعلا  دـیب  میرکلا  رفـسلا  اذـه  فیلات  نم  غارفلا  لصح  دـق  .نیمحارلا و  محرا  ای  کتمحر  باوبا  کضیف و  طئاسو 

عست و هنـس  روهـش  نم  دولوملا  عیبر  نم  رـشع  هنماثلا  ءاعبرالا  هلیل  لمالا ، یف  یلمالا  يربطلا  هللادـبع  نب  نسحلا  نیدـلا  مجن  میحرلا :
نا مهیوعد  رخآ  و  هللادـمحلا ، و  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  هرجه  نم  فلالا  دـعب  هئامثالث  نیناـمث و 
قح و  سرتب ، ادـخ  زا  يراد  تسد  رد  هک  هچنآ  رد  تشون : هیواعمب  ع )  ) ریما هک  تسیا  هماـن  نیا  همجرتلا : .نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا 

اهناشن و تعاط  یگدنب و  ياربلا  يز  درگ ، زاب  دوش  یمن  هتفریذپ  نآ  نتسنادن  رد  ترذع  هک  هچنآ  نتخانشب  رگنب و  دوخ  رب  ار  ادخ 
يور نآ  زا  ناگلفـس  و  دنیآرد ، نادب  نادنمدرخ  تسبولطم  تیاغ  هجیتن و  راکـشآ و  هداج  و  ادـیوه ، ياههار  و  نشور ، ياهمچرپ 

وا و  درک ، نوگرگد  يورب  ار  شتمعن  يادخ  و  درب ، رـسب  یهارمگ  يداو  رد  و  تشگرب ، قح  زا  تشگزاب  اهنآ  زا  هک  ره  دـننادرگ ،
هب ار  وت  تسفن  يدمآرد ، رفک  يداو  رد  يدرک و  يراج  شیوخ  تسد  زا  ار  دوخ  بایرد و  ار  نتـشیوخ  سپ  دنکفا  شباذع  رد  ار 

.درک راوشد  وت  رب  ار  اههار  دیناسر و  اهیدوبان  هب  دروآرد و  یهارمگب  ار  وت  يدنامرد و  لگب  يو  تسد  زا  دیناشک و  رش 

يرتشوش

یبا نبا  لاق  کیلع ) هقح  نم  رظنا  کیدـل و  ام  یف  هللا  قتاف  : ) یناثلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
ینغلب دـقف  دـعب  اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق وهف  هلبق  اما  .هدـعب  هدایز  و  باـتکلا ، یف  اـم  لـبق  مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک یف  هداـیز  دـیدحلا :

و هـبیغلا ، زیجتـست  فـیک  هللا  ناحبـسف  ارـصقم ، هللا  قـح  نـع  و  اریحتم ، ینمعزت  و  یترزاوـم ، حبقتـست  و  یتبغاـشم ، رکذـت  کـباتک 
ذخآ مل  قفانم و  دحلم  وا  قرام ، غاب  یلع  الا  رجضا  مل  و  رکنم ، نع  یهن  وا  فورعمب ، رما  یف  الا  بغاشا  مل  ینا  ههیضعلا ، نسحتست 

.مهءانبا وا  مهءابآ  اوناک  ول  و  هلوسر ، هللا و  داح  نم  نوداوی  رخالا ، مویلا  هللااب و  نونموی  اموق  دجت  ال   ) هناحبس هللا  لوقب  الا  کلذ  یف 
ءاوهالا یلا  نکر  و  هدکوملا ، قوقحلا  لطع  نم  هوانث - لج  هللا -  قح  یف  رصقملا  امنا  و  هللا ، ذاعمف  یلاعت  هللا  قح  یف  ریـصقتلا  اما  و 

یه یتلا  قئاثولا  ثکنت  و  ناهربلا ، فلاخت  و  ناسحالا ، هیواعم  ای  فصت  نا  بجعلا  نم  .هریحتملا و  هلالـضلا  یلا  دلخا  و  هعدـتبملا ،
یف سوهتلا  و  يوهلا ، یف  يرجلا  و  مالعالا ، سمط  و  ماکحالا ، عییـضت  و  مالـسالا ، ذـبن  عم  هجح ، هداـبع  یلع  و  هبلط ، لـج  زع و  هللا 
یلع هللا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) بضغ اهیلع ، هللا  دـی  هعامج  سانلل  نا  و   ) هلوق وهف  هدـعب  هدایزلا  اـما  و  لاـق : درلا ي .)
.همغ کب  لحی  و  هبرک ، کظهبیـس  و  عطهم ، هرـشح  یلا  و  عجار ، هللا  یلا  کناف  کسمر ، لولح  لبق  کسفن  کـسفنف  .اـهفلاخ  نم 

هیلع  ) هلوقب دارملا  مث  نورـصنی .) مه  اعیـش و ال  یلوم  نع  یلوم  ینغی  موی ال  هرذع ، رذتعملا  نم  لبقی  و ال  همدن ، مدانلا  ینغی  موی ال 
: يا لیق : هتلاهجب ) رذـعت  ام ال  هفرعم  یلا  عجرا  و   ) .هیلع یلاعت  همعن  لیق : و  مهئیف ، نیملـسملا و  لام  لـیق : کیدـل ) اـم  یف  ( ) مالـسلا

لکب نایتالا  یه  و  هرهاظ ، تامالع  يا : هحـضاو ) امالعا   ) .لقعلا مکحب  هبجاولا  هللا  هعاط  يا : هماطلل ) ناـف   ) .هتعاـط ماـمالا و  هقرعم 
لیدـبت و  هبلطم ) هیاـغ  و   ) .هنیب هداـج  يا : هجهن ) هجحم  و   ) .هنع ارظح  رکنم  لـک  كرت  و  عرـشلا ، هب  رما  وا  لـقعلا  هیلع  لد  فورعم 
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موهفملا مث  .يدنوارلا  اذـک  و  هبلطم )  ) هنوک یلع  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) قافتال طلغ  هبولطمب  هبلطم ) ( ) هیرـصملا )
بلط لوقت : .هبلطی  امب  اهبلاطل  هفعاسم  يا  هبلطم :  ) لاـقف لـعافلا ، مسا  طـفلب  لاـعفالا و  باـب  نم  هبلطم )  ) نوک دـیدحلا  یبا  نبا  نم 

بلاطملا و  (: ) هرهمجلا  ) یف لاـق  .بلاـطم  درفم  میملا  حـتفب  هبلطم  نوکی  نا  زوجی  تلق : هب .) تفعـس  يا : هتبلطاـف ) اذـک  ینم  نـالف 
عـضوم هنجلا  یه  و  هیاغ ، هعاطلل  نا  دارملا  نوکی  ناب  هدعاسی  ینعملا  و  هبلطم .) بلاطملا  هدـحاو  نوکت  نا  زوجی  و  بلطلا ، عضاوم 
.اهبلاطل هفعاسمب  تسیل  هعاطلا  هیاغ  یتلا  هنجلا  نال  هدـعاسی ، ینعملاف ال  هلاق  ام  اما  و  بلطلا ، هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  )

( بلطم ءالک  بلطم و  ءام   ) مهلوق نم  نوکت  نا  لاعفالا  نمالعاف  هبلطملا )  ) ناـک اذا  بساـنملا  اـمنا  و  هراـکملاب ، تفح  دـق  فیک و 
.هبلاط ینع  اذا  بلطم  ءالک  یعمـصالا : لاق  و  هقـشمب ، الا  هیلا  لصوی  يذلا ال  بلطملا  ءالکلا   ) دیرد نبا  لاق  .سانلا  امهبلطف  ادـعابت 

يا : ) هلوق و  هتبلطاف ) ینم  بلط  : ) مهلوق نم  برطـضت ال  قانعالا  یلط  بلطم و  نع  اردـص  هیبلک  ایعار  هلـضا  همرلا : وذ  رعاـشلا  لاـق 
مسا يذلا  بلطملاک  لاعتفالا  باب  نم  ءاطلا  دیدشتب  هبلطم )  ) نوکی نا  زوجی  .هتفعساف و  يا : ساسالا )  ) یفف .طلغ  اضیا  هل ) تفعسا 
باب نم  ماللا  دـیدشتب  نوکت  نا  ذوجی  .اهبلط و  یف  لـمحتی  نا  دـبال  هیاـغ  هعاـطلل  نا  يا : لوعفملا : ظـفلب  هبلطم  نکل  مشاـه ، یخا 
هنکل .هلهملا  هدـم  یف  بلطت  نا  بجی  هعاـطلا  هیاـغ  یتـلا  هنجلا  ینعملا  نوـکیف  .هلهم  یف  هبلط  اـبیلطت  هـبلط  سوماـقلا  یفف  .لـیعفتلا 

اهضرع هنج  ملبر و  نم  هرفغم  یلا  اوعراس  و  : ) یلاعت هلوقک  اهیلا  يدوی  ام  دارملا  و  هیاغلا ، کلت  دری  يا : اهدری )  ) .فلکت نمولخیال 
نکف هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  : ) لاـق .قمحـالا  دـض  وه  نطفلا و  يا : سیکا : عمج  ساـیکالا ) (. ) ضرـالا تاوامـسلا و 

: لاق سایکا  دـالواب  تءاـج  تساـکا :) هارملا و  تسیکا   ) اـقمحا و تنا  نکف  یقمحلا  یف  تنک  نا  مهیف و  تنک  اذا  یـسیکلا  سیکا 
كرتب و اهفلاخی ) و   ) انیمـس مکیف  يرن  ام  اثاثغ  متئجف  تقمح  مکما  نکل  انینبلا و  یف  رهظی  مـالا  سیک  تساـکا و  هسیکمل  متنکولف 
، هقوف رسکنا  سکن : مهس  و  هسار ، لبق  هالجر  جرخت  يذلا  سوکنملا  دلولا  و  لاذرالا ، نوقمحالا  لوقعلا  ءافعض  ساکنالا )  ) .اهدور

راتخا قحلا و  نم   ) .لام يا : داح ) اهنع   ) .لدـع يا : بکن ) نم  (. ) ساکنا ریغ  ازع  ادـیلت و  ادـجم   ) هئیطحلا لاق  هلفـسا ، هالعا  لـعجف 
اهرـصب یف  یتلا  هقانلا  یه  و  ءاوشع ) طبخ  : ) لیق هنم  و  اهبرـض ، .اطبخ  هدـیب  ضرالا  ریعبلا  طـبخ  يرهوجلا : لاـق  طـبخ ) و   ) .لـطابلا

یف (. ) وه لیللا  طباخ  يا  يردا  ام  و  ( ) ءاملظلا طبخی  تاب   ) زاـجملا نم  و  ساـسالا )  ) یف و  ائیـش ، یقوتت  ـال  تشم  اذا  طـبخت  فعض 
و خسنلا ، یف  اذکه  هتمعن ) هللا  ریغ  و  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .ریحتی يا : اهیف ، هاتی  هزافملا  هیتلا : يرهوجلا : لاق  هیتلا ،)

درو دق  و  ارفک ) هللا  همعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  ملا  : ) یلاعت هلوق  نم  اذـخا  رفکلاب ) هللا  همعن  ریغ  و   ) لصالا نا  افیرحت و  هیف  نا  رهاظلا 
مهیبن یصو  نع  اولدع  ثیح  ارفک  هللا  همعن  اولدب  هیواعم ، مهسار  یلع  و  هیما ، ونب  مهسار  یلع  شیرقب و  هیالا  ریسفت  هریثک  رابخا  یف 

ریغ فیکف  نم )  ) ریمض طبخ )  ) و داح )  ) یف لعافلا  نا  ثیح  بسانی ، قایسلا ال  اضیا  و  هریغ ، یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما (ص )
دعبی و ال  هیلع ، یلاعت  هتمقن  لولح  هب  قحتـسا  المع  لمع  يا  بکن :) نم   ) ریمـض لحا )  ) یف لـعافلا  هتمقن ) هب  لـحا  و  (. ) ریغ و   ) یف

(. ارفک هللا  تمعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  ملا   ) یلاـعت هلوق  نم  رم  امدـعب  راوبلا ) راد  مهموق  اولحا  و   ) یلاـعت هلوق  نم  اذوخاـم  نوـکی  نا 
یف کیناما  تغلب  وا  كایند  تضقنا  و  يا : كروما ) کب  تهانت  ثیح  و  (. ) مکـسفنا مکیلع  : ) لـج زع و  لاـق  کـسفن ) کـسفنف  )

هلحت ناکم  يا : رفک ) هلحم  و  (. ) رسخ یفل  ناسنالا  نا   ) لج زع و  لاق  امک  رسخ ) هیاغ  یلا  کتایح ) ریس  یف   ) تیرجا دقف   ) .هلجاعلا
افوطعم و ال كروما ) کب  تهانت  ثیح  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نوکی  نا ال  یلوالا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .رانلا  وه  هلزنت و  رافکلا و 
و تنا ، ثیح  فق  يا  تنا ، هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ثیح  ) مهلوق لثم  لـب  هللا ) نیب  دـقف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب الـصتم 

یف طرفا  هدـح و  زواجت  ناک  هناف  .کناکم  فق  هل  ع )  ) لوقی نال  هبـسانم  هنا ال  الوا ، هیق  تلق : .کناکم  فق  يا : کناکم :)  ) مهلوق
هنال زئاج  ریغ  لب  یلوا  هفطع  مدـع  سیل  هنا  ایناث ، و  تنا ) ثیح  فق   ) ال کلالـض ) وکیغ  نع  عجراـف   ) هل لوقی  نا  بساـنملاف  هرما ،

تناکل نهنم  هدـحاو  الا  هیف  نکی  مل  ول  هیواعم  یف  نک  لاصخ  عبرا  لوقی : يرـصبلا  نسحلا  ناـک  .نیعم  هفاـنیتسا  فطعلل و  ینعمـال 
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هدعب هفالختسا  و  هلیضفلا ، ووذ  هباحصلا و  ایاقب  مهیف  و  مهنم ، هروشم  ریغب  اهرما  اهزتبا  یتح  ءاهفـسلاب  همالا  هذه  یلع  هوارتفا  هقبوم :
شارفلل و دلولا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دـق  و  ادایز ، هواعدا  و  ریبانطلاب ، برـضی  و  ریرحلا ، سبلی  اریمخ  اریکـس  دـیزی  هنبا 
: يا ارـش )  ) .کتلخدا يا : کتجلوا ) دق  کسفن  نا  و   ) .رجح باحـصا  رجح و  نم  هلی  ایف و  هباحـصا  ارجح و  هلتق  و  رجحلا ،) رهاعلل 
: يا ترع ) وا  و   ) .عوجر رودـص و  کنم  لصحی  و ال  کلاهملا ) کـتدروا  و   ) .الالـض و  اـیغ )  ) .کـتحرطا يا : کـتمحقا ) و   ) .رش

دصقملا یلا  لصت  الف  کلاسملا ) کیلع   ) .تبعصا

هینغم

: سایکالا .هبولطم و  اهحتف - ءاطلا و  دیشتب  هبلطم - .هحـضاو و  هجهن  و  هحـضاولا ، قیرطلا  هجحملا  .لئالد و  تامالع و  امالعا : هغللا :
هیتلا .يدـه و  ریغب  راس  طـبخ : .لدـع و  بکن : .ءاوسـالا و  ءاـطخالا و  مهنم  رثکت  نیذـلا  مه  و  ءـالقعلا ، دـض  ساـکنالا : .ءـالقعلا و 

.تقیـض تبعـص و  ترعوا : .هیور و  الب  کسفنب  تیمر  کتمحقا : .کتلخدا  کتجلوا : .اهتیاغ و  تغلب  رومـالا : تهاـنت  .لالـضلا و 
قتاف : ) ینعملا .کناکم  فق  يا  فوذـحم  لعفب  بصن  لحم  یف  ثیح  و  کسفن ، رذـحا  يا  ریذـحتلا  یلع  بصن  کسفن  بارعالا :

کیلع بجاو  قح  اذه  و  مهحلاصم ، مهنووش و  نم  هیلع  طلـستم  تنا  امیف  و  نیملـسملا ، لاوما  نم  هیواعم  ای  خلا ..) کیدـل  امیف  هللا 
و فورعملا ، یـشلا ء  یلع  هفرعملا  قالطا  باب  نم  هعاطلا ، انه  هفرعملاب  دارملا  هتلاهجب .) رذـعت  ام ال  هفرعم  یلا  عجرا  و   ) همـالل هللا و 

لبقی هناحبـس ال  هللا  و  رئابکلا ، ربکا  نم  نتفلا  ظاقیا  نا  ملعت  تنا  و  هعاطلا ، یلا  عجرا  و  هعاـمجلا ، قیرفتل  لـمعلا  کـنع  عد  ینعملا 
هبـساح ول  ..قفتت و  فیک  فرعت  الف  اعیـش ، همالا  قرف  هنا  هیواعم : باتک  یف  داقعلا  لاق  .هیف  بذاک  کنال  لـهجلاب ، راذـتعالا  کـنم 
نواعتلا و  لمـشلا ، عمجل  لمعلا  یه  و  خلا ..) هحـضاو  امالعا  هعاطلل  ناف   ) .هعامجلا قرفم  ریغب  هفـصو  امل  حیحـصلا  هباسح  خـیراتلا 

و نامیالا ، یعولا و  لها  الا  هاخوتی  و ال  ریخلا ، بح  صالخالا و  نع  ردصی  اذه  نکل  ..نیملسملا و  مالسالا و  هحلصم  یلع  عیمجلا 
و اهلجاع ، ایندلا و  یلع  تصرح  کلیبس  کل  هللا  نیب  دقف   ) لالضلا یف  براض  قحلا ، نع  بکان  هنال  یـش ء ، یف  مهنم  هیواعم  سیل 

تیـضم رفک .) هلحم  و  رـسخ ، هیاغ  یلا  تیرجا  دقف   ) لیبسلا ءاوسیلا  كدشرا  و  همارح ، هلالح و  کل  نیب  نا  دـعب  هللا  نع  تفرـصنا 
: نیضرف دحا  نم  ولخی  هیواعم ال  هظعوم  یلع  مامالا  رارصا  ناف  دعب ، .نیشملا و  رفکلا  و  نیبملا ، نارـسخلا  یلا  کب  یهتنی  قیرط  یف 
هیاعدـلا و لئاسو  نوکلمی  نم  مویلا  لعفی  امک  لیج ، لکل  هتقیقح  نالعا  هب و  ریهـشتلل  اما  و  هیواعم ، یلع  هجحلا  ءاقلا  باـب  نم  اـما 

.ارابکتسا رارف و  الا  هدیزت  هیواعمل ال  هتاظع  ناب  ملعی  مامالا  ناف  الا  رشنلا و 

هدبع

عمج ءالقعلا  سایکالا  ساـیکالا : اـهدری  هبولطم  کلذـک …  هحـضاولا  هجهنلا  هحـضاولا و  قیرطلا  هجحملا  هجهت : هجحم  هرین و  … 
طبخ لام و  راج  لدع و  بکن  هیتلا : یف  طبخ  قحلا و  نع  سیـسخلا …  یندلا ء  نونلا  رـسکب  سکن  عمج  ساکنالا  دیـسک و  سیک 

ارـش و کتجلوا  نارـسخ …  هیاغ  یلا  اعرـسم  کتیطم  تیرجا  رفک : هلحم  رـسخ و  هیاـغ  لالـضلا …  هیتلا  هیادـه و  ریغ  یلع  یـشم 
تنـشخا و ترع  وا  کلاسملا : کیلع  ترع  وا  و  داشرلا …  دـض  یغلا  یف  کـب  تمر  کـتمحفا  کـتلخدا و  کـتجلوا  کـتمحقا :

تبعص

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 
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سپ هدیناسرت :) راک  ماجنا  یتخبدب  باذع و  زا  هداد و  زردنا  ار  وا  نآ  رد  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
و دراد ، وـت  رب  هک  يرازگـساپس ) يوریپ و  تعاـطا و   ) یقح رد  رگنب  و  تسا ، وـت  دزن  هک  یئاـهتمعن )  ) هچنآ هراـبرد  سرتـب  ادـخ  زا 
زا  ) يوریپ تعاطا و  يارب  اریز  نک ) يوریپ  ار  شیوخ  نامز  ماما   ) یتسین روذعم  نآ  ینادان  لهج و  هب  هک  هچنآ  یئاسانـش  هب  درگرب 

تـسا ینایاپ  ادیوه و  تسار و  ياه  هداج  نشور و  ياههار  راکـشآ و  ياه  هناشن  تسا ) نامز  ماما  یئاسانـش  هب  نآ  ساسا  هک  ادخ 
لوسر ادـخ و  روتـسد  فالخرب   ) دـننز یم  زابرـس  نآ  زا  ناگلفـس  و  دـنوش ، یم  دراو  نآ  رد  ناکریز  دوش ، یم  وزرآ  هک  تشهب ) )

رد اـپ  هتـسنادن  هتفر و  نوریب  قح  هار  زا  دوش  ترپ  هار  نآ  زا  هک  ره  دنـسر ) یمن  نآ  هب  هک  دـنروآ  یم  اـجب  يا  هتـسیاشان  ياـهراک 
سفن رب  اـپب و  ار  دوخ  سپ  دراد ، وا  هب  ار  شیتخـس  باذـع و  و  هتفرگ )  ) هداد رییغت  وا  زا  ار  شتمعن  ادـخ  و  هداـهن ، یهارمگ  ناـبایب 

هک اجنآ  ات  و  هدومرف ، راکـشآ  وت  رب  ار  یتخبکین ) تداعـس و   ) هار ادـخ  هک  نکم ) راـتفر  وا  شهاوخ  روتـسد و  قبط   ) سرتب شیوخ 
زا هک   ) وت سفن  و  يدـنار ، خزود )  ) ینادان رفک و  ياج  يراکنایز و  ياـهتنم  هب  ار  دوخ  يراوس  بسا  هتفاـی  ماـجنا  وت  هب  تیاـهراک 

) یگـشیمه یتخبدـب   ( یهارمگ رد  و  تخاس ، راداو  دوخ ( نامز  ماما  اـب  تفلاـخم   ( يدـب رـش و  هب  ار  وت  يدرک ( يوریپ  وا  شهاوخ 
اریز  ( دومن راوشد  وت  رب  ار  يراگتـسر ( تیادـه و  ي   ( اـههار و  تخاـس ، دراو  لوـسر ( ادـخ و  تیـصعم   ( اـهیراکهابت رد  و  دـنکفا ،

اپ یهارمگ  تلالـض و  ياههار  زا  صخـش  هک  دـیامن  یم  راوشد  ار  یتخبکین  تداعـس و  ياههار  سفن  دـشاب  سفن  وریپ  هک  یناسنا 
). دنهن نوریب 

ینامز

اما درادن  يرثا  چیه  تسا  تثابخ  هموثرج  هک  هیواعم  هب  دنپ  دناد  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رارکت 
دنپ و رارکت  اب  اریز  .دنهد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دننامن و  لفاغ  نداد  دـنپ  زا  هاگچیه  هک  دـسیون  یم  ار  همان  نیا  نارگید  هجوت  يارب 

حالـصا شنایفارطا  رگید  يوس  زا  دوش  یمن  فرحنم  رتشیب  داقتنا  سرت  زا  تفرگن  رارق  ریثات  تحت  مه  كاپان  رگا  ماجنارـس  زردـنا 
تلاهج رذـع  لئاسم  زا  یـضعب  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـنوش  یم  دراو  داـسف  رد  رتمک  اـی  دـندرگیم و 

دیاب یم  تسا و  هدومنن  قیقحت  هدرکن و  تقد  نآ  يور  هیواعم  هک  تسا  تماما  صوصخب  يداـقتعا و  لـئاسم  نآ  تسین و  هتفریذـپ 
هک تسا  يزور  تمایق  زور  : ) دیوگ یم  ادخ  .دریگ  یم  ار  شنابیرگ  ادخ  باذع  هدرکن  لمع  هفیظو  هب  نوچ  دنک و  تقد  قیقحت و 

دیجم نآرق  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  .دش ) دنهاوخن  زوریپ  دروخ و  یمن  يرگید  دردب  دنواشیوخ ) تسود و   ) سکچیه
( .دوب دنهاوخ  شتآ  رد  قرغ  نانیا  دشابن ، ناششوخ  ددرگ  یم  قرغ  باذع  رد  هک  تسا  یجوف  نیا  : ) دیامرف یم  نینچ 

يزاریش دمحم  دیس 

هناحبـس هقح ) یف  رظنا  و   ) کلذ یف  هناحبـس  هللا  رما  فلاخت  ناب ال  هیلع ، طلـسم  تنا  اـمیف  يا  کیدـل ) اـمیف  هللا  قتاـف   ) هیواـعم یلا 
عمج هحـضاو ) امالعا  هعاطلل  ناف   ) هعابتا هفیلخلا و  هفرعم  وه  و  هتلاـهجب ) رذـعت  ـال  اـم  هفرعم  یلا  عجرا  و   ) رما اـمک  هداـف  کـیلع ) )
البـس و   ) هعاطالا قیرط  هیفورعمل  قیرطلا ، لضی  هناحبـس ال  هللا  هعاطا  دـیری  نم  نا  هداجلا ، هفرعمل  قیرطلا  یف  بصنی  اـم  وه  و  ملع ) )

نیرادلا یف  هداعسلا  یلا  لوصولا  یه  و  سانلل ، هبولطم ) هیاغ  و   ) هحـضا و  هجهن )  ) اقیرط يا  هجحم ) و   ) .رون تاذ  هحـضاو  يا  هرین )
ینعمب سکن ، عمج  ساکنالا ) اهفلاخی  و   ) نطفلا لقاعلا  ینعمب  سیک ، عمج  سایکالا )  ) هیاـغلا کـلت  وا  قرطلا ، کـلت  يا  اـهدری ) )

یف هیادـه ، ریغ  یلع  یـشم  يا  هیتلا ) یف  طبخ  و   ) لطابلا یلا  قحلا ) نعراج   ) قیرطلا کلت  نع  فرحنا  يا  اهنع ) بکن  نم   ) .یندـلا
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موق یلع  اهمعنا  همعن  اریغم  هللا  ناک  ام  و  : ) هناحبـس لاق  امک  هتبوقع ، هباذـع و  يا  هتمقن ) هب  لـحا  و   ) هیلع هتمعن ) هللا  ریغ  و   ) لالـضلا
تدشر و هتکلـس  نا  يذلا  کلیبس ) کل  هللا  نیب  دقف   ) باقعلا ماثالا و  نع  کسفن ) کسفن   ) ظفحا ف) (. ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح 

یلا  ) کتبیـصم تیرجا ) دقف   ) یقـشت لضت و  الئل  هیلا  كروما  یهتنت  يذلا  لحملا  بقار  يا  يروما ) کب  تهانت  ثیح  و   ) تدـعس
کسفن نا  و   ) .لاکنلا رانلا و  نم  رفاکلا  هیلا  یهتنی  يذلا  لحملا  يا  رفک ) هلحم  و   ) یش لکل  کتراسخ  بجوت  هیاغ  يا  رسخ ) هیاغ 

( کلاهملا کت  دروا  و   ) الالض يا  ایغ )  ) هدش هبوعـص و  لکب  کتلخدا  يا  کتمحقا ) و   ) رـشلا یف  کتلخدا  يا  ارـش ) کتجلوا  دق 
ثیح هبعـص  اهارتف  داشرلا ، کلاسم  يا : کلاسملا ) کیلع   ) تبعـص تنـشخا و  يا  ترع ) وا  و   ) هکالهلا لحم  یه  و  هکلهم ، عمج 

.یغلا لالضلا و  کسفن  کل  تنیز 

يوسوم

هفعاسم دیدشتلاب  هبلطم : .هحضاولا  هجهنلا : .میقتـسملا  قیرطلا  هجحملا : .هئیـضم  هرین : .قرطلا  لبـسلا : .لئالد  تامالع ، امالعا : هغللا :
: اهنع بکن  .نیـسخلا  یندلا ء  نونلا ، رـسکب  سکن  عمج  ساکنالا : .لقاعلا  سیک  عمج  سایکالا : .اهدصقی  اهدری : .هبلطی  امب  اهبلاطل 

رـسک نونلا و  حتفب  هتمقن : .هلدب  هتمعن : هللا  ریغ  .لالـضلا  هیتلا : .هماقتـسا  ریغ  یلع  یـشملا  طبخلا : .دصقلا  نع  لام  راج : .اهنع  لدـع 
.نارسخلا رـسخلا : .هلعفب  اهدصق  يا  اذک  هیاغ  یلا  نالف  يرجا  تیرجا : .تلـصو  تغلب و  تهانت : .هبوقعلاب  هافاکملا  ماقتنالا ، فاقلا 
.لالـضلا یغلا : .فنع  هدـشب و  رمالا  یف  لوخدـلا  وه  ماـحتقالا و  نم  کـب  تمر  کـتمحقا : .کـتلخدا  .کـتجلوا  .هلزنملا  هلحملا :

یلا عجرا  کیلع و  هقح  یف  رظنا  کیدل و  امیف  هللا  قتاف  : ) حرشلا .لخادملا  کلاسملا : .ینعم  انز و  بعصلا و  يا  رعولا  نم  ترعوا :
هلهتـسا هیلع  بجو  امیف  رظنلا  هیلا و  عوجرلا  هللا و  يوقتب  هظعوم  هیف  هیواعم و  یلا  هجوم  باـتکلا  اذـه  هتلاـهجب ) رذـعت  ـال  اـم  هفرعم 

اهب قحا  نم  اهلها و  یلا  اهدرب  هرما  اناودع  املظ و  هیدی  نیب  لاومالا  هعم و  ماشلا  تحـضا  دـق  هیدـل و  یحـضا  امیف  هللا  يوقتب  رمالاب 
رذعت ام ال  هفرعم  یلا  عجرا  .هقح و  قحلا  بحاصل  يدوت  ائیش و  هب  كرـشت  هدبعت ال  نا  یلاعت  هقح  کیلع و  هللا  قح  یف  رظنا  .هنم و 

لدـعلا مامالا  هعاط  هلوسر و  هللا و  هعاط  وه  هیف و  لهاج  کناب  ترذـتعا  نا  هلهج  یف  كرذـع  لبقی  ام ال  هفرع  یلا  دـع  يا  هتلاهجب 
ماما رهظت  هحضاو  لئالد  تامالع و  هعاطلل  نا  هیواعمل  نیب  هبلطم ) هیاغ  هجهن و  هجحم  هرین و  البـس  هحـضاو و  امالعا  هاطلل  ناف  … )

لـضی هئیـضم ال  هقرط  هعاطلل  نا  امک  هنع  ایهن  رما و  امیف  هلوسر  هللا و  هعاطا  هدـحولل و  لمعلا  لمـشلا و  مل  یف  یعـسلا  اهنمف  نویعلا 
اذا يرخا  هرابعب  و  یصع …  وا  درمت  نا  رذع  ناسنالا  اهذل  اهدعب  یقبی  الف  هدارم  هبولطم و  همیقتسم  اقرط  فرحنی و  وا  ناسنالا  اهیف 

ناسنالا ماـما  تدـسنا  هحـضاولا  قرطلا  یلع  لدـت  هبوصنم  اـمالعا  هیاـغلا  کـلتل  ناـک  هللا و  نم  برقلا  یه  هبولطم و  هیاـغلا  تناـک 
یف طبخ  قحلا و  نع  راج  اهنع  بکن  نم  ساکنالا  اهفلاخی  سایکالا و  اهدری   ) .هرذع لبقی  هلهجب ال  راذـتعالا  دارا  اذا  یتح  راذـعالا 

رومالا بقاوع  یف  نورکفی  نیذلا  مهنال  ءالقعلا  اهدری  هدوصقملا  هیاغلا  یه  یتلا  هعاطلا  هذـه  هتمقن ) هب  لحا  هتمعن و  هللا  ریغ  هیتلا و 
هضیرملا و سوفنلا  باحـصا  ءاـیندالا  مه  ساـکنالا و  اـما  هللا و  ناوـضر  یلا  مهیدـیاب  ذـخات  مهدعـست و  یتـلا  هفیرـشلا  تاـیاغلا  و 

هعاط یه  یتلا  هیاغلا - هذـه  نع  داح  نمف  هفرحنملا  هیناطیـشلا  قرطلا  هلطابلا و  هیاغلا  یلا  اهنع  نولدـعی  اهنوفلاخی و  مهناف  هسیـسخلا 
هذه تناک  نم  دـبال  هاجن و  یلا  يدـتهی  یـشمی و ال  فیک  فرعی  لالـضلا ال  یف  اطبختم  یـشم  قحلا و  لدـعلا و  نع  لام  هناف  هللا -
هبلس لدعلا  قحلا و  ضفر  نم  نا  یلع  هیراج  هیهلالا  ننـسلا  نال  اناوه  اباذع و  اهب  هلدبی  هنع و  اهلیزیف  هتمعن  هیلع  هللا  ریغی  نا  هتریـسم 
رانلا نم  هسفن  ظفحی  نا  هرما  کلیبس ) کل  هللا  نیب  دـقف  کسفن  کسفنف   … ) روجلا ملظلا و  اـمهب  هلدـبا  لدـعلا و  قحلا و  اذـه  هللا 

رفک هلحم  رـسخ و  هیاغ  یلا  تیرجا  دقف  كروما  کب  تهانت  ثیح  و   ) .هداعـسلا یلا  لصوملا  لدـعلا  قحلا و  قیرط  هل  هللا  نیب  دـقف 
کب تهتنا  ثیح  هیواعم و  ای  کلاسملا ) کیلع  ترعوا  کلاهملا و  کـتدروا  اـیغ و  کـتمحقا  ارـش و  کـتجلوا  دـق  کـسفن  ناـف 
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تقرف قحلا و  تبراج  ثیح  نم  رافکلا  لزنم  یلا  رانلا و  یف  نارـسخلا  هیاهن  یلا  ترـس  دـقف  لالـضلا  نم  هیلع  تنا  اـم  یلا  كروما 
نود و کتدروا  قاطی و  امیظع ال  ارش  کتلخدا  دق  هیواعم  ای  کسفن  نا  .دحوملا  عمتجملا  تقزم  هدحولا و  یلع  تیضق  هعامجلا و 

تلعج هیورخالا و  هیویندـلا و  کلاهملا  کتدروا  لالـض و  هدـعب  سیل  الالـض  کعرـست  کشیط و  کـتقامح و  هدـشل  کـنم  یع 
هیلع تلهس  لالضلا و  لبس  هتدروا  دق  هیناطیشلا و  اهسواسوب  هثیبخ  هیواعم  سفن  نا  نع  هیانک  اهیف  ریسملا  رصعی  هقاش  هبعص  کقرط 

ریخلا و قرط  كولـس  هیلع  بعـص  ریخلا و  کلاسم  يدـهلا  قرط  نع  دـعبلا  همزل  کلذ  ببـسب  هلطابلا و  تایاغلل  اهنیـسحتب  اهکولس 
 … حالصلا

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیواعم یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

رد مثیم  نبا  نینچمه  دوخ و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  همان : دنـس  ( . 1  } .هیواعم هب 
ناشن هتکن  نیا  تسین  هغالبلا  جهن  رد  دنا و  هدروآ  يا  هظحالم  لباق  تافاضا  اب  ار  همان  نیا  تسا  هتـشون  هغالبلا  جـهن  رب  هک  یحرش 
ییاه توافت  زین  مثیم  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  لـقن  ناـیم  رد  هوـالع  هب  هدوب  اـهنآ  سرتسد  رد  هماـن  نیا  يارب  يرگید  عبنم  دـهد  یم 

اب ار  همان  نیا  زا  یـشخب  زارطلا  باتک  رد  يولع  نینچمه  دنا  هتـشاد  يرگید  زا  ریغ  یعبنم  مادـک  ره  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو 
جهن رداـصم  ) .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  مه  نآ  هدرک و  رکذ  یـضر  دیـس  تاریبـعت  اـب  تواـفتم  یتاریبـعت 

({ ،ج 3،ص 270 هغالبلا

هاگن کی  رد  همان 

دعب اما  :» تسا نینچ  تسا  هدمآ  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  رد  هچنآ  قباطم  نآ  زاغآ.تسا  هدرواین  ار  همان  نیا  زاغآ  یـضر  دیـس  موحرم 
اپرب تنارای  وت و  هرابرد  هنتف  رش و  هک  يا  هتخاس  مهتم  ارم  نآ  رد  هک  دیسر  نم  هب  وت  همان  ...یتبغاشم ؛ هیف  رکذت  کباتک  ینغلب  دقف 

«. ...ما هدرک 

هب تسا  یخـساپ  هکلب  ، تسین مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يوس  زا  ییادتبا  يا  همان  همان  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا 
دهد یم  وا  هب  يا  هدنبوک  خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هدرک و  متـس  ملظ و  بوشآ و  داجیا  هب  مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هیواعم  همان 

رد راگدرورپ  روتـسد  ساسا  رب  تسا و  ناقفانم  نادـحلم و  ناراکمتـس و  اـب  هزراـبم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  هماـنرب  هک 
.مهد یم  ماجنا  ار  روما  نیا  ، دیجم نآرق 

نیا هک  دزادرپ  یم  هیواعم  ندرک  تحیصن  هب  ، درمـش یم  كاپ  اوران  ياه  تمهت  نیا  زا  ار  دوخ  نماد  هکنآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
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.تسا سکعنم  ، هدرک لقن  اجنیا  رد  یضر  دیس  هچنآ  رد  همان  زا  شخب 

ریسم زا  زگره.يرادن  نآ  نتخانشن  رد  يرذع  تسا و  نشور  شیاه  هناشن  هک  سانـشب  ار  قح  هار  : دیامرف یم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
وت رب  ار  شتازاـجم  تمقن و  دریگ و  یم  رب  وت  زا  ار  شتمعن  ادـخ  يوش و  یم  نادرگرـس  یگدـنز  ناـبایب  رد  هک  وشن  فرحنم  قـح 

نامیا كرت  رفک و  نارسخ و  نایز و  هب  ار  وت  ، شکرس سفن  ادابم  ؛ شاب نتشیوخ  بقارم  مه  زاب  شاب  نتشیوخ  بقارم.دنک  یم  لزان 
.دناشکب

ًهَّجَحَم ،َو  ًهَرِّیَن ًالُبُس  ،َو  ًهَحِـضاَو ًاماَلْعَأ  ِهَعاَّطِلل  َّنِإَف  ، ِِهَتلاَهَِجب ُرَذُْعت  َال  اَم  ِهَفِْرعَم  َیلِإ  ْعِجْرا  ،َو  َْکیَلَع ِهِّقَح  ِیف  ْرُْظنا  ،َو  َْکیََدل اَمِیف  َهّللا  ِقَّتاَف 
ِِهب َّلَحَأ  ،َو  ُهَتَمِْعن ُهّللا  َرَّیَغ  ،َو  ِهیِّتلا ِیف  َطَبَخ  ِّقَْحلا ، ِنَع  َراَج  اَْـهنَع  َبَکَن  ْنَم  ؛ ُساَْـکنَْألا اَـهُِفلاَُخی  ،َو  ُساَـیْکَْألا اَـهُدِرَی  ، ًهَبَلَّطُم ًهَیاَـغ  ،َو  ًهَجْهَن

َّنِإَف ، ٍْرفُک ِهَّلَحَم  ،َو  ٍرْـسُخ ِهَیاَغ  َیلِإ  َْتیَرْجَأ  ْدَـقَف  ، َكُرُومُأ َکـِب  ْتَهاَـنَت  ُْثیَح  ،َو  َکَـلِیبَس َکـَل  ُهّللا  َنََّیب  ْدَـقَف  ، َکَـسْفَن َکَـسْفَنَف.ُهَتَمِْقن 
.َِکلاَسَْملا َْکیَلَع  ْتَرَعْوَأ  ،َو  َِکلاَهَْملا َْکتَدَرْوَأ  ،َو  ًاّیَغ َْکتَمَْحقَأ  ،َو  ًاّرَش َْکتََجلْوَأ  ْدَق  َکَسْفَن 

همجرت

رد هک  يزیچ  ییاسانش  تفرعم و  هب  نک و  رظن  دراد  وت  رب  دنوادخ  هک  یقح  رد  سرتب و  يراد  رایتخا  رد  هچنآ  دروم  رد  دنوادخ  زا 
نشور و ياه  هداج  ، ینارون ياههار  ، حـضاو ياه  هناـشن  یهلا ) یهاون  رماوا و   ) ِتعاـطا اریز  درگ ، زاـب  یتسین  روذـعم  نآ  نتـسنادن 

یم فرحنم  نآ  زا  نادرخباـن  ناـگیامورف و  دنـسر و  یم  نآ  هـب  نادنمـشوه  هـک  دراد  ینتـساوخ  یماجنارـس  ،و  میقتـسم راکــشآ و 
ار شتمعن  دنوادخ  دش ؛ دهاوخ  نادرگرس  یهارمگ  یتخبدب و  نابایب  رد  هدش و  فرحنم  قح  زا  دبات  رب  يور  نآ  زا  سک  ره.دنوش 

.دتسرف یم  وا  رب  ار  شتازاجم  الب و  دریگ و  یم  وا  زا 

روما هک  ار  هچنآ  هتخاس و  نشور  يور  یم  هک  هار  نیا  زا  ار  وت  ییاهن  تشونرـس  دـنوادخ  هک  شاـب  نتـشیوخ  بقارم  راـهنز  راـهنز 
راـبنایز و یتبقاـع  يوس  هب  وت  هک  ارچ  يراد ) مومذـم  یتبقاـع  موـش و  یتشونرـس   ) هدرک ناـیب  دوـش  یم  یهتنم  نآ  هب  وـت  یناگدـنز 

رد هتخاس و  دراو  رش  نورد  هب  ار  وت  تسفن  ياوه  اریز  ، يور یم  شیپ  رفک  هاگلزنم 

.تسا هتخاس  راوشد  وت  رب  ار  تاجن  ياه  هار  هدومن و  لخاد  اه  هکلهم  رد  هتخادنا و  یهارمگ  هاگترپ 

 ! شاب دوخ  راک  تبقاع  رکف  هب  ریسفت : حرش و 

 ! شاب دوخ  راک  تبقاع  رکف  هب 

رظان هشیمه  همان  باوج  اریز  ، میدروآ یم  اجنیا  رد  ار  هیواعم  همان  تشاد  اج  همان  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  فادها  ندش  نشور  يارب 
مالسلا هیلع  ماما  همان  هچ  رگ  ، تسا هدشن  لقن  - میراد عالطا  هک  اجنآ  ات  - یباتک چیه  رد  وا  همان  هنافـسأتم  یلو  ؛ تسا همان  نآ  نتم  هب 

یم نشور  زین  هیواعم  همان  ياوتحم  زا  ییاه  شخب  نآ  زاغآ  هب  هّجوت  اـب  هدرکن و  لـقن  ار  نآ  یـضر  دیـس  موحرم  هک  دراد  يزاـغآ 
: دیامرف یم  نینچ  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هچنآ  قباطم  همان  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  ، دوش

.َناَیْفُس یبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  یلِإ  َنینِمْؤُْملا  ِریمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللاِْدبَع  ْنِم  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
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ُزیجَتْسَت َْفیَک  ، ِهّللا َناَْحبُسَف.ًارِّصَقُم  ِهّللا  ِّقَح  ْنَع  ،َو  ًارِّبَجَتُم ینُمَعْزَت  َو  «، یتَرَزاَُوم ُِحبْقَتْسَت  ،َو  یتَبَغاَشُم ُرُکْذَت  َُکباَتِک  ینَغََلب  ْدَقَف  ، ُدَْعب اّمَأ 
،َو ٍِرفاَک ٍدِْـحُلم  ْوَأ  ، ٍقِراَم ٍغَاب  یلَع  ّالِإ  ْرَّبَجَتَأ  َْمل  َو.ٍرَْکنُم  ْنَع  ٍیْهَن  ْوَأ  ، ٍفوُْرعَِمب ٍْرمَأ  یف  ّالِإ  ْبِغاَشُأ  َْمل  ّینِإَف.َهَهیـضَْعلا  ُنِسْحَتْـسَت  ،َو  َهَبیْغلا

ْمُهَءابآ اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  َال  -:» ُهَناَْحبُـس - ِهّللا ِلْوَِقب  ّالِإ  َِکلَذ  ِیف  ْذُخآ  َْمل 
،َو َهَدَّکَؤُْملا َقوُقُْحلا  َلَّطَع  ْنَم  ُهُؤاَنَث -  َّلَج   - ِهّللا ِّقَح  یف  ُرِّصَقُْملا  اَـمَّنِإ  ِهّللا َو  َذاَـعَمَف  - یلاَـعَت - ِهّللا ِّقَح  یف  ُریـصْقَّتلا  اَّمَأ  َو  ْمُهَءاـْنبَأ » ْوَأ 

َثُْکنَت ،َو  َناَهُْرْبلا َِفلاَُخت  ،َو  َناَسْحِالا ، ُهَیِواَعُم اَـی  ، َفِصَت ْنَأ  ِبَجَْعلا  َنِم  َو.ِهَرِّیَحُْملا  َِهلاَـلَّضلا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ،َو  ِهَعَدَْـتبُْملا ِءاَوْهَـألا  َیلِإ  َنَکَر 
،َو يوَْهلا ِیف  ِيْرَْجلا  ،َو  ِماَلْعَألا ِسْمَط  ،َو  ِماَکْحَألا ِعییْـضَت  ،َو  ِماَلْـسِإلا ِذـْبَن  َعَم  ، ٌهَّجُح ِهِداَبِع  یلَع  ،َو  ٌهَِبلَط - َّلَج َّزَع َو  - ِهّلل َیِه  یتَّلا  َِقئاَثَْولا 

«. يدَّرلا ِیف  ِسُّوَهَّتلا 

.نایفس یبا  نب  هیواعم  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسا  يا  همان  نیا.نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  »

کمک ما و  هدـناروش  ار  مدرم  ما و  هدرک  اـپرب  هنتف  وت  دـض  رب  هک  يدوب  هتخاـس  مهتم  ارم  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  وت  هماـن  دـعب  اـما 
هنوگچ هّللا  ناحبس.رصقم  یهلا  قح  يادا  رد  مرگمتس و  نم  هک  يا  هتـشادنپ  نینچ  هدرمـش و  تشز  میاه  همانرب  رد  ار  نم  هب  ندرک 

ما و هدرواین  ناجیه  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـجنا  رد  زج  ار  مدرم  نم  نیقی  هب  يرمـش ؟ یم  زاـجم  ار  تمهت ) و   ) تبیغ وت 
نآرق رد   ) دـنوادخ هتفگ  هب  هار  نیا  رد  نم  ما و  هتـشادن  اور  متـس  رفاک )  ) قفانم نادـحلم  ای  نید  زا  ناـجراخ  نارگ و  ناـیغط  رب  زج 

ادخ نانمشد  اب  هک  یبای  یمن  دنراد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چیه  :» دیامرف یم  هک  اجنآ  ما  هتـسج  کسمت  دیجم )
دنوادـخ قح  رد  نم  يا  هتفگ  هکنیا  اما  و  . { هیآ 22 ، هلداجم ( . 1 « } دنـشاب اهنآ  نارـسپ  ای  ناردپ  دنچ  ره  دننک ، یتسود  شربمایپ  و 

ار یهلا  ملـسم  قوقح  هک  دـنک  یم  یهاتوک  لاعتم  دـنوادخ  قح  رد  یـسک  ؛ هدوبن نینچ  زگره  ادـخ  رب  هانپ  ، ما هدرک  یهاتوک  لاعتم 
وت هیواعم  يا  اتفگـش.دورب  هدننک  ناریح  ياه  تلالـض  غارـس  هب  هراومه  دیامن و  اه  تعدب  اه و  سوه  اوه و  رب  هیکت  دنک و  لیطعت 
یم هـتفرگ  شناگدـنب  زا  دـنوادخ  هـک  ار  یهلا  ياـه  ناـمیپ  ینک و  یم  تفلاـخم  لـقع  ناـهرب  اـب  یلو  ؛ ییوـگ یم  نخـس  یکین  زا 

تکاله يوس  هب  سوه  اوه و  ریـسم  رد  يا و  هدرک  وحم  ار  یهلا  ياه  هناشن  هدومن و  عیاض  ار  ماکحا  هتخاس ، اهر  ار  مالـسا.ینکش 
«. يراد یم  رب  ماگ 

: هک بیترت  نیا  هب  تسا  همدقم  نیا  همادا  رد  هدروآ  یضر  دیس  موحرم  هچنآ 

یم تـجح  ماـمتا  دـهد و  یم  زردـنا  دـنک و  یم  تحیـصن  نوگاـنوگ  قرط  زا  ار  هیواـعم  همدـقم  نآ  لاـبند  هـب  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
: دیامرف یم  انعم  رپ  هاتوک و  هلمج  هس  رد  تسخن  ؛ دیامرف

رظن دوخ  رب  دنوادخ  قح  رد  سرتب و  يراد  رایتخا  رد  هچنآ  دروم  رد  دنوادخ  زا  »

،َو َْکیَلَع ِهِّقَح  ِیف  ْرُْظنا  ،َو  َْکیَدـَل اَمِیف  َهّللا  ِقَّتاَف  ( ؛» درگ زاب  یتسین  روذـعم  نآ  نتـسنادن  رد  هک  يزیچ  ییاسانـش  تفرعم و  هب  نک و 
(. ِِهَتلاَهَِجب ُرَذُْعت  َال  اَم  ِهَفِْرعَم  َیلِإ  ْعِجْرا 

ياه تمعن  همه  ای  نیملـسم و  لاوما  ای  هتفرگ  رایتخا  رد  هک  دـشاب  یماقم  هب  هراشا  تسا  نکمم   « َْکیَدـَل اَـمِیف  َهّللا  ِقَّتاَـف  لّوا « هلمج 
.تسا هدش  هداد  وا  هب  هک  یهلا 
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فرـص وا  تعاط  قیرط  رد  ار  یهلا  ياه  تمعن  نادرگ و  زاب  يا  هدرک  بصغ  هک  ار  یماقم  دهد  یم  رادشه  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.نک

ناـنآ رب  یقح  هداد  شناگدـنب  هب  هک  تمعن  همه  نآ  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  َکـْیَلَع » ِهِّقَح  ِیف  ْرُْظنا  َو  : » مود هلمج 
باذع ترخآ  رد  دـننکن  ادا  ار  قح  نیا  رگا  هک  دـنیامن  يراددوخ  تسا  هدرک  یهن  هچنآ  زا  دـننک و  تعاطا  ار  وا  هکنیا  نآ  دراد و 

.تشاد دنهاوخ  یکاندرد 

مالـسلا هیلع  ماما  تفرعم  هب  هراشا  هغالبلا  جـهن  نارـسفم  زا  یعمج  هدـیقع  هب  ِِهَتلاَهَِجب » ُرَذـُْعت  اـَل  اَـم  ِهَفِْرعَم  َیلِإ  ْعِجْرا  َو  : » موس هلمج 
رد دورب  ایند  زا  هک  یسک  ؛ هیلهاج هتیم  تام  دقف  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  :» هدمآ فورعم  یتیاور  رد  هک  تسا  هعاطالا  بجاو 

نیمه اب  ثیدح  نیا  ( . 1 «. } تسا ّتیلهاج  رـصع  گرم  نوچمه  وا  گرم  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح 
بتک رد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  باوبا  زا  باب 33  ،ج 11،ص 492،ح 23، هعیشلا لئاسو  دننام  هعیش  بتک  رد  ریبعت 

هتیم هتتیمف  ماما  هیلع  سیل  تام و  نم  :» دـننام ؛ تسا هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یهباـشم  تاریبعت  اـب  ّتنـس  لـها 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  هدش  لقن  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  يرگید  ثیدح  رد  ،ج 10،ص 289 ) ریبکلا مجعملا  «.) هیلهاج

( { ،ج ص4،96 دمحا دنسم  «.) هیلهاج هتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  :» دومرف

روذـعم نآ  هب  لهج  ربارب  رد  ناسنا  هک  دـشاب  ینید  هّیهلا و  فراـعم  ماـمت  هب  هراـشا  هک  تسه  زین  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  لاـمتحا  نیا 
یم هیصوت  دراد ، قلخ  ادخ و  ربارب  رد  هک  یفیاظو  نید و  عورف  لوصا و  تفرعم  هب  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب.تسین 

.دنک

ِتعاطا اریز  :» دیازفا یم  یتسین ) نآ  هب  لهج  رد  روذعم   ) دومرف نایب  هچنآ  رب  لالدتسا  ناونع  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هک دراد  ینتـساوخ  یماجنارـس  ،و  میقتـسم راکـشآ و  نشور و  ياه  هداج  ، ینارون ياه  هار  ، حـضاو ياه  هناشن  یهلا ) یهاون  رماوا و  )

ًهَّجَحَم ،َو  ًهَرِّیَن ًالُبُس  ،َو  ًهَحِضاَو ًاماَلْعَأ  ِهَعاَّطِلل  َّنِإَف  ( ؛» دنوش یم  فرحنم  نآ  زا  نادرخبان  ناگیامورف و  دنـسر و  یم  نآ  هب  نادنمـشوه 
شور يانعم  هب  دراد و  يردصم  مسا  يانعم  هاگ  « هجهن ( .» 2  } ًهَجْهَن  { .تسا میقتسم  نشور و  عیـسو و  هداج  يانعم  هب  « هجحم ( .» 1}

هب « سّیک » عمج « سایکا ( .» 3  } ُساَیْکَْألا اَهُدِرَی  ، ًهَبَلَّطُم ًهَیاَـغ  َو  .تسا ،}  نشور  حـضاو و  ياـنعم  هب  یفـصو و  ياـنعم  هاـگ  دـیآ و  یم 
فیعـض و ناسنا  يانعم  هب  « صرح » نزو رب  « سکن » عمج « ساـکنالا ( .» 4 (. } ُساَْکنَْألا اَهُِفلاَُخی  َو   {، .تسا دنمـشوه  رایـشوه و  ياـنعم 

 { .تسا هدش  هتفرگ  يزیچ  ندش  هنوراو  يانعم  هب  « سکع » نزو رب  سکن » » هشیر زا  تسا و  درخبان  تسپ و 

چـیپ و رپ  دوب و  کیرات  هار  ییوگب  یناوت  یمن  تمایق  رد  زگره  هک  دـنک  یم  تجح  مامتا  هیواعم  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ربتعم  ثیداحا  ، وس کی  زا  تانیب  تایآ  ؛ تسا نشور  نآ  ياه  هناشن  : دیامرف یم  متخانشن  ار  نآ  نم  مخ و 
یم ییامندوخ  نآ  ياج  ياج  رد  هک  دنتـسه  هار  نیا  ياـه  هناـشن  یگمه  موس  يوس  زا  یلقع  نشور  لـیالد  رگید و  يوس  زا  هلآ  و 

تداعـس هک  نآ  ییاهن  فده  و   « ًهَجْهَن ًهَّجَحَم  هار «: هروک  هن  تسا  هار  هاش  ریـسم  و   « ًهَرِّیَن ًالُبُـس  تسین « کیرات  هداج  هوالع  هب.دـننک 
.تسا مولعم  همه  يارب  زین  تسا  نادیواج 

راکـشآ عیـسو و  هداـج  ياـنعم  هب  هک  ار  « هجحم  » مه هدروآ و  دوخ  مـالک  رد  تسا  لـیبس  عمج  هک  ار  « لبـس » مه ماـما  هکنیا  بلاـج 
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دورب و شیپ  دصقم  يوس  هب  سپس.دناسرب  یلـصا  هداج  هب  ار  دوخ  ات  دنک  یم  تکرح  یعرف  ياه  هداج  زا  ًالومعم  ناسنا  اریز  ، تسا
اما ؛ تسا دّدعتم  تسا  تکرح  زاغآ  هک  یعرف  هداج  هک  تسا  نیمه  هب  رظان  ، هدمآ درفم  هغیـص  اب  « هجحم عمج و« هغیـص  اب  « لبـس » رگا

.تسا یکی  ًالومعم  یلصا  هداج 

اهنآ همه  هک  تسا  هدمآ  « هبولطم » خسن زا  یـضعبرد  مال و  دیدشت  هب  هاگ  هدش و  هدـناوخ  اط  دـیدشت  هب  هاگ   « ًهَبَلَّطُم ًهَیاَغ  هب « ریبعت  اما 
.تسا بولطم  يانعم  نامه  هب 

تداعـس هب  ندیـسر  هّللا و  یلا  برق  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  یبوـلطم  فدـه  ياراد  دـنوادخ  تعاـطا  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رـضاح نوچ  ، دنور یم  فده  نیا  غارـس  هب  نادنمـشوه.تسایند  رد  یهلا  تمحر  فطل و  لومـش  ترخآ و  رد  تاجن  نادـیواج و 

ماما زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دننک هضواعم  ایند  تاوهش  تاماقم و  لاوما و  اب  ار  راگدرورپ  ياضر  نادیواج و  تداعس  دنتسین 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(1 « } دــناریمب ار  شلیاذر  دــنک و  اــیحا  ار  شلیاــضف  هـک  تـسا  یــسک  دنمــشوه  ؛ ُهَـلئاذَر َتاـَـمأ  ُهَِلئاـَـضَف َو  اـَـیْحَأ  ْنَـم  ُسِّیَْکلا  »
دنمـشوه ؛ ِهَرِخْآلا ُسِّیَک  ُسِّیَْکلا  اَمَّنِإ  :» دومرف میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و  . { ،ص 322،ح 7464 مکحلاررغ .

. { ،ج 71،ص 162 راونالاراحب ( . 2 «. } دشاب هتشاد  يدنمشوه  ترخآ  دروم  رد  هک  تسا  یسک  یعقاو 

دـننک و یم  تعانق  رابتعا  یب  رادـیاپان و  رذـگدوز و  يایند  قرب  قرز و  هب  اهنت  دـنا و  فلاخم  فدـه  نیا  اب  ناـگیامورف  ، لـباقم رد 
.تساهنآ تهافس  رب  لیلد  دوخ  هک  دنشورف  یم  نآ  نیرت  شزرا  مک  هب  ار  عاتم  نیرتاهبنارگ 

ره :» اریز ، وشم فرحنم  دـنوادخ  تعاط  میقتـسم و  طارـص  زا  هک  دـهد  یم  رادـشه  هیواعم  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم وا  زا  ار  شتمعن  دنوادخ  ؛ دش دهاوخ  نادرگرـس  یهارمگ  یتخبدب و  نابایب  رد  هدش و  فرحنم  قح  زا  دـبات  رب  يور  نآ  زا  سک 

تسا ریسم  زا  فارحنا  يانعم  هب  « بقن » نزو رب  « بکن » هشیر زا  « بکن ( .» 3  } َبَکَن ْنَم  ( ؛» دتـسرف یم  وا  رب  ار  شتازاجم  الب و  دریگ و 
یم هتفگ  اـیند  تبکن  ناـسنا  هب  اـیند  ندرک  تشپ  هب  تهج  نیا  زا.دـنادرگ  رب  يور  دوش و  فرحنم  هار  زا  هک  تسا  یـسک  بکاـن  و 

(. ُهَتَمِْقن ِِهب  َّلَحَأ  ،َو  ُهَتَمِْعن ُهّللا  َرَّیَغ  ،َو  ِهیِّتلا ِیف  َطَبَخ  ِّقَْحلا ، ِنَع  َراَج  اَْهنَع   { .دوش

تسا ینادرگرـس  قح و  زا  يرود  هک  ادخ  تعاط  ریـسم  زا  فارحنا  میقتـسم  هجیتن  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  ، هلمج راهچ  نیا  رد 
یم تسوا ، باذـع  لاگنچ  رد  ندـش  راتفرگ  یهلا و  ياه  تمعن  زا  ندـنام  مورحم  هک  نآ  ییاهن  هجیتن  هب  سپـس  دـنک و  یم  هراشا 

.دزادرپ

مالـسلا هیلع  ماما  راتفگ  نیا  تسا و  همدقملا  يذ  هجیتن و  هلزنم  هب  مراهچ  موس و  هلمج  ود  همدـقم و  هلزنم  هب  عقاو  رد  لّوا  هلمج  ود 
(1  «. } ْمِهِـسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللا  َّنَِأب  َِکلذ  دیامرف «: یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  هب  هراشا  ایوگ 

.{ هیآ 53 ، لافنا .

يور یم  هک  هار  نیا  زا  ار  وت  ییاهن  تشونرـس  دـنوادخ  هک  شاب  نتـشیوخ  بقارم  راهنز  راهنز  :» دـیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
هب وت  هک  ارچ  مومذـم ) یتبقاع  موش و  یتشونرـس   ) هدرک نایب  دوش  یم  یهتنم  نآ  هب  وت  یناگدـنز  روما  هک  ار  هچنآ  هتخاس و  نشور 
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َِکب ْتَهاَـنَت  ُثـْیَح  ،َو  َکَـلِیبَس َکـَل  ُهـّللا  َنََّیب  ْدـَـقَف  َکَـسْفَن ! َکـَـسْفَنَف  ( ؛» يور یم  شیپ  رفک  هاــگلزنم  راــبنایز و  یتبقاــع  يوـس 
(. ٍْرفُک ِهَّلَحَم  ،َو  ٍرْسُخ ِهَیاَغ  َیلِإ  َْتیَرْجَأ  ْدَقَف  ، َكُرُومُأ

: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  ریبعت  نیا 

رد هک  ار  یهار  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  و  .{ هیآ 105 ، هدئام ( . 2 « } دیشاب دوخ  بقارم  ؛  ْمُکَـسُْفنَأ ْمُْکیَلَع  » 
.درگ زاب  وش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ؛ درادن رفک  نارسخ و  یتخبدب و  زج  یماجنارس  يا  هتفرگ  شیپ 

نییبت وت  يارب  ار  تاجن  نشور  هار  دـنوادخ  هک  دـنا  هدرک  انعم  هنوگ  نیا  ناحراش  زا  يرایـسب  ار   « َکَـلِیبَس َکـَل  ُهّللا  َنََّیب  ْدَـق  هلمج «
يرگید زیچ  هلمج  نیا  زا  روظنم.تشادن  رارکت  هب  يزاین  دوب و  هدمآ  لبق  تارابع  رد  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  هدرک 

رگا «. هتخاس نایب  وت  يارب  ار  نآ  موش  هجیتن  دـنوادخ  ییامیپ و  یم  هک  ار  ییاـطخ  ریـسم  نیا  دـنوادخ  : دـیامرف یم  هکنیا  نآ  تسا و 
.تسا بسانتم  انعم  نیمه  اب  زین  دعب  ياه  هلمج  مینک  تقد 

تبقاع هب  ار  هیواعم  رگید  هلمج  راهچ  اب  تسا ) هدروآ  یـضر  دیـس  موحرم  هچنآ  قباطم   ) همان نیا  نایاپ  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یهارمگ تلالـض و  هاگترپ  رد  هتخاس و  دراو  رـش  نورد  هب  ار  وت  تسفن  ياوه  اریز  :» دـیامرف یم  دزاس و  یم  رتانـشآ  شلامعا  موش 

زا « کتجلوا ( .» 1  } َْکتََجلْوَأ ْدَق  َکَسْفَن  َّنِإَف  ( ؛» تسا هتخاس  راوشد  وت  رب  ار  تاجن  ياه  هار  هدومن و  لخاد  اه  هکلهم  رد  هتخادـنا و 
یم لوعفم  ود  تسا و  لاعفا  باب  زا  هک  « ًارش کتجلوا  » نیاربانب ، هدش هتفرگ  يزیچ  رد  لوخد  دورو و  يانعم  هب  « جولو »و« جالیا » هشیر

ندرک ترپ  يانعم  هب  « ماحقا » هشیر زا  « کـتمحقا ( .» 2  } َکـْتَمَْحقَأ ،َو  ًاّرَـش  { .دـنک یم  رـش  دراو  ار  وت  هک  تسا  نیا  شموـهفم  دریگ 
.دنک یم  باترپ  یهارمگ  رد  ار  وت  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دریگ و  یم  لوعفم  ود  زین  لعف  نیا  ؛ رگید ءیـش  نوردـنا  تسا  يزیچ 

رد « تقو » نزو رب  « رعو »و« راعیا » هشیر زا  « ترعوا ( .» 4  } ْتَرَعْوَأ َو  َِکلاَهَْملا ، َْکتَدَرْوَأ  َو   {، .تسا یهارمگ  ياـنعم  هب  « ّیغ ( 3  } ًاّیَغ {
رب ار  تاجن  ياه  هار  هک  تسا  نیا  شموهفم  « کلاسملا کیلع  ترعوا  » هلمج تسا و  تبوعـص  يراوشد و  یتخـس و  يانعم  هب  لصا 

(. َِکلاَسَْملا َْکیَلَع   { .دوش یم  هتفگ  « ریعو » خالگنس روبعلا و  بعص  نیمزرس  هب  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  راوشد  تخس و  وت 

هراـشا دــنک  یط  ار  وا  هار  هـک  سک  ره  هیواـعم و  لاـمعا  موـش  تبقاـع  داـعبا  زا  یکی  هـب  هناـگراهچ  ياـه  هـلمج  نـیا  زا  کـی  ره 
ریغ هب  ار  لاملا  تیب  لاوما  دوش و  هدولآ  ناهانگ  یب  نوخ  هب  ناسنا  تسد  هک  رتدب  نیا  زا  يرـش  هچ.ندش  رـش  راتفرگ  تسخن.دراد 

اه و تقایل  نتـشادن  اب  دسانـشن و  ار  دوخ  ردق  دنک و  زواجت  دوخ  دـح  زا  ناسنا  هک  رتارف  نیا  زا  یهارمگ  ّیغ و  هچ  دـهدب و  شلها 
هک رتدـب  نیا  زا  يا  هکلهم  هچ  دـنک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  قلخ و  ییاوشیپ  تفالخ و  ياعدا  ، اـه یگتـسیاش 
هار هک  دنک  هانگ  ردقنآ  ناسنا  هک  رت  لکشم  نیا  زا  یلکشم  هچ  دوش و  یم  یهتنم  منهج  هب  هک  دنکفیب  ییاهریسم  رد  ار  دوخ  ناسنا 

.ددنبب دوخ  يور  هب  ار  تشگزاب 

390 ص :
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ناشدنزرف هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همان  : 31 همان

عوضوم

نیرضاحب هیلإ  اهبتک  یلع ع  نب  نسحلل  هل ع  هیصو  نم  و 

لاس 38 رد  دوب  هدیـسر  نیرـضاح »  » نیمزرـس هب  تشگ و  یم  زاب  نیفـص  گنج  زا  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  همان  )
{ .دشاب یم  ماش  عباوت  زا  يرهش  سلاب »  » رهش فارطا  ياهاتسور  ای  قارع ، ماش و  نیب  ياهاتسور  نیرضاح ، ( } يرجه

لوا شخب 

همان نتم 

َال اَم  ِلِّمَؤُْملا  ِدُولْوَْملا  َیلِإ  ؛ ًادَغ اَْهنَع  ِنِعاَّظلا  ،َو  یَتْوَْملا َنِکاَسَم  ِنِکاَّسلا  ، اَْینُّدِلل ِِملْـسَتْسُْملا  ، ِرُمُْعلا ِِربْدُْـملا  ، ِناَمَّزِلل ِّرِقُْملا  ، ِناَْفلا ِدـِلاَْولا  َنِم 
،َو اَیاَنَْملا ِمیِرَغ  ،َو  ِروُرُْغلا ِرِجاَت  ،َو  اَْینُّدلا ِدـْبَع  ،َو  ِِبئاَصَْملا ِهَّیِمَر  ،َو  ِماَّیَْألا ِهَنیِهَر  ،َو  ِماَقْـسَْألا ِضَرَغ  ، َکَلَه ْدَـق  ْنَم  َلِیبَس  ِِکلاَّسلا  ، ُكِرْدـُی

.ِتاَْومَْألا ِهَفِیلَخ  ،َو  ِتاَوَهَّشلا ِعیِرَص  ،َو  ِتاَفْآلا ِبُُصن  ،َو  ِناَزْحَْألا ِنیِرَق  َو  ِموُمُْهلا ، ِفِیلَح  ،َو  ِتْوَْملا ِریِسَأ 

اه همجرت 

یتشد

نکـسم درادن - يا  هراچ  ایند  ندش  يرپس  رد  هک  هداهن - رـس  تشپ  ار  یگدـنز  نامز ، تشذـگ  هب  هدـنراد  فارتعا  یناف ، يردـپ  زا 
متخ یتسین  هب  هک  یهار  هدنور  دیآ ، یمن  تسد  هب  هک  يزیچ  دنمزآ  يدنزرف  هب  ادرف ، هدننک  چوک  و  ناگتشذگ ، هاگیاج  رد  هدیزگ 
راد ماو  راک ، بیرف  يایند  هدـننک  ادوس  ایند ، راتفرگ  بئاصم ، سرریت  رد  و  راگزور ، ورگ  رد  اه ، يرامیب  فدـه  ایند  رد  دوش ،  یم 

ناگتشذگ نیشناج  و  اه ، شهاوخ  هداتفا  رد  كاخ  هب  اهالب ، جامآ  اه ، هودنا  نیشن  مه  اهجنر ، دنگوس  مه  گرم ، ریسا  اه ، يدوبان 
 . تسا

يدیهش

، تساریذـپ ار  نامز  یگریچ  .تسانف و  هناتـسآ  رد  هک  يردـپ  زا  تسا  هتـشون  نیرـضاح  رد  نیفـص ، زا  تشگزاب  ماـگنه  ار  نآ  هک 
هدنچوک ادرف  و  ناگدرم ، يارـس  هدنمرآ  .تسا و  ناهج  نیا  هدنهوکن  هداد ، ندرگ  راگزور  شدرگ  هب  هداهن ، رـس  تشپ  ار  یگدنز 

هک يدـنزرف  .دـیآ  رد  یتـسین  ناـهج  هب  هک  تسا  یهار  هدـنور  دـیاین ، تسد  هب  هک  تسا  يزیچ  دـنموزرآ  هـک  يدـنزرف  هـب  .نآ  زا 
بیرف رگادوس  .نامرف  هب  شوگ  هدنب  ار  ایند  دوخ  و  تسا ، نارپ  ودب  اهتبیـصم  ریت  .هنامز  تشذگ  هورگ  رد  تسا و  هناشن  ار  اهیرامیب 

هب و  ناشن ، ار  اهبیـسآ  تسا و  نیـشنمه  ار  اهمغ  و  رازآ ،- ناج  ياـه - هودـنا  دـنگوس  مه  ندرم و  يدـنب  و  رادـماو ، ار  اـنف  تسا و 
.ناگدرم نیشناج  و  تساهتوهش ، هدنکفا  كاخ 

یلیبدرا
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نیا نامز  هدنراذگاو  هدنریذپ  انف  ردپ  زا  نیّفص  زا  وا  نتـشگزاب  دزن  اجنآ  دندوب  رـضاح  یعـضوم  رد  وا  يوسب  ارنآ  تسا  هتـشون  هک 
ناگدرم نوکـس  عضاوم  رد  هدـیمارآ  ار  ایند  رم  هدـننک  تّمذـم  راگزور  ياـفج  يارب  هدـنهن  ندرگ  ار  دوخ  رمع  هدرک  رب  تشپ  ارس 
راگزور رد  دش  كاله  هک  یـسک  هارب  هدنور  هار  راد  نیا  رد  دبای  یمن  رد  هک  يزیچب  راودیما  دنزرف  يوسب  ادرف  نآ  زا  هدننک  چوک 

رورغ هک  يزیچ  هدننک  تراجت  ایند و  هدـنب  رامـش و  یب  ياهتبیـصم  فدـه  رادـیاپ و  ياهزور  نید  ورگب  رایـسب و  ياهیرامیب  هناشن 
هدش هدنکفا  اهتفآ و  هدش  هدرک  ياپ  رب  اههودـنا و  نیـشنمه  اهمغ و  دـنگوس  مه  گرم و  راتفرگ  اه و  گرم  ماو  يربخیب و  تسا و 

ناگدرم هدننک  وسمه  هلطاب و  ياهوزرآ 

یتیآ

هدننک شهوکن  هدش ، راگزور  شدرگ  میلست  دراد و  نتفر  رد  يور  شرمع  هک  نامز ، تشذگ  هب  فرتعم  انف و  هناتسآ  رد  يردپ  زا 
تـسد هب  هک  تسا  يزیچ  دنموزرآ  هک  دوخ  دنزرف  هب  ددنب ، یمرب  تخر  اجنآ  زا  ادرف  هک  ناگدرم ، يارـس  رد  هدنریگ  ياج  ناهج ،
ياهریت هک  يرـسپ  .راگزور  تشذـگ  ناگورگ  تساهیرامیب و  جامآ  دـنا و  هدیـسر  تکاله  هب  هک  تسا  یناـسک  هار  ورهار  دـیاین ،

رسمه اه و  هودنا  نامیپ  مه  تسا و  یتسین  ریـسا  گرم و  رادماو  و  بیرف ، رگادوس  تسایند و  هدنب  تسا ، ناور  وا  يوس  هب  بئاصم 
.تسا ناگدرم  نیشناج  تاوهش و  هدروخ  نیمز  تافآ و  جامآ  تساهمغ ،

نایراصنا

رفس ، تاوما يارس  نکاس  ، ایند هدننک  شهوکن  ، راگزور هب  میلست  ، هتشاذگ رـس  تشپ  رمع  ، نامز ياه  یتخـس  هدنریذپ  ، یناف يردپ  زا 
هناشن ، ماّیا ناگورگ  ، ضارما فده  ناگدش ،  هابت  هار  کلاس  ، دیآ یمن  تسد  هب  هچنآ  هب  دنموزرآ  دـنزرف  هب  ادرف ، رد  نآ  زا  هدـننک 
هدروخ نیمز  ، اهبیـسآ فدـه  ، اههودـنا نیـشنمه  اه ، هصغ  هارمه  ، ندرم ریـسا  ، گرم نویدـم  ، رورغ رجات  ایند ، هدـنب  ، بئاصم ياهریت 

 . ناگدرم نیشناج  ،و  تاوهش

حورش

يدنوار

تافصلا هذه  نم  هدحاو  لک  یف  .هفص و  رشع  هعبراب  هفصو  دلو و  یلا  تافص ، عبسب  هفصو  با و  نم  اهنا  مالسلا  هیلع  هتیصو  نونع 
نم هیصو  هذه  ینعی  نامزلل ، رقملا  هلوقب  هنرق  کلذل  و  فقولا ، یلع  نافلا  دلاولا  نم  الوا  لاقف  .ربتعا  نمل  هربع  رصبتسا و  نم  هریصب 

ماذـلا رهدـلا ، ثداوحل  داقنا  هرمع و  ربدا  يذـلا  هئانف  هلاوحا و  فالتخا  هئاضقنا و  نامزلا و  ریغتب  رقم  هنا  و  لـیلق ، نع  ینفیـس  دـلاو 
نع لحری  يا  نعظی : .مهریغل و  اهوکرت  اوتامف و  اهیف  اوناک  موق  راد  نکـسی  يذـلا  اهترامع  یلا  اهیلا و  اودنتـسا  نیذـلا  ایندـلا  لهال 

ارـصان دجی  اذا ال  هکردی ، الف  نیدلا  رمعی  نا  اجر  نا  يذلا  تایلبلا ، نحملا و  هذهل  ضرعم  دلو  یلا  بیرق ، نع  يا  ادغ ، ایندلا  هذـه 
اهعاجواب و ضارمالا  هیمرت  فدـه  هلزنمب  کلذ  عم  وه  و  اضیا ، لـتقی  فسا و  هصغب و  هلثم  شیعی  ناـب  هدـلاو  قیرط  کلـسی  هیلع و 

هنیهرلا لیق : و  یمری ، يذلا  فدـهلا  ضرغلا : .يرخا و  هقـشم  رخآ و  فیلکتب  هبلاطی  رخآ  موی  یتای  املکف  مایالا ، دـنع  هنوهرم  هسفن 
اهل دـیبعلاک  ایندـلا  ءانبا  نا  و  تابیـصملا ، هداطـصی  ایندـلا  راد  یف  یح  لک  يا  دیـصلا ، هیمرلا : .ثیناتلل و  ءاهلا  سیل  نهرلا و  ینعمب 
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.طتحی و مل  نا  هرغی  نا  نکمی  ورغلا و  عاتم  یف  فرـصتی  اـهیف و  فرـصتی  نم  يا  فرـصتلا ، هراـجتلا : .اـهنحم و  اهدـئادشل و  ءـالذا 
اذـه یلا  راشا  .ینفی و  نا  یلا  هئاـضعا  نم  وضع  موی  لـک  هیف  تومی  توملا  بابـسا  ایندـلا  یف  یحلا  بلاـطی  يا  نویدـملا ، میرغلا :

یف هریغ و  فلح  یف  نوکی  نم  فیلحلا : .توملا و  ءارـسا  اناک  هعفد  اننکمی  و ال  ردـقم ، هنال  هینملا  یمـسی  توملا  ایانملا و  هبعمجب 
: انالف تبـصن  و  بوصنملا ، یـشلا ء  بصنلا : .هتمقا و  اذا  یـشلا ء : تبـصن  ردـصم  بصنلا  .بحاـصملا و  نیرقلا : .همزـالیف و  هدـهع 

.هبحاص مزل  ام  همزلی  ریعلا  فلخ  یجی ء  نم  هفیلخلا : .بعتی و  رمال : بصن  نم  و  هتیداع ،

يردیک

هب و ال رتغی  نم  رـضی  هینب و  نم  دـحال  یفی  یح و ال  لک  ینفی  هناب  نامزلل  رقی  يا  نامزلل : رقملا  نافلا  دـلاولا  نم  مالـسلا : هیلع  هلوق 
ایالبلا ماهسل  بوصنملا  ضرغلاک  يا  تافالا : بصن  .هیدری و  وه  الا و  دحا  هیرابت  هنا ال  هیدجی و 

مثیم نبا 

لحم رد  نیفـص  زا  تشگزاـب  زا  سپ  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  نـسح  شدـنزرف )  ) هـب هـک  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ياهتیـصو  هـلمج  زا 
- هیفنح نب  دـمحم  شرـسپ  هب  ار  تیـصو  نیا  هک  تسا ، هدرک  تیاور  هللا - همحر  هیوباـب - نب  رفعج  میوـگ : یم  .تشوـن  نیرـضاح 

تسا لمتشم  یلمع  تمکح  فیاطل  قیاقد و  رب  یمالک  ره  زا  شیب  نخس و  نیرتاسر  نیرتاویـش و  زا  نآ  و  تشون ، هنع - هللا  یـضر 
لوا شخب  تسا : شخب  نیا  رد  تسا ، ماش  رد  یلحم  ماـن  نیرـضاح  و  دـنک ، یم  توعد  ادـخ  هار  هب  هک  تسا  یتراـبع  نیرتلماـک  و 

، مسق مه  فیلح : .تسا  فرـص  مسا  هب  تیفـصو  زا  مسا  لقن  يارب  ءات  فدـه ، هیمر : ناـگورگ ، هنیهر : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما راـتفگ 
میلست رمع ، هب  هدرک  تشپ  فرتعم ، نامز  يراومهان  هب  گرم ، هناتـسآ  رد  يردپ  زا  هناشن .)  ) دوش بصن  ییاج  هب  هک  يزیچ  بصن :

يزیچ دنموزرآ  هک  شدـنزرف  هب  دـننک ، یم  چوک  اه  هناخ  نآ  زا  ادرف  هک  نآ  ناگدرم و  ياه  هناخ  نکاس  ایند ، هب  نیبدـب  راگزور ،
ایند هدنب ي  اهمغ و  اهتبیـصم و  جامآ  لحم  راگزور و  ناگورگ  اهیرامیب و  فده  ناگدشدوبان ، هار  هدنور ي  دـسر ، یمن  هک  تسا 

هدروـخ ي نیمز  اـهتفآ و  ریت )  ) ناـشن اـهمغ و  مدـمه  اـهجنر و  مـسق  مـه  گرم و  راـتفرگ  اـهیدوبان ، راکهدـب  رورغ و  رگادوـس  و 
تفه دوـخ ، يارب  راوـگرزب  نآ  تسا ، تیـصو  ناوـنع  هلزنم ي  هب  هـک  شخب  نـیا  رد  .ناـگدرم  نانیـشناج  یناـسفن و  ياهـشهاوخ 

، تسا هدروآ  نادـنچ  ود  ار  شدـنزرف  ياهیگژیو  هدومرف و  نایب  ایند  هب  نتـسبن  لد  هنیمز ي  رد  ات  هدراهچ  شدـنزرف  يارب  یگژیو و 
راک هب  نآ ، هجیتن  مسا  هب  یـش ء  هیمـست  باب  زا  زاجم  تروص  هب  ظفل  نیا  نافلا ، نم  لوا : تسوا : تحیـصن  تیـصو و  فده ، اریز 
زیاج لمع  نیا  .تسا و  هدرک  فقو  نافلا  يای  فذـح  اب  نامزلل  مود  هملک  هنیرق  تیاعر  تهج  هب  ار  ینافلا  صوقنم  مسا  تسا  هتفر 

ار راـگزور  ییوـگ ، دراد ، نآ  ياـهینوگرگد  تسد  رد  دوـخ  یناوتاـن  هـب  رارقا  ربـج ، روز و  رثا  رب  ینعی  ناـمزلل : رقملا  مود : .تـسا 
نآ رمع  هک  تهج  نآ  زا  رمعلاربدـملا  موس : .دـننک  یم  فارتـعا  وا  تردـق  هب  نادرواـمه  هک  تسا  هدرک  ضرف  تردـقرپ  ینمـشد 
هچ ایندلل  ماذلا  مجنپ : .تسا  نامزلل  رقملا  زا  رتاویـش  ترابع  نیا  هک  رهدـلل  ملـستسملا  مراهچ : .دوب  لاس  تصـش  هب  بیرق  راوگرزب 

نیا ینعم  یتوملا  نکاسم  نکاسلا  مشش : .تسا  هتسج  یم  يرود  نآ  زا  شیاهیتشز  نایب  اب  هدوب و  رازیب  ایند  زا  ترـضح  نآ  هتـسویپ 
ناگدرم لزنم  ایند  هک  بلطم  نیا  يروآدای  هلیـسو ي  هب  تسنآ  رد  ندنام  ایند و  هب  یگتـسبلد  دامتعا و  زا  يرود  هب  بیغرت  ترابع 

ریظن ایند ) زا   ) ترفن داجیا  تهج  رد  و  دش ، دهاوخ  نانآ  تشونرس  راچد  دراد ، رارق  تاوما  تنوکـس  لحم  رد  سک  ره  اریز  .تسا 
زا هیانک  ادغ  ییادج و  روآدای  ترابع  نیا  ادغ  اهنع  نعاظلا  متفه : .تسا  مهـسفنا  اوملظ  نیذلا  نکاسم  یفم  تنکـس  هکرابم و  هیآ 
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هب هلمج  نیا  رد  كردـی ، ام ال  لموملا  لوا : دـنزرف : هرابرد ي  اما  .تسا  ییادـج  نامه  يارب  هراعتـسا  نعاظلا  ظفل  ییادـج و  نامز 
نتـشاد وزرآ  ایند و  زا  نتخاس  يرود  لیلد  و  تسا ، ترخآ  ندرک  شومارف  ثعاـب  نآ  اریز  هدـش ، رما  وزرآ  لوط  زا  نتـسج  يرود 

نامه تسا ، دنموزرآ  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  تسایند ، نیا  رد  هک  یتقو  ات  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  .دـسر  یمن  وا  هب  هک  تسا  يزیچ 
و نتـشاد ، وزرآ  يدنمزآ و  دبای : یم  تدش  وا  رد  تلـصخ  ود  یلو  دوش  یم  ریپ  مدآ  دـنزرف  تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  يروط 

دنا هدش  كاله  هک  یناسک  هار  کله ، دـق  نم  لیبس  کلاسلا  مود : .دـنوش  هدروآرب  اهنیا  هکنآ  یب  دـیآ  یم  رـس  هب  رمع  دـیدرت  یب 
تـسا هداد  تبـسن  دنا ، هدـش  كاله  هک  یناسک  هب  ار  هار  هک  نیا  .رمع و  لزانم  یط  ترخآ و  تمـس  هب  تسایند  زا  ترفاسم  نامه 
هناشن هلزنم ي  هب  وا  هک  هدروآ  شدنزرف  يارب  هراعتـسا  ار  ضرغلا  ظفل  ور  نآ  زا  ماقـسالا  ضرغ  موس : .تسا  گرم  يروآدای  يارب 

هک نیا  رابتعا  هب  تسا  هدروآ  دوخ  دنزرف  يارب  هراعتـسا  ار  هنیهرلا  ظفل  مایالا  هنیهر  مراهچ : .تساهیرامیب  ياهریت  تباصا  دروم  يا 
نیا بئاـصملا  هیمر  و  مجنپ : .تسا  رادورگ  راـیتخا  رد  ناـگورگ  هکناـنچ  تسا  نآ  مکح  رد  لـخاد  تاـقوا و  هب  هتـسباو  وا  دوـجو 
دبع ظفل  ایندلا  دبع  و  مشـش : .تسا ) دیادش  ياهریت  فدـه  وا  هک  نیا  يارب  تسا  هراعتـسا   ) ماقـسالا ضرغ  ترابع  لثم  زین  ترابع 

شیوخ يالوم  رگراک  رادربنامرف و  هدـنب ، هک  نانچمه  تسوا ، رازگراک  ایند و  عیطم  تقیقح  رد  ایند  بلاط  هک  اریز  تسا ، راعتـسم 
رجات هملک ي  .تسا و  هنادواج  یقیقح و  راـک  بسک و  زا  تلفغ  بیرف و  اـیند ، يارب  وا  تراـجت  ینعی  رورغلا  رجاـت  و  متفه : .تسا 

و متشه : .دندیفم  ياهتساوخ  همه  اهنآ  هکنیا  نامگ  هب  ایند  رـش  هار  رد  دوخ  تیلاعف  لام و  فرـص  لیلد  هب  تسا ، ناسنا  زا  هراعتـسا 
يراکبلط دـننامب  وا  یپ  رد  لجا  تسا و  يرفاسم  نوچمه  رـشب  درف  ره  هکنیا  رابتعا  هب  تسا  ناسنا  زا  هیانک  میرغ  ظفل  اـیانملا  میرغ 

.نآ زا  نتـشادن  یـصالخ  گرم و  هب  وا  ندوب  میلـست  ظاحل  هب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  ریـسا  ظفل  مهن : .تسا  دوخ  راکهدـب  یپ  رد 
كاکفنا رابتعا  هب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  نیرق  فیلح و  ظافلا  نازحالا ، نیرق  و  مهدزای : .تساهمغ  مدمه  مومهلا : فیلح  و  مهد :

هیمر لثم و  تافالا ، بصن  و  مهدزاود : .دنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  نامیپ  مه  ود  هک  يروط  نامه  اههودـنا  مغ و  زا  وا  يریذـپان 
بولغم تهج  هب  تسا  هدش  هدروآ  هراعتسا  عیرص  هملک  تاوهشلا ، عیرص  و  مهدزیـس : .تساهتفآ  ضرعم  رد  ینعی  .تسا  بئاصملا ،

يروآدای اب  ترابع  نیا  رد  تاومـالا ، هفیلخ  و  مهدراـهچ : .لوتقم  ياـنعم  هب  لـیتق  نوچمه  سفن  ياوه  تسد  رد  وا  ندوب  روهقم  و 
هک امکح  زا  یضعب  نخـس  ریظن  تساهنآ ، هب  نتـسویپ  ضرعم  رد  ناگدرم  نیـشناج  هک  اریز  دیامرف ، یم  ایند  زا  ترفن  داجیا  گرم 

.دراد گرم  اب  یلوصا  تبسن  درادن ، دوجو  هدرم  يردپ  زج  مدآ  وا و  نیبام  هک  یتسارب  دنا : هتفگ 

دیدحلا یبا  نبا 

لوسر هامس  هرجهلا و  نم  ثالث  هنـس  ناضمر  رهـش  نم  فصنلل  یلع ع  نب  نسحلا  دلو  شیرق  باسنأ  باتک  یف  راکب  نب  ریبزلا  لاق 
 . نیسمخ هنس  لوألا  عیبر  رهش  نم  نولخ  لایلل  یفوت  انسح و  هللا ص 

 . نسح مسا  نم  نیسح  مسا  قتشا  امهعباس و  موی  امهنع  هللا  یضر  انیسح  انسح و  یمس  هللا ص  لوسر  نأ  يورملا  لاق و 

 . هضف هنزوب  تقدصتف  امهرعش  تنزو  امهعباس و  موی  انیسح  انسح و  تقلح  همطاف ع  نأ  دمحم ع  نب  رفعج  يور  لاق و 

.ضرملا : وکشلا ( 1 هوکش {  یف  هللا ص  لوسر  یلإ  اهینباب  همطاف ع  تتأ  تلاق  عفار  یبأ  تنب  بنیز  تور  ریبزلا و  لاق  - 14,15,2,3
یتأرج هل  نإف  نیسح  امأ  يددوس و  یتبیه و  هل  نإف  نسح  امأ  لاقف  ائیش  امهثروف  كانبا  ناذه  هللا  لوسر  ای  تلاقف  هیف  یفوت  يذلا  { 
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يدوج و 

هللا مساق  نیترم و  هلام  نم  جرخ  هعم و  بئانجلا  داقت  ایشام  هجح  هرشع  سمخ  جح  نسحلا ع  نأ  هیلامأ  یف  بیبح  نب  دمحم  يور  و 
- . افخ کسمی  افخ و  یطعی  العن و  کسمی  العن و  یطعی  ناک  هنأ  یتح  هلام  تارم  ثالث  لج  زع و 

یـصعی ارعاش  یطعت  هللا أ  ناحبـس  هئاسلج  نم  لـجر  هل  لاـقف  ارعاـش  یطعأ  نسحلا ع  نأ  اـضیأ  بیبح  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  يور  و 
رشلا ءاقتا  ریخلا  ءاغتبا  نم  نإ  کضرع و  هب  تیقو  ام  کلام  نم  تلذب  ام  ریخ  نإ  هللا  دبع  ای  لاقف  ناتهبلا  لوقی  نمحرلا و 

 . نسحلا ع توم  برعلا  یلع  لخد  لذ  لوأ  هللا  همحر  سابع  نبا  لاق  لاق  رفعج  وبأ  يور  و 

هل لاقف  هرملا  هذه  هتقشم  لثم  یلع  قش  امف  ارارم  هتیقس  دقل  لاقف  تارم  عبرأ  مسلا  نسحلا ع  یقـس  لاق  ینئادملا  نسحلا  وبأ  يور  و 
بحأ امف  الإ  همقن و  دشأ  هللااف  نظأ  يذـلا  یبحاص  نکی  نإ  كربخمب  انأ  ام  لاق  معن  لاق  هلتقتل  لاق  كاقـس  نم  ینربخأ  نیـسحلا ع 

ءيرب یب  لتقی  نأ 

«. { همورب ءامب  :» د ( 1 همور {  ءامب  هلع  برـش  نسحلا  هافو  نم  ابجع  ای  هکمب  هیقل  سابع و  نبال  هیواعم  لاـق  لاـق  نسحلا  وبأ  يور  و 
مهرد فلأ  هئامب  هل  رمأف  هللا  كاقبأ  ام  ینءوسی  لاقف ال  كءوسی  هللا و ال  کنزحی  هیواعم ال  لاقف  سابع  نبا  مجوف  هبحن  یضقف 

یکبف هاعنف  یفقثلا  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  جرخف  دایزل  هاعن  هملس  نب  هللا  دبع  هرصبلاب  نسحلا ع  یعن  نم  لوأ  لاق  نسحلا  وبأ  يور  و 
دمحلاف هللا یلع  نب  نسحلا  تام  هیفقثلا  ماخـس  تنب  هسیم  هتأرما  تلاقف  اذه  ام  لاقف  هجـضلا  عمـسف  ضیرم  ذئموی  هرکب  وبأ  سانلا و 

 . انسح هللا  محری  اریثک  اریخ  هتومب  سانلا  دقف  ریثک و  رش  نم  هللا  هحارأ  دقف  کحیو  یتکسا  لاقف  هنم  سانلا  حارأ  يذلا 

هیلإ سد  هنس  نیعبرأ  اعبس و  هنس  تناک  اموی و  نیعبرأ  هضرم  ناک  نیعبرأ و  عست و  هنـس  یف  هتافو  تناک  ینئادملا و  نسحلا  وبأ  لاق 
فلأ و هئام  کـلف  مسلاـب  هتلتق } .» :» د ( 2 هیتلتق {  نإ  اهل  لاـق  نسحلا و  هجوز  سیق  نب  ثعـشألا  تنب  هدـعج  دـی  یلع  امـس  هیواـعم 

یلص هللا  لوسر  نباب  تعنـص  امک  ینباب  عنـصت  نأ  یـشخأ  لاق  دیزی  نم  اهجوزی  مل  لاملاب و  اهل  یفو  تام  املف  ینبا  دیزی  کجوزأ 
 . هلآ هیلع و  هللا 

امأ یتیب  لهأ  نع  ینع و  مکثدحأ  انأ  لوقی  نینمؤملا ع  ریمأ  تعمـس  لاق  هبجن  نب  بیـسملا  نع  بیبح  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  يور  و 
 } ناطبلا اتقلح  تقتلا  دـق  ول  شیرق و  نایتف  نم  یتف  ناوخ  هنفج و  بحاصف  نسحلا  امأ  حامـس و  وهل و  بحاـصف  یخأ  نبا  هللا  دـبع 

.انم متنأ  مکنم و  نحنف  نیسح  انأ و  امأ  برحلا و  یف  ائیش  مکنع  نغی  مل  .دحلا }  زواج  دتشا و  اذإ  رمألل  برضی  لثم  ( 3

سلجف قیـض  سلجم  یف  سلاج  وه  هعامجلا و  ماع  دـعب  هیواعم  یلع  یلع ع  نب  نسحلا  لخد  لاق  سابع  نبا  يور  رفعج و  وبأ  لاـق 
یل سیل  هیف  تحبـصأ  يذلا  نأ  هلهأ و  انأ  ام  ریغ  یف  ینأ  معزت  هشئاعل  ابجع  لاق  مث  ثدحتی  نأ  ءاش  امب  هیواعم  ثدحتف  هیلجر  دنع 

ای کلذ  بجع  نسحلا أ و  لاقف  هب  هللا  رثأتـسا  دق  سلاجلا و  اذه  وبأ  رمألا  اذه  یف  ینعزانی  ناک  امنإ  اهل  هللا  رفغی  اذهل  اهل و  ام  قحب 
کیلجر دـنع  انأ  سلجملا و  ردـص  یف  کسولج  لاق  وه  ام  لاق  اذـه  نم  بجعأ  وه  اـمب  كربخأ  ـالف  لاـق أ  هللا  يإ و  لاـق  هیواـعم 
هئامثالثب کل  انرمأ  دـق  لاقف  فلأ  هئام  لاق  وه  مک  لاق  انید  یلعل  نإ  لاق  انید  کیلع  نأ  ینغلب  یخأ  نبا  ای  لاق  هیواـعم و  کحـضف 
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لاق نسحلا ع  جرخ  املف  کتلـص  ضبقا  امرکم و  مقف  کسفن  هصاخل  هئام  کتیب و  لهأ  یف  اهمـسقت  هئام  کنیدـل و  اهنم  هئام  فلأ 
نمف مهقح  قحلا  نإ  ینب  ای  لاق  فلأ  هئامثالثب  هل  ترمأ  مث  هب  کلبقتـسا  امب  کلبقتـسا  الجر  تیأر  ام  هللااـت  هیبـأل  هیواـعم  نب  دـیزی 

هل ثحاف  مهنم  كاتأ 

نسحلا ناک  رفعج و  وبأ  لاق  هوادع  ریثی  نأ  تفخ  یتح  قلط  نسحلا و  جوزت  دقل  یلع ع  لاق  لاق  بیبح  نب  دمحم  رفعج  وبأ  يور  و 
ماق اذإف  کل  وه  لوقیف  معن  وأ  تءاش  اـم  هل  لوقتف  اذـک  اذـک و  کـل  بهأ  نأ  كرـسی  لاـقف أ  اـهیلإ  سلج  هأرما  قلطی  نأ  دارأ  اذإ 

اهل یمس  امب  قالطلاب و  اهیلإ  لسرأ 

اهقلطف زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  دنع  تناک  ورمع و  نب  لیهـس  تنب  ادنه  یلع ع  نب  نسحلا  جوزت  لاق  ینئادملا  نسحلا  وبأ  يور  و 
ورمع نب  لیهس  تنب  ادنه  بطخأ  لاق  دیرت  نیأ  لاقف  نسحلا ع  هیقلف  هیواعم  نب  دیزی  یلع  اهبطخی  نأ  هریره  یبأ  یلإ  هیواعم  بتکف 

نسحلا ع لاق  هیواعم  نب  دیزی  یلع 

لاقف هنیدـملا  رماع  نب  هللا  دـبع  مدـقف  هتجوزتف  نسحلا  کل  راتخأ  لاقف  یل  رتخا  تلاقف  ربخلا  اهربخأف  هریره  وبأ  اهاتأف  اهل  ینرکذاف 
 } همیظع هقر  اهل  قرف  رماع  نب  هللا  دبع  يدی  نیب  تسلج  یتح  تجرخف  هعم  نسحلا  اهیلإ و  لخدـف  هعیدو  دـنه  دـنع  یل  نإ  نسحلل 

تجرخأف یتعیدو  اهل  لاق  مث  لاق ال  ینم  امکل  اریخ  ـاللحم  دـجت  كارأ  ـالف  اـهنع  کـل  لزنأ  ـال  نسحلا أ  لاـقف  هدـیدش } .» :» د ( 1
دبع دـنع  رماع  نبا  لبق  تناک  اهیلع و  یقاـبلا } .» :» د ( 2 رخآلا {  كرت  هضبق و  امهدـحأ  نم  ذـخأ  امهحتفف و  رهوج  اـمهیف  نیطفس 

باتع نب  نمحرلا  دبع  یلإ  مهبحأ  رماع و  نبا  مهاخسأ  نسحلا و  اعیمج  مهدیس  لوقت  تناکف  دیسأ  نب  باتع  نب  نمحرلا 

نـسحلا غلبأف  اهاوهی  ریبزلا  نب  رذنملا  ناک  رکب و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  تنب  هصفح  نسحلا  جوزت  لاق  ینئادـملا  نسحلا  وبأ  يور  و 
اهنع رذنملا  هغلبأف  اهجوزتف  باطخلا  نب  رمع  نب  مصاع  اهبطخف  یب  رهـش  تلاق  هجوزتت و  نأ  تبأف  رذنملا  اهبطخف  اهقلطف  ائیـش  اهنع 

ادبأ هلزنم  یف  یناری  هللا ال  نیترم ال و  لعف  دق  ام  یب  لعف  دق  لعفأ و  ام  هللا  تلاقف ال و  هیجوزت  اهل  لیقف  رذنملا  اهبطخف  اهقلطف  ائیش 

نیسحلا ع هل  لاقف  هریرـس  مکحلا  نب  ناورم  لمحف  هتزانج  اوجرخأ  نسحلا ع  تام  امل  لاق  ءامـسأ  نب  هیریوج  نع  ینئادملا  يور  و 
.لابجلا هملح  نزاوی  نمب  کلذ  لعفأ  تنک  معن  ناورم  لاق  ظیغلا  هعرجت  سمألاب  تنک  هتزانج و  مویلا  لمحت 

اوفاخت نأ  الإ  هللا ص  لوسر  ربق  دـنع  ینونفدا  هتافو  دـنع  نسحلا  لاق  لاق  هورع  نب  ماشه  نع  ایرکز  نب  ییحی  نع  ینئادـملا  يور  و 
هلوأ و حتفب  ، بکوک شح  ( 3 بکوک {  شح  یف  نامثع  نفدـی  مکحلا ال  نب  ناورم  لاق  هنفد  اودارأ  املف  رـش  کـلذ  یف  نوکی  نأ 

انهاه نسحلا  نفدی  و  .هعم }  یقلأ  لتق  امل  ،و  عیقبلا یف  هداز  و  هنع ، هّللا  یضر  نامثع  هارتشا  ، دقرغلا عیقب  دنع  عضوم  : هیناث دیدشت 

یف نفدـی  نأ  نسحلا  عنمت  ناورمل أ  هریره  وبأ  لاقف  حالـسلاب  اوءاج  موق و  ءالؤه  موق و  ءالؤه  ناعأ  هیمأ و  ونب  مشاه و  ونب  عمتجاـف 
ثیدح عاض  دقل  کنم  انعد  ناورم  لاق  هنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  دق  عضوملا و  اذه 

مایأ تملـسأ  تقدـص  هریره  وبأ  لاق  ربیخ  مایأ  تملـسأ  امنإ  يردـخلا و  دیعـس  یبأ  ریغ  كریغ و  هظفحی  ناـک ال  ذإ  هللا ص  لوسر 
برق نم  ضغبأ و  نم  بحأ و  نم  تملع  یتح  کلذـب  تینع  هلأسأ و  تنک  هقرافأ و  نکأ  مل  هللا ص و  لوسر  تمزل  یننکل  ربیخ و 

کفست مهنیب و  رـشلا  مظعی  نأ  تفاخ  لاجرلا و  حالـسلا و  هشئاع  تأر  املف  هل  اعد  نم  نعل و  نم  یفن و  نم  رقأ و  نم  دعبأ و  نم  و 
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هنإ یخأ  ای  هیفنحلا  نب  دمحم  هل  لاقف  هدج  عم  الإ  هنفدی  نأ  نیـسحلا ع  یبأ  هیف و  نفدی  نأ  دحأل  نذآ  یتیب و ال  تیبلا  تلاق  ءامدـلا 
 } هونفدف هیف  نحن  امم  دشأ  يری  رش  يأف  رشلا  اوفاخت  نأ  الإ  لاق  ینثتسا و  دق  هنکل  کلذ و  لبق  تومن  وأ  هانفدل  هنفدن  نأ  یصوأ  ول 

هربس یبأ  نب  دوراجلا  لاقف  نیتلیل  نیموی و  یف  هرصبلا  یلإ  نسحلا ع  یعن  لصو  ینئادملا  نسحلا  وبأ  لاق  عیقبلا  یف  نفدف } .» :» د ( 1
هلیل اموی و  راس  رش  ناک  اذإ  هریبه } .»«: د  ( 2 } 

یلإ هیواعم  لسرأف  هل  نسحلا ع  حلـص  هفوکلا و  هلوخد  دـعب  جراوخلا  نم  موق  هیواـعم  یلع  جرخ  لاـق  ینئادـملا  نسحلا  وبأ  يور  و 
ینارتف مهتفلأ أ  همألا و  حالـصل  لالح  یل  وه  کلاتق و  تکرت  هللا  ناحبـس  نسحلا  لاقف  جراوخلا  لتاقیف  جرخی  نأ  هلأـسی  نسحلا ع 

هفوکلا لهأ  ای  لاقف  هفوکلا  لهأ  هیواعم  بطخف  کعم  لتاقأ 

مکیلع و رمأتأل  مکتلتاق  یننکل  نوجحت و  نوکزت و  نولـصت و  مکنأ  تملع  دـق  جـحلا و  هاـکزلا و  هالـصلا و  یلع  مکتلتاـق  ینورت  أ 
تحتف هتطرش  طرش  لک  لولطمف و  هنتفلا  هذه  یف  بیـصأ  مد  وأ  لام  لک  نإ  الأ  نوهراک  متنأ  کلذ و  هللا  یناتآ  دق  مکباقر و  یلع 

مهوزغت مل  نإ  مهنإف  هراد  یف  ودعلا  وزغ  اهتقول و  دونجلا  لافقإ  هلحم و  دنع  ءاطعلا  جارخإ  ثالث  الإ  سانلا  حلصی  نیتاه و ال  یمدق 
.لزن مث  مکوزغ 

کـسفنل ذـخأت  مل  افلأ و  نوعبرأ  کعم  هیواعم و  تعیاب  کنم  یبجع  یـضقنی  ام  نسحلل ع  هبجن  نب  بیـسملا  لاـقف  ینئادـملا  لاـق 
اهب كریغ } .» لاق  امب  دارأ  ام  :» هرابع د ( 1 دارأ {  ام  هللا  تعمس و  دق  ام  لاق  مث  هنیب  کنیب و  امیف  ارمأ  كاطعأ  ارهاظ  ادقع  هقیثو و 

تلعف امب  تدرأ  ول  ینإ  بیـسم  ای  لاقف  کنیب  هنیب و  ناک  ام  ضقن  دـقف  هیلع  تنک  ام  یلإ  عجرت  نأ  يرأ  لاق  يرت  اـمف  لاـق  كریغ 
اوضراف ضعب  نع  مکـضعب  فک  مکحالـص و  تدرأ  ینکل  ینم و  برحلا  دـنع  تبثأ  ءاقللا و ال  دـنع  ربصأب  هیواعم  نکی  مل  ایندـلا 

رجاف نم  حارتسی  وأ  رب  حیرتسی  یتح  هئاضق  هللا و  ردقب 

هدابع نب  دعـس  نب  سیق  عم  وه  هبرـض و  ههجو  یلع  برـض  ناک  نسحلا ع و  یلع  يدـنکلا  ورمع  نب  هدـیبع  لخد  ینئادـملا و  لاـق 
مویلا اذه  لبق  تم  تنک  کنأ  تددول  لاقف  نسحلا  یلإ  يدـع  نب  رجح  تفتلاف  سیق  عم  ینباصأ  لاق  کهجوب  يرأ  يذـلا  ام  لاقف 

تکـسف ارجح  نیـسحلا ع  زمغ  نسحلا و  هجو  ریغتف  اوبحأ  امب  نیرورـسم  اوعجر  انهرک و  امب  نیمغار  انعجر  انإ  ناـک  اـم  نکی  مل  و 
نأش یف  موی  لک  هللا  کیلع و  ءاقبإ  الإ  تلعف  ام  کیأرک و  هیأر  بحت و ال  ام  بحی  سانلا  لک  سیل  رجح  ای  نسحلا ع  لاقف 

نإ هللا  کمحری  سلجا  نسحلا  لاقف  نینمؤملا  لذم  ای  کیلع  مالسلا  هل  لاقف  يدهنلا  یلیل  یبأ  نب  نایفس  هیلع  لخد  ینئادملا و  لاق 
هل لاق  انآرق  کلذ  یف  یلاعت  هللا  لزنأف  هیلع  کلذ  قشف  ادحاوف  ادـحاو  هربنم  نولعی  مهیلإ  رظنف  هیمأ  ینب  کلم  هل  عفر  هللا ص  لوسر 
هللا همحر  یبأ  ایلع  تعمس  و  . { 60: ءارسإلا هروس  ( 1 ِنآْرُْقلَا {  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساّنِلل َو  ًهَْنِتف  ّالِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو 
هیمأ ینب  کلمب  قطن  دق  نآرقلا  نإ  یل  لاق  هیواعم و  لاقف  وه  نم  هتلأسف  نطبلا  ریبک  موعلبلا  عساو  لجر  همألا  هذـه  رمأ  یلیـس  لوقی 

هیمأ ینب  کلم  هذه  یبأ  لاق  ردقلا 3 } . هروس  ( 2 ٍرْهَش {  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  یلاعت  لاق  مهتدم  و 

هبجن نب  بیـسملا  هیلع  لخدـف  هنیدـملا  یلإ  صوخـشلل  زهجت  مث  امایأ  هفوکلاب  نسحلا ع  ماقأ  حلـصلا  ماع  ناک  اـملف  ینئادـملا  لاـق 
وه ام  نوکی  الأ  یلع  اعیمج  قلخلا  عمجأ  ول  هرمأ  یلع  بلاغلا  دـمحلا هللا  نسحلا  لاـقف  هاـعدویل  یمیتلا  هراـمع  نب  ناـیبظ  يرازفلا و 

امنأک هتعطأف و  یخأ  یلع  مزع  یتح  یبأ  لیبس  یلع  سفنلا  بیط  ناک  امل  اهراک  تنک  دقل  نیسحلا ع  هوخأ  لاقف  اوعاطتسا  ام  نئاک 
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لکب انتدوم  نوبلطیس  مهنإف  نحن  امأف  اوصقتنت  اوماضت و  نأ  الإ  رمألا  اذه  انیلع  ربکی  ام  هللا  هنإ و  بیسملا  لاقف  یـساوملاب  یفنأ  ذجی 
نم لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  لوقی  یبأ  تعمـس  نسحلا ع  لاقف  انبحت  کنأ  ملعن  نحن  بیـسم  ای  نیـسحلا  لاـقف  هیلع  اوردـق  اـم 

[ یل  ] سیل لاقف  عوجرلاب  نایبظ  بیسملا و  هل  ضرعف  مهعم  ناک  اموق  بحأ 

يرشاعم راد  تقراف  یلق  نع  لاق و ال  هفوکلا و  یلإ  رظن  دنه  ریدب  راص  املف  جرخ  دغ  نم  ناک  املف  لیبس  کلذ  یلإ  «د } .» نم ( 3 } 
يرامذ یتزوح و  نوعناملا  مه 

 . هنیدملا یلإ  راس  مث 

.تومس معن و  لاق  تمر  له  بهو  ابأ  ای  نسحلا ع  صوخش  دعب  طیعم  یبأ  نب  هبقع  نب  دیلولل  ذئموی  هیواعم  لاقف  ینئادملا  لاق 

برح نب  هیواعم  غلبأ  الأ  نامثع  مدب  بلطلا  یلع  هضرحی  هبقع  نب  دیلولا  لوق  هیواعم  دارأ  ینئادملا  لاق 

لجرلا هل  لاقف  هفیحص  هدی  یف  هنیدملاب و  نسحلا ع  یلع  لجر  لخد  لاق  ملسأ  نب  دیز  نع  دمحم  نب  میهاربإ  نع  ینئادملا  يور  و 
لجأ و نسحلا ع  هل  لاقف  تلعف  امف  فصنلا  یلع  تنک  دـقل  لجرلا  لاقف  اذـک  رمأ  یلع  هیف  دـعوتی  هیواعم  باتک  اذـه  لاـق  هذـه  اـم 

همد قیره  میف  هللا  يدعتسی  مهلک  امد  مهجادوأ  بخشت  افلأ  نونامث  وأ  افلأ  نوعبس  همایقلا  موی  یتأی  نأ  تیشخ  ینکل 

نسحلل هیواعم  یفو  ام  هللا  لوقی و  یشاقرلا  رذنملا  نب  .هیلع }  مالی  ام  رمألا  نم  یتأ  نم  : میلملا ( 1 نیصحلا {  ناک  نسحلا و  وبأ  لاق 
جاه اذإ  دیقی  هفالأ و  نیب  هنیب و  لاحیف  هتلحف  نع  بغری  يذلا  : مدسلا :» ناسللا یف  ( 2 رجح {  باحصأ  ارجح و  لتق  هاطعأ  امم  ءیشب 
هنبال عیاب  و  .تیبلاب }  دهـشتسا  و...هبقع  نب  دـیلولا  لوق  هنم  ،و  همف حـتف  نع  هعنمی  ماـجح  هل  لـعج  لاـص  نإ  ،و  رادـلا یلاوح  یعریف 

 . نسحلا مس  دیزی و 

اجراخ هآرف  ینملعأف  هتیأر  اذإ  لاق  معن  لاق  جیدخ  نب  هیواعم  فرعت  هل أ  یلومل  نسحلا ع  لاق  لاق  لیفطلا  وبأ  يور  ینئادملا و  لاق 
مل ضوحلا و  تدرو  نئل  هللا  امأ و  دابکألا  هلکآ  نبا  دـنع  ایلع  متاـشلا  تنأ  هل  لاـقف  هاعدـف  اذـه  وه  لاـقف  ثیرح  نب  ورمع  راد  نم 

.نیقفانملا هنع  دوذی  هیعارذ  نع  ارساح  هیقاس  نع  ارمشم  هنیرتل  هدرت 

 . نسحلا ع یلوم  نع  لیلخلا  نب  دیز } .» :» یف د ( 1 ردب {  نع  عیبرلا  نب  سیق  اضیأ  ربخلا  اذه  يور  نسحلا و  وبأ  لاق 

نب بیبح  اموی  یقل  نسحلا ع  نإ  يدـبعلا  سیق  نب  دوسألا } .» یبأ  :» د ( 2 دوسألا {  نع  بویأ  نب  نامیلـس  انثدح  نسحلا و  وبأ  لاق 
کنکل هللا و  یلب و  لاق  کلذ  نم  سیلف  کیبأ  یلإ  يریـسم  امأ  لاـقف  هللا  هعاـط  ریغ  یف  کـل  ریـسم  بر  بیبح  اـی  هل  لاـقف  هملـسم 

ناک اریخ  تلق  ارـش  تلعف  ذإ  تنک  ول  کترخآ و  یف  کب  دـعق  دـقل  كایند  یف  کـب  ماـق  نئلف  هلئاز  هلیلق  اـیند  یلع  هیواـعم  تعطأ 
یلَع َنار  َْلب  ّالَک  هناحبـس  لاق  امک  کنکل  و  هبوتلا 102 } . هروس  ( 3 ًائِّیَـس {  َرَخآ  ًاِحلاص َو  ًالَمَع  اوُطَلَخ  لج  زع و  لاق  امک  کـلذ 

. { . نیففطملا 14 هروس  ( 4 َنُوبِسْکَی {  اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق 

دایز یلإ  یلع  نب  نسحلا  نم  نسحلا  هیلإ  بتکف  نامألا  باتک  یف  ناک  نمم  نسحلا  باحـصأ  نم  الجر  دایز  بلط  نسحلا  وبأ  لاـق 
.مالسلا ریخب و  الإ  هل  ضرعت  الأ  بحأف  هل  تضرعت  کنأ  نالف  یل  رکذ  دق  انباحصأل و  نامألا  نم  انذخأ  انک  ام  تملع  دقف  دعب  امأ 
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یلإ نایفـس  یبأ  نب  دایز  نم  هیلإ  بتکف  نایفـس  یبأ  یلإ  هبـسنی  مل  ثیح  بضغ  هایإ  هیواعم  ءاعدا  دـعب  کـلذ  باـتکلا و  هاـتأ  اـملف 
نإ کمحل و  كدلج و  نیب  هنبلطأل  هللا  میا  کیبأ و  هعیش  کتعیش و  نم  قاسفلا  هیوؤت  قساف  یف  کباتک  یناتأ  هنإف  دعب  امأ  نسحلا 

[ مالسلا  ] هنم و تنأ  محلل  هلکآ  نأ  امحل  یلإ  سانلا  بحأ 

«. { . «د نع ( 1 } 

نییأر کل  نإف  دعب  امأ  دایز  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نم  بتک  بضغ و  هأرق  املف  هیواعم  یلإ  هب  ثعب  باتکلا  نسحلا ع  أرق  املف 
نسحلا نإ  اهلثم  نم  نوکی  امف  هیمس  نم  کیأر  امأ  مزح و  ملحف و  نایفس  یبأ  نم  کیأر  امأف  هیمس  نم  ایأر  نایفـس و  یبأ  نم  ایأر 

[ کل  ] لعجأ مل  ینإف  هل  ضرعت  الف  هبحاصل  تضرع  کنأب  یلإ  بتک  یلع ع  نب 

همأ یلإ  وأ  هیبأ  یلإ  هبـسنت  هیلإ ال  کـباتک  نم  بجعلا  و  ناوجرلا } {  هب  یمری  نمم  سیل  نسحلا  نإ  ـالیبس و  هیلع  «د } .» نع ( 1 } 
.مالسلا هل و  ترتخا  نیح  نآلاف 

همطاف لب  سلجملا  رضاح  ناک  ناسنإ  لاقف  همطافب ع  فرـش  ایلع ع  نأ  یف  لوقلا  رـضاح  انأ  رباکألا و  ضعب  سلجم  یف  يرج  تلق 
ینعملا و یف  يدنع  ام  رکذأ  نأ  سلجملا  بحاص  ینلأس  هظفللا و  کلت  مهراکنإ  دـعب  کلذ  یف  نورـضاحلا  ضاخ  هب و  تفرـش  ع 

ملعلا وحن  سانلا  اهب  لضافتت  یتلا  بقانملل  عمجألا  لضفألاب  دـیرأ  نإف  لضفأ  امهیأ  امأ  تلقف  همطاف  مأ  یلع  لضفأ  امیأ  حـضوأ  نأ 
يذلاف هللا  دنع  هلزنم  عفرألا  لضفألاب  دیرأ  نإ  لضفأ و  یلعف  کلذ  وحن  هعاجشلا و  و 

ثانإلا و روکذـلا و  نم  هللا ص  لوسر  دـعب  یلاعت  هللا  دـنع  هفاک  نیملـسملا  عفرأ  ایلع  نأ  انباحـصأ  نم  نیرخأـتملا  يأر  هیلع  رقتـسا 
ثیدحب یلاعت  هللا  یلإ  قلخلا  بحأ  هنأ  تبث  دـق  هنأ  کلذ  یلع  لدـی  نیملاعلا و  ءاسن  هدیـس  تناک  نإ  نیملـسملا و  نم  هأرما  همطاف 

دیرأ نإ  مالکلا و  لهأ  نم  نوققحملا  هرـسف  ام  یلع  همایقلا  موی  اباوث  مهمظعأ  هناحبـس  هیلإ  قلخلا  بحأ  قلخلا و  نم  همطاف  رئاطلا و 
نإ هنراقم و  هلثم و ال  یلع ع  ءابآ  یف  سیلف  نیرخآلا  نیلوألا و  نم  مدآ  دـلو  دیـس  اهابأ  نأل  لضفأ  همطافف  ابـسن  فرـشألا  لضفألاب 

ونحلا اهل و  بحلا  دـیدش  ناک  هتنبا و  اهنأل  لضفأ  همطافف  امحر  هب  سمأ  اونح و  هیلع  دـشأ  هللا ص  لوسر  ناـک  نم  لـضفألاب  دـیرأ 
.کلذ یف  ههبش  معلا ال  نبا  نم  ابسن  هیلإ  برقأ  یه  ادج و  اهیلع 

همطافب قلعتم  وه  ام  اهنمف  هعونتم  سانلا  یلع  هزیمت  هفرش و  بابسأ  تناک  ایلع ع  نإف  هب  تفرش  وأ  اهب  فرـش  ایلع  نأ  یف  لوقلا  امأف 
.هسفنب لقتسم  وه  ام  اهنم  اهیبأب ص و  قلعتم  وه  ام  اهنم  ع و 

لوسرب قلعتم  وه  يذلا  امأ  هسفن و  هحامس  هقالخأ و  هحاجـس  هتعانق و  هملح و  هتفع و  هتعاجـش و  وحنف  هسفنب  لقتـسم  وه  يذلا  امأف 
.بویغلاب هرابخإ  مالسإلا و  یلإ  هقبس  هتدابع و  هدهز و  هنید و  هملع و  وحنف  هللا ص 

هتیرذ نإ  یتح  ببسلا و  بسنلا و  یلإ  فاضملا  رهـصلا  هللا ص  لوسر  نیب  هنیب و  راص  یتح  اهل  هحاکنف  همطافب ع  قلعتی  يذلا  امأ  و 
نم ناءزج  امه  هأرملا و  مد  لجرلا و  ینم  نم  نوکی  امنإ  دـلولا  نأل  کلذ  هتاذ ع و  نم  ءازجأ  هللا ص و  لوسرل  هیرذ  تراـص  اـهنم 

 . همطافب یلع ع  فرش  یف  لوقلا  وه  اذهف  امئاد  نوطبلا  نم  هدعب  نم  دلولا و  دلو  یف  ادبأ  اذکه  مث  مألا  بألا و  یتاذ 
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فرـشلا کلذ  یلع  ادـئاز  رخآ  فرـش  نم  اعون  اهدافأ  یلع  هجوز  اهنوک  نأ  الإ  نیملاعلا  دیـس  هنبا  تناک  نإ  اهنإف و  هب  اهفرـش  اـمأف 
ناک ول  کلذـک  نآلا و  اهلاحک  هلالجلا  همظعلا و  یف  اهلاح  نکی  مل  کلام  نب  سنأ  وأ  هریره  ابأ  اهجوز  ول  اهابأ  نأ  يرت  لوألا أ ال 

.نآلا مهلاحک  مهسفنأ  یف  مهلاح  نکی  مل  کلام  نب  سنأ  هریره و  یبأ  نم  اهتیرذ  اهونب و 

نانـس نب  هجراخ  تنب  هکیلم  اهمأ  هیرازفلا و  نابز  نب  روظنم  تنب  هلوخ  جوزت  جوزتلا  ریثک  نسحلا  ناک  ینئادـملا و  نسحلا  وبأ  لاـق 
دوعسم یبأ  تنب  رشب  مأ  جوزت  هحلط و  هامس  انبا  هل  تدلوف  هللا  دیبع  نب  هحلط  تنب  قاحسإ  مأ  جوزت  نسحلا و  نب  نسحلا  هل  تدلوف 

مسلا هتقس  یتلا  یه  سیق و  نب  ثعـشألا  تنب  هدعج  جوزت  نسحلا و  نب  دیز  هل  تدلوف  رمع  نب  هبقع  دوعـسم  یبأ  مسا  يراصنألا و 
 [ هصفح ورمع و  نب  لیهس   ] هنبا دنه  جوزت  و 

نم هأرما  يرقنملا و  متهأ  نب  ورمع  تاـنب  نم  هأرما  جوزت  بلک و  نم  هأرما  جوزت  رکب و  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  هـنبا  «د } .» نـم ( 1 } 
يأر يرت  اهنإ  هل  لیقف  هرم  نب  مامه  لآ  نم  نابیـش  ینب  نم  هأرما  هرارز و  نبا  همقلع  تانب  نم  هأرما  جوزت  ارمع و  هل  تدـلوف  فیقث 

 . منهج رمج  نم  هرمج  يرحن  یلإ  مضأ  نأ  هرکأ  ینإ  لاق  اهقلطف و  جراوخلا 

ریخ کنکل  و  .ریقفلا }  : قلملا ( 2 قلغ {  قلط  قلم  کنأ  ملعأ  کجوزم و  ینإ  هل  لاق  هجوزف و  لجر  یلإ  بطخ  ینئادـملا و  لاـق  و 
 . ابأ ادج و  مهعفرأ  ابسن و  سانلا 

مهحجـسأ اردـص و  سانلا  عسوأ  نسحلا ع  ناک  رجـضلا و  ریثکلا  قلغلا  نإف  الف  قلغ  هلوق  امأ  قدـص و  دـقف  قلط  قلم  هلوق  اـمأ  تلق 
.اقلخ

.هأرما نیعبس  نکف  یلع  نب  نسحلا  تاجوز  تیصحأ  ینئادملا  لاق 

كرت دـق  یفوت و  نینمؤملا ع  ریمأ  نإ  لاقف  سانلا  یلإ  بلطملا  دـبع  نب  سابعلا  نب  هللا  دـبع  جرخ  یلع ع  یفوت  امل  ینئادـملا و  لاق 
لاقف مهبطخف  نسحلا ع  جرخف  انیلإ  جرخی  لب  اولاق  سانلا و  یکبف  دـحأ  یلع  دـحأ  الف  متهرک  نإ  مکیلإ و  جرخ  متببحأ  نإـف  اـفلخ 
َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  انیف  یلاعت  هللا  لاق  نیذـلا  تیبلا  لهأ  انإ  مکؤایلوأ و  مکؤارمأ و  انإف  هللا  اوقتا  سانلا  اـهیأ 

.سانلا هعیابف  بازحألا 33 } . هروس  ( 1 ًاریِهْطَت {  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو 

یلإ افلأ  رـشع  ینثا  یف  هل  همدـقم  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  هعم  سابع و  نب  هللا  دـبع  هجو  مث  دوس  باـیث  هیلع  مهیلإ و  جرخ  ناـک  و 
نسحلا باحصأ  لعج  هعاشأف و  هیواعم  کلذ  غلب  نئادملا و  لخد  هعاتم و  بهتنا  طاباسب و  نعطف  نئادملا  دیری  وه  جرخ و  ماشلا و 
بطخف نسحلا ع  یلإ  کلذـب  سابعلا  نب  هللا  دـبع  بتکف  تاتویبلا  لهأ  هوجولا و  هیواـعم  یلإ  نوللـستی  هللا  دـبع  عم  مههجو  نیذـلا 

همارک یلإ  راص  یتح  متیبأف  میکحتلا  دـعب  ماشلا  لهأ  لاتق  یلإ  مکاعد  مث  هراک  وه  مکح و  یتح  یبأ  متفلاخ  لاق  مهخبو و  سانلا و 
هوعیاب هیواعم و  اوتأ  دـق  مکنم  فرـشلا  لهأ  نأ  یناتأ  دـق  ینبراح و  نم  اوبراحت  ینملاـس و  نم  اوملاـست  نأ  یلع  ینومتعیاـب  مث  هللا 

.یسفن ینید و  نم  ینورغت  مکنم ال  یبسحف 

هملاسملا هلأسی  هیواعم  یلإ  برح  نب  نایفس  یبأ  تنب  دنه  همأ  بلطملا و  دبع  نب  ثراحلا  نب  لفون  نب  ثراحلا  نب  هللا  دبع  لسرأ  و 
.نینمآ نوعمجأ  سانلا  نوکی  نأ  يروش و  رمألا  نوکی  نأ  هدعب و  نم  دحأل  عیابی  الأ  هیبن و  هنس  هللا و  باتکب  لمعلا  هیلع  طرتشا  و 
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هفوکلا یلإ  هیواعم  مدق  یضر و  یتح  نسحلا  هملکف  عنتما  نیسحلا ع و  یبأف  اباتک  کلذب  بتک  و 

یف ( 1 مهرمأ {  كولو  نیملـسملا  نإـف  دـعب  اـمأ  نسحلا  یلإ  ساـبعلا  نبا  بتک  لاـق  دوسـألا  نب  رکب  وبأ  انثدـح  نسحلا و  وبأ  لاـق 
(3 نـینظلا {  نـم  رتــسا } .» و  :» د ( 2 رتـشا {  کباحـصأ و  براـق  كودـع و  دـهاج  برحلل و  رمــشف  یلع ع  دـعب  مهروـمأ } .» :» د

 } لهأ لاو  و  کفی } .» رابخألا 1:14« نویع  دقعلا 1:30،و  ( 5 انید {  کـل  .بیعی }  : ملثی ( 4 ملثی {  اـمب ال  هنید  مهتملا } .» :» نینظلا
سانلا هرکی  ام  ضعب  نإف  هعامج  سانلا  نوکی  یتح  مهرئاشع  هب  حلـصتست  فرـشلا  تاتویبلا و  لو } .» و  :» رابخألا نویع  دـقعلا و  ( 6

یلإ وعدـت  هبقاوع  تناک  اذإ  سانلا  هبحی  اـمم  ریثک  نم  ریخ  نیدـلا  زع  لدـعلا و  روهظ  یلإ  يدؤت  هبقاوع  تناـک  قحلا و  دـعتی  مل  اـم 
وأ برح  یف  الإ  بذـکلا  حلـصی  هنأ ال  مهنع  ءاج  دـقف  لدـعلا  همئأ  نع  ءاج  امب  دـتقا  نیرجافلا و  زع  نینمؤملا و  لذ  روجلا و  روهظ 

.اقح لطبت  مل  ام  ابراحم  تنک  اذإ  هعس  کلذ  یف  کل  هعدخ و  برحلا  نإف  سانلا  نیب  حالصإ 

کنأ ملعا  مهیلع و  لقثف  ءاطعلا  یف  مهنیب  يوس  ءیفلا و  یف  مهنیب  ءاسأ  هنأ  هیواعم  یلإ  هنع  سانلا  بغر  امنإ  كابأ  اـیلع  نأ  ملعا  و 
نامیإلا و اورهظأ  نیدلا  زع  كرشلا و  قحم  برلا و  دحو  املف  هللا  رمأ  رهظ  یتح  مالـسإلا  ءادتبا  یف  هلوسر  هللا و  براح  نم  براحت 

ضئارفلا اودأ  یلاسک و  مه  هالصلا و  یلإ  اوماق  هتایآب و  نیءزهتسم  نآرقلا  اوءرق 

اولاز امف  اریخ  مهب  نوملـسملا  نظیل  نیحلاصلا  امیـسب  اومـسوت  راربألا  ءایقتألا  الإ  نیدـلا  یف  زعی  هنأ ال  اوأر  املف  نوهراک  اـهل  مه  و 
امب اوناک  نیبذاک  اوناک  نإ  نیدـلا و  یف  انناوخإف  نیقداص  اوناک  نإف  هللا  یلع  مهباـسح  اولاـق  مهتاـنامأ و  یف  مهوکرـش  یتح  کلذـب 
الإ نیدلا  لهأل  کلذ  مهداز  ایغ و ال  الإ  رمعلا  لوط  مهداز  ام  هللا  مههابشأ و  مهئانبأب و  کئلوأب و  تینم  دق  نیرسخألا و  مه  اوفرتقا 

هرمأ یلع  بلغ  یتـح  هموکحلا  یلإ  بجی  مل  اـیلع  نإـف  .ـالذ }  يأ  ، افـسخ ( 1 افـسخ {  لبقت  هیند و ال  ضرت  ـال  مهدـهاجف و  اـتقم 
هلجأ و ال هیلع  یتأ  یتح  هیلع  ناـک  اـم  یلإ  عجر  يوهلاـب  اومکح  اـملف  لدـعلاب  اومکح  نإ  رمـألاب  یلوأ  هنأ  نوملعی  مهنإ  باـجأف و 

 . مالسلا کلذ و  نود  توملا  لوحی  یتح  هب  یلوأ  تنأ  قح  نم  نجرخت 

هللا نإف  دـعب  امأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  یلع  نب  نسحلا  هللا  دـبع  نم  هیواعم  یلإ  نسحلا ع  بتک  ینئادـملا و  لاق 
ٌرْکَِذل ُهَّنِإ  لاقف َو  هصاخ  اشیرق  هب  فرـش  هماع و  برعلا  هب  زعأ  كرـشلا و  هب  عمق  قحلا و  هب  رهظأف  َنیَِملاْعِلل  ًهَمْحَر  ادـمحم ص  ثعب 

الف هؤایلوأ  هتریـشع و  نحن  شیرق  تلاقف  هدـعب  رمألا  یف  برعلا  تعزانت  هللا  هافوت  املف  فرخزلا 44 } . هروس  ( 2 َکِمْوَِقل {  ََکل َو 
يوذ اوناک  دـق  شیرق و  انتفـصنأ  ام  تاهیهف  برعلا  اهل  تفرع  ام  شیرق  انتدـحاج  کلذ و  شیرقل  برعلا  تفرعف  هناطلـس  اـنوعزانت 

فورعم و ال ایندـلا  یف  قح  ریغب  رمألا  انایإ  هتعزانم  الإ  .بجع }  يأ ال  ؛ ورغ ال  ( 3 ورغ {  مالسإلا و ال  یف  هقباس  نیدلا و  یف  هلیـضف 
ینالو هللا  هافوت  امل  ایلع  نإ  هرخآلا  یف  هدـنع  انـصقنی  ائیـش  ایندـلا  هذـه  یف  انیتؤی  الأ  هللا  لأسن  دـعوملا  هللااف  دومحم  مالـسإلا  یف  رثأ 

دمحم ص همأل  رظنا  هیواعم و  ای  هللا  قتاف  هدعب  رمألا  نوملسملا 

.مالسلا اهرمأ و  هب  حلصت  اهءامد و  هب  نقحت  ام 

ملف نسحلا ع  هعیب  یلإ  هاوعدـف  هیواـعم  یلع  امدـقف  يدزـألا  بدـنج  باـبرلا و  میت  یمیتلا  دـیوس  نب  ثراـحلا  عم  باـتکلاب  ثعب  و 
عزاـنت ترکذ  هلک و  لـضفلاب  نیرخـآلا  نیلوـألا و  قحأ  وه  هللا و  لوسر  هب  ترکذ  اـم  تمهف  دـقف  دـعب  اـمأ  هباوج  بتک  اـمهبجی و 

نإ کلذ  کل  تهرکف  نیرجاهملا  ءاحلـص  نیمألا و  هدـیبع  یبأ  رمع و  قیدـصلا و  رکب  یبأ  همهتب  تحرـصف  هدـعب  رمألا  نیملـسملا 
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نم نیدــلا  لـضفلا و  ووذ  راـصنألا و  شیرق و  تأرف  هـب  اـهقحأ } .» یف د« ( 1 اهقلخأ {  اشیرق  تأر  اهنیب  رمـألا  تعزاـنت  اـمل  همـألا 
ریغ لجر  ناکم  اوملع  ول  اولأی و  مل  رکب و  ابأ  اوراتخاف  رمألا  یلع  اهاوقأ  هل و  اهاشخأ  هللااـب و  اـهملعأ  شیرق  نم  اولوی  نأ  نیملـسملا 
ولف هیلع  اوناک  ام  یلع  کنیب  ینیب و  مویلا  لاحلا  رکب و  یبأ  یلإ  رمألاب  اولدع  ام  هبذ  مالـسإلا  مرح  نع  بذـی  هماقم و  موقی  رکب  یبأ 

رمألا کل  تملسل  ءیفلا  عمج  یلع  يوقأ  ودعلل و  دیکأ  هسایس و  نسحأ  همألا و  هذه  یلع  طوحأ  هیعرلا و  رمأل  طبضأ  کنأ  تملع 
قرف اهرمأ و  همألا  زتبا  مث  هتوفی  نلف  هللا  هبلطی  نم  همدـب و  هللا  بلاطف  امولظم  لـتق  یتح  ناـمثع  یلع  یعـس  كاـبأ  نإـف  کـیبأ  دـعب 

تلحتسا ءامدلا و  تکفسف  مهلتاقف  هتعیب  اوثکن  مهنأ  یعدا  مالسإلا و  یف  مدقلا  داهجلا و  هقباسلا و  لهأ  نم  هؤارظن  هفلاخف  اهتعامج 
الجر و راتخا  نأ  یلإ  برحلا  تراص  مث  انبراح  هانبراحف و  ارارتغا  انکلمی  نأ  دـیری  هنکل  هعیب و  انیلع  یعدـی  انیلإ ال  لـبقأ  مث  مرحلا 

یلع هلثم  انیلع  هلثم و  هیلع  اقاثیم و  امهیلع  کلذـب  انذـخأ  هفلألا و  هعامجلا و  هب  دوعت  همألا و  هیلع  حلـصت  امب  امکحیل  ـالجر  اـنرتخا 
یلإ ینوعدت  فیکف  هللا  رمأل  ربص  مکحلاب و ال  یـضر  ام  هللا  وف  هاعلخ  تملع و  امب  مکحلا  هیلع  نامکحلا  یـضمأف  امکح  امب  اضرلا 

.مالسلا کنیدل و  کسفنل و  رظناف  هنم  جرخ  دق  کیبأ و  قحب  هبلطت  امنإ  رمأ 

ماشلا یلع  فلختسا  افلأ و  نیتس  یف  قارعلا  یلإ  لبقأ  اعجرف و  فیـسلا  الإ  مکنیب  ینیب و  سیلف  اعجرا  بدنج  ثراحلل و  لاق  مث  لاق 
رمأی يدع  نب  رجح  هجوف  جبنم  رـسج  ربع  دق  هیواعم  نأ  هغلب  یتح  صخـشی  مل  هفوکلاب  میقم  نسحلا  يرهفلا و  سیق  نب  كاحـضلا 

فلختـسا نمحرلا و  دـبع  رید  لزنف  افلأ  رـشع  ینثا  یلع  هدابع  نب  دعـس  نب  سیقل  دـقعف  اوعراسف  سانلا  بذـی  سارتحالاب و  لامعلا 
يرق تارفلا و  یلع  ذخأف  هاصوأ  هعدو و  ریسملاب و  دعـس  نب  سیق  رمأ  بلطملا و  دبع  نبا  ثراحلا  نب  لفون  نب  هریغملا  هفوکلا  یلع 

ماق نئادـملا  یلإ  لحری  نأ  دارأ  املف  امایأ  اهب  ماقأف  طاباس  یتأف  نئادـملا  وحن  اـهجوتم  نسحلا ع  لـحترا  نکـسم و  یلإ  مث  هجولفلا 
المتحم تحبصأ  ام  هللا  ینإ و  تبراح و  نم  اوبراحت  تملاس و  نم  اوملاست  نأ  یلع  ینومتعیاب  مکنإ  سانلا  اهیأ  لاقف  سانلا  بطخف 

امم ریخ  نیبلا  تاذ  حالـص  نمألا و  هفلألا و  هعامجلا و  یف  نوهرکت  اـمل  برغ و  ـال  قرـش و  یف  هنیغـض  همـألا  هذـه  نم  دـحأ  یلع 
متیأرل هومتقراـف  ول  مکنإـف  هیواـعم  هراـمإ  اوهرکت  ـال  لوقی  ناـک  یبأ  اـیلع  نإ  هوادـعلا و  ضغاـبتلا و  فوخلا و  هقرفلا و  یف  نوبحت 

.لزن مث  لظنحلاک  اهلهاوک  نع  .عطقت }  : ردنت ( 1 ردنت {  سوءرلا 

ناک افرطم  اوعزتنا  هعاتم و  اوبهتنا  همالک و  اوعطقف  هب  اوراثف  هیواعمل  رمألا  ملسم  هسفن و  علاخ  وه  الإ و  لوقلا  اذه  لاق  ام  سانلا  لاقف 
لیحرلاـب رمأ  ناعتـسملا و  تنأ  مهللا  لاـقف  هیلع  مهرثـکأ  هعم و  هفئاـط  تراـصف  ساـنلا  فلتخا  هعم و  تناـک  هیراـج  اوذـخأ  هیلع و 

یلإ يدسألا  حارجلا  نب  نانس  همدقف  اوراس  هنع و  سانلا  اوعنمف  هباحـصأ  ضعب  هب  فاطأ  هبکرف و  سرفب  لجر  هاتأ  سانلا و  لحتراف 
تداک هنعط  .رخصلا }  اهب  رقنی  هدیدح  : لوعملا ( 2 لوعملاب {  هذخف  یف  هنعط  هملکی و  هیلإ  مدـقت  هنم  اند  املف  هب  ماقأف  طاباس  ملظم 

لوعملا هرامع  نب  نایبظ  ذخأ  انانس و  عرصف  یئاطلا  هللا  دیبع  هیلإ  قبسف  هباحصأ  هردتبا  هیلع و  یشغف  مظعلا  یلإ  لصت 

فعـض فزن و  دق  هحرج و  اوبـصعف  هتیـشغ  نم  نسحلا ع  قافأ  هلتقف و  هسأر  یلع  هرخـصب  هبرـض  مث  هفنأ  عطقف  هب  هبرـضف  هدـی  نم 
هحرج نم  أرب  یتح  نئادملاب  ماقأ  دیبع و  یبأ  نب  راتخملا  مع  دوعسم  نب  دعس  اهیلع  نئادملا و  هب  اومدقف 

نیسحلا و نیب  اموی  قباس  هبحی  هللا ص  لوسر  ناک  ابیطخ و  امیلح  ایخـس  ادیـس  ناک  یلع و  دلو  ربکأ  نسحلا ع  ناک  ینئادملا و  لاق 
لاقف کیلإ  بحأ  امهیأ  هللا  لوسر  ای  هل  لیقف  يرـسیلا  ذخفلا  یلع  نیـسحلا  سلجأ  مث  ینمیلا  هذخف  یلع  هسلجأف  نسحلا  قبـسف  هنیب 

ادمحم ص ینبا  دلی  يذلا  وه  امهربکأ و  لاق  کیلإ  بحأ  کینبا  يأ  هل  لیق  انوبأ و  میهاربإ  لاق  امک  لوقأ 
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هللا لوسر  عطقف  طقسف  رثعف  بطخی  هللا ص  لوسر  هدرب و  هیلع  ریغص و  وه  نسحلا ع و  جرخ  لاق  مقرأ  نب  دیز  نع  ینئادملا  يور  و 
دعص مث  يردأ  ام  هیلإ و  تلزن  دقل  هنتفل  دلولا  نإ  لاق  هفتک و  یلع  هذخأ  هملستف و  سانلا  هلمح  دق  هیلإ و  اعرـسم  لزن  هبطخلا و  ص 

هبطخلا متأف 

دقف کیبأب  کب و  الإ  موقی  نیدلا ال  نأ  تمعز  نسح  ای  هل  لاقف  فاوطلا  یف  نسحلا ع  صاعلا  نب  ورمع  یقل  لاق  ینئادـملا  يور  و 
رودی امک  تیبلاب  فوطت  نأ  قحلا  نم  نامثع أ و  لتقب  هللا  یـضرف  هئافخ أ  دعب  انیب  هلیم و  دـعب  ایـسار  هلعجف  هیواعمب  هماقأ  هللا  تیأر 

ملـأل هنإ  هللا  ناـمثع و  لـتاق  تنأ  ضیبلا و  .ضیبلا }  ضاـیبب  هقزتـلملا  هرـشقلا  : ئقرغلا ( 1 ئقرغک {  بایث  کـیلع  نیحطلاـب  لـمجلا 
هللا و ءایلوأل  اداحلإ  اهب  نوفرعی  تامالع  رانلا  لهأل  نإ  نسحلا ع  لاقف  کیبأ  ضاـیح  هیواـعم  كدروی  نأ  ثعولل  لهـسأ  ثعـشلل و 

کنإ هللا  هللا و  ءادعأل  هالاوم 

کینـضح نذفنأل  وأ  ورمع  مأ  نبا  ای  نیهتنتل  هللا  میا  طق و  نیع  هفرط  هعاس و ال  هللا  یف  کشی  نیدلا و ال  یف  بتری  مل  ایلع  نأ  ملعتل 
مجهتلا كایإف و  .هیلهاجلا }  یف  هنـسألا  لمعی  ناک  لجر  مسا  بضعق  یلإ  هبوسنم  ، هنـسألا : هیبضعقلا ( 1 هیبضعقلا {  نم  دشأ  ذفاونب 

هلکأملا و ءيرم  و ال  .ماظعلا }  سوءر  : لصألا یف  شاشملا  ( 2 هشاشملا {  شه  هزمغلا و ال  فیعـضب  تسل  تفرع  دق  نم  ینإف  یلع 
شیرق لاـجر  کـیف  تمکاـحت  ساـنلا  ملعی  ملعت و  نم  تنأ  یبأ و  ریغل  یعدأ  ـال  یبسح و  فرعی  هدـالقلا  هطـساوک  شیرق  نم  ینإ 

سجرلا و انع  هللا  بهذأ  هراهطلا  تیب  لهأ  نحن  سجر و  کنإف  ینع  كایإف  امؤل  مهمظعأ  ابـسح و  مهمألأ  اهورازج  کـیلع  بلغف 
.ابیئک و فرصنا  ورمع و  محفأف  اریهطت  انرهط 

یـسرک هل  عضوف  لعفی  نأ  هدشانف  عنتماف  سانلا  بطخی  نأ  حلـصلا  دعب  یلع  نب  نسحلا  هیواعم  لأس  لاق  ینئادـملا  نسحلا  وبأ  يور 
يذلا دمحلا هللا  ءاشی و  نمع  هعزنی  ءاشی و  نم  کلملا  یتؤی  هتیبوبر  یف  درفت  هکلم و  یف  دحوت  يذلا  دمحلا هللا  لاق  مث  هیلع  سلجف 

وأ مترکـش  نإ  ءالبلا  نسحأ  اثیدـح  امیدـق و  مکدـنع  انؤالبف  مکرخآ  ءاـمد  نقح  مکلوأ و  كرـشلا  نم  جرخأ  مکنمؤم و  اـنب  مرکأ 
هتقباـس لـثم  اودـجت  مل  هلثم و  اوداـتعت  مل  لـضفب  هصتخا  دـقل  هیلإ و  هضبق  نیح  یلعب  ملعأ  ناـک  یلع  بر  نإ  ساـنلا  اـهیأ  مـترفک 
مکاقـس اقنر و  مکعرج  اهتاوخأ  ردـب و  یف  مکودـع  مکبحاص و  وه  مکیلع و  هللا  هالعأ  یتح  رومألا  هل  متبلق  املاط  تاهیه  تاهیهف 
مهتداق مهتداس و  تناک  ام  اضفخ  دـمحم  همأ  يرت  هللا ال  میا  هضغب و  یلع  نیمولمب  متـسلف  مکقیرب  مکقرـشأ  مکباقر و  لذأ  اـقلع و 

هللا دـنعف  مکنیطایـش  یلإ  مکئاوضنا  مکتیغاوط و  مکتعاـطل  اوکلهت  یتـح  اـهنع  اوردـصت  نل  هنتف  مکیلإ  هللا  هجو  دـقل  هیمأ و  ینب  یف 
هللا یمارم  نم  مهـس  سمألاب  مکقراف  دـقل  هفوکلا  لهأ  ای  لاـق  مث  مکمکح  فیح  مکتعد و  ءوس  نم  رظتنی  اـم  یـضم و  اـم  بستحأ 

بئاص

هللا لامل  هقورسلاب  هللا و ال  رمأ  یف  همولملاب  سیل  اهسافنأ  یلع  امثاج  اهرجانحب  اذخآ  لزی  مل  شیرق  راجف  یلع  لاکن  هللا  ءادعأ  یلع 
هللا تاولصف  مئال  همول  هللا  یف  هذخأت  هعبتاف ال  هداق  هباجأف و  هاعد  همئازع  همتاوخ و  باتکلا  یطعأ  هللا  ءادعأ  برح  یف  هقورفلاب  و ال 

نسحلا هبطخ  نم  تدرأ  اذ  ام  داک  وأ  تبثم  باصأ  داک و  وأ  لجع  أطخأ  هیواعم  لاقف  لزن  مث  هتمحر  هیلع و 

نب دـمحم  کلذـب  ینثدـح  هأفأفلاک  لقث  نسحلا ع  دـمحم  یبأ  ناسل  یف  ناک  لاق  هنإف  یناهفـصألا  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبأ  امأف 
ناکف هتر  نسحلا ع  ناسل  یف  ناک  لاق  رباج  نع  حلاص  نب  لضفم  نع  یسمحألا  لیعامسإ  نب  دمحم  ینثدح  لاق  ینانشألا  نیـسحلا 

یـسرافلا ناملـس  .هالابملا }  هلق  عم  مـالکلا  هلجع  : هترلا ،و  نییبلاـطلا لـتاقم  نم د و  هتبثأ  اـم  باوصلا  ،و  فیحـصت «، هثر :» ا،ب ( 1 } 
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. { . نییبلاطلا 50 لتاقم  ( 2 نارمع ع {  نب  یسوم  همع  لبق  نم  هتتأ  لوقی  هللا  همحر 

امس هدعب  رمألاب  هنبا  دیزی  یلإ  دهعی  نأ  دارأ  نیح  صاقو  یبأ  نب  دعس  یلإ  هیلإ و  هیواعم  سد  امومسم  ادیهـش  تام  جرفلا و  وبأ  لاق 
 . هیواعم اهل  هلذب  لامب  سیق  نب  ثعشألا  تنب  هدعج  هتجوز  نسحلا ع  نم  کلذ  یلوت  يذلا  ناک  هبراقتم و  مایأ  یف  هنم  اتامف 

 . هدعج اهمسا  نأ  حیحصلا  و  اثیش } .» :» ب ( 3 ءاثعش {  لاقی  هشئاع و  لاقی  هنیکس و  اهمسا  نإ  لاقی  و 

قاحسإ یبأ  یلإ  فلتخأ  تنک  لاق  تباث  نب  ورمع  يورف  جرفلا  وبأ  لاق 

[ هنس  ] یعیبسلا

ینثدحی الف } .» :» د ( 2 هیبأ و ال {  هافو  بیقع  یلع ع  نب  نسحلا  اهب  بطخ  یتلا  هبطخلا  نع  هلأسأ  .نییبلاطلا }  لـتاقم  نم د و  ( 1 } 
كوبأ و فیک  لاق  یکبف و  هتربخأف  تنأ  نم  یل  لاقف  لوغ  هنأـکف  هسنرب  هیلع  سمـشلا و  یف  وه  تاـش و  موی  یف  هیلإ  تلخدـف  اـهب 

نییبلاطلا لتاقم  ( 3 هیبأ {  هافو  دـعب  یلع  نب  نسحلا  هبطخ  یف  تلق  هنـس  ذـنم  ددرتت  ءیـش  يأ  یف  لاق  نوحلاص  تلق  کـلهأ  فیک 
. { . 51

هذه یف  ضبق  دـق  لاقف  نینمؤملا ع  ریمأ  هافو  دـعب  نسحلا ع  بطخ  - لاق .نییبلاطلا }  لتاقم  یف  اذـک  ( 4 میرم {  نبا  هریبه  ینثدـح 
[ لمعب  ] نورخآلا هکردی  نولوألا و ال  هقبسی  مل  لجر  هلیللا 

هنیمی و نع  لیئاربج  هفنکیف  هتیارب  ههجوی  ناک  دقل  هسفنب و  هقبـسیف  هللا ص  لوسر  عم  دهاجی  ناک  دقل  .نییبلاطلا }  لتاقم  نم  ( 5 } 
نب عشوی  اهیف  یفوت  یتلا  میرم و  نب  یـسیعب  اهیف  جرع  یتلا  هلیللا  یف  یفوت  دـقل  هیلع و  هللا  حـتفی  یتح  عجری  الف  هراسی  نع  لیئاکیم 

سانلا یکب  یکبف و  هربعلا  هتقنخ  مث  هلهأل  امداخ  اهب  عاتبی  نأ  دارأ  هئاطع  نم  مهرد  هئامعبس  الإ  ءاضیب  ءارفـص و ال  فلخ  ام  حون و 
انأ ریذنلا  نبا  انأ  ریـشبلا  نبا  انأ  هللا ص  لوسر  دمحم  نب  نسحلا  انأف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هعم 
هللا ضرتفا  نیذـلا  اریهطت و  مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذأ  نیذـلا  تیبلا  لهأ  نم  انأ  رینملا  جارـسلا  هنذإب و  هللا  یلإ  یعادـلا  نبا 

 . تیبلا لهأ  انتدوم  هنسحلا  فارتقاف  يروشلا 23 } . هروس  ( 6 ًانْسُح {  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  لوقی َو  ذإ  هباتک  یف  مهتدوم 

نیب سابعلا  نب  هللا  دبع  ماق  هبطخلا  نم  عضوملا  اذه  یلإ  یهتنا  املف  جرفلا  وبأ  لاق 

ربنملا نم  لزن  مث  هوعیابف  هفالخلاب  هقحأ  انیلإ و  هبحأ  ام  اولاق  اوباجتساف و  هتعیب  یلإ  سانلا  اعدف  هیدی 

. { نییبلاطلا 52 لتاقم  ( 1 } 

يریمحلا یلع  لدف  رابخألاب  هیلإ  نابتکی  هرصبلا  یلإ  نیقلا  ینب  نم  الجر  هفوکلا و  یلإ  ریمح  نم  الجر  هیواعم  سد  جرفلا و  وبأ  لاق 
. { . نییبلاطلا 52 لتاقم  ( 3 التق {  اذخأف و  ینیقلا  یلع  و  ماحل } .» دنع  يریمحلا  یلع  لدف  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 2 } 

ینغلب هللا و  ءاش  نإ  هعقوتف  کلذ  یف  کشأ  ءاقللا ال  بحت  کنأک  لاجرلا  یلإ  تسـسد  کنإف  دعب  امأ  هیواعم  یلإ  نسحلا ع  بتکو 
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يذلاکل انم  تام  دق  نم  انإف و  لوألا  لاق  امک  کلذ  یف  کلثم  امنإ  یجحلا و  وذ  هب  تمشی  مل  امب  تمش  کنأ 

مل تمـشأ و  مل  نزحأ و  مل  حرفأ و  ملف  ثدح  امب  تملع  دـقل  هیف و  ترکذ  ام  تمهف  کباتک و  لصو  دـقف  دـعب  امأ  هیواعم  هباجأف 
يذلا تنأ  داوجلا و  تنأف  هبلعث  نب  سیق  ینب  یشعأ  لاق  امکل  كابأ  ایلع  نإ  سآ و 

 { . .لوألا لبق  یناثلا  تیبلا  ، نییبلاطلا لتاقم  یف  ( 4 } 

نم سمتلت  هرـصبلا  یلإ  نیقلا  ینب  اخأ  کسد  کنإف و  دـعب  امأ  هیواعم  یلإ  هرـصبلا  نم  ساـبعلا  نب  هللا  دـبع  بتک  جرفلا و  وبأ  لاـق 
وه نییبلاطلا و  لـتاقم  یناـغألا و  یف  اذـک  ( 1 رکـسألا {  یبأ  نب  هیمأ  لاـق  اـمکل  کـتینامی  نم  هب  ترفظ  اـم  لـثمب  شیرق  تـالفغ 

اقراط یعازخلا  ینإ و  كرمعل  تلصلا } .» یبأ  نب  هیمأ  :» یف ب ،و  باوصلا

یف ( 2 نـظ {  ءوـس  قـقحی  مـل  اـمب  ینأـبنأ  هـب و  تـبتک  اـمم  وـحنب  یلإ  بـتک  دـق  یلع  نـب  نـسحلا  نإـف  دـعب  اـمأ  هیواـعم  هباـجأف 
وف رعـشلا  اذـه  نع  هیمأ  بیجی  یعازخلا  قراط  لاق  امک  انلثم  امنإ  مکلثم و  یلثم و  بصت  مل  کنإ  یف و  يأر  و  رـسعأ } .» :» یناـغألا

قداصل ینإ  يردأ و  ام  هللا 

نـسحلا هلعف  لمجلا و  موی  کلذ  لعف  یلع ع  ناک  دق  هئام و  هئام  هلتاقملا  داز  هنأ  نسحلا ع  هثدحأ  ءیـش  لوأ  ناک  جرفلا و  وبأ  لاق 
کلذ یف  هدعب  نم  ءافلخلا  هعبتف  فالختسالا  لاح 

. { نییبلاطلا 55 لتاقم  ( 1 } 

نم ّيدزألا } .» هّللا  دـبع  نب  بدـنج  عم  :» نییبلاطلا لـتاقم  ( 2 يدزـألا {  هللا  دـبع  نب  برح  عـم  هیواـعم  یلإ  نسحلا ع  بتک  لاـق و 
مالـس نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  یلع  نب  ...نسحلا } .» نم  ، میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  :» نییبلاطلا لـتاقم  ( 3 نسحلا { 

ًهَّفاَک نینمؤملل و  هنم  َنیَِملاْعِلل و  ًهَمْحَر  ادـمحم  ثعب  هلالج  لج  هللا  نإف  دـعب  امأ  وه  الإ  هلإ  يذـلا ال  هللا  کیلإ  دـمحأ  ینإـف  کـیلع 
هللا هافوت  یتح  هللا  رمأب  ماق  هللا و  تالاسر  غلبف  سی 7 } . هروس  ( 4 َنیِِرفاْکلا {  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  ایَح َو  َناک  ْنَم  َرِْذُنِیل  نیعمجأ  ِساّنِلل 
 } َکِمْوَِقل ََکل َو  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  َو  هل - لاقف  هصاخ  اشیرق  هب  صخ  كرـشلا و  هب  قحم  قحلا و  هب  هللا  رهظأ  نأ  دعب  ناو و  رـصقم و ال  ریغ 

انوعزانت نأ  مکل  لحی  هؤایلوأ و ال  هترسأ و  هتلیبق و  نحن  شیرق  تلاقف  برعلا  هناطلـس  تعزانت  یفوت  املف  فرخزلا 44 } . هروس  ( 5
(6 تمعنأف {  دـمحم  رمأ  مهعزان  نم  یلع  مهل  کلذ  یف  هجحلا  نأ  شیرق و  تلاق  ام  لوقلا  نأ  برعلا  تأرف  هقح  دـمحم و  ناطلس 

شیرق انفـصنت  ملف  برعلا  هب  تججاح  اـم  لـثمب  اـشیرق  نحن  اـنججاح  مث  مهیلإ  تملـس  مهل و  معن } .» :» مهل تلاـق  يأ  ؛ مهل تمعنأ 
مهتجاحم یلإ  هءایلوأ  دمحم و  تیب  لهأ  انرـص  املف  جاجتحالا  فاصتنالاب و  برعلا  نود  رمألا  اذه  اوذـخأ  مهنإ  اهل  برعلا  فاصنإ 

مهذـبان و : مهمغار ( 8 اـنتمغارم {  اـنملظ و  یلع  عاـمجإلاب  اولوتـسا  انودـعاب و  مهنم  .فاـصنإلا }  : فـصنلا ( 7 فـصنلا {  بـلط  و 
ریصنلا یلولا  وه  هللا و  دعوملاف  انل  مهنم  ثبعلا } .» یف د«و  هقشملا و  : تنعلا ( 9 تنعلا {  و  .مهاداع } 

مهتعزانم نع  انکسمأ  مالسإلا و  یف  هقباس  هلیضف و  يوذ  اوناک  نإ  انیبن و  ناطلس  انقح و  یف  انیلع  نیبثوتملا  بثوتل  انبجعت  انک  دقل  و 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاتق  یلع  اورهاظت  اوبزحت و  نیذلا  مه  : بازحألا ( 1 بازحألا {  نوقفانملا و  دجی  نأ  نیدلا  یلع  هفاخم 

نوکی وأ  هب  هنوملثی  ازمغم  کلذ  یف  .قدنخلا }  هوزغ  یف  دسأ  ینب  میلس و  ینب  عجـشأ و  ینب  هرم و  ینب  نافطغ و  شیرق و  نم  ملس 
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یف لضفب  هلهأ ال  نم  تسل  رمأ  یلع  هیواعم  ای  کبثوت  نم  بجعتملا  بجعتیلف  مویلاف  هداـسفإ  نم  اودارأ  اـم  یلإ  ببـس  کلذـب  مهل 
هللا هباـتکل و  هللا ص و  لوـسرل  شیرق  يدـعأ  نبا  بازحـألا و  نم  بزح  نبا  تـنأ  دوـمحم و  مالـسإلا  یف  رثأ  ـال  فورعم و  نیدـلا 
ایلع نإ  ِدِیبَْعِلل  ٍمّالَِظب  هللا  ام  كادی و  تمدـق  امب  کنیزجیل  مث  کبر  لیلق  نع  نیقلتل  هللااب  ِراّدـلا و  یَبْقُع  ْنَِمل  ملعتف  درتسف  کبیـسح 
الأ هللا  لأسأف  هدـعب  رمألا  نوملـسملا  ینالو  ایح  ثعبی  موی  مالـسإلاب و  هیلع  هللا  نم  موی  ضبق و  موی  هیلع  هللا  همحر  هلیبسل  یـضم  امل 
هللا نیب  ینیب و  امیف  راذعإلا  کیلإ  باتکلا  یلع  ینلمح  امنإ  همارک و  نم  هدنع  امم  هرخآلا  یف  هب  انصقنی  ائیـش  هلئازلا  ایندلا  یف  انیتؤی 
هیف لخد  امیف  لخدا  لطابلا و  یف  يدامتلا  عدف  نیملسملل  حالـصلا  میـسجلا و  ظحلا  هتلعف  نإ  کلذ  یف  کل  كرمأ و  یف  لج  زع و 

یغبلا و عد  هللا و  قتا  بینم و  بلق  هل  نم  ظیفح و  باوأ  لک  دنع  هللا و  دنع  کنم  رمألا  اذـهب  قحأ  ینأ  ملعت  کنإف  یتعیب  نم  سانلا 
عزانت هعاطلا و ال  ملـسلا و  یف  لخدا  هب و  هیقال  تنأ  امم  رثکأب  مهئامد  نم  هللا  یقلت  نأ  یف  ریخ  کل  ام  هللا  وف  نیملـسملا  ءامد  نقحا 

نیبلا و تاذ  حلصی  هملکلا و  عمجی  کلذب و  .ءانحشلا }  هوادعلا و  : هرئانلا ( 2 هرئانلا {  هللا  ئفطیل  کنم  هب  قحأ  وه  نم  هلهأ و  رمألا 
انَْنَیب َو ُهّللا  َمُکْحَی  یّتَح  کتمکاحف  نیملـسملاب  کیلإ  تدهن } .» :» نییبلاطلا لتاقم  ( 3 ترـس {  کیغ  یف  يدامتلا  الإ  تیبأ  تنأ  نإ 

 . َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه 

«. { ...هّللا دبع  نم  ، میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  » نییبلاطلا لتاقم  یف  ( 4 هیلإ {  هیواعم  بتکف 

ینغلب دقف  دعب  امأ  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هللا  کیلإ  دمحأ  ینإف  کیلع  هللا  مالـس  یلع  نب  نسحلا  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  هیواعم  هللا  دبع  نم 
هریغـص و هثیدح و  همیدق و  هلک  لضفلاب  نیرخآلا  نیلوألا و  قحأ  وه  لضفلا و  نم  هللا  لوسر  ادمحم  هب  ترکذ  ام  تمهف  کباتک و 

هلالـضلا هلاـهجلا و  نم  هب  يدـه  یمعلا و  نم  هب  راـنأ  هکلهلا و  نم  هب  هللا  ذـقنأ  یتح  يدـه  حـصن و  يدأ و  غلب و  هللا  دـق و  هریبک و 
.ایح ثعبی  موی  ضبق و  موی  ثعب و  موی  دلو و  موی  هیلع  هللا  تاولص  هتمأ و  نع  ایبن  يزج  ام  لضفأ  هللا  هازجف 

یبأ قورافلا و  رمع  قیدصلا و  رکب  یبأ  همهتب  تحرصف  کیبأ  یلع  مهبلغت  هدعب و  رمألا  نیملسملا  عزانت  یبنلا ص و  هافو  ترکذ  و 
ؤرما کنإ  کل  کلذ  تهرکف  راصنألا  نیرجاهملا و  ءاحلـص  هللا ص و  لوسر  .ماوعلا }  نب  ریبزلا  وه  ( 1 يراوح {  نیمألا و  هدیبع 

هذه نإ  لیمجلا  رکذلا  دیدسلا و  لوقلا  کل  بحأ  انأ  میئللا و  ءیـسملا و ال  و ال  نینظ } .» :» ب ( 2 نینظلا {  ریغ  سانلا  دنع  اندنع و 
نأ همألا  تأرف  هلهأ  مالسإلا و  یف  مکناکم  مکیبن و ال  نم  مکتبارق  مکتقباس و ال  مکلضف و ال  لهجت  مل  اهیبن  دعب  تفلتخا  امل  همألا 
نأ مهماوع  سانلا و  رئاس  نم  مهریغ  راصنألا و  شیرق و  نم  سانلا  ءاحلـص  يأر  اـهیبن و  نم  اـهناکمل  شیرقل  رمـألا  اذـه  نم  جرخت 

يوذ يأر  کلذ  ناک  رکب و  ابأ  اوراتخاف  هللا  رمأ  یلع  اهاوقأ  هل و  اهبحأ  هللااب و  اهملعأ  امالـسإ و  اهمدـقأ  شیرق  نم  رمألا  اذـه  اولوی 
يأر ول  نیئطخملاب و  اوتأ  امیف  نیمهتم و ال  اونوکی  مل  همهتلا و  مهل  مکرودـص  یف  کلذ  عقوأف  همألل  نیرظاـنلا  لـضفلا و  نیدـلا و 

هبذ مالسإلا  میرح  نع  بذی  هماقم و  موقی  هءانغ و  ینغی  نم  مکیف  نأ  نوملسملا 

هلهأ مالـسإلا و  نع  مهیزجی  هللا  هلهأ و  مالـسإلل و  احالـص  هوأر  امب  کلذ  یف  اوملع  مهنکل  هنع و  هبغر  هریغ  یلإ  رمألاب  اولدـع  اـم 
.اریخ

هافو دـعب  رکب  وبأ  متنأ و  اهیلع  متنک  یتلا  لاحلا  لثم  مویلا  کنیب  ینیب و  اـمیف  لاـحلا  حلـصلا و  نم  هیلإ  ینتوعد  يذـلا  تمهف  دـق  و 
ودـعلل دـیکأ  لاومألا و  عمج  یلع  يوقأ  هسایـس و  نسحأ  همألا و  هذـه  یلع  طوحأ  هیعرلل و  ینم  طبـضأ  کنأ  تملع  ولف  یبنلا ص 

هبرجت و همألا  هذـهب  کنم  مدـقأ  هیالو و  کنم  لوطأ  ینأ  تملع  دـق  نکل  الهأ و  کلذـل  کتیأر  هیلإ و  ینتوعد  اـم  یلإ  کـتبجأل 
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تیب یف  ام  کل  يدـعب و  نم  رمألا  کل  یتعاط و  یف  لخداف  ینتلأس  یتلا  هلزنملا  هذـه  یلإ  ینبیجت  نأ  قحأ  تنأـف  انـس  کـنم  ربکأ 
اهبیجی کـتقفن  یلع  کـل  هنوعم  تئـش  قارعلا  روک  يأ  جارخ  کـل  تببحأ و  ثیح  یلإ  هلمحت  غلبی  اـم  اـغلاب  لاـم  نم  قارعلا  لاـم 

هب تدرأ  رمأ  یف  یـصعن  رومألا و ال  کنود  یـضقن  هءاسإلاب و ال  کیلع  یلوتـسن  الأ  کل  هنـس و  لک  یف  کیلإ  اهلمحی  کـنیمأ و 
.مالسلا ءاعدلا و  بیجم  عیمس  هنإ  هتعاط  یلع  كایإ  هللا و  انناعأ  هللا  هعاط 

هلمع هدالب و  هضرأ و  یف  هلتاقت  یتح  ریـسملاب  هأدـباف  کیلإ  رئاس  لجرلا  نإ  هل  تلق  هیواعم  باتکب  نسحلا  تیتأ  املف  بدـنج  لاـق 
مث لعفا  لاقف  نیفـص  موی  نم  مظعأ  انم  يری  یتح  هللا  الف و  کل  کل } .» انمیت  :» نییبلاـطلا لـتاقم  د و  ( 1 داقنی {  هنأ  ردـقت  نأ  امإف 

یلوق یسانت  یتروشم و  نع  دعق 

. { نییبلاطلا 59-55 لتاقم  ( 2 } 

نسحلا یلإ  هیواعم  بتک  اولاق و 

عیرـس وه  همکحل و  بقعم  ءاشی ال  ام  هدابع  یف  لعفی  هللا  نإف  دـعب } .» امأ...میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 1 دعب {  امأ 
نم .نییبلاطلا }  لتاقم  یف ا،د و  اـم  تبثأ  ،و  سیأ ب، ( 2 سئیا {  سانلا و  نم  عاعر  يدـیأ  یلع  کتینم  نوکت  نأ  رذـحاف  باسحلا 

کل تیفو  ینتعیاب  هیف و  تنأ  اـمع  تضرعأ  تنأ  نإ  و  .نعطملا }  : هزیمغلا ( 4 هزیمغ {  .نییبلاطلا }  لـتاقم  ا،د و  ( 3 انیف {  دجت  نأ 
مث هنامأ  کیلإ  يدـسأ  دـحأ  نإ  هبلعث و  نب  سیق  ینب  یـشعأ  لاق  امک  کـلذ  یف  نوکأ  تطرـش و  اـم  کـل  تیرجأ  تدـعو و  اـمب 

.مالسلا اهب و  سانلا  یلوأ  تنأف  يدعب  نم  کل  هفالخلا 

ام هیف  رکذـت  کباتک  یلإ  لصو  دـقف  ...دـعب } .» اـمأ...میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  : نییبلاـطلا لـتاقم  یف  ( 5 دـعب {  امأ  نسحلا  هباـجأف 
[ ینم  ] یغبلا هیشخ  کباوج  تکرتف  ترکذ 

.مالسلا بذکأف و  لوقأ  نأ  مثإ  یلع  هلهأ و  نم  ینأ  ملعت  قحلا  عبتاف  کلذ  نم  ذوعأ  هللااب  کیلع و  .د }  نم  ( 6 } 

هّللا مسب  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 7-7 نم {  هدـحاو  هخـسنب  یحاونلا  یلع  هلامع  یلإ  بتک  مث  هأرق  هیواعم  یلإ  نسحلا  باتک  لصو  اـملف 
لتاقم ( 7-7 نالف {  نب  نالف  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  هیواعم  هللا  دـبع  نـالف } .» نب  نـالف  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  هیواـعم  نم  میحرلا  نمحرلا 

ینإف مکیلع  مالـس  نیملـسملا  نم  هلبق  نم  و  نـالف } .» نب  نـالف  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  هیواـعم  نم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  :» نییبلاـطلا
حاتأ هعنص  نسح  هفطلب و  هللا  نإ  مکتفیلخ  لتق  مکودع و  هنؤم  مکافک  يذلا  دمحلاف هللا  دعب  امأ  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هللا  مکیلإ  دمحأ 

هدابع نم  الجر  بلاط  یبأ  نب  یلعل 

اولبقاف مهرئاشع  مهـسفنأل و  نامألا  نوسمتلی  مهتداق  مهفارـشأ و  بتک  انتءاج  دـق  نیفلتخم و  نیقرفتم  هباحـصأ  كرتف  هلتقف  هلاـتغاف 
یغبلا لهأ  هللا  کلهأ  لمألا و  متغلب  رأثلا و  هللا  دمحب  متبـصأ  دقف  مکتدع  نسح  مکدنج و  مکدهجب و  اذه  یباتک  مکیتأی  نیح  یلإ 

. { . نییبلاطلا 59،60 لتاقم  ( 1 هتاکرب {  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  ناودعلا و  و 

كرحتف جبنم  رـسج  غلب  دق  هنإ  هوحن و  هریـسم  هربخ و  نسحلا  غلب  قارعلا و  یلإ  ادـصاق  اهب  راسف  هیواعم  یلإ  رکاسعلا  تعمتجاف  لاق 
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نوبوثی و سانلا  لبقأف  هعماـج  هالـصلا  يداـنملا  يداـن  ریـسملل و  ؤیهتلاـب  ساـنلا  لاـمعلا و  رمأـف  يدـع  نب  رجح  ثعب  کـلذ و  دـنع 
دعص نسحلا ع و  جرخف  جرخا  هل  لاقف  ینادمهلا  سیق  نب  دیعس  هءاج  ینملعأف و  سانلا  هعامج  تیضر  اذإ  نسحلا  لاق  نوعمتجی و 

ُمُْکیَلَع َِبتُک  یلاـعت : هلوق  نم  وه  ( 2 اهرک {  هامـس  هقلخ و  یلع  داهجلا  بتک  هللا  نإف  دـعب  امأ  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دـمحف  ربنملا 
الإ نوبحت  ام  نیلئان  سانلا  اهیأ  متـسلف  َنیِِرباّـصلا  َعَم  َهّللا  َّنِإ  اوُِربِْصا  نینمؤملا  نم  داـهجلا  لـهأل  لاـق  مث  .ْمَُکل } .  ٌهْرُک  َوُه  ُلاـتِْقلا َو 

مکرکـسعم یلإ  هللا  مکمحر  اوجرخا  کلذل  كرحتف  هیلإ  ریـسملا  یلع  انعمزأ  انک  انأ  هغلب  هیواعم  نأ  ینغلب  نوهرکت  ام  یلع  ربصلاب 
.اورت يرن و  اورظنت و  رظنن و  یتح  هلیخنلاب 

متاح نب  يدع  کلذ  يأر  املف  فرحب  هباجأ  دحأ و ال  مهنم  ملکت  امف  اوتکـسف  لاق  هل  سانلا  نالذـخ  فوختیل  همالک  یف  هنإ  لاق و 
نیأ نوملسملا  نیأ   ] رضم ءابطخ  نیأ  مکیبن  تنب  نبا  مکمامإ و  نوبیجت  ماقملا أ ال  اذه  حبقأ  ام  هللا  ناحبس  متاح  نبا  انأ  لاقف  ماق 

[ رصملا لهأ  نم  نوضاوخلا 

 { .هب برـضیف  يولی  هوحن  وأ  لیدنملا  وه  ؛و  قارخم عمج  : قیراخملا ( 2 قیراخملاک {  مهتنـسلأ  نیذلا  .نییبلاطلا }  لتاقم  نم  ( 1 } 
.اهراع اهبیع و  هللا و ال  تقم  نوفاخت  ام  بلاعثلاک أ  نوغاورف  دجلا  دج  اذإف  هعدلا  یف 

لتاقم یف  اذک  ( 3 هردص {  هدرو و  دمحی  امل  کقفو  هراکملا و  کبنج  دشارملا و  کب  هللا  باصأ  لاقف  ههجوب  نسحلا  لبقتـسا  مث 
يرکـسعم یلإ  یهجو  اذه  تیأر و  ام  تلق و  امیف  كانعطأ  کل و  انعمـس  كرمأ و  یلإ  انیهتنا  کتلاقم و  انعمـس  دق  .د }  ، نییبلاطلا

.فاویلف ینیفاوی  نأ  بحأ  نمف 

نب يدع  ناک  هحلصی و  امب  هقحلی  نأ  همالغ  رمأ  هلیخنلا و  یلإ  یضم  اهبکرف و  بابلاب  هتباد  دجـسملا و  نم  جرخف  ههجول  یـضم  مث 
هعصعص نب  دایز  یحایرلا و  سیق  نب  لقعم  يراصنألا و  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  ماق  و  «. { . ارکسع :» ا ( 4 ارکسع {  سانلا  لوأ  متاح 

هباجإلا و یف  متاح  نب  يدـع  مـالک  لـثمب  نسحلا ع  اوملک  مهوضرح و  مهومـال و  ساـنلا و  اوبنأـف  یمیتلا  هصفح } .» یف ا،د« ( 5 } 
اریخ هللا  مکازجف  هحیحصلا  هدوملا  لوبقلا و  ءافولا و  هینلا و  قدصب  مکفرعأ  تلز  ام  هللا  مکمحر  متقدص  نسحلا ع  مهل  لاقف  لوبقلا 

.لزن مث 

دبع نب  ثراحلا  نب  لفون  نب  هریغملا  هفوکلا  یلع  فلختسا  رکسعلا و  یلإ  نسحلا  جرخ  جورخلل و  اوطشن  اورکسعف و  سانلا  جرخ  و 
.رکسعلا مئتلی  یتح  مهجرختسی  مهثحتسی و  لعجف  هیلإ  مهصاخشأ  سانلا و  ثاثحتساب  هرمأ  بلطملا و 

نمحرلا دبع  رید  لزن  یتح  هنسح  هدع  میظع و  رکسع  یف  نسحلا ع  ...نسحلا } .» نإ  مث  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 6 راس {  و 

نم افلأ  رـشع  ینثا  کیلإ  ثعاب  ینإ  مع  نبا  ای  هل  لاقف  بلطملا  دبع  نب  سابعلا  نب  هللا  دیبع  اعد  مث  سانلا  عمتجا  یتح  اثالث  هب  ماقأف 
شرفا کهجو و  مهل  طسبا  کـبناج و  مهل  نلأ  مهب و  رـسف  هبیتکلا  نزی } .» :» ا ( 1 دیزی {  مهنم  لجرلا  رـصملا  ءارق  برعلا و  ناسرف 
ریـصت مث  تارفلا  مهب  عطقت  یتح  تارفلا  طش  یلع  مهب  رـس  نینمؤملا و  ریمأ  تاقث  هیقب  مهنإف  کسلجم  نم  مهندأ  کـحانج و  مهل 
يدنع كربخ  نکیل  اکیشو و  كرثأ  یلع  ینإف  کیتآ  یتح  هسبحاف  هتیقل  تنأ  نإف  هیواعم  مهب  لبقتـست  یتح  ضما  مث  نکـسم  یلإ 

نإ هلتاقف و  لعف  نإف  کلتاقی  یتح  هلتاـقت  ـالف  هیواـعم  تیقل  اذإ  سیق و  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  ینعی  نیذـه  رواـش  موی و  لـک 
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هرمأ مث  :» نییبلاطلا لتاقم  یف  اهدعب  ( 2 سانلا {  یلع  سیق  نب  دیعسف  دعس  نب  سیق  بیصأ  نإ  سانلا و  یلع  دعس  نب  سیقف  تبصأ 
«. { . دارأ امب 

(4 یهاـش {  یلإ  جرخ  یتـح  .فـیرحت }  « رونیـس یف ب« ،و  قارعلاـب عقــص  : رونیــش ( 3 رونیــش {  یلإ  یهتنا  یتـح  هللا  دــیبع  راـسف 
،و يربکلا هجولفلا  ،و  هجولفلا اهدحاو  ، اهارق : داوسلا جـیلالف  :» توقای ( 5 هجولفلا {  تارفلا و  مزل  مث  .هیـسداقلا }  برق  عضوم  : یهاـش

رهن یلع  عضوم  : نکـسم ( 6 نکـسم {  یتأ  یتـح  رمتلا } .» نیع  برق  هفوکلا  دادـغب و  داوس  نم  ناـتریبک  ناـتیرق  يرغـصلا : هجولفلا 
هالصلا سانلا  یف  يدان  حبـصأ  املف  هرطنقلا  نود  طاباس  لزنف  رکب  مث  بعک  رید  یتأ  یتح  رمع  مامح  یلع  نسحلا  ذخأ  و  .لیجد } 

نأ دهشأ  دهاش و  هل  دهـش  املک  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  دماح و  هدمح  املک  دمحلا هللا  لاقف  مهبطخف  ربنملا  دعـصف  اوعمتجاف  هعماج 
انأ هنم و  هللا و  دـمحب  تحبـصأ  دـق  نوکأ  نأ  وجرأل  ینإ  هللا  وف  دـعب  امأ  یحولا ص  یلع  هنمتئا  قحلاـب و  هلـسرأ  هللا  لوسر  ادـمحم 
ریخ هعامجلا  یف  نوهرکت  ام  نإ  الأ و  هلئاغ  ءوسب و ال  هل  دـیرم  هنیغـض و ال  ملـسم  یلع  المتحم  تحبـصأ  اـم  هقلخل و  هقلخ  حـصنأ 

اریخ مکل  رظان  ینإ  الأ و  هقرفلا  یف  نوبحت  امم  مکل 

لتاقم ( 1 هتبحم {  هیف  اـمل  مکاـیإ  یندـشرأ و  مکل و  یل و  هللا  رفغ  ییأر  یلع  اودرت  ـال  يرمأ و  اوفلاـخت  ـالف  مکـسفنأل  مکرظن  نم 
.لزن مث  هللا  ءاش  نإ  هاضر  و  اضرلا } .» هبحملا و  هیف  امل  :» نییبلاطلا

هللا رفک و  هیلإ  رمألا  لکی  هیواعم و  حـلاصی  نأ  دـیری  هنظن  اولاق  لاق  امب  دـیری  هنورت  اـم  اولاـق  ضعب و  یلإ  مهـضعب  ساـنلا  رظنف  لاـق 
عزنف يدزألا  لاعج  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  هیلع  دش  مث  هتحت  نم  هالـصم  اوذـخأ  یتح  هوبهتناف  هطاطـسف  یلع  اودـش  مث  لجرلا 

نم هنم  اوعنم  هتعیـش و  هتـصاخ و  نم  فئاوط  هب  قدـحأ  هبکرف و  هسرفب  اعدـف  ءادر  ریغب  افیـس  ادـلقتم  اسلاج  یقبف  هقتاـع  نع  هفرطم 
(2 بوش {  مهعم  هنع و  سانلا  اوعفد  هب و  اوفاطأف  هل  اوعدـف  نادـمه  هعیبر و  یلإ  اوعدا  لاـقف  هب  ملکت  اـمل  هوفعـض  هومـال و  هدارأ و 

عضوم : نئادملا برق  یتلا  طاباس  یلإ  فاضم  : طاباس ملظم  ( 3 طاباس {  ملظم  یف  رم  املف  مهریغ  نم  .سانلا }  نم  طالخألا  : بوشلا
نانس و نب  حارج  هل  لاقی  نیعق  نب  رـصن  ینب  نم  مث  دسأ  ینب  نم  لجر  هیلإ  ماق  کلذب } .» یمـس  مل  يردأ  و ال  :» توقای لاق  ، كانه

تکرشأ ، نسح ای  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 5-5 نسح {  ای  ربکأ  هللا  لاق  و  هسرف } .» :» نییبلاـطلا لـتاقم  ( 4 هسرف {  ماجلب  ذخأف  لوعم  هدـیب 
كوبأ كرشأ  امک  تکرـشأ  ، نسح ای  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 5-5 تنأ {  تکرـشأ  مث  كوبأ  كرـشأ  لبق } .» نم  كوبأ  كرـشأ  امک 

یلإ نسحلا ع  طقـس  و  لطخلا } .» :» نییبلاطلا لتاقم  ( 7 هتیبرأ {  تغلب  یتح  هتقـشف  هذـخف  یف  تعقوف  لوعملاب  هنعط  و  لـبق } .» نم 
(8 لـطخألا {  نـب  هللا  دـبع  بثوـف  ضرـألا  یلإ  اـعیمج  ارخف  هـقنتعا  هدـیب و  ناـک  فیــسب  هـنعط  يذــلا  برــض  نأ  دــعب  ضرـألا 

اذخأ مث  هفنأ  عطقف  هیلع  هرامع  نب  نایبظ  بکأ  هب و  هضخضخف } {  نانس  نب  حارج  دی  نم  لوعملا  عزن  یئاطلا و  هصحـصحف } .» :» ا
.هولتق یتح  ههجو  هسأر و  اخدشف  رجآلا  هل 

دق هلبق و  نم  اهیلع  ایلاو  یفقثلا  دوعـسم  نب  دعـس } .» :» نییبلاطلا لتاقم  ( 1 دیعـس {  اهب  نئادملا و  یلإ  ریرـس  یلع  نسحلا ع  لمح  و 
(2 هیبولحلا {  اهل  لاقی  هیرق  لزن  یتح  یفاو  هنإف  هیواعم  امأف  هسفن  جلاعی  هدنع  ماقأف  اهیلع  نسحلا ع  هرقأف  نئادـملا  هالو  یلع ع  ناک 

هللا دیبع  مهیلإ  جرخف  هیلإ  هلیخب  هیواعم  هجو  دغ  نم  ناک  املف  هئازإب  لزن  یتح  سابع  نب  هللا  دیبع  لبقأ  نکسمب و  هضویحلا } .» :» ب
یف ینلـسار  دـق  نسحلا  نأ  سابع  نب  هللا  دـیبع  یلإ  هیواعم  لسرأ  لـیللا  ناـک  اـملف  مهرکـسعم  یلإ  مهدر  یتح  مهبرـضف  هعم  نمیف 

کیطعأ نأ  نآلا  ینتبجأ  نإ  کل  عبات و  تنأ  تلخد و  الإ  اعوبتم و  تنک  نآلا  یتعاط  یف  تلخد  نإف  یلإ  رمألا  ملسم  وه  حلـصلا و 
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رکـسع لخدـف  الیل  هیلإ  هللا  دـیبع  لسناف  رخـآلا  فصنلا  هفوکلا  تلخد  اذإ  اهفـصن و  تقولا  اذـه  یف  کـل  لـجعأ  مهرد  فلأ  فلأ 
هودـجی ملف  هوبلطف  اوحبـصأ  یتح  جرخی  ملف  مهب  یلـصیف  جرخی  نأ  هللا  دـیبع  نورظتنی  سانلا  حبـصأ  هدـعو و  اـمب  هل  یفوف  هیواـعم 

عنص ام  مکیلع  نمظعی  مکنلوهی و ال  ،ال  سانلا اهیأ  :» نییبلاطلا لتاقم  یف  ( 3 مهتبثف {  مهبطخ  مث  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  مهب  یلصف 
جرخ ملـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مع  هابأ  نإ  ؛ طق ریخ  مویب  اوتأی  مل  هاخأ  هابأ و  اذه و  نإ  «. نابجلا يأ  » عرولا هلولا  لجرلا  اذـه 
نیب همـسقف  هءادـف  ذـخأف  ، ملـس هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  هب  یتأـف  ، يراـصنألا ورمع  نـب  بـعک  رـسیملا  وـبأ  هرـسأف  ، ردـبب لـتاقی 

هل کلذ  نأ  معز  ؛و  يراوجلا هب  يرتشاف  ، نیملسملا لام  هّللا و  لام  قرسف  ، هرصبلا یلع  نینمؤملا  ریمأ  یلع  هالو  هاخأ  نإ  ،و  نیملـسملا
يدانتف : لاق.عنـص يذـلا  اذـه  نـآلا  عنـص  ،و  اولتق یّتح  هدـلو  كرت  ،و  هاـطرأ نبا  رـسب  نم  برهف.نمیلا  یلع  هـالو  اذـه  نأ  ؛و  لـالح

ضوهنلا ربصلاب و  مهرمأ  مث  هنم  لانف  هللا  دیبع  رکذ  و  مهب } .» ضهنف  ، انودع یلإ  انب  ضهناف  ، اننیب نم  هجرخأ  يذلا  هّلل  دمحلا  : سانلا
.مهب ضهنف  لزنف  هللا  مسا  یلع  انودع  یلإ  انب  ضهنا  هل  اولاق  هعاطلاب و  هوباجأف  ودعلا  یلإ 

نولتقت مالعف  حـلاص  دـق  نسحلا  مکمامإ  عیاب و  دـق  اندـنع  مکریمأ  اذـه  مکحیو  قارعلا  لهأ  یلإ  حاصف  هاطرأ  نب  رـسب  هیلإ  جرخ  و 
.مکسفنأ

اوجرخف مامإ  الب  لتاقن  لب  اولاقف  لالـض  هعیب  اوعیابت  نأ  امإ  مامإ و  ریغ  عم  لاتقلا  امإ  نیتنثا  يدحإ  اوراتخا  دعـس  نب  سیق  مهل  لاقف 
.مهفاصم یلإ  مهودر  یتح  ماشلا  لهأ  اوبرضف 

هیواعم هیلإ  بتکف  حمرلا  کنیب  ینیب و  الإ  ادبأ  یناقلت  هللا ال  سیق ال و  هیلإ  بتکف  هینمی  هوعدـی و  دعـس  نب  سیق  یلإ  هیواعم  بتکف 
كذبن کیلإ  نیقیرفلا  بحأ  رهظ  نإف  کل  سیل  امیف  اهلتقت  کسفن و  یقشت  يدوهی  نبا  يدوهی  کنإف  دعب  امأ  هنم  سئی  امل  ذئنیح 

أطخأ زحلا و  رثکأف  هضرغ  ریغ  یمر  هسوق و  ریغ  رتوأ  كوبأ  ناک  دـق  کلتق و  کـب و  لـکن  کـیلإ  مهـضغبأ  رهظ  نإ  كردـغ و  و 
.مالسلا ابیرغ و  ادیرط  ناروحب  تامف  هموی  هکردأ  هموق و  هلذخف  لصفملا 

مل اعوط و  هنم  تجرخ  اـقرف و  هیف  تمقأ  اـهرک و  مالـسإلا  یف  تلخد  نثو  نبا  نثو  تنأ  اـمنإف  دـعب  اـمأ  دعـس  نب  سیق  هیلإ  بتکف 
اودع نیکرشملا و  بازحأ  نم  ابزح  هلوسرل و  ابرح هللا و  لزت  مل  کقافن و  ثدحی  مل  کمالسإ و  مدقی  مل  ابیصن  هیف  کل  هللا  لعجی 
غلبی هرابغ و ال  قشی  نم ال  هیلع  بغـشف  هضرغ  الإ  یمر  هسوق و ال  الإ  رتوأ  ام  يرمعلف  یبأ  ترکذ  هدابع و  نم  نینمؤملل  هیبنل و  هللا و 

يذلا نیدلا  راصنأ  هنم و  تجرخ  يذلا  نیدـلا  ءادـعأ  یبأ  ینأ و  سانلا  ملع  تملع و  دـق  يدوهی و  نبا  يدوهی  ینأ  تمعز  هبعک و 
.مالسلا هیلإ و  ترص  هیف و  تلخد 

لخد امیف  لخد  هتکرت  نإ  اذـه و  نم  دـشأب  کباجأ  هتبتاک  نإ  کنإف  الهم  ورمع  هل  لاقف  هتباجإ  دارأ  هظاغ و  هباتک  هیواعم  أرق  اـملف 
.هنع کسمأف  سانلا  هیف 

هاوعدف حلصلل  نسحلا  یلإ  هرمس  نب  نمحرلا  دبع  رماع و  نب  هللا  دبع  هیواعم  ثعب  لاق و 

یلع رکذی  هورکمب و ال  یلع  هعیـش  نم  دحأ  لانی  یـضم و ال  امب  دحأ  عبتی  الأ  هیواعم و  هل  طرـش  ام  هایطعأ  رمألا و  یف  هادـهزف  هیلإ 
اهیلإ و اضیأ  نسحلا  فرصنا  هفوکلا و  یلإ  هعم  نمیف  دعس  نب  سیق  فرـصنا  کلذ و  یلإ  باجأف  نسحلا  اهطرـش  ءایـشأ  ریخب و  الإ 
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اعزج هیلإ  نوکبی  هنومولی و  نینمؤملا ع  ریمأ  باحصأ  رباکأ  هعیشلا و  هوجو  نسحلا ع  یلإ  عمتجا  هفوکلا و  وحن  ادصاق  هیواعم  لبقأ 
هلعف امم 

. { نییبلاطلا 67-64 لتاقم  ( 1 } 

نب یکم  انثدح  لاق  ورمع  نبا  انثدح  لاق  يرـصبلا  نسحلا  نب  لضفلا  انثدح  لاق  دیبع  نب  دمحأ  نب  دـمحم  ینثدـحف  جرفلا  وبأ  لاق 
نیـسحلا نب  دمحم  اضیأ  هب  ینثدح  جرفلا و  وبأ  لاق  یلیل  یبأ  نب  نایفـس  نع  یبعـشلا  نع  لیعامـسإ  نب  يرـسلا  انثدح  لاق  میهاربإ 

نب نسحلا  نع  تباـث  نب  ورمع  نع  بوقعی  نب  داـبع  نع  .فیرحت }  « یعقاـفملا :» ب ( 2 یعناقملا {  ساـبعلا  نب  یلع  ینادنانـشألا و 
طهر هدـنع  هراد و  ءانفب  هتدـجوف  هیواعم  عیاب  نیح  یلع  نب  نسحلا  تیتأ  لاق  یلیل  یبأ  نب  نایفـس  نع  تباـث  نب  يدـع  نع  مکحلا 
تلق فیک  لاقف  هیلإ  تسلجف  هتیتأ  مث  یتلحار  تلقعف  تلزن  نایفس و  ای  مالسلا  کیلع  لاق و  نینمؤملا  لذم  ای  کیلع  مالـسلا  تلقف 

تیطعأ ثیح  انباقر  تللذأ  یمأ  یبأب و  هللا  تنأ و  تلق  انیلإ  کنم  اذه  يرج  مل  لاقف  نینمؤملا  لذم  ای  کیلع  مالسلا  تلق  نایفس  ای 
رمأ کیلع  هللا  عمج  دـقف  کنود  تومی  مهلک  فلأ  هئام  کعم  داـبکألا و  هلکآ  نبا  نیعللا  یلإ  رمـألا  تملـس  هعیبلا و  هیغاـطلا  اذـه 

یلایللا بهذت  لوقی ال  هللا ص  لوسر  تعمس  لوقی  ایلع  تعمس  ینإ  هب و  انکسمت  قحلا  انملع  اذإ  تیب  لهأ  انإ  نایفس  ای  لاقف  سانلا 
«. { رسلا یف ب« ( 3 مرسلا {  عساو  لجر  یلع  همألا  هذه  رمأ  عمتجی  یتح  مایألا  و 

هیواعمل و هنإ  رصان و  ضرألا  یف  رذاع و ال  ءامـسلا  یف  هل  نوکی  یتح ال  تومی  هیلإ و ال  هللا  رظنی  عبـشی ال  لکأی و ال  موعلبلا  مخض 
یلإ یشمن  انجرخ  یناقـس و  مث  امئاق  برـشف  ءانإلا  لوانتف  هتقان  بلحن  بلاح  یلع  انمقف  نذؤملا  نذأ  مث  هرمأ  غلاب  هللا  نأ  تفرع  ینإ 
ایلع تعمس  ینإف  نایفس  ای  رشبأف  لاق  قحلا  نید  يدهلاب و  ادمحم  ثعب  يذلا  مکبح و  تلق  نایفس  ای  کب  ءاج  ام  یل  لاقف  دجـسملا 

ینعی نیتاـهک  وأ  نیتبابـسلا  ینعی  نیتاـهک  یتـمأ  نم  مهبحأ  نم  یتـیب و  لـهأ  ضوحلا  یلع  دری  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  لوـقی 
لآ نم  قحلا  مامإ  هللا  ثعبی  یتح  رجافلا  ربلا و  عست  ایندـلا  نإف  نایفـس  ای  رـشبأ  يرخـألا  یلع  لـضفت  امهادـحإ  یطـسولا  هبابـسلا و 

دمحم ص

. { . نییبلاطلا 68-67 لتاقم  ( 1 } 

.هحیبقلا هلاعفأل  ارذع  هب  فلکتی  ینید  لیوأتب  هل  رصتنی  نأ  ادحأ  نکمی  يأ ال  ینید  رصان  يأ  رصان  ضرألا  یف  هلوق و ال  تلق 

نسحلا ع مالک  نم  هنأ  رهاظلا  تلق  نسحلا ع  مالک  نم  وأ  یلع ع  مالک  نم  وأ  عوفرملا  ثیدـحلا  نم  هیواـعمل  هنإ  هلوق و  تلق  نإـف 
.نیعنتمم ریغ  نالوألا  نامسقلا  ناک  نإ  تافصلا و  هذه  بحاص  هیواعم  نأ  هنظ  یلع  بلغ  دق  هنإف 

امأ ضرألا و  یف  یح  نآلا  هنأ  نودـقتعی  يذـلا  مهبحاص  هنأ  معزتف  هیماـمإلا  اـمأ  تلق  دـمحم  لآ  نم  قحلا  ماـمإ  وه  نمف  تلق  نإـف 
.نامزلا رخآ  یف  هللا  هقلخی  یمطاف  هنأ  نومعزیف  انباحصأ 

نم دـحأ  اهلقنی  مل  هلیوط  هبطخ  هفوکلا  لخدـی  نأ  لبق  مهبطخف  اـهب  ساـنلا  عمج  هلیخنلا و  لزن  یتح  هیواـعم  راـس  جرفلا و  وبأ  لاـق 
«. { . کلذ نم  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 1 اهنم {  انیلإ  یهتنا  ام  رکذنس  ثیدحلا و  یف  هعطقنم  تءاج  همات و  هاورلا 
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لهأ رهظ  الإ و  اهیبن  دـعب  همأ  رمأ  همأ } .» تفلتخا  ام  :» نییبلاـطلا لـتاقم  ( 2 فلتخا {  ام  هبطخلا  یف  لاق  هنأ  يور  هنإـف  یبعـشلا  اـمأف 
هتبطخ یف  لاق  هیواعم  نإ  لاقف  یعیبسلا  قاحـسإ  وبأ  امأ  اهنإ و  اهنإف و  همـألا  هذـه  ـالإ  لاـقف  مدـنف  هبتنا  مث  اـهقح  لـهأ  یلع  اـهلطاب 

.هب یفأ  نیتاه ال  یمدق  تحت  یلع  نب  نسحلا  هتیطعأ  ءیش  لک  نإ  الأ  هلیخنلاب 

.ارادغ هللا  ناک و  قاحسإ و  وبأ  لاق 

مکتلتاق ام  ینإ  هللا  لاقف و  انبطخ  مث  هعمجلا  هلیخنلاب  هیواعم  انب  یلـص  لاـق  دـیوس  نب  دیعـس  نع  هرم  نب  ورمع  نع  شمعـألا  يور  و 
متنأ کلذ و  هللا  یناطعأ  دـق  مکیلع و  رمأتأل  مکتلتاـق  اـمنإ  کـلذ و  نولعفتل  مکنإ  اوکزتل  ـال  اوجحتل و  ـال  اوموصتل و  ـال  اولـصتل و 

.نوهراک

.کتهتلا وه  هللا  اذه و  لوقی  کلذب  ثدح  اذإ  کیرش  نب  نمحرلا  دبع  ناک  لاق و 

ینثدح لاق  نیعم  نب  ییحی  ینثدح  لاق  يرـصبلا  نسحلا  نب  لضفلا  ینثدح  لاق  دمحأ  نب  دمحم  دیبع  وبأ  ینثدح  جرفلا و  وبأ  لاق 
بطخ لاق  تباث  یبأ  نب  بیبح  نع  دلاخ  یبأ  نب  لیعامسإ  نع  کیرش  نب  نمحرلا  دبع  نع  رابألا } .» یف د« ( 3 نابللا {  صفح  وبأ 

ایلع ع رکذف  ربنملا  تحت  ناسلاج  نیسحلا ع  نسحلا و  اهلخد و  نیح  هفوکلاب  هیواعم 

یبأ نسحلا و  انأ  ایلع  رکاذـلا  اهیأ  لاقف  ماق  مث  هسلجأف  هدـیب  نسحلا  هذـخأف  هیلع  دریل  نیـسحلا ع  ماقف  نسحلا  نم  لاـن  مث  هنم  لاـنف 
هجیدـخ و یتدـج  هعیبر و  نب  هبتع  كدـج  هللا و  لوسر  يدـج  دـنه و  کـمأ  همطاـف و  یمأ  رخـص و  كوبأ  هیواـعم و  تنأ  یلع و 

نیمآ دجسملا  لهأ  نم  فئاوط  لاقف  اقافن  ارفک و  انمدقأ  اثیدح و  امیدق و  انرش  ابسح و  انمألأ  ارکذ و  انلمخأ  هللا  نعلف  هلیتق  کتدج 
.نیمآ لوقأ  انأ  نیعم و  نب  ییحی  لاق  لضفلا  لاق 

.نیمآ نییبلاطلا 70 } . لتاقم  ( 1 یناهفصألا {  نیسحلا  نب  یلع  لوقی  .نیمآ و  لوقأ  انأ  لضفلا و  لاق  دیبع  وبأ  لاق  جرفلا  وبأ  لاق 

.نیمآ باتکلا  اذه  فنصم  دیدحلا  یبأ  نب  دیمحلا  دبع  لوقی  تلق و 

هتیار لمحی  دامح  نب  بیبح  هعم  هطفرع و  نب  دلاخ  هیدـی  نیب  هلیخنلاب و  هتبطخ  نم  هغارف  دـعب  هفوکلا  هیواعم  لخد  جرفلا و  وبأ  لاق 
.هیلإ سانلا  عمتجا  لیفلا و  باب  نم  دجسملا  لخد  هفوکلاب  راص  املف 

يزارلا ورمع  نب  دمحم  نع  فلخ  نب  یلع  نب  دمحم  نع  رامع  نب  هللا  دیبع  نب  دمحأ  یفریـصلا و  دیبع  وبأ  ینثدـحف  جرفلا  وبأ  لاق 
ذإ هفوکلا  ربنم  یلع  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  امنیب  لاق  هیبأ  نع  بئاسلا  نب  ءاطع  نع  یثیللا  هللا  دبع  نب  دمحم  نع  دیعـس  نب  کلام  نع 

[ ام  ] هللا لاقف ال و  هطفرع  نب  دلاخ  تام  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  لجر  لخد 

نب بیبح  اهلمحی  هلالـض  هیار  هعم  لیفلا و  باب  یلإ  راشأ  دجـسملا و  باب  نم  لخدی  یتح  تومی  تام و ال  «د } .» نم هلمکت  ( 2 } 
لاقف هعیش  کل  انأ  دامح و  نب  بیبح  انأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  لجر  بثوف  لاق  دامح 

دامح نب  بیبح  هتیار  لمحی  هیواعم  همدقم  یلع  هطفرع  نب  دلاخ  مدق  دقل  هللا  وف  لوقأ  امک  هنإف 
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«. { رامع نب  بیبح  :» نییبلاطلا لتاقم  ( 1 } 

یبأ بئاسلا  راد  یلإ  راشأ  رادلا و  هذه  بحاص  ینثدح  لاق  ثیدحلا  اذهب  شمعألا  ینثدح  دیعـس و  نب  کلام  لاق  جرفلا و  وبأ  لاق 
«. { . هلاقملا هذه  لوقی  :» كانه نییبلاطلا 70،71،و  لتاقم  ( 2 اذه {  لوقی  ایلع ع  عمس  هنإ  ءاطع 

بکری الاوط  الجر  ناک  هءاجف و  هعیبلا  یلإ  هوعدـی  دعـس  نب  سیق  یلإ  لسرأ  هیواـعم  نسحلا و  نیب  حلـصلا  مت  اـملف  جرفلا  وبأ  لاـق 
لاق هیلإ  هلاخدإ  اودارأ  املف  راصنألا  یـصخ  یمـسی  ناک  رعـش و  هقاط  ههجو  یف  ام  ضرألا و  یف  ناطخت  هـالجر  فرـشملا و  سرفلا 

هنیمی ربیل  هنیب  هنیب و  اعضوف  فیس  حمرب و  هیواعم  رمأف  فیسلا  وأ  حمرلا  هنیب  ینیب و  الإ و  هاقلأ  الأ  تفلح  ینإ 

. { دیدحلا 71،72 یبأ  نبا  ( 3 } 

نأ یبأ } .» و  :» د ( 4 یبأف {  سراف  فالآ  هعبرأ  یف  دعـس  نب  سیق  لزتعا  هیواـعم  حـلاص  اـمل  نسحلا  نأ  يور  دـق  جرفلا و  وبأ  لاـق 
سلج یـسرک و  هل  یقلأف  معن  لاقف  کتعیب  نم  انأ  لـح  یف  لاـقف أ  نسحلا  یلع  لـبقأف  عیاـبیل  سیق  لـخدأ  نسحلا  عیاـب  اـملف  عیاـبی 
هیواعم ءاجف  هیواعم  یلإ  اهدمی  مل  هذخف و  یلع  هدی  عضو  معن و  لاق  سیق  ای  عیابت  هیواعم أ  هل  لاقف  هعم  نسحلا  ریرس و  یلع  هیواعم 

ام هدی و  یلع  هدـی  حـسم  یتح  سیق  یلع  بکأ  و  .نییبلاطلا }  لتاقم  یف  اذـک  و  «، هریرـس یلع  هیواعم  اثجف  «:» «د یف ( 5 هریرس {  نم 
. { . نییبلاطلا 72 لتاقم  ( 6 هدی {  سیق  هیلإ  عفر 

یف ام  تبثأ  و  «، هبطخلا :» ب ( 1 هتبطخ {  یف  لاقف  بطخف  ماقف  رـصحیس  هنأ  نظف  بطخی  نأ  نسحلا  رمأ  هیواعم  نإ  مث  جرفلا  وبأ  لاق 
همخنت مث  الیلق  هب  عتمت  اکلم  کلم  لجر  كاذ  روجلاب  راس  نم  هفیلخلا  سیل  هیبن و  هنـس  هللا و  باـتکب  راـس  نم  هفیلخلا  اـمنإ  .د }  ا،
هنیدملا یلإ  نسحلا  فرصنا  لاق و  ءایبنألا 111 } . هروس  ( 2 ٍنیِح {  یلِإ  ٌعاتَم  ْمَُکل َو  ٌهَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإ  هتعبت َو  یقبت  هتذـل و  عطقنت 

امس امهیلإ  سدف  صاقو  یبأ  نب  دعـس  یلع و  نب  نسحلا  رمأ  نم  لقثأ  ءیـش  هیلع  نکی  ملف  دیزی  هنبال  هعیبلا  هیواعم  دارأ  اهب و  ماقأف 
هنم اتامف 

لاق هریغم  نع  ریرج  نع  زارخلا  حابـصلا  نب  دـیبع  نع  نارهم  نب  یـسیع  نع  راـمع  نب  هللا  دـیبع  نب  دـمحأ  ینثدـحف  جرفلا  وبأ  لاـق 
لتاقم ( 3 نسحلا {  یمست  نأ  یلع  ینبا  دیزی  کجوزم  ینإ  اهل  لاقف  نسحلا  تحت  یه  سیق و  نب  ثعـشألا  تنب  یلإ  هیواعم  لسرأ 

نم لجر  اهیلع  فلخف  هنم  اهجوزی  مل  لاملا و  اهغوسف  نسحلا  تمس  تلعفف و  مهرد  فلأ  هئامب  اهیلإ  ثعب  و  یلع } .» نبا  » نییبلاطلا
.ج نییبلاطلا 73 } . لتاقم  ( 4 اوزألا {  همسم  ینب  ای  اولاق  مهوریع و  مالک  شیرق  نوطب  نیب  مهنیب و  عقو  اذإ  ناکف  اهدلوأف  هحلط  لآ 

صاقو یبأ  نب  دعـس  یلع و  نب  نسحلا  یفوت  لاق  صفح  نب  رکب  یبأ  نع  هبعـش  نع  ریکب  نب  ییحی  ینثدح  لاق  دمحأ  ینثدـح  لاق 
نییبلاطلا لتاقم  ( 5 مسلا {  امهاقـس  هنأ  نووری  اوناک  نینـس و  رـشع  هیواعم  هرامإ  هیالو  نم  یـضم  ام  دـعب  کلذ  هبراقتم و  ماـیأ  یف 

«. { . امس امهاقس  :» 73

جرخملا نسحلا  لخدف  رادلا  یف  نیسحلا ع  نسحلا و  عم  تنک  لاق  قاحـسإ  نب  نارمع  نع  نوع  نب  دمحأ  ینثدح  جرفلا و  وبأ  لاق 
تلعجف يدبک  نم  هعطق  تظفل  دقل  هرملا  هذه  لثم  تیقس  ام  ارارم  مسلا  تیقس  دقل  لاقف  جرخ  مث 
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نکی مل  نإ  کنم و  همقن  دشأ  هللااف  وه  وه  نکی  نإ  هلتقت  نأ  دیرت  هنم أ  دیرت  ام  لاق و  كاقـس  نم  نیـسحلا و  لاقف  یعم  دوعب  اهبلقأ 
ءيرب یب  ذخؤی  نأ  بحأ  امف  وه 

. { نییبلاطلا 74 لتاقم  ( 1 } 

نب ناورم  عنمف  یبنلا ص  عم  نفدـی  نأ  یـصوأ  ناک  دـق  عیقبلا و  یف  هللا ص  لوسر  تنب  همطاف  ربق  یف  نسحلا ع  نفد  جرفلا  وبأ  لاق 
هزوجرأ عـلطم  ( 2 هـعد {  نـم  ریخ  یه  اـجیه  بر  اـی  لوـقی  ناورم  لــعج  حالــسلا و  یف  هـیمأ  وـنب  تـبکر  کــلذ و  نـم  مـکحلا 

لمحأ انأ  ادـبأ و  کلذ  نوکی  هللا ال  یبنلا ص و  تیب  یف  نسحلا  نفدـی  عیقبلا و  یف  ناـمثع  نفدـی  .یـساس }  یناغألا 16:22- ، دیبلل
یقحب هللا  دبع  ابأ  ای  کیلع  تمزع  رفعج  نب  هللا  دبع  هل  لاقف  یبنلا ص  عم  الإ  هنفدی  نأ  نیسحلا ع  یبأ  عقت و  هنتفلا  تداک  فیسلا و 

ناورم فرصنا  عیقبلا و  یلإ  هب  اوضمف  هملکب  ملکت  الأ 

. { نییبلاطلا 74 لتاقم  ( 3 } 

تعمـس املف  معن  تلاقف  یبنلا ص  عم  نفدی  نأ  هل  نذأت  نأ  هشئاع  یلإ  لسرأ  نسحلا ع  نأ  راکب  نب  ریبزلا  يور  دـق  جرفلا و  وبأ  لاق 
اذه ناک  اذإ  امأ  مشاه  ینب  یلإ  لسرأف  نسحلا  کلذ  غلبف  لاتقلا  یف  مشاه  ونب  مه و  اودانت  حالـسلا و  یف  اومألتـسا  کلذـب  هیمأ  ونب 

همطاف ع بنج  یلإ  نفدف  یمأ  بنج  یلإ  ینونفدا  هیف  یل  هجاح  الف 

. { . نییبلاطلا 75 لتاقم  ( 4 } 

هشئاع نأ  يور  هنإف  بسنلا  باتک  بحاص  نسحلا  نب  ییحی  امأف  جرفلا  وبأ  لاق 

یلع امویف  لئاقلا  لوق  وه  مهمـشح و  نم  مهنم و  كانه  ناک  نم  مکحلا و  نب  ناورم  هیمأ  ونب  ترفنتـسا  ـالغب و  مویلا  کـلذ  تبکر 
. { . نییبلاطلا 74 لتاقم  ( 1 لمج {  یلع  اموی  لغب و 

نورفنتـسملا امنإ  لغبلا و  تبکر  امل  سانلا  ترفنتـسا  اهنأ  وری  مل  هنأل  هشئاع  یلع  ذـخؤی  ام  نسحلا  نب  ییحی  هیاور  یف  سیل  تلق و 
لاحلا هذهف  معن  تلاق  نفدلا  اهنم  بلط  امل  هنأ  اهنع  يور  دق  امیـس و  هنتفلا ال  نیکـستل  تبکر  هشئاع  نوکت  نأ  زوجی  هیمأ و  ونب  مه 

 . هشئاع بقانم  نم  هبقنم  هصقلا  و 

هل لاقف  هریرـس  لمحف  هتحت  لـخد  یتح  ناورم  ءاـج  هتزاـنج  اوجرخأ  نسحلا و  تاـم  اـمل  ءامـسأ  نب  هیریوج  لاـق  جرفلا و  وبأ  لاـق 
هجو وه  و  ؛» يزاوی :» د ( 2 نزاوی {  نمب  کلذ  لعفأ  تنک  ناورم  لاق  ظیغلا  هعرجت  تنک  سمألاب  هریرس و  مویلا  لمحت  نیـسحلا ع أ 

لابجلا هملح  .اضیأ } 

. { نییبلاطلا 76 لتاقم  ( 3 } 

کتمدق امل  هنس  اهنأ  ولف ال  مدقت  لاق  هنیدملا و  ریمأ  ذئموی  وه  صاعلا و  نب  دیعس  هیلع  هالصلل  نیسحلا ع  مدق  لاق و 
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. { . نییبلاطلا 76 لتاقم  ( 3 } 

 . يدع نب  رجح  لتق  دایز و  یعدا  نسحلا و  تام  نیح  لاقف  سانلا  لذ  یتم  یعیبسلا  قاحسإ  یبأل  لیق  لاق 

نب ماشه  هیاور  یف  دـمحم ع  نب  رفعج  نع  يورملا  وه  نیعبرأ و  نامث و  نبا  لیقف  هتافو  تقو  نسحلا ع  نس  یف  سانلا  فلتخا  لاـق 
 . ریصب یبأ  هیاور  یف  دمحم ع  نب  رفعج  نع  اضیأ  يورملا  وه  نیعبرأ و  تس و  نبا  لیق  ملاس و 

انسح یعن  نم  هللا  بذک  ای  هل  ابحم  ناک  هیثری و  هتق  نب  نامیلس  لوقی  نسحلا ع  یف  لاق و 

هینثتلا هغیـص  یلع  نیرـضاحلاب  هیلإ  اهبتک  امیدق  هؤرقن  انک  يذـلاف  نیرـضاحب  هیلإ  اهبتک  هلوق  امأ  لصفلا  ظافلأ  ریـسفت  یلإ  عجرن  مث 
خویشلا نم  هعامج  یلع  کلذ  دعب  هانأرق  مث  دالبلا  هذهب  هطیحملا  یحاوضلا  ضابرألا و  یه  نیرسنق و  رـضاح  بلح و  رـضاح  ینعی 

اهعمج وأ  هرصانخ  هینثت  هنونظی  نیرصانخب  لوقی  نم  مهنم  هینثتلا و  هغیصب  عمجلا ال  هغیصب  هرکذی  نم  مهنم  هورـسفی و  مل  مال و  ریغب 
. { [ هسایسلا 1:144 همامإلا و  نییبلاطلا 77، لتاقم  ( 1 نیضرألا {   ] دالبلا و یف  امیس  هفنصملا  بتکلا  یف  هملکلا  هذه  تبلط  دق  و 

 . عضوملا اذه  یف  اهقحلأف  دعب  امیف  اهب  رفظأ  یلعل  اهدجأ و  ملف 

ماللا عم  زوجی  صوقنملا  یلع  فقولا  یف  فقو و  هنأل  نامزلا و  ناـفلا و  نیب  جاودزـالل  اـنه  اـه  ءاـیلا  فذـح  ناـفلا  دـلاولا  نم  هلوق 
.هجولا وه  ءایلا  طاقسإ  نارمألا و  زوجی  ماللا  مدع  عم  هجولا و  وه  تابثإلا  اهتابثإ و  ءایلا و  فذح 

.رهقلاب نامزلل  امصخ  یضم  امیف  هسفن  لعج  هنأک  هبلغلاب  هل  رقملا  يأ  نامزلل  رقملا  هلوق 

نأ لق  يذـلا  یعیبطلا  رمعلا  فصن  اهنأل  رمعلا  رابدإ  الإ  نیتسلا  هزواجم  دـعب  قبی  مل  نیتسلا و  زواج  دـق  ناک  هنأل  رمعلا  ربدـملا  هلوق 
هنأ ریدقت  یلعف  دحأ  هغلبی 

.ربدأ دق  رمعلا  نوکی  مرج  الف  یضم  امم  لقأ  نیتسلا  دعب  ام  لکف  هغلبی 

.ملستسی همصخل و ال  ناسنإلا  رقی  دق  هنأل  نامزلل  رقملا  هلوق  نم  دکآ  اذه  رهدلل  ملستسملا  هلوق 

یتلا هاوق  صقنت  خیـشلا  نأل  اهل  همذ  دـیزی  نأ  زوجی  نکل  هیلع و  لزی  مل  لب  ربکلا  دـنع  هثدحتـسی  مل  فصو  اذـه  ایندـلل  ماذـلا  هلوق 
.ایندلا نم  ففأتی  لازی  اعیمج و ال  نیدلا  ایندلا و  یلع  اهب  نیعتسی 

هروس ( 1 ْمُهَـسُْفنَأ {  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاسَم  ِیف  ُْمْتنَکَـس  یلاعت َو  هلوق  نم  اذـه  تومیـس و  هنأـب  راعـشإ  یتوملا  نکاـسم  نکاـسلا  هلوق 
. { . 45: میهاربإ

.نعظلا لیحرلا و  برق  دیری  لب  هنیعب  دغلا  دیری  ادغ ال  اهنع  نعاظلا  هلوق 

یلع اضیأ  لدـی  هیلع و  عوضخلا  هناکتـسالا و  روهظ  یف  بیر  قارفلاـب و ال  نقیأ  دـق  نم  مـالک  نینمؤملا ع  ریمأ  نم  مـالکلا  اذـه  و 
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صاعلا نب  ورمع  مکح  ذوفن  هنع و  هباحصأ  لذاختب  هردق  ام  سکعنا  ماشلا و  لهأ  برح  نم  هبرأ  غلبی  مل  هنوکل  نطع  قیض  برک و 
.اضیأ هفارحنا  هتوابغ و  یسوم و  یبأ  قمحل  هیف 

.دلاولا ءازإب  هظفللا  هذه  دولوملا  یلإ  هلوق 

نوکی دـعبی و  مل  اهل  المؤم  ناک  نإ  یتوم و  دـعب  هفالخلا  لانی  هنأ ال  نع  کلذـب  ینک  هنإ  لئاق  لاق  ول  كردـی  ـال  اـم  لـمؤملا  هلوق 
یتلا فاصوألا  رئاس  کلذـک  نسحلا و  صوصخ  رـشبلا ال  سنج  دارأ  امنإ  - کلذ دری  مل  هنأ  رهظألا  نکل  بیغ و  نع  ارابخإ  کـلذ 
هلوق یلإ  يرت  هقیقحلا أ ال  یف  مهلک  ساـنلل  یه  لـب  رهاـظلا  یف  هل  تناـک  نإ  یه و  لـب  هنیعب  نسحلا ع  صخت  ـال  هظفللا  هذـه  یلت 
کله نم  لیبس  کلأس  سانلا  نم  دحاو  لک  اهکردی و  ارومأ ال  لمؤی  سانلا  نم  دحاو  لک  نإف  کله  دق  نم  لیبس  کلاسلا  اهدـعب 

.هلبق

.اهضارعأ ایندلا و  تافآل  فدهلاک  ناسنإلا  نأل  ماقسألا  ضرغ  هلوق ع 

دق ءالخ  یمـسج  يرت  امأ  زجارلا  لاق  ءایلاب  الوزهم  ناک  اذإ  هنیهرل  هنإ  نهرل و  هنإ  لاقی  لوزهملا  انهاه  هنیهرلا  مایألا  هنیهر  هلوق ع و 
ریسألل لاقی  نئاهرلا  هدحاو  هنیهرلاب  دیری  نأ  زوجی  و  .هبسن }  ریغ  نم  حاحصلا 2128  ( 1 نمسلا {  یف  لاجرلا  دجم  ام  الزه و  نهر 

.اهنهترم دنع  هسبتحم  نئاهرلا  نأل  کلذ  هنیهرل و  هنأ  لیحرلا  دنع  زجاعلل  وأ  نمزلل  وأ 

.یمری ام  هیمرلا  بئاصملا  هیمر  هلوق و 

هل لصأ  رورغ ال  یلع  هینبم  اهیف  هتاکرح  ایندلا و  دبع  وهف  هتاوهـش  عوط  ناسنإلا  نأل  ایانملا  میرغ  رورغلا و  رجات  ایندلا و  دبع  هلوق و 
.هئادأ نم  هل  دب  ام ال  هیضتقی  هل  امیرغ  تناک  رادلا  هذه  نع  لیحرلاب  هبلاطت  ایانملا  تناک  امل  هلاحم و  رورغلا ال  رجات  وهف 

هفرط لاق  امک  توملا  عم  ناسنإلا  ناک  امل  تاوهشلا  عیرـس  تافآلا و  بصن  نازحألا و  نیرق  مومهلا و  فیلح  توملا و  ریـسأ  هلوق و 
ینث ام  : هاینث ،و  لبحلا : لوطلا يزیربتلا 86. حرشب  هقلعملا  نم  ( 2 دـیلاب {  هاینث  یخرملا و  لوطلاکل  یتفلا  أطخأ  ام  توملا  نإ  كرمعل 

نزحلا نم  کفنی  ولخی و ال  کلذـک ال  مومهلا و  فیلح  ناک  مهلا  نم  ناسنإ  لکل  دـب  ناک ال  امل  هلاحم و  هل ال  اریـسأ  ناـک  .هنم } 
«. { . اهعیرص :» ا ( 3 اهل {  اعیرص  ناک  هتاوهشب  کلهی  امنإ  ناک  امل  اهل و  ابصن  ناک  تافآلل  اضرعم  ناک  امل  هل و  انیرق  ناکف 

.توملا یف  قرعمل  تیم  بأ  الإ  مدآ  نیب  هنیب و  سیل  ارمأ  نإ  لاق  نم  هذخأ  دق  تاومألا  هفیلخ  هلوق و 

لعجف هفص  هرشع  عبرأ  هدلو  تافص  نم  دع  اعبس و  هسفن  تافص  نم  دع  هنأ  ملعا  و 

کلذ حملیلف  نیتنثا  هل  امم  هدحاو  لک  ءازإب 

یناشاک

نآ تسا  هتشون  هک  هیلا ) اهبتک   ) مالسلاامهیلع یلع  نب  نسح  هب  تسا  ترضح  نآ  تیصو  هلمج  زا  مالسلاامهیلع ) یلع  نب  نسحلل  )
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.نیفص گنج  زا  نتشگزاب  دزن  نیفص ) نم  هفارصنا  دنع   ) وا باحصا  اجنآ  دندوب  رضاح  هک  یعـضوم  هب  نیرـضاحب )  ) وا يوس  هب  ار 
هدرکرب تشپ  رمعلا ) ربدملا   ) ارس نیا  نامز  هدنراذگاو  نامزلل ) رقملا   ) ءانف هب  فرشم  تسا  يردپ  زا  تیصو  نیا  نئافلا ) دلاولا  نم  )

رابتعا یب  يایند  هدننک  تمذم  ایندلل ) ماذلا   ) راکافج راگزور  يارب  هداهن  ندرگ  رهدلل ) ملـستسملا   ) انع تنحم و  اب  ار  دوخ  رمع  رم 
دولوملا یلا   ) ادرف اه  نکـسم  نآ  زا  هدننک  چوک  ادغ ) اهنع  نعاظلا   ) اه هدرم  نوکـس  عضاوم  رد  هدـیمرآ  یتوملا ) نکاسم  نکاسلا  )

هب هدنور  هار  کله ) دق  نم  لیبس  کلاسلا   ) راد نیا  رد  دبای  یمنرد  هک  يزیچ  هب  كردـی ) ام ال   ) راودـیما دـنزرف  يوس  هب  لموملا )
ياهزور نید  ورگ  هب  و  ماـیالا ) هنیهر  و   ) رایـسب ياـه  يراـمیب  هناـشن  هب  ماقـسالا ) ضرغب   ) راـگزور رد  دـش  كـاله  هک  یـسک  هار 

، ضورقم لام  رب  تسا  طوبرم  نهر  هکنانچمه  هکنآ  رابتعا  هب  رادقم  یلاع  دنزرف  يارب  زا  ار  هنیهر )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  رادـیاپان 
رجات و   ) رادغ يایند  هدنب  ایندلا ) دبع  و   ) رامش یب  ياهتبیصم  فده  و  بئاصملا ) هیمر  و   ) .راگزور هب  تسا  دوجولاطوبرم  زین  ناسنا 

لیـصحت رد  تسا  سفن  لذب  رابتعا  هب  نیا  رادیاپان و  راکم  رهد  تلفغ  تسا و  وررغ  نآ  ببـس  هک  يزیچ  هدننک  تراجت  و  رورغلا )
و مومهلا ) فیلح  و   ) راک رخآ  رد  گرم  راتفرگ  و  توملا ) ریـسا  و   ) راوخنوخ ياهگرم  رادـماو  و  ایانملا ) میرغ  و   ) .راقو یب  ياـیند 

نیمی زا  اهتفآ  هدش  هدرک  ياپرب  و  تافالا ) بصن  و   ) رارطضا اب  ياه  هودنا  نیشنمه  و  نازحالا ) نیرق  و   ) راچان هب  اه  مغ  دنگوس  مه 
.راکفا لد  ناگدرم  راگدای  و  تاومالا ) هفیلخ  و   ) راهنز یب  ياهتوهش  هدش  هدنکفا  و  تاوهشلا ) عیرص  و   ) راسی و 

یلمآ

ینیوزق

زا فارـصنا  تقو  ماش )  ) هب تسا  یعـضوم  نآ  نیرـضاح و  هب  تشون  مالـسلاامهیلع ) یلع  نب  نسح   ) دوخ دنزرف  يارب  تیـصو  نیا 
هللا یـضر  هفینحلا  نب  دمحم  دوخ  دـنزرف  يارب  ار  تیـصو  نیا  هک  دـنک  تیاور  یمقلا  هیوباب  نب  رفعجوبا  زا  ینارحب  حراش  نیفص و 

قفاوم هعاطلا  ضرتفم  ماما  ناـشب  تبـسن  نآ  يارجا  رظن  رهاـظ  رد  هک  تسه  لاوحا  تاـملک و  زا  یـضعب  اـجنیا  هکنادـب  تشون  هنع 
و كردی ) ام ال  لموملا   ) و رورغلارجات )  ) و ایندلادبع )  ) هب فصو  لثم  دیاین ، قیال  رهاظلا  یلع  تمصع  تماما و  تلزنم  اب  و  دشابن ،

لاثما و  دننک ، مهف  تاملک  نآ  لیوات  دنسانش و  نآ  تقیقح  ریاصب  بابرا  نکیلو  دمآ ، دهاوخ  هک  تاملک  زا  یضعب  قوس  نینچمه 
رارقا دوخ  رب  هلماک  هفیحص  هیعدا  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما   ) ترـضح هچنآ  و  دنناد ، باوص  ءایـصوا  ءایبنا و  زا  لاوقا  بادآ و  نیا 

هلمجلاب .دراد و  دوخ  رب  فارتعا  مکح  وا  باب  رد  فارتعا  دنزرف و  رب  رارقا  و  دزیخرب ، هیلکلاب  تهبـش  نیا  دش  هدـناوخ  نوچ  هدومن 
ار تیـصو  نیا  هک  تسا  نآ  یلوا  کلذ  عم  دـنیامنن و  هیکزت  و  دنیاتـسن ، ار  دوخ  دوخ  نکیلو  دـیامن ، هیکزت  لجوزع  قح  ار  ناـشیا 

مدوب هدرک  یحرـش  ار  هعماج  تیـصو  شیپ  نیا  زا  هتفگ و  یمقلا  هیوباب  نب  رفعجوبا  هچناـنچ  دـشاب  هتـشون  هفینحلا  نب  دـمحم  يارب 
بدالا روشنم   ) هب یمسم  لثملا  میدع  عماج و  دوخ  باب  رد  هسارب  دشاب  هلاسر  ات  بوغرم ، دیاوف  بوخ و  تادافا  رب  لمتشم  طوسبم 

هرـسک هب  افتکا  فذـح و  ار  ءای  هدوب  ینافلا  نافلا  لصا  مدرک  لخاد  اجنیا  فیفخت  كدـناب  ارنآ  یهاگآراک ) لمعلاروتـسد  یهلا و 
نکاس ار ، ایند  هدننک  بیع  .ار  رهد  هتـشگ  داقنم  وا ، رب  وا  رمع  هدینادرگ  تشپ  نامز ، يارب  هدننکرارقا  یناف  ردپ  زا  ینعی  .دنا  هدومن 

سب هک  گرم  زور  ینعی  ادرف  اجنآ  زا  هدـننک  چوک  دـنتوم ، ضرعم  رد  همه  نآ  لها  هک  ایند  راد  ینعی  .ناگدرم  نکاسم  رد  هتـشگ 
هک دشاب  زیچ  ره  نآ  .ناگورگ و  هنیهر  دومن  فیصوت  ناب  ار  دوخ  فیرش  سفن  هک  تسا  تفـص  تفه  عومجم  نیا  .تسا  کیدزن 

دناوتن یصالخ  ددرگ و  راتفرگ  يزیچ  گنچ  رد  هچنآ  برع  مالک  رد  و  دهاوخزاب ، ناب  دوخ  قح  ات  دشاب  هتـشاد  گنچ  رد  صخش 
ار ناشیا  دراد و  بلط  یقح  ناشیا  زا  روبق  هناـک  روبقلا ) نیئاـهر   ) دـیامرفیم تاوما  قح  رد  هچناـنچ  دـشاب  زیچ  نآ  یـصالخ  هنیهر 
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قح هک  ار  سک  نآ  .هتـشگ و  مزال  وا  رب  یناوات  دـشاب و  وا  رب  یقح  هک  دـنیوگ : ار  سک  نآ  میرغ  دراد و  گنچ  رد  قح  نآ  نهرب 
هدش و هتشگ  عیرص )  ) اهمیرغ ینعم  لوطمم  هزع  همیرغ و  یفوف  نید  يذ  لک  یـضق  دیوگ  هزع ) ریثک   ) دنیوگ میرغ  مه  دراد  بلط 

تافصب فوصوم  دنزرف  يوسب  ینعی  .دننک  لامعتسا  یش ء  مزالم  ینعمب  دنگوس و  مه  تغل  لصا  زا  فیلح  نیمز ، رب  هدش  هتخادنا 
تـسین مولعم  وا  رب  لجا  تقو  هک  اجنآ  زا  یمدآ  ره  .دوشیمن  هتفایرد  هچنآ  هدننکوزرآ  كردی ) ام ال  لموملا   ) لوا تفـص  روکذـم 

یتح دنک  فارتعا  نادب  هک  دشاب  قح  ار  سک  همه  نخـس  نیا  .دوشن و  هتفایرد  هک  دشاب  دوخ  تلاح  روخرد  دـنچ  یلما  ار  وا  دـبال 
هارب هدنور  مود  تفص  لمالا ) لوط  سرحلا و  ناتلصخلا : هیف  بشی  مدآ و  نبا  بیـشی   ) هدمآ تیاور  رد  .ار و  ادخ  يایلوا  ناصاخ و 

هدنامرد و راگزور  ورگ  رد  مایا  هنیهر  مراهچ  تفص  اهتلع  اهیرامیب و  هناشن  میـس  تفـص  .هدش  كاله  دنا و  هتفر  شیپ  زا  هک  نانآ 
ایند هدنب  مشـش  تفـص  .هنامز  بیاصم  ماهـس  فده  مجنپ  تفـص  .دناوتن  ندـش  صالخ  هتـشگ  راتفرگ  وا  يافج  فرـصت  تسد  رد 

تسا رورغ  رادنپ و  بارـس  همه  ناهجنیا  رطخرپ  رفـس  رد  یمدآ  عاتم  يرآ  .رادنپ  رورغ و  رجات  متفه  تفـص  .ریـسا  وا  مکح  دنبرد 
تباث و ینید  یمدآ  رب  گرم  ینعی  .اهگرم  راد  ماو  ایانملا ) میرغ   ) متـشه تفـص  .دودـعم  اهعاتم  نآ  زا  یمدآ  نوگاـنوگ  ياهدـیما 
ار سک  چـیه  دـسرب ، دوعوم  لجا  نوچ  ددرگنزاب  دـباینزاب  وا  زا  دوخ  نید  ات  دـهاوخیم  زاب  تسا و  وا  مزالم  هتـسویپ  و  دراد ، مزـال 

گرم دیق  رسا و  رد  توملا ) ریسا   ) مهن تفص  نومدقتسی ) هعاس و ال  نورخاتسی  مهلجا ال  اذاف  هک ..(  دشابن  هشقانم  هلطامم و  لاجم 
لد رب  تسا  ایند  ياهتبیصم  نیرتگرزب  رهاظ  يور  زا  توم  تبیـصم  نوچ  راوشد  دودسم و  وا  رب  رـسا  نیا  زا  یـصالخ  هار  راتفرگ و 

تفـص رایـسب  ياه  هشیدـنا  واهمغ  دـنگوس  مه  نیرق و  مومهلا ) فیلح   ) مهد تفـص  .درک  تراـشا  نآ  رب  ددـعتم  ظاـفلا  اـب  یمدآ 
اهتوهـش و هداـتفا  كاـخ  رب  مهدزیـس  تفـص  اـهتیلب  اـهتفآ و  يارب  هدـش  بوصنم  مهدزاود  تفـص  رامـشیب  ياـهنزح  نیرق  مهدزاـی 

لاوز انف و  هب  تسا  تراشا  فصو  نیا  رکذ  زا  ضرغ  ناشیا  ماقم  میاـق  ناـگدرم و  نیـشناج  مهدراـهچ  تفـص  .سفن  ياهـشهاوخ 
نا  ) .هک تسا  لوـقنم  اـمکح  زا  یـضعب  زا  ددرگ  قـحلم  ناـشیاب  بیرقنع  دراد و  موـق  نآ  مکح  موـق  ره  هـفیلخ  هـچ  توـمب  یمدآ 

نایمدآ همه  ردـپ  مدآ  نایم  وا و  نایم  دـشابن  هک  یـسک  یتسردـب  توملا ) یف  بسنلا  قرعمل  تیم  با  الا  مدآ  نیب  هنیب و  سیلاـئرما 
دشاب هتشاد  توم  رد  هدربورف  هشیر  تباث و  یبسن  سک  نینچ  هنیآره  هدرم  يردپ  رگم 

یجیهال

مالسلاامهیلع یلع  نب  نسحلل  هتیصو  نم  و 

.نیفص نم  هفارصنا  دنع  نیرضاحب  اهبتک 

هنایم ي لزنم  رد  ار  تیصو  نآ  تشون  هک  مالسلاامهیلع  ار  دوخ  رسپ  نسح  ماما  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصو  زا  ینعی و 
.دشاب بلح  کیدزن  تاهد  زا  یهد  مان  رضاح  دشاب و  بلح  رهش  تشپ  هلحم ي  مان  رضاح  هک  رضاح  ود 

دولوملا یلا  ادغ  اهنع  نعاظلا  یتوملا و  نکاسم  نکاسلا  ایندلل ، ماذلا  رهدلل ، ملـستسملا  رمعلا  ربدملا  نامزلل  رقملا  نافلا  دـلاولا  نم  »
رورغلا و رجات  ایندلا و  دـبع  بئاصملا و  هیمر  مایالا و  هنیهر  ماقـسالا و  ضرغ  کله ، دـق  نم  لیبس  کلاسلا  كردـی ، ام ال  لموملا 

« .تاومالا هفیلخ  تاوهشلا و  عیرص  تافالا و  بصن  نازحالا و  نیرق  مومهلا و  فیلح  توملا و  ریسا  ایانملا و  میرغ 

هدننادرگ ي يور  نآ و  همـصاخم ي  زا  زجع  هب  راگزور  يارب  زا  هدـنراد  رارقا  هللا ، يوس  ام  زا  هدـش ي  تسین  ردـپ  بناج  زا  ینعی 
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ناگدرم و رقم  رد  هدنراد  رارق  ایند ، تایهتشم  هدننک ي  تمذم  بئاون ، قاشم و  لمحت  رد  رهد  يارب  زا  عیطم  داقنم و  يریپ ، هب  رمع 
وا و تیاده  تفالخ و  هک  نآ  هب  دسر  یمن  هک  يزیچ  هب  هدنراد  يور  وا  رـسپ  يوس  هب  تسا  یتیـصو  ادرف ، رد  ایند  زا  هدـننک  چوک 
اه و يرامیب  ریت  هناشن ي  دشاب ، شردپ  دج و  هک  .تسا  هللا  یف  یناف  کلاه و  قیقحت  هب  هک  یسک  هار  هدنور ي  دشاب ، قلخ  يادتها 

ندرم ریسا  اهگرم و  راد  ضرق  بیرف و  هعدخ و  يارس  رجات  ایند و  رهق  هدنب ي  اهتبیـصم و  هدروخریت ي  راگزور و  دئادش  ناگورگ 
نیـشناج نانمـشد و  ياهتوهـش  هدـش ي  هتـشک  اهتفآ و  ریت  يارب  زا  هناشن  بوصنم و  نازحا و  بحاصم  مومه و  اب  نامیپ  بحاـص  و 

.ناگدرم

یئوخ

، عجـسلل همال  فذح  ءانفلا  نم  نافلا ) ، ) ماشلاب عضوم  مسا  اهنودب : ماللا و  عم  عمجلا  هغیـصب  ءرق  هینثتلا و  هغیـصب  نیرـضاح ) : ) هغللا
دولوملا یلا  و  هقواسی ، ام  بتک و  وه  لاحلا و  هنیرقب  فوذـحمب  قلعتم  دـلاولا : نم  بارعالا : بوصنملا  بصن :) ، ) فدـهلا هیمرلا :) )

نا مسا  رقتسم  فرظ  تنیبت  امیف  فطعلا ، اهیف  كرتف  بکرم  فرعم  اهعومجم  دولوملل و  هثلاث  هفص  ماقـسالا : ضرغ  اضیا ، هب  قلعتم 
همکحلا فونص  هیفاشلا و  هیفاکلا  حئاصنلا  ظعاوملا و  عاونا  اهیف  عمج  و  ع )  ) نسحلا هنبا  یلا  اهجرخا  همات  هماع  هیـصو  هذه  ینعملا :

وا لکلل  ادـلاو  هیکزلا  هسفن  نم  درج  مالـسلا ) هیلع   ) هناکف ناسنا ، لکل  لب  ملـسم  لکل  اـیداشرا  اروتـسد  اـهب  یفک  و  هیفاولا ، هیلمعلا 
حـئاصنلا و درـس  مت  دالب ، يا  یف  ءانبالا  عیمجل  اجذومن  وا  دالوالا  لکل  ادـلو  ع )  ) نسحلا هنبا  نم  درج  و  نیدـلاولا ، عیمجل  اـجذومن 
هماضتها و هدعب و  هتماعز  یلا  ریـشی  نسحلا  هنبا  یلا  هیـصولا  هذـه  هیجوت  و  مالـسالا : همال  الیجنا  اذـه  هتیـصو  نوکتل  ظعاوملا  مظن 

ارنآ درپس و  یلع  نب  نسحب  هک  يا  همانشرافس  زا  مکی  یس و  همجرتلا : .رادتقا  حالس و ال  الب  ارذنم  ارشبم  اماما  الا  نوکی  الف  هلازتعا 
زا هدنکفا و  نامز  ریذپانف و  يردپ  زا  دومرف : شراگن  نیرضاح  رد  نیفص  دربن  زا  تشگزاب  ماگنه  رد 

يدـنزرف يوسب  .تسا  اـچوک  نآ  زا  ادرف  هک  اـه  هدرم  لزاـنم  نیزگ  ینکـس  اـیند و  يوگدـب  هدرپس ، راـگزورب  رـس  هتـشذگ و  رمع 
هدنب ي بئاصم و  فده  تسا و  زور  دنچ  ورگ  دنا ، هتفرگ  هناشن  شیاهیرامیب  تسا و  ناکلاه  هارب  هکنآ  دباینرد  هچنادـب  دـنموزرآ 

تسا تافآ  هناشن  نازحا ، اب  ماگمه  مومه و  اب  راپس  دنویپ  تسندرم و  ریـسا  اهگرم و  هب  زیزع  ناج  راکهدب  تسا و  شورفرورغ  ایند 
.تاوما نیشناج  تاوهش و  هتشک  و 

يرتشوش

ناهرب هتافـص ) هلاعفا و  تفرعل  و  کیرـش …  کبرل  ناک  ول  هنا  ینب  ای  ملعا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دـیحوتلا ) یف  لوـالا - لـصفلا  )
راثآ نم  انفرع  ام  لک  و  الـسر ، اضیا  لسرال  ادوجوم  رخآ  بر  ناک  ولف  دـحاو ، بر  نم  ءاج  لوسر  لکف  عناصلا  هدـحو  یلع  یلقع 

اکولم انکلم  ریغل  يرن  امک  يرخا ، اضرا  و  رخا ، تاوامـس  قلخل  رخآ  هلا  ناک  ولف  دـحاو ، هلا  ریغ  نم  اـهفرعن  مل  ناطلـسلا  کـلملا و 
ولف دـحاو ، قلاخ  ریغ  نم  امهفرعن  مل  هتافـص  و  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) هلالا لاعفا  نم  انفرع  اـم  لـک  و  کـلامم ، مهل  نیرخآ 

و ال نامثعک ، سیل  هناب  هقالخا  کلملادبع  فرع  الثم  قلاخلا ، كاذ  تافـص  ریغ  اذـکه  یتافـص  ناب  هتافـص  انفرعل  رخآ  قلاخ  ناک 
هلوقک ریثک ، اضیا  نآرقلا  یف  یلاعت  هدـیحوت  یلع  یلقعلا  ناـهربلاب  لالدتـسالا  .هتریـشع و  نم  هلبق  هثـالثلا  دـیزیک ، ـال  و  هیواـعمک ،
هلوقک و  اریبک ،) اولع  نولوقی  امع  یلاعت  هناحبـس و  ـالیبس  شرعلا  يذ  یلا  اوغتبـال  نذا  نولوقی  اـمک  ههلآ  هعم  ناـک  ول  لـق  : ) یلاـعت
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هلوقک و  نوفصی ،) امع  شرعلا  بر  هللا  ناحبـسف  اتدسفل  هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  نورـشنی  مه  ضرالا  نم  ههلآ  اوذختا  ما  : ) یلاعت
(، نوفصی امع  هللا  ناحبـس  ضعب  یلع  مهـضعب  العل  قلخ و  امب  هلا  لک  بهذل  نذا  هلا  نم  هعم  ناک  ام  دلو و  نم  هللا  ذختا  ام  : ) یلاعت
ما تاوامـسلا  یف  كرـش  مهل  ما  ضرالا  نم  اوقلخ  اذام  ینورا  هللا  نود  نم  نوعدـت  نیذـلا  مکءاکرـش  متیارا  لـق  : ) یلاـعت هلوقک  و 

ضرالا و تاوامـسلا و  قلخ  نما  : ) یلاعت هلوقک  و  ارورغ ،) الا  اضعب  مهـضعب  نوملاظلا  دـعی  نا  لب  هنم  هنیب  یلع  مهف  اـباتک  مهاـنیتآ 
ضرالا لعج  نما  نولدعی  موق  مه  لب  هللا  عم  هلاا  اهرجش  اوتبنت  نا  مکل  ناک  ام  هجهب  تاذ  قئادح  هب  انتبناف  ءام  ءامسلا  نم  مکل  لزنا 

اذا رطضملا  بیجی  نما  نوملعی  مهرثکا ال  لب  هللا  عم  هلاا  ازجاح  نیرحبلا  نیب  لعج  یـساور و  اهل  لعج  اراهنا و  اهلالخ  لعج  ارارق و 
لـسری نم  رحبلا و  ربلا و  تاملظ  یف  مکیدـهی  نما  نورکذـت  ام  ـالیلق  هللا  عم  هلاا  ضرـالا  ءاـفلخ  مکلعجی  ءوسلا و  فشکی  هاـعد و 

نم و  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) هدـیعی مث  قلخلا  ادـبی  نما  نوکرـشی  اـمع  هللا  یلاـعت  هللا  عم  هلاا  هتمحر  يدـی  نیب  ارـشب  حاـیرلا 
امک  ) .هل کیرش  مدع  توبث  دعب  دحاو ) هلا  هنکل  و  (. ) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  هللا  عم  هلاا  ضرالا  ءامـسلا و  نم  مکقزری 

هفیقـسلا موی  رذنملا  نب  بابحلا  لاق  امل  .هددعت و  ناکما  مدـع  یلع  ناهربلا  تفرع  دـق  و  دـحا ،) هللا  وه  لق  : ) هلوق یف  هسفن ) فصو 
ناک .دحاو و  دمغ  یف  نافیس  عمتجی  تاهیه ال  رمع : لاق  .ریما  مکنم  ریما و  انمف  متیبا  نا  شیرقل ،

یلع هلظنح  نب  هللادبع  و  شیرق ، یلع  عیطم  نب  هللادـبع  هل : لیقف  هنیدـملا ، لها  ریما  نع  لاسف  فئاطلا  یف  هرحلا  هعقو  یف  سابع  نبا 
عجرف قـشمد  باـب  قدـشالا  دیعـس  نب  ورمع  قـلغا  بعـصم  لاـتقل  کلملادـبع  جرخ  اـمل  .موـقلا و  کـله  ناریما ! لاـقف : .راـصنالا 
بحا اموی  هیلا  ثعب  مث  لاملا ، تیب  هدـیب  نوکی  نا  و  الماع ، لماع  لک  عم  هل  نا  و  هتفیلخ ، ورمع  نوک  یلع  هحلاـص  و  کلملادـبع ،

، هلتقی مل  هنا  يار  عجرف و  هالـصلل  جرخ  و  هلتقی ، نا  هاخا  رما  ذـخاف و  هذـخاب  رما  هدـنع  عقو  املف  روما ، یف  كرواشال  کـب  ولخا  نا 
یف نالحف  عمتجا  املق  نکل  و  رظانلا ، مدب  کتیدفل  یکلم  یل  حلـصی  یقبت و  کنا  تملع  ول  هل : لاق  و  هدـیب ، هبرحلا  ذـخا  همتـشف و 
لتق یف  لوقت  ام  ملسم : نب  هبیتقل  روصنملا  لاق  و  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) .هلتقف هبرحلا  عفر  و  رخالا ، یلع  امهدحا  ادع  الا  دوذ 

ایندلا كولم  داضی  امک  دحا ) هکلم  یف  هداضی  ال   ) .هیماابا ای  کبسح  لاق : اتدسفل .) …  هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  : ) لاق ملسم ؟ یبا 
لوالا وه  ( ) هیاهن الب  ءایشالا  دعب  رخآ  و  هیلوا ، الب  ءایـشالا  لبق  لوا   ) .يدمرـس يدبا  هنا  يا : لزی ) مل  ادبا و  لوزی  و ال   ) .اریثک اریثک 

( رصب وا  بلق  هطاحاب  هتیبوبر  تبثت  نا  نع  مظع  (. ) میلع یش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  و 

، اهلخدت مل  یتلا  نادلبلا  و  دنهلا ، دنسلا و  کمهوب  كردت  دق  تنا  نویعلا ، راصبا  نم  قدا  بولقلا  ماهوا  مالسلا :) هیلع   ) داوجلا لاق 
، دحا هکلم  یف  هداضی  دحاو ال  هلا  هنا  کلذ ) تفرع  اذاف   ) .نویعلا راصبا  فیکف  هکردت ، بولقلا ال  ماهوا  و  كرـصبب ، اهکردت  مل  و 

.بلق وا  رـصب  هب  طیحی  نا  نم  لجا  هتیبوبر  و  هل ، هیاهن  الب  اهدعب  رخآ  و  هل ، هیلوا  الب  ءایـشالا  لبق  لوا  هنا  و  لزی ، مل  لوزی و  هنا ال  و 
نا  ) .لمعلا ظوفحم  للعلا ، نونکم  لجالا ، موتکم  هقرعلا ، هنتنت  و  هقبلا ، هملوت  و  هقرـشلا ، هلتقت  نیکـسم  کلثمل ) یغبنی  امک  لـعفاف  )
یف هزجع ) هرثـک  و   ) .اردـقم نکی  مل  اذا  ریغـص  رما  لـمع  یلع  ردـقی  ملف  هتردـقم ) هلق  و   ) .هتمیق هـسخ  يا : هرطخ ) رغـص  یف  هـلعفی 

میظع و   ) نفـسلا یهتـشت  امب ال  حایرلا  يرجت  هکردـی  ءرملا  ینمتی  ام  لک  ام  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) .اـکلم ناـک  ول  و  هروما ،
مل کیلع و  ارتجا  ءاسا و  يذلا  و ال  کتمحر ، کنوع و  نع  ینغتـسا  نسحا  يذـلا  ال  : ) یلامثلا ءاعد  یف  و  اناف ، انآ  هبر ) یلا  هتجاح 
یبا نبا   ) یف امک  هبهرلا ) و  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  هیـشخلا ) و   ) .هقیفوتب هتعاط ) بلط  یف  (. ) کتردق نع  جرخ  کضری 

و  ) .فیعـضلا ناسنالا  لـثم  فیکف  ضرـالا ، تاوامـسلا و  اـهل  موقت  ـالف  هتبوقع ) نم   ) .فوخلا يا : هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و 
نع الا  کهنی  مل  و  نسحب ، الا  كرمای  مل  هناـف   ) .هیلع بضغ  نم  كـالها  هبـضغف  .هبـضغ  يا : هطخـس ) نم   ) .فوخلا يا : هقفـشلا )
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.اهیلع دسافملا  بترتل  هرجاوز  یف  و  هحالص ، قفو  اهنوکل  هرما  وا  یف  هتعاطا  القع  بجیف  جیبق )

هجحم  ) یف مالـسلا ) هیلع   ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
.هیـصولا هذه  تناکل  بهذلاب  بتکی  نا  بجی  ام  مکحلا  نم  ناک  ول  و  هرجاوز :)  ) باتک یف  يرکـسعلا  دمحاوبا  لاق  سوواط :) نبا 

یف هبعش  نبا  فنصملاک - هیلا - بهذ  نیتیاورلا  يدحاو  نیلوقلا  دحا  مالسلا ) هیلع   ) هل هیصولا  نوک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلل  )
و اـمهیتسرهف ،)  ) یف یـشاجنلا  خیـشلا و  هیلا  بهذ  هیفنحلا ، نب  دـمحم  هنبـال  اـهنا  رخآ  لوق  و  هلئاـسر ،)  ) یف ینیلکلا  هاور  و  هفحت ) )

نب دمحم  هنبا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیصو  رتشالا و  کلام  دهع  غبصالا  يور  لوالا : لاق  ههیقف .) رخآ  رداون   ) یف قودصلا 
نب رفعج  نع  جلثلا ، یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  نع  يرودلا ، نع  هللادیبع ، نب  نیـسحلا  اهب  انربخاف  هیـصولا  اما  و  لاق - نا  یلا  هیفنحلا -

غبـصالا نع  فیرط ، نب  دعـس  نع  ناولع ، نب  نیـسحلا  نع  فیرظ ، نب  نسحلا  نع  یفوصلا ، كدبع  نب  یلع  نع  ینیـسحلا ، دمحم 
هنع غبـصالا  يور  هیف : اضیا  یناثلا  لاق  .هیفنحلا و  نب  دـمحم  هدـلو  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتک  لاق : یعـشاجملا  هتاـبن  نب 

انربخا دمحم ، هنبا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلا هتیـصو  رتشالا و  دهع  مالـسلا ) هیلع  )
( یفاکلا  ) يور و  تسرهفلا .)  ) لثم خلا  جلثلا - یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  نع  يرودلا  رکب  یبا  نع  بیدالا ، نیـسحلا  نب  مالـسلا  دـبع 

نع يدـسالا  داـیز  نب  داـبع  نع  هسبنع  نب  رفعج  نع  انباحـصا  ضعب  نع  يرعـشالا  یلعوبا  هجوزلا : مارکا  باـب  یف  لاـقف  نیتـیاورلا 
نب یلع  نع  يرـصبلا  دـمحم  نب  یلعم  نع  هثدـح  نمع  یمـصاعلا  دـمحم  نب  دـمحا  و  ع ،)  ) رفعج یبا  نـع  مادـقملا  یبا  نـب  ورمع 

رمالا نم  هارملا  کلمت  ال  نسحلا : یلا  نینموملاریما  هلاسر  یف  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ریثک  نب  نمحرلادبع  نع  ناسحلا 
اهتمارکب دـعت  و ال  هنامرهقب ، تسیل  هناحیر و  هارملا  ناف  اهلامجل ، مودا  اهلابل و  یخرا  اـهلاحب و  معنا  کـلذ  ناـف  اهـسفن ، زواـجی  اـم 

قبتسا و  اهعم ، کیلع  هل  تعفش  نم  لیمیف  اهریغل  عفشت  نا  یف  اهعمطت  و ال  کباجحب ، اهففکا  كرتسب و  اهرصب  ضـضغا  و  اهـسفن ،
نب دـمحا  .راسکنا  یلع  الاح  کنم  نیری  نا  نم  ریخ  رادـتقا  وذ  کـنا  نیری  نه  نهنع و  کـسفن  کـکاسما  ناـف  هیقب ، کـسفن  نم 
نب دعـس  نع  ناولع  نب  نیـسحلا  نع  فـیرظ  نب  نسحلا  نع  كدـبع  نب  یلع  نع  ینـسحلا  دـمحم  نب  رفعج  نع  دیعـس  نب  دـمحم 

دمحاوبا اـهاور  .دـمحم و  هنبا  یلا  هلاـسرلا  هذـهب  ع )  ) بتک لاـق : هنا  ـالا  هلثم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما نع  غبـصالا  نع  فـیرط 
نب یلا  نع  هعاـمج  اـهلوا : قرط : هعبراـب  هتجحم )  ) نم ( 163  ) لصفلا یف  سوواـط  نب  یلع  هنع  لـقن  اـمک  هرجاوز )  ) یف يرکـسعلا 

نماثلا لصفلا   ) .ملعلا لها  ضعب  نع  بوقعی  نب  فسوی  نع  متاح  یبا  نع  یمدالا  نامثع  یبا  نب  نسحلا  نع  لیعامسا  نب  نیـسحلا 
همحر نب  حداک  نع  عیبرلا  نب  نامیلـس  نع  زیزعلادبع  نب  دمحا  اهیناث : و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - و 

هئابآ نع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  نع  دایز  نب  نوراه  نب  رفعج  نع  بتاکلا  زیزعلادبع  نب  یلع  و  ینزملا ، ییحی  نب  حابـص  نع  دهازلا 
یبا نب  ورمع  نع  داـیز  نب  داـبع  نع  هسبنع  نب  رفعج  نع  يرتـستلا  میهاربا  نب  دـمحم  نب  یلع  اـهثلاث : .مالـسلا و  مـهیلع  هدـج  نـع 
هیبا نع  رهاز  نب  هللادبع  نع  سابعلا  نب  دمحم  نع  یلع  نب  دمحم  اهعبار : و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  مادـقملا 
لاق .نسحلا  یلا  هلاسرلا  هذهب  بتک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  انوثدح  ءالوه  لک  مالسلا ، مهیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع 
یلع نب  دیز  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  دمحم و  نب  نسحلا  نع  یـضاقلا  لاضف  نب  نمحرلادبع  نب  دـمحا  دـحاو  قیرطب  يور  و 

فیرط نب  دعس  نع  ناولع  نب  نسحلا  نع  فیرظ  نبا  نسحلا  نع  كدبع  نب  نسحلا  نع  ینسحلا  دمحم  نب  رفعج  نع  نیـسحلا  نب 
يرکـسعلا دـمحاابا  نا  تفرع  دـقف  رثکا - تناک  نا  و  ع -)  ) نسحلا یلا  اهنوک  قرط  .دـمحم و  هنبا  یلا  ع )  ) بتک لاق : غبـصالا  نع 

هیف قرطلا  ریـصتف  دـمحا  یبا  قیرط  عم  دـحتمف  لوالا  هقیرط  اما  و  یناثلا ، هقیرط  یف  رخآ  قیرطب  هاور  ینیلکلا  و  قرط ، هعبراب  اـهاور 
رفعج  ) یـشاجنلا یـسوطلا و  ینیلکلا و  يرکـسعلا و  نم  مهلک  قرطلا  ناف  دحاو ، هقیرطف  هیفنحلا  نب  دمحم  یلا  اهنوک  اما  و  هسمخ ،
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نسحلا یلا  اهنوک  دعبی  يذلا  نا  الا  یلعب ، هثالثلا  نسحلاب و  كدبع  نبا  رسف  لوالا  نا  الا  دنسلا ، رخآ  یلا  كدبع ) نبا  نع  ینسحلا 
نبا تقولا  كاذ  یف  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا همامالا - دـهع  یلا  لب  هیـصولا -  کلت  یلا  هجایتحا  مدـع  هتماما و  ماقم  نع  الـضف  (ع )

نماـثلا و لـصفلا   ) هیـصولا یف  و  (، 37  ) هنـس یف  تناک  نیفـص  و  ثـالث ، وا  نیتنثا  هنـس  یف  ناـک  هدـلوم  نـال  هنـس ، نیثـالث  تس و 
ضرالاک ثدحلا  بلق  امنا  و   ) هیـصولا تارقف  نم  و  نیفـص ، دعب  تناک  اهنا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

نب رفعج  يور  مثیم : نبا  لاـق  و  اذـه ، ءاـبالا .) ظـعاوم   ) ناونع یف  هنم  ظـعاوملا  یف  هدرمزلا )  ) باـتک یف  دـقعلا )  ) هاور و  هیلاـخلا ،)
نب دـمحم  يا : هیوباب  نب  رفعجوبا  لب  هیوباب  نب  رفعج  انل  سیل  تلق : .هیفنحلا  نب  دـمحم  هنبا  یلا  ع )  ) اـهبتک هیـصولا  هذـه  نا  هیوباـب 

امهوطلخف نسحلل  ع )  ) اهلاق تارقفلا  ضعب  نوکی  نا  دعبی  و ال  ههیقف ،) رخآ  رداون   ) یف کلذ  لاق  هنا  تفرع  دق  و  نیسحلا ، نب  یلع 
اهرادـف ( ) هنامرهقب تسیل  هناحیر و  هارملا  ناف  : ) هلوق دـعب  هیقفلا ) رخآ  رداون   ) لقن یف  نا  کلذـل  دهـشی  .فالتخالا و  اذـه  لصحف 

عطقاف هرخالا  ایندـلا و  ریخ  عمجت  نا  تببحا  نا  و  اضرلاب ، ءاـضقلا  لـمتحا  کـشیع ، وفـصیف  اـهل  هبحـصلا  نسحا  و  لاـح ، لـک  یلع 
دق و  هیفنحلا ، نب  دـمحمل  هتیـصو  رخآ  اذـه  لاق : و  هتاکرب ) هللا و  همحر  ینب و  ای  کیلع  مالـسلا  و  ساـنلا ، يدـیا  یف  اـمم  کـعمط 
یبا نبا  لاق  نیرـضاحب ) هیلا  اهبتک   ) .تادایز هیقفلا )  ) تایاور یفف  ناک  فیک  .رخا و  اروما  لوقلا  کلذ  دـعب  لـقن  جـهنلا  نا  تفرع 

هطیحملا یحاوضلا  ضایرالا و  یه  و  نیرسنق ، رضاح  بلح و  رضاح  ینعی  هینثتلا ، هغیـص  یلع  نیرـضاحلاب  امیدق  هارقن  انک  دیدحلا :
لوقی نم  مهنم  عمجلا و  هغیصب  هرکذی  نم  مهنم  و  هورسفی ، مل  مال و  ریغب  خویـشلا  نم  هعامج  یلع  کلذ  دعب  هانارق  مث  دالبلا ، هذهب 

هذه تبلط  دق  و  اهعمج ، وا  هرصانخ  هینثت  هنونظی  نیرصانخب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
هل دهشی  نیرسنق ،)  ) فرحم نیرضاح )  ) نا رهاظلا  تلق : .اهب  رفظا  یلعل  و  اهدجا ، ملف  دالبلا  یف  امیـس  هفنـصملا ، بتکلا  یف  هملکلا 

نسحلا هنبا  یلا  هب  بتک  نیرـسنق  یلا  نیفـص  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فرـصنا  امل  لاق : ملعلا  لها  ضعب  نع  لوالا  دمحا  یبا  قیرط 
هیلع اشیج  هدیبعوبا  ثعب  يرذالبلا ،) حوتف   ) یفف نیرـصاقب ،)  ) نوکی نا  یظفللا  براقتلا  ثیح  نم  زوجی  و  نافلا ،) …  دـلاولا  نم  )
یتلا يرقلا  اعطقا  مورلا  فارـشا  نم  نیوخال  نیرـصاق  سلاب و  تناک  و  سلاـب ، یلا  هتمدـقم  مدـق  نیرـصاق و  یلا  هملـسم  نب  بیبح 

نم مورلل  ایزاغ  هجوت  کلملادبع  نب  هملسم  ناک  املف  لاق - نا  یلا  ماشلاب - مورلا  ندم  نم  امهنیب  امل  نیظفاح  العج  امهنم و  برقلاب 
ینعم مث ال  اهیلا …  هبوسنم  يرق  یه  نیفـص و  نیدـباع و  نیرـصاق و  سلوب و  لها  اهلها و  هاتاف  سلابب  رکـسع  هیرزجلا  روغثلا  وحن 

یفف ناک  فیک  .نیلحمب و  نوکی  ناسنالاف ال  نیرـسنق ، رـضاح  بلح و  رـضاح  ینعمب  هینثتلا  هغیـصب  نیرـضاح )  ) نوک نم  هلاق  اـمل 
نع اضیا  يور  .لزانملا و  هب  اونتبا  مث  رعـشلا  میخ  یف  مه  هولزن و  ماشلاب  اوخنت  ام  ذـنم  خونتل  نیرـسنق  رـضاح  ناک  يرذـالبلا  نادـلب 

مهنیب تناک  یتلا  داسفلا  برح  دعب  هولزن  امیدـق  یط  رـضاح  ناک  و  لاق - نا  یلا  نیرـسنق - هنیدـم  انطبار  لاق : منغ  نب  نمحرلادـبع 
 … مهریغ خونت و  برعلا  نم  افانصا  عمجت  بلح ، رضاح  یعدت  رـضاح  بلح  هنیدم  برقب  ناک  و  لاق - نا  یلا  نیلبجلا - اولزن  نیح 

یط رضاح  لاقی : میظعلا ، یحلا  رضاحلا : حاحـصلا :)  ) یف و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
( اهعمج وا  هرـصانخ  هینثت  هنونظی  نیرـصانخب  لوقی  نم  مهنم  و  : ) هلوق اما  .جاجحلل و  جاح  رامـسلل و  رماس  لاـقی  اـمک  عمج  وه  و  ء ،

لعج هناک  تارـصانخ ، دوعلا  نارج  اهلعج  بلح و  لامعا  نم  هدیلب  هرـصانخ  يومحلا : لاق  عمج ، وا  هینثت  اهل  سیل  هرـصانخ  نا  هیفف 
ظفلب نیرـصانخ  وا  نیرـضاح  هل  لاقی  عضوم  انل  سیل  هلمجلاب  و  تارـصانخب .) یتبحـص  ترظن و   ) لاـقف هرـصانخ  اـهنم  عضوم  لـک 

نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نیفص ) نم  هفارصنا  دنع  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  نیفـص ) نم  افرـصنم   ) .عمجلا وا  هینثتلا 
ام و  لصالا ، وه  و  ینافلا ) دـلاولا  نم  ( ) ینیلکلا لئاسر   ) نع هجحملا )  ) هلقن نافلا ) دـلاولا  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هیطخلا .) مثیم و 

اوضع توما  ینارا  الفـس و  اولع و  ءانفلا  یف  بد  ءانفلا : یف  لـیق  اـم  دـیج  نم  و  اذـه ، ناـمزلل .) رقملا   ) دـعب هلوق  عم  جاودزـالل  اـنه 
نم نکممب و  نامزلا  نم  نامالا  سیل  رعاشلا : لاـق  ناـمزلل ) رقملا   ) اوذـح یب  اـهرمب  ینتـصقن  ـالا  یب  تضم  هعاـس  نم  سیل  اوضعف 
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یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) رخآ لاق  نمزی و  هنا ال  وجرت  یلعف م  همـساک  هقیقحلا  یلع  نامزلا  ینعم  نکمی  ام ال  دوجو  لاحملا 
عباتت اذا  نامزلا  نا  يرتحبلا : لاق  ءاسمالا و  حابـصالا و  اهنالاف  زماغل  نیلت  یتانق ال  تناـک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک 

نع یضاقلا  بوقعی  نب  فسوی  ایندلا  یبا  نب  رکبوبا  لاس  دادغب :) خیرات   ) یف رمعلا ) ربدملا   ) ابولطملا كردا  بولطلا و  قبس  هوطخ 
یف ینارا  لاقف : تنا  كدجت  فیکف  لفـسالا  راج  یلعالا و  قرخنا  لفیوطلا  نویلهلا و  عفنی  ال  هیوبیـس : لاق  امک  یندـجا  لاقف : هتوق 

ناوید یف  رهدلل ) ملـستسملا   ) یطو رـشن  یتدـج  قلخاف  ینم  هارـشن  ام  نارـصعلا  يوط  یـش  ناصقنلا  عم  یقبی  موی و ال  لک  صاقتنا 
ام و  رخال : ارداق و  رهدـلا  یلع  یلبق  تدـجو  له  اهمه و  رهدـلا  لعفا  نا  ینفلکت  سفنلا : یلا  اریـشم  نامعنلا  ضرم  هغلب  امل  هغباـنلا 

بعل یتفلاب  بعلی  رهدلا  اهنم : هریثک  تایبا  رهدلا  هبلغ  یف  لیق  رداقملا و  تاقیس  الا  سانلا  ام  ینملا و  رهدلا و  نم  یـش ء  یف  سانلا 
- نورشعلا نماثلا و  لصفلا  : ) اهنم هربنق و  الا  ناسنالا  ام  صانق و  رهدلا  هرذ  نم  فکب  تفصع  فصاع  حیر  بعل  وا  هرکلاب  جلاوصلا 
اذ کی  نم  و  اهنم : بیسع و  ءاحللا  نود  يربنی  امک  بناج  لک  نم  رهدلا  فورص  ینترب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

طخب یندیق  رهدلا  ریغتی و  ام  ینریغ و  رهدلا  هتیلبا و  ام  ینالبا و  رهدلا  اهنم : هرـساک و  رهدلاف  رهدلا  دوع  رـسکیل  هدعی  بیلـص  مظع 
ریزولل هلوق  یف  زتعملا  نبا  داجا  ام  ودیـصل  وندی  لتاخ  یناک  یتح  رهدلا  تایناح  ینتنح  اهنم : رـصقی و  موی  لک  هیف و  تیـشمف  مربم 
فرـص تیدانف  هنیـصح  یلع  اـعرد  ینتـسبلا  زهازهلا و  تالـضعملا  یف  ینتکردا  یتاـط و  ضرـالا و  یف  تبث  نسح  اـبا  تارفلا : نبا 

، اریخا لتق  اهیف و  بکن  تارم و  ثالث  هرازولا  نع  علخ  ذا  رهدـلا ، فورـص  نم  ملـسی  مل  هسفن  تارفلا  نباف  زراـبم ؟ نم  لـه  رهدـلا 
هب عنـص  امب  ثدح  ینایبذلا و  هغبانلا  یلا  رذنملا  نب  نامعنلا  یعن  امل  یناغالا :)  ) یف .هلیل و  هفیلخ  تنا  زتعملا و  نبا  ای  کنمآ  فیکف 

رهدلا هبلاخم و  هکردت  رهدلا  بلطی  نم  لثمت : مث  كولملا ، بلاط  رهدلا  نم  هبلط  لاق : هلیفلا - لجرا  تحت  هئاقلا  نم  يا : يرـسک -
نم تاذفانلاب  مهتارـس  دمع  یلع  دـیبی  یتح  بیذـلا  هدـش  مهیلع  دـشی  الا  همرکم  دـجم و  يوذ  سانا  نم  ام  بولطم  ریغ  جان  رتولاب 

اودشنا روصنملا  رفعج  یبا  نب  رفعج  تام  امل  بوتکم و  لاجالا  نم  فتح  لکب  هضرعم  توملا  ماهـس  تدجو  ینا  بیباصملا  لبنلا 
نونملا و نما  هینب : یف  یلذهلا  بیوذ  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یبا هدیـصق  روصنملل 

یف .هرم و  هئم  عزجی ) نم  بتعمب  سیل  رهدـلا  و   ) هلوـق هدـشنی  نا  دـشنملا  دشنتـساف  عزجی  نـم  بـتعمب  سیل  رهدـلا  عـجوتت و  هـبیر 
تقولا یف  رطملا  ءاجف  ثیغلا ، هیف  اندعاس  ول  اذه  انموی  بیطا  ام  لاقف : اهزنتم  هل  ناتسب  یلا  جرخ  هلودلادضع  نا  یکحی  يریمدلا :) )

هلودلادضع و رتولا  فیعاضت  یف  تامغان  یهنلل  تابلاس  تامعان  رحسلا  یف  راوج  نم  ءانغ  رطملا و  یف  الا  حارلا  برـش  سیل  لاقف :
(: مجعملا  ) یف ایندلل ) ماذلا  (. ) ردـقلا بالغ  : ) هلوقب لجوع  تایبالا و  هذـه  دـعب  حـلفی  ملف  ردـقلا  بالغ  كالمالا  کلم  اهنکر  نبا 

یئادعا و یلع  ارج  یتاذل و  ینفا  يداوس و  بیش  یتانق و  عدص  لاقف : رهدلا ؟ کب  عنص  ام  هل : لاقف  هیواعم  یلع  يدهنلا  رایخ  لخد 
لخد ظحاجلا :) نایب   ) یف .ینم و  توملا  اند  ینع و  اودـعابف  بابحالا ، فلآ  باـیثلا و  لبـسا  باحـصالاب و  سنآ  اـنامز  تیقب  دـقل 
تنک ام  ینم  ضیبا  دـق  یندـجا  لاق : كدـجت ؟ فیک  هل : لاقف  کلملادـبع ، یلع  ارعاش - ابیطخ  ناک  و  ناـیرعلا - دوسـالا  نب  مثیهلا 

مث دتـشی ، نا  بحا  تنک  ام  ینم  نال  و  نیلی ، نا  بحا  تنک  اـم  ینم  دتـشاو  ضیبی ، نا  بحا  تنک  اـم  ینم  دوسا  و  دوسی ، نا  بحا 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رحسلاب لاعس  ءاشعلا و  مون  ربکلا  تایاب  کئبنا  عمـسا  دشنا :

یف ءانسحلا  یکرت  رذح و  یلا  هدادزا  ارذح  رظنلا و  جیمحت  فرطلا و  هعرس  رضح و  دازلا  اذا  معطلا  هلق  رکتعا و  لیللا  اذا  مونلا  هلق  و 
لاق .همظع و  هدـلج و  هنـس و  هرعـش و  یلا  دتـشا ) دوسا و  ضیبا و  : ) هلوق یف  راشا  تلف : رجـشلا  یلبی  امک  نولبی  سانلا  رهطلا و  لـبق 

ام رهدـلا  ادـی و  الجر و  رهدـلا  یلع  یقلا  اضیا : رخآ  لاق  تارکنلا و  نم  يدـنع  هفراعم  تحبـصاف  يرهد  تبـش  ذـم  یل  رکنت  رخآ :
فوطا انا  انیب  لاق : هدج  نع  هیبا  نع  یلذهلا  هللادبع  نب  فرطم  نع  یناغالا )  ) یف ادـغ و  هدـسفی  مویلا و  هحلـصی  ادـسف  اموی  حلـصا 

اهیف لوقی  یتلا  هذـه  لاق : .ال  تلق : هذـه ؟ فرعتا  یبا : یل  لاقف  رخالا ، اـهییحل  دـحا  برـضی  هریبک  زوجعب  اـنا  ذا  یبا  یعم  تیبلاـب و 
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اعقو ما  موللا  راطا  یلابا  امف  مهـسلاجا  ماوقا  کیف  ینمولی  اعطق  مکبح  نم  ینلان  يذـلا  لبق  هب  نیقطنت  اناسل  تیل  ملـس  اـی  صوحـالا :
ای لاق : مث  کحـضف  طق ، ریخ  هذه  یف  ناک  هنا  يرا  ام  هبا ! ای  هل : تلقف  اعزن  قداص  اذه  تلق  اذا  یتح  ینعبتیف  یبلق  اهرجه  یلا  وعدا 

لـصفلا  ) نزی اذ  هنـصح  نم  جرخا  هکلم و  نع  هنیذا  لازا  یـشعالا : لاق  یتوملا ) نکاسم  نکاـسلا   ) .هلهاـب رهدـلا  عنـصی  اذـکه  ینب 
كولملا لازا  نمزلا  هنخی  مل  يرما  يا  کلام و  ابا  میعنلا  ناخ  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و 

یلع اهبانعا  عورزلا و  يوراف  مری  مل  مهوام  هءاـج  اذا  ریمح  مهل  هتنب  ماـخر  مرعلا : لیـس  یف  لاـق  نزح و  اذ  هتیب  نم  جرخا  مهاـنفاف و 
اعارـس و اوراطف  مطی  بارـس  اهیف  ءامهیب  اهتالیق  لویقلا و  راطف  مزهنم  فراج  مهب  راجف  هطبغ  یف  کلذب  اوشاعف  مسق  ذا  مهوام  هعس 

يرت نا ت  ایندـلاب و  تقثوا  اتابثلا  ایندـلا  یف  تبلطف  اتامملا  كایحم  كاسنا  هیهاتعلاوبا : لاق  مطف و  یبص  برـشل  هنم  وردـقی ن  اـم 
ما هربع  کل  امهیف  له  اتامف  اناک  يار  دـق  نم  یف  هیوبا  يار  نم  ای  اتاتب  امزع  اـهلوط  اـیحلا ه و  یلع  کـنم  تمزع  اتاتـش و  اـهتعامج 

و هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نعاظلا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نعاظلا ) و   ) اـتالفنا کـل  نا  تلخ 
هحبصت لک  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاق  و  ادغ ) اهنع   ) لحترملا يا : نعاظلا 

ایندلا نیطالس  نیب  فاصوالا و  هذهب  هسفن  فصی  نیدلا  ناطلـس  وه  يذلا  لجرلا  اذه  نیب  نوبلا  دعبا  ام  و  اذه ، اتایب  هتیبت  وا  هی  نملا 
ناوید یف  امک  هرجه - هل  دهبصا  یلا  ریکمشو  نب  سوباق  بتکف  هیبوبرلا ، اوعدی  هیناسنالا و  نم  اوخلسنی  یتح  مهرارتغا  مهبجع و  و 

هـشاشه هنم  تار  اذا  همدـخ ، ضعبک  دایقنالا  یف  هل  تراـصف  همدـق  تحت  ضرـالا  تلءاـضت  نم  رجهت  فیک  و  يرکـسعلا - یناـعم 
هنم بره  نم  مایالا ، یلایللا و  هراصنا  ماهوالا و  تاـمزعلا و  هلیخ  نمع  ینغتـست  فیک  و  تبدـجا ، هوفجب  هنم  تسحا  نا  و  تبـشعا ،

، هضابقناب قازرالا  ضبقنت  و  هضارعاب ، شیعلا  هیهافر  ضرعت  نمع  ضرعی  فیک  و  اهدصارم ، یف  هدجو  هبلط  نم  اهدـئاکم و  هکردا 
، ءایلعلا ءامـسلا  هتحت  يرت  ایندلا و  هنیع  یف  رقحت  نم  یلع  یهزی  فیک  و  للهت ، اذا  دجملا  لاله  لها  و  لبقا ، اذا  لابقالا  مجن  ءاضا  و 
هرجملا و هتزعب  تراجتسا  بکاوکلا و  هتدابعل  تبکوکت  جوربلا و  هل  تجربتف  کبحلا ، تاذ  یلع  يوتسا  کلفلا و  قنع  بکر  دق  و 
رانلا و نیب  فلا  ءایـشالا و  بیکارت  لصف  ءابهلا و  مسج  ءاوهلا و  دـقع  ءاـش  ول  نم  نوهی  فیک  لـب  اـیرثلا ، حاـضوا  هنـساحمل  ترثآ 

عطق و  عماوللا ، قوربلا  نافجا  قبطا  عزاعزلا و  رخانم  دـس  و  رفـسلا ، ریـسلا و  ءانع  امهافک  رمقلا و  سمـشلا و  ءایـض  دـمخا  و  ءاـملا ،
ءاضقلا یلع  هاری  ام  یـضق  لزالزلا و  هوطـس  ضرـالا  نع  عفر  و  دـیرفلا ، مظن  ماـمغلا  بوص  مظن  دـیعولا و  نم  هفیـسب  دوعرلا  هنـسلا 

- راهنلا ءوض  لیللا  سبلا  راحبلا و  یلع  بشعلا  تبنا  و  نـالیغلا ، روصب  نویعلا  لـحک  ناـسنالا و  ضرعمب  ناطیـشلا  ضرع  و  لزاـنلا ،
نماثلا لصفلا   ) لیبقت یلا  قوتت  ءامسلا ال  نا  ابناج و  اهیلع  تعضو  امل  یمدق  بارت  فست  ضرالا ال  نا  تملع  ول  یناف  لاق - نا  یلا 

( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - و 

كردا نم  و  هلامآ ، عیمج  دحا  كردی  نا  لاحمف  كردـی ) ام ال  لموملا   ) دـلولا يا : دولوملا ) یلا   … ) افرط اهیلا  تعفر  امل  یتماه 
املق نجـس و  رادلا  يذه  كدیور  الب  الب  نامزلا  رک  يرت  نا ال  هئینه و  هایح  ییحت  نا  تینمت  .ریثک  نم  الیلق  كردی  امناف  اهنم  ائیش 

دق نم  لیبس  کلاسلا   ) بذاوکلا سوفنلا  یناما  کلت  هدوع و  لصولاب  مایالا  نم  وجرا  و  اضیا : ـالب و  ـالب  اـموی  نوجـسملا  یلع  رمی 
رجاتـسم دبع  تنا  امنا  و  هل ، اوعمج  نم  قبی  مل  و  هوعمج ، ام  قبی  ملف  مهدالوال ، کلبق  اوعمج  دـق  سانلا  نا  هنبال : نامقل  لاق  کله )

، رـضخا عرز  یف  تعقو  هاش  هلزنمب  ایندلا  هذه  یف  نکت  و ال  كرجا ، فوتـسا  کلمع و  فواف  ارجا ، هیلع  تدعو  لمعب و  ترما  دق 
اهیلا عجرت  مل  و  اهتکرت ، اهیلع و  تزج  رهن  یلع  هرطنق  هلزنمب  ایندـلا  لعجا  نکل  و  اهنمـس ، دـنع  اهفتح  ناکف  تنمـس ، یتح  تلکاـف 

هفـصن یلطی  اهیف  تام  یتلا  هتلع  یف  ظحاجلا  ناـک  جورملا :)  ) یف .اـهل  افدـه  ماقـسالا  هلعجت  يا : ماقـسالا ) ضرغ   … ) رهدـلا رخآ 
لاق مایالا ) هنیهر  و   ) .هدرب هردخ و  نم  هب  رعـش  ام  ضیراقملاب  ضرق  ول  رخالا  فصنلا  و  هترارح ، هدشل  روفاکلا  لدنـصلاب و  نمیالا 
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عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - ونماثلا  لصفلا   ) اینمت اـم  اکردـی  نا  اـبلط  اذا  هلیل  اـموی و  نا  رـصعلا  ثبلی  ـال  و  يریمنلا : روث  نب  دـیمح 
نمزلا اذه  لوط  ام  كرمعل  یشعالا : لاق  ایـضاقتلا و  لمی  یـش ء ال  هاضاقت  هلیل  اموی و  ءرملا  یـضاقت  ام  اذا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 

نا ام  نجی و  مل  هرفق  یف  رخاک  هنونجی  لها  کلاه  نزحلا و  هلها و  یف  مقـسلل  نونملا و  بیرل  امیجر  لظی  نعم  ءانع  ـالا  ءرملا  یلع 
يرما یبا  رجح  هقبط  نم  هئیمق  نب  ورمع  لاق  دئاصلا ، هامر  دیصک  بئاصملا ) هیمر  و   ) نفی وا  خراش  نم  رداغی  هفرـص  یف  رهدلا  يرا 

و  ) ماهـس ریغب  یمرا  یننکل  اهتیار و  لبنب  یمرا  یننا  ولف  مارب  سیل  یمری و  نمب  فیکف  يرا  ثیح ال  نم  رهدـلا  تانب  ینتمر  سیقلا :
لمعاس لاق : هردقملا ، ثداوحلا  يا : ایانملا )  ) نویدم يا : میرغ ) و  ( ) رورغلا عاتم  الا  ایندـلا  هایحلا  ام  و  ( ) رورغلا رجات  ایندـلا و  دـبع 

جورب یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی  اونوکت  اـمنیا  ( ) توملا ریـسا  و   ) ناثدـحلا ینم  وا  اـموی  لاـملا  ینغ  ینفکی  یتح  سیعلا  صن 
دـصاقم هل  تقو  لک  یف  ناسنالا  ناف  نازحالا ) نیرق  مومهلا و  فیلح  و  (. ) مکیقالم هناـف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لـق  ( ) هدیـشم

تددع اذا  .نزح و  نیرق  مه و  نیهر  امئاد  وهف  هل  رـسیتت  ال  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
اهکلهم يا : تاوهـشلا ) عیرـص  و   ) اهلباقم یف  ابوصنم  لعج  يا : تاـفالا ) بصن  و   ) يدـلومهعاسکلتف مومهلا  نمز  اهتـصقن  مث  ینس 

نینبلا و ءاسنلا و  نم  تاوهـشلا  بح  ساـنلل  نیز   ) لـج زع و  هلوق  یف  ایندـلا  تاوهـش  یلاـعت  هللا  ددـع  دـق  .ضرـالا و  یلع  حـیرطلا 
و ال باملا ،) نسح  هدنع  هللا  ایندلا و  هایحلا  عاتم  کلذ  ثرحلا  ماعنالا و  هموسملا و  لیخلا  هضفلا و  بهذـلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا 
، اذه .نهبحب  مهنم  تام  نم  هیف  عمج  قاشعلا ) عراصم   ) هامس اباتک  مهضعب  هیف  فلا  دق  و  نهیف ، عمج  کله  دق  و  ءاسنلا ، بح  امیس 

اهیرتشیف تاوهشلا  هیلع  یهشتی  ناک  رفعج  نب  هللادبع  نال  تاوهش )  ) بقل هئارعش :)  ) یف هبیتق  نبا  لاق  تاوهش ، یسوم  ءارعشلا  نم  و 
نهقار ناوغ  عیرص  هلوقل : عیرصلا  یناوغلا و  عیرص  يراصنالا  دیلولا  نب  ملـسم  بقل  يرـصحلا :) بادآ  رهز   ) یف .هیلع و  حبرتی  هل و 
ءارزو  ) یف لجنلا و  قدـحلا  ساکلا و  ایمح  عیرـص  ابـصلا  عم  حورت  نا  الا  شیعلا  لـه  بئاوذـلا  دوس  ضیبا  یتح  بش  ندـل  هنقر  و 

يدهملا ریزو  هدـیبعوبا  ناک  و  مهرد ، فلا  فلا  نیتس  مهرد و  فلا  فلا  هئمعـست  لاومالا  تویب  یف  روصنملا  فلخ  يرایـشهجلا :)
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نیز هریزو  دواد  نب  بوقعی  راص  امل  و  لاومالا ، ظـفح  داـصتقالاب و  هیلع  ریـشی  ـالوا 

اوبه هیما  ینب  راشب : لوقی  کلذ  یفف  ءانغلا ، عامـس  برـشلا و  تاذللا و  یلع  بکا  لاملا و  قفناف  هاوه  هل  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
نا لیق  تاومـالا ) هفیلخ  و   ) دوعلا قزلا و  نیب  هللا  هفیلخ  اوبلطاـف  موق  اـی  مکتفـالخ  تعاـض  دواد  نب  بوقعی  هفیلخلا  نا  مکمون  لاـط 
.اناخ كولملا  رـصق  یمـست  لاق : .ناخ  اذـه  ینعنمت و  مل  لاقف : بجاحلا  هعنمف  هکلم  مایا  مهدا  نب  میهاربا  رـصق  لوخد  دارا  اـیفوص 

عمـسف رخآ ، هلزنی  ناسنا و  هنم  لحری  نم  الا  ناخلا  له  و  لاقف : .هدـج  لاق : .هلبق  و  لاق : .هوبا  لاق : هیف ؟ کـلملا  لـبق  ناـک  نم  لاـق :
هل لاقف  .توملا  ول ال  ایندـلا  بیطا  ام  عیبرلل : اـموی  روصنملا  لاـق  جورملا )  ) یف و  اذـه ، .هکلم  كرتف  هرـصق  قوف  نم  میهاربا  کـلذ 
اهب حـصفا  ربخت و  رودـلا  لس  .تقدـص  لاق : .انهاه  دـعقت  مل  توملا  ول ال  لاق : کلذ ؟ فیک  و  لاق : .توملاب  الا  تباط  اـم  و  عیبرلا :
لک ءازاب  لعجف  هرـشع ، عبرا  هدلو  تافـص  نم  اعبـس و  هسفن  تافـص  نم  ع )  ) دع دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  اذـه ، اهبابرال  ءاقب  ناب ال 

رهاط نب  هللادبع  یف  ینابیشلا  ملحم  نب  فوع  لوق  هاوق  نم  رهدلا  صقن  رعاش  فصو  ام  دیج  نم  .هدلول و  امم  نیتنثا  هل ، امم  هدحاو 
نما نامجرت  یلا  یعمـس  تجوحا  دـق  اهتغلب  نینامثلا و  نا  نابرغملا  هب  نمالا  سبلا  ناقرـشملا و  هل  ناد  يذـلا  نبا  اـی  ناـسارخ : ریما 

نیدلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) یبضلا هنوع  نب  ملاس  لوق  ینعملا  اذـه  یف  دـیجلا  میدـقلا  رعـشلا 
لعج رهـش  نم  هنـس و  نم  تاتقا  ام  هکلها  نامقل  يرت  مل  وا  لاق : نا  یلا  رـضنلا  هتابن  هتاذـل و  بابـشلا و ال  رـصع  ندـعبی  ـال  ایندـلا )

لک ءازاب  لعج   ) هلوق اما  تلق : .كالهلا  ببـس  ضرملا  ضرملا و  ببـس  لـکالا  و  هلکا ، یـشلا ء  تاـتقا  نم  و  هل ، توقلاـک  ناـمزلا 
صقن یلع  هیبنتلل  دحاو  داو  نم  لکلا  لب  هل ، الباقم  فصو و  ءازا  افصو  لعجی  مل  هنال  دیجب ، سیلف  هدلول ) امم  نیتنثا  هل  امم  هدحاو 

یف تسیل  نیرعاشلا  تایبا  نم  هلقن  ام  نا  امک  .رثکا  هلامآ  باشلا  نال  هدـلو  فاـصوا  ع )  ) فعاـض اـمنا  و  اـهب ، رتغی  ـال  یتح  ایندـلا 
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اهبابش و ایندلا  لصا  مذ  ددصب  مالسلا ) هیلع   ) وه و  بیـشلا ، مذ  بابـشلا و  حدم  ماقم  یف  نیرعاشلا  ناف  مالـسلا ،) هیلع   ) همالک ینعم 
، هتایح هدام  هتوق و  اناک  هرهش و  هتنس و  لکا  نامقل  نا  دارملا  امنا  و  دراب ، ریخالا  عارصملا  هب  رسف  ام  نا  امک  .اهعرف  اهلصا و  اهبیش و 

.کلهف توق  الب  امهل  هلکا  دعب  یقبف 

هینغم

ادـتمبل اربخ  فوذـحمب  قلعتم  دـلاولا  نم  بارعالا : دیـصلل  هبوصنم  كارـشا  داـصلا - نونلا و  مضب  بصن - .فدـهلا و  هیمرلا : هغللا :
هفـص هدعب  ام  لموملا و  و  دلاولل ، هفـص  هدعب  ام  ینافلا و  و  هیـصولا ، هذهب  قلعتم  دولوملا  یلا  و  دلاولا ، نم  هیـصو  هذه  يا  فوذحم 

دنع نیرضاحب  نسحلا  مامالا  هدلول  هیصولا  هذه  نینموملاریما  بتک  یضرلا : فیرشلا  لاق  نیسحلا : داهشتسا  نسحلا و  حلص  دلوملل ،
و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  لوالا  طبسلا  وه  نسحلا  مامالا  .نیفص و  یحاون  یف  هدلب  مسا  نیرضاح  .نیفـص و  نم  هفارـصنا 

يدیـس و  یبنلا ، یتناحیر  دـحا  و  ءاـسکلا ، باحـصا  عبار  و  ع )  ) تیبلا لـها  همئا  نم  یناـثلا  ماـمالا  و  نینموملاریمـال ، رکبلا  دولوملا 
لوا وه  و  انـسح ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هامـس  و  هرجهلا ، نم  ثالث  هنـس  ناضمر  نم  فصنلا  هلیل  دلو  .هنجلا  لها  بابش 
یلوت .هبحی و  نم  ببحا  هببحاف و  نسحلا ، بحا  ینا  مهللا  لاق : هللا  لوسر  نا  ملسم : يراخبلا و  حیحص  یف  و  مسالا ، اذهب  یمـس  نم 

نم مهنم  و  اثیدح ، امیدـق و  حلـصلا  اذـه  لوح  اولاطا  سانلا و  ملکت  .هیواعم و  نیب  هنیب و  حلـصلا  يرج  مث  ارهـشا ، هیبا  دـعب  هفالخلا 
لوا یف  دـیحلا ، یبا  نبا  يور  ع ..)  ) نسحلا مامالل  هسفن  یلع  اهمربا  یتلا  طورـشلا  ضقن  هیواعم  نا  هصاخب  اطخ  نم  مهنم  و  بوص ،

هالصلا و یلع  مکتلتاق  ینا  نورتا  لاق : امیف  مهل  لاق  و  هفوکلا ، لها  بطخ  حلصلا  دعب  هیواعم  نا  ینئادملا  نع  هیـصولا ، هذهل  هحرش 
طرـش لک  نا  الا  ..مکباقر  یلع  مکیلع و  رمتئال  مکتلتاـق  ینکل  نوجحت و  نوکزت و  نولـصت و  مکنا  تملع  دـق  و  جـحلا ، هاـکزلا و 
نیذلا نا  لوقلا : لمجم  و  نومکاحلا ) هعیشلا و   ) باتک یف  لیصفتلا  نم  وحنب  حلصلا  اذه  نع  انملکت  .نیتاه و  یمدق  تحتف  هطرتشا 
تضرف نسحلاب و  تطاحا  یتلا  ثادحالا  فورظلا و  اولهاجت  و  نوکی ، نا  یغبنی  ام  یلا  اورظن  حلـصلا  اذه  یف  نسحلا  مامالا  اواطخ 

نم اـهقیبطت  ضرتـعی  اـمع  رظنلا  اوفرـص  و  ناـکملا ، ناـمزلا و  نع  هدرجملا  هیرظنلا  وا  هرباـعلا ، هـحمللا  یلع  اودـمتعا  ..هـیلع  اهـسفن 
سفن یلا  نسحلا  داهشتسا  يدا  ول  حصی  امناف  نیسحلا ، هوخا  دهشتسا  امک  دهـشتسی  نا  نسحلا  یلع  ناک  لاق : نم  لوق  اما  .تابقعلا 

فورظلا و فالتخال  هجیتنلا  فالتخا  عم  اما  نییومـالا ، هقیقح  نـالعا  نیدـلا و  ءاـیحا  نم  نیـسحلا  هیحـضت  اـهیلا  تدا  یتلا  هجیتنلا 
جراوخلا و نیب  برطضم  رکـسعم  یف  نسحلا  هنبا  یلا  مامالا  هفالخ  تلآ  هیواعم : باتک  یف  داقعلا  لاق  .سایقلل  رربم  الف  تارثوملا -

نـسحلا ثرو  و  نیعلطـضم ، نیردتقم  ءاسورلا  لمع  نولمعی  و ال  نیعئاط ، عابتالا  لمع  نولمعی  نیذلا ال  عابتالا  یلاوملا و  هعیـشلا و 
حلاصی مل  ول  نسحلا  نا  هعقاو  یف  اذه  ینعم  .طق و  فالخ  هیف  عقی  مل  ارکسعم  هب  لضانیل  طق  دحال  ءالولا  دهع  هیلعلطی  مل  ارکـسعم 

حور و  نیسحلا ، وخا  نسحلا  نا  هصالخلا  .نومکاحلا و  هعیشلا و  باتک  یف  انحضوا  امک  هئادعا ، فویسب  هرکسعم ال  فویـسب  لتقل 
دـشالا ررـضلل  اهعفد  و  اهـسفن ، هیاـغلل  نسحلا  حـلاص  و  نیملـسملا ، مالـسالا و  ریخل  نیـسحلا  دهـشتسا  دـق  و  هیبنج ، نیب  هیخا  هیبا و 
رباصلا يا  ( ایندـلل ملـستسملا  و   ) هتدـش هتوسقب و  نامزلل ) رقملا  : ) ینعملا .هایحلا  یف  هبغر  و ال  توملا ، نم  هبهر  ال  فخالا ، ررـضلاب 

نسحلا و نع  رظنلا  فرـصب  ناسنا  وه  ثیح  نم  دـلو  لک  انه  دولوملاب  دارملا  خـلا ..) لـموملا  دولوملا  یلا   ) اهتابرـض اـهتافآ و  یلع 
میرغ و   ) هیناویحلا زئارغلا  و  هایحلا ، قطنمل  عضاخ  ایندلا ) دبع  و   ) هرخالا یـسنی  هنال  لمالا  لوط  نع  یهنلا  دصقلا  و  دارفالا ، نم  هریغ 

( تافالا بصن  و   ) نویدـملا نم  هلاـمب  ءاـفولا  میرغلا  بلطی  اـمک  اـمامت  یح  لـک  نم  لـیحرلا  بلطی  يذـلا  توملل  نویدـم  اـیانملا )
.تارثعلا تابکنلل و  هدیصم 
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هدبع

ام ال لموملا  دولوملا  هدشلاب …  هل  فرتعملا  نامزلل : رقملا  نافلا  نیفص …  یحاون  یف  هدلب  مسا  نیرـضاح  نیفـص : نم  افرـصنم  … 
اهتضبق و یف  هنا  يا  هنوهرملا  هنیهرلا  اهماهس و  هیلا  یمرت  اهفده  بئاصملا : هیمر  و  دحا …  هکردی  امم ال  وه  ءاقبلا و  لموی  كردی :

… حیرطلا عیرصلا  ینقرافی و  يا ال  مضلاب  ینیع  بصن  نالف  مهلوق  نم  تافالا : بصن  و  مهسلا …  هباصا  ام  هیمرلا  اهمکح و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نسح يارب  نیفص ) یحاون  رد  یعضوم   ) نیرضاح رد  نیفـص  زا  تعجارم  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
نخس يور  و  تسا ، هداد  ناشن  ار  یتخبکین  تداعس و  ياههار  هداد  هک  يرایـسب  ياهزردنا  رد  هتـشون و  مالـسلاامهیلع - یلع - نبا 

نیا تاملک  یـضعب  دوش : هتفگ  اـت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  صوصخ  هن  تسا  رـشب  دارفا  اـب  هماـن  تیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دمآرب لیوات  ددصرد  یتسیاب  راچان  سپ  درادن ، تبـسانم  تمـصع  ماقم  ماما و  ناش  اب  رورغلا  رجات  ایندـلادبع و  دـننام  همان  تیـصو 

يور رگا  هک  یتروـص  رد  دـیدرگ ، هجوـتم  تسین  دافتـسم  رهاـظ  رد  هک  ینعم  هب  دیـشوپ و  مشچ  تاـملک  نیا  رهاـظ  ینعم  زا  ینعی 
رود و یـصقن  بیع و  ره  زا  دـنوادخ  هچ  رگا  ار  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  اریز  میرادـن ، زاین  لیوات  هب  دـشاب  رـشب  دارفا  اب  نخس 

دوجو اب  و  دننایامن ، یم  نارگید  دننام  ار  نتشیوخ  رهاظ  رد  هدوتـسن  ار  دوخ  یلاعتقح  روتـسد  هب  مه  ناشیا  یلو  هداد ، رارق  هتـسارآ 
دنزرف يارب  ار  تیـصو  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنک  تیاور  همحرلا  هیلع  یمق  هیوباب  نبا  رفعجوبا  زا  هللا  همحر  ینارحب  حراش  نیا 

نامز ياهیتخـس ( تشذگ و   ( هب تسا ، گرم  یتسین و  هب  کیدزن  هک  يردپ  زا  همان ( تیـصو  نیا  ): ( تشون هیفنح  نبا  دـمحم  دوخ 
رمع فصن  تصـش  دوب و  هدرک  زواجت  تصـش  زا  ترـضح  نآ  كراـبم  نس  اریز   ) یگدـنز رمع و  هب  هدرک  تشپ  هدـننک ، فارتعا 
رتمک دنامب  هچ  ره  لاس  تصش  زا  دعب  سپ  دسرب  یعیبط  رمع  هب  مه  رگا  و  دبایرد ، ار  یعیبط  رمع  یسک  رتمک  نوچ  تسا و  یعیبط 
نکاس ایند ، هب  نیبدب  راگزور ، ياهیراتفرگ )  ) هب میلست  هدرک ) تشپ  رمع  هب  صخـش  لاس  تصـش  زا  دعب  نیاربانب  تسا ، هتـشذگ  زا 

( هک مدرم  یئامنهار  تیاده و   ) هچنآ هدننک  وزرآ  دنزرف  هب  کیدزن ) گرم  زور   ) ادرف اهنآ  زا  هدـننک  چوک  ناگدرم ، ياه  هناخ  رد 
اهتبیـصم و هاـگجامآ  و  راـگزور ، ورگ  رد  و  نوگاـنوگ ) ي   ) اـهیرامیب فدـه  اـه  هدرم  ناگدـشدوبان  هار  هـب  هدـنور  دـبای ، یمن  رد 
( نارادرک دب  یتخبدـب  تواقـش و  نابوخ و  یتخبکین  تداعـس و   ) هدـننک ادوس  و  نآ ) راجنهان  راتفر  راتفرگ   ) ایند هدـنب  و  اههودـنا ،

دریگن راکهدـب  زا  ار  دوخ  ماو  اـت  راکناتـسب  دـننام  هک  روآ  گرم  ياهدـماشیپ  اـهیرامیب   ) اـهیدوبان راد  ماو  بیرف و  هعدـخ و  يارس 
زا صخش  نوچ  اریز   ) اههودنا نیـشنمه  و  اهجنر ، دنگوس  مه  و  تسین ) نکمم  نآ  زا  یئاهر  هک   ) گرم راتفرگ  و  درادن ) رب  تسد 

هداتفا كاخ  هب  و  اهدرد ، اهتفآ و  هناشن  و  تسا ) نیـشنمه  دـنگوس و  مه  اهنآ  اـب  هک  تسا  نآ  دـننام  دوش  یمن  ادـج  هودـنا  جـنر و 
(. تسویپ دهاوخ  نانآ  هب  هک   ) ناگدرم نیشناج  و  اهشهاوخ ،

ینامز

ات هتـشاد  نایب  یلک  تروصب  یلو  تسوا  زردـنا  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هب  هماـن  هکنیا  نیع  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  لـئاضف 
هجوت تیونعم  هب  ار  نادنمقالع  دزادرپ و  یم  زردنا  دنپ و  هب  هشیمه  دننام  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـشاب  دـیفم  رـصع  ره  سک و  ره  يارب 
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اب هبترم  هدزناپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دراد : یم  نایب  ار  یئاه  هتکن  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دهدیم 
ادـخ هار  رد  ار  دوخ  ياهـشفک  یتـح  دوـخ  يدوـجوم  هبترم  هس  .داد  ادـخ  هار  رد  تشاد  هچ  ره  هبترم  ود  .تفر  هکم  هب  هداـیپ  ياـپ 

هک يرعاـش  هب  اـیآ  .تسا  بجعت  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  درک ، کـمک  ءارعـش  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  .درک  میـسقت 
کلام نم  تلذب  ام  ریخ  نا  هللادبع  ای  : ) دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یهد !؟ یم  لوپ  همه  نیا  دنز  یم  تمهت  دنک و  یم  تیـصعم 

ددرگ فرـص  وربآ  ظفح  يارب  هک  تسا  یتورث  لام ، نیرتهب  ادخ  هدنب  يآ  ( ) .رـشلا ءاقتا  ریخلا  ءاغتبا  نم  نا  کضرع و  هب  تیقو  ام 
رد .تفر  ایند  زا  مراهچ  هبترم  ماجنارـس  دـش و  مومـسم  هبترم  راهچ  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا ) رـش  زا  زیهرپ  بوخ  ياهراک  نیرتهب  و 

هیلع نسح  ماما  رـسمه  هدعج  .دیدرگ  مومـسم  هیواعم  کیرحت  هب  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  تسد  هب  یگلاس  تفه  لهچ و  نس 
.منادرگ یم  دـیزی  رـسمه  ار  وت  مهد و  یم  لوپ  مهرد  رازه  دـص  يدرک  مومـسم  ار  يو  رگا  دوب  هتفگ  يو  هب  هیواعم  دوب و  مالـسلا 

ماما رـسب  هک  یئالب  نامه  مسرت  یم  تفگ : وا  هب  .درکن  شجیوزت  دـیزی  اـما  داد  ار  لوپ  تفر  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  یتقو 
زامن هک  مدرکن  گـنج  امـش  اـب  نم  مسق  ادـخب  تفگ : هعمج  زاـمن  زا  دـعب  هیواـعم  .یهدـب  دـیزی  رـس  هب  يداد  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

هک مدرک  گنج  امـش  اب  نم  هکلب  دیهد  یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  امـش  دیهدب  هاکز  ای  دیهد و  ماجنا  جح  ای  دیریگب  هزور  ای  دیناوخب ،
ماما درد  نیرتگرزب  .دـیتشادن  لیم  امـش  هداد و  نم  هب  ار  یتسایر  نینچ  ادـخ  و  مکیلع ) رماـتال  مکتلتاـق  اـمنا   ) منک تساـیر  امـش  رب 
رگید يوس  زا  دـشاب و  هتـشادن  ار  ندز  فرح  تردـق  دـنیبب و  ار  هیواعم  هتـسیاشان  راتفر  دوب  ریزگان  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نسح 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  مهرد  رازه  دصیس  هیواعم  نمجنا ، کی  رد  .دونـشب  ربنم  يالاب  ار  وا  ياهداقتنا  دریذپب و  ار  هیواعم  کمک 
، تسا هداوناخ  نیا  قح  تسایر  مدنزرف  ( ) هل ثحاف  مهنم  كاتا  نمف  مهقح  قحلا  نا  ینب  ای  : ) تفگ هیواعم  .درک  ضارتعا  دـیزی  داد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  ار  شردپ  زردنا  دیزی  هک  یتسار  و  .نک ) مارتحا  نانآ  هب  دـندمآ  وت  شیپ  هفیاط  نیا  زا  تقو  ره 
هیآ نیا  زا  هک  یتوملا ) نکاسم  نکاسلا  : ) تسا هملک  نیا  هتفرگ  نآرق  زا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتاملک  هلمج  زا  درک ! لمع 

( .دیا هدرک  ادیپ  تنوکس  دندرک  متس  دوخ  هب  هک  یئاه  هناخ  رد  ( ) .مهسفنا اوملظ  نیذلا  نکاسم  یف  متنکس  و  : ) تسا هدش  تشادرب 

يزاریش دمحم  دیس 

لالحنالا فعـضلا و  نم  ناسنالاب ، لعفی  نا  ءاشی  ام  لعفی  هناـب  ناـمزلل ) رقملا   ) ءاـنفلا لـیبس  یف  ذـخا  يذـلا  يا  ناـفلا ) دـلاولا  نم  )
ذا ایندلل ) ماذلا   ) هریغی نا  کلمی  ذا ال  هفورـصل ، داقنملا  يا  رهدـلل ) ملـستسملا   ) هلقا هنم  یقب  و  بهذ ، دـق  هبلاغ  نال  رمعلا ) ربدـملا  )
يا ادغ )  ) ایندـلا نع  لحارلا  يا  اهنع ) نعاظلا  و   ) .ایندـلا نکـسی  توملا  هلام  نم  ناف  یتوملا ) نکاسم  نکاسلا   ) ءانع ءالب و  راد  یه 
لیبس کلاسلا   ) اهکردی ءایـشا ال  ایندلا  یف  لمای  ناسنالا  ناف  كردی ) ام ال  لموملا  دولوملا  یلا   ) هقیقح دغلا  داری  و  مویلا ، اذه  دـعب 

و  ) اهلابنب ناسنالا  یمری  ماقـسالا  ناک  ماقـسالا ) ضرغ   ) هلاعفا هلامعا و  یف  نیکلاهلا  قیرط  یف  یـشمی  ناسنالا  ناـف  کـله ) دـق  نم 
يذـلا دیـصلا  هیمرلا  بئاصملا ) هیمر  و   ) .ناک اـمک  ءاـنفلا  بارتلا و  یلا  ناـسنالا  درتسی  کلذـک  نهرلا ، درتسی  اـمکف  ماـیالا ) هنیهر 
فرصی ذا  رورغلا ) رجات  و   ) هدیـسل دبعلا  عابتاک  اهل ، عبتملا  يا  ایندلا ) دبع  و   ) بناج لک  نم  هیمرت  هیتات و  بئاصملا  نا  ینعی  یمری ،

بلطی نئادـلا  نا  امکف  هینم ، عمج  ایانملا ) میرغ  و   ) هلباقی امل ال  هل  ام  یطعا  يذـلا  رورغملاک  دـیفت ، یتلا ال  ءایـشالا  يرتشی  هرمع و 
ریسالا نا  امکف  توملا ) ریسا  و   ) .ناسنالا بلطی  توملا  کلذک  نویدملا ،

ناسنالا ناـف  نازحـالا ) نیرق  و   ) اـهنیرق يا  مومهلا ) فیلح  و   ) .توملا نم  هل  صلخم  ـال  ناـسنالا  کلذـک  رـسالا  نم  هل  صلخم  ـال 
عیرـص و   ) یکاردا تحت  يرظنم و  یف  يا  ینیع  بصن  نـالف  لـثم  تاـفالا ، هقراـفت  ـال  يا  تاـفالا ) بـصن  و   ) نزحلا عاوناـب  نرتـقم 
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اذا تاومالا ) هفیلخ  و   ) .ناسنالا عرصت  یتح  یه  بلغتف  اهنم ، صلختلل  اهعراصی  ناسنالا  ناسنالا و  عراصت  تاوهشلا  ناک  تاوهـشلا 
.مهدالوا نم  وه  و  مهراثآ ، مهدالب و  یف  تاومالا  ماقم  مئاق  ناسنالا 

يوسوم

عمج هایحلا  قراف  يذلا  تیملا  نکـس و  دـمع و  یـشلا ء  هایحلا و  هتقراف  اتوم : یحلا  تام  یتوملا : .فرتعملا  نعذـملا ، رقملا : هغللا :
هعمج ناسنالاب  لحی  هورکم  لک  هبیصملا  بئاصملا : .ضارمالا  ماقسالا : .هایا  اعبتم  هیف  راس  قیرطلا : کلس  کلاسلا : .یتوم  تاوما و 

: ریسا .توملا  هینم ، عمج  ایانملا : .نویدملا  وه  ءامرغ و  عمج  میرغلا : .لیطابالا  رورغلا : بواصم .) اهـسایق  سایق و  ریغ  یلع   ) بئاصم
دوجلا فیلح  نالف  لاقی : هقرافی  ائیش  مزل  یـش ء  لک  ءافلح  هعمج  فیلحلا : .ذخا  هیلع و  ضبق  نم  يراسا : ءارـسا و  يرـسا و  هعمج 

و  ) اهبحاصم يا  نازحالا  يرق  .بحاصملا  رخاـب ، نورقملا  ءاـنرق  هعمج  نیرق : .اـهقرافی  ـال  يا  مومهلا  فیلح  نـالف  هقراـفی و  ـال  يا 
: هفآ افوا و  ءالبلا  تفآ  تافالا : تافالل .) فدـه  حبـصی   ) املع لعج  ام  لک  بیـصنلا ، باصن ، عمج  ءـالبلا ، ءادـلا  بصن : اـهمزالم )

.ضرالا یلع  هحرط  يا  اعرـصم  اعرـص و  هعرـص  عیرـص : .هدسفیف  ائیـش  بیـصی  ام  لک  هفالا  هریغ  ضرم و  وا  طحق  نم  هفآ  اهتباصا 
( ادغ اهنع  نعاظلا  و  یتوملا ، نکاسم  نکاسلا  .ایندلل  ماذلا  رهدلل ، ملـستسملا  رمعلا ، ربدملا  نامزلل ، رقملا  نافلا : دلاولا  نم  : ) حرـشلا
اهبئاصم و اهمالآ و  شاع  اهرم و  اهولح و  قاذ  اهرارـسا و  یلع  فقو  هاـیحلا و  ربخ  يذـلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیـصو  هذـه 
رومالا و قمع  یلا  صاغ  اهنیعم و  نم  فشر  همیحرلا و  هوبنلا  لالظ  یف  شاع  هدعب ، اهفارحنا  دلاج  امک  یبنلا  نمز  یف  اهلطاب  دـهاج 
و هیلا ، هدـی  دـمی  نا  نع  عفرتیف  مزقلا  همـصخ  یلا  رظنی  قالمعلا  هفقو  هایحلا  هذـه  یلع  فقو  هنا  اهزاغلا  اهرارـسا و  للح  اـهنطاوب و 

اهلاجر یلا  رظنی  اهملاعم ، ارقی  هایحلا و  هذـه  یلا  رظنی  همه  ءابا  سفن و  عفرتب  ولع  نم  فقو  و  هاوتـسم ، یلا  رغاصتت  نا  هوایربک  یبات 
نیدـهاجملا یلا  هلافـسلا …  هعـضلا و  یلا  لثملا …  يدابملا ء و  یلا  فارحنـالا …  جاـجوعالا و  یلا  لدـعلا ، هماقتـسالا و  یلا  … 

یک مکحلا  ربعلا و  صلختـسی  هنطاوب و  سردی  امک  هرهاوظ  سردی  فطعنم  لک  دنع  فقو  نیعناخلا …  یلاسکلا  یلا  و  نیرباصلا ،
نم ملسملا …  ریغ  ملـسملا و  دیعبلا …  بیرقلا و  اهلک …  هیرـشبلا  یلا  هعجانلا  ایاصولا  هعفانلا و  براحتلاب  هءولمم  هصالخ  اهمدقی 

هظفاحملا ءانبالل و  هیاعرلا  نم  قمعلا  نومـضملا و  نم  مسالا  اذه  لمحی  ام  لکب  هتقفـش ، هتقرب و  هنانح ، هفطعب و  دلاولا  نافلا : دلاولا 
اهنم باسنی  یتلا  هوبالا  نم  مهلجا ، نم  اهمقلع  هایحلا و  رم  بذعتـسی  ءانبا و  لجا  نم  بوذی  يذـلا  دـلاولا  نم  مهل ، هطیحلا  مهیلع و 

نهذ یف  ررقت  یک  اهریغ  نم  هوبالا ال  نم  للملا ، للکلا و ال  فرعت  ءاطعلا و ال  قیحر 

اهصنب لمعی  اهلولدمب و  نعمتی  و  اهتءارق ، ررکیف  هملک  لک  دنع  فقی  اهنومضم و  دلولا  سردی  یک  اهتمظع ، هیـصولا و  هیمها  دلولا 
یف لخدی  قادصم  هنال  ءانفلا  هیلع  بتک  يذـلا  دـلاولا  نافلا : دـلاولا  نم  هاجنلا …  زوفلا و  هل  ینمتی  هب  میحر  بلق  نم  تجرخ  اهنال 
دبال يذلا  ءانفلا  ریـصملا …  اذهب  افارتعا  سفنلل و  اریرقت  مارکالا ،) لالجلا و  وذ  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  : ) یلاعت هلوق 
دناع يذـلا  نامزلا  اذـه  نامزلل : رقملا  .هل  هنایـصعب  وا  هتعاطب هللا  هرم ، هلوحب و  هاـیحلا  طوش  عطقی  نا  دـعب  ناـسنالا  اذـه  یلع  رمی  نا 

قحلا و نیب  تراد  هنحاط  بورح  یلا  هتفالخ  هدـم  لوح  نمزلا و  نم  نرق  عبر  نیملـسملا  هفالخ  نم  اهیلع  یحن  يذـلا  هلها ، قحلا و 
اذه هفیرشلا ، هترغ  تباصا  یقش  دی  نم  فیس  هبرضب  هلدع  هتماقتسا و  ءازج  یلع  نم  صتقی  نا  عاطتسا  يذلا  نمزلا  وه  اذه  لطابلا ،

دهـشیل فقی  امدـنع  هیلع  افارتعا  نوکیـس  و  هلیلقلا ، همایا  یف  هل  فرتعی  نامزلا ، اذـهل  فرتعی  یلع  و  یلع ، عم  برح  هلاح  یف  نمزلا 
مده یف  ادبی  ضرالا  یلع  هیف  عضوی  موی  لوا  نم  ناسنالا  نا  ثیح  رمعلا : ربدـملا  هذـفلا …  هیلاسرلا  هیئدـبملا  هماقتـسالا و  قحلاب و 

صقنی هرمع  ناک  نم  و  هشیعی ، نا  هل  بتک  يذلا  هرمع  ربدا  هرخالا و  وحن  مدقت  رمعلا  هب  مدقت  املک  و  هرمع ،
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بلغتلا یف  هلیحلا  هتتاف  نم  ناف  رهدلل : ملـستسملا  هیف …  همدقی  ام  رمعلا و  اذه  جـئاتنل  دادعتـسالا  هبها  یلع  نوکی  نا  بجی  ربدـی  و 
لب طقف …  رارقالا  سیل  مالـستسالا و  هل  قحی  مهلامآ  مهمالحا و  لک  یلع  ایتآ  سانلا  رئاسل  رهاق  مصخلا  اذـه  ناک  همـصخ و  یلع 
اهمذ ناسنا  كانه  له  و  یلع ، اهیلع  فقو  امک  ایندلا  یلع  فقو  ناسنا  كانه  له  و  ایندلل : ماذلا  .دـیری  ام  لعفی  یک  هل  مالـستسالا 

نع هل  تفشکت  یتلا  اهتقیقحب  اهفـصو  لماعت و  نا  اهل  قحی  امک  اهعم  لماعت  قحتـست و  امب  اهبطاخ  يذلا  ریبکلا  هنا  یلع ؟ اهمذ  امک 
اهمایا اهخیرات و  رکذ  خیراتلا و  اهلجـس  لایجا  لایجا و  ترم  دق  ضرالا  هذه  یلع  هناف  یتوملا : نکاسم  نکاسلا  هسرامم …  هربخ و 

لک مهوابآ و  مهدادجا و  مهلبق  نم  ءابالا و  دادجالا و  اهنکسی  ناک  رادلا  هذه  اهیف ، ثدح  ام  اهیلع و  يرج  ام  اهبرح و  اهملـس و  و 
نا بلاثملا …  صئاقنلا و  يورت  امک  مراکملا  رثاملا و  مهنع  يورت  رابخالا ، راـثالا و  ـالا  مهنم  قبی  مل  تلحترا و  دـق  هوجولا  کـلت 

نکاسلل قوری  له  راثالا و  لالطالا و  کلت  نیب  لـقتنا  نا  یلاـح و  نوکی  فیکف  اولحترا  اوتاـم و  موق  یلبق  اهنکـس  دـق  رادـلا  هذـه 
نـسحی نا  الا  هیلع  قبی  ملف  .لحترا  دـق  بیرق و  نع  هلاـح  روصتی  هنا  حرفی !! وا  حرـشنی  نا  مهراـثآ  مهتاـیآ و  يری  وه  مهنکاـسم و 

کلس يذلا  ریبخلا  ربتعملا  باسح  یف  و  ریبکلا ، هرطش  یضقنا  يذلا  رمعلا  باسح  یف  ادغ  ادغ : اهنع  نعاظلا  و  دعتـسی …  هکولس و 
مهـضرتعا امک  توملا  هینما  عطقی  مرهلا و  هضرتعی  مهلثم  وه  لب  دـحاو  رماب  مهنع  فلتخی  مل  مهنکاسم و  نکـس  یتوملا و  کـلاسم 

یلع انافکنا  مویلا  و  انلامآ ، انمالحا و  یف  حبسن  الافطا  انک  سمالاب  رمعلا !! یف  اهعرسا  ام  نونـسلا !! یه  توملا ، مهتینما  عطق  مرهلا و 
دولوملا یلا   ) .هل دادعتـسالا  نم  دبالف  لیحرلاب ، ایدانم  رظتنی  ذغلا  هنا  لیوط ، رفـسل  دادعتـسالا  هبها  یلع  انناب  هربعلا  انتذـخا  انـسفنا و 

و رورغلا ، رجات  و  ایندلا ، دبع  و  بئاصملا ، هیمر  و  مایالا ، هنیهر  ماقسالا و  ضرغ  کله ، دق  نم  لیبس  کلاسلا  كردی ، ام ال  لموملا 
عبرا اهنا  تاومالا ) هفیلخ  و  تاوهـشلا ، عیرـص  و  تافالا ، بصن  و  نازحالا ، نیرق  و  مومهلا ، فیلح  و  توملا ، ریـسا  و  اـیانملا ، میرغ 

هنا ناسنالا ، اذه  نم  هددعتم  روص  یف  اهارقت  کنا  هتایح ، هریـسم  یف  هقفارت  ریغـصلا و  اذـه  یلع  اهلک  بصنت  هقحالتم  هفـص  هرـشع 
ملحی و لمای و  و  هتیـص ، ولعی  همجن و  عفتری  نا  لمای  ینبی و  رمعی و  نا  لمای  ینغی و  يرثی و  نا  لمای  ادـیدم و  ارمع  شیعی  نا  لمای 
يراحـص و راحب و  قدانخ و  اهیلا  لوصلا  نود  تاقوعم و  تابقع و  اـهقیقحت  نود  نکل  لاـمالا و  مـالحالا و  هذـه  ققحتت  نا  ینمتی 
، هللا الا  هتیاهن  كردی  طیحم ال  یف  صوغی  یتح  رحب  یف  حبـسی  داکی  و ال  اهنم ، عسوا  يرخا  یف  هیتی  الا و  هزافم  عطقی  داکی  ال  رافق ،
رمعلا و لوط  نم  كردی  ام ال  لمای  هنا  اهقیقحت ، نع  ازجاع  لازی  هدیدع ال  تاینما  هینیع  ماما  تءارتو  الا  هینما  هیدـل  ققحتت  داکت  ال 

اننا ءایحالا ، نم  انریغ  ما  انا  ما  تنا  تنک  ءاوس  مویلا ، كرحتی  يذـلا  هسفن  وه  ناسنالا  اذـه  نا  .ناطلـسلا  هاـجلا و  ولع  لاـملا و  هرثک 
انبرقی موی  وه  هعطقن  موی  لک  نا  .هتاذ  هاجتالا  یف  اهـسفن و  قیرطلا  یلع  اندادـجا …  انئابآ و  نم  نولوالا  یعـس  اـمک  یعـسن  اـعیمج 
لیبسلا یلع  اننا  هرخالا …  ملاوع  نم  رخآ  ملاع  نم  انیندی  هصقنی و  انرمع و  مدهی  یـضمی  موی  لک  ایندلا ، نع  اندـعبی  هرخالا و  وحن 

یتلا هتدع  هل  دعی  ریـصملا و  اذه  یلا  ناسنالا  تفتلی  نا  نسحا  امف  هیلا ، لصن  نا  نم  دبال  انلها و  نم  نولوالا  هیلع  یـضم  يذلا  هنیع 
نم هیلع  بصنت  تابکنلا  يرتف  بئاونلل ، فدـه  ناسنالا  اذـه  ءایبنالا …  نم  نیحلاصلا  بکرب  قحتلیف  ناوهلا  لذـلا و  نع  اـهب  عفتری 

يرجی ام  مایالا و  لماوعب  نوهرم  هنا  لیلخ ، وا  بحاص  وا  بیرقب  اعوجفم  وا  نبا ، وا  با  وا  خا  نم  زیزعل  ادقاف  هارت  کنا  بناج ، لک 
یف اهناک  اهعم و  لماعتی  هرخالا و  یلع  اهرثوی  ایندلل  دـبع  ناسنالا  اذـه  نا  .تتاما  تتاف  اذا  تجعزا و  تربدا  اذاف  اهیلع ، رمی  اهیف و 
هرما رمتسی  لحفتسی و  يرـشتسی و  نا  روجلا  ملظلل و  رقی  امک  دوجولا  قحب  هربابجلا  تیغاوطلا و  نم  اهیف  نمل  رقی  هیقابلا ، هدلاخلا و 
بحا نمل  عضخی  هاوه و  عم  لیمی  هنا  هللا ، ریغل  هیدوبع  سانلا  دشا  نم  وه  ارح و  یمـسی  يذلا  ناسنالا  اذـهل  بجعلا  لک  بجعلا  … 
نوکی هعنطـصملا و  ههلالا  لک  ذـبنی  هیـضرالا و  تایدوبعلا  لـک  نم  ررحتی  نا  بجی  ناـسنالا  اذـه  هنم ، يوقا  وه  نمل  هسفن  لذـی  و 

، هلا هوهـشلا  سیل  نوکلا …  یف  هلا  لوقی ال  نا  بجی  اهتعـسو ، اهقمعی  شیعی  اهموهفم ، اهلودمل و  اکردم  .هللا  الا  هلا  لوقی ال  امدنع 
هدـحو ال هللا  هل ، الا  وه  هللا  امنا  هلاب …  ایندـلا  عاتم  نم  یـش ء  و ال  هلا ، لاملا  و ال  هلا ، هریـشعلا  و ال  هلا ، هاجلا  ـال  و  هلا ، هزیرغلا  ـال  و 
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ناسنالا هللا دبعت  یتم  و  یهنلا ، رمالا و  کلام  هدحو  وه  و  دیحوتلا …  قحتسی  يذلا  هدحو  وه  هدابعلا و  قحتـسی  يذلا  وه  هل  کیرش 
عورا ام  و  همکح ، هعیرشت و  قفو  لمعی  هیهن و  هرما و  دفنی  هتدارا و  ققحی  هللا  باحر  یف  قلطنا  و  تایدوبعلا …  هذه  ناک  نم  ررحت 

و يرخالا …  تایدوبعلا  لک  نم  ناسنالا  اذه  ررحت  فدارت  یتلا  هیدوبعلا  هذه  هذل  كردـی  هعم و  شیعی  ادـبع هللا  ناسنالا  نوکی  نا 
هفرتی نا  لجا  نم  لمعی  وهف  هنم ، ردصت  یتلا  لامعالا  تاکرحلا و  هذه  یف  حـبرلا  نظی  هنال  رورغلا  رجاتب  ناسنالا  اذـه  مامالا  فصی 

هل هبلطی  نم  ناک  اذا  اصوصخ  كردی  نا  دـبال و  میرغلا  و  اهبولطم ، ایانملا و  میرغ  هنا  ایـسان  ایندـلا  یف  دـلخی  هناک  لمعی و  معنتی ، و 
مویلا کلذـلا  دـعی  یـسنی و ال  فیکف  هیلا  لوصولا  یلع  رداق  هبلاط  بولطم و  ناـسنالا  اذـه  نا  هیلا …  لوصولا  یف  هردـق  دـعوم و 

هناب ناسنالا  اذه  فصی  مامالا  نا  مث  هنم …  بورهلا  وا  صالخلا  عیطتـسی  يذـلا ال  توملا  ریـسا  وه  دعتـسی و  فیک ال  و  هتدـع … 
مومهلا و هذـه  نع  یلختن  نا  انعطتـسا  له  رظننل  انـسفنا  یلا  عجرنل  انم  ناسنا  لک  یلع  قبطنی  فصو  نم  هعورا  ام  و  مومهلا ، فیلح 

هایند همه  ربکا  هدالوا ، هلام و  همهی  ههاج ، هبصنم و  همعی  هتشیعم ، همهت  هتوق و  همهی  ناسنا  لک  نا  اننیب !؟ نم  اهدرطن  نا  انعطتسا  له 
اذه نا  مث  مومهلا …  عیمج  نم  عسوا  امه  نموملا  نم  ذخات  نا  بجی  هترخآ و  وا  امومه ، سانلا  دشا  مه  و  ایندـلا ، ءانبا  نم  ناک  نا 
یتح هسفن  قامعا  یف  ءاکبلا  نزحلا و  یف  رمتـسی  و  یکبی ، خرـصی و  هایحلا ، هیف  يری  يذلا  لوالا  هموی  نمف  نازحالا ، نیرق  ناسنالا ،

نم و  مامالا ، لوق  دح  یلع  تاومالا  هفیلخ  تاوهشلا و  عیرص  تافالل و  بصن  هنال  هاتفش …  کحضت  هرغث و  مسبی  نا  عاطتـسا  ول  و 
.هتنج هللا و  همحر  یلا  اقوش  هتمقن و  هللا و  باذع  نم  هیشخ  املا ، هبلق  بوذی  و  امد ، هانیع  عمدت  نا  هل  قح  فاصولا  هذه  لثمی  ناک 

یناغماد

شرافس و نیا  رد  تسا  هتشون  نیرضاح  رد  نیفص  زا  تشگزاب  ماگنه  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هب  ترضح  نآ  شرافـس  زا 
یگریچ تسانف و  هناتسآ  رد  هک  يردپ  زا  «، » ...رمعلا ربدملا  نامزلل ، ّرقملا  نافلا ، دلاولا  نم   » دوش یم  عورش  ترابع  نیا  اب  هک  دهع 
یگدنز هراب  رد  ار  ریز  يافوتسم  ثحب  حرش  رد  عورـش  زا  شیپ  دیدحلا  یبا  نبا  ...هداهن » رـس  تشپ  ار  یگدنز  تساریذپ ، ار  نامز 

.تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 

: وا رابخا  زا  یخرب  یلع و  نب  نسح  لاح  حرش 

ربمایپ دـش و  دـلوتم  ترجه  موس  لاس  ناضمر  همین  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تسا : هتفگ  شیرق  باسنا  باـتک  رد  راّـکب  نب  ریبز 
.دومرف تلحر  هتشذگ ، ترجه  مهاجنپ  لاس  لوالا  عیبر  زا  بش  دنچ  و  داهن ، مان  نسح  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

متفه زور  هب  داب  دونـشخ  ناشیا  زا  يادـخ  هک  ار  نیـسح  نسح و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  دـیوگ : ومه 
.تسا نسح  زا  قتشم  نیسح  مان  داهن و  مان  ناشدلوت 

ناشرس ياهوم  نیـسح  نسح و  دلوت  متفه  زور  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  دیوگ :
.دومرف قدصت  هرقن  نآ  هزادنا  هب  درک و  نزو  دیشارت و  ار 

رد هک  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يرامیب  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دنک  یم  تیاور  عفار  وبا  رتخد  بنیز  دیوگ : یم  ریبز 
هب يزیچ  دنتـسه  وت  نارـسپ  ود  نیا  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دروآ و  ترـضح  نآ  روـضح  هب  ار  شرـسپ  ود  دوـمرف ، تلحر  نآ 
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.دوب دهاوخ  نیسح  نآ  زا  نم  یگدنشخب  تأرج و  نسح و  نآ  زا  نم  يرورس  تبیه و  دومرف : ربمایپ  .يامرف  ینازرا  نانآ 

كدی ياهبـسا  هک  یلاح  رد  درازگ ، جـح  هدایپ  راب  هدزناپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دـنک  یم  تیاور  دوخ  یلاما  رد  بیبح  نب  دـمحم 
هک دوب  نانچ  دومرف و  تمسق  لاعتم  يادخ  اب  ار  دوخ  لام  رگید  راب  هس  دیشخب و  ار  دوخ  لام  همه  راب  ود  و  دش ، یم  هدرب  وا  هارمه 

.تشاد یم  هگن  ار  یکی  دیشخب و  یم  ار  یکی  مه  ار  دوخ  هزوم  شفک و 

شنانیـشنمه زا  يدرم  .دومرف  اـطع  يزیچ  يرعاـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دـنک  یم  تیاور  بیبـح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  نیمه  و 
نیرتهب ادخ  هدـنب  يا  دومرف : ینک  یم  اطع  دیارـس  یم  ناتهب  دزرو و  یم  نایـصع  ادـخ  هب  تبـسن  هک  يرعاش  هب  هللا  ناحبـس  تفگ :

دوخ ریخ ، يوجتـسج  ياههار  زا  یهگناو  ینک  ظـفح  ار  شیوخ  يوربآ  نآ  اـب  هک  تسا  يدروم  یـشخبب  دوخ  لاـم  زا  هک  يدروم 
.تسا ّرش  زا  ندرک  زیهرپ  يراد و 

برع رب  هک  ینوبز  نیتسخن  تسا  هتفگ  یم  داـنک  تمحر  شیادـخ  هک  ساـبع  نبا  هک  دـنک  یم  تیاور  نینچمه  بیبح  نب  دـمحم 
.دوب مالّسلا  هیلع  نسح  گرم  دیسر ،

ررکم تسا : هدومرف  دوـخ  دـش و  هدـناشون  رهز  گنرـش  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  راـب  راـهچ  هک  دـنک  یم  تیاور  ینئادـم  نسحلا  وـبا 
هدیناشون وت  رب  یـسک  هچ  وگب  نم  هب  تفگ : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  .تسا  هدوبن  یتخـس  نینچ  هب  راب  چیه  یلو  ما  هدـش  مومـسم 

دنوادخ مرب ، یم  نامگ  دوخ  هک  تسا  ینامه  رگا  هک  مهد  یمن  تربخ  دومرف : .يرآ  تفگ : یشکب ؟ ار  وا  هک  میوگب  دومرف : تسا 
.دوش هتشک  نم  يارب  یهانگ  یب  مراد  یمن  تسود  هن  رگا  تفرگ و  دهاوخ  رت  تخس  یماقتنا 

ندیـشون اـب  هک  نسح  گرم  زا  اتفگـش  تفگ : وا  هب  دـید و  هکم  رد  ار  ساـبع  نبا  هیواـعم  دـیوگ : یم  نینچمه  ینئادـم  نسحلا  وبا 
.دارادم لاح  دب  نیگهودنا و  تیادخ  تفگ : هیواعم  .دنام  شوماخ  سابع  نبا  .تشذگ  رد  دش و  رامیب  همور  هاچ  بآ  زا  يا  هعرج 

.دوش تخادرپ  وا  هب  مهرد  رازه  دص  داد  نامرف  هیواعم  .دراد  یمن  لاح  دب  ارم  دشاب  هتـشاد  هدنز  ار  وت  دنوادخ  ات  تفگ : سابع  نبا 
هک دوب  هملس  نب  هللا  دبع  داد ، هرصب  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  گرم  ربخ  هک  یـسک  نیتسخن  دیوگ : یم  ینئادم  نسحلا  وبا  نینچمه 

رامیب و هرکب  وبا  ماگنه  نآ  رد  .دنتـسیرگ  مدرم  درک و  نالعا  ار  ربخ  نآ  یفقث  صاـعلا  یبا  نب  مکح  .تفگ  هیبا  نب  داـیز  هب  ار  نآ 
تسا و هدرم  یلع  نب  نسح  تفگ : یفقث  ماخس  رتخد  هسیم  شرسمه  تسا  ربخ  هچ  دیسرپ  دینش  ار  مدرم  نویـش  نوچ  دوب و  يرتسب 

يرایـسب رـش  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  شاب ، شوماخ  وت ، رب  ياو  يا  تفگ : هرکب  وبا  .تخاس  تحار  وا  زا  ار  مدرم  هک  ار  يادـخ  ساپس 
.دیامرف تمحر  ار  نسح  دنوادخ  دنداد ، تسد  زا  ار  يرایسب  ریخ  وا  گرم  اب  مدرم  تخاس و  هدوسآ 

شیرامیب دوب و  مهن  لهچ و  لاس  هب  نسح  ماما  تلحر  دیوگ : یم  ینئادم  نسحلا  وبا 

وا هب  داتسرف و  ترضح  نآ  رسمه  ثعشا  رتخد  هدعج  يارب  يرهز  هیواعم ، .دوب  لاس  تفه  لهچ و  شرمع  دیشک و  لوط  زور  لهچ 
نوچ .مروآ  یم  رد  دیزی  مرـسپ  يرـسمه  هب  ارت  دوب و  دـهاوخ  وت  يارب  مهرد  رازه  دـص  یـشکب ، رهز  نیا  اب  ار  نسح  رگا  داد : مایپ 

مه نم  رـسپ  هب  مراد  میب  تفگ : درواین و  رد  دـیزی  يرـسمه  هب  ار  وا  یلو  داد  هدـعج  هب  ار  لاـم  نآ  تشذـگ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 
.ینک راتفر  يدرک ، راتفر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  هب  تبسن  هک  هنوگنامه 
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یم مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مدینـش  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  هیجن  نب  بیـسم  لوق  زا  بیبـح  نب  دـمحم  رفعج  وبا 
.تسا یگدنـشخب  يزاب و  لها  ما  هداز  ردارب  هللا ، دـبع  .میوگب  نخـس  امـش  اـب  ما  هداوناـخ  دارفا  دوخ و  هراـب  رد  مهاوخ  یم  تفگ :
ماجنا يراک  امـش  يارب  گنج  رد  دوش ، مه  راوشد  راـک  رگا  تسا و  راد  هرفـس  شیرق و  راوگرزب  نادرمناوج  زا  يدرمناوج  نسح ،

.دیتسه ام  زا  امش  مییامش و  زا  ام  نیسح  نم و  اما  داد ، دهاوخن 

هیواعم شیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تعامج ، لاس  زا  سپ  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  سابع  نبا  دیوگ ، یم  بیبح  نب  دـمحم 
یم هچنآ  تسخن  هیواـعم  .تسـشن  هیواـعم  ياـپ  نییاـپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  دوـب و  هتـسشن  ماـحدزا  رپ  گـنت و  یـسلجم  رد  هک  تفر 
نیا ما و  هتفرگ  رارق  متـسین  نآ  هتـسیاش  هک  یبصنم  رد  نم  درادنپ  یم  هک  هشیاع  زا  اتفگـش  تفگ : سپـس  تفگ و  دـیوگب  تساوخ 

هتسشن اج  نیا  رد  هک  صخش  نیا  ردپ  تفالخ  نیا  رد  .تسا  راک  هچ  عوضوم  نیا  اب  ار  وا  دزرمایب  شیادخ  تسین ، نم  قح  تفالخ 
: تفگ تسا  یتفگش  راک  نیا  وت  رظن  هب  هیواعم  يا  دومرف : نسح  .درب  دوخ  شیپ  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  لاح  درک و  زیتس  نم  اب  تسا ،

وت هک  نیا  دومرف : تسیچ  نآ  يرآ ، تفگ : مهدـب  ربخ  تسا  رت  تفگـش  نیا  زا  هک  يراک  هب  ارت  ایآ  دومرف : .دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ 
يرآ دومرف : .يراد  ماو  ما  هدینش  هداز  ردارب  يا  تفگ : دیدنخ و  هیواعم  .مشاب  هتـسشن  وت  ياپ  رانک  نم  ینیـشنب و  سلجم  ردص  رد 
يارب رازه  دص  دوش ، تخادرپ  رازه  دصیـس  میداد  روتـسد  تفگ : هیواعم  .رازه  دـص  دومرف : غلبم  هچ  دیـسرپ : هیواعم  .مراد  ماو  هک 

ار شیوخ  هلـص  زیخرب و  مارتحا  اب  کنیا  تدوخ  صوصخم  رازه  دص  ینک و  شخپ  تا  هداوناخ  دارفا  نایم  هک  رازه  دـص  وت و  ماو 
مدوب هدیدن  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : شردپ  هب  هیواعم  نب  دـیزی  تفر ، نوریب  سلجم  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  نوچ  .نک  تفایرد 

یهد نامرف  درک و  دروخرب  وا  هک  دنک  دروخرب  نینچ  وت  اب  يدرم  هک 

تخیر و وا  رب  دمآ ، وت  شیپ  هک  ناشیا  زا  سک  ره  تسا و  ناشیا  قح  قح ، نیا  مکرسپ ، تفگ : هیواعم  .دنزادرپب  وا  هب  رازه  دصیس 
.نک شاپ 

هک تسا  هداد  قالط  هدرک و  جاودزا  نادنچ  نسح  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنک  یم  تیاور  بیبح  نب  دـمحم  نینچمه 
، دهد قالط  ار  دوخ  نانز  زا  یکی  تساوخ  یم  مالّسلا  هیلع  نسح  هاگ  ره  دیوگ : یم  بیبح  نب  دمحم  .دزیگنا  رب  ینمشد  مسرت  یم 

یمن يزیچ  تفگ  یم  اـی  نز  نآ  يوش ؟ یم  دونـشخ  مهدـب  وت  هب  يزیچ  ناـنچ  نینچ و  رگا  اـیآ  دومرف  یم  تسـشن و  یم  شراـنک 
تفر یم  تساـخ و  یم  رب  وا  راـنک  زا  نوچ  تسا و  مهارف  وت  يارب  نآ  تفگ  یم  مالّـسلا  هیلع  نسح  و  يرآ ، تفگ  یم  اـی  مهاوخ 

.داتسرف یم  وا  يارب  شا  همان  قالط  هارمه  دوب ، هدرب  مان  هک  ار  هچنآ 

هک دوب  نانچ  و  تفرگ ، دوخ  يرـسمه  هب  ار  ورمع  نب  لیهـس  رتخد  دنه  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  دیوگ : یم  ینئادم  نسحلا  وبا 
يارب وا  زا  ات  تشون  هریره  وبا  يارب  هیواعم  داد ، قالط  ار  وا  هللا  دبع  نوچ  دوب و  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  رـسمه  نآ  زا  شیپ  دـنه 
رتخد دنه  يراگتساوخ  هب  تفگ : يور  یم  اجک  دیسرپ : دید و  ار  هریره  وبا  مالّسلا ، هیلع  نسح  .دنک  يراگتـساوخ  هیواعم  نب  دیزی 

دنه شیپ  هریره  وبا  .نک  يراگتـساوخ  وا  زا  نم  يارب  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  .مور  یم  هیواـعم  نب  دـیزی  يارب  ورمع  نب  لـیهس 
یم باـختنا  وت  يارب  ار  نسح  تفگ : هریره  وبا  .نک  باـختنا  نم  يارب  ار  یکی  ود  نآ  زا  وت  تفگ : دـنه  .تفگ  ار  عوضوم  تفر و 
دنه شیپ  ارم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  دمآ و  هنیدـم  هب  نآ  زا  سپ  رماع  نب  هللا  دـبع  .دـمآ  رد  نسح  ماما  جاودزا  هب  وا  و  منک ،

دوخ و لاح  هب  ار  رماـع  نب  هللا  دـبع  .تسـشن  هللا  دـبع  لـباقم  دـمآ و  دـنه  .درب  هناـخ  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  نسح  ماـما  تسا ، یتناـما 
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.دمآ تقر  تخس  دنه  زا  ییادج 

: تفگ هللا  دـبع  .دـیبایب  نم  زا  رتهب  یللحم  ناتدوخ  يارب  منک  یمن  لایخ  هک  موش  ادـج  وت  يارب  وا  زا  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : نسح 
زا دوشگ و  ار  ود  نآ  هللا  دبع  .دروآ  دوب  رهوگ  يوتحم  هک  ار  کچوک  دبس  ود  دنه  .روایب  ارم  هعیدو  نآ  تفگ : دنه  هب  سپس  هن و 

رسمه دوشب ، رماع  نب  هللا  دبع  رـسمه  هکنآ  زا  شیپ  دنه  .تشاذگ  دنه  يارب  ار  يرگید  دبـس  تشادرب و  رهوگ  یتشم  اهنآ  زا  یکی 
رماع و نب  هللا  دبع  ناشیا  رت  هدنـشخب  نسح و  نم  نارهوش  همه  رورـس  تسا : هتفگ  یم  دـنه  .دوب  دیـسا  نب  باتع  نب  نمحرلا  دـبع 

.دندوب باتع  نب  نمحرلا  دبع  نم  رظن  رد  نانآ  نیرت  بوبحم 

نب رذنم  .درک  جاودزا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  رتخد  هصفح  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دنک  یم  تیاور  نینچمه  ینئادم  نسحلا  وبا 
هراب رد  يزیچ  دوب ، هصفح  ياوه  رد  هک  ریبز 

هرهـش ارم  وا  تفگ : تفریذپن و  هصفح  درک ، يراگتـساوخ  وا  زا  رذنم  .داد  قالط  ار  وا  نسح  ماما  تفگ و  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  وا 
هب هصفح  هب  دوخ  قشع  هراـب  رد  يزیچ  رذـنم  زاـب  .تفریذـپ  هک  درک  يراگتـساوخ  هصفح  زا  باـطخ  نب  رمع  نب  مصاـع  .تخاـس 
ادخ هب  هن ، تفگ : ریذپب ، ار  شیاضاقت  دـش ، هتفگ  هصفح  هب  .درک  يراگتـساوخ  وا  زا  رذـنم  .داد  قالط  ار  وا  مصاع  تفگ و  مصاع 
هناخ رد  ارم  زگره  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تسا ، هدرک  نینچ  نم  اب  راـب  ود  وا  هک  نآ  لاـح  درک و  مهاوخن  ار  راـک  نیا  دـنگوس 

.دید دهاوخن  دوخ 

نوریب ار  هزاـنج  دومرف و  تلحر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نوچ  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  ءامـسا  نب  هیریوج  زا  ینئادـم 
شود رب  ار  وا  هزانج  زورما  تفگ : ناورم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تفرگ  شود  رب  ار  توباـت  هشوگ  مکح  نب  ناورم  دـندروآ ،

ار راـک  نیا  يرآ ، تفگ : ناورم  يدـناشون .  یم  وا  رب  نیک  هـعرج  یتخاـس و  یم  نیگمـشخ  ار  وا  زورید  هـکنآ  لاـح  یـشک و  یم 
.دوب اههوک  گنسمه  يرابدرب  رد  هک  مداد  یم  ماجنا  یسک  هب  تبسن 

دقرم رانک  ارم  دومرف : شیوخ  گرم  ماگنه  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  دـنک  یم  لقن  هورع  نب  ماـشه  زا  اـیرکز  نب  ییحی  زا  ینئادـم 
ناورم دننک ، نانچ  دنتساوخ  نوچ  .دیشاب  هتشاد  رش  هنتف و  میب  هکنآ  رگم  دیرپسب ، كاخ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ینب .اجنآ  نسح  دوش و  هدرپس  كاخ  هب  عیقب - ناتـسروگ  رانک  ییاج  مان  بکوک - شح  رد  ناـمثع  دـیابن  زگره ، تفگ : مکح  نب 
ناورم هب  هریره  وبا  .دـندروآ  حالـس  دـنداد و  يرای  ار  هیما  ینب  رگید  یهورگ  مشاه و  ینب  یهورگ  دـندش ، عمج  هیما  ینب  مشاه و 
نیسح نسح و   » دومرف یم  ادخ  لوسر  مدینش  دوخ  نم  هکنآ  لاح  دوش و  يریگولج  ربمایپ  دقرم  رانک  نسح  نفد  زا  دیاب  ایآ  تفگ :
یسک يردخ  دیعـس  وبا  وت و  ریغ  هک  ماگنه  نآ  زا  ربمایپ  ثیدح  هک  رادب  ام  زا  تسد  تفگ : ناورم  دنا .» تشهب  ناناوج  رورـس  ود 

یم تسار  تفگ : هریره  وبا  .يا  هدـش  ناملـسم  ربیخ  گـنج  ماـگنه  هب  دوخ  وت  تسا و  هدـش  عیاـض  درادـن ، ظـفح  رد  ار  نآ  رگید 
مامتها اب  هراومه و  مدش و  یمن  ادج  ترضح  نآ  زا  مدوب و  ربمایپ  مزالم  هراومه  یلو  مدش  ناملسم  ربیخ  گنج  ماگنه  نم  ییوگ ،

ار یناسک  هچ  دراد و  یم  نمـشد  ار  یناـسک  هچ  تسود و  ار  یناـسک  هچ  ترـضح  نآ  متـسناد  هک  اـجنآ  اـت  مدرک  یم  لاؤس  وا  زا 
یـسک هچ  يارب  تسا و  هدرک  یفن  ار  یـسک  هچ  نآ  زا  لوبق و  ار  یـسک  هچ  تلیـضف  تسا و  هدـنار  ار  یناسک  هچ  هدومرف و  برقم 

هب رجنم  گرزب و  ناشیا  نایم  هنتف  رش و  هک  دیسرت  دید و  ار  حالس  نادرم و  هشیاع  نوچ  .تسا  هدومرف  نیرفن  یسک  هچ  يارب  اعد و 
زجب مه  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  سک  چیه  مهد  یمن  هزاجا  تسا و  نم  هناخ  هناخ ، تفگ : دوش  يزیر  نوخ 
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نفد

دیق و نودب  مالّـسلا  هیلع  نسح  رگا  ردارب  يا  تفگ : هیفنح  نب  دـمحم  تفریذـپ ، یمن  ار  رگید  يزیچ  شدـج ، دـقرم  رانک  شردارب 
، میدرپس یم  كاخ  هب  ار  وا  اج  نیمه  میداتـسیا و  یم  گرم  ناـج و  ياـپ  اـت  مینک  نفد  اـج  نیا  ار  وا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  یطرش 

میتـسه نآ  رد  نونکا  مه  هچنآ  زا  رت  تخـس  يا  هنتف  رـش و  هچ  و  دیـسرتب » هنتف  رـش و  زا  هک  نآ  رگم   » دومرف درک و  ءانثتـسا  وا  یلو 
.دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  و  دوش ، یم  هدید 

رد هربس  یبا  نب  دوراج  .دیسر  هرـصب  هب  هنیدم  زا  زورنابـش  ود  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  گوس  ربخ  دیوگ : یم  ینئادم  نسحلا  وبا 
هزورنابش راهچ  تسا  يریخ  رگا  هکنآ  لاح  دسر و  یم  شربخ  زورنابـش  کی  رد  تسا  يرـش  هاگ  ره  تسا : هدورـس  نینچ  هراب  نیا 

.دیامیپ یم  هار  يرتشیب  باتش  اب  دیآ  یم  ام  يوس  هب  دب  تخس و  يربخ  اب  رش  کیپ  هاگ  ره  ییوگ  دسر ، یم 

زا یهورگ  هفوک ، هب  هیواعم  ندمآ  هیواعم و  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  زا  سپ  هک  دنک  یم  تیاور  نینچمه  ینئادم  نسحلا  وبا 
نسح ماما  .دورب  جراوخ  گنج  هب  هک  درک  اضاقت  داتسرف و  مایپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هیواعم  .دندرک  جورخ  هیواعم  رب  جراوخ 
نینچ کنیا  مدرک ، اهر  ناشیا  نایم  تفلا  تما و  لاح  حالص  يارب  تسا ، لالح  نم  يارب  هک  ار  وت  اب  گنج  نم  هللا  ناحبـس  دومرف :
هفوک مدرم  يا  تفگ : درک و  ینارنخس  هفوک  مدرم  يارب  هیواعم  .منک  گنج  یسک  اب  وت  رطاخ  يارب  وت و  اب  مرضاح  هک  يرادنپ  یم 

یم تاکز  دـیرازگ و  یم  زامن  امـش  متـسناد  یم  دوخ  هک  هن  مدرک ، گنج  امـش  اب  جـح  تاکز و  زامن و  يارب  نم  دـیرادنپ  یم  ایآ 
هب ار  نیا  دنوادخ  منک و  ییاور  نامرف  امش  ياهندرگ  امش و  رب  هک  مدرک  گنج  امش  اب  نآ  يارب  هکلب  دیور ، یم  جح  هب  دیزادرپ و 

رده رب  ناگیار و  تسا ، هتفر  نایم  زا  هنتف  نیا  رد  هک  یناج  لام و  ره  انامه  .دیراد  یم  شوخان  امـش  هک  دنچ  ره  تشاد  ینازرا  نم 
ماگنه هب  اطع  قوقح و  تخادرپ  دروآ ، یمن  حالـص  هب  زیچ  هس  زج  ار  مدرم  مهن و  یم  اپ  ریز  ما  هدرک  هک  یطرـش  ره  تسا و  هدـش 

امـش اب  نانآ  دـینکن  گنج  نانآ  اب  رگا  هک  وا  نیمزرـس  رد  نمـشد  اب  گنج  ترورـض و  تقو  هب  اههاپـس  نتـشاد  لیـسگ  شیوخ و 
.دمآ دورف  ربنم  زا  و  درک ، دنهاوخ  گنج 

نایاپ وت  زا  نم  یتفگش  تفگ : نسح  ماما  هب  هّیجن  نب  بیسم  دیوگ : یم  ینئادم 

راوتـسا و نامیپ  دـهع و  دوخ  يارب  وا  زا  دـندوب و  وت  اـب  یهاپـس  رازه  لـهچ  هک  یلاـح  رد  يدرک  تعیب  هیواـعم  اـب  هک  دریذـپ  یمن 
وت زج  یسک  نانخس  نیا  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  .تفگ  هچ  هک  يدینش  کنیا  درک و  وت  شدوخ و  نایم  يدهعت  یتفرگن و  يراکـشآ 
وت دوخ و  نایم  نامیپ  وا  هک  يدرگرب  تسخن  لاح  هب  هکنیا  تفگ : تسیچ  تا  هدـیقع  دومرف : بیـسم  هب  نسح  ماـما  درکن ، هدارا  ار 
زا رتابیکش  رترادیاپ و  ییورایور  گنج و  ماگنه  هب  هیواعم  هک  مدرکن  ایند  يارب  ار  راک  نیا  نم  بیسم  يا  دومرف : .تسا  هتـسکش  ار 

دونـشخ راگدرورپ  ياضق  هب  کنیا  دیرادب ، تسد  رگیدکی  نوخ  نتخیر  زا  هکنیا  مدرک و  هدارا  ار  امـش  تحلـصم  هکلب  تسین ، نم 
.دیآ شیپ  یصالخ  هیواعم - نوچ  يراکهبت - متس  زا  دشاب و  هدوسآ  ناتراکوکین  ات  دیشاب 

، دوب هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  هارمه  هک  هدیبع  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  هب  يدنک  ورمع  نب  هدـیبع  دـیوگ : یم  ینئادـم 
هارمه هک  یماگنه  تفگ : تسیچ  منیب  یم  تا  هرهچ  رب  هک  مخز  نیا  دیسرپ : نسح  ماما  دوب ، هدروخ  شا  هرهچ  رب  يریـشمش  هبرض 
يدوب هدرم  نیا  زا  شیپ  وت  مراد  یم  تسود  تفگ : تسیرگن و  نسح  ماما  هب  يدـع  نب  رجح  ماگنه  نیا  رد  .دـش  نینچ  مدوب  سیق 
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یم تسود  هک  هچنآ  اب  داش و  نانمـشد  میتشگرب و  نیگهودـنا  دوخ و  لـیم  فـالخ  رب  اـم  هک  تفرگ  یمن  تروص  يراـک  نینچ  و 
وا تسیرگن و  يدع  نب  رجح  هب  مشخ  هب  مشچ و  هشوگ  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش ، هتفرگ  نسح  ماما  هرهچ  .دنتـشگرب  دنراد ،

هدیقع دنرادن و  تسود  يراد ، یم  تسود  وت  هک  ار  هچنآ  مدرم  همه  رجح  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگ  نآ  .دش  شوماخ 
رد زور  ره  دـنوادخ  دـینامب و  یقاب  وت - لاثما  و   - وت هک  دوب  نیا  يارب  طـقف  مدرک  نم  هک  هچنآ  و  تسین ، وت  هدـیقع  نوچمه  ناـنآ 

.تسا ینأش 

: دومرف نسح  ماما  .نانمؤم  هدننک  نوبز  يا  وت  رب  مالس  تفگ : دمآ و  نسح  ماما  شیپ  يدهن  یلیل  یبا  نب  نایفس  دیوگ : یم  ینئادم 
نینچ باوخ  رد  دش و  راکـشآ  هیما  ینب  یهاشداپ  عوضوم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  دانک ، تمحر  تیادـخ  نیـشنب 

زا یتیآ  هراب  نیا  رد  دـنوادخ  دـمآ و  نارگ  ادـخ  لوسر  رب  راـک  نیا  دـنور و  یم  ارف  وا  ربنم  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـنآ  هک  دـید 
نآ میدادـن و  رارق  نامدرم  شیامزآ  يارب  زج  میدومن  وت  هب  هک  ار  یباوخ  نآ  و  : » دومرف نینچ  ربماـیپ  هب  باـطخ  درک و  لزاـن  نآرق 

ار تما  نیا  تفـالخ  يدوز  هب  دوـمرف : یم  هک  مدینـش  داـب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  یلع  مردـپ  زا  و  .نآرق ،» رد  هدـش  نیرفن  تـخرد 
زا نآرق  تفگ : نم  هب  مردـپ  و  تسا ، هیواعم  دومرف : تسیک  وا  مدیـسرپ  .تفرگ  دـهاوخ  هدـهع  رب  هدـنگ  مکـش  ولگ و  خارف  يدرم 

رازه نیا  هک  دوزفا  و  تسا ،» هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش   » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هداد  ربخ  نآ  تدـم  هیما و  ینب  یهاشداپ 
.تسا هیما  ینب  یهاشداپ  تدم  هام 

.دش هنیدم  هب  نتفر  هدامآ  سپس  دنام و  هفوک  رد  يزور  دنچ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دیسر ، ارف  حلـص  لاس  نوچ  دیوگ : یم  ینئادم 
دوخ نامرف  رب  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : نسح  ماما  دـنتفر ، وا  اب  عیدوت  يارب  یثیل  هرامع  نب  نایبظ  يرازف و  هیجن  نب  بیـسم 

نم دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دنناوت  یمن  دننک  يریگولج  تسا ، نئاک  هک  ار  هچنآ  ات  دنوش  عمج  قلخ  همه  رگا  تسا ، هریچ 
داد دنگوس  ارم  مردارب  هکنآ  ات  دوب ، مردپ  هار  همادا  نامه  نم  یشوخ  شیاسآ و  متـشاد و  یمن  شوخ  تفرگ ، تروص  هک  ار  هچنآ 
هب هک  تسین  راوشد  ام  رب  راک  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بیـسم  .درب  یم  ارم  ینیب  اهغیت  دـیوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  تعاطا  وا  زا  و 

ار امش  دهع  دوش و  متـس  امـش  رب  هک  تسا  نآ  زا  ام  میب  یلو  دوب  دنهاوخ  ام  یتسود  بلج  ددص  رد  دنناوتب  هچ  ره  اب  نانآ  لاح  ره 
یم هک  مدینـش  مردپ  زا  دومرف : نسح  ماما  يراد و  تبحم  ام  هب  تبـسن  وت  هک  میناد  یم  ام  بیـسم  يا  دومرف : نیـسح  ماما  .دننکـشب 

« .دوب دهاوخ  نانآ  اب  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  یموق  ره  سک  ره  : » دومرف مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف 
نآ يادرف  تسین و  نیا  يارب  یهار  دومرف : ددرگرب  دوخ  میمصت  زا  هک  دنتـساوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  ود  ره  نایبظ  بیـسم و 

اب هک  تسین  ناـنچ  ، » تسج لـثمت  تیب  نیا  هب  تسیرگن و  هفوـک  هب  دیـسر  دـنه  رید  هیحاـن  هـب  نوـچ  درک و  تـکرح  هفوـک  زا  زور 
.تفر هنیدم  هب  سپس  و  دننک ،» یم  يرادساپ  نم  نامیپ  دهع و  زا  نانآ  هک  منیزگ  يرود  منارای  هناخ  زا  یگنتلد 

هب هیواعم  ضیرحت  رد  يراعـشا  البق  هک  هبقع  نب  دـیلو  هب  هیواعم  درک ، كرت  ار  هفوک  نسح  ماـما  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  ینئادـم 
ياج زا  ایآ  بهو  وبا  يا  تفگ : يا ،» هدـناماو  يروخ و  یمن  ناـکت  ياـج  زا   » دوب هتفگ  نآ  نمـض  هدورـس و  ناـمثع  یهاوخ  نوخ 

.یتسج يرترب  يرآ و  تفگ : مدیبنج ؟

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  روضح  هب  هنیدم  رد  يدرم  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  ملـسا  نب  دیز  زا  دـمحم  نب  میهاربا  زا  ینئادـم 
ار راک  نالف  هک  هداد  میب  نآ  رد  تسا و  هیواعم  همان  دومرف : تسیچ  هماـن  نیا  دیـسرپ : درم  نآ  دوب ، ماـما  تسد  رد  يا  هماـن  دیـسر ،
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متشاد نآ  میب  یلو  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  يدرکن ؟ یگداتـسیا  ارچ  یتشاد  ناوت  هک  وت  تفگ : درم  نآ  .داد  دهاوخ  ماجنا 
هک دـنرب  یهاوخ  داد  يادـخ  شیپ  دـهج  نوریب  نوخ  ناشیا  ياهگر  زا  هک  یلاح  رد  هتـشک  رازه  داتـشه  اـی  داـتفه  تماـیق  زور  هک 

؟ تسا هدش  هتخیر  ببس  هچ  هب  ناشنوخ 

نسح هب  تبسن  دوخ  دوهع  زا  کی  چیه  هب  هیواعم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، هتفگ  یم  یـشاقر  رذنم  نب  نیـصح  دیوگ : یم  ینئادم 
.تخاس مومسم  ار  نسح  ماما  تفرگ و  تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  تشک و  ار  شنارای  يدع و  نب  رجح  .درکن  افو  (ع )

نب هیواعم  اـیآ  دومرف : دوخ  ناگتـسباو  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  لـیفطلا  وبا  دـیوگ : ینئادـم 
ثیدح نب  ورمع  هناخ  زا  جیدخ  نب  هیواعم  هک  یماگنه  .وگب  نم  هب  يدید  ار  وا  هاگ  ره  دومرف : يرآ ، تفگ : یسانش  یم  ار  جیدخ 

: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  جـیدخ  نب  هیواعم  ع ،)  ) نسح ماما  .تسا  نیا  تفگ : نسح  ماما  هب  دـید و  ار  وا  درم  نآ  دـمآ ، یم  نوریب 
، دیسر یهاوخن  هک  یسرب  رثوک  ضوح  رانک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یهد  یم  مانشد  ار  یلع  هراوخ ، رگج  دنه  رسپ  شیپ  هک  یتسه  وت 

یم ینئادم  .دنار  یم  نوریب  ضوح  رانک  زا  ار  ناقفانم  تسا و  هدز  الاب  ار  شیاهنیتسآ  هدز و  رمک  رب  نماد  هک  دـید  یهاوخ  ار  یلع 
.تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هتسباو  نامه  لوق  زا  لیلخ  نب  ردب  زا  مه  عیبر  نب  سیق  ار  ربخ  نیا  دیوگ :

مالـسلا هیلع  نسح  تسا ، هتفگ  یم  هک  درک  لقن  اـم  يارب  يدـبع  سیق  نب  دوسا  زا  بویا  نب  نامیلـس  دـیوگ : یم  نینچمه  ینئادـم 
یلو تفگ : بیبح  .يا  هدومیپ  ادـخ  تعاطا  ریغ  رد  هک  يرایـسب  ياـههار  هچ  بیبح  يا  دومرف : دـید و  ار  هملـسم  نب  بیبح  يزور 

كدنا و تمعن  يارب  وت  یلو  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  دومرف : دوبن ، نینچ  نیا  مدومیپ ، تردپ  يوس  هب  هک  ار  یهار 

رگید ناهج  زا  ار  وت  یلو  تشاد  ياپ  رب  ار  وت  یناهج  نیا  ياهراک  وا  دـنچ  ره  يدرک و  يوریپ  هیواعم  زا  یناهج  نیا  هدـنوش  دوباـن 
تـسا هدومرف  دـنوادخ  هک  یـشاب  نانآ  هرمز  رد  دـیاش  ییوگب ، وکین  نخـس  رگا  یهد  یم  ماجنا  دـب  راک  هک  ضرف  رب  دـناشن و  ورف 

هتفرگ كرچ  هکلب  تسا  نانچ  هن  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  ینانچ  وت  یلو  .دنتخیمآ ،» مه  رد  ار  دنسپان  يراک  هدیدنسپ و  يراک  »
رد شمان  هک  ار  نسح  ماما  باحـصا  زا  یکی  دایز  دـیوگ : یم  ینئادـم  .دـندرک » یم  بسک  هک  هچنآ  اهنآ  ياهلد  رب  هدـش  بلاـغ  و 

یناما زا  وت  دعب ، اما  دایز ، هب  یلع  نب  نسح  زا  دومرف : موقرم  نینچ  دایز  يارب  نسح  ماما  درک ، یم  وجتـسج  بیقعت و  دوب ، همان  ناما 
هک مراد  یم  تسود  يا ، هدش  وا  ضرعتم  وت  هک  تسا  هدش  رکذـتم  نم  يارب  سک  نالف  یهاگآ ، میا  هتفرگ  دوخ  نارای  يارب  ام  هک 

.مالسلا .يرادم و  هضرع  وا  هب  ریخ  زج  يزیچ 

ماما هکنیا  زا  داـیز  دوب ، هدرک  بوسنم  دوخ  ردـپ  هب  ار  وا  هیواـعم ، هک  دوب  نآ  زا  سپ  عوضوم  نیا  دیـسر و  داـیز  هب  هماـن  نیا  نوچ 
همان دعب ، اما  نسح ، هب  نایفس  یبا  نب  دایز  زا  تشون : نینچ  خساپ  رد  دش و  نیگمشخ  تسا ، هدادن  تبسن  نایفـس  وبا  هب  ار  وا  نسح 

دنگوس ادخ  هب  .دیـسر  نم  هب  يدوب  هتـشون  دنا ، هتفرگ  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  تردپ  وت و  راکهبت  نایعیـش  هک  يراکهبت  هراب  رد  هک  تا 
ار نآ  مراد  تسود  هک  مدرم  زا  یتشوگ  نیرتهب  انامه  و  دشاب ، وت  تشوگ  تسوپ و  نایم  رگا  یتح  دوب  مهاوخ  وا  يوجتسج  رد  هک 

.مالسلا .ینانآ و  زا  وت  هک  تسا  یهورگ  وت و  تشوگ  مروخب ،

نینچ دایز  يارب  دش و  نیگمـشخ  دـناوخ ، ار  نآ  هیواعم  نوچ  داتـسرف و  هیواعم  يارب  ار  نآ  دـناوخ ، ار  خـساپ  نیا  نسح  ماما  نوچ 
وت هشیدنا  هیمس ، زا  يا  هشیدنا  نایفس و  وبا  زا  يا  هشیدنا  تسا ، هشیدنا  ود  ار  وت  دعب ، اما  دایز ، هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زا  تشون :
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، داب دورد  وا  رب  هک  یلع  نب  نسح  .تسین  نانچ  زگره  هیمس  زا  تا  هشیدنا  هکنآ  لاح  تسا و  یشیدنا  رود  يرابدرب و  نایفس  وبا  زا 
.مهد یمن  رارق  يراـیتخا  وـت  يارب  هراـب  نآ  رد  نـم  وـشم و  وا  ضرعتم  .يا  هدـش  شناراـی  زا  یکی  ضرعتم  تـسا  هتـشون  نـم  يارب 

ای شردـپ  هب  ار  وا  هک  تسوا  هب  وت  هماـن  زا  یتفگـش  ياـج  درمـش ، نوـبز  راوـخ و  ار  وا  ناوـتب  هک  تسین  یناـسک  زا  نسح  یهگناو 
.مالسلا .مهد و  یم  وا  هب  ار  قح  مریگ و  یم  ار  وا  بناج  هک  تسا  يدروم  نیا  يا و  هدادن  تبسن  شردام 

مالسلا هیلع  یلع  هک  تفر  هراب  نیا  رد  نخـس  متـشاد ، روضح  مه  نم  هک  ناگرزب  زا  یکی  سلجم  رد  دیدحلا - یبا  نبا  میوگ - یم 
فرش مالسلا  هیلع  یلع  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  زگره  تفگ : سلجم  نارضاح  زا  یکی  .تسا  هتفای  فرش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب 

ات تساوخ  نم  زا  سلجم  بحاص  .دـنتخادرپ  وگتفگ  هب  هراب  نآ  رد  دـندش  نخـس  نیا  رکنم  هکنآ  زا  سپ  راضح  رگید  .تسا  هتفای 
ود نآ  زا  کی  مادـک  هکنیا  متفگ : نم  .دـنا  لضفا  کی  مادـک  همطاـف  اـی  یلع  مهد  حیـضوت  میوگب و  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  هدـیقع 

نوچ دشاب ، اراد  تسا  مدرم  تلیـضف  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  ار  يرتشیب  بقانم  هک  تسا  یـسک  لضفا  زا  روظنم  رگا  دنـشاب ، لضفا 
مه زاب  .تسا  رترب  ادخ  هاگـشیپ  رد  شا  هبتر  هک  دشاب  یـسک  لضفا  زا  روظنم  رگا  تسا و  لضفا  یلع  نآ ، ریاظن  تعاجـش و  ملع و 

نانز نادرم و  همه  نایم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  نایلزتعم -  - ام رخأتم  نارای  هدـیقع  يأر و  اریز  تسا ، یلع 
اب مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  رترب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  شا  هبتر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ناناملـسم  همه  و 

یلع هک  دراد  نآ  رب  تلالد  نایرب  غرم  ثیدح  یهگناو  .تسا  ناناملسم  زا  ییوناب  لاح  ره  هب  تسا  نایناهج  نانز  همه  رورـس  هکنآ 
نانچ نآ  تسا و  دنوادخ  قلخ  زا  یکی  مه  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  ادخ  قلخ  نیرت  بوبحم  مالسلا  هیلع 

زیخاتسر زور  هب  هک  تسا  یسک  ناحبس  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  نیرت  بوبحم  زا  روظنم  دنا ، هدرک  ریـسفت  مالک  ملع  ناققحم  هک 
.تسا رت  گرزب  رتشیب و  ناگمه  زا  وا  شاداپ 

زا نایمدآ  همه  رورـس  شردـپ  اریز  تسا ، لضفا  همطاف  هک  تسین  کش  تسا ، يرابتالاو  بسن و  تفارـش  لضفا  زا  روظنم  رگا  یلو 
، تلیـضف زا  روظنم  رگا  و  تسین ، ادخ  لوسر  دننام  ریظن و  سک  چیه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناکاین  نایم  تسا و  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 

ادخ لوسر  تسوا و  رتخد  هک  تسا  لضفا  همطاف  هک  تسا  یهیدب  تسا ، ربمایپ  تبارق  تبحم و  تدش 

ظاحل زا  رتخد  يا  هبـش  چیه  نودب  تسادـخ و  لوسر  نت  هراپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  هدوب  تخـس  تبحم  ياراد  وا  هب  تبـسن 
تسا نینچ  عوضوم  تقیقح  تسا ، هتفای  فرـش  يرگید  هب  کی  مادک  هکنیا  هراب  رد  نخـس  اما  .تسا  ومع  رـسپ  زا  رتکیدزن  تبـسن 

هب قلعتم  یشخب  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  هب  قلعتم  نآزا  یشخب  تسا ، هنوگ  دنچ  مدرم  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  يرترب  فرش و  بابـسا  هک 
مالّسلا هیلع  یلع  دوخ  هب  قلعتم  هک  هچنآ  .تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوخ  هب  قلعتم  رگید  یـشخب  تسا و  هیلع  هّللا  تاولـص  همطاف  ردپ 

هک هچنآ  تسوا و  يراوگرزب  تشذـگ و  قالخا و  یگدیدنـسپ  تعانق و  يرابدرب و  ینمادـکاپ و  تعاجـش و  نوچ  یلئاسم  تسا ،
هتسباو هچنآ  .تسا و  مالسا  هب  نتفرگ  یشیپ  یبیغ و  روما  زا  نداد  ربخ  ییاسراپ و  تدابع و  نید و  ملع و  تسادخ  لوسر  هب  قلعتم 
يداماد یببس و  يدنواشیوخ  فرـش  یبسن  تبارق  رب  هوالع  هنوگ  نیدب  هک  تسوا  اب  جاودزا  عوضوم  تسا ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هیرذ  عقاو  رد  همطاف  زا  یلع  هیرذ  نادنزرف و  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتمهم  تسا و  هدش  هدوزفا  وا  رب  مه 
ردـپ و تاذ  زا  یئزج  هک  تسا  نز  نوخ  درم و  هفطن  زا  دـنزرف  هک  دـنا ، هدوـب  ترـضح  نآ  تاذ  فیرـش و  رکیپ  زا  ییازجا  مّلس و 

یلع نتفای  فرش  هدیقع  نخس و  تسا  نیا  و  دوب ، دهاوخ  مه  هدنیآ  ياهلـسن  ناگدازدنزرف و  رد  هراومه  عوضوم  نیا  تسا و  ردام 
همه رورـس  رتخد  دـنچ  ره  هک  تسا  نانچ  یلع  اب  دـنویپ  زا  همطاف  نتفای  فرـش  اما  .مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  اـب  دـنویپ  زا  مالّـسلا  هیلع 
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هب ار  وا  لاثم  ناونع  هب  شردـپ  رگا  ایآ  .تسا  هدوزفا  تسخن  فرـش  رب  يرگید  فرـش  وا  رب  یلع  يرـسمه  یلو  تسا  هدوب  نایناهج 
نینچمه تشاد ؟ یم  تساراد  کنیا  هک  ار  یلـالج  یگرزب و  فرـش و  نینچ  دروآ ، یم  رد  هریره  وبا  اـب  کـلام  نب  سنا  يرـسمه 

.دیسر یمن  ناشیا  ینونک  لاح  هب  فرش  رد  ناشیا  لاوحا  زگره  دندوب ، یم  کلام  نب  سنا  هریره و  وبا  زا  ارهز  هیرذ  رگا 

هک درک  جاودزا  يرازف  نّابز  نب  روظنم  رتخد  هلوخ  اـب  درک ، جاودزا  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـیوگ : یم  ینئادـم  نسحلا  وبا 
هحلط ار  وا  دروآ و  يرـسپ  وا  يارب  هک  تفرگ  يرـسمه  هب  ار  هللا  دیبع  نب  هحلط  رتخد  قاحـسا  ما  .دروآ  ار  نسح  نب  نسح  وا  يارب 

.داهن مان 

رتخد هدعج  .دروآ  وا  يارب  ار  دیز  هک  تفرگ  يرسمه  هب  تسا  رمع  نب  هبقع  دوعسم  وبا  مان  هک  ار  يراصنا  دوعسم  وبا  رتخد  رـشب  ما 
هـصفح ورمع و  نب  لیهـس  رتخد  دـنه  .درک  مومـسم  ار  نسح  ماما  هک  تسا  نامه  هدـعج  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  سیق  نب  ثعـشا 
يرسمه هب  ار  فیقث  هلیبق  زا  ینز  يرـصتنم و  متها  نب  ورمع  نارتخد  زا  ینز  بلک و  هلیبق  زا  ینز  رکب و  یبا  نب  نامحرلا  دبع  رتخد 

نوـچ تفرگ و  هّرم  نب  ماـمه  نادـناخ  زا  نابیـش  ینب  زا  ینز  هرارز و  نب  همقلع  نارتـخد  زا  ینز  .دروآ  ار  رمع  وا  يارب  هـک  تـفرگ 
.مزیوایب شیوخ  ندرگ  رب  ار  خزود  ياهگیر  زا  يا  هنز  شتآ  مراد  یمن  شوخ  دومرف  داد و  شقالط  دراد ، جراوخ  نییآ  دش  هتفگ 

اهنز و هدـنهد  قالط  رایـسب  تسدـگنت و  مناد  یم  هکنآ  اب  تفگ : درم  نآ  .دومرف  يراگتـساوخ  ار  يدرم  رتخد  دـیوگ : یم  ینئادـم 
.دنرترب ناگمه  زا  وت  ياین  ردپ و  يرترهگ و  الاو  مدرم  همه  زا  هک  مهد  یم  رتخد  وت  هب  یتسه ، گنتلد  ریگ و  تخس 

دروـم رد  یلو  تسا  تسرد  نسح  ماـما  نداد  قـالط  رایـسب  یتسدـگنت و  دروـم  رد  درم  نآ  نخـس  دـیدحلا - یبا  نـبا   - میوـگ یم 
.تسا هدوب  رت  هداشگ  هنیس  رت و  يوخ  شوخ  مدرم  همه  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسین  تسرد  یگنتلد  يریگتخس و 

دبع دومرف ، تلحر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دیوگ : یم  ینئادم  .دندوب  نز  داتفه  مدرمـش ، ار  یلع  نب  نسح  نانز  دیوگ : یم  ینئادم 
هتشاذگ یقاب  ینیشناج  تشذگرد و  داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  نینمؤملا  ریما  انامه  تفگ : دمآ و  مدرم  شیپ  سابع  نب  هللا 

ام شیپ  هک  دیاب  دـنتفگ  دنتـسیرگ و  مدرم  .تسین  يزیچ  یـسک  رب  ار  یـسک  هنرگ  دـیآ و  امـش  شیپ  دـیراد ، یم  شوخ  رگا  تسا ،
يایلوا ناریما و  ام  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  مدرم  يا  دومرف : نینچ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیآ ،

زا ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج   » تسا هدومرف  ام  هراب  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  نامه  ام  مییامش و 
.دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  و  .یندرک » كاپ  دنک ، كاپ  ار  امش  دیادزب و  امش  نادناخ 

نب دعس  نب  سیق  هارمه  ار  سابع  نب  هللا  دبع  سپس  دمآ و  مدرم  شیپ  تشاد  نت  رب  هایس  هماج  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
طاباس رد  دمآ و  نوریب  نیادـم  دـصق  هب  دوخ  نآ  زا  سپ  دومرف ، لیـسگ  ماش  يوس  هب  گنهاشیپ  ناونع  هب  نت  رازه  هدزاود  هدابع و 

دیسر و هیواعم  هب  ربخ  نیا  دش و  نیادم  دراو  نسح  ماما  .دندرب  جارات  هب  ار  شا  هنب  راب و  دندز و  رجنخ  وا  رب  دش و  دصق  ءوس  وا  هب 
راد هداوناخ  دارفا  ناسانش و  يور  هژیو  هب  دوب  هتشاد  لیـسگ  سابع  نب  هللا  دبع  اب  ار  ناشیا  هک  نسح  ماما  نارای  .تخاس  عیاش  ار  نآ 

ار ناشیا  ینارنخـس و  مدرم  يارب  ماما  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  ار  عوضوم  نیا  سابع  نب  هللا  دـبع  دنتـسویپ ، یم  هیواـعم  هب 
ارف نایماش  اب  گنج  هب  ار  امـش  نآ  زا  سپ  داد و  تیمکح  هب  نت  راـبجا  هب  هک  دـیدرک  زیتس  نادـنچ  مردـپ  اـب  دومرف : درک و  خـیبوت 
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دینک حلص  دنک ، حلص  نم  اب  هک  سک  ره  اب  هک  دیدرک  تعیب  طرـش  نیا  هب  نم  اب  تسویپ و  ادخ  تمارک  هب  وا  ات  دیتفریذپن ، دناوخ ،
هیواعم شیپ  امش  راد  هداوناخ  دارفا  زا  یهورگ  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  کنیا  دینک ، گنج  دنک  گنج  نم  اب  هک  سک  ره  اب  و 

.دیهدم بیرف  ارم  مناج  نید و  رد  تسا و  سب  نیمه  امش  زا  ارم  دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  دنا و  هتفر 

داهنشیپ يارب  دوب ، برح  نب  نایفس  وبا  رتخد  دنه  شردام ، هک  ار  بلطملا  دبع  نب  ثرح  نب  لفون  نب  ثراح  نب  هللا  دبع  نسح  ماما 
دوخ زا  سپ  یـسک  يارب  دنک و  لمع  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  هیواعم  دیاب  هک  درک  طرـش  دومرف و  لیـسگ  هیواعم  شیپ  حـلص 
يا همان  دروم  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  .دنشاب  ناما  رد  مدرم  همه  دوش  نییعت  ییاروش  رظن  اب  تفالخ  راک  وا  زا  سپ  دریگن و  تعیب 

.دمآ هفوک  هب  هیواعم  و  دش ، یضار  ات  دومرف  وگتفگ  وا  اب  نسح  ماما  تفریذپن و  تسخن  مالّسلا  هیلع  نیسح  تشون ،

انامه دـعب ، اما  تشون : نینچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  سابع  نبا  هک  درک  لقن  ام  يارب  دوسا  نب  رکب  وبا  دـیوگ : ینئادـم  نسحلا  وبا 
نک و راکیپ  تنمشد  اب  نزب و  رمک  هب  نماد  گنج  يارب  کنیا  دندرپس ، وت  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  ار  دوخ  تموکح  ناناملـسم 
فیرـش و دارفا  اب  و  نک ، يرادـیرخ  دـنزن  همدـص  وت  نید  هب  هک  هچنآ  اب  ار  مهتم  دارفا  نید  زاـس و  کـیدزن  دوخ  ناراـی  هب  ار  دوخ 
هک ار  ییاهزیچ  زا  یخرب  .دنوش  گنهامه  مدرم  هجیتن  رد  يروآ و  حالص  هب  ار  ناشیا  ریاشع  ات  نک  تالاوم  یتسود و  راد  هداوناخ 
زا رتهب  بتارم  هب  ددرگ  نید  تزع  لدـع و  روهظ  هیام  نآ  ماـجنا  دـنکن و  زواـجت  قح  زا  هک  یماـگنه  اـت  دـنراد  یم  شوخاـن  مدرم 
هب ددرگ ، یم  نانمؤم  ینوبز  ناراکهبت و  تزع  متـس و  روهظ  هیام  نآ  نداد  ماجنا  یلو  دـنراد  یم  تسود  مدرم  هک  تسا  ییاـهزیچ 

گنج و نآ  تسین و  زیاج  دروم  ود  رد  زج  غورد  هک  تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  نک و  ادـتقا  تسا ، هدیـسر  رگداد  نایاوشیپ  زا  هچنآ 
زاب وت  تسد  هراب  نآ  رد  ینکن ، لطاب  ار  یقح  یـشاب و  گنج  رد  هک  یماگنه  ات  تسا و  هعدخ  گنج  و  تسا ، مدرم  نایم  حالـصا 

راتفر وکین  ناشیا  نایم  میانغ  تمسق  رد  هک  دوب  نیا  دندرک ، تبغر  هیواعم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تردپ  زا  مدرم  هکنآ  ببس  .تسا و 
اب مالسا  زاغآ  رد  هک  ینک  یم  گنج  یناسک  اب  وت  نادب  و  دمآ ، نارگ  نانآ  رب  راک  نیا  داد و  رارق  يواسم  ار  نانآ  ياطع  دومرفن و 

رهاظ هب  دـش ، دـنمورین  نید  مکاح و  یتسرپ  اتکی  دوبان و  كرـش  دـش و  زوریپ  ادـخ  نامرف  نوچ  دـندرک و  گنج  شربماـیپ  ادـخ و 
تلاسک و اب  دنتساخ ، یم  رب  زامن  يارب  نوچ  دندرک و  یم  هرخـسم  ار  شتایآ  دندناوخ ، یم  نآرق  رگا  هک  یلاح  رد  دندروآ ، نامیا 

یتزع نید  رد  راکوکین  ناراکزیهرپ  زج  دـندید  نوچ  و  دـنداد ، یم  ماـجنا  يدـنیاشوخان  اـب  ار  ضئارف  دـندرازگ و  یم  ار  نآ  یلبنت 
هکنآ ات  دـندرک  رهاظت  نانچمه  دـنوش و  نامگ  شوخ  نانآ  هب  ناناملـسم  ات  دـندروآ  رد  ناراـکوکین  لکـش  هب  ار  دوخ  دـنبای ، یمن 
ینید ناردارب  دنیوگ  یم  تسار  رگا  دشاب ، ادخ  اب  نانآ  باسح  دنتفگ  دـنتخاس و  کیرـش  دوخ  تاناما  رد  ار  ناشیا  مدرم  ماجنارس 

غورد رگا  دنتسه و  ام 

هب و  يا ، هدش  ناشریاظن  نادنزرف و  نانآ و  راتفرگ  وت  کنیا  .دوب  دـنهاوخ  رتراک  نایز  ناشدوخ  دـنیوگ  یم  هک  یغورد  اب  دـنیوگ ،
هتفرگن یـشیپ  نانّیدتم  رب  نانآ  مشخ  زج  يزیچ  تسا و  هدشن  نوزف  نانآ  رب  یهارمگ  زج  يزیچ  ناشرمع  لوط  رد  هک  دنگوس  ادـخ 

هب دشن  راچان  روبجم و  هک  یماگنه  ات  یلع  .وشم  میلـست  ینوبز  چـیه  هب  وشم و  یـضار  يراوخ  چـیه  هب  نک و  گنج  نانآ  اب  تسا ،
هب وا  زا  رت  هتـسیاش  سک  چـیه  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  دـننک  مکح  یتـسرد  هب  دنتـساوخ  یم  رگا  ناـنآ  و  دادـن ، رد  نت  تیمکح 
هک یقح  زا  زگره  کنیا  .دیـسر  ارف  شگرم  ات  تشگرب  گنج  لاح  هب  یلع  دـندرک ، مکح  سفن  ياوه  هب  نوچ  تسین و  تموکح 

.مالّسلا و  دوش ، لیاح  نآ  وت و  نایم  گرم  هکنآ  رگم  ورم ، نوریب  يرتراوازس  نآ  رب  دوخ  وت 
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اما نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  هب  نانمؤم  ریما  نسح  ادـخ  هدـنب  زا  تشون : نینچ  هیواعم  يارب  مالّـسلا  هیلع  نسح  و  دـیوگ ، یم  ینئادـم 
وا اب  ار  قح  و  دومرف ، ثوعبم  نایناهج  همه  يارب  تمحر  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ار  دمحم  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دـعب ،

هراـب نیا  رد  دـناسر و  فرـش  هب  وا  اـب  ار  شیرق  هژیو  هب  دیـشخب و  تزع  وا  هب  ار  برع  هـمه  دوـمرف و  بوکرـس  ار  كرـش  زوریپ و 
برع دـناوخ ، ارف  دوخ  هاگـشیپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  نوچ  و  تسا » وت  موق  وت و  يارب  فرـش  هیام  رکذ و  نآرق  هک  انامه   » تسا هدومرف 

زیتس ام  اب  تموکح  دروم  رد  میربمایپ و  يایلوا  هریـشع و  ام  دـنتفگ  شیرق  .دـندرک  زیتس  رگیدـکی  اـب  وا  زا  سپ  تموکح  دروم  رد 
ام دروم  رد  درک ، تیاـعر  وا  يارب  برع  هک  ار  يزیچ  ناـمه  شیرق  هکنآ  لاـح  تخانـش و  شیرق  يارب  ار  قح  نیا  برع  دـینکم و 

يزیچ و  دندادن ، فاصنا  ام  هب  تبسن  دندوب  ماگشیپ  یناملسم  رد  تلیضف و  بحاص  نید  رد  هکنآ  اب  شیرق  هک  سوسفا  .درک  راکنا 
رد يا  هدنزرا  رثا  ایند و  رد  يا  هدیدنسپ  قح  هکنآ  نودب  مه  نآ  تسا ، تموکح  يارب  ام  اب  نانآ  زیتس  طقف  تسا  یتفگـش  هیام  هک 

بجوم هک  ار  يزیچ  ناهج  نیا  رد  میراد  یم  تلأسم  دنوادخ  زا  تسا ، دنوادخ  هاگشیپ  هاگ ، هدعو  لاح  ره  هب  .دنشاب  هتشاد  مالسا 
هب ارم  وا  زا  سپ  ناناملـسم  دروآ ، رـس  هب  ار  یلع  راگزور  دـنوادخ  نوچ  و  دـیامرفم ، ینازرا  ام  هب  تسا ، ناهج  نآ  رد  اـم  یتساـک 

تموکح

ظفح و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تما  ياهنوخ  هک  نک  يراک  رگنب و  سرتب و  يادـخ  زا  هیواعم  يا  کـنیا  دـندیزگرب ،
.مالسلا و  دوش ، حالص  نیرق  شراک 

شیپ ود  نآ  داتـسرف و  يدزا  بدنج  دوب و  بابرلا  میت  هلیبق  زا  هک  یمیت  دیوس  نب  ثراح  هارمه  ار  همان  نیا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
: تشون نینچ  نیا  ار  همان  باوج  دادن و  ناشیا  هب  یخـساپ  هک  دندناوخ  ارف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  تعیب  هب  ار  وا  دـنتفر و  هیواعم 

نارخأتم نامدقتم  همه  نیرتراوازس  وا  مدیمهف و  يدوب ، هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  دعب ، اما 
قیدص و رکب  وبا  تمهت  هب  حیرصت  يا و  هتفگ  نخس  وا  زا  سپ  تموکح  هراب  رد  ناناملسم  عازن  زا  سپس  .تسا  تلیضف  لضف و  هب 

زیتس تموکح  هراب  رد  نوچ  تما  يرآ  متشاد ، شوخان  وت  زا  ار  نیا  هک  يا  هدرک  نارجاهم  ياحلـص  رگید  نیما و  هدیبع  وبا  رمع و 
شیرق نایم  زا  هک  دندید  تحلـصم  نینچ  تلیـضف  اب  ناناملـسم  راصنا و  شیرق و  و  دندید ، رتراوازـس  ار  شیرق  ماجنا  رـس  دـندرک ،
یهاتوک چـیه  دـندیزگرب و  ار  رکب  وبا  دـننیزگرب و  تسا  رتاـناوت  راـک  رب  رت و  هدنـسرت  وا  زا  رتاـناد و  ادـخ  هب  همه  زا  هک  ار  یـسک 

، دنک عافد  مالـسا  میرح  زا  دنک و  مایق  راک  رب  وا  دـننام  هب  دـناوتب  هک  دنتخانـش  یم  ار  رکب  وبا  زا  ریغ  يرگید  سک  رگا  و  دـندرکن ،
راک رد  وت  هک  منادـب  دوخ  نم  رگا  تسا و  لاونم  نامه  رب  لاح  وت  نم و  نایم  مه  زورما  .دـندرپس  یمن  رکب  وبا  هب  ار  تموکح  راـک 

ار تموکح  مدوخ  يرتاناوت  میانغ  عمج  يارب  ربدم و  نمـشد  لابق  رد  یتسه و  يرتهب  تسایـس  ياراد  رتطاتحم و  رتاناوت و  تما  نیا 
زا ار  شنوخ  دنوادخ  دش و  هتشک  مولظم  نامثع  هکنآ  ات  درک  ششوک  نامثع  دض  رب  تردپ  .مدرک  یم  میلـست  وت  هب  تردپ  زا  سپ 

تموکح روز  هب  یلع  هاگ  نآ  .دزیرگب  دـناوت  یمن  قح  گنچ  زا  زگره  دـشاب ، وا  بیقعت  رد  يادـخ  هک  ره  دومرف و  هبلاطم  تردـپ 
داهج و رد  تکرـش  ظاحل  زا  هک  ناناملـسم  ناماگـشیپ  زا  يدارفا  .دناشک  یگدنکارپ  هب  ار  نانآ  دیـشک و  نوریب  دوخ  يارب  ار  تما 

گنج نانآ  اب  دنا ، هتـسسگ  ار  وا  تعیب  نانآ  هک  دش  یعدم  وا  یلو  دـندرک ، تفلاخم  وا  اب  دـندوب ، وا  ریظن  مالـسا  هب  نتفرگ  تقبس 
درک و ام  گنهآ  دوبن ، یعدـم  ام  رب  ار  یتعیب  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  .تفریذـپ  تروص  اوران  ياهراک  دـش و  هتخیر  اـهنوخ  هک  درک 

تساوخ

ار يدرم  ام  دـنیزگب و  ار  يدرم  وا  ات  دـش  رارق  ماجنا  رـس  میدرک و  گنج  ام  اب  وا  وا و  اـب  اـم  دـنک ، تموکح  اـم  رب  بیرف  روز و  اـب 
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دوخ و زا  مکح و  ود  نآ  زا  هراب  نیا  رد  دـننک و  مکح  تسا ، تفلا  هب  تعامج  تشگرب  تسا و  حلـص  بجوم  هچنآ  هب  اـت  مینیزگب 
مکح وا  ناـیز  هب  مکح  ود  یناد  یم  دوخ  هک  ناـنچ  .میوـش و  یـضار  دـننک ، مکح  ود  نآ  هچنآ  رب  هک  میتـفرگ  راوتـسا  دـهع  یلع 

کنیا درکن ، ییابیکـش  ادخ  نامرف  يارب  دشن و  یـضار  مکح  نآ  هب  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دندرک ، علخ  تفالخ  زا  ار  وا  دـنداد و 
شیوخ و راک  .تسا  هدـش  نوریب  نآ  زا  وا  هکنآ  لاـح  یناد و  یم  تردـپ  قح  رب  قبطنم  هک  ینک  یم  توعد  يراـک  هب  ارم  هنوگچ 

.مالسلا و  شاب ، ار  دوخ  نید 

.دنتـشگرب ود  نآ  تسین و  ریـشمش  زج  يزیچ  امـش  نم و  نایم  هک  دیدرگرب  تفگ  بدـنج  ثراح و  هب  هیواعم  دـیوگ : یم  ینئادـم 
هیلع نسح  .تشاـمگ  ماـش  رب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  درک و  قارع  گـنهآ  یهاپـس  رازه  تصـش  اـب  هیواـعم 
نیا رد  .تسا  هتشذگ  جبنم  لپ  زا  هیواعم  دیسر ، ربخ  وا  هب  هک  یماگنه  ات  دماین  نوریب  نآ  زا  .دوب و  میقم  هفوک  رد  نانچمه  مالّـسلا 
يارب دـندش ، عمج  ناباتـش  هک  دـناوخ  ارف  ار  مدرم  دراداو و  يرادـساپ  هب  ار  نارازگراک  ات  دومرف  لیـسگ  ار  يدـع  نب  رجح  ماـگنه 

بلطملا دبع  نب  ثراح  نب  لفون  نب  هریغم  هفوک  رب  دش و  هتشارفا  رب  یهاپس  رازه  هدزاود  یهدنامرف  هب  یمچرپ  هدابع  دعـس  نب  سیق 
، درک شرافس  عادو و  وا  اب  داد و  تکرح  نامرف  سیق  هب  دمآ  دورف  نامحرلا  دبع  رید  هیحان  هب  نوچ  تشامگ و  دوخ  ینیشناج  هب  ار 
، دیـسر طاباس  هب  نوچ  درک و  نیادـم  گنهآ  مه  نسح  ماما  دیـسر ، نکـسم  هب  ات  تشذـگ  هجّولف  ياهیدابآ  تارف و  هنارک  زا  سیق 
اب امـش  مدرم  يا  دومرف : نینچ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تساخرب و  دور  نیادـم  يوس  تساوخ  نوچ  درک و  گنرد  يزور  دـنچ 

ادـخ هب  نم  دـینک و  گنج  مدرک ، گنج  سک  ره  اـب  دـینک و  حلـص  مدرک ، حلـص  سک  ره  اـب  هک  دـیدرک  تعیب  طرـش  نیا  هب  نم 
هک مدرم  نایم  حالـص  ینمیا و  یتسود و  یگنهامه و  انامه  مرادـن و  يا  هنیک  رتخاب  رواخ و  رد  تما  نیا  زا  سک  چـیه  رب  دـنگوس 
یم تسود  ینما  اـن  ینمـشد و  يزوت و  هنیک  یگدـنکارپ و  دروـم  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  رتـهب  بتارم  هب  دـیراد  یم  شوخاـن  ار  نآ 

هناودنه نوچ  اهرـس  هک  دید  دیهاوخ  دیوش  ادج  وا  زا  رگا  هک  دیرادم  شوخان  ار  هیواعم  ییاور  نامرف  دومرف  یم  یلع  مردپ  .دیراد 
.دش دهاوخ  عطق  اهشود  زا  لهج  وبا 

رب دندیرب و  ار  وا  نخس  دنک و  میلـست  هیواعم  هب  ار  تموکح  علخ و  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  ناشن  نخـس  نیا  دنتفگ : مدرم 
شهارمه هک  ار  يزینک  دـندوبر و  تشاد  شود  رب  هک  ار  يزخ  هبج  هک  اجنآ  اـت  دـندرک  جاراـت  ار  شا  هنب  راـب و  دـندرب و  موجه  وا 

زا اراگدرورپ  تشاد  هضرع  نسح  ماما  .دندوب  وا  دض  رب  رتشیب  هورگ  دندوب و  رادفرط  یهورگ  دندش ، هورگ  ود  مدرم  .دـنتفرگ  دوب ،
دـش و راوس  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دروآ و  یبسا  يدرم  دـندرک ، تکرح  مدرم  داد ، تکرح  هب  نامرف  تساوخ و  يراـی  دـیاب  وت 

ماما زا  شیپ  يدـسا  حارج  نب  نانـس  .دـنداتفا  هار  هب  دـندرک و  يریگولج  مدرم  ندـش  کیدزن  زا  هطاحا و  ار  وا  شنارای  زا  یهورگ 
يرجنخ هاگان  دیوگب ، نخس  ماما  اب  رهاظ  هب  ات  دمآ  ولج  دیسر ، وا  کیدزن  نسح  ماما  نوچ  دناسر و  طاباس  ملظم  هب  ار  دوخ  نسح 
.دندرب هلمح  حارج  نب  نانـس  هب  شنارای  دش و  شوهدم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دیرد و  ار  ناوختـسا  کیدزن  ات  هک  دز  ماما  نار  رب 

درک عطق  ار  وا  ینیب  هک  دز  وا  رب  یتبرـض  دروآ و  نوریب  وا  تسد  زا  ار  رجنخ  هرامع  نب  نایبظ  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  ییاط  هللا  دیبع 
دوب و هتفر  رایـسب  نوخ  نآ  زا  هک  ار  مخز  دمآ ، شوه  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  .تشک  ار  وا  تفوک و  شرـس  رب  یگنـس  سپـس  و 

ماما و  دوب ، اجنآ  مکاح  دـیبع  وبا  نب  راتخم  يومع  دوعـسم  نب  دعـس  هک  دـندرب  نیادـم  هب  ار  وا  دنتـسب و  دوب  هتخاس  ناوتاـن  ار  ماـما 
.تفای دوبهب  شمخز  هک  درک  گنرد  نادنچ  نیادم  رد  نسح 

یّلص ربمایپ  .دوب  بیطخ  رابدرب و  هدنشخب و  يرورـس  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  نیرتگرزب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دیوگ : ینئادم 
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هدنرب نسح  هک  داد  بیترت  مالّسلا  هیلع  نیـسح  وا و  نایم  يا  هقباسم  يزور  تشاد ، یم  تسود  ار  وا  تخـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ار کی  مادک  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  .داد  ياج  شیوخ  پچ  نار  رب  ار  نیسح  دناشن و  دوخ  تسار  نار  يور  رب  ار  وا  ربمایپ  .دش 
ار ترـسپ  ود  زا  کی  مادک  شدـنتفگ  نوچ  هک  دومرف  میهاربا  مردـپ  هک  میوگ  یم  ار  يزیچ  نامه  دومرف : يراد  یم  تسود  رتشیب 

.دوش یم  دلوتم  وا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  مدنزرف  هک  تسا  یسک  وا  ار و  رتگرزب  تفگ : يراد  یم  تسود  رتشیب 

مالّسلا هیلع  نسح  دناوخ  یم  هبطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يزور  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  ومه 
نخـس ادخ  لوسر  دـندرک ، دـنلب  ار  وا  مدرم  هکنآ  اب  داتفا ، نیمز  رب  دـیزغل و  شیاپ  دـمآ ، تشاد  نت  رب  يا  هدرب  دوب و  کچوک  هک 
هنوگچ مدـیمهفن  تسا ، هنتف  دـنزرف  دومرف : داـهن و  دوخ  شود  رب  تفرگ و  ار  وا  دـمآ و  دورف  ربـنم  زا  ناباتـش  دومرف و  عطق  ار  دوخ 

نـسح ماما  صاع ، نب  ورمع  هک  دنک  یم  تیاور  ینئادم  نینچمه  .دومرف  مامت  ار  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  سپـس  .مناسرب  وا  هب  ار  دوخ 
هک ینیب  یم  کنیا  دنام ، یمن  رادیاپ  تردپ  هب  وت و  هب  زج  نید  هک  یتشادـنپ  یم  نسح  يا  تفگ : دـید ، فاوط  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 
هب دـنوادخ  هک  یتشادـنپ  .دومرف  راکـشآ  یگدیـشوپ  زا  سپ  راوتـسا و  يژک  زا  سپ  ار  نآ  درک و  رادـیاپ  هیواعم  اـب  ار  وا  دـنوادخ 
رب غرم  مخت  ینورد  هتسوپ  زا  رت  فیطل  كزان و  يا  هماج  هک  یلاح  رد  وت  هک  تسا  تسرد  ایآ  و  دوب ، دهاوخ  یضار  نامثع  نتشک 

دنگوس ادـخ  هب  ینک  فاوط  هبعک  درگ  رب  ددرگ ، یم  بایـسآ  گنـس  درگ  رب  هک  يرتش  نوچمه  یتـسه ، ناـمثع  لـتاق  يراد و  نت 
.دزاس قحلم  تردپ  هب  درادرب و  نایم  زا  ارت  هیواعم  هک  تسا  نیا  راک  ندرک  راومه  هقرفت و  حالصا  يارب  هار  نیرتهب 

زیتس و هلمج  زا  هک  دنوش  یم  هتخانش  اهنآ  اب  هک  تسا  ییاه  هناشن  ار  نایخزود  انامه  دومرف : صاع  ورمع  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
کی زگره  یلع  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  دوخ  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  دـنوادخ  نانمـشد  اب  یتسود  ادـخ و  ناتـسود  اب  ینمـشد 
هزین اب  ار  وت  هاگیهت  ینکن  سب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ورمع ، ردام  رـسپ  يا  و  درکن ، يدـیدرت  کش و  نید  ادـخ و  دروم  رد  مه  هظحل 
شاب رذح  رب  نم  هب  تبـسن  ییارـس  هوای  موجه و  زا  و  منک ، یم  خاروس  مهد و  یم  رارق  فدـه  یبضعق  ياه  هزین  زا  رتراوتـسا  ییاه 

دنبندرگ ياـهبنارگ  رهوگ  نم  و  تسین ، اراوگ  ندروـخ  يارب  متـشوگ  متـسین و  تسـس  ناوتاـن و  یناد  یم  دوـخ  هک  مناـنچ  نم  هک 
مدرم یناد و  یم  هک  ینانچ  دوخ  وت  و  موش ، یمن  هداد  تبسن  شیوخ  ردپ  زج  یسک  هب  تسا و  هدش  هتخانـش  مبـسن  متـسه و  شیرق 

وت رب  ناشیا  باصق  نیرت و  بسح  یب  نیرت و  هیامورف  ماجنارـس  دندش و  وت  يردپ  یعدم  شیرق  نادرم  زا  دـنچ  ینت  دـنناد ، یم  مه 
كاپ ار  ام  تسا و  هدودز  ام  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  میتراهط و  تیب  لها  ام  يدـیلپ و  وت  هک  شاب  رود  نم  زا  نیا  ربانب  .درک  ادـیپ  هبلغ 

.تشگزاب نیگهودنا  دش و  شوماخ  ورمع  یندرک ، كاپ  تسا  هدومرف 

هیواـعم .تفریذـپن  دـناوخب ، هبطخ  مدرم  يارب  درک  اـضاقت  یلع  نب  نسح  زا  هیواـعم  حلـص ، زا  سپ  دـیوگ : یم  ینئادـم  نسحلا  وـبا 
دوخ کلم  رد  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دومرف : نینچ  تسـشن و  نآ  رب  دش و  هداهن  یلدنـص  وا  يارب  دنک و  نانچ  هک  داد  شدنگوس 
یم زاب  دهاوخ  هک  سک  ره  زا  دراد و  یم  ینازرا  ار  یهاشداپ  دهاوخ  هک  سک  ره  هب  تساتمه ، یب  شیوخ  يراگدرورپ  رد  اتکی و 

نوریب كرش  زا  ام  هلیسو  ار  امش  ناینیشیپ  زا  یهورگ  تشاد و  یمارگ  ام  هلیسو  هب  ار  امـش  نمؤم  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  و  دناتس ،
هدیدنسپ نونک  ات  زاب  رید  زا  امش  دروم  رد  ام  شـشوک  نومزآ و  .دومرف  ظفح  ام  هلیـسو  ار  امـش  زا  رگید  یهورگ  ياهنوخ  دروآ و 

وا هب  ناگمه  زا  درب  زاب  دوخ  شیپ  ار  وا  هک  یماگنه  یلع  راگدرورپ  انامه  مدرم  يا  .دیشابن  هچ  دیشاب و  رازگـساپس  هچ  تسا ، هدوب 
سوسفا و .دـیبایب  وا  هقباـس  نوچمه  يا  هقباـس  اـی  دـیروآ  رامـش  هب  دـیناوت  یمن  زگره  هک  تخاـس  وا  هژیو  ار  یلیاـضف  دوب ، رتاـناد 
ردب و گنج  رد  هک  يرآ  داد ، يرترب  امـش  رب  ار  وا  شدنوادخ  ماجنارـس  دیدرک و  هنوگژاب  وا  يارب  ار  اهراک  زابرید  زا  هک  سوسفا 
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نوبز ار  امـش  ياهندرگ  دیناماشآ ، امـش  رب  نوخ  ياهماج  تخیر و  امـش  ماک  رب  راوگان  ياه  هعرج  دوب ، امـش  نمـشد  اهگنج  رگید 
ادخ هب  .دـیتسین  شنزرـس  لباق  وا  هب  تبـسن  يزوت  هنیک  رد  امـش  نیا  ربانب  تفرگ و  یم  ناتیولگ  هب  ناتناهد  بآ  وا  میب  زا  تخاس و 

ار يا  هنتف  دنوادخ  کنیا  دید و  دنهاوخن  یشیاسآ  دنشاب ، هیما  ینب  زا  ناشیا  ناربهر  نارس و  هک  یماگنه  ات  دمحم  تما  هک  دنگوس 
شکرـس و دارفا  زا  امـش  يرادربنامرف  ببـس  هب  نیا  دـیوش و  دوبان  اـت  دـیبای  یمن  ییاـهر  نآ  زا  هک  تسا  هدومرف  لیـسگ  امـش  يارب 
رد تسا  یقاب  هچنآ  رد  هتشذگ و  هچنآ  رد  ار  امش  ینارمکح  ییاوران  یگدیهوکن و  نم  .دوب  دهاوخ  ناتیاهناطیـش  هب  امـش  شیارگ 
هک دـنوادخ  ياهریت  زا  يریت  زورید  اـنامه  هفوک  مدرم  يا  دومرف  سپـس  .منک  یم  لـمحت  وا  ياـضر  يارب  باـسح و  ادـخ  هاگـشیپ 

سفن ولگ و  هار  هراومه  وا  دش ، ادـج  امـش  زا  دوب ، شیرق  ناراکهبت  یگدـنامرد  هیام  درک و  یم  دروخرب  ادـخ  نانمـشد  رب  هراومه 
نانمشد اب  گنج  زا  دشن و  مهتم  ادخ  لاوما  يدزد  هب  دشن و  شهوکن  ادخ  راک  يارجا  رد  زگره  دوب ، هتفرگ  ار  ناراکهبت  ندیـشک 

درک و يربهر  ار  وا  داد و  شخـساپ  دناوخ و  ارف  ار  وا  نآرق  درک ، ادا  دـیاب  دـیاش و  هک  نانچ  نآ  ار  نآرق  قح  دـیزگن ، يرود  ادـخ 
زا و  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  اهدورد و  تشاد ، یمن  زاب  راک  زا  ار  وا  هدننک  شنزرـس  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  درک ، يوریپ  نآ  زا  یلع 

.دمآ دورف  یلدنص 

.مدوب هدرک  هدارا  هچ  نسح  ندناوخ  هبطخ  زا  نم  .تسرد  يراک  ای  مدرک  ناباتش  ییاطخ  مناد ، یمن  تفگ : دوخ  اب  هیواعم 

: دیوگ .تسا  هتشاد  راتفگ  رد  ینیگنس  یعون  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  دیوگ : یم  یناهفـصا  نیـسح  نب  یلع  جرفلا  وبا 
رد تسا ، هتفگ  یم  هک  درک  لقن  نم  يارب  رباج  زا  حلاص  نب  لضفم  زا  یـسمحا  لیعامـسا  نب  دـمحم  زا  ینانـشا  نیـسح  نب  دـمحم 
زا هک  تسا  هدوب  یثرا  هتفگ ، یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یسراف  ناملـس  تسا و  هدوب  ییوگدنت  یعون  مالّـسلا  هیلع  نسح  راتفگ 

، دش دیهـش  مومـسم و  رهز  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیوگ : یم  جرفلا  وبا  .تسا  هدرب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  دوخ  يومع 
نسح ماما  هب  ندناروخ  يارب  يرهز  تخاس و  هسیسد  دریگب ، تعیب  يدهعیلو  هب  دیزی  شرسپ  يارب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هیواعم 

مومـسم راد  هدهع  هک  یـسک  .دنتـشذگرد  رگیدـکی  هب  کیدزن  يراگزور  هب  ود  نآ  داتـسرف و  صاقو  یبا  نب  دعـس  مالّـسلا و  هیلع 
نانچ تخادرپ  وا  هب  هیواعم  هک  یلام  لابق  رد  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  شرـسمه ، دـش ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نتخاس 

.تسا هدوب  هدعج  شمان  هک  تسا  نامه  حیحص  هدوب و  ثعش  ای  هشیاع  ای  هنیکس  نز  نآ  مان  دنا  هتفگ  درک و 

يا هبطخ  زا  ات  مدرک  یم  دش  دـمآ و  یعیبس  قاحـسا  وبا  دزن  لاس  کی  تسا ، هتفگ  تباث  نب  ورمع  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
ياـهزور زا  یکی  .درک  یمن  لـقن  نم  يارب  یعیبـس  مسرپـب و  تسا  هدـناوخ  شردـپ  تلحر  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک 

وت تفگ : نم  هب  .دوب  هتـسشن  باتفآ  رد  یلوغ  نوچمه  دوب  هدیـشوپ  ار  دوخ  راد  هـالک  هماـج  هک  یلاـح  رد  متفر ، وا  شیپ  ناتـسمز 
دروم و هچ  رد  تفگ : .دنتـسه  بوخ  متفگ : دـنا  هنوگچ  تا  هداوناخ  ردـپ و  تفگ : تسیرگ و  متفگ ، ار  دوخ  بسن  ماـن و  یتسیک 

تلحر زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هبطخ  ندینش  يارب  متفگ : يراد  دش  دمآ و  نم  شیپ  هک  تسا  لاس  کی  يزیچ  هچ  يارب 
هبطخ نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  تلحر  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  درک  لـقن  میارب  میرم  نب  هریبـه  تفگ : .شردـپ 

، دندیسرن وا  هب  زگره  نارخأتم  دنتفرگن و  یشیپ  وا  رب  لمع  رد  ناینیشیپ  هک  دش  حور  ضبق  يدرم  هتشذگ  بش  رد  انامه  درک : داریا 
ادخ لوسر  داد ، یم  رارق  ترضح  نآ  يالب  رپس  ار  نتشیوخ  هراومه  درک و  یم  گنج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  وا 

دنتفرگ یم  تیامح  فنک  رد  ار  وا  پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تسار و  بناج  زا  لیئربج  دومرف ، یم  لیسگ  شیوخ  تیار  هارمه  ار  وا 
مالّسلا هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  درک  تلحر  یبش  رد  وا  .تشاد  یم  ینازرا  وا  رب  ار  حتف  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنتـشگ  یمن  زاب  و 
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زا مهرد  دـصتفه  زج  يا  هنیمیـس  هنیرز و  چـیه  .درک  تلحر  یبـش  ناـنچ  رد  نون  نب  عشوی  دـش و  هدرب  نامـسآ  هب  یبـش  ناـنچ  رد 
درـشف ار  شیولگ  هدقع  هاگ  نآ  .درآ  مهارف  دوخ  هداوناخ  يارب  يراکتمدخ  نآ  اب  تساوخ  یم  هک  تشاذـگن  یقاب  ار  دوخ  يررقم 

یم هک  دسانش  یم  ارم  سک  ره  مدرم  يا  داد : همادا  نینچ  سپس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  .دنتـسیرگ  وا  اب  مه  مدرم  تسیرگ و  و 
مریذن و ریشب و  رسپ  نم  متسه ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دمحم  رـسپ  نسح  نم  دسانـش ، یمن  ارم  سک  ره  دسانش و 

هدودز ناشیا  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  ما ، نازورف  غارچ  دنزرف  وا و  نامرف  هب  ادـخ  يوس  هب  هدـنناوخارف  رـسپ 
هتشاد و بجاو  ار  نانآ  یتسود  شیوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  متسه  ینانآ  زا  نم  یندرک ، كاپ  تسا  هدومرف  كاپ  ار  نانآ  تسا و 

یتسود هدیدنسپ ، راک  نداد  ماجنا  مییازفا ،» یم  وا  یکین  هب  ام  دهد  ماجنا  دنک و  وجتسج  ار  هدیدنسپ  راک  سک  ره  و   » تسا هدومرف 
.تسا هداوناخ  ام 

وا اب  ندرک  تعیب  هب  ار  مدرم  تساخرب و  سابع  نب  هللا  دبع  دیـسر ، اجنیا  هب  نسح  ماما  نخـس  نوچ  دیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
اب مدرم  تسا و  رتراوازـس  تفالخ  هب  ناگمه  زا  میراد و  یم  تسود  هک  هزادـنا  هچ  ار  وا  دـنتفگ  دـنتفریذپ و  یگمه  هک  دـناوخ  ارف 

.دمآ دورف  ربنم  زا  وا  دندرک و  تعیب  نسح  ماما 

راـبخا شرازگ  یـسوساج و  يارب  هرـصب  هب  ار  نیق  ینب  زا  يدرم  هفوـک و  هـب  ار  ریمح  هلیبـق  زا  يدرم  هیواـعم  دـیوگ : یم  جرفلا  وـبا 
، دعب اما  تشون : نینچ  هیواعم  يارب  مالّسلا  هیلع  نسح  و  دندش ، هتشک  تشادزاب و  هتخانش و  هیواعم  سوساج  ود  ره  .تشاد  لیـسگ 
هب مرادـن و  دـیدرت  نیا  رد  نم  يراد ، یم  تسود  ار  ییورایور  گنج و  ییوگ  يراد ، یم  لیـسگ  نم  شیپ  یـسوساج  هب  ار  نادرم 
داش نآ  هب  يدنمدرخ  چـیه  هک  يا  هدـش  داش  يزیچ  هب  تسا ، هدیـسر  ربخ  نم  هب  یهگناو  شاب ، نآ  رظتنم  لاعتم  دـنوادخ  تساوخ 

: تسا هدورس  رعاش  نآ  هک  تسا  نامه  دروم  نیا  رد  وت  لثم  انامه  و  مالّسلا - هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ندش  هتشک  ینعی  دوش - یمن 
هک تسا  هدـنام  هاگباوخ  رد  يرگید  تسا و  هتفر  هاگماش  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  دـنریم  یم  هک  ام  زا  یناسک  ام و  ناتـساد  انامه  »

«. دورب دادماب 

هاگآ تسا  هدمآ  شیپ  هک  يا  هثداح  زا  مه  نم  مدیمهف ، يدوب  هتـشون  ار  هچنآ  دیـسر و  تا  همان  دـعب ، اما  داد : خـساپ  نینچ  هیواعم 
نب سیق  نب  یشعا  هک  تسا  نانچ  یلع  تردپ  انامه  مدش و  هدرسفا  هن  مدرک و  یتتامش  هن  نیگهودنا و  هن  مدیدرگ و  داش  هن  مدش ،

« .دنزاس هتشابنا  ار  اه  هنیس  اهلد  نوچ  هک  یتسه  یسک  نامه  هدنشخب و  داوج و  نامه  وت   » تسا هتفگ  هدورس و  هبلعث 

نآ وت  نتشاد  لیـسگ  تفگ : نآ  نمـض  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  هرـصب  زا  مه  سابع  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
هک تسا  نانچ  دوب و  هابتـشا  يدش  زوریپ  اه  ینامی  رب  هک  هنوگ  نامه  ینک ، ریگلفاغ  ار  شیرق  هک  وت  راظتنا  هرـصب و  هب  ار  ینیق  درم 

ناتساد نوچمه  تسا ، هدمآ  بش  رد  هک  یعازخ  نآ  نم و  ناتـساد  هک  دنگوس  تدوخ  ناج  هب   » تسا هدورـس  رکـسالا  یبا  نب  هیما 
یلع نب  نسح  دعب ، اما  تشون : وا  خساپ  رد  هیواعم  .دنک » یم  ار  نیمز  دوخ  گرم  يوجتـسج  رد  شیوخ  مس  اب  هک  تسا  يزب  هدام 
یلثم وت  دزاس و  یمن  ققحم  نم  هراب  رد  ار  یشیدنا  دب  ینظ و  ءوس  هک  يا  هنوگ  هب  تسا و  هتشون  وت  همان  ریظن  يا  همان  نم  يارب  مه 

نب هیما  خـساپ  رد  یعازخ  درم  نآ  هک  تسا  ینامه  ام  لـثم  هکنآ  لاـح  يا و  هتفگن  تسرد  يا ، هدز  ناـتدوخ  نم و  دروم  رد  هک  ار 
تـسا نامگدب  نم  هب  هک  یـسک  يارب  يزیچ  هچ  اب  مناد  یمن  میوگتـسار و  نم  دنگوس  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  هدورـس و  رکـسالا  یبا 

.موش رذعتم 
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ربارب ود  ار  نایوجگنج  قوقح  هک  دوب  نیا  داد ، ماـجنا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  يراـک  نیتسخن  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
ماجنا ار  نآ  دیـسر ، تفالخ  هب  هکنیمه  نسح  ماما  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  لـمج  گـنج  رد  ار  راـک  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک و 

.دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  زین  وا  زا  سپ  ناگفیلخ  تسا و  هداد 

نب هیواعم  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  نب  نسح  زا  تشون : نینچ  يدزا  هللا  دـبع  نب  برح  هارمه  هیواـعم  يارب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـیوگ :
دمحم لاعتم  دنوادخ  هک  انامه  دعب ، اما  منک ، یم  شیاتس  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  يدنوادخ  وت  هارمه  وت ، رب  مالس  نایفـس ، یبا 

میب تسا  لد  هدـنز  هک  ار  هک  ره  ات   » تسا هدومرف  لیـسگ  نامدرم  همه  يارب  نانمؤم و  همه  رب  یتنم  نایناهج و  همه  يارب  تمحر  ار 
هب دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  درک و  مایق  ادخ  نامرف  هب  دومرف و  غیلبت  ار  راگدرورپ  ياهتلاسر  وا  .ددرگ » ققحم  نارفاک  رب  باذع  دهد و 
هب دشاب  هدرک  یتسـس  یهاتوک و  شنامرف  يارجا  رد  هکنیا  نودب  ار  ربمایپ  راگزور  دومرف  دوبان  ار  كرـش  زوریپ و  ار  قح  وا  هلیـسو 

« .تسا وت  موق  وت و  فرـش  هیام  نید - و   - نآرق انامه   » دومرف دناسر و  هژیو  فرـش  هب  ار  شیرق  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  .دـناسر  نایاپ 
دارفا ناـکیدزن و  اـم  دـنتفگ  شیرق  درک ، زیتـس  تموکح  دروـم  رد  برع  دوـمرف  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نوـچ 

زیتس اـم  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  قح  تموکح و  دروم  رد  هک  تسین  اور  زیاـج و  امـش  يارب  مییوا و  هلیبق  نادـناخ و 
نانآ رظن  میلـست  تسا و  ناـشیا  اـب  قح  دروم  نیا  رد  دـنیوگ و  یم  شیرق  هک  تسا  ناـمه  تسرد  نخـس  هک  دـندید  بارعا  .دـینک 

تجح دـندوب ، هدروآ  ناهرب  بارعا  يارب  دوخ  هک  لیلد  نامه  اـب  شیرق  اـب  اـم  .دـندرک و  راذـگاو  ناـشیا  هب  ار  تموکح  دـندش و 
تجح و نیمه  اب  شیرق  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دادن  دوب  هداد  ناشیا  هب  تبسن  برع  هک  ار  یفاصنا  ام  هب  تبـسن  شیرق  یلو  میدروآ 

ناهرب

ار لیلد  نامه  مییوا  یعقاو  يایلوا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هداوناخ  دارفا  هک  ام  نوچ  یلو  دنتفرگ  برع  زا  ار  تموکح 
ام هاگ  هدعو  .دـندرک  یگنهامه  ام  ینمـشد  زیتس و  متـس و  رب  یگمه  دـنتفرگ و  هلـصاف  ام  زا  میتساوخ  فاصنا  ناشیا  زا  میدروآ و 

، ام ربمایپ  تموکح  ام و  قوقح  دروم  رد  ناگدننک  زیتس  هکنیا  زا  ام  .تسا و  هدنهد  ترـصن  ّیلو و  يادخ  تسا و  دنوادخ  هاگـشیپ 
هکنیا نید و  ظفح  يارب  .دـندوب  مالـسا  رد  هقباس  تلیـضف و  ياراد  نانآ  هک  دـنچ  ره  میدرک  تفگـش  تخـس  دـندرک ، زیتس  اـم  اـب 

دیاب زورما  و  میدرک ، يراد  دوخ  يزیتس  هنوگ  ره  زا  دنباین ، نید  رد  داسف  هنخر و  داجیا  يارب  یهار  ادخ  لوسر  نانمـشد  ناقفانم و 
رد يا  هدش  هتخانش  تلیـضف  هن  هک  دننک  تفگـش  یتسین  نآ  راوازـس  هجو  چیه  هب  هک  يراک  دروم  رد  وت  زیتس  زا  ناگدننک  تفگش 

ادخ و لوسر  هب  تبـسن  شیرق  نیرت  نمـشد  رـسپ  بازحا و  نارـس  زا  یکی  دـنزرف  وت  .مالـسا  رد  يا  هدیدنـسپ  راک  هن  يراد و  نید 
ماجنا رـس  تسناد  یهاوخ  يوش و  یم  هدـنادرگرب  رگید  ناهج  هب  يدوز  هب  دیـسر و  دـهاوخ  ار  وت  باسح  دـنوادخ  و  ییوا ، باتک 

لابق رد  ار  وت  يازـس  درک و  یهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  یکدـنا  هلـصاف  اب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  .تسا و  یـسک  هچ  زا  هدیدنـسپ 
وا رب  لاح  همه  رد  ادخ  تمحر  هک  یلع  انامه  .تسین  رگمتس  ناگدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  داد و  دهاوخ  يا  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک 

ماگنه دوش - یم  هدنز  هک  يزور  هچ  داهن و  تنم  وا  رب  مالسا  اب  يادخ  هک  يزور  نآ  هچ  دش و  حور  ضبق  هک  يزور  نآ  هچ  داب -
هک منک  یم  تلأسم  دـنوادخ  زا  نم  داد و  تیالو  نآ  رب  ارم  دومرف و  راذـگاو  نم  هب  دوخ  زا  سپ  ار  ناناملـسم  راک  شیوخ  تلحر 

يزیچ .دوش  وا  هاگـشیپ  رد  یناهج  نآ  تمارک  زا  ندـنام  مورحم  یتساک و  هیام  هک  دـهدن  ام  هب  يزیچ  هدـنوش  يرپس  ناهج  نیا  رد 
رد هچنآ  هب  رگا  دوب و  وت  راک  دروم  رد  گرزب  راـگدرورپ  مدوخ و  ناـیم  تجح  ماـمتا  درک ، وت  يارب  هماـن  نتـشون  هب  راداو  ارم  هک 
رد رارصا  یـشکرس و  کنیا  تسویپ و  دهاوخ  حالـص  هب  ناناملـسم  راک  دیـسر و  یهاوخ  گرزب  هرهب  هب  ینک  لمع  تسا  همان  نیا 
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هاگـشیپ رد  نم  یناد  یم  تدوخ  هک  اـنامه  نک و  تعیب  مه  وت  دـنا ، هدرک  تعیب  نم  اـب  مدرم  هک  هنوگ  ناـمه  نک و  اـهر  ار  لـطاب 
هب دراد ، راگدرورپ  هب  هجوتم  لد  هک  سک  ره  رظن  رد  تسا و  دنوادخ  هب  هجوتم  دوخ و  نید  ظفاح  هک  سک  ره  رظن  رد  دـنوادخ و 
هک دنگوس  ادخ  هب  نک و  ظفح  ار  ناناملـسم  نوخ  راذـگب و  رانک  ار  زیتس  ینمـشد و  سرتب ، يادـخ  زا  .مرتراوازـس  وت  زا  تموکح 

تعاطا حلـص و  هب  .دشاب  تندرگ  رب  ناناملـسم  نوخ  نیا  زا  شیب  هک  يوش  يورایور  یلاح  رد  دنوادخ  اب  هک  درادن  يریخ  وت  يارب 
دیامرف و شوماخ  ار  هنتف  شتآ  هنوگ  نیدـب  دـنوادخ  ات  نکم ، زیتس  دنتـسه ، نآ  هتـسیاش  هک  یناسک  اب  تموکح  دروم  رد  يآرد و 

ناناملـسم اب  يریذپن ، ار  دوخ  یهارمگ  رد  همادا  يراشفاپ و  زج  يزیچ  رگا  .ددرگ و  حالـصا  بجوم  دراد و  ینازرا  هملک  تدـحو 
.دیامرف مکح  ام  نایم  تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  هک  دنوادخ  ات  دیگنج  مهاوخ  وت  اب  درک و  مهاوخ  وت  گنهآ 

تـسخن داب ، وت  رب  ادـخ  مالـس  یلع ، نب  نسح  هب  نینمؤملا  ریما  هیواعم  ادـخ  هدـنب  زا  تشون : نینچ  نسح  ماما  هب  خـساپ  رد  هیواـعم 
لوسر دمحم  تلیضف  دروم  رد  ار  هچنآ  دیسر و  نم  هب  تا  همان  دعب ، اما  میاتس ، یم  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  يدنوادخ  وت  هارمه 

هچ کچوک و  هچ  دوب و  دنهاوخ  ون  ای  هدوب  نهک  هک  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  همه  ناگمه و  زا  وا  هک  مدـیمهف ، يدوب  هتـشون  ادـخ 
دنوادخ دومرف و  تیاده  یهاوخ و  ریخ  درک و  غیلبت  ار  شیوخ  تلاسر  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  .تسا  رتراوازس  تلیضف  هب  گرزب 

ار وا  يادخ  .دناسر  تیاده  هب  یهارمگ  ینادان و  زا  ینیب و  نشور  هب  یلد  روک  زا  دیـشخب و  ییاهر  يدوبان  زا  ار  مدرم  وا  هلیـسو  هب 
هک يزور  داب  وا  رب  دنوادخ  ياهدورد  .دهد  یم  شربمایپ  هب  یتما  يوس  زا  هک  یـشاداپ  نیرت  هتـسیاش  هب  داهد  شاداپ  نیرت  هتـسیاش 

ربمایپ تلحر  زا  .دوش  یم  هدنز  هرابود  هک  يزور  دش و  حور  ضبق  هک  يزور  دش و  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  هک  يزور  دـش و  دـلوتم 
هتفگ نخـس  تردـپ  رب  ناـنآ  نتـسج  هبلغ  ترـضح و  نآ  زا  سپ  تموکح  دروم  رد  ناناملـسم  زیتس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

زا حلاص  يدارفا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يراوح  نیما و  هدیبع  وبا  قوراف و  رمع  قیدـص و  رکب  وبا  تمهت  هب  و  يدوب ،
هب يدب  نامگ  چیه  مدرم ، ام و  رظن  رد  هک  یتسه  يدرم  وت  هک  مدیدنسپن  وت  يارب  ار  راک  نیا  يا و  هدرک  حیرصت  راصنا  نارجاهم و 

.یشاب یمانکین  هب  هرهش  نانچمه  ییوگب و  راوتسا  نخس  هک  مراد  یم  تسود  نم  یتسین و  هیام  ورف  بدا و  یب  دوش و  یمن  هدرب  وت 

امش و کیدزن  يدنواشیوخ  هقباس و  تلیـضف و  هک  دوبن  نانچ  درک ، ادیپ  فالتخا  دوخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یماگنه  تما  نیا 
شیرق دوس  هب  ربمایپ  اب  شیرق  تبـسن  ببـس  هب  هک  دید  تحلـصم  نینچ  تما  و  دـنادن ، مالـسا  رد  ناناملـسم و  نایم  ار  امـش  تیمها 

هک دـندید  تحلـصم  نانچ  مدرم  هماع  نینچمه  مدرم  رگید  راـصنا و  شیرق و  ناـحلاص  هاـگ  نآ  دـشک ، راـنک  تموکح  زا  ار  دوخ 
يارب رت و  بوبحم  وا  هاگشیپ  رد  رتاناد و  ادخ  هب  همه  زا  رت و  یمیدق  ناگمه  زا  شمالـسا  هک  دنهدب  شیرق  زا  یـسک  هب  ار  تفالخ 

ریخ نادنمدرخ و  نانیدتم و  هشیدنا  نیا  .دـندیزگرب  ار  رکب  وبا  ببـس  نیدـب  تسا و  هدوب  رتدـنمورین  ناگمه  زا  ادـخ  نامرف  يارجا 
رد دنتسین و  مهتم  نانآ  هکنآ  لاح  دروآ و  دیدپ  ینامگدب  نانآ  هب  تبسن  امش  ياه  هنیس  رد  عوضوم  نیمه  یلو  دوب ، تما  ناهاوخ 

زیاح ار  وا  ماقم  دناوتب  دشاب و  رکب  وبا  نوچ  هک  تسه  یسک  امش  نایم  هک  دندید  یم  ناناملسم  رگا  دندرکن و  هابتشا  دندرک ، هچنآ 
دندرک هک  يراـک  رد  ناـنآ  یلو  دـندش  یمن  نادرگ  يور  وا  زا  دـندرک و  یم  باـختنا  ار  ومه  دـنک ، عاـفد  مالـسا  میرح  زا  دوش و 

.دیامرف تیانع  شاداپ  ناناملسم  مالسا و  يوس  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنتشاد و  رظن  رد  ار  ناناملسم  مالسا و  حالص 

سپ هک  تسا  یتلاح  نامه  تسا ، وت  نم و  نایم  زورما  هک  یلاح  یلو  مدیمهف ، يدوب ، هدرک  حلـص  یتشآ و  يارب  هک  مه  ار  یتوعد 
رترایـشوه و تیعر  يارب  وت  هک  منادـب  رگا  کنیا  و  تسا ، هدوب  رکب  وبا  امـش و  نایم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلحر  زا 

گنرد نودب  یتسه ، رت  شیدنا  هراچ  نمشد  لابق  رد  رتاناوت و  لاوما  عمج  رد  رت و  هدیدنـسپ  یتسایـس  ياراد  رتطاتحم و  تما  يارب 
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زا رت  ینالوط  نم  تیالو  تدم  هک  مناد  یم  یبوخ  هب  یلو  متـسناد ، یم  نآ  هتـسیاش  ار  وت  مداد و  یم  خساپ  يا  هدناوخ  ارف  هچنآ  هب 
نم زا  ار  داهنشیپ  نیمه  وت  هک  تسا  رتراوازس  مرتگرزب و  وت  زا  تسا و  رت  یمیدق  وت  زا  تما  نیا  هب  تبسن  ما  هبرجت  تسا و  هدوب  وت 

هک یغلبم  ره  تسا ، دوجوم  قارع  لاملا  تیب  رد  هچنآ  دوب و  دهاوخ  وت  زا  تموکح  نم  زا  سپ  ییآ و  رد  نم  تعاطا  هب  يریذپب و 
هک ار  قارع  ياهـشخب  زا  کـی  ره  جارخ  یهگناو  ربـب ، دوـخ  اـب  يراد  یم  تسود  هک  اـجک  ره  هـب  دوـب و  دـهاوخ  وـت  نآ  زا  دـشاب 

نیا وت  يارب  دتسرفب و  وت  يارب  دنک و  عمج  ار  نآ  وت  نیما  رازگراک  لاس  همه  هک  دوب  دهاوخ  وت  زا  هنیزه  کمک  ناونع  هب  یهاوخب 
هک ار  وت  ياهنامرف  میهدـن و  ماجنا  يراک  وت  اب  ینزیار  نودـب  مینکن و  راتفر  بدا  فالخ  وت  هب  تبـسن  زگره  هک  تسا  ظوفحم  قح 

هدـنروآ رب  اونـش و  وا  هک  دـهد  يرای  دوخ  تعاط  رب  ار  وت  اـم و  دـنوادخ  مینکن ، در  یـشاب  هتـشاد  ظوحلم  ار  ادـخ  تعاـطا  نآ  رد 
.مالّسلا و  تساعد ،

زاغآ ار  راک  نیا  وت  درک و  دهاوخ  وت  گنهآ  درم  نیا  متفگ : مدروآ ، نسح  ماما  يارب  ار  هیواعم  همان  نیا  نوچ  دـیوگ : یم  بدـنج 
زا رتگرزب  یگنج  ام  زا  هکنآ  نودـب  وا  هک  ینک  یم  روصت  رگا  و  ینک ، گنج  شتموکح  لحم  شدوخ و  نیمزرـس  رد  وا  اب  اـت  نک 

.درک مهاوخ  هنوگ  نیمه  يرآ  دومرف : .دوب  دهاوخن  نینچ  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوش ، یم  وت  نامرف  میلست  دنیبب ، نیفـص  گنج 
.درپس یشومارف  هب  ارم  نخس  درکن و  ینزیار  نم  اب  نآ  زا  سپ  یلو 

یم ماجنا  شیوخ  ناگدـنب  نایم  دـهاوخ  هچ  ره  دـنوادخ  انامه  دـعب ، اـما  تشون : نینچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  هیواـعم  و  دـنیوگ ،
ناگلفـس تسد  هب  وت  گرم  ادابم  هک  شاب  رذح  رب  کنیا  .تسا  باسحلا  عیرـس  وا  تسین و  وا  نامرف  هدننک  ذخاوم  زیچ  چیه  دـهد ،

نم اـب  يوش و  فرـصنم  يراد  رظن  رد  هچنآ  زا  رگا  کـنیا  شاـب و  دـیماان  یباـیب ، يا  هنعط  هار  اـم  رد  یناوتب  هکنیا  زا  دـشاب و  مدرم 
هنوگ ناـمه  دروم  نیا  رد  مهد و  یم  ماـجنا  ما ، هدرک  هک  اهطرـش  درک و  مهاوخ  اـفو  ما  هداد  هدـعو  وـت  هب  هک  ار  هچنآ  ینک ، تعیب 
نوچ هک  شاـب  راداـفو  نآ  رب  درپـس ، وت  هب  ار  یتناـما  یـسک  رگا  و  تسا : هتفگ  هدورـس و  هبلعث  نب  سیق  ینب  یـشعا  هک  دوب  مهاوخ 

یم تسد  یهت  هک  هاگ  نآ  ربم و  کشر  تسا ، رگناوت  هک  یماگنه  دوخ  تسود  رب  يوش ، يراداـفو  هب  هرهـش  يدرم  یتشذـگرد و 
.مالّسلا و  یتسه ، نآ  هب  تبسن  مدرم  نیرتراوازس  وت  هک  دوب  دهاوخ  وت  زا  نم ، زا  سپ  تفالخ  یهگناو  .رادم  اور  متس  وا  رب  دوش 

میب زا  ار  وت  خساپ  نم  يدوب ، هتشون  يدوب  هتـساوخ  هچ  ره  هک  دیـسر  نم  هب  تا  همان  دعب ، اما  تشون : نینچ  هیواعم  يارب  نسح  ماما 
متسه قح  لها  نم  هک  تسناد  یهاوخ  نک ، يوریپ  قح  زا  .مرب  یم  هانپ  نآ  زا  ادخ  هب  مدرک و  اهر  مشابن ، وت  رب  متس  رگزاغآ  هکنآ 

.مالّسلا و  تسا ، نم  رب  شهانگ  مشاب  هتفگ  غورد  هک  میوگب  ینخس  رگا  و 

يا هماـن  فلتخم  یحاون  رد  دوـخ  ناریما  نارازگراـک و  يارب  دـناوخ  ار  نآ  دیـسر و  هیواـعم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هماـن  نیا  نوـچ 
رب مالس  دنیوا ، شیپ  هک  یناناملسم  نالف و  رسپ  نالف  هب  نینمؤملا  ریما  هیواعم  ادخ  هدنب  زا  دوب : نینچ  همان  نآ  نتم  تشون و  ناسکی 

ار امـش  نمـشد  تمحز  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  سپـس  و  میاتـس ، یم  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  يدـنوادخ  امـش  هارمه  داب ، امش 
یلع ندرک  ریگلفاغ  يارب  ار  شیوخ  ناگرزب  زا  یکی  دوخ  هدیدنـسپ  راک  فطل و  هب  دنوادخ  تشک ، ار  امـش  هفیلخ  درک و  تیافک 
ياه همان  کنیا  .درک  رظن  فالتخا  یگدـنکارپ و  راـتفرگ  ار  شناراـی  تشک و  درک و  ریگلفاـغ  ار  وا  هک  تخیگنا  رب  بلاـط  یبا  نب 

اب یگمه  دیـسر  امـش  هب  نم  همان  نیا  نوچ  دنبلط ، یم  ناما  شیوخ  ریاشع  دوخ و  يارب  هک  دـسر  یم  ام  هب  ناشیا  نارـس  ناگرزب و 
دیدیسر و شیوخ  يوزرآ  هب  دیتفرگ و  ار  نوخ  ماقتنا  امش  انامه  دییآ ، نم  شیپ  ششوک  هدیدنسپ و  گرب  زاس و  نایهاپـس و  مامت 
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.داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  دومرف ، دوبان  ار  زیتس  متس و  لها  دنوادخ 

ماما هب  جبنم  لپ  هب  وا  ندیـسر  هیواعم و  تکرح  ربخ  .درک  قارع  گنهآ  نانآ  هارمه  وا  دندش و  عمج  هیواعم  شیپ  اهرکـشل  دیوگ :
و دهد ، تکرح  يارب  ندش  هدامآ  نامرف  مدرم  نارازگراک و  هب  ات  دومرف  لیسگ  ار  يدع  نب  رجح  دمآ و  رب  وپاکت  هب  دیسر و  نسح 
عمج و یهورگ  هاگ  ره  تفگ : مالّسلا  هیلع  نسح  .دندش  عمج  باتش  اب  مدرم  داد و  دجسم  رد  ار  مدرم  ندش  عمج  يادن  مه  يدانم 

هیلع نسح  يآ و  نوریب  نتفگ  نخـس  يارب  تفگ : دـمآ و  نسح  ماما  شیپ  ینادـمه  سیق  نب  دیعـس  .دـینک  ربخ  ارم  دـندش  یـضار 
ررقم دوخ  قلخ  رب  ار  داهج  دنوادخ  انامه  تفگ : نینچ  لاعتم  دنوادخ  شیاتس  ساپس و  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  دمآ و  نوریب  مالّسلا 

نایابیکش اب  دنوادخ  هک  دیشاب  ابیکش  تسا ، هدومرف  دهاجم  نانمؤم  هب  سپـس  تسا و  هداهن  مان  راوشد »  » ار نآ  دوخ  تسا و  هدومرف 
هک تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  .دیراد  یم  راوشد  هچنآ  رد  ییابیکش  اب  رگم  دیسر  یمن  دیراد ، تسود  هچنآ  هب  امش  مدرم ، يا  .تسا و 

دروآ تمحر  ناتیادخ  کنیا  تسا ، هدمآ  شوج  بنج و  هب  ببـس  نیدب  میراد و  وا  هب  هلمح  گنهآ  ام  هک  تسا  هدش  هاگآ  هیواعم 
.دینک یشیدنا  هراچ  مه  امش  مینک و  یشیدنا  هراچ  دیرگنب و  میرگنب و  ات  دیورب  هلیخن  رد  دوخ  هاگرکشل  هب 

دندنام و شوماخ  مدرم  و  دنریذپن ، ار  نآ  مدرم  دراد  میب  هک  دش  یم  ساسحا  عوضوم  نیا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نخـس  رد  دیوگ :
متاح رـسپ  نم  هللا  ناحبـس  تفگ : تساخرب و  دـید  نینچ  هک  متاح  نب  يدـع  .دادـن  یخـساپ  تفگن و  ینخـس  ناشیا  زا  سک  چـیه 

.دـییوگب خـساپ  دوـخ  ربماـیپ  رتـخد  رـسپ  ماـما و  هتـساوخ  هب  دـیهاوخ  یمن  رگم  تسا ، تشز  هزادـنا  هچ  امـش  تلاـح  نیا  متـسه و 
ماگنه هک  کنیا  دوب و  زارد  ناشیاه  نابز  حلـص  ماگنه  هب  هک  نانآ  دـنیاجک  يرـصم  ناروآ  نخـس  ناناملـسم و  رـضم و  نارونخس 

سپس متاح  نب  يدع  .دیرادن  میب  راع  گنن و  ادخ و  تبوقع  زا  رگم  دننازیرگ ، ناهبور  نوچمه  تسا  هدیسر  ارف  ششوک  گنج و 
ره هب  دراد و  رود  ار  وت  اهیـشوخان  همه  زا  دراد و  ینازرا  وت  هب  تسا ، حالـص  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  تفگ : درک و  نسح  ماما  هب  يور 
هچ ره  رد  میدرک و  تعاطا  میدینـش و  میدـش ، تنامرف  هجوتم  میدینـش و  ار  وت  نخـس  ام  دراد ، قفوم  يدنـسپ  یم  ار  نآ  هک  يراک 
نم هب  دـشاب ، نم  اـب  دراد  یم  تسود  هک  ره  مراد و  شیوـخ  هاگرکـشل  گـنهآ  کـنیا  نم  مـیرادرب و  ناـمرف  یـشیدنیب  ییوـگب و 
دوخ مالغ  هب  تفر و  هلیخن  هب  دش و  راوس  دوب  دجسم  رد  رانک  هک  دوخ  بکرم  رب  دش و  نوریب  دجسم  زا  درک و  تکرح  وا  .ددنویپب 

نب دعـس  نب  سیق  .تفر  هاگرکـشل  هب  هک  دوب  سک  نیتسخن  متاح  نب  يدـع  دربب و  شیارب  تشاد ، مزال  هک  ار  ییاهزیچ  داد  نامرف 
ضیرحت قیوشت و  ار  نانآ  مدرم  شنزرـس  نمـض  دنتـساخرب و  یمیت  هعـصعص  نب  دایز  یحایر و  سیق  نب  لـقعم  يراـصنا و  هداـبع 

ماما .دندرک  مالعا  ار  دوخ  تعاطا  نامرف و  شریذپ  دنتفگ و  متاح  نب  يدـع  نانخـس  نوچمه  ینانخـس  مه  نسح  ماما  اب  دـندرک و 
هب هراومه  مسانـش ، یم  ار  امـش  هک  یماگنه  زا  دـییوگ و  یم  تسار  هک  دانک  تمحر  ناتیادـخ  تفگ : ناشیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح 

.دمآ دورف  ربنم  زا  سپس  داهد و  هدیدنسپ  شاداپ  ناتیادخ  ما ، هتخانش  ار  امـش  هدیدنـسپ  یتسود  تعاطا و  يرادافو و  تین و  قدص 
نب هریغم  دمآ و  هاگرکشل  هب  مه  مالّسلا  هیلع  نسح  دندش و  هدامآ  تکرح  يارب  دندمآ و  مهارف  هاگرکشل  رد  دندش و  نوریب  مدرم 
هیلع ماما  شیپ  دـنازیگنا و  رب  ار  مدرم  ات  داد  نامرف  ار  وا  تشامگ و  هفوک  رب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  بلطملا  دـبع  نب  ثراح  نب  لفون 

.دش نایرکشل  زا  هتشابنا  هاگرکشل  هک  اجنآ  ات  تشاد  یم  لیسگ  درک و  یم  قیوشت  ار  مدرم  هریغم  دراد و  لیسگ  مالّسلا 

گنرد زور  هس  دـمآ و  دورف  نامحرلا  دـبع  رید  رد  درک و  تکرح  هدیدنـسپ  یگرب  زاـس و  نارگ و  يرکـشل  اـب  مالّـسلا  هیلع  نسح 
نم ومع  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  ارف  ار  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  نب  هللا  دـیبع  هاـگ  نآ  .دـندش  عمج  یگمه  مدرم  اـت  دوـمرف 
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هارمه تسا ، ینادرگ  گنسمه  ناشیا  زا  کی  ره  هک  متـسرف  یم  وت  هارمه  ار  هفوک  ناناوخ  نآرق  برع و  ناریلد  زا  نت  رازه  هدزاود 
دارفا ناگدـنام  یقاب  هک  رادـب  کیدزن  دوخ  هب  ار  ناشیا  شاب و  نتورف  ور و  هداشگ  وخمرن و  ناـنآ  هب  تبـسن  نک و  تکرح  ناـشیا 

هار هب  یتشذـگ  تارف  زا  نوچ  هدـب و  همادا  دوخ  هار  هب  ناـشیا  هارمه  تارف  دور  راـنک  زا  .دنتـسه  یلع  نینمؤـملا  ریما  داـمتعا  دروـم 
یپ زا  ناباتش  هک  مسرب  وت  شیپ  نم  ات  نک  يریگولج  وا  يورشیپ  زا  يدش ، يورایور  وا  اب  رگا  یسرب و  هیواعم  لباقم  ات  ورب  نکسم 

نک و ینزیار  سیق  نب  دیعس  هدابع و  نب  دعس  نب  سیق  ینعی  نت  ود  نیا  اب  دسرب و  ربخ  نم  هب  وت  زا  زور  همه  دیاب  دمآ و  مهاوخ  وت 
ینک گنج  وا  اب  دیاب  تروص  نآ  رد  هک  دـنک  زاغآ  ار  گنج  وا  هکنیا  رگم  نکم ، زاغآ  وا  اب  ار  گنج  وت  يدیـسر  هیواعم  هب  نوچ 
مدرم هدنامرف  سیق  نب  دیعـس  دش ، هتـشک  مه  وا  رگا  دوب و  دهاوخ  رکـشل  هدـنامرف  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  يدـش  هتـشک  وت  رگا  و 

.دوب دنهاوخ 

هجّولف زا  تفر و  یم  شیپ  تارف  هنارک  زا  نانچمه  دیـسر و  یهاـش  هب  سپـس  رونیـش و  هب  تسخن  درک  تکرح  ساـبع  نب  هللا  دـیبع 
ار بش  دیـسر و  بعک  رید  هب  تشذگ و  رمع  مامح  هقطنم  زا  درک و  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دیـسر  نکـسم  هب  تشذـگ و 

ناگمه نوچ  دناوخ و  ارف  ار  مدرم  دعب  زور  حبـص  .دمآ  دورف  طاباس  لپ  کیدزن  درک و  تکرح  دـعب  زور  دوز  حبـص  دـنام و  اجنآ 
ناگدنیوگ ساپس  همه  هک  یـساپس  ار  دنوادخ  ساپـس  دومرف : راهظا  نینچ  درک و  ینارنخـس  نانآ  يارب  تفر و  ربنم  هب  دندش ، عمج 

یم یهاوگ  ناگدـنهد  یهاوگ  همه  هک  هنوگ  نامه  تسین ، اتکی  راگدرورپ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  دـنیوگ و  یم  ساـپس 
دوخ یحو  نیما  ار  وا  تسا و  هدومرف  ثوعبم  قح  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  دنوادخ  هداتـسرف  دـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  دـنهد و 

وا و رب  ادخ  دورد  تسا و  هداد  رارق 

مشاب و قلخ  هب  تبسن  ادخ  قلخ  نیرت  هاوخ  ریخ  نم  دنوادخ ، تنم  فطل و  هب  هک  مراودیما  دنگوس ، ادخ  هب  سپس  .داب و  شنادناخ 
یگنهامه داحتا و  زا  امش  هک  ار  هچنآ  انامه  مرادن ، يدب  يزیگنا و  هنتف  گنهآ  یسک  يارب  مرادن و  هنیک  مشخ و  یناملـسم  چیه  رب 

زا يرتشیب  ریخ  امـش  يارب  نم  هک  انامه  دیراد و  یم  شوخ  یگدنکارپ  رد  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  امـش  يارب  دیرادن ، شوخ 
نم و يادخ  دینکم ، در  ارم  هشیدـنا  دـینکم و  تفلاخم  نم  نامرف  اب  نیا  ربانب  .مراد  رظن  رد  دـیرادنپ ، یم  دوخ  يارب  امـش  هک  هچنآ 

.دمآ دورف  ربنم  زا  دیامرف و  تیاده  تسا  نآ  رد  وا  يدونشخ  دراد و  یم  تسود  هک  هچنآ  هب  ار  امش  نم و  و  دزرمایب ، ار  امش 

: دـنتفگ یخرب  دوب ؟ هچ  نانخـس  نیا  داریا  زا  وا  دوصقم  امـش  رظن  هب  دـنتفگ : دنتـسیرگن و  رگیدـکی  هب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ :
تـسا هدش  رفاک  درم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دراذگاو ، وا  هب  ار  تموکح  راک  دنک و  حلـص  هیواعم  اب  دهاوخ  یم  مینک  یم  نامگ 
شیاپ ریز  زا  ار  وا  هداجـس  هک  اجنآ  ات  دـندرب  تراغ  هب  ار  نآ  دـندرک و  هلمح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هاـگرخ  همیخ و  هب  هاـگان  و 

یلاح رد  نسح  ماما  دوبر و  ششود  زا  ار  نسح  ماما  يادر  درک و  هلمح  وا  رب  يدزا  لاعج  نب  هللا  دبع  نب  نامحرلا  دبع  دندیـشک و 
ار وا  نایعیـش  صاوخ  زا  یهورگ  دـش و  راوس  تساوخ و  ار  دوخ  بکرم  تسـشن و  نیمز  هب  ادر  نودـب  تشاد  شود  رب  ریـشمش  هک 

ضارتعا دروم  دوب  هتفگ  هک  ینانخـس  ببـس  هب  ار  نسح  ماما  دـندنار و  رانک  دنتـشاد ، هلمح  گنهآ  هک  ار  یناسک  دـندرک و  هطاحا 
دندناوخ و ارف  ار  ناشیا  دیناوخ ، ارف  ار  نادـمه  هعیبر و  ياه  هلیبق  دارفا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  .دندرمـش  فیعـض  دـنداد و  رارق 

هلیبق دارفا  اب  مدرم  زا  مه  يرگید  ياههورگ  دـندز و  رانک  دنتـشاد  هلمح  دـصق  هک  ار  یمدرم  دـنتفرگ و  ار  نسح  ماما  فارطا  ناـنآ 
نب رـصن  نادـناخ  زا  يدرم  دیـسر ، طاباس  ملظم  هیحان  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نیمه  .دـندرک  یهارمه  نادـمه  هعیبر و  ياه 

تفگ تفرگ و  ار  نسح  ماما  بسا  ماگل  تساخرب و  تشاد ، هارمه  يا  هنشد  دوب و  نانس  نب  حارج  شمان  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  نیعق 
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رب هک  دز  مالّسلا  هیلع  نسح  هب  یتبرـض  هنـشد  نآ  اب  يدیزرو و  كرـش  وت  سپـس  دش و  كرـشم  تردپ  تسخن  نسح  يا  ربکا  هللا 
نب حارج  هب  یتبرـض  تشاد  تسد  رد  هک  يریـشمش  اب  هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  تفاکـش و  ناوختـسا  اـت  دروخ و  ماـما  نار 

تـسد زا  ار  هنـشد  تسجرب و  ییاط  لطخا  نب  هللا  دبع  .دندوب  زیوالگ  ود  ره  داتفا و  نیمز  رب  دش ، نابیرگ  هب  تسد  وا  اب  دز و  نانس 
یتشخ هراپ  اب  سپـس  درک و  عطق  ار  حارج  ینیب  مه  هرامع  نب  نایبظ  دز و  حارج  هب  یتبرـض  نآ  اـب  دیـشک و  نوریب  نانـس  نب  حارج 

.دش هتشک  هک  دندز  شا  هرهچ  رس و  رب  نادنچ 

مالّسلا هیلع  یلع  دوب ، اجنآ  مکاح  وا  يوس  زا  یفقث  دوعسم  نب  دیعـس  هک  دندرب  نیادم  هب  ناور  تخت  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
هجلاعم هب  دنام و  اج  نامه  مالّـسلا  هیلع  نسح  .دوب  هدومرف  رقتـسم  ار  وا  مه  نسح  ماما  دوب و  هتـشامگ  نیادم  تموکح  هب  ار  دـیعس 

.تخادرپ دوخ 

درک تکرح  مه  سابع  نب  هللا  دیبع  دمآ و  دورف  نکسم  رد  هیبولح  مان  هب  يا  هدکهد  هب  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  هیواعم  يوس  نآ  زا 
دوخ ناهارمه  اب  هللا  دیبع  داتـسرف ، هللا  دیبع  گنج  هب  ار  دوخ  ناراوس  زا  یهورگ  هیواعم  زور  نآ  يادرف  .دمآ  دورف  هیواعم  لباقم  و 

داتسرف مایپ  سابع  نب  هللا  دیبع  هب  هیواعم  دیسر  ارف  بش  نوچ  .دنار  بقع  ناشدوخ  هاگرکشل  هب  تفوک و  ورف  ار  نانآ  دمآ و  نوریب 
رد نم  تعاطا  هب  نونکا  مه  وت  رگا  درک ، دهاوخ  راذگاو  نم  هب  ار  تموکح  تسا و  هداتـسرف  مایپ  نم  هب  حلـص  دروم  رد  نسح  هک 
رب يریذـپب ، ارم  ياـضاقت  نیا  رگا  یهگناو  دـش ، یهاوخ  هدرمـش  ناوریپ  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دوـب و  یهاوـخ  ناهدـنامرف  زا  ییآ 

هفوک دراو  هک  یماـگنه  ار  رگید  مین  مزادرپ و  یم  نونکا  مه  ار  نآ  زا  یمین  مزادرپـب  وت  هب  مهرد  نویلیم  کـی  هک  تسا  نم  هدـهع 
هداد هدعو  هچنآ  هب  مه  هیواعم  دش و  دراو  هیواعم  هاگرکشل  هب  درک و  تکرح  هنابش  سابع  نب  هللا  دیبع  .درک  مهاوخ  تخادرپ  مدش 

دماین هک  دیآ  نوریب  نانآ  اب  تعامج  زامن  ندرازگ  يارب  سابع  نب  هللا  دیبع  هک  دندنام  رظتنم  مدرم  دیمد  هدیپس  نوچ  .درک  افو  دوب ،
زامن زا  سپ  درازگ و  زامن  نانآ  اب  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  راچان  .دنتفاین  ار  وا  دنتخادرپ و  وا  يوجتـسج  هب  دـش  نشور  اوه  نوچ  و 
يوس هب  تکرح  نامرف  مدرم  هب  درک و  شهوکن  ار  سابع  نب  هللا  دیبع  دـناوخ و  ارف  يرادـیاپ  هب  ار  نانآ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب 

هب نانآ  اب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سیق  .ربب  ام  نمشد  گنج  هب  ار  ام  ادخ  مان  هانپ  رد  دنتفگ  وا  هب  دنتفریذپ و  هک  داد  ییابیکش  نمشد و 
رب ياو  قارع  مدرم  يا  هک  دروآرب  دایرف  تخادرپ و  هلباقم  هب  هاطرا  نب  رسب  .درک  تکرح  نمشد  يوس 

نتشک هب  ار  نتشیوخ  هچ  يارب  تسا ، هدرک  هحلاصم  نسح  امـش ، ماما  تسا و  هدرک  تعیب  تسام و  شیپ  نونکا  مه  امـش  ریما  امش ،
ای دینک ، گنج  ماما  روضح  نودب  هکنآ  ای  دـیریذپب  ار  داهنـشیپ  ود  نیا  زا  یکی  تفگ : مدرم  هب  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  .دـیهد  یم 

دنتفوک ورف  نانچ  ار  ماش  مدرم  دندش و  نوریب  گنج  هب  مینک و  یم  گنج  ماما  روضح  نودب  دنتفگ : .دینک  تعیب  یهارمگ  هب  هکنآ 
.دـناوخ ارف  دوخ  يوس  هب  درک و  راودـیما  ار  وا  تشون و  يا  همان  دعـس  نب  سیق  يارب  هیواـعم  .دنتـسشن  بقع  ناشهاگرکـشل  هب  هک 

نوچ .دوب  دـهاوخ  هزین  وت  نم و  ناـیم  هکنآ  رگم  درک  یهاوـخن  تاـقالم  نم  اـب  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تشوـن : خـساپ  رد  سیق 
رد ینک و  یم  تخبدـب  ار  دوخ  يا ، هداز  يدوهی  يدوهی و  وت  هک  اـنامه  دـعب ، اـما  تشون : نینچ  وا  يارب  دـش ، دـیمون  وا  زا  هیواـعم 

دنار و یم  دوخ  زا  ار  وت  دوش ، زوریپ  يراد ، یم  رتشوخ  هک  یهورگ  نآ  رگا  یهد ، یم  نتشک  هب  تسین  طوبرم  وت  هب  هک  یعوضوم 
تردپ .دشک  یم  دریگ و  یم  ورف  ار  وت  دوش ، زوریپ  يراد ، یم  شوخان  هک  هورگ  نآ  رگا  دراد و  یم  اور  رکم  هلیح و  وت  هب  تبـسن 

وا شموق  ماجنا  رـس  درک و  یم  يزورفا  شتآ  درک و  اطخ  دزن و  فدـه  هب  ریت  درک و  هز  هب  ار  نارگید  نامک  هک  دوب  نینچ  نیا  مه 
.مالسلا و  تشذگ ، رد  نطو  زا  هدش  هدنار  بیرغ و  ناروح  هقطنم  رد  دیسر و  ارف  شگرم  دندادن و  يرای  ار 
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هب يراچان  هب  روز و  اـب  هک  یتسه  يا  هداز  تب  تب و  وت  هک  اـنامه  دـعب ، اـما  تشون : نینچ  هیواـعم  خـساپ  رد  هداـبع  دعـس  نب  سیق 
مالسا رد  وت  يارب  دنوادخ  یتفر و  نوریب  دوخ  لیم  هب  مالسا  زا  سپس  يدوب و  یناملـسم  لاح  هب  ناسرت  یتدم  و  يدمآ ، رد  مالـسا 

يا و هدوب  گـنج  رد  شلوـسر  ادـخ و  اـب  هراوـمه  هک  تسین  يا  هزاـت  زیچ  وـت  قاـفن  نهک و  يزیچ  وـت  مالـسا  .دادـن  رارق  يا  هرهب 
مدوخ ناج  هب  هکنآ  لاح  يا و  هدرب  مان  مردپ  زا  .يا  هدوب  نمؤم  ناگدنب  ربمایپ و  ادـخ و  نمـشد  ناکرـشم و  ياههورگ  زا  یهورگ 

وا رب  دندیـسر ، یمن  وا  ياپ  هب  دنتـشادن و  یـشزرا  هک  یناسک  درک و  هز  هب  ار  شیوخ  نامک  دیـسر و  دوخ  فده  هب  وا  هک  دنگوس 
نم و هک  دنناد  یم  مه  مدرم  یناد و  یم  تدوخ  هکنآ  لاح  ما و  هداز  يدوهی  يدوهی و  نم  هک  يا  هتشادنپ  هوای  هب  .دندرب و  کشر 

.مالسلا و  يدیورگ ، يدمآ و  رد  نآ  هب  هک  میتسه  ینید  راصنا  يدمآ و  نوریب  نآ  زا  راچان  هب  هک  میدوب  ینید  نانمشد  مردپ 

يراددوخ تفگ : وا  هب  صاع  ورمع  .دهد  خساپ  تساوخ  دش و  نیگمـشخ  وا  هب  تبـسن  دـناوخ  ار  دعـس  نب  سیق  همان  هیواعم  نوچ 
هچنآ هب  مه  وا  ینک ، اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  رگا  داد و  دـهاوخ  وت  هب  نیا  زا  رت  تخـس  یخـساپ  یـسیونب  هماـن  وا  يارب  رگا  هک  نک 

.درک يراد  نتشیوخ  سیق  زا  هیواعم  داد و  دهاوخ  نت  دنریذپب ، مدرم 

وا ود  نآ  .داتسرف  نسح  ماما  شیپ  حلص  هراب  رد  وگتفگ  يارب  ار  هرمس  نب  نامحرلا  دبع  رماع و  نب  هللا  دبع  هیواعم ، هاگ  نآ  دیوگ :
سک چـیه  هک  دنتـشاد  هضرع  وا  هب  دوب ، هتفریذـپ  هیواعم  هک  ار  ییاهطرـش  دـندرک و  بیغرت  راک  نآ  رب  دـندناوخ و  ارف  حلـص  هب  ار 
یلع زا  تفرگ و  دهاوخن  تروص  دنیاشوخان  يراتفر  یلع  نایعیـش  زا  کی  چیه  هیلع  دش و  دـهاوخن  بیقعت  هتـشذگ  ياهراک  يارب 

و تسا ، هتفریذپ  ار  وا  ياهطرـش  رگید  هیواعم  هک  دندناسر  نسح  ماما  عالطا  هب  نینچمه  دش ، دهاوخن  دای  یکین  هب  زج  مالّـسلا  هیلع 
تشگزاـب و هفوک  هب  مه  نسح  ماـما  تشگرب و  هفوک  هب  دوخ  ناـهارمه  اـب  دعـس  نب  سیق  .تفریذـپ  ار  حلـص  داهنـشیپ  نسح  ماـما 
زا دندمآ و  نسح  ماما  روضح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  ناگرزب  هعیش و  ناسانـش  يور  .درک  هفوک  گنهآ  هیواعم 

.دندرک یم  شهوکن  ار  وا  دنتسیرگ و  یم  دوب ، هتفرگ  تروص  هک  يراک  هودنا 

نب یکم  لوق  زا  ورمع ، نبا  لوق  زا  يرـصب ، نسح  نب  لـضف  لوـق  زا  دـیبع ، نب  دـمحا  نب  دـمحم  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وـبا 
نیسح نب  دمحم  نینچمه  درک ، لقن  ار  ریز  عوضوم  نم  يارب  یلیل  یبا  نب  نایفس  زا  یبعش ، زا  لیعامسا ، نب  يرـس  لوق  زا  میهاربا ،

یبا نب  نایفس  زا  تباث ، نب  يدع  زا  مکح ، نب  نسح  زا  تباث ، نب  ورمع  زا  بوقعی ، نب  دابع  زا  یعناقم ، سابع  نب  یلع  ینادنانشا و 
هیلع نسح  روـضح  هب  هیواـعم ، اـب  یلع  نب  نسح  تعیب  زا  سپ  تسا ، هتفگ  یم  هک  دـندرک  لـقن  نـم  يارب  ار  عوـضوم  نـیمه  یلیل 
يا دومرف : ناـنمؤم ، هدـننک  راوخ  يا  وت  رب  مالـس  متفگ : نم  .دـندوب  وا  شیپ  یهورگ  متفاـی و  شا  هناـخ  راـنک  ار  وا  متفر و  مالّـسلا 

: متفگ یتفگ ؟ هچ  نایفـس  يا  دومرف : .متـسشن  شرانک  متفر و  مدز و  دنب  ياپ  ار  دوخ  هقان  مدمآ و  دورف  نم  .داب  وت  رب  مالـس  نایفس 
اب هک  يدوب  وت  نیا  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : ییوگ  یم  نینچ  ام  هب  تبـسن  ارچ  دومرف : .نانمؤم  هدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالس 
نت رازه  دص  هکنآ  لاح  یتخاس و  نوبز  ار  ام  هراوخ  رگج  دنه  رسپ  هدش و  نیرفن  هب  تموکح  ندرک  میلست  رگمتـس و  نیا  اب  تعیب 

وت يارب  ار  مدرم  رما  مه  دنوادخ  دندرم و  یم  وت  ياپ  رد  هک  دندوب  وت  اب 

مدینـش نم  میوش و  یم  کسمتم  نآ  هب  مینادب  ار  قح  نوچ  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  نایفـس  يا  دومرف : نسح  ماما  .دوب  هدومرف  عمج 
ناهد و هداشگ  يدرم  رب  تما  نیا  تموکح  هکنآ  ات  دـش  دـهاوخن  يرپس  راگزور  : » دومرف یم  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  دومرف : یم  یلع 
رد وا  يارب  هک  یماـگنه  رگم  دریم  یمن  درگن و  یمن  وا  هـب  دـنوادخ  دوـش و  یمن  ریـس  دروـخ و  یم  هـک  دیـسر  دـهاوخ  وـلگ  خارف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2338 

http://www.ghaemiyeh.com


هک مناد  یم  تسا و  هیواعم  درم  نآ  دیدرت  نودب  و  يروای ،» رای و  چیه  نیمز  يور  دنام و  یمن  یقاب  يا  هناهب  رذع و  چـیه  نامـسآ 
، دیـشود یم  ریـش  هک  یـسک  رانک  میتساخرب و  تفگ ، ناذا  نذوم  ماگنه  نیا  رد  .دیامرف  یم  لمع  ار  دوخ  نامرف  تیـشم و  دنوادخ 

تکرح دجـسم  يوس  هب  دـناشون و  مه  نم  هب  سپـس  دیـشون و  هداتـسیا  نانچمه  تفرگ ، وا  زا  ار  ریـش  فرظ  نسح  ماـما  .میداتـسیا 
قح نید  تیاده و  هب  ار  دمحم  هک  یسک  هب  دنگوس  متفگ : تسا  هدروآ  اج  نیا  ار  وت  يزیچ  هچ  نایفـس  يا  دیـسرپ : نم  زا  .میدرک 

لها دومرف : یم  ادخ  لوسر  مدینش  دومرف : یم  یلع  مدینش ، هک  داب  هدژم  وت  رب  نایفـس  يا  دومرف : .امـش  تبحم  طقف  تسا  هتخیگنارب 
تـشگنا ود  ینعی  تشگنا  ود  نیا  نوچمه  دـنوش ، یم  دراو  ضوح  رب  نم  رانک  دـنراد  یم  تسود  ار  ناشیا  هک  یناـسک  نم و  تیب 

ار راکهبت  راکوکین و  ایند  و  داب ، هدژم  وت  رب  نایفس  يا  دراد ، تلیضف  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  هک  یطسو  هبابس و  تشگنا  ای  هبابس 
.دزیگنا رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نادناخ  زا  ار  قح  ماما  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  دریگ  یم  رب  رد 

چیه هک  تسا  نیا  .درادن ،» يروای  رای و  چیه  نیمز  رد  و   » تسا هدومرف  ربمایپ  هک  هلمج  نیا  زا  روظنم  دیدحلا - یبا  نبا  میوگ - یم 
يا هناهب  رذـع و  وا  تشز  ياهراک  يارب  هنوگ  نادـب  دـنک و  ریـسفت  لـیوأت و  هیواـعم  دوس  هب  ارم  نید  دـناوت  یمن  نیمز  يور  سک 

ربمایپ ثیدح  نمض  ایآ  .تسا ،» هیواعم  صخش  نآ  دیدرت  نودب   » .تسا هدومرف  هک  نسح  ماما  نخس  نیا  یسرپ : یم  رگا  .دشارتب و 
ماما نانخـس  زا  هک  تسا  نآ  بلطم  رهاظ  میوگ : یم  .دـنا  هدرک  نآ  زا  نسح  ماما  اـی  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يریـسفت  اـی  تسا 
یلع ربمایپ و  هب  نخس  نیا  نداد  تبـسن  يارب  دنچ  ره  تسا  هیواعم  تسا  تافـص  نآ  ياراد  هک  یـصخش  وا  نامگ  هب  تسا و  نسح 

نینچ هیماما  میوگ : یم  تسیک ؟ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نادناخ  زا  قح  ماما  یسرپب : رگا  .درادن و  دوجو  یعنام  مه 

دنرادنپ یم  ام  یلزتعم  نارای  تسا و  دوجوم  هدـنز و  نونکا  مه  دـندقتعم  نانآ  هک  تسا  ناشیا  ماما  نامه  دوصقم  هک  دـنرادنپ  یم 
.دیرفآ دهاوخ  نامّزلا  رخآ  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  لسن  زا  يدرم  وا  هک 

دراو هکنآ  زا  شیپ  درک و  عمج  ار  مدرم  دمآ و  دورف  هلیخن  رد  هکنآ  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  هیواعم  دیوگ : یم  یناهفصا  جرفلا  وبا 
هدـش لقن  نآ  زا  ییاهـشخب  دـنا و  هدرکن  لقن  ار  نآ  مامت  نایوار  زا  کی  چـیه  هک  درک  داریا  يدـنلب  هبطخ  ناشیا  يارب  دوش ، هفوک 

زا سپ  یتـما  چـیه  راـک  تفگ : دوخ  هبطخ  رد  هیواـعم  دـیوگ : یم  یبعـش  .مینک  یم  لـقن  میا ، هتفاـی  ار  نآ  زا  هچنآ  مه  اـم  تسا و 
تفگ دش و  دوخ  هابتشا  هجوتم  سپـس  دنوش ، یم  زوریپ  قح  لها  رب  تما  نآ  لطاب  لها  هکنیا  رگم  دشک  یمن  فالتخا  هب  شربمایپ 

.تسا نانچ  نینچ و  هک  تما  نیا  زا  ریغ 

نب نسح  يارب  هک  اهطرـش  همه  اـنامه  تفگ : درک  داریا  هلیخن  رد  هک  دوخ  هبطخ  نیمه  رد  هیواـعم  دـیوگ ، یم  یعیبـس  قاحـسا  وبا 
بیرف تخـس  هیواعم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  قاحـسا  وبا  .درک  مهاوخن  افو  نآ  هب  تسا و  نم  مدـق  ریز  ما ، هدرک  دـهعت  یلع 

.دوب راک 

نآ زا  سپ  درازگ و  هعمج  زامن  ام  اب  هلیخن  رد  هیواعم  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  دیوس  نب  دیعس  زا  هرم ، نب  ورمع  زا  شمعا 
تاکز دیور و  جح  هب  دیریگب و  هزور  دیرازگب و  زامن  هک  مدرکن  گنج  نیا  يارب  امش  اب  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دناوخ و  هبطخ 

هکنآ اب  منک و  ییاور  نامرف  امش  هب  هکنیا  يارب  مدرک  گنج  امـش  اب  هک  انامه  دیداد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  ناتدوخ  هک  دیزادرپب 
یم درک  یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  کیرـش ، نب  نامحرلا  دبع  هاگ  ره  دیوگ : .دومرف  ینازرا  نم  هب  ار  نیا  دنوادخ  دیراد ، یمن  شوخ 

.تسا یمرش  یب  لامک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
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زا ناّبل ، صفح  وبا  زا  نیعم ، نب  ییحی  زا  يرـصب ، نسح  نب  لضف  لوق  زا  رمحا ، نب  دمحم  دیبع  وبا  دیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
زا سپ  هیواعم  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  لقن  نم  يارب  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  دلاخ ، یبا  نب  لیعامـسا  زا  کیرـش ، نب  نامحرلا  دبع 
هب سپـس  داد و  شمانـشد  درب و  مان  یلع  زا  هیواعم  .دـندوب  ربنم  ياپ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  درک ، ینارنخـس  هفوک  هب  دورو 

مالّسلا هیلع  نسح  دهد ، خساپ  هک  تساخرب  مالّسلا  هیلع  نیسح  .داد  مانشد  نسح 

یلع مردـپ  ما و  نسح  نم  يدرب ، ماـن  یتشز  هب  یلع  زا  هک  یـسک  يا  تفگ : تساـخرب و  دوخ  دـناشن و  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد 
ردـپ تسادـخ و  لوسر  نم  گرزب  ردـپ  تسا ، دـنه  وت  ردام  تسا و  همطاف  نم  ردام  تسا ، رخـص  تردـپ  يا و  هیواعم  وت  تسا و 

رت و هیامورف  هک  ار  ام  زا  کی  ره  دـنوادخ  تسا ، هلیتق  وت  گرزب  رداـم  هجیدـخ و  نم  گرزب  رداـم  تسا ، هعیبر  نب  هبتع  وت  گرزب 
دجسم رد  هک  یمدرم  زا  ییاههورگ  دیامرف ، تنعل  میتسه ، رتراد  هشیر  قافن  رفک و  ظاحل  زا  رتدب و  لاح  هتـشذگ و  رد  رت و  مانمگ 

.دنتفگ نیمآ  دندوب 

مه لـضف  تفگ : دـیبع  وبا  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا  میوـگ ، یم  نیمآ  مه  نم  تفگ  یم  نیعم : نب  ییحی  دـیوگ : یم  لـضف 
یبا نب  دـیمحلا  دـبع  مه  نم  میوـگ ، یم  .دـیوگ  یم  نیمآ  مه  یناهفـصا  نیـسح  نب  یلع  و  میوـگ ، یم  نیمآ »  » مه نـم  هـک  دوزفا 

.میوگ یم  نیمآ  باتک  نیا  فنصم  دیدحلا 

تکرح وا  شیپاشیپ  هطفرع  نب  دلاخ  هک  دش  هفوک  دراو  یلاح  رد  هلیخن  رد  ینارنخس  زا  سپ  هیواعم  دیوگ : یم  یناهفصا  جرفلا  وبا 
دراو دش  یم  هدیمان  لیفلا  باب  هک  يرد  زا  هفوک  هب  ندیسر  زا  سپ  .دیشک  یم  شود  رب  ار  وا  تیار  مه  دامح  نب  بیبح  درک و  یم 

.دندش عمج  وا  شیپ  مدرم  دش و  دجسم 

زا يزار ، ورمع  نب  دمحم  زا  فلخ ، نب  یلع  نب  دـمحم  زا  رامع ، نب  هللا  دـیبع  نب  دـمحا  یفریـص و  دـیبع  وبا  دـیوگ : یم  جرفلا  وبا 
یلع هک  یلاح  رد  يزور  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  شردپ  لوق  زا  بئاس ، نب  ءاطع  زا  یثیل ، هللا  دبع  نب  دـمحم  زا  دیعـس ، نب  کلام 

دنگوس ادخ  هب  هن ، دومرف : .تشذـگ  رد  هطفرع  نب  دـلاخ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  رد  يدرم  دوب ، هفوک  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع 
یهارمگ مچرپ  وا  اب  هک  دوزفا : درک و  لیفلا  باـب  هب  هراـشا  دوش و  دجـسم  دراو  رد  نیا  زا  هکنآ  اـت  درم  دـهاوخن  تسا و  هدرمن  هک 

بیبح نم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : تسجرب و  ياج  زا  يدرم  دیوگ : .تشاد  دهاوخ  شود  رب  دامح  نب  بیبح  ار  نآ  دوب و  دـهاوخ 
هطفرع نب  دلاخ  دنگوس  ادخ  هب  و  متفگ ، هک  تسا  هنوگ  نیمه  دیدرت  نودب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  .ماوت  هعیش  متـسه و  دامح  نب 

.تشاد شود  رب  دامح  نب  بیبح  ار  وا  مچرپ  دش و  هفوک  دراو  دوب ، هیواعم  نایهاپس  همدقم  هدنامرف  هک  یلاح  رد 

هناخ نیا  بحاص  تفگ : درک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  نم  يارب  مه  شمعا  تفگ : یم  دیعس  نب  کلام  دیوگ : یم  یناهفصا  جرفلا  وبا 
.تسا هدینش  ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  شدوخ  هک  درک  لقن  میارب  درک  بئاس  هناخ  هب  هراشا  و 

نب دعس  نب  سیق  شیپ  ار  یسک  هیواعم  دش ، رارقرب  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  نسح  نایم  حلـص  نوچ  و  دیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
رب سیق  هک  دوب  نانچ  دـمآ و  وا  شیپ  دوب ، تماـق  دـنلب  رایـسب  يدرم  هک  سیق  .دـناوخ  ارف  ندرک  تعیب  يارب  ار  وا  داتـسرف و  هداـبع 

« شیر یب  درم   » وا هب  دوبن و  وم  رات  کی  وا  تروص  رب  دش و  یم  هدیـشک  نیمز  رب  شیاهاپ  تسـشن  یم  هک  مه  تماق  دـنلب  ياهبـسا 
هکنیا رگم  منکن  تاقالم  وا  اب  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  نم  تفگ : دـنروآ ، رد  هیواـعم  شیپ  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  .دـنتفگ  یم  راـصنا 
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.دوش هدروآ  رب  سیق  دنگوس  ات  دنداهن  هنایم  رد  دندروآ و  يریشمش  هزین و  داد  نامرف  هیواعم  .دشاب  ریشمش  ای  هزین  وا  نم و  نایم 

راک راوس  رازه  راهچ  هارمه  دعـس  نب  سیق  درک ، حلـص  هیواعم  اـب  نسح  ماـما  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  دـیوگ : یم  جرفلا  وبا 
درک و نسح  ماما  هب  يور  وا  دـندروآ ، تعیب  يارب  ار  سیق  دومرف ، تعیب  نسح  ماما  نوچ  .درک  يراددوخ  تعیب  زا  تفرگ و  هرانک 
وا اب  مه  نسح  ماما  تسـشن و  دوخ  ریرـس  رب  هیواعم  دـنداهن ، یلدنـص  سیق  يارب  .يرآ  دومرف : مدازآ ؟ وت  تعیب  زا  نم  ایآ  دیـسرپ :

زارد تعیب  يارب  داـهن و  دوـخ  نار  يور  ار  شتـسد  یلو  يرآ ، تفگ : ینک  یم  تعیب  اـیآ  سیق  يا  دیـسرپ : وا  زا  هیواـعم  .تسـشن 
يوس هب  ار  دوخ  تسد  ناـنچمه  سیق  دیـشک و  وا  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  تفر و  سیق  راـنک  دـمآ و  دورف  تخت  زا  هیواـعم  .درکن 

.درکن زارد  هیواعم 

نـسح ماما  .تسناوت  دهاوخن  هک  تشادنپ  یم  نینچ  دنک و  ینارنخـس  تفگ ، نسح  ماما  هب  هیواعم  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  جرفلا  وبا 
دنک و لمع  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ماکحا  قبط  رب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  انامه  دومرف : نآ  نمـض  درک و  ینارنخـس  تساخرب و 
زا سپـس  دوش و  یم  دنم  هرهب  یکدنا  تسا ، هدیـسر  یهاشداپ  هب  هک  تسا  يدرم  هکلب  تسین ، هفیلخ  دنک ، راتفر  متـس  اب  هک  یـسک 

امـش تسا  یـشیامزآ  نآ  دیاش  نم ، مناد  یمن  و   » دنام یم  یقاب  نآ  يراتفرگ  جنر و  ددرگ و  یم  عطق  نآ  تذل  دوش ، یم  ادـج  نآ 
«. یماگنه ات  يا  هرهب  ار و 

چیه دریگب ، تعیب  دـیزی  دوخ  رـسپ  يارب  تساوخ  هیواـعم  نوـچ  دوـمرف و  تماـقا  اـج  ناـمه  تشگرب  هنیدـم  هب  نسح  ماـما  دـیوگ :
رد مس  نآ  زا  درک و  مومـسم  ار  ود  ره  دوـبن و  صاـقو  یبا  نب  دعـس  یلع و  نب  نسح  زا  رت  نیگنـس  رتراوـشد و  وا  يارب  یعوـضوم 

.دنتشذگ

هک دنک  یم  لقن  هریغم  زا  ریرج ، زا  زارخ ، حابص  نب  دیبع  زا  نارهم ، نب  یسیع  زا  رامع ، نب  هللا  دیبع  نب  دمحا  دیوگ : یم  جرفلا  وبا 
دیزی يرسمه  هب  ار  وت  نم  ینک  مومسم  ار  نسح  رگا  هک  داتسرف  مایپ  دوب ، نسح  ماما  رـسمه  هک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  يارب  هیواعم 

وا یلو  دیشخب  وا  هب  ار  لام  هیواعم  .درک  مومسم  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  وا ، .داتـسرف  مهرد  رازه  دصکی  وا  يارب  مروآ و  یم  رد 
دروآ و ینادنزرف  وا  يارب  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  نز  نآ  هحلط  نادناخ  زا  يدرم  نسح ، ماما  زا  سپ  .تفرگن  دیزی  يرـسمه  هب  ار 

نارـسپ امـش  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  شنزرـس  ار  نانآ  تفرگ ، یم  تروص  ییوگم  وگب و  شیرق  دارفا  رگید  ناشیا و  نایم  هاگ  ره 
.تخاس مومسم  ار  دوخ  رهوش  هک  دیتسه  یسک 

هب صاـقو  یبا  نـب  دعـس  یلع و  نـب  نـسح  هـک  درک  یم  لـقن  صفح  نـب  رکب  وـبا  زا  هبعـش ، زا  ریکب ، نـب  ییحی  زا  دـمحا ، دـیوگ :
ار ود  ره  هیواعم  هک  دـننک  یم  تیاور  دوب و  هیواـعم  تموکح  زا  سپ  لاـس  هد  نیا  دنتـشذگرد و  رگیدـکی  هب  کـیدزن  يراـگزور 

.تسا هدرک  مومسم 

نسح و ماما  شیپ  هناخ و  رد  مه  نم  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  لقن  میارب  قاحسا  نب  نارمع  زا  نوع ، نب  دمحا  دیوگ : یم  جرفلا  وبا 
یلو دـش  هدـناشون  رهز  نم  هب  راب  دـنچ  تفگ  تشگرب و  تفر و  هاگزیربآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  مدوب ، مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما 
هیلع نیـسح  .مدرک  ور  ریز و  ار  نآ  متـشاد  هارمه  هک  یبوچ  اب  متخادنا و  ار  مرگج  زا  يا  هراپ  تسا ، هدوبن  راب  نیا  نوچ  هاگ  چـیه 

ینامه رگا  یـشکب ، ار  وا  یهاوخ  یم  دب  ال  ینک ، هچ  یهاوخ  یم  وا  اب  دومرف : تسا  هدیناشون  رهز  وت  هب  یـسک  هچ  دیـسرپ  مالّـسلا 
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راتفرگ نم  نوخ  هب  یهانگ  یب  هک  مراد  یمن  شوخ  دشابن ، وا  رگا  تسا و  رت  ماقتنا  تخـس  وت  زا  دنوادخ  مرادـنپ  یم  نم  هک  تسا 
.دیآ

دـش و نفد  عیقب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  دـقرم  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـیوگ : یم  جرفلا  وبا 
يریگولج راک  نآ  زا  مکح  نب  ناورم  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـقرم  رانک  هک  دوب  هدرک  تیـصو 

« .تسا رتهب  یتشآ  حلص و  زا  هک  گنج  اسب  هچ  : » تفگ درک و 

زگره نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هرجح  رد  نسح  دوـش و  نفد  عـیقب  رد  ناـمثع  هـک  دوـش  یم  رگم 
هتخیگنا هنتف  دوب ، کیدزن  مشک و  یم  ریـشمش  تفگ  یم  ناورم  .دندش  راوس  دندیـشوپ و  حالـس  یگمه  مه  هیما  ینب  .دوب  دهاوخن 

: تفگ رفعج  نب  هللا  دبع  .تفریذپ  یمن  ربمایپ  رانک  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  يراپـسکاخ  هب  زج  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوش و 
ناورم دـندرب و  عیقب  هب  ار  دـسج  .وـگم و  ینخـس  مه  هملک  کـی  هک  مهد  یم  دـنگوس  وـت  رب  مدوـخ  قـح  هب  ار  وـت  هللا  دـبع  اـبا  يا 

.تشگرب

دقرم رانک  ات  دـهد  هزاجا  هک  داتـسرف  مایپ  هشیاـع  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  راـکب  نب  ریبز  دـیوگ : یم  جرفلا  وبا 
هب مشاه  ینب  نانآ و  دنتساوخ و  یگنج  هماج  دندینـش  ار  عوضوم  نیا  هیما  ینب  هک  نیمه  یلو  يرآ ، تفگ : هشیاع  .دوش  نفد  ربمایپ 
رد نفد  هب  يزاین  ارم  دشاب  نینچ  رگا  داد ، مایپ  مشاه  ینب  هب  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  ربخ  نیا  دنداد و  گنج  نالعا  رگیدکی 

.دندرپس كاخ  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دقرم  رانک  ار  وا  دیرپسب و  كاخ  هب  همطاف  مردام  دقرم  رانک  ارم  .تسین  اجنآ 

نب ناورم  هیما  ینب  دـش و  يرتسا  رب  راوس  هشیاع  زور  نآ  رد  دـیوگ  یم  بسنلا  باتک  فلوم  نسح  نب  ییحی  دـیوگ : یم  جرفلا  وبا 
يزور رتسا و  رب  يزور   » تسا هتفگ  هک  یسک  نخـس  زا  روظنم  دندناوخ و  ارف  ندرک  گنج  يارب  ار  دوخ  ناگتـسباو  رگید  مکح و 

.تسا عوضوم  نیمه  رن » رتش  رب 

هشیاع تسا  هتفگن  وا  اریز  درک ، ضارتعا  هشیاع  رب  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  نسح  نب  ییحی  تیاور  رد  دیدحلا - یبا  نبا   - میوگ یم 
نتخاس مارآ  يارب  هشیاـع  مییوگب  هک  تسا  زیاـج  دـنا و  هدرک  نینچ  هیما  ینب  تسا  هتفگ  هکلب  تسا  هدـناوخ  ارف  گـنج  هب  ار  مدرم 

درک و تقفاوم  تفرگ ، هزاجا  شیوخ  نفد  يارب  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  نوچ  تسا  هدش  تیاور  هک  هصاخ  تسا ، هدـش  راوس  هنتف 
.دوش یم  هدرمش  هشیاع  بقانم  زا  ناتساد  نیا  تروص  نیا  رد 

نوریب ار  شا  هزاـنج  دومرف و  تلحر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  دـیوگ : یم  ءامـسا  نب  هیریوج  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
ار وا  توبات  زورما  تفگ : وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دیـشک  شود  رب  ار  نآ  دناسر و  توبات  ریز  ار  دوخ  دمآ و  ناورم  دندروآ ،

یـسک هب  تبـسن  ار  راـک  نیا  يرآ  تفگ : ناورم  يدـیناماشآ  یم  وا  رب  مشخ  ياـه  هعرج  زورید  هـکنآ  لاـح  یـشک و  یم  شود  رب 
هیلع نسح  رکیپ  رب  ندرازگزاـمن  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ : یم  .تساـههوک و  گنـسمه  وا  يراـبدرب  هـک  مـهد  یم  ماـجنا 

ار وت  تسا ، تنس  راک  نیا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دومرف  تخادنا و  ولج  دوب ، هنیدم  ریما  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  صاع  نب  دیعـس  مالّـسلا ،
.متشاد یمن  مدقم  زامن  يارب 
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تـشذگ رد  نسح  ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  تفگ : دندش  نوبز  مدرم  ماگنه  هچ  دش  هتفگ  یعیبس  قاحـسا  وبا  هب  دیوگ : یم  جرفلا  وبا 
.دش هتشک  يدع  نب  رجح  تخاس و  قحلم  دوخ  هب  ار  دایز  هیواعم  و 

نیا تسا و  هدوب  هلاس  تشه  لهچ و  تسا  هدش  هتفگ  .دنراد  رظن  فالتخا  تافو  ماگنه  هب  نسح  ماما  نس  دروم  رد  مدرم  دـیوگ : و 
هدوب هلاس  شـش  لهچ و  تسا  هدش  هتفگ  و  تسا ، هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  زا  ملاس  نب  ماشه  تیاور  رد  عوضوم 

.تسا هدش  لقن  قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  تیاور  رد  مه  نیا  تسا و 

یسک نخس  دنوادخ  تسا : هدورس  نینچ  وا  هیثرم  رد  تسا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارادتـسود  زا  هک  هّتق  نب  نامیلـس  دیوگ :
هژیو هناگی و  تسود  وت  درک ، بیذکت  ار  نآ  ناوت  یمن  ییاهب  چیه  اب  دـنچ  ره  دـیامرف ، بیذـکت  دروآ ، ار  نسح  گرم  ربخ  هک  ار 
راید نیا  رد  یناسک  هکنآ  لاـح  منیب و  یمن  ار  وت  مدرگ و  یم  راـید  نیا  رد  دـنراد ، یـشمارآ  هیاـم  نتـشیوخ  زا  هلیبق  ره  يدوب و  ما 

ات ناشیا  نم و  نایم  هلـصاف  شاک  يا  دـنا ، هدـش  نم  بیـصن  نانآ  وت  ياج  هب  تسا ، نایز  نبغ و  هیاـم  ناـنآ  یگیاـسمه  هک  دنتـسه 
.دوب ندع  جیلخ  هرانک 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

نیفص نم  هفارصنا  دنع  « نیرضاحب » هیلإ اهبتک  ، مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسحلل 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياهشرافس  يایاصو و  زا 

هب هاگ  و  ءار ) حـتف  اب   ) هینثت تروص  هب  هاگ  هژاو  نیا  ( . 1  } نیرضاح نیمزرس  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هک 
عقاو ماش  یـضارا  زا  نیرـسّنق  بلح و  نایم  رد  هک  تسا  یناکم  هب  هراشا  لوا  تروص  رد.هدش  هدـناوخ  ءار ) رـسک  اب   ) عمج تروص 

ماگنه ماش ) کیدزن   {) .دـشاب اجنآ  رد  فلتخم  ماوقا  روضح  رابتعا  هب  ناکم  ناـمه  هب  هراـشا  تسا  نکمم  مود  تروص  رد  هدـش و 
يایاصو اه و  همان  نیرتروهشم  زا  ، هغالبلا جهن  رداصم  هدنسیون  هتفگ  هب  همان  نیا  همان : دنـس  ( . 2  } .تشاگن دوب  نیفص  زا  تشگزاب 

ياه باتک  رد  یضر  دیس  دلوت  زا  شیپ  ار  نآ  مالسا  نادنمـشناد  نیرت  هتـسجرب  زا  یهورگ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما 
باتک رد  قودص ) خیش  دیتاسا  زا   ) يرکـسع هّللادبع  نب  نسح  موحرم  لئاسرلا و  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  ؛ دنا هدروآ  دوخ 
فحت باـتک  هدنـسیون  ءاـنبالل و  ءاـبالا  ظـعاوم  باـب  رد  دوخ  باـتک  زا  شخب  ود  رد  دـیرفلا  دـقع  هدنـسیون  ظـعاوملاو و  رجاوزلا 

ياج ود  رد  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  زین  قودص  خیش.مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نانخس  نمـض  رد  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  ، لوقعلا
نب دیـس  موحرم.دـنا  هدرک  رکذ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  يریثک  هورگ  زین  یـضر  دیـس  زا  دـعب.تسا  هدروآ  رـضحی  نم ال  باتک 

هک يدانـسا  هعومجم.دـنک  یم  لقن  ار  نآ  يدّدـعتم  دانـسا  اب  همان  ّتیـصو  نیا  نایب  نمـض  ، هجحملا فشک  باتک  رخآ  رد  سوواط 
نشور یبوخ  هب  ناگرزب  همه  نیا  لقن  دانسا و  نیا  عومجم  زا  و   ) دوش یم  غلاب  دنـس  شـش  هب  دنا  هدرک  رکذ  همان  نیا  يارب  ناگرزب 

هب زین  نآ  ياوتحم  هکنیا  رب  هفاضا.تسین  یلمأت  هنوگ  چـیه  ياج  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  همان  نیا  باـستنا  رد  هک  دوش  یم 
( { ،ج 3،ص 311-307 هغالبلا جهن  رداصم  (.) درادن ناکما  موصعم  ماما  ریغ  زا  نآ  رودص  هک  تسا  یلاع  يردق 
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هاگن کی  رد  همان 

سرد لماک  هرود  کی  ، تسا هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  نیرت  ینالوط  رتشا  کلام  همان  زا  دعب  هک  همان  ّتیـصو  نیا 
.دوش یم  لیکشت  شخب  یس  زا  تقیقح  رد  تسا  هّللا  یلا  كولس  ریس و  سوفن و  تیبرت  يزاسدوخ ، ، سفن بیذهت  ، قالخا

حور اب  هک  اـنعمرپ  رایـسب  یتاراـبع  اـب  نآ  بطاـخم  هماـن و  هدنـسیون  ناونع  هب  ار  شدـنزرف  دوخ و  ، لّوا شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  یفرعم  تسا  گنهامه  همان  عومجم 

.دراگن یم  تسا  ردپ  هقالع  دروم  ادیدش  هک  يدنزرف  يارب  ّتبحم  رپ  زوسلد و  يردپ  ّتیصو  ناونع  هب  ار  همان  ، مود شخب  رد 

رد ییابیکش  نید و  رد  هقفت  روما و  همه  رد  طایتحا  هب  هیصوت  ، ناینیشیپ خیرات  یسررب  ، اوقت هب  ّتیصو  ، مهد شخب  ات  موس  شخب  رد 
ره شریذـپ  هدامآ  ناوج  حور  بلق و  هک  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  وا و  تسد  هب  اهراک  ندرپس  دـنوادخ و  رب  لـکوت  تالکـشم و  ربارب 

هیـصوت سپـس  دراذگ و  یم  وت  رایتخا  رد  تمحز  نودب  ار  دوخ  رمع  تایبرجت  تردپ  هک  انعم  نیا  رب  دیکأت  تسا و  یتامیلعت  هنوگ 
زا زیهرپ  موزل  نیـشیپ و  تاحلاص  ّتنـس  هب  ندرک  ادتقا  هب  ماجنارـس  یهلا و  مارح  لالح و  ادخ و  باتک  هب  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  هب 

.دنک یم  هیصوت  ، تاهبش

قح زا  فارحنا  هنوگ  ره  هب  تبسن  رادشه  تامولعم و  ربارب  رد  ناسنا  تالوهجم  ینوزف  زا  تسخن  متسیب  شخب  ات  مهدزای  شخب  رد 
رب دیکأت  سپـس  دسر  یمن  ییاج  هب  وا  رب  یـسأت  نودب  سک  چـیه  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  يوریپ  رب  دـیکأت  و 

.دیوگ یم  نخس  ابیز  لاثم  کی  رکذ  اب  ایند  يرادیاپان  میسرت  هاگ  نآ  دنوادخ و  تافص  زا  یشخب  حرش  دیحوت و  هلأسم 

ددنـسپ یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  ؛ دهد رارق  نارگید  يارب  يرواد  نازیم  ار  دوخ  هک  دزومآ  یم  شدنبلد  دـنزرف  هب  ار  سرد  نیا  هاگنآ 
يارب هچنآ  ددنسپب و  اهنآ  يارب 

هب ار  قلخ  هب  تمدخ  دـیوگ و  یم  نخـس  ینیبدوخ  دـننام  ؛ یمهم یقالخا  تافآ  زا  هاگ  نآ.ددنـسپن  نارگید  يارب  ددنـسپ  یمن  دوخ 
یم رادـشه  تسا  ترخآ  ریـسم  رد  هک  یمخ  چـیپ و  رپ  هار  هب  تبـسن  درمـش و  یم  ترخآ  يارب  مهم  يا  هشوـت  داز و  کـی  ناوـنع 

هک ار  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  دـیوگ و  یم  نخـس  حورـشم  روط  هب  تسا  تاکرب  تاریخ و  همه  دـیلک  هکنیا  اـعد و  تیمها  زا.دـهد 
.دزاس یم  نشور  شدنزرف  يارب  ، ایند لصاح  یب  یگدنز  هزور  دنچ  هن  تسا  ترخآ  نادیواج  یگدنز  نامه 

زا ، دراد یم  رذح  رب  ناتـسرپ  ایند  هار  ندومیپ  زا  درمـش و  یم  يرادیب  هلیـسو  ار  گرم  دای  ما  یـس  ات  مکی  تسیب و  شخب  رد  سپس 
رد دهد و  یم  ناشن  ار  زارد  رود و  ياهوزرآ  زا  زیهرپ  سفن و  بیذهت  ياه  هار  دـیوگ و  یم  نخـس  رمع  هتـساوخان  عیرـس و  رذـگ 

.دزرو یم  دیکأت  نآ  رب  درمش و  یم  رب  ار  یقالخا  مهم  لئاسم  هسلس  کی  ، نمض

مدرم و قوقح  ظفح  رب.دوش  یم  روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  یمهم  تاکن  دیوگ و  یم  نخس  ینید  ناردارب  اب  ترشاعم  زرط  زا  هاگ  نآ 
یم ثحب  ، يزور ندروآ  تسد  هب  يارب  ندوبن  صیرح  هنیمز  رد  یمهم  ياهزردنا  سپـس.دنک  یم  دیکأت  ناملـسم  ناردارب  هب  یکین 

لئاسم زا  سپـس.دوش  یم  روآدای  ار  اهنآ  اب  حیحـص  راتفر  نانز و  تمرح  ظـفح  هب  طوبرم  مهم  لـئاسم  زا  یـشخب  ، نآ زا  سپ.دـنک 
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ادـخ و هب  نتـشیوخ  ندرپس  هب  هیـصوت  اـب  ماجنارـس  دـیوگ و  یم  نخـس  دارفا  ناـیم  رد  راـک  میـسقت  یگدـنز و  تیریدـم  هب  طوبرم 
.دهد یم  نایاپ  ار  همان  ، وا زا  ترخآ  ایند و  ریخ  تساوخرد 

هداعلا قوف  ، سوفن تیبرت  رظن  زا  همان  نیا  ياوتحم  دـح  هچ  ات  هک  دـننک  یم  قیدـصت  زیزع  ناگدـنناوخ  ، دـش هتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اـب 
.تسا ّتیّمها  ياراد 

یبتجم نسح  ماما  ، هغالبلا جـهن  نوتم  بلاغ  قبط  همان ، نیا  رد  بطاـخم  هک  نیا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  نآ  هب  هّجوت  هک  يرگید  هتکن 
نآ بطاخم  دوش ) یم  غلاب  قیرط  جـنپ  هب  همان  نیا  حرـش  رد  يرتست  همالع  هتفگ  هب  هک   ) همان نیا  قرط  رثکا  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع 
رب دیکأت  ناحراش  زا  یـضعب.تسا  هدـش  هدرمـش  هیفنح  نب  دـمحم  بطاخم  ، همان نیا  تیاور  قرط  زا  یکی  رد  اهنت  تسا و  ترـضح 

هک دنراد  مود  بلطم 

تمصع ماقم  اب  دوخ  بطاخم  هب  تبـسن  همان  نیا  تاریبعت  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  ًارهاظ  تسا و  هیفنح  نب  دمحم  بطاخم 
مهم.تسا جیار  یبلطم  ، دـنزرف هب  هناردـپ  تحیـصن  زردـنا و  ماقم  رد  تاریبعت  هنوگ  نیا  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسین  راگزاس  ماما 

ییوگ ؛ دنا مدآ  نادنزرف  هکلب  ، ناهج ناناملسم  نایعیـش و  همه  فده  یلو  ؛ تسا رفن  کی  همان  نیا  رد  بطاخم  هچ  رگ  هک  تسا  نیا 
دروم نادنزرف ، همه  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شبطاخم  دـیوگ و  یم  نخـس  اه  ناسنا  همه  ردـپ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

.تسا رظن 

یگرزب هابتـشا  درادن  زردـنا  تحیـصن و  هب  زاین  تمـصع  تماما و  يالاو  ماقم  هب  هّجوت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنا  هتفگ  یـضعب  هکنیا 
ماما هک  نامز  نآ  رد  لیلد  نیمه  هب.درادـن  تافانم  یقالخا  مهم  لئاسم  رب  دـیکأت  اب  زگره  تمـصع  تماما و  يالاو  ماقم  اریز  ، تسا

یتاروتسد داد و  رارق  بطاخم  ، مان اب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف  دوب  هداتفا  تداهـش  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع 
.دندوبن لفاغ  نآ  زا  هک  دومرف  اهنآ  هب 

همان نیا  رد  هک  يریبعت  اب  تشاد و  لاس  یس  زا  شیب  همان  نیا  رودص  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنا  هتفگ  یضعب  هچنآ  زین 
یگلاس یس  نس  رد  ناسنا  اریز  ؛ تسا هابتشا  ، تسین راگزاس  ، تسا تامیلعت  هنوگ  ره  شریذپ  هدامآ  ناوج  بلق  : دیامرف یم  هک  هدمآ 
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نادـنزرف  ناونع  هب  اه  ناسنا  همه  همان  نیا  رد  بطاخم  هک  دـش  هراشا  ، نیا رب  هوالع.تسا  ناوج  زونه 

.دنتسه

ریما تساوخ  یم  حارج  هدـیبع  وبا  هک  یماگنه  هفیقـس  ناتـساد  رد  هک  تسا  هدـمآ  هسایـسلا  همامالا و  باتک  رد  هکنیا  هّجوت  ناـیاش 
زونه وت  هداز  ومع  ؛ کموق هخیـشم  ءالؤه  نسلا و  ثیدـح  کنا  مع  نبای  :» تفگ دـنزب  رانک  تفالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 

هیلع ماما  میناد  یم  و  .{ ،ج 1،ص 29 هسایسلا همامالا و  ( . 1  } دننتـسه وت  موق  هبرجت  اب  نادرمریپ  وا ) لاثما  رکب و  وبا   ) اـهنیا یناوج و 
.تشاد لاس  یس  زا  شیب  نامز  نآ  رد  مالسلا 

لّوا شخب 

هراشا
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َال اَم  ِلِّمَؤُْملا  ِدُولْوَْملا  َیلِإ  ؛ ًادَغ اَْهنَع  ِنِعاَّظلا  ،َو  یَتْوَْملا َنِکاَسَم  ِنِکاَّسلا  ، اَْینُّدِلل ِِملْـسَتْسُْملا  ، ِرُمُْعلا ِِربْدُْـملا  ، ِناَمَّزِلل ِّرِقُْملا  ، ِناَْفلا ِدـِلاَْولا  َنِم 
،َو اَیاَنَْملا ِمیِرَغ  ،َو  ِروُرُْغلا ِرِجاَت  ،َو  اَْینُّدلا ِدـْبَع  ،َو  ِِبئاَصَْملا ِهَّیِمَر  ،َو  ِماَّیَْألا ِهَنیِهَر  ،َو  ِماَقْـسَْألا ِضَرَغ  ، َکَلَه ْدَـق  ْنَم  َلِیبَس  ِِکلاَّسلا  ، ُكِرْدـُی

.ِتاَْومَْألا ِهَفِیلَخ  ،َو  ِتاَوَهَّشلا ِعیِرَص  ،َو  ِتاَفْآلا ِبُُصن  ،َو  ِناَزْحَْألا ِنیِرَق  َو  ِموُمُْهلا ، ِفِیلَح  ،َو  ِتْوَْملا ِریِسَأ 

همجرت

شیگدنز باتفآ  فرتعم و  نامز  يریگ  تخس  هب  وا  تسا ، نایاپ  هب  ور  شرمع  هک  تسا  ( نابرهم زوسلد و   ) يردپ يوس  زا  همان  نیا 
مشچ ایند  زا  هک  ناینیـشیپ  هاگلزنم  رد  هک  یـسک  نامه  ، تسا نآ ) تالکـشم  و   ) ایند تشذگ  میلـست  هاوخان ) هاوخ  و   ) بورغ هب  ور 
تسد زگره  هک  ییاهزیچ  دنموزرآ  ، دنموزرآ تسا  يدنزرف  هب  همان  نیا.درک  دهاوخ  چوک  نآ  زا  ادرف  هدیزگ و  ینکس  دنا  هدیـشوپ 

هک یـسک  دنتـسب ) ورف  ناهج  زا  مشچ  و   ) دندش كاله  دنداهن و  ماگ  نآ  رد  نارگید  هک  تسا  هداهن  ماگ  یهار  رد  تسین و  ینتفای 
نیرق ، اه هودنا  نامیپ  مه  ، گرم ریسا  راکهدب و  ، رورغ ناگرزاب  ، ایند هدنب  ، بئاصم سرریت  رد  ، راگزور ناگورگ  اه و  يرامیب  فده 

.تسا ناگدرم  نیشناج  تاوهش و  بولغم  ، اهالب تافآ و  جامآ  ، اه مغ 

؟ تسا یسک  هچ  هب  ،و  یسک هچ  يوس  زا  همان  نیا  ریسفت : حرش و 

؟ تسا یسک  هچ  هب  ،و  یسک هچ  يوس  زا  همان  نیا 

ماگنه هب  ًالومعم  اریز  ، دنک یم  صخشم  ار  همان  ناونع  تقیقح  رد  شخب  نیا 

مالسلا هیلع  ماما.دوش  یم  هتشاگن  سک  نالف  يوس  هب  سک  نالف  يوس  زا  همان  نیا  ینعی  ؛ نالف یلا  نالف  نم  دنسیون  یم  همان  نتشون 
هدـنیآ مهم  رایـسب  ياهزردـنا  يارب  ار  هنیمز  یفاصوا  رکذ  اب  دربب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  مان  دوخ و  مان  هکنیا  ياج  هب 

.دزاس یم  راومه 

هدامآ ًالماک  فاصوا  نیا  اب  ار  همان  ياضف  هک  دیامرف  یم  نایب  شدنزرف  يارب  تفص  هدراهچ  سپس  دوخ و  يارب  تفـص  شـش  ادتبا 
.دنک یم  فافش  نشور و  و 

شیگدـنز باتفآ  فرتعم و  نامز  يریگ  تخـس  هب  وا  ، تسانف هب  ور  شرمع  هک  تسا  يردـپ  يوس  زا  همان  نیا  :» دـیامرف یم  تسخن 
ینکس هتفر  ایند  زا  ِناینیشیپ  هاگلزنم  رد  هک  یسک  نامه  (. نآ تالکشم  و   ) ایند تشذگ  میلـست  هاوخان ) هاوخ  و   ) تسا بورغ  هب  ور 

هک تسا  نآ  فورعم  يانعم  نامه  هب  لصا  رد  « نامز ( .» 1  } ِناَمَّزِلل ِّرِقُْملا  ، ِناَْفلا ِِدلاَْولا  َنِم  ( ؛» درک دهاوخ  چوک  نآ  زا  ادرف  هدیزگ و 
هژاو نیا  ، تسا نیریش  خلت و  نوگانوگ  ثداوح  اب  هارمه  ایند  نیا  رد  نامز  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ دوش یم  ینالوط  هاتوک و  تاقوا  لماش 

نآ اب  لمع  رد  یلو  تسا  ثداوح  راد  ایند  هک  دراد  لوبق  هک  تسا  یـسک  هب  هراـشا  « ناـمزلل رقملا  تساـنعم و« نیمه  هب  هراـشا  هاـگ 
تفـص فصو  نیا  زا  دـعب  هغـالبلا  جـهن  حورـش  نوـتم و  زا  يرایـسب  رد  ( . 2  } اَْینُّدـِلل ِِملْـسَتْسُْملا  ، ِرُمُْعلا ِِربْدُْـملا  .تسین ،}  گنهامه 

َنِکاَـسَم ِنِکاَّسلا   {، .دوش یم  فصو  تفه  ، نآ هب  هّجوـت  اـب  هک  تسا  هدـمآ  « اـیند رگ  شهوـکن  ایندـلل ؛ ماذـلا  » ناوـنع هب  زین  يرگید 
اَْهنَع  { .تسا هدش  هتفرگ  ندرک  چوک  يانعم  هب  « نعط » نزو رب  « نعظ » هشیر زا  هدـننک  چوک  يانعم  هب  « نعاظلا ( .» 3  } ِنِعاَّظلا ،َو  یَتْوَْملا

(. ًادَغ
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اب نم  دـنامهف  یم  شدـنزرف  هب  هکنیا  تسخن  ؛ دـنک یم  لابند  ار  یفلتخم  فادـها  دوخ  يارب  فاصوا  نیا  رکذ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
عـضاوت رگا  اهزردنا  هدنیوگ  هکنیا  رگید.مسیون  یم  ار  همان  نیا  هدش  لصاح  میارب  نامز  تشذـگ  اب  هک  هبرجت  زا  یمیظع  راب  هلوک 

يدوز هب  دنادب  شرـسپ  هکنیا  موس.دوب  دهاوخ  رت  شخبرثا  رایـسب  شنانخـس  ، دیوگن نخـس  هنارامآ  الاب و  عضوم  زا  دهد و  جرخ  هب 
.دزاس یم  رت  هدامآ  اهزردنا  شریذپ  يارب  ار  وا  تقیقح  نیا  كرد  دنیشنب و  ردپ  ياج  دیاب  دور و  یم  ردپ 

نم هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدش ) فذح  نآ  يای  دعب  ياه  هلمج  اب  ندـش  گنهامه  رطاخ  هب  هدوب و  یناف  لصا  رد  هک  «) ِناَف » هب ریبعت 
زا ار  دوخ  رمع  هدمع  تمسق 

رمع ًارهاظ  هک  دومرف  نایب  ینامز  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  ، مراد رارق  اـیند  زا  نتـسبورف  مشچ  هناتـسآ  رد  ما و  هداد  تسد 
.دوب هتشذگ  تصش  زا  شکرابم 

.دیآ یم  شیپ  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  ییاه  نیریش  خلت و  نامز و  تخس  ثداوح  هب  هراشا   « ِناَمَّزِلل ِّرِقُْملا  هلمج «

هبلغ هب  هراـشا   « اَْینُّدـِلل ِِملْـسَتْسُْملا  هلمج « ما و  هتفرگ  رارق  رمع  ناـیاپ  یبیـشارس  رد  نم  هکنیا  رب  تسا  يدـیکأت   « ِرُمُْعلا ِِربْدُْـملا  هلمج «
.تسا ناسنا  رب  ثداوح 

ناینیـشیپ هتخادرپ  هتخاس و  ًابلاغ  مینک  یم  نکـسم  نآ  رد  ام  هک  یلزانم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   « یَتْوَْملا َنِکاَسَم  ِنِکاَّسلا  هلمج «
.میهد یم  لیوحت  ناگدنیآ  هب  میزاس و  یم  ام  هاگ  میا و  هتسشن  نآ  رد  ام  دنتخاس و  اهنآ.تسا 

اه و یگژیو  نیا  مامت  زا  یهاگآ  اب  نم  ینعی  ؛ تسایند زا  چوک  هظحل  ندوب  کیدزن  هب  هراشا   « ًادَـغ اَْـهنَع  ِنِعاَّظلا  َو  هلمج « ماـجنارس 
.ما همان  نیا  نتشون  لوغشم  متفرگ و  تسد  هب  ملق  اه  یهاگآ 

يدنزرف هب  همان  نیا  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  فیـصوت  فصو  هدراهچ  اب  مان  رکذ  نودـب  ار  دوخ  بطاخم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
دـنداهن و ماگ  نآ  رد  نارگید  هک  تسا  هداهن  ماگ  یهار  رد  تسین و  ینتفاـی  تسد  زگره  هک  ییاـهزیچ  دـنموزرآ  ، دـنموزرآ تسا 

هدـنب ، بئاـصم سرریت  رد  ، راـگزور ناـگورگ  تساـه و  يراـمیب  فدـه  هک  یـسک  دنتـسب ) ورف  مشچ  ناـهج  زا  و   ) دـندش كـاله 
ناگدرم نیشناج  تاوهش و  بولغم  ، اهالب تافآ و  جامآ  ، اه مغ  نیرق  ، اه هودنا  نامیپ  مه  ، گرم ریسا  راکهدب و  ، رورغ ناگرزاب  ، ایند

نآ يوس  هب  هک  تسا  یفدـه  ینعم  هب  « ضرغ ( .» 1  } ِضَرَغ ، َکَلَه ْدَق  ْنَم  َلِیبَس  ِِکلاَّسلا  ، ُكِرْدـُی َال  اَم  ِلِّمَؤُْملا  ِدُولْوَْملا  َیلِإ  ( ؛» تسا
يرگید ریبـعت  «، هـیمر ( .» 3  } ِهَّیِمَر ،َو  ِماَّیَأـْلا  { .تـسا ناــگورگ  ياــنعم  هـب  « هـنیهر ( .» 2  } ِهَـنیِهَر ،َو  ِماَقـْـسَْألا  { .دوـش یم  يزادــناریت 

ِرِجاَت ،َو  اَْینُّدلا ِْدبَع  ،َو  ِِبئاَصَْملا (. { دراد یلوعفم  يانعم  هک  تسا  يا  ههبشم  تفص   ) تسا « فده »و« ضرغ » زا

دنگوس و يانعم  هب  « فرح » نزو رب  « فلح » هشیر زا  نامیپ  مه  يانعم  هب  « فیلح ( .» 1  } ِفِیلَح ،َو  ِتْوَْملا ِریِسَأ  ،َو  اَیاَنَْملا ِمیِرَغ  ،َو  ِروُرُْغلا
(. ِتاَْومَْألا ِهَفِیلَخ  ،َو  ِتاَوَهَّشلا ِعیِرَص  ،َو  ِتاَفْآلا ِبُُصن  ،َو  ِناَزْحَْألا ِنیِرَق  ،َو  ِموُمُْهلا  { .تسا هدش  هتفرگ  نامیپ 

رد وا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  رکذ  - اهناسنا همه  يارب  رگید  نایب  هب  -و  شدنزرف يارب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یفـصو  نیتسخن 
یماکان اه و  یتحاران  تالکـشم و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ییایند  ناسنا  اریز  ، تسین لوصو  لباق  هک  دور  یم  يروما  لابند  هب  ناـهج  نیا 
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 «. ُكِرُْدی َال  اَم  ِلِّمَؤُْملا  تسا « بئاصم  اه و  جنر  تالکشم و  اب  هتخیمآ  ایند  تعیبط  هک  یلاح  رد  دهاوخ  یم  اه 

گرم و نآ  ياـهتنا  هک  دـنهن  یم  ماـگ  یقیرط  رد  اـه  ناـسنا  همه  هک  تسا  نیا  شموـهفم   « َکَـلَه ْدَـق  ْنَم  َلـِیبَس  ِکـِلاَّسلا  هـلمج «
مه ییانثتـسا  هنوگ  چیه  و  .{ هیآ 185 ، نارمع لآ  ( . 2 « } ِتْوَْملا ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  ، تسا تکـاله 

.دنک یمن  رکذ  نآ  يارب 

يرامیب عاونا  فدـه  ناـهج  نیا  رد  هاوخاـن  هاوخ  ناـسنا  اریز  ، تشذـگ هچنآ  يارب  تسا  یحیـضوت  عقاو  رد   « ِماَقْـسَْألا ِضَرَغ  هلمج «
.رگید یلکش  هب  يریپ  رد  یلکش و  هب  یناوج  یکدوک و  رد  ؛ تساه

لاـگنچ رد  هراومه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دراد  ریـسا  ناـگورگ و  ياـنعم  « هنیهر » هکنیا هب  هّجوت  اـب   « ِماَّیَأـْلا ِهَنیِهَر  َو  هب « ریبعت 
یم ربق  هب  دزاس و  یم  اهر  ار  يو  زین  رمع  نایاپ  رد.دـهاوخن  ای  دـهاوخب  ؛ درب یم  دوخ  اب  ار  وا  نامز  تشذـگ  تسا و  راتفرگ  اـهزور 

.درپس

هراشا دوش  یم  اهریت  باترپ  يارب  يریگ  هناشن  هلیـسو  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « هّیمر » هکنیا هب  هّجوت  اـب   « ِِبئاَـصَْملا ِهَّیِمَر  َو  هب « ریبعت 
هدرک يریگ  هناـشن  ار  وا  وس  ره  زا  دـهد  یم  خر  نازیزع  ناتـسود و  ناگتـسب و  لاـم و  ناـج و  رد  هک  اـه  تبیـصم  هک  تسا  نیا  هب 

راتفرگ یفلتخم  بئاصم  هب  شرمع  رد  هک  میبای  یمن  ار  یسک.دنا 

هبال رد  هک  تسا  ییارس  ایند  ؛ هفورعم ردغلاب  هفوفحم و  ءالبلاب  راد  :» دیامرف یم  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دوشن 
.{ هبطخ 226 ، هغالبلا جهن  ( . 1 «. } تسا فورعم  ییافو  یب  هب  هدش و  هدیچیپ  اهالب  يال 

ناهگان تسا  هنوگچ  تساـجک و  زا  هک  دـنیب  یمن  ًاـبلاغ  دوش  یم  باـترپ  وا  هب  هک  بئاـصم  ياـهریت  هک  تسا  نیا  اـیند  بئاـجع  زا 
: رعاش هتفگ  هب  هتسشن و  وا  ناج  رب  یتبیصم  ریت  دنیب  یم  دنک  یم  زاب  مشچ 

ماهس ریغب  یمرا  یننکل  اهتیأر و  لبنب  یمرا  یننا  ول  و 

و  ) منیب یم  ار  ایند  ریت  هن  یلو  هدـش  باترپ  وس  مادـک  زا  متـسناد  یم  مدـید و  یم  ار  ریت  دـش  یم  باترپ  نم  يوس  هب  هک  يریت  رگا  »
«. هدش باترپ  ییوس  هچ  زا  مناد  یمن 

ایند قرب  قرز و  اهـسوه و  اوه و  لاـگنچ  رد  يا  هدرب  نوـچمه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا   « ِروُرُْغلا ِرِجاَـت  اَْینُّدـلا َو  ِدـْبَع  َو  هلمج «
نیا رد  شالت  اب  ار  ییاه  هیامرـس  وا  هک  تسا  تهج  نیدـب  شندوب  رورغ  رجات  دـنرب و  یم  وس  ره  هب  ار  وا  روما  نیا  تسا و  راتفرگ 

دور و یم  تسد  زا  يدوز  هب  هک  ییاه  هیامرس.تسا  بیرف  رکم و  زا  يا  هعومجم  تسین و  شیب  یبارـس  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ایند 
.دنا هتخود  مشچ  نآ  هب  هشیمه  نارگید 

دریگ و یم  ار  وا  ناـج  هک  یگرم  ؛ تسا گرم  وا  راـکبلط  هک  دـنک  یم  هیبـشت  يراکهدـب  صخـش  هب  ار  ناـسنا   « اَـیاَنَْملا ِمیِرَغ  هرقف «
یم هاـگ  ؛ دـنک یم  ناـیب  يرگید  لکـش  هـب  ار  بـلطم  ناـمه   « ِتْوَْـملا ِریـِـسَأ  هـب « ریبـعت  دزاـس و  یم  ناـهنپ  كاـخ  رد  ار  شمــسج 

.تسا توم  ریسا  : دیامرف یم  هاگ  گرم و  راکهدب  : دیامرف
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عاونا اب  هتخیمآ  یگدـنز  رـسارس  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اهمغ » نیرق  ؛  ِناَزْحَْألا ِنیِرَق  »و « اه هودـنا  نامیپ  مه  ؛  ِموُمُْهلا ِفِیلَح  تالمج «
مغ ناتسود و  زا  یضعب  ياه  تنایخ  مغ  ، اه تصرف  نداد  تسد  زا  مغ  ، يرامیب مغ  يزور ، مغ  ؛ تسا هودنا  مغ و 

.دشاب هدشن  اه  مغ  نیا  ریسا  رمع  لوط  رد  هک  درک  ادیپ  ار  یسک  ناوت  یم  ایآ.نانمشد  ياه  هئطوت 

رایـسب تسناد  یم  دوب و  هدنز  شردام  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  ؛ تسین دب  ردنکـسا  فورعم  ناتـساد  هب  هراشا  اجنیا  رد 
مرگ ارم  يازع  زیرب و  کـشا  نم  گرم  رب  رداـم  : تفگ وا  هب  دوـش  وا  مـالآ  فـیفخت  هیاـم  هک  دیـشیدنا  يریبدـت.دوش  یم  تحاراـن 

يارب هن  ؛ دـننک هیرگ  نم  يارب  هک  یناـسک  دـننک و  يراـی  رما  نیا  رد  ار  وـت  هک  نک  توـعد  ار  یهورگ  نکم  هـیرگ  اـهنت  یلو  ؛ نـک
.نتشیوخ بئاصم  اه و  يراتفرگ 

لاؤس سک  ره  زا.تفر  نایانشآ  نادنواشیوخ و  ناتسود و  ناگیاسمه و  غارس  هب  درک  لمع  وا  گرم  زا  دعب  ار  دنزرف  ّتیـصو  ردام 
هب تفگ  يرگید  هتفر  اـیند  زا  مرـسمه  تفگ  یکی  ؛ تشاذـگ ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوـخ  مغ  يرادـن ؟ یهودـنا  مغ و  وـت  هـک  درک  یم 

دیمهف ردام.تفگ  نخس  دوخ  درد  يرامیب و  زا  یمراهچ  ما و  هدید  یتخس  نایز  تالماعم  رد  تفگ  یموس  ، مراتفرگ دنزرف  تبیصم 
لباق دوش  یمومع  هاگ  ره  تبیـصم  الب و  ؛ تباط تمع  اذا  هیلبلا  » فورعم لـثملا  برـض  قبط  تسین و  ناـهج  نیا  رد  مغ  یب  یلد  هک 

.دش لمحت  لباق  وا  يارب  دنزرف  تبیصم  « تسا لمحت 

یم يریگ  هناشن  ار  نآ  نازادـنا  ریت  هک  تسا  یفادـها  يانعم  هب  « بصن » هکنیا هب  هّجوت  اب   « ِتاَوَهَّشلا ِعیِرَـص  ِتاَـفْآلا َو  ِبُُصن  هب « ریبعت 
ار ناسنا  وس  ره  زا  هک  تسا  یفلتخم  تافآ  هب  هراشا  ، دتفا یم  نیمز  هب  دوش و  یم  بولغم  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  « عیرـص دـننک و«

.درادن نآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  هدروآرد  وناز  هب  ار  ناسنا  هک  یتاوهش  دنک و  یم  يریگ  فده 

تسویپ و یهاوخ  اهنآ  هب  هدـنیآ  رد  یناگدرم و  نیـشناج  وت  نکن  شومارف  ناسنا  يا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   « ِتاَْومَأـْلا ِهَفِیلَخ  هلمج «
.دراد زارد  رس  دبای و  یم  همادا  نانچمه  هتشر  نیا  دنوش و  یم  وت  نیشناج  يرگید  ناسک 

رد یناسنا  ره  هک  یتالکـشم  زا  تفـص  هدراهچ  شدنزرف  یفرعم  رد  تفـص و  شـش  دوخ  یفرعم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  بلاج 
ره ربارب  رد  شدنزرف و  زا  فصو  ود  شیوخ  فصو  ره  لباقم  رد  عقاو  رد  ینعی  ؛ تسا هدومرف  نایب  ، تسور هبور  نآ  اب  ایند  یگدنز 

.دنک یم  وگزاب  ار  شبطاخم  زا  لکشم  ود  دوخ  لکشم 

مود شخب 

همان نتم 

اَِمب ِماَِمتْهِْالا  ،َو  َياَوِس ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع  ِینُعَزَی  اَم  ، ََّیلِإ ِهَرِخْآلا  ِلاَْبقِإ  َو  َّیَلَع ، ِرْهَّدلا  ِحوُمُج  ،َو  یِّنَع اَْینُّدلا  ِرَابْدِإ  ْنِم  ُْتنَّیَبَت  اَمِیف  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
یَْضفَأَف ، يِْرمَأ ُضْحَم  ِیل  َحَّرَـص  ،َو  َياَوَه ْنَع  ِینَفَرَـص  ،َو  ِییْأَر ِینَفَدَصَف  ، یِـسْفَن ُّمَه  ِساَّنلا  ِموُمُه  َنوُد  ِیب  َدَّرَفَت  ُْثیَح  یِّنَأ  َْریَغ  ، ِیئاَرَو

،َو ِیَنباَصَأ ََکباَصَأ  َْول  ًاْئیَش  َّنَأَک  یَّتَح  ، یِّلُک َُکتْدَجَو  َْلب  ، یِضَْعب َُکتْدَجَو  َو.ٌبِذَک  ُُهبوُشَیَال  ٍقْدِص  َو  ٌبَِعل ، ِهِیف  ُنوُکَی  َال  ٍّدِج  َیلِإ  ِیب 
ِیناَنَعَف ، ِیناَتَأ َكاَتَأ  َْول  َتْوَْملا  َّنَأَک 
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.ُتِینَف ْوَأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب  ًارِهْظَتْسُم  ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُْتبَتَکَف  ، یِسْفَن ِْرمَأ  ْنِم  ِینِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم 

اه همجرت 

یتشد

مامت هتشاد و  زاب  مدوخ  ریغ  دای  زا  ارم  ترخآ ، ندروآ  يور  و  راگزور ، یگریچ  و  رمع ، تشذگ  انامه  راگدرورپ ، شیاتس  زا  سپ 
نارگید زا  ار  مرظن  هک  مدـش ،  نادرگ  يور  مدوـخ  ریغ  زا  مـنک و  یم  رکف  نتـشیوخ  هـب  هـک  تـسا ، هدـناشک  ترخآ  هـب  ارم  هجوـت 
یتقیقح هب  و  دراد ، یمن  رب  یخوش  هک  دناشک  یهار  هب  ارم  و  دنایامن ، ارم  راک  تقیقح  و  دنادرگ ، زاب  اهشهاوخ  يوریپ  زا  و  تفرگ ،

نم هب  دسر  وت  هب  یبیـسآ  رگا  هک  هنوگنآ  ینم ، ناج  همه  هکلب  نم ، نت  هراپ  هک  مدید  ار  وت  و  درادن .  هار  نآ  رد  یغورد  هک  دناسر 
، متشون وت  يارب  يا  همان  و  مدرمش ، دوخ  راک  ار  وت  راک  سپ  تسا ، هتفرگ  ارم  یگدنز  دیآ ، وت  غارس  هب  گرم  رگا  و  تسا ، هدیـسر 

 . مشابن ای  مشاب  هدنز  نم  لاح  .دشاب  نومنهر  یگدنز  ياه  یتخس  رد  ار  وت  ات 

يدیهش

زا ارم  مدیجنس ، شیوخ  رب  ترخآ  ندروآ  يور  راگزور و  یـشکرس  زا  مدید و  دوخ  رب  ایند  ندرک  تشپ  زا  راکـشآ  هچنآ  دعب ، اما 
رتشیب مراوخمغ ، ار  نامدرم  دنچ  ره  نم  هک  زج  دراذـگ  یمن  مراد  رـس  تشپ  هچنادـب  منتـسیرگن  هب  و  دراد ، یم  زاب  شیوخ  زج  دای 

، دومن راکـشآ  میارب  ار  راک  تقیقح  و  دیناچیپب ، مسفن  شهاوخ  يوریپ  زا  دینادرگزاب و  ارم  يأر  يراوخمغ - نیا  .مراد  ار  دوخ  مغ 
مدـید ار  وت  .دولاین و  ار  نآ  یغورد  هک  تخاس - ورب  ور  یتقیقح - اب  و  دوبن ، نآ  رد  يا  هچیزاب  هک  تشاداو  تسار  يراـک  هب  ارم  و 
تتقو رس  هب  گرم  رگا  و  هدیـسر ، نم  هب  دسر  وت  هب  یبیـسآ  رگا  هکنانچ  ینت  ناج و  همه  ارم  هک  متـسناد  هکلب  ینم ، زا  يا  هراپ  هک 

نم هاوخ  .دوب  ینابیتشپ  ار  وت  ات  مدنار  وت  هب  ار  اهزردنا  نیا  و  مدرمش ، دوخ  راک  نوچ  ار  وت  راک  سپ  .هدیرب  ارم  یگدنز  هتشر  دیآ ،
-. رارقلا راد  نیزگ  ياج  و  هدرم - ای  رانک ، رد  ار  وت  منام و  هدنز 

یلیبدرا

ور نم و  رب  راگزور  ندیـشک  رـس  نم و  زا  ایند  ندرک  تشپ  زا  نم  متـسناد  هچنآ  رد  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اّما 
توـف سپ  زا  هچ  نآ  هب  نتـشاد  تمه  زا  تسنم و  ریغ  هـک  ره  داـی  زا  ارم  دراد  یمن  زاـب  هـک  تـسیزیچ  نـم  يوـسب  ترخآ  ندروآ 

نم ریبدت  اب  هشیدنا  ارم  درک  قیدـصت  سپ  نم  ناج  مغ  نامدرم  ياهمغ  نودـب  نمب  تسا  درفنم  هک  ما  یتیثیحب  نم  هکنآ  ریغ  تسنم 
نآ رد  دـشابن  هک  يدـهج  دـجب و  ارم  دـیناسر  سپ  نم  راک  ندوب  صلاخ  يارب  تخاـس  ادـیوه  نم و  سفن  يوزرآ  ارم  دـینادرگ  و 
رگا هک  يزیچ  ایئوگ  هک  یتح  دوخ  همه  ار  وت  متفای  هکلب  دوخ  زا  یـضعب  ار  وت  متفای  غورد و  نآـب  دوشن  هتخیمآ  هک  یتسار  يزاـب و 

سفن راک  زا  ارم  دهاوخ  هچنآ  وت  راک  زا  ارم  تسا  هتـساوخ  سپ  نمب  دیآ  وتب  دـیآ  رگا  گرم  ایئوگ  نمب و  تسا  هدیـسر  وتب  دـسرب 
موش یناف  ای  وت  يارب  منام  یقاب  نم  رگا  هتشون  نآب  یشاب  يوق  تشپ  هک  یتلاح  رد  ار  دوخ  هتشون  نیا  وتب  متشون  سپ  مدوخ 

یتیآ
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رد دـیاب  هک  متفایرد  دوخ ، يوس  هب  ترخآ  ندروآ  يور  دوخ و  رب  راـگزور  یـشکرس  دوخ و  هب  اـیند  ندرک  تشپ  زا  نم  .دـعب  اـما 
مدرم راوخمغ  دنچ ، ره  متسیا و  زاب  مراذگ  یم  رس  تشپ  هچنآ  هب  هجوت  زا  مدرگ و  فرصنم  نارگید  دای  زا  مشاب و  شیوخ  هشیدنا 

هب تخاس و  راکشآ  نم  رب  ارم  راک  تقیقح  تشادزاب و  سفن  ياهشهاوخ  زا  ارم  دوخ ، يراوخمغ  نیا  مروخب و  زین  دوخ  مغ  متسه ،
یمن هدید  غورد  زا  یناشن  نآ  رد  هک  تخاس  انشآ  یتقیقح  اب  دوبن و  يا  هچیزاب  نآ  رد  هک  یـششوک  تخیگنارب  مشالت  شـشوک و 
رگا هدیسر و  نم  هب  هک  تسا  نانچ  دسر ، یبیـسآ  وت  هب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  متفای ، دوخ  دوجو  همه  هکلب  دوخ ، زا  یئزج  ار  وت  .دش 

ار وت  اـت  متـشون  وت  هب  تیـصو  نیا  متـسناد و  دوخ  راـک  نوچ  ار  وت  راـک  .تسا  هدـمآ  نم  غارـس  هب  ییوگ  دـیآ ، وت  غارـس  هب  گرم 
.مریمب ای  مشاب ، وت  رانک  رد  منامب و  هدنز  نم  هاوخ  دوب ، ینابیتشپ 

نایراصنا

هجوت زا  ارم  ، نم هب  ترخآ  ندروآ  يور  ،و  نم رب  راگزور  یـشکرس  ،و  نم زا  ایند  ندنادرگ  يور  زا  دش  مولعم  نم  رب  هچنآ  ، دـعب اما 
هشیدنا زج  هشیدنا  مامت  زا  نوچ  هکنآ  زج  ، دراد یم  زاب  درادن  يدوس  ارم  دنام و  یم  یقاب  نم  زا  هچنآ  يارب  شـشوک  دوخ و  ریغ  هب 

راک نیا  دش ، نشور  میارب  راک  تقیقح  ،و  دنادرگزاب مسفن  ياوه  زا  ،و  درک قیدـصت  ارم  میأر  و  مدـش ،  وس  کی  هب  دوخ  هب  تبـسن 
 . دشاب یمن  یهار  نآ  هب  ار  غورد  هک  یقدص  هب  ،و  تسین يرگیزاب  نآ  رد  هک  تشاداو  يّدج  یششوک  هب  ارم 

نم گرم  دـسر  تگرم  رگا  ،و  هدیـسر نم  هب  دـسر  وت  هب  یجنر  رگا  هکنانچ  ، متفای دوخ  دوجو  مامت  هکلب  ، دوخ زا  يا  هراپ  ار  وت  نم 
ات متشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  رطاخ  نیمه  هب  ، هتشاداو یشیدنا  هراچ  رکف و  هب  مدوخ  راک  دننام  ارم  وت  راک  باسح  نیا  يور  ، هدیـسر

 . هدرم ای  مشاب  هدنز  نم  هاوخ  دشاب  يا  هناوتشپ  وت  يارب 

حورش

يدنوار

يا هعزو  لاقی : ینعفدـی ، يا  ینعزی : .هبلغ و  هسراف و  زتعا  ذا  سرفلا  عمج  ردـصم  حومجلا  .ریغلا و  هیـصول  هغارف  یف  هرذـع  نیب  مث 
.نیعتسملا رهظتسملا : .ینبعتا و  ینانع : .هطلخی و  ال  هبوشی : .ینلصوا و ال  يا  یب : یضفا  .مامتغالا و  مامتهالا : .هفک و 

.اورجزنی سانلا و  اهب  دیفتسیل  نوکت  مالسلاامهیلع  نسحلا  لثمل  یلع  لثم  ایاصو  و 

يردیک

.ینرجزی ینفکی و  يا  ینبغری : ام 

مثیم نبا 

، صلاخ ضحم : .ارم  دراد  یم  زاـب  ینعزی : .دـشابن  شندرک  مار  رب  رداـق  وا  دـنک و  هبلغ  شبحاـص  رب  بسا  هک  یتقو  سرفلا : حـمج 
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و نم ، رب  راگزور  یـشکرس  و  نم ، زا  ایند  ندرک  تشپ  زا  هچنآ  رد  دـعب ، اما  .ندـش  مهرد  یگتخیمآ و  بوش : .تفای  نایاپ  یـضفا :
نوچ یلو  دراد ، یم  زاب  تسا  نم  رـس  تشپ  رد  هچنادـب  نداد  تمها  مدوخ و  زج  دای  زا  ارم  دـش  راکـشآ  نم ، هب  ترخآ  ندروآور 

تشادزاـب و مسفن  شهاوخ  وزرآ و  زا  ارم  دـش و  وـسمه  نم  اـب  ما  هشیدـنا  سپ  دـش ، رـصحنم  مدوـخ  هب  نارگید  مغ  هن  مدوـخ  مغ 
نیا اب   ) .تشاداو تسین  غورد  هب  هتخیمآ  هک  ییتسار  تسین و  هچیزاب  هک  یـششوک  هب  ارم  و  هتخاس ، راکـشآ  نم  رب  ارم  راک  تقیقح 

تسا نیا  لثم  دروآور  وت  هب  یتبیـصم  رگا  هک  يروطب  مدرک ، ساسحا  دوخ  دوجو  مامت  هکلب  متفای ، دوخ  نت  زا  يا  هراپ  ار  وت  همه )
راک مغ  نوچمه  ار  وت  راک  مغ  نم  و  تسا ، هتفرگ  ارم  ناـبیرگ  اـیوگ  دریگب  ار  وت  ناـبیرگ  گرم  رگا  و  تسا ، هدروآ  ور  نم  هب  هک 
نآ هب  رگا  - ) مریمب هچ  مناـمب و  هدـنز  نم  هچ  .ممرگ  تشپ  نادـب  هک  یلاـح  رد  متـشون  وت  يارب  ار  هماـن  نیا  سپ  .مروخ  یم  دوـخ 

ام .تسا  هدرب  راک  هب  لباقت  تعنـص  ایند ، هرخآ و  رابدا ، لابقا و  تاملک : نیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) هدوسآ  مرطاخ  ییامن  لمع 
ار حومج  ظفل  .میدرک  هراشا  تربدا  دـق  ایندـلا  نا  الا و  ترابع : حرـش  رد  ترخآ  هب  ندروآور  ایند و  هب  ندرک  تشپ  يانعم  هب  البق 
زا شکرس  بسا  نوچ  هک  نآ ، تارییغت  اهینوگرگد و  رب  شا  هبلغ  زا  صخش  یناوتان  ظاحل  هب  تسا ، هدروآ  راگزور  يارب  هراعتـسا 

يانعم ربانب  و  نییبت ، يارب  نم  لوا  يانعم  ربانب  دشاب ، يردصم  يام  دراد  لامتحا  يذـلا و  ینعم  هب  یلوا  يام  .تسا  نوریب  شرایتخا 
و ام ، ربخ  تنیبت  امیف  تسادـتبم و  نوچ  تسا ، عفر  لحم  رد  يذـلا و  ینعم  هب  مود  ياـم  .دوب  دـهاوخ  تیاـغ  يادـتبا  يارب  نم  مود 

ییادج ضرعم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نیا  دنک - یم  نایب  ترـضح  هچنآ  قبط  رب  ییادج - روحم  .دشاب  یم  لاح  ارهظتـسم 
ترـضح زین  و  دنک ، ضرف  دوخ  هلزنم ي  هب  ار  وا  ات  تسوا  لاح  دوخ و  لاح  هب  هجوت  ماگنه  تاظحل ، نآ  دـشاب و  یم  شدـنزرف  زا 

هدامآ ترضح  نآ  تیصو  شریذپ  يارب  وا  هلیسو  نیدب  ات  دهد  یم  تیمها  رایسب  وا  عضو  هب  هک  دنامهفب ) شدنزرف  هب  دهاوخ  یم  )
ندش کیدزن  دش ، رکذ  هک  یبلاطم  نایب  اب  ترضح  نآ  سپس  .تسا  تیـصو  همدقم ي  يزاس و  هدامآ  هلزنم ي  هب  اجنیا  ات  .دوش  رت 

ياوسام هب  هجوت  زا  ار  وا  ادخ - يوس  هب  تلحر  یکیدزن  رما -، نیمه  هکنیا  تسا و  هتشاد  مالعا  وا  هب  ادخ ، يوس  هب  ار  دوخ  تلحر 
هچنآ ناسنا و  يارب  تسا  یتخسی  هماگنه  ماگنه ، نآ  اریز  .تسا  هتشادزاب  یتسه  ماظن  قولخم و  تحلصم  هب  طوبرم  حلاصم  زا  وا و 
لیاوا یناوج و  نامز  زا  ریغ  نآ  تسادخ و  اب  رادـید  يارب  یگدامآ  لیاضف و  هب  یگتـسارآ  نامه  دراد  تیمها  شیارب  تقو  نآ  رد 

هماگنه ي هک  یتقو  ماـما ، يارب  هک  نیا  زج  .دراد  لاـجم  يداـع  ياـهراک  هب  نتخادرپ  نارگید و  لاـح  حالـصا  يارب  هک  تسا  رمع 
راوازـس هچنادب  هک  درک  دـییات  ار  نآ  زین  شا  هشیدـنا  دزادرپب و  دوخ  هب  اهنت  دـیاب  لاح  نآ  رد  هک  دـش  مولعم  دـمآ و  دـیدپ  تلحر 

، ماما رظن  زا  اه  هشیدنا  نیرت  تسرد  نیرتهب و  اریز  دشوپب - مشچ  تسوا  هاوخلد  هچنآ  زا  دـنک و  هجوت  دراد  تیمها  شیارب  تسا و 
هب ار  وا  ماجنارس  دزاس و  المرب  تسا  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  راک و  تقیقح  دهد و  رما  نیا  هب  يرتشیب  تیمها  هک  تسا  يا  هشیدنا  نآ 
زا هیانک  هک  تسا  هدرک  فیرعت  دوخ  نت  هراپ ي  ار  شدنزرف  مالـسلا ، هیلع  ماما  دـناسرب - غورد  هچیزاب و  زا  رود  یتقادـص  شالت و 

دنتـسه ام  رگج  ياه  هراپ  نامنادنزرف  هک  یتسارب  دیوگ : رعاش  هکنانچ  تسوا ، هب  تبحم  یکیدزن و  ترـضح و  نآ  اب  دنویپ  يدایز 
وا هک  اریز  تسا ، هدید  دوخ  یتسه  عومجم  زا  ترابع  ینعی  دوخ  دوجو  مامت  ار ، شدنزرف  وا  هکلب  .دـنور  یم  هار  نیمز  يور  رب  هک 
ود يروآدای  تسا  يو  ناج  هلزنم ي  هب  وا  هک  نیا  يو و  دایز  برق  رب  لیلد  .تسوا  لیاضف  شناد و  ثراو  يو و  نیـشناج  هفیلخ و 
هب هک  یتبیـصم  نآ  دـسر و  یم  شدـنزرف  هب  هک  یتبیـصم  نایم  هیبشت  هجو  .دراد  دوجو  یناتا  ات  یتح  زا  تراـبع  رد  هک  تسا  هجیتن 
دنچ ره  ساسحا  نیا  .دشاب  یم  تبیصم  نآ  ببس  هب  وا  یکاندرد  رثات و  تیاهن  دسر ، یم  ترضح  نآ  دوخ  هب  میقتسم  ریغ  تروص 

رمع و نایاپ  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نکل  تسا ، هدوب  یعیبط  يرما  شدنزرف ، هب  تبـسن  يردپ  ره  دننام  راوگرزب ، نآ  يارب 
مان ياقب  یعیبط  روطب  ناسنا  اریز  دـشاب  هتـشاد  لماک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  دوش  یم  هاگآ  اـیند  اـب  شا  هطبار  عطق  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد 

دنک و یم  رـصحنم  نتـشیوخ  هشیدنا ي  رد  اهنت  ار  دوخ  ور  نیا  زا  تسا ، صیرح  کین  راثآ  ریخ و  ماود  رب  دراد و  تسود  ار  کین 
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رباـنب بصن  تروص  هب  تیلعاـف و  هب  اـنب  عـفر  تلاـح  هب  ار  ضحم  هملک  .تسا  هتخاـس  مزلم  تحیـصن ، دـنپ و  رد  شرظن  یتـسرد  هب 
هک تسا  هداد  هجوت  سپس  .تسا  يرما  ضحم  نع  ترابع : ریدقت  نیاربانب ، دنا  هدناوخ  ضفاخ ) عزن  هب  بوصنم   ) رج فرح  فذح 

تهج نادب  دنک ، دزـشوگ  ار  شتیمها  دـهد و  هجوت  شدـنزرف  هب  تسا  تیمها  هجوت و  دروم  هک  ار  هچنآ  تسوا  ینادـجو  مزاول  زا 
نیا اریز  .دـشاب  وا  لمع  قشمرـس  دریمب  ای  دـنامب و  وا  هچ  لاح ، ره  رد  اـت  دـشاب  يدنـس  هناوتـشپ و  هک  تسا  هتـشون  ار  تیـصو  نیا 

هب دوخ  هک  ار  هچنآ  ادخ ، هار  رد  یشم  طخ  ياهدومنهر  هتسیاش و  قالخا  یگدنز ، بادآ  زیوالد ، نانخس  رب  تسا  لمتشم  تیـصو 
زین ار  وا  هک  دنک  یم  باجیا  دنزرف  هب  هقالع ي  تیانع و  تسا  هدیدنسپ  نتشیوخ  يارب  رمع  لوط  رد  ص )  ) ربمایپ زا  دیلقت  يوریپ و 

.تسادخ هب  طوبرم  لمع  قیفوت  .دوش و  نومنهر  اهراک  نیا  ماجنا  هب 

دیدحلا یبا  نبا 

ناسارخ ریمأ  رهاط  نب  هللا  دبع  یف  ینابیـشلا  ملحم  نب  فوع  لوق  هاوق  نم  رهدلا  صقن  ام  فصو  هسفن و  رعاش  هب  یعن  ام  دیج  نم  و 
ناقرشملا هل  ناد  يذلا  نبا  ای 

هنس نم  تاتقا  ام  هلوق  حصفتسأ  انأ  بابشلا و ال  رصع  ندعبی  یبضلا ال  هنوع  نب  ملاس  لوق  ینعملا  اذه  یف  دیجلا  میدقلا  رعشلا  نم  و 
كالهلا ببس  ضرملا  ضرملا و  ببس  لکألا  هلکأ و  دقف  ءیشلا  تاتقا  نم  هل و  توقلاک  نامزلا  لعج  رهش  نم  و 

اَِمب ِماَِمتْهِالا  َياَوِس َو  ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع  ِینُعَزَی  اَم  ََّیلِإ  ِهَرِخْآلا  ِلاَْبقِإ  َّیَلَع َو  ِرْهَّدـلا  ِحوُمُج  یِّنَع َو  اَْینُّدـلا  ِرَابْدِإ  ْنِم  ُْتنَّیَبَت  اَمِیف  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
[ ِینَقَّدَصَف  ] یِسْفَن ُّمَه  ِساَّنلا  ِموُمُه  َنوُد  ِیب  َدَّرَفَت  ُْثیَح  یِّنَأ  َْریَغ  ِیئاَرَو 

ٌبِذَـک ُُهبوُشَی  َـال  ٍقْدِـص  ٌبَِعل َو  ِهِیف  ُنوُکَی  َـال  ٍّدَـج  َیلِإ  ِیب  یَْـضفَأَف  يِْرمَأ  ُضْحَم  ِیل  َحَّرَـص  َياَوَه َو  ْنَع  ِینَفَرَـص  ِییْأَر َو  ِینَفَدَـصَف 
ِینِینْعَی اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَعَف  ِیناَتَأ  َكاَتَأ  َْول  َتْوَْملا  َّنَأَک  ِیَنباَصَأ َو  ََکباَصَأ  َْول  ًاْئیَش  َّنَأَک  یَّتَح  یِّلُک  َُکتْدَجَو  َْلب  یِـضَْعب  َُکتْدَجَو 

 . ُتِینَف ْوَأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب  ًارِهْظَتْسُم  اَذَه  ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُْتبَتَکَف  یِسْفَن  ِْرمَأ  ْنِم 

ینعزی

.هعزو نم  سانلل  دب  انالف و ال  تعزو  یندصی  ینفکی و 

نم بر  هلوقک  رکنم  ءیـش  ینعمب  اـهلبق  نم  ریغ و  ینعمب  اـنهاه  یه  اـهتحتف و  اذإ  دـمت  اهنیـس و  ترـسک  اذإ  رـصقت  هظفل  يوـس  و 
. { . تایلضفملا.يرکشیلا 198 لهاک  یبأ  نب  دیوسل  تیبلا  و  عطی * مل  اتوم  یل  یّنمت  : * هتیقب ( 1 هبلق {  اظیغ  تجضنأ 

يریغ وه  يذلا  رکذ  نع  ریدقتلا  هلـصلا و  يأزج  دحأ  فذح  دق  هلوصوم و  نم  نوکت  نأ  زوجی  ياوس و  ناسنإ  رکذ  ریغ  ریدـقتلا  و 
هرخآلا لابقإ  ایندلا و  رابدإ  تقولا و  رکنت  نم  یل  ناب  دق  امیف  نإ  لوقی ع  دشأ  وه  يأ  ُّدَشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍهَعیِـش  ِّلُک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  یف  اولاق  امک 

.یئارو هفلخأ  نمم  هریغ  دلولا و  رمأ  یف  رکفلا  مامتهالا و  يریغ و  دحأب  مامتهالا  نع  یل  الغاش 

نکت مل  يریغ  نع  ینفرصی  یسفنب  یمامتها  ناک  نإف  یلک  لب  یضعب  کنأل  کب  یمامتها  یضتقی  یسفنب  یمه  نإ  الأ  لاقف  داع  مث 
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.يریغ تسل  کنأل  مهنع  یسفنب  یمه  ینفرصی  نم  هلمج  یف  الخاد  تنأ 

.هلبقم هرخآلا  هربدم و  ایندلا  نأب  املاع  نکی  مل  لبق  نم  وأ  نآلا  نینمؤملا ع  ریمأل  ثدح  مهلا  اذهف  تلق أ  نإف 

یلع ناسنإلل  لصحی  رمأ  اذه  يوقلا و  فعض  نسلا و  ولع  قیرطب  يوق  دکأت و  نآلا  هنکل  کلذب و  افراع  املاع  لزی  مل  لب  الک  تلق 
.ربخلاک نایعلا  سیل  نکل  لبق و  نم  لاحلاب  املاع  ناک  نإ  دحأ و  لکل  هلوصح  نم  دب  باجیإلا ال  لیبس 

يرک نم  تهبنت  ینإ  يدرلا  کیقأ  ئباصلا  قاحسإ  یبأ  لوق  ینعملا  اذه  یف  لیق  ام  نسحتسم  نم  و 

هفحم تراس  یب و  تدعت  ام  اذإ  اضیأ  ینعملا  اذه  یف  هل  لخاد  وه  هدیصقلا و  هذه  لوأ  و 

اهلبق یبصلا و  دهملا  لمح  امک 

 . سانلا لاوحأ  لجأل  ینیرتعت  تناک  دق  یتلا  مومهلا  نود  يأ  یسفن  مه  سانلا  مومه  نود  یب  درفت  هلوق 

ریثکلا رجشلا  : لیغلا ( 1 عدـه {  هل  لاق  رفن  امل  هنأل  هرکب  نس  ینقدـص  لثملا  یف  اذـک و  نع  يأ  اذـک  هتقدـص  لاقی  ییأر  ینقدـصف 
ییأر نوکی  نأ  بجی  یتلا  هفـصلا  نع  ینقدـص  مهلا  اذـه  نأ  ینعملا  ترفن و  اذإ  لـبإلا  راغـص  اـهب  نکـست  هملک  یه  و  .فتلملا } 

یف رکفی  الأ  یه  هفصلا  کلت  اهیلع و 

هللا یف  الإ  طق  ءیش  یف  رکفت  الأ  یه  ادج و  يرخأ  هقبط  هقبطلا  هذه  قوف  هسفن و  یلاعت و  هللا  الإ  الـصأ  تادوجوملا  نم  ءیـش  رمأ 
وه اهرکذ  دق  ذاشلا و  ردانلا  الإ  نیقولخملا  نم  دحأل  حلـصت  ریـسفتلا و ال  رکذلا و  نع  لجت  يرخأ  هقبط  هقبطلا  هذـه  قوف  هدـحو و 

.هیف رکفلا  نع  ینغتسی  قلاخلاب و  دحتی  نأ  براق  دق  هنأل  قلاخلا  یف  قولخملا و ال  یف  الصأ ال  ءیش  یف  رکفی  الأ  وه  قبس و  امیف 

.همئألا هب  موقی  امب  مایقلا  هیعرلا و  هسایس  هفالخلا و  ریبدت  یف  يرکف  ياوه و  نع  يأ  ياوه  نع  ینفرص  هلوق و 

نم بصن و  راجلا  فذح  املف  يرمأ  ضحم  نع  هریدـقتف  بصن  نمف  هعفر  ضحم و  بصنب  يوری  يرمأ  ضحم  یل  حرـص  هلوق ع و 
.فشکنا وأ  فشک  حرص  العاف و  هلعج  عفر 

نکمی ثیحب  تناک  دق  یلوألا  همومه  نأ  ینعملا  لب  بعللاب  هدج  جزامی  لبق  نم  ناک  دق  هنأ  ینعمب  سیل  اذک  یلإ  یب  یضفأف  هلوق 
مه هدنع  ثدـح  دـق  نآلاف  اقح  الإ  لوقی  حزمی و ال  هللا ص  لوسر  ناک  امک  قحلا  نع  اهب  جرخی  هباعد ال  وأ  هحار  تقو  اهللختی  نأ 

ام بعللا و  سفن  بعللا ال  ناکمإ  یلع  هیناثلا  یلوألا و  ینعأ  نیتلاحلا  نیب  قرفلا  رادم  الـصأ و  ءیـش  کلذ  نم  هللختی  نأ  نکمی  ال 
نم مزلی  نکل  بعللا و  اهجزامی  ناک  دـق  یلوألا  همومه  نوکت  نأ  بعللا  ناکمإ  ءافتنا  یلإ  مهلا  اذـه  یب  کـل  یـضفأ  هلوق  نم  مزلی 

یلإ يرت  الطاب أ ال  نکی  مل  اذإ  رکنم  ریغ  بعللا  نأ  یلع  اضحم  اناکمإ  اهیف  کلذ  نکمی  تناک  دق  اهنأ  کلذ 

.بعل بعد  نمؤملا  یبنلا ص  لوق 

امهموهفم انهاه  بذکلا  قدصلاب و  دارملا  سیل  بذک و  هبوشی  نأ  نکمی  يأ ال  بذک  هبوشی  قدص ال  هلوق و  یف  لوقلا  کلذک  و 
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ریهز لاق  بذک  امف  مهیلع  لمح  مهلوق  نم  ءاقللا و  انوقدص  مهلوق  نم  وه  لب  نیروهشملا 

اذإ ثویللا  داطصی  رثعب  ثیل 

 { .هلابت لبق  : رثع و.هلمحلا  قدصی  مل  يأ  ، بذک هناوید 54:و  ( 1 اقدص {  هنارقأ  نع  ثیللا  بذک  ام 

مل يأ  بذکت  مل  اهبرح و  ایندلا  ینتقدص  يأ  ایندلل  ابراحم  هسفن  لعج  هنأک  اهبرح  ایندلا  ینتقدص  نأ  یلإ  مهلا  اذـه  یب  یـضفأ  يأ 
.نخت مل  نبجت و 

اننیب اندالوأ  امنإ  رعاشلا و  لاق  یضعب  کتدجو  لاقف  هب  هدلو  داحتا  هدش  نع  ربخأ 

مهل نحن  انروهظ و  دامع  انبولق و  رامث  اندالوأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  هل  لاق  فنحألا  هل  هفطعتـساف  هرجهف  دـیزی  هنبا  یلع  هیواعم  بضغ  و 
.کتوم اونمتی  کتایح و  اولمیف  الفق  مهیلع  نکت  الف  مهطعأف  اولأس  نإ  مهضرأف و  اوبضغ  نإف  هلیلذ  ضرأ  هلیلظ و  ءامس 

یتح ضیرملا  ربکی و  یتح  ریغـصلا  تلاق  کیلإ  بحأ  کیدلو  يأ  .د }  نم ا، هباوص  ، فیرحت « نسحلا :» ب ( 2 سخلا {  هنبال  لیق  و 
.مدقی یتح  بئاغلا  أربی و 

اهقلت کمأل  عفشت  نإ  ماصمص  حامرطلا أ  لاقف  ارشع  غلبی  مل  مالغ  وه  ماصمص و  اهنم  هدلو  اهیف  عفشف  هتأرما  یلع  حامرطلا  بضغ 

 . هنجلا حیر  نم  دلولا  حیر  نإ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.هللا ناحیر  نمل  مکنإ  نولخبتل و  مکنإ  نونبجتل و  مکنإ  نیسح ع  نسحل و  لاق  هنأ  حیحصلا  ثیدحلا  یف  و 

دلولا حیر  اذبح  ای  اهدلول  هیبارعأ  لوق  بارعألا  صیقرت  نم  و 

.هل بصتسیلف  یبص  هل  ناک  نم  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

ِهِْرمَأ َو ِموُُزل  َّیَُنب َو  ُّيَأ  ِهَّللا  يَْوقَِتب  َکیِـصوُأ  یِّنِإَف  ادلولا  ریلف  ضرألا  یلع  یـشمی  ادبکلا  يری  نأ  رهدـلا  هرـس  نم  یـشایرلا  دـشنأ  و 
ُْهتِمَأ ِهَظِعْوَْملِاب َو  َکَْبلَق  ِیْحَأ  ِِهب  َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ  ِهَّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٍبَبَس  ْنِم  َُقثْوَأ  ٍبَبَس  ُّيَأ  ِِهْلبَِحب َو  ِماَِصتْعِالا  ِهِرْکِِذب َو  َِکْبلَق  ِهَراَمِع 

ِبُّلَقَت َشُْحف  ِرْهَّدلا َو  ََهلْوَص  ُهْرِّذَح  اَْینُّدلا َو  َِعئاَجَف  ُهْرَِّصب  ِءاَنَْفلِاب َو  ُهْرِّرَق  ِتْوَْملا َو  ِرْکِِذب  ُْهلِّلَذ  ِهَمْکِْحلِاب َو  ُهْرَِّون  ِنیِقَْیلِاب َو  ِهِّوَق  ِهَداَهَّزلِاب َو 
اَمِیف ْرُْظناَف  ْمِهِراَثآ  ْمِهِراَیِد َو  ِیف  ْرِس  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َباَصَأ  اَِمب  ُهْرِّکَذ  َنیِـضاَْملا َو  َراَبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعا  ِماَّیَْألا َو  ِیلاَیَّللا َو 

[ َراَد  ] اوُّلَح ِهَّبِحَْألا َو  ِنَع  اُولَقَْتنا  ِدَق  ْمُهُدِجَت  َکَّنِإَف  اُولََزن  اوُّلَح َو  َْنیَأ  اُولَقَْتنا َو  اَّمَع  اُولَعَف َو 

ْمِهِدَحَأَک َتْرِص  ْدَق  ٍلِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک  َِهبْرُْغلا َو  َراَیِد 

َْتفِخ اَذِإ  ٍقیِرَط  ْنَع  ْکِْسمَأ  ْفَّلَُکت َو  َْمل  اَمِیف  َباَـطِْخلا  ُفِْرعَت َو  َـال  اَـمِیف  َلْوَْقلا  ِعَد  َكاَْینُدـِب َو  َکَـتَرِخآ  ِْعبَت  َـال  َكاَْوثَم َو  ِْحلْـصَأَف 
 . ِلاَوْهَْألا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ِلَالَّضلا  ِهَْریَح  َْدنِع  َّفَْکلا  َّنِإَف  ُهََتلَالَض 
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لآ هروس  ( 1 اُوقَّرَفَت {  ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  یلاعت َو  هلوقب  هنع  ربعملا  وه  هنأل  نآرقلا  یلإ  هراشإ  قثوأ  ببـس  يأ  هلوق ع و 
. { . نارمع 103

هعاطلا یلإ  هیعاود  ءایحإ  دارملا  هداهزلاب و  هتمأ  هظعوملاب و  کبلق  یحأ  لاقف  هعنـصلا  فیطل  نم  کلذ  نیتلباقتم و  نیتظفلب  یتأ  مث 
 . هنع تاوهشلا  هتامإ  و 

تقطن نإ  نیضاملا  نع  لس  رعاشلا  لاق  سانلا  هلوادت  دق  ینعم  نیضاملا  رابخأ  هیلع  ضرعا  هلوق ع و 

فرعت امیف ال  لوقلا  عد  هلوق ع و 

مهدوـهع و تجرم  ساـنلا  نم  هلاـثح  یف  تیقب  اذإ  کـب  فـیک  هللا  دـبع  اـی  صاـعلا  نب  ورمع  نب  هللا  دـبعل  هللا ص  لوـسر  لوـق  نم 
فرعت و ام ال  عد  فرعت و  ام  ذـخ  لاقف  هللا  لوسر  ای  ینرم  تلقف  هللا  دـبع  لاق  هعباصأ  نیب  کبـش  اذـکه و  سانلا  راـص  مهتاـنامأ و 

.کسفن هصیوخب  کیلع 

فلکت مل  امیف  باطخلا  هلوق و 

.هینعی ام ال  هکرت  ءرملا  مالسإ  نسح  نم  هللا ص  لوسر  لوق  نم 

كرات ثالثب  ذـخآ  ثالثل  كرات  کلذ  عم  هنإ  همهل و  مالغلا  اذـهل  نإ  مالغ  ذـئنیح  وه  ناورم و  نب  کلملا  دـبع  یف  هیواعم  لاـق  و 
ثدح اذإ  عامتسالا  نسحأب  ثدح و  اذإ  ثیدحلا  نسحأب  ذخآ  هنم  رذتعی  ام ال  كرات  هینعی  ام ال  كرات  الزه  ادج و  قیدصلا  هءاسم 

.فلوخ اذإ  نیرمألا  نوهأب  و 

نم ذوخأم  هتلالض  تفخ  اذإ  قیرط  نع  کسمأ  هلوق ع و 

.کبیری ام ال  یلإ  کبیری  ام  عد  یبنلا ص  لوق 

.هعدف رمأ  کبار  اذإ  رخآ  ربخ  یف  و 

ِهِداـهِج َو َال َّقَـح  ِهّللا  ِیف  ْدِـهاَج  َكِدـْهُِجب َو  ُهَلَعَف  ْنَـم  ِْنیاـَب  َکـِناَِسل َو  َكِدَِـیب َو  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأ  ِهـِلْهَأ َو  ْنـِم  ْنُـکَت  ِفوُْرعَْملاـِب  ُْرمْأ  َو 
[ ِّقَْحلا َیلِإ   ] ِتاَرَمَْغلا ِضُخ  ٍِمئَال َو  ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  َكْذُخْأَت 

[ َْربَّصلَا  ] َکَسْفَن ْدِّوَع  ِنیِّدلا َو  ِیف  ْهَّقَفَت  َناَک َو  ُْثیَح  ِّقَْحِلل 

ٍزیِرَح َو ٍفْهَک  َیلِإ  اَُهئِْجُلت  َکَّنِإَف  َکَِهلِإ  َیلِإ  اَهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف  َکَـسْفَن  ْئِْجلَأ  ِّقَْحلا َو  ِیف  ُرُّبَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن  ِهوُرْکَْملا َو  یَلَع  َرُّبَصَّتلَا 
َّنِإَف ًاْحفَص  َْکنَع  َّنَبَهْذَت  ِیتَّیِـصَو َو َال  ْمَّهَفَت  َهَراَِختْـسِالا َو  ِِرثْکَأ  َناَمْرِْحلا َو  َءاَطَْعلا َو  ِهِدَِیب  َّنِإَف  َکِّبَِرل  َِهلَأْسَْملا  ِیف  ِْصلْخَأ  ٍزیِزَع َو  ٍِعناَم 

 . ُهُمُّلَعَت ُّقِحَی  ٍْملِِعب َال  ُعَفَْتُنی  ُعَْفنَی َو َال  ٍْملِع َال  ِیف  َْریَخ  ُهَّنَأ َال  ْمَلْعا  َعَفَن َو  اَم  ِلْوَْقلا  َْریَخ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2357 

http://www.ghaemiyeh.com


.نیدلا لوصأ  یه  یتلا  هسمخلا  لوصألا  دحأ  اندنع و  نابجاو  امه  رکنملا و  نع  یهنی  فورعملاب و  رمأی  هرمأ 

لیـصفت دـیلابف و  عجنی  مل  نإف  ناسللاب  رکنملا  راکنإ  بجی  نوحلاصلا و  راربألا  مه  فورعملا  لـهأ  نـأل  هلهأ  نم  نکت  هلوق  ینعم  و 
.هیمالکلا یبتک  یف  روکذم  هبیترت  کلذ و 

.هل هلیح  راصنألا ال  دقف  نم  نأ  الإ  اهضاخل  نکمت  ول  نسحلا ع  نأ  ههبش  قحلا ال  یلإ  تارمغلا  ضخ  هلوق و 

حانج ریغب  يزابلا  ضهنی  له  و 

لوق امف  تلق  نإف  نسحلا ع  یلع  ریثک  موق  همدقف  هردـق  سانلا  دـنع  مظع  اذـهل  نیـسحلا ع و  وه  راصنألا  مدـع  عم  اهـضاخ  يذـلا  و 
 . نیدلا زازعإلف  نیسحلا  امأ  اوُقَّتَت و  ْنَأ  ّالِإ  یلاعت  هلوق  عم  هفوقولف  نسحلا  امأ  نایس  هلیضفلا  یف  اندنع  امه  تلق  کلذ  یف  مکباحصأ 

 . ربصلا یف  فاش  مالک  انم  مدقت  دق  ربصتلا  معنف  هلوق 

نأب هایإ  هرمأ  دارملا  امنإ  قدانب و  یف  اهلعج  عاقر و  رطـس  نم  سانلا  نم  موق  مویلا  هلعفی  ام  اـهب  ینعی  سیل  هراختـسالا  رثکأ  هلوق و  و 
 . رذی یتأی و  امیف  هللا  نم  هریخلا  بلطی 

.اثبع ناک  عفنی  مل  اذإ  هنأل  قح  لوق  عفنی  ملع ال  یف  ریخ  هلوق ال 

ابغرم مولعلا  نم  نکی  مل  امف  هرخآلا  عفن  وه  امنإ  عفنلا  نأل  کلذ  هیلإ و  بدـنی  بجی و ال  يأ ال  هملعت  قحی  ملعب ال  عفتنی  ـال  هلوق و 
ُْتغََلب ْدَق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب  ْيَأ  امهوحن  یقیطامثرألا و  هسدنهلا و  ملعک  کلذ  هرخآلا و  یف  هب  عافتنا  الف  بدـن  وأ  باجیإب  امإ  هیف 
یِسْفَن ِیف  اَِمب  َْکَیلِإ  َیِْضفُأ  ْنَأ  َنوُد  ِیلَجَأ  ِیب  َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُتْدَرْوَأ  َْکَیلِإ َو  ِیتَّیِصَِوب  ُتْرَدَاب  ًانْهَو  ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَر  ًاّنِس َو 

اَمَّنِإ ِروُفَّنلا َو  ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف  اَْینُّدـلا  ِنَِتف  يَوَْهلا َو  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْـسَی  ْوَأ  یِمْـسِج  ِیف  ُتْصُِقن  اَمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  ْوَأ 
ِّدِِجب َِلبْقَتْـسَِتل  َکُُّبل  َلِغَتْـشَی  َُکْبلَق َو  َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف  ُْهتَِلبَق  ٍءْیَـش  ْنِم  اَـهِیف  َیِْقلُأ  اَـم  ِهَِیلاَْـخلا  ِضْرَأـْلاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق 

ْنِم َكاَتَأَف  َِهبِرْجَّتلا  ِجَالِع  ْنِم  َتِیفوُع  ِبَلَّطلا َو  َهَنُوئَم  َتیِفُک  ْدَـق  َنوُکَتَف  ُهََتبِرْجَت  ُهَتَیُْغب َو  ِبِراَجَّتلا  ُلْهَأ  َكاَفَک  ْدَـق  اَم  ِْرمَْألا  َنِم  َِکیْأَر 
 . ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْسا  ِهِیتَْأن َو  اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلَذ 

نیتسلا زواجت  نأ  دعب  نسحلل  اهبتک ع  هیصولا  هذه 

 . ایانملا كرتعم  لاقف  نیعبسلا  نیتسلا و  نیب  ام  هللا ص  لوسر  دنع  رکذ  هنأ  يور  و 

لاثمأ نع  موصعم  ماـمإلا  نأ  هیأر و  یف  صقنی  نأ  زوجی  ـال  هنإ  لاـق  نم  لوق  نـالطب  یلع  لدـی  اذـه  ییأر  یف  صقنأ  نأ  وأ  هلوق ع 
هلوق کلذک  کلذ و 

نسحلل

ایندلا نتف  يوهلا و  تابلغ  ضعب  کیلإ  ینقبسی  وأ 
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.ایندلا نتف  نع  يوهلا و ال  تابلغ  نع  مصعی  نأ  بجی  مامإلا ال  نأ  یلع  لدی 

.سنألا نع  روفن  کلذ  عم  وه  ابکار و  نکمی  يذلا ال  بعصلا  ریعبلاک  يأ  روفنلا  بعصلاک  نوکتف  هلوق 

.ابطر ماد  ام  متخلا  لبقی  نیطلاک  مالغلا  لثملا  یف  ابصلا و  یف  وه  امنإ  ملعتلا  نأ  رکذ  مث 

.اومتخ امف  اماوقأ  متخلا  نکمأ  دق  مکف  تردق  نإ  بطر  کنیط  متخا و  رعاشلا  لاق  و 

 } ملعتلا رجحلا و  یف  شقنلاک  رغصلا  یف  ملعتلا  لاقی  ناک  هتلبق و  ءیـش  نم  اهیف  یقلأ  ام  هیلاخلا  ضرألاب  ثدحلا  بلق  وه ع  لثم  و 
 . ءاملا یلع  طخلاک  ربکلا  یف  ملعلا } .» :» د ( 1

ْيَأ اوفع  اوفـص  نآلا  تنأ  کیتأی  هبلط  فلکتن  هباستکا و  یف  هقـشملا  مشجتن  نحن  انک  يذـلا  يأ  هیتأن  انک  ام  کلذ  نم  كاتأف  هلوق 
ُتْدُـع یَّتَح  ْمِهِراَثآ  ِیف  ُتْرِـس  ْمِهِراَبْخَأ َو  ِیف  ُتْرَّکَف  ْمِِهلاَمْعَأ َو  ِیف  ُتْرَظَن  ْدَـقَف  ِیْلبَق  َناَک  ْنَم  َرُمُع  ُتْرِّمُع  ْنُکَأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َّیَُنب 

ِهِرَدَـک َو ْنِم  َِکلَذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  ْمِهِرِخآ  َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ  نم } .» د« ( 2 َعَم {  ُتْرِّمُع  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِمب  یِّنَأَک  َْلب  ْمِهِدَـحَأَک 
[ ُهَلِیلَج  ] ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ََکل  ُتْصَلْخَتْساَف  ِهِرَرَض  ْنِم  ُهَعْفَن 

ََکل ُْتیَّخَوَت  ُهَلیَِخن َو 

َِکلَذ َنوُکَی  ْنَأ  َِکبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْتعَمْجَأ  َقیِفَّشلا َو  َِدلاَْولا  ِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَر  َُهلوُهْجَم َو  َْکنَع  ُْتفَرَـص  ُهَلیِمَج َو 
ِمَالْسِْإلا َو ِِعئاَرَش  ِِهلیِوْأَت َو  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِمِیْلعَِتب  َکَئِدَْتبَأ  ْنَأ  ٍهَِیفاَص َو  ٍسْفَن  ٍهَمِیلَس َو  ٍهَِّین  وُذ  ِرْهَّدلا  ُلَبَتْقُم  ِرُمُْعلا َو  ُِلبْقُم  َْتنَأ  َو 

ْمِِهئاَرآ ْمِِهئاَوْهَأ َو  ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  اَم  َْکیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ  ُْتقَفْـشَأ  َُّمث  ِهِْریَغ  َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  ِهِماَرَح َال  ِِهلَالَح َو  ِهِماَـکْحَأ َو 
[ ِهِیف  ] َْکیَلَع ُنَمآ  ٍْرمَأ َال  َیلِإ  َکِمَالْسِإ  ْنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِهِیْبنَت  ْنِم  ُتْهِرَک  اَم  یَلَع  َِکلَذ  ُماَکْحِإ  َناَکَف  ْمِْهیَلَع  َسَبَْتلا  يِذَّلا  َْلثِم 

.ِهِذَه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  َكِدْصَِقل  َکَیِدْهَی  ْنَأ  َكِدْشُِرل َو  ِهِیف  ُهَّللا  َکَقِّفَُوی  ْنَأ  ُتْوَجَر  َهَکَلَْهلا َو  ِِهب  نم } .» هیف  د« ( 1 } 

کملعأ نأ  یلع  امزاع  تنک  هل  لاق  هارت  هظفل أ ال  رهاظ  هیـضتقی  ام  بسح  مـالکلا  ملع  نع  یهنلاـب  رعـشی  هدـعب  اـم  لـصفلا و  اذـه 
یف ههبـش  کیلع  لخدـت  نأ  تفخ  مث  هریغ  یلإ  کب  کـلذ  زواـجأ  ـال  هعیرـشلا و  ماـکحأب  هفرعملا  وه  هقفلا و  هریـسفت و  نآرقلا و 

کیـصوأ نأ  یلإ  لوألا  مزعلا  نع  تلدـعف  ساـنلا  نم  كریغ  یلع  سبتلا  اـم  هیلـصألا  کتدـیقع  یف  کـیلع  سبتلیف  نیدـلا  لوصأ 
 . نیدلا لوصأب  قلعتت  ایاصوب 

كدنع هیلصألا  رومألا  یماکحإ  ناکف  يأ  هکلهلا  هب  کیلع  نمآ  هلوق ال  یلإ  کلذ  ماکحإ  ناکف } .» :» ا ( 2 ناک {  هلوق ع و  ینعم  و 
ضوخلل اهراک  تنک  نإ  هیهلإلا و  رومألا } .» د« ( 3 مولعلا {  یف  رظنلا  یلإ  عجر  امیف  کنهذ  یف  اهب  کیصوأ  یتلا  هیـصولا  ریرقت  و 

[ کعم ]

 { .ا نم  ( 4 } 
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امبرف کنید  لوصأ  یف  كوکـشلا  كروتعت  هبـشلا و  کـب  بعـالتت  ـالمهم  يدـس  کـکرتأ  نأ  نم  یلإ  بحأ  هیلع  کـهیبنت  هیف و 
.هکلهلا یلإ  کب  کلذ  یضفأ 

نأ نینمؤملا  ریمأب  قیلی  سیل  نیفلکملا و  یلع  هبجاو  هللا  هفرعم  نإ  نولوقت  متنأ  کلذ و  یلع  هدلو  هیبنت  اهراک  ناک  اذ  املف  تلق  نإف 
هدـلول و افطل  نوکی  نأ  حلـصی  امب  هتفرعم  قیرط  نم  وأ  هللا ص  لوسر  هیـصو  قیرط  نم  امإ  ملع  هلعل  تلق  یلاعت  هللا  هبجوأ  اـم  هرکی 

ضوخلا مالکلا  ملع  یف  ضوخی  الأ  هل  حلـصألا  نأ  هعابط  هقالخأل و  هسرامملا  لوط  هل و  هبرجتلا  هرثکل  هل  هدسفم  نوکی  امب  هتفرعم 
نحن و هریغل و  هدسفم  هنیعب  رمألا  کلذ  رمأ  یف  هتحلـصم  ناسنإ  برف  فلتخت  رـشبلا  حـلاصمف  لمجلا  ئدابملاب و  عنتقی  نأ  یلکلا و 

عقت مل  اذإف  ههبشلا  دورو  دنع  الإ  بجت  الف  هضماغلا  هقیقدلا  تالیصفتلا  امأ  هلمجملا و  رومألا  الإ  اهنم  بجون  ملف  هفرعملا  انبجوأ  نإ 
 . تالیصفتلا یف  ضوخلا  هیلع  بجی  مل  فلکملا  سفن  یف  ههبشلا 

ریغ یلع  ارمع  ارمع و  رمعی  لـجرلا  رمع  لوـقت  هففخم  هروـسکم  میملا  هحوـتفم و  نیعلا  مهرخآ  یلإ  مهلوأ  عـم  ترمع  دـق  هلوـق ع 
 . حوتفملا وه  طقف و  امهدحأ  مسقلا  یف  لمعتسا  الیوط و  انامز  شاع  يأ  کیرحتلا  هردصم  سایق  نأل  سایق 

 . تمزع يأ  هیلع  تعمجأ  هلوق و  انع  ام  كدودص  نم  ینانع  لاق  ینمهأ  يأ  كرمأ  نم  ینانع  ثیح  هلوق ع 

رهدلا لبتقم  و 

اـضیأ و نصحمف  فع  اذإ  نصحم و  وهف  جوزت  اذإ  لـجرلا  نصحأ  هلثم  ذاوشلا و  نم  وـه  حـتفلاب و  لـبتقم  وـهف  مـالغلا  لـبتقا  لاـقی 
ینعمب هل  کهیبنت  هلوق  نم  هل  نوکی  نأ  یغبنی  جفلم و  وهف  رقتفا  اذإ  جفلأ  بهسم و  وهف  ثیدحلا  لاطأ  اذإ  بهسأ 

.هلجأل کهیبنت  تهرک  ام  يأ  اهلصأ  یلع  نوکت  وأ  هیلع 

نآرقلا ریسفت  نع  هب  لدعی  نأ  هرک  هنأ  وه  هیلإ و  ترـشأ  دق  یلب  تلق  نفلا  اذه  یلع  ههیبنت  هرک  اذ  امل  ترـسف  ام  نآلا  یلإ  تلق  نإف 
ناسنإلا یلع  فاخی  هقیقد  اهیلإ  تاهبـشلا  هلدألا و  لمأت  رظنلا و  هرجی  رومأ  یلع  ههبنف  هیلوصألا  رومألا  یف  ضوخلا  یلإ  هقفلا  ملع  و 
ههبـشلا رطخل  هضیرعتل  اهراک  ناک  نإ  هنایدلا و  لوصأ  یلع  ههیبنت  نم  ادب  هب  دجی  مل  هنأ  الإ  هتدـیقع  برطـضت  نأ  اهیف  ضوخلا  نم 

کلذ َو رکذ  یتأیس  هیلع و  هبتشی  امع  کسمی  نأ  هریغ و  یلإ  هزواجتی  کلذ و ال  مزلی  نأ  هرمأ  هلصفم و  ریغ  هیلمج  رومأ  یلع  ههبنف 
ِْهیَلَع یَـضَم  اَِمب  ُذْـخَْألا  َکـْیَلَع َو  ُهَّللا  ُهَضَرَف  اَـم  یَلَع  ُراَِـصْتقِالا  ِهَّللا َو  يَْوقَت  ِیتَّیِـصَو  ْنِم  ََّیلِإ  ِِهب  ٌذِـخآ  َْتنَأ  اَـم  َّبَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا 

َُّمث ٌرِّکَفُم  َْتنَأ  اَمَک  اوُرَّکَف  ٌرِظاَن َو  َْتنَأ  اَمَک  ْمِهِـسُْفنَِأل  اوُرَظَن  ْنَأ  اوُعَدَـی  َْمل  ْمُهَّنِإَـف  َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  َکـِئَابآ َو  ْنِم  َنُولَّوَأـْلا 
ْنُکَْیلَف اوُِملَع  اَمَک  َمَْلعَت  ْنَأ  َنوُد  َِکلَذ  َلَبْقَت  ْنَأ  َکُسْفَن  َْتبَأ  ْنِإَف  اوُفَّلَُکی  َْمل  اَّمَع  ِكاَْسمِْإلا  اُوفَرَع َو  اَِمب  ِذْـخَْألا  َیلِإ  َِکلَذ  ُرِخآ  ْمُهَّدَر 

ِیف ِْهَیلِإ  ِهَبْغَّرلا  َکَِهلِِإب َو  ِهَناَِعتْـسِالِاب  َِکلَذ  ِیف  َكِرَظَن  َْلبَق  ْأَدـْبا  ِتاَموُصُْخلا َو  ِقَلُع  ِتاَُهبُّشلا َو  ِطُّرَوَِتب  ٍمُّلَعَت َال  ٍمُّهَفَِتب َو  َِکلَذ  َُکبَلَط 
َعَمَتْجاَف َُکیْأَر  َّمَت  َعَشَخَف َو  َُکْبلَق  اَفَص  ْدَق  ْنَأ  َْتنَْقیَأ  ْنِإَف  ٍَهلَالَض  َیلِإ  َْکتَمَلْـسَأ  ْوَأ  ٍهَْهبُـش  ِیف  َْکتََجلْوَأ  ٍهَِبئاَش  ِّلُک  ِكْرَت  َکِقِیفْوَت َو 

[ َْتنَأ  ] ْنِإ ََکل َو  ُتْرَّسَف  اَمِیف  ْرُْظناَف  ًادِحاَو  ًاّمَه  َِکلَذ  ِیف  َکُّمَه  َناَک  َو 

َكِرِْکف َكِرَظَن َو  ِغاَرَف  َکِسْفَن َو  ْنِم  ُّبُِحت  اَم  ََکل  ْعِمَتْجَی  َْمل 
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 . ُلَْثمَأ َِکلَذ  ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َطَلَخ َو  ْوَأ  َطَبَخ  ْنَم  ِنیِّدلا  ُِبلاَط  َْسَیل  َءاَْملَّظلا َو  ُطَّرَوَتَت  َءاَوْشَْعلا َو  ُِطبْخَت  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَف 

اورظن لب  دیلقتلا  یلع  اورصتقی  مل  مهنإف  هتیب  لهأ  هئابآ و  نم  حلاصلا  فلسلا  هنسب  ذخأی  نأ  ضئارفلاب و  مایقلا  یلع  رـصتقی  نأ  هرمأ 
.اوفلکی مل  امع  كاسمإلا  اوفرع و  امب  ذخألا  یلإ  رمألا  رخآ  اوعجر  مث  هلدألا  اولمأت  مهسفنأل و 

سابعلا و رفعج و  هزمحک و  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  نم  نولوألا  نورجاـهملا  تلق  مهیلإ  راـشأ  نیذـلا  ءـالؤه  هفلـس  نم  تلق  نإـف 
.هصاخ هعیشلا  لوق  یف  بلطملا  دبعک  انباحصأ و  نم  ریثک  هعیشلا و  لوق  یف  بلاط  یبأک  ثراحلا و  نب  هدیبع 

مهب رـصتقملا  لمجلا  ئدابملا و  لهأ  نم  نکی  مل  هنإف  تلق ال  ءالؤه  هلمج  نم  ادودـعم  هسفن  نینمؤملا ع  ریمأ  نوکی  لهف  تلق  نإـف 
.مهمامإ هفاک و  رظنلا  لهأ  دیس  ناک  لب  هلدألا  لئاوأ  یلع  تایلقعلا  مهفیلکت  یف 

ناسنإلا رظنی  امک  مهسفنأل  اورظن  دقف  اهیف  اورکف  هلدألا و  اولمأت  اذإ  مهنأل  تلق  مهـسفنأل  اورظن  نأ  اوعدی  مل  هلوق  ینعم  ام  تلق  نإف 
هفرعم قیرط  یف  رظنلا  بوجو  یف  هجولا  وه  اذه  اهنم و  صالخلا  یف  رظنی  مل  نإ  هب  عقت  نأ  اهلیبس  همیظع  هرضم  نم  اهصلخیل  هسفنل 

.رظنلا لامهإ  نم  فوخلا  هللا و 

اوفلکی مل  امع  كاسمإلا  اوفرع و  امب  ذخألا  یلإ  هلوق  ینعم  ام  تلق  نإف 

اوفلکی مل  امع  كاسمإلا  هلدـع و  ئرابلا و  دـیحوت  ماسجألا و  ثودـح  فیرحت } .» هلدألا  :» ا ( 1 هلدأ {  لثم  اوفرع  اـمب  ذـخألا  تلق 
نیتمیقتـسم نیتکرح  لک  نیب  له  نأ  یف  مالکلا  إلملا و  إلخلا و  یف  مالکلا  لثم  هیفن و  أزجتی و  يذـلا ال  ءزجلا  تابثإ  یف  رظنلا  لثم 

یف اوضوخی  نأ  ئدابملا  لمجلا و  باحـصأ  مزلی  هنإف ال  هیلع  لدـعلا  دـیحوتلا و  لوصأ  فقوتی  امم ال  کـلذ  لاـثمأ  ـال و  مأ  نوکس 
 . نیرخآ موق  هفیظو  نم  وه  هیف و  ضوخلا  اوفلکی  مل  مهنأل  کلذ 

هقیقدلا لیـصافتلا  اوملعی  مل  مهنإ  انلق  دق  انأل  رظن  هیف  عضوملا  اذه  اوملع  امک  ملعت  نأ  نود  کلذ  لبقت  نأ  کسفن  تبأ  نإف  هلوق ع 
هفـص هنأل  بصن  عضوم  یف  هیف  تلمع  اـم  فاـکلا و  نإ  لاـقی  نأ  یغبنی  اوملع و  اـمک  ملعت  نأ  لوقی  اـهب و  نیملاـع  مهلعجی  فیکف 

املع و باصتنا  زاج  هقیقدلا و  لیـصافتلا  ملعت  نأ  نود  اوملع  امک  املع  کلذ  لبقت  نأ  کسفن  تبأ  نإف  هریدقت  فوذحم و  ردـصم 
نیب لصف  دـق  نوکی  نذإف  لوقی  نأ  لـئاقل  سیل  داـقتعا و  ملعلا  داـقتعا و  لوبقلا  نـأل  ملعلا  سنج  نم  لوبقلا  نـأل  لـبقت  هیف  لـماعلا 

لاملا و كاله  یف  ترـس  هداعـس  نم  اهئلم  افک  هللا  يزج  رعاشلا  لاق  اریثک  ءاج  دـق  امهنیب  لصفلا  نأل  یبنجأب  فوصوملا  هفـصلا و 
یف سانلا  یلع  هملع  هبتـشی  ام  عیمجب  نیملاع  نونوکی  توملا  دـعب  مهنإف  مهتوم  دـعب  نآلا  اوملع  امک  لاـقی  نأ  زوجی  مئاـن و  لاـملا 

.مهریغ نیملسملا و  نم  ریثک  لوق  یلع  هیقاب  سوفنلا  توملا و  دعب  هیرورض  فراعملا  نأل  ایندلا  هایحلا 

رظنلا كرت  نآرقلا و  یف  امب  ذخألا  یبنلا ص و  دیلقتب  رمأی  هنوک  مالکلا  رهاظ  نأ  تالیوأتلا  هذه  فلکت  یلإ  وعدی  يذلا  نأ  ملعا  و 
لهأ هیلع  یضم  امب  ذخألا  کیلع و  هللا  هضرف  ام  یلع  راصتقالا  هل  لوقی  فیک  هارت  مالکلا أ ال  رهاظ  وه  اذه  یلقعلا 

وه هنوفرعی و ال  ام ال  یلإ  مهب  تضفأ  اهنأل  تایلقعلا  اوکرت  تایعمـسلا و  یلإ  هرخأب  اوعجر  رظنلا  اولواح  امل  مهنإف  کفلـس  کتیب و 
.مهفیلکت نم 
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یلإ دوعلا  هکرت و  یلإ  هرخأب  رمألا  کب  یضفأ  نإ  رظنلا و  یف  مهکلسم  کلـست  نأ  تببحأ  ضحملا و  دیلقتلا  تهرک  نإف  هل  لاق  مث 
ریغ قحلل  ابلاط  نوکت  ههبـشلا و  نم  لاخ  مهلا  عمتجم  تنأ  رظنت و  نأ  یغبنیف  هنـسلا  باتکلا و  هب  درو  ام  تایعرـشلا و  نم  فورعملا 

هتمکح عم  هدلو  نینمؤملا ع  ریمأ  رمأی  نأ  اندنع  زجی  مل  یناعملا و  هذه  یـضتقی  ظفللا  رهاظ  اندجو  املف  ءارملا  لدجلا و  یلإ  دـصاق 
زوجی امب ال  رمأی  نأ  نم  هب ع  جرخی  هجو  یلع  همالک  لـیوأت  یلإ  اـنعجر  رظنلا  كرت  دـیلقتلاب و  .ا }  نم  هطقاـس  ( 1 هدلو {  هیلهأ  و 

 . هب رمأی  نأ  هلثمل 

هقیفوت و یف  هللا  یلإ  بغری  نأ  اـهنم  روـمأ  کـلذ  نوـملکتملا و  هرکذ  اـم  ضحمب  رظنلا  یف  عورـشلاب  مه  اذإ  هاـصوأ  دـق  هنأ  ملعا  و 
.هدیدست

.همصاخم ءارم و  هبلاغم و  لادجب و  ملعت ال  مهفتب و  يرظنلا  بولطملا  بلطی  نأ  اهنم  و 

.بهذملا کلذ  هرصن  اهب  لواحی  یتلا  تاهبشلا  یف  طروتلا  هنیعب و  بهذمل  هیبصعلا  حارطإ  اهنم  و 

.لالضلا یف  جلوت  یتلا  بئاوشلاب  ینعملا  وه  هسائرلا و  هب  بلطی  رمأ  هرصن  هداعلا و  فلإلا و  كرت  اهنم  و 

عوج نم  رمأب  رسلا  لوغشم  ریغ  رکفلا  عمتجم  بلقلا  یفاص  نوکی  نأ  اهنم  و 

[ عبش وأ  ]

.ادحاو امه  همه  هرکف و  نوکی  لب  همسقم  هعزوم  راکفأ  هریثک و  مومه  اذ  نوکی  بضغ و ال  وأ  قبش  وأ  «د } .» نم ( 1 } 

طروتی نمک  يدـتهت و  هطباخلا ال  ءاوشعلا  هقانلاک  تنک  ترظن  کلذ و  کل  عمتجی  مل  نإ  رظناف و  کلذ  لک  کل  عمتجا  اذإف  لاـق 
َّیَُنب اَی  ْمَّهَفَتَف  لضفأ  لثمأ و  کلذ  نع  كاسمإلا  اطلاخ و  وأ  اطباخ  ناک  نم  نیدلا  بلاط  سیل  همدق و  عضی  نیأ  ملعی  ءاملظلا ال  یف 

َّنَأ ِیفاَعُْملا َو  َوُه  َِیلَْتبُْملا  َّنَأ  ُدـیِعُْملا َو  َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأ  ُتیِمُْملا َو  َوُه  َِقلاَْخلا  َّنَأ  ِهاَیَْحلا َو  ُِکلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َِکلاَم  َّنَأ  ْمَلْعا  ِیتَّیِـصَو َو 
َْکیَلَع َلَکْشَأ  ْنِإَف  ُمَْلعَت  اَّمِم َال  َءاَش  اَم  ْوَأ  ِداَعَْملا  ِیف  ِءاَزَْجلا  ِءَالِْتبِالا َو  ِءاَمْعَّنلا َو  َنِم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  اَهَلَعَج  اَم  یَلَع  َّالِإ  َّرِقَتْـسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدلا 

َُکیْأَر َو ِهِیف  ُرَّیَحَتَی  ِْرمَْألا َو  َنِم  ُلَهْجَت  اَم  َرَثْکَأ  اَم  َتْمِّلُع َو  َُّمث  ًالِهاَج  ِِهب  َْتِقلُخ  اَم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَف  َِکَتلاَهَج  یَلَع  ُْهلِمْحاَف  َکـِلَذ  ْنِم  ٌءْیَش 
 . َِکلَذ َدَْعب  ُهُرِْصُبت  َُّمث  َكُرََصب  ِهِیف  ُّلِضَی 

سوفنلا لقتنت  یتلا  لکایهلا  یف  ءازجلا  اهب  ینعملا  اولاق  هیخـسانتلا و  نم  موق  ملعت  امم ال  ءاش  ام  وأ  هلوق  وه  هظفللا و  هذـهب  قلعت  دـق 
رقفلا و ماقـسألاک و  هبوقعلا  نم  عونب  ایندـلا  یف  بنذـملا  يزاجی  دـق  یلاعت  هللا  نأ  دـیری ع  نأ  زوجی  رهاظب و  هولاق  اـم  سیل  اـهیلإ و 

[ الوعفم  ] ناک نإ  باقعلا و  امهریغ و 

يرابلا وه  هقحتسمل و  زوجیف  هناهإلا  قاقحتسالا و  هجو  یلع  .د }  نم  ( 2 } 

يور هدئازلا و  ءابلاب  ءاش  امب  وأ  يور  دق  ضعبلا و  طقسی  ضعبلا و  یفوتسی  نأ  هلف  هقح  عیمجلا  نأل  طقف  مالیإلا  یلع  هنم  رصتقی  نأ 
(2 عماجت {  نأ  نکمی  ـال  هفـص  یلع  هنـأل  ایندـلا  یف  نسحملا  هب  يزاـجی  نأ  زوجی  ـالف  اـمأف } .» :» ا ( 1 باوثلا {  امأ  ملعی و  ـال  اـمب 
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 . هصاخ باقعلا  ءازج  یلع  ءازجلا  ظفل  لمحیف  فیلکتلا  .ا }  نم  هتبثأ  ام  و  «، عمتجی :» ب

نمؤملا ءامعنلاب و  اصوصخم  رفاکلا  نوک  وه  ردـقلا و  ءاضقلا و  رمأ  نم  ءیـش  کیلع  لکـشأ  نإ  لاقف و  یلوألا  هتیـصو  داـعأ ع  مث 
نوکـس یف  هب  کتلاهج  نحدقت  الف  داعملا  ریغ  یف  نوکی  دـق  داعملا و  یف  نوکی  دـق  ءازجلا  نوک  ءالتبالا و  نم  برـضب  اصوصخم 
ءالتبالا یلع  تینب  ایندـلا  نأ  یفاعملا و  یلتبملا  دـیعملا  ینفملا  تیمملا  ییحملا  وه  یلاعت  هللا  نأ  وه  هتلمج و  کتفرع  ام  یلإ  کبلق 

هدیری و ام  بسح  یلع  هرخآلا  ریغ  وأ  هرخآلا  یف  امإ  هدابع  يزاجی  هنأ  اهملعب و  یلاعت  هللا  رثأتـسی  رومأ  حـلاصمل و  امهنأ  ماعنألا و  و 
.هراتخی

رومأ دـعب  لوصو  اهیلإ  اهل  وأ  اهیلإ  اهل  لوصو  ملعلا ال  نم  هیاغ  کسفن  نبلطت  الف  الهاج  کـتقلخ  إدـبم  یف  تقلخ  اـمنإ  هل  لاـق  مث 
.لصألل اباحصتسا  هملع  نم  رثکأ  هرمع  هدم  هلهج  نوکی  نأ  قیقح  الهاج  قلخ  نمف  هدیدش  بعاتم  هبعص و 

لهجت ام  رثکأ  امف  دـعب  امیف  هملعت  نأ  کلذ  نم  ائیـش  تلهج  اذإ  كاسع  هل و  لاقف  هشاحیإ  اهب  كردتـسا  هملکب  هسنؤی  نأ  دارأ  مث 
لالحلا رحسلا  هعجانلا و  یقرلا  فیطللا و  .هجلاعملا }  : بطلا ( 3 بطلا {  نم  اذه  هفرعت و  هرصبت و  مث  هیف  ریحتت  رومألا و  نم 

[ ْنُکَْیلَف  ] َكاَّوَس َکَقَزَر َو  َکَقَلَخ َو  يِذَّلِاب  ْمِصَتْعاَف 

ِِهب َضْراَف  اَنُِّیبَن ص  ِْهیَلَع  َأَْبنَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  ِنَع  ِْئْبُنی  َْمل  ًادَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َُکتَقَفَـش َو  ُْهنِم  َُکتَبْغَر َو  ِْهَیلِإ  َكُدُّبَعَت َو  َُهل  ْنُکَْیل  َو 
 . ََکل يِرَظَن  َغَْلبَم  َتْدَهَتْجا  ِنِإ  َکِسْفَِنل َو  ِرَظَّنلا  ِیف  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنِإ  ًهَحیِصَن َو  َُکلآ  َْمل  یِّنِإَف  ًاِدئاَق  ِهاَجَّنلا  َیلِإ  ًاِدئاَر َو 

نع ربخی  مل  ادـحأ  نإ  هل  لاق  باتکلا و  هب  قطن  هعیرـشلا و  هب  تدرو  ام  عمـسلا و  یلع  دـمتعی  نأ  لوسرلا ص و  عابتاب  هرمأ  یلإ  داع 
رومألا نم  نمـضتت  مل  لیئارـسإ  ینب  ءایبنأ  بتک  نم  امهریغ  لیجنإلا و  هاروتلا و  نإف  قدـص ع  اـنیبن ص و  هنع  ربخأ  اـمک  یلاـعت  هللا 

يذلا ابرطضم و  ارکذ  روکذم  رخآلا  یف  هنع و  توکـسم  نیباتکلا  دحأ  یف  هنإف  داعملا  رمأ  یف  اصوصخ  نآرقلا و  هنمـضت  ام  هیهلإلا 
یف دهتجا  نإ  غلبی و  سیل  هنأ  دحأ و  لک  نم  هل  حصنأ  هنأ  هل  رکذ  مث  نآرقلا  وه  رمألاب  حرـص  ینعملا و  اذه  یف  عانقلا  اذـه  فشک 
ولأی اذک  یف  لجرلا  یلأ  کحصن  یف  رـصقأ  مل  احـصن  کلآ  مل  هلوق  هتحلـصم و  هراثیإ  هل و  هبح  هدشل  هل  وه ع  هغلبی  ام  هسفنل  رظنلا 

احـصن احـصن و  کل  ولآ  هلـصأ ال  ناک  هبـسنف و  ریمـضلا  یلإ  لعفلا  لـصوف  مـاللا  فذـح  هنکل  مزـال و  لـعفلا  لآ و  وهف  رـصق  يأ 
نینثا یلإ  فیکف  يدعتی  دحاو ال  لوعفم  یلإ  هنإف  ناث  لوعفم  هنأ  یلع  هباصتنا  نإ  يدنوارلا  هلاق  امک  سیل  زییمتلا و  یلع  بوصنم 

ثیح یـصوتف  اهلعب  دنع  فلـصت  هأرملا  یف  هلـصأ  هیلأ  الف  هیظح  الإ  لثملا  یف  لاوأ و  اهعمج  هرـصقم و  يأ  هیلآ  هأرما  هذه  لوقی  و 
.هبلق یلإ  ببحتلا  هیلإ و  ددوتلا  یف  هولأت  الأ  هوظحلا  اهتتاف 

.کفوخ يأ  کتقفش  هنم  هلوق و 

ِهِْکُلم َو َراَثآ  َْتیَأََرل  ُُهلُـسُر َو  َْکتَتََأل  ٌکیِرَـش  َکِّبَِرل  َناَک  َْول  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  یعرملا َو  مهب  داتریف  موقلا  مدقتی  لجرلا  هلـصأ  دـئار  و 
َْلبَق ٌلَّوَأ  ْلَزَی  َْمل  ًادـَبَأ َو  ُلوُزَی  ٌدَـحَأ َو َال  ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضی  ُهَسْفَن َال  َفَصَو  اَـمَک  ٌدِـحاَو  ٌَهلِإ  ُهَّنَِکل  ِِهتاَفِـص َو  َُهلاَْـعفَأ َو  َْتفَرََعل  ِِهناَْـطلُس َو 

[ َتَْبُثت ْنَأ   ] َمُظَع ٍهَیاَِهن  َِالب  ِءاَیْشَْألا  َدَْعب  ٌرِخآ  ٍهَِّیلَّوَأ َو  َِالب  ِءاَیْشَْألا 
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ِِهتَرِدـْقَم َو ِهَِّلق  ِهِرَطَخ َو  ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َِکْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَمَک  ْلَْـعفاَف  َکـِلَذ  َْتفَرَع  اَذِإَـف  ٍرََـصب  ْوَأ  ٍْبلَق  ِهَطاَـحِِإب  ُُهتَِّیبُوبُر  َُتْبثَت  ْنَأ  ْنَع 
[ ِِهَتبوُقُع ْنِم  ِهَنیِهَّرلا  َو   ] ِِهتَعاَط ِبَلَط  ِیف  ِهِّبَر  َیلِإ  ِِهتَجاَح  ِمیِظَع  ِهِزْجَع و  ِهَْرثَک 

 . ٍحِیبَق ْنَع  َّالِإ  َکَْهنَی  َْمل  ٍنَسَِحب َو  َّالِإ  َكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِهِطْخُس  ْنِم  ِهَقَفَّشلا  ِِهَتبوُقُع َو  ْنِم  ِهَیْشَْخلا  َو 

لوقلا ناک  اـمل  یلاـعت  ئراـبلل  ناـث  دوجولا  یف  ناـک  ول  هنأ  امهدـحأ  نیهجو  نم  یناـثلا  یفن  یلع  مـالکلا  اذـهب  لدتـسی  نأ  نکمی 
وه قحلا  ناک  ول  امیکح و  یناثلا  کلذ  نوکی  الأ  لاحم  هینثتلاب و  لوقلا  وه  قحلا  ناک  لب  اقح  هینادحولاب 

اذـه یلع  دـیحوتلا  نکل  دـیحوتلا  یلإ  اوعد  مهلک  ءایبنألا  نأل  هینثتلا  یلإ  نیفلکملا  وعدـی  الوسر  ثعبی  نأ  بجول  میکح  ناث  تابثإ 
یناثلا تابثإ  وه  قحلا و  یلإ  مهدشری  لالـضلا و  کلذ  یلع  نیفلکملا  هبنی  نم  ثعبی  نأ  میکحلا  یناثلا  یلع  بجیف  لالـض  ضرفلا 

یف ناث  تابثإ  یلإ  وعدی  لوسر  اناتأ  ام  انکل  زوجی و  کلذ ال  نیفلکملا و  داسفتسا  هفـسلا و  یلإ  کلذ  لامهإ  یف  ابوسنم  ناک  الإ  و 
ول هنأ  یناثلا  هجولا  لطاب  یناثلا  تابثإب  لوقلا  وه  هضیقنف و  اقح  ناک  الالض  نکی  مل  اذإ  الالض و  دیحوتلاب  لوقلا  نوک  لطبف  هیهلإلا 

تافـص نم  وأ  هلاعفأ  تافـص  نم  وأ  هلاعفأ  درجم  نم  امإ  هتابثإ  یلإ  قیرط  انل  نوکی  نأ  بجول  یلاعت  میدـقلل  ناث  دوجولا  یف  ناـک 
.فیقوتلا نمف  اذه  نم  اذه و ال  نم  وأ ال  هسفن 

تافص یه  هناطلس  هکلم و  راثآ  تیأرل  هلوق و  فیقوتلا و  وه  هلسر  کتتأ  هلوق  نأل  نینمؤملا ع  ریمأ  اهرکذ  یتلا  ماسقألا  یه  هذه  و 
.نارخآلا نامسقلا  امه  هتافص  هلاعفأ و  تفرعل  هلوق و  هلاعفأ و 

هلاعفأ نوک  یه  هلاعفأ و  تافص  امأ  ددعتلا و  یلع  لدی  لعاف و ال  یلع  لدی  امنإ  لعفلا  نأل  لطابف  لعفلا  درجم  نم  یناثلا  تابثإ  امأ 
یلع عرف  اهب  ملعلاف  ئرابلا  تاذ  تافـص  امأ  ددعتلا و  یلع  لدی  ملاع و ال  یلع  لدی  امنإ  هدـهاشن  يذـلا  ماکحألا  نإف  هنقتم  همکحم 

.رودلا مزل  اهب  هتاذ  انتبثأ  ولف  هتاذب  ملعلا 

هتابثإ یلإ  قیرط  ام ال  نأ  تبث  دق  اهلک و  ماسقألا  تلطب  اذإ  یناثلا و  یلإ  انوعدـی  هحیحـص  هزجعم  وذ  لوسر  انتأی  ملف  فیقوتلا  امأ  و 
.یناثلا تابثإب  لوقلا  لطب  هتابثإ  زوجی  ال 

اهتافـص یف  یلاعت  ئرابلا  تاذل  هسکاعم  یه  تاذ  یفن  نم  نوملکتملا  هدیری  ام  دضلاب  دـیری  سیل  دـحأ  هکلم  یف  هداضی  لاق ال  مث 
 . مالکلا اذه  نیب  هل  لوخد  رخآ ال  ثحب  دضلا  یفن  نإف  ریغ  یناثلا ال  یفن  هدارم  لب  ضایبلل  داوسلا  هداضمک 

.اقلطم هل  لوأ  لب ال  نیعم  لوأ  دودحم و  دح  هل  اقبس  ءایشألل ال  قباس  میدق  یلاعت  ئرابلا  نأ  هل  رکذ  مث 

.هنیعم هیاغ  یلإ  یهتنت  سیل  هقلطم  هیرخآ  ءایشألا  رخآ  اذه  عم  وه  لاق و  مث 

.لوقعلا راصبألا و  اهب  طیحت  نأ  نع  تلج  هیبوبر  هل  نأ  رکذ  مث 

اذـه یف  اضیأ  انمظن  نم  انهاه  رکذـن  نحن  هفیطل و  ءایـشأ  طمنلا  اذـه  یف  انمظن  نم  انرکذ  ینعملا و  اذـه  یف  ضوخ  انم  قبـس  دـق  و 
الف و یلوق  كاذ  نمف  كانه  هرکذن  مل  ام  هقیرطلا  بابرأ  هقیرط  یلع  هبطاخملا  هاجانملا و  وه  هب و  انرهتـشا  يذـلا  اننف  یف  ینعملا و 
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انیس نبا  لصو  ام  هللا 

نکت الف  یبلق  تقرحأ  دق  يالوم  اهنم أ  و 

دق امک  نینس  اوهات  یسوم  موق  اهنم  و 

انودشرت الف  مکیجانن  مک 

یلع ایندلا  نم  یسآ  ام  هللا  اهنم و  و 

تلق رانلا  ینتلخدأ  نإ  کقح  اهنم و  و 

اومرجتت نإ  منغی و  اوحفصت  نإف 

یلقع راحی  کیف  ترکف  اذإ  اهنم  و 

ملاع کنإ  بر  ای  اهنم  و 

هئاوغإ نع  تنبأ  و 

َلاَْثمَْألا اَمِهِیف  ََکل  ُْتبَرَـض  اَِهلْهَِأل َو  َّدِـعُأ  اَم  ِهَرِخْآلا َو  ِنَع  َُکتْأَْبنَأ  اَِهلاَِقْتنا َو  اَِهلاَوَز َو  اَِـهلاَح َو  اَْینُّدـلا َو  ِنَع  َکـُتْأَْبنَأ  ْدَـق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَـی 
اُولَمَتْحاَف ًاعیِرَم  ًاباَنَج  ًابیِـصَخ َو  ًالِْزنَم  اوُّمَأَف  ٌبیِدَـج  ٌلِْزنَم  ْمِِهب  اَبَن  ٍْرفَـس  ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَْینُّدـلا  َرَبَخ  ْنَم  ُلَثَم  اَمَّنِإ  اَْـهیَلَع  َوُذْـحَت  اَِـهب َو  َِربَتْعَِتل 

َِکلَذ ْنِم  ٍءْیَِـشل  َنوُدِـجَی  َْسیَلَف  ْمِهِراَرَق  َلِْزنَم  ْمِهِراَد َو  َهَعَـس  اُوتْأَِیل  ِمَعْطَملا  ََهبوُشُج  ِرَفَّسلا َو  َهَنوُشُخ  ِقیِدَّصلا َو  َقاَِرف  ِقیِرَّطلا َو  َءاَثْعَو 
ْمِِهلِْزنَم ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَش  ًامَْرغَم َو َال  ِهِیف  ًهَقَفَن  َنْوَرَی  ًاَملَأ َو َال 

[ َیلِإ  ] ْمُهاَنْدَأ َو 

ْمُهَْدنِع َعَْظفَأ  ْمِْهَیلِإ َو َال  َهَرْکَأ  ٌءْیَش  َْسیَلَف  ٍبیِدَج  ٍلِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَبَنَف  ٍبیِصَخ  ٍلِْزنَِمب  اُوناَک  ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَِهب  َّرَتْغا  ِنَم  ُلَثَم  ْمِِهتَّلَحَم َو  ْنِم 
 . ِْهَیلِإ َنوُریِصَی  ِْهیَلَع َو  َنوُمُجْهَی  اَم  َیلِإ  ِهِیف  اُوناَک  اَم  ِهَقَراَفُم  ْنِم 

.نورفاسم يأ  نیکستلاب  رفس  موق  هب و  يدتقا  يأ  يذتحی  هلاثم  يذتحا  وذحی و  هیلع  اذح 

.بیصخلا لزنملا  دض  بیدجلا  لزنملا  اودصق و  اومأ  و 

.مضلاب يداولا  عرم  دق  بشعلا و  إلکلا و  وذ  میملا  حتفب  عیرملا  بانجلا  و 

.اهتقشم قیرطلا  ءاثعو  ءانفلا و  بانجلا  و 
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معطملا هبوشج  و 

.هعم .هب }  مدتؤی  ام  : مدألا ( 1 مدأ {  يذلا ال  هنإ  لاقی  بوشجم و  بیشج و  ماعط  هظلغ 

ثرتکی هنإف ال  هقشم  هقیرط  یف  یقلف  بیـصخ  لزنم  یلإ  بدج  لزنم  نم  رفاس  نمک  هرخآلل  اهیف  لمع  ایندلا و  فرع  نم  لثم  لوقی 
ابیحر الزنم  رجهی  کنـض و  لزنم  یلإ  رفاسی  نمک  هنإف  هرخآلا  رمأ  لمهأ  ایندـلل و  لمع  نم  سکعلاـب  بلطی و  اـم  بنج  یف  کلذـب 

نم اذه  ابیط و 

.رفاکلا هنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  هللا ص  لوسر  لوق 

ُّبُِحت اَمَک َال  ِْملْظَت  اََهل َو َال  ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  َکِسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَم  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  َكِْریَغ  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  ًاناَزیِم  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َّیَُنب  اَی 
ْنِم ْمَُهل  ُهاَضْرَت  اَِمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َكِْریَغ َو  ْنِم  ُهُِحبْقَتْـسَت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـسا  َْکَیلِإ َو  َنَسُْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأ  َمَلُْظت َو  ْنَأ 

ِباَْبلَْألا ُهَفآ  ِباَوَّصلا َو  ُّدِـض  َباَجْعِْإلا  َّنَأ  ْمَلْعا  ََکل َو  َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَم َال  ْلُقَت  ُمَْلعَت َو َال  اَم  َّلَق  ْنِإ  ُمَْلعَت َو  اَـم َال  ْلـُقَت  َـال  َکِـسْفَن َو 
 . َکِّبَِرل ُنوُکَت  اَم  َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإ  َكِْریَِغل َو  ًانِزاَخ  ْنُکَت  َکِحْدَک َو َال  ِیف  َعْساَف 

.هسفنل هرکی  ام  هیخأل  هرکی  هسفنل و  بحی  ام  هیخأل  بحی  یتح  دبع  نامیإ  لمکی  عوفرملا ال  ثیدحلا  یف  ءاج 

بحت امک ال  ملظت  هلوق ع و ال  ینعم  وه  اذه  هقلطأف و  کعم  هللا  لعفی  نأ  بحت  ام  یعم  لعفا  كولملا  ضعبل  يراسألا  ضعب  لاق  و 
 . ملظت نأ 

. { . صصقلا 77 هروس  ( 1 َْکَیلِإ {  ُهّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  یلاعت َو  هللا  لوق  نم  نسحأ  هلوق و  و 

نم ضرا  يور و  كریغ و  نم  هحبقتـست  ام  کسفن  نم  حبقتـست  نأ  لاقف  هءورملا  نع  فنحألا  لئـس  کـسفن  نم  حبقتـسا  هلوق و  و 
 . نسحأ یه  کل و  سانلا 

.اعنقم الوق  هیف  انمدق  دقف  همذ  یف  درو  ام  بجعلا و  امأ  و 

هقافنإ و هیف  یعـسلا  هلوصح و  یف  حدک  يذلا  لاملا  وه  انهاه  حدکلا  قافنإلاب و  تبـستکا  ام  بهذأ  يأ  کحدک  یف  عسا  هلوق ع و 
 . كریغل انزاخ  نکت  هلوق و ال  رئاظن  مدقت  دق  هحیصف و  هملک  هذه 

لباـقی نأ  بجوف  هنم  همیظع  همعن  هدـشر  یلإ  هاـیإ  هتیادـه  نـأل  کـلذ  هدـشرل و  هادـه  ذإ  نوـکی هللا  اـم  عـشخأ  نوـکی  نأ  هرمأ  مث 
ِداَِیتْرِالا َو ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  یَنِغ  ُهَّنَأ َال  ٍهَدیِدَش َو  ٍهَّقَشَم  ٍهَدیَِعب َو  ٍهَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  رکشلا َو  نم  برض  هنأل  عوشخلاب 

ِلْهَأ ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  َْکیَلَع َو  ًالَابَو  َِکلَذ  ُلِْقث  َنوُکَیَف  َِکتَقاَط  َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  َالَف  ِرْهَّظلا  ِهَّفِخ  َعَم  ِداَّزلا  َنِم  َکِـغَالَب  ِرْدَـق 
ٌرِداَق َْتنَأ  ِهِدیِوْزَت َو  ْنِم  ِْرثْکَأ  ُهاَّیِإ َو  ُْهلِّمَح  ُهِْمنَتْغاَف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ُْثیَح  ًادَغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َكَداَز  ََکل  ُلِمْحَی  ْنَم  ِهَقاَْفلا 
ًهَبَقَع َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َِکتَرْسُع َو  ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  َكاَنِغ  ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْـسا  ِنَم  ِْمنَتْغا  ُهُدِجَت َو  َالَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ِْهیَلَع 

[ ًاْرمَأ  ] ُحَْبقَأ اَْهیَلَع  ُئِْطبُْملا  ِلِْقثُْملا َو  َنِم  ًالاَح  ُنَسْحَأ  اَهِیف  ُّفِخُْملا  ًادُوئَک 
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[ َِکب اَهَِطبْهَم   ] َّنَأ ِعِرْسُْملا َو  َنِم  ًالاَح 

ٌبَتْعَتْـسُم ِتْوَْملا  َدَْعب  َْسیَلَف  َِکلُولُح  َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِئِّطَو  َِکلوُُزن َو  َْلبَق  َکِسْفَِنل  ْدَتْراَف  ٍراَن  یَلَع  ْوَأ  ٍهَّنَج  یَلَع  اَّمِإ  ََهلاَحَم  اَِهب َال  َکَِطبْهَم 
 . ٌفَرَْصنُم اَْینُّدلا  َیلِإ  َو َال 

اقیرط کلس  نم  هقـشملا و  دیدش  هفاسملا  دیعب  اقیرط  کیدی  نیب  نإ  لاقف  فورعملا  هقدصلا و  لاملا و  قافنإب  لصفلا  اذه  یف  هرمأ 
نم لمحت  نأ  كایإف  کلذ  هرفس  یف  رهظلا  فیفخ  نوکی  نأ  هیاغلا و  هغلبی  ام  ردق  دازلا  نم  دوزتی  هسفنل و  داتری  نأ  نع  هل  ینغ  الف 

تقو ادـغ  هب  کیفاویف  کنع  لقثلا  کلذ  لمحی  نم  نیکاسملا  ءارقفلا و  نم  تدـجو  اذإ  کیلع و  الابو  نوکی  کلقثی و  اـم  لاـملا 
هدجت الف  کلام  بلطت  کلعلف  هایإ  هلمحف  هجاحلا 

وأ هیفاه  ادبک  معطأ  وأ  هیداص  هماه  یقـس  نم  هنجلا  هل  بجوأ  نهنم  هدـحاوب  وأ  نهب  هللا  یتأ  نم  سمخ  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  ءاج 
.هیناع هبقر  قتعأ  وأ  هیفاح  امدق  لمح  وأ  هیراع  هدلج  اسک 

َنُونِمُْؤی َنیِذَّلَا  َنیِقَّتُْمِلل  ًيدُـه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  ملا  أرقف  عفدـناف  معن  لاق  نآرقلا  نم  ائیـش  اـنل  تأرق  ول  مصـألا  متاـحل  لـیق 
اهیأ اولاقف  َنوُقِْفُنی } . » ْمُهاْنقَزَر  اّمِم  َو  : » هءارقلا هرقبلا 1-3،و  هروس  ( 1 نوزنکی {  َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اّمِم  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  ِْبیَْغلاـِب َو 

ِءاَعُّدلا َو ِیف  ََکل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَلْعا  متنأ َو  اذـکه  نکل  متقدـص و  لاق  لزنأ  اذـکه  ام  خیـشلا 
[ َکَْنَیب ُهَْنَیب َو   ] ْلَعْجَی َْمل  َکَمَحْرَِیل َو  ُهَمِحْرَتْسَت  َکَیِطُْعِیل َو  َُهلَأْسَت  ْنَأ  َكَرَمَأ  َِهباَجِْإلِاب َو  ََکل  َلَّفَکَت 

ِْهَیلِإ ََکل  ُعَفْشَی  ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْمل  ُْهنَع َو  َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو 

[ ِهَحیِضَْفِلل َتْضَّرَعَت   ] ُْثیَح َکْحَضْفَی  َْمل  َِهباَنِْإلِاب َو  َكْرِّیَُعی  َْمل  ِهَمْقِّنلِاب َو  َْکلِجاَُعی  َْمل  َِهبْوَّتلا َو  َنِم  َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی  َْمل  َو 

ِنَع َکَعوُُزن  َلَعَج  َْلب  ِهَمْحَّرلا  َنِم  َکِْسیُْؤی  َْمل  ِهَمیِرَْجلِاب َو  َکِْشقاَُنی  َْمل  َِهباـَنِْإلا َو  ِلُوبَق  ِیف  َکـْیَلَع  ْدِّدَُـشی  َْمل  َیلْوَأ َو  َکـِب  ُهَحیِـضَْفلَا 
َكاَِدن َو َعِمَس  ُهَْتیَداَن  اَذِإَف  ِباَتِْعتْسِالا  َبَاب  ِباَتَْملا َو  َبَاب  ََکل  َحَتَف  ًارْشَع َو  َکَتَنَسَح  َبَسَح  ًهَدِحاَو َو  َکَتَئِّیَس  َبَسَح  ًهَنَـسَح َو  ِْبنَّذلا 

یَلَع ُهَْتنَعَتْسا  ََکبوُرُک َو  ُهَتْفَشْکَتْسا  َکَموُمُه َو  ِْهَیلِإ  َتْوَکَش  َکِسْفَن َو  َتاَذ  ُهَْتثَْثبَأ  َِکتَجاَِحب َو  ِْهَیلِإ  َْتیَْـضفَأَف  َكاَوَْجن  َِملَع  ُهَْتیَجاَن  اَذِإ 
ِیف َلَعَج  َُّمث  ِقاَزْرَْألا  ِهَعَـس  ِناَدـْبَْألا َو  ِهَّحِـص  ِراَمْعَْألا َو  ِهَداَیِز  ْنِم  ُهُْریَغ  ِِهئاَطْعِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َـال  اَـم  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَـس  َكِرُومُأ َو 
َالَف ِِهتَمْحَر  َبِیبآَش  َتْرَطْمَتْـسا  ِِهتَمِْعن َو  َباَْوبَأ  ِءاَعُّدـلِاب  َتْحَتْفَتْـسا  َْتئِـش  یَتَمَف  ِِهَتلَأْسَم  ْنِم  ِهِیف  ََکل  َنِذَأ  اَِـمب  ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم  َْکیَدَـی 

[ َکَّنَِطنُْقی ]

ِلِمْآلا ِءاَطَِعل  َلَزْجَأ  ِِلئاَّسلا َو  ِرْجَِأل  َمَظْعَأ  َِکلَذ  َنوُکَِیل  َُهباَجِْإلا  َْکنَع  ْتَرِّخُأ  اَمَّبُر  ِهَّیِّنلا َو  ِرْدَـق  یَلَع  َهَّیِطَْعلا  َّنِإَف  ِِهَتباَجِإ  ُءاَْطبِإ  َکَّنَطِّنَُقی 
[ ُهاَطُْعت  ] َالَف َءْیَّشلا  َْتلَأَس  اَمَّبُر  َو 

ْنُکَْتلَف ُهَتِیتوُأ  َْول  َِکنیِد  ُكَالَه  ِهِیف  ُهَْتبَلَط  ْدَـق  ٍْرمَأ  َّبُرَلَف  ََکل  ٌْریَخ  َوُه  اَِمل  َْکنَع  َفِرُـص  ْوَأ  ًالِجآ  ْوَأ  ًـالِجاَع  ُْهنِم  ًاْریَخ  َتِیتوُأ  ُهاَـتُْؤت َو 
.َُهل یَْقبَت  ََکل َو َال  یَْقبَی  ُلاَْملاَف َال  ُُهلَابَو  َْکنَع  یَْفُنی  ُُهلاَمَج َو  ََکل  یَْقبَی  اَمِیف  َُکَتلَأْسَم 

 . ءاعدلا یف  لوقلا  مدقت  دق 
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.باوثلا قحتسی  حیبق  هنأل  حیبقلا  كرات  نأ  وه  انباحصأ و  نیب  هیلع  قفتم  اذه  هنسح  بنذلا  نع  کعوزن  لعج  لب  هلوق 

ِهَئِّیَّسلِاب َءاج  ْنَم  اِهلاْثمَأ َو  ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  یلاعت  هلوق  یلإ  هراشإ  اذه  ارشع  کتنـسح  بسح  هدحاو و  کتئیـس  بسح  هلوق 
. { . ماعنألا 160 هروس  ( 1 اهَْلثِم {  ّالِإ  يزُْجی  الَف 

 . کتجاح يأ  کسفن  تاذ  هتثثبأ  هلوق و 

 . هصلاخ نکت  مل  اهلعلف  هینلا  یلإ  دئاع  رمأ  کلذ  نأ  اهنم  هباجإلا  ءاطبإ  ببس  یف  اهوجو  هل  رکذ  مث 

.هقشملا ردق  یلع  باوثلا  نأل  لئاسلا  رجأل  مظعأ  نوکیل  ترخأ  امبر  هنأ  اهنم  و 

 . نیلاحلا یف  وأ  الجآ  وأ  الجاع  امإ  لئاس  امم  اریخ  لئاسلا  یطعیل  ترخأ  امبر  هنأ  اهنم  و 

.نیدلا یف  هدسفم  هایإ  هئاطعإ  یف  نأل  لئاسلا  نع  کلذ  فرص  امبر  هنأ  اهنم  و 

هربابجلا نیأ  بیطلا  وبأ  لاـق  هغلاـب و  هظع  هیف  ققحم  قداـص  ینعم  حیـصف و  فیرـش  ظـفل  هل  یقبت  ـال  کـل و  یقبی  ـال  لاـملاف  هلوق 
. { . هناوید 2:334 ( 2 اوقب {  نیقب و ال  امف  زونکلا  اوزنک  یلألا  هرساکألا 

.کنع هبجحی  نم  يوری  و 

.کنم هدوجوم  هحیضفلا  ثیح  يأ  هحیضفلا  ثیح  يور  و 

رفاغ 60. هروس  ( 3 ْمَُکل {  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعُْدا  یلاعت  هلوق  یلإ  هراشإ  هباجإلاب  کل  لفکت  ءاعدلا و  یف  کل  نذأ  دق  هلوق  یف  نأ  ملعا  و 
{ .

. { . ءاسنلا 32 هروس  ( 4 ِِهلْضَف {  ْنِم  َهّللا  اُولَئْس  هلوق َو  یلإ  هراشإ  کیطعیل  هلأست  نأ  رمأ  هلوق و  یف  و 

. { . لافنألا 33 هروس  ( 1 َنوُرِفْغَتْسَی {  ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهّللا  َناک  ام  هلوق َو  یلإ  هراشإ  کمحریل  همحرتست  هلوق و  یف  و 

ْمِِهتائِّیَـس ُهّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  ّالِإ  هلوق  یلإ  هراشإ  هبوتلا  نم  تأـسأ  نإ  کـعنمی  مل  هلوق و  یف  و 
ِءاَقَْبِلل َو ِءاَنَْفِلل َال  اَْینُّدـِلل َو  ِهَرِخِْآلل َال  َْتِقلُخ  اَـمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو  ناقرفلا 70 } . هروس  ( 2 ًامیِحَر {  ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  ٍتانَـسَح َو 

[ ِلِْزنَم  ] ِیف َکَّنَأ  ِهاَیَْحِلل َو  ِتْوَْمِلل َال 

ُْهنِم ْنُکَف  ُهُکِرْدـُم  ُهَّنَأ  َّدـُب  ُُهِبلاَط َو َال  ُُهتوُفَی  ُُهبِراَـه َو َال  ُْهنِم  وُْجنَی  َـال  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُدـیِرَط  َکَّنَأ  ِهَرِخْـآلا َو  َیلِإ  ٍقیِرَط  ٍهَْغُلب َو  ِراَد  ٍهَْعُلق َو 
َتْکَلْهَأ ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلَذ  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َلوُحَیَف  َِهبْوَّتلِاب  اَْهنِم  َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَق  ٍهَئِّیَس  ِلاَح  یَلَع  َْتنَأ  َکَکِرُْدی َو  ْنَأ  ٍرَذَح  یَلَع 

َكَرْذِـح َو ُْهنِم  َتْذَـخَأ  ْدَـق  َکَِـیتْأَی َو  یَّتَح  ِْهَیلِإ  ِتْوَْملا  َدـَْعب  یِـضُْفت  ِْهیَلَع َو  ُمُجْهَت  اَـم  ِرْکِذ  ِتْوَْملا َو  ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَـی  َکَـسْفَن 
ُهَّللا َكَأَّبَن  ْدَـقَف  اَْهیَلَع  ْمِِهُبلاَکَت  اَْهَیلِإ َو  اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ِدَالْخِإ  ْنِم  يَرَت  اَِمب  َّرَتْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َكَرَْهبَیَف َو  ًهَتَْغب  َکَِیتْأَی  َكَرْزَأ َو َال  َُهل  َتْدَدَـش 
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[ اَهَسْفَن ََکل  ْتَتَعَن   ] اَْهنَع َو

ُلُکْأَی ِضَْعب َو  یَلَع  اَهُـضَْعب  ُّرِهَی  ٌهَیِراَض  ٌعاَبِـس  ٌهَیِواَع َو  ٌبَالِک  اَُـهلْهَأ  اَـمَّنِإَف  اَـهیِواَسَم  ْنَع  َکـَل  ْتَفَّشَکَت  اَهِـسْفَن َو  ْنَع  َکـَل  َیِه  ْتَعَن 
اَهَریِغَص اَهُرِیبَک  ُرَهْقَی  اَهَلِیلَذ َو  اَهُزیِزَع 

اَهُمیُِـسی ٌمیِـسُم  اَهُمیُِقی َو َال  ٍعاَر  اََهل  َْسَیل  ٍثْعَو  ٍداَِوب  ٍهَهاَع  ُحوُرُـس  اََـهلوُهْجَم  ْتَبِکَر  اََـهلوُقُع َو  ْتَّلَـضَأ  ْدَـق  ٌهَلَمْهُم  يَرْخُأ  ٌهَلَّقَعُم َو  ٌمَعَن 
ْمِِهب ْتَبِعَلَف  ًّابَر  اَهوُذَخَّتا  اَِهتَمِْعن َو  ِیف  اُوقِرَغ  اَِهتَْریَح َو  ِیف  اوُهاَتَف  يَدُْهلا  ِراَنَم  ْنَع  ْمِهِراَْصبَِأب  ْتَذَخَأ  یَمَْعلا َو  َقیِرَط  اَْینُّدلا  ُمِِهب  ْتَکَلَس 

 . َقَْحلَی ْنَأ  َعَرْسَأ  ْنَم  ُکِشُوی  ُناَعْظَْألا  ِتَدَرَو  ْدَق  ْنَأَک  ُمَالَّظلا  ُرِفُْسی  ًاْدیَوُر  اَهَءاَرَو  اَم  اوُسَن  اَِهب َو  اُوبَِعل  َو 

موقی نأ  یلإ  جاتحی  هبحاص  ناک  اذإ  هعلق  سلجم  اذه  لاقی  نطوتـسمب و  سیل  يأ  ماللا  نوکـس  فاقلا و  مضب  هعلق  لزنم  اذه  لوقی 
هیراعلا لاملا  وه  اضیأ  هعلقلا  هلحر و  یلع  يأ  هعلق  یلع  مه  اضیأ  لاقی  هرم و  دعب  هرم 

.هعلقلا لاملا  سئب  ثیدحلا  یف  و 

.دحاو ینعم  یلإ  عجری  هلک  و 

 . شیعلا نم  هب  غلبتی  ام  هغلبلا  هغلب و  راد  هلوق و 

.ههاعلا مهتیشام  تباصأ  موقلا  هاعأ  هفآلا  ههاعلا  حراسلا و  لاملا  وه  حرس و  عمج  حورسلا  ههاع و  حورس  هلوق 

.هیف یشمی  نم  یلع  قشی  هیف و  بیغی  لب  هیف  فخلا  رفاحلا و  تبثی  ثعو ال  داو  و 

.ثعولا یف  اوعقو  موقلا  ثعوأ  و 

 . اهاعری عار  اهمیسی  میسم  و 

هدنع نمل  هکرحم  لاثمأ  هثالث  لصفلا  رخآ  یلإ  مالظلا  رفسی  ادیور  هلوق 

یلإ تلصو  املف  یظفح  نم  هیلع  اهتأرقف  هیـصولا  هذه  ثدح  ذئموی  انأ  هللا و  همحر  دابع  نب  دمحم  جرفلا  وبأ  ینأرقتـسا  دادعتـسا و 
بلقلا یساق  ارابج  ناک  طقس و  هدیدش و  هحیص  حاص  عضوملا  اذه 

یناشاک

هچنآ رد  هک  یتسرد  هب  سپ  تنیبت ) امیف  ناف   ) تانیاک دیـس  رب  تاولـص  تاـیطعلا و  بهاو  ترـضح  دـماحم  زا  سپ  اـما  دـعب ) اـما  )
و  ) نم رب  افجرپ  راگزور  ندیـشکرس  و  یلع ) رهدـلا  حومج  و   ) نم زا  افو  یب  يایند  ندرک  تشپ  زا  ینع ) ایندـلا  راـبدا  نم   ) متـسناد

داـی زا  ياوس ) نم  رکذ  نع   ) ارم دراد  یم  زاـب  هک  تسا  يزیچ  ینعزی ) اـم   ) نم يوس  هب  ترخآ  ندروآ  يور  و  یلا ) هرخـالا  لاـبقا 
نم توف  سپ  زا  هچنآ  هب  نم  ندوـمن  يراوـخمغ  نتـشاد و  تمه  زا  و  یئارو ) اـمب  ماـمتهالا  و   ) نم زا  ریغ  تسه  هک  یـسک  ندرک 
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مغ نودـب  سانلا ) مومه  نود   ) نم هب  تسا  درفتم  هک  متـسه  یتیثیح  هب  نم  هکنآ  ریغ  یبد ) رفت  ثیح  ینا  ریغ   ) هیویند روما  زا  تسا 
هن یبقع  لاوها  هب  تسا  نم  ناج  مغ  نیمه  اـیند  رد  تسا  نم  سفن  مزـال  هک  يزیچ  ینعی  نم  ناـج  مغ  یـسفن ) مه   ) ناـمدرم ياـه 
نع ینفرـص  و   ) نم ریبدـت  اب  هشیدـنا  ییار )  ) ارم درک  قیدـصت  سپ  ینقدـصف )  ) .اـیند هب  تسا  قلعتم  هک  يروما  زا  رگید  ییاـهزیچ 

یـضفاف  ) نم راک  ندوب  صلاخ  يرما ) ضحم   ) نم يارب  تخاـس  ادـیوه  و  یل ) حرـص  و   ) نم سفن  يور  زا  ارم  دـینادرگ  و  یئاوه )
یتسار هب  و  بذک ) هبوشی  قدص ال  و   ) يزاب وا  رد  تسین  هک  يدـهج  دـج و  هب  بعل ) هیف  نوکی  دـج ال  یلا   ) ارم دـیناسر  سپ  یب )
عوقولا ققحم  هک  ییاـهراک  هب  ندـش  مزـالم  رارقلاراد و  هب  ندومن  تلحر  ارم  دـش  فشکنم  هک  یغورد ، نآ  هب  تسین  طوـلخم  هک 

کتدجو لب   ) اندابکا اندالوا  بجوم : هب  دوخ  ياضعا  زا  یـضعب  دنبلد  دنزرف  يا  ار  وت  متفای  یـضعب ) کتدجو   ) راک رخآ  رد  تسا 
ناک یتح   ) هرفاو لیاضف  هریثک و  مولع  رد  نم  هباثم  نیـشناج و  ماـما و  نم  زا  دـعب  یتسه  هک  اریز  دوخ  همه  ار  وت  متفاـی  هکلب  یلک )

هب رگا  گرم  اییوگ  و  كاتا ) ول  توملا  ناک  و   ) نم هب  هدیسر  ینباصا )  ) وت هب  دسرب  هک  يزیچ  اییوگ  هک  یتیاغ  ات  کباصا ) ول  ائیش 
راک زا  یـسفن ) رما  نم   ) ارم تساوخ  هچنآ  ینینعی ) ام   ) وت راک  زا  ارم  تساوخ  سپ  كرما ) نم  ینانعف   ) نم هب  هدمآ  یناتا )  ) دیآ وت 

هب یشاب  يوق  تشپ  هک  لاحنآ  رد  هب ) ارهظتسم   ) ار دوخ  هتـشون  نیا  اذه ) یباتک   ) يوس هب  متـشون  سپ  کیلا ) تبتکف   ) مدوخ سفن 
لمع هب  ار  نآ  نم  تامم  تایح و  لاح  رد  ینعی  موش  یناف  ای  تینف ) وا   ) وت يارب  منام  یقاب  نم  رگا  کـل ) تیقب  اـنا  نا   ) هتـشون نآ 

.يروآ

یلمآ

ینیوزق

نم و رب  هنامز  یشکرس  یـشومش و  .نم و  زا  ایند  ندینادرگ  تشپ  زا  تشگ  اراکـشآ  نشور و  ارم  هچنآ  هلمج  رد  هک  یتسردب  سپ 
زا دـنامیم  نم  یپ  رد  هچناب  مامتها  و  وا ، ریغ  داـی  زا  درادـیمزاب  ارم  هچنآ  تسا  لـصاح  نم ، يوسب  توم  ینعی  ترخآ  ندروآ  يور 
نم .مروخ  رگید  يزیچ  مغ  منک و  یـسک  زا  دای  نم  هک  تسین  نآ  تقو  تشگ  اراکـشآ  تالاح  نیا  هک  زورما  ینعی  .دنزرف  هناخ و 
مغ ره  و  مدش ، وسکی  اه  هشیدـنا  همه  زا  هک  اجنآ  زا  نکیلو  ما  هدـناشفا  نوک  ود  زا  تسد  یمه  هک  ما  هدـنامرد  دوخ  راک  رد  نانچ 
نم اـب  دوب  باوـث  قدـص و  ضحم  هچنآ  نم  يار  سپ  مداد ، داـی  زا  شیوـخ  راـک  زج  راـک  ره  و  مداـهن ، رطاـخ  زا  شیوـخ  مغ  ریغ 

رد هک  شـشوک  دج و  راکب  ارم  دیناشک  سپ  تخاس  اراکـشآ  نم  يارب  شغیب  نم  رما  صلاخ  دـینادرگب و  اهاوه  زا  ارم  و  تفگزاب ،
هراپ دـنزرف  يرآ  دوخ  ضعب  ارت  متفای  دوبن  هتخیمآ  بذـک  شغ و  چـیه  ناب  هک  قدـص  یتسارب و  و  دـشابن ، بعل  يوهل و  چـیه  نآ 

وا زا  و  دریگ ، وا  ياج  هک  ور  نآ  زا  دوخ  لک  متفای  هکلب  ضرالا  یلع  یشمت  اندابکا  اننیب  اندالوا  امنا  و  لیق : دق  صخـش و  زا  تسیا 
رگا ایوگ  و  تسا ، هدیسر  ارم  دسرب  ارت  یتبیصم  رگا  ایوگ  هکنآ  ات  دراذگب ، وا  قوقح  و  دراد ، هدنز  وا  مان  هزات و  وا  راثآ  و  دنامزاب ،

اب ار  فلخ  دـنزرف  قحلا  مشیدـنا و  دوخ  راک  رد  هک  مشیدـنا  نآ  وت  تاـیح  توم و  راـک  رد  ینعی  .تسا  هدـمآ  ارم  ارت  دـیایب  گرم 
حالص و تایح و  توم و  یـشوخ و  یتخـس و  و  دراد ، دلاو  رـش  ریخ و  مکح  وا  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  دشاب ، مکح  نیا  صخش 

تبقاع ناج و  هار  زا  ار  نالماک  و  دشاب ، یناف  تایح  نیا  رهاظ  ندـب و  تالاح  هار  زا  تبـسن  نیا  ار  ناصقان  نکیل  مکح  نامه  داسف 
رد یـصخش  هتـشاگنا  هدـیدان  هدـید  ارناشیا  دـنا و  هدـیرب  شیوخ  دـنزرف  زا  نت  هب  رایخا  دابع  زا  یـضعب  يور  نآ  زا  یقاب  ناهج  نآ 

نیا يور  رد  وت  ندید  زا  ارم  دمآ  بجع  هک  دیسرپ  وا  زا  تشذگب  نوچ  و  تسیرگنیم ، يرـسپ  رد  دیدب  ار  مهدا  میهاربا  جح  مسانم 
رظن وا  رد  یتعاس  هدـش ، هدیـسر  یناوج  متخانـش  اجنیا  نونکا  و  مدرک ، اهر  خـلب  هب  يدرخ  رد  ار  وا  تسا  نم  رـسپ  نیا  تفگ : .درم 
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مغ و رد  سپ  مداشگب  دوخ  يور  رب  هودـنا  ياهرد  و  مداـهن ، وا  قارف  رب  لد  مدـیربب و  وا  زا  مدیـسرتب  دوخ  رب  هنتف  نآ  زا  سپ  مدرک 
رگا ناب ، راهظتـسا  يور  زا  ار  همان  نیا  وتب  متـشون  سپ  مدوخ  رما  زا  ارم  دنکفا  یم  مامتها  مغ و  رد  هچنآ  وت  رما  زا  ارم  دنکفا  مامتها 
رطاخ ارم  ینک  لمع  ناـب  نوچ  هک  مدرک  يوق  تشپ  اـیاصو  نیاـب  وت  راـک  رد  ینعی  موش ، یناـف  مریمب و  رگا  وت و  يارب  مشاـب  یقاـب 

هک ار  قـالخا  مراـکم  مکح و  بادآ و  تافـص و  عیمج  تسا  يواـح  اـیاصو  نیا  هچ  مشاـب ، هتفر  ناـهج  زا  دـنچ  ره  دـشاب  هدوسآ 
، هتخاس بذهم  هداد و  تضایر  لیاضف  ناب  رمع  تدم  رد  ار  دوخ  سیفن  سفن  ترـضحنآ  و  دنا ، هتفای  ءادـتها  ناب  ادـخ  هار  ناکلاس 

ءایبنا رورس  ناب  ءادتقا  ادخ و  لوسر  رثا  ءافتقا  رد 

یجیهال

امب و مامتهالا  ياوس و  نم  رکذ  نع  ینعزی  ام  یلا  هرخالا  لابقا  یلع و  رهدلا  حومج  ینع و  ایندلا  رابدا  نم  تنیبت  امیف  ناف  دعب ، اما  »
یضفاف يرما ، ضحم  یل  حرـص  ياوه و  نع  ینفرـص  ییار و  ینقدصف  یـسفن ، مه  سانلا  مومه  نود  یب  درفت  ثیح  ینا  ریغ  یئار ،

ینباصا و کباصا  ول  ائیـش  ناک  یتح  یلک ، کتدجو  لب  یـضعب  کتدجو  بذک ، هبوشیال  قدـص  بعل و  هیف  نوکیال  دـج  یلا  یب 
وا کل  تیقب  انا  نا  هب ، ارهظتـسم  اذه  یباتک  کیلا  تبتکف  یـسفن ، رما  نم  ینینعی  ام  كرما  نم  ینانعف  یناتا ، كاتا  ول  توملا  ناک 

« .تینف

ایند ندینادرگور  زا  متخانش  نم  هک  يزیچ  نآ  رد  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
یم عنم  هک  تسا  يزیچ  نآ  نم ، گرم  ندـش  کـیدزن  ینعی  نم ، يوـس  هب  ترخآ  ندروآور  نم و  رب  راـگزور  یـشکرس  نم و  زا 

هک ییاجنآ  زا  هکنیا  رگم  ار ، مدوخ  راـک  ریغ  يراـک  هب  ندرک  ماـمتها  ار و  مدوخ  ریغ  لاـح  ندرک  رکذ  زا  ارم  دراد  یمزاـب  دـنک و 
نم ریبدت  دیدرگ  باوص  ینعی  نم ، ریبدت  نم  هب  تفگ  تسار  سپ  نامدرم ، ياههودنا  نودب  نم ، هودنا  نم  هب  دیدرگ  اهنت  درفنم و 

، دشاب ایند  زا  تلحر  هک  ارم ، راک  رما و  صلاخ  نم  يارب  زا  درک  حیرـصت  دشاب و  قلخ  تیاده  هک  نم ، شهاوخ  زا  ارم  دینادرگرب  و 
غورد هب  طوـلخم  دـشابن  هک  ینتفگ  تسار  یندرک و  يزاـب  وا  رد  دـشابن  هـک  یندرک  شـالت  داـهتجا و  يوـس  هـب  ارم  دـیناشک  سپ 
يزیچ هک  ایوگ  هکنیا  ات  تبحم ، هقالع ي  تیثیح  زا  ینعی  .مدوخ  نیع  مامت و  ار  وت  متفای  هکلب  مدوخ ، زا  یضعب  ار  وت  متفای  ینتفگ ،

زا نم  يارب  زا  دش  مهتم  سپ  نم ، هب  تسا  هدمآ  وت  هب  تسا  هدمآ  رگا  گرم  هک  ایوگ  نم و  هب  تسا  هدیسر  وت  هب  تسا  هدیسر  رگا 
نیا هک  ار  مدوخ  هتـشون ي  وـت  يوـس  هب  مسیوـنب  هک  مدرک  هدارا  سپ  .نم  سفن  رما  زا  نم  يارب  زا  دوـب  مهتم  هک  يزیچ  نآ  وـت  رما 

لـصاح .وت  زا  مدرگ  تسین  ای  وت ، يارب  زا  منامب  یقاب  رگا  مباتک ، نیا  ظفح  طایتحا و  هدـننک ي  بلط  هک  یتلاـح  رد  دـشاب ، هتـشون 
هب مامتها  زا  ارم  دراد  یمزاب  دـنک و  یم  عنم  نم  تلحر  تقو  ندیـسر  ترخآ و  هب  ندروآ  يور  هچ  رگا  هکنیا و  مالـسلا  هیلع  مالک 

مسیونب هک  دیدرگ  ثعاب  تسا ، نم  اب  وت  راک  تیثیح  نیا  زا  ینم و  نیع  هکلب  ینم  زا  یـضعب  هک  وت  راک  مامتها  اما  مدوخ ، ریغ  راک 
.ار همان  تیصو  نیا  وت  يارب  زا 

یئوخ

درفت ثیح  هلوق : اـهل ، ربخ  لوصوم  هظفل  اـم ، هلوق : و  بارعـالا : .طـلخلا  جزملا و  بوشلا :)  ) صلاـخلا ضحملا :)  ) ینفکی ینعزی :) )
ع)  ) نسحلا هنبا  یلا  اهجرخا  همات  هماع  هیصو  هذه  ینعملا : .هل  ءازجلا  هلزنمب  کیلا  تبتکف  هلوق : طرشلا و  ینعم  نمـضتی  فرظ  یب ،
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لب ملـسم  لکل  ایداشرا  اروتـسد  اهب  یفک  و  هیفاولا ، هیلمعلا  همکحلا  فونـص  هیفاشلا و  هیفاکلا  حئاصنلا  ظعاوملا و  عاونا  اهیف  عمج  و 
ادـلو ع )  ) نسحلا هنبا  نم  درج  و  نیدـلاولا ، عیمجل  اجذومن  وا  لکلل  ادـلاو  هیکزلا  هسفن  نم  درج  مالـسلا ) هیلع   ) هناکف ناسنا ، لـکل 

و مالـسالا : همال  الیجنا  اذـه  هتیـصو  نوکتل  ظعاوملا  مظن  حـئاصنلا و  درـس  مت  دالب ، يا  یف  ءانبالا  عیمجل  اـجذومن  وا  دـالوالا  لـکل 
.رادتقا حالس و ال  الب  ارذنم  ارشبم  اماما  الا  نوکی  الف  هلازتعا  هماضتها و  هدعب و  هتماعز  یلا  ریشی  نسحلا  هنبا  یلا  هیصولا  هذه  هیجوت 

زا نارگید و  دای  زا  هک  تخیوآرد  يا  هزادناب  ترخآ  دـماشیپ  راگزور و  موجه  ایند و  تشگرب  هظحالم  زا  نمب  دـعب - اما  همجرتلا :
یبوخب ار  دوخ  راک  متشذگ و  ینارسوه  زا  متخانش و  ار  دوخ  متخادرپ و  دوخب  همه  زا  نوچ  هکنیا  زج  تشادزاب  منآ  نیاب و  مامتها 

هکیئاج ات  متخانش  مدوخ  همه  هکلب  هن  متفای  شیوخ  زا  هراپ  ار  وت  متساخرب و  غورد  یب  یتقادص  ریذپان و  هتـسخ  یـششوکب  مدیمهف 
وتب کمک  يارب  ار  همان  نیا  و  دوخ ، راکب  هک  مراد  هجوت  اجنآ  ات  وت  راکب  مشاـب و  هدرم  نم  يریمب  رگا  تسا و  نم  دـنزگ  تدـنزگ 

.مریمب هچ  منامب و  هچ  يریگب  رظن  رد  هک  متخادرپ 

يرتشوش

لابقا یلع و  رهدـلا   ) .هکلمی ثیحب ال  راص  اذا  هبکارب : سرفلا  حـمج  نم  حومج ) ینع و  ایندـلا  رابدا  نم  تنیبت  اـمیف  ناـف  دـعب  اـما  )
امیف ینناف  يور  هلوق و  نا  امک  اهمـسا ، اـهنوک  حـضاو  هنا  نا )  ) ربخ اـم )  ) بتک هیرـصملا )  ) یـشحم نا  بیرغلا  نم  اـم ) یلا  هرخـالا 

نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف اذکه  ینبغری )  ) ینعم الب  اضیا  تنیبت )  ) لوعفم امف  هیلع  و  تنیبت ،
ياوـس و نم  رکذ  نع  (. ) هیطخلا مثیم و  نـبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف اـمک  ینعنمی  يا : ینعزی ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا ) ( ) ایندـلا و 

یف اتـضرتعا  بنع  یتبحب  يدهملا  ریزو  دواد  نب  بوقعی  وخا  دواد  نب  رمع  تام  امل  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف یئارو .) امب  مامتهالا 
نم يرما  لکل  اهیف  هلبقم  ثادـحالا  کیزعا و  فیک  و  ناطح : نب  نارمع  تیب  مهدـشناف  اـیزعم ، هنییع  نب  نایفـس  مهیلا  راـص  هقلح ،
لبق هسفنل  رظنلا  نع  زجعی  الا  هرظنلا ، هل  تلیطا  هیفاعلا و  سبلا  نم  قحا  ام  تلاق : مث  اـتیم  هیبارعا  تضمغ  ناـیبلا )  ) یف لغـش و  هسفن 

، هتوفا ینارا ال  ینبلطی و  توملا  يرا  لاقف : هتیحل  یف  ءاضیب  هرعـش  هداتق  نب  سایا  يار  .هسفن و  نیب  هنیب و  هلایحلا  و  هتحاسب ، لولحلا 
هلوقب دارملا  نا  حضاو  و  اذه ، .هتیب  مزل  .یبیش و  یل  اوبهف  یبابـش  مکل  تبهو  دق  دعـس ! ینب  ای  رومالا ، تائجف  نم  بر  ای  کب  ذوعا 
یئارو امب  مامتهالا  نع  يا : لاقف : یلوالا  هیرـصملا  یـشحم  برغا  و  اهلها ، ایندـلا و  روما  نم  یئارو ) امب  مامتهالا  و  ( ) مالـسلا هیلع  )
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مکـسفنا ال مکیلع  ( ) یـسفن مه  سانلا  مومه  نود  یب  درفت  ثیح  ینا  ریغ   ) .هرخـالا رما  نم 

نا هلـصا  و  هرکب ،) نس  ینقدص   ) مهلاثما نم  و  ییار ) ینقدـصف  (. ) متیدـتها اذا  لض  نم  مکرـضی  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
اهب نکـست  هظفل  هذـه  و  عدـه ،) عدـه   ) هبحاص هل  لاقف  رکبلا  رفن  مث  لزاب ، هبحاص : لاقف  هنـس ؟ ام  لاقف : رکب  یف  الجر  مواس  الجر 
یتا هنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  يوری  هدیبعوبا : لاق  ینادیملا  لاثما  نم  .هرکب و  نس  ینقدص  لاق : يرتشملا  هعمـس  املف  لبالا ، راغص 
لاقف يرخالا - هلیبقلل  نالف - ونب  بلغ  لب  لاقف : تآ  هاتا  مث  .کلذ  رکناف  نالف ، ونب  بلغف  اولتتقا ، نالف  ینب  نالف و  ینب  نا  هل : لـیقف 
سنا مل  ینا  اما  هیواعم : هل  لاقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع دعب  هیواعم  یلع  فنحالا  لخد  ورمعوبا : لاق  .هرکب  نس  ینقدص  مالسلا :) هیلع  )

یبا نبا  یلا  کبلط  سنا  مل  و  ناریحلا ، حبذ  هرـصبلا  هیحانب  حـبذت  شیرق  ناوفـس و  مهب  کلوزن  دعـس و  ینبب  لمجلا  موی  کلازتعا 
هرــصن یلع  نیفــص  موــی  مـیمت  ینب  کضیــضحت  سنا  مـل  و  یل ، هللا  هـلعج  ارما  ینع  لــیزتل  هموــکحلا  یف  کلخدــی  نا  بلاــط 

و  ) .هعولـض هیلع  توطنا  امب  ینربخ  يا : هرکب - نس  ینقدـص  لاق : هیواعم ؟ کـل  لاـق  اـم  فنحـالل : لـیق  هدـنع  نم  جرخاـملف  ، یلع
تبهذ حیرـص ) نبل   ) نم یل ) حرـص  و  (. ) يوه يوه  نم   ) اولاـق و  هللا ) لـیبس  نع  کلـضیف  يوـهلا  عـبتت  ـال  و  ( ) ياوـه نع  ینفرص 
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نع قحلا  حرـص   ) مهلاثما نم  و  يرما ) ضحم  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) .هتوغر
: يا یـضفاف )  ) .هب يراوتی  هیف  رمخ  وتـسم ال  فئاطلاب  عضوم  ناذلج  لیق  ناذلجب ) تحرـص  (، ) دـبزلا نع  ضخملا  حرـص  (، ) هضحم

یف امک  کتدجو ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  کتدجو ) و  بذک ، هبوشی  قدص ال  و  بعل ، هیف  نوکی  دـج ال  یلا  یب   ) .رج
و اندابکا .) اندالوا   ) اولاقف یلک ) کتدجو  لب  یضعب   ) .واولل هجو  الف  ثیح )  ) باوج هنال  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  )

بـسن  ) یف .مهنم و  متـسل  مکنم و  مهنال  لاق : انب ؟ نودـجی  ام ال  اندالواب  دـجن  اـنلاب  اـم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لـیق  ربخلا  یف 
یف یبنلا  ءاضعا  نم  اوضع  ناک  سابعلا  هارما  لضفلا  ما  تار  ع )  ) نیسحلاب مالسلا  اهیلع  همطاف  تلمح  امل  يریبزلا :) بعـصم  شیرق 

نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هنیعـضرتف امالغ  همطاف  دـلت  اهل : لاقف  کلذـب  یبنلا  تربخاف  اهتیب ،
(: دادغب خیرات   ) یف .مثق و  کنبا  نابلب  ایندلا )

هبحا الثمتم : لاقف  هبحتا ؟ نیرـضاحلا : ضعب  هل  لاقف  رثکی ، اـم  هل  هبحملا  نم  رهظاـف  ریغـص ، هل  ینب  اـموی  جارـسلا  نبا  سلجم  رـضح 
حطابالاب یناک  و  ریرج : لوق  داحتالا  یف  لیق  امم  ینباصا ) کباصا  ول  ائیش  ناک  یتح   ) هلان مث  رقفلا  قاذ  ناک  دق  هلام  حیحـشلا  بح 

یـش ء کسم  اذاف  لالزلا  ءاملاب  هرمخلا  جزمی  امک  یحور  یف  کحور  تجزم  رخآ : لاق  اباصملا و  وه  تبـصا  ول  یناری  قیدص  نم 
یـش ء کسم  اذاف  قتفلا  کسملا  یف  ربنعلا  لعجی  امک  یحور  یف  کـحور  تلعج  رخآ : لاـق  لاـح و  لـک  یف  اـنا  تنا  اذاـف  ینـسم 

سفنلل تحبصاف و  یسفن  ضعب  یـسفنب  تنفد  لاق : مث  هنبا  یبارعا  نفد  یناتا ) كاتا  ول  توملا  ناک  و   ) قرتفن انا ال  تنا  اذاف  ینـسم 
( یباتک  ) اذخا هیرصملا )  ) یف اذکه  یباتک ) کیلا  تبتکف  یـسفن ، نم  ینینعی  ام  كرما  نم   ) .ینمها يا : ینانعف )  ) نیفد نفاد و  اهنم 
نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .اضیا اذه )  ) هدعب هنم  ذـخای  نا  هیلع  ناک  و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) نم

نیعملا و  ینف ، ول  هنم  افلخ  باتکلا  نوکیف  تینف ) وا  کل  تیقب  انا  نا  هب  ارهظتسم   ) .اضیا هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف ناتملکلا  و  ایندلا )
لجعاف مراکملا  یلا  تیعد  اذاف  هموی  براک  كابا  نا  ینبا  رعاشلا : لاق  .یقب  ول 

هینغم

ینا ریغ  تنیبت ، لوعفم  ام )  ) ینعزی ام  و  بارعالا : .انیعتسم  ارهظتسم : .ینفرـص و  ینفدص : .ینعنمی و  ینعزی : .نایـصعلا و  حومجلاو :
و هرثکا ، وا  رمعلا  بهذ  یئارو .) یلا - رابدا - نم  تنیبت  امیف  ناف  : ) ینعملا .تبتک  لـعاف  نم  لاـح  ارهظتـسم  ءانثتـسالا و  یلع  بصن 

فارـصنالا و  يریـصم ، یترخاب و  مامتهالا  یلا  ینوعدـی  لاحلا  هعیبطب  اذـه  و  اعرـسم ، توملا  ینئاج  و  تیقال ، ام  يرهد  نم  تیقال 
هیف و ال يوه  ایار ال  تیار  دقف  اهریغ  نود  یـسفنب  متها  هظحللا  هذه  یف  ینا  نم  مغرلا  یلع  و  خلا ..) درفت  ثیح  ینا  ریغ   ) هدع امع 

کباصا ول  ائیـش  ناک  یتح   ) اهتاذ یـسفنب  مامتها  کب  ماـمتهالاف  نذا  و  یلک ) کتدـجو  لـب  یـضعب ، کتدـجو   ) ینا وه  و  هبئاـش ،
یه هذه  .دجوی  مل  ول  اهب  یظحیل  ناک  ام  هل  نیع  هرق  و  هدوجول ، ارارکت  ادادتما و  هدلو  دوجو  يری  دلاو  لک  اذکه  و  خلا ..) ینباصا 

ثیدحلا یف  و  اهماثآ ، نم  هللااب  ذوعن  هیناویح  هزیرغ  اهنکل  و  يرا - امیف  نونجلا - هعرـصلاب و  هبـشا  یه  ..دلولا و  وحن  نیوبالا  هفطاع 
یف اهیلع - ثعابلاف  هیوبا  وحن  دـلولا  هفطاع  اما  هدـلاو ، دـلاو و  لـک  اـهب  رعـشی  هقیقح  هذـه  .نولخبی و  نونبجی و  دـالوالا  فیرـشلا :

.نباغتلا و  14 مهورذحاف - مکل  اودع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  نا  هناحبس : لاق  .نامزلا  اذه  دالوا  هصاخب  هحلـصملادرجم ، بلغالا -
.مهورذحاف مکل  اودع  مکتاهما  مکئابآ و  نم  نا  لاق : ام 

ررکت و  اهلج ، وا  هدلاخلا  همیقلا  هیـصولا  هذه  نیماضم  لک  ینعملا : هب ، تذخا  تنا  تذـخا  نا  يا  تنا  نا  ینب ، ای  ینب  يا  بارعالا :
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نکل و  يراقلا ء ، یلع  اریسیت  و  اهب ، اکربت  اهل و  اریدقت  همح  هلمج و  لک  نم  مامالا  دارم  حرشن  اذه  عم  و  هقباسلا ، بطخلا  یف  ارارم 
.احاضیا اهدیزی  وا  اهیلا ، هفیضن  دیدجل  انیدتها  اذا  الا  تارورکملا  تاحضاولا و  زواجتن  دق  و  بنطن ، زجون و ال 

هدبع

رما نم  یئارو : امب  مامتهالا  و  تنیبت …  لوعفم  اـم  ياوس : نم  رکذ  نع  هبلغت …  هواصعتـسا و  رهدـلا  حومج  یلع : رهدـلا  حومج  و 
: کیلا تبتکف  یسفن  رما  نم  هصلاخ …  رمالا  ضحم  يارلل و  ینفرص  یف  ریمضلا  هفرـص و  هفدص  یئاوه : نع  ینفرـص  و  هرخالا … 

… کسفن يوه  کبلق و  لیم  یلع  کیلا  بتکا  امب  انیعتسم  يا  هب  ارهظتسم  هلوق  خلا و  کیصوا  یناف  هلوق  وه  بتک  لوعفم 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک تسا  يزیچ  نم ، هب  ترخآ  ندروآور  و  نم ، رب  راگزور  یـشکرس  و  نم ، زا  اـیند  ندرک  تشپ  زا  متـسناد  هچنآ  رد  نیا ، زا  سپ 
زا هک  تسین  راوازس  ماگنه  نینچ  رد  اریز   ) دراد یم  زاب  دنزرف ) یئاراد و  هناخ و  زا   ) تسا نم  یپ  هچنآ  هب  ششوک  ریغ و  دای  زا  ارم 

هودـنا نوچ  یلو  مشاب ) تسا  یتخبکین  تداعـس و  بجوم  هک  یلئاضف  ددـصرد  یتسیاب  هکلب  مروخ ، يزیچ  مغ  ای  هدرک  دای  یـسک 
ارم ما  هشیدنا  سپ  مدرب ) دای  زا  ار  دوخ  هودنا  زج  هودنا  ره  دوخ و  راک  زج  هاگ  ره   ) دیدرگ رـصحنم  نم  هب  مدرم  ياههودـنا  هن  نم 
هب ارم  دومن  راداو  سپ  تخاس ، راکـشآ  ار  ایند ) زا  چوک   ) نم راک  تقیقح  و  تشادزاب ، سفن  شهاوخ  وزرآ و  زا  هتـشادنپ  تسرد 

تـشپ نم  هب  ایند  مدـید  نوچ  هصـالخ   ) دـشاب یمن  غورد  هب  هتخیمآ  هک  یتسار  هب  و  تسین ، هچیزاـب  نآ  رد  هک  یـشالت  شـشوک و 
زا یئزج  ار  وت  هک ) اجنآ  زا  یلو  متخاس ، رود  ار  دوخ  راک  هشیدـنا  زج  يا  هشیدـنا  ره  هب  موش ، ترخآ  رفـس  هدامآ  یتسیاـب  هدرک و 
هک يروط  هب  دراد ) یقاب  ار  شمان  هتفرگ  وا  ياج  نوچ   ) متفای دوخ  مامت  هکلب  تسا ) صخـش  زا  يا  هراـپ  دـنزرف  نوچ   ) متفاـی دوخ 

هتفاـیرد ار  هک  تسا  نآ  دـنام  دـبایرد  ار  وـت  گرم  رگا  و  تسا ، هدروآور  نم  هـب  هـک  تـسا  نآ  دـننام  دروآ  ور  وـت  هـب  يزیچ  رگا 
رد ارم  مدوخ  راک  هک  يروط  هب  وت  راک  ارم  دنکفا  هودـنا  رد  و  تسا ( شیوخ  راک  رد  هشیدـنا  دـننام  وت  راک  رد  ما  هشیدـنا  هصالخ  )
هب رگا  هک  يا  همان  تیـصو   ( درک يوق  تشپ  نآ  هب  هک  یلاح  رد  متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  تهج ( نیا  هب   ( سپ دنکفا ، یم  هودـنا 

.مریمب ای  وت  يارب  مشاب  یقاب  رگا  دشاب ( هدوسآ  مرطاخ  یئامن  لمع  نآ 

ینامز

یم راشف  دـنزرف  هب  هقالع  يور  همه  زا  شیب  یلو  دـهد  یم  تیونعم  هب  هجوت  زاـب  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنزرف  هب  هجوت 
دنزرف نتشک  هک  يرصع  رد  صوصخب  .نادنزرف  صوصخب  ناتـسدریز  هب  هجوت  يارب  ناهج  هب  هدنزومآ  تسا  يا  هتکن  نیا  دروآ و 

( .داد میهاوخ  قزر  ار  امش  اهنآ و  ام  .دیشکن  یکنسرگ  سرت  زا  ار  دوخ  نادنزرف   ) .دوب یعیبط  رما  کی 

يزاریش دمحم  دیس 

ییمرب یلع )  ) هنایـصع هبلغت و  يا  رهدـلا ) حومج  و   ) اـهبلاغ بهذ  ذا  ینع ) ایندـلا  راـبدا  نم   ) تملع يا  تنیبت ) اـمیف  ناـف  دـعب  اـما  )
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امب و مامتهالا  و   ) .یسفن رماب  لوغـشم  ینال  ياوس ) نمم  رکذ  نم   ) ینعنمی يا  ینعزی ) ام   ) اهبرق يا  یلا ) هرخالا  لابقا  و   ) بئاصملاب
و درفت ، لعاف  یسفن  مه  یسفن ) مه  سانلا ، مومه  نود  یب ، درفت  ثیح  یناریغ -  ) اهنوئـش ایندلا و  نم  یئار  هفلخا و  يذلا  يا  یئار )

يراـکفا عـبتا  ـالف  یئارآ ، عاـبتا  يا  ییار )  ) یمه ینفرـص  يا  ینف ) دـصف  ( ) کیـصوا  ) وا بتک )  ) هلوـق یف  ینا ) ریغ   ) قـلعتم یتاـی 
ینفدـص و لـعاف  یئار )  ) نوکی نا  لـمتحی  و  هاوه ، عبتی  ـال  یتـح  ناـسنالا ، هظقی  بجوـی  مهلا  ذا  ياوـه ) نع  ینفرـص  و   ) هیویندـلا

هاشغت يذـلا ال  هصلاـخ  يا  يرما ) ضحم   ) یل رهظ  يا  یل ) حرـص  و   ) .فیـصحلا لـقعلا  بئاـصلا و  يارلا  يارلاـب  دارملاـف  ینفرص ،
بعللا و نالطب  نم  تملع  امل  بعل ) هیف  نوکی  دـج ال  یلا   ) يرما ضحم  بئاصلا و  یئار  یهتنا  يا  یب ) یـضفاف   ) لویملا ءاوهـالا و 

یلع فطع  اذه  و  ینبای ، کتدجو ) و   ) .حیحصلا عقاولا  قباطی  ام  یش ء  لک  نم  قداصلا  ناف  بذک ) هبوشی  قدص ال  و   ) هتبقاع ءوس 
نال یلک ) کتدجو  لب   ) .ادلو مث  اینم ، بلقنی  همد  نم  ائزج  نال  ناسنالا ، ضعب  نم  دلولا  ناف  یـضعب )  ) کتدـجو ثیح  يا  درفت ) )
ناف ینباصا ) کباصا  ول  ائیـش  ناک  یتح   ) هل لثمملا  هدـعب و  یقاـبلا  هنا  راـبتعاب  وا  ناـسنالا ، ءازجا  نم  ءزج  لـک  نع  لـصفنی  ینملا 

یهرکف یناتا ) كاتا  ول  توملا  ناک  و   ) یـش ء هسفن  باصا  اذا  ملـالاب  سحی  اـمک  یـش ء ، هدـلو  باـصا  اذا  ملـالاب  سحی  ناـسنالا 
نا و  کتحیـصن ، نم  اعنام  را  مل  یـسفنک ، کنا  ثیح  يا  یـسفن ) رما  نم  ینینعی  ام  كرما  نم  ینانعف   ) یتومل یهرک  لثم  کـتومل 
نا  ) کتیاده یلع  بتکا  امب  نیعتسا  يا  هب ) ارهظتسم  ( ) ینا ریغ   ) هب قلعتم  کیلا ) تبتکف   ) .يریغ نود  یـسفن  مومهب  الغتـشم  تنک 

.کتقراف تموا و  ایح  تیقب  ءاوس  يا  تینف ) وا  کل  تیقب  انا 

يوسوم

يا دج  یلا  هب  یضفا  یضفاف : .یندص  ییار : ینفدص  دص ، ضرعا و  هنع : افدص  لام و  فرـصنا و  افودص : افدص و  فدص  ینفدص :
رابدا نم  تنیب  امیف  ناف  دعب  اما   ) .ءایشالا نم  هریغب  طلتخا  ام  بوشلا  هبوشی : .لزهلا  دض  دجلا  دج : .هیلا  هلصوا  و  هیلا ، هب  یهتنا  غلب و 

یب درفت  ثیح  ینا  ریغ  یئارو ، امب  ماـمتهالا  ياوس و  نم  رکذ  نع  ینعزی  اـم  یلا  هرخـالا  لاـبقا  یلع و  رهدـلا  حومج  ینع و  ایندـلا 
، بعل هیف  نوکی  دج ال  یلا  یب  یضفاف  يرما  ضحم  یل  حرص  و  ياوه ، نع  ینفرص  ییار و  ینفدصف  یـسفن ، مه  سانلا  مومه  نود 
، یناتا كاتا  ول  توملا  ناک  و  ینباصا ، کباصا  ول  ائیش  ناک  یتح  یلک  کتدجو  لب  یـضعب  کتدجو  و  بذک ، هبوشی  قدص ال  و 

هذـه لالخ  نم  رعـشا  ینا  تینف ) وا  کل  تیقب  انا  نا  هب  ارهظتـسم  یباتک  کیلا  تبتکف  یـسفن  رما  نم  ینینعی  اـم  كرما  نم  یناـنعف 
بلقلا کلذ  نالمی  هرارملا  یـسالاب و  رعـشا  هحناوج ، نیب  جلتخت  یتلا  هاساملا  میظع  مامالا و  اهب  رعـشی  یتلا  حارجلا  قمع  تاملکلا 

اهنم هدـحاو  لک  یف  جرخت و  یتلا  تاملکلا  هذـه  عقوب  نسحا  یننا  بئاصملا …  هنحملا و  مـالالا و  ثادـحالا و  عسو  يذـلا  ریبکلا 
خیرات اهیف  يوطنی  تاملک  یلع ، رهدلا  حومج  ینع و  ایندلا  رابدا  هسفن …  یلع  هللا و  الا  هادم  كردی  رئاغ ال  حرج  ملا و  هضاضم و 

لاضنلا

يذلا دهاجملا  کلذل  اهرهظ  تطعا  ایندلا و  توزنا  دق  ثیحب  ثادحالا …  لوه  هدـش  هاناعملا و  ربک  اهلالخ  نم  رهظی  حافکلا و  و 
یلع بلغت  هیلع و  یـصعتسا  دق  دینعلا  رهدلا  .هل و  ترکنت  یلع و  نع  تبکنت  دق  اهفراخزب  ایندـلا  اهانعم ، اهمعط و  ردـص  هیدـی  نع 

رهدلا و امهنیب  يوسی  ثیحب  یلعک  ءامظعلا  موجن  وبخت  هیواعمک و  کیلاعـصلا  مجن  عفتری  نا  رهدلا  دـکن  نم  و  هلامآ …  هتاعلطت و 
له و  هیواعم …  یلع و  لاقیف : امهنیب  نراقی  یلعب و  هیواعم  نرقی  نا  اهتراقح  هللا و  یلع  ایندلا  ناوه  نم  هیواعم …  یلع و  نیب  نرقی 

هوکشی اذه ال  رهد  يا  هیواعمب .!! یلع  و  عیـضولاب ، عیفرلا  نبتلاب و  ربتلا  يرثلاب و  ایرثلا  نراقت  نا  نم  اعقو  یـسقا  هرارم و  دشا  كانه 
هفالخلا تءاج  موی  ما  هفیلخ !! اهیلع  تضفر  نامثعل و  راجتلا  هعیب  تمت  موی  ما  هفیقسلا !! هرماوم  تمت  هفالخلا و  نع  یحن  موی  یلع !!
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یحـضا رهد  یلع  تربص  ربصلا …  نم  رما  یـش ء  یلع  تربـص  یلع …  اـی  تنا  هللا  هثلاـث !!! تغب  يرخا و  تقرم  هفئاـط و  تثکحنف 
ناف کیلع …  رهدـلا  حـمج  ایندـلا و  تربدا  نئل  لاح  لک  یلع  و  اذـه …  نم  رما  یـش ء  كانه  له  و  هیواعم …  یلع و  هیف  لاـقی 

کنوفرعیس هلبقم  یه  هرخالا و  یف  مهناف  ایندلا  یف  کتفرعم  قح  کنوفرعی  سانلا ال  یقب  کماقم و  لهج  نئل  و  كراظتناب ، هرخالا 
هب مدـقت  اذا  ناسنالا  نا  فیک  اـنملعی  نا  دـیری  اـنه  ماـمالا  و  هتقیقح …  یلع  یلع  فرعی  يوهلا و  هعنقا  فشکنت  كاـنه  بثک ، نع 

هرذح ذخای  دعتـسی و  هدعلا و  دعی  نا  بجی  لب  بذکلا  يوهلا و  بهاذم  هب  بهذـت  الف  اهل  متهی  هسفن و  یلا  تفلتی  نا  بجی  رمعلا 
يوهلا و نم  اهیلع  رذـحلا  انـسفناب و  مامتهالا  بوجو  انملعی  نا  دـیری  مامالا  نا  رهاط …  فیظن  وه  هرخالا و  یلا  لوصولا  لیبس  یف 

هلالخ نم  رظنی  نا  بلطتی  سفنلا  هذهل  دادعالا  دادعتـسالا و  اذه  و  هباسح …  هللا و  هاقالمل  الماک  ادادعا  اهدادـعا  لیبس  یف  یعـسلا 
وه دـلولا  مامالا : ریبعتب  لب  ءابالا  نم  ءزج  مهدالوالا  ءالوه  هتاجن …  هرورـسل و  لمکم  هتداعـسل و  ممتم  ءزج  مهناـف  هدـالوا …  یلا 

بالا نع  هخـسن  وه  هکولـس ، هفدـه و  هتلاسر ، هتدـیقع و  هتیـصخش ، بالا و  هیوه  لمحی  بالا  نع  هرغـصم  هروص  هنا  دـلاولا ، لـک 
فرـشا ام  مامالا ، ریبعت  عروا  لمجا و  ام  .هلیبس  یف  یعـسی  ریخلا و  بحی  احلاص  ارـصنع  هلعج  هتیبرتب و  ءانتعالا  هب و  مامتهالا  بجیف 

تنک هیدـن  هیدر  مـالحا و  یف  هعم  تشعو  ساـنلا  نیب  نیب و  یـسفن و  نیب  ینیب و  هتددر  تارم و  تارم و  هتررک  يذـلا  ریبـعتلا  اذـه 
راثآ نم  ابیط  ارثا  هکرات  هقامعا  لخدتل  ریغصلا  بلقلا  اذه  قشت  هیوامـس  همینرت  اهنا  رعـشا  ارورـس و  هحار و  یـسفن  یف  اهعقوب  سحا 

كاتا ول  توملا  ناک  ینباصا و  کباصا  ول  ائیـش  ناک  یتح  یلک  کتدـجو  لب  یـضعب  کتدـجو  و  : ) يذـشلا هرطع  هقبع  ماـمالا و 
عم لعافتت  اهبولق و  رـشبلا و  فطاوع  لمحت  یتلا  هلووسملا  هوبالا  قطنم  وه  اذـه  یـسفن .) رما  نم  ینینعی  ام  كرما  نم  ینانعف  یناـتا 

قولخلا اذهب  ملا  نا  اهـسفن ، اهندب و  یف  ضرملا  طغـضب  سحتل  ریغـصلا  اذـه  عم  لعافتت  هعد ، هقر و  نانح و  فطعب و  ریغـصلا  اذـه 
لما دبکلا و  هذلف  نیعلا و  هرق  دلولا  رورسلا …  حرفلا و  هنم  نسحت  امدنع  اهـسفن  یف  هرورـس  هحرف و  شیعت  ضرم و  وا  ملا  ریغـصلا 

قزری نا  لبق  .ءاـنبالا  وحن  هیف  هوبـالا  فطاوع  تکرحت  اـبا و  حبـصا  نم  ـالا  هلوعفم  یلوعلا و  مـالکلا  همیق  كردـی  ـال  لبقتـسملا و 
روما هذه  لک  نا  روصتی  ینتغا ، وا  جاتحا  و  عبـش ، وا  عاج  حرف ، وا  ملات  شاع ، وا  دلولا  تام  هلهـس ، هیـضقلا  نا  روصتی  ادلو  ناسنالا 

یجراخلا و ملاعلا  یلا  هیـضقلا  یتات  امدنع  هلک  طقاستی  روصتلا  اذه  نکل  .ائیـش و  ءرملا  مامتها  نم  ذخات  يوطت و ال  نا  بجی  هلهس 
، مهتایکولـس لک  مهتاـکرح و  مهلویم و  مهفطاوع و  مهتاـباسح و  یف  نوفلتخی  ءاـبالا  يرت  ذـئدنع  دوجولا  حرـسم  یلع  رونلا  رـصبت 

هبعت هواقش و  کلذ  یف  ناک  نا  هدالوا و  بولق  یلع  رورـسلا  لاخدا  ملالا و  عفر  شیعلا و  همقل  نع  ثحبیل  بالا  جرخی  طقف  اهدنع 
اهیلع و ظفاحا  یـسفنب و  متها  فیک  یـسفن ) رما  نم  ینینعی  ام  كرما  نم  یناـنعف  : ) ماـمالا هملک  تناـک  اـنه  نمف  .هتوم  لـب  هتبرغ  و 

.کتداعسب ینتعا  کب و  متها  هتاذ  مامتهالاب  و  اذکه ، اهتداعس ! اهحالف و  لیبس  یف  یعسا  فیک  زعلا ، حاجنلا و  اهل  ینمتا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

اَِمب ِماَِمتْهِْالا  ،َو  َياَوِس ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع  ِینُعَزَی  اَم  ، ََّیلِإ ِهَرِخْآلا  ِلاَْبقِإ  َو  َّیَلَع ، ِرْهَّدلا  ِحوُمُج  ،َو  یِّنَع اَْینُّدلا  ِرَابْدِإ  ْنِم  ُْتنَّیَبَت  اَمِیف  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
یَْضفَأَف ، يِْرمَأ ُضْحَم  ِیل  َحَّرَـص  ،َو  َياَوَه ْنَع  ِینَفَرَـص  ،َو  ِییْأَر ِینَفَدَصَف  ، یِـسْفَن ُّمَه  ِساَّنلا  ِموُمُه  َنوُد  ِیب  َدَّرَفَت  ُْثیَح  یِّنَأ  َْریَغ  ، ِیئاَرَو

،َو ِیَنباَصَأ ََکباَصَأ  َْول  ًاْئیَش  َّنَأَک  یَّتَح  ، یِّلُک َُکتْدَجَو  َْلب  ، یِضَْعب َُکتْدَجَو  َو.ٌبِذَک  ُُهبوُشَیَال  ٍقْدِص  َو  ٌبَِعل ، ِهِیف  ُنوُکَی  َال  ٍّدِج  َیلِإ  ِیب 
.ُتِینَف ْوَأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب  ًارِهْظَتْسُم  ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُْتبَتَکَف  ، یِسْفَن ِْرمَأ  ْنِم  ِینِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَعَف  ، ِیناَتَأ َكاَتَأ  َْول  َتْوَْملا  َّنَأَک 
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همجرت

ریغ دای  زا  ارم  ، نم يوس  هب  ترخآ  ندروآ  يور  راگزور و  ندش  هریچ  ایند و  ندرک  تشپ  زا  میهاگآ  ( یهلا يانثو  دمح  زا   ) دعب اما 
رد ایند  زا  هچنآ  و   ) مدرم رکف  زا  ارم  نتـشیوخ  هب  لاغتـشا  هدـش  ببـس  هّجوت  نیا.تسا  هتـشاد  زاب  نآ  لـها  اـیند و  هب  هّجوت  مدوخ و 
يا هلحرم  هب  ارم  رما  نیمه  دزاـس و  نشور  نم  يارب  ار  متـشونرس  ِتقیقح  دوش و  عناـم  سفن  ياوه  زا  دراد و  زاـب  تساـهنآ ) تسد 

ییزج ار  وت  نوچ  تسین و  هتخیمآ  نآ  هب  غورد  تسا و  یتسار  رـسارس  ، درادن هار  نآ  رد  یخوش  تسا و  يدج  رـسارس  هک  هدـناسر 
نماد دریگب  ار  تناماد  گرم  رگا  هدیـسر و  نم  هب  ، دـسر وت  هب  یتحاران  رگا  هک  ییوگ  متفای  مدوخ  دوجو  مامت  هکلب  ، دوخ دوجو  زا 
دـشاب وت  هاگ  هیکت  ات  متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  ور  نیا  زا  ، متفای دوخ  راک  هب  ماـمتها  ار  وت  راـک  هب  ماـمتها  تهج  نیا  هب  هتفرگ  ارم 

.مشابن ای  مشاب  هدنز  نم  هاوخ 

همان نتشاگن  ببس  ریسفت : حرش و 

ّتیصو نیا  هب  مادقا  يارب  ار  دوخ  هزیگنا  ، نمض رد  دنک و  یم  عورش  نتشیوخ  عضو  زا  ، دوخ همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هداهن و لوفا  هب  ور  مرمع  هراتـس  مدید  مدرک  هاگن  دوخ  هب  نم  : دـیامرف یم  هصالخ  روط  هب  دـهد و  یم  حرـش  یناسنا  یقالخا و  همان 

منیب یم  دوخ  دوجو  مامت  هکلب  ، دوخ دوجو  زا  یشخب  ار  وت  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ موش ترخآ  رفس  هدامآ  مشاب و  نتـشیوخ  رکف  رد  دیاب 
: دیامرف یم.مدید  اهرادشه  اه و  تحیصن  اهزردنا و  نیا  زا  ریزگان  ار  دوخ 

هب هّجوت  مدوخ و  ریغ  دای  زا  ارم  ، نم يوس  هب  ترخآ  ندروآ  يور  راگزور و  ندـش  هریچ  اـیند و  ندرک  تشپ  زا  میهاـگآ  دـعب  اـما  »
ندرک یـشکرس  ياـنعم  هب  « حومج ( .» 1  } ِحوُمُج ،َو  یِّنَع اَْینُّدـلا  ِراـَبْدِإ  ْنِم  ُْتنَّیَبَت  اَـمِیف  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ  ( ؛» هتـشاد زاـب  نآ  لـها  اـیند و 

رد هک  ییاه  همانرب  ثداوح و  یتح  شکرس و  ياه  ناسنا  هب  سپس.تسا  شومچ  ناویح  يانعم  هب  لصا  رد  « لوبق » نزو رب  « حومج و«
يانعم هب  « عضو » نزو رب  « عزو » هشیر زا  « عزی ( .» 2  } ِینُعَزَی اَم  ، ََّیلِإ ِهَرِخْآلا  ِلاَْبقِإ  َّیَلَع َو  ِرْهَّدلا   { .تسا هدـش  قالطا  تسین  ناسنا  رایتخا 

اه و تورث  ، تاماقم ، ایند مدرم  هب  هراشا  « یئارو ام  ( .» 3 (. } ِیئاَرَو اَِمب  ِماَِمتْهِالا  ،َو  َياَوِس ْنَم  ِرْکِذ  ْنَع   { .تسا هدش  هتفرگ  نتـشاد  زاب 
هتـشاد و زاب  يویند  روما  زا  ارم  ایند  زا  لاقتنا  برق  هب  هّجوت  هک  تسا  تقیقح  نیا  ناـیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  فدـه  تسا و  نآ  لاـثما 

دنا هتفرگ  ترخآ  يانعم  هب  ار  « یئارو ام  ،» هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یضعب  هک  تسا  بجعت  ياج  هتخاس و  ما  هدنیآ  تشونرـس  هجوتم 
يریسفت نیا  هتـشاد و  زاب  ترخآ  رما  هب  مامتها  زا  ارم  رمع  نایاپ  هب  هّجوت  : دوش یم  نینچ  تروص  نیا  رد  هلمج  موهفم  هک  یلاح  رد 

 { .تسردان تسا 

و  ) مدرم رکف  زا  ارم  نتشیوخ  هب  لاغتشا  ، هدش ببس  هّجوت  نیا  :» هک دنک  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  نخس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ارم رما  نیمه  دزاس و  نشور  نم  يارب  ار  متشونرس  ِتقیقح  دوش و  عنام  سفن  ياوه  زا  دراد و  زاب  تساهنآ ) تسد  رد  ایند  زا  هچنآ 
َْریَغ ( ؛» تسین هتخیمآ  نآ  هب  غورد  تسا و  یتسار  رـسارس  ، درادن هار  نآ  رد  یخوش  تسا و  يدج  رـسارس  هک  هدـناسر  يا  هلحرم  هب 

ِیب َدَّرَفَت  ُْثیَح  یِّنَأ 

زا ندنادرگ  يور  ندرک و  ضارعا  يانعم  هب  « فذح » نزو رب  « فدص » هشیر زا  « فدـص ( .» 1  } ِینَفَدَصَف ، یِـسْفَن ُّمَه  ِساَّنلا  ِموُمُه  َنوُد 
هتفرگ « اضف » هشیر زا  »و  ءاضفا » هشیر زا  « یـضفا ( .» 2  } یَْـضفَأَف ، يِْرمَأ ُضْحَم  ِیل  َحَّرَـص  ،َو  َياَوَـه ْنَع  ِینَفَرَـص  ِییْأَر َو   { .تـسا يزیچ 
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ُُهبوُشَی َال  ٍقْدِـص  ،َو  ٌبَِعل ِهِیف  ُنوُکَی  َال  ٍّدِـج  َیلِإ  ِیب   { .تسا هدـش  دراو  وا  « ياـضف » رد ییوگ  تسا  يزیچ  هب  لوصو  ياـنعم  هب  هدـش و 
(. ٌبِذَک

یم بجوم  رما  نیمه  دـنیب و  یم  ایند  زا  لاقتنا  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  اریز  ، تسا ناسنا  يرادـیب  ببـس  ، ایند ندرک  تشپ  هکنیا  هب  هراشا 
هدننک لفاغ  ياه  یمرگرس  دزیهرپب ، سوه  اوه و  زا  ؛ دشیدنیب شیوخ  تشونرس  هب  يدج  روط  هب  دزیهرپب و  سفن  ياوه  زا  هک  دوش 

.دنک رکف  ترخآ  رفس  ینعی  ؛ دوخ هدنیآ  هب  ، يراگنا لهس  بصعت و  هنوگ  ره  زا  رود  دیوگب و  تسار  نتشیوخ  هب  ، دنز رانک  ار 

دوش یم  هتفگ  وا  هب  هچنآ  هک  دنک  رواب  ًالماک  بطاخم  هکنیا  تسخن  : دومرف نایب  روظنم  ود  هب  ًارهاظ  ار  همدقم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
هدنیآ نینچ  هک  دهد  رادشه  زین  شدنزرف  هب  هکنیا  رگید.تسا  هدنیآ  لاح و  هب  تبـسن  قیمع  يا  هعلاطم  هجیتن  تسا و  يدـج  الماک 
یمن يزیچ  هکلب  تسین ) یگدـنز  هب  نانیمطا  دامتعا و  رب  لـیلد  یناوج  دـنچره   ) دـنام یمن  ناوج  هشیمه  دراد و  شیپ  رد  زین  ار  يا 

تـسد هب  ار  شیوخ  هدنیآ  دوش و  یناوج  رورغ  راتفرگ  شدـنزرف  ادابم.دوش  یم  کیدزن  ییاهن  هاگلزنم  هب  رمع  ناوراک  هک  درذـگ 
.دراپسب یشومارف 

ماما هّجوت  هک  یلاح  رد  هداتفا  شدنزرف  هب  يا  هدرتسگ  زردـنا  رکف  هب  ارچ  هک  دور  یم  هتکن  نیا  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
: دیامرف یم  تسا  شیوخ  تشونرس  هب  مالسلا  هیلع 

گرم رگا  هدیـسر و  نم  هب  ، دـسر وت  هب  یتحاراـن  رگا  هک  ییوگ  متفاـی  مدوخ  دوجو  ماـمت  هکلب  دوخ  دوجو  زا  ییزج  ار  وـت  نوـچ  »
وت يارب  ار  همان  نیا  ور  نیا  زا  ، متفای دوخ  راک  هب  مامتها  ار  وت  راـک  هب  ماـمتها  تهج  نیا  هب  هتفرگ  ارم  نماد  اـیوگ  دریگب  ار  تناـماد 
َْول ًاْئیَـش  َّنَأَک  یَّتَح  ، یِّلُک َُکتْدَجَو  َْلب  ، یِـضَْعب َُکتْدَجَو  َو  ( ؛» مشابن ای  مشاب  هدـنز  نم  هاوخ  دـشاب  وت  هناوتـشپ  هاگ و  هیکت  ات  متـشون 

َّنَأَک ،َو  ِیَنباَصَأ ََکباَصَأ 

زا « ارهظتـسم ( .» 1  } ًارِهْظَتـْـسُم ِیباَـتِک  َکــَْیلِإ  ُتـْبَتَکَف  ، یـِـسْفَن ِْرمَأ  ْنـِم  ِینِینْعَی  اـَـم  َكِْرمَأ  ْنـِم  ِیناـَـنَعَف  ، ِیناـَـتَأ َكاـَـتَأ  ْوـَل  َتْوَْـملا 
(. ُتِینَف ْوَأ  ََکل  ُتیَِقب  اَنَأ  ْنِإ  ِِهب   { .تسا يزیچ  زا  ای  یسک  زا  ینابیتشپ  بلط  يانعم  هب  « راهظتسا » هشیر

دوش و یم  دلوتم  ردام  ردپ و  زا  دنزرف  اریز  دراد ، ینشور  ریـسفت  متفای  دوخ  دوجو  زا  یـضعب  ار  وت  هکنیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت 
ماما وت  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ؛ متفای مدوخ  دوجو  مامت  ار  وت  : دـیامرف یم  هکنیا  اما.تساهنآ  يازجا  زا  هتفگرب  وا  يازجا 

.ینم دوجو  مامت  هاگ  یلجت  وت  دنک و  یم  یلجت  وت  رد  نم  دوجو  مامت  نیاربانب  ، ینم نیشناج  نم و  زا  دعب 

ناردپ زا  تثارو  نوناق  مکح  هب  هک  دشاب  یناحور  ینامـسج و  تافـص  هعومجم  هب  هراشا  هلمج  نیا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
.دنردپ ینامسج  یناحور و  تافص  دجاو  نادنزرف  دسر و  یم  نادنزرف  هب 

: دیوگ یم  هک  تسا  رعاش  فورعم  رعش  هلمج  زا  تسا  ییاه  لثملا  برض  زین  برع  نایم  رد 

ضرالا یلع  یشمت  اندابکا  اننیب  اندالوا  امنا 

. { ،ج 16،ص 61 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .دنور یم  هار  نیمز  يور  رب  هک  دنتسه  ام  نارگج  ام  نادنزرف 
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: تفگ سپس  درک و  نفد  ار  شا  هتفر  تسد  زا  دنزرف  یبارعا  يدرم  هک  تسا  هدمآ  يرتست  موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

نیفد نفاد و  اهنم  سفنلل  تبحصاف و  یسفن  ضعب  یسفنب  تنفد 

هغالبلا جهن  حرش  ( . 3  } .تسا یکی  هدنوش  نفد  هدـننک و  نفد  هک  متـسیرگن  مدرپس و  كاخ  هب  دوخ  تسد  اب  ار  مدوجو  زا  یـشخب 
.{ ،ج 8،ص 330 يرتست

دوجو همه  لک  ای  وا و  دوجو  ضعب  شدـنبلد  دـنزرف  هنوگچ  هکنیا  رد  تسا  یلیلد  یحیـضوت و  عقاو  رد   ...« ًاْئیَـش َّنَأَـک  یَّتَح  هلمج «
لیلد نیمه  هب  : دیامرف یم  تسوا 

هتفرگ ارم  نـماد  ییوـگ  دریگب  ار  تـنماد  گرم  رگا  یتـح  هدیــسر  نـم  هـب  ییوـگ  دــسرب  وـت  هـب  یجنر  درد و  ره  یتبیــصم و  ره 
هزیگنا شدـنزرف  رما  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مامتها  نیا  لاـح  ره  هب.ینم  یتسه  ماـمت  وت  منیب و  یم  وت  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  نوچ  ، تسا

بادآ ، داـعم ، دـیحوت هـنیمز  رد  اـه  تیادـه  اهزردـنا و  نیرتـهب  زا  تـسا  يا  هعوـمجم  هـک  ینـالوط  هماـن  ّتیـصو  نـیا  ناـیب  یلـصا 
اَنَأ » فورعم ثیدح  ياضتقم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  زا  هعماج و  رد  نتسیز  تسرد  مسر  هار و  سفن و  بیذهت  بادآ  ، یگدنز

.دنتّما همه  عقاو  رد  همان  ّتیصو  نیا  رد  بطاخم  ، تسا تّما  مامت  ردپ  . { ،ج 16،ص 95 راونالا راحب  ( . 1 « } هَّمُْألا ِهِذَه  اََوبَأ  ٌِّیلَع  َو 

رب لاس  رازه  زا  شیب  هکنیا  اب  تسا  نینچ  عقاو  رد  تسا و  همان  نیا  ياوتحم  یگنادواج  هب  هراشا   « ُتِینَف ْوَأ  َکـَل  ُتیَِقب  اـَنَأ  ْنِإ  هلمج «
ِیف اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  هفیرش « هیآ  زا  تسا  ینشور  قادصم  تسا و  رابرپ  هدنلاب و  باداش ، هزات و  الماک  هتشذگ  نآ 

.{ هیآ 24 و 25 ، میهاربا ( . 2  «. } اهِّبَر ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا *

موس شخب 

همان نتم 

َْنَیب َکَْنَیب َو  ٍبَبَـس  ْنِم  َُقثْوَأ  ٍبَبَـس  ُّيَأ  َو.ِِهْلبَِحب  ِماَِصتْعِالا  ِهِرْکِذـِب ، َِکْبلَق  ِهَراَمِع  ،َو  ِهِْرمَأ ِموُُزل  -َو  َّیَُنب ْيَأ  - ِهّللا يَْوقَِتب  َکیِـصوُأ  یِّنِإَف 
.ِِهب َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ  ِهّللا 

اه همجرت 

یتشد

نامسیر هب  و  ینک ، هدنز  ادخ  دای  اب  ار  تلد  و  یشاب ، وا  نامرف  رد  هتـسویپ  هک  منک  یم  شرافـس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  انامه  مرـسپ !
 . يریگ تسد  رد  ار  نآ  هتشر  رس  رگا  تسادخ ؟ اب  وت  هطبار  زا  رت  نئمطم  يا  هلیسو  هچ  ینز ، گنچ  وا 

يدیهش

شتعاطا نامـسیر  هب  و  ندومن ، ناداـبآ  وا  داـی  هب  ار  تلد  ندوب و  وا  ناـمرف  رد  هتـسویپ  و  ادـخ ، زا  سرت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت 
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؟ يرآ رد  تسد  نادب  شیریگب و  رگا  يراد  وا  دوخ و  نایم  ادخ  تعاط  زا  رتراوتسا  هتشر  مادک  و  ندز ، رد  گنچ 

یلیبدرا

دایب تدوخ  لد  ندرک  ترامع  هناحبس و  وا  مکح  تمزالمب  نم و  كرسپ  يا  ادخ  يراگـسرت  يراکزیهرپب و  ار  وت  منکیم  تیـصو 
رگا ادخ  نایم  تست و  نایم  هک  نامسیر  زا  تسا  رتمکحم  نامسیر  مادک  تسا و  مالسا  هک  وا  نامـسیرب  ندز  رد  گنچ  وا و  ندرک 

ارنآ يریگارف  هک  یتسه  وت 

یتیآ

نامسیر رد  ندز  تسد  وا و  دای  هب  دوخ  لد  نتخاس  دابآ  وا و  رما  تمزالم  هب  و  مدنزرف ، يا  منک ، یم  تیصو  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت 
؟ ینز تسد  نآ  رد  هاگره  تسا ، رتمکحم  تسوت ، يادخ  وت و  نایم  هک  ینامسیر  زا  نامسیر  مادک  .وا 

نایراصنا

مادـک ،و  شنامـسیر هب  ندز  گنچ  ،و  شداـی هب  لد  ندرک  داـبآ  ،و  شرما تمزـالم  ،و  یهلا ياوقت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  ! مرـسپ
!؟  ینز گنچ  نآ  هب  رگا  تسا  دنوادخ  وت و  نیب  هتشر  زا  رت  مکحم  هتشر 

حورش

يدنوار

يردیک

و لاوحالا ، صاخشالا و  فالتخا  بسح  فلتخی  یفاضا  رما  کلذ  هللا و  لبح  وهف  هللا  هاضرم  یلا  کبرقی  ام  لک  هلبحب : ماصتعالا  و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لخد  ایبارعا  نا  يور  و  نآرقلا ، هنا  هللا  لبحب  اومـصتعا  یلاعت : هلوق  یف  رکذ  دـق  و  تاـقوالا ،

یلع ناک  و  هب ، ماصتعالاب  هللا  رما  يذـلا  لبحلا  هذـه  ام  لاق : هیالا و  هذـه  الت  و  یل ، اهرـسفف  نآرقلا  نم  هیآ  ینعم  یلع  سبتلا  لاـق :
یلوف هب ، اومـصتعاف  هللا  لـبح  اذـه  لاـق  یلع و  فتک  یلع  هدـی  یبنلا  عضوف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بنج  یلا  مالـسلا  هیلع 

یلع الخد  و  هنم ، اکحـضف  کلذ ، هنم  اعمـسف  نـالجر  هاـقلتف  .هللا  لـبحب  تمـصتعا  هلوسرب و  هللااـب و  تنمآ  لوقی  جرخ  یبارعـالا و 
کل نا  هل  الاقف  لجرلا  یلا  افرـصناف  هنجلا  لها  نم  لجر  وه  : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  یبارعـالا  نم  اعمـس  اـم  ارکذ  هللا و  لوسر 

ام و  دـمحلا هللا ، لاق : هنجلا  لها  نم ) تنا  لاـق  هللا  لوسر  نا  کـتراشب  رکذـن  یتح  اـنبنذ  رفغاـف  بنذ ، كدـنع  اـنل  و  هراـشب ، اندـنع 
ذا مهنا  ول  و  : ) لوقی یلاعت  هللا  نا  لاقف : .هکحـض  اندـنع  ناک  هانعمـس  ائیـش  نکی  مل  مالکلا و  اذـهب  ملکتت  كانیار  امل  الاق : اـمکبنذ 

امکل رفغتسال  یلا  امتئج  هللا و  لوسر  امتکرت  امیحر ،) اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتـساف  كوئاج  مهـسفنا  اوملظ 
و هلوسر ، دـعب  هللا  هجح  وه  هللا  لبحف  امکل ، هللا  رفغ  الف  الا  امکل و  هللا  رفغف  هلبحب  نامـصتعت  و  هلوسر ، هللااب و  نانموت  امتنک  نا  ابهذا 

لیواتلا یلا  جاتحی  هنم  اریثک  ناف  هدیبع  نیب  هللا و  نیب  اببـس  ناک  نا  نآرقلا و  دبالا و  یلا  انرقف  انرق  هعرـش  ظفاح  و  هتما ، یلع  هیـصو 
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هتمصعل هلوقب  سانلا  قثی  نیبم  نم  هل  دبالف  هبهذم ، یضتقم  یلع  لک  هرسفیف 

مثیم نبا 

دای اب  دوخ  لد  هناخ ي  نتخاس  دابآ  و  ندرب ، ار  وا  نامرف  رما و  هتـسویپ  ادـخ و  زا  سرت  يراگزیهرپ و  هب  ار  وت  نم  كرـسپ  يا  سپ 
، تسادخ وت و  نیب  هتشر ي  زا  رتراوتـسا  رت و  شخب  نانیمطا  هلیـسو  مادک  و  منک ، یم  شرافـس  وا ، نامـسیر  هب  ندز  گنچ  و  ادخ ،

شخب نیا  .دنک  تیصو  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  ات  تسا  هدرک  عورـش  هک  تسا  یماگنه  نامه  نیا  یهد !؟ رارق  زیواتـسد  ار  نآ  وت  رگا 
زا دوصقم  اـجنیا  رد  تسا  نکمم  یتـسناد و  ار  يوقت  تقیقح  ـالبق  هک  یهلا ، ياوقت  لوا : تسا : بلطم  دـنچ  رب  لمتـشم  تیـصو  زا 

دابآ ادخ  دای  اب  ار  لد  هناخ ي  موس : .تسا  نتـشاد  اوقت  همزال ي  دوخ  هک  نداهن  وا  نامرف  هب  رـس  مود : .دـشاب  ادـخ  زا  سرت  يوقت ،
لامک تادابع و  حور  ادـخ  رکذ  هک  اریز  تسوا ، ناوارف  رکذ  ادـخ و  دای  اب  بلق  نتخاس  لماک  يارب  هراعتـسا  هرامعلا  ظفل  .نتخاـس 

و هکرابم ي : هیآ ي  لیلد  هب  تسا ، موادـم  رکذ  نمـض  رد  سفن  لامک  تسا و  نآ  لامک  لزنم ، يدابآ  هک  روط  نامه  تسا ، سفن 
هک نید  روما  زا  هچنآ  يارب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  لبحلا  ظفل  .وا  نامسیر  هب  ندز  گنچ  مراهچ : .نوحلفت  مکلعل  اریثک  هللا  ورکذا 

دوخ يرادهگن  ندز ، گنچ  زا  دوصقم  .ددرگ  یم  وا  تاجن  هلیـسو ي  ینامـسیر  دننام  نآ  هب  ندز  گنچ  .دـبای و  یم  تسد  نآ  هب 
هدش ایوج  يراکنا ، ماهفتسا  قیرط  هب  دشاب ، نآ  زا  رت  منئمطم  هک  يا  هلیسو  زا  سپس  .تسوا  هب  کسمت  هلیـسو ي  هب  ادخ  باذع  زا 
لیلد هب  تسا  جردنم  ادخ  رما  تمزالم  يانعم  رد  بلطم  نیا  .تسا و  هتسناد  روآ  تفگـش  يدح  رد  ار  نآ  یـشخب  نانیمطا  تسا و 

.اعیمج هللا  لبحب  اومصتعا  هکرابم و  هیآ ي 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

( ریغـصت  ) نم كرـسپ  يا  ینب ) ای   ) ادخ يراگزیهرپ  هب  هللا ) يوقتب   ) ار وت  منک  یم  تیـصو  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  کیـصوا ) یناف  )
هب تدوخ  لد  نتخاس  دابآ  هب  و  هرکذب ) کبلق  هرامع  و   ) هناحبـس وا  مکح  تمزالم  و  هرما ) موزل  و   ) تمحرم تسا و  تقفـش  يارب 
هک يزیچ  ره  هک  دـنا  هتفگ  تسا و  مالـسا  نید  نآ  هک  وا  قیثو  نامـسیر  هب  ندز  رد  گنچ  هب  و  هلبحب ) ماـصتعالا  و   ) وا ندرک  داـی 
رد و  تسا ، نآرق  نآ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و  تسا ، هللا  لبح  نآ  دشاب  یهلا  ياضر  ببـس  هک  يزیچ  هب  ار  سک  نیا  دنادرگ  کیدزن 
رد و  اعیمج ) هللا  لبحب  اومصتعا  و   ) هیاده یفاو  هیآ  ینعم  زا  دیـسرپ  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  دمآ و  یبارعا  يزور  هک  هدمآ  تیاور 

داهن وا  شود  رب  كرابم  تسد  ترضح  دوب ، هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يولهپ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تقو  نآ 
نم  ) تسا رتراوتسا  نامسیر  مادک  و  قثوا ) ببـس  يا  و   ) .دیهاوخ یم  تاجن  رگا  دینز  وا  رد  گنچ  تسا ، هللا  لبح  نیا  هک  دومرف  و 

.ار نآ  يریگارف  هک  وت  یتسه  رگا  هب ) تذخا  تنا  نا   ) ادخ نایم  تسا و  وت  نایم  هک  يدهع  نامسیر  زا  هللا ) نیب  کنیب و  ببس 

یلمآ

ینیوزق
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يدسج دنکن  وا  دایب  لد  ندرک  ترامع  و  یلاعت ، رما  تمزالم  و  نم ، كرـسپ  يا  ادخ  ياوقتب  ارت  منک  یم  تیـصو  هکیتسردب  سپ 
هللا اورکذا  و  یلاعت : هلوق  نم   ) نآ تیـصوب  تسا  نوحـشم  نآرق  و  ناریو ، دـشاب  یئارـس  و  رادرم ، دـشاب  يوضع  و  ناـج ، یب  دـشاب 

و وا ، تعاطا  نامـسیرب  نز  رد  گنچ  و  هیالا ) .اناطیـش  هل  ضیقن  نمحرلا  رکذ  نع  شعی  نم  یلاعت و  هلوق  و  ( ) نوحلفت مکلعل  اریثک 
نییلع یلع  اب  دنز  نامسیر  نآ  رد  گنچ  هک  ره  هتشاذگورف ، نیمز  يوسب  نامـسآ  زا  تسا  ینامـسیر  لجوزع  يادخ  باتک  نید و 

ماهفتـسا بجعت و  لیبس  رب  هیالا ) ..اعیمج  هللا  لـبحب  اومـصتعا  یلاـعت و  لاـق   ) دـهرب شتمقن  هیواـه  رد  يوه  زا  و  دـیآرب ، شتمحر 
، ینک ذخا  ببس  ناب  وت  رگا  دشاب  يادخ  وت و  نایم  هک  یتلیسو  یببس و  زا  دشاب  رت  مکحم  نامسیر  ببـس و  مادک  دیوگیم : يراکنا 

.ینزرد یقثو  هورع  ناب  و 

یجیهال

دابآ ادخ و  راک  هب  ندوب  مزالم  نم و  كرـسپ  يا  ادخ ، يارب  زا  ندرک  زیهرپ  هب  ار  وت  منک  یم  تیـصو  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  ینعی 
وت هنایم ي  هلیسو ي  زا  تسا  رتراوتسا  هک  تسا  هلیسو  مادک  ادخ و  یگدنب  نامسیر  هب  ندز  رد  گنچ  ادخ و  رکذ  هب  وت  لد  ندرک 

؟ نآ هب  ینز  رد  گنچ  يریگب و  وت  رگا  ادخ ، هنایم ي  و 

یئوخ

هذه یف  ع )  ) صخل دق  ینعملا : .هماقالا  لحم  يوثملا :) ، ) دـئادشلا نع  هیانک  رحبلا و  یف  هجللا  یه  هرمغلا و  عمج  تارمغلا :) : ) هغللا
یلا هجوتلا  .هلبحب 2 - ماـصتعالا  و  هرما ، موزل  و  هاوـقت ، هیاـعرب  یلاـعت  هللا  یلا  هجوـتلا  - 1 هسمخ : روما  یف  هاـیاصو  عماوج  لـصفلا 
یف ربدتلا  و  رباغلا ، قلخلا  یلا  هجوتلا  .توملا 3 - رکذ  دـهزلاب و  لئاذرلا  نع  هتیلخت  و  ظعاوملاب ، هئایحا  و  لـئاضفلاب ، هتیلحتب  بلقلا 

هجوتلا .ملعی 5 - امیف ال  كابترالا  نع  رذحلاب  هداعسلا  طارص  یف  هریـس  تایحلا و  یف  هقیرط  یلا  هجوتلا  .مهرما 4 - لام  مهلاوحا و 
برلا یلا  ءاجتلالا  ربصلا و  همزـالمب  قحلل  داـهجلا  و  ناـسللا ، دـیلاب و  رکنملا  رـشلا و  عفد  و  فورعملا ، ریخلا و  رـشنب  عاـمتجالا  یلا 

تلد بسچب و  شنامرفب  زیهرپب و  ادخ  زا  هک  منک  یم  تشرافس  یتسارب  همجرتلا : .هترـضح  نم  هراختـسالا  هتلاسم و  یف  صالخالاب 
؟ يریگ تسدب  شرگا  دشاب  ادخ  وت و  نایم  هک  تسنآ  زا  رتمکحم  هلیسو  مادک  زیوآرد ، يو  هتشرب ي  نک و  دابآ  شدایب  ار 

يرتشوش

( هرما موزل  و  (. ) متعطتـسا ام  هللا  اوقتاف   ) یلاعت لاق  ینب ) يا   ) اهدعبف طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هللا ) يوقتب  کیـصوا  یناف  )
نئمطت هللا  رکذب  الا  ( ) هرکذب کبلق  هرامع  و  (. ) میلا باذع  مهبیصی  وا  هنتف  مهبیـصت  نا  هرما  نع  نوفلاخی  نیذلا  رذحیلف   ) یلاعت لاق 

ببـس نم   ) .مکحا يا : قثوا )  ) .لبح يا : ببـس ) يا  و  (. ) اوقرفت ـال  اـعیمج و  هللا  لـبحب  اومـصتعا  و  ( ) هلبحب ماـصتعالا  و  (. ) بولقلا
عیمـس هللا  اهل و  ماصفنا  یقثولا ال  هورعلاب  کسمتـسا  دـقف  هللااب  نموی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  ( ) هب تذـخا  تنا  نا  هللا  نیب  کـنیب و 

( میلع

هینغم
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عفنی و نا  و  هدوجوب ، روعـشلا  لوالا : هثالثب : الا  هدبع  هللا و  نیب  ببـسلا  ققحتی  و ال  هللا .) نیب  کنیب و  ببـص  یلا - کیـصوا - یناف  )
هذه و  رضی ، عفنی و ال  يا  هاضری  لمع  لکوتلا  نامیالا و  عم  نوکی  نا  ثلاثلا : .هب  هقثلا  هیلع و  لکوتلا  یناثلا : .مقتنی  معنی و  و  رـضی ،

.هقلاخ نیب  هنیب و  ببسلا  عطقنا  لمعی  مل  لکوت و  وا  لکوتی  مل  نمآ و  نمف  هکباشتم ، هئفاکتم  هثالثلا 

هدبع

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

داـبآ هب  و  وا ، ناـمرف  رما و  تمزـالم  هب  و  ادـخ ، زا  سرت  يراـکزیهرپ و  هب  منک  یم  شرافـس  تیـصو و  ار  وـت  نم  كرـسپ  يا  سپ 
نامـسیر هب  ندز  گنچ  هب  و  تسا ) هناـخ  لاـمک  ناـمتخاس  هکناـنچ  تسا ، سفن  لاـمک  ادـخ  داـی  اریز   ) وا داـی  هب  دوخ  لد  نتـشاد 
!؟ يزادنا تسد  نآ  هب  رگا  دشاب  یم  رتراوتسا  ادخ  وت و  نیب  هتسر  ببس و  زا  يا  هتشر  ببس و  مادک  و  وا ، يوریپ ) تعاط و  )

ینامز

دهد و یم  شرافـس  یهلا  رماوا  يارجا  يراکزیهرپ و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ادخ  رکذ 
نآرق رد  ادخ  رکذ  .دبای ) یم  شمارآ  اهبلق  ادخ  رکذ  اب  : ) دیوگ یم  نآرق  رد  ادخ  هک  دناد  یم  ادـخ  رکذ  هب  هجوت  هب  ار  بلق  طاشن 

دنک یم  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدیدرگ  دای  رکذ  مه  نآرق  زا  هدش  هداد  تبسن  زین  ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  هدش  هتفگ  اعد  هب 
يور میرک  نآرق  رد  ادخ  هک  يا  هتکن  .یهاتوک  هن  دـنک و  تفلاخم  هن  نآ  هب  تبـسن  دـنک و  هیکت  ترتع ) نآرق ، ( ) هللا لبح   ) هب هک 

.دهد یم  هجوت  نآ  هب  تدحو  ظفح  يارب  تسا و  هدرک  هیکت  نآ 

يزاریش دمحم  دیس 

کبلق هرامع  و   ) هماکحا مزالت  ناب  هرما ) موزل  و   ) نبارغصم ینب ) يا   ) هنم فوخلا  يا  هللا ) يوقتب  ( ) تبتک  ) لوعفم کیـصوا ) یناف  )
و  ) هیلع لئاذرلا  ءالیتسال  بارخلاک ، بلقلا  نوکی  هرکذ  نودـب  و  لئاضفلاب ، بلقلا  هراـمع  بجوی  هناـف  اـمئاد ، هرکذـت  ناـب  هرکذـب )

نا هللا  نیب  کنیب و  ببـس  يا  و   ) هعیفرلا تاجردـلا  یلا  ناسنالل  لصوملا  لبحلاک  یه  یتلا  هتعیرـشب  کسمتلا  يا  هلبحب ) ماـصتعالا 
( نا  ) و حدملا ، ماقم  یف  لجر ، يا  لجر و  وحن  ببس ، يا  ببـس و  هنا  ینعی  هناحبـس  هلبح  میظعتل  بجعت  ماهفتـسا  هب ؟) تذخا  تنا 

.عوضوملا قیقحتل  طرشلا  نم 

يوسوم

و هرما ، موزل  ینب و  يا  هللا ، يوقتب  کیـصوا  یناف   ) .هیـصعملا نم  هفطلب  عنتما  هللااـب : مصتعا  هدـیب و  هکـسما  یـشلاب ء  مصتعا  مصتعا :
هیـصولا علطم  وه  اذـه  هب )؟ تذـخا  تنا  نا  هللا  نیب  کنیب و  ببـس  نم  قثوا  ببـس  يا  و  هلبحب ، ماـصتعالا  و  هرکذـب ، کـبلق  راـمع 

لثمت اهنا  اهب …  رمالا  نع  ناسنا  ولعی  يذـلا ال  هللا  يوقتب  هیـصولا  ءانبالل ، ءابالا  اـیاصو  لـکل  علطملا  نوکی  نا  بجی  يذـلا  هیولعلا 
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عوضخ و یف  قامعالا  نم  زتهی  ناسنالا  اذـه  لعجت  بلقلا  یف  هشعر  اـهنا  حـناوجلا ، لـخاد  نم  ناـعذالا  حراوجلا و  یف  عوضخلا هللا 
نم ناسنالا و  اهیلا  حمطی  یتلا  تایاغلا  یهتنم  لثمت  يوقتلا !! ..هدابع  همدخ  هللا و  هعاط  یف  اینافتم  هبر  یلا  هیدی  اطساب  هللا  یلا  عرضت 

اطبـضنم اوضع  ناسنالا  اذـه  نم  قلخت  تابجاولا  هذـه  لک  نال  اهریغ  هالـص و  مایـص و  هراهط و  نم  هللا  فیلاکت  لک  تناـک  اـهلجا 
، اکولس المع و  ارکف و  مالسالاب  همزتلملا  هیصخشلا  ینبت  فیلاکتلا  هذه  لک  هریغ ، یف  لخدی  هنع و ال  جرخی  یهلالا ال  طخلا  نمض 
بلقلا و نم  ردـصلا  قلطملا  دایقنالا  عباط  ذـختت  اهنال  عوضخلا  مازتلالا و  نم  ایلعلا  هجردـلا  لـثمت  يوقتلاـف  ..هاـیح  هقیرط  هدـیقع و 

وه هللا  لبحب  ماصتعالا  اذه  هلبحب و  ماصتعالا  هرکذب و  هبلق  رامع  هللا و  رما  همزالمب  هرما  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  نادـجولا …  ریمـضلا و 
 … هرخالا ایندلا و  هایحلا  یف  هزوف  ناسنالا و  حاجنل  اهنماض  اهفرشا و  بابسالا و  قثوا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َْنَیب َکَْنَیب َو  ٍبَبَـس  ْنِم  َُقثْوَأ  ٍبَبَـس  ُّيَأ  َو.ِِهْلبَِحب  ِماَِصتْعِالا  ِهِرْکِذـِب ، َِکْبلَق  ِهَراَمِع  ،َو  ِهِْرمَأ ِموُُزل  -َو  َّیَُنب ْيَأ  - ِهّللا يَْوقَِتب  َکیِـصوُأ  یِّنِإَف 
.ِِهب َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ  ِهّللا 

همجرت

وا ( تیانع فطل و   ) نامسیر هب  ندز  گنچ  شرکذ و  اب  تحور  بلق و  ندرک  دابآ  شنامرف و  هب  مازتلا  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  مرـسپ 
ار نآ  ناماد  ینز و  گنچ  نآ  هب  رگا  دـشاب  « هّللا لبح  » زا رت  نئمطم  دـنوادخ  وت و  ناـیم  دـناوت  یم  هلیـسو  مادـک  منک و  یم  هیـصوت 

.يریگب

تاجن هلیسو  نیرت  مکحم  ریسفت : حرش و 

هب روتـسد  راهچ  هاتوک  تارابع  رد  دنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  هدنزاس  رورپ و  حور  ياهزردنا  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان زا  شخب  نیا  رد 
ندرک دابآ  وا و  نامرف  هب  مازتلا  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  مرسپ  :» دیامرف یم  تساهتلیضف  همه  هراصع  هک  یتاروتسد  ؛ دهد یم  شدنزرف 

،َو ِهِْرمَأ ِموُُزل  -َو  َّیَُنب ْيَأ  - ِهّللا يَوـْقَِتب  َکیِـصوُأ  یِّنِإَـف  ( ؛» منک یم  هیـصوت  یهلا  نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  شرکذ و  اـب  تحور  بلق و 
(. ِِهْلبَِحب ِماَِصتْعِالا  ،َو  ِهِرْکِِذب َِکْبلَق  ِهَراَمِع 

هداد رارق  راـگدرورپ  هب  ناـمیا  زا  دـعب  دوـخ  ياـه  هماـنرب  زاغآرـس  ایـصوا  اـیبنا و  همه  هک  تسا  یـشرافس  ناـمه  اوـقت  هب  شراـفس 
اوقت.تسا تشهب  رد  دیلک  رگیدکی و  رب  اه  ناسنا  يرترب  تلیضف و  كالم  ترخآ و  هار  هشوت  داز و  هک  ییاوقت  نامه  ؛ دنا

ناسنا و نایم  رد  یمکحم  دس  هک  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  تیلوئسم  ساسحا  هانگ و  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  ینورد و  یـسرتادخ  يانعم  هب 
.تسا تمصع  نآ  يالعا  هلحرم  تلادع و  نآ  ياندا  هلحرم.دنک  یم  داجیا  ناهانگ 

هویم زا  هدمآ و  « هّللا اوعیطا  » ناونع هب  دیجم  نآرق  رد  اهراب  هک  يزیچ  نامه  ، دنک یم  هراشا  یهلا  رماوا  هب  مازتلا  هب  روتـسد  نیمود  رد 
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.تساوقت رابرپ  تخرد  ياه 

رکـشل هاـگنالوج  دوـش و  یم  ناریو  بلق  هناـخ  نآ  نودـب  هک  تسا  هـّللا  رکذ  تـیمها  هـب  هراـشا   « ِهِرْکِذـِب َکـِْبلَق  ِهَراَـمِع  هـب « ریبـعت 
هیاس رد  نآ  شمارآ  مه  اه و  لد  يداـبآ  مه  .{ هیآ 28 ، دعر ( . 1  « } ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق.ناطیش 

هک هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگ  نآ  یلمع  رکذ  هکلب  - تسا مهم  رایـسب  مه  یظفل  رکذ  دنچره  - یظفل رکذ  اهنت  هن  تسادخ  رکذ 
رکذ ؛ ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ِهّللا  ُرْکِذ  » ار نآ  نیموس  تساهراک و  نیرت  لکـشم  زا  نآ  ماجنا  هک  تسا  زیچ  هس  :» دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 

ُلوُحَیَف اَِهب  ُّمُهَی  ِهَیِـصْعَْملا  َْدنِع  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  ُرُکْذَـی  نأ  َوُه  َو  :» دـیامرف یم  نینچ  رکذ  ریـسفت  رد  سپـس  دومرف  نایب  « لاح ره  رد  ادـخ 
: َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ُلْوَق  َوُه  ِهَیِصْعَْملا َو  َْکِلت  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ِهّللا  ُرْکِذ 

نوچ هک  تسا  نآ  ادخ  رکذ  ؛}. هیآ 201 ، فارعا ( . 2  « } َنوُرِْـصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَـت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 
تسا يزیچ  نامه  نیا  دوش و  لئاح  تیصعم  نآ  وا و  نایم  ادخ  دای  دنک و  دای  ار  لج  زع و  دنوادخ  دریگ  یم  تیصعم  رب  یمیمصت 

شاداپ و ادخ و   ) دای هب  ، دـنوش ناطیـش  ياه  هسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراکزیهرپ  : تسا هدومرف  نآرق  رد  لج  زع و  دـنوادخ  هک 
تیاور ،ج 90،ص  راونالاراحب ( . 3 «. } دـنوش یم  انیب  ماـگنه  نیا  رد  دـننیب و ) یم  ار  قح  هار  ، وا داـی  وترپ  رد   ) ؛و دـنتفا یم  وا ) رفیک 

. { 151،6

همه هک  تسا  دیجم  نآرق  هب  ندز  گنچ  هب  هراشا   « ِِهْلبَِحب ِماَِصتْعِالا  هب « ریبعت  و 

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  دوخ  رد  تسه و  نآ  رد  تداعس  ياه  همانرب 

هدـنکارپ دـینز و  گنچ  (، یهلا تدـحو  هنوگ  ره  ،و  نآرق  ) ادـخ نامـسیر  هب  یگمه  و  ؛»  اُوقَّرَفَت ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  » 
.{ هیآ 103 ، نارمع لآ  ( . 1 «. } دیوشن

هراشا یضعب  ، نآرق هب  هراشا  ار  نآ  نارسفم  زا  یـضعب  ؛ دنا هدرک  رکذ  يرایـسب  یناعم  روبزم  هفیرـش  هیآ  رد  هّللا  لبح  يارب  میناد  یم 
اریز ، تسین یفالتخا  ریسافت  نیا  نایم  رد  یلو  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمغیپ و  نادناخ  روظنم  هک  دنا  هتفگ  یضعب  مالسا و  هب 

.دوش یم  لماش  ار  اهنیا  مامت  هک  تسادخ  اب  طابترا  يانعم  هب  « هّللا لبح  »

هّللا لبح  زا  رت  نئمطم  دنوادخ  وت و  نایم  دناوت  یم  هلیسو  مادک  و  :» دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  و 
(. ِِهب َتْذَخَأ  َْتنَأ  ْنِإ  ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٍبَبَس  ْنِم  َُقثْوَأ  ٍبَبَس  ُّيَأ  َو  ( ؛» يریگب ار  نآ  ناماد  ینز و  گنچ  نآ  هب  رگا  دشاب 

مکحم ینامسیر  ، تسا راتفرگ  تعیبط  هاچ  رعق  رد  یهلا  تیبرت  نودب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  بانط ) نامسیر و   ) لبح هب  ریبعت 
.تسا ترتع  مالسا و  نآرق و  نامه  نامسیر  نیا  دیآ و  رد  هاچ  نآ  زا  دنز و  گنچ  نآ  هب  هک  تسا  مزال 

هدش ثحب  دعب  هب  هحفص 274  هبطخ 161، دعب و  هب  هحفص 172  دلج 6  هبطخ 157، رد  نآ  راثآ  تقیقح و  تیمها و  اوقت و  هراـبرد 
.تسا

مراهچ شخب 
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همان نتم 

،َو اَْینُّدـلا َِعئاَجَف  ُهْرَِّصب  ،َو  ِءاَـنَْفلِاب ُهْرِّرَق  ،َو  ِتْوَْملا ِرْکِذـِب  ُْهلِّلَذ  ِهَمْکِْحلاـِب ، ُهْرَِّون  ،َو  ِنیِقَْیلاـِب ِهِّوَق  ،َو  ِهَداَـهَّزلِاب ُْهتِمَأ  ،َو  ِهَظِعْوَْملاـِب َکَْـبلَق  ِیْحَأ 
ْرِس ،َو  َنِیلَّوَْألا َنِم  َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َباَصَأ  اَِمب  ُهْرِّکَذ  ، َنیِـضاَْملا َراَبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعَأ  ،َو  ِماَّیَْألا ِیلاَیَّللا َو  ِبُّلَقَت  َشُْحف  ِرْهَّدلا َو  ََهلْوَص  ُهْرِّذَح 

،َو َِهبْرُْغلا َراَیِد  اوُّلَح  َو  ِهَّبِحَْألا ، ِنَع  اُولَقَْتنا  ِدَـق  ْمُهُدِـجَت  َکَّنِإَف  اُولََزن ! اوُّلَح َو  َْنیَأ  ،َو  اُولَقَْتنا اَّمَع  اُولَعَف َو  اَمِیف  ْرُْظناَـف  ، ْمِهِراـَثآ ْمِهِراَـیِد  ِیف 
.ْمِهِدَحَأَک َتْرِص  ْدَق  ٍلِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک 

اه همجرت 

یتشد

نامسیر هب  و  ینک ، هدنز  ادخ  دای  اب  ار  تلد  و  یشاب ، وا  نامرف  رد  هتـسویپ  هک  منک  یم  شرافـس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  انامه  مرـسپ !
 . يریگ تسد  رد  ار  نآ  هتشر  رس  رگا  تسادخ ؟ اب  وت  هطبار  زا  رت  نئمطم  يا  هلیسو  هچ  ینز ، گنچ  وا 

تمکح رون  اب  و  نک ، دـنمورین  نیقی  اـب  ار  ناـج  ناریمب ، مارح  هب  ییاـنتعا  یب  اـب  ار  سفن  ياوه  نک ، هدـنز  وکین  زردـنا  اـب  ار  تلد 
و شخب ،  یهاگآ  وا  هب  ایند  راوگان  تالوحت  یـسررب  اب  و  ریگ ، فارتعا  وا  زا  يدوبان  هب  نک ، مارآ  گرم  دای  اب  و  شخب ، یئانـشور 

ناینیشیپ رس  رب  هک  هچنآ  و  امنب ، وا  رب  ار  ناگتـشذگ  خیرات  ناسرتب ، ار  وا  زور  بش و  شدرگ  ياه  یتشز  و  راگزور ، ینوگرگد  زا 
؟ دندرک هچ  اهنآ  هک  شیدنیب  و  نک ، شدرگ  ناگتفر  ناریو  راثآ  راید و  رد  روآ .  شدای  هب  تسا  هدمآ 

؟ دندمآ دورف  اجک  رد  و  هدرک ، چوک  اجک  زا 

 ! ینانآ زا  یکی  مه  وت  هک  درذگ  یمن  ینامز  ایوگ  دندرک ، رفس  تبرغ  راید  هب  هدش و  ادج  ناتسود  عمج  زا 

يدیهش

و زاس ، راوخ  شگرم  دای  اب  و  نادرگ ، نشور  تمکح  هب  شخب و  ورین  نیقی  هب  و  ناریمب ، ییاسراپ  هب  راد و  هدـنز  زردـنا  هب  ار  تلد 
شراهن لیل و  راکـشآ  ینوگرگد  راگزور و  تلوص  زا  و  نادرگ ،  انیب  شیایند  ياهیتخـس  هب  .زاس و  راداو  شندش  تسین  هب  رارقا  هب 

اه و هناخ  رد  و  رآ ،  شدای  هب  دیـسر  دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  نانآ  هب  ار  هچنآ  و  راد ، هضرع  ودـب  ار  ناگتـشذگ  ياـهربخ  و  ناـسرتب ،
ار نانآ  .دـندمآ  دورف  اجک  رد  دـندوشگ و  راب  اجک  دـندش و  اجک  هب  اجک  زا  و  دـندرک ، هچ  هک  رگنب  درگب و  ناـنآ  ياـه  هدـنامزاب 

نانآ زا  یکی  وت  هک  دومن  دـهاوخن  رود  نادـنچ  و  دنتـسشن ، تبرغ  ياه  هناخ  رد  دنتـسب و  تخر  ناتـسود  رانک  زا  هک  دـید  یهاوخ 
.دوب یهاوخ 

یلیبدرا

نیقی رونب  ار  لد  هد  توق  ایند و  تذل  كرتب  ار  هراما  سفن  ناریمب  تمکح و  ملع و  تحیـصن و  دنپ و  هب  ار  دوخ  لد  نآب  نک  هدـنز 
ایند و بیاصمب  ارنآ  نادرگ  انیب  ندش و  ینافب  ارنآ  هد  رارق  گرم و  ندرک  دایب  ار  وا  زاس  مار  تعاط و  ملعب و  ارنآ  نادرگ  ینارون  و 
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یئاـهزیچ نآ  رب  نـک  ضرع  نارود و  خرچ  ياـهزور  بـش و  اـیند و  شدرگ  یتـشز  زا  راـگزور و  ندروآ  هـلمح  زا  ار  وا  ناــسرتب 
ياه هناشن  ناشیا و  ياهلزنم  رد  نک  ریـس  ناینیـشیپ و  زا  وت  زا  شیپ  دـندوب  هک  یناسکب  هدیـسر  هچ  نآ  هب  ارنآ  هد  دای  ناگتـشذگ و 

ار ناشیا  یبای  یم  وت  هک  یتسردب  سپ  هدش  لزان  دنا و  هدرک  لولح  دنا و  هدش  لقتنم  هچنآ  دـنا و  هدرک  هچ  نآ  هب  رگنب  سپ  ناشیا 
ناشیا زا  یکی  وچمه  هتشگ  کیدزن  نامز  زا  وت  ایئوگ  یبیرغ و  يارس  رد  دنا  هدرک  لولح  ناتسود و  زا  دنا  هدش  لقتنم  هک 

یتیآ

رکذ هب  زاس و  نشور  تمکح  هب  نادرگ و  دـنمورین  نیقی  هب  ناریمب و  ییاسراپ  يراـگزیهرپ و  هب  راد و  هدـنز  هظعوم  هب  شیوخ  لد 
موـجه هلمح و  زا  ياـشگب و  اـیند  نیا  عیاـجف  هب  ار  شمـشچ  .دـنک  رارقا  شیوـخ  گرم  هب  هک  ياـمن  شراداو  نـک و  راوـخ  گرم 
تـسا هتفر  وـت  ناینیـشیپ  رـس  رب  هـچنآ  زا  راد و  هـضرع  وا  رب  ار  ناگتـشذگ  راـبخا  .راد  رذـحرب  زور  بـش و  ياـهیباتژک  راـگزور و 

رظن دـنا ، هدـمآ  دورف  هک  اهیاج ، نآ  دـنا و  هتفر  هک  اهیاج ، نآ  دـنا و  هدرک  هچنآ  رد  رذـگب و  ناشراثآ  اه و  هناخ  رب  .زاس  شهاگآ 
.دوب یهاوخ  اهنآ  زا  یکی  زین ، وت  دنا و  هدیشک  تخر  تبرغ  راید  هب  دنا و  هدیرب  ناتسود  عمج  زا  هک  دید  یهاوخ  .نک 

نایراصنا

نتورف و گرم  دای  اب  ،و  امن ینارون  تمکح  اب  نک و  يوق  نیقی  اب  ار  نآ  ، ناریمب ایند  هب  یتبغر  یب  اب  ،و  نک هدـنز  هظعوم  اـب  ار  تلد 
اهبـش و ینوگرگد  حـبق  ،و  راـگزور تلوص  زا  و   ، نادرگ اـنیب  اـیند  عیاـجف  هب  ،و  راداو زیچ  همه  ندـش  یناـف  هب  رارقا  هب  ،و  نک راوـخ 

نایم رد  نانآ و  ياهرهـش  رد   ، روآ شدای  هب  دمآ  ناینیـشیپ  رـس  رب  ار  هچنآ  ، نک هئارا  وا  هب  ار  ناگتـشذگ  رابخا  راد ، رذح  رب  اهزور 
یم ، نک ّتقد  دـندرک  لزنم  دـندمآ و  دورف  اجک  رد  دـندش و  لقتنم  اجک  زا  هکنیا  دـنداد و  ماجنا  هچنآ  رد  ، نک تحایـس  ناـشراثآ 

 . دش یهاوخ  نانآ  زا  یکی  نوچ  ینامز  كدنا  هب  مه  وت  ییوگ  ،و  دندش دراو  تبرغ  راید  هب  و  دنتفر ، ناتسود  رانک  زا  هک  یبای 

حورش

يدنوار

ناسنالا ریرقت  .ایندـلا و  عمط  نع  اتیم  اهنع و  لفاغ  ریغ  هرخالا  لاوحال  ایح  هلعجا  ینعی : هداهزلاب  هتما  هظعوملاب و  کبلق  یحا  هلوق  و 
: هعیجفلا .کلذـب و  فرتعت  هبرقت و  یتح  هللا  يوس  ام  لک  ءانفب  کـبلق  ررق  يا  ءاـنفلاب : هررق  و  هب ، رارقـالا  یلع  هلمح  یـشلا ء : یلع 
: لاقی و  هیف ، دـحلا  زواجت  یـش ء : لک  یف  شحفلا  .هلمحلا و  هلوصلا : .حاضیالا و  فیرعتلا و  ریـصبتلا : .عجوت و  عجفت و  یتلا  هیزرلا 

حیحـص نوکت  انیب  اهریغت ، مایالا و  یلایللا و  بلقت  هعرـس  کبلق  رذـح  يا  ءاـضمرلا ، یلع  بلقتت  هیحلاـک  نطبل  ارهظ  یـشلا ء  بلقت 
یصو .هتغب  کیتای  توملا  اذاف  یح  تنا  انیب  و  قیضلا ، رقفلا و  کیلع  لخد  ذا  هعس  یف  ینغ و  یف  تنا  انیب  ضیرم و  تنا  اذاف  ندبلا 

: لاـقی .نآرقلا و  وه  لـیق : هللا  لـبحب  مصتعی  نا  و  هللا ، رکذ  هرثـکب  هبلق  رمعی  و  هب ، رما  اـم  مزلی  نا  و  اـیقتم ، نوـکی  نا  ءایـشا : هعبراـب 
هللا یلـص  هللا  لوسر  لخد  الجر  نا  يور : .نآرقلاب و  اوکـسمت  يا  هللا  لبحب  اومـصتعا  یلاعت و  لاـق  هریغ ، نم  هب  عنتما  اذا  هب  مصتعا 
ناک و  هب ، ماصتعالاب  هللا  رما  يذـلا  لبحلا  اذـه  ام  هیالا ، هذـه  الت  و  یل ، اهرـسفف  نآرقلا  نم  هیآ  ینعم  یلع  سبتلا  لاقف : هلآ  هیلع و 
هللا لـبح  اذـه  لاـق : نینموـملاریما و  فـتک  یلع  هدـی  یبـنلا  عـضوف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  بنج  یلا  مالـسلا  هیلع  یلع 
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هنم اکحض  هلاقملا و  هذه  هنم  اعمسف  نایبارعا  هاقلتف  هللا ، لبحب  تمصتعا  هلوسرب و  هللااب و  تنمآ  لوقی : یبارعالا  یلوف  .هب  اومـصتعاف 
لجرلا و یلا  افرصناف  .هنجلا  لها  نم  لجر  وه  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  لجرلا  نم  اعمـس  اما  رکذ  هللا و  لوسر  یلع  الخد  و 

نم تنا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  کتراشب ، رکذن  یتح  انبنذ  رفغاف  ابنذ  كدـنع  انل  هراشب و  اندـنع  کل  نا  هل : الاق 
: لاقف .هکحض  اندنع  ناک  هانعمس  ائیـش  نکی  مل  مالکلا و  اذهب  ملکتت  كانیار  امل  الاق : امکبنذ ؟ ام  و  لاق : .هللادمحلا  لاق : .هنجلا  لها 

لوسر امتکرت  امیحر ، اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتساو  هللا  اورفغتـساف  كوئاج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  لوقی و  یلاعت  هللا  نا 
الف الا  امکل و  هللا  رفغف  هلبحب  نامصتعت  هلوسرب و  هللااب و  نانموت  امتنک  نا  ابهذا  امکل ، رفغتسال  یلا  امتئج  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا
نم رـشعدحا  یلع و  وه  و  دـبالا ، یلا  انرفف  انرق  هرـس  ظفاح  هتما و  یلع  هیـصو  هلوسر و  دـعب  هللا  هجح  وه  هللا  لـبحف  .اـمکل  هللا  رفغ 

، لیواتلا یلا  هنم  ریثک  جاتحی  مـالک و  وهف  هداـبع ، نیب  هللا و  نیب  اببـس  اـضیا  ناـک  نا  نآرقلا و  .مالـسلا و  مهیلع  نیموصعملا  هدـالوا 
لاقف هعبرالا ، ءایـشالا  هذه  لیـصفت  رکذ  مث  .هتمـصعل  هلوقب  سانلا  قثی  نیبم  نم  هل  دبالف  هبهذم ، هیلا  يدوی  ام  یلع  دحا  لک  رـسفیف 

، هیاصو نیرشع  افیندع و  نا  یلا  هظعوملاب  کبلق  یحا  اهیلع : فطع  ریغ  نم 

يردیک

مثیم نبا 

زاس و دنمورین  نیقی  هلیـسوب ي  ناریمب و  ییاسراپ  اب  راد و  هدنز  هظعوم  هب  ار  تلد  .تماقا  ندـنام و  ياج  يونثملا : اهخیم  تارغملا :
شیانیب ایند  ياهیدـب  هب  و  زاس ، راداو  انف  يدوبان و  رب  فارتعا  هب  نادرگ و  عشاخ  لیلذ و  گرم  داـی  اـب  نک و  نشور  تمکح  رون  هب 

رس رب  هک  ار  هچنآ  و  نک ، انشآ  ناگتـشذگ  لاوحا  حرـش  اب  و  ناسرتب ، زور  هنابـش  راجنهان  شدرگ  راگزور و  هلمح ي  زا  و  نادرگ ،
و دنا ، هتـسش  تسد  اهزیچ  هچ  زا  و  دنا ، هدرک  هچ  نانآ  نیبب  سپ  نک ، شدرگ  ناشیا  راثآ  راید  رد  شاب و  روآدای  تسا  هدـمآ  اهنآ 
دنا و و هدش  نیزگیاج  تبرغ  يارـس  رد  ادـج و  ناتـسود  زا  ناشیا  هک  دـید  یهاوخ  هجیتن  رد  دـنا ، هتفرگ  لزنم  هدـمآ و  دورف  اجک 

، دش یهاوخ  نانآ  زا  یکی  زین  وت  هک  دیشک  دهاوخن  یلوط  ایوگ 

لماک راـبتعا  هب  تسا  هدروآ  هیراـع  بلق  يارب  ار  ءاـیحا  تفـص  درادـب ، هدـنز  هظعوم  اـب  ار  دوخ  بلق  هک  تسا  هداد  روتـسد  مجنپ :
یم لامک  هب  تاـیح  هلیـسو ي  هب  ناـسنا  هک  ناـنچ  دـیآ  یم  تسد  هب  هظعوم  زا  هک  یتربع  ملع و  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  يو  نتخاـس 

زا ترابع  سفن  ندناریم  هک  تسا  هراما  سفن  نامه  دـناریم  یم  وا  هک  ار  هچنآ  هداهزلاب و  هتماف  ترـضح : نخـس  نیا  مشـش : .دـسر 
نتخاس عیطم  زین  ایند و  كرت  قیرط  زا  نآ  و  دـشاب ، یم  لقع  اب  فلاـخم  هک  تسا  ییاهـشهاوخ  زا  نآ  نتـشادزاب  نتـسکش و  مهرد 

سفن ياوه  زا  ندیرب  نامه  سفن ، ندناریم  و  دشاب ، رظن  دروم  هلقاع  سفن  هک  دراد  لامتحا  .دیآ و  یم  تسد  هب  قیرط  نیا  زا  سفن 
، دنک تکرح  ناکین  هاگیاج  نییلع و  قفا  يوس  هب  دـناوتب  ات  دـنک  نوریب  لهج  یناوتان  زا  ار  لد  ینعی  نیقیلاب : هیوقی  نا  متفه : .تسا 

.دـهد رارق  بلق  تیوقت  هلیـسو ي  ار  نآ  هک  تسا  هدوـب  بساـنم  دـشاب ، یم  ملع  دـنمورین  يوـق و  هبترم ي  نیقی  هلحرم ي  نوـچ  و 
هروآ تمکح  زا  هراعتـسا  ار  ریونت   ) هملک ي ترابع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دزاـس  ینارون  ار  لد  تمکح  هلیـسو ي  هب  متـشه :
یـسک نوچمه  لـهج  ياـهیکیرات  رد  تمکح  اریز  تسا ، هدرک  هیبشت  رون  هب  ار  تمکح  يراعتـسا  هیبشت  هنوگ ي  هب  ینعی  ( ) .تسا
گرم دای  اب  مهن : .میدش  انشآ  نآ  عاونا  تمکح و  يانعم  اب  البق  .تسادخ  هار  هب  لد  تیاده  هلیـسو ي  دراد ، تسد  رد  یلعـشم  هک 
نادـیم رد  یـشومچ  زا  ار  لد  دوش و  یم  سرت  ثعاب  ندوب ، گرم  داـی  هب  داـیز  هک  بیترت  نیا  هب  نادرگ ، عشاـخ  هتـسکش و  ار  لد 
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.دـناشک یم  تلذ  يراوخ و  هب  مشخ ، زا  يرادـبناج  يدنـسپدوخ و  شزغل  یهاوـخدوخ و  جوا  زا  ار  نآ  و  دراد ، یم  زاـب  اهتـساوخ 
نیقی ات  دـهد  همادا  ار  گرم  دای  گرم ، تیمتح  لوبق  هب  راداو  ار  بلق  ینعی  دزاس ، گرم  يدوباـن و  رب  فارتعا  هب  راداو  ار  وا  مهد :
مـشچ اب  ات  دـنک  راداو  ار  لد  ینعی  دـنادرگ : انیب  ریـصب و  ایند  ياهیراتفرگ  هب  ار  لد  مشچ  مهدزای : .دوش  نیزگیاج  لد  رد  ندرم  هب 

، دناسرتب زور  هنابش  هداس ي  ینوگرگد  راگزور و  هلمج ي  زا  ار  نآ  مهدزاود : .درگنب  ایند  ياهتفآ  اهتبیـصم و  هب  تربع  تریـصب و 
.نارگید هب  ندـناسر  رازآ  رد  زین  و  نارادـناج ، دیـص  رد  هدـنرد ، هب  راگزور  تهابـش  ظاحل  هب  هدـش  هدروآ  هیراع  تلوص  هملک ي 

دنا هدرک  هچ  نانآ  دنیبب  ات  دوش  رکذتم  تسا  هدمآ  اهنآ  رس  رب  هچنآ  درادب و  هضرع  دوخ  بلق  رب  ار  ناگتشذگ  لاح  حرش  مهدزیس :
لـصاح اهنآ  اب  شدوخ  زا  يا  هسیاقم  تلاح  یتربع و  هلیـسو  نادب  ات  دنا ، هتـسش  تسد  يا  هدرتسگ  تردـق  گرزب و  راثآ  هچ  زا  و 

نانآ زا  يدرف  اب  ار  دوخ  لاح  تهابـش  تهج  دنک ، نیقی  ار  ندش  اهنآ  زا  یکی  ناشیا و  هب  دوخ  نتـسویپ  یکیدزن  هجیتن  رد  ددرگ و 
هیآ رخآ  ات  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریسی  ملوا  دراد : هراشا  نادب  زین  هکرابم  هیآ ي  نیا  .دنک و  كرد 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ار هراما  سفن  ینعی  ار  لد  ناریمب  و  هتما ) و   ) تمکح ملع و  تحیـصن و  دـنپ و  هب  هظعوملاب )  ) ار دوخ  لد  نک  هدـنز  کـبلق ) یحا  )
هرون و   ) نیقی رون  هب  ار  لد  نک  تیوقت  و  نیقیلاـب ) هوق  و   ) تهج ره  زا  ار  اـیند  تاـقلعت  نک  عـطق  اـیند و  تذـل  كرت  هب  هداـهزلاب ) )

هد رارق  و  هررق ) و   ) گرم ندرک  دای  هب  توملا ) رکذـب   ) ار نآ  زاس  مار  و  هللاذ ) و   ) تعاط ملع و  هب  ار  وا  نادرگ  ینارون  و  همکحلاب )
نآ ناسرتب  و  هرذح ) و   ) رادغ يایند  مالآ  بئاصم و  هب  ایندلا ) عیاجف   ) ار نآ  نادرگ  انیب  و  هرـصب ) و   ) ندـش یناف  هب  ءانفلاب )  ) ار نآ 

و  ) راود خرچ  ياهبـش  اـهزور و  شدرگ  یتـشز  زا  و  ماـیالا ) یلاـیللا و  بلقت  شحف  و   ) راـگزور ندروآ  هلمح  زا  رهدـلا ) هلوص   ) ار
هدیـسر هچنآ  هب  باصا ) امب   ) ار وا  هد  دای  هب  و  هرکذ ) و   ) ار ناگتـشذگ  ياهربخ  نیـضاملا ) رابخا   ) وا رب  نک  ضرع  و  هیلع ) ضرعا 

ناشیا تامالع  راثآ و  رد  نک  ریس  و  مهراثا ) یف  رس  و   ) ناینیشیپ زا  نیلوالا ) نم   ) دندوب وت  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  کلبق ) ناک  نم  )
لاقتنا هچنآ  زا  و  اولقتنا ) امع  و   ) دندرک هچنآ  رد  اولعف ) امیف   ) تریـصب هدید  هب  رگنب  سپ  رظناف )  ) ناشیا ياهارـس  رد  و  مهراید ) (و 

- لمات نیا  زا  دعب  وت - هک  یتسرد  هب  سپ  مهدجت ) کناف   ) دندومن لوزن  اجک  و  اولزن ) و   ) دندمآ دورف  اجک  و  اولح ) نیا  و   ) دـندرک
رد دـندمآ  دورف  و  هبرغلا ) راد  اولح  و   ) دوخ ناتـسود  نابحاصم و  زا  دـنا  هدومن  لاـقتنا  هک  هبحـالا ) نع  اولقتنا   ) ار ناـشیا  یباـی  یم 

یکی وچمه  يا  هدیدرگ  مهدحاک ) ترـص  دـق   ) ینامز كدـنا  سپ  زا  وت  اییوگ  لیلق ) نع  کناک  و   ) ناوارف تنحم  ای  تبرغ  يارس 
ناشیا زا 

یلمآ

ینیوزق

: دـشاب ع )  ) ون ود  زا  لد  یگدـنز  ایند ، زا  ضارعا  دـهزب و  ارنآ  ناریمب  و  یبقع ، داـی  تمکح و  هظعومب و  ار  دوخ  لد  نادرگ  هدـنز 
ره دریذپن و  انف  لوا  یگدـنز  دـشاب ، یتوس  ان  ناج  سفن و  یگدـنز  قواسم  یعون  ددرگزاب و  یتوهال  ناج  لقع و  یگدـنزب  یعون 

تسا و راعتسم  یناث  یگدنز  اما  و  هدش ، هدناوخ  ناویح  راد  یگدنز  نیا  رابتعاب  ترخآ  يارـس  دریمن و  تسا  هدنز  یگدنز  ناب  هچ 
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اجنآ دـشاب  هدرم  یگدـنز  نیا  زا  اجنیا  هک  ره  و  دـشاب ، هدرم  اجنآ  دـشاب  هدـنز  یگدـنز  نیاب  اجنیا  هچ  ره  لاـعتم ، يادـخ  ضوغبم 
نوچ دشاب و  كاپ  دشاب  هدنز  ات  زیچ  همه  دنا  هتفگ  هچنآ  تسا و  ینتبم  هایح  نیا  زا  اوتومت ) نا  لبق  اوتوم   ) رما دـشاب ، هدـنز  لازیال 

رد هتاما  ءایحا و  سپ  دوب ، دوصقم  یگدنز  نیا  مه  دوش  كاپ  دریمب  نوچ  دوب و  دیلپ  دـشاب  هدـنز  ات  هک  سفن  الا  ددرگ  دـیلپ  دریمب 
ردقب نامیا  فعض  و  دشاب ، صخش  نیقی  ردقب  اهلد  نامیا  توق  نیقیب ، ارلد  نادرگ  يوق  .دشاب و  هایح  ود  نیا  رابتعاب  ترـضح  لوق 

ینارون و  دزغلن ، سفن  هسوسوب  و  دورن ، ياج  زا  ناطیـش  ياوغاب  سپ  دوش  فیعـض  مه  ددرگ و  يوق  لـقع  ددرگ  يوق  نیقی  فعض 
یـضعب رد  رظن  دـنک و  شومارف  ار  گرم  یمدآ  نوچ  توم ، دایب  نادرگ  عضاوتم  لـیلذ و  و  قح ، شناد  ینعی  تمکحب  ارلد  نادرگ 

دنادرگنزاب و وا  زا  یشکرس  گرم  دای  وچمه  زیچ  چیه  و  دیآ ، دیدپ  سفن  رد  يرابکتـسا  ولع و  دیامن  دشاب  ار  وا  هک  قوفت  بابـسا 
انیب و  شابم ، لفاغ  راک  نآ  زا  هدـب و  رارقا  تومب  و  هنب ، اـنف  رب  لد  ینعی  .اـنفب  ار  وا  هد  رارقا  .دـناشننورف و  تزع  حاـمج و  شتآ  نآ 
روگ رد  دوخ  زا  شیپ  سفن  ياهوزرآ  و  دـنکن ، روش  رـشرپ و  يارـس  نیاب  دالخا  دامتعا  اـت  اـیند  ياهتبیـصم  اهدردـب و  ارلد  نادرگ 

ياهربخ وا  رب  نک  ضرع  .رادیاپان و  هنامز  تالبقت  مایا و  یلایل و  شدرگ  حبق  زا  رادـغ و  رهد  تلوص  زا  ار  وا  نک  ریذـحت  و  دـنک ،
هودنا و زج  وا  زا  چیه  دنتشاذگب و  ترسحب  ناهج  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  ار  نانآ  تسا  هدیسر  هچناب  ار  لد  نک  ریکذت  ناگتـشذگ و 

نک ریس  دنتفای و  باوصان  لامعا  تافاکم  دندیشک و  اهتبوقع  اهیتخس و  دندید و  اهتربع  اهتبیصم و  هچ  ایند  زا  دنتشادنرب و  ترـسح 
ماقم دـندمآ و  دورف  اجک  دـندومن و  لاقتنا  لزانم  تالاح و  هچ  زا  نیمز و  يور  رد  دـندرک  هچ  نک  رظن  سپ  ناشیا  راثآ  راید و  رد 
ایوگ سپ  دندمآ  دورف  تبرغ  يارس  رد  دندومن و  لاقتنا  دوخ  ناسنوم  ناتـسود و  زا  هک  قیقحتب  ار  ناشیا  تفای  یهاوخ  هک  دنتفرگ 

توم دوروب  هتشگ  ناشیا  زا  یکی  وچمه  بیرقنع  زین  وت 

یجیهال

فراعم هب  نیقی  هب  ار  وت  لد  نادرگ  يوق  ایند و  زا  كرت  هب  ار  وت  لد  ناریمب  تحیصن و  دنپ و  ندرک  لوبق  هب  ار  وت  لد  نادرگ  هدنز 
انیب هللا و  يوساـم  زا  نتـشگ  تسین  هب  ار  وت  لد  نادرگ  تاـبث  رارقا و  هب  ندرم و  ندروآداـی  هب  ار  وـت  لد  نادرگ  مار  تاداـقتعا و  و 

وت لد  رب  نـک  راـهظا  راـهن و  لـیل و  شدرگ  ندرک  یتـشز  هناـمز و  ندرک  هـلمح  هـب  ار  وا  ناـسرتب  اـیند و  ثداوـح  رد  ار  وا  نادرگ 
نک رکفت  نک و  ریس  ناینیشیپ و  زا  وت  زا  شیپ  دندوب  هک  یناسک  هب  دیسر  هک  ار  هچنآ  زادنیب  وا  دای  هب  ار و  هتشذگ  نامدرم  ياهربخ 

هب دـندش و  لقتنم  زیچ  هچ  زا  دـنا و  هدرک  هچ  هک  نک  هاگن  سپ  ناشیا ، زا  هدـنام  یقاب  تامالع  راثآ و  رد  ناـشیا و  ياـه  هناـخ  رد 
هب دنا  هدـش  دراو  ناتـسود و  زا  دـنا  هدرک  لقن  هک  ار  ناشیا  یبای  یم  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  دـنا ، هتفرگ  لزنم  دـنا و  هدـش  دراو  اجک 

.ناشیا زا  یکی  دننام  يا  هدیدرگ  هک  قیقحت  هب  یتقو  كدنا  رد  زین  وت  ایوگ  تبرغ و  يارس 

یئوخ

هذه یف  ع )  ) صخل دق  ینعملا : .هماقالا  لحم  يوثملا :) ، ) دـئادشلا نع  هیانک  رحبلا و  یف  هجللا  یه  هرمغلا و  عمج  تارمغلا :) : ) هغللا
یلا هجوتلا  .هلبحب 2 - ماـصتعالا  و  هرما ، موزل  و  هاوـقت ، هیاـعرب  یلاـعت  هللا  یلا  هجوـتلا  - 1 هسمخ : روما  یف  هاـیاصو  عماوج  لـصفلا 
یف ربدتلا  و  رباغلا ، قلخلا  یلا  هجوتلا  .توملا 3 - رکذ  دـهزلاب و  لئاذرلا  نع  هتیلخت  و  ظعاوملاب ، هئایحا  و  لـئاضفلاب ، هتیلحتب  بلقلا 

هجوتلا .ملعی 5 - امیف ال  كابترالا  نع  رذحلاب  هداعسلا  طارص  یف  هریـس  تایحلا و  یف  هقیرط  یلا  هجوتلا  .مهرما 4 - لام  مهلاوحا و 
برلا یلا  ءاجتلالا  ربصلا و  همزـالمب  قحلل  داـهجلا  و  ناـسللا ، دـیلاب و  رکنملا  رـشلا و  عفد  و  فورعملا ، ریخلا و  رـشنب  عاـمتجالا  یلا 
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اب شخب و  ورین  شنیقی  اب  شکب و  شدهز  اب  راد و  هدـنز  دـنپ  اب  ار  تلد  همجرتلا : .هترـضح  نم  هراختـسالا  هتلاسم و  یف  صالخالاب 
شراـگزور شزوپ  زا  اـمن و  اـنیب  شیاـیند  اـهیراوگانب  نک و  شرقم  نت  ءاـنفب  زاـس و  نوبز  شگرم  داـیب  راد و  ناـشخرد  شتمکح 

رد رآ ، شدایب  هدـمآ  ناشرـس  رب  هچنآ  و  نک ، ضرع  وا  رب  ار  ناگتـشذگ  راـبخا  هناـمز ، ياـهینوگرگید  یکاـب  یب  زا  راد و  رذـحرب 
دندیـسر و تبرغب  دندیرب و  ناتـسود  زا  هک  یبایرد  ات  دنتفخ ؟ اجک  دنتفر ؟ اجک  دـندمآ ؟ اجک  زا  نیبب  درگب و  نانآ  راثآ  نامناخ و 

، يوش اهنآ  زا  یکی  يدوزب  مه  وت 

يرتشوش

نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امل مکاـعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  ( ) هظعوملاـب کـبلق  یحا  )
و ال مکاتآ .) امب  اوحرفت  مکتاف و ال  اـم  یلع  اوساـت  ـالیکل  ( ) هداـهزلاب هتما  و  (. ) روبقلا یف  نم  عمـسمب  تنا  اـم  و  ( ) مکییحی ایندـلا )

سانلا رثکا  و  ایندلا ، یلا  هبـسنلاب  هتتاما  هرخالا و  یلا  هبـسنلاب  هوایحا  دارملا  و  هتما ،) کبلق و  یحا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق فطل  یفخی 
(. میحجلا نورتل  نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  الک  ( ) نیقیلاب هوق  و  (. ) ربصلاب هرعشا  هیشخلاب و  هنکسا  و   ) ینیلکلا هیاور  یف  داز  .سکعلاب و 

مکیقالم هناف  هنم  نورفت  يذلا  توملا  نا  لق  ( ) توملا رکذب  هللاذ  و  (. ) اریثک اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  توی  نم  و  ( ) همکحلاب هرون  (و 
(. رارقلا راد  یه  هرخالا  نا  عاتم و  هایحلا  هذه  امنا  ( ) ءانفلاب هرق  و  (. ) نولمعت متنک  امب  مکئبنیف  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث 

تجرخ اذا  نامعنلا  تنب  ءاقرخ  تناک  یناغالا :)  ) یف مایالا ) یلایللا و  بلقت  شحف  رهدـلا و  هلوص  هرذـح  ایندـلا و  عئاـجف  هرـصب  (و 
، اهلزنم یلا  عجرت  اهتعیب و  یلا  لصت  یتح  اهیراوج  یف  لبقت  مث  یشولا  زخلاب و  یشغم  جابیدلا  ریرحلاب و  اقیرط  اهل  شرفی  اهتعیب  یلا 

هتتا متـسر ، لتق  سرفلا و  مزهنا  اهیلع و  اریما  هیـسداقلا  دعـس  دف  املف و  هلذلا ، یلا  هعفرلا  نم  اهلزناف  نامزلا  اهبکن  نامعنلا  کله  املف 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بلطت دوسلا  تاعطقملا  حوسملا و  نهیلع  اهیراوج  اـهموق و  نم  هدـفح  یف 

رـصملا اذـه  كولم  انک  لاح ، یلع  مودـت  لاوز و ال  راد  ایندـلا  نا  هذ  انا  اه  : تلاق ءاقرخ ؟ نکتیا  نهل : لاقف  هتلـص ، ایندـلا ) نیدـلا و 
و انلمـش ، تتـش  اناصع و  عدصف  رهدـلا  حـئاص  انب  حاص  رمالا  ربدا  املف  هلودـلا ، نامز  هدـملا و  يدـم  هلها  انعیطی  هجارخ و  انل  یبجی 

سیل هقوس  مهیف  نحن  اذا  انرما  رمالا  سانلا و  سوسن  انیبف  تلاـق : مث  هرـسحب ، مهبقعی  ـالا و  هرـسمب  اـموق  یتاـی  سیل  رهدـلا  کلذـک 
یحضا و موی  یما  یلع  تلخد  یمشاهلا : نمحرلادبع  نب  دمحم  لاق  فرـصت و  انب و  تارات  بلقت  اهمیعن  مودی  ایندل ال  فاف  فرعت 

ینیثدح اهل : تلق  اهیلع و  تملـسف  یکمربلا ، رفعج  ما  هبانع  یه  تلاق : .ال  تلق : هذه ؟ فرعتا  تلاقف : هسند ، باوثا  یف  هارما  اهدـنع 
معزا انا  هفیص و  هئمعبرا و  یـسار  یلع  مویلا و  اذه  لثم  یلع  مجه  دقل  ربتعا ، نمل  هربع  اهیف  هلمج  کل  رکذا  تلاقف : .مکرما  ضعبب 

اموی اسلاج  مصتعملا  ریزو  ناورم  نب  لضفلا  ناک  .راثد و  راعـشب و  نیتاش  يدلج  مکلاسا  مویلا  مکتیتا  دق  و  یل ، قاع  رفعج  ینبا  نا 
ناک کلبقف  ربتعاف  ناورم  نب  لضف  ای  تنعرفت  تایبالا : هذه  اهیف  ابوتکم  هعقر  اهیف  يارف  هماعلا ، صـصق  هیلا  تعفرف  سانلا ، لاغـشال 
املاظ سانلا  یف  تحبـصا  دـق  کنا  لتقلا و  سبحلا و  داـیقالا و  مهتداـبا  مهلیبسل  اوضم  كـالما  هثـالث  لـضفلا  لـضفلا و  لـضفلا و 
کبیل اولاقف : مصتعملا  هبکن  مث  لهـس ، نب  لضفلا  عیبرلا و  نب  لـضفلا  ییحی و  نب  لـضفلا  دارا  لـبق  نم  هثـالثلا  يدوا  اـمک  يدوتس 

یلا فنعملا  مولظلا  وه  اهقراف و  اهریخل و  اعونم  ایندـلا  بحـص  دـقل  فرعی  ساـنلا  نم  كاـب  هل  سیلف  هسفن  ناورم  نب  لـضفلا  یلع 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) فسان هنم  انتاف  یش ء  يا  یلع  هلثم  ناک  نم  بهذیلف و  رانلا 
و  ) بولق مهل  ام  بلاوق  مهل  زتعاف  سانلا  رثکا  بوذک و  بلخ  اهقربف  یلایللا  کنرغت  الف  بولخ  هعادخ  رهدلا  يرعملا : حتفلا  یبال  و 

الا نبغ  یف  نایتفلا  لثم  را  مل  دـیز : نب  يدـع  نع  یناغالا )  ) یف نیلوالا ) نم  کلبق  باصا  امب  هرکذ  نیـضاملا و  رابخا  هیلع  ضرعا 
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راک هایحلا  بح  ریخ و  لا  بلط  نم  سوفنلا  یجرت  اذام  اهبلاخم  مهقاتعت  فیک  مهعرـصم و  مهناوخا و  نوسنی  اهبقاوع  ام  نوسنی  مای 
مث ضرالا  یف  اوریس  لق  ( ) مهراثآ مهراید و  یف  رس  و   ) اهبئاص نونملا  بیر  رهد و  لا  تنع  اهبیصی  نل  نا  نظت  اهب 

یف اذـکه  اولعف ) امیف  رظناف  (. ) نیمرجملا هبقاع  ناک  فیک  اورظناـف  ضرـالا  یف  اوریـس  لـق  (، ) نیبذـکملا هبقاـع  ناـک  فیک  اورظنا 
، اولزن اولح و  نیا  اولقتنا و  امع  و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  یف )  ) نودـب اولعف ) اـم  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )
نماـثلا و لـصفلا   ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف اـمک  دـق  نودـب  اوـلقتنا ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  اوـلقتنا ) دـق  مهدـجت  کـناف 

یف هبعـش  نبا  داز  و  هبرغلا ) راید  اولح  هبحالا و  نع  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
، هقرفتملا ءاضعالا  و  هیلابلا ، داسجالا  اهتیا  لقف : مهروبق ، یلع  فق  مث  کلها - نیا  هیلاخلا - رایدـلا  اهتیا  مهراـید : یف  داـن  و   ) هتیاور

لاقف دیز ، نب  يدع  هعم  وهلیل و  هقنوم  هرجش  لظ  یف  رذنملا  نب  نامعنلا  لزن  دربملا :) لماک   ) یف اهب .) متنا  یتلا  رادلا  متدجو  فیک 
لاوز و نرق  یلع  فوم  هنا  هسفن  ثدـحیلف  انآر  نم  لوقت : لاق  .ال  لاق : هرجـشلا ؟ هذـه  لوقت  ام  کلملا  اـهیا  يردـتا  نعللا  تیبا  هل :

مدف اهیلع  قیرابالا  لالزلا و  ءاملاب  رمخلا  نوجزمی  انلوح  اوخانا  دق  بکر  بر  لابجلا  مص  هب  یتات  امل  اهل و  یقبت  رهدـلا ال  فورص 
لاجع ریغ  مهرهد  اوعطق  نسح  شیعب  رهدلا  اورمع  لالجلا  یف  يدرت  لیخلا  دایج  و 

ریزو دواد  نب  بوقعی  وخا  دواد  نب  رمع  جرخ  يرایـشهجلا :)  ) یف لاح و  دعب  الاح  رهدلا  كاذـک  مهب و  رهدـلا  فصع  اوحـضا  مث 
هیف یف  امهاقلاف  نیتبح  اهنم  ذخاف  بنع ، اهیف  هلـس  هیلا  تمدقف  هکاوف ، هرفـس و  هعم  هبراقا و  هلها و  نم  هعامج  هعم  اهزنتم و  يدهملا 
اتیم نالا  اطبتغم و  ءاـیحالا  عم  احیحـص  ادـغ  یلع : نب  دواد  هیخا  نبا  لاـقف  تاـم ، یتح  ادعـصی  مل  ـالزنی و  ملف  هقلح ، یف  اتـضرتعاف 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ردملا راجحالا و  دضن  امهولعی  هب  هوبا  ربق  يدل  اربق  لتحاف  رمع  هلها  یبرقب 
یلع مه  اذاف  باب ، هل  جزا  یلع  اوفقوف  ناورم  نمز  یف  اریفح  اورفح  لاق : ءاعنـص  لها  نم  لجر  نع  یناغالا :)  ) یف و  ایندلا ) نیدلا و 

وذ سلع  انا   ) هیف بوتکم  بهذ  نم  حول  هسار  دـنع  بهذ و  نم  هباصع  بهذ و  نم  متاخ  هیلع  لاـجرلا  نم  نوکی  اـم  مظعاـک  ریرس 
نذات شحولا  تناک  و  يرمع ، نم  هنـس  هئم  نبا  انا  تکرداـف و  تبلط  لـیولا ، ینم  يودـعل  لـینلا و  ینم  یلیلخل  ناـک  لـیقلا  ندـج 

اهیف رـشلا  تاذ  ینرق  و  ءاوـحفلا ، یـسوق  و  يربزهلا ، یحمر  و  جورفلا ، تاوذ  یعرد  و  يدـنع ، فـکلا  وذ  یفیــس  اذـه  و  یتوـصل ،
لیلق نع  کناک  و   ) .هدنع کلذ  عیمجف  انرظنف  لاق : ینناخف ) ینع  توملا  عفدل  کلذ  لک  تددعا  رمن ، يذ  هفنص  نم  رشح  هئمثالث 

یلا تبکر  ترـضح  اذا  هعمج  لک  یف  قثاولا  همدـخ  یف  هبون  یل  تناک  لاق : رنخـسب  نبا  نع  یناغالا )  ) يور مهدـحاا ) ترـص  دـق 
یفل یناف  هتبون ، موی  یف  الا  انم  دـحا  رـضحی  الا  انمـسر  ناک  و  تفرـصنا ، طشنی  مل  نا  هدـنع و  تمقا  برـشلا  یلا  طشن  ناـف  رادـلا ،

ینرضحی مل  موی  اذه  نا  تلقف : .ریخ  اولاق : .ریخلا  تلقف : رضحا ، یل  اولاق  یلع و  اومجه  دق  قثاولا  لسر  ذا  یتبون  موی  ریغ  یف  یلزنم 
تفخ دیدش و  عزف  ینلخادف  ضرالا ، یلع  رقتـست  کعدـن  نا ال  انرما  دـقف  .رداب  لوطت و  ال  اولاقف : .متطلغ  مکلعل  طق و  هفیلخلا  هیف 

تعنمف لخدا  تنک  ثیح  نم  یمسر  یلع  لخدال  تبهذف  رادلا ، تیفاو  یتح  تبکر  تدرا و  امب  تمدقتف  یب ، یعس  عاس  نوکی  نا 
نم یننوملـسی  مدخلا  لزی  مل  مث  یعزج ، یمغ و  یف  کلذ  دازف  اهفرعا ، تامربم ال  یلا  یب  اولدع  ینولخداف و  مدخلا  يدـیب  ذـخا  و 

هضرا و قاور  یلا  تیـضفا  مث  بهذلاب ، جوسنملا  یـشولاب  ناطیحلا  هسبلم  نحـصلا  هشورفم  راد  یلا  تیـضفا  یتح  مدـخ  یلا  مدـخ 
هدـیرف هبناج  یلا  بهذـلاب و  هجوسنم  بایث  هیلع  رهوجلاب و  عصرم  ریرـس  یلع  هردـص  یف  قثاولا  اذا  و  کـلذ ، لـثمب  هسبلم  هناـطیح 

: لاق ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ینآر املف  دوع ، اهرجح  یف  هبایث و  نم  اهیلع  هیراـج 
، کنم کلذـب  قحا  را  ملف  انـسنوی  اثلاث  تبلط  ینا  و  يرت ، ام  اریخ  لاق : .اریخ  تلق : مث  ضرالا  تلبقف  اـنیلا ، دـمحم  اـی  هللا  تدوج و 
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، حدـق یف  الطر  دـمحمل  اوتاه  لاقف : تسلجف  سلجاف ، لاق : .تبرـش  تلکا و  يدیـس  ای  تلق : .انیلا  رداب  ائیـش و  لکف  رداـب  یتاـیحبف 
لیل ای  سفنلا  کترجه  ام  اهبیبح و  نیع  لم ء  نکل  یلع و  هردق  کب  ام  الالجا و  کباها  ینغت : هدـیرف  تعفدـنا  کلذ و  ترـضحاف 

توصلا و دـعب  توصلا  ینغت  کلذ  لالخ  یف  و  اهبذاجی ، قثاولا  لعج  رحـسلاب و  هللا  تءاجف و  اهبیـصن  کنم  لق  نا  کتلق و ال  اهنا 
نم اهنم  تجرحدت  هبرـض  هدیرف  ردص  اهب  برـضف  هلجر  عفر  ذا  کلذکل  اناف  دـحال ، رم  ام  نسحا  انل  رمف  اهئانغ ، لالخ  یف  انا  ینغا 

یلا و تعقو  هنیع  نا  یف  کشا  مل  و  حورلا ، عوزنملاک  انا  تیقب  حیـصت و  ودـعت و  ترم  اهدوع و  تتفت  ضرالا و  یلا  ریرـسلا  یلعا 
! دـمحم ای  یل  لاق  ذا  کلذـکل  یناف  قنعلا ، برـض  عقوتا  تقرطا  اریحتم و  ضرالا  یلا  هعاـس  قرطاـف  یلا ، ترظن  اـهیلا و  ترظن  دـق 

.هللا هنعل  نیعلاب  انباصا  نم  یلعف  یحور ، جرخت  هللا  هعاسلا و  يدیـس  ای  تلقف : .انیلع  اـیهت  اـمم  برغا  تیارا  کـحیو ! لاـقف : تبثوف ،
قطا ملف  یعم ، هدـعاق  یه  امک  اهعم  دـعقی  دـعقملا و  اذـه  دـعقی  ارفعج  نا  ترکف  نکل  هللا و  ال و  لاق : بنذـلا !؟ ببـسلا ؟ ناک  اـمف 

ای تلق : ضرالا و  تلبق  و  ادبا ، هفیلخلا  ییحی  و  ارفعج ، هللا  لتقی  لب  تلق : ینع و  يرسف  .تیار  ام  یلا  ینجرخا  ام  ینرماخ  و  ربصلا ،
دوع و اهدی  یف  تجرخ و  نا  نم  عرـساب  نکی  ملف  اهب ، یجی ء  نم  فوقولا : مدخلا  ضعبل  لاقف  .اهدرب  رم  اهمحرا و  هللا  هللا  يدـیس !
ای یبنذ  ام  تلاقف : یکبا ، انا  تعفدـنا  یکبی و  وه  لعج  تکبف و  اهقناع ، اهبذـج و  اهآر  اـملف  اـهیلع ، تناـک  یتلا  باـیثلا  ریغ  اـهیلع 

تبرض الا  هللااب  کتلاس  هل : تلاقف  یکبت ، یه  یکبی و  وه  یل و  هلاق  ام  اهیلع  داعاف  اذه ؟ تبجوتسا  یش ء  ياب  و  يدیس ؟ ای  يالوم و 
کبلق تحرا  اذه و  یف  رکفلا  نم  ینتحرا  هعاسلا و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یقنع
اوضمف هفرعا ، یـشب ء ال  فوقولا  مدخلا  یلا  یموا  و  اهناکم ، یلا  تعجر  امهنیعا و  احـسم  مث  یکبی  یکبت و  تلعج  و  یل ، مهلا  نم 

رهوج لثم  طق  تیار  ام  ادـقع  هنم  جرخا  هحتفف و  جردـب  مداخ  ءاج  و  هریثک ، بایث  اهیف  امزر  و  قرو ، نیع و  اهیف  اسایکا  اورـضحا  و 
یلا انرما و  یلا  اندعو  .بایث  اهیف  توخت  هسمخ  يدی و  نیب  تلعجف  مهرد  فالآ  هرشع  اهیف  هردب  ترضحا  و  هایا ، اهـسبلاف  هیف  ناک 

یتبون موی  دعب  یلزنم  یفل  ینا  هللا  وف  لکوتملا ، دلقت  هتبرـض و  رهدلا  برـض  انقرفت و  مث  لیللا  یلا  کلذـک  لزن  ملف  انک ، امم  نسحا 
ینولهما امف  هلسر  یلع  مجه  ذا 

هنیعب و ریرـسلا  یلع  قثاولا  هیف  ناک  يذلا  عضوملا  یف  لکوتملا  اذا  اهنیعب و  هرجحلا  هللا  تلخداف و  رادلا ، یلا  ترـص  تبکر و  یتح 
ای اهل : تلقف  کلذ  یباتف  ینینغت  ناب  اهبلاطا  هودـغ  ذـنم  انا  هذـه ، نم  هیف  انا  ام  يرت  اما  کحیو ! لاق : ینآر  اـملف  هدـیرف ، هبناـج  یلا 

کلها انونق و  نم  هزاجملاب  میقم  ینغت : تعفدنا  مث  هللا  تفزعف و  ینغ ، هتایحب  رـشبلا ! دیـس  اندیـس و  كدیـس و  نیفلاختا  هللا  ناحبس 
ریرـسلا و نع  اهـسفنب  تمر  مث  ضرالا  دوعلاب  تبرـض  مث  يداغی  وا  قرطی  توملا  هیلع  یتایـس  یتف  لکف  دـعبت  الف  دامثلاف  رفیجـالاب 

نا يرا  تلقف : .يرت  امف  لاقف : .يدیـس  ای  هللا  يردا و  ـال  تلقف : اذـه ؟ اـم  کـحیو  یل : لاـقف  هادیـسا ، و  حیـصت : یه  ودـعت و  ترم 
ام ردا  مل  تفرـصناف و  .هللا  ظفح  یف  فرـصناف  لاق : .هفیلخلا  دـیری  ام  یلا  لووی  رمالا  ناف  اهریغ  اهعم  هذـه و  رـضحت  انا و  فرـصنا 

.هصقلا تناک 

هینغم

رـسکب قحی - .دـعب ال  نیاب : .کـتماقا و  لـحم  كاوثم : .حـبقلا و  شحفلا : .اریـصب و  هلعجا  هرـصب : .رارقـالا و  هنم  بلطا  هررق : هغللا :
یحا : ) ینعملا .ربخ  قخلا  معن  هلمج  و  ادـتبم ، ربصتلا  و  رمـالا ، باوجب  موزجم  نکت  و  بارعـالا : .ء  یـش  یف  قحلا  نم  سیل  ءاـحلا -

هتما و   ) براجتلاب عافتنالا  ربعلاب و  ظاـعتالا  دارملا  لـب  اـهلاثما ، رـشعلا و  اـیاصولا  درجم  هظعوملاـب  دارملا  سیل  و  هظعوملاـب ) کـبلق 
کناک هللا  دبعت  نا  وه  و  نیقیلاب ) هوق  و   ) مارحلا یف  دهزلاک  دهز  و ال  رخآ : ناکم  یف  لاق  امک  مارحلا ، نع  ضارعالاب  يا  هداهزلاب )
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مث هئیبلا ، هیبرتلا و  نم  وا  ضرالا ، تاومـسلا و  قلخ  یف  ریکفتلا  نم  نیقیلا  اذـه  ءاشنی  ام  لوا  ..اهیف و  کـناک  هرخـالاب  نموت  و  هارت ،
توملا و نایسن  نال  ءانفلاب .) هررق  و  توملا ، رکذب  هللاذ  و   ) .نموملا هلاض  اهناف  همکحلاب ) هرون  و   ) هاضتقم یلع  لمعلاب  يوقی  ومنی و 
ییحا و انا  مالـسلا :) هیلع   ) لیلخلا میهاربال  لاق  يذلاک  هیبوبرلا ، ءاعدا  یلا  نیلفاغلا  ضعبب  يدا  لب  ..نایفطلا  معلا و  یلا  يدوی  ءانفلا 

یلع ناب  صلختی  و  قبـس ، امیف  ارارم  اذه  ررکت  خلا ..) ایندـلا  عئاجف  هرـصب  و   ) هدـماه هثج  هربق  یلا  لزنی  بیرق  امع  هنا  لهذ  تیما و 
اهوقراف مهتقراف و  مث  اهتاذل ، نم  ریثکلا  اوباصا  لئاوالاف  اهلام ، اهتنیر و  اهناطلس و  ایندلاب و  رتغی  نا ال  لقاعلا 

هدبع

 … اهلولحب عزفت  هبیصملا  یه  هعیجف و  عمج  عئاجفلاب  اریصب  هلعجا  يا  هرصب  ءانفلاب و  رارقالا  هنم  بلطا  ءانفلاب : هررق  توملا و  رکذب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نیقی و هب  و  ناریمب ، ایند ) هب  نتـسبن  لد   ) یئاسراپ دهز و  هب  و  راد ، هدنز  ترخآ ) دای  تمکح و  ملع و   ) زردـنا هظعوم و  هب  ار  تلد 
راوخ لیلذ و  گرم  زا  يروآداـی  هب  و  اـمن ، نشور  یهلا ) ماـکحا  نتـسناد   ) تمکح هب  و  هد ، یئاـناوت  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  رواـب 

ایند ياهدرد  اهیدب و  هب  و  تسا ) دیواج  يارس  هک  درادنپن  ات   ) راداو ایند )  ) ندش تسین  ءانف و  هب  رارقا  هب  و  شابن ) اوه  وریپ   ) نادرگ
يراومهان و  ) اهزور اهبـش و  يدرگ  تشز  و  راوگان ) ياهدمآ  شیپ   ) راگزور ندروآ  موجه  هب  و  دیامنن ) دامتعا  نآ  هب  ات   ) نک انیب 

روآ شدای  هب  هدرک و  انشآ  ناشتشذگرس ) یگنوگچ   ) ناگتشذگ رابخا  هب  و  ناسرتب ، صخـش ) يوزرآ  شهاوخ و  رب  اهنآ  نتـشگن 
زا و  دندرک ، هچ  نیبب  سپ  نک ، شدرگ  ناشیا  ياه  هناشن  اه و  هدنامزاب  اهارس و  رد  و  تسا ، هدیسر  ناینیشیپ  زا  وت  زا  شیپ  هب  هچنآ 

هدمآ دورف  یئاهنت  يارس  رد  هدش و  ادج  ناتـسود  زا  ار  ناشیا  تفای  یهاوخ  دنتفرگ ، اج  هدمآ  دورف  اجک  و  دنتفای ، لاقتنا  یئاج  هچ 
، دوب یهاوخ  نانآ  زا  یکی  ینامز  كدنا  رد  وت  هک  تسنانچ  و  دنا ،

ینامز

تـسا یقیرط  ره  زا  زردنا  دـنپ و  هب  هجوت  نآ  هتـشاد و  نایب  ار  بلق  طاشن  تینارون و  یئانیب ، ندروآ  تسد  هب  هار  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار نارگید  تنوکـس  لحم  ناتـسربق و  خیرات ، ندرک ، یـسررب  ار  ناگتـشذگ  عاضوا  هچ  ندینـش و  نارگید  زا  هچ  دیآ  یم  شیپ  هک 

اونش شوگ  طقف  دنک  یم  هظعوم  ام  هب  راوید  رد و  تسا و  زردنا  دنپ و  همه  مینک  تقد  میرگنب و  فرط  ره  زا  رگید  ریبعت  هب  .ندید 
ایند هزور  دنچ  هرهب  رطاخب  دیریگب و  رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  دـیاب  هثداح  ره  رد  هک  دـنک  یم  دـیکات  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـهاوخ  یم 

دنک و تلفغ  ادخ  رکذ  زا  هک  یـسک   ) .دوب دهاوخ  يو  اب  ناطیـش  ندش  نیـشنمه  نآ  هبرـض  نیلوا  هک  دیراذگن  اپ  ریز  ار  دوخ  نید 
( .تسا نیشنمه  نیرتدب  هک  دنادرگ  يو  نیشنمه  ار  ناطیش  ادخ  دریگب ، هدیدان  ار  ادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

اذا ناسنالا  ناف  هداهزلاب )  ) تاوهـشلا بلط  نع  هتما ) و   ) ظعاوملا نم  دلوتت  یه  لئاضفلاب و  بلقلا  هایح  ناف  هظعوملاب ) کبلق  یحا  )
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( همکحلاب هرون  و   ) ائیـش فاخی  یتح ال  بلقلا ، يوقی  نیقیلا  ناف  نیقیلاب ) هوق  و   ) اهبلطتی الف  هبلق  یف  تاوهـشلا  تتام  ایندلا  یف  دهز 
ناف توملا ) رکذـب  هللاذ  و   ) .حـیبقلا نسحلا و  و  لـطابلا ، قحلا و  رـصبی  هب  بلقلا  یف  ارون  بجوت  هعیرـشلا  هفرعم  یه  همکحلا و  ناـف 
هرا يا  ایندـلا ) عئاجف  هرـصب  و   ) توملا ءانفلاب و  رارقالا  هنم  بلطا  يا  ءانفلاب ) هررق  و   ) عضاوت لذ و  توملا  رکذ  اذاـف  حومج ، بلقلا 
يا شحف ) و   ) هرخالل دادعتـسا  یلع  نوکی  یتح  همالا  هموجه و  يا  رهدـلا ) هلوص  هرذـح  و   ) اـهیلا نکری  ـال  یتح  ایندـلا ، تابیـصم 

رابخا هیلع  ضرعا  و   ) .اذـکه ضرم و  یلا  هحـص  نم  رقف و  یلا  ینغ  نم  تابلقتلا  هریثک  مایالا  ناف  ماـیالا ) یلاـیللا و  بلقت   ) شحاـف
کلبق ناک  نم  باصا  امب  رکذ  و   ) رایخالا رثا  یضتقی  و  رارشالا ، لمع  بنتجیل  رارشالا ، رایخالا و  نم  کلبق  اوضم  نیذلا  نیضاملا )

امیف اورظناف   ) مه دـعب  هیقابلا  مهراثآ ، مهراید و  یف  رـس  و   ) امامت رهدـلا  فرعی  یتح  تابوقعلا ، بئاصملا و  عاونا  نم  نیلوـالا ) نم 
دالبلا و لهالا و  نع  يا  اولقتنا ) ام  و  - ) الثم کبلعب - هعلق  يرـسک و  قاطک  تاعونـصم ، نیتاسبلا و  تارامعلا و  هینبالا و  نم  اولعف )
و  ) بیبح عمج  هبحالا ) نع  اولقتنا  دق   ) کتریـصب كرکفب و  مهدـجت ) کناف   ) ءانفلا راید  و  روبقلا ، یف  اولزن ) اولح و  نیا  و   ) .راثالا

ترـص دـق   ) هلیلق هدـم  دـعب  يا : لـیلق ) نع  تناـک  و  - ) همـسج هبرغ  دارملا  و  بیرغ - رباـقملا  یف  ناـسنالا  ناـف  هبرغلا ) راـید  اوـلح 
هرخالا یلا  ایندلا  نع  لاقتنالا  یف  مهدحاک )

يوسوم

برحلا و یف  هوطـسلا  هلوصلا : رهدـلا : هلوص  .هزرح  ههبن و  هفوخ  هرذـح : .همیظعلا  هبیـصملا  یه  هیزر و  وا  هئیزر  عمج  ایازر  عئاجف :
هب ملکی  ام  باطخلا : .ربقلا  یف  توملا  دـعب  کماقم  كاوثم : .لـعفلا  لوقلا و  نم  حـیبقلا  شحف : .رهدـلا  هوطـس  رهدـلا : هلوص  .هریغ 

هعزفا و انالف  رمالا  لاه  الوه : لوهی  لاه  لاوهالا : .عنتما  هنع و  فک  رمـالا  نع  کـسما  کـسما : .باوجلا  هضیقن  هبحاـص و  لـجرلا 
.هرجاه هنیاـب : .هقراـف  هنع و  عطقنا  هنع  هنونیب  اـنویب و  اـنیب و  ناـب  نیاـب : .رمـالا  نم  هفاـخملا  لووه : لاوها و  عمج  لوهلا  هیلع و  مظع 

: ءاملا .اضایخ  اضوخ و  ضاخ  صخ : .هتقاط  يا  هدوهجم  هدهج و  لذب  لاقی : هعاطتسالا  هقاطلا و  دوهجملا  دهجلا و  دهجلا و  دهجلا :
ریغ هیف  طـبخی  يا  لـیللا  ضوـخی  وـه  کـلاهملا و  یف  هسفن  یقلی  يا  اـیانملا  ضوـخی  هنا  لاـقی : اـهمحتقا  تارمغلا : ضاـخ  هلخد و 

: قلخلا .هدئادش  ههراکم و  توملا : تارمغ  لاقی : لاوهالاب  هتدش  یـشلا ء  هرمغ  .هدشلا  هرمغ : عمج  رمغ  رامغ و  تارمغلا : .ثرتکم 
.نیصحلا عضوملا  زرحلا  زیرحلا : .اجلملا  فهکلا : .عبطلا  هیجسلا ، هداعلا  هءورملا ، قلخلا : قلخلا و 

و ایندلا ، عئاجف  هرصب  و  ءانفلاب ، هررق  و  توملا ، رکذب  هللاذ  و  همکحلاب ، هرون  و  نیقیلاب ، هوق  هداهزلاب و  هتما  و  هظعوملاب ، کبلق  یحا  )
اذاف اهروص  هاـیحلا و  دـهاشم  نم  کـماما  رمی  اـمیف  هظعوملاـب : کـبلق  یحا  ماـیالا ) یلاـیللا و  بلقت  شحف  و  رهدـلا ، هلوص  هرذـح 
اضیا ذخف  ینتغا  اریقف  وا  رقتفا  دق  اینغ  تیار  اذا  و  هنم ، همکحلا  هربعلا و  ذخ  هناکم و  کسفن  ضرفا  هئالتباب و  ربتعاف  یلتبم  ترـصبا 

یلع رـس  مهب و  دـتقاف  ءافرـشلا  بقانم  نیحلاصلا و  هریـس  تارق  اذا  هربع و  ظعاوم و  اهلک  اهناف  کلوح  امیف  كرـصب  رداو  هربعلا  هنم 
هتما .کـبلق و  ییحت  یتـلا  هربـعلا  هظعوملا و  اـهنم  لـک  نم  ذـخ  ساـنلا و  ثادـحالا و  ارقا  کـیلاود ، اذـکه  یئاـبرلا و  رینلا  مهبرد 

زوعلا لها  نیکاسملا و  ءارقفلا و  لجا  نم  تایرورـضلا  لب  تایلامکلا  تاذلملا و  نم  ریثکلا  راصتخا  نع  هرابع  دـهزلا  ناف  هداهزلاب :
ءاوهالا تاحمج  تیمی  لب  ناسنالا  هوهش  نم  نماطی  ام  تاذلملل  راکنالا  تاذلا و  نع  عفرتلا  نم  بولـسالا  اذه  یف  .نیجاتحملا و  و 

تاذلا رهق  یلا  رداب  هریمض  هبلقب و  مهعم  رعـشی  نیکـسملا و  جاتحنلا و  میتیلا و  ریقفلا و  عم  شاع  نم  ناف  هثیبخلا ، هریرـشلا  اهلویم  و 
قلخی انانئمطا و  هوق و  ناسنالل  لعجی  هنال  نیقیلاب : هوق  و  مهتداعـس …  مهتحار و  لیبس  یف  تاوهـشلا  نم  ریثکلا  هتاـما  مهلجا و  نم 

یلع ناک  نم  نال  ددرت  وا  کش  نود  هرما  نم  هریصب  یلع  وه  هفده و  وحن  عفدنی  هتانکس ، هتاکرح و  لک  یف  املستسم هللا  اوضع  هنم 
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تاملظ بناوج  یضی ء  رون  اهنم  لطی  هقارـشا  هیف  لعجت  ثیح  هکمحلاب : هرون  و  حجنی …  مل  هیف و  حلفی  مل  لمع  یف  ددرت  وا  کش 
اهیلع فقو  نمب  نسحیف  ردک ، لک  نم  هیفاص  سانلل  اهومدق  اهرارسا و  اوصلختسا  هایحلا و  براجت  اوشاع  موق  ءامکحلا  ناف  بلقلا ،

و سوب ، یلا  همیعن  لدـبتف  هلاوحا ، تریغت  الا و  ناسنا  هرکذ  ام  يذـلا  توملا : رکذـب  هللاذ  .نیقی و  یف  اـهب  لـمعی  دـجب و  اهذـخای  نا 
تاوهـشلا و صغنم  تاذـللا و  مزاه  رخآ : عقوم  یف  مامالا  لوقی  امک  وا  ماـستبا ، دـعب  سبع  و  حراـشنا ، دـعب  مجو  و  حرت ، یلا  هحرف 

هینیع رون  افطنا  هتوص و  تکـس  هلمع و  عطقنا  دق  لاجرلا و  فاتکا  یلع  هلومحم  هزانج  هسفن  لثمتی  امدنع  لقاعلا  نا  .تاینمالا  عطاق 
فوخ هنفد  لیجعت  اونمت  نوکبی و  هلوح  براقالا  لهالا و  جض  و  لاسرالا ، طاقتلالا و  نع  اهلک  هحراوج  تلطعت  عمـسی و  دعی  مل  و 

ضفخنا اهیف  لحیـس  هریغـص  هرفح  یلا  ملوملا و  دهـشملا  اذـه  یلا  هربعلا  هریـصبلا و  نیعب  ناسنالا  رظن  اذا  هکته …  هتحئار و  راشتنا 
یـضتقمب هیلع  مکح  کلذب  رقا  اذا  هناف  سانلا  لک  یلع  بتک  يذـلا  ءانفلاب : هررق  .میظعلا و  مویلا  کلذـل  لمع  هسفن و  تلذ  هسار و 

نیقیدـصلا و نییبـنلا و  عـم  یقتلی  هرخـالا و  ملاـع  یف  عـفتری  یک  يرخا  ههج  نم  هسفن  حـلاصل  لـمعی  نا  بجو  هـهج و  نـم  هرارقا 
متسلوا : ) یلع ءایصوالا  دیس  لاق  امک  لب  لاونم ، یلع  رقتـست  لاح و ال  یلع  مودتل  نکت  مل  یتلا  ایندلا : عئاجف  هرـصب  و  ءادهـشلا … 

دوجی و هسفنب  رخآ  دوعی و  دئاع  یلتبم و  عیرص  يزعی و  رخآ  یکبی و  تیمف  یتش : لاوحا  یلع  نوسمی  نوحبصی و  ایندلا  لها  نورت 
رمدـت بورح  نمف  بئاـصملا ، عئاـجفلاب و  هثلتمم  ایندـلا  یه  کـلت  هنع … ) لوفغمب  سیل  لـفاغ و  هبلطی و  توـملا  ایندـلل و  بلاـط 
هلخدت مل  تیب  يا  و  يذاب ؟ بصی  مل  نم  و  هبحالا ، هوخالا و  یلع  یتات  هکاتف  ضارما  نم  لسنلا و  ثرحلا و  یلع  یضقت  هیرـشبلا و 

، لذ موق  زیزعب  عمسی  مل  انم  نم  اذکه ؟ اخا و  مث  اجوز  يرخا و  ادلو  هرات و  ادلاو  هبلق ؟ یلع  ازیزع  ابیبح  دقفی  مل  يذلا  نم  هساعتلا ؟
نم هبئاصم ؟ نمزلا و  یسام  هیلا  لقنی  وه  ثادحالا و  طیرـش  هیلع  رمی  مل  انم  نم  ملعتی ؟ نا  یبا  لهاج  وا  دترا ، ملاع  وا  رقتفا  ینغ  وا 

وفـصت ـال  ایندـلا  نا  كردا  اذا  يرـشبلا  بلقلا  اذـه  نا  هبراـقا ! نم  هیذا  وا  هتورث  یف  لالحمـضا  وا  هـنید  یف  صقن  وا  هندـب  یف  هـلع 
نم دـبال  هنا  ملعی  هعجاف ، هبیـصم و  نم  رثکا  هیناث  لب  هقیقد  لک  یف  لب  بئاصم  عجاوف و  اهبرغم  سمـش و  علطم  لـک  یفف  اـهبراشم ،
 … بئاصملا کلت  عقو  ففخی  کلت و  نوهت  یک  هللااب  ماصتعالا  ربصلا و  دادعتـسالا و  نم  دبال  هیلع و  ارطی  ام  لک  لمحتل  دادـعالا 
رمنت وا  ناسنالا  اذه  نع  بکنت  اذا  رهدلا  هلوص  لمحتی  نا  عیطتسی  ناسنا  يا  و  مایالا : یلایللا و  بلقت  شحف  رهدلا و  هلوص  هرذح  و 

کلاح الیل  هراهن  لوحتی  ءادعا ، یلا  هءاقدـصا  و  حـبق ، یلا  هلامج  و  صئاقن ، یلا  هلئاضف  و  يواسم ء ، یلا  اهلوحی  هنـساحم  ناف  هیلع 
حوری یتح  بوص  لک  نم  للعلا  هیلع  محدزت  بناج و  نم  تاءالتبالا  هیتات  هرکتسم ، نسآ  میمح  یلا  تارفلا  بذعلا  هوام  و  داوسلا ،
ریوصت یف  هلوقب  وا  ماحزلا  نم  تنا  تلـصو  فیکف  تنب  لک  يدـنع  رهدـلا  تنبا  هلوقب : یبنتملا  اهبطخ  امک  اهنم  هلزان  لک  هبطاـخم 

نم باصا  امب  هرکذ  و  نیضاملا ، رابخا  هیلع  ضرعا  و   ) لاصنلا یلع  لاصنلا  ترسکت  ماهس  ینتباصا  اذا  ترـصف  اهترثک : بئاصملا و 
اولقتنا دـق  مهدـجت  کناف  الوزن ، اولح و  نیا  و  اولقتنا ، امع  اولعف و  امیف  رظناف  مهراثآ ، مهراید و  یف  رـس  و  نیلوالا ، نم  کلبق  ناک 

وا یـسوم  سنوی و  حـلاص و  دوه و  موقک  صاخـشالا  ممالا و  نم  نیـضاملا : رابخا  هیلع  ضرعا  و  هبرغلا ) راـید  اولح  و  هبحـالا ، نع 
یف نا  ظعتا ، نمل  هظعوم  وربتعا  نمل  اربع  مهرابخا  یلع  فوقولا  مهلاوحا و  هعجارم  یف  ناف  يرماسلا ، نوراـق و  ناـماه و  نوعرف و 

، هلاحم هریصمک ال  هریصم  ناف  نوعرف  لعف  امک  هیولالا  یعدا  هیرـشبلا و  هدودح  زواجت  نمف  هلتقی ، درفلا و  يدری  ام  يدرفلا  نایغطلا 
لان امک  عایـضلا  فسخلا و  هلانی  نا  هلاحم  الف  رطب  حجبت و  ملعلا و  نم  هدـنع  امب  هیلع  لصح  هنا  یعدا  لاملا و  عمج  نم  کلذـک  و 

هیـصخش هیور  ءرملا  دـنع  لعجی  ام  مهخیراـت  یلع  فوقولا  نیـضاملا و  تالجـس  ضرع  یف  نا  هاـطخ …  یلع  نیرئاـسلا  نوراـق و 
نایغطلا کلذـکف  هبحاصب ، يدری  يدرفلا  ناـیغطلا  نا  اـمک  و  ومـسلا …  لـماکتلا و  یلا  ضیـضحلا  نع  عاـفترالا  هعقاو و  نیـسحتب 

فسخلا و وا  حون  موق  یف  امک  نافوطلا  هبکن  یلا  يدوملا  عایـضلا  لالحنالا و  هعامجلاب  قیحی  هناـف  ماـعلا ، فارحنـالا  یعاـمتجالا و 
، مهب قاح  ام  مهیلع و  يرج  امب  ربتعن  یک  نیـضاملا  لاوحا  یف  رظنلا  یلع  انثح  انرما و  دـق  هللا  نا  و  نیرخآ …  ماوقا  یف  امک  ءاـبولا 
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اوریـسی ملوا  : ) یلاعت لاق  و  هوق ) مهنم  دشا  اوناک  مهلبق و  نم  نیذـلا  هبقاع  ناک  فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی  مل  وا  : ) یلاعت لاق 
مهتءاج اهورمع و  امم  رثکا  اهورمع  ضرالا و  اوراثا  هوق و  مهنم  دـشا  اوناک  مهلبق  نم  نیذـلا  هبقاع  ناک  فیک  اورظنیف  ضرـالا  یف 

نمل ربع  یـسنی و  نمل  هرکذت  نیـضاملا  رابخا  ضرع  یف  نا  نوملظی .) مهـسفنا  اوناک  نکل  مهملظیل و  هللا  ناک  امف  تانیبلاب  مهلـسر 
اهب يدتقاف  هحلاصلا  مهلاعفا  یف  رظنف  مهتریسم  یف  نیضاملا  نیلوالا  عم  شاع  اذا  ناسنالا  نا  ربتعا … 

دـسی مهیلع و  لخد  يذلا  بطعلا  عضاوم  بنتجی  هنا  هترخآ ، یف  ایندلا و  هتایح  یف  دافتـسا  دـقف  اهبنتجاف  هحیبقلا  مهلامعا  یف  رظن  و 
طخلا یلع  ریسی  هیقالخالا و  هیعامتجالا و  دسافملا  لالحنالا و  رفکلا و  بنتجی  لالضلا ، داسفلا و  اهنم  لخد  یتلا  باوبالا  ذفاونلا و 

 … رارقلا راد  اولح  رادلا و  هذه  نع  اولقتنا  فیک  رـصبتی  مهلاعفا و  یف  رظنی  لقاعلا  ناسنالا  نا  هادعتی …  هنع و ال  فرحنی  یهلالا ال 
اولحترا نا  اوثبلی  مل  مث  اوکلتما  اونب و  اوعرزف و  اهیلع  اولقنت  دق  انلبق …  موق  اهیلع  راس  دق  نالا  نحن  اهیلع  ریسن  یتلا  ضرالا  هذه  نا 
کئلوا نا  هیلا …  راص  ام  هیلع و  يرج  امب  ربتعا  هریغب و  ظعتا  نم  میظعلا  .انریغل و  اهکرتن  اضیا و  نحن  لحرنس  انل و  اهوکرت  اهنع و 

ارهق اولخت  مهنکل  ریثک و  ریثک  مهل  ناک  و  اهوقرافف ، لاوما  مهل  ناک  مهنع و  اولقتناف  هبحا  مهل  ناک  دادـجالا  لـهالا و  نم  نیقباـسلا 
دق لـیلق  نع  کـناک  و   … ) ربـقلا هبرغ  نم  عظفا  مظعا و  هبرغ  يا  و  هبرغلا …  راـید  یف  اولح  کـلذ و  لـک  نع  اولخت  نوبحی ، اـمع 
نع کسما  و  فلکت ، مل  امیف  باطخلا  .فرعت و  امیف ال  لوقلا  عدو  كایندب ، کترخآ  عبت  و ال  كاوثم ، حلـصاف  مهدـحاک : ترص 

نیهر مهدحاک : ترـص  دـق  لیلق  نع  کناک  و  لاوهالا ) بوکر  نم  ریخ  لالـضلا ، هریح  دـنع  فکلا  ناف  هتلالـض ، تفخ  اذا  قیرط 
یتلا هریغـصلا  هرفحلا  کلت  هرکذتی  هردق ، دنع  فقی  هتقیقح و  یل  عجری  ناسنالا  لعجت  هظعوم  اهفرـشا  ام  بارتلا و  نیفد و  يرثلا و 

نا عیطتسی  امک  مهتعاط ، هللا  ضرف  نیذلا  رمالا  یلولا  هلوسرل و  هتعاطا هللا و  هدیمحلا و  هبقانم  هحلاصلا و  هلامعاب  اهعسوی  نا  عیطتـسی 
ملسملا نا  .هفیلاکت  هللا و  رماوالا  هنایصع  اهتائیس و  هلامعا و  حئابقب  هریغص  یه  امم  رثکا  اهمجح  رغصی  و  هیلع ، یه  امم  دیزا  اهقیضی 

یح و وه  کعم و  نفدی  نیرق  نم  سیق  ای  کل  دبال  هنا  و  : ) اهیف لوقی  یتلا  یبنلا  هیصو  یف  امک  هربق  عسوی  نا  هلمع  نسحب  عیطتـسی 
الا لاست  هعم و ال  الا  ثعبت  کعم و ال  الا  رـشحی  مث ال  کملـسا ، امیئل  ناک  نا  و  کمرکا ، امیرک  ناـک  ناـف  تیم ، نا  هعم و  نفدـت 

يوبنلا ینعملا  اذه  سیق  مظن  دـق  و  کلعف .) وه  هنم و  الا  شحوتـست  دـسف ال  نا  هب و  تسنا  حلـص  نا  هناف  احلاص  الا  هلعجت  الف  هنع ،
يدانی مویل  هدعت  نا  نم  توملا  دـعب  دـبال  لعفی و  ناک  ام  ربقلا  یف  یتفلا  نیرق  امنا  کلاعف  نم  اطیلخ  ریخت  لاقف : رعـشلا  نم  تایباب 

الا هلبق  نم  هتوم و  دعب  نم  ناسنالا  بحصی  نلف  لغشت  هللا  هب  یـضری  يذلا  ریغب  نکت  الف  یـشب ء  الوغـشم  تنک  ناف  لبقیف  هیف  ءرملا 
لحری مث  مهنیب  الیلق  میقی  هلهال  فیض  ناسنالا  امنا  الا  لمعی  ناک  يذلا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مراهچ شخب 

هراشا

،َو اَْینُّدـلا َِعئاَجَف  ُهْرَِّصب  ،َو  ِءاَـنَْفلِاب ُهْرِّرَق  ،َو  ِتْوَْملا ِرْکِذـِب  ُْهلِّلَذ  ِهَمْکِْحلاـِب ، ُهْرَِّون  ،َو  ِنیِقَْیلاـِب ِهِّوَق  ،َو  ِهَداَـهَّزلِاب ُْهتِمَأ  ،َو  ِهَظِعْوَْملاـِب َکَْـبلَق  ِیْحَأ 
ْرِس ،َو  َنِیلَّوَْألا َنِم  َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َباَصَأ  اَِمب  ُهْرِّکَذ  ، َنیِـضاَْملا َراَبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعا  ،َو  ِماَّیَْألا ِیلاَیَّللا َو  ِبُّلَقَت  َشُْحف  ِرْهَّدلا َو  ََهلْوَص  ُهْرِّذَح 
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،َو َِهبْرُْغلا َراَیِد  اوُّلَح  َو  ِهَّبِحَْألا ، ِنَع  اُولَقَْتنا  ِدَـق  ْمُهُدِـجَت  َکَّنِإَف  اُولََزن ! اوُّلَح َو  َْنیَأ  ،َو  اُولَقَْتنا اَّمَع  اُولَعَف َو  اَمِیف  ْرُْظناَـف  ، ْمِهِراـَثآ ْمِهِراَـیِد  ِیف 
.ْمِهِدَحَأَک َتْرِص  ْدَق  ٍلِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک 

همجرت

نیقی اـب  ار  لد.ناریمب  اـیند ) قرب  قرز و  هب  ییاـنتعا  یب  و   ) دـهز اـب  ار  سفن  ياوه  نک و  هدـنز  هظعوم  اـب  ار  شیوـخ  بلق  مرـسپ ) )
عیاجف نداد  ناشن  اب  ، راد او  اـیند  ياـنف  هب  رارقا  هب  ار  نآ  اـمن و  مار  گرم  داـی  اـب  نک و  ینارون  شناد  تمکح و  اـب  زاـس و  دـنمورین 

.راد رذح  رب  ار  نآ  زور  بش و  شدرگ  ياه  یتشز  راگزور و  ثداوح  موجه  زا  نک و  انیب  ار  بلق  ، ایند

راثآ راید و  رد.نک  يروآدای  وا  هب  هدیسر  وت  زا  لبق  ماوقا  هب  هک  ار  یبیاصم  امن و  هضرع  دوخ ) سفن  رب   ) وا رب  ار  ناگتـشذگ  رابخا 
اهنآ عضو  رد  هاگ  ره.دندمآ  دورف  اجک  رد  دـندش و  لقتنم  اجک  زا  ، دـندرک هچ  اهنآ  رگنب  تسرد  امن و  شدرگ  اهنآ  هدـش ) ناریو  )

زا یکی  مه  وت  هک  دشک  یمن  یلوط  ایوگ.دنتخادنا  راب  تبرغ  راید  رد  دندش و  جراخ  دوخ  ناتسود  نایم  زا  هک  دید  یهاوخ  يرگنب 
(. تفاتش یهاوخ  اهنآ  يوس  هب  ریسم  نامه  رد  و   ) دش یهاوخ  اهنآ 

نک هدنز  زردنا  اب  ار  لد  ریسفت : حرش و 

نک هدنز  زردنا  اب  ار  لد 

ناسنا رد  يونعم  تایح  شیادیپ  ناج و  حور و  لماکت  ببس  هک  مهم  زردنا  هدزاود  ، همان ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنا هدومرف  نایب  تسا 

( اـیند قرب  قرز و  هب  ییاـنتعا  یب  و   ) دـهز اـب  ار ) سفن  ياوه  نک و  هدـنز  هظعوم  اـب  ار  شیوـخ  بلق  مرـسپ ) :») دـیامرف یم  تسخن 
؛» راد او  ایند  يانف  هب  رارقا  هب  ار  نآ  امن و  مار  گرم  دای  اب  نک و  ینارون  شناد  تمکح و  اـب  زاـس و  دـنمورین  نیقی  اـب  ار  لد.ناریمب 
ود رد  « ریرقت » هشیر زا  « رّرق ( .» 1  } ُهْرِّرَق ،َو  ِتْوَْملا ِرْکِذـِب  ُْهلِّلَذ  ، ِهَمْکِْحلِاب ُهْرَِّون  ،َو  ِنیِقَْیلِاب ِهِّوَق  ،َو  ِهَداَهَّزلِاب ُْهتِمَأ  ،َو  ِهَظِعْوَْملاـِب َکَْـبلَق  ِیْحَأ  )

يانعم الاب  هلمج  رد.يزیچ  هب  تبسن  یسک  نتـشاداو  رارقا  هب  رگید  شلحم و  رد  يزیچ  نداد  رارق  تیبثت و  تسخن  : هتفر راکب  يانعم 
(. ِءاَنَْفلِاب  { .راداو رارقا  هب  ایند  يانف  هرابرد  ار  دوخ  بلق  ینعی  تسا  هدش  هدارا  مود 

كاردا لقع و  حور و  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  بلق  دنک  یم  عورش  بلق  يایحا  زا  روتـسد  شـش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ددرگ یم  فقوتم  اج  نامه  رد  هّللا  یلا  ریس  دش و  دهاوخن  هتشادرب  یلاعت  لماکت و  يوس  هب  یمدق  چیه  دوشن  هدنز  ات  تسا 

ماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نآرق و  رد  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ییاهزردنا  اه و  هظعوم  تسا  بلق  تایح  هیام  هچنآ 
.دوش یم  نایب  رشب  خیرات  راگزور و  ثداوح  يوس  زا  نینچمه  ناشتایاور و  رد  مالسلا  هیلع  موصعم 

هارمه دـهاوش  لیالد و  اب  هاگ  ره  هک  تساه  یتشز  اه و  يدـب  زا  زیهرپ  اه و  یبوخ  اه و  یکین  هب  هیـصوت  ، زردـنا هظعوم و  تقیقح 
.دنیشن یم  لد  رب  دشاب  يزوسلد  یهاوخریخ و  اب  هتخیمآ  دیآ و  رب  لد  زا  دشاب و 
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یتایح دریمب و  دهز  اب  دیاب  یبلق  نینچ.دشاب  اه  سوه  اوه و  ریـسا  هک  تسا  یبلق  روظنم  « ناریمب دـهز  اب  ار  لد  ؛  ِهَداَهَّزلِاب ُْهتِمَأ  هلمج «
دعب دهد و  یم  روتسد  بلق  يایحا  هب  تسخن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یبلاج  رایسب  ِریبعت  نیا.دریگب  رس  زا  هظعوم  اب 

لقع ندوب  ریسا  یفنم و  ياه  هبنج  هب  رظان  مود  روتسد  حور و  لقع و  تبثم  ياه  هبنج  هب  رظان  نیتسخن  روتسد  ؛ وا ندناریم  هتاما و  هب 
دراد گنراگنر  ياه  لگ  زا  ییاه  هتوب  روراب و  ناتخرد  هک  دنام  یم  یغاب  هب  ناسنا  حور  بلق و  عقاو  رد.تسا  تاوهش  لاگنچ  رد 

ناتخرد نآ  نداد  شرورپ  هب  غاب  نیا  يایحا.دروخ  یم  مشچ  هب  ناتخرد  نآ  يال  هبال  رد  یناوارف  ياـه  هزره  فلع  لاـح  نیع  رد  و 
.تسا محازم  ياه  هزره  فلع  يدوبان  فذح و  هب  نآ  ندناریم  تسا و  لگ  ياه  هتوب  و 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  دسر  یم  نآ  تیوقت  هب  تبون  دیدرگ ، فذح  دـهز  اب  محازم  لماوع  دـش و  هدـنز  هظعوم  اب  بلق  هکنآ  زا  دـعب 
لصاح ادخ  یگدنب  تدابع و  ای  شنیرفآ و  رارسا  هعلاطم  زا  هک  ینیقی  ، دیوگ یم  نخس  نیقی  هب  نآ  تیوقت  هب   « ِنیِقَْیلِاب ِهِّوَق  َو  هلمج «
ینوزف هک  ار  نآ  نتخاس  ینارون  قیرط  ِهَمْکِْحلاـِب » ُهْرَِّون  َو   » هلمج رد  دزادرپ و  یم  لد  ندرک  ینارون  هب  ، تیوقت لاـبند  هب  دوش و  یم 

.دهد یم  ناشن  تسا  شناد  ملع و 

ِتْوَْملا َو ِرْکِِذب  ُْهلِّلَذ  َو   » اه هلمج  نیمـشش  نیمجنپ و  رد  ار  نآ  ندرک  راهم  هار  ، دـنک یـشکرس  تسا  نکمم  یمدآ  حور  هک  اجنآ  زا 
.دنک یم  میلست  هب  راداو  ار  یشومچ  شکرس و  ناسنا  ره  ، انف هب  رارقا  گرم و  دای  اریز  ، دهد یم  ناشن  ِءاَنَْفلِاب » ُهْرِّرَق 

سلاجم عییـشت و  رد  نادـب  ناکین و  زا  يدایز  دارفا  دور و  یم  ایند  زا  یناهگان  هثداح  کی  رد  يزیزع  هک  یماگنه  میا  هدـید  رایـسب 
لاح ره  هب  یلو  ؛ دشاب یتقوم  ریثأت  نیا  تسا  نکمم.تسا  نایامن  اه  هرهچ  همه  رد  میلـست  للذت و  راثآ  ، دـننک یم  تکرـش  وا  دوبدای 

دهاوخ ار  یلصا  شقن  تاوهـش  شکرـس و  سفن  ندرک  راهم  رد  هراومه  ، دبای همادا  رگا  انف  هب  رارقا  توم و  رکذ  هک  دهد  یم  ناشن 
.تشاد

ناشن اب  :» دیامرف یم  دهد  یم  رگید  روتسد  دنچ  مالسلا  هیلع  ماما  ، مشـش مجنپ و  ياه  هلمج  لیمکت  رد  روتـسد و  شـش  نیا  لابند  هب 
زا نک و  انیب  ار  بلق  ، ایند عیاجف  نداد 

َشُْحف ِرْهَّدلا َو  ََهلْوَص  ُهْرِّذَح  ،َو  اَْینُّدلا َِعئاَجَف  ُهْرَِّصب  َو  ( ؛» راد رذح  رب  ار  نآ  زور  بش و  شدرگ  ياه  یتشز  راگزور و  ثداوح  موجه 
ماـمت هب  لـیلد  نیمه  هب  دریگب  دوخ  هب  یتـشز  تروص  دوش و  جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  يراـک  ره  هب  « شحف ( .» 1}

یم راک  هب  یـسنج  تافارحنا  دروم  رد  اشحف  ، اـم زورما  فرع  رد  دـنچ  ره  ، دوش یم  هتفگ  اـشحف  شحف و  ، راکـشآ حـیابق  تارکنم و 
(. ِماَّیَْألا ِیلاَیَّللا َو  ِبُّلَقَت  (. { يردصم مسا  يانعم  هاگ  دراد و  يردصم  يانعم  یهاگ  شحف  ) .دور

زاب شیوخ  تداعس  یگدنز و  هب  طوبرم  قیاقح  كرد  زا  هک  دتفا  یم  ورف  نانچ  سوه  اوه و  تلفغ و  ياه  هدرپ  ناسنا  بلق  رب  هاگ 
تافآ و ایند و  خـلت  ثداوح  ناسنا  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  يزیچ  ، لد نتخاـس  اـنیب  تلفغ و  ياـه  هدرپ  نیا  ندز  راـنک  يارب.دـنام  یم 

رارق تقد  دروم  ، دوش یم  هدـید  نآ  زا  يدایز  ياه  هنومن  ناهج  نادـنمتردق  یگدـنز  رد  هک  ار  یناـهگان  ياـه  ینوگرگد  اـهالب و 
.دنادرگ زاب  لد  هب  ار  ییانیب  دهد و 

تـسا یخلت  ثداوح  هب  هراشا  ای  ، دراد لابند  هب  ار  ییاه  ینوگرگد  هراومه  هک  تسایند  مدرم  عیاجف  هب  هراشا  اَْینُّدلا » َِعئاَجَف   » هب ریبعت 
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.دهد یم  خر  اه  ناسنا  یگدنز  رد  هتساوخان  هک 

ناسنا ای  دشاب  يا  هدنرد  ناویح  يوس  زا  هلمح  نیا  هاوخ  تسا ، هنارهاق  هلمح  يانعم  هب  « هلوص » هکنیا هب  هّجوت  اب   « ِرْهَّدلا ََهلْوَص  هلمج «
یلاح رد  دنک  یم  هلمح  ناسنا  هب  يا  هدنرد  ناویح  نوچمه  هک  تساه  یماکان  اه و  يرامیب  اهالب و  تافآ و  هب  هراشا  ، ملاظ ِدنمورین 

.تسین نتشیوخ  زا  عافد  هب  رداق  نآ  لباقم  رد  هک 

هک دراد  نیا  هب  هراشا  تسا  دـنیآشوخان  تشز و  راک  هنوگ  ره  يانعم  هب  شحف  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ِماَّیَْألا » ِیلاَیَّللا َو  ِبُّلَقَت  َشُْحف   » هرقف
هریت ار  یگدنز  ياضف  دهد و  یم  خر  يرـشب  عماوج  درف و  یگدنز  رد  يدنیآشوخان  ياه  ینوگرگرد  اه  بش  اهزور و  تشذگ  اب 

.دیازفا یم  یگدنز  حیحص  ریسم  ناهج و  نیا  قیاقح  هب  تبسن  وا  ییانیب  رب  دنک  تقد  روما  نیا  رد  ناسنا  رگا.دزاس  یم  رات  و 

امن و هضرع  دوخ ) سفن  رب   ) وارب ار  ناگتـشذگ  راـبخا  و  :» دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  بلطم  نیا  حرـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
هچ اهنآ  رگنب  تسرد  امن و  شدرگ  اهنآ  هدـش ) ناریو   ) راثآ راید و  رد.نک  يروآدای  وا  هب  هدیـسر  وت  زا  لـبق  ماوقا  هب  هک  یبیاـصم 
َنِم َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َباَصَأ  اَِـمب  ُهْرِّکَذ  َو  َنیِـضاَْملا ، َراَـبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعا  َو  ( ؛» دـندمآ دورف  اـجک  رد  دـندش و  لـقتنم  اـجک  زا  ، دـندرک

هرگ و ندوشگ  يانعم  هب  هاگ  « ّلح » هشیر زا  « اولح ( .» 1  } اوُّلَح َْنیَأ  اُولَقَْتنا َو  اَّمَع  اُولَعَف  اَمِیف  ْرُْظناَف  ، ْمِهِراَثآ ْمِهِراَیِد َو  ِیف  ْرِـس  ،َو  َنِیلَّوَْألا
(. اُولََزن َو   { .تسا هدش  هدارا  مود  يانعم  الاب  هلمج  رد  تسا و  یناکم  رد  ندش  دراو  يانعم  هب  هاگ  هدمآ و  لکشم  لح 

َناک َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق  دـیامرف «: یم  هلمج  زا  هدومن  دـیکأت  نآ  رب  اـهراب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
.{ هیآ 42 ، مور ( . 2 { .»؟ دوب هنوگچ  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دیرگنب  دینک و  ریس  نیمز  رد  وگب  ؛  ُْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاع 

یَمْعَت ْنِکل  ُراْصبَْألا َو  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ  ْوَأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  دـیامرف «: یم  زین 
ییاه شوگ  ای  ؛ دننک كرد  نآ  اب  ار ) تقیقح   ) هک دنشاب  هتشاد  ییاهلد  ات  دندرکن  ریس  نیمز  رد  نانآ  ایآ  ؛  ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا 

روک تساه  هنیس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  ، دوش یمن  انیبان  رهاظ  ياه  مشچ  هک ) دوش  یم  رایسب   ) اریز دنونشب !؟ ار ) قح  يادن   ) نآ اب  هک 
. { هیآ 46 ، جح ( . 3 «. } ددرگ یم 

يراثآ ؛ دوش یم  هدـید  ناینیـشیپ  زا  يراثآ  اهاتـسور  اهرهـش و  زا  يرایـسب  رد  یکاخ  هرک  نیا  راـنک  هشوگ و  رد  هک  تسا  نیا  مهم 
دـنیوگ و یم  نخـس  ام  اـب  دـنراد و  ناـبز  رازه  یـشوماخ  نیع  رد  یلو  ؛ هدیـشک یناریو  هب  ار  اـهنآ  راـگزور  تشذـگ  هک  شوماـخ 

نیا هک  دننک  یم  راختفا  نآ  هب  دنور و  یم  راثآ  نیا  ندـید  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دـنهد  یم  ناشن  ام  همه  هب  ار  ایند  یگدـنز  ماجنارس 
هک هنوگ  نآ  تسا  رت  راوازس  دنریگب  تربع  سرد  اهنآ  زا  رگا  هک  یلاح  رد  تسام  نیشیپ  ندمت  رگناشن  یخیرات  راثآ 

.دنتخومآ یسرد  نانچ  اه  يرسک  خاک  ندید  زا  اه  یناقاخ 

نایم زا  اهنآ  دید  یهاوخ  يرگنب  اهنآ  عضو  رد  هاگ  ره  :» دیامرف یم  هدرک  نایب  يرتشیب  حرـش  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب ریسم  نامه  رد  و   ) دش یهاوخ  اهنآ  زا  یکی  مه  وت  هک  دشکن  یلوط  ایوگ  دنتخادنا  راب  تبرغ  راید  رد  هدش  جراخ  دوخ  ناتـسود 

(. ْمِهِدَحَأَک َتْرِص  ْدَق  ٍلِیلَق  ْنَع  َکَّنَأَک  ،َو  َِهبْرُْغلا َراَیِد  اوُّلَح  َو  ِهَّبِحَْألا ، ِنَع  اُولَقَْتنا  ِدَق  ْمُهُدِجَت  َکَّنِإَف  ( ؛») تفاتش یهاوخ  اهنآ  يوس 
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میهاوخن دـیدرت  ، دوـمیپ میهاوـخ  ار  ناینیـشیپ  ریـسم  ناـمه  انثتـسا  نودـب  اـم  همه  هک  تقیقح  نیا  رد  مینک  دـیدرت  زیچ  ره  رد  يرآ 
میراذگ و یم  ار  همه  ، تفگ میهاوخ  عادو  یگدنز  لیاسو  تاماقم و  ، لاوما ، ناتـسود ، دنزرف رـسمه ، اب  هک  دسر  یم  ارف  يزور.درک 

.میور یم 

اه هتکن 

بلق يدابآ  تایح و  -1

نیقی هب.بلق  يدابآ  نارمع و  هب  لبق  زارف  رد  هدومرف و  هراشا  هظعوم  هلیـسو  هب  بلق  ياـیحا  هب  هرقف  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد نوخ  شدرگ  داـجیا  شراـک  تسا و  هنیـس  نورد  رد  تسین ه  یـصوصخم  وضع  نآ  ، نآ لاـثما  تاراـبع و  نیا  رد  بلق  زا  روظنم 

.تسا هدمآ  زین  تغل  عبانم  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  یمدآ  لقع  حور و  نآ  روظنم  هکلب  ، تساضعا مامت 

حور راهچ  هاگ  حور و  هس  ياراد  ناسنا  میناد  یم  اریز  دوش ، دابآ  ایحا و  ، اوقت هظعوم و  هلیسو  هب  دیاب  هک  تسا  یناسنا  حور  نیا  اما 
تکرح سح و  شرثا  نآ  رب  نوزفا  هـک  یناوـیح  حور  تـسا و  لــثم  ریثــکت  هیذــغت و  مـسج و  وـمن  شرثا  هـک  یتاــبن  حور  : تـسا

تشوگ و یلو  ؛ دهد یمن  تسد  ناسنا  هب  یساسحا  چیه  نآ  ندیچ  اب  لیلد  نیمه  هب  دراد  یتابن  حور  طقف  ناسنا  يوم  نخان و  ؛ تسا
رب هوالع  وا  هچیهام 

كرد و نآ  زراب  رثا  هک  یناـسنا  حور  اما.دـنک  یم  تحاراـن  ار  ناـسنا  ، نآ هب  بیـسآ  نیرتمک  دراد و  زین  یناویح  حور  ، یتاـبن حور 
دنتسه يدارفا  هتبلا.یناویح  یتابن و  حور  رب  هفاضا  تسا  یتقیقح  ، تسا فلتخم  لیاسم  لیلحت  هیزجت و  تیقالخ و  راکتبا و  روعش و 

.دوش یم  ریبعت  سدقلا  حور  هب  نآ  زا  هک  دنراد  زین  یمراهچ  حور  هک 

مظعا هتـشرف  هب  یهاگ  تسا و  لیئربج  هب  هراشا  یهاگ  سدقلا  حور   ) دـنربخ یب  نآ  زا  يداع  دارفا  هک  دـننک  یم  كرد  ار  یقیاقح 
.دشاب یناسنا  حور  یلاع  هبترم  نیمه  هب  هراشا  دیاش  ، تسا « نامیالا حور   » هب تایاور  یضعب  رد  هک  يریبعت  وا ) زا 

حور دـنک  انز  یـسک  هک  یماگنه  نامیالا ؛ حور  هقراف  لجرلا  ینز  اذا  :» میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ثیدـح  رد 
. { ،ح 11 رئابکلا باب  ،ج 2،ص 280، یفاک ( . 1 («. } دیامن ناربج  دنک و  هبوت  هکنیا  رگم   ) دوش یم  ادج  وا  زا  نامیا 

(2  } .تسا هدمآ  نآ  رد  هناگ  جـنپ  حاورا  هب  ریبعت  هدـش و  هدرمـش  نامیا  حور  زا  يرتالاب  هبترم  سدـقلا  حور  تایاور  زا  یـضعب  رد 
. { ،ح 16 رئابکلا باب  ،ص 282، كردم نامه  .

فیعـض يردق  هب  هاگ  دزاس و  یم  نشور  ار  ناسنا  دوجو  همه  هک  دوش  یم  يوق  يا  هزادـنا  هب  هاگ  هک  تسا  یناسنا  حور  رد  نخس 
.دنیوگ یم  هدرم  نآ  هب  هک  دوش  یم 

نازیم ( . 3 «. } تسانیب بلق  ندش  هدنز  بجوم  رکفت  ؛ ِریِصَْبلا ِْبلَق  ُهاَیَح  ُرُّکَفَّتلا  :» دیامرف یم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یبتجم  ماما 
ِباَوـْبَأ ُحـِیتاَفَمَو  ِریِـصَْبلا  ِبـْلَق  ُهاَـیَح  ُهَّنِإَـف  ِرْکِْفلاـِب  ْمُْـکیَلَع  :» میناوـخ یم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  . { ح 17030 ، همکحلا

،ح 17031. كردم نامه  ( . 4 «. } تسا شناد  ياهرد  دیلک  دوش و  یم  انیب  ِبلق  هایح  بجوم  هک  ندیـشیدنا  هب  داب  امـش  رب  ؛ ِهَمْکِحلا
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{

ِینْعَی ِءاَسِّنلا  ِهَشَقاَنُم  ُهَْرثَک  ِْبنَّذلا َو  یَلَع  ُْبنَّذلا  : َْبلَْقلا َْنتُِمی  ٌَعبْرَأ  :» تسا هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نآ  لباقم  رد 
یَتْوَْملا ُهََسلاَُجم  َو...ِقَمْحَْألا  ُهاَراَمُم  َّنُهَتَثَداَُحم َو 

نانز اب  دایز  يوگتفگ  هانگ و  رارکت  : دـناریم یم  ار  بلق  هک  تسا  زیچ  راهچ  ؛ ٍفَْرتُم ٍِّینَغ  ُّلُک  َلاَق  یَتْوَْملا  اَم  ِهّللا َو  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلیِقَف 
رد ناگدرم  زا  روظنم  ادخ  لوسر  يا  درک  لاؤس  یسک.ناگدرم  اب  ینیـشنمه  قمحا و  دارفا  اب  ثحب  رج و  لادج و  و  راب ) دنب و  یب  )

.{ ،ص 228 لاصخ ( . 1 «. } تورث تسم  نارذگ و  شوخ  نادنمتورث  : دومرف تسیچ ؟ اجنیا 

اب تاقالم  ؛ همکحلا دافتـسم  بولقلا و  هرامع  هفرعملا  لها  ءاقل  :» دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  تایاور  رد  زین 
رگید ریبــعت  رد  و  .{ ح 9795 ،ح 430، مـکحلاررغ ( . 2 « } تـسا شناد  ندروآ  تـسد  هـب  اـه و  لد  يداــبآ  ببــس  تـفرعم  لــها 

،ص 429،ح كردم نامه  ( . 3 «. } تسا نادـنمدرخ  اب  ترـشاعم  رد  اه  لد  يدابآ  ؛ لوقعلا يوذ  هرـشاعم  یف  بولقلا  هراـمع  :» دومرف
.{ 9774

دور و یم  تسد  زا  یلک  هب  هاگ  دیآ و  یم  رد  رامیب  ای  هناریو  تروص  هب  هاگ  ناسنا  بلق  ، هدمآ الاب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  هّتبلا 
يدابآ نارمع و  مه  تسا و  هدرک  بلق  ياـیحا  هب  شرافـس  مه  ـالاب  هماـن  ّتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما.دوش  یم  هدرم  ماـن  هتـسیاش 

.تسا نآ  يایحا  هلیسو  هظعوم  بلق و  يدابآ  ببس  ادخ  رکذ.نآ 

نایوگزردنا ناظعاو و  -2

اب هک  دوش  یم  اوقت  اب  يدرم  نیب و  نشور  يداتـسا  هتخیهرف و  ناسنا  هجوتم  همه  نهذ  ، دیآ یم  نایم  هب  ظعاو  زا  نخـس  هک  یماگنه 
رد هک  یلاح  رد.دـهد  یم  زردـنا  نارگید  هب  هتـشاد  هک  یتاعلاطم  براجت و  نیموصعم و  تایاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  هدافتـسا 

هیلع ماما  هک  ناهج  ینوگرگد  ایند و  راوگان  خلت و  ثداوح  هلمج  زا  ؛ تسا هدـش  هدرب  مان  زین  نآ  زا  ریغ  يرگید  ناظعاو  زا  ، تایاور
.دنا هدومرف  هراشا  نآ  هب   « ِهَظِعْوَْملِاب َکَْبلَق  ِیْحَأ  راتفگ « همادا  رد  مالسلا 

هنوگ رازه  ینابز  یب  نابز  اب  هک  تساهنآ  كورتم  راید  شوماخ و  ياـهربق  ، هدـش ناریو  ياهرـصق  ، ناینیـشیپ خـیرات  ، رگید ياهدـنپ 
.تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  نخس  نیمه  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندراد و  زردنا 

ًاظِعاَو یَفَکَف  :» دیامرف یم  تسا  ناگدرم  ناج  یب  مسج  ، هدمآ هبطخ 188 )  ) مالسلا هیلع  ماما  زا  يرگید  نخس  رد  هک  يرگید  ظعاو 
امـش زردنا  دـنپ و  يارب  دـنرب  یم  رایتخا  نودـب  ناشیاهربق  يوس  هب  هک  یناگدرم  ؛ نیبِکاَر َْریَغ  ْمِهِرُوُبق  َیلِإ  اُولِمُح  ْمُهوُُمْتنَیاَع  یَتْوَِمب 

.{ هبطخ 188 ، هغالبلا جهن  ( . 1 «. } دنتسه یفاک 

َو :» دیامرف یم  تسا  یمدآ  رادیب  نادجو  نامه  ینعی  ینورد  ظعاو  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  راصق  تاملک  رد  هک  يرگید  ظعاو 
ینابهگن ظفاح و  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  یظعاو  دوخ  دوجو  نورد  زا  هک  یـسک  ؛ ٌِظفاَح ِهّللا  َنِم  ِْهیَلَع  َناَک  ٌظِعاَو  ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  َناَک  ْنَم 

هراشا نآ  هب  سمش  هروس  رد  نآرق  هک  تسا  نامه  یناسفن  ظعاو  نیا  .{ راصق 89 تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 2 « } دهد یم  رارق  وا  يارب 
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نوزوم هدیرفآ و )  ) ار نآ  هک  سک  نآ  یمدآ و  حور  هب  مسق  و  ؛  اهاْوقَت اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس * ام  ٍسْفَن َو  َو  دـیامرف «: یم  هدرک 
.{ هیآ 7 و 8 ، سمش ( . 3 «. } تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  شریخ ) رش و   ) اوقت روجف و  سپس  هتخاس 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  نوراه  هک  هاـگ  نآ  درک  ناـیب  دیـشرلا  نوراـه  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  تسا  ناـمه  رگید  ظـعاو 
ار يزیچ  چـیه  ؛ هظعوم هیف  ـالإ و  کـینیع  هارت  ءیـش  نم  اـم  :» دومرف اـنعم  رپ  هاـتوک و  یناـیب  رد  ترـضح  نآ  درک  هظعوـم  ياـضاقت 

.{ ،ج 68،ص 324 راونالا راحب  ( . 4 «. } تسا يا  هظعوم  نآ  رد  هکنآ  زج  دنیب  یمن  تمشچ 

هدیکـشخ ياه  گرب  ، ناـگدروخلاس دـیپس  يوم  ناریپ ، هدـیمخ  تماـق  ، ناـشخرد هاـم  دیـشروخ و  ، نامـسآ نازورف  ِناگراتـس  ینعی 
ياهربق ، نازخ لصف  رد  ناتخرد 

.دنزومآ یم  تربع  زا  یسرد  ینابز  یب  نابز  اب  کی  ره  ناهاش  هدش  ناریو  ياهرصق  ناگدرم و  شوماخ 

وا هب  ار  اهزردـنا  نیرتهب  درک  یم  هاگن  داد  يور  سابع  ینب  هّیما و  ینب  خـیرات  رد  هک  يا  هدـنهد  ناکت  ثداوح  هب  اهنت  نوراـه  رگا 
.تخومآ یم 

یعیـسو موهفم  « نک هدـنز  هظعوم  اب  ار  دوخ  بلق  ؛  ِهَظِعْوَْملِاب َکَْبلَق  ِیْحَأ  همان «: ّتیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  شیاـمرف  نیارباـنب 
.دوش یم  لماش  ار  ناظعاو  مامت  هک  دراد 

هاگتدابع هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  برع ) نارـس  زا  یکی   ) نامعن رتخد  ءاقرخ  :» دـسیون یم  یناغا  باـتک  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
یم یهارمه  ار  وا  دنتفاتـش و  یم  وا  لابقتـسا  هب  نازینک  دـنتخاس و  یم  شورفم  زخ  ابید و  ریرح و  ياه  هچراپ  زا  ار  هداج  دورب  دوخ 

تسکش نایناساس  رکشل  دمآ و  هیسداق  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  هک  یماگنه.ددرگ  زاب  شیوخ  لزنم  هب  دورب و  هاگتدابع  هب  ات  دندرک 
سردنم رایسب  ياه  سابل  هک  ناریسا ) تروص  هب   ) دوخ نازینک  اب  دمآ  دعس  دزن  ءاقرخ  ، دش هتـشک  رکـشل  هدنامرف  متـسر  دندروخ و 

ار دوخ  ءاقرخ  دیتسه ؟ ءاقرخ  امش  زا  کی  مادک  : تفگ دعس  دوب ) نایامن  ءاقرخ  تروص  رس و  زا  ایند  تبکن  راثآ  و   ) دنتـشاد نت  رد 
یم ام  يارب  ار  نآ  جارخ  میدوب  نیمزرـس  نیا  ناهاشداپ  ام  ، دـنام یمن  لاح  کی  هب  تسا و  لاوز  راد  اـیند  : دوزفا سپـس  درک  یفرعم 
نینچ مه  وت  هکنیا  هب  هراشا   ) دیبوک مه  رد  ار  ام  زیچ  همه  درک  تشپ  ام  هب  ایند  هک  یماگنه  دـندوب  ام  نامرف  رب  رـس  همه  دـندروآ و 

.{ ،ج 8،ص 332 يرتست هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } يراد شیپ  رد  يزور 

ياه سابل  اب  ار  ینز.مدـش  مردام  رب  دراو  ناـبرق  دـیع  زور  کـی  : دـیوگ یم  هک  هدـش  لـقن  یمـشاه  نامحرلادـبع  نب  دـمحم  زا  زین 
ریزو  ) یکمرب رفعج  رداـم  نیا  : تفگ.هن : متفگ یـسانش ؟ یم  ار  نز  نـیا  اـیآ  : تـفگ درک و  نـم  هـب  ور  مردام.مدـید  وا  دزن  سردـنم 

یگدنز يارجام  زا  یمک  : متفگ مدرک  مالس  وا  هب  نم.تسا  نوراه ) فورعم 

شومارف ؛ تسا تربع  نتفرگ  هدامآ  هک  سک  ره  يارب  تسا  یتربع  سرد  هک  میوگ  یم  يا  هلمج  : تفگ.نک فیرعت  نم  يارب  دوخ 
مدرک یم  رکف  لاح  نیا  اب  متشاد  زینک  دص  راهچ  نابرق  دیع  ياهزور  نیمه  زا  یکی  رد  رفعج ) مدنزرف  تردق  رـصع  رد   ) منک یمن 

زادـنا و ریز  ار  یکی  هک  مراد  ینابرق  دنفـسوگ  ود  تسوپ  ياـضاقت  ما  هدـمآ  امـش  دزن  زورما  یلو  ؛ هدرکن ادا  ارم  قح  رفعج  مدـنزرف 
،ص یهتنملا همتت  رد  زین  یمق  ثدـحم  موـحرم  ،ج 8،ص 333 و  يرتست هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1  } .منک دوخ  زادـنا  يور  ار  يرگید 
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 { .تسا هدرک  لقن  ار  ناتساد  نیا   248

: ییاهب خیش  هتفگ  هب 

بارخ دش  نودرگ  رود  تاثداح  زا  ناس  هچ  ات  درگنن  ناهاش  رصق  رد  ارچ  نیب  تربع  مشچ 

بایسارفا هعلق  رب  دنز  یم  تبون  دغج  توبکنع  يرسک  قاط  رب  دنک  یم  يراد  هدرپ 

مجنپ شخب 

همان نتم 

َْتفِخ اَذِإ  ٍقیِرَط  ْنَع  ْکِْـسمَأ  َو.ْفَّلَُکت  َْمل  اَـمِیف  َباَـطِْخلا  ُفِْرعَت  اـَل  اَـمِیف  َلْوَْقلا  ِعَد  ؛َو  َكاَْینُدـِب َکَـتَرِخآ  ِْعبَت  اـَل  ،َو  َكاَوـْثَم ِْحلْـصَأَف 
َو َِکناَِسل ، َكِدَِـیب َو  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأ  ،َو  ِِهلْهَأ ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  .ِلاَوْهَْألا َو  ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ِلاَلَّضلا  ِهَْریَح  َدـْنِع  َّفَْکلا  َّنِإَف  ، ُهََتلاَلَض

ِهّللا ِیف  َكْذُخْأَت  َال  ،َو  ِهِداَهِج َّقَح  ِهّللا  ِیف  ْدِهاَج  ،َو  َكِدْهُِجب ُهَلَعَف  ْنَم  ِْنیَاب 
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.ِّقَْحلا ِیف  ُُربَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن  َو  ِهوُرْکَْملا ، یَلَع  َرُّبَصَّتلا  َکَسْفَن  ْدِّوَع  َو  ِنیِّدلا ، ِیف  ْهَّقَفَت  ،َو  َناَک ُْثیَح  ِّقَْحِلل  ِتاَرَمَْغلا  ِضُخ  َو.ٍِمئَال  ُهَمَْول 

اه همجرت 

یتشد

رد و  رواین ، نابز  رب  تسین  مزال  وت  رب  هچنآ  و  وگم ، یناد  یمن  هچنآ  و  شورفم ، ایند  هب  ار  ترخآ  نک ، دابآ  ار  هدـنیآ  هاـگیاج  سپ 
یهابت رد  طوقـس  زا  رتهب  یهارمگ ، ینادرگرـس و  ماگنه  هب  يراددوخ  اریز  راذـگم ، مدـق  یـسرت  یم  نآ  یهارمگ  زا  هک  يا  هّداـج 

 . تساه

ادخ هار  رد  و  یشاب ، رود  ناراکدب  زا  ات  شوکب  و  نک ، راکنا  ار  اهیدب  نابز  تسد و  اب  و  شاب ، راکوکین  دوخ  نک و  رما  اه  یکین  هب 
.درادن زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  ار  وت  نارگتمالم  شنزرس  زگره  و  نک ، شالت  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ 

تالکـشم ربارب  تماقتـسا  يارب  ار  دوخ  ناسر ، لامک  هب  نید  رد  ار  دوخ  تخانـش  نک ،  انـش  اه  یتخـس  تالکـشم و  رد  قح  يارب 
 ، تسا هدیدنسپ  یتداع  قح  هار  رد  ییابیکش  هک  هد ، تداع 

يدیهش

رب ار  هچنآ  راذـگاو و  ار  نخـس  یناد  یمن  هچنآ  رد  .شورفم  اـیند  هب  ار  تترخآ  و  شوکب ، شیوخ  هاـگتماقا  نتخاـس  وکین  رد  سپ 
تسا رتهب  نداتسیا  زاب  یهارمگ ، ینادرگرس  ماگنه  هک  راپسم ، یـسرت  یهارمگ  زا  نآ  رد  هک  ار  یهار  .رایم و  نابز  رب  يرادن  هدهع 
تشز ار  دنسپان  راک  نابز  تسد و  هب  .رآ و  رد  ناراکوکین  رامش  رد  ار  دوخ  نک و  رما  کین  راک  هب  .نداتفا  كانمیب  ياهراک  رد  ات 

تنارگتمالم شنزرـس  زا  و  دیاش ، هکنانچ  شوکب ، ادخ  هار  رد  .رادب  رود  ار  دوخ  شـشوک  اب  دـنک  دنـسپان  راک  هک  نآ  زا  .رامش و 
هچنآ رد  هد  تداـع  ییابیکـش  هب  ار  دوـخ  .ور  نید  نتخوـمآ  یپ  رد  .وـش و  رد  دوـب  اـج  ره  يراوـشد  ره  هب  قـح  يارب  .دـیاین  یمیب 

.تسا دنمجرا  هدیدنسپ و  یتداع  ندیزرو  ییابیکش  هک  تسا ، دنیاشوخان 

یلیبدرا

باطخ یسانش و  یمن  هچنآ  رد  ار  ایند  راذگاو  دوخ و  يایندب  ار  دوخ  ترخآ  شورفم  ار و  دوخ  تشگزاب  ياج  روآ  حالـصب  سپ 
وت نداتـسیا  زاب  هک  یتسردـب  سپ  ار  یهارمگ  یـسرت  هک  یتقو  یهار  زا  ار  دوخ  راد  هاگن  هدـشن و  هدرک  فیلکت  هچنآ  رد  ار  ندرک 
راک نک  راکنا  نآ و  لها  زا  یشاب  ات  یئوکینب  امرفب  هکلهم و  هفّوخم  يایـشا  ندومن  باکترا  زا  تسا  رتهب  یهارمگ  ینادرگرـس  دزن 

هچنانچ ادخ  راک  رد  نک  رازراک  دوخ و و  دهج  دجب و  ارنآ  دنک  هدرک و  هک  ره  زا  دوش  ادج  دوخ و  نابز  دوخ و  تسدـب  ار  تشز 
قحب هّجوت  لاح  رد  اهیتخس  رد  نک  عورش  هدننک و  تمالم  تمالم  ادخ  هار  رد  ار  وت  دریگن  ارف  دیاب  تسنآ و  ندرک  رازراک  راوازس 
هتـشاد تهارک  سفن  هک  يرما  رب  ندرک  ربصب  ار  دوخ  سفن  هد  تداع  نید و  ماکحا  رد  شاب  ملاـع  دوش و  هیقف  دـشاب و  هک  اـج  ره 

قح هار  رد  یئابیکش  تسیوخ  وکین  نآ و  زا  دشاب 
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یتیآ

، تسین وت  هدهع  رب  هچنآ  رد  ای  یسانش  یمن  هچنآ  رد  نتفگ  نخـس  زا  شورفم و  ایند  هب  ار  تترخآ  رادوکین و  ار  دوخ  هاگلزنم  سپ 
زا تسا  رتهب  تسا ، تلالض  بجوم  هک  ییاهراک  زا  نداتسیا  زاب  اریز  .هنم  مدق  دشک ، تلالـض  هب  یـسرت  یم  هک  یهار  رد  زیهرپب و 

تـسد هب  يامنب ، یهن  تشز  ياهراک  زا  .ییآ  رد  ناراکوکین  هرمز  رد  دوخ  ات  نک  رما  يراکوکین  هب  .كانلوه  يا  هطرو  رد  نداـتفا 
هک ناـسنآ ، ياـمن ، تدـهاجم  ادـخ  هار  رد  يرادرود و  نآ  باـکترا  زا  اـت  شوـکب  دوـش ، یم  رکنم  بکترم  هـک  ار  نآ  و  ناـبز ، و 
ره هب  ادـخ ، يارب  دـشاب ، هک  اـج  ره  رد  .دریگن و  وت  رد  نارگتمـالم  تمـالم  ییادـخ  ياـهراک  رد  .تسا  یتدـهاجم  نینچ  هتـسیاش 

هد تداع  اهدنسپان  لمحت  هب  ار  دوخ  زومایب و  وکین  ار  نید  هد و  رد  نت  يراوشد 

نایراصنا

يا هفیظو  هراب  رد  ،و  وگم نخـس  يرادن  ملع  هچنآ  هراب  رد  ، نکم هلماعم  ایند  اب  ار  تترخآ  ،و  نک حالـصا  ار  تا  ییاهن  هاگلزنم  سپ 
زا رتهب  ینادرگرس  ماگنه  هب  شیوخ  ظفح  اریز  ، هنم مدق  یسرتب  نآ  رد  یهارمگ  زا  هک  یهار  رد.نزن  یفرح  تسین  تا  هدهع  رب  هک 

 . دزادنا كانرطخ  روما  رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نیا 

نک داهج  ادخ  هار  رد.وش  ادج  رکنم  لها  زا  تشـشوک  اب  و  امن ، رکنم  زا  یهن  نابز  تسد و  اب  ، یـشاب نآ  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما 
یتخـس تالکـشم و  رد  دشاب  هک  اج  ره  قح  هار  هب.درادن  زاب  ادخ  هار  رد  داهج  زا  ار  وت  ناگدننک  تمالم  تمالم  ،و  لماک يدـهج 

ییوکین قالخا  قح  هار  رد  ربص  هک  ، هد تداـع  تمواـقم  ربص و  هب  دـنیاشوخان  روما  رد  ار  دوخ  ، شاـب نید  مهف  یپ  رد   ، وش ورف  اـه 
 . تسا

حورش

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

يرادـن یهاگآ  هچنآ  هرابرد ي  و  شورفم ، تیایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  يارـس  يارایب و  هتـسیاش  لامعا  اب  ار  دوخ  هاـگیاج  نیارباـنب ،
هب يراددوـخ  اریز  ورم ، يوـش  هارمگ  یـسرت  یم  هک  یهار  زا  و  نکن ، وـگتفگ  تسین  طوـبرم  وـت  هب  هـک  يزیچ  رد  و  وـگم ، نـخس 

تسد و اب  یـشاب و  نآ  هگرج  رد  ات  نک  فورعم  هب  رما  و  تسا ، كانـسرت  ياهراک  ماـجنا  زا  رتهب  یهارمگ ، زا  ینادرگرـس  ماـگنه 
هار رد  و  نک ، داهج  ادخ  هار  رد  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  و  ریگب ، هلصاف  ناراکدب  زا  ششوک  شالت و  اب  و  امن ، رکنم  زا  یهن  نابز 

هاگآ ریـصب و  نید  ماکحا  رد  نک ، لمحت  ار  اهیتخـس  دشاب  هک  اج  ره  قح  يارب  و  شاب ، هتـشادن  یکاب  نارگتمالم  شنزرـس  زا  ادخ 
، قح هار  رد  ییابیکش  تسا  یتفص  وکین  هد ، تداع  تامیالمان  رب  هنارابدرب  ار  دوخ  و  شاب ،
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تاریخ زا  هک  ار  هچنآ  ترخآ و  دیارایب و  هتسیاش  ياهراک  ماجنا  اب  ار  ترخآ  يارـس  ینعی  دیارایب ، ار  دوخ  تماقا  لحم  مهدراهچ :
یهاگآ هچنآ  هرابرد ي  مهدزناپ : .تسا  هراعتـسا  شورف  ظفل  .دشورفن  رادیاپان  یلایخ  ياهتذل  هب  دنا ، هداد  هدـعو  نآ  رد  نادـیواج 

یم ناسنا  شهوکن  ثعاب  و  تسا ، تلاهج  غورد و  دنـسپان  تافـص  یهاگآن ، ودب  نتفگ  نخـس  همزال ي  اریز  .دیوگن  نخـس  درادن 
زا یعمج  نایم  رد  هک  هاگنآ  دوب ، یهاوخ  هنوگچ  دومرف : هک  شباحصا  زا  یضعب  هب  تسا  ص )  ) ربمایپ نخـس  ریظن  راتفگ  نیا  .دوش 

: دیوگ یم  يوار  درک - مه  لخاد  ار  شناتـشگنا  دندرگب - نینچ  نیا  دـشاب و  هتفر  اهنآ  نیب  زا  تناما  افو و  هک  ینامب  هیامورف  مدرم 
، ریذپن یتسین  هاگآ  ار  هچنآ  هدب و  ماجنا  یناد  یم  بوخ  ار  هچنآ  دومرف : .دینک  نییعت  ارم  هفیظو ي  امش  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع 
هتفگ ي نیا  ریظن  یتسین ، نآ  نتفگ  هب  فظوم  هک  ار  ینخـس  و  دومرف : هک  ترابع  نیا  نینچمه ، .ینک و  زواجت  دوخ  دح  زا  ادابم  و 
رد تکرح  زا  مهدزناش : .تسین  طوبرم  وا  هب  هک  تسا  ینخس  زا  نا  يراددوخ  صخـش ، ره  مالـسا  تانـسحم  زا  تسا : ص )  ) ربمایپ
زا تکرح  رد  نتـشادن  باتـش  كاـن و  ههبـش  ياـهراک  ربارب  رد  فقوت  دوصقم  دـنک ، يراددوخ  دراد ، یهارمگ  زا  سرت  هک  یهار 
هار هکنیا  اـت  تقیقح  يوجتـسج  يارب  وا  ندرک  تقد  نداتـسیا و  اریز  تسا ، دـیدرت  دروـم  قـح  هب  نآ  ندـیماجنا  هک  تـسا  یقیرط 
رما دوخ  راتفگ  راتفر و  اب  مهدـفه : .دـشاب  نآ  رد  یهارمگ  رطخ  هک  یلمع  باکترا  نتفر و  ههاریب  زا  تسا  رتهب  دوش  نشور  شیارب 

ماظن شدرگ  و  تسا ، ییافک  تابجاو  هلمج  زا  راک  نیا  و  دریگ ، هلصاف  ناکما  دح  ات  راکتشز  زا  و  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
و تسا ، یهن  رما و  هب  روتسد  زا  رپ  ص )  ) ربمایپ تنـس  میرک و  نآرق  ور  نیا  زا  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روحم  رب  ناهج 

يایلوا زا  نانآ  اریز  یـشاب  ناگدـننک  یهن  رما و  هرمز ي  رد  ات  دـیامرف : یم  هک  تسا  هدرب  ـالاب  اـجنآ  اـت  ار  وا  ماـقم  تراـبع  نیا  اـب 
هتسیاش هک  روط  نآ  ادخ  نید  نانمشد  اب  ادخ ، هار  رد  مهدجیه : .دراد  ار  ندوب  ناشیا  هرمز ي  رد  ياوه  لد  هک  دنیادخ  هتـسیاش ي 
.تسا تفـص  رتشیب  تیمها  ظاحل  زا  فوصوم  هب  تفـص  هفاضا ي  باب  زا  هداهج  هب  قح  هملک  هفاضا ي  .دنک  داهج  هب  مادقا  تسا ،

یهاتوک مزاول  زا  اریز  .تسادخ  تعاطا  رد  یهاتوک  زا  وا  عنم  زا  هیانک  .دنادرگ  تمالم  قحتسم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ادابم  مهدزون :
هملک دنک ، لمحت  ار  اهیتخس  دشاب ، هک  اجک  ره  رد  قح  هب  ندیسر  رطاخ  هب  متسیب : .تسا  نارگتمالم  تمالم  قاقحتـسا  تعاط ، رد 

نید رد  شنیب  تریـصب و  مکی : تسیب و  .تسا  قح  هب  ندیـسر  رطاـخ  هب  نآ  رد  دورو  اهیتخـس و  اـب  ههجاوم  زا  هراعتـسا  ضوـخ  ي 
تداع تماقتـسا  ربص و  هب  تامیالمان  لباقم  رد  ار  دوخ  مود : تسبی و  .دزومایب  ار  اهنآ  تامدـقم  یعرـش و  ماـکحا  دـشاب و  هتـشاد 

هدیدنسپ تافص  هلمج  زا  دیآ و  یم  تسد  هب  تعاجـش  هیاس ي  رد  هک  تسا  یتلیـضف  تامیالمان  لمحت  هک  دش  مولعم  البق  .دهد و 
.تسا

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

دوخ يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  شورفم  و  كایندب ) کترخا  عبت  و ال   ) ار دوخ  عجرم  يوام و  روآ  حالـص  هب  سپ  كاوثم ) حلـصاف  )
اـمیف ال  ) ار ندرک  باـطخ  راذـگاو  و  باـطخلا ) و   ) روما زا  یـسانشن  هچنآ  رد  فرعت ) ـال  اـمیف   ) ار راـتفگ  راذـگب  و  لوـقلا ) عد  (و 

یهارمگ زا  یسرت  نوچ  هتلالض ) تفخ  اذ   ) یهار زا  تسیا  زاب  و  قیرط ) نع  کسما  و   ) رومام يا و  هدشن  فلکم  هچنآ  رد  فلکت )
( لاوهالا بوکر  نم  ریخ   ) نآ یهارمگ  ینادرگرـس  دزن  لالـضلا ) هریح  دـنع   ) وت نداتـسیا  زاب  هک  یتسرد  هب  سپ  فکلا ) ناف   ) نآ

لها زا  یشاب  ات  هلها ) نم  نکت   ) وکین راک  هب  نک  رما  و  فورعملاب ) رما  و   ) هکلهم روما  هفوخم و  ءایشا  ندومن  باکترا  زا  تسا  رتهب 
نیاب و   ) فوصوم ییوکین  هب  یشاب  ات  دوخ  نابز  تسد و  اب  کناسل ) كدیب و   ) ار تشز  راک  نک  راکنا  و  رکنملا ) رکنا  و   ) فورعم
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رد نک  داهج  و  هللا ) یف  دهاج  و   ) تدوخ تقاط  تقـشم و  ردق  هب  کهجب )  ) ار تشز  راک  دنک  هک  یـسک  زا  دوش  ادـج  و  هلعف ) نم 
( مئال همول   ) ادـخ هار  رد  هللا ) یف   ) ار وت  دریگن  ارف  هک  دـیاب  و  كذـخات ) و ال   ) تسا وا  داهج  قح  هکنانچمه  هداهج ) قح   ) ادـخ هار 
ره ناک ) ثیح   ) قح يوس  هب  هجوت  لاح  رد  اه  یتخـس  رد  نک  عورـش  و  قحلا ) یلا  تارمغلا  ضخ  و   ) يا هدـننک  تمـالم  شنزرس 

ار دوخ  سفن  هد  تداع  و  کسفن ) دوع  و   ) نید ماکحا  هب  وش  اناد  هقف و  ملع  زوماـیب  و  نیدـلا ) یف  هقفت  و   ) قح نآ  دـشاب  هک  اـجک 
رد ندومن  ییابیکـش  تسا  یقلخ  وکین  و  ربـصتلا ) قـلخلا  معن  و   ) بوـغرم ریغ  هورکم و  رما  رب  ییابیکـش  رد  هورکملا ) یلع  ربـصلا  )

قح هار  رد  قحلا ) یف   ) دوش عقاو  هک  هنامز  ياه  یتخس 

یلمآ

ینیوزق

ود ماطحب  ار  یقاب  تمعن  ایندـب و  ار  دوخ  ترخآ  شورفم  هحلاص و  لامعا  موزلب  ار  دوخ  لوزن  ناـکم  هاـگمارآ و  نک  حالـصا  سپ 
راثآ دنک و  تحایس  راید  رد  یمدآ  هک  يرهاظ  ریس  یکی  دشاب : مسق  ود  رب  هتـشذگ  مما  راثآ  راید و  رد  ریـس  نیا  .ارـس و  نیا  هزور 

تنـس و باتک و  زا  ار  هقباس  مما  لاوحا  یمدآ  هک  ینطاب  ریـس  يرگید  و  دیامن ، هدهاشم  رهاظ  مشچب  هتـشذگ  مما  بارخ  باذـع و 
ینادـیمن و ار  هچنآ  رد  ندرک  نخـس  نک  اهر  .ددرگ و  لصاح  ار  وا  اـهظعوم  اـهتربع و  تـالاح  نآ  زا  دـناوخب و  راـبخا  خـیراوت و 

دزن ناتسیازاب  هکیتسردب  هچ  .نآ  رد  یهارمگ  زا  یسرتب  هاگ  ره  هار  زا  تسیازاب  و  هتـشگن ، فلکم  نادب  ار  هچنآ  رد  ندومن  باطخ 
هچنآ تاـیلمع  تاـیداقتعا و  زا  نید  روما  هک  تسا  نآ  ضرغ  تارطاـخم ، ماـحتقا  لاوـها و  بوـکر  زا  تسا  رتـهب  تلالـض  تریح 

رد دراد و  هدیشک  دوخ  نانع  الا  دیامن و  یقلت  ارنآ  تباث  ناب  فیلکت  تسا و  دراو  تنس  باتک و  رد  نآ  رثا  دشاب و  حضاو  مولعم و 
تیاور ترضحنآ  زا  ررغ  رد  .تشذگ و  ررکم  ترضح  نآ  زا  تیصو  نیا  نومضم  دتفین و  تلالـض  رد  ات  دیامنن  ماحتقا  لاوها  نآ 
توبث اب  تیـصو  نیاب  شوگ  هتـشذگ  نامز  ناـمز و  نیا  قلخ  رثکا  و  هرطخ ) هماـیقلا  موی  لـج  هرظن  نیدـلا  یف  قد  نم   ) تسا هدرک 
هضحم تایداقتعا  رد  اما  دنا  هتخادنا  هدیدش  لاوها  همیظع و  تارطاخم  رد  ار  دوخ  دنا و  هتشادن  تیارد  تیاور و  هار  زا  نآ  تحص 

ادـخ مالک  رد  هن  اهنآ  زا  هک  دـنا  هتخاس  اه  هماگنه  دـنا و  هتخادـنا  ناـیم  رد  نآ  ریغو  لوصا  مـالک و  ملع  رد  هروصحم  ریغ  لـئاسم 
لیلـضت ریفکت و  لاـق و  لـیق و  لادـج و  عازن و  باوبا  يرثا و  نیقباـس  باحـصا  يدـه و  همئا  لوسر و  تنـس  رد  هن  تسا و  يربـخ 

یضعب دنا و  هتخوس  شتآ  رد  ار  نارگید  دوخ و  ات  دنا  هتخورفا  هنتف  ياهـشتآ  هداشگ و  قلخ  يور  رب  تمایق  ات  ببـس  نیاب  رگیدکی 
تایلمع رد  اما  هن و  ای  دوب  یم  حابم  همه  ایند  تاعافتنا  دمآ  یمن  تعیرـش  رگا  الثم  عقاو  ریغ  تسا  ریما  ضرف  رب  ینبم  لئاسم  نیا  زا 

عرـش ناـسیاس  نیبـم و  نید  ناـسراح  هک  بجعلا  دـشاب و  عـیاذ  عیاـش و  سنج  نیا  مه  ددرگ  لـمع  طاـنم  هک  تاـیداقتعا  هـفرص و 
هتفر هتفر  هنتف  نیا  هریان  ات  دـنا  هدرواین  ياجب  تغلابم  طرـش  نآ  زا  یهن  رد  دـنا و  هدومن  نواهت  يرکنم  نینچ  عفر  رد  نیلـسرملادیس 

هدـماین عراش  زا  يراکنا  چـیه  رگا  لقاال  و  ناعتـسملا ) وه  یکتـشملا و  هللا  یلا  و   ) دراد لاحم  مکح  نآ  نیکـست  نونکا  هتفرگ  ـالاب 
لوسر ترـضح  زا  مزال و  ءالقع  هفاک  رب  تارطاخم  زا  بانتجا  دـشاب و  بجاو  لقن  لقع و  مکحب  ینعی  الام  كرت  ترخآ  هن  دـشاب 

زا یضعب  اب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدروآ  ینارحب  حراش  هنیعی  ام ال  هکرت  ءرملا  مالـسا  نسح  نم  تسا  يورم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
لاق هعباصا  نیب  کبـش  و  اذـکه : اوراص  مهتاناما و  مهدوهع و  تجرخ  سانلا  نم  هلاـثح  یف  تیقب  اذا  کـب  فیک   ) دومرف باحـصا 
هماع بتکزا  هاکـشم  رد  ثیدـح  نیا  و  کسفن ) هضیوحب  کیلع  فرعت و  الام  عدو  فرعت  اـم  ذـخ  لاـقف  هللا  لوسر  اـی  ینرم  تلقف 

ناناملـسم هار  رد  مه  ریغ  هرعاشا و  هلزتعم و  قرف  مالـسا  لیاوا  رد  مه  راـخ  تخرد  نیا  ظـفل و  رد  یتواـفت  كدـناب  تسا  روکذـم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2408 

http://www.ghaemiyeh.com


تشگ و ماع  تیلب  نیا  دندمآ  هلاثما  يزار و  رخف  هک  نامز  رخآ  ات  درک  یم  یقرت  تفرگ و  یم  توق  زورب  زور  راخ  نآ  دندناشنب و 
مدرم رب  راک  دوخ  يزار  رخف  تـالیخت  تاکیکـشت و  دوزفیب و  دـص  رد  یکی  مدرم  بارطـضا  درک و  راوتـسا  خـیب  راـخ  تخرد  نیا 

هتشون و همان  واب  یبارعا  نیدلا  ییحم  خیش  درک  راوتسا  نونظ  سجاوه  ماهوا و  تاملظ  نیا  زا  ندش  نوریب  هار  درک و  راوشد  تیاغب 
زا نامز  نیا  رد  ارت  هک  دیـسر  تحـصب  ربخ  نیا  نم  دزن  هک  دـیوگ  یم  اجنآ  هدـناوخ  قح  ملعب  هدرک و  تحیـصن  ار  وا  هماـن  نآ  رد 

هتـسیرگیم و دوخ  رب  هداتفا  بات  بت و  رد  لاح  نآ  زا  سپ  هداتفا  رایتخا  قباس  يار  ریغ  ییار  هدـش و  عوجر  شیپ  تادـقتعم  یـضعب 
يار نآ  تشگ و  حضاو  ارم  نآ  فالخ  نونکا  مدومن  یم  ناب  نیدت  مدوب و  دـقتعم  نیا  رب  هک  تشذـگ  نم  رب  لاس  یـس  هتفگ : یم 

هک يراط  يار  نیا  مه  هکلب  یهن  لد  اـهنآ  رب  هقیثو  مادـکب  ینک و  شیوخ  تادـقتعم  رگید  رب  داـمتعا  هنوگچ  سپ  متخانـش  دـساف 
هنوگچ هدوب  وت  دقتعم  نآ  فالخ  يرمع 

نیا زا  هک  ره  هلمجلا  یف  امنب و  باوص  يور  زا  یلمات  نک و  رظن  بوخ  دوخ  راک  رد  دـیاپب  هتفه  ات  لـیلد  هچ  هب  دـیاش و  ار  داـمتعا 
یف سمـش  زا  تسا  رتحـضاو  راصبالا  یلوا  رب  وا  معز  نالطب  دـنک  یم  قیقحت  نید  لـئاسم  هکنآ  ياـعداب  دـنک  ثحب  لـئاسم  هنوگ 
نید یئانـشآ  تمهت  دوخ  رب  ارچ  تسا  هناهب  یئاـمن  دوخ  يارب  زا  هناـگیب و  نید  زا  لـئاسم  نیا  هک  دراد  فارتعا  رگا  راـهنلا و  هعبار 

نک راکنا  یـشاب و  نآ  لـها  زا  اـت  يراـکوکین  فورعم و  هب  نک  رما  دـنکفا و  یم  تریح  تلالـض و  رد  ار  ادـخ  داـبع  دـیدنب و  یم 
فورعم و هب  رما  نید  ناکرا  مظاعا  زا  یکی  شیوخ ، یعس  دهج و  هب  نآ  لعاف  زا  نک  يرود  دوخ و  نابز  تسد و  هب  ار  هدیدنـسپان 

رادم و  هدش ، شرافس  رایسب  ناب  تیصو  تایاور  رد  هدومن و  ثحو  هدناوخ  ناب  عضوم  دنچ  رد  يادخ  باتک  و  تسا ، رکنم  زا  یهن 
مهلوق لیبق  زا  هتـسیاش  لماک و  داهج  نید  نانمـشد  اب  ادـخ  هار  رد  نک  هدـهاجم  .دـشاب و  نآ  رب  ملاع  ماظن  هکلب  تلم  تما و  ماـظن 

یهن فورعم و  هب  رما  زا  تسا و  رافک  اب  وزغ  نآ  هک  حلطـصم  داهج  زا  دـشاب  معا  اجنیا  داهج  ابلاغ  هیقفلا و  لکوا  هیقفلا  قح  هیقفلا 
مهنیدهنل انیف  اودهاج  نیذلا  و  یلاعت : لاق  امک  ددرگ  تیاده  قیرط  جـتنم  تعاط و  رد  یعـسب  عجار  هک  سفن  اب  داهج  زا  رکنم و  زا 

ضعب نم  عجر  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق کـیبنج و  نیب  یتـلا  کـسفن  كودـع  يدـعا  ثیدـحلا  یف  درو  هیـالا و  اـنلبس … 
سپ یمیال  ندرک  تمالم  ادخ  هار  رد  ارت  دوشن  عنام  سفنلا و  داهج  يا  اولاق  ربکالا  داهجلا  یلا  رغـصالا  داهجلا  نم  انعجر  تاوزغلا 

رد نک  ضوخ  تسا و  میرک  باتک  زا  سبتقم  نیـصقان  بیع  نیلهاج و  راکنا  سرت  زا  فورعم  هب  رما  قح و  تناعا  زا  يرادب  تسد 
اهالب يور  شیپ  دراشفب و  دهج  یتخس و  رب  مدق  دیاب  دور  قح  هار  دنک و  قح  ترـصن  هکنآ  دشاب  اج  ره  قح  يوسب  دئادش  ياهجل 

زومایب و نک و  مهف  نید  رما  ینعی  نید  رد  نک  هقفت  ناب و  هیالا  کباصا …  ام  یلع  ربصا  و  یلاـعت : هلوق  یف  اـمک  دـنکفین  رپس  دوز 
دشاب تنج  دیلک  هورکم  رب  ربص  ندیزرو  ترباصم  تسا  یقلخ  وکین  هچ  هورکم و  رب  ار  دوخ  سفن  هد  تداع  شاب و  اناد  سانـشب و 
تفح راـنلا  هک و  تسا  خزود  رد  دـیلک  نآ  تسا و  روـطفم  تاوهـش  بح  رب  عبطلاـب  سفن  نوـچ  هراـکملاب و  تـفح  هـنجلا  نا  هـک 
هلمهت نا  لفطلاک  سفنلا  هک  دناشک  تاوهـش  هب  ار  وا  هتبلا  دـنکن  سفن  اب  تضراعم  تدـهاجم و  بلق  توقب  یمدآ  رگا  تاوهـشلاب 

سب هورکم  رب  ربص  نوچ  سفن و  ياوه  تعباـتم  زا  ظـفحت  هورکم و  رب  ربصب  دومن  رما  مطفنی  همطفت  نا  عاـضرلا و  بح  یلع  بشی 
لوسر ترضح  لوق  تسا  لیبق  نیا  زا  نآ و  رب  هد  تداع  ار  دوخ  دومرف  دیسر  ناوتن  ناب  دایتعا  یگتـسهاب و  زج  دشاب و  خلت  قاش و 

امع ربص  ناربص  ربصلا  دومرف  رگید  یقبا  ارهظ  عطقاـضرا و ال  ـال  تبنملا  ناـف  قفرب  هیف  اولغواـف  نیتم  نیدـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
مایق زا  تعاط  قلطم  کنآ  هنیرق  هب  دـشاب  مسق  ود  ره  نآ  لماش  دومرف  اجنیا  هک  هورکم  رب  ربص  دـناوت  هرکت و  اـم  یلع  ربص  بحت و 

یهورکم زا  ربص  تسا  مسق  ود  رب  رگید  یهجو  زا  ربص  مه  و  خـلا ) هنجلا …  نا   ) هک دـشاب  عبط  هورکم  یهانم  زا  بانتجاو  وا  رماـب 
یخلت رب  ربص  وچمه  دـشاب  هتـشادن  نآ  عفد  تقاط  هچنآ  رب  ربص  تافآ و  ضارما و  رب  ربص  وچمه  دـشاب  هتـشادن  نآ  عفد  تقاـط  هک 
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ربص رداق و  ربص  و  رگناوت ، ربص  لثم  دـشاب  فلتخم  ماـسقا  فلتخم  تاراـبتعا  يور  زا  ار  ربص  یـصاعم و  زا  ربص  تاـعاط و  یـضعب 
ملح و تورم و  تعاجـش و  لثم  زا  تسا  لامک  تافـص  عماج  ربص  ناحرف و  فرتم و  ربص  نابـضغ و  ظاتغم و  ربص  زجاع و  ریقف و 

لعف لمع و  لوق و  زا  دشاب  ربص  رب  ینبم  همه  قالخا  مراکم  نید و  دعاوق  هکلب  تافـص  زا  اهنیا  بسانم  يدنمدرخ و  یگدـیجنس و 
قیفوت نیا  ار  هک  ره  تسا و  ربـکا  داـهج  نیا  عرـش و  تعباـتم  لـقع و  تمزـالم  رب  تسا  سفن  نداد  تضاـیر  نآ  عماـج  كرت و  و 

یفیلکت و ربص  یقیقح و  ربص  دـشاب و  نطاـب  دـشاب و  رهاـظ  ار  ربـص  هک  نادـب  ددرگ و  وا  گـنچ  رد  تداعـس  نیازخ  ددرگ  يزور 
رب صخش  هک  دوب  نآ  یفلکت  رهاظ و  ربص  اما  دشاب  يدلجت 

عون نیا  رد  دنتفین و  تتامـش  مغ و  رد  نمـشد  تسود و  ددرگن و  ادیپ  وا  نابز  اضعا و  زا  عزج  راثآ  ات  دنک  يراددوخ  دـلجت  لیبس 
نالقاع و کیدزن  ناشیا  لاح  ات  دـنزاس  رهاظ  ربص  تابث و  دوخ  زا  فلکت  هب  هک  دنـشاب  کیرـش  تمه  بابرا  ماوع  زا  یـضعب  ربص 
هک دشاب  نآ  یقیقح  نطاب و  ربص  اما  نولفاغ و  مه  هرخالا  نع  مه  ایندلا و  هویحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  یلاعت : لاق  دشاب  یـضرم  مومع 

نیا دنزن و  رب  رس  وا  نطاب  نابز  زا  تیاکش  مه  دوارتن  وا  رهاظ  نابز  زا  تیاکش  هچنانچ  دشاب  بارطـضا  یب  هدیمرآ و  صخـش  نطاب 
قح رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  دوب و  نـالماک  ناـصاخ و  هبترم  نیا  دـشاب و  نورقم  یلاـعت  قح  ياـضقب  يدونـشخ  اـضرب و  ربص  عون 
یلا هیالا  هبیـصم …  مهتباصا  اذا  نیذـلا  نیرباـصلا  رـشب  یلاـعت و  لاـق  باـسح و  ریغب  مهرجا  نورباـصلا  یفوی  اـمنا  هدومرف : ناـشیا 

دوب ربص  نیا  اضقب  اضر  قادصم  تایالا و  نم  کلذریغ 

یجیهال

مکح یـسانش و  یمن  هک  يزیچ  رد  ار  راتفگ  راذـگاو  وت و  يایند  هب  ار  وت  ترخآ  شورفم  ار و  وت  لزنم  راـیب  حالـصا  هب  سپ  ینعی 
هک قیقحت  هب  سپ  ار ، نآ  رد  یهارمگ  وت  يدیـسرت  هاـگره  هار  زا  ار  دوخ  راد  هاـگن  نآ و  هب  یتـسین  فلکم  هک  يزیچ  رد  ار  ندرک 
وت یشاب  یم  هک  تسا  هدرک  رما  ادخ  هک  ار  هچنآ  نکب  رما  اهسرت و  هب  ندش  راوس  زا  تسا  رتهب  یهارمگ  تریح  دزن  رد  نداتـسیازاب 

لعاـف هک  یـسک  زا  نک  يرود  دوـخ و  ناـبز  هب  دوـخ و  تسد  هب  تسا  هدرک  یهن  ادـخ  هک  ار  هچنآ  نـک  یهن  ندرک و  رما  راوازس 
هدننک شنزرـس  ادخ  هار  رد  ار  وت  دریگن  دیاب  ار و  ندرک  داهج  قح  ادخ  هار  رد  نک  داهج  وت و  عسو  تقاط و  ردـق  هب  تسا  تایهنم 

ییابیکش رب  ار  وت  سفن  هدب  تداع  ار و  نید  رد  مهف  نک  لیصحت  دشاب و  قح  هک  اج  ره  رد  قح  يوس  هب  دئادش  رد  وت  ورورف  يا و 
ندوب ابیکش  تسا  یقلخ  بوخ  رایسب  هچ  شهاوخ و  فالخ  رب 

یئوخ

، ورم ینادـن  هکیهار  زا  يالم ، تتـسیابن  ار  هچنآ  رد  وگم و  ینادـن  ار  هچنآ  شورفم  ایندـب  ار  تترخآ  نک و  تسرد  ار  تهاـگمارآ 
زا تنابز  تسد و  اب  و  یـشاب ، ریخ  لها  اـت  راداو  ریخ  ياـهراکب  .هاـگناج  هاـگترپب  يراـچد  زا  تسا  هب  یهارمگ  ماـگنه  فقوت  اریز 

، سارهن یسک  شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  نک و  هزرابم  شالت و  ادخ  هار  رد  شاب ، رودب  راکتـشز  زا  یناوت  ات  نک و  يریگولج  اهیتشز 
یـشور بوخ  هچ  راداو و  لد  هاوخان  يرابدرب  هب  ار  دوخ  زومایب ، ار  نید  لئاسم  نکفا و  اه  هجل  رد  ار  دوخ  دشاب  اج  ره  قح  يارب  و 

، يرابدرب تسا 

يرتشوش
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نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف تطرف  ام  یلع  یترـسح  ای  سفن  لوقت  نا  ( ) كاوثم حلـصاف  )
فقت و ال  ( ) فرعت امیف ال  لوقلا  عدو  (. ) نیدـتهم اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  ( ) كایندـب کترخآ  عبت  و ال  (. ) هللا بنج  ایندـلا )

و (. ) سفنالا يوهت  اـم  نظلا و  ـالا  نوعبتی  نا  (، ) ـالووسم هنع  ناـک  کـئلوا  لـک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کـل  سیل  اـم 
نا ال هللا  باتک  نم  نیتیاب  هدابع  یلاعت  هللا  ضح  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  و  نیفلکتملا .) نم  انا  ام  و  ( ) فلکت ـال  اـمیف  باـطخلا 

اوبذـک لب  (، ) قحلا الا  هللا  یلع  اولوقی  نا ال  باتکلا  قاثیم  مهیلع  ذـخوی  ملا   ) یلاعت لاق  اوملعی ، مل  ام  اودری  اوملعی و ال  یتح  اولوقی 
نا اـمک  لاوهـالا ) بوکر  نم  ریخ  لالـضلا  هریح  نع  فکلا  ناـف  هتلالـض ، تفخ  اذا  قیرط  نع  کـسما  و  (. ) هملعب اوـطیحی  مل  اـمب 

هلمع نوکی  نم  ناف  هلها ) نم  نکت  فورعملاب  رما  و   ) .هکاله بجوی  الئل  هبانتجا  بجی  مسلاب  اجوزمم  هنوک  لمتحی  ابارـش  وا  اماعط 
لمکا کلذ  و  کناسل ) كدـیب و  رکنملا  رکنا  و   ) .فورعملا لها  نم  دـعی  هب ال  هریغ  رمای  کلذ  یف  لوق  هل  نکی  مل  افورعم و  طـقف 

نماـثلا و لـصفلا   ) نـع نوـهنی  فورعملاـب و  نورماـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  هـما  مـکنم  نـکتلو   ) ناـسللا یلع  رـصتقی  نا  ـال  راـکنالا 
انرما مالـسلا :) هیلع   ) لاق کتقاطب ، يا : كدهجب ) هلعف  نم  نیاب  و  (. ) رکنملا ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

و  ) یلاـعت هلوق  هیف  لـصالا  و  هداـهج ) قح  هللا  یف  دـهاج  و   ) .هرهفکم هوـجوب  یـصاعملا  لـها  یقلن  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا
مکنم دتری  نم  ( ) مئال همول  هللا  یف  كذـخات  و ال  (. ) جرح نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مکابتجا و  وه  هداهج  قح  هللا  یف  اودـهاج 
همول نوفاخی  هللا و ال  لـیبس  یف  نودـهاجی  نیرفاـکلا  یلع  هزعا  نینموملا  یلع  هلذا  هنوبحی  مهبحی و  موقب  هللا  یتاـی  فوسف  هنید  نع 
مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  قحلا ) یلا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  قحلل )  ) .دئادشلا يا : تارمغلا ) ضخ  و  (. ) مئال

فذق نیکرشملا  نم  هرغاف  ترغف  لالضلل و  نرق  مجن  املک  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هیف هقیدصلا  مالک  یف  .قحلا  ناک ) ثیح  (. ) هیطخلا و 
لاق نیدلا ) یف  هقفت  و  (. ) هللا تاذ  یف  ادودکم  هدحب ، اهبهل  دمخی  و  هصمخاب ، اهخامـص  اطی  یتح  یفکنی  الف  اهتاوهل  یف  هیخاب  یبا 
یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امک ربصلا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  ربصتلا ) کسفن  دوع  و  (. ) نیدلا یف  اوهقفتیل   ) یلاعت

( قلخلا معن  و   ) .سفنلا دـنع  هورکملا ) یلع  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک 
یلا ءـالبلا  لوط  ینملـسا  هتفلا و  یتح  رـضلا  سم  تدوعت  دوسـالاوبا : لاـق  هورکملا ، یلع  ربصلا  يا : ربـصتلا )  ) .هعیبـطلا يا : مضلاـب 
یبتع لاط  هنم  هیقالا  ام  لک  رهدلا  نم  لبقا  مل  انا  اذا  يردـص  هب  قیـضی  دـق  امیدـق  ناک  يذالا و  هرثک  يذالل  يردـص  عسو  ربصلا و 

یتا ثیح  مهلا  فیـض  ربصلاب  قلت  اضیا : املحت  یتح  ملحلا  عیطتـست  نل  مهد و  قبتـسا و  نیندالا و  نع  ملحت  رخآ : لاق  رهدلا و  یلع 
ام ملعی  هقیرط و ال  یف  ملکتی  نا ال  رما  هیهاتعلا و  یبا  لمحب  موی  تاذ  نوراه  رما  جورملا :)  ) یف جـهملا و  اهلکا  فویـض  مومهلا  نا 
ام لعل  نئاکب و  سیل  هاشخت  ام  لعل  و  هیهاتعلاوبا : لاقف  .کلتق  داری  امنا  هعم : نم  ضعب  هل  لاق  قیرطلا  ضعب  یف  راص  اـملف  هنم ، داری 
لک یفکم  ینا  بحا  ام  لاق : یفیـص  نب  مثکا  نع  نوهی و  فوس  تددـش  ام  لعل  نیهب و  سیل  تنوه  ام  لعل  نوکی و  فوس  هوجرت 
یف سیل  و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) نع اذخا  هیرصملا )  ) یف اذکه  قحلا ) یف   ) .زجعلا هداع  هرثکا  معن  لاق : .تنمـسا  نا  و  اولاق : ایندلا ، رما 

.هتدایز رهاظلا  و  مثیم ) نبا  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

هینغم

نیهتست نا  کیلع  كایندب .) کترخآ  عبت  و ال   ) .همادنلا هرسحلا و  کتقحل  الا  هجاحلا و  تقول  تانسحلا  راخداب  كاوثم ) حلـصاف  )
نا لوقلا : حصی  انه  نم  و  هتبقاع ، نم  تنما  ام  رومالا  ریخ  ناف  هدیدش ، هیساق و  هیلع  هعبتلا  و  ءوس ، یلا  هتبغم  تناک  نا  لجاعلا  عفنلاب 
الب براحی  نم  نیب  قرف  ادـبا ال  فرعت .) امیف ال  لوقلا  عدو   ) اهبجومب لمع  و  اهیلا ، رظن  نم  مهلقعا  .بقاوعلاب و  مهلمعا  سانلا  ملعا 
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نمل يارلا ال  ملعلا و  لـهال  هنومـضم  یهف  يارلا  نع  ریبعتلا  هیرح  اـما  ..رینم  باـتک  ـال  يدـه و  ـال  ملع و  ریغب  ملکتی  نم  و  حـالس ،
نم لضفا  غلبا و  هتوکـس  نوکی  ملاعلا  یتح  ..ریکفت  لمات و  ریغ  نم  هبلق  یف  رطخ  ام  یلع  مالکلا  یلا  ردابی  و  فرعی ، ـال  اـمب  فرهی 
ناک اذا  فلکت ) مل  اـمیف  باـطخلا  و   ) .توکـسلا هرقف : هبطخلا 70  حرـش  یف ج 2  کـلذ  نع  اـنملکت  .ناـیحالا و  ضعب  یف  همـالک 

ام لئاسلا : کل  لاق  اذا  کـب  فیک  ..لئـس و  نمم  ملعا  و  هباـجالل ، ـالها  تنک  ول  یتح و  لوضفلا  لـفطتلا و  عدـف  لووسملا  كریغ 
هنم تنک  اذا  یش ء  یف  لخدت  ال  خلا ..) هلالض  تفخ  اذا  قیرط  نع  کسما  و  ( .؟ ینعا كایا  ام  لووسملا : کل  لاق  وا  تلاس ، كایا 
یلع تنک  هذه ، لاحلا  و  تاطخا ، ناف  عضوملا ، هباصاب  نیقیلا  عم  الا  لعفت  وا  لقت  و ال  لوهجملا ، نم  هیشخلا  رعشتسا  و  کش ، یلع 

قحلل تارمغلا  ضخ  .هرسخت  ام  همث  سیلف  کماجحا  یف  هبـسکت  یـش ء  نم  نکی  مل  نا  لاح  هیا  یلع  ..سانلا و  هللا و  دنع  كرذع 
نیذلا هاغطلا  عم  یملس  شیاعت  و ال  هداوه ، ادبا ال  نک .) ثیح  قحلل  تارمغلا  ضخ  و  مئال ، همول  هللا  یف  كذخات  و ال  : ) ناک ثیح 

یف هوق  هیا  نم  رثوم  لاعف و  رجاز  مهل و  عدار  .نیفعـضتسملا و ال  دـض  كراعملا  فنعا  شیاعتلا  اذـه  لظ  یف  نوسراـمی  اوسراـم و 
و عماطلا ؟ يوقلا  عم  مئاد  عارص  یف  فیعضلا  شیعی  نا  يرورضلا  نم  له  ..قح و  لیبس  یف  مولظملا  تیمتسی  نا  الا  مهللا  ..انرـصع 

یف وا  نیـصلا ، ایـسور و  یف  ناـک  ثیح  قحلل  تارمغلا  ضخ  لاـق : نم  یلع  هللا  مالـس  و  لدـعلا .؟ راـصنا  و  قحلا ، هاـمح  نیاـف  نذا 
عفاد و  هلها ، لطابلل و  ملستست  ال  خلا ..) هورکملا  یلع  ربصتلا  کسفن  دوعو   ) .نیرخالا تویب  یف  وا  کتیب  یف  ..نیطـسلف  ایـسیدور و 

فورظلا تناک  امهم  داهجلا  یلع  ربصا  و  عیطتسملا ، دهج  هلها  قحلا و  نع 

هدبع

 … دئادشلا تارمغلا  ناک : ثیح  قحلل  تارمغلا  ضخ  و  رکنملا …  لعفی  يذلا  بناج  دعاب و  يا  نیاب  كدهجب : هلعف  نم  نیاب  و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یمن هکیزیچ  رد  و  شورفم ، شیوخ  يایند  هب  ار  تترخآ  و  نک ، تسرد  هتسیاش  ياهرادرک  ببـس  هب  ار  دوخ  هاگمارآ  لزنم و  سپ 
اریز یـسرتب ، نآ  یهارمگ  زا  هک  نک  يراددوخ  یهار  نتفرزا  و  نکم ، وگتفگ  تسین  طوـبرم  وـت  هب  هچنآ  رد  و  وـگم ، نخـس  یناد 

، يورگ نآ  لها  ات  نک  رما  يراکوکین  هب  و  كانسرت ، ياهراک  نداد  ماجنا  زا  تسا  رتهب  یهارمگ  ینادرگرـس  ماگنه  رد  يراددوخ 
ادـخ هار  رد  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  نک  یئادـج  تدوخ  شـشوک  شالت و  هب  و  امن ، یهن  ار  هدیدنـسپان  تنابز  تسد و  هب  و 

هار رد  و  امن ) يراددوخ  داهج  زا  يراد  یئاناوت  هک  یئاج  ات   ) تسا وا  هتـسیاش  هکیداهج  نک  داهج  هراما ) سفن  نید و  نانمـشد  اب  )
عنام یـسک  شنزرـس  یهلا  ماکحا  رئاس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد   ) شاب هتـشادن  كاب  هدـننک  شنزرـس  شنزرـس  زا  ادـخ 

رد و  نادرگن ) رب  ور  يدـماشیپ  هنوگچیه  زا   ) نک مادـقا  دـشاب  یتخـس  ره  هب  اج و  ره  قح  يرای )  ) يارب و  ددرگن ) تا  هفیظو  ماجنا 
هار رد  ندوب  ابیکش  تسا  یئوخ  وکین  و  هد ، تداع  بولطمان  رب  یئابیکـش  هب  ار  دوخ  و  زومایب ) ار  نآ  ماکحا   ) امن شناد  بسک  نید 

، قح

ینامز
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نآ هب  ـالبق  هک  يا  هتکن  هـب  دـنک و  یم  شرافـس  فورعم  هـب  رما  هراـبرد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  لـحارم 
يارب دـهد و  یم  ماجنا  ار  راک  ناـمه  دـنک  یم  فورعمب  رما  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  دـهد و  یم  هجوت  هدرکن  شراـفس 

دوس نارگید  هب  هکنیا  زا  لبق  فورعم  هب  رما  نیاربانب  دـهدیم  ماجنا  رتشیب  بوخ  راک  ناسنا  دوخ  دـنک  رثا  رتشیب  ناـسنا  فرح  هکنیا 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  نیا ؟ زا  رتالاب  یعفن  هچ  ددرگ و  یم  رتلماک  دوش و  یم  حالـصا  شدوخ  هدـننک  فورعم  هب  رما  دـناسرب  يونعم 

نابز زا  زیزع  يادـخ  .مود  هلحرم  رد  ار  یلمع  تفلاخم  هداد و  رارق  لوا  هلحرم  رد  ار  نابز  تسد و  اـب  تفلاـخم  رکنم  زا  یهن  دروم 
! نک فورعم  هب  رما  راد ! ياپب  ار  زاـمن  مدـنزرف  : ) دـیوگ یم  هدرک  یفرعم  زاـمن  فیدر  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـمقل 

هیلع ماما  .تسا ) دنمورین  هدارا  تمالع  ربص  هک  نک  ربص  يدید  دنچ  ره  رماوا ) نیا  يارجا  و   ) یگدـنز ریـسم  رد  امن ! رکنم  زا  یهن 
ندرک ادـیپ  ساره  طوبرماـن  ياـه  هتفگ  زا  نتفرگ و  رارق  نارگید  فرح  ریثاـت  تحت  زا  زیچ  ره  زا  شیب  داـهج  عوضوم  رد  مالـسلا 
ریبعت هب  دراد و  یم  زاب  راکیپ  زا  ار  وجگنج  داقتنا  هعیاش و  هوای ، چوپ و  ياهفرح  دراوم  زا  یلیخ  داهج  نایرج  رد  اریز  .دهدیم  زیهرپ 

تیبرت نآرق  بتکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنراد و  یمرب  گنج  زا  تسد  دـننک و  یم  تشحو  مدرم  فرح  زا  نارگراـکیپ  رگید 
هدیـسرت يو  زا  هک  تسا  رتراوازـس  ادخ  هکیتروص  رد  یـسرت  یم  مدرم  زا  وت   ) .مدرم ات  دیـسرت  دیاب  رتشیب  ادخ  زا  هک  دناد  یم  هتفای 

هجوت ص )  ) ادخ لوسر  هب  هدرک و  هزرابم  دـنتفرگ  یمن  ار  دوخ  هدـناوخدنزرف  نانز  هک  برع  مسر  کی  اب  ادـخ  هیآ  نیا  رد  .دوش )
ادـخ لوسر  نک ! رایتخا  ینز  هب  هتفرگ  قـالط  تسوت و  هدـناوخ  رـسپ  هک  ار  دـیز  رـسمه  بنیز  سرتن و  مدرم  فرح  زا  هک  دـهدیم 

.دیسارهن نارگشهوکن  شنزرس  زا  هتفرگ  هرهب  نآرق  زا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  روطنامه  درک و  لمع  ادخ  روتـسد  قبط  (ص )
نید زا  عالطا  تقد و  نک و  ادیپ  یهاگآ  رتشیب  نید  روما  رد  هک  دنک  یم  شرافس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دینک ادیپ  یهاگآ  نید  رد  دنک  یم  شرافس  ادخ  هک  اجنآ  نآرق ، تاملک  زا  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .هدب  رارق  هجوت  دروم  ار 

زوریپ يارب  ار  تالکـشم  ربارب  رد  ربص  يرابدرب و  هب  هجوت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .تسا  هتفرگ  هرهب  دـیورب  ملع  لیـصحت  لاـبند  و 
یهلا نادرم  شرافـس  دروم  هتکن  نیمه  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  يارب  یـساسا  بلاـطم  زا  یکی  قـح  نتخاـس 
ربارب رد  : ) تسا هدروآ  نآرق  رد  هدرک  تحیـصن  شدـنزرف  هب  هک  نامقل  ناـبز  زا  مه  ادـخ  هدرک ، شرافـس  شربماـیپ  هب  ادـخ  هدوب ،

( .تسا هدیزگرب  ياه  میمصت  زا  ربص  هک  شاب  هتشاد  ربص  دسریم  وت  هب  هک  یتامیالمان 

يزاریش دمحم  دیس 

هرخآ کل  نوکت  الف  ایندلا ، هذلل  هناحبـس  هللا  یـصعت  ناب  كایندـب ) کترخآ  عبت  و ال   ) هدـقرلا يوثلا و  لحم  يا  كاوثم ) حلـصاف  )
نع کسما  و   ) هناحبـس هللا  کفلکی  مل  يا  فلکت ) مل  امیف  باطخلا  و   ) ملعت امب ال  ملکتت  الف  فرعت ) اـمیف ال  لوقلا  عد  و   ) .هدـیعس

كرتلا يا  فکلا ) ناف   ) لاوقالا لاـمعالا و  یف  اـهنالطب ، اهتحـص و  ناـسنالا  ملعی  ـال  یتلا  قرطلا  دارملا  و  هتلالـض ) تفخ  اذا  قیرط 
ناسنالا وجنی  له  ملعی  یتلا ال  لاوهالا ) بوکر  نم  ریخ  ( ؟ ما ال مدقی  له  ناسنالا  هریحل  هبجوملا  هلالـضلا  يا  هلالـضلا ) هریح  دنع  )

كدـیب و رکنملا  رکنا  و   ) همزالی هلوازی و  نم  یـش ء  لک  لها  ناف  فورعملا ، لها  يا  هلها ) نم  نکت  فورعملاب  رما  و  ( .؟ ما ال اهنم 
و  ) دهجلا نم  هیلع  ردقت  ام  لکب  يا  كدهجب )  ) رکنملا لعف  يا  هلعف ) نم   ) نع دعتبا  قراف و  يا : نیاب ) و   ) المع الوق و  يا  کناسل )

هناحبس هلیبس  یف  يا  هللا ) یف  دهاج 

كرتت نا  صخـش  همئالم  ببـست  يا ال  مئال ) همول  هللا  یف  كذـخات  و ال   ) .ناسنالا دـهاجی  نا  یغبنی  امک  يا  هداهج ) قح   ) هلجال و 
يا ناسنالا  رمغی  يذلا  ءاملا  اهلصا  و  هرمغ ، عمج  تارمغلا  ناف  دئادشلا ، یف  لخدا  يا  تارمغلا ) ضخ  و   ) هناحبس هللا  رماوا  نم  ارما 
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اذا ناسنالا  ناف  هورکملا ) یلع  ربصتلا  کسفن  دوع  و   ) نیدـلا ماکحا  ملعت  يا  نیدـلا ) یف  هقفت  و   ) قحلا .ناک ) ثیح  قحلل   ) هلمـشی
.هیماسلا تایاغلا  یلا  لوصولا  یف  ناسنالا  نیعی  هنال  ربصتلا ) قلخلا  معن  و   ) هل اداتعم  ربصلا  نوکی  ربصتلا  مزل 

يوسوم

عرولا و يوقتلا و  حـلاصلا و  لـمعلاب  كربق  وه  هیلا و  لـحرتس  يذـلا  كرقم  حلـصا  كایندـب : کـترخآ  عبت  ـال  كاوثم و  حلـصاف 
یتلا ال رادـلا  هذـهب  ماودـلا  رارقتـسالا و  اهیف  یتلا  هرخالا  رادـلا  کلت  عبت  و ال  یلاعت ، هللا  یـضرت  یتلا  لبـسلا  لک  هللا و  نم  فوخلا 

لادلا حـصانلا و  دـشرملا و  هبنملا و  دوجو  عم  یبغ  نم  یبغلاف  اهیواست ، هرخالا و ال  لدـعت  ایندـلا ال  هذـه  حایترا ، اهیف و ال  رارقتـسا 
یف یبغ  هنا  هریغ ، ایندـب  هترخآ  عاب  يذـلا  وه  هنم و  یقـشا  وه  نم  كانهف  هایندـب ، هترخآ  عاـب  نم  یقـشلا  ناـک  اذا  و  ریخلا …  یلع 

، مکحلا یسرک  یلع  عبرتی  یک  ضرالا  تیغاوط  نم  توغاط  لیبس  یف  لتقی  لتاقی و  هنا  هواقـشلا ، یهعنم  یف  یقـش  هوابغلا و  یهتنم 
هطلسلا شرع  ملستل  كاذ  وا  سیئرلا  اذه  عفدت  یتلا  هینوعرفلا  مالحالا  ققحتت  نا  لجا  نم  هترخآ  رسخی  هایند و  لذبی  یحـضی و  هنا 

اذه اهیلا  یعسی  هفئاز  داجما  لیبس  یف  هرخالا  رسخ  ایندلا و  رسخف  همد  کفس  هسفن و  لذب  یلع  مدقا  هنا  یقـشلا ؟ اذه  ینج  اذام  … 
هناحبـس هللا  نا  سعتا …  هنم و  یقـشا  كانه  سیل  ..ال  ..ـال  هنم …  ءاقـش  هشاـعت و  دـشا  وه  نم  كاـنه  لـه  و  كاذ …  وا  راـبجلا 

لجا نم  و  یقیقحلا …  داهجلا  نوکی  هللا  لجا  نم  یقیقحلا و  عیبلا  وه  اذـهف  هنجلا ، مهل  ناب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا 
حبرلا اهتجیتن  لب  رـسخت ، نل  روبت و  نل  هراجت  کلت  و  هرخالاب ، ایندلا  عیب  نوکی  طقف  هللا  لجا  نم  لاملا …  سفنلا و  لذب  نوکی  هللا 
اهبیاعم رهظا  هسفن و  حضف  فرعی  امب ال  ملکت  نم  نال  فلکت : مل  امیف  باطخلا  فرعت و  امیف ال  لوقلا  عد  و  رفاولا …  حـبرلا  طقف و 

لک یف  لمی و  لکی و ال  ال  ثیدحلا ، بح  و  مالکلا ، بح  هدنع  سانلا  ضعب  نا  .اراقتحا  اراغـص و  اذـهب  یفک  و  هلهج ، یلع  للد  و 
سلاجم یف  ایلج  هارن  ام  اذـه  اهیف و  صاصتخالا  لها  اـهبابرا و  نیب  یتح  اـهیف  ضوخی  هارت  اـهعورف  بعـشت  اـهفالتخا و  یلع  مولعلا 

وا جاـجحلا  ضعب  يرت  هباـجالاب  ملاـعلا  ملکتی  نا  لـبق  اـهنع و  امهفتـسم  هتلاـسم  حرطی  بیرقلا  وا  بیرغلا  يرتف  ءاـملعلا ، ءاـهقفلا و 
، عالطالا هربخلا و  لها  هعجارم  نود  صاخلا  هبارج  نم  جرخی  هنا  لووسملا ، وه  هناک  هباجالل  ردابی  لئاسم  عبرا  وا  ثالثب  نیهقفتملا 

ول هنـسحا  ام  اهرغـص و  هسفن و  فعـض  یلع  للدی  هنا  اهلح …  هلاسملا و  مهفی  یک  ملاعلا  باوج  رظتنی  نا  لدب  اداسف  اطخ و  بیجی 
یـش ء اذـه  و  لاوهالا : بوکر  نم  ریخ  لالـضلا  هریح  دـنع  فکلا  ناـف  هتلالـض  تفخ  اذا  قیرط  نع  کـسما  و  ملعی …  یتح  ربص 

هریصب ریغ  یلع  لماعلا  : ) لوقی مالـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  ناف  ناهرب ، یلا  لیلد و ال  یلا  جاتحی  ال  نایعلل ، رهاظ  نادجولاب ، كردم 
ملعن و ام ال  یف  مالکلا  نع  فقوتن  نا  مالـسلا ) هیلع   ) همئالا انرما  دق  و  ادـعب .) الا  ریـسلا  هعرـس  هدـیزت  هعیقب ال  بارـس  یلع  رئاسلاک 

یف ماحتقالا  نم  ریخ  ههبشلا  دنع  فوقولا  مالسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاق  .هحوضو  قیرطلا و  نیبت  مدع  دنع  فقن  تاهبشلا و  نع  فکن 
نیب مارح  نیب و  لالح  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  لاق  .هصحت و  مل  اثیدح  کتیاور  نم  ریخ  هورت  مل  اثیدح  ککرت  هکلهلا ،

و ملعی .) ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  بکترا  تاهبشلاب  ذخا  نم  تامرحملا و  نم  اجن  تاهبشلا  كرت  نمف  کلذ  نیب  تاهبش  و 
نایبلا مکیتای  یتح  نوثحاب  نوبلاط  متنا  فوقولا و  تبثتلا و  فکلاب و  مکیلع  و  ثیداحالا … : فـالتخا  یف  ع )  ) اـضرلا ثیدـح  یف 

قح هللا  یف  دـهاج  و  كدـهجب ، هلعف  نم  نیاب  و  کـناسل ، كدـیب و  رکنملا  رکنا  و  هلها ، نم  نکت  فورعملاـب  رما  و   … ) اندـنع نم 
كدیب و رکنملا  رکنا  هلها و  نم  نکت  فورعملاب  رما  و  ناک ) ثیح  قحلل  تارمغلا  ضخ  و  مئال ، همول  هللا  یف  كذخات  و ال  هداهج ،

رمـالا یلا  تهجوت  اـهلک  مهتوـعد  لـب  ءاـیبنالا  هب  ءاـج  اـم  مها  نم  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  هلعف : نم  نیاـب  کـناسل و 
یلع ناکف  قحب  اهل  سیل  ام  یعدت  لالضلا و  یـسارک  یلع  عبرتت  ههلالا  فاصنا  هنعارفلا و  اوار  هناف  .رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و 
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یعدا امدـنع  نوعرف  هجو  یف  فوقولا  یلا  ع )  ) یـسوم رداب  انه  نمف  یعیبطلا ، مهجح  یلا  مهودـعی  مههوجو و  یف  اوفقی  نا  ءایبنالا 
تناـک نینموملا  نم  هعم  نم  یـسومب و  کـتفی  نا  دارا  یبا و  ضفر و  اـمل  و  هراـطا ، یف  همجحف  یلعـالا  مکبر  اـنا  لاـق : و  هیبوبرلا ،
میهاربا ءایبنالا  خیش  دومث و  حلاص و  هموق و  یلا  حون  رداب  کلذک  و  هسفن ، ذقنی  نا  ردقی  مل  اقیرغ  نوعرف  اهیف  طقـس  یتلا  هزجعملا 

مهلک میلـسلا ، هراسم  حیحـصلا و  هعقاو  یلا  ناسنالا  اذه  اودری  نا  اودارا  مهلک  مهنا  نیعمجا …  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحم  طول و  و 
تقش یتلا  یلوالا  هعیلطلا  مهءایبنالا  هیادهلا …  ثب  حالصالا و  رشنب  اوماقف  مسجلا ، اذهب  کتفت  عمتجملا و  یف  جعت  تارکنملا  اوار 

یلع مالـسالا  دـکا  نونموملا و  نوحلـصملا و  راس  مهاطخ  یلع  رکنملا و  نع  تهن  فورعلاب و  ترما  لالـضلا و  لـهجلا و  تاـملظ 
نوهنی فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدـی  هما  مکنم  نکتل  و  : ) هباتک مکحم  یف  لاـقف  نینموملا  یلع  اهـضرف  هضیرفلا و  هذـه 

کلذـک و  رکنملا .) نع  نوهنی  فورعملاـب و  نورماـی  ضعب  ءاـیلوا  مهـضعب  تاـنموملا  نوـنموملا و  و  : ) یلاـعت لاـق  و  رکنملا .) نع 
یلع همالا  نم  همئادـلا  هباـقرلا  لکـشی  اذا  هرود  هتیمها و  یلع  دـکوت  همـالا و  نهذ  یف  موهفملا  اذـه  سرغتل  هفیرـشلا  هنـسلا  تءاـج 
هیلع  ) هللادـبع یبا  رفعج و  یبا  نع  هجـالع - …  هحالـصا و  لواـحیف  عدـصت  وا  فارحنا  لـکل  اـبقارم  درف  لـک  نـم  لـعجی  اهـسفن ،

فورعملاب و نرماتل  : ) لوقی ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  نع  رکنملا - .) نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  هللا  نونیدی  موقل ال  لیو  (: ) مالـسلا
رخآ یف  نوکی  : ) لاق ع )  ) رفعج یبا  نع  و  مهل - .) باجتـسی  الف  مکراـیخ  وعدـیف  مکرارـش  مکیلع  نلمعتـسیل  وا  رکنملا  نع  نیهنتل 

امک اـهوضفرل  مهنادـبا  مهلاوماـب و  نولمعی  اـم  رئاـسب  هالـصلا  ترـضا  ول  و  لوقی … ( : نا  یلا  نووارم ،) موق  مهیف  عبنی  موق  ناـمزلا 
هللا بضغ  متی  کلانه  ضئارفلا ، ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  رکمنلا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  نا  اهفرـشا ، ضئارفلا و  یمـسا  اوضفر 

رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا  رابکلا ، راد  یف  راغـصلا  رارـشالا و  راد  یف  راربـالا  کـلهیف  هباـقعب  مهمعیف  مهیلع  لـج  زع و 
ضرالا رمعت  و  ملاظملا ، درت  و  بساکملا ، لحت  و  بهاذـملا ، نموت  ضئارفلا و  ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  ءامعلا  جاهنم  ءایبنالا و  لیبس 
مکواسن تدسف  اذا  مکب  فیک  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - لاق  لاق : هللادبع  یبا  نع  و  رمالا - .) میقتـسی  ءادعالا و  نم  فصتنی  و 

، کلذ نم  رـش  و  معن ، لاقف : هللا .؟ لوسر  ای  کـلذ  نوکی  و  هل : لـیقف  رکنملا .) نع  اوهنت  فورعملاـب و  اورماـت  مل  مکبابـش و  قسف  و 
مکب فیک  کلذ ، نم  رـش  و  معن ، لاق  کلذ .؟ نوکی  هللا و  لوسر  ای  هل : لـیقف  .فورعملا  نع  متیهن  رکنملاـب و  مترما  اذا  مکب  فیک 
اذـه یف  یعارت  نا  بـجی  بـتارم  اطورـش و  رکنملا  نـع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالل  نا  .اـفورعم  رکنملا  ارکنم و  فورعملا  مـتیار  اذا 
رمالا بجی  یتح  .اـهب  هفاـصتا  هیلع و  اـهقابطنا  يری  ملـسملا و  اـهیلع  فقی  یتح  راـصتخا  زاـجیاب و  اهرکذـن  نحن  میظعلا و  بجاولا 

فورعملا و ال فرعی  نم ال  نال  الامجا  ول  رکنملا و  فورعملا و  هفرعم  لوالا : طورـش .: هیف  رفوتت  نا  بجی  ناسنالا  یلع  فورعملاـب 
رمالا و ناک  اذا  الا  یهنلا و  رمالاب و  هرثات  فورعملاب و  روماملا  رامتئا  لامتحا  یناثلا : .یناـثلا  نع  یهنی  لوـالاب و  رماـی  فیک  رکنملا 

اذا اما  رکنملا ، یلع  ارـصم  هل  لعافلا  رکنملل و  بکترملا  نوکی  نا  ثلاثلا : .زاوجلا  یقبی  بوجولا  طقـس  اذا  بجی و  الف  ءاوس  همدع 
یف ررـض  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نم  مزلی  نا ال  عبارلا : .راکنالا  بجی  الف  رارطـضا  وا  اطخ  هنم  ردـص  دـق  رکنملا  ناـک 

: الوا یهف : رکمنلا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  بتارم  اما  .نیملـسملا و  نم  هریغ  یلع  وا  رمـالا  یلع  لاـملا  یف  وا  ضرعلا  وا  سفنلا 
هبلقب رکنملا  راکنا  كرت  نم  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما مامالا  لاق  انه  نم  و  رکنملا ، ههارک  راهظا  نع  ریبعت  وه  بلقلاب و  راـکنالا 

هلقب هرکناف  هیلا  یعدی  ارکنم  هب و  لمعی  اناودع  يار  نم  هنا  نونموملا  اهیا  اضیا : لاق  انه  نم  و  ءایحالا ، نیب  تیم  وهف  هدـی  هناسل و  و 
هملک اـیلعلا و  هللا  هملک  نوـکتل  فیـسلاب  هرکنا  نم  و  هبحاـص ، نم  لـضفا  وـه  و  رجا ، دـقف  هناـسلب  هرکنا  نم  و  يرب ء ، ملـس و  دـقف 

هحـصنی و هظعی و  ناب  ناسللاب  راکنالا  ایناث : .نیقیلا  هبلق  یف  رون  قیرطلا و  یلع  ماق  يدهلا و  باصا  يذـلا  کلذـف  یلفـسلا  نیملاظلا 
رجا لثم  هل  ناک  هفوخ  هظعو و  هللا و  يوقتب  هرماف  رئاج  ناطلـس  یلا  یـشم  نم  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاق  .رمالا  هقیقح  یلع  هفقوی 
دیلاب راکنالا  اثلاث : .رئاج  ناطلـس  ماما  قح  هملک  داهجلا  لضفا  روهـشملا : ثیدـحلا  اـهنم  .مهلاـمعا و  لـثم  سنـالا و  نجلا و  نیلقثلا 
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هاصعلا و ناف  اهعجنا ، لولحلا و  حجنا  نایحالا  بلغا  یف  وه  هنم و  دبال  يذلا  ریخالا  لحلا  وه  اذه  و  هیـصعملا ، نع  عدارلا  برـضلاب 
هیلع رکنملا  عفر  فقوت  اذا  هیف  ثیداحالا  تدرو  دق  اذه  و  مهدولج ، یلع  الا  نوفاخی  ال  فیسلا ، طوسلا و  نم  الا  نوفاخی  هقسفلا ال 

کلذف یلفـسلا ، نیملاظلا  هملک  ایلعلا و  هللا  هملک  نوکتل  فیـسلاب  رکنا  نم  و  : ) هیف لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  ثیدـحلا  یفف  … 
نم -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  نع  ثیدـحلا  یف  و  نیقیلا .) هبلق  یف  رون  قیرطلا و  یلع  ماق  يدـهلا و  لـیبس  باـصا  يذـلا 
نع یهنلا  و  فورعملاب ، رمـالا  وه  اذـه  هبلقبف .) عطتـسی  مل  ناـف  هناـسلبف  عطتـسی  مل  ناـف  عاطتـسا  نا  هدـیب  هرکنیلف  ارکنم  مکنم  يار 
لها مه  ثیداـحالا  مهفـصت  اـمک  ایندـلا  یف  هفورعملا  لـها  و  هلها ، نم  نوـکی  یتـح  هب  موـقی  یک  هدـلو  ماـمالا  اـعد  يذـلا  رکنملا 
یلع دری  نم  لوا  هلها و  فورعملا و  هنجلا  لخدـی  نم  لوا  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  نع  امک  مه  هرخالا و  یف  فورعملا 

نم تارمغلا  ضوخی  نا  بجیف  فورعملا .) لها  ـالا  هلخدـی  ـال  فورعملا و  هل  لاـقی  هنجلا  باوبا  نم  اـصاخ  اـباب  مهل  نا  ضوحلا و 
یف هقفت  و   ) .هترماغم همادقا و  لالخ  نم  ناسنالا  اهیلع  لصحی  یتلا  هیسفنلا  هذللا  نع  الضف  قحلل  اقاقحا  اهـضوخ  یف  ناف  قحلا  لجا 

کناف کهلا ، یلا  اهلک  كروما  یف  کـسفن  یجلا ء  و  قحلا ، یف  ربصتلا  قلخلا  معن  و  هورکملا ، یلع  ربصتلا  کـسفن  دوع  نیدـلا و 
یتیصو و مهفت  و  هراختسالا ، رثکا  و  نامرحلا ، ءاظعلا و  هدیب  ناف  کبرل ، هلاسملا  یف  صلخا  و  زیزع ، عنام  زیرح و  فهک  یلا  اهئجلت 
: نیدلا یف  هقفت  و  هملعت ) قحی  ملعب ال  عفتنی  و ال  عفنی ، ملع ال  یف  ریخ  هنا ال  ملعا  .عفن و  ام  لوقلا  ریخ  ناف  احفـص ، کنع  نبهذت  ال 

اذا هماکحال ، ایعاو  هل و  امهفتم  ملـسملا  نکی  مل  اذاف  هطوطخ ، نمـض  كرحتی  نا  بجی  يذلا  هجمانرب  ملـسملا و  روتـسد  نیدلا  ناف 
یلع یـشمی  هنا  اراسی  انیمی و  یـشمی  ذخاف  قیرطلا  فرعی  ناسنال ال  لوقن  نا  نکمی  له  و  هیلع ؟ ریـسی  فیک  هسردـی  مل  هفرعی و  مل 

وا هیـضق  ولخت  و ال  امکح ، هلاسم  لک  یف  ناـف هللا  هلاـسم  لـک  یف  هفیلکت  فرعی  نا  ملـسم  درف  لـک  یلع  بجی  اـم  لوا  نا  هداـجلا ؟
.اهل و یعولاب  الا  متی  اذه ال  و  هتادارم ، هللا و  ماکحا  عم  هتافرصت  ناسنالا و  لامعا  مجسنت  نا  بجیف  اهیف ، هللا  نم  مکح  نودب  هثداح 

عیمجب هایحلا  لوانتی  هعقاو  یف  وه  امک  نوملـسملا و  همهف  اـمک  همهفن و  اـمک  نیدـلا  .اـهنم و  مکح  لـکل  مهفلا  و  اهدـنع ، فوقولا 
هیضق و لک  یف  هل  هلودلا  نیدلا و  مالسالا  هنا  هیقالخالا …  هیعامتجالا و  هیرکسعلا ، هیـسایسلا و  هیداصتقالا ، اهنم و  هیدابعلا  اهتاهج 

ملعلا بلط  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  .هیف 1 - هقفتلا  ملعتلا و  بوجو  یلع  هنـسلا  نآرقلا و  دـکا  دـق  و  امکح ، هثداـح  لـک  یف 
یف اوهقفت  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمس  لاق : هزمح  یبا  نب  یلع  نع  .ملعلا 2 - هاغب  بحی  هللا  نا  الا  ملسم ، لک  یلع  هضیرف 

مهیلا اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدـلا و  یف  اوهقفتیل  : ) هباتک یف  لوقی  هللا  نا  یبارعا ، وهف  نیدـلا  یف  کنم  هقفتی  مل  نم  هناف  نیدـلا 
ابارعا اونوکت  هللا و ال  نید  یف  هقفتلاب  مکیلع  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا تعمـس  لاق : مرع  نب  لضف  نع  و  - 3 نورذحی .) مهلعل 

نا تددوـل  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  .ـالمع و  هل  كزی  مل  هماـیقلا و  موـی  هیلا  هللا  رظنی  مل  هللا  نید  یف  هقفتی  مل  نم  هناـف 
اذه فرع  لجر  .كادف  تلعج  لجر : هل  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  .اوهقفتی  یتح  طایسلاب  مهسوور  تبرـض  یباحـصا 

تـسیل هماکحا  هفرعم  نیدـلا و  یف  هقفتلاف  .هنید  یف  اذـه  هقفتی  فیک  لاـقف : لاـق : هناوخا ؟ نم  دـحا  یلا  فرعتی  مل  هتیب و  مزل  رمـالا 
رجاتلا لوق  هللا  لبقی  و ال  بجاولا ، مهملا  رمالا  اذه  یف  دحال  رذع  ناسنا و ال  لک  یلع  بجاو  وه  لب  ایعرش  ابابحتـسا  وا  هلفان  هیـضق 

نم هریغ  کلذک  .هعیب و  زوجی  مارح ال  یـش ء  عیب  وا  اهفرعی  هیوبر ال  هلماعم  ءارج  نم  مارحلا  یف  عقی  مث  هتراجت  یف  هقفتی  مل  يذـلا 
فرعی مل  اذا  نالا - نم  ادبی  نا  انم  دحاو  لک  نسحا  امف  ..اهب  ملع  نود  تامرحملا  نوبکتری  هایحلا و  یف  نوبلقتی  نیذلا  صاخـشالا 

معن هورکملا و  یلع  ربصتلا  کـسفن  دوع  .هنم و  اـهلبقی  هللا و  اـهاضری  هیعرـش  هتافرـصت  نوکت  یتح  اـهیعو  اـهملعتب و  هنید - ماـکحا 
رهقی نا  عطتـسی  ربصلاب  و  هلامآ ، ققحی  نا  عیطتـسی  ربصلاب  و  هدارم ، یلا  لصی  نا  ناـسنالا  عیطتـسی  ربصلاـبف  قحلا : یف  ربصتلا  قلخلا 
ربصلا سیل  نوملـسملا و  همهفی  امک  مالـسالا و  موهفم  یف  ربصلا  معن  .نیرخالا  یلع  راصتنالا  اهدـعب  ققحی  و  اهیلع ، رـصتنی  هسفن و 

مالـستسالا و ربصلا  ینعم  سیل  معن  .مهعفانم  مهل  ظـفحی  مهحلاـصم و  مدـخی  اـمب  هورـسفی  نا  اولواـح  نورمعتـسملا و  هدارا  يذـلا 
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طخ یف  هبرطضم و  هیعاو ال  مالستسا و  هکرح ال  وهف  یمالـسالا ) فدهلا  قیرط  یف  هیعاولا  هکرحلا  وه   ) ربصلا لب  لذلا ، عوضخلا و 
لب تامزالا ، دـنع  هباصعا  برطـضت  ثداوحلا و ال  دـنع  همادـقا  لزلزتت  روبـص ال  ناسنا  نموملا  ناف  ناطیـشلا ، طخ  یف  سیل  و  هللا ،
نم ینعملا  اذه  و  هرهط ، نامیالا و  ءافـصب  اهلولح  یف  رکفی  و  هیور ، لقعب و  لکاشملا  ثادحالا و  لباقی  هئودـه  هنازتا و  یلع  یقبی 
امیف ناوتت  ـال  ینعی  نیمکاـحلا .) ریخ  وه  هللا و  مکحی  یتح  ربصا  کـیلا و  یحوی  اـم  عبتا  و  : ) یلاـعت لاـق  .ایمالـسا  دارملا  وه  ربـصلا 

یحوا اـمب  لـمعا  كریـس و  عباـت  لـب  اـهتابقع  قیرطلا و  تاقـشم  نم  ففخت  ـال  هئادا و  یلع  ربصا  ـالماک و  هعبتا  لـب  کـیلا  یحوا 
رسا و نا  هرسکت و  مل  بئاصملا  هیلع  تکادت  نا  اهل و  ربص  هبئان  هتبان  نا  هلاوحا ، عیمج  یلع  رح  رحلا  نا  هللادبع : یبا  نع  و  .کیلا -

 … قحلا یلع  ناسنالا  ناک  اذا  اصوصخ  بولطم  لیمج و  ربصلاف  ارسع …  رسیلاب  لدبتسا  رهق و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َْتفِخ اَذِإ  ٍقیِرَط  ْنَع  ْکِْـسمَأ  َو.ْفَّلَُکت  َْمل  اَـمِیف  َباَـطِْخلا  ُفِْرعَت ، اـَل  اَـمِیف  َلْوَْقلا  ِعَد  ؛َو  َكاَْینُدـِب َکَـتَرِخآ  ِْعبَت  اـَل  ،َو  َكاَْوثَم ِْحلْـصَأَف 
،َو َِکناَِسل َكِدَِـیب َو  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأ  ،َو  ِِهلْهَأ ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  َو.ِلاَوْهَْألا  ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ِلاَلَّضلا  ِهَْریَح  َدـْنِع  َّفَْکلا  َّنِإَـف  ، ُهََتلاَـلَض

ِیف ْهَّقَفَت  ،َو  َناَک ُْثیَح  ِّقَْحِلل  ِتاَرَمَْغلا  ِضُخ  َو.ٍِمئَال  ُهَمَْول  ِهّللا  ِیف  َكْذُـخْأَت  َال  ،َو  ِهِداَهِج َّقَح  ِهّللا  ِیف  ْدِـهاَج  ،َو  َكِدـْهُِجب ُهَلَعَف  ْنَم  ِْنیَاب 
.ِّقَْحلا ِیف  ُُربَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن  ،َو  ِهوُرْکَْملا یَلَع  َرُّبَصَّتلا  َکَسْفَن  ْدِّوَع  َو  ِنیِّدلا ،

همجرت

هچنآ هب  تبـسن  وگم و  نخـس  یناد  یمن  هچنآ  هراـبرد  شورفم  اـیند  هب  ار  تترخآ  نک و  حالـصا  ار  دوخ  هدـنیآ  هاـگلزنم  نیارباـنب 
یهارمگ زا  میب  ماگنه  هب  يراددوخ  هکنیا  هچ  راذـگم  مدـق  تسا  نآ  رد  یهارمگ  سرت  هک  یهار  رد.اـمنم  تلاـخد  یتسین  فظوم 

ار رکنم  تنابز  تسد و  اب  یشاب و  نآ  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما.دنکفیب  كانرطخ  ياهریسم  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب 
زگره نک و  داهج  دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ادخ  هار  رد.نیزگ  يرود  تیدج  اب  دـهد  یم  ماجنا  دـب  راک  هک  یـسک  زا  امن و  راکنا 
رد.وش ورف  قح  هب  ندیسر  يارب  دشاب  هک  اجره  تالکشم  يایرد  رد  ، درادن زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  ار  وت  ، نارگ شنزرـس  ِشنزرس 

تماقتسا هک  هد  تداع  تالکشم  ربارب  رد  تماقتـسا  رب  ار  نتـشیوخ  و  ریگ ) ارف  لماک  روط  هب  ار  نید  قیاقح  و   ) نک هقفت  دوخ  نید 
.تسا ییوکین  رایسب  قالخا  ، قح هار  رد  ییابیکش  و 

تسا تماقتسا  يزوریپ  زمر  ریسفت : حرش و 

تسا تماقتسا  يزوریپ  زمر 

جنپ ، داد یم  ناگتـشذگ  لاوحا  رد  ریـس  هب  روتـسد  هک  قباس  شخب  زا  يریگ  هجیتن  ناونع  هب  شخب  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف یم  دنک  یم  نایب  ار  مهم  زردنا 

هچنآ هب  تبـسن  وگم و  نخـس  یناد  یمن  هچنآ  هرابرد  شورفم  اـیند  هب  ار  تترخآ  نک و  حالـصا  ار  دوخ  هدـنیآ  هاـگلزنم  نیارباـنب  »
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زا میب  ماـگنه  هب  ندرک  يراددوـخ  هکنیا  هچ  راذـگم  مدـق  تسا  نآ  رد  یهارمگ  سرت  هک  یهار  رد.اـمنم  تلاـخد  یتـسین  فـظوم 
ِعَد ؛َو  َكاَْینُدـِب َکَتَرِخآ  ِْعبَت  َال  ،َو  َكاَْوثَم ِْحلْـصَأَف  ( ؛» دـنکفیب كاـنرطخ  ياهریـسم  هب  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یهارمگ 

ِبوُکُر ْنِم  ٌْریَخ  ِلاَلَّضلا  ِهَْریَح  َْدنِع  َّفَْکلا  َّنِإَف  ، ُهََتلاَلَـض َْتفِخ  اَذِإ  ٍقیِرَط  ْنَع  ْکِْسمَأ  ْفَّلَُکت َو  َْمل  اَمِیف  َباَطِْخلا  ،َو  ُفِْرعَت َال  اَمِیف  َلْوَْقلا 
(. ِلاَوْهَْألا

رد هک  دراد  هراشا  ، تسا ترخآ  هاگیاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  هاگیاج  يانعم  هب  « يوثم » هکنیا هب  هّجوت  اب   « َكاَْوثَم ِْحلْصَأ  هلمج «
.ینک دابآ  ار  تترخآ  يارس  هک  نک  يراک  ایند  نیا 

َو :» میناوخ یم  مالسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  هب  ، هتفه مایا  يانعم  رپ  ياهاعد  زا  هبنـش  هس  زور  ياعد  رد 
«. تسا نم  نادیواج  يارس  هک  ارچ  ، نک حالصا  ار  مترخآ  ایادخ ) ( ؛ يِّرَقَم ُراَد  اَهَّنِإَف  ِیتَرِخآ  ِیل  ِْحلْصَأ 

یب كدـنا و  ياهب  هب  ار  نادـیواج  تداعـس  ترخآ و  شزرارپ  رایـسب  عاتم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   « َكاَْینُدـِب َکَتَرِخآ  ِْعبَت  َال  هلمج «
َِکئلوُأ دیامرف «: یم  اهنآ  تشز  لامعا  دوهی و  زا  یعمج  شهوکن  رد  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  شورفم ، ایند  قرب  قرز و  شزرا 

تسد زا   ) اب ار  ایند  یگدنز  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ؛  َنوُرَْـصُنی ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِهَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َهایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا 
يرای تروص ) چیه  هب   ) ؛و دوش یمن  هتساک  اهنآ  باذع  زا  ور  نیا  زا  ؛ دنا هدیرخ  ترخآ  نداد )

.{ هیآ 86 ، هرقب ( . 1 «. } دش دنهاوخن 

یهاـگآ نآ  زا  هک  دـیوگب  نخـس  يروـما  زا  ناـسنا  هک  دراد  ملع  ریغ  هب  لوـق  زا  یهن  هـب  هراـشا   « ُفِْرعَت اـَل  اَـمِیف  َلْوَْـقلا  ِعَد  هـلمج «
یهاـگآ نآ  هب  هـچنآ  زا  ؛  ٌمـْلِع ِهـِب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفـْقَت  ـال  َو  دـیامرف «: یم  هـلمج  زا  تـسا  هدـش  یهن  نآ  زا  ارارک  نآرق  رد.درادـن 

ِءاشْحَْفلا َو ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  امَّنِإ  دیامرف «: یم  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  يوریپ  دروم  رد  و  .{ هیآ 36 ، ءارسا ( . 2 « } نکم يوریپ  ، يرادن
یمن ار  هچنآ  دـهد ) یم  روتـسد  زین  و  (؛ دـهد یم  نامرف  تشز  راـک  يدـب و  هب  طـقف  ار  امـش  وا  ؛ » َنوُمَْلعَت ـال  اـم  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ 

.{ هیآ 169 ، هرقب ( . 3 «. } دیهد تبسن  ادخ  هب  ، دیناد

راک رد  یلوضف  هداس  ریبعت  هب  نکم و  تلاخد  وت  هب  طوبرم  ریغ  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   « ْفَّلَُکت َْمل  اَـمِیف  َباَـطِْخلا  َو  هرقف «
ماـجنا زا  مه  تسین  طوبرم  اـهنآ  هب  هک  يروما  نارگید و  ياـهراک  رد  تلاـخد  تلع  هب  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ  فوقوم ! نارگید 

هک تسا  يزیچ  نامه  نیا.دـنروآ  یم  دوجو  هب  رذـگهر  نیا  زا  دوخ  يارب  ییاـه  عازن  اـه و  يراـتفرگ  مه  دـننام و  یم  دوخ  هفیظو 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق 

هارمگ هک  یناسک  یهارمگ  دیـشاب  هتفای  تیاده  امـش  رگا  دیـشاب  دوخ  بقارم  ؛  ُْمْتیَدَـتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  » 
.{ 105، هیآ هدئام  ( . 4 «. } دناسر یمن  ینایز  امش  هب  ، دنا هدش 

رد ناسنا  هاگ  ره  ؛ تسا ینالقع  ملـسم  لوصا  زا  یکی  هک  دراد  هراـشا  تاهبـش  رد  طاـیتحا  تیاـعر  هب  ...ْکِْـسمَأ » َو   » هلمج نیرخآ 
ماـگ یهار  نینچ  رد  زگره  دـیوگ  یم  لـقع  ، کـیرات لوهجم و  یهار  لاکـشا و  زا  یلاـخ  نشور و  یهار  : تفرگ رارق  هار  ود  ربارب 

رد.دوب دهاوخ  بارطضا  تشحو و  سرت و  اب  یسرب  دصقم  هب  مه  رگا  دریگب و  ار  تناماد  شموش  ماجنارس  تسا  نکمم  هک  راذگم 
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نانیمطا و اب  هک  هنب  ماگ  یهار 

.دناسر یم  تدوصقم  هب  ار  وت  شمارآ 

اجنآ تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  فورعم  ثیدـح  رد  هلمج  زا  ، يدایز تایاور  رد  ینالقع  لـصا  نیا 
کش و نآ  رد  هک  ورب  یهار  يوس  هب  نک و  اهر  دـنکفا  یم  کش  هب  ار  وت  هچنآ  ؛ َُکبیُِری َال  اَـم  َیلِإ  َکـُبیُِری  اَـم  ْعَد  :» دـیامرف یم  هک 

. { ،ج 2،ص 259،ح 7 راونالاراحب ( . 1 «. } يرادن دیدرت 

هک دشرلا  نّیب  یـشخب  :» دنک یم  میـسقت  مسق  هس  هب  ار  اه  ناسنا  یگدنز  روما  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يرگید  ثیدـح  رد 
یشخب اهر و  ار  نآ  دیاب  تسا و  راکشآ  شندوب  ملاسان  هک  ّیغلا  نّیب  یشخب  درک و  تیعبت  نآ  زا  دیاب  تسا و  راکشآ  شندوب  ملاس 

. { ،ج 1،ص 68،ح 10 یفاک ( . 2 «. } .درک راذگاو  ادخ  هب  دومن و  اهر  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  كوکشم  لکشم و  هک 

هب طوبرم  دـنک و  یمن  یفن  ار  لهاج  داشرا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  تاروتـسد  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  یهیدـب 
.درادن نآ  ربارب  رد  یتیلوئسم  ناسنا  هک  تسا  يدراوم 

هک یسک  زا  امن و  راکنا  ار  رکنم  تنابز  تسد و  اب  یشاب و  نآ  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما  :» دیامرف یم  تاروتسد  نیا  لابند  هب  اذل  و 
ُهَلَعَف ْنَم  ِْنیَاب  ،َو  َِکناَِسل َكِدَِیب َو  َرَْکنُْملا  ِرِْکنَأ  ،َو  ِِهلْهَأ ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  َو  ( ؛» نیزگ يرود  تیدج  اب  دهد  یم  ماجنا  دب  لمع 

(. َكِدْهُِجب

شدوخ رگا  ، دـنک یم  فورعم  هب  رما  ار  نارگید  ناـسنا ، نوـچ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا   « ِِهلْهَأ ْنِم  ْنُکَت  ِفوُْرعَْملاـِب  ُْرمْأ  َو  لّوا « هلمج 
هب رمآ  وا  دـنیوگب  هک  دـشک  یم  تلاـجخ  زین  مدرم  زا  هوـالع  هب.ددرگ  یم  هدنمرـش  شیوخ  نادـجو  شیپ  رد  دـشابن  فورعم  لـها 
رد ًاجیردـت  ناسنا  فورعم  هب  رما  اب  هک  دوش  یم  ببـس  روما  نیا  عومجم.تسا  رکنم  هب  لـماع  شدوخ  هک  یلاـح  رد  تسا  فورعم 

.دیآرد فورعم  هب  نالماع  کلس 

زا رگید  یـضعب  رد  هدـش و  رکذ  هـلحرم  ود  نآ  يارب  اـجنیا  رد  هـک  دراد  رکنم  زا  یهن  بـتارم  هـب  هراـشا  ...َرَْکنُْملا » ِرِْکنَأ  َو   » هـلمج
هس راصق  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس 

ناسنا نابز  تسد و  ناملاظ  دنچ  ره  ، ناج لد و  نورد  رد  رکنم  زا  يرازیب  بلق و  هب  راکنا  تسخن  : تسا هدـش  رکذ  نآ  يارب  هلحرم 
تموـکح هفیظو  ار  هلحرم  نیا  اـهقف  زا  يرایـسب.تارکنم  زا  یلمع  يریگوـلج  موـس  هلحرم  ناـبز و  اـب  راـکنا  مود  هلحرم.دـندنبب  ار 

.مدرم مومع  هفیظو  ار  مود  لّوا و  هلحرم  دنا و  هتسناد  عرش  مکاح  یمالسا و 

دیاب ناسنا  يدراوم  نینچ  رد  ، دراذگ یمن  رثا  رکنم  زا  یهن  هک  دشاب  ییاج  هب  هراشا  تسا  نکمم  َكِدـْهُِجب ) ُهَلَعَف  ْنَم  ِْنیَاب  َو   ) هلمج
.دنیزگ يرود  رکنم  هب  نالماع  زا  دیوگ و  كرت  ار  رکنم  سلجم 

هناگ هس  لحارم  زا  یکی  هک  دـشاب  نایامن  ناـسنا  هرهچ  رد  نآ  راـثآ  هک  تسا  یبلق  يرازیب  نآ  زا  روظنم  هک  تسه  زین  لاـمتحا  نیا 
ْنَأ ِهّللا  ُلوُسَر  اَنَرَمَأ  :» دـنک یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  یثیدـح  رد  تسا و  رکنم  زا  یهن 
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تاقالم سوبع  يا  هرهچ  اب  ار  رکنم  لها  هک  داد  روتسد  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ؛ ٍهَّرِهَفْکُم ٍهوُجُِوب  یِـصاَعَْملا  َلْهَأ  یَْقَلن 
. { ،ج 5،ص 58،ح 10 یفاک ( . 1 («. } میرازیب اهنآ  زا  هک  دننادب  ام  هفایق  زا  ات   ) مینک

نک و داهج  دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ادخ  هار  رد  :» دـیامرف یم  دـهد  یم  رگید  روتـسد  دـنچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک اجره  وش  ورف  قح  هب  ندیسر  يارب  تالکشم  يایرد  رد  درادن و  زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  ار  وت  ، نارگ شنزرـس  ِشنزرـس  زگره 
رب « ضوـخ » هـشیر زا  رما  هغیــص  « ضخ ( .» 2  } ِضُخ َو.ٍِمئاـَل  ُهَمْوـَل  ِهـّللا  ِیف  َكْذـُـخْأَت  اـَل  ،َو  ِهِداـَـهِج َّقَـح  ِهـّللا  ِیف  ْدـِـهاَج  َو  ( ؛» دــشاب
هب عورـش  ای  دورو  ینعم  هب  هیانک  ناونع  هب  سپـس.تسا  بآ  رد  یجیردت  ندش  دراو  ینعم  هب  لصا  رد  هک  هدش  هتفرگ  « ضوح » نزو

هتفرگ يزیچ  رثا  ندرب  نیب  زا  ياـنعم  هب  رمغ  زا  لـصا  رد  « هبرـض » نزو رب  « هرمغ » عـمج « تارمغ ( .» 3  } ِتاَرَمَْغلا  { .تسا هدـمآ  اهراک 
يراتفرگ هب  نآ  زا  دعب  هدش و  هتفگ  « رماغ »و« هرمغ ،» دور یم  شیپ  دناشوپ و  یم  ار  يزیچ  هرهچ  مامت  هک  يدایز  بآ  هب  سپـس  هدش 

تلاح دیادش  يانعم  هب  « توملا تارمغ  تسا و« هدـش  قالطا  درب  یم  ورف  دوخ  رد  ار  ناسنا  هک  ریگارف  ینادان  لهج و  دـیدش و  ياه 
(. َناَک ُْثیَح  ِّقَْحِلل   { .تسا گرم 

هاوخ نمشد و  اب  یماظن  داهج  هاوخ  ؛ دراد یبتارم  لحارم و  داهج  میناد  یم 

يا هلحرم  نیرخآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  هتسیاش  ؛ تسین یعقاو  نادهاجم  هتسیاش  نآ  لحارم  زا  یضعب.قح  ریـسم  رد  رگید  ییاه  شالت 
.تسانعم نیمه  هب  هراشا  ِهِداَهِج » َّقَح  ِهّللا  ِیف  ْدِهاَج   » هلمج دنریگ و  راک  هب  هار  نیا  رد  دنراد  ناوت  رد  هک  ار 

یم ار  زرابم  دـهاجم و  ياه  ناسنا  فارطا  هدولآ ، دارفا  یهاگ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ٍِمئاـَل » ُهَمَْول  ِهّللا  ِیف  َكْذُـخْأَت  اـَل  َو   » هلمج اـما 
اه شنزرـس  نیا  زگره  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.دننک  داجیا  اهنآ  هار  رـس  رب  يدس  دـنهاوخ  یم  شنزرـس  تمالم و  اب  دـنریگ و 

شیپ هب  نارگ  شنزرس  شنزرس  هب  انتعا  نودب  خسار و  مزع  ادخ و  رب  لکوت  اب  يداد  صیخشت  ار  هار  هک  یماگنه  ؛ دوشن وت  هار  عنام 
.زات

مالـسلا هیلع  ماما  ، دـنرب یمن  ییاج  هب  هار  ، اهنآ اب  راکیپ  نودـب  نایوج  قح  دراد و  دوجو  یناوارف  تالکـشم  قح  هار  رد  هک  اـجنآ  زا 
ات وش  ورف  جاوما  نیا  رد  ، قح رهوگ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دهد  یم  روتسد  هدرک و  هیبشت  ایرد  ناشورخ  جاوما  هب  ار  تالکـشم  نیا 

.یسرب بولطم  رهوگ  هب 

ِیف اوُدِهاج  َو  میناوخ «: یم  جـح  هروس  هیآ 78  رد  ؛ تسا دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  زا  هتفرگرب  اه  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نخس 
 «. ٍِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  ِهّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجی  میناوخ «: یم  هدئام  هروس  هیآ 54  رد  و   « ِهِداهِج َّقَح  ِهّللا 

هب رـصحنم  نآ  موهفم  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  دـنا ؛ هدرک  ریـسفت  ّتین  رد  صالخا  ياـنعم  هب  ار  « داـهج قح  » نارـسفم زا  يرایـسب 
.تسا ّتین  صولخ  بسک  سفن و  اب  داهج  ، داهج هلحرم  نیرت  لکشم  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، تسین ّتین  صالخا 

نید قیاقح  و   ) نک هّقفت  دوخ  نید  رد  :» دیامرف یم  دهد  یم  شدنزرف  هب  رگید  مهم  زردـنا  ود  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
قالخا ، قح هار  رد  ییابیکـش  تماقتـسا و  هک  هد  تداـع  تالکـشم  ربارب  رد  تماقتـسا  رب  ار  نتـشیوخ  و  ریگ ) ارف  لـماک  روط  هب  ار 

نتشاداو و ییابیکش  هب  ار  دوخ  يانعم  هب  « ربص » هشیر زا  « ّربصت ( .» 1  } َرُّبَصَّتلا َکَسْفَن  ْدِّوَع  ،َو  ِنیِّدلا ِیف  ْهَّقَفَت  َو  ( ؛» تسا ییوکین  رایسب 
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تسا یسک  دروم  رد  ربصت  اما  تسا  ربص  لها  اعقاو  روبـص  صخـش  هک  تسا  نیا  ربص  اب  نآ  توافت  تسا و  ندرک  يراد  نتـشیوخ 
 { .دنک یم  راداو  نآ  هب  ار  دوخ  هدشن و  ربص  لها  زونه  هک 

(. ِّقَْحلا ِیف  ُُربَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن  ،َو  ِهوُرْکَْملا یَلَع 

هک تسا  نیا  ِنیِّدـلا » ِیف  ْهَّقَفَت  َو   » هلمج زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  ، تسا كرد  مهف و  يانعم  هب  « هقف » هشیر زا  « هّقفت » هکنیا هب  هّجوت  اب 
.وش انشآ  اهنآ  قمع  هب  هکلب  ، نکن تعانق  تروص  هب  اهنت  نک و  كرد  لماک  روط  هب  عورف  لوصا و  زا  معا  ار  ینید  قیاقح 

دیاب.دیآ یم  تسدب  نیرمت  اب  هک  تسا  يزیچ  تالکـشم  لباقم  رد  تماقتـسا  ربص و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ...َکَسْفَن » ْدِّوَع   » هلمج
.ددرگ وت  يوخ  قلخ و  ات  یهد  تداع  ار  نتشیوخ  ینک و  نیرمت  ردقنآ 

ربص و ناسنا  هاگ  ره.تسور  هبور  یعناوم  تالکـشم و  اـب  یتبثم  راـک  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ِّقَْحلا » ِیف  ُُربَصَّتلا  ُُقلُْخلا  َمِْعن   » هرقف
نتشادرب تسین و  رـسیم  راخ  شین  لمحت  نودب  لگ  کی  ندیچ.دبای  تسد  نآ  هب  دناوت  یمن  زگره  ، دشاب هتـشادن  قح  رب  تماقتـسا 

یمن ماجنا  هب  یـسّدقم  فده  چیه  دشابن  تالکـشم  ربارب  رد  تماقتـسا  رگا.تسا  هارمه  روبنز  شین  اب  ًابلاغ  ودـنک  زا  لسع  یکدـنا 
.دسر

: مینک هّجوت  تسا  هدورس  دوسالا  وبا  هک  ییانعمرپ  راعشا  هب  تسا  راوازس  اجنیا  رد 

ربّصلا یلا  ءالبلا  لوط  ینملسأ  هتفلأ و  یتح  ّرضلا  ّسم  تدّوعت 

يردص هب  قیضی  دق  امیدق  ناک  يذألا و  هرثک  يذألل  يردص  عّسو  و 

رهّدلا یلع  یبتع  لاط  هنم  هیقالأ  ام  ّلک  رهّدلا  نم  لبقأ  مل  انأ  اذإ 

.داد تداع  ربص  هب  ارم  تالکشم  همادا  متفرگ و  سنا  نآ  هب  ات  مداد  تداع  اه  جنر  درد و  هب  ار  دوخ  نم 

رد هتشذگ  رد  دنچ  ره  ، تخاس هداشگ  جنر  لمحت  يارب  ارم  هنیس  اه  جنر  ینوزف 

.مدرک یم  ساسحا  هنیس  یگنت  نآ  ربارب 

مجعم ( . 1  } .منک شنزرـس  ار  اـیند  دـیاب  هتـسویپ  مریذـپن ، نیریـش  خـلت و  زا   ) ار ناـهج  ثداوـح  همه  نم  رگا  مـنک ) یم  رکف  نـم  )
. { ،ج 8،ص 381 يرتست هغالبلا  جهن  حرش  لقن  قباطم  ،ج 12،ص 38  ءابدالا

اه هتکن 

رطخ ساسحا  ماگنه  هب  طایتحا  تیاعر  -1

.تسا بحتسم  هاگو  بجاو  دراوم  زا  یضعب  رد  هک  تسام  بهذم  ملسم  لوصا  زا  یکی  كوکشم  دراوم  رد  طایتحا 
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یـضعب اب  ای  قلطم  روط  هب  نآ  بوجو  رد  هک  تسا  لـمتحم  ررـض  عفد  ناونع  هب  لوصا  ملع  رد  هک  تسا  لـقع  مکح  ، طاـیتحا هشیر 
ملع رد  هلأسم  نیمه  هکنیا  هّجوت  لباق.مینک  رود  دوخ  زا  ار  یلامتحا  ياه  نایز  هک  دـنک  یم  مکح  لقع.تسا  ثحب  طورـش  دویق و 

رب ار  هّللا  هفرعم  ادخ و  دوجو  هرابرد  قیقحت  هدش و  هتخانـش  داعم  أدـبم و  یبهذـم و  لئاسم  رد  قیقحت  هیاپ  ناونع  هب  دـیاقع  مالک و 
هب درف  هک  دنک  یم  مکح  لقع  لیلد  نیمه  هب.دراد  یپ  رد  ار  یمیظع  ياهررـض  لامتحا  قیقحت  كرت  هک  دنراذگ  یم  ساسا  نیمه 

.دزادرپب قیقحت 

زا دومرف  روتسد  شدنزرف  هب  هکنآ  زا  دعب  تخاس و  لدتـسم  الماک  ار  لصا  نیا  تشاد  هرقف  نیا  رد  هک  يریبعت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ثداوح راـتفرگ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  زیهرپ  اریز  ، دزیهرپـب تسا  نآ  رد  تلالـض  فوـخ  هک  ییاهریـسم 

.دوش كانتشحو  كانلوه و 

.تسا یقطنم  هنالقاع و  يراک  - يدام روما  ای  يونعم و  روما  رد  هاوخ  - زیچ همه  اج و  همه  رد  دشکن  طارفا  هب  رگا  طایتحا  الوصا 

یقالخا لیاضف  هب  یبایتسد  هار  -2

یقالخا تیبرت  هک  ییاـه  ناـسنا  هکنیا  نآ  تسا و  یقـالخا  مهم  لـصا  کـی  هب  هراـشا  ِهوُرْکَْملا » یَلَع  َرُّبَصَّتلا  َکَـسْفَن  ْدِّوَع  َو   » هلمج
رارکت هتـسویپ  دـننک و  لیمحت  دوخ  سفن  رب  ار  نآ  دـیاب  ؛ تسین ناسآ  اهنآ  يارب  قـالخا  لوصا  شریذـپ  راـک  زاـغآ  رد  دـنا  هدـشن 

هب هک  دوش  یم  ببـس  تداـع  نیا  همادا  دـیآ و  رد  تداـع  تروـص  هب  یقـالخا  رما  نآ  هک  دوـش  یم  ببـس  ررکم  لـعف  نیا.دـنیامن 
.دروآ رد  دوخ  گنر  هب  ار  حور  دنک و  ذوفن  ناسنا  ناج  قمع  نورد  رد  ًاجیردت  ینعی  دوش  رهاظ  یناسفن  هکلم  تروص 

هب هراشا  ، هدمآ مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالک  يال  هب  رد ال  مکحلا  ررغ  رد  هک  ٍناَث » ٌْعبَط  ُهَداَعلا   » ثیدح و  ٌهَداَع » ُْریَخلا   » ثیدح
.تسانعم نیمه 

هدـشن و ربص  لها  زونه  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  ربصت  اما  ؛ تسا ربص  لها  ًاعقاو  روبـص  صخـش  هک  تسا  نیا  ربص  اب  ّربصت  توافت 
.دنک یم  راداو  نآ  هب  ار  دوخ 

ربص هک  اجنآ  زا  ددرگ و  یمن  لـصاح  شیوخ  نداد  تداـع  سفن و  تضاـیر  اـب  زج  هک  تسا  یقـالخا  لـیاضف  زا  يرایـسب  ـالوصا 
تـسا رـس  نوچمه  نامیا  هب  تبـسن  ربص  تایاور  زا  یـضعب  قبط  تساه و  يزوریپ  مامت  هیام  ریمخ  تالکـشم ) ربارب  رد  تماقتـسا  )

: رعاش هتفگ  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  تسا  یتمیق  ره  هب  دیاب  ، نت هب  تبسن 

ناوخب هگآ  ار  رصعلا  رخآ و  نالف  يا  درک  نیرق  قح  اب  ار  ربص 

دیدن مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک  دیرفآ  قح  ایمیک  نارازه  دص 

مشش شخب 

همان نتم 
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ِهِدَِـیب َّنِإَف  ، َکِّبَِرل َِهلَأْسَْملا  ِیف  ِْصلْخَأ  َو.ٍزیِزَع  ٍِعناَـم  ، ٍزیِرَح ٍفْهَک  َیلِإ  اَُـهئِْجُلت  َکَّنِإَـف  ، َکَِـهلِإ َیلِإ  اَـهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف  َکَـسْفَن  ْئِْجلَأ  َو 
َال ٍْملِع  ِیف  َْریَخ  َال  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َعَفََن َو  اَم  ِلْوَْقلا  َْریَخ  َّنِإَف  ، ًاْحفَـص َْکنَع  َّنَبَهْذَـت  اـَل  ،َو  ِیتَّیِـصَو ْمَّهَفَت  ،َو  َهَراَِختْـسِالا ِِرثْکَأ  ، َناَـمْرِْحلا َءاَـطَْعلا َو 

.ُهُمُّلَعَت ُّقِحَی  َال  ٍْملِِعب  ُعَفَْتُنی  َال  ،َو  ُعَْفنَی

اه همجرت 

یتشد

، ناوخب ار  تراگدرورپ  صالخا  اب  اعد  رد  يا ، هدیـسر  يدنمورین  نئمطم و  هاگهانپ  هب  هک  راذگاو ، ادـخ  هب  ار  دوخ  اهراک  مامت  رد 
.شاب هتشاد  یکین  ریخ و  تساوخرد  ادخ  زا  ناوارف  و  تسوا ، تسد  هب  ندرک  مورحم  ندیشخب و  هک 

دنمدوس هک  یملع  نادب  دشاب ،  دنمدوس  هک  تسا  نآ  نخـس  نیرتهب  اریز  رذگن ، نآ  زا  یگداس  هب  و  بایرد ، یتسردـب  ارم  ّتیـصو 
 . درادن يدوس  تسین  يریگ  دای  راوازس  هک  یشناد  و  تشاد ، دهاوخن  يا  هدیاف  دشابن ،

يدیهش

زا هچنآ  و  رادـیاپ ، ینابهاگن  و  راوتـسا ، يا  هدروآ  رد  شیهاگهانپ  هب  هک  رآ ، رد  تراگدرورپ  هانپ  هب  ار  دوخ  سفن  اـهراک  همه  رد 
اهراک رد  کین  و  نک - ریخ  بلط  ناوارف  و  ندومن ، مورحم  ندیـشخب و  تسوا  تسد  هب  هک  هاوخ ، وا  زا  اـهنت  یهاوخ  تراـگدرورپ 
نادب و  دهد ،  دوس  هک  تسا  ینخس  هتفگ  نیرتهب  هک  باتم ، نآ  زا  يور  بایرد و  ارم  تیصو  نیزگب و  تسا  رتهب  هک  ار  نآ  نیبب و 

.دوبن راوازس  نآ  نتسناد  هک  یملع  نتفرگارف  رد  هن  و  دشخبن ، یتدیاف  هک  یشناد  رد  تسین  يدوس  هک 

یلیبدرا

يوسب ار  دوخ  ياـهراک  یهد  یم  هاـنپ  لاـح  نیا  رد  وت  هک  یتسردـب  سپ  دوخ  يادـخ  يوـسب  اـهراک  همه  رد  ار  سفن  راذـگزاب  و 
تـسد رد  هک  یتسردب  سپ  ار  دوخ  راگدرورپ  رم  تایطع  نتـساوخ  رد  زرو  صالخا  دنمجرا و  هدـنراد  زاب  يوسب  راوتـسا و  یهانپ 
یشاب هدننادرگیور  هک  یتلاح  رد  ورم  ارم و  تیصو  مهفب  ار و  نتـساوخ  ریخ  نادرگ  رایـسب  نتخاس و  مورحم  نداد و  تسوا  تردق 

دنمدوس هک  یملع  رد  تسین  يریخ  چـیه  هکنادـب  رارق و  راد  رد  دـهد  عفن  هک  تسنآ  راـتفگ  نیرتهب  هک  یتسردـب  سپ  تحیـصن  زا 
رحس نوچ  نآ  نتخومآ  تسین  راوازس  هک  یملعب  دوش  یمن  هتفرگ  عفن  دشابن و 

یتیآ

ینابهگن هانپ  رد  راوتـسا و  یهاـگهانپ  هب  يروآ ، رد  تراـگدرورپ  هاـنپ  رد  ار  دوخ  رگا  اریز  .ربب  هاـنپ  ادـخ  هب  تیاـهراک  همه  رد  و 
ناوارف .تسوا و  تسد  هب  نتـشاد  مورحم  ندیـشخب و  اریز  هاوخب ، تراگدرورپ  زا  طقف  یهاوخ  يزیچ  رگا  .يا  هدمآ  رد  دـنمزوریپ 

رد هک  نادب  دتفا و  دـنمدوس  هک  تسا  ینخـس  نانخـس  نیرتهب  اریز  .باتم  رب  خر  نآ  زا  بایرد و  وکین  ار  تیـصو  نک و  ریخ  بلط 
.دوبن هتسیاش  شنتخومآ  دیاین ، لصاح  يدوس  نآ  زا  هک  یملع  دشابن و  يریخ  دشابن ، یتدیاف  نآ  رد  هک  یشناد 
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نایراصنا

یماو يوـق  یناـبهاگن  ،و  مکحم یهاـگهانپ  هب  ار  دوـخ  تروـص  نـیا  رد  هـک  ، راذـگاو دوـخ  يادـخ  هـب  روـما  هـمه  رد  ار  تدوـجو 
،و نک ریخ  بلط  رایـسب  تیادـخ  زا.تسوا  تسد  هب  ندیـشخبن  ندیـشخب و  هک  نک ، هشیپ  صالخا  دـنوادخ  زا  تلأسم  رد.يراذـگ 

تسین دوس  هک  یشناد  رد  داب  تمولعم   . دشخب دوس  هک  تسا  ینخس  نخـس  نیرتهب  امّلـسم  ، نادرگم يور  نآ  زا  و  مهفب ، ار  متّیـصو 
 . دشاب یمن  يا  هرهب  تسین  راوازس  شنتفرگ  ارف  هک  یملع  رد  ،و  تسین ریخ 

حورش

يدنوار

اذا احفص : هنع  تبرض  و  هنع ، تضرعا  يا  نالف  نع  تحفص  لاقی : کلذ ، نع  اضرعم  يا  احفص : نبهذت  یتیـصو و ال  مهفت  لاق : و 
لعافلا و ماقم  میقا  ردصم  احفـص  .مکوعدن و  الف  مکنع  ضرعنا  يا  احفـص  رکذـلا  مکنع  برـضنفا  یلاعت  لاق  ههجو ، هنع  تضرعا 
ملع ال يا  هملعت  قحی  ملعب ال  عفتنی  لاق و ال  مث  .نیـضرعم  يا  نیحفاـصم ، مکاـیا  انریکذـت  مکنع  برـضنفا  دارا  لاـحلا ، یلع  بصن 

، بجو يا  رسکلاب  قحی  یشلا ء  قح  .هیف و  عورشلا  غوسی  بجی و ال 

يردیک

: عفنی ملع ال  یف  ریخ  .لاحلا ال  یلع  بصنف  لعافلا ، ماقم  میقا  ردـصم  وه  کل ، ترکذ  امع  اـضرعم  يا  احفـص : اـهنع  نبهذـت  ـال  و 
یلا ایندـلا  یف  هتبقاع  لووی  هناف  رهاظ  عافتنا  هدـعاس  نا  و  هب ) عفتنی  ام  وهف  هرخـالا ، هداعـس  بلط  یف  هیلا  ءرملا  جاـتحی  ـال  ملع  لـک  )

.بجی يا ال  هملعت : قحی  .لابو و ال  همادن و  یلا  یبقعلا  یف  هرضم و  نارسخ و 

مثیم نبا 

تساناوت و يرادـهگن  وت  نابهگن  هک  يا  هدرب  هانپ  یهاگهانپ  هب  تروص  نآ  رد  اریز  راذـگاو ، ادـخ  هب  ار  دوخ  اـهراک  همه ي  رد  و 
بلط رایـسب  دـنوادخ  زا  و  تسوا ، تسد  هب  نتخاس  مورحم  ای  شـشخب و  اریز  امن ، تلاسم  راـگدرورپ  زا  اـهنت  دوخ ، تساوخرد  رد 
نادب و  دهد ، دوس  هک  تسا  يراتفگ  نخس  نیرتوکین  اریز  نادرگم ، يور  نآ  زا  و  نک ، كرد  بوخ  ارم  تیصو  نک ، یکین  ریخ و 

.دوش یمن  دیاع  یتعفنم  هدیاف و  تسین  نتخومآ  هتسیاش ي  هک  یملع  زا  و  تسین ، يریخ  ار  هدیاف  یب  شناد  هک 

راـک اـی  هاوـخلد و  راـک  هچ  يراـک - ره  رد  هک  تسا  يروتـسد  نـیا  دراذـگاو ، ادـخ  هـب  اـهراک  ماـمت  رد  ار  دوـخ  موـس : تـسیب و 
شزرا اجنآ  ات  ترـضح  دـش ، هداد  حیـضوت  البق  دوب  نآ  همزال ي  هچنآ  لکوت و  تقیقح  دـنک ، ادـخ  هب  هجوت  لکوت و  كاـنرطخ -

هراعتـسا ار  فهک  هملک  و  یهد ، یم  رارق  دنمـشزرا  يدس  نما و  یناگهانپ  رد  ار  دوخ  وت  اریز  تسا : هدومرف  هک  هدرب  الاب  ار  لکوت 
ار وا  دـسرت  یم  هچنآ  زا  دـنک و  یم  تیافک  ار  وا  ادـخ  دـنک ، لکوت  وا  رب  سک  ره  هک  ظاحل  نیا  هب  تسا  هدروآ  یلاـعت  يادـخ  زا 

اهنت دوـخ  تساوـخرد  اـعد و  رد  مراــهچ : تـسیب و  .دــنک  یم  ظــفح  ار  دوـخ  هدــنهانپ ي  هـک  يراــغ  نوـچمه  دراد ، یم  نـمیا 
اریز تسا : هدرب  الاب  راـتفگ  نیا  اـب  ار  صـالخا  هبترم ي  .تسا  تباـجا  طیارـش  هلمج  زا  صولخ  اریز  .دـنک  روظنم  ار  شراـگدرورپ 
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هـس ره  رد  فرح ف  .درادزاب  ادخ  ریغ  زا  دشخب و  تدش  ار  ادـخ  هب  هجوت  ات  تسوا ، تسد  رد  نامرح  شـشخب و  ندادـن ، نداد و 
زا ینعی  .دـنک  ریخ  تساوخرد  رایـسب  دـنوادخ  زا  مجنپ : تسیب و  .دـشاب  یم  رما  لـعف  هس  باوـج  هدـیب ، ناـف  کـناف و  معنف  دروـم :

تلفغ نآ  زا  دنک و  كرد  ار  وا  تیصو  مشـش : تسیب و  .دروآ  شیپ  ریخ  دهد ، یمن  دهد و  یم  ماجنا  هچنآ  رد  ات  دهاوخب  دنوادخ 
، تسا لاـح  هک  نیارباـنب  ار  احفـص  هملک  .تسا  نآ  هـب  ندرکن  لـمع  ندـنادرگ و  يور  زا  هیاـنک  احفـص ، باهذـلا  تراـبع  .دـنکن 

نیا هب  وا  يدنبیاپ  شدنزرف و  ندرک  عناق  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما یـشاب ! انتعا  یب  تیـصو  نیا  هب  دیابن  ینعی  تسا : هدروآ  بوصنم 
دیفم هچ  ره  تسا و  دیفم  نم  تیصو  هک  تسا  نیا  روظنم  دشاب  دیفم  هک  تسا  نآ  نخس  نیرتهب  انامه  دوزفا : ار  هلمج  نیا  تیـصو 

 … ملعا و  دوخ : نانخس  نیا  اب  ترضح  نآ  سپـس  .تسا  نخـس  نیرتهب  نم  تیـصو  نیاربانب  تسا ، نخـس  نیرتهب  دشاب  دنمدوس  و 
ریـس و زا  ار  وا  اریز  دـنک ، اهنآ  نتـسناد  هب  لیم  دـیابن  سپ  دنتـسه ، هدـیاف  یب  مولع  زا  يا  هراـپ  هک  تسا  هداد  رادـشه  يو  هب  هملعت 

عرـش هک  دنتـسه  ییاهنامه  مولع  نیا  زا  دوصقم  هتبلا  .دراد  یم  زاب  دناسرب ، ادخ  هب  ار  وا  دناوت  یم  هک  یملع  ادـخ و  هار  رد  كولس 
یلاع ياهفده  هب  هک  اهنیا  لاثما  يرگنوسفا و  یسانش و  هراتس  ییوگشیپ و  وداج و  دننام  تسا  هدومرف  یهن  اهنآ  نتخومآ  زا  سدقم 

هن سدقم  عرش  رد  ینعی  يزومایب : ات  درادن  ار  نآ  یگتسیاش  هک  یملع  ره  هک  نادب  تسا : هدومرف  نینچ  ایوگ  .دماجنا  یمن  تقیقح 
هجیتـن رد  تسا ، هدـیاف  یب  ترخآ  قیرط  رد  ملع  نآ  سپ  تسا ، هدیـسرن  توبث  هب  نآ  نتخومآ  بابحتـسا  هن  بوجو و  تروـص  هب 

ریخ درادـن ، هنادواـج  تعفنم  هـچنآ  و  تـسا ، نادـیواج  ادـخ  دزن  رد  هـک  تـسا  یتـعفنم  نآ  یعقاو  ریخ  اریز  تـسین ، نآ  رد  يریخ 
تعفنم هک  یملع  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ  راب  تسا : هتفگ  هدرب و  هانپ  ادـخ  هب  یملع  نانچ  زا  ص )  ) ربمایپ تهج  نادـب  و  تسین ،

نآ زا  قیفوت  .تسا  هدـیاف  نودـب  ریخ و  یب  درادـن ، ار  نتخومآ  یگتـسیاش  هک  یملع  ره  دـیآ ، یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  سپ  .درادـن 
.تسادخ

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

سپ اهئجلت ) کناف   ) تدوخ دوبعم  هب  کهلا ) یلا   ) اهراک عیمج  رد  اهلک ) رومالا  یف   ) ار دوخ  سفن  راذگزاب  و  کسفن ) یجلا ء  (و 
يوس هب  و  زیزع ) عناـم  و   ) راوتـسا یهاـنپ  يوس  هب  زیرح ) فهک  یلا   ) ار دوـخ  ياـهراک  یهد  یم  هاـنپ  لاـح  نیا  رد  هک  یتـسرد  هب 

( ءاطعلا هدیب  ناف   ) ار دوخ  راگدرورپ  رم  کبرل )  ) تایطع نتساوخ  رد  زرو  صالخا  و  هلاسملا ) یف  صلخا  و   ) دنمجرا يا  هدنرادزاب 
و  ) دصاقم زا  نتخاس  مورحم  تسا  وا  رایتخا  اب  دی  هب  مه  و  نامرحلا ) و   ) دیاوف ششخب  تسا  وا  تردق  تسد  رد  هک  یتسرد  هب  سپ 

ییاهدنپ هک  ارم  تیصو  نیا  بایرد  و  یتیـصو ) مهفت  و   ) راگدرک زا  راک  ره  رد  ار  نتـساوخ  ریخ  نادرگ  رایـسب  و  هراختـسالا ) رثکا 
سپ لوقلا ) ریخ  ناف   ) دنپ تحیصن و  زا  یشاب  هدننادرگ  يور  هک  یتلاح  رد  ورم  و  احفص ) هنع  نبهذت  و ال   ) دنمدوس تیاغ  هب  تسا 

ملع ال یف  ریخ  هنا ال   ) دنمجرا دنزرف  يا  نادب  و  ملعا ) و   ) رارقلاراد رد  دهد  عفن  هک  تسا  نآ  عفن ) ام   ) راتفگ نیرتهب  هک  یتسرد  هب 
هک یملع  هب  هملعت ) قحی  ـال  ملعب   ) دوش یمن  هتفرگ  عفن  و  عفتنی ) ـال  و   ) دـنمدوس دـشابن  هک  یملع  رد  تسین  يریخ  چـیه  هک  عـفنی )

.تلم نید و  ملع  اب  تسا  فلاخم  هچ  ره  تناهک و  رحس و  نوچ  .نوچیب  دنوادخ  مکح  هب  نآ  نتخومآ  تسین  راوازس 

یلمآ
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ینیوزق

یعنام ظوفحم و  راوتـسا و  یفهک  يوسب  یهد  یم  هاـنپ  هک  یتسردـب  هچ  دوخ  يادـخ  يوسب  روما  همه  رد  ار  دوخ  سفن  هد  هاـنپ  و 
دباین هار  واب  سک  دزیرگ  واب  هک  یفیعـض  ره  رتزیرح  وا  راج  زا  راج  مادک  دـشاب و  رتزیزع  یلاعت  وا  هانپ  زا  هانپ  مادـک  .زیزع  يوق و 
تـسا وا  تسدب  هک  یتسردب  هچ  ار  دوخ  يادـخ  رم  تلاسم  رد  ار  دوخ  هجوت  تین و  نادرگ  صلاخ  دزیخرب  وا  نیکب  ملاع  همه  رگا 

چیه ددنبب  رد  دشخبن و  رگا  ددنبن و  رد  نآ  سک  چیه  دیاشگب  تمحر  رد  رگا  دـناوتن و  عنم  سک  چـیه  دـشخبب  رگا  نامرح  اطع و 
نـصح اعد  صالخا و  نیا  ءاجتلا و  تلاـسم و  نآ  هیـالا ) همحر …  نم  ساـنلل  هللا  حـتفی  اـم   ) دوشگ دـناوتن  رد  نآ  دـشخبن و  سک 

ددرگ نمیا  بوعرم  ره  زا  درآ  گنچ  هب  حاتفم  نیا  دریگ و  هانپ  نصح  نیدـب  هک  ره  دـشاب  تادارم  باوبا  حاتفم  تافآ و  زا  مصاع 
هدننک ضارعا  هار  زا  ورم  ارم و  تیصو  حیحـص  هشیدناب  نک  مهف  شیوخ و  يادخ  زا  ار  ریخ  بلط  نک  رایـسب  زئاف و  بوغرم  رهب  و 

قح لوق  نآ  عماس  ینعی  دهد  عفن  هک  دشاب  نآ  یلوق  نیرتهب  یتسرد  هب  هچ  قیرط  ءاوس  رب  رگم  نکم  ریس  فرط  ره  ورم و  ضرعب  ای 
دناسرن عفن  ار  دوخ  بحاص  هک  یملع  رد  دـشابن  ریخ  هک  نادـب  ددـنبن و  راـکب  دونـش و  هکنآ  هن  ددـنب  راـک  تیحـصن  نآ  دریذـپب و 

ذوعا و   ) تسا يورم  اـعد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  عفنی و  ـال  هعم  هملع  هلهج و  هلتق  ملاـع  بر  دومرف  هچناـنچ 
باوص نآ  ملعت  هک  تسا  یمولع  دارم  ریخ و  هن  دشاب  رـش  ار  وا  دـنکن  لمع  ناب  دـنک و  لصاح  یملع  هک  ره  عفنی ) ملع ال  نم  کب 
هتشاد نابز  رب  ار  مولع  نآ  هک  دزورفین  وا  لد  رد  ملع  رون  چیه  دزومآ و  نید  ملع  صخش  هک  دشاب  رایسب  هدنیآ و  هرقف  هنیرقب  دشاب 

نآ ینعی  نآ  ملعت  دشابن  باوص  قح و  هک  یملعب  دوش  یمن  هتفای  عافتنا  يوقت و  تلیـسو  هن  هتخاس و  ایند  تنیز  ناج و  رد  هن  دـشاب 
زا مولع  زا  یـضعب  هکنادـب  تسا  نامز  نیا  مولع  رثکا  لاح  هچنانچ  دـشخبن  عفن  نید  رد  ار  صخـش  دـشابن و  قح  لـصا  زا  هک  مولع 

یـضایر و رثکا  موجن و  مولع  لثم  دشابن  یقاب  تداعـس  يورخا و  زوف  ینعی  بولطم  جتنم  هدومرفن و  نآ  هب  عراش  دشابن و  قح  لصا 
تبسن نآ  ملعت  یهجو و  نود  دشاب  بولطم  جتنم  قح و  یهجو  زا  یضعب  یعیبط و  امیـس  هفـسالف  تمکح  رثکا  تاجنرین و  رحس و 

لیـصفت و يراـبتعا و  نود  يراـبتعا  زا  یتـین و  نود  یتـین  رب  یتـقو و  نود  یتـقو  رد  یـصخش و  نود  دـشاب  قح  باوث و  یـصخشب 
مالک رادم  هک  نادب  دنکن و  تطاحا  ناب  ریرقت  دجنگن و  نایب  تعسو  رد  هکلب  دهاوخ  حیسف  ینایب  عیسو و  نامز  بلطم  نیا  حیضوت 

تـسا نیب  هچناب  راصتقا  تسا و  هریحم  لئاسم  رد  ضوخ  همهبم و  مولع  رد  لغوت  عنم  رب  هدـنیآ  تاملک  تاملک و  نیا  رد  ترـضح 
قح فراعم  لئاسم و  رد  نینچمه  تاهبتـشم  نآ  نایم  دـشاب و  نیب  مارح  نیب و  لالح  ماـکحا  رد  هچناـنچ  يرآ  نید  رد  نآ  تحص 

لحم هچنآ  زا  تسا  ماجلا  ترضح  نآ  ضرغ  دوب و  تاهبتشم  اهنآ  نایم  دشاب و  نشور  تلالض  نشور و  تیاده  نیب و  لطاب  نیب و 
تسا تلاهج  ترطاخم  هنظم  تریح و 

یجیهال

اب عنام  ظوفحم و  هانپ  يوس  هب  ار  وا  يا  هداد  هانپ  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، يادـخ  يوس  هب  اـهراک  ماـمت  رد  ار  وت  سفن  هدـب  هاـنپ  و 
ندرک و شـشخب  تسا  وا  تسد  رد  هک  قـیقحت  هب  سپ  وـت ، راـگدرورپ  يارب  زا  ار  ندرک  لاوـس  نادرگ  صتخم  صلاـخ و  توـق و 

هدـننک ضارعا  هک  یتلاح  رد  نم  شیپ  زا  يورن  دـیاب  هتبلا  ارم و  تیـصو  مهفب  اـهراک و  رد  نک  هراختـسا  رایـسب  نتخاـس و  مورحم 
عفن هک  یملع  رد  تسین  یتعفنم  ریخ و  هک  نادب  دشخبب و  عفن  هک  تسا  يزیچ  راتفگ  نیرتهب  هک  قیقحت  هب  سپ  تحیصن ، زا  یـشاب 

.وا نتفرگ  دای  تسین  راوازس  هک  یملع  هب  دوش  یمن  هدرب  عفن  درادن و 
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یئوخ

تـساوخرد صالخاب  تراگدرورپ  هاگرد  زا  يدرپس ، یعینم  ماقم  یمکحم و  ژدـب  هک  راپـسب  ادـخ  هانپ  هب  اهراک  همه  رد  ار  دوخ  و 
تسا نآ  نخس  نیرتهب  هکیتسار  نادرگم ، ور  نآ  زا  مهفب و  ارم  شرافس  نک و  هراختسا  رپ  تسا ، وا  تسدب  نامرح  ءاطع و  هک  نک 

.دهدن يدوس  تخومآ  دیابن  هک  یملع  تسین و  يدوس  ریخ  یب  شناد  رد  هکنادب  دشخب و  دوس  هک 

يرتشوش

نالف و  لبجلا ، یف  روقنملا  تیبلاک  فهکلا  يرهوجلا : لاق  فهک ) یلا  اهئجلت  کناف  کهلا  یلا  اـهلک  رومـالا  یف  کـسفن  یجلا  (و 
و یتسبلا : لاق  بلـس ، بلغ  نم  يا : زب ) زع  نم   ) لثملا یف  و  بلاغ ، يوق  يا : زیزع ) عنام  و   ) .نیـصح يا : زیرح )  ) .اـجلم يا : فهک 
(: يرایشهجلا ءارزو   ) یف ینیقی  ینیقی  ناف  ینعد  نامزلا و  فورـصل  سئتبت  الف  نیعم  نم  هب  یبسح  هیلا و  يرما  تضوف  یبرب و  تقث 

هوادعا هیلع  اهیف  داز  ءایـشا  هنع  يدهملا  غلب  هب و  صخف  ناجرج ، یلا  يداهلا  هنبا  عم  هذـفنا  يدـهملاب و  اصاخ  ینارحلا  میهاربا  ناک 
اذا هل : لاق  اهفرم و  همدـخ  ضعب  عم  هلمحف  دـهعلا ، نم  کتعلخ  هلمحت  مل  نا  بتکف : هلمح ، یف  للعتف  هلمح ، یف  يداهلا  یلا  بتکف 

مداخ لیقف  هنع  لاسف  بکوملاب  رـصبف  دیـصلل ، بوکرلا  دـیری  يدـهملا  درو و  نا  قفتا  لـثتماف و  هدـیقف ، يدـهملا  لـحم  نم  توند 
رهظ یلع  وه  هنم و  ینداف  میهاربا ، دیص  نم  بیطا  دیص  له  و  دیصلا ؟ یلا  انتجاح  ام  و  لاقف : ینارحلا ، میهاربا  هعم  يداهلا و  یسوم 

: میهاربا لاق  .فرـصنا  نا  یلا  برـضملا  یلا  مداخ  ای  هب  ضما  کنلتقال ، هللا  مث و  کنلتقال ، هللا  مث و  کنلتقال ، هللا  و  هل : لاـقف  هسرف ،
نم تامف  هربخ  روهشملا  مومـسملا  زوللا  نم  لکا  يدهملا و  فرـصناف  هالـصلا ، ءاعدلاب و  یلاعت  هللا  یلا  تعزفف  یـسفن  نم  تسئیف 

زیزعلادبع نب  رمع  ینرما  همثیخ  نب  حاضولا  لاق  هیف : و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هتقو
ذا هیقیرفابل  یناف  یمد ، رذن  یلع و  کلذ  دـقحف  جاجحلا ، بتاک  ملـسم  یبا  نب  دـیزی  تکرت  مهتجرخاف و  نجـسلا ، نم  موق  جارخاب 

رفظف یبلطب  رماف  یناکمب ، ملع  هنم و  تبرهف  زیزعلادبع ، نب  رمع  دعب  کلملادبع  نب  دیزی  لبق  نم  ملـسم  یبا  نب  دیزی  مدـق  یل : لیق 
ام هللا  وف  لاق : .کـنم  ینذـیعی  نا  هللا  تلاـس  اـملاطل  اـنا  و  تلقف : .کـنم  یننکمی  نا  هللا  تلاـس  لاـق : ینآر  اـملف  هیلا ، ینریـص  یب و 

امهب یتاف  عطنلا ، فیسلاب و  اعد  مث  .هتقبـسل  توملا  کلم  کیلا  ینقباس  ول  هللا  مث و  کنلتقال ، هللا  مث و  کنلتقال  هللا  و  ینم ، كذاعا 
یلا لخد  و  فویسلا ، هتذخا  دجس  املف  اهیلا  جرخف  هالصلا ، تمیقا  فیسب و  لجر  یئار  ماق و  تفتک و  عطنلا و  یف  تمقاف  یب  رما  و 
ادحا دری  مل  هنال  الیلخ  میهاربا  هللا  ذختا  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  کبرل ) هلاسملا  یف  صلخا  و   ) .قلطنا لاق : یفاتک و  عطق  نم 

مل یـسومب و  ثاغتـسا  هنال  نوعرف  یلاعت  هللا  قرغا  ربخلا : یف  و  نامرحلا ) ءاطعلا و  هدـیب  ناف   ) .هللا ریغ  طق  ادـحا  لاسی  مل  و  هللا ، ریغ 
اذا و  یـسما ، ام  یلع  لابا  مل  ءاسم  اهتارق  اذا  هللا  باتک  نم  تایآ  عبرا  لوقی : يربنعلا  سیقلادبع  نب  رماع  ناک  اولاق : .هللااب و  ثغتـسی 
نا و  (، ) هدـعب نم  هل  لسرم  الف  کسمی  ام  اهل و  کسمم  الف  همحر  نم  سانلل  هللا  حـتفی  ام  : ) حبـصا ام  یلع  لاـبا  مل  احابـص  نهتولت 

( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ریخب كدری  نا  وه و  الا  هل  فشاک  الف  رـضب  هللا  کسـسمی 
یف لک  اهعدوتـسم  اهرقتـسم و  ملعی  اهقزر و  هللا  یلع  الا  ضرالا  یف  هباد  نم  ام  و  ( ) هداـبع نم  ءاـشی  نم  هب  بیـصی  هلـضفل  دار  ـالف 

یفاکلا يور  .هالـصلا و  ءاعدلاب و  یلاعت  هللا  نم  هریخلا  بلط  يا : هراختـسالا ) رثکا  و  (. ) ارـسی رـسع  دعب  هللا  لعجیـس  (، ) نیبم باتک 
دارا اذا  رخآ : یف  .هتبلا و  هل  راخ  الا  ملسم  هللا  راختـسا  ام  هللا  وف  هللا ، رختـسا  نیتعکر و  لص  لاق : ربخ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع 
ینید یف  یل  اریخ  رمالا  اذه  ناک  نا  مهللا  لوقی : مث  هلآ  هیبن و  یلع  یلصی  هیلع و  ینثی  هللا و  دمحی  مث  نیتعکر  یلصی  ائیـش  مکدحا 

هنع یهنی  ضعب و  هب  رمای  رما  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع رخآ : یف  .ینع و  هفرـصاف  کـلذ  ریغ  ناـک  نا  و  هردـقا ، یل و  هرـسیف  ياـیند  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2427 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع  ) هنع هیقفلا )  ) يور و  هیف …  هریخلا  ناـف  هلعفاـف  کـل  نیرمـالا  مزجا  رظنا  مث  هرم  هرم و  هئم  هللا  رختـسا  نیتـعکر و  لـص  ضعب ،
هللا راختسا  ام  رخآ : یف  .هرم و  هئم  هللا  راختسا  امیسج  ناک  اذاف  تارم ، عبس  هللا  راختـسا  ریـسیلا  یـشلا ء  دارا  اذا  هنا  ربخ  یف  مالـسلا )

مکحا ای  نیمحارلا و  محرا  ای  نیبساحلا و  عرـسا  ای  نیعماـسلا و  عمـسا  اـی  نیرظاـنلا و  رـصبا  اـی   ) هراختـسالا هذـهب  هرم  نیعبـس  دـحا 
نم هدجـس  رخآ  یف  هللا  ریختـسی  رخآ : یف  .هریخلاب و  هللا  هامر  الا  اذک ) اذک و  یف  یل  رخ  هتیب و  لها  دـمحم و  یلع  لص  نیمکاحلا ،
هللا دـمحی  مث  هرم ، نیـسمخ  هللا  ریختـسی  مث  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبـن یلع  یلـصی  هللا و  دـمحی  و  هرم ، هرم و  هـئم  رجفلا  یتـعکر 

هلاسر نع  لقن  .هدحاولا و  هئملا و  متی  هیبن و  یلع  یلـصی  )و  ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
یلعلا هللا  الا  هلا  ال  میرکلا ، میلحلا  هللا  الا  هلا  ال   ) کئاعد یف  لق  لعفاف و  کل  مزع  امف  هرم ، هرم و  هئم  هللا  رختسا  نیتعکر و  لص  هیبا :

( یتیـصو مهفت  و  (. ) هیفاع یف  هریخ  هرخالا  ایندلل و  اذک  اذک و  یف  یل  رخ  هلآ و  دمحم و  یلع  لص  هلآ  دـمحم و  قحب  بر  میظعلا ،
( احفص  ) .اسار هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف سیل  کنع و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  اهنع ) نبهذت  و ال   ) .اهب لمعلاب 
ملع ال یف  ریخ  هنا ال  ملعا  و  (. ) هنـسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  ( ) عفن ام  لوقلا  ریخ  ناف   ) .اهنع کهجوب  ضرعت  دارملا ال  و 
و لاق : .همالع  لیقف : اذه ؟ ام  لاقف : لجرب  اوفاطا  دق  هعامج  اذاف  دجسملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لخد  ( ) ع  ) مظاکلا نع  عفنی )
هلهج و نم  رضی  ملع ال  كاذ  یبنلا : لاقف  .هیبرعلا  راعشالا و  هیلهاجلا و  مایا  اهعئاقو و  برعلا و  باسناب  سانلا  ملعا  اولاق : .همالعلا  ام 

قحی ملعب ال  عفتنی  و ال  (. ) لضف وهف  نهالخ  ام  همئاق و  هنـس  وا  هلداـع ، هضیرف  وا  همکحم ، هیآ  هثـالث : ملعلا  اـمنا  هملع ، نم  عفنی  ـال 
هعفن مدع  دارملا  نا  رهاظلا  عفنی ) ملع ال  نم  کب  ذوعا  و   ) ءاعدلا یف  ام  .هناهکلا و  رحـسلا و  ملعک  هنع  هعیرـشلا  تهن  يذـلا  هملعت )

.مثیم نبا  همهوت  امک  وه  ثیح  نم  هب ال  لمعلا  مدعل  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

هینغم

امنیا کعم  هللا  رـصن  ناک  تلعف  ناف  حـلاص ، لمع  و  عضاخ ، بلقب  هیلع  لکوت  و  کبرب ، قث  خـلا ..) كروما  یف  کـسفن  یجلا ء  (و 
ریخ و ال  عفن ) ام  لوقلا  ریخ  ناف   ) كایند کنید و  حالـص  هیف  ام  کل  راتخی  نا  صـالخاب  هناحبـس  هللا  عا  هراختـسالا ) رثکا  و   ) تنک

عفتنی ارثا  كرتی  یش ء ال  یف 

رما نم  یـش ء  هینعی  ال  یهنی ، رمای و ال  ـال  هعبطب  ملعلا  هملعت .) قحی  ـال  ملعب  عفتنی  ـال  و   ) .هدـیقع وا  ـالمع  وا  ناـک  اـملع  ناـسنالا  هب 
نیدـلا و یلا  هلوکومف  كولـسلا  ماـکحا  اـما  هریغ ، عم  هتقـالع  هریثاـت و  يدـم  یـشلا ء و  نع  فـشکی  اـمنا  و  هماـکحا ، كولـسلا و 

اهنما هایحلا و  همدخل  هرشن  همیلعت و  بجوی  و  یهابتلا ، يرامتلل و  هبلط  و  رخالاب ، رارضالل  ملعلا  لامعتسا  مرحی  مالـسالا  و  قالخالا ،
و نوکی ، هنال  هنع ، یهنی  هب و ال  رمای  الف  لاقی - ناک  امک  اهئالج - لوقعلا و  لقـص  دـجرمل  هبلط  اما  .سوبلا  رـشلا و  یلع  ءاـضقلا  و 

.هرجش وا  هرهز  یلا  هرباعلا  هرظناک  امامت  هذه ، لاحلا 

هدبع

رایتخال هلعف  لبق  رمالا  یف  يارلا  هلاجا  هراختـسالا  هراختـسالا : رثکا  و  ظفاحلا …  زیرحلا  اجلملا و  فهکلا  ریزح : فهک  یلا  اهوجلت 
اهمضو ءاحلا  رسکب  قحی  ال  هملعت : قحی  ملعب ال  اهنع …  ضرعت  يا ال  ابناج  يا  احفـص  احفـص : اهنع  نبهذت  و ال  ههوجو …  لضفا 

هوحن رخسلاک و  قحلا  نم  نوکی  يا ال 
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يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک یهاـگهانپ  رد  يراذـگ  یماو  ار  نآ  تروـص ) نیا  رد   ) وـت اریز  راذـگاو ، شیوـخ  يادـخ  هـب  ار  دوـخ  سفن  اـهراک  هـمه  رد  و 
ندیشخب و اریز  رواین ) روآ و  ریغ  هب   ) هاوخب تراگدرورپ  زا  طقف  ندومن  تساوخرد  رد  و  تسا ، اناوت  هک  يریگولج  هدنرادهاگن و 

هشیدنا مهف و  نم  شرافس  تیصو و  رد  و  نک ، رایـسب  یئوکین  ریخ و  بلط  ادخ ) زا  راک  ره  رد   ) و تسا ، وا  تسد  هب  نتخاس  دیمون 
دونشب و هکنآ  هن  درب ، راک  هب  ار  نآ  هدنونـش   ) دهد دوس  هک  تسا  ینخـس  راتفگ  نیرتوکین  اریز  نادرگم ، رب  ور  نآ  زا  و  رب ، راک  هب 

نآ نتخومآ  هک  یملع  زا  دوش  یمن  هدرب  دوس  و  دـهدن ، دوس  شبحاـص ) هب   ) هک یئاـناد  رد  تسین  یئوـکین  نادـب  و  دـیامنن ) راـتفر 
(. تسا بهذم  نید و  روتسد  فالخرب  هک  یمولع  وداج و  رحس و  دننام   ) تسین هتسیاش 

ینامز

تمالع ار  دوخ  هب  هیکت  ادـخ  هدرک و  یفرعم  ریذـپان  تسکـش  داـمتعا و  لـباق  ياـههاگ  هیکت  زا  ار  ادـخ  هب  هیکت  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لکوت وا  هب  .تسادـخ  تسد  رد  تردـق  : ) تفگ تشاد و  نایب  دوخ  نادـنزرف  هب  بوقعی  هک  يا  هتکن  .تسا  هدومن  یفرعم  نیلکوتم 

صالخا هجوت و  اب  ادخ  زا  تساوخرد  ماگنه  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  .دننک ) یم  لکوت  ادخ  هب  نیلکوتم  منک و  یم 
رد زیزع  يادـخ  .تسوا  تسد  رد  تیمورحم  شـشخب و  رگید  يوس  زا  دراد و  تسود  ار  نیـصلخم  ادـخ  اریز  وگب ! نخـس  ادـخ  اب 
یم تزع  یهاوخب  ار  سک  ره  يریگ  یم  یهاوخب  سک  ره  زا  یهد و  یم  یهاوخب  سک  ره  هب  ار  تردـق  : ) دـیوگ یم  نینچ  نآرق 

ناـناوجون تشونرـس  مالـسلا و  هیلع  ماـما  .يراد ) تردـق  زیچ  ره  رب  وت  .تسوت  تسد  رد  یبوخ  .تلذ  یهاوخب  ار  سک  ره  یهد و 
دوشن تحاران  یسک  هکنیا  يارب  یلو  هتفرگ  رظن  رد  مدرم  مومع  يارب  ار  همانتیصو  نیا  دش  رکذ  البق  هکیروطنامه  مالـسلا  هیلع  ماما 

.دنک یم  باطخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  ار  بلاطم 

يزاریش دمحم  دیس 

تلعف نا  کناف )  ) هناحبـس هللا  یلا  جـئاوحلا  رئاس  دـئادشلا و  یف  یجتلت  نا  اهدوع  يا  کهلا ) یلا  اهلک  رومالا  یف  کـسفن  یجلا  (و 
، کیلا هراکملا  لوصو  نع  عنام  يا  زیزع ) عنام  و   ) ءوسم کسمی  نا  نم  کل  ظفاح  اـجلم  یلا  يا  زیرح ) فهک  یلااـهئجلت   ) کـلذ

ءاطعلا  ) یلاعت هدیب ) ناف   ) هنم لاوسلا  یف  هناحبس  هریغ  کیرشت  وا  هعمس  وا  ءایر  نودب  کبرل ) هلاسملا  یف  صلخا  و   ) هعنم هزع و  وذ 
هللا نم  ریخلا  بلط  يا  هراختـسالا ) رثکا  و   ) .نیذه نم  یـش ء  ریغ  دـحا  دـیب  سیل  و  كاطعا ، لاوئـسلا  یف  تصلخا  ناف  نامرحلا ) و 

دبعت و نع  ال  هریـصب ، مهفت و  نع  اهب  لمعت  یتح  یتیـصو ) مهفت  و   ) هلمعت نا  نادترت  امیف  ءارالاریخ ، بلطل  يارلا  هلاجا  وا  هناحبس ،
ناف  ) اهبناوج یف  امنا  و  هداجلا ، طسو  یف  یشمی  نمب ال  هیبشت  اهنع ، ضرعت  ناب  احفـص )  ) یتیـصو نع  يا  اهنع ) نبهذت  و ال   ) هعاطا

لمعت مل  هیـصولا و  تملع  اذاف  عفنی ) الوق ال  یف  ریخ  هنا ال  ملعا  و   ) .لوقلا ریخ  نم  تناک  یتیـصوب  تعفتنا  اذاـف  عفن ) اـم  لوقلا  ریخ 
.داسفلا بجوا  ام  رحسلاک و  هملعت  قحلا  نم  نوکی  يا ال  هملعت ) قحی  ملعب ال  عفتنی  و ال   ) اهیف ریخ  ال  اهب ،

يوسوم

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2429 

http://www.ghaemiyeh.com


نم زعا  عنما و  وـه  فـهک  يا  و  زیزع : عناـم  زیرح و  فـهک  یلا  اـهئجلت  کـناف  کـلهلا ، یلا  اـهلک  كروـما  یف  کـسفن  یجلا ء  و 
قلعتی نا  هیلا  عاطقنالا  هللا و  یلا  ءاجتلالا  مهـالا ، مهملا و  ریبکلا  اـهنم و  ریغـصلا  اـهلک  رومـالا  یف  هللا  یلا  عوجرلا  هللا ؟ یلا  ءاـجتلالا 

ءاطعلا و هدـیب  ناـف  کـبرل  هلاـسملا  یف  صلخا  .هل و  همـسر  يذـلا  طرـشلا  نمـض  هطخ و  یف  تاوطخلا  رـصحنت  هترـضحب و  بلقلا 
، بئاوشلا عیمج  نم  دـصقلا  دـیرجت  نع  هرابع  صالخالا  و  صالخالاب ، رما  ءایرلا  نع  یهن  امکف  ءایرلا  دـض  صالخالا  و  ناـمرحلا :

 … صلخم وهف  اهریغ  وا  ءایر  وا  ههاجو  وا  ربک  وا  بجع  نم  رخآ  رما  يا  هتینب  نرتقی  نا  نود  هنم ، ابرقتم  هللا  رمال  الثتمم  یلـص  نمف 
روماملا اذهب  دصقی  ناک  نا  و  صالخالا ، تاجرد  یلعا  وهف  نیرادلا  یف  عفن  عقوت  نود  یلاعت  هللا  هجو  هب  دصق  نا  صالخالا  اذه  و 

هللا اودـبعیل  الا  اورما  ام  و  : ) یلاعت هلوق  یف  صالخالاب  اـنرما  دـق  .هیناـثلا و  هجردـلا  یف  وهف  اـهنع  هعفدـی  ارـش  وا  هسفنل  هرجی  اـعفن  هب 
و لیلقلا …  هنم  كزجی  ملعلا  صلخا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - لاق  و  صلاخلا .) نیدلا  الا هللا  : ) یلاعت لاق  و  نیدلا ) هل  نیصلخم 

عمست امب  هللا  رکذ  سنی  مل  و  هانیع ، يرت  امب  هبلق  لغشی  مل  ءاعدلا و  هدابعلا و  صلخا هللا  نمل  یبوط  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق 
مهملا هیفکیـس  هللا  ناف  هاوس  نمع  هبلق  عطقنا  صالخالا و  مامت  صلخا هللا  اذا  ناسنالا  نا  .هریغ  یطعا  اـمب  هردـص  نزحی  مل  و  هاـنذا ،

کنع نبهذت  یتیصو و ال  مهفت  هراختسالا و  رثکا  .هتبلط و  حجنی  هرما و  یلوتی  هناف  هل  صلخا  نمف  هللادیب  اهلک  رومالا  نا  .هروما  نم 
ریخلا بلط  یه  هراختـسالا و  رثکا  و  هملعت : قحی  ملعب ال  عفتنی  عفنی و ال  ملع ال  یف  ریخ  هنا ال  ملعا  عفن و  ام  لوقلا  ریخ  ناـف  اـحفص 

ناف اهنساحم  رومالا و  مهمب  متهی  نم ال  ضارعا  اهنع  ضرعی  هیـصولا و ال  مهفتی  نا  هیـصوی  مث  هلک  ریخلا  کلمی  يذلا  هناف  هللا ، نم 
هیلع ثح  يذـلا  وه  عفاـنلا  ملعلا  نا  .راـبتعالا  هل  رظنلا و  هیف  قح  کـلذ  هیف  ناـک  اذا  لوقلا  و  هرخـالا ، یف  ایندـلا و  یف  عـفن  اـم  اـهیف 

نم اهریغ  هناهکلا و  هذوعـشلا و  رحـسلا و  عنم  هارن  اذـل  .هعنم و  لب  هنع  یهن  هناف  عفاـنلا  ریغ  ملعلا  اـما  همیلعت ، هملعتب و  رما  مالـسالا و 
یتلا مولعلا  تالاجم  ضعب  یف  ایئافک  صاصتخالا  بجوا  بدالا و  هقفتلا و  بوجوب  رما  امنیب  و  اـهیف ، عفن  ـال  یتلا  وا  هرـضملا  مولعلا 

هوقلا و ملـسملا  عمتجملل  رفوی  ام  لک  هسدنهلا و  بطلاک و  هیعامتجالا  هکرحلا  هایحلا و  هفد  رییـست  یف  جاتحی  عمتجملا و  اهیلا  رقتفی 
- هللا لوسر  لخد  لاق : ع )  ) یـسوم نسحلا  یبا  نع  ثیدـحلا  یفف  هب ، عفتنی  ملع ال  نع  یهن  دـق  یبنلا  يرن  اـنه  نم  .هعنملا و  هزعلا و 

سانلا ملعا  هل : اولاقف  همالعلا ؟ ام  و  لاقف : همالع ، لیقف  اذـه ؟ ام  لاقف : لجرب  اوفاط  دـق  هعاـمج  اذاـف  دجـسملا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
هلهج و ال نم  رضی  ملع ال  كاذ  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - لاقف  لاق : هیبرعلا ، راعـشالا  هیلهاجلا و  مایا  اهئاقو و  برعلا و  باسناب 

وهف نهالخ  ام  همئاق و  هنـس  وا  هلداع ، هضیرف  وا  همکحم  هیآ  هثالث : ملعلا  امنا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - لاـق  مث  هملع ، نم  عفنی 
.لضف

یناغماد

يزاریش مراکم 

ِهِدَِـیب َّنِإَف  ، َکِّبَِرل َِهلَأْسَْملا  ِیف  ِْصلْخَأ  َو.ٍزیِزَع  ٍِعناَـم  ، ٍزیِرَح ٍفْهَک  َیلِإ  اَُـهئِْجُلت  َکَّنِإَـف  ، َکَِـهلِإ َیلِإ  اَـهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف  َکَـسْفَن  ْئِْجلَأ  َو 
َال ٍْملِع  ِیف  َْریَخ  َال  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َعَفََن َو  اَم  ِلْوَْقلا  َْریَخ  َّنِإَف  ، ًاْحفَـص َْکنَع  َّنَبَهْذَـت  اـَل  ،َو  ِیتَّیِـصَو ْمَّهَفَت  ،َو  َهَراَِختْـسِالا ِِرثْکَأ  ، َناَـمْرِْحلا َءاَـطَْعلا َو 

.ُهُمُّلَعَت ُّقِحَی  َال  ٍْملِِعب  ُعَفَْتُنی  َال  ،َو  ُعَْفنَی

همجرت
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ماـگنه هب.يا  هدرپـس  دـنمورین  نـئمطم و  یهاـگهانپ  هـب  ار  دوـخ  ینک  نـینچ  رگا  هـک  راپـسب  ادـخ  هـب  ار  دوـخ  تیاـهراک  ماـمت  رد 
زا رایـسب  تسوا و  تسد  هب  نامرح  شـشخب و  هک  ارچ  نزب ) وا  فطل  ناماد  هب  تسد  اهنت  و   ) ناوخب صالخا  اب  ار  تراگدرورپ  ، اعد

یشناد نخس  نیرتهب  اریز  ، ریگم يرسرس  ار  نآ  نک و  كرد  یبوخ  هب  ار  متیـصو.دزاس  مهارف  تیارب  ار  یکین  ریخ و  هک  هاوخب  ادخ 
.درادن يدوس  دشاب  یمن  نتفرگارف  راوازس  هک  یشناد  تسین و  يریخ  نآ  رد  دشخبن  عفن  هک  یشناد  نادب  دشاب و  دنمدوس  هک  تسا 

ریگم يرسرس  ار  متیصو  ریسفت : حرش و 

ریگم يرسرس  ار  متیصو 

: دهد یم  شدنبلد  دنزرف  هب  رگید  مهم  روتسد  جنپ  مشش ) شخب   ) همان ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یهاـگهانپ هب  ار  دوخ  ینک  نینچ  رگا  هک  راپـسب  ادـخ  هب  ار  دوـخ  تیاـهراک  ماـمت  رد  :» دـیامرف یم  هک  تسادـخ  هب  لـکوت  تسخن 
؛» يا هدرپس  دنمورین  نئمطم و 

َکَـسْفَن  { .تسا نداتـسرف  هانپ  هب  يانعم  هب  « ءاجلا هدـش و« هتفرگ  ندرب  هانپ  ینعم  هب  « ءوجل » زا « ءاـجلا » هشیر زا  « ءیجلأ ( .» 1  } ْئِْجلَأ (َو 
قالطا هاگهانپ  هنوگ  ره  هب  سپس  تسا و  عیسو  راغ  يانعم  هب  « فهک ( .» 2  } ٍفْهَک َیلِإ  اَُهئِْجُلت  َکَّنِإَف  ، َکَِهلِإ َیلِإ  اَهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف 

َو  {، .تسا هدـش  هتفرگ  ندرک  ظفح  يانعم  هب  « ضرق » نزو رب  « زرح » هشیر زا  هدـننک  ظفح  ياـنعم  هب  « زیرح ( .» 3  } ٍزیِرَح  { .تسا هدش 
(. ٍزیِزَع ٍِعناَم 

ببـسم ار  وا  دـنادب و  ادـخ  تسد  هب  ار  ناهج  روما  همه  همـشچرس  ناسنا  هک  یماگنه  تسا  یلاعفا  دـیحوت  هب  نامیا  هدـییاز  لـکوت 
.دناد یم  دوخ  نئمطم  هاگهانپ  ار  وا  درب و  یم  هانپ  وا  هب  تالکشم  همه  رد  ًاعبط  درمشب  بابسالا 

مامت هک  تسا  نیا  هب  هکلب  ، دنیـشنب ادـخ  فطل  دـیما  هب  اهنت  درادرب و  شـشوک  شالت و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  لکوت 
ناماد هب  تسد  تسوا  ناوت  زا  نوریب  نآ  لح  هک  دـنک  یم  دروخرب  یتالکـشم  عناوم و  هب  هک  اجنآ  رد  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  ناوت 

.دوش یم  هریچ  تالکشم  رب  وا  رب  لکوت  اب  دنز و  یم  ادخ  فطل 

وا فطل  ناماد  هب  تسد  اهنت  و   ) ناوخب صالخا  اب  ار  تراگدرورپ  ، اعد ماگنه  هب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  صالخا  هلأسم  هب  هاگ  نآ 
(. َناَمْرِْحلا َءاَطَْعلا َو  ِهِدَِیب  َّنِإَف  ، َکِّبَِرل َِهلَأْسَْملا  ِیف  ِْصلْخَأ  َو  ( ؛» تسوا تسد  هب  نامرح  ششخب و  هک  ارچ  نزب )

هک دنک  یم  ادیپ  نیقی  « هّللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  «ال  دنادب ناسنا  هک  یماگنه  اریز  ، تسا یلاعفا  دیحوت  هب  نامیا  تارمث  زا  زین  صالخا 
یم هچ  ره  ّتین  صولخ  اب  دور و  یم  وا  هناخ  رد  هب  اهنت  درک  ادـیپ  نامیا  رما  نیا  هب  هک  یماـگنه  هب.تسوا  تسد  هب  ناـمرح  اـطع و 
ُّلُک :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ؛ دنکرشم ناراکایر  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب.دهاوخ  یم  وا  زا  دهاوخ 

يراک سک  ره  تسا  كرـش  ییایر  ره  ؛ ِهّللا یَلَع  ُُهباََوث  َناَک    ِ ِهّلل َلِمَع  ْنَم  ِساَّنلا َو  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِساَّنِلل  َلِـمَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ٌكْرِـش  ٍءاَـیِر 
سک ره  دریگب و  مدرم  زا  دیاب  ار  دوخ  شاداپ  دنک  مدرم  يارب 

. { ،ج 2،ص 293،ح 3 یفاک ( . 1 «. } تسادخ رب  وا  شاداپ  دهد  ماجنا  ادخ  يارب  یلمع 
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رگا ادخ و  ریغ  زا  هن  دهاوخب  ادخ  زا  طقف  دـیاب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  ناسنا  هک  دراد  هراشا  زین  تقیقح  نیا  هب  نمـض  رد  هلمج  نیا 
یم ققحت  شناگدنب  تسد  هب  هاگ  شا  هدارا  هک  دناد  یم  ادخ  ار  یعقاو  رثؤم  مه  زاب  دور  یم  ادـخ  ریغ  غارـس  هب  بابـسا  ملاع  قبط 

.تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  زین  َناَمْرِْحلا » َءاَطَْعلا َو  ِهِدَِیب  َّنِإَف   » هلمج دبای و 

(. َهَراَِختْسِالا ِِرثْکَأ  َو  ( ؛» دزاس مهارف  تیارب  ار  یکین  ریخ و  هک  هاوخب  ادخ  زا  رایسب  و  :» دیامرف یم  روتسد  نیموس  رد 

لکشم ناسنا  رب  يا  هلأسم  هاگ  ره  ، تسا فراعتم  لومعم و  مدرم  نایم  رد  زورما  هک  تسا  يا  هراختـسا  یکی  : دراد انعم  ود  هراختـسا 
هراختـسا دور و  یم  ادـخ  اب  تروشم  غارـس  هب  دـنک  لح  دوخ  رب  ار  نآ  تسناوتن  نآ  لها  اب  تروشم  دوخ و  لقع  يورین  اب  هدـش و 

ریخ بلط  ادـخ  زا  دراذـگ  یم  مدـق  هک  يراک  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هراختـسا  مود  يانعم.تسا  راـگدرورپ  اـب  تروشم  یعون 
وا لاق  لاح و  نابز  یلو  دـنک  شالت  نآ  دـننام  تعارز و  تراجت و  رما  رد  ؛ دـنیبب دوخ  تشونرـس  رب  مکاـح  ار  دـنوادخ  ینعی  ؛ دـنک

دیکأت نآ  رب  رایسب  تایاور  رد  هراختسا  زا  عون  نیا.مهاوخ  یم  وت  تمحر  زا  ار  تکرب  ریخ و  ایادخ  ینعی  ؛ دشاب هتمحرب  هّللا  ریختسا 
اب هدنب  چیه  ؛ َُهل َراَخ  اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َراَخَتْـسا  اَم  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا.تسا  هدـش 

.{ راونالاراحب ج 88،ص 224،ح 4 ( . 2 «. } دزاس یم  مهارف  ار  وا  ریخ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  ینامیا 

متیصو :» دیامرف یم  دهد  جرخ  هب  مامتها  وا  يایاصو  اهزردنا و  هب  تبسن  شدنزرف  هکنیا  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يرسرس ار  نآ  نک و  كرد  یبوخ  هب  ار 

ياـنعم تسا و  يزیچ  ره  يور  بناـج و  ياـنعم  هـب  لـصا  رد  « حفـص ( .» 1 (. } ًاْحفَـص َْکنَع  َّنَبَهْذَـت  اـَل  ،َو  ِیتَّیِـصَو ْمَّهَفَت  َو  ( ؛» ریگم
رهق ببـس  هب  هاـگ  وفع و  تلع  هب  هاـگ  ندرک  رظن  فرـص  هک  اـجنآ  زا  تسا و  ندرک  رظن  فرـص  ندـینادرگ و  يور  نآ  يردـصم 

تسا نیا  هلمج  يانعم  تسا و  ّتیصو  ، ّنبهذت لعاف  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  نمـض  رد  - دور یم  راک  هب  انعم  ود  ره  رد  هژاو  نیا  ، تسا
يرسرس ارم  ّتیصو  هک  تسا  نیا  یـسراف  رد  نآ  لداعم  دورن و  وت  رطاخ  زا  ییانتعا  یب  ندنادرگ و  يور  ببـس  هب  نم  ّتیـصو  هک 

.تسا مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ینعی  بطاخم  ّنبهذت  لعاف  تروص  نیا  رد  هدمآ  اهنع  « کنع » ياج هب  خسن  زا  یضعب  رد.ریگم 
{

نیرتـهب اریز  :» دـیامرف یم  دـیامن و  یم  میـسقت  شخب  هس  هب  ، نآ نمـض  ار  اـه  شناد  مولع و  دـنک و  یم  رکذ  نآ  يارب  یلیلد  سپس 
راوازـس تسا ) راب  نایز   ) هک یـشناد  تسین و  يریخ  نآ  رد  دشخبن  عفن  هک  یـشناد  نادـب  دـشاب و  دـنمدوس  هک  تسا  یـشناد  نخس 
(. ُهُمُّلَعَت ُّقِحَی  َال  ٍْملِِعب  ُعَفَْتُنی  َال  ،َو  ُعَْفنَی َال  ٍْملِع  ِیف  َْریَخ  َال  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  ،َو  َعَفَن اَم  ِلْوَْقلا  َْریَخ  َّنِإَف  ( ؛» دشخب یمن  يدوس  تسین  نتفرگارف 

تادابع و ای  دـشاب  تاداقتعا  هنیمز  رد  هاوخ  دـشخب  یم  يرای  هّللا  یلا  برق  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  یمولع  ، دـیفم ياـه  شناد 
.دشخب یم  ییاهر  تسا  یهایسور  رفک و  هیام  هک  يرقف  زا  دنک و  یم  نیمأت  دنموربآ  تروص  هب  ار  وا  يایند  ، ...و قالخا 

یم هافتـسا  رخافت  ای  یمرگرـس و  يارب  نآ  زا  هاـگ  ترخآ و  ریخ  هن  تسا و  نآ  رد  اـیند  ریخ  هن  هک  تسا  ییاـه  شناد  هدوهیب  مولع 
وا فارطا  یهورگ  هک  دید  دجسم  رد  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدش  دراو  فورعم  ثیدح  رد  هچنآ  هیبش  ؛ دوش

هماّلع : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دراد ) ناوارف  شناد  و   ) تسا هماّلع  درم  نیا  : دندرک ضرع  تسیچ ؟ نیا  : دومرف دنا  هتفرگ  ار 
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.تساهنآ راعشا  ّتیلهاج و  مایا  ثداوح  برع و  ياه  بسن  هب  درف  نیرت  هاگآ  صخش  نیا  : دندرک ضرع  تسیچ ؟

دنادن ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  یملع  نیا  ؛ ُهَِملَع ْنَم  ُعَْفنَی  َال  ُهَلِهَج َو  ْنَم  ُّرُـضَی  َال  ٌْملِع  َكاَذ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
ٌهَّنُـس ْوَأ  ٌَهلِداَع  ٌهَضیِرَف  ْوَأ  ٌهَمَکُْحم  ٌهَیآ  ٌهَثاََلث  ُْملِْعلا  اَـمَّنِإ  :» دوزفا سپـس  « درب یمن  يدوس  دـنادب  ار  نآ  هک  سک  نآ  دـنک و  یمن  یناـیز 

ٌهَِمئاَق

ملع و  داعم ) أدـبم و  یـسانش و  ادـخ  هب  طوبرم  لئاسم  رد   ) نشور ياـه  هناـشن  : تسا زیچ  هس  رد  اـهنت  ملع  ؛ ٌلْـضَف َوُهَف  َّنُهاَـلَخ  اَـم  َو 
،ج یفاک ( . 1 «. } تسا یفاضا  نآ  ریغ  تابحتـسم و  اه و  ّتنـس  یقالخا و  روما  هب  طوبرم  مولع  تابجاو و  یهلا و  ماـکحا  هب  طوبرم 

. { 1،ص 32،ح 1

ییاهر رگید  تالکـشم  يرامیب و  رقف و  زا  ار  اهنآ  دـنک و  یم  کمک  مدرم  يایند  يدابآ  نارمع و  هب  هک  ییاـه  شناد  مولع و  هّتبلا 
.دنعفان مولع  زا  هورگ  هس  نآ  يارب  يا  همدقم  عقاو  رد  اریز  ، دندیفم مولع  زا  زین  اهنیا  دشخب  یم 

رد.ردخم داوم  بارش و  دننام  مارح  داوم  دیلوت  هب  طوبرم  مولع  هدبعـش و  رحـس و  ملع  دننام  ؛ تسا راب  نایز  مولع  ، مولع زا  موس  مسق 
بمب دـننام  دزوـمآ  یم  رـشب  هب  ار  یعمج  راتـشک  لـئاسو  هّیهت  هک  یموـلع  ؛ تسا هتـشذگ  زا  رت  ناوارف  موـلع  نـیا  ، اـم زورما  ياـیند 
ناونع هب  هک  ارچ  ، تسا مارح  مالـسا  رظن  زا  شنتفرگ  ارف  نتخومآ و  مولع  هنوگ  نیا  نآ  لاثما  ییایمیـش و  راـبگرم  ياـه  حالـس  ، متا

.دوش یم  بوسحم  مارح  همّدقم 

عفان ریغ  عفان و  مولع  هتکن :

.دشاب دیفم  بولطم و  مولع  همه  هک  تسین  نینچ  لاح  نیع  رد  یلو  ؛ تسا ییانشور  رون و  شناد  ملع و  هک  تسین  کش 

: دنک یم  میسقت  هنوگ  هس  هب  ار  مولع  مالسلا  هیلع  ماما  ، تسا هدمآ  الاب  همان  ّتیصو  رد  هک  هنوگ  نامه 

هاگ یناسنا و  قالخا  ماکحا و  ینید و  فراعم  هب  ملع  دـننام  ؛ دراد يونعم  هبنج  هاگ  ، تسا عفاـن  اـه  ناـسنا  یگدـنز  يارب  هک  یمولع 
نونف ، يزرواشک ، یکشزپ ملع  ریظن  تسا  مزال  اه  ناسنا  يدام  یگدنز  يارب  هک  یمولع  مامت  دننام  ؛ دراد يدام  هبنج 

تالکـشم دوشن  هرادا  لوقعم  روط  هب  ناسنا  يدام  یگدنز  دشابن و  مولع  نیا  رگا  میناد  یم  و....و  نیگنـس  کبـس و  عیانـص  ، یعافد
یهورگ ره  ینعی  هدـش ؛ یفرعم  ییافک  بجاو  ناونع  هب  مالـسا  رد  مولع  نیا  لیلد  نیمه  هب.تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  یناوارف  يونعم 
هزادـنا هب  هتـشر  کی  رد  رگا  ددرگ و  نیمأت  یمالـسا  هعماج  يدام  ياهزاین  همه  اـت  دورب  مولع  نیا  زا  یـشخب  لاـبند  هب  تسا  مزـال 

.دنک یم  ادیپ  ینیع  بوجو  ، دشاب هتشادن  ینایدصتم  یفاک 

دنشاب ملع  راد  مچرپ  دیاب  هکلب  دننامب  بقع  نارگید  زا  مولع  نیا  رد  دیابن  ام  رـصع  رد  صوصخ  هب  نامز  رـصع و  ره  رد  ناناملـسم 
.تسا هدوب  نینچ  نآ  زا  دعب  نرق  دنچ  مالسا و  نیتسخن  نورق  رد  هک  هنوگ  نامه 

تفرـشیپ و زا  نآ  يرادروخرب  هعماج و  تمالـس  یعامتجا و  ماـظن  بیرخت  نآ  هجیتن  هک  تسا  یمولع  ، راـب ناـیز  رـضم و  مولع  اـما 
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.نآ لاثما  یلکلا و  تابورشم  ردخم و  داوم  عاونا  دیلوت  یعمج و  راتشک  ياه  حالس  هب  طوبرم  مولع  دننام  تسا  لماکت 

.دش نایب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  حرش  رد  الاب  رد  نآ  هنومن  هک  ینایز  هن  دراد  يا  هدیاف  هن  هک  تسا  هدوهیب  مولع  موس  مسق 

متفه شخب 

همان نتم 

ِیلَجَأ ِیب  َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُتْدَرْوَأ  ،َو  َْکَیلِإ ِیتَّیِـصَِوب  ُتْرَدَاب  ، ًانْهَو ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَر  ،َو  ًاّنِـس ُْتغََلب  ْدَـق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  ، َّیَُنب ْيَأ 
ِنَِتف يَوَْهلا َو  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْـسَی  ْوَأ  ، یِمْـسِج ِیف  ُتْصُِقن  اَمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  ْوَأ  ، یِـسْفَن ِیف  اَِمب  َْکَیلِإ  َیِْـضفُأ  ْنَأ  َنوُد 

.ِروُفَّنلا ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف  اَْینُّدلا ،

َِلبْقَتْـسَِتل ، َکُُّبل َلِغَتْـشَی  ،َو  َُکْبلَق َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف  .ُْهتَِلبَق  ٍءْیَـش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِهَِیلاَْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  اَـمَّنِإ  َو 
ِجاَـلِع ْنـِم  َتِیفوُـع  َو  ِبَـلَّطلا ، َهَنوـُئَم  َتـیِفُک  ْدَـق  َنوُـکَتَف  ، ُهََـتبِرْجَت ُهَـتَیُْغب َو  ِبِراَـجَّتلا  ُلـْهَأ  َكاَـفَک  ْدَـق  اَـم  ِْرمَأـْلا  َنـِم  َکـِیْأَر  ِّدـِِـجب 

.ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْسا  ،َو  ِهِیتَْأن اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلَذ  ْنِم  َكاَتَأَف  ، َِهبِرْجَّتلا

اه همجرت 

یتشد

شزرا و  مدرک ، باتش  وت  يارب  ّتیصو  نتـشون  هب  تفر ، یتساک  هب  ور  ییاناوت  و  تشذگ ، نم  زا  ینایلاس  مدید  هک  یماگنه  مرـسپ !
مرظن رد  و  مشاـب ،  هدرکن  لـقتنم  وت  هب  ار  منورد  ياـهزار  و  دـسر ، ارف  لـجأ  هک  نآ  زا  شیپ  .مدرمـش  رب  وت  يارب  ار  یقـالخا  ياـه 

شریذپ و  دنروآ ، موجه  وت  هب  ایند  ياه  ینوگرگد  اهشهاوخ و  هک  نآ  زا  شیپ  و  دمآ ، دیدپ  ممسج  رد  هکنانچ  دیآ  دیدپ  یشهاک 
 . دوش هدیشاپ  نآ  رد  هک  تسا  يرذب  ره  شریذپ  هدامآ  هدشن ، هتشاک  نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  اریز  ددرگ ، لکشم  تعاطا  و 

لابقتـسا هب  اـت  ددرگ ، لوغـشم  يرگید  زیچ  هب  وـت  لـقع  و  دوـش ، تخـس  وـت  لد  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک ، باتـش  وـت  تـیبرت  رد  سپ 
زا هچنآ  و  دـنا ،  هتخاس  زاین  یب  نتفای  شالت و  زا  ار  وت  و  دـنا ، هدیـشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت ، ناـبحاص  هک  يورب  ییاـهراک 

 . ددرگ نشور  امش  يارب  دوب  هدنام  ناهنپ  ام  رب  هک  یتاّیبرجت  زا  یخرب  و  هدیسر ، مه  وت  هب  دش ، ام  بیصن  اهنآ  تاّیبرجت 

يدیهش

ار ییاهتلصخ  و  مدرک ، یتسدشیپ  وت  يارب  تیـصو  نیدب  هداتفا ، رد  یتسـس  هب  ما و  هداهن  رـس  تشپ  ار  ینایلاس  مدید  نوچ  مکرـسپ !
نوچمه زین  ما  هشیدنا  ای  دنام ،  هتفگان  وت  هب  مراد  هشیدنا  رد  هچنآ  دبایرد و  ارم  دباتشب و  گرم  هک  شیپ  نآ  زا  مدرمـش ، رب  نآ  رد 

ار وت  ایند  ياهیگدـنبیرف  ای  ددرگ ، بلاغ  وت  رب  یناسفن  ياهـشهاوخ  يا  هراپ  نم  تحیـصن - زا - شیپ  ای  دـناسر ، مه  هب  یناصقن  منت 
نآ رد  هچره  تسا ، هتـشکان  نیمز  نوچمه  ناوج  لد  و  نامرف .- هب  اـن  تخـسرس و  و  نازیرگ - یـشاب  يرتش  نوچمه  سپ  .دـبیرفب 

عطاق يأر  اـب  اـت  دریگ ، رگید  ییاوه  تدرخ  دوش و  تخـس  تلد  هکنآ  زا  شیپ  متخادرپ ، تنتخومآ  بدا  هب  سپ  دریذـپب ،  دـننکفا 
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دوش و هتـشادرب  وت  زا  بلط  جـنر  و  يرادرب ، هرهب  دـندومزآ  دـندوب و  نآ  یپ  رد  تبرجت  نادـنوادخ  هچنآ  زا  و  يرآ ، راـک  هب  يور 
یم شکیرات  یهاگ  هچنآ  دوش  نشور  وت  يارب  و  میدیـسر ، نادب  تبرجت - هب  ام - هک  دسر  نآ  وت  هب  سپ  .دتفین  ندومزآ  هب  تزاین 

.میدید

یلیبدرا

زا مدش  هدایز  هک  ار  دوخ  مدید  لاس و  تصـش  زا  هتـشذگ  رد  هک  ما  هدیـسر  هک  ار  دوخ  مدید  نوچ  هک  یتسردب  نم  كرـسپ  يا  و 
نم و لجا  نمب  دیامن  باتش  هکنآ  زا  شیپ  ّتیصو  نآ  زا  ار  اهتلصخ  مدروآ  وت و  يوسب  دوخ  ندرک  تیـصوب  متفاتـش  یتسـس  يور 
رد ما  هتفای  ناصقن  هک  نانچمه  دوخ  هشیدـنا  رد  موش  ریذـپ  ناصقن  هکنآ  ای  حـیاصن  زا  تسنم  ریمـض  رد  هچنآ  وتب  مناسرب  هکنآ  یب 

هدشن مار  نوچمه  یشاب  سپ  ایند  ياه  هنتف  سفن و  ياوه  ياه  هبلغ  زا  یخرب  وتب  تحیصن  ندیناسر  رد  ارم  دریگ  یـشیپ  ای  دوخ  نت 
دوش هتخادنا  هچنآ  دشاب  هدیدن  مخت  چیه  هک  تسیلاخ  نیمز  نوچمه  تسا  هدیسر  رون  هک  یسک  لد  هک  یتسردب  شکرس و  هدنمر 
یهن يور  ات  وت  لقع  دوش  لوغشم  وت و  لد  بدا  میلعتب  دوش  تخـس  هکنآ  زا  شیپ  وتب  متفاتـش  سپ  ارنآ  دنک  لوبق  يزیچ  زا  نآ  رد 
سپ ار  دوخ  ناحتما  ار و  دوخ  تجاح  شیامزآ  لها  وت  يارب  دـنا  هدرک  تیافک  هچ  نآ  هب  راب  راک و  زا  دوخ  هشیدـنا  دـهج  دـجب و 

میدمآ هچنآ  یتبرجت  ملع  نآ  زا  وتب  دمآ  سپ  ندومزآ  جالع  زا  هدش  راگتـسر  بلط و  جنر  زا  زاین  یب  هدـش و  هدرک  تیافک  یـشاب 
نآ رد  نآ  زا  ام  رب  دوب  کیرات  هک  دوب  رایسب  هچنآ  وت  يارب  دش  ادیوه  رایسب و  تمحزب  نآب 

یتیآ

ترداـبم زردـنا  نیا  نتـشون  هب  دراد ، ینوزف  رد  يور  میناوتاـن  یتسـس و  ما و  هدیـسر  يریپ  نس  هب  مدـید  هـک  یماـگنه  دـنزرف ، يا 
ای .میوـگب  وـت  اـب  مراد  لد  رد  هـچنآ  مناوـتن  دروآ و  باتـش  نـم  رب  گرم  هـکنآ  زا  شیپ  مدروآ ، ار  ییاهتلـصخ  نآ  رد  مدـیزرو و 

، مهد زردنا  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  ای  .دیآ  دیدپ  ناصقن  روتف و  زین  ما  هشیدنا  رد  دیآ ، یم  دیدپ  ناصقن  روتف و  مسج  رد  هک  هنوگنامه 
دروآ یمن  نامرف  هب  رـس  هک  يوش  هدنمر  يرتشا  نوچ  وت  .دنادرگ و  شیوخ  نوتفم  ار  وت  ناهج  نیا  دیآ و  بلاغ  وت  رب  سفن  ياوه 

شدریذـپب و دـننکفا ، نآ  رد  مخت  ره  هک  تـسا  هتـشکان  نـیمز  ناـنوچ  هتـساخون ، ناـناوج  لد  .دـتفین  رگراـک  وـت  رد  نـم  زردـنا  و 
.مزومآ یم  وت  هب  بدا  زا  يزیچ  دیارگ ، اهزیچ  رگید  هب  تدرخ  دوش و  ریذپانزردنا  تخس و  تلد  هکنآ  زا  شیپ  زین  نم  .شدرورپب 

لصاح دنا ، هدومزآ  شیوخ  کحم  هب  دنا و  هدوب  نآ  راتـساوخ  تبرجت  لها  هچنآ  زا  شیوخ  هرهب  يزادرپراک و  هب  مامت ، ّدج  هب  ات 
هب جـنر  لمحت  اـب  اـم  هک  دـسر  نآ  وت  هب  بدا  زا  رذـگهر ، نیا  رد  .يریگرـس  زا  نومزآ  دوخ ، هک  يوشن  نآ  دـنمزاین  رگید  ینک و 

.ددرگ نشور  وت  يارب  هدوب  کیرات  ام  يارب  هک  قیاقح  نآ  میا و  هدروآ  تسد 

نایراصنا

رد ،و  مدومن یتسدشیپ  وت  هب  متّیصو  هب  گرم  زا  شیپ  مدرک ، هدهاشم  یتسس  هب  ور  ار  میاوق  ،و  مدید هدروخلاس  ار  دوخ  نوچ  ! مرـسپ
رد هکنانچ  مبای  ما  هشیدنا  رد  یـصقن  ای   ، مناسرب وت  هب  مراد  رطاخ  رد  هچنآ  مناوتن  هکنیا  فوخ  زا  مدرک  تبث  یبوخ  ياه  همانرب  نآ 

هجیتن رد  ، دروآ موجه  وت  هب  ایند  ياهتفآ  ای  دوش  هریچ  وت  رب  یناسفن  ياهـشهاوخ  زا  يا  هراـپ  نم  تیـصو  زا  شیپ  اـی  ، ما هتفاـی  مندـب 
زا شیپ  نیا  رب  انب   . دریذـپ یم  دوش  هتخیر  نآ  رد  يرذـب  ره  ، تسا یلاخ  نیمز  دـننامه  ناوج  لد  اعطق.يربن  ناـمرف  يوش و  هدـیمر 
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يروما يروآ ، يور  تروما  هب  يّدـج  یمزع  اب  ات  ، مدرک وت  يزومآ  بدا  هب  مادـقا  ددرگ  راتفرگ  تزغم  و  دوش ، تخـس  تلد  هکنآ 
و  ، يا هتـشگ  هدوسآ  هرابود  هبرجت  زا  ،و  هدش تیافک  بلط  تمحز  زا  وت  ،و  دنا هدیـشک  ار  نآ  ندرک  هبرجت  تّقـشم  هبرجت  لها  هک 

 . تسا هدیدرگ  نشور  وت  يارب  هدنام  هدیشوپ  ام  رب  هچنآ  زا  یتمسق  ،و  هدیسر وت  تسد  هب  میدوب  نآ  هبرجت  ددص  رد  ام  هچنآ 

حورش

يدنوار

ریعبلا لثم  ریصتف  يا  روفنلا  بعصلاک  نوکیف  هلوق  .ناتحیحص و  ناتیاورلا  .ایدعتم و  امزال و  نوکی  صقنف  ییار  یف  صقناول  يور  و 
بلاغلا لثم  رفانلا  و  ناوخلا ، لثم  مسا  وه  و  رافن ، اهب  ورفنت  هبادلا  ترفن  .لولذلا و  ضیقن  بعصلا  .قاطی و  ابعص ال  الحف  راص  يذلا 

یـشلا ء وه  و  ینعمب ، هبلطلا  هیغبلا و  .لقعلا و  بللا : .ابلـص و  ادیدش  ایـساق  ریـصی  وسقی : .باشلا و  ثدحلا : .هغلابملا و  ءانب  روفنلا  و 
توملا لبق  هیصولا  هذه  تبتکف  نسلا  ربکل  یـسفن  فعـض  تیار  هدعب : لاق  اهلمجا  یتلا  ایاصولا  مالـسلا  هیلع  لصف  امل  .بولطملا و 

و اهیف ، عرزلا  لهسی  اهیف  ءانب  ضرا ال  هلزنمب  هناف  خیاشملا  بولق  فالخب  اعیرس ، هلبقی  یـش ء و  لک  لمتحی  نابـشلا  تلقف  کلجال ،
، هنسلا باتکلا و  نم  هتمهف  ام  براجتلاب و  هتملع  ام  بلط  کتیفک 

يردیک

.لبالا یف  لصالا  و  هار : امم  رفنی  نم  لکل  لثم  روفنلا : بعصلاک  نوکیف 

مثیم نبا 

، نم كرـسپ  يا  .تبغر  دروم  بولطم ، هیغب : .تسوپپ  یـضفا : .يرگید  رب  نتفرگ  یـشیپ  تعرـس و  هردابم : .یتسـس  یناوتاـن ، نهو :
باتش وت  يارب  اهتیصو  نیا  نتـشون  هب  ور  نیا  زا  تسا  ینوزف  هب  ور  ما  یناوتان  یتسـس و  مدید  و  متفای ، هدروخلاس  ار  دوخ  نم  نوچ 

ارم ناـبیرگ  گرم  منک  وگزاـب  وـت  هب  مراد  لد  رد  ار  هچنآ  هک  نآ  زا  شیپ  اداـبم  اـت  مدوـمن  داریا  هلمج  نآ  زا  ار  یلیاـضف  و  مدرک ،
ياه هنتف  ای  وت و  سفن  ياهشهاوخ  زا  یضعب  ای  دیآ و  دیدپ  یصقن  ما  هشیدنا  رد  منیب  یم  یتساک  منت  رد  هک  روط  نامه  ای  و  دریگب ،

یمخت ره  تسا ، یلاخ  نیمز  دننامه  ناوج  صخش  لد  اریز  يوش ، شکرس  رتش  نوچمه  سپ  دریگ ، تقبس  نم  رب  وت  هب  تبسن  ایند 
اب ات  دوش  يراک  مرگرس  تلقع  تخـس و  تلد  هک  نیا  زا  شیپ  مدرک ، مادقا  وت  ندیناهاگآ  هب  سپ  .دنایور  یم  دنناشفیب  نآ  رد  هک 

جنر زا  ات  تسا  هتخاس  زاین  یب  ندومزآ  زا  ار  وت  نارگید  شیامزآ  هک  ییاهزیچ  رد  ینک ، دروخرب  روما  اـب  دوخ ، هشیدـنا ي  تیاـهن 
اما دوب  کیرات  ام  يارب  هک  هتکن  اسب  دیسر ، وت  هب  میدیسر  ام  هچنآ  هب  بدا  زا  سپ  یـشاب ، فاعم  نومزآ  راک  زا  رانکرب و  شیامزآ 

تیـصو نیا  رب  ار  وا  هک  ییاـه  هزیگنا  زا  یخرب  هب  راوـگرزب  نآ  لوا : دـصقم  تسا : دـصقم  دـنچ  شخب  نیا  رد  .دـش  نـشور  وـت  رب 
تصش زا  شفیرش  رمع  هک  اریز  فعض ، یتسس و  شیازفا  ساسحا  الاب و  نس  هب  ترضح  نآ  ندیسر  تسا : هدومرف  هراشا  هتشاداو ،
دومرف تیصو  هب  مادقا  نیاربانب  تسا ، رکذ  دروم  تایصوصخ  زا  یکی  عوقو  زا  سرت  رمع ، زا  دح  نیا  همزال ي  و  دوب ، هدرک  زواجت 

ادابم لوا : تسا : هدرمشرب  ار  اهتلصخ  نآ  زا  دروم  هس  ترضح ، .تسا  هب  لوعفم  الاصخ  هملک ي  .تفاتـش  وا  رب  مزال  شرافـس  هب  و 
یتساک شا  هشیدـنا  رد  ادابم  مود : .دریگب  ار  وا  نابیرگ  دـنک ، وگزاب  تمکح  دـنپ و  زا  دراد  لد  رد  هچنآ  يو  هکنآ  زا  شیپ  گرم 
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زا هجیتن  رد  دـبای ، یم  شهاک  تساوق - نیا  لماح  هک  یحاورا  فعـض  تلع  هب  یناسفن  ياوق  رمع  نتفر  الاب  عقوم  اریز  دـیآ ، دـیدپ 
رب یناـسفن  ياهـشهاوخ  اداـبم ) هک  دوب  نیا  زا  ترـضح  نآ  سرت  : ) موـس .دوـش  یم  هتـساک  حیحـص  تارظن  بسک  لـقع و  تیلاـعف 

لـقع و زا  يوریپ  تهج  رد  شا  یناـسفن  ياوق  ددرگن و  تیبرت  یناوج  ناوـفنع  رد  رگا  دـنزرف  اریز  دـنریگ ، تقبـس  وا  ياهـشرافس 
هب و  دزاس ، لیامتم  دوخ  ياهتساوخ  فرط  هب  ار  وا  شا  یناویح  ياوق  هک  تشاد  دهاوخ  ار  یگدامآ  نیا  دوشن  هتخاس  وا  اب  یماگمه 

هتـسیاش ي هچنآ  تقیقح و  هار  زا  دروخ  یم  بیرف  هجیتـن  رد  دوش ، هدیـشک  سوه  اوه و  هار  رد  شـسفن  ياوق  ندرب  راـک  هب  تمس 
هب وا  بذـج  نتـشاداو و  هک  تسا  نیا  هیبشت  هجو  .ددرگ  یم  یندـشن  مار  یـشکرس ، رتـش  نوچمه  تروص  نیا  رد  .دـنامزاب  تسوا 

راوشد يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  تهج  رد  نآ  نتخاـس  مار  شکرـس و  رتش  يربهار  هکناـنچ  ددرگ ، یم  راوشد  تقیقح  قح و  تمس 
هک تسا  هداد  هجوت  يرمضم  سایق  هلیـسو  هب  يو  لد  رد  بدا  رذب  ندناشفا  بدا و  هب  شیارگ  ترورـض  رب  ار  دنزرف  سپـس  .تسا 

هچنآ و  تسا : هدرک  هراشا  دوخ  هتفگ ي  نیا  اب  هبـش  هجو  هب  .دشاب و  یم  هتلبق ، هلمج ي ، ات  ثدحلا  بلق  امنا  ترابع و  نآ  يارغص 
ریغ یتدـیقع و  شقن  عون  ره  زا  یلاخ  ناوجون  بلق  نوچ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  حیـضوت  .دریذـپ  یم  دـنناشفیب ، نیمز  لد  رد 

هب هدومرف  هیبشت  ار  نآ  دننک ، میـسرت  نآ  رد  هک  تسا  دب  کین و  زا  یـشقن  عون  ره  شریذپ  هدامآ ي  تیبرت  نیا  اب  تسا و  یتدـیقع 
ره دوش : یم  نینچ  سایق  ياربک  بیترت  نیا  هب  .دنناشفیب  نآ  رد  هک  تسا  يرذب  عون  ره  ياریذپ  هک  تعارز  هایگ و  زا  یلاخ  ینیمز 

نیا زا  شیپ  ور  نیا  زا  .درک  سرغ  نآ  رد  ار  تمکح  لاهن  دـناشفا و  نآ  رب  بدا  رذـب  زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  دـشاب ، روط  نآ  هک  یلد 
زا يرگید  هزیگنا ي  هب  سپس  .درک  وا  بدا  هب  مادقا  دیاب  دوش ، مرگرس  لطاب  روما  هب  دریگب و  تواسق  قح  يوریپ  يارب  يو  لد  هک 

هچنآ زا  دوخ  هشیدنا  تیاهن  رظن و  تقد  اب  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، هدومرف  هراشا  بدا  هب  شندرک  مادـقا  يارب  ییاهن  ياه  هزیگنا 
شناد زا  دوش و  فاعم  يراک  هبرجت  شیامزآ و  جـنر  زا  یملع  ياهفدـه  هب  لوصو  يارب  ات  دـنک  لابقتـسا  دـنا  هدومزآ  هبرجت  لـها 

.ددرگ و نشور  وا  يارب  اما  تسا  هدوب  کیرات  اهنآ  يارب  يزیچ  هک  اسب  دسرب و  دنا ، هدیـسر  نادـب  هبرجت  لها  هک  هچنآ  هب  یبرجت ،
یم رارق  سرتسد  رد  راکشآ  نشور و  يا  هنوگ  هب  شـشناد  دوش و  یم  رادروخرب  شناد  لالز  زا  هک  یـسک  نیب  تسا  هتـشاذگ  قرف 

لیـصحت هار  رد  هدومن و  شـشوک  شالت و  هک  یـسک  نیب  و  تسا ، یفاک  شیارب  دروم  نیا  رد  شناد  بسک  تمحز  اـهنت  هک  دریگ 
رد هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  مامت  .تسا  هدـش  وربور  تاهبـش  یکیراـت  اهدـیدرت و  نیگمهـس  جاوما  اـب  هتـشگ و  تمحز  لـمحتم  ملع 
هار رد  هک  ییاهیتخـس  همه ي  اب  رگا  هبرجت  بابرا  اریز  تسا ، رثوم  بدا ، تمکح و  ینعی  نآ  ياوتحم  هب  لمع  تیـصو و  شریذـپ 

ار نآ  تمحز  نودب  دشوکب و  هک  تسا  رت  هتسیاش  وا  يارب  سپ  دنا ، هدرک  ششوک  شالت و  نآ  لیـصحت  رد  هتـشاد ، دوجو  شناد 
: ینعی  ) وا هک  بـلطم  نـیا  هـب  یهگناو  .تـسا  هـتخادرپ  دوـخ  یملع  تـالامک  نتـشیوخ و  يرترب  هـب  مود : دـصقم  .دروآ  تـسد  هـب 
هدومرف و هراشا  دشاب ، یم  شدنزرف  هب  میلعت  هتـسیاش ي  هک  یفراعم  مولع و  هب  زین  تسوا و  تبحم  هجوت و  تیاهن  دروم  شدـنزرف )

نخـس شریذـپ  يارب  يو  نتخاس  هدامآ  اهنیا  ماـمت  زا  وا  فدـه  تیاـهن  رد  و  دزادرپ ، یمن  يرگید  زیچ  هب  دـنک و  یم  اـفتکا  نادـب 
یم مزال  دوخ  دوصقم  شریذپ  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  دوخ و  تلیـضف  رکذ  زا  وگنخـس  کی  فدـه  هک  روط  نامه  .تسا  شیوخ 

، دنک عناق  ار  ناگدنونش  هک  تسنآ  دناد ،

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

هتشذگرد هک  یلاس  هب  مدیـسر  هک  انـس ) تغلب  دق   ) ار دوخ  مدید  نوچ  نم  هک  یتسرد  هب  ینتیار ) امل  ینا   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) ای  )
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( کیلا یتیـصوب  ترداب   ) لاح فعـض  یتسـس و  يور  زا  مدـش  دایز  هک  اـنهو ) دادزا   ) ار دوخ  مدـید  و  ینتیار ) و   ) لاـس تصـش  زا 
هکنآ ات  یلجا ) لجعی  نا  لبق   ) تیصو نآ  زا  ار  اهتلصخ  مدروآ  و  اهنم ) الاصخ  تدروا  و   ) وت يوس  هب  نم  ندرک  تیـصو  هب  متفاتش 

زا تسا  نم  ریمـض  رد  هچنآ  هب  یـسفن ) یف  امب   ) وت هب  مناسرب  هکنآ  یب  کیلا ) یـضفا  نا  نود   ) نم لجا  نم  هب  دـیامن  باتـش  اداـبم 
هکنانچمه یمـسج ) یف  تصقن  امک   ) دوخ هشیدـنا  رد  موش  ریذـپ  ناصقن  هک  ادابم  هکنآ  ای  ییار ) یف  صقنا  وا   ) ظـعاوم حـیاصن و 

ضعب  ) وت يوس  هب  تحیصن  ندیناسر  رد  ارم  دریگ  شیپ  هکنآ  ای  کیلا ) ینقبسی  وا   ) اوق فعض  ببس  هب  دوخ  نت  رد  ما  هتفای  ناصقن 
بعـصلاک  ) وت یـشاب  سپ  نوکتف )  ) تسا مایا  عناوم  ضرغ  .ایند  ياه  هنتف  و  ایندـلا ) نتف  و   ) اوه ياه  هبلغ  زا  یـضعب  يوهلا ) تابلغ 

( هیلاخلا ضرالاک   ) تسا هدیـسر  ون  هک  یـسک  بلق  هک  یتسرد  هب  و  ثدحلا ) بلق  امنا  و   ) شکرـس هدنمر  هدشن  مار  وچمه  روفنلا )
( هتلبق  ) يزیچ زا  نیمز  نآ  رد  دوش  هتخادـنا  هچنآ  یـش ء ) نم  اهیف  یقلا  ام   ) دـشاب هدـیدن  یمخت  چـیه  هک  تسا  یلاخ  نیمز  وچمه 

هکنآ زا  شیپ  کبلق ) اوسقی  نا  لبق   ) ادـخ هار  رد  ار  بدا  میلعت  وت  هب  متفاتـش  سپ  بدالاب ) کـتردابف   ) ار نآ  دریذـپب  دـنک و  لوبق 
دهج دج و  هب  یهن  يور  ات  کیار ) دجل  لبقتستل   ) هاوخرطاخ روما  هب  وت  لقع  دوش  لوغـشم  و  کبل ) لغتـشی  و   ) وت لد  دوش  تخس 

شیامزآ هبرجت و  لها  براجتلا ) لها   ) وت يارب  زا  دنا  هدرک  تیافک  هچنآ  هب  كافک ) دق  ام   ) راب راک و  زا  رمالا ) نم   ) دوخ هشیدـنا 
جنر زا  بلطلا ) هنوم   ) زاـین یب  هدـش و  هدرک  تیاـفک  تیفک ) دـق   ) وت یـشاب  سپ  نوکتف )  ) دوـخ هبرجت  تجاـح و  هتبرجت ) هتیغب و  )

یبرجت ملع  زا  وت  هب  دمآ  سپ  کلذ ) نم  كاتاف   ) ندومزآ هجلاعم  زا  هبرجتلا ) جالع  نم   ) هدش راگتسر  و  تیفوع ) و   ) ندومن بلط 
انیلع ملظا  امبر  ام   ) وت يارب  دش  ادیوه  و  کل ) نابتسا  و   ) رایسب تمحز  هب  میدومن  نآ  بلط  ودب و  میدمآ  ام  هچنآ  هیتان ) انک  دق  ام  )

نآ زا  ام  رب  دوب  کیرات  هچنآ  هنم )

یلمآ

ینیوزق

نم يار  توق و  دیازفا و  یم  نم  فعض  نهو و  زور  ره  هک  مدید  هدش و  رادلاس  ریپ و  ار  دوخ  مدید  نوچ  قیقحت  هب  نم  كرسپ  يا 
مناشک هکنآ  زا  شیپ  نمب  دنک  لیجعت  لجا  هکنآ  هلمج  زا  دهد  يور  عناوم  تالاح و  هکنآ  زا  شیپ  وت  تیـصوب  متفاتـش  دـهاک  یم 

مدرک صقان  ای  منک  تیصو  ناب  مهد و  مالعا  ارت  هک  مراد  رطاخ  رد  هچنآ  ینعی  تسا  نم  سفن  رد  هچنآ  ارت  مهد  مالعا  وت و  يوسب 
ارم دـنک  یـشیپ  ای  ددرگ  یم  سوکنم  قلخ  دـنک و  یم  عجارت  توق  لقع و  اهیریپ  رد  هچ  مسج  رد  ما  هتـشگ  صقان  هچنانچ  يار  رد 

دادعتسا تحیصن و  لوبق  زا  هعنام  تالاح  نم  تیصو  زا  شیپ  ارت  دباینرد  ینعی  ایند  نتف  اهشهاوخ و  يوه و  تابلغ  یضعب  وت  يوسب 
شکرس رتش  وچمه  نامز  نآ  یشاب  سپ  لد  رد  اهشهاوخ  ایند و  بح  نکمت  دالوا و  لام و  قیالع  لثم  ایند  ياهنتف  زا  تیـصو  ریثات 

مخت اجنآ  هک  تسا  یلاـخ  نیمز  وچمه  ناوج  صخـش  لد  هک  یتسردـب  هچ  خـلا ) ..اـمناف   ) هدـندرگن عیطم  هدـنربن و  ناـمرف  هدـنمر 
يوهلا فرعا  نا  لبق  اهاوه  یناتا  تیبلا ) اذه  لئاق  هللا  محر   ) دریذـپ تیبرت  دریگرد و  دوش  هدـنکفا  اجنآ  هک  مخت  ره  دـنا  هدـنکفاین 

مکح و عماوج  نید و  بادآ  ینعی  بداب  ارت  میدرک  تردابم  سپ  لوالا  بیبحلل  الا  بحلا  ام  اضیا : لیق  انکمتف و  ایلاخ  ابلق  فداصف 
مومهب ددرگ  لغتشم  تلقع  دریذپن و  تحیصن  سپ  يوه  تابلغ  زا  ددرگ  یـساق  تلد  هکنآ  زا  شیپ  متخومآ  ار  تربع  ملع و  عفاون 

راک نیا  زا  ددرگ  فیعـض  دـنک و  هک  شیپ  نآ  زا  ینعی  دوخ  يار  يزیت  هب  يریذـپرد  يروآ و  يور  ات  دـنکن  دوس  هظعوم  سپ  ایند 
نآ هبرجت  تقشم  تمحز  یب  بلط و  تنوم  جنریب  سپ  ارنآ  هبرجت  يراکبلط و  وت  زا  تراجت  بابرا  دنا  هدرک  تیافک  قیقحتب  هچنآ 

نید و ملع  زا  میدرب  یم  جـنر  نآ  بلط  رد  میتسج و  یم  ام  هچنآ  ینعی  ارنآ  میدـمآ  یم  ام  میدوب  هچنآ  ارت  دـمآ  سپ  ینک  لـصاح 
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هار رد  اههبـش  ینعی  اهنآ  زا  ام  رب  دوب  یم  کیرات  هک  دوب  اسب  هچنآ  يارب  زا  تشگ  نشور  دـمآ و  وت  دزن  ناگیار  اهتربع  اـهتمکح و 
ياهتربع هرـصبم و  مولع  تسا و  هیلقع  مکح  بادآ  ایاصو و  نیا  مظعم  هکنادـب  داتفا  یم  اهتریح  رظن  لوا  رد  دـش و  یم  يراـط  نآ 

لئاسم رد  رصحنم  هن  دشاب  لئاسم  نیا  نیرصبتسم  دزن  نید  ملع  رد  مهم  کش  یب  ایند و  نید و  رماب  قلعتم  هعفان  ياهتبرجت  هرکذم و 
ار نیقی  لها  بدا  نید و  ملع  دـنا  هتفاین  لـضاف  بیـصن  نید  بدا  زا  هک  ناـمز  نیا  مدرم  يرایـسب  مارح و  لـالح و  مـالک و  هاـقف و 

دنسانش زیزع  باتک  رهاظ  ریسفت  ثیدح و  تاملک  حیحصت  يواتف و  ماکحا  هقف و  لئاسم  رد  رصحنم 

یجیهال

نا نود  یلجا  یب  لجعت  نا  اهنم  الاصخ  تدروا  کیلا و  یتیصوب  ترداب  انهو ، دادزا  ینتیار  انس و  تغلب  دق  ینتیار  امل  ینا  ینب  يا  »
، ایندـلا نتف  يوهلا و  تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبـسی  وا  یمـسج ، یف  تصقن  امک  ییار ، یف  صقنا  نا  وا  یـسفن ، یف  امب  کـیلا  یـضفا 

کبلق وسقی  نا  لبق  بدالاب  کتردابف  هتلبق ، یش ء  نم  اهیف  یقلا  ام  هیلاخلا ، ضرالاک  ثدحلا  بلق  امنا  .روفنلا و  بعـصلاک  نوکتف 
بلطلا و هنووم  تیفک  دـق  نوکتف  هتیرجت ، هتیغب و  براجتلا  لها  كاـفک  دـق  اـم  رمـالا ، نم  کـیار  دـجب  لبقتـستل  کـبل  لغتـشی  و 

« .هیف انیلع  ملظا  امبر  ام  کل  نابتسا  هیتان و  انک  دق  ام  کلذ  نم  كاتاف  هبرجتلا ، جالع  نم  تیفوع 

یم داـیز  هک  ار  دوـخ  مدـید  يرایـسب و  نس  هب  ما  هدیـسر  هک  ار  دوـخ  مدـید  هک  یتـقو  رد  نم  هک  قـیقحت  هب  نم  كرـسپ  يا  ینعی 
تهج زا  تیصو  نآ  زا  ار  ییاهتلـصخ  مدرک  داریا  وت و  يوس  هب  نم  ندرک  تیـصو  هب  مدرک  تردابم  ار ، یتسـس  فعـض و  منادرگ 
هکنیا اـی  تسا ، نم  لد  رد  هک  ار  يزیچ  وت  يوس  هب  مناـسرب  هکنیا  زا  شیپ  نم ، گرم  نم  هب  دـنک  باتـش  هکنیا  زا  نتـشاد  تهارک 

وت يوس  هب  ارم  دریگ  یـشیپ  ای  نم ، ندـب  ياوق  رد  متفای  ناصقن  هکناـنچ  توم ، ياهـضرم  بیرقت  هب  نم ، رکف  رد  دوش  عقاو  یـصقن 
رتش لثم  وت  یشاب  سپ  ایند ، زا  نم  تلحر  هصغ ي  نم و  لتاق  رب  مشخ  بضغ و  دننام  ایند ، ياهداسف  هرهاق و  ياهشهاوخ  زا  یضعب 

زا يزیچ  زا  نآ  رد  دوش  هتخادنا  هک  یتقو  ره  عرز ، تشک و  زا  یلاخ  نیمز  لثم  رگم  هدیسرون  لد  تسین  هدش و  یشحو  تخـسرس 
نازحا و هب  وت  لد  ددرگ  تخـس  هکنآ  زا  شیپ  نداد  بدا  هب  ار  وت  نم  مدرک  ترداـبم  سپ  .ددرگ  نآ  ندـینایور  لـباق  ار  تاـبوبح 
هک يزیچ  هب  راک  زا  وت  ریبدت  شالت  یعس و  اب  يروآور  هکنیا  ات  بئاون ، بئاصم و  رد  ربص  ریبدت  هب  وت  لقع  ددرگ  لوغشم  مومه و 

تیافک هک  قیقحت  هب  وت  یـشاب  سپ  ار ، نآ  ندرک  هبرجت  ار و  نآ  ندرک  بلط  هبرجت  نابحاص  ار  وت  دنا  هدرک  تیافک  هک  قیقحت  هب 
زا يا  هدـش  هدرک  تیاـفک  هک  قیقحت  هب  وت  یـشاب  سپ  ار ، نآ  ندرک  هبرجت  ار و  نآ  ندرک  بلط  هبرجت  ناـبحاص  ار  وـت  دـنا  هدرک 

، نداد بدا  نآ  تهج  زا  تلوهـس  هب  ینعی  وت  هب  دیـسر  سپ  ندرک ، هبرجت  جالع  زا  يا  هدـش  هتـشاد  فاـعم  ندرک و  بلط  تقـشم 
هدوب یفخم  هک  دوب  اسب  هک  يزیچ  نآ  رد  وت  يارب  زا  دش  رهاظ  تقـشم و  هب  ینعی  نآ  هب  میدیـسر  هک  ام  میدوب  قیقحت  هب  هک  يزیچ 

.ام رب  تسا 

یئوخ

همادقا ببس  نایب  یلا  لصفلا  اذه  یف  ع )  ) راشا دق  ینعملا : مالغلا ، باشلا و  ثدحلا :) ، ) لصوا یـضفا :) ، ) فعـضلا نهولا :) : ) هغللا
نا نیبف  لاملا  یف  جراوخلا  لبق  نم  لاوهالاب  یلتبم  لاحلا  رـسکنم  لابلا  شوشم  نیفـص  نم  هفارـصنا  یف  الجاع  هیـصولا  هذـه  هباتکل 

حراشلا لاق  .هظعوملا  هعفنی  الف  داـسفلا  یف  قرغی  نا  لـبق  دولوملا و  لـبق  نم  تقولا  توف  يارلا و  صقن  لـجالا و  نم  فوخلا  هببس 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2439 

http://www.ghaemiyeh.com


نا زوجی  هنا ال  لاق : نم  لوق  نالطب  یلع  لدی  اذه  ییار ) یف  صقنا  وا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق رـصم :) ص 66 ج 16 ط   ) یف یلزتعملا 
( ایندـلا نتف  يوهلا و  تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبـسی  وا  : ) نسحلل هلوق  کلذـک  کلذ و  لاثما  نع  موصعم  مامالا  نا  و  هیار ، یف  صقنی 

هفیـصوت یف  هولغ  یلعب و  صالخالل  هراهظا  عم  لوقا : .ایندلا  نتف  نع  يوهلا و ال  تابلغ  نع  مصعی  نا  بحی  مامالا ال  نا  یلع  لدـی 
سیل ام  ع )  ) نسحلل هل و  مالک  نم  دافتساف  ماقملا  اذه  یف  بصنلا  هیلع  بلغ  هناک  هروهشملا  هدئاصق  یف  حرشلا و  نم  دروم  ریغ  یف 

الاثم نوکیل  هیصخشلا  تایصوصخلا  نع  ادرجم  مهئانبا  نیدلاولا و  هماع  لاح  یلا  رظنی  هیصولا  هذه  جارخا  نا  نم  انلق  امل  دوصقمب ،
یلع دـیزی  تقولا  اذـه  یف  نسحلا  رمع  و  فیک !؟ امهیف ، هسادـقلا  همامالا و  ماقم  هدـلو و  همـصع  هتمـصع و  یفانت  و ال  لکلل ، اعفان 

مالکلا و اذهب  کلذ  دعب  هیبری  نا  ع )  ) دـصقی الف  دروم  ریغ  یف  همامالاب  هیلع  صن  سانلا و  هماع  دـنع  هفالخلل  لهاتـسا  دـق  نیثالث و 
رد موش  یم  رت  تسـس  هزور  ره  ما و  هدروخلاس  ینیب  نوچ  مناج  رـسپ  يا  همجرتلا : هراج .) ای  یعمـسا  ینعا و  كایا   ) دوصقملا امنا 

یتساک راچد  ادابم  ات  متفهنرب  ار  دوخ  هرطاـخ  مدرمـشرب و  دـسرب  مگرم  هکنآ  زا  شیپ  ارنآ  داوم  مدرک و  یتسدـشیپ  وت  هب  مشراـفس 
، ینز زاب  رس  مدنپ  زا  يرارف  رتش  نوچ  دنوش و  هریچ  وت  رب  ایند  يربلد  سوه و  ادابم  هکنآ  ای  دوش  یم  هتساک  منت  هکنانوچ  موش  يار 

تنورد هدشن و  تخـس  تلد  ات  مدرک  یتسدشیپ  نم  دریذپب ، دوش  هدنکفا  نآ  رد  يرذب  ره  تسا و  رکب  نیمز  نوچ  ناوج  لد  انامه 
زا يوش و  تحار  وجتسج  جنر  زا  يروآ و  ور  هدش  هدومزآ  هک  یشور  نادب  بلق  میمص  زا  ات  مبایرد  ار  وت  هدیدرگن  لطاب  لوغـشم 

.يزاس نشور  ارنآ  هطقن  دوخ  دشاب  نآ  رد  یگریت  رگا  ات  میداد  وت  هب  میتخودنا  هچنآ  ام  يدرگ  فاعم  شیامزآ 

يرتشوش

مث فعـض  نم  مکقلخ  يذلا  هللا  ( ) انه دادزا و  ینتیار  و   ) .نیتسلا یلع  نیفـص  دعب  ع )  ) دازف انـس ) تغلب  دـق  ینتیار  امل  ینا  ینب  يا  )
هل ریخ  هدلو  مکدحا  بدوی  نال  ربخلا : یف  کیلا ) یتیصوب  ترداب  (. ) هبیش افعـض و  هوق  دعب  نم  لعج  مث  هوق  فعـض  دعب  نم  لعج 

یـسفن امب  کیلا   ) .رهظا يا : یـضفا ) نا  نود  یلجا  یب  لجعی  نا  لبق  اهنم  الاصخ  تدروا  و   ) .عاص فصنب  موی  لک  قدصتی  نا  نم 
دری نم  مکنم  مکافوتی و  مث  مکقلخ  هللا  و   ) یلاعت لاق  اماع ، کلذ  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق یمـسج ) یف  تصقن  اـمک  ییار  یف  صقنا  وا 

عد (: ) مالـسلا هیلع   ) قداصلا نع  هیقفلا )  ) یف يوهلا ) تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبـسی  وا  (. ) ائیـش ملع  دـعب  ملعی  ـالیکل  رمعلا  لذرا  یلا 
یبنلا لاق  نساحملا )  ) نع و  هیف .) ریخ  الف  الا  حلفا و  ناف  نینس ، عبس  کسفن  همزلا  و  نینـس ، عبـس  بدوی  و  نینـس ، عبـس  بعلی  کنبا 

الا نیرشع و  يدحال و  هقالخا  تیضر  ناف  نینس ، عبس  ریزو  و  نینـس ، عبـس  دبع  و  نینـس ، عبـس  دیـس  دلولا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
وذ  ) بقلی ءامـسلا  ءاـم  نب  رذـنملا  ناـک  و  لولذ ، ریغ  بکرم  بعـصلاک ) نوکتف  ایندـلا  نتف  وا  (. ) ترذـعا دـقف  هبنج  یلع  برـضاف 

ایواث حبصا  نینرقلا  وذ  بعصلا  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) دیبل لاق  بعصلا ) نینرقلا 
اروفن و هبادـلا  ترفن  نم  روفنلا )  ) .میما ای  راـق  يذ  ونح  یف  ربق  یف  اـمیقم  كاذ  رذـنملا  حبـصا  ینعی  میقم  میما ، ثدـج  یف  ونحلاـب 
ام نود  هل  نکی  مل  نیعبرالا و  زاج  ءرملا  اذا  رخآ : لاق  دـیدش و  هیلع  الهک  اهبلطمف  ائـشان  هورملا  هتیعا  ءرملا  اذا  رعاشلا : لاـق  اراـفن ،

یقلا ام  هیلاخلا  ضرالاک  ثدحلا  بلق  امنا  و   ) رهدلا هل  هایحلا  ناسرا  رج  ول  یتا و  يذـلا  هیلع  سفنت  هعدـف و ال  رتس  ءایح و ال  یتای 
یف .ءاملا و  یلع  طخلاک  ربکلا  یف  و  رجحلا ، یف  شقنلاک  رغـصلا  یف  ملعلا  لاقی : ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هتلبق ) یـش ء  نم  اـهیف 
امف متخ  نم  موقلا  نکما  دـق  مکف  تردـق  نا  بطر  کنیطو  متخا  رعاشلا : لاق  ابطر ،) ماد  اـم  متخلا  لـبقی  نیطلاـک  مـالغلا  : ) لـثملا

كاتا دـقف  يداوف  ذـخ  رخآ : لاق  انکمتف و  ایلاخ  ابلق  فداصف  يوهلا  فرعا  نا  لبق  اهاوه  یناتا  ینعملا : یف  لیق  اـمم  و  تلق : اومتخ 
اذا یجری  یتفلا  سیل  و  کلذ : یف  لیق  امم  کبل ) لغتـشی  کبلق و  وسقی  نا  لبق  بدالاب  کتردابف   ) طق دو  هضتفا  اـم  رکب  وه  دوب و 
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همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بیـشا سارلا  بیداتلا و  عفنی  بدوملا و ال  مالغلا  لیم  نم  موقی  رخـالا : لاـق  .هسار و  ضیبا 
اذا ریبکلا  نا  رخآ : لاق  مرهلا و  هضایر  ءانعلا  نم  تمره و  ام  دـعب  کسرع  ضورت  و  رخآ : لاق  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 

نوصغلا نا  بدالا  هربکلا  دعب  عفنی  سیل  لهم و  یف  ثادحالا  بدالا  عفنی  دـق  رخآ : لاق  ضاورلا و  یلع  هتـضایر  تیعا  هنـس  تهانت 
، فیک و  هل : لیق  .اهنم  تبت  لاق : هقدنزلا  یلع  راشب  لتق  یسابعلا  يدهملا  دارا  امل  بشخلا و  اهتموق  اذا  نیلت  نل  تلدتعا و  اهتموق  اذا 

لبقتستل  ) هسکن یلا  داع  ینضلا  يذک  هلهج  یلا  داع  يوعرا  اذا  هسمر  يرث  یف  يراوی  یتح  هقالخا  كرتی  خیشلا ال  و  لئاقلا : تنا  و 
نم تیفوع  و  بلطلا ، هنووم  تیفک  دق  نوکتف  هتبرجت  و   ) .هنع ثحبلا  يا : هتیغب ) براجتلا  لها  كافک  دـق  ام  رمالا  نم  کیار  دـجب 

( هنم انیلع  ملظا  امبر  ام  کل  نابتسا  و   ) .فیحـصت هیف  عقو  هناک  و  خسنلا ، یف  اذکه  هیتان ) انک  دق  ام  كاذ  نم  كاتاف  .هبرجتلا  جالع 
دوزت مل  نم  رابخالاب  کیتای  الهاج و  تنک  ام  مایالا  کل  يدبتس  رعاشلا : لاق 

هینغم

و صقنا ، نا  یلع  فطعلل  بعـصلاک  نوکتف  تبـصن  و  زییمت ، انه  و  بارعالا : .هدـشلا  لقثلا و  هنووملا : و  کتلجاع : کـترداب : هغللا :
(. انس تغلب  دق   ) یسفن تیار  يا  ینتیار ) امل  : ) ینعملا لبقتست ، لوعفم  ام )  ) كافک دق  ام  و  لبقتـستل ، یلع  فطع  تیفک  دق  نوکتف 

لبق هیـصولا  هذهب  لجع  مامالا  نا  ینعملا  و  هیـصولا ، نم  يا  خلا ..) اهنم  الاصخ  تدروا  و   ) نیتسلا زواجت  نا  دعب  هیـصولا  هذه  بتک 
نع ریبعتلا  ءرملا و  نیب  لوحی  ام  لک  لب  لقعلا ، داسف  انه  يارلا  ناصقنب  دارملا  سیل  خـلا ..) ییار  یف  صقن  وا   ) هتیاهن لـجالا و  هتغب 

..المع و الوق و  اثالث  اهقلط  دق  و  ایندلا ، هنتفت  و ال  يوهلا ، هبلغی  مامالا ال  ایندـلا .) نتف  يوهلا و  تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبـسی  وا   ) هیار
لالـض یف  وا  يدـه  یلعل  مکایا  اـنا و  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لاـق  هلبق  نم  و  نیـسیدقلا ، ءاـیلوالا و  هغل  یه  هذـه  نکل 
يذلا بعصلا  ریبلا  يا  ( رفنلا بعـصلاک  نوکتف   ) .دوه  47 نیرـساخلا - نم  نکا  ینمحرت  یل و  رفغت  الا  و  حون : لاق  ابـس و   24 نیبم -

.دولوملا و یلا  ..دلاولا  نم  هیوصلا : هذـه  لوا  یف  مامالا  لاق  خـلا ..) ضرالاک  ثدـحلا  بلق  امنا  و   ) هرهظ نم  ادـحا  نکمی  رفنی و ال 
بلق ..روفنلا و  بعصلاک  مامالا : لوق  و  دارفالا ، نم  هریغ  نسحلا و  نع  رظنلا  فرـصب  ناسنا  وه  ثیح  نم  دلولا  دولوملاب  دارملا  انلق :

نال و  هیصولا ، هذهب  هوبا  یصوا  نیح  هنس  نیثالث  نم  رثکا  تناک  نسحلا  نس  نال  دولوملا ، ریسفت  یف  هانلق  یلع  هعطاق  هنیرق  ثدحلا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا مهدارا  نیذلا  دحا  وه  اضیا  و  سجرلا ، نم  ریهطتلاب  بازحالا - هروس  نم  هیالا 33  مهتنع  نیذلا  دحا  نسحلا 

هبطخ نم  دیدعلا  یف  ینثا  مامالا  نا  یلا  و  اذه ، ..هرم  نم  رثکا  ریهطتلا  هیآ  و  ثیدحلا ، اذه  نع  مالکلا  قبس  .نیلقثلا و  ثیدحب  هلآ )
هبتک و فوهک  و  همکح ، لثوم  و  هواـعو - يا  - هللا ملع  هبیع  هیناـثلا : هبطخلا  یف  هلوق  کـلذ  نم  و  مهعاـبتاب ، رما  و  تیبلا ، لـها  یلع 

مجسنت امک  ضعب  عم  اهضعب  مجـسنی  مامالا  لاوقا  .کلذ و  نم  ریثک  یلا  يده  نم  مکوجرخی  نلف  مهرثا  اوعتبا  هبطخلا 95 : یف  هلوق 
ناف مامالا  لاق  امک  هتلبق  یـش ء  نم  اهیف  یقلا  اـم  هیلاـخلا  ضرـالاک  ثدـحلا  بلق  ناـک  اذا  و  هلاـعفا ، هنید و  هملع و  عم  اـهعومجمب 
هدج نع  يور  دق  و  ظفحی ، هنم و  عمسی  هسلجم و  رضحی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هدج  رجح  یف  لفط ، وه  و  ناک ، نسحلا 
نبا و  هتیلح ، یف  میعنوبا  و  هننـس ، یف  یمرادـلا  و  هحیحـص ، یف  يذـمرتلا  مهنم  مهبتک ، یف  اهونود  ءاملعلا و  اهلقانت  ثیداحالا  ضعب 

دق ام   ) ملعلا یف  هانتم  يا  ملاع  دج  ملاع  نالف  لوقت : ققحملا ، يا  - میجلا رـسکب  دـج - کیار .) دـج  لبقتـستل   ) .هباغلادـسا یف  ریثالا 
براجتلا و نع  هینغت  و  هلاعفا ، هئارآ و  یف  هلامک  هلادـتعال و  هیفاکلا  تامولعملاب  هدوزی  مامالا  نا  يا  خـلا ..) براجتلا  لـها  كاـفک 

اهباعتا

هدبع
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تصقن امک  کیلا …  یقلا  یضفا  یـسفن : یف  امب  کیلا  فعـضلا …  نهولا  نسلا و  ههج  نم  هیاهنلا  تلـصو  يا  انـس : تغلب  دق  … 
نکمتت الف  ءاوهالا  تابلغ  کبلق  یلع  ءالیتسالاب  ینقبسی  يا  ایندلا : نتف  وا  يوهلا  لجعی …  نا  یلع  فطع  صقنا  نا  و  یمسج : یف 
نوکیل هتبرجت : هتیغب و  براجتلا  لها  سنالا …  دض  روفنلا  للذملا و  ریغ  بعصلا  سرفلاک  نوکتف  كداوف  یلا  ذوفنلا  نم  یتحیصن 

ام بلطلا …  رـسکلاب  هیغبلا  اهبلط و  كوفک  براجتلا و  لها  اهیلع  فقو  یتلا  قئاقحلا  لوبقل  ادعتـسم  هتباث  هققحم و  يا  کیار  دج 
دیدج رماب  یتای  هیار  ناف  مهل  رهظ  نکی  مل  ام  هل  رهظی  امبرف  بزاجتلا  لها  ءارآ  یلا  هیار  مضنا  اذا  رهظ  نابتـسا  هنم : انیلع  ملظا  امبر 

هباوتا اونوکی  مل 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

شیوخ ندومن  تیـصو  هب  تسا ، شیازفا  رد  نم  یتسـس  یناوتان و  مدـید  و  متفاـی ، هدروخلاـس  ریپ و  ار  دوخ  نوچ  نم ، كرـسپ  يا 
رد ای  مشاب  هدـناسرن  وت  هب  مراد  رطاخ  رد  هچنآ  زونه  دـبایرد و  ارم  گرم  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ  یلئاـضف  نآ  رد  و  متفاتـش ، وت  يارب 
ایند ياهبوشآ  ای  سفن ، ياهـشهاوخ  زا  یـضعب  وت  هب  نم  زا  دـتفا  شیپ  ای  ما  هتفای  یتساک  منت  رد  هکنانچ  میاـیب  یهاـتوک  ما  هشیدـنا 

) يریذپن ارم  ياهزردنا  تحیصن و  ادابم  دوش ، طلسم  وت  رب  ایند  هب  نتسب  لد  سفن و  شهاوخ  زا  يوریپ  هکنآ  زا  شیپ  مدرک  تیصو 
نآ رد  هک  مخت  ره  دنـشاب ( هدیـشاپن  نآ  رد  مخت  هک  : ( تسا یلاـخ  نـیمز  نوـچمه  ناوـج  لد  و  يدرگ ، شکرـس  رتـش  دـننام  سپ 
وت هب  ار  اـهتربع  اـهیئاناد و  اـهتمکح و  نید و  بادآ   ( مـتخادرپ وـت  ندوـمن  بدا  هـب  سپ  دـنایورب ( ار  نآ  و   ( دریذـپب دوـش  هدـناشفا 
اب ات  دوش  راتفرگ  هدوهیب ( ياهراک  هب   ( تدرخ لقع و  و  ددرگ ، تخـس  اـیند ( یتسود  رثا  رب   ( تلد هکنآ  زا  شیپ  مدومن ( يروآداـی 
ات نآ ، شیامزآ  بلط و  زا  ناگدننک  شیامزآ  ار  وت  دنا  هدـینادرگ  زاین  یب  هچنآ  هب  يروآ  ور  شیوخ (  ( راک رد  دوخ  مامت  هشیدـنا 

) رایـسب جنر  اب   ( ام ار  هچنآ  دیـسر  وت  هب  جنر ( یب   ( بدا زا  سپ  يدرگ ، فاعم  نآ  ندرب  راک  هب  زا  هدش و  زاین  یب  شیامزآ  جـنر  زا 
هب وت  دزن  میدرب  جـنر  نآ  بلط  رد  اـم  هچنآ  هصـالخ   ) دوب ناـهنپ )  ) کـیرات اـم  رب  هچنآ  تسا  راکـشآ  وـت  يارب  و  میدیـسر ، نآ  هب 

هیلع ماما  نیقی  عطق و  روط  هب  اریز  درادـن ، تافانم  تمـصع  تماما و  ماقم  اب  نانخـس  نیا  هک  دوش  یم  يروآدای  زاب  .هدـمآ  ناـگیار 
.تسا هداد  قشمرس  ار  يدنزرف  ردپ و  ره  اهشیامرف  نیا  اب  و  هتشاذگ ، نارگید  ياج  هب  اجنیا  رد  ار  شدنزرف  دوخ و  مالسلا 

ینامز

درم و يارب  یگلاس  داتفه  تصش و  زا  سپ  ابلاغ  هک  صیخشت  فعض  رکف و  صقن  ار  تیصو  ياه  هزیگنا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماما 
شیپ وا  يارب  يرکف  صقن  فعـض و  عون  چـیه  گرم  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  میناد  یم  هکیتروص  رد  دـنک  یم  رکذ  دـیآ  یم  شیپ  نز 
مسج يورین  هکیروطنامه  نامز  تشذگ  هک  دزومایب  ناردام  ناردپ و  هب  بلطم  نیا  نایب  اب  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دماین 
.دریگ ماجنا  رتدوز  یئایند  شرافـس  یترخآ و  ياـهراک  هک  رتهب  هچ  سپ  دـنکیم  فیعـضت  مه  ار  رکف  تردـق  دـهدیم ، شهاـک  ار 

وا هب  يرتدایز  رمع  هک  ار  یـسک  : ) دـنکیم هراشا  روط  نیا  رکف  فعـض  ندـب و  ندـش  تسـس  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
سفن و ياوه  هبلغ  دـنادیم  تیـصو  اشنم  دراد و  هیکت  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  هتکن  میهاکیم .) وا  تقلخ  زا  میهدـیم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هک  مینادیم  دشابن و  هدافتسا  لباق  دیآرد و  شومچ  رتش  دننام  ماجنارـس  هک  تسا  هدنونـش  رب  راگزور  ثداوح 
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يداع يدرف  يارب  هتـشاد و  نایب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگلاس   35  - دودح 40 دوخ و  یگلاس  تصـش  دودح  رد  ار  تیـصو  نیا 
هک مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دـسر  هچ  دوشیمن  سفن  ياوه  تسد  تلآ  یگلاـس  ات 40  ياهلاس 30  رد  دشاب  بهذـم  ریـسم  رد  هک 

بلق  ) مالـسلا هیلع  ماما  ریبعت  تسا .) رکب  نیمز  لثم  ناوج  بلق   ) دـیامرفیم بلطم  لابند  مالـسلا  هیلع  ماـما  زاـب  .تسا  هدوب  مه  ماـما 
حور يریگلکش  قیقحت و  نارود  هک  تسا  بسانم  هلاس   20  - دارفا 15 يارب  بلطم  دیامنیم  نیمز  هب  هک  یهیبشت  اب  تسا و  ثدحلا )

يزاین رگید  يوس  زا  هدوبن  یگدنز  زا  یلاس  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یتروص  رد  دنراذگیم  رـس  تشپ  ار  يریذپوگلا  و 
هکنیا زا  لبق  هک  دنکیم  شرافس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تروص  ره  رد  .تسا  هتـشادن  هدش  هتفگ  يداع  دارفا  يارب  هک  بلاطم  نیا  هب 

ار یهلا  بلاطم  مینک و  لاغـشا  ار  اهزغم  نآ  ام  هک  تسا  رتهب  دـنراذگب  نارگید  بلاطم  راکفا و  رایتخا  رد  ار  دوخ  زغم  اـم  نادـنزرف 
ار هبرجت  تمحز  هن  نارتگرزب ، ناردپ و  ياهزردـنا  دـنپ و  ندینـش  اب  دـنکیم  شرافـس  مه  نادـنزرف  هب  .میناجنگب  نانآ  ياهزغم  رد 

.ار شزومآ  تمحز  هن  درک و  دنهاوخ  لمحت 

يزاریش دمحم  دیس 

دادزا  ) یسفن تیار  يا  ینتیار ) و   ) يرمع هیاهن  تلـصو  يا  انـس ) تغلب  دق  ینتیار  امل  ینا   ) يدانم ینب  و  ادن ، فرح  يا ) ( ) ینب يا  )
نم يا  اهنم )  ) هفصلا یه  و  هلصخ ، عمج  الاصخ ) تدروا  و   ) هیـصولا هذهب  کیلا ) یتیـصوب   ) تلجعت يا  ترداب )  ) افعـض يا  انه ) و 
یف صقنا  نا   ) لبق و )  ) .داشرالا حـصنلا و  نم  یـسفن ) یف  امب  کـیلا   ) یقلا یلا  یـضفا ) نا  نود  یلجا  یب  لـجعی  نا  لـبق   ) هیـصولا

و ربکلا - يدـل  هتامولعم  یف  ناسنالا  صقن  نم  هداعلا ، لیبس  یلع  اذـه  وا  هئارآ  عیمج  نیبی  نا  هنکمی  خاش ال  اذا  ناسنالا  ناـف  ییار )
ناب يوهلا ) تابلغ  ضعب  کـیلا  ینقبـسی  وا   ) اـهنم صقنی  رمعلا  ناـف  یمـسج ) یف  تصقن  اـمک  -. ) کـلذ نع  اـهزنم  ماـمالا  ناـکنا 
باب نم  اذـه  و  الیبس ، کلذ  دـعب  هیف ، هظعوملا  دـجی  و ال  بلقلا ، عماجمب  ذـخایف  يوهلا ، بابـسا  نم  بلغی  ام  کبلق  یلع  یلوتـسی 

یف تنا  نوکتف )  ) اهنم هنتفلا  بجوی  ام  ایندلا ) نتف  و   ) مالـسلا هیلع  نسحلا  مامالا  بطاخملا  ناک  ول  هراج - ای  یعمـسا  ینعا و  كایا 
( ثدحلا بلق  امنا  و   ) سنای رفنتی و ال  يذلا  روفنلا )  ) هشحوتل هبوکر  بعصی  يذلا  سرفلاک  یلا  بعصلاک )  ) ظعاوملا عامتـسا  مدع 

.اـتابن هتجرخا  هبتر و  و  هتلبق )  ) هلوصوملا اـم )  ) ناـیب یـش ء ) نم  اـهیف  یقلا  اـم   ) اـهیف عرز  ـال  یتـلا  هیلاـخلا ) ضرـالاک   ) باـشلا يا 
و  ) .اذـفنم هیف  لئاضفلا  دـجت  الف  هئیدرلا ، تاکلملاب  دتـشی  يا : کبلق ) وسقی  نا  لبق   ) کـبدا یلا  تعرـسا  يا  بدـالاب ) کـتردابف  )

كافک دق  ام  رمالا  نم   ) داجلا کیارب  يا  کیار ) دجب  لبقتستل   ) کترداب امنا  و  کلقع ، يا  کبل )  ) هلیذرلا ایندلا و  روماب  لغتـشی )
لها برج  ام  بسح  لمعتـستف  هتبرجت ) و   ) هبلط يا  هتیغب ) ( ) اـم  ) ناـیب ل رمـالا ) نم   ) و لبقتـست )  ) لوعفم دـق ) اـم  ( ) براـجتلا لـها 

بلطتت نا  یلا  جاتحت  ـالف  بلطلا ) هنووم  تیفک  دـق   ) هبرجتلا لـها  رماوا  لامعتـساب  نوکتف )  ) براـجتلا هداـعا  مشجتت  ـال  و  هبرجتلا ،
: يا هبرجتلا ) جالع  نم  تیفوع  و   ) جـئاتنلا کلت  یلع  لصحت  یتح  انیمث  کـتاقوا  نم  فرـصتل  کـسفنب  رومـالا  برجت  کـسفنب و 
، هبوعـص الب  تاجالعلا ، جیاتن  کئاج  يا  هیتان ) انک  دق  ام   ) جالعلا کلذ ) نم  كاتاف   ) کسفنب براجتلا  جـلاعت  نا  نم  يانمب  تنک 

یتح ههجو  رهظی  مل  يا  هنم ) انیلع  ملظا  امبر  ام   ) کل رهظ  يا  کل ) نابتـسا  و   ) هقـشملا جالعلاب و  اهیلع  لصحنف  جلاعن  انک  دـق  امم 
- کلذ نع  ینغ  یف  ناک  مامالاف  الا  و  فرعلا ، لیبس  یلع  اذه  و  جالعلا - هبوعصلاب و  هانمهف  هانلصح و 

يوسوم

هیاغ لاجآ  عمج  لجالا  یلجا : .هلیـضفلا  هلخلا  هلـصخ : عمج  لاصخلا : .تعرـسا  ترداـب : عرـسا  یـشلا ء : یلا  ارودـب  ردـب  ترداـب :
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بابلا و هعمج  بللا  کبل : .باشلا  بلق  يا  ثدحلا  بلق  باشلا ، ناثدح : ثادحا و  هعمج  ثدـحلا  ثدـحلا : .توملا  تقو  تقولا ،
ترداب انه ، دادزا و  ینتیار  و  انـس ، تغلب  دق  ینتیار  امل  ینا  ینب ، يا   ) .بئاوشلا نم  صلاخلا  لقعلا  یـش ء ، لک  صلاخ  ببلا  بلا و 

امک ییار  یف  صقنا  نا  وا  یـسفن ، یف  امب  کیلا  یـضفا  نا  نود  یلجا  یب  لـجعی  نا  لـبق  اـهنم  ـالاصخ  تدروا  و  کـیلا ، یتیـصوب 
اهنانحب و اهتموعن ، اهتقرب و  ینب : يا  روفنلا ) بعصلاک  نوکتف  ایندلا  نتف  يوهلا و  تابلغ  ضعب  کیلا  ینقبسی  وا  یمسج ، یف  تصقن 

اهیف بوذـت  هملک  اـی  ینب ) يا   ) بدـالا هیبرتلاـب و  هدـهعتی  هب و  فاری  ریغـصلا و  یعری  يذـلا  ریبـکلا  هوبـالا  بلق  هیوحی  اـمب  اـهفطع 
بابـشلا و هوتفلا و  ناف  انه  دادزا و  ینتیار  اهب و  ساب  همدـقتم ال  انـس : تغلب  دـق  ینتیار  امل  ینا  .لاـطبالا  اـهماما  یباـصتت  هلوجرلا و 
يوقلا و کلت  لک  نا  لب  مایالا ، یلایللا و  رارکت  نمزلا و  لـماوع  ماـما  دومـصلا  یلع  هرداـق  هتباـث و  تاـکلم  تسیل  هردـقلا  هوقلا و 

ابیصن فلتی  یضمی  موی  لک  نا  .هتابرض  نمزلا و  لعفب  یخارتت  بوذت و  اهلک  هرفاولا  هحصلا  رماعلا و  مسجلا  کلذ  لک  تاردقلا و 

تدروا کیلا و  یتیـصوب  ترداب  کلذـک  رمالا  ناک  اـمل  و  تومی …  هلک و  دـسجلا  يواـهتی  يذـلا  مویلا  یتاـی  یتح  اـنماسجا  نم 
نا فاخا  وا  .کل  اهتددـعا  یتلا  یتیـصو  کیلا  ذـفنا  نا  لبق  توملا  ینکردـی  نا  فاخا  یناف  یلجا  یب  لجعی  نا  لبق  اهنم  ـالاصخ 

هتیصو نادقف  یلا  يدوی  اذه  هکلملا و  هذه  هدنع  فعضت  وا  هرکاذلا  دقفی  سانلا  ضعب  ناف  یسمج  یف  تصقن  امک  ییار  یف  صقنا 
ظحالی نا  ناسنالا  یلع  بجی  امک  و  هدیـشرلا ، هرظنلا  بئاصلا و  يارلا  کـلتمی  ناـک  امدـنع  هباـبح  ـال  اهمدـقی  نا  بجی  ناـک  یتلا 

نا ریغلاب  هقلعملا  رومالا  هذـه  هلمج  نم  .اهمنتغی و  هریغب و  هقلعتملا  رومالا  ظحالی  نا  بجی  اهمانتغا  یلا  ردابی  هیف و  هقلعتملا  رومـالا 
ملاع هلوفطلا  ملاـع  نا  .اهیوادـیف و  هحور  یلا  هحلـصیف و  هبلق  یلا  لخدـیف  ءافـصلا  ههازنلا و  هراـهطلا و  منتغی  وا  هدـنع  لوبقلا  منتغی 
هسفن یف  تسرغ  رارشالا و  هیلا  تقبـس  اذا  امنیب  بیذهتلا  ضیورتلا و  لفطلا  لبقی  تقولا  اذه  یف  و  ءافـصلا ، ملاع  هراهطلا ، هءاربلا و 
کیلا ینقبسی  نا  لبق  تناک  هیصولا  هذه  نا  مامالا  لاق  اذلف  .تاحلاصلا  لامعالا  تاریخلا و  یلا  هدر  هحالصا و  بعصی  هناف  مارجالا 

يار نم  لک  نم  شحوتسی  لب  هبکارل  هدایق  سلسی  يذلا ال  لمجلاک  يا  روفنلا ، بعـصلاک  نوکتف  ایندلا  نتف  يوهلا و  تابلغ  ضعب 
هتلبق یـش ء  نم  اهیف  یقلا  اـم  هیلاـخلا  ضرـالاک  ثدـحلا  بلق  اـمنا  و   … ) اـهلوعفم نادـقف  هیـصولا و  ریثاـت  مدـع  یلا  يدوی  اذـه  و 

هتبرجت هتیغب و  براجتلا  لها  كافک  دـق  ام  رمالا  نم  کیار  دـجب  لبقتـستل  کبل  لغتـشی  کبلق و  وسقی  نا  لبق  بدـالاب  کـتردابف 
( هنم انیلع  ملظا  امبر  ام  کل  نابتـسا  و  هیتان ، انک  دق  ام  کلذ  نم  كاتاف  هبرجتلا  جالع  نم  تیفوع  بلطلا و  هنووم  تیفک  دق  نوکتف 

عرز یف  اذک  ابولـسا  اهل  عرـش  مالـسالا و  اهب  متها  هقیقح  هذه  و  هتلبق : یـش ء  نم  اهیف  یقلا  ام  هیلاخلا  ضرالاک  ثدحلا  بلق  امنا  و 
ینمیلا و هنذا  یف  ناذالا  یلا  بدن  هنا  هعئار ، اننـس  هتدالو  دنع  لفطلل  مسر  دـق  سدـقملا  عراشلا  ناف  هیمالـسالا ، راکفالا  میهافملا و 

سفن لخدـت  هماقالا  ناذـالا و  لوصف  نم  اـهریغ  و  هللا ) لوسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال   ) و ربکا ) هللا   ) هملک نا  يرـسیلا  هنذا  یف  هماـقالا 
نالکشیف هدحاو  هعفد  نالوخدلا  یقتلی  یک  ناذالا  مینارت  هبلق  لخدت  هایحلا و  لفطلا  لخدی  .رونلا  هتیور  هایحلا و  هلوخد  دنع  لفطلا 

نم تدلو  نمم  هعاضرا  عنمیف  هحلاص  هغایص  هغوصی  یک  ایجیردت  لفطلا  اذه  دیب  مالسالا  ذخای  مث  .امهـضعب  عم  اماجـسنا  اقفاوت و 
نم تدلو  یتلا  اهتنبا  نبل  حلـصی و ال  ال  لوقی : اهنبلب ؟ عضرتسی  نا  حلـصی  له  انزلا ، نم  تدـلو  هارما  نع  مامالا  لاسی  امدـنعف  انزلا ،

اوعـضرتست ال  امهیف : لوقی  هثیبخلا و  ءاقمحلا و  نع  اذـکه  و  هینارـصنلا ، هیدوهیلا و  هیـسوجملا و  نبل  نع  هعنمی  کلذـک  و  اـنزلا … 
کلذ لباقم  یف  .يدـعی و  دـق  نبللا  ناف  حابقلا ، كایا و  ناسحلا و  نبلب  كدـلول  عضرتسا  لوقی : عابطلا و  بلغی  نبللا  ناف  ءاقمحلا ،

عاضرلل اوریخت  لوقی : .هیلع و  بشی  دـلولا  ناف  مکدالوا  عضری  نم  اورظنا  لوقی : و  حاکنلل ، ریختی  امک  عاضرلل  ریختی  نا  یلولا  رماـی 
اذخا نا  ایوبوت  ایمیلعت  اجمانرب  نیوبالل  مالسالا  عضی  ربکی  دلولا و  بشی  نا  دعب  و  عابطلا …  ریغی  عاضرلا  ناف  حاکنلل ، نوریخت  امک 

عبـس کسفن  همزلا  نینـس و  عبـس  بعلی  کنبا  عد  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداصا مامالا  لوقی  .يوه  طقـس و  ـالا  دعـس و  دـلولا و  حـلفا  هب 
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- یبنلا لوقی  .موی و  لک  عاص  فصنب  قدصتی  نا  نم  هل  ریخ  ادـلو  مکدـحا  بدوی  نال  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - نع  و  نینس .)
دلولا یح  اضیا : لوقی  .انـسح و  اعـضوم  هعـضی  لاق : هنیعی ، فیک  لیق  هرب ، یلع  هدلو  ناعا  نم  هللا  محر  اضیا : هلآ - هیلع و  هللا  یلص 

محر اضیا : یبنلا  لوقی  .هحابسلا و  هملعی  هرهطی و  هللا و  باتک  هملعی  و  همـسا ، نسحتـسی  و  هما ، هرفتـسی  نا  ارکذ  ناک  اذا  هدلاو  یلع 
نا هب …  قرخی  هقهری و ال  هروسعم و ال  نع  زواجتی  و  هروسیم ، لبقی  لاـق : هرب ؟ یلع  هنیعی  فیک  لـیق  هرب ، یلع  هدـلو  ناـعا  نم  هللا 

لالـضلا و رفکلا و  اهیلع  مقرت  نا  عیطتـست  امک  هعرـش  هعرـش  امکح و  امکح  مالـسالااهیلع  مقرت  نا  عطتـست  ءاـضیب  هحفـص  لـفطلا 
حالصلا و ریخلا و  لفطلا  سفن  یف  عرزی  نا  لیبس  یف  هدهج  لواح  احلاص  ناک  ناف  لفاکلا ، یبرملا و  یلا  عجری  رایخلا  و  لالحنالا ،
ردـغلا و عرز  نساحملا ، هذـه  دادـضا  عرز  ادـساف  ناک  نا  و  ءاطعلا ، لذـبلا و  بحلا و  هنامالا و  ءادا  ءافولا و  نم  هبیطلا  یناعملا  لک 
ریغـصلا و هعمتجم  هیلع  هدوعی  ام  یلع  بشی  لفطلا  اذـه  نا  .حـئابقلا  يواسملا ء و  لـک  هرثـالا و  هیناـنالا و  ضغبلا و  دـهعلا و  ثکن 

اذا نوصغلا  نا   ) ادساف ارصنع  اشن  هدساف  تناک  نا  و  احلاص ، ارصنع  اشن  هحلاص  اهلک  تناک  ناف  عراشلا ، هسردملا و  تیبلا و  ریبکلا :
هنم لعجت  نا  عیطتست  امک  ایلاسر  الطب  هنم  لخت  نا  عیطتـست  تئـش ، ام  اهنـصت  نا  عیطتـست  هوخرلا  هنیجعلاک  لفطلا  تلدتعا .) اهتموق 

لصحی فیک  وهللا  یف  اهصتقی و  فیک  هذللا  یف  الا  رکفی  لومخلا ال  لسکلا و  شیعی  اهفات  المهم  هعلجت  نا  عیطتست  اخیرات ، امرجم 
انعمتجم نا  همالسا …  هدوع  هثارت و  ءایحا  هتما و  هضهن  یف  رکفنی  هکرح  اطاشن و  دقوتی  اذف  ارصنع  هنم  لعجت  نا  عیطتـست  امک  هیلع ،

اما هبرشم ، همعطم و  هسبالم و  هئیهت  هفیظنت و  نم  ایدام  هتلاعاب  الا  نامتهی  مالا ال  بالا و  نال  هحیحـصلا  هیمالـسالا  هیبرتلا  دقفی  مویلا 
انناف هسردـملا  یلا  هرـسالا  تیبلا و  نم  انجرخ  اذا  .امهریغل و  اهنایطعی  فیکف  امهـسفنا  نم  اهنادـقفی  اهناف  يرخالا  رومالا  نم  اهریغ 

اراکفا یطعت  هسرادلا  جهانم  يرن  کلذ  نم  سکعلا  یلع  لب  هراکفا ، همیهافم و  سرغ  مالـسالا و  نیقلت  نع  نوکی  ام  دـعبا  اهدـجن 
دقفی ملعملا  دجن  اهیلع و  یـضق  نیدلا و  اهبراح  یتلا  لیطابالا  نم  اهریغ  وا  هیناملع  وا  هیداحلا  وا  هیقرع  وا  هیرـصنع  وا  هیموق  هیلهاج 

ادـساف ملعملا  ناک  اذاف  لفطلا ، هیلا  رظنی  يذـلا  یلعـالا  لـثملا  هراـبتعاب  هوسـالا  هودـقلا و  یف  رفوتت  نا  بجی  یتلا  هیلاـثملا  رـصانعلا 
فارحنالا و دجن  ماع  لکـشب  هایحلا  یلا  انجرخ  اذا  و  هحلاص .! رـصانع  عمتجملل  مدـقی  نا  عطتـسی  فیک  ایعامتجا  اللحتم  وا  ایقالخا 

لاجر دـجن  هلودـلا  یف  و  هاباحملا ، هوشرلا و  دـجن  ءاضقلا  یف  و  لایتحالا ، شغلا و  فیفطتلا و  اـبرلا و  رـشتنی  قوسلا  یفف  لالـضلا ،
نود هساسحلا  اهزکارم  هلودـلا و  قفارم  مهاب  تاـباصعلا  نم  مهلوح  نم  مهئاـبرقا و  مهـسفنال و  نورثاتـسی  مکحلا  هیناـبز  هطلـسلا و 

مالعالا لئاسو  ناف  هحیحصلا ، هیمالـسالا  هیبرتلا  دض  مالـسالا و  دض  لوحتی  هلئاسو  عیمجب  عمتجملا  دجن  اذکه  و  هیلها ، هءافک و ال 
فیک ءوبوملا  ءوجلا  اذـه  نمـض  یف  .داسفلا و  یـضوفلا و  لـالحنالا و  هاـعد  حـلاصل  بصت  اـهلک  هروصملا  هیئرملا و  هعومـسملا و 
همئاد هقحالم  هئایلوا و  نم  هرمتسم  هباقر  یلا  بعتلا و  دهجلا و  نم  تافعاضم  یلا  جاتحی  هنا  هیمالـسا ! هاشن  لفطلا  اشنی  نا  عیطتـسی 
باوبا ههجو  یف  نودـسی  تادـسفملا و  نع  هنوعدری  اـمک  اـهوحن  هنوددـسی  تاریخلا و  یلع  هنوعجـشیف  هتافرـصت  هتاـکرح و  لـکل 

راشا ام  اذه  و  هتیبرت ، لهست  اهدنع  ملسملا و  عمتجملا  هملسملا و  هسردملا  ملـسملا و  تیبلا  یلا  جاتحی  لفطلا  نا  .داسفلا  لالـضلا و 
هلبق اثیبخ  ادکن  ناک  نا  هلبق و  ارهاط  ابیط  ناک  نا  هتلبق  یـش  نم  اهیف  یقلا  ام  هیلاخلا  ضرالاک  ثدـحلا  بلق  امنا  و  هلوقب : مامالا  هیلا 

ومنت و یک  لـفطلا  نهذ  یف  ناـسحالا  ریخلا و  میهاـفم  بص  یلا  بیذـهتلا و  بدـالا و  یلا  هرتـفلا  هذـه  یف  هعراـسملا  بجی  اذـل  و 
سفن یف  داسفلا  همیرجلا و  روذب  تلـصات  فارحنالا و  بلغ  اذا  اما  و  هماقتـسا ، ههازن و  هراهطب و  هایحلا  هجاوی  نا  عیطتـسی  لصاتت و 

نا هدیدم - هدم  یلا  جاتحی  اذه  هسفن و  یف  هججاتملا  دسافملا  مدـه  هلـصاتملا و  روذـبلا  هذـه  عزن  یلع  فقوتی  هحلاص  ناف  لفطلا ،
قفوی دق ال  الیوط و  اتقو  قرغتـسی  اذـه  دـیدج و  نم  هحلاصلا  میهافملا  عرز  يدـتبی ء  عالتقالا  دـعب  مث  ناسنالا - اهعالتقا  یلع  ردـق 

هذه ناف  اهتاوزن ، هریرشلا و  سفنلا  لویم  عم  قفاوتت  هریثک و  مهتایاعد  ءادعالا و  تارایت  تناک  اذا  اصوصخ  هیلمعلا  هذه  یلا  ناسنالا 
یلا اوردابی  نا  لفطلا  ءایلوا  یلع  بجی  انه  نم  و  جـئاتنلا …  يا  ءاـطعا  نع  همیقع  اـهنا  لـقن  مل  نا  اـهلوعفم  دـقفت  نا  داـکت  قیرطلا 
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هذـه هیلا  ببحی  نا  دارا  مامالا  نا  مث  .کبل  لغتـشی  کبلق و  وسقی  نا  لـبق  بدـالاب  کـتردابف  ماـمالا : لوقی  اـمک  هبیذـهت  هبیداـت و 
اولصح ام  یلع  اولصحی  یک  براجتلا  لها  اهضاخ  یتلا  تاقـشملا  باعتالا و  رکذب  کلذ  اهب و  هیانعلا  اهلوبق و  یف  هبغری  هیـصولا و 
انیدیاب یتلا  جئاتنلا  نا  .اهیلا  اولصو  یتلا  هجیتنلا  یلع  الوصحی  نا  اوعاطتـسا  یتح  اریثک  اواطخا  اودهتجا و  اودک و  اوبعت و  مهنا  هیلع ،

نم لب  عومدلا  قرعلا و  نم  ریثک  اهللخت  هیدامتم  نینس  هلیـصح  تناک  لب  سانلا  ضعب  هروصتی  يذلا  رـسیلا  هلوهـسلا و  هذهب  تات  مل 
نم هلئاه  تاقاط  هجیتن  تناک  اهیلع  لصح  یتلا  فراعملا  ناسنالا و  اـهیلا  لـصوت  یتلا  مولعلا  هذـه  نا  .ناـیحالا و  ضعب  یف  ءامدـلا 
لب اهب  ربتعی  اهذخای و  نا  هل  قح  جئاتنلا  کلت  یلا  تفتلا  اذا  ناسنالا  .هیاغلا و  هذـه  لجا  نم  قیرطلا  اذـه  یف  کلذـب  رکفلا  لقعلا و 

ءاطخالا و لمحت  یتلا  هبرجتلا  جالع  نم  انیفعا  بعتلا و  بلطلا و  هنووم  انوفک  مهناف  هتلوهس  اهذخام و  رـسیل  اهذخای  نا  هیلع  بجو 
.مهباعتا نیلوالا و  براجت  لضفب  هجیتنلا  یلع  انلصح  لب  تارثعلا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ِیلَجَأ ِیب  َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْهنِم  ًالاَصِخ  ُتْدَرْوَأ  ،َو  َْکَیلِإ ِیتَّیِـصَِوب  ُتْرَدَاب  ، ًانْهَو ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَر  ،َو  ًاّنِـس ُْتغََلب  ْدَـق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  ، َّیَُنب ْيَأ 
ِنَِتف يَوَْهلا َو  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْـسَی  ْوَأ  ، یِمْـسِج ِیف  ُتْصُِقن  اَمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  ْوَأ  ، یِـسْفَن ِیف  اَِمب  َْکَیلِإ  َیِْـضفُأ  ْنَأ  َنوُد 

.ِروُفَّنلا ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف  ، اَْینُّدلا

َِلبْقَتْـسَِتل ، َکُُّبل َلِغَتْـشَی  ،َو  َُکْبلَق َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف.ُْهتَِلبَق  ٍءْیَـش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِهَِیلاَْخلا  ِضْرَأـْلاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  اَـمَّنِإ  َو 
ِجاَـلِع ْنـِم  َتِیفوُـع  َو  ِبَـلَّطلا ، َهَنوـُئَم  َتـیِفُک  ْدَـق  َنوُـکَتَف  ، ُهََـتبِرْجَت ُهَـتَیُْغب َو  ِبِراَـجَّتلا  ُلـْهَأ  َكاَـفَک  ْدَـق  اَـم  ِْرمَأـْلا  َنـِم  َکـِیْأَر  ِّدـِِـجب 

.ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْسا  ،َو  ِهِیتَْأن اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلَذ  ْنِم  َكاَتَأَف  ، َِهبِرْجَّتلا

همجرت

مدیزرو و تردابم  وت  يارب  متیـصو  نیا  ( نتـشون  ) هب ، هدـییارگ یتسـس  هب  میاوق  مدـید  هتفر و  الاب  نم  نس  مدـید  هک  یماگنه  مرـسپ !
هب مشاب و  هدرکن  نایب  ما  هتـشاد  نورد  رد  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  دـسر  ارف  ملجا  ادابم  مدرک  دراو  متیـصو  رد  ار  يا  هتـسجرب  تاـکن 

هدـمآ و دوجو  هب  نامز ) تشذـگ  رثا  رب   ) ممـسج رد  هک  هنوگ  نآ  دوش  لصاح  یناصقن  مرکف  يأر و  رد  هکنآ  زا  شیپ  لیلد  نیمه 
مدرک تردابم  وت  تیبرت  میلعت و  هب  يوش  شکرـس  یبکرم  نوچمه  دروآ و  موجه  وت  رب  ایند  ياه  هنتف  سوه و  اوه و  هکنآ  زا  شیپ 

تخـس تبلق  هکنآ  زا  شیپ  ، دریذپ یم  ار  نآ  دوش  هدیـشاپ  نآ  رد  يرذـب  ره  تسا و  یلاخ  نیمز  نوچمه  ناوج  بلق  هک  اجنآ  زا  و 
میمصت اب  هک  تسا  نآ  يارب  اهنیا  همه  ( متفگ ار  اه  ینتفگ   ) ددرگ لوغشم  رگید  روما  هب  ترکف  دوش و 

دنا هدیشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هتخاس و  زاین  یب  نآ  بلط  زا  ار  وت  هبرجت  لها  نادنمشیدنا و  هک  یباتشب  يروما  لابقتسا  هب  يدج 
مه وت  بیصن  ، هدش ام  بیصن  تایبرجت  زا  هچنآ  نیاربانب  يدرگ  رطاخ  هدوسآ  رتشیب  شالت  زا  یشابن و  وجتـسج  بلط و  هب  دنمزاین  ات 
وت رب  رتشیب ) هبرجت  نامز و  تشذگ  اب   ) هدش یفخم  ام  رب  هچنآ  زا  يا  هراپ  دیاش  هکلب  یشاب ) هدیـشک  یتمحز  هکنآ  یب   ) دش دهاوخ 

.ددرگ نشور 
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همان تیصو  نیا  نتشون  يارب  نم  هزیگنا  ریسفت : حرش و 

همان تیصو  نیا  نتشون  يارب  نم  هزیگنا 

ینالوط و همان  ّتیـصو  نیا  نایب  رد  دوخ  هزیگنا  هب  رگید  راب  شخب ) نیمتفه   ) شا هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یشخب مالسلا و  هیلع  ماما  دوجو  رد  نآ  زا  یشخب  : دوش یم  لیکـشت  شخب  ود  زا  هک  يا  هزیگنا  دزادرپ ؛ یم  عفان  ياهزردنا  زا  ّولمم 

لیلد نیمه  هب  دـسرب  ارف  ملجا  مسرت  یم  هتفر و  الاب  نم  نس  هک  تسا  نیا  شا  هصـالخ  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماـما  دوجو  رد  نآ  زا 
نآ دور و  ـالاب  وت  نس  مسرت  یم  نیا  زا.قح  ِشریذـپ  هداـمآ  یتـسه و  ناوج  وت  رگید  يوـس  زا  مدرک و  هماـن  ّتیـصو  نیا  هب  مادـقا 

.مدرک تردابم  همان  ّتیصو  نیا  هب  لیلد  ود  نیا  هب.دشابن  وت  رد  یگدامآ 

تردابم وت  يارب  ، متیـصو نیا  هب  ، هدییارگ یتسـس  هب  میاوق  مدید  هتفر و  الاب  نم  نس  مدـید  هک  یماگنه  مرـسپ ! :» دـیامرف یم  تسخن 
(. َْکَیلِإ ِیتَّیِصَِوب  ُتْرَدَاب  ، ًانْهَو ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَر  ،َو  ًاّنِس ُْتغََلب  ْدَق  ِیُنْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب  ْيَأ  ( ؛» مدیزرو

يایاقب زونه  هک  لاس  زا 30  شیب  شدـنزرف  نس  دوب و  رتشیب  یمک  ای  لاس  نامز 60  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  نس  میناد  یم 
زا شیپ  دور  یم  الاب  اهنآ  رمع  نینـس  هک  یماگنه  ، نادنزرف ربارب  رد  ناردـپ  همه  يارب  تسا  یـسرد  نیا  تشاد و  دوخ  اب  ار  یناوج 
رـس تشپ  ، تسا نآ  رد  قح  شریذپ  يارب  ناوارف  یگدامآ  هک  ار  یناوجون  ای  یناوج و  نارود  ناشنادنزرف  ای  دـسر و  ارف  لجا  هکنآ 

مزال ار  هچنآ  ، دنراذگب

.دننک ّتیصو  دنیوگب و  اهنآ  هب  تسا 

هکنآ زا  شیپ  مدرک  دراو  متیصو  رد  ار  يا  هتسجرب  تاکن  و  :» دیامرف یم  دزادرپ و  یم  يرتشیب  حیضوت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یناصقن مرکف  يأر و  رد  هکنآ  زا  شیپ  لیلد  نیمه  هب  مشاب و  هدرکن  نایب  ما  هتـشاد  نورد  رد  ار  هچنآ  هک  یلاـح  رد  دـسر  ارف  ملجا 

وت رب  اـیند  ياـه  هنتف  سوه و  اوه و  هکنآ  زا  شیپ  هدـمآ و  دوجو  هب  ناـمز ) تشذـگ  رثا  رب   ) ممـسج رد  هک  هنوگ  نآ  دوش  لـصاح 
ِیب َلَْـجعَی  ْنَأ  َلـْبَق  اَْـهنِم  ًـالاَصِخ  ُتْدَرْوَأ  َو  ( ؛» مدرک ترداـبم  وت  تیبرت  میلعت و  هب  يوش  شکرـس  یبـکرم  نوچمه  دروآ و  موجه 

وا ياضف  رد  ییوگ  ، تسا يزیچ  هب  لوصو  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  « اضف » هشیر »و  ءاضفا » هشیر زا  « یـضفا ( .» 1  } َیِْضفُأ ْنَأ  َنوُد  ِیلَجَأ 
یم دراو  بطاخم  رکف  ياضف  رد  ار  بلطم  نآ  ییوگ  هتفر  راـک  هب  يرگید  هب  یبلطم  میلعت  اـقلا و  دروم  رد  سپـس  تسا  هدـش  دراو 
ِنَِتف يَوَْـهلا َو  ِتاَـبَلَغ  ُضَْعب  َکـَْیلِإ  ِینَِقبـْـسَی  ْوَأ  ، یِمـْـسِج ِیف  ُتْـصُِقن  اَـمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  ْوَأ  ، یـِـسْفَن ِیف  اَِـمب  َکـَْیلِإ   { .دــنک

هب سپـس  دـشاب و  هدرک  مر  یکانتـشحو  زیچ  زا  هک  يرارف  ناویح  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « روفَن ( .» 2 (. } ِروُفَّنلا ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف  ، اَْینُّدـلا
 { .تسا هدش  قالطا  زین  دنتسه  يرارف  يزیچ  زا  هک  ییاه  ناسنا 

رد زوسلد  ریپ و  يردـپ  ناونع  هب  هکلب  ، موصعم يدـنزرف  ناونع  هب  هن  شبطاخم  زین  موصعم و  ناونع  هب  هن  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
کی شدوخ و  هب  عجار  هتکن  ود  هب  ، دریگب رارق  ایند  ياه  هنتف  سفن و  ياه  هسوسو  دابدنت  ضرعم  رد  تسا  نکمم  هک  يدنزرف  ربارب 

ار تصرف  نتفر  تسد  زا  لجا و  ندیـسر  ارف  میب  هتفر و  الاب  نم  نس  وس  کی  زا  : دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  شدـنزرف  هرابرد  هتکن 
یتسـس هب  تسا  نکمم  مه  رکف  ، دوش یم  ناوتان  فیعـض و  ندب  ياضعا  هک  هنوگ  نامه  نس  نتفر  الاب  هارمه  رگید  يوس  زا  مراد و 
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سفن و ياوه  ، ناطیـش ياـه  هسوسو  ؛ يریگب رارق  یفلتخم  تاـفآ  ضرعم  رد  زین  یتـسه  نم  بطاـخم  هک  وت  موس  يوس  زا  دـیارگ و 
.دور یم  تسد  زا  زردنا  دنپ و  تصرف  زاب  دوش  نینچ  رگا  هک  ایند  یگدنب 

هجیتن هب  ات  مدرک  همانزردنا  ّتیصو و  نیا  هب  تردابم  نم  ، تاهج نیا  يور 

.مسرب تصرف  توف  زا  لبق  ، بولطم

اه هلمج  نیا  :» دیوگ یم  هدومرف  نایب  دوخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ییاه  هلمج  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  بجعت  ياج 
یناـصقن وا  رکف  رد  هن  تسا  موصعم  روما  هنوـگ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنیوگ  یم  هک  هعیـش  هدـیقع  فـالخ  رب  ، دـهد یم  ناـشن 

. { ،ج 16 ص 66 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .تسا لطاب  «، دریذپ یم  روتف  وا  يأر  هن  دوش  یم  لصاح 

تماـما و عـضوم  زا  هـن  ار  نانخـس  نـیا  ، مالــسلا هـیلع  ماـما  دـهد  یم  ناـشن  - میتـفگ هـک  هنوـگ  ناـمه  - نـیارق ماـمت  هـک  یلاـح  رد 
.تسا هدومرف  نایب  ، دهد یم  زردنا  تحیصن و  هبرجت  مک  ناوج و  يدنزرف  يارب  هک  هبرجت  رپ  ریپ و  يردپ  عضوم  زا  هکلب  ، تمصع

یم هـک  درک  یم  هجوـت  هدــش  دراو  هغـالبلا  جــهن  نـیمه  رد  هـک  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  ـالوم  رگید  نخــس  دــیدحلا  یبا  نـبا  رگا 
ار هچنآ   ) دینک لاؤس  نم  زا  ؛ هَعاَّسلا َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  اَمِیف  ٍءْیَـش  ْنَع  ِینُولَأْسَت  َال  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َوَف  ِینوُدِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَأْساَف  :» دیامرف
ات زورما  زا  هک  يا  هثداح  چیه  زا  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس.دیهد  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخ ) یم 

.{ هبطخ 93 ، هغالبلا جهن  ( . 2 («. } مراد هدامآ  ار  نآ  خساپ  هکنیا  رگم   ) دینک یمن  لاؤس  نم  زا  دوش  یم  عقاو  تمایق  هنماد 

یِّنِم ُمَلْعَأ  ِءاَمَّسلا  ِقُرُِطب  اَنَأَلَف  ِینوُدِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  :» دیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  هبطخ 189  رد  هک  يرگید  نخـس  زین 
زیچ همه  و   ) مرت هاگآ  نیمز  ياه  هار  زا  نامـسآ  ياه  هار  هب  نم  هک  ارچ  ، دیـسرپب نم  زا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  مدرم  يا  ؛ ِضْرَْألا ِقُرُِطب 

نینچ زگره  تشاذگ  یم  مه  رانک  رد  ار  نانخـس  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  رگا  يرآ  (. تسا نشور  نم  دزن  هّللا  نذا  هب  ادـخ و  نامرف  هب 
.تفگ یمن 

ناوج و بلق  نیقی  هب  :» دیوگ یم  نینچ  هتخادرپ  شناوج  دنزرف  يارب  دوخ  يایاصو  حرط  يارب  یلیلد  نایب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
یلاخ نیمز  نوچمه  ناوجون 

(. ُْهتَِلبَق ٍءْیَش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِهَِیلاَْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» دریذپ یم  ار  نآ  دوش  هدیشاپ  نآ  رد  يرذب  ره  ؛ تسا

یف شقنلاک  رغـصلا  یف  ملعلا  » هک هدـمآ  رد  لثملا  برـض  تروص  هب  هک  تسا  یتیاور  یتح  تسا و  هدیـسر  هبرجت  هب  اـهراب  رما  نیا 
قیمع و ، تباـث تسا  یـشقن   ) دـننزب گنـس  رب  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  دوش  یم  هداد  یناوج ) و   ) یکدوک رد  هک  یتاـمیلعت  ؛ رجحلا

بآ رب  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  یلاسگرزب  رد  يریگارف  ؛ ءاملا یلع  طخلاک  ربکلا  یف  ملعتلا  و  هک ) دـنا  هدوزفا  نآ  رب  سپـس.رادیاپ 
(«. رادیاپان ارذگ و  تسا  یشقن   ) دننز

تبلق هکنآ  زا  شیپ  مدـیزرو  ترداـبم  وت  بیدأـت  میلعت و  هب  لـیلد  نیمه  هب  :» دـیامرف یم  دـیازفا  یم  نآ  رب  رگید  لـیلد  ود  هاـگ  نآ 
(. َکُُّبل َلِغَتْشَیَو  ، َُکْبلَق َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف  ( ؛» ددرگ لوغشم  رگید  روما  هب  ترکف  دوش و  تخس 
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يارب ناوج  بلق  ندوب  هدامآ  : تسا هدومرف  نایب  لیلد  هس  ، زردنا دنپ و  تهج  لاس  نس و  نیا  باختنا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
هب هس  نیا  زا  مادک  ره  تایح و  یگدنز و  تالکـشم  هب  نهذ  لاغتـشا  مدع  هانگ و  هب  یگدولآ  مدع  ببـس  هب  تواسق  مدع  ، شریذپ

.دشاب عمج  تاهج  نیا  همه  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  یفاک  نامز  نیا  باختنا  يارب  ییاهنت 

لها نادنمشیدنا و  هک  یباتشب  يروما  لابقتسا  هب  يدج  میمـصت  اب  هک  تسا  نآ  يارب  اهنیا  همه  :» دیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
رتشیب شالت  زا  یـشابن و  وجتـسج  بلط و  هب  دـنمزاین  ات  دـنا  هدیـشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  ، هتخاس زاین  یب  نآ  بلط  زا  ار  وت  هبرجت 

زا اـضاقت  بلط و  ياـنعم  هب  « هیغب ( .» 1  } ُهَتَیُْغب ِبِراَجَّتلا  ُلْهَأ  َكاَفَک  ْدَـق  اَم  ِْرمَْألا  َنِم  َکـِیْأَر  ِّدِِـجب  َِلبْقَتْـسَِتل  ( ؛» يدرگ رطاـخ  هدوسآ 
یفنم راب  هاـگ  تسا و  تاریخ  بلط  هک  دراد  تبثم  راـب  یهاـگ  تادرفم  رد  بغار  هتفگ  هب  هک  هدـش  هتفرگ  « یفن » نزو رب  « یغب » هشیر
(. َِهبِرْجَّتلا ِجاَلِع  ْنِم  َتِیفوُع  ،َو  ِبَلَّطلا َهَنُوئَم  َتیِفُک  ْدَق  َنوُکَتَف  ، ُهََتبِرْجَت َو   { .تسا لطاب  ملظ و  هب  لیامت  تلادع و  دح  زا  زواجت  هک 

هبرجت زج  يزیچ  یگدنز  اریز  ، دنک یم  هراشا  نارگید  براجت  زا  هدافتسا  تیمها  هب  دوخ  نانخس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نارگید براـجت  زا  دریذـپب  ار  نآ  تالکـشم  تاـعیاض و  دـنک و  هبرجت  شدوـخ  ار  زیچ  همه  هکنیا  ياـج  هب  لـقاع  ناـسنا  تسین و 

هب.دزادرپب نآ  يارب  يا  هنیزه  هکنآ  یب  دریگ  یم  رایتخا  رد  هدش  نشور  شا  هجیتن  دـنا و  هدومزآ  اهنآ  ار  هچنآ  دـنک و  یم  هدافتـسا 
یم رارق  ناگدنیآ  رایتخا  رد  ناینیشیپ  براجت  هک  دنرتدنمتداعس  رظن  نیا  زا  هتشذگ  ياهلسن  زا  هدنیآ  ياه  لسن  هراومه  رگید  ریبعت 
هیلع ماـما  تاریبعت  دـنریگ و  یم  راـیتخا  رد  تمحز  نودـب  ناگدـنیآ  دـنا  هدروآ  تسد  هب  ناوارف  تمحز  اـب  اـهنآ  ار  هچنآ  دریگ و 

.تسا هتکن  نیمه  هب  هراشا  همه   « هبرجتلا جالع  نم  تیفوع  بلطلا و  هنؤم  تیفک  مالسلا «

هکنآ یب   ) دش دهاوخ  مه  وت  بیـصن  ، هدش ام  بیـصن  تایبرجت  زا  هچنآ  نیاربانب  :» دـیامرف یم  همانزردـنا  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  اذـل 
؛» ددرگ نشور  وت  رب  رتشیب ) هبرجت  ناـمز و  تشذـگ  اـب   ) هدـش یفخم  اـم  رب  هچنآ  زا  يا  هراـپ  دـیاش  هکلب  یـشاب ) هدیـشک  یتـمحز 

(. ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْسا  ،َو  ِهِیتَْأن اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلَذ  ْنِم  َكاَتَأَف  )

هاگ دـنرب و  یم  لـماک  هرهب  نآ  زا  اـهنآ  دریگ و  یم  رارق  ناگدـنیآ  راـیتخا  رد  لـماک  روط  هب  ناینیـشیپ  هبرجت  هاـگ  هکنیا  هب  هراـشا 
یتح هک  دنبای  یم  تسد  يروما  هب  دنیامیپ و  یم  ناگدنیآ  ار  رگید  مین  دنا و  هدومیپ  ار  هار  زا  یمین  ، لئاسم زا  یـضعب  رد  ناینیـشیپ 

.دوب هدشن  ناینیشیپ  بیصن 

هب هکلب  ، تسین تمـصع  ماقم  تماما و  عضوم  زا  همان  ّتیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  ، دـش هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  ناـمه 
هرهب شتایبرجت  زا  ات  دنک  یم  کمک  ایند  ثداوح  نافوط  ربارب  رد  شدـنزرف  هب  هک  زوسلد  هدرک و  هبرجت  هدـید و  ایند  يدرف  ناونع 

.دسرب يرتهب  جیاتن  هب  دنک و  لیمکت  ار  نآ  شدنزرف  ، هتفاین هبرجت  هب  وا  ار  هچنآ  هاگ  یتح  دریگ و 

یناوج رد  تیبرت  راثآ  هتکن :

یناوج رد  تیبرت  راثآ 

نآرق.دندرک یم  عافد  اهنآ  فادها  زا  دـندروآ و  یم  نامیا  اهنآ  هب  هک  دـندوب  یهورگ  نیتسخن  ناناوج  دـهد  یم  ناشن  ایبنا  خـیرات 
هک دهد  یم  ناشن  مالسا  خیرات  زین  هدرک و  نایب  ار  دنمتورث  نالاسگرزب  داریا  وا و  هب  ار  ناناوج  ندروآ  نامیا  حون و  ناتـساد  ارارک 
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.دندوب ناناوج  همه  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  نانمؤم 

لها بتکم  زا  عافد  يارب  ار  وا  هک  شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ؛ دـنک یم  دـیئأت  ار  تقیقح  نیا  زین  یمالـسا  تایاور 
: دومرف ، تشگرب ماکان  دوب و  هتفر  هرصب  هب  تیب 

عیرس همه  زا  يریخ  رما  ره  شریذپ  يارب  اهنآ  هک  يورب  ناناوج  غارس  هب  هک  داب  وت  رب  ؛ ْریَخ ِّلُک  َیلِإ  ُعَرْـسَأ  ْمُهَّنِإَف  ِثاَدْحَْألِاب  َْکیَلَع  »
. { ،ج 8،ص 93 یفاک ( . 1 «. } دنرت

ار نآرق  سک  ره  ؛ ِهِمَد ِهِمْحَِلب َو  ُنآْرُْقلا  َطَلَتْخا  ٌنِمُْؤم  ٌّباَش  َوُه  َنآْرُْقلا َو  َأَرَق  ْنَم  :» میناوخ یم  ترـضح  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
. { ،ج 2،ص 603،ح 4 یفاک ( . 2 «. } دش دهاوخ  نیجع  وا  نوخ  تشوگ و  اب  نآرق  ، دشاب نامیا  اب  ناوج  هک  یلاح  رد  دناوخب 

نادنزرف ؛ ُهَئِجْرُْملا ُمِْهَیلِإ  ْمُکَِقبْـسَی  ْنَأ  َْلبَق  ِثیِدَْحلِاب  ْمُکَدَالْوَأ  اوُرِدَاب  :» دومرف هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  زین 
مالسلا هیلع  یلع  لصف  الب  تفالخ  هب  يداقتعا  هک   ) هئجرم فرحنم  هورگ  هکنآ  زا  شیپ  دیزاس  انشآ  تیب ) لها   ) ثیداحا اب  ار  دوخ 

. { ،ج 6،ص 47،ح 5 یفاک ( . 3 «. } دنریگب یشیپ  امش  زا  دنتشادن )

.تسا هدش  نایب  یبوخ  هب  بلطم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  همان  ّتیصو  زا  الاب  لصف  رد 

هلطاب دـیاقع  تجاجل و  روک و  ياه  بصعت  هب  یگدولآ  زا  یلاخ  كاپ و  ناـناوج  بلق  وس  کـی  زا  اریز  ، تسا نشور  مه  نآ  لـیلد 
ینیمز دننامه  لیلد  نیمه  هب  ، تسا

.دریذپ یم  ار  نآ  تعرس  هب  دوش  هدناشفا  نآ  رد  يرذب  ره  دشاب و  محازم  هزره  ياه  فلع  هایگ و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هک  تسا 

.دوش فیعض  قح  هب  تبسن  وا  شریذپ  ات  تسا  هتشادن  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  ، يدام يویند و  تاقلعت  ، رگید يوس  زا 

هب دنتـسین  رـضاح  اهنآ  تسا و  داضت  رد  نالاسگرزب  زا  يرایـسب  عورـشمان  عفانم  اب  ادـخ  نید  ماکحا  اـیبنا و  تاـمیلعت  موس  يوس  زا 
.دنتسین یعفانم  نینچ  راتفرگ  ناناوج  هک  یلاح  رد  دنرادرب  دوخ  عفانم  زا  تسد  یناسآ 

: دیوگ یم  برع  يارعش  زا  کی 

بدالا ربکلا  دعب  عفنی  سیل  لهم و  یف  ثادحالا  بدالا  عفنی  دق 

بشخلا اهتمّوق  اذا  نیلت  نل  تلدتعا و  اهتمّوق  اذا  نوصقلا  نا 

.درادن يرثا  یلاسگرزب  زا  دعب  یلو  دشخب  یم  هدیاف  یهاتوک  تدم  رد  ناناوج  هب  تبسن  تیبرت 

لباق دـمآ  رد  یتخـس  ياه  بوچ  تروص  هب  هک  یماگنه  یلو  درک  میقتـسم  فاص و  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  كزان  رت و  ياه  هخاش 
.تسین رییغت 
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: يدعس هتفگ  هب  و 

تساخرب وا  زا  حالف  یگرزب  رد  دننکن  بدا  شیدرخ  رد  هکنآ 

تسار شتآ  هب  زج  کشخ  دوشن  چیپ  یهاوخ  هک  نانچ  ار  رت  بوچ 

متشه شخب 

همان نتم 

ُتْرَظَن ْدَقَف  ، ِیْلبَق َناَک  ْنَم  َرُمُع  ُتْرِّمُع  ْنُکَأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  ، َّیَُنب ْيَأ 

393 ص :
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َعَم ُتْرِّمُع  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِمب  یِّنَأَک  َْلب  ؛ ْمِهِدَـحَأَک ُتْدُـع  یَّتَح  ، ْمِهِراَثآ ِیف  ُتْرِـس  ،َو  ْمِهِراَبْخَأ ِیف  ُتْرَّکَف  ْمِِهلاَـمْعَأ ، ِیف 
،َو ُهَلیِمَج ََکل  ُْتیَّخَوَت  ،َو  ُهَلیَِخن ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ََکل  ُتْصَلْخَتْـساَف  ، ِهِرَرَـض ْنِم  ُهَعْفَن  ،َو  ِهِرَدَـک ْنِم  َِکلَذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  ، ْمِهِرِخآ َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ 

َْتنَأ َِکلَذ َو  َنوُکَی  ْنَأ  َِکبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْتعَمْجَأ  ،َو  َقیِفَّشلا َدـِلاَْولا  ِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَـنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَر  ،َو  َُهلوُهْجَم َکـْنَع  ُْتفَرَص 
.ٍهَِیفاَص ٍسْفَن  ،َو  ٍهَمِیلَس ٍهَِّین  وُذ  ، ِرْهَّدلا ُلَبَتْقُم  ِرُمُْعلا َو  ُِلبْقُم 

اه همجرت 

یتشد

رد و  مدیـشیدنا ، ناشرابخا  رد  و  مدـنکفا ، رظن  اـهنآ  رادرک  رد  اـّما  ما ، هدرکن  رمع  ناینیـشیپ  هزادـنا  هب  نم  هک  تسا  تسرد  مرـسپ !
هدوب نانآ  اب  ناشرمع  نایاپ  ات  لّوا  زا  ایوگ  نانآ ، خیرات  هعلاطم  اب  هکلب  ما ، هدش  نانآ  زا  یکی  ایوگ  هک  اجنآ  ات  مدرک  ریـس  ناشراثآ 

شرابنایز نارود  اب  ار  نانآ  دنمدوس  یناگدنز  و  متخانش ، یگریت  نارود  زا  ار  نانآ  یگدنز  نیریـش  نشور و  ياه  تمـسق  سپ  ما ، 
هتخانشان و  مدیزگرب ، وت  يارب  ار  نآ  نیریش  ابیز و  يا ، هثداح  ره  زا  و  ار ، نآ  دنمشزرا  مهم و  يزیچ  ره  زا  سپـس  مدرک ، ییاسانش 

یبوخ اب  ار  وت  مدش  نآ  رب  زین  نم  ددنـسپ ، یم  شدنزرف  يارب  ار  اه  یکین  نابرهم  يردپ  هک  هنوگنآ  سپ  مدرک ،  رود  ار  نانآ  ياه 
.يراد افص  اب  یحور  ملاس و  یتّین  يا ، هدروآ  يور  راگزور  هب  هزات  يراد ، رارق  یگدنز  زاغآ  رد  اریز  منک ،  تیبرت  اه 

يدیهش

ناشاهتـشذگرس رد  ما و  هتـسیرگن  ناشاهراک  رد  اما  ما ، هتـسیزن  دنا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  نانآ  همه  هزادنا  هب  نم  دـنچ  ره  مکرـسپ !
تسد هب  ناشاهراک  زا  هک  یهاگآ  اب  هکلب  ما ، هدیدرگ  ناشیا  زا  یکی  نوچ  ات  ما  هدید  هتفر و  هدنام ، نانآ  زا  هچنآ  رد  و  هدیـشیدنا ،

زا ار  دـنمدوس  راـت و  زا  ار  نشور  مدـید - هچنآ - زا  سپ  .ما  هدرب  رـس  هب  ناشنیـسپ  اـت  نیتـسخن  اـب  هک  تسا  ناـنچ  ییوگ  ما  هدروآ 
دوبن هتخانش  هک  ار  نآ  و  مدرک ، وجتـسج  تیارب  ار  نآ  ییوکین  متخاس و  ادج  ار  نآ  هدبز  زیچ  ره  زا  وت  يارب  متخانـش و  زاب  رابنایز 
نانچ متـشامگ ،  تمه  تنتخومآ  بدا  رب  متـشاد و  تیانع  نابرهم  يردپ  نانوچ  وت  راک  هب  نوچ  و  متخادنا ،  رود  هب  وت  سرتسد  زا 

، كآ یب  يداهن  يراد و  كاپ  یتین  هک  یناگدنز  راهب  رد  دور و  راک  هب  تا  یناوج  ناوفنع  رد  تیانع  نیا  هک  مدید 

یلیبدرا

رظن هک  قیقحتب  سپ  نم  زا  شیپ  دـندوب  هکناـنآ  رمع  وچمه  مشاـب  هتفاـی  رمع  هک  متـسین  هچ  رگا  نم و  هک  یتسردـب  نم  دـنزرف  يا 
زا یکی  نوچمه  متـشگ  هک  ات  ناشیا  ياه  هناـشن  رد  مدرک  ریـس  ناـشیا و  ياـهربخ  رد  مدومن  هشیدـنا  ناـشیا و  ياـهراک  رد  مدرک 
نآ یفاص  متخانـش  سپ  ناشیا  رخاب  ات  ناشیا  لوا  اب  ما  هتفای  رمع  ناـشیا  ياـهراک  زا  نمب  هدیـسر  هچ  نآ  هب  نم  اـیئوگ  هکلب  ناـشیا 
وت يارب  مدرک  بلط  ارنآ و  هدـبز  هصالخ و  راک  ره  زا  وت  يارب  متخاس  هزیکاـپ  سپ  نآ  ررـض  زا  نآ  دوس  نآ و  یگریت  زا  ار  شناد 

ردپ تسا  مهم  هچنآ  وت  رما  زا  ارم  دوب  يرورـض  مهم و  هک  ياج  نم  مدید  ارنآ و  یـضرمان  هتـسنادان و  وت  زا  مدینادرگ  ار و  یئوکین 
یـشاب رمع  هدـنیآ  شیپ  هکنآ  وت  لاح  نآ و  دوبن  عقاو  هکنآ  وت  بدا  میلعت  زا  نآ  رب  ار  دوخ  مزع  مدرک  تسرد  دـنزرف و  رب  ارنابرهم 

شغیب یسفن  فارحنا و  زا  میلس  دصق  دنوادخ  نارود  ناوج  هزات 
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یتیآ

رد ما و  هدیـشیدنا  ناشتـشذگرس  رد  ما و  هتـسیرگن  ناـشاهراک  رد  یلو  ما ، هدرکن  رمع  ناینیـشیپ  هزادـنا  هب  نم  هچ  رگا  دـنزرف ، يا 
هک تسا  نانچ  هدیـسر ، نم  هب  نانآ  زا  هچنآ  يدرمیاپ  هب  .ما و  هدـش  نانآ  زا  یکی  دوخ  ییوگ  هک ، اجنآ  ات  ما ، هدرک  ریـس  ناشراثآ 

ردک هچنآ  تسا و  مادک  تسا  هبیاش  زا  يراع  یفاص و  هچنآ  اهراک  رد  هک  ما  هتفایرد  ما و  هتـسیز  نانآ  اب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  يرادـنپ 
مدیزگرب و ار  نآ  رت  هزیکاپ  لمع ، ره  زا  وت  يارب  سپ  .روآ  نایز  يراک  هچ  تسا و  دنمدوس  يراک  هچ  .مادـک  تسا ، زیمآ  هبیاش  و 

قیفش يردپ  نانوچ  .مداهن و  وس  کی  هب  دوش ، وت  ینادرگرس  ببس  لوهجم و  هک  ار  هچنآ  مدرک و  رایتخا  ار  شا  هدیدنسپ  لیمج و 
زونه وت  .يدنب و  راک  هب  يزومایب و  هک  متخودنا  اهزیچ  بدا  زا  وت  يارب  متـسیرگن و  وت  راک  رد  درگن ، یم  دوخ  دـنزرف  راک  رد  هک 

.یگدولآ زا  رود  یسفن  يراد و  كاپ  یتین  زونه  .نآ  ناوفنع  رد  یتسه و  یناوج  نیزاغآ  ياهزور  رد 

نایراصنا

،و هدومن رکف  ناشرابخا  رد  ،و  ّتقد ناشرادرک  رد  یلو  ، ما هدرکن  رمع  دنا  هدوب  نم  زا  شیپ  هک  یمدرم  هزادـنا  هب  نم  هچ  رگا  ! مرـسپ
هدیـسر نم  هب  نانآ  عضو  زا  هک  هچنآ  یپ  زا  ییوگ  هکلب  ، ما هدـش  نانآ  زا  یکی  دـننامه  هک  ییاج  ات  ، ما هدرک  تحایـس  ناشراثآ  رد 

ره زا  ور  نیا  زا  ، متخانـش ار  ناشرادرک  نایز  دوس و  ،و  یگریت زا  ار  ناـشلامعا  لـالز   ، ما هدـینارذگ  ناـشنیرخآ  نیلوا و  اـب  ار  مرمع 
رود وت  زا  ار  نآ  مولعمان  ،و  مدیزگرب تیارب  ار  شیابیز  همانرب  همه  نآ  نایم  زا  ،و  مدرک باختنا  تیارب  ار  شـصلاخ  هزیکاپ و  يزیچ 

وت مدید  تحلصم  ، مدنارذگ یم  رطاخ  رد  ار  وت  يزومآ  بدا  دصق  ،و  متـشاد تیانع  نابرهم  يردپ  دننامه  تروما  هب  نوچ   ، متـشاد
، تسا كاپ  ینطاب  ،و  ملاس یتّین  ار  وت  ،و  یتسه یگدنز  يادتبا  رد  ،و  یناوج ناوفنع  رد  هک  ارچ   ، منک تیبرت  شور  نیا  اب  ار 

حورش

يدنوار

يا تیخوت : .هلیلج و  يور : .هترتـخا و  هتلخنت : و  هلـضفا ، تیـصقتسا  یـشلا ء  تلختنا  لاـقی  و  یـش ء ، لـک  نم  هصـالخلا  هلیخنلا : و 
: هیلع تعمجا  .ینعم و  اهب  انا  اهب و  ینعا  کتجاحب  تینع  هنم  و  هیانعلا ، یلع  ینلمح  يا  ینانع ، ثیح  تبوصتـسا  تیار : .تدصق و 

.تیار لوعفم  کلذ  نوکی  نا  نییبتلل و  نم  کبدا  نم  .ینعی و  ام  هلوقل  ریمضلا  .هیلع و  تمزع  يا 

يردیک

.تمزع يا  تعمجا : .تبوصتسا و  يا  تیار : و  تبلط ، تیخوت :

مثیم نبا 

رد یلو  مدرکن ، زارد  يرمع  ناینیـشیپ  هزادـنا ي  هب  نم  دـنچ  ره  نم ، كرـسپ  يا  .متفرگ  میمـصت  تعمجا : .گنهآ  دـصق ، یخوت :
يدرف نوچمه  هک  يروطب  مدرک  ریس  ناشیا  زا  هدنامیقاب  راثآ  رد  مدیشیدنا و  ناشرابخا  لاح و  حرش  رد  متسیرگن و  ناشیا  ياهراک 
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، ما هدرک  یگدـنز  ناشنیرخآ  ات  نیلوا  اب  ییوگ  هک  مدـش  نانچ  متفای  تسد  ناشیا  ياهراک  زا  هچنآ  ببـس  هب  هکلب  مدـش ، ناشیا  زا 
و مدرک ، باختنا  وت  يارب  ار  نآ  هزیکاپ ي  يراـک  ره  زا  متخانـش و  شناـیز  زا  ار  نآ  دوس  یگریت و  زا  ار  ناـنآ  لاـمعا  یکاـپ  سپ 

وت دروم  رد  نم  هزیگنا ي  هک  متفای ، نانچ  مراد ، یم  رذحرب  نآ  زا  ار  وت  دوب  هتخانـشان  هچنآ  و  مدـیزگرب ، تیارب  ار  نآ  هتـسیاش ي 
بدا ار  وت  ات  مدرک  يروآ  عمج  دوب ، مزال  وت  تیبرت  بدا و  رد  هچنآ  و  تسا ، دوخ  دنزرف  هرابرد ي  نابرهم  يردپ  هزیگنا ي  نامه 

، یتسه هزیکاپ  یناور  كاپ و  یتین  ياراد  يا ، هدش  وربور  راگزور  اب  هزات  يا و  هدروآ  یگدنز  هب  ور  وت  هک  یلاح  رد  میامن 

مولع و هنوگچ  تسا : هتفگ  وا  هب  یـسک  ایوگ  هک  تسا  یلاکـشا  خـساپ  هلزنم ي  هب  مدوبن ) نم  هک  دـنچ  ره   ) نکا مل  نا  و  تراـبع :
تسپ و روـما و  ياـهینوگرگد  ناـسنا  اـت  دراد  ینـالوط  رمع  هب  زاـین  هبرجت  هکیتروـص  رد  دـیآ  یم  تسد  هب  اـه  هـبرجت  زا  فراـعم 
هدرکن و يدایز  رمع  ناینیـشیپ  دننام  نم  هک  دنچ  ره  تسا : هدومرف  خـساپ  رد  راوگرزب  نآ  و  دـنک ؟ هدـهاشم  ار  راگزور  ياهیدـنلب 

هدنامیقاب راثآ  رد  مدیـشیدنا و  ناشیا  زا  لوقنم  ياهناتـساد  رد  مدرک و  هعلاطم  اهنآ  ياهراک  رد  نکیل  ما و  هدوبن  اهنآ  لاوحا  دـهاش 
سپ  ) تفرعف ترابع : .متشگ  هاگآ  ناشروما  رب  ناشیا ، زا  يدرف  نوچمه  هک  مدرک  ریس  نانچ  لقع  هدید ي  رهاظ و  مشچ  اب  اهنآ  زا 
هیانک وفص  هژاو ي  .تسا  ناشیا  راک  ماجنارـس  هب  هراشا  کلاذ  هملک ي  و  متـشگ .)  ) ترـس و  هلمج ي : رب  تسا  فطع  مدش ) هاگآ 

بوخ و ینعی  هتسجرب  زیچ ، ره  زا  و  متخانشزاب ، نایز  زا  ار  دوس  رـش و  زا  ار  ریخ  ياهراک  ینعی  تسا : رـش  زا  هیانک  ردک  و  ریخ ، زا 
هتلیخن هلیلج ، هملک ي : ياج  هب  یـضعب  .مدیزگرب  وت  يارب  دوب  دـیفم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـنمدوس و  هک  ار  هچنآ  شنیب  مولع و  زا 

تشز و هن  مدرک  باختنا  ار  وکین  ینعی  مدرک : باختنا  وت  يارب  ار  نآ  ياـبیز  يراـک  ره  زا  دـنا و  هدرک  لـقن  نآ ، هصـالخ ي  ینعی 
نآ تراـبع  .دوـب و  هتخانـشان  لـطاب  زا  قـح  دوـب و  هبتـشم  رما  هک  اـجنآ  ینعی  مدرک : رود  وـت  زا  دوـب  هتخانـشان  هـچنآ  .ار و  دنـسپان 
يو باختنا  لیالد  هب  زین  وا و  هب  تبـسن  تبحم  هجوت و  لامک  هب  تسا  هراشا  رخآ …  ات  .نم  هزیگنا ي  هک  متفاـی  ناـنچ  و  راوگرزب :

لوعفم هک  نیاربانب  تسا  بصن  لحم  رد  نوکی  نا  و  ینعی ، هملک ي : رب  تسا  فطع  تعمجا  .تسا  رتاوازـس  وا  يارب  هک  ار  یمولع 
و تسا ، نوکی  نا  رب : فطع  کئدـتبا ، نا  و  تسا ، لاـح  يارب  تنا  و  تراـبع : رد  واو  و  تسا ، هماـت  ناـک  تسا و  تیار  يارب : لوا 

نم ینانع  ثیح  تیار  و  تسا : نینچ  تراـبع  ریدـقت  تسا ، حلـصا  عفنا و  هملک ي : ریدـقت  رد  تسا و  فوذـحم  تیار  مود  لوعفم 
نا کبیدات ، نم  هیلع  یمزع  تممـص  ام  هلاوحاـب و  ماـمتهالا  هحلاـصم و  یف  رظنلا  نم  هدـلو  رما  نم  قیفـشلا  دـلاولا  ینعی  اـم  كرما 

سفناذ کنوک  و  همیمذـلا ، قالخالا  هیناسفنلا و  ضارمالا  نم  همیلـس  هیناذ  کنوک  لاح  كرمع  لابقا  لاـح  بیداـتلا  کـلذ  نوکی 
لطابلا ردک  نم  هیفاص 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

( یلبق ناـک  نم  رمع   ) مشاـب هتفاـی  رمع  هک  متـسین  هچ  رگا  نم  هک  یتـسرد  هب  ترمع ) نکا  مل  نا  ینا و   ) نـم كرـسپ  يا  ینب ) اـی  )
ناشیا ياهرادرک  اه و  لمع  رد  مدرک  رظن  هک  قیقحت  هب  سپ  مهلامعا ) یف  ترظن  دـقف   ) نم زاش  یپ  دـندوب  هک  یناسک  رمع  وچمه 

یتح  ) ناشیا راوطا  راثآ و  رد  مدومن  ریـس  و  مهراثا ) یف  ترـس  و   ) ناشیا ياهربخ  رد  مدومرف  راـک  رکف  و  مهراـبخا ) یف  ترکف  (و 
هچنآ هب  یلا ) یهتنا  امب   ) نم اییوگ  هکلب  یناک ) لب   ) ناشیا زا  یکی  وچمه  مهدحاک )  ) تایبرجت ملع و  رد  مدیدرگ  هکنآ  ات  تدـع )

ناـشیا رخآ  اـت  ناـشیا  لوا  اـب  مهرخا ) یلا  مهلوا  عـم   ) ما هتفاـی  رمع  ترمع ) دـق   ) ناـشیا ياـهراک  زا  مهروـما ) نم   ) نم هب  هدیـسر 
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نآ ررـض  زا  نآ  دوـس  و  هررـض ) نـم  هـعفن  و   ) نآ هریت  زا  هردـک ) نـم   ) ار شناد  نآ  یفاـص  متــسناد  سپ  کـلذ ) وفــص  تـفرعف  )
تیخوت و   ) ار راک  نآ  راتخم  هصالخ و  يرما  ره  زا  هتلیخن ) رما  لک  نم   ) وت يارب  متخاس  هزیکاپ  صلاخ و  سپ  کل ) تصلختـساف  )
هتسنادان هلوهجم )  ) وت زا  مدینادرگ  زاب  و  کنع ) تفرص  و   ) راگدرک یضرم  دوب و  وکین  هچنآ  هلیمج )  ) وت يارب  مدرک  بلط  و  کل )

هچنآ قیفـشلا ) دلاولا  ینعی  ام   ) وت راک  زا  كرما ) نم   ) ارم دوب  مهم  هک  ییاج  نم  مدـید  و  ینانع ) ثیح  تیار  و   ) ار نآ  یـضرمان  و 
نا  ) وـت هدیدنـسپ  بدا  زا  کـبدا ) نم   ) نآ رب  ار  دوـخ  مزع  مدرک  تسرد  و  هیلع ) تعمجا  و   ) دـنزرف رب  ار  ناـبرهم  ردـپ  تسا  مهم 

هزات رهدلا ) لبقتم   ) نآ هدنام  سپاو  ات  یـشاب  رمع  هدنیآ  شیپ  وت  هکنآ  لاح  و  رمعلا ) لبقم  تنا  و   ) نآ دوش  عقاو  هک  کلذ ) نوکی 
تارودک زا  هزیکاپ  سفن  و  هیفاص ) سفن  و   ) فارحنا زا  میلس  دصق  دنوادخ  همیلس ) هین  وذ   ) نارود ناوج 

یلمآ

ینیوزق

رکف ناشیا و  لامعا  رد  مدرک  رظن  نکیلو  دـندوب  نم  زا  شیپ  هک  ناـنآ  رمعب  متـشگن  رمعم  هچ  رگا  نم  هک  قیقحتب  نم  رـسپ ك  يا 
یهاگآ تریصب و  رد  ناشیا  زا  یکی  وچمه  متشگ  ات  یلقع  ای  یـسح  ریـس  ینعی  ناشیا  راثآ  رد  مدرک  ریـس  ناشیا و  رابخا  رد  مدرک 

ایوگ هکلب  هتـشگ  برجم  انیب و  ناب  رهد  ثداوح  عیاقو و  هار  زا  دـندوب و  هتخودـنا  رمع  لوط  زا  هک  نارود  ياهتربع  ناـمز و  رما  زا 
رخآ ات  ناشیا  لوا  اب  مدرک  رمع  ار  نامزنآ  تالاح  عیاـقو و  مدرک  قیقحت  ناـشیا و  روما  راـبخا و  زا  نمب  دیـسر  هچنآ  ببـسب  هب  نم 
عفن نآ و  ردکم  زا  ار  لاوحا  نآ  یفاص  ما  هتـسناد  سپ  ما  هدرک  لصاح  ترخآ  ایندـب و  قلعتم  زارد  نامز  نآ  همه  براجت  ناشیا و 

رتـهب و وت  يارب  مدرک  بلط  نآ و  هدرک  فاـص  هتخیب و  اـی  ار  نآ  گرزب  رما  ره  زا  وت  يارب  مدرک  صلاـخ  سپ  نآ  ررـض  زا  رما  ره 
دض لوهجم  دوبن  اور  نآ  رد  ضوخ  دشاب و  هبتشم  نآ  رد  هار  هک  روما  نآ  ینعی  ارنآ  لوهجم  وت  زا  مدینادرگزاب  ارنآ و  رت  هدیدنسپ 
هک یتقو  مدید  حالـص  نانچ  دمآ و  دهاوخ  هچانچ  دنیوگ  لوهجم  دوش  مگ  نآ  رد  هار  دشاب و  ناشن  یب  هک  ار  ینابایب  دوب و  مولعم 
زا مدوب  هدرک  نآ  رب  تمیزع  میمـصت  هچنآ  شیوخ و  فلخب  تبـسن  ار  نابرهم  ردپ  دنکفا  مغ  رد  هچنآ  وت  رما  زا  ارم  هدنکفا  مغ  رد 
ارت هناـمز  یـشاب و  هتـشاد  رمعب  يور  ینعی  یـشاب  رهدـلا  لـبتقم  رمعلا و  لـبقم  ناوج  وت  بدا و  ارت  هکنآ  وـت  میلعت  تیبرت و  بدا و 

یتدایز اب  تشذگ  هک  تسا  ینعم  نآ  لثم  ریرقت  یشاب  هیفاص  سفن  همیلس و  تین  بحاص  هتفریذپ و 

یجیهال

یتح مهراثآ ، یف  ترـس  مهراـبخا و  یف  ترکف  مهلاـمعا و  یف  ترظن  دـقف  یلبق ، ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب ، يا  »
، مهروما نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدحاک ، تدع 

تیخوت هلیخن و  رما  لک  نم  کل  تصلختـساف  هررـض ، نم  هعفن  هردک و  نم  کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ ، یلا  مهلوا  عم  ترمع  دق 
نوکی نا  کبدا  نم  هیلع  تعمجا  قیفـشلا و  دـلاولا  ینعی  ام  كرما  نم  ینانع  ثیح  تیار  هلوهجم و  کـنع  تفرـص  هلیمج و  کـل 

هیفاص سفن  همیلس و  هینوذ  رهدلا ، لبتقم  رمعلا و  لبقم  تنا  کلذ و 

هب سپ  نم ، زا  شیپ  دـندوب  هک  یناـسک  رمع  لـثم  مشاـب  هدرک  يزارد  رمع  هک  مدوبن  هچ  رگا  هک  قـیقحت  هب  نم ، كرـسپ  يا  ینعی 
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تامالع راثآ و  رد  مدرک  هظحالم  ریـس و  ناشیا و  لاوحا  لقن  رد  مدرک  ربدـت  رکف و  ناشیا و  ياه  هدرک  رد  مدرک  هاـگن  هک  قیقحت 
زا نم  يوس  هب  دیـسر  هک  يزیچ  نآ  ببـس  هب  نم  هک  اـیوگ  هکلب  ناـشیا ، زا  یکی  دـننام  مدـیدرگ  هکنیا  اـت  ناـشیا ، زا  هدـنام  یقاـب 
زا کـی  ره  بیع  زا  صلاـخ  فاـص و  متخانـش  سپ  ناـشیا ، رخآ  اـت  ناـشیا  لوا  اـب  مدوب  هدرک  یناگدـنز  رمع و  ناـشیا ، ياـهراک 
ره زا  وت  يارب  زا  مدرک  هدـبز  هصالخ و  سپ  نآ ، ترـضم  اـب  زا  ار  نآ  تعفنم  اـب  نآ و  راد  بیع  فاـصان و  زا  ار  ناـشیا  ياـهراک 

حالـص باوص و  ار و  نآ  هتـسیاشان ي  وت  زا  مدـینادرگ  ار و  نآ  یئوکین  وـت  يارب  زا  مدرک  دـصق  ار و  نآ  هتخیب ي  يراـک  يرما و 
مزج مزع  هکنآ  لاح  نابرهم و  ردـپ  يارب  زا  تشاد  مامتها  هک  يزیچ  نآ  وت  رما  زا  نم  يارب  زا  تشاد  مامتها  هک  ییاـجنآ  زا  مدـید 
هزاـت یـشاب و  ناوج  رمع و  هدـنروآور ي  وت  هکنآ  لاـح  نداد و  بدا  نآ  دـشاب  هکنیا  ار ، وت  نداد  بدا  وت  رما  قفو  رب  مدوـب  هدرک 

یشاب سوه  اوه و  زا  فاص  سفن  بحاص  یشاب و  صلاخ  دصق  تین و  بحاص  یشاب ، راگزور 

یئوخ

ناسک رمع  نم  هچرگ  مناج  رـسپ  يا  همجرتلا : مهولا ، هبئاشلا :) ، ) هلیخد ذـخا  لبرغ و  يذـلا  قیقدـلا  لیخنلا :) : ) صلاـخلا وفـصلا :) )
هدرمش نانآ  زا  یکی  ات  مدیدرگ  ناشراثآ  رد  مدیشیدنا و  ناشرابخا  رد  متسیرگن و  نانآ  رادرک  رد  یلو  مدنارذگن  ار  دوخ  زا  شیپ 

همه دوس  نایز و  هریت و  لالز و  مدرک و  رمع  اهنآ  اـب  ماـجنا  اـت  زاـغآ  زا  اـیوگ  هدـش  شرازگ  نمب  ناـشاهراک  مه  نوچ  هکلب  مدـش 
هجوت دروم  وت  ياهراک  نوچ  و  مدرک ، رود  وت  زا  ار  هنالهاج  ياهراک  مدیزگرب و  تیارب  ار  اهنآ  بوخ  هدبز و  مدـیمهف و  ار  اهراک 

یشاب هتشاد  كانبات  يرطاخ  كاپ و  يداهن  راگزور  اب  دروخرب  تسخن  رمع و  زاغآ  رد  وت  متساوخ  تسنابرهم  يردپ 

يرتشوش

نـال ساـیق ، ریغ  یلع  ارمع  ارمع و  رـسکلاب )  ) لـجرلا رمع  حاحـصلا :)  ) یف یلبق ) ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مـل  نا  ینا و  ینب ! يا  )
نماثلا و لصفلا  ، ) احرف حرفک  نیتحتفب  لعف  مزاللا  لـعفلا  ردـصم  نا  هدارم  .ـالیوط و  اـنامز  شاـع  يا : کـیرحتلا ، هردـصم  ساـیق 

ترکف مهلامعا و  یف  ترظن  دقف   ) .نوکـسلاف حتفلا  وا  مضلاب  ردصملا  انه  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
یلاعت هللا  ایه  دق  هجحملاب : هامـسملا  هدـلو  یلا  سواط  نب  یلع  هلاسر  یف  مهدـحاک ) تدـع  یتح  مهراثآ  یف  ترـس  مهرابخا و  یف 

لـضفلا لـقعلا و  هوجو  اوروس  لـئازلا و  ایندـلا  بارـس  اوبلط  نیذـلا  نم  مهریغ  كولملا و  ءاـفلخلا و  خـیرات  یف  يدـنع  هریثک  اـبتک 
مایالا کلتب  اوعاب  مانم و  مالحا و  یف  مهناک  اوناک  و  بویعلا ، لاقثا  بونذلا و  لامحاب  ایندلا  نم  اولحر  لجالا و  لجاعلا و  نارـسخب 
برقت وا  مهیلا  برقتت  نا  هللا  هللااف  كالوم ، کنید و  یلع  مهرذحاف  هرخالا ، ایندلا و  هداعـس  نم  هرهابلا  هیلاعلا  ممهلا  ووذ  هعیبی  ام ال 

اهرهاظ و اـهرخآ و  مهروما و  لوا  رظنتل  مهخیراوت  کـل  ترخذ  اـمنا  و  كـالهلا ، عقاـنلا و  مسلا  مهبرق  یفف  کـنکما ، اـمهم  مهنم 
یناک لب   ) .مهترخآ مهایند و  یف  ناطیشلا  مهعدخ  فیک  و  هریصق ، رامعا  هریـسی و  تاعاس  تاذلب  مهـسوفنب  اورـض  ام  يرت  اهنطاب ،
تلاق مجعملا )  ) یف هررـض ) نم  هعفن  هردـک و  نم  کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ  یلا  مهلوا  عم  ترمع  دـق  مهروما  نم  یلا  یهتنا  امب 

تیم وه  و  هدض ، سنجلا و  هفالخ و  لکشلا و  رضاحلا و  بئاغلا و  رفاولا و  صقانلا و  رخالا و  لوالا و  کل  عمجی  باتکلا  ءامکحلا :
دئاوف یف  لـماکلا )  ) یف .رهد و  یف  لاـجرلا  هاوفا  نم  فرعت  ـال  اـم  رهـش  یف  هنم  فرعت  ءاـیحالا و  نع  مجرتـی  یتوـملا و  نع  قـطنی 

یف هارق  ام  هعمـس و  وا  سما  هآر  ام  نیب  قرف  ياف  ءایحالا ، هرمز  یف  نوکی  نا  رثوی  ءاقبلا و  بحی  ناسنالا  نا  اـهتیویند  نمف  خـیراتلا :
نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اذا و  مهرصاع ، هناکف  اهعلاط  اذاف  نیضاملا ، رابخا  هنمضتملا  بتکلا 
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هنودـم اهوار  روجلا و  لها  هریـس  نم  اهیف  ام  یلع  اوفقو  اذا  یهنلا  رمـالا و  هیلا  نم  كولملا و  نا  و  مهرـضاح ، هناـکف  اـهملع  ایندـلا )
اهوحبقتـسا لاوحالا ، داسف  لاومالا و  باهذ  دابعلا و  كاله  دالبلا و  بارخ  رکذلا و  ءوس  نم  تبقعا  ام  و  فلـس ، نع  فلخ  اهیوری 

مهدالب مهکلامم و  نا  و  مهباهذ ، دـعب  لیمجلا  رکذـلا  نم  مهعبتی  اـم  اهنـسح و  نیلداـعلا و  هـالولا  هریـس  اوار  اذا  و  اـهنع ، اوضرعا  و 
ندملا سئافن  اوناصتسا  و  کلاهملا ، نم  اهب  اوصلخ  ءادعالا و  هرـضم  اورباث  هیف و  اوبغر  کلذ و  اونـسحتسا  ترد ، اهلاوما  ترمع و 

هیلا ریـصت  ام  ثداوحلاب و  هفرعملا  براجتلا و  نم  لصحی  ام  اهنم ، .ارخف و  هب  یفکل  اذـه  ریغ  اهیف  نکی  مل  ول  و  کـلامملا ، میظع  و 
هب لمجتی  ام  اهنم ، .الها و  هب  يدـتقی  نال  حبـصی  القع و  کلذـب  دادزیف  هریظن ، وا  وه  مدـقت  دـق  الا و  رما  ثدـحی  ـال  هناـف  اـهبقاوع ،

دئاوفلا اما  .هیلع و  هلبقم  هوجولا  هیلا و  هیغصم  عامسالا  يرتف  اهفئارط ، نم  هفیرط  اهفراعم و  نم  یـش ء  رکذ  نم  لفاحملا  یف  ناسنالا 
مهـسوفن و تبلـس  اهنا  و  اهینطاق ، ناـیعا  یلا  اـهتابکن  عباـتت  اـهلهاب و  ایندـلا  بلقت  يار  اـهیف و  رکفت  اذا  بیبللا  نا  اـهنمف  هیورخـالا :

ضرعا اهیف و  دهز  ریقف ، ینغ و ال  اهدـکن  نم  ملـسی  مل  ریقح و  لیلج و ال  یلع  قبت  ملف  مهرباکا ، مهرغاصا و  تمدـعا  مهرئاخذ و 
نـساحم نم  امه  و  یـساتلا ، ربصلاب و  قلختلا  اهنم ، .سئاسخلا و  هذـه  نع  تهزنت  راد  یف  بغر  هرخالل و  دوزتلا  یلع  لبقا  و  اـهنع ،
همکحلا هذهل  و  مهباصا ، ام  هبیصی  هنا  ملع  مظعم  کلم  مرکم و ال  یبن  اهنم  ملسی  مل  ایندلا  بئاصم  نا  يار  اذا  لقاعلا  ناف  قالخالا ،

: يا تصلختساف ) ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   … ) دیجملا نآرقلا  یف  صـصقلا  تدرو 
، هتیلخن هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف و  هلیلج ، دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هلیخن ) رما  لک  نم  کل   ) .هصالخلا تلمع 

ینعم و  اقلطم ، طلغف  هیرـصملا )  ) یف امک  هلیخن )  ) اما و  هلیلج )  ) ظفلب اضیا  لـئاسرلا )  ) هیاور تناـک  نا  و  جـهنلا ، نم  حیحـصلا  وه  و 
لبقی ال  : ) ثیدحلا یف  و  لئاخنلا ، اهعمج  اهریمض و  احـصن  ناک  سفن  هلیخن  مکثحب  ریغف  یطخـس  متثحبت  هرامع : لاق  هریخلا  هلیخنلا 

: يا ینانع ) ثیح  تیار  و   ) .کل هنایبب  هلوهجم ) کـنع  تفرـص  و  هلیمج ، کـل   ) .تیرحت يا : تیخوت ) و  (. ) بولقلا لـئاخن  ـالا  هللا 
امک ینعی )  ) ال ینانع )  ) یلع فطع  .تمزع  يا : تعمجا ) و   ) .فوورلا يا  قیفـشلا ) دـلاولا   ) .مهی يا : ینعی ) اـم  كرما  نم   ) .ینمها

: يا رهدـلا ) لبتقم  رمعلا و  لبقم  تنا  و   ) .کمیلعت يا : کلذ ) نوکی  نا   ) .بادالا کمیلعت  يا : کـبدا ) نم  هیلع  (. ) مثیم نبا   ) لاـق
.هعاس ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لک رهدلا  فناتسی  هناک  هفناتسم ،

هینغم

تیار لوعفم  کـلذ  نوکی  نا  نم  ردـصملا  و  بارعـالا : .تفخ  تقفـشا : .تممـص و  تمزع و  تعمجا : .هتوفـص و  هلیخن : و  هغللا :
هفرعملا ال خـلا ..) یلبق  ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  و  : ) ینعملا .هفوذـحم  نـمب  رورجم  سبتلی  نا  نـم  ردـصملا  و  خـلا ، ثـیح 

اوقبـس نیذـلاب  هایحلا  تدـتما  دـق  و  هسرامملا ، هرثک  و  هربخلا ، هیورلاب و  ساقت  امنا  و  دـیدملا ، رمعلاب  و ال  اهدـحو ، هبهوملاب  ساقت 
مهعم شاع  هناک  یتح  نیـضاملا  لاوحا  ربس  هنا  یلا  اذـه  اوار ، اوبرج و  امم  رثکا  يار  برج و  ماـمالا  نکل  و  ریثکب ، هنم  رثکا  ماـمالا 
مدقا ینا  و  اهرش ، اهریخ و  هایحلا  هفرعم  یلا  یبراجت  نم  تیهتنا  هلیمج ) یلا - کلذ - وفص  تفرعف   ) .موی رخآ  یلا  لوالا  مهموی  نم 

ام عد  هلوقب : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هیلا  راشا  يذلا  هبتشملا  يا  ( هلوهجم کنع  تفرـص  و   ) هبئاش لک  نم  هصلاخ  اهتوفـص  کل 
دولوملاب دارملا  ناـب  هقطاـنلا  هقباـسلا  هلدـالا  یلع  هفطعن  رخآ  لـیلد  اذـه  ..خـلا  یناـنع  ثیح  تیار  و   ) .کـبیری ـال  اـم  یلا  کـبیری 

تلدـع مث  همارح ، هلالح و  هریـسفت و  نارقلا و  کملعا  نا  تدرا  هلمجلا  هذـه  ینعم  نال  ناسنا ، وه  ثیح  نم  دـلولا  وه  بطاـخملا 
هللااب نامیالا  یلع  يوتحت  یتلا  هیصولا  هذهب  تیفتکاف  کنـس ، هثادحلا  ءارالا  بهاذملا و  یف  باوصلا  ناکم  کیلع  یفخی  نا  هیـشخ 

فرعی نسحلا ال  مامالا  ناک  اذا  .اماع و  نیثالث  نم  رثکا  هیصولا  هذه  دنع  تناک  نسحلا  نس  نا  انرـشا  لیلق  ذنمو.كولـسلا  بادآ  و 
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یف هیهن  هرماب و  لمعلا  و  نآرقلاب ، کسمتلا  یلع  ثح  نینموملاریما  مامالا  نا  مث  اهفرعی ؟ يذلا  نمف  هعیرشلا  ماکحا  نآرقلا و  رارسا 
، ثیدحلا نسحا  هناف  نآرقلا  اوملعت  و  لاق : و  هملعت ، نارقلا و  میلعت  یلع  هحارص  صن  هبطخلا 108  یف  و  همالک ، هبطخ و  نم  دیدعلا 

یلع نرمی  و  هیرورضلا ، مالـسالا  لوصا  الوا  لفطلا  نقلی  نا  ماع  هجوب  یـصوی  مامالا  نا  هصالخلا  .بولقلا و  عیبر  هناف  هیف  اوهقفت  و 
.هعیرشلا نآرقلا و  ملعت  نسلا  هب  تمدقت  اذا  یتح  یعرشلا  كولسلا 

هدبع

یلع فطع  تمزع  تعمجا  کبدا : نم  هیلع  تعمجا  و  تیرحت …  يا  تیخوت  یفـصملا و  راتخملا  لـیخنلا  هلیخن : رما  لـک  نم  … 
 … تیار لوعفم  نوکی  نا  نوکی : نا  دلاولا …  ینعی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

رد هتـسیرگن  ناشیا  ياهراک  رد  یلو  دندوب  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  رمع  دـننام )  ) مدرکن زارد )  ) رمع نم  هچ  رگا  نم و  كرـسپ  يا 
اهنآ ياهراک  زا  هچنآ  ببـس  هب  هکلب  مدیدرگ ، نانآ  زا  یکی  دننام  هکنانچ  مدرک  ریـس  ناشاه  هدنام  زاب  رد  هدومن  هشیدنا  ناشرابخا 
دوس يدب و  یگریت و  زا  ار  اهنآ  رادرک  یبوخ  یگزیکاپ و  سپ  ما ، هدرک  یگدنز  ناشرخآ  ات  لوا  اب  نم  هک  دش  نانچ  دیـسر  نم  هب 
هچنآ  ) ار نآ  مولعماـن  و  متـساوخ ، ار  نآ  هدیدنـسپ  و  مدـیزگرب ، ار  نآ  هزیکاـپ  وت  يارب  يراـک  ره  زا  و  مدرب ، یپ  شناـیز  زا  ار  نآ 

یم او  ار  نابرهم  ردـپ  هچنآ  تخاس  راداو  وت  راـک  ارم  هک  یماـگنه  مدـید  حالـص  ناـنچ  و  متـشاد ، رود  وت  زا  تسا ) ینادرگ  ببس 
یگدنز هب  يا  هدـنروآ  ور  وت  هکنآ  لاح  میامن و  تیبرت  بدا و  ار  وت  هک  متفرگ - میمـصت  نآ  هب  وت  تیبرت  بدا و  ار  هچنآ  و  دراد ،

، یتسه هزیکاپ  سفن  كاپ و  تین  ياراد  و  يا ) هدیسر  ون  ناوج و   ) يا هتفایرد  ار  راگزور  هزات  و 

ینامز

تـشونرس خیرات و  زا  ریگب ! هرهب  نارگید  تشذگرـس  زا  هک  دـنکیم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  نارگید  تشونرـس  زا  يرادرب  هرهب 
حرطم ناگدروخ  تسکـش  نادنمورین و  ناربمایپ ، ياهناتـساد  لقن  رد  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  تسا  يا  همانرب  نیا  و  ربب ! دنپ  نانآ 
هرابرد ادـخ  .دـندرگ  رتکیدزن  ادـخب  دـنوش و  انـشآ  دوخ  هفیظوب  رتشیب  دـنریگب و  دـنپ  ناگتـشذگ  ثداوح  زا  نآرق  ناوریپ  ات  هدرک 

لوا رخآ و  ياهفارحنا  ماقتنا  مه  ادخ  .متسه  امـش  گرزب  يادخ  نم  تفگ : هدش  هتفاکـش  يایرد  نایم  رد  نوعرف  : ) دیوگیم نوعرف 
رد ، ) میناوخیم مه  فسوی  ناتـساد  رد  .تسه ) زردـنا  دنـسرتب  هک  یناـسک  يارب  ناتـساد  نیا  رد  .تخاـس  قرغ  ار  وا  تفرگ و  ار  وا 

، تسا نادنزرفب  تحیصن  هرابرد  ناردپ  هب  شرافس  مالـسلا  هیلع  ماما  مود  بلطم  دراد .) دوجو  نالقاع  يارب  زردنا  ناربمایپ  ناتـساد 
بلاطم اب  دیاب  كاپ  حور  ملاس و  رکف  نیا  دنراد و  كاپ  یحور  ملاس و  يرکف  نادنزرف  رگید  يوس  زا  دـنراد و  هبرجت  ناردـپ  اریز 

نآرق رد  زیزع  يادـخ  .تسا  هتفرگ  رارق  دـشابیم  يو  زا  مارتـحا  هک  دـنزرف  هفیظو  ربارب  رد  ردـپ ، هـفیظو  نـیا  .ددرگ و  لاغـشا  یهلا 
رداـم ردـپ و  هب  دـینک و  تداـبع  ار  ادـخ  طـقف  : ) تسا هداد  رارق  دـیحوت  یتسرپادـخ و  فیدر  رد  ار  ردـپ  هب  یکین  مارتحا و  دـیجم 
کمک مالـسا  تیونعم و  يرکف ، دشر  ریـسم  رد  ار  دنزرف  هک  دنراد  مارتحا  يردام  ردـپ و  هک  تسا  مزال  هتکن  نیاب  هجوت  ناسحا .)
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.تسین مزال  دشاب  مالسا  فالخرب  دنچ  ره  نانآ  تاروتسد  مامت  ءارجا  تروصب  نانآ  مارتحا  تیاعر  تروصنیا  ریغ  رد  دننک 

يزاریش دمحم  دیس 

یف ترکف  و   ) ربدـت لقعت و  رظن  مهلامعا ) یف  ترظن  دـقف   ) لیوطلا رمعلا  يا  یلبق ) ناـک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب  يا  )
( مهدحاک  ) ترص يا  تدع ) یتح   ) هبـشا ام  ندملا و  ایاقبک  مهدعب ، هیقابلا  مهراثآ ) یف  ترـس  و   ) مهنم انیلا  تئاج  یتلا  مهرابخا )

عمتجا ذا  مهرخآ ) یلا  مهلوا  عم  ترمع  دـق  مهروما  نم  ( ) یلا  ) لصو يا  یهتنا ) امب  یناک  لب   ) .عالطالا مامت  مهعاضوا  یلع  اعلطم 
مالالا اهبوشت  هردک  تناک  اهتیا  و  اوفص ، تناک  مهتایح  هیاف  هردک ) نم   ) یلا یهتنا  يذلا  کلذ ) وفص  تفرعف   ) مهعیمج رابخا  يدل 

یفصملا هراتخم  يا  هلیخن ) رما  لک  نم  کل  تصلختساف   ) اعفان ناک  هیا  اراض و  ناک  مهکولس  ياف  هررض ) نم  هعفن  و   ) فواخملا و 
مل يا  هلوهجم ) کـنع  تفرـص  و   ) هاـفرلا هداعـسلل و  بجوملا  هلیمج )  ) هظعوملا هذـه  یف  کـل  تجرخا  تیرحت و  يا  تیخوت ) (و 
هناف قیفشلا ) دلاولا  ینعی  ام   ) كرماب یتیانع  ههج  نم  يا  كرما ) نم  ینانع  ثیح   ) کل رظن  يا  تیار ) و   ) هتیاغ لهجی  ام  کل  نیبا 
يا ام )  ) نایب کبدا ) نم  ( ) ام  ) یلا دـئاع  ریمـضلا  هیلع )  ) تمزع يا  تعمجا ) و   ) .کل کلذ  تدـصق  انا  و  اریخ ، الا  هدـلول  ینعی  ـال 
نوک لمتحی  و  هلوا ، یف  تنا  ذا  کیلع  لبقم  رمعلا  يا  رمعلا ) لبقم  تنا  و   ) داشرالا حـصنلا و  کلذ ) نوکی  نا   ) کبدا یلع  تمزع 
لوا یف  ناـسنالا  ذا  کـیلع ، لـبقم  رهدـلا  يا  رهدـلا ) لـبتقم  و  ( ) ینعی  ) یلع اـفطع  تعمجا )  ) نوکی و  تیار )  ) لوعفم نوکی ) نا  )

و  ) هیسفنلا ایندلا  ضارماب  دعب  طلتخت  مل  همیلس ) هینوذ   ) کنوکلاح یف  هلامآ ، ضعب  هئاطعاب  هیلع  رهدلا  لبقی  ام  طاشنلا  نم  هل  هرمع 
تاوهشلا مالالا و  اهردکت  مل  هیفاص ) سفن 

يوسوم

زاتجا هاطخت و  هزاج و  ناکملا : زواجت  زواجا : .همها  هلغـش و  انالف : رمالا  اینع  هیانع و  هیانع و  ینع و  ینانع : .یفاصلا  ضیقن  ردـکلا :
.كالهلا یلا  هتبقاع  ام  لک  هکلهتلا  طقـسی و  يوهی و  يذلا  یـشلا ء  هکلهلا ، هدحاو  كالهلا  هکلهلا : .هادـعت  ناکملا  زواج  کلس و 

یلع يا  دصق  یلع  هنا  لاقی  میقتسم و  يا  دصق  قیرط  لاقی : قیرطلا  هماقتـسا  دصقلا : .یغلا  دض  قحلا : قیرط  یلع  هماقتـسالا  دشرلا :
، یلبق ناک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب  يا   ) .قحلا یلا  لصوملا  میقتـسملا  قیرطلا  نایب  يا  لـیبسلا  دـصق  هللا  یلع  دـشر و 

دق مهروما  نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدـحاک  تدـع  یتح  مهراثآ  یف  ترـس  مهرابخا و  یف  ترکف  مهلاـمعا و  یف  ترظن  دـقف 
کل تیخوت  و  هلیخن ، رما  لک  نم  کل  تصلختساف  هررـض  نم  هعفن  هردک و  نم  کلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ  یلا  مهلوا  عم  ترمع 
اهلبقی فیک  هنا  نم  مهوتی  امل  عفد  اهلوبقل و  بغرم  نایب  هیـصولا  نم  فیرـشلا  لـصفلا  اذـه  یف  هلوهجم ) کـنع  تفرـص  و  هلیمج ،

هدادـتما هقمع و  نمزلا و  باسحب  هریـصق  هدـم  مامالا  رمع  نم  هنـس  نیتس  هرتف  نا  .هودـعم  ماـیا  ریـصق و  نمزل  هبرجت  یه  ناـسنالا و 
اهربع هایحلا و  مکح  جرختستل  هئاشحا  یف  صوغت  نامزلا و  بعوتـست  یتلا  حئاصنلا  ءاطعال  هلهوم  هرتفلا  هذه  نوکت  فیکف  لیوطلا 

و یلبق ، ناک  نم  رمع  ترمع  نکا  مل  نا  ینا و  ینب  يا  هلوقب : مهوتلا  اذه  عفدـی  نا  دارا  مالـسلا  هیلع  هنا  رـشلا ! ریخلا و  نم  اهیف  ام  و 
امهنایغط و یـسوم  لباق  فیک  ناماه و  نوعرف و  لـعف  اذاـم  مهلاـمعا  یف  ترظن  نکل  مهلک و  نیقباـسلا  هاـیح  یتاـیح  بعوتـست  مل 

مهلامعا ءایبنالا و  لاعفا  یف  رظن  هنا  مهیلع ، هللا  در  ناک  فیک  هلعف و  یلع  هموق  هقفاو  حلاص و  هقان  یقشلا  رقع  فیک  قحلل ! امهدانع 
فقو امک  هللا  هنجل  هلهوت  یتلا  سوردـلا  یلع  فقو  هنا  .هربعلا  هظعلا و  مهنم  لک  نم  ذـخا  مهلاـمعا و  هاـغطلا و  لاـعفا  یف  رظن  اـمک 

یف رکف  مهلاـمعا و  یف  رظن  هنـال  اـهقباوس  ممـالا و  یـضام  یف  يرج  اـم  لـکب  ملع  یلع  هنا  هللا ، راـن  نع  هدـعبت  یتلا  سوردـلا  یلع 
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سرد نا  دـعب  هنا  .مهلطاب  یلع  وا  مهقح  یلع  مهرفک ، یلع  وا  مهناـمیا  یلع  دـهاوش  نم  هوکرت  اـم  مهراـثآ و  یف  راـس  مهراـبخا و 
هیلع لصحی  امب  هربعلا  ناف  .اذه  هموی  یلا  ارمتسم  یقب  مهلوا و  قفار  هناک  مهلک ، مهشیاع  هناک  داع و  قیمع  قیقد و  لکـشب  مهلاوحا 

: مامالا لوقی  اذـل  اهبحی و  هللا و  اهاضری  هایح  ءانب  لجا  نم  هلک  کلذ  وفـص  ذـخا  قیقحتلا و  ثحبلا و  لیلحتلا و  ملعلا و  نم  ناسنالا 
دق مهروما  نم  یلا  یهتنا  امب  یناک  لب  مهدـحاک  تدـع  یتح  مهراثآ  یف  ترـس  مهرابخا و  یف  ترکف  مهلاـمعا و  یف  ترظن  دـقف 

و هوفـص )  ) هلیخن رما  لـک  نم  کـل  تصلختـساف  هررـض  نم  هعفن  هردـک و  نم  کـلذ  وفـص  تفرعف  مهرخآ  یلا  مهلوا  عـم  ترمع 
کبدا نم  هیلع  تعمجا  و  قیفـشلا ، دـلاولا  ینعی  ام  كرما  نم  ینانع  ثیح  تیار  و   ) .هلوهجم کنع  تفرـص  هلیمج و  کـل  تیخوت 

، هیفاص سفن  و  هیملس ، هین  وذ  رهدلا ، لبتقم  رمعلا و  لبقم  تنا  کلذ و  نوکی  نا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

یَّتَـح ، ْمِهِراـَثآ ِیف  ُتْرِـس  ،َو  ْمِهِراَـبْخَأ ِیف  ُتْرَّکَف  ْمِِهلاَـمْعَأ ، ِیف  ُتْرَظَن  ْدَـقَف  ، ِیْلبَق َناَـک  ْنَم  َرُمُع  ُتْرِّمُع  ْنُکَأ  ْمـَل  ْنِإ  یِّنِإ َو  ، َّیَُنب ْيَأ 
ْنِم ُهَعْفَن  ،َو  ِهِرَدَک ْنِم  َِکلَذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  ، ْمِهِرِخآ َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ  َعَم  ُتْرِّمُع  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ  یَهَْتنا  اَِمب  یِّنَأَک  َْلب  ؛ ْمِهِدَـحَأَک ُتْدُـع 

ِینْعَی اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَر  ،َو  َُهلوُهْجَم َْکنَع  ُْتفَرَص  ،َو  ُهَلیِمَج ََکل  ُْتیَّخَوَت  ،َو  ُهَلیَِخن ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ََکل  ُتْصَلْخَتْساَف  ، ِهِرَرَض
.ٍهَِیفاَص ٍسْفَن  ،َو  ٍهَمِیلَس ٍهَِّین  وُذ  ، ِرْهَّدلا ُلَبَتْقُم  ِرُمُْعلا َو  ُِلبْقُم  َْتنَأ  َِکلَذ َو  َنوُکَی  ْنَأ  َِکبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْتعَمْجَأ  ،َو  َقیِفَّشلا َِدلاَْولا 

همجرت

ناشرابخا رد  مدـنکفا و  رظن  اهنآ  راتفر  رد  اما  ما  هدرکن  رمع  دنتـسیز  یم  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  همه  هزادـنا  هب  نم  هچ  رگ  مرـسپ !
مدش اهنآ  زا  یکی  دننامه  اه ) شزومآ  نیا  رثا  رب   ) هک اجنادب  ات  متخادرپ  تحایس  ریس و  هب  نانآ  زا  هدنامزاب  راثآ  رد  مدومن و  رکفت 

( سپـس مدرک  یـسررب  ار  اهنیا  همه  نم   ) ما هدوب  رخآ  اـت  لّوا  زا  اـهنآ  همه  اـب  هدیـسر  نم  هب  ناـشخیرات  زا  هچنآ  رثا  رب  ییوگ  هکلب 
يرما ره  زا  اهنآ  مامت  نایم  زا  هاگ  نآ  متسناد  ار  شنایز  دوس و  متخانش و  زاب  هریت  ردک و  شخب  زا  ار  نآ  يافـصم  لالز و  تمـسق 

رود وت  زا  ار  شتالوهجم  مدومن و  باـختنا  وت  يارب  ار  شیاـبیز  اـهنآ  ياـبیز ) تشز و   ) ناـیم زا  متفرگرب و  وت  يارب  ار  شا  هدـیزُگ 
نیا هب  ار  وت  هک  مدـید  حالـص  زین  نم  دـهاوخ  یم  شدـنزرف  يارب  ار  اه  یکین  نیرتهب  نابرهم  ردـپ  کـی  هک  هنوگ  ناـمه  متـشاد و 

ملاس و یتین  ياراد  ولج و  هب  ور  تراگزور  تسا و  شیپ  هب  ور  وت  رمع  هک  ارچ  متشامگ  نآ  رب  ار  دوخ  تمه  منک و  تیبرت  هلیـسو 
.یتسه افصاب  یحور 

نارگید براجت  رد  ینالوط  رمع  زا  هدافتسا  هیاس  ریسفت : حرش و 

نارگید براجت  رد  ینالوط  رمع  زا  هدافتسا  هیاس 

خیرات یـسررب  هعلاطم و  ّتیّمها  نآ  دـنک و  یم  هراشا  یمهم  رایـسب  هتکن  هب  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ياه خاک  : اهنآ زا  هدنامزاب  راثآ  رد  هچنآ  هتفرگ و  رارق  ام  رایتخا  رد  اهنآ  رابخا  زا  هدیسر و  ام  هب  اهنآ  لامعا  زا  هچنآ  ؛ تسا ناینیشیپ 

: دیامرف یم  تسا  یقاب  ...و ) هدنام  اج  هب  ياه  تورث  ، شوماخ ياهربق  ، هدش ناریو 
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ناشرابخا رد  مدـنکفا و  رظن  اهنآ  راتفر  رد  اما  ما  هدرکن  رمع  دنتـسیز  یم  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  همه  هزادـنا  هب  نم  هچ  رگ  مرـسپ  »
مدش اهنآ  زا  یکی  دننامه  اه ) شزومآ  نیا  رثا  رب   ) هک اجنادب  ات  متخادرپ  تحایس  ریس و  هب  نانآ  زا  هدنامزاب  راثآ  رد  مدومن و  رکفت 

ُتْرِّمُع ْنُکَأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  ، َّیَُنب ْيَأ  ( ؛» ما هدوب  ناشرخآ  اـت  لّوا  زا  اـهنآ  همه  اـب  هدیـسر  نم  هب  ناـشخیرات  زا  هچنآ  رثا  رب  ییوگ  هکلب 
یَهَْتنا اَِمب  یِّنَأَک  َْلب  ، ْمِهِدَـحَأَک ُتْدُـع  یَّتَح  ؛ ْمِهِراَثآ ِیف  ُتْرِـس  ،َو  ْمِهِراَبْخَأ ِیف  ُتْرَّکَف  ،َو  ْمِِهلاَمْعَأ ِیف  ُتْرَظَن  ْدَـقَف  ، ِیْلبَق َناَک  ْنَم  َرُمُع 

(. ْمِهِرِخآ َیلِإ  ْمِِهلَّوَأ  َعَم  ُتْرِّمُع  ْدَق  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ََّیلِإ 

ناشلمع زا  هک  یجیاتن  اهنآ و  لامعا  رد  ، دریگب هرهب  نارگید  براجت  زا  یـسک  رگا.تسین  هبرجت  زج  يزیچ  یگدـنز  هکنیا  هب  هراشا 
تربع هدید  اب  نانآ  زا  هدنامزاب  راثآ  رد  دشیدنیب و  هدـنام  یقاب  راگدای  هب  اهنآ  زا  هک  يزیگنا  تربع  رابخا  رد  دـنک و  تقد  دـنتفرگ 

.تسا هدوب  هدنز  نونک  ات  مدآ  تقلخ  لّوا  زور  زا  ییوگ  دنک و  یم  ادیپ  تیرشب  خیرات  مامت  يازارد  هب  يرمع  ، درگنب نیب 

زاب هریت  ردک و  شخب  زا  ار  نآ  يافصم  لالز و  تمسق  سپس ) مدرک  یسررب  ار  اهنیا  همه  نم  :») دیازفا یم  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( يابیز تشز و   ) نایم زا  متفرگرب و  وت  يارب  ار  شا  هدیزُگ  يرما  ره  زا  اهنآ  همه  نایم  زا  سپس.متسناد  ار  شنایز  دوس و  متخانش و 

؛» متشاد رود  وت  زا  ار  شتالوهجم  مدومن و  باختنا  وت  يارب  ار  شیابیز  اهنآ 

ینعم هب  لصا  رد  « لخن » هشیر زا  « لیخن ( .» 1  } ُهَلیَِخن ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ََکل  ُتْصَلْخَتْساَف  ، ِهِرَرَض ْنِم  ُهَعْفَن  ،َو  ِهِرَدَک ْنِم  َِکلَذ  َْوفَـص  ُْتفَرَعَف  )
ترابع رد  تسا و  هدش  قالطا  هدش  هیفصت  ءیش  ره  هب  « لیخن  » هژاو سپس.تسا  هلاخن  سوبس و  يزاس  ادج  يارب  درآ  ندرک  لابرغ 
متخاس اهر  ار  نآ  ردک  کیرات و  ياهشخب  مدیزگرب و  وت  يارب  ار  نآ  يافصم  ، ناینیـشیپ خیرات  زا  نم  هک  تسا  نیا  ماما  روظنم  الاب 

َو  { .تساـمرخ تخرد  ياـنعم  هب  « لـخن » عـمج « لـیخن » زا ریغ  دراد  یفـصو  هبنج  هک  ياـنعم  نیا  هب  « لـیخن  » هک تشاد  هجوـت  دـیاب  و 
ندیزگرب يانعم  هب  اجنیا  رد  « یخوت هدش و« هتفرگ  ندرک  يزیچ  دـصق  يانعم  هب  « یفن » نزو رب  « یخو » هشیر زا  « تیخوت ( .» 2  } ُْتیَّخَوَت

(. َُهلوُهْجَم َْکنَع  ُْتفَرَص  ،َو  ُهَلیِمَج ََکل   { .تسا هتفر  راک  هب  هدرک  باختنا  و 

زا ار  هرس  ، فاّرـص نوچمه  دیاب  ناسنا.تسین  یفاک  ییاهنت  هب  اهنآ  راثآ  رد  تحایـس  ریـس و  ناینیـشیپ و  راثآ  هعلاطم  هکنیا  هب  هراشا 
هدیشک وت  يارب  زین  ار  راک  نیا  تمحز  نم  دنکفا و  رود  هب  ار  اه  یصلاخان  دنک و  شنیزگ  تسا  بوخ  ار  هچنآ  دزاس و  ادج  هرسان 

.ما

یم هک  دـنک  یم  نایب  تروص  نیا  هب  همان  ّتیـصو  نیا  نایب  رب  ار  دوخ  هزیگنا  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هلیسو نیا  هب  ار  وت  هک  مدید  حالـص  زین  نم  دهاوخ  یم  شدنزرف  يارب  ار  اه  یکین  نیرتهب  نابرهم  يردپ  هک  هنوگ  نامه  و  :» دیامرف
یحور ملاس و  یتین  ياراد  ولج و  هب  ور  تراگزور  تسا و  شیپ  هب  ور  وت  رمع  هک  ارچ  ، متشامگ نآ  رب  ار  دوخ  تمه  منک و  تیبرت 

ِرُمُْعلا ُِلبْقُم  َْتنَأ  َِکلَذ  َنوُکَی  ْنَأ  َِکبَدَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْتعَمْجَأ  ،َو  َقیِفَّشلا َِدلاَْولا  ِینْعَی  اَم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِیناَنَع  ُْثیَح  ُْتیَأَر  َو  ( ؛» یتسه افصاب 
هتفرگ يزیچ  هب  ندومن  ادتبا  ندرک و  عورـش  يانعم  هب  « لابتقا » هشیر زا  زیچ  ره  يادـتبا  هدـش و  زاغآ  يانعم  هب  « لَبتقم ( .» 3  } ُلَبَتْقُم َو 

(. ٍهَِیفاَص ٍسْفَن  ،َو  ٍهَمِیلَس ٍهَِّین  وُذ  ، ِرْهَّدلا  { .تسا هدش 

نیا رد  ار  اـهنآ  همه  مدیـشک و  وـت  يارب  ار  خـیرات  ياـه  هزوـمآ  ناینیـشیپ و  براـجت  يروآدرگ  ِتمحز  نـم  رگا  هـکنیا  هـب  هراـشا 
هکنیا رگید  شدنزرف و  تداعس  هتخابلد  قشاع و  نابرهم و  يردپ  ؛ مردپ هکنیا  تسخن  تسا  لیلد  ود  هب  ، مدرک هصالخ  ما  همانزردنا 
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، ود نیا.يراد  فاص  یبلق  كاپ و  یتین  رمع و  زاغآ  رد  یتسه و  ناوج  مه  وت 

.تسا هدومن  ناسآ  نم  يارب  ار  تمحز  نیا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد 

زا دنتسه  دوخ  نادنزرف  تداعس  ناهاوخ  رگا  هک  دزومآ  یم  سرد  زوسلد  ناردپ  همه  هب  شنانخس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
اـه و سرد  زا  ولمم  هک  ناینیـشیپ  خـیرات  زا  ًاـصوصخم  دنـشوکب و  ناـشتیبرت  رد  تسا  كاـپ  فاـص و  نادـنزرف  بلق  هک  ناـمز  نآ 

.دنریگب کمک  ، دهد یم  تسد  هب  یقالخا  لئاسم  يارب  یسح  ياه  هنومن  تساهتربع و 

اه هتکن 

خیرات مان  هب  يرارسا  زا  رپ  ۀعومجم  -1

تایبرجت دیدرگ و  زاغآ  رـشب  خیرات  ، دراذگب راگدای  هب  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  راثآ  تسناوت  رـشب  دـش و  عارتخا  طخ  هک  زور  نآ  زا 
اـه و تسکـش  بابـسا  اـه و  يزوریپ  لماوع.دـش  هدرپـس  خـیرات  لد  هب  هدـنیآ  ماوقا  يارب  ییاـهبنارگ  ثاریم  ناونع  هب  نیـشیپ  ماوقا 

یگدنز ریـسم  دنناوت  یم  هاگآ  دارفا  هک  يا  هنوگ  هب  دش  تبث  نآ  لد  رد  رگید  يرایـسب  ياه  نیریـش  خلت و  اه و  تردق  يرادـیاپان 
.دننک هدافتسا  نارگید  براجت  زا  دنشاب  هتشاد  يدیدج  هبرجت  هب  زاین  هکنآ  یب  دننیبب و  خیرات  هنیآ  رد  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و 

َناک ْدََقل  دیوگ «: یم  تحارـص  اب  تسا و  ناینیـشیپ  زومآ  تربع  خیرات  رگنایب  ، تایآ زا  یمهم  شخب  دـیجم  نآرق  رد  لیلد  نیمه  هب 
.{ هیآ 111 ، فسوی ( . 1 «. } دوب هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  اهنآ  تشذگرس  رد  یتسار  هب  ِباْبلَْألا ؛»  ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف 

هدیزگرب ار  « ِصَصِْقلا ُنَسْحَأ  » مان ، دراد هتفهن  دوخ  رد  ار  يرتشیب  تربع  ياه  سرد  هک  یخیرات  ياه  شخب  زا  یضعب  دروم  رد  نآرق 
هلیسو هب  ار  اه  تشذگرس  نیرتهب  ام  ؛»  َنآْرُْقلا اَذه  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اِمب  ِصَصَْقلا  َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  دیوگ «: یم  و 

. { هیآ 3 ، فسوی ( . 1 «. } میهد یم  حرش  وت  يارب  ، میدرک یحو  وت  هب  هک  نآرق  نیا 

یم لیکـشت  ار  اهنآ  ینیوکت  خـیرات  هدـنام و  یقاب  ناگتـشذگ  زا  هک  يراثآ  هعلاطم  نیمز و  رد  ریـس  هب  ار  دوخ  نابطاخم  زین  یهاگ 
: دیوگ یم  دنک و  یم  توعد  ، دهد

.{ هیآ 42 ، مور ( . 2  «. } ُْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  » 

رمع ، ناینیشیپ خیرات  قیقد  هعلاطم  هکنیا  نآ  تسا و  هدرک  هراشا  خیرات  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  همان  ّتیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ّتیعمج ماوقا و  همه  هارمه  زورما  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  زاغآ  زور  زا  ناسنا  هک  دنام  یم  نیا  هب  دشخب و  یم  ناسنا  هب  نادواج 

رایـسب هنیزه  اب  ناسنا  هک  تسا  ییاـهبنارگ  تصرف  هچ  یتسار  هب  دـشاب و  هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  براـجت  هجیتن  هدوب و  اـه 
.دروآ تسد  هب  گرزب  نینچ  نیا  یعاتم  ، مک

هک تسا  نتـشیوخ  عفن  هب  خـیرات  قیاقح  فیرحت  رد  نیـشیپ  نارابج  ذوفن  لامعا  رثا  رب  نیا  دراد و  یمهم  ياه  یتساـک  خـیرات  هتبلا 
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هنومن هک  دنا  هدرک  راک  نیا  هب  راداو  ار  اهنآ  ، ناراگن خیرات  دیدهت  عیمطت و  اب  دنا و  هتخاس  رات  هریت و  يرایسب  دراوم  رد  ار  هنیآ  نیا 
.تساهنآ نیگنن  خیرات  هّیما و  ینب  نآ  راکشآ 

قح دنسانشب و  هرسان  زا  ار  هرـس  دنناوت  یم  ابلاغ  تسا  یخیرات  ثداوح  رانک  هشوگ و  رد  هک  ینیارق  رد  تقد  اب  ، هاگآ ِناققحم  یلو 
ضیقن دـض و  نآ  زا  دـنوش  یم  ضیقن  دـض و  راتفرگ  ابلاغ  دـنرادن و  هظفاـح  ناـیوگغورد  هک  اـجنآ  زا  دـنزاس و  ادـج  لـطاب  زا  ار 

.دنهد صیخشت  بارس  زا  ار  بآ  ، اه

دوخ هدنیآ  تشونرـس  دندناوخ و  یم  ار  اه  همانهاش  لقا  دح  دندز و  یم  خیرات  هب  يرـس  هاگ  یب  هاگ و  زورما  نادنمتردق  شاک  يا 
.دنتشاد یم  رب  يراکهبت  متس و  ملظ و  زا  تسد  دندید و  یم  هنیآ  نیا  رد  ار 

ناگتشذگ خیرات  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یسرتسد  یگنوگچ  -2

زا ناینیشیپ  زیگنا  تربع  خیرات  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یسرتسد  هک  دوش  یم  هدافتسا  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تاریبعت  زا 
هب یلسن  ، هنیـس هب  هنیـس  هک  دشاب  ییاهراک  هب  هراشا  تسا  نکمم  هک  ؛ اهنآ لامعا  رد  ندرک  هاگن  قیرط  زا  تسخن  : تسا هدوب  هار  هس 
رد ریس  قیرط  زا.موس  ؛ تسا هدش  طبض  تبث و  خیرات  تاحفـص  رد  هک  اهنآ  رابخا  رد  رکفت  قیرط  زا.مود.دنک  یم  لقتنم  رگید  لسن 

ینابز یب  نابز  اب  هک  ؛ نآ دننام  هدش و  سردـنم  ياهربق  ، اهرهـش ياه  هناریو  ، شوماخ ياهرـصق  كورتم ، ياه  خاک  ینعی  ؛ نانآ راثآ 
ربخ اب  نارعاش  هاگآ و  نافراع  هراومه  دنراد و  نابز  دص  یشوماخ  نیع  رد  دنراد و  یم  نایب  ار  نیـشیپ  ياه  لسن  هب  طوبرم  قیاقح 

.دننک یم  هدرک و  لقن  ام  يارب  يدایز  بلاطم  اهنآ  نابز  زا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  قیرط  زا  هک  تسا  یـشناد  ملع و  نآ  هتـشاد و  ناینیـشیپ  خیرات  زا  یهاگآ  يارب  ماما  زین  یمراهچ  هار 
.تسا هتخاس  لقتنم  مالسلا  هیلع  یلع  شّیصو  درگاش و  نیرتگرزب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدش و  لزان  هلآ 

يدادادـخ رکف  اب  نم  :» دـیامرف یم  ماما  ، هدرک خوسر  رابخا  رد  اه  یـصلاخان  اـه و  یفاـصان  ، اـهاطخ ، ریخا عبنم  زا  ریغ  هک  اـجنآ  زا  و 
نـسح ماما  شدنبلد  دنزرف   ) وت رایتخا  رد  ار  نآ  هجیتن  ما و  هتخادرپ  میقـس  زا  ار  حیحـص  ما و  هتخاس  ادج  صلاخان  زا  ار  نآ  صلاخ 

.تشاذگ دنترضح ) نآ  میقتسم  ریغ  بطاخم  هک  شناوریپ  مامت  تسا و  همان  نیا  رد  ترضح  نآ  میقتسم  بطاخم  هک  مالسلا ) هیلع 

مهن شخب 

همان نتم 

َُّمث.ِهِْریَغ َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  َال  ، ِهِماَرَح ِِهلاَلَح َو  َو  ِهِماَکْحَأ ، ِماَلْـسِْإلا  ِِعئاَرَـش  ،َو  ِِهلیِوْأَت َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهّللا  ِباَـتِک  ِمِیْلعَِتب  َکَئِدَْـتبَأ  ْنَأ  َو 
ُتْهِرَک اَم  یَلَع  َِکلَذ  ُماَکْحِإ  َناَکَف  ، ْمِْهیَلَع َسَبَْتلا  يِذَّلا  َْلثِم  ْمِِهئاَرآ  ْمِِهئاَوْهَأ َو  ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  اَـم  َکـْیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ  ُْتقَفْـشَأ 

َکَیِدـْهَی ْنَأ  ،َو  َكِدْـشُِرل ِهِیف  ُهّللا  َکَقِّفَُوی  ْنَأ  ُتْوَجَر  ،َو  َهَکَلَْهلا ِِهب  َکـْیَلَع  ُنَمآ  اـَل  ٍْرمَأ  َیلِإ  َکِماَلْـسِإ  ْنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِـهِیْبنَت  ْنِم 
.ِهِذَه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  َكِدْصَِقل 

اه همجرت 
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یتشد

مالـسا و تعیرـش  و  مزومایب ، وت  هب  تایآ ، ریـسفت  اب  هارمه  ار  گرزب  اناوت و  يادـخ  باتک  ات  متفرگ  میمـصت  تیبرت ، زاـغآ  رد  سپ 
 . مزادرپن يرگید  زیچ  هب  مهد و  میلعت  وت  هب  مارح ، لالح و  زا  نآ  ماکحا 

موجه زین  وت  هب  تخاس ، كان  ههبـش  نانآ  رب  ار  راک  و  درک ، فالتخا  راچد  ار  مدرم  هک  ییاوه  يأر و  اداـبم  هک  مدیـسرت  نآ  زا  اـّما 
میلـست ات  مداد ، حـیجرت  ار  تندـنام  راوتـسا  ندـش و  هاگآ  اّما  متـشادن ، شوخ  روما  نیا  هب  تبـسن  ار  وت  ندرک  هاـگآ  هچ  رگ  دروآ ،

نیا رب  انب  دیامرف ، تیاده  تسار  هار  هب  و  دنادرگ ، زوریپ  يراگتـسر  رد  ار  وت  دنوادخ  مراودیما  و  يدرگن ،  یعامتجا  ياه  تکاله 
 . ما هدرک  میظنت  هنوگنیا  ار  دوخ  ّتیصو 

يدیهش

رب مارح  لالح و  زا  ار  نآ  ماکحا  مالـسا و  تعیرـش  و  مهد ، میلعت  وت  هب  ار  نآ  لیوأت  و  مزومایب ، ادخ  باتک  ار  وت  تسخن  هک  نیا  و 
راک ات  دینادرگ  فالتخا  راچد  ار  مدرم  هک  ییاوه  يأر و  ادابم  هک  مدیـسرت  نآ  زا  سپـس  .مزادرپن  زیچ  رگید  هب  مزاس و  راکـشآ  وت 

شنتشاد راوتسا  متـشادن  شوخ  نآ  زا  ار  تنتخاس  هاگآ  دنچ  ره  سپ  .دزاس  هبتـشم  ار  راک  زین  وت  رب  دزاتب و  دیدرگ ، هبتـشم  نانآ  رب 
هک متـسب  دیما  و  مراپـسب ،  تسا  نآ  رد  تکاله  هک  يزیچ  تسد  هب  و  مراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وت  هکنآ  ات  متـشاد  رت  هدیدنـسپ  ار 
یم ادخ  هب  ار  وت  و  مراذگ - یم  تا  هدهع  رد  ار  تیصو  نیا  سپ  .دیامنب  وت  هب  ار  تسار  هار  و  دیامرف ، اطع  تیراگتسر  قیفوت  ادخ 

-. مراپس

یلیبدرا

نآ و ياهمکح  مالـسا و  ياه  هقیرط  میلعت  نییبت و  ریـسفت و  تسا و  گرزب  بلاغ و  هک  ادـخ  باـتک  ندومزآـب  ار  وت  ادـتبا  هکنآ  و 
مدرم دننکیم  فالتخا  هچنآ  وت  رب  دوش  هدیشوپ  هکنآ  مدیسرت  نآ  زا  سپ  نآ  ریغب  وت  میلعتب  نآ  زا  مرذگن  رد  نآ  مارح  نآ و  لالح 

زا ناهربب  مولع  نآ  ندـینادرگ  مکحم  دـشاب  سپ  ناشیا  رب  تسا  هدیـشوپ  هچنآ  دـننام  دوخ  هلطاب  يارآ  دوخ و  ياهوزرآ  زا  نآ  رد 
راک نآ  وت  رب  مشابن  نمیا  هک  يراک  يوسب  وت  نتشاذگاو  وت و  میلـست  زا  نمب  تسود  ارنآ  رم  وت  ندیهاگآ  زا  یتشاد  تهارک  هچنآ 

وت دوصقمب  ار  وت  دـیامن  هار  هکنآ  ار و  دوخ  باوص  هار  رم  نآ  رد  ادـخ  ار  وت  دـهد  قیفوت  هکنآ  مراد  یم  دـیما  يدـبا و  تکاله  زا 
تسنیا هک  ار  دوخ  تیصو  وت  يوسب  مدرک  دهع  سپ 

یتیآ

منادرگ انشآ  تمالسا  نییآ  هب  شیپ  زا  شیب  مزاس و  تهاگآ  نآ  لیوءات  زا  مزومایب و  وت  هب  ار  ادخ  باتک  تسخن  هک  مدش  ممـصم 
فالتخا ببـس  هچنآ  داـبم  هک  مدیـسرت  سپـس ، .متخادرپن  اـهزیچ  رگید  هب  روما  نیا  زا  يریگارف و  ار  نآ  مارح  لـالح و  ماـکحا  اـت 

، مناشک هار  نیا  هب  ار  وت  متساوخ  یمن  زاغآ  رد  .دزادنا  هابتـشا  هب  زین  ار  وت  هتخاس ، هبتـشم  نانآ  رب  ار  راک  هدش و  مدرم  ءارآ  دیاقع و 
تکاله زا  نآ  رد  هک  مزاس  ینایرج  میلست  ار  وت  هک  تسا  نیا  زا  هب  مشوکب  وت  دیاقع  ماکحتـسا  رد  رگا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  یلو 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2464 

http://www.ghaemiyeh.com


ار متیصو  نیا  نتسب  راک  هب  سپ  .دیامن  تسار  هار  ار  وت  دهد و  قیفوت  يراگتسر  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  متسب  دیما  نادب  .تسین  ینمیا 
.منک یم  شرافس  وت  هب 

نایراصنا

،و مهد میلعت  وت  هب  ار  شمارح  لالح و  مالـسا و  ماکحا  نیناوق و  ،و  مزومایب وت  هب  ار  شلیوأت  ادخ و  باتک  ادتبا  هک  دش  نیا  رب  میأر 
ات دومن  فالتخا  راچد  ار  مدرم  لطاب  قحان و  ءارآ  تسرداـن و  ياهـشهاوخ  زا  هچنآ  هک  مدیـسرت  هاـگ  نآ   . میاـمنن هجوت  نآ  ریغ  هب 

دنچ ره  تهج  نیا  ندومن  حضاو  رطاخ  نیمه  هب  ، دوش هابتشا  زین  وت  رب  دش  هابتشا  نانآ  رب  راک 

وت دنوادخ  مراودیما   . متسین نمیا  تتکاله  زا  نآ  رب  هک  مراذگاو  يا  همانرب  هب  ار  وت  هکنیا  زا  تسا  رتهب  نم  شیپ  دوبن  مدنسپ  دروم 
 . مدومن وت  هب  ار  تیصو  نیا  سپ  ، دنک ییامنهار  تسار  هار  هب  ،و  درادب قفوم  دشر  هار  هب  همانرب  نیا  رد  ار 

حورش

يدنوار

.كالهلا هکلهلا : .تفخ و  يا  تقفشا  .قفشملا و  قیفشلا : و 

.عم ینعمب  واولا  و  امهیف ، بصنلا  يور : .ذخالا و  اذک و  و  هللا ، يوقت  یلع  فطع  عفرلاب  راصتقالا  هلوق و  و 

يردیک

مثیم نبا 

و همارح ، هلالح و  هماکحا و  و  مالـسا ) نیناوق  ینعی   ) مالـسالا عیارـش  نم  هیلع  لمتـشی  ام  هلیوات و  هللا و  باتک  میلعتب  کئدـتبا  نا  و 
مدید تحلصم  نینچ  ینعی  تسا ، تیار  رب  فطع  تقفشا  مث  ترابع : .فلـسلا و  نم  ریثک  هیلع  رـصتقا  امک  کلذ  یلع  کب  رـصتقا 

اوه و يور  زا  مدرم  هک  ییاـهزیچ  نآ  مدیـسرت  یهگناو  مزادرپـن ، یلقع  مولع  زا  يرگید  زیچ  هب  منک و  نآرق  شزومآ  هب  اـفتکا  هک 
، هجیتن رد  ددرگ ، هبتـشم  زین  وت  يارب  تسا  هدش  هبتـشم  رما  اهنآ  رب  هک  روط  نامه  دـنراد ، رظن  فالتخا  اهنآ  رد  دوخ  راکفا  سوه و 
- يوش یهابتـشا  نانچ  راتفرگ  وت  متـشادن  لیم  نوچ  دنراد ، رظن  فالتخا  نآ  هرابرد ي  مدرم  هک  هچنآ  ینعی  نآ - : نتخاس  راوتـسا 

تسا يزیچ  نامه  نیا  و  متسین ، رطاخ  هدوسآ  نآ  رد  وت  نید  یهابت  تکاله و  زا  هک  يرما  اب  وت  نتشاذگاو  زا  نم  دزن  دوب  رتبوبحم 
تسا ناوارف  مدرم  يارب  دراوم  نیا  رد  لطاب  قح و  هابتشا  هک  یسانشادخ  یلقع  لئاسم  ینعی  دنراد  فالتخا  نآ  هرابرد ي  مدرم  هک 
ندرک راوتـسا  .دور و  یم  نآ  رد  تکاله  هار  هب  قح  هار  زا  فارحنا  رطخ و  لاـمتحا  هک  دراد ، یپ  رد  ار  يزیمآ  هطلاـغم  تاهبـش  و 

.لطاب و قح و  طالتخا  زا  زین  لطاب و  ههبـش  زا  تاجن  هار  نداد  ناشن  نآ و  هرابرد ي  ناـهرب  لـیلد و  ناـیب  زا  تسا  تراـبع  رما  نیا 
.ددرگ یمرب  هیف  سانلا  فلتخا  ام  هلمج  هب  یف ، هلیسو ي  هب  رورجم  ریمض  و  تسا ، تقفشا  رب  فطع  کقفوی  نا  توجر  هلمج ي و 

دیدحلا یبا  نبا 
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یناشاک

و  ) نآ نییبت  ریـسفت و  و  هلیوات ) و   ) ادـخ باـتک  ندـینازومآ  هب  هللا ) باـتک  میلعتب   ) ار وت  منک  ادـتبا  هک  مدـید  زین  و  کئدـتبا ) نا  (و 
کلذ زواجا  ال   ) نآ مارح  لالح و  و  همارح ) هلالح و  و   ) نآ ياه  مکح  و  هماکحا ) و   ) مالـسا ياـه  هقیرط  میلعت  و  مالـسالا ) عیارش 
سبتلی نا   ) مدیسرت نآ  زا  سپ  تقفـشا ) مث   ) یهلا ماکحا  باتک و  ریغ  يوس  هب  هریغ ) یلا   ) وت میلعت  هب  نآ  زا  مرذگ  یمن  رد  کب )
هدـساف ياهاوه  زا  مهئاوها ) نم   ) نآ رد  نامدرم  دـنا  هدرک  فالتخا  هچنآ  هیف ) سانلا  فلتخا  ام   ) وت رب  دوش  هدیـشوپ  هکنآ  کیلع )
فنتکم هک  یلقع  لئاسم  زا  ناشیا  رب  دش  هدیشوپ  هچنآ  دننام  مهیلع ) سبتلا  يذلا  لثم   ) دوخ هلطاب  ياهرکف  و  مهئارا ) و   ) ناشدوخ

ندینادرگ مکحم  دوب  سپ  کلذ ) ماکحا  ناکف   ) یهابت تسا و  تبوقع  بجوم  ترخآ  رد  هک  یهارمگ  دیاقع  ياه  ههبـش  هب  تسا 
هب رت  تسود  یلا ) بحا   ) نآ رب  وـت  ندـیهاگآ  زا  هل ) کـهیبنت  نم   ) متـشاد تهارک  هچنآ  رب  تهرک ) اـم  یلع   ) ناـهرب هب  موـلع  نآ 
زا هکلهلا ) هیف   ) راک نآ  رد  وت  رب  مشابن  نمیا  هک  يراک  يوس  هب  کیلع ) نما  رما ال  یلا   ) وت نتشاذگاو  زا  کمالسا ) نم   ) نم يوس 

( كدـشرل  ) رما نآ  رد  ار  وت  يادـخ  دـهد  قیفوت  هک  هیف ) هللا  کقفوی  نا   ) مراد دـیما  و  توجر ) و   ) يدـبا تکاله  هب  ندـش  كاله 
زا یـشاب  رود  اـت  یهارمگ  زا  ملاـس  تدوخ  هار  هناـیم  هب  كدـصقل )  ) ار وت  دـیامن  هار  هکنآ  و  کیدـهی ) نا  و   ) وت باوـص  هار  يارب 

تدـهعف  ) .یهامک یهاگآ  اهنآ  لاـح  زا  وت  هچ  رگا  تسا و  نارگید  نیقلت  يارب  همه  نیا  و  یهلا ، نید  عورف  لوصا و  رد  فـالتخا 
تسا نیا  هک  ار  دوخ  تیصو  هذه ) یتیصو   ) وت يوس  هب  مدومرف  سپ  کیلا )

یلمآ

ینیوزق

نآ ریغب  اهنیا  زا  ارت  منارذگنرد  نآ  مارح  لالح و  ماکحا  مالسا و  عیارش  نآ و  لیوات  لجوزع و  قح  باتک  میلعتب  منک  ادتبا  هکنآ  و 
سبتلم ناشیا  رب  هچنانچ  شیوخ  ياهیار  اهاوه و  زا  دـننک  یم  فالتخا  نآ  رد  مدرم  هچ  نآ  وت  رب  دـنام  سبتلم  هکنآ  مدیـسرت  سپ 
ندرپس وت و  ندرک  اهر  زا  نم  دزن  رتتسود  منک  هیبنت  ناب  ارت  متـساوخن  مدوب و  هراک  ارنآ  دنچ  ره  نآ  نتخاس  مکحم  دوب  سپ  تشگ 

هک متساوخ  یمن  متـشگ و  ضرتعم  طایتحا  يارب  تارورـض  نآ  زا  دیازب  ینعی  .ار  ندش  كاله  نآ  رد  وت  رب  متـسین  نمیا  هک  يرماب 
ارت هشیدنا  هک  مدیسرت  نکیلو  دوب  بجاو  ردق  ترورض و  زا  نوریب  هچ  مهد  وت  دایب  چیه  اه  هشیدنا  نآ  مزاس و  رادیب  اهنآ  يارب  ارت 

دشر و رم  نآ  رد  یلاعت  يادخ  ارت  دهد  قیفوت  هکنیا  مدوب  راودیما  دنام و  هبتـشم  وت  رب  هتـشگ  هبتـشم  سان  رب  هچنآ  دناشک و  نآ  رد 
ار همان  تیصو  نیا  وتب  مدراذگ  سپ  تسار  هارب  دنک  تیاده  ار و  باوص 

یجیهال

ار و نآ  زا  هدوصقم ي  یناعم  لیوات و  میلعت  ار و  لج  زع و  يادخ  باتک  نداد  دای  میلعت و  وت  يارب  زا  منک  ادتبا  هک  مدید  باوص  و 
نآ رد  ار  وت  منارذـگن  رد  مهدـن و  زواجت  هک  یتلاح  رد  ار ، نآ  مارح  ار و  نآ  لالح  ار و  نآ  ماکحا  ار و  مالـسا  ياه  هقیرط  میلعت 

.میلعت نآ  ریغ  يوس  هب  ادخ  باتک  میلعت 

ام یلع  کلذ  ماکحا  ناـکف  مهیلع ، سبتلا  يذـلا  لـثم  مهئارآ ، مهئاوها و  نم  هیف  ساـنلا  فلتخا  اـم  کـیلع  سبتلی  نا  تقفـشا  مث  »
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نا كدـشرل و  هیف  هللا  کـقفوی  نا  توـجر  هکلهلا و  هیف  کـیلع  نمآ  ـال  رما  یلا  کمالـسا  نم  یلا  بحا  هل  کـهیبنت  نـم  تـهرک 
« .هذه یتیصو  کیلا  تدهعف  كدصقل ، کیدهی 

دوخ و ياهـشهاوخ  تهج  زا  نآ  رد  نامدرم  دنا  هدرک  فالتخا  هک  هقح  فراعم  مولع و  وت  رب  ددرگ  هبتـشم  هک  مدیـسرت  سپ  ینعی 
رب مدوب  تباث  هک  یتلاح  رد  نآ  نتخاس  راوتـسا  مکحم و  دوب  سپ  ناشیا ، رب  فراعم  مولع و  نآ  ندـش  هبتـشم  لثم  دوخ ، تاداقتعا 
نآ رد  وت  رب  مدوبن  نمآ  هک  يرما  يوس  هب  وت  ندرک  میلست  زا  نم  يوس  هب  رتتسود  ار ، نآ  رم  وت  ندینادرگ  هاگآ  زا  منتشاد  تهارک 

سپ وت ، دوصقم  يوس  هب  ار  وت  دنک  تیاده  هکنیا  نآ و  رد  وت  تیاده  يارب  زا  ادخ  ار  وت  دهد  قیفوت  هکنیا  مراودـیما  ار و  تکاله 
.ارم تیصو  نیا  وت  يوس  هب  مدرک  تیصو 

یئوخ

رب يرذگن و  نآ  زا  ینک و  زاغآ  شمارح  لالح و  ماکحا  مالسا و  ياهروتسد  زا  نآ و  ریسفت  ادخ و  نآرق  زا  ار  شزومآ  متساوخ  و 
وت هک  تسین  هاوخلد  هکنیا  اب  يورب و  لطاب  ءارآ  ءاوها و  لابند  يوش و  هابتـشا  راچد  مدرم  نوچ  تافالتخا  دروم  رد  هک  مدیـسرت  وت 

دـشاب و كاـنرطخ  تیارب  هک  منک  یغـصوب  میلـست  ار  وـت  هکنیا  زا  تسا  رت  تسود  نم  دزن  بلطم  نیا  مـیکحت  یلو  مزاـس  هیبـنت  ار 
.مراپس یم  وتب  ار  دوخ  همانشرافس  هک  تسنیا  يارب  دیامرف  تیاده  ار  وت  یتسارب  دهد و  تدشر  قیفوت  دنوادخ  مراودیما 

يرتشوش

( یفاکلا  ) یف و  طقـس ، هیرـصملا )  ) یفف لج ،) زع و  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) داز هللا ) باـتک  میلعتب  کئدـتبا  نا  (و 
.هنجلا لها  هوجو  امهرون  نم  یضت ء  نیتلح  ایسکف  نیوبالاب  همایقلا  یف  یعد  نآرقلا  هدلو  ملع  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع 

یـشاحی اعیمج ال  ضرالا  لها  باذـعب  مهیل  لج  زع و  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاـق : غبـصالا  نع  هیوباـب  نبا  يور  و 
، نآرقلا نوملعتی  نادلولا  و  هالـصلا ، یلا  مهمادقا  یلقان  بیـشلا  یلا  رظن  اذاف  تائیـسلا ، اوحرتجا  یـصاعملاب و  اولمع  اذا  ادـحا  مهنم 

الف هلیوات  اما  و  دـحا ، لک  هملعی  نآرقلا  ظفل  و  ظفللا ، یلا  ینعملا  هبـسن  لیزنتلا  یلا  هتبـسن  و  هلیوات ) و   ) .مهنع کلذ  رخاـف  مهمحر 
یف مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف همارح ) هلالح و  هماـکحا و  مالـسالا و  عئارـش  و   ) .ملعلا یف  نوخـسارلا  هللا و  ـالا  هملعی 
یف اذـکه  هریغ ) یلا  کل  زواجا  و ال   ) .نینـس عبـس  مارحلا  لالحلا و  ملعتی  نینـس و  عبـس  باتکلا  ملعتی  نینـس و  عبـس  بعلی  مـالغلا 

.تفخ يا : تقفـشا ) مث  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هریغ ) یلا  کب  کلذ  زواجا  ال  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )
نم هیف  سانلا  فلتخا  ام  کیلع  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هبتـشی يا : سبتلی ) نا  )

مکقبـسی نا  لبق  ثیدحلاب  مکثادحا  اورداب  هتعیـشل : لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا ناک  مهیلع ) سبتلا  يذـلا  لثم  مهئارآ  مهئاوها و 
نالیغ ینهجلا و  دبعم  هعدب ، هباحـصلا  مایا  رخآ  یف  تثدح  لوصالا : یف  تافالتخالا  هللم :)  ) یف یناتـسرهشلا  لاق  .هئجرملا و  مهیلا 

هل ذملت  و  يرـصبلا - نسحلا  ذیملت  ناک  و  ءاطع - نب  لصا  مهلاونم و  یلع  جـسن  و  ردـقلاب ، لوقلا  یف  يراوسالا  سنوی  یقـشمدلا و 
نامز یف  مهتعدب  تادـتبا  هیردـقلا ، هیربجلا و  نم  هئجرملا  جراوخلا و  نم  هیدـیعولا  ردـقلا و  لئاسم  یف  هیلع  داز  دـیبع و  نب  ورمع 

هلزتعملا خویش  کلذ  دعب  علاط  مث  .هلزتعم  هباحصا  وه و  یمـس  نیتلزنملا و  نیب  لوقلاب  هذاتـسا  نع  مهنع و  لصا  لزتعا و  و  نسحلا ،
لیلق مارکلا  نب  هللادبع  وبا  هل  لاقی  ناتسجس  نم  دهزلاب  سمنتم  لجر  غبن  و  لاق - نا  یلا  نوماملا - مایا  ترسف  نیح  هفـسالفلا  بتک 
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راص هسومان و  مظتناف  ناسارخ ، دالب  داوس  روغ و  هنزغ و  مانغا  یلع  هجور  و  هباتک ، یف  هتبثا  اثغض و  بهذم  لک  نم  شمق  دق  ملعلا 
برقا وه  و  مهتهج ، نم  هعیـشلا  ثیدـحلا و  باحـصا  یلع  ءالبلا  بص  و  ناطلـسلا ، نیکتکبـس  نب  دومحم  هرـصن  دـق  ابهذـم  کـلذ 

اریثک نال  هل ) کهیبنت  نم  تهرک  ام  یلع   ) .امکحم هلعج  يا : کلذ ) ماکحا  ناکف   … ) همـسجم مه  جراوخلا و  بهذم  یلا  بهذم 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) .هلزلا هرثعلا و  قیرطلا  اذـه  یف  مهل  لـصحی  نیدعتـسملا  ریغ  نم 

امک هیف ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هب ) کیلع  نمآ  رما ال  یلا   ) .کضیوفت ککرت و  يا : کمالـسا ) نم  یلا  بحا  ( ) ایندلا
یبا نبا   ) یف و  كدشرل ) هللا  کقفوی  نا  توجر  و   ) .ههبشلا لها  تاهبش  ریثاتب  هکلهلا ) (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف

نا هتیـضق  یـضق  اذا  اموی  یتاملا  مکح  یلع  رعاشلا : لاق  کلدع ، يا : كدصقل ) کیدهی  نا  و  (. ) كدشرل هیف  ( ) هیطخلا دیدحلا و 
.هروکذملا هوجولل  هذه ) یتیصو  کیلا  تدهعف   ) دصقی روجی و  ال 

هینغم

هدبع

 … تفخ تیـشخ و  يا  تقفـشا  تقفـشا : مث  هدنع …  کب  فقا  لب  هریغ  یلا  هللا  باتک  کب  يدـعتا  ال  هریغ : یلا  کل  زواجا  و ال 
کنا و يا  هکلهلا : هب  کیلع  نمآ  مهل …  ناک  يذـلا  لثم  اسابتلا  يا  فوذـحم  قلطم  لوعفملا  هفـص  لثم  مهیلع : سبتلا  يذـلا  لثم 

رما یلا  کئاقلا  يا  کمالـسا  نم  یلا  بحا  هل  کتهارک  یلع  هیبنتلا  ناقتا  دعا  یناف  کل  ترکذ  امل  دحا  کهبنی  نا  هرکت  تنک  نا 
هکلهلا هب  کیلع  یشخت 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک یلاح  رد  وت ، هب  ار  نآ  مارح  لالح و  ماکحا و  مالـسا و  تقیقح )  ) ياـههار نآ و  لـیوات  ادـخ و  باـتک  نداد  داـی  منک  زاـغآ  و 
اهـشهاوخ و يور  زا  مدرم  هچنآ  دوش  هابتـشا  وت  رب  هک  مدیـسرت  نآ  زا  سپ  مزادرپ ، یمن  نآ  ریغ  هب  ادـخ  باتک  زا  وت  شزومآ  يارب 

دنچ ره  نآ  نتخاس  راوتـسا  و  هدیدرگ ، هابتـشا  نانآ  رب  هک ) یماکحا  دئاقع و   ) هچنآ دننام  دنا  هدرک  فالتخا  نآ  رد  ناشاه  هشیدنا 
نمیا وت  رب  نآ  یهاـبت  كـاله و  زا  هک  يراـک  هب  ار  وت  نتـشاذگاو  زا  نم  دزن  تسا  رتوکین  متـشادن  وت  يارب  نآ  يروآداـی  هب  لـیم 

نیا هب  ار  وت  سپ  دیامرف ، تیئامنهار  تسار  هار  هب  هدومرف  ءاطع  يراگتـسر  قیفوت  نآ  رد  ار  وت  ادخ  هک  مراودـیما  و  متـسین ، هدوسآ 
.میامن یم  شرافس  تیصو 

ینامز

، یقالخا فارحنا  بجوم  هک  تسا  یبلاطم  هراـبرد  رظن  راـهظا  یفـالتخا و  بلاـطم  زا  زیهرپ  هب  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماـما  موس  بلطم 
نیا اب  ات  تسا  دـنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  يارب  یهلا  فیاظو  زا  یکی  نآ  ریـسفت  نآرق و  میلعت  رگید  ریبعتب  تسا و  یعامتجا  يداقتعا و 

نآرق رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  یفدـه  نیا  .دـبایرد  ار  شیوخ  تمظع  دـشر و  هار  ددرگ و  نومنهر  تیونعم  فرطب  دـنزرف  همانرب 
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: دنـسرب تیونعم  هب  دوز  یلیخ  مالـسا  نادـنزرف  دـهاوخیم  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  ياـهتمعن  رکذ  زا  میرک 
( .دراد دوجو  نایانیب  يارب  یئاهزردنا  رییغت  نیا  رد  دهدیم و  رییغت  ار  زور  بش و  ادخ  )

يزاریش دمحم  دیس 

جئاتنلا نم  هیلا  تایالا  رما  لوی  ام  يا  هلیوات ) و   ) نآرقلا کملعا  نا  الوا  تیار  يا  تیار )  ) لوعفم هللا ) باتک  میلعتب  کئادـتبا  نا  (و 
، هعیرش عمج  مالسالا ) عئارش   ) میلعت و )  ) .هناحبـس هفاطلا  یلا  نورظنی  مهنوک  يا  هرظان ) اهبر  یلا   ) لیواتک تایالا ، رهاوظل  هفلاخملا 

زواجا همارح ال  هلالح و  هماکحا و  و   ) .مالسالا نیناوق  هب  دارملا  و  ءاملا ، برـشل  طوطـشلا  یلع  ناسنالا  هدری  يذلا  دروملا  اهلـصا  و 
هیف سانلا  فلتخا  ام   ) کیلع هبتـشی  يا  کیلع ) سبتلی  نا   ) تفخ يا  تقفـشا ) مث   ) باتکلا ریغ  کلعا  يا ال  هریغ ) یلا  کب  کـلذ 
اذا ناسنالا  ناف  سانلا ، یلع  هبتـشا  اـمک  نآرقلا ، کـیلع  هبتـشی  يا : مهیلع ) سبتلا  يذـلا  لـثم   ) باـتکلا یف  مهئارآ ) مهئاوها و  نم 

موزل یلا  داشرا  اذـه  و  تافارحنا ، کلت  نم  بناج  یلا  لـیمی  نا  کـشوی  هیف ، نیفلتخم  ساـنلا  يار  و  فرع ، اـم  لوا  نآرقلا  فرع 
فلتخا يذـلا  کلذ ) ماکحا  ناکف   ) فارحنالا مهیلع  یـشخی  ناک  اذا  هلیوات  باتکلا و  مهمیلعت  لبق  عورفلا  لوصالا و  ساـنلا  میلعت 

یف ضوخلا  هرکی  ناسنالا  ذا  هل ) کـهیبنت  نم  تهرک  اـم  یلع   ) هلدـالا ناـهربلا و  ببـسب  هضماـغلا  لوصـالا  ماـکحا  يا  هیف ، ساـنلا 
نم يا  کمالـسا ) نم  یلا  بحا  (. ) بحا  ) وه هربخ و  و  ماکحا )  ) وه ناک و  مسا  نیب  هضرتعم  هلمج  هذه  هیلع و  اهتبوعـصل  قئاقدـلا 

فارحنالا ببـسب  کلهت  یتح  مهئارآ ، سانلا  نم  ذـخاتل  کناش  کـکرتا و  ناـب  هکلهلا ) هب  کـیلع  نمآ  ـال  رما  یلا   ) کمالـسا نا 
يا هیف ) هللا  کقفوی  نا  ( ) تقفـشا  ) یلع فطع  توجر ) و   ) نیفرحنملا سانلا  نم  هدـخات  نیدـلا ، لوصا  یف  کنهذ  یلا  یتای  يذـلا 

قحلا نع  نالئاملا  هلامـش  هنیمی و  قیرطلا ال  طسو  يا  كدـصقل ) کیدـهی  نا  و   ) .فرحنت الف  كدـشرل )  ) هیف ساـنلا  فلتخا  اـمیف 
نآرقلا کملعا  نا  لبق  هذه ) یتیصو  کیلا  تدهعف  )

يوسوم

( هریغ یلا  کب  کلذ  زواجا  ال  همارح ، هلالح و  و  هماکحا ، مالـسالا و  عئارـش  و  هلیوات ، لـجو و  زع  هللا  باـتک  میلعتب  کئدـتبا  نا  و 
 … مهترخآ مهایند و  روما  یف  مهحلصی  ام  هرظان  ریخلا ، هعراز  اهئانبا  ریمض  یف  كرحتت  انانح و  افطع و  ابح و  هوبالا  دسجتت  اذکه 
امک مارحلا  لالحلا و  يدابم ء  مارتحالا و  بدـالا و  يداـبم ء  ءاـنبالا  نیقلت  یف  هعراـسملا  اـهنم  یعدتـست  هناـنح  هوبـالا و  هقفـش  نا 
هیفف نیملسملا …  لکل  یـسیئرلا  ردصملا  وه  هللا  باتک  نا  رـش …  لک  نع  یهانلا  ریخ و  لکل  حاتفملا  وه  يذلا  هللا  باتک  مهملعت 

، تابوقعلا صاصقلا و  هیف  تایدـلا ، دودـحلا و  هیف  قالخالا ، بادالا و  هیف  و  مکحلا ، صـصقلا و  هیف  و  مارح ، لالح و  نم  ماـکحالا 
لوانتی نوکلا و  لوانتی  امک  ناسنالا  لوانتی  اهراوطا  اهنووش و  فلتخم  اهراودا و  عیمجب  هایحلا  باتک  هنا  تالماعملا ، تادابعلا و  هیف 

قلخ باتکلا  اذـه  نا  .نیملـسملا  لکل  یقتلملا  هدـحولل و  هورعلا  و  سوفنلل ، ءالجلا  بولقلل و  هایحلا  هنا  هرخالا ، لوانتی  امک  ایندـلا ،
سوفن نم  ینب  و  اهمظعا ، ممالا و  یقرا  نم  هما  ءارحصلا  تاهاتم  یف  نیعئاضلا  نم  عنص  هرساب و  ملاعلل  هاعر  ءاشلا  لبالا و  هاعر  نم 

اذـهب لمعلا  انکرت  امدـنع  دـیدشلا ، فسالل  نکل و  و  هیلا …  وعدـت  هب و  لمعت  ریخلا و  بحت  هحلاص  هیقت  اسوفن  نیمرجملا  هلتقلا و 
هحداف و هراسخ  هجیتنلا  تناک  هریغ  هب  انلدبتـسا  انروهظ و  ءارو  هانکرت  امدـنع  هدودـح ، اـنلطع  هماـکحا و  یف  رظنلا  اـنلمها  نآرقلا و 

اذـه اهقلخ  یتلا  همیظعلا  همالا  کلت  نا  .لالذا  هیدوبع و  راـیهنا و  کـکفت و  یف  انیحـضا  ثیح  اـنم  لـتاقملا  تباـصا  همـصاق  هبرض 
یف مویلا  مهلامعا  دوهیلا و  رود  ام  و  هدودـح ، هماکحا و  هماقا  تلمها  هب و  لمعلا  تکرت  امدـنع  اـهلذا  ممـالا و  رفحا  تداـع  نآرقلا 
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مظعا ام  .هتاعیرـشت و  هنیماضمب و  لمعلا  كرت  نآرقلا و  اذه  نع  داعتبالل  هجیتن  الا  لیکنت ، لالتحا و  نم  دیرـشت و  لتق و  نم  اندالب 
مهدیاب نوذخای  .امکح و  امکح  و  هیآ ، هیآ  هنومـضمب  لمعلل  مهنوبردی  هتوالت و  نآرقلا و  بح  یلع  مهدالوا  نوبری  نیذـلا  لهالا 

مهل نوبرـضی  ربعلا و  مهل  نومدـقیف  لثم  هیف و  هربع  لک  یلا  و  اهب ، مهنوظعیف  هظعلا  نطاوم  یلا  اـهب و  مهنوبدویف  بدـالا  نطاوم  یلا 
مهئانبال لهالا  همدقی  ام  مظعا  نا  .لاثمالا 

ناک امک  ضرالا  هجو  یلع  بدت  هقطان  نیئارق  یلا  ام  تقو  یف  اولوحتی  یتح  هب  لمعت  نآرقلاب و  كرحتت  اصاخـشا  مهنم  اوقلخی  نا 
نم لعجت  ءاقللا  رثاتلا و  هوق  ماحتلالا و  ماجسنالا و  هدش  ناف  تماصلا ،) نآرقلا  كاذ  قطانلا و  نآرقلا  انا   ) هسفن نع  ربعی  یلع  مامالا 
اذا لهالا  نا  .تایالا  نومـضمل  هیفرح  همجرت  هتافرـصت  ناسنالا و  اذـه  تاکرح  لک  لوحتت  ثیحب  ناسنا  باـها  یف  اـنآرق  ناـسنالا 

قمعتت دعاصتملا  هومن  عم  لفطلا  ذخا  مارحلا و  لالحلا و  ملاعم  مهل  اوحـضوا  هنـسلا و  نآرقلا و  مهـسوفن  یف  اوعرزف  دالوالاب  اونتعا 
یف ایلعلا  هجردلا  غلب  دق  الا و  غولبلا  نس  یتای  هنا ال  و  مهبجاو ، اودا  دق  اوناک  هدـنع  مارحلا  لالحلا و  یناعم  زکرتت  هللا و  یف  هتدـیقع 
نم بناوجلا  هذهب  اومتهی  مل  هیبرتلا و  هذه  هتافتلالا و  هذه  نودقفی  لهالا  ناک  ول  اما  .همیلـسلا  هیمالـسالا  هیورلا  لمعلا و  هدـیقعلا و 

مهنوکرتـی هدـفاولا ، تراـیتلا  دـسافلا و  عمتجملل  رادـقالل و  ءاـنبالا  نوکرتـی  لـب  مومعلاـب  هیمالـسالا  صوصخلاـب و  هینآرقلا  هیبرتـلا 
هناف ال هیلع ، دمتعی  وا  نآرقلا  نم  دمتسی  فرح  لک  یلع  یضقت  هنومضمب و  لمعلا  مالـسالا و  وحن  علطتلا  مهیف  لتقت  یتلا  هسردملل 

انه نم  و  اهب …  يدانی  مالـسالا و  اهدشنی  یتلا  لثملا  ریخلا و  ملاعم  لکب  هئزهتـسملا  اهئدابم  اهنیدل و  هرکنتملا  لایجالا  قلخت  هلاحم 
هذه ناف  ریغـصلا  یـشانلا ء  اذهل  مارحلا  لالحلا و  ملاعم  حیـضوت  نآرقلاب و  مامتهالا  نم  ههجلا  هذه  یلا  هذه  هتیـصو  یف  مامالا  هبنی 

نم هیف  ساـنلا  فـلتخا  اـم  کـیلع  سبتلی  نا  تقفـشا  مث   … ) تاریخلا نسحا  تطعا  ترمثا و  لـفطلا  سفن  یف  تسرغ  اذا  رومـالا 
رما ال یلا  کمالـسا  نم  یلا  بحا  هل  کهیبنت  نم  تهرک  ام  یلع  کلذ  ماکحا  ناـکف  مهیلع  سبتلا  يذـلا  لـثم  مهئارآ ، مهئاوها و 

ثحبی اذکه  هذه ) یتیـصو  کیلا  تدهعف  كدصقل  کیدـهی  نا  و  كدـشرل ، هیف  هللا  کقفوی  نا  توجر  و  هکلهلا ، هب  کیلع  نمآ 
بناج نم  هفذقت  هب و  بعالتت  حیرلا  بهم  یف  هکرتی  هنا ال  یشانلا ء ، قیقرلا  فیعضلا  هدلو  حلـصی  امع  لقاعلا  یعاولا  قیفـشلا  بالا 
هوقلا نطاوم  قالزنالا و  رطخلا و  نطاوم  كردا  هیلع و  هقباس  هبرجتب  رم  دـق  هرابتعاب  دـلاولا  نا  لب  يرخا ، یلا  ههج  نم  بناج و  یلا 
فیک هنیع  ماب  يار  و  هریغ ، هماما  اهراثا  هلقع و  یف  تکرحت  یتلا  تاهبـشلا  بلغا  هبرجتلا  هذـهب  رم  نا  دـعب  كردـی  هنا  دومـصلا ، و 

مهـسوفن و یف  تمکحتـساف  اهلح  نع  اولاـسی  مل  وا  اـهلالح ، اودـجی  مل  یتلا  تاهبـشلا  هذـه  هجیتن  هورـصاع  نمم  ریثک  مادـقا  تلز 
كرتی رطاخملا ال  هذهل  كردملا  یعاولا  بالا  نا  .هماقتـسا  دعب  اوفرحنا  و  يده ، دعب  اولـض  و  نامیا ، دـعب  اورفکف  اهعلق ، یـصعتسا 

ههج اهلالخ و  نم  نیعتت  هضیرع  طوطخ  عضو  یلا  ردابی  لب  اهنم ، مهتاجن  اهیف و ال  مهتمالس  فرعی  لهاجم ال  تاهاتم و  یف  هدالوا 
بجوتی ام  مها  نم  فدهلا  یلا  لصوت  یتلا  هزرابلا  ملاعملا  عضو  قیرطلا و  حاضیا  نا  هقیـض …  هتعـس و  رادقم  هدودح و  ریـسملا و 

امیف قحلا  حیـضوت  اهنایب و  یلا  داع  هنا  اهرکذ  مدـع  یلع  امزاع  ناک  نا  دـعب  هطقنلا  هذـه  نایب  یلا  مامالا  رداب  انه  نم  .بـالا و  یلع 
اذه كرت  نم  یلوا  اهیف  قحلا  ملاعم  زاربا  اهیف و  هبتـشملا  هیـضقلا  هذه  نایب  نا  هیف …  مهـضعب  یلع  رمالا  هبتـشا  سانلا و  هیف  فلتخا 
اذه دوقت  یتلا  هکلهلا  نوکت  اهدنع  تمکحتـسا و  هلقع و  یلع  ههبـشلا  تبلغ  امبر  ذا  .هحلاصل  نوکت  دق ال  هکرعم  یف  هناش  دـلولا و 

يوهف لزلزت  امبر  يذلا  نامیالا  رطخ  هنا  رخآ ، رطخ  لک  اهدنع  رغـصی  یتلا  هدـیقعلا  رطخ  هنا  .رخآ  رطخ  هدـعب  ام  رطخ  یلا  ناسنالا 
.يرخالا ثراوکلا  لک  اهدنع  نوهت  یتلا  يربکلا  هثراکلا  نوکت  اهدنع  و  منهج ، ران  یلا  هبحاصب 

یناغماد
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يزاریش مراکم 

َُّمث.ِهِْریَغ َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  َال  ، ِهِماَرَح ِِهلاَلَح َو  َو  ِهِماَکْحَأ ، ِماَلْـسِْإلا  ِِعئاَرَـش  ،َو  ِِهلیِوْأَت َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهّللا  ِباَـتِک  ِمِیْلعَِتب  َکَئِدَْـتبَأ  ْنَأ  َو 
ُتْهِرَک اَم  یَلَع  َِکلَذ  ُماَکْحِإ  َناَکَف  ، ْمِْهیَلَع َسَبَْتلا  يِذَّلا  َْلثِم  ْمِِهئاَرآ  ْمِِهئاَوْهَأ َو  ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  اَـم  َکـْیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ  ُْتقَفْـشَأ 

َکَیِدـْهَی ْنَأ  ،َو  َكِدْـشُِرل ِهِیف  ُهّللا  َکَقِّفَُوی  ْنَأ  ُتْوَجَر  ،َو  َهَکَلَْهلا ِِهب  َکـْیَلَع  ُنَمآ  اـَل  ٍْرمَأ  َیلِإ  َکِماَلْـسِإ  ْنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِـهِیْبنَت  ْنِم 
.ِهِذَه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  َكِدْصَِقل 

همجرت

غارـس هب  ار  وت  مهد و  میلعت  وت  هب  ، نآ مارح  لالح و  شماکحا و  لوصا و  ریـسفت و  هارمه  ار  ادخ  باتک  ، زاغآ رد  هک  مدید  نینچ  و 
سوه اوه و  يوریپ  رثا  رب  مدرم  رب  هچنآ  هک  مدیسرت  نیا  زا  سپس  متـسرفن  دوش ) یهارمگ  أشنم  تسا  نکمم  هک   ) نآ زا  ریغ  يزیچ 

دوخ رب  ار  تمـسق  نیا  نتخاس  نشور  لیلد  نیمه  هب  ددرگ  هبتـشم  زین  وت  رب  ، دنا هدرک  فالتخا  نآ  رد  هدش و  هبتـشم  لطاب  دـیاقع  و 
میلـست ار  وت  هک  دوب  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  اهنآ  رکذ  یلو  منک  نایب  اراکـشآ  ار  تاهبـش )  ) نآ مدوبن  لـیام  دـنچ  ره  متـسناد  مزـال 

ِروخ رد  هک  یهار  هب  دـهد و  قیفوت  ، حالـص دـشر و  قیرط  رد  ار  وت  دـنوادخ  مراودـیما.مشابن  نمیا  نآ  تکاله  زا  هک  مزاـس  يرما 
.مدرک نایب  وت  يارب  ار  متیصو  نیا  لیلد  نیمه  هب  دنک  تتیاده  تسوت 

ریسفت حرش و 

رد هک  تسا  يا  هلمج  رب  فطع  مهن ) شخب   ) مالسلا هیلع  ماما  مالک  زا  شخب  نیا  هچ  رگ 

رب اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  یلو  ؛ دوش روظنم  شخب  کی  تسیاب  یم  رظن  نیا  زا  و  کلذ ) نوکی  نا   ) هلمج ، دـمآ لـبق  شخب 
هک مدید  نینچ  و  :» دیامرف یم  میداد  رارق  یلقتسم  شخب  تروص  هب  ار  نآ  ، هدرک هیکت  هّللا  باتک  تامیلعت  نآرق و  هب  طوبرم  لئاسم 
زا ریغ  يزیچ  غارـس  هب  ار  وت  مهد و  میلعت  وت  هب  نآ  مارح  لالح و  شماکحا و  لوصا و  شریـسفت و  هارمه  ار  ادـخ  باتک  ، زاـغآ رد 

(1  } ِِعئاَرـَـش ،َو  ِِهلیِوْأَـت َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهـّللا  ِباـَـتِک  ِمـِیْلعَِتب  َکَئِدـَْـتبَأ  ْنَأ  َو  ( ؛» متــسرفن دوـش ) یهارمگ  أــشنم  تـسا  نـکمم  هـک   ) نآ
حطس زا  رت  نییاپ  اهرهن  حطس  ًالومعم  اریز  ، دنسر یم  رهن  رانک  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  یلحم  يانعم  هب  لصا  رد  « تعیرش » عمج « عیارش .»

یتحار هب  مدرم  ات  دننک  یم  تسرد  هلپ  ای  راد  بیـش  تروص  هب  دنفاکـش و  یم  ار  رهن  هرانک  ، بآ هب  یـسرتسد  يارب  اذل  ، تسا نیمز 
ماکحا و دیاقع و  زا  معا  هدومرف  نایب  هتـسناد و  ررقم  ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  هب  هژاو  نیا  سپـس  .دـننک  ادـیپ  نآ  هب  یـسرتسد  دـنناوتب 

تسا تایح  بآ  نوچمه  تلادع  حلـص و  اوقت و  نامیا و  اریز  ، تسا نشور  یلـصا  يانعم  اب  نآ  طابترا  تسا و  هدش  قالطا  ، قالخا
(. ِهِْریَغ َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  َال  ، ِهِماَرَح ِِهلاَلَح َو  ،َو  ِهِماَکْحَأ ِماَلْسِْإلا   { .تسا یهلا  تعیرش  ، نآ هب  لوصو  هار  هک 

مالـسلا مهیلع  ناموصعم  ربمغیپ و  ّتنـس  تسا و  نآرق  رد  ، قالخا ماکحا و  دیاقع و  زا  مالـسا  تامیلعت  نیرت  یلاع  هک  تسین  کش 
همه هب  دـنک و  یم  عورـش  نآرق  زا  شدـنزرف  تیبرت  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل  ، نآ هب  طوبرم  لـئاسم  عورف و  رب  تسا  یحرش 

.دنوشن سنا  نج و  نیطایش  ياه  هسوسو  راتفرگ  ات  دننک  زاغآ  نآرق  زا  ار  نادنزرف  شزومآ  هک  دهد  یم  میلعت  ناناملسم 

ریـسفت حیـضوت و  اجنیا  رد  هدـش و  نایب  لامجا  هب  هاگ  هک  تسا  یبلاطم  نآرق  رد  اریز  ، تسا نآرق  ریـسفت  اجنیا  رد  « لـیوأت » زا روظنم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2471 

http://www.ghaemiyeh.com


عیارـش زا  روظنم  دـبلط و  یم  ، دـنهاگآ هیماقم  هیلاـح و  نیارق  زا  هک  ار  یناـهاگآ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
عورف لوصا و  هب  تعیرـش  عیارـش و  دنچ  ره  ، تسا هدش  رکذ  نآ  زا  دعب  ماکحا  هکنیا  هنیرق  هب  تسا  یمالـسا  دیاقع  اجنیا  رد  مالـسا 

مارح لالح و  هب  طوبرم  ماکحا  هدمع  اریز  ، ماکحا يارب  تسا  یحیضوت  ِهِماَرَح » ِِهلاَلَح َو   » هب ریبعت  دوش و  یم  قالطا  ود  ره 

.دراد زین  هیعضو  ماکحا  تاهورکم و  تابحتسم و  لیبق  زا  يرگید  ماکحا  دنچ  ره  ، تسا

یم نآرق  رد  هابتـشا  اطخ و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ار  نید  قیاقح  مامت  نم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِهِْریَغ » َیلِإ  َِکب  َِکلَذ  ُزِواَجُأ  اـَل   » هلمج
یطاقتلا راکفا  ذوفن  رثا  رب  مالسا  ردص  رد  میناد  یم  اریز  ، متسرف یمن  ماکحا  دیاقع و  رد  كوکشم  ياه  هار  غارـس  هب  ار  وت  اذل  ، منیب
هتـساوخ قباطم  ار  نآرق  تایآ  دندیبسچ و  ار  یطاقتلا  راکفا  دندش ؛ عورف  لوصا و  رد  لطاب  بهاذـم  بذـج  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
یمکحم هیاپ  مادـک  چـیه  هک  ینظ  تاداهتجا  ناسحتـسا و  سایق و  غارـس  هب  مالـسا  ماکحا  رد  دـندرک و  يأر  هب  ریـسفت  دوخ  ياـه 

نیا هاوـگ  دـهاش و  هلمج  نیا  زا  دـعب  ياـه  هـلمج  دـندش و  ییاـه  تعدـب  تاهابتـشا و  راـتفرگ  یعرف  لـئاسم  رد  دـنتفر و  تشادـن 
.تسانعم

اوه و يوریپ  رثا  رب  مدرم  رب  هچنآ  هک  مدیسرت  نیا  زا  سپس  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  يرگید  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
رب ار  تمسق  نیا  نتخاس  نشور  لیلد  نیمه  هب  ددرگ  هبتشم  زین  وت  رب  ، دنا هدومن  فالتخا  نآ  رد  هدش و  هبتـشم  لطاب  دیاقع  سوه و 

ار وت  هک  دوب  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  اهنآ  رکذ  یلو  منک  نایب  اراکـشآ  ار  تاهبـش )  ) نآ مدوبن  لیام  دـنچ  ره  ، متـسناد مزـال  دوخ 
هدرمش فوخ  اب  فدارم  ًالومعم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  « هقفـش ( .» 1  } ُْتقَفْشَأ َُّمث  ( ؛» مشابن نمیا  نآ  تکاله  زا  هک  مزاس  يرما  میلـست 

فوخ و رگید  ریبـعت  هب  اـی  سرت  هب  هتخیمآ  تسا  يزیچ  هب  هّجوت  نآ  یلـصا  ياـنعم  اـبدا  زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  یلاـح  رد  دوش  یم 
یکیرات هب  هتخیمآ  زور  ییانشور  يانعم  هب  هک  قفش  هشیر  زا  لصا  رد  اریز  ، دشاب هتخیمآ  دیما  مارتحا و  ّتبحم و  اب  هک  تسا  یـسرت 

اب هاگ  ره  و  الاب ) ترابع  دـننام   ) دراد هبلغ  نآ  رد  فوخ  هبنج  دوش  يدـعتم  « نم » اـب هژاو  نیا  هاـگ  ره  اـهتنم.تسا  هدـش  هتفرگ  بش 
راک ماجنارـس  زا  نم  ینعی  کیلع  قفـشم  انا  : دیوگب شتـسود  هب  ناسنا  هکنیا  لثم.دراد  هبلغ  نآ  رد  فوخ  ، دوش يدعتم  « یلع »و« یف »

اَم یَلَع  َِکلَذ  ُماَـکْحِإ  َناَـکَف  ، ْمِْهیَلَع َسَبَْتلا  يِذَّلا  َلـْثِم  ْمِِهئاَرآ  ْمِِهئاَوْهَأ َو  ْنِم  ِهِیف  ُساَّنلا  َفَلَتْخا  اَـم  َکـْیَلَع  َسِبَْتلَی  ْنَأ   { .مکاـنمیب وت 
(. َهَکَلَْهلا ِِهب  َْکیَلَع  ُنَمآ  َال  ٍْرمَأ  َیلِإ  َکِماَلْسِإ  ْنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  َُهل  َکِهِیْبنَت  ْنِم  ُتْهِرَک 

رگ متخادرپ  ناهرب  لیلد و  اب  ، هلطاب دیاقع  ارآ و  یفن  هب  دوخ  همان  ّتیـصو  نیا  رد  نم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  هدـیکچ 
ار اهنآ  خـساپ  منک و  حرط  ار  اهنآ  هک  دـنک  یم  باجیا  ترورـض  یلو  ؛ تسین دـنیاشوخ  نافرحنم  تاهبـش  هلطاب و  دـیاقع  حرط  هچ 

هتـشادن ار  نآ  خـساپ  يوش و  نآ  راـتفرگ  وت  زور  کـی  منک و  یـشوپ  هدرپ  نآ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  راـک  نیا  اریز  ، مزاـس نشور 
.یشاب

ِصخـش هک  دور  یم  نآ  میب  دننکن  حرطم  ار  ناهارمگ  ِتاهبـش  رگا  هک  دنراد  هاگآ  نایبرم  ناملعم و  همه  هک  تسا  يا  هغدغد  نیا 
ار نآ  عطاق  خساپ  دـننک و  ناونع  لقا  ّدـح  تروص  هب  ار  تاهبـش  نآ  دـننک  یم  یعـس  نیاربانب  دوش  نآ  راتفرگ  يزور  تیبرت  دروم 

.دنیوگب

نآرق زا  نم  : دـیامرفب دـهاوخ  یم  دـشاب و  نآ  ّتیّمها  دـیجم و  نآرق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  همادا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2472 

http://www.ghaemiyeh.com


.يوشن نادسفم  نادساف و  تاهبش  راتفرگ  ات  مهد  یم  میلعت  وت  هب  ار  دساف  دیاقع  نیا  نالطب  لیالد 

مارح لالح و  ماکحا  نآ و  ریسفت  هّللا و  باتک  مدید  مزال  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  ؛ دشاب یلقتسم  هلمج  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
نافرحنم ماد  رد  نداتفا  زا  ار  وت  مزیخرب و  ، هدـساف دـیاقع  هلطاب و  يارآ  دـقن  هب  ، لقع لیلد  کمک  هب  مدـید  مزال  ، مهد میلعت  وت  هب  ار 

.تسا رت  بسانم  مود  ریسفت  اب  ، تسا يا  هزات  بلطم  هب  هراشا  هک  « ّمث » هملک هب  هّجوت  اب  ُْتقَفْشَأ » َُّمث   » هب ریبعت.مشخب  ییاهر 

تقیقح نیا  رب  رگید  راب  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاریبعت  ، دوخ هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب 
حرطم اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیـشناج  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تماـما و  ناونع  هب  ماـما  هک  دـنک  یم  دـیکأت 

البق هک  هنوگ  نامه  اریز  ، هدومرف نایب  ار  نانخس  نیا  ، تیبرت میلعت و  هب  دنمزاین  يدنزرف  ربارب  رد  زوسلد  يردپ  ناونع  هب  هکلب  ، تسین
هیلع ماما  هک  دراد  ناکما  ایآ.تشذـگ  یم  شکرابم  رمع  زا  لاس  یـس  زا  شیب  نامز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـش  هراـشا  زین 

وا هب  نامز  نآ  ات  مالسلا 

سپـس ردپ و  شوغآ  رد  تسخن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دشاب !؟ هدرکن  هاگآ  ار  وا  هلطاب  يارآ  زا  دشاب و  هدادـن  نآرق  میلعت 
.دوب رادروخرب  زین  هژیو  تامیلعت  زا  ردپ  غیلب  حیصف و  ياه  هبطخ  عامتسا  رب  هوالع  تشاد و  روضح  هراومه  وا  رانک  رد 

یم ددرگ  رثؤـم  ـالماک  شدـنزرف  رد  وا  ياـیاصو  هـک  دـنک  یم  يراودـیما  زاربا  ، شخب نـیا  هـلمج  نـیرخآ  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
نیمه هب  دنک  تتیاده  تسوت  ِروخ  رد  هک  یتسار  هار  هب  دـهد و  قیفوت  ، حالـص دـشر و  قیرط  رد  ار  وت  دـنوادخ  مراودـیما  :» دـیامرف

ومن يانعم  هب  زورما  یسراف  رد  « دشر » هژاو ( . 1  } َكِدْـشُِرل ِهِیف  ُهّللا  َکَقِّفَُوی  ْنَأ  ُتْوَجَر  َو  ( ؛» مدرک نایب  وت  يارب  ار  متیـصو  نیا  لیلد 
هب ینعی  ؛ تسا هقردب  ماگنه  ياعد  هک  « ًایدهم ًادشار  » هلمج تسا و  دـصقم  هب  نتفای  هار  يانعم  هب  ، تغل لصا  رد  یلو  ؛ دوش یم  قالطا 
هار ندومیپ  يانعم  هب  هاگ  دـیآ و  یم  ّتین  يانعم  هب  هاـگ  « دـصق ( .» 2  } َكِدْصَِقل َکَیِدْهَی  ْنَأ   {، .يوش تیادـه  یـسرب و  تدوصقم 

.دـناسر یم  دـصقم  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  يا  هداـج  ياـنعم  هب  « لـیبسلا دـصق   » تسا و طـیرفت  طارفا و  زا  یلاـخ  لدـتعم و  تسار و 
(. ِهِذَه ِیتَّیِصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِهَعَف  {،

رد هدمآ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  ُهن  نیا  رد  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ِهِذَه » ِیتَّیِـصَو  َْکَیلِإ  ُتْدِـهَعَف   » مالـسلا هیلع  ماما  ریبعت  نیا  زا 
هدامآ دیآ  یم  ادعب  هک  یلـصا  يایاصو  شریذپ  يارب  ًالماک  ار  دوخ  دنزرف  هک  هدوب  نیا  فدـه  تسا و  هتـشاد  یتامدـقم  هبنج  عقاو 

.دش دهاوخن  لصاح  بولطم  جیاتن  ، يزاس هدامآ  نودب  هک  دزاس 

مهد شخب 

همان نتم 

ِْهیَلَع یَـضَم  اَِمب  ُذْـخَْألا  ،َو  َکـْیَلَع ُهّللا  ُهَضَرَف  اَـم  یَلَع  ُراَِـصْتقِالا  ِهّللا  يَْوقَت  ِیتَّیِـصَو  ْنِم  ََّیلِإ  ِِهب  ٌذِـخآ  َْتنَأ  اَـم  َّبَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
َُّمث ، ٌرِّکَفُم َْتنَأ  اَمَک  اوُرَّکَف  َو  ٌرِظاَن ، َْتنَأ  اَمَک  ْمِهِـسُْفنَِأل  اوُرَظَن  ْنَأ  اوُعَدَـی  َْمل  ْمُهَّنِإَـف  ، َکـِْتَیب ِلـْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  َکـِئَابآ ، ْنِم  َنُولَّوَأـْلا 

ْمُهَّدَر
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َُکبَلَط ْنُکَْیلَف  اوُِملَع  اَمَک  َمَْلعَت  ْنَأ  َنوُد  َِکلَذ  َلَبْقَت  ْنَأ  َکُسْفَن  َْتبَأ  ْنِإَف  ، اوُفَّلَُکی َْمل  اَّمَع  ِكاَْسمِْإلا  ، اُوفَرَع اَِمب  ِذْـخَْألا  َیلِإ  َکـِلَذ  ُرِخآ 
ِیف ِْهَیلِإ  ِهَـبْغَّرلا  ،َو  َکَِـهلِِإب ِهَناَِعتْـسِْالِاب  َکـِلَذ  ِیف  َكِرَظَن  َلـْبَق  ْأَدـْبا  َو.ِتاَـموُصُْخلا  ِقَـلُع  ،َو  ِتاَُـهبُّشلا ِطُّرَوَِـتب  اـَل  ، ٍمُّلَعَت ٍمُّهَفَِتب َو  َکـِلَذ 

َُکیْأَر َّمَـت  ،َو  َعَـشَخَف َکـُْبلَق  اَفَـص  ْدَـق  ْنَأ  َتـْنَْقیَأ  ْنِإَف.ٍَهلاَلَـض  َیلِإ  َْکتَمَلْـسَأ  ْوَأ  ، ٍهَْهبُـش ِیف  َکـْتََجلْوَأ  ٍهَِبئاَـش  ِّلُـک  ِكْرَت  ،َو  َکـِقِیفْوَت
َكِرَظَن َو ِغاَرَف  ،َو  َکِسْفَن ْنِم  ُّبُِحت  اَم  ََکل  ْعِمَتْجَی  َْمل  ْنِإ  ،َو  ََکل ُتْرَّسَف  اَـمِیف  ْرُْظناَـف  ، ًادِـحاَو ًاّـمَه  َکـِلَذ  ِیف  َکُّمَه  َناَـک  ،َو  َعَمَتْجاَـف

.ُلَْثمَأ َِکلَذ  ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َطَلَخ َو  ْوَأ  َطَبَخ  ْنَم  ِنیِّدلا  ُِبلاَط  َْسَیل  َو.َءاَْملَّظلا  ُطَّرَوَتَت  ،َو  َءاَوْشَْعلا ُِطبْخَت  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَف  ، َكِرِْکف

اه همجرت 

یتشد

و تناردپ ، هک  تسا  یهار  ندومیپ  و  تابجاو ، ماجنا  و  ادخ ، زا  سرت  مراد  تسود  متّیصو  يریگ  راک  هب  زا  رتشیب  هچنآ  نادب  مرسپ !
.دنتشاد رظن  شیوخ  روما  رد  ینک  یم  رظن  نتشیوخ  روما  رد  وت  هک  هنوگنآ  نانآ  اریز  دنا .  هدومیپ  تنادناخ  ناحلاص 

ار هچنآ  هک  دوـب  نیا  رد  ناـنآ  شـالت  و  دندیـشیدنا ، یم  ناـشدوخ  هب  تبـسن  یـشیدنا ، یم  نتـشیوخ  هراـب  رد  وـت  هک  هنوگناـمه  و 
نانآ هکنانچ  دهاوخ  دنز و  زابرـس  نتفریذپ  زا  وت  سفن  رگا  و  دـننادرگ ،  يور  دـنرادن  فیلکت  هچنآ  رب  و  دـننک ، باختنا  دـنتخانش 

زا يروآ و  يور  تاهبـش  هب  هک  نآ  هن  دـشاب ، یهاـگآ  كرد و  يور  زا  وـت  ياـه  تساوـخرد  اـت  نک  شـالت  سپ  دـنادب ، دنتـسناد 
 . يریگ کمک  اه  ینمشد 

هب ار  وت  هک  يراک  ره  زا  و  يوش ، زوریپ  ات  نک  لمع  قایتشا  اب  وا  هار  رد  و  يوجب ، يراـی  دـنوادخ  زا  ناـکاپ ، هار  ندومیپ  زا  لـبق  و 
 . زیهرپب دنک  یهارمگ  میلست  ای  دزادنا ، دیدرت  کش و 

، تشگ زکرمتم  زیچ  کی  هب  تا  هدارا  و  دیدرگ ، لماک  دـمآ و  درگ  تا  هشیدـنا  و  دـش ، نتورف  نشور و  تلد  يدرک  نیقی  نوچ  و 
رکف و یگدوسآ  و  دشن ، مهارف  يراد  یم  تسود  ار  هچنآ  هار  نیا  رد  رگا  منک ،  یم  ریـسفت  وت  يارب  هک  هچنآ  رد  نک  هشیدـنا  سپ 
و دنک ، یم  هابتـشا  هن  نید  بلاط  اریز  يراپـس ، یم  هر  یکیرات  رد  و  ییامیپ ، یم  یتسین  نمیا  هک  ار  یهار  هک  نادب  ینتفاین ، هشیدنا 

 . تسا رتهب  يراد  دوخ  یتلاح  نینچ  رد  هک  تسا ، ینادرگرس  دیدرت و  رد  هن 

يدیهش

هدنـسب هتـشاد ، بجاو  وت  رب  هچنآ  رب  تسا و  ندیـسرت  ادـخ  زا  يدـنب ، راک  هب  متیـصو  زا  مراد  تسود  رتشیب  هچنآ  مکرـسپ  نادـب  و 
زاب شیوخ  راک  رد  نتـسیرگن  زا  نانآ  هچ  دـندوب ،  هار  نآ  رب  تنادـناخ  نایاسراپ  دـندومیپ و  تناردـپ  هک  یهار  هب  نتفر  و  ندرک ،
راک هب  دنتخانش  ار  هچنآ  هک  درک  ناشنانچ  راک  ماجنا  و  یشیدنا ، یم  وت  هکنانچ  ندیشیدنا  زا  هن  و  يرگن ، یم  وت  هکنانچ  دنداتسیان 
سپ دنادب ، دنتسناد  نانآ  هکنانچ  دهاوخ  و  دناوتن ، نینچ  نتفریذپ  وت  سفن  رگا  و  دنتسر ،  دوبن  ناش  هدهع  رب  هچنآ  دنب  زا  و  دنتـسب ،

هار نیا  هک  نیا  زا  شیپ  و  ندرب ،  الاب  ار  لادج  نداتفا و  رد  اه  ههبش  هب  هن  دشاب  نتـسناد  نتفایرد و  يور  زا  وت  يوجتـسج  ات  شوکب 
یهارمگ هب  ای  دزاس  راچد  يا  ههبـش  هب  ار  وت  هچنآ  يرآ و  ودب  يور  دوخ  قیفوت  يارب  .ییوج و  يرای  دوخ  يادخ  زا  دیاب  ییوپب  ار 

رب وت  ّمه  و  دیـسر ، لامک  هب  دش و  مهارف  تا  هشیدنا  و  دیـسرت ، دش و  نشور  تلد  يدرک  نیقی  نوچ  .يراذـگاو و  دزادـنا ، رد  تا 
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ار وت  يراد  تسود  هچنآ  رگا  و  ربب . - راـک  هب  یتسیرگن  نوچ  و  رگنب - متخاـس  نشور  تیارب  هچنآ  رد  دـیدرگ ، روصقم  زیچ  کـی 
یم ماگ  یکیرات  رد  و  يراپـس ، یم  ینیب  یمن  تسرد  هک  ار  یهار  نادـب ! داتفین ، رّـسیم  تا  هشیدـنا  رکف و  یگدوسآ  دادـن و  تسد 

.تسا نیرتهب  شیوخ  نتشادزاب  لاح  نینچ  رد  تسا و  نیا  هن  تسا و  نآ  هن  تسا  نید  بلط  رد  هک  نآ  و  يراذگ ،

یلیبدرا

ادـخ و زا  تسا  يراگـسرت  نم  ندرک  تیـصو  زا  نم  يوسب  نآب  هدـنریگ  ارف  وت  هچنآ  رتسود  یتسردـب  هک  نم  كرـسپ  يا  نادـب  و 
زا ناگتـسیاش  وت و  ناردپ  زا  ناینیـشیپ  نآ  رب  دنا  هتـشذگ  هچ  نآ  هب  نتفرگ  ارف  وت و  رب  ارنآ  ادـخ  درک  ضرف  هچنآ  رب  ندرک  راصتقا 

نانچمه دندرکن  رکف  هدننک و  رظن  وت  هک  نانچمه  دوخ  ياهسفن  يارب  دننک  رظن  هک  دنتشاذگن  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  وت  تیب  لها 
فیلکت هچنآ  زا  نداتـسیا  زابب  دنتخانـش و  هچ  نآ  هب  نتفرگ  ارفب  نآ  رخآ  ار  ناشیا  دینادرگزاب  نآ  زا  سپ  نآ  رد  هدننک  رکف  وت  هک 

بلط دشاب  هک  دیاب  سپ  ناشیا  دنتـسناد  هک  نانچمه  نآ  نتـسناد  یب  ارنآ  دنک  لوبق  هک  وت  سفن  دنز  زابرـس  رگا  سپ  دندشن  هدرک 
رد وت  ندرک  رظن  زا  شیپ  نک  ادتبا  اهتموصخ و  نتشذگرد  دح  زا  اه و  ههبش  هطرو  رد  نداتفاب  هن  نتسناد  نتفایردب و  ارنآ  وت  ندرک 

ههبـش رد  ار  وت  درب  رد  هک  یـشزیمآ  ره  كرت  ار و  وت  وا  نداد  قیفوت  رد  نآب  ندرک  تبغر  تدوخ و  دوبعمب  وت  نتـساوخ  يرایب  نآ 
عـشاخ سپ  وت  لد  دـش  فاـص  هکنآ  وت  ینک  نیقی  نوچ  سپ  یهارمگ  يوسب  ار  وت  دـناسرب  ار و  وت  دـنک  میلـست  اـی  نید  رد  هلطاـب 
متخاس نشور  هچنآ  رد  رگنب  سپ  دصق  کیب  راک  نآ  رد  وت  دصق  دش و  عمتجم  وت و  هشیدـنا  دـش  مامت  ادـخ و  ياضر  يارب  تشگ 

زج وت  هکنادب  سپ  عناوم  زا  وت  رکف  وت و  رظن  ندـش  غراف  زا  دوخ و  سفن  زا  يراد  تسود  هچنآ  ار  وت  رم  دوشن  عمج  رگا  وت و  يارب 
هک یـسک  مالـسا  نید  هدـننک  بلط  تسین  تکاله و  ياهیکیرات  هطرو  رد  یتفایم  روک و  رتش و  وچمه  ینکیم  طـبخ  هک  تسین  نیا 

ادخ هار  رد  رتهب  قحب و  تسا  رتدننام  نآ  زا  دزیمایب ؟؟ ای  روک  رتش  وچمه  دنک  طبخ 

یتیآ

بجاو وت  رب  هچنآ  هب  افتکا  تسادخ و  زا  سرت  يریگ ، یم  ارف  زردنا  نیا  زا  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  نیرتهب و  هک  دنزرف ، يا  نادـب ، و 
دوخ راک  رد  هراومه  نانآ  اریز ، .دنا  هدرک  راک  نادـب  تنادـناخ ، ناکین  تناکاین و  ینعی  تناینیـشیپ ، هک  يا  هویـش  نتفرگ  هتخاس و 

هب ماجنارـس ، ات  یـشیدنیب  دیاب  وت  هک  هنوگ  نامه  دندیـشیدنا ، یم  دوخ  لاح  هب  ینک و  رظن  دـیاب  وت  هک  هنوگنامه  دـندرک ، یم  رظن 
هب زا  وت  سفن  رگا  سپ  .دنداتـسیا  زاب  دندوبن ، فلکم  نادب  هچنآ  ماجنا  زا  دندرک و  لمع  نادب  دوب ، یکین  هچنآ  هک  دندیـسر  ییاج 

بلط هچ  ره  ات  شوکب  سپ  دندوب ، هتفایرد  نانآ  هکنانچ  دبایرد ، ار  قیاقح  دوخ  دهاوخ  یم  دنز و  یم  زابرس  نانآ  هویـش  ندرب  راک 
رظن قیرط  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ  .نتخادرپ  هدوهیب  لدج  ثحب و  هب  نداتفا و  تاهبـش  هطرو  هب  هن  دشاب ، ملع  مهف و  يور  زا  ینک  یم 

هب ای  دناشک  یم  ههبش  هب  ار  وت  هچ  ره  زا  روآ و  يور  وا  هب  تنتفای  قیفوت  يارب  هاوخب و  يرای  دوخ  يادخ  زا  یهن  نآ  رد  مدق  ینک و 
تسرب و یگدنکارپ  زا  تا  هشیدـنا  دـش و  عشاخ  تفای و  افـص  تلد  هک  يدرک  نیقی  نوچ  نک و  زارتحا  دوش ، یم  رجنم  تیهارمگ 
هب یتسناوتن  رگا  رگنب و  ما ، هتـشاد  ناـیب  حوضوب ، وت ، يارب  تیـصو  نیا  رد  هچنآ  هب  هاـگنآ  دـیدرگ ، نآ  رد  رـصحنم  وت  یعـس  همه 

دوخ ياپ  شیپ  هک  یتسه  يرتش  دننام  هک  نادب  دـماین ، لصاح  هشیدـنا  رظن و  یگدوسآ  وت  يارب  یبای و  تسد  يراد ، تسود  هچنآ 
رتهب تسین و  نید  بلاط  دزیمآ ، یم  مه  هب  ار  لطاب  قح و  دور و  یم  اطخ  هب  هک  یـسک  .دراد  یمرب  ماگ  یکیرات  رد  دـنیب و  یمن  ار 

.دتسیا زاب  نتفر  زا  هک  تسا  نآ 
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نایراصنا

هک تسا  یفیاـظو  هب  ندرک  اـفتکا  ،و  یهلا ياوـقت  ینز  یم  گـنچ  نآ  هب  متیـصو  زا  هـک  يا  هماـنرب  نیرتـبوبحم  شاـب  هاـگآ  ! مرـسپ
حالص هب  هجوت  نانآ  اریز   ، دنا هدرک  یط  ار  نآ  تنادناخ  زا  ناگتسیاش  تناردپ و  هک  یهار  هب  نتفر  ،و  هدومن بجاو  وت  رب  دنوادخ 

نانچ ماجنارس  ییامن ، یم  هشیدنا  وت  هک  هنوگ  نامه  دندرک  دوخ  راک  رد  هشیدنا  ،و  ینک یم  هجوت  وت  هکنانچ  دنتـشاذگناو  ار  دوخ 
هکنآ نودب  نانآ  هار  لوبق  زا  وت  سفن  رگا  سپ   . دندنادرگ يور  دوبن  ناشفیلکت  هچنآ  زا  ،و  دـندرک لمع  دنتـسناد  ار  هچنآ  هک  دـش 

رد نداتفا  هن  ، دشاب شناد  بسک  مهف و  بلط  يور  زا  هار  نآ  هب  تبسن  وت  هتـساوخ  دیاب  سپ  داتـسیا  زاب  دنتـسناد  نانآ  هکنانچ  دنادب 
، هاوخب يرای  دنوادخ  زا  هار  نآ  تخانش  يارب  شناد  مهف و  هار  رد  نداهن  مدق  زا  شیپ  و   . اهلدج اهثحب و  ندرب  الاب  اه و  ههبش 

و  . زاس اهر  دناشک  یهارمگ  هب  ای  دزادـنا ، هابتـشا  هب  ار  وت  هک  هچ  ره  ،و  نک وا  بناج  هب  تبغر  يور  قیفوت  ندروآ  تسد  هب  يارب  و 
هنیمز نیا  رد  تا  هشیدنا  ،و  هتـشگ لماک  عمج و  ترظن  و  هدش ، عضاخ  قح  هاگـشیپ  رد  هتفای و  ینـشور  تلد  هک  يدرک  نیقی  نوچ 

تیارب يراد  تسود  ار  هچنآ  رگا  و   . نک تقد  منک  یم  ریـسفت  وت  يارب  هچنآ  رد  هاگ  نآ  هدش ، هشیدنا  کی  هدمآ و  رد  یناشیرپ  زا 
اه یکیرات  هب  و  ینک ، یم  یط  روک  بش  رتش  نوچمه  ار  هّداج  داب  تمولعم  ، یتفاـین تسد  رکف  رطاـخ و  یگدوسآ  هب  ،و  دـشن مهارف 

یتیعقوم نینچ  رد  ،و  تسین نید  راتساوخ  دهد  یمن  زیمت  لطاب  زا  ار  قح  ای  دراد  یمرب  هابتـشا  هب  مدق  هک  یـسک  ،و  يراد یم  رب  ماگ 
 . تسا رتهب  رت و  هنالقاع  اه  هداج  هنوگ  نیا  ندومیپ  زا  نتشیوخ  ظفح 

حورش

يدنوار

سیل هلوق و  .طـلخلا و  بوشلا : و  ساـندالا ، ءاذـقالا و  یهو  بئاوشلا ، هدـحاو  هبئاـشلا  .ههبـشلا و  كـالهلا و  یف  عوقولا  طروـتلا : و 
.هیف و داسفالا  رمالا : یف  طیلختلا  و  اهبرـض ، هدـیب : ریعبلا  ضرالا  طبخ  لاقی : کلذ ، نع  كاسمالا  طلخ و  وا  طبخ  نم  ایندـلا  بلاـط 
و ءاوشعلا ، هقانلا  طبخ  لثم  تنا  طبخت  يا  ءاوشعلا  طبخت  هلوق  .كالهلا و  هطرولا  و  اـمهیف ، عقو  يا  هملظلا : كـالهلا و  نـالف  طروت 
.هنم و فاضملا  فذح  یلع  ردـصملا  یلع  بصن  ءاوشعلا  هلوق  .ائیـش و  یقوتت  تشم ال  اذا  طبخت  فعـض  اهرـصب  یف  یتلا  هقانلا  یه 

نا و  فاص ، بلقب  تبتک  امیف  رظنت  نا  و  کیوبا ، كدجب و  ءادـتقالا  يوقتلاب و  لمعت  نا  نم  یلا  بحا  یـش ء  .لضفالا و ال  لثمالا :
هللا اضر  هیف  له  رکفنت  نا  دـعب  الا  ارما  لعفت  ائیـش و ال  لوقت  ناب ال  كدـیب  اهمامز  نوکی  کسفن و ال  يوه  یلع  ابلاغ  نکت  مل  تنا 

.ءاوشع هقان  هلزنمب  تنا  ذئنیحف  ما ال ،

يردیک

، ءاوشعلا طبخت  .طلخلا  بوشلا  ساندالا و  ساجنالا و  راذـقالا و  یه  .بئاوشلا و  هدـحاو  هبئاشلا : .اـهیف و  عوقولا  تاهبـشلا : طروت  و 
.ءاوشعلا هقانلا  طبخ  يا  هماقم  هیلا  فاضملا  ماقا  و  فاضملا ، فذحف  ءاوشعلا  طبخ  يا 

مثیم نبا 
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ار يزیچ  نیرتهب  نم ، كرسپ  يا  نادب  .تسا و  رتکیدزن  ریخ  هب  لثما : .متشادرب  ار  عنام  اهنآ  نیب  زا  متشاذگ ، دازآ  اذک : یلا  هتملـسا 
، تسا هدینادرگ  بجاو  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  رب  ندرک  هدنسب  و  تسادخ ، زا  سرت  يراگزیهرپ و  يریگ ، یمارف  نم  تیصو  زا  وت  هک 

كرت ار  دوخ  عضو  رد  لمات  ناشیا  اریز  .دنا  هتفر  هار  نآ  رب  وت  حـلاص  نادـنواشیوخ  ناردـپ و  زا  ناینیـشیپ  هک  یهار  نآ  رب  نتفر  و 
اهنآ هشیدنا  نیمه  سپ  دندوب ، هشیدنا  رد  زین  نانآ  یشیدنا  یم  وت  هک  نانچ  یتسه و  دوخ  هشیدنا ي  رد  وت  هک  روط  نامه  دندرکن ،

هک ار  یعـضو  وت  سفن  رگا  لاح  درک ، راداو  تسا  هدوبن  طوبرم  ناـشیا  هب  هچنآ  زا  يراددوخ  دوخ و  ياـه  هتخانـش  نتفرگارف  هب  ار 
یهاگآ يوجتسج  رد  دیاب  دنتشاد ، یهاگآ  نانآ  هک  نانچ  یشاب  هاگآ  هکنآ  یب  تسین ، اریذپ  دنتـشذگ  عضو  نآ  رب  تنادنواشیوخ 

هجوت و زا  لبق  و  يوش ، راتفرگ  اهتموصخ  اهینمـشد و  رد  یتفیب و  كان  ههبـش  لـئاسم  رد  هکنآ  هن  یـشاب  شنیب  شناد و  لیـصحت  و 
کش و رد  ار  وت  هک  ار  يدـب  ره  روآ و  يور  وا  هب  شیوخ  یماجرفکین  يارب  هاوخب و  کمک  دوخ  يادـخ  زا  ادـتبا  نآ  رد  یهاـگآ 

هـشیدنا عشاخ و  هتـسراو و  كاپ و  تبلق  هک  يدرک  رواب  هاگ  ره  سپ  .نک  كرت  دناشکب ، یهارمگ  تلالـض و  هب  ای  دزادنا و  ههبش 
مدرک و نایب  تیارب  هچنآ  رد  شیدـنیب  نک و  تقد  تسا ، هدـش  وسکی  تشـشوک  همه ي  يا و  هدـش  عمج  رطاخ  هدـش و  لماک  تا 
هک يرتـش  نوچمه  وت  نادـب ، دـماین  مهارف  تیارب  تحار  رکف  رطاـخ و  شیاـسآ  زا  يراد  یم  تسود  هچنآ  وت  رگا  مداد و  حیـضوت 

هاگآان یهار  رد  مدق  دشاب ، هابتـشا  رد  هک  یـسک  نآ  و  داتفا ، یهاوخ  اهیکیرات  رد  یتسه و  هابتـشا  رد  دنیبب  ار  دوخ  يور  شیپ  طقف 
رتکیدزن تقیقح  هب  لاح  نیا  رد  فقوت  گنرد و  هکلب  دـیآ  یمن  باسح  هب  نید  بلاط  دزیمایب ، مهرد  ار  لطاب  قح و  اـی  دراذـگب و 

.تسا

هب يو  ییامنهار  دریگارف و  وا  همان ي  تیصو  زا  شدنزرف  دیاب  هک  تسا  ترضح  نآ  رظن  رد  بلطم  نیرتبلاج  هب  هراشا  موس : دصقم 
رگید ادخ و  زا  نتسج  قیفوت  نتـساوخ و  يرای  ینعی  دهد ، ماجنا  عورـش  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  نآ و  نتفرگارف  تیفیک 

اوقت و راوگرزب ، نآ  دزن  بلاطم  نیرتبوبحم  هلمج ي  زا  .تسا  نتخومآ  وگتفگ و  ثحب و  يارب  یگدامآ  لامک  همزـال ي  هک  یبادآ 
بجاو و وا  رب  دنوادخ  هچنآ  رب  ندرک  افتکا  سپس  تسادخ  هب  ندیسر  هلیسو ي  هک  يرفس  هشوت ي  نامه  ینعی  تسا ، ادخ  زا  اورپ 

ییاهزیچ تاهبش و  جاوما  رد  ندش  قرغ  هشیدنا و  يافرژ  رد  نتفرورف  هن  ادخ  دوجو  لیالد  رهاظ  رد  تقد  ینعی  تسا ، هدرک  ضرف 
، هزمح نوچمه  وا - نادنواشیوخ  زا  حـلاص ، ناینیـشیپ  هک  تسا  یهار  نتفرگ  شیپ  راک  نیا  اریز ، تسا  هدـشن  اهنادـب  فلکم  وا  هک 
وا نتشاداو  قیوشت و  اوفلکی  مل  هلمج ي  ات  مهناف  ترابع : .دنا و  هتفر  هار  نآ  رب  مشاه - ینب  رگید  ثرح و  نب  هدیبع  سابع ، رفعج ،

ریمـض ساـیق  زا  اـجنیا  رد  .تسا  هزادـنا  زا  شیب  تقد  قـمعت و  زا  نتـشاد  رذـحرب  حـلاص و  ناـکاین  شور  هار و  نتفرگ  شیپ  رد  هب 
لمع رد  دشاب  روط  نیا  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ياربک  تسا و  روکذم  هلمج  نیمه  نآ  يارغـص  هک  تسا  هدش  هدافتـسا 

یحیـضوت رخآ ، اـت  تبا  ناـف  تراـبع : .تسا  يوریپ  هتـسیاش ي  درادـن  فیلکت  هک  هچنآ  زا  يراددوخ  وا و  تخانـش  قبط  رب  ندرک 
تروص رد  هک  هتکن  نیا  هب  تسا  هراـشا  زین  و  دنـشاب ، لاوـنم  نآ  رب  یلقع  موـلع  ناگدـنهوژپ  تسا  راوازـس  هک  یتـیفیک  يارب  تسا 

وت شالت  دـیاب  ینعی  ددرگ : لامعا  نآ  دروم  رد  مزال  تقد  تسیاب  یم  تسا ، هدرک  نییعت  دـنوادخ  هک  يا  هفیظو  رب  ندرکن  هدنـسب 
بـسک قح و  رطاخ  هب  نتخومآ  اهفده و  كرد  لوا : دشاب : رادروخرب  ریز  ياهیگژیو  زا  ینآ  لیـصحت  یپ  رد  هچنادب  ندیـسر  يارب 

هب نتخومآ  زا  عنام  اهفده ، لیبق  نیا  اریز  اهنآ ، هلیسو ي  هب  هلداجم  هطلاغم و  اهنآ و  رب  طلـست  تاهبـش و  شزومآ  روظنم  هب  هن  ملع ،
تسار و هار  رد  نداهن  مدق  يارب  و  دهاوخب ، کمک  دنوادخ  زا  لوا  لیصحت  هب  هجوت  زا  شیپ  مود : .تسا  قح  شریذپ  قح و  رطاخ 
رد هک  ییاهشور  نوچمه  دنک - یم  ههبش  داجیا  وا  لد  رد  هک  ار  يزیچ  ره  موس : .دبلطب  قیفوت  دنوادخ  زا  هنامیمص  قح  هب  ندیـسر 

جیار هنابلط  هاج  راکفا  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  ببـس  هب  ناشدوخ و  بهذم  هبلغ ي  يارب  یفارحنا  لطاب و  بهاذـم  نارادـفرط  نایم 
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هب هکلب  دوش ، یمن  راکـشآ  شیارب  قح  هار  اهنت  هن  دـشاب  يدام  قیالع  هبئاش ي  ناسنا  ناـج  رد  رگا  اریز  .دـیوگ  كرت  دـیاب  تسا -
راک رد  هک  يدـیدرت  هبئاش و  نآ  دوجو  لیلد  هب  .دوش و  یم  رتکیدزن  تسا  هدوهیب  بلاـطم  اـب  بساـنتم  هک  یهارمگ  لـطاب و  ریـسم 

یهارمگ هب  هک  يا  ههبـش  عون  ره  زا  ار  دوخ  قح  هار  هدنیوپ ي  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  رتنـشور  وا  يارب  لطاب  هار  تسا 
: دیامرف یم  سپس  .اهنآ  هب  ندشن  بوذجم  هدننک و  هارمگ  روما  نداهناو  زا  تسا  هراعتسا  مالسا  ظفل  .دراد  رانکرب  دوش ، یم  یهتنم 

یتخاس هدامآ  مدرک  يروآدای  هچنآ  رد  تقد  وجتـسج و  يارب  ار  دوخ  هاگ  ره  ینعی  يدرک ) …  ادـیپ  نیقی  هاگ  ره   … ) تنقیا اذاف 
تلاـح دوخ  رد  یهلا  تیـشخ  زا  هدـش و  یلقیـص  تسا  رکف  فارحنا  ثعاـب  هک  يا  هبئاـش  عون  ره  راـگنز  زا  تلد  هک  دـش  ملـسم  و 

سپ تسا  هتشگ  راوتسا  نآ  رب  تمیمصت  هشیدنا و  زین  دنک و  هذخاوم  نم  تیصو  كرت  رطاخ  هب  ار  وت  ادابم  هک  تسا  هتفرگ  عوشخ 
یشزغل هنوگ  چیه  هک  نک  مزج  ار  دوخ  مزع  يروط 

هک یلقع  لـئاسم  زا  مداد و  حیـضوت  هچنآ  هب  تروص  نیا  رد  دـشاب  نآ  هجوتم  اـهنت  تتمه  ماـمت  ینکن و  دوش  نآ  كرت  ببـس  هک 
رطاخ و شیاسآ  ینعی  يراد ، یم  تسود  هچنآ  تیارب  رگا  اما  نک و  تقد  تخاـس  مهاوخ  هاـگآ  ار  وت  تفگ و  مهاوخ  نیا  زا  سپ 

ملع يایرد  هب  دورو  رد  وت - هک  نادب  سپ  دماین ، مهارف  تسا  شناد  بلط  ملع و  اب  فلاخم  هک  ییاهدـیدرت  کشر و  زا  نآ  تغارف 
وا دشاب ، نینچ  هک  یسک  ره  و  یتسه ، یکیرات  راتفرگ  هابتشا و  رد  دنیبن - ار  دوخ  يور  شیپ  هک  شومچ  رتش  نوچمه  نآ  نتسج  و 

و تسا ، هدش  فاضم  نیشناج  هیلا  فاضم  هدش و  فذح  هقان )  ) ءاوشع هب  فاضم  هملک ي  .درادن  ار  نید  لوصا  لیصحت  یگتسیاش 
، دوخ ریسم  زا  جراخ  لیصحت و  طیارـش  همه ي  ندروآ  مهارف  نودب  وا  هک  نیا  ظاحل  هب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  نآ  زا  طبخلا  تفص 

تکرح دوصقم  هار  زج  يریسم  زا  ههاریب و  رد  دنیبن ، ار  دوخ  يور  شیپ  هک  يرتش  نوچمه  وا  نیاربانب  .تسا  شناد  لیصحت  یپ  رد 
رد دور ، یم  هار  یکیرات  رد  هک  یسک  دننام  نهذ ، هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هتفر  راک  هب  هیبشت  يارب  ءاملظلا  هملک  نینچمه  .دنک  یم 

.دبای یمن  تاهبش  رد  ار  حیحص  هار  قح ، يوجتسج 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

نم  ) نم دزن  ار  نآ  يا  هدـنریگارف  هک  يزیچ  نیرت  تسود  یلا ) هب  ذـخا  تنا  اـم  بحا  نا   ) نم كرـسپ  يا  نادـب  و  ینب ) اـی  ملعا  (و 
( کیلع هللا  هضرف  ام  یلع  راصتقالا  و   ) لاح همه  رد  ادخ  هار  رد  تسا  يراگزیهرپ  هللا ) يوقت   ) وت هب  نم  ندومن  تیصو  زا  یتیـصو )

هچنآ هب  نتفرگ  ارف  و  نولوالا ) هیلا  یـضم  اـمب  ذـخالا  و   ) لاـعفا لاـمعا و  زا  وت  رب  ادـخ  ار  نآ  درک  ضرف  هچنآ  رب  ندرک  راـصتقا  و 
لیلد نیا  وت و  نادناخ  لها  زا  ناحلاص  و  کتیب ) لها  نم  نوحلاصلا  و   ) وت ناردپ  زا  کئابا ) نم   ) ناینیشیپ نآ  يوس  هب  دنا  هتـشذگ 

ناحلاص ناردـپ و  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  مهناف )  ) .نافلاخم عیمج  رب  تسا  در  دـنا و  هدوب  نانموم  همه  ناشیا  ناردـپ  هکنیا  رب  تسا 
امک  ) دوخ ياه  سفن  يارب  مهسفناف )  ) تمایق هصرع  رد  هدنهد  عفن  روما  رد  ار  دوخ  ندرک  رظن  دندرکن  كرت  اورظن ) نا  اوعدی  مل  )
تنا اـمک   ) یـصاعم زا  باـنتجا  يرورـض و  روما  باـکترا  رد  ار  ندرک  رکف  و  اورکف ) و   ) يا هدـننکرظن  وـت  هکناـنچمه  رظاـن ) تنا 
نامز رخآ  رد  رظن  رکف و  نآ  ار  ناشیا  دـینادرگ  زاب  نآ  زا  سپ  کـلذ ) رخا  مهدر  مث   ) نآ رد  يا  هدـننکرکف  وت  هکناـنچمه  رکفم )

دندشن هدرک  فیلکت  هچنآ  زا  نداتـسیا  زاب  هب  و  اوفلکی ) مل  امع  كاسمالا  و   ) دنتخانـشن هچنآ  نتفرگ  ارف  هب  اوفرع ) امب  ذـخالا  یلا  )
( اوملع امک   ) نآ نتسناد  یب  ملعت ) نا  نود   ) ار نآ  دنک  لوبق  هک  کلذ ) لبقت  نا   ) وت سفن  دنز  زاب  رس  رگا  سپ  کسفن ) تبا  ناف  )
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ال  ) نتخومآ نتفایرد و  هب  ملعت ) مهفتب و   ) ار نآ  وت  ندرک  بلط  دـشاب  هک  دـیاب  سپ  کلذ ) کبلط  نکیلف   ) ناشیا دنتـسناد  هکنانچ 
ادتبا و  ادبا ) و   ) اه عازن  اهتموصخ و  رد  نتـشذگرد  دح  زا  و  تاموصخلا ) ولغ  و   ) اه ههبـش  هطرو  رد  نداتفا  هب  هن  تاهبـشلا ) طروتب 

و  ) تدوخ دوبعم  هب  نآ  رد  وت  نتـساوخ  يرای  هی  کـهلاب ) هناعتـسالاب   ) نآ رد  وت  ندرک  رظن  زا  شیپ  کـلذ ) یف  كرظن  لـبق   ) نک
یشزیمآ ره  نتـشاذگاو  هب  و  هبئاش ) لک  كرت  و   ) ار وت  وا  نداد  قیفوت  رد  کقیفوت ) یف   ) نآ يوس  هب  ندش  بغار  هب  و  هیلا ) هبغرلا 

يوس هب  دـناسرب  ار و  وت  دـنک  میلـست  ای  هلالـض ) یلع  تملـسا  وا   ) نید رد  هلطاـب  ههبـش  رد  ار  وت  دربرد  هک  ههبـش ) یف  کـتجل  وا  )
تشگ عشاخ  سپ  عشخف )  ) وت لد  دش  فاص  هکنآ  کبلق ) افص  دق  نا   ) وت ینک  نیقی  نوچ  سپ  تنقیا ) اذاف   ) نیقی هار  رد  یهارمگ 

نآ رد  وت  دصق  تشگ  و  کلذ ) یف  کمه  ناک  و   ) دش عمتجم  و  عمتجا ) و   ) وت هشیدنا  دش  مامت  و  کیار ) مت  و   ) ادخ ياضر  يارب 
تنا نا  و   ) تسار رکف  هب  وت  يارب  زا  مدرک  ریسفت  هچنآ  رد  کل ) ترسف  امیف   ) نک رظن  سپ  رظناف )  ) دصق کی  هی  ادحاو ) امه   ) راک

كرظن غارف  و   ) دوخ سفن  زا  کسفن ) نم   ) عقاو رد  يراد  یم  تسود  هچنآ  بحت ) ام   ) ار وت  رم  دوشن  عمج  رگا  و  کـل ) عمتجی  مل 
ینک یم  طبخ  ءاوشعلا ) طبخت  امنا   ) وت هک  یتسرد  هب  نادب  سپ  کنا ) ملعاف   ) عناوم زا  وت  رکف  وت و  رظن  ندش  غراف  زا  و  كرکف ) و 
ياه یکیرات  هطرو  رد  یتفا  یم  و  ءاملظلا ) طروتت  و   ) راـتفر رد  ار  دوخ  هار  شیپ  دـنیبن  هک  يروک  رتش  وچمه  ییآ  یمرد  رـس  هب  و 

ای طلخ ) وا   ) روک رتش  وچمه  دـنک  طبخ  هک  یـسک  طبخ ) نم   ) مالـسا نید  هدـننک  بلط  تسین  و  نیدـلا ) بلاـط  سیل  و   ) تکـاله
هار رد  رتهب  قح و  هب  تسا  رتدـننام  لثما )  ) نا زا  نداتـسیا  زاب  و  کلذ ) نع  كاسمالا  و   ) روصق طرف  زا  رگیدـکی  هب  ار  روما  دزیمایب 

قلطم دنوادخ 

یلمآ

ینیوزق

هچنآ رب  راصتقا  تسا و  ادخ  يوقت  اهتیـصو  نیا  زا  نم  دزن  ینک  ذخا  نادب  وت  هچنآ  نیرت  هتـشاد  تسود  هک  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
زا وت  تیب  لها  زا  ناکین  وت و  ياهردپ  زا  ناینیـشیپ  نآ  رب  دـنا  هتـشاذگ  هچناب  نتفرگارف  ارناب و  ملع  وت  رب  يادـخ  تسا  هدرک  ضرف 

رظن هکنیاب  یعـس  رد  دندرکن  ریـصقت  دندادن و  كرت  ناشیا  هک  یتسردـب  هچ  مشاه  ینب  زا  ثراحلا  نب  هدـیبع  رفعج و  هزمح و  لثم 
سپ هدـننکرکف  وت  هچناـنچنآ  دـندرک  رکف  و  نآ ، رد  هدـننکرظن  وت  هچناـنچمه  دوخ  داـعم  ادـبم و  تحلـصم  رد  دوخ  يارب  دـندرک 

زا دـنا  هتـشگن  فلکم  ناب  هچنآ  زا  دوخ  نتفرگزاب  حـضاو و  قح  زا  ارنآ  دنتخانـش  هچناـب  نتفرگارفب  راـک  رخآ  ارناـشیا  دـینادرگزاب 
هن و مزال  بجاو و  سک  رب  نآ  زا  شیتفت  ناب و  ملع  دـشابن و  تنـس  باتک و  رد  حیرـص  یـصن  اجنآ  هک  نید  تاهبتـشم  تاریحم و 

هار نوچ  نکیلو  دومن  یم  يور  يزیچ  زین  ارناشیا  هریحم  ياه  هشیدـنا  سواسو و  نیا  هکنیاب  تسا  تراـشا  کـلذ  رخآ  مهدر  هلوق :
مولعم نید  رد  هچنآ  سپ  دندینادرگزاب  نآ  زا  هشیدنا  دنتـشادزاب و  تاکله  نآ  رد  ماحتقا  زا  ار  دوخ  دنتفاین  ار  اهنآ  زا  ندـش  نوریب 
رارساب ملع  لیبق  زا  دندومن  هلاوح  میلع  يادخب  نآ  ملع  دندومن و  ضارعا  اهنآ  زا  دوب  هبتشم  مهبم و  هچنآ  دندزرد و  گنچ  ناب  دوب 

قلخ ردق و  اضق و 

نآ و ریدقت  تمسق و  قزر و  رما  یقش و  دیعس و  رفاک و  نموم و  تنیط  قلخ  مدآ و  سیلبا و  هیضق  تافآ و  رورش و  هایح و  توم و 
نآ و لاثما  تیشم و  تیور و  یلاعت و  يادخ  ملع  تقیقح  رایتخا و  رابجا و  نآرق و  ثودح  مدق و  لیبق  زا  یمالک  لیاسم  زا  يایسب 

رظان مه  هک  قیرط  نع  کسما  میود و  لوقلا  عدو  هلوق  لوا  هتفر  مالک  نیا  نومضمب  تیصو  تبون  دنچ  اجنیا  ات  ترـضح  مالک  رد 
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هتیغب براجتلا  لها  كافک  دق  ام  هلوق  مراهچ  ررضلا ) هنم  فاخیوا  رضی  ملع  فیکف  عفنی  ملع ال  یف  ریخ  ال   ) میس تسا  بلطم  نیاب 
متفه خـلا ) کهیبنت  نم  تهرک  ام  یلع  هلوق :  ) مشـش خـلا  کلذ  زواجا  ـال  هلوق  مجنپ  دـشاب  لوق  نیا  لـیلد  لـماتم  شیپ  مه  نآ  هک 
هچنآ ینک  لوبق  هکنآ  زا  وت  سفن  دـنک  ابا  رگا  سپ  هلوق :  ) مهن اـنرکذ ) يذـلا  کـلذ  هلوق   ) متـشه خـلا ) اـم  یلع  راـصتقالا  هلوق و  )
بلط لـغوت و  ضوخ و  یب  دـشاب  تباـث  نآ  باوص  وت  تیب  لـها  رظن  رد  هچناـب  ءاـفتکا  ءاـبآ و  ملع  تقیرط و  رب  داـمتعا  زا  میتفگ 

هچنانچ تاموصخ  ولع  تاهبـش و  طروت  هن  ملعت و  مهفت و  يور  زاا  نآ ر  وت  بلط  دـشاب  دـیاب  سپ  تالولدـم ، نآ  قیامع  يدابم و 
بلاطم و رد  ضوخ  مولع و  قیقحت  رد  عورـش  هک  يوقت  ملع و  بلاط  اـیکذا  زا  یتسود  اـب  ریقف  نیا  تسا و  ناـمز  نیا  لـها  تداـع 

ترطف يرورـض و  ملع  رب  نک  راـصتقا  اـی  نکب  راـک  ود  زا  یکی  یئوج  یم  نید  يارب  ملع  رگا  متفگ : دوب  هدرک  دـصاقم  تاهبتـشم 
یمن یـضار  رگا  شارخم و  ینعی ) ـال  اـم   ) رد ضوخ  یلوضف و  نخاـن  هب  ار  وا  یفاـص  هرهچ  راذـگب و  دوخ  لاـحب  ار  دوخ  هحیحص 
نیقتم هاوخ  نک  رذگ  يروط  یکلسم و  ره  رد  هکلب  نکم  راصتقا  موق  کی  لوط و  کی  رب  نیبب و  رایسب  قح  نخـس  لها  سپ  يوش 
یموق ینادب  ناشیا  تاناید  سوفن و  هب  لاوحا  هک  نیبب  یموق  نخس  یناوت  رگا  اهدادضاب و  فرعالا  ءایش  هک  دشابن  ای  دشاب  هحـصلا 
شابم يراع  ناشیا  فراعم  هیفوص و  لاوقا  زا  دنـشاب و  نامیا  مهف و  لـقع و  تحـص  سفن و  تمالـس  عرو و  يوقتب و  فوصوم  هک 
بابرا ناعبط و  جـک  نابـصعتم و  مالک  زا  دوشن و  لصاح  رگید  ياج  دوش  لصاح  ناشیا  تاـملک  فیناـصت و  مولع و  رد  هچنآ  هک 

تسا رگید  ماقم  ار  نخـس  نآ  هک  لاق ) ام  یلا  رظنا  لاق و  نم  یلا  رظنت  ال   ) وگم نکم و  دامتعا  نک و  ضارعا  ایند  نابلاط  ضارغا و 
سفن رد  هک  لیم  ضرغ و  زا  درامگ  یمن  لوق  لصا  رد  حیحـص  رظن  دراد و  لاق  نم  رد  رظن  همه  هک  تسا  یـسک  اـب  باـطخ  نآ  و 

تسا و رهاظ  اعدـم  نیا  تیـصو  نیا  رد  تسا و  طلغ  مه  ندرکن  لاق  نم  هب  انتعا  هراب  کیب  زین  تسا  طلغ  يار  نیا  هچناـنچ  دراد و 
سفن و ياوه  لیم و  زا  هبئاش  ره  كرت  قیفوت و  بلط  رد  تلاسم  تبغر و  زیزع و  دـنوادخ  تناعتـساب  نآ  رد  رظن  زا  لـبق  نک  ادـتبا 

عضاخ سپ  هتشگ  یفاص  تلد  قیقحتب  هکنآ  يدرک  نیقی  هاگ  ره  سپ  یتلالـضب  دنک  میلـست  ای  یتهبـش  رد  ارت  دروآرد  هک  تیبصع 
هچنآ رد  نک  رظن  سپ  هتـشگ  هشیدنا  کی  نآ  رد  هشیدـنا  همه  هتـشگ و  عمتجم  اهیگدـنگارپ  زا  هدـش و  مامت  تیار  لقع و  هدـش و 

مک هن  ملع  ردق  نیا  هتـساوخ و  ار  همان  تیـصو  نیا  هرـسفم  دـصاقم  نیا  زا  هک  تسا  نآ  رهاظ  متخاس  نیبم  وت و  يارب  مدرک  ریـسفت 
زا شیپ  دومرف  هچنانچ  دشاب و  هتسیاش  اهناب  یقلخ  نانچ  ددرگ و  هتخانش  تریصب  قیقحت و  يور  زا  نوچ  تسا  رایـسب  سب  هک  یناد 
زا اهیگتخیمآ  بیاوش و  نتـشاد  رود  قیفوت و  تلاسم  تبغر و  يادخب و  تناعتـسا  زا  تشاد  یعرم  دیاب  طرـش  نیدنچ  نآ  رد  لمات 

هشیدنا دوش و  عشاخ  سپ  ددرگ  یفاص  تارودک  زا  لد  نوچ  ات  دراپس  یم  تلالـض  هب  دنکفا و  یم  ههبـش  رد  ار  صخـش  هک  سفن 
حتف حاتفم  ملع  نآ  زا  باب  ره  هک  نتـشامگ  اهنآ  رد  رظن  لمات و  دیاب  هاگنآ  ددرگ  یکی  تمه  همه  دوش و  عمتجم  سپ  ددرگ  مامت 
چیه دنمهفب و  دـنناوخب و  هریغ  نید و  رماب  قلعتم  باتک  شیب  دـلجم و  دـص  نامز  نیا  مدرم  هک  بجعلا  تسا و  ملع  زا  باب  نارازه 
اجنآ چیه  طیارـش  نیا  هک  دباین  ینـشور  نآ  زا  ناشاهلد  دـسرن و  يربخ  نآ  زا  ار  ناشناج  چـیه  ددرگن و  هداشگ  ناشیا  يورب  يرد 

هچنانچ رگا  یئاخژاژ و  يوعد و  یئامندوخ و  رخافت و  جاجل و  ءارم و  لادـج و  هضراـعم و  باوبا  حـتف  رد  دـهج  ـالا  تسین  ققحتم 
تـسفن ینعی  وـت  كرف  هشیدـنا و  غارف  وـت و  سفن  بناـج  زا  يراد  راـک  رد  يراد و  یم  تسود  هچنآ  ارت  دـشابن  لـصاح  عـمتجم و 
هتـسنادن ماگ  ینک و  یم  طبخ  وت  هک  نادب  سپ  دـشابن ، عمتجم  ایند  ياه  هشیدـنا  اهیگدـنکارپ و  زا  ترکف  دـشابن و  عشاخ  یفاص و 

قح دهن و  هتسنادن  ماگ  هک  یسک  نید  بلاط  تسین  ینکفا و  یم  تلاهج  اهتملظ و  هطرو  رد  ار  دوخ  روکبش و  رتش  وچمه  یهن  یم 
تسا رتکیدزن  لقعب  لاح  نینچ  زا  نتشادهاگن  ار  دوخ  دنکن و  زیمت  هاچ  زا  هار  لطاب و  زا 

یجیهال
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هیلع یـضم  امب  ذـخالا  کیلع و  هللا  هضرتفا  ام  یلع  راصتقالا  هللا و  يوقت  یتیـصو : نم  یلا  هب  ذـخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب  اـی  ملعا  «و 
مث رکفم ، تنا  امک  اورکف  رظان و  تنا  امک  مهـسفنال  اورظن  نا  اوعدـی  مل  مهناف  کتیب ، لـها  نم  نوحلاـصلا  کـئابآ و  نم  نولوـالا 

، اوملع امک  ملعت  نا  نود  کـلذ  لـبقت  نا  کـسفن  تبا  ناـف  اوفلکی ، مل  اـمع  كاـسمالا  اوفرع و  اـمب  ذـخالا  یلا  کـلذ  رخآ  مهدر 
هبغرلا کهلاب و  هناعتـسالاب  کلذ  یف  كرظن  لبق  ءدبا  تاموصخلا و  قلع  تاهبـشلا و  طروتب  ال  ملعت ، مهفتب و  کلذ  کبلط  نکیلف 

« .هلالض یلا  کتملسا  وا  ههبش ، یف  کتجل  وا  هبئاش  لک  كرت  کقیفوت و  یف  هیلا 

ادخ يراکزیهرپ  يوقت و  نم ، تیـصو  زا  یـشاب  نآ  هدنریگ ي  دیاب  وت  هک  يزیچ  نیرتتـسود  هک  قیقحت  هب  كرـسپ  يا  نادـب  ینعی 
یهار هقیرط و  نتفرگ  هینید و  لامعا  هینیقی و  مولع  زا  وت ، رب  تسا  هدرک  نیعم  عورشم و  ادخ  هک  ییاهراک  رب  ندرک  راصتقا  تسا و 

، دنشاب وت  نانموم  ناشیوخ  هک  وت  تیب  لها  زا  ناکاپ  ناحلاص و  دنشاب و  ءایلوا  ءایبنا و  هک  وت  ناردپ  زا  ناینیشیپ  نآ  رب  دنتشذگ  هک 
وت هکنانچ  دوخ ، ياهسفن  لامک  تعفنم و  يارب  زا  سفنا  قافآ و  رد  دنیامن  رکف  رظن و  هکنیا  دنتـشاذگناو  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ 

داـقتعا نتفرگ و  يوس  هب  رکف  نآ  ياـهتنم  ار  ناـشیا  دـینادرگ  عجار  سپ  يا ، هدـننکرکف  وـت  هکناـنچ  دـندرک  رکف  يا و  هدـننکرظن 
هک نآ  لیصحت  رب  دندوبن  فلکم  هک  يزیچ  زا  نداتـسیازاب  ندرک و  كاسما  ار و  نآ  دندرک  داقتعا  دنتخانـش و  هک  يزیچ  هب  ندرک 

ار هچنآ  دـنک  داقتعا  لوبق و  هکنیا  زا  وت  سفن  دراد  راکنا  ابا و  رگا  سپ  دـشاب ، نآ  هب  ار  ناـشیا  رکف  درک  عجار  هک  يزیچ  نآ  قوف 
نآ وت  ندرک  بلط  دشاب  دیاب  سپ  ار ، ناشیا  نیقی  دننام  دنک  نیقی  ار و  ناشیا  نتسناد  لثم  دنادب  هکنیا  نودب  دنتخانش ، ناینیشیپ  هک 

هطرو ي رد  نداتفا  يور  زا  هن  ناهرب ، عقاو و  قباطم  مزاج  تباـث  نیقی  لیـصحت  يور  زا  دارم و  دوصقم و  ندـیمهف  بلط  يور  زا  ار 
وت و يادخ  هب  نتسج  يرای  هب  نآ ، رد  وت  ندرک  رکف  رظن و  زا  شیپ  نک  ادتبا  اه و  هلداجم  اه و  همصاخم  رد  نتفرورف  تاکیکشت و 
ای یندرک ، کـش  رد  ار  وت  دـنک  لـخاد  هک  یلطاـب  هب  طوـلخم  ره  ندرک  كرت  رد  وـت و  نتفاـی  قـیفوت  رد  وا  يوـس  هب  ندروآ  يور 

.یندش هارمگ  يوس  هب  ار  وت  دناسرب 

مل نا  کل و  ترـسف  امیف  رظناف  ادـحاو ، امه  کلذ  یف  کمه  ناک  عمتجاـف و  کـیار  مت  عشخف و  کـبلق  افـص  دـق  نا  تنقیا  اذاـف  »
نیدـلا بلاط  سیل  ءاملظلا و  طروتت  ءاوشعلا و  طبخت  امنا  کنا  ملعاف  كرکف ، كرظن و  غارف  کـسفن و  نم  بحت  اـم  کـل  عمتجی 

« .لثما کلذ  نع  كاسمالا  طلخ و  طبخ و ال  نم 

وت و مزع  دـش  ماـمت  تفرگ و  مارآ  سپ  وت ، لد  تشگ  صلاـخ  فاـص و  هک  قیقحت  هب  هک  وـت  يدرک  نیقی  هک  یتـقو  رد  سپ  ینعی 
زا مدرک  ریـسفت  هک  يزیچ  رد  نک  رکف  رظن و  سپ  دشاب ، ادخ  هب  تبرق  هک  دصقم  کی  مزع  نآ  رد  وت  دـصقم  دـشاب  تشگ و  مزج 

بئاوش زا  وت  رکف  وت و  رظن  تغارف  اـب  وت  سفن  ندـش  عمج  زا  يراد  یم  تسود  وت  هک  يزیچ  وت  يارب  زا  دـشن  عمج  رگا  وت و  يارب 
یم روک و  بش  هقان ي  دننام  یتفا  یم  رد  رس  هب  ینک و  یم  طبخ  هکنیا  رگم  وت  یتسین  هک  قیقحت  هب  نادب  سپ  تاهبـش ، كوکش و 

طولخم هک  یـسک  هن  تاـسیبلت و  هب  تسا  هدرک  طـبخ  هک  یـسک  نید ، هدـننک ي  بلط  تسین  دـیدش و  یکیراـت  هطرو ي  رد  یتـفا 
ریخ و هب  رتـکیدزن  تروـص  نیا  رد  نید ، تفرعم  بلط  زا  سفن  نتـشادزاب  كاـسما و  تاهبـش و  تملظ  هب  ار  نیقی  روـن  تسا  هدرک 

حالـص هب  رتکیدزن  بلط  زا  كاسما  سپ  نید ، بلط  رد  رفک  هب  دوش  رجنم  دشاب  هاگ  قسف ، تلاح  نیا  هک  اریز  دوب ، دـهاوخ  حالص 
.دشاب

یئوخ
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مل تنا  نا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هموقل ءازجلا  هلزنمب  خـلا - طبخت  امنا  کنا  ملعاف  بارعالا : .رطخلا  باکترا  نع  هیانک  ءاوشعلا :) طبخ  )
تسا و یهلا  ضئارفب  لمع  يراکزیهرپ و  يدـنب  راکب  هک  نم  تیـصو  لصف  نیرتهب  هکنادـب  مناـج  رـسپ  يا  همجرتلا : خـلا - عمتجی 

يارب يدوخ و  رظان  وت  هچنانچ  دنراد  روظنم  ار  دوخ  هک  دندوبن  انتعا  یب  چیه  اهنآ  اریز  تسنادناخ ، هتـسیاش  ناردپ  شور  زا  يوریپ 
تلد رگا  دنتـشادزاب ، تسد  تسیابن  هچنآ  زا  دنتـسب و  راکب  دنتـسناد  ار  هچنآ  هجیتن  رد  يا و  هشیدـنا  رد  وت  هچنانچ  دنـشیدنیب  دوخ 

زا ههبش و  رد  ندش  ترپ  هلیسوب  هن  یئوجب  ار  تقیقح  شزومآ  مهف و  يور  زا  دیاب  ینادب  دوخ  ات  یشاب  نانآ  وریپ  هتسنادن  تفریذپن 
دـنکفا و ههبـش  رد  ار  وت  هک  یمهوت  ره  زا  هاوخب و  قیفوت  وجب و  يرای  تدوبعم  زا  تقیقح  يوجتـسج  زا  شیپ  و  یتسرپ ، زاـیتما  هار 

شیوشت دراد و  میمـصت  تسا و  كانبات  تیار  دراد و  عوشخ  هدش و  كاپ  تلد  يدرک  نیقی  نوچ  و  شکب ، تسد  دشک  یهارمگب 
طبخ راچد  هک  یسک  يدش و  باترپ  یکیرات  رد  يداتفا و  جنر  رد  هکنادب  هنرگو  امن  رظن  مداد  حرـش  تیارب  هچنآ  رد  يرادن  رطاخ 

.درادهگن تسد  تسا  رتهب  دشابن و  قح  نید  بلاط  دشاب  هابتشا  و 

يرتشوش

یلوا ای  نوقتا  يوقتلا و  دازلا  ریخ  ناف  ( ) هللا يوقت  یتیـصو  نم  (. ) بحا : ) هلوقب قلعتم  یلا ) هب  ذـخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب  ای  ملعا  (و 
نم نولوالا  هیلع  یضم  امب  ذخالا  و   ) .هنع هللا  تکس  امع  اوتکـسا  مالـسلا  مهیلع  مهنعف  کیلع ) هضرف  ام  یلع  راصتقالا  و  (. ) بابلالا

مهـسفنال اورظن  نا  اوعدـی  مل  مهناف  (. ) کتلم لها  نم  نوحلاصلا  و  : ) هبعـش نبا  هیاور  یف  و  کتیب ) لها  نم  نوحلاـصلا  و  کـئابآ ،
لـصفلا  ) رکفتلاب هبن  لوقی : ع )  ) ناک و  هب ، لمعلا  ربلا و  یلا  وعدـی  رکفتلا  لوقی : ع )  ) ناک رکفم ) تنا  امک  اورکف  و  رظان ، تنا  اـمک 

رخآ مهدر  مث   ) .کبر هللا  قتا  و  کبنج ، لیللا  نع  فاج  و  کبلق ، ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
یف .ارون و  باوص  لک  یلع  هقیقح و  قح  لک  یلع  نا  لوقی : ع )  ) ناک اوفلکی ) مل  اـمع  كاـسمالا  و  اوفرع ، اـمب  ذـخالا  یلا  کـلذ 

میدق هنا  و  ریظن ، هل و ال  هبـش  هریغ و ال  هلا  هناب ال  رارقالا  لاقف : هفرعملا  یندا  نع  ع )  ) نسحلاابا تلاس  دیزی : نب  حـتفلا  نع  یفاکلا ) )
( تاهبشلا طروتب  ملعت ال  مهفتب و  کلذ  کبلط  نکیلف  اوملع ، امک  ملعت  نا  نود  کلذ  لبقت  نا  کسفن  تبا  ناف   ) .دیقف ریغ  دوجوم 

هیشاملا تطروت  لاقی  و  هضماغلا ، هوهلا  اهلـصا  هطرو و  ریمن  برـض  نم  قالت  هطخلا  يذه  لثم  اموی  تات  نا  لاق : هکلهلا ، هطرولا : و 
قلع و  ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  تایـصوصخلا ) ولع  و   ) .هنم صلختی  ناکم ال  لـحوم و  یف  تعقو  يا :
ملع یلاعت  هللا  نا  لاقف : دیحوتلا  نع  لئس  ع )  ) داجـسلا نع  یفاکلا )  ) یف تاموصخلا .) ولغ  و  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا   ) و تاموصخلا ،)

تاذـب میلع  - ) هلوق یلا  دـیدحلا - هروس  یف  تاـیالا  لزنا  و  دـحا ) هللا  وه  لـق  : ) لزناـف نوـقمعتم ، ماوـقا  ناـمزلا  رخآ  یف  نوـکی  هنا 
نم ع )  ) راشا و  تلق : .کله  کلذ  ءارو  مار  نمف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ( ) رودـصلا

ییحی و ضرالا  تاوامـسلا و  کلم  هل  میکحلا  زیزعلا  وه  ضرـالا و  تاوامـسلا و  یف  اـم  حبـس هللا   ) یلاـعت هلوق  یلا  دـیدحلا  تاـیآ 
ضرالا تاوامـسلا و  قلخ  يذلا  وه  میلع  یـش ء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  ریدـق  یـش ء  لک  یلع  وه  تیمی و 

امنیا مکعم  وه  اهیف و  جرعی  ام  ءامسلا و  نم  لزنی  ام  اهنم و  جرخی  ام  ضرالا و  یف  جلی  ام  ملعی  شرعلا  یلع  يوتسا  مث  مایا  هتـس  یف 
لیللا و یف  راهنلا  جـلوی  راهنلا و  یف  لیللا  جـلوی  رومالا  عجرت  هللا  یلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  کلم  هل  ریـصب  نولمعت  امب  هللا  متنک و 

نم و  رفک ، دقف  ینعملا  نود  مسالا  دبع  نم  و  رفک ، دقف  مهوتلاب  هللادبع  نم  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  و  رودصلا .) تاذب  میلع  وه 
هب قطن  هبلق و  هیلع  دقعف  هسفن ، اهب  فصو  یتلا  هتافـصب  هیلع  ءامـسالا  عاقیاب  ینعملا  دـبع  نم  و  كرـشا ، دـقف  ینعملا  مسالا و  دـبع 

امنا هنوعملا  ناف  کهلاب ) هناعتسالاب  کلذ  یف  كرظن  لبق  ادبا  و   ) .اقح نینموملاریما  باحـصا  کئلواف  هتینالع ، هرئارـس و  یف  هناسل 
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هللااب الا  یقیفوت  ام  و  : ) بیعش لاق  کقیفوت ) یف  هیلا  هبغرلا  و  (. ) نیعتسن كایا  دبعن و  كایا   ) الع لج و  هب  الا  ناعتسی  یلاعت و ال  هنم 
عماـجلا همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) .ساـندالا راذـقالا و  بئاوـشلا : هبئاـش ) لـک  كرت  و  (. ) بینا هیلا  تلکوـت و  هیلع 

اوکله اذا  للضت ) يداو  یف  اوعقو  : ) لاقی و  هلالـض ) یلا  کتملـسا  وا  ههبـش  یف   ) .کتلخدا يا : کتجلوا ) ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل 
( کبلق افـص  نا  تنقیا  اذاف   ) ءارب مکدایا  نم  انا  لض و  نبا  لض  مکدایا  ناف  لاق : هوبا ، وه و  فرعی  مل  اذا  لـض ) نبا  لـض  نـالف  (و 

رظناف  ) .قرفت الب  ادحاو ) امه  کلذ  یف  کمه  ناک  و   ) .ثعـش نودب  عمتجاف ) کیار  مت  و   ) .قحلا لوبقل  عشخف )  ) .تارودـکلا نم 
تنا نا  و   ) .مهبل عامتجا  مهبلق و  ءافص  نم  مهیف  طئارـشلا  عامتجا  مدعل  وه  امنا  قحلا  مالک  مهیف  رثوی  نیذلا ال  نال  کل ) ترـسف  ام 

.هیلعلا یناـعملا  هیلاـعلا و  دـصاقملا  یف  ترظن  و  كرکف ) كرظن و  غارف  و   ) .کـبلق ءافـصب  کـسفن ) نم  بحت  اـم  کـل  عمتجی  مل 
طبخ طبخت   ) لصالا و  اهیشم ، یف  ائیـش  یقوتت  طبختف و ال  فعـض  اهرـصب  یف  یتلا  ءاوشعلا  هقانلاک  ءاوشعلا ) طبخت  امنا  کنا  ملعاف  )

و  ) مرهیف رمعی  یطخت  نم  هتمت و  بصت  نم  ءاوشع  طبخ  ایانملا  تیار  ریهز : لاـق  لـعفلا  فذـحی  دـق  و  ردـصملا ، فذـحف  ءاوشعلا )
یف هب  یـشمی  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اتیم  ناک  نم  وا  ( ) طـلخ وا  طـبخ  نم  نیدـلا  بلاـط  سیل  و   ) .هملظلا یف  يا : ءاـملظلا ) طروتت 

و ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا  (. ) اـهنم جراـخب  سیل  تاـملظلا  یف  هلثم  نمک  ساـنلا 
.هلثم یف  لقعلا  مکحب  قحلا  یلا  برقا  يا : لثما ) کلذ  نع  كاسمالا 

هینغم

: لـثمالا .هورکم و  یف  عقت  طروتت : .رـصبلا و  هفیعـض  ءاوـشع : هقاـن  .کـتلخدا و  کـتجلوا : .طـلخلا و  يا  بوـشلا  نم  هبئاـش : هغللا :
و هفاصوا ، هتایح و  نع  هیف  ثدحت  مامالا ،) هیرقبع   ) باتک داقعلا  فلا  ینعملا : افـص ، دـق  هنا  لصالا  افـص  دـق  نا  بارعالا : .لضفالا 
- هللا يوقت  یتیـصو  نم  هب  ذخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب  ای  ملعا  و  هلوق : وه  و  هیـصولا ، هذه  نم  عطقم  یلع  همالـسا  دـیدحت  یف  دـمتعا 
..هعابتا و هسفنل و  هاضترا  امک  یلع  مالـساب  فیرعتلل  اذه  یفکی  لاق : اذـه  داقعلا  لقن  نا  دـعب  .کل و  ترـسف  امیف  رظناف  هلوق - یلا 

هراتخا يذـلا  مالکلا  ینعم  .هدـعب و  نم  نیدـتقملل  اماما  حبـصی  و  هیبن ، رجح  یف  یبرتی  و  هبرل ، ذـملتتی  نا  هل  حـیتا  لجرلا  مالـسا  وه 
ام تفرع  اذاف  هب ، فلکم  هنع و  لووسم  تنا  امع  یـش ء  لک  لبق  الوا و  ثحبت  رظنت و  نا  ناسنالا  اهیا  وا  ملـسملا  اهیا  کیلع  داقعلا :

کنم و لضفت  وهف  داز  ام  و  هیلووسملا ، هعبتلا و  نم  کسفن  تررح  دـقف  هتناماب - هتیدا  و  هرادـجب ، هتـسرام  و  هردـصم ، نم  کـیلع 
ثیح تابجاو  نم  کیلع  امب  وا  كریغب  رـضا  نا  همیرج  مثا و  وه  وا  لوضف ، لفطت و  وهف  الا  اروکـشم و  احودمم و  ناک  نا  ناسحا 

یبنلا و هتیب - لها  نم  نیحلاصلاونـسحلا  مامالا  ءابآ  نم  نیلوالاب  مامالا  دارم  .مامالا و  لاق  امک  ضئارفلاب  ترـضا  اذا  لفاونلاب  هبرق  ال 
ساب و ال  حلاصلا ، فلـسلل  ارارکت  ادادتما و  نوکت  نا  کیلع  هانعمف  ..خلا  کسفن  تبا  ناف  هلوق : اما  بلاطوبا ، بلطملادبع و  یلع و 
قحلل صلخملا  ملاعلا  فقوم  کلذ  نم  فقت  نا  هطیرش  كرما ، نم  هریصب  یلع  نوکتل  مهمیهافم  مهجهانم و  سردت  رظنت و  نا  یف 

ام کل  عمتجی  مل  نا  و   ) .فسعت بصعت و  الب  هقیقحلا ، ههبشلا و  و  میقـسلا ، میلـسلا و  نیب  زیمی  وهف  هروما ، عیمج  یف  هللااب  نیعتـسملا 
الا یطخت ء و  بوصت و  نا  ءایـشالا و  یلع  مکحلا  کل  زاج  هیملعلا  هئافکلا  قحلل و  درجتلا  کل  رفاوت  اذا  خـلا ..) کـسفن  نم  بحت 

و  ) لـهجلاب لوقی  نا  هریغل  ـال  و  نیدـلا ) بلاـطل  سیل  و   ) هریـصب يدـه و  ریغ  یلع  فرـصتت  لوقت و  ءاوشعلا ) طـبخت  کـنا  ملعاـف  )
.القع اعرش و  بجاو  لب  لثما ) کلذ  نع  كاسمالا 

هدبع
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هبرجتلا مالآ  مهتدر  مث  ارطخ  رذـحت  اصقن و ال  يرت  نیعب ال  مهرما  لوا  یف  مهـسفنال  رظنلا  اوکرتی  مل  رظان : تنا  اـمک  مهـسفنال  … 
ام هبئاشلا  ههبـش : یف  کتجلوا  هبئاش  لک  هنایتا …  هللا  مهفلکی  مل  لمع  نع  مهـسفنا  كاـسما  هتبقاـع و  نسح  اوفرع  اـمب  ذـخالا  یلا 

ءاوشعلا هقانلا  طبخ  طبخت  يا  رـصبلا  هفیعـضلا  ءاوشعلا  ءاوشعلا : طبخت  امنا  کتلخدا …  کتجلوا  هریح و  کـش و  نم  رکفلا  بوشی 
سبح لثما : کلذ  نع  كاسمالا  هنم …  صلختلا  یف  هبوعـص  یلع  هیف  لخد  رمالا  طروت  هنم و  صالخ  اـمیف ال  طقـست  نا  نماـت  ـال 

نسحا نیدلا  یف  طبخلا  طلخلا و  نع  سفنلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب ادخ  هچنآ  هب  ندرک  ءافتکا  و  تسا ، ادخ  زا  سرت  يراکزیهرپ و  يریگارف  نم  تیـصو  زا  وت  هچنآ  نیرتهب  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
هزمح و  بلاطوبا ، دننام   ) تیوکین نادنواشیوخ  ناردپ و  زا  تناینیـشیپ  دـنا  هتـشذگ  نآ  رب  هچنآ  نتفرگ  ارف  و  هدـینادرگ ، بجاو  وت 

( دـنتفای ار  یتخبکین  تداعـس و  هتـسیرگن  دوخ  رد   ) دـندرکن كرت  ار  دوخ  یئاـنیب  هشیدـنا  ناـشیا  اریز  راـیط ) رفعج  ءادهـشلادیس و 
هدـشن فلکم  هچنآ  زا  نداتـسیا  زاب  دنتخانـش و  هچنآ  نتفرگ  ارف  هب  ارنانآ  هشیدـنا  هجیتن  رد  سپ  يا ، هشیدـنا  رکف و  رد  وت  هکناـنچ 
يرود دـنام  مولعمان  هبتـشم و  هچنآ  زا  و  دـندومن ، راتفر  نآ  قبط  هتـشاد  رواـب  تشگ  راکـشآ  ناـشیارب  هچنآ   ) تخاـس دراو  دـندوب 

هکنانچمه دنادب  هکنآ  نودب  دریذـپب  دنتـشذگ  نآ  رب  وت  نادـنواشیوخ  هچنآ  هکنیا  زا  دـنز  یم  زابرـس  وت  سفن  رگا  سپ  دـندیزگ )
هداتفا مهرب ) مهرد و  نانخس   ) تاهبـش رد  هکنیا  هن  دشاب  یئاناد  ملع و  لیـصحت  مهف و  بلط  نآ  رد  وت  تساوخ  دیاب  دنتـسناد  نانآ 

ناهارمگ و رادرک  نوگانوگ و  نانخـس  هب  ینک  راتفر  ناینیـشیپ  شور  قبط  یهاوخ  یمن  رگا   ) يور ورف  اـهدروخ  دز و  لدـج و  رد 
( يروآ تسدب  ار  تقیقح  دوخ  ات  نک  وجتـسج  شالت و  هدادن  تسد  زا  ار  يراددوخ  طایتحا و  هکلب  نکم ، ءانتعا  ناگدننک  هارمگ 
هب شیوخ و  ندش  اورماک  يارب  وا  هب  ندروآ  ور  هب  و  دوخ ، يادخ  زا  نتـساوخ  کمک  هب  نک  ادتبا  نآ  رد  هشیدـنا  رظن و  زا  شیپ  و 

فاص و تلد  هک  يدرک  رواب  هاگ  ره  سپ  دـناسر ، یهارمگ  تلالـض و  هب  اـی  دزادـنا ، ههبـش  کـش و  رد  ار  وت  هک  يدـب  ره  كرت 
هب نآ  رد  وت  شـشوک  و  هدمآدرگ ، رود و ) یگدنکارپ  زا   ) هدیدرگ و لماک  تا  هشیدنا  و  تسا ، رادربنامرف  نتورف و  هتـشگ و  كاپ 
زا يراد  یم  تسود  هچنآ  وت  يارب  رگا  و  مدرک ، نایب  همان ) تیـصو  نیا   ) رد وت  يارب  هچنآ  رد  نک  هشیدنا  رگنب و  دشاب ، دصق  کی 

( یتشاد نوگانوگ  ياهدصق  دوب و  هدـنکارپ  تا  هشیدـنا  تشگ و  ربنامرف  هزیکاپ و  تلد   ) هدـماین درگ  تا  هشیدـنا  رظن و  یگدوسآ 
تـسین نید  بلاط  و  یتفا ، یم  اهیهارمگ )  ) اهیکیرات رد  و  یتسین ، اـنیب  هدوب  طـبخ  رد  دـنیبن  ار  شیور  شیپ  هکیرتش  دـننام  وت  نادـب 

( ملع لقع و  هب   ) لاح نینچ  رد  گنرد  تروص ) نیا  رد   ) و دزیمایب ! لطاب ) هب  ار  قح   ) ای دور ، هتـسنادن  هار  هب  هدرک  طبخ  هک  یـسک 
.تسا رتکیدزن 

ینامز

يور هدایز  دیاب  تابجاو  يارجا  رد  هک  دهدیم  هجوت  هتکن  نیاب  يراکزیهرپ  هب  شرافس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  یگدنز  سرد  جنپ 
دوخ شور  رد  : ) دنکیم شرافـس  دوخ  دنزرفب  نامقل  هک  يا  هتکن  .دراد  رـس  تشپ  ار  یگدوخرـس  هشیمه  يور  هدایز  زا  اریز  درکن ،

يریگ هرهب  رفعج …  سابع و  هزمح ، دوخ : ناـمدود  تاـقیقحت  زا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مود  شرافـس  .نک ) يور  هناـیم 
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شرافس مالسلا  هیلع  ماما  موس  بلطم  .دننکیم  لقتنم  رگیدکیب  هک  تسا  نادنزرف  هیامرـس  نیرتهب  نانآ  تاقیقحت  هبرجت و  اریز  نک ،
نانآ زغم  رد  هکیناسک  : ) دیوگیم نینچ  هبتشم  بلاطم  زا  زیهرپ  هرابرد  زیزع  يادخ  .تسا  زیگنا  فالتخا  هبتشم و  بلاطم  زا  زیهرپ  هب 

هک تسادـخ  زا  نتفرگ  کمکب  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  مراهچ  بلطم  دـنوریم ) …  نآرق  هبتـشم  بلاـطم  لاـبند  دراد  دوجو  یجک 
کمک وت  زا  : ) میناوخیم دمح  هروس  رد  هبترم  هد  يزور  هنابش  ياهزامن  رد  .تسا  هداد  هجوت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  مه  زیزع  يادخ 

اب ادـخ  .دریگب  کـمک  ادـخ  زا  زاـمن  ربـص و  اـب  : ) دـنکیم ناـیب  روـط  نـیا  ار  ادـخ  زا  يریگ  کـمک  هار  زیزع  يادــخ  .میهاوـخیم )
دنکیم تسین  كرد  مضه و  لباق  هک  یبلاطم  زا  زیهرپ  يرکف و  زکرمتب  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  رخآ  بلطم  .تسا  ناگدننکربص 
دوجوب يارب  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـنادیم  عضاوت  بلق و  يافـص  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  يرکف  زکرمت  تمعن  نیا  و 

 … (. ددرگ یهلا  بلاطم  ادخ و  رکذ  میلست  اهبلق  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  : ) دیامرفیم نینچ  يرکف  زکرمت  ندمآ 

يزاریش دمحم  دیس 

.هناحبس هنم  فوخلا  يا  هللا ) يوقت  یتیصو : نم   ) تنا هدخات  امم  یلا  ءایشالا  بحا  يا  یلا ) هب  ذخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب  ای  ملعا  (و 
نولوالا هیلع  یـضم  امب   ) کسمتلا يا  ذخالا ) و   ) اعدبم نوکتف  كدـنع  نم  هیلع  دـیزت  ناب ال  کیلع ) هللا  هضرف  ام  یلع  راصتقالا  (و 

( کتیب لها  نم  نوحلاصلا  و   ) ءایـصوالا ءایبنالا و  هلـسلس  مه  نیذلا  مارکلا  هدادجا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلاک کئابآ ) نم 
یغبنی اذام  مهـسفنا و  رما  یف  رکفتلا  اوکرتی  مل  يا  مهـسفنال ) اورظنی  نا  اوعدی  مل  مهناف   ) .تاحلاصلاب نیلماع  نینموم و  اوناک  نیذلا 

مث  ) مهتداعـسل بجوملا  مهکولـس  هیفیک  یف  رکفم ) تنا  امک  اورکف  و   ) کسفن رمال  رظنت  تنا  امک  يا  رظان ) تنا  امک   ) اوعنـصی نا 
مل يا  اوفلکی ) مل  اـمع   ) فـکلا يا  كاـسمالا ) و   ) هدـیفملا رومـالا  نم  اوـفرع ) اـمب  ذـخالا  یلا   ) رکفتلا رظنلا و  کـلذ ) رخا  مه  در 
نا  ) تعنتما يا  کسفن ) تبا  ناف   ) .هبرجتلا رکفتلا و  دـعب  هیلا  اولـصو  يذـلا  کئلوا و  لمع  اـمک  تنا  لـمعاف  هناحبـس ، هللا  مهفلکی 

کئابآ و ملع  يا  اولمع ) امک   ) کلذ ببـس  ملعت ) نود   ) فلکی مل  امع  كاسمالا  فرع و  امب  ذخالا  نم  ترکذ  يذلا  کلذ ) لبقت 
اولع و   ) ههبتشملا رومالا  یف  کسفن  عقوت  ناب  يا  تاهبشلا ) طروتب  ال   ) مهفت فرعت و  نا  كدصق  نوکی  ناب  ملعت ) مهفتب و   ) کلها

( تاموصخلا

ملعتلاـب و هقیقح  نع  شتفی  دـق  و  عازنلا ، لدـجلاب و  هقیقح  نع  شتفی  دـق  ناـسنالا  ناـف  كریغ ، نیب  کـنیب و  هموصخلا  اوـلعت  ناـب 
و  ) كاردالا مهفلا و  یلع  کنیعیل  هب ، نیعتـست  ناب  کهلاب ) هناعتـسالاب   ) کل ترکذ  يذـلا  کلذ ) یف  كرظن  لبق  ادـبا  و   ) .رکفتلا

کقفوی يا  ههبـش ) یف  کتجلوا  هبئاش  لک  كرت  و   ) هحیحـصلا هیاغلل  کقفوی  يا  کقیفوت ) یف   ) یلاـعت هنم  بلطلا  يا  هیلا ) هبغرلا 
هبئاشلا يا  هلالض ) یلا  کتملسا  وا   ) .هب ناعذالا  مدع  قحلا و  یف  ههبشلا  یف  ناسنالا  لخدی  امم  رکفلا ، بوشی  ام  لک  كرتت  نا  یف 

( کیار مت  و   ) یلاعت هللا  عشخف ) کبلق  افص  دق  نا  تنقیا  اذاف   ) کلذل هببسملا  يا  قحلا ، نع  فارحنالا  یلا  ناسنالا  میلـستل  هبجوملا 
یف کمه  ناک  و   ) تابثالا یفنلا و  نیب  يارلا  ددرتی  نا  ال  دـحاو ، قاطن  تحت  ءارالا  دراوش  عمتجاف )  ) هیف ههبـش  الب  اـمامت  حـص  يا 

و  ) نیدلا لوصا  نایب  یف  یتایـس  امم  کل ) ترـسف  امیف  رظناف   ) .تاددرت تالامتحا و  ال  ادحاو ) امه   ) یلاعت هنم  هبلطت  يذـلا  کلذ )
هدـحاو ههج  یلا  كرظن  غرفی  مل  يا  كرظن ) غارف  و   ) تالامتحا یف  کسفن  تددرت  ناب  کسفن ) نم  بحت  اـم  کـل  عمتجی  مل  نا 

طبخت امنا   ) کیار تتـشتب  کـنا ) ملعاـف   ) نیدـلا لوصا  لـئاسم  نم  کـل  هرکذاـس  اـم  كردـت  یتح  دـحاو  هاـجتا  یلا  كرکف ) (و 
یف لخدت  يا  ءاملضلا ) طروتت  و   ) اهنم اهل  هاجنم  هوه ال  یف  طوقسلا  نم  نمات  یتلا ال  رـصبلا  هفیعـضلا  هقانلا  طبخ  لثم  يا  ءاوشعلا )

بلاط ذا  میقـسلاب ، حیحـصلا  و  لطابلاب ، قحلا  طلخ ) وا  طبخ  نم  نیدـلا  بلاط  سیل  و   ) .هیف لوخدـلا  هبقاـع  يردـت  ـال  ملظم  ناـکم 
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بوشم لب  میقتـسمب  سیل  يذـلا  رکفلا  کلذ ) نع  كاسمالا  و   ) طـلخلا طـبخلا و  عم  عمتجت  ـال  کـلت  و  قحلا ، هفرعم  دـیری  نیدـلا 
دارا ناف  نیحلاص ، هئابا و  هریـس  نیدلا  لوصاب  ذخالا  یف  ریـسی  نا  هدـلول  یغبنی  هنا  مامالا  مالک  لصاح  و  نسحا ، يا  لثما )  ) طلخلاب

كرتی نا  لثم  الاف  اکابترا ، اطلخ و  هرکف  یف  يار  اذاف  قحلل ، هرکف  درجی  مث  هللااب ، نیعتسی  نا  الوا  مزاللاف  هسفنب ، وه  قحلا  فرعی  نا 
.هعفن نم  برقا  هرض  نال  بوشملا  نهذلا  اذه  لثمب  رکفتلا 

يوسوم

یشلا ء لجرلا  یلع  ضرعت  نا  ءابالا : هابا ، یـشلا ء  تیبا  .عانتمالا  يا  تبا : .عانتمالا  فکلا و  كاسمالا : .مهعجرا  مهفرـص و  مهدر :
وا هطرولا  یف  عقو  لجرلا  طروت  هنم و  صلختت  ناکم ال  یف  وا  لحوم  یف  تعقو  هیشاملا  تطروت  لاقی  تاهبشلا : طروت  .هلوبق  یبایف 
وا شحولا  قلع  قلع و  بوثلاب : كوشلا  قلعت  قلع : .مارحلاب  لالحلا  لطابلاب و  قحلا  هیف  سبتلی  رما  لـک  تاهبـشلا  لکـشم و  رما  یف 

اـماصخ و مصاـخ و  تاـموصخلا : .هب  کسمتـسا  هیف و  بشن  هب  یـشلاب ء و  یـشلا ء  قلع  هتکـسما و  اـهیف و  عقو  يا  هلاـبحلاب  یبـظلا 
نا ینب  ای  ملعا  و   ) .عانتمالا فکلا و  كاسمالا : .عضخ  لذ و  نماطت و  هل  اعوشخ  عشخ : .كالهلا  هلالضلا : .هلداج  هعزان و  همصاخم 

کئابآ و نم  نولوالا  هیلع  یضم  امب  ذخالا  .کیلع و  هللا  هضرف  ام  یلع  راصتقالا  هللا و  يوقت  یتیـصو  نم  یلا  هب  ذخآ  تنا  ام  بحا 
یلا کلذ  رخآ  مهدر  مث  رکفم ، تنا  امک  اورکف  رظان و  تنا  امک  مهـسفنال  اورظن  نا  اوعدـی  مل  مهناـف  کـتیب ، لـها  نم  نوحلاـصلا 
دیفی الف  ملـسملا  ناسنالا  یلع  اهبجوا  رومالا و  مها  نم  همراـحم  باـنتجا  هللا  يوقت  اوفلکی ) مل  اـمع  كاـسمالا  اوفرع و  اـمب  ذـخالا 

برتقت اهب  سانلا و  لضافتت  يوقتلاب  يوقت …  نودب  داهتجا  عفنی  يوقت و ال  نودب  تایحضت  رمثت  يوقت و ال  نودب  لمع 

یلع ینثا  هللا  نا  .كاهن و  ثیح  كاری  كرما و ال  ثیح  هللا  كدقفی  نا ال  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا اهرـسفی  امک  يوقتلا  .هللا و  نم 
ناف اودوزت  : ) یلاعت لاق  و  نیقتملل ،) يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  .ملا  : ) یلاعت لاق  میرکلا  هباتک  یف  يوقتلا  یلع  ثح  نیقتملا و 

و نوملـسم .) متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  باـبلالا .) یلوا  اـی  نوقتا  يوقتلا و  دازلا  ریخ 
يرقلا لها  نا  ول  و  : ) یلاعت لاق  و  نیقتملل .) تدعا  ضرالا  تاوامـسلا و  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوعراس  و  : ) یلاعت لاق 

یف نیقتملا  نا  : ) یلاعت لاق  و  نوبسکی .) اوناک  امب  مهانذخاف  اوبذک  نکل  ضرالا و  ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و 
- یبنلا لاق  .يوقتلا  یلع  دیکاتلا  ثحلاب و  تحفط  دـقف  نیموصعملا  هنـس  اما  و  ردـتقم .) کیلم  دـنع  قدـص  دـعقم  یف  رهن  تانج و 
- یبنلا لاق  .اجرخم و  اجرف و  امهنم  هل  هللا  لعجل  هللا  یقتا  مث  دـبع  یلع  اقتر  اتناک  ضرـالا  تاومـسلا و  نا  ول  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص 

هناف هریغب ، لمعلاب  کنم  امامتها  دـشا  يوقتلاب  لمعلاب  نک  سانلا و  دـبعا  نکت  اعرو  نک  عرولا ، نیدـلا  لصا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص 
(: مالـسلا هیلع   ) یلع مامالا  لاق  و  نیقتملا .) نم  هللا  لبقتی  امنا  : ) لج زع و  هللا  لوقل  لبقتی  لمع  لقی  فیک  و  يوقتلاب ، لمع  لـقی  ـال 

هومتیـسن نا  مکذـخا و  متمقا  نا  مککردا و  متبره  نا  يذـلا  توـملا  اورداـب  و  ملع ، مترمـضا  نا  و  عمـس ، مـتلق  نا  يذـلا  هللا  اوـقتا 
یمع رـصب  مکبولق و  ءاد  ءاود  هللا  يوقت  ناـف  مکقلخ ، ادـتبا  يذـلا  هللا  يوـقتب  مکیـصوا  یناـف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق  .مکرکذ و 

مکشاج و عزف  نما  مکراصبا و  ءاشغ  ءالج  مکـسفنا و  سند  روهط  مکرودص و  داسف  حالـص  مکداسجا و  ضرم  ءافـش  مکتدئفا و 
الب هزغا  لاـم و  ـالب  هللا  هاـنغا  يوقتلا  زع  یلا  هیـصعملا  لذ  نم  هللا  هجرخا  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا لاـق  .مکتملظ و  داوس  ءاـیض 
نع الـضف  لالحلا  كرت  وه  و  هللا ) یف   ) هللااب يوقت  هجوا : هثالث  یلع  يوقتلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  .رـشب و  الب  هسنآ  هریـشع و 

فوخ نم  يوقت  صاخلا و  يوقت  وه  مارحلا و  نع  الـضف  تاهبـشلا  كرت  وه  هللا و  نم  يوقت  صاخلا و  صاـخ  يوقت  وه  ههبـشلا و 
امنا هتالـص و  لبقت  يوقت ال  نودـب  یلـص  نم  ناف  لامعالا  لبقت  يوقتلاـب  ماـعلا …  يوقت  وه  مارحلا و  كرت  وه  باـقعلا و  راـنلا و 
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مایقلاب مراحملا …  عیمج  بانتجاب  متت  یتلا  يوقتلاب  الا  ققحتی  اذـهف ال  باوثلا  رجالا و  بیترت  اما  و  بسحف ، باقعلا  طقـسی  اهئاداب 
لبقی کلذ ال  نودـب  لامعالا و  لبقت  يوقتلا و  قحتت  تاـمرحملا  عیمج  نع  باـنتجالا  ناـسنالا و  یلع  هضورفملا  تاـبجاولا  عیمجب 

نا سانلا  لک  عور  هدلو و  عور  یف  بکـسی  هتیـصو  یف  انه  مامالا  و  بسحف …  باقعلا  طقـسی  لمعلا  امنا  و  لماع ، باثی  لمع و ال 
ای ملعا  و  الئاق : هفیطللا  هغایصلا  هلیمجلا و  هرابعلا  هذه  یف  مامالا  اهعـضی  هلـصخ و  اهلداعت  یتلا ال  هفیرـشلا  هلـصخلا  هذهب  اوکـسمتی 

یتلا تامرحملا  كرت  تابجاولا و  نم  کیلع  هللا  هضرف  ام  یلع  راصتقالا  هللا و  يوقت  یتیـصو  نم  یلا  هب  ذـخآ  تنا  ام  بحا  نا  ینب 
مث .لمعلا  هرثک  هدایزلا و  نم  لمی  هلعجت  لماعلا و ال  لهاک  قهرت  لانملا ال  هلهـس  نوکت  يوقتلا و  ققحتت  حـلاصلا و  لمعلا  متی  اـهب 

اوناک امب  مهب و  هرکذ  هرخالا ، ایندلا و  روما  یف  اورظن  نیذلا  همامعا  هدادجا و  نم  هتیب  لها  نم  نیحلاصلا  هریسب  هدلو  رکذ  مامالا  نا 
مل مهنا  هتمالـس و  لقعلا و  ناحجر  نم  ریبک  بناج  یلع  اوناک  ءامظعلا  ءالوه  ناـف  مهعفنی …  اـم  مهحلاـصم و  یف  ریکفتلا  نم  هیلع 

دـسا بلطملادبع  نب  هزمح  ناف  هوبنلا ، هوعد  یف  لوسرلا  قدص  مهل  تبث  نیدک و  هتحـص  مهل  تبث  نا  دعب  الا  مالـسالا  یف  اولخدـی 
عفدنا دق  مرکالا و  لوسرلا  یلا  لصت  تناک  هیذا  لک  رافکلا و  نیکرـشملا و  دیک  درو  هنع  عفاد  یبنلاب و  نمآ  دـق  هلوسر  دـسا  هللا و 

مث هللا  لیبس  یف  رجاه  يذـلا  بلاط  یبا  نب  رفعج  کلذـک  و  همدـب …  اخمـضم  ادیهـش  طقـس  یتح  هللا  لیبس  یف  لـتاقی  دـحا )  ) یف
اهیف اورکف  ایندلا و  یلا  اورظن  دق  هتیب  لها  یبنلا و  ءابرقا  نم  امه  ریغ  اذکه  .اهمظعا و  تالوطبلا و  عورا  ارطسم  هتوم )  ) یف دهـشتسا 

عئالطلا نولثمی  اناک  نیحلاصلا  نم  لیعرلا  اذه  نا  مهترخآ …  مهایند و  یف  مهل  اهحلصا  هللا و  یلا  قرطلا  برقا  مهسفنال  اوراتخا  و 
هحیحص و تاعانق  نم  قلطنت  تناک  امنا  و  جازملا ، هیبصعلل و  وا  لویملا  ءاوهالل و  هعضاخ  مهتافرصت  نکت  مل  مهعمتجم ، یف  هیعاولا 

ریغ وا  مهنع  بوجحم  وه  امم  هیف  اوفلکی  مل  اـمع  اوفک  هننـس و  هنیناوق و  هماـکحا و  نیدـلا و  عئارـش  نم  اـفورع  اـمب  اوذـخاف  همیلس 
و تاهبـشلا ، طروتب  ال  ملعت ، مهفتب و  کلذ  کبلط  نکیلف  اوملع ، امک  ملعت  نا  نود  کلذ  لبقت  نا  کسفن  تبا  ناف   ) .مهنم بولطم 

ههبـش یف  کتجلوا  هبئاش  لک  كرت  و  کقیفوت ، یف  هیلا  هبغرلا  کهلاب و  هناعتـسالاب  کلذ  یف  كرظن  لبق  ادـبا  .تاموصخلا و  قلع 
امیف رظناف  ادحاو ، امه  کلذ  یف  کمه  ناک  و  عمتجاف ، کیار  مت  عشخف و  کبلق  افـص  دق  نا  تنقیا  ناف  هلالـض ، یلا  کتملـسا  وا 

.ءاملظلا طروتت  و  ءاوشعلا ، طبخت  امنا  کنا  ملعاف  كرکف  كرظن و  غارف  کسفن و  نم  بحت  ام  کل  عمتجی  مل  نا  و  کـل ، ترـسف 
لکل اسرد  یطعیل  مامالا  فقی  هیـصولا  نم  لصفلا  اذـه  یف  لثما ) کلذ  نع  كاسمالا  و  طـلخ ، وا  طـبخ  نم  نیدـلا  بلاـط  سیل  و 

اـهقئاقح و رومـالا و  قمع  یلا  اولخدـی  نا  نودـیری  نیذـلا  تادرجملا ، تـالوقعملا و  ملاـع  یف  صوـغلا  نودـیری  نیذـلا  نیملعتملا 
هل ددحت  ملاعم  هل  عضوت  نا  نودب  وا  هعم  لیلد  نودب  ناسنالا  تلخد  اذا  الوهجم  املاع  كانه  نا  .اهرارسا  ءایشالا و  بابل  اوهنکتسی 

یتح لالـضلا  هیتلا و  یف  رمتـسی  مل  نا  ریداقتلا  نسحا  یلع  اهنم  قلطنا  یتلا  هطقنلا  یلا  دوعی  دق  هیتی و  لضی و  فوس  ریـسملا  ههج  و 
، یـصحت هریثک ال  قلازم  یلا  اهلالخ  ناسنالا  ضرعتی  لطخلا و  للزلا و  اهیف  رثکی  روما  یف  لوخدلا  نا  .مایالا  ربدـت  رمعلا و  یـضقنی 

فرعی مل  یتلا  هکرعملا  هذـه  ضوخل  الهوم  نوکی  همهلا و  ذحـشی  هدـعلا و  دـعی  نا  لوهجملا  کلذ  بابع  یف  ضوخلا  لـبق  بجی 
یف الیوط  رمتـسی  دـق  لاوجت  دـعب  رفظلاب  هدوعلا  زوفلا و  حاـجنلا و  هل  رفوت  یتلا  بابـسالا  یهی ء  نا  بجی  لـشفلا ، نم  حاـجنلا  اـهیف 
یف یناثلا  دیهـشلا  رکذ  دق  بادالا و  قالخالا و  ءاملع  اهعـضو  تافـص  نیملعتملل  نا  اهبحی …  هللا و  اهاضری  یتلا  هجیتنلا  جارختـسا 

صالخالا و يوقتلا و  نامیالا و  نم  هسفن  یف  ملعلا  بلاط  هب  یلحتی  نا  بجی  ام  دیفتـسملا ،) دیفملا و  بادآ  یف  دـیرملا  هینم   ) هباتک
دئاوفلا هذه  صالختـسا  یف  دیعـسلا  هملق  هب  حشر  امم  کلذ  ریغ  یلا  هذاتـسا و  هخیـش و  ماما  تافـصلا  نم  هسفنل  هرفوی  نا  بجی  ام 

نا ـالوا  بجی  - 1 هل : لوقیف  همهملا  لئاسملا  هذـه  ضعب  ررحی  نا  دـیری  يذـلا  ملعتملا  ماما  ءاوضـالا  یقلی  اـنه  ماـمالا  نا  .هلیلجلا و 
هذـه بلطی  نا  نیـصلخملا ال  هدوشنا  یه  یتلا  هقیقحلا  یلا  لوصولا  لجا  نم  ملعلا ، مهفلا و  لجا  نم  همهملا  بلاـطملا  هذـه  بلطی 

هللا نم  هناعتـسالا  بلطب  یـش ء  لک  لبق  يدـتبی ء  نا  هیلع  بجی  - 2 تاموصخلا …  یف  هل  ادضع  اهذختی  تاهبـشلا و  دـیزیل  رومالا 
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هلامعا و لک  یف  ناسنالا  نم  بولطم  ینابرلا  هجوتلا  اذه  هماقتـسالا و  یلع  توبثلا  قئاقحلا و  كاردا  باوصلا و  هوجو  یلا  قیفوتلاب 
ایاضقلا هذـه  ثحب  نوکی  نا  بجی  - 3 هیف …  نواهتی  وا  هنع  عطقنی  نا ال  بجی  هب  هناعتـسالا  هللا و  نم  ددـملا  بلط  ناـف  هتافرـصت ،

نیب هنیب و  ینبی  نا  هتهج ، ملعلا و  قحلا و  ذـختی  لب  هنیعم  ههج  وا  نیعم  يار  یلا  ءاوهالا  بهاذـملا و  هدـشت  نا  نود  ایعوضوم  اـثحب 
هیزنلا یعوضوملا  ثحبلا  قشا  بعصا و  ام  و  رخآ ، رما  يا  نود  هقیقحلا  یلا  لوصولا  یف  هل  افده  ناهربلا  لیلدلا و  ذختیـس  هنا  هسفن 

نید اولهاـجی  مهلها و  تاداـع  نع  اولختی  مهموق و  تاـثروم  اوکرتـی  نا  لاـجرلل  ینا  .اـهنکاما و  نع  لاـبجلا  هلازا  نم  بعـصا  هناـف 
هللا و تاـیآ  عوطی  ریکفتلا و  یف  فسی  هماقتـسالا و  نع  فرحنی  هموـق  وا  هبهذـمل  هنم  ابـصعت  نیرکفملا  ضعب  اـنیار  اـننا  مهفالـسا !

هلاصالا يارلا و  یف  خومـشلا  کلذ  انیار  هیموق …  تاداع  هیبهذـم و  بساور  نم  هدـنع  ام  قفتت و  نا  لجا  نم  اناتهب  اروز و  همـالک 
ام یف  اهذختی  لب  رارمتساب  هیعوضوملا  ذختی  نا  عطتـسی  هنا ال  نایدالا …  هدیقعلا و  ثحب  یف  لوخدلا  دنع  يواهتت  اهلک  ثبحلا  یف 

: هل لوقی  ثحبلا  جهنم  یف  هضیرعلا  طوطخلا  هذه  هل  ددحی  نا  دـعب  مامالا  نا  مث  يدـیلقتلا …  وا  ینیدـلا  هسح  يذوی  هرـضی و ال  ال 
رظناف عقاولا - كاردا  هقیقحلا و  یلا  لوصولا  وه  و  ادحاو - کمه  ناک  عمتجاف و  کیار  مت  عشخف و  کبلق  افـص  دق  نا  تنقیا  اذاف 
طبخی لضی و  هیتی و  نا  دبالف  طورـشلا  هذه  فالخ  رمالا  لوا  نم  هدصق  ناک  لب  کلذ  هل  رفوتی  مل  اذا  اما  و  کل …  ترـسف  ام  یف 

لک دیعب  نیدلا  بلاط  و  لیلدـلا …  مدـع  هلهج و  عم  میهبلا  لیللا  تاملظ  یف  رئاسلا  طبخ  وا  قیرطلا  يدـتهی  يذـلا ال  یمعالا  طبخ 
.لیلاضالا يواهملا و  هذه  لثم  نع  دعبلا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ِْهیَلَع یَـضَم  اَِمب  ُذْـخَْألا  ،َو  َکـْیَلَع ُهّللا  ُهَضَرَف  اَـم  یَلَع  ُراَِـصْتقِالا  ِهّللا  يَْوقَت  ِیتَّیِـصَو  ْنِم  ََّیلِإ  ِِهب  ٌذِـخآ  َْتنَأ  اَـم  َّبَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
َُّمث ، ٌرِّکَفُم َْتنَأ  اَمَک  اوُرَّکَف  َو  ٌرِظاَن ، َْتنَأ  اَمَک  ْمِهِـسُْفنَِأل  اوُرَظَن  ْنَأ  اوُعَدَـی  َْمل  ْمُهَّنِإَـف  ، َکـِْتَیب ِلـْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  َکـِئَابآ ، ْنِم  َنُولَّوَأـْلا 

ْنُکَْیلَف اوُِملَع  اَمَک  َمَْلعَت  ْنَأ  َنوُد  َِکلَذ  َلَبْقَت  ْنَأ  َکُسْفَن  َْتبَأ  ْنِإَف  ، اوُفَّلَُکی َْمل  اَّمَع  ِكاَْسمِْإلا  ، اُوفَرَع اَِـمب  ِذْـخَْألا  َیلِإ  َکـِلَذ  ُرِخآ  ْمُهَّدَر 
ِیف ِْهَیلِإ  ِهَبْغَّرلا  ،َو  َکَِهلِِإب ِهَناَِعتْـسِْالِاب  َِکلَذ  ِیف  َكِرَظَن  َْلبَق  ْأَدـْبا  َو.ِتاَموُصُْخلا  ِقَلُع  ،َو  ِتاَُهبُّشلا ِطُّرَوَِتب  َال  ، ٍمُّلَعَت ٍمُّهَفَِتب َو  َِکلَذ  َُکبَلَط 

َُکیْأَر َّمَـت  ،َو  َعَـشَخَف َکـُْبلَق  اَفَـص  ْدَـق  ْنَأ  َتـْنَْقیَأ  ْنِإَف.ٍَهلاَلَـض  َیلِإ  َْکتَمَلْـسَأ  ْوَأ  ، ٍهَْهبُـش ِیف  َکـْتََجلْوَأ  ٍهَِبئاَـش  ِّلُـک  ِكْرَت  ،َو  َکـِقِیفْوَت
َكِرَظَن َو ِغاَرَف  ،َو  َکِسْفَن ْنِم  ُّبُِحت  اَم  ََکل  ْعِمَتْجَی  َْمل  ْنِإ  ،َو  ََکل ُتْرَّسَف  اَـمِیف  ْرُْظناَـف  ، ًادِـحاَو ًاّـمَه  َکـِلَذ  ِیف  َکُّمَه  َناَـک  ،َو  َعَمَتْجاَـف

.ُلَْثمَأ َِکلَذ  ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َطَلَخ َو  ْوَأ  َطَبَخ  ْنَم  ِنیِّدلا  ُِبلاَط  َْسَیل  َو.َءاَْملَّظلا  ُطَّرَوَتَت  ،َو  َءاَوْشَْعلا ُِطبْخَت  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَف  ، َكِرِْکف

همجرت

هچنآ هب  اـفتکا  تسا و  يراـکزیهرپ  اوـقت و  ییوـج ، کـسمت  نآ  هب  دـیاب  میاـیاصو  ناـیم  زا  هک  يزیچ  نیرت  بوـبحم  نادـب  مرـسپ !
زا تنادناخ  زا  نیحلاص  دنا و  هدومیپ  ار  نآ  هتـشذگ  رد  تناردپ  هک  یهار  رد  تکرح  تسا و  هدرمـش  مزال  ضرف و  وت  رب  دنوادخ 

يارب  ) وت هک  هنوگ  نآ  دـنا و  هدرک  رظن  دوخ  هرابرد  زین  اهنآ  ینک  یم  رظن  شیوخ  هرابرد  وت  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  ، دـنا هتفر  هار  نآ 
( دنا هتشاذگ  راگدای  هب  وت  يارب  ار  دوخ  براجت  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب   ) دندیشیدنا یم  زین  اهنآ  یشیدنا  یم  نتشیوخ ) حالص 

نآ هب  تسا و ) مهبم  هک   ) ار هچنآ  دـنریگب و  دـنا  هتخانـش  یبوخ  هب  ار  هچنآ  هک  دـیناسر  ییاج  هب  ار  اـهنآ  ، هشیدـنا رکف و  ماـجنارس 
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زا  ) تسیاب یم  ینکن  مادـقا  يوشن  هاگآ  ات  هک  یهاوخ  یم  دراد و  اـبا  نآ  لوبق  زا  وت  ناـج  حور و  رگا.دـنزاس  اـهر  دنتـسین  فلکم 
هب نتـسج  کسمت  تاهبـش و  رد  نتفر  ورف  قیرط  زا  هن  دـشاب  ملعت  تقد و  مهف و  اب  هتـساوخ  نیا  ییوپب و ) ار  هار  نیا  حیحـص  قیرط 

.اه تموصخ  اه و  ینمشد 

تبغر و ، قـیفوت يارب  يوـجب و  تناعتـسا  تدـنوادخ  زا  یهن  ماـگ  روـما  نیا  رد  یهاـگآ  قـیرط  رد  هکنآ  زا  شیپ  نـیا ) رب  هفاـضا  )
.زیهرپب دنک  یهارمگ  میلست  ای  دنکفا  يا  ههبش  هب  ار  وت  ای  دوش  وت  راکفا  رد  للخ  بجوم  هک  یلماع  هنوگ  ره  زا  هد و  ناشن  ، لیم

رد وت  میمصت  هتفای و  زکرمت  هتـسویپ و  لامک  هب  تیأر  هدش و  عضاخ  قح  ربارب  رد  هتفای و  افـص  تحور  بلق و  يدرک  نیقی  هاگ  ره 
نیا رد   ) وـت يارب  هچنآ  هب  تروـص  نیا  رد  يا ) هدرک  رظن  فرـص  تسا  نآ  زا  ریغ  هچ  ره  زا  و   ) هتـشگ يدـحاو  میمـصت  هراـب  نـیا 

یطیارـش زا   ) يراد یم  تسود  هنیمز  نیا  رد  ار  هچنآ  رگا  و  يریگب ) ار  بولطم  هجیتن  ات   ) نک تقد  ما  هداد  حیـضوت  هماـن ) ّتیـصو 
هک يرتش  نوچمه  هک  یهن  یم  ماگ  یقیرط  رد  نادب  ، يدرکن لصاح  رکف  یگدامآ  رطاخ و  تغارف  دـشن و  مهارف  تیارب  متفگ ) هک 

هابتـشا و راتفرگ  هک  یـسک  يوش و  یم  رو  هطوغ  اه  یکیرات  ناـیم  رد  يور و  یم  شیپ  هاـگترپ  يوس  هب  تسا  فیعـض  شنامـشچ 
.تسا رتهب  يوشن  هلحرم  نیا  دراو  رگا  لاح  نیا  اب  دشاب و  نید  بلاط  دناوت  یمن  تسا  لطاب  اب  قح  طلخ 

زیهرپب كوکشم  ياه  هار  ندومیپ  زا  ریسفت : حرش و 

زیهرپب كوکشم  ياه  هار  ندومیپ  زا 

دهد و یم  شدنزرف  هب  یمهم  ياهزردنا  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

كوکـشم ياه  هار  رد  نداهن  ماگ  زا  زیهرپ  دـنوادخ و  نشور  ِماکحا  ضیارف و  هب  تعانق  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وا  زیچ  همه  رب  مدـقم 
يراکزیهرپ اوقت و  ، ییوج کسمت  نآ  هب  دیاب  میایاصو  نایم  زا  هک  يزیچ  نیرت  بوبحم  نادـب  مرـسپ  :» دـیامرف یم  دـنک  یم  توعد 

دـنا و هدومیپ  ار  نآ  هتـشذگ  رد  تناردـپ  هک  یهار  رد  تکرح  تسا و  هدرمـش  مزال  ضرف و  وت  رب  دـنوادخ  هچنآ  هب  افتکا  تسا و 
اَم یَلَع  ُراَِصْتقِالا  ِهّللا َو  يَْوقَت  ِیتَّیِـصَو  ْنِم  ََّیلِإ  ِِهب  ٌذِخآ  َْتنَأ  اَم  َّبَحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  ( ؛» دـنا هتفر  هار  نآ  زا  تنادـناخ  زا  ناحلاص 

(. َِکْتَیب ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  َو  َِکئَابآ ، ْنِم  َنُولَّوَْألا  ِْهیَلَع  یَضَم  اَِمب  ُذْخَْألا  ،َو  َْکیَلَع ُهّللا  ُهَضَرَف 

اه ناسنا  زایتما  ِرایعم  تشهب و  رد  دورو  هگرب  تمایق و  هشوت  داز و  تسا و  هّللا  ءایلوا  همه  ّتیـصو  نیرتمهم  یهلا  ياوقت  کـش  یب 
.دنزرو یم  دیکأت  نآ  رب  دوش و  یم  هیصوت  نآ  هب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  همه  رد  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  یم  رگیدکی  رب 

.دراد یم  زاب  هانگ  هنوگ  ره  زا  ار  ناسنا  تسا  یعقاو  يریذپ  تیلوئسم  ینورد و  یسرتادخ  تلاح  نامه  هک  اوقت 

هکلب ، زیهرپب ننـس  تابحتـسم و  زا  نک و  تعانق  تابجاو  هب  اهنت  هک  تسین  انعم  نیا  هب  َْکیَلَع » ُهّللا  ُهَضَرَف  اَم  یَلَع  ُراَِـصْتقِالا  َو   » هلمج
ربارب رد  یـسک  هدنام و  توکـسم  تعیرـش  رد  هک  تسا  يروما  زا  زیهرپ  نآ  دیآ و  یم  نخـس  همادا  رد  هک  تسا  يا  هتکن  هب  هراشا 

.دنوادخ تاذ  هنک  هب  تفرعم  دننام  ؛ تسین رسیم  نآ  هب  یسرتسد  ای  درادن و  تیلوئسم  نآ 

هزمح و بلطملا و  دبع  مالسلا و  هیلع  یلع  صخش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  هراشا  َِکْتَیب » ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  َو   » هلمج
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.تسا رفعج  بلاط و  وبا 

اهنآ ینک  یم  رظن  شیوخ  هرابرد  وت  هک  هنوگ  نامه  اریز  :» دیامرف یم  هتخادرپ  بلطم  نیا  رب  لیلد  رکذ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هک توافت  نیا  اب   ) دندیـشیدنا یم  زین  اهنآ  یـشیدنا  یم  نتـشیوخ ) حالـص  يارب   ) وت هک  هنوگ  نآ  دـنا و  هدرک  رظن  دوخ  هرابرد  زین 

اهنآ

دنا هتخانش  یبوخ  هب  ار  هچنآ  هک  دیناسر  اجنآ  هب  ار  اهنآ  ، هشیدنا رکف و  ماجنارـس  دنتـشاذگ ) راگدای  هب  وت  يارب  ار  شیوخ  براجت 
َو ٌرِظاَن ، َْتنَأ  اَمَک  ْمِهِـسُْفنَِأل  اوُرَظَن  ْنَأ  اوُعَدَـی  َْمل  ْمُهَّنِإَـف  ( ؛» دـنزاس اـهر  دنتـسین  فلکم  نآ  هب  تسا و ) مهبم  هک   ) ار هچنآ  دـنریگب و 

(. اوُفَّلَُکی َْمل  اَّمَع  ِكاَْسمِْإلا  ،َو  اُوفَرَع اَِمب  ِذْخَْألا  َیلِإ  َِکلَذ  ُرِخآ  ْمُهَّدَر  َُّمث  ، ٌرِّکَفُم َْتنَأ  اَمَک  اوُرَّکَف 

رذـع اـهنآ  رب  یهاـگآ  مدـع  دوـش و  لاـبند  دـیاب  هک  تسا  يروـما  ، نید هب  طوـبرم  لـئاسم  رد  هک  تسا  نآ  هب  رظاـن  زین  نخـس  نیا 
هک دنوادخ  تاذ  هنک  تفرعم  دننام  ؛ تسا نوریب  ناسنا  تردق  تحت  زا  ای  هک  تسا  يروما  دنریگ و  ارف  ار  نآ  دیاب  همه  هکلب  ، تسین

هداد و فیفخت  شناگدنب  رب  شمرک  فطل و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  ای  دـسرب و  نآ  هب  دـناوت  یمن  مه  یلـسرم  ربمایپ  چـیه 
رد هچنآ  دـننام  دریگب ؛ ار  ناـشناماد  نآ  هب  فیلکت  تسا  نکمم  دـننک  نآ  رب  رارـصا  رگا  یلو  ؛ تسا هتخاـسن  فلکم  نادـب  ار  اـهنآ 
یم حبذ  ار  يواگ  ره  ، دنتـشادن نآ  تایئزج  زا  لاؤس  رد  رارـصا  رگا  هک  هدمآ  صوصخم  واگ  حبذ  هب  طوبرم  لیئارـسا  ینب  ناتـساد 
نآ هب  یبایتسد  رد  هک  دوش  رکذ  روبزم  واگ  يارب  یفلتخم  فاصوا  نادنچ  دش  ببس  اهنآ  دح  زا  شیب  رارصا  یلو  دوب  یفاک  دندرک 

.دنوش لکشم  راچد 

بوجو هرابرد  دناوخ و  يا  هبطخ  يزور  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  جح  هرابرد  هچنآ  دـننام  زین 
هللا یلـص  ربمایپ  تسا ؟ بجاو  لاس  همه  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  : تفگ هقارـس  یتیاور  قبط  هشاکع و  مان  هب  یـصخش.تفگ  نخـس  جح 

دش و تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر.درک  رارکت  ار  شلاؤس  راب  هس  ای  ود  وا  تفگن و  یباوج  درک و  توکـس  هلآ  هیلع و 
منک یم  توکـس  هک  اجنآ  نیاربانب  ، تشاد دـیهاوخن  تردـق  دوش و  یم  بجاو  امـش  رب  لاس  ره  ، يرآ میوگب  رگا  وت  رب  ياو  : دومرف
رما يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  نیاربانب  ، دـندش راـتفرگ  لاؤس  ترثک  رثا  رب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  اریز  دـینک ، توکس 

. { ،ج ص 22،31 راونالاراحب ( . 1  } .دیهد ماجنا  دیراد  ییاناوت  هک  هزادنا  نآ  هب  مدرک 

اَهوُدَتْعَت َو اَلَف  ًادوُدُح  َّدَح  َهّللا  َّنِإ  :» تفگ دومرف و  داریا  يا  هبطخ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  رگید  یثیدح  رد 
دودـح و دـنوادخ  ؛ اَهُولَْبقاَف ْمَُکل  ِهّللا  َنِم  ًهَمْحَر  اَهوُفَّلَکَت  اَلَف  ًاناَیِْـسن  اَْهنَع  ْتُکْـسَی  َْمل  َءاَیْـشَأ  ْنَع  َتَکَـس  اَهوُصُْقنَت َو  اَلَف  َِضئاَرَف  َضَرَف 

يروما هب  تبـسن  دـیراذگن و  مک  نآ  زا  هدرمـش  مزال  ار  یتابجاو  دـینکن و  زواجت  نآ  زا  هداد  رارق  مارح ) لالح و  يارب   ) ییاـهزرم
سپ امش  يارب  یهلا ) فیفخت  و   ) تسادخ تمحر  نیا.دینکن  رارصا  نآ  ربارب  رد  ، هدوبن نایسن  رطاخ  هب  توکـس  نیا  هدش و  تکاس 

. { باب 12،ح 61 ، یضاق تافص  باوبا  ،ج 18،ص 129، هعیشلا لئاسو  ( . 1 «. } دیریذپب ار  نآ 

یم دراد و  اـبا  نآ  لوـبق  زا  وـت  ناـج  حور و  ینک و ) لوـبق  یهاوـخ  یمن  ار  داهنـشیپ  نیا   ) رگا :» دـیامرف یم  نخـس  هـمادا  رد  سپس 
هن دشاب  ملعت  تقد و  مهف و  اب  هتساوخ  نیا  ییوپب و ) ار  هار  نیا  حیحص  قیرط  زا   ) تسیاب یم  ینکن  مادقا  يوشن  هاگآ  ات  هک  یهاوخ 

.اه تموصخ  اه و  ینمشد  هب  نتسج  کسمت  تاهبش و  رد  نتفر  ورف  قیرط  زا 
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تبغر و ، قـیفوت يارب  يوـجب و  تناعتـسا  تدـنوادخ  زا  یهن  ماـگ  روـما  نیا  رد  یهاـگآ  قـیرط  رد  هکنآ  زا  شیپ  نـیا ) رب  هفاـضا  )
؛» زیهرپب دـنک  یهارمگ  میلـست  ای  دـنکفا  يا  ههبـش  هب  ار  وت  ای  دوش  وت  راکفا  رد  للخ  بجوم  هک  یلماع  هنوگ  ره  زا  هد و  ناشن  ، لیم

ِقَلُع ،َو  ِتاَُـهبُّشلا ِطُّرَوَِـتب  اـَل  ، ٍمُّلَعَت ٍمُّهَفَِتب َو  َکـِلَذ  َکـُبَلَط  ْنُـکَْیلَف  اوُِـملَع  اَـمَک  َمَْـلعَت  ْنَأ  َنوُد  َکـِلَذ  َلَـبْقَت  ْنَأ  َکـُـسْفَن  ْتـَبَأ  ْنِإـَـف  )
(2  } َکـْتََجلْوَأ ٍهَِبئاَـش  ِّلُـک  ِكْرَت  ،َو  َکـِقِیفْوَت ِیف  ِهـَْیلِإ  ِهَـبْغَّرلا  ،َو  َکَِـهلِِإب ِهَناَِعتـْـسِالِاب  َکـِلَذ  ِیف  َكِرَظَن  َلــْبَق  ْأَدــْبا  َو.ِتاـَـموُصُْخلا 

یم لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه  هدـش و  هتفرگ  دودـحم  ناکم  رد  ندـش  لخاد  يانعم  هب  « جولو » هشیر زا  »و  جالیا » هشیر زا  « کـتجلوا .»
(. ٍَهلاَلَض َیلِإ  َْکتَمَلْسَأ  ْوَأ  ، ٍهَْهبُش ِیف   { .ار يزیچ  ای  صخش  درک  لخاد  ینعی  « جلوا » نیاربانب دنک  یم  ادیپ  يدعتم  يانعم  دور 

شیپ رد  هار  ود  قح  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  هراصع 

یب ناسآ و  اتبسن  تسا  یهار  هک  اهنآ  دنمدوس  رایـسب  تایبرجت  زا  هدافتـسا  تنادناخ و  زا  حلاص  ناینیـشیپ  زا  يوریپ  هار  یکی  ؛ يراد
طرـش راهچ  هار  نیا  ندومیپ  یـسانشب و  لطاب  زا  ار  قح  يوش و  نادیم  دراو  تدوخ  هک  تسا  یـصخش  داهتجا  هار  ، مود هار  و.رطخ 

.دراد

ای بصعت  هب  نتـسج  کسمت  ای  تاهبـش  رد  نتفر  ورف  زا  هکنیا  رگید  ینک و  تقد  یـشیدنیب و  کین  یعوضوم  ره  رد  هکنیا  تسخن 
دـنک و کـمک  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  وت  هک  یهاوخب  وا  زا  ییوجب و  تناعتـسا  دوـخ  يادـخ  زا  هکنیا  موـس  يزیهرپـب و  تاـموصخ 

.يزیهرپب دناشکب  یهارمگ  هب  ار  وت  ای  دوش  يا  ههبش  رد  دورو  هب  یهتنم  تسا  نکمم  هک  یکوکشم  رما  ره  زا  هکنیا  مراهچ 

یفاـک نـم  ِرثؤـم  راـبرپ و  دـنمدوس و  نانخـس  اـهنت  هـک  دـنک  یم  نـشور  ار  هـتکن  ، نخــس نـیا  هـمادا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
، تسا طرـش  لـعاف  تیلعاـف  هک  هنوگ  ناـمه  رگید  ریبعت  هب  دوش و  یم  بوسحم  ریثأـت  طیارـش  زا  زین  وت  دوجو  رد  یگداـمآ  ؛ تسین

: دیامرف یم  ایاصو  نیا  شریذپ  يارب  شدنزرف  ناج  بلق و  نتخاس  هدامآ  يارب  ور  نیا  زا  ، تسا مزال  زین  لباق  تیلباق 

رد وت  میمصت  هتفای و  زکرمت  هتسویپ و  لامک  هب  تیأر  هدش و  عضاخ  قح  ربارب  رد  هتفای و  افـص  تحور  بلق و  يدرک  نیقی  هاگ  ره  »
نیا رد   ) وـت يارب  هچنآ  هب  تروـص  نیا  رد  يا ) هدرک  رظن  فرـص  تسا  نآ  زا  ریغ  هچ  ره  زا  و   ) هتـشگ يدـحاو  میمـصت  هراـب  نـیا 

،َو َعَمَتْجاَف َُکیْأَر  َّمَت  ،َو  َعَشَخَف َُکْبلَق  اَفَص  ْدَق  ْنَأ  َْتنَْقیَأ  ْنِإَف  ( ؛») يریگب ار  بولطم  هجیتن  ات   ) نک تقد  ما  هداد  حیضوت  همان ) ّتیصو 
(. ََکل ُتْرَّسَف  اَمِیف  ْرُْظناَف  ، ًادِحاَو ًاّمَه  َِکلَذ  ِیف  َکُّمَه  َناَک 

رکف رد  هاگ  ؛ تسا لوغـشم  اج  نیدـنچ  ناشرکف  دـنراد و  سوه  اوه و  اه و  بصعت  زا  ولمم  کیرات و  یبلق  هک  یناسک  تسا  ملـسم 
ياهزردنا حیاصن و  زا  دنناوت  یمن  اهنآ  ، رگید ياه  سوه  اوه و  لابند  هب  هاگ  لاوما و  عمج  رکف  رد  هاگ  دنماقم و  ظفح 

ياج شریثأت  رد  هک  نآرق  تایآ  لیلد  نیمه  هب.دنریگب  هرهب  دشاب  مالـسلا  هیلع  ماما  شا  هدنیوگ  دـنچ  ره  ، هدـننک رادـیب  دـنمدوس و 
هبوت هروس  رد.دراد  سوکعم  رثا  ای  درادن و  يرثا  جوجل  نالد  هریت  زا  یهورگ  رد  دنک و  یم  تیاده  ار  یهورگ  ، تسین دیدرت  چـیه 

ْمُه ًانامیِإ َو  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًانامیِإ  ِهِذـه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٌهَروُس  َْتلِْزنُأ  اـم  اذِإ  َو  میناوخ «: یم  هیآ 124 و 125 
یم لزان  يا  هروس  هک  یماگنه  و  ؛  َنوُِرفاـک ْمُه  اُوتاـم َو  ْمِهِـسْجِر َو  َیلِإ  ًاـسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  َنوُرِْـشبَتْسَی *

هک یناسک  اما  وگب ): نانآ  هب   ) تخاس نوزفا  ار  امـش  زا  کی  مادـک  نامیا  هروس  نیا  : دـنیوگ یم  يرگید ) هب   ) ناـنآ زا  یـضعب  دوش 
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يرامیب ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اما  *و  دنلاحـشوخ یهلا ) تمحر  لـضف و  هب   ) اـهنآ تسا و  هدوزفا  ناـشنامیا  رب  دـنا  هدروآ  ناـمیا 
«. دندوب رفاک  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  ؛و  هدوزفا ناشیدیلپ  رب  يدیلپ  ، تسا

: رعاش هتفگ  هب  و 

سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  مالک  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

دشن و مهارف  تیارب  متفگ ) هک  یطیارش  زا   ) يراد یم  تسود  هنیمز  نیا  رد  ار  هچنآ  رگا  و  :» دیازفا یم  نخس  نیا  همادا  رد  ترـضح 
هب تسا  فیعـض  شنامـشچ  هک  يرتش  نوچمه  هک  یهن  یم  ماگ  یقیرط  رد  نادـب  ، يدرکن لـصاح  رکف  یگداـمآ  رطاـخ و  تغارف 

یمن تسا  لطاب  اب  قح  طلخ  هابتـشا و  راتفرگ  هک  یـسک  يوش و  یم  رو  هطوغ  اه  یکیرات  ناـیم  رد  يور و  یم  شیپ  هاـگترپ  يوس 
ِغاَرَفَو ، َکِسْفَن ْنِم  ُّبُِحت  اَـم  َکـَل  ْعِمَتْجَی  َْمل  ْنِإ  َو  ( ؛» تسا رتهب  يوشن  هلحرم  نیا  دراو  رگا  لاـح  نیا  اـب  دـشاب و  نید  بلاـط  دـناوت 
نیمه هب  دراد و  یفیعـض  مشچ  هک  تسا  يرتش  يانعم  هب  لـصا  رد  « ءاوشع ( .» 1  } َءاَوْشَْعلا ُِطبْخَت  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَـف  ، َكِرِْکف َكِرَظَن َو 

ُطَّرَوَتَت َو   {، .تسا هدـش  قالطا  دـشاب  نینچ  هک  یناسنا  ره  هب  سپـس.دور  یم  تسار  پچ و  هب  لیامتم  هابتـشا و  ار  دوخ  ریـسم  لیلد 
 { .دشاب نکمم  ریغ  ای  لکشم  نآ  زا  ییاهر  هک  تسا  ییاج  رد  نداتفا  يانعم  هب  « لکوت » نزو رب  « طروت » هشیر زا  « طروتت ( .» 2}

يانعم هب  « عولط » نزو رب  « لوثم » هشیر زا  « لـثما ( .» 1 (. } ُلَْثمَأ َِکلَذ  ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  ،َو  َطَلَخ ْوَأ  َطَـبَخ  ْنَم  ِنیِّدـلا  ُِبلاَـط  َْسَیل  َءاَْـملَّظلا َو 
 { .تسا بتک » » نزو رب  « لثم »و« لثاما » نآ عمج  تسا و  رترب  لضفا و 

هدارا و ، دزاس هدامآ  ار  دوخ  همان  ّتیـصو  نیا  زا  نتفرگ  هجیتن  يارب  هک  دهد  یم  رادشه  شدنزرف  هب  هلیـسو  نیدـب  مالـسلا  هیلع  ماما 
راوتـسا ياه  ماگ  اب  دنزب و  رمک  هب  تمه  نماد  ، دزیهرپب ًادـج  تسوا  لایخ  رکف و  یگدـنکارپ  هیام  هچنآ  زا  دریگب و  يدـج  میمـصت 

ریغ رد.دسرب  بولطم  تداعس  دوصقم و  لزنم  رس  هب  دناوتب  ات  دراپـسب  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  هب  ار  لد  شوگ  دوش و  نادیم  دراو 
.دهن یم  ماگ  هار  نیا  رد  دنک و  یم  هتسخ  ار  دوخ  هدوهیب  ، تروص نیا 

مهدزای شخب 

همان نتم 

َوُه َِیلَْتبُْملا  َّنَأ  ،َو  ُدـیِعُْملا َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأ  ،َو  ُتیِمُْملا َوُه  َِقلاَْخلا  َّنَأ  ،َو  ِهاَیَْحلا ُِکلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َِکلاَم  َّنَأ  ْمَلْعا  ،َو  ِیتَّیِـصَو َّیَُنب  اَی  ْمَّهَفَتَف 
ْنِإَف ، ُمَْلعَت َال  اَّمِم  َءاَش  اَم  ْوَأ  ، ِداَعَْملا ِیف  ِءاَزَْجلا  َو  ِءاَِلْتبِْالا ، ،َو  ِءاَمْعَّنلا َنِم  ِْهیَلَع  ُهّللا  اَهَلَعَج  اَم  یَلَع  اَّلِإ  َّرِقَتْـسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدـلا  َّنَأ  ،َو  ِیفاَعُْملا

ُرَّیَحَتَی ، ِْرمَْألا َنِم  ُلَهْجَت  اَم  َرَثْکَأ  اَم  ،َو  َتْمِّلُع َُّمث  ًالِهاَج  ِِهب  َْتِقلُخ  اَم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَف  ، َِکَتلاَهَج یَلَع  ُْهلِمْحاَف  َِکلَذ  ْنِم  ٌءْیَش  َْکیَلَع  َلَکْـشَأ 
يِذَّلِاب ْمِصَتْعاَف  َِکلَذ ! َدَْعب  ُهُرِْصُبت  َُّمث  َكُرََصب  ِهِیف  ُّلِضَی  ،َو  َُکیْأَر ِهِیف 

395 ص :
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.َُکتَقَفَش ُْهنِم  َو  َُکتَبْغَر ، ِْهَیلِإ  ،َو  َكُدُّبَعَت َُهل  ْنُکَْیل  ،َو  َكاَّوَس َکَقَزَر َو  َکَقَلَخ َو 

اه همجرت 

یتشد

هدنروآ دیدپ  و  وا ، تسد  رد  یگدـنز  هک  تسا  نامه  گرم  هدـنراد  رایتخا  رد  هک  نادـب  شیدـنیب ، تسرد  نم  ّتیـصو  رد  مرـسپ !
 ، دهد یم  زین  افـش  دنک  یم  رامیب  هک  نآ  و  دنک ، یم  هدنز  هرابود  هک  تسا  نامه  هدننک  دوبان  و  دناریم ، یم  ومه  تسا ، تادوجوم 

شاداپ و  اه ، شیامزآ  عاونا  و  اه ، تمعن  ندرک  اطع  زا  تسا ، رارقرب  تسا  هتساوخ  ادخ  هک  هنوگنآ  و  تسین ، هنادواج  ایند  هک  نادب 
 . یناد یمن  وت  تسا و  هتساوخ  وا  هک  ار  هچنآ  ای  و  داعم ، رد  نداد 

یهاگآان اب  ادـتبا  وت  اریز  هد ، طابترا  یهاگآ  مدـع  هب  ار  نآ  دـمآ  دـیدپ  وت  يارب  یلکـشم  راگزور  تالّوحت  و  ناهج ، هراـب  رد  رگا 
و نادرگرـس ، تا  هشیدنا  هک  دناد ، یم  ادخ  یناد و  یمن  هک  ار  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  و  یتفرگ ، ارف  ار  مولع  سپـس  يدش و  دـّلوتم 

 . یسانش یم  ار  اهنآ  سپس  درادن ، هار  نآ  رد  وت  شنیب 

اهنت و  دـشاب ، وا  يارب  طـقف  وت  یگدـنب  تسا ، هدروآ  وت  مادـنا  رد  لادـتعا  و  هداد ، يزور  هدـیرفآ ، ار  وت  هک  رب  هاـنپ  یتردـق  هب  سپ 
 . سرتب وا  زا  اهنت  و  شاب ، هتشاد  ار  وا  قایتشا 

يدیهش

نامه درآ  یم  یمدآ  رس  رب  ار  گرم  هک  نآ  نادب ! و  باتم - رب  يور  نآ  نتسب  راک  هب  زا  و  بایرد - کین  ارم  تیصو  مکرـسپ  سپ 
زاب هک  تسا  نآ  دزاس  یم  دوباـن  هک  نآ  و  دـناریم ، یم  هک  تسا  ناـمه  دـنیرفآ  یم  هک  نآ  و  دراد ، تسد  رد  ار  یگدـنز  هک  تسا 
راک ادخ  هک  یتّنـس  رب  زج  هدنامن  ياپ  رب  ناهج  هک  نادب  و  دیامرف ،  یم  اطع  تیفاع  وا  مه  دیامزآ  یم  الب  هب  هک  نآ  و  دنادرگ ، یم 
سپ .تسادـیپان  ام  رب  تساوخ و  هک  يزیچ  رگید  ای  ازج ، زور  شاداپ  ماجنارـس  و  التبا ، ای  تسا و  تمعن  ای  هک  هدـنار : نآ  رب  ار  نآ 
يدش هدیرفآ  هک  تسخن  وت  هچ  رآ ! باسح  هب  دوخ  ینادان  زا  ار  يراوشد  نآ  ددرگ ، راوشد  وت  رب  هلمج  نیا  زا  يزیچ  نتـسناد  رگا 

، دـبای یمن  هار  نآ  رد  تشنیب  و  ینادرگرـس ، نآ  مکح  رد  یناد و  یمن  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  و  يدـیدرگ ، اناد  سپـس  يدوب  نادان 
تیزور هدرک و  تمادنا  هب  و  هدیرفآ ، ار  وت  هک  نز  یـسک  یگدنب - هتـشر  رد - گنچ  سپ  .یناد  یم  ینیب و  یم  کین  ار  نآ  سپس 

! راد میب  وا  زا  اهنت  رآ و  وا  يوس  هب  يور  شاب و  یم  وا  هدنب  اهنت  سپ  .هدیشخب 

یلیبدرا

تسا و هدنناریم  نامه  هدننیرفآ  هکنآ  تسیگدنز و  دنوادخ  نامه  گرم  دنوادخ  نادب  ارم و  تیـصو  نم  كرـسپ  يا  بای  رد  سپ 
يریگ رارق  هک  تسین  ایند  هکنآ  هدـنهد و  تیفاع  نامه  تسا  هدـنزاس  راتفرگ  هکنآ  تسا و  هدـننک  هداعا  نامه  هدـنزاس  یناف  هکنآ 

زا اـی  شدرگ  زاـب  زور  رد  نداد  ازج  يراـتفرگ و  شیاـمزآ و  اـهتمعن و  نداد  زا  هقیرط  نآ  رب  ادـخ  ارنآ  دـینادرگ  هک  هقیرط  رب  رگم 
هک يزیچ  نآ  لّوا  وت  هک  یتسردب  سپ  نآب  دوخ  ینادان  رب  ارنآ  رادرب  سپ  نیزا  يزیچ  وت  رب  دوش  لکشم  رگا  سپ  میناد  یمن  هچنآ 
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وت و هشیدنا  نادرگرس  نآ و  رد  دوب  ّریحتم  ایند و  راک  زا  یتسناد  یمن  هچنآ  دوب  رایـسب  هچ  یتسناد و  نآ  زا  سپ  نادان  هدش  هدیرفآ 
ار و وت  داد  يزور  ار و  وت  دیرفآ  هک  یئادخب  ندز  رد  گنچ  سپ  نیزا  دـعب  نآب  یتشگ  انیب  نآ  زا  سپ  وت  یئانیب  نآ  رد  دوب  هارمگ 

وت يراگتسر  فوخ و  وزا  وت و  تبغر  وا  يوسب  وت و  شتسرپ  ار  وا  رم  دشاب  دیاب  درک و  وت  ياضعا  هیوست 

یتیآ

یم هکنآ  تسوا و  تسد  رد  یگدـنز  هک  تسا  یـسک  ناـمه  تـسد  رد  گرم  هـک  نادـب  باـیرد و  وـکین  ارم  تیـصو  دـنزرف ، يا 
تـسا نامه  تسا  هدننک  التبم  هکنآ  دنادرگ و  یم  زاب  هک  تسا  نامه  تسا ، هدـننکانف  هکنآ  دـناریم و  یم  هک  تسا  نامه  دـنیرفآ ،

ازج زور  شاداپ  اهشیامزآ و  اهتمعن و  زا  هتشاد ، ررقم  نآ  يارب  دنوادخ  هک  لاح  نآ  رب  رگم  هتفاین  رارقتسا  ایند  دشخب و  یم  افش  هک 
باـسح هب  ار  نآ  دـمآ ، راوشد  وت  رب  روما  نیا  زا  یـضعب  كرد  رگا  .تسین  یهاـگآ  اـهنآ  زا  ار  اـم  هتـساوخ و  هک  يرگید  روـما  اـی 

یناد و یمن  وت  هک  ییاهزیچ  دنرایـسب  هچ  يا و  هدـیدرگ  اناد  سپـس ، يا ، هدـش  هدـیرفآ  نادان  زاغآ  رد  وت  اریز  راذـگ ، دوخ  ینادان 
هک نز  یـسک  رد  گنچ  سپ  .یـسانش  یم  ینیب و  یم  اهدعب  یلو  دیوج ، یمن  هار  نادب  تتریـصب  تسا و  ناریح  نآ  رد  تا  هشیدنا 

.وا زا  وت  سرت  وا و  هب  وت  شیارگ  دشاب و  وا  صاخ  وت  شتسرپ  هک  دیاب  هدیشخب و  وکین  یمادنا  هداد و  يزور  تسا و  هدیرفآ  ار  وت 

نایراصنا

زاـب ناـمه  هدـننک  اـنف  ،و  هدـنناریم ناـمه  شخب  یتـسه  و  تاـیح ، کـلام  ناـمه  گرم  کـلام  هک  نادـب  ،و  مـهفب ار  متیـصو  ! مرـسپ
رارق ار  نآ  دنوادخ  هک  یماظن  نامه  هب  رگم  دنام  یمن  رارقرب  ایند  امّلـسم  و   ، تسا هدنـشخب  تیفاع  نامه  ، هدننک راتفرگ  ،و  هدننادرگ

 . میناد یمن  ام  دهاوخب و  وا  هچنآ  ،و  ازج زور  شاداپ  ،و  اهالب اهتمعن و  عضو  زا  هداد 

يادـتبا رد  اریز  راذـگب ، دوخ  تلاهج  باسح  هب  ار  نآ  يدـنامرد  يا  هثداح  تمکح  كرد  زا  شتاماظن  ناـهج و  اـب  هطبار  رد  رگا 
،و نادرگرـس نآ  هب  تبـسن  تا  هشیدنا  یناد و  یمن  هک  يروما  تسا  رایـسب  هچ  ، یتشگ اناد  سپـس  يدش  هدـیرفآ  روما  هب  نادان  راک 
ار تیزور  ،و  هدـیرفآ ار  وت  هک  يدـنوادخ  هب  سپ   . يوش یم  انیب  نآ  هب  یتدـم  زا  سپ  اما  ، تسا ناوتان  نآ  هب  نتفای  هار  زا  تا  هدـید 

 . یشاب هتشاد  میب  وا  زا  ،و  ددرگ وا  هجوتم  تتبغر  ،و  دشاب وا  يارب  تیگدنب  دیاب  ربب ، هانپ  هدومن  لیدعت  ار  تمادنا  هدرک و  تیانع 

حورش

يدنوار

اقوس اهلعج  تاناویحلا و  عیمج  یلع  معنلاب  ءادتبا  اهیف  لضفف  نسح  ضرغل  ایندـلا  هذـه  قلخ  هللا  و  لاق : مث  .الکـشم  راص  لکـشا : و 
مل تایذوملا و  قلخ  الثم  تیار  هلمجلا و  لبـس  یلع  میکح  لدع  یلاعت  هنا  تملع  اذا  .مویلا و  هنوملعی  امب  ادغ  هدابع  يزجیل  هرخالل 

ام لوا  کناف  يور : .هلوسر و  هب  كاتا  امب  هللا  ودـبعا  میکح و  یلاـعت  هنا  کـملعب  فتکاـف  لیـصفتلا ، یلع  هقلخ  نسح  هجو  فرعت 
لاحلا عم  هلمجلا  الهاج  تقلخ  .هیردصم و  ام  لاح و  لیق : و  فرظلا ، یلع  بصن  لوا  .حصا و  هیاورلا  هذه  .الهاج و  تقلخ  تقلخ 

.هلوصوم هیناثلا  بجعتلل و  یلوالا  ام  لهجت  ام  رثکا  ام  .هیربخلل و  لهاج  عفر  تقلخ  ررکی  مل  نم  و  نا ، ربخ 
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يردیک

ناسنالا مولع  نا  یلع  هیبنت  اذه  .هب  کتلاهج  یلع  هلمحاف  کلذ  نم  یش ء  کیلع  لکشا  ناف  ملعن  امم ال  ءاش  ام  و  مالسلا : هیلع  هلوق 
مکتاهما ال نوطب  نم  مکجارخا  هللا  و  یلاعت : هللا  لوق  نم  تملع  مث  الهاج ، تقلخ  ام  لوا  کناف  هیبوبرلا  رارـسا  كاردا  نع  هرـصاق 

هذـه و  لعفلا ، یلا  جرخت  مث  هیبرقلا  هوقلاب  كدـنع  هتفرعم  نوکی  ینعی  .هیف  ریحتت  رومـالا و  نم  لـهجت  اـم  رثکا  اـم  .ائیـش و  نوملعت 
.مولعلا باستکا  یلا  هراشا 

مثیم نبا 

هدننک و یناف  هدنناریم و  هدننیرفآ ، وا  تسوا ، رایتخا  رد  یگدنز  گرم و  هک  نادب  نکم و  شومارف  ار  متیـصو  نم  كرـسپ  يا  سپ 
هیاپ نآ  رب  دـنوادخ  هک  يا  هیاپ  رب  رگم  تسین  رادـیاپ  ایند  و  تسوا ، تسد  رد  تیفاع  يراتفرگ و  هک  یتسارب  و  تسا ، هدـننادرگزاب 

زا يرما  رگا  سپ  میناد  یمن  اـم  هتـساوخ و  دوخ  وا  هچنآ  يور  رب  تسا و  هدومن  راوتـسا  يورخا ، شاداـپ  اهـشیامزآ و  اهـششخب ، زا 
اهزیچ رایـسب  هچ  و  يدش ، اناد  سپ  يدوب ، نادان  دوخ  شنیرفآ  زاغآ  رد  وت  اریز  نک  لمح  دوخ  ینادان  رب  دـش ، لکـشم  وت  رب  روما 

انیب نآ  هب  عجار  اهدعب  و  تسا ، زیچان  نآ  هب  تبسن  وت  تریصب  نادرگرـس و  اهنآ  هرابرد ي  تا  هشیدنا  یتسین و  هاگآ  اهنآ  زا  وت  هک 
وا و هب  تهجوت  وا و  يارب  تا  یگدنب  شتسرپ و  دیاب  .تیوکین و  مادنا  قلاخ  شخبیزور و  راگدیرفآ و  هب  نزب  گنچ  سپ  يدرگ ،

يادـخ لاعفا  تافـص و  زا  یـشخب  هب  هدرک و  دوخ  تیـصو  كرد  هجوت و  هب  رومام  ار  وا  مراـهچ : دـصقم  .دـشاب  وا  زا  اـهنت  تسرت 
اب هک  تسا  هدومرف  هراشا  و  هتخاس ، هجوتم  دور  یم  یگناگود  داضت و  لاـمتحا  ادـبم ، کـی  هب  اـهنآ  طاـبترا  دانـسا و  رد  هک  لاـعتم 

تسا و ندـناریم  رب  رداق  تسا ، رارق  نیا  زا  تافـص  نآ  اما  .دـنرادن  مهاـب  يداـضت  تسا ، یکی  اـهنآ  همه ي  ادـبم  هک  نیا  رب  هجوت 
وا هب  یگدنز  گرم و  لماوع  هک  تهج  نآ  زا  دنک  هدنز  هک  دراد  ییاناوت  تسا و  تایح  رب  رداق  ومه  سپدناریمب  هک  دراد  تردـق 

هدومرف و ردـقم  ار  گرم  هک  تسا  ناـمه  شنیرفآ  لـعاف  اریز  دـناریم ، یم  هک  تسا  ناـمه  راگدـیرفآ  نینچمه  .دوش و  یم  یهتنم 
هدنز نیلوالا  مکئابا  بر  مکبر و  تیمی  ییحی و  دراد  هراشا  هکرابم  هیآ  تهج  ود  نیا  رب  تسوا ، تسد  هب  گرم  شنیرفآ و  بابسا 

قالطالا یلع  راگدرورپ  وا  هک  نیا  ظاحل  هب  تسا و  ندناریم  ندرک و  هدنز  لعف  رگزاغآ  وا  هک  تهج  نآ  زا  دناریم  یم  دـنک و  یم 
زا تسوا  تسد  هب  تیفاـع  يراـتفرگ و  و  تسا ، هدـننک  هدـنز  هراـبود  مه  هدـننک و  یناـف  نـینچمه  و  تساـهنآ ، کـلام  نیتـسخن  و 

تارابتعا روما  نیا  مامت  هک  دش  نشور  البق  .دـماجنا  یم  وا  هب  تیفاع  يراتفرگ و  تشگزاب ، انف ، بابـسا  لماوع و  مامت  هک  تهجنآ 
یـسررب هغالبلا  جـهن  لوا  هبطخ ي  رد  هک  روط  نامه  شراثآ - تاقولخم و  اب  یلاـعت  بجاو  تاذ  هسیاـقم ي  هار  زا  هک  تسا  یلقع 

ار ایند  شنیرفآ  هدارا ي  هک  هاگنآ  هک  تسا  نینچ  یلاعت  قح  لاعفا  اما  دزاس  یم  طبترم  قح  سدـقم  تاذ  هب  ار  اهنآ  لـقع  میدرک -
قح رد  هک  هچنآ  هضاـفا ي  ینعی  تشادـن ، ناـکما  دـیرفآ ، ار  نآ  دـنوادخ  هک  وحن  نیدـب  زج  نآ  یتسه  رارقتـسا  شنیرفآ و  درک ،
یم بوسحم  يراتفرگ  رگید  یضعب  قح  رد  ای  و  اهنیا ، لاثما  یتسردنت و  تورث و  دننام  دوش ، یم  هدرمش  تمعن  ناگدنب  زا  یـضعب 

مکولبن و  تسا : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هکنانچ  .دنتـسه  يراتفرگ  یعون  زین  اهتمعن  هک  دـنچ  ره  .يرامیب  یتسدـیهت و  لـیبق  زا  دوش 
قباـطم تـمعن ، زا  رادروـخرب  دارفا  زین  راـتفرگ و  دارفا  يارب  داـعم ، ملاـع  رد  شاداـپ  ترورـض  نوـعجرت  اـنیلا  هـنتف و  ریخلا  رـشلاب و 

هک تسا  یلئاسم  هلمج  زا  قح ، تیـشم  قبط  رب  اـهنآ  شنیرفآ  نینچمه  و  يراـتفرگ ، تمعن و  لاـح  رد  ناـشینامرفان  يرادربناـمرف و 
اهنت یلاعت  قح  تیانع  زا  تاذـلاب  دوصقم  هک  تسا  هدـش  تباث  تمکح  نیناوق  لوصا و  رد  هتبلا  .تسین  نشور  اـم  رب  نآ  هفـسلف ي 

رـش زا  ریخ  ندرک  یهن  يزاسادـج و  هک  يروط  هب  دـندوجوم ، ضرعلاب  دراد ، دوجو  یتسه  ملاـع  رد  هک  ییاهرـش  اـما  تسا و  ریخ 
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اهنآ رطاخ  هب  ار  دایز  ریخ  دوش  یمن  تسا ، ریخ  هارمه  تیلقا و  رد  رـش  تسا و  ریخ  اب  هبلغ  یتسه  ناـهج  رد  نوچ  .درادـن و  ناـکما 
ماما ترابع  يانعم  تسا  نیا  و  تسا ، ریثک  رـش  تمکح  دوج و  ربارب  رد  دوخ  لـیلق ، رـش  رطاـخ  هب  ریثک  ریخ  كرت  اریز  درک ، كرت 

هک اهنآ  هچ  ار  روما  نآ  ام  تسا و  هتفاین  تابث  رارقتـسا و  هتـشاد ، ررقم  دـنوادخ  هک  يروما  رب  زج  ایند  اریز  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع 
رب رگم  تسا ، هدوبن  نکمم  اـیند  شنیرفآ  ینعی  میدرمـشرب  تسین  مولعم  هک  اـهنآ  هچ  تسا و  موـلعم  اـم  رب  ناـشندوب  رـش  اـی  ریخ و 

رطاخ هب  صاخشا  رفیک  ترورض  و  تسا ، ضرعلاب  دوصقم  هک  يرـش  تسا و  تاذل  اب  دوصقم  هک  يریخ  نامه  اب  تسه  هک  یلاونم 
هک تسا - هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  هک  يروط  هب  تسا - اهرـش  نامه  ناـهانگ  تماـیق ، ملاـع  رد  دـنوش  یم  بکترم  هک  یناـهانگ 

نتفایرد رگا  ینعی  رخآ : ات  لکشا  ناف  مالسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .دنتسه و  ایند  رد  تسپ  تافص  يدام و  ياهتروص  نامه  اب  مزالم 
نآ هکلب  تسا ، تمکح  زا  یلاخ  نآ  هک  ینک  روصت  دیابن  دنام ، یفخم  وت  رب  نآ  تمکح  و  دش ، لکشم  وت  رب  ردق  رارـسا  زا  يزار 

و تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  يدـش ، اناد  سپـس  يدوب  نادان  دوخ  شنیرفآ  زاغآ  رد  وت  اریز  نک ! لمح  دوخ  ینادان  رب  ار 
نآ ربانب  تسا  بوصنم  الهاج  و  تسا ، فرظ  نوچ  تسا  بوصنم  لوا : هملک ي  .ائیـش  نوملعت  مکتاـهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هللا 

هجوتم ار  وا  سپـس  .تسا  هدش  لقن  زین  ادتبم ، ربخ  عوفرم و  مه  لهاج  ادتبم و  ناونع  هب  عوفرم  تروص  هب  لوا  .دشاب و  یم  لاح  هک 
نآ تمکح  هک  ار  يروما  يو  ات  تسا  هدرک  كرد  ار  اهنآ  دـعب  هدوب و  لهاج  اهنآ  هب  تبـسن  زاغآ  رد  هک  تسا  هدرک  يداـیز  روما 

نامرف وا  هب  دعب  و  درک .) دهاوخ  كرد  مه  ار  روما  نیا  تمکح  يزور  ینعی   ) .دهد رارق  اهنآ  دننامه  تسا  هدرکن  تفایرد  زونه  ار 
دـشاب وا  هب  شا  یگتـسبلد  یبلق و  هجوت  دروآ و  اج  هب  ار  وا  یگدنب  و  دربب ، هانپ  وا  هب  شیاهراک  رد  دـنک و  لکوت  ادـخ  هب  هک  هداد 

.تسا روما  نادب  دوجو  نیرتراوازس  نیرت و  هتسیاش  وا  اریز 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

هک یتسرد  هب  نادـب  و  توملا ) کلام  نا  ملعا  و   ) باب ره  رد  ارم  تیـصو  یتیـصو   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) اـی   ) باـیرد سپ  مهفتف ) )
هدنناریم تسا  وا  تیمملا ) وه   ) هدننیرفآ هک  قیقحت  هب  و  قلاخلا ) نا  و   ) یگدنز دنوادخ  تسا  وا  هویحلا ) کلام  وه   ) گرم دنوادخ 

عاونا هب  هدـننکالتبم  هک  یتـسرد  هب  و  یلتبملا ) نا  و   ) هدـننک هداـعا  تسا  وا  دـیعملا ) وه   ) هدـننک یناـف  هک  نیقی  هب  و  ینفملا ) نا  (و 
رارق هک  دوبن  رقتستل ) نکت  مل   ) ایند هک  قیقحت  هب  و  ایندلا ) نا  و   ) هیلب عیمج  زا  هدنهد  يراگتسر  تسا  وا  یفاعملا ) وه   ) الب تقشم و 

زا ءامعنلا ) نم   ) هجو نآ  رب  تزع  ترـضح  ار  ایند  دـینادرگ  هک  يا  هقیرط  رب  رگم  هیلع ) هللا  اهلعج  ام  یلع  ـالا   ) دریذـپ مارآ  دریگ و 
وا تساوخ  هچنآ  زا  و  ءاش ) ام  و   ) شدرگزاب زور  رد  ازج  و  داعملا ) یف  ءازجلا  و   ) شیامزآ يراتفرگ و  و  ءـالتبالا ) و   ) اـهتمعن نداد 

رارـسا زا  یـضعب  رد  دـشاب  ماع  مکح  ای  تسا  ناـمدرم  بلغا  هب  تبـسن  نآ  ملع  مدـع  میناد و  یمن  هچنآ  زا  ملعن ) ـال  اـمم   ) هناـحبس
نآ زا  يزیچ  کلذ ) نم  یش ء   ) وت رب  دوش  لکشم  رگا  سپ  کیلع ) لکـشا  ناف  : ) هک راربا  هصالخ  نآ  دیامرف  یم  هچنانچ  راگدرک 
اریز راگدـیرفآ  يوس  هب  ار  نآ  نک  هلاوح  رارـسا و  نآ  رب  دوخ  ینادان  رب  هب ) کتلاهج  یلع   ) ار نآ  نک  لمح  سپ  هلمحاف )  ) رارـسا

( تقلخ ام  لوا  کناف   ) ینابر رارـسا  كاردا  زا  تسا  رـصاق  یناسنا  مولع  هکنآ  رب  تسا  هیبنت  نیا  راکـشآ  ناهن و  ياناد  تسا  وا  هک 
ملاـع قیفوت  هب  یتـشگ  اـناد  نآ  زا  دـعب  تملع ) مث   ) يدوب ناداـن  ـالهاج )  ) يدـش قولخم  هک  لاـح  لوا  رد  وـت  هک  یتـسرد  هب  سپ 

( لهجت ام  رثکا  ام  و   ) هیالا هدئفالا ) راصبالا و  عمسلا و  مکل  لعج  ائیش و  نوملعت  مکتاهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  : ) هک رارسالا 
نا رد  دوب  هتـشگرس  ناریح و  و  کیار ) هیف  ریختی  و   ) يورخا يویند و  ياـهراک  زا  رمـالا ) نم   ) یتسناد یمن  هچنآ  دوب  رایـسب  هچ  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2497 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  دـعب  کلذ ) دـعب   ) نآ هب  یتشگ  انیب  نآ  زا  دـعب  هرـصبت ) مث   ) وت ییانیب  نآ  رد  دوب  هامرگ  و  كرـصب ) هیف  لضی  و   ) وت هشیدـنا 
و كاوس ) و   ) ار وت  داد  يزور  و  کقزر ) و   ) ار وت  دیرفآ  هک  يدنوادخ  نآ  هب  کقلخ ) يذلاب   ) نز رد  گنچ  سپ  مصتعاف )  ) نامز
وا يوس  هب  و  کتبغر ) هیلا  و   ) وت شتـسرپ  كدبعت )  ) هناحبـس وا  يارب  دشاب  هک  دیاب  و  هل ) نکیلو   ) درک وت  ياضعا  لیدعت  هیوست و 

وت سرت  تیشخ و  وا  بناج  زا  و  کتقفش ) هنم  و   ) وت تبغر 

یلمآ

ینیوزق

ءانفا توم و  رما  میکح  قلاخ  رما  زا  دتفا  ار  یمدآ  هک  یتریح  ههبش و  رتگرزب  نوچ  ارم  تیصو  نم  كرـسپ  يا  نک  مهف  بوخ  سپ 
تـسا تابوقع  تافاکم و  ءازج و  قاقحتـسا  فیلکت و  رما  تسا و  حـماط  ناب  ایند  راد  هک  تافآ  رورـش و  اهالب و  هب  یمدآ  ءـالتبا  و 

نامه توم  کلام  هک  نیا  نادـب  ینعی و  باب  نیا  رد  دوب  باوث  ضحم  هچنآ  دومن  نایب  رکذـب و  ار  بلطم  نیا  داد  صیـصخت  اذـهل 
هدنـشخب تیفاع  نامه  هدـننکئالتبا  تسا و  هدـنهددوع  نامه  هدـنیامنانف  تسا و  هدـنناریم  نامه  هدـننکداجیا  تسا و  تایح  کـلام 

رد همه  یتخس  یشوخ و  تایح و  توم و  ترخآ و  ایند و  تسین و  مویق  یح  دحاو  يادخ  زج  دوجو  رد  يرثوم  هکنآ  ضرغ  تسا 
هک لاح  نآ  رب  رگم  دریگ  ياـپ  ددرگ و  رقتـسم  هک  تسین  اـیند  هک  نیا  نادـب  تسا و  طونم  وا  تمکح  ریدـقتب و  تسا و  وا  گـنچ 

هچنآ داعم و  زور  رد  لـمع  شاداـپ  اهیتخـس و  ینعی  اهـشیامزآ  اـهتمعن و  زا  لاـح  نآ  رب  ارنآ  یلاـعت  هناحبـس و  قح  تسا  هدـینادرگ 
سک همه  رب  مه  نآ  هک  تسا  یلاعت  وا  ياضق  تمکح و  رارـسا  نآ  یناد و  یمن  وت  هچنآ  زا  دـشاب  نانچ  هک  تسا  هتـساوخ  يادـخ 

موتکم رد  هچنآ  ارچ  یبـن  یحو  یفـصدبع و  تلم و  يادـتقم  تما و  ماـما  ترـضح  لـثم  هکنآ  زا  ینک  بجعت  رگا  دـشابن و  مولعم 
رضخ تسد  رب  یلاعت  وا  رماب  هچنآ  رس  تسنادن  هک  ع )  ) یسوم لاح  رد  نک  لمات  دنادن  تسا  روتـسم  یلاعت  قح  تیـشم  تمکح و 

ررض و هک  دنا  هتشگ  ناریح  ناهج  نادنمشوه  نایاناد و  هک  نادب  تشادروتسم  وا  زا  ملع  نآ  یلاعت  میکح  نوچ  دش  یم  رداص  (ع )
تسا و هتخیر  مغ  تنحم و  همه  نیاـب  یحرط  ارچ  روش  رـشرپ و  ناـهج  نیا  دـنب  شقن  تسا و  هتخیمآ  ارچ  ضحم  ریخ  راـک  رد  رش 

ریخ زا  هک  يدوب  رت  نکاس  نآ  رد  نحم  جاوما  رتملاس و  نیا  زا  یکدنا  رگا  يدوب  هچ  تسا  هتخیگنارب  ملا  هصغ و  نیدـنچ  اب  یـشقن 
ناحتما نادیم  رد  نایب  رواکت  نانع  یموق  دـشابن  قیال  ازـس و  فطل  تمحر و  زج  قالطالا  یلع  میحر  زا  دوبن و  اور  ریخ  زج  ضحم 

حراـش قبط  رب  ار  یموق  هداد  تمحز  اـه  هشیدـنا  هدومن و  قـیفلت  تاـملک  دـنا و  هدـش  تمکح  نیا  رـس  جارخا  ضرتـعم  هدرک  اـهر 
ملاع و ماظن  رد  ریثک  ریخ  زا  لیلق  عرش  نیا  عزن  تسین و  اور  یلاعت  میکح  رب  لیلق  يارب  ریثک  ریخ  كرت  هک  تسا  نآ  هدیقع  ینارحب 

سب تسا و  ریخ  نآ  میکح  قلاخ  تیانع  دـصقم  ملاع و  عناص  تمه  ههجو  نکمم و  رودـقم و  هن  تسا  عنتمم  لاحم و  مدآ  ینب  رما 
ینارحب حراش  و  ائیش ) هللا  نم  ینغی  امم ال   ) دنا هتفگ  رگید  هوجو  تاکن و  باب  نیا  رد  رگید  یموق  تسا و  هداتفا  مزال  عبات و  رـش  و 

نینچ رد  نخـس  نسوت  تسا و  فقوت  ياج  لمات و  لحم  اجنیا  میوگ  ریقف  هتـسناد و  روکذـم  تاداـفا  رب  ینتبم  ار  ترـضحنآ  مـالک 
نآ ریغ  همان و  نیا  رد  راب  نیدـنچ  ناب  ترـضح  نآ  هچنانچ  ماقم  ره  رد  مزلی  ـال  اـم  فلکت  زا  كاـسما  تسین و  اور  نتخاـت  نادـیم 

دشاب باوص  مرادنپن  تائیس  زا  تانسح  هیفصت  تاریخ و  زا  رورش  عزن  رب  ریدق  عناص  تردق  مدعب  لوق  تسا و  یلوا  هدومرف  تیصو 
ترـضح نآ  هک  ردـق  نیمه  رب  راـصتقا  میلـست و  زجعب و  فارتـعا  سپ  دوب  وا  ترـضح  لوبقم  قـالطالا  یلع  رداـق  رب  يوعد  نیا  و 

کیلع لکـشا  ناف   ) تفگ دهاوخ  هچنانچ  تسا  یلوضف  هرطاخم و  ضحم  عضاوم  نیا  رد  ضوخ  تسا و  یلوا  تریح  تقو  هدومرف 
زا دوب و  رتـکیدزن  باوـصب  هتبلا  مینک  شیوـخ  تلاـهج  رب  لـمح  ار  تاریحم  تالکـشم و  نیا  لاـثما  اـم  رگا  اـبجعا  و  خـلا )  ) یش ء
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تافلکت و رد  ار  دوخ  نامه  دنک  یم  تلالد  لقع  مه  دوش و  یم  تیاور  هک  راثآ  نیدـنچ  اب  نیفنـصم  ملع و  لها  رترود و  هرطاخم 
هللا یلا  و   ) يوـهب فوعـشم  میاـه  تحیـصن  وـچمه  دریگ  یمن  ياـج  اـم  شوـگ  رد  چـیه  اهدـنپ  نیا  دـننکفا و  یم  تاـکله  ماـحتقا 

ببس هاگ  زین  ریخ  هک  تهجنآ  زا  دشاب  ماع  هاگ  دشاب و  اهیتخس  نحم و  صوصخم  هاگ  عرش  فرع  رد  ءالتبا  هک  نادب  و  یکتشملا )
تسا و ناحتما  بجوم  ضرم  رقف و  هچنانچ  تسا  ناحتما  بجوم  زین  تحص  يرگناوت و  الثم  رش  هچنانچ  ددرگ  یم  نایمدآ  ناحتما 

رظن رد  و  ..هنتف ) مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا   ) تسا هدوـمرف  و  نوـعجرت ) اـنیلا  هنتف و  ریخلا  رـشلاب و  مکوـلبن  و  هدوـمرف ..(  یلاـعت  قـح 
نیع تیفاـع و  ضحم  فوـخ  ضرم و  رقف و  اـجنآ  دـشاب  نید  كـاله  هنتف و  بجوـم  نما  تحـص و  لاـم و  هـک  اـجنآ  نادنمـشوه 

تحار یـشوخ و  رد  امعن  ریخ و  هچنانچ  ددرگ  ققحتم  یتخـس  ررـض و  رد  لصا  زا  دنچ  ره  ءالتبا  ءالب و  سپ  دشاب  هدـنب  تحلـصم 
فلاخم رب  کی  ره  قالطا  تبـسن  ناب  مه  دـشخب  هجیتن  ضیقن  دـهد و  هرمث  سکعب  ناگدـنب  زا  یـضعب  لاـحب  تبـسن  نوچ  نکیلو 

رب ار  نآ  نک  لمح  سپ  یـسرن  نآ  تمکح  رـسب  روما و  نیا  زا  يزیچ  وت  رب  دوش  هبتـشم  لکـشم و  رگا  ینعی  دـشاب  تسار  قفاوم و 
زا ناب  یلهاج  هچنآ  تسا  رایسب  هچ  يدش و  ملاع  سپ  يدوب  تلاهج  رب  يدش  قولخم  هک  راب  لوا  رد  وت  یتسرد  هب  هک  دوخ  ینادان 

يزیچ هب  یمدآ  رگا  هکنآ  ضرغ  ناـب  يدرگ  اـنیب  نآ  زا  دـعب  وـت  رـصب  نآ  رد  دوـش  یم  مگ  وـت و  يار  نآ  رد  تسا  ریحتم  روـما و 
نوطب نم  مکجرخا  هللا  و  یلاعت : لاق   ) هتشگ ملاع  ءایشا  زا  یـضعب  هب  جیردتب  هدش و  هدیرفآ  لهاج  لوا  زا  دشابن  بجع  دشاب  لهاج 

نآ زا  هک  دناد  دنک  شیوخ  لاح  رد  لمات  سک  ره  الیلق و  الا  معلا  نم  متیتوا  ام  و  یلاعت : لاق  دق  هیالا و  ..ائیش ) نوملعت  مکتاهما ال 
ار وا  نآ  رـس  هدش و  ملاع  نآ  زا  دـعب  هدومن و  یم  رکنم  وا  رظن  شیپ  نآ  هتـشاد و  تریح  نآ  رد  هدوب و  لهاج  زیچ  رایـسب  هب  رتشیپ 
دیاشگب و وا  رب  رد  نآ  نانم  يادخ  هک  دشاب  راودیما  دیامن و  سایق  نآ  رب  مه  تسا  لگشم  وا  رب  لاحلا  هچ  ره  سپ  هتشگ  فشکنم 
هب لوا  هدرک  تیاور  مه  تیلاح و  رب  الهاج  تیفرظ و  رب  تسا  بوصنم  لوا  دـیوگ  ینارحب  حراش  .دـنادرگ و  انیب  تمکح  ناب  ار  وا 
هک تسا  نآ  رهاظ  دشابن و  حیحـص  یناث  دیاین و  تسار  ریدقت  یب  لوا  هیجوت  دشاب و  ربخ  ات  عفر  هب  مه  لهاج  دشاب و  ادـتبم  ات  عفر 
زا دشاب  لوعفم  ای  لاح  ات  دشاب  بوصنم  الهاج  سپ  الهاج ) تنک  وا  الهاج  تقلخ  تقلخ  ام  لوا  یف  کناف   ) دشاب نیا  مالک  ریدقت 
هک ددرگ  یم  هنیرق  دـنک و  یم  تلالد  تقلخ  ظفل  هچ  تسا  رثکا  رهظا و  لوا  ریدـقت  دـشاب و  تنک  بخ  ای  تسا  ردـقم  هک  تقلخ 

نیا ریدقت  هک  رثک ) امم  ریخ  هنم  لق  امم  رثکتـساف   ) ترـضح لوق  لیبق  زا  دش  دحاو  ظفلب  افتکا  رارکت  يارب  دـشاب  تقلخ  مه  ردـقم 
یبرض و  امیاق ) ریمالا  نوکی  ام  بطخا   ) لیبق زا  سپ  بوصنم  الهاج  دشاب و  عوفرم  لوا  دیاش  لق و  ام  یش ء  نم  رثکتـساف  هک  دشاب 
ینعی دومن  لیدـعت  هیوست و  قلخ  رد  سپ  داد  يزور  دـیرفایب و  ارت  هک  يدـنوادخ  نآ  تمحرب  نزرد  گنچ  سپ  دـشاب  اـمیاق  ادـیز 

میب و دشاب  وا  زا  وت  تبغر  عوضخ و  دشاب  وا  يوسب  وت و  تدابعو  یگدنب  دشاب  وا  يارب  زا  دـیاب  دـینادرگ و  حیحـص  ءاضعا و  مامت 
وت تقفش 

یجیهال

وه یلتبملا  نا  دـیعملا و  وه  ینفملا  نا  تیمملا و  وه  قلاخلا  نا  هایحلا و  کلام  وه  توملا  کلام  نا  ملعا  یتیـصو و  ینب  اـی  مهفتف  »
ناف ملعتال ، امم  ءاش  ام  داعملا و  یف  ءازجلا  ءالتبالا و  ءامعنلا و  نم  هیلع : هللا  اهلعج  ام  یلع  الا  رقتـستل  نکت  مل  ایندـلا  امنا  یفاعملا و 

رمالا و نم  لهجت  ام  رثکا  ام  تملع و  مث  الهاج ، هب  تقلخ  ام  لوا  کناف  هب ، کتلاهج  یلع  هلمحاف  کلذ  نم  یـش ء  کیلع  لکـشا 
هیلا كدبعت و  هل  نکیل  كاوس و  کقزر و  کقلخ و  يذلاب  مصتعاف  کلذ ! دـعب  هرـصبت  مث  كرـصب ، هیف  لضی  کیار و  هیف  ریحتی 

« .کتقفش هنم  کتبغر و 
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هک قیقحت  هب  تسا و  تاـیح  کـلام  هک  تسا  وا  توم  کـلام  هک  قـیقحت  هب  نادـب  ارم و  تیـصو  نم ، كرـسپ  يا  مهفب  سپ  ینعی 
هک قیقحت  هب  تایح و  هب  تسا  هدننادرگرب  هک  تسا  وا  تایح  زا  هدننادرگ  تسین  هک  قیقحت  هب  تسا و  هدنناریم  هک  تسوا  هدننیرفآ 
هک يزیچ  رب  رگم  دریگ  رارق  هک  دـشاب  یمن  هکنیا  رگم  ایند  تسین  نآ و  زا  تسا  هدـننک  صـالخ  هک  تسا  وا  تاـفآ  هب  هدـننکالتبم 

تسا هتـساوخ  هک  ار  هچنآ  ترخآ و  رد  نداد  ازج  ندینادرگ و  التبم  نداد و  تمعن  زا  زیچ : نآ  رب  ار  ایند  نآ  ادخ  تسا  هدرک  قلخ 
لمح سپ  تسا ، هدـش  هداد  رارق  هک  هچنآ  زا  يزیچ  تمکح  وت  رب  دـشاب  هبتـشم  لکـشم و  رگا  سپ  میناد ، یمن  ام  هک  ییاهزیچ  زا 

قولخم يدش  قولخم  هک  یتقو  لوا  رد  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  نآ ، تمکح  نتشادن  رب  هن  نآ ، تمکح  هب  وت  نتـسنادن  رب  ار  نآ  نک 
دـشاب هارمگ  وت و  رکف  نآ  رد  دشاب  ریحتم  ار و  نآ  تمکح  وت  یناد  یمن  هک  رما  زا  تسا  رایـسب  هچ  يدـش و  اناد  سپ  نادان  يدـش 

هدرک قلخ  هک  یـسک  نآ  هب  نز  رد  گـنچ  سپ  نآ ، زا  دـعب  ار  نآ  تمکح  یباـی  یم  ینیب و  یم  سپ  وـت ، ییاـنیب  هدـید ي  نآ  رد 
تداـبع وا  يارب  زا  صتخم  دـشاب  دـیاب  هنیآ  ره  ار و  وت  تقلخ  تسا  هدرک  تسار  لیدـعت و  ار و  وت  تسا  هداد  يزور  ار و  وت  تسا 

.وت ندیسرت  فوخ و  وا  زا  وت و  ندروآ  يور  وا  يوس  هب  وت و  ندرک 

یئوخ

درب یم  انفب  هکناـمه  تسا و  یکی  هدـنناریم  هدـننیرفآ و  یگدـنز و  گرم و  کـلام  هکنادـب  مهفب و  بوخ  ارم  تیـصو  مناـج  رـسپ 
نآ رد  دنوادخ  هک  یئاهتمعن  هیاپ  رب  زج  دشابن  رادیاپ  ایند  هکیتسار  و  دـشخب ، تیفاع  دـهد  یم  درد  هکنآ  دروآ و  یم  زاب  یگدـنزب 

تـسا لکـشم  وت  رب  تباب  نیا  زا  يزیچ  رگا  میناد و  یمن  ام  دـهاوخب و  وا  هچنآ  ره  ای  داعم  رد  ءازج  ـالتبا و  داـینب  رب  هتـشاد و  ررقم 
هرابرد یناد و  یمن  ار  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  يدـش و  اناد  سپـس  يدوب و  نادان  تندـیرفآ  زاغآ  رد  وت  اریز  نک  لمح  دوخ  ینادانب 

داد تیزور  تدیرفآ و  هک  يزادنیب  یسکنآ  هانپ  رد  ار  دوخ  دیاب  وت  دید ، یهاوخ  نآ  زا  سپ  تسین و  وت  سردید  ینادرگرس و  نآ 
.یسرتب وا  زا  يرآ و  يور  ودب  یتسرپب و  ار  وا  مه  دیاب  و  درک ، تتسرد  و 

يرتشوش

قلاخلا نا  و  (. ) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هایحلا  توملا و  قلخ  ( ) هایحلا کلام  وه  توملا  کلام  نا  ملعا  یتیـصو و  ینب  ای  مهفتف  )
هغـضم هقلعلا  انقلخف  هقلع  هفطنلا  انقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  هفطن  هاـنلعج  مث  نیط  نم  هلالـس  نم  ناـسنالا  اـنقلخ  دـقل  و  ( ) تیمملا وه 

نا و  (. ) نوتیمل کلذ  دـعب  مکنا  مث  نیقلاخلا  نسحا  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  امحل  ماظعلا  اـنوسکف  اـماظع  هغـضملا  اـنقلخف 
(. اروشن هایح و ال  اتوم و ال  نوکلمی  اعفن و ال  ارـض و ال  مهـسفنال  نوکلمی  و ال  (، ) نوثعبت همایقلا  موی  مکنا  مث  ( ) دـیعملا وه  ینفملا 
نم ءاشی  نم  هب  بیصی  هلضفل  دار  الف  ریخب  كدری  نا  وه و  الا  هل  فشاک  الف  رـضب  هللا  کسـسمی  نا  و  ( ) یفاعملا وه  یلتبملا  نا  (و 
نا يور  یفاکلا :)  ) یف ءالتبالا ) ءامعنلا و  نم  هیلع  هللا  اهلعج  اـم  یلع  ـالا  رقتـستل  نکت  مل  ایندـلا  نا  و  (. ) میحرلا روفغلا  وه  هداـبع و 
قلخ امل  یلاعت  هللا  نا  سانلا ! اهیا  لاق : ربنملا و  دعـص  یتح  جرخف  لیدـعتلا  ریوجتلا و  یف  اوضاـخ  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا نم  اـموق 

الا ناعمتجی  ـال  اـمه  و  یهنلا ، رمـالاب و  ـالا  کلذـک  اونوکی  مل  مهنا  ملعف  هفیرـش ، قـالخا  هعیفر و  بادآ  یلع  اونوکی  نا  دارا  هقلخ 
کلذ دضب  و  مهنیعا ، ذـلت  مهـسفنا و  هیهتـشت  امب  الا  نانوکی  امه ال  و  بیهرتلا ، بیغرتلاب و  الا  نانوکی  امه ال  و  دـیعولا ، دـعولاب و 

هـصلاخلا تاذللا  نم  افرط  مهارا  ایندلا و  راد  یف  مهقلخف  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
الا هذـل - اهبوشی  یتلا ال  هصلاخلا  مالالا  نم  مهءارو  ام  یلع  هب  اولدتـسیل  مالالا  نم  افرط  مهارا  و  هنجلا ، یه  الا و  ملا  اهبوشی  یتلا ال 
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امم ال ءاش  ام  وا  داعملا  یف  ءازجلا  و   ) .اهمومغب اجوزمم  اهرورـس  اهنحمب و  اطولخم  ایندـلا  میعن  نورت  کلذ  لـجا  نمف  راـنلا - یه  و 
تاوامـسلا و تماد  ام  اهیف  نیدـلاخ  قیهـش  ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذـلا  اماف   ) یلاـعت هلوق  یلا  هراـشا  هنوک  رهاـظلا  ملعن )
ام الا  ضرالا  تاوامـسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدـلاخ  هنجلا  یفف  اودعـس  نیذـلا  اما  دـیری و  امل  لاعف  کبر  نا  کبر  ءاش  ام  الا  ضرالا 
نا ال )  ) یمزلا نیثب  هنیثبل : لیمج  لاق  هب ) کتلاهج  یلع  هلمحاف  کلذ  نم  یـش ء  کیلع  لکـشا  ناف  (. ) ذوذجم ریغ  ءاطع  کبر  ءاش 

نوملعت مکتاهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  ( ) تملع مث  الهاج  تقلخ  ام  لوا  کـناف   ) نوعم يا  نیـشاولا  هرثک  یلع  هتمزل  نا  ـال ) )
ریبکلا و تیمت  تیـضق ، امب  تیـضر  بر ! ای  لاق : یـسوم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  و  الیلق .) الا  ملعلا  نم  متیتوا  اـم  و  اـئیش )

یف .لیفکلا و  معن  تنا و  لیکولا  معنف  بر ، اـی  یلب  لاـق : ـالیفا ؟ اـقزار و  مهل  یناـضرت  اـما  یـسوم ! اـی  یلاـعت : لاـقف  .ریغـصلا  یقبت 
لفطلا توم  یلا  نوریشی  نورضاحلا - هیلع  زماغتف  لفط  ءازع  ربکلا - نم  شعتری  وه  و  یطـساولا - یلع  نب  دمحم  رـضح  مجعملا :) )

نیب خیـشلا  لخد  اذا  لاق : مهل و  نطفتف  هتایح - ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) لوط و 
نیب ام  رهد و  نبال  لق  رهش و  نبال  لقف  ریبکلا  شاع  ریغـصلا و  یفوت  ذا  هللا  یلع  اضارتعا  تیار  ریغـص  لفط  تام  دق  ءازع و  بابـشلا 

ضعب یف  هثداحلا  تافالا  هذـه  لاهجلا  نم  سانا  ذـختا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  لـضفملا :) دـیحوت   ) یف ریـصملا و  اذـه  کـلذ 
، ءانفلا توملا و  بئاصملا و  هراکملا و  هیوناملا  هلطعملا و  ترکنا  و  ریبدـتلا ، دـمعلا و  قلاخلا و  قلخلا و  دوحج  یلا  هعیرذ  ناـمزالا 

رثکا وه  ام  نوکی  ملف ال  ربدم  قلاخ و  نکی  مل  نا  هنا  دارجلا : دربلا و  ناقریلا و  ءابولا و  لثمک  تافالا  هذه  رکنا  نم  باوج  یف  لاقیف 
و الصا ، عولطلا  نع  سمشلا  فلختت  و  الفس ، بهذت  ضرالا و  يوهت  ضرالا و  یلع  ءامسلا  طقـست  نا  کلذ  نمف  عظفا ، اذه و  نم 

.اهقرغیف ضرالا  یلع  رحبلا  ءام  ضیفی  دسفت و  و  ءایشالا ، محت  یتح  حیرلا  دکرت  و  هفشلل ، ءام  دجوی  یتح ال  نویعلا  راهنالا و  فجت 
نییاحالا یف  ثدحت  لب  ملاعلا ، یف  ام  لک  حاتجت  یتح  دتمت  مودـت و  اهلاب ال  ام  ههبـشا  ام  ءابولا و  نم  اهانرکذ  یتلا  تافالا  هذـه  مث 

و هراوب ، هیف  ناک  اهنم  یـش ء  هیلع  ثدح  ول  یتلا  هلیلجلا  ثادحالا  کلت  نم  ظفحی  ناصی و  ملاعلا  نا  يرت  الفا  عفرت ، نا  ثبلت  مث ال 
نوکیف مهنم ، طونقلا  دـنع  مهنع  فشکت  لب  تافالا  هذـه  مودـت  مث ال  مهمیوقت  سانلا و  بیداتل  هریـسیلا  تافالا  هذـهب  انایحا  عذـلی 

ناک نا  لوقی  امهالکف  سانلا ، بیـصت  یتلا  بئاصملا  هراکملا و  اضیا  هینانملا  ترکنا  .همحر و  مهنع  اهفـشک  هظعوم و  مهب  اهعوقو 
( ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رومـالا هذـه  هیف  ثدـحت  ملف  میحر  فوور  قلاـخ  ملاـعلل 

اذکه ناک  ول  و  ردک ، لک  نم  ایفاص  ایندلا  هذه  یف  ناسنالا  شیع  نوکی  نا  بجی  هنا  یلا  بهذـی  لوقلا  اذـهب  لئاقلا  و  ههورکملا ؟
هدجلا و یف  اشن  نم  نیفرتملا و  نم  اریثک  يرت  يذـلاک  ایند ، نید و ال  یف  هل  حلـصی  ام ال  یلا  رـشالا  وتعلا و  نم  جرخی  ناسنالا  ناک 

نا هیلع  بجی  هنا  وا  هب ، لزنی  اهورکم  نا  وا  هسمی  اررـض  نا  وا  بوبرم ، هنا  رـشب و  هنا  یـسنی  مهدـحا  نا  یتح  هیلا ، نوجرخی  نمـالا 
اهضضم دجو  هراکملا و  هتضع  اذاف  بورکم ، یلع  فطعتی  وا  فیعض  یلع  ننحتی  وا  یلتبمل  یثری  وا  اریقف  یـساوی  وا  افیعـض  محری 
نایبصلا هلزنمب  هیذوملا  رومالا  هذـهل  نورکنملا  .هیلع و  بجی  ناک  امم  ریثک  یلا  عجر  و  لفغ ، هلهج و  ناک  امم  اریثک  رـصبا  ظعتا و 
اوغرفتی نا  نوبحی  و  لمعلا ، بدالا و  نوهرکتی  و  هراضلا ، همعطالا  نم  مهعنم  نم  نوطخـستی  و  هعـشبلا ، هرملا  هیودالا  نومذی  نیذلا 
هذیذللا همعطالا  مهبقعت  ام  و  هداعلا ، وشنلا و  ءوس  نم  هلاطبلا  هیلا  مهیدوت  ام  نوفرعی  برـشم و ال  معطم و  لک  اولانی  هلاطبلا و  وهلل و 
بیـصت یتلا  تافالاب  ءالوه  قلعتی  دـق  .هعفنملا و  نم  هیودالا  یف  حالـصلا و  نم  بدالا  یف  مهلام  و  ماقـسالا ، ءاودـالا و  نم  هراـضلا 

لاقیف هیف ؟ هجحلا  ام  میکحلا و  ریبدـت  یف  اذـه  زوجی  فیک  اولاقف : اهنم ، رجافلا  ملـسی  ربلا و  اهب  یلتبی  وا  رجاـفلا ، ربلا و  معتف  ساـنلا 
يذلا ناف  نوحلاصلا  اما  امهیلک ، نیفنـصلل  احالـص  کلذ  لعج  یلاعت  هناف  حـلاطلا  حـلاصلا و  لانت  تناک  نا  تافالا و  هذـه  نا  مهل :

اذا اذه  لثم  ناف  نوحلاطلا  اما  و  ربصلا ، رکشلا و  یلع  کلذ  مهودحیف  مهمایا  فلاس  یف  مهدنع  مهبر  معن  مهدزی  اذه  نم  مهبیـصی 
نماثلا و لصفلا   ) یف احالص  نیفنصلا  نم  مهنم  ملس  نمل  لعجی  کلذک  و  شحاوفلا ، یصاعملا و  نع  مهعدر  مهترش و  رسک  مهلان 
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نودادزی حالـصلا و  ربلا و  نم  هیلع  مه  امب  نوطبتغی  مهناف  راربالا  اما  کلذ ، ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
هفارلا یلع  کلذ  مهـضحیف  قاقحتـسا ، ریغ  نم  همالـسلاب  مهیلع  هلوطت  مهبر و  هفار  نوفرعی  مهناف  راـجفلا  اـما  و  هریـصب ، هبغر و  هیف 

یف هب  نولتبی  امیف  کلوق  امف  مهلاوما  یف  ساـنلا  بیـصت  یتلا  تاـفالا  هذـه  لوقی  ـالئاق  لـعل  .مهیلا و  ءاـسا  نمع  حفـصلا  ساـنلاب و 
، اعیمج نیفنصلل  احالص  اذه  یف  لعج  یلاعت  هللا  نا  هل : لاقیف  فسخلا ؟ لیسلا و  قرغلا و  قرحلا و  لثمک  مهفلت  هیف  نوکیف  مهنادبا ،

نم کلذ  یف  مهل  املف  راجفلا  اـما  و  اـههراکم ، نم  هاـجنلا  اـهفیلاکت و  نم  هحارلا  نم  ایندـلا  هذـه  هقراـفم  یف  مهل  اـملف  راربـالا  اـما 
اهلک رومالا  هذه  فرصی  دق  هتردق  هتمکحب و  هرکذ  یلاعت  قلاخلا  نا  لوقلا : هلمج  .اهنم و  دایدزالا  نع  مهسبح  مهرازوا و  صیحمت 

ربدملا لعفی  کلذکف  عفانملا ، بورـض  یف  اهلمعتـسا  قیفرلا و  عناصلا  اهذخا  هرجـش  حیرلا  تعطق  اذا  هنا  امکف  هعفنملا ، ریخلا و  یلا 
یلع ثدـحت  مل  و  لاـق : ناـف  .هعفنملا  ریخلا و  یلا  اـعیمج  اهریـصیف  مهلاوـما ، مهنادـبا و  یف  ساـنلاب  لزنت  یتـلا  تاـفالا  یف  میکحلا 

یف داهتجالا  نع  حـلاصلا  رتفی  یـصاعملا و  بوکر  یف  رجافلا  غلابیف  همالـسلا ، لوط  نم  یـصاعملا  یلا  اونکری  الیکل  هل : لیق  سانلا ؟
مههبنت مهعدرت و  مهیلع  ثدحت  یتلا  ثداوحلا  هذه  و  هعدلا ، ضفخلا و  لاح  یف  سانلا  یلع  نابلغی  اعیمج  نیرمالا  نیذه  ناف  ربلا ،

نافوطلاب و راوبلا  مهیلع  بجو  یتح  نامزلا  لوا  یف  سانلا  الغ  امک  هیـصعملا  نایغطلا و  یف  اولغل  اهنم  اولخ  ولف  مهدشر ، هیف  ام  یلع 
دـمعلل و نودـحاجلا  هدـقتنی  امم  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .مهنم ضرـالا  ریهطت 

نا یغبنیف  تافالا ، هذه  نم  نیئربم  ایندلا  هذـه  یف  نیدـلخم  سانلا  نوکی  نا  یغبنی  هنا  یلا  نوبهذـی  مهناف  ءانفلا ، توملا و  ریدـقتلا ،
نکت ملا  مهنم ، دحا  تومی  نوقبی و ال  هلخدـی  ملاعلا و  لخد  نم  لک  ناک  ول  تیارفا  هلوصحم ، ام  رظتنیف  هیاغ  یلا  رمالا  اذـه  قاسی 

نکاـسملا و یف  نوسفاـنتی  ـالواف  ـالوا  مهینفی  توملا  مهناـف و  شیاـعملا ، عرازملا و  نکاـسملا و  مهزوعت  یتح  مهب  قیـضت  ضرـالا 
ناک نوتومی و  نودـلوی و ال  اوناک  ول  مهلاح  تناک  فیکف  ءامدـلا ، مهنم  کفـست  بورحلا و  کـلذ  یف  مهنیب  بشنت  یتح  عرازملا 
نع دـحال  جرفا  و ال  هلانی ، یـشب ء  مهنم  دـحاولا  عنق  امل  نوتومی  مهناب ال  اوقثو  ولف  بولقلا ، هواسق  هرـشلا و  صرحلا و  مهیلع  بلغی 
لاط نم  هایحلا  لمی  دق  امک  ایندلا ، روما  نم  یش ء  لک  هایحلا و  نولمی  اوناک  مث  هیلع ، ثدحی  امم  یش ء  نع  الـس  هلاسی و ال  یش ء 

وتوملا ال اونمتی  یتح ال  باصوالا  هراکملا و  مهنع  عفری  هنا  یغبنی  ناک  هنا  اولاق : ناـف  .ایندـلا  نم  هحارلا  توملا و  ینمتی  یتح  هرمع 
ناک هنا  اولاق : نا  .نیدـلا و  ایندـلا و  داسف  هیف  ام  یلع  مهل  لماحلا  رـشالا  وتعلا و  نم  هیلا  مهجرخی  ناک  ام  انفـصو  دـقف  .هیلا  اوقاتـشی 

همعنب عاتمتسالا  ملاعلا و  لوخد  قلخلا  اذه  رثکا  مرحی  ناک  نذا  مهل : لیق  .شیاعملا  نکاسملا و  مهنع  قیضت  الیک  اودلاوتی  الا  یغبنی 
یف قلخی  نا  یغبنی  ناک  هنا  اولاق : ناف  .نولـسانتی  نودـلاوتی و ال  دـحاو ال  نرق  الا  لخدـی  مل  اذا  اعیمج  نیرادـلا  یف  هبهاوم  یلاـعت و 

نکاسملا و قیـض  نم  انرکذ  ام  یلا  رمالا  عجر  مهل : لاقی  .ملاعلا  ءاضقنا  یلا  قلخی  قلخ و  اـم  لـثم  ساـنلا  نم  دـحاولا  نرقلا  کـلذ 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) تابارقلاب سنالا  عضوم  بهذـل  نولـسانتی  ـال  نودـلاوتی و  ـال  اوناـک  ول  مث  .مهنع  شیاـعملا 

لیلد اذه  یفف  مهب ، رورـسلا  دالوالا و  هیبرت  عضوم  دئادشلا و  دنع  مهب  راصتنالا  ماحرالا و  يوذ  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
ههج نم  ریبدتلا  یلع  نعطی  انعاط  لعل  .لوقلا و  يارلا و  نم  هفس  اطخ و  ریبدتلا  هب  يرج  ام  يوس  ماهوالا  هیلا  بهذت  ام  لک  نا  یلع 
ماسی ملظی و  فیعـضلا  بصغی و  ملظی و  يوقلاف  زب ، زع  نم  ایندلا  هذه  یف  سانلا  يرن  نحن  ریبدت و  انهه  نوکی  فیک  لوقیف : يرخا 

یف ناک  ولف  هبوقعلاب ، لجاعی  مل  امرحم  کهتنا  وا  هشحاف  بکر  نم  و  هیلع ، عسوم  یفاعم  قساـفلا  یلتبم و  ریقف  حـلاصلا  و  فسخلا ،
ملظ نم  عنمی  يوقلا  ناـک  مورحملا و  وه  حـلاطلا  قوزرملا و  وـه  حـلاصلا  ناـکف  مئاـقلا ، ساـیقلا  یلع  رومـالا  ترجل  ریبدـت  ملاـعلا 

لـضف يذلا  ناسحالا  عضوم  بهذل  اذکه  ناک  ول  اذـه  نا  کلذ : باوج  یف  لاقیف  .هبوقعلاب  لجاعی  مراحملل  کهتنملا  فیعـضلا و 
سانلا راصل  و  یلاعت ، هللا  دـعو  امب  هقث  باوثلل و  اباستحا  حـلاصلا  لمعلا  ربلا و  یلع  سفنلا  لمح  و  قلخلا ، نم  هریغ  یلع  ناسنالا  هب 
لمعی دـحا  نکی  مل  و  کلذ ، یلع  میقتـستف  هعاسف  هعاس  اهنم  دـحاو  لکب  اهیف  عملی  فلعلا و  اصعلاب و  ساـست  یتلا  باودـلا  هلزنمب 
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یلع الا  لمعی  باغ و ال  ام  فرعی  مث ال  مئاهبلا ، دـح  یلا  هیناـسنالا  دـح  نع  مهجرخی  اذـه  ناـک  یتح  باـقع ، وا  باوثب  نیقی  یلع 
نم عنتمملا  نوکی  و  ایندلا ، هذه  یف  هعـسلا  قزرلل و  لمعی  امنا  حـلاصلا  نوکی  نا  اذـه  نم  ثدـحی  ناک  و  ایندـلا ، میعن  نم  رـضاحلا 

رـضاحلا ال یلع  يرجت  اـهلک  ساـنلا  لاـعفا  نوکت  یتح  هتعاـس  نم  هب  لزنت  هبوقع  بقرتـل  کـلذ  نع  فکی  اـمنا  شحاوفلا  ملظلا و 
نم نعاطلا  اهرکذ  یتلا  رومالا  هذـه  نا  عم  .اهیف  مئادـلا  میعنلا  هرخالا و  باوث  نوقحتـسی  هللا و ال  دـنع  اـمب  نیقیلا  نم  یـش ء  هبوشی 

نماثلا و لصفلا  ، ) موهفم رمالا  انایحا و  کـلذ  یلع  يرجت  لـب  هساـیق ، فـالخ  یلع  هیراـجب  تسیل  ءـالبلا  هیفاـعلا و  رقفلا و  ینغلا و 
الیک و  ریبدـتلا ، نم  بورـضب  لاملا  نوقزری  نیحلاصلا  نم  اریثک  يرن  دـقف  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

قاسفلا نم  اریثک  يرت  و  حالـصلا ، یلع  قسفلا  نورثویف  نومورحملا  مهراربـالا  نوقوزرملا و  مهراـفکلا  نا  ساـنلا  بولق  یلا  قبـسی 
هیتلاب و رـصنتخب  قرغلاب و  نوعرف  لجوع  امک  مهـسفنا ، یلع  ساـنلا و  یلع  مهررـض  مظع  مهناـیغط و  مقاـفت  اذا  هبوقعلاـب  نولجاـعی 

مل .دابعلا و  یلع  یفخت  بابـسال  هرخالا  رادـلا  یلا  باوثلاب  رایخالا  ضعب  رخا  هبوقعلاـب و  رارـشالا  ضعب  لـهما  نا  و  لـتقلاب ، سیبلب 
هورخا و ام  مهریخات  نوکی  لب  مهریبدـت ، لطبی  ـال  و  ضرـالا ، كولم  نم  نوکی  دـق  اذـه  لـثم  ناـف  ریبدـتلا ، لـطبی  اـمم  اذـه  نکی 

ارداق امیکح  اقلاخ  ءایـشالل  نا  بجوی  مهـسایق  دهـشت و  دهاوشلا  تناک  اذا  .ریبدتلا و  يارلا و  باوص  یف  الخاد  هولجع  ام  مهلیجعت 
و لهج ، اما  و  زجع ، اما  لالخ : ثالث  يدحاب  الا  هتعنص  لمهی  عناصلا  نوکی  نا  مهـسایق  یف  حلـصی  هناف ال  هقلخ ، ربدی  نا  هعنمی  امف 

هلیلجلا قئالخلا  هذـهب  یتای  نا  عیطتـسی  زجاعلا ال  نا  کلذ  .هرکذ و  یلاـعت  لـج و  زع و  هتعنـص  یف  لاـحم  اذـه  لـک  .هرارـش و  اـما 
نا بجو  اذکه  اذه  ناک  ذا  .اهئاشنا و  اهقلخل و  لواطتی  ریرـشلا ال  و  همکحلا ، و  باوصلا : نم  اهیف  امل  يدتهی  لهاجلا ال  و  هبیجعلا ،

كولملا ال ریبادت  نم  اریثک  ناف  هجراخم ، ریبدـتلا و  کلذ  هنک  كردـی  ناک ال  نا  و  هلاحم ، اهربدـی ال  قئالخلا  هذـهل  قلاخلا  نوکی 
دهاشلا و  باوصلا : یلع  امئاق  دجو  هببـس  فرع  اذاف  مهرارـسا ، كولملا و  رما  هلخد  فرعت  اهنال ال  هبابـسا ، فرعت  هماعلا و ال  هفرعت 

کلذـب و هیلع  یـضقت  نکت  ملا  دراب ، وا  راح  هنا  ثالث  وا  نیتهج  نم  کل  نیبتف  همعطالا  هیودالا و  ضعب  یف  تککـش  ول  .هنحمل و 
نماثلا لصفلا   ) هریثکلا دهاوشلا  هذه  عم  ریبدـتلا  قلخلاب و  ملاعلا  یلع  نوضقی  هلهجلا ال  ءالوه  لاب  امف  کسفن ، نع  هیف  کشلا  یفنت 
الکـشم هیف  ام  ملاعلا و  فصن  ناک  ول  .هرثک و  یـصحی  امم ال  اهنم  رثکا  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - و 

نم هیف  رهظی  ام  رخالا و  فصنلا  یف  ناـک  هنـال  لاـمهالاب ، ملاـعلا  یلع  یـضقی  نا  بدـالا  تمـس  يارلا و  مزح  نم  ناـک  اـمل  هباوص 
یتح ال باوصلا ،: هیاغ  یلع  دجو  شتف  اذا  هیف  ناک  ام  لک  فیک و  هیضقلا ، هذه  یلا  عرـستلا  نع  مهولا  عدری  ام  ناقتالا  باوصلا و 

يراـجلا هیناـنویلا  ناـسلب  ملاـعلا  اذـه  مسا  نا  لـضفم  اـی  ملعا  .هنم و  بوصا  حـصا و  هقلخلا  هیلع  اـم  دـجو  ـالا  یـش ء  لاـبلاب  رطخی 
امل الا  مسالا  اذهب  هنومـسی  اوناکفا  همکحلا ، یعدا  نم  هفـسالفلا و  هتمـس  کلذک  و  هنیزلا ، هریـسفت  سومـسوق و  مهدـنع  فورعملا 

و باوصلا : نم  هیلع  وه  اـم  عم  هنا  اوربـخیل  هنیز  هومـس  یتـح  اـماظن  اریدـقت و  هومـسی  نا  اوضری  ملف  ماـظنلا ؟ ریدـقتلا و  نم  هیف  اوار 
یطخی و بیبطلا  نوری  مه  اطخلاب و  بطلا  هعانـص  یلع  نوضقی  ـال  موق  نم  لـضفم  اـی  بجعا  .ءاـهبلا  نسحلا و  هیاـغ  یلع  ناـقتالا 

اولسراف قلخلا  یف  اهعـضاوم  اولهج  همکحلا و  یعدا  نم  قالخا  نم  بجعا  لب  المهم ، ائیـش  نوری  لامهالاب و ال  ملاعلا  یلع  نوضقی 
هبسن یتح  قلخلا  یف  همکحلا  لئالد  نع  یمع  رارسالا و  ملع  یعدا  نیح  لوذخملا  نم  بجعلا  لب  الع ، لج و  قلاخلل  مذلاب  مهتنسلا 

كرـصب هیف  لضی  کیار و  هیف  ریحتی  رمالا و  نم  لهجت  ام  رثکا  ام  و   ) .میرکلا میلحلا  كرابت  لهجلا ، یلا  هقلاخ  بسن  اـطخلا و  یلا 
مالغلا و لتق  هنیفسلا و  قرخ  نم  رضخلا  لامعا  همکح  هرصب  مدع  هریحت و  هلهج و  نم  ع )  ) یسومل قفتا  امک  کلذ ) دعب  هرـصبت  مث 
نماـثلا و لـصفلا   ) اـی لاـق : دواد  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باـتک  یف  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .رادـجلا  هماـقا 
، کلذ قیطت  کنا ال  لاقف : .هب  یـضقا  یتح  كدنع  وه  امک  قحلا  ینرا  بر  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

ذخا اذـه و  ابا  لتق  یعدتـسملا  اذـه  نا  دواد  یلا  یحواف  هلام ، ذـخا  هنا  لجر  یلع  یعدتـسی  لجر  هءاجف  لعف ، یتح  هبر  یلع  حـلاف 
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نم هیلع  لخد  دواد و  غلب  یتح  اوثدحت  سانلا و  بجعف  هیلع ، یعدتـسملا  یلا  هعفدف  هلام  ذـخا  لتقف و  یعدتـسملاب  دواد  رما  و  هلام ،
رفعج یبا  نع  .نوفلحی و  یمسا  یلا  مهفضا  تانیبلاب و  مهنیب  مکحا  نا  هیلا  یحوا  مث  لعفف ، کلذ  عفری  نا  هبر  اعدف  هرک ، ام  کلذ 

یقلخ و نم  ادحا  هیلع  علطا  مل  ینتلاس  يذلا  نا  هیلا : یلاعت  یحواف  هرخالا  ایاضق  نم  هیضق  هیری  نا  هبر  لاس  دواد  نا  مالسلا :) هیلع  )
کلبق هلاسی  مل  ائیش  کبر  تلاس  دقل  هل : لاق  لیئربج و  هاتاف  هلاوس ، یف  داع  نا  کلذ  هعنمی  ملف  يریغ ، هب  یضقی  نا  دحال  یغبنی  ال 

هیـضقلا ادغ  کیلع  نادری  نیمـصخ  لوا  نا  تلاس ، ام  كاطعا  کتوعد و  هللا  باجا  دق  هللا  ریغ  هب  یـضقی  نا  دـحال  یغبنی  یبن و ال 
لخد باشلا  اذه  نا  خیشلا : لاقف  بنع ، نم  دوقنع  باشلا  عم  باشب و  قلعتم  خیش  هاتا  ع )  ) دواد حبصا  املف  هرخالا ، ایاضق  نم  امهیف 
لعف دـق  هنا  باشلا  رقاف  لوقت : ام  باشلل : دواد  لاـقف  .ینذا  ریغب  هذـخا  دوقنعلا  اذـه  ینذا و  ریغب  هنم  لـکا  یمرک و  برخ  یناتـسب و 

مل کبلق و  اهلمتحی  مل  مالغلا  خیشلا و  نیب  اهب  تیـضقف  هرخالا  ایاضق  نم  هیـضق  نع  کل  تفـشک  نا  ینا  یلاعت  هیلا  یحواف  کلذ ،
مهرد فلا  نیعبرا  هنم  ذخا  هناتسب و  بصغ  هلتقف و  هناتـسب  یف  مالغلا  اذه  یبا  یلع  محتقا  خیـشلا  اذه  نا  دواد ! ای  کموق ، اهب  ضری 

اذک و اذک و  عضوم  یف  رفحی  نا  هرم  ناتسبلا و  هیلا  عفدا  خیشلا و  قنع  برضی  نا  هرما  افیس و  باشلا  یلا  عفداف  هناتـسببناجیف  اهنفدف 
همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هیضقلا یضما  ربخلا و  مهربخا  هباحصا و  ءاملع  هیلا  عمج  دواد و  کلذ  نم  عزفف  .هلام  ذخای 
حفـس یف  ءام  نیعب  زاتجا  ع )  ) یـسوم نا  تاقولخملا :) بئاجع   ) نع .هیلا و  یلاعت  یحوا  اـم  یلع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 
ءاجف ارام ، بهذ  و  مهارد ، هیف  اسیک  هدـنع  كرت  نیعلا و  ءام  نم  برـشف  سراف  لبقا  ذا  یلـصیل  لبجلا  یقترا  مث  اـهنم  اـضوتف  لـبج 

یقلتسا مث  انه  اهعضوف  بطح  همزح  هسار  یلع  سوبلا و  رثا  هیلع  خیـش  هدعب  ءاج  مث  یـضم ، هذخاف و  سیکلا  يارف  منغ  یعار  هدعب 
لاقف هلتق ، یتح  هبرـضی  لزی  ملف  هب  هبلاطی  خیـشلا  یلع  لبقاف  هدـجی ، ملف  هسیک  بلطف  سرافلا  داع  یتح  الیلق  الا  ناک  امف  حـیرتسیل ،

نید سرافلا  یبا  یلع  ناک  سرافلا و  ابا  لتق  ناک  خیـشلا  نا  هیلا : یلاعت  هللا  یحواف  .رومالا  هذـه  یف  لدـعلا  فیک  بر ! اـی  یـسوم :
اومـصتعا و  ( ) کقلخ يذلاب  مصتعاف   ) .لداع مکح  انا  نیدلا و  یـضق  صاصقلا و  امهنیب  يرجف  سیکلا ، یف  ام  رادـقم  یعارلا  یبال 

مکبر نم  ناهرب  مکءاج  دق  سانلا  اهیا  ای  (، ) ریـصنلا معن  یلوملا و  معنف  مکالوم  وه  هللااب  اومـصتعا  و  (، ) اوقرفت اعیمج و ال  هللا  لبحب 
(، امیقتسم اطارـص  هیلا  مهیدهی  لضف و  هنم و  همحر  یف  مهبر  مهلخدیـسف  هب  اومـصتعا  هللااب و  اونمآ  نیذلا  اماف  انیبم  ارون  مکیلا  انلزناا 
نم لـه  مکییحی  مث  مکتیمی  مث  مکقزر  مث  مکقلخ  يذـلا  هللا  ( ) کـقزر و  (. ) میقتـسم طارـص  یلا  يدـه  دـقف  هللااـب  مـصتعی  نـم  (و 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) نوکرـشی امع  یلاعت  هناحبـس و  یـش ء  نم  مکلذ  نم  لعفی  نم  مکئاکرش 
هل نکیل  و  (. ) اهاسد نم  باخ  دق  اهاکز و  نم  حـلفا  دـق  اهاوقت  اهروجف و  اهمهلاف  اهاوس  ام  سفن و  و  ( ) كاوس و  ( ) ایندـلا نیدـلا و 

یلا هبغرلا  هریغل و ال  دبعتلا  زوجی  هنا ال  و  رصحلل ، هثالثلا  یف  فرظلا  میدقت  و  کفوخ ، يا : کتقفش ) هنم  کتبغر و  هیلا  كدبعت و 
لقن لب  تلق : .هغللا  لها  هرکنا  و  ینعمب ، تقفشا  تقفـش و  دیرد : نبا  لاق  يرهوجلا : لاق  و  اذه ، .یلاعت  هریغ  نم  هقفـشلا  هریغ و ال 

، قفشم اناف  تقفشا  الا  لاقی  اولاق ال  هغللا و  لها  لج  هرکنا  و  ینعمب ، تقفشا  تقفـش و  نا  موق  معز  لاقف ، هرکنا  ضعب و  نع  کلذ 
.تنض تلخب و  ینعمب  كاذف  لایعلا  دازلل  تقفش  امک  یبا  هظفاحم  وذ  یناف  رعاشلا : لوق  اماف 

هینغم

وه هناحبـس  هللا  خـلا ..) توملا  کلام  نا  ملعا  و  : ) ینعملا لاح ، الهاج  و  هیردـصم ، ام )  ) تقلخ ام  و  بارعالا : .کفوخ  کتقفـشو :
ایندلا تسیل  خلا ..) هللا  اهلعج  ام  یلع  الا  رقتـستل  نکت  مل  ایندـلا  نا  و   ) مقتنملا معنملا و  و  دـیعملا ، يدـبملا ء و  و  تیملا ، ییحملا و 

، هداملا هعیبط  یه  هذـه  وا  یلاعت ، هتمکح  تضق  اذـکه  باجیا ، ههج  و  بلـس ، ههج  هل  اهیف  یـش ء  لک  و  اـهلک ، ارـش  وا  اـهلک  اریخ 
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ریشت اذه  یلا  ..اهترارحب و  ناسنالا  برضت  دق  و  یضت ء ، سمـشلا  و  ماعطلا ، جضنت  بوثلا و  قرحت  رانلا  و  قرغ ، هایح و  هیف  ءاملاک 
سمشلاک هرش  نم  رثکا  هریخ  ناک  امف  اعم ، امهیلا  رظنلا  نم  دبال  و  بناج ، نود  بناج  یلع  زکری  نا  دحال  زوجی  .رقتستل و ال  هملک 

.ریثک و رـش  هیف  لیلق  رـشل  ریثکلا  ریخلا  كرت  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا رفعج  ماـمالا  لاـق  لاـحب ، هکرت  زوجی  ـال  ریخ  وهف  راـنلا  و 
، لمعلل اراد  ایندلا  لعج  یلاعت  هنا  يا  ( داعملا یف  ءازجلا  و   ) .هیالولا دیحوتلا و  هفـسلف  باتک  یف  لیـصفتلا  نم  وحنب  کلذ  نع  انملکت 

همحلا نا  یلا  ریـشی  ملعت ) امم ال  هللا  ءاش  ام  وا   ) لمع باسح و ال  ادـغ  و  باسح ، لمع و ال  مویلا  مامالا : لاق  .ءازجلل  اراد  هرخـالا  و 
هقدص بر  حلاص و  دوه و  موق  کلهاو  ، نوعرف حون و  موق  هناحبـس  قرغا  دقف  عاونالا ، نم  عونب  ایندلا  یف  ءازجلا  یـضتقت  دق  هیهلالا 

داعملا یف  ءازجلا  ءارضلا و  ءارسلا و  یف  همکحلا  هجو  کیلع  یفخ  و  کلذ ) نم  یش ء  کیلع  لکشا  ناف   ) اریبک ارـش  تعفد  هریغص 
ام یلا  ءاملعلا  ملعا  نع  یفخ  ام  سیق  ول  و  املع ؟ یـش ء  لکب  طاحا  قولخم  يا  و  لهجت ، ام  رکنت  ال  خـلا ..) کتلاهج  یلع  هلمحاف  )

.املع یندز  یبر  لق  .لامرلا و  عیمج  یلا  لمرلا  هبح  و  راحبلا ، هایم  یلا  هطقنلا  هبسنک  امهنیب  هبسنلا  ناکل  هل - رهظ 

هدبع

یف ءازجلل  اهباقعا  هرات و  ءالبلاب  رابتخالا  هرات و  هامعنلاب  نولتلا  نم  اهتعیبط  یف  هللا  عدوا  اـم  ـالا  ایندـلا  تبثت  ـال  ءاـمعنلا : نم  هیلع  … 
کفوخ يا  کتقفش  کتقفش : هنم  و  ارش …  رشلا  یلع  اریخ و  ریخلا  یلع  همایقلا  موی  داعملا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

و تسا ، وا  رایتخا  رد  مه  یگدنز  دـشاب  یم  وا  رایتخا  رد  گرم  هکنآ  نادـب  و  بایرد ، ار  مشرافـس  تیـصو و  نم  كرـسپ  يا  سپ 
يادخ زج  يرثوم  اهراک  رد  هصالخ   ) تسا هدنناهر  هدننک  راتفرگ  و  تسا ، هدننادرگزاب  هدننک  تسین  و  تسا ، هدننار  یم  هدـننیرفآ 

رب و  زیختسر ، زور  رد  شاداپ  شیامزآ و  اهـششخب و  زا  هداد  رارق  نآ  يارب  ادخ  هچنآ  رب  رگم  هدنامن  اجرب  اپ  ایند  و  تسین ) اتمه  یب 
( هکلب هدوبن ، تحلصم  تمکح و  يور  زا  هک  رادنپن   ) دش لکـشم  وت  رب  روما  زا  يزیچ  رگا  سپ  میناد ، یمن  هچنآ  زا  هتـساوخ  هچنآ 
هب وت  هک  يزیچ  تسا  رایـسب  هچ  و  يدـش ، اناد  سپ  يدوب  نادان  تشنیرفآ  راب  نیتسخن  رد  وت  اریز  رادـنپ ، نآ  هب  دوخ  یناداـن  رب  نآ 
انیب نآ  هـب  نآ  زا  سپ  تـسا ، هارمگ  نآ  رد  تیئاـنیب  و  هدوـب ، نادرگرـس  نآ  رد  تا  هشیدـنا  یناداـن و  نآ  تحلــصم ) تـمکح و  )

تیگدنب شتـسرپ و  دیاب  و  تیابیز ، مادنا  هدننیرفآ  هدنـشخب و  يزور  هدننک و  داجیا  تمحر ) نامـسیر   ) هب نز  گنچ  سپ  يدرگ ،
.دشاب وا  زا  تسرت  و  وا ، هب  تندروآور  و  وا ، يارب 

ینامز

، اهلیس اه ، هلزلز  دهدیم : هجوت  مینادیمن  ار  اهنآ  للع  هک  یثداوحب  تیـصو  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شون  شین و  يایند 
هک يدرف  اما  دشابیم  همه  زا  رت  هراچیب  تسا  دنمورین  يونعم  رظن  زا  هک  يدرف  .دـنادرگیم  ناریو  ار  يا  هقطنم  ناهگانب  اهنافوط و … 

ماهبا نیا  دهد و  حیضوت  ار  هتکن  نیمه  دهاوخیم  مالـسلا  هیلع  ماما  .دربیم  رـسب  شیاسآ  تمعن و  رد  تسا  تیـصعم  هانگ و  رد  قرغ 
راـیتخا رد  تبیـصم  تمعن و  تسوا ، تسدـب  ضرم  یتمالـس و  تسادـخ ، تسد  رد  نتفرگ  نداد و  ناـج  یتـقو  .دزاـس  فرطرب  ار 
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مینک كرد  مینادیمن  ار  نآ  هفـسلف  میرادن و  یهاگآ  هک  یلئاسم  رد  مینادـب  دـنمورین  میکح و  لداع ، ار  وا  رگید  فرط  زا  تسوا و 
دوخ كرد  دودـح  رد  میتسنادـیمن  ار  هچنآ  هفـسلف  ناـمز  رورم  هب  اـت  میئاـمن  دوخ  یناداـن  هب  فارتعا  مینک و  موکحم  ار  دوخ  دـیاب 

، نک موکحم  ار  دوخ  يوش و  هاگآ  ات  نک  ربص  ینادیمن  هک  اجنآ  دنکیم  شرافس  شدنزرفب  هکنیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  .مینک  فشک 
دیاب ار  یتحاران  شیاسآ و  الب ، تمعن و  هشیمه  ایند  هک  تسا  نیا  زمر  نآ  هتـشاد و  نایب  مینادـیم  ـالب  ار  نآ  اـم  هک  ار  یثداوح  زمر 
.دروآ یم  گنت  هب  ار  هعماج  يرگیغای  دـشاب ، شیاسآ  رد  همه  تخاون  کـی  رگا  .دـنامب  رارقرب  ناـهج  اـت  دـشاب ، هتـشاد  مه  راـنک 

هبرض نیاربانب ،

، تقیقح رد  دـنیآ  دوـخب  دـندرگ و  کـیدزن  ادـخب  دـنرادرب و  تسد  رورغ  زا  هـک  تـسا  هعماـجب  رادـشه  يارب  یئزج  یلک و  ياـه 
رد ار  هعماج  لک  تداعـس  ادـخ  هک  رظن  نیا  زا  .ددرگ و  ظفح  تکرح  لداعت  هک  دراد  زمرت  هبنج  نآ  دـنور  هب  تبـسن  ایند  بئاـصم 

، دـهاوخیم ار  نآ  یلک  رثا  دریگیم و  رظن  رد  هعماج  لکب  تبـسن  تسا  تداعـس  الب و  ام  رظنب  هک  ار  تداعـس  الب و  تسا ، هتفرگ  رظن 
رد یلو  دنک  باختنا  دیاب  مه  نازابرـس  زا  دهدب  دیاب  مه  هتـشک  دوش  زوریپ  ههبج  رد  دهاوخیم  هدـنامرف  .درادـن  یـصاخ  هورگب  رظن 

نازابرـس نـیا  .دراد  يرتـشیب  یگداـمآ  یحور  رظن  زا  رتـیوق و  یمـسج  يورین  رظن  زا  هـک  يدرف  رگم  درادـن ، یـصاخ  رظن  باـختنا 
دیآ دوخب  هعماج  ات  تسا  فطل  هعماج  لکب  تبـسن  میمان  یم  الب  ار  اهنآ  ام  هک  یثداوح  .دننکیم  نیمات  ار  همه  فده  هدـش  باختنا 

، درف نالف  هب  شاب  رادـیب  يارب  ادـخ  .تساـهنآ  يونعم  دادعتـسا  رطاـخب  یهاـگ  صاـخ  هقطنم  باـختنا  .دـشکب  تسد  فارحنا  زا  و 
هب اجنیا  تسا و  ملاس  مه  رهاظ  رظن  زا  لاح  نیع  رد  دنیبب و  یحور  هجنکش  رتشیب  هک  ار  شرکون  ای  دنزرف  دنکیم : ضیرم  ار  يرگید 
هک دـیرادیم  تسود  ار  يزیچ  یهاگ  تسا و  رتهب  امـش  يارب  هکیتروص  رد  دیدنـسپ ، یمنار  يزیچ  اـسب  هچ  : ) میـسریم هیآ  نیا  زمر 

( .دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  تسا  رش  امش  يارب 

، قلاخ هک  یئادخ  .تسا  هداد  هجوت  ناسنا  لیمکت  قزر و  تقلخب ، يراکزیهرپ  هب  هجوت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناهج  رب  ادـخ  ذوفن 
بلطم .دیسرت  وا  زا  مه  درک و  ادیپ  هجوت  واب  مه  درک ، تعاطا  وا  زا  دیاب  مه  دراد  طلست  ناهج  رب  تسا  رـشب  هدننک  لیمکت  قزار و 

ره دراد  رظن  تحت  ادخ  ارنآ  فلتخم  لحارم  هک  مدرم  یقبام  تقلخب  هراشا  هچ  مینادب و  مدآ  تقلخب  هراشا  هچ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا ناهج  لماوع  اههاگتسد و  مامت  رب  ادخ  ذوفن  نآ  دنکیم و  تیاده  ار  ام  عوضوم  کیب  ود 

يزاریش دمحم  دیس 

امل داضت  هنا ال  و  یلاعت ، هتافـص  نایب  یف  عورـش  اذه  و  هایحلا ) کلام  وه  توملا  کلام  نا  ملعا  یتیـصو و  ینبای   ) ملعت يا  مهفتف ) )
نا ال  مهل ، تیمملا ) وه   ) سانلل قلاخلا ) نا  و   ) دـحاو هلا  نم  فالتخالا - نم  امهنیب  ام  یلع  توملا - هایحلاف و  داضم ، هنا  مهوتی  دـق 

، دئادشلاب ناحتمالا  ءالتبالا  یفاعملا ) وه  یلتبملا  نا  و   ) هرخالا یف  مهل  دیعملا ) وه   ) رـشبل ینفملا ) نا  و   ) اتیمم رخآ  و  اقلاخ ، كانه 
نا يا  ءالتبالا ) ءامعنلا و  نم  هیلع  هللا  اهلعج  ام  یلع  الا  رقتـستل  نکت  مل  ایندـلا  نا  و   ) .ءالتبالا نم  یجنمب  ناسنالا  نوک  تاـفاعملا  و 

و  ) یلاعت هللا  هئیـشم  نع  فلختلا  نکمی  و ال  کلذ ، اهل  ءاش  یلاـعت  هناـف  هناحبـس ، هللا  ءاـش  اـمک  هدـشلا ، همعنلا و  نیب  حوارتت  ایندـلا 
ام وا   ) ءازجلا راد  ایندـلا  لعجی  نا  ءاشی  مل  هناف  هرخالا ، یف  اولمع ، ام  یلع  سانلا ، يزاجی  نا  هناحبـس  هللا  ءاش  يا  داـعملا ) یف  ءازجلا 
هنم اهلک  نوکلا  روما  ناب  ناعذا  اذـه  و  املع ، اهب  طیحن  امم ال  اهلاوحا  رئاس  ام  هللا  ءاش  اـم  یلع  ایندـلا  نوکت  يا  ملعن ) ـال  اـمم  ءاـش 

تیمملا و هدـحو  نکمی  فیک  لوقت  ناک  کلذ ) نم  یـش ء  کـیلع  لکـشا  ناـف   ) .اهلیدـبت اـهرییغت و  یلع  دـحال  هوق  ـال  هناـحبس ،
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الا و  لهاج ، انا  لق : يا  هب ) کتلاهج  یلع  هلمحاف   ) تالاکشالا هبـشا ن  ام  وا  هیلع ؟ یه  امع  ایندلا  رییغت  نکمی  فیک ال  وا  ییحملا ،
يذلا ال یشلا ء  اذه  لمحا  و  ایجیردت ، ءایشالا  تملع ) مث  الهاج  تقلخ  تقلخ ، ام  لوا  کناف   ) مالـسلا هیلع  یبا  ینربخا  امکرمالاف 
و ( ؟ وه فیک  کیار ) هیف  ریحتی  و   ) تالاهجلا کلتک  اضیا  اذـه  نکیلف  رمالا ) نم  لهجت  امرثکا  اـم  و   ) .اـضیا کـتلاهج  یلع  همهفت 

کلت لثم  کل ، ترکذ  امب  کـلهج  نکیلف  کـلذ ) دـعب  هرـصبت  مث   ) کتریـصب کـسفنل  کـلذ  فرعی  ـال  يا  كرـصب ) هیف  لـضی 
يا كاوس ) کقزر و  کـقلخ و  يذـلاب   ) ذـل و  کـسمت ، يا  مصتعاـف )  ) .لـیلد ـالب  دوحجلا ، راـکنالاب و  لـجعتت  ـال  و  تـالاهجلا ،

و  ) هیدل هفلازلا  هدنع و  هوظحلا  یف  بغرت  ناب  کتبغر ) هیلا  و   ) کتعاط کتدابع و  يا  كدبعت ) هل  نکیل  و   ) الدـتعم اعنـص  کعنص 
کفوخ يا  کتقفش ) هنم 

يوسوم

ینفملا نا  و  تیمملا ، وه  قلاخلا  نا  و  هایحلا ، کلام  وه  توملا  کـلام  نا  ملعا  و  یتیـصو ، ینب  اـی  مهفتف   ) .معنتلا عتمتلا و  ءاـمعنلا :
یف ءازجلا  ءـالتبالا و  ءاـمعنلا و  نم  هیلع  هللا  اـهلعج  اـم  یلع  ـالا  رقتـستل  نکت  مل  ایندـلا  نا  و  یفاـعملا ، وه  یلتبملا  نا  و  دـیعملا ، وه 

، تملع مث  الهاج  هب  تقلخ  ام  لوا  کناف  کتلاهج ، یلع  هلمحاف  کلذ  نم  یش ء  کیلع  لکشا  ناف  ملعت ، امم ال  ءاش  ام  وا  داعملا ،
کقزر و کقلخ و  يذـلاب  مصتعاف  کلذ  دـعب  هرـصبت  مث  كرـصب  هیف  لضی  و  کیار ، هیف  ریحتی  رمـالا و  نم  لـهجت  اـم  رثکا  اـم  و 

یف هعم  شیعت  یهف  هادع ، امع  تعطقنا  هللااب و  همئالا  بولق  تقلعت  دقل  کتقفـش ) هنم  کتبغر و  هیلا  كدـبعت و  هل  نکیل  و  كاوس ،
دقل ملالا ، هذـللا و  یف  برـشلا ، لکالا و  دـنع  عراـشلا ، تیبلا و  یف  راـهنلا ، لـیللا و  یف  نلعلا ، رـسلا و  یف  اـهدوجو ، تاـظحل  لـک 

یف هوحن  تهجوت  و  یش ء ، لک  هتلوا  هللااب و  تلـصتا  دق  بولقلا  هذه  نا  هللا …  ریغ  اهیف  يرت  بیراحم ال  یلا  بولقلا  کلت  تلوحت 
سافنالا هذه  نا  توملا …  هدیب  نا  امک  هایحلا ، هدیب  و  یهنلا ، قح  هل  امک  رمالا ، قح  هلف  قلطملا ، مامذـلا  هتطعا  اهنا  یـش ء …  لک 

هیرارمتـسا هایحلا و  بح  هزیرغ  نا  ماظعلا …  همئالا  ءالوه  طخ  یلع  نیرئاسلا  نیعیطملا و  نیبحملا و  سوفن  لک  یف  تسرغ  هیلاـعلا 
، هیلع لصح  لاع  ماقم  وا  هزاح ، عیفر  فرـش  وا  هبـستکا ، لام  وا  اهکلم ، ضرا  نع  یلختی  دقف  ناسنالا ، هیلا  رظنی  ام  مها  اهیف  ماودـلا 

لتقلا لکـشی  هنال  توملا  انم  نوریثکلا  ضفری  هتایح …  نع  لزاـنتی  نا  ضفری  هنکل  و  دابعتـسالا ، لذـلا و  رقفلاـب و  یـضری  دـق  لـب 
تالاسرلا باحصا  نم  سانلا  ضعب  يرن  انه  نمف  هایحلا …  یف  یش ء  لک  تاف  هیلع  یضق  اذا  .اهتیرارمتسا و  یلع  ءاضقلا  و  هایحلل ،

رخآ ضعب  كانه  و  يزخلا …  قرع  لذـلا و  راحب  یف  ول  مایا و  هعـضب  شیعلاب  مهیلع  هاغطلا  نمی  نا  لباقم  مهتلاـسر  نع  نولزاـنتی 
سفن یلع  اظفح  هقحلت و  هیذا  نم  افوخ  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نع  لزاـنتی  هنع و  حاـصفالا  قحلا و  یف  مـالکلا  یقوتی 

نیلـسرملا و ءایبنالا و  لتق  لب  دابعلا ، دالبلا و  رامعتـسا  دابعلا و  دابعتـسا  شحاوفلا و  عویـش  داسفلا و  راشتنا  نا  هاـیحلا …  اـهل  دـیری 
نود تایـصخشلا  تاسدقملا و  هذه  لکب  اهلجا  نم  نوحـضی  مهنا  اهنوکلمی ، سفن  نم  سانلا  ضعب  دـنع  نوها  نیحلاصلا  ءامعلا و 

و هللا ، یلا  ههجوی  نا  دیری  هتیوه ، و  هتلئاع ، و  هئامتنا ، نع  رظنلا  عطقب  ناسنالا  اذه  هجوی  وا  دـیری  انه  مامالا  نا  هرارم …  وا  جرح  يا 
اذهل قلطملا  هللا  هیکلام  هقمع  هنادجو و  یف  هریمـض و  یف  ناسنالا و  اذه  یعو  یف  بکـسی  نا  دـیری  هنا  هب …  هتقالع  يوقی  هطبری و 

قح کلمی  امک  تامملا  قح  کلمی  يذلا  هدح  هللااف و  هایحلا …  بلس  یلع  یلوتست  امک  ءایحالا  یلع  یلوتـست  یتلا  هتیکلم  ناسنالا 
نکی مل  امک  هایحلا  هذـه  بلـس  یف  قح  نیعمتجم …  سانلا  لکل  و ال  هنعارفلل …  و ال  هربابجلل …  و ال  هاغطلل …  سیل  هاـیحلا … 

تم ناسنالل  لوقی  يذـلا  هدـحو  هداـعالا  ءاـنفلا و  هاـیحلا و  توملا و  هدـیب  يذـلا  وه  هدـحو  یلاـعت  هللا  اـهتبه …  قح  لـبق  نم  مهل 
هایحلا متت  امک  ءانفلا  متی  هقلطملا ، هئیـشملا  نع  ریبعتلا  اهب  متی  نا  نکمی  هملک ، رـصخا  نک )  ) هملکب ایحیف …  یحا  لوقی  و  تومیف ،
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یلا نا  و  ( ) ریـصملا انیلا  تیمن و  ییحن و  نحن  انا  : ) یلاعت هلوق  یف  میرکلا  نآرقلا  هیلا  راشا  ام  اذه  هللا و  دـیب  هایحلا  توملا و  نا  … 
هیف بیر  همایقلا ال  موی  یلا  مکلعجی  مث  مکتیمی  مث  مکیحی  هللا  لق  ( ) ایحا تاما و  وه  هنا  یکبا و  کحضا و  وه  هنا  یهتنملا و  کبر 
هنا یعدا  هرـصع  هنعارف  نم  نوعرف  نیب  میهاربا و  نیب  يرج  يذـلا  راوحلا  انیلا  لقنی  یلاعت  هللا  نا  و  نوملعی .) ـال  ساـنلا  رثکا  نکل  و 

لجرلا کلذ  هصق  انیلا  لقنی  امک  همحفا ، هتجح و  لیلخلا  میهاربا  هیلع  در  فیک  و  اهیلع ، یضقی  نا  عیطتسی  امک  هایحلا  هبه  عیطتـسی 
يذـلا یلا  رت  ملا  : ) یلاعت لاق  هرامح ، نم  هسفن و  نم  ایح  ـالثم  هللا  هاـطعاف  هللا ، اـهییحی  فیک  بجعتف  هیواـخلا  هبرقلا  یلع  رم  يذـلا 

یتای هللا  ناف  میهاربا  لاق  تیما ، ییحا و  انا  لاق : تیمی  ییحی و  يذـلا  یبر  میهاربا  لاق  ذا  کـلملا  هللا  هاـتآ  نا  هبر  یف  میهاربا  جاـح 
هیواخ یه  هیرق و  یلع  رم  يذلاک  وا  (. ) نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  اورفک  يذلا  تهبف  برغملا  نم  اهب  تاف  قرـشملا  نم  سمـشلاب 
تثبل لب  لاق : موی  ضعب  وا  اموی  تثبل  لاق : تثبل  مک  لاق  هثعب  مث  ماع  هئم  هللا  هتاماف  اهتوم ، دعب  هللا  هذه  ییحی  ینا  لاق : اهشورع  یلع 

مث اهزـشنن  فیک  ماظعلا  یلا  رظنا  و  سانلل ، هیآ  کلعجنل  كرامح و  یلا  رظنا  و  هنـستی ، مل  کبارـش  کماعط و  یلا  رظناـف  ماـع  هئم 
عونخلا و لذلا و  نم  ناسنالا  اذه  ررحی  نا  دیری  نینموملاریما  نا  ریدق .) یـش ء  لک  یلع  هللا  نا  ملعا  لاق  هل  نیبت  املف  امحل  اهوسکن 

الف اهکلمی ، يذـلا  وه  و  هللا ، دـیب  هذـه  تناـک  اذا  و  هللا ، دـیب  توملا  هاـیحلا و  نا  هعور  یف  ءاـقلالا  قیرط  نع  مالـستسالا  هیدوبعلا و 
نا یلع  بلقلا  دقعی  و  ازرح ، افهک و  هذختی  هیلا و  یجتلی ء  هللااب و  مصتعی  نا  هیلع  نا  لب  اهیلع ، ادحا  فاخی  نا  قولخملا  اذهل  زوحی 
! ءاذیالا ریثاتلا و  نع  هعنمی  نا  هللا  دارا  اذا  هریغ  یلع  رثوی  نا  عیطتسی  نل  هناف  رکم  هلیح و  نم  کلتما  هوق و  نم  یطعا  امهم  ناسنالا 

ال لوقی : ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نعف  نیموصعملا - …  نع  دراولا  ثیدحلا  هیلا  راشا  ام  اذـه  و 
.لج زع و  هللا  وه  عفانلا  راضلا  نا  هبیـصیل و  نکی  مل  هاطخا  ام  نا  و  هئطخیل ، نکی  مل  هباصا  ام  نا  ملعی  یتح  نامیالا  معط  دـبع  دـجی 

بیطلا یلا  انعوجرک  هریغ  یلا  انعوجر  ینعم  امف  ءالتبالا ، و  هاناعملا ، توملا  هایحلا و  هللا …  یلا  عجری  هلک  رمالا  ناک  اذا  تلق : ناـف 
نم هانقحلت  نا  نکمی  یتلا  ریذاحملا  عفد  یلا  انعوجر  هبلط و  حـبرلا و  هدارا  دـنع  باستکالا  هراـجتلا و  یلا  اـنعوجر  ضرملا و  دـنع 

يذلا وه  هنا  رابتعاب  هللا  یلا  عوجر  بابسالا  کلت  یلا  انعوجر  نا  انلق : رمی …  لازلز  وا  رخی  طئاح  وا  رصی ، فقس  تحت  انئاقب  ءارج 
حبرلا و لجا  نم  ضرالا  بکانم  یف  یعـسلا  انم  بلط  يذـلا  وه  یلاعت  هنا  اهرثال ، ءافتقالاب  یـصوا  و  اهعابتاب ، رما  ناسنالل و  اهرف  و 

هققحم تناـک  یتـلا  بابـسالا  عیمج  اذـکه  و  ضرملا ، لوصح  دـنع  بیبـطلا  یلا  هدوعلاـب  اـنرما  يذـلا  وه  و  هدیعـسلا ، هاـیحلا  ریفوت 
نود ءاعدلاب  یفتکا  هتیب و  یف  سلج  نمل  ینقزرا ) مهللا   ) ءاعد بیجتـسی  هللا ال  نا  حرـصت  ثیداحالا  ضعب  دـجن  اذـل  و  اهتاببـسمل ،

هللا هردق  و  ببسملا ، كاذل  یلاعت  هللا  هعـضو  ببـسلا  اذه  نا  وه  هنامیا  نموملا و  رظن  نا  معن  .هلیـصحت  لیبس  یف  یعـسلا  جورخلا و 
ادرب و ینوک  : ) اهل هللا  لاق  ثیح  میهاربا  لیلخلا  ران  یف  لصح  امک  ریثاـتلا  نم  هعنمت  ببـسلا و  اذـه  لوعفم  عفرتل  لخدـتت  نا  نکمی 
یش ء لک  یلع  رداق  یـش ء و  لک  کلمی  یلاعت  هللا  ناف  تاببـسملا ، بابـسالا و  نوناق  تقرخ  یتلا  ءایبنالا  زجاعم  یف  امک  و  امالس )

ناسنالا عضت  معنلا  ناف  ءالتبالا ، ءامعنلا و  نم  هیلع  هللا  اهلعج  ام  یلع  الا  رقتـستل  نکت  مل  اهنا  ایندـلا و  لاح  یلا  هبنی  مامالا  نا  مث  … 
لبـسلا لک  نع  ثحبی  احلاص  ارـصنع  ناسنالا  اذـه  نم  لعجت  معنلا  هذـه  نا  .هدوجو  هئاطع  و  هتمحر ، هللا و  لضف  ماـما  هجول  اـهجو 

لمات و هفقو  هحراوج  نم  هحراج  لک  ماما  فقی  هدسج و  هسفن و  یلا  رظنی  هنا  هیلع …  اهتمادا  معنلا و  هذه  رکـش  یلا  هب  يدوت  یتلا 
ام اهب و  طیحی  ام  بعوتست  اهرغص  یلع  دعب  یه  ءایشالا و  سکعت  رومالا و  فشکت  فیک  هقدب  اهیف  ثحبی  هنیع و  ماما  فقی  رصبت ،
هب عمـسی  يذـلا  طـقاللا  زاـهجلا  اذـه  هنذا ، یلا  رظنی  اـهیف …  هللا  همظع  یلا  اهنییارـش و  اـهبیکرت و  یلا  رظنی  روـما ، نـم  اـهتحت  عـقی 

یلا رظنی  لب  هلجر  یلا  رظنی  هدی و  یلا  رظنی  و  فیعضلا …  يوقلا و  نیب  حیبقلا و  اهنم و  نسحلا  نیب  زیمی  اهفالتخا و  یلع  تاوصالا 
هیفاص و سفن  عاو و  بلق  یلا  جاتحت  رکـشلا …  یلا  جاتحت  معنلا  هذـه  نا  هئاطع …  یف  لضفلا  هیف و  همعنلا  يری  هناف  هنم  وضع  يا 
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لها یلا  رظنی  نا  بجی  لباقملا  یف  .اهرکـش و  ءادا  نع  زجعلاب  رقی  فرتعی و  یک  ناسنالا  اذـه  نم  هتفل  یلا  جاتحت  رهاـط …  ریمض 
وا هثراک  لک  یلا  رظنی  نیجاتحملا …  ماتیالا و  یلا  و  نیکاسملا ، ءارقفلا و  یلا  و  ینمزلا ، یـضرملا و  یلا  بئاـصملا ، تاءـالتبالا و 

اهیف دوزتی  تاطحم  ربعلا  هذـه  نوکت  هظعلا و  هنم و  هربعلا  ذـخیاف  هسفن  هصخـش و  عم  هشیعی  ایلمع  اـسرد  اـهنم  ذـخایل  هملوم  هثداـح 
ولف همئاقلا ، اهتبیکرتب  الا  رمعت  ینبت و  ادهت و  رقتـستل و  نکت  مل  ایندلا  هذه  نا  ناسحالا …  ریخلا و  بح  حـلاصلا و  لمعلا  يوقتلا و 

بجو هنکـسم ال  رقف و  یف  مهلک  سانلا  نا  ول  و  هرخالا ، نایـسن  یلا  عضولا  اذـه  عفدـل  هعدـلا  ءاخرلا و  نم  هلاح  یف  ساـنلا  لـک  نا 
هدـحاو و هبغر  یف  مهلک  سانلا  نا  ول  و  عیمجلاب …  رـضت  هجرد  یلا  اورثاکتل  ادـبا  نوتومی  سانلا ال  نا  ول  و  اداـسف ، ارفک و  کـلذ 

نوکت نا  بجی  ام  عدبا  یه  هینابرلا  اهتغیصب  ایندلا  هذه  نا  هایحلا …  هفد  یف  ارسی  ارـسع و  لامعالا  یف  بارطـضالا  عقول  دحاو  يار 
شاعملا و قاوذالا و  تاقبطلا و  یف  فالتخا  اهیف …  و  اهیف …  نولتبملا و  اهیف  نوفاعملا و  اهیف  رارـشالا و  اهیف  نوریخلا و  اـهیفف  … 

اهیف و  حـلاطلا ، نم  حـلاصلا  زیمت  اهارث ، یلع  يرجی  رابتخا  هطحم  ایندـلا  هذـه  نا  .اهئانب  هایحلا و  هرامعل  اـهریغ  ضرملا و  هحـصلا و 
کیلم دـنع  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  نیعیطملل  دـعی  هناحبـس  هللا  .نورـصقملا و  طقـسی  نوزئافلا و  هلالخ  حـجنی  ریـصق  طوش 

مویلا کلذ  یف  الا  رهظت  هجیتنلا ال  نا  .هحلاصلا  لامعالا  تاریخلا و  نم  هومدـق  ام  مهداهج و  مهباعتا و  هجیتن  اـهیف  نودـجی  ردـتقم ،
نوکیف میلسلا  قیرطلا  یلا  هدری  یک  اباقع  وا  ارجا  هدابع  ضعبل  هللا  لجعی  دق  و  همایقلا …  موی  هنا  تاباسحلا ، هیفصت  هیف  يرجت  يذلا 

هللا هنا  هماقتسالا …  لدعلا و  یلا  هدری  یک  باذعلا  هرارم  هقیذی  دق  هنا  امک  اهنم ، دادزی  یک  هعاطلا  هوالح  هقیذی  هنا  .هحلاصل  کلذ 
هجو مهفن  مل  یـش ء و  انیلع  لکـشا  اذا  هنا  یلا  رظنلا  تفلی  مامالا  نا  مث  .اهدـسفی  امم  اهحلـصی  ام  ملعی  ایندـلا و  قلخ  يذـلا  یلاـعت 
فیک نیملعتملا  فاصنا  ناک و  و  هلوبق …  ضفرن  هعیرشت و  دحجن  هرکنن و  نا ال  انیلعف  هداعبا ، هرارـسا و  كردن  مل  و  هیف ، همکحلا 

هکرحتملا یمدـلا  انیلع  رمت  رـصبن و  يرن و  اننا  مهتابغر …  عم  قفاوتت  مهقاوذا و ال  بجعت  ـال  اـهنا  درجمل  ماـکحالا  ضعب  نوضفری 
و مکحلا …  کلذ  ضفرت  يرخا  و  مکحلا …  اذـه  یلع  ضرتعت  هرات  هیواز  عراش و  لک  یف  و  لـحم ، ناـکم و  لـک  یف  موقت  یتلا 

ثیدحلا مالکلا و  زاوج  اهل  حیبی  يذلا  یملعلا  دیصرلا  کلتمت  اهتیل  ای  و  کیلاود …  اذکه  هیضقلا و  هذه  هیقحا  یف  ککـشت  هثلاث 
هفرعملا ال ملعلا و  هحلـسا  لک  نم  ءالزع  اهنا  ماربالا …  ضقنلا و  قح  رظنلا و  ءادـبا  تاـموقم  کـلتمت  اـهتیل  رامـضملا …  اذـه  یف 

باب نم  هفلاخملا  روهظلا و  بحب  هعوفدـم  نایحالا  ضعب  یف  نوکت  دـق  و  اهبجعی ، ـال  اـم  لـکل  اـضفر  ـال ) …   ) هملک ـالا  کـلتمت 
، هیف اهسفن  تعوم  يذلا  ءالطلل  اهنکل  ضقنلا و  ضفرلا و  یف  قحلا  اهل  نکی  مل  نا  و  سانلا ، نم  هقبطلا  هذه  نا  فرعت ) …  فلاخ  )

هفاقث و  هرومزم ، تاداهش  نم  هیلع  تلصح  امب  اهنا  مهل  تروص  و  اهئاراب ، سانلا  نم  ریثکلا  ترغ  دق  و  هیرـصعلا ، هفاقثلا  ءالط  وه  و 
اهـسفن و مرتحت  هقبطلا  هذـه  يارلا ، ءادـبا  ضقنلا و  قحب  هریدـجلا  هیعاولا  هقبطلا  اما  و  رظنلا …  تاهج  ءادـبا و  قح  کلتمت  هغراف ،

حـضتی یتح  يار  نود  فقوت  هلاح  یف  یقبت  اهنا  هضفر …  یلع  هقطانلا  هلدالا  میقت  نا  دـعب  ـالا  يار  ضفر  یلع  مدـقت  ـال  اـهلقع و 
ماکحالا رادصا  نع  فقوتت  اذلف  اهیار ، اهلقع و  مرتحت  اهنا  حبـصلا …  قلفک  ناهربلا  لیلدـلا و  عطـسی  یتح  و  سمـشلا ، رونک  رمالا 

لالخ نم  کیار  هحـص  یلع  نهربت  هضورعملا و  هلاسملا  یف  تـالامتحالا  عیمج  دـست  یتلا  هیملعلا  هقیرطلا  نا  اـهنم …  نقیتت  یتح 
نوعیطتـسی مهیار ال  فلاخت  یتلا  هلمتحملا  ذفانملا  عیمج  اودسی  مل  اذاف  نوققحملا  ءاملعلا و  اهکلـسی  یتلا  هقیرطلا  یه  هیلع  لیلدـلا 

و کلذ ) نم  یش ء  کیلع  لکشا  اذا   ) لوقیف هینالقع ، هقیقح  ررقی  نا  دیری  انه  هثیدح  یف  مامالا  نا  مهرظن …  ههجو  مهیار و  ءادبا 
الفط ال تقلخ  الهاج ، تقلخ  ام  لوا  کنال  هدرت  هرکنت و ال  هدـحجت و ال  الف  کتریـصب  کـلقعب و  هتقیقح  یلا  لـصت  نا  ردـقت  مل 

هفرعملا یف  تجردت  مث  ملعلا ، نم  یـش ء  يا  کلتمت  الهاج ال  تنک  کنا  تملعت …  حیردتلاب  مث  هفاقثلا ، ملعلا و  نم  هرذ  کلتمت 
ام لوا  کناف  کتلاهج  یلع  هلمحاف  کلذ  نم  یش ء  کیلع  لکشا  ناف  لهجت ! ام  رثکا  ام  نکل  و  رومالا ، ضعب  فرعت  ترـص  یتح 
نا نووشلا …  عورفلا و  فلتخم  نونفلا و  مولعلا و  عیمجب  طحت  مل  کـنا  تاـمولعملا …  نم  لـهجت  اـم  رثکا  اـم  مث  ـالهاج  تقلخ 
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، الهاج ایما  ءایزیفلا  یف  نوکت  دقف  هسدنهلا  یف  اصصخم  تنک  ناو  الهاج ، نوکت  دق  هریغ  یف  تناف  بطلا  ملع  هیصان  کلتمت  تنک 
لق و  : ) الئاق لوسر  هللا  بطاخی  و  ائیش ) نوملعت  مکتاهما ال  نوطب  نم  مکقلخ  هللا  و  : ) لوقی یلاعت  هناحبس و  هللا  و  کیلاود ، اذکه  و 

تباغ ائیش و  تظفح  هفسلف  ملعلا  یف  یعدی  نمل  لقف  رعاشلا : لوقی  و  میلع .) ملع  يذ  لک  قوف  و  : ) یلاعت لوقی  و  املع ) یندز  یبر 
ءایشا کنع 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َوُه َِیلَْتبُْملا  َّنَأ  ،َو  ُدـیِعُْملا َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأ  ،َو  ُتیِمُْملا َوُه  َِقلاَْخلا  َّنَأ  ،َو  ِهاَیَْحلا ُِکلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َِکلاَم  َّنَأ  ْمَلْعا  ،َو  ِیتَّیِـصَو َّیَُنب  اَی  ْمَّهَفَتَف 
ْنِإَف ، ُمَْلعَت َال  اَّمِم  َءاَش  اَم  ْوَأ  ، ِداَعَْملا ِیف  ِءاَزَْجلا  َو  ِءاَِلْتبِْالا ، ،َو  ِءاَمْعَّنلا َنِم  ِْهیَلَع  ُهّللا  اَهَلَعَج  اَم  یَلَع  اَّلِإ  َّرِقَتْـسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدـلا  َّنَأ  ،َو  ِیفاَعُْملا

ُرَّیَحَتَی ، ِْرمَْألا َنِم  ُلَهْجَت  اَم  َرَثْکَأ  اَم  ،َو  َتْمِّلُع َُّمث  ًالِهاَج  ِِهب  َْتِقلُخ  اَم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَف  ، َِکَتلاَهَج یَلَع  ُْهلِمْحاَف  َِکلَذ  ْنِم  ٌءْیَش  َْکیَلَع  َلَکْـشَأ 
ِْهَیلِإ ،َو  َكُدُّبَعَت َُهل  ْنُکَْیل  ،َو  َكاَّوَـس َکَـقَزَر َو  َکَـقَلَخ َو  يِذَّلاـِب  ْمِصَتْعاَـف  َکـِلَذ ! َدـَْعب  ُهُرِْـصُبت  َُّمث  َكُرََـصب  ِهِیف  ُّلِـضَی  ،َو  َکـُیْأَر ِهـِیف 

.َُکتَقَفَش ُْهنِم  َو  َُکتَبْغَر ،

همجرت

یناف دناریم و  یم  هک  تسا  یـسک  نامه  ، هدننیرفآ تسا و  تایح  کلام  نامه  گرم  کلام  نادـب.امن  تقد  متیـصو  مهف  رد  مرـسپ !
نامه هب  رگم  دنام  یمن  اجرباپ  ایند  تسا و  شخبافـش  نامه  هدنهد  يرامیب  دـشخب و  یم  ماظن  ون  زا  ار  ناهج  هک  تسوا  مه  هدـننک 

وت هتساوخ و  وا  هچنآ  ای  ریخاتسر  زور  رد  شاداپ  ماجنارس  يراتفرگ و  یهاگ  ، تمعن یهاگ  ؛ تسا هداد  رارق  ار  نآ  دنوادخ  هک  هنوگ 
لمح دوخ  ینادان  رب  ار  نآ  ، دـش لکـشم  وت  رب  يرما  ناهج ) ثداوح   ) روما نیا  مهف  هرابرد  رگا  و  يویند ) ياـهرفیک  زا   ) یناد یمن 

تـسا رایـسب  هچ  يدـش و  هاگآ  ِملاع و  سپـس  يدوب و  نادان  لـهاج و  تقلخ  زاـغآ  رد  وت  اریز  ياـشگم ) ضارتعا  هب  ناـبز  و   ) نک
تمکح زا  و   ) ینیب یم  ار  نآ  یتدم  زا  سپ  اما  ؛ دنک یم  اطخ  نآ  رد  تمـشچ  ریحتم و  نآ  رد  ترکف  یناد و  یمن  زونه  هک  يروما 

(. يوش یم  هاگآ  نآ 

تبغر نک و  شتسرپ  ار  وا  اهنت  يوج و  کسمت  هدیشخب  ماظن  ار  وت  شنیرفآ  هداد و  يزور  هدیرفآ و  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  نیاربانب 
.سرتب وا  ( تفلاخم  ) زا اهنت  دشاب و  وا  هب  اهنت  وت  ّتبحم  و 

تسوا يوس  زا  زیچ  همه  ریسفت : حرش و 

تسوا يوس  زا  زیچ  همه 

مهف دـنک و  تقد  دـیوگ  یم  وا  هچنآ  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  شدـنزرف  هب  تسخن  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. ِیتَّیِصَو َّیَُنب  اَی  ْمَّهَفَتَف  ( ؛» امن تقد  متیصو  مهف  رد  مرسپ  :» دیامرف یم  ، دریگ راک  هب  ار  دوخ 
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.تسا ناوارف  تقد  ِروخ  رد  هک  یتیمها  هدومرف ، نایب  نآ  زا  دعب  هک  تسا  یثحب  ّتیّمها  هب  هراشا  عقاو  رد  هلمج  نیا 

خـلت و ، يرامیب تحـص و  ، گرم تایح و  ؛ تسادـخ يوس  زا  تسه  هچ  ره  ملاع  نیا  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هاگ  نآ 
رد نک و  دوخ  یعالّطا  یب  رب  لمح  يربب  یپ  اـهنآ  تمکح  هب  یتسناوتن  رگا  تسا و  هناـمیکح  اـهنآ  همه...و  ـالتبا  تمعن و  ، نیریش

: دیامرف یم.شاب  میلست  ادخ  هنامیکح  هدارا  ربارب 

زا ار  ناهج  هک  تسوا  مه  هدننک  یناف  دناریم و  یم  هک  تسا  یسک  نامه  ، هدننیرفآ تسا و  تایح  کلام  نامه  گرم  کلام  نادب  »
،َو ُتیِمُْملا َوُه  َِقلاَْخلا  َّنَأ  ،َو  ِهاَیَْحلا ُِکلاَم  َوُه  ِتْوَْملا  َِکلاَم  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» تسا شخبافـش  نامه  هدنهد  يرامیب  دشخب و  یم  ماظن  ون 

(. ِیفاَعُْملا َوُه  َِیلَْتبُْملا  َّنَأ  ،َو  ُدیِعُْملا َوُه  َِینْفُْملا  َّنَأ 

: تسین أدبم  کی  زا  شیب  ناهج  رد  هک  تسا  یلاعفا  دیحوت  هب  هراشا  عقاو  رد  نخس  نیا 

ناتـسرپ هناگود  نایونث و  هک  هنوگ  نآ  ؛ نمیرها نادزی و  رـش و  ریخ و  أدبم  ، دراد أدبم  ود  ملاع  هکنیا  هن  « هّللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  «ال 
هب.تسا یبسن  يرما  رش  تسا و  ریخ  تسه  هچ  ره  درادن و  دوجو  يرش  دنوادخ  تقلخ  رد  الوصا.دنتشادنپ  یم 

.تسه شنانمشد  ربارب  رد  وا  يارب  یعافد  يا  هلیسو  برقع  شین  : لاثم ناونع 

راتفرگ دنک و  هابتشا  یسک  رگا  تسا و  ریخ  رظن  نیا  زا  دراد و  دوجو  یـشخبافش  ياهاود  تارـشح  شین  مس و  رد  هک  نآ  رب  نوزفا 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  وا  یهاگآان  رثا  رب  رش  نیا  ، دوش وا  شین 

رگم دنام  یمن  اجرباپ  ایند  و  :» دیامرف یم  هدرک  هاشا  نآ  رد  نیریش  خلت و  ندوب  هتخیمآ  ایند و  يرادیاپان  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
وا هچنآ  ای  ریخاتـسر  زور  رد  شاداپ  ماجنارـس  يراتفرگ و  یهاگ  تمعن و  یهاگ  تسا  هداد  رارق  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب 

،َو ِءاَِـلْتبِالا ،َو  ِءاَـمْعَّنلا َنِم  ِْهیَلَع  ُهّللا  اَـهَلَعَج  اَـم  یَلَع  اَّلِإ  َّرِقَتْـسَِتل  ْنُکَت  َْمل  اَْینُّدـلا  َّنَأ  َو  ( ؛») يویند ياـهرفیک  زا   ) یناد یمن  وت  هتـساوخ و 
(. ُمَْلعَت َال  اَّمِم  َءاَش  اَم  ْوَأ  ، ِداَعَْملا ِیف  ِءاَزَْجلا 

یم قرغ  تلفغ  جاوما  نایم  رد  ، دشاب تمعن  قرغ  هشیمه  ناسنا  رگا  اریز  ، تسا دنوادخ  تمکح  قفاوم  تسایند و  تعیبط  نیا  يرآ 
.دوش یم  رود  ادخ  زا  دریگ و  یم  ارف  ار  شدوجو  همه  يدیمون  سأی و  ، دشاب التبم  هشیمه  رگا  دوش و 

.دنز شفطل  ناماد  هب  تسد  دنک و  تکرح  وا  يوس  هب  دشاب و  رادیب  هتسویپ  ناسنا  ات  هتخیمآ  مه  هب  ار  ود  نیا  میکح  دنوادخ 

مالـسلا هیلع  ماما.دـنیاشگ  یم  ضارتعا  هب  نابز  ، ملاع ثداوح  ِتمکح  زا  یعالّطا  یب  ببـس  هب  نادان  دارفا  یهاگ  هک  اجنآ  زا  سپس 
: دیامرف یم  دهد  یم  رادشه  شدنزرف  هب 

( ياشگم ضارتعا  هب  نابز  و   ) نک لمح  دوخ  ینادان  رب  ار  نآ  ، دش لکشم  وت  رب  يرما  ناهج ) ثداوح   ) روما نیا  مهف  هرابرد  رگا  «و 
ترکف یناد و  یمن  زونه  هک  يروما  تسا  رایـسب  هچ  يدـش و  هاگآ  ِملاع و  سپـس  يدوب و  نادان  لهاج و  تقلخ  زاـغآ  رد  وت  اریز 
َلَکْـشَأ ْنِإَف  ( ؛») يوش یم  هاگآ  نآ  تمکح  زا  و   ) ینیب یم  ار  نآ  یتدم  زا  سپ  اما  ؛ دـنک یم  اطخ  نآ  رد  تمـشچ  ریحتم و  نآ  رد 
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ِهِیف ُرَّیَحَتَی  ، ِْرمَْألا َنِم  ُلَهْجَت  اَم  َرَثْکَأ  اَم  ،َو  َتْمِّلُع َُّمث  ًالِهاَج  ِِهب  َْتِقلُخ  اَم  ُلَّوَأ  َکَّنِإَـف  ، َکـَِتلاَهَج یَلَع  ُْهلِمْحاَـف  َکـِلَذ  ْنِم  ٌءْیَـش  َکـْیَلَع 
(. َِکلَذ َدَْعب  ُهُرِْصُبت  َُّمث  َكُرََصب  ِهِیف  ُّلِضَی  ،َو  َُکیْأَر

ار نآ  دنادب و  ار  ثداوح  مامت  هفسلف  دشاب و  هاگآ  زیچ  همه  هب  تبسن  هک  دیاشگب  ضارتعا  هب  نابز  دناوت  یم  یـسک  هکنیا  هب  هراشا 
زاغآ رد.تسایرد  لـباقم  رد  هرطق  نوچمه  شتـالوهجم  ربارب  رد  ناـسنا  تاـمولعم  ؛ تسین نینچ  هک  یلاـح  رد  دـنیبن  تمکح  قفاوم 

اما ؛ تسا ربخ  یب  نآ  هفسلف  زا  زاغآ  رد  هک  يروما  رایسب  هچ  دوش و  یم  هاگآ  روما  یضعب  هب  تبسن  ًاجیردت  دناد و  یمن  يزیچ  رمع 
ملع لهج و  هرابرد  هک  یبراجت  نیا  اب  دودـحم و  ملع  نیا  اب  ناـسنا  اـیآ.دوش  یم  راکـشآ  وا  رب  نآ  تمکح  هک  درذـگ  یمن  يزیچ 

!؟ دنک زاب  ضارتعا  هب  بل  دناد  یمن  هچنآ  دروم  رد  دناوت  یم  دراد  دوخ 

یم وا  كاپ  تاذ  هب  هّجوت  یهلا و  فاطلا  تیانع و  لظ  هب  کسمت  هب  روتـسد  ار  شدـنزرف  ، تمـسق نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ماظن ار  وت  شنیرفآ  هداد و  يزور  هدـیرفآ و  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  نیارباـنب  :» دـیامرف یم  تسا ، تاـجن  دـیلک  لاـح  ره  رد  هک  دـهد 

؛» سرتب وا  ( تفلاخم  ) زا اهنت  دـشاب و  وا  يوس  هب  اهنت  وت  ّتبحم  تبغر و  طـقف  نک و  شتـسرپ  ار  وا  اـهنت  يوج و  کـسمت  هدیـشخب 
(. َُکتَقَفَش ُْهنِم  ،َو  َُکتَبْغَر ِْهَیلِإ  ،َو  َكُدُّبَعَت َُهل  ْنُکَْیل  َو  َكاَّوَس ، َکَقَزَر َو  َکَقَلَخ َو  يِذَّلِاب  ْمِصَتْعاَف  )

هب هّجوت  وا و  شتسرپ  راگدرورپ و  تیانع  لظ  هب  ماصتعا  تسا  یناسنا  ره  تداعس  نماض  نیقی  هب  انعم  رپ  هاتوک و  روتسد  راهچ  نیا 
.شتازاجم زا  سرت  شکاپ و  تاذ 

َرَّدَـق يِذَّلا  َو  يّوَسَف * َقَلَخ  يِذَّلَا  تسا «: دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  هک  َكاَّوَس » َکَـقَزَر َو  َکَـقَلَخ َو  يِذَّلا   » هلمج رد 
هب ندیـشخب  ماظن  هیوست و  دعب  يزور و  سپـس  ، شنیرفآ هب  هراشا  تسخن  .{ هیآ 4-2 ، یلعا ( . 1  « } یعْرَْملا َجَرْخَأ  يِذَّلا  َو  يدَـهَف *
اب اما  ؛ يزور قزر و  سپس  هیوست و  دعب  تسا و  تقلخ  تسخن  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآ  ناج  مسج و  رظن  زا  ناسنا  دوجو 

رب لیلد  هشیمه  واو  هب  فطع  هکنیا  هب  هّجوت 

.دوش یمن  ادیپ  ترابع  ریسفت  رد  رظن  نیا  زا  یلکشم  تسین  بیترت 

هک يا  هفطن  اریز  ؛ تسا دلوت  زا  سپ  دشر  ینینج و  لماکت  نارود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  هک  تسا  ینتفریذپ  ًالماک  زین  لامتحا  نیا 
لحارم نآ  لاـبند  هب  دریگ و  یم  هرهب  هتـسویپ  هدـش  هلاوح  وا  يارب  رداـم  محر  رد  هک  یهلا  يزور  زا  ، دریگ یم  رارق  رداـم  محر  رد 

زاب ، ددرگ یم  لدبم  ردام  ریـش  هب  نوخ  زا  وا  يزور  دوش و  یم  دلوتم  هک  ینامز  یتح  دنک  یم  ریـس  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  لماکت 
عورش ناسنا  لماکت  لحارم  زا  لبق  يزور  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  ، دهد یم  همادا  يدایز  تدم  ات  ار  لماکت  هیوست و  لحارم  مه 

.دوش یم 

رشب لهج  ملع و  هسیاقم  هتکن :

رب زین  دیجم  نآرق.تسا  ییالاب  رایسب  دح  رد  يریگارف  يارب  وا  دادعتسا  دنچ  ره  ، دناد یمن  ار  يزیچ  دلوت  ماگنه  ناسنا  تسین  کش 
.{ هیآ 78 ، لحن ( . 1  «. } ًاْئیَش َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهّللا  َو  دیوگ «: یم  تسا  قطان  تقیقح  نیا 
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هار زا  .2 .تسا لوغشم  نادب...و  یمرگرس  يزاب و  تروص  هب  هتسویپ  هک  یتایبرجت  قیرط  زا  .1: دنیب یم  شزومآ  قیرط  هس  زا  هاگ  نآ 
دننام ینادجو و  روما  ، یلقع حبق  نسح و  ، دیحوت ترطف   ) يرطف مولع  ندـش  افوکـش  قیرط  زا  .3 .داتـسا ردام و  ردپ و  تیبرت  میلعت و 

.ددرگ یم  رتانشآ  دوخ  تالوهجم  تعسو  هب  دور  یم  رتشیپ  هچ  ره  یلو  تسا ؛ هداد  رارق  وا  داهن  رد  ادخ  تردق  تسد  هک  نآ )

ناشیارب اهنآ  عضو  هک  دننیب  یم  ار  يدودحم  ناگراتـس  ، دننک یم  نامـسآ  هب  هاگن  هک  ییادـتبا  بابـسا  اب  ناسانـش  هراتـس  لثملا  یف 
اهدرایلیم ای  اهنویلیم  مادکره  هک  دنبای  یم  تسد  یمیظع  ياه  ناشکهک  هب  دوش  یم  رت  هتفرشیپ  رازبا  یتقو  ، تسا لوهجم 

هراتـس زا  یـضعب  میناوتب  يزور  رگا  دنک و  یم  ییامندوخ  اهنآ  لباقم  رد  تالوهجم  زا  ییایند  ناشکهک  کی  فشک  اب.دراد  هراتس 
بیترت نیا  هب.دوش  یم  راکشآ  ام  لباقم  رد  هراتس  نآ  دروم  رد  تالوهجم  زا  یملاع  ، مینیبب پوکـسلت  هلیـسو  هب  تقد  اب  اراهنآ  ياه 

دنمـشناد نآ  هتفگ  هب  هک  میـسر  یم  ییاج  هب  ات  دش و  دـهاوخ  رتشیب  ناملهج  هنماد  رب  ام  یهاگآ  مینک  یم  تفرـشیپ  ملع  رد  هچره 
: فورعم

منادان هک  یمه  منادب  هک  نم  شناد  دیسر  ییاج  هب  ات 

: مینک یم  یسررب  دراد  ادخ  ملع  هب  هراشا  هک  ار  یتایآ  مینز و  یم  نآرق  هب  يرس 

نیمز يور  ناتخرد  همه  رگا  و  ؛»  ِهّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  » 
یمن نایاپ  ادـخ  تاملک  یلو ) دوش  یم  ماـمت  همه  اـهنیا   ) دوش هدوزفا  نآ  هب  اـیرد  تفه  ددرگ و  بّکرم  نآ  يارب  اـیرد  دوش و  ملق 

.{ هیآ 27 ، نامقل ( . 1 «. } دریگ

.{ هیآ 85 ، ءارسا ( . 2  «. } ًالِیلَق ّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  دیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  لیلد  نیمه  هب 

ربارب رد  ، تسا هدش  عمج  اه  هناخباتک  رد  هک  زورما  هب  ات  تسخن  زور  زا  ار  رشب  مولع  مامت  رگا  : دیوگ یم  فورعم  دنمـشناد  نیتشینا 
.تسا روطق  رایسب  باتک  کی  زا  هحفص  کی  دننامه  ، میراذگب رشب  تالوهجم 

هب طوبرم  لئاسم  رد  اـم  رگا  هک  مینک  یم  كرد  یبوخ  هب  تسا  هتفرگ  ـالاب  تراـبع  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ار  يا  هجیتن  اـجنیا  زا 
ضارتعا راکنا و  هب  نابز  مینک و  دوخ  ینادان  رب  لمح  دـیاب  مینک  ادـیپ  یباوج  نودـب  تالاؤس  رـشب  یگدـنز  رارـسا  داـعم و  أدـبم و 

.تسا قطنم  لقع و  مکح  نیا.مییاشگن 

مهدزاود شخب 

همان نتم 

یِّنِإَف ، ًاِدئاَق ِهاَجَّنلا  َیلِإ  ،َو  ًادـِئاَر ِِهب  َضْراَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  ُْهنَع  َأَْبنَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُـس  ِهّللا  ِنَع  ِْئْبُنی  َْمل  ًادَـحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو 
.ََکل يِرَظَن  َغَْلبَم  - َتْدَهَتْجا ِنِإ  -َو  َکِسْفَِنل ِرَظَّنلا  ِیف  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنِإ  َو.ًهَحیِصَن  َُکلآ  َْمل 

اه همجرت 
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یتشد

يارب و  شاب ، اریذپ  ار  وا  يربهر  تسا ، هدادن  یهاگآ  ادخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  سک  چیه  مرـسپ ! نادب 
حالـصا هب  و  ینک ، شـشوک  ردق  ره  وت  و  مدرکن ، یهاتوک  وت  يارب  يزردـنا  چـیه  زا  نم  انامه  ریذـپب ، ار  وا  ییامنهار  يراگتـسر ،

 . یشاب یناوت  یمن  تردپ  دننامه  یشیدنیب ، شیوخ 

يدیهش

تربهار ار  وا  هک  شاب  دنسرخ  سپ  تسا  هدادن  یهاگآ  ادخ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر نوچ  سک  چیه  هک  مکرـسپ  نادب ، و 
.يریذپب ار  شا  ییاوشیپ  تاجن ، يارب  يریگ و 

مراد وت  قح  رد  نم  هک  يا  هشیدـنا  هیاپ  هب  یـشیدنیب ، دوخ  هراب  رد  یـشوکب و  دـنچ  ره  وت  و  مدرکن ، یهاـتوک  وت  تحیـصن  رد  نم 
! دیسر یهاوخن 

یلیبدرا

دونشوخ سپ  ام  ربمغیپ  وا  زا  داد  ربخ  هک  نانچمه  هناحبس  يادخ  زا  دادن  ربخ  ربمغیپ  زا  کیچیه  هک  یتسردب  نم  دنزرف  يا  نادب  و 
ریصقت نم  هک  یتسردب  تسا  هدنشک  يراگتسر  يوسب  هک  یتلاح  رد  تسا و  هایگ  بآ و  ار  وا  ماغیپ  دننام  وا  هک  یتلاح  رد  واب  شاب 

لثم رد  ینک  دهج  رگا  تدوخ و  يارب  زا  ندرک  رظن  رد  غولب  تیاهنب  یـسرن  هدیـسرن و  هک  یتسردـب  ار و  تحیـصن  وت  يارب  مدرکن 
دوخ يارب  زا  نم  رظن  ندیسر 

یتیآ

یـضار نادب  سپ  .تسا  هداد  ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ام ربمایپ  هک  ناسنآ ، هدادن ، ربخ  ادخ  زا  سکچیه  هک  دـنزرف ، يا  نادـب  و 
هشیدنا رد  نم  هک  ناسنآ ، مدرکن و  روصق  وت  تحیصن  رد  نم  .ییوپ  وا  يربهر  هب  ار  تاجن  هار  يزاس و  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  هک  وش ،

.یتسین شیوخ  هشیدنا  رد  دوخ  وت  متسه ، وت 

نایراصنا

نآ ییاوشیپ  هب  سپ  ، تسا هدادـن  ربخ  هداد  ربخ  - هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  - ربمایپ هکناـنچ  دـنوادخ  دوجو  زا  يدـحا  شاـب  هاـگآ  ! مرـسپ
هشیدنا رد  وت  ،و  مدرکن یهاتوک  وت  هب  تحیصن  زا  نم  هک  ریذپب ، ار  شیربهر  تاجن  لزنم  هب  ندیـسر  يارب  ،و  شاب یـضار  ترـضح 

 . دیسر یهاوخن  مراد  وت  هراب  رد  نم  هک  يا  هشیدنا  نازیم  هب  یشوکب  دنچ  ره  دوخ  حالص  هب  تبسن  تا 

حورش

يدنوار
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: دـئارلا .ریخ و  لک  یلا  ادـئاق  همالک  ذـخف  یحولا ، نم  لوسرلا  هب  ربخا  ام  لثم  نوکی  یحولا ال  نم  هللا ال  نع  دـحا  رابخا  نا  ملعا  و 
.هیحصنلا و یف  کل  یطبا ء  مل  رصقا و  مل  يا  هحیـصن : کلآ  مل  .ءالکلا و  بلط  یف  لسرا  اذا  موقلا  هحلـصمل  بهذی  یجی ء و  نم 

نع یئاسکلا  یکح  .احـصن و  كولای  نالف ال  لاقی  رـصق ، يا  ولاـی  ـالا  نم  هنا  حیحـصلا  و  هعاطتـسا ، اولا  هولاـی و  هـالا  نم  وه  لـیق :
مکروما و ال داسفا  یف  نورـصقی  يا ال  الابخ  مکنولای  یلاعت ال  لاق  .ردا  اولاق ال  امک  فذـحف  ولای ، يا ال  لای  هترـصن ال  لبقا  برعلا 

الابخ و  هعاطتـسا ، نوکی  و  اریـصقت ، نوکی  و  ادـهج ، نوکی  ول  الا  يزهزالا : لاق  .داـسفلا  وه  لاـبخلا و  یف  مکئاـقلا  یف  هیاـغ  نوقتی 
مث هیف  رـصق  اذا  ولاـی  رمـالا  یف  ـالا  لاـقی : نا  حیحـصلا  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  لوـق  یف  هحیـصن  کلذـک  و  زیمتلا ، یلع  بصن 

.هکصقنا احصن و ال  کعنما  ینعملا ال  و  نیمضتلا ، یلع  ادهج  كولا  احصن و ال  كولا  مهلوق ال  یف  نیلوعفم  یلا  يدعف  لمعتسا ،

يردیک

.هحیصنلا یف  کل  رصقا  مل  يا  احصن : کلآ  مل  یناف 

مثیم نبا 

ار وا  وت  سپ  تسا ، هدرواین  مایپ  تسا ، هدروآ  ماـیپ  ص )  ) ربماـیپ هک  يروط  نآ  ادـخ  بناـج  زا  یـسک  هک  نادـب  نم  كرـسپ  يا  و 
ره دوخ - يارب  هشدنا  رکف و  رد  وت  و  مدرکن ، یهاتوک  وت  هب  زردنا  دنپ و  زا  نم  رامش ، دوخ  تاجن  ربهر  ار  وا  و  نادب ، دوخ  ورـشیپ 

ریاس رب  ص )  ) ربمایپ يرترب  هب  هراشا  مجنپ : دصقم  .یـسر  یمن  وت ، يارب  نم  هشیدنا ي  رکف و  دح  هب  ینک - شـشوک  یعـس و  دـنچ 
دیجم نآرق  رد  هک  یقیقح  بلاطم  نایب  رد  زین  و  دراد ، لاعتم  يادـخ  فرط  زا  ربخ  ناـیب  رد  اـهنآ  رب  هک  ینوزف  رطاـخ  هب  تساـیبنا ،

نشور و ار  روما  نیا  وا  دننامه  نیشیپ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  اریز  زیخاتسر ، نایرج  و  ردق ، اضق و  دیحوت ، رارـسا  لیبق  زا  تسا  هدمآ 
رتلماـک و تسا ، هدروآ  ادـخ  بناـج  زا  راوـگرزب  نآ  هک  هچنآ  ماـمت  هب  تما  نیا  يربـهر  تیادـه و  ور  نیا  زا  تـسا ، هـتفگن  ناور 
رت و هدرتـسگ  تما  نیا  شنیب  عاعـش  و  دـنا ، هدروآ  ناـشربمایپ  هک  هچنآ  هـب  تبـسن  تـسا  نیـشیپ  ياـهتما  ریاـس  يربـهر  زا  رتعماـج 

ملاع رد  يراگتـسر  ریـسم  رد  شا  ییامنهار  وا و  شور  نتفریذـپ  اج  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ تلیـضف  نایب  زا  فدـه  .تسا و  رتریگارف 
، رجا شاداپ و  زا  ترخآ  رد  هک  ار  هچنآ  ره  وا ، هک  ظاحل  نیدب  تسا ، هدروآ  ص )  ) ربمایپ زا  هراعتـسا  ار  دئارلا  هملک  .تسا  ترخآ 

دوجو زا  یهاگآ  زا  شیپ  هلیبق  ورشیپ  هک  نانچ  تسا ، هداد  تراشب  اهنادب  ار  دوخ  تما  هدومزآ و  تسا ، هنادواج  تداعس  یندنام و 
، تسوا رگتحیصن  هتسویپ  یلع )  ) يو دهد ، یم  همادا  نینچ  ار  شنانخس  ترضح  هاگنآ  .دزاس  یم  هاگآ  ار  دوخ  مدرم  فلع ، بآ و 

نآ زا  هک  يرکفت  هیاپ  هب  زاب  دشاب  هارمه  شـشوک - شالت و  اب  دنچ  ره  شدوخ - هرابرد ي  ع )  ) ماما  ) يو رکف  هشیدـنا و  هک  نیا  و 
دوخ داهنشیپ  هیرظن و  هب  تبسن  ار  شدنزرف  ات  تسا ) هدومرف  ترـضح  ار  نخـس  نیا   ) .دسر یمن  دراد  شدنزرف  هرابرد ي  ترـضح 

.تسا بوصنم  زیمت  ناونع  هب  هحیصن  هملک ي  .دزاس و  عناق 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ابنا امک   ) هناحبس قح  زا  دادن  ربخ  یبن  زا  کی  چیه  هک  هناحبس ) هللا  نع  یبنی ء  مل  ادحا  نا   ) نم كرـسپ  يا  نادب  و  ینب ) ای  ملعا  (و 
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( ادئار  ) وا رابخا  هب  شاب  دونشخ  یـضار و  سپ  هب ) ضراف   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمغیپ  وا  زا  داد  ربخ  هکنانچمه  ص ))  ) انیبن هنع 
هب فرـشم  یگرب  یب  یگنـشت و  زا  نایاپ  یب  نابایب  رد  هک  یناـسک  يارب  زا  تسا  یهاـیگ  بآ و  روآ  ماـغیپ  دـننام  وا  هک  یتلاـح  رد 
مل یناف   ) ار تلالض  هیداب  ناگتشگرس  تسا  هدنـشک  يراگتـسر  يوس  هب  هک  یتلاح  رد  و  ادئاق ) هاجنلا  یلا  و   ) دنـشاب هدش  تکاله 
هک یتسرد  هب  و  غلبت ) مل  کنا  و   ) ار نداد  دـنپ  ندرک و  تحیـصن  هحیـصن )  ) وت يارب  مدرکن  ریـصقت  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  کـلا )
هچ رگا  و  تدـهتجا ) نا  و   ) تدوخ سفن  يارب  زا  ندومن  هشیدـنا  ندرک و  رظن  رد  کـسفنل ) رظنلا  یف   ) غولب تیاـهن  هب  يا  هدیـسرن 

دوخ يارب  زا  نم  هشیدنا  ندیسر و  لثم  رد  کل ) يرظن  غلبم   ) ینک دهج 

یلمآ

ینیوزق

رب ادخ  دنک  تمحر  ام ، ربمغیپ  زا  ار  ام  داد  ربخ  هچنانچ  یلاعت  هناحبـس و  قح  زا  دادن  ربخ  سک  چیه  هکنیا  نم  كرـسپ  يا  نادـب  و 
ارحـص نامیقم  هچ  درب  اجنآ  ار  ناشیا  ات  دیامن  فلع  بآ و  نیمز و  بلط  هلیبق  يارب  هک  دشاب  سک  نآ  تغل  رد  دیار  وا  لآ  رب  وا و 

امک صحفت  ددرت و  نآ  ناشیا  زا  یـصخش  دشاب  هتـشاد  کین  فلع  بآ و  هک  دـننک  رگید  نیمز  گنهآ  دـندینارچ  ار  ینیمز  نوچ 
تسا و ریمت  هحیصن  هلوق  دشک و  یم  تسا و  هتفرگ  یناویح  نانع  الثم  تسا  هدنـشک  ینعمب  دیاق  دهد و  ربخ  ار  ناشیا  دنک و  یغبنی 

ریصقت نم  هک  یتسردب  سپ  تاجن  يوسب  دشاب  دیاق  بصخ و  يوسب  دشاب  دیار  ارت  هک  ص )  ) واب شاب  یضار  سپ  رصق  ینعمب  یلا 
دهج لامک  دنچ  ره  دوخ  سفن  يارب  ندید  حالص  ندرک و  رظن  رد  دیسر  یناوتن  زگره  وت  یتسردب  تحیـصن و  زا  وت  رهب  هب  مدرکن 
قحب تسا  تفرعم  تیاغ  تسا  هداد  ربخ  ناب  ام  ربمغیپ  هچنآ  رد  هکنآ  ضرغ  وت  يارب  تسا  هدیسر  نم  رظن  هک  يدحب  يروآ  ياجب 

ياج چیه  رگید  دهاش  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دشاب و  دیار  ص )  ) وا نوچ  هدماین  ملع  نانچ  ربمغیپ  چیه  زا  هک  وا  نید  یلاعت و 
یلوضف و ددرگن و  موق  رگید  تالاقم  تافلکت و  ضرتعم  دـیامن و  راـصتقا  ملع  زا  ردـق  نآ  رب  هدـنب  دـیاب  دـشابن  تلاـهج  تریح و 

دراذگب رس  زا  هزبرج 

یجیهال

مل یناف  ادئاق ، هاجنلا  یلا  ادئار و  هب  ضراف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هنع  ابنا  امک  هناحبس  هللا  نع  یبنی ء  مل  ادحا  نا  ینب ، ای  ملعا  و 
.کل يرظن  غلبم  تدهتجا  نا  کسفنل و  رظنلا  یف  غلبت  مل  کنا  هحیصن و  کلآ 

سپ وا ، زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، نداد  ربخ  لثم  هزنم  يادخ  زا  دادن  ربخ  يدـحا  هک  قیقحت  هب  نم ، كرـسپ  يا  نادـب  ینعی 
هک قیقحت  هب  سپ  ندوب ، تاجن  يوس  هب  هدنناشک  يور  زا  ندوب و  لزنم  هدنیامن ي  يور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  هب  شاب  یـضار 

سفن تعفنم  رم  ندومن  هظحالم  ندرک و  رظن  رد  یسر  یمن  وت  هک  قیقحت  هب  ندرک و  تحیـصن  يور  زا  وت  هب  يریـصقت  مدرکن  نم 
.ار وت  تعفنم  رم  نم  هظحالم ي  رظن و  رادقم  هب  ییامن  یعس  داهتجا و  هچ  رگا  ار ، وت 

یئوخ
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يوس زا  سکچیه  مناج - رسپ  يا  نادب - .کلآ و  مل  لعف  نم  زیمت  هحیصن : ولای  یلا  نم  دحجلا  لعف  نم  ملکتملا  هغیـص  کلآ : ملا 
، زاس دوخ  ربهر  تاجن  يارب  دنـسپب و  یئاوشیپ  هب  ار  وا  هدروآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر هچنآ  زا  هدرواین  رت  تسرد  يربخ  ادخ 

.دیسر تقیقحب  یناوتن  نم  هزادناب  یئامن  دوخ  یهاوخریخ  يارب  شالت  مه  هچ  ره  وت  متشادن و  غیرد  وت  زا  يزردنا  چیه  نم  اریز 

يرتشوش

نبا  ) یف امک  هناحبـس )  ) هدایز باوصلا : و  هدایز ، الب  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هللا ) نع   ) ربخی مل  يا : یبنی ) مل  ادـحا  نا  ینب  ای  ملعا  (و 
نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  انیبن ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لوسرلا ) هنع  ابنا  امک  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا 

لـصفلا  ) مث نیمیلاب  هنم  انذـخال  لیواقالا  ضعب  اـنیلع  لوقت  ول  و  (، ) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  (، ) هیطخلا مثیم و 
دئارلا بذکی  ال   ) لثملا یف  و  ادئار ) هب  ضراف  (. ) نیتولا هنم  انعطقل  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

میلا باذع  نم  مکیجنت  هراجت  یلع  مکلدا  له  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  ( ) ادـئاق هاجنلا  یلا  و   ) .الکلا بلط  یف  لسری  نم  دـئارلا  و  هلها ،)
تدهتجا نا  کسفنل و  رظنلا  یف  غلبت  نل  کنا  و   ) .هحیصنلا یف  کل  رـصقا  مل  يا : هحیـصن ) کلآ  مل  یناف  (. ) هلوسر هللااب و  نونموت 

هیلع  ) هنع بتارمب  دادعتـسالا  صقان  ناک  هیلا - هیـصولا  نوک  یف  حصالا  یلع  هیفنحلا - نبا  هنبا  نا  مولعملا  نم  ناف  کل ) يرظن  غلبم 
.هریغ مامالا و  نیب  قرفلا  بسح  مالسلا )

هینغم

ال خلا ..) هناحبـس  هللا  نع  یبنی ء  مل  ادحا  نا  : ) ینعملا .زییمت  هحیـصن  و  ادئار ، هلثم  و  بارعالا : .نوغتبی  ام  یلا  مهدشری  موقلا : دئارو 
درف لکل  و  ناسنالا ، هایح  نم  هیحان  لکل  اهمومع  اهلومش و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هلاسرک  هلاسر  يرـشبلا  خیراتلا  فرعی 
هوبنف ..عیمجلا  نیب  هرخالا  لدـعلا و  نع  بساحملا  لووسملا  هنا  و  هماعلا ، هیناسنالا  ساسا  یلع  یمدآ  لـک  تبطاـخ  دـقف  هدارفا ، نم 
مهلک سانلا  یقاب  و  مهدحو ، مهل  لبقتسملا  ایندلا و  نا  و  راتخملا ، هللا  بعش  مهنا  یلع  هروصقم  لیئارسا  ینب  هلاسر  وا  لیئارـسا  ینب 

نم صلخملا  هرکف  و  حورلا ، یلع  ترـصتقا  نییحیـسملا  هلاسر  وا  حیـسملا  هلاسر  ..مهحلاصم و  مهتمدخل و  اوقلخ  اودـجو و  بارت ،
وه لقاعلا  لعافلا  تربتعا  و  لقعلا ، تبطاخ  دـقف  (ص ) دـمحم هلاسر  اما  ..ءاـعمج  هیرـشبلا  تائیـس  نع  ریفکتلا  ءادـفلا و  بونذـلا و 

.هفادها هایاون و  و  هلاوقا ، هلاعفا و  نع  هدحو  لووسملا 

هدبع

 … انتداعس دئار  وهف  انربخا  هللا و  نع  فرع  دق  لوسرلا  هعقوم و  فرعتیل  الکلا  بلط  یف  هلـسرت  نم  دئارلا  ادئار : هب  ضراف  هلآ   …و 
کتحیصن یف  رصقا  مل  هحیصن : کلآ  مل  یناف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تداعس و  ) ورشیپ ار  وا  سپ  تسا ، هداد  ربخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، هکنانچ  ادخ  زا  هدادن  ربخ  یسک  نم ، كرـسپ  يا  نادب  و 
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نیا رد   ( وت هب  نداد  زردـنا  تحیـصن و  زا  نم  و  هد ، رارق  اهیتخـس ( باذـع و  زا  یئاهر  تاـجن و  ياوشیپ  و  هتـسناد ، دوخ  یتخبکین )
یعـس و دـنچ  ره  وت  يارب  نم  هشیدـنا  رکف و  هیاـپ  هب  تدوـخ  دوـس (  ( يارب هشیدـنا  رکف و  رد  زگره  وـت  و  مدرکن ، یهاـتوک  باـب (

.یسر یمن  یئامن - ششوک 

ینامز

هجوت تقیقح  نیاب  هنافـصنم  هکیناسک  .تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نید  ندوب  لماک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مود  بلطم 
هیلع و هللا  یلص   ) دمحم ینامـسآ و  باتک  نیرترب  نآرق  هک  دننکیم  كرد  دننک  هسیاقم  رگید  ینامـسآ  ياهباتک  اب  ار  نآرق  دننک و 

.تسا یهلا  ناربمایپ  نیرتالاب  هلآ )

يزاریش دمحم  دیس 

و هیهاون ، هرماوا و  نم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هنع  ابنا  امک   ) هناحبس هنع  ربخی  مل  يا  هللا ) نع  ابنی  مل  ادحا  نا  ینب  ای  ملعا  (و 
هناف ادئاق ) هاجنلا  یلا  و   ) .الیلد افرعم و  يا  ادئار ) ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلاب يا  هب ) ضراف   ) هلاوحا هتافـص و  و  هباقع ، هباوث و 

و  ) حـصنلا قح  کتحـصن  دـقف  هحیـصن )  ) کل رـصقا  مل  يا  کلآ ) ملا  یناف   ) هاجنلا قیرط  یلا  هداقلا  نسحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رکفتلا و یف  تبعت  و  تدهتجا ) نا  و   ) کتاجن کتداعسل و  کسفنل  رکفت  رظنت و  نا  تدرا  اذا  يا  کسفنل ) رظنلا  یف  غلبت  مل  کنا 

دلولا نم  ارظن ، نسحا  ملاعلا  فورلا  بالا  ناف  کتحیـصن  كداشر و  کلجال و ال  ترظن  انا  اـم  ردـقب  يا  کـل ) يرظن  غلبم   ) رظنلا
.هبترم غلبی  مل  يذلا 

يوسوم

یلا و  ادئار ، هب  ضراف  هلآ ،- هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا - هنع  ابنا  امک  هناحبس  هللا  نع  یبنی ء  مل  ادحا  نا  ینب  ای  ملعا  و   ) .ربخی یبنی ء :
.هیرشبلا و هیادهلا  تقبس  کل ) يرظن  غلبم  تدهتجا - نا  و  کسفنل - رظنلا  یف  غلبت  نل  کنا  .هحیـصن و  کلآ  مل  یناف  ادئاق ، هاجنلا 

هللا یلع  سانلل  نوکی  الئل  هیداه  هایحلا  بکر  مدـقتت  هعم  هوبنلا  تناک  ضرالا  هذـه  یلع  ناسنالا  مدـق  تطخ  يذـلا  لوالا  مویلا  نم 
تددـعت دـق  و  اهلها ، اهغلبت  مث  تاعیرـشتلا  اـیاصولا و  ذـخات  ماـکحالا و  یقلتت  ناـسنالا  نیب  هللا و  نیب  هرافـسلا  ینعت  هوبنلا  .هجح و 

هوبنلا همق  نولثمی  لـیعرلا  کـلذ  نیب  نم  هسمخ  ناـک  دـق  و  هیرـشبلا ، اـهب  ترم  یتلا  لاوحـالا  فورظلا و  بسح  ترثکت  تاوبنلا و 
هلاسرلا خـسنت  هقح  هلاسر ال  لـک  تناـک  .نطو و  ـال  بعـش و  یلع  رـصتقت  مل  هلماـش  هماـع و  مهتوعد  نا  راـبتعاب  مزعلا ، ولوا  اومس 

عیمج یلع  هنمیهملا  همتاخلا و  هلاسرلا  تناکف  هللا ، نع  دـمحم  هللا  لوسر  اهب  ءاج  یتلا  مالـسالا  هلاسر  یلا  رمالا  لصو  یتح  هقباسلا 
نامزلا تقرتخا  هلاسر  اهنا  تالاسرلا …  نایدالا و  نم  اهریغب  خسنت  نل  مل و  یتلا  هیملاعلا  هلاسرلا  یه  هلاسرلا  هذه  تناک  تالاسرلا ،
هیئاوشع تازایتما  وا  هیفئاط  وا  هیرصنعل  اهیف  لاجم  هیوق ال  هنیتم  سسا  یلع  اهدعاوق  تنب  ناولالا و  سانجالا و  تزواجت  ناکملا و  و 

اذا ومـسلا …  لماکتلا و  وحن  هدـیب  ذـخای  هییحی و  هدعـسی و  ام  هل  تعـضوف  ناسنالا  یلا  ترظن  هرخالا ، ایندـلا و  هلاسر  مالـسالا  … 
.لاصتالا هقالعلا و  قثوی  هنم و  برقی  امم  اهریغ  جـحلا و  هاکزلا و  هالـصلا و  ملاع  یف  لثمتی  هللااـب  لاـصتالا  تیار  هداـبعلا  یلا  تئج 

هریمـض هبلق و  نع  ربعیل  نموملا  ناسل  اهب  قلطنی  هاجانملا  دجت  ریبکلا ، يوقلا  هللااب  لصتی  ریغـصلا  فیعـضلا  قولخملا  اذه  دجت  کنا 
لب طئاسو  هسواسق و ال  هنهک و ال  نیب  کنیب و  سیل  راص …  هتدرا  یتم  ققحت و  هتببحا  یتم  ءاقل  هنا  ءاقلل ، لاصتالا و  روص  مظعاـب 
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 … كدیزیف هرکـشت  کل و  بیجتـسیف  هوعدـت  نا  عیطتـست  کنا  نآ …  لک  یف  هعم  ولخت  هتمحر و  باوبا  قرطت  نا  عیطتـست  کنا 
لوقتل کتالص  یف  فقت  امدنعف  ههازن …  ارهط و  ءافـص و  کحورب  ذخای  کب و  ومـسی  ام  تادابعلا  نم  هدحاو  لک  یف  دجت  کنا 
یعدـی ناسنالا و  یلع  ولعی  نا  دـیری  نوعرف  وا  هیغاط  لک  یلع  درمتت  کـنا  هاـنعم  نیعتـسن ، كاـیا  دـبعن و  كاـیا  هضیرف : لـک  یف 

لکل لوقت  نا  دـیرت  قیمعلا  لولدـملا  تاذ  همیظعلا  هغیـصلا  هذـهب  هتاجانم  هللا و  ماما  کتفقو  نا  .هللا  لزنا  اـم  ریغب  مکحلا  وا  هیبوبرلا 
اذا زع  تافقو  لب  زع  هفقو  اهنا  اهب …  هللا  نوصعت  یتلا  مکتافلاخم  لک  نم  مکلاـمعا و  نم  مکنم و  ءارب  اـننا  نیدبتـسملا  هرباـبجلا و 
یف یلجتت  هیندب  هیحور و  هضایر  وهف  موصلا  یلا  تئج  اذا  و  هناهتسالا …  لذلا و  فقاوم  نم  اهریغ  فقی  نا  ضفری  ملسملا  اهداتعا 
وحن ناسنالا  اذـه  دـشی  ام  لک  نع  عفرت  تاذـلا و  یلع  بلغت  کلذ  یف  هلیبس و  یف  هللا و  لجا  نم  اهتاوهـش  هاـیحلا و  تاذـلم  كرت 
لعف لکب  ربتعا  هوحن و  رظنلا  قلاف  جـحلا  اـما  و  هلجا …  نم  بورحلا  مهنیب  يرجت  ساـنلا و  هیلع  لـتاقتی  يذـلا  برـشملا  لـکاملا و 
 … کل کیرـش  کیبل ال  کیبل  مهللا  کیبل  : ) اهیف لوقت  یتلا  هیبلتلا  نم  ءادتبا  هریغ …  یف  هیلا  يدتهت  نل  اذف  اسرد  ذخ  هب و  موقت 

بیجتـست نالا  تنا  هیلا و  كوعدی  هزعلا  بر  نم  ءادـن  كانه  نا  ققحت  لب  لیخت  تقولا و  ضعب  اهعم  شع  هدوشنالا و  هذـه  ددر  ( 
هلیذرلا و لثمتف  ناطیـشلا  تمجر  اذا  و  اهلوح ، کفاوط  لثمت  هلیـضفلا و  لثمنف  تیبلاـب  فوطت  نا  تدرا  اذا  و  کـیبل …  لوقت  هل و 
جحلا و یف  اهقبطی  یک  هتایح  یف  ملـسملا  اهذـختی  هلیذرلا  یلع  ءاضقلا  هلیـضفلا و  ءایحال  هیلمع  سورد  هذـه  اهل …  کمجر  لثمت 

كرصبب مرا  .اهیف  قبسلا  هبصق  مالساللف  تالماعملا  اما  و  تادابعلا …  نم  رومالا  هذه  ریغ  اذکه  و  هایحلا …  نووش  عیمج  نم  هریغ 
فیک هتغیـصل و  نمـضتملا  دقعلا  نم  ءادتبا  ...اهعناوم  هحـصلا و  طورـش  ارقا  هدسافلا …  نم  هحیحـصلا  هلماعملا  دجنف  رجاتملا  وحن 

یلا رظنا  امهیف …  رفوتی  نا  بجی  ام  امهـسفنا و  نیـضوعلا  یلا  هیلع ، اـنوکی  نا  بجی  اـم  نیدـقاعتملا و  طورـش  یلا  نوکت  نا  بجی 
هعورب اذوخام  اهودشم  اهماما  فقت  یتلا  باوبالا  نم  اهریغ  حلـصلا و  هیدهلا و  هبهلا و  هکرـشلا و  هبراضملا و  هعرازملا و  هاقاسملا و 

یف لثمتی  يذلا  عئارلا  لماکتلا  دجت  حاکنلا  ثاریملا و  صاصقلا و  تایدلا و  دودحلا و  یلا  تئج  اذا  و  همیلاعت …  همظع  مالسالا و 
اجالع تءاجف  اهبناوج  عیمج  نم  تلماکت  یتلا  همتاخلا  هیهلالا  هحورطالا  وه  مالـسالا  نا  هرادا …  امکح و  اماظن  هدیقع و  مالـسالا 
امهریغ وا  یسیع  هلاسر  وا  یسوم  هلاسر  اهغلبت  نا  عطتست  مل  هلماکلا  هحورطالا  هذه  فارحنا …  لالض و  لک  نم  ناسنالا  اذهل  ایقاو 

ام هللا  نع  غلب  دق  وهف  سانلل ، اهغلبی  نا  عاطتـسا  ریبکلا و  هبلق  اهبعوتـسا  هلاسرلا و  هذـه  لمح  دـق  ادـمحم  نا  ءایبنالا …  تالاسر  نم 
هنمزالا و لکل  مئادلا  جالعلا  وه  مالـسالا  دـجن  هنیعم  هرتفل  اجالع  تءاج  همدـقتملا  تاوبنلا  دـجن  نیح  یفف  ..ءایبنالا  نم  هریغ  هغلبی 

ناسنا هنع  ینغتـسی  امک ال  مویلا  ناسنا  هنع  ینغـستی  يذـلا ال  ءاذـغلا  اهناف  اهولع  هتاعیرـشت و  همظعل  الا  کلذ  ام  سانلا و  هنکمـالا و 
ریخلا و یلا  هدوقی  ادـئار  هب  یـضری  نا  ناسنالا  اذـهب  يرحاف  هلبق  لوسر  هدوی  مل  ام  هللا  نع  يدا  يذـلا  وه  یبنلا  ناک  اذا  و  دـغلا … 

نیذلا بارعالا  کئلوا  نم  عنـص  هنا  تازجعملا ، مظعا  هیدی  یلع  تققحت  دق  کلذـک و  یبنلا  نوکی  فیک ال  .هاجنلا و  یلا  هدـشری 
نم عنـص  نیبارقلا …  اهل  نوبرقی  اهب و  نوحـسمتی  مانـصالا و  نودـبعی  بهنلا ، بلـسلا و  یلع  نوشیعی  ءارحـصلا ، یف  نوهیتی  اوناـک 

ادباع و ادهاز  هارقت  ادئار …  املعم و  مهنم  دحاو  لک  یف  ارقت  هایحلا ، داور  ایندـلا و  هداق  مهعنـص  ممالا ، یقرا  نم  هما  هافحلا  هافجلا 
مهنیعا یف  هنود  ام  رغصف  مهسفنا  یف  هللا  ربک  اهنیطالس …  ایندلا و  كولم  مظعاب  ائزهتسم  هللا ، هیـشخ  نم  ایکاب  هارقت  الطب …  اسراف 

مهل هلاسر  مالسالا  اولمح  و  رصیق ، دجم  اومده  امک  يرـسک  روصق  اوعلتقاف  مهتمدخل  ایندلا  تعوطت  نا  ناکف  یبنلاب  اودتقا  مهنا  … 
ثیح اهققحی  نا  یبنلا  عاطتـسا  یتلا  هزجعملا  تناکف  هل  هعاطلا  زع  یلا  هریغل  هدابعلا  لذ  نم  دابعلا  اهب  اوجرخی  نا  نودیری  هایحلا  یف 
ادئار ادئاق و  هوضترا  یبنلا و  فلخ  نوملـسملا  راس  امدـنع  اهبرغ …  ضرالا و  قرـش  یلع  هنیمز  هرتف  لقا  یف  هیعارذ  مالـسالا  طسب 

مالسالا و انبراح  امدنع  لب  انروهظ ، فلخ  نآرقلا  انذبن  و  عیرشتلا ، مکحلل و  اردصم  مالسالا  انرکنا  هتدایق و  انـضفر  امدنع  اما   …و 
نامیالا

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2519 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهتمالا دابعتسالا …  راعلا …  لذلا …  اهیف ، نحن  یتلا  هجیتنلا  تناک  يرخا ، راسیلا  تاذ  هرات و  نیمیلا  تاذ  قیرطلا  انب  تذخا  و  ، 
یف هلوطب  وا  فقوم  یف  زع  وا  يار  یف  هیلالقتـسا  نود  اهعم  اـنهجتا  تهجتا  فیک  حاـیرلا  بهم  یف  هشیر  انحبـصا  راـقتحالا …  … 

انمرحت یتلا  یه  و  انیلع ، هاغطلا  بصنت  یتلا  یه  يربکلا ، لودـلا  دـئاوم  تاتف  یلع  شیعن  انیحـضاف  لودـلا  انب  تبعالت  دـقل  هبح … 
نم قافالا  ذاذش  عمتجا  نا  رمالا  لصو  یتح  اهب …  ذخوی  هملک  وا  عمسی  يار  نم  انل  دعی  مل  اهرـسیا …  انقوقح و  طسبا  لب  انقوقح 

دوهیلا یقتلا  ملاعلا ، یف  هیواز  لک  ایسآ و  ایقیرفا و  اکیرما و  ابور و  وا  نم  هرومعملا  فارطا  نم  يدهیلا  تاتشلا  یقتلا  ایندلا و  راطقا 
عسوتت و مویلا  یه  اهو  .یمالـسالا  ملاعلا  بلق  یف  هلود  اونوک  و  اوعمتجا …  ناـکم ، یف  اودـحوتی  مل  نمز و  یف  اوعمتجی  مل  نیذـلا 

دالب یف  اورقتـسی  مل  دوهیلا  ءالوه  نا  هیمالـسالا …  مهتلاـصا  مهنید و  یلا  نوملـسملا  عجری  می  مل  نا  اهعـسوت  یف  یقبتـس  عسوتت و 
هللااب نامیالا  برعلا …  سیل  و  مالسالا …  معن  مهلیح …  مهدیاکم و  مهرورش و  یلع  مالسالا  یضق  دقف  همذ …  لها  الا  مالـسالا 

ررحتن نا  اندرا  اذا  هدروتـسملا …  يدابملاب ء  راسیلاب و ال  نیمیلاب و ال  سیل  و  هلاسرلا …  هذه  نومـضمب  لمعلا  هباتک و  هلوسرب و  و 
یـضقن مهردـغ  دوهیلا و  رکم  یلع  انیـضق  امک  نالا و  ررحتن  اقباس  انررحت  امکف  مالـسالا  ریغ  راـیخ  نم  اـناما  سیلف  اـندالب  ررحن  و 

یلص لوسرلا - هنع  انابنا  امک  هناحبـس  هللا  نع  یبنی ء  مل  ادحا  نا  ینب  ای  ملعا  و  هلوق : یف  مامالا  هیـصو  انظفح  اذا  معن  نالا …  مهیلع 
لوح و  هادهب ، يدتقی  هاطخ و  مسرتی  هتایح  یف  هل  هودق  لوسرلا  ذـختا  نمف  ادـئاق …  هاجنلا  یلا  ادـئار و  هب  ضراف  هلآ ،- هیلع و  هللا 
وحن امدـق  قیرطلا  قشی  هاوه و  هسفن و  یلع  بلغتی  نا  ناـسنالا  اذـه  عاطتـسا  اذا  ناـسنا ، باـها  یف  كرحتی  مد  محل و  یلا  مالـسالا 

هرقفلا یف  یقلی  ع )  ) ماـمالا نا  مث  تازجعملا …  قـقحی  حـجنی و  حلفیـس و  هنا  یف  کـش  ـالف  مالـسالاب  ثلثمت  یتـلا  هقماـسلا  همقلا 
هصالخا و یف  کشی  نینموملاریما  لثم  له  و  هل ، هحیصنلا  یف  رـصقی  مل  هنا  یه  هلوق و  لوبقل  همیظع  هحیـصن  هدلو  عور  یف  هریخالا 
و نطوم ، یف  بکی  مل  هلز و  یلع  رهدـلا  هل  رثعی  مل  لدـع …  مکح  نا  لـصف و  لاـق  نا  يذـلا  وه  و  هتربـخ ، هتبرجت و  یف  هتفرعم و 

ادنب هعیرـشلا  هذه  میلاعت  یقلت  هرافظا و  هموعن  هتلوفط و  نم  هرهاطلا  اهتریـسم  قفار  يذلا  ذفلا  هوبنلا  ذیملت  وه  وبکی و  وا  رثعی  فیک 
وه لاق  و  یلع ) مکاضقا  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق - و  اهباب .) یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  : ) هیف یبنلا  لاق  یتح  اروتسد …  اروتسد  ادنب و 
عقی نل  هبیلح ال و  عم  مالسالا  برش  يذلا  یلعف  باب ) فلا  باب  لک  نم  یل  حتفنی  ملعلا  نم  باب  فلا  هللا  لوسر  ینملع  : ) هسفن نع 
یتلا هیلاعلا  هبترملا  هذـهب  ناک  نم  و  لمعلا …  لوقلا و  یف  باوصلا  يارلا و  یف  دادـسلا  همـصعلا و  نم  هیلا  هللا  هقفو  ام  عم  اـطخ  یف 
قمع مهسفنال  نورظنی  نمم  هریغل  نوکی  نل  و  میلسلا ، حیحـصلا و  هجولاب  هنم  دوعی  نا  نم  دبال  رما  یف  رظن  اذا  یـسایقلا  مقرلا  تغلب 

هوهـشلا و نیعب  هسفنل  رظاـن  برف  اـهقئاقح …  رومـالا و  نطاوب  یلا  لوخد  هیارد و  هربـخ و  نع  ناـک  مهل  هرظن  نـال  اهتعـسو  هترظن 
نیب اعـساش  قرفلا  نوکی  مک  .رابتخالا و  اذه  تایبلـس  تایفلخ و  ایـسان  تقوملا  حبرلا  هعفنملا و  نیعب  رظنی  رخآ  رظان  بر  و  هبغرلا ،
الف جراخلا ! نم  هیحطـس  هرظن  اهیلا  رظن  رخآ  نیب  .اهیلع و  ام  اهلام و  اهلخادـم و  رومالا و  يراـجم  یلع  فقو  هاـیحلا و  ربتخا  ناـسنا 
نا انل  لوقی  نا  دـیری  مامالاف  .اهرهاوظ  رومالا و  شماه  یلع  شیعی  ناسنا  نم  قحلا  یلا  برقا  اباوص و  دـشا  لوالا  رظن  نا  یف  کش 
یف انغلاب  امهم  اننا  و  انـسفنال …  انتاداشرا  انحئاصن و  نم  اـباوص  دـشا  مظعا و  يوقا و  هتاداـشرا  هتاـمیلعت و  هحئاـصن و  هتاـهیجوت و 

 ... هئاصقتسا هثحب و  غلبم  غلبن  نلف  ءاصقتسالا  ثحبلا و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

یِّنِإَف ، ًاِدئاَق ِهاَجَّنلا  َیلِإ  ،َو  ًادـِئاَر ِِهب  َضْراَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  ُْهنَع  َأَْبنَأ  اَمَک  ُهَناَْحبُـس  ِهّللا  ِنَع  ِْئْبُنی  َْمل  ًادَـحَأ  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو 
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.ََکل يِرَظَن  َغَْلبَم  - َتْدَهَتْجا ِنِإ  -َو  َکِسْفَِنل ِرَظَّنلا  ِیف  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنِإ  َو.ًهَحیِصَن  َُکلآ  َْمل 

همجرت

هدرکن نایب  وا  دـننامه  ار  ادـخ  ماکحا  و   ) هدرواین ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  ادـخ  زا  سک  چـیه  نادـب  مرـسپ !
يزردنا چیه  زا  نم.نک  باختنا  شیوخ  دئاق  ار  يو  ، يراگتسر تاجن و  قیرط  رد  ریذپب و  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  نیاربانب  تسا )

وت هرابرد  نم  هک  هزادنا  نآ  هب  ینک  شـشوک  شیوخ  تحلـصم  حالـص و  زا  یهاگآ  يارب  ردق  ره  وت  مدرکن و  یهاتوک  وت  هرابرد 
.دیسر یهاوخن  ما  هداد  صیخشت 

هد رارق  دوخ  يامنهار  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ریسفت : حرش و 

ربمغیپ هکنیا  تسخن  : دـنک یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  شزیزع  دـنزرف  هب  باطخ  دوخ  همانزردـنا  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
راذگورف وا  تیاده  يارب  یششوک  چیه  زا  نانمؤم  ریما  شردپ  هکنیا  رگید  تسامنهار و  اوشیپ و  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

.درک يراشف  اپ  اوشیپ  ود  نیا  زا  يوریپ  رب  نیاربانب  ، تسا هدرکن 

نایب وا  دننامه  ار  ادخ  ماکحا  و   ) هدرواین ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  ادخ  زا  سک  چیه  نادب  مرـسپ  :» دیامرف یم 
اَی ْمَلْعا  َو  ( ؛» نک باختنا  شیوخ  دـئاق  ار  وا  ، يراگتـسر تاجن و  قیرط  رد  ریذـپب و  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  نیاربانب  تسا ) هدرکن 
رب « دور » هشیر زا  « دـئار ( .» 1  } ًادـِئاَر ِِهب  َضْراَـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُـسَّرلا  ُْهنَع  َأَْـبنَأ  اَـمَک  ُهَناَْحبُـس  ِهّللا  ِنَع  ِْئبـُْنی  ْمـَل  ًادَـحَأ  َّنَأ  َّیَُنب 

هنوگ ره  هب  سپس  تسا  هاگارچ  بآ و  نتفای  يارب  ششوک  شالت و  ینعم  هب  لصا  رد  هدش  هتفگ  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  « دوع » نزو
هلیبق موق و  هب  دور  یم  هاگارچ  لابند  هب  هک  یـسک  ؛ هموق بذـکی  دـئارلا ال  » فورعم لثم.تسا  هدـش  هتفگ  يزیچ  ماجنا  يارب  شـالت 

ناوریپ يارب  تداعس  يوجتـسج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  اجنآ  زا  تسانعم و  نیمه  هب  رظان  «، دیوگ یمن  غورد  دوخ 
(. ًاِدئاَق ِهاَجَّنلا  َیلِإ  َو   {، .تسا هدش  قالطا  « دئار » وا رب  ، دوب شیوخ 

رب هک  تسا  ییاه  یحو  همه  دمآرـس  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  هک  ینامـسآ  یحو  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 
متاخ رصع  رد  دش و  یم  لزان  ینامـسآ  یحو  نامز  نامه  ياه  ناسنا  دادعتـسا  قباطم  راصعا  نآ  رد.تسا  هدش  لزان  نیـشیپ  يایبنا 

.دش یحو  شکرابم  بلق  رب  ادخ  ياه  مایپ  نیرخآ  ایبنا 

رد ؛ تسا میظع  توافت  نیا  يایوگ  دـهاش  هتفای ) هار  نآ  هب  فیرحت  تسد  دـنچره   ) ینونک لیجنا  تاروت و  اب  دـیجم  نآرق  هسیاـقم 
دوش یمن  هدید  ینامـسآ  بتک  زا  کی  چیه  رد  هک  دراد  یبلاطم  دیجم  نآرق  ، راگدرورپ تافـص  دیحوت و  لیالد  هّللا و  هفرعم  دروم 

زا نآرق  رد  هیآ  رازه  ود  ناققحم  زا  یضعب  هتفگ  هب  هک  داعم  هب  طوبرم  لئاسم  دروم  رد.درادن  دوجو  مه  نآ  راشعا  زا  يرـشع  یتح 
.دوش یمن  روصت  نآ  زا  رتارف  هک  هدروآ  نایم  هب  بلطم  نآرق  ردقنآ  ، دیوگ یم  نخس  نآ  گرب  خاش و  داعم و 

لیلد نیمه  هب.تسا  رابرپ  رظن  ره  زا  نآرق  ، ناینیـشیپ خـیرات  تموکح و  هب  طوبرم  لئاسم  یـسایس و  ، یعامتجا ، یقـالخا ثحاـبم  رد 
نایب هدرتسگ  تروص  هب  ار  ینامسآ  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  دننام  يدحا  : دیامرف یم  الاب  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.تساوشیپ امنهار و  نیرتهب  ناونع  هب  وا  باختنا  ِلیلد  نیمه  تسا و  هدرکن 
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دنتسرف یم  نایاپراهچ  يارب  بآ ) و   ) عترم يوجتسج  يارب  ار  وا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  لصا  رد  « دئار » هژاو هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
یم اه  ناسنا  رایتخا  رد  ار  یتایح  روما  یناسک ه  هب  هتفای و  هعـسوت  انعم  نیا  سپـس  دـهد  یم  ربخ  درک  فشک  ار  نآ  هک  یماـگنه  و 

.تسا هدش  قالطا  دنراذگ 

ناربهر هب  سپـس.دنک  یم  ییامنهار  ریـسم  رد  ار  نآ  دریگ و  یم  تسد  رد  ار  هقان  راهم  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  لصا  رد  زین  دئاق 
.تسا هدش  قالطا  یناسنا 

زا یهاگآ  يارب  ردق  ره  وت  مدرکن و  یهاتوک  وت  هرابرد  يزردـنا  چـیه  زا  نم  :» دـیازفا یم  نخـس  همادا  رد  سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما 
هغیص « لآ ( .» 1  } َُکلآ َْمل  یِّنِإَف  ( ؛» دیـسر یهاوخن  ما  هداد  صیخـشت  وت  هرابرد  نم  هک  هزادـنا  نآ  هب  ینک  شـشوک  شیوخ  حالص 

رد نم  هک  تسانعم  نیا  هب  « هحیصن کلآ  مل  » هلمج تسا و  ندرک  یهاتوک  يانعم  هب  لصا  رد  « ولد » نزو رب  « ولا » هشیر زا  هدحو  ملکتم 
یـضعب دـنچ  ره  ، دریگ یمن  لوعفم  تسا و  مزال  لعف  نیا  هکنیا  هّجوت  لباق.مدرکن  یهاتوک  وت  هرابرد  یهاوخریخ  تحیـصن و  چـیه 

تسا و زییمت  هحیـصن  هک  یلاـح  رد  ، مود لوعفم  « هحیـصن لّوا و« لوعفم  کـلآ  رد  باـطخ  ریمـض  : دراد لوعفم  ود  هک  دـنا  هتـشادنپ 
َغَْلبَم - َتْدَهَتْجا ِنِإ  -َو  َکِسْفَِنل ِرَظَّنلا  ِیف  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنِإ  َو.ًهَحیِـصَن   { .تسا هدوب  « کل لآ  مل   » لصا رد  دراد و  یفوذحم  باطخ  ریمض 

(. ََکل يِرَظَن 

دـشاب دنبیاپ  ًالماک  حیاصن  نیا  هب  تبـسن  لیلد  ود  هب  دـنک  قیوشت  ار  شدـنزرف  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فدـه 
راک هزات  شدنزرف  هکنیا  رگید  هدرکن و  راذـگورف  ار  يزیچ  وا  هب  هداعلا  قوف  ّتبحم  يزوسلد و  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  یکی 
دنیب یم  هنییآ  رد  ناوج  ار  هچنآ  : دنا هتفگ  هک  دنیبب  دنادب و  ، دنیب یم  دناد و  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هچنآ  دناوت  یمن  زگره  تسا و 

.دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ 

مهدزیس شخب 

همان نتم 

اَمَک ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ُهَّنَِکل  ،َو  ِِهتاَفِص َُهلاَْعفَأ َو  َْتفَرََعل  ،َو  ِِهناَْطلُس ِهِْکُلم و  َراَثآ  َْتیَأََرل  ،َو  ُُهلُسُر َْکتَتََأل  ٌکیِرَش  َکِّبَِرل  َناَک  َْول  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو 
ْنَأ ْنَع  َمُظَع.ٍهَیاَِهن  اَِلب  ِءاَیْـشَْألا  َدَْعب  ٌرِخآ  َو  ٍهَِّیلَّوَأ ، اَِلب  ِءاَیْـشَْألا  َْلبَق  ٌلَّوَأ.ْلَزَی  َْمل  ًادـَبَأ َو  ُلوُزَی  َال  ،َو  ٌدَـحَأ ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضی  َال  ُهَسْفَن  َفَصَو 
ِهَْرثَک ،َو  ِِهتَرِدـْقَم ِهَِّلق  َو  ِهِرَطَخ ، ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َکـِْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَـمَک  ْلَْـعفاَف  َکـِلَذ  َْتفَرَع  اَذِإَف.ٍرََـصب  ْوَأ  ٍْبلَق  ِهَطاَـحِِإب  ُُهتَِّیبُوبُر  َُتْبثَت 

اَّلِإ َکَْهنَی  َْمل  ،َو  ٍنَسَِحب اَّلِإ  َكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  : ِهِطْخُس ْنِم  ِهَقَفَّشلا  ،َو  ِِهَتبوُقُع ْنِم  ِهَیْشَْخلا  َو  ِِهتَعاَط ، ِبَلَط  ِیف  ، ِهِّبَر َیلِإ  ِِهتَجاَح  ِمیِظَع  ،و  ِهِزْجَع
.ٍحِیبَق ْنَع 

اه همجرت 

یتشد

یم ار  شتافـص  رادرک و  و  يدید ، یم  ار  شتردق  راثآ  و  دندمآ ، یم  وت  يوس  هب  زین  وا  ناربمایپ  تشاد ، یکیرـش  ادخ  رگا  مرـسپ !

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2522 

http://www.ghaemiyeh.com


دوبان درادـن ، یعازن  وا  يراد  تکلمم  رد  سک  چـیه  درک ، فیـصوت  دوخ  هک  هنوگنامه  هناگی ، تسا  ییادـخ  ادـخ ، اـّما  یتخاـنش ،
نآ زا  رترب  تشاد ، دـهاوخن  نایاپ  هک  يزیچ  ره  رخآ  و  درادـن ، زاغآ  هک  تسا  يزیچ  ره  لّوا  تسا ،  هدوب  هراومه  و  تسین ، یندـش 

 . دنک كرد  هشیدنا  رکف و  ار  وا  يراگدرورپ  تردق  هک  تسا 

ییاناوت و  كدـنا ، نآ  تلزنم  هک  دـشوکب ، تسا  راوازـس  وت  دـننامه  هکنانچ  نآ  شوکب  لمع  رد  یتفایرد ، ار  تقیقح  نیا  هک  لاح 
زج ار  وت  ادخ  اریز  تسا ، نازیرگ  وا  مشخ  زا  و  ناسرت ، شباذع  زا  و  قاتـشم ، ار  ادخ  تعاطا  و  رایـسب ، شا  یناوتان  و  فیعـض ، شا 

 . تسا هدومرفن  یهن  اه  یتشز  زا  زج  و  هدادن ، نامرف  يراکوکین  هب 

يدیهش

، يدید یم  ار  وا  تردق  یهاشداپ و  ياه  هناشن  و  دندمآ ، یم  وت  دزن  وا  ناربمایپ  تشاد  یکیرش  تراگدرورپ  رگا  مکرـسپ ، نادب  و 
رد یـسک  .تسا  هدرک  فصو  ار  شیوخ  دوخ  هکناـنچ  تساـتکی  يادـخ  وا  نکیل  .يدـیدرگ  یم  هاـگآ  وا  ياهتفـص  رادرک و  زا  و 

تـسا رخآ  و  تسین ، ّتیلوأ  ار  وا  .تساهزیچ و  همه  زاغآ  .تسا  یگـشیمه  هنادواج و  وا  کلم  و  تسین ، وا  فلاخم  يو  ینارمکح 
نیا نوچ  و  دریذپ ،  ياج  يا  هدید  رد  ای  دریگارف و  یلد  ار  وا  ّتیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رترب  .تسین  تیاهن  ار  وا  ءایشا و  همه  زا  سپ 

رایـسب و شا  یناوتاـن  مک و  شا  ییاـناوت  و  رادـقم ، یب  تسا و  تلزنم  درخ  هک  دـیاب  ییوت  نوـچ  زا  هک  نک  ناـنچ  راـک  یتـسناد  ار 
یهن يراکتـشز  زا  زج  هدومرفن و  يراکوکین  زج  ار  وت  ادخ  هک  ناساره  وا  مشخ  زا  و  ناسرت ، شتبوقع  زا  ناهاوخ و  ار  ادخ  تعاط 

.هدومنن

یلیبدرا

ره یهاشداپ و  تامالع  يدید  یم  هنیآ  ره  ناربمغیپ  وتب  يدندمآ  هنیآ  ره  يزانب  ار  وت  راگدرورپ  يدوب  رگا  نم  كرسپ  يا  نادب  و 
دـض ار  دوخ  تاذ  درک  فصو  هک  نانچمه  هناگی  تسیئادـخ  هناحبـس  وا  نکیل  ار و  وا  ياهتفـص  ار و  وا  ياـهلعف  یتخانـش  یم  هنیآ 

تـسا دوجولا  بجاو  هک  اریز  تسا  لوا  لاح  چـیه  رد  لاوز  تفاین  زگره  تسین  ریذـپ  لاوز  سکچیه و  وا  یهاـشداپ  رد  رد  تسین 
تافـص دوـش  هدرک  تاـبثا  هکنآ  زا  دـنلب  تسگرزب و  یتیاـهن  ییاـهزیچ  همه  زا  سپ  تـسیرخآ  یتیادـب و  یئاـهزیچ  هـمه  زا  شیپ 

لثم تسا و  راوازس  هک  نانچمه  نکب  سپ  ار  نیا  یتخانش  نوچ  سپ  هرصاب  توق  كارداب  ام  لقع  نتفایرد  ندیسراوب و  وا  تیبوبر 
بلط رد  دوخ  راـگدرورپ  يوسب  دوخ  تجاـح  یگرزب  دوخ و  یناوتاـن  يرایـسب  دوخ  رادـقم  يدروخ  رد  ار  راـکنآ  دـنکب  هک  ار  وت 
رگم ار  وت  درکن  یهن  وکین و  راکب  زجب  ار  وت  دومرفن  وا  هک  یتسردب  سپ  وا  مشخ  زا  ندیسرت  وا و  باذع  زا  يراگسرت  وا و  تاعاط 

دب راک  زا 

یتیآ

يدید و یم  ار  وا  تردق  یهاشداپ و  راثآ  دندمآ و  یم  وت  دزن  مه  وا  ناربمایپ  دوب ، یکیرـش  ار  تراگدرورپ  رگا  دنزرف ، يا  نادـب ،
شکلم رد  یسک  .اتکی  تسا  ییادخ  هدرک ، فصو  ار  نتشیوخ  دوخ  هک  هنوگنآ  وت  يادخ  یلو  .یتخانش  یم  ار  وا  تافـص  لاعفا و 

زیچ ره  زا  دعب  تسین و  يزاغآ  ار  وا  هک  تسا ، هدوب  زیچ  ره  زا  شیپ  .دوب  دهاوخ  هراومه  دباین و  لاوز  زگره  دـنکن ، یتفلاخم  وا  اب 
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نوچ .مشچ  هب  ای  لد  هب  نتخانـش  نتـسناد و  هب  دوش  تباث  شیراگدرورپ  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  .تسین  یتیاهن  ار  وا  هک  دوب ، دهاوخ 
شییاـناوت و ندوب  كدـنا  شتلزنم و  ردـق و  يدرخ  دوجو  اـب  تسا  هتـسیاش  ییوـت  نوـچ  زا  هک  نک  ناـنچ  نوـنکا  یتـسناد ، ار  نیا 
هب زج  ار  وت  وا  .وا  مشخ  زا  میب  وا و  تبوقع  زا  سرت  وا و  زا  يرادربنامرف  رد  شراگدرورپ ، هب  شزاـین  يرایـسب  شیناوتاـن و  یناوارف 

.درادن زاب  یتشز  زا  زج  دهدن و  نامرف  یکین 

نایراصنا

ار وا  تنطلـس  کلم و  راثآ  و  دـندمآ ، یم  تیوس  هب  کیرـش  نآ  ناربمایپ  دوب  یکیرـش  تراگدرورپ  يارب  رگا  داـب  تمولعم  ! مرـسپ
شینارمکح رد  یسک  ، هدومن فصو  ار  دوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  هناگی  ییادخ  وا  اما  ، يدش یم  انشآ  شتافـص  لاعفا و  هب  ،و  هدید

رخآ ،و  تسین یتّیلوا  ار  وا  ءایـشا و  همه  زا  شیپ  تسا  لّوا   ، هتـشاد دوجو  هشیمه  و  دور ، یمن  نیب  زا  زگره  ، دنک یمن  ّتیدـض  وا  اب 
نیا هب  نوچ  ددرگ ،  تباث  هدید  لد و  هطاحا  هب  شتّیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ، دشاب یمن  یتیاهن  ار  وا  ءایـشا و  همه  زا  دعب  تسا 

فیعـض رایـسب  تردـق و  مک  ریقف و  تلزنم و  کچوک  هک  تسوت  دـننام  هتـسیاش  هکنانچ  شوکب  یگدـنب  رد  يدـش  هاگآ  تقیقح 
يراگدرورپ نینچ  اریز  ، تسا دنمزاین  دوخ  راگدرورپ  هب  ادیدش  مشخ  زا  یکانمیب  ،و  تبوقع زا  سرت  رد  و  تعاط ، بلط  رد  ،و  تسا

 . تسا هتشادن  زاب  یتشز  زا  زج  ،و  هدادن نامرف  ار  وت  یبوخ  هب  زج 

حورش

يدنوار

نم توبثلا ، دوجولا و  لیبس  یلع  هل  کیرش  دحاو ال  یلاعت  هللا  نا  یلع  لالدتـسا  یلع  لصفلا  اذه  لوا  یف  هبن  مالـسلا  هیلع  هنا  ملعا 
ریغ ثدـحم  نم  دـب  نکی  ملف  هلیقعلا ، لئالدـلاب  مهل  حـص  هثودـح  نال  اعناص  ملاعلل  اوتبثا  امنا  ءـالقعلا  نا  امهدـحا - نینثا : نیهجو 
نم دب  نکی  ملف  هردقلاب ، رداقلا  نم  حصی  ماسجالا ال  قلخ  نال  هردـقلاب ، نوردـقی  نیذـلا  نیلعافلا  رئاسل  فلاخم  ضرع  مسج و ال 
لیلد الـصاح ، هتابثا  یلع  ادوجوم و ال  هنوک  یلع  هل  نوکی  الف  ایناث  اهلآ  عدـم  یعدا  نا  اماف  .هیلع  هلاعفا  هلالدـل  یلاعت  يرابلا  تابثا 

ردافلا الا  هیلع  ردـقی  ملوا  هجولا  کلذ  یلع  هردـقلاب ، رداقلا  اهیلع  ردـقی  نا  اما  لاعفالا  نم  حـصی  ام  لک  نال  تافـص ، لاـعفا و  نم 
هناف ردقلا  رودقم  تحت  لخدی  مل  نا  و  هداجیال ، تاذـلل  رداق  تابثال  هجو  الف  هردـقلاب ، رداق  لک  یلا  هدانـسا  نکمی  لوالاف  هتاذـل ،

رخآ ال اهلا  هللا  عم  عدـی  نم  یلاعت و  هلوقب  راشا  اذـه  یلا  .میدـق و  ناث  تابثا  یلا  هجاح  ياف  .هدـحو  یلاعت  هللا  یلا  دنـسی  نا  حـصی 
اذه و نیب  .نیملکتلا و  دـنع  فورعملا  عنامتلا  لیلدـب  هعم  مالکلاف  هل  کیرـش  ناث  یلاعت  هل  نوکی  نا  زوج  لاق  نم  اماف  .هب  هل  ناهرب 

اهجو بیرقتلا  لیبس  یلع  رکذ  و  رخآ .) ءیـش  كاذ  رخآ و  یـش ء  اذـهف  نافلتخم  نارما  توبثلا  زاوجلا و  نال   ) حـضاو ناقرف  لوالا 
الوسر و ثعبل  کیرش  یلاعت  يرابلل  ناک  ول  لاقی : .دوجوم  تباث  یلاعت  کیرش هللا  یفن  یلع  لالدتـسالا  یلا  اقیرط  نکمی  امم  رخآ 

املف یلاعت ، هللا  یلا  هدر  نکمی  هجو ال  یلع  کلذ  هحص  یلع  لدی  هداعلا  قراخ  یشب ء  وا  هلاعفا  نم  ازجهم  املع  بصن  اباتک و  لزنا 
یلا اموا  مث  .دـیحوتلا  یلع  هیبنت  اذـهف  دـحاو ، هناحبـس  هنا  انملع  یلاعت  هکراـشی  ناـث  یلع  عطاـق  لـیلد  نیهجولا  نیذـه  نم  نکی  مل 

.حیبق نع  الا  کهنی  مل  نسحب و  الا  كرمای  مل  یلاعت  هنا  لاق : ناب  لدعلا ،

يردیک
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و هلاعفا ، الا  هتفرعم  یلا  قیرط  و ال  هعضوم ، یف  ررقت  تبث و  امل  هبجاو  هللا  هفرعم  نال  کلذ  و  هلسر : کتت  کیرـش ال  کبرل  ناک  ول 
یناثلا یلع  بجول  کلذ  نع  یلاعت ، ناث  هل  ناک  ولف  ناث ، یلع  اهب  لالدتـسالل  نکمی  الف  دحاو ، هلا  یلا  فاضی  اهلک  هیهلالا  لاعفالا 

.هیلا لیبسلا  حاضی  ال  تازجعملاب ، هدیوملا  لسرلا  ثعب 

مثیم نبا 

یم ار  وا  طلست  تردق و  راثآ  دندمآ و  یم  وت  ییامنهار  يارب  وا  ناربمایپ  تشاد ، کیرش  تراگدرورپ  رگا  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
طلست و رد  یسک  تسا ، هدرک  فیصوت  ار  دوخ  وا  هک  نانچ  تساتکی  يادخ  وا  اما  يدش ، یم  هاگآ  وا  تافـص  لاعفا و  زا  يدید و 
زا سپ  تسا و  زاغآ  یب  زاغآ  اهزیچ ، همه  زا  شیپ  وا  تسا ، یگـشیمه  و  درادـن ، انف  لاوز و  زگره  وا  تسین و  وا  ضراعم  تردـق ،

دودـحم تباث و  یمـشچ  اـی  لد و  هدودـحم ي  رد  شا  يراگدـیرفآ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  تسا ، ناـیاپ  یب  رخآ  اـهزیچ ، همه ي 
زجع كدـنا و  ناوت  مک و  شزرا  اب  وت  دـننامه  يدرف  هک  نک  راتفر  نانچنآ  يدـش ، هاـگآ  وا  تمظع  فاـصوا و  زا  هک  لاـح  دوش ،
راتفر تسا  هتـسیاش  وا - تبـضغ  مشخ و  زا  میب  تبوقع و  زا  سرت  و  تعاط ، بسک  رد  راگدرورپ  هب  دوخ  رایـسب  تجاـح  ناوارف و 

هب تیـصو  زا  شخب  نیا  رد  .حیبق  لمع  تشز و  راک  زا  زج  تسا  هدرکن  عنم  یکین و  هب  رگم  تسا  هدادـن  نامرف  ار  وت  وا  اریز  دـنک ،
راگدرورپ و تمظع  هب  هجوت  اب  تسا  ماجنا  هتسیاش  هک  هچنآ  رب  دعب  و  يو ، تافـص  زا  یتمـسق  گرزب و  راگدیرفآ  تینادحو  لیلد 

تدـحو رب  لالدتـسا  لوا : ثحب  تسا : یفلتخم  ياهثحب  اجنیا  رد  نیارباـنب  تسا ، هدومرف  هراـشا  هدـش ، داـی  تافـص  هظحـالم ي  اـب 
يارب رگا  کیرـش  کـبرل  ناـک  وـل  نآ : مدـقم  هک  تساـه  دـش  لیکـشت  هلـصتم  هیطرـش ي  هیـضق  کـی  زا  نآ  و  تسا ، راگدـیرفآ 

زا وت  و  دندوب … ، هدش  ثوعبم  شناربمایپ  هنیآ  ره  هفاصوا  هلاعفا و  تفرعل  و  هلسر …  کتتال  نا : یلات  دوب و  یکیرش  تراگدرورپ 
هب مدقم ، ضیقن  ات  دوش  یم  جاتنتسا  یلات  ماسقا  ضیقن  يانثتسا  هیطرش ، هیـضق ي  نآ  زا  تسا و  يدش  یم  هاگآ  وا  فاصوا  لاعفا و 
نآ دـیاب  دـشاب ، کیرـش  ياراد  دـنوادخ  رگا  تسا ، رارق  نیا  زا  یلات  مدـقم و  نیب  همزـالم ي  حیـضوت  .دـیآ  تسد  هب  هجیتن  ناونع 

مزاول هلمج  زا  اما  تشاد ، دـهاوخن  ار  ندوب  ادـخ  کیرـش  یگتـسیاش  هنرگو  دـشاب ، يدـنوادخ  طیارـش  عیمج  عماج  ادـخ ، کیرش 
یلیلد هب  وا ، يوس  هب  مدرم  دومنهر  مدرم و  بناج  هب  ناربمایپ  ندرک  ثوعبم  ترورـض  رد  تحلـصم  لوا : تسا : زیچ  دـنچ  ییادـخ 
.دشاب سوسحم  نشور و  يو  لاعفا  تافـص  وا و  طلـست  تردق و  راثآ  دیاب  مود : .دـش  نایب  دوخ ، ياج  رد  تثعب  موزل  دروم  رد  هک 

يربمایپ اریز  تسا ، لطاب  لوا  مزال  اما  تسا : لطاب  مزاول  نیا  ماـمت  هک  یتروص  رد  .دـشاب  صخـشم  وا  تاذ  تافـص  لاـعفا و  موس :
لطاب یمود  اما  .دزاس  هاگآ  نآ  زا  ودنک  ییامنهار  تردـق و ) …  راثآ   ) یمود رب  ار  ام  ات  تسا  هدـشن  ثوعبم  ام  رب  هزجعم  بحاص 

اما تساناوت ، اناد و  دوجو  کـی  رب  لـیلد  نآ  ییاـجرباپ  تکلمم و  کـلم و  تمظع  تنطلـس و  تردـق و  راـثآ  هک  ور  نیا  زا  تسا :
کی رب  مینک ، یم  هدـهاشم  ام  هک  ار  یلاعفا  اهنت  هک  تسا  ظاحل  نیدـب  موس ، دروم  نالطب  اـما  .درادـن  میکح  رداـق  دـنچ  رب  تلـالد 

هدارا و تردق ، ملع ، لیبق  زا  ییادخ  تافـص  نینچمه  .دـنرادن و  یتلالد  چـیه  لعاف  دـنچ  دوجو  هب  اما  سب ، دـنراد و  تلالد  لعاف 
دوجو رب  اما  تسا ، تافص  نآ  هب  فصتم  هک  دننک  یم  تلالد  عناص  کی  رب  اهنت  دنوش ، یم  دیاع  لاعفا  هطساو ي  هب  هک  اهنیا  لاثما 

لیلد یب  هدوهیب و  ینخـس  تسا ، یکیرـش  ار  ام  راگدـیرفآ  هک  هتفگ  نیا  نیاربانب ، .دـنرادن  تالد  عناص  ود  زا  رتشیب  اـی  عناـص و  ود 
هـسفن فصو  امک  دـحاو  هلا  ماما : ترابع  .هب  هل  ناهرب  رخآ ال  اهلا  هللا  عم  عدـی  نم  و  تسا : هدومرف  لاـعتم  يادـخ  هک  ناـنچ  تسا ،

مود يادـخ  هب  لوق  هک  یماگنه  اریز  تسا ، هجیتن  مزاول  هلمج  زا  تسا ،) هدرک  فیـصوت  ار  دوخ  وا  هک  نانچ  تسا  هناگی  ییادـخ  )
يادخ وا  ص )  ) ربمایپ يا  وگب  تسا : هدرک  فصو  ار  نتشیوخ  دوخ ، وا  هک  نانچ  تساتکی ، يادخ  وا  هک  دوش  یم  تباث  دش ، لطاب 
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تفلاخم وا  ياهراک  رد  هک  یسک  ینعی  تسین : وا  ربارب  رد  یسک  تردق  تنطلـس و  رد  بلاغ و  ياتکی  دنوادخ  تسوا  .تساتکی و 
، تسا یعانقا  لیلد  لیلد ، نیا  هک  نادـب  .تسا  ناهاشداپ  شور  هار و  هک  نانچ  دزیخرب ، وا  اب  ینمـشد  عازن و  هب  وا  ورملق  رد  دـنک و 

یمود يادخ  دوجو  هک  دشاب  نیا  دوصقم  هیطرـش ي  رد  رگا  اریز  تسین  ناهرب  نیا  تسا و  نیمه  هباطخ  زا  بیطخ  فده  هک  نانچ 
راک رد  يا  همزالم  سپ  دـشاب  راکـشآ  نشور و  مه  یگژیو  نیا  هدوب و  وا  هژیو ي  هک  تسا  یتافـص  لاعفا و  راثآ و  دوجو  مزلتـسم 

یعون فالتخا  نآ ، مزاول  لاعفا و  هک  تسین  مزـال  دنـشاب ، هقیقحلا  فلتخم  هچ  هقیقحلا و  قفتم  هچ  ادـخ  ود  نیا  اریز  دوب ، دـهاوخن 
مزاول و رد  تسا  زیاج  هکلب  دشابن ، يرگید  رد  هک  دشاب  هتشاد  صخشت  یـصاخ ، لعف  یـصاخ و  مزال  هب  مادک  ره  و  دنـشاب ، هتـشاد 
هک دوش  هتخانـش  یمزاول  لاعفا و  راثآ و  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  مود  يادـخ  دوجو  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  رگا  دنـشاب و  ناسکی  راثآ 

نکل .تسا  یتسرد  بلطم  نیا ، سپ  دوش ، کیرش  اهنیا  همه ي  رد  وا  اب  دناوتب  مه  رگید  يادخ  هکلب  دشاب ، هتشادن  وا  هب  صاصتخا 
اریز تسا ، نشور  مه  بلطم  نیا  لیلد  هدرک و  لالدتسا  ناوت  یمن  یلات  نالطب  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاکـشا  نیا 

رب هن  دـنراد و  تلـالد  دوخ  فوصوم  لـعاف و  ییاـتکی  رب  هن  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ار  یتافـص  مزاول و  لاـعفا و  تردـق و  راـثآ  اـم 
یلات عفر  اریز  تسین ، نکمم  یلات  عفر  نالطب و  سپ  .دراد  تلالد  قالطا  روط  هب  یموزلم  لعاف و  دوجو  رب  اهنت  نآ و  ندوب  هناگود 
.یلات عفر  مزلتـسم  اهنت  هن  تسا  موزلم  قلطم  مدـع  مزلتـسم  مزال ، مدـع  هکنیا  تهج  هب  تسا  قلطم  روط  هب  ادـخ  دوجو  عفر  مزلتـسم 
ناهرب .هشیمه  يارب  ادـخ  دوجو  توبث  ماود و  هب  دراد  هراشا  نآ  و  تسا ، لاـعتم  يادـخ  ندوب  يدـبا  یلزا و  هراـبرد ي  مود : ثحب 

شدوجو دبا  يارب  راوتـسا و  شدوجو  لزا  زا  تاذلاب ، دوجولا  بجاو  ره  تسا و  دوجولا  بجاو  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  بلطم 
بجاو تیدـبا  تیلزا و  ینعی  اربک  ناهرب  اما  تشذـگ و  البق  یلاـعت  قح  ندوب  دوجولا  بجاو  ینعی  ارغـص  ناـهرب  اـما  تسا  رادـیاپ 

یتسردان مزلتـسم  یلات  یتسردان  نوچ  دوب  دهاوخن  تاذلاب  دوجولا  بجاو  دشاب ، اور  وا  رب  یتسین  لاوز و  رگا  هک  تسا  نیا  دوجولا 
زا سپ  زاغآ و  یب  زاغآ  اهزیچ ، همه ي  زا  شیپ  وا  یتسه  موس : ثحب  .تسا  رادـیاپ  دـبا  اـت  لزا  زا  وا  یتسه  نیارباـنب  تسا ، مدـقم 
هب قوبـسم  هنیآ  ره  دوب ، يزاـغآ  ار  شا  یتـسه  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  لوا  بلطم  اـما  .تسین  یناـیاپ  ار  وا  یتـسه  اـهزیچ ، همه ي 

دوجولا بجاو  هجیتن  رد  .ددنویپب و  یتسین  هب  دیاب  دماجنیب ، ینایاپ  هب  وا  ندوب  رخآ  رگا  مود : ارهق  هدـیدپ و  هجیتن  رد  دوب  یم  یتسین 
رد شا  يراگدیرفآ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  هکنیا  نایب  رد  مراهچ : ثحب  .تسا  دوصقم  فالخ  زین  نیا  و  دوب ، دهاوخن  تاذلاب 

هچنآ يدـنوادخ و  تافـص  مامت  رب  هدـید  اـی  لد و  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وا  ینعی  دـجنگب ، هدـید  اـی  لد و  هدودـحم ي 
- دش مولعم  البق  هک  نانچ  يدنوادخ - فاصوا  ریاس  يراگدرورپ و  تفص  هک  تسا  نآ  هبش  هجو  .دبای  یهاگآ  تسوا ، هتـسیاش ي 
هب تبـسن  وا  سدـقم  تاذ  لقعت  زا  لقع  هک  دنتـسه  يروما  اهنیا  مامت  یلقع  ظاحل  هب  و  تسا ، یلاعت  قح  تاذ  نیع  جراخ  راـبعا  هب 
ای لد و  هدودـحم ي  رد  شا  يراگدـیرفآ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وا  تروص  ود  ره  رد  و  دـنک ، یم  طابنتـسا  شراثآ  تاـقولخم و 

مزلتسم نادب  یهاگآ  هطاحا ي  نیاربانب  تسوا ، تاذ  نیع  شا  يراگدیرفآ  تفـص  هک  تهج  نآ  زا  جراخ  رد  اما  .دجنگب  يا  هدید 
رب يرگید  هطاحا  هجیتن  رد  تسا و  یبیکرت  هنوگ  ره  زا  رود  وا  سدقم  تاذ  هک  دـش  تباث  البق  و  تسوا ، تاذ  تقیقح  هب  هطاحا ي 

تارابتعا یمامت  رب  هطاحا  رب  طونم  نآ  رب  لوقع  هطاحا ي  یبوبر و  تفـص  رابتعا  هک  ور  نآ  زا  لقع  رد  اما  .تسا و  لاـحم  وا  تاذ 
دوخ نیا  تسوا و  هقلطم  تیهلا  راـبتعا  مزلتـسم  وا  هقلطم ي  تیبوـبر  تهج  ندرک  ظوـحلم  اریز  تسا ، لاـمک  لاـمج و  تافـص  زا 

نآ زا  رتالاب  یبوبر  ماقم  سپ  .دـنا  یهانتمان  تارابتعا  نیا  هک  دـش  نشور  ـالبق  و  تسا ، يدـنوادخ  تافـص  همه ي  راـبتعا  مزلتـسم 
ماما نوچ  هک  نادب  مجنپ : ثحب  .دریگ  رارق  ناسنا  دید  نادیم  رد  هک  نآ  رب  دسر  هچ  ات  دیآرد  يرشب  لقع  هدودحم ي  رد  هک  تسا 

ات داد  نامرف  ار  وا  درک ، هجوتم  هدـش  دای  تاهج  زا  وا  سدـقم  تاذ  لامک  ناحبـس و  يادـخ  تمظع  رب  ار  شدـنزرف  مالـسلا ) هیلع  )
دنک تعاطا  ار  وا  تسا و  کچوک  ناحبـس  يادخ  تمظع  ربارب  رد  نانچ  نآ  هک  وا  نوچ  تسا  يدرف  هتـسیاش  هک  دـنک  راتفر  نانچ 
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شسدقم تاذ  تمارک  رطاخ  هب  تسا  راوازس  هک  نانچنآ  دنک و  تدابع  ار  وا  شتـسرپ  لامک  اب  تسوا و  تعاطا  روخ  رد  هک  نانچ 
لامک اب  ار  دوخ  تلاح  يدروم  ره  رد  ات  تسا  هدرمشرب  ار  شدنزرف )  ) وا ناصقن  تاهج  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  .دنـسرپب  ار  وا 

تبـسن دوخ ، ناوارف  زجع  كدنا و  ناوت  وا و  تمظع  هب  تبـسن  دوخ ، تلزنم  یمک  زا  هک  نیا  يارب  دنک  هسیاقم  قلاخ  سدقم  تاذ 
یگدامآ قیفوت ، تساوخرد  لیبق  زا  لاح  همه  رد  شراـگدرورپ  هب  ار  دوخ  ناوارف  زاـین  نینچمه  .دوش و  هاـگآ  وا  تردـق  لاـمک  هب 

رظن رد  زیچ ، همه  زا  راـک و  ره  رد  وا  قلطم  يزاـین  یب  هب  تبـسن  ار  اـهنیا  ماـمت  وا ، بضغ  زا  میب  تبوـقع و  زا  سرت  تعاـطا ، يارب 
رما و هک  يدراوم  همه ي  رد  ادخ  زا  تعاطا  موزل  هب  تبـسن  لامجا  روط  هب  تسا  يرادشه  حـیبق  هملک ي  ات  هنا …  ترابع : .دریگب 
زا يراددوخ  هب  و  تسوکین ، راـک  نآ  هک  تهج  نیا  هب  تسا  هدومرف  رما  وا  هک  يراـک  ره  ماـجنا  رب  قیوشت  .تسا و  هدومرف  یهن  اـی 

ناربمایپ تثعب  زا  فده  دـش ، نشور  البق  هک  يروط  نامه  .تسا  راجنهان  تشز و  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدومرف  یهن  وا  هک  يزیچ  ره 
ییهن ای  رما و  ره  رد  ریزگان  تروص  نیا  رد  سپ  .تسا  مدرم  داعم  شاعم و  لاوحا  هب  نداد  ناماس  رس و  اهنت  اهتنس  نیناوق و  عضو  و 

تـسنآ ریاظن  بلطم و  نیمه  يارب  .تسا و  یهن  دروم  حـبق  رما و  دروم  نسح  ثعاـب  هک  دراد  دوجو  یتحلـصم  تسا و  هتفهن  يزار 
! تسادخ نآ  زا  قیفوت  دنا  هدش  دنم  هدیقع  هتفای و  شیارگ  یلقع ، حبق  نسح و  هلاسم ي  هب  هلزتعم  هک 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

کتتال  ) يزابنا یکیرـش و  ار  وت  راگدرورپ  يدوب  رگا  هکنآ  کیرـش ) کبرل  ناک  ول  هنا   ) نم كرـسپ  يا  نادـب  و  ینب ) اـی  ملعا  (و 
یهاـشداپ و تاـمالع  راـثآ و  يدـید  یم  هنیآ  ره  هناطلـس ) هکلم و  راـثا  تـیارل  و   ) وـت ناربـمغیپ  وـت  هـب  يدـندمآ  هـنیآ  ره  هلـسر )
و هتافـص ) و   ) ار وا  ياـه  لـعف  یتخانـش  یم  هـنیآ  ره  و  هلاـعفا ) تـفرعل  و   ) یهلا تـمظع  تنطلـس و  راـثآ  وـچمه  ار  وا  يراوـگرزب 
لسر و لاسرا  نوچ  تسا و  وا  راـثآ  تفرعم  عرف  تاذ ، هب  ملع  هک  اریز  وا ، دوجو  هب  يدرب  یم  هار  نآ  هطـساو  هب  اـت  ار  وا  ياـهتفص 

دیامرف یم  هکنانچمه  هتافـص  تاذ و  رد  دـشاب  یکی  دوجولا  بجاو  سپ  درادـن  عوقو  هناحبـس  وا  ریغ  زا  لاعفا  راثآ و  بتک و  لازنا 
دوخ تاذ  تسا  هدومرف  فصو  هکنانچمه  هسفن ) فصو  امک   ) تسا اتکی  يادخ  دوجولا ، بجاو  نکل  ینعی  دحاو ) هلا  هنکل  و  : ) هک
ریذپ لاوز  و  ادبا ) لوزی  و ال   ) سک چیه  وا  یهاشداپ  رد  تسین  دض  و  دـحا ) هکلم  یف  داضی  ال  ( ) دـحاو هلا  مکهلا   ) هک نآرق  رد  ار 

وا هیلوا ) الب  ءایـشلا  لبق  لوا   ) لاعتم تاذ  نآ  تسا  دوجولا  بجاو  هک  اریز  لاـح ، چـیه  رد  لاوز  تفاـین  و  لزی ) مل  و   ) زگره تسین 
نیا هجو  یتیاغ و  یتیاهن و  یب  اهزیچ  همه  زا  دعب  تسا  رخآ  و  هیاهن ) الب  ءایـشالا  دعب  رخا  و   ) یتیادـب یب  اهزیچ  همه  زا  شیپ  تسا 

وا تیبوبر  تافـص  دوش  هدرک  تابثا  هکنآ  زا  هتیبوبر ) تبثت  نا  نع   ) دنلب تسا و  گرزب  مظع )  ) .هتفای رکذ  تمـس  هقباس  بطخ  رد 
راتفگ نیا  یتخانش  نوچ  سپ  کلذ ) تفرع  اذاف   ) هرصاب هوق  كاردا  هب  ای  رصب ) وا   ) لقع نتفایرد  لد و  ندیسراو  هب  بلق ) هطاحاب  )

رد هرطخ ) رغص  یف   ) ار راک  نآ  دنکب  هک  ار  وت  لثم  رم  هلعفی ) نا  کلثمل   ) تسا راوازس  هکنانچمه  نکب  سپ  یغبنی ) امک  لعفاف   ) ار
تجاح یگرزب  و  هتجاـح ) میظع  و   ) دوخ راـقتفا  رایـسب  و  هزجع ) هرثک  و   ) دوخ رادـتقا  یمک  و  هتردـقم ) هلق  و   ) دوخ رادـقم  يدرخ 

زا فوخ  و  هتبوـقع ) نم  هیـشخلا  و   ) وا يرادربناـمرف  ندرک  بلط  رد  هتعاـط ) بلط  یف   ) دوـخ راـگدرورپ  يوـس  هب  هبر ) یلا   ) دوـخ
رگم ار  وت  دومرفن  رما  نسحب ) الا  كرمای  مل   ) هناحبس وا  هک  یتسرد  هب  هناف )  ) وا بضغ  زا  سرت  و  هطخس ) نم  هقفـشلا  و   ) وا باذع 

اوران تسا و  تشز  هچنآ  زا  رگم  حیبق ) نع  الا   ) ار وت  درکن  یهن  و  کهنی ) مل  و   ) وکین راک  هب 
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یلمآ

ینیوزق

کلم راثآ  يدید  یم  هنیآره  وا و  نالوسر  وتب  دیآ  یم  هتبلا  يزابنا  یکیرش و  ارت  يادخ  دوب  یم  رگا  هکنیا  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
یلدج تمکح  بابرا  ینارحب و  حراش  معزب  دنچ  ره  دـیحوت  رب  تجح  نیا  ار و  وا  تافـص  لاعفا و  یتخانـش  یم  ار و  وا  ناطلـس  و 
ججح حضوا  نیهارب و  عفرا  ینابر  ملاع  نآ  لثم  زا  تایباطخ  عون  نیا  یناقیا  تمکح  بابرا  رظن  رد  نکیلو  یناهرب  هن  دشاب  یباطخ 

( .اتدسفل هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  : ) یلاعت هلوقب  دیحوت  رب  دوبعم  تجح  هیاپ  رد  دوصقم  رب  تلالد  توق  رد  دشاب و  لئالد  لمکا  و 
باوص لمات  زا  دعب  دـناوخب  ینارحب  حراش  مالک  اجنیا  هک  ره  ..ضعب و  یلع  مهـضعب  العل  قلخ و  امب  هلا  لک  بهذـل  یلاعت : هلوق  و 

ناب ماقم  نیا  لثم  رد  ضوخ  تسا و  ینغتـسم  تاسایق  نآ  بیترت  تـالاقم و  نآ  فلکت  زا  قدـص  مارم  قح و  مـالک  نیا  هک  دـنادب 
دیحوت رب  یقطنم  یناهرب  تامدـقم  لامعتـسا  رد  خیـش  یعـس  تیاغ  عضاوملا و  رثکا  یف  امک  تسا  ینغی  اـمیف ال  ضوخ  لاوقا  هنوگ 

ماقم رد  تخیوآرد و  تجح  نیا  رد  كرـش  تابثا  رد  تخیگنارب و  لیلد  اجنیا  زا  دـناوتن  دـیحوت  رکنم  هک  ددرگزاب  ناب  یلاعت  قح 
دسرن و کیرش  نآ  زا  یلوسر  يربخ و  چیه  دشاب و  یکیرش  ار  دنوادخ  دیاش  هنوگچ  دنا  هتفگ  تجح  نیا  دییات  حیضوت و  یتدایز 
دهد و دیدهت  لاکن  باذع و  هب  ار  كرـش  نالیاق  دـنک و  وا  یفن  راکنا و  یلاعت  دـنوادخ  هتـسویپ  هکنآ  اب  دوشن  هدـید  یلعف  يرثا و 

تکارش یعدم  نآ  دنشاب و  هملکلا  قفتم  كرـشم  كرـش و  راکنا  رب  وا  ناگدنب  وا و  رابخا  يونـشن  ارچ  وا و  راثآ  تسا  اجک  دیوگ 
نم عنـص  شقن و  نالف  هک  دهدب  یماغیپ  متـسه و  زین  نم  دـیوگن  دراینرد و  ياج  زا  ار  وا  تیمح  چـیه  دزاسن و  ادـیپ  ار  دوخ  چـیه 

: یلاعت هلوق  لثم  شیوخ  باتک  زا  هددعتم  عضاوم  رد  ار  دوخ  تسا  هدرک  فصو  هچنانچ  اتکی  تسا  يدوبعم  یلاعت  وا  نکیلو  متسبب 
تحت رد  هچنآ  رد  ای  وا  یهاشداپ  رد  وا  اب  دـنک  یمن  تفلاـخم  تداـضم و  راـهقلا  دـحاولا  هللا  وه  یلاـعت : هلوق  و  دـحا ) هللا  وه  لـق  )

زا دعب  تسا  رخآ  تیلوا و  یب  اهزیچ  همه  زا  شیپ  تسا  لوا  تسا  هدوب  هتسویپ  زگره و  ددرگ  یمن  لیاز  یـسک و  تسا  وا  فرـصت 
هزنم وا و  تاذ  تسا  گرزب  دشابن  اور  لاثم  یب  تاذ  رب  قحال  قباس و  يانف  مدـع  يدـبا و  تسا و  یلزا  ینعی  تیاهن  یب  اهزیچ  همه 

دـنکن و هطاحا  یلاعت  قح  تخانـشب  اهلد  یمـشچ  ای  یلد  هطاـحاب  وا  راـگدرورپ  ینعی  وا  تیبوبر  دوش  هدرک  تاـبثا  هک  نآ  زا  تسا 
موی کـلام  نیملاـعلا و  بر  تمظع  زا  یتخانـش  ارنیا و  یتسناد  هاـگ  ره  سپ  یلوا  قیرطب  اهمـشچ  دـسرن و  وا  تافـص  تاذ و  هنکب 
یمک ردق و  تراقح  يدرخ و  رد  نآ  ندرک  ارت  لثم  دـشاب  راوازـس  هک  نک  نآ  سپ  ار  نیطو  ءام  زا  قولخم  یمدآ  تراقح  نیدـلا 
نتشاد میب  وا و  تعاط  ندرک  بلط  رد  دوخ  راگدرورپ  يوسب  رارطضا  جایتحا و  میظع  یناوتان و  زجع و  يرایسب  یئاناوت و  تردق و 

حیبق و زا  رگم  دنک  یمن  یهن  وکین و  راکب  رگم  زیزع  يادخ  ارت  دنک  یمن  رما  هک  یتسردب  سپ  وا  مشخ  زا  ندیسرت  وا و  تبوقع  زا 
هک دوب  هدرک  رذن  یتیلب  رد  یصخش  هک  تسا  لقن  واب  وت  تجاح  ردقب  نک  تعاطا  تدابع و  ار  يادخ  هک  هدمآ  قح  لها  مالک  رد 
یم هناهب  ریبدـت و  هار  تفرگ و  یم  ربخ  باب  نآ  رد  قح  لها  یـضعب  زا  تفاـی  صـالخ  نوچ  دـهد  هقدـص  دوخ  لاوما  دـهرب  نوچ 

ریذاعم نیاب  دشابن  وا  اب  يراک  رـس و  دتفین و  واب  تجاح  ارت  رگید  هدرک  وا  يارب  رذـن  نیا  هک  سک  نآ  رگا  تفگ : ملاع  نآ  تسج 
مالک و نیاب  هلزتعم  دیوگ  ینارحب  حراش  لیلج  خیـش  .راپـسب  قدص  هار  راذـگب و  اهرذـع  نیا  الا  تسا و  حیحـص  هک  يامن  کسمت 

لئالد تسا و  مامت  مالک  نیا  لثمب  موق  نیا  لالدتـسا  عقاولا  یف  نییلقع و  حـبق  نسح و  هلاسم  رد  دـنا  هدـش  قلعتم  مـالک  نیا  دـننام 
.مامتان اعدم  نیا  فالخ  رب  يرعشا 

یجیهال
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یم هنیآ  ره  وا و  نالوسر  ار  وت  دمآ  یم  هنیآ  ره  یکیرش ، وت  راگدرورپ  يارب  زا  دوب  هاگره  قیقحت  هب  هک  نم )  ) كرـسپ يا  نادب  و 
راگدرورپ نکلو  ار ، وا  تافص  ار و  وا  تاعونصم  وت  یتخانش  یم  هنیآ  ره  ار و  وا  طلست  ار و  وا  یهاشداپ  تامالع  راثآ و  وت  يدید 

قولخم و وا  ياوسام  هک  اریز  يدحا ، وا  یهاشداپ  رد  ار  وا  دـنک  یمن  تدـناعم  ار ، دوخ  سفن  تسا  هدوتـس  هکنانچ  تسا  هناگی  وت 
وا تیلع  ندوب و  ادتبا  تسا  هشیمه  دوش و  یتسین  فرـص  یتسه  فرـص  هک  دیآ  مزال  الا  زگره و  ددرگ  یمن  تسین  دنیوا و  روهقم 

یقاب رخآ و  وا و  هن  دوب  تاقولخم  يادتبا  وا  يادـتبا  تشاد  یم  ادـتبا  رگا  هک  اریز  ینتـشاد ، تلع  ادـتبا و  نودـب  تاقولخم  زا  شیپ 
تباث هکنیا  زا  تسا  گرزب  .دش  دناوتن  انف  نیع  اقب  نیع  هک  اریز  ءاقب ، رد  ینتـشاد  تیاهن  نودب  تاقولخم  همه ي  يانف  زا  دعب  تسا 

هدید ندـید  ببـس  هب  ای  وا ، تقیقح  نتخانـش  وا و  هنک  هب  ملع  ببـس  هب  ینعی  یلد ، ندرک  هطاحا  ببـس  هب  وا  ندوب  راگدرورپ  دوش 
سپ دـشاب ، ندوب  طاحم  نیع  ندوب  طیحم  هک  دـیآ  مزـال  ـالا  ددرگن و  طاـحم  زگره  قـالطالا و  یلع  طـیحم  تسا  وا  هک  اریز  يا ،
تباث هک  یتلاح  رد  ار ، نآ  دنکب  هکنیا  وت  لثم  يارب  زا  تسا  راوازس  هک  یلمع  دننام  نک  لمع  سپ  ار ، وا  فصو  وت  یتسناد  هاگره 

رد دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وا  جایتحا  یگرزب  دوخ و  یناوتان  يرایـسب  دوخ و  ییاناوت  یمک  دوخ و  تلزنم  ردق و  يدرخ  رد  دـشاب 
رما وت  راـگدرورپ  هک  قـیقحت  هب  سپ  وا ، بضغ  زا  میب  وا و  باـقع  زا  ندیـسرت  راـگدرورپ و  تداـبع  تعاـط و  ندرک  بلط  قـیفوت 

.تشز راک  زا  رگم  ار  وت  تسا  هدرکن  یهن  وکین و  راک  هب  رگم  ار  وت  تسا  هدرکن 

یئوخ

اذا هلا  نم  هعم  ناک  ام  دلو و  نم  هللا  ذـختا  ام   ) یلاعت هلوق  یف  لالدتـسالا  نم  برقی  امب  دـیحوتلا  تابثا  یف  ع )  ) لدتـسا دـق  ینعملا :
هراثآ یفنب  کیرشلا  یفن  دوصقملا  ناف  نونموملا )  91 نوفصی - امع  هللا  ناحبس  ضعب  یلع  مهـضعب  العل  قلخ و  امب  هلا  لک  بهذل 
رونب رکفلا  ریونت  دعب  ع )  ) لقتنا مث  .هروهـشملا  هروثاملا  دیحوتلا  تابثا  قرط  دـحا  اذـه  و  ناک ، ول  هدوجو  یلع  هبترت  نم  دـبال  یتلا 
رگا هکنادب  مناج  رسپ  همجرتلا : .اظعاو  هب  یفک  هواقشلا و  هداعسلا و  لها  نم  نیقیرفلل  لثملا  برـض  ایندلا و  لاوز  نایب  یلا  دیحوتلا 

یم ار  شتافـص  رادرک و  يدید و  یم  ار  شتنطلـس  کلم و  راثآ  دندمآ و  یم  وت  دزن  شیاه  هداتـسرف  دوب  یکیرـش  ار  تراگدرورپ 
هشیمه ات  دریذپن و  لاوز  زگره  تسین و  يرگید  شکلم  رد  هدوتـس  یگناگیب  ار  دوخ  هچنانچ  تسا  اتکی  دوبعم  نامه  یلو  یتخانش ،

، دـجنگ هدـید  لد و  رد  شتیبوبر  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  زیچ ، ره  ماـجنا  رد  تیاـهن  یب  تسا و  زیچ  ره  زاـغآ  تیاـهن  یب  تسا  هدوب 
تعاط بلط  رد  تسیاب  دوخ  راگدرورپب  دنمتجاح  زجعرپ و  رادـقم و  یب  تیمها و  یب  وت  دـننام  هک  نک  نانچ  یتسناد  ار  نیا  نوچ 

.دب راک  زا  زج  هدرکن  یهن  و  کین ، راکب  زج  هدادن  نامرف  ار  وت  اریز  ددنب  راکب  شبضغ  زا  ینارگن  رفیک و  زا  سرت  و 

يرتشوش

هینغم

کتتال کیرـش  کبرل  ناک  ول  - ) 1 نیلیلد : یلا  انه  مامالا  راشا  و  هعانتما ، یلع  هلدالا  يراـبلا و  کیرـش  نع  مـالکلا  مدـقت  ینعملا :
و خـلا ..) هناطلـس  هکلم و  راثآ  تیارل  و  - ) .دـن 2 هل و ال  دـض  دـحاو ال  هلا  یلا  اوعد  نیلـسرملا  ءایبنالا و  عیمج  ناب  ملعلا  عم  هلـسر )

اهعمجت و  اهرهاوظ ، هعیبطلا و  ءازجا  مکحت  یتلا  هقیقدلا  هیعیبطلا  نیناوقلا  هذه  اهنم  وا  یه  و  دحاو ، رثوملا  نا  یلع  لدـت  اهلک  راثالا 
نم دیدعلا  یف  خلا ..) هسفن  فصو  امک  دـحاو  هلا  هنکل  و   ) .دـحاولا ربدـملا  ریبدـتلا و  هدـحو  یلع  لدـت  هلمـش  هدـحاو  هعومجم  یف 
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نا لاق : و  امسا ، نیرشع  هروسلا  هذهل  یفاکلا  لوصا  حرش  یف  اردصالملا  رکذ  و  صالخالا ، هروس  یه  هصاخ  هروس  یف  مث  تایالا ،
هیا یلا  هجاح  الب  هیدـحالا  یلع  اهتاذـب  لدـت  هللا )  ) هملک نا  اهریـسفت : یف  هلاق  امم  و  دـیحوتلا ، تایآ  رئاس  یلع  ازایتما  هصاخ و  اـهل 

تاـفیکلا و هداـملا و  ثودـحلا و  نع  هزنم  هنا  و  هجو ، لـک  نم  دـحاو  هللا  ناـب  حیـضوتلا  درجمل  دـحالا  هملکب  یج ء  اـمنا  و  هنیرق ،
نم ماتلا  لامکلا  عبنم  هیدـحالا  نا  هملکب  و  دوجوم ، لکل  لوالا  يدـبملا ء  و  یلزا ، يدـبا  و  ملاـع ، رداـق و  هنا  و  ریغلا ، یلا  راـقتفالا 

عیمجل اساسا  هتعاط  لـعجت  نا  و  هلاـمکو ، هلـالجب  قیلی  اـمب  هعیطت  نا  کـیلعف  هناحبـس  هللا  همظع  خـلا ..) تفرع  اذاـف   ) .هوجولا یتش 
یلع کیلع و  دوعی  امب  الا  رمای  یلاعت ال  هنـال  قـالطالا ، یلع  ائیـش  تسل  اهنودـب  اروکذـم و  ائیـش  نوکت  هعاـطلا  هذـه  و  کـلامعا ،

هیف رما  لک  نا  لوقلا : حصی  مامالا  هرکذ  يذلا  لصالا  اذـه  یلع  و  كریغب ، كرـضی  امع  الا  كاهنی  و ال  حالـصلا ، ریخلاب و  كریغ 
نم یلا  لوقلا ال  یلا  رظنا  همکح : مامالا و  ایاصو  نم  .هلئاق و  نع  رظنلا  فرـصب  هللا  رما  وهف  تاهجلا  نم  ههجب  سانلل  حالـص  ریخ و 

.قافنلا لها  نم  ول  همکحلا و  ذخف  نموملا ، هلاض  همکحلا  .لاق 

هدبع

هرطخ هرطخ : رغص  یف  هلعفی  هل …  ءادتبا  يا ال  هیلوا  هنا ال  الا  اهلبق  هنوکل  ءایشالا  یلا  هبسنلاب  لوا  وهف  هیلوا : الب  ءایشالا  لبق  لوا  … 
هردق

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هناشن و  دندمآ ، یم  وت  یئامنهار )  ) يارب مه  وا  ناربمغیپ  دوب  يزابنا  کیرـش و  تراگدرورپ  يارب  هاگ  ره  نم ، كرـسپ  يا  نادـب  و 
فـصو ار  دوخ  هکنانچ  تسا  اـتکی  ادـخ  نکلو  یتخانـش ، یم  ار  وا  تافـص  رادرک و  و  يدـید ، یم  ار  وا  طلـست  یهاـشداپ و  ياـه 

رد وا  اب  یـسک  تسا ) اتکی  يادـخ  امـش  يادـخ  ینعی  دـحاو  هلا  مکهلا  امنا  دـیامرف : یم  ي 110  مـیرک س 18  نآرق  رد   ) هدوـمرف
یب اهزیچ  همه  زا  شیپ  تسا  لوا  تسا ، یلزا ) يدـبا و   ) هدوب هشیمه  و  دور ، یمن  نیب  زا  زگره  و  دـنک ، یمن  تفلاخم  شیهاـشداپ 
یم ادـیپ  ون  ثدـحم و  و  ددرگ ، یم  یتسین  مدـع و  هب  قوبـسم  دـشاب  تیلوا  وا  يارب  رگا  اریز  يددـع ، هن  تسا  یقیقح  لوا   ) تیلوا

هب دشاب  ینایاپ  وا  يارب  رگا  اریز   ) نایاپ نودب  ءایـشا  همه  زا  دعب  تسا  رخآ  و  بجاو ) هن  تسا  نکمم  هتـسیاش  تفـص  نیا  و  دـشاب ،
ببـس هب  وا  يراگدرورپ  تیبوبر و  هکنیا  زا  تسا  گرزب  دوب ) دـهاوخن  هتاذـل  دوجولا  بجاو  سپ  تسویپ ، دـهاوخ  یتسین  مدـع و 
كرد ار  وا  تافـص  تاذ و  هنک  ندـید  هب  اهمـشچ  ای  یئاناد  ملع و  هب  اهلد  هکنیا  زا  تسا  رترب   ) دوش تابثا  یمـشچ  اـی  یلو  هطاـحا 

هکناـنچ نکب  يدرب  یپ  دـش ) ناـیب  هکیروط  هب   ) ار وا  فاـصوا  نوچ  سپ  ددرگن ) دودـحم  طاـحم و  زگره  اریز و  دنـسانشب ، هدرک 
هب يدنمزاین  يرایـسب  و  یناوتان ، يدایز و  و  یئاناوت ، یمک  و  تلزنم ، ردق و  یکچوک  اب  دروآ  اج  هب  هک  یئوت  نوچ  زا  تسا  راوازس 
رما اریز  وا ،) تمحر  زا  ندـش  رود   ) مشخ بضغ و  زا  میب  و  رفیک ، باذـع و  زا  سرت  و  یگدـنب ، تعاط و  بلط  رد  شراـگدرورپ ،

نسح هلئـسم  باب  رد  هلزعتم  دیامرف : یم  اجنیا  رد  ینارحب  حراش   ) یتشز زا  رگم  تسا  هدومرفن  یهن  و  یئوکین ، هب  رگم  ار  وت  هدرکن 
(. دنا هدومن  کسمت  نآ  دننام  مالک و  نیا  هب  یلقع  حبق  و 

ینامز
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دوش یمن  زجاع  ادخ 

دوجو يرگید  يادخ  رگا   ) .دریگیم کمک  نآ  نآرق  لالدتسا  زا  دنکیم و  هجوت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دیحوت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا زا  دومن و  یم  ایند  ياهراک  رد  تلاخد  تشاد و  یئاهباتک  ناربمایپ و  دوب  يرگید  يادـخ  رگا  اریز  .دروخیم ) مهب  ناهج  تشاد 

فـسوی .دـیدرگیم  نوگرگد  ناهج  عاضوا  دـندرکیم و  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  رفن  ود  نایم  هشیمه  هک  رظن 
ره رب  هک  یئاتکی  ادخ  ای  تسا  رتهب  ددعتم  نایادخ  ایآ  دنکیم : لاوس  دوخ  نایفارطا  زا  ادخ  یئاتکی  تابثا  يارب  نادنز  رد  ادخ  ربمایپ 

نآرق رد  زیزع  يادـخ  دـنک .) كرد  ار  وا  دـناوتیمن  مشچ  بلق و  : ) دـیوگیم ادـخ  تمظع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  دراد ؟ ذوفن  زیچ 
هاـگآ فیطل و  وا  دـنکیم ، كرد  ار  مدرم  اهمـشچ و  ادـخ  دـننکیمن و  كرد  ار  ادـخ  اهمـشچ  : ) دـیوگیم نینچ  دروم  نیا  رد  میرک 

رد وـت  شزرا  دـیامرفیم : نینچ  هداد  هجوـت  ادـخ  هاگتـسد  ربارب  رد  دوـخ  دـنزرف  فعـضب  بلطم  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا .)
زجاع يدرف  ایآ  .يراد  ادخب  ترخآ  ایند و  رد  دیدش  زاین  رگید  يوس  زا  یتسه و  زجاع  رایـسب  زیچان و  تتردـق  مک ، ادـخ  هاگتـسد 

وت هفیظو  اـیآ  تروـصنیا  رد  دـهدیمن  ماـجنا  يدـب  راـک  ادـخ  هک  ینادـیم  رگید  يوـس  زا  دراد ؟ يا  هفیظو  هچ  دراد  ادـخب  زاـین  هک 
رارف وا  تسد  زا  میناوتن  هاگچیه  مینک و  زجاع  ار  ادخ  میناوتیمن  زگره  هک  مینادیم  ام  : ) دیوگیم ناینج  نابز  زا  زیزع  يادخ  تسیچ ؟

.میئامن ارجا  ار  شتاروتسد  میشاب و  وا  میلست  مینک  زجاع  ار  ادخ  میناوتیمن  یتقو  .مینک )

رکذ زا  هکیـسک  : ) دـهدیم حیـضوت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  دوخ  بلطم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تدابع  يویند  هرهب 
رـشحم دراو  روک  مه  تمایق  زور  تشاد و  دـهاوخ  يرابتکالف  تسپ و  یگدـنز  دـنک  يریگ  هرانک  ص ))  ) ربمایپ اـعد و  نآرق ،  ) نم

يدـید و ار  اـم  تاروتـسد  اـیند  رد  دوـش  یم  هداد  خـساپ  يدرک ؟ مرـشحم  دراو  روـک  متـشاد  مشچ  هک  ارم  ارچ  دـیوگیم : ددرگیم ،
دابآ و يزرواشک  هعرزمب و  ار  ایند  هک  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  يوس  زا  يا .) هدش  شومارف  تمایق ) رد   ) مه زورما  يدرک و  شومارف 
میئازفاـیم و وا  يزرواـشکب  دریگب  رظن  رد  ار  ترخآ  يزرواـشک  هکیـسک  : ) نآرق هـیآ  نـیا  زا  تـسا  یحیــضوت  هدرک  هیبـشت  ناریو 

( .تشاد دهاوخن  یمهس  ترخآ  رد  میهدیم و  واب  ار  شا  هتساوخ  دشاب  هتفگ  رظن  رد  ار  ایند  يزرواشک  هکیسک 

يزاریش دمحم  دیس 

( هناطلس هکلم و  راثآ  تیارل  و   ) هیهن هرما و  اونیبیل  هلـسر ) کتتال   ) ناهلا نوکلل  ناک  ناب  کیرـش ) کبرل  ناک  ول  هنا  ینب  ای  ملعا  (و 
کیرـش هللا مدـع  یلع  لد  کلذ ، يا  نکی  مل  ذا  و  هتفـص ؟ یه  ام  و  لعف ؟ اذام  هتافـص ) هلاـعفا و  تفرعل  و   ) راـثآ کـلم  لـکل  ناـف 

قلطملا کلاملا  وهف  دـحا ) هکلم  یف  هراضی  ال   ) میکحلا باتکلا  یف  هسفن ) فصو  امک   ) هل کیرـش  ال  دـحاو ) هلآ  هنکل  و   ) هناـحبس
وه لزالا ، ذنم  ناک  لب  ناک ، مث  نکی  مل  ناب  لزی ) مل  و   ) يدمرـس قاب  وه  لب  ادبا )  ) هیهولالا نع  لوزی ) و ال   ) .ءاشی ام  لعفی  يذـلا 

ددعب یقبیف  ءایشالا ) دعب  رخآ  و   ) مدعلاب اقوبسم  نوکی  یتح  هل ، لوا  هنا ال  يا  هیلوا ) الب   ) یـش ء نکی  مل  وا  ناک  ءایـشالا ) لبق  لوا  )
وا ناسنالا ، هاری  نا  نم  مظعا  هناحبس  هنا  يا  رـصب ) وا  بلق  هطاحاب  هتیبوبر  تبثت  نا  نع  مظع   ) هل رخآ  يا ال  هیاهن ) الب   ) اهعیمج ءانف 
يا هرطخ ) رغـص  یف   ) هناحبـس هللا  هاجت  هلعفی ) نا  کلثمل  یغبنی  امک  لعفاف   ) هناحبـس هتمظع  يا  کلذ ) تفرع  اذاـف   ) .ههنک كردـی 
یلا هتجاح  میظع  و   ) ءایشالا بلاغ  نع  هزجع ) هرثک  و   ) ادج هردقلا  لیلق  ناسنالا  ذا  هتردقم ) هلق  و   ) یلاعت هللا  یلا  هبسنلاب  هردق  رغص 
يا هقفـشلا ) و   ) هیـصعت الف  هباـقع  فاـخت  ناـب  هتبوقع ) نم  هبهرلا  و  ( ) لـعفاف  ) هلوقب قلعتم  هتعاـط ) بلط  یف   ) هروما عیمج  یف  هبر )
ناف حیبق ) نعالا  کهنی  مل  و   ) حـلاصم اهیف  تابحتـسملا  تابجاولا و  ذا  نسحب ) الا  كرمای  مل  هناف   ) هبـضغ و  هطخـس ) نم   ) فوخلا
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.هماکحا یف  حلاصلل  ایناث  و  یلاعت ، همظعل  الوا  هتعاطا ، موزلل  هیناث  هلعک  اذه  و  دسافم ، اهیف  تاهورکملا  تامرحملا و 

يوسوم

.هیلع ردـتقی  مل  يا  اذـک  نع  زجع  زجعلا : .دـحا  هفلاخی  هل و ال  لیثم  هل و ال  ریظن  ـال  يا  هل  دـض  ـال  لاـقی : ریظنلا  يا  دـضلا  هداـضی :
ای ملعا  و   ) .هبضغ نم  يا  هطخس  نم  هقفشلا  بضغلا و  طخـسلا : .هاقتا  هفاخ و  هللا  یـشخ  ءاقتالا  فوخلا و  هیـشخلا : .فوخلا  هبهرلا :

فصو امک  دحاو  هلا  هنکل  و  هتافص ، هلاعفا و  تفرعل  و  هناطلس ، هکلم و  راثآ  تیارل  هلـسر و  کتتال  کیرـش  کبرل  ناک  ول  هنا  ینب 
تبثت نا  نع  مظع  .هیاهن  الب  ءایـشالا  دعب  رخآ  هیلوا و  الب  ءایـشالا  لبق  لوا  .لزی  مل  ادبا و  لوزی  دـحا و ال  هکلم  یف  هداضی  ال  هسفن ،

نع ههیزنت  هللا و  هینادـحو  ناـمیالا  اذـه  رهوـج  اـمنا  و  بسحف ، هللااـب  نموـت  نا  هاـنعم  سیل  مالـسالا  رـصب ) وا  بلق  هطاـحاب  هتیبوـبر 
: اهنم رکذـن  هیلع  نیهاربلا  تماق  دـحالا  دـحاولا  هللااب  نامیالا  و  هللا …  ادـع  ام  نوکلا  یف  هلا  لـکل  یفن  هللا  ـالا  هلا  ـال  ناـف  کیرـشلا 

مل نا  و  ناضیقنلا ، عمتجا  نادارملا  عقو  ناف  نکـسی  نا  هرخالا  دارا  الثم و  مسج  کیرحت  امهدـحا  دارا  نینثا و  اناک  ول  امهنا  لوـالا :
هدحو يرن  اننا  یناثلا : .لاحم  لکلا  حجرم و  ریغ  نم  حـیجرتلا  مزل  رخالا  نود  امهدـحا  عقو  نا  و  ناضیقنلا ، عفترا  امهنم  یـش ء  عقی 

.نوکلا و یف  هرذ  لک  یلا  اهراهنا  اهراحب و  اهـسمش و  اهرمق و  نم  اهریبک ، یلا  اهریغـص  نم  هئازجا  عیمج  نیب  ماتلا  قفاوتلا  ماظنلا و 
ذا ضرالا  تاوامسلا و  داسف  یلا  امهدوجو  يدوی  لب  ناهلا ، كانه  ناک  ول  لصحی  نل  لصحی و  مل  بیترتلا  قیسنتلا و  ماظنلا و  اذه 

عناصلا و هدحو  یلع  لدتسن  هقسانت  ماظنلا و  هدحو  نمف  لالضلا ، داسفلا و  یلا  يدوی  اذه  و  هعنصب ، درفنی  هیارب و  لقتسی  دحاو  لک 
نب ماشه  هلاس  امدـنع  قداصلا  ماـمالا  لاـق  دـق  و  اتدـسفل … ) هللا  ـالا  ههلآ  اـمهیف  ناـک  ول  : ) هلوقب میرکلا  نآرقلا  هیلا  راـشا  اـم  اذـه 

(. اتدـسفل هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  : ) لج زع و  لاق  امک  عنـصلا  مامت  ریبدـتلا و  لاصتا  لاقف : دـحاو ؟ هللا  نا  یلع  لیلدـلا  ام  مکحلا :
انه هثیدح  یف  مامالا  هیلا  راشا  ام  اذه  دحالا و  دحاولا  هللا  ریغ  دـنع  نم  هنا  یعدـی  ءایبنالا  نم  یبن  تای  مل  هناف  ءایبنالا  عامجا  ثلاثلا :
لب هدوجو  بوجو  یفتنا  هللا و  تاذ  یف  بیکرتـلا  مزل  کیرـش  ناـک هللا  ول  عبارلا : هلـسر .) کـتتال  کیرـش  کـبرل  ناـک  ول  : ) هلوـقب

لهاصلا زیمی  امک  دوجولا  یبجاو  امهنوک  یف  ناکرتشی  امهنا  کلذ  و  هدوجو ، بوجوب  دـقتعن  يذـلا  هللا  ریغ  اذـه  اـنکمم و  یحـضا 
و لصف ، یف  امهقارتفا  سنج و  یف  امهکارتشال  بیکرتلا  لصح  زئاـملا  تبث  یتم  .هینینثـالا و  تلـصح  اـمل  ـالا  ناـسنالا و  نع  سرفلا 

اما .کیرـشلا و  یفن  یلع  هریثک  هیلقع  هلدا  كانه  و  فلخ …  اذـه  انکمم و  بجاولا  نوکیف  نکمم  لـصفلا  سنجلا و  نم  بکرملا 
دلی مل  دمصلا ، هللا  دحا ، هللا  وه  لق  : ) یلاعت لاق  .هل  کیرـش  هنا ال  هللا و  هینادحو  یلع  هخراصلا  هلدالاب  نوحـشم  وهف  میرکلا  نآرقلا 

و هایا .) الا  اودعبت  الا  کبر  یـضق  و  : ) یلاعت لاق  و  دحاو .) …  هلآ  مکهلا  امنا  : ) یلاعت لاق  و  دـحا ) اوفک  هل  نکی  مل  و  دـلوی ، مل  و 
ههبـشی هتافـص ال  یف  دحاو  هتاذ  یف  دـحاو  هناحبـس  هللااف  اروحدـم .) امولم  منهج  یف  یقلتف  رخآ  اهلا  هللا  عم  لعجت  ال  : ) یلاعت هللا  لاق 

نم و  هثالث .) …  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  : ) یلاعت لاق  هل ، هدیقع  ثیلثتلا  ذختا  نم  رفکب  نآرقلا  قطن  دق  هقلخ و  نم  یش ء 
و سدـقلا ،) حور  نبـالا و  بـالا و  : ) هثـالثلا میناـقالاب  نولوقی  نیذـلا  يراـصنلا  وحن  ثیدـحلا  هجوتی  ینآرقلا  یلقعلا و  ناـیبلا  اذـه 

حبصی فیک  .لالضلا  یمعلاب و  اهیلع  برضلا  بولقلا و  لوقعلل و  خسملا  هنا  هثالث …  دحاولا  ادحاو و  نوحبصی  هثالثلا  نا  نولوقی :
هلالضلا هذه  نیا  هینارصنلا و  تلخد  هینث  تافاخـس و  اهنا  ملاعلا ؟ ریبدت  یف  مهنم  دحاو  لک  رود  ام  و  هثالث ؟ دحاولا  ادحاو و  هثالثلا 

لوقع اهلبقث  فیک  و  دحاولا ؟ هثالثلا و  نیب  نیبلا  تفاهتلا  اذه  ام  و  هیتفصلا ! هیتاذلا و  هللا  هینادحوب  خرـصت  یتلا  هیناسنالا  هرطفلا  نم 
نوکی نا  بر  ای  كاشاح  رکفلا …  يورلا و  یف  ضیـضحلا  یلا  طوبهلا  فافـسالا و  اذـه  یلع  نوتکـسی  فیک  لـب  مهنم ؟ ءـالقعلا 

هکلم و راثآ  تیار  مث  هریغ ، نع  اهب  زاتمی  هصاـخ  تافـص  هل  ناـکل  کیرـش  ناـک هللا  ول  هنا  مث  .قلطملا  يوقلا  تنا  کیرـش و  کـل 
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.هنادقف اهنادقف  نم  هدوجو و  مدع  یلع  اهمدع  نم  لدتسن  اناف  رهظت  مل  راثالا  تافصلا و  لاعفالا و  کلت  لک  نا  امب  نکل  و  هناطلس ،
ذا ال يددعلا  نینثالل  لباقملا  دـحاولاب  هدوصقم  سیل  و  هسفن ) فصو  امک  دـحاو  هلآ  هنکل  و  : ) هلوقب یلاعت  هللا  فصو  مامالا  نا  مث 

دیحوتلا باتک  نع  دراولا  ثیدحلا  هرـسفی  يذلا  وه  اذه  دوجولا و  بجاو  دـحاو  وه  لب  هب  دـحاولا  ساقی  یتح  یناثلا  ضرف  نکمی 
!؟ دـحاو هللا  نا  لوقتا : نینموملاریما  ای  لاقف : نینموملاریما  یلا  لمجلا  موی  ماـق  اـیبارعا  نا  لوقی : ثیح  قودـصلا  خیـشلا  يوری  اـمک 

هوعد مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاقف  بلقلا .؟ مسقت  نم  نینموملاریما  هیف  ام  يرت  اما  یبارعا  ای  اولاق : و  هیلع ، ساـنلا  لـمحف  لاـق :
نازوجی ناهج ال  اهنم و  ماسقا ، هعبرا  یلع  دـحاو  هللا  نا  یف  لوقلا  نا  لاق : مث  .موقلا  نم  هدـیرن  يذـلا  وه  یبارعالا  هدـیری  يذا  ناـف 

نال زوجی  ام ال  اذهف  دادعالا  باب  هب  دصقی  دـحاو  لئاقلا : لوقف  هیلع  نازوجی  ناذـللا ال  اماف  هیف ، ناتبثی  ناهجو  لج و  زع و  هللا  یلع 
عونللا هب  دـیری  سانلا  نم  دـحاو  وه  لئاقلا  لوق  .هثالث و  ثلاث  هنا  لاق : نم  رفک  هنا  يرت  اما  دادـعلا ، باب  یف  لخدـی  هل ال  یناث  ام ال 

سیل دحاو  وه  لئاقلا : لوقف  هیف  ناتبثی  ناذـللا  ناهجولا  اما  .کلذ و  نع  یلاعت  انبر و  لج  هیبشت و  هنال  زوجی  ام ال  اذـهف  سنجلا  نم 
مهو لقع و ال  هدوجو و ال  یف  مسقنی  هنا ال  هب  ینعی  ینعملا ، يدـحا  لج  زع و  هنا  لئاقلا : لوق  و  اـنبر ، کلذـک  هبـش  ءایـشالا  یف  هل 
ملاع هدـیبف  هکلم ، یف  هداضی  نا  دـحال  نکمی  دوجولا ال  عدـبم  دوجولا و  بجاو  وه  يذـلا  هناحبـس  هللا  .لـج و  زع و  اـنبر  کلذـک 

ءایبنالا و لسرا  يذلا  وهف  هدیب  یهنلا  رمالا و  نا  امک  یـش ء ، لک  نوکی  نک )  ) هملکب تانئاکلا  قلخ  هدیب  عیرـشتلا ، ملاع  نیوکتلا و 
لزی مل  ادبا و  لوزی  ال  یلاعت : هناحبـس و  هنا  امک  .هرما  هنذاب و  الا  اعیرـشت  وا  انیوکت  فرـصتی  نا  هقلخ  نم  دحال  سیل  بتکلا و  لزنا 
دنع نوملکتملا  هنع  ربع  اـم  نیع  وه  لزی  مل  ادـبا و  لوزی  ـال  هنا  ینعم  و  هیاـهن ، ـالب  ءایـشالا  دـعب  رخآ  هیلوا و  ـالب  ءایـشالا  لـبق  لوا 

هتاذـل دوجول  رخآ  ـال  هنا  ینعمب  يدـبا  قاـب  هدوجول ، لوا  ـال  هنا  ینعمب  یلزا  میدـق  هنا  نوـلوقی : ثیح  یلاـعت  هتافـص  نع  مهثیدـح 
هیاهن الب  ءایشالا  دعب  رخآ  هیلواالب و  ءایشالا  لبق  لوا  مامالا : لوق  .ابجاو و  ناک  امل  الا  قحللا و  قباسلا و  مدعلا  قرطت  هیلع  لیحتـسیف 
مامالا نا  مث  .ء  یـش  هدـعب  یـش ء و ال  هلبق  سیل  ینعی  میلع ،) یـش ء  لکب  وه  و  رخالا …  لوالا و  وه  : ) یلاعت هلوقل  ریـسفتلا  هباـثمب 

ثیح میرکلا  نآرقلا  هیلا  راـشا  اـم  اذـه  و  رـصب ،) وا  بلق  هطاـحاب  هتیبوبر  تبثت  نا  نع  مظع  : ) لوقی ثیح  هقح  وـه  اـمب  هللا  فـصی 
هلاـسی امدـنع  هیدـیحوتلا  هتارقف  یف  نینموملاریما  لوقی  و  ریبـخلا ) فیطللا  وه  راـصبالا و  كردـی  وه  راـصبالا و  هکردـت  ـال  : ) لوقی
هکردت ال  لاقف : هارت ؟ فیک  و  لاقف : يرا ؟ ام ال  دبعافا  نینموملاریما : لاقف  نینموملاریما ، ای  کبر  تیار  له  هل : الئاق  ینامیلا  بلعذ 

ملکتم ال نیابم ، ریغ  اهنع  دـیعب  سبـالم ، ریغ  ءایـشالا  نم  بیرق  ناـمیالا ، قئاـقحب  بولقلا  هکردـت  هنکل  ناـیعلا و  هدـهاشمب  نویعلا 
عقت ال  هل ، هیاغ  ـال  رخـالا  و  هلبق ، یـش ء  ـال  لوـالا  هجهن : نم  رخآ  عضوم  یف  لوقی  و  هحراـجب …  ـال  عناـص  همهب ، ـال  دـیرم  هیورب ،

لوقی و  بولقلا …  راصبالا و  هب  طیحت  ضیعبتلا و ال  هئزجتلا و  هلانت  و ال  هیفیک ، یلع  هنم  بولقلا  دـتعت  ـال  هفـص و  یلع  هل  ماـهوالا 
كردـی و ال  نیاب ، دـحی  نیعب و ال  رظنی  و ال  لئان ، هصقنی  و ال  لئاس ، هلغـشی  مهفب ال  ردـقی  ـال  مهوب و  كردـی  ـال  رخآ : عضوم  یف 

لامک هب و  قیدـصتلا  هتفرعم  لامک  و  هللا - هفرعم  هفرعم - نیدـلا  لوا  اـضیا : مالـسلا  هیلع  لوقی  و  ساـنلاب …  ساـقی  ـال  ساوحلاـب و 
و فوصوملا ، ریغ  اهنا  هفص  لک  هداهشل  هنع ، تافـصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  هل و  صالخالا  دیحوت  امک  و  هدیحوت ، هب  قیدصتلا 

دقف هازج  نم  و  هازج ، دقف  هانث  نم  و  هانث ، دـقف  هنرق ، نم  و  هنرق ، دـقف  هناحبـس  هللا  فصو  نمف  هفـصلا ، ریغ  هنا  فوصوم  لک  هداهش 
دقف مالع ؟ لاق : نم  و  هنمـض ، دقف  میف  لاق : نم  و  هدع ، دقف  هدح  نم  و  هدح ، دقف  هیلا  راشا  نم  و  هیلا ، راشا  دـقف  هلهج  نم  و  هلهج ،

تاکرحلا ینعمب  لعاف ال  هلیازمب  یش ء ال  لک  ریغ  هنراقمب و  یـش ء ال  لک  عم  مدع ، نع  دوجوم ال  ثدح ، نع  نئاک ال  هنم ، یلخا 
هناحبـس هللا  .جاتحم و  مسجلا  امـسج و  نوکی  دودـحم و  یئرملا  ناف  کلذ  یلا  افاضم  و  هقلخ …  نم  هیلا  روظنم  ذا ال  ریـصب  هلالا  و 

برقا نع  اهافن  ثیح  هل  سانلا  هیور  یفنی  هسفنب  هناحبـس  هللا  .هریغل و  اجاتحم  سیل  هنا  امک  هئازجا  یلا  جاتحم  ـال  بکرم و  ریغ  ینغ 
هیبوبرف ینارت … ) نل  : ) یلاعت لاقف  کیلا ) رظنا  ینرا  بر  : ) لوقب هیورلا  بلط  ثیح  یسوم  باوج  یفف  ءایبنالا ، مه  هیلا و  نیبرقملا 
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اهلک لالجلا  تافـص  وا  لامکلا  تافـص  نم  اهریغ  هینادـحو و  هایح و  هردـق و  ملع و  نم  هتافـص  تابثا  دوجولا و  یلع  هتنمیه  هللا و 
عناصلا هدـحو  هللا  ناب  اـهلالخ  نم  فرتعی  ناـسنالا و  رقی  یتلا  يرخـالا  هلدـالا  رئاـسب  نادـجولا و  لـقعلا و  لیلدـب  و  هرطفلاـب ، تبثت 

انه نم  .مالـسالا و  یف  هیهلالا  انتدـیقع  ضقانتی و  اذـهف  هسوسحملا  رومالا  ءایـشالا و  نم  هریغ  يرت  اـمک  هللا  يرت  نا  اـما  و  نوکملا ،
جاتحملا نوکی  فیک  و  ابر … ؟ قولخملا  نوکی  فیک  اـبر و  زجاـعلا  نوکی  فیک  و  هللا …  وه  حیـسملا  نا  لوقی  نم  ءاـعدا  لـطبی 

قحتسی ابر  سیل  اذه - هسفن  نع  لتقلا  بلـصلا و  عفدی  ابر ال  نا  مهمعزب ؟ بلـصلا  هیلع  ارطی  فیک  هلالا و  اذه  تومی  فیک  و  ابر ؟
و هبحاص ، دلو و ال  هل و ال  دلاو  و ال  دن ، هل و ال  کیرـش  يذلا ال  دحالا  دحاولا  وه  هرکذ  لج  یلاعت  انبر  نا  .هوحن  هجوتلا  وا  هدابعلا 

اذاف  … ) دوجوم لک  نع  ینغلا  دوجولا  بجاولا  وه  هعماـج  هراـبعب  و  میلعلا …  قلطملا و  يوقلا  قلطملا و  یحلا  قلطملا و  ینغلا  وه 
بلط یف  هبر  یلا  هتجاـح  میظع  و  هزجع ، هرثک  هتردـقم و  هلق  هرطخ و  رغـص  یف  هلعفی  نا  کـلثمل  یغبنی  اـمک  لـعفاف  کـلذ  تفرع 

ناسنالا هعیبط  نم  حیبق ) نع  الا  کهنی  مل  .نسحب و  الا  كرمای  مل  هناف  هطخـس ، نم  هقفـشلا  هتبوقع و  نم  هیـشخلا  هبهرلا و  هتعاط و 
ررضلا و اذه  ناک  اذا  اصوصخ  و  ررضلا ، رطخلا و  اذه  عفدی  نا  هتعاطتـسا  ردق  لواح  رطخلا  وا  ررـضلا  ضرعم  یف  هسفن  يار  اذا  هنا 

بـسحی هلودلا و  فاخی  يدایتعالا  نطاوملا  ناف  .هعنملا  هوقلا و  هدیب  شطبی و  نا  عیطتـسی  ریبک  ناش  يذ  صخـش  نع  ارداص  رطخلا 
هب يدوتـس  هتفلاخم  نا  روصتی  .لعف و  یلع  مدقا  وا  رما  یف  فرـصت  اذا  هل  اینوناق  ارربم  دـجی  نا  هیـضق  لک  یف  لواحی  اهباسح و  اهل 

.انسفنا و عم  انعقاو و  یف  هشیعن  انماما و  هارن  ام  اذه  هبکتری  يذلا  مرجلا  فالتخا  بسح  یلع  لتق  وا  میرغت  وا  نجـس  نم  باقعلا  یلا 
و یش ء ، لکب  ملاع  و  یش ء ، لک  یلع  رداق  و  یش ء ، لک  هدیب  یش ء و  لک  کلمی  یلاعت  هناحبـس و  هللا  هللا ، عم  لماعتن  فیک  نکل 

نمم کلملا  عزنی  ءاشی و  نم  کلملا  یتوی  ءاشی ، نم  لذـی  ءاـشی و  نم  زعی  ءاـشی ، نم  ضفخی  و  ءاـشی ، نم  عفری  یـش ء ، هزجعی  ـال 
اثعب و و ال  اتوم …  هایح و ال  هسفنل  کلمی  ال  زجاعلا ، لهاجلا ، نیکـسملا …  ریقفلا ، فیعـضلا …  قولخملا ، اذـه  ناسنالا ، و  ءاشی ،

هدیج یف  طیـسب  ملال  هب  اذا  و  کتفی ، لتقی و  دعری و  دهی و  ایوق  هارتف  اعفن …  اهل  بلجی  وا  ارـض  اهنع  عفدـی  نا  کلمی  ال  اروشن ، ال 
هنتنت هقبلا و  هملوت  هقرشلا و  هلتقت  مدآ  نبا  نیکسم  خرصتسی …  دجنتسی و  ثیغتسی و  حیـصی و  اضرا  یمتری  هندب ، یف  لیلق  عجو  وا 
کلم هاجتا  ائیش  کلمی  هلوح و ال  هللا و  هوق  ماما  لوح  هل و ال  هوق  الف  هللااب …  ساقی  ناسنالا ال  اذه  نینموملاریما ، لوقی  امک  هقرعلا 
هانغا امب  الا  ینغ  و ال  هایحلا ، نم  هل  هللا  حمسی  امب  الا  هل  هایح  و ال  دوجولاب ، هل  هللا  حمـسی  ام  رادقمب  الا  هل  دوجو  و ال  هناطلـس ، هللا و 

لباقملا یف  فرع  هاوتـسم و  هتلزنم و  فرع  هردق و  ناسنالا  فرع  اذا  هللا ، هب  نذا  امب  الا  هل  یـش  و ال  هللا ، هاطعا  امب  الا  ءاطع  هللا و ال 
قولخملا اذه  .لماعی  نا  هل  قح  وه  امب  هلها و  وه  امب  هعم  لماعتی  نا  ناسنالا  اذـهل  قح  تافـص ، نم  هب  عتمتی  ام  و  هیف ، وه  ام  و  هبر ،

هلماعم هعم  لـماعتی  لـه  هقلاـخ ؟ هبر و  عم  لـماعتی  فیک  هدـهجب  اـهیلع  لـصحی  مل  هسفنل و  اـهرفوی  مل  یتلا  هصلاـخلا  تافـصلا  وذ 
لمعی همکح و  قدـصی  هب و  نموی  هنا  ما  هدوجوب ، نامیالا  هب و  فارتعالا  ضفری  يذـلا  هناسحا ، هلـضفل و  رکنملا  هتیبوبرل ، دـحاجلا 
لمعلا هدوجوب و  قیدـصتلا  هب و  نامیالا  دـحاو …  يار  دـنع  هیـضقلا  هذـه  ماما  نوفقی  اعیمج  ءالقعلا  لـب  لـقاعلا ، نا  .یهن  هرماـب و 

هفقو قلطملا ، ینغلا  ماـما  جاـتحملا  هفقو  قلطملا ، ریبکلا  لـباقم  قلطملا  ریغـصلا  هفقو  هللا  ماـما  نوفقی  ءـالقعلا  .هیهن  هرما و  یـضتقمب 
تیغاوطلا نم  هریغ  ماما  هعفر  ازع و  دادزت  هماما  كرغاصت  رادـقمب  کبر و  ماما  اهفقت  هفقو  لک  نا  و  قلطملا ، يوقلا  ماما  فیعـضلا 

هذه عم  لماعتی  نا  بجی  هلاعفا ، تافص  وا  هتاذ  تافص  هتافص ، فرع  هبر و  فرع  اذا  لقاعلا  ناسنالا  ههلالا …  فاصنا  هنعارفلا و  و 
هتوق و یف  یغطی  الف  هفرعملا ، هذه  ساسا  یلع  لماعتی  نا  بجی  فیعض ، وه  يوق و  هللا  نا  فرع  اذا  .اهعقاو  اهتقیقح و  یلع  هفرعملا 

رقف هللا و  ینغ  عم  لماعتی  نا  بجی  هریقف  هسفن  نا  ینغلا و  وه  هللا  نا  فرع  اذا  .هتوق و  هتردـق و  قلطنم  نم  نیرخالا  یلع  زواـجتی  ـال 
امب لخبی  الف  هئاطع ، ضیف  نم  هللا و  نم  هلک  ناسنالا  اذـه  دـیب  ام  نا  و  ءاطعلا ، هدـیب  ینغلا و  وه  هللا و  نا  فرتعی  هتقیقح ، یلع  هسفن 

بجی هتاظحل ، نم  هدحاو  هظحل  یف  هبلـسی  نا  رداق  وه  هللا و  نم  کلذ  نال  هیدی  یف  امب  مهیلع  حشی  هدابعل و ال  ءاطعلا  نم  هب  هللا  رما 
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نع یهن  وا  لعفب  رما  اذا  هللا  ناف  رمالا ، اذـه  یف  نواهتی  وا  یخارتی  نا ال  هرماوا و  لاثتما  هتعاطا و  یف  هللا  عم  لماعتی  نا  ناـسنالا  یلع 
هنال و هیهن ، وا  هرما  یف  عاطی  نا  قح  تافـصلا  هذهب  هیهاون  هرماوا و  تناک  نم  .حـیبق و  نع  الا  یهنی  نسحب و ال  الا  رمای  هناف ال  رخآ 

همیق ام  .هدابع و  نم  فیعـض  دـبع  يار  هللا و  يار  نیب  ههجاوملا  هجرد  یلا  لصت  نلف  رومالا  ضعب  یلا  ساـنلا  لوقع  تلـصو  اـمهم 
هلک ریخ و  هلک  يذلا  دوجولا  بجاولا  عدـبملا  قلاخلا  هللا  يار  لباقم  یف  نایـسنلا  اطخلا و  هیلع  ضرعی  نکمم  ناسنا  نع  جرخی  يار 

 … لامج لامک و  تافص  هلک  ملح و  ملع و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

اَمَک ٌدِحاَو  ٌَهلِإ  ُهَّنَِکل  ،َو  ِِهتاَفِص َُهلاَْعفَأ َو  َْتفَرََعل  ،َو  ِِهناَْطلُـس ِهِْکُلم  َراَثآ  َْتیَأََرل  ،َو  ُُهلُـسُر َْکتَتََأل  ٌکیِرَـش  َکِّبَِرل  َناَک  َْول  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو 
ْنَأ ْنَع  َمُظَع.ٍهَیاَِهن  اَِلب  ِءاَیْـشَْألا  َدَْعب  ٌرِخآ  َو  ٍهَِّیلَّوَأ ، اَِلب  ِءاَیْـشَْألا  َْلبَق  ٌلَّوَأ.ْلَزَی  َْمل  ًادـَبَأ َو  ُلوُزَی  َال  ،َو  ٌدَـحَأ ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضی  َال  ُهَسْفَن  َفَصَو 
ِهَْرثَک ،َو  ِِهتَرِدـْقَم ِهَِّلق  َو  ِهِرَطَخ ، ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َکـِْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَـمَک  ْلَْـعفاَف  َکـِلَذ  َْتفَرَع  اَذِإَف.ٍرََـصب  ْوَأ  ٍْبلَق  ِهَطاَـحِِإب  ُُهتَِّیبُوبُر  َُتْبثَت 

اَّلِإ َکَْهنَی  َْمل  ،َو  ٍنَسَِحب اَّلِإ  َكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  : ِهِطْخُس ْنِم  ِهَقَفَّشلا  ،َو  ِِهَتبوُقُع ْنِم  ِهَیْشَْخلا  َو  ِِهتَعاَط ، ِبَلَط  ِیف  ، ِهِّبَر َیلِإ  ِِهتَجاَح  ِمیِظَع  ،و  ِهِزْجَع
.ٍحِیبَق ْنَع 

همجرت

لاعفا و يدید و  یم  ار  شتردق  کلم و  راثآ  دـندمآ و  یم  وت  يوس  هب  وا  نالوسر  ، تشاد یکیرـش  تراگدرورپ  رگا  نادـب  مرـسپ !
.تسا هدرک  فیصوت  تفص  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  هناگی  يدنوادخ  وا  یلو  ؛ یتخانش یم  ار  شتافص 

تـسا یتسه  هلـسلسرس  وا.تسا  هدوب  هراومه  دش و  دهاوخن  لیاز  زگره  دنک و  یمن  تیدض  وا  اب  شتکلمم  کلم و  رد  سک  چـیه 
هطاحا رد  شتیبوبر  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب.دوش  روصت  شیارب  ینایاپ  هکنآ  یب  تساهنآ  نیرخآ  دشاب و  هتشاد  يزاغآ  هکنآ  یب 

.دریگ رارق  مشچ  ای  رکف 

تردق یمک  تلزنم و  ردق و  یکچوک  رظن  زا  تسوت  دننام  ِراوازس  هک  نانچ  نآ  شوکب  لمع  رد  ، یتخانـش ار  تقیقح  نیا  هک  لاح 
وت وا  اریز  كانمیب ، شمـشخ  زا  شاب و  رذح  رب  شتبوقع  زا  ، شوکب شتعاطا  هار  رد.تراگدرورپ  هب  تدیدش  زاین  زجع و  ینوزف  و 

.تسا هتشادن  زاب  یتشز  حیبق و  زا  زج  هدرکن و  رما  یکین  هب  زج  ار 

وا ییاتکی  هب  نامیا  ریسفت : حرش و 

وا ییاتکی  هب  نامیا 

مامت یلـصا  هیاپ  هک  يدـیحوت  نامه  ، دور یم  دـیحوت  لیالد  زا  یکی  غارـس  هب  دوخ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  ؛ تسا نآ  نیکر  نکر  نید و 
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لاعفا و يدید و  یم  ار  شتردق  کلم و  راثآ  دـندمآ و  یم  وت  يوس  هب  وا  نالوسر  ، تشاد یکیرـش  تراگدرورپ  رگا  نادـب  مرـسپ  »
َُهلاَْعفَأ َو َْتفَرََعل  ،َو  ِِهناَْطلُس ِهِْکُلم َو  َراَثآ  َْتیَأََرل  ،َو  ُُهلُـسُر َْکتَتََأل  ٌکیِرَـش  َکِّبَِرل  َناَک  َْول  ُهَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  ( ؛» یتخانـش یم  ار  شتافص 

(. ِِهتاَفِص

: دنک یم  لالدتسا  رما  هس  هب  دنوادخ  يارب  اتمه  کیرش و  یفن  يارب  هاگن  کی  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هاگآ شیوخ  دوجو  زا  ار  ناگدـنب  دـیاب  میکح  دـنوادخ  دوب و  میکح  امتح  تشاد  یم  ییاـتمه  کیرـش و  ادـخ  رگا  هکنیا  تسخن 
يادخ يوس  هب  ار  رشب  ایبنا  مامت  مینیب  یم  ام  هک  یلاح  رد  دناسرب  اهنآ  شوگ  هب  شیوخ  ناربمایپ  طسوت  ار  شیهاون  رماوا و  دزاس و 

.تسا بلطم  نیا  هاوگ  ینامسآ  بتک  نوتم  نآرق و  تایآ  ؛ دنا هدرک  توعد  دحاو 

ره هک  یلاح  رد  ددرگ  نایامن  ناهج  رد  وا  ناطلـس  تردـق و  کلم و  راثآ  دـیاب  تشاد  دوجو  يرگید  راگدورپ  رگا  رگید  يوس  زا 
ات رس  رب  هک  ناسکی  نیناوق  اب  تسا  يدحاو  هعومجم  ناهج.میوش  یم  رتانـشآ  نآ  تدحو  هب  مینک  یم  تقد  رتشیب  ملاع  نیا  رد  هچ 

تایح هب  يدحاو  نوناق  تحت  همه  میظع  ياه  ناشکهک  ات  هتفرگ  اه  متا  نامتخاس  زا  هک  تدـحو  نیا  دـنک و  یم  تموکح  نآ  رس 
.تسادخ یگناگی  راگدیرفآ و  ییاتکی  رب  لیلد  ، دنهد یم  همادا  دوخ 

 : دنک یم  هراشا  دنوادخ  تافص  زا  فصو  تفه  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ٌدِحاَو ٌَهلِإ  ُهَّنَِکل  َو  ( ؛» تسا هدرک  فیصوت  تفـص  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  هنوگ  نامه  ، تسا هناگی  دنوادخ  وا  یلو  :» دیامرف یم  تسخن 
(. ُهَسْفَن َفَصَو  اَمَک 

هب وا  ناگداتـسرف  ، دوب يرگید  دوبعم  راگدرورپ و  رگا  هک  دومرف  نایب  ًـالبق  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  یلالدتـسا  هجیتن  فصو  نیا 
یم هدـهاشم  تادوجوم  نیبج  رد  ار  شتافـص  لاعفا و  يدـید و  یم  اج  همه  رد  ار  شناطلـس  کـلم و  راـثآ  دـندمآ و  یم  وت  غارس 

هب ار  شدوـخ  اـهراب  زین  دـیجم  نآرق  رد  نیا  رب  هفاـضا.اتکی  تسا  يدـنوادخ  وا  هک  میریگ  یم  هجیتـن  تسین  نـینچ  نوـچ  يدرک و 
زجع زاین و  هجیتن  هک  غرود  بذک و  تسا و  قداص  وا  هک  اجنآ  زا  تسا و  دـیحوت  هروس  نآ  زراب  هنومن  هک  هدرک  فیـصوت  ییاتکی 

تایاور تایآ و  ینعی  ؛ یعمـس لیلد  رب  ، شتافـص ریاس  فصو و  نیا  رد  میناوت  یم  نیاربانب  ، درادن هار  وا  تاذ  رد  تسا  یتسرپاوه  و 
.مینک هیکت  یعطق 

(. ٌدَحَأ ِهِْکُلم  ِیف  ُهُّداَُضی  َال  ( ؛» دنک یمن  تیدض  وا  اب  شتکلمم  کلم و  رد  سک  چیه  :» دیامرف یم  فصو  نیمود  رد 

مه نآ  لیلد.یکی  مکاح  تسا و  یکی  کلام  تسا ؛ یلاعفا  دـیحوت  ياه  هخاـش  زا  یکی  هک  تسا  ّتیمکاـح  رد  دـیحوت  ناـمه  نیا 
میناد یم  هک  ارچ  ، رمتسم تیقلاخ  مه  نآ.دشاب  دناوت  یمن  وا  زج  مکاح  کلام و  اعبط  تسوا  قلاخ  میریذپب  یتقو  اریز  ، تسا نشور 
رگا دراد و  طابترا  قرب  دـّلوم  عبنم  هب  هک  غارچ  رون  دـننام  تسرد  میوش  یم  هدـیرفآ  هظحل  هب  هظحل  اـم  ینعی  ؛ تسا یمئاد  شتقلخ 

.کلام مکاح و  هراومه  تسا و  قلاخ  زور  همه  وا  يرآ.ددرگ  یم  شوماخ  دوش  عطق  شا  هطبار  هظحل  کی 

َْمل ًادـَبَأ َو  ُلوُزَی  َال  َو  ( ؛» تسا هدوب  هراومه  دـش و  دـهاوخن  لیاز  زگره  و  :» دـیازفا یم  فصو  نیمراـهچ  نیموس و  ناـیب  رد  هاـگ  نآ 
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(. ْلَزَی

شتاذ زا  شدوجو  ، هداـس ریبعت  هب  هک  تسا  یتقیقح  دوجولا  بجاو  ، تسا دوجولا  بجاو  وا  میناد  یم  اریز  ، تسا نشور  اـهنیا  لـیلد 
زا شدوجو  هک  تسا  ثداح  يدوجوم.دشاب  يدبا  دیاب  تسا و  یلزا  يدوجو  نینچ  نیاربانب  ، دشوج یم 

.دشاب هدیسر  وا  هب  شتاذ  جراخ  زا  هدوبن و  شتاذ  نورد  زا  شدوجو  هک  دوش  یم  یناف  يدوجوم  ؛ هدمآ نوریب  زا  هدوبن و  وا  دوخ 

يزاغآ هکنآ  یب  تسا  یتسه  هلسلسرس  وا  :» دیامرف یم  هک  تفرگ  هجیتن  اجنیا  زا  ناوت  یم  مه  ار  فصو  نیمشش  نیمجنپ و  نیاربانب 
(. ٍهَیاَِهن اَِلب  ِءاَیْشَْألا  َدَْعب  ٌرِخآ  ،َو  ٍهَِّیلَّوَأ اَِلب  ِءاَیْشَْألا  َْلبَق  ٌلَّوَأ  ( ؛» دوش روصت  شیارب  ینایاپ  هکنآ  یب  تسا  اهنآ  نیرخآ  دشاب و  هتشاد 

.تسا وا  ندوب  دوجولا  بجاو  هجیتن  مه  نآ  هک  تسوا  كاپ  تاذ  تیدبا  تیلزا و  مزاول  زا  زین  فصو  ود  نیا 

هک تسا  نآ  زا  رت  گرزب  :» دـیامرف یم  هدرک و  ناـیب  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  یفـصو  نیرخآ  هک  فـصو  نیمتفه  رد 
(. ٍرََصب ْوَأ  ٍْبلَق  ِهَطاَحِِإب  ُُهتَِّیبُوبُر  َُتْبثَت  ْنَأ  ْنَع  َمُظَع  ( ؛» دریگ رارق  مشچ  ای  رکف  هطاحا  رد  شتیبوبر 

شا هتخانـشان  دودح  اهزرم و  اب  ار  یتسه  ملاع  همه  دراد و  همادا  دبا  ات  هدـش و  عورـش  لزا  زا  وا  تیبوبر  ؛ تسا نشور  مه  نآ  لیلد 
اریز دـجنگ ، یم  ناـسنا  رکف  رد  هن  درک و  هدـهاشم  ناوـت  یم  مشچ  اـب  هـن  ار  يا  هدرتـسگ  تیبوـبر  نـینچ  نیارباـنب  ، دریگ یم  رب  رد 

.دیجنگ دهاوخن  ناسنا  دودحم  رکف  رد  دودحمان  تسا و  دودحمان  شتیبوبر 

همادا رد  ، ملاـع عـیمج  رب  وا  تیبوـبر  هطاـحا  تیدــبا و  تـیلزا و  یگناـگی و  دــنوادخ و  تـمظع  ناـیب  زا  دــعب  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
یم دـهد  یم  هّجوـت  دـنوادخ  ربارب  رد  شناوارف  ياـهزاین  شیناوتاـن و  یکچوـک و  هـب  ار  وا  هتخاـس و  بطاـخم  ار  شدـنزرف  ، نـخس

یمک تلزنم و  ردق و  یکچوک  رظن  زا  تسوت  دننام  ِراوازس  هک  نانچ  نآ  شوکب  لمع  رد  ، یتخانش ار  تقیقح  نیا  هک  لاح  :» دیامرف
(1  } ِهِرَطَخ ِرَغِـص  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  َِکْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَمَک  ْلَْعفاَف  َِکلَذ  َْتفَرَع  اَذِإَف  ( ؛» تراگدرورپ هب  تدیدش  زاین  زجع و  ینوزف  تردـق و 

(. ِهِّبَر َیلِإ  ِِهتَجاَح  ِمیِظَع  ،و  ِهِزْجَع ِهَْرثَک  ِِهتَرِدْقَم َو  ِهَِّلق  َو   {، .تسا تلزنم  ردق و  يانعم  هب  اجنیا  رد  « رطخ .»

کچوک دنوادخ  هاگشیپ  رد  همه  ؛ اهناسنا همه  هرابرد  تسا  یفاصوا  هدرمش  رب  شدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یفـصو  راهچ 
دوخ هب  دسانـشب و  ار  نتـشیوخ  ، ناسنا هکنیا  رب  طورـشم.دایز  ناشراگدرورپ  هب  ناشزاین  ناوارف و  ناشزجع  زیچان و  ناشتردق  دـنا و 

يرآ.تشاذگ دـهاوخن  نایغط  قیرط  رد  ماگ  دـش و  دـهاوخن  جراخ  یگدـنب  قیرط  زا  تروص  نیا  رد  هک.ددرگن  راتفرگ  یـشومارف 
زاغآرس نآ  یشومارف  تسا و  یگدنب  تیدوبع و  همـشچرس  وا  ربارب  رد  شیوخ  یکچوک  هب  تبـسن  تفرعم  ادخ و  تمظع  تخانش 

.تسا يرگدادیب  ملظ و  نایغط و 

ادخ هک  دیشابن  یناسک  نوچمه  و  ؛»  َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  دیامرف «: یم  دیجم  نآرق 
.{ هیآ 19 ، رشح ( . 1 «. } دنناراکهانگ اهنآ  ؛ درک راتفرگ  « یشومارف دوخ  » هب ار  اهنآ  زین  دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار 

شتعاطا هار  رد  :» دیامرف یم  ، تسا هنوگچ  هتسیاش  لامعا  ماجنا  هک  دهد  یم  ناشن  شدنبلد  دنزرف  هب  ار  هار  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هتـشادن زاـب  یتـشز  حـیبق و  زا  زج  هدرکن و  رما  یکین  هب  زج  ار  وت  وا  اریز  ، كاـنمیب شمـشخ  زا  شاـب و  ناـسرت  شتبوقع  زا  ، شوکب
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(. ٍحِیبَق ْنَع  اَّلِإ  َکَْهنَی  َْمل  ،َو  ٍنَسَِحب اَّلِإ  َكُْرمْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  : ِهِطْخُس ْنِم  ِهَقَفَّشلا  ،َو  ِِهَتبوُقُع ْنِم  ِهَیْشَْخلا  ،َو  ِِهتَعاَط ِبَلَط  ِیف  ( ؛» تسا

.وا مشخ  زا  قافشا  تبوقع و  زا  سرت  ، نامرف تعاطا و  : تسا هدرک  هصالخ  زیچ  هس  رد  ار  هتسیاش  لمع  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  نیارباـنب  ، تسا تعاـط  هزیگنا  ، راـگدرورپ مشخ  تبوقع و  ربارب  رد  قافـشا  تیـشخ و  هک  تسا  یهیدـب 
ًالبق هک  هنوگ  نامه  قافـشا  تیـشخ و  توافت  تسا و  هدـیزرو  دـیکأت  نآ  ياه  هزیگنا  رب  سپـس  هدرک و  هراشا  راـگدرورپ  تعاـطا 

زا سرت  نیاربانب  ، تسا دـیما  اـب  هتخیمآ  سرت  قافـشا  تقفـش و  یلو  سرت  فوخ و  ياـنعم  هب  تیـشخ  هک  تسا  نیا  رد  دـش  هراـشا 
زا سرت  نوچمه  ، دنوادخ تبوقع 

.تسا راگدرورپ  مرک  تفوطع و  فطل و  هب  دیما  اب  هتخیمآ  یسرت  هکلب  ، تسین هدننک  دیماان  كانتشحو  هثداح 

دنوادـخ ای  دـیازفا  یم  وا  لالج  هاج و  رب  يزیچ  راگدرورپ  زا  وت  تعاـطا  ربن  ناـمگ  : تسا نیا  هب  هراـشا  ...َكُْرمْأَـی » َْمل  ُهَّنِإَـف   » هلمج
یتشز حـیابق و  زا  هدومرف و  رما  تسوت  تداعـس  هیام  هک  ییاـه  یکین  هب  ار  وت  اریز  ، ینآ هب  دـنمزاین  وت  سکع  هب.دراد  نآ  هب  يزاـین 

.تسا هدرک  یهن  دناشک  یم  تواقش  یتخبدب و  هب  ار  وت  هک  ییاه 

باتک و هب  کسمت  تیب و  لها  بتکم  زا  هک  ناناملسم  زا  یعمج  هنافـسأتم  هک  تسا  یلقع  حبق  نسح و  رب  ینـشور  لیلد  هلمج  نیا 
.دنا هدرک  راکنا  تسردان  ياه  هزیگنا  ببس  هب  ار  یلقع  یهیدب  يا  هلأسم  دنا و  هتساوخرب  تفلاخم  هب  نآ  اب  دنا  هدنام  رود  ترتع 

اه هتکن 

يژولوئدیا ینیب و  ناهج  ۀطبار  -1

ناـیب وا و  تافـص  زا  يدـنچ  ناـیب  دـنوادخ و  دروـم  رد  قیاـقح  هسلـس  کـی  ناـیب  زا  دـعب  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.درک تدابع  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  دیاب  هک  دریگ  یم  هجیتن  ، ناسنا یناوتان  فعض و  ، زجع

اهدیاب دیآ و  یم  نوریب  قیاقح  لد  زا  هشیمه  ، نیناوق ینعی  ؛ دراد اه  ّتیعقاو  اب  گنتاگنت  يدـنویپ  ام  فیاظو  هک  تسانعم  نیدـب  نیا 
جایتحا دـنوادخ و  يانغ  دروم  رد  هک  ییاه  تیعقاو  تخانـش و  لیلد  هب  ، رگید ترابع  هب.تساـه  تسین  اهتـسه و  هدـییاز  اهدـیابن  و 
طابترا ینیب  ناهج  يژولوئدیا و  نیب  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یمهم  ثحب  نامه  نیا  دوش و  یم  طابنتـسا  زین  تدابع  موزل  ، تسا ناسنا 

.هن ای  تسه 

لد زا  ام  هدیقع  هب  هک  تسا  ینیناوق  ماکحا و  يانعم  هب  ًاحالطـصا  اجنیا  رد  يژولوئدیا  تساه و  تیعقاو  ِتخانـش  نامه  ینیب  ناهج 
.دوش یم  دلوتم  ینیب  ناهج 

یب ، درادـن تسا  ینیوکت  يروما  هک  اه  تیعقاو  اب  یطابترا  هدوب و  يرابتعا  يروما  ماـکحا  : دـنیوگ یم  هک  یناـسک  ههبـش  ور  نیا  زا 
رابتعا ، رگیدـکی زا  ود  نیا  ییادـج  اب  اریز  ، دـشک یم  نآ  رب  نالطب  خرـس  ملق  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  ساسا 

یم رابتعا  نآ  هب  هک  تسا  ماکحا  هفـسلف  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دـنویپ  ّتیعقاو  اب  هک  دراد  شزرا  ینامز  ، مکح.دور یم  نایم  زا  ماکحا 
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.دوش یم  مکح  تیبثت  بجوم  هک  تسا  ّتیعقاو  اب  مکح  ندروخ  هرگ  نیا  دشخب و 

ار اهنآ  هفـسلف  ام  یهاگ  دنچ  ره  ، دنا یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  قباطم  ماکحا  مامت  دنتـسین و  انثتـسم  نوناق  نیا  زا  زین  يدـبعت  ماکحا 
.دنراد قافتا  لوق  نیا  رب  همه  هعیش  ياملع.دش  یم  حجرم  الب  حیجرت  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  ، مینادن

.دنراد حیرصت  اه  تیعقاو  ماکحا و  نیب  گنتاگنت  طابترا  نیا  هب  زین  تایاور  نآرق و  تایآ 

ِناْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  ُباْصنَْألا َو  ُرِْسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا «: هدمآ  هدئام  هروس  رد  میرک  نآرق  رد 
ِنَع ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  ِرِْـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءاضْغَْبلا  َهَوادَْـعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدـیُِری  امَّنِإ  َنوُِحْلُفت * ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف 

لمع زا  دـیلپ و  ییامزآ ) تخب  یعون   ) مالزا اهتب و  راـمق و  بارـش و  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ؛  َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَـهَف  ِهـالَّصلا 
داجیا هنیک  توادع و  امش  نایم  رد  رامق  بارش و  هلیـسو  هب  دهاوخ  یم  ناطیـش  * دیوش راگتـسر  ات  دینک  يرود  نآ  زا  ، تسا ناطیش 

(1 { »؟ درک دـیهاوخ  يراددوخ  دـیکا ) یهن  نیا  اب  ،و  داـسف ناـیز و  همه  نیا  اـب   ) اـیآ.دراد زاـب  زاـمن  ادـخ و  داـی  زا  ار  امـش  ،و  دـنک
یم نایب  ار  رامق  بارـش و  دـننام  ؛ یعقاو ياه  يدـیلپ  زا  يدراوم  هکنآ  زا  دـعب  تایآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  . { و 91 هیآ 90  ، هدئام .
دنک یم  یهن  اهنآ  هب  باکترا  زا  ار  نانمؤم  دزادرپ و  یم  نآ  مکح  نایب  هب  ، دنتـسه ناطیـش  لمع  زا  اهنآ  هک  دوش  یم  رکذتم  دنک و 

يراگتسر هب  اهتیعقاو  نایب  رد  رگید  راب  سپس 

.تسا زامن  كرت  ادخ و  رکذ  زا  يرود  هنیک و  ، ینمشد عقاو  رد  ناطیش  لمع  هکنیا  دنک و  یم  هراشا  ناسنا 

،ج 59،ص 267،ح 46. راونالاراحب ( . 1 « } دوش یم  ملاس  امـش  مسج  دیریگب  هزور  ؛ اوُّحِـصَت اُوموُص  :» دـنا هدومرف  زین  هزور  دروم  رد 
. { هیآ 183 ، هرقب ( . 2  «. } َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  دیامرف «: یم  هتخادرپ  هزور  هفسلف  نایب  هب  رگید  ياج  رد  }و 

.تساعدم نیا  رب  ینشور  لیلد  ، هدش دراو  عیارشلا  للع  باب  رد  هک  یتایاور  مامت  تقیقح  رد 

ضیف ماود  تقلخ و  زاغآ  -2

تـسا زیچ  همه  زاغآرـس  دنوادخ  كاپ  تاذ  ، دش نشور  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يایوگ  تاریبعت  زا  هک  هنوگ  نامه 
نیا اجنیا  رد.دوش  یم  ریبعت  تیدبا  تیلزا و  هب  انعم  نیازا.دشاب  هتـشاد  ینایاپ  هکنآ  یب  تسا  زیچ  همه  ماجنارـس  يزاغآ و  هکنآ  یب 

؟ هتـشادن دوجو  یقولخم  تسا و  هدوب  دـنوادخ  هک  هدوب  ینامز  ینعی  ؛ دـنراد ینامز  ثودـح  ، تاقولخم ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس 
هدمآ هک  هنوگ  نآ  تاقولخم ) رد  تکرح  هجیتن  ای  تسا  قولخم  ای  شدوخ  نامز  اریز  ، تسا حـماست  باب  زا  زین  نامز  هب  ریبعت  هتبلا  )

دور و یم  لاؤس  ریز  ضیف  ِماود  هلأـسم  دـشاب  نینچ  رگا  .{ ،ج 54،ص 238 راونالاراحب ( . 3 « } ءیـش هعم  نکی  مل  هّللا و  ناک  :» تسا
راگدرورپ تاذ  همزال  ضیف  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا  هدیـشخبن  یـضیف  ضایف  دـنوادخ  هک  هدوب  یناـمز  هک  تسا  نیا  شموهفم 

.دوش یم  بوسحم  یصقن  شندوبن  تسا و 

هب دنتـسم  مه  قولخم  نآ  ، هتـشاد دوجو  یقولخم  هشیمه  مییوگب  رگا  ینعی  ؛ دراد یتاذ  ثودح  ناهج  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خـساپ 
هب هتسباو  وا و  كاپ  تاذ 
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دـشاب و دیـشروخ  هشیمه  رگا  تسوا و  هب  هتـسباو  باـتفآ  رون  هک  هنوگ  ناـمه  ، دـشاب دوجولا  بجاو  هکنیا  هن  تسا  هدوب  وا  تردـق 
.نآ هب  هتسباو  عرف و  شرون  تسا و  لصا  دیشروخ  مه  زاب  دنک  یناشفارون  هشیمه 

هارمه و وا و  اب  هدوب و  لزا  رد  دنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  « ءیش هعم  نکی  مل  هّللا و  ناک  » هلمج رد  « عم » هژاو رگید  ریبعت  هب 
.تسا هتشادن  دوجو  يزیچ  وا ) هلیسوب  هن   ) وا ياتمه 

مهدراهچ شخب 

همان نتم 

اَمِهِیف ََکل  ُْتبَرَض  ،َو  اَهِیف اَِهلْهَِأل  َّدِعُأ  اَم  ِهَرِخْآلا َو  ِنَع  َُکتْأَْبنَأ  ،َو  اَِهلاَِقْتنا اَِهلاَوَز َو  ،َو  اَِهلاَح اَْینُّدلا َو  ِنَع  َُکتْأَْبنَأ  ْدَق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی 

396 ص :
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ًاباَـنَج ًابیِـصَخ َو  ًـالِْزنَم  اوُّمَأَـف  ، ٌبیِدَـج ٌلِْزنَم  ْمِِهب  اَـبَن  ٍْرفَـس  ٍمْوَـق  ِلَـثَمَک  اَْینُّدـلا  َرَبَـخ  ْنَم  ُلَـثَم  اَـمَّنِإ.اَْهیَلَع  َوُذْـحَت  اَِـهب َو  َِربَـتْعَِتل  ، َلاَْـثمَْألا
َنوُدِـجَی َْسیَلَف  ْمِهِراَرَق ، َلِْزنَم  ،َو  ْمِهِراَد َهَعَـس  اُوتْأَِیل  ، ِمَعْطَملا ََهبوُشُج  ،َو  ِرَفَّسلا َهَنوُشُخ  ِقیِدَّصلا ، َقاَِرف  ،َو  ِقیِرَّطلا َءاَـثْعَو  اُولَمَتْحاَـف  ، ًاـعیِرَم

َّرَتْغا ِنَم  ُلَثَم  َو.ْمِِهتَّلَحَم  ْنِم  ْمُهاَنْدَأ  ،َو  ْمِِهلِْزنَم ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَـش  َال  َو.ًامَْرغَم  ِهِیف  ًهَقَفَن  َنْوَرَی  َال  ،َو  ًاـَملَأ َکـِلَذ  ْنِم  ٍءْیَِـشل 
اُوناَک اَم  ِهَقَراَـفُم  ْنِم  ْمُهَدـْنِع  َعَْظفَأ  اـَل  ْمِْهَیلِإ َو  َهَرْکَأ  ٌءْیَـش  َْسیَلَف  ، ٍبیِدَـج ٍلِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَـبَنَف  ، ٍبیِـصَخ ٍلِْزنَِمب  اُوناَـک  ٍمْوَق  ِلَـثَمَک  اَِـهب 

.ِْهَیلِإ َنوُریِصَی  ِْهیَلَع ، َنوُمُجْهَی  اَم  َیلِإ  ، ِهِیف

اه همجرت 

یتشد

يارب هچنآ  ترخآ و  زا  و  مدرک ، هاگآ  شندیدرگ  تسد  هب  تسد  يدوبان و  و  شنوگانوگ ، تالّوحت  ایند و  زا  ار  وت  نم  مرـسپ ! يا 
انامه يزومایب ،  یگدـنز  مسر  هار و  و  يریذـپ ، دـنپ  ات  مدز ، اه  لاـثم  ود  ره  يارب  و  مداد ، عـالّطا  تسا  مهارف  اـجنآ  رد  اـه  ناـسنا 
چوک دصق  دنراد و  تماقا  راوشد  فلع و  بآ و  یب  یلزنم  رـس  رد  هک  تسا  ینارفاسم  نانوچ  دومزآ ، ار  ایند  هک  سک  نآ  ناتـساد 

.تسا مهارف  هافر  شیاسآ و  اجنآ  رد  هک  دنراد  ار  ینیمزرس  هب  ندرک 

یم لوبق  لد  ناج و  اب  ار  اذغ  يراوگان  و  رفس ، یتخس  و  دنریذپ ، یم  ار  ناتـسود  ییادج  و  دننک ، یم  لّمحت  ار  هار  تالکـشم  سپ 
و دنرادن ، یتحاران  ساسحا  رفس  لوط  ياه  یتخـس  مامت  زا  و  دنراذگب ،  مدق  شمارآ  اب  نمأ ، هاگلزنم  و  عیـسو ، هاگیاج  هب  ات  دننک ،

لحم و  نمأ ، لزنم  هب  هک  نآ  زج  تسین  ینتـشاد  تسود  نانآ  يارب  زیچ  چیه  و  دنرامـش ، یمن  تمارغ  ار  هدـش  فرـصم  ياه  هنیزه 
کشخ و نیمزرـس  هب  دنهاوخ  یم  اه  تمعن  زا  رپ  یهاگیاج  زا  هک  تسا  یهورگ  دننامه  ناتـسرپ  ایند  ناتـساد  اّما  دنـسرب .  شمارآ 
و دـنوش ، یم  ادـج  دوـخ  هاـگیاج  زا  هک  تسین  نیا  زا  رت  هدـننک  تحاراـن  يزیچ  ناـنآ  رظن  رد  سپ  دـننک ، چوـک  فـلع  بآ و  یب 

 . دننک لّمحت  دیاب  ار  اه  یتحاران 

يدیهش

زا مداد  ربخ  ار  وت  و  شندـیدرگ ، تسد  هب  تسد  نتفر و  نایم  زا  شندـش و  نوگرگد  زا  و  مدرک ، هاگآ  اـیند  زا  ار  وت  نم  مکرـسپ !
راک روتـسد  يریذپ و  دنپ  اهنآ  زا  ات  مدنار  اهلثم  ود ، ره  هراب  رد  وت  يارب  و  نآ ، مدرم  يارب  تسا  هدامآ  اجنآ  رد  هچنآ  و  ناهج ، نآ 
بآ زا  راوزاسان ، دننک ، لزنم  ییاج  هب  هک  دنرفاسم ، یهورگ  نوچمه  دنتخانش  دندومزآ و  ار  ایند  هک  نانآ  ناتـساد  .يریگ  شیوخ 

.هایگ بآ و  رپ  يا  هشوگ  و  هاوخلد ، تمعنرپ و  دننک  ییاج  گنهآ  .رانک و  هب  ینادابآ  و 

دوخ خارف  هناخ  هب  هک  دنهن  لد  كاروخ  يراوگان  و  رفـس ، یتخـس  تسود و  زا  ییادج  رب  و  دننک ، راومه  دوخ  رب  ار  هار  جـنر  سپ 
هک ار  يا  هنیزه  و  دنرامـشن ، رازآ  دندرک  راومه  دوخ  رب  هار  نیا  رد  هک  ار  یجنر  سپ  .دنمرایب  شیوخ  شیاسآ  لزنم  رد  و  دنـسر ،
رد ناشلزنم  هب  هدرک و  کیدزن  ناش  هناخ  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتدـنیاشوخ  ناشدزن  زیچ  چـیه  و  دـنراین ، باسح  هب  ناواـت  دـنتفریذپ 

یلزنم رد  دنتفر و  اجنآ  زا  و  دندوب ، تمعن  رپ  یلزنم  رد  هک  تسا  یهورگ  نوچ  دندیدرگ  هتفیرف  ایند  هب  هک  نانآ  ناتـساد  .هدروآ و 
رس هب  نآ  رد  هک  تسین  یلزنم  ییادج  زا  رت  تخـس  رتدنیاشوخان و  نانآ  دزن  يزیچ  سپ  .دندوشگ  تخر  هایگ  بآ و  یب  کشخ و 
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.دندروآ يور  نادب  هک  ییاج  هب  ندیسر  دندرب و  یم 

یلیبدرا

هچنآ زا  ترخآ و  زا  ارت  مداد  ربخ  نآ و  نتـشگ  لقتنم  ندـش و  لـیاز  اـیند و  لاـح  زا  ار  وت  مداد  ربخ  هک  یتسردـب  نم  كرـسپ  يا 
اه نآ  رب  یئاـمن  يوریپ  نآـب و  يریگ  تربع  اـت  ار  اـهلثم  ترخآ  اـیند و  رد  وت  يارب  مدرک  ناـیب  نآ و  رد  ارنآ  لـها  رم  هدـش  هداـمآ 

شوخان گنت و  ياج  ار  ناشیا  دـیاین  قفاوم  هک  نارفاسم  زا  تسیهورگ  لـثم  وچمه  ار  اـیند  دومزآ  هک  یـسک  ناتـساد  هک  یتسردـب 
هار تقشم  نانمؤم  دنا  هتشادرب  سپ  اهعیرب  ولمم  یهاگشیپ  تاذل و  ریاس  هعمطا و  اه و  هویم  عاوناب  نوحـشم  یلزنمب  دننک  دصق  سپ 

یمئاد هاگمارآ  لزنم  دوخ و  يارس  یگداشگب  دنیایب  ات  ردکم  ماعط  تظلغ  رطخ و  رپ  رفس  یتشرد  هاوخلد و  ناتـسود  تقرافم  ار و 
یناوات و اجنآ  دننک  لذب  هک  هقفن  دننیب  یمن  يا و  زآ  يآ و  رد  رورش  رپ  روما  نآ  زا  ار  يزیچ  دنبایرد  هک  اجنآ  رد  دیتسن  سپ  دوخ 
اب لحم  زا  ار  اهنآ  دـنادرگ  کیدزن  ناشدوخ و  تداعـس  اـب  لزنمب  ار  ناـشیا  دزاـس  کـیدزن  هچنآ  زا  ناـشیا  يوسب  رتسود  يزیچ  هن 

قفاوم سپ  رایـسب  تمعن  یخارف و  لزنم  رد  دنـشاب  هک  تسیهورگ  لثم  وچمه  ایندـب  دـش  رورغم  هک  یـسک  لثم  ناشدوخ و  تمارک 
رد دندوب  هچنآ  زا  ندرک  تقرافم  زا  ناشیا  دزن  رتشز  هن  رت و  هورکم  يزیچ  تسین  سپ  هورگ  نآ  لزنم  يوسب  ندمآ  ار  ناشیا  دـیاین 

نآ يوسب  دندرگ  یم  هیلب و  زا  نآ  رب  هاگانب  دیسر  هچ  نآ  هب  تمعن  عاونا  زا  نآ 

یتیآ

لها يارب  هچنآ  مداد و  ربخ  ترخآ  زا  ار  وت  .شیاهنتشگ و  تسد  هب  تسد  شیاهینوگرگد و  ایند و  زا  مدرک  هاگآ  ار  وت  دنزرف ، يا 
هب ار  ایند  هک  یناسک  لثم  .ینک  يوریپ  اهنآ  زا  يریگ و  تربع  اهنآ  هب  ات  مدروآ ، ییاهلثم  ود  ره  يارب  هدـش و  ایهم  اجنآ  رد  ترخآ 

گنهآ اجنآ  زا  دـنراد و  لزنم  هایگ  بآ و  یب  هدز و  یطحق  یهاگلزنم  رد  هک  نارفاسم  زا  تسا  یتعامج  لثم  دـنا ، هتخانـش  نومزآ 
ات دنرخب  ناج  هب  ار  اذغ  يراوگان  رفس و  تقشم  ناتسود و  زا  ییادج  هار و  یتخس  نانیا  .دنیامن  هایگ  بآ و  رپ  مرخ و  زبس و  ییاج 
هک هنیزه  نآ  دنرامش و  ناسآ  دنا ، هدیشک  هار  رد  هک  ار  اهجنر  همه  نآ  سپ ، .دنـسرب  تساهنآ ، هاگرارق  هک  هداشگ ، يارـس  نآ  هب 

.دروآرد و ناشدوعوم  لحم  هب  دنک و  کیدزن  ناشهاگلزنم  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتشوخ  يزیچ  ناشیارب  .دـنرادنپن و  نایز  دـنا  هدرک 
هب اجنآ  زا  دنا و  هدوب  رایـسب  تمعن  اب  مرخ و  زبس و  یهاگلزنم  رد  هک  تسا  یتعامج  لثم  دنا ، هدروخ  ار  ایند  بیرف  هک  یناسک  لثم 
رد هک  ییاج  زا  ییادج  زا  رتراوشد  رتدـنیاشوخان و  يزیچ  نانآ  يارب  سپ  .دـنا  هدـنکفا  تخر  هایگ  بآ و  یب  کشخ و  یهاگلزنم 

.دشابن دنا ، هدیشک  تخر  نادب  هک  ییاج  هب  ندیسر  دنا و  هدوب  نآ 

نایراصنا

اجنآ رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  و  مدرک ، هاـگآ  شندـش  تسد  هب  تسد  نتفر و  نـیب  زا  نآ و  عـضو  اـیند و  زا  ار  وـت  ! مرـسپ
نانآ ناتـساد   . يرادرب ماگ  نآ  لوصا  رب  يریگدنپ و  اهنآ  هب  ات  مدز  اهلثم  ناهج  ود  ره  اب  هطبار  رد  وت  يارب  ،و  مداد ربخ  هدـش  هدامآ 

هقطنم هب  نتفر  مزع  دنا و  هتفرگ  لزنم  یگنت  یطحق و  اب  هارمه  بارخ و  ییاج  رد  هک  تسا  ینارفاسم  ناتساد  دنا  هدومزآ  ار  ایند  هک 
هب ات  ، هدرک لمحت  ار  ماعط  يراوگان  ،و  رفس یتخـس  و  رای ، قارف  ،و  هار جنر  ، دنا هدومن  مرخ  زبس و  رـس  یّلحم  تذل و  تمعن و  رپ  يا 

،و دننیب یمن  تراسخ  ار  رفس  نیا  جرخ  ،و  دنشچ یمن  يدرد  اه  یتخـس  همه  نآ  زا  نیا  رب  انب   ، دنیآ رد  ناشنما  هاگلزنم  ،و  خارف هناخ 
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هب رورغم  هک  یمدرم  لثم  و   . تسین رتبوبحم  دـنک  کیدزن  ناشدـیواج  یگـشیمه و  لزنم  هب  ار  ناشدوجو  هچنآ  زا  ناـنآ  دزن  يزیچ 
هایگ بآ و  یب  بارخ و  کشخ و  یلحم  يوس  هب  اجنآ  زا  دـندوب و  تمعن  رپ  دابآ و  یلزنم  رد  هک  تسا  ینارفاسم  لثم  دـندش  اـیند 

نآ بناج  هب  هک  ییاج  هب  ندیسر  دندوب و  نآ  رد  هچنآ  زا  ییادج  زا  رت  تخس  رتدنیاشوخان و  نانآ  دزن  يزیچ  سپ  ، دندنب رفـس  راب 
 . تسین دنسر  یم  اج  نادب  دنروآ و  یم  يور 

حورش

يدنوار

، رماع یلا  هلزان  هکرت  بارخب  اـهبرتغی ) مل  و   ) اـهب ربتعا  نمل  و  رماـغ ، یلا  هنکاـس  جرخ  رماـعب  اـهب  ارورغم  راـص  نمل  ایندـلا  هبـش  مث 
و هماقتسالا ، یف  نازیملاک  هسفن  لعجی  نا  رما  مث  .لاقتنالا  هقرافملا و  لوالا  یلع  بعصی  لاحترالا و  ماقملا و  هدش  هذه  یلع  لهسیف 

یف لاملا  قفنی  نا  و  هعاطلا ، یف  یعـسلاب  رما  و  سفنلاب ، باجعالا  نع  یهن  مث  .اهلـصف  ءایـشا و  هینامث  ربدـت  اذا  کلذـک  نوکی  امنا 
ایندـلا و لاوحا  یف  کلجال  تفـصو  يا  لاثمالا  امهیف  کـل  تبرـض  هلوق  .ریقحت و  ـال  میظعت  ریغـصت  وه  ینب  اـی  هلوق  .هللا و  هاـضرم 
اهالب و اذا  ایندلا : ربخ  .لوالا و  لاحب  هیبشتلل  ملعلاک  لعج  ام  لثملا : .اهیلع و  كرما  ردقتل  يا  اهیلع  وذـحتل  اهتنیب ، لاثمالا و  هرخالا 
: بیدج لزنم  مهب  ابن  .هفاسملا و  عطق  وه  و  رفـس ، یلا  تجرخ  يا  رفـسا  ترفـس  لاقی : رفاس ، عمج  رفـسلا  .ملع و  يا  ربخ : و  اهبرج ،
.بدجلا و ضیقن  بصخلا : .هعـسو و  بصخ  اذ  اناکم  اودصق  يا  ابیـصخ ، الزنم  اوماف  طحق ، يا  بدـج  هباصا  ناکم  مهقفاوی  مل  يا 

يا هیلع : نومجهی  .دتـشا و  يا  عظفا : .الکا و  يا  يداولا  عرم  دـق  و  بیـصخلا ، عیرملا : و  موقلا ، هلحم  نم  برق  ام  ءانفلا و  باـنجلا :
.نولخدی

يردیک

مثیم نبا 

يراوشد رفسلا : ءاثع  مرخ و  زبسرـس و  عیرم : ماقم  هبترم و  يدوبان ، بانج : دندرک  دصق  اوما : نارفاسم  رفـس : دنک  یم  يوریپ  وذحی :
نتفر و نیب  زا  نآ و  تیفیک  ایند و  زا  ار  وت  نم ، كرـسپ  يا  داتفا  قافتا  یناهگان  مجه : يراوگان  یتشرد ، معطملا : هبوشخ  ترفاسم 
، مدز ییاـهلثم  وت  يوریپ  تربـع و  يارب  و  مدرک ، عـلطم  ترخآ  لـها  تشونرـس  ترخآ و  زا  نینچمه  متخاـس ، هاـگآ  نآ  نتـشذگ 

قباطم هک   ) دنـشاب لصاح  یب  کشخ و  ياج  رد  هک  تسا  يرفاسم  هورگ  نآ  لـثم  هدومزآ ، ار  اـیند  هک  یـسک  نآ  لـثم  هک  یتسارب 
رای قارف  هار و  تمحز  جـنر و  ور  نیا  زا  دـشاب ، اهنآ  رظن  دروم  یمرخ  زبس و  هیحان ي  فلع و  بآرپ و  ياج  یلو  تسین ) اهنآ  لیم 

کی چیه  لمحت  رد  نانآ  نیاربانب  دنـسرب  دوخ  هاگتحارتسا  خارف و  لزنم  هب  ات  دننک  لمحت  ار  كاروخ  يراوگان  رفـس و  يراوشد  و 
شوخ ناشیا  دزن  يزیچ  دنناد و  یمن  تراسخ  ار  دوخ  ياه  هتخودـنا  نداد  تسد  زا  دـننک و  یمن  یتحاران  ساسحا  اهیتخـس  نیا  زا 
ناتساد دننامب  دندروخ ، ار  ایند  بیرف  هک  یناسک  ناتساد  اما  .دزاس و  کیدزن  دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسین  نآ  زا  رتدنیآ 

رتراوگان و زیچ  چیه  نانآ  يارب  دنیایب ، یفلع  بآ و  یب  گنت و  یلحم  هب  سپـس  دنـشاب  یمرخ  شوخ و  لزنم  رد  هک  تسا  یهورگ 
: تسا بلطم  ود  شخب  نیا  رد  .تسین  نتفر ، رگید  ياـج  هب  یناـهگان  روـط  هب  دـندوب و  نآ  رد  هک  ییاـج  زا  تقراـفم  زا  رتراوـشد 
زا ار  يو  هک  هدـش  روآدای  ار  ییاهزیچ  وا  هب  هتخاس و  هاگآ  ترخآ  ایند و  تـالاح  زا  ار  شدـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما لوا : بلطم 
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دیجم نآرق  هک  يدیواج  تداعـس  ینعی  تسایهم  اجنآ  رد  ترخآ  يارب  هچنآ  ترخآ و  ياقب  و  ایند ، ندوب  ارذگ  انف و  ندوب  یمتح 
هیلع  ) ماما دـنزرف   ) وا ات  تسا  هدروآ  لثم  ود  ترخآ  ایند و  بلاـط  يارب  و  دزاـس ، یم  ربخ  اـب  تسا  هدرمـشرب  ار  نآ  عاونا  تنـس ، و 

هدومزآ و ار  ایند  هک  تسا  یسک  لثم  لوا  لثم  .تسا  دنم  هقالع  ترخآ  هب  نادرگ و  يور  ایند  زا  هک  دشاب  یناسک  هلمج  زا  مالسلا )
لها يارب  هک  ییاهتمعن  ترخآ و  ياقب  هب  هدرک و  شیامزآ  ار  ترخآ  نینچمه  تسا و  هدش  هاگآ  نآ  ندوب  نارذگ  يرادیاپان و  زا 

دعاسمان گنت و  لزنم  فلع ، بآرپ و  یناگلزنم  دصق  هب  هک  هدرک  هیبشت  ینارفاسم  هورگ  هب  ار  نانآ  تسا و  هدرب  یپ  هدـش  ایهم  نآ 
هک درک  اضتقا  تمکح  تحلصم و  دوب و  تادرجم  ملاع  رد  یتقو  يرـشب ، سوفن  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  هیبشت  هجو  .دنیوگ  كرت  ار 
ات دـنیزگ ، لزنم  تشحو  ياج  تبرغ و  يارـس  رد  دوخ  سونام  ملاع  زا  رود  يداـم ، ياهدـبلاک  نیا  رب  هدرک و  طوبه  ملاـع  نیا  رد 
هب اج  نیا  زا  تالامک  بسک  زا  سپ  هاگنآ  .دیآ  لئان  تسا  رـسیم  ملاع  نیا  قیرط  زا  اهنت  هک  یلقع  تالامک  بسک  هب  هلیـسو  نادـب 

نینچ اهنآ  زا  نیـشیپ  دـهع  رد  هک  روط  نامه  .ددرگزاب  اهنآ ، تسپ  لاکـشا  اهدـبلاک و  نیا  ياهیگتـسباو  زا  هزنم  الاب و  ملاع  ناـمه 
تدم وا  هک  دنک  هجوت  دشاب و  یقاب  وا  تسار  هار  رب  هدرک و  ظفح  ار  شراگدیرفآ  نامیپ  هک  یـسفن  ره  تسا و  هدـش  هتفرگ  نامیپ 

یقیقح و ياهاذـغ  زا  یلاـخ  گـنت و  یهاـگیاج  نوچمه  هک  درگنب  اـیند  هب  تربع  مشچ  هب  دـنام و  دـهاوخ  ملاـع  نیا  رد  ار  ینیعم 
نوچ هک  درگنب  ترخآ  ناهج  هب  زین  درادن و  ار  ندرک  یگدنز  ندیزگ و  نطو  يارب  یگتـسیاش  تساراوگ و  لالز و  ياهیندـیماشآ 

یهاوـن رماوا و  یتـسرد  هب  هک  یلاـح  رد  دـسرب  اـجنآ  هب  هـک  یـسک  تـسا و  فـلع  بآ و  زا  رپ  يا  هیحاـن  مرخ و  شوـخ و  ییارس 
ياههاگلزنم رد  رفس  ریسم  رد  یسک  نینچ  نیاربانب  .تسا  هدیـسر  هنادواج  ياهتذل  الاو و  ياهفده  هب  دشاب  هداد  ماجنا  ار  يدنوادخ 

یگنـسرگ و یتخـس  لیبق  زا  ار  رفـس  نیا  جنر  وا  .تسا  راگدرورپ  فیرـش  رـضحم  هب  هنامداش  ندیـسر  يارب  ندش  هدامآ  ادخ و  هار 
هدرکن و ياسحا  ار  يدرد  ور ، نیا  زا  دـنک  یم  لمحت  مارآ  یهاگیاج  خارف و  یلزنم  هب  ندیـسر  رطاـخ  هب  یباوخرادـیب ، یگنـشت و 

يا هلیـسو  نآ  زا  رتدـنیاشوخ  وا  دزن  يزیچ  چـیه  .دروآ و  یمن  رامـش  هب  تمارغ  دـنک ، یم  فرـص  هار  نیا  رد  ناج  لام و  زا  هچنآ 
هدـش هیبشت  دـش ، نایب  هک  یتاهج  رد  يرـشب  سوفن  هرخالاب ، دزاس ، کـیدزن  شروظنم  هیحاـن ي  دوصقم و  لزنم  هب  ار  وا  هک  تسین 

هشیدنا ي تسا و  شیپ  رد  مرخ ، شوخ و  یلزنم  هک  دـبایرد  هاگنآ  دـشاب ، هدیـسر  هدز  یطحق  گنت و  یلزنم  هب  هک  یـسک  هب  تسا 
ناتـساد مود : لثم  اما  .دبای  تسد  گرزب  یـشیاسآ  رب  ات  دنک  لمحت  ار  اجنادب  رفـس  تمحز  جـنر و  هک  دـنک  اضتقا  نینچ  شیوکین 

ناشراگدرورپ نامیپ  دهع و  هتشگ و  لفاغ  ایند  ياروام  زا  نانآ  هدرک و  بلج  ایند  يوس  هب  ار  اهنآ  هراما ، سفن  هک  تسا  ینارادایند 
شوخ و یلزنم  رد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یهورگ  هب  ار  نانآ  دـندنادرگور ، دنتـشاد  رطاخ  هب  هک  قح  تایآ  زا  دـندرک و  شومارف  ار 

ياج ایند  اریز  تسایند  نامه  مرخ  شوخ و  هاگلزنم  لثم  نیا  رد  سپ  دـنوش ، لقتنم  گنت  کـشخ و  ییاـج  هب  هاـگنآ  دـندوب ، مرخ 
تداعـس كرد  يارب  اـیند  رد  ناـنآ  هک  اریز  تساـهنآ ، يارب  راوگاـن  گـنت و  ياـج  ترخآ  اـیند و  لـها  يارب  تمعن  یتخبـشوخ و 

نایب دوخ  نانخـس  نمـض  رد  ترـضح  هک  تسا  نامه  هورگ ، نآ  هب  ایند  لـها  هیبشت  هجو  .دـندرکن  ادـیپ  ار  مزـال  یگداـمآ  ترخآ 
يزیچ ایند  لـها  يارب  ینعی  بلطم : رخآ  اـت  تسین ، ناـشیا  دزن  نآ  زا  رتدـنیاشوخان  يزیچ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  و  تسا ، هتـشاد 
موجه نانآ  رب  ناهگان  هک  ییاهتـشحو  سرت و  نآ  هب  ندیـسر  دنتـشاد و  ایند  رد  هک  هچنآ  زا  تقرافم  زا  رتراوشد  رتدنیآ و  شوخان 

تقرافم زا  رتشوخان  زیچ  چـیه  هک  يروط  نامه  درادـن ، دوجو  دـنوش - یم  اـهنآ  هجوتم  اـهریجنز - لـغ و  تروص  هب  دـنروآ و  یم 
نیا رب  .درادن و  دوجو  دنوش  یم  دراو  نآ  هب  هک  يا  هدز  یطحق  گنت و  ياج  هب  لاقتنا  و  دـندوب ، اجنآ  رد  هک  یمرخ  شوخ و  ياج 

.تسا رفاک  تشهب  نموم و  نادنز  ایند  تسا : هدومرف  هراشا  دوخ  نایب  رد  ص )  ) ربمایپ لثم  ود 

دیدحلا یبا  نبا 
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یناشاک

زا و  اهلاقتنا ) اهلاوز و  اهلاح و  و   ) ایند زا  ار  وت  مهد  یم  ربخ  نم  هک  قیقحت  هب  ایندلا ) نع  کتابنا  دـق  ینا   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) ای  )
اهلهال دعا  ام  و   ) ترخآ لاوحا  زا  ار  وت  منادرگ  یم  ربخاب  و  هرخالا ) نم  کتابنا  و   ) نآ ندـش  لقتنم  نآ و  نتـشگ  لیاز  نآ و  لاح 

زا منک  یم  نایب  و  امهیف ) کل  تبرـض  و   ) تبرق تذل  تمعن و  ترثک  زا  اجنآ  رد  ترخآ  لها  يارب  هدش  هدرک  هدامآ  هچنآ  و  اهیف )
ینک و يربارب  و  اهیلع ) وذـحت  و   ) اهنآ هب  يریگتربع  ات  اـهب ) ربتعتل   ) ار اـه  ناتـساد  اـه و  لـثم  لاـثمالا )  ) ترخآ اـیند و  رد  وت  يارب 
( رفـس موق  لثمک   ) لماک لقع  هب  ار  ایند  دومزآ  هک  یـسک  ناتـساد  هک  یتسرد  هب  ایندـلا ) ربخ  نم  لثم  اـمنا   ) اـهنآ رب  ییاـمن  يوریپ 

نیا هایگ  بآ و  یب  شوخان و  گنت و  ياج  بیدـج ) لزنم   ) ار ناشیا  دـیاین  قفاوم  هک  مهبابن )  ) تسا نارفاسم  هورگ  ناتـساد  وچمه 
ياضف تعـس  يارـس و  تهزن  هلیـسو  ار  نآ  دنا  هتفرگ  رارق  يانگنت  نآ  رد  هک  يزور  دنچ  دنهن و  لد  ایند  رب  هک  تسا  ینانموم  لثم 

همعطا و عاونا  هب  تسا  نوحـشم  هک  یلزنم  اجنآ  زا  دننک  دصق  سپ  ابیـصخ ) الزنم  اوماف  : ) هک دیامرف  یم  هچنانچ  دنا  هتخاس  ترخآ 
سپ اولمتحاف )  ) هیهانتم ریغ  هذـیذل  ياه  لصاح  اه و  عیر  هب  تسا  ولمم  هک  یهاگـشیپ  و  اعیرم ) ابانج  و   ) هیبدا تاذـل  ریاس  هبرـشا و 

هنوشخ و   ) هاوخلد ناتـسود  تقرافم  و  قیدصلا ) قارف  و   ) ار هار  تقـشم  قیرطلا ) ءاثعو   ) دنا هتـشادرب  نانموم و  نآ  دنا  هدش  لمحتم 
و  ) دوخ يارـس  یگداشگ  هب  دنیایب  ات  مهراد ) هعـس  اوتایل   ) ردکم ماعط  تظلغ  و  معطملا ) هبوشج  و   ) رطخرپ رفـس  یتشرد  و  رفـسلا )
رپ روما  نآ  زا  ار  يزیچ  رم  کلذ ) نم  یـشل ء   ) دنبای یمن  اجنآ  رد  سپ  نودجی ) سیلف   ) دوخ نتفرگ  رارق  ياج  هب  و  مهرارق ) لزنم 

یـش ء و ال   ) یناوات امرغم )  ) اـجنآ رد  دـننک  لذـب  هک  ار  يا  هقفن  دـننیب  یمن  و  هقفن ) نوری  ـالو   ) يرازآ يدرد و  اـملا )  ) دوخ رورس 
نم  ) ار ناشیا  تداعس ، اب  لزنم  هب  دزاس  بیرق  هچنآ  زا  مهبرق ) امم   ) ناشیا يوس  هب  دشاب  رت  تسود  هک  يزیچ  تسین  و  مهیلا ) بحا 

و اهب ) رتغا  نم  لثم  و   ) دوخ تمارک  اب  لحم  هب  ار  ناشیا  دـنادرگ  رتکیدزن  و  مهلحم ) نم  مهاندا  و   ) ناشدوخ لوزن  ياج  زا  مهلزنم )
رد دنشاب  هک  بیصخ ) لزنمب  اوناک   ) تسا یتعامج  ناتساد  وچمه  موق ) لثمک   ) رادغ يایند  هب  دروخ  یم  بیرف  هک  یـسک  ناتـساد 

دـشاب دوقفم  هک  طحق  لزنم  يوس  هب  بیدج ) لزنم  یلا   ) ندمآ ار  ناشیا  دـیاین  قفاوم  سپ  مهبابنف )  ) يرایـسب تمعن  اب  یخارف  لزنم 
نآ يوس  هب  رت  هورکم  يزیچ  تسین  سپ  مهیلا ) هرکا  یش ء  سیلف   ) تبوقع تمقن و  عاونا  هب  دشاب  ولمم  تحار و  یـشوخ و  نآ  رد 
زا نآ  رد  دندوب  هچنآ  زا  ندومن  تقرافم  زا  هیف ) اوناک  ام  هقرافم  نم   ) ناشیا دزن  رت  تخس  رت و  عینش  هن  و  مهدنع ) عطقا  و ال   ) هورگ
هب دـندرگ  یم  و  هیلا ) نوریـصی  و   ) تمقن فانـصا  زا  نآ  رب  دندیـسر  هاـگان  هب  هچنآ  يوس  هب  هیلع ) نوـمجهی  اـم  یلا   ) تمعن عاوـنا 

دنتـشاذگ و ماکان  هب  رخآ  دنتـشادرب و  ایند  زا  ار  دوخ  ماک  هک  تسا  نایـصاع  ناقفانم و  لثم  نیا  تقـشم  تنحم و  دص  اب  نآ  يوس 
.دنتشاک دوخ  يارب  يایند  رد  ترخآ  تبوقع  مخت  دنتشابنا و  اه  مشچ  رب  ترسح  كاخ 

یلمآ

ینیوزق

زا هدش  ایهم  هچنآ  ترخآ و  زا  مداد  ربخ  نآ و  لاقتنا  نآ و  لاوز  نآ و  لاح  ایند و  زا  مداد  ربخ  ارت  نم  هک  یتسردب  نم  كرسپ  يا 
رب نآ  هزادـنا  رثا و  رب  لاثما و  ناب  يریگ  تربع  دـنپ و  ات  ترخآ  ایند و  رما  رد  وت  يارب  زا  مدز  اهلثم  يارـس و  نآ  رد  نآ  لـها  يارب 

دـیآرد و فصو  طبـض و  هب  هک  تسا  رتشیب  نآ  زا  ترخآ  ایند و  رما  رد  ترـضح  نآ  رابخا  لاثما و  هک  نادـب  .لاـح و  همه  رد  يو 
فوصوم و وا  وچمه  مولع  نآ  تقیقح  ینعم و  هب  هدرکن و  نایب  ترـضح  نآ  وچمه  ار  ترخآ  ایند و  ملع  تما  نیا  رد  يدحا  چیه 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2545 

http://www.ghaemiyeh.com


لثم .دروآ  یم  اجنیا  هک  تسا  مالک  نیا  لثم  نیا و  صوصخم  نیمه  هن  دـنک  یم  تراشا  ناب  هک  لاـثما  راـبخا و  سپ  هدوبن  ققحتم 
هک رفـس  مزاع  تسا  یموق  لثم  وچمه  هتـشگ  نقیتم  ترخاب  نقوم و  نآ  لاوز  انف و  هب  ار  اـیند  هدومزآ  تسا و  هتـسناد  هک  سک  نآ 

تمعن رد  رومغم  ار  یلزنم  دندرک  دصق  سپ  یگنت  طحق و  رب  لمتـشم  بارخ  یلزنم  ارناشیا  تسا  هدـماین  قفاوم  تسا و  هدز  زاب  رس 
یتشرد و ار و  راـی  تسود و  قارف  ار و  هار  جـنر  دـندش  لـمحتم  سپ  یناداـبآ  یخارف و  رب  يوتحم  مرخ  زبس و  یباـنج  یـشوخ و  و 

تـسین سپ  دوخ  ياوام  رارق و  لزنم  دوخ و  يارـس  یـشوخ  یخارف و  يوس  دنیایب  ات  ار  شروخ  یـشوخان  تظلغ و  ار و  نآ  یتخس 
یمرغم هار  نآ  رد  شیوخ  هتخودنا  فرص  لاوما و  هقفن  رد  دننیب  یمن  یملا و  رفس  ياهیتخـس  اهافج و  نآ  زا  يزیچ  يارب  دنبایب  هک 

ریرح نالیغم  ياهراخ  هک  طاشن  هب  مدـناودیم  نانچ  هبعک  لایخ  دـشاب  نایز  تراسخ و  نآ  زا  ار  صخـش  هچنآ  ناوات و  ياـج  ینعی 
تحار جنر  دیوج  ناناج  لاصو  هک  ار  نآ  دشاب  دوس  همه  نایز  و  دیوپ ، وا  هار  هدنب  هک  اجنآ  دشاب  تحار  همه  جـنر  يرآ  دـیآ  یم 

نیا تسین  رورذ و  نهراثآ  یلت  اـم  اذا  اـهبئذ  نیع  یف  هاـشلا  عیطق  بارت  گرگ  مشچ  ياـیتوت  هلگ  درگ  گرزب  بلطم  دـش  هچ  ناد 
نآ زا  ناشدنادرگ  کیدزن  دباتش و  یم  نآ  يوس  هک  لزنم  ناب  ناشدهد  برق  هچنآ  زا  ناشیا  دزن  رت  هتشاد  تسود  زیچ  چیه  ار  موق 
رب يادـخ  هک  دـشاب  ردـقم  ياهلجا  هن  رگا  هک  نایقتم  فصو  رد  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  دـنراد  نآ  لوصو  يوزرآ  هک  لحم 
زا ندز  مشچ  کی  ناشنادـبا  رد  ناشیا  ياه  ناج  تفرگ  یمن  رارق  دریمن  لجا  نآ  زا  شیپ  زگره  سک  چـیه  تسا و  هتـشون  ناـشیا 

وچمه لثم  هتخادـنا  تشپ  سپ  ترخآ  راک  دـنا و  هتـشگ  فوعـشم  نوتفم و  ایندـب  هک  یموق  لثم  باـقع و  زا  فوخ  باوثب و  قوش 
طـحق و یلزنم  هب  ار  ناـشیا  مرخ  ياواـم  یـشوخ و  لزنم  نآ  دـنکفا  رود  سپ  یخارف  تمعنرپ و  یلزنم  رد  دـندوب  هک  تـسا  یموـق 
هک شوخ  يارـس  نآ  زا  تقرافم  زا  ناشیا  دزن  رتعیظف  یتبیـصم  هن  ناشیا و  يوسب  رتهورکم  يزیچ  تسین  سپ  مژد  بارخ  کشخ و 
نآ يوسب  دندرگ  یمزاب  دنوش و  یم  هدرب  اجنآ  رایتخا  یب  دنداتفا و  یم  نآ  رد  ربخ  یب  هاگان  هک  شوخان  يارـس  ناب  دـندوب  نآ  رد 

تمعن یشوخ و  تحار و  لزنم  رفاک  یصاع و  لاحب  تبسن  نکیلو  تسا  هزادنا  یب  تایلب  تافاب و  نوحشم  دنچ  ره  ایند  يارس  يرآ 
، دشاب هتـشاد  دنب  نادنز و  مکح  نموم  لاحب  تبـسن  دتفا  دتیع  باذع  دـیدش و  تبوقع  رد  دـنک  لقن  اجنآ  زا  نوچ  دـشاب ، یمرخ  و 

لد دماراین و  چـیه  ایندـب  ددرگن و  دونـشخ  ناوضر  تنج و  تمعن  هب  زج  وا  هک  دـشاب  هدامآ  اجنآ  ار  وا  یتمعن  همه  ضرفب  هچ  رگا 
دشاب و هتشاد  تابوقع  مکح  نآ  تابوثم  هدوب و  شوخان  وا  رب  نآ  یـشوخ  هکلب  دباین  تحار  تذل و  نآ  ياهتمعن  زا  دنکن و  شوخ 

.رفاکلا هنج  نموملا و  نجس  ایندلا  دومرف  ملاع  رورس  هک  تسا  اجنیا  زا 

یجیهال

امهیف کل  تبرـض  اهیف و  اهلهال  دـعا  ام  هرخالا و  نع  کـتابنا  اـهلاقتنا و  اـهلاوز و  اـهلاح و  ایندـلا و  نم  کـتابنا  دـق  نیا  ینب ، اـی  »
، اعیرم ابانج  ابیـصخ و  الزنم  اوماف  بیدـج ، لزنم  مهب  ابن  رفـس  موق  لثمک  ایندـلا  ربخ  نم  لثم  امنا  .اهیلع  وذـحت  اهب و  ربتعتل  لاثمالا ،
املا و کلذ  نم  یشل ء  نودجی  سیلف  مهرارق ، لزنم  مهراد و  هعس  اوتایل  معطملا ، هبوشج  رفسلا و  هنوشخ  قیرطلا و  ءاثع  اولمتحاف و 

لزنمب اوناک  موق  لثمک  اهب  رتغا  نم  لثم  مهلحم و  یلا  مهاندا  مهلزنم و  نم  مهبرق  امم  مهیلا  بحا  یش ء  امرغم و ال  هیف  هقفن  نوریال 
هیلع و نومجهی  اـم  یلا  هیف  اوناـک  اـم  هقراـفم  نم  مهدـنع  عظفا  ـال  مهیلا و  هرکا  یـش ء  سیلف  بیدـج ، لزنم  یلا  مهب  اـبنف  بیـصخ 

« .هیلا نوریصی 

ربخ وا و  تنطلس  تلود و  ندش  لقتنم  وا و  ندش  تسین  وا و  لاح  ایند و  زا  ار  وت  مداد  ربخ  نم  هک  قیقحت  هب  نم ، كرـسپ  يا  ینعی 
ترخآ اـیند و  زا  کـی  ره  رد  وت  يارب  زا  مدز  ترخآ و  رد  ترخآ  لـها  يارب  زا  تسا  هدـش  اـیهم  هچنآ  زا  ترخآ و  زا  ار  وـت  مداد 
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هک ینارفاسم  تعامج  لثم  رگم  ایند  زا  دـش  رادربخ  هک  یـسک  لثم  تسین  نآ ، هب  ینک  يوریپ  نآ و  هب  يریگ  تربع  هکنیا  ات  اهلثم ،
سپ ار ، بآ  هایگ و  رپ  هیحان ي  ار و  فلع  بآ و  رپ  لزنم  دندرک  دصق  سپ  یفلع ، بآ و  یب  كانطحق  لزنم  ار  ناشیا  تشاد  رود 
ياج دوخ و  هناخ ي  یخارف  هب  دـنیایب  هکنیا  ات  ار ، یندروخ  ماعط و  ندوب  هزمدـب  ار و  رفـس  یتشرد  ار و  هار  تقـشم  دـندش  لمحتم 

ناوات و تمارغ و  رفـس  نآ  رد  ندرک  جرخ  يارب  زا  دـنباین  يرازآدوخ و  ياـهتمحز  نآ  زا  يزیچ  رد  دـنباین  سپ  دوخ ، نتفرگ  رارق 
هک یسک  لثم  دوخ و  رارق  ياج  هلحم و  هب  ناشیا  ندیدرگ  کیدزن  دوخ و  لزنم  هب  ناشیا  ندش  کیدزن  زا  رت  تسود  يزیچ  تسین 

ناشیا فلع  بآ و  رپ  لزنم  نآ  تشاد  رود  سپ  فلع ، بآ و  رپ  لزنم  رد  دنـشاب  هک  تسا  یتعامج  لثم  دـننام  ایند  هب  دروخ  بیرف 
ناشیا دزن  رد  رتراوشد  هن  ناشیا و  يوس  هب  رتراوگان  يزیچ  تسین  سپ  یهایگ ، بآ و  زا  یلاخ  طـحق  لزنم  رد  دـندمآ  دورف  اـت  ار ،

.نآ يوس  هب  دندیدرگ  نآ و  هب  دندیسر  هاگان  هب  هک  یلزنم  يوس  هب  ندیسر  نآ و  رد  دندوب  هک  یلزنم  یئادج  تقرافم و  زا 

یئوخ

وذ عیرملا :) بانجلا   ) بیـصخلا دض  بیدجلا :)  ) اودصق اوما :) ، ) نورفاسم يا  نیکـستلاب  رفـس :) موق  : ) هب يدتقا  هیلع :)  ) اذـح هغللا :
ام  ) یلاعت هلوق  یف  لالدتـسالا  نم  برقی  امب  دیحوتلا  تابثا  یف  ع )  ) لدتـسا دـق  ینعملا : .اهتقـشم  قیرطلا ) ءاثع  و   ) بشعلا ءالکلا و 

91 نوفـصی - اـمع  هللا  ناحبـس  ضعب  یلع  مهـضعب  ـالعل  قـلخ و  اـمب  هلا  لـک  بهذـل  اذا  هلا  نم  هعم  ناـک  اـم  دـلو و  نم  هللا  ذـختا 
دیحوتلا تاـبثا  قرط  دـحا  اذـه  و  ناـک ، ول  هدوجو  یلع  هبترت  نم  دـبال  یتـلا  هراـثآ  یفنب  کیرـشلا  یفن  دوصقملا  ناـف  نوـنموملا )

هداعـسلا و لها  نم  نیقیرفلل  لثملا  برـض  ایندلا و  لاوز  نایب  یلا  دـیحوتلا  رونب  رکفلا  ریونت  دـعب  ع )  ) لقتنا مث  .هروهـشملا  هروثاملا 
شلها يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  و  شلاقتنا ، لاوز و  زا  مه  متخاس و  هاگآ  شلاح  ایند و  زا  تنم  مناج  رسپ  .اظعاو  هب  یفک  هواقـشلا و 
شلها تسا  هدرک  یـسررب  ار  ایند  هکیـسک  لثم  انامه  ینک ، راک  اهنآ  شورب  يریگدـنپ و  ات  مدروآ  اهلثم  مدرک و  هاگآ  هدـش  هدامآ 

هار و یتخس  دنورب و  یتکرب  اب  ناتسآ  تمعن و  رپ  لزنمب  دنراد  دصق  دنراتفرگ و  یتخس  طحق و  لزنم  رد  هک  دنرفاسم  یمدرم  دننام 
نینچ ياهجنر  زا  دنـسر  دوخ  هاگرارق  عیـسو و  هناخب  ات  دندرک  راومه  دوخ  رب  ار  راومهان  كاروخ  رفـس و  جنر  تسود و  زا  يرود 

دزاـس و کـیدزن  ناـشدوعوم  لزنمب  ارناـنآ  هک  تـسین  نآ  زا  رتـبوبحم  يزیچ  دـننادن و  یناـیز  ارنآ  هـنیزه  دنـشکن و  يدرد  يرفس 
دنـشاب و تمعن  رپ  لزنم  رد  هک  تسا  یمدرم  لثم  دنا  هتـسب  نادب  لد  دنا و  هدروخ  ایند  بیرف  هکنانآ  لثم  و  دـناشکب ، ناشهاگرارقب 
دنوش و ادج  دنراد  هچنآ  زا  هک  تسین  نآ  زا  رتراوشد  رت و  هاوخدـب  اهنآ  دزن  يزیچ  دـننک و  رفـس  یتخـس  یطحق و  لزنمب  دـنهاوخ 

.دنسرب تخس  دب و  هدنیآ ي  نادب 

يرتشوش

هینغم

هظلغلا و هبوشجلا : .هقشملا و  رسعلا و  ءاثعولا : .اودصق و  اوما : .لح و  ام  بیدج : .نورفاسم  ءافلا - نوکس  نیسلا و  حتفب  رفس - هغللا :
کبـسنملا ردصملا  و  ماللا ، دعب  هرمـضم  ناب  بوصنم  اوتایل  و  موقل ، هفـص  رفـس  بارعالا : .هتغب  هیلا  اوهتنا  هیلع : اومجه  .هنوشخلا و 

و لمعت ، عمـست و  يا  يدتقت  وذـحت  و  ظعتت ، ربتعت  و  لاثمالل ، دوعی  اهیلع  اهب و  ریمـض  اهیلع .) وذـخت  و  اهب ، ربتعتل   ) .اولمتحاب قلعتم 
ایندـلا اما  امئاد ، اریثک و  ارورـس  و  الیلق ، ابعت  هرخالا  عم  نال  کلت ، یلع  هذـه  رثوتل  هرخالا  ایندـلا و  هقیقح  نع  کل  تفـشک  ینعملا 
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لثم اذه  خلا ..) رفس  موق  لثمک  - ) 1 ایندلا : ءانبا  هرخالا و  ءانبا  نم  لکل  نیلثم  برـض  مث  مئاد ، ریثک و  باذـع  و  لیلق ، رورـس  اهعمف 
هحارلا بابسا  عیمج  اهیف  مهلزانم  نکل  و  اقاش ، ابعتم و  هدوعلا  قیرط  ناک  و  رفس ، یف  اوناک  موقب  هبشا  مهناب  صخلتی  و  هرخالا ، ءانبال 

و هدحاو ، بولقلا  و  هعساو ، هشیعملا  و  هعئار ، رظانملا  ..ء  یش  هوفـص  ردکی  يذلا ال  ءانهلا  هداعـسلا و  نم  وج  اهدوسی  و  هنیکـسلا ، و 
ایندلا یف  اودهز  هرخالا  ءانبا  اذکه  ..ادبا و  اهدعب  ءانع  هحار ال  اهتبقعا  هتوسق  قیرطلا و  هقـشم  یلع  الیلق  اوربص  ..همجـسنم  قالخالا 

موق لثمک  اهب  رتغا  نم  لثم  و  - ) .مئاق 2 میعن  و  مئاد ، کلم  یلا  اولقتنا  و  ءیـش ، لک  یهتنا  ام  ناعرـس  و  نیرباص ، اهترارم  اولمحت  و 
منهج و مهاوام  مث  لیلق  عاتم  میحج : یلا  میعن  نم  نولقتنی  هرخالا ، ءانبا  نم  امامت  سکعلا  یلع  مه  و  ایندـلا ، ءابنال  لثم  اذـه  خـلا ..)

.نارمع لآ   197 داهملا - سئب 

هدبع

مهقفاوی مل  هلهاب  لزنملا  ابن  نورفاسملا و  نوکـسف  حتفب  رفـسلا  اهلاوحا و  ناحتماب  یه  امک  اهفرع  ایندلا  ربخ  ایندلا : ریخ  نم  لثم  … 
اولمتحاف بشعلا …  ریثک  رـسکف  حتفب  عیرملا  هیحانلا و  بانجلا  اودصق و  اوما  هیف و  ریخ  طحقملا ال  بیدـجلا  هتماخ و  ول  هیف  ماقملا 

یهتنا هیلع  مجه  هیلع : نومجهی  ام  یلا  مدا …  الب  ماعطلا  نوک  وا  ظلغلا  میجلا  مضب  هبوشجلا  هتقشم و  رفـسلا  ءاثع  و  قیرطلا : ءاثع  و 
هتغب هیلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآ رد  نآ  لها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  و  متخاس ، هاگآ  نآ  تشذـگرد  نتفر و  نیب  زا  یگنوگچ و  ایند و  زا  ار  وت  نم ، كرـسپ  يا 
لثم ینک ! يوریپ  اهنآ  زا  هتفرگ  دـنپ  تربع و  اهنآ  هب  ات  مدز  اهلثم  ترخآ  ایند و  رما  رد  وت  يارب  و  مدومن ، ربخ  اب  هتـشگ  هداـمآ  ارس 

( تساوخ وزرآ و   ) قفاوم هک  یگنت  طحق و  ياج  رد  هک  تسا  ینیرفاسم  هورگ  لـثم  دـننام  هتخانـش  شیاـمزآ  اـب  ار  اـیند  هک  یـسک 
كاروخ يراوگان  رفس و  یتخـس  رای و  يرود  هار و  جنر  و  دننک ، دصق  ار  یمرخ  زبس و  هشوگ  هایگ و  بآ و  رپ  ياج  تسین  ناشیا 

رد و  دـنبای ، یمن  يرازآ  درد و  اهیتخـس  نآ  زا  سپ  دنـسرب ، ناـشهاگیاج  شیوخ و  يارـس  یخارف  هب  اـت  دـنیامن  راومه  دوـخ  رب  ار 
وا هار  هدنب  هکیئاج  رد  دشاب  یگدوسآ  تحار و  یتخـس  جنر و  يرآ   ) دـننیبن ناوات  تمارغ و  هار  نآ  رد  شیوخ )  ) هتخودـنا فرص 

لزنم هب  ار  اهنآ  هچنآ  زا  ناشیا  دزن  رتدنیآ  شوخ  يزیچ  تسین  و  دیوج ) ناناج  لاصو  هک  ار  نآ  ددرگ  دوس  ناوات  نایز و  و  دـیوپ ،
هک تسا  یهورگ  ناتـساد  نوچ  دراگنا ) هدیدن  ار  ترخآ  و   ) دروخ ایند  بیرف  هک  یـسک  ناتـساد  و  دـیامن ، کیدزن  ناشهاگیاج  و 

و یگنت ، طحق و  هاگیاج  لزنم و  هب  دندمآ  دوبن  اهنآ  يوزرآ ) تساوخ و   ) قفاوم دـندوب و  تمعن  یناوارف  هایگ و  بآ و  رپ  لزنم  رد 
يوس هب  هدیـسر و  ون  ياج  هب  ناهگان  هک  هاگنآ  دندوب  نآ  رد  هکیئاج  یئادـج  زا  تسین  رت  تخـس  رتاوران و  ناشیا  دزن  يزیچ  چـیه 

! دنیآ یم  نآ 

ینامز

اعد و نآرق ،  ) نم رکذ  زا  هکیـسک  : ) دـهدیم حیـضوت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هب  دوخ  بلطم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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: دیوگیم ددرگیم ، رـشحم  دراو  روک  مه  تمایق  زور  تشاد و  دـهاوخ  يرابتکالف  تسپ و  یگدـنز  دـنک  يریگ  هرانک  ص ))  ) ربمایپ
زورما يدرک و  شومارف  يدید و  ار  ام  تاروتسد  ایند  رد  دوش  یم  هداد  خساپ  يدرک ؟ مرـشحم  دراو  روک  متـشاد  مشچ  هک  ارم  ارچ 

هدرک هیبـشت  ناریو  داـبآ و  يزرواـشک  هعرزمب و  ار  اـیند  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  يوس  زا  يا .) هدـش  شومارف  تماـیق ) رد   ) مه
ایند يزرواشک  هکیـسک  میئازفایم و  وا  يزرواشکب  دریگب  رظن  رد  ار  ترخآ  يزرواشک  هکیـسک  : ) نآرق هیآ  نیا  زا  تسا  یحیـضوت 

( .تشاد دهاوخن  یمهس  ترخآ  رد  میهدیم و  واب  ار  شا  هتساوخ  دشاب  هتفرگ  رظن  رد  ار 

يزاریش دمحم  دیس 

نع کتابنا  و   ) ءانفلا لاوزلا  و  لاح ، یلا  لاح  نم  اهلاقتنا ) اـهلاوز و  اـهلاح و  ایندـلا و  نع   ) کـتربخا يا  کـتابنا ) دـق  ینا  ینب  اـی  )
( لاثمالا  ) هرخالا ایندـلا و  ییاب  یف  يا  امهیف ) کل  تبرـض  و   ) تاذـللا فانـصا  میعنلا و  بورـض  نم  اهیف ) اهلهال  دـعا  ام  هرخـالا و 

ربخ نم  لثم  امنا   ) .رذـحلا نم  لاثمالا  کلتب  يدـتقت  يا  اـهیلع ) وذـحت  و   ) لاـثمالا کـلتب  يا : اـهبربتعتل )  ) نهذـلا بیرقتل  هبجوملا 
هیف يذـلا  طحقملا  لزنملا  مهقفاوی ، مل  يا  بیدـج ) لزنم  مهب  ابن   ) نورفاسم يا : رفـس ) موق  لثمک   ) اهتقیقح یلع  اـهفرع  يا  ایندـلا )

بصخ و اذ  ابیـصخ ) الزنم   ) اودـصق يا  اوماف )  ) .ناسنالا قفاوت  ایندـلا ال  ذا  لزنملا ، کلذ  لهاک  اهیف ، ایندـلا  لهاف  ءالغلا ، طـحقلا و 
و  ) هتقـشم يا  قیرطلا ) ءاثع  اولمتحاف و   ) ءاـملا و  بشعلا ) ریثک  يا  اـعیرم )  ) هیحاـن يا  اـبانج ) و   ) هرخـالآ هب  دارملا  و  صخر ، هعس و 
و  ) هتبوعـص يا  رفـسلا ) هنوشخ  و   ) .تومی نیح  ناسنالا  اذکه  و  لوالا - لزنملا  یف  مهل  اوناک  نیذـلا  ءاقدـصالا  يا  قیدـصلا ) قارف 

نم یشل  نودجی  سیلف   ) مهرقتسم هیف  يذلا  مهرارق ) لزنم  و   ) هرخالا اهب  دارملا  و  مهراد ) هعـس  اوتایل   ) هتنوشخ يا  معطملا ) هبوشج 
يا امرغم )  ) قیرطلا عطق  لیبس  یف  اهنوقفنی  هقفن ) نوری  و ال   ) هنـسحلا هیاغلا  نم  نودـصقی  امل  املا )  ) قیرطلا یف  تابوعـصلا  کـلذ )

اوبرق املکف  مهلزنم ) نم  مهبرق  اـمم  مهیلا  بحا  یـش  ـال  و   ) .مهدـصقم یلا  مهتلـصوا  ذا  همینغ  اهنودـجی  اـمنا  و  مهنع ، هبهاذ  همارغ 
ایندلاب عدـخ  يا  اهب ) رتغا  نم  لثم  و   ) .ایندـلا یف  نیهبانلا  ءالقعلا  لثم  اذـه  نودـصقی ، يذـلا  مهلحم ) نم  مهاندا  و   ) احرف او  دادازا 

، تاصعلا رافکلا و  یلا  هبـسنلاب  ایندـلا  ناـف  طـحق ، يذ  بیدـج ) لزنم  یلا  مهب  اـبنف   ) هعـس يد  بیـصخ ) هلزنمب  اوناـک  موق  لـثمک  )
اوناک ام  هقرافم  نم   ) مهرظنب بعصا  يا  مهدنع ) عظفا  مهیلا و ال  هرکا  یش  سیلف   ) .تیدجلا لزنملاک  هرخالا  و  بیـصخلا ، لزنملاک 

.باقع لاکن و  لب  كانه ، مهل  یش  ذا ال  هیلا ) نوریصب  و   ) هتغب هیلا  نوهتنی  يا  هیلع ) نومجهی  ام  یلا   ) ایندلاک هیف )

يوسوم

بدجا بیدج : .اههنک  اهتقیقحب و  اهملع  ایندلا  ربخ  ربخ : .هرـضحا  هل و  هایه  هرمال  هدـعا  لاقی : دـعا : .کتملعا  کتربخا و  کتابنا :
دق ینا  ینب  اـی   ) .ریخلا ریثـک  يا  باـنجلا  عیرم  لاـقی : بیـصخ  عرما : عارما و  هعمج  عیرملا : .هضرا  تسبیف  رطملا  هنع  عطقنا  ناـکملا 

اهب و ربتعتل  لاثمالا  امهیف  کل  تبرـض  و  اهیف ، اهلهال  دعا  ام  هرخالا و  نع  کتابنا  و  اهلاقتنا ، و  اهلاوز ، اهلاح و  ایندـلا و  نع  کتابنا 
قیرطلا ءاثع  اولمتحاف و  اعیرم ، ابانج  ابیـصخ و  الزنم  اوماف  بیدج  لزنم  مهب  ابن  رفـس  موق  لثمک  ایندلا  ربخ  نم  لثم  امنا  .اهیلع  وذحت 

و ال املا ، کلذ  نم  یـشل ء  نودـجی  سیلف  مهرارق ، لزنم  مهراد و  هعـس  اوتایل  معطملا  هبـشوج  رفـسلا و  هنوشخ  قیدـصلا و  قارف  و 
لزنمب اوناک  موق  لثمک  اهب  رتغا  نم  لثم  .مهتلحم و  نم  مهاندا  مهلزنم و  نم  مهبرق  اـمم  مهیلا  بحا  یـش ء  ـال  و  اـمرغم ، هقفن  نوری 

هیلع و نومجهی  اـم  یلا  هیف  اوناـک  اـم  هقراـفم  نم  مهدـنع  عـظفا  ـال  مهیلا و  هرکا  یـش ء  سیلف  بیدـج  لزنم  یلا  مهب  اـبنف  بیـصخ 
الا ههج  نع  مالکلا  نم  یهتنی  داکی  و ال  باوبا ، هل  تحتفنا  الا  اباب  دسی  ءرملا  داکی  نوجـش ال  وذ  ایندلا  نع  ثیدحلا  هیلا ) نوریـصی 
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نم اهیف  درو  ام  ضعب  ضرعتـسنس  امک  اهمذ ، یف  درو  ام  ضعب  ضرعتـسنس  انه  نحن  .تاهج و  تاـهج و  نع  ثیدـحلا  هل  ددـجت  و 
مذ ایندلا : مذ  انم …  اهبلطی  هللا و  اهدیری  یتلا  هیمالـسالا  رظنلا  ههج  دیدحت و  امهنیب و  عمجلا  هیلمع  یلا  هجیتنلا  یف  صلخن  حدملا و 

: یلاعت لاق  مهلذتـستف - …  مهدبعتـست  یتح ال  لاثمالا  مهل  برـض  هءایلوا و  اهنم  رذح  ایوق و  اریفنت  اهنم  رفن  ادیدش و  امذ  ایندلا  هللا 
کلذ ثرحلا  ماعنالا و  هموسملا و  لیخلا  هضفلا و  بهذلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا  نینبلا و  ءاسنلا و  نم  تاوهـشلا  بح  سانلل  نیز  )

: یلاعت لاق  دالوالا - .) لاومالا و  یف  رثاکت  مکنیب و  رخافت  هنیز و  وهل و  بعل و  ایندـلا  هایحلا  امنا  : ) یلاعت لاـق  ایندـلا .) هاـیحلا  عاـتم 
رانلا و الا  هرخالا  یف  مهل  سیل  نیذلا  کئلوا  نوسخبی ، اهیف ال  مه  اهیف و  مهلامعا  مهیلا  فون  اهتنیز  ایندـلا و  هایحلا  دـیری  ناک  نم  )

لاق يواملا - .) یه  میحجلا  ناف  ایندـلا  هایحلا  رثآ  یغط و  نم  اماف  : ) یلاعت لاق  نولمعی - .) اوناک  اـم  لـطاب  اـهیف و  اوعنـص  اـم  طـبح 
هایحلا لثم  مهل  برـضا  و  : ) یلاعت لاق  .رورغلا -  هللااب  مکنرغی  ایندـلا و ال  تایحلا  مکنرغت  الف  قح  هللا  دـعو  نا  سانلا  اهیا  ای  : ) یلاعت

لاملا و رادـتقم ، یـش ء  لک  یلع  هللا  ناک  حایرلا و  هورذـت  امیـشه  حبـصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءاـمک  ایندـلا 
هایحلا عاتمف  یـش ء  نم  متیتوا  ام  و  : ) یلاعت لاق  الما - .) ریخ  اباوث و  کبر  دـنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  نونبلا 

موی وه  مث  ایندلا  هایحلا  عاتم  هانعتم  نمک  هیقال  وهف  انـسح  ادعو  هاندـعو  نمفا  .نولقعت  الفا  یقبا  ریخ و  هللا  دـنع  ام  اهتنیز و  ایندـلا و 
اهنم ارفاک  یقـس  ام  هضوعب  حانج  هللا  دنع  لدعت  ایندلا  تناک  ول  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  نیرـضحملا - .) نم  همایقلا 
عبرا هبلق  هللا  مزلا  یـش ء و  یف  هللا  نم  سیلف  همه  ربـکا  ایندـلا  حبـصا و  نم  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوـسر  لاـق  ءاـم - .) هـبرش 

هللا یلص  هللا - لوسر  لاق  ادبا - .) هاهتنم  غلبی  الما ال  و  ادبا ، هنم  لانی  ارقف ال  و  ادبا ، هنم  غرفنی  الغـش ال  و  ادبا ، عطقنی  امه ال  لاصخ :
لام نم ال  لام  هل و  راد  نم ال  راد  ایندلا  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  هئیطخ -.) لک  سار  لک  ایندلا  بح  -: ) هلآ هیلع و 

لوسر لاق  .هل -  نیقی  نم ال  یعـسی  اهل  هل و  هقف  نم ال  دسحی  اهیلع  هدـنع و  ملع  نم ال  يداعی  اهیلع  هل و  لقع  نم ال  عمجی  اهل  هل و 
؟ نیلـصما هللا : لوسر  ای  لیقف : رانلا  یلا  مهب  رمویف  هماـهت  لاـبجک  مهلاـمعا  هماـیقلا و  موی  ماوقا  نئیجتل  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا -

مهل ضرع  اذاف  لیللا  نم  هئینه  نوذخای  نولصی و  نوموصی و  اوناک  معن ! لاق :

تحبـصا اهیف و  نوبغرت  اهنونمتت و  متحبـصا  یتلا  ایندـلا  هذـه  نا  الا و  : ) هجهن یف  نینموملاریما  لاق  .هیلع -  اوبث  یـش ء و  ایندـلا  نم 
، اهیلع نوقبت  مکل و ال  هیقابب  تسیل  اهنا  الا و  .هیلا  متیعد  يذلا  هل و ال  متقلخ  يذلا  مکلزنم  مکرادب و ال  تسیل  مکیضرت  مکبضغت و 

متیعد یتلا  رادلا  یلا  اهیف  اوقباس  و  اهفیوختل ، اهعامطا  و  اهریذـحتل ، اهرورغ  اوعدـف  اهرـش  مکترذـح  دـقف  اهنم  مکترغ  نا  یه و  و 
لوسر ناک  دـقل  و  : ) مالـسلا هیلع  لوقی  و  .اهنم -  هنع  يوز  ام  یلع  همالا  نینخ  مکدـحا  ننخی  و ال  اـهنع ، مکبولقب  اوفرـصنا  اـهیلا و 

هنع تضبق  اذا  اهیواسم  اهیزاخم و  هرثک  اهبیع و  ایندـلا و  مذ  یلع  کـل  لـیلد  هوسـالا و  یف  کـل  فاـک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا -
ردـغلاب و  هفوـفحم ، ءـالبلاب  راد  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و  .اـهفراخز -  نع  يوز  اـهعاضر و  نع  مطف  اـهفانکا و  هریغل  تـئطو  اـهفارطا و 

دق هعجن ، رادب  تسیل  هعلق و  لزنم  اهناف  ایندـلا  مکرذـحا  و  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و  اهلازن - .) …  ملـسی  اهلاوحا و ال  مودـت  ال  هفورعم ،
مل .اهرمب  اهولح  و  اهتومب ، اهتایح  و  اهرشب ، اهریخ  و  اهمارحب ، اهلالح  طلخف  اهبر  یلع  تناه  اهراد  اهتنیزب ، ترغ  اهرورغب و  تنیزت 
امیف برخی  اهرماع  بلسی و  اهکلم  و  دفنی ، اهعمج  و  دیتع ، اهرش  دیهز و  اهریخ  .هئادعا  یل  اهب  نضی  مل  هئایلوال و  یلاعت  هللا  اهفصی 

اهقبواف و هسفن  اهیف  عاب  لجر  نالجر ، اهیف  ساـنلا  رقم و  راد  ـال  رمم  راد  ایندـلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و  .ءاـنبلا -  ضقن  ضقنت  رادریخ 
(. هلتقی یتح  اشطع  دادزا  ناشطعلا  هنم  برـش  املک  رحبلا  ءامک  ایندلا  لثم  : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  و  اهقتعاف - .) هسفن  عاتبا  لجر 
نا ینب  ای  هل : لاق  .اعیمج و  امهرـسخت  كایندب  کترخآ  عبت  و ال  اعیمج ، امهحبرت  کترخاب  كایند  عب  ینب ، ای  هنبال : نامقل  لاق  و  - 
هللا یلع  لکوتلا  اهعارـش  نامیالا و  اهوشح  لج و  زع و  هللا  يوقت  اـهیف  کتنیفـس  نکتلف  ریثک  ساـن  اـهیف  قرغ  دـق  قیمع  رحب  ایندـلا 
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لک نم  اهیلع  ءامته  ءاطمش  زوجع  هروص  یف  اهآرف  ایندلاب  فشوک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نا  يور  ایجان - …  كارا  ام  جان و  کلعل 
: یـسیع لاقف  .تلتق  مهلک  لب  تلاق : کقلط .؟ مهلک  وا  کنع  تام  مهلکف  لاق : .مهیـصحا  ال  تلاق : تجوزت .؟ مک  اـهل : لاـقف  .هنیز 

نم هلیلق  هذبن  هذه  .رذح  یلع  کنم  نونوکی  ادحاو و ال  ادحاو  مهنیکلهت  فیک  نیضاملاب  نوربتعی  فیک ال  نیقابلا  کجاوزال  اسوب 
صرفلا نیحتت  عقانلا  مسلا  اـهفوج  یف  هیح  یلا  اـهتلوح  ناـسنالل و  اودـع  اـهتلعج  دـقف  ایندـلا  مذ  یف  تدرو  یتلا  راـبخالا  تاـیالا و 

ءایشا و نم  اهیف  امب  ایندلا  هیلع …  زاهجالا  ناسنالا و  اذه  یلع  ضاضقنالل 

دجن اننا  و  هئابعاب …  ضوهنلا  وا  هب  مایقلا  عیطتـسی  المح ال  ناسنالا و  اذـه  یلع  القث  لکـشت  اـهلک  ضارعا  رهاوج و  نم  هیوحت  اـم 
یعـسلا یلا  سانلا  عفدت  ایندلا و  یلع  ضحت  ذا  امامت ، اهل  ریاغم  هاجتاب  هجتت  يرخا  هفئاط  هاجتالا  اذه  هجتت  یتلا  هفئاطلا  هذـه  لباقم 

مکل لعج  يذـلا  وه  : ) یلاعت لاق  و  راثالا - …  رابخالا و  تایالا و  کلت  نم  تانیع  یه  هذـه  اهئاجرا و  یف  برـضلا  اـهبکانم و  یف 
و ابیط - .) الالح  ضرالا  یف  امم  اولک  سانلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  روشنلا - .) هیلا  هقزر و  نم  اولک  اهبکانم و  یف  اوشماف  الولذ  ضرالا 

نوعبس هدابعلا  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  لاق  قزرلا - .) نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  : ) یلاعت لاق 
هیلع قداصلا  لاـق  ساـنلا .) یلع  هلک  یقلا  نم  نوعلم  نوعلم  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاـق  لـالحلا .) بلط  اهلـضفا  اءزج 
بلط یف  بارتغالا  بحیل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  هللا - .) لیبس  یف  دهاجملاک  هلایع  یلع  داکلا  : ) مالـسلا

یف هل  لیق  امل  مالسلا  هیلع  قداصلا  لاق  هایندل - .) هترخآ  هترخال و ال  هایند  كرت  نم  انم  سیل  : ) مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  قزرلا - .)
لاق ینیتایسف ، یقزر  اماف  یبر  ندبعال  نمصال و  یتیب و  یف  ندعقال  لاق : لجر ،

شیعت کناک  كایندل  لمعا  : ) مالـسلا هیلع  یلع  مامالا  لاق  و  مهل - .) باجتـسی  نیذلا ال  هثالثلا  دحا  اذه  : ) مالـسلا هیلع  هللادـبعوبا 
کـسمت انه  نم  و  ضقانتلا ، یفانتلا و  روصتی  دق  یلوالا ، هرظنلل  و  نیتفئاطلا ، نیتاه  نم  ادغ .) تومت  کناک  کترخال  لمعا  ادـبا و 

قتع لیبس  یف  سیفن  لاغ و  لک  اوعاب  اهمارح و  نع  الـضف  اهلالح  اوقلط  اهلامج و  ایندلا و  اوذبنف  یلوالا  هفئاطلاب  ایندلل  ضفرلا  لها 
وا اهمـس  لتقی  اهـسم و  نیلی  یتلا  هیحلا  لثم  ، ) مهـسفنال اهوروص  اهل و  ءادـعلا  ثیداحا  لالخ  نم  اهیلا  اورظن  مهنا  اهنم …  مهـسفنا 
نم اهل  دـعبا  ناک  افل  اهـسفن  یل  تدادزا  املک  زقلا  هدود  لثم  وا  هلتقی ، یتح  اشطع  دادزا  ناـشطعلا  هنم  برـش  اـملک  رحبلا  ءاـم  لـثم 

اومرح نیرخآ  ءاسنلا و  اورجه  اموق  يرن  ایندلاب  هسفن  تقلعت  نم  یلع  بترتت  یتلا  ریذاحملا  هذـه  لجا  نم  و  تومت .) یتح  جورخلا 
تفتلی مهرظن  دـعی  مل  فیک  نییفوصلا  يرن  و  رویطلا ، شوحولاب و  اوسنا  رافقلا و  يراربلا و  یف  اوحاـس  شیواردـلا  يرن  تاـبیطلا و 

نم هقحاسلا  هیبلغالا  لب  نیرخآ  اموق  دجت  امنیب  هاجتالا …  اذه  یف  طخلا و  اذه  یلع  موق  راس  اذکه  و  ریثک ، وا  لیلق  نم  ایندـلا  وحن 
اهءاسن و اوجوزت  اهتابیط و  اولکاف  اهفرخز  اهتنیزب و  اوعتمت  ایندلا و  نم  مهبیصن  اوذخاف  رخالا  طخلا  اوذختا  دق  نینموملا  نم  رشبلا و 

مالـسالا دـجن  نییفانتملا  نییارلا  نیذـه  ءازا  نحن  .اهرارـش و  نم  اهب  یلوا  اهرایخ  ناک  ایندـلا  تلبقا  اذا  اولاق : اهروصق و  یف  اوشاـع 
هرخالا یلا  ایندـلا و  یلا  رظن  هنا  يرخالا ، ضمغا  هدـحاو و  نیعب  رظنی  مل  و  هقیقحلا ، ینیع  اـتلکب  رظن  هنا  اـمهفالخ ، یلع  هترظن  ینبی 

هایند ناسنالا  لوح  اذا  هدابعل ، اهبحی  هللا و  اهدیری  یتلا  هبوغرملا  هبوبحملا  ایندلا  یهف  هرخالا  لجا  نم  تبلط  اذا  ایندلا  نا  لاق : .اعم و 
اهیلع هعابتا  ضحی  یتلا  مالـسالل و  هبولطملا  ایندلا  یه  امنا  و  هتومذملا ، ایندـلا  تسیل  یهف  هتاضرم ، باستکا  تاعاط هللا و  یلا  اهلک 
دوعا لاق : اذام ؟ اهب  عنـصت  نا  بحت  هل : لوقیف  اهاتون  نا  بحن  ایندـلا و  بحنل  انا  هللا  و  هل : لاق  نمل  قداصلا  ماـمالا  لوقی  اـهیف   …و 

یف و  هرخالا … ) بلط  اذه  ایندلا  بلط  اذه  سیل  : ) قداصلا لاق  .رمتعا  جحا و  اهب و  قدـصتا  اهب و  لصا  یلایع و  یـسفن و  یلع  اهب 
بـستکی هلیـسو  هنا  یلع  اهیف  ام  ایندـلا و  یلا  رظنی  ناسنالا  ناک  اذاف  ینغلا .) هللا  يوقتلا  یلع  نوعلا  معن  : ) قداصلا لوقی  لاجنلا  اذـه 
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هجیتنلا ناف  هرخالل ، ایندلا  انزرحا  دق  نوکن  اذهب  ناسنالا و  نم  هبولطم  اهیف  بوغرم  ایندلا  هذـهف  هنجلا ، اهلالخ  نم  لانی  هرخالا و  اهب 
یه همومذملا  ایندلا  نوکت  و  تاقدصلا …  تانـسحلا و  تاریخلا و  نم  ایندـلا  یف  ناسنالا  هبـستکی  ام  رادـقم  یلع  فقوتت  هیورخالا 
نم دبعی  هلا  یلا  هدنع  لوحتت  یتلا  ایندلا  اهیف ، رکفی  دوعی  هترخآ و ال  نع  هرظن  عطقت  هلذتـست و  ناسنالا و  دبعتـست  یتلا  ایندـلا  کلت 

هتیور هیلع  کلمت  یتلا  ایندـلا  اهمارح ، بلط  یف  هسفن  لذـبی  اهلیـصحت و  لجا  نم  لتاقی  سادـقالا  نم  سدـق  یلا  لوحتت  هللا و  نود 
یتلا ایندلا  یه  هذه  بیصن  اهنم  نوکی هللا  رخالا و ال  مویلاب  هللااب و  هتلـص  عطقت  یتلا  و  هلک ، هرکف  اهلک و  هسفن  هلک و  هروعـش  اهلک و 

نییالملا نییالملا و  تعرـص  الایجا و  الایجا و  ترغ  دق  ایندلا  هذه  نا  نینموملل …  اهاضری  و ال  اهلها …  مذـی  مالـسالا و  اهـضفری 
ضرالا هذه  تروصت  دقل  .اندعب  یتای  نم  یلع  یـضقت  فوس  انیلع و  هیـضاق  یه  انئابآ و  اندادـجا و  یلع  تضق  دـقل  مدآ ، ینب  نم 

مهنا اورم ، دـق  لاـیجالا  نم  مک  مک و  ترکف  نـالا ، اهـسودا  اـمک  اـهوساد  یلبق و  اورم  نیذـلا  ساـنلا  یف  ترکف  و  اـهیلع ، رما  یتلا 
و هللا ، هعاط  یلع  اودرمت  دـقل  اهیلع ، ءامدـلا  اوکفـس  نمزلا ، رمع  نم  نیع  هفرط  زواجتی  اهیلع ال  مهرارقتـسا  ناک  اهوکرت ، اهوربع و 
میهاربا و بیعش و  طول و  حون و  موق  رشبلا ، نم  ماوقا  انـضرا  یلع  ترم  .اودتعا  و  اولواطت ، اوربکت ، اوربجت ، هیبوبرلا ، مهـضعب  یعدا 

یف لوجی  یتلیخم و  یف  رمی  ناک  .ردتقم  ریزع  ذخا  هللا  مهذخاف  عئاقو  مهل  تناکف  اوغب  اوغط و  ماوقا  اهیلع  رم  دقل  .یـسیع  یـسوم و 
ءولمم طیرش  لالضلا ، فارحنالا و  ماثالا و  یصاعملاب و  لقثم  طیرـش  .اذه  انموی  یلا  رـشبلا  یبا  مدآ  نم  دتمتی  لیوط  طیرـش  ینهذ 

ذبتنا هایحلا و  ذبنا  و  دـهزاف …  ینهذ  یف  رمت  اهلک  هذـه  تناک  .نایغطلا  مئارجلاب و  حـفاط  لجـس  بئاصملا ، ثراوکلا و  نحملاب و 
قوف ضرالا و  هذـه  يروث  یلع  یلبق  اوشاع  نمم  ینتمدـقت  یتلا  لفاوقلا  کـلت  عبتاـس  ینا  فیک  یلاـم و  یلاـح و  یف  ارکفم  اـبناج 
یهتنا فیک  .مهیلع  یـضق  مهبرـض و  فیک  هللا ، نم  مهتبقاـع  تناـک  فیک  هللا و  یلع  نیدرمتملا  هاـغطلا و  یف  رکفا  تنک  .اـهباضه 

هدود هعـساش ، هعـساو  ءارحـص  یف  لمر  هبح  یننا  لوقا : تنک  اهیف ، یـسفن  رغـصتسا  و  ایندـلا ، رقتحا  تنک  ءاهتنا …  رـش  یلا  مهرما 
، مهرظنتی يذلا  مهریـصم  یلا  رظنا  و  اهیف ، مهیعـس  یلا  ایندلا و  لها  یلا  رظنا  تنک  سانلا ، نم  دحا  اهب  سحی  نا  نود  بدـت  هریغص 

یلع حرطت  دودـلا و  اهلکای  فیک  رابغلا ، ضعب  لمحت  همـسن  نم  اهباحـصا  اهیلع  فاخی  یتلا  همعنملا و  هوجولا  کلت  نا  لیختا  اتنک 
روص یلابب  رطخت  تناک  ههجلا  هذه  نم  ایندلا  یف  عیرـسلا  فاوطتلا  اذه  لک  دـعب  نکل  .مایالا و  اهللحت  نمزلا و  اهتتفی  فیک  بارتلا 

و هللا …  لسر  نم  كرابملا  لـیعرلا  کـلذ  روصتا  تنک  .هدـیدج  ههکن  ادـیدج و  ینعم  اهاوبـسکا  هاـیحلا و  اوفرـش  نیذـلا  ءاـیبنالا 
ضرـالا و هذـه  یلع  اوشاـع  يذـلا  نیقتملا  نیحلاـصلا و  روصتا  تنک  هذـقنملا …  هقداـصلا  مهتوعد  نوـمیملا و  مهداـهج  روـصتا 

 … هراهطلا قدصلا و  اهعبارم  یف  اونب  و  ءافولا …  اهبورد  یلع  اوعرز  يذـلا  صالخالا ، و  بحلا ، و  نامیالا ، و  يوقتلاب …  اهورمع 
ملاع یف  قلحاف  مهبورد  کلسا  و  مهمیلاعت …  یف  ارقا  تنک  دمحم ، هللا  لوسر  میظعلا  اندیس  مهسار  یلع  ءایبنالا و  عم  روصتا  تنک 

ءایربکلاب رعـشا  تنک  مهتمدـخب ، و  مهعم ، لب  مهنم ، بیرق  مهب ، لوصوم  یننا  سحا  تنک  ممقلا ، نم  تاقهاشلا  یلا  عفترا  يولع و 
يرمع دتمی  ریبک و  یننا  ءایبنالا  عم  انا  رعـشا و  تنک  .اهـساک  نم  فشترا  اهمیعن و  قوذتا  هداعـسلاب و  ملحاف  .مهباحر  یلا  ینبذـجت 
ربکتف ءایبنالا  طخ  یلع  یننا  رعـشا  تنک  .اهیلع و  رثا  مهل  یقب  اـملاط  یقباـس  ضرـالا و  هذـه  یلع  ءاـیبنالا  مدـق  تطخ  موی  لوا  نم 

.مهتوعد لجا  نم  لاتقلا  مهثاریم و  نع  عافدلا  مهاطخ و  یلع  رارمتسالا  ررقا  .داهجلا و  دجملا و  ءامـس  یف  یحور  فرفرت  یـسفن و 
اهب یـصوا  ذجاونلاب و  اهیلع  ضعا  یتلا  یینما  کلت  و  هبولطم …  هلانمب و  دیدش  بعت  دـعب  رفظ  يذـلا  دـهاجملا  هوشنب  رعـشا  تنک 

ءایبنالا فلخ  اوریس  هطخ …  یف  هللا و  عم  اونوک  یئانبا  ای  مهتاوخا :- نیسح و  اضر و  قداص و  یلع و  یئابنال - لوقا  یننا  یئانبا … 
ال اهکولـس ، ـالا  مکیلع  اـمف  مکل  اـهنیب  هداعـسلا و  قـیرط  مـکل  قـش  دـق  تاـنئاکلا ، رخف  هللا  لوـسر  مکدـج  نا  مهاـطخ ، یلع   …و 

مکیلعف هرخالا ، ایندلا و  زع  متدرا  نا  یئانبا ، ای  اوملعا  و  هنع ، مکدـج  هغلب  ام  یف  هللا  اوصعت  و ال  اوفوست ، و ال  اونواهتت ، و  اولـساکتت ،
هللا و هعاط  یلع  مکارا  نا  ینیع  هرق  نا  یئانبا  ای  اوملعا  هناطلـس ، هماکحا و  یلع  اودرمتت  هیهاون و ال  اوبنتجا  هرماواب و  اولمعا  نیدلاب ،
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زوفلا و حالفلا و  اهیف  ناف  مکدـج  هعیرـش  یلا  مهنودـهت  هللا ، اضر  یلا  مهیدـیاب  نوذـخات  سانلا و  مالا  نوففخت  هللا  دابع  همدـخ  یف 
ناف هرهاطلا ، هکرابملا  مهتریـسمل  الامکا  ءایبنالل و  هعباتم  هیف  ناف  ینیدلا  ملعلا  بلطل  اوغرفتی  نا  يدالوال  هیغتبا  ام  بحا  نا  .حاجنلا 

یئانبا ای  ینناف  ایندلا …  یف  رخآ  ماقم  لک  هنع  رـصقی  يذـلا  عیفرلا  ماقملا  اذـه  يدـبک  هذـلفل  بحا  فیک ال  ءایبنالا و  هثرو  ءاملعلا 
لسرلا و بصنم  هنال  يرظن  یف  ماقم  لجا  ماقملا  اذـه  نا  دیهـش - لوقا  اـم  یلع  هللا  و  یتاـعانق - یه  اـمک  و  یـسفن ، هرارق  یف  رعـشا 

مکنرغت یئانبا ال  ای  .دعـس  مهعبات  نم  لک  نا  امک  کله  مهیلع  مدـقت  نم  لک  و  مهیدـیاب ، رمـالا  و  هللا ، نع  نوغلبملا  مه  و  ءاـیبنالا ،
اهب بلط  اذا  ایندـلاف  .حـلاصلا  لمعلا  الا  یقبی  یـضقنت و ال  لوزتس و  هناف  اهتنیز ، اهفراخز و  مکذـخات  میعن و ال  نم  اهیف  اـم  ایندـلا و 

، اندوعق انمایق ، انبرـش ، انلکا ، انتایح ، هرخالا ، یلا  انایند  لک  لوحتت  نا  بجیف  هراصنال  اهاضری  هللا و  اهبلطی  هبوبحم  اـیند  یهف  هرخـالا 
نا یه  هروسیم و  هلهـس  هیـضق  هللا  یلا  هلیوحت  هیـضق  و  هللا ، یلا  اندـنع  یـش ء  لک  لوحتی  نا  بجی  انملا ، انتذـل ، انتانکـس ، انتاکرح ،
هللا هجو  هب  دـصقت  کتین و  ریغت  نا  الا  کنم  بولطملا  سیل  هرخالا …  رادـلا  لمعلاب  بلطی  هنم و  برقتلا  يونی  یلاعت و  یلا  هجوتی 

نوکـسمتی سانلا  نا  رابتعاب  و  هبئاصم …  همالآ و  ففخی  ناسنالا و  مدـخی  عفاـن  لـمع  یلا  هلوحت  هنم و  کـیلع  بجو  اـم  يدوت  و 
اهب و مهقلعت  دـجن  مهیدـیا ، تحت  اهنا  مهنم و  اهبرق  راـبتعاب  اـهلالظ ، تحت  اـهفنک و  یف  نوشیعی  اهئادـثا و  نم  نوعـضری  ایندـلاب و 

تناک اذا  .هدیدش و  هریثک و  اهل  هیـساقلا  تاهیبشتلا  مذلا و  ثیدحا  دجن  اهیلا  مهنوکر  اهب و  دـیدشلا  مهقلعت  رابتعاب  اهیلا ، مهدالخا 
بیدج لزنم  نم  اورفاس  موقب  اهبرج  ایندلا و  ربخ  نم  مامالا  ههبـش  انه  نم  و  اهب …  ناسنالا  قلعت  رادقمب  نوکت  نا  بجی  لعفلا  هدر 

یف تابقع  نم  مهیلع  رمی  ام  لک  نوزواجتی  مهناف  بیصخ  لزنم  یلا 

عترملا کـلذ  یلا  لوصولا  یف  مهلما  اهلهـسی  مهقیرط  ضرتعت  یتـلا  تابوعـصلا  لـک  نا  فدـهلا …  یلا  لوصولا  لـجا  نم  قیرطلا 
نورفاسی نیذلا  لثم  هناف  هلغـش  همه و  ایندلا  تناک  نم  اما  ایندلا ، یف  اهیعـس  اهل  یعـس  هرخالاب و  نمآ  نم  لاح  وه  اذه  بیـصخلا و 

نا هرقتـسم  هتیاهن و  فرعی  نمب  ریدـجف  میحجلا  ءاقـشلا و  یلا  میعنلا  ءاخرلا و  نم  لوحتی  هناـف  بیدـج  لزنم  یلا  بیـصخ  لزنم  نم 
نیحلاصلا همئالا و  ءایبنالا و  ناسل  یلع  درو  دق  ایندلا  هیبشت  نا  همتاخلا …  نسح  بلقنملا و  هداعـس  هل  ققحی  ام  هل و  حـلاصلا  راتخی 

هحـص دـجیل  هسفن  عم  اهیف  ولخی  هنهذ و  یف  اهللحی  میرکلا و  يراقلا ء  اـهیف  رکفتی  یک  تاـهیبشتلا  کـلت  ضعب  ضرعتـسنس  نحن  و 
ایندلاب و هرارتغا  ناسنالا و  لاح  ءامکحلا  ضعب  هبـش  دق  تاداعـسلا  عماج  باتک  بحاص  رکذ  اهنم …  هظعلا  هربعلا و  ذخای  کلذ و 

دودشم رئب  یف  یلدم  صخـشب  تارودکلاب  هجزتمملا  هینافلا  هلجاعلا  تاذللا  یف  هکامهنا  لاوهالا و  نم  هدـعب  ام  توملا و  نع  هتلفغ 
ضیبا و ناذرج  رئبلا  کلت  یلعا  یف  و  هماقتلال ، هاف  حتاف  هطوقـس  رظتنم  هیلا  هجوتم  میظع  نابعث  رئبلا  کلت  لفـسا  یف  لبحب و  هطـسو 

نابعثلا کلذ  يری  هنا  عم  صخشلا ، کلذ  .تانالا و  نم  انآ  هضرق  نع  نارتفی  ائیـشف و ال  ائیـش  لبحلا  کلذ  ناضرقی  نالازی  دوسا ال 
هریثک ریبانز  هیلع  تعمتجا  .هبارتب و  جزتما  رئبلا و  کلت  ناردج  هب  خطل  دق  لسع  لیلق  یلع  لبقا  دق  .انآف  انآ  لبحلا  ضرقنا  دـهاشی  و 

تفتلم ریغ  کلذ  یلا  هعمجاب  هلاب  فرـص  دـق  هیلع ، ریبانزلا  کلتل  مصاخم  هنم ، باصا  امب  ذـتلم  هیف ، کمهنم  هعطلب ، لوغـشم  وه  و 
ناضراقلا راهنلا  لیللا و  ناذرجلا  و  توملا ، وه  هاف  حـتافلا  نابعثلا  رمعلا و  وه  لبحلا  ایندـلا و  یه  رئبلاف  هتحت ، اـم  یلا  هقوف و  اـم  یلا 

و اهیلع …  نومحازتملا  ایندـلا  ءانبا  مهریبانزلا  مالالا و  تارودـکلاب و  هجزتمملا  ایندـلا  تاذـل  وه  بارتلاب  طلتخملا  لـسعلا  و  رمعلل ،
: مهل لاقی  قئـالخلا و  یلع  فرـشتف  اـهقلخ ، هوشم  هیداـب  اـهباینا  ءاـقرز  ءاطمـش  زوجع  هروص  یف  هماـیقلا  موی  ایندـلاب  یتوی  هنا  يور 
متدساحت و اهب  ماحرالا و  متعطاقت  اهب  و  اهیلع ، مترخافت  یتلا  ایندلا  هذـه  لاقیف : هذـه  هفرعم  نم  هللااب  ذوعن  نولوقیف : هذـه .؟ نوفرعت 
اـهابتا و اـهب  اوقحلا  لـج : زع و  هللا  لوـقیف  یعایـشا ؟ یعاـتبا و  نیا  بر ! يا  يداـنتف : منهج  یف  اـهب  فذـقی  مث  متررغا  متـضغابت و 

اهذـختی نا ال  و  اهل ، امذ  اذـه  یفکی  و  مهباعتا ، مهداـهج و  رجا  اـهلعجی  مل  هئاـیبنا و  ظـح  نم  هللا  اـهلعجی  ایندـلا  هذـه  نا  .اهعایـشا 
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 … هتایح یف  هل  افده  ناسنالا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

اَمِهِیف ََکل  ُْتبَرَـض  ،َو  اَهِیف اَِهلْهَِأل  َّدِـعُأ  اَم  ِهَرِخآـْلا َو  ِنَع  َکـُتْأَْبنَأ  ،َو  اَِـهلاَِقْتنا اَِـهلاَوَز َو  ،َو  اَِـهلاَح اَْینُّدـلا َو  ِنَع  َکـُتْأَْبنَأ  ْدَـق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَـی 
ًاباَـنَج ًابیِـصَخ َو  ًـالِْزنَم  اوُّمَأَـف  ، ٌبیِدَـج ٌلِْزنَم  ْمِِهب  اَـبَن  ٍْرفَـس  ٍمْوَـق  ِلَـثَمَک  اَْینُّدـلا  َرَبَـخ  ْنَم  ُلَـثَم  اَـمَّنِإ.اَْهیَلَع  َوُذْـحَت  اَِـهب َو  َِربَـتْعَِتل  ، َلاَْـثمَْألا

َنوُدِـجَی َْسیَلَف  ْمِهِراَرَق ، َلِْزنَم  ،َو  ْمِهِراَد َهَعَـس  اُوتْأَِیل  ، ِمَعْطَملا ََهبوُشُج  ،َو  ِرَفَّسلا َهَنوُشُخ  ِقیِدَّصلا ، َقاَِرف  ،َو  ِقیِرَّطلا َءاَـثْعَو  اُولَمَتْحاَـف  ، ًاـعیِرَم
َّرَتْغا ِنَم  ُلَثَم  َو.ْمِِهتَّلَحَم  ْنِم  ْمُهاَنْدَأ  ،َو  ْمِِهلِْزنَم ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَـش  َال  َو.ًامَْرغَم  ِهِیف  ًهَقَفَن  َنْوَرَی  َال  ،َو  ًاـَملَأ َکـِلَذ  ْنِم  ٍءْیَِـشل 
اُوناَک اَم  ِهَقَراَـفُم  ْنِم  ْمُهَدـْنِع  َعَْظفَأ  اـَل  ْمِْهَیلِإ َو  َهَرْکَأ  ٌءْیَـش  َْسیَلَف  ، ٍبیِدَـج ٍلِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَـبَنَف  ، ٍبیِـصَخ ٍلِْزنَِمب  اُوناَـک  ٍمْوَق  ِلَـثَمَک  اَِـهب 

.ِْهَیلِإ َنوُریِصَی  ِْهیَلَع ، َنوُمُجْهَی  اَم  َیلِإ  ، ِهِیف

همجرت

علطم هدش  ایهم  نآ  رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  متخاس و  هاگآ  شینوگرگد  لاوز و  نآ و  تالاح  ایند و  زا  ار  وت  نم  مدنزرف !
.یهن ماگ  حیحص  هار  رد  يریگ و  تربع  نآ  هلیسو  هب  ات  مدز  ییاه  لاثم  تیارب  ود  ره  هرابرد  مدرک و 

هدش دراو  يدابآ  بآ و  یب  یهاگلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  نوچمه  ( اهنآ هک  دـنناد  یم   ) دـنا هدومزآ  بوخ  ار  ایند  هک  یناسک 
تکرح نتـسیز ) يارب   ) تحار يا  هیحان  تمعنرپ و  یلزنم  يوس  هب  دـنا  هتفرگ  میمـصت  اذـل  تسین ) ندـنام  نتـسیز و  لباق  هک   ) دـنا
یتخـس اه و  تنوشخ  هتفریذپ و  ار  ناتـسود  قارف  هدـش و  لمحتم  ار  هار  تقـشم  لزنم ) نآ  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ   ) ور نیا  زا  ، دـننک

ار راوگان  ياهاذغ  رفس و  ياه 

اه یتحاران  نیا  زا  کی  چیه  زا  اهنآ  لیلد  نیمه  هب.دـنهن  ماگ  ناشمارآ  هاگلزنم  عیـسو و  هناخ  هب  ات  دـنا  هدومن  لوبق  لد ) ناج و  اب  )
بوبحم اهنآ  يارب  زیچ  چیه  دننیب و  یمن  ررض  نآ  زا  دنزادرپ  یم  قیرط  نیا  رد  هک  ار  ییاه  هنیزه  دننک و  یمن  جنر  درد و  ساسحا 

.دناسرب ناششمارآ  لحم  هب  کیدزن و  ناشهاگلزنم  هب  ار  نانآ  هک  تسین  نآ  زا  رت 

هک دنهد  یم  ربخ  اهنآ  هب  سپس  هتشاد  رارق  تمعنرپ  یلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  دننامه  دنا  هدش  رورغم  ایند  هب  هک  یناسک  اما ) )
زا رتراب  تبیصم  رتدنیاشوخان و  يزیچ  نانآ  دزن  هک ) تسا  نشور   ) دننک تکرح  تمعن  زا  یلاخ  کشخ و  یهاگلزنم  يوس  هب  دیاب 

.تسین ، دنراد شیپ  رد  هک  یتشونرس  دنور و  نآ  تمس  هب  دیاب  هک  هچنآ  يوس  هب  تکرح  دنا و  هدوب  نآ  رد  هچنآ  تقرافم 

دنهورگ ود  رگید  ناهج  نایهار  ریسفت : حرش و 

ترخآ و بلاــط  ِنایوجادــخ  هاگدــید  زا  ار  ترخآ  اــیند و  تیعقوـم  ، دوـخ هماــن  ّتیــصو  زا  شخب  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما 
لاوز و نآ و  تـالاح  اـیند و  زا  ار  وـت  نم  مدـنزرف ! :» دـیامرف یم  تـسخن  دـنک  یم  ناـیب  اـیوگ  اـبیز و  لاـثم  ود  نمـض  ، ناتـسرپایند
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ات مدز  ییاه  لاثم  تیارب  ود  ره  هرابرد  مدرک و  علطم  هدـش  ایهم  نآ  رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  متخاس و  هاگآ  شینوگرگد 
ِنَع َُکتْأَْبنَأ  ،َو  اَِهلاَِقْتنا اَِهلاَوَز َو  ،َو  اَِهلاَح اَْینُّدلا َو  ِنَع  َُکتْأَْبنَأ  ْدَق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  ( ؛» یهن ماگ  حیحص  هار  رد  يریگ و  تربع  نآ  هلیسو  هب 

(. اَْهیَلَع َوُذْحَت  ،َو  اَِهب َِربَتْعَِتل  ، َلاَْثمَْألا اَمِهِیف  ََکل  ُْتبَرَض  ،َو  اَهِیف اَِهلْهَِأل  َّدِعُأ  اَم  ِهَرِخْآلا َو 

ناوت یم  نآ  قـیرط  زا  دراد و  یـسح  یلقع و  لـئاسم  زا  معا  ؛ هدـیچیپ لـئاسم  كرد  مهف و  رد  یمهم  رایـسب  شقن  اـه  لاـثم  هشیمه 
درک و هدامآ  اه  یتشز  اه و  يدب  زا  زیهرپ  دیفم و  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  وا  تخاس و  نومنهر  لئاسم  قمع  هب  ار  هدنونش 

.دومن قیوشت 

تاملک رد.دهد  یم  لیکشت  نآرق  ياه  لثم  ار  نآرق  زا  یمهم  شخب  هدرک و  هدافتسا  رایـسب  انعمرپ  ابیز و  ياه  لاثم  زا  دیجم  نآرق 
هتفرگ راک  هب  نآ  رد  تغالب  تحاصف و  تیاهن  هک  دوش  یم  هدید  ییانعمرپ  ناوارف  ياه  لاثم  زین  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

.تسا هدش 

هک دنناد  یم   ) دنا هدومزآ  بوخ  ار  ایند  هک  یناسک  :» دیامرف یم  تسخن  دنز  یم  لاثم  ود  همدـقم  نیا  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
میمـصت اذل  تسین ) ندـنام  نتـسیز و  لباق  هک   ) دـنا هدـش  دراو  يدابآ  بآ و  یب  یهاگلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  نوچمه  اهنآ )

( لزنم نآ  هب  ندیـسر  يارب  اـهنآ   ) ور نیا  زا  ، دـننک تکرح  نتـسیز ) يارب   ) تحار يا  هیحاـن  تمعن و  رپ  یلزنم  يوس  هب  دـنا  هتفرگ 
لوبق لد ) ناج و  اب   ) ار راوگان  ياهاذغ  رفس و  ياه  یتخس  اه و  تنوشخ  هتفریذپ و  ار  ناتـسود  قارف  هدش و  لّمحتم  ار  هار  تقـشم 

رب « ربخ » هشیر زا  یـضام  لـعف  هژاو  نیا  « ربخ ( .» 1  } َرَبَخ ْنَم  ُلَثَم  اَمَّنِإ  ( ؛» دـنهن ماگ  ناشمارآ  هاگلزنم  عیـسو و  هناـخ  هب  اـت  دـنا  هدومن 
عمج « رفس ( .» 2  } ٍْرفَـس ٍمْوَق  ِلَثَمَک  اَْینُّدـلا   { .تسا هدـمآ  ندـش  هاگآ  يارب  ندومزآ  ینعم  هب  هاگ  ندـش و  هاگآ  ياـنعم  هب  « لـفق » نزو
هتفرگ « بلج » نزو رب  « بدج » هشیر زا  تسا و  فلع  بآ و  یب  کشخ و  يانعم  هب  « بیدج ( .» 3  } ٌبیِدَج ٌلِْزنَم  ْمِِهب  اَبَن   { .تسا رفاسم 

هب « بیصخ ( .» 5  } ًابیِـصَخ ًالِْزنَم   { .تسا هدـش  هتفرگ  ندرک  دـصق  ياـنعم  هب  « مغ » نزو رب  « ّما » هشیر زا  « اوّمأ ( .» 4  } اوُّمَأَف  {، .تسا هدـش 
(6  } ًاـباَنَج َو   { .تـسا هدــش  هـتفرگ  تـمعن  ینوزف  ياـنعم  هـب  « مـسج » نزو رب  « بـصخ » هـشیر زا  هاـیگ  بآ و  رپ  تـمعن و  رپ  ياــنعم 

تـسا هدش  هتفرگ  ینوزف  يانعم  هب  « يأر » نزو رب  « عرم » هشیر زا  تمعن  رپ  ینعم  هب  « عیرم ( .» 7  } ًاعیِرَم  { .تسا هیحان  يانعم  هب  « بانج .»
ياه نش  يانعم  هب  « سرد » نزو رب  « ثعو » هشیر زا  « ءاثعو ( .» 8  } َءاَثْعَو اُولَمَتْحاَف   {، .تسا زیخ  لصاح  نیمز  ياـنعم  هب  هعیرم » ضرا  و«

تالکشم هنوگ  ره  رب  سپس.دنکفا  یم  تمحز  هب  دراد و  یم  زاب  نتفر  هار  زا  ار  وا  دور و  یم  ورف  نآ  رد  ناسنا  ياپ  هک  تسا  یمرن 
، ِرَفَّسلا َهَنوُشُخ  ،َو  ِقیِدَّصلا َقاَِرف  ،َو  ِقیِرَّطلا  { .تسا رفس  تالکشم  هب  هراشا  قیرطلا » ءاثعو  ،» تسا هدش  قالطا 

(. ْمِهِراَرَق َلِْزنَم  ،َو  ْمِهِراَد َهَعَس  اُوتْأَِیل  ، ِمَعْطَملا  { .تسا يراوگان  تنوشخ و  يانعم  هب  « هبوشج ( .» 1  } ََهبوُشُج َو 

دنزادرپ یم  قیرط  نیا  رد  هک  ار  ییاه  هنیزه  دننک و  یمن  جنر  درد و  ساسحا  اه  یتحاران  نیا  زا  کی  چـیه  زا  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  »
ناشـشمارآ لحم  هب  کیدزن و  ناشهاگلزنم  هب  ار  نانآ  هک  تسین  نآ  زا  رت  بوبحم  اـهنآ  يارب  زیچ  چـیه  دـننیب و  یمن  ررـض  نآ  زا 

.ًامَْرغَم ِهِیف  ًهَقَفَن  َنْوَرَی  َال  ًاَملَأ َو  َِکلَذ  ْنِم  ٍءْیَِشل  َنوُدِجَی  َْسیَلَف  ( ؛» دناسرب

(. ْمِِهتَّلَحَم ْنِم  ْمُهاَنْدَأ  ،َو  ْمِِهلِْزنَم ْنِم  ْمَُهبَّرَق  اَّمِم  ْمِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  َءْیَش  َال  َو 
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ار اـیند  ؛ دـنوش یمن  اـیند  قرب  قرز و  هتفیرف  زگره  اـهنآ  اریز  تسا  راـک  تعاـطا  نایوجادـخ  حـلاص و  ناـنمؤم  رکف  زرط  نـیا  يرآ 
تشهب و داعم و  هب  نامیا  هک  یلاح  رد  دـننیب  یم  اه  شکمـشک  اـه و  عازن  ، اـه یتفرگ  ، اـه جـنر  درد و  ، اـه یتحاراـن  زا  يا  هعومجم 
يدام و ياه  تمعن  شیاسآ و  شمارآ و  زج  اجنآ  رد  هک  دـهد  یم  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  یهلا  ياـه  هدـعو  هب  داـقتعا  شیاـه و  تمعن 

دوش یم  ببس  رما  نیمه  تسین و  يزیچ  راگدرورپ  برق  هب  ندیـسر  رت  مهم  همه  زا  جنر و  درد و  هنوگ  ره  زا  ندوب  یلاخ  يونعم و 
هبعک مزع  نوچ  دـنوش و  لمحتم  هار  نیا  رد  ار  یتقـشم  هنوگ  ره  دـنریذپب و  لد  ناج و  اـب  ار  كولـس  ریـس و  نیا  ياـه  یتخـس  هک 

.نیریش دهش  نوچمه  اه  یخلت  تسا و  ریرح  نوچمه  اهنآ  ياپ  ریز  رد  نالیغم  ياهراخ  ، دنا هدرک  تسود 

: دیامرف یم  هتخادرپ  نامیا  یب  ناتسرپایند  هرابرد  مود  لاثم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

دنهد یم  ربخ  اهنآ  هب  سپـس  هتـشاد  رارق  تمعن  رپ  یلزنم  رد  هک  دنتـسه  ینارفاسم  دننامه  دنا  هدش  رورغم  ایند  هب  هک  یناسک  اما ) »)
تبیـصم رتدـنیاشوخان و  يزیچ  نانآ  دزن  هک ) تسا  نشور   ) دـننک تکرح  تمعن  زا  یلاخ  کـشخ و  یهاـگلزنم  يوس  هب  دـیاب  هک 

دنراد شیپ  رد  هک  یتشونرـس  دـنور و  نآ  تمـس  هب  دـیاب  هک  هچنآ  يوـس  هب  تکرح  دـنا و  هدوـب  نآ  رد  هـچنآ  تقراـفم  زا  رتراـب 
(1  } َعَْظفَأ َال  ْمِْهَیلِإ َو  َهَرْکَأ  ٌءْیَـش  َْسیَلَف  ، ٍبیِدَـج ٍلِْزنَم  َیلِإ  ْمِِهب  اَبَنَف  ، ٍبیِـصَخ ٍلِْزنَِمب  اُوناَـک  ٍمْوَق  ِلَـثَمَک  اَِـهب  َّرَتْغا  ِنَم  ُلَـثَم  َو  ( ؛» تسین

َیلِإ ، ِهِیف اُوناَک  اَم  ِهَقَراَفُم  ْنِم  ْمُهَْدنِع   { .تسا هدش  هتفرگ  ندوب  دنـسپان  عینـش و  يانعم  هب  « تعاظف » هشیر زا  رتدنـسپان  يانعم  هب  « عظفا .»
(. ِْهَیلِإ َنوُریِصَیَو  ، ِْهیَلَع َنوُمُجْهَی  اَم 

رایـسب نآ  ربارب  رد  شتالکـشم  همه  اب  ایند  یگدنز  تسا و  رابگرم  ياه  باذع  نآ  اب  خزود  ناشتـشونرس  هک  دـنناد  یم  اهنآ  ؛ يرآ
هراـبرد دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  ، دنتـشحو رد  رایـسب  دوـخ  هدـنیآ  زا  دنـسرت و  یم  رایـسب  گرم ، زا  لـیلد  نیمه  هب.تساراوـگ 

ُرَّمَُعی َْول  ْمُهُدَـحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٍهایَح َو  یلَع  ِساـّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِـجََتل  َو  دـیوگ «: یم  لیئارـسا  ینب  ناتـسرپایند  زا  یهورگ 
 - مدرم نیرت  صیرح  ار  اهنآ  هکلب ) ، دـننک یمن  گرم  يوزرآ  اهنت  هن  نانآ   ) و ؛  َرَّمَُعی ْنَأ  ِباذَْـعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  اـم  ٍهَنَـس َو  َْفلَأ 

رازه دراد  وزرآ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اجنآ ) ات  (؛ تفای یهاوخ  تورث ) نتخودنا  ،و  ایند نیا   ) یگدنز رب  - ناکرـشم زا  رت  صیرح  یتح 
. { هیآ 96 ، هرقب ( . 2 «. } تشاد دهاوخن  زاب  یهلا )  ) رفیک زا  ار  وا  ، ینالوط رمع  نیا  هک  یلاح  رد  ، دوش هداد  وا  هب  رمع  لاس 

ِِرفاَْـکلا َو ُهَّنَج  ِنِمْؤُْـملا َو  ُنْجِـس  اَْینُّدـلا  َّنَأ  :» تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یفورعم  تیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب  زین 
نیا يارب  تسا  یلپ  گرم  تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادـنز  ایند  ؛ ْمِهِمیِحَج َیلِإ  ِءاـَلُؤَه  ُرْـسِج  ْمِِهناَـنِج َو  َیلِإ  ِءاـَلُؤَه  ُرْـسِج  ُتْوَْملا 

.{ ،ج 6،ص 154 راونالاراحب ( . 3 «. } ناشخزود يوس  هب  نارفاک )  ) هورگ نآ  يارب  تسا  یلپ  ناشتشهب و  يوس  هب  نانمؤم )  ) هورگ

َال َتْوَْملا َو  ُهَرْکَن  اَُنلَاب  اَم  :» دیـسرپ شرـضحم  زا  یـسک  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  یتیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب 
ُْمْتنَأَـف ْمُکاَْـینُد  ْمـُتْرَمَع  ْمُـکَتَرِخآ َو  ْمـُْتبَرْخَأ  ْمُـکَّنِإ  :» دوـمرف خـساپ  رد  .»؟ دـیآ یمن  نامــشوخ  نآ  زا  مـیرازیب و  گرم  زا  ارچ  ؛؟ ُهُّبُِحن
تهارک امـش  ور  نیا  زا  ، داـبآ ار  ناـتیایند  دـیا و  هتخاـس  ناریو  ار  دوـخ  ترخآ  امـش  اریز  ؛ ِباَرَْخلا َیلِإ  ِناَرْمُْعلا  َنِم  َهَْلقُّنلا  َنوُـهَرْکَت 

. { ،ص 390 رابخالا یناعم  ( . 4 «. } دیور یناریو  يوس  هب  يدابآ  زا  هک  دیراد 

مهدزناپ شخب 

همان نتم 
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ُّبُِحت َال  اَمَک  ِْملْظَت  َال  ،َو  اََهل ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  ،َو  َکِسْفَِنل ُّبُِحت  اَم  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  ، َكِْریَغ َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  ًاناَزیِم  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َّیَُنب  اَی 
ْنِم ْمَُهل  ُهاَضْرَت  اَِمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َو  َكِْریَغ ، ْنِم  ُهُِحبْقَتْسَت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْسا  ،َو  َْکَیلِإ َنَسُْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأ  ،َو  َمَلُْظت ْنَأ 

.ََکل َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحت  َال  اَم  ْلُقَت  َال  ُمَْلعَت َو  اَم  َّلَق  ْنِإ  ،َو  ُمَْلعَت َال  اَم  ْلُقَت  َال  ،َو  َکِسْفَن

اه همجرت 

یتشد

تـسود زین  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ  هد ، رارق  نارگید  دوـخ و  ناـیم  نازیم  ار  دوـخ  سفن  مرـسپ ! يا 
، دوش متـس  وت  هب  يرادـن  تسود  هک  هنوگنآ  رادـم ، اور  متـس  دنـسپم ، نارگید  يارب  يدنـسپ ، یمن  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  و  رادـب ،

تـشز زین  دوـخ  يارب  يراد  یم  تشز  نارگید  يارب  هک  ار  هچنآ  و  دـننک ، یکین  وـت  هب  يراد  تسود  هک  هنوـگنآ  شاـب ، راـکوکین 
كدـنا یناد  یم  ار  هچنآ  هچ  رگ  وگن ، یناد  یمن  هچنآ  يدنـسپ ، یم  دوـخ  يارب  هک  هدـب  تیاـضر  مدرم  يارب  ار  يزیچ  و  رامـشب ، 

وگم نارگید  هراب  رد  دنهد ، تبسن  وت  هب  يرادن  تسود  ار  هچنآ  تسا ،

يدیهش

.رادـب و تسود  دوخ  زج  يارب  يراد  یم  تسود  دوـخ  يارب  هچنآ  سپ  رامـشب ، ینازیم  يرگید  شیوـخ و  ناـیم  ار  دوـخ  مکرـسپ !
تسود هکنانچ  نک  یکین  و  دور ، متـس  وت  رب  يرادن  تسود  هکنانچ  نکم  متـس  .رامـشب و  شوخان  وا  يارب  دیاین  شوخ  ار  وت  هچنآ 

زا هک  دنـسپب  ار  نآ  دوخ  يارب  مدرم  زا  و  نادب ،  تشز  دوخ  يارب  يراد  یم  تشز  دوخ  زج  زا  هچنآ  .دننک و  یکین  وت  هب  يراد  یم 
دوب كدنا  دنچ  ره  ینادن ، ار  هچنآ  وگم  و  نآ ،- ندینـش  يرادن  شوخ  هچنآ  نارگیدـب  يوگم - و  نانآ ، قح  رد  يدنـسپ  یم  دوخ 

.دنیوگ وت  هب  يرادن  تسود  ار  هچنآ  وگم  و  یناد ، یم  هچنآ 

یلیبدرا

ریغ يارب  راد  تسود  سپ  دـب  بوخ و  لاعفا  زا  تستریغ  ناـیم  تست و  ناـیم  هچنآ  رد  وزارت  ار  دوخ  سفن  نادرگب  نم  كرـسپ  يا 
هک ناـنچمه  نکم  متـس  دوـخ و  يارب  يراد  یم  هورکم  هچنآ  وا  يارب  راد  هورکم  دوـخ و  سفن  يارب  يراد  یم  تسود  هچنآ  دوـخ 

سفن زا  رمـش  تشز  وت و  يوسب  دننک  یئوکین  هک  يراد  یم  تسود  هک  نانچمه  نک  یکین  يوش و  هدرک  متـس  يراد  یمن  تسود 
ناشیا رم  يوش  یم  دونشوخ  هچ  نآ  هب  وتب  نامدرم  زا  دسر  یم  هچنآ  زا  شاب  دونشوخ  دوخ و  ریغ  زا  يدرمش  یم  تشز  هچنآ  دوخ 

يراد یمن  تسود  هچنآ  وگم  یناد و  یم  هچنآ  دـشاب  كدـنا  رگا  یناد و  یمن  هچنآ  وگم  دـسر و  ناـشیاب  وت  دوـخ  سفن  زا  هک  ار 
وت يارب  دوش  هتفگ  هکنآ 

یتیآ

یم تسود  دوخ  يارب  هچنآ  رادب  تسود  نارگید  يارب  سپ  .رادـنپ  ییوزارت  تسا ، نارگید  وت و  نایم  هچنآ  رد  ار  دوخ  دـنزرف ، يا 
.دننک متس  وت  رب  هک  یهاوخن  هک  هنوگنامه  نکم  متس  سک  هب  یهاوخ و  یمن  دوخ  يارب  هچنآ  هاوخم  نارگید  يارب  يراد و 
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هچنآ .رادب  تشز  زین  دوخ  زا  يراد  یم  تشز  نارگید  زا  هچنآ  .دـننک  یکین  وت  هب  هک  یهاوخ  هک  هنوگنامه  نک ، یکین  نارگید  هب 
، دنچ ره  يوگم ، یناد  یمن  هچنآ  .دـسر  نامه  مدرم  هب  زین  وت  زا  هک  تسا  راوازـس  دزاس ، یم  تدونـشخ  دـسر و  یم  وت  هب  مدرم  زا 

روایم نابز  رب  زین  وت  دنیوگ ، وت  هب  هک  يدنسپ  یمن  هچنآ  دشاب و  كدنا  یناد  یم  هچنآ 

نایراصنا

هچ ره  ،و  رادب تسود  مه  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  نیا  رب  انب  ، هدب رارق  نارگید  دوخ و  نیب  نازیم  ار  دوخ  ! مرـسپ
هکنانچ نک  یکین  ،و  دوشن متـس  وت  هب  يراد  تسود  هکناـنچ  نکم  متـس  یـسک  هب  ، هاوخم مه  نارگید  يارب  یهاوخ  یمن  دوخ  يارب 
شاب یضار  ار  نآ  دوخ  يارب  مدرم  زا   ، نادب تشز  زین  دوخ  زا  یناد  یم  تشز  دوخ  ریغ  زا  ار  هچنآ  دوش ، یکین  وت  هب  يراد  هقالع 

رد يرادن  تسود  ار  هچنآ  و  تسا ، كدنا  تیاه  هتـسناد  هچ  رگا  وگم  یناد  یمن  ار  هچنآ  ره  ، یتسه یـضار  نانآ  يارب  دوخ  زا  هک 
 . يوگم نارگید  هرابرد  مه  وت  دنیوگب  وت  هراب 

حورش

يدنوار

، ریغلا لعفب  قلعتی  هدارا  ءاضرلا : .ناسحتسالا و  دض  وه  و  احیبق ، ائیش  دجت  يا  حابقتسالا : و 

يردیک

مثیم نبا 

دوخ نیب  شجنس  كالم  ار  شیوخ  ات  تسا  هدومرف  رما  شدنزرف  هب  .تسا  هدرک  هیصوت  مدرم  اب  دوخ  راتفر  حالـصا  هب  مود : بلطم 
يو هک  تسا  نیا  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  شدـنزرف  يارب  ار  نازیم  ظـفل  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما هـک  نـیا  تـهج  .دـهد  رارق  نارگید  و 

.دنک راتفر  هنالداع  نارگید  دوخ و  نیب  وزارت ، نوچمه 

يارب هک  دنـسپب  ار  هچنآ  نارگید  يارب  سپ  هد ، رارق  شجنـس  كالم  نارگید  دوخ و  نیبام  ار  دوخ  نم  كرـسپ  يا  .بسک  حدـک :
رب یهاوخ  یمن  هک  يروط  نامه  رادم  اور  متس  نارگید  رب  يدنسپ ، یمن  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنسپم  نارگید  رب  و  يدنسپ ، یم  دوخ 

دنـسپان دوخ  زا  يرامـش ، یم  دنـسپان  يرگید  زا  هک  ار  هچنآ  دوش ، یکین  وت  رب  يراد  تسود  هک  ناـنچ  نک  یکین  و  دوش ، متـس  وت 
دنچ ره  وگم  یناد  یمن  هک  ار  هچنآ  دوخ ، فرط  زا  اهنآ  يارب  يدونشوخ  هک  هچنادب  شاب  دونـشوخ  لاحـشوخ و  مدرم  زا  و  رامش ،

.وگم زین  وت  دنیوگب  وت  هرابرد ي  يرادن  تسود  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، كدنا  وت  ياه  هتسناد  هک 

روما تاهج  نآ  زا  یضعب  تسا ، هداد  حرش  دهد ، رارق  اهنآ  ساسا  رب  ار  نازیم  تسا ، هدومرف  رما  هک  يربارب  تلادع و  تاهج  سپس 
دوخ رب  هک  ار  هچ  نآ  ددنسپن  نارگید  رب  و  ددنسپ ، یم  دوخ  يارب  هک  ددنـسپب  ار  هچنآ  نارگید  يارب  لوا : .دنا  یفنم  یخرب  تبثم و 
دوخ رب  هک  ار  هچنآ  ددنسپب  شردارب  يارب  هک  نیا  ات  دوش  یمن  لماک  يا  هدنب  نامیا  تسا : هدمآ  یعوفرم  ثیدح  رد  ددنسپ و  یمن 
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تـسا تلادع  تلیـضف  لامک  زا  راک  نیا  هک  تسا  نیا  ثیدح  زار  ددنـسپ و  یمن  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  ددنـسپن  وا  رب  و  ددنـسپ ، یم 
تفص ود  زا  ات  دنک ، متس  وا  رب  یسک  تسین  لیام  هک  روط  نامه  دنکن  متس  یسک  رب  مود : .دوش  یم  نامیا  لامک  ثعاب  هک  یتلادع 
تفـص .دـننک  یکین  وا  هب  دراد  تسود  هک  نانچ  دـنک  یکین  نارگید  رب  موس : .دـنامب  ناـما  رد  يریذـپ  متـس  يراکمتـس و  دنـسپان 

زا سپ  درامش ، یم  تشز  دنسپان و  نارگید  زا  هک  ار  هچنآ  دنادب  دنسپان  دوخ  زا  مراهچ : .تسا  تفع  عاعشلا  تحت  یتلیضف  ناسحا 
يدرمناوـج هب  عـجار  فـنحا  زا  هکی  تـقو  ور  نـیا  زا  .تـسا  يدرمناوـج  مزاوـل  زا  نـیا  هـک  دـشاب  رفنتم  یهلا  یهن  دراوـم  هـمه ي 

مدرم يوس  زا  مجنپ : .نارگید  زا  يرامـش  یم  تشز  هک  ار  هچنآ  دوخ  زا  ینادـب  تشز  هک  تسا  نآ  يدرمناوـج  تفگ : دندیـسرپ ،
ماجنا دب  بوخ و  زا  نارگید  هب  تبسن  دنیب  یم  هتـسیاش  هک  ار  هچ  ره  ینعی  ددنـسپ ، یم  نانآ  رب  دوخ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  ددنـسپب 

دهد ماجنا  دب  راک  تسین  اور  هک  نیا  رب  تسا  يرادشه  ترابع  نیا  رد  دریذپب ، دوخ  يارب  ناشیا  زا  ار  نآ  لثم  تسا  هتـسیاش  دهد ،
شیاه هتـسناد  هک  دنچ  ره  دیوگن  دـناد  یمن  هک  ار  يزیچ  مشـش : .دـشاب  يدـب  رب  مدرم  تیاضر  زا  ترابع  هک  مزال  نادـقف  لیلد  هب 

هک دوش  یم  هزیگنا  یهاـگ  مدرم  زا  یـضعب  يارب  شناد  یمک  اریز  تسا ، كدـنا  شیاـه  هتـسناد  دـنچ  ره  دوـمرف : و  تسا ، كدـنا 
هب ار  نارگید  مه  دـنوش و  یم  هارمگ  دوخ  مه  هجیتـن  رد  دـنهد ، یناداـن  تبـسن  ناـنآ  هب  نارگید  اداـبم  اـت  دـنیوگب  نخـس  هتـسنادن 

.رینم باتک  يدـه و ال  ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  و  تسا : هدومرف  گرزب  دـنوادخ  هک  نانچ  دنـشک ، یم  یهارمگ 
ثعاب هک  نخـس  ره  تشز و  باقلا  نتفگ  اهیئوجبیع و  دـننام  دـیوگن ، يرگید  هرابرد ي  ددنـسپ ، یمن  دوخ  هرابرد ي  هچنآ  متفه :

.دوش شجنر 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

تسا و وت  نایم  رد  هچنآ  كریغ ) نیب  کنیب و  امیف   ) وزارت ار  دوخ  سفن  نادرگب  اـنازیم ) کـسفن  لـعجا   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) اـی  )
یم تسود  هچنآ  کسفنل ) بحت  ام   ) دوخ ریغ  يارب  راد  تسود  سپ  كریغل ) ببحا  و   ) هئیـس لامعا  هنـسح و  لاعفا  زا  وت  ریغ  نایم 

و ملظت ) ـال  و   ) دوخ يارب  يرامـش  یم  هورکم  هچنآ  اـهل ) هرکت  اـم   ) وا يارب  زا  رامـش  هورکم  و  هل ) هرکا  و   ) دوـخ سفن  يارب  يراد 
امک  ) دوخ ریغ  اب  نک  ییوکین  و  نسحا ) و   ) يوش هدیدمتـس  هک  يراد  یمن  تسود  هکنانچمه  ملظت ) نا  بحت  ـال  اـمک   ) نکم متس 

سفن زا  رامـش  تشز  و  کسفن ) نم  حبقتـسا  و   ) وت يوس  هب  دننک  ییوکین  هک  يراد  یم  تسود  هکنانچمه  کیلا ) نسحی  نا  بحت 
دسر یم  هچنآ  زا  شاب  دونـشخ  و  سانلا ) نم  ضرا  و   ) تدوخ ریغ  يارب  زا  يرامـش  یم  تشز  هچنآ  كریغ ) نم  حبقتـست  ام   ) دوخ
لقت و ال   ) وت سفن  زا  نآ  رودص  زا  کسفن ) نم   ) ار ناشیا  رم  يدوش  یم  دونـشخ  هچنآ  هب  مهل ) هاضرت  امب   ) وت هب  نامدرم  بناج  زا 

هب يوگم  و  بحت ) ام ال  لقت  و ال   ) یناد یم  هچنآ  دشاب  كدـنا  هچ  رگا  و  ملعت ) ام  لق  نا  و   ) یناد یمن  هچنآ  يوگم  و  ملعت ) مل  ام 
.وت يارب  دوش  هتفگ  هک  کل ) لاقی  نا   ) يرادن تسود  هچنآ  سفن  ياوه 

یلمآ

ینیوزق

دوـخ يارب  هچ  ره  ریغ  يارب  راد  تسود  سپ  تسا  ریغ  ناـیم  وـت و  ناـیم  هچنآ  رد  تسار  يوزارت  ار  دوـخ  نادرگب  نم  كرـسپ  يا 
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دـننک و ملظ  وـت  رب  هک  يراد  یمن  تسود  هچناـنچ  نکم  مـلظ  يدنـسپن و  دوـخ  يارب  هـچنآ  سک  يارب  دنـسپم  يرادـیم و  تـسود 
دوخ و ریغ  زا  يرامـش  یم  حـیبق  هچنآ  دوخ  سفن  زا  رامـش  حـیبق  دـننک و  یئوکین  وت  اب  هک  يراد  یم  تسود  هچناـنچ  نک  یئوکین 

یم هچنآ  دشاب  كدنا  دنچ  ره  یناد  یمن  هچنآ  يوگم  دوخ و  سفن  زا  ناشیا  يارب  ناب  یتسه  یضار  هچناب  نامدرم  زا  شاب  یـضار 
وت اب  دوش  هتفگ  هک  يرادن  تسود  هک  ینخس  يوگم  یناد و 

یجیهال

امک ال ملظتال  اهل و  هرکت  ام  هل  هرکا  کسفنل و  بحت  ام  كریغل  ببحاـف  كریغ ، نیب  کـنیب و  اـمیف  اـنازیم  کـسفن  لـعجا  ینب  اـی  »
مهل هاضرت  امب  سانلا  نم  ضرا  كریغ و  نم  حبقتـست  ام  کسفن  نم  حبقتـسا  کیلا و  نسحی  نا  بحت  امک  نسحا  ملظت و  نا  بحت 

« .کل لاقی  نا  بحت  ام ال  لقت  ملعت و ال  ام  لق  نا  ملعت و  ام ال  لقت  کسفن و ال  نم 

هک ار  هچنآ  وت  ریغ  يارب  زا  رادـب  تسود  سپ  وت ، ریغ  نایم  وت و  نایم  رد  ندیجنـس  تلآ  ار  وت  سفن  نادرگب  نم ، كرـسپ  يا  ینعی 
هکنانچ نکم  ملظ  .وت و  سفن  يارب  زا  يراد  شوخان  هک  ار  هچنآ  وت  ریغ  يارب  زا  راد  شوخاـن  وت و  سفن  يارب  زا  يراد  یم  تسود 

يارب زا  نادب  تشز  حـیبق و  وت و  يوس  هب  دوش  هدرک  یکین  هک  يراد  تسود  هکنانچ  نک  یکین  يوش و  مولظم  هک  يرادـن  تسود 
يارب زا  ار  نآ  یـشاب  یـضار  وت  هک  يزیچ  هب  نامدرم  زا  شاب  یـضار  وت و  ریغ  يارب  زا  یناد  یم  تشز  حیبق و  هک  ار  هچنآ  وت  سفن 

تسود هک  ار  هچنآ  وگم  یناد و  یم  هک  ار  هچنآ  دشاب  كدنا  هچ  رگا  یناد و  یمن  وت  هک  ار  يزیچ  وگم  وت و  سفن  بناج  زا  ناشیا 
.وت يارب  زا  دوش  هتفگ  هک  يراد  یمن 

یئوخ

یهاوخ و یم  دوخ  يارب  هک  هاوخب  ارنامه  نارگید  يارب  جنـسب  نارگید  اـب  ار  شیوخ  نآ  اـب  هد و  رارق  یئوزارت  ار  دوخ  مناـج  رـسپ 
وتب يراد  تسود  هچنانچ  نک  ناسحا  يوشب ، متـس  يرادن  تسود  هکنانوچ  نکم  متـس  يراد ، یم  دـب  دوخ  يارب  هک  راد  دـب  ارنامه 

تبـسن مدرم  زا  هک  دنـسپ  ارناـمه  مدرمب  تبـسن  دوخ  زا  يرامـش  یم  تشز  نارگید  زا  ار  هچنآ  رامـش  تشز  دوخ  زا  دوش ، ناـسحا 
وت اـب  يرادـن  تسود  ار  هچنآ  نارگید  اـب  وگم  یناد ، یم  ار  هچنآ  تسا  مک  هچ  رگا  وگم و  ینادـن  ار  هچنآ  يراد  هدنـسپ  تدوـخب 

.دنیوگب

يرتشوش

( راکب نب  ریبز  تایقفوم   ) یف کسفنل ) بحت  ام  كریغل  ببحاف  كریغ ، نیب  کنیب و  امیف  انازیم  کسفن  لعجا  ینب  اـی  : ) لاـق نا  یلا 
؟ يرت امف  مهرد  فلا  فلاب  هبحـص  یلع و  قح  هلالجر  لصا  نا  دیرا  یعازخلا : هللادبع  نب  هحلطل  دایز  نب  هملـس  لاق  ینئادملا ، نع 

فلا هئم  يرتفا  لاق : .فلا  هئم  یلع  فقو  یتح  لزی  ملف  .ریثک  لاـق : .فلا  هئمـسمخب  هلـصاف  لاـق : .رـشعلا  هذـه  لـعجت  نا  يرا  لاـق :
ال لاق : .ینلقا  لاق : .كریغ  تدرا  ام  کل و  یه  لاق : .معن  لاق : بجاو ، قح  هدوم و  هبحـص و  عاـطقنا و  هل  لـجر  ماـمذ  اـهب  یـضقی 

يداهلا ءامدن  یلا  ثعبی  يدهملا  ناک  و  يدهملل - هطرـشلا  یلوتا  تنک  لاق : کلام  نب  هللادبع  نع  رکذ  يربطلا :)  ) یف .هللا و  لعفا و 
نماثلا و لصفلا   ) امل یـضما  و  کلذ ، یلا  تفتلا  مهل و ال  هیفرتلا  مهب و  قفرلا  ینلاـسی  يداـهلا  ناـک  و  مهبرـضب ، ینرماـی  هینغم و  و 
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اموی یلا  ثعبف  فلتلاب ، تنقیا  هفالخلا  يداهلا  یلو  املف  يدهملا - هب  ینرما  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
اموی رکذت  رخالا ، یلع  هللا  ملـس  ال  لاقف : تملـسف  هیدـی ، نیب  عطنلا  فیـسلا و  یـسرک و  یلع  وه  اذا  اطنحتم و  انفکتم  هیلع  تلخدـف 

تفتلت ملف  هءامدـن - ددـعی  لعج  و  نالف - نالف و  یف  و  ینبجت ، ملف  هسبح  هبرـض و  نم  یبا  هب  رما  ام  ینارحلا و  رما  یف  کـیلا  تثعب 
كوبا ینالو  ام  ینتیلو  کنا  كرـسیا  هللااب  کتدـشان  تلق : .معن  لاق : .هجحلا  ءافیتسا  یف  یل  نذاتفا  .معن  تلق : .يرما  یلوق و ال  یلا 

اذـک کل و  انا  کلذـکف  تلق : .ال  لاق : كرما ؟ تیـصع  هرما و  تعبتاف  كرما  هب  فلاخی  رماب  کینب  ضعب  یلا  ثعبف  رماب  ینترماـف 
نویع  ) یف اهل ) هرکت  ام  هل  هرکا  و   ) .هالوتت تنک  اـم  کـتیلو  لاـق : یلع و  تبـصف  علخب  رماـف  هدـی  تلبقف  یناندتـساف  کـیبال ، تنک 
لاقف اـهیف  هناـخف  ریهز ، نب  دـلاخ  هل  لاـقی  ـالجر  اـهیلا  هلوسر  ناـک  و  هموق ، نم  هارما  يوهی  بیوذوبا  ناـک  یـشایرلا : لاـق  یبیتقلا )

وا بیغلاب  ینظفحتف  هبارق  ینم  تیعار  ام  دلاخا  دـمغ  یف  کحیو  نافیـسلا  عمجت  له  ادـلاخ و  ینیعمجت و  امیک  نیدـیرت  بیوذوبا :
لوا اهترس و  تنا  هریس  نم  نعزجت  الف  دلاخ : هباجاف  رمیوع ، نب  کلام  هل  لاقی  هل  مع  نبا  اهیف  ناخ  بیوذوبا  ناک  يدبت و  ام  ضعب 

لضفا ربخلا : یف  ملظت ) نا  بحت  امک ال  ملظت  و ال   ) اهریزو هسفن و  یفـص  تنا  رمیوع و  نبا  نم  اهذقنتت  ملا  اهریـسی  نم  هنـس  ضار 
ملـس نم  ملـسملا  و  دحا ، ملظب  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مهی حبـصا ال  نم  داهجلا 

دمحا لاق  مجعملا :)  ) یفا نوبـسکی .) اوناک  امب  اضعب  نیملاظلا  ضعب  یلون  کلذک  و  ، ) ملظ ملظ  نم  و  هدی ، هناسل و  نم  نوملـسملا 
تقو ناک  اـملف  هتقو ، نع  هءادـغ  ترخا  ـالیلق و  هتبترم  نع  هتططح  هتیـالو  زتعملل  دـقعی  نا  لـکوتملا  دارا  اـمل  حـصان : نب  دـیبع  نب 
.لاقف هتلاسر  بحاص  ینقحل  ذا  افرصنم  قیرطلا  یف  اناف  لکوتملا ، یلا  کلذب  بتکف  بنذ ، ریغ  نم  هتبرض  .هلمحا و  تلق : فارصنالا 

: لاقف فیسلا ، یلع  ائکتم  هیدی  نیب  مئاق  حتفلا  ههجو و  یف  نیب  بضغلا  یـسرک و  یلع  سلاج  وه  هیلع و  تلخدف  كوعدی ، هفیلخلا 
هدهع یلو  توعدف  هفیلخلا  هیلع  مزع  ام  ینغلب  تلق : .لوقتل  کتلاس  امنا  لق ، لاقف : نینموملاریما ؟ ای  لوقا  تلق : .هتلعف  يذـلا  اذـه  ام 

اذاف عوجلا  نم  رادـقملا  اذـه  فرعیل  هءادـغ  ترخا  دـحا و  همعن  لاوزب  لجعی  الف  طـحلا  نم  رادـقملا  اذـه  فرعیل  هتلزنم  تططح  و 
هرـشعب یل  رما  و  تنـسحا ، لاقف : .دـحا  یلع  لجعی  الف  ملظلا  رادـقم  فرعیل  بنذ  ریغ  نم  هتبرـض  و  کـلذ ، فرع  عوجلا  هیلا  یکش 

یف هعم  ناورشونا  ملعم  نع  هریظن  لقن  و  تلق : .فلا  نیرشعب  تفرصناف  يرخا ، فالآ  هرـشعب  هحیبق  لوسر  ینقحل  مث  مهرد ، فالآ 
: لاق هتلحار و  زرغب  ذـخاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  یبارعا  ءاـج  ربخلا  یف  کـیلا ) نسحی  نا  بحت  اـمک  نسحا  و   ) .هتواـبص

رجا عیـضی  هللا ال  نا   ) هلحارلا لیبس  لـخ  مهیلا  هتاـف  کـیلا  ساـنلا  هیتاـی  نا  تببحا  اـم  هل : یبنلا  لاـقف  هنجلا ؟ هب  لـخدا  ائیـش  ینملع 
(. نونـسحم مه  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هللا  نا  ( ) نینـسحملا ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

اولتبی نا  ءاسنلا  رابدا  یف  نورظنی  نیذـلا  یـشخی  اما  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع وبا  لاق  كریغ ) نم  حبقتـست  ام  کـسفن  نم  حبقتـسا  (و 
لیق مل  يردتا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  یل  لاق  لضفملا ، نع  کسفن ) نم  مهل  هاضرت  امب  سانلا  نم  ضرا  و   ) .مهئاسن یف  کلذـب 
اهاتا ام  رخآ  یف  ناک  املف  اهیلا ، فالتخالا  رثکی  لجر  مهیف  ناک  لیئارـسا و  ینب  یف  یغب  تناک  لاق : .ال  تلق : هب ؟ نزی  اموی  نزی  نم 
یتلا لاحلا  ریغ  یلع  هلزنم  لخدـف  سفنلا ، ثیبخ  وه  جرخف و  الجر ، اهعم  دـجتف  کلها  یلا  عجرتس  کنا  اما  اهناسل : یلع  هللا  يرجا 
نزی اموی  نزی  نم  یـسوم ! ای  لاق : لیئربج و  لزنف  ع )  ) یـسوم یلا  اعفتراف  الجر ، هشارف  یلع  دجوف  نذا  ریغب  لخد  لبق ، هلخدی  ناک 

تایزلا کلملادـبع  نب  دـمحم  ناک  لاق : نوراه  نب  نومیم  نع  یناغالا :)  ) یف .مکواسن و  فعت  اوفع  لاـقف : اـمهیلا  یـسوم  رظنف  .هب 
و هل : اولاقف  ینومحرا ، لاق  دـیدحلا  لقثلا و  یف  عضو  املف  .طق  ائیـش  تمحر  اـم  هنملا ، یف  فعـض  هعیبطلا و  یف  روخ  همحرلا  لوقی :

هکم نمیلا  لها  نم  لجر  مدـق  یعمـصالا : نع  هیف : .اهیلع و  کمکح  کسفن و  یلع  کتداهـش  هذـه  محرتف ، طق  ائیـش  تمحر  له 
امهنع یظـشت  نیتردـلاک  امه  نیذـللا  ینباب  سحا  نم  ای  اهلوقب : رـسب  امهلتق  نیذـللا  اـهینبا  بدـنت  ساـبعلا  نب  هللادـیبع  هارما  عمـسف 

لـصفلا : ) لاق بره و  امهلتقف و  ساطوا  يداو  یلا  اـمهب  جرخف  هینبا  لـتقل  لاـتحا  مث  هب  قثو  یتح  رـسبب  لـصتا  اـهل و  قرف  قدـصلا 
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سانلا یلع  تباغ  راهنلا و ال  سمش  تعلط  ام  هاطرا  ینب  رسب  رـسب  ای  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
سانلا یف  تلکنا  نم  دشنت  یکبت و  ههلوم  یلفط  یلا  تدرا  اذام  ساقلا  قوسالا  ماهس  يدهلا و  نیع  ومه  نیذلا  نییمـشاهلا  نم  ریخ 

سابع و نبا  قاذ  وا  نییبصلا  ما  تبرـش  امک  الکث  امهـساکب  برـشاف  ساطوا  موی  یتانق  کیبحاص  نم  تقرـش  دـقف  املظ  امهتلتق  اما 
ملعت و ام ال  لقت  و ال  (. ) ادیدس الوق  اولوقیل  هللا و  اوقتیلف  مهیلع  اوفاخ  افاعـض  هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیل  و   ) یلاعت لاق 

اذا هاحنلا  کلم  رازنوبا  ناک  مجعملا :)  ) یف کل ) لاقی  نا  بحت  ام ال  لقت  و ال  (. ) نوملعت ام ال  هللا  یلع  نولوقت  ما  ( ) ملعت ام  لـق  نا 
طاشتـساف بالکلا ، کلم  تنا  امنا  هاحنلا ، کلم  نذا  تسلف  اموی : لجر  هل  لاقف  .بـالکلا  نم  بلک  لوقی : هاـحنلا  دـحا  هدـنع  رکذ 

نم نولخی  مهناف ال  لاجرلا ، هاداعم  مکایا و  هینبل : لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنع لاصخلا )  ) یف .یلوضفلا و  اذه  ینع  اوجرخا  لاق : ابـضغ و 
اشنا مث  جاتنلا ، نم  دبالف  ناجوزلا  عمتجا  اذاف  یثنا ، باوجلا  رکذ و  مالکلا  و  مکیلع ، لجعی  لهاج  وا  مکب ، رکمی  لقاع  نم  نیبرض :

یف اباهی و  نلف  لاجرلا  رقح  نم  هوبیهت و  لاجرلا  باه  نم  اباصا و  دـقف  لاـجرلا  يراد  نم  اـباوجلا و  رذـح  نم  ضرعلا  میلـس  لوقی :
نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هنم بلطی  دیزوبا  هل  لاقی  هل  قیدص  یلا  اموی  راشب  ثعب  یناغالا :) )

اهبتک رهـشلا و  همرح  هبر  هللا  یلاعت  عری  مل  ردقلا و  هلیل  یف  ینز  دیزابا  نا  الا  هوجهی : لاقف  هدـنع ، اهفداصی  ملف  هئیـسنب ، ابایث  ایندـلا )
راشب ما  هتتا  رذع  مکلذ  یف  هل  دیزابا  نا  الا  اهرهظ : یف  بتک  اهبلقف و  رعـشلا ، لوقی  نمم  دیزوبا  نکی  مل  و  هیلا ، اهب  ثعب  هعقر و  یف 
لعجف هل ، ههابن  لجرل ال  هضرعت  یلع  مدـن  بضغ و  راشب  یلع  يرق  املف  ربصلا  اهدـعاس  ام  اهعماج و  اهبثاوف و  رمالا  هب  قاـض  دـق  و 

نب ورمع  فلخی  یناهبـصالا  نسحلا  نب  هللادبع  ناک  هیف : .ادبا و  اذه  لثم  هلفـس  ءاجهل  تضرعت  ال  لاق : مث  اظیغ  هسارب  طئاحلا  حطنی 
يذ ریغ  نم  ءرما  بطاخی  محف و  ریغ  نم  کنم  خفنی  مصتعملا  هفیلخلا  نا  دـیزی : نب  دـلاخ  یلا  بتکف  لئاسرلا ، ناوید  یلع  هدعـسم 
بتک مث  .باتکلا  لطبا  دادح و  هناک  قزلاب  خفنی  هفیلخلا  لعج  فیخـس ، طقاس  مالک  اذه  تایزلا : کلملادبع  نب  دـمحم  لاقف  .مهف 

.ناحجرب لیمت  ناصقنب و ال  یعست  ال  حجرالاف ، حجرالا  حبرالاف و  حبرالا  یلع  كرما  يرجت  تنا  رهاط : نب  هللادبع  یلا  تایزلا  نبا 
ناحجر علـسلا و  حـبر  هرکذـب  هراجتلا  نم  هتعانـص  یلا  هعوجر  یلع  لد  ام  ظفللا  هفاخـس  نم  رهظا  دـق  دـمحلا هللا  یناهبـصالا : لاقف 

درو ربخلا : یف  .هنم و  یناهبصالا  فصتنا  ام  عرسا  ام  لاق : مصتعملا و  کحضف  لاملا ، سار  نم  نارـسخلا  لیکلا و  ناصقن  نازیملا و 
نماثلا و لصفلا   ) نمم یتمعن و  داسح  ههج  نم  یلع  یلا  وتت  مومه  لاـق : کـل ؟ اـم  هل : لاـقف  ع )  ) داجـسلا یلع  بیئک  وه  يرهزلا و 

کناسل کیلع  ظفحا  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .ینظ  فلختف  هیلا  تنـسحا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -
سیلف هراذتعا ، كدنع  ناک  نا  هراکنا و  بولقلا  یلا  قبـسی  امب  ملکتت  نا  كایا  و  کسفنب ، بجعت  نا  كایا  و  کناوخا ، هب  کلمت 

ام رسیا  نم  هکاله  ناک  هیف  ام  لمکا  نم  هلقع  نکی  مل  نم  مالسلا :) هیلع   ) هل لاق  مث  .ارذع  هعسوت  نا  کنکمی  ارکن  هعمـست  نم  لک 
کبرت كدـلو و  هلزنمب  مهریغـص  كدـلاو و  هلزنمب  مهریبک  لعجتف  کتیب ، لها  هلزنمب  کنم  نیملـسملا  لعجت  نا  کیلع  ام  و  هیف ،

کل ضرع  نا  و  هرتس ؟ کتهت  نا  بحت  ءالوه  يا  و  هیلع ؟ وعدـت  نا  بحت  ءالوه  يا  و  هملظت ؟ نا  بحت  ءالوه  ياف  کیخا ، هلزنمب 
رغـصا ناک  نا  و  ینم ، ریخ  وهف  حـلاصلا  لمعلا  نامیالاب و  ینقبـس  لقف  کنم  ربکا  ناک  نا  رظناف  دـحا  یلع  الـضف  کـل  ناـب  سیلبا 

نا يرهز ! ای  .یکـشل  ینیقی  عدا  یلامف  هرما  نم  کش  یف  یبنذ و  نم  نیقی  یلع  انا  لقف  کبرت  ناک  نا  و  هنم ، رثکا  یبنذ  لقف  کنم 
اذا کناف  هتثدحا ، بنذـل  اذـه  لقف  کنع  اضابقنا  ءافج و  مهنم  تیار  نا  و  هب ، اوذـخا  لضف  اذـه  لقف  کنومظعی  نیملـسملا  تیار 
نم نوکی  ام  یلع  فساـت  مل  مهرب و  نم  نوکی  اـمب  تحرف  و  كوادـعا ، لـق  كواقدـصا و  رثک  کـشیع و  هللا  لهـس  کـلذ  تلعف 
نم هدـعب  مهیلع  سانلا  مرکا  و  اففعتم ، اینغتـسم  مهنع  ناک  اضئاف و  مهیلع  هریخ  ناک  نم  سانلا  یلع  سانلا  مرکا  نا  ملعا  .مهئافج و 
مل نم  و  مهیلع ، مرک  هنوبقتعی  امیف  مهمحازی  مل  نمف  لاومالا  نوبقتعی  ایندـلا  لها  امناف  اـجاتحم  مهیلا  ناـک  نا  اـففعتم و  مهنع  ناـک 

قدص و  داهتجالا ، عرولا و  هللا و  يوقتب  کیلع  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .مرکا و  زعا و  ناک  اهـضعب  نم  مهنکم  اهیف و  مهمحازی 
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و راوجلا ، نسح  قلخلا و  نسح  و  هنامالا ، ءادا  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ثیدـحلا
؟ دیرت نیا  هللادبع ! ای  یمذلا : هل  لاقف  ایمذ  مالسلا ) هیلع   ) یلع بحاص  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .مکتنـسلا و  ریغب  مکـسفنا  یلا  هاعد  اونوک 

.قیرطلا تکرت  دقف  لاق : .یلب  لاق : هفوکلا ؟ دیرا  تلق  تسلا  یمذلا : هل  لاقف  هعم ، ع )  ) لدع یمذلاب  قیرطلا  لدـع  املف  هفوکلا ، لاق :
اذکه هقراف ، اذا  ههینه  هاخا  لجرلا  عیشی  نا  هبحـصلا  نسح  مامت  نم  لاق : کلذ ؟ تملع  دق  یعم و  تلدع  ملف  لاق : .تملع  دق  لاقف 

یلع عم  یمذلا  عجرف  کنید ، یلع  ینا  كدهـشا  انا  و  همیرکلا ، هلاعفال  هعبت  نم  هعبت  امنا  مرج  ال  مکیبن ، رما  اذـکه  لاقف ، .انیبن  انرما 
یلع یما  یبا و  نا  اینارـصن و  تنک  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلل تلق  مـیهاربا  نـب  اـیرکز  نـع  .ملـسا و  هـفرع  اـملف  مالـسلا ) هـیلع  )

.هنوسمی ال و ال  تلق : ریزنخلا ؟ محل  نولکاـی  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق .مهتینآ  یف  لـکآ  مهعم و  نوکا  رـصبلا  هفوفکم  یما  هینارـصنلا و 
، کلذـب هرما  هماما  نا  اهربخاف  هتلاسف  ینارـصن ، وه  لعفی و  ناک  ام  یلع  اهرب  یف  داز  هنا  رکذ  مث  اهربف ، کما  رظنا  و  ساب ، ال  لاقف :

.تملساف

هینغم

وا هظعوملا  هذـه  خـلا ..) کسفنل  بحت  ام  كریغل  ببحاف  : ) ینعملا .كدـشر  كدـصق : .لوقعلا و  بابلالا : .ضرملا و  هفالا : هغللا :
و ملعا - امیف  هیدوهیلا - ادع  ام  نایدلا  یف  یتش  تارابعب  اهدجت  و  نورقب ، دالیملا  لبق  ام  یلا  اهخیرات  عجری  همیدق ، هعئاش و  هیصولا 

هلیط ناسنالا  لمعل  هدـعاق  نوکت  هدـحاو  هملک  نم  له  لاوسلا : اذـه  هیلا  هجو  ماع 551 - دلو  سویـشوفنوک - هذمالت  دحا  نا  يور 
ام هل  هرکا  و  کسفنل ، بحت  ام  كریغل  ببحا  نع  ناث  ریبعت  اذه  .کب و  اوعنـصی  نا  مهدیرت  ام ال  نیرخالاب  عنـصت  ال  لاقف : هتایح .؟

هیناسنالا و هوخـالا و  هاـنعم  بحلا  نـال  ساـنلا ، عیمجل  یهف  ناـک  اـیا  ..هیبهذـلا و  هملکلا  هذـهب  قطن  نم  لوا  فرعن  ـال  .اـهل و  هرکت 
برحلا و الا  هیهارکلل  ینعم  اضیا ال  و  بح ، الب  هایحل  ینعم  و ال  هایحلا ، میقتـست  بحلاب  و  حاجنلا ، هوقلا و و  نماـضتلا و  لـفاکتلا و 

عمتجملل ماق  و ال  هرـسالا ، هایح  تمظتنا  ام  هالول  و  لئاضفلا ، ریخلا و  ردـصم  بحلا  لاق : نم  قدـص  و  فلختلا ، لشفلا و  قاقـشلا و 
، بحلا اهب  یحوی  هیریخلا  هایحلا  هملکلا : هذهب  قالخالا  یف  یبهذم  صلخلا  لسار : دنارترب  اق  .بحنل و  انقلخ  هللا  نا  رخآ : لاق  ءانب و 

يدـتعی يذـلا  نا  و  بحلا ، هیرظن  یلع  زکتری  هکولـس ، ناسنالا و  لاعفا  نم  مرحم  وا  بجاو  لک  نا  اذـه  ینعم  .هفرعملا و  اهیدـهت  و 
عم هلثم  مدـقت  ملعت ) ام ال  لقت  ـال  و   ) .دودـللا هیناـسنالا  ودـع  رـساک و  شحو  وه  هسفنل  ههرکی  اـمب  مهلماـعی  و  ساـنلا ، قوقح  یلع 

ملعلا نم  ظحلا  لیلق  وه  وا  هل ، ملع  ال  کنع : لیق  ول  یتح و  يا  ( ملع ام  لق  نا  و   ) تاذلاب هیصولا  هذه  نم  هرقفلا 3  یف  حرشلا 

هدبع

مهل مدقت  امم  دیزا  مهنم  بلطت  کلذب و ال  ضراف  مهلماعت  ام  لثمب  كولماع  اذا  کسفن : نم  مهل  … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

و يدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  هچنآ  دنـسپب  يرگید  يارب  سپ  هد ، رارق  وزارت  ار  دوخ  تسا  يرگید  وت و  نیب  هچنآ  رد  نم ، كرـسپ  يا 
تسود هکنانچ  نک  یکین  و  دوش ، متس  وت  هب  یهاوخ  یمن  هکنانچ  نکم  متـس  و  یهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  هچنآ  يرگید  يارب  هاوخن 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2563 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هچنآ  هب  شاب  دونـشخ  یـضار و  مدرم  زا  و  يرادنپ ، تشز  يرگید  زا  هک  ار  هچنآ  دوخ  زا  ناد  تشز  و  دوش ، یکین  وت  هب  يراد 
يرادن تسود  هچنآ  و  دشاب ، كدـنا  تا  هتـسناد  هچ  رگا  وگم و  یناد  یمن  هچنآ  و  دوخ ، بناج  زا  اهنآ  يارب  يوش  یم  دونـشخ  وت 

.وگم دوش  هتفگ  تیارب 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

یلع مزلی  کلذـک  اهمیق ، اهیواست و  فرعیف  ءایـشالا  نازیملاب  نزوی  امکف  كریغ ) نیب  کنیب و  اـمیف  اـنازیم  کـسفن  لـعجا  ینب  اـی  )
بحت ام  كریغل  ببحاف   ) يواـستلاب نینثـالا  یطعیف  هریغ ، رخـالا  و  هسفن ، امهدـحا  نیـصخش  نیب  دـیاحمک  هتاذ  لـعجی  نا  ناـسنالا 

يا ملظت ) نا  بحت  امک ال  ادـحا  ملظت ) و ال   ) مثالا رـشلا و  عاونا  نم  کسفنل  يا  اهل ) هرکت  ام  هل  هرکا  و   ) .ریخلا عاونا  نم  کسفنل )
رظنب هرظنا  يا  کسفن ) نم  حبقتـسا  و   ) کیلا سانلا  نسحی  يا  کیلا ) نسحی  نا  بحت  امک   ) سانلا یلا  نسحا ) و   ) سانلا کـملظی 

امک ال ملعت ) ام  لق  نا  و   ) یش نع  تلاس  اذا  ملعت ) ام ال  لقت  و ال   ) هئیـسلا و لامعالا  نم  كریغ ) نم  حبقتـست  ام   ) هناه الا  هیارزلا و 
و هبشا ، ام  ءازهستالا و  بسلا و  نم  کل ) لاقی  نا  بحت  ام ال  لقت  و ال   ) لاوئسلا نع  کباوج  یف  نوملعی ، ام ال  کل  لاقی  نا  بحت 

.رومالا لکشا  نم  هب  لمعلا  و  ریخ ، لکل  هفلالا و  عامتجالل و  هبجوملا  نیزاوملا  بجعا  نم  مالسلا  هیلع  مامالا  هرکذ  ام 

يوسوم

امک ال ملظت  و ال  اهل ، هرکت  ام  هل  هارکا  کسفنل و  بحت  ام  كریغل  ببحاف  كریغ ، نیب  کنیب و  امیف  اـنازیم  کـسفن  لـعجا  ینب  اـی  )
هاضرت امب  سانلا  نم  ضرا  و  كریغ ، نم  هحبقتـست  ام  کسفن  نم  حبقتـسا  و  کیلا ، نسحی  نا  بحت  اـمک  نسحا  و  ملظت ، نا  بحت 

لک اهعضی  نا  بجی  هیوبرت  هدعاق  هذه  کل ) لاقی  نا  بحت  ام ال  لقت  و ال  میلعت ، ام  لق  نا  و  ملعت ، ام ال  لقت  و ال  کسفن ، نم  مهل 
یف اهنم  قلطنی  هلخد و  یف  اهلولدـم  قمعتی  یتح  موی  لک  یف  هررکی  اهیلا و  رظنلا  میدـی  یقبی  بهذـلا و  ءامب  هبوتکم  حول  یف  ناسنا 
دق هفینع  تازه  یلا  نایحالا  رثکا  یف  ضرعتت  بارطـضالا و  نم  ریثکلا  اهبوشی  ناسنالا  هیخاـب  ناـسنالا  هقـالع  نا  هلمع …  هکولس و 

، اهارع ککفتف  هبحملا  طباور  یلع  و  اهلصفتف ، یبرقلا  تالص  یلع  یتات 

نوکت ثادحالا  لکاشملا و  نم  اریثک  نا  ماثولا …  دولا و  لبح  دـسفی  و  ءادـعب ، یلا  ءابرقالا  ءادـعا و  یلا  بابحالا  لوحتی  اذـکه  و 
لوقلا و یف  فاصنالا  مدـع  نا  .مهیلا  هنودوی  ام ال  مهریغ  نم  نوبلطی  ثیح  مهل ، مسر  امع  مهزواجت  سانلا و  فاـصنا  مدـعل  هجیتن 

بلطت کنا  .نیرخالا  هاجتا  ناسنا  لک  اهیلع  نوکی  نا  بجی  یتلا  همیلسلا  هحیحصلا  يورلا  بجحیف  هوخالا  نیب  رابغلا  ریثی  ملعلا  یف 
کنا .لثملاب  مهلماعت  نا  کسفن  فکلت  کنکل ال  و  هعاطلا ، ءالولا و  ضوزف  کل  اومدـقی  كوردـقی و  كومرتحی و  نا  سانلا  نم 
عربتت کنا ال  هیصعم ، لک  لب  اطخ  لک  کنم  اولبقتی  نا  مهیلع  ضرفت  نکل  و  اطخ ، وا  مهنم  هئیس  هرداب  یندال  مههوجو  یف  خرـصت 

وا کنم  بلط  نود  کجئاوح  ءاضقب  اوعربتی  نا  مهیلع  ضرفت  کنا  ریغ  کنم ، اهوبلط  اذا  اهءاضق  لواحت  ـال  لـب  مهجئاوح  ءاـضقب 
هعرـسب و کبلط  اوبلی  نا  مهیلع  بجو  کلذ  تبلط  تنا  ول  نکل  و  تلخب ، تعنم و  انید ، وا  هیراع  کنم  دحا  بلط  اذا  ءاعدتـسا … 
یسلا ء قلطنملا  اذه  نم  و  کنیع …  یف  عذجلا  یـسنت  كریغ و  نیع  یف  هشقلا  يرت  لاقی : امک  کنا  کیلاود  اذکه  .ءاطبا و  نود 

بولقلا یلتمت ء  لـکاشملا و  اـشنت  مهیطعت ، اـمم  رثکا  مهنم  ذـخات  نا  دـیرت  و  مهیلا ، يدوت  اـمم  رثکا  ساـنلا  نم  بلطت  کـنوک  نم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2564 

http://www.ghaemiyeh.com


نم مهفصنت  مل  کنا  داقحالاب … 

هـضرعاف هتلبق  ناف  یلع  رمالا  تضرع  کنا  ولف  کسفنل …  یـضرت  امب  مهل  ضرت  مل  و  کسفنل ، بحت  اـم  مهل  بحت  مل  کـسفن و 
اونـسحی نا  بحت  امک  مهیلا  نسحا  کسفنل و  ههرکت  ام  مهل  هرکا  .کسفنل  هتـضفر  امک  مهیلع  هضرع  ضقراف  الا  و  نیرخـالا ، یلع 
هیـضترت ام  لکف  .اهلک  رومالا  هب  نزوی  انازیم  هسفن  لعجی  نا  یه  هیلـصا و  هدحاو  هدـعاق  تحت  جردـنت  دارفالا  رئاس  اذـکه  .کیلا و 

ناک اذا  و  هریغ ، ملظیلف  اـعطق - هبحی  ـال  وه  و  هسفنل - ملظلا  بحا  اذاـف  .مهل  هلبقی  نیرخـالا و  یلع  هضرعی  نا  هل  زوجی  هلبقت  هسفن و 
نم اریثک  سانلا  یلع  رفوت  هدعاق  اهنا  نیرخالل …  هیضتریلف  هسفنل  هیضتری  ناک  اذا  نیرخالا و  نم  هحبقتسیلف  ارما  هسفن  نم  حبقتـسی 

اهیلع ثحلا  یف  هریثکلا  ثیداحالا  تدرو  هدعاق  اهنا  .صالخالا  بحلا و  ءاودهلا و  هعدلا و  نوشیعی  مهلعجت  باعتالا و  تاقشملا و 
دیری وهوز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - یلا  یبارعا  ءاج  - 1 ددصلا …  اذه  یف  عئاورلا  کلت  نم  هقاب  هذه  اهلالظ و  تحت  شیعلا  و 

مهیلا و هتاف  کیلا  سانلا  هیتای  نا  تببحا  ام  لاقف : .هنجلا  هب  لخدا  المع  ینملع  هللا  لوسر  ای  لاـقف : هلتحار  زرغب  ذـخاف  هتاوزغ  ضعب 
لج زع و  هللا  یحوا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  .هلحارلا 2 - لیبس  لخ  مهیلا ، هتات  الف  کیلا  سانلا  هیتای  نا  تهرک  ام 

ینیب و امیف  هدحاو  کل و  هدـحاو  یل و  هدـحاو  لاق : نه .؟ ام  بر و  ای  لاق : .تاملک  عبرا  یف  مالکلا  کل  عمجاس  ینا  ع )  ) مدآ یلا 
اما و  ائیـش ، یب  كرـشت  و ال  یندـبعتف ، یل  یتلا  اما  لاق : نهملعا .؟ یتح  یل  نهنیب  لاق  سانلا …  نیب  کنیب و  اـمیف  هدـحاو  کـنیب و 
نیب کنیب و  یتلا  اما  و  هباجالا ، یلع  ءاعدـلا و  کیلعف  کنیب  ینیب و  یتلا  اـما  و  هیلا ، نوکت  اـم  جوحا  کـلمعب  کـیزجاف  کـل  یتلا 

نم لاصخ  هثالث  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  .کسفنل 3 - هرکت  ام  مهل  هکرت  کسفنل و  یضرت  ام  سانلل  یـضرتف  سانلا 
مدـقی مل  لجر  و  مهلئاس ، وه  ام  هسفن  نم  سانلا  یطعا  لجر  هلظ ، الا  لـظ  ـال  موی  هللا  شرع  لـظ  یف  ناـک  نهنم  هدـحاو  وا  هیف  نک 

هناف ال هسفن ، نع  بیعلا  کلذ  یفنی  یتح  بیعب  ملسملا  هاخا  بعی  مل  لجر  و  یضر ، کلذ هللا  نا  ملعی  یتح  الجر  رخوی  مل  الجر و 
.سانلا نع  هسفنب  الغش  ءرملا  یفک  .بیع و  هل  ادب  الا  ابیع  اهنم  یفنی 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ُّبُِحت َال  اَمَک  ِْملْظَت  َال  ،َو  اََهل ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  ،َو  َکِسْفَِنل ُّبُِحت  اَم  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  ، َكِْریَغ َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  ًاناَزیِم  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َّیَُنب  اَی 
ْنِم ْمَُهل  ُهاَضْرَت  اَِمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َو  َكِْریَغ ، ْنِم  ُهُِحبْقَتْسَت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْسا  ،َو  َْکَیلِإ َنَسُْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأ  ،َو  َمَلُْظت ْنَأ 

.ََکل َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحت  َال  اَم  ْلُقَت  َال  ُمَْلعَت َو  اَم  َّلَق  ْنِإ  ،َو  ُمَْلعَت َال  اَم  ْلُقَت  َال  ،َو  َکِسْفَن

همجرت

تـسود دوخ  يارب  هک  راد  تسود  ار  يزیچ  نارگید  يارب.هد  رارق  نارگید  دوخ و  نیب  تواضق  سایقم  رایعم و  ار  نتـشیوخ  مرـسپ !
متـس وت  هب  يرادـن  تسود  هک  هنوـگ  ناـمه  نکن  متـس  نارگید  هب.يدنـسپ  یمن  دوـخ  يارب  ار  هچنآ  دنـسپن  اـهنآ  يارب  يراد و  یم 
تشز زین  تدوخ  يارب  يرمـش  یم  حیبق  نارگید  يارب  ار  هچنآ.دوش  یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  نانچ  نک  یکین  نارگید  هب.دوش 

یم هچنآ  هچ  رگا  ، وگم یناد  یمن  هک  ار  هچنآ.يوش  یم  یـضار  ناـنآ  يوس  زا  دوخ  يارب  هچنآ  هب  وـش  یـضار  مدرم  يارب  و.راـمش 
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.وگم نارگید  هرابرد  ، دنیوگب وت  هرابرد  يرادن  تسود  ار  هچنآ  ،و  دشاب كدنا  یناد 

نارگید شیوخ و  عفانم  يرگن  ناسکی  ریسفت : حرش و 

یم هدرک  هراـشا  یناـسنا  قـالخا  لوـصا  نیرت  مـهم  زا  یکی  هـب  تـسخن  شراـبرپ  هماـن  ّتیـصو  زا  هرقف  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
تواضق سایقم  رایعم و  ار  نتشیوخ  مرسپ  :» دیامرف

(. َكِْریَغ َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  ًاناَزیِم  َکَسْفَن  ْلَعْجا  َّیَُنب  اَی  ( ؛» هد رارق  نارگید  دوخ و  نایم 

مه ربارب  رد  ًاقیقد  هفک  ود  هک  دش  یم  لصاح  یتروص  رد  نآ  اب  حیحـص  ندرک  نزو  دوب و  هفک  ود  ياراد  ًالومعم  یتنـس  ياهوزارت 
يارب هک  ار  يزیچ  ره  یهاوخب و  مه  نارگید  يارب  یهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچ  ره  دـیاب  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نخـس  نیا.دریگ  رارق 

.دریگ رارق  مه  ربارب  رد  وزارت  هفک  ود  ات  يرادم  اور  مه  نارگید  يارب  يراد  یمن  اور  دوخ 

: دنک یم  نایب  ار  نآ  فلتخم  ياه  هبنج  ، هلمج تفه  رد  هتخادرپ و  یقالخا  مهم  لصا  نیا  حرش  هب  هاگ  نآ 

ار هچنآ  دنـسپن  اـهنآ  يارب  يراد و  یم  تسود  دوـخ  يارب  هک  راد  تسود  ار  يزیچ  نارگید  يارب  :» دـیامرف یم  مود  لّوا و  هلمج  رد 
(. اََهل ُهَرْکَت  اَم  َُهل  ْهَرْکا  ،َو  َکِسْفَِنل ُّبُِحت  اَم  َكِْریَِغل  ِْببْحَأَف  ( ؛» يدنسپ یمن  دوخ  يارب 

ْنَأ ُّبُِحت  اـَل  اَـمَک  ِْملْظَت  اـَل  َو  ( ؛» دوش متـس  وت  هب  يرادـن  تسود  هک  هنوگ  ناـمه  نکن  متـس  نارگید  هب  :» دـیامرف یم  موس  شخب  رد 
(. َمَلُْظت

َنَـسُْحی ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأ  َو  ( ؛» دوش یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  نک  یکین  نارگید  هب  :» دیازفا یم  مراهچ  هرقف  رد 
(. َْکَیلِإ

اَم َکِـسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـسا  َو  ( ؛» رامـش تشز  زین  تدوـخ  يارب  يرمـش  یم  حـیبق  نارگید  يارب  ار  هـچنآ  :» دـیامرف یم  مـجنپ  هـلمج  رد 
(. َكِْریَغ ْنِم  ُهُِحبْقَتْسَت 

اَِمب ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َو  ( ؛» يوش یم  یضار  نانآ  يوس  زا  دوخ  يارب  هچنآ  هب  وش  یـضار  مدرم  يارب  و  :» دیازفا یم  مشـش  تمـسق  رد 
(. َکِسْفَن ْنِم  ْمَُهل  ُهاَضْرَت 

يرادن تسود  ار  هچنآ  دشاب و  كدنا  یناد  یم  هچنآ  هچ  رگا  وگم  یناد  یمن  هک  ار  هچنآ  :» دیامرف یم  روتـسد  نیمتفه  رد  ماجنارس 
(. ََکل َلاَُقی  ْنَأ  ُّبُِحت  َال  اَم  ْلُقَت  َال  ،َو  ُمَْلعَت اَم  َّلَق  ْنِإ  ُمَْلعَت َو  َال  اَم  ْلُقَت  َال  َو  ( ؛» وگم نارگید  هرابرد  ، دنیوگب وت  هرابرد 

وت هب  ای  دننک  تبیغ  وت  زا  مدرم  يرادن  تسود  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  هب  هراشا 

تبیغ زین  وت  ، دنیوگن دوش  ترطاخ  یگدرزآ  بابـسا  هک  يرگید  نانخـس  ای  دننک  دای  ار  وت  دنـسپان  تشز و  باقلا  اب  ای  دننز  تمهت 
.نکم هدرزآ  ار  نارگید  رطاخ  راد  شین  نانخس  اب  راذگم و  یسک  رب  تشز  باقلا  نزن و  تمهت  یسک  هب  نکم و  نارگید 
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يا هعماج  ره  رد  هدرمـش  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هناگ  تفه  ياه  گرب  خاش و  اب  یقـالخا  مهم  لـصا  نیا  رگا  یتسار  هب 
ّتبحم.دسر یم  لقادح  هب  ییاضق  ياه  هدنورپ  اه و  شکمشک  اه و  عازن  دنکفا و  یم  هیاس  نآ  رب  تینما  افص و  حلص و  ، دوش هدایپ 

دوش یم  یشان  اجنآ  زا  یعامتجا  تالکـشم  همه  اریز  دسر  یم  یلعا  دح  هب  يراکمه  نواعت و  دنز و  یم  جوم  نآ  رد  تیمیمـص  و 
اهنآ هرابرد  نارگید  دنراد  راظتنا  دنـشیدنا و  یم  دوخ  شمارآ  شیاسآ و  هب  اهنت  دنهاوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  یهورگ  هک 

ای دـنهد و  ماجنا  نارگید  هراب  رد  دنتـساوخ  هچ  ره  ، دنـشاب دازآ  ناشدوخ  یلو  ؛ دـنیوگن فالخ  رب  ینخـس  دـننکن و  یمتـس  نیرتمک 
دح ناهاوخ  ناشدوخ  يارب  ناشدوخ ، هزادـنا  هب  هن  یلو  ؛ دنـشاب لئاق  یـشزرا  نارگید  شمارآ  وربآ و  تیثیح و  عفاـنم و  يارب  هکنیا 

.لقا دح  نارگید  يارب  دنشاب و  رثکا 

دنچ ره  ، تسا هدشن  هدید  یگدرتسگ  نیا  هب  سک  چیه  مالک  رد  هدومرف  نایب  یقالخا  لصا  نیا  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هچنآ 
رد یلامجا  روط  هب  - الوم مالک  زا  شخب  نیمه  ریـسفت  رد  شا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب  - لـصا نیا  ياـه  هشیر 

.تسا هتشاد  دوجو  هتشذگ 

نآ رد  هدیمهف  ياه  ناسنا  همه  دشاب  هچ  ره  یلو  هدرک  نایب  ار  ییالط  نخس  نیا  راب  نیتسخن  یسک  هچ  میناد  یمن  ام  :» دیوگ یم  وا 
یمن لصاح  ّتبحم  نودـب  ، يزوریپ تردـق و  رگیدـکی و  اب  اـه  ناـسنا  لـماعت  ّتیناـسنا و  يردارب و  ياـنعم  اریز  ، دـنراد رظن  قاـفتا 
گنج زج  تسا  تهارک  ترفن و  هک  ّتبحم  لباقم  هطقن  تشاد و  دهاوخن  یموهفم  دبای و  یمن  ناماس  ّتبحم  نودـب  یگدـنز.دوش 

. { ،ج ص 3،502 هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1 «. } تشاد دهاوخن  يا  هجیتن  یتسس  ییادج و  و 

دراو یثیدح  رد  ؛ تسا هدومرف  نایب  ار  لصا  نیا  ییابیز  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راب  نیلوا  زین  مالـسا  تامیلعت  رد 
باکر دـمآ و  یبرع  درم  ، تفر یم  تاوزغ  زا  یکی  يوس  هب  دوب و  بکرم  رب  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـش 

نآ اب  هک  زومایب  نم  هب  یلمع  ؛ هنجلا هب  لخدا  المع  ینملع  هّللا  لوسر  ای  :» درک ضرع  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بکرم 
ِّلَخ ْمِْهَیلِإ  ِِهتْأَت  اَلَف  َْکَیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَی  ْنَأ  َتْهِرَک  اَم  ْمِْهَیلِإ َو  ِِهتْأَـف  َکـَْیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  اَـم  :» دومرف ربماـبپ  « موش تشهب  دراو 

ماجنا وت  هب  تبـسن  يرادن  تسود  ار  هچنآو  هد  ماجنا  نانآ  هرابرد  دـنهد  ماجنا  وت  هرابرد  مدرم  يراد  تسود  ار  هچنآ  ؛ ِهَلِحاَّرلا َلِیبَس 
و فاصنالا  باب  ،ج 2،ص 146، یفاک ( . 1 «. } نکاهر ار  بکرم  متفگ ) هک  تسا  نیمه  بلطم   ) هدـن ماـجنا  ناـنآ  هب  تبـسن  دـنهد 

. { ،ح 10 لدعلا

درک ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  شیرق  زا  یناوج  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تالاح  رد  يرگید  ثیدح  رد 
مارآ : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.ینز  یم  یتشز  فرح  هچ  : دندز دایرف  وا  رب  باحـصا  موش ؟ انز  بکترم  نم  یهد  یم  هزاجا 

وت رهاوخ  رتخد و  اب  ای  دنک و  انز  وت  ردام  اب  یسک  يراد  تسود  ایآ  : دومرف وا  هب  دعب  دیایب  کیدزن  هک  درک  هراشا  ناوج  هب  دیشاب و 
....ای و 

.تسین یضار  رما  نیا  هب  سک  چیه  متسین و  یضار  زگره  : درک ضرع  ناوج 

.دندنبیاپ تخس  دوخ  سومان  ظفح  هب  تبسن  ادخ  ناگدنب  همه  تسا و  هنوگ  نیمه  زین  یتفگ  ار  هچ  نآ  : دومرف
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شبلق شخبب و  ار  شهانگ  ادنوادخ  ؛ ُهَجْرَف ْنِّصَح  ُهَْبلَق  َرِّهَط  هَْبنَذ َو  رِفْغا  َّمُهَّللا  :» دومرف دراذگ و  وا  هنیـس  رب  ار  كرابم  تسد  هاگ  نآ 
عمجم ( . 2  } .دـیدن يا  هناگیب  نز  دزن  ار  ناوج  نآ  سک  چـیه  ارجام  نیا  زا  دـعب  « راد هاگن  اه  یگدولآ  زا  ار  شناماد  نک و  كاپ  ار 

یلـص ربمایپ  یقالخا  لیاضف  لصف  رد  لامآلا  یهتنم  باتک  رد  زین  یمق  ثدحم  موحرم  ار  ثیدح  نیا  ،ج 1،ص 129. یمثیه دئاوزلا 
 { .تسا هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا 

یناد یمن  ار  هچنآ  :» دـیامرف یم  ًاتمدـقم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، الاب ياه  هلمج  زا  هلمج  نیمتفه  رد  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
یناد یمن  هچنآ  رد  نک و  تعانق  نامه  هب  ، تسا دودـحم  وت  تاـمولعم  رگا  هکنیا  هب  هراـشا  « دـشاب مک  یناد  یم  هچنآ  دـنچ  ره  ، وگن

.دشک یم  اطخ  فالخ و  ياه  هاگترپ  رب  ار  وت  هک  نکم  تلاخد 

مهدزناش شخب 

همان نتم 

َعْساَف ، ِباَْبلَْألا ُهَفآ  ،َو  ِباَوَّصلا ُّدِض  َباَجْعِْإلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

397 ص :
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.َکِّبَِرل ُنوُکَت  اَم  َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإ  ،َو  َكِْریَِغل ًانِزاَخ  ْنُکَت  َال  ،َو  َکِحْدَک ِیف 

اه همجرت 

یتشد

رکف رد  و  شاب ، هتـشاد  یگدـنز  رد  ار  شـشوک  تیاـهن  تسا ، لـقع  تفآ  و  یتسار ، فلاـخم  رورغ ، ینیب و  گرزب  دوخ  هک  نادـب 
 . شاب رت  عضاخ  ینتورف  ره  زا  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدش ، تیاده  تسار  هار  هب  هک  هاگنآ  شابم ، نارگید  يارب  يزاس  هریخذ 

يدیهش

، وشم يرگید  روجنگ  شوکب و  تخـس  سپ  .دناسر  نایز  ار  اهدرخ  و  دنادرگب ، تسار  هار  زا  ار  یمدآ - يدنـسپ - دوخ  هک  نادب  و 
- . ور وا  تعاط  هار  هب  و  شاب - نتورف  ار  تراگدرورپ  یناوت  هک  نادنچ  یتفای  شیوخ  هار  نوچ  و 

یلیبدرا

سپ دوخ  ریغ  يارب  زا  راد  هنیزخ  شابم  دوخ و  جنر  تسد  رد  نک  یعـس  سپ  اهلقع  تفآ  تساهباوص و  دض  اهنیب  دوخ  هک  نادـب  و 
دوخ راگدرورپ  يارب  یشاب  یم  هچنآ  رت  عضاخ  شاب  سپ  هنایم  هار  يوسب  يدش  هدومن  هار  وت  نوچ 

یتیآ

هار نوچ  .شاـبم و  نارگید  روجنگ  یلو  شوـکب ، تخـس  .یمدآ  درخ  تفآ  تسا و  باوـص  هار  فـالخ  يدنـسپدوخ ، هک  نادـب  و 
.شاب عشاخ  رتشیب  تراگدرورپ  هاگشیپ  هب  یتفای ، شیوخ 

نایراصنا

ثراو راد  هنازخ  يدام  روما  رد  ،و  ناسرب تیاهن  هب  ار  تشـشوک  سپ.تساهدرخ  تفآ  باوص و  ّدـض  يدنـسپدوخ  هک  شاب  هاـگآ 
 . شاب نتورف  تدش  هب  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدش  تیاده  تسار  هار  هب  هاگره.وشم 

حورش

يدنوار

یعسلا لمعلا و  حدکلا : .بجعلا و  مسالا  و  هسفنب ، هیارب و  بجعم  وهف  هسفنب  نالف  بجعا  و  اباجعا ، هنسحب  رمالا  اذه  ینبجعا  لاقی :
یف یعـسلا  حدـکلا : .المع و  لماع  ایعـس و  عاس  يا  حداک  کنا  یلاعت  هلوق  هنم  و  دـکی ، يا  اذـک  یف  حدـکی  وه  لاـقی : بسکلا ، و 

.اعوشخ رثکالا  عشخالا : .میقتسملا و  قیرطلا  دصقلا : .بعت و  حدک ، .هرخالل و  وا  ناک  ایندلل  لمعلا 
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يردیک

.كریغ اهب  عفتنی  الاوما  عمجت  يا ال  كریغل : انزاخ  نکت  و ال 

مثیم نبا 

راد هنازخ  شاب و  شـالت  رد  تشاـعم ) يارب  اـی   ) تعاـط بسک  رد  سپ  تساـهدرخ ، تفآ  قح و  فـالخ  رب  یهاوخدوخ  هک  نادـب 
.تراگدرورپ يارب  شاب  درف  نیرتعضاخ  نتورف و  يدش ، لئان  تفده  هب  هک  یماگنه  و  شابم ، نارگید 

زا تسا  تراـبع  قح  نوچ  .تسا  قـح  فـالخ  نآ  هک  لـیلد  نیا  هب  دـنک ، اـهر  ار  یهاوـخدوخ  اـت  تسا  هداد  رادـشه  وا  هب  متـشه :
قح لباقم  هطقن ي  یهاوخدوخ  تساوران ، تسپ و  قالخا  هلمج ي  زا  یهاوخدوخ  و  قالخا ، مراکم  نتـشاد  اب  ادخ  هار  رد  تکرح 

نیرتگرزب زا  نآ  اریز  تسا ، لوقع  هشیدنا و  تفآ  یهاوخدوخ  هک  نیا  لیلد  هب  مه  تسا و  تلیـضف  دـض  هک  یتسپ  ره  دـننام  تسا 
تکاله ثعاب  زیچ  هس  تسا : هدومرف  هراشا  ص )  ) ربماـیپ هک  يروط  ناـمه  تسا ، لـقع  هدـننکدوبان ي  ياـهتفآ  درخ و  ياـهیرامیب 

دشوکب و تعاط  بسک  رد  تسا  راوازس  ینعی  .دنک  ششوک  شالت و  دوخ  بسک  رد  مهن : .ناسنا  ینیبدوخ  دومرف : هک  نیا  ات  تسا 
.دنک قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  تسا  هتسیاش  هکنیا  تسا و  لام  ندروآ  تسد  هب  حدک  زا  دوصقم  .دنا  هتفگ  یضعب 

، دـشاب دوخ  راگدرورپ  هب  تبـسن  درف  نیرتعـشاخ  دـیامرف  یم  تیادـه  دـشر  لاـمک و  يوس  هب  ار  وا  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  مهد :
هتخاس ایهم  قالخا  مراکم  زا  وا  هک  هچنآ  مامت  رد  تسا  یلاعت  قح  ریسم  زا  یهاگآ  نامه  لامک ، دشر و  هب  تیاده  هک  نآ  حیضوت 

هک تساجنآ  تسا و  یگرزب  لـالج و  هب  هجوت  مزلتـسم  دـناسر  یم  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  هار  نآ  زا  نتفر  هک  یهار  زا  یهاـگآ  تسا و 
.ءاملعلا هدابع  نم  هللا  شخی  امنا  هکرابم ي  هیآ  لیلد  هب  دوش  یم  لصاح  لماک  تیشخ  یعقاو و  عوشخ  عضاوت و 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

، تسا اه  یتسار  اهباوص و  دض  اه  ینیب  دوخ  اه و  یـشکندرگ  هک  باوصلا ) دض  باجعالا  نا   ) دنمجرا دنزرف  يا  نادـب  و  ملعا ) (و 
هک تسا  يا  هیناسفن  ضارما  زا  هکنآ  هطـساو  هب  تسا  اه  لقع  رـضم  و  بابلالا ) هفا  و   ) لیاضف زا  نیا  تسا و  لـیاذر  زا  نآ  هک  اریز 
رد يامن  ششوک  دوخ و  تسد  جنر  رد  نک  یعس  سپ  کحدک ) یف  عساف   ) هیدبا تکاله  دح  رـس  هب  تسا  دوخ  بحاص  هدنناسر 

ییامن عمج  قافنا و  رد  يزرو  لخب  هک  قیرط  نیا  هب  دوخ  ریغ  يارب  زا  راد  هنیزخ  شاـبم  و  كریغل ) اـنزاخ  نکت  ـال  و   ) دوخ بسک 
طارفا تمس  زا  تسا  اربم  هک  هنایم  هار  يوس  هب  كدصقل )  ) يدش هدومن  هار  وت  هک  هاگره  سپ  تیده ) تنا  اذاف   ) وا يارب  ار  لاوما 

دوخ راگدرورپ  يارب  یشاب  یم  هچنآ  نیرت  عضاخ  شاب  سپ  کبرل ) نوکت  ام  عشخا  نکف   ) طیرفت و 

یلمآ

ینیوزق
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يورم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  باـبلا  لوقع و  تفآ  تسا و  باوص  دـض  يدنـسپدوخ  ینیبدوخ و  هکنیا  نادـب  و 
یصرح لخب و  وا  نید  رد  تسا  صخش  هدننک  كاله  زیچ  هس  هسفنب  ءرملا  باجعا  عبتم و  يوه  عاطم و  حش  تاکلهم : ثالث  تسا 

ار وا  دـیآ  شوخ  ینعی  دوخ  سفنب  صخـش  ینیبدوـخ  دوـش و  هدرک  تعباـتم  هک  یـسفن  شهاوـخ  يوـه  دوـش و  هدرک  تعاـط  هک 
دـید و ار  دوـخ  هک  سک  مدـیدن  یماـظن  خیـش  یمارگ  میکح  تسا : هـتفگ  باوـص  هـچ  ددرگ و  ناداـش  نازاـن و  دوـخب  شدوـخ و 

امن یعس  نآ  عمج  رد  زودنیب و  تاعاط  ینعی  دوخ  بسک  رد  نک  یعـس  سپ  تسر  دوخ  مشچ  زا  وا  هک  سک  نآ  کنخ  تسکـشب 
لام عمج  رد  شابم  نک و  قافنا  یبقع  يارـس  يارب  ادـخ و  هار  رد  رادرب و  دوخ  بیـصن  لام  زا  يزودـنا  یم  هچنآ  هک  ینعم  نیاب  ای 
شاب سپ  ریخ  لاصخ  قح و  کلـسم  تسار و  هارب  یتفای  تیاده  هاگ  ره  يراذگب و  نارگید  يارب  يرادـهگن و  هک  دوخ  ریغ  نزاخ 

یـشاخ و یلاعت  وا  يایربک  شیپ  تفای  دادـس  تیادـه و  قیفوت  هک  دـبع  ره  شیوخ  يادـخ  يارب  زا  یـشاب  هک  تالاح  نیرت  عشاـخ 
تسا ماقم  نیا  زا  دوش و  للذتم  عضاخ و  وا  توکلم  تمظع و  رد  لمات  دزن  تفات  يو  رب  قح  تفرعم  رون  هک  لد  ره  دررگ و  عشاخ 

 … ( ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا   ) یلاعت هناحبس و  قح  هلوق 

یجیهال

نکف كدـصقل  تیدـه  تنا  اذا  كریغل و  انزاخ  نکت  کحدـک و ال  یف  عساف  باـبلالا ، هفآ  باوصلا و  دـض  باـجعالا  نا  ملعا  «و 
.کبرل نوکت  ام  عشخا 

سپ تسا ، اـهلقع  صقن  ضرم و  تسا و  ندوب  بیع  یب  تسرد و  دـض  ندـیزرو  ربـک  نتـشاد و  بجع  هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی و 
ریغ يارب  زا  راد  هنازخ  شابن  .تشیعم و  بسک  زا  یتسیازاب  بجع  بیرقت  هب  هکنیا  هن  ینعی  وت ، ندرک  بسک  رد  نک  شـالت  یعس و 

هب يدـش  هدـیناسر  وت  هک  یتقو  رد  وت و  ثراو  يارب  زا  ینک  يرادـهاگن  هکنیا  هن  ینک ، یم  بسک  هک  ار  هچنآ  نک  قافنا  ینعی  وت ،
.وت راگدرورپ  يارب  زا  وت  یشاب  هک  یتقو  رت  لیلذ  رت و  عشاخ  شاب  سپ  وت ، دوصقم 

یئوخ

يارب هنیجنگ  هک  نکم  شالت  شاب و  راومه  دوخ  جـنر  رد  تسا ، لقع  درخ و  تفآ  تسباوص و  قح و  فلاـخم  ینیبدوخ  هکنادـب  و 
.یشاب رازگرکش  عشاخ و  تراگدرورپ  يارب  رتشیب  دیاب  يدش  بایماک  دوخ  دصقب  نوچ  يزاسب و  نارگید 

يرتشوش

الا رادـلا : دـبع  ینب  نم  لجرل  لیق  یبیتقلا :) نویع   ) یف باـبلالا ) هفآ  باوصلا و  دـض   ) .سفنلاـب بجعلا  يا : باـجعالا ) نا  ملعا  (و 
هدی یبارعا  دم  .ینئفدی و  یبسح  لاقف : .دیدش  دربلا  ناف  ائیش  سبلا  هل : لیق  .یفرـش و  رـسجلا  لمحی  نا ال  یـشخا  لاق  .هفیلخلا  یتات 
اهنم مرکا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) ادـی يرت  تنک  نا  مهللا  لاـق : فقوملا و  یف 

مظعا انا  لاق : هسفنب و  اباهذ  ادـحا  مدانی  ناک ال  هنم ، افوخ  شربالا  اولاقف  هیف ، صربل  کلذـب  یمـس  شربالا  همیذـج  ناک  .اهعطقاف و 
یبا نبا  لاق  کحدـک ) یف  عساف   ) .اساک ضرالا  یف  اـمهنم  دـحاو  لـکل  بصی  اـساک و  برـشی  ناـکف  نیدـقرفلا ، ـالا  مداـنا  نا  نم 
دقف ناک  فیک  و  يرت ، امک  وه  تلق : .هحیصف  هملک  هذه  و  هقافنا ، هیف  یعسلا  و  هلوصح ، یف  حدک  يذلا  لاملا  انه  حدکلا  دیدحلا :
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بلقنی اریـسی و  اباسح  بساحی  فوسف  هنیمیب  هباتک  یتوا  نم  اماف  هیقالمف  احدـک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاـق 
روحی نل  نا  نظ  هنا  ارورسم  هلها  یف  ناک  هنا  اریعـس  یلـصی  اروبث و  وعدی  فوسف  هرهظ  ءارو  هباتک  یتوا  نم  اما  ارورـسم و  هلها  یلا 

اذا هدـلج ) حدـک   ) نم اهیف  رثوی  یتح  هیف  دـکلا  لمعلا و  یف  سفنلا  دـهج  حدـکلا  يرـشخمزلا : لاـق  و  اریـصب .) هب  ناـک  هبر  نا  یلب 
هکرت لاملا و  عمجب  كریغل ) انزاخ  نکت  و ال   ) .هدـعب ام  توملا و  وه  و  کبر ، ءاقل  یلا  دـهاج  کبر ) یلا  حداک   ) ینعم و  هشدـخ ،

(: يربطلا  ) یف .مهریغ و  لامف  هوفلخ  ام  اما  هومدق و  ام  مهلام  نال  مهلاوما ) نم  مهیلا  بحا  مهریغ  لاوما  سانلا   ) اولاق اذل  و  ثراولل ،
، ناریجلا ضعب  نم  امقمق  اوراعتـسا  یتح  هودـجو  امف  هلـسغل  ءاملا  هیف  نخـسی  امقمق  اوبلطف  باوبالا ، نازخلا  قلغا  ماـشه  تاـم  اـمل 

لاقع لاق  هیف : .اربتعمل و  اذه  یف  نا  رـضح : نم  ضعب  لاقف  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
وه لاقف : نطفف  ءابقلا ، یلا  رظنا  انا  ینیـصوی و  لعج  ناسارخ و  یلا  ینهجوف  رـضخا ، کنف  ءاـبق  هیلع  ماـشه و  یلع  تلخد  هبـش : نب 

لزنف جرخ  ماشه  مایا  دـیزی  نب  دـیلولا  ناـک  هیف : .مکل و  هناـف  هنوصو  لاـملا  اذـه  یعمج  نم  نورت  اـم  اـما  و  هریغ ، ءاـبق  یلاـم  كاذ 
ماشه تومب  هراشبلا  هتتا  املف  ثدحی ، امب  هل  بتکیل  هفاصرلاب  ملـسم  نب  ضایع  هبتاک  فلخ  و  فدغالا )  ) هل لاقی  ءام  یلع  قرزالاب 
هایحلا هیف  یجرت  دـح ال  یف  راص  املف  هللا ، رما  ماشهب  لزن  یتح  اسوبحم  لزی  مل  هل : لیقف  ضایع  هبتاـک  نع  لاـس  هفیلخ  هتروریـص  و 

، هوعنمف ائیـش  بلطف  هقافا  ماشه  قافا  و  یـش ء ، یلا  هنم  دـحا  نلـصی  الف  مکیدـیا  یف  امب  اوظفتحا  نا  نازخلا  یلا  ضایع  لسرا  هلثمل 
امف هشارف  نع  لزناف  ماشهب  رما  و  نئازخلا ، باوبا  متخف  نجـسلا  نم  ضایع  جرخ  و  هتعاس ، نم  تام  و  دـیلولل ، انازخ  انک  انارا  لاـقف :
یف اذکه  تنک ) اذا  و   ) .ماشه یلوم  بلاغ  هنفکف  نئازخلا  نم  انفک  اودجو  و ال  هوراعتسا ، یتح  ءاملا  هیف  هل  نخسی  امقمق  هل  اودجو 
یف کبرل ) نوکت  ام  عشخا  نکف  كدصقل  تیده  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  تنا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )

هعالطا یقلخ  یلا  تعلطا  ینا  لاق : .ال  لاق : .یمالک  ییحوب و  کتـصصخ  مل  يردتا  مالـسلا :) هیلع   ) یـسوم یلا  یلاعت  یحوا  ربخلا 
.ضرالاب رسیالا  نمیالا و  هدخ  قصلی  یتح  لتفنی  یلص ال  اذا  یسوم  ناک  و  کنم ، اعضاوت  دشا  مهیف  را  ملف 

هینغم

کلذک و  بابلالا ، لوقعلاب و  بهذی  رمخلاف  هسفنب ، بجعملا  نارکسلا و  نیب  قرف  ادبا ال  خلا ..) باوصلا  دض  باجعالا  نا  ملعا  (و 
هفآ هلاطبلاف  كریغ  یلع  الک  شعت  و ال  لضان ، لمعا و  کحدـک ) یف  عساف   ) نونجملا نم  رفی  امک  اـمهنم  رفی  لـقاعلا  باـجعالا و 

یقبل لمعلا  لحارم  یف  لصاوتملا  ریـسلا  ول ال  و  الومحم ، ـال  ـالماح  شاـع  نم  ساـنلا  ریخ  و  هملعب ، ـالا  ناـسنالل  همیق  ـال  و  هاـیحلا ،
هجاح هب  دس  و  افوهلم ، هب  ثغاف  کلهتـست  امع  جـنتت  ام  داز  اذا  كریغل ) انزاخ  نکت  و ال   ) .باغلا شحوک  ریخالا  هموی  یلا  ناسنالا 

کلاوقا و یف  مقتسا  و  کلذ ، یلع  هللا  رکـشاف  یعـسلا  حدکلل و  هصرفلا  کل  تحیتا  اذا  خلا ..) كدصقل  تیده  تنا  اذا  و   ) جاتحم
صالخالا رکشلاب و  اهلباقت  نا  بجی  يربک  همعن  هلاطبلا  نم  ررحتلا  نال  کلاعفا ،

هدبع

نم هبحاص و  یلع  هبیـصم  قالخالا  مظعا  نم  قلخ  وه  اقلطم و  سفنلا  نع  ردـصی  ام  ناسحتـسا  باـجعالا  باـبلالا : هفآ  باوصلا و 
هذخایل لاملا  عمج  یلع  صرحت  ال  كریغل : انزاخ  نکت  و ال  یعـسلا …  دشا  حدـکلا  کحدـک : یف  عساف  هبلقل  اررـض  تافالا  دـشا 

کنع هللا  ءاضر  بلجی  امیف  قفنا  لب  كدعب  نوثراولا 
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يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

يرگید يارب  نک و  شالت  شیوخ  شاعم  بسک  رد  سپ  تسا ، اهدرخ  تفآ  قح و  فالخ  رب  اوران  ینیبدوخ  یـشکندرگ و  نادب  و 
ار قـح  هار   ) يدیـسر شیوـخ  تسار  هار  هب  هاـگ  ره  و  راذـگم ) نارگید  يارب  نکم و  درگ  یئاراد  لاـم و  زآ  اـب   ) شاـبم راد  هنازخ 

.تراگدرورپ يارب  تالاح  نیرتربنامرف  رت و  نتورف  رد  شاب  سپ  یتفای )

ینامز

رورغ رطخ 

: تسا نآرق  هیآ  نیا  حیـضوت  همه  هـک  دـهدیم  هجوـت  یقـالخا  ینادـجو و  لـئاسمب  همانتیـصو  زا  شخب  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
رثا رب  ینعی  دـنادیم  رکف  لـقع و  تفآ  ار  یهاوـخدوخ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  نـک .) یکین  مدرمب  هدرک  یکین  وـتب  ادـخ  هکیروطناـمه  )

هرهب نارگید  راکفا  زا  ات  تسا  سامت  رد  نارگید  اـب  هن  دزادـنایم و  راـکب  ار  رکف  هن  اریز  دـتفا ، یم  راـک  زا  ناـسنا  رکف  یهاوخدوخ 
کمک امـشب  نینح  گنج  رد  ادخ  : ) درادیم نایب  روطنیا  ار  یهاوخدوخ  نایز  زیزع  يادخ  .دـنامیم  هک  ار  شرکف  هجیتن  رد  دریگب و 
دیدرگ گنت  امش  يارب  یخارف  نآ  اب  نیمز  تشادن ، امش  يارب  يدوس  تیعمج  ترثک  تخادنا و  تسکشب  ار  امش  رورغ  اریز  درک ،
.دنادیم مزال  ياهراک  زا  یکی  اه  هتساوخب  ندیسر  ربارب  رد  ار  ادخب  تبـسن  ندش  میلـست  عضاوت و  مالـسلا  هیلع  ماما  دیدرک .) رارف  و 
عضاوت رب  نآرق  ندناوخ  دننکیم و  هیرگ  هداهن ، هدجـس  رب  رـس  : ) دنکیم نایب  نینچ  ار  دنمـشناد  تمالع  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ 

( .دیازفایم نانآ 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسحتساف هحیبق ، اهنم  و  هنـسح ، اهنم  لامعالا  نال  باوصلا ) دض   ) هسفن نم  ردصی  ام  ناسنالا  ناسحتـسا  يا  باجعالا ) نا  ملعا  (و 
و ال  ) یعـسلا دشا  یف  يا  کحدـک ) یف  عساف   ) میخولا ضرملا  اذـهب  باصت  اهناف  لوقعلا ، هبیـصم  يا  بابلالا ) هفآ  و   ) .ءاطخ لکلا 

تنا اذا  و   ) کـل یقبیل  هللا  لـیبس  یف  لاـملا  نم  قفنا  لـب  هثرولل  كدـعب  یقبیف  لاـملا ، عـمج  یلع  صرحت  ناـب  كریغل ) اـنزاخ  نک 
امبر ناسنالا  ناف  کسفن ، نع  بجعلل  اعفد  کبرل ) نوکت  ام  عشخا  نکف   ) هماقتـسالا ریخلا و  لامعال  تقفو  ناب  كدـصقل ) تیدـه 

.هیلع الاب  نوکیف و  هسفنب ، بجعی  هنکل  يدتهی ،

يوسوم

نکف كدـصقل  تیدـه  تنا  اذا  و  كریغل ، انزاخ  نکت  کحدـک و ال  یف  عساف  .بابلالا  هفآ  و  باوصلا ، دـض  باجعالا  نا  ملعا  (و 
هنا هیناـسنالا …  سفنلا  یف  هنمزملا  هیـصعتسملا و  ضارمـالا  جـلاعی  یناـسفن  بیبـط  يوقا  دـشا و  مالـسالا  کـبرل ) نوکت  اـم  عشخا 

اهدسفیف و سفنلا  لخاد  یف  كرحتی  ریطخ  ضرم  باجعالا  و  هتقیقح …  یلع  وه و  امک  هب  ذـخا  اذا  اعئار  ابولـسا  درفلا  عم  سرامی 
یلا یتای  یتح  دادزی  دادزی و  هیتلا  وهزلا و  اذه  ذخا  و  سوواطلاک ، تهز  اهلمعب  تبجعا  اذا  سفنلا  هذه  نا  اهتعیبط …  نع  اهجرخی 
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نا یلا  رمالا  هب  لصی  دق  باجعالا  اذه  تاجرد  تعفترا  اذا  لب  .هلمع  الا  هماما  يری  دوعی  هریغ و ال  دنع  هحلاصلا  لامعالا  لک  خسم 
بلقلا بجحی  هنم  فقوملا  اذه  .هتعاط و  هبر و  هدابع  نع  لاسی  نا  نم  ربکا  ریـصقتلا و  قوف  هسفن  يری  و  هلمعب ، دی  هبر و  یلع  نمی 

مالسالا يار  دق  و  لالضا …  داسفا و  امیا  سفنلا  بلقلل و  داسفا  لذ  یف  و  هلـضف …  هئالآ و  همعن و  همرک و  هیور  عنمی  برلا و  نع 
یلع لدـملا  هسفنب  بجعملا  ناسنالا  نم  هللا  یلا  برقا  الاح و  نسحا  هنع  عافترالا  لواـح  هریـصقتب و  رعـش  اذا  ریـصقتلا  عم  دـبعلا  نا 

نـسحلا یبا  نع  دیوس  نب  یلع  نع  - 1 هفالخ …  باوصلا و  دض  نوکی  نا  کلذـب  یفک  کلذ و  یف  ثیداحالا  تدرو  دـق  .هبر و 
هبجعیف و انـسح  هاریف  هلمع  ءوس  دبعلل  نیزی  نا  اهنم  تاجرد  بجعلا  لاقف : لمعلا ؟ دسفی  يذـلا  بجعلا  نع  هتلاس  لاق : مالـسلا  هیلع 
( مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  نع  .نملا 2 - هیف  هیلع  لج و هللا  زع و  هللا  یلع  نمیف  هبرب  دـبعلا  نموی  نا  اهنم  .اعنـص و  نسحی  هنا  بسحی 
؟ كواکب فیکف  لاق : .اذک  اذک و  ذنم  هللا  دبعا  انا  و  هتالـص ؟ نع  لاسی  یلثم  لاقف : کتالـص ؟ فیک  هل : لاقف  ادباع  ملاع  یتا  لاق :

نم دعصی  لدملا ال  نا  لدم ، تنا  کئاکب و  نم  لضفا  فئاخ  تنا  ککحض و  ناف  ملاعلا : هل  لاقف  یعومد  يرجت  یتح  یکبا  لاق :
مث قفـشم  فئاخ  وه  لمعلا و  لمعی  لجرلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبال  تلق  لاـق : جاـجحلا  نب  نمحرلادـبع  نع  .ء 3 - یـش  هلمع 

یتات اذـکه  .هبجع و  لاح  یف  هنم  الاح  نسحا  فئاخ  وه  یلوالا و  هلاح  یف  وه  لاقف : هب ؟ بجعلا  هبـش  هلخدـیف  ربلا  نم  ائیـش  لـمعی 
رـسف دـق  .هحدـک و  یف  یعـسلاب  هدـلو  یلا  هتیـصو  لمکی  ماـمالا  نا  مث  هتیـضوغبم هللا …  بجعلا و  راـطخا  نع  فشکتل  ثیداـحالا 
نوکی دق  لاح  لک  یلع  .تاعاطلا و  بسک  یف  یعسی  نا  وه  معالا و  ینعملاب  يرخا  و  هللا ، لیبس  یف  هقفتی  نا  لاملاب و  هرات  حدکلا 

بعتلا و الا  دیفتـسی  نزاـخلا ال  ناـف  كریغل ، اـنزاخ  نکت  ـال  هلوق و  یه  مـالکلا و  یف  هلـصتملا  هنیرقلا  دوجول  برقا  لوـالا  ینعملا 
نوذذلتی هقـشم ، ندب  مهیلا  لصی  لب  حدک ، بعت و ال  نود  هنوذخای  نیذلا  کئلواف  هدئافلا  هنم و  هذللا  نولانی  نیذـلا  اما  و  بصنلا ،

رجاف لجر  نیلجر : دحا  یلا  هب  یـصوی  هنا  هب ؟ یـصوی  نمل  همرحم …  نوکت  دق  هللحم و  نوکت  دق  هوجو  یف  هفرـصب  نومعنتی  هب و 
نم وه  مرح  دق  نوکیف  اریخ  یف  دادزی  یقت  رب  لجر  یلا  وا  هیصعملا ، فارحنالا و  یلع  هلامب  هناعا  دق  نوکیف  هللا  هیـصعم  یف  هفرـصی 

يذلا وه  لقاعلا  و  تاذلاب …  الوا و  رانلا ، نم  اهتاجن  اهصالخ و  هسفن و  لجا  نم  یعـسی  لقاعلا  .رجالا و  کلذ  هریغ  بسکا  هرجا و 
ددحی و يذلا  وه  لب  هریغ …  یلا  هنع  اهفرـصت  وا  اهب  کتفت  نا  مایالا  عدی  کلذک ال  و  هقازرا ، هلاوماب و  نومکحتی  ثارولا  عدی  ال 

مهیدل ام  دیمجت  یلا  سانلا  ضعب  باهذ  بجعلا  ریثی  امم  .هریغ و  يدـیا  یف  عقی  نا  لبق  هتافو و  لبق  هتایح  یف  هقفنلا  فرـصلا و  هج 
، تاربملا فیراصملا و  ضعبب  هیـصولاب  نوموقی  مث  اهنم  مهقح  ءارقفلا  نوعنمی  اـهلوانت و  نع  مهـسفنا  نوسبحی  تاریخ  لاوما و  نم 

لدعیف دیری  ام  لک  هتایح  یف  ذفنی  نا  عیطتسی  ناسنا  نم  یقـشا  كانه  له  و  مهیلع …  بجو  ام  اهنم و  قوقحلا  جارخاب  نوصوی  وا 
فیرشلا هللا  محر  و  مهریکفت …  یف  ءافعضلا  هطخ  مهلوقع و  یف  ءارقفلا  قیرط  تامملا  دعب  لاملاب  ءاصیالا  نا  .هب  ءاصیالا  یلا  هنع 

مایالا و كواکرـش  امناف  تعطتـسا  ام  کثارت  نم  ذخ  ثاثح  نیبلاطلا  ناب  ملعا  اهفرـص و  رداب  رادـقالا  نمآ  ای  لوقی : ثیح  یـضرلا 
یشلاب ء یشلا ء  ردق  ردق : .ءانعلا  هنحملا و  هبوعصلا و  هقشملا : اوئاعف  هیف  ثیعی  نامزلا  اودجو  رـشعم  الا  لاملا  قح  ضقی  مل  ثارولا 
ال لاقی : یشلا ء  یلع  هردقلا  هقاطلا : .رفسلل  ماعطلا  نم  ذختی  ام  دازلا : .هریبدت  هرما و  هیوست  یف  رکف  لجرلا  ردق  هرادقم و  یلع  هلعج 

ءوس هماخولا  هدشلا  لابولا : .لیقثلا  لمحلا  لاقثا : هعمج  لقثلا  هفخلا و  دض  لقثلا : .هلمح  انیلع  بعصی  ام  يا  هب  انل  هقاط  ام ال  انلمحت 
هب و زاف  یـشلا ء : امنغ  منغ  هنمتغا : .امات  هایا  هاطعا  هقح  انالف  یف  وا  کیفاوی : .هجاحلا  رقفلا و  لها  نم  هقافلا  لها  نم  هقافلا : .هبقاعلا 
ام ضورق  عمج  ضرقلا  ضرقلا و  ضرقلا و  هنم  بلط  هنم : ضرقتسا  کضرقسا : .همینغ  هدع  یـشلا ء  منغتـسا  منتغا و  و  لب ، الب  هلان 

.مولعم لجا  دعب  کل  هدیعی  نا  طرش  لاملا  نم  كریغ  هیطعت  ام  هءاسا : وا  ناسحا  نم  تفلس 

یناغماد
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يزاریش مراکم 

ْنُکَف َكِدْـصَِقل  َتیِدُـه  َْتنَأ  اَذِإ  ،َو  َكِْریَِغل ًانِزاَخ  ْنُکَت  َال  ،َو  َکِحْدَـک ِیف  َعْساَـف  ، ِباَْـبلَْألا ُهَفآ  ،َو  ِباَوَّصلا ُّدِـض  َباَـجْعِْإلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
.َکِّبَِرل ُنوُکَت  اَم  َعَشْخَأ 

همجرت

شالت و تیاهن  یگدنز  نیمأت  يارب  سپ  ، تساه لقع  تفآ  یشیدنا و  تسرد  یتسار و  دض  ، رورغ يدنسپدوخ و  هک  نادب  مرسپ )! )
( یهلا فطل  هب   ) هاگ ره.شابم  نارگید  رادرابنا  نک و ) قافنا  ادخ  هار  رد  يروآ  یم  تسد  هب  هچنآ  زا  و   ) شاب هتـشاد  ار  تشـشوک 

.شاب عشاخ  عضاخ و  الماک  دوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  نکم و ) شومارف  ار  راگدرورپ  رکش   ) یتفای تیاده  تسار  هار  هب 

شابم نارگید  راد  هنازخ  ریسفت : حرش و 

هیلع یبتجم  ماما  شدنبلد  دنزرف  هدرک و  هراشا  رگید  تلیـضف  راهچ  هب  دوخ  ینارون  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یم  هیصوت  نآ  هب  ار  مالسلا 

َّنَأ ْمَلْعا  َو  ( ؛» تساه لقع  تفآ  تسا و  یـشیدنا  تسرد  یتسار و  دض  ، رورغ يدنـسپدوخ و  هک  نادب  مرـسپ ) :») دـیامرف یم  تسخن 
(. ِباَْبلَْألا ُهَفآ  ،َو  ِباَوَّصلا ُّدِض  َباَجْعِْإلا 

یم وا  لقع  رب  یباجح  ، تشز تفـص  نیا  دـنک و  یمن  كرد  نارگید  شیوخ و  هرابرد  ار  قیاقح  ، دنـسپدوخ ِناـسنا  هکنیا  هب  هراـشا 
هابتشا اطخ و  نیا  رد  رمع  کی  هاگ  دنیب و  یم  لامک  ار  اه  صقن  هتسجرب و  تافص  ار  شیوخ  بویع  هک  اجنآ  ات  دنکفا 

.دور یم  ایند  زا  لاح  نامه  اب  دنام و  یم  یقاب  گرزب 

ناسنا دـنک و  یم  تسم  ار  ناـسنا  ود  ره  ؛ تسا بارـش  دـننامه  يدنـسپدوخ  بجُع و  ، هغـالبلا جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب 
.درک رارف  وا  زا  دیاب  هک  تسا  ناگناوید  نوچمه  تسم 

رطاف هروس  هیآ 8  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  یناوارف  ياه  هتکن  يدنـسپدوخ  بجُع و  شهوکن  رد  ، یمالـسا تایاور  دیجم و  نآرق  رد 
َّنِإ ٍتارَـسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِضی  َهّللا  َّنِإَف  ًانَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ  میناوخ «: یم 
ابیز ار  نآ  هدش و  هتسارآ  وا  يارب  سفن ) ياوه  يدنسپدوخ و  بجُع و  رثا  رب   ) شلمع یتشز  هک  یسک  ایآ  ؛»  َنوُعَنْـصَی اِمب  ٌمِیلَع  َهّللا 

ار سک  ره  دزاس و  یم  هارمگ  دشاب ) راوازـس  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  دنوادخ  دبای !؟) یم  ار  عقاو  هک  تسا  یـسک  دننامه   ) دنیب یم 
دنهد یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  ؛ دورن تسد  زا  نانآ  رب  فسأت  ببـس  هب  تناج  سپ  دـنک  یم  تیادـه  دـنیبب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب

«. تساناد

یم اـج  کـی  رد  ؛ دوـش یم  هدــید  يدنــسپدوخ  بـجُع و  هراــبرد  یبـیجع  تاریبـعت  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناــنمؤم  ریما  نانخــس  رد 
یم رگید  ياــج  رد  و  .{ ،ص 309،ح 7103 مـکحلاررغ ( . 1 « } تسا ناسنا  فرـش  تفآ  يدنـسپدوخ  ؛ فَرَـشلا هفآ  بجُعلا  :» دـیامرف
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ُدِـسُْفی بجُعلا  :» دـیامرف یم  زاـب  و  .{ ح 848 ،ص 65، كردــم ناـمه  ( . 2 « } تسا بجُع  لـقع ، تـفآ  ؛ بـجُعلا بـللا  هـفآ  :» دـیامرف
هجیتـن ؛ ُءاَـضْغَبلا ِبْـجُعلا  ُهَرَمَث  :» رگید ياــج  رد  و  . { ،ح 846 كردـم ناـمه  ( . 3 « } دـنک یم  دــساف  ار  ناـسنا  لـقع  بـجُع  ؛ َلـْقَعلا

یم رگید  ياج  رد  هرخـالاب  و  .{ ،ص 309،ح 7106 كردـم نامه  ( . 4 « } دـنوش یم  ناسنا  نمـشد  مدرم  هک  تسا  نآ  يدنـسپدوخ 
. { ،ح 7096 كردم نامه  ( . 5 «. } تسا تقامح  زاغآرس  يدنسپدوخ  ِهَقاَمِحلا ؛ ُْسأَر  ُبْجُعلا  :» دیامرف

شالت و تیاهن  یگدـنز  نیمأـت  يارب  سپ  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  دوخ  هیـصوت  نیمود  هب  نخـس  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
 (. َکِحْدَک ِیف  َعْساَف  شاب (؛» هتشاد  ار  تششوک 

ْنَم ٌنوُْعلَم  :» میناوخ یم  يوبن  فورعم  ثیدح  رد  هک  اجنآ  ات  هدش  دیکأت  نآ  رب  یمالسا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا 
. { ،ج 5،ص 72،ح 7 یفاک ( . 1 «. } تسادخ رابرد  هدش  هدنار  نوعلم و  دشاب  مدرم  رابرس  هک  یسک  ؛ ِساَّنلا یَلَع  ُهَّلَک  یَْقلَأ 

نیقی هب  ، دشابن نارگید  جاتحم  هداتفا  راک  زا  دارفا  زج  یـسک  چیه  هک  دننک  لمع  روتـسد  نیا  هب  ناناوج  هژیو  هب  ناناملـسم  همه  رگا 
هک دنشاب  ناملسم  ریغ  ياهروشک  رابرـس  دیابن  زین  یمالـسا  ياهروشک  یتح  دوش  یم  لیان  یمهم  ياه  تفرـشیپ  هب  یمالـسا  هعماج 

.دروآ یمن  راب  هب  تلذ  زج  يا  هجیتن 

شالت و ، قافنا هار  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  ریـسفت  يرگید  روط  ار  هلمج  نیا  ، هغالبلا جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
هرقف نیا  تروص  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  ریـسفت  هدیـشک  تمحز  نآ  يارب  ناسنا  هک  ار  هچنآ  يانعم  هب  ار  « حدـک » هژاو نک و  شـشوک 

.دسر یم  رظن  هب  رت  حیحص  لّوا  ریسفت  یلو  ؛ دوب دهاوخ  دعب  هلمج  نایب  يارب  يا  همدقم 

رادرابنا نک و ) قافنا  ادخ  هار  رد  يروآ  یم  تسد  هب  هچنآ  زا  :») دیامرف یم  هتخادرپ  موس  هیـصوت  نایب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. َكِْریَِغل ًانِزاَخ  ْنُکَت  َال  َو  ( ؛» شابم نارگید 

شالت هک  دنتسه  یناگراچیب  ، دنراد نآ  نتخودنا  رد  یعـس  دننک و  یمن  قافنا  شیوخ  لاوما  ياه  هدوزفا  زا  هک  اهنآ  هکنیا  هب  هراشا 
نامه ؛ تسا نارگید  يارب  شتذل  ایند  رد  اهنآ و  رب  شباسح  ، تمایق رد  دننک و  یم  ناثراو  يارب  لاوما  يرادهگن  رد  فرـص  ار  دوخ 

دننک یم  شهوکن  وا  زا  هاگ  هکلب  ، دنهد یمن  ماجنا  وا  يارب  يریخ  لمع  دـنرادن و  دوخ  ثِروم  هب  ییانتعا  نیرتمک  هاگ  هک  یناثراو 
تعاط قیرط  رد  نآ  زا  دنشاب و  یکین  دارفا  ناثراو  رگا  یتح.تسین  یفاک  هتشاذگ  ثرا  هب  ناشیارب  هچنآ  هک 

رد هک  هنوگ  نامه  ، دندرب نارگید  ار  شباوث  دندیشک و  اهنآ  ار  شتمحز  هک  ارچ  ، تساهنآ ترـسح  هیام  مه  زاب  دننک  هدافتـسا  ادخ 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یمالسا  تایاور 

هب ار  اهنآ  لامعا  نینچ  نیا  دنوادخ  ْمِْهیَلَع ؛  ٍتارَـسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهّللا  ُمِهیُِری  َِکلذَـک  هفیرـش « هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ًالُْخب ِهّللا  ِهَعاَط  ِیف  ُهُقِْفُنی  َال  َُهلاَم  ُعَدَی  ُلُجَّرلا  َوُه  َلاَق  :» دیامرف یم  .{ هیآ 167 ، هرقب ( . 1 « } دهد یم  ناشن  نانآ  هب  روآ  ترسح  یتروص 

َناَک ْدَـق  ًهَرْـسَح َو  ُهآَرَف  ِهِْریَغ  ِناَزیِم  ِیف  ُهآَر  ِهّللا  ِهَعاَط  ِیف  ِِهب  َلِمَع  ْنِإَف  ِهّللا  ِهَیِـصْعَم  ِیف  ْوَأ  ِهّللا  ِهَعاَِطب  ِهِیف  ُلَمْعَی  ْنَِمل  ُهُعَدَـیَف  ُتوُمَی  َُّمث 
تسا یسک  هیآ  نیا  زا  روظنم  ؛ َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ِهَیِصْعَم  ِیف  ِِهب  َلِمَع  یَّتَح  ِلاَْملا  َِکلَِذب  ُهاَّوَق  ِهّللا  ِهَیِـصْعَم  ِیف  ِِهب  َلِمَع  َناَک  ْنِإ  َُهل َو  ُلاَْملا 

يرگید يارب  ار  نآ  دریم و  یم  سپـس.دنک  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ، لخب رثا  رب  هک  دراذـگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  لاـم  هک 
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لام صخـش  نآ  ، هدرک لمع  ادـخ  تعاط  هار  رد  رگا  هک  دـنک  یم  هنیزه  وا  تیـصعم  ای  دـنوادخ  تعاـطا  قیرط  رد  هک  دراذـگ  یم 
نآ اـب  رگا  دوب و  هدیـشک  وا  ار  لاـم  تمحز  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  وا  ترـسح  هیاـم  دـنیب و  یم  يرگید  لـمع  يوزارت  رد  ار  دوخ 
(«. تسوا ترسح  هیام  مه  زاب  و   ) تسا هدرک  لاعتم  دنوادخ  هب  تیصعم  هب  کمک  شلام  هیلـسو  هب  صخـش  نآ  دنک  ادخ  تیـصعم 

. { ،ج 4،ص 42،ح 2 یفاک ( . 2}

نکم شومارف  ار  راگدرورپ  رکـش   ) یتفای تیاده  تسار  هار  هب  یهلا ) فطل  هب   ) هاگ ره  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد  ماجنارس 
(. َکِّبَِرل ُنوُکَت  اَم  َعَشْخَأ  ْنُکَف  َكِدْصَِقل  َتیِدُه  َْتنَأ  اَذِإ  َو  ( ؛» شاب عشاخ  عضاخ و  الماک  دوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  و )

فطل هب  ار  تیادـه  هار  ، ناـسنا هک  رت  گرزب  نیا  زا  یتـمعن  هـچ  تـسا و  رکـش  روـخ  رد  یهلا  ياـه  تـمعن  هـمه  هـکنیا  هـب  هراـشا 
.تسا تمعن  نامه  اب  بسانتم  یتمعن  ره  رکش  دنوش و  یم  نادرگرس  اه  ههاریب  رد  يدایز  ياه  هورگ  هکنیا  اب  دنک  ادیپ  راگدرورپ 

.تسوا یهاون  رماوا و  تعاطا  راگدرورپ و  هاگشیپ  رد  عوضخ  ، تیاده رکش 

مهدفه شخب 

همان نتم 

ِهَّفِخ َعَم  ، ِداَّزلا َنِم  َکِغاََلب  ِرْدَق  ،َو  ِداَِیتْرِالا ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  یَنِغَال  ُهَّنَأ  َو  ٍهَدیِدَش ، ٍهَّقَـشَم  ،َو  ٍهَدـیَِعب ٍهَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ْكَداَز ََکل  ُلِمْحَی  ْنَم  ِهَقاَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  ،َو  َْکیَلَع ًالَابَو  َکـِلَذ  ُلـِْقث  َنوُکَیَف  ، َکـِتَقاَط َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  اَـلَف  ، ِرْهَّظلا
ُهُدِجَت اَلَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ، ِْهیَلَع ٌرِداَق  َْتنَأ  ِهِدیِوْزَت َو  ْنِم  ِْرثْکَأ  ،َو  ُهاَّیِإ ُْهلِّمَح  ُهِْمنَتْغاَف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ُْثیَح  ًادَـغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف  ، ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ 

.َِکتَرْسُع ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  ، َكاَنِغ ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْسا  ِنَم  ِْمنَتْغا  َو 

اه همجرت 

یتشد

يریگ هزادنا  و  ناوارف ، شالت  و  هتـسیاب ، شـشوک  نودب  هار  نیا  رد  و  يراد ، يور  شیپ  رد  ینالوط  سب  تّقـشم و  رپ  یهار  نادـب !
يارب نآ  ینیگنس  هک  هنم ، شود  رب  اه  ّتیلوئسم  راب  دوخ  لّمحت  زا  شیب  دوب ، یهاوخن  ّقفوم  هانگ ، راب  ندرک  کبس  و  هشوت ، داز و 

، دنادرگ یم  زاب  وت  هب  يراد  زاین  نآ  هب  هک  ادرف  و  درب ، یم  تمایق  ات  ار  تا  هشوت  هک  يدید  ار  يدنمتسم  رگا  تسا .  روآ  باذع  وت 
، تسرفب وا  هارمه  و  نک ، قافنا  رتشیب  يراد  یلام  تردـق  رگا  و  راذـگب ، وا  شود  رب  ار  هشوت  داز و  و  رامـشب ، تمینغ  ار  وا  کـمک 

ماو وت  زا  یـسک  رگا  يزاـین ، یب  ماـگنه  هب  یباـین .  ار  وا  یـشاب و  يدرف  نینچ  يوجتـسج  رد  زیخاتـسر  رد  يزور  تسا  نکمم  اریز 
 ، دنادرگ زاب  وت  هب  یتسدگنت  یتخس و  زور  رد  ات  رامشب ، تمینغ  دهاوخ ،

يدیهش

.وکین يزرط  هب  ندرک  وجتـسج  زا  وپاکت  نیا  رد  یتسین  زاین  یب  وت  و  زادگناج ، یجنر  و  زارد ، تسا  یهار  وت  شیپاشیپ  هک  نادـب  و 
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ینیگنـس هک  هنم  دوخ  تشپ  رب  يراد  ناوت  هچنآ  زا  شیب  و  دنام ، کبـس  تتـشپ  دناسر و  ار  وت  هکنانچ  ریگ  هزادـنا  هب  ار  دوخ  هشوت 
، دهد سپ  لامک  هب  ار  وت  يدنمزاین  نادب  هک  ادرف  و  درب ، تمایق  هب  ات  ار  تا  هشوت  هک  یتفای  يدنمتـسم  رگا  و  دیآ ،  نارگ  وت  رب  نآ 

يو زا  یناشن  ییوجب و  ار  وا  هک  دوب  هچ  یناوت  هکنانچ  نک  نیگنس  ار  وا  هشوت  راذگ و  وا  تشپ  رب  ار  دوخ  راب  رامش و  تمینغ  ار  وا 
 ، دزادرپب تا  یتسدگنت  زور  رد  ات  دهاوخ  ماو  وت  زا  تیزاین  یب  لاح  رد  هک  ار  نآ  ناد  تمینغ  و  ینادن ، 

یلیبدرا

چیه تسین  هک  یتسردب  روشن و  روبق و  لاوها  زا  تخس  يراوشد  تسا و  رود  تفاسم  دنوادخ  هک  یهار  تست  شیپ  رد  هک  نادب  و 
دـشاب وت  هدـنناسر  هک  يزیچ  نآ  رادـقم  زا  تسا و  تحارتسا  تحار و  بجوم  هچنآ  ندرک  بلط  یئوکین  زا  هار  رد  ار  وت  يزاین  یب 

سپ تدوخ  تقاط  ردق  رب  دشاب  دیاز  هچنآ  دوخ  تشپ  رب  نکم  راب  سپ  هانگ  راب  زا  تشپ  یکبـس  ای  يوقت  هشوت  زا  یلـصا  دـصقمب 
زور ات  وت  هشوت  وت  يارب  درادرب  هک  ار  یـسک  تجاح  تقاف و  رقف و  لها  زا  ییایب  هک  یماگنه  وت و  رب  لابو  رزو و  نآ  ینارگ  دـشاب 

زا نک  رایـسب  راب و  نآب  ارنآ  نک  راب  ار و  وا  ناد  تمینغ  سپ  ادرف  نآب  یـشاب  جاتحم  هک  یئاـج  ادرف  ار  داز  وتب  دـناسرب  سپ  تماـیق 
بلط هک  ار  یـسک  نآ  ناد  تمینغ  یباین و  سپ  ار  وا  ینک  بلط  وت  هک  دیاش  سپ  نآ  رب  یـشاب  اناوت  هک  یتلاح  رد  ارنآ  نداد  هشوت 

وت يراوشد  زور  رد  ار  وت  رم  ندومن  ادا  دنادرگب  ات  وت  يرگناوت  لاح  رد  وت  زا  دنک  ضرق 

یتیآ

هـشوت .وکین  یهجو  هب  تسا ، بلط  هب  زاـین  ار  هار  نیا  ندومیپ  .رایـسب  تقـشم  اـب  زارد و  سب  تسا ، یهار  وـت  ربارب  رد  هک  نادـب ، و 
هک هنم  تشپ  رب  راـب  شیوخ  ناوت  زا  شیب  سپ  .نارگ  راـب  زا  تتـشپ  ندوـب  کبـس  نیع  رد  دـناسرب ، ار  وـت  هک  رادـقم  نادـب  ریگرب 

يدـنمزاین زور  هک  زور  نآ  رد  دربب و  تمایق  زور  اـت  ار  تا  هشوت  هک  یتفاـی  ار  ییاونیب  دنمتـسم  هاـگره  .درازاـیب  ار  وت  نآ  ینیگنس 
وا رب  هک  نونکا  ناسر ، ددـم  شناوارف  هن و  وا  رب  دوخ  راب  رامـشب و  تمینغ  ار  یـسک  نینچ  دـهد ، سپ  زاـب  وت  هب  ار  نآ  همه  تسوت 
زور رد  ات  دبلط  یم  ماو  وت  زا  تیرگناوت  نامز  رد  هک  ار  یسک  رمـشب  تمینغ  زین  .یباین و  یبلطب و  ار  وا  يزور  اسب ، يا ، هتفای  تسد 

.دنک ادا  وت  هب  یتخس 

نایراصنا

نتشادرب و هزادنا  هب  هشوت  ،و  تسرد بلط  زا  هار  نیا  رد  ، تسا تخـس  یتقـشم  اب  هارمه  زارد  یهار  تیور  شیپ  رد  هک  داب  تمولعم 
ار یجاـتحم  رگا   . دوش تلاـبو  رز و  شا و  ینیگنـس  هک  ، نکم راـب  دوخ  رب  تتردـق  زا  شیب  سپ  ، یتسین زاـین  یب  هاـنگ  زا  يراـبکبس 

ترایتخا رد  يدش  دـنمزاین  هشوت  نآ  هب  هک  رـشحم  يادرف  رد  دراد و  تمایق  ات  ار  تا  هشوت  داز و  نداهن  شود  رب  تردـق  هک  یتفای 
رب ار  هشوت  داز و  ندرک  هفاضا  تردـق  هک  یلاح  رد  ،و  راذـگب شـشود  رب  ار  تا  هشوت  داز و  نادـب و  تمینغ  ار  شدوجو   ، دراذـگب

رگا ییاراد  نتـشاد  زور  هب.یباین  ییوجب و  ار  یـصخش  نینچ  ، تصرف نتفر  تسد  زا  اب  اسب  هچ  نک ، هفاضا  یناوتب  ات  يراد  شـشود 
 . دنک ادا  تا  یتسدگنت  زور  رد  ات  هد  شماو  تساوخ  ماو  وت  زا  یسک 

حورش
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يدنوار

ما وه  دصق  یلعا  ملعیل  همشف  بارتلا  ذخا  تالف  یف  ناک  اذا  لیلدلا  ناک  .مشلا و  نم  اهلـصا  و  دعبلا ، هفاسملا : .کمادق و  کماما : و 
غلبت .بلطلا و  دایترالا : .کب و  ینغال  يور : و  هیافکلا ، انغلا : .هفاسم و  دعبلا  اومس  یتح  هملکلا  هذهل  مهلامعتـسا  رثک  مث  روج ، یلع 

.امیخو و ـالیقث  راـص  يا  ـالابو : عقوملا  لـبو  .دوصقملا و  یلا  هب  لـصی  يا  ناـسنالا ، هب  غلبی  اـم  مسا  غـالبلا  و  هب ، یفتکا  يا  اذـکب :
.هب کیتای  يا  هب : کیفاوی 

يردیک

مثیم نبا 

یـسب رود و  رایـسب  يراد ، ور  شیپ  رد  یهار  هک  نادـب  يدوبان  تکاله ، لابو : يراد  ناوت  رد  هچنآ  هقاطلا : قوط و  نتـسج  داـیترا :
سپ یتسین ، زاین  یب  دناسرب ، لزنمرس  هب  يرابکبس  اب  ار  وت  هک  يرادقم  هب  يرادرب  هشوت  یهاوخکین و  زا  هار  نآ  رد  وت  و  نیگمهس ،

هب ار  وت  هشوت ي  هک  یتفای  ار  يدـنمزاین  هاگ  ره  يوشن و  هدرزآ  شا  ینیگنـس  زا  اـت  نکم  راـب  دوخ  تشپ  رب  تناوت  باـت و  زا  شیب 
شود رب  ار  تا  هشوت  راب  رامش و  تمینغ  ار  وا  سپ  دناسرب ، وت  هب  ار  نآ  تا  يدنمزاین  تقو  ادرف  دشکب و  شود  هب  زیخاتـسر  تمس 
نادـب تمینغ  نینچمه  .یباین و  ییوجب و  ار  وا  هک  دـسر  ارف  ینامز  دـیاش  هک  نکب  وا  هب  يرتشیب  کمک  يراد  ناوت  ات  و  هد ، رارق  وا 

: تسا دصقم  دنچ  شخب  نیا  رد  .دهد  سپزاب  وت  هب  ار  نآ  تا  یتسدگنت  یگدنامرد و  زور  هب  ات  دبلطب  یماو  وت  زا  هک  ار  یسک  نآ 
یم یگدـنام  بقع  ناصقن و  ثعاب  هک  یتشز  ياهراک  كرت  مود : نادـیواج  یناسفن  تالامک  بسک  هار  رد  شالت  هب  هیـصوت  لوا :

.دراد دوجو  راوشد  زارد و  یهار  ادـخ ، برق  بناج  هب  رفـس  رد  ینعی  شیور  شیپ  رد  هک  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  لوا  دروم  رد  دوش 
هدمآ ار  مزال  هشوت ي  زین  دشاب و  دصقم  هب  ندیـسر  شفدـه  دـیاب  دـیامیپب  ار  يریـسم  نینچ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا  نشور  و 

ترخآ و يارس  هب  ایند  زا  روبع  تسا و  اهنآ  راتفرگ  ایند  رد  ناسنا  هک  یتالاح  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  هار )  ) قیرطلا هملک  .دزاس 
يرادیاپ میمصت و  نتشاد  اب  اهنت  نیا  اریز  .تسا  نآ  ياهرطخ  زا  ینمیا  يراگتسر و  يراوشد  نامه  هار  یتخـس  يزارد و  زا  روظنم 

، زیمت ياوق  زا  کی  ره  هک  دش  مولعم  البق  نوچ  .تسا  رـسیم  قالخا ، مراکم  زا  مزال  هنایم ي  دح  رب  تماقتـسا  تلادع و  ياهتنـس  رب 
هک دش  نشور  و  تسا ، نیمه  مه  تلادـع  دتـسیاب و  دـح  نآ  رد  ناسنا  تسا  مزال  هک  تسا  یطـسوتم  دـح  ياراد  بضغ  توهش و 
زا یناسنا  رتمک  تسا و  طیرفت  طارفا و  هب  روصحم  فرط  ود  زا  دح  نآ  اریز  تساهنآ ، نیرتراوشد  دودح و  نیرتکیراب  تلادع  دح 
هک دشاب  ینالوط  یهار  هار ، نیا  هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا  منهج  هار  اهنآ  يود  ره  و  تسا ، ناما  رد  ود  نآ  زا  یکی  رد  يراتفرگ 

ار هشوت )  ) دازلا ظفل  .دـباین  نآ  زا  لماک  یهاـگآ  ناوارف  شـشوک  اـب  زج  دـسرن و  نآ  ناـیاپ  هب  رود  یتفاـسم  ندومیپ  اـب  زج  ناـسنا 
تاجن و هلیـسو  نیدب  دناسر و  یم  ادخ  برق  هب  ار  ناسنا  رطخرپ  ینالوط و  هار  نیا  رد  هک  تسا  هدروآ  یتالامک  اوقت و  زا  هراعتـسا 
هب دوخ  نانخس  نیا  اب  ترـضح  دصقم ) ود  زا   ) مود دروم  رد  .دیآ  یم  تسد  هب  نآ  ياهیراتفرگ  زا  ییاهر  هار و  نآ  رد  يراگتـسر 

باکترا ندرک  مک  يارب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  هفخلا  هملک ي  کـیلع … ـالابو  تراـبع  اـت  رهظلا  هفخ  عم  تسا : هداد  رادـشه  وا 
تـسا نآ  یلوا  هراعتـسا ي  تهج  .تسا و  هدروآ  هانگ  لیـصحت  زا  هیراع  ار  لمحلا  ظفل  و  شیوخ ، سفن  رب  نآ  ندرک  راب  هاـنگ و 

هیلع  ) یلع هک  نانچ  تسا ، رتکیدزن  اجنآ  ياهـسرت  اهرطخ و  زا  تاجن  هب  دنک و  یم  یط  ار  هار  نآ  رتدوز  كدنا ، هانگ  بکترم  هک 
نارابکبـس تسا : هدوـمرف  هراـشا  ص )  ) ربماـیپ هک  روـط  ناـمه  .دیـسرب  لزنم  هـب  رتدوز  اـت  دیـشاب  رابکبـس  تـسا : هدوـمرف  مالـسلا )
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هب نتـسویپ  زا  هدـش و  راـب  نیگنـس  هاـنگ  هلیـسو ي  هب  ناـهانگ ، بکترم  هک  تسا  نـیا  یمود  هراعتـسا ي  تـهج  اـما  .دنراگتـسر و 
هانگ باکترا  يدایز  هجیتن ي  وا  دایز  یگدـنام  بقع  دـیآ و  یمرد  اـپ  زا  نیگنـس  راـب  ریز  هار  نیب  رد  دـنام و  یم  بقع  نراـبکبس 

نتخاس هدامآ  بلطم و  نداد  شرورپ  يارب  تشپ )  ) رهظلا هملک ي  .رود  یتفاسم  یط  رد  راب  نیگنس  صخـش  تلاح  نوچمه  تسوا 
ترابع .ءارقف و  نادـنمزاین و  هب  ناـسحا  نداد و  هقدـص  هنوگ ي  هب  لاـم  شـشخب  ترورـض  رب  نداد  هجوت  موس : دـصقم  .تسا  نآ 
ترضح .تسا  تسا ) یتخس   ) کترـسع هملک ي  ات  یتفای ) رگا   ) تدجو اذا  و  زا : مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  رد  ینعم ، نیا  يواح 

ششخب و لوا : دزاس : یم  دنم  هقالع  نادنمتـسم  هب  ناسحا  نداد و  هقدص  هب  ار  شدنزرف  ریز  هتکن ي  ود  نایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یم زاب  يو  هب  نادب ، زاین  تدـش  ماگنه  هب  اجنآ  رد  دـشک و  یم  شود  رب  ار  نآ  تمایق  زور  ات  ریقف  هک  تسا  يا  هشوت  هقدـص  نداد 

، هراعتـسا هجو  .دوش و  یم  لصاح  قافنا  هلیـسو ي  هب  هک  مرک  شـشخب و  تلیـضف  ود  زا  تسا  هراعتـسا  اجنیا  رد  دازلا  ظفل  .دـهد و 
روط نامه  تسا  یمئاد  تداعس  هب  نآ  ندیسر  ثعاب  ترخآ و  هار  نیب  رد  يدوبان  زا  سفن  ینمیا  يارب  هقدص  قافنا و  ندوب  هلیـسو 

هب ار  هشوت  لماح  تفـص  هقدص ، هدـنریگ ي  يارب  .تسا و  دـصقم  هب  وا  ندیـسر  ثعاب  هار و  نیب  رد  رفاسم  شخب  تاجن  هشوت ، هک 
هدنهد هقدص  هب  نآ  باوث  ندیسر  هقدص و  نآ  هلیسو ي  هب  تلیضف  نآ  شیادیپ  هلیسو  وا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  روط 

نیا رد  يو ، لمع  هماـن ي  رد  تماـیق  زور  نآ ، زورب  روهظ و  ار و  تلیـضف  نیا  هدـنهد  هقدـص  تفاـیرد  هب  و  تسا ، تماـیق  زور  رد 
دید ار  يدـنمزاین  هاگ  ره  هک  تسا  هداد  روتـسد  سپـس  .دـهد  سپزاب  وت  هب  ار  نآ  تماـیق  يادرف  تسا : هدـش  هراـشا  نادـب  تراـبع 

تمینغ هب  ار  وا  .دراپسب  هشوت  وا  هب  ناوت  دح  رس  ات  دنک ، کمک  وا  هب  رتشیب  دهد و  رارق  يو  شود  رب  ار  هشوت  نآ  درامش و  تمینغ 
هلیسو رگا  اریز  یباین ، ییوجب و  ار  وا  هک  دیسر  ارف  ینامز  دیاش  تسا : هدرک  قیوشت  ترابع  نیا  اب  نداد  هقدص  رد  باتش  ندرمش و 
تـسد هب  هک  تسا  مزال  سپ  دـیاین  یهاگو  دـیآ  تسد  هب  یهاگ  نآ ، يوجتـسج  ماگنه  هب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  مهم  راک  کی  ي 
هدنهد هقدص  فرط  زا  تسا  یماو  تقیقح  رد  ریقف  هب  نداد  هقدص  مود : .درکن  هحماسم  هراب  نآ  رد  درمـش و  تمینغ  ار  نآ  ندروآ 

هراعتسا اجنیا  رد  ار  هدنریگ  ماو  تفص  .دهد و  سپزاب  وا  هب  شا  یتسدگنت  رقف و  زور  رد  ات  دهد  یم  ار  یلام  يزاین  یب  لاح  رد  هک 
نیا رد  و  دهد ، یم  هدرک ، قافنا  ار  شلام  وا  تعاط  هار  رد  هک  یسک  هب  ار  باوث  شاداپ  وا  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا  هدروآ  ادخ  يارب 
یب ماگنه  هب  نداد  ماو  ترـضح  هریثک  افاعـضا  هل  هفعاضیف  انـسح  اضرق  هللا  ضرقی  يذـلاذ  نم  تسا : هدرک  هراشا  نادـب  هکرابم  هیآ 
دوس رطاـخ  هب  هدـنهد  ماو  دـنایامنب و  ار  تخادرپزاـب  يرترب  اـت  دوـش  یم  روآداـی  ار  یتسدـگنت  تقو  رد  ماو  تخادرپزاـب  يزاـین و 

.ددرگ ماو  نداد  هب  دنم  هقالع  دوش ، یم  وا  دیاع  هک  یهاوخلد 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

هقـشم و   ) تسا رود  تفاسم  دنوادخ  هک  یهار  هدیعب ) هفاسم  اذ  اقیرط   ) تسا وت  شیپ  رد  هک  یتسرد  هب  نادب  و  کماما ) نا  ملعا  (و 
نع  ) هار نآ  رد  ار  وت  تسین  يزاین  یب  چیه  هک  یتسرد  هب  و  هیف ) کب  ینغ  هنا ال  و   ) روشن روبق  لاوها  زا  تخـس  ياوشد  و  هدـیدش )

هک تسا  هیلقع  تالامک  نآ  تحارتسا و  تحار و  اـشنم  تسا و  بارـش  ماـعط و  ماـقم  مئاـق  هچنآ  بلط  ییوکین  زا  داـیترالا ) نسح 
يزیچ نآ  رادقم  زا  و  کغالب ) ردق  و   ) .هیلاع تاجرد  تقیقح و  تیاغ  هب  هدنب  لصوم  هنئمطم و  سفن  يوقم  تسا و  حاورا  يذغم 

راب زا  تشپ  یکبـس  اب  رهظلا ) هفخ  عم   ) يراگزیهرپ تسا و  اوقت  هک  يا  هشوت  زا  دزلا ) نم   ) هیلـصا دصاقم  هب  دـشاب  وت  هدـنناسر  هک 
رگا هک  وت ، تقاط  ردـق  رب  دـشاب  دـیاز  هچنآ  کتقاط ) قوف   ) دوخ تشپ  رب  نکم  راب  سپ  كرهظ ) یلع  نلمحت  ـالف   ) نایـصع نارگ 
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لها نم  تدجو  اذا  و   ) ناهج نآ  رد  وت  رب  لابو  رزو و  کیلع ) الاب  و   ) نآ ینارگ  دـشاب  سپ  کلذ ) لقث  نوکیف   ) يوش نآ  لمحتم 
زور ات  همیقلا ) موی  یلا   ) ار وت  هشوت  وت ، يارب  درادرب  هک  یـسک  كداز ) کل  لمحی  نم   ) تجاح رقف و  لها  زا  یبایب  نوچ  و  هقافلا )

( همنتغاف  ) نآ يوس  هب  یـشاب  جاتحم  هک  ییاج  ات  هیلا ) جاتحت  ثیح   ) ادرف وت  هب  ار  داز  نآ  دـناسرب  سپ  ادـغ ) هب  کـیفاویف   ) تماـیق
رداق تنا  و   ) ار وا  نداد  هشوت  نادرگ  رایسب  و  هدیوزت ) نم  رثکا  و   ) راب نآ  هب  ار  وا  نک  راب  و  هایا ) هلمح  و   ) ار وا  رامـش  تمینغ  سپ 

نم منتغا  و   ) ار وا  یباین  سپ  هدـجت ) الف   ) ار وا  ینک  بلط  وت  هک  دـیاش  سپ  هبلطت ) کلعلف   ) نآ رب  یـشاب  اناوت  هک  یتلاـح  رد  هیلع )
هئاضق لعجیل   ) وت يرگناوت  تلاح  رد  كانغ ) لاح  یف   ) وت زا  دـنک  ضرق  بلط  هک  ار  یـسک  رامـش  تمینغ  ذـئنیح  و  کضرقتـسا )

رامش زور  رد  وت  يراوشد  زور  رد  کترسع ) موی  یف   ) ار وت  رم  ندرک  ادا  دنادرگب  ات  کل )

یلمآ

ینیوزق

تفاسم بحاص  تسا  یهار  وت  شیپ  یتسردـب  نادـب  ینعی و  ندومن  بلط  قلطم  ای  نتـسج  فلع  بآ و  نیمز  بوخ و  لزنم  داـیترا 
یکبـس اب  داز  زا  وت  فافک  غالب و  ردـق  زا  داـیترا و  یئوکین  هار  نآ  رد  ارت  يزاـین  یب  تسین  هک  یتسردـب  تخـس و  تقـشم  زارد و 
شیوخ راک  رد  باوص  رظن  هک  دـشاب  بجاو  هتبلا  دـیآ  شیپ  زارد  بعـص و  يرفـس  ار  یـصخش  نوچ  نارگ  راـب  نتخادـنا  تشپ و 

تشپ رب  نارگ  راب  کلذ  عم  درادرب و  دناسرب  زارد  رود و  لزنم  ناب  ار  وا  هک  يردقب  هار  نآ  هشوت  درآ و  اجب  وکین  دایترا  درامگب و 
دایترا نسح  میراد  ناب  يور  همه  ام  هک  رفـس  نیا  رد  دـناسرن و  لزنمب  راب  دـنامب و  هار  رد  هن  رگا  دزاسن و  رابنارگ  ار  دوخ  دریگن و 

عاتم و نتخادـنا  زا  ترابع  تشپ  یکبـس  قالخا و  مئارک  لام و  قافنا  لامعا و  حـلاوص  هار  داز  دـشاب و  يراـکزیهرپ  يراـکوکین و 
ینارگ دشاب  هدوب  سپ  دوخ  تقاط  زا  نوزفا  دوخ  تشپ  رب  هتبلا  ینکن  راب  سپ  دومرف  هچنانچ  نتشیوخ  زا  يوقت  عناوم  ایند و  لغاوش 

مکرخآ مکلواب  رظتنی  امناف  اوقحلت  اوففخت  دومرف  هچنانچ  یناسرن  لزنمب  ناقباس  اب  ار  دوخ  ینامب و  هار  نیا  رد  سپ  وت  رب  یلابو  نآ 
سپ یگدنامرد  یناشیرپ و  زور  تمایق و  يارـسب  ارت  هشوت  وت  يارب  زا  درادرب  هک  ار  یـسک  یـشیورد  هقاف و  لها  زا  یبایب  هاگ  ره  و 
هیطع هک  ار  صخش  نآ  رامـش  تمینغ  سپ  ناریح  یـشاب و  هدنام  رطـضم  ناب و  یـشاب  جاتحم  هک  یتقو  زور  نآ  رد  ارنآ  وتب  دناسرب 

نآ رب  يرداق  وت  هک  تقو  نیا  رد  یتخـس  زور  گرب  داز و  واب  راپـسب  رایـسب  شیوخ و  هشوت  ار  وا  نک  راب  وت و  يارب  تسا  دـنوادخ 
يزگب ترـسح  تسد  ایند و  رد  يروخ  ینامیـشپ  سپ  یباین  یباتـشب و  وا  لابند  زا  یئوجن و  رگید و  تقو  یبلطب  ار  وا  هک  اـسب  سپ 

دوبن و متسناوت  متسنادب  نوچ  دوس  هچ  متـسنادن  متـسناوت  ات  میراکیب  رد  تشگ  عیاض  رمع  میرای  سک  زا  تسین  اغیرد  يا  یبقع  رد 
ریرـس رب  هک  نونکا  ناکمالا  رذـعت  نم  ارذـح  اهیلا  ردابف  تنکما  اذاف  ناسحالا  عیانـص  ایهتت  ناوا  هلهو و  لک  یف  سیل  رعاـشلا : لاـق 
طحق یگنت و  ياهلاس  يارب  بصخ  یخارف و  ياهلاس  نیا  زا  يراد  نیگن  ریز  رد  تلهم  کلم  نئازخ  هتسشن و  يزیزعب  تنکم  رـصم 
یئاون یب  يرغال و  ماـیا  يارب  راذـگب و  هشوت  یکـشخ  یتخـس و  زور  يارب  هبرف  نت  واـگ  تسا و  زبس  تاـیح  هشوخ  اـت  هنب و  هریخذ 
شیوخ روگب  یـشیع  گرب  دزادـنا  اهنامناخ  رد  دادـیب  شتآ  درآرب و  اهناج  زا  رامد  دادـش ) عبـس   ) لاس طحق  هن  رگا  رادرب و  هعمط 

ات یخارف  يرگناوت و  لاح  رد  دهاوخ  ضرق  وت  زا  هک  ار  یسک  نآ  دوجو  رامش  تمنیغ  تسرف و  شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک  تسرف 
سنا و قزار  نانم و  يادخ  هکلب  دنـشاب  تاجاح  بابرا  نیکاسم و  ضرقتـسم  نیا  وت و  یگنت  یـشیورد و  زور  ارنآ  ياضق  دنادرگب 

رامشیب ضوع  رایـسب و  فاعـضا  هدعو  و  ..انـسح ) اضرق  هللا  اوضرقا  و  یلاعت ..(  هلوقب  تسا  هدیبلط  ضرق  نیا  ناگدنب  زا  دوخب  ناج 
دراذگب گنچ  زا  تصرف  نیا  درامشن و  تمینغ  ضارتقا  نیا  هک  رساخ  لهاج و  یهز  هداد 
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یجیهال

نآ رد  وت  يارب  زا  يزاین  یب  تسین  هک  قیقحت  هب  .رایـسب و  تقـشم  اب  زارد و  رود و  تسا  یهار  وت  يور  شیپ  هک  قیقحت  هب  نادب  و 
تشپ ندوب  کبس  اب  لزنم ، هب  ار  وت  دشاب  هدنناسر  هک  يرادقم  هب  نتـشادرب  هشوت  زا  و  هایگ ، بآ و  اب  لزنم  ندرک  بلط  وکین  زا  هار 

وت و رب  لاب  لام و  نآ  ینیگنـس  دـشاب  سپ  ار ، وت  یئاناوت  رب  دـئاز  وت  تشپ  رب  وت  بستکم  لام  زا  نکم  راـب  سپ  لاـبو ، رزو و  زا  وت 
رد هشوت  نآ  هب  ار  وت  دـناسرب  سپ  تمایق ، زور  اـت  ار  وت  هار  هشوت ي  وت  يارب  زا  درادرب  هک  ار  یـسک  جاـیتحا  لـها  زا  وت  یتفاـی  رگا 

رایسب وا و  رب  نک  قافنا  سک و  نآ  رب  ار  هشوت  نآ  نک  راب  ار و  سک  نآ  نادب  تمینغ  سپ  یـشاب ، نآ  هب  جاتحم  هک  یئاج  رد  ادرف 
نداد هشوت  يرایسب  رب  يراد  تردق  وت  هکنآ  لاح  وت و  ترخآ  هشوت ي  يارب  زا  نک  قافنا  رایـسب  ینعی  .ار  وا  هب  نداد  هشوت  نادرگ 
سپ وا  هب  ینک  قافنا  یهاوخ  وت  درادرب و  ار  وت  هار  هشوت ي  هک  ار  جاـتحم  نآ  ینک  بلط  هک  یتقو  رد  دـیاش  سپ  ندرک ، قاـفنا  و 

ضرق نآ  ندرک  اضق  دنادرگب  هکنیا  ات  لام ، هب  وت  يزاین  یب  لاح  رد  وت  زا  دهاوخ  ضرق  هک  ار  یسک  رامـشب  تمینغ  .ار و  وا  یباین 
.وت يراتفرگ  جایتحا و  زور  رد  وت  يارب  زا  ار 

یئوخ

قیرط یف  ارفاـسم  ناـسنالا  ع )  ) لـعج ینعملا : دوعـصلا  قاـشلا  دووـک :) ، ) هکلهلا لاـبولا :) ، ) بحرلا لزنملا  بلط  داـیترالا :) : ) هـغللا
هتاوهـش و یلع  رورملا  یه  هقاش و  هبقع  هقیرط  یف  و  هذـه ، وا  هذـه  یلا  يدوملا  ریـسلا  هباـختناب  راـنلا  وا  هنجلا  یلا  الـصاو  تاـیحلا 

ءاطعاب دازلا  لمحل  هعم  نواعملا  لیـصحت  یف  داهتجالا  دـیعبلا و  قیرطلا  اذـه  یف  ریـسلل  یفاکلا  دازلا  لمحب  هاصوف  هئاـطخا  هئاوها و 
هیلع  ) هبن مث  .هترخآ  یف  هترـسع  مایا  یف  هیلع  دری  اـضرق  وا  هداـعم  هاعـسم و  یف  ارخذ  نوکیل  هلاوما  نم  ارادـقم  نیکاـسملا  ءارقفلا و 

اذا بنذملا  ناف  اعیطم  وا  ابنذم  ناک  ءاوس  جئاوحلا  عیمجل  لاوحالا و  نم  لاح  لک  یف  هللا  یلا  عرضتلا  ءاعدلا و  همزالم  یلع  مالسلا )
نیب و  دیری ، امک  هباجالا  هل  رهظی  مل  نا  هباجا و  هلاس  اذا  عیطملا  و  هبنذ ، نع  جرخی  هرفغملا  هبوتلا و  هنم  لاس  یلاعت و  هللا  یلا  عرـضت 
هلاس امم  ریخ  وه  ام  هئاعد  هباجا  یف  هللا  هاطعا  هحلـصملا  عم  هلاسملا  قفاوی  مل  ناـف  لاوحـالا  نم  لاـحب  عیـضی  ـال  هللا  یلا  ءاعدـلا  نا 

هار هک  یتسه  یقیمع  یسررب  کی  دنمزاین  وت  هکیتسار  تسا و  یتخـس  جنر  رود و  هار  وت  ربارب  رد  هکنادب  همجرتلا : .الجآ  وا  الجاع 
ینیگنس زا  يریگب و  شود  رب  یئاسرف  تقاطو  نارگ  راب  ادابم  یشاب ، رابکبس  یجنسب و  ار  دوخ  هشوت  هزادنا  يزاس و  راومه  ار  دوخ 
دناسرب وتب  يراد  زاین  نادـب  هک  ادرف  درب و  تمایقب  هشوت  تیارب  هک  یتفای  ار  یـسک  نادـنمزاین  زا  رگا  و  يوش ، كـاله  یلاـنب و  نآ 
تمینغ یباینرد و  ار  وا  رگید  دیاش  راپـسب  واب  رتشیب  یناوت  یم  هچ  ره  رازگ و  وا  شودـب  ار  دوخ  هشوت  رامـش و  تمینغ  ار  وا  دوجو 

.دزادرپب وتب  یتخس  زور  رد  دریگ و  ماوب  یلام  وت  زا  یسک  هک  نادب 

يرتشوش

هدیدش و هقـشم  هدیعب و  هفاسم  اذ  اقیرط  کماما  نا  ملعا  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
( دایترالا نسح  نع  هیف  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  کب ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  کل ) ینغ  هنا ال 

یف درفنم  بهار  یلا  اوهتنا  قیرطلا و  نع  اوراحف  ارفـس  موق  دارا  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف دازلا ) نم  کـغالب  ردـق  و   ) .ـالکلا بلط  يا :
انا اولاقف : دارا ، يذـلا  اوملعف  ءامـسلا - یلا  یموا  و  انهاه - مهل : لاقف  قیرطلا ؟ فیکف  انللـض  انا  اولاقف : مهیلع  فرـشاف  هودانف  هیحان ،
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ام اولاق : .داهتجا  وذ  هبلط  یف  ثیثح  بلاطلا  و  دوعی ، نل  رمعلا  و  عجری ، نل  راهنلا  ناف  اورثکت ، اولس و ال  لاق : تنا ؟ انبیجتفا  كولئاس 
ردـق یلع  اودوزت  لاق : .انـصوا  اولاق : .مدـقملا  یلا  لاق : لموملا ؟ یلاف م  اولاـقف : .مهتاـین  یلع  لاـقف : مهکیلم ؟ دـنع  ادـغ  هیلع  قلخلا 

کتقاـط قوف  كرهظ  یلع  نلمحت  ـالف  رهظلا  هفخ  عم   ) .عمقنا هجحملا و  یلا  مهدـشرا  مث  لـحملا ، غـلب  اـم  دازلا  ریخ  ناـف  مکرفس ،
: یلاعت لاق  دیدحلا ، یبا  نبا  همهوت  امک  لاملا  لمح  ماثالا ال  لاقثا  بونذلا و  رازوا  لمح  دارملا  و  کیلع ) الاب  کلذ و  لقث  نوکیف 

موی لمحی  هناف  هنع  ضرعا  نم  (، ) یبرق اذ  ناـک  ول  ءیـش و  هنم  لـمحی  ـال  اـهلمح  یلا  هلقثم  عدـت  نا  يرخا و  رزو  هرزاو  رزت  ـال  (و 
مه اهیف و  انطرف  ام  یلع  انترـسح  ای  اولاق  هتغب  هعاـسلا  مهتءاـج  اذا  یتح  (، ) ـالمح هماـیقلا  موی  مهل  ءاـس  هیف و  نیدـلاخ  ارزو  هماـیقلا 
اذا و  (. ) نورزی ام  ءاس  الا  مهروهظ  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلع مهرازوا  نولمحی 

هدیوزت نم  رثکا  هلمح و  همنتغاف و  هیلا  جاتحت  ثیح  ادغ  هب  کیفاویف  همایقلا  موی  یلا  كداز  کل  لمحی  نم  هقافلا  لها  نم  تدـجو 
یمـسی هقافلا  لها  یلع  هقافنا  هرثک  نم  رایطلا  رفعج  ناک  و  هللا ، لیبس  یف  قافنالا  دارملا  و  هدجت ) الف  هبلطت  کلعلف  هیلع  رداق  تنا  و 

يار يرهزلا  نا  للعلا :)  ) يور .نیکاسملا و  ما  یمـست  کلذـل  اضیا  یبنلا - جاوزا  يدـحا  همیزخ - تنب  بنیز  نا  امک  نیکاسملاابا ،
؟ اذـه ام  هللا  لوسر  نبای  هل : لاقف  یـشمی ، وه  بطح و  قیقد و  هرهظ  یلع  هریطم و  هدراب  هلیل  یف  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع 

یناف کنع  هلمحا  انا  لاقف : یباف ، کنع ، لمحی  یمالغ  اذـهف  يرهزلا : لاـقف  .زیرح  عضوم  یلا  هلمحا  اداز  هل  دـعا  ارفـس  دـیرا  لاـق :
کلاسا هیلع ، درا  ام  یلع  يدورو  نسحی  يرفـس و  یف  ینیجنی  امع  یـسفن  عفرا  ـال  ینکل  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .هلمح  نع  کـعفرا 

يذلا رفـسلا  کلذل  يرا  تسل  هللا  لوسر  نبای  هل : تلق  مایا  دعب  ناک  املف  .هنع  فرـصناف  ینتکرت ، کتجاحل و  تیـضم  امل  هللا  قحب 
.ریخلا و يدـنلا و  لذـب  مارحلا و  بنجت  هل  دادعتـسالا  و  دعتـسا ، هل  توملا و  هنکل  هتننظ و  ام  سیل  يرهز ، اـی  یلب  لاـق : .ارثا  هترکذ 

یلا هرهظ  یلع  لمحی  ناک  امم  لبالا  بکر  لثم  هیلع  هرهظ و  یلا  رظن  لسغیل  ریرـسلا  یلع  عضو  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اـضیا : يور 
لبق کبابـش  منتغا  ربخلا : یف  کترـسع ) موی  یف  کل  هءاضق  لعجیل  كانغ  لاح  یف  کـض  رقتـسا  نم  منتغا  و   ) .نیکاـسملا لزاـنم 

و ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) کمقس لبق  کتحص  و  کلغـش ، لبق  کغارف  و  کمره ،
.كرقف لبق  كانغ  و  کتوم ، لبق  کتایح 

هینغم

اذ اقیرط  کماما  نا   ) ینعملا .تدـجو  اذا  باوج  همنتغاـف  بارعـالا : .كـالهلا  لاـبولا : .کـتیافک و  کـغالب : .بلطلا و  داـیترالاو :
، اهرازوا ایندلا و  ءابوا  نم  هیاقولا  هبوعص  نع  هیانکف  اهتقـشم  نمل و  ینغ  اما ال  رمم ، راد  اهنال  ایندلا  انه  قیرطلاب  دارملا  خلا ..) هفاسم 

یلع نلمحت  الف   ) بونذلا نم  رهظلا ) هفخ  عم   ) يوقتلاب دوزتلا  و  يولبلا ، یلع  ربصلا  نع  ایندلا  هایحلا  یف  شیعی  نمل  ینغ  ینملا ال  و 
باذـع کیقی  يذـلا  دازلا  نا  خـلا ..) كداز  کل  لـمحی  نم  هقاـفلا  لـها  نم  تدـجو  اذا  و   ) .کـیزخت کـیدرت و  ـالاقثا  كرهظ )

..باسنالا هاجلا و  و  لامجلا ، لاـملا و  عون  نم  وا  لـیلهتلا ، حـیبستلا و  نم  ـال  و  هغـالبلا ، ملعلا و  عون  نم  سیل  هماـیقلا - موی  قیرحلا 
نم ادغ  هبحاص  هب  يدتفی  و  ایندلا ، هایحلا  یف  هلماح  هب  عتمتیف  هریغل ، هلمحی  لب  هسفنب ، هللا  یلا  رفاسملا  هلمحی  رخآ ال  یش ء  هنا  الک ،
یلا ناسحالا  داعملا  یلا  دازلا  معن  هیلع : فطعت  نا  کل  .دابعلا و  یلع  ناودـعلا  داعملا  یلا  دازلا  سئب  مامالا : لاق  .هباقع  هللا و  بضغ 

و همایقلا ، موی  افاعـضا  کیلا  هللا  هدری  و  هنع ، ینغ  یف  تنا  ام  ایندـلا  یف  ریقفلا  کنم  ذـخای  خـلا ..) کضرقتـسا  نم  منتغا  و   ) .داـبعلا
کلذ ملا  ارقف : نآرقلا  نم  ائیـش  انل  ارقا  مصالا : متاحل  اولاـق  اـموق  نا  اـنه  دـیدحلا  یبا  نبا  يور  .هضعب و  یلا  هجاـحلا  دـشا  یف  تنا 
لزنا ام  خیـشلا  اهیا  اولاقف : .نوزنکی  مهاـنقزر  اـمم  هالـصلا و  نومیقی  بیغلاـب و  نونموی  نیذـلا  نیقتملل  يدـه  هیف  بیر  ـال  باـتکلا 
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.متنا اذکه  نکل  و  متقدص ، لاق : .اذکه 

هدبع

حتفلاب غالبلا  ههجو و  نم  هنایتا  هنسح  بلطلا و  دایترالا  دایترالا : نسح  نع  هیدبالا …  هداعـسلا  قیرط  وه  هدیعب : هفاسم  اذ  اقیرط  … 
مهناکف همایقلا  یف  اهلانت  هریخذ  هباوث  فاعسالا و  رجا  ناک  لاملاب  ءارقفلا  تفعسا  اذا  رقفلا و  هقافلا  هایا : هلمح  همنتغاف و  هیافکلا … 

هقدصلا یلع  ثحلا  یف  لیق  ام  حصفا  نم  مالکلا  اذه  هجاحلا و  تقو  کیلا  هنودوی  کتداعس  نطوم  کغلبی  اداز  کنع  اولمح 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب نتشادرب  هشوت  یکین و  بلط  زا  تسین  يزاین  یب  ار  وت  نآ  رد  و  نیگمهـس ، رایـسب  زارد و  رود و  تسا  یهار  تولج  رد  هکنادب  و 
راب دوخ  تشپ  رب  یئاناوت  تقاط و  زا  شیب  سپ  اهینامرفان ) یصاعم و  نارگ  راب  زا   ) تتـشپ ندوب  کبـس  اب  دناسرب  ار  وت  هک  يرادقم 

یبایب ار  يا  هدنامرد  دـنمزاین و  هاگ  ره  و  یناسرب ) نارگید  هب  یناوتن  ار  دوخ  هدـنام  هار  رد  هک   ) درازایب ار  وت  نآ  ینیگنـس  هک  نکم 
ار دوخ  هشوت  هدرمش  تمینغ  ار  وا  سپ  دناسرب  وت  هب  ار  نآ  تیدنمزاین  ماگنه  رد  ادرف  دربب و  زیختـسر  زور  يوس  هب  ار  وت  هشوت  هک 

یـسک نادب  تمینغ  و  یباین ، یبلطب و  ار  وا  یتسدگنت ) زور   ) دیاش هک  یتسه  اناوت  هک  یلاح  رد  نک  کمک  وا  هب  رایـسب  و  هنب ، وا  رب 
.دهد سپ  وت  هب  تیتسدگنت  زور  رد  ات  دهاوخب  ماد  وت  زا  تیزاین  یب  نامز  رد  هک  ار 

ینامز

تمایق هیامرس  نیرتهب 

.تسا خالگنس  نآ  ریسم  مه  دایز و  شا  هلصاف  مه  هک  هدرک  یفرعم  تخس  يا  هندرگ  ار  تمایق  ربق و  نایم  هلصاف  مالـسلا  هیلع  ماما 
ندرک دازآ  اب  .تسا  یتخـس  يا  هندرگ  هچ  ینادیمن  تسا ! شیپ  رد  يا  هندرگ  : ) دهدیم حیـضوت  ار  نآرق  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

دازآ اب  مینادیم  و  .ددرگیم ) ناسآ  نآ  زا  روبع  نداد  كاروخ  نیـشن  كاخ  ریقف  دنواشیوخ و  نامیتی  هب  یگنـسرگ  زور  رد  ناگدنب ،
تمایق داز  نارگید  هلیـسو  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرفب  هدرک ، یئامنهار  ادخ  هک  ندرک  کمک  ریقف  میتی و  هب  زینک و  مالغ و  نتخاس 

يراکزیهرپ ار  داز  نیرتهب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دـهدیم  هجوت  داز  هب  دوخ  بلطم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .میا  هتـشاد  لاسرا  ار 
اهداز نیرتهب  دیدرت  نودب  دیزودنیب  ترخآ  يارب  هیامرـس  .تسا  هاگآ  نآ  زا  ادـخ  دـینکیم  هک  يریخ  راک  ره  : ) تسا هدرک  یفرعم 

مینادیم تسا و  هیامرس  نیرتهب  هک  هداد  هجوت  ضرقب  مالسلا  هیلع  ماما  .دینک ) زیهرپ  نم  زا  دیتسه  لقاع  هک  امـش  .تسا  يراکزیهرپ 
، دـیناوخب زامن  : ) هلمج زا  تسا  هدـمآ  هاکز  زامن و  فیدرمه  دراوم  بلاغ  رد  تسا و  داـهج  جراـخم  میرک ، نآرق  رظن  زا  ضرق  هک 

ناونعب هبترم  هدزاود  میرک  نآرق  رد  لاح  نیع  رد  درادن  ضرقب  زاین  ادـخ  مینادـیم  .دـیزادرپب ) هنـسحلا  ضرق  ادـخب  دـیهدب و  هاکز 
نآرق رظن  زا  دوشیم  دای  ضرق  ناونعب  ام  ياهراک  رد  هچنآ  تسا ، هدـش  داـی  هنـسحلا ) ضرق  ادـخ  ضرق  ( ) نسحلا ضرق  هللا ، ضرق  )

.تسا ریخ  ياهراک  فیدر  رد  تسا  یمالسا  تامدخ  زا  هک  رظن  نیا  زا  یلو  هدشن  حرطم 
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يزاریش دمحم  دیس 

یلع مزلی  هدـیدش ) هقـشم  و   ) هیدـبالا هداعـسلا  هنجلا و  یلا  لوصولا  قـیرط  هب  دارملا  و  هدـیعب ) هفاـسم  اذ  اـقیرط  کـماما  نا  ملعا  (و 
نـسح نع   ) قیرطلا هذـه  یف  يا  هیف ) کـل  ینغ  ـال  هنا  و   ) هبولطملا هجیتـنلا  کـلت  یلع  لـصحی  یتـح  هرمع  لوط  عیطی  نا  ناـسنالا 

کیفکی داز  لمحت  ناب  دازلا ) نم  کغالب  ردـق   ) هداعـسلا بجوی  امم  یغبنی  اـم  یلع  هب  ناـیتالا  هنـسح  و  بلطلا ، داـیترالا  داـیترالا )
عم الیوط - قیرطلا  ناک  اذا  اریثک - داز  لمحی  نا  بجی  يذلا  رفاسملاک  بونذـلاب ، الیقث  نوکی  ناب ال  رهظلا ) هفخ  عم   ) قیرطلا لوط 

نوکیف  ) ینعی ام ال  یـصاعملا و  بونذـلا و  نم  کتقاط ) قوف  كرهظ  یلع  نلمحت  ـالف   ) هتلحارل بعتم  ریغ  دازلا  نوکی  نا  هظحـالم 
موی یلا  كداز  کل  لمحی  نم   ) هجاحلا يا  هقافلا ) لها  نم  تدـجو  اذا  و   ) .هبوقعلا هیذالل و  ابجوم  يا  کیلع ) ـالاب  کـلذ و  لـقث 
یلع لوصحلا  هیبشتلا - بسحب  بجوی - اذـه  و  هرخالا ، یف  كانه  ناسنالا  هدرتسیل  انه ، ناسنالا  نم  لاملا  ذـخای  ریقفلا  ناف  همایقلا )

( همنتغاف  ) .جایتحالا دشا  هیلا ) جاتحت  ثیح   ) همایقلا موی  یف  ادغ )  ) دازلا کلذب  يا  هب )  ) کیطعی يا  کیفاویف )  ) هقشملا ندب  هدئافلا 
تنا و   ) دازلا هئاطعا  نم  يا  هدـیوزت ) نم  رثکا  و   ) ریقفلا کلذ  يا  هایا )  ) دازلا يا : هلمح ) و   ) همینغ جاتحملا  اذـه  لثم  دوجو  دـع  يا 

نم مالکلا  اذـه  اولاق و  تقو ، لک  یف  ریقفلا  ریـستی  ذا ال  هدـجت ) الف  هبلطت  کلعلف   ) هدـیوزت یلع  رداق  کنا  لاحلا  يا و  هیلع ) رداـق 
تنا و  ایندـلا ، یف  ائیـش  کنم  بلط  ناب  كانغ ) لاح  یف  کضرقتـسا  نم  منتغا  و   ) .ناسحالا هقدـصلا و  یلع  ثحلا  یف  لیق  اـم  غلبا 
دـشا یف  وه  و  كانه ، هدـجو  .انه  ناسنالا  نسحا  ام  لک  ذا  هرخالا ، يا  کترـسع ) موی  یف  کل  هئاـضق  لـعجیل   ) هئاـطعا یلع  رداـق 

.جایتحالا

يوسوم

هفخ عم  دازلا  نم  کغالب  ردق  .دایترالا و  نسح  نع  هیف  کل  ینغ  هنا ال  هدیدش و  هقشم  هدیعب و  هفاسم  اذ  اقیرط  کماما  نا  ملعا  (و 
كداز کل  لمحی  نم  هقافلا  لها  نم  تدـجو  اذا  .کیلع و  الاب  کلذ و  لقث  نوکیف  کتقاط ، قوف  كرهظ  یلع  نلمحت  الف  رهظلا ،
.هدجت الف  هبلطت  کلعلف  هیلع ، رداق  تنا  هدیوزت و  نم  رثکا  هایا و  هلمح  همنتغاف و  هیلا  جاتحت  ثیح  ادـغ  هب  کیفاویف  همایقلا  موی  یلا 

دعبا كانه  له  .هقاش و  هدـیعب و  هنجلا  یلا  قیرطلا  کترـسع ) موی  یف  کل  هءاضق  لعجیل  كانغ  لاـح  یف  کضرقتـسا  نم  منتغا  و 
 … هدی یف  هقطنم و  یف  و  هنوکس ، یف  هتکرح و  یف  هعمـس و  یف  هرظن و  یف  هللا  یـصعی  نمل  ادج  هدیعب  و  هدیعب …  اهنا  هنجلا !؟ نم 

نم فرعی  يذـلا  ناـسنالا  هنا  .هریغ  بکتری  یتـح  مثا  نم  صلخی  داـکی  ـال  و  يرخا ، یف  عقی  یتـح  هیـصعم  نع  عفتری  داـکی  ـال  هنا 
نم ریثکلا  هیف  قیرطلا  اذه  نا  هفرتقی …  رارمتساب  بنذلا و  یلع  رارصالا  مئاد  کلذ  عم  هنکل  دناعی و  فلاخی و  نم  فرعی  یـصعی و 

ریثکلا يوتحی  هنجلا  یلا  قیرطلاف  تاوهـشلاب .) رانلا  تفح  هراکملاب و  هنجلا  تفح  : ) نینموملاریما لوقی  امک  باعتالا و  تاقـشملا و 
ناک نا  هیهتـشت و  ام  یلا  هعفدت  ناسنالا و  ینمت  یتلا  سفنلا  هذـه  كانهف  لوقعلا …  لضت  مادـقالا و  اهیف  لزت  دـق  یتلا  قلازملا  نم 
یلا ههجوت  ءاشت ، امک  هیف  مکحتت  مهل  ادبع  حبصی  نا  یلا  رمالا  هیف  لصی  دق  و  هوق ، هدشب و  هیلع  حلت  دق  یهف  هیهن  هللا و  رمال  افلاخم 

راذـعالا و هل  قلخت  اهنا  .لامجلا  نسحلا و  بوث  هسبلت  نا  دـعب  حـیبقلا  هل  نیزت  دـق  داسفلا …  هعویملا و  یلا  فارحنالا و  لالـضلا و 
هحلاـصلا و هتیبرتلاـب  ذـخوت  مل  هعاـطلا و  یلع  ضورت  مل  اذا  سفنلا  هذـه  نا  مارحلا …  ماـحتقا  یلا  هعفدـت  تارربـملا و  هـل  عنطـصت 

الف اقاش ، ابعـص و  ناک  امهم  قحلا  لوبق  یلع  اهدوعی  لعف و  لک  دنع  اهفقوی  ناسنالا و  اهبـساحی  مل  اذا  همیقتـسملا ، هیحورلا  هضایرلا 
تلهـستسا تسف  اذا  سفنلا  هذـه  نا  .ءاشت  امک  هب  يرجت  تحـضاف  اهمامز  اهبکار  دـقف  یتلا  حومجلا  سرفلا  ماحتقا  هب  محتقت  هلاحم 

الا انملاع  یف  هکرحتملا  روصلا  کلت  اـم  .لـجخ و  نود  هرعاد  هیراـع  جرختف  ءاـیحلا  دـقفت  اـهنا  .تاسدـقملاب  تناهتـسا  هیـصعملا و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2585 

http://www.ghaemiyeh.com


الف ءاـسنلا ، نیب  يرعلا  رـصبا  و  عراـشلا ، یلا  هب  جرع  و  هرـشتنم ، تاـمرحملا  يرتف  لزنملا  یف  کـفرط  ردا  .لوقلا  اذـهل  یح  جذومن 
نموملا نا  .هعقب و  هنم  ولخت  داسفلا ال  هرـشتنم و  تارکنملا  دجت  ایاوزلا  عیمج  یف  اذـکه  و  هباسحل …  دادعتـسا  و ال  هللا ، نم  فوخ 

هوبنلا مالعا  قدصت  و  هل ، لیثم  قیـض ال  یف  هسفن  دـجی  هدـسافلا  هرعادـلا و  هنمزالا  هذـه  یف  برطـضملا و  ءوبوملا و  وجلا  اذـه  یف 
هنیدـب و کسمتـسا  اذا  اننامز  یف  نموملا  ناف  رمجلا ،) یلع  ضباقلاک  نید  یلع  هیف  ضباقلا  یتما  یلع  نامز  یتای  : ) هلئاـقلا همیرکلا 

نیملاظلا عم  لماعتلا  ضفر  اذاف  .فرط  لک  نم  نسلالا  هتکال  و  بناج ، لک  نم  مهتلا  هتذـخا  دـحاو  مکح  یف  ول  هنع و  لزاـنتلا  یبا 
بذکی و مل  اذا  و  هسایسلاب ، هل  ملع  ال  اولاق : نیدسفملا  نیفرحنملا و  عم  نواعتی  مل  اذا  و  نیملـسملا ، هحلـصم  ظحالی  هنا ال  هیف : اولاق 

اذکه .ساق و  فلج  هنا  اولاق : هاصعلا  هقسفلا و  هجو  یف  سبع  اذا  و  مهنم ، دیفتـسی  سانلا و  يرادی  فیک  فرعی  هنا ال  اولاق : يرامی 
نامیالا ناک  ناف  .یـساقلا  ناحتمالا  یتای  هیرـشبلا و  سفنلا  هذهل  دیدشلا  لازلزلا  یتای  اهدـنع  مئاتـشلا و  قفدـتت  مهتلا و  هیلع  یلاوتت 

هللا یقلی  یتح  هیار  یلع  ارارصا  هفقومب و  اکسمت  دادزی  لب  ائیش ، هنم  مئاتشلا  مهتلا و  هذه  ذخات  نا  نود  هطوش  یف  ارمتـسم  یقب  اتباث 
نم ریثک  نع  عجارتی  یخارتـی و  روخی و  هارت  مهتلا ، هذـه  ماـما  يواـهتی  هارتـف  افیعـض  ناـمیالا  ناـک  اذا  اـما  .نیرباـصلا و  رجا  هیفویف 
یتح یناثلا  فقوملا  نولثمی  نیذـلا  مه  نوریثک  .هرییغت و  هلواحم  ههجو و  یف  فوقولا  نم  الدـب  عقاولل  ملـستسی  هفقاوم ، هتادـقتعم و 

فقاوملا نم  ریثک  نع  تالزانتلا  تاعجارتلا و  انیار  هرثکب و  انتایح  یف  جذومنلا  اذه  انیار  دق  .تایاعدلا و  تاراعشلا و  باحـصا  نم 
هوـقلا و مزعلا و  مزحلا و  بلطتت  هقاـش  هنجلا  یلا  قیرطلاـف  نذا  هلجد …  هفارحنا و  و  هوـهز …  لـطابلا و  تایدـحت  ماـما  اـیاضقلا  و 

هرباثملا کنم  بلطتت  هنجلا  یلا  قیرطلا  هنیتملا …  باصعالا  خـسارلا و  نامیالا  بلـصلا و  فقوملا  هئیرجلا و  هملکلا  بلطتت  تابثلا ،
یف رارمتـسالا  و  نولهاجلا ، کنع  لاق  امهم  کمایـص  یف  ماودـلا  کـنم  بلطتی  و  نوئزهتـسملا ، کـب  ازهتـسا  اـمهم  کتالـص  یلع 
نم بلصا  هملـسملا  ملـسملا و  اهیا  نوکت  نا  بجی  .کلذ  یف  لطابلا  راجت  هرـسامسلا و  لاق  امهم  اهفافع  هارملا و  رتس  یلع  ظافحلا 

يذلا كداز  وه  اذه  و  ءایح ، وا  لجخ  نود  هیمالسالا  کتیار  اعفار  زازتعا  خومـش و  لکب  فقت  رانلا ، دیدحلا و  نم  يوقا  لابجلا و 
ففخت و  هحلاصلا ، لامعالا  تاریخلا و  لکب  دوزتت  نا  کنم  بلطتت  هنجلا  هلحر  هذـه ، کتلحر  یف  کعم  هذـخات  نا  نم  کل  دـبال 

لیبس هللا و  لـیبس  یف  نیلماـعلا  نینـسحملا و  یلع  ـالا  بطخت  ـال  هیلاـغ  هنجلا  ناـف  نکما  اـمهم  اـیاطخلا  بونذـلا و  نم  كرهظ  نع 
قیرطلا و اذه  هقـشم  یلع  نوریـصی  نیذلا  نوبیطلا  نوریخلا و  الا  اهیلا  لصی  هایحلا ال  طوش  رخآ  یف  عبرتت  سورع  هنجلا  ناسنالا … 

ایاطخلا باحصا  اما  اهب ، نومعنتی  اهیلا و  نولصی  طقف  ءالوه  نا  .هیصاعم  بانتجا  هللا و  هعاطب  لمعلا  یلع  مهـسفنا  نولمحی  و  هباعتا ،
، مهتلحر رخآ  یف  كانه ، لب  مهل ، لها  یه  اهلها و ال  نم  اوسیل  ءالوه  مهلهاـک ، قهری  ـالیقث  ـالمح  مهروهظ  یلع  نولمحی  نیذـلا 

اهب دـمجن  انعئاد و  اهب و  ظفحن  نا  عیطتـسن  قیرط  یلا  اـنهبنی - لـب  ههبنی - ماـمالا  نا  رـشب …  اـهیلع  يوقی  ـال  هدـصوم  راـن  مهرظتنت 
ءالوه یلع  انلدـی  هنا  انبر …  یلا  ودـغن  موی  اهجاتحن  هنووم  انداز و  انل  لـمحی  نیما  یلا  اندـشری  هنا  .اـنتجاح  اـنرقف و  مویل  انتدـصرا 
متهن ریخلا و  مهل  لعفن  مهل و  عضاوتن  نا  مهیلع ، رورـسلا  لاخدا  هجاحلا و  ءاضق  ناسحالا و  هقدصلاب و  مهیلا  انیدـیا  دـمن  نا  ءارقفلا 

 … انیلع هباوث  انل و  هرجا  عجری  مهل  هیدسن  هلعفن و  ام  لک  ناف  مهبرک …  جیرفت  یف  یعسن  مهنیب و  حلصن  مهحـصنن و  نا  مهنووشب ،
کباوث یلع  یلاعت : كرابت و  هللا  هادان  نموم  هجاح  یضق  نم  یبنلا و  همئالا و  یلع  هلخدا  نمک  ناک  نموم  یلع  ارورس  لخدا  نمف  )

نم هللا  همعطا  عوج  نم  انموم  معطا  نم  و  هرخالا …  برک  هنع  هللا  سفن  هبرک  نموم  نع  سفن  نم  و  هنجلا .) نودب  کل  یضرا  و ال 
اسک نم  و  هنجلا ، قربتـسا  نم  هللا  هاسک  يرع  نم  ابوث  انموم  اسک  نم  و  موتخملا ، قیحرلا  نم  هللا  هاقـس  انموم  یقـس  نم  هنجلا و  رامث 
رـشع هل  هللا  بتک  هاذـق  نموـملا  هیخا  هجو  نم  ذـخا  نم  .هقرخ و  بوـثلا  نم  یقب  اـم  هللا  نـم  رتـس  یف  لزی  مـل  ینغ  نـم  اـبوث  اـنموم 
تسل یلع و  کباوث  ترز و  يایا  : ) لج زع و  هللا  لاق  هللا  یف  هاخا  راز  نم  و  هنسح …  هل  تناک  هیخا  هجو  یف  مسبت  نم  و  تانـسح ،

هل هحلاص  دوعی  ناسنالا  هب  موقی  لعف  لک  نا  نع  فشکی  ثیداحالا  نم  بیطلا  جذومنلا  اذه  ناف  هنجلا .) …  نود  اباوث  کل  یضرا 
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نم دوزتی  يذـلا  لجرلا  کلذ  وه  لقاعلا  و  اهیلعف .) ءاسا  نم  هسفنلف و  اـحلاص  لـمع  نم  : ) یلاـعت كراـبت و  لوقی  اـمک  هیلع  هباوث  و 
لعف نع  رخاتی  ـال  يذـلا  وه  لـقاعلا  هماـیقلا …  موی  ماـظعلا  برکلا  کـلت  یف  هب  هیقـالی  یک  رجـالا  باوثلا و  هریغ  لـمحی  ایندـلا و 

هعفنملا رد  هیلع و  ریخلا  دوع  یف  ببـسلا  مهنال  هلها  یلا  فورعملا  يدسی  یک  صرفلا  منتغی  لب  هتردق  لوا  دـنع  سانلا  عم  ناسحالا 
 … هیلا هجاحب  وه  ام  عیض  احبر و  رسخ  دق  نوکیف  مهدقفیف …  مهنع  ثحبی  مهدجی و  الف  ام  موی  یف  مهبلطی  هلعلف  هبناجل ،

یناغماد

يزاریش مراکم 

ِهَّفِخ َعَم  ، ِداَّزلا َنِم  َکِغاََلب  ِرْدَق  ،َو  ِداَِیتْرِالا ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  یَنِغَال  ُهَّنَأ  ،َو  ٍهَدـیِدَش ٍهَّقَـشَم  ،َو  ٍهَدـیَِعب ٍهَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ْكَداَز ََکل  ُلِمْحَی  ْنَم  ِهَقاَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  ،َو  َْکیَلَع ًالَابَو  َکـِلَذ  ُلـِْقث  َنوُکَیَف  ، َکـِتَقاَط َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  اَـلَف  ، ِرْهَّظلا
ُهُدِجَت اَلَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ، ِْهیَلَع ٌرِداَق  َْتنَأ  ِهِدیِوْزَت َو  ْنِم  ِْرثْکَأ  ،َو  ُهاَّیِإ ُْهلِّمَح  ُهِْمنَتْغاَف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ُْثیَح  ًادَـغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف  ، ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ 

.َِکتَرْسُع ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  ، َكاَنِغ ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْسا  ِنَم  ِْمنَتْغا  َو 

همجرت

ناوارف حیحص و  شالت  ششوک و  زا  رطخ ) فوخ و  رپ   ) هار نیا  رد.يراد  شیپ  رد  تقشم  رپ  ینالوط و  سب  یهار  نادب  مدنزرف )! )
نیاربانب (. یسرب دصقم  هب  یناوتب  ات   ) یشاب رابکبس  هار  نیا  رد  دیاب  هوالع  هب  ، یتسین زاین  یب  دناسرب  دصقم  هب  ار  وت  هک  یفاک  هشوت  و 

.دوب دهاوخ  وت  لابو  تقشم و  هیام  نآ  ینیگنس  اریز  ریگم ، شود  رب  ار  ایند  لاوما  تیلوئسم  تناوت  ِدح  زا  شیب 

هک ادرف  دریگ و  شود  رب  زیخاتـسر  زور  يارب  ار  وت  هشوت  داز و  دناوت  یم  هک  یتفای  ار  يدنمزاین  يراد  تردق  هک  ینامز  رد  هاگ  ره 
وا شود  رب  ار  هشوـت  داز و  نیا  ، رتـشیب و  رتدوز ) هچ  ره   ) رامـشب و تمینغ  ار  نآ  ، دـنادرگ سپ  زاـب  وـت  هب  يوـش  یم  دـنمزاین  نآ  هب 
رد هک  ینک  ادیپ  ار  یـسک  رگا  نینچمه ) ) .ینکن شیادـیپ  ییآ و  رب  یـصخش  نینچ  يوجتـسج  رد  يزور  تسا  نکمم  اریز  ، راذـگب

! رامشب تنمینغ  ار  نآ  ، دراذگب تیتسدگنت  یتخس و  زور  يارب  ار  نآ  يادا  دریگب و  ماو  وت  زا  تیزاین  یب  انغ و  لاح 

! تسرفب نارگید  اب  ار  تترخآ  هشوت  داز و  ریسفت : حرش و 

زا رفـس  نیا  يارب  هشوت  داز و  هیهت  هب  دـیدش  زاین  ترخآ و  رفـس  ندوب  ینالوط  هب  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا هدرک  هراشا  ادخ  هار  رد  قافنا  هژیو  هب  ریخ  ياهراک  تاعاط و 

،َو ٍهَدیَِعب ٍهَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» يراد شیپ  رد  تقـشم  رپ  ینالوط و  سب  یهار  نادب  مدـنزرف )! :») دـیامرف یم  تسخن 
(. ٍهَدیِدَش ٍهَّقَشَم 

مخ و چیپ و  رپ  رایسب  ترخآ  هار.تسا  ناسآ  لهس و  ترخآ  هار  ربارب  رد  دشاب  راب  تقشم  ینالوط و  دنچ  ره  ، ایند ياه  هار  ندومیپ 
یم تقو  اه  لاس  اهنآ  زا  یکی  ندومیپ  هاگ  درذـگ و  یم  یناسفن  ياهاوه  اب  هزرابم  یقالخا و  لیاضف  روبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  زا 
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.دبلط

فوخ و رپ   ) هار نیا  رد  :» دیامرف یم  دنک و  یم  دزشوگ  ار  رفس  نیا  يارب  هشوت  داز و  هیهت  موزل  ، رادشه نیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 
هار نیا  رد  دـیاب  هوالع  هب  ، یتسین زاـین  یب  دـناسرب  دـصقم  هب  ار  وت  هک  یفاـک  هشوت  ناوارف و  حیحـص و  شـالت  شـشوک و  زا  رطخ )
رد « موَق » نزو رب  « دوَر » هشیر زا  « دایترا ( .» 1  } ِداَِیتْرِالا ِنْسُح  ْنَع  ِهِیف  َِکب  یَنِغ  َال  ُهَّنَأ  َو  ( ؛») یـسرب دـصقم  هب  یناوتب  ات   ) یـشاب راـبکبس 
یم هیکت  بلط  هبنج  يور  هاگ  ، نآ ِتاقتـشم  رد  تسا و  يزیچ  بلط  رد  تمیالم  ارادم و  اب  مأوت  ندرک  دمآ  تفر و  يانعم  هب  لصا 

يزیچ يانعم  هب  « غالب ( .» 2  } َکِغاََلب ِرْدَـق  َو   {، .تسا هدـش  هتفرگ  هشیر  نیمه  زا  زین  هدارا  هژاو.ارادـم  قفر و  هبنج  يور  هاگ  دوش و 
(. ِرْهَّظلا ِهَّفِخ  َعَم  ، ِداَّزلا َنِم   { .دناسرب دصقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا 

داز و و  ؛  يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو  دـیامرف «: یم  هک  اجنآ  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  هشوت  داز و  نیا  ساـسا 
.{ 197، هیآ هرقب  ( . 3 «. } تسا يراگزیهرپ  اوقت و  هشوت  داز و  نیرتهب  ،و  دینک هیهت  هشوت 

ریبدـت و رگید  تراـبع  هب  اـی  بلط  نسح  شموهفم  تسا ، ندرک  بلط  ياـنعم  هب  داـیترا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب   « داـیترالا نسح  هب « ریبعت 
.تسا ترخآ ) رفس  يارب  هشوت  داز و  هیهت  هقیرط  رد   ) حیحص تیریدم 

َعَم ًالاْقثَأ  ْمَُهلاْقثَأ َو  َُّنلِمْحََیل  َو  دیامرف «: یم  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  « تشپ ندوب  کبـس  ؛  رهظلا هفخ  هب « ریبعت 
نیگنس ياهراب  رب  هفاضا  ار  يرگید  نیگنس  ياهراب  نینچمه )  ) دنشک و یم  شود  رب  ار  شیوخ  ناهانگ )  ) نیگنس راب  اهنآ  ؛  ْمِِهلاْقثَأ

زا ار  دوخ  تشپ  دناوت  یم  ات  دشابن و  نانآ  دننام  زگره  هک  دیوگ  یم  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .{ 13 هیآ ، توبکنع ( . 1 «. } دوخ
.دنادرگ کبس  راب  نیا 

هلفاـق هب  اـت  دیـشاب  رابکبـس  ؛ اوقحلت اوفّفخت  :» میتشاد ار  اـنعم  رپ  هاـتوک و  رایـسب  ِتراـبع  نیا  ، مکی تسیب و  هبطخ  رد  زین  نیا  زا  شیپ 
دندنام و یم  او  ناراب  نارگ  دندیسر  یم  روبعلا  بعص  ياه  هندرگ  هب  دنداتفا و  یم  هار  هب  اه  هلفاق  هک  هتشذگ  ياه  نامز  رد  « دیسرب

يارب یبوخ  همعط  دندنام و  یم  نابایب  رد  اهنت  اهنآ  داد و  یم  همادا  دوخ  ریسم  هب  ، دنک فقوت  اهنآ  رطاخ  هب  تسناوت  یمن  هلفاق  نوچ 
.دندوب نابایب  ناگرگ  نادزد و 

تمایق ياه  هشوت  داز و  نیرتمهم  زا  هک  ار  هّللا  لیبس  یف  ِقافنا  یلام و  لئاسم  انعم  رپ  هاتوک و  همدـقم  نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تقشم هیام  نآ  ینیگنس  اریز  ، ریگم شود  رب  ار  ایند  لاوما  تیلوئسم  تناوت  ِدح  زا  شیب  نیاربانب  :» دیامرف یم  دنک و  یم  ناونع  تسا 

(. َْکیَلَع ًالَابَو  َِکلَذ  ُلِْقث  َنوُکَیَف  ، َِکتَقاَط َقْوَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َّنَلِمْحَت  اَلَف  ( ؛» دوب دهاوخ  وت  لابو  و 

راب نوچمه  هن  رگ  یـشاب و  نآ  يوگخـساپ  تمایق  يادرف  یناوتب  دـشاب و  یفاک  وت  زاین  يارب  هک  نک  هریخذ  ردـقنآ  هکنیا  هب  هراـشا 
.یشک یم  ار  نآ  جنر  طقف  ینک و  یمن  هدافتسا  نآ  زا  هک  يراب  دوب ؛ دهاوخ  وت  شود  رب  ینیگنس 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هّللا  لیبس  یف  قافنا  هب  توعد  یبلاج  ریبعت  اب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ادرف دریگ و  شود  وت  زیخاتـسر  زور  يارب  ار  وت  هشوت  داز و  دـناوت  یم  هک  یتفای  ار  يدـنمزاین  ، يراد تردـق  هک  ینامز  رد  هاگ  ره  »
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وا شود  رب  ار  هشوت  داز و  نیا  رتشیب  و  رتدوز ) هچ  ره   ) رامـشب و تمینغ  ار  نآ  ، دـنادرگ سپزاـب  وت  هب  يوش  یم  دـنمزاین  نآ  هب  هک 
ُْهلِّمَح ُهِْمنَتْغاَف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَت  ُْثیَح  ًادَـغ  ِِهب  َکِیفاَُویَف  ِهَماَیِْقلا ، ِمْوَی  َیلِإ  َكَداَز  ََکل  ُلِمْحَی  ْنَم  ِهَقاَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  َو  ( ؛» راذـگب

(. ِْهیَلَع ٌرِداَق  َْتنَأ  ِهِدیِوْزَت َو  ْنِم  ِْرثْکَأ  ،َو  ُهاَّیِإ

(1 (. } ُهُدِجَت اَلَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ( ؛» ینکن شیادیپ  ییآ و  رب  یصخش  نینچ  يوجتسج  رد  يزور  تسا  نکمم  اریز  :» دیازفا یم  هاگ  نآ 
لّوا لامتحا.تسا  رظن  فالتخا  هغالبلا  جهن  ناحراش  نایم  ، ددرگ یمرب  زیچ  هچ  هب  « هدـجت الف  » هلمج »و  هبلطت » ریمـض هکنیا  دروم  رد  .

یم شبحاص  لیوحت  تمایق  رد  دـنک و  یم  لمح  شود  رب  اـیوگ  ار  اـه  قاـفنا  هک  ددرگ  زاـب  دـنمزاین  ِریقف  صخـش  هب  هک  تسا  نیا 
ینک و قاـفنا  ادـخ  هار  رد  یلاـم  یهاوـخب  هک  دـسر  ارف  یناـمز  تسا  نکمم  ینعی  ؛ ددرگرب لاـم  دوـخ  هب  هکنیا  رگید  لامتحا.دـهد 

 { .تسا نآ  يارب  یبوخ  دهاش  « منتغا «و  هلمج دراد و  حیجرت  دمآ  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  لّوا  ریسفت  یلو  ؛ یشاب هتشادن 

یم هدرک  هدافتـسا  يرگید  ریبـعت  زا  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  هـب  قـیوشت  يارب  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نـیا  ناـیاپ  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
یتخـس و زور  يارب  ار  نآ  يادا  دریگب و  ماو  وـت  زا  تیزاـین  یب  اـنغ و  لاـح  رد  هک  ینک  ادـیپ  ار  یـسک  رگا  نـینچمه ) و  :») دـیامرف

(. َِکتَرْسُع ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  ، َكاَنِغ ِلاَح  ِیف  َکَضَْرقَتْسا  ِنَم  ِْمنَتْغا  َو  ( ؛» رامشب تنمینغ  ار  نآ  ، دراذگب وت  یتسدگنت 

هـشوت نیگنـس  راب  ناگیار  روط  هب  هنابلطواد و  هک  یـسک  : دریگ هرهب  سک  ود  دوجو  زا  دـیاب  رایـشوه  لقاع و  ناـسنا  هکنیا  هصـالخ 
هب ناسنا  يزاین  یب  ماگنه  رد  هک  یـسک  رگید  دـناسر و  یم  دـصقم  هب  ار  نآ  یلاحـشوخ  يداش و  اب  دریگ و  یم  شود  رب  ار  ناـسنا 
لاح تسا  نینچ  يرآ.دـهد  یم  سپ  زاب  تسا  دـنمزاین  نآ  هب  ًادـیدش  هک  ناـمز  نآ  رد  دریگ و  یم  ماو  ار  وا  لاوما  زا  یـشخب  ، لاـم

دننک و یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یناسک 

.دوش یمن  ادیپ  نیا  زا  رتابیز  رت و  بلاج  يریبعت 

ًهَرِیثَـک ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  دـیامرف «: یم  هک  اـجنآ  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هـتفرگرب  مود  ریبـعت 
هیآ ، هرقب ( . 1 { .»؟ دنک ربارب  نیدنچ  ، وا يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دنک )، قافنا  ، تنم نودب  و  ، ) دهد ییوکین  ضرق  ادـخ  هب  هک  تسیک  ؛

ود دریگ  یم  شناگدـنب  زا  هک  ار  یماو  دـنوادخ  هکنیا  نآ  دراد و  یم  ناـیب  يا  هفاـضا  هتکن  اـب  ار  نداد  ماو  هلأـسم  هیآ  هـتبلا  .{ 245
.دهد یم  سپ  زاب  اهنآ  هب  ربارب  دنچ  ای  نادنچ 

اَم َكارْدَأ  ام  َو  َهَبَقَْعلا * َمَحَْتقا  َالَف  دـیامرف «: یم  هک  اـجنآ  درک  طابنتـسا  دـلب  هروس  هفیرـش  تاـیآ  زا  ناوتب  ـالامتحا  مه  ار  لّوا  ریبعت 
.{ هیآ 14-11 ، دلب ( . 2  ...«. } ٍهَبَغْسَم يِذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  ْوَأ  ٍهَبَقَر * ُّکَف  ُهَبَقَْعلا *

نب نایفس  هک  دنک  یم  لقن  الاب  همان  ّتیصو  اب  بسانتم  یبلاج  تیاور  عیارـشلا  للع  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
دوخ شود  رب  درآ  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناراب  درس و  یبش  رد  فورعم ) نیعبات  زا  یکی   ) يرهُز : دیوگ یم  هَْنیَیُع 
شیپ رد  يرفـس  ؛ زیِرَح ٍعِضْوَم  َیلِإ  ُُهلِمْحَأ  ًاداَز  َُهل  ُّدِعُأ  ًارَفَـس  ُدـیِرُأ  :» دومرف تسیچ ؟ نیا  هّللا  لوسر  نبای  : درک ضرع  دـنک  یم  لمح 

یم لمح  امـش  يارب  ار  نآ  تسامـش  تمدـخ  رد  نم  مالغ  : تفگ يرهُز  « منک یم  لقن  ینئمطم  ياج  هب  ار  نآ  هشوت  داز و  هک  مراد 
نینچ یهاوخب  هک  ینآ  زا  رت  ماقم  الاو  وت  منک  یم  لمح  شود  رب  ار  نآ  مدوخ  نم  : تفگ يرهُز  ، درکن لوبق  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنک 
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ِْهیَلَع ُدِرَأ  اَم  یَلَع  يِدوُرُو  ُنِسُْحی  يِرَفَس َو  ِیف  ِینیِْجُنی  اَّمَع  یِسْفَن  ُعَفْرَأ  َال  یِّنَِکل  :» دومرف مالسلا  هیلع  ماما.ینک  لمح  شود  رب  ار  يراب 
یم تاـجن  مرفـس  رد  ارم  هچنآ  هک  مناد  یمن  نآ  زا  رتـالاو  ار  مدوـخ  نم  نکل  ؛ ِینَتْکَرَت َکـِتَجاَِحل َو  َْتیَـضَم  اََّمل  ِهّللا  ِّقَِـحب  َکـُلَأْسَأ 

يورب دوخ  راک  لابند  هب  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت.منک  لمح  شود  رب  دزاس  یم  وکین  مهاوخ  یم  هچنآ  ربار  مدورو  دـشخب و 
«. يزاس اهر  دوخ  لاح  هب  ارم  و 

: درک ضرع  ، دید ار  مالسلا  هیلع  ماما  زور  دنچ  زا  دعب  تفر  دوخ  راک  لابند  هب  يرهُز 

اَمَّنِإ ُّدِعَتْـسَأ  ُْتنُک  َُهل  ُتْوَْملا َو  ُهَّنَِکل  َْتنَنَظ َو  اَم  َْسَیل  ُّيِرْهُز  اَی  یََلب  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  ، منیب یمن  دـیدومرف  هک  يرفـس  زا  يرثا 
يارب نم  تسا و  ترخآ  رفس  مروظنم  تسین  يدرک  نامگ  وت  هک  يرفس  نآ  ؛ ِْریَْخلا يَدَّنلا َو  ُلَْذب  ِماَرَْحلا َو  ُبُّنَجَت  ِتْوَْمِلل  ُداَدِْعتْـسِْالا 

،ج راونالاراحب ( . 1 «. } دوش یم  لصاح  ریخ  ياههار  رد  قافنا  مارح و  زا  زیهرپ  اب  رفـس  نیا  يارب  ندـش  هدامآ  موش و  یم  هداـمآ  نآ 
.{ 46،ص 65،ح 27

مهدجه شخب 

همان نتم 

َال اَِهب  َکَِطبْهَم  َّنَأ  ،َو  ِعِرْـسُْملا َنِم  ًالاَح  ُحَْـبقَأ  اَْهیَلَع  ُئِْطبُْملا  َو  ِلِْقثُْملا ، َنِم  ًالاَح  ُنَسْحَأ  اَـهِیف  ُّفِخُْملا  ، ًادُوئَک ًهَبَقَع  َکَـماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َیلِإ َال  َو  «، ٌبَتْعَتْـسُم ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسیَلَف  ،» َِکلُولُح َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِئِّطَو  ،َو  َِکلوُُزن َلـْبَق  َکِـسْفَِنل  ْدَـتْراَف  ، ٍراـَن یَلَع  ْوَأ  ٍهَّنَج  یَلَع  اَّمِإ  ََهلاَـحَم 

.ٌفَرَْصنُم اَْینُّدلا 

اه همجرت 

یتشد

و تسا ، ناراب  نیگنـس  زا  رتهب  بتارم  هب  نارابکبـس  لاح  هک  دراد ، دوجو  يروبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  وت ، يور  شیپ  رد  هک  نادـب 
شیوخ يارب  سپ  دوب ،  دهاوخ  خزود  ای  تشهب و  تکرح ، ماجنارـس  و  دشاب ، یم  هدنریگ  باتـش  زا  رتدب  شلاح  دور  دـنک  هک  نآ 

یمن هتفریذپ  يرذع  گرم ، زا  سپ  اریز  نک ، هدامآ  تندمآ  زا  شیپ  ار  دوخ  هاگیاج  و  زاس ، اّیهم  یلئاسو  ترخآ  هب  ندیسر  زا  لبق 
 . درادن دوجو  یتشگ  زاب  هار  و  دوش ،

يدیهش

ندومیپ رد  هدنوردنک  و  تسا ، راب  نیگنس  زا  رت  هدوسآ  نادب  ندش  رب  رد  رابکبـس  تسا ، راوشد  يا  هندرگ  وت  شیپاشیپ  هک  نادب  و 
شیوخ يارب  تندمآ  دورف  زا  شیپ  سپ  .ریزگان  دوب  خزود  ای  تشهب  رب  ریسم  نآ  رد  وت  ندمآ  دورف  و  هدنباتـش ، زا  رتلاح  تشز  نآ 

.نتشگزاب ایند  هب  هار  هن  و  تسین ، نتساوخ  رذع  ياج  گرم  زا  سپ  هک  زادرپب  ار  هناخ  تندیسر  زا  شیپ  زاس و  هناور  يورشیپ 

یلیبدرا
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نآ رب  هدنبنج  رید  هانگ و  لقثب  راب  نارگ  زا  تسا  رت  لاح  وکین  نآ  رد  راب  کبـس  هک  راوشد  تیاغب  هویرگ  تست  شیپ  رد  هکنادب  و 
خزود رب  ای  تسا  تشهب  رب  ههبـش  کـش و  یب  هویرگ  نآ  ندـمآ  دورف  عضوم  هک  یتسردـب  هدنباتـش و  زا  تسا  رتلاـح  تشز  هویرگ 
تـسین سپ  وت  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  ار  دوخ  لزنم  زاس  مرن  نآ و  رد  وت  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  دوخ  سفن  يارب  نک  تحار  بلط  سپ 

یتشگزاب ایند  يوسب  تسین  دنک و  يدونشوخ  بلط  هک  گرم  زا  سپ 

یتیآ

هک دشاب  یسک  زا  رت  لاح  وکین  نآ ، زا  رذگرد  دشاب  رتکبـس  شراب  هک  یـسک  .راوشد  سب  تسا  يا  هندرگ  وت  ربارب  رد  هک  نادب ، و 
ای هندرگ  نآ  زا  ندـمآ  دورف  ياج  .دوب  رت  لاحدـب  دزرو ، یم  باتـش  هکنآ  زا  دور ، یم  هتـسهآ  هکنآ  .دراد و  شود  رب  نارگ  يراـب 

دونـشخ گرم ، زا  سپ  اریز  .نک  اـیهم  یلزنم  تسرف و  يورـشیپ  دوـخ  يارب  تندـمآ ، دورف  زا  شیپ  سپ ، .خزود  اـی  تـسا  تـشهب 
.تسا هتسب  ایند  هب  تشگزاب  هار  تسین و  یتلیسو  ار  دنوادخ  نتخاس 

نایراصنا

نآ ،و  دراد راب  نیگنـس  زا  رتهب  یلاح  هاگرذگ  نآ  رد  تسا  رابکبـس  هک  نآ  ، تسا یتخـس  هاگرذـگ  تیور  شیپ  رد  هک  شاب  هاگآ 
مّنهج رد  ای  تسا  تشهب  رد  ای  راچان  هب  تندـمآ  دورف  لحم  اـجنآ  رد.تسا  نآ  رد  هدنباتـش  زا  رت  لاـح  دـب  تسا  يدـنک  راـچد  هک 

زا ندرک  كرادـت  گرم  زا  دـعب  هک  ، زاس مهارف  یلزنم  تدورو  زا  لبق  ،و  نک هداـمآ  هشوت  ناـهج  نآ  هب  تندـمآ  رد  زا  شیپ  سپ  ،
 . تسا هتسب  هشیمه  يارب  ایند  هب  تشگزاب  هار  ،و  تسین نکمم  هتفر  تسد 

حورش

يدنوار

.فخملا و الا  اهزوجی  ادوک ال  هبقع  انیدیا  نیب  نا  ثیدحلا : یف  و  هلاح ، تفخ  يا  لجرلا : فخا  .دعـصملا و  هقاشلا  دوکلا : هبقعلا  و 
.يور و امهالک  و  انیل ، يا  ائیطو ، هلعج  يا  لزنملا : یطو ء  .انطو  هذختا  هنطوتـسا و  يا  اذک : عضوم  نطو  .هلمح و  لقثی  نم  لقثملا 

.عوجرلا فرصنملا : .ءاضرتسالا و  بتعتسملا :

يردیک

.یناوت لفاغت و  نم  يا  اهیلع : یطبملا ء 

مثیم نبا 

و تسا ، راوشد  سب  نآ  زا  نتفر  الاب  هک  تسا  يا  هندرگ  وت  يور  شیپ  رد  هک  نادب  تسا و  راوشد  نآ  زا  نتفر  الاب  هک  ییاج  دوک :
.تسا خزود  شتآ  ای  تشهب و  ماجنارـس  وت  هاگلزنم  و  تسا ، رتلاحدـب  وردـنت  زا  وردـنک  رتلاحـشوخ و  رابنارگ  زا  رابکبـس  اجنآ  رد 
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يا هلیسو  گرم  زا  سپ  هک  زاس  هدامآ  ار  لزنم  نآ  دورو ، زا  لبق  تسرفب و  دوخ  يارب  یلوارقـشیپ  اجنادب  ندیـسر  زا  شیپ  نیاربانب 
ترخآ و هار  یتخـس  رب  نداد  هجوت  مراـهچ : .درادـن  دوـجو  اـیند  هب  یـسک  تشگزاـب  يارب  یهار  و  تسین ، رـسیم  یلاحـشوخ  يارب 
ار هندرگ )  ) هبقع ظـفل  .تصرف  ناـیاپ  زا  شیپ  راـک  نیا  رد  تعرـس  ناـهانگ و  زا  يرابکبـس  اـب  تسا ، نآ  يارب  یگداـمآ  ترورض 

لاـصخ هوبنا  ناـیم  زا  لـیاضف  هلیـسو ي  هب  لاـمک  بتارم  ياـه  هلپ  زا  نتفر  ـالاب  هار  نیا  رد  اریز  ترخآ  هار  زا  تسا  هدروآ  هیراـع 
ياقترا رد  يداـیز  عناوم  تقـشم و  هک  تسا  هدرک  فصو  دوعـص  رد  يراوشد  هب  تهج  نآ  زا  ار  هار  نیا  .دراد و  دوجو  هدـیهوکن 

نیگنس شراب  هکنآ  زا  رفس  نآ  رد  رابکبس  لوا : تسا : هدرک  بلج  رما  هس  هب  ار  وا  رظن  رفـس  نیا  یگدامآ  يارب  .دراد  دوجو  اجنادب 
یسک زا  رت  تحاران  دنک  تکرح  دنک  هک  یـسک  مود : .تسا  یحـضاو  رما  نیا  میتفگ  البق  هک  روط  نامه  تسا ، رتلاحـشوخ  تسا ،

، هداتـسیا طیرفت  طارفا و  فرط  ود  زا  بناـج  کـی  رد  وردـنک  اریز  .تسا  نشور  زین  بلطم  نیا  و  دـنک ، یم  تکرح  دـنت  هک  تسا 
رب دوش و  یم  تکاله  بادرگ  ریـسا  وا  دریگ و  یم  ار  شنابیرگ  لجا  هک  نیا  ات  تسا  یلـصا  دصقم  زا  لفاغ  سفن و  ياوه  مرگرس 
نآ ماجنارـس  اریز  خزود ، يرگید  تشهب و  یکی  راـک ، ماجنارـس  هجیتن و  ود  ناـیب  موس : .دروخ  یم  ترـسح  هتفر  تسد  زا  تصرف 
ایند روما  رد  ناـسنا  يراـتفرگ  اریز  تسا ، یحـضاو  بلطم  زین  نیا  و  دروآ ، یم  دورف  ود  نآ  زا  یکی  رد  ریزگاـن  ار  دوخ  ورهر  هار ،
هار زا  يرود  یعقاو و  هلبق ي  فرط  هب  یلـصا و  دـصقم  تهج  رد  ای  ترخآ ، هب  ندیـسر  ات  نآ  نتفای  ناـیاپ  اـیند و  رد  ندرک  لـمع 

تهج رد  هک  نیا  اـی  و  دـناسر ، یم  تشهب  هب  ار  دوخ  ورهر  دوـش و  یم  یط  تعرـس  هب  هار  بیترت  نیا  هب  هک  تسا  طـیرفت  طارفا و 
هب هک  .دوش  یم  لیامتم  دراد ، دوجو  اهمارح  عاونا  ادخ و  یهن  دراوم  زا  هار  نیا  رد  هچنآ  تمس  هب  تسا و  یلصا  دصقم  زا  فارحنا 
هار نیا  هک  ور  نآ  زا  تـسا  زاـجم  قـیرط )  ) اـیند هار  هـب  طوـبه  نداد ، تبـسن  .دروآ  یم  دورف  شتآ  رب  ار  دوـخ  ورهر  بـیترت ، نـیا 

تسا هداد  روتـسد  هاگنآ  .دهد  رارق  یئاج  رد  ات  دروآ  یم  نییاپ  ار  يزیچ  هک  یـسک  دننام  دسر ، یم  دصقم  ود  زا  یکی  رب  ماجنارس 
ود نآ  زا  یکی  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دروآ  مهارف  شا  یلاحشوخ  دوخ و  تاجن  يارب  يا  هلیـسو  دتـسرفب و  دوخ  يارب  یلوارق  شیپ  ات 

هلیـسو ي هب  دراد ، ار  اجنآ  رد  تنوکـس  دصق  هک  ار  یلزنم  نآ  و  دشاب ، تشهب  شهاگرارق  هلیـسو  نادـب  ات  دـیآ ، دورف  ییاهن  لزنم 
.دهد رارق  دوخ  نطو  ار  اجنآ  ینعی  دنا ، هدناوخ  اب ن  نطوی  ار  یطوی  هملک ي  یضعب  .دزاس  هدامآ  دوخ ، ندرک  هدامآ 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

قیرط يارب  زا  تسا  راعتسم  نیا  راوشد و  تیاغ  هب  هویرک  اذوک ) هبقع   ) تسا وت  شیپ  رد  هک  یتسرد  هب  نادب  و  کماما ) نا  ملعا  (و 
نم  ) تسا رت  لاـح  وـکین  ـالاح ) نسحا   ) نآ رد  رابکبـس  هک  اـهیف ) فـخملا   ) نآ عـناوم  ترثـک  هار و  نآ  تقـشم  راـبتعا  هب  ترخآ 

( ارما حـبقا   ) لیاضف سابتقا  يور  زا  هویرک  نآ  رب  هدـنبنج  رید  و  اهیلع ) یطبملا ء  و   ) لیاذر عاونا  ماثآ و  لقث  هب  راب  نارگ  زا  لقثملا )
عضوم هک  یتسرد  هب  و  کب ) اهطبهم  نا  و   ) تسا رت  هدنباتش  تسا  رترابکبس  هک  ره  هچ  هدنباتش  زا  عرسملا ) نم   ) تسا رتراک  تشز 

یلع وا  هنج  یلع   ) ههبـش کش و  یب  هلاحم ) ال   ) هویرک نآ  زا  دـشاب  وت  لوزن  زا  دـعب  هک  ییاـج  ینعی  ار ، وت  هویرک  نآ  ندـمآ  دورف 
هب سفن  يارب  زا  يامن  هار  نآ  داز  باستکا  نک و  شیاسآ  تحار و  بلط  سپ  کـسفنل ) دـتراف   ) خزود رب  اـی  تسا  تشهب  هب  راـن )
زا شیپ  ار  دوخ  لزنم  زاس  مرن  و  کلولح ) لبق  لزنملا  یطو ء  و   ) نآ رد  وت  ندمآ  دورف  زا  شیپ  کلوزن ) لبق   ) لامعا بسک  هلیسو 

باکترا زا  نآ  هطساو  هب  دننک  يدونشخ  بلط  هک  يزیچ  بتعتسم )  ) گرم زا  سپ  تسین  سپ  توملا ) دعب  سیلف   ) نآ رد  وت  لوزن 
یتشگزاب ایند  يوس  هب  تسین  و  فرصنم ) ایندلا  یلا  و ال   ) نآ رد  فیلکت  مدع  تهج  هب  هنسح  لاعفا 
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یلمآ

ینیوزق

تقـشمرپ گنت و  رایـسب  تسا  یهاگرذـگ  بعـص و  نآ  رب  ندـش  الاب  راوشد و  تیاغب  تسیئویرگ  وت  يور  شیپ  یتسردـب  نادـب  و 
هک سک  نآ  تسا و  راـب  نارگ  هـک  سک  نآ  زا  تـسا  رت  لاـحوکین  هـبقع  نآ  رد  تـسا  راـب  کبـس  هـکنآ  لگـشم  نآ  زا  نتـشذگ 

هدـنیامن یعـس  هدنباتـش و  زا  وا  راک  تسا  رت  حـیبق  وا و  لاح  تسا  رتاوسر  هبقع  نآ  رب  تسا  رت  هدـنرذگ  رید  تسا و  رت  هدـنوردنک 
ناهج لغاشم  هک  دننانآ  انعرپ  هویرگ  نیا  البرپ و  رفس  نیا  رد  نارابکبـس  و  نولقثملا ) کله  نوففخملا و  اجن   ) تسا يورم  هچنانچ 

ایند مومه  زا  لد  هتـشامگ  ترخآ  رما  رب  تمه  همه  دـنا و  هتخاس  کبـس  دوخ  راب  هتفگ  قیاوع  قئالع  كرت  دـنا و  هتخادـنا  دوخ  زا 
رد یمدآ  لثم  دنناشک و  ینمامب  ار  دوخ  تافآ  قیـضم  نیا  زا  دنناسر و  لحاسب  رطخ  هجل  نیا  زا  دوخ  راب  موق  نیا  رگم  دنا  هتخادرپ 

شاب کبس  ناه  دنشاب  هدیشک  یم  وا  راظتنا  هار  يانثا  رد  دنـشاب و  هتفر  شیپ  زا  صخـش  نارای  ناوراک و  هک  دنام  ناب  هاگرذگ  نیا 
مکلواب رظتنی  امناف  اوقحلت  اوففخت   ) دومرف هچنانچ  هتـشگ  هاگیب  زور  هتـسشن و  راظتنا  هار  رب  ناوراک  هک  ناـسرب  ار  دوخ  باتـشب و  و 

دروآ یم  دورف  هک  نادب  اهطبهم و  نا  هلوق و  .ار  امش  رخآ  دشک  یم  راظتنا  امش  لوا  هک  دیسرب  ات  دیباتـشب  دیوش و  کبـس  مکرخآ )
هب اـی  درذـگب  خزرب  گرم و  هبقع  زا  هک  یمدآ  ره  يرآ  میلا  باـقع  راـن و  رب  اـی  مـیعن  تـنج و  رب  اـی  هـتبلا  هلاـحمال و  ارت  هـبقع  نآ 

میحج و تاک  رد  رد  ای  دـنیزگ  لزنم  میرک  ماقم  میحر و  بر  راوج  رد  دـیآرب و  نامحر  ترـضح  راوج  نادواج و  تشهب  تاجرد 
هتمحر هلضفب و  اهنم  یلاعت  هللا  انذاعا  دیاشگ  تسد  نیلـسغ  موقز و  ناوخ  رب  دنامب و  راتفرگ  نیجـس  نجـس  رد  دنتفیب و  میلا  باذع 

لوزن هک  خزود  تشهب و  امـش و  زا  یـسک  نایم  تسین  توملا  الا  هب  لزنی  نا  رانلا  وا  هنجلا  مکدحا و  نیب  ام  تسا و  هدومرف  هچنانچ 
تسین و راوید  سفن  کی  زج  نایم  رد  تیـسن  رایـسب  ناـهج  نآ  اـت  ناـهج  نیز  تفگ : یمور  يـالم  یلئاـح و  گرم  زج  ناـب  دـنک 
دننامب و بقع  رد  هک  دنرت  یلوا  ناراب  نارگ  دنریگ و  تقبـس  راربا  ماقم  دـلخ و  تنج  هب  دنباتـشب و  هک  ناناب  دـنرتکیدزن  نارابکبس 

کیدزن دوصقم  نیاب  مه  هنوملا  فیفخ  نموملا  روهـشم  ثیدح  دنتفیب و  راوب  كاله و  هیواه  رد  سپ  دنناوتن  یط  دوک  تابقع  نیا 
اجنآ رب  هدش و  بصن  نارگ  یگنـس  هوک  نآ  ياپ  رد  تسه و  دالب  یـضعب  رد  یهوک  هک  هدـمآ  هزومرم  تایاکح  یـضعب  رد  دـشاب 

یتلودب دـیایب و  دـیوج  یم  هچنآ  ددرگ و  زوریف  شیوخ  دارم  رب  درب  هوک  زارف  رب  ندـیود  کیب  دریگرب و  گنـس  نیا  هک  ره  هتـشون 
دنیب لاکن  تبوقع و  ددرگ و  كاله  دناسرن  هوک  رس  رب  گنـس  نیا  ندیود  کیب  دنامب و  هار  رد  رگا  دسرب و  میظع  یتلزنم  لیلج و 
هدید یتخس  رابکبس و  هدنباتش و  کبس و  دلج و  هک  یموق  دنامب  تریح  ددرت و  رد  دناوخب  تاملک  نآ  دیآ  هوک  نآ  ياپ  هب  هک  ره 

هک یسک  بلاط  دنشاب و  ایهم  یموق  اجنآ  دنرب  هوک  زارف  رب  ندیود  کیب  دنرادرب و  شود  رب  نارگ  گنس  نآ  دنـشاب  هدیـشک  جنر  و 
رب هک  رگید  یـضعب  دنناشنب و  یهاشداپ  دنـسم  رب  دـنربب و  مامت  رورـس  يداش و  هب  دـنبایرد و  ار  وا  دـنزاس  هاشداپ  ریما  دوخ  رب  ار  وا 

تناـما نآ  لـماح  دـنیامن و  تئرج  رما  نآ  رب  دنـشاب و  لـهاک  هدـیدنافج و  رورپ و  نت  راـب و  نیگنـس  نارگ و  لوا  موق  نآ  فـالخ 
زا دننامب  هار  رد  یماخ  ینارگ و  زا  دنناسرن  هوک  رـسب  ندیود  کیب  گنـس  نآ  دـنزب  رـس  ناشریمـض  زا  تلزنم  نآ  سوه  دـندرگ و 

الوهج اـمولظ  ناـک  هنا  ناـسنالا  اـهلمح  و  یلاـعت : لاـق  دـنیابرب  ار  وا  دـنیامن و  هلمح  وا  رب  ماد  دد و  ماوه و  ماوس و  هوک  نآ  فارطا 
زا شیپ  ار  لزنم  نآ  نادرگ  هدامآ  لوزن و  زا  شیپ  دوخ  سفن  يارب  نیزگب  لزنم  سپ  نتسج  يدونشخ  نتـساوخ و  یتشآ  باتعتـسا 
ایند يوسب  هن  نتسج و  كرادت  ندرک و  بلط  يدونـشخ  ینعی  باتعتـسا  ياج  ندرم  زا  دعب  تسین  هک  زاس  ایهم  نآ  داز  ینعی  لولح 

درن و ال انتیل  ای   ) ویرغ دریگ و  دایرف  نامز  نآ  مرجم  دشاب  هدش  توف  لالتخا  یفالت  راک و  تصرف  ریبدت و  تقو  هک  نتـشگزاب  ياج 
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.دسرن دایرفب  ریفن  ریبدت و  چیه  دشابن و  دوس  چیه  درادرب و  .احلاص  لمعن  انجرخاف  کناب  دریگرد و  انبر ) تایاب  بذکن 

یجیهال

اهب ال کطبهم  نا  عرـسملا و  نم  الاح  حـبقا  اهیلع  یطبملا ء  لقثملا و  نم  الاح  نسحا  اهیف  فخملا  ادووک ، هبقع  کـماما  نا  ملعا  و 
ایندـلا یلا  بتعتـسم و ال  توملا  دـعب  سیلف  کلولح ، لبق  لزنملا  یطو  کلوزن و  لبق  کسفنل  دـتراف  ران ، یلع  وا  هنج  یلع  هلاـحم 

فرصنم

راـب و نیگنـس  زا  تسا  رت  لاـح  وکین  نآ  رد  راـب  کبـس  راوشد ، رایـسب  تسا  یهاـگ  ندرگ  وت  يور  شیپ  قـیقحت  هب  هکنادـب  ینعی 
تـسا تشهب  رب  راچان  هب  وت  يارب  زا  هبقع  نآ  زا  ندمآ  دورف  ياج  هک  قیقحت  هب  راتفردنت و  زا  تسا  رت  لاح  تشز  نآ  رب  راتفردـنک 

لزنم تحارتسا  يارب  زا  نادرگ  ایهم  وت و  ندـمآ  دورف  زا  شیپ  وت  سفن  يارب  زا  ار  هایگ  بآ و  اب  ياـج  نک  بلط  سپ  شتآ ، رب  اـی 
تافام یفالت  تهج  هب  ینتشگرب  ایند  يوس  هب  هن  و  تاریصقت ، زا  ییوجاضر  ندرم  زا  دعب  تسین  سپ  وت ، ندش  دراو  زا  شیپ  ار 

یئوخ

ریـسلا هباختناب  رانلا  وا  هنجلا  یلا  الـصاو  تایحلا  قیرط  یف  ارفاسم  ناسنالا  ع )  ) لعج ینعملا : .ریزغلا  رطملا  نم  تاعفدـلا  بیباـشلا ) )
یف ریسلل  یفاکلا  دازلا  لمحب  هاصوف  هئاطخا  هئاوها و  هتاوهش و  یلع  رورملا  یه  هقاش و  هبقع  هقیرط  یف  و  هذه ، وا  هذه  یلا  يدوملا 
یف ارخذ  نوکیل  هلاوما  نم  ارادقم  نیکاسملا  ءارقفلا و  ءاطعاب  دازلا  لمحل  هعم  نواعملا  لیـصحت  یف  داهتجالا  دـیعبلا و  قیرطلا  اذـه 
لک یف  هللا  یلا  عرـضتلا  ءاعدـلا و  همزالم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  .هترخآ  یف  هترـسع  مایا  یف  هیلع  دری  اضرق  وا  هداـعم  هاعـسم و 

هرفغملا هبوتلا و  هنم  لاس  یلاعت و  هللا  یلا  عرـضت  اذا  بنذـملا  ناف  اـعیطم  وا  ابنذـم  ناـک  ءاوس  جـئاوحلا  عیمجل  لاوحـالا و  نم  لاـح 
لاوحالا نم  لاحب  عیـضی  هللا ال  یلا  ءاعدـلا  نا  نیب  و  دـیری ، امک  هباجالا  هل  رهظی  مل  نا  هباـجا و  هلاـس  اذا  عیطملا  و  هبنذ ، نع  جرخی 

تخس هندرگ  وت  ربارب  رد  هکنادب  .الجآ  وا  الجاع  هلاس  امم  ریخ  وه  ام  هئاعد  هباجا  یف  هللا  هاطعا  هحلـصملا  عم  هلاسملا  قفاوی  مل  ناف 
رتلاحدب دشاب  ور  دنک  هک  ره  و  تسا ، نیگنـس  شراب  هکیـسک  زا  تسا  رتلاح  شوخ  دشاب  رابکبـس  نآ  رد  هک  ره  تسا ، يراوشد  و 

دورف هندرگ  نیا  زا  هکنآ  زا  شیپ  خزود ، اـی  تسا  تشهب  راـچانب  هندرگ  نیا  تشپ  رد  وت  هاـگدورف  دور ، یم  ناباتـش  هکنآ  زا  تسا 
هن ندرم  زا  سپ  هک  زاـس  راومه  ار  لزنم  دوخ  يارب  گرم  زا  شیپ  و  خزودـب ، هن  ورب  تشهبب  نک و  كاـپ  ار  دوخ  ياـپ  ولج  يوـش 

.دنام یم  ایندب  یتشگزاب  هار  هن  دوش و  هتفریذپ  يرذع 

يرتشوش

و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  یطبلا ء ) لـقثملا و  نم  ـالاح  نسحا  اـهیف  فخملا   ) .دعـصملا هقاـش  يا : ادووـک ) هبقع  کـماما  نا  ملعا  (و 
( ارما : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  الاح ) حـبقا  اهیلع  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  یطبملا ) و  : ) باوصلا

یف امک  کب ) اهطبهم  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  اهب ) کطبهم  نا  و  عرـسملا ، نم  (. ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک 
و ران ، وا  مثیم ) نبا   ) یف نکل  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  ران ) یلع  وا  هنج  یلع   ) .هلیح الب  يا : هلاحم ) ال  (. ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  )

رما ضرف و  مسا  اهمساف  رسجلا  یلع  یتلا  تابقعلا  اما  و  قودصلا :) تاداقتعا   ) یف ران .) یلع  وا  هنج  یلع  اما  ( ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف
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جرخ ناف  اهیف ، هللا  قحب  بلوط  اهدنع و  سبح  ضرفلا  کلذ  یف  رـصق  دـق  ناک  ضرف و  مسا  هبقع  یلا  ناسنالا  یهتنا  یتمف  یهن ، و 
هبقع لک  دـنع  سبحی  يرخا و  یلا  هبقع  نم  عفدـی  لازی  الف  يرخا ، هبقع  یلا  اهنم  اجن  هتکرادـت  همحرب  وا  همدـق  حـلاص  لمعب  اـهنم 

هداعـس ال دعـس  و  ادـبا ، اهیف  توم  هایح ال  ییحیف  ءاقبلا  راد  یلا  یهتنا  اهعیمج  نم  ملـس  ناف  اهمـسا ، ینعم  نم  هیف  رـصق  امع  لاـسیف 
بلوطف هبقع  یف  سبح  نا  و  هدابع ، نم  نیحلاصلا  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  هججح و  هئایبنا و  عم  هللا  راوج  نکـس  و  ادبا ، اهعم  هواقش 
عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) همدق هب  تلز  همحر  هللا  نم  هتکردا  همدق و ال  حلاص  لمع  هجنی  مل  نا  هیف  رـصق  قحب 
تاـطو لاـقی  لزنملا ) یطو  و   ) .هبلط يا : هداـترا  ـالکلا و  دار  نم  دـتراف )  ) .منهج یف  يوـه  هبقعلا و  نع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
اوربصی ناف   ) ءاضرتسا يا : بتعتـسم ) توملا  دـعب  سیلف   ) .هدـعب بعت  کل  لصحی  یتح ال  هلولح ) لبق   ) .اـئیط هتلعج و  يا : شارفلا 

نا مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف .ایندلا و  یف  باتعتـسالا  امنا  و  نیبتعملا ،) نم  مه  امف  اوبتعتـسی  نا  مهل و  يوثم  رانلاف 
و ال  … ) رصقا عزنا و  رشلا  بحاص  ای  يدانی  کلم  و  رشبا ، متا و  ریخلا  بحاص  ای  يدانی  کلم  كالما ، هعبرا  اهعم  علطتل و  سمشلا 

(. اهلئاق وه  هملک  اهنا  الک  تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق  ( ) فرصنم ایندلا  یلا 

هینغم

یلع وا  هنج  یلع  اما  خسنلا  ضعب  یف  .زییمت و  الاح  و  بارعالا : .ءاضرتسا  بتعتسم : .لمحلا و  فیفخ  فخملا : .بعصلا و  دووکلاو :
.وا اما و  زوجی  و ال  اما ، اما و  لاقی : نا  و  اهرارکت ، بجی  دروملا  یف  اما  نال  باوصلا  یه  و  اما )  ) نودـب هنج  یلع  اهـضعب  یف  و  ران ،

لمحی نم ال  فخملاـب  دارملا  و  ربص ، دـهج و  یلا  جاـتحت  اـهنال  هحلاـصلا ، لاـمعالا  اـهب  دارملا  و  خـلا ..) هبقع  کـماما  نا   ) ینعملا
یف اقالطا  حبق  ثیح ال  لضافت  ریغ  نم  حبقلا  درجم  حـبقالاب  دارملا  و  تاریخلا ، لمع  نع  اطابتی  نم  یطبملاب ء  و  راذـقالا ، رازوالا و 

تیـصع تیدـتعا و  نا  ران ) یلع  وا   ) اهلمع اهل  تلمع  نا  هنج ) یلع  هلاحم  اهب ال  کـطبهم  نا  و   ) هترفغم هللا و  هاـضرم  یلا  عارـسالا 
ال بتعتـسم ) توملا  دـعب  سیلف   ) کئانه کتحارل و  یبه ء  خـلا ..) لزنملا  یطو ء  و   ) هاجنلا لیبس  اهل  رتخا  خـلا ..) کسفنل  دـتراف  )

بیـصی ناسنالا ال  نا  هصالخلا  .كردتـست و  لمعت و  یک  فرـصنم ) ایندـلا  یلا  و ال   ) وفعلا ءاضرلا و  بلط  یلا  توملا  دـعب  لـیبس 
.عفانلا حلاصلا  لمعلا  الا  هقلخ  نم  دحا  نیب  هللا و  نیب  هقالع  هبارق و ال  هنا ال  و  هیحضتلا ، ربصلا و  داهجلاب و  الا  فدهلا 

هدبع

رازوالاب هرهظ  لقثا  نم  وه  هسکعب و  لقثملا  هلمح و  ففخ  يذلا  رسکف  مضب  فخملا  یقترملا و  هبعـص  ادوک : هبقع  کماما  نا  … 
بتعتسملا و بتعتـسم : توملا  دعب  لزنملا …  هدوج  یلع  هب  هقثلا  کفقوت  لامعالا  تابیط  نم  ادئار  ثعبا  کلوزن : لبق  کسفنل  … 

فانئتساب هباضغا  دعب  هللا  ءاضرتسا  نکمی  یتح  توملا  دعب  ایندلا  یلا  فارـصنا  ءاضرتسالا و ال  باتعتـسالا  ناردـصم و  فرـصنملا 
لمعلا

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تشز و وردنت  زا  راتفر  دنک  و  تسا ، رتدنسروخ  رابنارگ  زا  رابکبس  نآ  رد  هک  تسا ، يراوشد  رایسب و  هندرگ  وت  ولج  رد  هکنادب  و 
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دوـخ يارب  ارـس ) نآ  هب   ) تندیـسر زا  شیپ  سپ  شتآ ، رب  اـی  تسا  تشهب  رب  راـچان  هار  نآ  رد  وـت  هاـگدورف  و  تـسا ، رت  هدـنامرد 
هلیـسو گرم  زا  دـعب  هک  زاس  هداـمآ  یلزنم  تنتفر  زا  شیپ  و  دروآ ) تسدـب  یمرخ  شیاـسآ و  ياـج  تیارب  اـت   ) تسرفب يورـشیپ 

ایند هب  دـنرذگ و  رد  هانگ  زا  ات  داد  ماجنا  ناوت  یمن  یکین  راک  اجنآ  رد   ) ددرگ یمن  رب  اـیند  هب  یـسک  و  تسین ، ندـنادرگ  دونـشخ 
(. دنیامن هبوت  تشز  رادرک  زا  ات  دشاب  یمن  یتشگزاب 

ینامز

اهامش مامت  : ) نآرق هیآ  نیاب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  دننک و  روبع  تمایق  هندرگ  زا  دناریزگان  همه  هک  دنکیم  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما 
همانرب نیا  هتبلا  درک  بلج  ار  ادـخ  تیاضر  ناوتیمن  تمایق  زور  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماما  دـینک .) روبع  منهج  زا  متح  روطب  دـیاب 

مه دنتسه و  یـضار  ناشدوخ  مه  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  هکیتروص  رد  دنا  هدرک  بیقعت  ار  فارحنا  هار  هک  تسا  يدارفا  صوصخم 
.دشابیم یضار  اهنآ  زا  ادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

حفـسلا هوه  و  لبجلا ، عافترا  نیب  يذـلا  لـبجلا ، یف  يوتلملا  قیرطلا  هبقعلا  و  یقترملا ، هبعـص  يا  ادووک ) هبقع  کـماما  نا  ملعا  (و 
نم رثکا  لقثملا  یلع  طوقسلا  رطخ  نال  ریثک ، یـش ء  لقث و  هیلع  يذلا  لقثملا ) نم  الاح  نسحا   ) هبقعلا کلت  یف  يا  اهیف ) فخملا  )

دمالا لاط  املک  ذا  عرـسملا ) نم  الاح  حـبقا   ) ائیطب یـشمی  يذـلا  وه  .هبقعلا و  کلت  یلع  يا  اهیلع ) یطبملا  و   ) .فخملا یلع  هرطخ 
رشحملا یف  رورملا  هعرسل  بجوملا  هحلاصلا  لامعالا  یف  عارسالا  و  بونذلا ، نم  رهظلا  هفخ  دارملا  و  رطخلا ، لوط  هقفار  هبقعلا ، یف 

تنک نا  ران ) یلع  وا  هنج  یلع   ) انیقی يا  هلاحم ) ال   ) هبقعلا کلتب  کلوزن ، لطوبه و  لحم  يا  اهب ) کـلطبهم  نا  و   ) طارـصلا یلع  و 
( لزنملا یطو  و   ) عوجر ثیح ال  كانه ، کلوزن ) لبق   ) انـسح ابلط  کسفنل )  ) بلطا يا  دـتراف )  ) .رانلا یلعف  الا  هنجلا و  یلعف  اعیطم 
( فرـصنم ایندلا  یلا  و ال   ) كاضر نوبلطی  الف  ءاضرتسا ، يا  بتعتـسم ) توملا  دعب  سیلف   ) هیف کلولح ) لبق   ) هنـسح هئیهت  هئیه  يا 

.نسح یلا  یس  نم  لزنملا  لدبت  و  تاف ، ام  كرادتت  یتح  ایندلا  یلا  کل  عوجر  يا ال 

يوسوم

لاقثا عمج  لقثلا  لقثلا : .یقترملا  هبعـص  دعـصملا  هقاش  يا  دووک  هبقع  .لابجلا  نم  بعـصلا  یقرملا  تاـبقع : باـقع و  هعمج  هبقع :
دکوم رما  ینعی  هلیح  دبال و ال  ینعی  هلاحم  ال  هلاحم : .طوبهلا ال  عضوم  طبهملا : کطبهم : .عرسا  دض  اطبا  یطبملا ء : .لیقثلا  لمحلا 

کماما نا  ملعا  و   ) .عجر افکنا و  يا  لجرلا  فرـصنا  لاقی : فرـصنم : .هدـهم  هلهـس و  هایه و  یـشلا ء : اـط  و  یطو ء : .هنم و  رفم  ـال 
هنج یلع  اما  هلاحم  اهب ال  کطبهم  نا  و  عرسملا ، نم  الاح  حبقا  اهیلع  یطبملا ء  لقثملا و  نم  الاح  نسحا  اهیف  فخملا  ادووک ، هبقع 
معن فرـصنم ) ایندـلا  یلا  و ال  بتعتـسم ، توملا  دـعب  سیلف  کلولح ، لبق  لزنملا  یطرو ء  کلوزن ، لبق  کسنل  دـتراف  .ران  یلع  وا 

هبقع و .لکاشم  راثع و  نم  اهیف  ام  و  تافطعنم ، تاجرعنم و  نم  اهیف  امب  ناسنالا  رثعتی  هقهاش  هعفترم  هبقع  یقترملا ، هبعص  هبقع  اهنا 
هبعرملا و لاوهالا  طسو  ناسنالا  اـهزاتجی  هفیخم  دووک  هبقع  اـهنا  اـهزاتجی …  اـهمحتقی و  نا  ءرملا  عیطتـسی  یلا  ایندـلا  تاـبقع  ـال 

تابقع نا  فیک  .اهتقیقح و  فرع  اهیلا و  رظن  نم  الا  هسفن ، ایه  اهل و  دعتـسا  نم  الا  اـهزاتجی  ـال  هبقع  اـهنا  هلـضملا …  تاـفطعنملا 
امارح بکتری  مل  نم  المح ، فخا  ارزو و  لقا  ناک  نم  هرخالا  تابقع  کلذکف  لقثملا ، نم  اهل  ازایتجا  رـسیا  فخملا  نوکی  ایندـلا 
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نم لمحلا  فیفخ  ناک  نم  .اهماحتقا  یف  هوق  دشا  اهزایتجا و  یف  عرـسا  نکی  .هل  موسرملا  زواجتی  مل  دتعی و  مل  نم  امثا ، لعفی  مل  و 
طقسیس هناف  انیدب  ناک  هدیب و  هرهظ و  یلع  لمح  نم  سکع  .لقثملا  سکع  اذه  و  اهروبع ، هیلع  اریـسی  حبـصا  اهماثآ  ایندلا و  رازوا 

ایندـلا یف  ففختی  هلمح و  كرتـی  نا  عاطتـسا  اـمبرل  .اهدـعب و  فقی  نا  هیلع  بعـصی  ضرـالا و  یلا  يوهیـس  قیرطلا ! فـصتنم  یف 
بـسک اهنال  اهنع  یلختلا  عیطتـسی  نل  هکرتت و  هل ال  همزـال  یه  ماـثالا و  رازوـالا و  نم  هرخـالا  یف  ففختی  فیک  نکل  اـهزایتجال و 

سار یف  و  ءایقتالا ، راظنا  ماما  تناک  هبقعلا  هذـه  نا  و  اهلعف …  یلع  بقاعی  اهیلع و  بساحیـس  لب  هقرافت  نل  یتلا  هحراوج  هیدـی و 
مهسفنا و تشاج  مهفطاوع و  تکرحت  مهعمادم و  ترج  اهورکذت  اذا  اوناک  .باسح  باسح و  فلا  اهل  نوبسحی  اوناک  یتلا  همئاقلا 

هریصبلا نیعب  سانا  اهیلا  رظن  دق  هبقعلا  هذه  نا  .مهرامعا  نم  یـضم  ام  یلع  اومدن  و  اورـسحت ، اوفـسات و  و  اوکبف ، مهبونذ  نم  اوفاخ 
اوناک نوبذـعم …  اهیف  مهف  اهیف  مه  نمک  رانلا  مه و  نومعنم و  اهیف  مهف  اهیف  مه  نمک  هنجلا  اوناکف و  صالخلا  قیرط  اـهل  اومـسرف 

ملظلا و سانلا و  یلع  ءادـتعالا  مارحلا و  لاعفا  ماثالا و  رازوالا و  نا  نوفرعی  اوناک  هلوهـس …  رـسی و  لکب  اهزایتجال  هدـعلا  نودـعی 
یف اوناک  همئالا  نا  لب  امثام ، اوبـسکی  مل  اـمارح و  اولعفی  مل  اذـلف  اـهزایتجا ، نع  ناـسنالا  یطبت ء  لاـقثا  اـهلک  داـبعلا  یلع  زواـجتلا 

.امارح اولعفی  مل  ابنذ و  اوفرتقی  مل  نیذلا  نوهزنملا  نوموصعملا  مه  ءاقللا و  مویل  نودعتسی  باسحلا و  هل  نوبـسحی  هللا  ماما  مهفقاوم 
یلا ءاشعلا  نم  فوطی  نیـسحلا  نب  یلع  تیار  سوواط : لوقی  ینامیلا …  سوواـط  ثیدـح  یف  نیدـباعلا  نیز  ماـمالا  یلا  اوعمـساف 

تاحتفم کباوبا  کمانا و  نویع  تعجه  کتاوامـس و  موجن  تراغ  یهلا  لاق : هفرطب و  ءامـسلا  قمر  ادـحا  ری  مل  املف  دـبعتی  رحس و 
ام کلالج  کـتزع و  و  لاـق : یکب و  مث  هماـیقلا  تاـصرع  یف  دـمحم  يدـج  هجو  ینیرت  ینمحرت و  یل و  رفغتل  کـتئج  نیلئاـسلل ،

تلوس نکل  ضرعتم و  کتبوقعل  لهاج و ال  کلاکنب  كاش و ال  کب  انا  کتیصع و  ذا  کتیـصع  ام  کتفلاخم و  یتیـصعمب  تدرا 
کلبح تعطق  نا  مصتعا  نم  لبحب  ینذقنتـسی و  نم  کباذـع  نم  نالا  اناف  یلع  هب  یخرملا  كرتس  کلذ  یلع  ینناـعا  یـسفن و  یل 
.طـحا نیلقثملا  عم  ما  زوجا  نیفخملا  عما  اوطح ، نیلقثملل  اوزوج و  نیفخملل  لـیق  اذا  کیدـی  نیب  فوقولا  نم  ادـغ  هاـتا  وساوف  ینع 
ینملا هیاغ  ای  رانلاب  ینقرحتا  لاـق : یکب و  مث  یبر ؟ نم  یحتـسا  نا  یل  نآ  اـما  بتا ، مل  ياـیاطخ و  ترثک  يرمع  لاـط  اـملک  یلیو 

يرت کناک ال  یصعت  کناحبـس  لاق : یکب و  مث  یتیانجک  ینج  يرولا  یف  ام  هیدر و  حابق  لامعاب  تیتا  یتبحم  نیا  مث  یئاجر  نیاف 
ضرالا یلا  رخ  مث  .مهنع  ینغلا  يدیس  ای  تنا  مهیلا و  هجاحلا  کب  ناک  عینصلا  نسحب  کقلخ  یلا  ددوتت  صعت ، مل  کناک  ملحت  و 

يذلا اذ  نم  لاق : اسلاج و  يوتـساف  هدخ  یلع  یعومد  ترج  یتح  تیکب  یتبکر و  یلع  هتعـضو  هسار و  تلـش  هنم و  توندف  ادجاس 
نوصاع نحن  اذـه و  لثم  لعفن  نا  انمزلی  نحن  و  عزفلا ؟ عزجلا و  اذـه  ام  هللا ، لوسر  نبا  ای  سوواط  اـنا  تلقف : یبر  رکذ  نع  ینلغش 

عد سوواط  ای  تاهیه  تاهیه ، لاق : یلا و  تفتلاف  لاق : .هللا  لوسر  كدج  ءارهزلا و  همطاف  کما  یلع و  نب  نیـسحلا  كوبا  نوفاج ،
اما ایـشرق ، ادیـس  ناک  ول  هاصع و  نمل  رانلا  قلخ  و  ایـشبح ، ناـک  ول  هعاـطا و  نمل  هنجلا  هللا  قلخ  يدـج ، یما و  یبا و  ثیدـح  ینع 
 … حلاص لمع  نم  اهمدقت  همدـقت  الا  ادـغ  کعفنی  هللا ال  و  ذـئموی ) …  مهنیب  باسنا  الف  روصلا  یف  خـفن  اذاف  : ) یلاعت لوق  تعمس 

تیبلا لها  مدـقت  یف  قیمعلا  رـسلا  كردـن  قالطالا و  یلع  هیرـشبلا  جذامنلا  یقرا  نم  جذومن  ماـما  فقن  هعئارلا  هثداـحلا  هذـه  یفف 
صلخا نم  اوناکف  اـهتدارا  عم  اولعاـفت  اـهعم و  اوشاـع  اـهیلع و  اوفقو  هقیقحلا و  اوفرع  مهنا  .نیملاـعلا  عیمج  یلع  مهیلع  هللا  تاولص 

وا اهب  اوماق  هکرح  لک  نع  هباجالل  نودعتـسی  بیهرلا و  فقوملا  کلذل  هدعلا  نودعی  اوناک  .هنم  هبهر  هل و  ادبعت  هدـشا  سانلا هللا و 
یتلا هزرابلا  ملاعملا  انل  نوعضی  قیرطلا و  انل  نومسری  وناک  مهتریس …  هذه  تناک  کلذ  عم  مهرما و  ام  هللا  اوصعی  مل  مهنا  .نوموقی 

رورـسلا و میعنلا و  ناسنالا  دجی  امهدحا  یف  نیعـضوم ، دحا  یلا  لصوت  نا  دبال و  هبقعلا  هذه  ناف  هنانج …  هللا و  هاضرم  یلا  اندوقت 
تاوامـسلا و اهـضرع  هنجی  زوفی  هللا و  اضر  كردـی  لوالا  یف  راـعلا ، يزخلا و  ناوهلا و  لذـلا و  دـجی  رخـالا  یف  هزعلا و  همارکلا و 

هبقعلا دـعب  ناسنالا  رظتنت  یتلا  هیجتنلا  هذـه  نا  .ناکملا  لزنملا و  سئب  اـی  و  راـبجلا ، بضغ  راـنلا و  یلا  يوهی  رخـالا  یف  ضرـالا و 
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و رشب ، بلق  یلع  رطخ  تعمـس و ال  نذا  تار و ال  نیع  ام ال  اهیف  و  اهیف ؟ ام  هنجلا و  نع  لزانتی  لقاع  يا  .هدیب و  اهررقی  نا  عیطتـسی 
ام .كدارم و  یلا  لوصولل  کلهوی  ام  مدقت  نا  ایندلا ، راد  یف  تنا  کماما و  مدـقت  نا  کنم  بلطتی  فدـهلا  دـصقملا و  اذـه  نکل 
نع بانتجالا  اهلک و  هللا  رماواب  مایقلا  مهمالآ و  فیفخت  مهتنوعم و  ساـنلل و  ناـسحالا  حـلاصلا و  لـمعلا  وه  اـمنا  کلذـل  کـلهوی 
یلا هدوع  کل  سیلف  هحلاص  لامعا  نودب  تدفو  اذا  اما  و  اهمیعن …  اهـضایر و  یف  تنا  اذا  کیدی و  نیب  هنجلا  اذاف  اهلک ، هیـصاعم 

نم زاف و  حـجن  هل و  دعتـسا  نم  دـحاو  ناحتما  هنا  .دـیدج  نم  هنجلا  كردـت  کیلع و  بجاولاب  موقت  کلامعا و  نسحت  یک  ایندـلا 
 … تاف ام  كرادت  عطتسی  مل  حلفی و  مل  طقس و  عیض  لمها و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َال اَِهب  َکَِطبْهَم  َّنَأ  ،َو  ِعِرْـسُْملا َنِم  ًالاَح  ُحَْـبقَأ  اَْهیَلَع  ُئِْطبُْملا  َو  ِلِْقثُْملا ، َنِم  ًالاَح  ُنَسْحَأ  اَـهِیف  ُّفِخُْملا  ، ًادُوئَک ًهَبَقَع  َکَـماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َیلِإ َال  َو  «، ٌبَتْعَتْـسُم ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسیَلَف  ،» َِکلُولُح َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِئِّطَو  ،َو  َِکلوُُزن َلـْبَق  َکِـسْفَِنل  ْدَـتْراَف  ، ٍراـَن یَلَع  ْوَأ  ٍهَّنَج  یَلَع  اَّمِإ  ََهلاَـحَم 

.ٌفَرَْصنُم اَْینُّدلا 

همجرت

رتـهب ناراـب  نیگنـس  زا  ناـشلاح  نآ ) زا  روبع  يارب   ) نارابکبـس هک  تسه  يروـبعلا  بعـص  هندرگ  وـت  يور  شیپ  نادـب  مدـنزرف )! )
تـشهب رد  ای  نیقی  هب  هندرگ  نآ  زا  دعب  وت  لوزن  هک ) نادب   ) تسا و ناگدـننک  باتـش  زا  رتدـب  رایـسب  ناشعـضو  ناوردـنک  ،و  تسا

هدامآ ، لوزن زا  شیپ  ار  هاگلزنم  زاس و  اـیهم  شیوخ  يارب  ار  مزـال  لـیاسو  اـجنآ  رد  تدورو  زا  شیپ  نیارباـنب  ، خزود رد  اـی  تسا و 
(. هتشذگ ناربج  و   ) ایند هب  تشگزاب  يارب  یقیرط  هن  تسین و  یهاوخرذع  يارب  یهار  گرم  زا  سپ  اریز  ، امن

! نک کبس  ار  دوخ  راب  زورما  ریسفت : حرش و 

یم زاب  تمایق  رطخ  فوخ و  رپ  ینالوط و  رفـس  هلأسم  هب  رگید  راـب  دوخ  ینارون  هماـن  ّتیـصو  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  يروآدای  ار  تاجن  هلیسو  هتخاس و  نشور  تقد  هب  ار  هار  ریسم  ددرگ و 

زا ناـشلاح  نآ ) زا  روبع  يارب   ) نارابکبـس هک  تسه  يروـبعلا  بعـص  هندرگ  وـت  يور  شیپ  نادـب  مدـنزرف )! :») دـیامرف یم  تسخن 
ناوردنک تسا و  رتهب  ناراب  نیگنس 

روبعلا بعص  تقـشم و  رپ  يانعم  هب  « دوئک ( .» 1  } ًادُوئَک ًهَبَقَع  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» تسا ناگدننک  باتش  زا  رتدب  رایـسب  ناشعـضو 
زا لاب  کبـس  ياـنعم  هب  « ّفخم ( .» 2  } ُّفِخُْملا .تسا ،}  هدـش  هتفرگ  یتخـس  تدـش و  يانعم  هب  « دـهع » نزو رب  « دـئک » هشیر زا  ، تسا
زا راب  نیگنس  ینعی  « لقثم ( .» 3  } ِلِْقثُْملا َنِم  ًالاَح  ُنَسْحَأ  اَهِیف   { .تسا هدـش  هتفرگ  هدـش  کبـس  يانعم  هب  « فص » نزو رب  « ّفخ » هشیر

(. ِعِرْسُْملا َنِم  ًالاَح  ُحَْبقَأ  اَْهیَلَع  ُئِْطبُْملا  َو   {، .تسا « لقث » هشیر
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(. اهنیا همه  ای  و   ) طارص لپ  ای  خزرب و  ملاع  ای  تسا  نآ  تارکس  گرم و  ای  روبعلا  بعص  هندرگ  نیا  زا  روظنم 

هنوگ نیا  رد  اریز  ، تشذـگ تعرـس  هب  درک و  کبـس  ار  دوخ  راب  دـیاب  روبعلا  بعـص  ياه  هندرگ  زا  ملاس  روبع  يارب  تسا  یهیدـب 
.دنشاب هتشاد  دوجو  زین  هدنرد  تاناویح  ای  نانزهار و  تسا  نکمم  اه  هندرگ 

ِیف ٌماعْطِإ  ْوَأ  ٍهَبَقَر * ُّکَف  ُهَبَقَْعلا * اَم  َكارْدَأ  ام  َو  َهَبَقَْعلا * َمَحَْتقا  َـالَف  دـیامرف «: یم  هک  اـجنآ  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  ریبعت  نیا 
نداد اذغ  ای  ، يا هدرب  ندرک  دازآ  تسیچ ؟ هندرگ  نآ  هک  یناد  یم  هچ  وت  ،و  تشذگن مهم  هندرگ  نآ  زا  وا  یلو  ؛»...  ٍهَبَغْسَم يِذ  ٍمْوَی 

.{ هیآ 14-11 ، دلب ( . 4 «. } یگنسرگ زور  رد 

ریسفت تمایق  زور  روبعلا  بعص  ياه  هندرگ  هب  رگید  یضعب  سفن و  ياوه  يانعم  هب  ار  هبقع  ، تایآ نیا  حرـش  رد  نارـسفم  زا  یخرب 
.تسا مود  ریسفت  نیمه  اب  بسانتم  ترضح  مالک  هک  دنا  هدرک 

َّنَأ َو  ( ؛» خزود رد  اـی  تسا و  تشهب  رد  اـی  راـچان  هندرگ  نآ  زا  دـعب  وـت  لوزن  هک ) نادـب   ) و :» دـیامرف یم  نخـس  همادا  رد  هاـگ  نآ 
(. ٍراَن یَلَع  ْوَأ  ٍهَّنَج  یَلَع  اَّمِإ  ََهلاَحَم  َال  اَِهب  َکَِطبْهَم 

هداـمآ ، لوزن زا  شیپ  ار  هاـگلزنم  زاـس و  اـیهم  شیوخ  يارب  ار  مزـال  لـیاسو  اـجنآ  رد  تدورو  زا  شیپ  نیارباـنب  :» دـیازفا یم  سپس 
یهار گرم  زا  سپ  اریز  ، امن

زا نک  باختنا  ياـنعم  هب  « دـترا ( .» 1  } ْدَـتْراَف ( ؛») هتـشذگ ناربـج  و   ) اـیند هب  تشگزاـب  يارب  یقیرط  هن  تسین و  یهاوخرذـع  يارب 
ٌبَتْعَتْـسُم ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسیَلَف  ،» َِکلُولُح َْلبَق  َلِْزنَْملا  ِئِّطَو  ،َو  َِکلوُُزن َْلبَق  َکِسْفَِنل   { .دـش ریـسفت  لبق  شخب  رد  هک  تسا  « دایترا » هشیر

هک هدش  هتفرگ  « فطع  » نزو رب  « بتع » هشیر زا  تسا  ندیبلط  تیاضر  یهاوخ و  رذع  يانعم  هب  تسا و  یمیم  ردصم  « بتعتـسم ( .» 2}
یم ار  فرط  تیاضر  عقاو  رد  دنک  یم  یهاوخرذع  هک  یـسک  تسا و  يدونـشخ  اضر و  نآ  یناعم  زا  یکی  دراد و  يدّدعتم  یناعم 

يانعم هب  یمیم  ردصم  زین  « فرصنم ( .» 3 (. } ٌفَرَْـصنُم اَْینُّدلا  َیلِإ  َال  َو   {« .تسا هتفر  راک  هب  یهاوخرذع  يانعم  هب  هژاو  نیا  اذل  دبلط 
 { .تسا تشگزاب 

هک اجنآ  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  راب  نیتسخن  بتعتسم » توملا  دعب  سیل   » هلمج هک  تسا  هّجوت  نایاش 
یهاوخرذـع و يارب  یهار  گرم  زا  دـعب  ؛ ِتاَوَهَّشلا ِصِّغَنُمَو  ِتاَّذَّللا  ِمِداَـه  ِرْکِذ  ْنِم  اوُِرثْکَأ  ٌبَتْعَتْـسُم  ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسَیل  :» دـیامرف یم 
«. دـنز یم  مه  رب  ار  تاوهـش  دـبوک و  یم  مه  رد  ار  تاذـل  هک  دیـشاب  يزیچ  دای  هب  رایـسب  نیاربانب  ، تسین راگدرورپ  تیاضر  بلج 

.{ ،ج 2،ص 104،ح 16 لئاسولا كردتسم  ( . 4}

روط هب  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  یحضاو  ّتیعقاو  تقیقح و  «، درادن دوجو  یتشگزاب  هار  ؛  ٌفَرَْصنُم اَْینُّدلا  َیلِإ  َال  َو   » هلمج
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هدرتسگ 

هب نانچمه  اهنآ  (؛»...  ّالَک ُتْکَرَت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا * ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  دیامرف «: یم  دیجم  نآرق 
ربارب رد  دـیاش  *؛ دـینادرگزاب ارم  اراگدرورپ ! » دـیوگ یم  ، دـسر ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دـنهد ) یم  همادا  دوخ  طلغ  هار 
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هیآ 99 و ، نونمؤم ( . 5 !«. } تسین نینچ  دـنیوگ ): یم  وا  هب  یلو  «) مهد ماجنا  یحلاـص  لـمع  مدومن ) یهاـتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ 
 { .تسا هدش  هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  رطاف  هروس  ماعنا و 37  هروس  تایآ 28  رد  .100

تردق هن  ؛ ًاداَیِدْزا َنوُعیِطَتْـسَی  ٍنَسَح  ِیف  َال  ًالاَِقْتنا َو  َنوُعیِطَتْـسَی  ٍحِیبَق  ْنَع  َال  :» تسا هدـمآ  ناگدرم  هرابرد  هغالبلا  جـهن  هبطخ 188  رد 
«. دنیازفیب يزیچ  دوخ  کین  ياهراک  رب  دنناوت  یم  هن  دنور و  رانک  دنا  هداد  ماجنا  هک  یتشز  لمع  زا  دنراد 

یمن زاب  رتشیب  لماکت  يارب  ردام  محر  هب  زگره  صقان  دـنزرف  هک  هنوگ  نامه  ، تسین تشگزاب  لـباق  ملاـع  نیا  ياـه  هاـگلزنم  يرآ 
تشگزاب ناکما  زین  دنور  یم  خزرب  ملاع  هب  ایند  نیا  زا  هک  یناسک  ، ددرگ یمن  رب  هخاش  هب  دش  ادج  تخرد  زا  هک  يا  هویم  ددرگ و 

تـسا يرادشه  نیا  دندرگزاب و  خزرب  ملاع  هب  دنناوت  یمن  زگره  دنوش  لقتنم  تمایق  هب  هک  یماگنه  زین  نایخزرب.دـنرادن  ار  ایند  هب 
دودـسم هشوت  داز و  لیـصحت  هار  دوش و  هتـسب  هبوت  ياهرد  ، دوش مامت  زیچ  همه  هظحل  کـی  رد  تسا  نکمم  مینادـب  هک  اـم  همه  هب 

.میشوپب ناهج  زا  مشچ  ، ترسح ایند  کی  اب  ددرگ و 

مهدزون شخب 

همان نتم 

،َو َکَیِطُْعِیل َُهلَأْسَت  ْنَأ  َكَرَمَأ  ،َو  َِهباَـجِْإلِاب َکـَل  َلَّفَکَت  ِءاَعُّدـلا ، ِیف  َکـَل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
، َکَمَحْرَِیل ُهَمِحْرَتْسَت 
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َْکلِجاَُعی َْمل  ،َو  َِهبْوَّتلا َنِم  َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی  َْمل  ،َو  ِْهَیلِإ ََکل  ُعَفْـشَی  ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْمل  ،َو  ُْهنَع َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَـعْجَی  َْمل  َو 
ِهَمیِرَْجلِاب َکِْشقاَُنی  َْمل  ،َو  َِهباَنِْإلا ِلُوبَق  ِیف  َْکیَلَع  ْدِّدَُشی  َْمل  ،َو  َیلْوَأ َِکب  ُهَحیِـضَْفلا  ُْثیَح  َکْحَـضْفَی  َْمل  ،َو  َِهباَنِْإلِاب َكْرِّیَُعی  َْمل  ،َو  ِهَمْقِّنلِاب

َبَاب ََکل  َحَتَف  ،َو  ًارْـشَع َکَتَنَـسَح  َبَسَح  ،َو  ًهَدِحاَو َکَتَئِّیَـس  َبَسَح  ،َو  ًهَنَـسَح ِْبنَّذلا  ِنَع  َکَعوُُزن  َلَعَج  َْلب  ، ِهَمْحَّرلا َنِم  َکِْسیُْؤی  َْمل  َو 
،َو َکِسْفَن َتاَذ  ُهَْتثَْثبَأ  َو  َِکتَجاَِحب ، ِْهَیلِإ  َْتیَْـضفَأَف  ، َكاَوَْجن َِملَع  ُهَْتیَجاـَن  اَذِإ  ،َو  َكاَدـِن َعِمَـس  ُهَْتیَداـَن  اَذِإَـف  ِباَتِْعتْـسِالا ، َباـَب  ،َو  ِباَـتَْملا

ْنِم ، ُهُْریَغ ِِهئاَطْعِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َال  اَـم  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَـس  ،َو  َكِرُومُأ یَلَع  ُهَْتنَعَتْـسا  ،َو  َکـَبوُرُک ُهَتْفَـشْکَتْسا  ، َکَـموُمُه ِْهَیلِإ  َتْوَکَش 
َتْحَتْفَتْسا َْتئِـش  یَتَمَف  ، ِِهَتلَأْسَم ْنِم  ِهِیف  ََکل  َنِذَأ  اَِمب  ِِهِنئاَزَخ  َحِیتاَفَم  َْکیَدَی  ِیف  َلَعَج  َُّمث.ِقاَزْرَْألا  ِهَعَـس  ، ِناَْدبَْألا ِهَّحِـص  ،َو  ِراَمْعَْألا ِهَداَیِز 

َْکنَع ْتَرِّخُأ  اَـمَّبُر  ،َو  ِهَّیِّنلا ِرْدَـق  یَلَع  َهَّیِطَْعلا  َّنِإَـف  ، ِِهَتباَـجِإ ُءاَْـطبِإ  َکَّنَطِّنَُقی  اَـلَف  ، ِهـِتَمْحَر َبِیبآَـش  َتْرَطْمَتْـسا  ،َو  ِهـِتَمِْعن َباَوـْبَأ  ِءاَعُّدـلِاب 
ْوَأ ، ًالِجآ ْوَأ  ًالِجاَع  ُْهنِم  ًاْریَخ  َتِیتوُأ  ،َو  ُهاَتُْؤت اَلَف  َءْیَّشلا  َْتلَأَس  اَمَّبُر  َو.ِلِمْآلا  ِءاَطَِعل  َلَزْجَأ  َو  ِِلئاَّسلا ، ِرْجَِأل  َمَظْعَأ  َکـِلَذ  َنوُکَِیل  ، َُهباَـجِْإلا

یَْقبَی اَمِیف  َُکَتلَأْسَم  ْنُکَْتلَف  ، ُهَتِیتوُأ َْول  َِکنیِد  ُكاَلَه  ِهِیف  ُهَْتبَلَط  ْدَق  ٍْرمَأ  َّبُرَلَف  ، ََکل ٌْریَخ  َوُه  اَِمل  َْکنَع  َفِرُص 
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.َهل یَْقبَت  َال  ََکل َو  یَْقبَی  َال  ُلاَْملاَف  ُُهلَابَو ؛ َْکنَع  یَْفُنی  ،َو  ُُهلاَمَج ََکل 

اه همجرت 

یتشد

.تسا هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تباجا  و  هداد ، تساوخرد  هزاجا  وت  هب  تسوا ، تسد  رد  نیمز  نامـسآ و  ياه  جنگ  هک  ییادخ  نادب ،
رارق ار  یـسک  شدوخ  وت و  نیب  دـنوادخ  و  دـیاشخبب ، ات  ینک  تمحر  تساوخرد  دـنک ، اطع  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هداد  ناـمرف  ار  وت 

رد هانگ  باکترا  تروص  رد  و  يربب ،  هانپ  يا  هطـساو  عیفـش و  هب  هک  هتخاسن  روبجم  ار  وت  و  دنک ، داجیا  هلـصاف  باجح و  ات  هدادـن 
ییاوسر هک  اـجنآ  رد  تسا ، هتفرگن  بیع  وت  رب  تشگزاـب ، هبوت و  رد  و  هتـشادن ، باتـش  وت  رفیک  رد  تسا ، هدرکن  دودـسم  ار  هبوـت 
همکاـحم هب  ار  وت  ناـهانگ  رد  تسا ، هدرکن  حرطم  ینیگنـس  طئارـش  شیوـخ  هب  تشگزاـب  يارب  و  هتخاـسن ، اوـسر  تسوـت ، راوازس 

ره و  یکی ، ار  وت  هانگ  ره  .تسا  هدرمـش  یکین  ناهانگ  زا  ار  وت  تشگزاـب  هکلب  هدرکن ،  تدـیما  اـن  شیوخ  تمحر  زا  و  هدیـشکن ،
و دونش ، یم  ار  تیادن  یناوخب ، ار  وا  هاگ  ره  تسا .  هدوشگ  وت  يور  هب  ار  هبوت  تشگزاب و  هار  و  هدروآ ، باسح  هب  هد  ار  وت  یکین 

هودـنا مغ و  يوگ ، زاب  وا  دزن  يراد  لد  رد  هچنآ  و  يوگب ، وا  اب  ار  دوخ  تجاح  سپ  دـناد ، یم  ار  وت  زار  ییوگ  لد  زار  وا  اب  نوچ 
.دناسر يرای  ار  وت  تالکشم  رد  دنک و  فرط  رب  ار  وت  ياه  مغ  ات  نک ، حرطم  وا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ 

اعد تباجا  طئارش 

و ندب ، یتسردنت  رتشیب ، رمع  دننام  دنک ، اطع  دناوت  یمن  یسک  وا  زج  هک  نک  تساوخرد  ار  ییاهزیچ  وا  تمحر  ياه  هنیجنگ  زا  و 
ره سپ  داد ، ندرک  اعد  هزاجا  وت  هب  هک  هداد  رارق  وت  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  ياهدیلک  دنوادخ  سپـس  يزور .  رد  شیاشگ 

.درابب وت  رب  یهلا  تمحر  ناراب  ات  ییاشگب ، ار  ادخ  تمعن  ياهرد  اعد ، اب  یناوت  یم  يدرک  هدارا  هاگ 

شاداپ ات  دوش  یم  ریخأت  اعد  تباجا  رد  هاگ ، تسا ،  ّتین  هزادـناب  یهلا  شـشخب  اریز  شابم ، دـیما  اـن  اـعد  تباـجا  ریخأـت  زا  زگره 
هچنآ زا  رتهب  اریز  دوش ، یمن  هداد  خساپ  اّما  ینک  یم  تساوخرد  یهاگ  دوش ، رت  لماک  دـنموزرآ  يازج  رتشیب و  هدـننک  تساوخرد 

 ، دسر یمن  تباجا  هب  اعد  یتساوخ ، هچنآ  زا  رتهب  ءاطعا  تهج  هب  ای  دیشخب ، دهاوخ  وت  هب  صّخـشم ، تقو  رد  ای  يدوز  هب  یتساوخ 
هک دشاب  يا  هنوگ  هب  وت  ياه  هتـساوخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  وت  نید  تکاله  هیام  دوش  هداد  رگا  هک  يراد  ییاه  هتـساوخ  اسب  هچ  اریز 

یقاب ایند  لاـم  يارب  وت  هن  و  رادـیاپ ، وت  يارب  اـیند  لاـم  هن  سپ  دـنک ، رود  وت  زا  ار  یتخـس  جـنر و  و  نیمأـت ، ار  وت  ییاـبیز  لاـمج و 
 . دنام یهاوخ 

يدیهش

و هداهن ، هدهع  رب  ار  تیاعد  نتفریذپ  هداد و  تصخر  اعد  رد  ار  وت  تسوا  تسد  رد  نیمز  نامسآ و  ياه  هنیجنگ  هک  یسک  نادب ! و 
زاب يو  زا  ار  وت  ات  هدراـمگن  ار  یـسک  دوخ  وت و  ناـیم  .دزرماـیب و  ار  وت  اـت  یبلط  وا  زا  و  دـهد ، وت  هب  اـت  یهاوخ  وا  زا  هدومرف  ار  وت 

ترفیک رد  هدومنن و  عنم  تا  هبوت  زا  يدرک  هاـنگ  رگا  و  درآ ،  يرگ  یجناـیم  تیارب  وا  دزن  هک  هدرکن  تریزگاـن  یـسک  زا  و  دراد ،
هبوت نتفریذپ  رد  و  دردن ، ار  تا  هدرپ  تسازس  تندش  اوسر  هک  اجنآ  و  دنکن ، تشنزرـس  يدرگزاب  ودب - نوچ - و  هدومرفن ، باتش 
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هدرمش و کین  هانگ  زا  ار  تتـشگزاب  هکلب  هدینادرگن ،  تدیمون  شیاشخب  زا  و  هدیـشکن ، ار  تهانگ  باسح  هتفرگن و  تخـس  وت  رب 
شیناوخب نوـچ  هدراذـگ و  زاـب  تیارب  ار  تشگزاـب  رد  و  هدروآ ، باـسح  هب  هد  ار  تیوـکین  راـک  ره  هتفرگ و  یکی  ار  تهاـنگ  ره 

وا شیپ  يراد  لد  رد  هچنآ  ییامن و  ودـب  دوخ  تجاـح  سپ  .دـناد  ار  نآ  یهن  ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  زار  نوچ  و  دونـش ، ار  تیاوآ 
ياه هنیجنگ  زا  و  دـیامن ، تا  يراـی  اـهراک  رد  دـیاشگ و  ار  وت  مغ  اـت  یهاوخ  ینک و  تیاکـش  ودـب  شیوخ  هودـنا  زا  و  ییاـشگب ،
سپ .یناوارف  اهیزور  رد  اهیتسردنت و  یناگدـنز و  تدـم  ندرک  نوزفا  زا  دـیاین : وا  زج  زا  شندیـشخب  هک  یهاوخ  ار  نآ  وا  تمحر 

اعد اب  ار  وا  تمعن  ياهرد  یتساوخ  هاگره  ات  هداد  ار  دوخ  زا  لاؤس  تصخر  وت  هب  هک  هداهن  تتـسد  ود  رد  ار  دوخ  ياـهجنگ  دـیلک 
و دوب ،  تین  رادقم  هب  هتـسب  شـشخب  هک  دنکن  دیمون  ار  وت  وا  نتفریذپ  رید  سپ  .ییامن  بلط  ار  شتمحر  ناراب  ندـیراب  و  ییاشگب ،

دوب و  رتلماک ، دنموزرآ  يازج  دوش و  رتگرزب  هدـنهاوخ  شاداپ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دـتفا ، گنرد  تیاعد  نتفریذـپ  رد  هک  اسب 
 ، دنا هتشادزاب  وت  زا  هک  هدوب  رتهب  ای  دنا  هداد  تناهج  نآ  ای  ناهج  نیا  رد  نآ  زا  رتهب  و  دنا ، هدادن  ار  وت  يا و  هتـساوخ  ار  يزیچ  هک 

.يدید یم  نآ  رد  ار  تنید  یهابت  دنداد ، یم  وت  هب  رگا  هک  يدیبلط  ار  يزیچ  اسب  هچ  و 

تسا و رادیاپ  وت  يارب  لام  هن  هک  رانک  هب  نآ  جنر  یتخس و  و  دنام ، رادیاپ  تیارب  نآ  یکین  هک  دشاب  يزیچ  هراب  رد  تشـسرپ  سپ 
.رارقرب لام  يارب  وت  هن 

یلیبدرا

رد ندرک  اعد  رد  ار  وت  رم  داد  يروتـسد  اه  نامـسآ  نیمز و  ياـه  هنازخ  تسوا  تردـق  تسدـب  هک  یـسک  نآ  هک  یتسردـب  نادـب 
وت دنک  تمحر  ات  ینک  تمحر  بلط  ار و  وت  دهدب  ای  وزا  یبلطب  هکنآ  ار  وت  درک  رما  اعد و  تباجاب  وت  يارب  دـش  نماض  دـصاقم و 
هک یـسکب  ار  وت  تشاذـگناو  وتب و  هناحبـس  وا  ترفغم  تمحر و  لوصو  زا  عناـم  هک  یـسک  دوـخ  ناـیم  وـت و  ناـیم  دـینادرگن  ار و 

یگدز باتـش  هانگ و  زا  نتـشگزابب  ار  وت  درکن  شنزرـس  تبوت و  زا  ار  وت  دب  لعف  درکن  عنم  ادخ و  يوسب  وت  يارب  زا  دنک  تعافش 
وت نتشگزاب  لوبق  رد  وت  رب  تفرگن  تخس  دشاب و  رتراوازـس  وتب  یئاوسر  هک  یئاج  رد  ار  وت  درکن  اوسر  نتفرگ و  مشخب  وت  اب  درکن 

هکلب ار  تشگزاب  هبوت و  لوبق  رد  وت  زا  تسب  هن  دوخ و  شـشخب  زا  ار  وت  دـینادرگن  دـیمون  وت و  ندرک  هاـنگب  ار  وت  درکن  هشقاـنم  و 
رد نآ  ربارب  هد  ار  وت  یئوکین  درک  باسح  باقع و  ازج و  رد  ار  وت  يدب  درک  باسح  یئوکین و  هانگ  زا  ار  وت  ندمآ  نوریب  دینادرگ 

ار و وت  زا  وا  دونـش  ار  وا  يدـناوخ  هاگ  ره  سپ  يدونـشوخ  ندرک  بلط  رد  ار و  دوخ  ياضرب  تشگزاب  رد  وت  يارب  دوشگ  باوث و 
ار و دوخ  نورد  تجاح  وا  اب  ینکیم  هدـنکارپ  دوخ و  زاین  ببـسب  وا  تمحرب  یـسر  یم  سپ  ار  وت  زار  تسناد  وا  اب  یتفگ  زار  نوچ 
رب وزا  یهاوخ  یم  يراـی  ار و  دوخ  ياههودـنا  هناحبـس  وزا  ینکیم  فشک  بلط  دوـخ و  نورد  ياـهمغ  زا  وا  يوـسب  يرب  تیاـکش 

اهرمع ینوزفا  زا  هناحبـس  وا  زج  نآ  نداد  رب  تسین  اناوت  هچنآ  وا  تمحر  ياه  هنیزخ  زا  وزا  یهاوخ  یم  رد  دوخ و  راوشد  ياهراک 
رد ار  وت  داد  يروتـسد  هچ  نآ  هب  ار  دوخ  يایاطع  ياهدیلک  وت  ياهتـسد  رد  دینادرگ  نآ  زا  سپ  اهیزور  یخارف  اهندب و  یتمالـس  و 
وزا يدرک  ندـش  نازیر  ار و  وا  ياـهتمعن  ياـهرد  اـعد  هلیـسوب  يدرک  ندوشگ  بلط  یتساوخ  هاـگ  ره  سپ  نآ  نتـساوخرد  زا  نآ 

تلق و رادـقم  رب  نداد  اطع  هک  یتسردـب  سپ  وت  تباجا  يرید  ار  وت  دـنادرگن  دـیمون  دـیاب  سپ  ار  وا  تمحر  ياهناراب  مرن  هناـحبس 
دزم گرزب  هدـننک  ریخأـت  دـشاب  وت  ياـعد  ندـش  اور  وت  زا  دوش  یم  هدرک  ریخاـت  هک  اـسب  هدـیقع و  صولخ  زا  دـصق  ّتین و  ترثک 
رتهب ار  يزیچ  يدش  هداد  ارنآ و  يدشن  هداد  ار و  يزیچ  یتساوخرد  هک  اسب  ار و  راودیما  ششخب  رم  رت  هدننک  رایـسب  ار و  هدنهاوخ 

هک يرما  اسب  سپ  ار  وت  هّیطع  زا  دوب  رتهب  نآ  فرـص  هک  ّتیلب  زا  يزیچ  وت  زا  دش  هتـشاد  زاب  ای  یبقع  رد  ای  ایند  رد  شهاوخ  نآ  زا 
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یئوکین يارب  دـنام  یقاب  هک  يزیچ  رد  وت  شهاوخ  دـشاب  هک  دـیاب  سپ  نآب  يوش  هداد  رگا  تست  نید  كاله  نآ  رد  یندرک  بلط 
نآ يارب  زین  وت  ینام  یمن  یقاب  وت و  يارب  دنام  یمن  یقاب  لام  سپ  نآ  رزو  وت  زا  دوش  هدرک  تسین  نآ و 

یتیآ

هتفرگ هدهع  رب  ار  نآ  تباجا  دوخ  هداد و  اعد  تصخر  ار  وت  تسوا ، تسد  هب  نیمز  اهنامـسآ و  نیازخ  هک  يدـنوادخ  هک  نادـب ، و 
باجح ار  سکچیه  دوخ ، وت و  نایم  تدزرمایب و  ات  یبلط  شزرمآ  وا  زا  دـنک و  تیاطع  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هتـساوخ  وت  زا  تسا و 

رد تشادـن و  زاب  تا  هبوت  زا  يدـش  یهانگ  بکترم  رگا  دـنک و  تتعافـش  وا  دزن  رد  هک  تشاذـگناو  یـسک  هب  ار  وت  هدادـن و  رارق 
لوبق رد  تخاسن و  تیاوسر  يدوب ، ییاوسر  روخ  رد  هک  نامز ، نآ  رد  دومنن و  تشنزرـس  یتشگزاب  نوچ  .درکن و  باتـش  ترفیک 
يور هکلب  .تخاسن  تدیمون  دوخ  تمحر  زا  دـنکفین و  تیانگنت  هب  هدزرـس  وت  زا  هک  یهانگ  ببـس  هب  تفرگن و  تخـس  وت  رب  هبوت 
تیور هب  ار  هبوت  باب  .دهد و  ازج  راب  هد  ار  تکین  راک  دهد و  رفیک  راب  کی  ار  وت  هانگ  .درمـش و  هنـسح  هانگ ، زا  ار  وت  ندـینادرگ 

رد لد  زار  ربب و  وا  دزن  هب  تجاح  سپ  .دناد  یم  ار  نآ  ییوگ ، نخس  زارب  رگا  دونـش و  یم  ار  تزاوآ  یهد ، شیادن  نوچ  .دوشگب 
نیازخ زا  يوجب و  يراـی  وا  زا  تیاـهراک  رد  هاوخب و  ار  تیاـهمغ  هراـچ  وا  زا  ياـمن و  هوکـش  وا  دزن  هب  دوخ  مغ  ياـشگب و  وا  دزن 

.يزور رد  شیاشگ  مسج و  رد  تمالس  رمع و  رد  ینوزفا  نوچ  دشابن ، نآ  ياطع  ناوت  ار  وا  زج  هک  بلطب  يزیچ  وا  تمحر 

یهاوخب هک  ناـمز  ره  یهاوخب و  وا  زا  هک  هداد  تصخر  ار  وت  اریز  تسا ، هداـهن  وت  ناتـسد  رد  ار  دوـخ  نیازخ  ياهدـیلک  دـنوادخ 
وا ياطع  اریز  .وشم  دـیمون  دومرف ، تباجا  رید  ار  وت  رگا  .ینک  بلط  ار  شتمحر  ناراب  شزیر  ییاشگب و  اعد  هب  ار  شتمعن  ياـهرد 
هچ .ددرگ  رتنوزفا  دنموزرآ ، ياطع  رتگرزب و  هدـننک  لا  ؤس  شاداپ  ات  دراد  اور  ریخءات  تباجا  رد  اسب  هچ  .دـشاب  تین  ردـق  هب  هتـسب 

هدوب نآ  رد  وت  حالص  ای  .دنهد  وت  هب  ناهج  نآ  رد  ای  ناهج  نیا  رد  ار  نآ  زا  رتهب  یلو  دنا ، هدادن  ار  وت  يا و  هتـساوخ  ار  يزیچ  اسب 
زا هراومه  سپ  .دوش  ببـس  ار  وت  نید  یهاـبت  دراد  تینازرا  رگا  هک  یبلط  دـنوادخ  زا  يزیچ  اـسب  هچ  .دـنراد  غیرد  وت  زا  ار  نآ  هک 
وت هن ، دـنام و  یقاب  وت  يارب  لام  هن  .دـشاب  رود  وت  زا  نآ  تقـشم  جـنر و  دـنام و  ياجرب  تیارب  نآ  یکین  هک  هاوخب  يزیچ  دـنوادخ 

.ینام یقاب  لام  يارب 

نایراصنا

زا هداد  روتسد  ،و  هدومن تنامض  ار  نآ  تباجا  ،و  هداد اعد  هزاجا  وت  هب  تسوا  رایتخا  رد  نیمز  اهنامـسآ و  نئازخ  هک  نآ  شاب  هاگآ 
لسوت هب  روبجم  ار  وت  هدادن و  رارق  بجاح  ار  یـسک  وت  شدوخ و  نیب  ،و  درآ تمحر  ات  یبلطب  ار  شتمحر  و  دشخبب ، ات  یهاوخب  وا 

هک اجنآ  ،و  هدومنن تشنزرس  تتشگ  زاب  هب  ،و  هدرکن هلجع  تتبوقع  رد  ،و  هدشن تعنام  هبوت  زا  يدرک  هانگ  رگا  و   ، هدومنن هطساو  هب 
زا ،و  هدرکن مادقا  تناهانگ  یـسرباسح  هب  و  هتـشادن ، اور  يریگ  تخـس  وت  رب  هبوت  شریذپ  رد  ، هدرکن تیاوسر  یندش  اوسر  راوازس 
هد ار  تیبوخ  کی  ،و  هانگ کی  ار  تهانگ  کی  ،و  هداد رارق  هنسح  تیارب  ار  تیـصعم  زا  يراددوخ  هکلب   ، هدومنن تدیماان  شتمحر 

زار و هب  وا  اب  نوچ  ، دونشب ار  تیادص  یناوخب  ار  وا  هاگره   ، هدوشگ تیور  هب  ار  شیدونـشخ  باب  هبوت و  باب  ، هدروآ رامـش  هب  ربارب 
یم تیاکـش  وا  هب  تیاه  یتحاران  زا  ، يراذگ یم  نایم  رد  وا  اب  لد  زار  ،و  يرب یم  وا  يوس  هب  زاین  سپ  ، دنادب ار  تزار  يزیخرب  زاین 
یم ار  ییاـهزیچ  شتمحر  نـئازخ  زا  ، یبـلط یم  يراـی  شترـضح  زا  تروـما  رب  یهاوـخ ،  یم  وا  زا  ار  تیاـهیراتفرگ  هراـچ  ،و  يرب
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 . اهیزور شیاشگ  ،و  اهندب تمالس  ، اهرمع ندش  دایز  لیبق  زا  ، تسین تردق  شندرک  اطع  رب  ار  وا  ریغ  هک  یهاوخ 

هاـگره سپ  هداد ، ار  شدوخ  زا  تساوخرد  هزاـجا  وت  هب  هکنآ  لـیلد  هب  هتـشاذگ  وت  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  نئازخ  ياهدـیلک  دـنوادخ 
اریز ، دـنکن تدـیما  ان  اعد  تباجا  رد  ریخأت  سپ.یهاوخب  ار  شتمحر  ناراب  ،و  ینک زاب  اعد  اب  ار  شتمعن  ياهرد  یناوت  یم  یهاوخب 

رت ناوارف  راودیما  ياطع  ،و  رتشیب هدننک  اعد  شاداپ  ات  دتفا  ریخأت  هب  تیاعد  تباجا  هک  اسب  هچ   ، تسا ّتین  هزادنا  هب  شـشخب  اطع و 
هماـنرب رطاـخ  هب  اـی  ، ددرگ تیاـنع  وت  هب  ترخآ  اـی  اـیند  رد  نآ  زا  رتـهب  یلو  دوشن  هداد  وت  هب  یهاوخب و  ار  يزیچ  اـسب  هچ  و.ددرگ 
باسح نیا  يور.دـنک  هابت  ار  تنید  ددرگ  تباجا  رگا  هک  یهاوخ  یم  ار  يزیچ  اـسب  هچ  و   . دوشن باجتـسم  تیاـعد  نیا  يرتوکین 

نآ يارب  مه  وت  تسین و  یقاـب  وت  يارب  تورث  هک  ، دـشاب راـنکرب  وت  زا  شلاـبو  ،و  رارقرب وت  يارب  شییاـبیز  هک  یبلطب  ار  يزیچ  دـیاب 
 . دوب یهاوخن  یقاب 

حورش

يدنوار

یلاعت و لاق  سانلا ، نع  اهراتتسا  اهضومغل و  نئازخلا  بویغلل : لاقی  و  قازرالا ، نم  اهیف  هللا  هنزخ  ام  ضرالا : تاوامـسلا و  نئازخ  و 
.نسح و اـمل  یفنلاـب  هقلعت  ـال  ول  کـنع و  هبجحی  نم  يور  .نمـض و  يا  لـفکت : .هللا و  حـیتافم  يا  هللا  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقا  ـال 

تقولا یف  يا  هحیضفلا : ثیح  .قلاخلل و  کیواسم  تفـشک  امک  قلخلا  دنع  کیواسم  فشکی  مل  کحـضفی : مل  .هبوقعلا و  همقنلا :
مل .لیئارـسا و  ینب  یلع  هبوتلا  ددش  امک  عوجرلا  یه  و  هبانالا ، لوبق  یف  کیلع  ددشی  مل  .لصاح و  کنم و  دوجوم  حوضفلا  يذـلا 
ءاج نم  یلاعت  لاق  هدحاو ، اهدع  يا  کتئیس : بسح  .عوجرلا و  عوزنلا : بنذلاب و  کباسح  یف  صقتـسی  مل  يا  همیرجلاب : کشقانی 

هتثثبا .رسلا و  يوجنلا : .هترراس و  يا  هتیجان : اذا  .هبوتلا و  باتملا : .اهلثم و  الا  يزجی  الف  هئیسلاب  ءاج  نم  اهلاثما و  رـشع  هلف  هنـسحلاب 
سفنلا ذـخای  يذـلا  مغلا  وه  و  برکلا ، عمج  بورکلا  .هرـشن و  يا  هثبا  ربخلا و  ثب  لاقی : کسفن  لاح  هل  ترهظا  يا  کسفن : تاذ 
هباـجالا کـنع  ترخا  اـمبر  هلوق  .رطملا و  بلط  رطمتـسا  نم  هریغ ، رطملا و  نم  هعفدـلا  وه  و  بوـبوشلا ، عـمج  بیباـشلا  .هتدـشل و 

عمـسف ءاتـشلل ، اناکم  هرقب  همنغل و  اداترم  جرخ  هیلع  هللا  تاولـص  میهاربا  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاـق  لـمالا ، ءاـطعل  لزجا  نوکیل 
هللا دـحوی  ادـحا  تیار  ام  هللا  ءاش  امذـم  دالبلا  هذـه  یف  انا  تنا  نم  هللادـبع  ای  لاقف : هاتا ، یتح  توصلا  عبتف  هللا ، الا  هلا  نا ال  هداـهش 
هذه عمجا  لاق : کشاعم ؟ یش ء  يا  نمف  لاق : .هریزج  یف  انهه  اناف  حول  یلع  توجنف  تقرغ  هنیفس  یف  تنک  لجر  انا  لاق : كریغ ؟

؟ تنا عنصت  فیکف  لاق : .رحب  ءام  اهنیب  ینیب و  نال  کلذ  عیطتست  ال  لاق : .کناکم  ینیرت  یتح  قلطنا  لاق : .ءاتشلل  فیصلا  یف  رامثلا 
لجرلا ذخا  ءاملا  اغلب  املف  هعبتی ، میهاربا  یشمی و  لجرلا  ذخاف  قلطناف  یننیعی  نا  کناعا  يذلا  وجرا  لاق : .غلبا  یتح  هیلع  یشما  لاق :

.انا تنما  هللا و  توعد  ولف  لاق : .یناکم  انهه  لاقف : افهک  هب  یتاف  اربع ، یتح  هنم  بجعتی  میهاربا  هعاس و  دـعب  هعاس  میهاربا  یلا  رظنی 
تنک یلـصا  هیف  ینتیار  يذـلا  عضوملا  تیار  لاق : كوایح ؟ ام  و  لاق : .اـنا  نم  وا  تنا و  عدا  نکلو  یبر  نم  ییحتـسا  ینا  اـما  لاـق :

: لاقف تنا ؟ نم  هل : تلقف  نهدلا ، امهیلع  ناک  رقب  منغ و  هعم  هباوذ و  هل  بهذ  اتحفـص  هیدـخ  ناک  سانلا  لمجا  امالغ  كانه  تیار 
لیلخ میهاربا  انا  لاقف : .یلع  کلذ  اطبا  دـق  رهـشا و  هثالث  ذـنم  میهاربا  ینیری  نا  هللا  تلاسف  نمحرلا ، لیلخ  میهاربا  نب  لیعامـسا  انا 

.ضرالا هجو  یلع  اقنتعا  نم  لوا  امه  اقنتعاف و  نمحرلا ،

يردیک
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لب .کیلع  ددشی  و ال  صقتسی ، مل  يا  کشقانی : مل  .هعقاو و  اهبابسا  هلصاح و  هحیضفلا  ثیح  يا  هحیـضفلا : ثیح  کحـضفی  مل  و 
، هللا یضرل  اهکرت ال  اذا  اماف  هحیبق ، هئیس  اهنوکل  اهب  لخا  اذا  هنـسح  هئیـسلا  نع  عالقالا  نوکی  امنا  هنـسح : بنذلا  نع  کعوزن  لعج 

کنطنقی الف  مالسلا : هیلع  هلوق  .کحناوج  ایافخ  و  کسفن ، رئامض  هل  ترشن  ترهظا و  يا  کسفن : تاذ  هتتبثا  .هنـسح و  نوکی  الف 
هلیجات وا  هلیجعت  ناک  اذا  الجآ  اما  و  الجاع ، اما  هیلا  بیجا  حالـص  هیف  ام  دـبعلا  لاس  اذا  هینلا ، ردـق  یلع  هیطعلا  ناف  کتباجا : ءاـطبا 

( اداسف هبولطم  ناک  نا  هعنم و  ءاش  نا  هاطعا و  ءاش  نا  هللا  یلا  لوکوم  وهف  ، ) داسفلا حالـصلا و  نع  ایلاخ  هبولطم  ناـک  نا  اـحالص و 
مل و  هرـضملا ، فشک  وا  هذـللا ، كاردا  هئاعدـب  دـصق  اذا  اماف  حالـصلا ، لئاسلا  دارا  اذا  اذـه  هدارم ، لین  نع  هعنم  هئاـعد  هللا  هباـجاف 

هجولا اذـه  یلع  هئاعد  نـال  یعادـلا  ریغ  نم  رـش  وه  لـب  بولطملا  قح  یف  الـصا  هللا  عدـی  مل  نمک  وهف  .هاون  اـم  احالـص و  طرـشی 
هباجا ریخات  هحلـصملا  یـضتقی  امبر  هباجالا : کنع  ترخا  امبر  مالـسلا و  هیلع  هلوق  .ائیـش  لاـس  اـمب  لاـنی  ـال  نا  هب  قیقحف  هیـصعم ،

وا لاس  امم  اریخ  ایندلا  یف  یتوی  وا  لابقتـسالا ، یف  وا  لاحلا  یف  اما  بیجی  یلاعت  هنال  هباجالاب ، دعولل  افلخ  کلذ  نوکی  ءاعدلا و ال 
نوکیل هباجالا  کنع  ترخا  امبر  و  ایندـلا ، یف  نوکی  هافاکملا  و  یبقعلا ، یف  نوکی  دابعلا  ءازج  هداـبع و  ءاعدـلا  نا  یلع  یبقعلا  یف 
عمـسف ءاتـشلل  اناکم  هرقب  همنغل و  اداترم  جرخ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نا  لاق : هنا  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  يور  .لـمالا  ءاـطعل  لزجا 

انا لاق : دحوی ، ادحا  تیار  ام  هللا  ءاش  ام  ذـم  دالبلا  هذـه  یف  تنا  نم  هللا  دـبع  ای  لاقف : هاتا  یتح  توصلا  عبتف  هللا  الا  هلا  نا ال  هداهش 
یف رامثلا  هذـه  عمجا  لاق : کـشاعم ، یـش ء  يا  نمف  لاـق : هریزج ، یف  اـنهاه  اـناف  حول  یلع  توجنف  تقرغ  هنیفـس  یف  تنک  لـجر 

، هیلع یشما  لاق : عنصت ، فیکف  لاق : ارحب ، اهنیب  ینیب و  نال  کلذ  عیطتسن  ال  لاق : کناکم ، ینیرت  یتح  قلطنا  لاق : ءاتـشلل ، فیـصلا 
دعب هعاس  میهاربا  یلا  رظنی  لجرلا  ذـخا  ءاملا  غلب  اـملف  هعبتی ، میهاربا  یـشمی و  لـجرلا  ذـخاف  .یننیعی  نا  کـناعا  يذـلا  وجرا  لاـق :

نم یحتـسا  ینا  اما  لاق : انا  تنما  هللا و  توعد  ولف  لاق : یناکم ، انهاه  لاقف : افهک ، هب  یتاف  اربع  یتح  هنم ، بجعتی  میهاربا  و  هعاـس ،
هیدـخ ناک  سانلا ، لمجا  اـمالغ  هیف  ینتیار  يذـلا  عضوملا  یف  تیار  لاـق : كواـیح ؟ اـم  و  لاـق : اـنا ، نموا  تنا و  عدا  نکل  یبر و 

نمحرلا لـیلخ  میهاربا ، نب  لیعمـسا  اـنا  لاـقف : تنا .؟ نم  هل : تلقف  نهدـلا ، اـمهیلع  ناـک  رقب  منغ و  هعم  هباوذ و  هل  بـهذ  اـتحفص 
اقنتعا نم  لوا  امه  و  اقنتعاف ، نمحرلا  لیلخ  میهاربا  اناف  لاق : یلع  کلذ  اـطبا  دـق  و  رهـشا ، هثـالث  ذـنم  میهاربا  ینیری  نا  هللا  تلاـسف 

.ضرالا هجو  یلع 

مثیم نبا 

: طونق یگدـنراب  تبون  کی  بوبوش ، عمج  بیباش : فشک  ندرک ، زاب  ثب : ندیـسر  اضفا : هاـنگ  زا  ندـش  نوریب  بنذـلا : نع  عوزن 
هزاجا ي ار  وت  تسوا ، تسد  هب  نیمز  اهنامسآ و  ياه  هنازخ  مامت  هک  ییادخ  نآ  نادب  .يدنسرخ و  هب  تشگزاب  باتعتسا : يدیماان 
و دـشخبب ، اـت  یهاوخب ، وا  زا  تسا  هداد  روتـسد  ار  وت  تسا و  هدومرف  تنامـض  ار  نآ  شریذـپ  زین  دوـخ  هداد و  اـعد  تساوـخرد و 

ریزگان روبجم و  ار  وت  و  دوش ، وت  عنام  ات  تسا  هدادن  رارق  بجاح  ار  یسک  دوخ  وت و  نیب  و  تدزرمایب ، ات  یبلطب  شزرمآ  تمحر و 
وت تازاجم  رفیک و  رد  و  تسین ، وت  هبوت ي  تشگزاب و  عنام  يوش  هانگ  بکترم  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هدرکن  هطـساو  ندروآ  زا 
هب و  تسا ، هدرکن  يریگتخـس  وت  هبوت ي  شریذـپ  رد  و  تسا ، هتخاسن  تیاوسر  يدوب ، ییاوسر  راوازـس  هک  اجنآ  و  درادـن ، باـتش 

یکین هنـسح و  تیارب  هانگ  زا  ار  وت  يراددوخ  هکلب  تسا ، هدرکن  دـیماان  ار  وت  دوخ  تمحر  زا  هدادـن و  ترارق  انگنت  رد  هانگ  لیلد 
زاب ار  يدنـسرخ  هبوت و  رد  تیارب  و  تسا ، هدروآ  باسح  هب  ربارب  هد  ار  تکین  راک  ره  یلو  هانگ  کـی  ار  تدـب  راـک  ره  و  هدرمش ،
زاین سپ  تسا ، هاگآ  تلد  زار  زا  ینک  زاین  زار و  وا  اب  هاـگره  و  دونـش ، یم  ار  تیادـن  یناوخب  ار  وا  هاـگره  سپ  تسا ، هتـشادهگن 
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هراـچ ي يو  زا  ینک و  یم  لددرد  وا  اـب  تیاـهیراتفرگ  زا  يزاـس و  یم  ـالمرب  يراد  لد  ار  هچنآ  ینک و  یم  هضرع  وا  هـب  ار  دوـخ 
زا شـشخب  ییاناوت  ار  وا  زج  هک  وا  تمحر  ياه  هنازخ  زا  و  ینک ، یم  دادمتـسا  وا  زا  تیاهراک  هرابرد ي  و  یبلط ، یم  ار  تیاهمغ 

ياهدـیلک تیاهتـسد  رد  هاگنآ  .ینک  یم  شـشخب  تساوخرد  يزور - تعـسو  ندـب و  تمالـس  رمع و  ینوزف  لیبق  زا  تسین - اهنآ 
ار شتمعن  ياهرد  اعد  هلیـسو ي  هب  یهاوخب  هاگ  ره  سپ  دـهد ، یم  رارق  يزاـجم - هک  وت  تساوخرد  زا  يدراوم  رد  ار - اـه  هنازخ 
هزادنا ي هب  شـشخب  اریز  دنادرگن ، دیماان  ار  وت  تساوخرد ، تباجا  شریذـپ و  ریخات  اب  یبلطب ، ار  شتمحر  ناراب  لوزن  و  ییاشگب ،

.ددرگ هدـننک  تساوخرد  دـنموزرآ و  يارب  رتنوزف  شـشخب  رتشیب و  ياطع  ثعاب  تباجا  رد  ریخات  هک  اـسب  هچ  تسا ، تین  صولخ 
یمن تباجا  اـی  و  دـنهدب ، وت  هب  ترخآ  اـی  اـیند و  رد  ار  نآ  زا  رتهب  لـباقم  رد  دوشن و  هداد  ینک و  تساوخرد  ار  يزیچ  وت  هک  اـسب 

یم تساوخرد  وت  ار  يزیچ  اـسب  هچ  دـهد ، یم  وت  هب  هدوب  رتـهب  هچنآ  هدوبن و  وت  تحلـصم  بولطم ، نآ  رد  هک  نآ  رطاـخ  هب  دوـش 
تورث یـشاب ، رانکرب  نآ  جـنر  زا  وت  دـشاب و  رادـیاپ  شا  یکین  هک  هاوخب  ار  يزیچ  سپ  تسا ، وت  نید  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  هک  ینک 

هجوت بلطم  رـس  و  تسا ، نآ  هب  قیوشت  اعد و  رب  نداد  هجوت  مجنپ : بلطم  .یتسین  یندـنام  وا  يارب  زین  وت  دـنام و  یمن  وت  يارب  ایند 
هب .تسا و  یهاوخلد  زیچ  ره  هدنـشخب ي  ینتـشاد و  تسود  زیچ  ره  اشنم  وا  هچ  تسوا ، ریغ  زا  ندیرب  راگدـیرفآ و  تمظع  هب  مئاد 

هلزنم ي هب  تمـسق  نیا  تسوا ، تسد  رد  نیمز  اهنامـسآ و  ياـهجنگ  لوا : تـسا : هدوـمرف  اـعد  هـب  قـیوشت  بـلطم  دـنچ  هلیـسو ي 
رتراوازـس نتـسب  لد  تبغر و  يارب  سک  ره  زا  دـشاب ، وا  تسد  هب  اـهجنگ  هک  سک  ره  تسا : نینچ  تقیقح  رد  اربـک  تـسارغص و 

رد نیا  مکل  بجتـسا  ینوـعدا  تسا : هدوـمرف  هدـش و  تباـجا  راد  هدـهع  هداد و  تساوـخرد  اـعد و  هزاـجا ي  دوـخ  وا  مود : .تـسا 
تـسا هداد  نامرف  قولخم  هب  دوخ ، یلاعت  قح  موس : .تسا  ریدـقت  رد  لوا  دروم  لثم  زین  نآ  ياربک  تسا و  ساـیق  يارغـص  تقیقح 

دننک تمحر  بلط  وا  زا  تسا ، هداد  روتسد  روط  نیمه  هلضف و  نم  هللا  ولئسا  هیآ و  رد  دیامن ، تمحرم  اهنآ  هب  ات  دنهاوخب  وا  زا  هک 
هلیـسو ي هب  یگداـمآ  زا  سپ  اـهنت  وا ، بناـج  زا  یتلیـضف  ره  و  تمحر ، يزور ، شـشخب  هک  نیا  حیـضوت  .دـنک  محر  ناشیدـب  اـت 

هلزنم هب  بلطم  نیا  ، ) دش تباث  دوخ  ياج  رد  هک  يروط  نامه  دـیآ ، یم  مهارف  اهنیا  لاثما  شـشخب و  ياضاقت  بلط و  رد  صالخا 
.درک شـشخب  ياـضاقت  تساوـخرد و  وا  زا  دـیاب  سپ  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  ره  و  تسا : نینچ  اربـک  تقیقح  رد  و  تسارغـص ) ي 
مسج زا  رتالاب  هزنم و  كاپ و  وا  هچ  تسا ، هدادن  رارق  ینابرد  نابهگن و  دوخ  هب  دنم  هقالع  هدنب ي  دوخ و  نیب  لاعتم  يادخ  مراهچ :

هعلاـطم ي هب  دراد و  زاـب  ار  لد  مشچ  هک  سک  ره  يارب  زیچ و  همه  رد  وا  هکلب  دـشاب ، یم  ثداـح  تافـص  نتـشاد و  تهج  ندوب ،
بلط تساوخرد و  هب  دـشاب ، ناـنچ  هک  سک  ره  تسا : نینچ  ردـقم  ياربـک  تسادـیوه و  یلجتم و  دزادرپـب  وا  تمظع  ییاـیربک و 

هک دراد  ترورض  یعقوم  هطساو  هب  زاین  اریز  تسا ، هدرکن  عیفش  هطساو و  ندروآ  هب  روبجم  ار  وا  مجنپ : .تسا  رتراوازـس  شـشخب ،
، هدننک تساوخرد  قاقحتسا  هب  تبسن  يو  لهج  رطاخ  هب  ای  تسوا و  تسد  رد  راک  هک  یسک  لخب  تهج  هب  هتساوخ ، هب  یـسرتسد 

ورگ رد  وا  شـشخب  اـهنت  .دراد و  دوـجو  یعنم  وا  فرط  زا  هن  تسا و  لـیخب  هـن  لاـعتم  يادـخ  هـک  یتروـص  رد  .دـشاب  نـکممریغ 
ناوـت اـهنآ  هب  اریز  تسا ، هدادـن  رارق  اـه  هطـساو  هب  دـنمزاین  ار  ناقاتـشم  كاـپ ، هزنم و  يادـخ  تسا ، هدـننک  تساوـخرد  یگداـمآ 

زاب اهنآ  يور  هب  ار  شتمحر  ياهرد  هتخاس و  هدامآ  ناشیا  يارب  ار  لیاسو  هداد و  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  یگداـمآ 
روبجم و عیفش  نتشاد  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسین  نیا  باب  زا  دننک  ادیپ  عیفـش  هطـساو و  هب  زاین  نانآ  رگا  سپ  .تسا  هتـشاذگ 
هدعو ي هدومرف و  هبوت  هب  رما  دوخ  وا  هکلب  تسا  هدشن  وا  تشگزاب  هبوت و  زا  عنام  دوش  هانگ  کبترم  رگا  مشـش : .تسا  هدرک  مزلم 
تانج و مکلخدی  مکتائیـس و  مکنع  رفکی  نا  مکبر  یـسع  احوصن  هبوت  هللا  یلا  اوبوت  اونما  نیذلا  اهیا  ای  تسا : هتفگ  هداد و  شریذپ 

احلاص المع  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  تسا : هدومرف  هدرک  تازاجم  هب  دـیدهت  تسا و  هدرمـشرب  ار  هریبک  ناهانگ  هک  نیا  زا  سپ 
باتـش تسا  هاگآ  وا  لمع  زا  شا  ینامرفان  ماگنه  هک  نیا  اب  الب  باذـع و  رد  دـنوادخ  متفه : .تانـسح  مهتائیـس  لدـبی هللا  کئلواف 
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ششخب هدرپ ي  دهد و  یم  تلهم  يراگتـسر  رب  ار  وا  هکلب  دنک ، یمن  اوسر  هدش  یفالخ  لمع  بکترم  هک  ییاج  رد  ار  وا  هدرکن و 
روط نامه  دزرو ، یم  رارـصا  دوخ ، يوس  هب  وا  تشگزاب  هبوت و  شریذپ  رد  دنوادخ  متـشه : .دـنارتسگ  یم  وا  يور  رب  ار  شملح  و 

باکترا لیلد  هب  اهنت  هن  قلاخ  و  دننک ، یم  راتفر  دـنیامن ، وفع  تساوخرد  دنـشاب و  هدرک  يدـب  هک  یناسک  هرابرد ي  ناهاشداپ  هک 
.دریگ یم  ناسآ  وا  رب  ریذپ و  یم  ار  وا  هبوت ي  هکلب  دریگ  یمن  تخـس  وا  اب  هبـساحم  رد  دـنک و  یمن  هشقانم  قولخم  اب  هانگ  مرج و 

زاین یب  وا  هچ  دوش ، یم  وا  دـیاع  يدوس  هدـننک  هبوت  تشگزاب  زا  هن  و  دـسر ، یم  ینایز  راکهانگ  هیحان  زا  هن  لاعتم  يادـخ  هب  اریز 
مهسفنا ال یلع  اوفرـسا  نیذلا  يدابع  ای  تسا : هتفگ  اریز  هدرکن ، دیماان  شـشخب  تمحر و  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  مهن : .تسا  قلطم 

نایب زا  سپ  هک  اجنآ  تسا ، هداد  رارق  هنسح  ار ، هانگ  زا  شتشگزاب  هانگ و  زا  وا  نتـسج  يرود  دنوادخ  مهد : .هللا  همحر  نم  اوطنقت 
هک اجنآ  دروآ ، یم  رامش  هب  ربارب  هد  ار  وا  یبوخ  ره  دب و  کی  ار  وا  يدب  ره  تانسح و  مهئائیس  هللا  لدبی  کئلواف  دیامرف : یم  هبوت 

هدنب يور  رب  ار  هبوت  رد  هک  تسوا  مهدزای : .اهلثم  الا  يزجی  الف  هئیـسلاب  ءاج  نم  اهلاثما و  رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  تسا : هدومرف 
نع هبوتلا  لبقی  يذـلا  وه  و  لوطلا ، يذ  باقعلا  دـیدش  بوتلا  لـباق  بنذـلا و  رفاـغ  تسا : هدومرف  هک  اـجنآ  تسا ، هدوشگ  زاـب  شا 

نامرف وا  هب  هدنب  تشگزاب  زا  سپ  نوچ  تسا ، هدرک  زاب  وا  يور  هب  ار  اضر  ششخب و  بلط  رد  نینچمه  .تائیسلا  نع  وفعی  هدابع و 
لیلد هب  دونـش ، یم  ار  شیادن  دـناوخب ، ار  ادـخ  هاگ  ره  مهدزاود : .تسا  هدومرف  دوخ  يدونـشوخ  اضر و  هب  ییامنهار  تسا و  هداد 
سپ یفخا  رسلا و  ملعی  هیآ ي : لیلد  هب  تسا ، هاگآ  وا  زار  زا  دنک ، زاین  زار و  وا  اب  هاگره  ءاعدلا و  عیمسل  یبر  نا  هکرابم : هیآ  نیا 

تالکـشم اهیراتفرگ و  زا  هچنآ  دبلطب و  کمک  اهراک  رد  وا  زا  و  اراکـشآ ، هچ  هنایفخم و  هچ  دـنک  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  يدـنمزاین 
هک ار  هچنآ  دوخ  تمحر  ياهجنگ  زا  ات  دیامن ، تساوخرد  ار  دوخ  ياهیراتفرگ  عفر  وا  زا  دـنک و  زاب  ار  لد  هرفـس ي  دراد ، لد  رد 

نداد اب  مهدزیـس : .دنک  تمحرم  يو  هب  اهیزور ، شیاشگ  یتسردنت و  رمع و  ینوزف  دـننام  درادـن ، ار  اهنآ  نداد  ناوت  یـسک  وا  زج 
هراعتـسا ار  اهدیلک )  ) حیتافم ظفل  .تسا  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  تمعن  ياهجنگ  دیلک  وا ، زا  شـسرپ  تساوخرد و  هزاجا ي 

اعد هلیـسو ي  هب  دـهاوخب  ادـخ  هاگره  دـنتمحر ، لامک  تمعن و  بسک  هلیـسو ي  اهاعد  هک  لیلد  نیا  هب  اـهاعد ، يارب  تسا  هدروآ 
هب هک  ییاهتمعن  یئزج  لیاسو  يارب  تسا  هدروآ  هیراع  ار  اـهرد )  ) باوبا ظـفل  نینچمه  و  دـیاشگ ، یم  زاـب  ار  شیاـهجنگ  ياـهرد 
هب وا و  نآ  زا  اهتمعن  همه ي  اریز  .تسا  نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنازخ  نامه  راگدرورپ  تمعن  ياه  هنازخ  زا  دوصقم  .دسر  یم  هدنب 

تردق تحت  رد  هچنآ  یلاعت و  قح  دوجو  نامـسآ  زا  لوقعم  تمعن  هب  دشاب  هدرک  هراشا  هلیـسو  نادب  دراد  لامتحا  .تسوا و  تسد 
باب زا  یهلا  ياهتمعن  تساوخرد  زا  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  ناراب ) لوزن  بلط   ) راطمتـسا تفـص  .دراد  دوجو  نکمم  تاریخ  زا  وا 
بلط هب  اهنآ  هدـننک ي  تساوخرد  ایند و  رد  دـنناسنا  لاح  تحلـصم  هب  تایح و  هلیـسو ي  ود  ره  هک  نیا  رد  ناراب  هب  اهنآ  تهابش 
هتخاس مهارف  دوخ  نانخس  رد  ار  هراعتسا  نیا  هنیمز ي  ناراب  ياه  هرطق  بیباش : هملک ي  رکذ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنام  یم  ناراب 

هب ار  لد  يور  هک  نیا  يارب  تسا  رتراوازـس  وا  دـشاب  ناـنچ  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  ردـقم  ياربـک  اهـسایق  نیا  ماـمت  رد  .تـسا 
اعد و هب  راداو  هبذاج  نیا  اب  ار  شدنزرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  .دوش  زاین  تساوخرد  وا  زا  هدنادرگ ، وا  بناج 
.دتفا و یم  ریخات  هب  دریذپ و  یم  تروص  يدنک  هب  یهاگ  اعد  تباجا  هک  تسا  هتخاس  هجوتم  ار  وا  هاگنآ  تسا ، هدومن  تساوخرد 

ینعی تسا : تین  صولخ  هزادنا ي  هب  ششخب  لوا : .ددرگن  دیماان  اعد  تباجا  زا  ات  تسا  هدرمشرب  ار  اعد  تباجا  ریخات  بابـسا  دعب 
صلاخ ریخات ، تلع  دـیاش  دـش ، ریخات  تباـجا  رد  هاـگره  سپ  تسا ، تین  صولخ  هلیـسو ي  هب  یگداـمآ  ورگ  رد  تباـجا  هک  نیا 
رتشیب یگدامآ  بابـسا  هلمج  زا  ریخات  نآ  دوخ  دناد ، یم  ادخ  هک  تسا  یلیلد  هب  اعد  تباجا  ریخات  هک  اسب  مود : .دـشاب  تین  ندوبن 

ار نآ  شـشخب  تساوخرد  وا  هک  هچنآ  زا  تسا  رتدنمـشزرا  رتالاب و  هک  هچنآ  شـشخب  يارب  تسا ، دنموزرآ  هدـننک و  تساوخرد 
یم اه  همانتوعد  هدارا ، میمـصت و  لها  شزرا  هزادنا ي  هب  اریز  دنک ، ادـیپ  لماک  یگدامآ  يو  هک  دـهد  یم  یتقو  ار  نآ  سپ  دراد ،
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هب درادن ، ادخ  هدنب ي  يارب  یتحلـصم  تساوخرد  دروم  یهاگ  موس : .دنیآ  تسد  هب  الاو  تاماقم  جنر  تمحز و  رادـقم  هب  و  دـیآ ،
نیاربانب دـش ، دـهاوخ  وا  نید  یهابت  ثعاب  دـنهدب  وا  هب  ار  ضحم  يویند  ياه  هتـساوخ  ریاس  ماقم و  تورث ، لثم  رگا  هک  نیا  رطاخ 

رطاخ هب  رییغت  نیا  دنک و  یم  تمحرم  يو  هب  ترخآ  رد  ای  ایند و  رد  نآ  زا  رتهب  هکلب  دـنک ، یمن  تباجا  ار  وا  تساوخرد  دـنوادخ 
یکین هک  هچنآ  ینعی  دبلطب ، ادخ  زا  تسا  هتسیاش  هک  ار  هچنآ  يو  تساوخرد  دراوم  فیرعت  اب  هاگنآ - .تسا  وا  ریخ  ای  تحلصم و 

هن ناگدنامزاب ، نایم  بوخ  راگدای  هنادواج و  یتخبشوخ  لیاسو  ندمآ  مهارف  لیبق  زا  تسا ، ناما  رد  شا  يراتفرگ  زا  رادیاپ و  شا 
.دناسر یم  نایاپ  هب  ار  بلطم  تورث -

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ياه هنیزخ  تسا  وا  تردق  تسد  هب  هک  یـسک  نآ  هک  یتسرد  هب  و  ضرالا ) تاومـسلا و  نئازخ  هدـیب  يذـلا  نا   ) نادـب و  ملعا ) (و 
( هباجالاب کل  لفکت  و   ) ترخآ ایند و  دصاقم  يارب  ندرک  اعد  رد  ار  وت  داد  روتسد  ءاعدلا ) یف  کل  نذا  دق   ) اه نیمز  اه و  نامسآ 
هک ار  وت  درک  رما  و  هلئـست ) نا  كرما  و  ( ) مکل بجتـسا  ینوعدا  : ) هدومرف هک  اـجنآ  نآ ، ندرک  تباـجا  هب  وـت  يارب  دـش  نماـض  و 

ار وت  دنک  تمحر  ات  کمحریل )  ) وا زا  ینک  تمحر  بلط  و  همحرتست ) و   ) وت هب  دـهدب  ات  کیطعیل )  ) یهاوخ هچنآ  وا  زا  یهاوخرد 
ترفغم تمحر و  لوصو  زا  دشاب  عنام  هک  ار  یسک  کنع ) هبجحی  نم   ) دوخ نایم  وت و  نایم  دینادرگن  و  هنیب ) کنیب و  لعجی  مل  (و 

وا يوس  هب  هیلا )  ) وت يارب  زا  کل )  ) دنک تعافش  هک  یسک  هب  عفشی ) نم  یلا   ) ار وت  تشاذگناو  و  کئجلی ) مل  و   ) وت هب  هناحبـس  وا 
مل و   ) نآ زا  ندـش  نامیـشپ  نتـشگرب و  ندرک و  هبوت  زا  هبوتلا ) نم   ) ار وت  دـب  لعف  درکن  عنم  و  تاـسا ) نا  کـعنمی  مل  و   ) هناـحبس
وت اب  درکن  یگدزباتش  و  کلجاعی ) مل  و   ) وا هاگرد  هب  ندرک  عوجر  هانگ و  زا  نتشگزاب  هب  هبانالاب )  ) ار وت  دادن  شنزرس  و  كریعی )

کب  ) ییاوـسر هک  ییاـج  رد  هحیـضفلا ) ثیح   ) ار وـت  درکن  اوـسر  و  کحـضفی ) مل  و   ) ندوـمن بضغ  ندرک و  مشخ  هب  همقنلاـب ) )
هب یلوا )

مل و   ) وت نتـشگزاب  ندرک  لوبق  رد  هبانالا ) لوبق  یف   ) وت رب  تفرگن  تخـس  و  کیلع ) ددشی  مل  و   ) ناقلخ نایم  رد  دوب  رتراوازـس  وت 
زا ار  وت  دـینادرگن  دـیمون  و  همحرلا ) نم  کسئوی  مل  و   ) وت ندرک  هانگ  هب  همیرجلاب )  ) وت اب  دومنن  تقد  درکن و  هشقانم  و  کـشقانی )

دینادرگ هکلب  کعوزن ) لعج  لب   ) ار تشگزاب  هبوت و  ندرک  لوبق  رد  وت  زا  تسبن  و  هبوتلا ) باـب  کـنع  دـسی  مل  و   ) دوخ شـشخب 
ار وت  يدـب  درک  باسح  و  کتئیـس ) بسح  و   ) یهانتمان فاطلا  ییوکین و  هنـسح )  ) نآ زا  ار  وت  تبانا  هانگ و  زا  ار  وت  ندـمآ  نوریب 
و کل ) حتف  و   ) باوث رد  نآ  لباقم  هد  ارـشع )  ) ار وت  ییوکین  دومن  باسح  و  کتنـسح ) بسح  و   ) باقع ازج و  رد  یکی  هدـحاو ) )

ندرک بلط  رد  و  باتعتـسالا ) باـب  و   ) دوخ ياـطع  هب  ار  بلط  دوخ و  ياـضر  هب  ار  تشگزاـب  رد  باـتملا ) باـب   ) وت يارب  دوـشگ 
ملع  ) وا اب  ییوگ  زار  نوچ  و  هتیجان ) اذا  و   ) ار وت  زاوآ  دونش  کئادن ) عمـس   ) ار وا  يدناوخ  هک  هاگره  سپ  هتیدان ) اذاف   ) يدونـشخ

رشتنم و و  هتثثبا ) و   ) دوخ زاین  ببس  هب  کتجاحب )  ) وا تمحر  يوس  هب  وت  یسر  یم  سپ  هیلا ) تیضفاف   ) ار وت  زاوآ  هتسناد  كاوجن )
ياه مغ  زا  وا  يوس  هب  يرب  یم  تیاکش  و  کمومه ) هیلا  توکـش  و   ) ار دوخ  نورد  تجاح  کسفن ) تاذ   ) وا اب  ینک  یم  راکـشآ 

و  ) ار دوـخ  راـکفا  لد  ياـه  هودـنا  هناحبـس  وا  زا  ینک  یم  فـشک  بلط  و  کـبورک ) هتفـشکتسا  و   ) دوـخ نوریب  ياـه  ملا  نورد و 
زا هتمحر ) نئازخ  نم   ) وا زا  یهاوخ  یم  رد  و  هتلاس ) و   ) دوخ راوشد  ياهراک  رب  كروما ) یلع   ) وا زا  یهاوخ  یم  يرای  و  هتنعتـسا )
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هدـیز نم   ) هناحبـس وا  زج  هریغ )  ) نآ نداد  رب  هئاطعا ) یلع   ) تسین رداق  هک  ار  يزیچ  ردـقی ) ام ال   ) وا یهانتمان  تمحر  ياه  هنیزخ 
( کیدی یف  لعج  مث   ) اهیزور یخارف  و  قازرالا ) هعـس  و   ) اهتفآ زا  اه  ندب  یتمالـس  و  نادبالا ) هحـص  و   ) اهرمع ینوزفا  زا  رامعالا )

نم  ) ار وت  داد  يروتسد  هچنآ  هب  هیف ) کل  نذا  امب   ) ار دوخ  يایاطع  ياهدیلک  هنئازخ ) حیتافم   ) وت ياهتـسد  رد  دینادرگ  نآ  زا  سپ 
باوبا  ) اعد هلیسو  هب  يدرک  ندوشگ  بلط  ءاعدلاب ) تحتفتسا   ) یتساوخ هک  هاگره  سپ  تئـش ) یتمف   ) نآ نتـساوخرد  زا  هتلئـسم )

تمحر و ياه  ناراب  مرن  هتمحر ) بیباـش   ) هناحبـس وا  زا  يدرک  ندـش  نازیر  بلط  و  ترطمتـسا ) و   ) ار وا  ياـهتمعن  ياـهرد  همعن )
هیطعلا ناف   ) وت ياعد  تباجا  يرید  هتباجا ) ءاطبا   ) وا ناسحا  مرک و  ار  وت  دنادرگن  دـیمون  هک  دـیاب  سپ  کنطنقی ) الف   ) ار وا  ناسحا 
ترخا اـمبر  و   ) وا هدـیقع  صوـلخ  تسا و  سک  نیا  تین  ترثـک  تلق و  رادـقم  رب  نداد  اـطع  هک  یتـسرد  هب  سپ  هـینلا ) ردـق  یلع 

( لئاسلا رجال  مظعا   ) ریخات نآ  دشاب  ات  کلذ ) نوکیل   ) وت ياعد  ندـش  ناور  هباجالا )  ) وت زا  دوش  یم  هدرک  ریخات  هک  اسب  و  کنع )
یشلا تلئس  امبر  و   ) ار راودیما  شـشخب  اطع و  رم  لمالا ) ءاطعل   ) رت هدننک  رایـسب  و  لزجا ) و   ) ار هدنهاوخ  دزم  رم  رت  هدننک  گرزب 

زا دوب  رتهب  هک  ار  يزیچ  يدـش  هداد  و  هنم ) اریخ  تیتوا  و   ) ار نآ  يدـشن  هداد  سپ  هاـتوت ) ـالف   ) ار يزیچ  یتساوخرد  هک  اـسب  و  ء )
هک هیلب  زا  يزیچ  کل ) ریخ  وه  امل   ) وت زا  دش  هتـشادزاب  ای  کنع ) فرـص  وا   ) یبقع رد  ای  ایند  رد  الجا ) وا  الجاع   ) وت شهاوخ  نآ 

كـاله هیف   ) تزع ترـضح  زا  ار  نآ  يا  هدرک  بلط  هک  يرما  اـسب  سپ  هتبلط ) دـق  رما  برلف   ) هیطع زا  ار  وـت  دوـب  رتـهب  نآ  فرص 
هب هناحبـس  قح  زا  درک  لاوس  هدنب  هک  هاگره  سپ  وت  هب  لووسم  نآ  يدـش  هداد  رگا  هتیتوا ) ول   ) وت نید  داسف  دوب  وا  رد  هک  کنید )
زا تسا  یلاخ  بولطم  هک  هاگره  و  دـیامرف ، یم  تباجا  تزع  ترـضح  الجآ  ای  الجاع  تسا  هدـیاف  رمثم  رمالا  سفن  یف  هک  يزیچ 

تـسا داسف  بولطم  رگا  و  دـیامن ، یم  عنم  دـهاوخ  یمن  رگا  دـیامرف و  یم  اطع  دـهاوخ  رگا  تسا ، دابعلا  بر  هب  نآ  هلاوح  حالص ،
وت يارب  دـنام  یقاب  هک  يزیچ  رد  کـل ) یقبی  اـمیف   ) وت شهاوخ  دـشاب  هک  دـیاب  سپ  کتلئـسم ) نکتلف   ) .تسا عونمم  تباـجا  سپ 

دنام یمن  یقاب  لام ، سپ  کل ) یقبی  لاـملاف ال   ) نآ رزو  هلاـب ) و   ) وت زا  دوش  هدرک  تسین  و  کـنع ) یفنی  و   ) نآ ییوکین  هلاـمج ) )
لاح چیه  هب  لام  يارب  زین  وت  ینام  یمن  یقاب  و  هل ) یقبت  و ال   ) لاوز تعرس  تهج  هب  وت  يارب 

یلمآ

ینیوزق

زا تسا  يرگـشهاوخ  اعد و  تانوکم  نیوکت  زا  دوصقم  تاداـبع و  لـصا  تسا و  نآ  رب  بیغرت  اـعد و  رب  ثح  رد  هیتآ  لوصف  نیا 
همه تادابع  زا  نیا  لاثما  عشخت و  دـجهت و  توالت و  رکذ و  هبوت و  جـح و  هاکز و  هالـص و  لثم  تاداـبع  لوصا  يراـب و  ترـضح 
دنچ رد  نانم  ترـضح  دـشاب و  اعد  زا  ییـصن  رب  لمتـشم  هک  دـشاب  تعاط  يور  نآ  زا  یتعاط  فورعم و  همه  هکلب  ددرگزاب  اعدـب 

تقلخف فرعا  نا  تببحاـف  اـیفخم  ازنک  تنک   ) یـسدق ثیدـح  هچناـنچ  هدومن  ناـیمدآ  قلخ  زا  ضرغ  دومرف و  ناـب  نآرق  زا  عضوم 
تعاط و نیا  رـس  ددنبن و  تروص  تجاح  ضرع  لاوئـس و  اعدیب و  تفرعم  تدابع و  هچ  تسا  ینعم  نیا  دهاش  فرعا ) یکل  قلخلا 
وا ریغب  دـنامن و  لفاغ  وا  دای  زا  دریگنزاب و  یلاـعت  قح  لـالج  هظحـالم  زا  رظن  تقو  چـیه  صخـش  هک  دوب  نآ  تداـبع  نیا  تمکح 

ماقم رد  سب  دـنک  شومارف  یتلیـسو  یببـس و  همه  زیچ و  همه  زا  یلکب  دـنز و  وا  تمحر  رد  گنچ  تمه  همه  هب  دـیامنن و  تافتلا 
وت يارب  زا  تسا  هتـشگ  نماـض  اـعد و  رد  ارت  تـسا  هداد  نذا  قـیقحتب  ینعی  درک  رکذ  نآ  صیاـصخ  زا  رما  هدزیـس  اـعد  رب  بـیغرت 

و یلاعت : هلوقک  ارت  دـشخبب  ات  ار  وا  ینک  لاوئـس  هکنآ  ارت  تسا  هدرک  رما  نآ و  لاـثما  و  مکل ) بجتـسا  ینوعدا  ..هلوقب   ) ار تباـجا 
تمحر ات  یلاعت  وا  زا  ینک  تمحر  بلط  ..هلضف و  نم  هللا  اولئسا 
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وگ دهاوخ  هک  ره  ایب و  وگ  دهاوخ  هک  ره  وت  زا  ار  وا  دشاب  عنام  بجاح و  هک  ار  یـسک  وت  نایم  دوخ و  نایم  دینادرگن  وت و  رب  دنک 
هار هچ  وا  دزن  وت  يارب  زا  دیامن  تعافش  هک  یـسک  هب  ارت  دینادرگن  رطـضم  تسین و  هاگرد  نیا  رد  نابرد  بجاح و  زان و  ربک و  ورب 

بجاح و تمحز  اجنآ  ار  یلئاس  چیه  هدادرد  الـص  هدرتسگ و  ناوخ  نایملاع  رب  وا  تمحر  لاون  تسا و  هدوشگ  یلاعت  واب  تاجاح 
ضایح دنیاشگب و  شرد  دنابنجب  تدارا  تسدب  رد  نآ  هقلح  هک  ره  دیـشک  دیابن  یجنایم  عیفـش و  هلیـسو و  تنم  دید و  دیابن  باوب 

رگم دنیوجن  وا  تمحر  لیذب  ماصتعا  زج  تجح  هلیـسو و  چـیه  دـنزاس و  باداش  زبسرـس و  شلاوحا  ضایر  دـننادرگ و  رپ  شلامآ 
دنرذگ و رد  ناگدولآ  نیا  مرج  زا  ناکاپ  نآ  يور  باب  دنـشخبب و  ءایلوا  ءایبنا و  تعافـش  هلیـسوب و  ار  ناشیا  هک  تما  ناراکهانگ 

یتسه هچ  نآ  ره  آزاب  آزاب  ..اـعیمج ) هللا  یلا  اوبوت  هک و  تقو   ) همه هبوت  يوسب  ارت  دـناوخ  هکلب  هبوت  زا  ینک  دـب  رگا  ارت  درکن  عنم 
وتب دومنن  باتـش  آزاب و  یتسکـش  هبوت  رگا  راب  دـص  تسین  يدـیمون  هگرد  اـم  هگرد  نیا  آزاـب  یتسرپ  تب  ربگ و  رفاـک و  رگ  آزاـب 

هتـسیاش ار و  تحیـضف  یتشگ  ضرتعم  هک  اجنآ  ارت  درکن  اوسر  دومرف و  راظنا  لاـهما و  دومن و  ارادـم  وفع و  هکلب  باذـع  مشخب و 
وت يوس  يدـیدرگزاب  وا  يوس  هک  تقو  ره  هکلب  تشگزاـب  تباـنا و  لوـبق  رد  وـت  رب  تفرگن  تخـس  ار و  تبوـقع  يزخ و  یتـشگ 

هکلب تمیرجب  وت  اب  درکن  يریگ  تخس  تشقانم و  يدوب و  هک  یشاب  رتبوبحم  نآ  زک  يآزاب  تسا  حلص  رـس  رگ  تزونه  تشگزاب 
: یلاعت لاق   ) لماک فطل  لماش و  تمحر  زا  ارت  دینادرگن  دیمون  تفگن و  چیه  مرج  نآ  زا  وت  يور  رد  تفریذپب و  وت  فیعـض  رذـع 

هانگ زا  ارت  ندیرب  زاب  دینادرگ  هکلب  ..اعیمج ) بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقن  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ای  لق 
باسح کی و  ارت  هئیـس  درک  باسح  و  .تانـسح ) مهتایـس  هللا  لدبی  کئلواف   ) هبوت رکذ  زا  دـعب  دومرف  هچنانچ  يراکوکین  هنـسح و 

هبوت و رد  وت  يارب  زا  دوشگب  و  ..اهلثم ) الا  يزجی  الف  هئیسلاب  ءاج  نم  اهلاثما و  رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم   ) هلوقب هد  ارت  هنـسح  درک 
بنذلا و رفاغ  یلاعت : لاق  دومن  لوبق  هانگ  زا  دعب  وا  رذع  دوشخبب و  هدنب  مرج  ینعی  ار  نتساوخ  يدونشخ  یئوجاضر و  رد  عوجر و 

یبر ینا  هک ..(  ارت  يادـن  دونـش  یم  ار  وا  یناوخب  هاگ  ره  سپ  تائیـسلا  نع  وفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لـبقی  يذـلا  وه  هبوتلا و  لـباق 
يوس هب  وت  یئاشگ  یم  سپ  یفخا ) رـسلا و  ملعی  هناف  هک ..(  ارت  زار  لد و  رد  دناد  یم  وا  اب  ینک  تاجانم  هاگ  ره  و  ءاعدلا ) عیمـسل 

تسا و ناـیع  وا  ملع  شیپ  تسا و  ناـهنپ  وـت  سفن  رد  هـک  ار  دوـخ  رطاـخ  ياـهزار  وا  شیپ  ینادرگیم  نـهپ  ار و  دوـخ  تجاـح  وا 
رب وا  زا  یئوج  یم  تناعتـسا  ار و  دوخ  مومغ  بورک و  عفر  فشک و  یهاوخ  یمرد  دوـخ و  موـمه  زا  وا  يوـسب  ینک  یم  تیاـکش 

یخارف اهندب و  تحـص  اهرمع و  یتدایز  زا  وا  ریغ  نآ  ياطعا  رب  تسین  رداق  هچنآ  وا  تمحر  نیازخ  زا  ینک  یم  لاوس  دوخ و  روما 
یهاوخ هاگ  ره  سپ  یلاعت  وا  تلاسم  زا  زیچ  نآ  رد  ارت  داد  نذا  هچناـب  ار  دوخ  نیازخ  ياهدـیلک  وت  تسد  ود  رد  داـهن  سپ  اـهقزر 

سپ یئامن  ناراب  بلط  وا  نارک  یب  لـضف  ياـهرد  زا  شیوخ  دارم  تشک  يارب  یئاـشگب و  تمعن  نیازخ  نآ  ياـهرد  اـعد  حاـتفمب 
تین و صولخ  ردـقب  یهلا  هیطع  یتسردـب  هک  اعد  تباـجا  ندـش  رید  يرگـشهاوخ  اـعد و  زا  دزاـسن  درـسلد  ارت و  دـنادرگن  دـیمون 

تین رد  دیاش  سپ  نونزحی ) مه  مهیلع و ال  فوخ  الفا  اوماقتسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  یلاعت : لاق  امک   ) تسا تمیزع  تماقتـسا 
، تیدوبع زومر  نافراع  رظن  رد  هکنادب  ددرگ و  نحتمم  تباجا  ءاطباب  یعاد  سپ  دشاب  حـیال  اجنآ  یفعـض  دوب و  يروتف  يروصق و 

دـشابن ادج  لوبق  زا  اعد  چیه  دننادرگ  تاجانم  هناهب  تاجاح  ضرع  دنیوجن  ادخ  زج  ادـخ  زا  هک  تبحم  صالخا و  قیاقد  نافقاو  و 
توعد تباجا  رثا  دنک  صلخم  هدنب  هک  تلاسم  اعد و  ره  هک  ددرگن  کفنم  تباجا  زا  تلاسم  چیه  و 

نیریـش هک  ات  یبش  یتفگ  یم  هللا  یکی  نآ  تسا : هتفگ  ماقم  نیاـب  تراـشا  یمور  فراـع  هچناـنچ  دوب  یلاـعت  قح  يداـنم  کـیبل  و 
هللا یکی  دوخ  وتع  زا  یتفگ  هللا  همه  نیا  وگرایـسب  يا  رخآ  یئوگ  دنچ  ور  تخـس  يا  شمخ  شناطیـش  هتفگ  یبل  شرکذ  زا  ددرگ 

وا باوخ  رد  دید  رس  داهنب  دش و  لد  هتسکش  وا  تخـس  يور  اب  ینز  یم  هللا  دنچ  تخت  شیپ  را  باوج  کی  دیاین  یم  وگ  کیبل  ار 
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نآز باوج  دیآ  یمن  مکیبل  تفگ  يا  هدناوخ  شک  نآ  زا  ینامیـشپ  نوچ  يا  هدناماو  نوچ  رکذ  زا  نیه  تفگ  رـضخ  رد  ار  رـضخ 
تسا ام  کیبل  وت  هللا  نآ  هک  ین  نحتمم  يا  وگب  وا  اب  ورب  هک  نمب  نیا  تفگ  ادخ  هک  شرضخ  تفگ  باب  در  مشاب  هک  مسرت  یمه 

ياهیئوج هراچ  اه و  هلیح  ما  هدرک  ترکذ  لوغـشم  نم  هک  هن  ما  هدروآ  نم  راک  رد  ارت  ین  تسا  ام  کـیپ  تدرد  زوس و  زاـین و  نآ 
زا هتـشاد  رخوم  هک  اسب  تسا و  اهکیبل  وت  برای  ره  ریز  تسا  ام  فطل  دنمک  وت  قشع  سرت و  وت  ياپ  نآ  داشک  دوب و  ام  بذـج  وت 

نامز لوط  اعد و  ترثکب  لیاس  رجا  ات  ینعی  راودـیما  ءاطع  رهب  رترفاو  لـیاس و  رجا  يارب  رتگرزب  نآ  دـشاب  هدوب  اـت  اـعد  تباـجا  وت 
دربن هار  نآ  ملعب  یمدآ  دشاب و  ریخات  رد  هک  اهتمکح  اهضرغ و  رگید  اب  ددرگ  رتشیب  ار  اطع  تباجا و  وا  قاقحتسا  و  دیازفیب ، ءاجتلا 

هناحبـس قح  هک  تسا  اجنیا  زا  دوب  رتشیب  رجا  دزم و  دوب  رتشیب  ربص  راظتنا و  دنچ  ره  دسر و  رتهب  دسر  رید  راک  دزم  دنچ  ره  اضیا  و 
قدـص تین و  صولخ  تماقتـسا و  ناـشن  تاـبث  ربـص و  کـش  یب  و  باـسح ) ریغب  مهرجا  نورباـصلا  یفوی  اـمنا  دومرف :(  یلاـعت  و 

راثآ ناهج و  نیا  تالماعم  يراجم  رد  و  ددرگ ، لیلج  دزم  لیزج و  درجا  قاقحتـسا  بجوم  ریخ  لماع  راظتنا  هتبلا  دـشاب و  تمیزع 
عرازم دزم  دـشاب و  رانیدـب  یموی  رودزم  دزم  الثم  تسا  ادـیوه  حـضاو و  ادـیپ و  حـیال و  ینعم  نیا  تامالع  نامـسآ  نیمز و  عیانص 
ریخاتلا راظتنالا و  توافت  ردق  یلع  ار  کلم  نامزالم  هنایلاس  هنایهام و  هراپ  نان  دوب و  یـصرق  ناراکتمدـخ  هزور  ره  هبتار  راورخب و 

هک دشاب  بجاو  ددرگ  رید  نوچ  دـشاب و  ریقح  كدـنا و  دـننک  ریخات  قیوعت و  یب  كولم  هک  اطع  ره  نینچمه  دـشاب و  رگید  یناش 
يزور نکیلو  درادرب  دوز  دراک  لوقب  هک  ره  الثم  دوب  كدـنا  نآ  لصاح  دـشاب  راظتنا  یب  هک  راک  ره  دـشاب و  هتـشاد  ریطخ  يردـق 

دشخب و رایـسب  دوس  دـیآ  رابب  نوچ  نکیلو  دربب  لاس  دـنچ  راظتنا  دراکب و  تخرد  هک  ره  دـنک و  دوس  كدـنا  دـشابن و  شیب  دـنچ 
تـسا زوکرم  لوقع  همه  رد  ینعم  نیاب  رارقا  دنـشاب و  اقب  مک  عفن و  مک  نآ  ردـقب  مه  دـنیآ  رابب  دوز  هک  بوبح  ناـتخرد و  بلاـغ 

دنهد هدعو  یئاطعب  ار  یسک  الثم  كولم  رگا  دشاب و  ردق  نیا  ار  ام  راظتنا  همه  زا  دعب  دنیوگ  دنبای  رید  يزیچ  نوچ  هک  لافطا  یتح 
راکنا تایاکـش و  ضارتعا و  دروم  الا  دشاب و  هتـشاد  قیال  يردـق  اطع  نآ  هک  تورم  بابرا  تمه  رد  دـشاب  بجاو  دوش  رید  نوچ 

نآ رد  ای  بیرق  يارـس  نیا  رد  دوش  هداد  نآ  زا  رتهب  دوشن و  هداد  وتب  نآ  یهاوخب و  نانم  يادخ  زا  يزیچ  هک  دـشاب  اسب  .دـندرگ و 
كاله زیچ  نآ  رد  یبلطب و  ارنآ  وت  هک  زیچ  اسب  سپ  .دشاب  نآ  زا  رتهب  هچنآ  يارب  وت  زا  تجاح  نآ  دوش  هدینادرگزاب  دیعب و  يارس 
تیاور یـسدق  ثیدح  قیرط  زا  هچنآ  لثم  تسا  عقاو  ررکم  ثیداحا  رد  نومـضم  نیا  لاثما  ارنآ  يوش  هدرک  اطع  رگا  دشاب  وت  نید 

تسا ینغ  ناشیا  لاحب  یضعب  دندرگ و  كاله  دنوش  هداد  يرگناوت  رگا  تسا  رقف  ناشیا  لاحب  حلصا  دابع  زا  یـضعب  هک  دنا  هدرک 
وت زا  دوش  هتـشاد  رود  نآ و  لامج  وت  يارب  زا  دنام  یقاب  هک  يروما  رد  وت  تلاسم  دشاب  دیاب  سپ  .دندرگ  كاله  دـندرگ  ریقف  رگا 
اهنآ بلاغ  لاوز و  ضرعم  رد  اهنآ  هک  هیویند  هیناف  ظوظح  ریغ  دشاب  يورخا  تاجن  يدبا و  تداعـس  بجوم  هچ  نآ  ینعی  نآ  لابو 

تبقاع تسا و  لامب  یمدآ  قلعت  بلاغ  نوچ  نآ  يارب  زا  ینام  یمن  یقاب  وت  وت و  يارب  زا  دـنام  یمن  یقاب  لام  دنـشاب و  لابو  یعاود 
یلع هرمشم  قالطناب  نذوتـس  ایندلا  يرا  ناوید  رد  ع )  ) وا لوق  تسا  نیا  لثم  دومرف و  رکذب  صیـصخت  ارنآ  تسا  لاوز  لابو و  لام 

قابب ایندلا  یلع  یح  یحل و ال  هیقابب  ایندلا  الف  قاس  مدق و 

یجیهال

ندرک و اـعد  رد  ار  وت  تسا  هدرک  صخرم  اـهنیمز ، اهنامـسآ و  ياـه  هنازخ  تسا  وا  تسد  رد  هک  یـسک  نآ  هک  قیقحت  هب  نادـب  و 
دـنک و اـطع  هکنیا  اـت  وا ، زا  ینک  تساوخرد  لاوس و  هک  ار  وت  تسا  هدرک  رما  ندرک و  تباـجا  هب  وـت  يارب  زا  تسا  هتـشگ  نماـض 

یسک وا  نایم  وت و  نایم  تسا  هدینادرگن  وت و  هب  دنک  محر  هکنیا  ات  وا  زا  ینک  تمحرم  بلط  وا و  زا  يا  هتساوخ  هک  ار  هچنآ  دهدب 
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عنم وا و  يوس  هب  وت  يارب  زا  دنک  تعافش  هک  یسک  يوس  هب  ار  وت  تسا  هتخاسن  رطـضم  وا و  هب  وت  لوصو  زا  ار  وا  دوش  عنام  هک  ار 
اوسر ياـج  رد  ار  وت  تسا  هدرکن  اوسر  وت و  تبوقع  رد  تسا  هدرکن  باتـش  ینک و  یهاـنگ  رگا  ندرک  هبوـت  زا  ار  وـت  تسا  هدرکن 
تسا هتخاسن  سویام  وت و  ندرک  هانگ  ببس  هب  وت  اب  تسا  هدرکن  هشقانم  وت و  هبوت ي  لوبق  رد  وت  رب  تسا  هتفرگن  تخس  وت و  ندش 

وت دب  لمع  ره  تسا  هتـشاد  بوسحم  وت و  يارب  زا  کین  لمع  هانگ  زا  ار  وت  نداتـسیازاب  تسا  هدینادرگ  هکلب  وت ، ندیزرمآ  زا  ار  وت 
وت يارب  زا  تسا  هدوشگ  نداد و  باوث  رد  لمع  هد  ار  وت  کـین  لـمع  ره  تسا  هتـشاد  بوسحم  ندرک و  تبوقع  رد  لـمع  کـی  ار 

.ار ناهانگ  زا  تشگزاب  هزاورد ي 

کـمومه و هیلا  توکـش  کـسفن و  تاذ  هتثثبا  کـتجاحب و  هـیلا  تیـضفاف  كاوـجن ، مـلع  هتیجاـن  اذا  كادـن و  عمـس  هتیداـن  اذاـف  »
هحـص رامعالا و  هدایز  نم  هریغ  هئاطعا  یلع  ردـقی  اـم ال  هتمحر ، نئازخ  نم  هتلاـس  كروما و  یلع  هتنعتـسا  کـبورک و  هتفـشکتسا 
همعن باوبا  ءاعدلاب  تحتفتسا  تئش  یتمف  هتلاسم ، نم  هیف  کل  نذا  امب  هنئازخ  حیتافم  کیدی  یف  لعج  مث  قازرالا ، هعـس  نادبالا و 

« .هتمحر بیباش  ترطمتسا  و 

يوس هب  يدیناسر  سپ  ار ، وت  زار  تسناد  وا  اب  یتفگ  زار  هک  یتقو  رد  ار و  وت  ندناوخ  دینـش  ار  وا  وت  يدناوخ  هک  یتقو  سپ  ینعی 
وا زا  يدرک  بلط  ار و  وت  ياـهملاوا  يوس  هب  يدرک  تیاکـش  دوب و  وت  لد  رد  هچنآ  وا  يوس  هب  یتخاـس  رـشتنم  ار و  وت  تجاـح  وا 

سئاـفن اـهنوزخم و  زا  وا  زا  یتـساوخ  يدرک و  لاوس  وت و  ياـهراک  رب  وا  زا  يدرک  يراـی  بلط  ار و  وت  ياههودـنا  ندرک  فرطرب 
اهندب و ندـینادرگ  تمالـس  اهرمع و  ندرک  دایز  زا  وا ، زا  ریغ  وا  ندیـشخب  رب  تسین  رداق  هک  ار  يردـق  نآ  وا ، شـشخب  تمحر و 

سپ اهیزور ، نداد  تعسو 

ندرک و لاوس  زا  نآ  رد  ار  وت  رم  داد  تصخر  نذا و  هک  يزیچ  ببـس  هب  ار ، دوخ  ياـه  هنازخ  ياهدـیلک  وت  ياهتـسد  رد  دـینادرگ 
بلط ار و  وا  تمعن  ياهرد  شیاشگ  ندرک  اعد  هب  وت  يا  هدرک  بلط  وت  يا  هتـساوخ  هک  یتقو  ره  رد  سپ  وا ، زا  ندرک  تساوخرد 

.ار وا  تمحر  هددعتم ي  تاعفد  ياهناراب  ندیراب  وت  يا  هدرک 

ءاطعل لزجا  لئاسلا و  رجال  مظعا  کلذ  نوکیل  هباجالا  کنع  ترخا  امبر  هینلا و  ردـق  یلع  هیطعلا  ناف  هتباجا ، ءاـطبا  کـنطنقی  ـالف  »
هیف هتبلط  دق  رما  برلف  کل ، ریخ  وه  امل  کنع  فرـص  وا  الجآ ، وا  الجاع  هنم  اریخ  تیتوا  هاتوت و  الف  یـشلا ء  تلئـس  امبر  لمالا و 

« .هل یقبت  کل و ال  یقبیال  لاملاف  هلاب ، کنع و  یفنی  هلامج و  کل  یقبی  امیف  کتلاسم  نکتلف  هتیتوا ، ول  کنید  كاله 

تین صولخ  رادـقم  هب  شـشخب  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، وـت  ياـعد  ادـخ  ندرک  تباـجا  يرید  ار  وـت  دزاـسن  سویاـم  دـیاب  سپ  ینعی 
لئاس و رجا  ندـش  گرزب  يارب  زا  ببـس  ریخات  نآ  ندوب  تهج  زا  اعد  تباـجا  تسا  هدـش  ریخاـت  هک  تسا  اـسب  تسا و  هدـننکاعد 

نآ زا  رتهب  دش  هداد  زیچ و  نآ  وت  هب  دـشن  هداد  سپ  ار ، يزیچ  وت  يا  هدرک  لاوس  هک  تسا  اسب  دـنموزرآ و  شـشخب  نتـشگ  رایـسب 
هچ سپ  يزیچ ، ندیـشخب  زا  وت  يارب  زا  دوب  رتهب  وا  ندنادرگرب  هک  ار  يزیچ  رم  وت  زا  دش  هدینادرگرب  ای  ترخآ ، رد  ای  ایند  رد  زیچ 

سپ ار ، رما  نآ  وت  هب  دش  یم  هداد  رگا  وت ، نید  داسف  تکاله و  رما  نآ  رد  دوب  هک  ار  نآ  یتساوخ  هک  يرما  قیقحت  هب  تسا  رایـسب 
یقاب ایند  لاـم  وا و  ینیگنـس  رز و  دوش و  هدرک  تسین  وا و  نسح  وت  يارب  زا  دـنامب  یقاـب  هک  يزیچ  رد  وت  ندرک  لاوس  دـشاب  دـیاب 

.ایند رد  وا  شیعت  يارب  زا  ینام  یمن  یقاب  وت  ترخآ و  رد  وت  يارب  زا  دنام  یمن 
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یئوخ

ریـسلا هباختناب  رانلا  وا  هنجلا  یلا  الـصاو  تایحلا  قیرط  یف  ارفاسم  ناسنالا  ع )  ) لعج ینعملا : .ریزغلا  رطملا  نم  تاعفدـلا  بیباـشلا ) )
یف ریسلل  یفاکلا  دازلا  لمحب  هاصوف  هئاطخا  هئاوها و  هتاوهش و  یلع  رورملا  یه  هقاش و  هبقع  هقیرط  یف  و  هذه ، وا  هذه  یلا  يدوملا 
یف ارخذ  نوکیل  هلاوما  نم  ارادقم  نیکاسملا  ءارقفلا و  ءاطعاب  دازلا  لمحل  هعم  نواعملا  لیـصحت  یف  داهتجالا  دـیعبلا و  قیرطلا  اذـه 
لک یف  هللا  یلا  عرـضتلا  ءاعدـلا و  همزالم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  .هترخآ  یف  هترـسع  مایا  یف  هیلع  دری  اضرق  وا  هداـعم  هاعـسم و 

هرفغملا هبوتلا و  هنم  لاس  یلاعت و  هللا  یلا  عرـضت  اذا  بنذـملا  ناف  اـعیطم  وا  ابنذـم  ناـک  ءاوس  جـئاوحلا  عیمجل  لاوحـالا و  نم  لاـح 
لاوحالا نم  لاحب  عیـضی  هللا ال  یلا  ءاعدـلا  نا  نیب  و  دـیری ، امک  هباجالا  هل  رهظی  مل  نا  هباـجا و  هلاـس  اذا  عیطملا  و  هبنذ ، نع  جرخی 

تخس هندرگ  وت  ربارب  رد  هکنادب  .الجآ  وا  الجاع  هلاس  امم  ریخ  وه  ام  هئاعد  هباجا  یف  هللا  هاطعا  هحلـصملا  عم  هلاسملا  قفاوی  مل  ناف 
رتلاحدب دشاب  ور  دنک  هک  ره  و  تسا ، نیگنـس  شراب  هکیـسک  زا  تسا  رتلاح  شوخ  دشاب  رابکبـس  نآ  رد  هک  ره  تسا ، يراوشد  و 

دورف هندرگ  نیا  زا  هکنآ  زا  شیپ  خزود ، اـی  تسا  تشهب  راـچانب  هندرگ  نیا  تشپ  رد  وت  هاـگدورف  دور ، یم  ناباتـش  هکنآ  زا  تسا 
هن ندرم  زا  سپ  هک  زاـس  راومه  ار  لزنم  دوخ  يارب  گرم  زا  شیپ  و  خزودـب ، هن  ورب  تشهبب  نک و  كاـپ  ار  دوخ  ياـپ  ولج  يوـش 

.دنام یم  ایندب  یتشگزاب  هار  هن  دوش و  هتفریذپ  يرذع 

(. ردـقی ام ال  : ) هلوق یف  ام  ظفلل  نایب  رامعالا : هدایز  نم  هل ، مسا  هدـعب  ام  و  نا )  ) هلوقل مدـقم  ربخ  رقتـسم  فرظ  کماما : بارعـالا :
هقیرط یف  و  هذه ، وا  هذه  یلا  يدوملا  ریـسلا  هباختناب  رانلا  وا  هنجلا  یلا  الـصاو  تایحلا  قیرط  یف  ارفاسم  ناسنالا  ع )  ) لعج ینعملا :

یف داهتجالا  دـیعبلا و  قیرطلا  اذـه  یف  ریـسلل  یفاکلا  دازلا  لمحب  هاـصوف  هئاـطخا  هئاوها و  هتاوهـش و  یلع  رورملا  یه  هقاـش و  هبقع 
هیلع دری  اضرق  وا  هداعم  هاعـسم و  یف  ارخذ  نوکیل  هلاوما  نم  ارادـقم  نیکاسملا  ءارقفلا و  ءاطعاب  دازلا  لمحل  هعم  نواـعملا  لیـصحت 

جئاوحلا عیمجل  لاوحالا و  نم  لاح  لک  یف  هللا  یلا  عرضتلا  ءاعدلا و  همزالم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  .هترخآ  یف  هترـسع  مایا  یف 
هباجا هلاس  اذا  عیطملا  و  هبنذ ، نع  جرخی  هرفغملا  هبوتلا و  هنم  لاس  یلاعت و  هللا  یلا  عرـضت  اذا  بنذملا  ناف  اعیطم  وا  ابنذم  ناک  ءاوس 

هللا هاطعا  هحلصملا  عم  هلاسملا  قفاوی  مل  ناف  لاوحالا  نم  لاحب  عیضی  هللا ال  یلا  ءاعدلا  نا  نیب  و  دیری ، امک  هباجالا  هل  رهظی  مل  نا  و 
وتب دراد  تسد  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  ياهجنگ  همه  هکیئادـخ  نآ  هکنادـب  .الجآ و  وا  الجاع  هلاس  امم  ریخ  وه  ام  هئاـعد  هباـجا  یف 
وتب دـنک و  تباجا  ار  تیاعد  هک  هدـش  نماضو  ینک  ءاعد  یهاوخب و  زا  زا  يوش و  یتجاح  ره  راتـساوخ  شهاگردـب  ات  هداد  هزاـجا 

وا زا  ار  وت  هک  هتـشادن  ررقم  ینابرد  شدوخ  وت و  نایم  و  دـنک ، محر  وتب  ات  یبلط  تمحر  وا  زا  دـهدب و  وتب  ات  یهاوخب  وا  زا  هدومرف 
ار وت  تشگزاب  رد  و  هتفرگن ، ار  وت  تشگزاـب  هبوت و  ولج  يرادرکدـب  رگا  و  تسا ، هدرکن  یـشارت  هطـساو  هب  راداو  ار  وت  درادزاـب و 
وت تشگزاـب  هبوت و  شریذـپ  رد  هتخاـسن و  اوسر  ار  وت  دـیاش  هک  اـجنآ  رد  درادـن و  باتـش  وت  رفیک  رد  و  هتخاـسن ، شنزرـس  دروم 

ررقم يرادرک  شوخ  هاـنگ  زا  ار  وـت  ینادرگور  هکلب  هتخاـسن ، دـیماان  ار  وـت  شتمحر  زا  هتـساوخن و  همیرج  وـت  زا  هتفرگن و  تخس 
باب هتـشاذگ و  زاـب  وت  يارب  ار  هبوت  رد  تسا و  هدروآ  باـسحب  ربارب  هد  تبوخ  راـک  هتفرگ و  رامـشب  یکی  ار  وت  يراکدـب  هدرک و 
یناوت یم  وت  دـناد ، یم  ار  تزار  یئوگب  شزار  رگا  دونـش و  یم  ار  تداـیرف  یناوخب  شهاـگنآ  ره  هتـشاد ، حوتفم  ار  یهاوخرذـع 

ینک تیاکـش  يوب  تیاهیراتفرگ  زا  يرازگ و  نایم  رد  وا  اب  يراد  لد  رد  هچ  ره  یناسرب و  وا  هب  هطـساو  یب  ار  دوخ  تجاح  ضرع 
دناوتن وا  زج  ار  هچنآ  ینک  تساوخرد  شتمحر  نئازخ  زا  یئوجب و  يرای  وا  زا  تراک  ره  رد  یهاوخب و  ار  تیاهدرد  هراـچ  وا  زا  و 

قلطم هزاـجا  هک  هدرپـس  وتب  ار  شدوـخ  نئازخ  ياهدـیلک  همه  سپـس  يزور ، تعـسو  یتسردـنت و  رمع و  ینوزف  زا  دـنک  اـطع  وـتب 
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ینک و زاب  دوخ  يور  رب  ار  شغیرد  یب  تمعن  باوبا  ءاعد  هلیسوب  یناوت  یم  یهاوخب  تقو  ره  تسا ، هداد  وتب  ار  يو  زا  تساوخرد 
هزادـناب شـشخب  اریز  دزاس ، دـیمون  ار  وت  شتباجا  ریخات  دـیابن  یـشاب ، رادروخرب  ینارابب و  دوخ  رب  شتمحر  ياسآ  لیـس  شزیر  زا 

يزیچ هک  اـسب  و  دـبایرد ، يرتـشیب  هیطع  دوـش و  رتـگرزب  راتـساوخ  ارجا  هک  تسنیا  يارب  تباـجا  ریخاـت  اـسب  تـسا و  تـین  قدـص 
هتشاد و غیرد  ار  وت  لوئسم  هکنیا  ای  دیناسر ، دهاوخ  وتب  ترخآ  ای  ایند و  رد  ارنآ  زا  رتهب  ضوع  رد  هدادن و  وتب  يدرک و  تساوخرد 

هشیمه دیاب  يرآ ، تسدب  شرگا  دوش  وت  نید  نتفر  تسد  زا  ببـس  هک  یتساوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا  هدومن  ررقم  يرتهب  شاداپ 
وت هن  دنام و  یم  وت  يارب  هن  ایند  لام  درواین ، رابب  یجنر  لابو و  دنامب و  وت  يارب  نآ  هرهب  هک  دشاب  يزیچ  ادخ  هاگرد  زا  تهاوخرد 

.ینام یم  نآ  يارب 

يرتشوش

کل نذا  دق  (. ) نوهقفی نیقفانملا ال  نکل  ضرالا و  تاوامـسلا و  نئازخ  هللا  و  ( ) ضرالا تاوامـسلا و  نئازخ  هدیب  يذلا  نا  ملعا  (و 
ناعد اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يداـبع  کـلاس  اذا  و  (، ) مکل بجتـسا  ینوعدا  ( ) هباـجالاب کـل  فلکت  ءاعدـلا و  یف 

نا كرما  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) نودشری مهلعل  یب  اونمویل  یل و  اوبیجتـسیلف 
بغراف بئاغرلا  بهی  يذلا  یلا  ینغلا و  جراف  هصاصخ  کبصت  یتم  و  بلوت : نب  رمنلا  لاق  کمحریل ) همحرتست  و  کیطعیف ، هلاست 

یف دیزی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  ینـضرقتسی .) نیح  الیخب  تنک  نا  ینیطعیف و  هلاسا  يذلا  دـمحلا هللا  : ) ءاعدـلا یف  و 
یف هیلا ) کل  عفـشی  نم  یلا  کئجلی  مل  و  کنع ، هبجحی  نم  هنیب  کنیب و  لـعجی  مل  و   ) .ءاعدـلا ـالا  ردـقلا  دری  ـال  و  ربلا ، ـالا  رمعلا 

بتکف .ناسل  دـیب و ال  اناطلـس  یلع  هل  لعجت  الا  بحا  اـندالب و  مدـق  دـق  جاـجحلا  نا  کلملادـبع : یلا  هیفنحلا  نبا  بتک  جورملا :) )
دیب و اناطلـس  هیلع  کل  لعجا  ملف  هنع  كدی  تجرخا  دق  کنم و  ینیفعتـسی  یلا  بتک  یلع  نبا  دمحم  نا  جاجحلا : یلا  کلملادبع 
: دمحم هل  لاقف  .هفیلخلا  کیف  یل  نذای  مل  لاق : مث  هتفـش  یلع  ضعف  فاوطلا  یف  هیفنحلا  نبا  جاجحلا  یقلف  هل ، ضرعتت  الف  ناسل  ال 

لاق وا  هرظنب - اهنم  یلا  رظنی  نا  هلعل  هرظن - لاـق  وا  هظحل - نیتس  هئمثـالث و  هلیل  موی و  لـک  یف  یلاـعت  نا هللا  تملع  اـم  وا  کـحیو !
کلم یلا  کلملادبع  اهب  بتکف  کلملادبع ، یلا  جاجحلا  اهب  بتکف  .ناسل  دـیب و ال  اناطلـس  یلع  کل  لعجی  الف  ینمحریف  هظحلب -

تیب لها  نم  لجر  وا  یبن  الا  اهلاق  ام  کئابآ ، هیجس  کتیجـس و ال  نم  هذه  تسیل  مورلا : کلم  هیلا  بتکف  هدعوت ، ناک  دق  مورلا و 
ول و  ( ) همقنلاب کلجاعی  مل  و  (. ) تائیـسلا نع  وفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لـبقی  يذـلا  وه  و  ( ) هبوتلا نم  تاـسا  نا  کـعنمی  مل  و   ) .یبن

(. هباد نم  اهرهظ  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلع كرت  ام  اوبـسک  امب  سانلا  هللا  ذخاوی 
کب هحیـضفلا  ثیح  کحـضفی  مل  و   ) .هتیـصع مل  هیلا  کـتبانا  تقو  كریعی  مل  يا : یف ،)  ) ینعمب هیف  ءاـبلا  هباـنالاب ) كریعی  مل  (و 

یف درو  هیطخلا .)  ) اذک و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هحیضفلل ) تضرعت  ثیح  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  یلوا )
و ( ) هبانالا لوبق  یف  کیلع  ددـشی  مل  و   ) .رتسلا کتهی  مل  هریرجلاب و  ذـخاوی  مل  نم  ای  حـیبقلا ، رتس  و  لیمجلا ، رهظا  نم  اـی  ءاعدـلا :

یف و  باـسحلا ، یف  ءاصقتـسالا  هشقاـنملا : حاحـصلا :)  ) یف کـشقانی ) مل  و  (. ) یلا باـنا  نم  لـیبس  عـبتاو  (، ) باـنا نم  هـیلا  يدـهی 
یلع اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ای  لـق  ( ) همحرلا نم  کـسیوی  مل  و   ) .بنذـلاب يا : همیرجلاـب ) (. ) بذـع باـسحلا  شقون  نم   ) ثیدـحلا

(. نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی  هنا ال  هللا  حور  نم  اوسایت  و ال  (، ) اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال 
نوعدی نیذلا ال  و  ( ) هنـسح بنذلا  نع  کعوزن  لعج  لب  ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

همایقلا و موی  باذعلا  هل  فعاضی  اماثا  قلی  کلذ  لعفی  نم  نونزی و  قحلاب و ال  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  نولتقی  رخآ و ال  اهلا  هللا  عم 
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بـسح هدحاو و  کتئیـس  بسح  و  (. ) تانـسح مهتائیـس  هللا  لدبی  کئلواف  احلاص  المع  لمع  نمآ و  بات و  نم  الا  اناهم  هیف  دـلخی 
باب کل  حـتف  و  (. ) نوملظی مه ال  اهلثم و  الا  يزجی  ـالف  هئیـسلاب  ءاـج  نم  اـهلاثما و  رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاـج  نم  ( ) ارـشع کتنـسح 

امک باتعتـسالا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  باعیتسالا ) باب  و  (. ) اباتم هللا  یلا  بوتی  هناف  احلاص  لمع  بات و  نم  ( ) باتملا
ناطیشلا یلع  تطلس  بر ! ای  لاق : ع )  ) مدآ نا  ربخلا : یف  و  تائیسلا .) نع  وفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  يذلا  وه  و  (، ) مثیم نبا   ) یف

مه نم  ،و  هیلع تبتک  اهلمع  ناف  هیلع  بتکت  مل  هئیـسب  کتیرذ  نم  مه  نم  نا  کل  تلعج  مدآ ! ای  لاقف : مدلا ، يرجم  ینم  هتیرجا  و 
مث هئیس  لمع  نم  نا  کل  تلعج  لاق : .یندز  بر  ای  لاق : .ارشع  هل  تبتک  اهلمع  نا  هنسح و  هل  تبتک  اهلمعی  مل  وه  ناف  هنسحب  مهنم 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هذـه سفنلا  غلبت  یتح  هبوتلا  مهل  تلعج  لاق : .یندز  بر  ای  لاق : .هل  ترفغ  رفغتـسا 
یتـلا لوق  هللا  عمـس  دـق  (، ) یفخا رـسلا و  ملعی  ( ) كاوجن ملع  هتیجاـن  اذا  و  كءادـن ، عمـس  هتیداـن  اذاـف  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل 

راهظاب هتصصخ  يا : کتجاحب ) هیلا  تیضفاف  (. ) ریصب عیمـس  هللا  نا  امکرواحت  عمـسی  هللا  هللا و  یلا  یکتـشت  اهجوز و  یف  کلداجت 
: تلق .رودصلا  هجاح  يا : رودصلا ) تاذ   ) یناتـسجسلا لاق  .كدصاقم و  يا : کسفن ) تاذ   ) .هل ترـشن  يا : هتثثبا ) و   ) .هل کتجاح 

هللا نا  مکظیغب  اوتوم  لق   ) یلاعت هلوق  اضیا  بسانی  لب ال  ( ) مکنیب تاذ  اوحلـصا  و   ) یلاعت هلوق  بسانی  هناف ال  درطمب ، سیل  همـالک  و 
هیلا توکــش  و  (. ) رودـصلا تاذـب  مـیلع  هللا  مکبوـلق و  یف  اـم  صحمیل  مکرودـص و  یف  اـم  هللا  یلتبیل  و  (، ) رودـصلا تاذــب  مـیلع 

دیدـش ای   ) برغملا یتعکر  دـعب  دوجـسلا  یف  ملاظلا  عفدـل  درو  .کمومغ و  يا : کبورک ) هتفـشکتسا  و   ) .کنازحا يا : کـمومه )
(، تئـش امب  نالف  هنوم  ینفکا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لصف  تقلخ ، نم  عیمج  کتزعب  تللذا  زیزع ! ای  لاحملا ! دـیدش  ای  يوقلا !

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هاجف هتوم  ملاـظلا و  یلع  لـیللاب  هیعاولا  ـالا  هعری  ملف  هملاـظ  یلع  مهـضعب  هب  اعدـف 
( هللادمحلا : ) لقف همعن  کیلع  هللا  معنا  اذا  ظحاجلا :- نایب  یف  امک  ع -)  ) رقابلا لاق  كروما ) یلع  هتنعتسا  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل 

ردقی ام ال  هتمحر  نئازخ  نم  هتلاس  و  (. ) هللا رفغتـسا  : ) لقف قزرلا  کنع  اطبا  اذا  و  هللااب ) الا  هوق  لوح و ال  ال  : ) لقف رما  کنزحا  اذا  و 
نع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  رذ  یبا  نع  دسالا )  ) یف قازرالا ) هعـسو  نادـبالا  هحـص  رامعالا و  هدایز  نم  هریغ  هئاطعا  یلع 

ام ناسنا  لک  تیطعاف  ینولاسف ، دحاو ، دیعص  یف  اوناک  مکنج  مکسنا و  و  مکرخآ ، مکلوا و  نا  ول  يدابع  ای  یلاعت : هللا  نع  لیئربج 
نع رمقلا  سبتحا  نویعلا :)  ) یف .هدـحاو و  هسمغ  طیخملا  هیف  سمغی  نا  رحبلا  صقنی  امک  الا  ائیـش ، یکلم  نم  کلذ  صقنی  لاس ال 

نمع یسوم  لاسف  هماظع ، جرخا  اذا  رجفلا  عولط  هدعو  و  رـصم ، نم  فسوی  ماظع  جرخا  نا  یـسوم  یلا  یلاعت  یحواف  لیئارـسا  ینب 
: تلاق فسوی ؟ ربق  عضوم  نیفرعت  اهل : لاقف  ءایمع ، هدـعقم  اهب  یتاف  اهیلا  ثعبف  هملع ، ملعت  ازوجع  اـنهاه  نا  هل : لـیقف  هعـضوم  ملعی 

کعم ینلعجت  و  يرصب ، یلا  درت  و  یبابـش ، یل  دیعت  و  یلجر ، یل  قلطت  لاصخ : عبرا  ینیطعت  یتح  ال  تلاق : .هب  ینیربخاف  لاق : .معن 
نم هجرختـساف  هیلع  هتلدـف  لعفف  .یلع  یطعت  امنا  کناف  تلاس  ام  اهطعا  هیلا : یلاعت  یحواف  ع )  ) یـسوم یلع  کلذ  ربکف  .هنجلا  یف 
یف .ماشلا و  یلا  مهاتوم  باتکلا  لـها  لـمحی  کلذـلف  ماـشلا ، یلا  هلمحف  رمقلا  علط  هجرخا  اـملق  رمرم ، قودنـص  یف  لـینلا  یطاـش 

نماثلا لصفلا  (. ) هللااب الا  هوق  هللا ال  ءاش  ام   ) لوق نم  رثکت  کنال  لاق : .یلما  نم  رثکا  ینیطعتل  کنا  بر  ای  لاق : ع )  ) یسوم نا  ربخلا :
یتمف هتلءاسم ، نم  هیف  کل  نذا  امب  هنئازخ  جیتافم  کیدـی  یف  لعج  مث  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - و 

ریخ و  حالفلادیلاقم ، حاجنلا و  حیتافم  ءاعدلا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  یفاکلا )  ) یف هتمعن ) باوبا  ءاعدلاب  تحتفتـسا  تئش 
هللا یلاف  عزفلا  دتـشا  اذاف  صالخلا ، نوکی  صالخالاب  هاجنلا و  ببـس  هاـجانملا  یف  و  یقن ، بلق  یقت و  ردـص  نع  ردـص  اـم  ءاعدـلا 

رابجلا زیزعلا  هللا  یلا  هدی  دبع  زربا  ام  و  رطملا ، فهک  باحسلا  نا  امک  هباجالا  فهک  ءاعدلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .عزفملا و 
ههجو و یلع  اهحـسمی  یتح  هدـی  دری  الف  مکدـحا  اعد  اذاف  ءاشی ، ام  هتمحر  لضف  نم  اهیف  لعجی  یتح  ارفـص  اهدری  نا  یحتـسا  ـالا 

حاحلا هرک  یلاعت  هللا  نا  و  جـئاوحلا ، یـضقا  يذـلا  هللا  انا  ینا  يدـبع  ملعی  اما  یلاعت  لوقی  هتجاحل  ماقف  لـجع  اذا  دـبعلا  نا  و  هسار ،
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تبلط يا : ترطمتسا ) و   ) .هدنع ام  بلطی  لاسی و  نا  بحی  یلاعت  هللا  نا  هسفنل ، کلذ  بحا  هلاسملا و  یف  ضعب  یلع  مهضعب  سانلا 
الف هتمحر   ) .رطملا نم  هعفدـلا  بوبوشلا ، عـمج  بیباـش )  ) عدـخنم لـک  شیرق  نم  اورطمتـسا  و  قدزرفلا … : لاـق  رطملاـک ، ءاـطع 

تلاس و  هنس ، نیرشع  تمص  نمحرلادبع : نب  سنوی  لاق  یـشکلا :)  ) یف و  هتباجا )  ) .ریخات يا : ءاطبا )  ) .کنـسیوی ال  يا : کنطنقی )
ال هینلا ) ردـق  یلع  هیطعلا  ناف  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) .تبجا مث  هنـس ، نیرـشع 

اولاق یتح  سانلا  یقس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یقـستسا  امل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .ءاعدلا و  ظفل  درجمب 
تیقتـستسا مث  قسن ، ملف  انل  تیقـستسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل اولاق  باحـسلا ، قرفتف  انیلع ) انیلاوح و ال  مهللا  : ) لاـق و  قرغلا ، هنا 

ءاعد بیجتسی  یلاعت ال  هللا  نا  مالسلا :) هیلع   ) هنع .هین و  کلذ  یف  یل  توعد و  مث  هین  کلذ  یف  یل  سیل  توعد و  ینا  لاق : .انیقسف 
و لئاسلا ، رجال  مظعا  کلذ  نوکیل  هباجالا  کنع  ترخا  اـمبر  هباـجالاب و  نقیتسا  مث   ) .کـبلقب لـبقاف  توعد  اذاـف  هاـس ، بلق  رهظب 

اذاف اتوص ، عمـس  ذا  همنغ  یعرم  بلطی  سدـقملا  تیب  لبج  یف  ع )  ) میهاربا انیب  ربخلا : یف  لـمالا .) ءاـطعل   ) رثکا مظعا و  يا : لزجا )
ینتجا لاق : لکات ؟ نیا  نمف  لاق : .ءامسلا  هلال  لاق : یلصت ؟ نمل  هللادبع  ای  هل : لاقف  اربش ، رشع  ینثا  وحن  هلوط  یلصی ، مئاق  لجرب  وه 

یب بهذت  نا  کل  له  میهاربا : هل  لاقف  لبج ، یلا  هدیب  یمواف  کلزنم ؟ نیاف  هل : لاق  .ءاتشلا  یف  لکآ  فیصلا و  یف  رجـشلا  اذه  نم 
هللا لعل  کعم  یب  بهذاف  لاق : .هیلع  یـشما  لاق : .عنـصت  فیک  لاق : .ضاخی  ءام ال  یمادـق  نا  لاـقف : هلیللا ؟ كدـنع  تیباـف  کـعم 

هل لاقف  هلزنم ، یلا  ایهتنا  یتح  هعم  ع )  ) میهاربا یـشم  یـشمف و  ءاملا  یلا  ایهتنا  یتح  ایـضمف  هدـیب  دـباعلا  ذـخاف  .کـقزر  اـم  ینقزری 
يدی عفرا  كدی و  عفرت  نا  کل  له  لاقف : .ضعب  نم  مهـضعب  سانلا  نادـی  موی  نیدـلا ، موی  دـباعلا : لاقف  مظعا ؟ مایالا  يا  میهاربا :
لاقف .ء  یشب  اهیف  تبجا  ام  نینس  ثالث  ذنم  هوعدل  یل  نا  هللا  وف  یتوعدب ، عنصت  ام  و  لاقف : .مویلا  کلذ  رـش  نم  اننموی  نا  هللا  وعدنف 

عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلاعت هللا  نا  لاق : .یلب  لاق : کتوعد ؟ تسبتحا  یـش ء  يال  كربخا  وا ال  میهاربا : هل 
یف یقلا  وا  هتوعد  هل  لجع  ادبع  ضغبا  اذا  و  هیلا ، بلطی  هلاسی و  هیجانیل و  هتوعد  سبتحا  ادـبع  بحا  اذا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

: لاق منغلا ؟ اذـه  نمل  مـالغ ! اـی  تلقف : هباوذ  هل  مـالغ  هعم  منغ و  یب  رم  لاـق : کـتوعد ؟ تناـک  اـم  و  هل : لاـق  مث  .اـهنم  ساـیلا  هبلق 
لیلخ میهاربا  انا  کل  هللا  باجتسا  دقف  میهاربا : هل  لاقف  .هینراف  لیلخ  ضرالا  یف  .کل  ناک  نا  مهللا  تلقف : .نمحرلا  لیلخ  میهاربال 

تیطعا يا : تیتوا ) و   ) هاطعت ال  يا : هاتوت ) الف  یـشلا ء  تلاس  امبر  و   ) .هحفاصملا تءاج  ادمحم  هللا  ثعب  املف  لاق : .هقناعف  نمحرلا 
نم يدجا  هتوفب  نوکت  هعنمت  یشلا ء  و  يرتحبلا : لاق  کل ) ریخ  وه  امل  کنع   ) یشلا ء کلذ  فرـص ) وا  الجآ  وا  الجاع  هنم  اریخ  )

، هریثک کتقفن  و  کقازرا ، ترخات  هل : اموی  كاحـضلا  نب  نیـسحلا  ءاقدـصا  ضعب  لاق  یناغالا :)  ) یف و  اذـه ، هاطعت  يذـلا  یـشلا ء 
ریغ یلع  يرج  فیرظ  یـشل ء  دبالل ، ینتنغا  هل  هیراج  تابه  نیمالا و  تابه  ایاقبب  الا  يرما  ماوق  ام  هل : لاقف  كرما ؟ یـشمی  فیکف 
ینم یه  ءانغ و  اهجو و  سانلا  نسحا  هنالف  یتیراج  نا  هرـس ، عضوم  لـجرلا  سیلج  نا  لاـقف : اـموی  یناـعد  نیمـالا  نا  وه  و  دـمعت ،
اهنم تسیل  اهل  هبحاص  رضحم  اهرـضحم و  ینا  و  اهایا ، یبح  نم  ملعت  امب  اهلالدا  یلع و  اهینجتب  یلع  همعنلا  تصغن  یـسفن و  لحمب 

، کبایث ققشا  برطا و  برشاف و  يرخالا  تنغ  اذا  و  هیلع ، برـشت  اهءانغ و ال  نسحت  الف  یتیراج  تنغ  اذاف  اهعم ، ینغتل  یـش ء  یف 
دق هنسحملا و  تنغف  یلع ، علخ  یناقس و  ینرضحاف و  هولخلا  یف  سلجف  هعاطلا ، هعمسلا و  تلقف : .بوث  هئم  بوث  لک  ناکم  یلع  و 

فلکتا تلعجف  يرخالا  تنغ  مث  یهجو ، یف  بطق  یلا و  یمواف  تبرـش ، تبرط و  تنـسحتسا و  نا  تکلامت  امف  ینم  بارـشلا  ذخا 
عمـسا مل  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امب تتاف  هیناث  هنـسحملا  تنغ  مث  هلعفا ، لوقا و  ام 

یتح هیف  رکفا  امف  یلقع  لاز  دـق  و  اظیغ ، هیتفـش  ضعی  یلا و  رظنی  نیمـالا  تبرط و  تبرـش و  تحـص و  نا  یـسفن  تکلم  اـمف  هلثم ،
انا ترـضحف و  يراضحاب  رما  رهـش  دعب  مث  دـعب ، بجحا  ناب  رما  تررجف و  هدـنع ، نم  یلجر  رجب  رما  بضغف و  ارارم ، کلذ  تلعف 
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اهلجا نم  ینلان  یتلا  هنسحملا  تنغ  يریغ و  رضحی  مل  اهنیعب و  هرجحلا  کلت  یلا  لخد  و  ینعبتا ، لاق : ماق و  یلا و  کحضف  فئاخ ،
یلا تداع  هیراجلا  هذه  نا  بحت ، امب  ردقلا  يرج  یفالخب و  کل  هللا  راخ  دقل  فخت  تئـش و ال  ام  لق  یل : لاقف  تکـسف ، ینلان ، ام 

ام تلعف  تنک  ول  کلذ  نودب  یه  کتلصو  رانید و  فالآ  هرشعب  کتلصو  تلعف و  دق  کنع و  اضرلا  ینتلاسف  اهنم  دیرا  یتلا  لاحلا 
یلع هللا  تدـمح  هل و  توعدـف  اهتبجال ، یلا  لصت  الا  ینلاستف  کیلع  کلذ  دـقحت  مث  لاـحلا  هذـه  لـثم  یلا  دوعت  یتح  کـل  تلق 
دعب اسلجم  نیمالا  تسلاج  ام  و  لاملا ، بایثلا و  رهوجلا و  نم  یلا  لصت  اهفاطلا  ـالا و  عوبـسا  یـضمی  ناـک  اـمف  تفرـصنا ، هقیفوت و 

هیف هتبلط  دـق  رما  برلف   ) .اهتالـص نم  ترخدا  ام  اهلام و  لضف  نم  هیاغلا  هذـه  یلا  هقفنا  یـش ء  لـکف  ینلـصی ، نا  هتلاـس  ـالا  کـلذ 
مهل لاقف  انتئج ) ام  دعب  نم  انیتات و  نا  لبق  نم  انیذ  وا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یـسومل نولوقی  لیئارـسا  ونب  ناکف  هتیتوا ) ول  کنید  كاله 
اوراص نوعرف و  یلاعت  هللا  کلها  اـملف  نولمعت ،) فیک  رظنیف  ضرـالا  یف  مکفلختـسی  مکودـع و  کـلهی  نا  مکبر  یـسع   ) یـسوم

: دـیزی نب  دمـصلادبع  لاـق  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف .لـجعلا و  اودـبع  هللا و  ءاـیبنا  نولتقی  اوناـکف  نوعرف ، لـثم  اوراـص  ضرـالا  ءاـفلخ 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لاس نم  متیار  اما  هکاله ، هیف  ناـک  ارما  هسفنل  ریخت  دـبع  نم  مکف  هیلع ، اوریخت  ـال  هللا و  اوریختـسا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف .اینارـصن و  راصف  رـساف  اهیطعاف  سوسرط  هبر  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 
مهنید رما  مهیلع  حلـصیف  ندـبلا  یف  هحـصلا  هعـسلا و  ینغلاب و  الا  مهنید  رما  مهل  حلـصی  ادابع ال  نینموملا  يدابع  نم  نا  یلاعت : لاق 

و اهب ، مهولباف  مهنید  رما  مهیلع  حلصیف  مقسلا  هنکسملا و  هقافلاب و  الا  مهنید  رما  مهل  حلـصی  ادابعل ال  نینموملا  يدابع  نم  نا  و  اهب ،
ساعنلاب هبرـضاف  یتدابع  یف  هسفن  بعتیف  یلایللا  یل  دجهتیف  هداس  ذیذل و  هداقر و  نم  موقیف  یتدابع  یف  دـهتجی  نمل  يدابع  نم  نا 

، بجعلا هلخدل  دیری  ام  نیب  هنیب و  یلخا  ول  و  اهیلع ، راز  هسفنل  تقام  وه  حبصی و  یتح  مانیف  هیلع  ءاقبا  هل و  ینم  ارظن  نیتلیللا  هلیللا و 
هیویندـلا رومالا  تایونعملا و  نم  هلابو ) کنع  یفنی  هلامج و  کل  یقبی  امیف  کتلاسم  نکتلف   ) .هبجعل هکاله  هیف  ام  کلذ  نم  هیتایف 

(. مکروهظ ءارو  مکانلوخ  ام  متکرت  و   ) یقب نا  هل ) یقبت  و ال   ) .تیقب نا  کل ) یقبی  لاملا ال  و   ) .کنیدب رضت  یتلا ال 

هینغم

.رطملا و نم  تاعفد  بیباش : .تفـشاک و  تثثبا : .تیقلا و  تیـضفا : .رـسلا و  ثیدح  يوجنلا : .عوزنلا و  اهلثم  و  عوجرلا ، هبانلا : هغللا :
یف ینعمب  ناکملا  فرظ  یلع  بصن  الجآ  وا  الجاع  و  هفوذـحملا ، ءاـبلاب  رورجم  هلاـست  نا  نم  ردـصملا  بارعـالا : .ساـیلا  طونقلا :

هدابع هناحبـس  رما  خلا ..) لفکت  ءاعدلا و  یف  کل  نذا  دق  ( ؟ ئاعدلا اذامل  .دغلا  وا  نالا  ینعمب  نامزلا  فرظ  وا  هرخالا ، یف  وا  ایندـلا 
یلع نکل  و  اهریغل ، بیجتـسی  اضیا  و  بیر ، کلذ  یف  ام  صالخالا ، عم  هرفغملا  هبوتلا و  بلطل  بیجتـسی  وه  و  هولاسی ، هوعدی و  نا 

ناحتمالا ال رابتخالا و  درجمل  نوکی  دـق  هدابع  نم  ءاعدـلا  یلاعت  هبلط  نا  يردـی  نم  ..لئاسلا و  یعادـلا و  طرـش  یلع  ـال  وه  هطرش 
ناف لاح  هیا  یلع  و.ملعا  هللا  اولاس .؟ ام  مهیلع  اطبا  اوبلط و  ام  مهتاف  اذا  مهقلاـخب  هقثلا  یلع  نوتبثی  نورمتـسی و  لـه  مهنا  و  مهناـمی ،
نود هقلاخ  ماما  ناسنالا  عضی  مالـسالا : وه  اذه  هیلا .) کل  عفـشی  نم  یلا  کئجلی  مل  و   ) .بونذلا كرت  قالطالا  یلع  ءاعدلا  لضفا 

کعنمی مل  و   ) نامرح هئارب و  و  نارفغ ، كوکـص  و ال  هنجلا ، یف  عرذا  عیب  ادـبا ال  ..هیدام  وا  هیحور  تاطاسو  و  نامجرت ، باجح و 
كریعی مل  و   ) كدشر یلا  دوعت  نا  یسع  همقنلاب ) کلجاعی  مل  و   ) انسحم ما  ناک  ائیسم  هباب  نع  ادحا  درطی  ال  هبوتلا .) نم  تاسا  نا 

کنال یلوا ) کب  هحیـضفلا  ثیح  کحـضفی  مل  و   ) .اشاح ..عفرا  کنم و  یلعا  هنا  کیریل  ارغاص  یلا  تدع  کل : لوقی  و  هبانالاب )
بئاتلا بنذملا  بساحی  ال  خلا ..) هبانالا  لوبق  یف  کیلع  ددشی  مل  و   ) رفغ دق  هناک  یتح  رتس  دقل  هللااب : فراع  لاق  .ادمعتم و  اهتفرتقا 

نمک ال بنذا  نم  بات  نم  نا  الک ، ..نحن  لعفن  امک  هلاضفا ، هیلع و  هماعناب  هرکذی  و  تائیـسلا ، هل  ددـعی  هعرقی و  و  فلـس ، ام  یلع 
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( ارشع کتنسح  لعج  و   ) همرکل وفعی  نا  زوجی  و  هلدعل ، ائیـش  اهیلع  دیزی  نا  لیحتـسی  و  هدحاو ) کتئیـس  بسح  و   ) هللا دنع  هل  بنذ 
ضفرف نذا  و  هلیذرلا ، یلع  رارـصالا  نم  هذقنت  هبوتلا  و  هعبطب ، اطخلل  لباق  ناسنالا  نال  باتملا .) باب  کل  حتف  و   ) .اناسحا الـضفت و 
هبانالا هنم  لبقی  نا  هذـه ، لاحلا  و  لدـعلا ، قطنمب  بجوف  هاهن ، هرما و  دـبعلا و  قلخ  هناحبـس  هللا  نا  رخآ  مالکب  .روج و  ملظ و  هبوتلا 
ققحی ءاعدـلا  نا  یلع  هرهاظب  اذـه  لدـی  خـلا ..) هنئازخ  حاتفم  کیدـی  یف  لعج  مث  ( ؟ قزرلا حاـتفم  ءاعدـلا  لـه  .اـطخا  بنذا و  اذا 
هنیرقلا هذـهب  مامالا  قطن  دـق  .هسکع و  یلع  هنیرقلا  موقت  یتح  مـالکلا  رهاـظب  نوذـخای  ملعلا  لـها  ..قزرلا و  نم  ءاـشی  اـم  یعادـلل 
یعادلا نال  بیجتـسی  دـق ال  هنا  يا  هینلا ) ردـق  یلع  هیطعلا  ناف  هتباجا ، ءاطبا  کنطنقی  الف  : ) لصاف الب  لاق  ثیح  کلذ  و  هسکاعملا ،

، ریخاتلا بجوت  هحلصملا  نکل  و  لحم ، لها و  یعادلا  نا  وا  خلا ..) هباجالا  کنع  ترخا  امبر  و   ) ملعا هب  هللا  رمال  کلذل ، الها  سیل 
یف ال  هتمکح ، تلج  وه ، هاری  يذلا  تقولا  یف  ققحی  بیجتـسی و  هللا  نا  هملکب ، ءاعدـلا و  نم  دادزی  لب و  سایی ، ربصی و ال  نا  هیلعف 

وعدیف هتحلصم ، هریخ و  یف  یشلا ء  اذه  نا  ناسنالا  يری  دق  خلا ..) هاتوت  الف  یشلا ء  تلاس  امبر  و   ) .هسفنل دبعلا  هدیری  يذلا  تقولا 
هنم و اریخ  هیطعی  و  لاس ، ام  هنع  فرصیف  هدسفی ، هحلصی و  امب  ناسنالا  نم  ملعا  هللا  و  ضحم ، رـش  هعقاو  یف  وه  و  هنم ، هبلطی  و  هللا ،
، هسائرلا نع  ینوحن  و  هداقلا ، ءامعزلا و  یلع  راث  مث  تاونـس ، ایلعلا  همکحملل  اسیئر  تنک  ..تاذلاب  اذـه  یعم  ثدـح  دـق  ..لضفا و 

یلاعت هیلا  ترظن  ..دـمحلا  هللا  .تجتنا و  اـم  تجتنا  ثیح  کـلذ  یف  ریخلا  لـک  یل  ریخلا  ناـکف  .مهئاوها  یلع  لوزنلا  تضفر  ینـال 
هدـحو هنم  و  هرکـشا ؟ اذامب  و  فیک ؟ يردا  ..لاب و ال  یف  یل  رطخی  مل  امب  هناحبـس  یلا  رظنف  نیقولخملا ، نم  راـبکلا  تبـضغا  نیح 

.ء یش  لک  یف  ریصقتلا  نع  وفعلا  بلطا 

هدبع

 … کـعوجر کـعوزن  هنـسح : بنذـلا  نع  هعوجرب …  هیلا  عجارلا  ریعی  ـال  هللا  هللا و  یلا  عوـجرلا  هباـنالا  هباـنالاب : كریعی  مل   …و 
هتثثباو تیقلا  تیـضفا  کـتجاحب : هیلا  تیـضفاف  نلعلا …  ملعی  اـمک  رـسلا  ملعی  هللا  ارـس و  هملاـکملا  هاـجانملا  كاوجن : ملع  هتیجاـن 

نم هعفدلا  مضلاب  بوبوشلا  هتمحر : بیباش  ترطمتسا  و  اهفشک …  تبلط  کبورک : هتفشکتسا  و  اهتلاح …  سفنلا  تاذ  هتفـساک و 
: هتباجا ءاطبا  کنطنقی  الف  رطملا …  تاعفدب  اهتابون  هبشا  ام  اهییحیف و  تاوملا  ضرالا  یلع  لزنی  رطملاب  هللا  همحر  هبـشا  ام  رطملا و 

سایلا طونقلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

و هداد ، هزاجا  وت  هب  ار  تساوخرد  ءاعد و  نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنازخ  تسا  وا  یئاناوت ) تردق و   ) تسد هب  هک  یئادخ  نآ  نادب  و 
وت نیب  و  دنک ، ینابرهم  ات  یبلطب  ینابرهم  تمحر و  و  دشخبب ، ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدومرف  وت  هب  و  تسا ، هتـشگ  نماض  ار  نتفریذـپ 

تشگزاب هبوت و  زا  ار  وت  و  يربب ، یجنایم  عیفش و  وا  دزن  هک  هدینادرگن  راچان  ار  وت  و  دشوپب ، وت  زا  ار  وا  هک  هتشذگن  ار  یسک  دوخ 
رد و  يدوب ، ندش  اوسر  هتسیاش  هک  اجنآ  هدرکن  تیاوسر  و  هدومنن ، باتش  وت  هانگ )  ) رفیک هب  و  یـشاب ، هدرک  يدب  رگا  هتفرگن  ولج 

هکلب دومرفن ، دـیمون  تمحر  زا  و  تخادـناین ،  یگنت  رد  ار  وت  هاـنگ  ببـس  هب  و  تفرگن ، تخـس  وـت  هب  تشگزاـب  هبوـت و  نتفریذـپ 
و درمش ، ربارب  هد  ار  تیوکین  راک  هنسح و  هانگ و  کی  ار  وت  دب  راک  هئیس و  و  داد ، رارق  کین  راک  هنـسح و  هانگ  زا  ار  وت  يراددوخ 
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تاجانم وا  اب  هاگ  ره  و  دونش ، یم  ار  تیادص  یناوخب  ار  وا  تقو  ره  سپ  دوشگ ، ار  نتخاس  دونشخ  تشگزاب و  هبوت و  رد  وت  يارب 
زا و  يزاـس ، یم  راکـشآ  شـشیپ  ار  تلد  زار  و  یناـسر ، یم  وا  هـب  ار  دوـخ  تساوـخ  سپ  دـنادیم ، ار  تـلد  زار  ینک  زاـین  زار و  و 
یم يراـی  کـمک و  تیاـهراک  رب  و  یهاوـخ ، یم  ار  تیاـهیراتفرگ  هراـچ  وا  زا  و  ینک ، یم  لددرد  تیاکـش و  وا  هـب  تیاههودـنا 
اهنت یتسرد  اهیناگدنز و  يزارد  لیبق  زا  تسین : اناوت  شندیشخب  رب  وا  ریغ  هک  ار  هچنآ  یهاوخ  یم  شتمحر  ياه  هنازخ  زا  ،و  یئوج

هزاـجا وا  زا  تساوـخرد  زا  نآ  رد  وـت  يارب  هک  يزیچ  هـب  هداـهن  ار  شیاـه  هـنازخ  ياهدـیلک  وـت  تـسد  درد و  اـهیزور و  یخارف  و 
تـساوخرد ار  شتمحر  ياهناراب  ندیـسر  یپ  رد  یپ  و  یئاـشگب ، ار  شتمعن  ياـهرد  اـعد  ببـس  هب  یهاوخب  هاـگ  ره  سپ  هدومرف ،

هب هتـسب  اعد  تباجا   ) تسا میمـصت  تین و  هزادنا  هب  شـشخب  اریز  دـنادرگن ، دـیمون  ار  وت  ادـخ  نتفریذـپ  تباجا و  رید  دـیاب  یئامن ،
راودـیما يارب  شـشخب  رتگرزب و  هدـننک  تساوخرد  يارب  شاداپ  ات  دـتفا  ریخات  هب  وت  تباجا  اسب  و  تسا ) تماقتـسا  تین و  صولخ 
ششخب ءاطع و  راوازس  رتشیب  سپ  دنک ، رتهب  زاین  زار و  ددرگ و  رتشیب  تساوخرد  دوش  ریخات  تباجا  رد  دنچ  ره  نوچ   ) دشاب رتشیب 

یم هداد  وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  زا  رتهب  دوش و  یمن  هداد  وت  هب  یئامن و  یم  تساوخرد  لاعتم ) دـنوادخ  زا   ) يزیچ اـسب  و  دوش )
رد وت  نید  یهابت  دوش  هداد  وت  هب  رگا  هک  یبلط  یم  ار  يزیچ  اسب  و  تسا ، رتهب  وت  يارب  هک  يزیچ  يارب  دوش  یمن  تباـجا  اـی  دوش ،

ار هچنآ  هاوخب  هصالخ   ) دشاب رانک  رب  وت  زا  نآ  رازآ  رارقرب و  تیارب  نآ  یئوکین  هک  يزیچ  یهاوخب  دـیاب  نیاربانب )  ) سپ تسا ، نآ 
:) دیامرف یم  نآ  شهوکن  رد  تسا  ایند  یئاراد  لام و  اهتساوخرد  رتشیب  نوچ   ( و تسا ( یگـشیمه  یتخبکین  تداعـس و  بجوم  هک 
نآ زا  هک  ینام  یمن  اـیند  رد  وت  و  دـشخب ، دوس  هک  تسین  وت  اـب  ترخآ  رد   ( دـنام یهاوخن  نآ  يارب  وت  و  دـنام ، یمن  وت  يارب  لاـم 

.يربب هرهب 

ینامز

نیمز و ياه  هنیجنگ  دهدیم : هجوت  یقالخا  بلاطم  هب  همانتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  وا  خـساپ  ادـخ و  زا  تساوخرد 
تـسد رد  تادوجوم  مامت  ياه  هنیجنگ  : ) دـیامرفیم نینچ  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسادـخ  تردـق  وا و  رظن  تحت  اهنامـسآ 

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  فلتخم  ياهترابع  اب  میرک  نآرق  رد  تباـجا  اـعد و  .دراذـگیم ) دارفا  راـیتخا  رد  ینیعم  رادـقمب  تسادـخ و 
دننک یـشکرس  نم  تدابع  زا  هکیناسک  .منکیم  ءارجا  ار  امـش  هتـساوخ  نم  دـینک  تساوخرد  نم  زا  دـیوگیم  ناتراگدـیرفآ  : ) تسا

هیآ نیا  رد  هدرک  هراـشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ادـخ  زا  تبحم  تساوخرد  .دـندرگیم ) دراو  منهج  هب  تلذ  لاـمک  رد  يدوزب 
رفیک رد  هتـشاذگ و  زاب  ار  هبوت  هار  ادخ  .یناگدننک ) محر  نیرتهب  وت  نک ! محر  شخبب و  اراگدرورپ  وگب  تسا : هدـش  حرطم  نآرق 

هاگردب سپـس  دینک  شـشخب  تساوخرد  ناتراگدورپ  زا  : ) تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دـیجم  نآرق  رد  هکیا  هتکن  .دـنکیمن  هلجع 
ادخ دـینک ، محر  تساوخرد  وا  زا  میناوخب و  ار  ادـخ  هاگره  و  .دـنادرگ ) دـنم  هرهب  یبوخ  هرهب  زا  ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  هبوت  ادـخ 

ار شناگدنب  هانگ  تسا ، بویعلا  راتـس  هک  ادخ  .دنکیم  باوث  هب  لدب  ار  ناهانگ  ادـخ  هبوت ، رثا  رب  .درک  دـهاوخ  فرطرب  ار  باذـع 
دـنکیم و رظنفرـص  هتـشذگ  ناهانگ  زا  ادـخ  : ) دـننک يور  هدایز  هانگ  رد  هکنیا  رگم  دورب ، اهنآ  يوربآ  دراذـگ  یمن  دـناشوپ و  یم 

دوخ تمحر  زا  اهنت  هن  زیزع  يادـخ  .تسا ) رگماقتنا  دـنمورین و  ادـخ  دریگیم و  ماقتنا  يو  زا  ادـخ  دروآ  يور  هانگ  هب  زاب  هکیـسک 
ادخ .دزرمآ ) یم  ار  ناهانگ  مامت  ادخ  دیـشابن  سویام  ادخ  تمحر  زا  : ) دیوگ یم  تحارـص  لامک  اب  هکلب  هدرکن  مورحم  ار  یـسک 
راـک هکیـسک  : ) تسا هداد  رارق  هجوت  میرک  نآرق  رد  ادـخ  هکیا  هتکن  ربارب  هد  ار  باوث  دـنک و  یم  تبث  دوـخ  رادـقم  هب  ار  ناـهانگ 

مولظم نانیا  تسا و  هانگ  رادقمب  شیازج  دهد  ماجنا  یهانگ  هکیـسک  دسیونیم و  ربارب  هد  شلامعا  همان  رد  ادـخ  دـهد  ماجنا  یبوخ 
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رد زیزع  يادخ  هک  يا  هتکن  ود  ار  هتسهآ  يادص  مه  دونـش و  یم  ار  دایرف  مه  ادخ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرفب  .دش ) دنهاوخن  عقاو 
هدرب راکب  دوخ  هرابرد  ار  عیمـس )  ) هملک هبترم  هاجنپ  هب  کیدزن  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  هداد  هجوت  نآ  هب  دـیجم  نآرق 

زا ادخ  هک  دننادیمن  رگم  ( ) .تساناد اونـش و  ادـخ  .تسا  رتهب  نانآ  يارب  دـننک  ظفح  ار  دوخ  تفع  دـنا  هدـش  ریپ  هک  ینانز  : ) تسا
ادخ زا  دیاب  هک  ار  یتاعوضوم  مالسلا  هیلع  ماما  .تساهبیغ ) ياناد  ادخ  هاگآ و  نانآ  هتـسهآ  هنایفخم و  يوگتفگ  یناهنپ و  ياهراک 

رگید يوس  زا  تسا و  جراخ  رشب  تردق  زا  هکیئاهراک  .عیـسو  قزر  ندب و  تمالـس  دایز ، رمع  تسا : هتـشاد  نایب  دوش  تساوخرد 
هک رگید  ياهزیچ  زا  يرایـسب  هکیتروص  رد  ددرگ ، یم  ناسنا  دئاع  اهنآ  دوس  دوش و  یم  ناسنا  دوخ  فرـص  طقف  هک  تسا  یلئاسم 

بلطم رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  دهاوخن  دیفم  ابلاغ  ام  ترخآ  ایند و  يارب  تردق و …  تورث ، لام ، میهاوخیم ، ادـخ  زا  ام 
ادخ تسادخ و  فطل  تباجا ، ریخات  نیا  هک  دهدیم  حیضوت  جئاوح  ریخات  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  ماجنارس ، .دهد  یم  هجوت  نآ  هب 

تـساوخرد رایتخا  رد  دـنادب  حالـص  تقو  ره  هچ و  ره  دراد  فطل  شناگدـنبب  تبـسن  رگید  يوس  زا  تسا و  ناـهج  رب  طلـسم  هک 
.مینک تقد  دیاب  میهاوخیم  ادخ  زا  هک  یعوضوم  رد  نیاربانب  دهدیم  رارق  هدننک 

يزاریش دمحم  دیس 

عاونا عیمجل  تادـلوملا  وه  ضرالا ، تاوامـسلا و  نئازخ  و  هناحبـس ، هللا  وه  و  ضرالا ) تاوامـسلا و  نئازخ  هدـیب  يذـلا  نا  ملعا  (و 
ندعم اهنال  نئازخلا ، نم  ضرالا  و  تابنلا ، ناویحلا و  ناسنالا و  هایح  بجوت  امم  اهنال  نئازخلا  نم  الثم  سمـشلاف  رـشبلا  تاجایتحا 

لاق و  : ) یلاعت لاق  هباجالاب ) کل  لفکت  و   ) کجئاوح هنم  بلطت  ناب  ءاعدلا ) یف  کل  نذا  دـق   ) اذـکه و  هنیمثلا ، نداعملا  رهاوجلا و 
هجاتحت امب  کیلع  لضفتی  و  کمحریل )  ) هتمحر بلطت  يا  همحرتست ) کیطعیل و  هلاست  نا  كرما  و  (. ) مکل بجتسا  ینوعدا  مکبر 

و  ) هطساو الب  هرـشابم و  هناحبـس  هللا  وعدی  ناسنالا  ناف  هطـساو  اباجح و  کل  نوکی  يا  کنع ) هبجحی  نم  هنیب  کنیب و  لعجی  مل  (و 
یلا جاتحی  امنا  و  یلاعت ، هیدل  هوطخلا  لانیل  عیفـشلا  یلا  ناسنالا  جاتحی  الف  هیلا ) کل  عفـشی  نم  یلا   ) كرطـضی مل  يا  کئجلی ) مل 

( همقنلاب کلجاعی  مل  و   ) هتبوت هللا  لبق  بات  مث  ءاسا  اذا  ناسنالا  ناف  هبوتلا ) نم  تاسا - نا  کعنمی - مل  و   ) .فرتقا ءاسا و  اذا  عیفشلا 
نوریعی نیذـلا  سانلاک  هناحبـس ، سیل  و  هبوتلا ، يا  هبانالاب ) كریعی  مل  و   ) بوتی هلعل  یـصاعلا  یلع  باذـعلا  رخوی  هناحبـس  هللا  ناـف 

رتاس هناحبـس  لب و  رتسلا ، نم  یلوا ) کـب  هحیـضفلا  ثیح   ) کتائیـس رهظی  يا  کحـضفی ) مل  و   ) قباـسلا هبنذـب  عجر  اذا  بنذـملا ،
مل و   ) تاف ام  یقالت  عوجرلا و  درجمب  هبوتلا  لبقی  هناف  هبانالا ) لوبق  یف  کیلع  ددشی  مل  و   ) .هسفنب ناسنالا  اهرهظی  نا  الا  یصاعملل ،
دعو لب  همحرلا ) نم  کسیوی  مل  و   ) مرجا امل  اقیقد  اباسح  هناحبس  هللا  هبـساحی  مل  بانا  مرجا و  اذا  ناسنالا  ناف  همیرجلاب ) کشقانی 

نم اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ای  : ) لاق و  بات ) نمل  رافغل  ینا  و  : ) هناحبـس لاق  امک  بانا ، یـصع و  نمل  همحرلا 
بسح و   ) هنـسح اهـسفن  یف  هبوتلا  ذا  هنـسح ) بنذلا  نع   ) کعوجر يا  کعوزن ) لعج  لب  (. ) اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر 

ءاج نم  : ) هناحبس لاق  ثیح  ارـشع ) کتنـسح  بسح  و  ( ) اهلثم الا  يزجی  الف  هئیـسلاب  ءاج  نم  و  : ) هناحبـس لاق  امک  هدحاو ) کتئیس 
يا هتیجان ) اذا  و   ) کتوص و  کئادن ) عمس  هتیدان  اذاف   ) .یمیم ردصم  هبوتلا ، يا  باتملا ) باب  کل  حتف  و  ( ) اهلاثما رشع  هلف  هنسحلاب 
يا تیـضفاف )  ) .هینالعلا ملعی  اـمک  رـسلا  ملعی  هناـف  ملعی ، یتح  رهجلا  یلا  جاـتحی  ـال  هناـف  كاوجن ) ملع   ) یفخ مـالکب  هعم  تملکت 
هیلا توکـش  و   ) مالالا جـئاوحلا و  نم  کسفنب  یتلا  يا  کسفن ) تاذ   ) هتفـشاک يا  هتثثبا ) و   ) اـهجاتحت یتلا  کـتجاحب ) هیلا   ) تیقلا
يا كروما ) یل  هتنعتسا  و   ) کبئاصم کنازحا و  فشکی  نا  هنم  تبلط  يا  کبورک ) هتفشکتسا  و   ) اهعفر اهعفد و  بلطت  کمومه )

( رامعالا هدایز  نم   ) هدحو هدیب  يذـلا  هریغ ) هئاطعا  یلع  ردـقی  ام ال  هتمحر  نئازخ  نم  هتلاس  و   ) كروما یلع  کنیعی  نا  هنم  تبلط 
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کیدی یف  لعج  مث   ) .اهقیض دنع  قازرالا ) هعسو   ) اهضرم دنع  نادبالا ) هحـص  و   ) .هرما کصخی  دحا  رمع  وا  كرمع  یف  دیزی  ناب 
نذا ثیح  یلاـعت  هناـف  هتلاـسم ) نم  کـل  نذا  اـمب   ) کـجئاوح ءاـضقل  كوحن ، هفطل  هتمحر و  حـتف  بجوی  اـم  يا  هنئازخ ) حـیتافم 

ببـسب يا  ءاعدلاب ) تحتفتـسا  تئـش  یتمف   ) .ناسنالا دـیب  عنئازخ  حاتفم  ناک  ءاطعلل ، اببـس  لاوئـسلا  لعج  و  هلئـسی ، نا  یف  ناسنالل 
هعفدلا ینمعب  مضلاب ، بوبئش  عمج  بیباش  هتمحر ) بیباش  ترطمتـسا  و   ) ءاعدلاب معنلا  فلتخم  کیلا  یمهتف  هتمعن ) باوبا   ) ءاعدلا
هباجالا یف  هناحبـس  یطبا  ول  يا  هتباجا ) ءاطبا  کنطنقی  الف   ) تاعفدب ءامـسلا  نم  لزنی  يذلا  رطملاک ، یلاعت  هتمحر  ناک  رطملا ، نم 

هللا هیطع  نوکت  هریغ  نیقیلا و  هریغ و  صالخالا و  نم  کتین  ردق  یلع  يا  هبنلا ) ردـق  یلع  هیطعلا  ناف   ) سایت هلـضف و ال  نم  طنقت  ال 
کیطعی هناحبـس  هنا  يا  لمالا ) ءاطعل  لزجا  لئاسلا و  رجال  مظعا   ) ریخاتلا کلذ ) نوکیل  هباجالا  کنع  ترخا  امبر  و   ) .کل هناحبس 

و  ) کلؤس کیطعی  يا ال  هاتوت ) و ال   ) هناحبس هللا  نم  یشلا ) تلاس  امبر  و   ) .هبـشا ام  ناحتمالل و  ءاطعلا ، رخا  اذل  و  کلما ، نم  رثکا 
( کل ریخ  وه  امل  کنع  فرـص  وا   ) .کعنم ام  كاطعا و  امیف  کحالـصب  فرعا  هناحبـس  هللا  امم  الجآ ) وا  ـالجاع  هنم  اریخ  تیتوا 

بلط ول  امک  هتیتوا ) ول  کنید  كاله  هیف  هتبلط  دق  رما  برلف   ) کتبلط ءاطعا  نم  کل  اریخ  کنع  هفرص  ناک  راض  یـش  فرـص  يا 
نم هلامج ) کل  یقبی  امیف   ) هناحبـس هللا  نم  کـلاوس  يا  کـتلاسم ) نکتلف   ) ..یغط هاـنغا ، ول  هنا  هناحبـس  هللا  ملع  و  ینغلا ، ناـسنالا 

مالـسلا هیلع  هنم  میلعت  اذـه  و  هئیـس ، هبقاع  يا  لاب  هل و  نوکی  ناب ال  هلاب ) کنع و  یفنی  و   ) هیورخـالا هیویندـلا و  تاداعـسلل  قیفوتلا 
(. هل یقبت  کل و ال  یقبی  لاملاف ال   ) ناسنالا هلئسی  نا  یغبنی  اذام  و  لاوسلا ، هیفیکل 

يوسوم

مل .اهب  هسفن  مزلا  اهمزتلا و  يا  کل  اهنمـض  هباجالا  کل  لفکت  لـفکت : .نوذاـم  وهف  هزاـجا  هل  هحاـبا  یـشلا ء  یف  هل  نذا  کـل : نذا 
قیـضی مل  کیلع : ددـشی  مل  .کئواسم  فشکی  مل  کحـضفی : مل  .لـعف  وا  لوق  نم  ناـسنالا  هب  ریعی  اـم  لـک  بیعلا  راـعلا : كریعی :

باب يا  باثملا  باب  کل  حـتف  باثملا : .كءاجر  کلما و  عطقی  مل  کطنقی و  مل  کـسیوی : مل  .بنذـلا  مرجلا و  همیرجلا : .کـیلع 
.هتوعد اذاف  هتیدان  اذاف  هنیدان : .هاضرا  يا  یبتعلا  هاطعا  لاقی : هاضرتسا  يا  یبتعلا  هنم  بلط  هبتعتسا : باتعتسالا : .لامعالا  یلع  ءازجلا 

.هل هرهظا  يا  هللا  یلا  هرما  اکـش  توکـش : .هب  هفـشاک  هب  هربـخا  هیلع و  هعلطا  ربـخلا  اـنالف  ثاـبا  ثاـب و  ثب و  هـتثثب : .ءاعدـلا  ءادـنلا 
نئازخ هدـیب  يذـلا  نا  ملعا  و   ) .ءاـطعلا رثـکا  عسوا و  ءاـطعلا  لزجا  لزجا : .یطعی  اـم  هیطعلا : .کـسئیی  ـال  ساـیلا  طونقلا : کـطنقی :
لعجی مل  کمحریل و  همحرتست  کیطعیل و  هلاست  نا  كرما  و  هباجالاب ، کل  لفکت  ءاعدلا و  یف  کل  نذا  دـق  ضرالا  تاوامـسلا و 

مل و  همقنلاب ، کلجاعی  مل  و  هبوتلا ، نم  تاسا  نا  کعنمی  مل  هیلا و  کل  عفشی  نم  یلا  کئجلی  مل  و  هنع ، کبجحی  نم  هنیب  کنیب و 
مل همیرجلاـب و  کـشقانی  مل  و  هباـنالا ، لوبق  یف  کـیلع  ددـشی  مل  و  یلوا ، کـب  هحیـضفلا  ثیح  کحـضفی  مل  و  هباـنالاب ، كریعی 

باب کل  حـتف  و  ارـشع ، کنتـسح  بسح  و  هدـحاو ، کتئیـس  بسح  هنـسح و  بنذـلا  نع  کعوزن  لعج  لب  همحرلا ، نم  کیـسوی 
نم نامیالا و  بلـص  نم  امه  نیتلاسم و  اناما  مامالا  حرطی  هیولعلا  هیـصولا  نم  فیرـشلا  لصفلا  اذـه  یف  باتعتـسالا ) باب  باثملا و 
اذه نیب  ءاقل  نع  ریبعت  ءاعدلا : .هریـصق  هفقو  عوضوم  لک  ماما  فقن  نا  دـیرن  نحن  و  هبوتلا ) و  ءاعدـلا ،  ) مالـسالا یف  تابجاولا  مها 
یلع لیلدتلل  هباجالا  عم  ءاعدلا  یقتلیف  هل  بیجتـسی  هیلع و  لبقی  یلاعت  وه  هعارـض و  عوشخب و  هیلا  هجوتی  دـبعلاف  هللا ، نیب  ناسنالا و 

یف هناش  هکرتی و  مل  هنع و  لختی  مل  هایحاف  ناسنالا  اذه  یف  خفن  هروص و  نوکلا و  اذـه  قلخ  يذـلا  روصملا  يرابلا ء  قلاخلا  هللا  نا 
ءاعدلا یلا  هعفدی  دبعلا و  اذه  رمای  يذلا  وه  کلذ  نم  رثکا  لب  هعرضت ، هاوکش و  عمـسی  هنم  بیرق  وه  لب  اهبراسم  هایحلا و  تاهاتم 

ءانغتسالا هیلا و  ءوجللاب  هلماکلا  هیدوبعلا  ققحیف  هیلا  عطقنی  هدشنی و  هوحن  ههازن  ءافص و  صالخلاب و  دبعلا  اذه  هجوتی  یک  لاوسلا  و 
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امم هلیلق  جذامن  هذه  هب و  ءانتعالا  هیلع و  ثحلا  هب و  دبعتلا  ءاعدـلا و  مازتلا  یلع  نآرقلا  دـکا  نآرقلا : ءاعدـلا و  هاوس …  نم  نع  هب 
مهلعل یب  اونمویل  یل و  اوبیجتـسیلف  یناـعد  اذا  یعادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناـف  ینع  يداـبع  کـلاس  اذا  و  : ) یلاـعت لاـق  .هیف -  درو 

لاق .نیرخاد -  منهج  نولخ  دیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذـلا  نا  مکل  بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و  : ) یلاعت لاـق  نودـشری - .)
یلص هللا - لوسر  لاق  هنسلا - : ءاعدلا و  مکواعد .) ول ال  یبر  مکب  ابعی  ام  لق  : ) یلاعت لاق  نیدلا - .) هل  نیـصلخم  هللا  اوعداف  : ) یلاعت

نم ام  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  .ضرالا -  تاوامـسلا و  رون  نیدلا و  دامع  نموملا و  حالـس  ءاعدـلا  هلآ :- هیلع و  هللا 
نم ام  لاقف : لضفا ؟ هدابعلا  يا  مالـسلا : هیلع  رقابلل  تلق  لاق : هیبا  نع  ریدـس  نب  نانح  نع  .ءاعدـلا -  نم  یلاعت  هللا  یلع  مرکا  یش ء 

- .هدنع ام  لاسی  هتدابع و ال  نع  ربکتـسی  نمم  لج  زع و  هللا  یلا  ضغبا  دحا  ام  هدـنع و  ام  بلطی  لاسی و  نا  نم  هللا  یلا  بحا  یش ء 
راغصلا و بحاص  اهب  اوعدت  نا  اهرغصل  هریغص  اوکرتت  هلثمب و ال  هللا  یلا  نوبرقت  مکناف ال  ءاعدلاب  مکیلع  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع 

اذا لواست : .فافعلا  هدابعلا  لضفا  ءاعدلا و  ضرالا  یف  هناحبـس  هللا  یلا  لامعالا  بحا  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  .رابکلا -  بحاص 
نیهجوتملا نیعادلا و  نم  ریثکل  هباجتـسالا  مدـع  ینعم  امف  هل  هباجتـسالاب  ناسنالا  دـعی  هیلع و  ثحی  ءاعدـلا و  بحی  یلاعت  هللا  ناک 

یف رـسلا  وه  امف  نایحالا  ضعب  یف  الا  هباجتـسالا  دـجن  مل  کلذ  عم  اریثک و  هیلا  عرـضت  اریثک و  هیلا  لسوتن  اریثک و  هوعدـن  اننا  هیلا ؟
اهرصانع لک  تلمتکا  اذا  الا  هبلوطملا  اهتجیتن  یطعت  هبرجتلا ال  نا  امکف  ءاعدلا  طئارـش  عامتجا  مدع  وه  کلذ  یف  رـسلا  نا  کلذ !؟

جرخی ناب  ءاعدلا  یف  صالخالا  لوالا : .راصتخاب  اهرکذن  نحن  طئارشلا و  لک  هیف  تعمتجا  اذا  الا  اباجتسم  نوکی  ءاعدلا ال  کلذک 
رعـشیف نیقی  قدصب و  هیجانی  و  هیدی ، نیب  هلاح  رـضحتسی  هللا و  همظع  رعـشتسی  ناب  ناسنالل ، یلخادلا  قمعلا  نم  بلقلا ، نم  ءاعدـلا 

تربع ام  اذـه  .عاطقنا و  هجوت و  عوشخ و  عرـضتب و  هبطاخی  مالکلا و  عمـسی  ماقملا و  يری  هللا  نا  ثیح  نم  هللا  ماما  هنا  هئاـعد  دـنع 
ءاعد بیجتسی  هللا ال  نا  لوقی : ثیح  مالسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  ریبعت  یف  اذکه  و  نیدلا .) هل  نیصلخم  هوعدا  و  : ) همیرکلا هیالا  هنع 

فرحنی ءامسلا ال  بناج  امزتلم  ملسملا  نوکی  ناب  یعادلا  يوقت  یناثلا : .هباجالا  نقیتسا  مث  کبلقب  لبقاف  توعد  اذاف  هاس  بلق  رهظب 
هللا اهمـسر  یتلا  هحـضاولا  هداجلا  یلع  ارئاس  هکولـس  یف  امیقتـسم  نوکی  لب  امرحم  بکتری  وا  ابجاو  كرتی  ـال  الامـش و  ـال  اـنیمی و 
اما مهتدش …  مایا  یف  هباسح  اوبسح  امک  مهئاخر  مایا  یف  هباسح  هل  اوبسح  هللا و  نم  اوفاخ  نیذلا  نیقتملا  نم  هللا  لبقتی  امناف  یلاعت 

دمحم نب  رفعج  ماـمالا  نع  .هباجتـسالا -  نع  دـیعب  اذـهف  هـلیذرلا  راـحب  یف  حبـسی  مارحلاـب و  بـلقتی  یـصاعملاب و  جـعی  ناـک  نـم 
یف دـبع و  ءاعد  هیلا  عفری  هللا ال  نا  سانلا و  ملاظم  نم  جرخیل  هبـسک و  بطیلف  هل  باجتـسی  نا  مکدـحا  دارا  اذا  لاـق : مالـسلاامهیلع 
نا هملظی و  نم  هیلع  هللا  طلـس  هملظب  املاظ  رذع  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  .هقلخ -  نم  دحال  هملظم  هدـنع  وا  مارح  هنطب 

ام يردا  هللا ال  باتک  یف  ناتیآ  هل : تلق  لاق : قداصلا  مامالا  باحـصا  ضعب  نع  .هتمالظ -  یلع  هللا  هرجوی  مل  هل و  بجتـسی  مل  اعد 
یلاعت هللا  يرتفا  یل : لاقف  لاق : .هباجالا  يرا  الف  وعدا  مث  مکل ) بجتـسا  ینوعدا  : ) یلاعت هلوق  تلق : لاق : امه ؟ ام  و  لاقف : امهلیوات ؟

هومتوعد مث  هب  مکرما  ام  یف  هومتعطا  ول  مکنا  اما  یلاـعت : هللا  ءاـش  نا  كربخا  ینکل  لاـق : نا  یلا  ـال …  تلق : لاـق : هدـعو ؟ فلخا 
نم ریثکلا  لهجی  هرابتعاب  ناسنالا  لیجعتلا : و  بولطملا - یف  هحلصملا  ثلاثلا : مکبیجی …  الف  هنوصعت  هنوفلاخت و  نکل  مکباجال و 

ناسنالا ناک  ریخلاب و  هءاعد  رـشلاب  ناسنالا  وعدی  و  : ) لاق امنیح  کلذ  یلا  رظن  هناحبـس  هللا  هل و  ررـضلا  هیف  امب  اعد  امبرف  حـلاصملا 
قالخا تاذ  هعیطم  هحلاص  كرظن  یف  تناک  هارماب  جاوزلا  تبغر  امبر  ذا  هل  بیجتـسی  نل  هللااف  یلع  ررـض  هیف  امب  اعد  اذاـف  ـالوجع )

فالخ یلع  اهنا  اهعقاو و  ملعی  هنا  امب  عقاولا  هقیقحلاب و  ملاعلا  قلاخلا و  هرابتعاب  هللا  نکل  اهنم و  جاوزلل  کقفوی  نا  هللا  وعدتف  هنسح 
ثادحا لکاشم و  نم  عقی  فوس  ام  الهاج  اهیف  تبغر  هساسا  یلع  ایحطس و  ناک  كرظنف  کل  هعجار  هحلصمل  بیجتـسی  الف  کلذ 

یف اذـه  .رومـالا  هبقاـعب  هملعل  یل  ریخ  وه  ینع  هباـجالا - یف  اـطبا - يذـلا  لـعل  و  هئاعدـب : ماـمالا  هنع  ربع  اـم  اذـه  .جاوزلا و  مت  اذا 
هلوزن نا  عم  هیصخشلا  کتحلصمل  ثیغلا  لزنی  نا  هللا  توعد  ول  امک  هبولطملا  یه  هماعلا  هحلصملا  نوکت  دق  هیصخشلا و  هحلـصملا 
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.نحن اهلهجن  وه و  اهملعی  هحلـصمل  بسانملا  تقولا  یلا  ذیفنتلا  رخوی  نکل  ءاعدلا و  هللا  بیجتـسی  دق  کلذـک  و  ماع …  ررـض  هیف 
بحا یناف  هتجاحب  هوسبحا  نکل  هل و  بیجتـسا  دق  نیکلملل  لج  زع و  هللا  لوقیف  وعدیل  دبعلا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع 
بادآ .اماع  نوعبرا  نوعرف  ذـخا  نیب  و  امکتوعد ) بیجا  دـق  : ) لـج زع و  هللا  لوق  نیب  ناـک  لاـق : هللادـبع  یبا  نع  .هتوص  عمـسا  نا 
حاورلا بیطلا و  مش  هراهطلا و  وه  و  ءاعدـلا : مدـقتی  ام  - 1 اهنم : یعادـلا  اهیلع  نوکی  نا  یغبنی  ابادآ  هیعدالا  بتک  ترکذ  ءاعدـلا :

نم نطبلا  فیظنت  امرحم و  لاسی  نا ال  هبلقب و  هلابقا  هتباجا و  لیجعت  یف  هللااب  نظلا  نسح  و  هلبقلا ، لابقتـسا  هقدصلا و  دسجملا و  یلا 
عوشخلا و هجاحلا و  هیمـست  میمعتلا و  هب و  رارـسالا  هیف و  هلجعلا  كرت  وه  ءاعدـلا و  نراقی  اـم  .هبوتلا 2 - دـیدجت  موصلاب و  مارحلا 

هیلع ءانثلا  هحدملا هللا و  مظعالا و  مسالاب  انمـضتم  ناک  امب  ءاعدلا  هب و  نیدـیلا  عفر  ناوخالا و  میدـقت  بنذـلاب و  فارتعالا  ءاکبلا و 
اهمدع هباجالا و  عم  ءاعدلا  هدواعم  وه  ءاعدلا و  نع  رخاتی  ام  .ینسحلا 3 - ءامسالا  هوالت  دیحوتلا و  هروس  هءارق  کلذ  رسیا  یلاعت و 

باجتست نم ال  .هفیرشلا  تاقوالا  نیحتی  نا  .هللااب 4 - الا  هوق  هللا ال  ءاش  ام  لوق  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  هالصلاب  هءاعد  متخی  نا  و 
دمتعی الومخ  الوسک  الذاختم  الکاوتم  ناسنالا  نوکی  نا ال  اهمها  لعل  ءاعدلا و  هباجا  مدع  بابسال  تضرعت  تایاور  كانه  هتوعد :

یتلا بابـسالاب  ذخالا  كرت  هللا و  یلا  هجوت  اذا  دبعلا  ناف  .اهب  هللا  رما  یتلا  تامدقملا  بابـسالاب و  ذـخالا  نود  بسحف  ءاعدـلا  یلع 
- رداقلا هنا  ملعن  دقتعن و  انک  نا  هللا و  ناف  بابسالا ، هئیهت  اهتلمج  نم  یتلا  هطورش  لمکتسی  مل  هنال  احجان  هواعد  نوکی  هللا ال  اهلعج 

نم تامدـقملا  هئیهتب  اطورـشم  ءاعدـلا  لوبق  لـعج  يذـلا  هناحبـس  وه  نوکیف ، نک )  ) هملکب هزجعملا  لـصحت  بابـسالا و  قرخی  هنا 
ام لعف  دـق  نوکیف  ءاعدـلاب ، هللا  یلا  هجوتی  کلذ  عم  و  هیودـالا ، لمعتـسی  بیبطلا و  یلا  بهذـی  نا  هیلع  بجو  ضرم  نمف  ناـسنالا 
هللا بیجتـسیف  هللا  وعدـی  مث  هوقلا  ددـعلا و  هدـعلا و  نم  رـصنلا  بابـسا  اـیه  ءادـعالا  یلع  هتکرعمیف  رـصتنی  نا  دارا  نم  و  هب ، هللا  هرما 

لسکلا و لومخلا و  ضفرن  یکل  الا  کلذ  ام  و  اهب ، مایقلا  انیلع  ضرف  اـهلعج و  يذـلا  هللا  یلا  عجرت  بابـسالا  یلا  عوجرلاـف  .هءاـعد 
هتیب یف  سلج  لجر  ءاعد ، مهل  باجتـسی  هعبرا ال  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  هءاعد - : هللا  بیجتـسی  ـال  نمل  جذاـمن  هذـه  یناوتلا و 
لجر و  كدـیب ؟ اهرما  لعجا  ملا  لوقیف : اهیلع  اعدـف  هارما  هل  تناک  لـجر  و  بلطلاـب ؟ كرمآ  ملا  هل : لوقیف  ینقزرا ، بر  اـی  لوقی :

اورتقی و مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  و  : ) ارق مث  حالـصالاب  كرمآ  ملا  هل : لوقیف  ینقزرا ، بر  ای  لوقیف : هدـسفاف  لاـم  هل  ناـک 
یلع فقن  فیرـشلا  ثیدحلا  اذـه  یفف  هداهـشلاب …  كرمآ  ملا  لوقیف : هنیب  ریغب  هناداف  لام  هل  ناک  لجر  و  اماوق ،) کلذ  نیب  ناک 

الا هللا  نوفرعی  نیذلا ال  یف  نوریثک  ءاخرلا : مایا  یف  ءاعدلا  .هتوعد  لبقت  هکرت ال  نم  نا  ءاعدلا و  هباجتـسا  یف  هرود  ببـسلا و  هیمها 
 … هیلع اوفرعتی  مل  هللا و  اوسن  ءادوسلا  مویغلا  کلت  مهنع  تفشکنا  اذا  اما  و  هبکنلا ، هبیصملا و  تاقوا  یف  ملالا و  هدشلا و  تاقوا  یف 

ربع ام  اذه  و  هعارضلا ، ءاعدلاب و  هیلا  اوهجوتی  مل  هباسح و  اوبـسحی  مل  هللا و  اوفرعی  مل  نما  هحـص و  یف  هعـسو و  ءاخر  یف  اوناک  اذا 
هـسم رـض  یلا  انعدـی  مل  ناک  رم  هرـض  هنع  انفـشک  املف  امئاق  وا  ادـعاق  وا  هبنجل  اناعد  رـض  ناسنالا  سم  اذا  و  : ) هلوقب هنع  یلاـعت  هللا 
ءاعد وذـف  رـشلا  هسم  اذا  هبناجب و  يان  ضرعا و  ناسنالا  یلع  انمعنا  اذا  و  : ) یلاعت لاق  و  نولمعی .) اوناک  اـم  نیفرـسملل  نیز  کلذـک 

نم دـیرت  موقلا و  ءالوه  مذـت  یه  و  اهـشیعن …  انلک  نکن  مل  نا  انم  نوریثکلا  اهـشیعی  هقیقح  فشکت  هینآرقلا  هیالا  هذـهف  ضیرع .)
لک یف  هللا  عم  ناسنالا  اذـه  یقبی  نا  بجی  هتعـس ، یف  وه  امک  هقیـض  یف  هئارـض و  یف  وه  امک  هئارـس ، یف  هللا  عم  نوکی  نا  ناسنالا 

 … - ءارـضلا ءاسابلا و  مایا  نم  ءاخرلا  لاح  یف  هللا  یلا  برقا  نوکی  نا  بجی  نموملا  نا  یلع  دـکوت  هفیرـشلا  ثیداحالا  لب  هلاوحا 
(.- ..هللااب نعتساف  تنعتسا  اذا  هللا و  لاساف  تلاس  اذاف  هدشلا  یف  کفرعی  ءاخرلا  یف  هللا  یلا  فرعت  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - نع 

(. کئارـض یف  کل  بجتـسا  کئارـس  یف  ینرکذا  مالـسلا : هیلع  دواد  یلا  یلاعت  رابت و  هللا  یحوا  : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 
هرظنلا هذـه  و  هسفنل ، وعدـی  اـمم  رثکا  بیغلا  رهظب  نموملا  هیخـال  نموملا  وعدـی  نا  یلع  ثحلا  یف  ثیداـحالا  تدرو  اوعدـن : نمل 

هل اومدقی  نا  اوعیطتسی  مل  اذا  مهناف  مهلک  سانلا  هعم  نا  خالا  رعـشیف  یمالـسالا  عمتجملا  دارفا  نیب  نواعتلا  هروص  سکعت  هیمالـسالا 
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نوشیعی مهراکفا  مهفطاوع و  مهروهـش و  یف  هعم  مهناف  هب  تملا  یتلا  هنحملا  نم  هوذـقنی  وا  هیلا ، هجاـحب  وه  اـمب  هودـفری  وا  هنوعم 
لحلا و زع  نئلف  لاـحلا  دعـست  مل  نا  قطنلا  دعـسیلف  لاـم  ـال  اهیدـهت و  كدـنع  لـیخ  ـال  رعاـشلا : لوقی  اـمک  هلکاـشم و  هملا و  هعم 

اذهل یلخادـلا  دیـصرلا  نع  هیریبعتلا  هلیـسولا  وه  ءاعدـلا  نکیلف  بولطملا ، هجول  هلیحلا  دـعل  وا  دـیلا  یف  رـصقل  هلکـشملا  تصعتـسا 
یطعی فیک  هئاطع ، همرک و  رادـقم  هدوجو و  هللا  ضیف  يدـم  سکعت  همیرکلا  ثیداحالا  هذـه  نا  و  ناسنالا …  هیخا  هاجتا  ناسنالا 

نم مالسلا : هیلع  قداصلا  لوقی  .همیرکلا -  هیخسلا  هتاءاطع  هللا و  تاضویف  کلت  هیخال و  هبلط  ام  فاعضا  لب  فعـض  هیخال  یعادلا 
ینال یل  وعدـی  کلملا  نوکی  یناوخال و  وعدا  امنا  نوکا  نا  تدراف  هالثم  کل  و  لوقی : اکلم  هب  هللا  لـک  بیغلا و  رهظب  هیخـال  اـعد 

هتیارف بدـنج  نب  هللادـبعب  تررم  لاق : نانـس  نب  هللادـبع  نع  .یل -  کلملا  هاعد  نم  کش  یف  تسل  یـسفنل و  یئاعد  نم  کش  یف 
نالف نب  نالف  مهللا  نالف ، نب  نالف  مهللا  نالف : نب  نالف  مهللا  هئاعد : یف  لوقی  وعدـی و  هتیارف  اریبک  اخیـش  ناک  افـصلا و  یلع  امئاق 

و یل : لاقف  .هدحاو  هلخ  کیلع  تمقن  ینا  الا  کفقوم  نم  نسحا  طق  افقوم  را  مل  هللادبع  ای  هل : تلق  ملـس  املف  .هرثک  مهـصحا  مل  ام 
انالوم تعمـس  هللادـبع  ای  یل : لاقف  .ائیـش  کسفنل  وعدـت  کعمـسا  مل  کناوخا و  نم  ریثکلل  وعدـت  هل : تلقف  .یلع  تمقن  يذـلا  ام 

کل کیخا و  یف  تلاس  ام  لثم  اذه  ای  کل  ءامسلا : نانعا  نم  يدون  بیغلا  رهظب  نموملا  هیخال  اعد  نم  لوقی : مالسلا  هیلع  قداصلا 
هثداحلا هذـه  یلا  رظنا  و  ما ال …  باجتـست  يردا  هدـحاوب ال  هنومـضم  فعـض  فلا  هئم  كرتا  نا  بحا  ملف  هلثم ، فعـض  فلا  هئم 

بجی لب  بسحف ، ءاعدـلا  ظافلا  یلع  رـصتقی  هناوخا و ال  عم  لعافتی  نا  بجی  نموملا  نا  یلع  للدـت  یتلا  نیحلاصلا  هثداحلا  ضعبل 
ضعب نا  لاقی  .اهلح  نودیری  هلکـشم  لکل  اهنولمای و  هیاغ  لکل  حاجنلا  بابـسا  مهل  رفوی  عیطتـسی و  ام  لکب  هدی  مهیلا  دمی  نا  هیلع 
هزاهج نم  غرف  املف  تام ، دق  هابا  یفاو  دجـسملا  نم  جرخ  املف  هتالـص ، نم  غرف  ام  دعب  هناوخال  وعدـی  دجـسملا  یف  ناک  نیحلاصلا 
مهیلع لخبا  هنجلا و  یف  مهل  وعدا  دسجملا  یف  تنک  لاقف : .کلذ  یف  هل  لیقف  مهل  وعدی  ناک  نیذـلا  هناوخا  یلع  هتکرت  مسقی  ذـخا 

تارقفلا نم  هرقف  لک  یلع  دـجت  .ءاعدـلا  یف  صاخ  جاهنمب  تیبلا  لها  هسردـم  زاتمت  ءاعدـلا : یف  تیبلا  لـها  هسردـم  یناـفلاب … 
هرهطت هنع و  ارهق  اهیلا  درفلا  دشت  ینعملا  قمع  کبـسلا و  هوقب  زاتمت  اهنا  هبوبنلا ، تیب  لها  سافنا  هرهاطلا و  هرتعلا  حور  مهنع  هتباثلا 

هذـه نا  فلاتلا …  نواعتلا و  همحرلا و  ریخلا و  ملاـعم  لـک  هسفن  یلع  سکعنت  اـحلاص  اـناسنا  هنم  لـعجت  فیز و  ثبخ و  لـک  نم 
، توملا دـعب  ام  توملا و  نع  هایحلا ، نع  نوکلا و  نع  ناسنالا ، نع  هللا و  نع  همیهافم  همیلاعت و  یف  مالـسالا  هصالخ  لثمت  هیعدالا 

عیمج نم  اهیفـصتل  ناـسنالا  اذـه  سفن  یلع  لخدـت  و  هنووش ، هثادـحا و  هلکاـشم و  عـمتجملا و  ههجاوـمل  اذـف  دادـعا  درفلا  دـعت  و 
یلا رظناف  .هتمحر  هللا و  باحر  یلا  لـئاضفلا  حاـنج  یلع  اـهلمحت  لـئاذرلا و  صئاـقنلا و  عیمج  نم  اـهرهطت  لـکاشملا و  بئاوشلا و 

داشرالا و میلعتلا و  دـجتف  رظنلا  ررک  اضیا و  حابـصلا  ءاعد  یلع  جرع  و  لوقن ، ام  هحـص  دـجت  نینموملاریما  نع  يورملا  لیمک  ءاعد 
اهب نعمت  اهارقاف و  دمحم ) لآ  روبز   ) هیداجسلا هفیحصلا  وحن  كرصبب  مرا  اذکه  و  ومسلا …  همظعلا و  دجت  هظعوملا و  هحیصنلا و 

هیمالـسالا بهاذـملا  رئاـس  دـنع  هدوـقفملا  هقلحلا  لکـشت  اـهناب  مکحت  نا  نا  كارا  ـال  تئـش و  اـمک  مـکحا  و  اـهتارقف ، یف  رفک  و 
اذـه .نیبـجلا  اـهب  ولعی  سارلا و  عفرت  هقلح  نم  اـهب  معنا  همیلاـعت و  مالـسالا و  میهاـهفمب  هنـسلاب  نآرقلا  طـبرت  هقلح  اـهنا  .يرخـالا 

: هبوتلا اهرود …  ءاج  دـق  و  هبوتلا ، نع  ثیدـحلاب  اندـعو  دـق  انک  هزجوم و  هروصب  هانمدـق  ءاعدـلا  یلا  هبـسنلاب  ناـک  هلک  ثیدـحلا 
اهضعب یف  لکـشت  و  اهروص ، ضعب  یف  هل  يدحتلا  ههجو و  یف  فوقولا  لکـشت  اهنا  هماکحا ، یلع  نایغط  هللا و  یلع  درمت  هیـصعملا 

.هیعرـشلا ماکحالا  هیهلالا و  رماوالا  بناج  یلع  هوهـشلا و  سفنلا و  بناج  اـهیف  بلغتی  نیقیلا ، یف  هفخ  ناـمیالا و  یف  افعـض  رخـالا 
نع عنتمت  نا  لواحت  كدـنع  همیق  کیدـل و  هتملک  ذوفن  عرـشملا و  مارتحا  رادـقمب  و  هل ، هفلاخم  نوناقلل و  زاـیتجا  هیلمع  هیـصعملا 

هتاینما لکل  لاثتمالا  نم  رادـقم  ربکلا  لوصح  هدوملا و  هعاطلا و  راهظاب  هنم  برتقت  نا  کـتاقاط  لـک  یعـست  لـب  هماـکحا ، هفلاـخم 
مدنلا و لکشت  و  هبانالا ، عوجرلا و  لکشت  هیلا  هبوتلا  ناف  نایغطلا  درمتلا و  لکشت  هیـصعملا  تناک  اذا  .هماکحا و  هرماوا و  نع  الـضف 
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مثا هقرحب  بلقلا و  یف  هعولب  لـثمتت  اـهنا  .اـهیئتری  یتـلا  هطخلا  همـسر و  يذـلا  هجهن  قف  ریـسلا و  یلع  میمـصتلا  لکـشت  راذـتعالا و 
هبوتلا .هرمع  مایا  نم  یقب  امیف  ریخلا  ربلا و  لمع  یلع  میمـصت  و  لیللا ، فوج  یف  بئاتلا  اهبکـسی  نیعلا  یف  هعمد  قباسلا و  هیـصعملا 

هقلطملا هوـقلا  یلا  ضرـالا ، تاوامـسلا و  راـبج  فـنک  یلا  هحلاـصلا …  لاـمعالا  تاـعاطلا و  یلا  هعـساولا ، هللا  باـحر  یلا  هدوـع 
: یحیسملا فارتعالا  هیمالـسالا و  هبوتلا  نیب  اهرـساب …  تانئاکلا  یلع  اهـضیفم  معنلا و  ردصم  یلا  دوجولا ، نوکلا و  یلع  هنمیهملا 

لجرلا نا  دجن  یصع  يذلا  وه  و  هنم ، رافغتسا  هللا و  یلا  عوجر  هبوتلا  نا  نیح  یفف  يرهوج ، قراف  یحیسملا  فارتعالا  هبوتلا و  نیب 
و تائیطخلا ، رفکی  تائیسلا و  هنع  وحمی  فارتعالا  اذه  نا  هنم  انظ  هتافارحنا  همئارج و  لکب  فرتعیل  سقلا  ماما  فقی  هیحیـسملا  یف 
، فارتعالا یلا  وه  جاتحی  هلثم  ءاطخ  ناسنال  فرتعی  هنال  درفلا ، اهفرتقا  یتلا  هیـصعملا  یف  سانلا  ماـما  ثیدـحلا  همرح  يری  مالـسالا 

بحاص نم  الاح  اوسا  نوکی  دـق  و  هماـما !؟ فرتعی  یتح  هللا  نع  هلک  يذـلا و  وه  نم  هماـما  فرتعملا  صخـشلا  اذـه  نا  یلا  اـفاضم 
نود هبلقب  هیلا  هجوتی  هناسلب و  هیجانی  هباحر ، یلا  عوجر  هیلا و  هدوع  هفقو  هاصع  يذـلا  هللا  ماـما  ملـسملا  فقی  نیح  یفف  .فارتعـالا 

هعافشلا قح  طیسولا  کلمی  نا  نود  هبیاعم  رهظی  هرتس و  کتهی  هسفن و  حضفیل  هلثم  ناسنا  ماما  یحیسملا  فقی  عیفش ، هطـساو و ال 
دقعلا لحلا و  اهدیب  بنذـلل و  .هرفغملا  قح  کلتمت  هنهکلا  هقبط  كانه  نا  هیقبطلا و  یلع  ینبم  هیحیـسملا  یف  فارتعالا  .هرفغملا  وا 

نمض هینیدلا  رئاعشلا  هماقا  راکتحا  ضفرت  امک  نیدلا ، لاجر  حلطصم  ضفرت  یتلا  هیمالـسالا  هرظنلا  فالخ  اذه  .سانلا و  رئاس  نود 
مهل دقعی  هنم و  لدعلا  مهتالص  یف  مهموی  مهنید  هفرعمب  نوفلکم  مهلک  نیملـسملا  نا  مالـسالا  يری  ذا  اهریغ ، نع  زاتمت  هنیعم  هقبط 
اذکه و  قالطلا ، طورـش  ترفوت  دق  الدع و  ناک  نم  لک  قالطلاب  دـقعلا  اذـه  لحی  امک  هتغیـص  ءادا  فرعی  ناسنا  يا  حاکنلا  دـقع 

هیحیـسملا یف  فارتعالا  يوقتلا …  ملعلاب و  الا  نیرخالا  یلع  هنم  دـحال  هزیم  نود  مهلک  نوملـسملا  اـهیف  كرتشی  فیلاـکتلا  رئاـس 
یعاطقالا ملاظلا و  کلملا  عم  اوفلاحت  ثی  خـیراتلا  نم  هملظملا  روصعلا  لالخ  ملظلا  اوسراـم  نیذـلا  نیدـلا  لاـجر  هطلـسل  سیرکت 

نیدلا یلع  رثالا  اوسا  اهوارش  اهنع  ربعی  یتلا  هتکنلا  نارفغلا و  كوکص  هیضقل  ناک  دق  .هدابعتـسا و  لزعالا و  قعـشلا  رهق  یف  دسافلا 
یتلا ءاقمحلا  تاسرامملا  یحیـسملا و  نیدـلا  لاجرل  هیقبطلا  هذـه  ـال  ول  .ءامـسلا و  تـالاسر  نایدـلا و  لـکب  ررـضلا  قحلا  و  هللا ، و 

یحیـسملا نیدـلا  لاجر  تازواجت  یلع  لعفلا  هدر  نکل  و  ربخ ، وا  رثا  هیعویـشلل  ناک  امل  ایندـلا  دیـص  لجا  نم  نیدـلا  اهیف  اولغتـسا 
رمالا مکحلا و  کلمی  يذلا  هللا  ماما  هفقولا  عورا  لمجا و  امف  .لالض  بیع و  لکب  هذبنت  هیداعت و  نیدلا و  براحت  هیسکرام  تءاج 

یلا عوجر  خومش و  زع و  هفقو  هللا  ماما  هفقولا  .ائیش  كرما  نع  الضف  هرما  نم  کلمی  کلثم ال  ناسنا  ماما  هفقولا  حبقا  ام  و  یهنلا ، و 
: نآرقلا یف  هبوتلا  .نیدلا  لاجر  نم  راجتلا  يدیا  اهتعنص  هیحرسم  هکحضم و  هفقو  ناسنالا  ماما  هفقولا  ضرالا و  تاوامسلا و  کلام 

هبوت هللا  یلا  اوبوت  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاـق  .هتاـیآ -  نم  هیآ  نم  رثکا  یف  هللا  یلا  عوجرلا  هبوتلا و  بوجو  یلع  نآرقلا  دـکا 
: ) یلاعت لاق  میحرلا - .) باوتلا  وه  هللا  نا  تاقدـصلا و  ذـخای  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  وه  هللا  نا  اوملعی  ملا  : ) یلاعت لاق  احوصن - .)

تائیـسلا و نع  وفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  نیذـلا  وه  و  : ) یلاعت لاق  نوحلفت - .) مکلعل  نونموملا  اـهیا  اـعیمج  هللا  یلا  اوبوت   …و 
ثیداـحالا اـضیا  تدرو  دـق  و  هنـسلا : یف  هبوـتلا  نیرهطتملا .) بحی  نیباوـتلا و  بحی  هللا  نا  یلاـعت … ( : لاـق  نوـلعفت - .) اـم  ملعی 

کلت نم  تاـنیع  لـقنب  یفتکنـس  نحن  اـهتیمها و  اهطورـش و  نیبـت  اـهیلع و  ثحت  هبوتلا و  بوجو  دـکوت  نیموصعملا  نع  هفیرـشلا 
لاق .هل 2 - بنذ  نمک ال  بنذـلا  نم  بئاتلا  و  هللا ، بیبح  بئاتلا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  - 1 همیرکلا …  ثیداحالا 
احرف دشا  هللااف  اهدجوف ، ءاملظ  هلیل  یف  هداز  هتلحار و  لضا  لجر  نم  هدـبع  هبوتب  احرف  دـشا  یلاعت  هللا  نا  : ) مالـسلا هیلع  رقابلا  مامالا 

میقملا هل و  بنذ  نک ال  بنذـلا  نم  بئاتلا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  مامالا  نع  - 3 اهدجو …  نیح  هتلحارب  لجرلا  کلذ  نم  هدـبع  هبوتب 
مدن نم  وا  هیلا  بوتا  هللا و  رفغـسا  لاق  نم  لک  نا  ضعبلا  نظی  دق  هحیحـصلا : هبوتلا  .ء  يزهتـسملاک  هنم  رفغتـسم  وه  بنذـلا و  یلع 

اـهیلع و مدـنلا  اـیئاهن و  هیـصعملا  كرت  عم  بجی  هنا  حیحـصلا  نکل  و  هراذـتعا ، لـبق  هتبوت و  تققحت  دـق  هکرت  حـیبقلا و  لـعف  یلع 
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اهدر وا  اهتماقاب  كرادـتت  نا  بجی  اروما  كانه  ناف  تاف ، امل  كرادـتلا  حالـصالا و  نم  هللا  هیلع  هیمی  امب  موقی  نا  اـهنم  رافغتـسالا 
سمخلا هاکزلا و  جحلا و  مایصلا و  هالصلاک و  تابجاولا  كرت  نمف  .کلذ -  ریغ  مهل و  رافغتسالا  وا  مهنم  لالاحتسالا  وا  اهلها  یلا 

نا اهریغ  قاحسلا و  رمخلا و  برش  انزلاک و  تامرحملا  بکترا  نم  .اهلک  اهئاضقب  موقی  نا  هحیحـصلا  هبوتلا  ققحتت  یک  هیلع  بجو 
دری نا  یلع  بجو  بصغلا  مهنم و  هقرـسلاک  دابعلا  نیب  نیب و  ارما  بکترا  نم  و  .ادـبا -  اهیلا  هدوعلا  مدـع  يونی  اـهلعف و  یلع  مدـنی 

بجو الا  هیلا و  اهلـصوا  ینغ  وه  ادوجوم و  اهبحاص  ناک  ناف  ابرلا ، نم  هذـخا  ام  لـک  دری  نا  بجو  اذـک  بوصغملا و  قورـسملا و 
 … - هنع هب  قدصت  و  همحرلا …  هرفغملا و  بلط  هل و  هللا  رفغتسا  هناکم  فرعی  ابئاغ و ال  ناک  اذا  اما  و  هنم ، هحماسملا  لالحتسالا و 
رومالا نیب  عرـشلا  یـضتقمب  مهریخ  مهماما و  فرتعا  ادمع  تناک  نا  هلها و  یلا  هیدـلا  لصوا  اطخ  سفن  لتق  هیـصعملا  تناک  نا  و 

لاق امک  و  نانجللا ، یف  هقرح  یه  امنا  ناسل و  هقلقل  درجم  هبوتلا  سیلف  .رومالا  رئاس  یف  کیلاود  اذکه  هقفلا و  بتک  یف  هروکذملا 
مسا وه  نییلعلا و  جرد  رافغتسالا  نا  رافغتسالا ؟ ام  يردتا  .کما  کتلکث  هللا : رفغتسا  هترـضحب : لاق  نمل  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

نیقولخملا یلا  يدوت  نا  ثلاـثلا : .ادـبا و  هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناـثلا : .یـضم و  اـم  یلع  مدـنلا  اـهلوا : ناـعم : هتـس  لـع  عـقاو 
نا سماـخلا : .اـهقح و  يدوت  اهتعیـض  کـیلع  هضیرف  لـک  یلا  دـمعت  نا  عبارلا : .هعبت و  کـیلع  سیل  سلما  هللا  یقلت  یتح  مهقوقح 

قیذت نا  سداسلا : .دیدج  محل  امهنم  اشنی  مظعلاب و  دـلجلا  قصلی  یتح  نازحالاب  هبیذـتف  تحـسلا  یلع  تبن  يذـلا  محللا  یلا  دـمعت 
هقیقح انل  فشکی  مامالا  نم  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  و  هللا …  رفغتسا  لوقت  کلذ  دنعف  هیصعملا ، هوالح  هتقذا  امک  هعاطلا  ملا  مسجلا 
رظنلا تفلا  نا  دـیرا  هبوتلل : لباق  بنذ  لک  هحیحـص …  عقت  یک  اهیف  رفوتت  وا  بجی  یتلا  تابجاولا  نم  اهعبتی  ام  اهرهوج و  هبوتلا و 
روصت امهم  اهریبک  اهریغـص و  هبوتلل  هلباق  اهلک  بونذـلا  نا  لب  رفغی ، بنذ ال  ماقملا  یف  سیل  و  هبوتلا ، لـبقی  بنذ  لـک  نا  یلا  اـنه 

هحیحـصلا و هبوتلا  هتکرادت  اذا  الیلج  اریبک و ال  سیل  هللا  دنعف  هدـنع ، مخـضت  هنیع و  یف  مظع  امهم  هتدـش و  بنذـلا و  ربک  ناسنالا 
لاق بات …  هرفغتـسا و  هیلا و  داع  اذا  فرحنم  فارحنا  وا  یطاخ ء  بنذ  اـهزجعی  ـال  هللا  هردـق  ناـف  ایملـس ، اـعوجر  هللا  یلا  عوجرلا 

هذـهف میحرلا ) روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ای  لق  : ) یلاـعت
اذا اـهلبقی  هللا  هبوـتلل و  لـباق  وـه  ـالا و  مظع  اـمهم  بنذ  نم  هاـصعلا  دـنع  سیلف  اـعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  حـصفت  همیرکلا  هیـالا 

مهتبوت و ال یف  اوقدـص  اذا  اهرفغی  هللا  نا  مهروصت  یف  اوعـضی  نا  بجی  مهمئارج  تناک  امهم  هاصعلا  نا  و  اهطورـش …  تلمکتـسا 
هیف ههج و  نم  هتردـق  هللا و  هیحالـصل  دـیدحت  هیف  نظلا  اذـه  نـال  مهتئیطخ  نم  ربـکا  كاذ  مهنظف  هوفع  نم  ربـکا  مهمرج  نا  ننظی 
نم سایلا  هللا و  همحر  نم  طونقلا  نا  هرفغملل …  بونذلا  لک  لوبقب  هحارـص  لکب  قطنت  یتلا  همیرکلا  هیالا  هذـه  حیرـصل  بیذـکت 
نم طونقلا  نع  هللا  یهن  اذل  هساسا و  یلع  كرحتی  هماما و  ناسنالا  هعـضی  نا  بجی  روصتلا  اذـه  و  دـشا ، بنذـلا و  نم  ربکا  هترفغم 
اذـه نم  نحن  و  نورفاکلا .) موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی  هنا ال  هللا  حور  نم  اوسایت  و ال  : ) لاق امک  اهنم  ساـیلا  نع  یهن  اـمک  هتمحر 

هیولعلا هتارقف  یف  ماـمالا  يرن  اـهتیمها ، اـهرود و  هبوتلا و  هیمهـال  و  هسفن ، نموملا و  حور  لقـص  یف  هرود  ءاعدـلا و  هیمهـال  ناـیبلا 
کل لفکت  ءاعدلا و  یف  کل  نذا  دق  ضرالا  تاوامسلا و  نئازخ  هدیب  يذلا  نا  ملعا  و  : ) لوقی ءاعدلاب و  هللا  وحن  هجوتلا  یلع  ددشی 

هنع و کبجحی  نم  هنیب  کنیب و  لعجی  مل  کمحریل و  همحرتست  کیطعیل و  هلاست  نا  كرما  و  - ) مکل بجتـسا  ینوعدا  هباجالاب -)
، راهنلا فارطا  لیللا و  ءانآ  یف  هیلا  هجوتی  هئاعد و  یف  هللااب  یقتلی  نا  درف  لک  عیطتـسی  لب  هیلا ) …  کـل  عفـشی  نم  یلا  کـئجلی  مل 

ددـشی کلذـک  .نامزالا و  تاقوالا و  لک  یف  هعرـشم  باوبالا  لک  لب  عناوم  كانه  سیل  ءاقللا و  اهیف  روظحم  تاقوا  كانه  سیلف 
فاخی نم  لجعی  امنا  ءاعدـلا و  یف  اـمک  و  همقنلاـب ،) کـلجاعی  مل  هبوتلا و  نم  تاـسا  نا  کـعنمی  مل  و  : ) لوقیف هبوتلا  یلع  ماـمالا 

کحـضفی مل  و   … ) مهیلا کعوجر  كراذـتعاب و  كوریع  مهعم  تاسا  نا  نیذـلا  ساـنلا  رئاـسک  هباـنالاب ) كریعی  مل  و  - ) توفلا
کبنذ و کیلع  رتس  کتبوت  تحص  اذا  لب  همیرجلاب ،) کشقانی  مل  هبانالا و  لوبق  یف  کیلع  ددشی  مل  یلوا و  کب  هحیـضفلا  ثیح 
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بـسح و  هنـسح ، بنذـلا  نع  کعوزن  لعج  لب  همحرلا  نم  کـسیوی  مل  و   … ) نکت مل  ناـک  اـهیلع و  راتـسلا  لدـس  کتبـساحم و 
الف هئیسلاب  ءاج  نم  اهلاثما و  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  : ) یلاعت لاق  ثیح  لیزنتلا  یف  امک  ارـشع ) کتنـسح  بسح  هدحاو و  کتئیس 
تاذ هتثثبا  و  کـتجاحب ، هیلا  تیـضفاف  كاوجن ، ملع  هتیجاـن  اذا  و  كءادـن ، عمـس  هتیداـن  اذاـف  نوملظی .) ـال  مه  اـهلثم و  ـالا  يزجی 

هئاطعا یلع  ردقی  ام ال  هتمحر  نئازخ  نم  هتلاس  و  كروما ، یلع  هتنعتسا  و  کبورک ، هتفشکتسا  کمومه و  هیلا  توکـش  و  کسفن ،
یتمف هتلاسم ، نم  هیف  کل  نذا  امب  هنئازخ ، حـیتافم  کیدـی  یف  لعج  مث  .قازرالا  هعـسو  نادـبالا ، هحـص  رامعالا و  هداـیز  نم  هریغ 
ترخا امبر  هینلا و  ردق  یلع  هیطعلا  ناف  هتباجا  ءاطبا  کنطنقی  الف  هتمحر ، بیباش  برطمتسا  و  هتمعن ، باوبا  ءاعدلاب  تحفتسا  تئش 

و دـیرولا ، لبح  نم  انیلا  برقا  وه  كءادـن و  عمـس  هتیدان  اذاف  لمالا ) ءاطعل  لزجا  لئاسلا و  رجال  مظعا  کلذ  نوکیل  هباجالا  کنع 
ملع هتیجان  اذا  ءادنا و  لبقی  ءاعدلا و  بیجتـسی  نا  هسفن  یلع  ذـخا  دـق  وه  هریمـض و  هبلقب و  هیلا  هجوت  يذـلا  هدـبع  عمـسی  فیک ال 
تاذ هتثثبا  کتجاحب و  هیلا  تضفا  اذاف  هیفاخ  هللا  یلع  یفحی  رودصلا و ال  یفخت  ام  ملعی  یفخا و  رـسلا و  ملعی  يذـلا  وه  كاوجن و 

هئاطعا یلع  ردـقی  ام ال  هتمحر  نئازخ  نم  هتلاس  كروما و  یلع  هتنعتـسا  کبورک و  هتفـشکتسا  کمومه و  هیلا  توکـش  کـسفن و 
هروما یف  هبر  لاسی  نا  نموملل  یغبنی  .هنیقی و  هنظ و  نسح  دنع  هللا  ناک  هباجتـسالا  نقیا  ءاعدـلا و  یف  صلخا  اذا  ناسنالا  ناف  .هریغ 

هللا هعاطب  ارماع  ناک  اذا  هتدئاف  هاودج و  هل  نوکی  رمعلا  اذـه  نکل  لاملا و  سار  هناف  رمعلا  یف  هدایزلا  اهنـسحا  اهمها و  نکل  اهلک و 
كرادتیف اطخا  لجر  نیلجر : دحال  الا  هایحلا  سیل  ثیداحالا : ضعب  نومـضم  لوقی  امک  و  مهحلاصم ، هدابع و  همدخ  یف  هاوقت و  و 

نوجملا و یهالملا و  یف  فرـصی  ارمع  ناف  هبیـصم ، هیلع و  الاب  نوکی و  رمعلاـف  ـالا  .هللا و  هعاـط  نم  دادزی  لـجر  و  هبوتلاـب ، هاـطخ 
و رایدلا ، هذه  یف  نورمعی  رامعالا و  مهب  دتمت  نیذلا  رثکا  ام  .مووشم و  یـس ء  رمعل  هنا  منهج  یف  هبحاص  یقلی  هراعدلا و  هنایخلا و 

هللا باذع  نارسخلاب و  اهباحـصا  یلع  دوعت  رامعالا  هذه  لثم  .مهتاناها  سانلا و  اذیا  یف  تاهافتلا و  یف  تیـضق  اهلک  مهرامعا  نکل 
ءاعدـلا یلا  جاتحت  یتلا  همهملا و  رومـالا  نم  نا  مث  هتاـضرم …  هعاـط و  یف  هلک  هرمع  لغتـسی  نا  نموملل  یغبنیف  راـبجلا …  زیزعلا 

ضرملا و هسیرف  عقی  نا  دعب  الا  اهداعبا  كردی  اهتمیق و ال  یملـسلا  فرعی  یتلا ال  همعنلا  اهناف  نادـبالا ، هحـس  مودـت  رمتـست و  یک 
هکرح ناسنالا  نم  لعجت  هحصلا  ناف  نامالا …  هحـصلا و  ناتلوهجم  ناتمعن  لیق : امک  اهتمیق و  هحـصلا و  هیمها  كردی  طقف  اهدنع 

مهتناعا و یف  دابعلا  قح  يدوی  امک  اهریغ ، جح و  مایـص و  هالـص و  نم  هللا  قح  ءرملا  يدوی  ندبلا  هحـصب  .هرمتـسم  هریـسم  همئاد و 
و اهراهدزا ، دالبلا و  هرامع  قحی  و  همیرکلا …  هزیزعلا  هایحلا  اهبلطتت  یتلا  هکرحلا  ققحی  هحصلاب  .مهیلا  نوعلا  دی  دم  مهتدعاسم و 
مهطاشن و نع  دهعقاف  ضرملا  مهب  ملا  نیذـلا  ماظعلا  سانلا  نم  انیار  مک  و  رویغلا ، عاجـشلا  روصهلا و  دـسالا  دـعقی  هناف  ضرملا  اما 

نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  هعنـص  همکح و  اهقدا  نم  ادـیقعت و  هزهجالا  دـشا  نم  ندـبلا  اذـه  نا  .مهتریـسم  فقوا  مهتکرح و  لش 
نم اهیف  مک  يرت  روصلل  هطقاللا  هسدعلا  هذـه  نیعلا  انذـخا  ولف  .ء  یـش  لک  یف  ازجعم  ابیترت  اهبتر  دـسجلا و  اذـه  هکرح  مظن  يذـلا 

ندبلا ءاضعا  رئاس  کلذک  و  هیورلا ، ناسنالا  دقفل  اهـضعب  فلت  ول  ثیحب  هلیلجلا  هقیقدـلا و  رومالا  نم  اهیف  مک  و  باصعا ، فایلا و 
هب لزن  اذا  ناسرفلا ، لاطبالا و  يدحتی  ناک  يذلا  يوقلا  رماعلا  دـسجلا  اذـه  نا  زاجعالا …  یهتنم  یف  همکحلا  هقدـلا و  نم  اهدـجت 

هیلع  ) نینموملاریما لوقی  امک  و  فاعـسالا …  هدـجنلا و  بلطی  يواهتی و  یخارتی و  هارتف  هیوق  هجردـب  ناک  اذا  اـصوصخ  ضرملا و 
فرعی يذلا ال  ناسنالا و  یلع  هئراطلا  تالاحلا  هذه  ءازا  و  هقبلا …  هملوت  هقرعلا و  هنتنت  هقرـشلا و  هلتقت  مدآ  نبا  نیکـسم  مالـسلا :)

، ءاسم وا  ارهظ  وا  احابص  ثدحت  دق  و  ثدحت ، مم  ثدحت و  یتم 

اذه ءازا  .هایحلا  یف  انیلع  رمی  امم  کلذ  ریغ  وا  هباصعا  هدـقفت  هجعزم  هثداح  وا  اهنم ، يوتری  هبرـش  وا  اهلوانتی  هلکا  نم  ثدـحت  دـق 
یکل هحصلا  تاقوا  منتغن  نا  بجی  هیفاعلا ، هحـصلا و  صرف  صرفلا ، منتغن  نا  انیلع  بجی  رما  لک  یف  هظحل و  لک  یف  عقوتملا  رمالا 
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هیلع و هللا  یلـص  یبنلا - لوقی  امک  و  تابحتـسملا …  لفاونلا و  نم  دادزن  و  انیلع ، تابجاولا  يدون  یکل  داـبعلا  قح  هللا و  قح  يدون 
هتابجاوب مایقلاب  ناسنالا  نواهت  احیحص و  ناک  اذا  دسجلا  ناف  کمقس ،) لبق  کتحص  اهنم ..(  دع  سمخ و  لبق  امـسخ  منتغا  هلآ :-

هسرامم نع  هزجع  هنیع  ماب  يری  ضرمی و  امدنع  مدنیس  تارسحلا ، هسفن  لکات  مدنیـس و  هحلاصلا  لامعالا  تاریخلا و  دایدزا  یف  وا 
ناسنالا ناف  قازرالا  هعـس  هئاعد  یف  ناسنالا  اهاسنی  نا  بجی  یتلا ال  رومالا  نم  مامالا  رکذـی  مث  ینمتی …  امب  مایقلا  نع  دـیری و  ام 

نیزوعملا و دـعاسی  نیکاسملا و  ءارقفلا و  هب  دـمی  نا  بجی  و  هللا ، هعاط  یلا  قزرلا  اذـه  لوحتی  وا  بجو  هقزر  یف  هیلع  هللا  عسو  اذا 
قزرلا هعس  نا  .ءافعضلل  نویبلا  ءانب  هارعلا و  ءاسکا  عایجلا و  عابشا  یف  هلثمتملا  هللا  هعاط  یلا  لاملا  اذه  لوحتی  نا  بجی  نیجاتحملا ،
لـضفا یطعت  یتلا  ایلعلا  دیلا  ایلعلا و  یه  هدی  لعجت  امک  سانلا  لاوما  هقرـس  نع  عنتمیف  هیخا ، دنع  ام  یلا  هیدی  دمی  نا  ناسنالا  عنمت 

نا بجی  لاملا  نانئمطا …  هحار و  کلذ  یف  لاـیعلا و  یلع  هعـسوتلا  اـهب  نوکی  قزرلا  هعـس  نا  اـمک  ذـخات ، یتلا  یلفـسلا  دـیلا  نم 
هبهلا يرخا و  ضرقلا  هرات و  هراجتلاب  يدیالا  هلوادتت  نا  بجی  سانلا  نع  هیفرتلا  یف  عمتجملا و  شاعنا  یف  مدختست  هادا  یلا  لوحتی 

نا زوجی  مهریخ و ال  هیف  ام  سانلا و  عفن  یلا  لوحتی  نا  بجی  کیلاود …  اذـکه  هسماخ و  ناسحالا  ربلا و  هعبار و  هقدـصلا  هثلاـث و 
هعنم هنازتخا و  هیفیک  هلیصحت و  هصانتقا و  یف  الا  رکفی  الف  ناسنالا  هیلا  هجتی  منص  یلا  لوحتی  نا  زوجی  .فده ال  هیاغ و  یلا  لوحتی 

ءایلوالا و هبراحم  ماحرالا و  عطقل  هلیـسو  وا  هوشر  لعجعی  نا  زوجی  ال  بعر ، داـسفا و  هادا  یلا  لاـملا  لوحتی  نا  زوجی  ـال  .هلها  نع 
هضفلا و ال بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  و  : ) هباتک یف  یلاعت  لاق  امک  هزنک  هنازتخا و  زوجی  هللا و ال  لیبس  یف  قفنی  نا  بجی  ءایقتالا … 

متزنک ام  اذه  مهروهظ  مهبونج و  مههابج و  اهب  يوکتف  منهج  ران  یف  اهیلع  یمحی  موی  مهیلا  باذعب  مهرشبف  هللا  لیبس  یف  اهنوقفنی 
هل ارکش  هرماوال و  هعاط  هل و  ابح  و  هللا ، يوقت  نم  اهب  ءرملا  دادی  نا  بجی  همعن  قزرلا  هعس  نا  نوزنکت .) متنک  ام  اوقوذف  مکـسفنال 

فسالل نکل  و  اهرکـش ، يدویف  یهلالا  مرکلاب  فارتعا  هفقو  اهدنع  ناسنالا  فقی  نا  قحتـست  قزرلا  هعـس  نا  .همرک  هناسحا و  یلع 
عرز هادا  یلا  قزرلا  یف  هعسلا  هذه  اولوح  دقل  دانعلا ، یغبلا و  فارسالا و  لالـضلا و  یف  قازرالا  باحـصا  راس  کلذ  لدبف  دیدشلا 

امدنعف هنحم ، یلا  هحنم  نم  و  همقن ، یلا  همعن  نم  قازرالا  لاومالا و  ضعب  تلوحت  فیک  اننیعاب  انیار  دقل  و  لالـضلا ، رـشن  داسفلا و 
باب حـتف  مارحلا و  لکا  رمخلا و  برـشف  یغط  یغب و  ءاطعلا  قزرلا و  یف  هل  هللا  دـم  امدـنع  نکل  هعیطی و  هللا و  یقتی  ناک  اریقف  ناک 

رـصنع یلا  لوحت  دـقل  .هداسفا  عمتجملا و  فارحنا  یلع  دـعاسی  مهئاوغا و  ساـنلا و  لالـضا  یف  یعـسی  حار  فارحنـالا و  رکـسلا و 
یتم هلمعتسن  نا  عیطتسن  انعم  کلذ  حاتفم  انیدیاب و  هیضقلا  نا  یف  انبغر  مامالا  نا  مث  .هدی  هلاطت  ام  لک  یف  داسفلا  ران  مرضی  برخم 

ترطمتسا هتمعن و  باوبا  ءاعدلاب  تحتفتسا  تئـش  نمف  هتلاسم  نم  کل  نذا  امب  هنئازخ  حیتافم  کیدی  یف  لعج  مث  لاق : اذل  اندرا و 
لئاسلا رجال  مظعا  کلذ  نوکیل  هباجالا  کنع  ترخا  امبر  هینلا و  ردق  یلع  هیطعلا  ناف  هتباجا  ءاطبا  کنطنقی  الف  هتمحر …  ببیباش 

تلاس امبر  و   … ) هکرابملا هیولعلا  تارقفلا  هذه  حرـش  یف  بردلا  انل  رینی  ام  ءاعدلا  ثحبم  یف  انم  مدقت  دق  .لمالا و  ءاطعل  لزجا  و 
.هتیتوا ول  کنید  كاله  هیف  هتبلط  دق  رما  برلف  .کل  ریخ  امل  کنع  فرـص  وا  الجآ ، وا  الجاع  هنم  اریخ  تیتوا  هاتوت و  الف  یـشلا ء 

هاتوی الف  ارما  ناسنالا  بلط  امبر  معن  هل ) یقبت  کل و ال  یقبی  لاملاف ال  هلاب ، کنع و  یفنی  هلامج و  کل  یقبی  امیف  کتلاسم  نکتلف 
رش وه  ائیش و  اوبحت  نا  یسعف  هتداعس  نارـسخ  هنید و  عایـض  كاذ  هبطب  نوکی  دق  نکل  ماهوالا و  رطاوخلا و  نونظلا و  اهدنع  نظ  و 

هنکل بولطملا و  رمالا  اذـه  یف  ققحتت  هتداعـس  نا  روصتی  دـق  هروصقل  ناسنالا  ناـف  مکل ، ریخ  وه  ائیـش و  اوهرکت  نا  یـسع  مکل و 
امم لیلجلا  میظعلاب و  متهیو  اهرابک  رومالا و  یلاعم  بلطی  نا  یلا  ناسنالا  اذـه  هجوی  مامالا  نا  مث  .هیف  نوکی  دـق  هءاقـش  نا  لـهجی 

یقبی ناسنالا  اذه  ناسنالا و ال  اذهل  یقبی  نل  يذلا  لاملا  بلط  یف  همه  لک  لعجی  هللا و ال  اضر  هبـسکی  نیرادلا و  هداعـس  هل  ققحی 
.هل
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یناغماد

يزاریش مراکم 

،َو َکَیِطُْعِیل َُهلَأْسَت  ْنَأ  َكَرَمَأ  ،َو  َِهباَـجِْإلِاب َکـَل  َلَّفَکَت  ِءاَعُّدـلا ، ِیف  َکـَل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
َنِم َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی  َْمل  ،َو  ِْهَیلِإ ََکل  ُعَفْـشَی  ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْمل  ،َو  ُْهنَع َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَـعْجَی  َْمل  ،َو  َکَـمَحْرَِیل ُهَمِحْرَتْسَت 

،َو َِهباَنِْإلا ِلُوبَق  ِیف  َْکیَلَع  ْدِّدَُـشی  َْمل  ،َو  َیلْوَأ َِکب  ُهَحیِـضَْفلا  ُْثیَح  َکْحَـضْفَی  َْمل  ،َو  َِهباَنِْإلِاب َكْرِّیَُعی  َْمل  ،َو  ِهَمْقِّنلِاب َْکلِجاَُعی  َْمل  ،َو  َِهبْوَّتلا
َکَتَنَـسَح َبَسَح  ،َو  ًهَدِحاَو َکَتَئِّیَـس  َبَسَح  ،َو  ًهَنَـسَح ِْبنَّذـلا  ِنَع  َکَعوُُزن  َلَعَج  َْلب  ، ِهَمْحَّرلا َنِم  َکِْسیُْؤی  َْمل  ِهَمیِرَْجلِاب َو  َکِْشقاَُنی  َْمل 

ُهَْتثَْثبَأ َو  َِکتَجاَِحب ، ِْهَیلِإ  َْتیَْضفَأَف  ، َكاَوَْجن َِملَع  ُهَْتیَجاَن  اَذِإ  ،َو  َكاَِدن َعِمَس  ُهَْتیَداَن  اَذِإَف  ِباَتِْعتْسِالا ، َبَاب  ،َو  ِباَتَْملا َبَاب  ََکل  َحَتَف  ،َو  ًارْشَع
یَلَع ُرِدـْقَی  َال  اَـم  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَـس  ،َو  َكِرُومُأ یَلَع  ُهَْتنَعَتْـسا  ،َو  َکـَبوُرُک ُهَتْفَـشْکَتْسا  ، َکَـموُمُه ِْهَیلِإ  َتْوَکَـش  ،َو  َکِـسْفَن َتاَذ 

یَتَمَف ، ِِهَتلَأْسَم ْنِم  ِهِیف  ََکل  َنِذَأ  اَِمب  ِِهِنئاَزَخ  َحِیتاَفَم  َْکیَدَی  ِیف  َلَعَج  َُّمث.ِقاَزْرَْألا  ِهَعَـس  ، ِناَدـْبَْألا ِهَّحِـص  ،َو  ِراَمْعَْألا ِهَداَیِز  ْنِم  ، ُهُْریَغ ِِهئاَطْعِإ 
اَمَّبُر ،َو  ِهَّیِّنلا ِرْدَـق  یَلَع  َهَّیِطَْعلا  َّنِإَـف  ، ِِهَتباَـجِإ ُءاَْـطبِإ  َکَّنَطِّنَُقی  اَـلَف  ، ِِهتَمْحَر َبِیبآَـش  َتْرَطْمَتْـسا  ،َو  ِِهتَمِْعن َباَْوبَأ  ِءاَعُّدـلِاب  َتْحَتْفَتْـسا  َْتئِش 

ُْهنِم ًاْریَخ  َتِیتوُأ  ،َو  ُهاَتُْؤت اَلَف  َءْیَّشلا  َْتلَأَـس  اَـمَّبُر  َو.ِلـِمْآلا  ِءاَـطَِعل  َلَزْجَأ  َو  ِلـِئاَّسلا ، ِرْجَأـِل  َمَظْعَأ  َکـِلَذ  َنوُکَِیل  ، َُهباَـجِْإلا َکـْنَع  ْتَرِّخُأ 
ََکل یَْقبَی  اَمِیف  َُکَتلَأْسَم  ْنُکَْتلَف  ، ُهَتِیتوُأ َْول  َِکنیِد  ُكاَلَه  ِهِیف  ُهَْتبَلَط  ْدَـق  ٍْرمَأ  َّبُرَلَف  ، ََکل ٌْریَخ  َوُه  اَِمل  َْکنَع  َفِرُـص  ْوَأ  ، ًالِجآ ْوَأ  ًـالِجاَع 

.َهل یَْقبَت  َال  ََکل َو  یَْقبَی  َال  ُلاَْملاَف  ُُهلَابَو ؛ َْکنَع  یَْفُنی  ،َو  ُُهلاَمَج

همجرت

ِتباجا تسا و  هداد  ار  تساوخرد  اعد و  هزاجا  وت  هب  ، تسوا تسد  رد  نیمز  اه و  نامـسآ  ياه  جنگ  هک  سک  نآ  نادب  مدـنزرف )! )
لماش ار  شتمحر  ات  ینک  تمحر  تساوخرد  وا  زا  دـنک و  تیاطع  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدرک  رما  وت  هب  ، تسا هدومن  نیمـضت  ار  نآ 

یعیفـش هب  هک  هتخاسن  روبجم  ار  وت  دوش و  وت  باجح  وا  ربارب  رد  هک  هدادن  رارق  یـسک  شدوخ  وت و  نایم  دـنوادخ.دنادرگ  وت  لاح 
(. تسا هدوشگ  وت  يور  هب  ار  نآ  ياهرد  و   ) هدشن عنام  هبوت  زا  ار  وت  يوش  يدب  بکترم  هک  یتروص  رد  دنوادخ  يرب و  هانپ 

هباـنا هبوت و  ببـس  هب  ار  وت  زگره  هتخادـنا ) ریخأـت  هب  ینک  هبوت  تسا  نکمم  هکنیا  بجوم  هب  ار  نآ  و   ) هدرکن لـیجعت  وـت  رفیک  رد 
هک اجنآ  رد  یتح  و  دـنهد ) یم  رارق  شنزرـس  تمالم و  رابگر  ریز  ار  ناراک  هبوت  ناـیوج  ماـقتنا  هک  هنوگ  نآ   ) دـنک یمن  شنزرس 

هرابرد يرگاشفا  يزاس و  اوسر  هب  مادـقا  ًاروف  تشذـگ  یب  نارظن  گنت  هک  هنوگ  نآ   ) هتخاـسن اوسر  ار  وت  تسوت  راوازـس  ییاوسر 
ِمیارج هبساحم  رد  و  تسا ) رکف  هاتوک  دارفا  لومعم  هک  هنوگ  نآ   ) تسا هتفرگن  تخـس  وت  رب  هبوت  لوبق  رد  و  دننک ) یم  ناراکاطخ 

(. تسا هتشذگ  نآ  زا  یناسآ  هب  هکلب   ) هدرکن یفاکشوم  تقد و  وت 

هداد رارق  هنـسح  ار  هانگ  زا  وت  تشگزاب  هکلب  دشاب ) گرزب  نیگنـس و  وت  هانگ  دنچ  ره   ) هتخاسن سویأم  شتمحر  زا  ار  وت  هاگ  چیه 
تشگزاـب و هبوـت و  ِرد  دـنک و  یم  باـسح  ربارب  هد  ار  تا  هنـسح  دراد و  یم  بوـسحم  یکی  ار  وـت  هاـنگ  هکنیا ) رت  مـهم  نآ  زا  (و 

اوجن وا  اب  هاگ  ره  دونش و  یم  ار  وت  يادن  ینک  ادن  ار  وا  نامز  ره  هک  يا  هنوگ  هب  هتـشاد  هگن  زاب  تیور  هب  هشیمه )  ) ار یهاوخرذع 
مغ و ، یهد یم  ناشن  ار  دوخ  وا  هاگـشیپ  رد  یتسه  هک  نانچ  نآ  يرب و  یم  شیوس  هب  ار  تتجاـح  نیارباـنب  ، دـناد یم  ار  نآ  ییاـمن 

تناعتـسا وا  زا  تیاهراک  رد  ،و  یهاوخ یم  وا  زا  ار  دوخ  جنر  درد و  تالکـشم و  لح  يراذگ و  یم  نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  هودـنا 
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زا یناوت  یم  ، ییوج یم 

.يزور تعسو  نت و  یتمالس  ، رمع ینوزف  دننام  تسین  نآ  ياطعا  هب  رداق  یسک  وا  زج  هک  یهاوخب  ار  ییاهزیچ  شتمحر  نیازخ 

ره سپ  تسا  هداد  رارق  وت  تسد  رد  ، هدرک اطع  وا  زا  تساوخرد  هرابرد  وت  هب  هک  يا  هزاجا  اب  ار  شنیازخ  ياهدیلک  دنوادخ  سپس 
يروآ و دورف  ار  وا  تمحر  ناراب  ییاشگب و  ار  راگدرورپ  تمعن  ياـهرد  اـعد  هلیـسو  هب  یناوت  یم  یـشاب  هتـشاد  يا  هتـساوخ  هاـگ 

تباجا هک  دوش  یم  هاگ  ؛ تسا ناگدنب )  ) ّتین هزادـنا  هب  راگدرورپ  شـشخب  اریز  ، دـنک سویأم  ار  وت  اعد  تباجا  ریخأت  دـیابن  زگره 
ار يزیچ  دوش  یم  هاگ  دنک و  رت  نوزف  ار  نادنموزرآ  ياطع  ددرگ و  رتشیب  هدننک  تساوخرد  شاداپ  رجا و  ات  دتفا  یم  ریخأت  هب  اعد 
هب ار  نآ  ای  دـش  دـهاوخ  هداد  وت  هب  تدـم  زارد  ای  تدـم  هاتوک  رد  نآ  زا  رتهب  هک  یلاح  رد  دـهد  یمن  وت  هب  یهاوخ و  یم  ادـخ  زا 

.دنک یم  لیدبت  تسا  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  هک  يزیچ 

رتهب يزیچ  دراد و  یم  غیرد  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ  و   ) تسوت نید  كاله  هیام  یـسرب  نآ  هب  رگا  هک  یهاوخ  یم  ادـخ  زا  يزیچ  هاگ 
زا شییدب  لابو و  دنامب و  یقاب  وت  يارب  شییابیز  لامج و  هک  دشاب  يزیچ  هشیمه  ادخ  زا  وت  ياضاقت  دیاب  نیاربانب  دهد ) یم  نآ  زا 

! دنام یهاوخن  یقاب  نآ  يارب  زین  وت  دنام و  یمن  یقاب  وت  يارب  لام  تسین ) هنوگ  نیا  ایند  لام  نادب   ) دورب وت 

تسا هدوشگ  وت  يور  هب  اعد  هبوت و  ياهرد  ریسفت : حرش و 

تسا هدوشگ  وت  يور  هب  اعد  هبوت و  ياهرد 

دور یم  اعد  هلأسم  غارس  هب  تسخن  : دیامرف یم  هراشا  مهم  عوضوم  دنچ  هب  شرون  رپ  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تـسد رد  نیمز  اه و  نامـسآ  ياـه  جـنگ  هک  سک  نآ  نادـب  مدـنزرف ) :») دـیامرف یم  تسا  تیمها  رپ  زاـس و  تشونرـس  رایـسب  هک 

هدومن نیمضت  ار  نآ  ِتباجا  هداد و  ار  تساوخرد  اعد و  هزاجا  وت  هب  ، تسوا

َو ( ؛» دـنادرگ وت  لاح  لماش  ار  شتمحر  ات  ینک  تمحر  تساوخرد  وا  زا  دـنک و  تیاطع  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدرک  رما  وت  هب  ، تسا
، َکَـیِطُْعِیل َُهلَأْـسَت  ْنَأ  َكَرَمَأ  ،َو  َِهباَـجِْإلِاب َکـَل  َلَّفَکَت  ،َو  ِءاَعُّدـلا ِیف  َکـَل  َنِذَأ  ْدَـق  ِضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  ْمَـلْعا 

(. َکَمَحْرَِیل ُهَمِحْرَتْسَت 

یم اضاقت  یسک  زا  : دیوگ یم  تسخن  : تسا هدومرف  هراشا  یتاکن  هب  ندرک  اعد  هب  قیوشت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، هلمج دنچ  نیا  رد 
نامـسآ ياه  هنیجنگ  مامت  هلمج  کی  رد  اه و  يزور  اه و  تمعن  بهاوم و  نامـسآ و  نیمز و  تسوا  راـیتخا  رد  زیچ  همه  هک  ینک 

.تسا کیدزن  رایسب  تباجا  هب  نیقی  هب  وا  زا  تساوخرد  نیاربانب  ؛ نیمز اه و 

تمحرم فطل و  تیاهن  نیا  ینک و  اعد  يور و  شهاگرد  هب  ات  هدرک  توعد  عقاو  رد  هداد و  هزاجا  وت  هب  : دیامرف یم  مود  هلمج  رد 
ْمُِکب اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  نوچمه «: یتایآ  هب  هراشا.دینک  تساوخرد  دییایب و  : دیوگب دناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  نادنمزاین  یسک  هک  تسا 

.دراد نآ  دننام  و  .{ هیآ 77 ، ناقرف ( . 1  « } ْمُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر 

(2  « } ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعُْدا  دننام « یتایآ  هب  هراشا  هک  دنک  باجتسم  ار  امـش  ياعد  هک  هدرک  نیمـضت  وا  : دیامرف یم  موس  هلمج  رد 
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.تسا نآ  لاثما  و  .{ هیآ 60 ، رفاغ .

بلط دـینک و  تساوـخرد  وا  زا  هک  تسا  هدرک  رما  امـش  هب  : دـیوگ یم  درب و  یم  رتارف  هزاـجا  نذا و  زا  ار  بلطم  مراـهچ  هـلمج  رد 
.دراد هراشا   «. ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهّللا  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  َهّللا  اُولَئْس  َو  ریظن «: یتایآ  هب  نیا  دنک و  اطع  ار  امش  هتـساوخ  ات  دییامن  تمحر 

.{ هیآ 32 ، ءاسن ( . 3}

هتخاسن روبجم  ار  وت  دوش و  وت  باجح  وا  ربارب  رد  هک  هدادن  رارق  ار  یـسک  شدوخ  وت و  نایم  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  مجنپ  هلمج  رد 
(. ِْهَیلِإ ََکل  ُعَفْشَی  ْنَم  َیلِإ  َْکئِْجُلی  َْمل  ،َو  ُْهنَع َُکبُجْحَی  ْنَم  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَعْجَی  َْمل  َو  ( ؛» يرب هانپ  یعیفش  هب  هک 

همه هک  هنوگ  نامه  ، دننک ادیپ  دوخ  راگدرورپ  اب  میقتـسم  هطبار  دـنناوت  یم  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  مالـسا  ساسا  هکنیا  هب  هراشا 
چیه هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد  میقتـسم  باطخ  ناشراگدرورپ  اب  ، دـمح هروس  رد  ًاصوصخم  ، نایاپ اـت  زاـغآ  زا  دوخ  ياـهزامن  رد  زور 
همه رب  ار  ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  هار  مالـسا  هک  نیملـسم  مالـسا و  يارب  تسا  یگرزب  راختفا  نیا.تسین  وا  اهنآ و  نایم  يا  هطـساو 

.دنک یم  دای  « انبر » ریبعت اب  ار  دنوادخ  هک  یتایآ  هژیو  هب  تسا  نآ  رب  هاوگ  دهاش و  ، دیجم نآرق  ِياج  ياج  هدوشگ و 

یمن اور  ار  ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  هاگ  دـنناد و  یم  هطـساو  ار  دوخ  خیـش  دـشرم و  ریپ و  هک  هلطاـب  بهاذـم  زا  یـضعب  فـالخ  رب 
.دنرادنپ

یتح مالسلا و  هیلع  موصعم  ماما  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  - مالسا رد  تعافش  هلأسم  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
یم ترخآ  ایند و  رد  ناعیفش  تعافش  رب  تلالد  رایسب  تایاور  ناوارف و  تایآ  تسا و  هدش  دراو  - لمعلا حلاص  نانمؤم  ناگتـشرف و 

؟ درادن تافانم  میقتسم  طابترا  يرارقرب  اب  تعافش  ایآ  ، دنک

: دوش یم  نشور  هتکن  ود  هب  هّجوت  اب  لاؤس  نیا  خساپ 

نآ زا  زور  بش و  ناناملـسم  تسا و  ظوفحم  دوخ  ياج  رد  ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  هکلب  ، تسین میقتـسم  طابترا  یفن  رب  یلیلد  : الوا
تمحر يوس  هب  هار  ود  دنراد و  رارق  مه  رانک  رد  ود  ره  رگید  ریبعت  هب  تسا و  تباث  دوخ  ياج  رد  مه  تعافش  دننک و  یم  هدافتسا 

.دندنوادخ

مرکا ربمغیپ  ناماد  هب  تسد  هک  یسک  نیاربانب  ، تسا ادخ  نذا  هب  زین  تعافـش  هک  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ررکم  نآرق  تایآ  رد  : ایناث
هب تعافـش  نذا  هک  دهاوخب  ادـخ  زا  نآ  رانک  رد  دـیاب  دـنز  یم  تعافـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسادخ اب  میقتسم  طابترا  زین  نآ  لمکم  سپ  ، دهدب اهنآ 

هدولآ ردقنآ  نم  ای  تسا  هدیچیپ  مهم و  يردق  هب  تجاح  هاگ  یلو  مهاوخ  یم  ادخ  زا  ًامیقتسم  ار  شیوخ  جیاوح  نم  رگید  نایب  هب 
هب منک  یم  ساسحا  هک  مراک  هنگ  و 

نذا هب  هک  موش  یم  يدنموربآ  گرزب و  صخـش  ناماد  هب  تسد  هک  تساجنیا  رد.مرادن  ار  دوخ  هتـساوخ  هب  ندیـسر  قیفوت  ییاهنت 
دندرک ساـسحا  دوـخ  ردارب  هراـبرد  تیاـنج  همه  نآ  زا  دـعب  فـسوی  ناردارب  ًـالثم  ؛ دـنک تعافـش  نم  يارب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هـّللا 
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اَنابَأ ای  دـنتفگ «: دـندش و  ردـپ  نماد  هب  تسد  اذـل  ؛ دـنهاوخب ار  دوخ  وفع  امیقتـسم  دـنناوت  یمن  هک  تسا  میظع  يردـق  هب  ناشهانگ 
.{ هیآ 97 ، فسوی ( . 1  «. } َنِیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا 

هنگ هب  ار  یهلا  فطل  انعم  رپ  ایوگ و  رایـسب  یتاریبعت  اب  دزادرپ و  یم  هبوت  هلأسم  غارـس  هب  اعد  هلأسم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.دزرو یم  دیکأت  نآ  رب  هلمج  تشه  رد  دهد و  یم  حرش  راک  هبوت  ناراک 

َْمل َو  ( ؛») تسا هدوشگ  وـت  يور  هب  ار  نآ  ياـهرد  و   ) هدـشن عناـم  هبوـت  زا  ار  وـت  يوـش  يدـب  بکترم  هک  یتروـص  رد  دـنوادخ  .» 1
(. َِهبْوَّتلا َنِم  َتْأَسَأ  ْنِإ  َکْعَنْمَی 

(. ِهَمْقِّنلِاب َْکلِجاَُعی  َْمل  َو  ( ؛») هتخادنا ریخأت  هب  ینک  هبوت  تسا  نکمم  هکنیا  بجوم  هب  ار  نآ  و   ) هدرکن لیجعت  وت  رفیک  رد  .» 2

شنزرـس تمالم و  رابگر  ریز  ار  ناراک  هبوت  نایوج  ماقتنا  هک  هنوگ  نآ   ) دـنک یمن  شنزرـس  هباـنا  هبوت و  ببـس  هب  ار  وت  زگره  .» 3
(. َِهباَنِْإلِاب َكْرِّیَُعی  َْمل  َو  ( ؛») دنهد یم  رارق 

يزاس اوسر  هب  مادقا  اروف  تشذـگ  یب  نارظن  گنت  هک  هنوگ  نآ   ) هتخاسن اوسر  ار  وت  تسوت  راوازـس  ییاوسر  هک  اجنآ  رد  یتح  .» 4
(. َیلْوَأ َِکب  ُهَحیِضَْفلا  ُْثیَح  َکْحَضْفَی  َْمل  َو  ( ؛») دننک یم  ناراکاطخ  هرابرد  يرگاشفا  و 

(. َِهباَنِْإلا ِلُوبَق  ِیف  َْکیَلَع  ْدِّدَُشی  َْمل  َو  ( ؛») تسا رظن  هاتوک  دارفا  لومعم  هک  هنوگ  نآ   ) تسا هتفرگن  تخس  وت  رب  هبوت  لوبق  رد  و  .» 5

زا « کشقانی مل  ( .» 2  } َکِْشقاَُنی َْمل  َو  ( ؛») تسا هتـشذگ  نآ  زا  یناـسآ  هب  هکلب   ) هدرکن یفاکـش  وم  تقد و  وت  ِمیارج  هبـساحم  رد  .» 6
.دوش یم  هتفگ  هشقانم  ، قیقد هثحابم  هرظاـنم و  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  باـسح  رد  يریگ  تخـس  تقد و  ياـنعم  هب  « هشقاـنم » هشیر

(. ِهَمیِرَْجلِاب {

زا و   ) هداد رارق  هنـسح  ار  هانگ  زا  وت  تشگزاب  هکلب  دشاب ) گرزب  نیگنـس و  وت  هانگ  دنچ  ره   ) هتخاسن سویأم  شتمحر  زا  ار  وت  .» 7
َْلب ، ِهَمْحَّرلا َنِم  َکِْـسیُْؤی  َْمل  َو  ( ؛» دـنک یم  باـسح  ربارب  هد  ار  تا  هنـسح  دراد و  یم  بوسحم  یکی  ار  وـت  هاـنگ  هکنیا ) رت  مهم  نآ 

تلاح گرم  هب  کـیدزن  تاـظحل  رد  ناـسنا  تلاـح  هب  ور  نیا  زا  تسا  يزیچ  زا  ندـش  ادـج  ياـنعم  هب  « عوزن ( .» 1  } َکَعوُُزن َلَعَج 
(. ًارْشَع َکَتَنَسَح  َبَسَح  ،َو  ًهَدِحاَو َکَتَئِّیَس  َبَسَح  ،َو  ًهَنَسَح ِْبنَّذلا  ِنَع   { .تسا مسج  زا  حور  ییادج  هظحل  اریز  دوش  یم  هتفگ  « عزن »

(2 (. } ِباَتِْعتْـسِالا َبَاب  ،َو  ِباَتَْملا َبَاب  ََکل  َحَـتَف  َو  ( ؛» هتـشاد هگن  زاـب  تیور  هب  هشیمه )  ) ار یهاوخرذـع  تشگزاـب و  هبوت و  ِرد  .» 8
 { .دش ریسفت  همان  ّتیصو  نیمه  زا  مهدجه  زارف  رد  « باتعتسالا .»

وگزاـب نآ  هنیمز  رد  ار  یهلا  تاـیانع  فاـطلا و  هبوت و  راـثآ  هبوت و  هک  تسا  نآرق  فلتخم  تاـیآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  تاریبعت  نیا 
.دنک یم 

ات ، دـیدرگزاب ادـخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم  يا  و  ؛»  َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  دـیامرف «: یم  اـج  کـی  رد 
.{ هیآ 31 ، رون ( . 3 «. } دیوش راگتسر 
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هبوت هک  تسا  یـسک  وا  ؛»  ِتائِّیَّسلا ِنَع  اوُفْعَی  ِهِدابِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  دیامرف «: یم  هبوت  یلوبق  دروم  رد  رگید  ياج  رد  و 
.{ هیآ 25 ، يروش ( . 4 «. } دشخب یم  ار  اه  يدب  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار 

تراگدرورپ و  ؛»  َباذَْعلا ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَـسَک  اِمب  ْمُهُذِخاُؤی  َْول  ِهَمْحَّرلا  وُذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَر  َو  دیامرف «: یم  تبوقع  لیجعت  مدع  دروم  رد 
یم اهنآ  يارب  رتدوز  هچ  ره  ار  باذع  دـنک  تازاجم  ناشلامعا  ببـس  هب  ار  نانآ  تساوخ  یم  رگا  ؛ تسا تمحر  ياراد  هدـنزرمآ و 

.{ 58، هیآ فهک  ( . 5 «. } داتسرف

ْمِهِـسُْفنَأ ال یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  دیوگ «: یم  شربمایپ  هب  ّتبحم  فطل و  زا  ّولمم  یترابع  اب  تمحر  زا  سأی  مدع  هرابرد 
دیا هدرک  متس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  ؛ » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 
هیآ ، رمز ( . 1 «. } تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  رایـسب  وا  اریز  ، دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  دـنوادخ  هک  دـیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا 

.{ 53

رگم ؛ » ٍتانَسَح ْمِِهتائِّیَس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  ّالِإ  دیامرف «: یم  تانسح  هب  تائیس  لیدبت  دروم  رد 
(2 «. } دـنک یم  لّدـبم  تانـسح  هب  ار  ناـنآ  تائیـس  دـنوادخ  دـنهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنروآ و  ناـمیا  دـننک و  هبوت  هک  یناـسک 

.{ هیآ 70 ، ناقرف .

: دیامرف یم  ربارب  هد  هب  اه  یبوخ  تبث  شدوخ و  هزادنا  هب  تائیس  تبث  هرابرد 

هد ، دروآ اج  هب  یکین  راک  سک  ره  ؛»  َنوُمَلُْظی ْمُه ال  اهَْلثِم َو  ّالِإ  يزُْجی  الَف  ِهَئِّیَّسلاـِب  َءاـج  ْنَم  اـِهلاْثمَأ َو  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  » 
(3 «. } دـش دـهاوخن  اهنآ  رب  یمتـس  ؛و  دـید دـهاوخن  رفیک  ، نآ دـننام  هب  زج  ، دـهد ماجنا  يدـب  راک  سک  ره  ،و  دراد شاداپ  نآ  ربارب 

.{ هیآ 160 ، ماعنا .

رگا دنرمـش و  یم  لّوا  هاگلزنم  ار  نآ  هّللا  یلا  ریـسم  ناکلاس  ، لـیلد نیمه  هب  تسا و  قح  هار  ندومیپ  يارب  ماـگ  نیلوا  هبوت  نیقی  هب 
تمحر وفع و  ياـضاقت  ، اـعد ؛ تساـعد یعوـن  زین  هبوـت  هک  تسا  نآ  يارب  هدـش  رکذ  اـعد  لاـبند  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  رد 

راـنک لد  مـشچ  ربارب  زا  تیـصعم  ِباـجح  ددرگن و  وشتـسش  هاـنگ  راـبغ  زا  لد  حور و  دوـشن و  هتــشادرب  ماـگ  نـیا  اـت  تسادـخ و 
.تسا نکمم  ریغ  ای  لکشم  هار  نیا  ندومیپ  ، دورن

تاجانم رد  هلمج  زا  ؛ دوش یم  هدـید  هراب  نیا  رد  یفیطل  تاریبعت  دایز و  تاراشا  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  اـهاعد و  رد 
ياه تاجانم  زا  تاجانم  نیتسخن   ) نیبئات

ََهبْوَّتلا ُهَْتیَّمَـس  َكِْوفَع  َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ  یهلإ  :» میناوخ یم  مالـسلا ) مهیلع  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  هناـگ  هدزناـپ 
وفع و يوس  هب  يرد  هک  یتسه  نامه  وت  نم  دوبعم  ؛ هِْحتَف َدـَْعب  ِباَْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  اَـمَف  « ًاـحوُصَن ًَهبْوَت  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  :» َْتلُقَف
هب دـینک و  هبوت  یگمه  : یتفگ و  يداد ) ماع  نذا  سپـس   ) يا هداهن  هبوت  ار  نآ  ماـن  يا و  هدوشگ  تناگدـنب  يور  هب  تدوخ  تمحر 
هچ دـنوش  یم  لفاغ  تمحر  باب  نیا  رب  دورو  زا  هک  یناسک  سپ  اه  یـصلاخان  هنوگره  زا  صلاـخ  يا  هبوت  دـیدرگزاب  ادـخ  يوس 

«. دنراد يرذع 
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زا دعب  یکی  ریسم  نیا  ياه  هاگلزنم  زا  هتفرگ و  ار  شناوج  دنزرف  تسد  ، هبرجت رپ  هاگآ و  ییامنهار  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يرآ 
.ددرگ لصاو  یهلا  برق  راوج  هب  ات  دهد  یم  روبع  يرگید 

یم توعد  وا  زا  تجاح  ياضاقت  دـنوادخ و  اب  زاین  زار و  تاجانم و  هب  ار  شدـنزرف  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
هب ار  تتجاح  نیاربانب  ، دناد یم  ار  نآ  ییامن  اوجن  وا  اب  نامز  ره  دونـش و  یم  ار  وت  يادن  ینک  ادن  ار  وا  هاگ  ره  :» دیامرف یم  دـنک و 

يراذـگ و یم  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  هودـنا  مغ و  یهد و  یم  ناـشن  ار  دوخ  وا  هاگـشیپ  رد  ، یتسه هک  ناـنچ  نآ  يرب و  یم  شیوس 
اَذِإ َو  َكاَِدن ، َعِمَـس  ُهَْتیَداَن  اَذِإَف  ( ؛» ییوج یم  تناعتـسا  وا  زا  تیاهراک  رد  یهاوخ و  یم  وا  زا  ار  دوخ  جنر  درد و  تالکـشم و  لح 

ياضف رد  ییوگ  ؛ تسا يزیچ  هب  لوصو  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  « اضف »و« ءاضفا » هشیر زا  « تضفا ( .» 1  } َْتیَْضفَأَف ، َكاَوَْجن َِملَع  ُهَْتیَجاَن 
اـشفا يانعم  هب  اجنیا  هدش و  هتفرگ  نتخاس  هدنکارپ  يانعم  هب  « َّثب » هشیر زا  « هتثثبا ( .» 2  } ُهَْتثَْثبَأ ،َو  َِکتَجاَِحب ِْهَیلِإ   { .تسا هدـش  دراو  وا 

(. َكِرُومُأ یَلَع  ُهَْتنَعَتْسا  ،َو  ََکبوُرُک ُهَتْفَشْکَتْسا  ،َو  َکَموُمُه ِْهَیلِإ  َتْوَکَش  ،َو  َکِسْفَن َتاَذ   { .تسا ندومن  رهاظ  ندرک و 

هاوخب و وا  زا  ار  تتجاح  : دیامرف یم  دزومآ و  یم  شدنزرف  هب  ار  ادخ  اب  تاجانم  هار  دوخ  مالک  زا  تمسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مغ اشگب و  وا  يارب  ار  تلد  هرفس 

نیا.هاوخب يرای  وا  زا  اهراک  مامت  رد  بلطب و  وا  زا  ار  تیاـه  جـنر  درد و  ندرک  فرطرب  نک و  وگزاـب  وا  هب  ار  دوخ  ياـه  هودـنا  و 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  قوف  هاتوک  تارابع  رد  هک  تسادخ  اب  ناگدنب  تاجانم  ياهروحم  هتکن  جنپ 

درمـش و یمرب  ، درک بلط  شهاگرد  زا  دیاب  هک  ار  یمهم  ياه  تمعن  دنوادخ و  زا  تساوخرد  یگنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
، رمع ینوزف  دـننام  ؛ تسین نآ  ياطعا  هب  رداـق  یـسک  وا  زج  هک  یهاوخب  ار  ییاـهزیچ  شتمحر  نیازخ  زا  یناوت  یم  وت  :» دـیامرف یم 

ِهَعَـس ،َو  ِناَدـْبَْألا ِهَّحِـص  ،َو  ِراَمْعَْألا ِهَداَیِز  ْنِم  ، ُهُْریَغ ِِهئاَطْعِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َال  اَم  ِِهتَمْحَر  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ُهَْتلَأَس  َو  ( ؛» يزور تعـسو  نت و  یتمالس 
(. ِقاَزْرَْألا

وا زج  سک  چـیه  راـیتخا  رد  هک  دراد  شتمحر  هنازخ  رد  یبـهاوم  دـنوادخ  دـیامرف  یم  هـکنآ  زا  سپ  اـجنیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
: دنک یم  هراشا  تبهوم  هس  هب  ، تسین

.دزاس مهارف  يرت  نوزفا  تانسح  دنک و  رتشیب  يزاسدوخ  نآ  رد  دناوتب  ناسنا  هک  ینالوط  رمع  .1

.تشاد دهاوخن  يا  هرمث  ادخ  زا  يرود  هاگ  جنر و  درد و  زج  رمع  يدایز  نآ  نودب  هک  یتسردنت  یتمالس و  .2

تلاـفک ، محر هلـص  دـننام  یتانـسح  ؛ تسین تانـسح  زا  يرایـسب  ماـجنا  رب  رداـق  یلاـم  تاـناکما  نودـب  ناـسنا  اریز  ، ناوارف يزور  .3
.نامیااب دارفا  تفایض  تیب و  لها  مالسا و  مولع  رشن  ، ریخ ياهانب  نتخاس  نادنمزاین ، هب  کمک  ، ماتیا

هتفرگ هملک  عیـسو  يانعم  هب  قزر  يانعم  رگا  اما  مینک ؛ ریـسفت  يدام  قازرا  ياـنعم  هب  اـهنت  ار  قازرا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هّتبلا 
.ددرگ یم  رت  نشور  بلطم  ، دوش نآ  دننام  ینامسج و  يورین  یعامتجا و  ذوفن  تردق و  اه ، شناد  مولع و  لماش  هک  دوش 

روما هک  دراد  طابترا  ناسنا  دوخ  شـشوک  شالت و  هب  يدراوم  رد  يزور  تعـسو  ندـب و  تحـص  رمع و  ندـش  ینـالوط  کـش  یب 
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زا دنک و  تیاعر  ار  یتشادهب 

هب هتـسب  اهنت  ، لماک یلک و  روط  هب  یلو.دـیامن  رت  شیب  شـشوک  شالت و  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  دزیهرپب و  راب  ناـیز  لـماوع 
مالسلا هیلع  ماما  هک  يریبعت  هب  تسا و  ناهنپ  هدیـشوپ و  ام  مشچ  زا  دراد و  یم  ررقم  دناد و  یم  وا  هک  یلماوع  تسا و  یهلا  تیـشم 

.تسین نآ  رب  رداق  یسک  وا  زج  هک  تسا  یهلا  تمحر  نیازخ  زا  : هدومرف

ِینَقَلَخ يِذَّلَا  دـیامرف «: یم  وا  لوق  زا  هدرک و  هراشا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ياـه  تساوخرد  دروم  رد  عوضوم  نیا  هب  زین  دـیجم  نآرق 
،و دیرفآ ارم  هک  یـسک  نامه  ؛»  ِنِییُْحی َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلا  َو  ِنیِفْـشَی * َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو  ِنیِقْـسَی * ِینُمِعُْطی َو  َوُه  يِذَّلا  َو  ِنیِدـْهَی * َوُهَف 

یسک ،و  دهد یم  افـش  ارم  موش  رامیب  هک  یماگنه  ،و  دیامن یم  باریـس  دهد و  یم  اذغ  ارم  هک  یـسک  ،و  دنک یم  مییامنهار  هتـسویپ 
.{ هیآ 81-78 ، ءارعش ( . 1 «. } دنک یم  هدنز  سپس  دناریم و  یم  ارم  هک 

هس نیا  ار  یلصا  ناکرا  کش  یب  یلو  ؛ تسین يزور  تعسو  ندب و  تحص  رمع و  يدایز  هب  رـصحنم  یهلا  بهاوم  هک  تسا  نشور 
.دریگ یم  ماجنا  رما  هس  نیا  وترپ  رد  ریخ  ياهراک  هدمع  اریز  ، دهد یم  لیکشت  زیچ 

هب هک  يا  هزاجا  اب  ار  شنیازخ  ياهدیلک  دنوادخ  سپـس  :» دیامرف یم  نینچ  ، تمحر نیازخ  نیا  ياهدـیلک  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ْنِم ِهِیف  َکـَل  َنِذَأ  اَِـمب  ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم  َْکیَدَـی  ِیف  َلَـعَج  َُّمث  ( ؛» تسا هداد  رارق  وت  تسد  رد  ، هدرک اـطع  وا  زا  تساوخرد  هراـبرد  وت 

(. ِِهَتلَأْسَم

یب نیازخ  زا  يدـنم  هرهب  اه و  هتـساوخ  هب  لـین  رد  یقیمع  رثا  ، دـنوادخ هاگـشیپ  زا  تلئـسم  اـعد و  هک  دوش  یم  نشور  ریبعت  نیا  زا 
.دزاس یم  نشور  شیپ  زا  شیب  ار  اعد  شقن  دراد و  راگدرورپ  نایاپ 

اعد هب  لسوتم  تسا  جراخ  وا  ناوت  زا  هچنآ  يارب  دریگ و  راک  هب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  ، شطیارـش اب  اـعد  هتبلا 
.ددرگ

ناراب ییاشگب و  ار  راگدرورپ  تمعن  ياهرد  اعد  هلیسو  هب  یناوت  یم  یشاب  هتـشاد  يا  هتـساوخ  هاگ  ره  سپ  :» دریگ یم  هجیتن  سپس 
رب « بوبؤش » عمج « بیبآش ( .» 1  } َبِیبآَـش َتْرَطْمَتْـسا  ،َو  ِِهتَمِْعن َباَوـْبَأ  ِءاَعُّدـلِاب  َتْحَتْفَتْـسا  َْتئِـش  یَتَـمَف  ( ؛» يروآ دورف  ار  وا  تـمحر 

(. ِِهتَمْحَر  { .دیآ یم  تدش  هنوگ  ره  يانعم  هب  هاگ  تسا و  دنت  شراب  رابگر و  يانعم  هب  « لولهب » نزو

نایب رد.تساعد  نیازخ  نیا  ياهرد  دـیلک  تسوا و  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  هعومجم  ناـمه  راـگدرورپ  نیازخ  هک  تسا  نشور 
زا ار  نآ  دـناوت  یم  ناسنا  اعد  اب  هک  دـنک  یم  هیبشت  شخب  تاـیح  تمحر و  ناراـب  هب  ار  ادـخ  ياـهتمعن  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، يرگید

.دروآ دورف  شیوخ  دوجو  نیمز  رب  دنوادخ  فطل  نامسآ 

ٍرْدَص ْنَع  َرَدَص  اَم  ِءاَعُّدلا  ُْریَخ  ِحاَلَْفلا َو  ُدِیلاَقَم  ِحاَجَّنلا َو  ُحِیتاَفَم  ُءاَعُّدلا  :» تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
كاپ هنیس  زا  هک  تسا  ییاعد  اعد  نیرتهب  تسا و  يراگتسر  ياه  لفق  ندوشگ  هلیـسو  يزوریپ و  ياهدیلک  اهاعد  ؛ ٍّیِقَت ٍْبلَق  ٍّیِقَن َو 

. { ،ج 2،ص 268،ح 2 یفاک ( . 2 «. } دزیخرب اوقت  اب  بلق  و 
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ام ياهاعد  زا  يرایسب  ارچ  هکنیا  نآ  دزادرپ و  یم  نآ  خساپ  هب  هلـصافالب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یفورعم  مهم و  لاؤس  اجنیا  رد 
دیلک نیا  ارچ  تسادـخ  تمحر  ياهرد  دـیلک  اعد  رگا  ؛ دـتفا یم  ریخأت  هب  ینالوط  ياه  تدـم  نآ  تباجا  اـی  دـسر  یمن  تباـجا  هب 

دنم هرهب  قالطا  لومـش  زا  درمـش  یم  تباجا  دـیلک  ار  اعد  هک  یتایآ  هک  یلاح  رد  دـیاشگ ؟ یم  رید  اـی  دـیاشگ  یمن  ار  رد  هشیمه 
: دیامرف یم  اج  کی  رد  ؛ تسا

ََکلَأَس اذِإ  َو  دیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  .{ هیآ 60 ، رفاغ ( . 3 « } منک تباجا  ار  امش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم  ؛»  ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعُْدا  » 
نم وـگب ): ،) دـننک لاؤـس  نم  هراـبرد  وـت  زا  ، نم ناگدـنب  هک  یماـگنه  و  ؛»  ِناـعَد اذِإ  ِعاّدـلا  َهَوـْعَد  ُبیِجُأ  ٌبـیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِداـبِع 

.{ هیآ 186 ، هرقب ( . 4 «. } میوگ یم  خساپ  ، دناوخ یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ، ار هدننکاعد  ياعد  ؛ مکیدزن

: دنک یم  هراشا  هتکن  راهچ  هب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

و :» دـیامرف یم  ؛ تسا هدزن  رـس  هانگ  زا  هتفای  وشتـسش  كاپ و  بلق  زا  تسا و  هدولآ  هدـننک  اعد  ّتین  هک  دوش  یم  هاـگ  هکنیا  تسخن 
ُءاَْطبِإ َکَّنَطِّنَُقی  اَلَف  ( ؛» تسا ناگدـنب )  ) ّتین هزادـنا  هب  راگدرورپ  شـشخب  اریز  ، دـنک سویأـم  ار  وت  اـعد  تباـجا  ریخأـت  دـیابن  زگره 

(. ِهَّیِّنلا ِرْدَق  یَلَع  َهَّیِطَْعلا  َّنِإَف  ، ِِهَتباَجِإ

راـکزیهرپ بلق  كاـپ و  هنیـس  زا  هک  دـسر  یم  تباـجا  هب  ییاـعد  هک  میدـناوخ  زین  دـش  لـقن  یفاـک  باـتک  زا  هک  ـالاب  ثیدـح  رد 
یکی دیوگ  یم  هک  یتایاور  تسا و  هدوب  ّتین  یگدولآ  لولعم  دسرن  یـشخب  دـسر و  تباجا  هب  اعد  زا  یـشخب  رگا  نیاربانب  ، دزیخرب

.دراد هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  تسا  هانگ  زا  هبوت  اعد  تباجتسا  طیارش  زا 

تـساوخرد شاداپ  رجا و  ات  دـتفا  یم  ریخأت  هب  اعد  تباـجا  هک  دوش  یم  هاـگ  :» دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  عناـم  نیمود  هب  ترـضح 
َلَزْجَأ ،َو  ِِلئاَّسلا ِرْجَِأل  َمَظْعَأ  َِکلَذ  َنوُکَِیل  ، َُهباَجِْإلا َْکنَع  ْتَرِّخُأ  اَمَّبُر  َو  ( ؛» دنک رت  نوزف  ار  نادـنموزرآ  ياطع  ددرگ و  رتشیب  هدـننک 

(. ِلِمْآلا ِءاَطَِعل 

وا بیـصن  يرت  نوزف  هجیتن  دـشاب و  وا  هناخ  رد  رب  رتشیب  ات  دزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  شا  هدـنب  ياـعد  تباـجا  دـنوادخ  رگید  ناـیب  هب 
.دراد وا  هب  ادخ  هک  تسا  يا  هقالع  هجیتن  نیا  ددرگ و 

رتهب هک  یلاح  رد  دوش  یمن  هداد  وت  هب  یهاوخ و  یم  ادخ  زا  ار  يزیچ  دوش  یم  هاگ  :» دـیامرف یم  نینچ  عنام  نیموس  هرابرد  هاگ  نآ 
َو ( ؛» دنک یم  لیدـبت  تسا  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  هک  يزیچ  هب  ار  نآ  ای  دـش  دـهاوخ  هداد  وت  هب  تدـم  زارد  ای  تدـم  هاتوک  رد  نآ  زا 

(. ًالِجآ ْوَأ  ًالِجاَع  ُْهنِم  ًاْریَخ  َتِیتوُأ  ،َو  ُهاَتُْؤت اَلَف  َءْیَّشلا  َْتلَأَس  اَمَّبُر 

دهد یمن  وت  هب  ار  نآ  شتمحر  یگدرتسگ  شتمظع و  ياضتقم  هب  دنوادخ  یهاوخ و  یم  ادخ  زا  یکچوک  زیچ  هاگ  هکنیا  هب  هراشا 
وا زا  دور و  یم  یمیرک  صخش  غارس  هب  هک  یسک  دننام  ؛ دراذگ یم  وت  رایتخا  رد  رید  ای  دوز  ار  رترب  نآ  زا  و 

.دراذگ یم  وا  رایتخا  رد  هفرم  دابآ و  عیسو و  يا  هناخ  ًادعب  اما  ؛ دریذپ یمن  ار  شتساوخرد  وا  دنک و  یم  ینیعم  رقحم  هناخ  ياضاقت 

هک یهاوخ  یم  ادـخ  زا  يزیچ  هاگ  :» دـیامرف یم  تساه و  تلع  نیرت  مهم  زا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  مراهچ  تلع  زا  ترـضح  سپس 
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َْکنَع َفِرُـص  ْوَأ  ( ؛») دهد یم  نآ  زا  رتهب  يزیچ  دراد و  یم  غیرد  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ   ) تسوت نید  كاله  هیام  یـسرب  نآ  هب  رگا 
(. ُهَتِیتوُأ َْول  َِکنیِد  ُكاَلَه  ِهِیف  ُهَْتبَلَط  ْدَق  ٍْرمَأ  َّبُرَلَف  ، ََکل ٌْریَخ  َوُه  اَِمل 

هیام هک  یلاح  رد  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  دوجو  مامت  اب  رارـصا و  اب  ار  ییاهزیچ  هاگ  روما  بقاوع  زا  یعالطا  یب  رثا  رب  اـم  زا  يرایـسب 
.دوش یم  ام  یتخبدب  تکاله و 

هک يزیچ  دـنادرگ و  یمنرب  مه  یلاخ  تسد  ار  ام  یلو  ؛ دـناسر یمن  تباجا  هب  ار  ام  ياعد  تسا  روما  بقاوع  هب  ملاـع  هک  دـنوادخ 
.دشخب یم  تسام  حالص 

ٌّرَش َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  َو  دیامرف «: یم  هک  دراد  انعم  نیا  هب  يا  هراشا  زین  دیجم  نآرق 
هک نآ  لاح  ، دیشاب هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  ای  ؛و  تسا نآ  رد  امـش  ریخ  هک  نآ  لاح  ، دیـشاب هتـشادن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  ؛»  ْمَُکل

.{ 216، هیآ هرقب  ( . 1 «. } تسا نآ  رد  امش  ّرش 

َنِینِمْؤُْملا َيِداَبِع  ْنِم  َّنِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َلاَق  :» دیامرف یم  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  زین  یثیدـح  رد 
ْمِِهنیِد َْرمَأ  ْمِْهیَلَع  ُِحلُْصیَف  ِنَدَْبلا  ِهَّحِص  ِهَعَّسلا َو  یَنِْغلِاب َو  ْمُهُوْلبَأَف  ِنَدَْبلا  ِیف  ِهَّحِّصلا  ِهَعَّسلا َو  یَنِْغلِاب َو  اَّلِإ  ْمِِهنیِد  ُْرمَأ  ْمَُهل  ُُحلْصَی  َال  ًاداَبِع 

ِهَنَکْـسَْملا َو ِهَقاَْفلِاب َو  ْمُهُوْلبَأَف  ْمِِهناَدـْبَأ  ِیف  ِمْقُّسلا  ِهَنَکْـسَْملا َو  ِهَقاَْفلِاب َو  اَّلِإ  ْمِِهنیِد  ُْرمَأ  ْمَُهل  ُُحلْـصَی  َال  ًاداَبَِعل  َنِینِمْؤُْملا  َيِداَـبِع  ْنِم  َّنِإ  َو 
یگدنز و یگدرتسگ  انغ و  هب  زج  اهنآ  نید  رما  حالصا  هک  دنتـسه  يدارفا  نم  ناگدنب  زا  یـضعب  ْمِِهنیِد ؛ َْرمَأ  ْمِْهیَلَع  ُِحلُْـصیَف  ِمْقُّسلا 
اب زج  اهنآ  نید  رما  هک  دنتسه  مناگدنب  زا  یضعب  منک و  یم  حالصا  نآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  نید  رما  ور  نیا  زا  ، دوش یمن  ندب  تحص 

يرامیب تنکسم و  زاین و 

. { ،ج 2،ص 60،ح 4 یفاک ( . 1 «. } میامزآ یم  نآ  هلیسو  هب  ار  نانآ  منک و  یم  حالصا  نآ  اب  ار  اهنآ  نید  رما  اذل  ، دوش یمن  حالصا 

نآ زا  ینشور  ياه  هنومن  زین  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هباحـص  نامز  رد  یتح  خیرات و  لوط  رد 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلیسو  هب  ادخ  زا  هتسویپ  تیفرظ  مک  دارفا  زا  یـضعب  هک  هدش  هدید 

دیماجنا و اهنآ  یـشکرس  نایغط و  هب  يزور  تعـسو  دش  اعد  اهنآ  قح  رد  هک  رارـصا  زا  دـعب  دـندرک و  یم  يزور  تعـسو  ياضاقت 
هدـمآ يراصنا  بطاح  نب  هبلعث  فورعم  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  ، داد یم  دادـترا  يوب  هک  دـنتفگ  یتاریبعت  نانآ  زا  یـضعب  یتح 

عضو هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.دومن  یم  ناوارف  لام  يارب  اعد  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هتـسویپ  هک  تسا 
ینک ادا  یناوتب  ار  شرکـش  هک  یمک  رادـقم  ؛ هُقیُِطت َال  ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَرْکُـش  يِّدَُؤت  ٌلِیلَق  :» دومرف وا  هب  تسناد  یم  ار  وا  هدـنیآ  لاح و 

ییوج یسأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تسین  رتهب  ایآ  « یشاب هتـشادن  ار  شقح  يادا  ییاناوت  هک  تسا  يدایز  رادقم  زا  رتهب 
ینالک تورث  درک و  اعد  وا  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماجنارـس.دوبن  رادرب  تسد  هبلعث  اما  يزاسب ؟ يا  هداس  یگدنز  هب  و 

رد اهنآ  يرادهاگن  هک  نانچنآ  دندرک  یناوارف  دـلو  داز و  هک  دـیرخ  ینادنفـسوگ  ؛ دیـسر تشادـن  ار  شدـیما  هک  ییاج  زا  ثرا  هب 
رد هک  وا  هیور  فالخ  رب  هک  دش  يدام  یگدنز  مرگرـس  نانچنآ  دروآ و  يور  هنیدم  فارطا  ياه  هیداب  هب  راچان.دوبن  نکمم  هنیدم 

.درک كرت  زین  ار  هعمج  زامن  یتح  تعامج و  زامن  ، درک یم  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهزامن  مامت 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2638 

http://www.ghaemiyeh.com


زا وا  دـهدب  ار  شلاوما  تاکز  ات  داتـسرف  وا  دزن  ار  تاـکز  يروآ  عمج  رومأـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یتدـم  زا  سپ 
هتفرگ باتک  لها  زا  هک  تسا  يا  هیزج  لـثم  يزیچ  نیا  : تفگ دومن و  ضارتعا  تاـکز  عیرـشت  لـصا  هب  درک و  يراددوخ  تخادرپ 

نیا هک  یماگنه.میشاب  فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  هک  میا  هدش  ناملسم  ام  ، دوش یم 

یبطرق و ناـیبلا و  عمجم  ریـسفت  ( . 1 «. } هبلعث رب  ياو  ؛ هبلعث حـیو  اـی  :» دومرف راـب  ود  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ربـخ 
 { .هبوت هروس  زا  ات 78  هفیرش 75  تایآ  لیذ  ، رگید بتک  هنومن و  ریسفت  يربط و 

: دیامرف یم  نشور  يریگ  هجیتن  کی  رد  دوخ  نانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

نادب  ) دورب وت  زا  شیدب  لابو و  دنامب و  یقاب  وت  يارب  شییابیز  لامج و  هک  دـشاب  يزیچ  هشیمه  ادـخ  زا  وت  ياضاقت  دـیاب  نیاربانب  »
ََکل یَْقبَی  اَمِیف  َُکَتلَأْسَم  ْنُکَْتلَف  ( ؛» دـنام یهاوخن  یقاب  نآ  يارب  زین  وت  دـنام و  یمن  یقاـب  وت  يارب  لاـم  تسین ) هنوگ  نیا  اـیند  لاـم 

(. َهل یَْقبَت  َال  ََکل َو  یَْقبَی  َال  ُلاَْملاَف  ؛ ُُهلَابَو َْکنَع  یَْفُنی  ،َو  ُُهلاَمَج

اعد تباجتسا  طیارش  هتکن :

هیآ ، رفاغ ( . 2 « } منک تباجا  ار  امـش  ياعد )  ) اـت دـیناوخب  ارم  ؛  ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعُْدا  ریظن «: یتاریبعت  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  یـضعب 
یلاح رد  دسر  تباجا  هب  ادخ  فطل  زا  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  دنک  یم  هک  ییاعد  ره  ناسنا  درادن و  یطرـش  دـیق و  چـیه  .{ 60

زا هدش  رکذ  يدّدـعتم  طیارـش  اعد  تباجا  يارب  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هک  يدّدـعتم  تایاور  رد  تسین  نینچ  هک 
یَّتَح ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِِجئاَوَح  ْنِم  ًاْئیَـش  ُهَّبَر  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َلَأْسَی  ْنَأ  ْمُکاَّیِإ  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ؛ بلق یکاپ  هبوت و  هلمج 
ادخ زا  امـش  زا  کی  چیه  ادابم  ؛ َِهلَأْسَْملا َُّمث  َِهبْوَّتلا  ِْبنَّذلِاب َو  ِفاَِرتْعِْالا  َُّمث  ِِهلآ  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  ِهاَلَّصلا  َُهل َو  ِهَحْدِْملا  ِهّللا َو  یَلَع  ِءاَنَّثلِاب  َأَْدبَی 

وا دزن  دوخ  هاـنگ  هب  سپـس  دتـسرفب  شلآ  ربمغیپ و  رب  دورد  دروآ و  اـجب  ار  وا  ياـنث  دـمح و  تسخن  هکنیا  رگم  دـنک  یتـساوخرد 
 { .رگید دّدعتم  بتک  ،ج 5،ص 216،ح 11 و  لئاسولا كردتسم  ( . 3 «. } دیامن اعد  سپس  دنک  هبوت ) و   ) فارتعا

مارح و ياذغ  زا  زیهرپ  هژیو  هب  دوخ  یگدنز  یکاپ  رد  دیاب  هدننک  اعد  هکنیا  رگید 

ُهَمَعْطَم َو ْبِّیَُطْیلَف  ُهُؤاَـعُد  َباَجَتُْـسی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  :» دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  هنوـگ  ناـمه  ، دـشوکب مارح  بسک 
،ج راونالاراحب ( . 1 «. } دـنک كاـپ  مارح  زا  ار  دوـخ  بسک  اذـغ و  دـیاب  ددرگ  باجتـسم  شیاـعد  دراد  تسود  هـک  یـسک  ؛ هَبَـسْکَم

.{ 90،ص 372

تباجا مه  زاب  ، دـنراد يزیهرپ  كوکـشم  ای  هدولآ  ياهاذـغ  زا  هن  دـننک و  یم  هبوت  هن  اعد  ماگنه  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد 
.دنشک یم  راظتنا  ار  ناشیاهاعد  مامت 

سکع دنتـسه و  هاـنگ  رظاـنم  دـهاش  هک  اـهنآ  ؛ تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریـسم  رد  شـشوک  شـالت و  اـعد  طیارـش  زا  زین 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دنشاب  هتـشاد  اعد  تباجتـسا  راظتنا  دنناوت  یمن  دنهد ، یمن  ناشن  یلمعلا 

ُباَجَتُْـسی اَـلَف  ْمُکُراَـیِخ  وُعْدَـیَف  ْمُکِراَـیِخ  یَلَع  ْمُکَراَرِـش  ُهّللا  َّنَطِّلَُـسَیل  ْوَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َّنُْهنََتل  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َّنُُرمْأََـتل  َو  :» تسا هدـمآ  هلآ 
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دننک اعد  هچ  ره  هاگ  نآ  دـنک  یم  طلـسم  امـش  ناکین  رب  ار  نادـب  دـنوادخ  هن  رگ  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  ؛ ْمَُهل
. { ،ج 5،ص 56،ح 3 یفاک ( . 2 «. } دش دهاوخن  باجتسم 

هکنیا اب  : تفگ درک و  تیاکـش  شیاعد  تباجتـسا  مدع  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
ثیدـح نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـسر ؟ یمن  تباجا  هب  مینک و  یم  اعد  ام  ارچ  سپ  منک ، یم  تباـجا  نم  دـینک  اـعد  هدومرف  ادـخ 

 { .اعد ثحب  ،ج 1  راحبلا هنیفس  ( . 3  } .تسا هدمآ  الاب  ثیداحا  رد  نآ  زا  یشخب  هک  دومرف  نایب  اعد  تباجتسا  يارب  طرش  تشه 

(4  ...« } یِّنَع يِدابِع  َکـَلَأَس  اذِإ  َو  هفیرـش « هیآ  لـیذ  هنومن  ریـسفت  ات 25 و  هحفـص 21  « نیون حیتافم  » باتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب 
.دینک هعجارم  .{ هیآ 186 ، هرقب .

متسیب شخب 

همان نتم 

َیلِإ ٍقـیِرَط  ،َو  ٍهَْغُلب ِراَد  ٍهَْعُلق َو  ِیف  َکَّنَأ  ،َو  ِهاَـیَْحِلل اـَل  ِتْوَْـمِلل  ،َو  ِءاَـقَْبِلل اـَل  ِءاَـنَْفِلل  ،َو  اَْینُّدـِللَال ِهَرِخْـِآلل  َْتِقلُخ  اَـمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
َْتنَأ َکَکِرُْدی َو  ْنَأ  ِرَذَح  یَلَع  ُْهنِم  ْنُکَف  ، ُهُکِرْدـُم ُهَّنَأ  َّدـُب  َال  ،َو  ُُهِبلاَط ُُهتوُفَی  َال  ،َو  ُُهبِراَه ُْهنِم  وُْجنَی  َال  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُدـیِرَط  َکَّنَأ  ،َو  ِهَرِخْآلا

.َکَسْفَن َتْکَلْهَأ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  ، َِکلَذ َْنَیب  َکَْنَیب َو  َلوُحَیَف  َِهبْوَّتلِاب ، اَْهنِم  َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَق  ، ٍهَئِّیَس ٍلاَح  یَلَع 

اه همجرت 

یتشد

رد هنادواج  یگدنز  هن  گرم ، يارب  نآ ، رد  ندنام  رادیاپ  هن  ایند ، زا  نتفر  يارب  ایند ، هن  يدش ، هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  نادب  مرسپ ،
یتاـجن نآ  هدـننک  رارف  هک  یتـسه  یگرم  راکـش  وـت  .ییآ و  رد  ترخآ  هب  و  ینک ، چوـک  اـیند  زا  تسا  نکمم  هظحل  ره  هـک  اـیند ،

 . دریگ یم  ار  وا  ماجنارس  و  دسر ، یم  نآ  هب  دیوجب  ار  هک  ره  و  درادن ،

وت نیب  دهدن و  تلهم  گرم  یشاب و  ندرک  هبوت  راظتنا  رد  ای  هانگ  لاح  رد  هک  دریگ  ار  وت  غارس  ینامز  دنکن  سرتب ! گرم  زا  سپ ،
 . يا هدرک  هابت  ار  دوخ  لاح  نیا  رد  هک  دزادنا ، هلصاف  هبوت  و 

يدیهش

هدنز هن  ندرم  يارب  و  نادواج ، یناگدنز  يارب  هن  یتسین  يارب  و  ناهج ، نیا  يارب  هن  يا  هدش  هدیرفآ  ناهج  نآ  يارب  وت  هک  نادـب  و 
رد تسشن و  یناوتن  نآ  رد  دنچ  يزور  زا  شیب  هک  يا  هناخ  و  تسب ، یهاوخ  تسخر  نآ  زا  هک  یتسه  یلزنم  رد  وت  نادب ! و  ندوب ،

و دهدن ، تسد  زا  دسر و  ودب  دیوج  هک  ار  نآ  و  دهرن ، نآ  زا  هدنزیرگ  هک  یگرم  راکـش  و  تسا ، ترخآ  شنایاپ  هک  یتسه  یهار 
نایم هب  نخـس  هبوت  زا  دوخ  اب  دـنیاشوخان : یـشاب  یتلاح  رد  دـبایب و  ار  وت  هک  نآ  زا  سرتب  سپ  دـنکفا ،  دـهاوخ  وت  رب  هجنپ  راـچان 

.یشاب هدرک  هابت  ار  نتشیوخ  و  دراد ، زاب  نآ  زا  ار  وت  وا  و  یشاب ، هدروآ 
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یلیبدرا

زا هن  گرم  يارب  زا  ندنام و  یقاب  يارب  زا  هن  ندش  یناف  يارب  زا  ایند و  يارب  هن  ترخآ  يارب  هدش  هدیرفآ  هک  یتسردب  وت  هکنادـب  و 
رد ترورـض و  ردقب  تسا  ندومن  افتکا  لحم  هک  یئارـس  تسندـنکرب و  ياج  هک  یتسه  لزنم  رد  وت  هک  یتسردـب  یگدـنز و  يارب 

ار وا  دنک  یمن  توف  نآ و  هدنزیرگ  نآ  زا  دـهر  یمن  هک  یگرم  هدـش  هدـنار  وت  هک  یتسردـب  ترخآ و  ملاعب  تسا  عجار  هک  یهار 
یتلاـح رب  وـت  ار و  وـت  گرم  دـبایرد  هک  نآ  زا  ندرک  رذـح  رب  نآ  زا  شاـب  سپ  هدـنبایرد  دـشاب  وا  هک  تسا  راـچان  نآ و  هدـنیوج 

نایم وت و  نایم  دوش  یم  لیاح  سپ  ندرک  هبوتب  دوخ  دب  لعف  نآ  زا  دوخ  اب  یئوگیم  نخس  هک  وت  یتسه  هک  قیقحتب  یشاب  يراکدب 
یصاعم باکترا  رد  ار  دوخ  یشاب  هدرک  كاله  هکیماگنه  نآ  سپ  گرم  نآ 

یتیآ

يارب هن  دـنا ، هدـیرفآ  گرم  يارب  اـقب و  يارب  هن  دـنا ، هدـیرفآ  اـنف  يارب  .اـیند  يارب  هن  دـنا ، هدـیرفآ  ترخآ  يارب  ار  وت  هک  نادـب ، و 
تـسا ترخآ  هار  وت  هار  .تسیز  یهاوخ  نآ  رد  دنچ  يزور  اهنت  .يدنبرب  تخر  نآ  زا  دیاب  هک  رادیاپان  یتسه  ییارـس  رد  .یگدنز 

وا هاوخان  هاوخ و  دلهن و  شتـسد  زا  دشاب  هک  ره  یپ  رد  .ریزگ  هن  تسا و  زیرگ  نآ  زا  ار  وت  هن  هک  یگرم  .یتسه  گرم  راکـش  وت  و 
.درک یهاوخ  هبوت  سپـس ، ناز  هک  دـیما  نیا  هب  یـشاب ، هدوب  هانگ  مرگرـس  وت  دزاس و  تراتفرگ  هک  سرت ، نآ  زا  .تفاـی  دـهاوخ  ار 

.یشاب هتخاس  هابت  ار  دوخ  وت  دوش و  لیاح  تا  هبوت  وت و  نایم  گرم  یلو 

نایراصنا

یتسه یلزنم  رد  ، تایح يارب  هن  گرم  يارب  ،و  اقب يارب  هن  انف  يارب  ،و  ایند يارب  هن  يا  هدش  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  داب  تمولعم  ! مرـسپ
ار نآ  زا  هدنزیرگ  هک  یگرم  دیـص  ،و  یترخآ هار  رد  هصالخ  ،و  یـسرب رگید  ياج  هب  نآ  زا  هک  ییاج  ،و  ینک چوک  نآ  زا  دـیاب  هک 
اب هک  یهانگ  - دبایرد هانگ  ماگنه  هب  ار  وت  گرم  هکنیا  زا   . دـبایب ار  وا  ریزگان  ،و  دورن نوریب  شا  هدـنهاوخ  تسد  زا  ،و  تسین تاجن 

تکـاله هب  ار  دوخ  تروص  نیدـب  ،و  ددرگ عناـم  تا  هبوت  وت و  نیب  هک  یگرم  ، شاـب رذـح  رب  - منک یم  هبوت  نآ  زا  یتفگ  یم  دوخ 
 . یشاب هتخادنا 

حورش

يدنوار

: هغلب راد  و  یفتکی ، يا  شیعلا ، نم  هب  غلبتی  ام  هغلبلا : .نطوتسمب و  سیل  يا  مضلاب : هعلق  لزنم  اذه  و  هلحر ، يا  هعلق  یلع  وه  لاقی  و 
.هریغ دیص و  نم  تدرط  ام  هدیرطلا : و  داعبالا ، درطلا : و  هدورطم ، يا  توملا : دیرط  کنا  .هرخالا و  یلا  اهنم  غلبی  راد  ایندلا  يا 

يردیک

.هرخالا یلا  اهب  اهنم و  غلبی  يا  هغلب : راد  .هیف و  میقیف  كرتی  و ال  هنع ، هبحاص  علقی  لب  نطوتسمب  سیل  يا  هعلق : لزنم  یف 
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مثیم نبا 

يارب وت  هک  نادب  درادن و  یـسرتسد  ناسنا  هک  یگدنز  زا  يرادقم  هغلب : درادـن  یگتـسیاش  ندـش  نکاس  يارب  هک  ییاج  هعلق : لزنم 
چوک دیاب  هک  یتسه  ییاج  رد  وت  و  یگدـنز ، يارب  هن  ندرم  يارب  یتسه ، يارب  هن  انف  يارب  ایند و  يارب  هن  يا  هدـش  هدـیرفآ  ترخآ 

درادن و ییاهر  نآ  زا  شا ، هدـنزیرگ  هک  یتسه  گرم  هدـنار ي  وت  .یتسه و  ترخآ  يوس  هب  یهار  رد  تقوم و  ییارـس  رد  ینک و 
یم دوخ  اب  وت  هک  یهاـنگ  لاـح  رد  ار  وت  رم گ  اداـبم  سپ  دـبای ، یم  رد  ار  نآ  راـچانب  و  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  نآ  شا  هدـنیوج 

شخب نیا  رد  .يا  هدرک  هابت  ار  دوخ  تروص  نآ  رد  هک  دزادنا ، هلصاف  هشیدنا  نآ  وت و  نیب  گرم  درک و  مهاوخ  هبوت  نآ  زا  یتفگ 
یتسین گرم و  ایند ، هن  تسا  ترخآ  یتسه ، شنیرفآ و  زا  فده  لوا : تسا : هداد  هجوت  رما  دنچ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تیـصو ، زا 

همزال اهنآ  هک  نیا  رطاخ  هب  ناسنا  دوجو  هب  تبسن  دنتسه  یـضرع  بابـسا  لماوع  روما  نیا  ملاع و  نیا  رد  ياقب  یگدنز و  هن  تسا ،
زا ندوـب  هتـسراو  كاـپ و  لاـمک و  هب  ندیـسر  ناـمه  ناـسنا ، دوـجو  زا  یعقاو  تلع  نیتـسخن  اـما  دنـشاب و  یم  دوـجو  یتـسه و  ي 

یعطق اهنادب  لوصو  هک  ار  ییاهن  ياهفدـه  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .تسا  لاعتم  راگدرورپ  رـضحم  هب  لین  ایند و  ياهیگتـسباو 
و دنک ، دامتعا  ایند  ینادابآ  ایند و  رب  رتمک  و  دنک ، راک  گرم  زا  سپ  يارب  اهنآ و  رطاخ  هب  ات  تسا  هتخاس  ناشنرطاخ  وا  يارب  تسا 

ندنام ياج  ایند  هک  نیا  رب  تسا  هداد  رادشه  ار  وا  مود : .تسا  ینتفر  نیب  زا  یـضراع و  ایند  اریز  ددنبب ، ایند  رد  ندنام  هب  لد  دـیابن 
ات تسا  هدش  هدیرفآ  تسا ، ششوک  شالت و  ياج  ایند  .هدشن  هدیرفآ  نتـسیز  ندیزگ و  نطو  يارب  تسا و  روبع  ياج  هکلب  تسین ،

هجوـتم ار  وا  موـس : .دریگرب  يا  هشوـت  ترخآ ، يارب  تسا  یهار  اـهنیا  نوـچ  دریگ و  ترخآ  هـب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  یتوـق  ناـسنا 
هک يراکـش  هب  وا  تهابـش  رظن  زا  وا  زا  تسا  هدروآ  هیراع  ار  هدـش ) هدـنار   ) دـیرطلا ظـفل  تسا ، گرم  هدـنار ي  هک  تسا  هتخاـس 

رارف اب  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هدرک  یفرعم  ار  گرم  هاگنآ  .دنار  یم  يا  هشوگ  هب  ار  وا  هدـنرد  ریغ  هدـنرد و 
، دزاس گرم  هدامآ ي  شتعاطا  هلیـسو  هب  ار  وا  دهد و  رادشه  ار  وا  ات  دبای  یمرد  ار  وا  گرم  ریزگان  دـبای و  تاجن  گرم  تسد  زا 
هملک ي ات  سرتب …  گرم  زا  تسا : هدومرف  ور  نیا  زا  .دوش  گرم  ياهیتخـس  اهمیب و  سرت و  ربارب  رد  تمواقم  ثعاب  هک  یتعاـطا 
ار وت  گرم  ناهگان  منک  یم  هبوت  نآ  زا  یتفگ  یم  دوخ  اـب  هک  یلاـح  رد  تندـنام  یقاـب  هاـنگ  لاـح  رب  ینعی : ار ) تدوخ   ) کـسفن

.تسا هاجافم  فرح  اذا  ککردی و  رب  تسا  فطع  لوحی  هملک  .دزادنا و  هلصاف  تا  هشیدنا  وت و  نیب  دبایرد و 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ایند يارب  هن  ایندلل ) ال   ) یبقع يارب  يا  هدش  هدیرفآ  وت  هک  تسین  نیا  زج  هک  یتسرد  هب  هرخالل ) تقلخ  امنا  کنا   ) نادب و  ملعا ) (و 
ال  ) گرم يارب  زا  و  توملل ) و   ) نآ رد  ندـنام  دـیواج  هن  ءاقبلل ) ال   ) ناهج نیا  رد  ندـش  یناـف  يارب  يا  هدـش  قولخم  و  ءاـنفلل ) (و 

تـسا تذل  ندنکرب  ياج  هک  یتسه  یلزنم  رد  وت  هک  یتسرد  هب  و  هعلق ) لزنم  یف  کنا  و   ) ارـس نیا  رد  یگدنز  يارب  زا  هن  هویحلل )
ملاـع هب  تسا  عجار  هک  یهار  رد  و  هرخـالا ) یلا  قـیرط  و   ) ترورـض ردـق  هب  تسا  ندوـمن  اـفتکا  لـحم  هک  ییارـس  و  هغلب ) راد  (و 

تاجن هک  یگرم  نآ  هبراه ) هنم  اوجنی  يذلا ال   ) یگرم هدش  هدنار  دیـص  دـننام  وت  هک  یتسرد  هب  و  توملا ) دـیرط  کنا  و   ) ترخآ
دـشاب وا  هک  تسا  راچان  و  هکردم ) هنا  دبال  و   ) نآ هدنیوج  ار  وا  دنک  یمن  توف  و  هبلاط ) هتوفی  و ال   ) نآ هدنزیرگ  نآ  زا  دـبای  یمن 

تنا و   ) ار وت  دـبایرد  هکنآ  زا  ککردـی ) نا   ) ندوب زرتحم  ندرک و  رذـحرب  نآ  رد  شاـب  سپ  رذـح ) یلع  هیف  نکف   ) نآ هدـنبایرد 
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( کسفن ثدحت   ) وت یتسه  هک  قیقحت  هب  تنک ) دق   ) هانگ هب  لوغـشم  يراکدـب و  تلاح  رب  یـشاب  وت  هکنآ  لاح  و  هئیـس ) لاح  یلع 
( لوحیف  ) یهد یم  هبوت  هدعو  دوخ  سفن  اب  رافغتـسا و  هبانا و  هب  هبوتلاب )  ) دـب لعف  نآ  زا  اهنم )  ) دوخ سفن  اب  ییوگ  یم  نخـس  هک 

تکلها دـق   ) وت ماگنه  نآ  سپ  تنا ) اذاف   ) راـک نآ  ناـیم  وت و  ناـیم  کـلذ ) نیب  کـنیب و   ) گرم دوش  یم  لـیاح  لاـحنآ  رد  سپ 
ماثآ باکترا  رد  ار  دوخ  سفن  یشاب  هدرک  كاله  کسفن )

یلمآ

ینیوزق

نیا رد  یناگدنز  هن  گرم  يارب  زا  اقب و  هن  ندش  یناف  يارب  زا  ایند و  هن  ترخآ  يارـس  يارب  يدش  هدرک  قلخ  وت  هک  یتسردب  نادب 
ینعی هتـشگ  هدامآ  غالب  يارب  هک  یئارـس  رد  يدرگ و  یم  هدـنکرب  اجنآ  زا  هتبلا  هک  یلزنم  کـی  رد  وت  هک  یتسردـب  .یناـف و  يارس 
دننزب گرم  لیحر  سوک  نوچ  هک  دیاشن  ندش  لفاغ  چـیه  سپ  يرادرب  دـناسر  يارـس  ناب  ارت  هک  يداز  هشوت و  نآ  زا  ات  نآ  يارب 
رفاسم هک  دشابن  اور  لزنم  نیا  رب  نداهن  لد  چیه  ینعی  ترخآ  يوسب  یهار  رد  ناهج  نیا  زا  وت  دهدن و  تلهم  ناما و  ار  سک  چـیه 

رمک زا  دنب  دیاساین و  ریگبش  راویا و  لیحر و  ریس و  زا  قیرط  یط  يانثا  رد  دریگن و  مارآ  ماقم و  اج  نآ  دهنن و  لد  لزنم  رب  ورهار  و 
امب تنا  لصاح و  بنذلا  مایالا و  رهدلا و  یـضم  تسا : روکذم  تایبا  نیا  ناوید  رد  دـیاین و  دورف  لزنم  هب  ات  دـیاشگن  اپ  زا  نیلعن  و 
ناف رداب  لحار و  کناف  ایندلا  نم  دوزت  لطاب  لاحم و  ایندـلا  یف  کشیع  هریح و  رورغ و  ایندـلا  یف  كرورـس  لفاغ  قحلا  نم  يوهت 

رد ار  تایبا  نیا  نومـضم  يزیـشرت  یبتاک  لحار و  حبـصلا  یف  وه  ایـشع و  خانا  بکار  لزنمک  ایندـلا  امنا  الا  لزان  کش  ـال  توملا 
حبـصب لزنم و  نیا  رد  میرب  رـسب  بشکی  ارـس  ناوراک  دنکن  ارـسناوراک  رد  ارـسناوراک  ناهج  میئناوراک و  ام  دـیوگ : نینچ  یـسراف 
تمحز هک  ره  آرد  شرد  نآ  زا  ور و  نورد  شرد  نیا  زا  رد  ود  ناهج  طابر  هنهک  يارب  دـشاب  آرد  ناغف  درآرب  هکنوچ  راـب  میدـنب 

زا زورما  رگا  ددرگ و  هتفای  اهجنر  همه  یفالت  ددرگ و  هتساوخ  اهتمحز  همه  رذع  دیآ و  دورف  نطوب  بیرقنع  دوش  لمحتم  رفس  نیا 
قرـشم زا  ناحتما  بات  شتآ  باتفآ  هک  ادرف  دهنب  دوخ  رب  امرـس  تمحز  یباوخیب و  جنر  كدـنا  فیـسع  ریگبـش  فینع و  ریـس  نیا 

ار يوربش  نیا  دنادب و  ریگبـش  نیا  ردق  دشابن  ار  سک  یهانپ  هیاس و  چیه  اجنآ  دباتب و  ..بتکلل ) لجـسلا  یطک  ءامـسلا  يوطن  موی  )
وا گنچ  زا  دبای  یمن  تاجن  هک  یگرم  هدش  هدنار  وت  هک  یتسردب  يرـسلا و  موقلا  دمحی  حابـصلا  دـنع  هک  دـیامن  دـمح  دیاتـسب و 

دشاب هدنار  يدیص  هک  یعبسب  ار  گرم  تسا  هنـشت  اجنیا  دبای  یمرد  گرم  ار  وا  راچان  وا و  بلاط  وا  زا  دوش  یمن  توف  وا و  براه 
زا دبایرد و  ار  وا  عبس  لاگنچ  هرخالاب  دودب  نازرل  ناساره و  وا  شیپ  زا  دنچ  ینادیم  نکیلو  دربن  ناج  وا  گنچ  زا  هتبلا  دیـص  نآ  و 

نخس ترخآ  دادعتسا  زا  لفاغ  تعاط  رد  رصقم  ینعی  یـشاب  يدب  لاح  رب  وت  ارت و  دبایرد  دابم  رذحاب  گرم  زا  شاب  سپ  دردب  مه 
رد قیوعت  هعفادم و  یشاب و  هتـسب  یم  شقن  رطاخ  رد  تلاح  نآ  زا  هبوت  مزع  ینعی  هبوتب  تلاح  نآ  زا  دوخ  سفن  اب  یـشاب  هدرک  یم 
وت ماگنه  نیا  رد  سپ  يدرگن  رداق  هبوت  رب  هشیدـنا و  نآ  نایم  وت و  نایم  ددرگ  عنام  لئاح و  گرم  هاگان  سپ  یـشاب  هدومن  یم  نآ 

.تبوقع قاقحتسا  تذخاوم و  ضرعتب  ار  دوخ  سفن  یشاب  هدرک  كاله 

یجیهال

هرخالا و یلا  قیرط  هغلب و  راد  هعلق و  لزنم  یف  کنا  هایحللال و  توملل  ءاقبللال و  ءانفلل  ایندـللال و  هرخالل  تقلخ  امنا  کـنا  ملعا  «و 
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لاح یلع  تنا  ککردی و  نا  رذح  یلع  هنم  نکف  هکردم ، هنا  دـبال  هبلاط و  هتوفی  هبراه و ال  هنم  وجنیال  يذـلا  توملا  دـیرط  کنا 
.کسفن تکلها  دق  تنا  اذاف  کلذ ، نیب  کنیب و  لوحیف  هبوتلاب ، اهنم  کسفن  ثدحت  تنک  دق  هئیس ،

یقاـب يارب  زا  هن  اـیند  زا  ندـش  تسین  يارب  زا  اـیند و  يارب  زا  هن  ترخآ  يارب  زا  رگم  يا  هدـشن  قلخ  وت  هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی و 
ندرک و چوک  ندش و  هدـنک )  ) اج زا  لزنم  رد  یـشاب  وت  هک  قیقحت  هب  ایند و  رد  یگدـنز  يارب  زا  هن  ندرم  يارب  زا  نآ و  رد  ندـنام 

گرم هدـش ي  هدرک  عنم  یـشاب  وـت  هک  قـیقحت  هب  ترخآ و  يوـس  هب  هدـنناسر  هار  رد  تجاـح و  ردـق  هب  ندوـمن  اـفتکا  يارـس  رد 
هکنیا تسا  راـچان  نآ و  هدـنیوج ي  ار  نآ  دـیآ  یمرد  دـنک و  یمن  توف  نآ و  هدـنزیرگ ي  نآ  زا  دـبای  یمن  تاـجن  هک  یناـنچنآ 

هک یتیصعم  تلاح  رب  وت  یشاب  هکنآ  لاح  ار و  وت  دبایرد  هکنیا  زا  سرت  فوخ و  رب  گرم  زا  شاب  سپ  وا ، هدنبایرد ي  دشاب  گرم 
ددرگ عنام  سپ  ار ، تیصعم  نآ  زا  ندرک  هبوت  يا  هدینارذگ  یم  رطاخ  رد  ار و  وت  سفن  هداد  یم  ربخ  هک  وت  يا  هدوب  هک  قیقحت  هب 

.ار وت  سفن  یشاب  هدرک  كاله  هک  قیقحت  هب  وت  ماگنه  نآ  رد  سپ  هبوت ، نآ  نایم  وت و  نایم  گرم 

یئوخ

هیافکلا ردق  هغلبلا :) ، ) هلحر یلع  يا  هعلق  یلع  مه  لاقی : و  نطوتسمب ، سیل  ماللا : نوکـس  فاقلا و  مضب  هعلق  لزنم  اذه  لاقی : هغللا :
امهلبق ام  هفاضا  یلوالاف  ردـصملا  ینعمب  هغلبلا  هعلقلا و  نا  رهاظلا  هغلب : راد  هعلق و  لزنم  هبقاعلل ، ماللا  هرخالل : بارعالا : شاعملا  نم 

نایب نیباب  حضوا  ناسنالا و  قلخ  نم  فدـهلا  لصفلا  اذـه  یف  ع )  ) نیب ینعملا : لیواتلاب ، امهلبق  امل  هفـص  انوکت  نا  لمتحی  امهیلا و 
نم رذح  یلع  نوکی  و  هبر ، تاقالمل  اهیف  ایهی  هترخال و  اهنم  دوزتی  نا  بجی  لب  هیلا  نئمطی  نا  قحتـسی  هل ال  ربعم  قیرط و  ایندلا  نا 

سانلا دیلقت  نع  ادیکا  هرذح  مث  .هتاف  امل  كرادتلا  هبوتلل و  هلهم  دـجی  هنغب و ال  توملا  هیتای  یتح  اهتائیـس  باکترا  اهب و  لاغتـشالا 
رابخا - 1 هوجوب : کلذ  یلع  هبن  و  يرخا ، راد  یلا  اهنع  لاقتنا  مهل  سیل  مهل و  دولخ  راد  اهناک  اـهب  لاغتـشالا  ایندـلاب و  ناـنتفالا  یف 
هالتبم هلاض  ماعنا  بـالک و  اـهب  نورتغملا  .راهنلا 3 - لیللا و  ءانآ  لاوزلا  ءاـنفلاب و  اهـسفن  ایندـلا  فیـصوت  .اهئانف 2 - نع  یلاـعت  هللا 

نم لاح  یف  مهلاوحا  مهلاعفا و  یف  مهب  ءادـتقالا  یغبنی  ـالف  رامدـلا ، هکـالهلا و  نم  مهل  صاـنم  ـال  عار و  ـال  دـشرم و  ـالب  تاـفالاب 
يارب هن  يدـمآ  دوجوب  ایند  زا  انف  يارب  و  اـیند ، هن  يدـش  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  اـهنت  وت  هک  مناـج - رـسپ  نادـب - همجرتلا : .لاوحـالا 

هک یتـسه  تقوـم  هناـخ  چوـک و  لزنم  رد  زورما  وـت  هکنادــب  و  یگدــنز ، هـن  تـسا  گرم  اـیند  رد  تماجنارــس  و  نآ ، رد  تـسیز 
یمن ردب  دوخ  هدـنیوج  تسد  زا  تسین و  یئاهر  ار  گرم  زا  نازیرگ  تسا و  وت  یپ  رد  گرم  هکیتسار  و  ترخآ ، هب  تسیرذـگهر 

ینک هبوت  نآ  زا  هک  یشاب  هتشاد  لد  رد  یشاب و  هانگ  لاح  رد  دسرارف و  تگرم  هک  یـشاب  رذحرب  وت  دریگ ، یم  ار  وا  راچانب  دور و 
اجکب هک  راد  دایب  شاب و  گرم  دای  رد  رایـسب  مناـج  رـسپ  يزاـس ، كـاله  ار  دوخ  يریمب و  هبوت  یب  دـهدن و  تلهم  وتب  گرم  یلو 

یـشاب و هدرک  هداـمآ  ار  دوـخ  دـسر  تگرم  نوـچ  هکنآ  اـت  یـسر  یم  یعـضو  هچ  هـب  اـجکب و  گرم  زا  سپ  يوـش و  یم  هدـنکفا 
.يوش هدنامرد  هریخ و  ات  دریگن  تناهگان  دشاب و  مکحم  تنابیتشپ 

يرتشوش

هینغم

اذا تنا  اذاف  هکاردا ، نم  دـبال  يا  هفوذـحم  نمب  رورجم  هکردـم  هنا  نم  ردـصملا  بارعـالا : .هیاـفکلا  هغلبلا : .هلحرلا و  هعلقلا : هغللا :
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مالآ نوناعی  نیذـلا  هصاخب  و  مهلج ، وا  سانلا  لک  خـلا ..) ایندـلل  هرخالل ال  تقلخ  کنا  ینب  ای  ملعا  و  ( ؟ ناسنالا قلخ  اذامل  هیئاجف ،
یف لمعنل  ثلاث : لاق  .دجـسن و  هل و  عکرنل  لب  رخآ : لاق  .بحلل و  انقلخ  هللا  نا  لئاق : لاق  و  ناسنالا ؟ قلخ  اذامل  نولئاـستی : هاـیحلا -
یه هرخالا  و  هلیسو ، ایندلاف  .هترخآ  یف  هب  عفتنی  احلاص  المع  هایند  یف  لمعیل  ناسنالا  هللا  قلخ  مامالا : لاق  .لمعلا و  نقتن  و  ضرالا ،
ریغب اهیف  نوقزری  هنجلا  نولخدـی  کـئلواف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  اـحلاص  لـمع  نم  و  میرکلا : نآرقلا  عم  اذـه  قفتی  .هیاـغلا و 

هنال عفانلا ، حـلاصلا  لمعلا  دارملا  ناف  .تایراذـلا   56 نودـبعیل - الا  نجلا  سنالا و  تقلخ  ام  و  یلاـعت : هلوق  اـما  .رفاـغ   40 باسح -
.دعرلا و  17 ضرالا - یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  و  هناحبس : لاق  .فیرشلا و  ثیدحلا  یف  امک  مایـصلاو ، هالـصلا  هماع  نم  لضفا 

نا لبق  و  نالا ، نم  هل  دعتـساف  هیناث ، كرخوی  ءاج ال  اذا  هنال  رذـح ) یلع   ) توملا نم  يا  ( هنم نکف   ) .ارارم کلذ  نع  مـالکلا  مدـقت 
: هلقعم .تقمی و  هرکی و  رهی : .كریحی و  کشهدـی و  كرهبی : .هـط و  يرزا 31  هب  ددـشا  هوقلا  رزالاوملظم : نکاس  ربق  یلا  لـمحت 

عمج ناعظالا : .فشکی و  رفـسی : .الهم و  ادـیور : هغللا : .یعارلا  میـسملا : .لالـضلا و  داسفلا و  یف  نوحرـسی  ههاـع : حورـس  .هدـیقم 
: هجوا هعبرا  دـیورل  بارعالا : .حورـس  اذـک  و  معن ، ایندـلا  لها  وا  مه  يا  فوذـحم  ادـتبم  ربخ  معن  و  بارعـالا : .جدوهلا  يا  هنیعظلا 

دعب عقو  اذا  لاح  ثلاثلا  ائیطب ، وا  افیفخ  يا  ادیور  اریـس  موقلا  راس  لثم  هفـص  یناثلا  ادیز ، لهما  يا  ادیز  دـیور  لثم  لعف  مسا  لوالا 
، دق هناک  يا  هففخم  دق  ناک  و  هفاضالاب ، دیز  دیور  و  ادیور ، لثم  ردصملا  یلع  بصنلا  عبارلا  و  ادیور ، موقلا  راس  لثم  هفرعملا 

هدبع

يردی وا ال  هلزانل  کلمی  يا ال  هعلق  لزنم  لاقی  حتفف  مضب  نیتمضب و  ماللا و  نوکـس  فاقلا و  مضب  هعلق  هعلق : لزنم  یف  کنا   …و 
هرخالل هیافکلا  اهنم  ذخوت  راد  يا  هیافکلا  هغلبلا  هنع و  لقتنی  یتم 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

رد وت  و  یناگدنز ، يارب  هن  ندرم  يارب  و  یتسه ، يارب  هن  یتسین  يارب  و  ایند ، يارب  هن  ترخآ  يارب  يا  هدـش  هدـیرفآ  وت  هک  نادـب  و 
هدـنار وت  و  تسین ) اور  یئاـج  نینچ  هب  نتـسبلد  سپ   ) یتـسه ترخآ  يوس  هب  هار  رد  تقوم و  يارـس  رد  و  یـشاب ، یم  چوک  ياـج 

رذحرب سپ  دـبای ، یم  رد  ار  وا  گرم  راچان  و  دـهد ، یمن  تسد  زا  ار  نآ  هدـنیوج  و  دـبای ، یمن  یئاهر  نآ  زا  هدـنزیرگ  هک  یگرم 
تا هشیدـنا  وت و  نیب  میامن و  یم  هبوت  نآ  زا  یتفگ  یم  دوخ  اـب  هک  ندرک  هاـنگ  تقو  رد  دـبایرد  ار  وت  گرم  هکنیا  زا  سرتب  شاـب 

راتفرگ نآ  رفیک  هب  هدرک و  هانگ  يدـنمدرخ  زا  رود  هشیدـنا  نینچ  اب  اریز   ) يا هتخاس  هابت  ار  دوخ  لاـح  نیا  رد  هک  دزادـنا  یئادـج 
(. يا هدش 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

ایح ناسنالا  یقبی  ذا ال  ءاقبلل ) ال   ) توملا يا  ءانفلل ) و   ) رقم هرخالا  و  رمم ، ایندـلا  ناف  ایندـلل ) هرخـالل ال  تقلخ  اـمنا  کـنا  ملعا  (و 
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کنا و   ) حـضاو امهنیب  قرفلا  تومی و  نا  توملاب  و  ناسنالا ، مدـعی  نا  ءانفلاب  دارملا  وا  نایب ، فطع  اما  هایحلل ) توملل ال  و   ) اـمئاد
و  ) .ءاقبلل ال  غالبلل ، یهف  هرخالل  هیاکفلا  ردـق  اهنم  ذـخوی  راد  يا  هغلب ) راد  و   ) هل ارقتـسم  سیل  و  هنع ، ناسنالا  علقنی  هعلق ) لزنم  یف 

هنم وجنی  ال   ) هضتقی یتح  دیـصلا  دایـصلا  دراطی  امک  کیلا  لصی  یتح  توملا  كدراـطی  توملا ) دـیرط  کـنا  هرخـالا و  یلا  قیرط 
توملا يا  هنا ) دـبال  و   ) هحلـسالا دونجلاب و  فانتکالا  هیوقلا و  نوصحلاب  نصحتلا  هتحـص و  یلع  ظفحتلاب  هنم  بره  نم  يا  هبراه )

یلا فیـضا  رذح )  ) هظفل نا  ثیح  و  کیلا ، لصی  يا  ککردی ) نا  رذح  یلع   ) توملا نم  يا : هنم ) نکف   ) هیلا لصاو  يا  هکردم ) )
کلت نم  يا  اهنم ) کسفن  ثدحت  تنک  دق   ) هناحبس هللا  یـصاعم  نم  هئیـس ) لاح  یلع  تنا  و   ) .نیونتلا ام  هلخدی  مل  ککردی ) نا  )

ببـسب کسفن ) تکلها  دـق  تنا  اذاف   ) هبوتلا نم  کـسفن  هب  تثدـحت  يذـلا  کـلذ ) نیب  کـنیب و   ) توملا لوحیف ) هبوتلاـب   ) لاـحلا
.یمئاد هئجف ، توملا  ناسنالا  ذخای  نا  لامتحا  نال  نایصعلا ، قلطم  نع  ریذحت  اذه  و  اهنم ، بتت  مل  یتلا  هیصعملا 

يوسوم

لاوحلا ضرتعا و  زجح و  امهنیب  هلولیح  لاح  لوحی : .هنم  زرحت  يا  رذح  یلع  توملا  یف  نکف  رذح : .هقحل  یشلا ء  كردا  هکردم :
ءانفلل ال ایندلل و  هرخالل ال  تقلخ  امنا  کنا  ینب  ای  ملعا  و   ) .هنیب کنیب و  زجحی  يا  اذک  نیب  کنیب و  لوحی  نیئیش  نیب  زجح  ام  لک 
و ال هبراه ، هنم  وجنی  يذلا ال  توملا  دیرط  کنا  و  هرخالا ، یلا  قیرط  هغلب و  راد  هعلق و  لزنم  یف  کنا  و  هایحلل ، توملل ال  و  ءاقبلل ،

لوحیف هبوتلا  اهنم  کسفن  ثدحت  تنک  دق  هئیـس  لاح  یلع  تنا  ککردی و  نا  رذح  یلع  هنم  نکف  .هکردم  هنا  دبال  و  هبلاط ، هتوفی 
كرظن و طحم  نوکت  نا  بجیف  اهلجا  نم  تقلخ  هلع  كانه  نا  ینب : ای  ملعا  و  کسفن ) تکلها  دـق  تنا  اذاف  کـلذ ، نیب  کـنیب و 

لـصحی مل  هبولطم و  كردـی  مل  لساکت  وا  یناوت  نمف  اهبلط  یف  لساکتت  وا  اهلیـصحت  یف  یناوتت  نا  کل  زوجی  کلمع و ال  داـهج 
بجی یتلا  هرخالا  یه  هیاغلا  هذه  نا  و  مدنلا ، یف  عفنی  تقو ال  یف  مدـنی  ائـساخ  ارـساخ  عجر  اهلیـصحت  یف  فوس  نم  و  هتیاغ ، یلع 
قرتخی نا  عاطتـسا  هیلع و  هبجاولا  هماهمب  موقی  نا  عاطتـسا  اذا  الا  نوکی  اذه ال  .اهکاردا و  اهنامـض و  لجا  نم  هتاقاط  لک  لذـبی  نا 

نم ایندـلل  قلخی  فیک  و  ایندـلل ، ـال  هرخـالل  تقلخ  اـمنا  کـنا  ..هتریـسم  زجحت  وا  هقیرط  ضرتعت  دـق  یتلا  تاـبقعلا  عناوملا و  لـک 
بعاتملا و نم  ایندلا  هذه  یف  ام  عم  ءاقب ، هل و ال  ماود  رمال ال  قلخی  فیک  رارقتسا و  نود  هیلع  رمی  یشل ء  قلخی  له  هایند و  یضقنت 

اهنا مامالا  ربعی  امک  .اهیف و  یقبیل  قلخی  مل  هنا  امک  ایندـلل  ناسنالا  قلخی  مل  .لـکاشملا ال  ثادـحالا و  نم  اـهیف  اـم  عم  بعاـصملا و 
ام لمع و  نم  مهل  مسر  امب  اهیف  نوموقی  نورخآ  هلحم  لحیل  اهنع  كرحتی  لب  اهیف  یقبی  ناـسنالا و ال  اـهنم  علتقی  ینعی  هعلق )  ) لزنم

.هرخالا وحن  اهربعی  نا  لجال  اهیف  دوزتی  هرخالا و  یلا  ناسنالا  اهب  غلبتی  راد  اهنا  امک  قح  نم  مهیلع  بجو 

مککردی اونوکت  امنیا   ) هکردم هنا  دبال و  هدراطی و  توملاف  توملا ، دیرط  ایندـلا  هذـه  یف  ناسنالا  نا  یلا  راظنالا  هبنی  مامالا  نا  مث 
ساکلا اذه  نم  دبال  هیاهنلا  یف  نکل  رخالا و  ضعبلا  رـصقی  دق  رامعالا و  ضعب  لوطت  دق  هدیـشم .) …  جورب  یف  متنک  ول  توملا و 

یلع سفنلا  نطوم  لیحرلل ، دادعتسالا  مئاد  نوکی  نا  دبالف و  ضباقلا  رئازلا  اذه  رظتنی  ناسنالا  ناک  اذا  .ناسنا و  لک  هبرـشیس  يذلا 
اذا هل  زوجی  .اهنع ال  یطختی  وا  اـهزواجتی  نا  هل  زوجی  ـال  و  هل …  اهمـسر  یتلا  هدودـح  نمـض  هللا و  طـخ  یف  یقبی  نا  بجی  .هلوبق 
نا هل  زوجی  لضی و ال  وا  فرحنی  نا  هل  زوجی  ال  هیناث ، لک  یف  هظحل و  لک  یف  هئجافی  دق  هبلطی و  توملا  و  املاع ، ادیشر  القع  ناک 
اهنا .هترخآ  قبوی  هسفن و  کلهیف  هبوتلاب  اهکرادـتی  مل  یتلا  هئیـسلا  هلاحلا  کلت  یلع  وه  توملا و  هاتا  امبر  ذا  هفلاـخی  وا  هللا  یـصعی 

هکردا ریـصم …  نم  هحبقا  اـم  هتیم و  نم  اـهماشا  اـم  و  هللا …  یـصاعم  نم  هیـصعم  یلع  وه  ناـسنالا و  یتاـت  یتلا  کـلت  ءوسلا  هتیم 
 … هحباس هیحضلا  مد  یف  هیدی  اتلک  هیلع و  ضبق  دوهـشملا …  مرحلاب  هیلع  ضبق  دقل  هفلاخملا …  همیرجلاب و  سبلتم  وه  توملا و 
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هحراوج و ریغ  ادوهـش  بلطت  یتلا ال  هلداعلا  همکحملا  ماما  فقی  نا  عیطتـسی  ه  راذتعالا !؟ حبقا  ام  و  اهدنع …  هباجالا  بعـصا  ام  و 
هیلع لجرلا  دهـشت  و  لطابلا ، دهـشملا  مارحلا و  هرظنلاب  هیلع  نیعلا  دهـشت  فرتقا و  ینج و  امب  هیلع  دهـشتل  دیلا  ردابتف  هئاضعا ؟ … 

رـشحی موی  و   ) .ذـئموی هحراوج  لک  هیلع  دهـشت  .هداوف  هبلق و  هعمـس و  هدـلج و  هیلع  دهـشی  .کلـس  قیرط  يا  یف  راس و  مارح  يـال 
مهدولجل اولاق  .نولمعی و  اوناک  امب  مهدولج  مهراصبا و  مهعمـس و  مهیلع  دهـش  اهواج  ام  اذا  یتح  نوعزوی  مهف  رانلا  یلا  هللا  ءادعا 

مکیلع دهـشی  نا  نورتست  متنک  ام  .نوعجرت و  هیلا  هرم و  لوا  مکقلخ  وه  یـش ء و  لک  قطنا  يذلا  هللا  انقطنا  اولاق : .انیلع  متدهـش  مل 
(. نولمعت امم  اریثک  ملعی  هللا ال  نا  متننظ  نکل  مکدولح و  مکراصبا و ال  مکعمس و ال 

هنم نکف  مالـسلا : هیلع  لاق  هسفن ، کلها  دـق  نینموملاریما : لوقی  امک  نوکی  هللا  هیـصعم  یلع  ناسنالا  تام  اذاف  همیرج  هیـصعملا  نا 
تکلها دق  تنا  اذاف  کلذ  نیب  کنیب و  لوحیف  هبوتلاب  اهنم  کسفن  ثدحت  تنک  دق  هئیـس  لاح  یلع  تنا  ککردی و  نا  رذـح  یلع 

.کسفن

یناغماد

يزاریش مراکم 

َیلِإ ٍقـیِرَط  ،َو  ٍهَْغُلب ِراَد  ٍهَْعُلق َو  ِیف  َکَّنَأ  ،َو  ِهاَـیَْحِلل اـَل  ِتْوَْـمِلل  ،َو  ِءاَـقَْبِلل اـَل  ِءاَـنَْفِلل  ،َو  اَْینُّدـِللَال ِهَرِخْـِآلل  َْتِقلُخ  اَـمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
َْتنَأ َکَکِرُْدی َو  ْنَأ  ِرَذَح  یَلَع  ُْهنِم  ْنُکَف  ، ُهُکِرْدـُم ُهَّنَأ  َّدـُب  َال  ،َو  ُُهِبلاَط ُُهتوُفَی  َال  ،َو  ُُهبِراَه ُْهنِم  وُْجنَی  َال  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُدـیِرَط  َکَّنَأ  ،َو  ِهَرِخْآلا

.َکَسْفَن َتْکَلْهَأ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  ، َِکلَذ َْنَیب  َکَْنَیب َو  َلوُحَیَف  َِهبْوَّتلِاب ، اَْهنِم  َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَق  ، ٍهَئِّیَس ٍلاَح  یَلَع 

همجرت

رد  ) یگدنز يارب  هن  گرم  يارب  (، ناهج نیا  رد   ) اقب يارب  هن  انف  يارب  ، ایند يارب  هن  يا  هدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  نادـب  مرـسپ )! )
يریگرب و نآ  زا  هشوت  داز و  دیاب  هک  ییارـس  رد  ، ینک چوک  نآ  زا  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  يراد  رارق  یهاگلزنم  رد  وت  ایند ) نیا 

.تسوت ِترخآ  هار 

هک یگرم  نامه  درک ) دهاوخ  راکـش  ار  وت  ماجنارـس  تسوت و  بیقعت  رد  هتـسویپ  گرم  و   ) یتسه گرم  هدش  هدـنار  وت  نادـب )  ) و
دهاوخ ار  يو  ماجنارـس  دهد و  یمن  تسد  زا  دـشاب  شیوجتـسج  رد  وا  ار  سکره  دـبای و  یمن  تاجن  نآ  زا  يا  هدـننک  رارف  زگره 

ارف زا  شیپ  وت  هک  یتروص  رد  هاـنگ ) لاـح   ) یـشاب يدـب  لاـح  رد  هک  دریگب  ار  وت  یناـمز  گرم  هک  سرتـب  نیا  زا  نیارباـنب  ، تفرگ
نتشیوخ وت  هک  تساجنیا  دوش و  یم  لیاح  هبوت  وت و  نایم  گرم  یلو  ؛ ینک هبوت  هک  يدرک  یم  وگتفگ  نتـشیوخ  اب  گرم  ندیـسر 

.يا هدنکفا  تکاله  هب  ار 

شنیرفآ فده  ریسفت : حرش و 

ایند و تقیقح  ناسنا و  شنیرفآ  فدـه  هرابرد  مهم  هتکن  دـنچ  هب  متـسیب ) شخب   ) هماـن ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیا هک  تسا  یناسک  همه  هب  دوخ و  دنزرف  هب  يرادشه  کی  ره  هک  دنک  یم  هراشا  گرم  ربارب  رد  ناسنا  تیعقوم  نآ و  رد  یگدنز 
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.دنناوخ یم  ار  همان  ّتیصو 

هن گرم  يارب  (، ناهج نیا  رد   ) اقب يارب  هن  انف  يارب  ایند ، يارب  هن  يا  هدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  نادب  مرسپ ) :») دیامرف یم  تسخن 
(. ِهاَیَْحِلل َال  ِتْوَْمِلل  ِءاَقَْبِلل َو  َال  ِءاَنَْفِلل  اَْینُّدِلل َو  َال  ِهَرِخِْآلل  َْتِقلُخ  اَمَّنِإ  َکَّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  ( ؛») ایند نیا  رد   ) یگدنز يارب 

ترخآ و يوس  هب  یهاگرذـگ  ایند  هکلب  تسین ، ایند  رد  یگدـنز  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  ، ینامـسآ نایدا  ماـمت  مالـسا و  هاگدـید  زا 
.تسین ییاقب  ار  یهلا  ناربمایپ  یتح  سک  چیه  تسانف و  ایند  ِیگدنز  ماجنارس  ؛ تسا هشوت  داز و  نتفرگرب  يارب  یتراجت  رازاب 

ُْتقَلَخ ام  َو  دـیوگ «: یم  تایراذ  هروس  رد  دـیجم  نآرق  ؛ هدـمآ تایاور  تایآ و  رد  یفلتخم  تاریبعت  ، ناسنا شنیرفآ  فدـه  هراـبرد 
.تسادخ یگدنب  ، ناسنا شنیرفآ  زا  فده  هیآ  نیا  ساسا  رب  .{ هیآ 56 ، تایراذ ( . 1  « } ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو 

ار تایح  گرم و  هک  سک  نآ  ؛»  ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهاـیَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يِذَّلَا  دـیامرف «: یم  کـلم  هروس  زا  مود  هیآ  رد 
«. دنک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ 

تداعـس یگدـنز  اهنیا  همه  هجیتن  تسا و  سوفن  بیذـهت  يارب  تیدوبع  تسا و  لمع  نسح  يارب  ، یهلا شیاـمزآ  هک  تسا  نشور 
.ددرگ یمزاب  یکی  هب  فادها  همه  بیترت  نیا  هب  تسا و  ترخآ  شخب 

وت :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  تیعقوم  ایند و  تقیقح  ینعی  مود  هتکن  هب  هاگ  نآ 

ِترخآ هار  يریگرب و  نآ  زا  هشوت  داز و  دـیاب  هک  ییارـس  رد  ، ینک چوک  نآ  زا  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  يراد  رارق  یهاگلزنم  رد 
هگن بسا  نیز  يور  ار  دوخ  دـناوت  یمن  هک  یـسک  فیعـض و  ناسنا  هب  : دراد يدایز  یناـعم  « هَعُلق ( .» 1  } ٍهَْعُلق ِیف  َکَّنَأ  َو  ( ؛» تسوـت

يانعم الاب  ترابع  رد  دـنیوگ و  یم  « هعلق » درک ناکم  لقن  نآ  زا  دـیاب  هک  ییارـس  نینچمه  درادـن و  ییاقب  ماود و  هک  یلاوما  دراد و 
هلیسو هب  ناسنا  هک  تسا  يا  هشوت  داز و  ینعم  هب  « هغلب ( .» 2  } ٍهَْغُلب ِراَد  َو   { .تسا هدـش  هتفرگ  علق  هدام  زا  هژاو  نیا.تسا  روظنم  ریخا 

َیلِإ ٍقیِرَط  َو  .دناسر ،}  یم  دصقم  هب  ار  ناسنا  يا  هشوت  داز و  نانچ  اریز  ، هدش هتفرگ  « غالب »و« غولب » هشیر زا  دـسر  یم  دـصقم  هب  نآ 
(. ِهَرِخْآلا

تداعس یگدنز  ، شنیرفآ فده  ؛ ار ایند  یگدنز  تیهام  مه  دنک و  یم  نایب  ار  ناسنا  شنیرفآ  فده  مه  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َراّدلا َّنِإ  َو  نآرق «: ریبعت  هب  اقب و  هن  تسانف  ایند  یگدنز  ماجنارـس  لیلد  نیمه  هب  ایند و  رد  نتـسیز  هن  تسا  ترخآ  يارـس  رد  شخب 

.{. هیآ 64 ، توبکنع ( . 3 « } تسا یعقاو )  ) یگدنز يارس  ، ترخآ يارس  طقف  و  ؛»  ُناوَیَْحلا َیَِهل  َهَرِخْآلا 

.تسا سکعنم  نآرق  رگید  تایآ  زا  يرایسب  رد  انعم  نیا 

هـشوت داز و  نآ  زا  دـیاب  هک  یلحم  «) هـغلب » يارـس و  درک ) چوـک  دـیاب  نآ  زا  هـک  یلحم  «) هـعلق » هاـگیاج ار  اـیند  ترـضح  هـکنیا  اـما 
(4  « } َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  نوـچمه «: یتاـیآ.تسا  سکعنم  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  زین  هتکن  نیا  دـیامرف  یم  یفرعم  تفرگرب )
هب رظان  یگمه  .{ هیآ 26 ، نمحرلا ( . 6  « } ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هیآ 57 «،}. ، توبکنع ( . 5  « } ِتْوَْملا ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  هیآ 30 «،}. ، رمز .

.تسا هغلب  راد  هب  هراشا  زین  .{ هیآ 197 ، هرقب ( . 7  « } يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو  هفیرش « هیآ  تسانعم و  نیمه 
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دش و دهاوخ  ضوع  ام  یگدنز  هرهچ  هدومرف ، نایب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـشاب  هنوگ  نآ  ترخآ  ایند و  هب  ام  هاگن  هاگ  ره 
رود ياهوزرآ  ، زآ صرح و  زا  يرثا  رگید 

زیچ همه  هکلب  ، تشاد دـهاوخن  دوجو  يزودـنا  تورث  لخب و  ،و  رتشیب لاوما  رب  ندـش  هریچ  يارب  ایند  لها  اب  عازن  بلاـکت و  ، زارد و 
.دوب دهاوخ  ترخآ  نادیواج  تداعس  يارب  وا  ياضر  بلج  قیرط  رد  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يارب 

تسوت و بیقعت  رد  هتـسویپ  گرم  و   ) یتسه گرم  هدـش  هدـنار  وت  نادـب )  ) و :» دـیامرف یم  هتکن  نیموس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
شیوجتـسج رد  وا  ار  سک  ره  دـبای و  یمن  تاجن  نآ  زا  هدـننک  رارف  زگره  هک  یگرم  ناـمه  درک ) دـهاوخ  راکـش  ار  وت  ماـجنارس 

ای « دورطم » يانعم هب  دیآ  یم  هک  يریبعت  هب  « دـیرط ( .» 1  } ُدیِرَط َکَّنَأ  َو  ( ؛» تفرگ دهاوخ  ار  وا  ماجنارـس  دهد و  یمن  تسد  زا  دـشاب 
َال ،َو  ُُهبِراَه ُْهنِم  وُْجنَی  َال  يِذَّلا  ِتْوَْملا   { .تسا هدش  هتفرگ  ندنار  يانعم  هب  « درط  » هشیر زا  دود  یم  نآ  لابند  هب  دایص  هک  تسا  يدیص 

(. ُهُکِرْدُم ُهَّنَأ  َُّدب  َال  ،َو  ُُهِبلاَط ُُهتوُفَی 

زاغآ زا  ییوگ  ، تسا یبلاج  رایسب  ریبعت  دود  یم  وا  لابند  هب  دایص  هک  يراکـش  ای  دنتـسه  وا  بیقعت  رد  هک  یـصخش  « دیرط » هب ریبعت 
زا سک  چیه  درک و  دـهاوخ  راکـش  ار  وا  يریپ  رد  هاگ  یناوج و  رد  هاگ  یکدوک  رد  هاگ  ؛ تسا ناسنا  بیقعت  رد  گرم  دایـص  رمع 

: دیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دنک و  رارف  دناوت  یمن  دایص  نیا  تسد 

مکحم ياهجرب  رد  دنچ  ره  ، دبای یم  رد  ار  امش  گرم  دیـشاب  اج  ره  ؛»  ٍهَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  » 
گرم زا  رگا  :» وگب ؛»  ِْلتَْقلا ِوَأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق  دـیامرف «: یم  رگید  ياـج  رد  .{ هیآ 78 ، ءاسن ( . 2 « } دیشاب

.{ 16، هیآ بازحا  ( . 3 «. } تشاد دهاوخن  امش  لاح  هب  يدوس  ، دینک رارف  ندش  هتشک  ای 

تخر ناـهج  نـیا  زا  دـیاب  يزور  هـک  دـهد  هار  دوـخ  هـب  يدـیدرت  دــناوت  یمن  اـنعم  نـیا  رد  ، دــنک کـش  زیچ  ره  رد  ناـسنا  يرآ 
ای ادرف  ؛ کیدزن رایـسب  تسا  نکمم  دـشاب و  رود  تسا  نکمم  ، نآ هقیقد  تعاـس و  هن  تسا و  مولعم  شخیراـت  هن  هک  يزور  ، ددـنبرب

، نادنمروز.تسین نوناق  نیا  رد  ییانثتسا  چیه  هکنیا  هّجوت  لباق  زورما ؟

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  دـیجم  نآرق.ایلوا  ایبنا و  یتح  قذاح و  نابیبط  تردـق و  تورث و  نابحاص  ، نارکیپ يوق 
.{ هیآ 30 ، رمز ( . 1 «. } درم دنهاوخ  زین  اهنآ  يریم و  یم  وت  ؛  َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  دیوگ «: یم 

نیاربانب :» دیامرف یم  تسوا  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  رد  رادشه  نیرخآ  هک  دنک  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
اب گرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  وت  هک  یتروص  رد  هانگ ) لاـح   ) یـشاب يدـب  لاـح  رد  هک  دریگب  ار  وت  یناـمز  گرم  هک  سرتب  نیا  زا 

تکاله هب  ار  نتـشیوخ  وت  هک  تساـجنیا  دوش و  یم  لـیاح  هبوت  وت و  ناـیم  گرم  یلو  ؛ ینک هبوت  هک  يدرک  یم  وگتفگ  نتـشیوخ 
َْنَیب َکَْنَیب َو  َلوُحَیَف  ، َِهبْوَّتلِاب اَْهنِم  َکَسْفَن  ُثِّدَُحت  َْتنُک  ْدَـق  ، ٍهَئِّیَـس ٍلاَح  یَلَع  َْتنَأ  َکَکِرْدـُی َو  ْنَأ  ِرَذَـح  یَلَع  ُْهنِم  ْنُکَف  ( ؛» يا هدـنکفا 

(. َکَسْفَن َتْکَلْهَأ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  ، َِکلَذ

هاگ تسادیپان و  مهبم و  لاح  ره  رد  گرم  خیرات  هک  دهد  یم  هّجوت  تقیقح  نیا  هب  ار  شدـنزرف  ، رادـشه نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
گرم یلو  ؛ دـیوشب شلامعا  همان  هحفـص  زا  هبوت  بآ  اب  ار  نآ  دـعب  يا  هظحل  دریگ  یم  میمـصت  دوش و  یم  یهاـنگ  راـتفرگ  ناـسنا 
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ماجنا هب  میمـصت  هک  ار  يدارفا  میا  هدینـش  ای  هدـید  دوخ  یگدـنز  رد  ام  همه.دریگ  یم  وا  زا  ار  تصرف  نیا  دـسر و  یم  ارف  ناـهگان 
.دندنام زاب  دوصقم  هب  ندیسر  راک و  همادا  زا  هظحل  نامه  رد  ناهگان  دنتشاد  يدب  ای  بوخ  ياهراک 

رد فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی  يارب  هک  دـش  شخپ  اه  هناسر  رد  يربخ  میتسه  همان  ّتیـصو  نیا  حرـش  لوغـشم  هک  مایا  نیمه  رد 
هحول تفایرد  راظتنا  رد  یلاحـشوخ  طاشن و  اب  وا  دنتـشاد و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  یهورگ  دندوب و  هتفرگ  یتشادـگرزب  ام  طیحم 
موحرم ( . 2  } .تفای نایاپ  زیچ  همه  دـش و  یبلق  تسیا  راتفرگ  هاگان  تفرگ و  ار  وا  ریدـقت  تسد  اـج  ناـمه  رد  ناـهگان  هک  ریدـقت 

هک دوب  يا  هتسجرب  درم  ینید  تاداقتعا  رظن  زا  ، يرامعم تمرم و  هتشر  توسک  شیپ  داتسا  يزاریـش  هداز  هّللا  تیآ  رقاب  رتکد  ياقآ 
هیآ ، فهک «.) ًالَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضنَال  اَّنِإ  : » درک عورـش  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  ار  دوخ  نخـس  سلجم  نامه  رد  ینارنخـس  ماگنه  هب 

({ 30

تدـم دـنوادخ  ارچ  ینک  لاؤس  رگا  : دومرف لضفم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  میناوخ  یم  لـضفم  فورعم  ثیدـح  رد 
رد ، دسر ارف  شگرم  تسا  نکمم  ، تسا یصاعم  باکترا  هانگ و  ماجنا  لوغـشم  هک  یتعاس  ره  رد  هتـشاد و  روطـسم  ار  ناسنا  تایح 
یم هاـنگ  غارـس  هب  ناـمز  ره  مه  زاـب  دـناد  یمن  ار  دوخ  گرم  خـیرات  ناـسنا  هکنیا  اـب  هک  تسا  نیا  نآ  تمکح  : مییوگ یم  خـساپ 
لاح ره  رد  گرم  راـظتنا  نیارباـنب.درک  یم  يرد  هدرپ  رتشیب  تشاد  دوخ  ياـقب  لوط  هب  دـیما  تسناد و  یم  ار  نآ  خـیرات  رگا  ، دور

تسد ؛ دوب دهاوخ  رثؤم  نیقی  هب  رگید  هورگ  رد  دنکن  رثا  مدرم  زا  یهورگ  رد  راظتنا  نیا  رگا  تسا و  رتهب  اقب  هب  نانیمطا  زا  وا  يارب 
(1  } .دـنریگ یم  هرهب  نیکاسم  ارقف و  هب  قافنا  يارب  دوخ  سیفن  لاوما  زا  دـنور و  یم  حـلاص  لامعا  غارـس  هب  دنـشک و  یم  هانگ  زا 

(. { انعم هب  لقن  صیخلت و  اب  ،) ،ج 3،ص 84 راونالاراحب .

مکی تسیب و  شخب 

همان نتم 

َُهل َتْدَدَش  ،َو  َكَرْذِح ُْهنِم  َتْذَـخَأ  ْدَـق  َکَِیتْأَی َو  یَّتَح  ، ِْهَیلِإ ِتْوَْملا  َدـَْعب  یِـضُْفت  ،َو  ِْهیَلَع ُمُجْهَت  اَم  ِرْکِذ  ،َو  ِتْوَْملا ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَی 
ْتَعَن ،َو  اَْهنَع ُهّللا  َكَأَّبَن  ْدَقَف  اَْهیَلَع ، ْمِِهُبلاَکَت  ،َو  اَْهَیلِإ اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ِداَلْخِإ  ْنِم  يَرَت  اَِمب  َّرَتْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو.َكَرَْهبَیَف  ًهَتَْغب  َکَِیتْأَی  َال  ،َو  َكَرْزَأ

اَهُزیِزَع ُلُکْأَی  ،َو  ٍضَْعب یَلَع  اَهُـضَْعب  ُّرِهَی  ، ٌهَیِراَض ٌعاَبِـس  ،َو  ٌهَیِواَع ٌباَلِک  اَُهلْهَأ  اَمَّنِإَف  اَهیِواَسَم ، ْنَع  ََکل  ْتَفَّشَکَت  ،َو  اَهِـسْفَن ْنَع  ََکل  َیِه 
، ٍثْعَو ٍداَِوب  ٍهَهاَع  ُحوُرُس.اََهلوُهْجَم  ْتَبِکَر  ، اََهلوُقُع ْتَّلَضَأ  ْدَق  ، ٌهَلَمْهُم يَرْخُأ  ،َو  ٌهَلَّقَعُم ٌمَعَن.اَهَریِغَص  اَهُرِیبَک  ُرَهْقَی  ،َو  اَهَلِیلَذ

400 ص :
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،َو اَِهتَْریَح ِیف  اوُهاَتَف  ، يَدُْـهلا ِراَنَم  ْنَع  ْمِهِراَْصبَِأب  ْتَذَـخَأ  یَمَْعلا َو  َقیِرَط  اَْینُّدـلا  ُمِِهب  ْتَکَلَـس.اَهُمیُِسی  ٌمیِـسُم  َال  ،َو  اَهُمیُِقی ٍعاَر  اََـهل  َْسَیل 
.اَهَءاَرَو اَم  اوُسَن  ،َو  اَِهب اُوبَِعل  ْمِِهب  ْتَبِعَلَف  ، ًّابَر اَهوُذَخَّتا  اَِهتَمِْعن َو  ِیف  اُوقِرَغ 

اه همجرت 

یتشد

.يریگ یم  رارق  نآ  رد  گرم  زا  سپ  و  يور ، یم  نآ  يوس  هب  هک  هچنآ  دای  هب  و  شاب ، گرم  دایب  ناوارف  مرسپ !

ار وت  دـیاین و  ناهگان  هک  رادـهگن  هتـسب  ار  تّمه  رمک  و  نوزفا ، ار  دوخ  يورین  شاب ، هدامآ  رظن  ره  زا  گرم  اب  تاـقالم  ماـگنه  اـت 
 . دزاس بولغم 

هاگآ ایند  تالاح  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، رورغم  ار  وت  ایند ، هب  نانآ  هناصیرح  مجاهت  و  ناتـسرپ ، ایند  ناوارف  یگتـسبلد  ادابم 
 . تسا هتشادرب  هدرپ  راگزور  ياه  یتشز  زا  و  هداد ، ربخ  ار  وت  دوخ  عضو  زا  زین  ایند  و  هدرک ،

و دنروآ ، موجه  رگید  یخرب  هب  یخرب  دنباتـش ، رد  دیـص  ندـیرد  يارب  نانک ، وع  وع  هدـنرد ، ياه  گس  نانوچ  ناتـسرپ  ایند  انامه 
و هتـسب ، ياپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنتـسه  ینارتش  نانوچ  اـی  و  ار .  اـهرت  کـچوک  اـهرت  گرزب  و  دروخ ، یم  ار  ناوتاـن  ناشدـنمورین ،

يرازنش رد  و  اه ، تفآ  زا  رپ  يداو  رد  و  دنتکرح ، رد  یمولعمان  ياه  هّداج  رد  هدرک و  مگ  هار  هک  هدش ، اهر  نابایب  رد  رگید  یخرب 
دربب ناشهاگارچ  هب  هک  يا  هدننارچ  هن  و  دسرب ، ناشراک  هب  هک  دنراد  یناپوچ  هن  دنراتفرگ ، دریگ  یم  تروص  يدنک  اب  تکرح  هک 

.دناشک يروک  هار  هب  ار  اهنآ  ایند  . 

، دنا هدش  قرغ  اه  تمعن  رد  و  نادرگرس ، ههاریب  رد  دناشوپب ، تیاده  غارچ  زا  ار  ناشناگدید  و 

ار ترخآ  و  هتخادرپ ، يزاـب  هب  اـیند  اـب  اـهنآ  مه  و  هتفرگ ، يزاـب  هب  ار  اـهنآ  اـیند  مه  .دـنداد  رارق  دوخ  راـگدرورپ  ار  اـه  تمعن  هک 
 . دنا هدرک  شومارف 

يدیهش

زاس دیآ  رد  وت  رب  نوچ  ات  ییامن ، نادب  يور  ندرم  زا  سپ  هچنآ  ییآ و  یم  رب  نآ  اب  هچنآ  دای  شاب و  ندرم  دای  هب  ناوارف  مکرـسپ !
هب ناراد  ایند  ینیب  هک  يوش  هتفیرف  ادابم  و  دـیامن ،  بولغم  ار  وت  دـیاین و  ناهگان  و  هتـسب ، ار  دوخ  رمک  یـشاب و  هتـسارآ  ار  شیوخ 

هداهن نایم  رد  وت  اب  ار  شیوخ  فصو  ایند  هداد و  ربخ  ایند  زا  ار  وت  ادخ  هچ  .دنهج  یم  رگیدکی  رب  ایند  رـس  رب  و  دـنهن ، یم  لد  ایند 
دب یخرب  ار  یخرب  .ناود  دیـص  یپ  رد  دـنناگدنرد  و  نانک ، وعوع  دنناگـس  ناتـسرپ  ایند  انامه  .هداشگ  تیارب  شیاهیتشز  زا  هدرپ  و 

و هداهن ، دنبیاپ  نارتشا  يا  هتـسد  .دـیاشگ  یگریچ  تسد  درخ  رب  ناشگرزب  و  دـیامن ، شیوخ  همعط  ار  ناوتان  ناشدـنمورین  و  دـیآ ،
هن ناور ، رذـگ  راوشد  ینابایب  رد  نایز ، هاگارچ  رد  نادرگرـس ، شیوخ  راک  رد  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  درخ  اهر و  رگید  يا  هتـسد 

تیادـه غارچ  زا  ار  ناشاه  هدـید  دـنار و  ناش  يروک  هار  هب  ایند  درب ،  ناشارچ  هب  هک  يا  هدـننارچ  هن  دـسر ، ناشراک  هب  هک  یناـبش 
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هتخادرپ و يزاب  هب  نانآ  اب  ایند  دنا و  هتفرگ  دوخ  راگدرورپ  ار  ایند  .نآ  تمعن  رد  هدش  ورف  و  نادرگرس ، شا  یگهاریب  رد  .دناشوپب 
.هتخاس شومارف  تسا  نآ  سپ  ار  هچنآ  ایند و  يزاب  مرگرس  نانآ 

یلیبدرا

هک یتلاح  رد  وتب  دیایب  هک  یتقو  ات  نآب  گرم  زا  سپ  یـسرب  نآ و  رب  یبایب  رابکیب  هچنآ  دای  ار و  گرم  دای  نک  رایـسب  نم  رـسپ  يا 
وت و رب  دوش  بلاغ  سپ  ناهگان  وتب  دباین  ار و  دوخ  توق  نآ  يارب  یـشاب  هدرک  مکحم  ار و  دوخ  ندـیناسرن  نآ  زا  یـشاب  هتفرگ  ارف 
رب ناـشیا  نتـسجرب  زا  نآ و  عاـتم  يوسب  ارـس  نیا  لـها  ندـیمارآ  زا  ینیب  هچ  نآ  هب  ندروـخ  بیرف  زا  سرتـب  دـناسر و  جـنر  ار  وـت 
زا وت  دـش  فشک  ار و  ایند  راک  تقیقح  ارت  درک  فصو  ایند  لاـح  زا  ادـخ  ار  وت  داد  ربخ  قیقحتب  سپ  نآ  یناـف  ماـطح  رب  رگیدـکی 

یضعب و رب  ایند  لها  زا  یـضعب  دننکیم  دایرف  ریگدیـص  ناگدنرد  دنناگدننک و  دایرف  ناگـس  ایند  لها  هک  یتسردب  سپ  نآ  ياهیدب 
هدش هتـسب  نایاپراهچ  دننام  ناشیا  زا  هفیاط  نآ  کچوک  رب  نآ  گرزب  دـنکیم  طلـست  رهق و  ار و  ناریقح  ناشیا  دـنمجرا  دروخ  یم 
هدش راوس  ار و  دوخ  ياهلقع  دنا  هدرک  هارمگ  هک  قیقحتب  توهـش  هاگارچ  رد  دنا  هدش  هدرک  اهر  رگید  یهورگ  تعیرـش و  رهاوظب 

نایاپ راهچ  نآ  تسین  یبآ  یب  تسا و  راوشد  تیاهن  رد  هک  ینابایب  رد  دـتفا  زاهج  یب  راتفر  تسیچ  نارتش  رب  هار  یب  ناـبایب  رد  دـنا 
ياه هدـید  تفرگ  ارف  يروک و  هارب  ایند  قیالع  ار  ناـشیا  دربب  ار  ناـشیا  دـنارچب  هک  هدـنهد  ارچ  هن  دـنادرگ و  تسار  هک  ینابـش  ار 
دوخ راگدرورپ  ار  ایند  دنتفرگ  ارف  نآ و  تمعن  رد  دنتـشگ  قرغ  دـندش و  نادرگرـس  سپ  تسار  هار  ياه  هناشن  ندـید  زا  ار  ناشیا 

ایند سپ  رد  هچنآ  دندرک  شومارف  ایندب و  ناشیا  دندرک  يزاب  ناشیاب و  ایند  دندرک  يزاب  سپ 

یتیآ

ات .شاب  گرم  زا  سپ  ياهدـماشیپ  هشیدـنا  رد  شاب و  هتـشاد  رطاخ  هب  ار  نآ  یناهگان  موجه  نک و  دای  ار  گرم  ناوارف  دـنزرف ، يا 
.دزاسن تبولغم  ناهگانب  شندیـسر  ارف  هک  يا  هنوگ  هب  یـشاب ، هتـسب  ار  دوخ  رمک  هدـش ، نآ  ياـیهم  دـیآ ، تغارـس  هب  گرم  نوچ 

ایند تسا و  هداد  ربخ  نآ  زا  ار  وت  دنوادخ  اریز  .ایند  رس  رب  اهنآ  شکاشک  ایند و  هب  نارادایند  یگتسبلد  زا  يروخن  بیرف  هک  راهنز ،
گناب هک  دنتـسه  یناگـس  نوچ  نابلطایند  .تسا  هتفرگرب  هدرپ  دوخ  ياهیدـب  زا  تسا و  هدرک  فیـصوت  وت  يارب  ار  نتـشیوخ  دوخ ،

رت ناوتان  هک  ار  نآ  تسا ، رتدنمورین  هکنآ  دنـشک و  یم  هزوز  مشخ  يور  زا  همعط  رـس  رب  هک  دنتـسه  یناگدنرد  نوچ  دـننک و  یم 
اهر یخرب  هتـسب و  ياپ  یخرب  دنتـسه  یناروتـس  دزاس ، یم  بولغم  تسا ، رتدرخ  هک  ار  نآ  تسا ، رتگرزب  هکنآ  دروخ و  یم  تسا ،

تفآ و هایگ  ات  دنا  هدرک  اهر  بعص  كانتـشرد و  ینابایب  رد  ار  نانآ  .دنا  ههاریب  راپـسهر  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  هک  هدش 
ار ناشناگدید  دنار و  یم  ناشهار  هروک  هب  ایند  .ناشدنارچب  هک  يا  هدننارچ  هن  دنک و  ناشیرادهگن  هک  دنرادن  ینابـش  .دنرچب  نایز 

.دنا هتفرگ  شیوخ  راگدرورپ  ار  ایند  .تمعن  رد  قرغ  یلو  دنا  ههاریب  رد  نادرگرس  .هتشاد  مورحم  تیاده  غارچ  غورف  زا 

.دنا هدرپس  یشومارف  هب  ار  ناهج  نیا  يوس  نآ  دنا و  هدش  ایند  اب  يزاب  مرگرس  زین  اهنآ  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  اهنآ  ایند 

نایراصنا

ار دوخ  دسرب  گرم  یتقو  ات  ، رآ دای  هب  دایز  یسر  یم  نآ  هب  گرم  زا  دعب  ،و  یتفا یم  نآ  رد  ناهگان  هک  یتیعقوم  ار و  گرم  ! مرـسپ
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و اـیند ، هب  ناتـسرپایند  تبغر  هکنیا  زا   . دـیامن بولغم  ار  وـت  دـسرب و  هار  زا  گرم  هک  داـبم  ، یـشاب هدز  رمک  هب  تمه  نماد  ،و  اـّیهم
ار وت  شتالاوحا  اب  مه  ایند  و  هداد ، ربخ  ایند  عاضوا  زا  تدنوادخ  هک  ، شاب رذح  رب  دنک  هتفیرف  ار  وت  نآ  كدـنا  عاتم  رب  ناشـصرح 

هدـننک راکـش  یناگدـنرد  ،و  هدـننز دایرف  یناگـس  ناتـسرپ  اـیند  اریز   ، هداد ناـشن  وت  هب  ار  شیاـهیتشز  ،و  هدومن هاـگآ  دوخ  لاوز  زا 
زا یهورگ   . دنک یم  هلمح  هبلغ  رهق و  هب  شکچوک  هب  شگرزب  ،و  دروخ یم  ار  شفیعـض  شدنمروز  ، دنزگ یم  ار  رگیدکی  ، دنتـسه

، دنا هداهن  مدق  مولعمان  هار  هب  ،و  هداد تسد  زا  ار  دوخ  لوقع  ، دنا هدش  اهر  ناویح  يا  هتسد  و  هدش ، راهم  ینایاپ  راهچ  نارادایند 

هن و  دیامن ، يرادهگن  نانآ  زا  هک  یناپوچ  هن  ، دنا هدش  هداد  رـس  درادـن  يرارق  اجنآ  رد  مدـق  هک  تفآ  هاگارچ  رد  هک  دـنچ  یناویح 
رد ، هتـسب ورف  تیاده  مئالع  ندید  زا  ار  ناشناگدـید  ،و  هدرب تلالـض  يروک و  هار  هب  ار  نانآ  ایند   ، دـنارچب ار  اهنآ  هک  يا  هدـننارچ 
ایند اب  نانآ  نانآ و  اب  ایند  ور  نیا  زا  ، دنا هدرک  باختنا  ّبر  ناونع  هب  ار  نآ  ،و  قرغ شیاه  تمعن  رد  ،و  نادرگرـس ایند  تریح  يداو 

 . دنا هدرک  شومارف  تسا  نآ  لابند  هب  ار  هچنآ  و  دنا ، هتخادرپ  يزاب  هب 

حورش

يدنوار

.اهیلا و دنتـسا  ایندلا : یلا  دلخا  .کبلغی و  يا  كرهبیف : .هلفغ  يا  هتغب : .كرهظ و  يا  كرزا : هل  تدش  .لخدـت و  يا  هیلع : مجهت  و 
، هللا وه  لعافلا  و  فشک ، تعن و  تتعن و  يور : و  توملا ، ربخ  یعنلا  و  اهئانفب ، کتربخا  يا  اهـسفن : کل  تعن  .بثاوتلا و  بلاکتلا :

توص ریرهلا : .دیـصلل و  هدوعتم  هیراض : عابـس  .بلکلا و  توص  ءاوعلا : .هحئاـص و  يا  هیواـع : بـالک  .اهـسفن و  کـل  تفـصو  يا 
، اهئایح هلق  اهـصرحل و  بائذلا  بالکلا و  هلزنمب  اهـضعب  ایندلا  لها  يا  هلقعم : معن  .رهیره و  لاقی : هربص ، هلق  نم  هحابن  نود  بلکلا 

ینثی نا  وه  و  القع ، ریعبلا  تلقع  .ریعب و  اهیف  ناک  اذا  الا  معنلا  یـشاوملل : لاقی  ـال  و  منغلا ، رقبلا و  لـبالا و  یه  معنلاـک و  اهـضعب  و 
یلع برـضلا  اذه  لعج  .ریثکتلل و  دیدشتلاب  تلقع  و  لاقعلا ، وه  لبحلا  کلذ  و  عارذلا ، طسو  یف  اعیمج  امهدشیف  هعارذ  عم  هفیظو 

: تیکسلا نبا  .هنع  تلض  اهناک  اهـسفنال  الاقع  دجت  مل  يا  اهلوقع  تلـضا  دق  لاقف : اهفـصو  مث  .هلمهم  يرخا  هدیقم و  هلقعم  نیعون 
ثعو داوب  ههاع  حورس  اهلهجت  عضاوم  یف  تلخد  يا  اهلوهجم : تبکر  .هکلها و  هعاضا و  يا  هلضا  کنم ، بهذ  اذا  يریعب  تللـضا 
منغلا یمس  مزاللا و  ردصم  حورسلا  .يدعتی و  يدعتی و ال  اهتحرس  و  هادعلاب ، تعر  هیشاملا  تحرـس  لاقی : اهمیـسی ، مسیم  اهل  سیل 
ماسا و  یعارلا ، میـسملا : .هفالا و  ههاعلا : .يدـعتملا و  ردـصم  لصالا  یف  حرـسلا  لیق : .اهنم و  هعطق  وه  و  حرـس ، عمج  وه  لیق : .هب و 

مهب تکلـس  لاق  مث  .تافـصلا  کلت  یلع  معنلاب  ایندـلا  لها  هبـش  نیللا  لمرلا  ثعولا : .اوریحتف و  يا  اوهاتف  هلوق  .تماسف و  هیـشاملا 
يا ابر : اهوذختا  .یمعلا و  قیرط  یف  اهلها  ایندلا  تکلـس  يا  اضیا ، هسفنب  يدعتی  دق  و  ءابلاب ، دـعتم  اذـه  کلـس  یمعلا  قیرط  ایندـلا 

.ایندلا اودبع 

يردیک

تعر احورـس  هیـشاملا ، تحرـس  و  لاقع ، تاذ  هلقعم : معن  .بثاوتلا  بلاـکتلا : لـیملا ، دـالخالا : .كرهظ و  كرزا  لخدـت ، مجهت :
.اهتکلم و اهب و  تصتخا  هفالا  ناک  هفالا  یلا  اهفاضا  هفالا  ههاعلا : .یـشاوملا و  نم  هعطق  یه  حرـس و  عمج  اـضیا  حورـس : .هادـغلاب و 

، یعارلا میسملا : .یشملا و  قشی  مادقالا و  هیف  بیغت  سهدلا  ریثکلا  لهسلا  ناکملا  ثعولا :
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مثیم نبا 

وا هب  اذک : یلا  دلخا  .تسا  جنر  زا  سفن  رارف  شکرـس و  يانعم  هب  رهب  لصا  دـناجنر ، ار  وا  دـیدرگ و  زوریپ  هرهبی : ناوت  ورین - رزا :
لوهجم و دنبرد  هلقعم : .وا  رب  هلمح ي  راکش و  نتفرگ  رظن  ریز  هوارـض : اهبیع  يواسم : .رگیدکی  رب  هلمح ي  بلاکت : .تسا  طوبرم 

دنامن راوتـسا  نآ  يور  رب  ناویح  ناسنا و  ياپ  هک  یعیـسو  رازنـش  ثعوداو : تسین  نآ  رد  يا  هناـشن  چـیه  هک  یهار  هروک  لـهجم :
گرم زا  سپ  ناهگان  هک  شاب  گرم  زا  سپ  ياهدمآ  یپ  گرم و  دای  هب  رتشیب  نم ، كرسپ  نابش  میـسملا : دور ) ورف  نآ  رد  هکلب  )

هبلغ وت  رب  .دبایرد  ار  وت  گرم  ناهگان  ادابم  ات  دنبب  ار  ترمک  نک و  هدامآ  ار  دوخ  هدماین  وت  دزن  گرم  ات  .يوش  یم  ریگرد  اهنآ  اب 
بیرف اـیند  رـس  رب  مه  اـب  ینمـشد  نآ و  هب  تبـسن  ناراداـیند  زآ  صرح و  اـیند و  هب  داـمتعا  یگتـسبلد و  اـب  هک  نیا  زا  سرتب  .دـنک 
.تسا هتخاس  ـالمرب  ار  شاهیدـب  هدرک و  فصو  تیارب  دوخ  اـیند  تسا و  هداد  ربخ  نآ  هراـبرد ي  وت  هب  دـنوادخ  هک  اریز  يروخب ،

اناوت و  دننک ، یم  سراپ  رگید  یضعب  رب  اهنآ  زا  یضعب  دنراکش  يوجتـسج  رد  ناگدنرد  هدننک و  سراپ  ناگـس  دننامه  انید  نابلاط 
نوچ رگید  یـضعب  هتـسب و  دنبرد  ینایاپراهچ  نوچمه  یـضعب  دـنز ، یم  همدـص  روز  اب  کچوک  رب  گرزب  و  دروخ ، یم  ار  ناوتان 

تخـس و ینابایب  رد  نایز  تفا و  ندـیرچ  يارب  ماجل  یب  هلی و  یناـیاپراهچ  فدـه ، یب  درخ ، هدرک  مگ  اـهر ، دنتـسه ، یناـیاپراهچ 
و درب ، یم  ییانیبان  هار  هب  ار  نانآ  ایند  درادـن ! دوجو  دـنارچب  ار  اهنآ  ای  دـشاب و  راد  هدـهع  ار  اهنآ  يرادـهگن  هک  ینابـش  نیگمهس !

هتفر ورف  ایند  یـشوخ  تمعن و  رد  نادرگرـس و  یهارمگ  رد  نانآ  تسا ، هدناشوپ  يراگتـسر  تیاده و  ناشن  ندید  زا  ار  ناش  هدید 
یکدنا دنا ! هدرب  دای  زا  ار  دوخ  یلـصا  فده  نانآ  هداد و  رارق  هچیزاب  ار  نانآ  ایند  سپ  دنناد  دوخ  راگدرورپ  دوبعم و  ار  نآ  دـنا و 

: مراهچ .ددنویپب  اهنادب  دباتـشب  هک  سک  ره  تسا  کیدزن  دیـسر ، ارف  ناوراک  ییوگ  دوش ، فرطرب  یکیرات  ات  راذگب  نک و  ارادـم 
تربع و ثعاب  راک  نیا  اریز  دنک ، دای  رتشیب  دنریگ ، نایم  رد  ار  وا  ناهگان  هک  ار  اهیراتفرگ  زا  هچنآ  گرم و  هک  تسا  هداد  روتـسد 
ات تسا : هدومرف  ور  نیا  زا  .ددرگ  یم  گرم  زا  دـعب  گرم و  يارب  هدامآ  هدرک ، كرد  ار  راک  تمظع  هدـش ، ییایند  روما  زا  ترفن 

یناـهگان گرم  اداـبم  يوش ، هداـمآ  تـالامک  هلیـسو ي  هب  ینعی  ینک ، هتـسب  رمک  هداـمآ و  ار  دوخ  وت  دـیآ  وت  دزت  گرم  هک  یتقو 
هتغب نینچمه ، و  تسا ، لاح  واو  دق  و  رد : واو  تسا و  کیتای ، یتح  هلمج ي  رب  فطع  کیتای  و ال  ترابع : .دبایرد  ار  وت  دسرارف و 
لها یگتـسبلد  لیلد  هب  ندروخ  لوگ  زا  ار  وا  مجنپ : .تسا  یفن  باوج  رد  ياف  زا  سپ  هردقم  نا  هب  بوصنم  كرهبی  و  تسا ، لاح 

یبیرف لوگ و  نینچ  وا  تسین  راوازـس  هک  ار  وا  هک  تسا  هداد  رادـشه  تسا و  هدرک  عنم  ایند ، رـس  رب  زیتس  تموصخ و  ایند و  هب  ایند 
لوق لثم  تسا ، لوا  سایق  يارغـص  اهنع ، ات : هللا ، كابن  دـقف  ترابع : تسا : هدـمآ  رمـضم  تاـسایق  تروص  هب  بلاـطم  نیا  .دروخب 

هاویحلا لثم  امنا  لاعتم : يادخ  لوق  تسا و  هدمآ  دیجم  نآرق  زا  دروم  دـنچ  رد  هک  وهل  بعل و  الا  ایندـلا  هویحلا  ام  و  یلاعت : يادـخ 
- تسا هدرک  یفرعم  وت  يارب  ار  دوخ  ایند  ینعی : اهـسفن - کل  تعن  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هتفگ ي  .ءامـسلا و  نم  هاـنلزنا  ءاـمک  ایندـلا 
، تسا هدرک  یفرعم  وا  يارب  ار  ایند  دنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  دنا ، هدرک  لقن  زین  تعن  رکذم  هغیـص ي  هب  و  تسا ، مود  سایق  يارغص 
يراتفرگ و اههودـنا و  مغ و  لـحم  اـجنآ  هک  ناـیب  نیا  اـب  تسا ، لاـح  ناـبز  هب  فیرعت  ناـمه  ار ، شدوخ  اـیند  فیـصوت  ياـنعم  و 

موس سایق  يارغص  رخآ ، ات  اهلها  امنا  و  مالـسلا :) هیلع   ) ماما راتفگ  .تسا و  هنتف  رـش و  ره  هاگلزنم  تبیـصم و  ره  يارـس  اهیرامیب و 
ار وا  بیرف  تسین  هتـسیاش  دهد  ربخ  نینچ  نیا  نآ  زا  لاعتم  يادخ  هک  ار  سک  ره  و  تسا : نینچ  لوا  سایق  رد  ردقم  ياربک  .تسا 

اربک ریدقت  .دروخ و  ار  وا  لوگ  دیابن  دنک  یفرعم  نینچ  ار  دوخ  هک  یـسک  ره  و  تسا : روط  نیا  مود  سایق  ياربک  ریدـقت  .دـنروخب 
رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نادب  .دـنروخب  ار  وا  لمع  بیرف  هک  تسین  راوازـس  دـشاب  نانچ  سک  ره  و  هک : تسا  نیا  موس  سایق  رد 

هتسد ود  هب  ود  نآ  زا  يوریپ  توهـش و  بضغ و  ياوق  ظاحل  هب  اهنآ  هک  تسا  هدومرف  هراشا  ایند  مدرم  يدنب  میـسقت  هب  لثم  ود  نیا 
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و دنناشوپ ، یم  لمع  هماج ي  نآ  تساوخ  هب  دننک و  یم  يوریپ  دوخ  بضغ  هوق ي  زا  ایند  مدرم  زا  یضعب  ینعی  دنوش : یم  میـسقت 
تلفغ دوخ  تقلخ  فده  زا  دننک و  اهر  دوخ  لاح  هب  هتخیـسگ  ماجل  ار  وا  دـنیامن  یم  يوریپ  دوخ  توهـش  هوق ي  زا  رگید  یـضعب 

، هیبشت دروم  هب  لثم  تقباـطم  هب  تسا و  هدز  لـثم  همعط ، یپ  رد  ناگدـنرد  هدـننک و  سراـپ  ناگـس  هب  وا  هتـسد ي  يارب  و  دـنزرو ،
تسا هراعتسا  ندروآرب ، دایرف  تفص  .تسا و  هدومرف  هراشا  ناشکچوک - اهریغص - هملک : ات  دنک - یم  دایرف  رهی - هلمج ي : هلیـسو 

.تسا و رگید  یضعب  رب  یضعب  هبلغ ي  زا  هیانک  ندروخ )  ) لکا ظفل : نینچمه  و  ایند ، رس  رب  رگیدکی  اب  ایند  مدرم  نتخیوآرد  يارب 
هتـسد نانیا - هاگنآ  یلـصا ، فدـه  زا  نایاپراهچ  نوچمه  اهنآ  تلفغ  ظاـحل  هب  تسا  هدز  لـثم  ناـیاپراهچ  هب  مود ، هتـسد ي  يارب 

عرشر و وما  رهاظ  هب  هک  یناسک  زا  تسا  هدروآ  هیراع  ار  هتسب )  ) هلقعم ظفل ، اهر و  هتـسب و  تسا : هدرک  میـسقت  مسق  ود  رب  ار  مود -
ياهتـساوخ زا  يوریپ  رد  نتـشاذگ  اهر  زا  هلیـسو  نیدب  هدومرف و  تناید  هب  دـنبیاپ  ار  نانآ  يو  سپ  دـنا ، هتـسج  کسمت  لداع  ماما 

دننامه تقیقح  رد  نانآ  نیاربانب ، دـنا ، هتـسنادن  ار  تعیرـش  رارـسا  نانآ  دوخ  دـنچ  ره  تسا ، هدـش  عنام  اـهنآ  رد  نتفر  ورف  سفن و 
رد هک  یناسک  هب  تسا  هدرک  هراـشا  اـهر )  ) هلمهم هملک ي : هلیـسو ي  هب  .تسا و  هتـسب  ار  اـهنآ  هدـننارچ ، هک  دنتـسه  ینادنفـسوگ 
اهر ینایاپراهچ  نوچمه  نانآ  سپ  دنا  هدشن  دنب  ياپ  وا  رماوا  هب  هتفر ، نوریب  دوخ  ماما  نامرف  زا  دنیاهر و  ناشیاهتساوخ ، زا  يوریپ 
دراد لامتحا  و  رخآ ، ات  دـنا …  هدرک  مگ  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  تسا : هدرک  هراشا  تراـبع  نیا  اـب  هبـش  هجو  هب  .دـنماجل و  یب  و 

.اهلوهجم و هملک ي  زا  يوریپ  هب  تسا  هدش  واو  هب  بلق  هدش ، عابشا  همـض ي  سپ  دشاب ، لاقع  عمج  لقع  نامه  لوقع ، زا  دوصقم 
هانپ ایند  هب  هک  ار  یناسک  نآ  یناسفن ، ياهتـساوخ  هک  نیا  ینعی  دـشاب ، هاگهانپ  ینعم  هب  لقع  عمج  نآ  زا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا 

زا نتـسجن  دوس  رد  مدرم  زا  هتـسد  نیا  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  قیبطت  هجو  .دزاـس  یم  هاـبت  دـنهد ، رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  نآ  دـنربب و 
ياهیگدولآ دنـسپان و  قالخا  یپ  هک  یلاح  رد  يویند ، تالیامت  هب  اـهنآ  یمرگرـس  راـجنهان و  ياهتـساوخ  هب  ناـشدامتعا  اـهلقع و 

دننام ناـنآ  دـشاب ، دومنهر  قـالخا  مراـکم  هب  تیادـه  هار  رد  ادـخ ، تعاـط  رب  ار  اـهنآ  اـت  دـنرادن  ییاوشیپ  دنتـسه ، سوه  يوه و 
ناـبایب رد  ناریح  هتـسسگ و  راـسفا  هک  یلاـح  رد  دـنراذگ  یم  ناـبایب  هـب  رـس  دـنلقع و  دـقاف  هـک  دنتـسه  يا  هدـش  اـهر  ناـیاپراهچ 

، هفآ حورس  دنا : هتفگ  یضعب  دربب و  هاگارچ  هب  ار  اهنآ  دنک و  تبقارم  اهنآ  زا  ات  دشاب  ینابش  هک  نآ  نودب  دننادرگرـس  یکانتـشحو 
رتکیدزن تقیقح  یتسردـب و  تیاور  نیا  تسا و  هدـش  جراخ  يرادرب  هرهب  ناکما  زا  هک  تسا  هدـیرچ  ار  یتفآ  ینعی  تسا ، حـیحص 

نامه درب ، یمن  ییاج  هب  هار  اـهنآ  رد  سک  چـیه  هک  تسا  لـطاب  ياهـشور  یناداـن و  ياـههار  ییاـنیبان ، ياـههار  زا  دوصقم  .تسا 
بیرف ثعاب  ایند  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هدش  هداد  تبسن  ایند ، هب  ایند  لها  كولس  ماما  نانخس  رد  .دبای  یمن  ار  هار  انیبان  هک  يروط 

ناگدید ینعی  تسا ، هدنناشوپ  تیاده  هناشن ي  ندید  زا  ار  ناشیاهمشچ  ترابع  نینچمه  .ددرگ و  یم  ناش  هدنیآ  زا  نانآ  تلفغ  و 
نادرگرـس .تسا و  هدناشوپ  تسادخ ، يوس  هب  تکرح  هاگلزنم  دنوادخ و  ياه  هناشن  نامه  هک  تیاده  ياههاگیاج  زا  ار  ناشلقع 

لوقع رب  ایند  ياهتمعن  طلـست  رابتعا  هب  ار  ندش  قرغ  هملک ي  .قح و  ياههار  زا  ناشیا  یهارمگ  هب  تسا  هراشا  ایند  رد  اهنآ  ندـنام 
، تسا هدروآ  هراعتسا  نانآ ، نتفرگ  رایتخا  رد  مدرم و 

هب تسا  هراعتسا  دنا  هداد  رارق  دوخ  راگدرورپ  ار  نآ  ترابع : نینچمه  .دبای  یم  طلـست  هدش  قرغ  صخـش  رب  بآ  هک  يروط  نامه 
اریز دـننک ، یم  يزاب  ایند  اب  اهنآ  و  دنتـسه ، وا  ناگدـنب  نانآ  نوچ  دـنک ، یم  يزاب  نانآ  اب  اـیند  سپ  اـیند ، هب  مدرم  تمدـخ  راـبتعا 

( زیخاتسر  ) ایند ياروام  دنا و  هدرک  كرت  تسا ، ماجنا  هب  رت  هتسیاش  هک  ار  هچنآ  و  دنتـسه ، نآ  مرگرـس  دنربب  يدوس  هک  نیا  نودب 
.دنا هدرک  شومارف  دنا  هدش  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  ار 

دیدحلا یبا  نبا 
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دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ییایب هچنآ  ندرک  دای  و  هیلع ) مجهت  ام  رکذ  و   ) گرم ندرک  دای  زا  نادرگ  رایـسب  توملا ) رکذ  نم  رثکا   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) اـی  )
ار گرم  نادرگب  و  هلعجا ) و   ) روشن فیواخا  روبق و  لاوها  نآ  يوس  هب  گرم  زا  سپ  هیلا ) توملا  دعب   ) یسرب و  یـضفت ) و   ) نآ رب 
دق و   ) وت هب  دیایب  هک  ات  کیتای ) یتح   ) ار نآ  ینیب  یم  اییوگ  هک  ییاج  رد  هارت ) ثیح   ) دوخ شیپ  رد  کماما )  ) ار ترخآ  لاوحا  و 

هدرک مکحم  و  كرزا ) هل  تددـش  و   ) ار دوخ  ندیـسرت  ندـیزیهرپ و  وا  زا  یـشاب  هتفرگارف  وت  هک  یتلاح  رد  كرذـح ) هنم  تذـخا 
و  ) دـناسر جـنر  ار  وت  و  وت ، رب  دوش  بلاغ  سپ  كرهبیف )  ) ناهگان وت  هب  دـیاین  و  هتتغب ) کـیتای  ـال  و   ) ار دوخ  توق  نآ  يارب  یـشاب 
زا اهیلا ) ایندـلا  لها  دالخا  نم   ) ییاـمن یم  هظحـالم  ینیب و  یم  هچنآ  هب  يرت ) اـمب   ) يروخ بیرف  هکنآ  زا  سرتب  و  رتغت ) نا  كاـیا 

دقف  ) نآ یناف  ماطح  رب  رگیدکی  رب  ناشیا  نتسجرب  زا  و  اهیلع ) مهبلاکت  و   ) نآ رادیاپان  هعتما  يوس  هب  یناف  يارـس  نیا  لها  ندیمرآ 
تقیقح وت  يارب  دومرف  فصو  و  اهـسفن ) کل  تعن  و   ) ایند بیرف  زا  یلاعت  يادـخ  ار  وت  داد  ربخ  هک  قیقحت  هب  سپ  اهنع ) هللا  كابن 

لها هک  یتسرد  هب  سپ  اهلها ) امناف   ) نآ ياهبیع  زا  اهیواسم ) نع   ) وت يارب  تخاس  رهاظ  دومن و  فشک  و  کـل ) فشک  و   ) ار اـیند 
هب ریگدیـص  ناگدـنرد  و  هیراض ) عابـس  و   ) دـنا هدـننکدایرف  ناگـس  هیواع ) بالک   ) سب تسا و  ناشیا  روظنم  هک  ینانآ  ینعی  ایند ،

دنمجرا دروخ  یم  و  اهزیزع ) لکای  و   ) یـضعب رب  ایند  لها  زا  یـضعب  دـننک  یم  داـیرف  اـضعب ) اهـضعب  رهی   ) رت ماـمت  هچ  ره  تعرس 
( هلقعم معن   ) کچوک رب  ناشیا  گرزب  دوش  یم  طلـسم  دـنک و  یم  رهق  و  اهریغـص ) اهریبک  رهقی  و   ) ار ناشیا  ریقح  اـهلیلذ )  ) ناـشیا

یمن مهف  هک  تعیبط  عتارم  رد  دنا  هداتفا  تقیقح  يور  زا  تعیرـش و  رهاوظ  هب  دـنا  هدـش  هتـسب  نایاپراهچ  دـننام  ناشیا  زا  يا  هفیاط 
قیقحت هب  اهلوقع ) تلـضا  دق   ) توهـش هاگارچ  رد  دنا  هدش  هدرک  اهر  رگید  هورگ  و  هلمهم ) يرخا  و   ) ار تلم  نید و  ماکحا  دـننک 

ایند ناشن  یب  هار و  یب  نابایب  رد  دنا  هدش  راوس  و  اهلوهجم ) تبکر  و   ) تیصعم باکترا  هب  ار  دوخ  ياه  لقع  دنا  هتخاس  هارمگ  هک 
یب یکـشخ و  تیاغ  رد  تسا و  يراوشد  تیاهن  رد  هک  ینابایب  هب  ثعو ) داوب   ) تفآ راـهم  یب  راـتفر  تسچ  نارتش  ههاـع ) حورـس  )

میـسم ـال  و   ) یجک زا  دراد  زاـب  ار و  ناـشیا  دـنادرگ  تسار  هک  ینابـش  ار  ناـیاپراهچ  نآ  تسین  هک  اـهمیقی ) عار  اـهل  سیل  و   ) یبآ
یب يروک و  هار  هب  یمعلا ) قیرط   ) ایند قیالع  ار  ناشیا  دربب  ایندـلا ) مهب  تکلـس   ) ار ناشیا  دـنارچب  هک  يا  هدـنهدارچ  هن  و  اهمـسی )
ياه هناشن  ندید  زا  يدهلا ) رانم  نع   ) ار ناشیا  ياه  هدید  تفرگ  ارف  و  مهراصباب ) تذـخا  و   ) دـندیدن قح  هار  الـصا  هک  یتریـصب 

و  ) ارـس نیا  تمعن  رد  دنتـشگ  قرغ  و  اهتمعن ) یف  اوقرغ  و   ) ایند یناریح  رد  دـندش  نادرگرـس  سپ  اـهتریح ) یف  اوهاـتف   ) تسار هار 
اوبعل و   ) ناشیا اب  درک  يزاب  سپ  مهب ) تبعلف   ) دـندومن هجوت  نآ  شتـسرپ  هب  دوخ و  راگدرورپ  ار  نآ  دـنتفرگ  ارف  و  ابر ) اهوذـختا 

رارقلاراد لاوها  لاوحا و  زا  تسا  ایند  سپ  رد  هچنآ  دندرک  شومارف  و  اهئارو ) ام  اوسن  و   ) نآ هعتما  هب  ناشیا  دندرک  يزاب  و  اهب )

یلمآ

ینیوزق

واب نم  تشپ  ینعی  دنا  هتفگ  يرزا ) هب  ددشا  یـسوم : نع  هیاکح  یلاعت : یلاق   ) دـنا هتفگ  زین  توق  ینعم  هب  هدـمآ و  رهظ  ینعمب  رزا 
رارق ناب و  ندرم  زا  دـعب  یـسر  یم  نآ و  رد  یتفا  یم  هاگان  هک  لاح  نآ  دای  گرم و  دای  نک  رایـسب  نم  كرـسپ  يا  نادرگ  تخس 

یشاب هتشادرب  وا  رش  زا  رذح  يارب  دوخ  حالس  وت  هکنآ  لاح  گرم و  ارت  دیایب  هکنآ  ات  ارنآ  ینیب  یم  هک  یتیثیحب  دوخ  ولج  ارنآ  هدب 
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رذح شیوخ و  رهق  هجنپرسب  ارت  دنکشب  وت و  رب  دنک  هبلغ  سپ  ربخ  یب  دادعتسا و  یب  هاگان  ارت  دیاین  یشاب و  هتـسبرب  تخـس  رمک  و 
گنج و نآ و  ماطح  يارب  ناشیا  صرح  ایند و  يوسب  ایند  لها  لیم  زا  ینیب  یم  هچناب  يروخ  يزاـب  يوش و  هتفیرف  هکنآ  زا  ارت  داـب 

بجوم ایند  بح  رب  مدرم  هفاـک  قاـفتا  اـنف و  لزنم  نیا  رب  قلخ  دـالخا  قیقحلا  یف  يرادرم و  رـس  رب  ناگـس  وچمه  ناـشیا  شـشوک 
هک مدید  یئانیب  یپ  زا  مدوشگب  یمشچ  یئادیش  نم  ناهج  هگباوخ  رد  لیق  ام  معن  تسا و  هتشگ  سان  ریاس  تلفغ  رارتغا و  دامتعا و 
نت دنچ  دنک  ینابرق  ات  دیرخب  يدنفـسوگ  يدهاز  هک  هدمآ  تیاکح  رد  یئاهنت و  زا  متفر  باوخب  زین  نم  یـسک  رادـیب  دوبن  نآ  رد 

گس هن  تسا  دنفـسوگ  نیا  تفگ  دهاز  هدیرخ  دنچب  گس  نیا  تفگ : دمآ  وا  هار  رـس  رب  ناشیا  زا  یکی  هدومن  قافتا  مه  اب  نادنر 
وت تفگ 

دهاز مهاوخ  یم  هلگ  يارب  هک  یـشورف  یمن  نمب  گس  نیا  تفگ  تفرگ و  وا  رب  هار  يرگید  تفرب  یـسانشن و  دنفـسوگ  زا  گـس 
يرب یم  اجک  گس  نیا  يدـهاز  درم  وت  تفگ  هدـمآ  هار  رـس  رب  يرگید  داتفا  کش  رد  تسا و  دنفـسوگ  هک  تسا  گـس  هن  تفگ 
کش دیدب  ناشیا  قافتا  نوچ  دهاز  تسا  نم  لام  هک  يدیرخ  اجک  زا  گس  نیا  تفگ  دمآ و  شیپ  يرگید  دش و  شیب  دهاز  ددرت 

وت يارب  زا  تسا  هدرک  فصو  ایند و  زا  يادخ  ارت  تسا  هداد  ربخ  قیقحتب  سپ  دادرس  داشگب و  شنامسیر  تسا  گس  نآ  هک  درکن 
هتفیرف دیابن  سپ  يزیچ  وا  بویع  زا  وت  رب  تسا  هدنامن  ناهنپ  چیه  دوخ  بویع  يواسم و  زا  تسا  هتشادرب  هدرپ  ار و  دوخ  سفن  ایند 

هار دربب و  وت  لقع  نآ  بلط  رد  ناشیا  صرح  نابلاط و  يرایـسب  سپ  نآ  بلط  رد  ناشیا  صرح  نآ و  رب  ایند  لها  دـالخا  زا  يدرگ 
اهلها امناف  هلوق  نورعشی  مهرثکا ال  نکلو  یلاعت : لاق  ..هللا و  لیبس  نع  کنولضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  یلاعت : لاق  دنزب  وت 

دزگب و ار  رگید  نآ  ناگس  نآ  زا  یضعب  هدرک  دیصب  تداع  هدنریگدیص و  عابس  دنا و  هدننکدایرف  ناگـس  ایند  لها  هکیتسردب  سپ 
لاثم رب  ناهجنیا  دـیامرف : یئانـس  میکح  هچنانچ  دـنک  رهق  ار  ریغـص  نآ  گرزب  دروخب و  ار  ریقح  نآ  يوق  دـنکفا و  ریفن  ریره و  رد 

همه و دـنرپ  رب  رمالارخآ  راقنم  دـنز  یمه  ار  نیا  رم  نآ  بلخم و  دـنز  یمه  ارنآ  رم  نیا  رازه  رازه  وا  درگ  ناسکرک  تسا  يرادرم 
ارورغ و الا  اهرا  ملف  اهباذع  اهبذع و  انیلا  قیـس  اهتعمط و  یناف  ایندلا  قذی  نم  مالـسلا و  هیلع  هناوید  یف  رادرم و  نیا  دنامزاب  همه  زا 
اهلهال و املس  تنک  اهبنتجت  ناف  اهباذتجا  نهمه  بالک  اهیلع  هلیحتسم  هفیج  الا  یه  ام  اهبارـس و  تالفلا  ضرا  یف  حال  امک  هرـسح 

نآ رد  هار  دشابن و  ناشن  چیه  نآ  رد  هک  ینابایب  لهجم  لوهجم و  ایند و  لها  يارب  تسا  رگید  یلیثمت  اهبالک  کتعران  اهبذـتجت  نا 
هاتوک ایند  زادنا  تسد  زا  ناشتـسد  هداهنرب  لاقع  ناشاهاپ  رب  هتـسب و  ناشاهرـس  دننایاپراچ  یـضعب  ایند  ناگتفیـش  ینعی  ددرگن  ادیپ 

واگ رس  دنا  هتـسب  نافیعـض  تشک  زا  نهد  دبال  طوبرم  تعانق  ياهروخآ  رب  ناشاهرـس  دنا و  هدرک  هشیپ  یتسد  هاتوک  راچان  هتـشگ 
ناشصرح رام  هدرسفا و  ناکرح  فرب  امرس و  رد  ناشـسفن  ياهردژا  تسا  هتوک  نامـسیر  شدجنک  زا  هک  تسا  هگرد  نآ  زا  راصع 

عرـش رهاظب  نکیلو  تسین  نید  رد  یتریـصب  ار  ناشیا  هک  تسا  یموقب  تراشا  دـیوگ : ینارحب  حراش  هدرم و  یماکان  لاچ  هایـس  رد 
هتفرگرب ناشیا  زا  دنب  لاقع و  دننایاپراچ و  یضعب  دنرپس و  یمن  تاوهش  یصاعم و  هار  هتشگ  دیقم  نید  ماکحاب  دنیامن و  یمن  لمع 

ار و ایند  ناشن  هاریب و  نابایب  دنا  هتشگ  راوس  ار و  دوخ  لوقع  دنا  هدرک  مگ  قیقحتب  دنرچ  یم  تالابم  سرت و  یب  تاوهـش  عتارم  رد 
تسناجم يارب  دشاب  هدش  لوقع  فاق  همض  عابشاب  دشاب  لاقع  عمج  همض  ودب  اهلقع  شلصا  اهلوقع  دناوت  یم  دیوگ  ینارحب  حراش 

توق هار  زا  تسا  یمدآ  لاثم  نیا  هتفرگ و  ناـشن  یب  ناـبایب  هار  دـنا و  هدرک  مگ  دوخ  ياـهلاقع  هداد  رـس  ناـیاپراهچ  ینعی  لوهجم 
دنا هداد  ارچب  رس  هک  یناویح  ینعی  تسا  حرس  عمج  حورـس  یبضغ  توق  هار  زا  تسا  یمدآ  لیثمت  تشذگ  شیپ  زا  هچنآ  یمیهب و 

دشاب نآ  ثعو  يداو  تفآ و  ینعی  تسا  ههاع  خسن  یضعب  رد  هتـشگ و  ددرتم  ریحتم و  ینعی  ههمع )  ) زا ریحتم  هتـشگرس و  ههماع  و 
زا رفـسلائاثعو  دشاب و  ثعو  راوشد  هار  ره  دوشورف و  دوشن و  دنب  اجنآ  یمرن  زا  اپراچ  مدق  دشاب و  ناور  مرن و  گیر  نآ  كاخ  هک 
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لثم زا  یعار  ینعی  درب  یم  نوریب  ارچ  هب  ار  تاناویح  هک  یسک  میسم  دشاب و  هایگ  بآ و  یب  هتبلا  اهنیمز  نینچ  تسا و  ذوخام  اجنیا 
بآ و دریگن و  رارق  نآ  كاخ  رد  مدق  هک  يداو  نآ  یناریح  هاگارچ  رد  دنا  هدش  هداد  رـس  هک  دنچ  یناویح  ینعی  نارچرتش  نابش و 
ار ناشیا  هک  یئعار  هن  دنادرگ و  میقتسم  ار  ناشیا  دروآ و  حالصاب  ناشیا  رما  للخ  هک  ینابش  ار  نایاپراچ  هن  دوشن  تفای  اجنآ  هایگ 
هدنکرب و خـیم  راذـعلا و  عولخم  رـس و  دوخ  دنـشابن  نید  نایدـتقم  و  ع )  ) نیموصعم همئا  عبات  نوچ  دـناسرب  نما  لزنم  هب  دـنارچب و 

یـضعب رد  رگم  دـننامب و  ینادان  تلاهج و  هیت  رد  دـنادرگب و  هتـشگرس  یعار  بحاص و  یب  راوب  كاله و  يداو  رد  راهم  هتـسسگ 
عبرس يا  نیتمضب  حرس  سرف  سوماقلا  یف  لاق  هدرک  راهمیب  راتفر  تسچ  نارتشب  ریـسفت  همـض  ودب  هدوب  واو  یب  حرـس  حارـش  خسن 

هک يده  مالعا  اهناشن و  زا  ناشیا  ياهمشچ  رب  تسا  هتشهورف  هدرپ  تسا و  هتفرگ  یمع و  تلالض و  هار  رب  ایند  ار  ناشیا  تسا  هدرب 
نآ تمعن  رد  دنا  هتشگ  قیرغ  ایند و  تریح  رد  دنا  هدنام  هتشگرس  سپ  هرصب  یشعا  ائیـش  قشع  نم  مصی و  یمعی و  یـشلا ء  کبح 
قح هچنانچ  ازج  زور  ادـخ و  دای  زا  غراف  نآ  يوسب  تمه  ههجوب  لابقا  ایندـب و  تبحم  تیاغ  زا  دوخ  بر  ار  ایند  دـنا  هدرک  ذـخا  و 
هک ایند  اب  ناشیا  دـندرک  يزاب  درب و  ناشیا  ياهلقع  ناشیا و  اب  ایند  درک  يزاـب  سپ  هیـالا  هیوه  ههلا  ذـختا  نم  تیارا  دومرف  یلاـعت :

یبقع لاوها  زا  تسا  نآ  یپ  زا  هچنآ  دندرک  شومارف  دندنام و  هلاو  لوغشم و  ناب 

یجیهال

زا دـعب  یـسر  یم  نآ و  رب  يوش  یم  لخاد  هاگان  هک  يزیچ  ندروآ  داـی  هب  ار و  گرم  ندروآ  داـی  رایـسب  نادرگب  نم ، كرـسپ  يا 
زا یشاب  هدرک  تخس  ار و  وت  حالس  زرح و  وا  تهج  زا  وت  یـشاب  هتفرگ  هکنآ  لاح  گرم و  ار  وت  دیایب  هکنیا  ات  نآ ، يوس  هب  ندرم 

.وت هب  دناسر  تمحز  دنک و  هبلغ  سپ  هاگان  هب  ار  وت  دیاین  ار و  وت  تشپ  وا  يارب 

نع تفـشکت  اهـسفن و  کل  یه  تعن  اهنع و  هللا  كابن  دـقف  اهیلع ، مهبلاکت  اهیلا و  ایندـلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب  رتغت  نا  كاـیا  «و 
هلقعم و معن  اهریغـص ، اهریبک  رهقی  اهلیلذ و  اهزیزع  لکای  اضعب و  اهـضعب  رهی  هیراض ، عابـس  هیواع و  بالک  اـهلها  اـمناف  اـهیواسم ،

مهب تکلـس  اهمیـسی ، میـسم  اهمیقی و ال  عار  اهل  سیل  ثعو  داوب  ههاع  حورـس  اهلوهجم ، تبکر  اهلوقع و  تلـضا  دق  هلمهم ، يرخا 
اهب اوبعل  مهب و  تبعلف  ابر ، اهوذختا  اهتمعن و  یف  اوقرغ  اهتریح و  یف  اوهاتف  يدهلا ، رانم  نع  مهراصباب  تذخا  یمعلا و  قیرط  ایندلا 

« .قحلی نا  عرسا  نم  کشوی  ناعظالا ، تدرو  دق  ناک  مالظلا ، رفسی  ادیور  اهءاروام ، اوسن  و 

صرح توهـش و  تدـش  ایند و  يوس  هب  ایند  لها  قوش  نوکر و  زا  وت  ینیب  یم  هک  يزیچ  هب  يوش  هتفیرف  هکنیا  زا  نک  رذـح  ینعی 
رهاـظ ار و  دوخ  سفن  وت  يارب  زا  اـیند  تسا  هدرک  فصو  اـیند و  زا  ادـخ  ار  وـت  تسا  هداد  ربـخ  هک  قـیقحت  هب  سپ  اـیند ، رب  ناـشیا 

زا یضعب  دنراد  تهارک  هدش ، صیرح  ياه  هدنرد  و  هدننکدایرف ، ياهگس  رگم  ایند  لها  دنتـسین  سپ  ار ، دوخ  ياهبیع  تسا  هتخاس 
دنـشاب ینایاپراچ  ار ، ناشیا  کچوک  ناشیا  گرزب  دـنک  یم  هبلغ  ار و  ناشیا  تلذ  اـب  ناـشیا  تزع  اـب  دروخ  یم  ار و  یـضعب  اـهنآ 

راوس ار و  دوخ  ياهـشوه  اهلقع و  دنا  هدرک  مگ  هک  قیقحت  هب  هاگارچ ، رد  هدش  اهر  رگید  يا  هتـسد  هدـش و  هتـسب  تسد  يا  هتـسد 
ینابش اهنآ  يارب  زا  تسین  هک  یکانتشحو  نابایب  رد  تفآ  اب  هدنرچ ي  تاناویح  دنشاب  نآ ، هار  تسین  مولعم  هک  ینابایب  رد  دنا  هدش 

رون زا  ار  ناشیا  ياه  هدید  تفرگ  يروک و  هار  هب  ایند  ار  ناشیا  دربب  ار ، اهنآ  دنارچب  هک  يا  هدننارچ  هن  ار و  اهنآ  دنک  تظفاحم  هک 
سپ دوخ ، راگدرورپ  ار  ایند  دنتفرگ  ایند و  تمعن  رد  دنتشگ  قرغ  ایند و  یهارمگ  رد  دنتشگ  هتـشگرس  سپ  نتفای ، هار  یئانـشور  و 

، تسا ایند  رس  تشپ  رد  هک  ار  يزیچ  دندرک  شومارف  ایند و  تذل  اب  ناشیا  دندرک  يزاب  ار و  ناشیا  ایند  داد  يزاب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2658 

http://www.ghaemiyeh.com


یئوخ

هماقالا دلخلا و  راد  هذختا  اذک : یلا  دلخا ،) ، ) كرادـتلا یلع  ردـقت  ابولغم ال  اتوهبم  کلعجی  يا  كرهبیف ) ، ) هوقلا رهظلا و  رزالا :) )
یلع هارجلا  هوارـضلا ،) ، ) بیاعملا يواسملا :) ، ) فیجلا یلع  طلـستلل  نوعزانتی  بالکلاک  طلـستلا  یلع  عزانتلا  بلاکتلا :) ، ) همئادـلا

فخ و ال هیف  تبثی  ال  ثعو :) داو  ، ) اهیف مالعا  ـال  یتلا  هزاـفملا  لـهجملا : و  لوهجملا ) ، ) لاـقعلاب هطوبرملا  هدـقعملا :) ، ) دایطـصالا
عار اهمیـسی :) میـسم  ، ) كالهلل هضرعملا  هفالاب  هالتبملا  یـشاوملا  یه  حرـس و  عمج  ههاع ) حورـس   ) اـقلزم هنوک  وا  هتلوهـسل  رفاـح 

لاقی مالظلا ،) رفـسی   ) لجعت ال  ینعملا : هفیفخ و  هکرح  كرحت  دورت  حیرلا  تدار  نم  فرحلا  لصا  دور و  ریغـصت  ادیور ) ، ) اهاعری
معن بارعـالا : .يراربـلا  یف  هلقنتملا  تاـعامجلا  یه  و  نعظ ، عمج  ناـعظالا :) ، ) فـشکنا اذا  حبـصلا  رفـسا  ءاـضا و  اذا  ههجو  رفـسا 

: ادـیور دـیکاتلل ، هدـئاز  ءابلا  نا  رهاظلا  تذـخا و  لوعفم  مهراصباب : ثلاـث  ربخ  ههاـع : حورـس  اـهلها ،)  ) هلوقل ربخ  دـعب  ربخ  هلقعم :
ناسنالا و قلخ  نم  فدهلا  لصفلا  اذه  یف  ع )  ) نیب ینعملا : .هرئاس  لاثما  اهدعب  ام  هلمجلا و  هذه  ادـیور ، لهما  يا  ردـقمب  بوصنم 
و هبر ، تاقالمل  اهیف  ایهی  هترخال و  اهنم  دوزتی  نا  بجی  لب  هیلا  نئمطی  نا  قحتـسی  ـال  هل  ربعم  قیرط و  ایندـلا  نا  ناـیب  نیباـب  حـضوا 

هرذح مث  .هتاف  امل  كرادـتلا  هبوتلل و  هلهم  دـجی  هنغب و ال  توملا  هیتای  یتح  اهتائیـس  باکترا  اهب و  لاغتـشالا  نم  رذـح  یلع  نوکی 
یلع هبن  و  يرخا ، راد  یلا  اهنع  لاقتنا  مهل  سیل  مهل و  دولخ  راد  اهناک  اهب  لاغتـشالا  ایندـلاب و  ناـنتفالا  یف  ساـنلا  دـیلقت  نع  ادـیکا 

بالک اهب  نورتغملا  .راهنلا 3 - لیللا و  ءانآ  لاوزلا  ءانفلاب و  اهسفن  ایندلا  فیـصوت  .اهئانف 2 - نع  یلاعت  هللا  رابخا  - 1 هوجوب : کلذ 
مهلاوحا مهلاعفا و  یف  مهب  ءادتقالا  یغبنی  الف  رامدلا ، هکالهلا و  نم  مهل  صانم  عار و ال  دـشرم و ال  الب  تافالاب  هالتبم  هلاض  ماعنا  و 

هناگس مه  اب  نآ  رس  رب  دنا و  هتفرگ  هنادواج  ارنآ  هداد و  لد  نادب  نابلطایند  هک  يروخب  بیرف  ادابم  همجرتلا : .لاوحالا  نم  لاح  یف 
هدرپ تیارب  دوخ  ياهیدب  زا  هدرک و  فیـصوت  یئافو  یب  هب  ار  دوخ  مه  ایند  دوخ  هداد و  ربخ  ایند  ءانف  زا  ادخ  اریز  دننک ، یم  هزرابم 

و دنـشک ، هزوز  رگیدـکی  يورب  دـنا  هدـننز  ناـیز  روآ و  شزوـپ  یئاـه  هدـنرد  هدـننکوعوع و  یئاهگـس  اـیند  لـها  اـنامه  هتفرگرب ،
لقع دازآ ، هتخیسگراهم و  ای  هتـسب  دنـشاب  ینایاپراچ  دنزاس ، روهقم  ار  ناشدروخ  ناشگرزب  و  دنروخب ، ار  ناشیاهراوخ  ناشنازیزع 
دنراد ینابش  هن  دننادرگرس ، نازغل  يرازکمن  رد  هدز  تفآ  رامیب و  یئاه  همر  دنزات ، یم  هتخانشان  ینابایب  رد  هدرک و  هارمگ  ار  دوخ 

هار رادید  زا  ار  اهنآ  مشچ  هدناشک و  يراومهان  هار  هروکب  ار  اهنآ  ایند  دنارچب ، ار  اهنآ  هک  یناپوچ  هن  دنک و  يرادـهگن  ار  اهنآ  هک 
ود هتخانـش و  دوخ  راگدرورپ  ار  ایند  دـنردنا ، نآ  تیفاع  یب  تمعن  رد  دـنا و  هدـش  مگ  ایند  ینادرگرـس  رد  هتـسب ، تیادـه  نشور 

یملاع هچ  ایند  لابند  رد  هک  دندرک  شومارف  دندش و  ایند  اب  يزاب  مرگرس  مه  اهنآ  هتفرگ و  يزابب  ناشیایند  دنا و  هتفرگ  ارنآ  یتسد 
؟ تسا

يرتشوش

هینغم

یلا کب  عفد  و  کـبلق ، عماـجمب  عوشخلا  ذـخا  هلاـحم  ـال  تیم  کـنا  تروصت  ترکذ و  ناـف  خـلا ..) توملا  رکذ  نم  رثکا  ینب  اـی  )
اهنا اهئانبا .؟ ایندـلل و  کلام و  خـلا ..) اهیلا  ایندـلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب  رتغت  نا  كایا  و   ) کترخال لمعلا  و  کقلاخب ، ماـصتعالا 

لکای امم  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  ایندـلا  هایحلا  لثم  امنا  هلوقب : اهنع ) هللا  كابنا  دـقف   ) بالک اهلها  هفیج و 
ادیـصح اهانلعجف  اراهن  وا  الیل  انرما  اهاتا  اهیلع  نورداق  مهنا  اهلها  نظ  تنیزا و  اهفرخز و  ضرالا  تذـخا  اذا  یتح  ماـعنالا  ساـنلا و 
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تنا و  هعجر ، الب  اهلها  نم  نیقباسلا  تومب  اهیواسم ) نع  کل  تفـشکت  و  اهـسفن ، کل  تعن  و   ) .سنوی  24 سمالاب - نغت  مل  ناک 
؟ کترغ یتم  ایندـلا : مذ  نمل  لاق  .لیبس و  نم  رارفلا  یلا  ام  و  هیاـهنلا ، یتح  كدـعب  یتاـی  نم  کلذـک  و  هلـسلسلا ، هذـه  نم  هقلح 

توملا بجعلا ، ناکم  انه  و  خـلا ..) هیواع  بالک  اـهلها  اـمنا  و  ( .؟ يرثلا تحت  کـتاهما  عجاـضمب  ما  یلبلا ، نم  کـئابآ  عراـصمبا 
ماطحلا و یلع  مئاد  عارـص  رحانت و  یف  مهارن  اذه  عم  و  هلاحم ، نوتیم ال  مهناب  نیقی  یلع  مه  و  بناج ، لک  نم  ایندـلا  لها  فطختی 
ال نولغتسم ، نورابج  ءایوقالا  لک  اهریغـص .) اهریبک  رهقی  اهلیلذ و  اهزیزع  لکای  و  : ) فیعـض يوق و  یلا  سانلا  مسقی  مامالا  .مارحلا 

جالع و ال  هضوعب ..! وا  هرـسحالا  مهدنع  فیعـضلا  ام  ..ذش و  نم  الا  قحلا  نم  یـشب ء  نورقی  و ال  لدـعلا ، ریخلا و  بحلا و  نوفرعی 
یف یتح  یـش ء  لک  یف  مهوفاکت  و  الافطا ، الاجر و  اثانا و  اروکذ و  سانلا  عیمج  نیب  هاواسملا  لوالا  نیـضرف : دحاب  الا  ءادـلا  اذـهل 

زکرم نکل  ..لوقعم و  نکمم و  اذـه  و  هلداـعلا ، هعدارلا  هوقلا  یناـثلا : .هعیبطلا  نوکلا و  ننـس  هاـبات  عنتمم و  اذـه  ..تالـضعلا و  هوق 
یف رـسلا  نمکیانه  و  يروهمجلا ، ماظنلا  یلا  یلبقلا  فرعلا  نم  اثیدـح  امیدـق و  هروثلا  هوقلا و  بابرا  هرکتحی  بلاغلا - یف  هداـیقلا -

: هلوقب مامالا  راشا  میسقتلا  اذه  یلا  ..ء و  یش  رمالا  نم  اهل  سیل  هدهطضم  هئف  و  یـش ء ، لک  کلمت  ایلع  هئف  یلا  تاعمتجملا  میـسقت 
الا رصت  لهف  سانلا  نم  تئش  ثیح  کفرطب  برـضا  هبطخلا 127 : یف  ءاج  ام  هلثم  .اهریغـص و  اهریبک  رهقی  و  اهلیلذ : اهزیزع  لـکای 

، هدبع دمحم  خیشلا  لاق  امک  ءافعضلا ، اهب  دارملا  و  هلبکم ، هدیقم  ماعنا  يا  هلقعم ) معن   ) .ارفک هللا  همعن  لدب  اینغ  وا  ارقف ، دباکی  اریقف 
هایحلا دیری  نمل  يرورضلا  نم  له  و  مهتایح ، مهریرحت و  لجا  نم  هتامتسالا  لیبس  الا  الیبس  نودتهی  و ال  هلیح ، نوعیطتسی  مه ال  و 

هئفلا یه  و  اهلوهجم ) تبکر  و  اهلوقع ، تلـضا  دـق  هلمهم  يرخا  و  ( ؟ مهلاضن مهبرحل و  اغرفتم  هاـغطلا  دـض  داـهجلا  مئاد  نوکی  نا 
، اهتریح یف  اوهاتف  يدهلا ، رانم  نع  مهراصباب  تذخا  و  یمعلا ، قیرط  ایندلا  مهب  تکلس   ) لالـضلا داسفلا و  یف  حرـست  هیرثلا  هیرقلا 

نومکحتی نورطیـسی و  نیذلا  یلع  مامت  اذه  قبطنی  و  اهئارو .) ام  اوسن  و  اهب ، اوبعل  مهب و  تبعلف  ابر ، اهوذختا  و  اهمیعن ، یف  اوقرغ  و 
نولتقی و نوبهتنی و  هنمالا  بوشلا  یلع  ءادتعالل  رامدـلا  هحلـسا  نوجتنی  و  لایجالا ، نیب  داسفلا  نورـشنی  مالعالا ، لئاسو  تاورثلاب و 

197 - 1  - خیرات 12 ( هیرصملا مارهالا   ) هدیرج یف  تارق  هبسانملاب  .نودرشی و 

حالسلا اذه  نمل  هدیدج ! هیوون  تافذاق  تاصاوغ و  ءانبل  تارالودلا ، نم  تارایلم  ادامتعا ب 105  ارقا  یکیرمالا  سرجنوکلا  نا  : 2
معد و  نیفعـضتسملا ، یلع  ءادتعالل  ما  هرـساکلا ، شوحولا  عدر  و  يوقلا ، نم  فیعـضلا  فاصنا  و  لدـلا ، قحلا و  هرـصنلا  رمدـملا ؟
دـس هایحلا و  همدـخ  یلع  تارایلملا  هذـه  قفنت  اذامل ال  اهبرغ ؟ ضرالا و  قرـش  یف  نئاخ  لـیمع و  لـکل  و  نیطـسلف ، یف  هنیاهـصلا 

فیوختلا هساسل  فده  ادبا ال  ..ضرالا  یف  نوبذـعملا  نمالل  اهل و  مستبیف  راعـسالا ، ضفخنت  نا  نودری  اهبابرا ال  نکل  و  اهتاجاح ؟
عـضخی یک  دـهم  بلق و  لک  یلع  سایلا  بعرلا و  نا …  و  قاوسالا ، تاوقالاب و  اومکحتی  نا  الا  اهیلا  هعانـصلا  لیوحت  و  برحلاب ،

مهب و تبعلف  ابر ، اهوذـختا  هلوقب : مهینعی  و  مهیلا : رظنی  مامالا  ناک  ..نودـسفی و  نولعفی و  امع  لئاس  مهلاسی  و ال  ارغاـص ، مهرمـال 
یف اوغط  نیذـلل  داصرملابمل  کبر  نا  باقع  باسح و  رامد و  بارخ و  نم  هاتعلا  هاغطلا  ایند  ءارو  ام  يا  ( اهئارو ام  اوسن  و  اهب ، اوبعل 

.دیرشتلا سویلا و  متیلا و  لکثلا و  عومدلا و  روبقلا و  یف  اورثکاف  دالبلا 

هدبع

يا بلغ  عنمک  رهی  كرهبیف : هتغب  کیتای  هوقلا …  حتفلاب  رزالا  سارتحالا و  زارتحالا و  رـسکلاب  رذحلا  كرذح : هنم  تذخا  دق  … 
هتومب ربخا  هاعن  اهسفن : کل  تعن  و  بثاوتلا …  بلاکتلا  اهیلا و  مهنوکـس  ایندلا  لها  دالخا  اهیلا : ایندلا  لها  كرما …  یلع  کبلغی 

اهـضعب هرکی  تقمی و  يا  اهمـض  ءاهلا و  رـسکب  رهی  سارتفالاب  هعلوم  هیراض  اضعب : اهـضعب  رهی  اهئانف …  نع  اـهلاحب  ربخت  ایندـلا  و 
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اهلاقع و رـشلا  نع  اهعنم  لبا  يا  لبالا  کیرحتلاب  معنلا  هعارذ و  یلا  هفیظو  دش  دـیدشتلاب  ریعبلا  لقع  هلقعم : معن  اهریغـص  اضعب … 
اهقیرط تبکر  اهلوقع و  تعاضا  تلـضا  اهلوقع : تلـضا  دق  ءایوقالا …  مه  ءاشت و  ام  ءوسلا  نم  یتات  هلمهم  يرخا  ءافعـضلا و  مه 

هفالا ههاعلا  اهوحن و  لبا و  نم  مئاسلا  لاملا  وه  نوکسف و  حتفب  حرس  عمج  مضلاب  حورسلا  ههاع : حورـس  اهلوهجم  اهل …  لوهجملا 
یلا اهحرـس  هبادـلا  ماسا  اهمیـسی : میقم  و ال  هیف …  ریـسلا  بعـصی  وخرلا  ثعولا  بعاتملا و  يداو  تافالا  یعرل  نوحرـسی  مهنا  يا 

 … یعرملا

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

دیآ وت  دزن  گرم  هک  یتقو  ات  شاب ، رایـسب  یئآرد  نآ  هب  هاگان  هک  گرم  زا  دعب  ياهدماشیپ  دای  هب  گرم و  دای  هب  نم ، كرـسپ  يا 
وت رب  یشابن ) نآ  هدامآ   ) هک دبایرد  ار  وت  گرم  هاگان  ادابم  و  یشاب ، هتسب  رمک  هدیـشوپ ) ار  شیوخ  حالـس   ) هدومن و هدامآ  ار  دوخ 
وت دنوادخ  هک  نآ  رس  رب  نانآ  ینمشد  صرح و  نآ و  هب  ایند  لها  دامتعا  یگتسبلد و  هب  يروخب  لوگ  هکنیا  زا  سرتب  و  دیامن ! هبلغ 
ول ناویحلا  یهل  هرخالا  رادـلا  نا  بعل و  وهل و  الا  ایندـلا  هذـه  ام  و  دـیامرف : یم  مـیرک س 29 ي 64  نآرق  رد   ) هداد ربـخ  نآ  زا  ار 

دننام ناهاوخ  ایند  و  تسا ) یناگدنز  يارس  ترخآ  دننادب  رگا  تسین و  شیب  يا  هچیزاب  نوسف و  ایند  یناگدنز  ینعی  نوملعی  اوناک 
ناشناوتان اهنآ  ياناوت  و  دنک ، دایرف  هدمآ  دب  رگید  یضعب  زا  ار  اهنآ  زا  یضعب  دنتسه ، وجراکـش  یناگدنرد  هدننک و  دایرف  ياهگس 

یناسک لثم   ) دنا هدش  هتـسب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنـشاب  یئاپراهچ  دننام  دـناسر  نایز  روز  اب  ناشکچوک  رب  اهنآ  گرزب  و  دروخب ، ار 
دنتسه یئاپراهچ  نوچ  اهنآ  سپ  دنزیهرپ ، یم  ناهانگ  یصاعم و  زا  هدومن  هدومن  راتفر  عرـش  رهاظ  هب  یلو  دنتـسین ، نیدب  يانیب  هک 

دنا هدرک  مگ  هک  هدش  اهر  دنشاب  یئاپراهچ  رگید  یضعب  و  هدومرف ) ینارحب  حراش  هکنانچ  هتسب ، ار  نآ  هدننارچ  هک 

یناپوچ راوشد ! تخاس و  نابایب  رد  نایز  تفآ و  يارچ  يارب  هدش  هداد  رـس  دنتـسه  ینایاپراهچ  دـناروس ، ههاریب  رد  و  ار ، ناشدرخ 
ار ناشاه  هدید  و  درب ، یم  یهارمگ  يروک و  هار  هب  ار  ناشیا  ایند  ناشدنارچب ! هک  يا  هدننارچ  هن  و  دیامن ، ناشیرادهاگن  هک  دنرادن 

رثا رب   ) و هتفر ، ورف  نآ  یـشوخ  تـمعن و  رد  و  دننادرگرـس ، نآ  یهارمگ  رد  سپ  هدـناشوپ ، يراگتـسر  تیادـه و  هناـشن  ندـید  زا 
مه ناشیا  و  دوبر ) ار  ناشاهلقع   ) دنک یم  يزاب  نانآ  اب  ایند  سپ  دنا ، هداد  رارق  دوخ  راگدرورپ  ار  نآ  نآ ) هب  نتـسب  لد  یگتفیش و 

هدرک شومارف  تسا  نآ  یپ  رد  هک  زیختسر ) زور  نآ و  زا  دعب  ياهیتخس  گرم و   ) هچنآ و  دننآ ) هب  مرگرس   ) دننک یم  يزاب  ایند  اب 
!! دنا

ینامز

یبلط تردق  هجیتن 

نوچ هک  تسا  نیا  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  هک  یساسح  هتکن  دهد و  یم  هجوت  گرم  هب  همانتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک دوب  بقارم  لاح  ره  رد  دیاب  دنک  یمن  رطخ  مالعا  مه  ندـمآ  زا  لبق  دوش و  یم  نارادـناج  همه  ریگنابیرگ  تسا و  یمتح  گرم 

عجار میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دورب  ایند  زا  لاح  نامه  اب  دشاب و  هانگ  لوغشم  ناسنا  دیآ  یم  هکیا  هظحل  نامه  رد  تسا  نکمم 
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( .دیشاب دنمورین  مکحم و  ياهجرب  رد  دنچ  ره  دریگ ، یم  ار  امش  نابیرگ  گرم  دیشاب  اجک  ره  : ) دیامرفیم روطنیا  گرمب 

اریز روخن ، تورث  لوپ و  تسایر  رس  رب  ار  نانآ  عازن  گنج و  نابلط و  ایند  شیاسآ  لوگ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  مود  بلطم 
راکب تیونعم  تسا ، لوپ  تردق و  فده  یتقو  .تسا  نافیعض  تسد  زا  صوصخب  تورث  تردق و  ندرک  هضبق  نانیا  قطنم  رد  ایند 

هک میـسرب  دوخ  ياه  هتـساوخب  ندومن  هلمح  ندز و  هدبرع  اب  ات  میوشیم  هدنرد  ناویح  گس و  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب  دور و  یم 
لاـم و رد  یـشورفرخف  : ) دـنک یم  هراـشا  روطنیا  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  یبلط  اـیند  ریـس  نیرخآ  یهارمگ و  ناـیاپ  نیا 

ناپوچ نودب  ینادنفسوگ  هب  ار  نابلطایند  مالسلا  هیلع  ماما  .دیدید ) ربق  رد  ار  دوخ  ناهگان  هکنیا  ات  تفرگ  هچیزاب  هب  ار  امش  تورث 
هیبشت

گرم ات  دزاس  یم  ناشناریح  یهارمگ  يداو  رد  دـناشکیم و  فرطنآ  فرط و  نیا  هب  ار  نانآ  دوخ  لیم  قباـطم  اـیند  هک  تسا  هدرک 
رد مه  دـنتفای و  یم  تاجن  ینادرگرـس  یهارمگ و  زا  دوب  یهلا  ناربهر  تیونعم و  تسد  رد  نانآ  راهم  هاگره  .دریگب  ار  ناشنابیرگ 

تبیـصم .ترخآ  رد  حور  مسج و  شیاسآ  هن  دـنراد و  ایند  رد  یحور  شیاسآ  هن  ناـنیا  اـما  ترخآ  رد  مه  دنتـشاد و  شمارآ  اـیند 
يادـخب دـنیوگ  یم  منهج  نارادرابنا  هب  اه  یمنهج  : ) دـنهاوخب کمک  نمـشد  زا  دـناریزگان  تماـیق  زور  هک  تسا  نیا  اـهنیا  رتـالاب 

امـشب ار  مزال  بلاطم  یهلا  ناربهر  ناربمایپ و  رگم  دنیوگ  یم  اهنآ  هب  منهج  نانابهگن  .دهد  فیفخت  ار  ام  باذـع  دـیئوگب  ناتدوخ 
رد نارفاک  نخس  دیناوخب ! ار  ادخ  دیدادن ) شوگ  امـش  دنتفگ و  رگا   ) دنیوگ یم  منهج  نانابهگن  ( ) .دنتفگ ارچ  دنیوگیم : دنتفگن !؟
یم راکـشآ  لامعا  ناهاوگ  هکیزور  هب  دـندروآ و  نامیا  ایند  یگدـنز  رد  هک  ار  ناـنآ  دوخ و  ناربماـیپ  اـم  تسا  رثا  یب  یهارمگ و 

صوـصخم تنعل  تسین ، هتفریذـپ  نارگمتـس  زا  یهاوخرذـع  هک  تسا  يزور  تماـیق  زور  .مینک  یم  يراـی  دنتـشاد ، هدـیقع  ددرگ 
ناراد رابنا  ( ) منهج هنزخ  : ) دـنک یم  ریبعت  روطنیا  منهج  نالوئـسم  زا  میرک  نآرق  رد  ادـخ  .اهنآ ) راصحنا  رد  دـب  هناـخ  تساـهنآ و 

: تسا هدمآ  روطنیا  بلطم  هکلب  هدشن  هدـید  رومام  ناونع  اهنت  هن  تشهب  نیرومام  هرابرد  یلو  نابهگن  رادرابنا و  راد ، هنیزخ  منهج )
( .دنراد لالز  بآ  زا  هباتفآ  ماج و  حدق ، دنخرچیم  اه  یتشهب  فارطا  هتفای  تنیز  ابیز ، نارسپ  )

يزاریش دمحم  دیس 

جردـت الب  هئجف و  توملا ، دـعب  هیلع  تنا  درت  ام  يا  هیلع ) مجهت  ام  رکذ  و   ) تومت نا  دـبال و  کنا  و  توملا ) رکذ  نم  رثکا  ینب  ای  )
هنم تذـخا  دـق  و   ) توملا کـیتای ) یتح   ) همیظعلا لاوهـالا  يذ  دـیدجلا  لزنملا  نم  هیلا ) توملا  دـعب   ) لـصت يا  یـضفت )  ) اـم (و )
نا ملع  اذا  ناسنالا  ناف  کتوق ، يا  كرزا ) هل  تددـش  و   ) هنع بنجتلل  لمع  فوخملا ، رکذ  اذا  ناسنالا  ناف  کـسارتحا ، كرذـح )

كرما یلع  کبلغی  يا  كرهبیف )  ) دادعتـسا الب  و  هئجف ، هتغب )  ) توملا کیتای ) و ال   ) هیلع بلغتی  یتح  هاوق  عمج  وهم ال  ائیـش  هماـما 
( اهیلع  ) مهعزانت يا  مهبلاکت ) و   ) ایندلاب مهنانمیطا  مهنوکـس و  يا  اهیلا ) ایندلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب   ) عدخنت و  رتغت ) نا  كایا  (و 

يا اهنع ) هللا  كابن  دـقف   ) .نولفاغ ایندـلا  لها  ناف  اهتنیز ، یلع  بلاکت  ـال  نا  و  ایندـلاب ، نئمطت  ـال  نا  مزـاللا  لـب  مهدـحاک ، نوکتف 
ثیح اهیواسم ) نع  کل   ) ایندـلا تفـشکت ) و   ) ایندـلا سفن  يا  اهـسفن ) کـل   ) فصو يا : تمعن ) و   ) اـهلاوحا ایندـلا و  نع  كربخا 

اهـضعب رـضت  هبراض ) عابـس  و   ) هحئاص يا  هیواع ) بالک  اهلها  امناف   ) اذـکه و  ینغلا ، دـعب  رقفت  و  هایحلا ، هئاطعا  دـعب  اناسنا  کلهت 
اهریبک رهقی  و   ) هتاکلتمم رئاس  هناونع و  هلاوما و  لکای  يا  اـهلیلذ ) اـهزیزع  لـکای  و  اـضعب ، اهـضعب   ) هرکی تقمب و  يا  رهی )  ) ضعبب

هدی تلقع  يذلا  ریعبلاک  ءافعـضلا ، مه  ایندـلا و  لها  ضعب  نا  يا  هلقعم ) معن   ) .هحلاصمل هرخـسی  هجئاوح و  یف  هربجی  يا  اهریغص )
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الف اهتعاضا  يا  اهلوقع ) تلـضا  دـق   ) ءاشت اـم  لـعفتف  تلمها  یتلا  لـبالاک  ءاـیوقالا  مه  و  هلمهم ) يرخا  و   ) هکرحلا نم  نکمتی  ـالف 
امک تافالا ، یعول  نوحرـسی  مهنا  يا  ههاع ) حورـس   ) اهتبقاع ام  يردی  یتلا ال  هلوهجملا  قرطلا  يا  اهلوهجم ) تبکر  و   ) اهب كردت 
ریـس نال  ریـسلا ، هیف  بصعی  وخر  يا  ثعو ) داوب   ) هوحن لبالا و  نم  مئاسلا  وه  و  حرـس ، عمج  حورـس  و  تابنلا ، یعول  لبالا  حرـست 
ماسا اهمیسی ) میقم  و ال   ) اهحلاصم یلا  لصت  یتح  معنلا  کلت  رما  میقی  يا  اهمیقی ) عار  اهل  سیل   ) .بعص لکـشم  ایندلا  یف  ناسنالا 

و  ) هفرحنم هداج  یف  مهتعق  وا  يا  یمعلا ) قیرط  ایندـلا  مهب  تکلـس   ) .اهحرـسی میق  اـهل  سیل  يا  یعرملا ، یلا  اهحرـس  ینعمب  هبادـلا 
اولـضی الئل  هرونب  نوئیـضتسی  هیلا و  نووایف  يدهلا  رانم  نوری  یتح ال  مهراصبا  یلع  تطغ  يا  يدـهلا ) رانم  نع  مهراصباب  تذـخا 

الئل اهرکـشل  همعنلا  نم  صالخلا  اوفرعی  مل  یتح  اهتمعن ) یف  اوقرغ  و   ) .ایندـلا یف  مهریحت  یف  يا  اـهتریح ) یف   ) اولـض يا  اوهاـتف ) )
کلاهمل مهتدروا  ثیح  مهب ) تبعلف   ) اهلجال نولمعی  اهنودبعی و  مهناف  برلاک ، يا  ابر )  ) ایندـلا يا  اهوذـختا ) و   ) الاب مهل و  نوکت 

.باقعلا باوثلا و  هرخالا و  روما  نم  اهئارو ) ام  اوسن  و   ) اهیف هعیرشلا  هبقارم  ریغب  اوئاش  فیک  اهوفرص  ثیح  اهب ) اوبعل  (و 

يوسوم

.هیلا و توملا  دـعب  رقتفت  ام  يا  رقتفا  يا  لجرلا  یـضفا  یـضفت : .نذا  ریغب  لخد  وا  هنم  هلفغ  یلع  هتتغب  هیلا  یهتنا  اموجه  هیلع : مجه 
: لاقی .هاجف  هتتغب : .هوقلا  رزالا : .هرهظ و  يا  هرزا  هب  هدـش  لاقی : رهظلا  رزالا : كرزا : .هیلا  هب  یهتنا  غلب و  اذـک : یلا  هب  یـضفا  لاـقی :

.فصو تعن : .ترهظا و  تربخا و  تعن : .ملعا  ربخا و  ابن : .لفغت  عدخنت و ال  يا ال  رتغت : .هتاجف  نم  يا  ودعلا  تاتغب  نم  نمآ  تسل 
يدهلا دـض  لالـضلا  تلـضا : .عار  الب  یعرت  اراهن  الیل و  هبیـسم  يا  يدـس  تکرت  لبالا  تلمه  كرت و  لمها ، هلمهم : .بلغی  رهقی :

قفرب و يا  ادیور  اوراس  ادیور و  اریس  اوراس  لاقی  ادیور : .هیور  ریغب  ههجو  یلع  یضم  هسار  نالف  بکر  تبکر : .تعاضا  يا  تلضا 
و كرذـح ، هنم  تذـخا  دـق  کیتای و  یتح  هیلا ، توملا  دـعب  یـضفت  هیلع و  مجهت  اـم  رکذ  توملا و  رکذ  نم  رثکا  ینب  اـی   ) .هدءوت
اهنع و هللا  ابن  دقف  اهیلع ، مهبلاکت  اهیلا و  ایندلا  لها  دالخا  هنم  يرت  امب  رتغت  نا  كایا  كرهبیف و  هتغب  کیتای  كرزا و ال  هل  تددش 

اهزیزع لکای  ضعب و  یلع  اهـضعب  رهی  هیراض  عابـس  هیواع و  بالک  اهلها  امناف  اـهیواسم ، نع  کـل  تفـشکت  .اهـسفن و  کـل  تعن 
اهل سیل  ثعو ، داوب  ههاع  حورـس  اهلوهجم ، تبکر  اهلوقع و  تلـضا  دق  هلمهم  يرخا  هلقعم و  معن  .اهریغـص  اهریبک  رهقی  و  اهلیلذ ،
یف اوقرغ  اهتریح و  یف  اوهاتف  يدهلا  رانم  نع  مهراصباب  تذخا  یمعلا و  قیرط  ایندـلا  مهب  تکلـس  اهمیـسی ، میـسم  اهمیقی و ال  عار 
نا عرـسا  نم  کشوی  ناعظالا ، تدرو  دق  ناک  مالظلا  رفـسی  ادـیور  .اهءارو  ام  اوسن  اهب و  اوبعل  مهب و  تبعلف  ابر  اهوذـختا  اهتمعن و 

کلت یف  ام  و  هبرغلا ، راد  هشحولا و  لزنم  نم  توملا  بقعی  ام  توملاب و  رابتعالا  توملا و  رکذ  یلع  مامالا  نم  ثحلا  دکات  قحلی )
للحتلا و نم  هیلع  ضرعی  ام  و  فلتلا ، یلبلا و  نم  ایندلا  راد  یف  للدـملا  دـسجلا  کلذ  باتنی  ام  همتعملا و  هریغـصلا  هقیـضلا  هرفحلا 

.نینسلا باثم  دعب  سانلا  هسودت  بارت  یلا  مارحلا  یلع  امن  محللا  کلذ  لوحتیس  و  تارـشحلا ، دودلل و  همعط  حبـصیس  هناف  لکاتلا ،
انرورم دنع  هدرجملا  نیعلاب  هارن  ام  هلک  اذه  هللا …  الا  اهملعی  هریغص ال  تارذ  یلا  تتتفتت  میمر ، یلا  هیوقلا  ماظعلا  کلت  حبـصتس  و 

اذه هل  ضرعتی  يذلا  مهالا  فقوملا  انیـسنی  نا ال  بجی  اذه  نکل  و  هسرادـلا …  روبقلا  ضعب  حـتفن  امدـنع  وا  همیدـقلا  رباقملا  یلع 
، باسحلا ضرعلا و  رـشنلا و  رـشحلا و  موی  و  نیـصاعلا ، نیعیطملل و  هللا  هدـعا  ام  .هل و  نیکلملا  باسح  خزربلا و  هرتف  لالخ  ناسنالا 

نم ریثکلا  یلع  انفقو  نامیالا و  قطنم  نم  اهانکردا  دـقف  رـصبلا ، نیعب  اهکردـن  انـسل  انـساوح و  نع  هبئاـغ  تناـک  نا  رومـالا و  هذـه 
هیلع رمی  ام  ناسنالا و  هل  ضرعتی  فوس  امب  هتیب  لها  میرکلا و  لوسرلا  اندوز  ثیح  هوبنلا  همصعلا و  تیب  لها  قیرط  نع  تالیصفتلا 

نم هزهت  هبلق و  عماجمب  ذخات  اهارقی  امدنع  ایندلا ، راد  یف  وه  ناسنالا و  اهـشیعی  امدنع  هعورم  دهاشم  اهنا  فقاوملا ، دـهاشملا و  نم 
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نم سانلا  جورخ  کلذک  طارصلا و  یلع  اهیف  رمی  نیکلملا و  ماما  اهیف  فقی  یتلا  هیساقلا  تاظحللا  کلت  شیعی  هنا  رعشی  لخادلا و 
انم دحاو  لک  فقی  یک  لاجنلا  اذه  یف  لقن  امم  افرط  رکذنـس  نحن  .هسفن و  هتمها  هلاح و  هلغـش  دق  ناسنا  لک  هارع ، افح  ثادجالا 

ضرعلا درجمل  دهاشملا ال  کلت  ضعب  رکذن  اننا  یتای …  نا  دبال  يذلا  مویلا  کلذل  هدعلا  دـعی  اهل و  دعتـسیف  دـهاشملا  ضعب  یلع 
نع هدانـساب  ءاـضیبلا  هـجحملا  بحاـص  لـقنی  اـمک  یفاـکلا  یفف  .رـصن  حاـجنب و  اـهزایتجال  انـسفنا  یهن ء  اـهل و  دعتــسن  یکل  لـب 

هدـلو و هلام و  هل  لثم  هرخالا  مایا  نم  موی  لوا  ایندـلا و  مایا  نم  موی  رخآ  یف  ناک  اذا  مدآ  نبا  نا  لاق : هنا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
یلا تفتلیف  لاق : .کنفک  ینم  ذـخ  لوقیف : كدـنع ؟ یل  امف  احیحـش  اـصیرح  کـیلع  تنک  ینا  هللا  و  لوقیف : هلاـم  یلا  تفتلیف  هلمع 

، اهیف کیراونف  کترفح  یلا  کیدون  نولوقیف : مکدـنع ؟ یل  اـمف  اـیماحم  مکل  تنک  ینا  اـبحم و  مکل  تنک  ینا  هللا  و  لوقیف : هدـلو 
كربق و یف  کنیرق  انا  لوقیف : كدـنع ؟ اذامف  الیقثل  یلع  تنک  کنا  ادـهازل و  کیف  تنک  ینا  هللا  و  لوقیف : هلمع  یلا  تفتلیف  لاق :
: لاقف اشایر ، مهنسحا  ارظنم و  مهنـسحا  احیر و  سانلا  بیطا  هاتا  ایلو  ناک هللا  ناف  لاق  کبر ، یلع  تنا  انا و  ضرعا  یتح  کشن  موی 

یلا ایندـلا  نم  لحترملا  حـلاصلا  کلمع  انا  لوقیف : تنا ؟ نم  هل : لوقیف  مدـقم  ریخ  کمدـقم  و  میعن ، هنج و  ناحیر و  حورب و  رـشبا 
، اهمادـقاب ضرالا  نادـخی  امهراعـشا و  نارجی  ربقلا  اکلم  هاتا  هربق  لخدا  اذاف  هلجعی ، نا  هلماـح  دـشانی  هلـساغ و  فرعیل  هنا  .هنجلا و 
یبر و هللا  لوقیف : کیبن ؟ نم  و  کنید ؟ ام  و  کبر ؟ نم  هل : نـالوقیف  فطاـخلا  قربلاـک  اـمهراصبا  فصاـقلا و  دـعرلاک  اـمهتاوصا 

لوقلاب اونمآ  نیذـلا  هللا  تبثی  : ) لج زع و  هللا  لوق  وه  یـضرت و  بحت و  اـمیف  هللا  کـتبث  هل : نـالوقیف  .دـمحم  ییبن  مالـسالا و  ینید 
مون نیعلا  ریرق  من  هل : نالوقی  مث  هنجلا  یلا  اباب  هل  ناحتفی  مث  هرصب  دم  هربق  یف  هل  ناحسفی  مث  هرخالا ،) یف  ایندلا و  هایحلا  یف  تباثلا 
قلخ نم  حبقا  هیتای  هناف  اودع  هبرل  ناک  اذا  و  لاق : الیقم .) نسحا  ارقتـسم و  ریخ  ذئموی  هنجلا  باحـصا  : ) لوقی هللا  ناف  .معانلا  باشلا 

لخدا اذاف  هوسبحی  نا  هتلمح  دشانی  هلساغ و  فرعیل  هنا  میحج و  هیلصت  میمح و  نم  لزنب  رـشبا  هل : لوقیف  احیر  هنتنا  ایور و  ایز و  هللا 
تیرد و ال ال  نالوقیف : يردا  ال  لوقیف : کیبن ؟ نم  و  کنید ؟ ام  و  کبر ؟ نم  هل  نالوقی  مث  هنافکا  هنع  ایقلاف  ربقلا  انحتمم  هاتا  ربقلا 

مث نیلقثلا  الخ  ام  اهل  رعذـت  ـالا و  هباد  نم  هللا  قلخ  اـم  هبرـض  اـمهعم  دـیدح - نم  هریبک  هاـصع  هبزرمب - هخوفاـی  نابرـضیف  تیدـه 
هرفظ و نیب  نم  جرخیل  هغامد  نا  یتح  جزلا  نم  انقلا  هیف  ام  لثم  قیـضلا  نم  هیف  لاـح ، رـشب  من  هل : نـالوقی  راـنلا  یلا  اـباب  هل  ناـحتفی 

یلع رورملا  یف  قودـصلا  يور  و  هربـق …  نم  هللا  هثعبی  یح  هشهنتف  اـهما  وه  اـهبراقع و  ضرـالا و  تاـیح  هیلع  هللا  طلـسی  و  همحل ،
نم مهنمف  فیسلا  نم  دحا  رعشلا و  نم  قدا  طارصلا  و  تاقبط ، طارصلا  یلع  نورمی  سانلا  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  طارـصلا 

رانلا ذخات  دـق  اقلعتم  رمی  نم  مهنم  و  ایـشم ، رمی  نم  مهنم  و  اوبح ، رمی  نم  مهنم  و  سرفلا ، ودـع  لثم  رمی  نم  هنم  و  قربلا ، لثم  رمی 
تب انا  لوقی : موی ، لک  یف  امالک  ربقلل  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ناهدـلا  ریـشب  نع  یفاـکلا  یف  .ائیـش و  كرتت  ائیـش و  هنم 

هلاسر یف  قودـصلا  خیـشلا  لاق  .رانلا  رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضایر  نم  هضور  انا  ربقلا ، انا  دودـلا ، تیب  انا  هشحولا ، تیب  انا  هبرغلا ،
ضرف مسا  هدح  یلع  مسا  اهنم  هبقع  لک  مسا  تابقعلا  هذـه  نا  رـشحملا - قیرط  یلع  یتلا  تابقعلا  یف  کلذ - یف  انداقتعا  داقتعالا :

، اهیف هللا  قحب  بلوط  اهدنع و  سبح  ضرفلا  کلذ  یف  رصق  دق  ناک  و  ضرفلا ، اهمـسا  هبقع  یلا  ناسنالا  یهتنا  یتمف  یهن ، وا  رما  وا 
دنع سبحی  هبقع و  یلا  هبقع  نم  عفدی  لازی  الف  يرخا  هبقع  هبقع  یلا  اهنم  اجن  هکرادـت ، همحرب  همدـق و  حـلاص  لمعب  هنم  جرخ  ناف 

دعـسی ادـبا و  اهیف  تومی  هایح ال  یحیف  ءاقبلا  راد  یلا  یهتنا  اهعیمج  نم  ملـس  ناف  اهمـسا  ینعم  نم  هیف  رـصق  امع  لـسایف  هبقع  لـک 
یلع سبح  نا  و  هدابع ، نم  نیحلاصلا  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و  هججح و  هئایبنا و  نم  هللا  راوج  یف  نکـس  و  اهعم ، هواقـش  هداـعس ال 
منهج ران  یف  يوهف  هبقعلا  نع  همدق  هب  تلز  همحر  یلاعت  هللا  نم  هتکرد  همدق و ال  حلاص  لمع  هجنی  ملف  هیف  رـصق  قحب  برطف  هبقع 

نا بجی  روصلا  هذه  کلذل و  هضرعتملا  بتکلا  هعجارمب  هیلعف  هدایزلا  دارا  نم  اهریغ و  رکذ  نع  اهب  یفتکا  تاطقللا  ضعب  هذه  … 
یلا لطابلا و  قاهزا  قحلا و  قاقحا  یلا  ردابی  لب  بجوا ، هیلع و  هللا  ضرف  امیف  نواهتی  هلامعا و ال  نسحیف  اهتامدقمل  ملسملا  دعتسی 
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عم اـمامت  هقبطنم  یتاـت  هیهاون و  هللا و  رماوا  عم  اـهلک  قفاوتت  یک  هکولـس  هواـسم و  حیحـصت  یلا  رداـبی  حـلاصلا و  لـمعلا  داـهجلا و 
جراهب و نم  اهیف  امب  هقلعت  عطقی  نا  بجیف  ایندلا  هذه  نم  لیحرلل  دادعتـسالا  مئاد  نوکی  نا  ملـسملا  یلع  نا  .هماکحا  هللا و  تادارم 

وه امنا  هل ، رظتنملا  میرکلا و  مویلا  کلذ  یلا  علطتملا  درفلا  اذـه  .هقلاخ و  هبر و  ءاقلا  یلا  رمتـسم  قوش  یف  نوکی  راقع و  لام و  نم 
اذا یتح  لیحرلل  ادعتـسم  ماودـلا  یلع  نوکی  نا  ءرملا  یلع  نا  هبر …  عاطا  هفرـصت و  یکز  هلمع و  نسح  يذـلا  سانلا  نم  حـلاصلا 
لاق اذـل  هناهالا و  هراسخلا و  اهناف  کلذ  فالخ  یلع  وه  توملا و  هاـجاف  اذا  اـما  هلبقی ، هللا و  هاـضری  عضو  یلع  ناـک  توملا  هاـجاف 

تددش كرذح و  هنم  تذخا  دق  کیتای و  یتح  هیلا  توملا  دعب  یضفت  هیلع و  مجهت  ام  رکذ  توملا و  رکذ  نم  رثکا  ینب  ای  مامالا :
عورا ام  .اهیلع و  مهبلاکت  اهیلا و  ایندـلا  لها  دالخاب  رارتغالا  نع  اناهنی  لب  هاهنی  ماـمالا  نا  مث  .كرهبیف  هتغب  کـیتای  ـال  كرزا و  هل 

ماحرالا عطق  اهب  نامطا  اهیلا و  نکس  ایندلا و  یلا  دلخا  نم  ناف  اهیلا ، اهلها  دولخ  ایندلا  یلا  دلخن  نا  یضری  هنا ال  هلجا ، یهنلا و  اذه 
اهیلع و لوصحلا  یف  الا  رکفی  دـعی  مل  ایندـلا  یلا  دـلخا  نم  اهلیبس  یف  ناطوالا  عاب  اهلیـصحت و  لـجا  نم  سوفنلا  لـتق  اـهلجا و  نم 
، اهعمجی لاملا  نم  هنفح  ماما  رخبتی  یش ء  لک  نا  .میقلا  يدابملا ء و  ریمضلا و  نیدلا و  باسح  یلع  کلذ  ناک  ول  و  اهیلا ، لوصولا 

راس قحلا و  نع  دعتبا  اهتاذلم  اهئایشا و  یف  باذ  ایندلا و  یلا  عطقنا  نم  نا  .اهیلع  ولعی  یسرک  وا  اهب  عفتری  هرهش  وا  اهصنتقی ، هذل  وا 
ثیح کلذ  یلع  رومالا  لدا  نم  هیواساملا  روصلا  نم  انماما  هدجن  ام  .اهلیصحت و  لیبس  یف  عیطتسی  ام  لکل  رماغ  لطابلا و  قیرط  یف 

شطبلا و تایلمع  یف  نوریـسی  ءایوقالا  دجن  ءافعـضلا و  باقر  یف  نومکحتی  هاغطلا  دـجن  ءارقفلا و  یلا  نورظنی  ایندـلا ال  لها  دـجن 
ایندلا نا  .کیلاود  اذکه  هابا و  مرتحی  دلولا  هدلو و ال  یلع  فطعی  دلاولا  الف  ماحرالا  هب  عطقتتف  مصی  یمعی و  ایندلا  بح  نا  .رامدلا 

اهلیصحت لجا  نم  نیرخالا  قباسی  ناسنا  لک  حار  و  همیلسلا ، لوقعلا  تلضا  هیرـشبلا و  هعیبطلا  تدسفا  اهتاذب  فده  یلا  تلوحت  اذا 
ایندلا و بسکی  نا  لجا  نم  تامرحملا  عیمج  حیبتسی  هقرـسلا و  ابرلا و  حیبتـسی  امک  هنایخلا  شغلا و  حیبتـسیف  اهیف …  ام  لیـصحت  و 

دحاو لکف  هیراضلا  عابسلا  هیواعلا و  بالکلاب  اهلها  هبش  هلداعلا …  هیباشتلا  هذهب  اهلها  هبش  مامالا و  اههبش  انه  نم  .اهتاورث و  عمجی 
، هرـساکلا هیراضلا  عابـسلاک  مه  و  هیغتبی ، بسکم  وا  هدـیری  منغم  لـجا  نم  هروعـسم  هلمح  مهیلع  نشی  نیرخـالا و  هجو  یف  حیـصی 

نع تعنتماـف  اـهلجر  تطبر  یتلا  هلقعملا  هقاـنلاک  وهف  هکرحلا  عیطتـسی  ـال  مهـضعب  .ریغـصلا  رهقی  ریبکلا  و  فیعـصلا ، لـکای  يوقلا 
سیلف ءاشت  ام  لمعت  ءاتش و  امک  فرصتت  ءاشت و  امک  حرست  هلمهم  هلسرم  مهنم  و  لاقعلا ، اذهل  هعـضاخ  یه  لب  ءاشت  امک  فرـصتلا 
کلذ لـک  نکل  اـهریغ و  لالـضا  یف  تعـسو  اهـسار  تبکر  تبلـس و  تلتق و  تدـسفاف و  ریمـض  نـم  عناـم  وا  نـید  نـم  عدار  اـهل 

.هاضر هتحاس و  نع  نودعتبملاو  نونواهتملا  طقسی  هللا و  یطخ  یلع  نورئاسلا  نونموملا  وجنیف  مالعلا  کلملا  ماما  فشکیس 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َُهل َتْدَدَش  ،َو  َكَرْذِح ُْهنِم  َتْذَـخَأ  ْدَـق  َکَِیتْأَی َو  یَّتَح  ، ِْهَیلِإ ِتْوَْملا  َدـَْعب  یِـضُْفت  ،َو  ِْهیَلَع ُمُجْهَت  اَم  ِرْکِذ  ،َو  ِتْوَْملا ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَی 
ْتَعَن ،َو  اَْهنَع ُهّللا  َكَأَّبَن  ْدَقَف  اَْهیَلَع ، ْمِِهُبلاَکَت  ،َو  اَْهَیلِإ اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ِداَلْخِإ  ْنِم  يَرَت  اَِمب  َّرَتْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو.َكَرَْهبَیَف  ًهَتَْغب  َکَِیتْأَی  َال  ،َو  َكَرْزَأ

اَهُزیِزَع ُلُکْأَی  ،َو  ٍضَْعب یَلَع  اَهُـضَْعب  ُّرِهَی  ، ٌهَیِراَض ٌعاَبِـس  ،َو  ٌهَیِواَع ٌباَلِک  اَُهلْهَأ  اَمَّنِإَف  اَهیِواَسَم ، ْنَع  ََکل  ْتَفَّشَکَت  ،َو  اَهِـسْفَن ْنَع  ََکل  َیِه 
ٍعاَر اََهل  َْسَیل  ، ٍثْعَو ٍداَِوب  ٍهَهاَع  ُحوُرُـس.اََهلوُهْجَم  ْتَبِکَر  ، اََهلوُقُع ْتَّلَـضَأ  ْدَق  ، ٌهَلَمْهُم يَرْخُأ  ،َو  ٌهَلَّقَعُم ٌمَعَن.اَهَریِغَـص  اَهُرِیبَک  ُرَهْقَی  ،َو  اَهَلِیلَذ

اَِهتَمِْعن ِیف  اُوقِرَغ  ،َو  اَِهتَْریَح ِیف  اوُهاَتَف  ، يَدُْهلا ِراَنَم  ْنَع  ْمِهِراَْصبَِأب  ْتَذَخَأ  یَمَْعلا َو  َقیِرَط  اَْینُّدلا  ُمِِهب  ْتَکَلَس.اَهُمیُِسی  ٌمیِـسُم  َال  ،َو  اَهُمیُِقی
.اَهَءاَرَو اَم  اوُسَن  ،َو  اَِهب اُوبَِعل  ْمِِهب  ْتَبِعَلَف  ، ًّابَر اَهوُذَخَّتا  َو 
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همجرت

هاگ ره  هک  يا  هنوگ  هب  يریگ  یم  رارق  نآ  رد  گرم  زا  سپ  يور و  یم  نآ  يوس  هب  هچنآ  دای  هب  شاب و  گرم  دای  هب  رایسب  مرـسپ !
وت رب  ناهگان  دنکن.یـشاب  هتـسب  رمک  هب  نآ  ربارب  رد  ار  تمه  نماد  هتخاس و  هدامآ  رظن ) ره  زا   ) ار دوخ  وت  دـیآ  وت  غارـس  هب  گرم 
هب اهنآ  هناصیرح  هلمح  ایند و  هب  ناتـسرپایند  دـیدش  هقالع  اه و  یگتـسبلد  هک  شاـب  رذـح  رب  تخـس  دزاـس و  تبولغم  دوش و  دراو 

يدـب هداد و  ربخ  شلاوز  انف و  زا  شدوخ  ایند  زین  هتخاس و  هاگآ  ایند  عضو  زا  ار  وت  دـنوادخ  اریز  دزاسن  رورغم  دـبیرفن و  ار  وت  ، ایند
و  ) دـننک یم  سراپ  هتـسویپ  هک  دنتـسه  ییاه  گس  نوچمه  ناتـسرپایند  هک  تسین  نیا  زج.تسا  هتخاس  راکـشآ  وت  يارب  ار  شیاه 

بحاصت يارب 

یم هزوز  ،و  دـنرغ یم  رگیدـکی  ربارب  رد  دـنرگیدکی ، ندـیرد  یپ  رد  هـک  یناگدـنرد  اـی  دنـشک ) یم  داـیرف  رگیدـکی  رب  يا  هـفیج 
هک دنتـسه  ینایاپراهچ  نوچمه  ای  دـنزاس  یم  بولغم  ار  اهرت  کچوک  اـهرت  گرزب  دـنروخ و  یم  ار  نافیعـض  ، نادـنمروز ، دنـشک

هدش اهر  دنتسه  یتاناویح  نوچمه  يرگید  هورگ  و  دنیاهنآ ) هدرپسرس  ناگدرب  و   ) هدش هتسب  ناربکتسم ) هلیسو  هب   ) ناشیاپ تسد و 
هدراذـگ ماگ  مولعمان  لوهجم و  قرط  رد  )و  دـنا هداد  تسد  زا  ار  حیحـص  ياه  هار  و   ) هدرک مگ  ار  دوخ  لقع  تاوهـش )  ) ناـبایب رد 

هک دنراد  یناپوچ  هن  دنا  هداتفا  هار  هب  يراومهان  نیمزرس  رد  هدش و  اهر  یتفآ  زا  رپ  يداو  رد  هک  دنتسه  یتاناویح  نوچمه  اهنآ.دنا 
ییانیبان قیرط  رد  ار  نانآ  ایند  هک ) یلاح  رد   ) دناسرب یبسانم  هاگارچ  هب  ار  اهنآ  هک  یـسک  هن  دنک و  تیادـه  حیحـص  هار  هب  ار  اهنآ 

اه و تمعن  رد  دننادرگرـس و  تریح  يداو  رد  هجیتن  رد  ، هتفرگرب تیادـه  ياـه  هناـشن  ندـید  زا  ار  ناـشیاه  مشچ  هتخادـنا و  هار  هب 
هب مه  اهنآ  تسا و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  اهنآ  زین  اـیند  ،و  هدـیزگرب دوخ  دوبعم  ناونع  هب  ار  اـیند  ، دـنا هدـش  قرغ  اـیند  ياـه  قرب  قرز و 

.دنا هدرپس  یشومارف  هب  ار  نآ  ياروام  دنا و  هدش  مرگرس  ایند  اب  يزاب 

نآ لها  راکبیرف و  يایند  ریسفت : حرش و 

نآ لها  راکبیرف و  يایند 

هدامآ گرم و  دای  هب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  دـهد و  یم  رادـشه  دوخ  دـنزرف  هب  شا  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دروخن ار  ناتسرپایند  ياهراک  بیرف  دشاب و  نآ  زا  لابقتسا 

هب يریگ  یم  رارق  نآ  رد  گرم  زا  سپ  يور و  یم  نآ  يوس  هب  هچنآ  دای  هب  شاب و  گرم  دای  هب  رایـسب  مرـسپ  :» دـیامرف یم  تسخن 
هتسب رمک  هب  نآ  ربارب  رد  ار  تمه  نماد  هتخاس و  هدامآ  رظن ) ره  زا   ) ار دوخ  وت  دیآ  وت  غارس  هب  گرم  هاگ  ره  هک  يا  هنوگ 

ِتْوَْملا َدـَْعب  یِـضُْفت  ،َو  ِْهیَلَع ُمُجْهَت  اَم  ِرْکِذ  َو  ِتْوَْملا ، ِرْکِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َّیَُنب  اَی  ( ؛» دزاـس تبولغم  دوش و  دراو  وت  رب  ناـهگان  دنکن.یـشاب 
َُهل َتْدَدَـش  َو  .تسا ،}  تارطخ  ربارب  رد  تبقارم  ندرک و  زیهرپ  يانعم  هب  « رذـح ( .» 1  } َكَرْذِح ُْهنِم  َتْذَخَأ  ْدَـق  َکَِیتْأَی َو  یَّتَح  ، ِْهَیلِإ

نیمه هب  هدـش و  هتفرگ  ، دوش یم  هتـسب  رمک  هب  نآ  دـنب  هک  یـسابل  اصوصخم  ،. ساـبل ياـنعم  هب  « رازا » زا لـصا  رد  « رزا ( .» 2  } َكَرْزَأ
هبلغ ياـنعم  هب  « رحب » نزو رب  « رهب » هشیر زا  « رهبی ( .» 3 (. } َكَرَْهبَیَف ًهَتَْغب  َکَِـیتْأَی  اـَل  َو   {، .ددرگ یم  قـالطا  تردـق  توق و  هب  تبـسانم 

 { .تسا هدش  هتفرگ  نتخاس  توهبم  ندرک و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2666 

http://www.ghaemiyeh.com


ره هدشن و  نییعت  رهاظ  رد  ینیعم  خـیرات  ناسنا  رمع  يارب  دـنناد  یم  همه.دـنا  لفاغ  نآ  زا  مدرم  بلاغ  هک  تسا  نشور  یتّیعقاو  نیا 
ایند زا  ناـسنا  تسا  نکمم  یناـهگان ) ياـه  يراـمیب   ) ینورد ثداوح  اـی  یعمج  اـی  يدرف  ، ینوریب ثداوـح  رثا  رب  ناـمز  ره  هظحل و 

سلاجم رد  هک  یتاظحل  رد  هاگ.دنوش  یم  لفاغ  نآ  زا  دننیب و  یم  دـنناد و  یم  ار  تقیقح  نیا  هک  یناسک  دنرایـسب  دـشوپب و  مشچ 
یم رفـس  نیا  يارب  یگداـمآ  تـهج  یتامیمـصت  دـیاش  دـنور و  یم  ورف  رکف  رد  ، دـننک یم  تکرـش  هـتفر  تـسد  زا  نازیزع  دوبداـی 

.دوش یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دندش  جراخ  هک  سلجم  زا  یلو  ؛ دنریگ

شاب و هدامآ  گرم  زا  لابقتسا  يارب  نکم و  شومارف  ار  یعطق  ینیع و  ّتیعقاو  نیا  هک  دیامرف  یم  دیکأت  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.يدنب ورف  ناهج  زا  مشچ  یگدامآ  نودب  يوش و  ریگلفاغ  هک  سرتب  نآ  زا 

تردابم حلاص  لامعا  ماجنا  هب  ؛ ِلَجَْألا َهَتَْغب  اُوفاَخ  َلَمَْعلا َو  اوُرِداَبَف  » میدناوخ زین  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  مالک  رد  هبطخ 114  رد 
« .دیسرتب رمع  نایاپ  یناهگان  ندیسر  ارف  زا  دیزرو و 

.هلمج زا  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  ییانعم  رپ  راعشا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  بوسنم  ناوید  رد 

لمألا لوط  هرغ  دق  لغتشا  هایندب  نم  ای 

لمعلا قودنص  ربقلاو  هتغب  یتأی  توملا 

«. تسوت لامعا  هدنرادهگن  ربق  دسر و  یم  ارف  ناهگان  گرم  نادب  ، هتفیرف ار  وت  زارد  ياهزورآ  ییایند و  مرگرس  هک  یسک  يا  »

اهنآ هک  دروخن  ار  ناتسرپایند  ياهراک  بیرف  هک  دهد  یم  شدنزرف  هب  يرگید  رادشه  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ایند و هب  ناتـسرپایند  دیدش  هقالع  اه و  یگتـسبلد  زا  ار  هچنآ  هک  شاب  رذح  رب  تخـس  و  :» دیامرف یم  دنا ؛ هدـنرد  تاناویح  نوچمه 
زا « دـالخا ( .» 1  } ِداـَـلْخِإ ْنــِم  يَرَت  اـَِـمب  َّرَتــْغَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ( ؛» دزاــس رورغم  دـــبیرفب و  ار  وــت  ، اــیند هــب  اــهنآ  هناـــصیرح  هــلمح 

یلا دالخا  نیمز و« هب  ندیبسچ  يانعم  هب  « ضرالا یلا  دالخا  هدش و« هتفرگ  اج  کی  رد  رمتسم  تنوکس  يانعم  هب  « دولخ »و« دلُخ » هشیر
ندروآ تسد  هب  يارب  ندرک  هلمح  يانعم  هب  « بلاـکت ( .» 2  } ْمِِهُبلاَکَت ،َو  اَْهَیلِإ اَْینُّدلا  ِلْهَأ   { .تسایند رما  هب  ندیبسچ  يانعم  هب  « ایندـلا

(. اَْهیَلَع  { .تسا هدش  هتفرگ  گس  يانعم  هب  « بلک » هژاو زا  لصا  رد  تسا و  يزیچ 

انف زا  شدوخ  ایند  زین  هتخاس و  هاگآ  ایند  عضو  زا  ار  وت  دنوادخ  اریز  :» دیامرف یم  هتخادرپ  نخـس  نیا  يارب  لیلد  ود  رکذ  هب  هاگ  نآ 
رب « یعن » هشیر زا  « تعن ( .» 3  } ْتَعَن اَْـهنَع َو  ُهّللا  َكَأَّبَن  ْدَـقَف  ( ؛» تسا هتخاـس  راکـشآ  وـت  يارب  ار  شیاـه  يدـب  هداد و  ربـخ  شلاوز  و 

(. اَهیِواَسَم ْنَع  ََکل  ْتَفَّشَکَت  اَهِسْفَن ، ْنَع  ََکل  َیِه   { .تسا نداد  ار  یسک  گرم  ربخ  يانعم  هب  « یعس » نزو

: هلمج زا  دوش  یم  هدید  ایند  يرابتعا  یب  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  يدّدعتم  تایآ 

ِّلُک یلَع  ُهّللا  َناک  ُحایِّرلا َو  ُهوُرْذَت  ًامیِشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو  » 
نیمز ناهایگ  نآ  هلیسو  هب  میتسرف و  یم  ورف  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  نانآ  يارب  ار  ایند  یگدنز  ربمایپ ) يا  (؛»  ًارِدَتْقُم ٍءْیَش 

؛و دننک یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  نآ  اهداب  هک  يا  هنوگ  هب  دکشخ  یم  یتدم ) زا  دعب   ) اما.دور یم  ورف  مه  رد  دوش و ) یم  زبسرـس  )
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. { هیآ 45 ، فهک ( . 4 «. } تساناوت زیچ  ره  هب  دنوادخ 

هک یناسک  دنرایـسب  یلو  ؛ دـننک یم  یط  ار  يریپ ) یناوجو و  یکدوک   ) دوخ رمع  فلتخم  لحارم  هک  تسا  یناـسک  يارب  لاـثم  نیا 
.دندنب یمرب  ناهج  زا  مشچ  یفلتخم  لیالد  هب  هنایم  ای  ییادتبا  لحارم  رد  دوش و  یمن  ناشبیصن  يرما  نینچ 

مالک رد  نآ  يایوگ  ریبعت  هک  تسا  لاح  نابز  هب  روظنم  هداد ، حرش  وت  يارب  ار  دوخ  يرابتعا  یب  يرادیاپان و  ایند  : دیامرف یم  هکنیا 
نخـس ایند  یگدنبیرف  زا  هتخادرپ و  ایند  تمذم  هب  يراکایر  ای  لفاغ  ناسنا  دید  هک  هاگ  نآ  ؛ تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید 

َنِم َِکئَابآ  ِعِراَصَِمب  َْکتَّرَغ َأ  یَتَم...اَِهلیِطَابَِأب  ُعوُدْخَْملا  اَهِروُرُِغب  ُّرَتْغُْملا  اَْینُّدـِلل  ُّماَّذـلا  اَهُّیَأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیوگ  یم 
ار وت  ایند  لیطابا  يا و  هدش  ایند  هتفیرف  تدوخ  ینک و  یم  شهوکن  ار  ایند  هک  یـسک  يا  يَرَّثلا ؛  َتْحَت  َِکتاَهَّمُأ  ِعِجاَضَِمب  ْمَأ  یَِلْبلا 

هاگباوخ ای  كاخ و  ریز  رد  تناردـپ  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هب  اـیآ  يا ) هلیـسو  هچ  اـب  و   ) هداد بیرف  ار  وت  اـیند  ناـمز  هچ...هتفیرف 
. { 131، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 1 («. } اهربق نورد  رد   ) تناردام

: برع رعاش  هتفگ  هب 

یکتف یشطب و  نم  راذح  راذح  اهیلع  نمل  لوقت  ایندلا  یه 

یکبم لعفلا  کحضم و  یلوقف  یماستبا  نسح  مکررغی  الف 

.نم هناریگلفاغ  گرم  هلمح و  زا  دیشاب  رذح  رب  دیشاب  رذح  رب  : دیوگ یم  شلها  هب  اراکشآ  تحارص و  اب  ایند  »

.{ ،ج 1،ص 21 بولقلا داشرا  ( . 2 «. } روآ هیرگ  ملامعا  تسا و  روآ  هدنخ  منانخس  ، دبیرفن ار  امش  نم  ینالوط  ياه  مسبت 

میـشیدنیب نآ  ياه  يرادـیاپان  اه و  ییافو  یب  اه ، ینوگرگد  نآ  قمع  هب  هک  یماگنه  یلو  ؛ تسا روآ  طاشن  اـیند  قرب  قرز و  يرآ 
.تشاد دهاوخن  هیرگ  زج  يزیچ 

هورگ راهچ  هب  ار  ایند  لها  ، هدش باسح  يدنب  میسقت  کی  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

يارب و   ) دـننک یم  سراـپ  هتـسویپ  هک  دنتـسه  ییاـه  گـس  نوچمه  ناتـسرپایند  هک  تسین  نیا  زج  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  میـسقت 
هزوز ،و  دنرغ یم  رگیدکی  ربارب  رد  ، دنرگیدکی ندیرد  یپ  رد  هک  یناگدنرد  ای  دنشک ) یم  دایرف  رگیدکی  رس  رب  يا  هفیج  بحاصت 

هک دنتسه  ینایاپراهچ  نوچمه  ای  دنزاس  یم  بولغم  ار  اهرت  کچوک  اهرت  گرزب  دنروخ و  یم  ار  نافیعـض  ، نادنمروز ، دنـشک یم 
هدش اهر  دنتسه  یتاناویح  نوچمه  يرگید  هورگ  و  دنیاهنآ ) هدرپسرس  ناگدرب  و   ) هدش هتسب  ناربکتسم ) هلیسو  هب   ) ناشیاپ تسد و 
 {، .دننک یم  سراپ  دنشک و  یم  دایرف  هک  تسا  ییاه  گس  يانعم  هب  « هیواع ( .» 1  } ٌهَیِواَع ٌباَلِک  اَُهلْهَأ  اَمَّنِإَف  ( ؛») تاوهش  ) نابایب رد 
ُّرِهَی  {، .تسا هدش  هتفرگ  ییوخ  هدنرد  يانعم  هب  « برض » نزو رب  « ورض » هشیر زا  تسا و  هدنرد  يانعم  هب  « هیراض ( .» 2  } ٌهَیِراَض ٌعاَبِس  َو 

(4  } ٌمَعَن ، اَهَریِغَص اَهُرِیبَک  ُرَهْقَی  ،َو  اَهَلِیلَذ اَهُزیِزَع  ُلُکْأَی  ،َو  ٍضَْعب یَلَع  اَهُضَْعب   { .تسا ندیشک  هزوز  يانعم  هب  « ریره » هشیر زا  « رهی ( .» 3}
یم لامعتـسا  یعمج  يانعم  هب  هاگ  دراد و  درفم  ینعم  هاگ  هژاو  نیا   ) دوش یم  قالطا  رتش  هب  اـبلاغ  یلو  ؛ تساـپراهچ ینعم  هب  « معن .»

لاقع اـب  ندـش  هتـسب  ياـنعم  هب  « هلقعم ( .» 5  } ٌهَـلَّقَعُم ( { .دوـش یم  لـماش  ار  نادنفــسوگ  واـگ و  رتـش و  تروـص  نـیا  رد  هـک  دوـش 
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اجنیا رد  هدش و  اهر  ینعی  « هلمهم ( .» 6 (. } ٌهَلَمْهُم يَرْخُأ  َو   {، .دندنب یم  نآ  اب  ار  رتش  يوناز  هک  تسا  یصوصخم  بانط  ، لاقع.تسا
 { .تسا هدش  اهر  ناویح  يانعم  هب 

: اریز ، قیقد بلاج و  رایسب  تسا  یمیسقت  یتسار  هب 

شدوـخ راـیتخا  رد  ار  هفیج  دراد  یعـس  مادـک  ره  دـنا و  هدـمآ  يا  هفیج  راـنک  هک  دنتـسه  یناگـس  نوـچمه  اـیند  مدرم  زا  یهورگ 
ادخ زا  نادنمتورث  نامه  نآ  نشور  هنومن.دزاس  رود  هفیج  زا  ار  وا  دهاوخ  یم  شدایرف  اب  دنز و  یم  دایرف  يرگید  رب  هتسویپ  ، دریگب
یم دایرف  اهنآ  رس  رب  هاگ  ؛ دنزاس رود  نآ  زا  ار  نارگید  دننک و  بحاصت  ار  يرتشیب  تورث  دنراد  یعس  هتسویپ  هک  دنتـسه  يربخ  یب 
نایم رد.دنزادرپ  یم  نارگید  لاوما  کلمت  هب  يزاس  هدنورپ  رودزم و  يالکو  قیرط  زا  دنوش و  یم  لسوتم  اه  هاگداد  هب  هاگ  دنشک 

ياـهرازاب دـننک  یم  یعـس  نیغورد  مجح  رپ  تاـغیلبت  درـس و  گـنج  قیرط  زا  هک  دراد  دوجو  ییاـهتباقر  نینچ  هاـگ  زین  اـه  تلود 
.دنریگب دوخ  رایتخا  رد  ار  ایند  فرصم 

یم ینابیتشپ  اهنآ  زا  هک  ینادـنمتورث  اـی   ) دنتـسه وگروز  دـنمورین و  ياـه  تلود  اـم  رـصع  رد  نآ  هنومن  هک  اـیند  مدرم  زا  یهورگ 
هب ندیـسر  يارب  دـنیابرب و  رگیدـکی  لاگنچ  زا  ار  تورث  عبانم  هک  دـننک  یم  شـشوک  شـالت و  ملاـسان  یتباـقر  رد  هتـسویپ  دـننک )

اهرهش دنوش و  یم  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  نآ  رد  هانگ  یب  ناسنا  نارازه  هک  دنزادنیب  ار  هب  ینینوخ  ياه  گنج  هاگ  دوخ  دوصقم 
هک اهنآ  دنـشک و  یم  هزوز  دـنرغ و  یم  هتـسویپ  ایند  هفیج  رـس  رب  راوخ  نوخ  ِناـگرگ  نیا  يرآ.دـنزاس  یم  ناریو  ار  اـه  يداـبآ  و 

.دنزاس یم  دوبان  ار  اهرت  کچوک  دنرت  گرزب  هک  اهنآ  دننک و  یم  لامیاپ  ار  نافیعض  دنرتدنمورین 

ناهج هدرب  ریـسا و  دـنهد و  یم  رد  نت  یتلذ  ره  هب  ایند  عاتم  لیـصحت  يارب  هک  دنتـسه  ییاپ  تسد و  یب  هورگ  موس  هورگ  نیارباـنب 
ماما ریبعت  هب  دـنور و  یم  وس  ره  هب  نابایب  رد  هک  دنتـسه  یـشکرس  تاناویح  نوچمه  مراهچ  هورگ  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  ناراوخ 

مولعمان لوهجم و  قرط  رد  )و  دـنا هداد  تسد  زا  ار  حیحـص  ياـه  هار  و   ) هدرک مگ  ار  دوخ  لـقع  :» نخـس نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع 
ْدَق ( ؛» دنا هداتفا  هار  هب  يراومهان  نیمزرـس  رد  هدش و  اهر  یتفآ  زا  رپ  يداو  رد  هک  دنتـسه  یتاناویح  نوچمه  اهنآ  دنا  هدراذـگ  ماگ 

يارب نابایب  رد  ار  نآ  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  « حرش » نزو رب  « حرس » عمج « حورـس ( .» 1  } ُحوُرُس اََهلوُهْجَم  ْتَبِکَر  ،َو  اََهلوُقُع ْتَّلَـضَأ 
اب هک  تسا  راز  نش  ياـنعم  هـب  « ثـعو ( .» 3 (. } ٍثْعَو ٍداَوـِب   { .تسا تفآ  ياـنعم  هب  « ههاـع ( .» 2  } ٍهَهاَع  { .دـنراذگ یم  دازآ  ، ندـیرچ

 { .درک تکرح  نآ  رد  ناوت  یم  يدنک 

رد  ) دناسرب یبسانم  هاگارچ  هب  ار  اهنآ  هک  یـسک  هن  دنک و  تیادـه  حیحـص  هار  هب  ار  اهنآ  هک  دـنراد  یناپوچ  هن  :» دـیازفا یم  سپس 
يداو رد  هجیتن  رد  هتفرگرب  تیاده  ياه  هناشن  ندید  زا  ار  ناشیاه  مشچ  هتخادـنا و  هار  هب  ییانیبان  قیرط  رد  ار  نانآ  ایند  هک ) یلاح 

اهنآ زین  ایند  هدیزگرب و  دوخ  دوبعم  ناونع  هب  ار  ایند  ، دنا هدـش  قرغ  ایند  ياه  قرب  قرز و  اه و  تمعن  رد  هدـش و  نادرگرـس  تریح 
َال ،َو  اَهُمیُِقی ٍعاَر  اََهل  َْسَیل  ( ؛» دنا هدرپس  یـشومارف  هب  ار  نآ  ياروام  دـنا و  هدـش  مرگرـس  ایند  اب  يزاب  هب  مه  اهنآ  هتفرگ و  يزاب  هب  ار 

هدش هتفرگ  ندیرچ  يانعم  هب  « موص » نزو رب  « موس » هشیز زا.درب  یم  ارچ  هب  ار  تاناویح  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  « میـسم ( .» 1  } ٌمیِسُم
يانعم هب  « هیت » هشیر زا  « اوهاـت ( .» 2  } اوُهاَتَف يَدُْـهلا  ِراَنَم  ْنَع  ْمِهِراَْـصبَِأب  ْتَذَـخَأ  ،َو  یَمَْعلا َقیِرَط  اَْینُّدـلا  ُمِِهب  ْتَکَلَـس  ، اَهُمیُِـسی  { .تسا

(. اَهَءاَرَو اَم  اوُسَن  ،َو  اَِهب اُوبَِعل  ْمِِهب َو  ْتَبِعَلَف  ًّابَر ، اَهوُذَخَّتا  ، اَِهتَمِْعن ِیف  اُوقِرَغ  ،َو  اَِهتَْریَح ِیف   { .تسا هدش  هتفرگ  ینادرگرس 
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اج همه  هداد و  رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  ناهج  دنراد ؛ دوجو  زورما  يایند  رد  صوصخ  هب  نامز  ره  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  نامه  نیا 
اهنآ شوگ  هدرک و  روک  قیاقح  ندید  زا  ار  اهنآ  مشچ  ، ماقم هاج و  تورث و  لام و  هب  رـصح  دح و  یب  هقالع  ؛ دنـشک یم  داسف  هب  ار 

ندروآ تسد  هب  يارب  دنرانید و  مهرد و  نادباع  رویز و  رز و  يدام و  ياه  تمعن  قرغ.تسا  هدرک  رک  قح  نخس  ندینـش  يارب  ار 
دنهد یم  رارق  نآ  نیا و  رایتخا  رد  فازگ  تمیق  هب  هتخاس و  یعمج  راتشک  ياه  حالـس  هاگ  دننک و  یم  اپ  هب  گنج  شتآ  هاگ  ایند 

ياه همانرب  باسح و  زور  ادـخ و  ، لیلد نیمه  هب  ایند و  هچیزاب  مه  اهنآ  تساهنآ و  هچیزاـب  ایند.دـنزادنا  یم  مه  ناـج  هب  ار  اـهنآ  و 
.دنا هدرک  شومارف  یلک  هب  ار  ترخآ 

هکلب مالـسلا  هیلع  ماما  دنزرف  طقف  هن  ؛ دراد رود  هورگ  راهچ  نیا  زا  ار  دوخ  هک  دهد  یم  رادشه  ار  شدنبلد  دنزرف  ، مالـسلا هیلع  ماما 
.دنیوا مالک  بطاخم  اه  ناسنا  همه 

هک دنا  هتسناد  نارتش ) دنب  ياپ   ) لاقع عمج  ار  نآ  یضعب  یلو  ؛ تسا دَرِخ  يانعم  هب  لقع  عمج  اََهلوُقُع » ْتَّلَضَأ  ْدَق   » هلمج رد  « لوقع »
هب هّجوت  اب  یلو  ؛ دننادرگرـس یگدـنز  نابایب  رد  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  مگ  ار  دوخ  ياهدـنب  ياـپ  اـهنآ  : دوش یم  نینچ  هلمج  موهفم 

لاقع عمج  اریز  لاقع  عمج  هن  تسا  لقع  عمج  « لوقع ،» نیا رب  هفاـضا.تسا  رت  بساـنم  لّوا  ياـنعم  اََـهلوُهْجَم » ْتَبِکَر  َو   » دـعب هلمج 
.تسا لهد  نزو  رب  « لُقُع لفق و« نزو  رب  « لقُع »

تسا یبلاج  رایسب  میسقت  ، هدومرف نایب  نآ  فلتخم  ياه  هورگ  ناتسرپایند و  فانصا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمیـسقت  لاح  ره  هب 
: دزاس یم  هاگآ  رادیب و  اهنآ  زا  يرود  اهنآ و  صیخشت  يارب  ار  ناسنا  هک 

.هدننک هارمگ  ياه  هناسر  نابحاص  نارگاغوغ و  هورگ  .1

.دندربن رد  مه  اب  ایند  عبانم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یناگدنرد  هورگ  .2

.دنهد یم  رد  نت  یتلذ  ره  هب  ، ماقم لام و  هب  ندیسر  يارب  هک  یناگدرب  هورگ  .3

شون شیع و  ناشفده  میس و  رز و  اهنآ  يادخ  دننادرگرس ؛ یگدنز  نابایب  رد  هدرک و  اهر  ار  لقع  هک  شاّیع  نار و  سوه  هورگ  .4
.تسا

مود تسیب و  شخب 

همان نتم 

ُراَُسی ُهَّنِإَف  ، َراَهَّنلا َْلیَّللا َو  ُُهتَّیِطَم  َْتناَک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  َقَْحلَی ! ْنَأ  َعَرْـسَأ  ْنَم  ُکِشُوی  ، ُناَعْظَْألا ِتَدَرَو  ْدَق  ْنَأَک  ، ُماَلَّظلا ُرِفُْـسی  ًاْدیَوُر 
.ًاعِداَو ًامیِقُم  َناَک  ْنِإ  َهَفاَسَْملا َو  ُعَطْقَی  َو  ًاِفقاَو ، َناَک  ْنِإ  ِِهب َو 

اه همجرت 

یتشد
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ناوراک هب  دـنک  باتـش  هک  سک  نآ  و  دـنا ، هدیـسر  لزنم  هب  نارفاسم  ایوگ  دوش ، یم  فرط  رب  یکیراـت  يدوزب  هد ، تلهم  یکدـنا 
 . دیسر دهاوخ 

و درادـنپ ، نکاـس  ار  دوخ  دـنچ  ره  دوب ، دـهاوخ  تکرح  رد  هراوـمه  تسا  هداـمآ  زور  بش و  شبکرم  هک  سک  نآ  نادـب  مرـسپ !
 . دشاب تحار  هداتسیا و  دوخ  ياج  رد  دنچ  ره  دیامیپ  یم  هار  هراومه 

يدیهش

ار ناوراک  هک  دوب  دباتـشب  هک  نآ  و  هدیـسر ، لزنم  هب  ناوراک  و  تسا - هدـیرب  رفـس  هار  ییوگ - هک  دـیاشگب  یکیرات  هدرپ  ات  شاـب 
رب هک  دنچره  دیامیپب ، ار  هار  و  دـنام ، هداتـسیا  يو  دـنچ  ره  دـنارب  ار  وا  تسا  بش  زور و  شا  یگراب  هک  یـسک  نادـب ! و  دـبایرد ، 

 . دیامن تحار  دوب و  ياج 

یلیبدرا

ندیسر دیاشب  یمدآ  هک  دش  کیدزن  ترخآ  رفـس  نارفاسم  ياهلمحم  هدش  دراو  ایوگ  گرم  دزن  دوش  نشور  ات  ار  ناشیا  هد  تلهم 
ریـس رد  هشیمه  ینعی  تسا  هدـش  هدرک  ریـس  وا  سپ  زور  بش و  وا  يراوس  رتش  دـشاب  هک  ره  نم  كرـسپ  يا  نادـب  رادرک و  يازج 

تغارف عاوناب  میقم  دشاب  هچ  رگا  دنکیم و  تفاسم  عطق  تسباتش و  رد  وا  رمع  هچ  هدننک  تماقا  دشاب  هچ  رگا  تسا و 

یتیآ

، نادب .دسر  یم  ناگتشذگ  ناوراک  هب  دباتش  یم  هکنآ  دنا و  هدیـسر  اه  هواجک  ییوگ  .دور  يرانک  هب  یکیرات  هدرپ  ات  ياپب  یکدنا 
، دنچ ره  دنک ، یم  یط  ار  تفاسم  دشاب و  هداتسیا  رهاظ  هب  دنچ  ره  دنرب ، یم  ار  وا  دشاب ، زور  بش و  شبکرم  هک  یـسک  دنزرف ، يا 

.دشاب هدونغ  تحار  نما و  رد 

نایراصنا

شاب هاگآ  ! مرـسپ  . دسرب ناوراک  هب  دباتـشب  هک  نآ  تسا  دـیما  ، هدیـسر لزنم  هب  ناوراک  ییوگ  ، دوش یم  فرط  رب  یکیرات  ، هد تلهم 
میقم و دنچ  ره  دنک  یم  تفاسم  یط  ،و  دـیآ رظن  هب  هداتـسیا  هچ  رگ  دـنرب  یم  بکرم  اب  ار  وا  تسا  زور  بش و  شبکرم  هک  یـسک 

 . دوش هدید  هدوسآ 

حورش

يدنوار

مالظلا رفسا  اذا  و  ءاضا ، حبـصلا  رفـسا  و  یلجنی ، مالظلا و  فشکنی  يا  مالظلا ، رفـسی  الیلق  متکرت  ناف  اوقفرلا ، اولهما و  يا  ادیور : و 
نم انلهانم  اندرو  ناشلا  رمالا و  ناک  ناعظا  نورفاسم و  نحن  يا  تدرو  دـق  ناک  لاـق  مث  .برغا  هرکذ  يذـلا  اذـه  و  حبـصلا ، رفـسا 
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.برقی يا  کشوی : .توملا و 

يردیک

ضفخ یف  وه  نم  عداولا : .نورفاسملا  تدرو  ناشلا  رمـالا و  ناـک  يا  ناـعظالا : تدرو  دـق  ناـک  .یلجنی  فشکنی و  مـالظلا : رفـسی 
.هغارف و  شیع ،

مثیم نبا 

: بلطلا یف  لامجا  لام  تورث و  نتفرگ  برح : یتفاتش  تفجوا : نتفرگ  ناسآ  نتـشیوخ  رب  ضیفخت : ینک  زواجت  دح  نآ  زا  هودعت :
يا نادـب  اهروخـشبآ و  یگنـشت ، عفر  ياههاگیاج  لهانم : .ددرگ  شوخ  بوخ و  هک  يدـح  هب  تساوخرد  نتفرگ  هداس  لهـس و  هب 
یم هار  دشاب و  فقوت  لاح  رد  دنچ  ره  دنک ، یم  ریس  نآ  هلیسو ي  هب  دشاب ، زور  بش و  وا  يراوس  بکرم  هک  سک  ره  نم  كرسپ 

یمنرب تسد  وت  زا  گرم  زگره  و  یـسرن ، تناـمرآ  هب  زگره  وت  هک  نادـب  نیقی  هب  .دـشاب و  شمارآ  رد  هداتـسیا و  دـنچ  ره  دـیامیپ 
ینک یم  بسک  هچنآ  رد  و  نکم ، شالت  اـیند  لاـم  بلط  رد  داـیز  سپ  .دـنتفر  تناینیـشیپ  هک  یتسه  یهار  ناـمه  یهار  وت  و  دراد ،

ره و  دسر ، یمن  يزور  هب  يرگشالت  ره  نیاربانب  دوش ، هیامرس  نتفر  تسد  زا  ثعاب  هک  شالت  يریگ و  یپ  اسب  اریز  شاب ، راکوکین 
يداـیز ياـهتمعن  هب  ار  وت  هک  دـنچ  ره  نادـب ، رتـالاب  ینوبز  یتـسپ و  عون  ره  زا  ار  دوخ  .ددرگ  یمن  دـیماان  يراتفرـشوخ  لدـتعم و 

ار وت  دـنوادخ  هک  شابم  يرگید  هدـنب ي  و  تفاـی ، یهاوخن  تسد  يراذـگ  یم  هیاـم  دوخ  ناـج  زا  هچنآ  ربارب  زگره  اریز  دـناسرب ،
اب زج  هک  یهافر  شیاسآ و  نآ  دراد  یبوخ  هچ  و  دیاین ، تسد  هب  يدـب  اب  زج  هک  يریخ  نآ  دراد  ینـسح  هچ  .تسا  هداد  رارق  دازآ 

وت و نیب  يرگناوت ، رگا  و  دـنربب ، یهاـبت  زکارم  تمـس  هب  تعرـس  اـب  ار  وت  عمط ، يراوس  ياـهبکرم  اداـبم  ددرگن !؟ رـسیم  يراوشد 
و یـسر ، یم  دوخ  يزور  مهـس  هب  يرب و  یم  ار  دوخ  بیـصن  وت  اریز  ورب ، لام  یپ  رد  .دنکفا  یمن  هلـصاف  تمعن ، بحاص  دـنوادخ 

همه هک  دنچ  ره  دسرب ، وا  قلخ  فرط  زا  هک  تسا  يرایسب  زا  رتدنمـشزرا  رتگرزب و  دسرب  وت  هب  كاپ  دنوادخ  بناج  زا  هک  یکدنا 
هب طوبرم  روما  هک  تسا  یقالخا  مراـکم  یلمع و  تمکح  زا  یفیاـطل  هب  تبـسن  شرافـس  رب  لمتـشم  شخب  نیا  .تسوا  نآ  زا  زیچ 
نآ رب  ات  هداد  رارق  ار  گرم  ترورض  رب  نداد  هجوت  اهنآ  همه ي  ردص  رد  و  دبای ، یم  ناماس  رس و  اهنآ  هلیـسو ي  هب  داعم  شاعم و 
هک نآ  لوا  .تسا  بلطم  ود  هب  رادشه  نآ  .دیامن و  هیصوت  شرافس و  تمکح ، تحیصن و  دراوم  زا  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  ساسا 

ياـههار رد  سوـسحم و  يراوـس  ياـهبکرم  اـب  رفـس  نیا  و  تسا ، ترخآ  بناـج  هب  رفـس  لاـح  رد  شرمع  تدـم  ماـمت  رد  ناـسنا 
تسا هدروآ  زور  بش و  زا  هراعتسا  ار  يراوس ) بکرم   ) هیطم ظفل  و  تسا ، زور  بش و  رفس  نیا  بکرم  هکلب  دشاب ، یمن  سوسحم 

، دریگ یم  نایاپ  نامز  ءازجا ، نیا  نتفرگ  نایاپ  اب  دنیآ و  یم  رگیدـکی  یپ  رد  و  دنتـسه ، نامز  يرابتعا  يازجا  ود  نآ  هک  ور  نیا  زا 
دریگ و یم  نایاپ  ایند  نیا  ات  تسا  هدش  نییعت  وا  يارب  شتدم  هک  دریگ  یم  رارق  ییاههاگیاج  رد  ینامز  يازجا  بسح  رب  صخش  و 

ماما نخـس  رد  نینچمه  دسر ، یم  لزنم  رـس  هب  ات  دنک  یم  یط  ار  یلزانم  ایند  رد  ناسنا  هک  روط  نامه  دوش ، یم  زاغآ  ترخآ  رفس 
تشذگ ناسنا  هب  تبسن  نامز  تشذگ  هک  ور  نیا  زا  دنک ، یم  یگدنز  ایند  رد  هک  یصخشم  تدم  زا  تسا  هراعتـسا  هفاسملا ، (ع ،)

مارآ وا  هک  نیا  اب  اهبکرم - نآ  رب  راوس  لجا  هظحل ي  ات  ار  شا  هلصاف  دشاب ، هداتسیا  فراعتم  وحن  هب  وا  هک  دنچ  ره  تسا ، يرابتعا 
.دنک یم  یط  تسا - یسح  شمارآ  تلاح  رد  رارقرب و  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2672 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

روما ار  ناشیا  دوش  رهاظ  و  توم ، دزن  ناشیا  نادـبا  بجح  ياه  یکیرات  دوش  نشور  ات  مالظلارفـسی )  ) ار ناشیا  هد  تلهم  ادـیور ) )
هار هب  ندرک  رفـس  يارب  زا  نارفاسم  ياه  لمحم  هدـش  دراو  اییوگ  ناعظالا ) تدرو  دـق  ناک   ) توف زا  دـعب  هفوخم  لیواها  هیورخا و 

بکار وا  هچ  روشن  زور  رد  دوخ  رادرک  يازج  هب  ندیـسر  هب  دباتـشب  یمدآ  هک  دـش  کـیدزن  قحلی ) نا  عرـسا  نم  کـشوی   ) یبـقع
هک دـیوش  هبنتم  رادـیاپان ، يایند  ماطح  هب  ناگدـش  رورغم  يا  سپ  روبع ، تسا و  رورم  تعرـس  رد  هک  راـهن  لـیل و  بکرم  رب  تسا 

رادرک يازج  يوس  هب  امـش  عوجر  بیرق  نع  هک  دییآ  شوه  هب  رورغ  بارـش  ناتـسم  يا  و  امـش ، بناج  هب  تسا  ریـسلا  عیرـس  رگم 
.یبقع رد  یهلا  برق  بتارم  رد  ریس  عرسا  رد  دشاب  دابع  بیغرت  يارب  زا  هریخا ، هرقف  هک  دراد  لامتحا  .یلاعت و  قح  دزن  تسا 

بش و رد  وا  يراوسرتش  راهنلا ) لیللا و  هیطم   ) دشاب هک  یسک  هک  یتسرد  هب  تناک ) نم  نا   ) نم كرسپ  يا  نادب  و  ینب ) ای  ملعا  (و 
هداتـسیا دشاب  هچ  رگا  و  افقاو ) ناک  نا  و   ) راتفر رد  تسا و  ریـس  رد  هشمه  ینعی  .تسا  هدـش  هدرک  ریـس  وا  سپ  هب ) راسی  هناف   ) زور

رگا و  اعداو ) امیقم  ناک  نا  و   ) ار لحارم  لزانم و  دنک  یم  یط  ار و  تفاسم  دنک  یم  عطق  و  هفاسملا ) عطقی  و   ) رادغ يارـس  نیا  رد 
تغارف عاونا  اب  هدننک  تماقا  دشاب  هچ 

یلمآ

ینیوزق

تملظ دوش و  نشور  یکیرات  نیا  ات  نک  ربص  كدـنا  ینعی  تسا  لمتـشم  رییعت  بجعت و  فیوخت و  مکهت و  زا  یعون  رب  مـالک  نیا 
رامح ما  کـتحت  سرفا  راـبغلا  یلجنا  اذا  يرت  فوس  هتـشذگ  هعقاو  هچ  هتفر و  هچ  وت  رب  بش  هک  ینک  مولعم  تقو  نآ  دریگرب  هدرپ 

نا یلاعت : لاـق  اـمک  ینادـب  حبـص  دوب  هدیـشوپ  وت  رب  بش  هچ  نآ  یناوخب و  حبـص  يدرک  مقر  بشب  شیوخ  لاـمعا  هماـن  رد  هچنآ 
اجنیا اهنآ  ندرک  چوک  تقو  هدـمآ  گـنت  اـهلمحم و  دـنا  هدیـسر  قیقحتب  منیب  یم  هک  اـیوگ  بیرق  حبـصلا  سیلا  حبـصلا  مهدـعوم 

وا برق  يو و  رمع  رورم  یمدآ و  لـثم  ددـنویپب و  هتفر  ناراـیب  دباتـش  یم  هکنآ  هک  تسا  بیرقنع  تسین  فـقوت  ياـج  هک  تسیاـم 
دنا هدماین  دورف  مامت  زونه  ناوراک  سپ  دباین  مارآ  چیه  دیباتـشب و  اج  همه  تسا  هدنام  بقع  رد  ناوراک  زا  صخـش  هک  دشاب  لجاب 

یعومجم تایه  قافتاب و  سپ  دنـسرب  همه  موق  ات  دـنراظتنا  رد  دومن  فقوت  هار  رد  ناگدرم  ناوراـک  هکلب  ددرگ  قحلم  ناـشیاب  هک 
يرد هملک  ره  دوش  یم  روکذم  نیا  زا  دعب  هملک  دص  برق  تایآ  قیاقح  تاملک  هنوگ  نیا  زا  دنباتـش و  ثعب  ترخآ و  لزنم  يوس 

نآ هک  ره  تمکح  باحـصا  مدقم  نآ  ساسا  یندـل  ملع  نزخم  زا  تسا  یج  رد  ترـضح و  نآ  سایق  یب  تمکح  يایرد  زا  تسا 
سفن و بیذـهت  بابـسا  ددرگ و  هداـشگ  وا  يور  رب  یلزنم  یکلم و  تاریبدـت  باـب  وا  دـنادرگ  شوه  شوگ  هزیوآ  ار  شناد  یلـال 

ناکلاس تسا  یبدالا  روشنم  ار و  حالف  قیرط  نابلاط  تسا  یلمعلاروتـسد  کی  ره  ایاصو  نآ  دوش و  هدامآ  وا  يارب  قـالخا  نیـسحت 
همانزور رد  ار  يراگتسر  همان  تداعس  نیا  و  دراکن ، ریذپ  قح  ریمـض  حول  رب  ار  ریخ  ماقرا  نیا  هک  يدنمـشوه  ره  ار  حاجن  کلـسم 

.زیاح ار  نوک  ود  ره  حالص  ددرگ و  زیاف  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  دیامن  تبث  شیوخ  لاوحا 
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هدومرف ریس  وا  هک  یتسردب  سپ  زور  بش و  دنا  هتسشن  نآ  رب  هک  يرتش  ینعی  وا  هیطم  دشاب  هدوب  هک  ره  هک  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
رد هک  یـصخش  دننام  دشاب  هدوسآ  میقم و  تروصب  دنچ  ره  دنک  یم  عطق  تفاسم  دیامن و  هداتـسیا  رظن  شیپ  رد  دـنچ  ره  دوش  یم 

هدـیرب یم  هار  دـشاب و  هدومرف  یم  تیثیح  ریـس  صخـش  دـشاب و  هتـشاد  عیرـس  سب  یتکرح  بآ  يور  رب  یتشک  نآ  هتـسشن  یتشک 
انب نامزلا  اهیلع و  سولج  هنیفـس  بکرک  ایندلا  یلع  نحن  و  لیق : امک  تسا  نکاس  اجنآ  درادـنپ  دـنکن و  مهف  ریـس  نآ  چـیه  نکیلو 

يرسی

یجیهال

قحلی نا  عرسا  نم  کشوی  ناعظالا ، تدرو  دق  ناک  مالظلا ، رفسی  ادیور 

.اعداو امیقم  ناک  نا  هفاسملا و  عطقی  افقاو و  ناک  نا  هب و  راسی  هناف  راهنلا ، لیللا و  هتیطم  تناک  نم  نا  ملعا  و 

تـسا هدرک  باتـش  هک  یـسک  تسا  کیدزن  نارفاسم ، دندش  دراو  هک  قیقحت  هب  ایوگ  یکیرات ، ددرگ  یم  نشور  هک  شاب  تلهم  اب 
.دوخ ناهارمه  هب  ینعی  دوش  قحلم  هکنیا 

هچ رگا  تسا و  هدـش  هداد  تکرح  هک  قـیقحت  هب  سپ  زور ، بش و  وا  يراوـس  رتـش  دـشاب  هک  یـسک  هـک  قـیقحت  هـب  نادـب  ینعی و 
نکاس هداتسیا ي  دشاب  هچ  رگا  ار  تفاسم  تسا  هدرک  یط  دشاب و  هداتسیا 

یئوخ

ياهناوراکب يدوزب  دـنک  باتـش  سک  ره  دـنوش ، دراو  ادـیپان  ناهج  ياهناوراک  ایوگ  دور ، یم  راـنک  هب  یکیراـت  هدرپ  شاـب ، مارآ 
هچرگ تسا  راتفر  رد  گرم  يوسب  هشیمه  تسا  راوس  زور  بش و  شکاپ  رب  سک  ره  هکنادب  مناج  رـسپ  يا  .دـسر  یم  رذـگ  شیپ 

، دیز یم  هدوسآ  میقم و  هچرگ  دیامن  یم  هار  یط  هاوخانب  و  تسا ، راوتسا  هداتسیا و  دوخ  ياج  رد 

، رمعلا هدم  یط  بحوی  راهنلا  لیللا و  فالتخاف  هفاسملا  هب  عطقی  ام  هیطملا :) : ) هغللا

ماودلا و یلع  هراملا  مایالا  یلایللا و  نم  ددع  رمعلا  نا  لاقف : یـضایر  باسحب  اهءانف  ایندلا و  لاوز  لصفلا  اذه  یف  ع )  ) ررق ینعملا :
ایندلا یلا  نوکرلا  یغبنی  الف  موتحم  لجالا  نا  ضقنم و  رمعلا  نا  یـضایرلا  ناهربلاب  تبثا  ام  دعب  هلاحم و  دفنی ال  هیاهنلا و  یلا  لصی 

، اهیلع دامتعالا  و 

يرتشوش

هب و راسی  هناف  راهنلا  لیللا و  هتیطم  ناک  نم  نا  ملعا  و  اهئانف )) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  هحفص 403 ، دلجم 11 ، ))
لیللاب مکافوتی  يذلا  وهو   ) هحارتسالا ضفخلا و  یه  و  هعد ) مضلاب  عد  و   ) نم اعدا  امیقم و  ناک  نا  هفاسملا و  عطقی  افقاو و  ناک  نا 

نل و  سملتملا : لاق  و  نولمعت ،) متنک  امب  مکئبنی  مث  مکعجرم  هیلا  مث  یمـسم  لجا  یـضقیل  هیف  مکثعبی  مث  راهنلاب  متحرج  ام  ملعی  و 
، کیف نالمعی  راهنلا  لیللا و  مدآ ! نبای  نامقل : لاق  یبلاعثلا :) فاطل   ) یف اـممیت و  اـم  اکردـی  نا  اـبلط  اذا  هلیل  موی و  نارـصعلا  ثبلی 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2674 

http://www.ghaemiyeh.com


هباب یف  لامکالا   ) یف هیروملا  رهولب  فساذوی و  هصق  یف  .کلذ و  هلوق  نم  زجوا  غلب و  هریغل  هل و ال  سیلا  لاقی : لاق : اـمهیف  لـمعاف 
، رئب یلا  هرطـضاف  هیـشغ ، یتح  لیفلا  هعبت  و  ابراه ، ایلوم  قلطناـف  ملتغم ، لـیف  هیلع  لـمح  ـالجر  نا  اـنغلب  فساذویل : رهولب  لاـق  (: 54

یف اذاف  نینـصغلاب ، قلعتم  هنا  هل  نیبت  اـملف  تاـیح  سوور  یلع  هامدـق  تعقو  و  ربلا ، ریفـش  یلع  نیتباـن  نینـصغب  قلعت  اـهیف و  یلدـتف 
نعلط دـق  یعاـفا  عبرا  سوور  اذاـف  هیمدـق ، تحت  یلا  رظن  اـملف  دوسا ، رخـالا  و  ضیب ، امهدـحا  نینـصغلا  ناـضرقی  ناذرج  امهلـصا 
لـسع نم  یـش  امهیلع  اذا  نینـصغلا  یلع  یلا  هسار  عفر  املف  هماقتلا ، دیری  هوحن ، هاف  رغاف  نینتب  اذا  رئبلا  رعق  یلا  رظن  املف  نههوجوب ،

يردـی الا  یتاولل  یعافالا  رما  یف  رکفتلا  نع  هتوالح  لسعلا و  هذـلا  نم  لان  ام  و  هنم ، معط  ام  هاهلاف  لسعلا  کلذ  نم  معطتف  لـحنلا ،
و رورـش ، ایالب و  تافآ و  هولمم  ایندلاف  رئبلا  ام  .هتاوهل  یف  هعوقو  دعب  هریـصم  فیک  يردی  الا  يذـلا  نینتلا ، نع  هاهلا  هنردابی و  یتم 
عباسلا و لصفلا  هحفص 404 ، دلجم 11 ،  )) هعبرالا یعافالا  ام  و  لجالا ، یف  ناعرسی  راهنلا  لیللاف و  نذرجلا  ام  و  رمعلاف ، نانصغلا  ام 
و هب ، جیهت  یتم  اهبحاص  يردیال  یتلا  مدلا  حیرلا و  مغلبلا و  هرملا و  نم  هلتاقلا  مومـسلا  یه  یتلا  اهئانف )) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا -

نم اهتاوهش  ایندلا و  هذل  نم  سانلا  لانی  امف  رورغملا  هب  رتغا  يذلا  لسعلا  اما  بلاطلا ، لصاولا  تموملاف  همقتلیل  هاف  هرغافلا  نینتلا  اما 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .نکسملا سبلملا و  برشملا و  معطملا و 

هینغم

كاذـنیح و  دـغ ، دـعب  وا  ادـغ  هاتا  نالا  هاطخت  نم  و  توملا ، نم  ناسنالا  یلا  برقا  یـش ء  ال  خـلا ..) مالظلا  رفـسی  ادـیور  : ) ینعملا
.عرست فجوت : .لاملا و  بلس  ءارلا -  ءاحلا و  حتفب  برح - .انکاس و  اعداووهمادنلاوهرسحلا : مهکلمتت  و  نیلفاغلل ، هقیقحلا  فشکنت 
ینعملا نود  بارعالا  یف  هداز  اهنال  یـشب ء  اـهرورجم  قلعتی  ـال  و  رج ، فرح  بر  و  هظفل ، ریغ  نم  قلطم  لوعفم  اـنیقی  و  بارعـالا :

لعفلا فذـح  امل  و  مکرذـحا ، لصالا  و  فوذـحم ، لعفل  لوعفم  كایا  و  ءادـتبالاب ، عفر  لـحم  یف  بلط  و  هاـحنلا ، ریبعت  دـح  یلع 
ایندـلا و  ملظم ، نکاس  ربق  یلا  رفاسم  ناسنا  لک  خـلا ..) هب  راسی  هناـف  راـهنلا  لـیللا و  هتیطم  تناـک  نم  نا  : ) ینعملا .ریمـضلا  لـصفنا 

اموی هرمع  نم  ذـخای  توملا  نا  اضیا  هانعم  و  هشارف ، یلع  امئان  ناک  نا  رئاس و  هنا  اذـه  ینعم  و  هتیطم ، راـهنلا  لـیللا و  و  هیلا ، هقیرط 
.امهیف لمعاف  کیف  نالمعی  راهنلا  لیللا و  بابلا : اذه  یف  هتارق  امم  و  ریخالا ، سفنلا  یتح  هتدالو  ذنم  امویف 

هدبع

: ناعظالا تدرو  دق  هینملا …  لولحب  هلفغلا  ءالجنا  دنع  هقیقحلا  نم  یفخ  امع  لهجلا  مالظ  فشکی  يا  رفـسی  مالظلا : رفـسی  ادـیور 
یلع اودرو  نا  مهلاح  ناـک  هرخـالا  یلا  ایندـلا  قیرط  یف  نیرفاـسملا  نع  هب  ربع  هارملا  هیف  بکرت  جدوهلا  وه  هنیعظ و  عمج  ناـعظالا 

 … حیرتسملا نکاسلا  عداولا  اعداو : امیقم  ناک  نا  مهریس … هیاغ 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ددنویپب هدنباتش  تسکیدزن  دندش !) دراو  نیرفاسم   ) دیـسر اهجدوه  ایوگ  هک  دوش  فرطرب  یکیرات  ات  هد  تلهم  نک و  ارادم  یکدنا 
دنهاوخ ار  ناشرادرک  رفیک  و  دنسر ، یم  دنا  هدماین  دورف  یگـشیمه  هاگیاج  هب  زونه  هک  نیـشیپ  ناوراک  هب  ایند  ناگتخابلد  يدوزب  )
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ار هار  و  دورن ، هار  وا  دوخ  هچ  رگا  درب  یم  مه  ار  وا  سپ  دورب و  ار  زور  بش و  وا  يراوس  رتش  هک  ره  نم ، كرسپ  يا  نادب  و  (. دید
زور بش و  هکنیا  زا  لفاغ  تسین  یندنام  هک  درادنپ  ایند  رد  ناسنا  هکنیا  زا  هیانک   ) دشاب شمارآ  تحارتسا و  رد  هچ  رگا  دبامیپ  یم 

(. دناسر نایاپ  هب  ار  شیناگدنز  ات  دهد  یم  ریس  ار  وا 

ینامز

، تکرح دـننادرگ ، یم  فرط  رب  ار  گرم  ناسنا و  ناـیم  هلـصاف  زور  بش و  هک  دـهد  یم  هجوت  بلطم  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.ددرگ یم  کیدزن  ربق  هب  هاگآدوخان  روط  هب  ناسنا  درادن و  يرثا  گرم  هب  ندش  کیدزن  رد  رهش  رد  ندنام  ای  رفس و  فقوت ،

يزاریش دمحم  دیس 

، هنیعظ عمج  ناعظالا ) تدرو  دـق  ناـک  ، ) هرخـالا لاوحا  نیبتیف  لـهجلا  مـالظ  فشکی  يا  مالـضلا ) رفـسی   ) ـالیلق ربصا  يا  ادـیور ) )
برقی و  هرخالا ، وحن  مهریـس  یف  نوعرـسم  سانلا  ناف  قحلی ) نا  عرـسا  نم  کشوی   ) هرخالا یلا  نورفاسملا  دری  يا  جدوهلا ، ینعمب 

.اوتومی ناب  اوقحلی ، نا 

رئاس ریغ  افقاو )  ) هسفنب وه  ناک ) نا  هب و  راسی  ناف   ) هب ناریـسی  ناسنالل  نابکرم  امهناک  راهنلا ) لیللا و  هتیطم  تناـک  نم  نا  ملعا  (و 
احیرتسم انکاس  يا  اعدا ) و   ) ایندلا یف  امیقم ) ناک  نا  و   ) هینامزلا هفاسملا ) عطقی  (و 

يوسوم

یناغماد

يزاریش مراکم 

ُراَُسی ُهَّنِإَف  ، َراَهَّنلا َْلیَّللا َو  ُُهتَّیِطَم  َْتناَک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  َقَْحلَی ! ْنَأ  َعَرْـسَأ  ْنَم  ُکِشُوی  ، ُناَعْظَْألا ِتَدَرَو  ْدَق  ْنَأَک  ، ُماَلَّظلا ُرِفُْـسی  ًاْدیَوُر 
.ًاعِداَو ًامیِقُم  َناَک  ْنِإ  َهَفاَسَْملا َو  ُعَطْقَی  َو  ًاِفقاَو ، َناَک  ْنِإ  ِِهب َو 

همجرت

لزنم هب  ، نارفاسم نیا  اـیوگ  ددرگ ) یم  راکـشآ  تقیقح  و   ) دوش یم  فرطرب  یکیراـت  يدوز  هب  هک  نک ) ربص  یمک  و   ) شاـب مارآ 
.دسرب گرم )  ) هاگلزنم هب  دنک  یم  تکرح  عیرس  هک  یسک  تسا  کیدزن  .دننیب ) یم  دوخ  مشچ  اب  ار  رمع  نایاپ  و   ) دنا هدیسر 

عطق هتسویپ  درادنپ و  نکاس  ار  دوخ  دنچ  ره  تسا  تکرح  رد  دنرب و  یم  ار  وا  تسا  زور  بش و  شبکرم  هک  سک  نآ  نادب  مرـسپ 
.دنک یم  تحارتسا  تسا و  هداتسیا  ًارهاظ  هچ  رگ  ، دنک یم  تفاسم 

دنراوس زور  بش و  بکرم  رب  هک  اهنآ  ریسفت : حرش و 
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دنراوس زور  بش و  بکرم  رب  هک  اهنآ 

یم دـهد و  یم  رادـشه  رمع  نایاپ  گرم و  هراـبرد  شدـنبلد  دـنزرف  هب  رگید  راـب  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(1  } ًادـْیَوُر ( ؛») ددرگ یم  راکـشآ  تقیقح  و   ) دوـش یم  فرطرب  یکیراـت  يدوز  هب  هـک  هدـب ) تـلهم  یمک  و   ) شاـب مارآ  :» دـیامرف

هژاو نیا  تسا  تمیـالم  اـب  مأوت  يزیچ  ماـجنا  يارب  شـالت  دـمآ و  تفر و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « دوَع » نزو رب  « دور » هشیر زا  « ادـیور .»
لعف يارب  قلطم  لوعفم  هک  تسا  نآ  ًادـیور  ندوب  بوصنم  هدـب  یتلهم  رـصتخم  ینعی  ؛ تسا ریغـصت  اب  مأوت  دراد و  يردـصم  يانعم 

«. { الیلق الاهما  لهما  :» دوش هتفگ  نینچ  لصا  رد  ایوگ  ، تسا یفوذحم 

باـجح یب  ناـنز  هـب  اذـل  ، تـسا باـجح  فـشک  شـشوپ و  ندرک  زاـب  ياـنعم  هـب  « رقف » نزو رب  « رفـس » هـشیر زا  « رفــسی ( .» 1  } ُرِفُْـسی
یم دریگ و  یمرب  هرهچ  زا  باـقن  حبــص  ییوـگ  دور  یم  راـک  هـب  ریبـعت  نـیا  حبــص  عوـلط  دروـم  رد  دوـش و  یم  هـتفگ  « تارفاـس »

ار نآ  لـهج  یکیراـت  هک  هدـش  هیبـشت  یناروـن  يدوـجوم  هب  تقیقح  عـقاو  رد  تسا و  لـعاف  مـالظ  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب.دشخرد 
(. ُماَلَّظلا  { .دور یم  رانک  ماجنارس  نآ  باقن  هدیناشوپ و 

یمن يزیچ  یلو  ؛ دنرادنپ یم  رادیاپ  ییوگ  ار  نآ  ناربخ  یب  زا  یضعب  هک  تسایند  لاح  هب  لهج  اجنیا  رد  یکیرات )  ) مالظ زا  روظنم 
.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  شکانتشحو ، هفایق  اب  گرم  هک  درذگ 

ایوگ :» دـیامرف یم  دـنتکرح  رد  دوصقم  لزنمرـس  يوس  هب  هک  هدرک  هیبشت  ینارفاسم  هب  ار  ناهج  نیا  لها  ، مالـسلا هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
هاگ « ناعظا ( .» 2 (. } ُناَـعْظَْألا ِتَدَرَو  ْدَـق  ْنَأَـک  ( ؛») دـننیب یم  دوـخ  مـشچ  اـب  ار  رمع  ناـیاپ  و   ) دــنا هدیــسر  لزنم  هـب  نارفاـسم  نـیا 
ارف يانعم  هب  اه  جدوه  ندیـسر  ارف  دـندش و  یم  راوس  نآ  رب  رفـس  ماگنه  هب  هک  تسا  یناور  تخت  اـی  جدوه  ياـنعم  هب  « هنیعظ » عمج

 { .تسا نارفاسم  ندیسر 

زا « کشوی ( .» 3  } ُکِـشُوی ( ؛» دـسرب گرم )  ) هاـگلزنم هـب  دـنک  یم  تـکرح  عیرــس  هـک  یــسک  تـسا  کـیدزن  :» دـیازفا یم  سپس 
یم ققحت  رما  نالف  يدوز  هب  هک  تسا  نیا  شموهفم  نیاربانب  ، تسا هدـش  هتفرگ  نتفر  دـنت  ياـنعم  هب  « کـشا » نزو رب  « کـشو » هشیر

(. َقَْحلَی ْنَأ  َعَرْسَأ  ْنَم  (. { دوش یم  هتفگ  نیش  حتف  اب  هاگ  تسا و  نیش  رسک  اب  کِشوی  نآ  حیحص   ) دبای

یگدنز نایاپ  نامه  هک  ییاهن  لزنمرـس  يوس  هب  تعرـس  اب  همه  اریز  ، یـصاخ هورگ  هن  دنتـسه  اه  ناسنا  همه  َعَرْـسَأ » ْنَم   » زا روظنم 
.دنسر یم  تسا 

ار وا  تسا  زور  بش و  شبکرم  هک  سک  نآ  نادـب  مرـسپ  :» دـیامرف یم  دـنک  یم  ناهج  مدرم  هرابرد  یبلاج  هیبشت  ، مالـسلا هیلع  ماما 
تسا هداتسیا  ًارهاظ  دنچ  ره  ، دنک یم  تفاسم  عطق  هتسویپ  درادنپ و  نکاس  ار  دوخ  دنچ  ره  ، تسا تکرح  رد  دنرب و  یم 

رد تاجن  تیدـج و  يانعم  هب  « فطع » نزو رب  « وطم » هشیر زا  « هیطم ( .» 1  } ُُهتَّیِطَم َْتناَک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو  ( ؛» دـنک یم  تحارتسا  و 
تسا یسک  يانعم  هب  « عداو ( .» 2 (. } ًاعِداَو ًامیِقُم  َناَک  ْنِإ  َهَفاَسَْملا َو  ُعَطْقَی  ،َو  ًاِفقاَو َناَک  ْنِإ  ِِهب َو  ُراَُسی  ُهَّنِإَف  ، َراَهَّنلا َلـْیَّللا َو   { .تسا ریس 

 { .تسا هدش  هتفرگ  شمارآ  نوکس و  يانعم  هب  « هعادو » هشیر زا  ، تسا مارآ  نکاس و  هک 
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بکرم رب  ار  همه  راـگدرورپ  ریدـقت  تسد  يراـیتخا ؛ هن  تسا  يراـبجا  تکرح  کـی  رمع  ناـیاپ  يوـس  هب  تکرح  هکنیا  هـب  هراـشا 
یب نآ  زا  نـالفاغ  دـنچ  ره  ، درب یم  ناـیاپ  هطقن  يوس  هب  ار  اـهنآ  تعرـس  اـب  دـنهاوخن  اـی  دـنهاوخب  هچ  هدرک و  راوس  ناـمز  راوهار 

.دنربخ

ْمِِهب ُراَُسی  ٍبْکَرَک  اَْینُّدلا  ُلْهَأ  :» دیامرف یم  هلمج  زا  دوش  یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاملک  ریاس  رد  يرگید  ياهریبعت 
، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 3 «. } دنباوخ رد  اهنآ  دنرب و  یم  شیپ  هب  ار  ناشبکرم  هک  دنتـسه  یناراوس  دننامه  ایند  لها  ؛ ٌماَِین ْمُه  َو 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  .{ 64

ثیدح رد  .{ 74، كردم نامه  ( . 4 «. } تسا یگدـنز  دمآرـس  يوس  هب  یماگ  راب  ره  ناسنا  ياهـسفن  ؛ ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَـطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  »
بش و ؛ امهنم ذـخف  کنم  ناذـخأی  امهیف و  لمعاف  کیف  نالمعی  راهنلا  لـیللا و  نا  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  يرگید 

دنریگ یم  يزیچ  وت  زا  اهنآ  نک ؛ يراک  راذگب و  دوخ  زا  يرثا  نآ  رد  مه  وت  دنهاک ) یم  وت  رمع  زا  و   ) دـنراذگ یم  رثا  وت  رد  زور 
.{ ،ح 2789 مکحلاررغ ( . 5 «. } ریگب اهنآ  زا  يزیچ  مه  وت 

نم زا  هّللا  همحر  دابع  نب  دمحم  جرفلاوبا  : دیوگ یم  دنک  یم  لقن  دوخ  دیتاسا  زا  یکی  زا  یبلاج  ناتـساد  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
مدـناوخ وا  يارب  ظـفح  زا  ار  نآ  مدوب  یلاـس  نس و  مک  ناوج  نم  زور  نآ  رد  مناوخب و  وا  يارب  ار  هماـن  ّتیـصو  نیا  هک  تساوـخ 

يدوز نیا  هب  هک  دوب  یسک  هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  هب  دیـشک و  يدایرف  مداتـسا  مدیـسر  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  هب  هک  یماگنه 
. { ،ج 16،ص 91 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 6  } .دش یمن  عقاو  ریثأت  تحت 

رگید ناهج  نارفاسم  هتکن :

ار اهنآ  بکرم  نیا  دنراوس و  وردنت  یبکرم  رب  هک  دنا  هدش  هیبشت  ینارفاسم  هب  اه  ناسنا  ، تارقف نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تاریبعت  رد 
.درب یم  شیپ  ییاهن  هاگلزنم  يوس  هب 

نایاپ ات  نانچمه  دوخ  هار  هب  يرگید  هورگ  دـنوش و  یم  هدایپ  هار  طسو  ياه  هاگتـسیا  رد  نارفاسم  نیا  زا  یهورگ  هک  تسین  کـش 
.دننک یم  هدایپ  ار  وا  هاگتسیا  مادک  رد  دناد  یمن  سک  چیه  هکنیا  بجع  دنهد و  یم  همادا  یعیبط  رمع 

.دراد يررقم  نایاپ  هکنیا  نآ و  ندوب  رایتخا  نودب  : تسا تسا  ملسمرفس  نیا  زیچ  ود 

هدایپ زا  سپ  دنرادیب  هک  اهنآ  ؛ رادیب هاگ  باوخ و  هاگ  یضعب  دنرادیب و  يا  هّدع  دنیامیپ و  یم  باوخ  لاح  رد  ار  رفـس  نیا  یهورگ 
ای دـنباوخ و  رد  هک  اهنآ  دـننک و  یم  هیهت  دـنراد  زاین  نآ  هب  تسا و  دوجوم  هاگتـسیا  ره  رد  هک  یناوارف  تاکرب  اـه و  تمعن  ندـش 
یم دـصقم  هب  یلاـخ  تسد  . { ،ج 4،ص 43 راونالا راـحب  ( . 1 « } اوهبتنا اوتاـم  اذا  ماـین  ساـنلا  » موهفم هب  دـنناد  یمن  ار  دوخ  تیعقوم 

.دنسر

هک دننز  یم  دایرف  ناگدولآ  باوخ  رب  دنهد و  یم  رادشه  نارفاسم  هب  هار  ریسم  رد  هتسویپ  هک  دنتسه  ینارومأم  یهلا  نالوسر  ایبنا و 
زاین دروم  لئاسو  هیهت  اجنآ  رد  دیدیـسر  دـصقم  هب  یتقو  هک  ارچ  ، دـیریگرب دـیراد  زاین  هچنآ  هار  طسو  ياه  هاگفقوت  زا  دـیزیخرب و 
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.تسین نکمم  زین  ریسم  نیارد  تشگزاب  هکنیا  رت  مهم  نآ  زاو  درادن  ناکما  ًادبا 

دنهد و یم  شوگ  نآ  هب  هناروابان  ای  دننک  یم  راکنا  یهورگ  دـنریذپ و  یم  لد  ناج و  زا  دـننک و  یم  رواب  ار  نانخـس  نیا  یهورگ 
ُّدَُرن َو ال انَْتَیل  ای  هرعن « دنهد و  یم  رـس  هاترـسح  او  دایرف  دنرب و  یم  یپ  نانخـس  نآ  مامت  ّتیعقاو  هب  دندیـسر  دـصقم  هب  هک  یماگنه 

.{ هیآ 27 ، ماعنا ( . 2 { ؟ دوس هچ  یلو  ؛ دوش یم  هدینش  اهنآ  زا   « َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَن  انِّبَر َو  ِتایِآب  َبِّذَُکن 

موس تسیب و  شخب 

همان نتم 

ِیف ْلِـمْجَأ  َو.ِبَـلَّطلا  ِیف  ْضِّفَخَف.َکَْـلبَق  َناَـک  ْنَـم  ِلـِیبَس  ِیف  َکَّنَأ  ،َو  َکـَـلَجَأ َوُدــْعَت  ْنـَل  ،َو  َکـَـلَمَأ َغـُْلبَت  ْنـَل  َکَّنَأ  ًاــنیِقَی  ْمَـلْعا  َو 
ْنِإ ٍهَِّینَد َو  ِّلُک  ْنَع  َکَسْفَن  ْمِرْکَأ  َو.ٍموُرْحَِمب  ٍلِمُْجم  ُّلُک  َال  ،َو  ٍقوُزْرَِمب ٍِبلاَط  ُّلُک  َْسیَلَف  ؛ ٍبَرَح َیلِإ  َّرَج  ْدَـق  ٍبَلَط  َّبُر  ُهَّنِإَف  ، ِبَسَتْکُْملا

.ًاضَوِع َکِسْفَن  ْنِم  ُلُْذبَت  اَِمب  َضاَتْعَت  َْنل  َکَّنِإَف  ، ِِبئاَغَّرلا َیلِإ  َْکتَقاَس 

اَیاَطَم َِکب  َفِجُوت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ٍرْـسُِعب !؟ اَّلِإ  ُلاَُنی  َال  ٍرُْـسی  ،َو  ٍّرَِـشب اَّلِإ  ُلاَُنی  َال  ٍْریَخ  ُْریَخ  اَم  َو.ًاّرُح  ُهّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َكِْریَغ َو  َْدبَع  ْنُکَت  َال  َو 
َلِهاَنَم َكَدِرُوتَف  ، ِعَمَّطلا

401 ص :
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.ِهَکَلَْهلا

ُهَناَْحبُـس ِهّللا  َنِم  َریِـسَْیلا  َّنِإ  ،َو  َکَمْهَـس ٌذِـخآ  َو  َکَمْـسَق ، ٌكِرْدـُم  َکَّنِإَف  ، ْلَْعفاَف ٍهَمِْعن  وُذ  ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َنوُکَی  اَّلَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َو 
.ُْهنِم ٌّلُک  َناَک  ْنِإ  ِهِْقلَخ َو  ْنِم  ِرِیثَْکلا  َنِم  ُمَرْکَأ  ُمَظْعَأ َو 

اه همجرت 

یتشد

يور یم  یسک  هار  رب  و  درک ، یهاوخن  یگدنز  رتشیب  گرم  نامز  ات  و  دیـسر ، یهاوخن  دوخ  ياهوزرآ  همه  هب  وت  هک  نادب  نیقی  هب 
هچ اریز  نک ، لمع  وکین  يدروآ  تسد  هب  هچنآ  فرـصم  رد  و  شاـب ، مارآ  اـیند  ندروآ  تسد  هب  رد  سپ  تفر ، یم  وت  زا  شیپ  هک 

، دیسر دهاوخن  هاوخلد  يزور  هب  يرگشالت  ره  سپ  .دش  هدناشک  لاوما  نتفر  جارات  هب  هک  ایند  يارب  هزادنا  یب  شالت  اسب 

یمن اریز  دناسر ، تفادها  هب  ار  وت  دـنچ  ره  راد ، زاب  یتسپ  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  سفن  دـش .  دـهاوخن  مورحم  يا  هدـننک  ارادـم  ره  و 
یمدرم تموکح  ناسنا و  يدازآ  دییأت   } شابم يرگید  هدرب  .يروآ  تسد  هب  ییاهب  یهد  یم  تسد  زا  هک  ییوربآ  هزادـنا  هب  یناوت 

لمع رکف و  يدازآ  هـب  ار   LIBERALISM مسیلاربیل اـی  مینادـب  مدرم  رب  مدرم  تموکح  ار   DEMOCRACY یسارکومد رگا 
ياه یتخـس  اب  هک  یتحار  نآ  و  تسین ، یکین  دـیاین  تسد  هب  رـش  اب  زج  هک  کـین  نآ  دـیرفآ ، دازآ  ار  وت  ادـخ  هک  .مینک ،} ریـسفت 

 . دوب دهاوخن  شیاسآ  دیآ ، تسد  هب  ناوارف 

رارق یتمعن  بحاـص  ادـخ  وت و  نیب  هک  یتسناوت  رگا  و  دـنار ، شیپ  هب  تکـاله  يوس  هب  ار  وت  يزرو  عمط  بکرم  هک  نآ  زا  زیهرپب 
يادـخ فرط  زا  هک  یکدـنا  رادـقم  و  يراد ،  یم  رب  دوخ  مهـس  و  ینک ، یم  تفاـیرد  ار  دوخ  يزور  وـت ، اریز  شاـب ، نینچ  دریگن ،

زا همه  هچرگ  يراد ، یم  تفاـیرد  ناگدـنب  تسد  زا  هک  تسا  یناوارف  لاـم )  ) زا رت  یمارگ  گرزب و  يروآ ، یم  تسد  هـب  ناـحبس 
 . تسادخ فرط 

يدیهش

زا شیپ  هک  یتسه  یـسک  هار  هب  و  تفاترب ، یناوتن  يور  لجا  زا  و  تفاـی ، یهاوخن  تسد  تیوزرآ  هب  زگره  وت  هک  نادـب  نیقی  هب  و 
زا هب  هک  وجتـسج  اسب  هچ   » ریذـپب ار  کین  قیرط  ینک  یم  تسد  هب  هچنآ  رد  ریگ و  ناسآ  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  سپ  .تفاتـش  یم  وت 

دنچره راد ، یمارگ  یتسپ  ره  زا  ار  دوخ  سفن  .دنامن  مورحم  ور  هتـسهآ  ره  دباین و  يزور  هدنیوج  ره  و  دناشک .» هیام  ندـش  تسد 
هک یلاح  شابم  يرگید  هدنب  .دنادرگن  رب  وت  هب  زگره  یهن ، یم  راک  نیا  رـس  رب  دوخ  زا  ار  هچنآ  هچ  دناسر ، یناهاوخ  هچنادب  ار  وت 

یسک دنسرن ، نادب  يراوخ  یتخس و  اب  زج  هک  يرگناوت  نآ  دیاین و  تسد  هب  يدب  هب  زج  هک  یکین  نآ  رد  و  هدیرفآ ، دازآ  تیادخ 
دوخ و نایم  یناوت  رگا  و  دـنناسر ، تکاله  ياهروخـشبآ  هب  و  دـننارب ، ار  وت  عمط  ياـهیگراب  هک  نیا  زا  زیهرپب  و  هدـید ؟ یبوخ  هچ 

مورحم يریگب و  ار  شیوخ  هّصح  یبایب و  ار  دوخ  ياهرهب  وت  هچ  یناد ، هک  نک  ناـنچ  ینادرگن ، باـجح  ار  یتمعن  دـنوادخ  ادـخ ،
.ناوارف ای  كدنا  تسوا  زا  همه  دنچ  ره  ناگدیرفآ ، رایسب  زا  تسا  رتیمارگ  رتگرزب و  ناحبس  يادخ  بناج  زا  یکدنا  و  ینامن ،
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یلیبدرا

شیپ هک  یـسک  هار  رد  یتسه  وت  هک  قیقحتب  دوخ و  لجا  زا  يرذگ  یمن  رد  دوخ و  يوزرآب  زگره  یـسر  یمن  وت  هک  نیقیب  نادب  و 
اـسب قیقحتب  نک  بسک  لالح  هجوب  ینعی  تسا  هدـش  هدرک  بسک  هچنآ  رد  نک  یبوخ  لام و  بلط  رد  شاب  تسـس  سپ  دـندوب  وت 
لالح هجوب  هدننک  بسک  ینعی  هدننک  یئوکین  ره  هن  هدش و  هداد  يزور  هدنیوج  ره  تسین  لام و  ندوبرب  دـش  هدیـشک  هک  ینتـسج 

یتسردب سپ  رایـسب  ياهتبغر  يوسب  ار  وت  دنار  هچ  رگا  یتلذ و  رد  یتئاند  ره  زا  ار  دوخ  سفن  راد  یمارگ  يزور و  زا  هدـش  مورحم 
سفن زا  دـشاب  یمن  ضوع  سیـسخ  لاـم  هک  اریز  یـضوع  تدوخ  سفن  زا  ینکیم  لذـب  هچ  نآ  هب  يوـش  یمن  هداد  ضوـع  وـت  هک 

یمن هک  یلام  یئوکین  تسیچ  دازآ و  هدنب  ادخ  ار  وت  هدننادرگ  هکنآ  لاح  وا و  زا  ندرک  بلط  ببـسب  دوخ  ریغ  هدنب  شابم  سیفن و 
يراوس نارتش  ار  وت  دنناودب  هکنآ  زا  زیهرپ  يراوشدـب و  زجب  دـسر  یمن  هک  یناسآ  تسا و  رـشب  سفن  تضایر  هک  رـشب  زجب  دـسر 

یتسردب سپ  نکب  سپ  یتمعن  دنوادخ  ادخ  نایم  وت و  نایم  دشابن  هک  یناوت  رگا  تکاله و  عضاوم  رد  ار  وت  دـنرآ  دورف  سپ  عمط 
دزن زا  يرایـسب  زا  رتگرزب  تسا و  رت  یمارگ  ادخ  زا  یکدنا  هک  یتسردب  دوخ و  بیـصن  هدـنریگ  يدوخ و  تمـسق  هدـنبایرد  وت  هک 

دنوادخ بناج  زا  تسه  هچ  رگا  وا و  ناقلخ 

یتیآ

یم وت  ناینیـشیپ  هک  يور  یم  یهار  نامه  هب  وت  .یناوتن  نتـسر  شیوخ  گرم  زا  دیـسر و  یهاوخن  تیوزرآ  هب  هک  نادـب  نیقی  هب  و 
هیامرس يدوبان  هب  هک  بلط  اسب  هچ  اریز  نک ، شالت  وکین  شاعم  بلط  رد  ریگ و  لهس  نک و  ارادم  یتخل  ایند ، بلط  رد  سپ  .دنتفر 

سفن .دنام  مورحم  دباتشن ، بلط  رد  سک  ره  هک  تسین  نانچ  دنهد و  شیزور  دزیخ ، بلط  هب  سک  ره  هک  تسین  نانچ  اریز  .دشک 
يراذـگ یم  هیاـم  شیوخ  دوجو  زا  هچنآ  اریز  .دـناسرب  تیزورآ  هب  ار  وت  دـنچ  ره  یگیاـمورف ، هب  یگدولآ  زا  راد  یمارگ  ار  دوـخ 

هچ نآ  رد  دوشن ، لصاح  رـش  هب  زج  هک  يریخ  .تسا  هدیرفآ  دازآ  تدنوادخ  شابم ، يرگید  هدنب  .دـمآ  دـهاوخن  تتـسد  هب  رگید 
؟ تسا یشیاسآ  هنوگچ  دیاین ، تسد  هب  تقشم  هب  زج  هک  یشیاسآ  تدیاف و 

رارق دوخ  يادـخ  دوخ و  نایم  ار  یتمعن  بحاـص  یناوت  رگا  .دـنرب  تکـاله  روخـشبآ  هب  ار  وت  يدـنمزآ  ياـهبکرم  هکنیا  زا  زیهرپب 
وت هب  ناحبـس  يادخ  يوس  زا  هک  كدنا  نآ  .تفرگ  یهاوخ  رب  دوخ  مهـس  تفای و  یهاوخ  شیوخ  هرهب  وت  اریز  .نک  نانچ  یهدن ،

.تسوا زا  تسه ، هچ  ره  دنچ ، ره  دسر ، شناگدیرفآ  زا  هک  يرایسب  زا  تسا  رتیمارگ  رتگرزب و  دسر 

نایراصنا

رد سپ.هدوب  وت  زا  شیپ  هک  یتسه  یـسک  هار  رد  ،و  يرذگن هدـش  نّیعم  لجا  زا  ،و  یـسرن تیوزرآ  هب  زگره  هک  شاب  هاگآ  نیقی  هب 
تورث ندـش  فـلت  بجوـم  هک  یـشالت  اـسب  هچ  نک ، ارادـم  راـک  بـسک و  هماـنرب  رد  ،و  شاـب مارآ  لاـم  ندروآ  تـسد  هـب  قـیرط 

شنتـشاد یمارگ  هب  یتسپ  ره  زا  ار  دوخ  سفن   . تسین مورحم  يا  هدننک  ارادـم  ره  و  هدـنبای ، يا  هدنـشوک  ره  هک  داب  تمولعم.دوش 
هب یـضوع  يراذگ  یم  جرخ  هب  سفن  تمارک  زا  هک  يرادـقم  ربارب  رد  اریز  ، دـناسر ناوارف  ياه  تمعن  هب  ار  وت  دـنچ  ره  نک  ظفح 
رد ،و  دـیاین تسد  هب  ّرـش  اـب  زج  هک  يریخ  رد  تسا  يریخ  هچ.هداد  رارق  تدازآ  دـنوادخ  هک  شاـبم  يرگید  هدـنب  يرواـین ، تسد 

رذـح رب  دـنزاس  دراو  هکلهم  ياهروخـشبآ  هب  دـننارب و  ار  وت  عمط  ياهبکرم  هکنیا  زا  ددرگن !؟  لصاح  یتخـس  اب  زج  هک  یـشیاسآ 
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تمعن  . یبایرد ار  دوخ  مهـس  ،و  یبایب ار  تبیـصن  هرخالاب  اریز  نک ، نانچ  دشابن  یتمعن  بحاص  دـنوادخ  وت و  نیب  یناوتب  رگا  شاب ،
 . تسوا زا  همه  هچ  رگا  دسرب  ادخ  ریغ  زا  هک  تسا  یناوارف  تمعن  زا  رت  شزرا  اب  رتگرزب و  كاپ  يادخ  بناج  زا  كدنا 

حورش

يدنوار

.تفش و تفکل و  هیاصو  باتک  یف  اهنم  هدحاو  تناک  ول  هینیدلا  بادالا  مکحلا و  نم  هیصو  هئامرت  هیف  رظنا  لصفلا و  اذه  یلا  رظنا 
: هعدلا .ایاطخب و  لعف  ام  هب  لعف  هنا  الا  لیاعف  هلـصا  و  یلاعف ، نزولا  و  ثنوی ، رکذی و  عمج  دحاو و  ایاطملا  و  یطملا ، هدحاو  هیطملا 
هعد و بحاص  يا  هفلک  ریغ  نم  اعدا  مراکملا و  نالف  لان  لاقی : .ضماـح و  وهف  ضمح  لـثم  عاد  وهف  لـجرلا  عدو  لاـقی : ضفخلا ،

ریغلا نم  لاملا  ذخا  برحلا : .هیف و  نوه  يا  بلطلا : یف  ضفخ  .کتوم و  تقو  ادبا  زواجتی  يا ال  کلجا  اودـعت  نل  هلوق و  .هحار و 
نبا نع  مورحملا  لئاسلل و  یلاعت  لاق  قزرلا ، عونمملا  مورحملا : .هعینص و  نسحی  نم  لمجملا  بلسلا و  هجو  یلع  یش ء  الب  هکرت  و 

هیندت رومالا  یف  یندیل  هنا  لاقی : نودلا ، ینعمب  یندلا ء  نم  زمهلا  اهلـصا  و  هساسخلا ، هیندلا : .هقزر و  هنع  فرحنا  يذـلا  وه  .سابع 
نل يا  ضاـتعی : نل  .ریثـکلا و  ءاـطعلا  یه  و  هبیغرلا ، عمج  بئاـغرلا  .زومهم و  ریغ  بیرقلا  یندـلا : و  اـهرغاصا ، اهـسیسخ و  عبتی  يا 

اذـهف هیـصولا ، هذـهب  صخا  كایا  كالهلا و  یف  عمطلا  کیقلی  كرذـحا  يا  عمطلا : ایاطم  کب  فجوت  نا  كایا  ضوعلا و  ذـخای 
.کبیصن کمهس : .دراوملا و  لهانملا : .عیرسلا و  ریسلا  فاجیالا : .هلاثما و  مالکلا و  اذه  ریدقت 

يردیک

.لاملا بلس  برحلا : .زواجتت و  نل  يا  کلجا : ودعت  نل 

مثیم نبا 

ار دوخ  هاوخلد  ياـهزیچ  هراوـمه  ناـسنا  هک  نآ  حیـضوت  .دـسر  یمن  شیوزرآ  هب  زگره  هک  دـنادب  نیقیب  دـیامرف ، یم  يو  هب  مود :
هچرگ دبلط ، یم  ار  يرگید  هتساوخ ي  دوش ، بآ  رب  شقن  نآ  هب  تبـسن  شیوزرآ  ای  دیآ و  تسد  هب  اهنآ  زا  هچ  ره  دنک  یم  وزرآ 

هراب نیا  رد  هک  درادن  نآ  هب  یسرتسد  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  يا  هتـساوخ  هجوتم  هراومه  وزرآ  سپ  دشاب - توافتم  اه  هتـساوخ 
دح زا  ناسنا  ردقم  لجا  هک  درادن  ناکما  نینچمه  و  دـنیآ ، یمن  تسد  هب  اه  هتـساوخ  مامت  نیاربانب  دـنک ، هعجارم  نادـجو  هب  دـیاب 

ریدقت و  تسا ، لوا  لکش  عون  زا  رمضم  ياهـسایق  يارغـص  ود  دح  رد  بلطم  ود  نیا  .دوب و  دهاوخن  لجا  هن ، رگا  دنک  زواجت  نیعم 
ياربک ریدقت  .دسر و  یم  ترخآ  لزنمرس  هب  دیآ و  یم  رس  هب  شتدم  يدوزب  دنک ، تکرح  نانچ  سک  ره  و  تسا : نیا  لوا  ياربک 

هب يدوزب  دنک ، تکرح  ناینیـشیپ  هار  رد  دنکن و  زواجت  ررقم  تدم  زا  شلجا  دسرن و  شیوزرآ  هب  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  مود 
تیـصو نیا  رد  نآ  لابند  هب  درک ، هاگآ  ترخآ  هب  نتـسویپ  اـیند و  زا  ییادـج  ندوب  یعطق  رب  ار  يو  نوچ  .تسویپ و  دـهاوخ  اـهنآ 

هب صرح  دریگن و  تخس  دوخ  رب  دشابن و  ایند  یپ  رد  دایز  لوا : هلمج : نآ  زا  تسا ، هدش  روآدای  هدناجنگ و  ار  هدش  دای  ياهتمکح 
ياج هب  ار  يزیچ  ره  هک  نیا  حیضوت  دنادرگ ، وکین  ار  شلمع  ایند  بسک  رد  مود : .دشاب  نآ  یپ  رد  زاین  رادقم  هب  هکلب  دزرون ، ایند 
برق ثعاب  هک  یفراصم  ریخ و  ياههار  رد  ار  نآ  رب  هدایز  دراد و  هگن  زاین  ترورـض و  رادقم  هب  دوخ  بسک  زا  و  دـهد ، رارق  دوخ 
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ردـصم رب  زاجم  روط  هب  ار  لوعفم  مسا  دـشاب ، بسک  هب  لاغتـشا  بستکم ، زا  دوصقم  هک  دراد  لاـمتحا  و  دـنک ، فرـص  تسا  یهلا 
هک نیا  رگم  دریم  یمن  یسک  زگره  هک  تخادنا  ملد  رب  سدقلا  حور  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نخـس  دننام  تسا  هدرک  قالطا 

یـسب اریز  مالـسلا :) هیلع   ) ماما راتفگ  .دینک  لمع  یبوخب  يزور  بلط  رد  سپ  دشاب ، هدرک  تفایرد  لامک  مامت و  هب  ار  دوخ  يزور 
هب ایند  بلط  یهاگ  هک  نآ  یکی  تسا : لماع  هس  هلیـسو  هب  ایند  بلط  رد  نتفر  ورف  زا  عنم  رادشه و  مورحم ، هملک ي : ات  نتـسج … 
راب نیدنچ  هتشاد ، هیامرس  رانید  هفده  هک  یناگرزاب  تسا  هدش  هدید  ام  نامز  رد  هک  نانچ  دوش ، یم  یهتنم  هیامرـس  نداد  تسد  زا 

دنک و كرت  ار  ترفاسم  هتفرگ  میمصت  هاگنآ  تسا ، هدیسر  ایند  رازه  هدفه  هب  غلبم  نآ  ات  تسا  هدرک  رفس  ناتسودنه  هب  غلبم  نیا  اب 
دومن و توعد  تشگزاب  هب  داد و  بیرف  ار  وا  اهیدب  تمس  هب  هدنشک  سفن  اما  .دنک  افتکا  تسا  هتخاس  وا  تبیـصن  دنوادخ  هچنآ  هب 
ار وا  يدوـجوم  ماـمت  دـنتفرگ و  ار  وا  اـیرد  رد  نادزد  تفر ، رفـس  ناـمه  هب  هراـبود  هـک  نآ  اـت  درک ، لـیمحت  وا  رب  ار  یبـلط  نوزفا 
، تسا رمضم  سایق  يارغص  تقیقح  رد  نآ  .تسا و  هدش  شهوکن  يدنمزآ  هجیتن  نیا  و  تشگزاب ، هیامرس  لام و  یب  وا  دندناتس و 

نیا مود : .تسین  ندز  صرح  راوازـس  دوش ، هیامرـس  نتفر  تسد  زا  لاـم و  بلـس  هب  یهتنم  هچ  ره  و  تسا : نینچ  شیاربک  ریدـقت  و 
هب هلمج  نآ  رد  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  تسا  لـثم  ناوـنع  هب  نخـس  نیا  .دـسر  یمن  يزور  هب  يزور  بلاـط  ره  تـسا ، راـتفگ 

، ترابع موس : .دزرون  صرح  لام  بلط  رد  دنک و  هسیاقم  نانآ  اب  ار  دوخ  وا  ات  تسا  هدومرف  هراشا  لام  نابلاط  زا  یـضعب  تیمورحم 
رد لادتعا  هک  نیا  زا  هتخاس  هاگآ  ار  وا  نخس  نیا  رد  ترضح  هک  تسا  يرگید  لیثمت  رب  نداد  هجوت  .مورحم  يراتفرشوخ  ره  هن  و 

.دـنک لمع  یکین  هب  يزور  بلط  رد  دـنک و  هسیاقم  ناـنآ  اـب  ار  دوخ  اـت  تساـهنآ ، يزور  تلع  مدرم ، زا  یـضعب  رد  راـک  بسک و 
هب نت  هک  دـنادب  نآ  زا  رتالاب  ار  نتـشیوخ  دـشاب ، یتسپ  یعون  ورگ  رد  شیاهوزرآ  اهتـساوخ و  هب  وا  ندیـسر  هک  دـنچ  ره  مراـهچ :

نتـشاد يرب  سفن و  تشاد  یمارگ  .دسرب  نآ  لاثما  یهاشداپ و  هب  ات  دنک  يزاب  لغد  ای  دیوگب و  غورد  الثم  هک  نانچ  دـهد ، یتسپ 
دننام اهیتسپ  زا  سفن  تشاد  یمارگ  اریز  .تسا  یتمهدنلب  يدرمناوج و  تواخـس ، نوچمه  ییاهتلیـضف  شیادـیپ  ثعاب  اهیتسپ ، نآ 

هب ندش  کیدزن  زا  ار  وا  تسا  هتشاد  رذح  رب  نینچمه  .دوش  یم  یناسفن  لیاضف  رب  یبایتسد  ثعاب  یتمه  نود  يدرمناوجان و  لخب ،
یتلیذر نآ  ياج  هب  یهد و  یم  تسد  زا  وت  هک  ار  یتلیضف  ره  ینعی  ربارب )  ) اضوع هملک ي  ات  وت ) اریز   ) کناف ترابع : نیا  اب  یتسپ ،

اب مهم - دنچ  ره  يزیچ - چیه  هک  دراد  شزرا  ردق  نآ  شراکوکین  ناگدنب  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  تلیـضف  نآ  ینک  یم  باختنا  ار 
تسا و رمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  .دـشاب  نآ  ضوع  دـنک و  رپ  ار  نآ  ياـج  دـناوت  یمن  دـنک و  یمن  يربارب  نآ 

اهیتسپ هب  ندش  کیدزن  رطاخ  هب  ار  نآ  هک  تسین  راوازـس  دوشن ، رـسیم  وا  ضوع  ربارب و  رد  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  ردقم  ياربک 
قح وا  هب  تبـسن  نارگید  يزیچ ، تساوخرد  اـب  هک  دـهدن  هزاـجا  ینعی  دوـشن : يرگید  هدرب ي  هک  نیا  مجنپ : .دـشاب  هداد  تسد  زا 
هب ادخ  رکش  ياج  هب  درمـش ، مزال  ار  ناشیا  يراگتمدخ  دوخ  رب  مه  وا  دنزاس ، دوخ  هدرب ي  ار  وا  هلیـسو  نادب  و  دننک ، ادیپ  ناسحا 

ردقم ياربک  و  سایق ، يارغـص  هلزنم ي  هب  تسا ، هداد  رارق  دازآ  ار  وا  دنوادخ  هک  ماما  راتفگ  نیا  .دوش  مرگرـس  اهنآ  يرازگـساپس 
هتفگ نینچمه  و  دهد ، رارق  يرگید  هدرب ي  ار  دوخ  هک  تسا  تشز  دشاب ، هداد  رارق  دازآ  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  ره  و  تسا : نینچ 

و رـش ، هلیـسو ي  هب  زج  هک  يریخ  نآ  ینعی  تسا ، يراـکنا  ماهفتـسا  رـسعبالا ، هـملک ي  اـت  ریخ  ریخ  اـم  و  مالـسلا :) هـیلع   ) ماـما ي 
ریخ و نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دیآ و  یمن  رامـش  هب  ریخ  درادـن و  ینـسح  دـیاین ، تسد  هب  يراوشد ، اب  زج  هک  یـشیاسآ 

يرگید هدرب ي  نآ - دـننام  تورث و  لثم  هلیـسو - نادـب  ناسنا  و  تسا ، نآ  یپ  رد  اهیتسپ  هب  نداد  نت  اب  هک  تسا  يزیچ  شیاـسآ ،
نداد و تلذ  هب  نت  و  نارگید ، زا  تساوخرد  ماقم  رد  وربآ ، نتخیر  دننام  یتالاح  رش ، هب  نورقم  يراوشد  رـش و  زا  دوصقم  .دوش و 

يریخ هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  تسا و  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  زین  تراـبع  نیا  .تساـهیتسپ  لـیبق  نیا  زا 
زا ار  وا  مشـش : .دزادـنا  ندرگ  هب  ار  نارگید  یگدرب  قوط  نآ  رطاـخ  هب  دور و  نآ  یپ  رد  ناـسنا  هک  تسین  راوازـس  دـشاب ، هتـشادن 
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، مهو هوق ي : نوچمه  هک  تساه  دروآ  ییاوق  زا  هراعتسا  ار  يراوس ) ياهبکرم   ) ایاطم هملک ي  و  تسا ، هتـشاد  رذحرب  زآ  صرح و 
لمح ار  وا  هلقاع  سفن  شکرس  یبکرم  نوچ  اوق  نیا  هک  نانچ  هبش : هجو  دنشک و  یم  يدب  تمس  هب  ار  وا  بضغ  توهـش و  لایخ ،

صخش يراوس ، ياهبکرم  هکنانچمه  .درب  یم  تسا ، هتـسب  نادب  لد  ایند  عاتم  زا  يو  هک  ار  هچنآ  اه و  هتـساوخ  تمـس  هب  دننک  یم 
هب اوق ، نآ  هطساو ي  هب  يو  نداهن  ندرگ  تعرس  زا  تسا  هراعتـسا  فیجو  تفـص  روط ، نیمه  و  دنناسر ، یم  شدصقم  هب  ار  راوس 

ملاع رد  تکـاله  دراوم  زا  تسا  هراعتـسا  اهروخـشبآ )  ) لـهانم هملک ي  هکلهلا ، لـهانم  كدروتف  هلمج ي  رد  .اوراـن  تسپ و  روما 
هک ناـنچ  تسا  کـلهم  خزود  لـها  یندیـشون  هک  تسنیا  دراوـم ، نآ  ندوـب  هبـش  هجو  و  منهج - تاـقبط  لزاـنم و  دـننام  ترخآ -

رکذ دروم  ریذـحت  زا  هک  تسا  ییهن  باوج  رد  ءاف ، میهلا  برـش  نوبراشف  میمحلا  نم  هیلع  نوبراشف  تسا : هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ 
هدومرف نینچ  تقیقح  رد  تسا ، رمـضم  سایق  يارغـص  هلـصتم و  هیطرـش ي  هیـضق ي  هلزنم ي  هب  تراـبع  نیا  و  دوش ، یم  هدافتـسا 

ره و  تسا : نینچ  زین  نآ  ياربک  درک ، دنهاوخ  تکاله  ياههاگلزنم  دراو  دنربب ، تعرس  هب  عمط  يراوس  ياهبکرم  ار  وت  رگا  تسا :
نیب ناکما - تروص  رد  هک - ور  نیا  زا  تسا  هدرک  عنم  ار  وا  متفه : .تسین  اور  نآ  رب  ندـش  راوس  دـشاب ، نانچ  هک  يراوس  بکرم 

فاطلا هب  لیم  راهظا  نارگید و  زا  تساوخرد  زا  عنم  نآ  و  دهد ، رارق  هطـساو  ار  يزیچ  ادخ  تمعن  ندیـسر  دروم  رد  ادـخ ، دوخ و 
يراوخ شریذپ  وربآ و  نتخیر  لام - نداد  شـشخب و  تروص  رد  شا -  هجیتن  هک  يرادلام  زا  تساوخرد  نودـب  يو  هکلب  تسوا ،
هتـشاد ررقم  وا  يارب  دنوادخ  هک  دشاب  ییزور  زا  دوخ  بیـصن  رظتنم  تلذ ، يدـیماان و  نتـشاد ، مورحم  تروص  رد  و  تسا ، تنم  و 
بیصن وت  اریز  هلمج ي ، رد  لوا  تسا : هدومرف  بلطم  نیا  هب  قیوشت  ردقم  ترابع  ود  هلیسو ي  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا و 
راوازـس دشاب ، نینچ  نیا  سک  ره  و  تسا : نینچ  ردقم  ياربک  .ادـخ و  يزور  زا  ینعی  یـسر ، یم  دوخ  مهـس  هب  يرب و  یم  ار  دوخ 
كدنا هک  یتسارب  مالسلا :) هیلع   ) ماما هملک ي  مود : .دبلطب  ار  دوخ  يزور  وا  زا  ات  دهد  رارق  يا  هطـساو  ادخ  دوخ و  نیب  هک  تسین 

لاعتم دـنوادخ  هک  یتهج  نامه  تسا ، هدیدنـسپ  شیاتـس و  دروم  هک  دـسرب  یبناج  زا  هک  یتمعن  ره  ینعی  وا ، قلخ  هملک ي : اـت  … 
هار زا  هک  تسا  يدایز  تمعن  زا  رتالاو  رتدنمشزرا و  ادخ  دزن  دشاب ، كدنا  هچرگا  تسا ، هتـشاد  ررقم  تهج  نآ  زا  ار  يزور  بلط 

تـسا هتـسیاش  دشاب ، رتمهم  هچ  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  اربک  .دبلط و  یم  وا - هب  لیامت  ادخ و  ریغ  زا  تساوخرد  ریظن  رگید -
مدرم بناج  زا  يزور  رگا  ینعی ، تسوا ، نآ  زا  اهتمعن  همه ي  هک  دـنچ  ره  مالـسلا :) هیلع   ) ماما هتفگ ي  .دـبلطب و  ار  نآ  ناسنا  هک 

ادبم وا  اریز  ادخ ، ریغ  هن  دوش  ادیپ  یبلق  هجوت  ادخ  هب  ادـتبا  هک  تسا  نآ  هتـسیاش ي  هک  نیا  زج  تسادـخ ، فرط  زا  زاب  دـشاب ، مه 
.تسا ناسکی  همه  هب  شتیانع  زیچ و  همه 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

تسا ددجتم  لامآ  هک  اریز  دوخ ، يوزرآ  هب  کلما )  ) زگره یـسر  یمن  وت  هکنآ  غلبت ) نل  کنا   ) نیقی ملع  هب  نادب  و  انیقی ) ملعا  (و 
هار رد  کلبق ) ناک  نم  لیبس  یف   ) یتسه وت  هک  یتسرد  هب  و  کنا ) و   ) دوخ لجا  زا  يرذگ  یمن  رد  و  کلجا ) اودـعت  نل  و   ) لازیال

هچنآ رد  نک  یبوـخ  و  بستکملا ) یف  لـمجا  و   ) لاـم بلط  رد  شاـب  تسـس  سپ  بلطلا ) یف  ضفخف   ) وـت زا  شیپ  دوـب  هک  یـسک 
هک برح ) یلا  رج  دـق   ) ینتـسج اسب  هک  قیقحت  هب  سپ  بلط ) بر  ناـف   ) نک بسک  لـالح  هجو  هب  ینعی  .تسا  هدـش  هدرک  بسک 

و مورحمب ) لمجم  لک  و ال   ) هدش هداد  يزور  يزور ، هدنیوج  ره  تسین  و  قوزرمب ) بلاط  لک  سیل  و   ) لام ندوبر  هب  دش  هدیـشک 
نع  ) ار دوخ  سفن  راد  یمارگ  و  کسفن ) مرکا   ) يزور زا  هدـش  مورحم  لـالح ، هجو  هب  هدـننک  بسک  ینعی  هدـننک ، ییوکین  ره  هن 
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نل کناف   ) رایسب ياه  هیطع  اهتبغر و  يوس  هب  بیاغرلا ) یلا   ) ار وت  دنار  هچ  رگا  و  کتقاس ) نا  و   ) یتلاذر یتئاند و  ره  زا  هیند ) لک 
یضوع تدوخ  سفن  زا  ینک  یم  لذب  هچنآ  هب  اضوع ) کسفن  نم  لذبت  امب   ) يوش یمن  هداد  ضوع  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  ضاتعت )

و  ) وا زا  ندرک  بلط  ببـس  هب  دوخ  ریغ  هدنب  شابم  و  كریغ ) دبع  نکت  و ال   ) .سیفن سفن  ضوع  دشاب  یمن  سیـسخ  لام  هک  اریز 
( رـشب الا  دجوی  ال   ) هک یلام  ییوکین  تسیچ  و  ریخ ) ریخ  ام  و   ) دازآ هدنب  يادخ ، ار  وت  دـینادرگ  هکنآ  لاح  و  ارح ) هللا  کلعج  دـق 

فجوت نا  كایا  و   ) يراوشد هب  رگم  نآ  هب  دنسرن  هک  رسعب ) الا  لانی  ال   ) یناسآ ییوکین  تسیچ  و  رسی ) و   ) رش هب  رگم  دوشن  تفای 
رد هکلهلا ) لـهانم   ) ار وت  دـنروآ  دورف  سپ  كدروتف )  ) عمط يراوس  نارتـش  ار  وت  دـنناودب  هچنآ  زا  زیهرپـب  و  عـمطلا ) اـیاطم  کـب 

ییامن یعون  هک  یناوت  رگا  و  نوکی ) نا ال  تعطتسا  نا  و   ) نآ عبانم  تسا و  لیاذر  عقاوم  نآ  هک  .یهابت  تکالف و  تکاله  عضاوم 
كردـم کناف   ) ار نآ  نکب  سپ  لعفاف )  ) نامدرم زا  یتمعن  دـنوادخ  همعن ) وذ   ) ادـخ نایم  وت و  نایم  هللا ) نیب  کـنیب و   ) دـشابن هک 

هدنریگارف و  کمهس ) ذخا  و   ) هدش موسقم  ظوفحم  حول  رد  هک  يزور  زا  يدوخ  تمسق  هدنبایرد  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  کمـسق )
نونمم روخ و  نیمه  ادـخ  قزر  دـنا  هناهب  ایند  مدرم  تسادـخ  قزار  رعـش : هتـشگ  ردـقم  وت  يرب  نآ  هک  یتشیعم  زا  يدوخ  بیـصن 

رت و یمارگ  مظعا ) مرکا و   ) یلاعت يادـخ  بناج  زا  دوش  رداص  یکدـنا  هک  یتسرد  هب  و  هناحبـس ) هللا  نم  ریـسیلا  نا  و   ) شابم سک 
دزن هچنآ  تسا و  يدـبا  تسا  وا  دزن  هچنآ  هک  اریز  وا  ناـقلخ  زا  دوش  لـصاح  هک  يرایـسب  زا  هلقلخ ) نم  ریثکلا  نم   ) تسا رتـگرزب 

تسا وا  بناج  زا  اهنآ  همه  هچ  رگا  و  هنم ) لک  ناک  نا  و   ) .یندمآرس تسا  اهنیا 

یلمآ

ینیوزق

و كردـی ) ام ال  دولوملا  یلا  : ) دومرف دوخ  تیـصو  لوا  رد  هچنانچ  شیوخ  يوزراب  دیـسر  یناوتن  زگره  وت  هک  نیقی  روطب  نادـب  و 
ءاـج اذا  یلاـعت : لاـق  یناوتن  نتـسر  نآ  زا  وت  دـبایرد و  ارت  هتبلا  شیوخ  ماـگنهب  لـجا  ینعی  دوخ  لـجا  زا  تشذـگرد  یناوتن  زگره 

گرم لیبس  زا  ار  سک  چیه  ینعی  .دنا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  ینانآ  هار  رد  وت  هک  نادب  نومدقتسی و  هعاس و ال  نورخاتـسی  الف  مهلجا 
تاجردب ای  دشابن  نوریب  ود  زا  لاح  دسرب و  ناهج  ناب  دنک و  یط  دیاب  هتبلا  هارنیا  دـیآرد  موهوم  یتسه  ناهجب  هک  ره  تسین  هراچ 

ار وا  هک  تسا  نآ  یمدآ  لاح  تروص  رگم  دتفاورف  نالذخ  دعب و  يواه  مو  نارین  تاکردب  ای  دیآرب  ناوضر  برق و  یقارم  نانج و 
ضیضح نیاب  ای  دنک  جورع  جوا  ناب  ای  هتبلا  درادزاب  وا  زا  تسد  سپ  دشاب  هدروآ  جواب  یضیضح  زا  ای  ضیضحب  یحوا  زا  يرـساق 
یـضتقم لاوز  انف و  هچ  تسا  مالک  نیا  قباس و  مالک  نایم  هک  تسا  بترت  یعون  يارب  رگم  ضفخف )  ) وا لوق  رد  ءاـف  دـیامن  طوبه 

دهد هجیتن  سکع  هک  یعس  بلط و  سب  هک  دنادن  هکنآ  یکی  دزیخ  ههبـش  دنچ  زا  لام  بلط  رد  یمدآ  صرح  نوچ  دشاب  بلط  رد 
هک ره  درادنپ  هکنآ  میـس  .دبایب  هتبلا  يزیچ  بلط  رد  دـنک  یعـس  هک  ره  درادـنپ  هکنآ  مود  ددرگ  هدـش  لصاح  لام  توف  بجوم  و 
ریگ ناسآ  سپ  دومرف  هدومن  همدـقم  هس  ره  نیا  نالطبب  تراشا  سپ  دـنام  مورحم  دراد  یعرم  لام  بلط  رد  طسوت  لاـمجا و  قیرط 
الثم نکم  باوص  دـح  زا  جراـخ  یعـس  ینعی  ار  شیوخ  تمـسق  هرهب و  نک  باـستکا  یئوکین  يراومهب و  قزر و  بلط  رد  دوخ  رب 

هک بلط  سب  هک  یتسردـب  هچ  دـشاب  لها  لام و  سفنب و  یترطاـخم  اـی  یتورم  كرت  یتلذـم و  یتیـصعم و  رد  عوقو  بجوم  هچنآ 
رد هدـننک  یئوکین  يور  هنایم  ره  هن  هدـش و  هداد  يزور  یتعاس  بلاـط  ره  تسین  ماـمتلاب و  لاـم  بلـس  ینعی  برح  يوسب  دـیناشک 
رد ع )  ) نیـسح ماما  ترـضحب  باطخ  باب  نیا  رد  مه  تشیعم و  بلط  رد  لاـمجا  داـصتقاب و  تسا  رما  مـالک  لـصاح  هدـنام  بلط 

بطعت الیک  بادالاب  كودغی  ننحتم  دلاو  هیصو  ظفحا  بداتملا و  لقاعلا  ناف  مهفاف  بدوم  ظعاو و  ینا  نیـسحا  دیامرف : یم  ناوید 
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هلالا لفک  بسکت  ام  نلعجاف  کهلا  یقت  ادرفم و  کبـسک  لاملا  نلعجت  بلطت ال  امیف  لاـمجالاب  کـیلعف  هل  لوفکم  قزرلا  نا  ینبا 
رقم یلا  لویـسلا  نم  ببـسی و  نیح  ناسنالا  یلا  اببـس  رظان  تفلت  نم  عرـسا  قزرلا  بهذت و  یجت ء و  هیراع  لاملا  هیرب و  لک  قزرب 
.دوب تشیعم  فافک  رب  راصتقا  تعانق و  رایتخا  دـنمدوس  تراجت  نیا  يارب  یتعاضب  رتگرزب  بوصت و  نیح  راکوالل  ریطلا  اـهرارق و 

رایـسب نوگانوگ  ریبادت  لیح و  نوریب و  دح  زا  یعـس  نوزفا و  دهج  الا  ار و  درگ  ناهج  صیرح  نک  ربخ  ار  درم  دنک  رگناوت  تعانق 
هللا لوسر  لوق  هوحن  ینارحبلا و  حرـش  یف  ددرگ و  هوالع  هصغ  رب  هصغ  دیازفیب و  تنحم  سپ  نایز ، رگم  دنکن  دوس  چیه  هک  دشاب 

حراش مه  بلطلا و  یف  اوملجاف  اـهقزر  لمکتـست  یتح  سفن  تومت  نل  هنا  یعور  یف  ثفن  سدـقلا  حور  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
دیناسرب رازه  هدفه  هب  رانید  هدفه  زا  دنه  هب  رفـس  هعفد  دنچ  هطـساوب  ار  دوخ  هیام  يرجات  ام  راگزور  رد  هک  دنک  لقن  اجنیا  ینارحب 

ندرک رفس  هرابودب  ار  وا  تشاذگن و  هراما  سفن  یلو  دش  ممصم  مزاع و  هدرک  يزور  ار  وا  ادخ  هچناب  ءافتکا  رفـس و  كرت  رب  سپ 
شهار رد  نادزد  ات  دومیپ  یم  یتدایز  بلط  رد  رحب  رب و  تسـشنن و  اپ  زا  صرح  تیاغ  زا  هرخالاب  داد  بیرف  بسکم  لاـم و  دـیزم 
ودکی وا  دادب و  هبراضمب  یلام  يرجات  ار  وا  نیحلاص  يزرد  نیوزق  زا  یـصخش  زین  ریقف  دـهع  رد  مه  دـندرب و  مامت  شلام  دـندزب و 
تـسد وا  رب  ار  لام  بحاص  ات  درب  فلاخم  رایدـب  وا  يروتـسدیب  ار  صخـش  نآ  لام  هدرکن  ءافتکا  ناـب  تخودـنا و  عفن  درکرفس و 
محالم ترتف و  رد  هاگان  کیب  زآ  صرح و  تیاغ  زا  تشادن  نطوب  ندمآ  مزع  زونه  تخودـنیب و  رفاو  لام  شیوخ  دارمب  دـشابن و 
قازرالا ترج  ول  اضیا : بلاط و  ریغ  قوزرم  بئاخ و  بلاط  نم  مک  مکحلاررغ  یف  دـندربب و  مامت  یلهد  رهـش  رانک  رد  ناتـسودنه 

جوزمم کل  اهوفـص  ریذـبتب و  ایندـلا  یلع  صرح  سانلل  تسا : روکذـم  ناوید  رد  یقمحلا و  مئاهبلا و  شعت  مل  لوقعلا  باـبلالاب و 
نع ناک  ول  ریداقملاب  اهوقزر  مهنکل  اوقزر  ام  نیح  لقعب  اهوقزری  مل  ریصقتب  هایند  لان  زجاع  هدعاست و  اهیلع ال  حلم  نم  مک  ریدکتب 

ءامـسلا راطقا  موجنب  ینتدـجول  ینغلا  لیحلاب  ناک  ول  تسا : روکذـم  ناوید  رد  مه  ریفاصعلا و  قازراـب  هازبلا  راـط  هبلاـغم  نع  وا  هوق 
یکریز تنطف و  هک  تسا  هدرک  تیاور  نآ  قباـطم  ینعم  نیا  قرفت و  يا  ناـقرتفم  نادـض  ینغلا  مرح  یجحلا  قزر  نم  نکل  یقلعت 

لامک نونف  رنه و  بابرا  قلطم  هکلب  دنبیـصن  مک  نآ  تمعن  ایند و  زا  مهف  ملع و  بلاـغ  اـت  ددرگ  یم  بوبـسحم  وا  قزر  زا  صخش 
رد هشیمه  هصق  نیا  هصغ  زا  دنا و  هتفگ  رایسب  نخس  رثن  مظن و  زا  ناهج  يامکح  باب  نیا  رد  دنکیرش و  ناتسدمه و  تنحم  نیارد 

كرت يذـلا  اذـه  اقوزرم  هاقلت  لهاج  لهاج  هبهاذـم و  تیعا  لـقاع  لـقاع  مک  تفگ : يرعم  ءـالعلا  یبا  هکنآ  اـت  دـنا  هتفـشآ  مغ و 
دجلا و عمجا  نم  بعـصاب  يدـی  یف  رانلا  ءاملا و  نیب  عمجلا  ام  و  تسا : هتفگ  یبنتم  اقیدـنز و  ریرحنلا  ملاعلا  ریـص  هریاح و  ماهوالا 

تسین هتسب  زاب  زین  دج  بلط و  یتدایزب  تسین  هتـسب  زاب  رنه  لضف و  مهف و  ملع و  یتدایزب  هچنانچ  تمعن  يزور و  هلمجلاب  امهفلا و 
واب جـیه  دـنک و  ریگبـش  يزور  بلط  رد  هک  دـجم  دـنمرنه  سب  دـیآ و  يو  هناخ  ردـب  هتفرگ  وا  غارـس  يزور  هک  هتفخ  رنه  یباـسب 
مک مالسلا  هیلع  ناوید  یف  دناهرب و  هدوهیب  جنر  هدیافیب و  ششوک  زا  ار  دوخ  دنادرگ  دوخ  نیعلا  بصن  ینعم  نیا  هک  ره  دروخنزاب 

مالـسلا هیلع  هناوید  یف  اضیا  میلعلا و  زیزعلا  ریدـقت  کلذ  هلام  رثکم  لوهج  نم  میدـع و  لقم  لقعلا  لمکتـسم  ملاـع  نطف  بیدا  نم 
فرتغی و رحبلا  جیلخ  نم  هناک  طلتخم  لقعلا  فیخـس  فیعـض  نم  مک  فرحنی  قزرلا  هنع  بللا  بذهم  هبلقت  یف  يوق  میلع  نم  مک 

لـضفب همـسق  ظح و  قازرالا  امنکلو  بتارملا  یلعا  تلن  لقع  لضف و  هنطفب و  لاـنت  ایندـلا  تناـک  ولف  تسا  روکذـم  ناوید  رد  مه 
يدوبن رت  يزور  گنت  نادان  يدوزفرد ز  شنادب  يزور  رگا  دیوگ  یم  بوخ  يدعـس  خیـش  ماقم  نیا  بسانم  بلاط  هلیحب  کیلم ال 

قلعت هکنادنچ  رـسپ  يا  دیرماب : ریپ  نآ  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  دـنامب و  ناریح  نآ  رد  اناد  دـص  هک  دـناسر  يزور  نانچ  نآ  نادان  هب 
ینعی .هیند  ره  زا  ار  دوخ  سفن  راد  زیزع  یمارگ و  .یتشذـگرد و  هکئالم  زا  ماقمب  يدوب  ناسریزورب  رگا  تسا  يزورب  یمدآ  رطاخ 

وت یتسردب  هچ  هبیغر  ياهتمعن  يوس  ارت  دناشکب  هک  دنچ  ره  سفن  تناهم  يراوخ و  ناشن  دشاب و  تمارک  فرش و  یفانم  هک  يرما 
تـسا اهعاتم  نیرت  سیفن  میرک  سفن  يرآ  قیال  یـضوع  يراوخ  لمحتب  دوخ  سفن  زا  هدرک  لذب  هچنآ  ءازاب  تفای  یهاوخن  زگره 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2686 

http://www.ghaemiyeh.com


یلا اهبلط  نم  نوها  هجاحلا  توف  مالـسلا : هیلع  هنع  و   ) ددرگ ضوع  اهتمعن  نآ  زا  اجک  سپ  ءایـشا  نیرتسیـسخ  ایند  بیاغر  لام و  و 
هلذمب هشیعم  نبلطت  مالسلا ال  هیلع  هناوید  یف  يور  و  لسوتلا ) للقتلا ال  هیندلا و  هینملا ال  مالـسلا :) هیلع   ) هنع اضیا  يور  اهلها و  ریغ 

هلک کقزر  کیلا  نعجریلف  برجالا  دـلجک  سند  يذ  لک  نع  ینغلاب  كرقف  وادـف  ترقتفا  اذا  بلطملا و  یند  نع  کسفنب  عفزا  و 
اذا لاوسب و  ینملا  لان  ول  اضوع و  هلاوسب  ههجو  لذاب  ضاـتعا  اـم  تسا : روکذـم  ناوید  رد  مه  بکوکلا و  لـحم  نم  دـعبا  ناـک  ول 
اذا میرکلا  نا  لاضفملا  مرکتملل  هلذباف  الئاس  کهجو  لذبب  تیلتبا  اذا  لاون و  لک  فخ  لاوئـسلا و  حـجر  هتنزو  لاونلا  عم  لاوئـسلا 
زع يرتشا  هنمب و ال  اعیمج  ایندـلا  لبقا  امف  تسا : باب  نیا  رد  ناوید  زا  تیب  ود  نیا  مه  لاطم و  ریغب  اسلـس  هکاطعا  دـعومب  كاـبح 
زا ارم  ماقملا : اذـه  لثم  یف  رعاشلا : لاـق  اـم  معن  لـحکلا و  هنم  اـهنیع  یف  يری  ـالئل  هقلخ  عمادـملا  ءـالحک  قشعا  لذـلاب و  بتارملا 
رد و  راعلا ) رانلا و ال   ) هک تسا  يراج  برع  زا  تیبصع  بابرا  نابز  رب  یئایموم و  نتـساوخ  ناسکان  زا  هک  دیان  راع  نانچ  نتـسکش 

تیبی و لجر  یف  راعلا  رانلا و  یف  هلها  لخدـی  راعلا  راـعلا و  بوکر  نم  نوها  راـنلا  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ناوید 
هعینـص کیلع  يدـجت  ناراعلا  رارـشالاب و  رایخالا  هماقا  هملظ و  فیعـضلا و  مضه  یف  راعلا  رامطالا و  قزمتم  یـشحلا  يواط  هراـج 

امدقم و مانالا  یف  کت  نا  راعلا  يراضلا و  ربزهلاک  هبارقلا  یلع  يدعلا و  نع  دیحی  لجر  یف  راعلا  رادقملا و  هلهـس  كدـنع  نوکتف 
وکـشی نمل  وا  کفیـضل  وا  کلهال  الا  راذبتلا  فارـسالاب و  هوذـغت  نکت  مل  لالحلا و  بلط  یلع  دـهاج  رارفلا  نم  اجیهلا  یف  نوکت 

دازآ رح و  نایملاع  يادخ  ارت  تسا  هدینادرگ  قیقحتب  وا و  زا  لاون  عقوت  لام و  عمطب  دوخ  ریغ  دـبع  شابم  راسعالا و  هضاضم  کیلا 
لخاد باب  نیا  رد  دنتـسین  نآ  لها  هک  ار  یناـسک  مارتحا  میظعت و  قلطم  هکلب  هریـسا ) نکت  تئـش  نم  یلا  جـتحا  و   ) دومرف هچناـنچ 

هک يریخ  عفن  دشاب  هچ  و  هدبع ) دقف  هقح  یضقی  نم ال  قح  یضق  نم  و   ) هدومرف هچنانچ  دشابن  یتجاح  ترورـض و  هک  اجنآ  تسا 
تحار و ره  دشابن و  ریخ  دـشاب  نورقم  يرـش  اب  هک  ریخ  ره  لصاح  رـسعب  رگم  دوشن  هتفایرد  هک  يرـسی  رـشب و  رگم  دوشن  هدیـسر 

راوشد رایـسب  وا  رب  تلذـم  كدـنا  سفنلا  فیرـش  میرک  هک  نادـب  دـشابن و  تحار  دـشاب  لوصوم  يراوشد  تمحز و  اب  هک  یناسآ 
زا مالیا  تیمب  حرجل  اـم  هیلع  ناوهلا  لهـسی  نهی  نم  مکحب  میئل  اـما  ددرگن و  لـمحتم  نت  تحار  تمعن و  يارب  ار  تناـها  دـشاب و 

مالک رد  مه  ههبـش  دشاب  رادیرخ  ناجب  ار  شین  دص  شون  یتشگنا  يارب  صرح  تیاغ  زا  دباینرد ، تلذم  تناها و  ملا  سفن  تناهم 
نیا نت و  هب  دنـشاب  رترباص  نامیئل  سفنب و  دنـشاب  رترباص  نامیرک  دیامرف  یم  اداسجا  ربصا  مائللا  اسوفن و  ربصا  مارکلا  ع )  ) تسا وا 

دـجم و بلط  يارب  مالآ  مومهب و  دـهد  اضر  راـطخا و  ياهتقـشم و  رب  دـنک  ربص  میرک  باوج  .تسا  بلطم  نیا  یفاـنم  رهاـظب  لوق 
ربص يراوخ  ناوه و  رب  تشیعم  یخارف  نت و  تحار  يارب  يراوخ  یتسپ و  ینود و  هب  دـهدن  اضر  يوقت و  ریخ و  ءـالتعا و  فرش و 

ار ناشیا  داسجا  اما  و  دوب ، مارک  میـش  زا  قالطالا  یلع  ربص  هک  دـشاب  فصتم  ربصب  ات  دـشابن  اـفج  ار  وا  يراوخ  ناوه و  هکلب  دـنک 
هک نآ  زا  نامیرک  دنـشاب و  دنمونت  حیحیـص و  يوق و  داسجا  هار  زا  تاقوا  بلاغ  رد  هقبط  نآ  هک  رتیوق  تقاط  دـشاب و  رتشیب  لمحت 

رذحرب کنیو  دـننک  نامیئل  هچنانچ  دـننکن  يرورپ  نت  دـشاب و  فیعـض  هتخادـگ و  ناشیا  ياهنت  دـشاب  شیب  ار  ناشیا  یناسفن  مالآ 
وت و ناـیم  دـشاب  هدوبن  هکنیا  یناوـت  رگا  تکـاله و  ياهروخـشباب  ارت  دروآرد  سپ  عـمط  ياـهرتش  ارت  درب  تعرـسب  هکنیا  زا  شاـب 
ار و دوخ  بیـصن  هدننکذخا  ار و  دوخ  تمـسق  ایند  ناوخ  زا  هدنبای  وت  هک  یتسردب  هچ  نک  نانچ  سپ  یتمعن  بحاص  زیزع  يادـخ 
: یلاعت لاق   ) دنشاب يادخ  نآ  زا  همه  دنچ  ره  قلخزا  رایسب  زا  دشاب  رت  میظع  رت و  میرک  یلاعت  هناحبس و  قح  زا  كدنا  هک  یتسردب 

يادـخ هدادـب  دـشاب و  رترود  داـبع  يدـیا  طـیاسو  زا  یمدآ  يزور  هک  دـشاب  رـسیم  رگا  لـصاحلا  و  ..هللا ) نمف  همعن  نم  مکب  اـم  و 
.رتوکین نیا  زا  تمعن  هچ  رتکیدزن 

یجیهال
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، بستکملا یف  لمجا  بلطلا و  یف  ضفخف  کلبق ، ناک  نم  لیبس  یف  کنا  کلجا و  ودـعت  نل  کلما و  غلبت  نل  کـنا  اـنیقی  ملعا  و 
کتقاس نا  هیند و  لک  نع  کسفن  مرکا  مورحمب و  لمجم  لک  ـال  قوزرمب و  بلاـط  لـک  سیلف  برح ، یلا  رج  دـق  بلط  بر  هناـف 

الا دجویال  ریخ  ریخ  ام  .ارح و  هللا  کلعج  دق  كریغ و  دـبع  نکت  اضوع و ال  کسفن  نم  لذـبت  امب  ضاتعت  نل  کناف  بئاغرلا ، یلا 
.رسعب الا  لانیال  رسی  رشب و 

شور هار و  رد  یـشاب  وت  هک  قیقحت  هب  دوخ و  لـجا  زا  يرذـگ  یمن  رد  دوخ و  يوزرآ  هب  یـسر  یمن  وت  هک  نیقی  يور  زا  نادـب  و 
هب سپ  نکم  لـیجعت  ینعی  .ندرک  بسک  رد  شاـب  تلهم  اـب  اـیند و  ندرک  بلط  رد  شاـب  تسـس  سپ  وـت ، زا  شیپ  دوـب  هک  یـسک 
هن يزور و  هب  دنم  هرهب  يا  هدننک  بلط  ره  تسین  سپ  لام ، ندش  تسین  يوس  هب  دوش  رجنم  هک  دـشاب  یندرک  بلط  اسب  هک  قیقحت 

دنارب هچ  رگا  ینوبز و  ثیبـخ  تلـصخ  ره  زا  ار  وت  سفن  راد  گرزب  یمارگ و  يزور و  زا  مورحم  یباـستکا  رد  تلهم  بحاـص  ره 
سفن زا  ینک  یم  جرخ  لذب و  هک  يزیچ  هب  تفرگ  یهاوخن  ضوع  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  بوغرم ، ياهزیچ  يوس  هب  ار  وت  وت  سفن 
ضوع هتسیاش ي  هک  يزیچ  وت  تایهتشم  يارب  زا  دوخ  سفن  نداد  ضوع  ندرک و  لذب  ینعی  .هبوغرم  روما  ندوب  ضوع  يور  زا  وت 

هکنآ لاـح  دوـخ و  ریغ  هدـنب ي  شاـبم  هدـم و  دوـخ  تایهتـشم  ضوـع  هب  ار  وـت  سفن  هتبلا  سپ  تـفرگ ، یهاوـخن  دـشاب  وـت  سفن 
هک یتعـسو  راـسی و  يرادرکدـب و  هب  رگم  دوشن  تفاـی  هک  یتعفنم  حالـص  ریخ و  تسا  زیچ  هچ  دازآ و  ادـخ  ار  وت  تسا  هدـینادرگ 

.يراوشد هب  رگم  نآ  هب  دوشن  هدیسر 

کناف لعفاف ، همعن  وذ  هللا  نیب  کـنیب و  نوکیـال  نا  تعطتـسا  نا  هکلهلا و  لـهانم  كدروتف  عمطلا  اـیاطم  کـب  فجوت  نا  كاـیا  و 
.هنم لک  ناک  نا  هقلخ و  نم  ریثکلا  نم  مظعا  مرکا و  هناحبس  هللا  نم  ریسیلا  نا  کمهس و  ذخآ  کمسق و  كردم 

ندش كاله  هاگیاج  هب  ار  وت  دننادرگ  دراو  سپ  عمط ، يراوس  نارتش  ار  وت  دهد  ریس  تعرس  هب  هکنیا  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  ینعی 
قیقحت هب  سپ  .رایب  تقاط  نکب و  هلـصوح  سپ  یتمعن ، بحاص  ادخ  نایم  وت و  نایم  دـشابن  هکنیا  رب  يراد  هلـصوح  تقاط و  رگا  و 
هدنراد تمارک  هناحبس  ادخ  بناج  زا  كدنا  يزور  قیقحت  هب  وت و  دسر  هدنریگ ي  وت و  بیصن  تمسق و  هدنبایرد ي  یـشاب  وت  هک 
تسوا زا  یشان  هطساو  یب  هچ  هطساو و  هب  هچ  اه  يزور  عیمج  هچ  رگا  وا و  قولخم  بناج  زا  رایـسب  يزور  زا  تسا  رت  گرزب  رت و 

.سب تسا و  وا  قازر  یطعم و  و 

یئوخ

کلعج دق  و  بارعالا : تعرسا  تفج :) وا  ، ) هئانف لاملا و  بلـس  برحلا :) ، ) ایندلا بلط  یف  صرحلا  كرت  لامجالا :) ضیفختلا و  )
هیفان تلعج  ول  یناثلا و  یلا  فاضم  لوالا  ریخلاف  راکنالل  هیماهفتـسا  ام  هملک  نوکی  نا  لمتحی  ریخ : ریخ  ام  و  هیلاح ، هلمج  ارح ، هللا 

ربدتف ضمغا  لانی ) رسی ال  و   ) هلوق یف  بارعالا  ماهبا و  هرابعلا  یف  ضومغ و  هفاضالا  یفف 

و دودـحم ، ریغ  لمالا  نال  هلامآ  یلا  غلبی  ایندـلا ال  هذـه  یف  ناسنالا  نا  نیب  لامالا و  نم  ایندـلا  لها  هب  نتتفی  ام  لاطبا  یلا  هجوت  مث 
امبر دک  دجب و  بلطی  ام  بلط و  ینداب  لصی  ردـقملا  قزرلا  ناف  ایندـلا ، بلط  یف  دـکلا  صرحلا و  كرتب  هاصو  و  دودـحم ، لجالا 

اهب رفاسف  ارانید  رـشع  هعبـس  هلام  سار  ناک  ارجات  نا  انتقو  یف  دـهوش  امک  کلذ  و  مثیم : نبا  لاـق  .برحلا  هضرعی  عیـضی و  فلتی و 
یف ءوسلاب  هدامالا  هسفن  هل  تلوسف  هللا ، هقزر  امب  ءافتکالا  رفسلا و  كرت  یلع  ذئنیح  مزعف  افلا  رشع  هعبـس  تغلب  یتح  ارارم  دنهلا  یلا 
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برح دـق  عجرف و  هعم ، ناک  ام  عیمج  اوذـخاف  رحبلا  یف  قارـسلا  هیلع  تجرخ  نا  ثبلی  ملف  رفـسلا  دواعف  هداـیزلا  هیلا  تببح  دوعلا و 
دوجو فرـش  یه  یتلا  هیـصخشلاب  ظافتحالا  سفنلا و  همارک  ظفحب  هیـصولل  ع )  ) ضرعت مث  .مومذـملا  صرحلا  هرمث  کلذ  و  هلاـم ،

جردـنی و  بئاغرلا ) یلا  کتقاس  نا  هیند و  لک  نع  کسفن  مرکا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف ناویحلا  عاونا  رئاس  نع  هزایتما  ناـسنالا و 
نا یلا  راشا  یناسنالا و  عامتجالا  یف  هیطارق  ومیدلا  بل  یه  یتلا  هیرشبلا  ملاع  یف  لالقتـسالا  هیرحلا و  ظفحب  رمالا  هذه  هتیـصو  یف 
دق كریغ و  دـبع  نکت  ـال  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب کـلذ  دـکا  هوجولا و  نم  هجوب  هل  همیق  ـالف  یـش ء  لـک  نم  یلعا  زعا و  سفنلا 

لالقتسالا و یف  فعضلا  نم  عون  طئاسولاب  ثبشتلا  یف  رذحلا و  دشا  هنم  رذحف  عمطلا  هیرحلا  هفآ  نا  یلا  راشا  مث  ارح .) هللا  کلعج 
( لعفاف همعن  وذ  هللا  نیب  کنیب و  نوکی  نا ال  تعطتسا  نا  و  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف هیرحلا 

یم دنا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  همه  هارب  يرذگ و  یمن  ردقم  رمع  زا  یـسر و  یمن  دوخ  نامرآ  وزرآ و  هب  هک  نادب  نیقی  روطب 
لابند سک  ره  هن  دـشک ، یم  فلت  ماجنارـس  هب  هک  بلط  اسب  اریز  نک  راتفر  راومه  لام  بسک  رد  شاب و  مارآ  اـیند  بلط  رد  يور ،

ایند بلط  رد  یتـسپ  ره  زا  ار  دوخ  دـنام ، یم  او  يزور  زا  دـنک  یم  راـک  راوـمه  مارآ و  سک  ره  هن  دـسر و  یم  يزورب  دود  يزور 
هتـشاد ار  تیـصخش  شزرا  هک  یئاهب  یـشورفب  ار  دوخ  رگا  اریز  دـناسرب ، تیاهنامرآ  هب  ار  وت  تسپ  راک  نآ  هچ  رگا  راد و  یمارگ 

ریخ و هچ  تسا ، هدیرفآ  لقتـسم  دازآ و  تدـنوادخ  هکیتروصرد  شورفم  واب  زاسم و  يرگید  هدـنب  ار  دوخ  يرواین ، تسدـب  دـشاب 
رایتخا ادابم  دوشن ؟؟ مهارف  يراوشد  هب  زج  هچنآ  رد  تسا  یشیاسآ  هچ  و  دیاین ، تسدب  يدب  هلیـسوب  زج  هک  يریخ  نآ  دراد  یبوخ 

ادـخ دوخ و  نایم  ار  یمعنم  چـیه  یناوت  رگا  دـناشک ، يدوبان  كاله و  هاگترپ  رد  ار  وت  ات  يراپـسب  عمط  شکرـس  بکرمب  ار  دوخ 
هرهب تفای و  یهاوخ  ار  دوخ  يزور  تمـسق  وت  اریز  ورم ، نارگید  يرکون  راب  ریز  نکب و  ار  راک  نیمه  يزاسن  يزور  بلط  هطـساو 

زا رتشیب  هرهب  زا  تسا  رت  یمارگ  رتگرزب و  نارگید  تنم  یب  ناحبـس  دـنوادخ  فرط  زا  كدـنا  يزور  نامه  دیـسر  دـهاوخ  وتب  تا 
دربن یئاط  متاح  زا  تنم  دروخ  شیوخ  لبق  زا  نان  هک  ره  .تسنانم  دنوادخ  فرط  زا  همه  هچرگو  نارگید ، تسد 

يرتشوش

مهلجا ال ءاج  اذاف  ( ) کلجا  ) .زواجت نل  يا : ودعت ) نل  و   ) .ناسنالا لامال  دـح  مدـعل  کلما ) غلبت  مل  کنا  انیقی  ملعا  و  : ) لاق نا  یلا 
یف  ) .ففخ يا : ضفخف ) (. ) لیبسلا کلاس  یح  لک  و  ( ) کلبق ناـک  نم  لـیبس  یف  کـنا  و  (. ) نومدقتـسی ـال  هعاـس و  نورخاتـسی 

تات و ال  لمجا ) بلطلا و 

یلا رج  دـق  بلط  بر  هناف  بستکملا ، یف  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .حبقتـسی اـمب 
هحار و بقعی  تاف  امم  سایلا  و  هغبانلا : ناوید  یف  و  هکاله ، يا : بطع ) یلا  یندا  عمط  بر   ) مهلوق هلثم  و  لاملا ، بلس  يا : برح )
بلطلا و یف  ضفخ  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوقل هلع  مورحمب ) لـمجم  لـک  ـال  و  قوزرمب ، بلاـط  لـک  سیلف   ) اـحابذ ذوـعت  هعمطم  برل 
: لدبع نبا  لاقف  ناک  فیک  و  جاتحمب .) لمجم  لک  جانب و ال  بلاط  لک  سیل  و   ) هلوقب ینیلکلا  هیاور  هلدب  و  بستکملا ) یف  لمجا 

سیل و  رخال : ابرتغم و  لازی  نم ال  حرلا ل و  هیطملا و  وذ  قزرلا  مرحی  ابتق و  ـالحر و ال  سنعب  دـش  اـم  میقملا و  ضفاـخلا  قزری  دـق 
لاق مارلاب و  سیل  نم  هزرحیف  یمری  دـق  دـیجملا و  یمارلا  همرحی  دیـصلاک  ماسقا  قازراب و  ظوظح  نکل  هتلیح  لـضف  نم  یتفلا  قزر 
یه اهدیص و  یشغت  اعابش و  اهدیص  نود  نم  دسالا  یهانتت  دق  هاقسی و  قراب  مئاش  لک  ام  هبالط  كءاش  امع  یسا  ضفخ  يرتحبلا :

، ذئموی دیلا  قیـضب  هلودلا  فیـس  رذتعاف  هیف ، هل  هدیـصق  هدـشناف  هلودـلا  فیـس  یلع  یـصحالا  یـشانلا  لخد  مجعملا :)  ) یف عوج و 
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اهیذـغت و ابالک  مکراد  بابب  تیار  هدـشنا : هیلا و  داعف  اهموحل ، معطت  لاخـسلا و  اهل  حـبذت  ابالک  هباب  یلع  دـجوف  هدـنع  نم  جرخف 
ضعب نم  لاوما  هلودـلا  فیـس  یلا  لمح  نا  قفتا  مث  الاح  هنم  نسحا  بلکلا  نوکی  بیدا  نم  ربدا  ضرالا  یف  امف  الاخـسلا  اـهمعطت 

یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) فقو یتح  لغبلا  اذه  ءاج  و  رانید ، فالآ  هرـشع  وه  هیلع و  امب  لغب  اهنم  عاضف  لاغب ، یلع  تاهجلا 
ارقوم الغب  هدجوف  حالـسلاب  هیلا  جرخف  اصل  هنظف  هسح  عمـسف  صحالاب ، یـشانلا  باب  یلع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 
قزرلا نا  نظ  نم  و  اهیف : لوقی  هدیـصق  دشنا  هلودـلا و  فیـس  یلع  لخد  بلح و  لخد  مث  هقلطا ، لاملا و  نم  هیلع  ام  ذـخاف  لاملاب ،

: هلودـلا فیـس  هل  لاقف  مئان  وه  هقزر و  یتای  رخآ  يرـسلا و  یلع  ماـنی  ـال  نم  ینغلا  توفی  مثآ  وه  هسفن و  هتبذـک  دـقف  هلیحب  یتاـی 
؟ کلذ تفرع  فیک  هلودلا : فیسل  لیقف  هیف ، کل  اکرابم  کتزئاجب  هذخ  لاق : .معن  لاق : .لغبلا  یلع  ناک  لام  کیلا  لصو  یتایحب 

دودـحملل تبجع  و  يرتحبلا : لاق  و  الاح ،) نسحا  هنم  بلکلا  نوکی   ) هلوق دـعب  مئان ) وه  هقزر و  یتاـی  رخآ  و   ) هلوق نم  هتفرع  لاـق :
ءاطعلا هبیغرلا  عمج  بئاغرلا ) یلا  کتقاس  نا  هیند و   ) هفـص لـک ) نع  کـسفن  مرکا  و   ) ادـعاق منغی  دودـجملل  اـفلک و  ابـصان  مرحی 

نم کب  ذوعن  انا  مهللا  لاقف : .هجفانب  هتءاجف  هما  جوز  هنا  هل : لیق  هلعلا  نع  لاسف  هلق ، دـعب  ترثک  دـق  لجر  لـبا  یبارعا  يار  .ریثکلا 
کـسفن نم  لذـبت  امب  ضاتعت  نل  کـناف   ) امدـعلا هناـصقن  یلع  هیلع  رتخا  هتبغم و  تزخا  اذا  ءارثلا  لـخ  يرتحبلا : لاـق  .قزرلا  ضعب 

هجهمل زعا  ائیـش  يرا  لذت و ال  ایندلا  عماطم  اهـساندا و  نم  سفنلا  يذه  ترهط  ینتیلف  سوفنلا  سند  يوهلا  نا  رعاشلا : لاق  اضوع )
يذ لئانل  ایبا  ایرثلا  یف  هتمه  هماه  يرثلا و  یف  هلجر  الجر  نکف  ایرو  اعبش  هعانقلا  کتفک  مائللا  فکا  کتامظا  اذا  اضیا : اهـسای  نم 
ءام هقارا  نود  هایحلا  ءام  هقارا  ناف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ایبا هیدی  یف  امب  هارت  هورث 

ضعب یف  هیلهاجلا  یف  یـسبعلا  درولا  نب  هورع  باصا  هبیتق :) نبا  ءارعـش   ) یف ارح ) هللا  کلعج  دـق  كریغ و  دـبع  نکت  و ال   ) ایحملا
: لاق .كدنع  هیبس  نوکت  نا  هرکن  اناف  انتبحاصب  انداف  اولاق : اهموق و  هیقل  اهب و  جح  اهدـلواف و  هسفنل  اهذـختاف  هنانک  نم  هارما  هتاراغ 

ناک .اهب و  تجرخ  ینتراتخا  نا  و  مهیف ، تماقا  اهلها  تراتخا  ناف  ءادفلا ، دـعب  اهوریخت  نا  یلع  لاق : یه ؟ ام  و  اولاق : .هطیرـش  یلع 
ارتس تقلا  هارما  ملعا  ینا ال  اما  هل : تلاق  مث  اهموق ، تراتخا  اهوریخ  املف  اهب ، هودافو  کـلذ  یلا  هوباـجاف  هیلع ، راـتخت  ـال  اـهنا  يری 

هایحلا نم  یلا  بحا  توملا  الا و  یـضمی  موی  نم  ام  کعم و  تمقا  دـقل  و  هقیقحل ، یمحا  اشحف و  لقا  انیع و  لفغا  کنم  ریخ  یلع 
هجو یف  ترظن  ـال  هللا  و  اذـک ) هورع  هما  تلعف  و  اذـک ، هورع  هما  تلاـق  : ) لوـقت کـموق  نـم  هارملا  عمـسا  تـنک  ینا  کـلذ  و  هـیف ،

: لاقف نالف ) هدبع   ) هناونع اباتک  يدهملا  یلا  لجر  بتک  یلوصلا :) باتک  بدا   ) یف .كدلو و  یلا  نسحا  ادـشار و  عجراف  هینافطغ ،
اهبتک هعقر  نیسحلا  نب  رهاط  يار  .یبغ و  وا  ربکتم  الا  هلبقی  سیل  بذاک و  قلم  هناف  باتک  یف  هدوبع  یلا  هسفن  بسن  ادحا  نملعا  ال 

کلعج هناف  ادـحا ، کلملا  یف  نکرـشت  الف  تنا  کلذـک  هللادـبع و  کتیمـس  ینب ! ای  لاقف : هدـبع )  ) اهیلع نوماـملا  یلا  هللادـبع  هنبا 
تنک یناب  هباجاف  هفطعتسی ، ناطلسلا  هیلا  بتکف  هنم  شحوتـساف  ناطلـسل ، اریزو  ءافرعلا  دحا  ناک  .هاوس و  کل  یلوم  ارح ال  هماعناب 

نماـثلا و لـصفلا   ) هیدوـبعلا یلا  دـعب  دوـعا  ـالف  هرطفلا ، لـصا  یلا  هشاـحیتسا  ینعجر  ناطلــسلا و  ناـسحا  یندـبعف  یتـلبج  یف  ارح 
سمـشلا نیع  سبح  و  لابحلاب ، سما  درل  مهـضعبل : .اهنم و  هللا  ینذقنا  امل  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

دراخب رگ  هیـسرافلاب : لیق  .لاونلا و  هنم  یجترا  یلثم  باب  یلع  افقاو  لاوسلا ، لذ  نم  یلع  نوها  لابرغلاب ، رحبلا  ءام  لقن  و  لاـقعلاب ،
رمف ءاملا ، اهب  یجی ء  یتلا  فالعالا  نم  تاتقی  رهن  یلع  امیقم  فراع  ناـک  نم و  تشپ  تنا  راـب  زا  دوش  مخ  نم  تشگنا  نم  تشپ 
امداخ ادـبع و  ترـص  امل  یلثم  اعناق  تنک  ول  هل : لاقف  .اذـه  لثم  کتوق  ناک  امل  نیطالـسلا  مدـخت  یلثم  تنک  ول  لاـقف : يدـنج  هب 

مثیم نبا  هخسن  یف  نکل  و  دیدحلا ) یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  رـسعب ) الا  لانی  رـسی ال  و  رـشب ، الا  لانی  ریخ ال  ریخ  ام  و   ) .سانلل
، كولملا ناضح  هرارز  تیب  لها  ناک  يرکـسعلا :) لاثما   ) یفف ناک ، فیک  و  رـسعب .) الا  لانی  رـشب و ال  الا  دجوی  ریخ ال  ریخ  ام  (و 
همینغ و بیـصن  وا  الام  بسکنل  بئاکرلا  بیذعلا  ءانثاب  لحت  نکت  مل  بیذعلا و  ءانثاب  انللح  لاقف : هرارز  نب  بجاح  کلذـب  رختفاف 
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انیار ام  اولاق : سانلا و  هباعف  براوش  یحل و  مهنم  تدب  نا  یلا  قرحم  نبا  نزملا و  ءام  نبا  انـضح  بئاغرلا  وندـت  سفنلا  ءالتبا  دـنع 
ام رح  دبعلا  اولاق : و  اهیدثب ، لکات  هرحلا و ال  عوجت  لیق : .عفرت و  عضت و ال  همدـخلا  همداخ و  رئظلا  نا  کلذ  و  بئاعملاب ، رختفی  نم 
یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هلضف یف  مهکرشی  ابلک  هقفر  لکل  نا  ارفس : دارا  نمل  همرلا  يذ  وخا  لاق  .عمط و  ام  دبع  رحلا  و  عنق ،

( کب فجوت  نا  كایا  و   ) .لعفاف هقفرلا  بلک  نوکت  ـالا  تردـق  ناـف  مهنود ، رهیو  دازلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک 
یف لهانم ) كدروتف  عمطلا   ) .باود يا : ایاطم ) (. ) باکر ـال  لـیخ و  نم  هیلع  متفجوا  اـمف  : ) یلاـعت لاـق  عیرـسلا ، ریـسلا  فاـجیالا :
.ءام اهیف  نال  لهانم ، رافـسلا ، قیرط  یلع  هزافملا  یف  یتلا  لزانملا  یمـست  و  یعرملا ، یف  لـبالا  هدرت  ءاـم  نیع  لـهنملا : حاحـصلا ) )
اهقح رعی و  نیش  اهنا  عماطملا  تائیند  ضفرا  و  اضیا : عماطملا  لاجرلا  قانعا  عطقت  امنا  عیرت و  نا  یلیلب  تعمط  رعاشلا : لاق  هکلهلا ) )

دمحا نب  لیعامسا  رسا  ( 287  ) هنـس عیاقو  یف  يربطلا )  ) یف باقرلل و  هلذملا  عمطلا  یف  اهیف و  تعمطف  هلیخم  تیار  اضیا : اضفرت  نا 
وه هیلا و  هجو  کلذ و  هالوف  رهنلا ، ءارو  ام  هیلوی  نا  ناطلـسلا  لاس  ارمع  نا  امهربخ  نم  ناـک  و  رافـصلا ، ثیللا  نبا  ورمع  یناـماسلا 

امنا هضیرع و  ایند  تیل  دـق و  کنا  لیعامـسا ، هیلا  بتکف  لیعامـسا ، هبراحمل  جرخف  رهنلاءاروام ، یلع  ءاوللا  علخلاب و  روباسینب  میقم 
هروبع هدش  خلب و  رهن  رما  هل  رکذف  هتباجا ، یباف  رغثلا ، اذهب  امیقم  ینکرتا  كدـی و  یف  امب  عنقاف  رغث  یف  انا  رهنلاءاروام و  كدـی  یف 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هفارـصنا نم  لیعامـسا  سیا  اـملف  .تلعفل  هربعا  لاومـالا و  ردـبب  هرکـسا  نا  ءاـشا  ول  لاـقف :

ذخا خلب و  لزنف  ورمع  ءاج  و  یبرغلا ، بناجلا  یلا  رهنلا  ربع  نیقاهدلا و  ءانتلا و  هعم و  نم  عمج  هنع  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا 
یتح لاتق  ریثک  امهنیب  نکی  ملف  کلذ ، هیلع  لیعمـسا  یباف  رکذ  امیف  هزجاـحملا  بلط  رـصاحملاک و  راـصف  یحاونلا ، لیعامـسا  هیلع 
رفن یف  یـضم  و  حـضاولا ، قیرطلا  یف  اوضما  هعم  نم  هماعل  لاقف  برقا ، اهنا  هل  لـیق  هقیرط  یف  همجاـب  رم  اـبراه و  یلوف  ورمع  مزهنا 

لیعامسا باحصا  ءاج  و  هیلع ، اوولی  مل  هعم و  نم  یـضم  و  هلیح ، هسفن  یف  هل  نکی  مل  تعقوف و  هتباد  تلحوف  همجالا ، لخدف  ریـسی 
یلع جرخ  هکلم  ع )  ) نامیلـس بلـس  امل  صـصقلا :)  ) یف لعفاف ) همعن  وذ  هللا  نیب  کنیب و  نوکی  الا  تعطتـسا  ناـف   ) .اریـسا هوذـخاف 
تنب هل  تلاقف  هتنب ، هجوز  هلـضف و  هتالـص و  نم  يار  امل  امیظع  الزنم  هنم  لزن  هیلا و  نسحا  هفاـضاف و  اـمیظع  ـالجر  فاـضف  ههجو 

نامیلـس جرخف  .یبا  هنووم  یف  کنا  الا  اههرکا  هلـصخ  کیف  ملعا  ال  کلاصخ ! لمکا  کحیر و  بیطا  ام  یما  تنا و  یباب  لـجرلا :
مهصاصم ناطلسلا و  باحصا  هیلع  ظحاجلا : لاق  .همتاخ و  اهنطب  یف  دجو  یتلا  هکمسلا  هاطعاف  همث  ادایص  ناعاف  لحاسلا ، یتا  یتح 

عدوا مهنا  نوملعی  همعطلا و  بیط  نیدـلا و  همالـسب  مهل  نوکحی  مهلاح و  نونمتی  راـجتلا و  هلیـضفب  نوفرتعی  مهنم  رئاـصبلا  وذ و  و 
مهیلا عزنی  تاـجاحلا و  لـها  مهیلا  بغری  مهترـسا  یلع  كولملاـک  مهتینفا  یف  مهنـال  ابرـس ، مهنمآ  اـشیع و  مهاـنها  اندـب و  ساـنلا 
هبراق هسفنب و  ناطلسلا  سبال  نم  اذکه  سیل  و  مهتالماعمل ، عرضلا  مهدبعتسی  مهبساکم و ال  یف  هلذلا  مهقحلت  ال  تاعایبلا ، وسمتلم 

یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اهسبل دق  هءولمم ، لوخ  مهل  مه  نمم  مهبولق  قلملا و  مهراعش  هلذلا و  مهـسابل  کئلوا  ناف  هتمدخب ،
نم افوخ  صیغنت  ریدکت و  یف  اذه  عم  مه  و  حایتجالا ، بقرت  اهبحـص  لذلا و  اهفلا  بعرلا و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 
مهب کـیهانف  لـحت - اـم  اریثـک  و  مهب - تلح  یه  ناـف  نحملا ، لولح  ضارتـعا  هلودـلا و  ریغت  بحاـصلا و  لـیکنت  سیئرلا و  هوطس 

هنع و ءافولا  لان  دق  نم  هلیـصحت و  هیاغ  هرایتخا و  هرمث  اذه  نم  نیب  زیمی  فیکف ال  ءایلوالا ، نع  الـضف  ءادـعالا  مهل  قری  نیموحرم 
لقث همزل  عمطلا و  هدبعتـسا  فورعملا و  هقرتسا  نم  و  دـحال ، هنم  ریغ  نم  تاذـللا  ءاـضق  رثـالا و  هرثک  عم  قئاوبلا  نم  ملـس  هعدـلا و 

نوماملا لاق  دادغب :) خیرات   ) یف کمهس ) ذخآ  کمسق و  كردم  کناف   ) .رکشلا لمحتب  نهرتسا  نانتمالا و  هقنع  قوط  و  هعینصلا ،
ایندلا تلو  فلد  وبا  یلو  اذاف  هرـضتحم  هیداب و  دنع  فلد  وبا  ایندلا  امنا  رعاشلا : هیف  لوقی  يذـلا  تنا  فلد : یبال  بطقم  وه  اموی و 
ینعد لوـقی : ثیح  یل  تخا  نبا  هنم  قدـصاا  فرع ، بلاـط  بتعم و  قـلم  رورغ و  لوـق  روز و  هداهـش  فـلدوبا : هل  لاـقف  هرثا  یلع 
مظعا هناحبس  هللا  نم  ریسیلا  نا  و   ) .هبضغ نکس  نوماملا و  کحـضف  مساق  سانلا  ایندلا و ال  جرکلا  الف  ینغلا  سمتلا  ضرالا  بوجا 
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هقلخ و نم  ریثکلا  نم  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  مظعا ) مرکا و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  مرکا ) و 
، هلفـسلا نم  مهنود  نم  كولملا و  نم  بلطی  اـمیف  یلعـالا - لـثملا  و هللا  ترظن -  وـل  و  ( ) فـحتلا  ) هیاور یف  داز  هنم ) لـک  ناـک  نا 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف کیلع  نا  و  اراختفا ، كولملا  نم  بیـصت  اـم  ریـسی  یف  کـل  نا  تفرعل 
یندلا و عمطلا  نم  ریخ  لاملم  یلع  اهب  لیلدلا  یـسمی  هلـضم  دالب  یف  جعاونلا  ریـس  اراع .) هاندلا  نم  بیـصت  ام  ریثک  ایندلا ) نیدلا و 

لاتخم عفرتم  نع  کینغی  هناف  کیلملا  کتجاحل  دصقاف  لاضفم  قلط و ال  ءانفب ال  سلجم 

هینغم

اثلاث ایناث و  انوک  ینمتل  هلماکب  نوکلا  کلم  ول  و  هعئاجلا ، هلامآ  ناسنالا و  مهنل  دح  هنال ال  خـلا ..) کلما  غلبت  نل  کنا  انیقی  ملعا  (و 
لاق اـمک  كاـیند ، کـترخآ و  نیب  بجاولا  نزاوتلا  ظـفحت  نا  یلع  هیلا  عساو  قزرلا  بلطا  بلطلا ..) یف  ضفخف   ) هیاـهن ـال  اـم  یلا 

(. برح یلا  رج  دـق  بلط  بر   ) .فهکلا  46 اباوث - کبر  دـنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  نوبلا  لاملا و  هناحبس :
رسخت ثیح  تردا  ام  سکعب  هیجتنلا  یتات  ..راخدالا و  دیزملل و  ابلط  حدکتف  کیدی ، نیب  وهو  ، قزرلا نم  کیفکی  امب  یضرت  دق ال 

نطب یف  هنا  ..ءامـسلا  نم  ءاذغلا  لزنی  ال  قوزرمب .) بلاط  لک  سیلف   ) .الوذـخم امومذـم  دـعقت  و  ءاذـغ ، ماعط و  نم  کلمت  تنک  ام 
عنمی بهی و  هتـضبق ، یف  هیف  امب  نوکلا  نال  قیفوتلا ، هلاسن  و  هللا ، یلع  لـکوتن  نا  یلع  قرعلا  دـهجلاب و  اهقـشن  نا  اـنیلع  و  ضرـالا ،
نوکی دـق  ینعملا  و  لدـتعملا ، لمجملاب  دارملا  مورحمب .) لمجم  لک  و ال   ) همکحل الا  ءاـشی  ـال  و  ءاـش ، نا  قرعلا  دـکلا و  عم  یتح 

یش ء لک  ءارو  ناب  ملعن  نا  وه  رسلا  و  یعـسلا ، دکلاب و  طارفالاب  رقفلا  نوکی  دق  و  طیرفت ، طارفا و  الب  یعـسلا  یف  لادتعالاب  ینغلا 
مرکا و   ) .رخالل ممتم  ءزج  امهنم  الک  نا  و  هریغ ، نود  رثوملا  وه  لکوتلا  و ال  ماتلا ، ببسلاب  سیل  هدحو  یعـسلا  نا  و  اریبدتو ، ءاضق 
رـسخ نم  و  نمثب ، عابتال  همارکلا  ناف  ناوهلا  فقاوم  هلجا  نم  فقت  و  لیبس ، لک  نم  لاـملا  بلطت  ـال  اـضوع ) هلوق - یلا  کـسفن -
نکت و ال   ) هنایخلا رهعلا و  قیرطب  لصح  ول  یتح و  لاملا  یف  الا  همارکلا  نوری  ساـنلا ال  نم  اریثک  نکل  ..هسفن و  رـسخ  دـقف  هتمارک 

تاذ نم  عبنی  دـحاو ، یـش ء  هیرحلا  همارکلا و  نـال  کـسفن  مرکا  هلوقل : ناـیب  ریـسفت و  اذـه  ارح .) هللا  کـلعج  دـق  و  كریغ ، دـبع 
نا یلا  هراشالا  رجت  .هتمارک و  هتیرح و  لجا  نم  تیمتسی  نا  ءرملا  یلع  ..نیمیلا و  دکب  بسک  وا  قولخم ، نم  هبهب  وه  ام  و  ناسنالا ،

يذلا عمتجملا  هب و  هطیحملا  فورظلا  یلا  رظنی  نا  نود  دیری  ام  یهتـشی و  ام  ناسنالا  لمعی  نا  اهانعم  سیل  مامالا  اهانع  یتلا  هیرحلا 
یف هتیرح  سرامی  نا  درف  لک  یلع  و  عیمجلا ، حـلاصل  هدـحاو  ادـی  نولمعی  نوشیعی و  نیعمتجم  سانلا  هیرح  دارا  اـمنا  و  هیف ، شیعی 

(. رشب الا  لانی  ریخ ال  ریخ  ام  و   ) .هلداعلا هعدارلا  هوقلل  هیلع  لیبسلا  لعج  و  هتدارا ، لمب ء  هتیرحب  ناهتـسا  دقف  هادعت  ناف  قاطنلا ، اذه 
انزلا نال  رهاعل  رهم  الثم ال  مارح - هیلع  هبترتملا  راثالاف  هلعف  مرحی  یـش ء  لـک  ینعملا  و  يوتحم ، راـکنا  و  اـظفل ، ماهفتـسا  اـنه  اـم ) )

نوناقلا نمض  الا  هطساولا  رربت  هیاغلا ال  نا  هملکب ، .مارح و  هوشرلا  نال  شترمل  مکح  و ال  مارح ، ریوزتلا  نال  روزمل  هباین  و ال  مارح ،
هقرسلاک و احبق  ارـسع و  هنم  دشا  امب  رـسعلا  اذه  لازی  نکل  و  رـسع ، رقفلا  و  رـسی ، ینغلا  الثم - رـسعب -) الا  لانی  رـسی ال  و   ) ماظنلا و 

ضعب یف  .نارـسخلا و  لابولا و  هتبقاع  و  مهن ، هرـش و  هنا  خـلا ..) عمطلا  ایاطم  کب  فجوت  نا  كایا  و   ) .هناـهملا هلذـملا و  هناـیخلا و 
کیخا عم  نواعتت  نا  ریخلا  نم  خلا ..) نوکی  نا ال  تعطتسا  نا  و   ) منهج ران  یف  الا  هبراش  وحصی  ناطیـشلا ال  رمخ  عمطلا  تایاورلا :

نا لضفلاف  هیلا  ریقفلا  تنا  و  کنع ، ینغلا  وه  نوکی  نا  اما  هاواسملا ، لدـعلا و  ساسا  یلع  امکنیب  هلدابتملا  هحلـصملا  یلع  ناـسنالا 
و ال هناسحا ، هلضف و  الا  لبقی  و ال  هقلاخ ، نم  الا  نوعلا  بطی  قحلا ال  نموملا  ناف  هللا ، یلع  الکوتم  كدهج  یعست  و  هناش ، هکرتت و 

نذا و  کلثم ، قولخم  هطـساو  ناصقن و  الب  کقلاخ ، نم  کمهـس ) ذخآ  و  کمـسق ، كردم  کناف   ) .سانلا يدیا  یف  ام  یلا  رظنی 
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ریغ نم  هملا  لمحتت  نا  یلع  هرارملا  عرجتت  ربصت و  نا  لضفا  کل و  ریخ  لب  ..قزرلا  لـجال  كریغ  نم  ناوهلا  بقتنا  هفاخـسلا  نمف 
و هتاکرب ، هتاریخب و  ریثک  میظع و  هلیلق  نا  هللا  لجا و  هقلخ .) نم  ریثکلا  نم  مرکا  مظعا و  هناحبـس  هللا  نم  ریـسیلا  نا  و   ) داـبعلا قزار 

اهقیطی تاصغنم ال  دبعلا  هطاسول  نکل  و  هللا ، نم  هیف هللا و  امب  نوکلا  ناک  نا  و  یلاعت ، هریـسی  یلا  سایقلاب  ریقح  ریغـص و  هریغ  ریثک 
يراقلا ء عطقی  قحلا  هتباصا  هتوق و  نم  داکی  يذـلا  مالکلا  اذـه  نم  سفنلا  یف  لـعفا  سیل  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاـق  .میرک و  یبا 

.ایندلا نع  هروفل  نموملا 

: رجها .قزرلا و  یف  قیـضلا  وا  نامرحلا  انه  هفرحلاب  دارملا  .طابرلا و  ءاـکولا : .تاـفو و  بهذ  طرف : .ککرادـت و  کـیفالت : و  هغللا :
اـضیا و  هدشلا ، فنعلا و  انه - امک  اهمـضب  و  میرکلا ، فیرظلا  یتفلا  اهرـسکب  و  بقثلا ، ءاخلا - حتفب  قرخلا - هغللا : .نایذهلاب  ملکت 
لعفل لوـعفم  كاـیا  و  رمـالا ، باوـجب  موزجم  نـکت  بارعـالا : .حـصنی  نا  هـنم  بوـلطملا  حـتفلاب  حصنتـسملا  .قـمحلا و  لـهجلا و 

، كرذحا لصالا  و  فوذحم ،

هدبع

قحلا عنمیف  صرحی  الیمج ال  ایعس  یعـس  يا  هبـسک  یف  لمجا  قفر و  يا  دیدشتلاب  ضفخ  نم  رما  ضفخ  بلطلا : یف  ضفخف  کلبق 
لاملا بئاغر  نا  اضوع : کسفن  نم  لذبت  لاملا …  بلس  کیرحتلاب  برحلا  برح : یلا  رج  دق  قحب …  سیل  ام  لوانتیف  عمطی  و ال 

اثبع لاملا  عمج  ناکف  لاملا  نم  دوصقملا  وه  ام  عیض  دقف  لاملا  لیصحتل  هسفن  لذاب  لذب  ولف  لاذتبالا  نع  سفنلا  نوصل  بلطت  امنا 
ناک ناف  رشلاب  الا  ناسنالا  هلانی  امم ال  وه  اریخ و  سانلا  هامس  یش ء  یف  ریخ  يا  دیری  رـشب : الا  لانی  ریخ ال  عیـض …  امل  ضوع  و ال 

یعسی وهف  لاعفلا  لیذرل  هرطضی  ام  وه  ناسنالا  هاشخی  يذلا  رسعلا  نا  رسعب : الا  لانی  رسی ال  و  اریخ …  وه  نوکی  فیکف  ارش  هقیرط 
یف هدئافلا  امف  هنم  برهی  امیف  رمالا  لوا  عقو  دقف  هعـسلا  يا  رـسیلا  بسکل  هلیـسو  لئاذرلا  لعج  ناف  هیف  عوقولا  یماحتیل  هدـهج  لک 

برشلل اهوحن  لبالا و  هدرت  ام  لهانملا  عرست و  فجوت  عمطلا : ایاطم  کب  هصیقنلا …  نم  هیمحی  وه ال  هرسی و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یناـسک هار  رد  وت  و  تسر ، یناوتن  شیوخ  گرم  زا  زگره  و  دیـسر ، یهاوخن  دوـخ  يوزرآ  هب  زگره  هک  نک  رواـب  نادـب و  نیقی  و 
، ریگ ناسآ  نک و  ارادم  یئاراد ) لام و   ) شالت رد  تسین ) يا  هراچ  گرم  زا  هک  تروص  نیا  اب   ) سپ دندوب ، وت  زا  شیپ  هک  یتسه 
هک تسا  شالت  اسب  اریز  تسا ) یهابت  كاله و  نآ  هجیتن  هک  شابن  صیرح   ) اـمن وکین  شـشوک  یعـس و  دوشیم  بسک  هچنآ  رد  و 
ره زا  ار  تسفن  راد  یمارگ  و  هدـیدرگ ، دـیمون  ور  هناـیم  ره  و  هدـنبایرد ، يا  هدـننک  شـالت  ره  تسین  و  ددرگ ، لاـم  یتسین  بجوم 

یهاوخن ضوع  ینک  یم  فرـص  شیوخ  سفن  زا  هچنآ  ربارب  زگره  اریز  دناسر ، رامـش  هب  ياهتمعن  هب  ار  وت  دنچ  ره  یتسپ  ینوبز و 
یئوکین دراد  یبوخ  هچ  و  هدـینادرگ ، دازآ  ار  وت  ادـخ  هک  رواین ) دورف  رـس  یـسک  هاج  لام و  عمط  هب   ) شابم يرگید  هدـنب  و  تفای ،

هب رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  هک  یـشیاشگ  دراد  يدوـس  هچ  و  يرگید ) دزن  وربآ  نتخیر   ) يدـب هـب  رگم  دـسرن  هـک  یهاـج ) لاـم و  )
ایند و هب  زآ  عمط و  رثا  رب   ) دـنربب یهاـبت  ياهروخـشبآ  اـب  يدـنت  هب  ار  وت  زآ  عمط و  ياـهرتش  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب  و  يراوشد !؟

دـشابن يا  هدنـشخب  ادـخ  وت و  نیب  هک  يراد  یئاناوت  رگا  و  دـش ) یهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  هک  وشم  مارح  بکترم  نآ  يالاک 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2693 

http://www.ghaemiyeh.com


كدـنا و  يرب ! یم  ار  تا  هرهب  و  یبای ، یم  ار  شیوخ  تمـسق  ایند ) نوخ  زا   ) وت اریز  زیرم ) يرگید  شیپ  دوخ  يوربآ   ) هاوخ نانچ 
.تسا وا  زا  همه  دنچ  ره  دسرب  وا  قلخ  زا  هک  يرایسب  زا  تسا  رتدنمجرا  رترب و  ناحبس  دنوادخ  بناج  زا 

ینامز

ار ام  اهوزرآ  هک  میشاب  بقارم  دیاب  نیاربانب  دسر  یمن  دوخ  ياهوزرآ  هب  هاگچیه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مود  بلطم 
امـش اب  ام  ایند  رد  رگم  دنیوگ  یم  اه  یتشهب  هب  ناقفانم  : ) دـیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  زیزع  يادـخ  .دزادـنین  فارحنا  مارح و  هب 

رد دیدنکفا و  تکالف  هب  ار  دوخ  امـش  یلو  دیدوب  ام  اب  امـش  ارچ ، دنهد  یم  باوج  اه  یتشهب  میتسه ) باذـع  رد  الاح  ارچ   ) میدوبن
ادخ روتـسد  ماجنارـس  درک و  رورغم  ار  امـش  اهوزرآ  دیدرک و  ادـیپ  دـیدرت  دوخ  نامیا  رد  دـیدوب ، ناناملـسم  يارب  تبیـصم  راظتنا 

هتکن نیا  هب  دهد و  یم  زیهرپ  صرح  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنک ) یمن  باذع  ار  امـش  ادخ  هک  دز  لوگ  ار  امـش  ناطیـش  دش و  رداص 
.دهدب تسد  زا  ار  دوخ  هتـساوخ  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  ندرک  تیلاعف  ندز ، اپ  تسد و  دراوم  زا  یلیخ  دـهد : یم  هجوت  بلاج 
یمـسج رظن  زا  مه  ینامیا و  یحور ، رظن  زرا  دنراد  يا  هدوسآ  یگدـنز  دـننز  یمن  صرح  هکنانآ  زا  یلیخ  مینیب  یم  رگید  يوس  زا 

يارب ار  اه  هتکن  نیا  همه  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هتفرگ  رارق  نانآ  رایتخا  رد  هدوب  حالـص  هچنآ  اـیند  تورث  رظن  زا  مه  دـنا و  ملاـس 
نیمز رد  ار  دیتسین  ناتـسد ) ریز   ) نانآ هدنهد  قزر  ار  امـش  هک  یناسک  امـش و  شیاسآ  هلیـسو  هتـشاد : نایب  نآرق  هیآ  کی  حیـضوت 

ادـخ یتقو  یتسار  .میهد  یم  رارق  رـشب  رایتخا  رد  نیعم  رادـقم  هب  ام  تسام و  دزن  رد  تادوجوم  مامت  رابنا  هنیزخ و  .میتخاس  هداـمآ 
يدوس هچ  ام  ندز  صرح  ندرک و  اپ  تسد و  دـهد ، رارق  رـشب  رایتخا  رد  نیعم  رادـقم  هب  اـهتمعن  زا  دـشاب و  ناـهج  ماـمت  راد  راـبنا 

نانآ يارب  رمع  يدایز  دیامرف : یم  دعب  تسا و  هدرک  یفرعم  یگدـنز  هب  دـنمقالع  ار  نانآ  هدرک و  تمذـم  نایدوهی  زا  ادـخ  دراد !؟
یم تسار  رگا  مدرم ، هن  تسامـش  صوصخم  تشهب  رگا  وگب : نایدوهی  هب  تسا : هاگآ  نانآ  ياـهراک  زا  ادـخ  اریز  درادـن ، يدوس 

عـضو زا  ادـخ  دـنا و  هدرک  یئاـهراک  هـچ  دـنناد  یم  اریز  دـنهاوخ ، یمن  گرم  ادـخ  زا  هاـگچیه  .دـیهاوخب  گرم  ادـخ  زا  دـیئوگ 
رد دنک ، رمع  لاس  رازه  هک  دراد  یم  تسود  ناکرشم  زا  یضعب  .دننز  یم  صرح  یگدنز  يارب  هک  ینیب  یم  .تسا  هاگآ  نارگمتس 

کی زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هاگآ  دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  درادیمن و  زاب  باذع  زا  ار  یسک  ندرک  رمع  دایز  هکیتروص 
ندروآ تسدب  يارب  هکنیا  نآ  دسر و  یم  دریگب  دهاوخ  یم  هک  يا  هجیتن  هب  ادخ  فرط  زا  اهتمعن  میـسقت  صرح و  هب  عجار  همدقم 

، اه عضاوت  اهـشنرک ، نیا  هک  داد  تسد  زا  ار  مارتحا  يدازآ و  سفن ، تزع  درک و  جـک  ندرگ  نآ  نیا و  شیپ  دـیابن  هاگچیه  قزر ،
یم ندب  جرخ  دور و  یم  نیئاپ  ولگ  زا  هچنآ  دشاب ، دایز  ناسنا  تورث  هک  ضرف  رب  .درادن  قزر  ندش  دایز  مک و  رد  یشقن  اه  قلمت 
ولگ زا  رتـمک  شوخ  بآ  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  رتـشیب  یتمالـس  دـشاب ، رتداـیز  تورث  هچ  ره  اـبلاغ  هک  تسا  قزر  دوش 

.دور یم  نیئاپ 

يزاریش دمحم  دیس 

.هزواجت نل  يا  کلجا ) اودـعت  نل  و   ) ایندـلا روما  نم  هلمات  ام  يا : کـلما ) غلبت  نل  کـنا   ) عقاولل اـقباطم  يا  اـنیقی )  ) اـملع ملعا ) (و 
هناف  ) صرحلا مدع  هیف  لامجالا  و  باستکالا ، یف  يا  بستکملا ) یف  لمجا  و   ) ایندلا بلط  نم  لقا  قفوم و  يا  بلطلا ) یف  صفخف  )

قزری قوزرمب ) بلاط  لک  سیلف   ) هرخالا تاوفل  ایندلا  بلط  موزل  نع  هیانک  ءاقشلا ، لاملا و  بلس  يا  برح ) یلا  رج  دق  بلط  بر 
نع يا  هئیند ) لک  نع  کسفن  مرکا  و   ) هبلطی امع  مرحی  يا  مورحمب )  ) همیف طسوتم  بلطلا  یف  لمجم ) لک  و ال   ) ءاـشی اـمک  همعنلا 
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کناف  ) ایندلا روما  نم  هیهتشت  هبغرت و  ام  يا  بئاغرلا ) یلا   ) کتلـصوا هئیندلا و  کلت  کتقاس ) نا  و   ) هسیـسخلا لاعفالا  تافـصلا و 
اهناها اذا  اهنم  ضرع  یلع  ناسنالا  لصحی  نا  نکمتی  الف  ءایـشالا ، نعا  ءایـشالا  سفن  اذا  اضرع ) کسفن  نم  لذـبت  اـمب  ضاـتعت  نل 

لانی ریخ ال  ریخ  ام  و   ) كرما مامز  کلمت  ارح ) هللا  کلعج  دـق  و   ) ءایمع هعاطا  هعیطت  كریغ ) دـبع  نکت  و ال   ) هبغر وا  بلط  لجال 
لانی سیل ال   ) ربخ ام  و )  ) هنم ندت  الف  اریخ ، یشلا ء  کلذ  سیل  رشلا ، ببسب  الا  هیلا  ناسنالا  لصی  يذل ال  نسحلا  یـشلا  نا  رـشب  الا 

فجوت نا  كایا  و   ) رسعلا نیب  هنیب و  قرف  نکی  مل  رسع ، هقیرط  یف  رسیلا  ناک  اذاف  هرسعل  ریسعلا  یشلا  نم  رفی  ناسنالا  ذا  رـسعب ) الا 
( هکلهلا لهانم  كدروتف   ) هیف عمط  ام  یلا  لصیل  ناسنالا  اهبکری  هیطم  هل  عمطلا  ناک  هیطم ، عمج  عمطلا ) ایاطم   ) کب عرست  يا  کب )
نا ال تعطتـسا  نا  و   ) هکاله ناسنالا و  لال  ذا  ببـسی  امئاد  عمطلا  نال  کلذ  هنم و  ءاملا  یلا  ناسنالا  دری  يذلا  لحملا  لهنم ، عمج 

یف هسفن  ناسنالا  لذـی  نال  هجو  ذا ال  لعفاف )  ) هوحن وا  باستکالاب  کسفن  نم  کتمعن  نوکت  ناب  همعن ) وذ  هللا  نیب  کـنیب و  نوکی 
يا کمهـس ) ذـخا  و   ) کل هللا  مسق  يذـلا  يا  کمـسق ) كردـم   ) ما ال هطـساو  هللا  نیب  کنیب و  ناک  ءاوس  کناف )  ) هقزر هلیـصحت 

لیـصحتل دحا  باب  یلا  ناسنالا  بهذی  الف  هقلخ ) نم  ریثکلا  نم  مرکا  مظعا و  هناحبـس  هللا  نم  ریـسیلا  نا  و   ) کل ردـقملا  کبیـصن 
.طقف هللا  وه  قازرالا  ردصم  نا  یلاعت ، هنم ) لک  ناکنا  و   ) دحا هطساو  الب  هیتای  يذلا  هقزر  نم  رثکا 

يوسوم

: کلجا .زواجتت  ودعت  هزواج ، یشلا ء  يدعت  ودعت : .بولطملا  یشلا ء  یلا  لوصولا  غالبلا  هیلا و  لصو  يا  یـشلا ء  غلب  لصو و  غلب :
طرفت و لدـتعا و ال  يا  بلطلا  یف  لمجا  لاقی : لمجا : .اهنم  حـضو  ام  وا  قیرطلا  لیبسلا  لیبس : .تقولا  هیاغ  توملا و  تقو  لـجالا 

مورحملا مورحم : .طرفم  ریغ  لدــتعم  لـمجم : .برح  یلا  داـق  برح  یلا  رج : .فـطلت  مـالکلا  یف  نـسحا و  يا  لـمعلا  یف  لــمجا 
.ریثـکلا ءاـطعلا  هیف : بوغرملا  رمـالا  بئاـغرلا : .فلخ  نم  ریـسلا  یلع  اـهثح  يا  هیـشاملا  قاـس  لاـقی : کـتقاس : .ریخلا  نع  عوـنمملا 

الدـب و اضوع : .مرکلا  ءاطعلا و  لذـبلا  و  دوجت ، یطعت  لذـبت : .لدـبلا  فخلا و  یلع  لصحت  نل  ذـخات و  نل  يا  ضاتعت  نل  ضاـتعت :
.کغلبت کنیدت و  كرضحت و  كدروت  دروملا و  هرضحا  دروتـسا ، هردوت و  كدروت : .بکرت  یتلا  هبادلا  هیطم  عمج  ایاطملا : .افلخ 

یلا هتبقاع  ام  لک  هکلهتلا : طقـسی و  يوهی و  يذلا  یـشلا ء  هکله  هدحاولا  کلهلا  هکلهلا : .دراوم  لهانم  دروملا  لهنم : عمج  لهانم :
تناک نم  نا  ینب  ای  ملعا  و   ) .کبیـصن کمـسق  موسقملا : یـشلا ء  نم  ءزجلا  مسقلا : کمـسق : .كالهلا  عضوم  هکلهملا  كالهلا و 

نل و  کلما ، غلبت  نل  کنا  انیقی  ملعا  .اعداو و  امیقم  ناک  نا  هفاسملا و  عطقی  و  اـفقاو ، ناـک  نا  هب و  راـس  هناـف  راـهنلا  لـیللا و  هتیطم 
تناک نئل  .هدارم و  یلا  اهب  عطقیل  ناسنالا  اهبکری  یتلا  هیطملاب  راهنلا  لیللا و  هبـش  کلبق ) ناک  نم  لیبس  یف  کنا  و  کـلجا ، ودـعت 

ناسنالاب ناریسی  راهنلا  لیللا و  ناف  بعتلا  للملاب و  اهعم  رعـشی  هلیوط و  هدم  هلحرلا  تقرغتـسا  اذا  هینـضت  بکارلا و  بعتت  دق  هیطملا 
ریکفتلا هب و  ساـسحالا  لـطب  یـشلا ء  ررکت  یتـم  و  رارمتـساب ، ناررکتی  اـمهنال  کـلذ  اـمهدوجوب و  سحی  وا  اـمهب  رعـشی  نا  نود 

انیعم الما  سیل  لمالاب  ینعی  هلما و  كردی  نل  هنا  یلا  ناسنالا  اذه  هبنی  مامالا  نا  مث  کنم …  ءزجک  افولام  ارما  حبـصی  هنال  هداعباب ،
توملا و یتایف  کیلاود  اذـکه  .لامالا و  نم  ریثکلا  هماما  حـتفنا  و  لامآ ، هل  تدـبو  الا  الما  درفلا  ققحی  نا  ام  نکل  هکردا و  اـمبرلف 
انلامآ ال تناک  اراغـص و  انک  انم ، دحاو  لک  یلع  رمی  نادـجولاب  كردـم  یـش ء  اذـه  و  اهکردـی ، ناسنالا و ال  ماما  يارتت ء  لامالا 

تلدبت بابشلا  یلا  نسلا  انب  تمدقت  امدنع  و  هبستکن ، لاملا  نم  رادقم  وا  اهیفوتـسن ، هذل  وا  اهیلع  لصحن  هلکا  نم  اننارقا  لامآ  ودعت 
هیلبقتسم هرظن  تدغف  يورلا ، ممهلا و  عافتراب  لامالا  تعفترا  رومالا  هذه  تققحت  امل  و  الام ، هرایـس و  اراد و  هجوز و  تدغف  انلامآ 

رـشن هللا و  هدارا  قیقحت  انلامآ  تدغ  نسلا  انب  تمدقت  نا  دـعب  ناسنالا …  ناطوالا و  ریرحت  لطابلا و  قاهزا  قحلا و  قیقحت  نمـضتت 
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يذـلا لمالا  هنا  عمتجملا …  ناسنالا و  مکحت  هیناـبر  هعرـش  نوکلا و  یلع  عشی  ایمالـسا  ارکف  تدـغ  .دـیحوتلا  هیار  عفر  مالـسالا و 
فلاخت هحودـمم ال  لامآ  هرخالا  رادـلا  هللا و  یلا  هرظنلا  عباط  ذـختت  یتلا  لامالا  .تاهاجتا و  هدـع  یف  ریـسی  هرم و  لک  یف  ددـجتی 

اوتام ناف  رصنلاب ، الما  هکرعملا  هحاس  یلا  ءادهشلا  مدقتی  اذل  نامیالا و  تایضتقم  مالـسالا و  میمـص  نم  یه  لب  هتاضرم  هللا و  رماوا 
وهف تام  نا  هریغ  لکای  وا  هایحلا  دیق  یلع  رمتـسا  نا  وه  لکایل  عرز  نم  و  مهدعب ، نیدهاجملا  يدـیا  یلع  ققحتی  دـقف  هقیقحت  لبق 

رومالا بقاوع  یلا  رظن  نود  هلما  ءارو  لسرتسیف  قحلا …  هیور  نع  عنمی  هرخالا و  یسنی  يذلا  وه  ضغبملا  لمالا  اما  لوبقم …  لما 
لک ـال  قوزرمب و  بلاـط  لـک  سیلف  برح  یلا  رج  دـق  بلط  بر  هناـف  بستکملا  یف  لـمجا  بـلطلا و  یف  ضفخف   … ) اـهجئاتن و 

نکت .اضوع و ال  کسفن  نم  لذـبت  امب  ضاتعت  نل  کناف  بئاغرلا ، یلا  کتقاس  نا  هیند و  لک  نع  کسفن  مرکا  و  مورحمب ، لمجم 
عمطلا ایاطم  کب  فجوت  نا  كایا  .رـسعب و  الا  لانی  رـسی ال  و  رـشب ، الا  لانی  ـال  ریخ  ریخ  اـم  .ارح و  هللا  کـلعج  دـق  كریغ و  دـبع 

.کمهس ذخآ  و  کمسق ، كردم  کناف  لعفاف  همعن  وذ  هللا  نیب  کنیب و  نوکی  الا  تعطتسا  نا  و  هکلهلا ، لهانم  كدروتف 

یف سلاجلا  نا  قزرلا و  ءارو  یعـسلا  بلطلاب و  انرما  دـقل  هنم ) لک  ناک  نا  هقلخ و  نم  ریثکلا  نم  مرکا  مظعا و  هللا  نم  ریـسیلا  نا  و 
هللا اهعضو  یتلا  هعورشملا  هبابسا  ریغب  قزرلا  بلط  دق  هنال  مهتوعد  باجتست  نیذلا ال  هثالثلا  دحا  ینقزرا  مهللا  ءاعدب  یفتکملا  هتیب 

هیف و ناسنالا  ضفخی  نا  بجی  لب  عشجلا  مهنلا و  هجرد  یلا  نوکی  نا ال  بجی  یعسلا  بلطلا و  اذه  نکل  .کلذ و  لیصحتل  اهنس  و 
ادرفنم وا  سانلا  عم  اعمتجم  هرـضح  هرفـس و  یف  اراهن  الیل  ایعاس  هارت  ایندـلا  ءانبا  ضعب  ناف  بولطملا  سکع  یلع  لصحی  ـالئل  قفری 

مئاد و مه  یف  هارت  کنا  .اهحبر  اـهباستکا و  لـماوع  یف  ثحبی  ایندـلا و  یلع  لوصحلا  یف  رکفی  هتداـبع  هتالـص و  یف  یتح  هسفنب ،:
الا مهاری  هدـحاو و ال  همقل  هتلئاع  عم  لکای  ال  امایق ، سانلا  لوا  هارت  تاقوالا و  رخآ  یف  الا  مانی  لـصاوتم ال  یعـس  هرمتـسم و  هکرح 

و مهـشارف ، یلا  اودـقر  دـق  نونوکی  امدـنع  هتقو  رخآ  یف  الا  مهیلا  دوعی  هنـال ال  هئاـنبا  هیور  یلا  قاتـشی  هارت  .تاـقوالا  نم  لـیلق  یف 
بعت و ءاقـش و  اهلک  هایح  .لابجلا  زوافملا و  عطقی  هثلاث  وجلا و  یطتمی  يرخا  رحبلا و  بکری  هراـت  هارت  .اوظقیتسی  نا  لـبق  مهرداـغی 

رابکلا عم  شیعی  ءاینغالا و  رخافی  نا  دـیری  ریثکلا ، ینغلا  شحافلا و  ءارثلا  بلطی  .کلاهملا  رطاخملاب و  هءولمم  هایح  بصن ، قرع و 
لوقی امک  برح ، یلا  رج  دـق  بلط  بر  فسالل  نکل و  و  ملاـعلا …  ءاـیرثا  راـبک  نم  حبـصی  نا  دـیری  .لاـملا  هنراوق  هاـغطلا و  نم 

نا بحی  هب  اذاف  هدیعـس  هایح  یف  دـعب  وه  هفیراصم و  هتجاحب و  یفت  لیلق  لام  سار  تاذ  هریغـص  هتراجت  تناک  ناسنا  برف  ماـمالا :
لک سیلف  .هسفن  یلع  ینج  دق  رماغم  رجاهم  بر  و  سانلا ، ماما  هسالفا  نلعی  هدنع و  ام  لک  رـسخی  هب  اذاف  هدنع  امب  رماغی  اهعـسوی و 

حدـکی بلطلا و ال  یف  لمجی  ناسنا  یلع  قزرلا  لزن  همعنلا و  تتا  امبر  ذا  مورحمب  سیلف  هبلطب  لـمجا  نم  نا  اـمک  قوزرمب  بلاـط 
انرما مالـسلا  هیلع  هنا  مث  اقوزرم  هاقلت  لهاج  لهاج  هبهاذم و  تیعا  لقاع  لقاع  مک  اننیعا …  ماب  هارن  ام  اذه  و  تیمتـسملا …  حدک 
مرحم باستکا  لاملل و  لیصحت  کلذ  یف  ناک  نا  لفاس و  یند ء و  لمع  هقرسلاف  .اهتبقاع  تناک  امهم  هیند  لک  نع  انسفنا  مرکن  نا 

حـبر و اهیف  ناک  نا  هءاند و  همیرج و  هنایخلا  .هدـسفملل و  عفد  وا  هعفنملل  بلج  هیف  ناک  نا  نیهم و  نئاش و  لـمع  بذـکلا  و  هل … 
ءام هسفن و  قح  نم  هلذب  ام  لدعت  نل  اهنکل  و  حـبرلا ، هدـئافلا و  نم  یـشب ء  لعافلا  یلع  تداع  نا  ههبـشی و  ام  اذـه و  لک  ناف  .لام 
ناف هادـعتت ، مل  هتنایخ  هسفن و  نیب  هنیب و  همرج  یقب  اذا  عمتجملا و  هرقتحی  سانلا و  نیعا  نم  طقـسیسف  هرما  فشکنا  اذا  هنال  .هاـیحم 

جئاتنلا تناک  امهم  ریبک و  باذـع  کلذ  یف  و  هریمـض ، هنید و  هفلاخمب  هروعـشل  هیـصعملا  ملالا و  شیعی  هناف  ریمـض  نید و  اذ  ناک 
دق همرحم و  هیعرـش  هفلاخم  نمـضتت  هیندلا  تناک  اذا  هلک  اذه  .هیریمـضلا  هیهلالا و  هفلاخملا  هذـهب  تسیق  ام  اذا  هریغـص  دـعت  هریبک 

هیندلا هذه  ناف  ءارثلا ، باحـصا  نم  ءادجتـسالا  ءاینغالا  یلا  دیلا  دم  و  بلطلا ، لاوسلا و  هیند  یف  لاحلا  یه  امک  کلذ  ریغ  یـضتقت 
همارکلا ناف  ناوهلا ، هعضلا و  یهتنم  کلذ  یف  اهقوف و  دی  یلا  دتمت  یلفـس  دی  اهیف  ایندلا ، لام  کلذ  لداعی  هجولا و ال  ءام  لذب  اهیف 
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تردها ال اذا  هزعلا  همارکلا و  نکل  و  رقتـسی ، يدیالا و ال  هلوادتت  بهذـی و  یتای و  هنال  اریثک …  ناک  امهم  لاملاب  لباقت  هزعلا ال  و 
هدارالا و هیرح  کلتمن  ارارحا  انلعج  ارارحا …  هللا  انلعج  دق  هللا و  ریغل  ادـیبع  لوحتن  نا  اناهنی  هنا  مث  دوعت …  تبهذ ال  اذا  ضوعت و 
اندـئاقع و یف  رارحا  اننا  امک  .یهتـشت  بحت و  امک  انریـست  نیرخالا و  ءارآ  انفلخ  نم  انکرحت  تاودا  یلا  لوحتن  نا  زوجی  الف  يارلا 

یف لقتـسن  امک  انتدیقع  انیرکفت و  یف  لقتـسن  نا  بجی  لب  هبیرغ ، هلیخد  راکفا  هدروتـسم و  دـئاقع  انیلع  یلمت  نا  زوجی  الف  انراکفا 
لـشی نا  لاـملا  نم  هضبقب  اـنیلع  نمی  ناـسنال  زوجی  ـالف  اـنتکرح  انفرـصت و  یف  ارارحا  یقبن  نا  بجی  کلذـک  اـندارم …  اـنتدارا و 

لب یلوا ، هقیرطب  لقتـست  نا  لجی  لودلا  کلذـک  هتکرح  هتدارا و  یف  لقتـسی  نا  بجی  درفلا  نا  امک  و  انتریـسم …  عنمی  انتکرح و 
اهنوکـس و رارق  اهملـس و  اـهبرح و  رارق  اـهرارق …  کـلمت  نا  بجی  اـهتکرح ، اـهتدارا و  اـهیار و  هیرح  اهدـحو  کـلتمت  نا  بجی 

ریغلا هلوقی  ام  ذفنت  و  اهریغ ، کلف  یف  رودت  یقبت  یش ء و ال  لک  یف  لقتست  نا  هلودلا  یلع  بجی  اهتدیقع ، اهیار و  رارق  و  اهتکرح ،
اوری مل  اهب و  اونموی  مل  تایـصخش  مهیلع  هیلمت  امل  مهئارآ  مهراکفا و  یف  نیعبات  صاخـشالا  راص  دـق  دـیدشلا  فسـالل  .بسحف و 
دوقی يذلا  یملاعلا  رابکتـسالا  کلف  یف  اهلک  رودت  تحـضا  لودلا  کلذـک  مهئارآ و  لوبق  یلا  مهتعفد  هعفنملا  نکل  اهیار و  هحص 

: نییتوغاطلا نیتوقلا  ءارال  هعـضاخ  تحـضا  لب  اهتدارا  اهیار و  هیرح  کلتمت  اهلک ال  لودـلا  تحبـصا  و  ایـسور - اکریما و  هتماعز -
لودـلا تلوحت  یتح  اهروما  ءایلوا  نم  رداصلا  رارقلا  ذـیفنت  اـهیلع  تارمعتـسم  یلا  يرخـالا  لودـلا  تلوحت  دـقل  .ایـسور  اـکریما و 

یسرک نع  رخآ  لوزن  مکاح و  دوعص  نا  یلا  رمالا  لصو  یتح  اهروما  ءایلوا  نم  رداصلا  رارقلا  ذیفنت  اهیلع  تارمعتسم  یلا  يرخالا 
فلخ یمتحی  ریغـص  دلب  ریغـص و  مکاح  لک  یحـضا  .نیتربکتـسملا و  نیتلودلا  نیتاه  يدحا  هردـصت  یلود  رارقب  یحـضا  مکحلا 

هیعبتلا و هذـه  نم  كاکفنالا  هسفن  هل  لوست  نا  دـحا  دارا  اذا  .ائیـش و  هرما  نم  کلمی  اصلاخ ال  اـقیقر  اـعیطم و  ادـبع  اـمهنم  هدـحاو 
یک جراخلا  لخادـلا و  یف  ءالمع  نم  کلمت  ام  لک  هوحن  هجوت  هدرابلا و  برحلا  هیلع  نلعتـس  اهناف  هکرحلا  يارلا و  یف  لالقتـسالا 
اهنا نظت  هب و  ملحت  مسالا  اذه  یلع  تشاع  لالقتـسالا و  مساب  تفتکا  دـق  يرغـصلا  لودـلا  نا  .هدارم  ذـیفنت  هرارق و  قیقحت  هوعنمی 

.هرشابم لودلا  کلت  اهمکحت  یتلا  تارمعتسملا  نم  اناش  لقا  اهنا  کلذ ، فالخ  یلع  هقیقحلا  یف  یه  و  هیلالقتسالا ، نم  یش ء  یلع 
اهرارق عبنی  نا  بجی  ایـسور - اکریما و  تدارا - امک  بحا ال  هللا و  دارا  امک  هرح  نوکت  نا  بجی  لودـلا  بوعـشلا و  امک  ناسنالاف ،
تمطح امدنع  مالسالا  ناریا  یف  العف  لصح  ام  اذه  .هلودلا و  عمتجملا و  درفلا و  هحلصمل  کلذ  ناف  بقاوعلا  تناک  امهم  اهتاذ  نم 

اهنید و نم  اهتدـیقع و  اهمالـسا و  نم  اهرارق  جرخی  نا  اهـسفن  یلع  تذـخا  ایـسور و  وا  اـکیرمال  هیعبتلا  تضفر  سوواـطلا و  شرع 
یف مهدایـسا  نم  هیجوتب  اهتبراحمل  جراخلا  لخادـلا و  یف  ءـالمعلا  ماـق  اـهریغ ، کـلف  یف  نارودـلا  هیعبتلا و  تضفر  امدـنع  اـهثارت ،

ازیزع شیعی  نا  دارا  نم  نال  اریبک  ءاطعلا  لذبلا و  همیسج و  تایحضتلا  تناک  امهم  رصتنتس  همالا  هذه  نکل  و  وکـسوم ، نطنـشاو و 
انهبنی مالـسلا  هیلع  هنا  مث  ینابرلا …  يروثلا  رارقلا  کلذ  ءارو  نم  جتنت  یتلا  تاعبتلا  لکل  هسفن  نطوی  نا  هیلع  القتـسم  ادیـس  ارح و 
هعیطق یلا  هعمط  هعفد  امبر  هیلع و  لوصحلا  لجا  نم  مارح  باکترا  یلا  رما  یف  عمطلا  هداق  امبر  اذا  هحیبقلا  هبتقاع  عمطلا و  ءوس  یلا 

: لاق ع )  ) رقابلا مامالا  نع  تایاورلا  یف  درو  اذـل  و  هسفنل ، الذـم  هل  ائیـسم  عمطلا  نوکیف  قیدـص ، یلا  هءاسالا  وا  لـیلخ  رجه  وا  محر 
هلک ریخلا  تیار  مالـسلاامهیلع : نیـسحلا  نب  یلع  مامالا  لوقی  و  هلذت …  هبغر  هل  دبع  دبعلا  سئب  و  هدوقی ، عمط  هل  دبع  دـبعلا  سئب 

و راضحلا .) رقفلا  هناف  عمطلا  كایا و  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  میرکلا - یبنلا  لوقی  .سانلا و  يدیا  یف  امع  عمطلا  عطق  یف  عمتجا  دق 
هریما نکت  تئش  نم  یلا  نسحا  ریسا و  نکت  تئش  نم  یلا  بغار  هریظن و  نکت  تئش  نمع  نغتـسا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق 

هطـساولا هذـه  ناف  ریخلا ، لاصیا  یف  انیلا  هطـساو  هربتعن  اـم  لـک  نع  یلختلا  هللا و  یلا  عاـطقنالا  یلا  ماـمالا  اـنهجوی  اذـه  دـعب   …و 
هللا یلا  عوجرلا  هطـساو و  لک  ضفرل  اببـس  کلذ  یفکی  اللذـت و  اهل و  اعوضخ  انـسفنا  نم  دـجن  انیلع و  لضفلا  هنملا و  اـهل  نوکیس 

.بیصنلا مهسلا : کمهس :  … اهببسم بابسالا و  قلاخ 
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یناغماد

يزاریش مراکم 

ِیف ْلِـمْجَأ  َو.ِبَـلَّطلا  ِیف  ْضِّفَخَف.َکَْـلبَق  َناَـک  ْنَـم  ِلـِیبَس  ِیف  َکَّنَأ  ،َو  َکـَـلَجَأ َوُدــْعَت  ْنـَل  ،َو  َکـَـلَمَأ َغـُْلبَت  ْنـَل  َکَّنَأ  ًاــنیِقَی  ْمَـلْعا  َو 
ْنِإ ٍهَِّینَد َو  ِّلُک  ْنَع  َکَسْفَن  ْمِرْکَأ  َو.ٍموُرْحَِمب  ٍلِمُْجم  ُّلُک  َال  ،َو  ٍقوُزْرَِمب ٍِبلاَط  ُّلُک  َْسیَلَف  ؛ ٍبَرَح َیلِإ  َّرَج  ْدَـق  ٍبَلَط  َّبُر  ُهَّنِإَف  ، ِبَسَتْکُْملا

.ًاضَوِع َکِسْفَن  ْنِم  ُلُْذبَت  اَِمب  َضاَتْعَت  َْنل  َکَّنِإَف  ، ِِبئاَغَّرلا َیلِإ  َْکتَقاَس 

اَیاَطَم َِکب  َفِجُوت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ٍرْـسُِعب !؟ اَّلِإ  ُلاَُنی  َال  ٍرُْـسی  ،َو  ٍّرَِـشب اَّلِإ  ُلاَُنی  َال  ٍْریَخ  ُْریَخ  اَم  َو.ًاّرُح  ُهّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َكِْریَغ َو  َْدبَع  ْنُکَت  َال  َو 
.ِهَکَلَْهلا َلِهاَنَم  َكَدِرُوتَف  ، ِعَمَّطلا

ُهَناَْحبُـس ِهّللا  َنِم  َریِـسَْیلا  َّنِإ  ،َو  َکَمْهَـس ٌذِـخآ  َو  َکَمْـسَق ، ٌكِرْدـُم  َکَّنِإَف  ، ْلَْعفاَف ٍهَمِْعن  وُذ  ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َنوُکَی  اَّلَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َو 
.ُْهنِم ٌّلُک  َناَک  ْنِإ  ِهِْقلَخ َو  ْنِم  ِرِیثَْکلا  َنِم  ُمَرْکَأ  ُمَظْعَأ َو 

همجرت

هچنآ زا  شیب  و   ) درک یهاوخن  زواجت  تلجا  زا  زگره  نادب ) زین   ) تفای و یهاوخن  تسد  تیاهوزرآ  همه  هب  زگره  نادـب  نیقی  هب  و 
نینچ هک  لاح  تفر ) یهاوخ  مه  وت  دنتفر و  اهنآ   ) دندوب وت  ناینیـشیپ  هک  یتسه  يریـسم  نامه  رد  وت  و  ینک ) یمن  رمع  هدش  ررقم 

هار رد   ) ناوارف شالت  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  اریز  ، شاب ور  هنایم  راک  بسک و  رد  نکم و  يور  هدایز  ایند  ندروآ  تسد  هب  رد  ، تسا
.تسا هتشگ  مورحم  يور  هنایم  صخش  ره  هن  هدیسر و  يزور  هب  يرگ  شالت  ره  هن  نیا ) رب  هفاضا   ) هدیدرگ رجنم  يدوبان  هب  ایند )

هب شیارگ  دـنچ  ره  یهد ) رد  نت  اـه  یتسپ  هب  هک  شاـب  نآ  زا  رتراوگرزب  و   ) راد یمارگ  یتسپ  ره  هب  شیارگ  زا  ار  نتـشیوخ  سفن 
، دناسرب تیاه  هتساوخ  هب  ار  وت  اه  یتسپ 

هدرب يروآ و  تسد  هب  یبساـنم  ياـهب  یهد  یم  تسد  زا  هار  نیا  رد  دوـخ  تیـصخش  زا  هـچنآ  ربارب  رد  یناوـت  یمن  زگره  وـت  اریز 
شیاـسآ و نآ  هن  تسین و  یکین  دـیاین  تسد  هب  يدـب  قیرط  زا  زج  هک  یکین  نآ.تسا  هدـیرفآ  دازآ  ار  وت  دـنوادخ  ، شاـبم يرگید 

.دوشن مهارف  دح ) زا  شیب  و   ) دایز تقشم  اب  زج  هک  یتحار 

وت و نایم  هک  یناوتب  رگا  دـنزادنیب و  تکاله  ياهروخـشبآ  هب  دـنربب و  دوخ  اب  تعرـس  اـب  ار  وت  ، عمط ياـه  بکرم  هکنیا  زا  زیهرپب 
یهاوخ ار  تمهـس  ینک و  یم  تفاـیرد  ار  دوخ  تمـسق  لاـح ) ره  هب   ) وت اریز  ، نک نینچ  دـشابن  هطـساو  یتـمعن  بحاـص  ، دـنوادخ

دنچ ره  ، دـسرب شقولخم  يوس  زا  هک  يدایز  رادـقم  زا  تسا  رت  شزرا  اـب  دـسرب  وت  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  یمک  رادـقم  تفرگ و 
.تسادخ هیحان  زا  دسر ) یم  قولخم  يوس  زا  هچنآ  یتح   ) اه تمعن  همه 

هدم یتسپ  هب  نت  زگره  ریسفت : حرش و 

یلو ؛ دنک یم  هراشا  ، زاس ناسنا  تسا  یتحیصن  کی  ره  هک  مهم  هتکن  شـش  هب  دوخ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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: دیامرف یم  يا  همدقم  رد  نآ  زا  شیپ 

هچنآ زا  شیب  و   ) درک یهاوخن  زواجت  تلجا  زا  زگره  نادب ) زین   ) تفای و یهاوخن  تسد  تیاهوزرآ  همه  هب  زگره  نیقی  هب  نادب  «و 
ًانیِقَی ْمَلْعا  َو  ( ؛») تفر یهاوخ  مه  وت  دنتفر و  اهنآ   ) دندوب وت  ناینیـشیپ  هک  یتسه  يریـسم  نامه  رد  وت  و  ینک ) یمن  رمع  هدش  ررقم 

(. َکَلَجَأ َوُدْعَت  َْنل  ،َو  َکَلَمَأ َُغْلبَت  َْنل  َکَّنَأ 

؛» شاب ور  هنایم  راک  بسک و  رد  نکم و  يور  هدایز  ایند  ندروآ  تسد  هب  رد  تسا  نینچ  هک  لاـح  :» دریگ یم  هجیتن  نینچ  هاـگ  نآ 
مک يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  ندرب  الاب  ياـنعم  هب  عفر  لـباقم  رد  ، ندروآ نییاـپ  ياـنعم  هب  « ضفخ » هشیر زا  « ضّفخ ( .» 1  } ْضِّفَخَف )
مدع راک و  رد  لادـتعا  يانعم  هب  « لامجا » هشیر زا  « لمجا ( .» 2  } ْلِمْجَأ ِبَلَّطلا َو  ِیف   { .تسا نتـشادرب  يور  هداـیز  زا  تسد  ندرک و 

(. ِبَسَتْکُْملا ِیف   { .تسا طارفا 

ارچ نیاربانب  ، دیـسر دهاوخن  دوخ  ياهوزرآ  مامت  هب  ناهج  نیا  رد  یناسنا  چیه  هک  تسا  نشور  یتّیعقاو  نایب  َکَلَمَأ » َُغْلبَت  َْنل   » هلمج
؟ دشاب صیرح  يزور  بلط  رد 

ررقم تقو  زا  شیب  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  دودـحم  لاح  ره  هب  ناسنا  رمع  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َکَلَجَأ » َوُدـْعَت  َْنل  َو   » هلمج
.دنک اپ  تسد و  دح  زا  شیب  ، لام ندروآ  تسد  هب  يارب  ارچ  تسا  نینچ  هک  لاح.دنامب  ناهج  نیا  رد 

بلج يارب  صرح و  كرت  نآ  تقیقح و  کی  هب  هراشا  ود  ره  « ریگ شیپ  لادـتعا  هار  ؛ ْلِـمْجَأ »و« هن ورف  شاـب و  مارآ  ؛ ْضِّفَخ » هب ریبعت 
.دنک یمن  یفن  ار  لالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  یعس  شالت و  زگره  ریبعت  نیا.تسا  رتشیب  يزور 

: دیامرف یم  دیوج و  یم  لسوت  ییانعمرپ  لالدتسا  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هدیسر يزور  هب  يرگشالت  ره  هن  نیا ) رب  هفاضا   ) هدیدرگ لاوما )  ) يدوبان هب  رجنم  ایند ) هار  رد   ) ناوارف شالت  هک  هدش  رایـسب  اریز  »
رد تسا و  ندرک  تراغ  يانعم  هب  « برح ( .» 1  } ٍبَرَح َیلِإ  َّرَج  ْدَق  ٍبَلَط  َّبُر  ُهَّنِإَف  ( ؛» تسا هتشگ  مورحم  يور  هنایم  صخش  ره  هن  و 

(. ٍموُرْحَِمب ٍلِمُْجم  ُّلُک  َال  َو  ٍقوُزْرَِمب ، ٍِبلاَط  ُّلُک  َْسیَلَف  ؛}  .ندش تراغ  ینعی  ؛ دراد لوهجم  لعف  يانعم  اجنیا 

الک ناف  ایندلا  بلط  یف  اولمجا  : » دیامرف یم  ترضح  ، تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  نومـضم  نیا  هیبش 
ورمع ، هنسلا باتک  ( . 2 «. } دوش یم  هداد  تسا  هدش  ردقم  هچنآ  سک  ره  هب  هک  ارچ  دیشاب  ور  هنایم  ایند  بلط  رد  ؛  هل قلخ  امل  رّـسیم 

. { ،ص 182 مصاع یبا  نب 

یلثملا برض  ، ناگدنسیون زا  یضعب  هتفگ  هب  « هدش يدوبان  هب  رجنم  هک  یناوارف  شالت  رایسب  هچ  ؛  بَرح یلا  رج  دق  بلط  بر  هلمج «
: تسا هدروآ  تیب  ود  نمض  رد  يدعس  ، یسراف رد  ار  نآ  نومضم  هک  تسا  برعلا  ناسل  رد 

دربب مالغ  دمآ و  يوج  بآ  دروآ  يوج  بآ  هک  یمالغ  دش 

دربب ماد  تفر و  راب  نیا  یهام  يدروآ  یهام  راب  ره  ، ماد
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لادـتعا تیاعر  هرابرد  لبق  ياه  هلمج  رد  هچنآ  يارب  تسا  لیلد  هلزنم  هب  عقاو  رد  ...ٍلِمُْجم » ُّلُک  َال  َو...ٍِبلاَط  ُّلُـک  َْسیَلَف   » هلمج ود 
لادتعا و تیاعر  رتشیب و  دمآرد  هشیمه  دایز  ياپ  تسد و  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسا و  هدمآ  قزر  بلط  رد  يور  هنایم  و 
زآ و صرح و  دـننک و  لـکوت  وا  رب  هک  اـهنآ  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  فطل  هکلب  ، درادـن یپ  رد  ار  رتمک  دـمآرد  هشیمه  يور  هناـیم 
رد دنـشاب و  هتـشاد  رتشیب  شمارآ  اـب  مأوت  رتهب و  یگدـنز  دـنیامن  شـالت  يزور  يارب  لدـتعم  تروص  هب  دـنراذگب و  راـنک  ار  عمط 

.دننکن گنت  اهنآ  رب  ار  ياج  ناصیرح  دنریگ و  هرهب  يزور  يارب  دوخ  شالت  زا  هک  دننک  ادیپ  هزاجا  زین  نارگید  ، نمض

هک شاب  نآ  زا  رتراوگرزب  و   ) راد یمارگ  یتسپ  ره  هب  شیارگ  زا  ار  نتشیوخ  سفن  :» دیامرف یم  روتسد  نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا هچنآ  ربارب  رد  یناوت  یمن  زگره  وت  اریز  ، دـناسرب اـه  هتـساوخ  هب  ار  وـت  اـه  یتـسپ  هب  شیارگ  دـنچ  ره  یهد ) رد  نت  اـه  یتـسپ  هب 

يانعم هب  « هیند ( .» 1  } ٍهَِّینَد ِّلُک  ْنَع  َکَسْفَن  ْمِرْکَأ  َو  ( ؛» يروآ تسد  هب  یبساـنم  ياـهب  یهد  یم  تسد  زا  هار  نیا  رد  دوخ  تیـصخش 
يانعم هب  « هبیغر » عمج « بئاغر ( .» 2  } ِِبئاَغَّرلا َیلِإ  َْکتَقاَس  ْنِإ  َو   { .تسا هدش  هتفرگ  یتسپ  يانعم  هب  « هئاند » هشیر زا  تسا  تسپ  ءیش 

تسا و يزیچ  ضوع  نتفرگ  ياـنعم  هب  « ضاـیتعا » هشیر زا  « ضاـتعت ( .» 3  } َضاَـتْعَت َْنل  َکَّنِإَـف   {، .تسا بوغرم  رما  بوـلطم و  ءیش 
(. ًاضَوِع َکِسْفَن  ْنِم  ُلُْذبَت  اَِمب   { .تسا ضوع  نآ  یلصا  هشیر 

ناسنا ِراوازـس  دـسر و  یمن  نآ  هب  دراذـگن  هیام  دوخ  تیـصخش  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  نانچ  اه  هتـساوخ  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هراشا 
شیدام ياه  هتـساوخ  زا  يا  هتـساوخ  هب  ات  دهاکب  دوخ  تیـصخش  زا  ؛ دـهدب يا  هلماعم  نینچ  هب  نت  هک  تسین  تیـصخش  اب  هدازآ و 

.دسرب

: برع رعاش  هتفگ  هب  و 

لاؤسب ینغلا  لان  ول  اضوع و  هلاؤسب  ههجو  لذاب  ضاتعا  ام 

لاون لک  فخ  لاؤسلا و  حجر  هتنرق  لاؤسلا  یلإ  لاونلا  اذإ  و 

زا دنچ  ره  درک  دهاوخن  ادیپ  يا  هتـسیاش  ضوع  دنک ، یم  رظن  فرـص  نارگید  زا  ياضاقت  هلیـسو  هب  شیوخ  يوربآ  زا  هک  یـسک  »
.دسرب تورث  انغ و  هب  قیرط  نیا 

دشاب هچ  ره  يدام  بهاوم  دوش و  یم  رتراکشآ  لاؤس  ِتلذ )  ) يراذگب لاؤس  رانک  رد  ار  يدام  بهاوم  هب  ندیسر  هک  یماگنه  اریز 
«. دوب دهاوخ  کچوک 

.دزیرب لام  بسک  يارب  ار  شیوربآ  تسین  راوازس  دهاوخ و  یم  وربآ  ظفح  يارب  ار  لام  ناسنا  ، رگید نایب  هب 

دازآ ار  وت  دنوادخ  ، شابم يرگید  هدرب  :» دیوگ یم  دیامرف و  یم  ار  دوخ  مهم  هیصوت  نیموس  نخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
(. ًاّرُح ُهّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َكِْریَغ َو  َْدبَع  ْنُکَت  َال  َو  ( ؛» تسا هدیرفآ 

بصن هراومه  دوش و  هتشون  الط  بآ  اب  تسا  راوازس  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  يایاصو  نیرت  هدنـشخرد  نیرت و  مهم  زا  هلمج  نیا 
اب دیاب  هاگ  یتح  دنک  هضواعم  يدام  ياهب  چیه  اب  ار  یگدازآ  يدازآ و  نیا  دیابن  هدیرفآ و  دازآ  ار  ناسنا  دنوادخ  يرآ.دشاب  نیعلا 
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.دهدن نآ  نیا و  یگدرب  هب  نت  دزاسب و  يدام  راب  تقشم  دودحم و  یگدنز 

يارب ار  دوخ  يدازآ  هک  یناوتان  فیعـض و  ياه  تلم  دنرایـسب  هچ  ؛ اه تلم  هرابرد  مه  تسا و  قداـص  دارفا  هراـبرد  مه  نخـس  نیا 
یتح دنزاس و  یم  شیوخ  هدرب  ار  اهنآ  هتفرگ  هرهب  فعض  هطقن  نیا  زا  زین  ایند  نارگرامثتسا  دنهد و  یم  تسد  زا  يدمآرد  رصتخم 

یم اهنآ  زا  زین  ار  ناشنامیا  نید و  هاگ  دـننک و  یم  لیمحت  اهنآ  رب  ار  دوخ  طلغ  گنهرف  يداـصتقا  رـصتخم  ياـه  کـمک  راـنک  رد 
.دنریگ

.دنوشن نارگید  هدرب  دنرذگب و  دوخ  ناج  زا  دنهد  یم  حیجرت  هدازآ  ياه  تلم  تیصخش و  اب  دارفا 

: دومرف یم  هک  تسا  هتشذگ  هیصوت  مزاول  راثآ و  زا  تقیقح  رد  هیصوت  نیا 

«. نکم ادف  يدام  بهاوم  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  تیصخش  »

شنارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نامه  بلطم  نیا  نشور  ياه  هنومن  زا  یکی 

هلسلا و نیب  نیتنثا  نیب  زکر  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا و  :» دومرف یخیرات  مهم  هعقاو  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ؛ دنداد ناشن  البرک  رد 
تلذ هب  نت  نم  هک  تاهیه  دـنا و  هتخاس  ریخم  تلذ  هب  نداد  نت  ریـشمش و  نایم  رد  ارم  ناگداز  كاپان  ؛ هلذـلا یّنم  تاـهیه  هلذـلا و 

.{ راونالا ج 45،ص 8 راحب  ،ص 97،و  فوهل ( . 1 «. } مهدب

یم تسا  هتـسناد  هتـسجرب  تافـص  عماـج  ار  تیرح  هدوـمرف و  ناـیب  لاـمک  دـح  رد  اـجنیا  رد  ار  بـلطم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
ُهَِعباَّرلا ُءاَیَْحلا َو  ُهَِثلاَّثلا  ُرِیبْدَّتلا َو  ُهَِیناَّثلا  ُءاَفَْولا َو  اَُـهلَّوَأ  ٍعَتْمَتْـسُم  ُرِیثَک  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  اَْـهنِم  ٌءْیَـش  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ٍلاَـصِخ  ُسْمَخ  :» دـیامرف

ریخ دشاب  هتشادن  ار  اهنآ  زا  یکی  لقا  یسک ال  رگا  هک  تسا  تفـص  جنپ  ؛ هَّیِّرُْحلا َلاَصِْخلا  ِهِذَه  ُعَمْجَت  َیِه  ُهَسِماَْخلا َو  ُِقلُْخلا َو  ُنْسُح 
تیرح و ، تسا تافـص  نیا  همه  عماـج  هک  مجنپ  قلخ  نسح  مراـهچ  اـیح  موس  ریبدـت  مود  تساـفو  لّوا  : تسین وا  رد  یهجوت  لـباق 

. { ،ج 1،ص 284،ح 33 لاصخ ( . 2 «. } تسا یگدازآ 

شیاسآ و نآ  هن  تسین و  یکین  دیاین  تسد  هب  يدب  قیرط  زا  زج  هک  یکین  نآ  :» دیامرف یم  هتخادرپ  هیـصوت  نیمراهچ  رد  ترـضح 
(. ٍرْسُِعب اَّلِإ  ُلاَُنی  َال  ٍرُْسی  ،َو  ٍّرَِشب اَّلِإ  ُلاَُنیَال  ٍْریَخ  ُْریَخ  اَم  َو  ( ؛» دوشن مهارف  دح ) زا  شیب  و   ) دایز تقشم  اب  زج  هک  یتحار 

اهنت هک  تسا  نیا  مالسا  روتسد  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هدافتسا  يا  هلیسو  ره  زا  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  یضعب  هکنیا  هب  هراشا 
هب ندیـسر  يارب  دیابن  نینچمه.دنک  یمن  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  ، رگید نایب  هب.دیـسر  فادـها  هب  دـیاب  حیحـص  عورـشم و  قیرط  زا 

.دهد یم  رارق  راشف  رد  ار  ناسنا  دح  زا  شیب  هک  تفر  یتامدقم  غارس  هب  اه  یتحار 

نیا قباطم  دـنا و  هدرک  ریـسفت  هیماهفتـسا  هلمج  تروص  هب  یـضعب  ، میدرک ریـسفت  هیربخ  ياه  هلمج  تروص  هب  هک  ار  الاب  هلمج  ود 
هچ دیآ و  یمن  تسد  هب  رش  قیرط  زا  زج  هک  يریخ  نآ  دراد  يدوس  هچ  : دوش یم  نینچ  هلمج  يانعم  ریسفت 

نحل دنچ  ره  ، تسا یکی  ریسفت  ود  ره  هجیتن  هک  تسا  نشور.دوش  یمن  لصاح  یتحاران  قیرط  زا  زج  هک  یتحار  نآ  دراد  يا  هدیاف 
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.تسا توافتم  نایب  و 

نآ ؛ ُهَّنَْجلا ُهَدَْعب  ٍّرَِـشب  ٌّرَـش  اَم  ُراَّنلا َو  ُهَدَْعب  ٍْریَِخب  ٌْریَخ  اَم  :» دیامرف یم  تسا  هدمآ  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  راصق  تاملک  رد  انعم  نیمه  هیبش 
یتحاران و دشاب  نآ  یپ  رد  تشهب  هک  یلکـشم  یتحاران و  نآ  هن  تسین و  یبوخ  دـشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  منهج  هک  یکین  یبوخ و 

.{ 387، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 1 «. } تسا لکشم 

: دیامرف یم  شدنزرف  هب  باطخ  شیوخ  مهم  هیصوت  نیمجنپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

(2  } َفِجُوت ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ( ؛» دنزادنیب تکاله  ياهروخـشبآ  هب  دنربب و  دوخ  اب  تعرـس  اب  ار  وت  ، عمط ياه  بکرم  هکنیا  زا  زیهرپب  «و 
هب « فذـح » نزو رب  فجو » » نآ یلـصا  هشیر  هدـش و  هتفرگ  نتخات  ندرک و  تکرح  تعرـس  اب  ياـنعم  هب  « فاـجیا » هشیر زا  « فجوت .»

اَیاَطَم َِکب   { .تسا ندنار  تعرس  هب  يانعم  هب  هدش  يدعتم  « ءاب » اب الاب  ترابع  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب.تسا  عیرس  ندرک  تکرح  يانعم 
(. ِهَکَلَْهلا  { .تسا روخشبآ  يانعم  هب  « لهنم » عمج « لهانم ( .» 3  } َلِهاَنَم َكَدِرُوتَف  ، ِعَمَّطلا

هدوبر وا  زا  ار  رایتخا  دوش  راوس  نآ  رب  ناسنا  رگا  هک  هتفرگ  یشکرس  ياه  بکرم  هلزنم  هب  ار  عمط  دراوم  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
غارـس هب  ناـسنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  یفیطل  هراـشا  « تکـاله ياهروخـشبآ  ؛ هکلهلا لـهانم   » هب ریبعت  دـنناشک و  یم  هاـگترپ  هب  و 

یبآ هکلب  ، دنک یمن  باریس  اهنت  هن  دوش  یم  دراو  نآ  هب  عمط  بکرم  اب  هک  يروخـشبآ  یلو  دور  یم  ندش  باریـس  يارب  روخـشبآ 
.تسا تکاله  نآ  ياج  هب  تسین و 

رد یتخـس  ياه  تسکـش  راتفرگ  عاـمط  دارفا  هک  تسا  تقیقح  نیا  قدـص  هاوگ  زین  خـیرات  میا و  هدومزآ  دوخ  یگدـنز  رد  اـهراب 
هاگترپ زا  ار  تاجن  لحم  ههاریب و  زا  ار  هار  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  ددـنب و  یم  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و  ، عمط اریز  ، دـنا هدـش  یگدـنز 

نآ دننام  يراجت و  لئاسم  رد  هک  یناسک  بلاغ  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  ، دسانشب

.تسا هدوب  اهنآ  عمط  نآ  یلصا  لماع  ، دنوش یم  ییاهن  تسکشرو  راتفرگ 

ُرْمَخ ُعَمَّطلا  :» دـیامرف یم  تسا  هدـش  لـقن  راونـالاراحب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  ییاـنعمرپ  ثیدـح  اـنعم  نیا  هیبـش 
اب هک  تسا  ناطیـش  بارـش  عمط  ؛ هِیقاَس ِهَرَواَُجم  ْوَأ  ِهّللا  ِباَذَـع  ِمِیلَأ  ِیف  اَّلِإ  وُحْـصَی  َال  ُْهنِم  َرِکَـس  ْنَمَف  ِهِّصاَوَِخل  ِهِدَِـیب  یِقَتْـسَی  ِناَْطیَّشلا 

یمن رایشوه  ناطیش )  ) شیقاس رانک  رد  ای  یهلا  باذع  رد  زج  دوش  تسم  نآ  زا  سک  ره  دناشون و  یم  دوخ  صاوخ  هب  دوخ  تسد 
.{ ،ج 70،ص 169،ح 6 راونالاراحب ( . 1 «. } دوش

لد زا  یتـح  ار  ریبدـت  تمکح و  عمط  ؛ ءاـملعلا بولق  نم  همکحلا  بهذـی  عـمطلا  :» میناوـخ یم  ادـخ  لوـسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
«. درب یم  نوریب  نادنمشناد 

دننام يزیچ  ؛ عَمَّطلا ُْلثِم  َلُجَّرلا  َدَْسفَأ  َال  ِعَِدْبلا َو  ُْلثِم  َنیِّدلا  َمَدَـه  اَم  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
،ج 75،ص ح ،92 كردم نامه  ( . 2 «. } تسین ناسنا  ندرک  دساف  يارب  عمط  زا  رتدـب  يزیچ  دزاس و  یمن  ناریو  ار  نید  اه  تعدـب 
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بحاص ، دنوادخ وت و  نایم  هک  یناوتب  رگا  و  :» دیامرف یم  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  دوخ  هیـصوت  نیرخآ  نیمـشش و  رد  هاگ  نآ 
یمک رادقم  تفرگ و  یهاوخ  ار  تمهـس  ینک و  یم  تفایرد  ار  دوخ  تمـسق  لاح ) ره  هب   ) وت اریز  ، نک نینچ  دشابن  هطـساو  یتمعن 

یتح  ) اه تمعن  همه  دـنچ  ره  ، دـسرب شقولخم  يوس  زا  هک  يداـیز  رادـقم  زا  تسا  رت  شزرا  اـب  دـسرب  وت  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک 
ٌكِرْدـُم َکَّنِإَف  ، ْلَْـعفاَف ٍهَمِْعن  وُذ  ِهّللا  َْنَیب  َکَْـنَیب َو  َنوُکَی  اَّلَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َو  ( ؛» تسادـخ هیحاـن  زا  دـسر ) یم  قولخم  يوس  زا  هچنآ 

(. ُْهنِم ٌّلُک  َناَک  ْنِإ  ِهِْقلَخ َو  ْنِم  ِرِیثَْکلا  َنِم  ُمَرْکَأ  ُمَظْعَأ َو  ُهَناَْحبُس  ِهّللا  َنِم  َریِسَْیلا  َّنِإ  ،َو  َکَمْهَس ٌذِخآ  ،َو  َکَمْسَق

مدرم تنم  راـب  ریز  دـیابن  دـناوت  یم  اـت  ناـسنا  هک  دـنک  یم  هیکت  مهم  یقـالخا  هتکن  نیا  رب  رخآ  روتـسد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناوت هب  دامتعا  دوخ و  يورین  اب  دیاب  هکلب  ، دشاب

قیرط زا  هک  تسا  رتهب  نآ  زا  دـسرب  يرتمک  مهـس  هب  قیرط  نیا  زا  رگا  دروآ و  تسد  هب  یهلا  تاردـقم  زا  ار  دوخ  مهـس  نتـشیوخ 
ماـقم تیـصخش و  تمارک و  ظـفح  هب  هّجوت  اـب  رتمک  مهـس  نیا  عقاو  رد.دوش  لـیان  يرتشیب  مهـس  هب  دـنراذگ  یم  تنم  هک  یمدرم 

نآ يارب  ییاهب  هک  يزیچ  ؛ دوش یم  جرخ  ناسنا  يـالاو  شزرا  تیـصخش و  اـجنآ  رد  اریز  ، تسا رت  نوزفا  رتشیب  مهـس  نآ  زا  ، ناـسنا
.دش لیاق  ناوت  یمن 

دننک یم  لابقتـسا  ار  ناسنا  هتـساوخ  زاب  شوغآ  اب  هک  یناسک  نایم  یتوافت  تسا و  قلطم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ترابع  هچ  رگ 
اب ناسنا  تیـصخش  هک  تساجنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  تسا  نشور  یلو  ؛ دوش یم  لماش  ار  همه  ردارب  دـنزرف و  ردـپ و  یتح 

.دشاب یتّنم  ای  تلذ  اب  هتخیمآ  دوش و  راد  هشدخ  لاؤس 

ُوبَأ َلاَقَف  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا  ُهَْدنِع  ٌلُجَر  ًامْوَی  َلاَق  :» هدش لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  یثیدـح  نخـس  نیا  دـهاش 
رضحم رد  یصخش  يزور  ؛ ِهیِخَأ ْنَع  ِینْغَتْسَیَال  َنِمْؤُْملا  َّنِإَف  َکِْقلَخ  ِراَرِـش  ْنَع  اَِننْغَأ  َّمُهَّللا  ُِلق  ْنَِکل  اَذَکَه َو  ْلُقَتَال  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج 

اعد هنوگ  نیا  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  نک  زاـین  یب  دوخ  قلخ  همه  زا  ار  نم  ادـنوادخ  : تشاد هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ترـضح  نآ 
(1 «. } تسین زاین  یب  شردارب  يرای  کمک و  زا  ینامیااب  ناسنا  چیه  اریز  ، نک زاین  یب  تقلخ  نادب  زا  ار  ام  ادنوادخ  وگب  یلو  ؛ نکن

.{ ،ج 75،ص 172،ح 5 راونالاراحب .

َِکب َلََزن  اَذِإ  َّیَُنب  اَی  :» دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
ِتاَجاَْحِلل یَْـضقَأ  ْمُهَّنِإَف  ِهَقَفَّشلا  ِراَثیِْإلا َو  ِهَمْحَّرلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِهَِتباَّنلا  ِعوُرُْفلا  ِهَِتباَّثلا  ِلوُصُْألا  يِوَذـِب  َْکیَلَعَف  ِرْهَّدـلا  ُطْحَق  ِناَـمَّزلا َو  ُبَلَک 

هک هاوخب  کمک  یناسک  زا  تفرگ  ار  وت  ناماد  نارود  ياهدوبمک  نامز و  ياه  یتخـس  هک  یماگنه  مدنزرف  ؛ تاَِّملُْملا ِْعفَِدل  یَْـضمَأ 
ياضق رد  اهنآ  هک  ارچ  ، دنتـسه تقفـش  راثیا و  تمحر و  لها  هک  ییاهنآ  ؛ دـنرابرپ ياه  هخاش  یگداوناخ و  تباث  ياه  هشیر  ياراد 

. { ،ج 93،ص 159،ح 38 كردم نامه  ( . 2 «. } دنرترثؤم تالکشم  عفد  رد  رت و  عیرس  جیاوح 

دـهاوخ و یم  کمک  نارگید  زا  دـنک و  یم  یلبنت  یلو  ؛ تسا يراک  ماجنا  رب  رداق  اصخـش  ناسنا  هک  دوش  یم  رایـسب  رگید  ناـیب  هب 
.دوش یمن  ماجنا  نارگید  نواعت  نودب  اهراک  هک  تسه  يدراوم  یلو  ؛ تسا هدیهوکن  مومذم و  راک  نیا  دوش  یم  اهنآ  رب  ّلَک 

.تسا نواعت  اب  هتخیمآ  هراومه  ناسنا  یگدنز  اریز  درادن  یلاکشا  نتفرگ  کمک 
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اجنآ  ) دریگب کمک  نارگید  زا  ناسنا  هک  ضرف  هب  هکنیا  نآ  تسادخ و  یلاعفا  دـیحوت  هب  هراشا  عقاو  رد  هنم » لک  ناک  نا  و   » هلمج
هب هک  درادـن  يزیچ  شدوخ  ناسنا  اریز  ، تسادـخ يوس  زا  اهنیا  همه  مینک  تقد  رگا  مه  زاب  دـننک  کمک  وا  هب  و  دریگب ) دـیابن  هک 

.تسا هدروآ  تسد  هب  دادادخ  يورین  اب  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دراد و  ادخ  يوس  زا  دراد  هچنآ  دهدب  يرگید 

دمحم خیـش  زا  ییاـنعمرپ  هاـتوک و  نخـس  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هیـصوت  نیا  لـیذ  دوـخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  هـینغم  موـحرم 
هک ینخس  ، تسین رت  شخبرثا  نخس  نیا  زا  ناسنا  لد  رد  ینخس  چیه  هک  دنک  یم  لقن  نومـضم  نیا  هب  يرـصم  فورعم  ملاع  ، هدبع
ادخ يوس  هب  ار  وا  هّجوت  مامت  و   ) دنَک یمرب  ایند ) مدرم  و   ) ایند زا  اروف  ار  نامیااب  هدـنناوخ  قح  هب  تباصا  ریثأت و  رد  تّوق  ببـس  هب 

( .درب یم 

: رعاش هتفگ  هب  و 

ندیزخ نازوس  شتآ  نایم  شوغآ  رد  ار  يریش  هزرش  نتفرگ 

ندیود سخ  راخ و  يور  هگنآ  سپ  شود  رب  دنولا  هلق  ندیشک 

ندیشک نانود  ّتنم  راب  هک  ناز  دوب  رت  شوخ  رت و  ناسآ  ارم 

مراهچ تسیب و  شخب 

همان نتم 

َْکیَدَـی ِیف  اَم  ُْظفِح  ،َو  ِءاَکِْولا ِّدَِـشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِح  ،َو  َکِقِْطنَم ْنِم  َتاَف  اَم  َکِکاَرْدِإ  ْنِم  ُرَْـسیَأ  َِکتْمَـص  ْنِم  َطَرَف  اَم  َکـِیفاَلَت  َو 
،َو ِروُـجُْفلا َعَـم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّفِْعلا  َعَـم  ُهَفْرِْحلا  ،َو  ِساَّنلا َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْـیلا  ُهَراَرَمَو.َكِْریَغ  ْيَدَـی  ِیف  اَـم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ 

.َرَْصبَأ َرَّکَفَت  ْنَم  ،َو  َرَجْهَأ َرَثْکَأ  ْنَم  ُهُّرُضَی ! اَمِیف  ٍعاَس  َّبُر  ،َو  ِهِّرِِسل ُظَفْحَأ  ُءْرَْملا 

ًاقْرُخ ُْقفِّرلا  َناَـک  اَذِإ  ِْملُّظلا ! ُشَْحفَأ  ِفیِعَّضلا  ُْملُظ  َو  ُماَرَْحلا ! ُماَـعَّطلا  َْسِئب  ، ْمُْهنَع ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلـْهَأ  ِْنیاـَب  ،َو  ْمُْهنِم ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلـْهَأ  ْنِراَـق 
اَهَّنِإَف یَنُْملا  یَلَع  َلاَکِّتِالا  َكاَّیِإ َو  َو.ُحَْصنَتْسُْملا  َّشَغ  ،َو  ِحِصاَّنلا ُْریَغ  َحَصَن  اَمَّبُر  ،َو  ًءاَوَد ُءاَّدلا  ،َو  ًءاَد ُءاَوَّدلا  َناَک  اَمَّبُر.ًاْقفِر  ُقْرُْخلا  َناَک 

َال ،َو  ُبیُِـصی ٍِبلاَط  ُّلُک  َْسَیل.ًهَّصُغ  َنوُکَت  ْنَأ  َْلبَق  َهَصْرُْفلا  ِرِدَاب.َکَظَعَو  اَم  َْتبَّرَج  اَم  ُْریَخ  ،َو  ِبِراَجَّتلا ُْظفِح  ُلـْقَْعلا  یَکْوَّنلا َو  ُِعئاََـضب 
.ََکل َرُِّدق  اَم  َکِیتْأَی  َفْوَس  ، ٌهَِبقاَع ٍْرمَأ  ِّلُِکل  َو.ِداَعَْملا  ُهَدَسْفَم  ،َو  ِداَّزلا ُهَعاَضِإ  ِداَسَْفلا  َنِم  َو.ُبُوئَی  ٍِبئاَغ  ُّلُک 

ِیف َْریَخ  َال  ٍرِیثَک ! ْنِم  یَْمنَأ  ٍریِسَی  َّبُر  ،َو  ٌرِطاَُخم ُرِجاَّتلا 

402 ص :
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ُهَّیِطَم َِکب  َحَـمْجَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ،َو  ُْهنِم َرَثْکَأ  َءاَجَر  ٍءْیَِـشب  ْرِطاَُخت  َال  ،َو  ُهُدوُعَق ََکل  َّلَذ  اَم  َرْهَّدـلا  ِلِهاَس.ٍنِینَظ  ٍقیِدَـص  ِیف  اـَل  ،َو  ٍنیِهَم ٍنیِعُم 
.ِجاَجَّللا

اه همجرت 

یتشد

اب تسا  کـشم  رد  هچنآ  يرادـهگن  هک  ارچ  دورب ، تسد  زا  نخـس  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رتناـسآ  یهد  یم  تسد  زا  توکـس  اـب  هچنآ 
نارگید زا  يزیچ  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  نم  شیپ  يراد ، تسد  رد  هک  هچنآ  يرادهگن  و  تسا ، ریذپ  ناکما  نآ  هناهد  نتـسب  مکحم 

اب هک  تسا  یناوارف  تورث  زا  رتهب  ینمادـکاپ ، اب  هارمه  لغـش  .تسا  مدرم  زا  ندرک  تساوخرد  زا  رتهب  يدـیما  ان  یخلت  و  یهاوخب ، 
یم دوخ  نایز  هب  هک  يا  هدننک  شالت  اسب  هچ  تسا ، رتراوازـس  شیوخ  رارـسا  نتـشاد  هاگن  ناهنپ  يارب  درم  دـیآ ، تسد  هب  ناهانگ 

اب و  شاب ، نانآ  زا  وش و  کیدزن  ناکین  اب  دبای ،  یهاگآ  دشیدنیب  هک  سک  نآ  و  دـیوگ ، یم  هوای  دـنک  یفرح  رپ  سک  ره  دـشوک ،
ارادم هک  ییاج  تسا .  ناوتان  هب  يراکمتـس  اه ، متـس  نیرتدـب  و  مارح ، همقل  اهاذـغ ، نیرتدـب  .نک  يرود  نانآ  زا  وش و  رود  نادـب 

نآ اسب  هچ  و  دـشاب ، نامرد  يرامیب ، و  دـیازفا ، درد  رب  وراد  هک  اسب  هچ  نک ، یتشرد  ارادـم  ياج  هب  دـیآ  باسح  هب  یتشرد  ندرک 
، تسا ناقمحا  هیامرس  هک  نکن  هیکت  اهوزرآ  رب  زگره  دشاب .  راک  لغد  هدننک  تحیصن  و  دهد ، زردنا  تسین ، زردنا  لها  هک  سک 
و دورب ، تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  .دزومآ  دـنپ  ار  وت  هک  نآ  هبرجت  نیرتـهب  و  تساـه ، هبرجت  زا  نتفرگ  دـنپ  لـقع ، ظـفح  و 

.نک هدافتسا  اه  تصرف  زا  دروآ ، رابب  هودنا 

هـشوت داز و  ندرک  دوبان  یهابت ، ياه  هنومن  زا  ددرگ .  یمن  زاب  يا  هدـش  ناـهنپ  ره  و  دـسرن ، دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  يرگـشالت  ره 
هرطاخم هب  ار  شیوخ  یناگرزاب  ره  .دیـسر  دهاوخ  هدـیدرگ  رّدـقم  وت  يارب  هچنآ  يدوز  هب  و  دراد ، ینایاپ  يراک  ره  .تسا  ترخآ 

.دنکفا

هک لاح  مهّتم ، تسود  اب  یتسود  رد  هن  دراد و  دوجو  يزیچ  تسپ  ناسنا  نداد  يرای  رد  هن  تسا  رتهب  یناوارف  زا  هک  یکدنا  اسب  هچ 
ییوج هزیتـس  بکرم  رب  ندـش  راوس  زا  .نکن  رطخ  يروآ  تسد  هب  رتـشیب  هک  نآ  يارب  و  ریگ ، ناـسآ  تسا  وت  راـیتخا  رد  راـگزور 

 . زیهرپب

يدیهش

رد هچنآ  يرادـهاگن  هک  يا ، هداد  تسد  زا  نتفگ  هب  هچنآ  كرادـت  اـت  دوب  رتناـسآ  يا  هدرواـین  تسد  هب  نتفگن  هب  هچنآ  ناربـج  و 
تسد رد  هچنآ  نتفرگ  هب  ات  مراد  رت  تسود  يراد  تیاهتـسد  هب  هچنآ  نتـشاد  هاگن  و  تسا ، دنب  هب  نآ  نتـسب  راوتـسا  هب  تسا  دنوآ 

هانگ هب  يزاین و  یب  ات  رتهب  ییاسراپ  اب  ندـیزرو  و  ندـیبلط ، نآ  نیا و  زا  ات  رتهب  يدـیمون  یخلت  و  يرآ ،  شیپ  تسد  تسا  يرگید 
.تسا شیپ  رد  ار  وا  هک  دـشوک  ینایز  يارب  هک  هدنـشوک  اسب  تسا و  شیوخ  زار  نابهگن  سک  ره  زا  رتهب  درم  و  ندـیدرگ ، هدولآ 

رامش رد  ات  زیهرپب  نادب  زا  ییآ و  باسح  هب  نانآ  زا  ات  نیـشنب  ناکین  اب  .تسانیب  دشیدنیب  هک  نآ  و  تسارـس ، هوای  دیوگ  رپ  هک  نآ 
هب یتشرد  ارادـم  هک  ییاج  .دوب  متـس  نیرتتـشز  ناوتاـن  رب  متـس  و  دوش ، تسد  هب  مارح  زا  هک  تسا  یکاروخ  دـب  .ییاـین  رد  ناـشیا 
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، دنیاپن زردنا  وا  زا  هک  نآ  دهد  زردنا  اسب  ددرگ ، نامرد  درد  دوش و  يرامیب  وراد  هک  اسب  دیاب ، یتشرد  ارادم  ياج  هب  دـیآ  باسح 
رطاخ هب  درخ  و  تسا ، ناقمحا  يالاک  نآ  هک  اهوزرآ  رب  تندرک  هیکت  زا  زیهرپب  و  دـنیآ ،  وا  دزن  زردـنا  یپ  هک  نآ  دـنک  تنایخ  و 

تـسد زا  هکنآ - زا  شیپ  ناد  تمینغ  ار  تصرف  .تسا  نآ  رد  وت  دـنپ  هک  دوب  نآ  يدومزآ  هک  زیچ  رتـهب  و  تساـه ، هبرجت  ندرپـس 
ندرواین مهارف  نتفر - هشوت - اهنایز  هلمج  زا  .ددرگن  زاـب  هتفر  ره  دـسرن و  دوصقم  هب  هدـنهاوخ  ره  .دوش  ریگولگ  یهودـنا  و  دور -
هدـننکفا رطخ  هب  رگادوس  .دـسر  وت  هب  هک  ادوز  هدـش  ردـقم  تیارب  هچنآ  دوب و  ینایاپ  ار  يراـک  ره  .ندرک  هاـبت  ار  ترخآ  تسا و 

.راتفرگ تمهت  هب  تسود  رد  هن  و  دوب ، يدوس  رادقم  یب  روای  رد  هن  .تسا  شیب  زا  رت  هدنلاب  هک  كدنا  اسب  و  تسا ، شیوخ 

بـسا نوچ  ییوج  هزیتس  هکنآ  زا  زیهرپب ، و  ریذپم ، دوخ  رب  ار  رطخ  رتشیب ، دـیما  هب  ریگ و  ناسآ  ار  نآ  تسوت  مار  هنامز  هک  نادـنچ 
- . درآ رد  تکاله  بادرگ  هب  و  درادرب - ار  وت  شکرس 

یلیبدرا

زا سپ  وت  مالک  زا  هدش  توف  هچنآ  وت  نتفایرد  زا  تسا  رتناسآ  وت  كولـس  زا  دشاب  هدش  ریـصقت  هک  ار  يزیچ  وت  ندومن  كرادـت  و 
تسا رتسود  تست  تسد  ود  رد  هچنآ  نتشادهاگن  نآ و  نتـسب  تخـسب  تسا  فرظ  رد  هچنآ  تسوا  هاگن  نتفگ و  دب  زا  نخـس  نآ 
تـسا رتهب  تفع  اب  هشیپ  نامدرم و  زا  نتـساوخ  زا  تسا  رتهب  يدیما  ان  یخلت  تست و  ریغ  تسد  رد  هچنآ  ندرک  بلط  زا  نم  يوسب 

یسک دناسر  یم  نایز  هک  يزیچ  رد  هدننک  ششوک  اسب  ار و  دوخ  یناهنپ  رم  تسا  رت  هتـشادهاگن  درم  يراکتـشز و  اب  يزاین  یب  زا 
؟؟ رتشیب هک 

؟؟ ات ار  يدب  لها  نک  يرود  ناشیا و  زا  یشاب  یم  ار  یئوکین  لها  نک  یکیدزن  دوش  انیب  درک  هشیدنا  هک  یسک  و   ؟؟

یتشرد ياج  رب  يراگزاس  دشاب  هک  یماگنه  تسا  متس  نیرتدب  ناوتان  ندرک  متس  مارح و  تسا  یکاروخ  دب  ناشیا  زا 

یسک نآ  درک  تنایخ  هدننک و  تحیـصن  ریغ  درک  تحیـصن  هک  اسب  ءاود و  درد  درد و  اود  دشاب  اسب  یمرن و  ماقم  رد  یتشرد  دشاب 
تسناقمحا و ياه  هیامرس  سفن  ياهوزرآ  هک  یتسردب  سپ  اهوزرآ  رب  ندرک  دامتعا  زا  سرتب  تسا و  هدش  هتـساوخ  تحیـصن  هک 
زا شیپ  لمع  تصرف  یماگنه  باتـشب  ار  وت  دـهد  دـنپ  هک  تسنآ  يدرک  هبرجت  هچنآ  نیرتهب  تسندرک و  هبرجت  تشادـهاگن  لقع 
زا تبرغ و  زا  دـیآ  زاب  هک  یبیاـغ  ره  تسین  دوخ و  بولطمب  دـسرب  هک  هدـننک  بلط  ره  تسین  هصغ  نآ  توف  زا  ار  وت  دـشاب  هکنآ 

هچنآ وتب  دـیایب  هک  دـشاب  دوز  تسیتیاهن  ار  يراک  ره  رم  تمایق و  رد  داـعم  داـسف  عضوم  ترخآ و  هشوت  نتخاـس  عیاـض  تسیهاـبت 
چیه هک  يرایـسب  زا  دشاب  رتشیب  نآ  ّومن  هک  یکدنا  اسب  تسا و  هتخادنا  رطخ  رد  ار  دوخ  هدننک  تراجت  وت  يارب  هدـش  هدرک  ریدـقت 

يراوس ناوج  نارتش  وت  يارب  دشاب  مار  هک  ماد  ام  راگزور  اب  نک  هلهاسم  مهتم  تسود  رد  هن  فیعـض و  هدـنهد  يرای  زا  تسین  زیچ 
زیتس بکرم  وت  اب  دنک  یشکرس  هکنآ  زا  سرتب  نآ و  زا  رتشیب  يراودیما  ههجب  ناهج  نیا  عاتم  زا  يزیچب  ار  دوخ  نکفیم  رطخ  رد  و 

یک

یتیآ
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.يا هداد  تسد  زا  نتفگ  هب  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  زا  تسا  رتناـسآ  يا ، هدرواـین  تسد  هب  تندـنام  شوماـخ  ببـس  هب  هچنآ  ناربج 
رت ینتـشاد  تسود  نم  يارب  يراد ، تسد  رد  هچنآ  يرادـهگن  .تسا  نآ  دـنب  یمکحم  هب  هتـسب  تـسا ، فرظ  رد  هـچنآ  يرادـهگن 
اب يرو  هشیپ  .ندرک  زارد  ناـمدرم  شیپ  بلط  تسد  زا  تسا  رتـهب  يدـیمون  یخلت  .تـسا  يرگید  تـسد  رد  هـچنآ  بـلط  زا  تـسا 
هب دننادن  دنـشوکب و  هک  ناسک  اسب  .تسا  شیوخ  زار  نابهگن  رگید  سک  ره  زا  رتهب  یمدآ  .هانگ  هب  هدولآ  يرگناوت  زا  هب  ییاسراپ 

نانآ زا  ات  زیمایب  ناکین  اب  .دوش  انیب  شتریصب  مشچ  دشیدنا ، یم  هکنآ  .تسارس  هوای  هراومه  وگرپ  .دنزات  یم  شیپ  ینایز  هچ  يوس 
نیرت هدیهوکن  ناوتان  رب  متس  .دشاب  مارح  هک  تسا ، يزیچ  اهیندروخ  نیرتدب  .ییاین  نانآ  رامـش  رد  ات  زیهرپب  نادب  زا  .يوش  هدرمش 

هک ادرد  اسب  دوش و  گرم  ببـس  وراد  هک  اسب  .دوش  هدرمـش  ارادـم  یتشرد ، دـیآ ، باسح  هب  یتشرد  ارادـم ، هک  ییاج  .تسا  متس 
.دنک تنایخ  دنهاوخ و  تحیـصن  وا  زا  هک  یـسک  دـنک و  وکین  یتحیـصن  دورن و  یتحیـصن  دـیما  وا  رد  هک  اسک  اسب  .دوب  وراد  دوخ 

.تساه هبرجت  ندرپس  دای  هب  لقع ، .تسا  نادرخ  مک  هیامرس  وزرآ  هک  اهزورآ ، رادید  هب  ندرک  هیکت  زا  راهنز 

ناـنچ .دوش  ریگولگ  يا  هصغ  هکنآ  زا  شیپ  رامـشب ، تمینغ  ار  تصرف  .دـشاب  يزردـنا  ار  وت  هک  تسا  يا  هبرجت  وت  هبرجت  نیرتهب 
يراکهبت زا  .ددرگزاب  هرابود ، دوش ، تسد  زا  هچ  ره  هک  تسین  ناـنچ  دیـسر و  دـناوت  دوصقم  هب  دزیخرب  بلط  هب  هک  ره  هک  تسین 
ناـگرزاب .دـمآ  دـهاوخ  هدـش  ردـقم  ار  وت  هچنآ  .تسا  یتبقاـع  ار  يراـک  ره  .ترخآ  ندرک  هاـبت  هار و  داز  نداـهن  تسد  زا  تسا ،

هنامز اب  شوکم  تخس  .تسین  یتدیاف  لیخب  رای  هیامورف و  تسود  رد  .دوب  رتروراب  رایـسب  زا  هک  كدنا  اسب  .تسا  رطخ  شوختـسد 
وت ییوج  هزیتس  بکرم  هکنیا  زا  راهنز  .رخم  ناج  هب  ار  رطخ  ینک ، لصاح  رتشیب  دوس  ات  تسوت و  عیطم  مار و  نآ  بکرم  هکنادنچ ،

.دنکرب ياج  زا  ار 

نایراصنا

رد هچنآ  يرادـهگن  ،و  يا هداد  فک  زا  تراـتفگ  ضحم  هچنآ  زا  تسا  رت  ناـسآ  هتفر  تتـسد  زا  توکـس  رطاـخ  هب  هچنآ  كرادـت 
ریغ تسد  رد  هچنآ  بلط  زا  تسا  رتـبوبحم  نم  دزن  تسوت  راـیتخا  رد  هچنآ  ظـفح  ،و  تسا نآ  دنبرـس  ندرک  مکحم  هب  تسا  فرظ 
زار یمدآ.تسا  رتـهب  هاـنگ  اـب  تورث  زا  سفن  تفع  اـب  هارمه  كدـنا  لاـم.تسا  مدرم  زا  نتـساوخ  زا  رتـهب  يدـیماان  یخلت   . تسوت
یم وگ  هزره  وگ  هدایز.دنز  یم  نایز  وا  هب  شیعـس  شالت و  هک  يا  هدنـشوک  اسب  هچ.دـنک  یم  ظفح  نارگید  زا  رتهب  ار  شیگدـنز 

زا ات  وش  ادج  رش  لها  زا  ،و  يدرگ نانآ  زا  ات  وش  کیدزن  ریخ  لها  هب   . دوش یم  انیب  دنک  هشیدنا  شروما  هب  تبـسن  هک  نآ  و  ددرگ ،
تـسا یتشرد  یمرن  هک  اجنآ   . تسا متـس  نیرت  تشز  فیعـض  رب  متـس  ،و  مارح كاروخ  تسا  یکاروخ  دـب.ییاین  باـسح  هب  ناـنآ 

یسک دزرو  تنایخ  ،و  تسین هاوخ  ریخ  هک  نآ  دنک  یهاوخ  ریخ  اسب  هچ.تسا  نامرد  درد  و  درد ، وراد  اسب  هچ  ، تسا یمرن  یتشرد 
 . هدش هتساوخ  تحیصن  وا  زا  هک 

هک تسا  نآ  يا  هدرک  هبرجت  هک  يزیچ  نیرتهب  ،و  تساه هبرجت  ظفح  لقع.تسا  ناقمحا  هیامرـس  هک  زیهرپب  اـهوزرآ  هب  داـمتعا  زا 
،و دسر دصقم  هب  يا  هدنهاوخ  ره  هک  تسین  روط  نیا.ددرگ  ترسح  هصغ و  هکنآ  زا  شیپ  باتـشب  تصرف  بناج  هب.دهد  دنپ  ار  وت 

 . ددرگ زاب  يا  هدنوش  بئاغ  ره 

دوز هدروخ  مقر  تیارب  هچنآ  تسا ، یتبقاع  يراک  ره  يارب.تسا  داعم  ندرک  هاـبت  هشوت و  داز و  ندرک  عیاـض  داـسف  ياـه  هنیمز  زا 
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،و تسپ هدنهد  يرای  رد  يریخ   . تسا رت  تکرب  اب  رایـسب  لام  زا  هک  یکدنا  لام  رایـسب  هچ  و.تسا  رطخ  رد  رجات.دـسرب  وت  هب  تسا 
هکنیا زا.زادنیم  رطخ  رد  ندروآ  تسد  هب  رتشیب  دـیما  هب  ار  یتمعن.ریگ  ناسآ  ار  نآ  تسوت  مار  هنامز  رتش  یتقو  ات.تسین  مهّتم  قیفر 

 . زیهرپب دنک  یشومچ  ار  وت  تجاجل  بکرم 

حورش

يدنوار

.قطنملا یف  شحفا  اذا  رجها : .قسفلا و  روجفلا : .انه و  انه و  نم  بسکی  يا  هلایعل  فرحی  وه  لاقی : هعانصلا ، هفرحلا : و 

دق نینـضب و  بیغلا  یلع  وه  ام  یلاعت و  لاق  .يور  امهالک  و  لیخبلا ، داضلاب : و  مهتملا ، ءاظلاب : نینظلا  اـنخلا و  .لیلذـلا و  نیهملا : و 
هرهظ نکما  ام  رکبلا : لبالا  نم  دوعقلا  .نیلـسلا و  يا  اذلا ، هنیب  تبعـص : دض  هبادلا  تلذ  و  ماودـلل ، ام  هدوعق  هل  لذام  .امهب و  يرق ء 
کب عمجی  نا  كایا  .هجاح و  لک  یف  یعارلا  هدعتقی  ریعبلا  دوعقلا  دیبعوبا : لاق  اصولق ، نسلا  اذـه  یف  هرکبلا  نوکی  و  بوکرلا ، نم 
رتغا اذا  حومجلا  سرفلل  لاقی  ام  رثکا  .اهربدـتف و  هحیـصنلا  هذـهب  صخا  كاـیا  و  جاـجللا ، کـبلغی  نا  كرذـحا  يا  جاـجللا : هیطم 

.هسراف

يردیک

.اهیف جورخلا  سانلا  كرتل  هرجاه  هریهظلا  تیمس  ءالقعلا و  هرجهی  ثیحب  راص  هتقیقح  شحفا و  يا  رجها : رثکا  نم  و 

لبالا نم  دوعقلا  نال و  و  داقنا ، يا  لذ  هدوعق : کل  لذ  ام  رهدلا  لهاس  .لیخب  يا  داضلاب  يور  و  مهتم ، يا  نینظ : قیدص  یف  ریخ  ال 
همالسلا و کنظ  یلع  بلغی  مل  اذا  كدی  یف  لامب  رطاخت  يا ال  هنم : رثکا  ءاجر  یشب ء  رطاخت  .بوکرلا ال  نم  هرهظ  نکما  ام  رکبلا 
تاعایبلا و نم  ماجحالا  مادـقالا و  یف  يارلا  بلاغ  یلع  هینبم  تاحابملا  رثکا  هرطاخملاب و  بلطی  هوجرملا  حابرالا  ناـف  ـالا  حـیرلا و 

.ارحب وا  ارب  هکرشلا  عاونا  تاراجتلا و 

مثیم نبا 

.یتشرد دـض  ارادـم ، یمرن و  قفر : .دـیوگب  اوراـن  نخـس  هک  یماـگنه  لـجرلا : رجها  .يدـیماان  تیمورحم و  يزور و  یگنت  هفرح :
هملک ات  وت ،) ندرک  ناربج   ) کیفالت و  مالـسلا :) هیلع   ) ماما تراـبع  متـشه : نکمم  تقو  هصرف : .ناداـن  قمحا ، كونا : عمج  یکون :

هک يرمـضم  سایق  تروص  هب  .ییوگرپ  رب  یـشوماخ  حیجرت  نداد و  يرترب  موزل  رب  تسا  يرادشه  وت ،) ندز  فرح   ) کقطنم ي ،
هچنآ نتفگ  زا  نتسبورف  مد  دننام  دشاب  اطخ  مزلتسم  هک  دنچ  ره  رایسب  یـشوماخ  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، سایق  يارغـص  ترابع  نیا 

نکمم تاقوا  رتشیب  نکیل  دراد و  یپ  رد  ار  حلاصم  زا  يا  هراپ  هک  ینخـس  ای  زیمآ و  تمکح  نانخـس  نوچ  تسا  نتفگ  راوازـس  هک 
رد دـشاب ، هتـشاد  ناکما  رگا  و  درک ، ناربج  دوش  یمن  هک  یتسارب  ار  ییوگرپ  ياطخ  اـما  درک ، ناربج  عقومب  نخـس  اـب  ار  نآ  تسا 

ییوگرپ نایز  ناربج  زا  رتناسآ  راـتفگ ، هلیـسو ي  هب  نآ  ناـیز  طرفم و  یـشوماخ  ناربج  ور ، نیا  زا  .دوب  دـهاوخ  يراوشد  تیاـهن 
هملک ي .دنا  هتفگ  يرایـسب  نانخـس  یـشوماخ  شیاتـس  ییوگرپ و  تمذـم  رد  مدرم  هک  تسا  راتفگ  رد  اطخ  يدایز  لیلد  هب  .تسا 
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مـسا تسا  نکمم  .دوب و  دـهاوخ  سنج  نایب  يارب  نم  تروص ، نآ  رد  دـشاب ، یمیم  ردـصم  دراد ، لاـمتحا  نتفگ ) نخـس   ) قطنملا
سایق ياربک  تقیقح  رد  .دوب و  دهاوخ  ناکم  رد  تیاغ  يادتبا  يارب  نم  هملک ي  اجنآ  رد  هک  دشاب  نتفگ  نخـس  ياج  ینعی  ناکم 

رت هتـسیاش  وت  يارب  توکـس  ناربج  هک  تسا  نآ  ساـیق  هجیتن ي  .تسا و  رت  هتـسیاش  وت  يارب  تسا  رتناـسآ  هک  هچ  ره  تسا : نینچ 
عون نآ  دراد ، تسد  رد  هک  یلام  ظـفح  رب  هتخاـس  هجوتم  ار  وا  مهن : .تسا  یـشوماخ  يرترب  ناـحجر و  مزلتـسم  دوخ  نیا  و  تسا ،

تقیقح رد  زین  ترابع  نیا  .تسا و  یتسپ  لخب و  فارـسا و  نیب  طسو  دـح  زا  ترابع  نآ  و  تسا ، هتـسیاش  هک  يرادـهگن  ظـفح و 
سپ نارگید ، لام  زا  وت  تساوخرد  هب  تبسن  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  هچ  ره  و  تسا : نینچ  اربک  ریدقت  و  تسا ، رمضم  سایق  يارغص 
هتخاس هجوتم  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يدیمون  عمط و  ندـیرب  تلیـضف  يرترب و  رب  ار  وا  مهد : .تسا  رت  هتـسیاش  وت  يارب  نآ 

نینچ سایق  ياربک  تسا و  سانلا  هملک ي  ات  يدـیمون ،) یخلت   ) سایلا هرارم  ترابع و  سایق ، يارغـص  هک  يرمـضم  سایق  اـب  تسا 
( یخلت  ) هرارم ظفل  .دنک  هتسارآ  نادب  ار  دوخ  دشاب و  نآ  هب  دنبیاپ  ناسنا  هک  تسا  رتراوازس  دشاب ، ریخ  کین و  هک  هچ  ره  و  تسا :

مـسا قالطا  باب  زا  دنک ، یم  ساسحا  اه  هتـساوخ  زا  يدـیمون  ببـس  هب  یناسنا  حور  هک  تسا  هدرک  قالطا  يدرد  یتحاران و  رب  ار 
تلذ و زا  نآ  ندوـب  يرب  سفن و  تمارک  یخلت ، نآ  لـمحت  همزـال ي  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ریخ  دوـخ  ناـمه  و  ببـسم ، رب  بـبس 

یلحاوذلا هناف  ارم  سایلا  معط  ناک  نا  و  دراد : هراشا  دوخ  رعش  نیا  رد  رعاش  بلطم  نیمه  هب  و  تسا ، شنرک  تساوخرد و  يراوخ 
یکاـپ و تلیـضف  اـب  هارمه  هک  یتروص  رد  تیمورحم  قزر و  یگنت  ماـگنه  رد  يرادـیاپ  موزل  رب  ار  وا  مهدزاـی : لزارـالا  لاوس  نم 

.تسا رتهب  دوش ، یگدولآ  فالخ و  ثعاب  هک  یتورث  بلط  زا  فافع ، هب  ندوب  دنبیاپ  هک  نیا  تسا و  هداد  هجوت  دـشاب ، يدـنموربآ 
اب هارمه  تورث  زا  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ياربـک  تسا و  رکذ  دروم  تراـبع  شیارغـص  هک  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب 

لغـش هک  تسا  نینچ  تهج  نآ  زا  هتبلا  .تسا و  رتهب  یتورث  نانچ  یپ  رد  نتفر  زا  نادب ، يدنبیاپ  دـشاب ، رتهب  يراکهبت ، یگدولآ و 
نامه ینمادکاپ  فافع و  هک  تسا  نشور  .تسا  یتسپ  تلیذر و  اب  ماوت  یتورث  نانچ  تلیضف و  بجوم  مک ) دمآرد  اب   ) هنادنموربآ

هک توهش  یـشوماخ  یکی  تلیذر  ود  نیب  تسا  يدح  نآ  دوش و  یم  بوسحم  تلیـضف  توهـش ، يورین  يارب  هک  دشاب  یم  يدح 
کی ناونع  هب  دوخ - هب  لیثمت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما مهدزاود : .تسا  طارفا  زا  یـشان  هک  روجف  قسف و  يرگید  طـیرفت و  زا  یـشان 

زا شیب  دوخ  هب  يو  هک  ور  نآ  زا  تسا ، رترادزار  دوخ ، وا  هکنیا  رب  مکح  و  هدومن - روظنم  عرف ، ار - دوخ  بطاخم  یلصا - صخش 
هب دوخ  زار  يرادهگن  زا  ناسنا  هنیـس ي  رگا  تسا ): هتفگ  يرعاش  هک  نانچ   ) تسا هداد  رادـشه  شدـنزرف  هب  دراد ، تیانع  نارگید 

هیبشت لیثمت و  هار  زا  ار  وا  نینچمه  مهدزیـس : .دوب  دـهاوخ  رتگنت  دراپـس ، یم  وا  هب  ار  شزار  هک  یـسک  هنیـس ي  سپ  هدـمآ ، گنت 
هب هک  دنک  یم  باتش  يراک  ماجنا  رد  یسک  اسب  هک  نایب ، نیا  اب  تسا  هدرک  حلاصم  نتسج  رد  لمات  یگدزباتـش و  زا  يرود  هجوتم 

مکح و  هدوب ، یگدزباتش  نامه  نایز ، ررـض و  تلع  و  تسا ، بطاخم  نامه  عرف ، هدننک و  باتـش  صخـش  لصا ، سپ  .تسوا  نایز 
و وگرپ ، صخـش  نامه  لصا  هک  يرگید  هیبشت  اب  تسا  هدرک  ییوگرپ  كرت  هجوتم  ار  وا  مهدراـهچ : .تسا  ندرب  ناـیز  زا  تراـبع 
هک اهوگرپ  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  فدـه  .تسا و  ییوگ  هواـی  نآ  مکح  ییوگرپ و  نآ  تلع  بطاـخم ، فرط  نآ  عرف 
هب ییوگ و  هدوهیب  نتـشاد  هارمه  لـیلد  هب  ار - ییوگرپ  هجیتن  رد  و  دـهد ، رارق  هجوت  دروم  تسا ، هارمه  ییوگ  هواـی  اـب  اـهنآ  لـمع 

دـشیدنیب هک  ره  ترابع : نیا  اب  هدرک  هجوتم  اهراک  رد  ندیـشیدنا  شزرا  هب  ار  وا  مهدزناپ : .دـنک  كرت  دـیاب  شهوکن - نآ ، لابند 
ناکین اب  ات  تسا  هداد  روتسد  وا  هب  مهدزناش : .دنیبب  ار  اهراک  ماجنارـس  قیاقح و  دوخ ، تریـصب  مشچ  اب  ینعی  ددرگ ، رایـشوه  انیب و 

نینچ تقیقح  رد  هک  دیآ ، یمرب  یشاب - اهنآ  زا  ات  مهنم - نکت  ترابع : نآ ، يارغـص  هک  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  دوش ، مدمه 
ات دوش  ثعاب  هک  ار  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  .يدرگ و  اهنآ  زا  هک  تسا  نآ  بجوم  ناشیا  اب  ندوب  مدمه  اریز  تسا :

اریز دـنیزگ ، يرود  دریگ و  هرانک  رـش ، لها  زا  ات  درک ، رومام  ار  وا  نینچمه  و  مهدـفه : .یهد  ماجنا  دـیاب  يدرگ ، اهنآ  هرمز ي  زا 
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ار وا  مهدجیه : .تسا  یلبق  ترابع  دننام  لالدتـسا  شور  و  دیاین ، اهنآ  رامـش  رد  ترخآ  ایند و  رد  ات  دوش  یم  ثعاب  اهنآ  زا  يرود 
ساـیق نمـض  رد  هک  یـشهوکن  اـب  .دـیامنب  ار  يرود  باـنتجا و  تیاـهن  اـت  تسا ، هداد  رادـشه  مارح  لاـم  ندروخ  یتشز  هب  تبـسن 

هب تسا ، متـس  عون  نیرت  تشز  نآ  هک  نیا  تلع  تسا ، هدش  رکذ  هک  تسا  يا  هلمج  نامه  نآ  يارغـص  هک  تسا  هدومرف  يرمـضم 
زا رود  هب  يا  هیحور  تواسق و  اب  لد  زا  زج  وا ، هب  تبسن  يراکمتس  نیاربانب  تسا  محرت  عضوم  رد  فیعـض  صخـش  هک  نیا  تهج 

، دیآ یمن  لمع  هب  ملظ  نآ  زا  يریگولج  عافد و  فیعض  صخـش  فرط  زا  هک  نیا  رگید  و  دزیخ ، یمنرب  تلادع ، تمحر و  تقر و 
عون نیرت  تشز  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  .تسا و  تلادـع  زا  رود  هب  یـسک  ره  زا  شیب  یملاظ  نینچ  نیاربانب 

دنناـم دراوـم ، زا  يا  هراـپ  رد  ندرک  ارادـم  هک  تسا  هداد  رادـشه  وا  هـب  متـسیب : .تـسا  رتراوازـس  نآ  زا  ندرک  يرود  دـشاب ، مـتس 
نتـسب راک  هب  نیاربانب ، درب ، یم  نیب  زا  ار  فدـه  دـناسر و  یم  نایز  تحلـصم  هب  ابلاغ  هک  ور  نآ  زا  هک  تسا  یتشرد  يریگتخس و 

نانچ رد  یتشرد  سپ  تسا ، فدـه  هب  ندیـسر  تحلـصم و  اب  طابترا  تهج  رد  ندرک  ارادـم  لـثم  اـبلاغ  يدروم  نینچ  رد  یتشرد 
لوا يارادم  يارب  هراعتـسا  مود  هبترم ي  رد  ارادم )  ) قفر هملک  و  لوا ، یتشرد )  ) قرخ هملک ي  .تسا  ندرک  ارادـم  زا  رتهب  يدروم 

هب شـشخب  دوج و  نداد  رارق  تسا : هدرک  هراشا  بیطلاوبا  ینم  نیمه  هب  و  میتفگ ، هک  تهباشم  لیلد  نامه  هب  تسا ، مود  یتشرد  و 
: مکی تسیب و  .شـشخب  فطل و  ياج  رد  ریـشمش  نداد  رارق  هک  تسا ، شخبنایز  ناسنا  یگرزب  هب  هزادـنا ، نامه  هب  ریـشمش  ياـج 

اـسب نایب : نیا  اب  دـشاب ، یم  زین  هدـسفم  ياراد  یهاگ  تسا ، يرهاظ  تحلـصم  ياراد  هک  ییاـهزیچ  زا  یـضعب  هک  تسا  هداد  هجوت 
و ترابع : نیا  اب  تسا ، تحلـصم  اب  هارمه  یهاگ  دراد ، يرهاظ  هدـسفم ي  هک  اهزیچ  یـضعب  هوـالعب ، .تسا  درد  دوخ  هک  ییوراد 

تسا هدسفم  يارب  هراعتسا  درد )  ) ءاد هملک ي  تحلصم و  يارب  هراعتـسا  اود  هملک ي  دروم ، ره  رد  .تسا و  نامرد  دوخ  هک  يدرد 
.تسوا یهابت  ثعاب  هدسفم  ناسنا و  لاح  نتفای  ناماس  رس و  ثعاب  تحلصم  اود  درد و  دننام  هک  تسا  نآ  هراعتـسا  ود  ره  تهج  و 

رادشه مود : تسیب و  .دـنبای  زاب  ار  دوخ  تحـص  اهیرامیب  هلیـسو ي  هب  اهندـب  هک  اسب  هچ  تسا : هدرک  هراشا  یبنتم  ینعم  نیمه  هب  و 
تروشم فرط  زا  هک  دـنچ  ره  دـنادرگ ، يور  دراد  تحلـصم  لامتحا  اهنت  هک  یبلطم  هب  یـسک ، اب  تروشم  زا  اداـبم  هک  تسا  هداد 

هناهاوخریخ هک  اـسب  هچ  دـهد ، رارق  هجوت  تقد و  دروم  ار  وا  داهنـشیپ  رظن و  هکلب  درادـن ، ار  یهاوخریخ  تحیـصن و  دـنپ و  راـظتنا 
ار وا  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  اریز  دـنک ، دامتعا  دـناد  یم  هاوخریخ  ار  وا  هک  سک  نآ  فرح  هب  تسین  راوازـس  نینچمه  و  دـشاب ،

هلمج نآ  يارغص  هک  يرمضم  سایق  اب  تسا ، هتشاد  رذحرب  هدرک و  عنم  اهوزرآ  رب  نتسبلد  زا  ار  وا  موس : تسیب و  .دشاب  هدز  لوگ 
ار اه ) هیامرـس   ) عئاضب هملک ي  .دشاب  یم  لدب ) هخـسن  .تسا  ناگدرم  .تسا … (  ناهلبا  نادرخ و  مک  هیامرـس ي  اهنامرآ  اریز  ي :

دوس هلزنم ي  هب  هک  درب  یم  وزرآ  دروم  روما  زا  یلایخ  تذل  یعون  هلبا ، صخـش  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هدروآ  تاینمت  زا  هراعتـسا 
ور نآ  زا  تسا ، هدرک  هفاضا  ناهلبا ،)  ) یکون هملک ي  هب  ار  نآ  .درب و  یم  دوس  شا  هیامرس  زا  هیامرـس ، بحاص  هک  نانچ  تساهنآ 

تسیب و .دـنروآ  یمن  تسد  هب  يدوس  اـه  هیامرـس  زا  نادرخ  مک  ناـهلبا و  هک  روط  ناـمه  درادـن  دوجو  يا  هدـیاف  اـهوزرآ  رد  هک 
زاین بسح  رب  سفن  هک  يا  هوق  ینعی  تسا ، هدرک  هراشا  یلمع  لقع  هب  میـسرت و  اه  هبرجت  هدـنروآدرگ ي  هباثم  هب  ار  لقع  مراـهچ :

ار تحلصم  ياراد  تارظن  هک  تسا  هوق  نامه  .دنک و  یم  هدافتسا  هوق  نیا  زا  نآ ، لیمکت  يارب  دراد و  رایتخا  رد  هک  یندب  ریبدت  هب 
، تسا ناسنا  صوصخم  هک  رایتخا  يور  زا  يراک  ماجنا  هب  عورـش  اریز  .دنک  یم  طابنتـسا  دریگب ، ماجنا  يراک  دـیاب  هک  يدراوم  زا 
زا هک  تسا  یئزج  ای  یلک و  رظن  تفایرد  تفایرد ، نآ  و  تسا ، رـسیم  درک ، دیاب  هچ  دروم  ره  رد  هک  نیا  تفایرد  هلیـسو ي  هب  اهنت 
ای تایبرجت و  ای  تاـیلوا ، عون  زا  دنتـسه  یتاـیلک  یخرب  دنـسوسحم و  یئزج  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یتامدـقم  يور 

لقع و  دـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  دروم  هب  صاصتخا  هک  نیا  نودـب  تسا  نآ  رب  مکاح  يرظن  لـقع  هک  تسا  یتاـینظ  اـی  تاروهـشم و 
یم یئزج  يار  رظن و  هب  هجیتن  رد  ات  دزادرپ  یم  هیئزج  تامدـقم  هب  هاگنآ  .دریگ  یم  کمک  يرظن  لـقع  زا  دروم  نیا  رد  زین  یلمع 
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نـشور رایـسب  لقع  نیا  زا  يو  دوصقم  .دسر و  یم  دوخ  داعم  شاعم و  ياهفده  هب  هلیـسو  نیدب  دنک ، یم  لمع  نآ  قبط  رب  و  دسر ،
.تسا یلمع  لقع  لامک  ینعی  یقالخا  مراکم  بسک  دروم  رد  ناـمرف  هدـننک ي  تفاـیرد  ومه  تسا و  هدـش  هتخانـش  وا  اریز  تسا ،

هب یئزج  دراوم  زا  ام  ررکم  تادـهاشم  يور  زا  هک  یمولع  نیا  زا  هدافتـسا  هب  دراد  هراشا  اه ) هبرجت  زا  يرادروخرب   ) براجت ظـفح 
ار لقع  .تسا  لاهسا  ثعاب  اینومقـس ، یلک : مکح  دننام  تسا  هدیدرگ  یلک  مکح  کی  تفایرد  ثعاب  رارکت  رثا  رد  هدمآ و  تسد 

تـسیب .تساه  هبرجت  زا  هدافتـسا  لقع  تالامک  اهیگژیو و  هلمج  زا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدومرف  یفرعم  اه  هبرجت  زا  يرادروخرب  هب 
: دـنزومآ یم  دـنپ  وا  هب  هک  دـنک  هدنـسب  ییاهنآ  رب  اه  هبرجت  نیب  زا  هک  تسا  نآ  راوازـس  هک  نیا  هب  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  مجنپ : و 

يدوزب هجیتن  رد  دنک و  یم  متـس  اهراب  هک  یـسک  لاح  رب  شرگن  هجوت و  دننام  تسا  تربع  دنپ و  ثعاب  هک  دـشاب  يدـح  رد  ینعی 
تـسا يرمـضم  سایق  تروص  هب  بلاطم  نیا  .دوش  یم  عقاو  بضغ  دروم  و  دـیوگ ، یم  غورد  دایز  ای  و  دوش ، یم  یهلا  رفیک  راچد 
ياربک .تسا و  هبرجت  نیرتهب  دـشاب ، وت  دـنپ  ثعاـب  هچنآ  تسا : نینچ  تقیقح  رد  دـش و  رکذ  هک  تسا  ناـمه  ساـیق  يارغـص  هک 

دوش دنپ  ثعاب  هک  هبرجت  ره  سپ  دهد : یم  هجیتن  .دنرت  هتسیاش  وت  هدافتـسا ي  يارب  اه  هبرجت  نیرتهب  دوش : یم  نینچ  زین  نآ  ردقم 
يدوب هک  نانچمه  وت  هکلب  تسین ، هبرجت  دوشن ، وت  نتفرگ  دنپ  ثعاب  يا  هبرجت  هاگ  ره  نوطالفا : نخـس  نیا  لثم  تسا ، رت  هتـسیاش 
تمینغ ار  تصرف  تسا  ماـجنا  هتـسیاش ي  هک  يراـک  رد  اـت  تسا  هداد  روتـسد  وا  هب  مشـش : تسیب و  .يا  هدـنام  هداـس  هـبرجت و  یب 

مـسا هب  یـش ء  ندیمان  باب  زا  ار  هصغ  مان  و  تسا ، هتـشاد  رذـح  رب  یلمع  نانچ  كرت  زا  زیگنا ، مغ  فسات  دـمایپ  لیلد  هب  درامش و 
هب ندیـسرن  رب  تسین  هتـسیاش  هک  هدرک  ناـشن  رطاـخ  وا  هب  متفه : تسیب و  .تساـه  درک  قـالطا  تصرف  رب  زاـجم  روط  هب  شا  هجیتن 

و هبلاس ، هوق ي  رد  تسا  يا  هبجوم  هیـضق  نآ  يارغـص  هک  يرمـضم  سایق  هب  لالدتـسا  اب  .دروخب  فسات  شیاهفدـه  اه و  هتـساوخ 
دوصقم هب  هک  یسک  ره  و  نینچ : زین  نآ  ياربک  ریدقت  و  دنـسر ، یمن  دوخ  دوصقم  هب  ناگدنیوج  زا  یـضعب  تسا : نینچ  نآ  ریدقت 

تسا هتفگ  ار  نخـس  نیا  تهج  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دروخب  هصغ  فده  هب  ندیـسرن  تباب  زا  هک  تسین  هتـسیاش  دسرن ، دوخ 
رگید نخس  تسا  نینچمه  .دوشن و  نیگمغ  دوخ  فده  هب  ندیسرن  رب  هجیتن  رد  دنک و  ضرف  نانآ  هرمز ي  رد  ار  دوخ  هدنونـش  هک 

هلیـسو ي هب  تسا ، هداد  هجوت  يوقت  تمالم  هب  ار  وا  متـشه : تسیب و  .ددرگزاب  يرفاسم  ره  هک  تسین  نینچ  و  مالـسلا :) هیلع   ) ماما
ياربک .تسا و  ترخآ  ندرک  عیاض  رفس و  هشوت ي  نداد  تسد  زا  اهیراکهبت  هلمج  زا  تسا : نینچ  نآ  يارغص  هک  يرمضم  سایق 

.تشذـگ البق  هک  روط  ناـمه  اوقت  يارب  تسا  هراعتـسا  هشوت ،)  ) دازلا هملک ي  .درک  كرت  دـیاب  ار  يراـکهبت  و  تسا : نینچ  زین  نآ 
سایق هلیـسو ي  هب  .دیزگرب  دیاب  ار  اهنآ  نیرتهب  و  تشاد ، هجوت  دـیاب  اهراک  ماجنارـس  هب  هک  تسا  هداد  رادـشه  ار  وا  مهن : تسیب و 

ای تسا و  دـنمدوس  اـی  يراـک  ره  هجیتـن ي  دوش : یم  نینچ  تقیقح  رد  هک  تسارغـص ، مکح  رد  رکذ  دروـم  تراـبع  هک  يرمـضم 
ماجنا ار  نآ  ات  دهد  رارق  تقد  دروم  تسا  مزال  دشاب  هتشاد  يدمایپ  نانچ  هک  ار  يراک  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ياربک  و  شخبنایز ،

بلط رد  ار  دوخ  ادابم  هک  نیا  رب  و  عمط ، صرح و  كرت  ترورض  رب  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  ما : یس  .دنیزگ  يرود  نآ  زا  ای  دهد و 
زین نآ  ياربک  و  تسا ، هتـشاد  نایب  هک  تسا  نامه  شیارغـص  هک  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  دزادـنا ، تمحز  هب  نآ  لاثما  لاـم و 

هب مکی : یس و  .یشاب  صیرح  نآ  بلط  رد  هک  تسین  راوازس  نیاربانب  دیـسر ، دهاوخ  وت  هب  دشاب ، ردقم  هچنآ  ره  و  دوش : یم  نینچ 
هلمج ي هک  یـسایق  هلیـسو ي  هب  دریگب ، شیپ  رد  ار  طایتحا  بناج  دیاب  دتـس : داد و  نوچمه  تالماعم  رد  هک  تسا  هداد  رادشه  وا 
دراد و تسود  ار  ایند  لام  هک  تسا  نیا  دزادنا  یم  رطخ  تمحز و  هب  ار  دوخ  ناگرزاب  هک  نیا  لیلد  و  تسا ، نآ  يارغـص  روکذـم 
تلادع و تیاعر  وا  هفیظو ي  هک  نیا  اب  تسا  نارگید  هب  تبـسن  یتلادع  یب  هرطاخم ي  رد  نیاربانب  تسا ، لام  بسک  هب  دنم  هقالع 
رد ریزگاـن  سپ  دـهدب ، نارگید  هب  ار  صقاـن  دریگب و  شدوـخ  يارب  ار  بوـخ  سنج  تسا  نکمم  تـسا ، تـسار  هار  رد  يرادـیاپ 

هرطاخم رد  ار  دوخ  هک  یصخش  دوش : یم  نینچ  ساق  ياربک  .تسا و  ریصقت  طیرفت و  بناج  هب  تسار  هار  زا  فارحنا  رطخ  ضرعم 
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رد طایتحا  ترورـض  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  مود : یـس و  .دـشاب  هتـشاد  دوخ  زیمآ  هرطاخم  راک  رد  ار  طایتحا  بناج  دـیاب  دـنیب  یم 
، هک هدرک  ناشن  رطاخ  ترابع ، نیمه  رد  تسا ، هتخاـس  هجوتم  تورث - ندرک  هتـشابنا  روظنم  هب  ملظ  ملظ - زا  يراددوخ  تراـجت و 

اریز تسا ، لالح  لام  نامه  كدـنا ، زا  دوصقم  و  دـنک ، افتکا  كدـنا  رب  وا  ات  تسا ، رایـسب  لام  زا  رت  تکربرپ  هک  یکدـنا  لام  اسب 
رد ترابع  نیا  .تسا  ناوارف  دزم  رجا و  ثعاـب  نآ  هچ  تسا ، رت  هدـننک  زاـین  یب  ناوارف  لاـم  زا  لـقاع  صخـش  يارب  ترخآ  رد  نآ 

و تسا ، رایـسب  مارح  لام  زا  رت  هدـننکزاین  یب  كدـنا ، لالح  لام  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  مکح 
.دنک افتکا  نادب  دیاب  دوش  رایسب  مارح  لام  زا  يزاین  یب  ثعاب  هک  هچ  ره  و  دوش : یم  نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک 

رثا رب  هچنآ  ناربج  .هجیتـن  تبقاـع ، هبغم : .نک  شیـالآ  یب  هنامیمـص و  تحیـصن  وا  هب  هحیـصنلا : هضحم  ندـیرب  مرـص : مهتم  نینظ :
ظـفح و و  يا ، هداد  تسد  زا  ندز  فرح  تلع  هب  هک  يزیچ  نتفاـیرد  زا  تـسا  رتناـسآ  تـسا  هدیـسرن  وـت  هـب  توکـس  یـشوماخ و 

نتـساوخ زا  تسا  رتهب  نم ، دزن  يراد  تسد  رد  هچنآ  نتـشادهگن  تسا و  نآ  دـنب  ندوب  مکحم  ورگ  رد  فرظ  ياوتحم  يرادـهگن 
رتهب ینمادکاپ  اب  هارمه  یتسدـگنت  مدرم و  هب  نتـسب  دـیما  زا  تسا  رتهب  يدـیماان  یخلت  لمحت  و  تسا ، نارگید  تسد  رد  هک  هچنآ 

دنک یم  يراک  رد  یعـس  هک  یـسک  اسب  .دراد  یم  هاگن  رتهب  ار  دوخ  رـس  یـسک  ره  و  هانگ ، هب  یگدولآ  اب  هارمه  يزاین  یب  زا  تسا 
زا و  یشاب ، ناشیا  زا  ات  شاب  ناراکوکین  مدمه  ددرگ ، رایشوه  انیب و  دیـشیدنیب  هک  ره  و  دشاب ، وگ  هوای  وگرپ ، .تسوا  ررـض  هب  هک 

ارادـم هک  اجنآ  تسا ، ناوتان  رب  متـس ، نیرت  تشز  تسا و  مارح  همقل ي  كاروخ ، نیرتدـب  یـشابن ، اـهنآ  زا  اـت  ریگب  هلـصاف  نادـب 
وراد هک  يدرد  اسب  و  درد ، هک  ییوراد  اسب  .دش  دهاوخ  بوسحم  ارادم  يریگتخـس  یتشرد و  دـیآ ، باسح  هب  يرگیتخـس  ندرک ،
اریز نک ، رذح  اهوزرآ  هب  نتـسب  دیما  زا  .دـنک  تنایخ  تحیـصن  بلاط  هب  درادـن و  یگتـسیاش  هک  دـهد  دـنپ  یـسک  اسب  هچ  دـشاب ،

وت هک  تسا  نامه  تیاه  هبرجت  نیرتهب  تساه ، هبرجت  زا  يرادروخرب  نامه  لقع  و  تسا ، ناهلبا  نادرخ و  مک  هیامرـس ي  تاـینمت 
و دسر ، یمن  دوخ  دوصقم  هب  هدـنیوج  ره  .دوش  هودـنا  فسات و  ثعاب  هک  نآ  زا  شیپ  نک ، هدافتـسا  دوخ  تصرف  زا  دـهد ، دـنپ  ار 

يراک ره  .تسا  ترخآ  ندرک  عیاض  رفـس و  هشوت ي  نداد  تسد  زا  اهیراکهبت  هلمج ي  زا  ددرگ ، زاب  يرفاسم  ره  هک  تسین  نینچ 
رایسب زا  رت  تکربرپ  یکدنا  اسب  دزادنا ! یم  رطخ  تمحز و  هب  ار  دوخ  ناگرزاب  دیسر ، دهاوخ  وت  هب  دشاب  ردقم  هچنآ  دراد ، ینایاپ 
ناسآ ار  هنامز  تسا ، وت  دارم  قفو  رب  راگزور  هک  یتقو  ات  .درب  یمن  يدوس  مهتم ، صخـش  تسود  هیامورف و  درف  رواـی  راـی و  .تسا 
راداو ار  دوخ  و  دنک ،! یـشکرس  تسفن  بکرم  ادابم  ات  زادنیم  رطخ  هب  يراد  هچنآ  زا  رتشیب  هب  عمط  دـیما و  رطاخ  هب  ار  دوخ  و  ریگ ،

، وا يراددوخ  تقو  هب  شـشخب  رب  و  وا ، زا  يرود  ماگنه  هب  يو  یتسود  رب  نینچمه  و  يدنویپب ، هدش  ادـج  وت  زا  هک  تردارب  ات  نک 
هب نک ! راداو  ار  دوخ  وا  يراکدب  ماگنه  يریذپ  رذـع  شزوپ و  رب  و  وا ، یتشرد  تقو  رد  یمرن  هب  و  وا ، يرود  ماگنه  یکیدزن  هب  و 
هک نآ  ای  و  يدـنب ، راک  هب  دروم  ریغ  رد  متفگ  هک  ار  هچنآ  ادابم  دراد ، تمعن  قح  وت  رب  وا  یتسه و  وا  يا  هدرب  وت  اـیوگ  هک  يروط 

ینمـشد دوخ  تسود  اب  تقیقح  رد  هک  نکم  یتسود  تتـسود ، نمـشد  اب  .یهد  ماجنا  دنتـسین  قیال  هک  یناـسک  هراـبرد ي  ار  اـهنآ 
هباشون نم  اریز  روخورف ، هتسهآ  هتسهآ  ار  تمشخ  نک ، تحیـصن  هنامیمـص  دب - ای  دشاب  بوخ  هچ  ار -  تا  ینید  ردارب  يا ، هدرک 

يرید اریز  شاب ، مرن  دنک ، دروخرب  یتشرد  مشخ و  هب  وت  اب  هک  یـسک  هرابرد  ما ، هدـیدن  تیاهن  رد  نآ  زا  رتاراوگ  رت و  نیریـش  يا 
- ماـقتنا  ) يزوریپ ود  زا  عوـن  نیرت  نیریـش  نآ  هک  نـک ، یکین  تنمـشد  اـب  و  دـش ، دـهاوخ  مرن  وـت  اـب  زین  وا  هـک  تشذـگ  دـهاوخن 

دناوتب لیامت  تروص  رد  وا  هک  رادهگن  زاب  ار  یتسود  هار  يرادقم  هب  سپ  يربب ، تا  ینید  ردارب  زا  یتساوخ  رگا  .تسا و  تشذگ )
قح و  ناـشوپب ، لـمع  هماـج ي  وا  ناـمگ  هب  لـمع  رد  دـشاب ، هتـشاد  یکین  ریخ و  ناـمگ  وـت  هب  هک  ره  .ددرگرب و  هار  نآ  زا  يزور 

هدـیدان ار  شقح  هک  یـسک  نآ  تقیقح  رد  اریز  دراد ، دوجو  وا  وـت و  نیب  هک  یتـسود  داـمتعا  هب  ینادرگ ، عیاـض  اداـبم  ار  تردارب 
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وت زا  هک  یـسک  اب  دنـشاب ، مدرم  نیرت  تخبدـب  وت  راتفر  رثا  رد  تا  هدوناخ  ياـضعا  اداـبم  و  هدـماین ، باـسح  هب  وت  ردارب  يا  هتفرگ 
اب وت  يراتفرشوخ  رب  شندرک و  يدب  و  وا ، اب  وت  نتسویپ  رب  وت  زا  ینید  ردارب  نتـسسگ  دیابن  و  نکم ، هقالع  راهظا  دریگ ، یم  هلـصاف 

دوخ و نایز  هب  تقیقح  رد  وا  اریز  دـنک ، هولج  گرزب  تسا ، هتـشاد  اور  وت  رب  رگمتـس  هک  یملظ  دـیابن  .دـشاب و  رتیوق  دـبرچب و  وا 
هلیـسو ي هب  ار  وا  موس : یـس و  .يزاـس  نیگمغ  ار  وا  وت  هک  تسین  نآ  هدرک  لاحـشوخ  ار  وت  هک  یـسک  شاداـپ  و  هتفاتـش ، وت  دوس 

نآ سک  ره  و  تسا : نینچ  سایق  ياربک  دـبلطب ، کمک  تسپ  نامدرم  زا  اهیراتفرگ  رد  ادابم  ات  تسا  هداد  رادـشه  يرمـضم  ساـیق 
نتساوخ کمک  یفن  ثعاب  دور  یمن  وا  زا  ریخ  راظتنا  هک  نیمه  و  دوش ، زیهرپ  وا  زا  نتساوخ  کمک  زا  تسا  رتهب  سپ  دشاب ، نانچ 

نآ زا  مه  و  تسالاو ، مهم و  ياـهراک  هب  يو  مادـقا  فلاـخم  وا  یتسپ  اریز  تسین  وا  فارطا  رد  يریخ  هک  تسا  یهیدـب  تسوا ، زا 
هاگ ره  ناگرزب : نخـس  نیا  نآ  ریظن  .تسا و  يرادـیاپ  تمواقم و  زا  وا  یناوتان  تسکـش و  هزیگنا ي  شندوب  نوبز  راوخ و  هک  ور 

تـسود زا  ار  وا  مراهچ : یـس و  .تسین  وت  ياشگ  لکـشم  وا  هک  دـید  یهاوخ  ینک  زارد  تیافک  یب  یـصخش  فرط  هب  زاـین  تسد 
نینچ هک  تسا  نآ  دوصقم  و  تسا ، یلبق  سایق  دننام  نآ  يارغص  هک  تسا ، هتشاد  رذحرب  يرمضم ، سایق  هلیسو ي  هب  تمهت  دروم 
تسا هداد  روتسد  وا  هب  مجنپ : یس و  .تسوا  هب  ندناسر  نایز  رش و  لامتحا  يو  نطاب  رد  اریز  درادن ، يدوس  شتـسود  يارب  یـسک 

رد هچنآ  اریز  .دوش  نیگمشخ  تحاران و  ادابم  دشاب و  وا  لیم  فالخ  رب  هک  دنچ  ره  دشاب ، روبص  تسا  راگزور  ياضتقا  هچنآ  رب  ات 
هک تسا  ینامز  يارب  هراعتسا  دوعق  ظفل  تسا ، نامز  تدم و  ینعم  هب  ام  هملک ي  .تسا  نامه  تسا  هدوب  وا  روخرد  قیال و  تعیبط 

تالکـشم و زا  یخرب  هب  يو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نآ  تهابـش  هجو  .تسا  هدـش  لح  وا  تالکـشم  زا  يا  هراـپ  مهارف و  وا  يزور 
اهنآ هب  ندیـسر  تامدقم  هک  ار  ییاهنامرآ  درادن و  ناکما  تدـم  نآ  رد  هک  هچنآ  یپ  رد  نتفر  .تسا و  هتفای  تسد  شیاهیدـنمزاین 

و بکرم )  ) ندوب مار  هک  نانچ  .ددرگ  نکمم  ياهراک  ماجنا  زا  يریگولج  هدـش و  راگزور  ینوگرگد  ثعاب  هک  اسب  تسین ، مهارف 
، دریگب تخس  وا  رب  دنک و  یبلط  نوزفا  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  ندوب  میلست  وا و  تشپ  رب  يراوس  شا  همزال  ندوب  دارم  قفو  رب 
رد فده  هب  نتفای  تسد  ناکما  شمارآ و  يارب  تسا  هراعتسا  هلذلا  هملک ي  .دنک  رارف  شبحاص  زا  یشکرس و  هک  دراد  نآ  ناکما 

مـشخ يریگتخـس و  نودـب  راگزور ، شیاجنگ  رادـقم  هب  وا  اب  یماگمه  راـگزور ، نتفرگ  ناـسآ  زا  دوصقم  و  ناـمز ، زا  شخب  نآ 
ار دوخ  مامز  راگزور  هاگ  ره  دراد : هراشا  رعاش  بلطم  نیا  ریظن  هب  و  تسا ، هدیاف  یب  یجنر  ناسنا  يارب  نآ  اریز  تسوا ، رب  نتفرگ 
زا دراد  یم  رذحرب  ار  وا  مشش : یس و  .دش  دهاوخ  شومچ  شکرـس و  هک  ریگن  تخـس  و  هد ، تکرح  یمارآ  هب  ار  نآ  درپس ، وت  هب 

هیامرـس ینعی  ددرگنرب  هک  دورب  ییاـج  هب  تسا  نکمم  اریز  دزادـنا ، رطخ  هب  ار  دوـخ  دوـجو  دوـب و  همه  دوـس ، قوـش  هـب  هـک  نـیا 
يدوجوم ندـنام - ناما  رد  هب  تبـسن  کش  اب  ناسنا - هک  دوش  یم  تروص  نآ  رب  لمح  نخـس  نیا  دـهدب ، تسد  زا  زین  ار  شناجو 

هدایز سک  ره  ناگرزب : نخـس  نیا  تسا  نآ  ریظن  .دوش  یمن  بوسحم  رطخ  تمالـس ، هب  دیما  نظ و  اب  اما  دزادـنا ، رطخ  هب  ار  دوخ 
راوشد نآ  هب  لوصو  هک  يراک  یپ  رد  يراشفاپ  تجاجل و  هب  تبسن  ار  وا  متفه : یس و  .دهدب  فک  زا  ار  هیامرـس  لصا  دشاب ، بلط 

نامه تهابـش  تهج  و  تسا ، هتـشاد  رذحرب  ار  يو  نآ ، يارب  شومچ  بکرم  ظفل  ندروآ  هراعتـسا  اب  و  تسا ، هداد  رادـشه  تسا ،
.دناشک یم  دنسپان  یماجنارس  هب  شومچ  بکرم  نوچمه  ار  ناسنا  تجاجل  هک  تسا 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ناسآ رسیا )  ) وت توکس  زا  دشاب  هدش  ریصقت  هک  ار  يزیچ  کتمص ) نم  طرف  ام   ) وت ندومن  كرادت  ندرک و  یفالت  و  کیفالت ) (و 
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نابز ظفح  زا  تسا  دـبال  سپ  وت  مالک  زا  کقطنم ) نم   ) هدـش توف  هک  ار  يزیچ  وت  نتفاـیرد  زا  تاـف ) اـم  کـکاردا  نم   ) تسا رت 
هب ءاکولا ) دـشب   ) تسا طوبـضم  فرظ  رد  هچنآ  تشاد  هاگن  و  ءاعولا ) یف  ام  ظفح  و   ) نآ راتفگ  تسین  روازـس  هچنآ  زا  نآ  طـبض 

ياهتسد رد  هچنآ  تشاد  هاگن  و  کیدی ) یف  ام  ظفح  و   ) یـشوماخ دنب  هب  زاس  دودسم  ار  لد  فرظ  سپ  .نآ  دنب  ندینادرگ  تخس 
و  ) تسا ریغ  ياهتـسد  رد  هچنآ  ندرک  بلط  زا  كریغ ) دـی  یف  ام  بلط  نم   ) نم دزن  تسا  رت  تسود  یلا ) بحا   ) لاوما زا  تسا  وت 
هب ندرک  تجاـح  راـهظا  ندومن و  بلط  زا  تسا  رتهب  ساـنلا ) یلا  بلطلا  نم  ریخ   ) ناـسک عاـتم  زا  يدـیمون  یخلت  و  ساـیلا ) هرارم 
عم اـنغلا  نم  ریخ   ) يراـگزیهرپ فاـفع و  اـب  دـشاب  نورقم  هک  يزور  یگنت  يراـک و  هشیپ  و  هـفعلا ) عـم  هـفرحلا  و   ) ناـمدرم يوـس 
دوخ یناهن  زار  رم  تسا  رت  هدنراد  هگن  درم  و  هرـسل ) ظفحا  ءرملا  و   ) يراک هزب  اب  دـشاب  نورقم  هک  يرگناوت  زا  تسا  رتهب  روجفلا )

يزیچ رد  هرضی ) امیف   ) هدنیامن یعـس  اسب  و  عاس ) بر  و   ) ناشیا زا  تسا  رتشیب  ظفح  رد  وا  مامتها  هک  اریز  .يرگید  هب  ندرپس  زا  ار 
هدوهیب هزره و  قیرط  رجها )  ) دیوگ رایـسب  هک  ره  رثکا ) نم   ) دنادن ار  نآ  ررـض  یعـس ، لیاوا  رد  وا و  هب  دـناسر  دـنزگ  ررـض و  هک 

( مهنم نکت   ) ناراکوکین اب  وش  هتسویپ  ریخلا ) لها  نراق   ) دوش انیب  رـصبا )  ) دیامن هشیدنا  دشاب و  رکفتم  هک  ره  و  رفکت ) نم  و   ) دیوپ
تسا یماعط  دب  مارحلا ) ماعطلا  سئب   ) ناشیا زا  یـشاب  ادج  ات  مهنع ) نبت   ) نادب زا  وش  ادج  و  رـشلا ) لها  نیاب  و   ) ناشیا زا  یـشاب  ات 
هاگره اقرخ ) قفرلا  ناک  اذا   ) القع دزن  تسا  متس  نیرت  تشز  ملظلا ) شحفا   ) ناوتان رب  ندرک  متس  و  فیعـضلا ) ملظ  و   ) مارح ماعط 
دنمدوس دـشن  یمرن  هک  ییاج  هب  لـیق : اـم  معنف  یمرن  ماـقم  رد  یتشرد  دـشاب  اـقفر ) قرخلا  ناـک   ) یتشرد ياـج  هب  یمرن  دـشاب  هک 

هک دیآ  مزال  دیامرف  راک  تظلغ  ياج  دراد  قفر  هک  ره  هک  دشاب  نیا  مالک  ینعم  هک  دیاش  یم  دنـسپ و  دـشاب  هک  اجنآ  نک  یتشرد 
ءادلا و   ) درد اود ، دشاب  اسب  ءاد ) ءاودلا  ناک  امبر   ) .دیاشن عضوم  ریغ  رد  یـش ء  لامعتـسا  دیامن و  لامعتـسا  قفر  ماقم  رد  ار  تظلغ 

یم يور  تروص  نیا  سکع  هاگ  دـشاب و  یم  داسف  درک  نآ  حالـص  داـتقعا  هدـنب  هچنآ  هک  تسه  هاـگ  هک  اریز  .اود  درد ، و  ءاود )
هک یـسک  نآ  دومن  تنایخ  و  حصنتـسملا ) شغ  و   ) هدننک تحیـصن  ریغ  درک  تحیـصن  هک  اسب  و  حصانلا ) ریغ  حصن  امبر  و   ) دیامن

عیاضب اهناف   ) ناهج نیا  يوزرآ  رب  ندرک  دامتعا  زا  نک  رذح  و  ینملا ) یلع  لاکتالا  كایا و  و   ) وا زا  تسا  هدش  هتساوخ  تحیـصن 
هگن لقع  و  براجتلا ) ظفح  لـقعلا  و   ) نادرخ یب  تسا و  ناـقمحا  ياـه  هیامرـس  ارـس ، نیا  ياـهوزرآ  هک  یتسرد  هب  سپ  یکونلا )

ام ریخ  و   ) .یغبنیاـم رد  تسا  میظع  یلـصا  هک  تسا  نآ  تـهج  هـب  یبرجت  موـلع  صیـصخت  روـما  رد  تـسا  ندوـمن  هـبرجت  تـشاد 
زا لمع  نتفای  تصرف  ماگنه  باتشب  هصرفلا ) رداب   ) ار وت  دهد  دنپ  هک  تسا  نآ  کظعو ) ام   ) يدرک هبرجت  هچنآ  نیرتهب  و  تبرج )
ره تسین  بیـصی ) بلاـط  لـک  سیل   ) ینامیـشپ هصغ و  نآ  توف  زا  ار  وت  دـشاب  هکنآ  زا  شیپ  هصغ ) نوـکت  نا  لـبق   ) ترخآ يارب 
نم و   ) دـیآ زاب  تبرغ  زا  هک  یبیاغ  ره  تسین  و  بوی ) بئاـغ  لـک  ـال  و   ) دـیامن یم  بلط  هچنآ  هب  دـسرب  هک  بولطم  هدـننک  بلط 

هب تمایق  زور  رد  داعم  داسف  عضوم  و  داعملا ) هدـسفم  و   ) ترخآ هشوت  نتخاس  عیاض  تسا  یهاـبت  هلمج  زا  و  دازلا ) هعاـضا  داـسفلا 
وت هب  دیایب  هک  دشاب  دوز  کیتای ) فوس   ) تسا راوازس  نآ  هب  هک  تسا  تیاهن  ار  يراک  ره  رم  و  هبقاع ) رما  لکل  و   ) تیـصعم ببس 

و  ) تسا هتخادنا  تکاله  رطخ و  رد  ار  دوخ  هدننک  تراجت  رطاخم ) رجاتلا   ) وت يارب  زا  تسا  هدش  هدرک  ریدقت  هچنآ  کل ) ردق  ام  )
يزیچ چیه  نیهم ) نیعم  یف  ریخ  ال   ) رایـسب لام  زا  دـشاب  رتشیب  نآ  یتدایز  دومن و  هک  كدـنا  لام  اسب  و  ریثک ) نم  یمنا  ریـسی  بر 

ار راگزور  ریگارف  لهـس  نک و  هلهاسم  رهدلا ) لهاس   ) مهتم تسود  رد  هن  و  نینط ) قیدص  یف  و ال   ) فیعـض هدنهد  يرای  زا  تسین 
هک مادام  ینعی  تقر ، يارب  زا  تسا  راعتـسم  نیا  راتفر و  رد  يراوس  ناوج  نارتش  وت  يارب  دـشاب  مار  هک  مادام  هدوعق ) کـل  لذ  اـم  )

ناهج نیا  عاتم  زا  يزیچ  هب  ار  دوخ  نکفیم  رطخ  رد  و  یـشب ء ) رطاخت  و ال   ) رازآ یـشکرس و  زا  دشاب  رود  دـیامن و  تفطالم  نامز 
وت اب  دـنک  یـشکرس  هکنآ  زا  نک  رذـح  و  کب ) حـمجت  نا  كاـیا  و   ) نآ زا  رتشیب  لوصح  هب  يراودـیما  تهج  هب  هنم ) رثکا  ءاـجر  )

ییوجگنج یگزیتس و  بکرم  جاجللا ) هیطم  )
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یلمآ

ینیوزق

وت رب  دورب و  وت  گنچ  زا  ار  هچنآ  وت  ندرک  یفالت  و  دیامرف : یم  تسا  توکس  تلیضف  زا  یضعب  نایب  یشوماخب و  تیصو  ضرغ  و 
نتفگ ناوت  هتفگن  نخس  هکنآ  ضرغ  نتفگب ، وت  گنچ  زا  دور  نوریب  هچنآ  وت  نتفایرد  زا  دشاب  رتناسآ  یشوماخ  ببسب  دنک  یـشیپ 

ددرگنزاـب و يدرک  اـهر  نوچ  ینک و  اـهر  یناوت  یهاوخ  تقو  ره  دـشاب  وت  ناـمک  رد  ریت  نوچ  ندروآ و  ناوـتن  زاـب  یتـفگ  نوـچ 
زا دـشاب  رتناسآ  نآ  كرادـت  هک  باوصان  نتفگ  زا  دـشاب  رتهب  یـشک  ینامیـشپ  باوصاـن  یـشوماخ  زا  رگا  دـشاب  هتـشادن  كرادـت 

باب رد  يدنام و  نآ  دنب  رد  وت  یتفگ  نوچ  یـشاب و  هتفگن  هکنادنچ  تست  دنب  رد  مالک  دومرف  نیا  لثم  نیا و  ررـض  ندـینادرگزاب 
باوـبا نم  باـب  تمـصلا  نا  تمـصلا  ملحلا و  ملعلا و  هیقفلا  تاـمالع  نم  تـسا  يورم  ع )  ) نسحلاوـبا زا  ینیلک  لوـصا  زا  تـمص 
تمصلا هعبرا  یلا  يدوت  هعبرا  دنا  هتفگ  همعن و  تبلس  هملک  بر  اولاق  ریخ و  لک  یلع  لیلد  هنا  هبحملا  بسکی  تمصلا  نا  همکحلا 

قحال ار  وا  ررـض  نآ  یمدآ  وضع  چیه  زا  دنا : هتفگ  و  هدایزلا ، یلا  رکـشلا  و  هدایـسلا ، یلا  دوجلا  و  همارکلا ، یلا  ربلا  همالـسلا و  یلا 
نیا رانز  دوشیم  کنتفگ  کی  زا  هک  نک  تداع  تمـص  .ددرگ  رفاک  صخـش  هملک  کـیب  هک  تسا  نکمم  هچ  ناـبز ، زا  هک  ددرگن 
توق تیبرت و  دوارت و  ریمض  عوبنی  زا  یناعم  رکفت  ببـسب  و  دشاب ، یم  نورقم  رکفت  اب  ابلاغ  هکنیا  تمـص  دیاوف  زا  کنحلا و  تحت 

دشوجب و هک  دننکن  ربص  و  دنشک ، رایسب  هاچ  زا  هک  بآ  وچمه  دوش ، یناف  ددرگ و  جرخ  نتفگ  نخـسب  و  دریگ ، امن  زغم و  و  دبای ،
شیب وا  جرخ  هک  ره  لخد ، توکس  دشاب و  جرخ  نخس  هلمجلاب  .ددرگ و  فاصان  دبنجب و  نآ  هت  لگ  دایز  ندیـشک  اب  و  ددرگ ، رپ 
يدوس ددـنبن و  یفرط  مه  دـشاب  ناسکی  وا  لخد  جرخ و  هک  ره  و  دوش ، جاـتحم  هیاـم و  یب  بیرقنع  هک  وا  لاـح  ادـب  دوب  لـخد  زا 

هب اـت  دروآ  درگ  دوس  دزودـنیب و  يزیچ  زور  همه  سپ  دـشاب ، رتـمک  لـخد  زا  وا  جرخ  هک  سب  دـشاب و  ار  نآ  دوس  هکلب  دزودـنین ،
تاقوا بلاغ  دـتفا ، یم  ررـض  طارفا و  دـح  رد  مالک  هار  زا  تاقوا  بلاـغ  صخـش  نوچ  هکنادـب  .ددرگ و  نارگ  یجنگ  ناراـگزور 

مه عقوم  یب  توکـس  نینچمه  تسا ، یـضرم  ریغ  هدـیهوکن و  عقومیب  نتفگ  نخـس  هچنانچ  ـالا  و  دـنا ، هدرک  توکـس  هب  شراـفس 
ام : ) دـنا هتفگ  و  لـهجلاب ) لوقلا  یف  ریخ  ـال  اـمک  میکحلا  نع  تمـصلا  یف  ریخ  ـال  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق اـمک   ) تسین اور  باوص و 
رـس یئاپراچ  ای  هدـش  هدرک  لاثمت  یتروص  رگم  تسین  یمدآ  دـشابن  نابز  رگا  هلمهم ) همیهب  وا  هلثمم  هروص  الا  ناسلل  ول ال  ناسنالا 

نیبم زیچ  هچ  هب  بلطمنیا  تفگ : ندوب  شوماخ  اـی  تسا  رتهب  نتفگ  نخـس  دندیـسرپ  یگرزب  زا  .ددرگب و  دوخ  رـسب  اـت  هدـش  هداد 
تـسا فرظ  رد  هچنآ  يرادـهگن  تسا و  يورم  زین  نیا  لثم  توکـس و  زا  دـشاب  لضفا  نخـس  سپ  تفگ : نخـسب ، دـنتفگ : مزاـس ،

نابز نانچمه  دیاین ، دوخ  ياجب  هرابرگید  دزیرب  نآ  بآ  دشاب و  تسس  کشم  طابر  رگا  هچنانچ  تسا ، نآ  رس  دنب  ندرک  مکحمب 
لام و زا  ینعی  .تسوت  تسد  ود  رد  هچنآ  ظفح  ددرگنرب و  رگید  دور و  نوریب  عقومیب  نآ  زا  نخـس  دـشابن  مکحم  نآ  دـنب  رگا  هک 
ام یلع  رداـق  کـنا  سفنلا  کتتدـح  اذا  رعاـشلا :) لاـق  اـمک   ) تسوت ریغ  تسد  رد  هچنآ  بلط  زا  نم  دزن  تسا  رت  تسود  تشیعم ،
ارچ هدیـسر  رمع  رخآ  يریپ و  نسب  هک  لاح  تنکم  لام و  هیامنیا  اب  وت  دندیـسرپ : یمیکح  زا  هچنانچ  بذـکت  لاجرلا  يدـیا  توح 

منانمـشد ارم  لاوـما  مریمب و  رگا  تفگ : یـشوپیم ؟ يروـخیم و  ماـمت  تماـئل  تسخب و  هـتفرگ ، گـنت  دوـخ  رب  تـشیعم  رد  ردـقنیا 
هنهک نیا  رد  ات  كاخ  نمیـشن  رد  رآدرگ  لام  هتفگ : هک  ره  هتفگ  بوخ  هچ  .مدرگ  ناتـسود  جاـتحم  مناـم و  هدـنز  هک  هب  دـنروخب 
روخب تسا : هتفگ  همحرلا ) هیلع  یسودرف   ) یمان میکح  یشاب و  ناتسود  جاتحم  هک  هب  دنروخب  نانمشد  يریمب و  رگ  یشاب  نادکاخ 
اوتوت و ال  یلاعت : لاق   ) یتسین يریپ و  دوب  تبیصم  یتسیا  رید  رهد  رد  هک  ادابم  هنب  يزیچ  زور  رگد  يارب  هدب  يزیچ  لام و  زا  يزیچ 
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هک دـشاب  تجاح  زا  دـیاز  وفع  و  .وفعلا ) لق  نوقفنی  اذاـم  کـنولاسی  و  اـضیا : لاـق  و  ( ) ..اـمایق مکل  هللا  لـعج  یتلا  مکلاوما  ءافـسلا 
هیآ هیآ و  نیا  نایم  عمج  و  یتدوم ) یمیدتـست  ینم  وفعلا  يذخ  رعاشلا : لاق  و   ) ددرگن دیاع  جرح  ررـض و  نآ  ياطع  رد  ار  صخش 

لذبب دوجلا  لامک   ) تیاور لثم  تیاور و  نیا  لثم  نایم  عمج  نینچمه  دوبن و  لکـشم  تریـصب  لها  شیپ  رقفلا ) مکدـعی  ناطیـشلا  )
یلحا ذلا و  هنافا  رم  سایلا  معط  ناک  نا  و  رعاشلا ): لاق   ) مدرم زا  ندرک  بلط  زا  تسا  رتهب  یگرب  یب  يدـیمون و  یخلت  و  دوجوملا )

يدـیمون و رـسکب  مضب و  هفرح  رورغملا  بیاخلا  نظک  ابعت  يرت  نل  نیتحارلا و  يدـحا  سایلا  و  يرتخبلا ) لاق  و   ) لذارالا لاوس  نم 
و روجف ، اب  تمعن  یخارف  يرگناوت و  زا  دشاب  رتهب  سفن  تفع  اب  یئاونیب  یتسدگنت و  ینعی  .دشاب  هشیپ  ینعمب  رسکب  يزور و  یگنت 

دوخ نوچ  ناشیا و  زا  تسا  رتشیب  ناب  وا  مامتها  هچ  نارگید  زا  ار  دوخ  رـس  تسا  رت  هدـنرادهاگن  سک  ره  تسا و  تفع  لباقم  نآ 
سپ تشاد ، دـناوتن  هگن  راـچان  ار  نارگید  رـس  وا  نینچمه  و  درادـن ، هگن  وا  رـس  یلوا  قـیرطب  يرگید  تشاد  هگن  دـناوتن  دوـخ  رس 

مه دراپـس  يرـس  ار  وا  يرگید  رگا  .دـشاب و  دوخ  رب  نآ  تمـالم  درادـن  هگن  وا  رـس  يرگید  رگا  درادـن  هگن  دوـخ  رـس  هک  صخش 
ناهنپ وا  زا  رس  نآ  دشاب و  یتسود  زین  ار  وا  تشاد ، ناهنپ  یناوتن  دوخ  تسود  زا  دوخ  رس  وت  نوچ  دنا : هتفگ  .دشاب  تمالم  روخرد 
هناوید یف  عاض و  ساطرقلا  یف  سیل  ملع  لک  عاذ  نینثالا  زواج  رـس  لک  .ددرگ  شاف  ینامز  كدناب  سپ  رـس  نآ  نینچمه  درادن و 
همالک یف  و   ) احیحـص امیدا  نوکرتی  لاجرلا ال  هاوغ  تیار  یناف  احیـصن  حیـصن  لکل  ناف  کیلا  الا  كرـس  شفت  الف  مالـسلا ) هیلع  )

ردـص قاض  اذا  قمحا  وهف  هریغ  هیلع  مال  هناسلب و  هرـس  یـشفا  ءرملا  اذا  رعاشلا ): لاق  و  ( ) هرارـسا هبیع  لقاعلا  ردـص  مالـسلا ،) هیلع  )
ياهیعس رثکا  دشاب ، ربخیب  وا  ار و  وا  دنک  ررض  هچنآ  رد  هدننک  یعس  سب  قیـضا و  رـسلا  عدوتـسی  يذلا  ردصف  هسفن  رـس  نع  ءرملا 

هزره و دیوگ  نخـس  رایـسب  هک  ره  ..مکل ) رـش  وه  ائیـش و  اوبحت  نا  یع  یلاعت ،: لاق   ) دناسر ررـض  هک  تسا  يزیچ  بلط  رد  یمدآ 
فال دنا  هتفگ  هچنانچ  دیوگ  هدوهیب  هزره و  دبال  دیوگ  رایسب  نوچ  دشاب  ناد  نخـس  میکح و  صخـش  دنچ  ره  يرآ  .دیوگ  نایزه 
هریثک نا  نسح و  هلهاـب  مـالکلا  نم  لـیلقلا  نا  تسا  روکذـم  ناوید )  ) رد دز و  ناوترپ  هک  دوب  تشخ  نآ  دز  ناوت  رد  هچ  نخـس  زا 
هتفگ توقای و  هناز  رد  تمـصاف  هضف  نم  قطان  قطنی  ناک  نا  تومـص  باعی  ام  لزی و  الا  رثکم  نم  ام  تمـص و  وذ  لز  اـم  توقمم 

( هقطنمب ناسنالا  نحتمی  کلذک  روسکملا  نم  حیحصلا  فرعیف  اهتاوصاب  نحتمت  راخفلا  یناوا  نا  امک  : ) دنا

مدرم ناسک  وت  نوچ  نخـس  يارب  تفگ : سابع  نبا  تفگیم ، ناشیرپ  نخـس  سابع ) نب  هللادبع   ) روضح رد  ینادان  هک  دـنا  هدروآ  و 
ایند و راک  رد  دربورف  لمات  هشیدـنا و  رد  رـس  هک  ره  خـلا ) رکفت  نم  و  هلوق ،  ) دـندومن تیـصو  ناـب  دنتـشاد و  تسود  ار  یـشوماخ 
و نیتس ) وا  هنـس  نیعبـس  هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت   ) هدـمآ تیاور  رد  .رادـیب  نآ  تبقاع  زا  و  ددرگ ، رایـشوه  انیب و  شیوخ  ترخآ 

نخس هچنانچ  دشاب ، یم  باوص  لمات  اب  نورقم  رکفت و  یعدتسم  نتسب  نابز  یشوماخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مهب  هرقف  ود  نیا  مض 
ناشیا قالخا  يدرگ و  ناشیا  زا  ات  ریخ  لها  اب  شاب  نراقم  دـشکیم  نتفگ  هراـکیب  نتفگ و  رایـسب  هب  ندوشگ  ناـبز  زا  دـنب  نتفگ و 
ناشیا شتآ  رد  يریگن و  ناشیا  فاصوا  يدرگ و  ادج  ناشیا  زا  ات  رش  لها  زا  شاب  نیابم  و  يوش ، هدرمش  ناشیا  دادع  رد  يریگ و 

و دریگرب ، شوخ  يوب  اجنآ  هماج  لقاال  دـشابن  دوس  چـیه  رگا  تسا  راطع  هکد  تبحـص  وچمه  ناکین  تبحـص  دـنا : هتفگ  .يزوسن 
هیلع و هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زا  ینعمنیا  .دنازوسب و  راتـسد  دنک و  هایـس  هماج  هتبلا  رگنهآ  ناکد  تبحـص  وچمه  نادب  تبحص 

نا نیقلا  لثمک  ءوسلا  سیلجلا  لثم  و  هحیر ، نم  کقعی  هرطع  نم  يرادلا  لثمک  حـلاصلا  سیلجلا  لثم   ) هک تسا  لوقنم  نینچ  هلآ )
نع هتفگ ) رعاش  و  ( ) للاخی نم  ءرما  رظنیلف  هلیلخ ظ )  ) هیخا نید  یلع  ءرملا   ) تسا يورم  مه  و  هناخدب ) كذوی  هررشب  کقرحی  مل 

دندیـسر دلب  ناب  نوچ  و  درک ، رفـس  ناشیا  دلبب  یموق  تقاف  رب  یمیکح  يدـتقی  نراقملاب  نیرق  لکف  هنیرق  نع  لس  لاست و  ءرملا ال 
رهـشب نوچ  متـسناد  ناشیا  لاح  مدومن و  تقافر  هار  رد  دلب  لها  زا  یموق  اب  يرآ  تفگ : یتخانـش ؟ چیه  ار  دلب  لها  دندیـسرپ  وا  زا 
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دنک مهف  دوخ  لاح  زا  یمدآ  و  مدرک ، طابنتسا  ناشیا  لاح  زا  نانیرق  نآ  لاح  دنتـسویپ ، شیوخ  ياطلخ  ءانرق و  اب  یموق  ره  دندمآ 
كاردا حیرص  توافت  دوخ  لاح  زا  و  دناسر ، ریثات  وا  سفن  رد  رارشا  ءاحلط و  ترشاعم  ای  رایخا  احلـص و  تبحاصم  هزور  کی  هک 

ار وا  نالاطب  ناتـسرپاوه و  نالفاغ و  ترـشاعم  هک  دـشاب  نیا  نامدرم  همه  لاح  کش  یب  و  دـشک ، لاـس  هاـمب و  هک  فیکف  دـیامن ،
مـض تلع  ندوب  سنج  کی  زا  هچنانچ  یلاعت ) هللا  همـصع  نم  الا   ) دـنادرگب لوا  تلاح  زا  و  دـنادرگ ، ناـشیا  گـنرمه  ماـیا  رورمب 

مک هایا و  كایا و  لهجلا و  اخا  بحصت  و ال  مالسلا )) هیلع   ) هناوید یف  و   ) .تسا ندش  سنج  کی  تلع  مه  ندش  مض  تسا ، ندش 
یشلا ء یلع  یشلل  هاقلی و  نیح  لیلد  بلقلا  یلع  بلقلل  هابـش و  ام  وه  ام  اذا  ءرملاب  ءرملا  ساقی  هاخآ  نیح  امیکح  يدرا  لهاج  نم 

دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای  دنز  ناج  رب  نیمه  اهنت  دب  رام  دب  رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای  دـب  رای  زا  زیرگیم  ردارب  يا  هابـشا  سیئاقم و 
گنس وت  رگ  دنک  نادنخ  ار  غاب  نادنخ  ران  دنک  ناکین  زا  تناکین  تبحص  میحج  ران  يوس  درآ  دب  رای  میلس  زا  دناتس  یناج  دب  رام 

دنک دـیلپ  ارت  یکاپ  هچرگ  دـب  تبحـص  هک  نادـب  اب  نیـشنم  دـنا ) هتفگ  و   ) يوش رهوگ  یـسر  لدـبحاصب  نوچ  يوش  رمرم  هراـخ و 
لـصا هکلب  دنروجف ، قوسف و  بابرا  نیمه  هن  هدومرف  ناشیا  زا  ضارعاب  رما  هک  رـش  لها  دنک و  دیدپان  ربا  هرذ  ار  يدنلب  ناب  یباتفآ 
ناشیا تطلاخم  و  دنـشاب ، رـش  لها  زا  ترخآ  نایـسان  ایند و  نابلاط  زا  نامز  لها  رثکا  و  دوب ، لجوزع  يادـخ  دای  زا  تلفغ  رـش  نیا 

نع هاهلا  اریخ  دـبعب  هللا  دارا  اذا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يور  و   ) ددرگ ترخآ  توم و  یلاعت و  قح  داـی  زا  تلفغ  بجوم 
ظفح ندب  تحص  ات  دنک  رایتخا  حلاص  بورـشم  لوکام و  هک  تسا  بجاو  ار  ندب  تحـص  بلاط  هچنانچ  و  هرکذ ) نع  نیـضرعملا 

تکرب هب  ات  دـنک  رایتخا  حـلاص  لقاع و  سیلج  هک  ار  لـقع  سفن و  تحـص  بلاـط  دـشاب  بجاو  نینچمه  دـنادرگب ، ضرم  دـنک و 
نم  ) تیاور .ددرگ و  یلحتم  هدیمح  تاداع  هلـضاف و  قالخاب  یلختم و  سفن  رورـش  بویع و  تافآ و  زا  ناشیا  تبحـص  تنراقم و 

زا هدایز  اب  هک  ره  و  دراد ، یمک  رد  يور  دنیـشن  دوخ  زا  مک  اب  هک  ره  دـنا : هتفگ  دـیامن و  ینعمنیا  دـییات  مه  مهنم ) وهف  موقب  هبـشت 
هک دشاب  صخش  رایسب  و  دهاکب ، هن  دیازفیب و  هن  فوقو  نس  وچمه  دنیشن  دوخ  لثم  اب  هک  ره  و  دراد ، یتدایز  رد  يور  دنیـشن  دوخ 

نبیـصت هنتف ال  اوقتا  و   ) هیاده یفاو  هیآ  .دزوسب و  موق  نآ  شتآ  رد  زین  وا  دسررد و  یلاکن  یباذع و  سپ  دـشاب  نورقم  دـب  یموق  اب 
رب نآ  لها  هک  نتفرگ  ماقم  يدلب  رد  دیابن  دنا : هتفگ  هکنآ  ات  دیامن  نآ  زا  ریذحت  دوب و  لاح  نیا  ریذن  .هصاخ ) مکنم  اوملظ  نیذـلا 
ررض هدش و  هتفگ  رایـسب  نخـس  مارح  ماعط  مذ  رد  دیامن  هطاحا  زین  ار  وا  ددرگ و  لزان  یئالب  دابم  ات  دنـشاب  میقم  يرـش  یتیـصعم و 

زا همه  يوق  ساوح و  ءاضعا و  زا  تسا  ناب  یمدآ  ماوق  هچنآ  هک  مینک  افتکا  ردقنیاب  اجنیا  هتشگ و  تباث  القع  اعرـش و  نید  رد  نآ 
راک اهنآ  طسوتب  تسا  هتـسب  زاب  يوق  ءاضعا و  نیاب  هک  یتوهال  حور  نآ  اب  تسا ، يوق  ءاضعا و  نیا  اب  یمدآ  و  دبای ، یم  ددم  اذـغ 
مارح تسا  يوق  نت و  ماوق  هک  اذغ  نوچ  سپ  دشابن ، يوق  نت و  زج  یتلیسو  یتلآ و  ار  حور  تسا  تایح  دیق  رد  یمدآ  ات  و  دنکیم ،

دوزفا و رون  ناک  همقل  دـی ) وگ  يولوم   ) دـشاب هتـسب  زاب  ناب  هتفای و  نآ  زا  هیاـم  هک  ددرگ  نآ  هباـشم  مه  حور  لاـح  دـشاب  ثیبخ  و 
وج يراک و  مدنگ  چیه  مارح  ناد  ارنآ  دـیاز  تلفغ  لهج و  ماود  ینیب  دـسح  وت  همقل  نوچ ز  لالح  بسک  زا  هدروآ  دوب  نآ  لامک 

ردنا لالح  همقل  زا  دیاز  اه  هشیدنا  شرهوگ  رحب و  همقل  اه  هشیدنا  شرب  تسا و  مخت  همقل  دـهد  رخ  هرک  هک  یبسا  هدـید  دـهد  رب 
شحاف زا  فیعـض  رب  ملظ  رون  هدید  رد  وت و  كاپ  لد  رد  روضح  همیا  لالح  همقل  زا  دیاز  ناهج  نآ  يوس  مزع  تمدـخ  لیم  ناهد 

يرای و لجوزع  يادخ  زج  هک  یسک  رب  ملظ  زا  منک  یم  مرش  نم  هتفگیم : دنا  هدرکیم  لقن  قح  لها  زا  یضعب  زا  تسا ، اهملظ  نیرت 
هاگ ار  قفر )  ) دنا هتفگ  تهافس و  لهج و  قمح و  ینعی  .نآ  دض  قرخ  و  يدنملقع ، ملح و  يراومه و  قفر )  ) دشاب هتشادن  يرـصان 
ره و  هیفـسلا ) لهاجلا و  ینعمب  ءاقرخ  هارما  قرخا و  لجر  میلحلا و  لـقاعلا و  ینعمب  قیفر  لـجر   ) دـنیوگ ننک  لامعتـسا  قرخ  ربارب 

هداـیز ینعم  ود  ناـیم  هک  تسا  نآ  ریقف  نظ  یتشرد و  فنع و  هن  درک  يراومه  یمرن و  وا  اـب  ینعی  هب  قفر  دـنیوگ  فنع  ربارب  هاـگ 
هک اج  ره  ینعی  دراد  رفاو  بیصن  فنع  زا  هفس  لهج و  لقع و  زا  ملح  هچنانچ  دراد  یبیصن  فنع  ینعم  زا  قرخ  ظفل  تسین و  یقرف 
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تشاد دهاوخ  يراومه  ملح و  مکح  اجنآ  تهافـس  یلقع و  یب  دشاب  هتـشاد  تهافـس  یتشرد و  مکح  يدنملقع  يراومه و  ملح و 
هللا دنع  ردغلا  لهال  ءافولا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق نادرمکین و  ياجب  ندرک  دب  هک  تسا  نانچ  ندرک  نادب  اب  یئوکن  دـنا  هتفگ  هچنانچ 

هک ره  يدنلا  عضوم  یف  فیسلا  عضوک  رضم  یلعلاب  فیسلا  عضوم  یف  يدنلا  عضو  یبنتملا و  لاق  هللا  دنع  ءافو  ردغلا  لهاب  ردغلا  و 
دیاین قفاوم  مهرم  اجک  ره  دشخب و  دوس  يدرخیب  دنک  نایز  يدنمدرخ  اج  ره  دزاسب و  یـشوخان  يدب و  دزاسن  يراومه  یکین و  ار 

یش ء عضو  اجنآ  قرخ  سپ  دزاسب  قرخ  دزاسن  ناشیا  اب  قفر  هکنانآ  دوخ  عضوم  رد  تسا  زیچ  ره  عضو  لدع  دشاب  یلوا  تحارجب 
یف و   ) دنـسپ دـشاب  هک  اـجنآ  نک  یتـشرد  دـنمدوس  دـشن  یمرن  هک  یئاـجب  عضوم  ریغ  رد  یـش ء  عضو  قفر  دـشاب و  شعـضوم  رد 
یلا یننا  ملعلا  یلا  اجاتحم  تنک  نئل  مالـسلا .) هیلع   ) هناوید یف  و  رـشلا ) الا  هعفدـی  ـال  رـشلا  ناـف  ءاـج  ثیح  نم  رجحلا  در  هتاـملک :

موقم و یناف  یمیوقت  ءاش  نمف  جرـسم  لهجلاب  لهجلل  سرف  یلو  مجلم  ملحلاـب  ملحلل  سرف  یلو  جوحا  نیناـحالا  ضعب  یف  لـهجلا 
هجامـس هیف  سانلا  ضعب  لاق  ناف  جوحا  نیح  هب  یـضرا  یننکلو  یتمیـش  وه  یـضرا و ال  لهجلاب ال  جوعم و  یناف  یجیوعت  ءاـش  نم 

ارادم قلخ و  مرک و  ملح و  هار  زا  ینعی  جرخم  هنـسالا  نیب  ام  نکما  هلهاب و  ءاضفلا  قاض  امبر  الا  جمـسا  رحلاب  لذلا  اوقدص و  دـقف 
نیا دیابب  نآ  رد  یگناوید  دیاینرب  لقعب  هک  يراک  دـنا  هتفگ  دـیابب و  ندـش  نوریب  لهج  فنع و  هار  زا  دـیابن و  راک  زا  ندـش  نوریب 

لاحب تبـسن  هک  نآ  لثم  هتـشذگ و  لاـثم  لـثم  دـشاب  اود  درد  درد و  اود  دـشاب  رایـسب  تسا  لوا  مـالکب  بیرق  مکح  رد  مه  مـالک 
هکنآ لـثم  ..مکل و  ریخ  وه  ائیـش و  اوـهرکت  نا  یـسع  و  یلاـعت : لاـق  اـمک  تحـص  يرگناوـت و  زا  دـشاب  یلوا  ضرم  رقف و  صخش 

و ( ) یبنتملا لاق  امک   ) دبای تحص  ددرگ و  كاپ  دوب  التبم  ناب  يرید  هک  نیـشیپ  ياهیرامیب  زا  يو  نت  سپ  دشکب  یـضرم  یـصخش 
يرگید هچنانچمه  ءادلا  یه  تناک  یتلاب  ینوادـف  ءارغا  موللا  ناف  یمول  کنع  عد  دـیوگ  ساونوبا  و  للعلاب ) ماسجالا  تحـص  امبر 

هک تسا  رایسب  دراد  قباس  بولطم  اب  تبسانم  مه  مالک  نیا  افلاخم  امقـس  ناک  نکلو  ءواد  نکی  ملف  یلیلب  یلیل  نم  تیوادت  .دیوگ 
عقوتم تحیـصن  وا  زا  هک  سک  نآ  دنک  یم  شغ  تسا و  لمتـشم  شغ  رب  تسین و  تسود  حصان و  هکنآ  دنک  یم  ادا  حصن  ضحم 

ارت شیوخ  تحلـصم  يارب  ای  یـشیدنارود  يدنمدرخ و  هار  زا  نکیلو  تسین  فاص  تسود و  دوت  اب  صخـش  هک  تسا  رایـسب  تسا 
رد دیامن و  شغ  وت  اب  وا  يرادن و  شغ  نامگ  واب  يرامش و  دوخ  تسود  ار  یصخش  دشاب  رایسب  نینچ  مه  دیامن و  تحیصن  قیرط 

یتهج زا  ای  دسانـشن  وت  حالـص  داسف و  ررـض و  عفن و  عقاو  هک  يدرخ  مک  لهج و  زا  اـی  دـنکن  تراـشا  ارت  حالـص  قیرطب  تروشم 
مدرماب یتسود  دنا : هتفگ  یشاب و  هتشادن  نامگ  نیا  واب  وت  درپس و  ردغ  قیرط  دراذگب و  تحیصن  هار  هتسناد  ای  دتفا  قافتا  هک  رگید 

ناحـصان اب  نظ  ءوس  نظ و  نسح  رب  انب  همه  یمدآ  هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  هدـیاف  تسود و  ناداـن  زا  هب  اـناد  نمـشد  تسوکن  اـناد 
هک نآ  لیبق  زا  دسانـشب  نآ  ياطخ  درامگب و  دـننک  یم  تراشا  ناب  هک  يار  لوق و  نآ  رد  تسرد  لمات  حیحـص و  رظن  هکلب  .دـهنن 

هیامرـس نآ  هک  ناهج  ياهزورآ  رب  ندومن  دامتعا  ندرک و  هیکت  زا  ارت  داب  رذـح  لاق  نم  یلا  رظنت  لاـق و ال  اـم  یلا  رظنا   ) دـنا هتفگ 
هار باوصان  يوزرآ  رب  دامتعا  زا  دـندرگن و  رتغم  ناـب  دـنروخن و  بیرف  اـهوزرآ  اهدـیما و  زا  نـالقاع  نـالهاج و  تسا و  ناـقمحا 

هـشیدنا غورد  مدرم  یـضعب  دنـشاب  نانز  غورد  مدرم  یـضعب  هچنانچ  دنناردارب و  مه  اب  وزرآ  باوخ و  دنیوگ  دـننکن و  مگ  باوص 
قلاملا لعفی  امک  نوکی  امب ال  یـسفن  للعا  دـیوگ  رعاش  دوب  تنوعر  قمح و  لـئالد  رهظا  زا  یعمط  ماـخ  ینمت و  هلمجلاـب  دنـشاب و 

سار ینملا  نا  تسا  روهـشم  لثم  هجو  رب  الوزهم و  لزی  مل  یناـمالا  ضور  همومه  همزع و  یعرم  ناـک  نم  دـیوگ  ماـمتوبا  قمحـالا 
زا دنا  هدرک  تایاکح  عمط  ماخ  ناقمحا  ياهدیما  رد  و  ریاصبلا ) نیعا  یمعت  ینامالا  و  : ) مالسلا هیلع  همالک  یف  کیلاعصلا و  لاوما 
رد دزودب و  هماج  هراپ  ات  تساوخرد  داهن و  طایخ  داتـسا  شیپ  دادـغب  رد  يزوج  هت  اب  دوخ  هراپ  هماج  یـشیورد  دـنیوگ : هلمج  نآ 

شیرلد شیورد  نآ  تشذـگب و  نیا  رب  يرید  داهن  وناز  ریز  هدرک  هت  هماج  تخودـب و  هراپ  نآ  طایخ  داتـسا  داتـسیاب  رظتنم  يرانک 
داتـسا يا  تفگ  طایخ  درگاش  دوب  هدادن  روخرد  يدزم  نوچ  دبلطزاب  درک  یمن  تارج  دوب و  هتخود  هماج  رب  رظن  هدرک  جک  ندرگ 
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مدرم رد  یعبـشا  تریـس  نیا  دورب  دـنک و  شومارف  دـیاش  سکان  يا  شوماخ  تفگ  درب ؟ یم  راـظتنا  یهد  یمن  درم  نیا  هماـج  ارچ 
ردب یبش  یتشگ  رهش  رد  تخانشان  بشب  جاجح  هک  دننک  تیاکح  .دنامب و  ناهنپ  رثکا  ددرگن و  نایع  اج  همه  نکیلو  دشاب  ناوارف 

هک مرخب  یکلم  یلاع و  تمیقب  مشورفب  ادرف  ریش  نیا  تشاد  شیپ  رد  هساک  تفگ و  یم  هک  دینش  تشاد  شوگ  یـشورفریش  ناکد 
مروایب يدـنزرف  وا  زا  منک و  يراگتـساوخ  ار  جاجح  رتخد  سپ  مناـسرب  مهب  رفاو  لاـم  مزودـنا و  اـهدوس  نآ  زا  دـهد و  رایـسب  عیر 
دمآرد رد  زا  جاجح  درک  نوگنرـس  ریـش  هساک  تخادنیب و  اپ  منزب و  اپب  نینچمه  ار  وا  دنکن  تعاطا  ارم  میامرفب  يراک  ار  وا  يزور 

تلق ناشن  زیچ  هس  دـنا : هتفگ  .ینزب و  ارم  رتخد  هک  دـیآ  دردـب  لد  ارم  هک  ینادـن  تفگ : سپ  دـندز  يو  رب  هنایزات  هاجنپ  دومرف : و 
شهوکن و ياج  اهوزرآ  اهدیما و  رب  هیکت  دـنچ  ره  هک  نادـب  خارف و  ياه  هدـنخ  زارد و  ياهوزرآ  نتفگ و  باوج  دوز  تسا  لقع 

سب اهدـیما  رب  نداهن  لد  اهوزرآ و  نمـض  رد  نکیلو  تسا  نادان  هدومزآان  نادرخ  مک  نامیئل و  تداع  هک  يور  نیا  زا  تسا  بیع 
هار رگا  دوب و  میظع  یتحار  ار  وا  تسا  راودـیما  ینغ  تحـصب و  نوچ  لاحدـب  رامیب و  ای  ریقف  درم  ـالثم  تسا  اـهتمکح  تحلـصم و 
لاق ینم و  نیبلا  نیتولا  عطق  ینملا  ولف ال  اریخ  ینملا  هللا  يزج  رعاشلا : لاق  ددرگ  قشنم  هک  اهلد  اـسب  دوش  هتـسب  قلطم  دـیما  ینمت و 

ام ضعبب  اهاوه  نم  انتللع  نا  هحار و  ینملا  یف  رخآ : لاق  ادغر و  انمز  اهبانـشع  دقف  الا  ینملا و  نسحا  نکت  اقح  نکت  نا  ینم  رخآ :
لاوز رمثم  ترخآ  تاجن  هب  هدنب  دـیما  نینچمه  یلجنت و  هبرک ال  یلجا  نسح و  نظب  رهدـلا  عطقا  تسا : هتفگ  رعاش  مه  نوکی و  ال 

تـسا نآ  تباث  قیقحت  دزن  اما  ءاجر و  ینم و  نایم  زیمت  قیقحت و  زا  رظن  عطق  اب  ماـقم  نیا  رد  مـالک  دوب  نیا  ددرگ و  عزج  فوخ و 
جنگ ندرب و  یناوج  يوزرآ  لثم  دـهاوخب  لوصح  زا  رود  يزیچ  یمدآ  هک  دـننک  لامعتـسا  اجنآ  تسا و  وزرآ  نآ  همجرت  ینم  هک 
ربانب دوش و  قالطا  ود  ره  ینم  ءاجر و  رب  لما  دشاب و  عقوت  نآ  عقوم  هک  دننک  لامعتـسا  اجنآ  تسا و  دـیما  نآ  همجرت  اجر  نتفای و 

باوصل و اب  ملعا  هللا  ددرگ و  ناسآ  هدش  عقاو  کیب  ود  ره  لها  مذ  حدم و  ءاجر و  حدـم  ینم و  مذ  رد  هچنآ  نایم  عمج  قیقحت  نیا 
دنک ینمت  قح  ریغب  ادخ  رب  صخش  هک  تسا  نآ  رثا  ءوس  ررض و  يور  زا  ینم  رب  دامتعا  ياهلاثم  مظعا 

زا عرز  عقوت  دناشفین و  مخت  صخـش  هک  دوب  نآ  دننام  دشاب  هتـشاد  مشچ  باوث  نسح  رجا و  روفو  باوصان  راک  لمع و  روصق  اب  و 
وکین نیمز  رد  هکنآ  دننام  یـضعب  دنتلاح  دـنچ  رب  نآ  رد  نایمدآ  تسا  ترخآ  هعرزم  ایند  نوچ  دـنا  هتفگ  دراد و  عورزم  ریغ  نیمز 

لثم نیا  دنراد و  نآ  زا  لصاح  رب و  دیما  عفن و  عیر و  رب  مشچ  هدومن  نآ  حالصا  یقس و  رد  یعس  دنا و  هدناشفا  مخت  یبسانم  تقو 
هروش نیمز  رد  مخت  هکنآ  دننام  یـضعب  دشاب و  تزع  ترـضح  تمحرم  فطل و  هب  وا  دـیما  دـنک و  تعاط  لمع و  هک  تسا  نموم 

ماخ و يوزرآ  نیا  دنشاب و  هتشاد  لصاح  عقوت  دنرواین و  ياجب  بجاو  طرشب  هعرزم  دهعت  دننکن و  يرایبآ  تجاح  تقوب  دننکفا و 
دننام یـضعب  هدومن و  ءافتکا  لمع  تروصب  دـنا و  هدرواین  لصاح  تعاـط  لوبق  طیارـش  هک  تسا  یموق  لـثم  دوب و  ماـمتان  هشیدـنا 
ینمت هن  دشاب و  باوث  اجنآ  ءاجر  هن  دشاب  رورغ  تقامح و  ضحم  نیا  هتـسشن و  لصاح  رظتنم  تسا و  هدـنکفین  مخت  لصا  زا  هکنآ 

زا تقو  چـیه  ارنآ  درک  لصاح  هبرجت  نوچ  يدـنمدرخ  تسا  اه  هبرجت  ظفح  یمدآ  يدـنمدرخ  لقع و  هنم ) هفطلب و  هنم  هللا  انذاعا  )
هگن دزودنیب  رگا  دزودـنین و  هبرجت  زارد  رمع  درخیب  ددرگ و  هدومزآ  هبرجت و  بحاص  دـنک و  ظفح  یتقو  كدـناب  سپ  دـهدن  دای 

یهنلا و یلوا  نم  انلعجا  مهللا  دنک  شومارف  دوز  درادن 

و هللا  ) هدنامن نتسب  راک  تقو  هدمآ و  رسب  رمع  هک  دنزودنا  یم  هبرجت  یتقو  مدرم  رثکا  نامز  نیا  رد  اهلقع  اهرمع و  یهاتوک  ببسب 
يورم راکب و  ندرب  هبرجت  يرگد  اب  نتخومآ  هبرجت  یکیب  ات  راگزور  نیا  رد  تسیاب  ود  رمع  ار  هشیپرنه  دنمدرخ  درم  لاق :) نم  رد 

رگید دریگ  شوگ  رد  دنپ  نآ  درادـهگن و  هبرجت  نآ  دـبای  افج  ررـض و  هک  یئاج  زا  ینعی  نیترم ) رحج  نم  عدـلی  نموملا ال   ) تسا
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زا دهد و  دنپ  ارت  هک  دشاب  نآ  ینک  لصاح  هک  هبرجت  نیرتهب  دشاب و  لوا  مالکب  بیرق  هلمج  نیا  دـنکن  خاروس  نآ  رد  تشگنا  راب 
يوس باتـشب  تنک  امک  جذاس  تنا  لب  برجت  ملف  هبرجتلا  کظعت  مل  اذا  دنا : هتفگ  بوخ  ماقم  بسانم  نوطالفا  دنادرگ  هاگآ  راک 

دعب ات  دهدن  تسد  زا  تصرف  هک  دشاب  نآ  لقاع  هصغ  هصرفلا  هعاضا  هدومرف  هچنانچ  ترـسح  ددرگ و  هصغ  هکنآ  زا  شیپ  تصرف 
ناطیش رامق  رد  راگزور  دقن  دیامن و  فرـص  نایـصع  رد  هیامنارگ  رمع  هک  یمدآ  زا  فیح  دربن  ترـسح  ینامیـشپ و  تقو  توف  زا 

تعب ام  هل  تلقف  يرمع  ینم  واس  رهدلا  رعاشلا : لوق  نسحا  ام  دشابن و  دوس  دـنک و  هحون  دـنز و  رـس  رب  تسد  دنیـشنب و  سپ  دزابب 
الا یـش ء  لک  یف  هدومحم  هدوتلا  دنا : هتفگ  اهیراش و  باخ  دق  هقفـص  ادی  تبت  نمث  الب  جـیردتب  هارتشا  مث  اهیف  ام  ایندـلاب و  يرمع 

ددرگزاب و تبرغ  زا  یبیاغ  ره  هن  دبایب و  دیوج  یم  هچنآ  یبلاط  ره  تسین  رشلا  عفدی  امیف  الا  ریخ  لک  یف  هلجعلا  ریخلا و  صرف  یف 
هلمج دـننام  روهظ  رد  لوا  لمج  هکنیاب  تسا  تراشا  رگم  تسا و  لوا  هلمج  نیزم  نیبم و  هسفن  یف  نآ  ینعم  تحـص  اب  مود  هلمج 
بلط رد  هک  دشاب  نآ  ضرغ  ابلاغ  ددرگ  دیفس  نتـسشب  هایـس  سالپ  هن  دریذپ و  حالـصا  تیبرتب  رهگدب  هن  یئوگ  هچنانچ  تسا  مود 
ءرملا لانی  تقو  لک  ام  دیوگ : رعاش  هچنانچ  دسر  دصقمب  هدننک  بلط  ره  هن  هک  هدم  تسد  زا  تصرف  ترخآ  راک  رد  چـیپم و  ایند 
گنچ زا  هچ  ره  هن  بووی و  توملا ال  بیاغ  بووی و  هبیغ  يذ  لک  و  هتفگ : دیبع  هچنانچمه  ابهو و  ام  رادـقملا  هغوسی  ابلط و ال  ام 

هیلع  ) هلوق هلثم  ددرگنزاب و  زگره  رفـس  زا  دوخ  تومب  بیاغ  دـیاین و  تسدـب  تبیغ  زا  دـعب  یتصرف  همه  ددرگزاـب و  گـنچب  تفر 
توف رب  یمدآ  دـیابن  هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  ضارغا  هلمج  زا  بئآ و  ریغ  بیاـغ  بئاـخ و  لـمآ  نم  مک  مکحلا : ررغ  یف  مالـسلا )

شیوخ لد  رب  اهیعـس  ندنام  عیاض  دزاسب و  ناهج  ياهیدارمان  اهیماکان و  اب  هک  دوب  نآ  یلوا  هکلب  دروخ  ترـسح  فسات و  بولطم 
دساف داز و  نتخاس  عیاض  تسا  داسف  زا  دنکن و  هدوسرف  یعس  مدق  دهدن و  تمحز  دارم  ره  بلط  رد  رایسب  ار  دوخ  دنادرگ و  ناسآ 
دیعو ررکم  هدومن و  مذ  حدق و  نآ  رب  میرک  باتک  رد  یلاعت  قح  هدـیهوکن و  تیاغب  تسا  يرما  يراک  هبت  داسف و  داعم  رما  ندومن 

نیقتملل و هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذللا ال  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  یلاعت : هلوق  هلمج  نآ  زا  هداد  دـیدهت  و 
رد رظن  هک  دوب  نآ  لقاع  مومذـم  اـی  دومحم  تسا  یتبقاـع  ار  يرما  ره  تسا  نآ  داز  نتخاـس  عیاـض  ترخآ و  داـسف  داـسف  نیرتدـب 

هتـشگ ردقم  هچنآ  ارت  دیایب  دشاب  دوز  دیامن  زور  نآ  دیهمت  دنک و  نآ  يارب  راک  درامگ و  نآ  تمتاخ  رب  هشیدنا  دنک و  نآ  تبقاع 
لاحم نآ  فلخت  تسا و  موتحم  راچان و  یـضم  ردقم و  دورو  هک  دنادب  دنک و  لمات  یمدآ  هک  دشاب  نآ  مالک  نیا  هدیاف  وت و  يارب 

دراد راکب  لامجا  بلط  رد  هکنآ  یلوا  سپ  دنکن  تقبـس  نآ  رب  يرگید  دیایب و  هتبلا  ریخ  يور  زا  تسا  رودـقم  وا  يارب  هچنآ  تسا 
لاح ره  رد  صخش  هک  دوب  نآ  یلوا  سپ  دیایب  هتبلا  رـش  ریخ و  زا  ردقم  هک  دشاب  نآ  دارم  ای  دنادرگن  دساف  شیوخ  يایند  نید و  و 
بلط رد  رب  رحب و  هک  رگادوس  هلاحم  ءاضقلا  عم  لاجرلل  ام  لاثمالا  یف  دـهن و  وسکی  رذـح  یعـس و  دـشاب و  اضر  میلـست و  ماقم  رد 

هتخدنا هکلب  بیـصی  بلاط  لک  سیل  هک  دباین  دیوج  هچنآ  هک  دشاب  رایـسب  دزادنا  یم  هرطاخم  رد  ار  دوخ  دیامیپ  یم  تشیعم  دیاز 
هچ بلط  رد  صرح  زا  تسا  عنم  ضرغ  تشذگ و  راجت  زا  یتیاکح  شیپ  نیا  زا  و  برحلا ) یلا  رج  بلط  بر  و   ) هک دـهد  دابب  زین 

نیا رظن  عطقاب  مالک  نیا  دـیامن و  تاکله  ماحتقا  دزادـنا و  تارطاخم  رد  ار  دوخ  دـیوج  فافک  زا  دـیاز  لاـم  رایـسب و  دوس  هک  ره 
يارب دشاب  قاشم  تارطاخم و  باکترا  رب  ثح  بیغرت و  رب  لومحم  دناوت  تسا  فافکب  اضر  بلط و  رد  لامجاب  رما  ماقم  هک  ماقم 

دـسرتب رگ  ددـنبنرب  لهچ  هد  دوس  هک  اریز  رطخ  دزیخ  رطخ  زا  دـنا : هتفگ  هچنانچ  ترخآ  ایند و  روما  زا  یلاع  بتارم  یلاعم و  نتفای 
عـضوم رد  باوص  تسا  ینعم  تسا و  رایـسب  رثـن  مظن و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  راـثآ  ینعم  نیا  رد  ناـگرازاب و  رطخ  زا 

يزور نآ  زا  ار  ناشیا  هک  تفعاـب  تفرح  باـبرا  تشیعم  لـثم  تسا  رتشیبر  ایـسب  زا  نآ  تکرب  ومن و  هک  کـندا  رایـسب  .شیوخ و 
رایتخا بلط و  رد  داصتقا  قزر و  رما  رد  نخـس  رطاخم  راجت  رجاف و  ياینغا  صیرح و  نارگناوت  زا  دشاب  رتشیب  تکرب  ریخ و  كدـنا 

لام تشیعم و  بلط و  هار  زا  صخـش  تفآ  هنتف و  یمدآ و  يالب  رثکا  هک  اجنآ  زا  دـش  روکذـم  ررکم  هماـن  تیـصو  نیا  رد  تعاـنق 
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دلی نا  لبق  امیمت  ناف  هتفگ : بوخ  كدنا  ندش  دایز  مک و  ومن  رد  قدزرف  تفای و  دیکات  باب  نآ  رد  تیصو  شرافـس و  سپ  تسا 
يرای رد  يریخ  تسین  دوردـب و  نامگ  وا  رد  هکنآ  نینظ  لیلذ و  يراوخ و  میم  حـتفب  نیهم  دـحاو  سانلا  یف  وه  انامز و  ماقا  اصحلا 

ترـصن ار  دوخ  نوچ  دـشابن  یئاناوت  يرای  يارب  ار  وا  لیلذ  نیعم  اما  یتسود  صولخ و  مدـع  قافنب و  مهتم  تسود  لـیلذ و  هدـنهد 
یمه دشاب  هک  یبیبط  دنا : هتفگ  فاش و  ریغ  مهلل  هتدجو  فاک  ریغب  تیفکت  اذا  رعاشلا : لاق  درک  دناوت  اجک  ار  يرگید  درک  دـناوتن 

لثم يرگیدب  لیلذ  نتسج  يرای  رد  دوشیم  هدز  هما  هخیرـص  دبع  تسا  برع  لاثما  رد  يوجم و  یئور  خرـس  يوراد  وا  زا  يوردرز 
هدروآ مظنب  نینچ  ار  لثم  نیا  تسا  هدـنهد  يرای  هدنـسردایرف و  ینعمب  اجنیا  رد  خیرـص  تسا و  رت  لیلذ  وا  زا  وا  رـصان  ینعی  .دوخ 

يارب دیوج و  شیوخ  دوس  همه  وا  هک  دشابن  دامتعا  چیه  وا  رب  نینظ  قیدص  اما  هما و  هخیرـص  دبع  هناف  همول  لیلذب  ناعتـسا  نم  .دنا 
يونلا طخـسی  نم  ناوخالا  نم  ناف  هتفگ  هدرک و  ذخا  یمیود  هملک  نیا  زا  رعاش  دسانـش و  نازرا  نایز  ناوارف  شیوخ  دوس  كدـنا 

رد تسین  ریخ  ینعی  دـشاب  میم  مضب  نیهم  دـناوت  نینظف و  هبیغ  اما  وخلف و  هواقل  اما  نیعلا  قیدـص  مهنم  نیما و  لاصولل  عار  وه  هب و 
ناطیـش ار  مدرم  هک  یموق  ترخآ  رماب  تبـسن  اما  دـشاب و  رهاـظ  سک  همه  رد  اـیند  رد  ینعم  نیا  دـناسر و  يراوخ  ارت  هک  يرـصان 

نآ راک  دنشوپ و  یم  نآ  تبقاع  تمتاخ  دنیارآ و  یم  اهرظن  رد  نآ  تاوهـش  ایند و  دننادرگ و  یم  ریلد  تیـصعم  لطاب و  رب  تفص 
زیزع يادخ  زا  چیه  دنـشاب و  ناقیدص  نیرت  موش  نانیهم و  نیرت  نیهم  نانیعم و  نیرتدب  ازج  زور  رد  دنریگ  یم  ناسآ  لهـس و  ارس 
يارب دننیشن و  وا  رب  هک  يرتش  بسا و  دوعق  رفکا …  ناسنالل  لاق  ذا  ناطیـشلا  لثمک  دننیـشنن  سک  تلـصوب  زورنآ  دندرگن و  ینغم 
نسوت وا  بکرم  وت  يارب  تسا  عیطم  لیلذ و  هکنادنچ  هنامز  اب  شوکم  تخس  نک و  يراومه  ریگ و  ناسآ  دشاب  هتـشگ  مار  يراوس 

زیگنیمرب ياج  زا  ار  وا  ریگم و  گنت  شوکم و  تخس  وا  اب  رادم و  یـشیپ  عقوت  رامـش و  تمینغ  نآ  تسا  مار  يردق  ارت  ات  مایا  قلبا 
اراد فیک  رهدلا  عم  رد  دنا : هتفگ  هک  ور  رسب  وا  اب  دور  رـسب  وت  اب  هکنادنچ  درآ  دیدپ  هرطاخم  یـسومش و  دنادرگب و  قرو  ادابم  ات 

ادیور و هب  رسف  نانعلا  كاطعا  رهدلا  اذا  رعاشلا : لاق  کلمح و  ام  اضیا  يور  کب و  یـشمام  کئادب  شما  مالـسلا :) هیلع   ) لاق امک 
رد دریگ  تخـس  هک  ره  هچ  وا  راک  رد  نتفرگن  تخـس  هنامز و  اب  هلهاسم  ارادمب و  دـیامن  یم  رما  هلمجلاب  اسماش و  حبـصیف  فعت  ال 

نورتلا تیار  دـق  تسا : يورم  ناوید  رد  شوک و  تخـس  نامدرم  رب  ناهج  دریگ  یم  تخـس  دریگ  تخـس  وا  رب  ناهج  ناـهج  راـک 
مث اهیف  تددـشت  دـقل  روما  مک  تنال  هسجملا  تناک  نا  ومـسلا  ثفنت  هیحک  اـیند  یه  تناـک  ناـک و  لـیق  مث  تسر  تناـبت و  فیک 
دقف اهتدم  لاح  یف  اهجرفی  یتح  بثت  هیف و ال  برطـضت  کیلع ال  هتدالق  نایحا  قنخی  رهدلا  دـیامرف : یم  مه  تناهف و  یلع  اهتنوه 

رب دنک و  بارطـضا  صخـش  رگا  دزادنا  صخـش  يولگ  رد  یبانط  هک  ناب  ار  ایند  رما  دـیامرف  یم  لیثمت  برطـضم  لک  اقانتخا  دـیزی 
یگتـسهآ ریبدت و  هب  ار  بانط  نآ  دناوت  دریگ  شیپ  يراومه  دنک و  ربص  رگا  دنادرگ و  هفخ  ار  وا  ددرگ و  تخـس  بانط  نآ  داهج 

يارب عفاـن  سب  تسا  یتـمکح  باوص و  رایـسب  تسا  يریبدـت  هناـمز  اـب  تارادـم  هلهاـسم و  ضرغلا  دـیاشگب و  شیوـخ  يوـلگ  زا 
داقنم مار و  هجو  چیهب  دندروآ و  شیپ  یـسومش  یتخـسرس و  نآ  ياهیراوشد  هنامز و  اب  هک  نالهاج  زا  مدـید  رایـسب  بابلالاولوا و 
دنتشگ مار  رخآ  دندرب  دح  زا  بارطضا  دندیپت و  نادان  غرم  وچمه  وا  ماد  رد  دندز و  نیمز  رب  رایسب  رس  هک  نآ  زا  دعب  دنتـشگ  یمن 

زا شفلز  دـنب  ردـنا  لد  يا  لاق : نم  رد  هدـنامن و هللا  ناشتدالج  تقاط  هدیـسر و  رخاب  ناـشتوق  هک  یتقو  دـندنکفا  ماد  ریز  ندرگ  و 
لثم زا  دنجک  ناوختـسا  وچمه  اقلطم  نانز  تسا و  وخدب  هزـشان  لثم  ایند  لثم  شدیاب و  لمحت  دتفا  مادب  نوچ  كریز  غرم  یناشیرپ 

هدیرفآ دش  پچ  يولهپ  زا  نز  دـنا : هتفگ  هچنانچ  تسا  ناشیا  مزال  يراگزاسان  یجک و  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  هک  ولهپ  عالـضا 
دوش و دـساف  دنکـشب و  ینک  نوریب  نآ  زا  یجک  ینادرگ و  تسار  ارنآ  هتبلا  هک  یهاوخ  وت  رگا  هدـیدن  زگره  یتـسار  پچ  زا  سک 

نآ زا  رتشیب  دـیماب  ار  يزیچ  نکفیم  هرطاخم  رد  یبای  عافتنا  يزیچ  مه  دـشاب و  یلوا  ارت  يزاـسب  وا  اـب  يراذـگب و  یجک  نآ  رب  رگا 
صیرحلا موـش  سرحلا  ثیدـح  یتـفین و  ـالب  رد  صرح  یموـش  زا  يدرگن و  لـصالا  مرح  لـضفلا  بلط  نم  لوـق  قادـصم  اـت  زیچ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2721 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب لاحدب  مایا و  هتشگرب  هک  دوب  لاز  هناخ  رد  هبرگ  یکی  دشاب : بسانم  اجنیا  يدعـس  خیـش  زا  تیاکح  نیا  تسا  روهـشم  مورحم 
یم ناج  لوه  زا  تفگ و  یمه  دیکچ  یم  ناوختـسا  زا  شنوخ  ناور  ریت  هب  شدندز  ناطلـس  نامالغ  ریما  يارـس  نامهمب  دـش  ناور 

ینعی دراد  مامت  لخدـم  قباس  مالک  میمتت  يارب  مه  هلمج  نیا  نزریپ  هناریو  شوم و  نم و  نزریت  نیا  تسد  زا  متـسر  رگ  هک  دـیود 
حومط سومـش و  حومج و  شکرـس و  تسیا  هیطم  جاـجل  قحلا  جاـجل  هیطم  وتب  دـنک  یـشکرس  یـسومش و  هکنآ  زا  ارت  داـب  رذـح 
یموش زا  ار  ناگمه  نانم  يادخ  اهنم  رذحتلل  یلاعت  هللا  هقفو  نمل  یبوط  دشاب  عقوتم  میظع  ررـض  دـیدش و  هرطاخم  نآ  زا  ار  بکار 
هجوز هدیبز  اب  نوراه  هک  تسا  روکذم  خیراوت  رد  .منک  رکذ  تسا  رطاخ  رد  تربع  اب  تخس  یتیاکح  جاجل  رد  دراد و  هاگن  جاجل 

يوش هنهرب  هکنآ  تفگ  وگب  یهاوخ  هچ  تفگ : دربب  ار  وا  نوراه  هاوخلدب  تسب  یم  ورگ  رگید  یعون  ای  تخاب  یم  رامق  رگم  دوخ 
درببار وا  هدیبز  رگید  یتسد  درک و  نایرع  ار  وا  ات  دومن  جاجل  تفریذپن و  درک  حاحلا  ءافعتـسا و  دنچ  ره  ینک  هولج  نم  مشچ  رد  و 

عون ره  دومن و  ءافعتسا  نوراه  دنچ  ره  تروص  هیرک  تیاغب  دوب  یـشبح  وا  ینک و  تعماجم  زینک  نالف  اب  تفگ  یهاوخ  هچ  تفگ 
نومام درک و  دوب  وا  هاوخلد  هچنآ  رظنم  تیرفع  زینک  نآ  اب  نوراه  ات  دومن  رارصا  جاجل  رب  تشگن و  یـضار  درک  ضرع  وا  رب  روما 

نآ زا  هدـیبز  دوب  شیپ  زا  شیپ  یهجوت  واب  ار  نوراه  دوب و  رهاظ  نومام  رد  ءاـکذ  دـشر و  راـثآ  نوچ  تشگ و  نوکتم  هفطن  نآ  زا 
هدروآ دای  هصق  نآ  هدـیبز  تشگ  هتـشک  نومام  ریما  تسد  رب  وا  رـسپ  نیما  نوچ  اـت  تشادـن  يدوس  دروخ و  یم  ینامیـشپ  تکرح 

دندینش تیاکح  نآ  دندیسرپ و  مالک  نآ  ببس  وا  زا  نارضاح  جاجح  هللا  نعل  تفگ 

یجیهال

کیدـی یف  ام  ظفح  ءاکولا و  دـشب  ءاعولا  یف  ام  ظفح  کقطنم و  نم  تافام  ککاردا  نم  رـسیا  کتمـص  نم  طرف  ام  کـیف  ـالت  و 
« .روجفلا عم  ینغلا  نم  ریخ  هفعلا  عم  هفرحلا  سانلا و  یلا  بلطلا  نم  ریخ  سایلا  هرارم  كریغ و  يدی  یف  ام  بلط  نم  یلا  بحا 

ببـس هب  تسا  کیخ  رد  هچنآ  ندوب  ظوفحم  .دـشاب و  وت  ترخآ  رجا  هک  وت  راتفگ  زا  تسا  هدـش  توف  هک  يزیچ  ندرک  یفـالت  و 
رد هچنآ  تظفاحم  تسا و  لاوس  زا  نتسب  بل  ببس  هب  صخش  رد  رابتعا  تزع و  ياقب  ینعی  تسا ، کیخ  رس  نامسیر  نتسب  مکحم 
ایند لام  زا  تسا  ریغ  تسد  رد  هچنآ  ندرک  بلط  زا  نم  دزن  هب  تسا  رت  تسود  ترخآ ، رجا  لیـصحت  زا  تسا  وت  تردق  تسد  ود 

روجف و اب  ندوب  رگناوت  زا  تسا  رتهب  تفع  اـب  ندرک  هشیپ  تعنـص و  ناـمدرم و  دزن  ندرک  بلط  زا  تسا  رتهب  ندوب  دـیمون  یخلت  و 
.قسف

نبت رـشلا  لها  نیاب  مهنم و  نکت  ریخلا  لها  نراق  .رـصبا  رکفت  نم  رجها و  رثکا  نم  .هرـضی  اـمیف  عاـس  بر  هرـسب و  ظـفحا  ءرملا  «و 
ءاود و ءادلا  ءاد و  ءاودلا  ناک  امبر  اقفر ، قرخلا  ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذا  ملظلا ، شحفا  فیعـضلا  ملظ  مارحلا و  ماعطلا  سئب  مهنع ،
ام ریخ  براجتلا و  ظفح  لقعلا  یکونلا و  عئاضب  اهناف  ینملا ، یلع  لاـکتالا  كاـیا و  حصنتـسملا و  شغ  حـصانلا و  ریغ  حـصن  اـمبر 

« .بووی بئاغ  لک  بیصی و ال  بلاط  لک  سیل  هصغ ، نوکت  نا  لبق  هصرفلا  رداب  کظعو ، ام  تبرج 

یعـس و تسا  رایـسب  هچ  .ریغ و  هب  ندرک  اشفا  زا  ار  دوخ  زار  دراد  هاگن  دـیاب  ینعی  ار ، دوخ  زار  رم  تسا  رت  هدـنرادهاگن  درم  ینعی 
.ددرگ انیب  اهراک  رد  دنک  ربدت  هک  یسک  دیوگ و  نایذه  دیوگ  رایـسب  هک  یـسک  .وا  هب  دناسر  یم  ررـض  هک  يرما  رد  هدننک  شالت 
.ناشیا زا  يدرگ  زاتمم  ات  يدـب  رـش و  نابحاص  زا  نک  يرود  .ناشیا و  زا  وت  يوش  یم  هک  یبوخ  ریخ و  نابحاص  اب  نک  تبحاـصم 
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ینعی يراتفر ، تشرد  لثم  يراتفر  مرن  دـشاب  هاگ  ره  .تسا و  متـس  نیرت  تشز  ناوتان  رب  ندرک  متـس  .مارح  لام  دـشاب  یماـعط  دـب 
.نآ رمث  رمثم  نآ و  هدـیاف ي  دـیفم  يراتفر و  مرن  لثم  تروص  نآ  رد  يراتفر  تشرد  دـشاب ، يراتفر  تشرد  يراتفر  مرن  هدـیاف ي 
لثم تروص  نآ  رد  يراتفر  تشرد  دشاب  دـشاب ، يراتفر  تشرد  يراتفر  مرن  هدـیاف ي  ینعی  يراتفر ، تشرد  دـشاب  مزال  سپ  ینعی 

ندرک اوادم  هک  دشاب  اسب  تروص  نآ  رد  يراتفر ، تشرد  دـشاب  مزال  سپ  ینعی  .نآ  رمث  رمثم  نآ و  هدـیاف ي  دـیفم  يراتفر و  مرن 
رمث ینعی  ددرگ ، ندرک  اوادـم  نیع  ندـش  دـنمدرد  هک  دـشاب  اـسب  دوـش و  يدـنمدرد  اوادـم  رمث  ینعی  دوـش ، ندـش  دـنمدرد  نـیع 
دنپ لوق  زا  وا  ضرغ  هک  یـسک  زا  دریگ  دنپ  ینعی  هدنهد ، دنپ  ریغ  دـهد  دـنپ  هک  دـشاب  اسب  .دوش و  يدرد  ندـش  اوادـم  يدـنمدرد 

ار وت  سفن  راد  رود  ار و  دنپ  تحیـصن و  هدش  بلط  وا  زا  هک  یـسک  دنک  تنایخ  شوشغم و  هک  دشاب  اسب  .دشاب و  اوغا  هکلب  دـشابن 
رتهب .تسا و  هبرجت  ندرک  ظفح  يدنمـشناد  تسا و  ناقمحا  ياه  هیامرـس  اهوزرآ  هک  قیقحت  هب  سپ  اهوزرآ ، رب  ندرک  داـمتعا  زا 

ماگنه تصرف  ماگنه  ددرگب  هکنآ  زا  شیپ  ار  تصرف  ماـگنه  باتـشب  .ار  وت  دـهد  دـنپ  هک  تسا  يا  هبرجت  يدرک  هبرجت  هک  يزیچ 
.دیآزاب هک  يرفاسم  ره  هن  بولطم و  هب  دسرب  هک  يا  هدننک  بلط  ره  تسین  .هصغ 

.ریثک نم  یمنا  ریـسی  بر  .رطاخم و  رجاتلا  .کل  ردق  ام  کیتای  فوس  هبقاع  رما  لکل  .داعملا و  هدسفم  دازلا و  هعاضا  داسفلا  نم  «و 
حمجت نا  كایا  هنم و  رثکا  ءاجر  یـشب ء  رطاخت  هدوعق و ال  کل  لذ  ام  رهدـلا  لهاس  .نینظ  قیدـص  یف  .نیهم و ال  نیعم  یف  ریخال 

، جاجللا هیطم  کب 

یئوخ

هقطنم یف  شحفا  اذا  لـجرلا :) رجها  ، ) بعتلاـب باـستکالا  هـفرحلا :) ، ) هـبرقلا سار  هـب  دـشی  لـبح  ءاـکولا :)  ) كرادـتلا یفـالتلا :) )
اعاونا درس  مث  ینعملا : ظفح ،)  ) هلوقل ربخ  رقتـسم  فرظ  ءاکولا  دشب  بارعالا : یقمحلا  یکونلا :) ، ) هدض قرخلا :)  ) نیللا و قفرلا :) )
فلکت و  لاملا ، ظفح  و  تمـصلا ، لئاضفلا : نمف  اهنع ، بانتجالا  یـصو  لئاذرلا و  نم  اعاونا  و  اهباستکا ، یلع  ثح  لـئاضفلا و  نم 

زا هک  يریـصقت  كرادـت  همجرتـلا : .مـالکلا  هرثـک  روجفلاـب و  ینغلا  لیـصحت  و  ساـنلا ، یلا  هجاـحلا  راـهظا  لـئاذرلا : نم  هفرحلا و 
رـس نتـسب  نوچ  تسنابز  نتـسبب  نورد  ياهزار  يرادهگن  دیاز ، راجنهان  راتفگ  زا  هچنآ  كرادـت  زا  تسا  رتناسآ  دـیآرب  یـشومخ 

رد هکیزیچ  نتـسج  زا  تسا  رتـبوبحم  نم  دزن  يراد  دوـخ  تسد  رد  هچنآ  يرادـهگن  دـیامن ، یم  ظـفح  تـسنآ  رد  ار  هـچنآ  فرظ 
هلیـسوب يزاین  یب  زا  تسا  هب  يدـنموربآ  يرو و  هشیپ  ندرک ، زارد  مدرمب  زاین  تسد  زا  تسا  هب  يدـیمون  یخلت  تسنارگید ، تسد 

هک ره  دـیاوخ ، ژاژ  دـیوگ  رپ  هک  ره  دـشوک  یم  دوخب  ناـیز  رد  هک  یـسک  اـسب  درادـم ، هگن  ار  دوخ  زار  رتـهب ، يدرم  ره  یگزره 
یکاروخ دب  هچ  یـشاب ، رانکرب  اهنآ  زا  ات  وش  ادج  نازیگنارـش  زا  یـشاب ، ناشیا  زا  ات  زیمآرد  نادـنمریخ  اب  ددرگ ، انیب  دـنک  هشیدـنا 

اسب هچ  دیاز ، تمیالم  یقلخ  جک  دیآرب  یقلخ  جک  تتمیالم  زا  هکیئاج  رد  تسا ، متـس  نیرتشحاف  ناوتان  رب  متـس  مارح ، لام  تسا 
ياهوزرآ رب  ادابم  دیارگ ، دوخ  زردنا  رد  یلغ  دب  هاوخریخ  دیآرب و  هاوخدـب  زا  زردـنا  هک  اسب  هچ  وراد ، درد  ددرگ و  درد  وراد  هک 

ات دهد  دنپ  ار  وت  هک  تسنآ  هبرجت  نیرتهب  تسیزودنا ، هبرجت  درخ  لقع و  تسا ، ناقمحا  يالاک  يدـنموزرآ  هک  ینک  دامتعا  دوخ 
، ددرگرب شا  هناخب  یبئاغ  ره  هن  دسر و  دصقمب  دـیوج  سک  ره  هدـم ، شتـسد  زا  رامـش و  تمینغ  ار  تقو  هدـماین  سوسفا  هصغ و 

وت يارب  هچ  ره  دیارگ ، یماجنارس  هب  تسیا و  هلابند  ار  يراک  ره  زیخاتسر ، زور  دسفم  تسا و  هابت  باکترا  هار  هشوت  ندومن  عیاض 
تسا رایسب  زا  رت  تکربرپ  هک  یکدنا  اسب  هچ  دزادنا ، یم  رطخب  ار  دوخ  ناگرزاب  دیسر ، دهاوخ  وتب  دشاب  ردقم 
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هک يزیچ  زاسب ، وا  اب  دزاسب  وت  هک  يزور  ات  تنایخب ، مهتم  لدود و  تسود  رد  هن  دـشابن و  يریخ  نوبز  تسپ و  راکمه  رواـی و  رد 
، يراپسب يزابجل  شکرس  بکرم  تسدب  ار  دوخ  نانع  ادابم  نکفیم ، رطخ  رد  شنآ  زا  شیب  دیماب  تسا  سرتسد  رد 

ام هظفل  لذ ، ام  بارعالا : .هبقاعلا  هبغملا :)  ) هل اهصلخا  هحیـصنلا :) هضحم  ، ) مهتملا نینظلا :) ، ) ضارعالا دودصلا :)  ) عطقلا مرـصلا :) )
رکفلا و لئاضفلا : نم  و  ینعملا : .هلقلا  دیفت  هرکن  ام ) اموی   ) هلوق یف  ام  رطاخت ،) ال   ) هلوقل هل  لوعفم  هنم : رثکا  ءاجر  هینامز  هیردـصم 

ءابحالا عم  دولا  طباور  ظفحب  هیصولا  یلا  همالک  ع )  ) رج و  فیعضلاب ، ملظلا  رشلا و  لها  هبحاصم  لئاذرلا  نم  و  ریخلا ، لها  هبحاصم 
، هایحلا یف  دیفملا  نواعتلا  عامتجالا و  سا  هناف  ءابرقالا  و 

يرتشوش

و قطنلا ، یلع  تمصلا  هیلضفا  یلع  هلدالا  دحا  اذه  کقطنم ) نم  تاف  ام  یلع  ککاردا  نم  رـسیا  کتمـص  نم  طرف  ام  کیفالت  (و 
هیاور یف  داز  و  اذـه ، قطاـن .) یع  نم  ریخ  تماـص  یع   ) اـضیا لوـقلا ،) یلع  مدـنلا  نـم  ریخ  توکـسلا  یلع  مدـنلا  : ) هـلثم یف  اولاـق 

لاق ءاکولا )  ) .دـقعب يا : دـشب )  ) .هینالا فرظلا و  يا : ءاعولا ) یف  ام  ظـفح  و  (. ) همادـنلا نم  همالـسلا  تمـصلا  یف  و  : ) هلبق فحتلا ) )
اعد مث  هلام  بهذف  یغبنی  امک  هیلع  مقی  مل  الام و  یلاعت  هللا  هاطعا  نم  نا  ربخلا : یف  .هبرقلا و  سار  هب  دشی  يذـلا  ءاکولا ، يرهوجلا :
لاـق یلـصوملا : قاحـسا  لاـق  یناـغالا :)  ) یف .ظـفحت و  مل  ملف  تیطعا  دـق  هل  لاـقی  و  هل ، باجتـسی  ـال  نمم  ناـک  اـیناث  هـیطعی  ناـب 
یتح لکای  هلوسر و ال  رظتنی  لاتقلا  سلجف  همیلو ، یلا  یبالکلا  لاتقلا  نایفسوبا ، هل  لاقی  یحلا  نم  لجر  اعد  هریغ - وا  ببحملاوبا -
ناف هتارمال : لاقف  راوح  نم  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هرقف هدنع  تناک  راهنلا و  عفترا 

كدیزا الفا  هل : تلقف  .ء  یشب  هدعب  تای  مل  لاق : .هم  مث  هل  تلقف  قاحسا : لاق  كراوح  نم  هرقف  یتاهف  یموقف  ملومب  سیل  نایفسابا 
همیلو نم  ریخ  كردق  هریثک و  تویب  نم  ریخ  کتیبف  تلق : .یلب  لاق : .هنودب  سیل  رخآ  اتیب  هیلا 

الا ثدحت  و ال  : ) هلبق فحتلا )  ) هیاور یف  داز  و  اذه ، .كرثوی  کیندـی و  نا  هفیلخلا  مالی  ام  الثم و  هتلـسرا  دـقل  هللا  و  لاقف : كراج 
(، کجرخ کمع   ) مهلاثما نم  كریغ ) دی  یف  ام  بلط  نم  یلا  بحا  کیدی  یف  ام  ظفح  و  (. ) لذ بذکلا  ابذاک و  نوکتف  هقث ، نع 

امل لاوسلا  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  ربخلا : یف  .کجرخ و  کمع  هل  لاق  هنم و  هعنمف  همع ، جرخ  ءاجرب  داز  الب  رفاـس  ـالجر  نا  هلـصا  و 
: لاق .یئاقدصا و  یلا  جاتحاف  یلام  بهذی  نا  نم  یلا  بحا  یئادعا  یلا  يدعب  ریصی  یلام و  ظفحا  مهـضعب : لاق  و   ) .ادحا دحا  لاس 

لاملا وذ  ماوقالا  یلع  میرکلا  نا  اهرمعا  ءاروزلا  یلع  بکا  ینا  لاخ  مع و ال  مع و ال  نبا  نم  بشن  وذ  كررغی  تم و ال  وا  نغتـسا 
یلاوعلا فارطال  اوتبث  دـق  هنم و  نومزهنی  ساـنلا  ناـف  لاوسلاـب  ـالا  تلتاـق  اـمل  شیج  ریما  تلعج  ینا  ولف  يرکـسعلا : لـاله  یبـال  و 

هیاور یف  داز  و  سانلا ) یلا  بلطلا  نم  ریخ  سایلا  هرارم  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
و لونی .) مل  اذا  ناسحا  مرصلا  یف  و   ) یبالکلا لاتق  لاق  فارـسالا ) عم  ریثکلا  نم  کل  یفکا  فافکلا  عم  ریبدتلا  نسح  و  ( ) فحتلا )

هناف سانلا  یلا  تاجاحلا  بلطا  كایا  و  ینغلا ، هیف  ناف  سانلا  يدـیا  یف  امم  سایلا  رهظا  هل : لاقف  هتوم  دـنع  هنبا  هفیذـح  اـعد  اولاـق :
، لق نا  بلطلا و  نا  و  اهواضق ، رسع  اذا  اهنم  سایلا  لجعت  هجاحلاب ، رفظلا  لثم  نا  هتجاح : یف  هلطم  لجرل  یبارعا  لاق  .رـضاح و  رقف 

نع اسفن  تبط  نئل  اولاق : باقرلا و  يرع  لذی  اهبلطم  زع و  تاجاحلا  بلطم  ککرت  و  اولاق : .تمظع و  نا  هجاحلا و  نم  اردـق  مظعا 
ءاشلاب و فراحم  زجارلا : لاق  كرابم ، فالخ  ءارلا  حتفب  فراحم  اولاق  هفرحلا ) و   ) يرـسع یلع  كادن  نع  اسفن  بیطال  ینناف  یئانث 
و اذـه ، رقفلا  لصا  وه  يذـلا  هرخالا  رقفل  عبتتـسم  روجفلا  نال  روجفلا ) عم  ینغلا  نم  ریخ  هفعلا ، عم   ) رتابلا یعلقلاب  كراـبم  رعاـبالا 
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(- ع  ) ناک و  هرسل ) ظفحا  ءرملا  و  (. ) بارتغا یف  عسوملا  شیعلا  نم  ریخ  راتقا ، یف  رادلا  برق  : ) مهلوق مالسلا ) هیلع   ) هلوق نم  بیرق 
یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) احیصن حیصن  لکل  ناف  کیلا  الا  كرس  شفت  و ال  نیتیبلا : نیذهب  لثمتی  هبیتق -) نبا  نویع   ) یف امک 

؟ رـسلل کنامتک  فیک  یبارعال : لیق  احیحـص و  امیدا  نوکرتی  اجرلا ل ال  هاوغ  تیار  یناف  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 
عولضلا ینم  تلمتـشا  ام  نایـسن  یلع  تردق  ول  و  رعاشلا : لاق  .کمد و  نم  كرـس  لوقت : ءامکحلا  تناک  .ربق و  الا  هل  یبلق  ام  لاق :

هتشفاف ثیدح  نع  كردص  قاض  ام  اذا  اضیا : رطخ  یلع  اموی  اهرشن  نا  تنک  ذا  هرئارـس  یـسنی  نم  لوا  تنکل  ربخلا  رارـسالا و  نم 
سانلا دنع  كرسف  اهرس  کسفنل  ظفحت  مل  تنا  اذا  اضیا : مولظلا  اناف  هدنع  يرس  یثیدح و  یـشفا  نم  تبتاع  اذا  مولت ؟ نمف  لاجرلا 

الا ادحا  انم  ریشتسی  نا  کلملل  سیل  مهدحا : لاقف  هءارز  راشتـسا و  مجعلا  كولم  ضعب  نا  جاتلا :)  ) یف تارق  هیف : عیـضا و  یـشفا و 
نم قثوا  دحاو  لجر  یلا  رسلا  ءاشفا  ناف  ضعب ، هلئاغ  نم  انضعبل  یفعا  همالسلاب و  ردجا  و  يارلل ، مزحا  رـسلل و  توما  هناف  هب ، ایلاخ 

ثلاثلا و  نهرلا ، کلذ  هنع  قلطی  یناثلا  و  هیلا ، یـشفا  امب  نهر  دحاولا  نال  هماعلا ، یلا  هئاشفاک  ثالث  یلا  هءاشفا  و  نینثا ، یلا  هئاشفا 
کلملا یلع  تلخد  نینثا  دـنع  ناک  اذا  و  هیلا ، هبغر  هنم و  هبهر  هرهظی  الا  يرحا  ناک  دـحاو  دـنع  لجرلا  رـس  ناک  اذا  و  هیف ، هوـالع 

افع نا  و  مرجم ، هیانجب  ائیرب  مهتا  امهمهتا  نا  دـحاو و  بنذـب  نینثا  بقاع  امهبقاع  ناف  ضیراعملا ، نیلجرلا  یلع  تعـستا  ههبـشلا و 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هعم هجح  ـال  رخـالا و  نع  هل و  بنذ  ـال  امهدـحا و  نع  وفعلا  ناـک  اـمهنع 

قحا تنک  ینال  لاق : فیک ؟ و  هل : لیق  .لح  یف  وهف  هعاذاف  قیدص  یلا  يرـس  تیـشفا  انا  اذا  صاعلا : نب  ورمع  نع  و  ایندلا ) نیدلا و 
حوبی هنا ال  اظفل  لاق  نا  هناف و  ریثک  نوربختـسملا  كرـسب و  حـبا  مل  نثب  ای  هللا  یقلا  توما و  هنیثب : لیمج  لوق  اـما  و  اذـه ، .هتنایـصب 

رارسالا متکا  و ال  لاق : یبارعا  نم  رسلل  رشنا  وهف  هدعب ، رصع  لکل  اعیمج و  اهرصع  لهال  اهرسل  ارـشن  ناک  اذه  هرعـش  نا  الا  اهرـسب 
و هرـضی ) امیف  عاس  بر  و   ) بنج یلا  ابنج  رارـسالا  هبلقت  هلیل  تاب  نم  لقعلا  لیلق  نا  یبلق و  یلع  یلغت  رارـسالا  عدا  اهمنا و ال  نکل 

هنس یف  ینارصنلا  بتاکلا  یـسنالقلا  بیطلا  یبا  نبا  جرخ  يزوجلا :) نبا  ءایکذا   ) یف هحایتجا .) عضوم  یلا  هحانجب  رئاط  بر  : ) اولاق
ملف مهنم ، هسفن  يرتشی  نا  هوبلاط  هوبذع و  دارکالا و  هذخاف  قاتـسرلا ، یف  هناش  ضعب  یلا  روباسی  دنج  نم  هئمثالث  نیعبرا و  فین و 

ینولمحیف تم ، ینا  دارکالا  کشی  الف  هتکـس  ینقحلتف  اهبرـشا  ینا  اوملعا  نویفا و  مهارد  هعبرا  یلا  اوذـفنا  هلها : یلا  بتک  لـعفی و 
انویفا برـش  نم  نا  عمـس  ناک  و  جایرالاب ، ینوکوس  یندـب و  یمحیل  ینوبرـضا  ماـمحلا و  ینولخداـف  مکدـنع  تلـصح  اذاـف  مکیلا 

هتوم یف  دارکالا  کشی  ملف  مهارد  هعبرا  برشف  برـشلا  رادقم  ملعی  مل  ارب و  جایرالاب  كوسو  برـض  مامحلا و  لخدا  اذاف  تکـسا 
هآر وامایا  مامحلا  یف  میقا  و  كرحت ، امف  هوکوس  هوبرض و  مامحلا و  هولخدا  مهدنع  لصح  املف  هلها  یلا  هوذفنا  یـش ء و  یف  هوفلف 

هعبرا برـش  نع  اذه  زوجی  امنا  شاع ، ام  منهج  یف  اذـه  يوش  ول  اولاق : .مهارد  هعبرا  اولاق : برـش ؟ مک  فلت  دـق  اولاقف : بطلا  لها 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یتح مامحلا  یف  هوکرت  هلها و  لعفی  ملف  مهرد ، یلاوح  وا  قیناود 
و هبذـعی ، ناک  جاجحلا و  سبح  یف  ناک  يرعـشالا  یـسوم  یبا  نب  هدرب  یبا  نب  لـالب  نا  يور  هیف : .هونفد و  مث  ریغت  حارا و  ایندـلا )

فالآ هرشع  ینم  ذخ  ناجـسلل : لالب  لاقف  هلها ، یلا  همیلـست  هجارخاب و  رمایف  جاجحلا  یلا  هربخ  عفر  سبحلا  یف  تام  نم  لک  ناک 
نا و  يربخ ، جاجحلا  فرعی  ملف  ضرالا  یف  تبره  یلها  یلا  یمیلـستب  كرما  اذاـف  یتوملا  یف  جاـجحلا  یلا  یمـسا  جرخا  مهرد و 

زوجی اذـه ال  لثم  جاـجحلا  لاـقف  یتوملا ، یف  همـسا  عفر  لاـملا و  ناجـسلا  ذـخاف  ادـبا ، كاـنغ  یلع  لـعفاف و  یعم  برهت  نا  تئش 
ینا ملع  ینلتق و  اتیم  هیلا  كرـضحا  مل  ناف  تیک  تیک و  لاق  جاـجحلا  نا  دـهعا  لاـقف : لـالب  یلا  داـعف  هارا ، یتح  هلها  یلا  همیلـست 

هقنخ و ناجـسلا و  هذخاف  یـصواف  قیرط  کلذ  یلا  نکی  ملف  لعفی  الا  هلاس  لالب و  یکبف  اقنخ ، کلتقا  نا  دبال  هیلع و  هلیحلا  تدرا 
دیدـحلا یبا  نبا  لاق  و  اذـه ، .مهرد  فالآ  هرـشعب  هسفنل  لتقلا  يرتشا  ناکف  هلها ، یلا  هملـس  لاق  اتیم  هآر  املف  جاجحلا ، یلا  جرخا 

، يرت امک  وه  و  احانج .) اهل  تبنا  امل  احالـص  هلمنلاب  هللا  دارا  ول  : ) ملـسم یبا  یلا  بتاکلا  دیمحلادبع  بتک  مالکلا : اذـه  حرـش  یف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2725 

http://www.ghaemiyeh.com


یف امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  رجها ) رثکا  نم   ) .اـهنم ایعـس  سیل  لـمنلل  حاـنجلا  تبن  و  رـضی ، اـمیف  یعـسلا  یف  مـالکلاف 
یف فنـصملا  لاق  .نوقهیفتملا  نوراثرثلا  همایقلا ؟ موی  سلاـجم  ینم  مکدـعبا  و  یلا ، مکـضغباب  مکربخا  ـالا  فنـصملا :) تازاـجم  )

، هراثرثلا نیعلا  نم  ذوخام  راثرثلا  لصا  و  دصقلا ، نع  اجورخ  و  فلکتلل ، ابلط  هیف  نوقمعتی  و  مالکلا ، نورثکی  نیذلا  دارملا ، هحرش :
مهلوق نم  قهیفتم )  ) و ءاملا ، هریزغلا  ءاجرالا ، ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هعساولا یه  و 

نبا لاق  قارعالا  هدـج  امک  خامـشلا : لاق  .ءانخلا  نایذـهلا و  رجهلا و  ینعمب  اضیا  راجهالا  یتای  .هوام و  رثک  اذا  قهفی  ریدـغلا و  قهف 
نکت ریخلا  لها  نراق   ) .هنـس هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  درو : اذـل  و  هبقاعلا ، رـصبا ) رکفت  نم  و   ) ارجها هیف و  راج  اـمالک  اـهیلع  هرض 

یف .رارـشالل و  ادـلو  نکت  رایخالل و ال  ادـبع  نک  ینب  ای  هنبال : نامقل  ایاصو  نم  مهنع )  ) لـصفنت يا : نبت ) رـشلا  لـها  نیاـب  مهنم و 
هللا یلص   ) یبنلا لاق  .مهنم  دحاوک  سانلا  دنع  اوریصتف  مهوسلاجت  عدبلا و ال  لها  اوبحـصت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا ) )

کلم هب  الا و  دبع  نم  ام  هیقفلا -)  ) یف امک  مالـسلا -) هیلع   ) هنع و  مارحلا ) ماعطلا  سئب   ) .هنیرق هلیلخ و  نید  یلع  ءرملا  هلآ :) هیلع و 
یغبنیف راص ، ام  یلا  و  هتذـخا ، نیا  نم  رظناف  کقزر ، اذـه  مدآ  نب  ای  کلملا : هل  لوقی  مث  هثدـح ، یلا  رظنی  یتح  هقنع  يولی  لکوم 
نیذلا نا  : ) یلاعت هلوق  نم  اذـه  همالک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  مارحلا .) ینبنج  لالحلا و  ینقزرا  مهللا  : ) لوقی نا  کلذ  دـنع  دـبعلل 

ول مارحلا و  ماعط  قلطم  یف  مالکلا  ناف  يرت ، امک  وه  و  اریعـس ) نولـصیس  اران و  مهنوطب  یف  نولکای  امنا  املظ  یماتیلا  لاوما  نولکای 
یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لمـشی لب  هماعط ، لکاب  ارـصحنم  سیل  هبوقعلا  کلت  عبتتـسی  يذلا  میتیلا  لام  لکا  نا  عم  ریبک ، نم 

وه ام  ممع  صاخ و  ریغ  وه  ام  صصخ  هلمجلاب  .هبکارم و  وا  هسبالم  وا  هنکاسم  بصغ  ول  ام  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 
قداصلا لاق  .رابکلا  لاجرلا و  ملظ  نم  شحفا  هناف  ناـیبصلا ، ءاـسنلا و  ملظک  ملظلا ) شحفا  فیعـضلا  ملظ  و   ) .مـالکلا نم  ماـع  ریغ 

یف اقفر ) قرخلا  ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذا   ) .ءاسنلا یماتیلا و  کلذب  ینعی  نیفیعضلا ، یف  هللا  اوقتا  هیقفلا -)  ) یف امک  مالـسلا -) هیلع  )
نا هوفص  یمحت  رداوب  هل  نکی  مل  اذا  ملح  یف  ریخ  و ال  هدشنا : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدعجلا  هغبانلا  یتا  یبیتقلا :) ءارعـش  )
هل ضقنی  مل  هرهد  ربغف  كاف - هللا  ضـضفی  ال  یبنلا : هل  لاقف  اردـصا  رمالا  دروا  ام  اذا  میلح  هل  نکی  مل  اذا  لهج  یف  ریا  اردـکی و ال 

یبا ونب  مه  و  بالکلا - رفعج  ینب  یف  نعط  امل  یسبعلا  دایز  یلع  دیبل  زجر  یف  .لطخالا و  كردا  رذنملا و  مدان  ارمعم  ناک  و  نس -
انیلع دحا  نهلجی  الا ال  موثلک : نب  ورمع  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  هعد .) نم  ریخ  یه  اجیه  بر  ای   ) رذنملا نب  نامعنلا  دنع  دـیبل -

نم ال مدهی و  هحالـسب  هضوح  نع  دذی  نم ال  و  ریهز : لاق  و  حلفی ،) دـیدحلاب  دـیدحلا  نا   ) لثملا یف  انیلهاجلا و  لهج  قوف  لهجنف 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .ماقم یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ماقم و  یف  نیتیبلا  لثملا و  ناـف  يرت ، اـمک  وه  ملظی و  ساـنلا  ملظی 
یف فیـسلا  عضوک  رـضم  العلاب  فیـسلا  عضوم  یف  يدـنلا  عضو  و  یبنتملا : تیب  هلقن  معن  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک 

بتاک  ) یـسیع نب  نسحلا  دنع  هکماربلل  ناک  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف ءاود ) ءادـلا  ءاد و  ءاودـلا  ناک  امبر   ) .طوبرم يدـنلا  عضوم 
یسفن نم  هعنما  هللا  یناری  لاق ال  هب  رصب  املف  ییحی ، ریسی - وه  و  نسحلا - لبقتسا  هقرلا  یلا  اولمح  املف  فورعم ، هدعـسم ) نب  ورمع 

اند املف  هرجز ، یلا  تفتلی  ملف  كایا ، كایا  هب  حاصف  هل  الجرتم  هتباد  نع  لزنف  مویلا ، کلذ  لبق  هل  هلذبا  تنک  ائیـش  تقولا  اذه  یف 
لامعالل دـبال  و  اندـعب ، نم  یلا  لصی  مل  انیف  یقب  ول  و  انیلا ، لصی  مل  انلبق  ناک  نمیف  یقب  ول  رمالا  اذـه  نا  ینع  مهفا  ییحی : هل  لاـق 

: اولاق .هرکنا و  ام  لعفا  الف  کلذ  دعب  هارا  تنکف  لاق : .دعت  الف  ءاد ، انحبصاف  ءاود  مویلا  لبق  انک  دق  لقنت ، نم  رومالل  فرـصت و  نم 
دحاو لک  نال  تملـس ، منغلا  یف  عبـضلاو  بئذـلا  عمتجا  اذاف  بئذـلا ، هب  یفتکی  امب  فتکی  مل  تثاـع و  منغلا  یف  تعقو  اذا  عبـضلا 
یمنغ تقرفت  رعاشلا : لوق  هنم  .ملستل و  منغلا  یف  امهعمجا  يا : ابئذ ) اعبـض و  مهللا  : ) اهئاعد یف  لوقت  برعلا  و  هبحاص ، عنمی  امهنم 

ءابخ یلا  اهواجلا  یتح  اـهوعبتف  اعبـض  اودرطف  دیـصلا  یلا  موق  جرخ  اولاـق : اعبـضلا و  بئذـلا و  اـهیلع  طلـس  بر  اـی  اـهل  تلقف  اـموی 
، اهوکرت اوعجرف و  يدی ، یف  یفیس  مئاق  تبث  ام  اهیلا  نولـصت  ال  الک ، لاق : .انتدیرط  اندیـص و  اولاقف : مهیلا  جرخف  هتمحتقاف  یبارعا ،
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، تنمـس یتح  اذـه  نم  غلت  هرم  اذـه و  نم  غلت  هرم  تلبقاف  ءام ، اهیلا  برق  بیلحلا و  اهیلا  برق  اهبلحف و  هل  هحقل  یلا  یبارعـالا  ماـقف 
همد تبرش  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هنطب ترقبف  هیلع  تبثو  ذا  مئان  یبارعالا  امنیبف 

هنانک و ذخاف  رماع - ما  اهتینک  و  عبـضلا - عضوم  یلا  تفتلاف  هروصلا  کلت  یلع  هدجوف  هل  مع  نبا  ءاجف  تجرخ ، هتوشح و  تلکا  و 
ما ریجمک   ) لثملا هنم  رماع و  مآ  ریجم  یقـال  يذـلا  یقـالی  هلها  ریغ  عم  فورعملا  عنـصی  نم  و  لاـق : و  اـهلتقف ، اـهکردا  یتح  اـهعبتا 

باش ماقف  لخد ، نم  لک  بستنیل  لاقف : عمج - مهنم  هیلا  دفو  ناک  و  اماع - اسلجم  نییندملل  روصنملا  سلج  يربطلا :)  ) یف و  رماع .)
: هدـشناف هین ، دـشنا  لاق : .هنـس  نیتس  ذـنم  هلجا  نم  انلاوما  انعنما  ارعـش  اـنیف  صوحـالا  لاـق  لاـق : مث  بستناـف  مزح  نب  ورمع  دـلو  نم 

ناک رادـلا و  یف  نامثع  یلع  نیلخادـلا  بشخ و  يذـب  ناورمب  نیـسخانلا  رانلا  یف  یمزحلا  یقلا  نا  ارقف و  هب  تیار  یمزحل  نیواتال 
رماف مزح ، لآ  بنذ  ینترکذا  دـیلولا : هل  لاق  عضوملا  اذـه  یلا  غلب  املف  هدـشنا ، هدیـصق  یف  کلملادـبع  نب  دـیلولا  حدـم  صوحـالا 

تمرح امک  رعـشلا  اذهب  یظتحت  کنا  مرج  ال  روصنملا : هل  لاقف  اثالث  داعاف  رعـشلا ، یلع  دـعا  روصنملا : هل  لاقف  .مهلاوما  ءافـصتساب 
عایض نم  هنس  لک  یف  اهتالغ  اوطعی  مهیلع و  مزح  لآ  عایض  درت  نا  هلامع  یلا  بتکی  نا  و  مهرد ، فالآ  هرشع  یطعی  نا  رما  مث  هب ،

هب فرـصنی  مل  امب  یتفلا  فرـصناف  هتثرو ، یلع  رفو  مهنم  تام  نم  و  خـسانتلا ، یلع  هللا  باـتک  یلع  مهنیب  مهلاوما  مسقت  هیما و  ینب 
همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاق  کل ، احـصان  هدعت  نم  يا : حصنتـسملا ) شغ  حصانلا و  ریغ  حصن  امبر  و   ) .دحا

حصان و کل  هشتغت  نم  بر  الا  اضیا : احیـصن  یفلی  بیغلاب  نینظ  يدری و  شغی و  حصنتـسم  بر  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
اهلثم عدوتـسا  و  مهرد ، فلا  نیثالث  اکـسان  الجر  هریبه  نبا  لامع  نم  لجر  عدوتـسا  یناغالا :)  ) یف و  اذه ، نیما  ریغ  بیغلاب  نمتوم 

الا ال ضیب : نبا  لاقف  هنامالا ، يداف  يذـیبنلا  اـما  و  اهدـحج ، اـهقفنا و  ءاـسنلا و  جوزت  هراد و  اـهب  ینبف  کـسانلا  اـماف  ایذـیبن ، ـالجر 
عدوتـسم و ال رتغیل  نکل  ههجو و  همزل  یقتلل  ام  عجرتسی و  اروط و  حبـسی  هبلج  هتهبجب  ناک  عدخی  ابئاد  اهب  لظی  هدجـس  وذ  کنرغی 

رقی نا  عیوب  موی  هیلع  راشا  و  ع )  ) ایلع ضغبی  هریغملا  ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  علقی و  برـشی ال  لـیق  نا  ذـیبنلا و  لـهآ  نم  نرفنت 
ملف هفرـص ، و  امهیلا - هناوعدـی  نامثع  رمع و  ناک  امک  هیلا - هاـعد  هتوعد ، تاـطوت  ماـشلا و  یف  هل  بطخ  اذاـف  ماـشلا ، یلع  هیواـعم 
عمج هیما و  ینبک  نیصوصخملا  هیضغبم  نم  نکی  مل  هیهاد و  اقفانم  ناک  هریغملا  تلق : .حشاک  ودع  نم  هحیـصن  کلذ  ناک  و  لبقی ،

لزتعا هریغملاف  الا  و  عبطلاب ، ناضغابتم  نموملا  قفانملا و  نا  ثیح  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هل اضغبم  ناک  هل  لاـقی  نا  حـصی  اـمنا  و  رخآ ،
روهظ و  مالـسلا ) هیلع   ) هتداهـش دـعب  و  هب ، قحلیف  رهظی  اـمهیا  يری  یتح  اـمهلزتعا  هیهاد  هنوکلف  مالـسلا ) هیلع   ) هلزتعا اـمک  هیواـعم 

یلع و رکذ  رثکی  هنا  هعـصعص  نع  هغلب  امل  هریغملا  نا  يربطلا : لاـق  دـق  اـضغبم و  هنوک  نم  لاـق  اـم  حـصی  فیک  .هب و  قحل  هیواـعم 
بیعت کنا  ینغلبی  نا  كایا  هل : لاق  هاعد و  نامثع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) بیعی

ائیش یلع  لضف  نم  رکاذب  تسل  کناف  هینالع ، یلع  لضف  نم  ائیش  رهظت  کنا  کنع  ینغلبی  نا  كایا  و  سانلا ، نم  دحا  دنع  نامثع 
یشلا ء رکذن  هب و  انرما  امم  اریثک  عدن  نحنف  سانلل ، هبیع  راهظاب  انذخا  دق  رهظ و  دق  ناطلسلا  اذه  نکل  و  کلذب ، ملعا  انا  لب  هلهجا 

سیل هحیصن  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع هریغملا  هراشا  نوک  نم  هلاق  ام  نا  امک  .هیقت  انـسفنا  نع  موقلا  ءالوه  هب  عفدن  هنم ، ادب  دجن  يذلا ال 
لاق هناب  حرـص  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) وه هحیـصن ال  هریغملا  اهدـقتعی  هیویند  هسایـس  لب  هینید  هحیـصن  يارلا  كاذ  نکی  ملف  کلذـک ،

دـصق جورخلا و  یف  هکمب - امهو  ریبزلا - نب  هللادـبع  ع )  ) نیـسحلا راشتـسا  اضیا : دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هدـنع و  هحیـصن  نع  کـلذ 
اولدـعی مل  كوار  یتم  مهناف  قارعلا ، کنود  نکل  و  کعیابی ، نم  اهب  سیلف  هکمب ، مقت  ال  هل : لاـق  هشغف و  هحـصنی ، هنا  اـناظ  قارعلا 

ریبزلا و ال نبا  ع )  ) نیـسحلا رـشتسی  ملف  حیحـص ، ریغ  اضیا  هلاق  ام  تلق : .ناک  ام  هرما  نم  ناک  یتح  قارعلا ، یلا  حرخف  ادـحا ، کـب 
موقلا ءالوه  انکرت  ام  هل : لاق  و  ع )  ) نیسحلا یلا  ریبزلا  نبا  یتا  يربطلا :)  ) یف فیک و  هتراشاب ، قارعلا  یلا  جرخ  هحصان و ال  هنا  نظ 
یـسفن تثدـح  دـقل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق عنـصت ؟ نا  دـیرت  ام  ینربخ  مهنود ، رمالا  اذـه  هالو  نیرجاهملا و  ءانبا  نحن  مهنع و  اـنفک  و 
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ام کتعیـش  لثم  اهب  یل  ناک  ول  اما  ریبزلا : نبا  هل  لاقف  .هللا  ریختـسا  اـهلها و  فارـشا  اـهب و  یتعیـش  یلا  تبتک  دـقل  و  هفوکلا ، ناـیتاب 
نیسحلا لاقف  جرخف  ماق  مث  کیلع ، فلوخ  ام  رمالا  اذه  تدرا  مث  زاجحلاب  تمقا  ول  کنا  اما  لاقف : همهتی  نا  یـشخ  مث  اهب ، تلدع 

ایندلا ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم هاتوی  یـش ء  سیل  لجرلا  اذـه  نا  مالـسلا :) هیلع  )
و هل …  وـلختل  اـهنم  تجرخ  ینا  دوـف  یـش ء  یعم  رمـالا  نم  هل  سیل  هنا  ملع  هنـال  قارعلا  یلا  زاـجحلا  نم  جرخا  نا  نم  هـیلا  بـحا 
ام یناثلل  دهاشلا  نم  و  حصنتـسملا ، شغ  انایحا و  حصانلا  ریغ  حصن  نم  مالـسلا ) هیلع   ) همالکل ادهاش  رکذ  امم  دـحاو  سیل  هلمجلاب 

لاقف نارح - یلا  همیزهلا  یلع  یفا  ناورم و  ناک  دق  و  يریشقلا - هللادبع  نب  لیعامـسا  اعد  يدعجلا  ناورم  نا  هریغ : و  جورملا )  ) یف
نا یلع  لاق : تعمجا ؟ ام  یلع  لیعامـسا : لاقف  يارلا ؟ امف  سوب ، دـعب  ابخم  ـال  هب و  قوثوملا  تنا  رمـالا و  نم  ءاـج  اـم  يرت  دـق  هل :

، هنم قثوتـسا  اهبحاص و  بتاکا  اهلزناف و  مورلا  ندم  نم  هنیدم  یلا  لیما  بردـلا و  عطقا  یتح  سانلا  نم  ینعبت  نم  یلاومب و  لحترا 
یعم نم  رثکیف  عئاطلا  براهلا و  فئاخلا و  ینیتای  لازی  الف  كولملاب - اراع  اذه  سیل  مجاعالا و  كولم  نم  هعامج  کلذ  لعف  دـقف 
تیار يارلا و  وه  هیلع  عمجا  ام  نا  تیار  املف  لیعامـسا : لاق  .يودـع  یلع  ینرـصنی  يرما و  هللا  فشکی  یتح  کلذ  یلع  لازا  و ال 

مورلا و ال مه  کمرح و  کتانب و  یف  كرـشلا  لها  مکحت  يارلا  اذـه  نم  هللااب  كذـیعا  تلق : ناطحق  نم  موق  یف  هتاـیاکن  هراـثآ و 
مث تارفلا  عطقا  نکل  و  كدعب ، نم  عاض  هینارـصنلا  ضراب  تنا  ثداح و  کیلع  ثدح  نا  و  مایالا ، هب  یتات  ام  يردت  مهل و ال  ءافو 

الام و هللا  ضرا  رثکا  اهناف  رـصم  یتات  یتح  کعم  نوریـسی  عیانـص  دنج  لک  یف  کل  و  هزع ، فنک و  یف  کناف  ادنج  ماشلا  رفنتـسا 
.هیقیرفا یلا  تیضم  يرخالا  تناک  نا  و  ماشلا ، یلا  تفرـصنا  بحت  ام  تیار  ناف  کفلخ ، هیقیرفا  کماما و  ماشلا  مث  الاجر ، الیخ و 
هیرازنلا عم  هبـصعت  ناورم  عفنی  مل  و  هعاضرلا ، نم  هوخا  امهدـحا  نالجر : الا  سیق  نم  هعطق  اـم  هللاو  تارفلا و  عطقف  .تقدـص  لاـق :
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) خونت تعقوا  رـضاحلا  نیرـسنق و  دـالبب  زاـتجا  اـملف  هولذـخ ، هب و  اوردـغ  لـب  اـئیش 

نمحرلادـبع نب  ثرحلا  هب  بثوـف  قـشمد ، یلا  راـس  صمح و  لـها  هب  بـثو  هتقاـسب و  نیرـسنقب  هنطاـقلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
اوار امل  عابنز  نب  حور  نب  میکحلا  هب  بثوف  نیطسلفب  رم  مث  اعیمج ، نویجحذملا  یسنعلا و  مشاه  هب  بثوف  ندرالا  یتا  مث  یشرحلا ،

الجر رواش  ذا  هایا  هتروشم  یف  طرف  هنا  هحیـصنلا و  هضحمی  مل  يارلا و  یف  هشغ  دـق  لیعامـسا  نا  ناورم  ملع  و  هنع ، رمالا  رابدا  نم 
مورلا و نوصح  ضعب  لوزن  بردـلا و  عطق  نم  هب  مه  يذـلا  وه  يارلا  نا  و  رازن ، نم  مهدادـضا  یلع  هموـق  نمابـصعتم  ناـطحق  نم 
(، هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  لاکتالا ) و  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  کلاکتا ) كایا و  و   ) .اهکلم هبتاکم 

.هراجتلل اهثعبت  کلام  نم  هفئاط  هعاضبلا  يرهوجلا : لاق  عئاضب )  ) .ینملا يا : اهناف )  ) .تاینمتلا یلع  يا : ینملا ) یلع   ) .داـمتعالا يا :
هل ناک  اکـسان  نا  دـنهلل ، باـتک  یف  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف .طـلغ  وه  و  یتوملا ) ( ) هیرـصملا  ) یف و  ءاـقمحلا ، يا : حـتفلاب  یکونلا ) )

جاتنلا غلبی  نیترم و  هنـس  لک  یف  نهدـلواف  زنعا  هسمخ  يرتشا  مهارد و  هرـشعب  هرجلا  عیبا  لاقف : اموی  رکفف  هرج ، یف  نمـس  لسع و 
لهالا و ءامالا و  دیبعلا و  نکاسملا و  ذختاف  يدـی  یف  لاملا  یمنی  عرزاف و  اردـب  بیـصا  هرقب و  عبرا  لکب  عاتبا  و  نیتئم ، نیتنـس  یف 
- برـضلل ایکاح  اهعفرف  اصع  هدی  یف  تناک  و  هسار - ياصعب  تبرـض  یناصع  وه  ناف  بدالاب  هذـخآ  اذـک و  هیمـساف  نبا  یل  دـلوی 

اـصع هدـی  یف  تناک  و  هسار - ياصعب  تبرـض  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) تباـصاف
ینب نم  خیـش  لاق  یعمـصالا : لاق  هیف : .هسار و  یلع  نمـسلا  لسعلا و  بصنا  ترـسکناف و  هرجلا  تباصاف  برـضلل - اـیکاح  اـهعفرف 

یـش ء يا  همع : هل  لاـقف  یتـف  ضرم  ظـحاجلا :) ناـیب   ) یف .اهعـضا و  نیا  هجردـلل  اـمتغم  رهـشا  هعبرا  تثکمف  اراد  تینمت  فیحقلا 
سار ینملا  نا  اطبتغم  لیللا  تب  تینمت  اذا  کلذ : یف  رعشلا  نم  .شبک و  سارف  لاق : .نوکی  اذه ال  لاق : .نیشیک  سار  لاق : یهتشت ؟

: ینغملا حیدبل  لاق  کلملادبع  نب  دیلولا  نا  اولاق : و  اذه ، قمحالا  قئاملا  لعفی  امک  نوکی  امب ال  یـسفن  للعا  اضیا : سیلافملا  لاوما 
اریثک انعل  هللا  یننعلی  نا  باذـعلا و  نم  نیلفک  ینمتا  یناف  .یلب  لاق : .ادـبا  ینبلغت  هللاو ال  لاـق : .کـنبلغال  هللا  وف  ینمتلا ، یف  اـنب  ذـخ 
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، هرخالا ایندلا و  ریخ  نع  طبثت  و   ) هلبق فحتلا )  ) هیاور یف  داز  براجتلا ) ظفح  لقعلا  و   ) .هللا کنعل  ینتبلغ  لاق : .کلذ  یفعض  ذخف 
(. موش لهاجلا  هبحص  و  مول ، همعنلا  رفک  و  لیـسلا ، ءاثع  و  لیللا ، بطاحک  نکت  و ال  بطحلاب ، رانلا  یکذت  امک  بدالاب  کبلق  كذ 

، نانومام هنم  رشلا  رفکلا و  یتش : لاصخ  هیف  نوکی  یتح  يرما  لقع  مت  ام  و  لقعلا ، نم  لضفا  یـشب ء  هللادبع  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هنع
و هرهد ، ملعلا  نم  عبـشی  ال  توقلا ، ایندـلا  نم  هبیـصن  و  فوفکم ، هلوق  لضف  و  لوذـبم ، هلام  لضف  و  نالومام ، هنم  دـشرلا  ریخلا و  و 

لصفلا  ) ریثک لقتسی  و  هریغ ، نم  فورعملا  لیلق  رثکتـسی  فرـشلا ، نم  هیلا  بحا  عضاوتلا  و  هریغ ، عم  زعلا  نم  هیلا  بحا  هللا  عم  لذلا 
یف مهرـش  هنا  و  هنم ، اریخ  مهلک  سانلا  يری  و  هسفن ، نم  فورعملا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

.هیواعم یف  ناک  يذـلاف  لیق : .نانجلا  هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دـبع  ام  لقعلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .رمـالا و  ماـمت  وه  هسفن و 
نکی مل  ام  هفرعم  نونظلاب و  هباصالا  لقعلا  مهضعب : نع  .لقعلاب و  تسیل  و  لقعلاب ، ههیبش  یه  و  هنطیـشلا ، کلت  ءارکنلا ، کلت  لاق :

ام تبرج  ام  ریخ  و   ) .نوکی امب  سانلا  لهجا  و  نوکی ، امب ال  سانلا  ملعا  لاقف : هفینح  یبا  نع  کیرـش  لئـس  و  اذـه ، .ناـک  دـق  اـمب 
نا مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هجو  و  ( ) کـظعو اـم  کـلام  نم  بهذـی  مل   ) راـصقلا یف  روکذـملا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظن  وه  کـظعو )
هل ظعو  هرخالا و  نم  رما  مهف  ناک  اذا  و  انـسح ، نوکی  ایندلا  روما  نم  رما  مهف  ناک  اذاف  همهفب ، کل  یـش ء  لوصحل  هدـیفم  هبرجتلا 

لجر لاق  یناـغالا )  ) یف هصغ ) نوکت  نا  لـبق  هصرفلا  رداـب  (. ) میـشلا نیل  مرکلا  نم  و  : ) هدـعب ینیلکلا  هیاور  تداز  .نسحا و  ناـک 
دق هتجاح و  ضعب  یناتملا  كردـی  دـق  یماطقلا : لوقب  لـثمتا  تلعجف  ربلا  قیرط  یلع  ماـشلا  یلا  هرم  ترفاـس  رافـسالا : میدـی  ناـک 

، مزحلا نع  سانلا  طبثی  نا  یلع  رعـشلا  اذه  لئاق  داز  ام  لاقف : یبکرم ، هنم  ترجاتـسا  دـق  یبارعا  یعم  للزلا و  لجعتـسملا  عم  نوکی 
مهوطب و سانلا  ضعب  رـض  امبر  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) اذـه هتیب  دـعب  لاق  الهف 

هلتقی نا  هرما  و  ملـسم ، هل  نمک  دق  و  ادئاع ، یناه  دنع  دایز  نبا  رـضح  انه : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  اذه و  اولجع  مهنا  ول  مهل  اریخ  ناک 
ررکی و  اهییحت ) یملسب ال  راظتنالا  ام   ) منرتی یناه  لعج  و  هعطت ، ملف  هب  بوثولا  یلع  هسفن  رماوی  ملـسم  لعج  سلج  املف  سلج ، اذا 

لب هللادـیبع  لتقب  املـسم  رمای  مل  ایناه  نا  تلق : .هصرفلا  هعاضاب  هلموی  ناک  ام  املـسم  تافو  ضهن ، هفیخ و  هللادـیبع  سجواف  کلذ ،
منرتی و يذلا  وه  و  هلتقب ، هرما  کیرش  امنا  و  یناه ، یلع  الزان  ناک  يذلا  روعالا  نب  کیرشل  هتدایع  یف  هل و  هللادیبع  هدایع  یف  هاهن 

یلع هللادـیبع  نیع  لخدـی  نا  لـبق  یناـه  ضرم  لاـق : كادوـلا  یبا  نع  بلک  نب  یلعملا  نع  فـنخم  یبا  نـع  يربـطلا )  ) یفف هرما ،
.هلتقاف هنم  هللا  کنکما  دقف  هیغاطلا  اذه  لتق  اندیک  انتعامج و  امنا  یلولـسلا : دـیبع  نب  هرامع  هل  لاقف  هل  ادـئاع  هللادـیبع  ءاجف  ملـسم ،

دایز و نبا  یلع  امیرک  ناک  و  روعالا - نب  کیرـش  ضرم  یتح  هعمج  الا  ثکم  امف  جرخف  يراد ، یف  لتقی  نا  بحا  اـم  یناـه : لاـق 
، هیشعلا يدئاع  رجافلا  اذه  نا  ملسمل : لاقف  .هیشعلا  کیلا  حئار  ینا  هللادیبع  هیلا  لسراف  عیـشتلا - دیدش  ناک  ءارمالا و  نم  هریغ  یلع 

یلا ترـس  هذـه  یمایا  اذـه  یعجو  نم  تارب  اذاف  هنیب ، کنیب و  لوحی  دـحا  سیل  رـصقلا  یف  دـعقا  مث  هلتقاف  هیلا  جرخاف  سلج  اذاـف 
اذا کنتوفی  ال  کیرـش : هل  لاقف  لخدـیل  ملـسم  ماقف  کیرـش ، هدایعل  هللادـیبع  لبقا  یـشعلا  نم  ناک  املف  اهرما ، کـتیفک  هرـصبلا و 
لاط املف  هلاح ، نع  هلاسی  لعج  هللادـیبع و  ءاجف  کلذ - حبقتـسا  هناک  يراد - یف  لتقی  نا  بحا  ینا ال  لاقف : هیلا  یناه  ماـقف  .سلج 

ذخاف هتوفی  نا  یـشخ  جرخی ، ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) ـال املـسم  نا  يارو  هلاوس 
هنورتا هناش ! ام  هللادـیبع : لاقف  اثالث ، وا  نیترم  کلذ  لاق  .یـسفن  اهیف  تناک  نا  اهینوقـسا و  اـهویحت ) نا  یملـسب  نورظنت  اـم  : ) لوقی

لک سیل  (. ) یناوـتلا ناـمرحلا  ببـس  نم  و  مزعلا ، مزحلا  نم  و  : ) هدـعب ینیلکلا  هیاور  یف  دازو  اذـه ، معن …  یناـه : هـل  لاـق  رجهی ؟
( بوی بئاغ  لک  و ال   ) ابهو امرادـقملا  هغوسی  ابلط و ال  ام  ءرملا  لانی  تقو  لک  ام  رعاشلا : لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  بیـصی ) بلاط 

بووی یتح   ) لثملا یف  اولاق  و  تلق : بووی  توملا ال  بئاغ  بووی و  هبیغ  يذ  لک  و  دیبع : لوقک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  عجری ، يا :
ناظراقلا اما  ملثملا ، عجری  امک ال  نالف  عجری  ـال  ناـظراقلا و  بووی  ـال  اـمک  نـالف  بووی  ـال  دارملا  و  ( ) ملثملا دوعی   ) و ناـظراقلا )
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ناـظراقلا بووی  یتـح  و  بیوذ : وـبا  لاـق  اـعجری ، ملف  غابدـلل  ملـسلا - قرو  يا  ظرقلا - بلطل  اـجرخ  هزنع  نم  نیلجر  اـناک  اولاـقف 
و جراوخلا - نم  یسودسلا  دلاخ  هرماب  لتقف  دایز ، نب  هللادیبع  هطرـش  نم  ناکف  ملثملا  اما  لئاول و  بیلک  یلتقلا  یف  رـشنی  امهالک و 

هیلع قلغا  هراد و  یلا  هب  بهذـف  یعم ، ضماف  بحت  ام  کل  هل : لاق  جراوخلا و  نم  لجر  هءاجف  حاقللا - ءارتشاـب  اـمرغم  ملثملا  ناـک 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ملثملا دوعی  یتح  همواسا  هحقل  بر  یلا  ودـغا  تیلآ ال  دوسـالاوبا : لاـقف  هولتقف ، هب  اوراـث  باـبلا و 

هثراح یبا  نب  نانـس  نونعی  نافطغ ) هلاض  عجرت  یتح  هلعفا  ال  (: ) یناـمرکلا لاـثما   ) یف و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک 
بوا یفن  نا  مث  .دـعب  ری  ملف  هالفلا  اهب  یمرو  هتقان  بکرف  يدـی ، یلع  ذـخوی  ینارا  ال  لاقف : دوجلا  یلع  هوفنع  هموق  ناک  و  يرملا ،
عقوف هنیفسلا  ترسکناف  رحبلا  بکر  الجر  نا  مادک : نب  رعسم  لاق  هنییع  نب  نایفـس  یف  هیلحلا  نع  و  ضعبلا ، بوا  یفن  مزلی  لکلا ال 

نبللاکراقلاراص یلها و  تیتا  بارغلا  باش  اذا  لئاقلا : لوقب  لثمتف  برشی ، مل  لکای و  مل  ادحا و  ری  مل  مایا  هثالث  ثکمف  هریزج  یف 
و  ) .هولمحف هوتاف  اهیلا  حولف  تلبقا ، دق  هنیفـس  اذاف  بیرق  جرف  هءارو  نوکی  هیف  تیـسما  يذـلا  برکلا  یـسع  توص : هباجاف  بیلحلا 

سیل و  اذـه ، هللا .) بنج  یف  تطرف  ام  یلع  یترـسح  ای  سفن  لوقت  نا  ( ) داعملا هدـسفم  و   ) .هرخالا داز  يا : دازلا ) هعاضا  داسفلا  نم 
يرما لـکل  و   ) ینیلکلا هیاور  باوـصلا : و  ( ) خـسنلا  ) یف اذـکه  هبقاـع ) رما  لـکل  و   ) .یبـلحلا ینیلکلا و  هیاور  یف  داـعملا ) هدـسفم  )

یف قزر  مکدحال  ردقی  نا  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  نم  اذه  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  کل ) ردق  ام  کیتای  فوس  و  (. ) هبقاع
یبنلا مالک  دروم  تلق : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هتاـی عاـقب  ضیـضح  وا  لـبج  هلق 

اریخ و هللا  ردقتـسا  لیق : امک  قزرلا  صوصخ  ردقم ال  رما  لک  مالـسلا ) هیلع   ) همالک دروم  و  ردقملا ، قزرلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم نا  وه  و  نطاب ، هل  لب  هرهاظ  یلع  سیل  مالکلا  اذه  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  رطاخم ) رجاتلا   ) ریسایم تراد  ذا  رسعلا  امنیبف  هب  نیـضرا 

ضعب نوکی  نا  نمای  هنال ال  رطاخم  هناف  ائیـس ) رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ  : ) یلاعت هلوق  لثم  هئیـسلا  لامعالاب  هحلاصلا  لامعالا  جزم 
زوجی هنا ال  دارملا  و  تائیـسلا ، کلت  رفکی  هحلاصلا  هلامعا  ضعب  نوکی  نا  نمای  ـال  اـمک  هحلاـصلا ، هلاـمعا  طـبحت  تائیـسلا  کـلت 

نایب نم  هرکذ  ام  و  ائیـس ،) رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ   ) هیآب رطاخم ) رجاتلا   ) طبر نیا  تلق : .حابملا  وا  هعاطلا  الا  لـعفی  نا  فلکملل 
هلاـمعا ضعب  نوکی  نا  نموی  ـال  اـمک   ) هلوق نا  عم  یبـلط ) یم  ادـخز  ینعم  یئوگ و  یم  ظـفل   ) هیـسرافلاب لـیق  اـم  لـیبق  نم  دارملا 
حلاصلا لمعلاب  هئیـسلا  ریفکت  لامتحا  و  فوخلا ، ماقم  یف  لاقی  امنا  نموی ) ال  : ) مهلوقف طلغ ، ریبعت  تائیـسلا ) کـلت  رفکی  هحلاـصلا 

ما حبری  له  ملعی  هنا ال  الا  حبرلا  دـصقب  رجتی  نا  رجاتلا و  نا  رطاخم ) رجاتلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  ردابتملا  رهاظلا و  امنا  و  ءاجر ،
مل اذا  هرخالا  ثیح  نم  هرطاخملا  هب  داری  نا  نکمی  .هنم و  ردابتملا  ینعملا  وه  اذـه  هلام ، سار  کله  یتح  رـسخ  رجات  مکو  رـسخی ،

یفف سخبلا ، بذـکلا و  هنایخلا و  یلع  صرحلا  هلمحی  وا  هریغ ، ابرلاک و  هعورـشم  ریغ  تالماعم  هنم  ردـصتف  هلماعملا  لئاسم  فرعی 
یلع لوقی  ع )  ) نینموملا ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ریما تعمس  غبـصالا : نع  یفاکلا ) )
یلع لمنلا  بیبد  نم  یفخا  همالا  هذـه  یف  اـبرلل  هللا  و  رجتملا ، مث  هقفلا  رجتملا ، مث  هقفلا  رجتملا ، مث  هقفلا  راـجتلا ! رـشعم  اـی  ربنملا :

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هیف :) و   ) .قحلا یطعا  قحلا و  ذخا  نم  الا  رانلا  یف  رجافلا  رجاف و  رجاتلا  قدصلاب ، مکنامیا  اوبوش  افـصلا ،
نع هیف :) و   ) .فاو ریغ  ایفاو و  قحلا  ذـخا  رـسعملا و  راظنا  مدانلا و  هلاـقا  هل  نمـض  یتح  هتراـجت  یف  مازح  نب  میکحل  نذاـی  مل  هلآ )

، بیعلا نامتک  و  فلحلا ، و  ابرلا ، نعیبی : نیرتشی و ال  الف  الا  لاصخ و  سمخ  ظفحیلف  يرتشا  عاب و  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
نم ریثک  یف  اریثـک و  عرزلا  یف  کـلذ  قفتی  ریثـک ) نم   ) .اومن رثـکا  يا : یمنا ) ریـسی  بر  و   ) .يرتـشا اذا  مذـلا  و  عاـب ، اذا  حدـملا  و 

امهقهری نا  انیشخف  نینموم  هاوبا  ناکف  مالغلا  اما  و  : ) یلاعت هلوق  ریسفت  یف  و  لسنلا ، یف  ماشحالا و  مانغالا و  یف  هراجتلاک و  ءایشالا 
نیعبـس تدلو  اتنب  هل - رـضخلا  لتق  دعب  هب - هیدـلاو  هللا  لدـبا  امحر ) برقا  هاکز و  هنم  اریخ  امهبر  امهلدـبی  نا  اندراف  ارفک  انایغط و 

یف هطوسب  تکنی  افـسآ  ابیئک  رـسجلا  بابب  افقاو  هصفح  یبا  نب  ناورم  یئر  دادـغب ) خـیرات   ) یفف مالکلا ، یف  کلذ  عقی  دـق  .اـیبن و 
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نم یفایفلا  تفـصو  اهیفخ و  یلا  اهماطخ  نم  یتقان  هل  تفـصوف  بجعلاـب ، مکربخا  لاـق  کـب ؟ هارن  يذـلا  اـم  هل : لـیقف  هتباد  هفرعم 
هنم تیفشا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اذا یتح  هلمر  هلمرو  اضرا  اضرا  هباب ، یلا  همامیلا 

: لاق ناتیبلا ؟ ام  و  هل : لیقف  .یب  هزئاجلا  یف  هاوس  يرعش و  امهب  عضعضف  هیهاتعلاابا - ینعی  ریخاخنلا - هعایب  نبا  ءاج  رهدلا ، ءانغ  یلع 
: يرتحبلا لاق  الاقث و  نعجر  انب  نعجر  اذا  هفخم و  نلحر  انب  نلحر  اذاف  ـالامر  ابـس و  ابـس  کـیلا  يوطت  اـهنال  کیکتـشت  اـیاطملا  نا 

یف اذکه  ریخ ) و ال   ) لبا دوذلا  یلا  دوذلا  نم  اذ و  سوسخم  یلا  اذه  افل  نم  لصو  لبحلا  اذا  لبحلا  غلبی  دـق  رزنلا و  یلا  رزنلا  لصا 
هناهملا نم  حتفلاب  نیهم )  ) .هناعالا نم  نیعم ) یف   ) .هیطخلا و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ریخ ) ال  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )

ادبا ارعـشتسم  هل  لازت  نمم ال  دولا  یف  ریخ  ال  ناسح : نب  نمحرلادبع  لاق  مهتم ، يا : نینظ ) قیدص  یف  و ال   ) .هلذـلا فعـضلا و  يا :
فرعاف قدصب  یخا  نوکت  نا  اماف  يدبعلا : بقثملا  لاق  العف و  وا  لاق  امع  لاست  انظ و  هب  یـست ء  حربت  مل  بیغت  اذا  الجو  هفیخ  نم 

هرکذ ام  نینظلا  قیدـصلا  یف  ریخلا  مدـع  دـهاوش  نم  ینیقتت و  کـیقتا و  اودـع  ینذـختا  ینبنتجاـف و  ـالا  ینیمـس و  نم  یثغ  کـنم 
نامع هرصبلا و  نم  هیلا  لمح  دق  جنرانلا  نم  سرغ  ناحیر و  نم  ناتسب  نوصحلا  ضعب  یف  رهاقلل  ناک  هنا  هجورم )  ) یف يدوعـسملا 

نم موجنلاک  هرامث  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) تحالو هراجـشا ، تکبتـشا  دـق  دـنهلاو 
يراـمقلا و نم  راـیطالا  عاونا  نحـصلا  یف  کـلذ  عم  لـعج  دـق  و  رهزلا ، نیحاـیرلا و  سورغلا و  عاوـنا  کـلذ  نیب  و  رفـصا ، رمحا و 
هیلع و برـشلا  ریثک  رهاقلا  ناک  و  نسحلا ، هیاغ  یف  ناـک  راـصمالا و  کـلامملا و  نم  هیلا  بلج  اـمم  اـغببلا  يراحـشلا و  یبابدـلا و 

مث هیف ، برشلا  سولجلا و  موادی  ناکف  عضوملا ، کلذب  هفغش  دتشا  یـضارلا  یلا  هفالخلا  تضفا  املف  سلاجملا ، کلت  یف  سولجلا 
اذا اهنم  هدـنع  امب  هفعـسی  نا  هلاس  اهنم و  هلبق  یـش ء  لاومالاب و ال  لاـجرلا  هبلاـطم  نم  هیف  وه  اـمب  هملعا  رهاـقلاب و  قفر  یـضارلا  نا 
هب رارضالا  هلتق و ال  یف  یعـسی  الا  هدیکولا  نامیالاب  هل  فلح  و  هلوق ، یلا  رومالا  لک  یف  عجری  هریبدت و  ربدتی  نا  هل و  هلودلا  تناک 
نع هلاس  ناتـسبلا و  یلا  یـضارلا  هب  راصف  جنرانلا ، ناتـسب  یف  الا  لام  یل  سیل  هل : لاق  کلذب و  رهاقلا  هل  معناف  هدلو ، نم  دحاب  و ال 

کیلع یفخی  عضوملا و ال  یلع  رهظت  کـناف  هرفحب  رم  نکلو  هعـضوم ، فرعا  تسلف  يرـصب  بجح  دـق  رهاـقلا : هل  لاـقف  عضوملا 
ملف هرفح  یف  غلوب  هرفح و  الا  عضوم  هنم  قبی  مل  یتح  راهزالا  سرغلا و  راجشالا و  کلت  علق  ناتسبلا و  یـضارلا  رفحف  کلذ ، ناکم 

لاملا نم  يدنع  له  و  رهاقلا : هل  لاقف  تعنص ؟ ام  یلع  کلمح  يذلا  امف  ترکذ  امم  یـش ء  انهاه  امف  یـضارلا  هل  لاقف  ائیـش ، دجی 
.يریغ يدعب  هب  عتمی  نا  یلع  تفساتف  ایندلا  نم  یتذل  تناک  هب و  کعتمت  عضوملا و  اذه  یف  کسولج  یترـسح  تناک  امنا  یش ء ،

افوخ هنم  وندـی  نکی  ملف  رهاقلا  دـعبا  و  هنم ، هلوبق  یلع  مدـن  ناتـسبلا و  كاذ  رما  یف  هلیحلا  نم  هیلع  هجوت  ام  یلع  یـضارلا  فساـتف 
لاـق هجاـح ، لـک  یف  یعارلا  هدـعتقی  يذـلا  ریعبلا  حـتفلاب  هدوـعق ) کـل  لذ  اـم  رهدـلا  لـهاس   ) .هفارطا ضعب  لواـنتی  نا  هـسفن  یلع 

نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هوذختا  ) لثملا ءاج  هریغصتب  و  تخر )  ) هیـسرافلاب وه  و  يرهوجلا :
تادعقلا یلع  تلاش  هادغ  نونعاظلا  سئبف  لطخالا : لاق  تادعق )  ) هعمج و  مهجئاوح ، یف  لجرلا  اونهتما  اذا  تاجاحلا ) دیعق  ایندـلا )

و راد ،) امفیک  رهدلا  عم  رد  و  (، ) مجا حبـصا  رهدلا  حطان  نم   ) لثملا مالـسلا ) هیلع   ) هلوق لثم  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  بابزلا  هابـشا 
هلقن ام  ماقم و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ناف  يرت ، امک  وه  و  تلق : رمقلا  اهلو  یلجنت  نا  هب  رحاف  اهتارمث  نع  مایالا  رماـق  نم  و  هلوق :
ءاجر یـشب ء  رطاخت  و ال   ) .طبر هل  اسماش  حبـصیف  فنعت  ادـیور و ال  هب  رـسف  نانعلا  كاطعا  رهدـلا  اذا  رخآ : اتیب  هلقن  معن  .ماقم  یف 

هئیـسن عیبی  نمکو  هل ، حبر  لوصح  مدـع  نع  الـضف  هلام  سار  هیلع  دری  الا  نکمیف  هفرعی  نمل ال  هبراضم  هلام  یطعی  نمک  هنم ) رثکا 
نا ربخلا : یف  جاجللا .)  ) .هباد يا : هیطم ) کب   ) .هبکارب سرفلا  حـمج  نم  حـمجت ) نا  كایا  و   ) .هب قثی  نمم ال  لثملا  نمث  نم  رثکاـب 

.هجاح ریغ  یف  یـشمت  نا  وا  هجاجللا  كایا و  هل : لاق  نا  هاصوا  امم  ناکف  ینـصوا ، هل : لاق  رـضخلا  قرافی  نا  دارا  نیح  ع )  ) یـسوم
نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هعیبر نب  سابعلا  لتق  امل  نیفـص  یف  هیواعم  لاق  نویعلا :)  ) یف و  اذه ،
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، همدـب بلطی  لجر  ـالا  هللا  ـال و  همد  لـطیا  هلثمب  لـحف  فطنی  یتم  ماـشلا - ناـسرف  نم  ناـک  و  مهدا - نب  رارع  یمـشاهلا  ایندـلا ) و 
یتاف هرماوا ، نا  دیرا  ادیـس  یل  نا  لاقف : زاربلا  یلا  هاوعد  هایتاف و  اذک ، هلف  سابعلا  لتق  امکیا  امهل : لاقف  مخل  نم  نالجر  هل  بدتناف 

سابعلا و حالـس  ع )  ) ذـخا و  هللا ، رونل  ءافطا  هطین  یف  نعط  الا  همرـض  خـفان  مشاه  نم  یقب  ام  هنا  هیواعم  دول  لاقف : هربخاف ، ع )  ) ایلع
هل لاقف  تلذـخ ، الا  طق  هتبکر  ام  دوعقل  هنا  جاجللا ، هللا  حـبق  لاقف : هیواعم  یلا  ربخلا  یمنو  .نییمخللا  لتق  سابعلا و  سرف  یلع  بثو 

.تنا نایمخللا ال  هللا  لوذخملا و  صاعلا : نب  ورمع 

هینغم

و كردتـسی ، نا  هنکمی  تکاسلا  نال  مالکلا ، نم  کتاف  امیف  کـیلع  بیع  ـال  نبغ و  ـال  خـلا ..) کتمـص  نم  طرف  اـم  کـیفالت  (و 
یف ام  ظفح  و   ) لیحتـسی هدر و  رذعتی  ضرالا  یلع  ءانالا  نم  قاری  ءاملاک  هیفالت  بعـصیف  ناسللا  للز  اما  تاف ، امک  تاف  ام  یـضقی 

سانلا خاسوا  ذخا  ضارقتـسالا و  نم  لضفا  فافکلاب  هعانقلا  و  قلخلا ، بوثلا  عیقرت  نا  كریغ ) دی  یف  ام  بلط  نم  یلا  بحا  كدی 
نم و  هنالعا ، قحلا و  لوق  یف  هارج  و  همارک ، هزع و  نیقولخملا  يدـیا  یف  امم  ساـیلا  و  ینغ ، زنک و  هعاـنقلا  خـلا ..) ساـیلا  هرارم  (و 
امم سایلا  ربکالا  ینغلا  مامالا : لاوقا  نم  .نادجو و  هبرجت و  نع  و  نیقی ، مزجب و  اهلوقا  .هاطعا  همرکا و  هاوس  نم  اسئای  هللا  یلا  اجتلا 

و  ) هساسخلا مارحلا و  عم  رـسیلا  نم  ریخ  ءابالا  وههازنلا  عم  رـسعلا  روجفلا .) عم  ینغلا  نم  ریخ  هفعلا  عم  هفرحلا  و   ) .ساـنلا يدـیا  یف 
امیف عاس  بر  و   ) هدیب هریخلا  تناک  هرس  متک  نم  مامالا : لاق  .هاشفا  هقلطا و  نم  نمولیالف  اعرذ  هرسب  قاض  نم  و  هرسل ) ظفحا  ءرملا 

باصی رفظ  یف  ریخ  ال  ءامکحلا : لاق  .اهباقع و  هرخالا و  باسح  لمـشی  ام  ررـضلاب  اندرا  اذا  لـیلقتلل  ـال  ریثکتلل  اـنه  بر  و  هرـضی .)
و  ) هاطخ رثک  همالک  رثک  نم  مامالا : لاق  .اطخلا  وغللا و  یف  عقو  هادـعت  نمف  نیعم ، رادـقم  تاـعاس و  لوقلل  رجها .) رثکا  نم   ) ررـضب
( ریخلا لها  نراق  : ) ینعملا .هیتلا  یف  طبخ  ریکفت  الب  مدقا  لمع و  نم  و  هفرعملا ، رون  یلا  لهجلا  تاملظ  نم  جرخ  و  رصبا ) رکفت  نم 

لها نیاب  و   ) المع الوق و  مهنم ) نکت   ) رارحالا نولضانملا  لعفی  لعف و  امک  لطابلا  لاطبا  و  قحلا ، هرصنل  کلام  کسفن و  نم  لذبا 
یف فکتعت  و  هحارلل ، ابلط  و  همالـسلل ، اراـثیا  لزتعت  نا  اـما  مهنع .) نبت   ) عیطتـست اـم  لـکب  مهداـهج  مهیلع و  هروثلا  نـالعاب  رـشلا )

و  ) .مهنم سیلف  نیملسملا  رماب  متهیال  نم  لاق : اضیا  و  مظعالا ، لوسرلا  لاق  امک  سرخا ، ناطیش  تناف  اذه - تلعف  نا  اما  بارحملا ،
ملظ و  ( .؟ ماتیالا لمارالا و  زبخ  و  نیفعـضتسملا ، باسح  یلع  هایحلا  نم  اـمثا  مظعا  اـمرج و  رثکا  یـش ء  يا  و  مارحلا ) ماـعطلا  سئب 
یلع جاجتحالا  هملا و  نم  خارـصلا  نم  هعنمت  و  همف ، یلع  كدی  عضت  نا  هسفن  شحفلا  نم  هنم و  شحفا  و  ملظلا ) شحفا  فیعـضلا 

یف کلذ  نع  مالکلا  مدـقت  .ملاـظلا و  دـض  ملظلا و  یلع  هروثلا  وه  تلقل : هملکلا  ینعمب  ناـسنالا  فیرعت  اـم  یل : لـیق  ول  و  هملاـظ ،
لدعلا و  هب ، مهیرغت  و  هیلع ، مهعجشت  اهنال  ضحم ، رش  رارشالا  هنداهم  اقفر .) قرخلا  ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذا  و   ) هبطخلا 174 حرش 

ناک امبر   ) .ءافو ردغلا  لهاب  ردغلا  ردـغ و  ردـغلا  لهال  ءافولا  مامالا : لاق  .نسحا  یه  یتلاب  لادـجلا  دـجی  مل  اذا  فنعلاب  اوعدری  نا 
( ءاود ءادـلا  و   ) باذـعلا هلبق  نـم  هنطاـب  و  هـمحرلا ، هرهاـظ  ءاود  فـصیف  ضرملا ، صیخـشت  یف  بیبـطلا  یطخی ء  دـق  ءاد .) ءاودـلا 

ررـضلاب دشالا  ررـضلا  عفدب  اذه  یمـسی  و  همیلـسلا ، ءاظعالا  هیقب  دـسفی  الیک  هجالع  نکمیال  يذـلا  میقـسلا  وضعلا  عطقی  بیبطلاک 
لاق .کسفن  هیلا  نکرت  ام  رتخا  و  نیزر ، لقعب  نینثالا  نم  عمـست  ام  مکاح  و  نیمالا ، نئاخلل و  عمتـسا  خلا ..) حـصن  امبر  و   ) فخالا

سانلا و كاتفا  نا  و  بلقلا ، یف  كاح  ام  مثالا  و  سفنلا ، هیلا  تنامطا  ام  ربلا  کبلق ، تفتسا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا 
..فعـض و فخـس و  امهالک  تاریخلا ، ینمت  و  تاف ، ام  یلع  هواتلا  نیب  قرف  ادبا ال  خـلا ..) ینملا  یلع  لاکتالا  كایا و  و   ) .كوتفا
(. براجتلا ظفح  لقعلا  و   ) ینامالا دـعو  یلع  امیقم  ماد  ام  یناوتلاب  انورقم  ءرملا  لازیـال  لـئاق : لاـق  و  بعتلا ، دـکلاب و  ـالا  هحار  ـال 
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: هلاوقا نم  .جتنتـسی و  رکفی و  يذـلا  لقعلا  یحولا و  كانهف  اهاوقا ، تسیل  نکل  و  هفرعملا ، رداـصم  نم  ردـصم  ماـمالا  دـنع  هبرجتلا 
ام يا  کظعو ) ام  تبرج  ام  ریخ  و   ) هحـصنتسا نم  لقعلا  شغیال  و  اهلها ، نویعلا  بذـکت  دـقف  راصبالا ، عم  هیناعملاک  هیورلا  تسیل 
رم رمت  اهناف  خـلا ..) هصرفلا  رداب   ) .رـشلا باکترا  نع  كاصقا  و  ریخلا ، لمع  یلا  کب  عرـسا  اـم  اـهلک  فراـعملا  عفنا  لـب  کـعفن ،

عئاش و اذه  نال  هدـجت ، الف  یـشلا ء  بلطت  نا  کیلع  نبغ  ال  بیـصی ) بلاط  لک  سیل   ) هرـسحلا همادـنلا و  کتقحل  الا  باحـسلا و 
هیف و نواهتلاب  خـلا ..) دازلا  هعاضا  داسفلا  نم  و   ) تیملاک بووی ) بئاغ  لـک  ـال  و   ) هرثا یلع  کـسفن  عخبتـال  نا  مهملا  و  فولاـم ،

فوس  ) لماتلا ثحبلا و  دـعب  الا  مدـقیال  و  سرتحی ، بقاری و  لقاعلا  و  هرم ، وا  هولح  هبقاع ) رما  لکل  و   ) هجاحلا تقول  هراـخدا  مدـع 
لاق حـبر  ناف  لاملا ، سارب  رطاخم ) رجاتلا   ) مامالا لاق  امک  ینملا  كایا و  و  لمعلا ، یعـسلا و  دـعب  قزرلا  نم  کل ) ردـق  ام  کـیتای 

بقاوعلل و ریدـقتلا  نسح  هبقارملا و  هقد  وه  انه  علاطلا  ظحلا و  نا  عقاولا  .هل و  ظح  ـال  اولاـق : رـسخ  نا  و  علاـطلا ، دیعـس  هنع : ساـنلا 
اـهتاوقا و بهن  هفیعـضلا و  بوعـشلا  یلع  لاـیتحالا  شغلا و  بیلاـساب  ملع  و  هیـصوصللا ، نونف  نم  نف  اـنمایا  یف  هراـجتلا  .قیفوتلا و 

مهرما لآ  نییالملا  باحصا  نم  ریثکلا  انیار  دق  .هعـضوم و  ریغ  یف  عضو  ریثک ) نم  یمنا   ) هلحم یف  عضو  ریـسی ) بر  و   ) .اهتاردقم
مهفرصت نم  زوعلا  سوبلا و  یلا 

.هتعیطق و ءارلا - نوکـس  داـصلا و  حـتفب  همرـص - هغللا : .هموصخلا  یف  يداـمتلا  جاـجللا : .لـبالا و  نم  دوـعق : .مهتم و  نینظ : و  هغللا :
فرـصنیال رثکا  و  رطاختل ، هلجا  نم  لوعفم  ءاجر  و  هیردـصم ، ام  لذ  ام  و  بارعالا : .لخبلا  اـنه  دومجلاـب  دارملا  .هدـعب و  هدودـص :

- يذالا نملاب و  مکتاقدص  اولطبتال  هناحبس : لاق  .هیبان  هکرح  وا  هملکب  هفورعم  دسفی  نیهم ) نیعم  یف  ریخ  ال   ) .لعفلا نزو  هفـصلل و 
و  ) مامالا لاق  امک  کب  یـشم  ام  کئادب  شما  هدوعق ) کل  لذ  ام  رهدلا  لهاس   ) غاوری یئاری و  نینظ ) قیدـص  یف  و ال   ) .هرقبلا  264

هیطم کب  حـمجت  نا  كایا  و   ) لصالا مرح  لـضفلا  بلط  نم  لـئاق : لاـق  .حاـجنلا و  هنظم  عم  ـالا  هنم ) رثکا  ءاـجر  یـشب ء  رطاـختال 
نم هللا  یقتی  نا  عیطتـسیال  مامالا : لاـق  .نیدـلا  لـقعلا و  لـسی  هموصخلا  یف  يداـمتلا  و  داـسف ، لـهج و  داـنعلا  بصعتلا و  جاـجللا .)

: قیدـصلا قح  .نعیـضتل  هلجا  نم  لوعفم  الاکتا  و  ادـبب ، بوصنم  فرظ  موی  ام  اموی  و  هبغم ، اهلثم  و  زییمت ، هبقاع  بارعالا : .مصاـخی 
نکمی و  اهببـس ، هقادـصلا و  فیرعت  یلا  زاجیاب  ریـشن  حرـشلا  لـبق  .هقیدـص و  یلع  قیدـصلا  قح  یلا  عطقملا  اذـه  یف  ماـمالا  راـشا 

، هدنجم دونجحاورالا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  لاق  .ماجسنالا  هقباطملاف و  اهببس  اما  هقثلا ، ءافولا و  هدوملاب و  اهصیخلت 
هیاغلا غلبت  و  هقادـصلا ، هعتم  اعیمج  اـهقوفت  و  ءاـصحالا ، اـهغلبیال  هاـیحلا  عتم  .فلتخا و  اـهنم  رکاـنت  اـم  و  فلتئا ، اـهنم  فراـعت  اـمف 
يوقا .هلالغا و  هلاقثا و  هلهاک  نع  ضفنی  هنا  هقامعا  نم  رعـشی  ثیح  همومه  هرارـساب و  هقیدص  یلا  قیدـصلا  یـضفی  نیح  يوصقلا 

.هنیبلا و مایق  ثحبلا و  لبق  و  اهعامـس ، درجمب  ءوسلا  هعئاش  نم  هئربت  و  کـیخا ، نع  عفادـت  نا  هقثلا  ءاـفولا و  یلع  هلالدـلا  یف  یش ء 
دحاو لک  یف  دجو  اذا  الا  نوکت  نل  نوکتال و  هملکلا  هذهل  هقیقحلا  ینعمب  هقادصلا  نا  لوقلا : عیطتـسا  نینـسلا  تارـشع  هبرجت  دعب 

.اهعقاو و اهتاذ و  یف  قیدـصلا ال  دـنع  اهنز  هفـصلل و  نوکی  نا  طرـشلاف  اهعون ، ناک  ایا  رخالا  اهردـقی  تافـص  وا  هفـص  نینثالا  نم 
.فلتئا اهنم  فراعت  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لوق  یلا  اذه  عجری 

هدبع

ام كاردا  رطولا و  هلانا  وا  ضرغلا  هدافا  نع  رـصق  يا  طرف  ام  داک و  وا  دسف  ام  حالـصال  كرادتلا  یفالتلا  کقطنم : نم  تاف  ام  … 
توکـسلا رـصقم  فالخب  عجرتسیف  كردـی  مالکلا ال  قباس  باوص و  ریغ  یلا  قبـس  يا  تاف  هعاجرتسا و  لجال  هب  قاحللا  وه  تاـف 

هعاجرا نکمی  مل  ءاعولا و  یف  ام  بص  ءاکولا  دشی  مل  نا  اهطابر و  يا  اهئاکو  دشب  الثم  هبرقلا  یف  ءاملا  ظفحی  امنا  هکرادت و  لهسف 
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صخـشل هتحابا  مدـع  یلوالاف  هرـسل : ظفحا  ءرملا  و  لاملا …  یف  داصتقالل  داشرا  كریغ : دـی  یف  ام  بلط  نم  ناسللا …  کلذـکف 
رثکا نم  هدـصق …  ءوس  وا  هلهجل  هیلع  ررـضلاب  هیعـس  بلقنیف  هتدـئاف  دـصقب  ناسنالا  یعـسی  دـق  هرـضی : امیف  عاس  اشفالا …  رخآ و 

ماقملا ناک  اذا  اقفر : قرخلا  ناک  اقرخ  راجهالا …  نم  ولخی  مالکلا ال  ریثک  همـالک و  یف  اذـه  مضلاـب  ارجه  اراـجها و  رجها  رجها :
مـضلاب قرخلا  الثم و  دودـحلا  ءارجا  بیداتلا و  ماـقمک  کـلذ  قفرلا و  نم  فنعلا  نوکی  اـفنع و  قفرلاـب  هلادـبا  نوکیف  فنعلا  همزلی 

الئل لاوحالا  عیمج  یف  يورتلا  رکفتلا و  مزلیف  حصنلا  هنم  بولطملا  لوعفم  مسا  حصنتـسملا  حصنتـسملا : شغ  حـصانلا و  فنعلا … 
هـسفن للعی  هسفنل و  صخـشلا  هانمتی  ام  نوکـسف  مضب  هینم  عمج  ینملا  یتوملا : عئاـضب  اـهناف  ینملا  هحیـصن …  ذـبنت  وا  شغ  جوری 

ام ریخ  و  کتینمال …  لمعاف  تینمت  ناف  یـش ء  یلا  لصی  تومی و ال  اهب  رجتملا  نـال  یتوملا  عئاـضب  یه  هیلا و  لوصولا  لاـمتحاب 
داز دازلا : هعاـضا  داـسفلا  هظعوـملا …  کـلذ  هنـسح و  یلع  تـلمح  هئیـس و  نـع  ترجز  اـم  هـبرجتلا  لـضفا  کـظعو : اـم  تـبرج 

نیهم نیهم : نیعم  یف  ریخ  رهظا …و ال  وه  تاوهشلا و  یف  فارسالاب  داعملا  هدسفم  عم  لاملا  هعاضا  دارملا  وا  يوقتلا  تاحلاصلا و 
حلصی ام  دسفیف  کنیهی  کنیعیف و  هناهالا  لعاف  ینعمب  اهمـضب  وا  انیعم  نوکی  نال  حلـصی  ریقحلا ال  ناف  ریقح  ینعمب  میملا  حتفب  اما 

لاقی هتجاح و  لک  یف  یعارلا  هدـعتقی  ام  لبالا  نم  حـتفلاب  دوعقلا  هدوعق : کل  لذ  اـم  لـیخبلا …  داـضلاب  مهتملا و  ءاـظلاب  نینظلا  و 
هموصخلا حتفلاب  جاجللا  جاجللا : هیطم  کب  هدایق …  نم  کظح  ذـخ  اداقنم و  مادام  رهدـلا  لهاس  يا  لیـصفلل  ینثی و  نا  یلا  رکبلل 

 … اهراضم یف  عوقولا  نم  کسفن  کلمت  الف  تاموصخلا  کبلغت  نا  نم  كرذحا  يا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نخس اریز   ) هتفر تسد  زا  تراتفگ  ببس  هب  هک  ار  يزیچ  تنتفایرد  زا  تسا  رتناسآ  هدیسرن  تیـشوماخ  رثا  رب  وت  زا  هچنآ  كرادت  و 
يرادهاگن و  تسا ) رتهب  یئوگ  رپ  زا  یشوماخ  سپ  ینآ ، رایتخا  رد  وت  یتفگ  نوچ  و  یشاب ، هتفگن  هک  ینامز  ات  تسا  وت  رایتخا  رد 

دنب رگا  نینچمه  دور ، یم  نیب  زا  دزیر و  یم  بآ  دـشاب  تسـس  کشم  دـنب  رگا   ) تسا نآ  دـنب  يراوتـساب  تسا  فرظ  رد  هکیزیچ 
دزن تسا  وت  تسد  ود  رد  هچنآ  يرادهاگن  و  تسین ) يدوس  ار  ینامیشپ  دیآ و  نوریب  نآ  زا  اجیب  نخس  دشابن  مکحم  صخش  نابز 

يرگید هب  ار  صخـش  هک  تسا  یفارـسا  زا  رتـهب  نتـشاد  یئاراد  لاـم و   ) تسا يرگید  تسد  رد  هچنآ  نتـساوخ  زا  تـسا  رتـهب  نـم 
رتبوخ ینمادـکاپ  تفع و  اب  راک  و  مدرم ، يوس  هب  ندومن  زارد  تسد  زا  تسا  رتوکین  یـشیورد )  ) يدـیمون یخلت  و  دزاس ) دـنمزاین 

( تسا رتشیب  يرگید  زا  شنتشاد  ناهنپ  يارب  شـشوک  نوچ   ) دراد یم  هاگن  رتهب  ار  دوخ  زار  درم  و  هزب ، هانگ و  اب  يرگناوت  زا  تسا 
ترخآ اـیند و  راـک  رد   ) هک ره  و  دوـش ، یم  وـگ  هزره  وـگرپ  دـناسر ، یم  ناـیز  ار  وا  هک  تـسا  يزیچ  رد  هدـننک  شـشوک  اـسب  و 

تسا یکاروخ  دب  یشابن ، ناشیا  زا  ات  وش  ادج  نادب  زا  و  یـشاب ، ناشیا  زا  ات  دنویپب  ناراکوکین  اب  ددرگ ، انیب  دیامن  هشیدنا  شیوخ )
ارادم و یتشرد  يریگتخـس و  دشاب  یتشرد  يریگتخـس و  يراومه  ارادـم و  هکیئاج  تسمتـس ، نیرت  تشز  ناوتان  رب  متـس  و  مارح ،

درد وراد  اسب  دیاش ) نآ  رد  یگناوید  دیان  راکب  لقع  هک  اجنآ  و  تسا ، هدیدنسپ  یتشرد  دهدن  دوس  یمرن  هک  اجنآ   ) تسا يراومه 
دیابن هک  یسک  دهد  دنپ  اسب  و  یتسردنت ) يرگناوت و  هن  تسا  يرامیب  یشیورد و  رد  صخـش  تحلـصم  یهاگ   ) ددرگ وراد  درد  و 

تتـسود و  دهد ، دنپ  ار  وت  تنایز  دوس و  هب  نادان  ای  شیدنارود  دنمدرخ و  نمـشد  اسب   ) دنک تنایخ  هدش  هتـساوخ  دنپ  دهد و  دـنپ 
نادرخ مک  اهقمحا و  هیامرس  اهوزرآ  اریز  اهوزرآ ، هب  یگتسب  دامتعا و  زا  شاب  رذحرب  و  دیامنن ) وت  هب  ار  یئوکین  هار  هدرک  تنایخ 

رتهب و  دنک ) شومارف  ار  نآ  ربخ و  یب  و  دهدن ، تسد  زا  ار  شیامزآ  هبرجت و  دـنمدرخ   ) تسا اهـشیامزآ  يرادـهاگن  درخ  و  تسا ،
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ره ددرگ ، هودنا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  نتـشاد  تصرف  ماگنه  باتـشب  دهد ، دـنپ  ار  وت  هک  تسا  نآ  يدومن  هک  یـشیامزآ  هبرجت و 
هشوت ترخآ  يارب  هدم و  تسد  زا  تصرف  دنبم و  ایند  هب  لد   ) دیآ زاب  يرفاسم  ره  هن  و  دبای ، یمن  دیوج ) یم  ار  هچنآ   ) يا هدنیوج 

يوـقت و  ) هشوـت نداد  تـسد  زا  يراـکهابت  هـلمج  زا  و  ددرگن ) زاـب  گرم  رفاـسم  دــیآ و  یمن  تسدــب  راوـمه  تـصرف  هـک  رادرب 
دنمدرخ  ) تسا ینایاپ  ار  يراک  ره  و  تسا ، ترخآ  نتخاس  هابت  و  سفن ) ياهـشهاوخ  تاوهـش و  رد  لاـم  فرـص  اـی  يراـکزیهرپ ،

ياـیند نید و  شکم و  جـنر  همه  نیا   ) دـسر یم  وـت  هب  دوز  تسا  ردـقم  تیارب  هچنآ  دـیامن ) راـک  ناـیاپ  هشیدـنا  هک  تسا  یـسک 
رطخ و رد  ار  دوخ  دیامیپ ) یم  اهنابایب  اهایرد و  یئاراد  لام و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک   ) رگادوس ناگرزاب و  نادرگن ) هابت  شیوخ 
ریخ و دروآ  تسد  هب  نمادـکاپ  ورـشیپ و  هچنآ   ) دـشاب رتشیب  رایـسب ، لاـم  زا  نآ  تکرب  هک  كدـنا  لاـم  اـسب  و  دزادـنا ، یم  یهاـبت 

اناوت رگا  وا  اریز   ) راوخ تسپ و  هدـننک  يرای  رد  تسین  يدوس  و  (. تسا راـکهزب  رگناوت  یئاراد  زا  رتشیب  ترخآ  اـیند و  رد  شتکرب 
شیوخ دوس  نوچ  تسین ، وا  هب  داـمتعا  اریز  یئورود ، قاـفن و  هب   ) مهتم تسود  رد  هن  و  دـناهر ) یم  يراوخ  تلذ و  زا  ار  دوخ  دوب 

هب ار  دوخ  و  تسا ، وت  مار  هنامز  ناوج  رتش  هکیمادام  راد  راومه  ریگ و  ناسآ  ار  هنامز  دشاب ) هتـشادن  كاب  تسود  نایز  زا  دـیوج و 
راتفرگ اهیتخـس  هب  هک  نزم  صرح  یئاراد  لام و  ندرک  هدایز  يارب   ) نکفیم یهاـبت  رطخ و  رد  نآ  یـشیب  هب  يراودـیما  يارب  يزیچ 
دیامن تراتفرگ  نانچ  راک  رد  هک  یگزیتس  جاجل و  زا  سرتب  ! ) دـنک یـشکرس  تیراوس  رتش  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  و  دـش ) یهاوخ 

( تفای یئاهر  یناوتن  هک 

ینامز

توکـس اب  دـناوت  یم  ناسنا  .تسا  هتـشاد  نایب  ار  یبلاطم  هاـتوک  تاـملک  تروصب  بلطم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  توکـس  ناـبز 
هک یتروص  رد  دـهد ، حیـضوت  دـناوت  یم  دـعب  دـنام  هتفگن  یبلطم  رگا  لاح  نیع  رد  دـیوگب و  ار  دوخ  بلاـطم  زا  يرایـسب  ندرک ،
یم شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمه  هب  .ددرگ  یم  ناوارف  ندز  فرح  نایز  دـماجنا و  یم  یفرح  رپ  هب  اـه  نتفگ  زا  يرایـسب 

نارگید تسد  رد  هک  یبلطم  ندنادرگ  زاب  تفر ، تسد  زا  رگا  اریز  دنامب  ظوفحم  ات  دنبب  مکحم  نهذ )  ) تسا فرظ  رد  هچنآ  دنک 
تمهت و تبیغ ، هب  ندز  فرح  اسب  هچ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  يرتمهم  هتکن  .دوب  دـهاوخ  لاـحم  هب  کـیدزن  لکـشم و  تسا 

لامعا همان  رد  ار  اهفرح  نآ  ظفاحم  ياه  هتـشرف  دـشاب  لـالح  نتفگ ، هکنیا  ضرف  رب  ددرگ و  یم  مارح  نتفگ ، دـماجنا و  یم  غورد 
زا تساوخرد  زا  رتشیب  سای  یخلت  دیامرفیم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  خـلت  روآ و  تلذ  تسپ ، دارفا  زا  تساوخرد  .دـننک  یم  طبض 

لثم همه  .درک  تساوخرد  دیابن  سک  همه  زا  هک  دهد  هجوت  بلطم  نیا  هب  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا و  لمحت  لباق  لذارا 
.دننیـشنب و لزنم  رد  هنهرب  دنهدب و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  نهاریپ  دـننادرگن و  سویام  ار  هدـننک  تساوخ  رد  هک  دنتـسین  ص )  ) ربمایپ
زا ندرک  تساوخرد  زا  رت  نیریـش  ذـیذل و  یخلت  نیا  یلو  تسا  خـلت  يدـیماان  معط  دـنچ  ره  دـیوگ : یم  دروم  نیا  رد  برع  رعاش 

تیمورحم هک  دـهد  یم  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  مزال  نآ  هراـبرد  شرافـس  تسا و  یلکـشم  راـک  تفع  ظـفح  .تسا  لذارا 
، تمهت تبیغ ، غورد ، اب  هارمه  هک  یتورث  هکیتروص  رد  تسا ، دازآ  ناـسنا  ترخآ  رد  مه  دـنام و  یم  ملاـس  ندـب  مه  تفع  هارمه 

زیزع يادخ  .تشاد  دهاوخ  ياج  هشیمه  يارب  منهج  شتآ  رد  ترخآ  رد  مه  تسا و  هجنکـش  تحت  نادجو  مه  دـشاب  ابر  هوشر و 
رایتخا دنک و  کمک  يرگید  عفنب  دناوت  یمن  سکچیه  تمایق  زور  رد  منهج …  رد  راجف  یهلا و  تمعن  رد  ناراکوکین  دیوگ : یم 
رارسا دشاب  هتشادن  تقاط  هاگره  .دنک  ظفح  ار  دوخ  رارسا  دیاب  صخش  هک  دنک  یم  شرافس  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسادخ  تسد  رد 

دهاوخن شالت  نودـب  يدرف  ره  شالت !؟ و  شالت ؟ .دـنک  ظفح  ار  شرارـسا  يرگید  هک  دراد  راظتنا  هنوگچ  دـنک  ظـفح  ار  شیوخ 
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ناسنا يایند  ترخآ و  نایز  هب  دشاب  هدرکن  رکف  ای  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  شالت  هاگره  ررـض ؟ ای  تسا  عفن  هب  شالت  ایآ  اما  دوب ،
هداد و هجوت  هدوب  كانرطخ  هک  یششوک  هب  تسا  ناسنا  نایز  هب  اه  ششوک  زا  يرایـسب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  دهاوخ 
ار دوخ  ياهراک  هجیتن  دوب و  دهاوخ  يو  صوصخم  ناسنا  شـشوک  تسا : هداد  هجوت  ررـض ) عفن و   ) یلک تروص  هب  زیزع  يادـخ 
نآ ادخ  تهج  نیمه  هب  .تسا  ترخآ  رد  تراسخ  یعامتجا و  نایز  بجوم  ندز  فرح  رکف  نودب  یئوگرپ و  .دید  دهاوخ  يدوزب 
نآ تایآ  رد  ات  تسا  هداتـسرف  وت  يارب  تسا و  كراـبم  هک  تسا  یباـتک  نآرق  .تسا  هدومن  تقد  رکف و  هب  عجار  ار  شرافـس  همه 

تسا رثوم  نیشنمه  اریز  زیهرپ ، رارشا  زا  دهدیم و  هجوت  ناراکوکین  اب  طابترا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنیآ  دوخب  نالقاع  دوش و  تقد 
مه نیـشنمه  تسا و  ناسنا  هدنـسیون  نابز ، نابهگن و  وربآ ، دیوگ : یم  هاتوک  هملک  کی  .دنک  یم  رثا  ناسنا  رد  نیـشنمه  قالخا  و 
رکذ زا  هک  یسک  تسا : هداد  رارق  هجوت  دروم  هیآ  دنچ  رد  ار  ءوس  نیـشنمه  میرک ، نآرق  رد  زیزع  يادخ  .هدنـسیون  مه  تسوربآ و 

هشوگ کی  زیزع  يادخ  .تسا  هدرک  شهوکن  مارح  لام  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دش  دهاوخ  وا  نیشنمه  یناطیـش  دنک  یلاخ  هناش  ادخ 
شتآ هب  يدوزب  دـنا و  هدروخ  شتآ  دـنروخیم  ملظ  قیرط  زا  ار  نامیتی  لاـم  هکیناـسک  تسا : هدرک  حرطم  هیآ  نیا  رد  ار  مارح  لاـم 

تیامح وا  زا  ادخ  درادن ، یماح  هک  فیعض  اریز  دنادیم ، اهملظ  نیرتدب  ار  فیعـض  هب  ملظ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دیـسر  دنهاوخ  منهج 
ارادـم هک  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  .داد  میهاوخ  رارق  یهاوخنوخ  وا  يارب  ام  دوش ، هتـشک  هناـمولظم  هکیـسک  دـنک : یم 

ارادم اهنت  هن  دیاب  ددرگ  داسف  دیدشت  بجوم  ندرک  ارادم  هاگره  دوشن ، هدافتـسا  ءوس  ارادـم  زا  هک  دـشاب  یطئارـش  رد  دـیاب  ندرک 
دندومن ار  هدافتـسا  ءوس  رثکادح  اهنآ  درک و  ار  ارادم  رثکادح  دورمن  نوعرف و  اب  ادخ  .داد  جرخب  مه  لمع  تدـش  دـیاب  هکلب  درکن 

یم شیپ  هک  يدرف  هثداح و  ره  يارب  تسا  يا  همانرب  نیا  .درک  راتفر  نانآ  اب  لمع  تدش  اب  تشاذـگ و  رانک  ار  قفر  ادـخ  ماجنارس 
دوشیم و نیرفآ  درد  اود  تاقوا  بلاغ  دیامرفیم  مالـسلا  هیلع  ماما  مینکیم و  هعجارم  کشزپ  هب  یتحاران  نیرتکچوک  اب  الومعم  .دـیآ 

مالـسلا هیلع  میهاربا  .تسادخ  تسد  رد  ءافـش  لاح  نیع  رد  درک و  زیهرپ  وراد  ندروخ  زا  دیاب  تساود و  یعون  دوخ  ندیـشک  درد 
.دزاسیم ما  هدنز  سپـس  دریگ  یم  ار  مناج  .دهدیم  میافـش  مدش  ضیرم  یتقو  دـیوگیم : هک  اجنآ  ات  هتفگ  نخـس  ادـخ  ياهتمالع  رد 

تنایخ دوخ  فرطب  دشاب و  سانشادخ  نموم و  هک  دشاب  يدرف  زا  زردنا  تروشم و  دیاب  اما  تسین  زاین  یب  زردنا  دنپ و  زا  سکچیه 
هک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوب  هکم  هقطنم  رد  لماک  تسایر  رکفب  ریبز  هللادبع  دنادرگ : یم  نشور  ار  تقیقح  ناتـساد ، نیا  .دنکن 

نیا رد  يوش و  قارع  راپـسهر  دـیاب  دـنکیمن  تعیب  وـت  اـب  هکم  رد  سکچیه  تفگ : هللادـبع  درک ، تروـشم  يواـب  دـش و  هکم  دراو 
ناتـساد دـیدرگ و  قارع  راپـسهر  مالـسلا  هیلع  ماما  .تشاد  هقطنم  رد  ترـضح  نآ  اریز  درک ، تنایخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تروشم 

زا ار  وزرآ  هدعو و  میرک ، نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دـناد  یم  ناقمحا  هیامرـس  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  وزرآ  هب  هیکت  .دـمآ  دوجوب  البرک 
نانیا .دهد  یم  بیرف  طقف  ناطیش  هکیتروص  رد  دنکیم  نیقلت  ار  زارد  ياهوزرآ  دهد ، یم  هدعو  ناطیش  دنادیم : ناطیـش  ياه  نیقلت 

یم شیپ  هک  يا  هثداح  تسا و  نالقاع  فیاظو  زا  یکی  نتخودـنا  هبرجت  .تسین  يزیرگ  هار  منهج  زا  دـنراد و  منهج  رد  یهاگیاج 
يادـخ رظن  تحت  ثداوح ، .دـنکن  رارکت  ار  نآ  دـنک و  كرد  ار  دوخ  هبرـض  تسکـش و  لیلد  دـیاب  لـقاع  دروآ و  یم  هبرجت  دـیآ 

زا .تشاد  دهاوخن  یعفن  دشاب  هتـشادن  ام  تشونرـس  هب  ررـض  رگا  ام  تلاخد  دسریم ، دشاب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هچنآ  تسا و  لاعتم 
فورعم هب  رما  : ) میشاب هتشاد  ثداوح  زا  یسرت  دیابن  میدرک ، لمع  هفیظوب  یتقو  تسا  بجاو  ياهراک  زا  رکنم  زا  یهن  رگید  يوس 

ینید رظن  زا  مه  رطخ  .دـنادیم  كانرطخ  ار  یناگرزاب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسادـخ ) صوصخم  اـهراک  تبقاـع  اـمن ! رکنم  زا  یهن  و 
دیاش .دتفا  یم  هانگ  هب  دنادن  ار  دوخ  تراجت  لئاسم  دشابن و  هاگآ  یمالـسا  فیاظو  هب  یتقو  ناگرزاب  اریز  .ایند  رظن  زا  مه  تسا و 
هتکن نیاب  بلطم  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دننکیم ) طولخم  ار  بوخ  دب و  ياهراک  : ) دشاب هتکن  نیمه  نآرق  هیآ  نیا  رد  ادخ  رظن 

تمذم ار  ص )  ) ربمایپ هک  منادیم  .ددرگیم  زوریپ  دایز  رب  مک  تاقوا  زا  يرایـسب  هکلب  درک ، هجوت  دیابن  دایز  مک و  هب  دـهدیم  هجوت 
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میداد وتب  ار  مالسلااهیلع ) همطاف   ) رثوک ام  هک  درک  هراشا  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  دنامب ، یقاب  شمان  ات  درادن  رسپ  هک  دندرکیم 
.دراد دوجو  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  یمالسا  هقطنم  ره  رد  الاح  دنام و  دهاوخ  یقاب  قیرط  زا  وت  مان  هک 

رد تقد  دـهد : یم  هجوت  یمهم  ياه  هتکن  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  یقالخا  لـئاسم  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  قیفر  طـیارش 
هک یقالخا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  یمالـسا  فئاظو  زا  یکی  يو  فاصوا  قالخا و  یـسررب  رـسمه و  تسود و  قیفر  باـختنا 
رد ناسناب  دوش و  یم  دروخ  دز و  فالتخا و  بجوم  دنت  نابز  زا  اریز  رابتعا ، یب  نابز و  دـب  تسا : هتفگ  نخـس  تسا  زیهرپ  بجوم 

ار وت  فارطا  مدرم  یشاب  نابز  دب  ینک و  یقالخادب  رگا  هک  دنک  یم  شرافس  شربمایپ  هب  زیزع  يادخ  دنز  یم  هبرض  ترخآ  ایند و 
یب ناراوخ  دـنگوس  فرح  هب  شوگ  نکن : تقافر  رابتعا  یب  تسپ و  دارفا  اب  هک  دـنکیم  شرافـس  رگید  يوس  زا  دـننک و  یم  یلاخ 

: وخ تشز  .دناراکهانگ  رگمتـس و  دنیامن ، یم  يریگولج  بوخ  راک  زا  دنیامن  یم  ینیچ  نخـس  دننک ، یم  یئوج  بیع  .هدـن  رابتعا 
ياهناتساد نآرق  .تسا  هدرک  شرافس  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یهلا و  تسا  يرما  راگزور  اب  شزاس  .كاپان  همه  زا  دعب  كاب و  یب 

، دومث داع ، تسا : هدرک  لقن  دنوش  زوریپ  راگزور  رب  دنروآ و  لمع  هب  ار  دوخ  لیم  .دنتـساوخ  دنتفر و  ادخ  گنج  هب  هک  ار  یناوارف 
تزع و هک  دننک  یم  كرد  دنریگ و  یم  دنپ  اهناتساد  نیا  زا  دنراد  راک  رـس و  زیزع  نآرق  اب  هک  یناسک  دورمن و …  نوعرف ، طول ،

یهابتشا راک  نارگید  زا  دمآ  ردب  عمط  تجاجل  عمط و  .درک  هزرابم  وا  ياه  هتساوخ  ادخ و  اب  ناوت  یمن  تسادخ و  تسد  رد  تلذ 
تـسا هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناسنا  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرفب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  داـیز  عمط  هک  صوصخب  تسا 

ما هداد  واـب  ناوارف  لاـم  دـیوگ : یم  هدرک  یـشهوکن  يدرف  نـینچ  زا  مـیرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .ناـج  مـسج و  هـچ  وربآ و  هـچ 
هفاضا نآ  هب  هک  دراد  عمط  زاب  ما  هدینارتسگ  وا  يارب  ار  شیاسآ  طاسب  ما ، هتـشاذگ  شرایتخا  رد  دنتـسه  وا  شیپ  رد  هک  ینادـنزرف 

شهوکن یـشکندرگ  دانع و  تجاجل ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  مشک ) …  یم  باذـع  هب  يدوز  هب  ار  وا  تسام ، تاـیآ  نمـشد  وا  .منک 
، تسا يراوخ  تلذ و  ببس  تسد  الابب  تبسن  رابتعا و  طوقس  بجوم  ناتسدریز  هب  تبـسن  یهاوخدوخ  ینمـشد و  اریز  تسا  هدرک 

.تسا هدومن  تمذم  ار  نآ  هدرک و  عنم  تجاجل  يرگمتس و  زا  زیزع  يادخ  اذل 

يزاریش دمحم  دیس 

ناف کقطنم ) نم  تاف  اـم  کـکاردا ) نم  رـسیلا   ) کتوکـس نم  مدـقت  اـم  يا  کتمـص ) نم  طرف  اـم   ) ککرادـت يا  کـیفالت ) (و 
لیق نا  دعب  عجری  مالکلا ال  ذا  هیلع ، مدن  مث  هلاق ، ام  هکردی  نا  نکمتی  هنکل ال  هلوقی - ناب  هلقی - مل  ام  كرادـتی  نا  نکمتی  ناسنالا 
طابر وه  يذلا  ناسللا ، دشب  هیلع  ظفحتلاف  مالکلا ، ءاعو  هناف  ناسنالا  بلق  اذـکه  و  طابرلا ، يا  ءاکولا ) دـشب  ءاعولا  یف  ام  ظفح  (و 

الف كریغ ) دـی  یف  ام  بلط  نم  یلا  بحا  کیدـی  یف  ام  ظفح  و   ) .هدر یلع  ناسنالا  ردـقی  و ال  بلقلا ، یف  ام  جرخ  دـشی  هل  اذاف  هل 
یلا هلولغم  كدـی  لعجت  و ال   ) هناحبـس لاق  امک  مهیدـیا ، یف  ام  بلطی  سانلا و  یلا  جاـتحی  یتح  هیدـی  یف  اـم  لـک  ناـسنالا  لذـبی 

، اذـه هرارم  ناف  سانلا ، يدـیا  یف  امع  اـسوی  اـم  نوکی  نا  مزلی  ساـیلا  نا  يا  ساـنلا ) یلا  بلطلا  نم  ریخ  ساـیلا  هرارم  و  ( ) کـقنع
نع هزنتی  ناسنالا و  فعی  ناب  هفعلا ) عم   ) قزرلا یف  قیضلا  يا  هفرحلا ) و   ) .هنوطعی مث ال  ائیش  سانلا  نم  ناسنالا  بلطی  نا  نم  نسحا 
الف هرسل ) ظفحا  ءرملا  و   ) قزرلا قیـض  بهذی  و  روجفلا ، لابو  یقبی  ذا  مرحملا ، لمع  يا  روجفلا ) عم  ینغلا  نم  ریخ   ) مارحلا بسک 

( رثکا نم  ( ؟ هعفنی وا  هرضی  کلذ  له  یعسی  امیف  ناسنالا  ظحالی  نا  مزاللاف  هرضی ) امیف  عاس  بر  و   ) هیشفی هنال  دحال ، كرـس  لقت 
نا ارما  دـیری  نمل  مزاللاف  باوصلا ، قیرط  رـصبا ،) رکفت  نم  و   ) همالک نم  ناسنالا  للقی  نا  مزـاللاف  يذـه ، يا  رجها )  ) مـالکلا یف 

مهنع دـعتبا  يا  رـشلا ) لها  نیاب  و   ) کیلا يرـست  مهقالخا  نـال  مهنم ) نکت   ) مهعم نک  يا  ریخلا ) لـها  نراـق   ) هیف رکفتلا  نم  رثکی 
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شحفا فیعضلا  ملظ  و   ) .هرخالا ایندلا و  يزخ  بجوی  هنال  مارحلا ) ماعطلا  سئب   ) مهتفص دض  یلع  مهفالخ و  نکت  يا : مهنع ) نبت  )
ناک  ) قفرلا دض  قرخلا  و  فنعلا ، ماقم  ماقملا  نال  اقرخ ) قفرلا  ناک  اذا   ) هبوقعلا هدایزل  بجوملا  بلقلا  رسک  یف  بجوا  هنال  ملظلا )

ناسنالا یلع  مزاللاف  قفرلا ، هعم  عفنی  نم ال  سانلا  نم  و  هعـضوم ، یـش ء  لک  عضو  نع  هرابع  قفرلا  نـال  اـقفر )  ) فنعلا يا  قرخلا )
ضرم عفدـل  بجوم  هنال  ءاود ) ءادـلا  و   ) ضرملا دایدزال  بجوم  هنال  ائاد ) ءاودـلا  ناک  اـمبر   ) .هقح هیدوی  ماـقم و  لـک  ظـحالی  نا 

امبر و   ) ماقم لک  هظحالم  ناسنالا  یلع  مزاللاف  ماذجلل ، عفادلا  لمدلا  و  یمعلل ، عفادلا  دمرلا  و  نونجلا ، عفدی  يذـلا  ماکزلاک  دـشا ،
ریغ نم  جرخ  هنا  درجمب  هنع  ضرعی  و ال  مالکلا ، ناسنالا  ظحالی  نا  مزاللاف  حـصنلا ، هناـش  نم  سیل  يذـلا  يا  حـصانلا ) ریغ  حـصن 

كایا و و   ) هیف رکفی  ربدتی و  نا  نودب  حصانلا  مالک  یلع  ناسنالا  دمتعی  الف  حصنلا ، هنم  بولطملا  يا  حصنتسملا ) شغ  و   ) .حصانلا
یلا لصی  ینمتی ال  نم  ناف  یتوملا ) عئاضب   ) ینملا يا  اهناف )  ) دیرت امیف  دجو  لمع  نودب  لامالا  ینامالا و  يا  ینملا ) یلع  کلاکتا 

نا يا  براجتلا ) ظفح  لقعلا  و   ) .فدـصلل راـظتنالا  نود  لـمعلا  یلع  ضیرحت  اذـه  و  هتوم ، هعاـضب  هتینما  ناـکف  تومی ، یتح  اـنم 
وا هئیـس ، نع  كرجز  يا  کـظعو ) اـم  تبرج  اـم  ریخ  و   ) هجاـحلا ماـقم  یف  اـهب  عفتنی  یتح  هبراـجت  ناـسنالا  ظـفحی  نا  وه  لـقعلا 

هصرفلا و تقو  ءاقتن  ال  لمعلا ، یلع  ردقت  ال  هصغ ) نوکت  نا  لبق   ) هصرفلا تئاج  ذا  لمعت  ناب  هصرفلا ) رداب   ) هنـسح یلا  كدـشرا 
مل هنیع  بصن  هلعج  و  کلذب ، ناسنالا  ملع  اذاف  بیـصی ) بلاط  لک  سیل   ) .ردـحنی الف  قلحلا  یف  بشنی  ام  اهلـصا  و  نزحلا ، هصغلا 
نم و   ) هیلا هبـسنلاب  هفیعـض  عوجرلا  مدـع  همدـص  تناک  اذـه  ملعی  نمف  عجری  يا  بوی ) بئاغ  لک  و ال   ) هدـصق اـم  تاـف  اذا  نزحی 

، هل لمعلا  مدعب  هداسفا  يا  داعملا ) هدسفم   ) داسفلا نم  و )  ) هدجی مل  جاتحا  اذا  یتح  هیلع  ناسنالا  ظفحتی  ناب ال  دازلا ) هعاضا  داسفلا 
هبقاع هل  نا  ملعی  نا  دـبال و  ائیـش  لمع  اذا  ناسنالاف  هبقاع ) رما  لکل  و  -. ) سانلا نظی  امک  ایندـلا - هعاضا  یف  ارـصحنم  داسفلا  سیلف 

رجاتلا ملع  اذاف  رـسخ ، امبر  هنال  رطاخم ) رجاتلا   ) نزحت صرحت و ال  الف  کل ) ردـق  ام  کیتای  فوس   ) اهـضح ـالیلف  هئیـس  وا  هنـسح 
یف هرثکلا  هلقلاب و  ناسنالا  متهیالف  رثکا ، هئامن  يا : ریثک ) نم  یمنا  ریـسی  بر  و   ) هراـجتلا لـبق  هردـق  هنالرـسخ  اذا  نزحی  ـال  کـلذ 

و ال  ) اریهظ ادر و  ناسنالا  هذـختی  نا ال  مزاللاف  سفنلا ، ریقح  صخـش  يا  نیهم ) یف  ریخ  ال   ) جـئاتنلا ظحالی  نا  مزلی  امنا  و  لئاوالا ،
ءاجر هفینعلا  لامعالاب  یتات  و ال  هنم ، کلظح  ذخ  يا  رهدـلا ) لهاس   ) ریخلا نم  رثکا  رـشلا  نم  رجی  هنال  مهتم  يا  نینظ ) قیدـص  یف 

اذا ایندلا  نا  دارملا  و  اهاوس ، نم  ادایق  لهـسا  اهنال  هجئاوح ، یف  یعارلا  اهدعقی  یتلا  لبالا  یه  هدوعق ) کل  لذ  ام   ) نسحا یلا  غولبلا 
هل میقتست  له  ملعی  يرخا ال  روما  یف  عمطلاب  هسفن  هوفـص  ردکی  اهب و ال  عفتنی  نا  عفتنی  نا  ناسنالا  یلع  مزل  ناسنالل ، هلهـس  تناک 
مل و  لیلقلا ، بهذ  امبر  ذا  هنم ) رثکا  ءاجر  یـشب  رطاخت  و ال   ) .دـصقلا كاردا  مدـع  و  لهـسلا ، باهذ  کلذ  بجوا  اـمبر  ذا  ـال ؟ ما 
یلع مزاللاف  هلام ، باهذ  هسفن و  كاله  هیف  یـشلا  یلع  رـصی  دـق  ناسنالا  ناف  جاجللا ) هیطم  کب  حـمجت  نا  كاـیا  و   ) ریثکلا تاـی 

هجاجل فنع و  نع  عافترالا  حومجلا  و  جلی ، نا ال  ناسنالا 

يوسوم

: سایلا .ارم  راص  يا  هرارم  رم  هرارملا : .ظفحی  عمجی و  يا  یـشلا ء  هیف  یعوی  ام  ءاعولا  ءاعولا و  یف  هلعج  دازلا  یعوا  لاـقی : ءاـعولا :
رجف روجفلا : .لحی  امم ال  جرفلا  ظفح  یف  بلغ  .ء و  یـش  لک  نم  تاوهـشلا  كرت  هفعلا : .ءاـجرلا  ضیقن  طونقلا  هساـئیلا ، ساـیلا و 

يذـلا لوسرلا  یعاسلا  عاس : .یـصاعملا  بکر  دـصقلا ، قدـصلا و  نع  لـیملا  هلـصا  بذـک و  قحلا ، نع  لدـع  يا  قحلا  نع  اروجف 
.مهرجها مهقراف و  مهنع و  عطقنا  رـشلا  لها  نیاب  هرجاـه  هنیاـب  قراـف و  عطقنا و  ناـب  نیاـب : .هجاـح  یف  رخآ  یلا  ناـکم  نم  لـسری 

نم یه  عئاـضب : .هلعلا  ضرملا و  ءادـلا  .فطللا  بناـجلا و  نیل  قفرلا : .لـعفلا  وا  لوقلا  نم  حـیبقلا  شحفلا  ءاـشحفلا و  لـعف  شحفا :
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زهتنا لاقی : هزهنلا : بسانملا و  تقولا  هصرفلا : .لجاع  عرـسا و  رداب : .ناحتمالا  رابتخالا و  هبرجتلا  براجتلا : .هراجتلل  دـعا  اـم  لاـملا 
وهللا و داسفلا  و  حلـص ، دـض  دـسف : داسفلا : .عجر  بآ  عجری ، بووی : .مهلا  نزحلا  ناسنالا ، هب  صغ  ام  هصغلا : .اهمنتغا  يا  هصرفلا 
و  ) .رثـک داز و  یمن ، یمنا : .رطخلل  اهـضرع  هسفنب  هرطاـخم  رطاـخ  رطاـخم : .هدـقف  هکلها ، هلمها ، یـشلا ء ، عیـض  هعاـضالا : .بـعللا 

کیدـی یف  ام  ظفح  ءاکولا و  دـشب  ءاعولا  یف  ام  ظفح  و  کقطنم ، نم  تاف  ام  کـکاردا  نم  رـسیا  کتمـص  نم  طرف  اـم  کـیفالت 
لدعلا و هفعلا و  هنازرلاب و  فصتی  ملـسملا  قطنم  سانلا ) یلا  بلطلا  نم  ریخ  سایلا  هرارم  كریغ و  يدـی  یف  ام  بلط  نم  یلا  بحا 

رکفب مئاتش ، بابـس و ال  ناتهب و ال  هبیغ و ال  هلاطتـسا و ال  رذه و ال  وغل و ال  الف  سانلا  عفنی  هللا و  یـضری  امب  الا  ملکتی  ال  قدصلا ،
اهنال هبیط ، نوکت  نا  بجی  هسوماق  یف  هملکلا  عقت  نا  لبق  اهراثآ  ملعی  قلطنت و  نا  لبق  اهلوعفم  سردـی  جرخت و  نا  لبق  هملکلا  یف 
یف هملکلا  ءامسلا .) یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  لثم   ) راثالا عورفلا و  هخماش  رارقلا  هنیتم  روذجلا  هتباث  نوکت 

برخت تویبلا و  مدـهت  یتلا  اهراثآ  اهل  نا  امک  لسرلا  ءایبنالا و  فادـها  لمحی  احلاص  الیج  قلخی  دـق  يذـلا  اهلوعفم  اـهل  مالـسالا 
اناسنا يدهت  دق  ناسللا  اذـه  نم  قلطنت  یتلا  هملکلا  .لیوطلا  اهرمع  لالخ  هیناسنالا  اهتنب  یتلا  تراضحلا  لک  یلع  یـضقت  راکفالا و 

ملسملا .کلذ و  فالخب  یتات  اهرثا و  سکعنی  دق  اهنا  امک  تاتشلا ، عمجت  تاقرفتملا و  دحوت  دق  و  لالضلا ، نع  هدرت  دشرلا و  یلا 
كانه و  مهئاردزا …  مهتبیغب و  هسلاجم  یف  هکفتی  امک ال  .مهـضارعا  سانلا و  تاـمارک  یلع  لواـطتی  ـالف  هناـسل  کـلمی  يذـلا  وه 
هملکب ول  اهنم و  دیفتـست  هلماک ال  هعاس  کثدحی  مهدحا  دجتف  مالکلا  یـضرم  مهنا  ثیدحلا ، مالکلا و  هرثکب  نوباصملا  نوراثرثلا 

هرم ءامسلا  یلا  دعصی  و  يرخا ، دیعی  هرات و  درطتسی  رمتـسی  ثیدحلاب و  ادبی  هنا  هریغ ، نود  هدحو  کسلجم  یف  ثدحتی  هدحاو … 
اللم كدنع  لعجت  رخاتت و  لوطت و  دق  هثداح  یف  لخدی  یتح  ثیدح  نم  یهتنی  داکیال  کیلاود  اذکه  هیناث و  ضرالا  یلا  طبهی  و 

مهراثع رثکی  ططشلا ، لطخلا و  تانهلا و  تاوفهلا و  نم  مهسلاجم  ولخت  یـضرملا ال  ءالوه  هلیحر …  هقارف و  هعاس  ینمتت  اماس و  و 
دق و  عفنت …  راذعالا ال  ضعب  لاقت و  تارثعلا ال  ضعب  نا  و  مهیـصاعم …  مهایاطخ و  رثکت  مهعوجر …  مهتبوت و  مهراذـتعا و  و 

اهنومـضمب لمعن  اهب و  رکفن  اهـسردن و  یک  الیلق  اهدنع  فقن  انلعجی  ام  ناسللا  ظفح  یف  میلاعتلا  ایاصولا و  نم  تیبلا  لها  نع  درو 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا - لاق  هتروع .) هللا  رتس  هناسل  فک  نم  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - لاـق  ربتعا …  ربدـت و  نم  دیعـسلا  ناـف 

اذاف هبلق  ءارو  نموملا  ناسل  نا  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - لاق  ملسف .) ءوس  نع  تکـس  وا  منغف  اریخ  مکلت  ادبع  هللا  محر  -: ) هلآ
لاق هبلقب .) هربدتی  مل  هناسلب و  هاضما  یشب ء  مه  اذاف  هبلق  ماما  قفانملا  ناسل  نا  هناسلب و  هاضما  مث  هبلقب ، هربدت  یـشب ء  ملکتی  نا  دارا 

یقتی ادـبع  يرا  ام  هللا  .هبحاصب و  حومج  ناسللا  اذـه  ناف  هناـسل  لـجرلا  نزخیل  ادـحاو و  ناـسللا  اولعجا  و  : ) هجهن یف  نینموملاریما 
مالکب ملکتی  نا  دارا  اذا  نموملا  نال  هناسل  ءارو  نم  قفانملا  بلق  نا  هبلق و  ءارو  نموملا  ناـسل  نا  و  هناـسل ، نزخی  یتح  هعفنت  يوقت 

دقل هیلع و  اذام  هل و  اذام  يردی  هناسل ال  یلع  یتا  امب  ملکتی  قفانملا  نا  و  هارا ، ارـش و  ناک  نا  هادبا و  اریخ  ناک  ناف  هسفن  یف  هربدت 
قداصلا لاق  و  هناسل .) میقتسی  یتح  هبلق  میقتسی  هبلق و ال  میقتسی  یتح  دبع  نامیا  میقتسی  ال  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق 

حدمب اضیا  ثیداحالا  تدرو  دق  .ائیسم و  وا  انـسحم  بتک  ملکت  اذاف  اتکاس  مادام  انـسحم  بتکی  نموملا  دبعلا  لازی  ال  مالـسلا : هیلع 
باوبا نم  باب  تمـصلا  نا  تمـصلا ، ملعلا و  ملحلا و  هقفلا : تامالع  نم  اضرلا : مامالا  نع  ام  اهنم  تمـصلا  حدـمب  اضیا  ثیداحالا 

- یبنلا لاق  و  اجن ، تمـص  نم  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  لاق  .ریخ و  لـک  یلع  لـیلد  هنا  هبحملا ، بسکی  تمـصلا  نا  همکحلا ،
فک توکـسلل و  حدـملا  اذـه  .قلخلا و  نسح  تمـصلا و  ندـبلا : یلع  اـهنوها  هداـبعلا و  رـسیاب  مکربخا  ـالا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص 

ناسنالا قطنی  نا  عاطتـسا  اذا  همیرج  دـعی  توکـسلا  ناف  الا  مارحلا و  یف  عقی  نا  ناسنالا  فاخ  اذا  هترمث  هتدـئاف و  هل  نوکی  ناـسللا 
یتم فرعی  نا  ناسنالا  یلع  بجیف  ناریحلا ، يدعی  لاضلا و  دشری  لهاجلا و  ملعی  نایبلا  قطنملاب و  نا  امک  تکسی ، مث  قحلا  هملکب 

کلاذ فلاخ  اذا  الا  و  هتوکس ، هتمص و  یلع  باثی  یتح  تمـصی  تکـسی و  یتم  فرعی  نا  بجی  و  همالک ، یلع  اباثم  نوکیل  ملکتی 
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افه نمف  هنم ، راذتعالا  هکرادت و  بعصی  ناسللا  اطخ  یه  اهیلع و  سانلا  فراعت  هیئالقع  هدعاق  انل  نسی  مامالا  و  يدرت …  یـصع و 
هدر و نکمی  عقو ال  ام  نال  هنم ، راذـتعالا  هیلع  بعـص  و  یـسن ، یتم  هب  هورکذ  هاطخ و  هیلع  اوظفح  ساـنلا  نم  عمج  ماـما  هقطنم  یف 

هحاس یلا  لوزنلاب  هکرادت  نکمی  هناف  هلتقل  وا  هثیدح  مدعل  سانلا  هباع  اذا  اما  هلوهس ، رسیب و  اهطقست  اهتاظوفحم ال  یف  هدینع  سانلا 
سانلا نم  هلثم  بلطی  هلذبی و  نا  یلع  هیدی  یف  ام  ظفحی  نا  هیلا  ببح  مالسلا  هیلع  هنا  مث  ..للق  وا  رـصق  امع  راتـسلا  لدسی  مالکلا و 

هدـی دـم  یلا  رطـضی  ثیحب  سانلا  یلع  هلاع  هلعجی  ام  و ال  ریذـبت ، فارـسا و ال  ـالف  هللا  رما  اـمب  هیف  لـمعی  نا  هظفح  نم  دوصقملا  و 
نیزاوملا قبط  فرصتی  قئاللا و  هجولا  یلع  مدقی  حیحـصلا و  هجولا  یلع  قفنیف  هدنع  ام  یلع  ظفاحی  لقاعلا  ناف  هقدص ، ءادجتـسا و 

نا انم  دیری  هیلاثم  هلوقم  انیدیا  نیب  عضی  مالسلا  هیلع  هنا  مث  .هقافلا  رقفلا و  یلع  یضقت  فیحلا و  عفرت  هلادعلا و  ققحت  یتلا  هیعرـشلا 
وهف ارم  ناک  امهم  سایلا  اذه  و  سانلا ، يدـیا  یف  امم  ساین  نا  یه  اهنومـضمب و  لمعن  اهوحن و  اناطخ  كرحن  انتایح و  یف  اهجهتنن 

ءاینغالا ماما  روهظلا  نا  معن  هنکـسملا …  هجاحلا و  رهظمب  مهماما  روهظلا  مهیلا و  دیلا  دم  سانلا و  نم  بلطلا  یلا  هبـسنلاب  دهـشلاک 
اهب نزوت  یتلا  همیلـسلا  هحیحـصلا  نیزاوملا  اودـقف  سانا  مهنـال  هجاـحلا  رقفلا و  رهظمب  روهظلا  نم  هرم  فلاـب  فرـشا  ینغلا  رهظمب 

تـسمطنا دـقل  تادنـسلا …  هدـصرالا و  ثاثالا و  لاومالا و  نم  مهدـنع  امب  لاجرلا  نوسیقی  اوذـخا  قئاقحلا و  اهب  ساقت  رومالا و 
نوذـخای هنم  لام ، هدام و  یلا  یـش ء  لک  مهدـنع  لوحت  ثیحب  تایداملا  یف  اوسمغنا  هحیحـصلا و  ایورلا  یلا  مهدوقت  یتلا  ملاعملا 

راـس دـق  .مهمارتحا و  مهتمارک و  مههاـج و  مهردـق و  ربـکی  هردـق  یلع  و  رخفلا ، نوذـخای  هنم  و  هزعلا ، نوذـخای  هنم  و  همارحلا … 
ءاینغا مهنال  مهفارحنا  مهقـسف و  عم  سانلا  ضعب  نومرکی  اوذـخاف  هلطابلا  سییاقملا  هذـه  فلخ  ایندـلا  مهترغ  نیذـلا  ءاملعلا  ضعب 
ارذـش الا  هیلا  نوتفتلی  ـالف  ریقف  نموم  مهءاـج  اذا  اـما  و  مهیلع ، نولبقی  مهماـما و  نوحرـشنی  مههوجو و  یف  نوحـضی  مهل و  نوشبی 
ینغلا نم  ریخ  هفعلا  عم  هفرحلا  و   … ) هماکحا مالسالا و  نیزاوم  نیـسانتم  وا  نیـسان  دیدش  بضغ  هبطقم و  بجاوح  سوبع و  هجوب 

لها نیاب  مهنم و  نکت  ریخلا  لها  نراق  .رـصبا  رکفت  نم  رجها و  رثکا  نم  هرـضی ، امیف  عاس  بر  .هرـسل و  ظفحا  ءرملا  و  روجفلا ، عم 
نولمعی لب  سانلا ، نم  ریثکلا  اهلبقی  هقیقح ال  نع  مامالا  فشکی  لوالا : هسمخ : روما  هیـصولا  نم  لـصفلا  اذـه  یف  مهنع ) نبت  رـشلا 
نامرحلا یلع  ربصلا  هفعلا و  نا  یلا  هعیفرلا  يدابملا ء  باحـصا  ءافرـشلا و  عم  مالـسلا  هیلع  یلع  بهذی  نیح  یفف  اهدـض ، اهفالخ و 

سکع یلا  تاوهـشلا  ءاوهالا و  باحـصا  ایندـلا و  ءانبا  نم  هریغ  بهذـی  لالحنالا  روجفلا و  عم  ینغلا  لاـملا و  باـستکا  نم  لـضفا 
يذـلا انرـصع  نا  .ینغلا  لاملا و  لجا  نم  همارک  ریمـض و  لک  نوعیبی  لطاب و  لک  یف  نولخدـی  مارح و  لک  نولحتـسی  ثیح  کلذ 

، لاملا لجا  نم  اهتایار  هرهاش  هراعدلا  تویب  يرت  کنا  هیحانلا ، هذـه  نم  قالطالا  یلع  اهاوسا  خـیراتلا و  روصع  حـبقا  نم  هیف  میقن 
ینا ترظن و  فیک  لاملا  لجا  نم  بذـکلا  هوشرلا و  يرت  کنا  لاـملا ، لـجا  نم  عراـش  لـک  یف  وهللا  رمخلا و  تاـناح  يرت  کـنا 

دبعتست ممالا  لودلا و  اذکه  و  اهرفوی …  یتلا  هلیسولا  هنموی و ال  يذلا  قیرطلا  ظحلی  نا  نود  لاملا  لیبس  یف  یعسلا  تیار  تهجتا 
رصع هداملا ، رصع  هنا  شیعن ؟ يذلا  اذه  رصع  يا  .ملاعلا  تاریخ  بهنت  لجا  نم  لتقت  کتفت و  رمعتـست و  دالبلاب و  دبتـست  دابعلا و 
.هتیمک هرادـقم و  نع  لاسی  لب  هانج  نیا  نم  هلام و ال  بستکا  نیا  نم  درفلا  لاسی  ال  لالحنالا ، شحفلا و  رـصع  ءارثلا  رـصع  لاملا ،

طقف و ال هدـنع  یقبی  نا  بجی  اـظوفحم  هرـس  یقبی  نا  دارا  نم  نا  یلع  الیلدـت  هرـسل  ظـفحا  ءرملا  و  مالـسلا : هیلع  لوقی  مث  یناـثلا :
نیتفـشلا و زواجت  رـس  لک  نا  هب  داری  دق  يذلا  عاش ) نینثالا  زواج  رـس  لک  : ) لیق امک  و  هریغ ، یلا  هب  رـسی  وا  دحال  هیطعی  نا  زوجی 

دابعلا دالبلا و  نما  اهب  طانی  یتلا  کلت  اهعظفا  رارسالا و  مها  و  رارسا ؟ هدنع  سیل  ناسنا  يا  و  رشتنی ، عیشی و  فوس  امهنیب  نم  جرخ 
یـضقی اهلـشفیف و  ودـعلا  اهیلع  رهظی  الئل  اهوافخا  اهمتک و  بجی  هیبرح  اططخ  كاـنه  نا  ذا  داـهجلا ، برحلا و  ءاـنثا  نوکت  یتلا  و 
جئاوحلا یلع  اونیعتـسا  -: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - لاق  اهراثآ …  اهتیمها و  بسحب  یندا  هجردـب  یتات  رارـسا  كاـنه  و  اـهیلع ،

ام : ) لاق رـسلل ؟ کنامتک  فیک  یبارعال : لیق  .هعاذا و  دـقف  اعـضوم  هرـسل  داترا  نم  اولاق : و  دوسحم .) همعن  يذ  لک  ناـف  ناـمتکلاب 
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الف كودـع  نم  همتاک  تنک  ام  لیق : .ربختـسملل و  فلحا  ربخملا و  دـحجا  لاق  رـسلل ؟ کنامتک  فیک  لجرل : لیق  و  ربق .) ـالا  یبلق 
یقلخ ام  یمزح و  ام  موقلا  یلئاس  یبسح و  ام  یلام و  ام  موقلا  یلاست  ـال  رـسلل : هناـمتکب  ارختفم  رعاـشلا  لاـق  .کقیدـص  هیلع  رهظت 

دق قلعلا  نم  هیورا  حـمرلا  لماع  هتـصح و  حورلا  هادـغ  نانـسلا  یطعا  قرفلا  هدـی  دـعرلا  دـی  شیطت  اذا  مهتارـس  نم  ینا  ملعا  موقلا 
لاق قنعلا و  هبرـض  هیف  رـسلا  متکا  هرکاسع و  الودسم  لوهلا  بکرا  دق  قنعلا  هبرـض  هیف  رـسلا  متکا  هرکاسع و  الودـسم  لوهلا  بکرا 

لاجرلا ایعا  هرخـص  یلا  مهرـس  مهدالب و  یف  یتش  نولظی  اهعامج  ینا  ریغ  صعب  رـس  یلع  مهـضعب  علطا  تسل  ـالاجر  یخاوا  رخآ :
یف عاس  بر  مالسلا : هیلع  لاق  مث  ثلاثلا : عیضا  یشفا و  سانلا  دنع  كرـسف  اهرـس  کسفنل  ظفحت  مل  تنا  اذا  رخآ : لاق  اهعادصنا و 
دارا هعلس  بحا  اذاف  نوکی …  ام  عرـساب  اهدیری  هنا  اهقیقحت ، لیبس  یف  عفدنی  اهبحی و  ناسنالا و  اهیف  بغری  رومالا  ضعب  .هرـضی  ام 
یلا فوصولا  هفاـسملا و  عطقل  هعرـسلا  حاـنج  یلع  بکر  اهتامدـقم و  اـیه  هلحر  درا  اذا  نمثلا و  نع  لاوس  نودـب  هلماـعملا  قـیقحت 
اهیف یتلا  بویعلا  تابقع  براقالا و  لهالا و  نم  هضراعملا  تابقع  هیداملا و  تابقعلا  ایطختم  اهتبوطخل  یعـس  هاتف  دارا  اذا  فدهلا و 

نا ملعلا  عم  هتینما ، هجو  یف  فقی  وا  هقیرط  ضرتعی  ام  لـک  لیلذـتب  موقی  کـیلاود …  اذـکه  .بقاـنم و  نساـحم و  اهـسکعی  ثیح 
لکل تازواـجتلا  هذـه  نا  تامدـقملل …  قیثو  میظنت  یلا  مکحلا و  یف  داـیح  یلا  مییقتلا و  یف  هیعوضوم  یلا  جاـتحت  رومـالا  ضعب 

یف عوقولا  یلا  نایحالا  نم  ریثک  یف  يدوت  همیلـس  هحیحـص و  ایور  نیوکتل  اهیف  قیقحتلا  مدـع  و  اهب ، ءاـنتعالا  نم  ضغلا  قئاـقحلا و 
، هتایفلخ هتامدقم و  یلا  رظنی  و  هدیج ، هسارد  هسردی  هیـضق ، عوضوم و  يا  یلع  همادقا  لبق  درف ، لک  نا  ول  و  هدسفملا …  ررـضلا و 
لکاشملا و یف  عقن  اهباعیتسا  مدـع  رومالا و  قئاقح  یلع  فوقولا  مدـعل  نکل  و  ردـن …  اطخلا و  لقل  هللا  یلع  کلذ  دـعب  لکوتی  مث 

دوعی یـش ء و  یف  یعـسی  دـق  ناسنالا  نا  یه  هیـضقلا و  هذـه  یلا  انهبنی  نا  دـیری  انه  مامالا  .ررـضلا و  داسفلا و  یف  عقن  ثادـحالا و 
هیلا و یعـسی  ام  یف  بوذی  نا ال  یغبنیف  قیقد  لصفم و  لکـشب  هداعبا  فرعی  مل  ادیج و  هنقتی  مل  هنال  هدسفملا  ررـضلاب و  هیلع  کلذ 

نم : ) نولوقی ءامکحلا  دجن  اذهل  .رصبا و  رکفت  نم  و  رجها ، رثکا  نم  مالسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : هیف …  داسف  يذلا ال  دیفملا  هلعجی  ال 
و دجوی ، مل  ام  قلتخی  هرات  هارتف  نیزاوملا  هماما  عیضت  مالکلا  یف  راثرثلا  راذهملا  ناف  هیقیقح ، هیضق  هذه  و  هطقـس ،) رثک  همالک  رثک 

ناسنالا هفالخ ، کلذ و  لباقم  یف  .هیف و  تفاهتلا  فالتخالا و  دجت  کنا  مالکلا ، یف  هرثکلا  هعیبط  نم  و  دجو ، ام  یلع  دـیزی  يرخا 
لک یطعا  رکفت و  نم  رـصبا …  رکفت  نم  .اهیف  قحلا  هجو  دیری  هیـضق  لک  هذختی و  فقوم  لک  اهلوقی و  هملک  لک  یف  رکف  يذـلا 
اما و  ياترا …  هیلا و  بهذ  ام  یف  هراذـتعا  مدـقی  نا  عاطتـسا  و  هطالغا …  تردـن  هاطخ و  لق  هیانعلا  ماـمتهالا و  نم  اـهقح  هلاـسم 

الـضف هرـشاعملا  قحتـسی  ناسنا ال  اذهف  اهتافلاخم  اهراثال و  رظن  نود  هفلطلاب  فذقی  امک  هملکلاب  فذقی  فقاوملا و  لجتری  يذـلا 
ادوعق امایق و  هللا  نورکذی  نیذلا  : ) یلاعت لاق  نیرکفتملا - …  یلع  ینثا  رکفتلاب و  هللا  رما  دق  و  یقرالا - …  کلذ و  نم  مهالا  نع 
موقل تایالا  لصفن  کلذک  : ) یلاعت لاق  الطاب - .) …  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  و 

( نورکفتی مهلعل  مهیلا و  لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذـلا  کیلا  انلزنا  و  نورکفتی …  مهلعل  سانلل  اهبرـضن  لاثمالا  کـلت  و  نورکفتی … 
لیللا نع  فاج  کبلق و  رکفتلاب  هبن  (: ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما مامالا  لاق  ربدـتلا - …  رکفتلاب و  هرمالا  تایالا  نم  ریثک  یلا  … 

زع و هللا  رما  یف  رکفتلا  هدابعلا  امنا  و  موصلا ، هالصلا و  هرثک  هدابعلا  سیل  : ) مالسلا هیلع  اضرلا  مامالا  نع  کبر - .) هللا  قتا  کبنج و 
نامدا هدابعلا  لضفا  (: ) مالسلا هیلع   ) قداصلا لاق  و  هب - .) لمعلا  ربلا و  یلا  وعدی  رکفتلا  نا  : ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق  لج - .)

معن لاقف : کلثم .؟ مویلا  ضرالا  یلع  له  مالـسلا : هیلع  میرم  نب  یـسیعل  اولاـق  نییراوحلا  نا  يور  و  .هتردـق -  یف  هللا و  یف  رکفتلا 
یف رکفتنن  و  ثیداـحالا ، تاـیالا و  هذـهب  لـمعن  نا  انردـجا  اـمف  یلثم …  هناـف  هربـع  هرظن  ارکف و  هتمــص  ارکذ و  هـقطنم  ناـک  نـم 

هیلع و نیعلا  عقت  ام  لک  یف  رکفتلا  .ریبدتلا  عنـصلا و  توملا ، هایحلا و  هناویح ، هناسنا و  هرحب ، هرب و  هضرا ، هتاوامـس و  هللا  تاقولخم 
ریخلا لها  نراق  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : اهب …  اـیحی  اـهاضتقمب و  لـمعی  و  هربعلا …  ذـخایلا  رکفی  هلوح …  هیف و  كرحتت  اـم 
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هقیدص و تاداع  نم  ذـخای  درفلا  ناف  ناسنا  لکل  هنیب  اهراثآ  نایعلل و  هرهاظ  هیـضق  هذـه  .مهنع و  نبت  رـشلا  لها  نیاب  مهنم و  نکت 
رـشاع نا  و  مهدـحاک ، حبـصیف  مهتاداعب  مهب و  رثاتی  هیلع و  مهکولـس  سکعنی  هارت  ریخلا  لها  عم  لک  ناف  هدـیعب  هجرد  یلا  هب  رثاتی 

یلع رویطلا  نا  : ) اضیا لیق  و  تنا .) نم  کل  لقا  رشاعت  نم  یل  لق  : ) لیق اذل  مهتنتف و  مهرورش و  مهنع  ذخای  هارت  هنتفلا  رـشلا و  لها 
ددح دق  و  رارشالا …  هرشع  الا  مهل  قوری  رارشالا ال  رایخالا و  الا  نوفلای  رایخالاف ال  فلا .) هلکش  یلا  لک  : ) لیق و  عقت .) اهلاکـشا 

الف هلوق : یلع  مامالا  یلا  بسنی  قمحالا و  كرت  لقاعلا و  هبحـص  اوطرتشا  دق  و  قیفرلا ، نیرقلا و  تافـص  اوطعا  و  رـشاعن ، نم  همئالا 
یشلا یلع  یشلل ء  هاشام و  وه  ام  اذا  ءرملاب  ءرملا  ساقی  هاخآ  نیح  امیکح  يدرا  لهاج  نم  مکف  هایا  كایا و  لهجلا و  خا  بحصت 
هیرتعی الخ  فاخا  لقاع و  ودـع  نم  نمال  ینا  رعاشلا : لاق  ررـضلا ، نم  اهیف  امل  قمحـالا  هنراـقم  نع  یهن  دـق  هابـشا و  سییاـقم و  ء 

رشلا بحاص  نا  مالسلا : هیلع  یـسیع  لاق  : ) لاق مظاکلا  مامالا  نع  نونف و  نونجلا  دصرا و  يردا و  هقیرط  دحاو و  نف  لقعلاف  نونج 
مهوسلاجت عدـبلا و ال  لها  اوبحـصت  ال  لاق : قداـصلا  نع  حیحـصلا  ثیدـحلا  یف  و  نراـقت .) نم  رظناـف  يدری  ءوسلا  نیرق  يدـعی و 

، مارحلا ماعطلا  سئب   ) .هنیرق هلیلخ و  نید  یلع  ءرملا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  لاق : مهنم ، دحاوک  سانلا  دنع  اوریـصتف 
و حصانلا ، ریغ  حصن  امبر  ءاود ، ءادـلا  ءاد و  ءاودـلا  ناک  امبر  اقفر ، قرخلا  ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذا  ملظلا ، شحفا  فیعـضلا  ملظ  و 

ماعطلا سئب  مالـسلا  هیلع  هلوق  لوالا : اـهنم : لـکل  ضرعتلا  بجی  همهم  روما  هسمخ  هیـصولا  نم  لـصفلا  اذـه  یف  حصنتـسملا ) شغ 
ریغلا یلع  عقو  اذا  مالـسالا  یف  اضوفرم  مارحلا  ناک  اذا  و  هداسف ؟ هررـضل و  الا  ائیـش  هللا  مرح  لـه  و  مارحلا …  ماـعطلا  سئب  .مارحلا 

هندب و يوقی  ام  ناسنالا و  اذه  ءاذغ  یلا  دوعی  ام  یف  ررـضلا  اذه  دکاتی  .اررـض و  يوقا  وا  اءوس  دشا  نوکی  سفنلا  یلع  عقو  اذا  وهف 
اذـه لکا  و  همکح …  هتدارا و  یلع  ادرمت  هیدوبعلا و  هرئاد  نع  اـجورخ  همیرج و  دـعی  مالـسالا  یف  مارحلا  همظع …  همحل و  دـشی 
 … اهب لکای  مهلاوما و  سانلا  ملظی  وا  اهلکای  مارحلا و  همقللا  قرسی  نا  نیب  قرف  نودب  اررـض …  اداسف و  يوقا  همرح و  دشا  مارحلا 

لاوما نولکای  نیذـلا  نا  : ) یلاعت لاق  و  لطابلاب .) مکنیب  مکلاوما  اولکات  و ال  : ) یلاعت لاق  کلذ …  یلع  هنـسلا  نآرقلا و  دـکا  دـق  و 
نا ابرلا  نم  یقب  ام  اورذ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  و  اریعـس .) نولـصیس  اران و  مهنوطب  یف  نولکای  امنا  املظ  یماتیلا 

هللادبعوبا لاق  و  لالحلا .) بلط  اهلضفا  اءزج  نوعبس  هدابعلا  : ) یفاکلا یف  امک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  لاق  و  نینموم .) متنک 
زع و هللا  يوقتب  مکیلع  مهل : اولوق  و  مالسلا ، مکئرقی  نالف  نبا  نالف  مهل : اولوق  مالسلا و  مکباحصا  نم  متیقل  نم  اوئرقا  مالسلا : هیلع 

متفرصنا حبـصلا و  متیلـص  اذا  داهتجالا و  دجلاب و  مکیلعف  انـسفنا ، هب  رمان  امب  الا  مکرمآ  ام  هللا  ینا و  و  هللا ، دنع  ام  هب  لانی  ام  لج و 
مارحلا ال نا  مالسلا : هیلع  نسحلا  یبا  نع  و  هیلع …  مکنیعی  مکقزریـس و  لج  زع و  هللا  ناف  لالحلا  ابولطا  قزرلا و  بلط  یف  اورکبف 

یف نیبی  مارحلا  بسک  هللادـبع : یبا  نع  .راـنلا و  یلا  هداز  ناـک  هفلخ  اـم  هیلع و  رجوی  مل  هقفنا  اـم  هیف و  كراـبی  مل  اـمن  نا  یمنی و 
اما زجوم …  لکشب  اهنم  رکذن  اهنم …  مرحی  امل  لیصفت  هبرشالا  همعطالا و  باتک  یف  هقفلا …  بتک  هتنیب  دق  مارحلا  نا  مث  .هیرذلا 

.سلف هل  ام  الا  مارح  کمـس  لک  کمـسلا و  الا  مارح  يرحب  ناویح  لـک  لوقت : هدـعاق  هبـش  وا  هدـعاق  انیدـل  ناـف  رحبلا ، ناویح  نم 
مارح اهلک  اهریغ  عدافضلا و  ناطرسلا و  هافحلسلاف و  سلف ، هل  يذلا  کمسلا  الا  اهلک  همرحم  هدعاقلا  هذهل  اقبط  هیرحبلا  تاناویحلاف 

، بضلا يوآ و  نبا  عبضلا و  بنرالا و  بلعثلا و  دهفلا و  رمنلا و  دسالا و  رونسلا و  ریزنخلا و  بلکلا و  ربلا : تاناویح  نم  مرحی   …و 
بـالخم هل  اـم  لـک  ریطلا  نـم  مرحی  .باجنـسلا و  ذـفنقلا و  تیغاربـلا و  سفاـنخلا و  برقعلا و  هراـفلا و  تاـیحلاک و  تارـشحلا : و 

سیل ام  مرحی  کلذک  هفیفد و  نم  رثکا  هفیفـص  ناک  ام  لک  و  بارغلا ، تاغبلا و  مخرلا و  نیهاشلا و  رقـصلا و  باقعلا و  يزابلاک و 
اهسفن هحیبذلا  یف  تامرحم  كانه  و  هیعرشلا ، هقیرطلا  یلع  حبذت  مل  یتلا  یه  هتیملا و  مرحت  .هصیـص و  هلـصوح و ال  هصناق و ال  هل 

و  ) ءابلعلا جرفلا ، همیشملا ، هرارملا ، هناثملا ، ثرفلا ، ناتـضیبلا ، بیـضقلا ، لاحطلا ، مدلا ، یه : یعرـشلا و  هحولا  یلع  اهحبذ  ناک  اذا 
ددغلا و رهظلا ) تارقف  طسو  یف  دوجوملا  ضیبالا  طیخلا   ) عاخنلا و  بنذلا ) بجع  یلا  هبقرلا  نم  ناتدودمم  ناتضیرع  ناتبصع  امه 
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و برـشلا …  لکالا و  یف  هلک  اذه  سجنتم ، وا  سجن  لک  و  رکـسم ، لک  ذـیبنلا و  هریبلا و  رمخلا و  مرحی  کلذـک  غامدـلا و  هزرخ 
یلاتلاب نمثلا و  ذخای  نا  ناسنالل  زوجی  ادساف ال  عقو  اذا  دقع  لک  کلذک  تامرحملا و  هذـه  نم  ریثک  یلع  هلماعملا  مرحت  کلذـک 

و امارح ، هسفن  نمثلا  ناک  امک  هل  هلامعتسا  هلکا و  مرح  ائیش  هب  يرتشا  اذاف  الکا ، وا  الامعتـسا  هیف  فرـصتلا  هل  زوجی  امارح ال  نوکی 
مارحلا یف  بلقتی  وهف  مارحلا ، نم  هندب  اهدنع  نوکتی  ناسنالا  اذه  نالف  مارحلا  معطملا  یف  ههارکلا  دـکات  نا  و  کلیلاود …  اذـکه 
تءاـج اـنه  نم  و  اذـکه …  و  اـمارح ، ادـلو  هل  دـلت  هارما  محر  یف  مارحلا  نم  تنوکت  یتلا  هتفطن  عضی  دـق  مارحلا و  یف  كرحتی  و 

یتح مارحلا  نم  امن  يذلا  دسجلا  اذه  بذا  مص و  هل : لوقتل  تءاج  بوتی  نا  دارا  مارحلا و  یلع  يذغت  نمل  لوقتل  ثیداحالا  ضعب 
نم لدعلا  ملظلا و  .فیعـضلا  ملظ  ملظلا  شحفا  مالـسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : لالحلا …  یلع  دـیدج  نم  ومنی  مظعلاب و  دـلجلا  قصتلی 

لدعلا ناک  نئل  و  مقلعلا ، نم  رما  ملظلاف  دهـشلا  نم  یلحا  لدـعلا  ناک  نئل  .ملظلا  ضغبا  لدـعلل  مالـسالا  بح  رادـقمب  و  دادـضالا ،
ملظلا و براح  هصاخ  هروصب  اهنم  مالـسالا  هماع و  هروصب  نایدالا  .هعـضوم و  ریغ  یف  یـشلا ء  عضو  ملظلاف  هتـضوم  یـشلا ء  عضو 

یف مالسالا  ناوتی  مل  .هتاردق  هتاقاط و  لکب  هوقلا و  فیسلاب و  لب  بسح ، مالکلا و  یف  سیل  هدیدشلا ، هتلمح  مهیلع  نش  نیملاظلا و 
نع یبنلا  عفاد  فیک  لوالا  هموی  ذنم  نیدـلا  اذـه  خـیرات  دهـش  دـق  و  مهروج …  مهملظ و  یلع  مهیلع و  ءاضقلا  نیملاظلا و  برض 
نا عیطتـستی  یتلا  هنکمملا و  لئاسولا  لـکب  راـنلا و  دـیدحلاب و  مهیدـیا  یلع  برـض  نیملاـظلاب و  ددـن  فیک  نیمولظملا و  ءافعـضلا 

زواجتلا هنا  مهتمارک …  مهتایرح و  سانلا و  تامرح  یلع  يدـعتلا  ناسنالا و  اذـهل  هموسرملا  دودـحلا  زواجت  وه  ملظلا  .اهب  مهعدری 
مل نا  و  ءالقعلا ، لک  حـبقلا  اذـه  یلع  ملاستت  لوقعلا و  هحبقب  دهـشت  ملظلا  .هملاظلا و  هسرامملا  هملاظلا و  دـیلا  ملاظلا و  ثیدـحلاب 

نیملاظلا يرن  اذـلف  نانـسالا ، ینب  يدـل  هیلقعلا  تالقتـسملا  نم  دـعب  وه  و  ضرالا …  تاوامـسلا و  قلاخب  طابترا  وا  نید  مهل  نکی 
هملظ مهل  لاقی  نا  نوضری  مهنکل ال  حیبقلا و  نولعفی  نوملظی و  مهنا  .اهنم  نوا  ربتی  اهل و  نورکنتی  همصولا و  هذه  نورکنی  مهـسفنا 
یلع ناسنالا  نم  ازواجت  نوکی  دـقف  لدـعلا  نع  جورخلا  زواجتلا و  هانعم  ناـک  اذا  ملظلا  .کـلذ و  نم  هحبق  یلع  لدا  كاـنه  سیلف 

وا هکلهتلا  یلا  ءاقلالاب  اهملظی  وا  هللا  هعاط  نع  جورخلاب  اهملظی  ناب  هسفن  یلع  ناسنالا  اذـه  نم  ازواـجت  نوکی  دـق  و  ناـسنالا ، هیخا 
هئف یلا  سانلا  فنـصت  عمتجملا و  یف  هیقبطلا  نوکتتف  ایعامتجا ، املظ  نوکی  دـق  اـیدرف  نوکی  اـمک  ملظلا  و  رخآ …  ببـسب  اـهملظی 
هذه عیمج  یف  .هوق و  الوح و ال  کلمت  هسئاب ال  هریقف  هفعـضتسم  هئف  طغـضلا و  تبکلا و  باهرالا و  سرامت  هملاظ  همکاح  هینوعرف 
یلع یتـح  انئادـعا ، یلع  یتـح  لدـعلا  سراـمن  نا  اـنرما  دـق  مالـسالا  .هتوقمم و  هضوفرم  هلیذر  اـحیبق و  ائیـش  ملظلا  لـثمتی  روـصلا 

وا اناسنا ، بحت  نا  دـیرت  تنا ال  لمعلا …  هسرامملا و  هعـضوم  لدـعلا  بلقلا و  هعـضوم  ضغبلاف  ضغبلا ، مهل  نکن  نم  و  انموصخ ،
، هیلع يدـعتلا  هملظ و  لماوع  نم  الماع  نوکی  نا  زوجی  ضغبلا ال  اذـه  نکل  و  کـبلق ، یلا  عجری  اذـهف  هبحت  نا  کتعاطتـساب  سیل 

یتلا برحلا  و  يوقتلل .) برقا  وه  اولدـعا  اولدـعت ، الا  یلع  موق  نانـش  مکنمرجی  و ال  : ) لاـق کـلذ و  نع  یهن  دـق  نآرقلا  يرن  اذـلف 
سانلا و یلع  نوهلاتی  نیذلا  دض  نیربکتسملا …  نیملاظلا و  دض  برح  یه  امنا  اهناضحا  یلا  نیملسملاب  عفدی  مالسالا و  اهضوخی 

ریرحت لجا  نم  هبورح  تناک  امنا  دابعلا …  دابعتـسا  وا  دالبلا  لـجا  نم  هبورح  نکت  ملف  هبلغلا …  رهقلا و  ملظلا و  مهیلع  نوسراـمی 
براحی هملـسملا  ریغ  بوعـشلا  یتح  باذـعلا …  هرارملا و  هوقاذا  ناوهلا و  فسخلا و  هوماس  نیذـلا  هنعارفلا  ملظ  نم  ناسنالا  اذـه 

مهنم لبقی  مهتیمولظم و ال  یف  اورمتـسی  نا  نیمولظملا  نم  یـضری  مالـسالا ال  و  هروهقم …  همولظم و  تناک  اذا  اهلجا  نم  مالـسالا 
هنا ملظلا …  یلع  درمتلا  هروثلل و  قیرطلا  مهماما  حـتفی  ءاوضالا و  هماما  یقلی  لب  نیملاظلا  فویـس  نیدـالجلا و  طایـس  تحت  ءاـقبلا 

، هیلع اوروث  هوحـضفا …  لـب  هنع …  مکتوکـسب  ملاـظلا  اودـعاست  نا  مکنم  همیرج  مکنع ، ملظلا  عفر  لـیبس  یف  اوکرحت  مهل  لوـقی 
هنا نیملاظلا …  سوور  یلع  قعاوص  اممح و  رجفنت  هیناکرب  هروث  اـهونلعا  هیهاون ، لـک  اوصعا  هرماوا ، لـک  اوضفرا  هشورع ، اومطح 
یف اهتـسایس ، یف  اهداصتقا ، یف  اهحلاصم و  یف  اهبراح  اهیلع ، درمت  اهفلاخ ، هملاـظلا ، هطلـسلا  لوق  لـبقت  ـال  مولظملا  بعـشلل  لوقی 
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مالسالا اهیا  کعورا  ام  رهاظ  جتحا  اهیلع ، برضا  نکت …  مل  اهناک  فرـصت و  کباسح و  نم  اهطقـسا  اهتاکرح  لک  یف  اههجوت ،
رقفلا و یلع  هروثلا  تنا  کتهتلا و  هعویملا و  یلع  هروثلا  تنا  و  فلختلا ، لهجلا و  یلع  هروثلا  تنا  کـمیلاعت ، یمـسا  اـم  و  میظعلا ،

تنا لتقلا …  هناـیخلا و  یلع  هروثلا  تنا  دـقحلا  بذـکلا و  یلع  هروثلا  تنا  و  دابعتـسلالا ، لالغتـسالا و  یلع  هروثلا  تنا  و  ضرملا ،
عنم لب  نیملاظلا  هنوعم  مرح  ملظلا و  همرح  یلع  دکا  دق  مالـسالا  و  ملظلا …  لثمت  اهلک  اهنال  فارحنا  لک  یلع  هذـه و  یلع  هروثلا 

تایالا و کلت  نم  هرطع  هحفن  هذه  .نیموصعملا و  هنس  هللا و  باتک  هحـضو  کلذ و  نیب  دق  و  مهنع ، توکـسلا  مهیلا و  نوکرلا  نم 
اونکرت و ال  : ) یلاعت لاق  نیملاظلا .) موقلا  يدـهی  هللا ال  و  : ) یلاعت لاق  و  نیملاظلا .) بحی  هللا  و  : ) یلاعت لاـق  همیرکلا …  ثیداـحالا 

نم کنا  انبر  : ) یلاعت لاق  نیملاظلا .) یلع  هللا  هنعل  الا  مهبر  یلع  اوبذک  نیذلا  ءالوه  : ) یلاعت لاق  رانلا .) مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا 
اندـتعا انا  : ) یلاعت لاق  نیملاـظلا .) نکلهنل  مهبر  مهیلا  یحواـف  : ) یلاـعت لاـق  راـصنا .) نم  نیملاـظلل  اـم  هتیزخا و  دـقف  راـنلا  لخدـت 
ترضح امل  مالسلا :) هیلع   ) رقابلا رفعجوبا  مامالا  لاق  امیلا .) اباذع  نیملاظلل  اندتعا  و  : ) یلاعت لاق  اهقدارس .) مهب  طاحا  اران  نیملاظلل 
هترـضح نیح  مالـسلا  هیلع  یبا  هب  یناصوا  امب  کیـصوا  ینب  ای  لاـق : مث  هردـص  یلا  ینمـض  هاـفولا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

سئب مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  لاق  .هللا  الا  ارـصان  کیلع  دجی  نم ال  ملظ  كایا و  ینب  ای  لاقف : هب ، هاصوا  هابا  نا  رکذ  امب  و  هافولا ،
ملظ و  كرتی ، ملظ ال  رفغی و  ـال  ملظف  هثـالث : ملظلا  نا  ـالا و  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  لاـق  .داـبعلا  یلع  ناودـعلا  داـعملا  یلا  دازلا 

ملظف فغی  يذلا  ملظلا  اما  و  هب ) كرـشی  نا  رفغی  هللا ال  نا  : ) یلاعت هللا  لاق  هللااب ، كرـشلاف  رفغی  يذلا ال  ملظلا  اماف  بلطی ، روفغم ال 
ناک لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هئابآ نع  قداصلا  نع  .اضعب  مهـضعب  دابعلا  ملظف  كرتی  يذلا ال  ملظلا  اما  تانهلا و  ضعب  دنع  هسفن  دبعلا 

لـضفا هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاـق  .هثـالث  ءاکرـش  هب  یـضارلا  هیلع و  نیعملا  ملظلاـب و  لـماعلا  لوقی : مالـسلا  هیلع  یلع 
؟ مهناوعا هملظلا و  نیا  دانم  يدان  همایقلا  موی  ناک  اذا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاق  .دـحا  ملظب  مهی  حبـصا ال  نم  داـهجلا 

قرخلا ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذا  مالـسلا : هیلع  هلوق  ثلاثلا : .مهعم  مهورحـشاف  ملق  مهل  دـم  وا  اـسیک  مهل  طـبر  وا  هاود  مهل  قـال  نم 
هبوتلا هنم  مدقتت  نا  نود  هنع  توفع  اذا  رارصا  روصت و  قبس  نع  ادمع و  لتاقلاف  ارضم ، نوکی  هعـضوم  ریغ  یف  یـشلا ء  عضو  .اقفر 
حوری و  ارجتی ، و  يدامتی ، هنا  هفیرشلا ، هبیطلا  سفنالا  قهز  همیرجلا و  هدواعم  یلع  هل  اعجشم  عمتجملل ، هل و  ارـضم  وفعلا  اذه  نوکی 
ینزی وا  قرسی  نم  کلذک  .کتفت و  لتقت و  یتلا  هدی  همالس  هلماعملا و  رـسی  یلا  نامطا  هبوقعلا و  نما  هنال  التق  اداسف و  ضرالا  یف 

یناجلا عم  لمعتـسی  نا  بجی  امنا  و  هدسفم ، دعی  نطاوملا  هذه  یف  قفرلاف  .هل  عدارلا  صاصقلا  هلمع و ال  ءازج  دجی  فرحنی و ال  وا 
و : ) لوقی یلاعت  هللا  ناف  يرخا  ههج  نم  .هظعو  هریغل  هربع  نوکی  و  ههج ، نم  ادبا  هلمع  یلا  دوعی  یتح ال  سفنلا  یف  صاصقلا  ادـمع 

تلزن اذا  کلذک  و  عدتریف ، هبوقعلا  رادـقم  روصتی  هنال  مارجالا  هسفن  هل  لوست  نمل  هایحلا  صاصقلا  یفغف  هایح ) صاصقلا  یف  مکل 
مهـسوفن یف  نمب  عفدـی  نیللا  قفرلا و  نال  نیللا ، قفرلا و  هدـئاف  اهل  دـعی  هدـئاف ال  صاصقلا  اذـه  یف  هریغل و  ابیدات  نوکی  هبوقعلا  هب 

.بدالا ءاسا  هبوقعلا  نما  نم  لیق : اذل  قحلا و  ریغب  ضرالا  یف  دـسفت  عمتجملا و  یف  بعرلا  رـشنتل  سوفنلا  کلت  كرحتت  نا  ضرم 
ناک ولف  سکعنت ، هیـضقلا  نا  امک  يدـنلا  عضوم  یف  فیـسلا  عضوک  رـضم  العلاب  فیـسلا  عضوم  یف  يدـنلا  عضو  و  رعاشلا : لاـق  و 

هتبرـض رمالا  جاتحا  نا  اصعلا و  هل  تززه  هبدا و  ءوس  هنایـصعل و  كدـلو  عم  هوسقلا  تلمعتـسا  اذاف  اـقفر ، قرخلا  ناـک  اـقرخ  قفرلا 
وه انه  فنعلاف  .بدالا  هفلاخم  درمتلا و  هیـصعملا و  یف  هعمطی  هدـسفی و  هنال  هب ، قفرلا  هیلع و  ونحلا  نم  نسحا  کـلذ  ناـک  اـبیدات ،

امیقتـسم الدع  الجر  قلخت  یتلا  یه  هواسقلا  هذه  یلثملا …  هقیرطلا  هنـسحلا و  هریـسلا  قفرلا و  یلا  ناسنالا  اذه  دوقی  يدوی و  يذلا 
یلع ریسی  نیدسفملا و  رارشالا و  بناجی  الیقث ، سفنلا  یلع  ناک  نا  يدهلا و  یلع  ریسی  و  اهیرک ، ناک  نا  قحلا و  یلع  هسفن  لمحی 
ناک امبر  مالـسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : هبیطلا …  جـئاتنلا  راثالا و  یطعی  دـیفی و  يذـلا  وه  انه  قرخلاف  .نیـصلخملا  نیحلاـصلا و  يدـه 

تناک وا  امکح  ظعاوم و  وا  هیودا  ریقاقع و  ناک  ءاوس  ءاودلا  کتاف ، لتاق  ءاد  یلا  ءاودـلا  لوحت  امبر  معن  .ءاود  ءادـلا  ءاد و  ءاودـلا 
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یلا لوحت  امبر  هصاوخ و  هلوعفم و  دقفی  هنال  هلامعتـسا  زوجی  هفلتا ال  نمزلا و  هلکا  دـق  ناک  اذا  ءاودـلا  نا  امکف  تاعیرـشت ، امظن و 
ضیرملا عم  لعافتم  بیبط  نم  جرخت  مل  هظعوملا  تناک  اذا  کلذـک  هدوجو  هراصع  هباصعا و  فلتی  ضیرملا و  هاـیحب  يدوی  ررض 
تحبـصا دـق  سانلا  ظعاو  ای  رعاشلا : عم  هل  لوقیل  فیخـسلا  ظعاولا  ماما  ضیرملا  فقی  اـهانعم و  دـقفت  اـهناف  هضرم  صخـشی  مل  و 

نمزلا و عم  شمتت  مل  همیدق  هقیرط  بولـسا و  یلع  هظعوملا  هحیـصنلا و  تناک  اذا  کلذک  اهاهنت و  تنا  اروما  یتات  تنک  نا  امهتم 
دیدج بوثب  مدقت  نا  نود  میدقلا  بوث  سبلت  یتلا  هظعوملا  هذه  ناف  ناسنالا  اذهل  یتایحلا  يرشبلا و  روطتلا  رابتعالا  نیعب  ذخات  مل 
احور دجت  امک ال  هیغاص  انذا  دجت  هظعوملا ال  هذـه  لثم  اهحور  اهتدام و  هظعوملا  دـقفت  رـصعلا  حور  یـشمتی و  دـیدج  بولـسا  و 

ذوفنلا و بحاص  ریقفلاب و  ینغلا  اهلالخ  نم  دبتـسا  یتلا  هملاظلا  هیلامـسارلا  رکنا  نم  ناف  مظنلا  ملاع  یف  کلذک  و  هظعتم …  هرثاتم 
مئارج يری  نم  نا  دبعتـسی ، لتقی و  کتفی و  رمعتـسی و  لتحی و  دـالبلا  داـبعلا و  یلع  فحزی  رامعتـسالا  مدـقت  و  اهدـقافب ، زاـیتمالا 
قوقح لکل  لهاجت  قدـص و  لدـع و  قح و  لکل  رکنت  راکنا و  هداـملاب و  قاـصتلا  يرکف و  فارحنا  نم  هیف  اـمب  یبرغلا  رابکتـسالا 

ءاضمرلا نم  رارفلا  زوجی  و ال  اضیا ، ءاب  هناف و  ءارمحلا ، هیعویـشلا  ءاودب  ءادلا  اذه  جلاعی  نا  هل  زوجی  کلذ ال  يری  نم  ءافعـضلا … 
الا نوـکی  ـال  هءافـش  نا  لـیخت  مسجلا  لـقعلا و  فیعـضلا  ریغـصلا ، نیکـسملا  اذـه  ناـف  رطخـالا …  یلا  رطخلا  نـم  ـال  راـنلا و  یلا 

دـشا و ءاد  یف  عقو  هنکل  و  قامعالا ، نم  اهلوصا  ثتجی  هیلامـسارلا و  رطاخم  یلع  یـضقی  يذـلا  ءاودـلا  اهنا  لیخت  دـقل  هیعویـشلاب ،
یلا قوشتت  سفنلا و  اهل  حاترت  هقارب  تاراعـش  عم  یتای  هنا  قوفـشلا ، حصانلا  بوثب  یتای  بذهم  روطتم و  رامعتـسا  یف  عقو  بعـصا ،

نم لودع  هیعویشلا  یلا  هیلامـسارلا  نم  لودعلا  نا  عقانلا …  مسلا  اهفوج  یف  یفخت  معان و  اهـسملم  هیحلاک  اهنکل  و  بولقلا ، اهایقل 
تایفلخلا و نم  هءارو  كرتی  نا ال  بجی  امک  ضرملا  عم  مءالتی  نا  بجی  ءاودـلا  نا  رطخـالا …  یلا  هنا  لـقن  مل  نا  رطخ  یلا  رطخ 

يرخا ههج  نم  لوالا  نم  بعصا  اثیبخ  ءاد  كرتی  هنکل  ضرملا و  اذهل  ءاود  نوکیف  يرخا  ههج  نم  مسجلاب  کتفی  رـضی و  ام  راثالا 
کنم ذخا  دـق  کیف  مکحتـسم  ضرم  برف  ءاود  یلا  ءادـلا  لوحتی  هیـضقلا و  سکعنت  دـق  کلذـک  ءاد و  ءاودـلا  ناک  امبر  معن  … 

فیفخلا جالع  لواحتف  ادـیدش  يذا  کـیذوی  ـال  رخآ  ضرمب  اذاـف  کـتحار  كرارقتـسا و  تلزلز  یتح  هروذـج  تدـتما  هذـخام و 
کـتایح و تظفح  اـهیلع  تبدا  هئیطخ  بر  و  دـیدشلا ، يوقلا  ضرملل  ءاود  ناـک  طیـسبلا  ءادـلاف  دـیدشلا ، يوقلل و  ءافـش  نوـکیف 

قرس ربک و  ول  امم  ریثکب  رطخا  یـشل ء  ءاود  اذه  ناک  قرـس ، ول  هعباصا  تکح  اذا  لفطلاف  هایحلا …  دادتما  یلع  كراسم  تححص 
ریخلا و بحت  حـلاص  رـصنع  یلا  کتلوح  هللا و  باـحر  یف  کـتلخدا  هتبکترا  اـطخل  هظعوم  بر  و  هدـی …  عطق  یلا  کـلذ  يدا  و 

نمزلا لماوع  هب  مواقت  نا  عیطتست  میلس  حیحص  مسج  یلا  کمـسج  لوح  دق  ضرملا  اذهف  هتملک ، ءالعا  لجا  نم  دهاجت  هب و  لمعت 
نم ملـسم و  لکل  هبجاو  هحیـصنلا  .حصنتـسملا  شغ  حـصانلا و  ریغ  حـصن  امبر  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : هایحلا …  لـکاشم  و 

.حصنتست نا  لها  هیحـصنلا و  هذه  نووشب  ریبح  کنا  هتناما و  هتقث و  عضوم  کنا  هانعم  کلذ  نال  اریبک  الـضف  كالوا  کحـصنتسا 
کیلا هجوـت  اذاـمل  كاوـس !؟ دـصقی  مل  تاذـلاب و  تنا  كدـصق  اذاـمل  كریغ ! یلا  هـئیجم  مدـع  کـیلا و  هـئیجم  ردـقت  نا  بـجی 

هیلها نم  كاری  وـه  اـم  بسح  نک  هنط …  نسح  دـنع  نکف  کـتربخ …  و  کـتفرعم …  و  کقدـصب …  ناـمیالا  هـنا  كدـحو !؟
یتح اهقامعا  یف  صغ  اهنطبل و  اهرهظ  بلقا  هحیصنلا و  هحضما  .هتحیصن  یف  هنخت  هب و ال  کتفت  الف  .صالخالا  قدصلا و  ماقملا و 

ءادجتـسا لیبس  یف  عسولا  لذب  هحیـصنلا و  یف  صالخالاب  عتمتی  نا  نموملا  هعیبط  نا  .حـلاصلا  هل  صنتقت  قحلا و  هجو  هل  جرختـست 
فـسالل نکل  و  هقیقحلا ، یلا  لوصولا  لیبس  یف  دهتجی  دهجی و  لب  هدودحم  رهاوظ  یلع  رـصتقی  اریطخ و ال  ایار  لجتری  .اههجو ال 

کلامآ و نوبیخی  مهحئاصن …  یف  صـالخالا  مهیدـیا و  نع  هحیـصنلا  يرت  تنک  نم  هریثک …  نینموملا  تاوبک  يرن  نا  دـیدشلا 
هیـضقلا اذا  هحیـصنلا و  یف  یعـسی  قدـصلاب و  عتمتی  نا  بجی  جاحلا  نا  ساـنلا  روظنم  یف  نا  .مهیدـیا  نع  تـالزلا  تارثعلا و  یتاـت 

شغی بذکی و ال  هب ال  اذا  شغلا  بذکلا و  هقح  یف  لمتحن  نم  يرن  لوقلا و  یف  قدصی  امک ال  هحیـصنلا  قدـصی  هارتف ال  سکعنت 
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معن هروصلاب …  نموملا  ههج  نم  یتات  اهب  اذاف  فرحنملا  دنع  هرغثلا  نوکت  نا  بقرتن  انک  میلسلا …  اههجو  یلع  هیحصنلا  يدبی  لب 
هتعیبط حـصنلا و  هباد  نم  شغف  هیالا  تسکعنا  امبر  و  هنم ، هحیـصنلا  بقرتت  کلذ و ال  هعبط  نم  سیل  نمم  حـصانلا  ریغ  حـصن  امبر 

رداب کظعو  ام  تبرج  ام  ریخ  و  براجتلا ، ظـفح  لـقعلا  و  یکونلا ، عئاـضب  اـهناف  ینملا  یلع  لاـکتالا  كاـیا و  و   … ) شغلا مدـع 
هیلع هلوق  لوالا : یه : روما و  هسمخ  لصفلا  اذـه  یف  بووی ) بئاغ  لک  .بیـصی و ال  بلاط  لک  سیل  هصغ ، نوکت  نا  لـبق  هصرفلا 

و اهل ، قوس  هفیزم ال  هلمع  وا  دیصر  نودب  تادنس  لمعلا  نودب  ینامالا  .یکونلا  عئاضب  اهناف  ینملا  یلع  لاکتالا  كایا و  و  مالسلا :
یف رارمتساب  قلحی  هنا  .میعنلا  هذللا و  یف  املاح  هرهشلا ، دجملا و  یف  املاح  لاملا  هداعسلا و  یف  املاح  شیعی  ناسنا  ینامالا  بحاص 
ءارو حرـسی  هارت  .هملح  نادقف  هتذـل و  عاطقنا  یلع  افوخ  هنم  ظقیتسی  وا  جـعزی  نا  بحی  ذـیذل ال  ملح  یف  هنا  ماهوالاب ، ءولمم  ملاع 

نل هنکل  لاملا و  یف  اروطاربما  حبـصی  نا  قشعی  وهف  .اریـسی  ائیـش  ول  کلذ و  لجا  نم  لمعی  نا  نود  هذـل  لام و  نم  اـهیف  اـمب  ایندـلا 
یف زربی  اعمال  امجن  حبـصی  نا  دیری  هنا  .دیعب و  وا  بیرق  نم  کلذ  لیبس  یف  یعـسی  نل  هندب و  هرکف و ال  بعتی  نل  انکاس و  كرحی 

نیکاسملا عولـض  نیب  شیعت  یناما  اهنا  .هدـحاو  هوطخ  ول  کلذ و  قیقحت  یف  یـشمی  وا  هخوک  نم  كرحتی  نل  هنکل  ایندـلا و  ملاـع 
نینموملا سانلا  نم  كانه  لب  ایندلا ، ءانباب  ارصحنم  رمالا  سیل  .ءایحالا و  هایحلا و  ملاع  یلا  روهظلا  اهل  بتکی  وا  رونلا  يرت  نا  نود 

ءالوه یتح  اهتاریخ ، اهراحب و  یف  نوصوغی  اهددوس و  اهمیعن و  یف  نوحبـسی  یلعالا و  اهـسودرف  نوشیعی  هرخـالا و  نوبلطی  نیذـلا 
دی دـم  لاضنلا و  داهجلا و  نع  نوسعاقتی  مهنا  .اهلجا  نم  نولمعی  وا  اـهلیبس  یف  نوعـسی  ـال  یناـمالا و  نوشیعی  ساـنا  مهنم  تاذـلاب 

اهمیعن یف  نوحبـسی  نوقلحی و  اهئاوجا  یف  مسهفنا  نوروصتی  اـهب و  نوملحی  هللا و  هنج  نودـیری  مهنا  .ماـتیالا  ءارقفلا و  یلا  هنوعملا 
هللا نا  ال …  هملاحلا …  لامالا  هغرافلا و  تاینمالا  هذـهب  هتنج  نع  هللا  هعیدـخ  مهتعاطتـساب  نا  نونظی  مهنا  .داـهج  ـال  لـمع و  نود 

كرحتت نا  نودـب  و  هللا ، لیبس  یف  یعـسلا  یلعفلا و  لذـبلا  ایناث ، دـیلا  کلمت  امب  الوا و  سفنلاب  هیحـضتلا  اهنمث  انمث و  هنجلل  لـعج 
ضعب نا  .اـهاسا و  اـهمه و  هداـیزل  ـالا  اـهتیورب  یظحت  نل  اـهلانت و  نلف  هنجلل  لـها  اـهنا  اهکولـس  اـهملعب و  تبثت  هنموملا و  عئـالطلا 

یف لـصفت  ساـنلا و  مکحت  یتلا  یه  هنیناوق  هماـکحا و  نوکت  نا  نوبحی  مکحی و  نا  مالـسالل  نوبحی  عمـسن  يرن و  اـمک  نینموملا 
 … هلها قافنلا و  اهب  لذت  هلها و  مالـسالا و  اهب  زعت  همیرک  هلود  یف  کیلا  بغرن  انا  مهللا  ءاعد : مهتاولـص  یف  نوارقی  هنا  .مهایاضق 

يدهملا نم  هلود  نودیری  مهنا  .هوطخ  لقا  هکرح و ال  یندا  هبغرلا  هذه  قیقحت  لیبس  یف  هلودلا و ال  هذه  ءانب  لجا  نم  نوملعی  و ال 
یتـلا ال مهتلود  یف  نوـملحی  مهتوـیب و  یف  نوـعبقی  مهنا  .مهل  اـهققحی  یتـح  هجورخ  نورظتنی  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  رظتنملا 

نکل و  الود …  سانلا  زعا  نم  ءافغـضلا  نوقوحـسملا و  ناـکل  هینمـالا  هبغرلاـب و  ینبت  لودـلا  تناـک  ول  هینمـالا …  هبغرلاـب و  قحتت 
ردق ربکا  یلع  لوصحلا  لجا  نم  رمتـسم  كارع  یف  یه  بائذلاب و  هءولمم  ایندـلا  .کلذ  نم  یـش ء  ققحتی  نل  ققحتی و  فسالل ال 

.مضت و  مضت …  ینارـصنلا و  مضت  يدوهیلا و  مضت  ینثولا و  مضت  و  دحلملا ، مضت  اهنا  .سانلا  نم  هفلتخم  اتاتـشا  مضت  ایندلا  .اهنم 
قیقحت لیبس  یف  لمعت  و  هرطیـسملا ، همکاحلا و  یه  نوکت  نا  ملحت  ضرـالا  یلع  اـهروصت  تیبثت  یلا  یعـست  تاـئفلا  هذـه  لـک  و 

مهنم یفتکی  لهف  هسرـشلا ، هکرعملا  همومحملا و  ءاوجلا  هذـه  نمـض  شیعت  هئف  نونموملا  و  اهترطیـس …  اهذوفن و  طـسب  اـهملح و 
هحاسلا یلا  مهعقاوم  نم  اوکرحتی  نا  نود  هرخاسلا  مهیناما  هولحلا و  مهمالحا  یف  اوشیعی  نا  مهدنع  ام  هیاغ  له  ءاعدلا !؟ ینامالاب و 

يذلا مالسالا  خیرات  نا  حیحصلا !! مالسالا  مکحلا  اوققحی  مهتلاصا و  مهتیوه و  اوتبثی  نیلـضانملا و  نیدهاجملا و  فص  یف  اوقفی  و 
هیحـضتلا و داهجلا و  ناک  لب  مالحالا  ینامالا و  یلع  سـسوی  مل  ءابجنلا  هباحـصلا  میرکلا و  لوسرلا  هداـیقب  هنموملا  يدـیالا  هتعنص 

هبغر نا  .مهنم  نیدهاجملا  ءالشا  مهئامدب و  هودبع  انل و  هومـسر  يذلا  قیرطلا  وه  توملا  یتح  عافدنالا  ناک  ءاطعلا و  لذبلا و  ناک 
هباحـصلا و یبنلا و  انملع  اذـکه  اهقیقحت …  لیبس  یف  الـصاوتم  اثیثح و  اریـس  اکولـس و  المع و  جراـخلا  یف  زربت  نا  بجی  نموملا 

یف ققحتت  مل  اذا  اناکم  هینمالل  يری  ـال  هللا  لـیبس  یف  یـشمی  نم  نا  .هللا  لـیبس  یف  نیعاـسلا  نییعئاـطلا  داورلا  هریـسم  تناـک  اذـکه 
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نم هبوصنم  مانـصالا  تناک  اذا  ینعم  اهل  نوکی  ال  هللا ) …  الا  هلا  ال   ) دیحوتلا هملک  یتح  الاضن …  هکرح و  ایح و  ادیـسجت  جراخلا 
اهفافـسا هیمنـصلا و  تاـثول  یلع  یـضقت  هرمدـم  هراـبج  هروث  کـیف  مرحت  مل  اذا  هملکلا  هذـهل  همیق  ـال  .هللا  نود  نم  دـبعت  کـلوح 

نا لواحت  مانثالا و  ناثوالا و  لک  یلع  ممحلا  بهللا و  فذقی  ایناکرب  امجح  ذخات  مل  اذا  هملکلا  هذـهل  همیق  .فیخـسلا ال  یـضرالا 
، اهتراثا اهترارح و  نع  درجتت  امدنع  اهانعم  اهلولدم و  دقفت  هللا  الا  هلا  هملک ال  نا  میلسلا …  بردلا  یلا  اهعابتا  درت  اهیلع و  یـضقت 

یف حبسی  تاینمالا و  شیعی  نم  نا  .هلیذرلا  فافـسالا و  فارحنالا و  نم  کعمتجم  اهب  مقعت  نا  عیطتـست  یتلا  هوذجلا  دقفت  امدنع  و 
عیبی و اقمحا ، الاطب ، اناسنا  نوکی  اهدیـسجت  اهقیقحت و  لیبس  یف  لمعلا  هکرحلل و  اهنم  یـش ء  هثحی  نا  نود  ماـهوالا  لاـیخلا و  رحب 
وا لشفلا  هبیصن  نا  کش  و ال  اهتدایقب …  هل  ملع  هبرع ال  دوقی  وا  هحابسلا  فرعی  نا  نود  رحب  یف  صوغی  ..لامـسار و  نود  يرتشی 

.براجتلا ظفح  لقعلا  و  مالسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : ءاقدصالا …  هل  یثری  ءادعالا و  هب  تمشیف  اکحـضم  افیخـس  اتوم  هبقاعلا  قرغلا و 
راـحبلا و هقهاـشلا و  لاـبجلا  رهقی  نا  عاطتـسا  هبرجتلاـب  و  رمقلا …  یلا  دعـصی  ءامـسلا و  ناـنع  قـشی  نا  ناـسنالا  عاطتـسا  هبرجتلاـب 
و خوراصلا …  قلطی  هرذلا و  رجفی  نا  هبرجتلا  هطساوب  عاطتسا  هراضح …  سسوی  هیندم و  ینبی  نا  هبرجتلاب  عاطتـسا  تاطیحملا … 

لبقت هساسا  یلع  ادبم  هثیدـحلا  هیندـملا  اهتذـختا  ابر …  حبـصت  نا  تداک  هبرجتلا  هدـحاو …  هظحلب  هانب  ام  لک  قرحی  نا  عیطتـسی 
لکب ترفک  تازجنم و  قئاقح و  نم  هیطعت  اـم  هبرجتلا و  همدـقت  اـم  لـکب  تنمآ  هیرظن ، ضفرت  هیرظنب و  نموت  ارکف ، ضفرت  ارکف و 

ملاوعلا لـکب  ترفک  اـنه  نم  و  اـهجئانت …  نم  نکت  مل  هبرجتلا و  یلا  دنتـست  مل  اذا  تاملـسملا  قئاـقحلا و  لـکب  و  لـثملا ، میقلا و 
نم میلـسلا  تزیم  اهـساسا  یلع  ماهوالا و  قئاقحلا و  نیب  لصفلا  هطقن  هبرجتلا  هذـه  تذـختا  اهنا  اـیقیزیفتیملا .)  ) اـهنع ربعملا  هیبیغلا 

نکمی يذلا ال  اهرود  هبرجتلل  یقبی  الوبق  اضفر و  مکحلا  یف  میمعتلا  اذه  هحـص  نع  رظنلا  عطقب  و  حلاطلا …  نم  حلاصلا  میقـسلا و 
اهرود و اـهتمیق و  اـهل  هبرجتلا  نا  اـهریغ …  رخآ  رما  يا  اـهرفوی  نا  نکمی  ـال  یتلا  اـهجئاتن  يربکلا و  اـهتمیق  اـهل  یقبی  و  هلهاـجت ،

ملاع یف  لاجم  اهل  ابیکرت ، اعمج و  اقیزمت ، اتیتفت و  هداملا  اهلاجم  نا  اهب …  ـالا  موقی  ـال  هبرجتلل و  عضخی  اـم  یف  دودـحملا  اـهلاجم 
انعفدی یتلا  هیلاعتملا  هتمکح  انیدیا  نیب  عضیل  هرـصع  هنمز و  یطختی  امیدق  ارـصع  شاع  يذلا  مامالا  وه  اذـه  و  عادـبالا ، عارتخالا و 

و مدقتلا …  هراضحلا و  ملس  یف  دعصن  یقرتن و  مدقتن و  یک  براجتلا  هذه  لالغتسا  یلا  و  اهتـسرامم …  هبرجتلا و  یلا  اهلالخ  نم 
لب هعـساولا ، اهقافآ  اهباحر و  یف  اوشیعی  مل  و  نوملـسملا ، اهعمـسی  مل  هربقم  یف  هخرـص  تعقو  هتخرـص  ماـمالا و  اذـه  هحیـص  نکل 

رکفلا باحـصا  مهنم و  ءاملعلا  حارف  برغلا  عماسم  یلا  تلـصو  دـقل  مهریغ …  اهلغتـساف  ـالاب  اـهوطعی  مل  راتـسلا و  اـهنود  اولدـسا 
هب رخزت  ام  لکب  اهلبس و  اهلئاسوب و  هثیدحلا  هراضحلا  تازجنم  اومدقی  نا  اهلالخ  نم  اوعاطتـسا  یتح  هقد  یعوب و  هبرجتلا  نوسردی 
یف ثهلن  برکلا  یلع  وبحن  لازن  تابقعلا و ال  باعـصلا و  لیذـت  یف  الیوط  اطوش  اوعطق  و  انرخات ، اومدـقت و  دـقل  یقرو ، مدـقت  نم 

طفنلا دوسالا - اـنبهذ  یتح  اـندالب ، تاریخ  یتح  اـهتریظح ، یلا  اـهدرن  هدراـش  هقاـن  وا  اـهتاتقن  هدارج  نع  شتفن  هلحاـقلا ، ءارحـصلا 
هاسام هفینصت …  هعینصت و  تاجرد  نع  الضف  هجارختـسا  تایلوا  یلا  رقتفن  ءاشن و  امک  هعنـصن  نا  زجعن  ضرالا - نطب  نم  قفدتملا 

هقیوست و هجارختـسا و  رـس  یقبی  و  بناـجالا ، نیراشتـسملا  ءاربخلل و  اـهیف  ملـستسن  طـفنلا  هعانـص  یتح  هاـسام ، اـهنا  هللا  و  يربـک ،
عضخن و  لبقن …  نا  انبجاو  نولغتسملا ، ءادعالا  انیلع  هحرطی  ام  لکب  لبقن  نا  الا  رمالا  نم  انل  سیل  .مهل  ارکتحم  هعینصت  هریدصت و 

اذا انک  ایندلا ، هرقابع  ملاعلا و  دایـسا  انک  هلها …  رقحا  ام  نمزلا و  اذـه  هفتا  ام  .يوکـش  وا  ففات  وا  زازئمـشال  راهظا  نود  یـضرن  و 
یف لخدـن  ال  هلیقث …  هلاع  مویلا  انرـص  و  همارکلا …  هیرحلا و  هفاقثلا و  انعم  تراس  هراـضحلا …  رکفلا و  ملعلا و  اـنعم  راـس  اـنرس 
ودع ماما  مطحتت  همخضلا  اهماقراب  نییالملا  هذه  لک  نا  اهتعاضب …  قیوست  اهتاجوتنم و  فیرصت  كالهتـسالل و  الا  ممالا  باسح 

سـسوی ایجیردـت و  هیمالـسالا  ضرالا  لتحی  ذـخا  ضرالا و  ناـکرا  نم  هتاـقرفت  مل  ایندـلا و  فارطا  نم  هتاتـش  عمج  قزترم  ریغص 
مهتادـعم و هتحاتجا  نانبلب و  اوکتف  اهلها و  اودرـش  نیطـسلف و  اولتحا  نیذـلا  دوهیلا  نا  .نینـسلا  فالا  ذـنم  اهب  ملح  یتلا  هتیروطاربما 
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نوملـسملا ناک  ول  اهل  مادقا  نطوم  ذختت  وا  رقتـستل  نکت  مل  یکیرمالا  رامعتـسالا  هبیبر  هطیقللا …  هلودلا  هذه  هندم ، هارق و  ترمد 
هایحلا و هیلع  تدـسفف  مهنم  ءامظعلا  میلاعت  اولمها  مهیبن و  اـیاصو  اوکرت  مهنا  .مهبر  هب  مهرما  اـمب  نولمعی  مهنید و  فلخ  نوریـسی 
هبرجتلا و اوکرت  هربـخلا و  ملعلا و  اولمها  مهناـف  نوملـسملا  اـما  لـصو ، یتـح  بردـلا  یلع  راـس  دـق  مهریغ  نا  .مهریغ  نع  اورخاـت 

براجتلا نمز  یف  اننا  .نیربکتسملا  نیرمعتسملا و  نم  رابکلا  دئاوم  تاتف  یلع  نوشیعی  هیرشبلا  هلفاقلا  هرخوم  یف  اوحـضاف  اهتازجنم 
ءادعلا لباقن  همهلا و  ذحشن  هدعلا و  دعن  نا  یلا  نا  وعدی  مالـسالا  نامیالا و  لب  نامیالا …  هدیقعلا و  عم  یفانتت  یه ال  تاربخلا و  و 

الا هیوونلا  فئاذـقلا  تامجارلا و  عفادـملا و  تاوصا  تکـسی  دـیدحلا و ال  الا  دـیدحلا  لفی  الف  تادـعم  هحلـسا و  نم  مهدـنع  اـمب 
لب ملاـعلا  یلع  مهدوجو  اوضرفی  نا  نوعیطتـسی  روطتلا  هربـخلا و  دـیلاقم  مهیدـیاب  حبـصت  هوقلا و  نوملـسملا  کـلمی  موی  .اـهرئاظن 
ماق رصع  یف  شیعن  اننا  مهبراشم …  مهبهاذم و  ددعت  مهنایدا و  فالتخلا  یلع  سانلا  لکل  همارکلا  هلادعلا و  اوققحی  نا  نوعیطتـسی 
انل بتکت  نل  رارمتـسالا و  ءاقبلا و  عیطتـسن  نل  براـجتلا و  هراـضح  یه  اـنتراضح  نا  لوقن  نا  عطیتسن  لـب  هبرجتلا …  یلع  ضهن  و 
لب هبرجتلا  جـهنم  میرکلا  ذـفلا  هجهنم  یف  مامالا  عم  اننا  .هدـیقعلا  اهودـحت  ناـمیالا و  اـهقفاری  هبرجتلا  طـخ  یف  انرـس  اذا  ـالا  هاـیحلا 
هلوق ثلاثلا : مالـسلا …  هیلع  مامالا  لوق  دـح  یلع  لقعلا  یه  لب  لقعلا ، نم  اهناف  لاجم  هیف  هبرجتلل  نوکی  نطوم  لک  یف  براـجتلا 
نحن اهقیقحت ، دیرت  اهب و  بغرت  هجیتنل  همدقم  یه  لب  اهتاذ  دح  یف  افذه  تسیل  هبجرتلا  .کظعو  ام  تبرج  ام  ریخ  و  مالـسلا : هیلع 

کتدافا اهنم و  هتلما  ام  تطعا  اذا  امیف  اهریخ  رهظی  هبرجتلا  هذه  نا  امک  اهیلع …  رجون  هدابع  یلا  هبرجتلا  هذه  لوحن  نا  عیطتسن  انه 
کل حضوی  كدصق و  کل  لهـسی  هربعلا و  هدئافلا و  هنم  ذـخات  نا  عیطتـست  ام  براجتلا  ریخ  نا  کتایغ …  کبولطم و  قیقحت  یف 

.قدصلا قحلا و  لدعلا و  قفو  ریسلل  کتمه  نم  ذحـشی  کلمع و  ککولـس و  ححـصت  یک  کظعی  هیتایحلا و  کتریـسم  یف  ایورلا 
 … هنامالاب هبرجف  عورلا  هعدـلا و  هنم  رهظی  ناسناب  هقثلا  نظت  تنک  اذا  دیفتـسملا …  حـبارلا و  تناف  کتبرجت  لالخ  نم  تظعتا  اذا 

تفرع دق  هذه  کتبرجتب  کنا  .حـبارلا  تناف  کنم  لاملا  بهذ  ولف  هدـحج …  وا  کل  هدر  رظتنا  مث  لاملا ، نم  ارادـقم  هدـنع  عدوا 
اناسنا تضرقا  ول  کلذک  و  امیـسج …  امیظع و  رطخلا  نوکیف  ..مها  کلذ و  نم  مظعا  یلع  هتنماتـسا  امبرلف  هتنایخ  نم  لجرلا  هناما 
تناف اهلثمل  دوعت  ناب ال  کظعو  ارذح و  الجر  کنم  لعج  اذا  لاملا  اذـه  هعاضا  ناف  کیلع  هرکنا  مث  یلع  دهـشت  هبتکت و  نا  نود 

اهلعجاف هعاس  ایندلا   ) روثاملا یف  .هصغ  نوکت  نا  لبق  هصرفلا  رداب  مالسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : کیلاود …  اذکه  بیـصملا و  حبارلا و 
نوکی نمل  لیصفلا  يردت  امف  اهبلتحاف  کقاین  ترد  اذا  لوقی : رعاشلا  و  باحسلا ،) رم  رمت  اهناف  صرفلا  اومنتغا   ) کلذک و  هعاط ،)

نم هصرف  بابـشلاف  ..ناسنالا  هیخا  ماما  هللا و  اما  ناسنالا  اـهیلع  بساـحی  همیرج  ناـیحالا  ضعب  یف  دـعی  اـهتعاضا  صرفلا و  تیوفت 
تعـضا ولف  ءاطعلل ، هلهوم  هیرکفلا  هیلقعلا و  هیندبلا و  يوقلا  نا  ثیح  هبیطلا  لامعالا  تاحلاصلا و  هیف  مدقت  نا  عیطتـست  رمعلا  صرف 

هکرحلا و ال عیطتست  امک ال  یشملا  عیطتست  الف  كاوق  فعضت  امدنع  مدنت  فوس  بیشت …  ربکت و  امدنع  مدنت  فوس  هصرفلا  هذه 
هناتعالا و یلا  جاتحی  يرشب  لکیه  یلا  کلوحت  کتینب و  ضقنتل  نونسلا  یتات  امدنع  میقتسملا …  هجوتلا  میلسلا و  ریکفتلا  عیطتـست 

ضعب نا  .هرـسحلا  دیفت  وا  همادنلا  عفنت  نا  نود  هرـسح  امدن و  اهلکاتـس  لب  کیدی  یلع  ضعتـس  طقف  اهدـنع  هدـعاسملا …  میدـقت 
نم لمها  وا  دسفا  ام  ناسنالا  حلصی  یک  ایندلا  یلا  هعجرلا  بلط  انل  لقنت  هریرملا …  هلاحلا  هذهل  اجذومن  انل  لقنت  هینآرقلا  دهاشملا 

ینوعجرا یبر  لاق   ) لمعت مل  اذاملف  حاجنللا  لمعلا و  یلع  ارداـق  تنک  هصرفلا و  کـتتا  دـقف و  هدوع  ـال  هعجر و  ـال  نکل  لـمعلا و 
کعم ناک  هایحلا  یف  تنک  دـقل  نوثعبی .) …  موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  ..تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل 

یف تعبق  نیدایملا و  هذـه  نع  تیلخت  اذاـمل  كرتعملا !؟ اذـه  یلا  لزنت  مل  اذاـملف  لاـضنلا  قحلا و  معد  داـهجلا و  لـمعلل و  عستملا 
یلع ررقت  هبراجت و  ضوخت  نا  کل  حمسی  نیذلا  نادیملا  وه  هایحلا  نادیم  نا  کتاوهش …  کتاذلم و  یلع  تفکع  کتیب و  ایاوز 

طاشنلا دجلا و  نولمعی  نیذلا  یلاسکلا  سانلا  ضعب  نا  اهتعاضا …  زوجی  الف  رمعلا  هصرف  هنا  لشفلا …  حاجنلا و  هیف  لمعلا  ساسا 
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يوتسم یلع  نوکی  دق  صرفلا  هعاضا  نا  و  هتیوفت …  هتعاضا و  یلع  نوکبیس  توقلا و  اذه  هعاضا  یلع  نومدنیـس  مهبابـش  مایا  یف 
هئانب و یف  اوفوس  هتماـقا و  یف  نونموملا  نواـهت  مث  یمالـسا  مکح  هماـقال  هیتاوم  هصرفلا  تناـک  ول  اـمک  ارطخ  دـشا  مظعا و  ربکا و 
راکفالا ال تاـیرظنلا و  تاـکرحتلا و  لـک  هیلع  رودـت  يذـلا  روحملا  هلعج  مالـسالا و  مکیحت  لـجا  نم  فورظلا  ترفوت  اذا  .هتماـقا 

لکب هایحلا  مکحی  يذـلا  نوناقلا  هلعج  همیکحت و  مالـسالا و  ریذـجت  لجا  نم  ردابن  نا  انیلع  بجی  لب  فورظلا  هذـه  لاـمها  زوجی 
بقرتت تنک  ددرتم و  وا  هئات  وا  لاض  ناسنا  یلا  كداشرا  کهیجوت و  کتظعوم و  کتحیـصن و  مدـقت  نا  تطعتـسا  اذا  .اـهیحاون و 

دق هیتاوم  هصرف  اهناف  هبلق  یلا  اهلاصیا  لجا  نم  کتاقاط  لـکب  یعـست  هصرفلا و  هذـه  منتغت  نا  کـیلع  بجو  ریثاـتلا  حاـجنلا و  اـهل 
: مالـسلا هیلع  هلوق  سماخلا : هلاسم …  وا  هیـضق  لک  یف  و  هیحان …  لک  یف  لاجم و  لـک  یف  کـیلاود  اذـکه  .دوعت و  ـال  توفت و 

نم هایحلا  یف  دـکی  مراکملا و  یلع  لوصحلا  لیبس  یف  یعـسی  نا  بجی  ناسنا  لک  .بووی  بئاغ  لک  بیـصی و ال  بلاط  لـک  سیل 
نع دـعقی  هسفن و  یلع  يوطنی  نا  لاحب  زوجی  .ءاطعتـسالا و ال  ءادجتـسالا و  نع  هسفن  فکی  لالحلا و  شیعلا  همقل  باـستکا  لـجا 

رومالا ضعب  نا  دجن  ایئالقع  ایمالسا و  بولطملا  یعسلا  عافدنالا و  اذه  یلا  افاضم  و  همیرکلا …  تافـصلا  قزرلا و  بلط  یعـسلا و 
قطنم یف  بجیف  اهیلا …  لوصولا  قیرط  یف  لکاشملا  تاـبقعلا و  فقت  اـهقیقحت و  نود  نمزلا  لوحی  دـق  كردـت ، ـال  دـق  هبولطملا 
مدعل هبذاکلا  راذعالا  میدقتل  الاجم  وا  لسکلل  الیبس  رومالا  ضعب  قیقحت  مدـع  نوکی  نا ال  ءالقعلا  نیرکفملا و  قطنم  یف  لب  مامالا 
ضعب نـال  اـهیلا …  لوصولا  لـجا  نم  بعتلا  اـهیف و  داـهتجالا  عم  یتـح  اـهلک  ققحتت  ـال  نا  رومـالا  هعیبـط  ناـف  هکرحلا ، یعـسلا و 

نم الثم  کلذل  برضا  .مهتردق و  نیرخالا و  هطلس  تحت  لب  کتردق  کناطلـس و  تحت  نوکت  دق ال  كدیب  ذخات  یتلا  تامدقملا 
مل همالا و  هذـه  دـیحوت  لجا  نم  مهتاردـق  مهتاقاط و  لک  اولذـب  انتما  نم  بئاصلا  يارلا  باحـصا  نیرکفملا و  ناف  شاعملا ، اـنعقاو 

اولواح هدبع ، دمحم  خیشلا  یناغفالا و  نیدلا  لامج  دیسلا  ءاطغلا و  فشاک  نیـسح  دمحم  خیـشلا  لواح  دقل  اهتاتـش ، عمج  اهلمش و 
مل دوهجلا  کلت  لک  عم  و  دیحوتلا ، هیار  تحت  مهوعمجی  نیملسملا و  فوفص  اودحوی  نا  همالا  هذه  ءانبا  نم  رخآ  فیفل  عم  مهلک 

هنتفلا و عرزل  هربکتسملا  هرمعتسملا و  يوقلا  لک  داهج  طاشن و  هلباقی  ناک  دودحملا  مهطاشن  مهکرحت و  نال  اوحجنی ، مل  اوحلفی و 
تازایتمالا باحصا  فئاوطلا و  بهاذملا و  نم  نوبـصعتملا  کلذ  یلع  مهنواع  و  ملـسملا ، هیخا  ملـسملا و  نیب  هوادعلا  حور  جیجات 

ءامظعلا کئلوا  هحیص  تناک  دقل  .هیبهذملا  لکاشملا  هیفئاطلا و  تازازحلا  نمض  الا  هملک  مهل  عفرت  توص و ال  مهل  رهظی  نیذلا ال 
لاجر اهاطختی  نا  نم  يوقا  دشا و  تابقعلا  تناکف  رخآ …  بناج  یف  اناتهب  اروز و  هتدایق  یلوت  نم  بعـشلا و  هریـسم  بناج و  یف 

یلا لوـصولا  مهدارم و  قـیقحت  یف  ءاـمظعلا  ءـالوه  لـشف  نکل  .هرثوـم و  ریغ  هریغـص  تاردـق  و  هلیلق ، هلیئـض و  دودـحب  نوددـحم 
ناف اهتملک ، عفر  همـالا و  هذـه  دـیحوت  لـیبس  یف  یعـسلا  عمجلا و  هلواـحم  نع  فکن  نا  اـنم  یلاـتلاب  مهنم و  یعدتـسی  ـال  مهبولطم 
یلع اوعمتجا  ول  هردق  هکرح و  هیلاعف و  رثکالا  هوقلا  مهنا  .مهفوفـص  تعمتجا  اودـحتا و  ول  اهربکا  هوق و  مظعا  نولکـشی  نیملـسملا 

نم کنا  روصتت  یتلا  هماعزلا  هسایرلا و  بلطت  دق  کناف  تافـصلا ، لاصخلا و  یف  نوکی  دقف  لامعالا  یف  رمالا  امک  .هدحاو و  هملک 
سعاقتلا و کل  زوجی  ـالف  حاـجنلا ، یلا  کـلذ  یف  قفوت  ـال  عمتجملا و  یف  قحلا  نیدـلا و  ناطلـس  طـسبت  هلادـعلا و  ققحت  اـهلالخ 

زجعت وا  کبولطم  ققحت  یتح  نیمئاد  یعس  هکرح و  یف  یقبت  نا  بجی  لب  کلشفل  ملـستست  وا  لسرتست  نا  کل  زوجی  لسکلا و ال 
یـشلا اذه  ققحتی  دق ال  ائیـش  بلطی  نم  لک  نا  هرکف  یه  و  هرکفلا …  هذه  حضوی  نا  دیری  مامالاف  .کلذ  نع  ایمئاد  ایئاهن و  ازجع 

کلذـک .بلطلا و  یعـسلا و  یف  رارمتـسالا  نع  دوعقلا  لـسکلا و  لومخلا و  هیعاود  نم  نوکی  نا  زوجی  ـال  هقیقحت  مدـع  نکل  و  ء ،
هنجـسی وا  توملا  هیوطی  دـق  دوعی ، نل  هنال  ادـبا  هارت  دـق ال  نویعلا  نع  بئاغ  برف  بووی ،) بئاغ  لـک  سیل  و  : ) هلوق داـفملا  سفنب 

وا دوهیلا  نیمرجملا  برـضل  هللا  لیبس  یف  هیئادـف  هیلمع  لمعی  نا  ررق  دـهاجم  برف  نیزاـنزلا …  ریماـطملا و  بهاـیغ  یف  نوملاـظلا 
اذه نکل  و  هدرفنملا …  هنازنزلا  کلت  ناردج  نجـسلا و  نابـضق  هبابحا  نیب  هنیب و  تلاحف  نجـسلا  عدوا  هیلع و  ضبق  مث  نییبیلـصلا 
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یف هللا و  لیبس  یف  هرجاهملا  نع  بارتغالا و  نع  هکرحلا و  نع  انل  اعنام  نوکی  نا  زوجی  هدوعلا ال  مدـع  بییغتلا و  اذـه  بارتغـالا و 
هتلحر و تناک  اذا  اهلجا  رومالا و  فرـشا  نم  نوکی  بووی  دق ال  بیبح  نادقف  دوعی و  دق ال  هجو  بایغ  نا  نیفعـضستملا …  لیبس 

یلع ریـست  هجولا و  کلذ  هریـسم  لمکت  نا  مهملا  لب  اهجو  دقفت  نا  مهملا  سیلف  لدـعلا …  قحلا و  لیبس  یف  هللا و  لیبس  یف  هتبیغ 
.دازلا هعاضا  داسفلا  نم  و   … ) كدومج کلسکل و  ارربم  وا  کفاعـضا  لماوع  نم  الماع  هتبوا  مدع  هبایغ و  نوکی  طخلا و ال  سفن 
هـسمخ لضفلا  ذه  یف  و  ریثک ) نم  یمنا  ریـسی  بر  رطاخم و  رجاتلا  .کل  ردق  ام  کیتای  فوس  هبقاع ، رما  لکل  .داعملا و  هدـسفم  و 

داسف و هقرسلاف  هرثک  هلق و  هدش ، افعـض و  فلتخی  داسفلا  .داعملا  هدسفم  دازلا و  هعاضا  داسفلا  نم  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  لوالا : روما :
نایدالاب هرجاتملا  ضارغالا و  کته  سفنالا و  لتق  نم  اءوس  لقا  هذه  نکل  و  داسف ، مارحلا  لاملا  لکا  و  داسف ، هبیغلا  و  داسف ، شغلا 

راثالا و نم  هعبتی  امل  هیمها  دشا  امرج و  مظعا  رخالا و  نم  ربکا  امهدحا  نکل  لالض و  فارحنا و  داسف و  امهنم  لک  معن  .ناطوالا  و 
!؟ هفلتی هداز و  عیـضی  له  دازلا  یلا  هجاحلا  سماب  وه  رفـسب و  ناک  نم  نا  هقهرملا …  بئاصملل  هملوملا و  تاـیفلخلا  نم  هکرتی  اـم 

هباسح نم  طقـسی  دـق  تایلامکلا و  نع  ءرملا  ینغتـسی  دـق  اهیلا …  هبـسنلاب  یـش ء  مها  وه  ام  عیـضی  نا  لوقعملا  قطنملا و  نم  لـه 
باـیثلا نع  لزاـنتی  و  مخفلا ، مخـضلا  لزنملا  لدـب  عـضاوتملا  لزنملاـب  یفتکی  ءاـنبلا و  لدـب  همیخلاـب  یفتکیف  همهملا  رومـالا  ضعب 

ددـعت ماعطلا و  فانـصا  نم  يرخالا  تایلامکلا  ضعب  نع  لزانتی  دـق  نمثلا …  لیلق  طیـسب  بوثب  اهنع  ضیعتـسی  هنیمثلا و  هرخاـفلا 
سیل دازلا  هایحلا !؟ ماوق  هیلع  فقوتی  يرورـض و  وه  ام  هعاضا  یلا  رمالا  هب  لصی  لـه  نکل  هنم و  يرورـضلا  لواـنتب  یفتکی  هناولا و 

وا هایحلا  یف  حفاکی  نا  عیطتسی  ال  هنودب ، هایحلا  عیطتسی  هب و ال  الا  ناسنالا  موقی  هنا ال  هرورضلا …  قوف  وه  امنا  بسح و  ایرورض و 
هایحلا نا  اـمک  و  اـهلکاشم …  هاـیحلا و  یف  رارمتـسالا  یلع  هدـعاسی  هندـب و  يوقی  هتوق و  نم  دـشی  اداز  هل  رفوی  نا  دـعب  ـالا  عفادـی 

یف هرخالا و  هعرزم  ایندـلا  هذـه  ناف  داعملا …  موی  هرخالا …  کلذـک  هنودـب  كرحتی  نا  ناسنالا  عیطتـسی  ـال  دازلا و  یلع  فقوتت 
نم اهتنووم  له  اهتنووم ؟ ام  و  اهداز ؟ وه  امف  عیمجلا …  عجری  اهیلا  تایاغلا و  یهتنم  یه  هرخـالا  و  هرخـالل …  دوزتلا  نوکی  هذـه 
یف تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  و   … ) حـلاصلا لمعلا  ناـمیالاب و  لـثمتی  اداز  هرخـالل  نا  رخآ …  عون  نم  اـهنا  ما  هاـیحلا  نوم 
یلع امئاد  ابیقر  هنم  ناسنالا  لعجی  يذـلا  هللااب  نامیالا  هلوسر ، هللااب و  نامیالاب  بلقلا  اذـه  حـفطی  نا  هرخالا  دازف  تانجلا ،) تاـضور 

داز تافرصتلا …  لامعالا و  عیمج  یف  تانکسلا و  تاکرحلا و  لک  یف  هللا  عم  هطبری  يذلا  هللااب  نامیالا  هلاعفا ، هلاوقا و  هایاون و  لک 
دازلا میرکلا …  رحلا  لبقتـسملا  وحن  هدیب  ذـخالا  و  هرزا ، دـش  ناسنالا و  هناعاب  لثمتت  ارما و  هل  یـصعت  الف  هللا  هعاطاب  لثمتی  هرخالا 

هالـصلاب و نوکی  مهکولـس …  میوقت  مهداشرا و  سانلا و  هیادـهب  نوکی  ریقفلا ، هناعا  راوجلا و  نسح  محرلا و  هلـصب  نوکی  داعملل 
رما لک  یف  نوکی  تایدلا ، صاصقلا و  دودـحلا و  یف  هللا  هدارا  ذـیفنتب  نوکی  تابجاولا ، قوقحلا و  ءادا  هاکزلا و  جـحلا و  مایـصلا و 

وه داسف  يا  و  رومالا …  هذـهب  مایقلا  مدـعب  نوکی  داعملا  داسفا  و  لعف …  اـهنع  درجتی  ـال  هکرح و  اـهنم  ولخت  ـال  یتلا  هللا  رماوا  نم 
حجراتت هتیاهن  اناسنا  نا  و  ران …  یلا  وا  هنج  یلا  اما  رقتـسملا  نیعتی  هساسا  یلع  نال  داسف  لک  هدـنع  نوهی  داسف  هنا  داعملا !؟ داـسفا 

هنم و قمحا  كانه  سیل  لب  قمحا  هفات و  ناسنال  رانلا  لخدـی  هلمع و  دـسفی  مث  هیلا  امهبحا  راـتخی  نا  عیطتـسی  و  راـنلا ، هنجلا و  نیب 
هنکل هحلاص و  لامعاب  ناسنالا  یتای  نا  لاقف : سلفملا  نع  لئـس  امدنع  هدافم  امب  یبنلا  نع  ءاج  امک  هرخالا  داز  هعاضا  و  سعتا … 
هنازیم یف  تعضوف  مهتائیس  نم  ذخا  یش ء  اهنم  قبی  مل  اذا  یتح  هتانسح  نم  ذخویف  كاذ  برـض  اذه و  متـش  دق  همایقلا و  موی  یتای 
فیک بناج  لک  نم  تائیـسلاب  هتعبتا  نسح و  لعفب  تیتا  اذا  اما  هرامث …  یطعی  هکلاـت  راـنب  هقحلت  مل  اذا  حـلاصلا  لـمعلا  ناـف  … 
مکح هل  رومالا  نم  رما  لک  .هبقاع  رما  لکل  مالـسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : تاقبوملا .؟ مئارجلا و  کـلت  لـباقم  نسحلا  لـعفلا  اذـه  موقی 

صاخشالا ضعب  لاطی  دق  ایلعف  هررض  ناک  نا  هدومحم و  هبقاع  هل  قدصلاف  هیعرـش ، رظن  ههج  ثادحالا و  نم  ثدح  لکل  یعرش و 
لدـعلا هماقا  و  هللا ، هب  مکحی  امل  هلمع  هیار و  نیب  قفاوتلا  هنیدـب و  نموملا  مازتلا  سکعت  هنامالا  درو  نیملاظلا ، يدـیا  یلع  نیقداصلا 
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اهنع تعنم  هلکا  لکات  دق  کیلاود  اذکه  .اهددوس و  هایحلا و  دغر  هرارمتسا و  مکحلا و  ماود  هبقاع  هل  هاواسملا  رـشن  عمتجملا و  یف 
هذه اهجتنت  یتلا  بقاوعلا  هذـه  ءازا  و  منهج …  ران  اهتبقاع  نوکی  هئیطخ  بکترت  دـق  و  تالکا ، کمرحت  هئیـس و  اراثآ  کل  كرتت 

یعرشلا اهمکح  نیب  اهنیب و  نزاوی  مث  اهکرحتی  هکرح  لک  یف  هب و  موقی  رما  لک  هبقاع  یف  رکفی  نا  لقاعلا  ناسنالل  يارتی ء  لاعفالا 
اهبنتجا يرخالا  تناک  نا  اهنومـضمب و  لمعی  اهب و  موقی  یلوالا  نمـض  لخدت  تناک  ناف  مارحلا  لالحلا و  یلع  اهقابطنا  يدم  يریل 

رثالا و نم  هحاسلا  یلع  هکرتت  ام  اهتایفلخ و  رومـالا و  بقاوع  روصتی  يذـلا  ناـسنالا  کـلذ  وه  سیکلا  لـقاعلا  نا  اـهنع … دـعتبا  و 
فالخ یلع  رومالا  تناک  نا  و  اهقیقحت ، لیبس  یف  یعس  دیعبلا  يدملا  یلع  ول  ناسنالا و  مالسالا و  حلاصل  اهراثآ  تناک  ناف  هبقاعلا 
هلاسم ایاضقلا و  نم  هیـضق  لک  ماما  هسفن  ضرفی  هیجو  لاوس  مهم و  رما  یقبی  هناکم …  نم  كرحتی  مل  انکاس و  كرحی  مل  کـلذ 

هلاسملا نا  وا  اـهبقاوعل  هصاـخلا  هتیور  لـالخ  نم  يری  اـمک  فرـصتی  رومـالا و  میقی  نا  درف  لـکل  قحی  لـه  وه  و  لـئاسملا …  نم 
نا بجیف  دـهتجم - ریغ  ایماع  ناک  نا  هدـلقم - بسح  یـشمی  نا  بجیف  هیـصخشلا  رومالا  اما  کلذ : نع  باوجلا  و  کلذ .؟ فالخ 

ادلقم هیتاذلا  تاقالعلا  هیـصخشلا و  رومالا  هفـص  ذختت  دق  یتلا  رومالا  نم  اهریغ  همایـص و  هتالـص و  هتـساجن و  هتراهط و  یف  نوکی 
یـصخشلا و هداهتجا  یلا  عجری  اذـهف  لوب  كاذ  سجن و  اذـه  وا  ارمخ  عئاملا  اذـه  نوکک  هیجراخلا  تاـعوضوملا  یف  و  دـهتجملل ،

یف همدـه و  هتماقا و  یف  ماظنلا  یلع  رثوت  لکک و  عمتجملا  یلا  هعجارلا  ایاضقلا  نم  رومـالا  تناـک  اذا  اـما  و  صاـخلا …  هصیخـشت 
رمالا یلوا  یلا  هیف  عجری  نا  بجی  اذهف  مالـسالا  هلود  نیب  مهنیب و  هقالعلا  هماقا  لودلا و  عم  فرـصتلا  یف  اهفاقیا و  برحلا و  نالعا 

نا مالسلا …  هیلع  رظتنملا  مامالا  هبیغ  یف  هطلسلا  مکحلا و  مهل  یهنلا و  رمالا و  مهل  قحی  نیذلا  لدعلا  ءاهقفلاب  اننامز  یف  نیلثمتملا 
سانلا نم  مهریغل  سیل  و  نیملسملا ، مالسالل و  هحلـصملا  نم  هنوری  ام  بسح  مهتاداهتجا  مهئارال و  عضخی  اهفاقیا  برحلا و  نالعا 

رارقلا و ذاختا  یف  لقتـسی  نا  درف  لـکل  سیل  هنا  اـمک  داـسفلاب …  رخآ  هحـصلاب و  رما  یلع  اومکحی  رمـالا و  اذـه  یف  اودـهتجی  نا 
لتخا جرملا و  جرهلا و  داسل  يری  امب  درف  لک  لقتـسا  ول  الا  رمالا و  یلوا  یلا  رمـالا  اذـه  یف  عجری  نا  بجی  لـب  ماـکحالا ، رادـصا 
لالخ نم  وا  يارلا  لها  نم  ناک  نا  هتیور  لالخ  نم  اما  بقاوعلا  يری  يذـلا  کلذ  وه  لقاعلا  ناسنالا  و  رومالا …  تدـسف  ماظنلا و 
هنانج ناوضر و  یلا  هلصوت  یتلا  همیلسلا  هحیحـصلا و  هبقاعلا  راتخی  اهدنع  و  مهیلع ، دامتعالا  هل  حصی  نمم  هریغ  ءارآ  یلع  دامتعالا 

هبوصنملا بابسالا  كرتت  نا  کل  سیل  نکل  کیتای و  فوس  کل  ردق  ام  .کل  ردق  ام  کیتای  فوس  مالـسلا : هیلع  هلوق  ثلاثلا : … 
لکل اببس و  یش ء  لکل  ناف  هللا  اهعضو  یتلا  نیزاوملا  قبط  یلع  یشمت  نا  کیلع  لب  ردقملا ، رمالا  کلذ  رظتنت  کتیب  یف  سلجت  و 

نع کلصیس  کقزر  ناف  مارحلا …  یلا  هاطختت  ارـش و  کل  موسرملا  زواجتت  نا  زوجی  و ال  احاتفم …  لفق  لکل  اثدمحم و  ثداح 
نع تابیطلا  لیـصحت  یلا  لخدا  لالحلا و  باوبا  قرطراف  مارحلا  باوبا  محتقت  نا  نم  الدبف  هتربدـت ، هنع و  تثحب  اذا  لالحلا  قیرط 

تحضا و لایتحالا و  رکملا و  نم  اریثک  رجاتلا  هظفل  تنطبتسا  دقل  .رطاخم  رجاتلا  مالسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : زئاج …  عورشم و  قیرط 
یلع لوصحلا  لجا  نم  هیوتلم  بیلاسا  اقرط و  راـجتلا  سراـم  دـق  راـکتحالا و  شغلا و  عشجلا و  عمطلا و  مهیلع  ذوحتـسا  موقل  اـفص 

ول هریفوت و  حبرلا و  صانتقا  الا  هل  مه  رجاتلا ال  يرتف  تایقالخالا ، بادالا و  لک  لثملا و  میقلا و  لک  رادـجلا  ضرع  نیبراض  حـبرلا 
زفقی يوطت و  اهلک  لب  رثا  يا  راجتلا  رظن  یف  يدابملل ء  دـعی  مل  مهتداعـس …  مهنما و  مهتمارک و  سانلا و  هحار  باـسح  یلع  ناـک 
دوعی یـش ء  لک  مهـسفنال  راجتلا  حابا  لب  مارحلا ، باستکالا  نع  عروتی  يذـلا  رجاتلا  دـجن  دـعن  مل  .لاملا  نم  هنفح  لیبس  یف  اـهنع 
تیمت یتلا  دـسافملا  اودروتـسا  و  هیـصعملا ، وهللا و  تالآ  رومخلا و  عیب  زاوجب  اومکح  شغلا و  اوللح  ابرلا و  اوحاـباف  عفنلاـب  مهیلع 

مارحلا و ال نم  لالحلا  اوفرعی  مل  مویلا  انراجت  نا  دیعسلا …  رهدزملا  لبقتـسملا  وحن  علطتلا  یلع  یـضقت  تاقوالا و  لتقت  سوفنلا و 
نم نا  اکاله ، اـهب  یفک  هرطاـخم ، هذـهب  یفک  قحلا و  هیور  نع  هیـشغا  مهبولق  یلع  نا  قحلا ، نم  لـطابلا  ـال  عونمملا و  نم  زئاـجلا 
مل هقفتی و  مل  يذلا  رجاتلا  نا  رطخلا …  یف  عوقولا  نع  نمای  فیک  اهزئاج  اهعونمم و  اهمارح و  اهلالح و  عابف  رومالا  هیلع  تهبتشا 
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یتم ابرلا و  ققحتی  یتم  فرعی  و  عنمی !؟ ام  هوارـش و  حصی  ام  و  مرحی !؟ ام  هعیب و  هل  زوجی  ام  فرعیف  مارحلا  لالحلا و  ملاعم  سردی 
رطخ نم  وجنی  فیک  هیـصعملا و  رطخ  یف  عقی  ـال  فیک  طـباوض  نود  يرتشی  طـباوض و  نود  عیبی  يذـلا  رجاـتلا  هلماـعملا !؟ دـسفت 
یلع فقو  هب و  یلتبی  نا  نکمی  ام  سرد  بابلا و  اذه  یف  هقفت  هراجتلا  یف  لغتشی  نا  درا  اذا  مایالا  هذه  لبق  ملسملا  ناک  مارحلا … 

نوکی موی  یف  الا  هلحم  نشدی  انمیت ال  اکربت و  اضیا  رجاتلا  ناک  .لاجملا و  اذه  یف  لخدی  کلذ  دعب  مث  ناشلا  اذه  یف  همهی  ام  لک 
، ریدغلا موی  وا  یلع ، نینموملاریما  هدالو  يرکذ  وا  هترجه  وا  هثعبم  وا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - هدالو  مویک  هیمالـسا  هبـسانم  هیف 

ءازع سلجم  هءارقب  كربتی  رجاتلا  ناک  .هتکرب و  هلولدم و  هتمیق و  هل  اثدح  ایمالـسا و  اعباط  لمحت  یتلا  هکرابملا  مایالا  ضعب  یف  وا 
هقیرط عئار و  بولسا  انراجتل  یضم  امیف  ناک  نینموملا ، نع  هحبر  ففخی  نیکاسملا و  نیعی  ءارقفلا و  یلع  قدصتی  ءادهـشلا و  دیس 

اهتابحتـسم اهبادآ و  اههقف و  هراـجتلا و  باـب  نوفرعی  فرـشالا  فجنلا  هنیدـم  یف  نینموملا  راـجتلا  ضعب  اندـهع  دـقل  هیلمج ، هفیطل 
یف نوملسملا  راجتلا  ملسم …  اهیف  نوکی  نا  ترکن  انقاوسا ال  تلخد  ول  مویلا ؟ انراجت  مهنم  نیا  و  اهرسی …  سفنلا و  حیری  لکشب 

همختا دـق  راجتلا و  ضعب  انیار  لب  یـشب ء ، يراصنلا  دوهیلا و  نع  مهزیمت  ال  رثا ، مالـسالا  نم  مهیف  سیل  لیلقلا - رداـنلا  ـالا  ناـنبل -
تفل نئابزلا و  بلج  دـصقب  توصلا  تاربکم  ءانغلا و  تاناوطـسا  حـتفی  هلحم و  یف  هعاب  تایراعلا  ءاسنلا  عضی  ءارثلا  هدـسفا  ینغلا و 

هترهس و یف  هلها و  عم  وه  هنوکـس و  هتکرح و  یف  همانم و  همایق و  یف  رکفی  وهف  حبرلا  مه  الا  مه  نم  هل  دعی  مل  هلحم ، یلا  مهراظنا 
یهتنم وه  اذـه  هتمرح و  هتیلح و  یلا  رظن  نود  هداـیدزا  حـبرلا و  ریفوتل  اهرـسیا  قرطلا و  حـجنا  یف  رمتـسم  لـشب  رکفی  هماـعط ، یلع 

لک و  راجتلا ، عمتجم  یف  درف  هنا  امب  نکل  و  حبرلا ، اعقوتم  يرتشی  دـق  رجاتلا  نا  یه  هیدام و  هرطاخم  كانه  و  هینیدـلا …  هرطاخملا 
داسکلا اهبیصی  هعلس و  يرتشی  دق  اذکه  و  سالفالا ، هراسخلا و  یف  يوهیف  هب ، اهارتشا  امع  هعلـسلا  همیق  لزنت  دقف  حبرلا  یغتبی  مهنم 

ماب انیار  دـق  تقو و  لک  یف  سـالفالل  ضرعم  رجاـتلا  نا  کـلذ …  ریغ  وا  قیرغ  وا  قیرح  نم  نمزلا  لـماوع  نم  اـهریغ  وا  فلتلا  وا 
اهلک و مهلاوما  یلع  تتا  هیـضاق  تابرـضب  راجتلا  نم  ریثک  بیـصا  فیک  نانبل  اننطوب  ترم  یتلا  فاـجعلا  تاونـسلا  هذـه  یف  اـننیعا 

کلذ اندـجو  دـقل  .اهجارخا  یف  اوفوس  اهئادا و  یف  اورـصق  مهیلع  هبجاو  یه  وا  اـهنودوی  اوناـک  نا  دـعب  هیعرـشلا  قوقحلا  اوقحتـسا 
لاملا نم  الیلق  نیدتـسی  یک  اهقرطی  باوبـالا  ضعب  یلع  فقو  ناـسحالا و  همحرلا و  قحتـسا  دـق  میظعلا  رجاـتلا  ریبکلا و  كـالملا 

ینغ و دعب  هقاف  نم  زع و  دـعب  لذ  نم  مهباصا  ام  یلع  انزح  امغ و  اوتام  نا  مهـضعبب  لاحلا  لصو  لب  هتلئاع …  هسفن و  یلع  هفرـصی 
مهئارـش و ال مهعیب و  یف  مهفرـصت  یف  هللا  هبقارم  مهنید و  حالـصال  انراجت  اهذخای  یک  تاظع  ربع و  اهلک  هذه  و  ءارث ، دعب  رقف  نم 

اذهف یعرشلا  يوتسملا  یلع  اما  .ریثک  نم  یمنا  ریسی  بر  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : .لاوز  ءاضقنا و  یل  اهناف  ایندلا  هایحلا  مهنرغت 
ربتعا امک  هنـسح ، هرـشع  ینامثب  ضرقلا  مهرد  ربتعا  هدحاوب و  هقدـصلا  مهرد  ربتعا  عراشلا  ناف  هیرتعی  کش  هیف و ال  بیر  یش ء ال 
هنیمی تکلم  ام  هدـنع و  امب  قدـصت  ول  ناسنالا  نا  امک  مرحم …  تاذـب  اهلک  هینز  نیعبـس  نم  مظعا  لجرلا  هبیـصی  ابرلا  نم  اـمهرد 

یف صلخی  مل  هللا و  یلا  کلذب  برقتی  مل  مث  نایقعلا  رهاوجلا و  نم  هنمث  الغ  ام  هضفلا و  بهذلا و  نم  هرطنقم  ریطانق  تناک  اهلک و 
بیط نع  هقافنا  ناک  هدی و  هیلع  تردق  ام  ضعب  لجرلا  قفنا  ول  امنیب  هضوعب …  حانج  هللا  دـنع  نزت  مل  تاقدـصلا  کلت  لک  هلمع ،

و هللا ، وه  هرجا  هیفوی  يذلا  امنا  ریظن و  ایندلا و ال  راد  یف  لدع  هل  سیل  ریسیلا  رمالاب  برقتلا  اذه  ناف  هللا  یلا  هبرق  صالخا و  سفن و 
لاثمالا مظعا  رهدـلا  هروس  یف  نآرقلا  اهـصقی  یتلا  تیبلا  لها  هصق  یف  انل  و  هنجلا ، نود  هباوث  هرجا و  لعجی  نا  نم  لجا  مرکا و  هللا 

لخاد نم  تجرخ  اهنکل  ریـسالا و  نیکـسملا و  میتیلل و  هدودعم  اصارقا  اومدـق  بیعلا  نم  نووربملا  راهطالا  ءالوه  نا  ثیح  اهلجا  و 
مهـسفنا و یلع  مهومدـقف  مهحراوج  عیمجب  مهعم  اولعافت  مهتـساعت و  مهنازحا و  مهمالآ و  یف  فانـصالا  هذـه  عم  اوشاع  مهبولق و 
هلک و ملاـعلا  اـهددری  تاـنیب  تاـیآ  مهیف  لزنا  لذـبلا  یف  هیلا  برقتلا  ءاـطعلا و  یف  مهـصالخا  هللا  ملع  اـمل  .مهتاوذ و  یلع  مهورثآ 
لب و ال هدـحاو  هیآ  هقح  یف  لزنت  مل  یطعا و  لذـب و  مدـق و  نمم  ریثکلا  كانه  نا  مهتریـس …  مهکولـس و  یف  نوصلخملا  اهلثمتی 
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ناف تیبلا ، لها  اهب  قدـصت  یتلا  ریعـشلا  زبخ  نم  هعونـصملا  صارقالا  هذـه  نم  ریثکب  رثکا  ربکا و  هواطع  نوکی  دـق  دـحاو و  فرح 
یلا برقتلا  هین  نع  راع  وه  ریثکلا و  مدقی  نمم  اباوث  ارجا و  یمنا  نوکی  همیدقت  هقیرط  یف  صالخالا  هللا و  یلا  هب  هجوتلا  عم  لیلقلا 
عمج لاقی : حمجت : .هاطعا  يا  ائیـش ، قح  نم  هیلا  لزا  اهاطعا و  اهادـسا و  يا  همعن  هیلا  لزا  لز : .دـعاسم  نیعم : هیلا …  هجوتلا  هللا و 

: جاجللا .بکرت  یتلا  هبادلا  هیطملا : .هاوه  بکر  اذا  لجرلا  حمج  لاقی : یصعتسا و  ینثنی ، هب ال  بهذ  هبکار و  یلع  بلغت  يا  سرفلا 
.ناد وهف  برق  هیلا  هنم و  اند  بارتقالا  وندلا : .هعیطقلا  دض  هلـصلا : .هنع  روجزملا  لعفلا  یلا  دانعلا  یف  يدامتلا  هموصخلا و  یف  دانعلا 

: نل .همظک  يا  ظیغلا  عرجت  عرجت : .اهیف  شغ  هصلاـخلا ال  هحیـصنلا  يا  هحیـصنلا  كاـخا  ضحما  ضحما : .اـطخلا  بنذـلا و  مرجلا :
: نعیـضت .يار  هیف  هل  رطخ  رما : یف  هل  ادـب  ادـب : .نارجهلا  هعیطقلا : .هفط  هل و ال  نال  يا  هنیال  لاقی : بلـص  دـض  و  نشخ : دـض  نـال ،
و ال هدوعق ، کل  لز  ام  رهدـلا  لهاس  .نینظ  قیدـص  یف  نیهم و ال  نیع  یف  ریخ  ال   ) .نارجهلا هعیطقلا : .دـقفا  کـلها ، لـمها ، عیض :
: مالسلا هیلع  هلوق  لوالا : روما : هسمخ  فیرشلا  لصفلا  اذه  یف  جاجللا ) هیطم  کب  حمجت  نا  كایا  .هنم و  رثکا  ءاجر  یـشب ء  رطاخت 
اسفن و اهبیطا  خوت  اـههوجو ، رومـالا و  یلاـعم  یف  هقباـسلا  مدـقلا  باحـصاب  کـیلعف  نیعتـست  نا  تدرا  اذا  .نیهم  نیعم  یف  ریخ  ـال 
قرعت و نم  وحن  كرـصبب  مراف  کتزع  کتمارکب و  ظافتحالا  عم  لـب  هنم  نود  نیعتـست  نا  تدرا  اذا  .هلزنم  اـهالعا  ادـی و  اهاخـسا 

هعمـسلا هئیـسملا و  همهتلا  کتجاحب  کب و  قحلی  وا  کلمع  کیلع  شوشی  نل  ابئاخ و  كدری  نل  هناف  یماستلا  هیبقانملا و  یف  رذجت 
بجاحلا و مداخلاب و  طسوتت  هدـنع و ال  اهئاضقل  هب  نعتـسا  ریبکلا و  لجرلا  بقرتف  ریبک  صخـش  دـنع  کتجاح  تناـک  اذا  .هحیبقلا 

هناعا یف  هذـل  يرت  لب  اهعئابط  نم  رومالا  هذـه  ناـک  دوعت و  ساـنلا  تاـجاح  ءاـضق  ریخلا و  اهتـسراممل  هریبکلا  سوفنلا  نا  .باوبلا 
نوشحوتسی لب  اهب  نوسنای  هداع  هریبکلا  سوفنلا  يوذ  یلا  هبسنلاب  سانلا  تاجاح  دوعت  مهروما ، لیهـست  مهبورک و  فشک  سانلا و 

یتح مهارق  لجا  نم  فویـضلا  بلطی  مرکلا و  یف  هذـللا  دـجی  ناک  یئاطلا  متاح  نا  امکف  اهئاضق …  مدـع  دـنع  نوذاـتی  اهدـقفل و 
باحصا لاح  اذکه  فویضلا  نم  هیلاخ  هدئام  یلع  سلجی  نا  عیطتسی  لب ال  ادرفنم  لکا  اذا  شحوتسی  هل  هداع  هلصخلا  هذه  تحضا 

اذـه یف  نورـصقی  مهبیع و ال  رتس  مهزوع و  دـس  سانلا و  تاجاح  ءاضق  یف  نوسناـی  هحیحـصلا  همارکلا  باحـصا  هریبکلا و  ممهلا 
هتافرصت ءوسل  هتعاضو و  هتسخل و  سانلا  هیردزت  يذلا  نیهملا  اما  نوجملا …  لها  عراشلا و  ءانبا  سانلا ، نم  هلفـسلا  اما  لاجملا … 

وا فرحنمب  عفشتست  فیک  و  هناعم …  هلذم و  هب  هناعتـسالا  ناف  ایاطخلا  یـصاعملاب و  لمعی  تافارحنالا و  سرامی  يذلا  هئایح  هلق  و 
فرحنملا اذـهب  اهئاضقل  تنعتـسا  یتلا  کتجاح  یلا  کیلا و  سانلا  رظنت  فیک  و  هلماعم ! زاـجنا  وا  هجاـح  ءاـضق  یف  ملاـظب  نعیتست 

يار وه  اذـه  .ایزخ و  هب  یفک  اءوس و  اذـهب  یفک  هعـضو و  هلافـس  ءاردزا و  راقتحاب و  کیلا  نورظنیـس  کش  نودـب  مهناـف  نیهملا ،
هذه یلع  لب  مویلا  اذـه  یلع  مالـس  و  مویلا ، اما  نومزتلم ، نوملـسم  مکحی و  مالـسا  نیبلا  یف  ناک  موی  همیلاعت  یه  هذـه  مالـسالا و 

انعمتجم یف  تعرزف  هیبیلـصلا  هینویهـصلا و  میلاعت  انتءاج  تربدا و  ایندلا و  ترکنت  هوجولا و  تریغت  نیزاوملا و  تبلقنا  دـقف  مایالا ،
یلعا یلا  درفلا  اذه  لاصیا  یف  طئاس  تاسموملا و  تراص  لثملا …  میقلا و  هذه  لک  فلاخت  اراکفا  میهافم و  یمالسالاب  یمـسملا 

ناطلسلا لب  ناطلـسلا ، باتعا  یلع  همجن  عفتری  ولعیل و  ناسنالا  لهوت  یتلا  لبـسلا  یه  تافارحنالا  تحـضا  و  هلودلا …  یف  لزانملا 
تارماوملا و تارهاعلا و  هب  یتات  تراص  اذـه  یتح  هیروهمجلا ، سیئر  وا  مکاحلا  نالا  هنومـسی  امیدـق و  هنومـسی  اوناک  اـمک  هسفن 

یلع امیعز  هیملاعلا  هینویهصلا  هب  تئاج  الثمم  ناک  اکریما  سیئر  ناغیر )  ) اذهف هراصتنا  همدقت و  نازیم  وه  لطابلا  یف  هقرعت  یحـضا 
مک اـهحلاصم و  نومدـخی  اهنومدـخی و  مهنـال  هیدوهیلا  تاـمظنملا  مهب  تءاـج  هلبق ، ناـک  نم  اذـکه  ملاـعلا و  یف  هلود  ربکا  سار 

کقافن و رادقمبف  قافنلا ، رهعلا و  نمز  نمزلا ، اذه  نا  .هئیندلا  مهتایفلخ  ههوبـشملا و  مهراودا  تفکـشنا  ءامعزلا و  حئاضف  تبرـست 
نا یلا  يراقلا ء  لیحا  انا  و  اهبـصانم ، یف  یقرتت  هلودـلا و  یف  مدـقنت  نا  عیطتـست  کـتمارک  کتیـصخش و  نع  کـلزانت  کـقلمت و 
نال .نینظ  قیدص  یف  و ال  مالـسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : .لوقا  ام  قدص  يریل  قیقدتلا  قیقحتلا و  نیعب  لیلقلا - الا  لووسم - لک  سردـی 
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یـشملا دحا  عیطتـسی  ناسنالا ال  اذه  لثم  اهئوسا ، یلع  هقیدص  نم  هرداب  لک  لمحی  کشلاب و  هءولمم  هیـسفن  لمحی  يذلا  قیدصلا 
امم ینعم  فلا  هملک  لک  ءارو  هلکشم و  هکرح  لک  ءارو  نال  مالالا ، رورـشلا و  نم  اهیقنی  ءاوجالا و  یفـصی  نا  عیطتـسی  امک ال  هعم 

یقنت تاعاس و ال  رکتعی  یتح  هعاس  مهدو  وفـصی  نیذلا ال  ءاقدـصالا  نم  عونلا  اذـه  انـضعب  يار  دـق  و  دولا ، دـسفی  ماثولاب و  رـضی 
هللا ءاش  نا  هیـصولا  نم  لیلق  دعب  لصفم  لکـشب  قیدصلا  نع  ثیدـحلا  یتایـس  تاقوا و  یف  رابغلا  اهیف  راثت  تیح  تقو  یف  مهواوجا 

اذـکه هایحلا و  نوکت  اذـکه  کیلع ، موی  کل و  موی  ناموی : رهدـلا  .هدوعق  کل  لز  ام  رهدـلا  لهاس  مالـسلا : هیلع  هلوق  ثلاـثلا : … 
یلع لاق  اذـکه  هسفن ، نساحم  یتح  هتبلـس  هیلع  تناک  نم  و  هریغ ، نساحم  هتراعا  هل  تناک  نمف  اهملاعم  تنیبت  اهتروص و  تمـسر 
ددش مهناجیت و  طقـساف  مهئایلع  نم  رهدـلا  مهلزنا  دـق  سانا  كانهف  نایعلل …  دـهاشملا  لاحلا و  عقاو  اذـکه  هتاملک و  يدـحا  یف 

تاقبط لفسا  نم  ضیضحلا ، نم  رهدلا  مهعفر  سانا  كانه  و  ءاطعتـسالا ، ءادجتـسالل و  مهیدیا  اودمی  نا  یلا  مهجوحا  یتح  مهیلع 
ناک یتلا  همیدـقلا  هوجولا  کلت  فرعی  و  هیبرعلا ، تارامالا  فرعی  نم  كانه  ناک  دـقف  زع …  هینادـی  زع ال  یلا  هاـیحلا  عمتجملا و 

مـسومل هرخدـی  هعمجیل و  دارجلا  دراطی  ناـک  نم  كاـنه  و  هتریظح …  یلا  هودریل  ریجهلا  رح  یف  ریعبلا  فلخ  نوضکری  اهباحـصا 
مهتقیقح و مهفرعیل  مهیلع  همعن  لزنا  مهناـیغط و  یف  مهل  هللا  دـم  مث  لاورـسلا …  ـال  صیمقلا و  فرعی  مل  نـم  كاـنه  و  ءاتـشلا … 
مکعم و ال رهدـلا  مالـس  هلاـح  اولغتـسا  اـنل  لوـقی  نا  دـیری  اـنه  ماـمالا  و  مهریغ …  یف  کـیلاود  اذـکه  و  مهملظ …  یلع  مهررقی 
مایالا و تلهـس  اذاف  ران  هوذج  ءاملا  یف  بلطتم  اهعابط  دـض  مایالا  فلکم  و  رعاشلا : لاق  دـق  نوردـقت و  ام  قوف  هوفلکت  وا  هوبراحت 
، عیطتسی نل  هناف  کلذ  نم  رثکا  فلکتی  هتاقاط و ال  رادقمب  اهنم  هدافتسالا  اهلالغتـسال و  هصرفلا  ناسنالا  نیحتی  نا  بجیف  رهدلا  لذ 
یشب ء رطاخت  و ال  مالسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : همایا …  یف  ناسنالا  هکردی  هتقو و  یف  یتای  یش ء  لک  لب  امغ  امه و  هسفن  لمحی  و ال 

نومدقی مهنکل ال  و  اهیف ، يوقلا  نظلا  وا  اهنامض  داقتعا  وا  هجیتنلا  نامض  یلع  هیتایحلا  مهتقیرط  یف  نوریسی  ءالقعلا  .هنم  رثکا  ءاجر 
هیام یلع  لوصحلل  رطاخی  نمک  ریبک  لامتحالا  اذه  لباقم  لذـبی  ام  ناک  اذا  اصوصخ  حـبرلا  ءاجر  وا  هعفنملا  لامتحا  هیف  لمع  یلع 

بیـصنایلا و ءاهفـسلا  لمعتـسا  دق  و  یئالقع …  ریغ  لمع  اذه  اهب و  بهذت  اهیلع و  یتات  دق  نیعـستلاب  هرطاخملا  ناف  نیعـستلا  عفدب 
غلبملا لباقم  تاریل  رـشعب  رطاخی  نمف  ارده ، بهذت  اهلک  یقابلا  اهنم و  قاروا  هدع  حبرت  قاروالا  فالآ  نیب  نمف  سانلا  نیب  هوجور 

مهرامعا نم  ریبک  رطش  یضم  دق  اصاخـشا  انیار  وا  انعمـس  مک  و  یعیبط ، ریغ  لمع  یلع  مدقی  هناف  حبرلا ، لامتحال  اهلذبی  مولعملا و 
.جاجللا هیطم  کب  حـمجت  نا  كایا  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : ادـحاو …  اسلف  ول  اوحبری و  نا  نود  قاروـالا  هذـه  نم  نورتشی 

یعـست نا  کیلع  بجی  هیلا ، لوصولا  هبلط و  یف  ناتف  قح  اذ  تنک  اذاف  همیلـسلا  هیورلا  شوشی  قحلا و  دـسفی  هموصخلا  یف  جاـجللا 
دنع ناک  اذا  و  هرـسیم …  یلا  هرظنا  کلذ و  هنم  لبقاف  هرـسعت  لاـملا و  رفوت  مدـعب  کـبحاص  رذـتعا  اذاـف  هبلط …  یف  نیلو  ءودـهب 
نم مک  و  کل ، سیل  کیلع  نوکی  دـق  کلذ  ناف  دـیعولا  دـیدهتلا و  ررکت  حـلت و  جـلت و ال  ـالف  هموصخ  یف  قح  ههبـش  کـبحاص 

 … اهیلع لوصحلا  یف  جلی  اهبلط و ال  یف  ناتیلف  هیضق  وا  رما  یف  ناک  نمف  ..هیلع  قحلا  نا  نیبت  هبناجب و  قحلا  بلط  ناسنا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َْکیَدَـی ِیف  اَم  ُْظفِح  ،َو  ِءاَکِْولا ِّدَِـشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِح  ،َو  َکِقِْطنَم ْنِم  َتاَف  اَم  َکِکاَرْدِإ  ْنِم  ُرَْـسیَأ  َِکتْمَـص  ْنِم  َطَرَف  اَم  َکـِیفاَلَت  َو 
،َو ِروُـجُْفلا َعَـم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّفِْعلا  َعَـم  ُهَفْرِْحلا  ،َو  ِساَّنلا َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْـیلا  ُهَراَرَمَو.َكِْریَغ  ْيَدَـی  ِیف  اَـم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ 

ِْنبَت ِّرَّشلا  َلـْهَأ  ِْنیاـَب  ،َو  ْمُْهنِم ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلـْهَأ  ْنِراَق.َرَْـصبَأ  َرَّکَفَت  ْنَم  ،َو  َرَجْهَأ َرَثْکَأ  ْنَم  ُهُّرُـضَی ! اَـمِیف  ٍعاَـس  َّبُر  ،َو  ِهِّرِِـسل ُظَـفْحَأ  ُءْرَْملا 
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،َو ًءاَوَد ُءاَّدلا  ،َو  ًءاَد ُءاَوَّدـلا  َناَک  اَمَّبُر.ًاْقفِر  ُقْرُْخلا  َناَک  ًاقْرُخ  ُْقفِّرلا  َناَک  اَذِإ  ِْملُّظلا ! ُشَْحفَأ  ِفیِعَّضلا  ُْملُظ  َو  ُماَرَْحلا ! ُماَعَّطلا  َْسِئب  ، ْمُْهنَع
اَم ُْریَخ  ،َو  ِبِراَجَّتلا ُْظفِح  ُلْقَْعلا  یَکْوَّنلا َو  ُِعئاََضب  اَـهَّنِإَف  یَنُْملا  یَلَع  َلاَـکِّتِالا  َكاَّیِإ َو  َو.ُحَْصنَتْـسُْملا  َّشَغ  ،َو  ِحِـصاَّنلا ُْریَغ  َحَـصَن  اَـمَّبُر 

،َو ِداَّزلا ُهَعاَضِإ  ِداَسَْفلا  َنِم  َو.ُبُوئَی  ٍِبئاَغ  ُّلُـک  اـَل  ،َو  ُبیُِـصی ٍِبلاَـط  ُّلُـک  َْسَیل.ًهَّصُغ  َنوُکَت  ْنَأ  َلـْبَق  َهَصْرُْفلا  ِرِداـَب.َکَظَعَو  اَـم  َْتبَّرَج 
.ََکل َرُِّدق  اَم  َکِیتْأَی  َفْوَس  ، ٌهَِبقاَع ٍْرمَأ  ِّلُِکل  َو.ِداَعَْملا  ُهَدَسْفَم 

ْرِطاَُخت َال  ،َو  ُهُدوُعَق ََکل  َّلَذ  اَم  َرْهَّدـلا  ِلِهاَس.ٍنِینَظ  ٍقیِدَـص  ِیف  َال  ،َو  ٍنیِهَم ٍنیِعُم  ِیف  َْریَخ  َال  ٍرِیثَک ! ْنِم  یَْمنَأ  ٍریِـسَی  َّبُر  ،َو  ٌرِطاَُخم ُرِجاَّتلا 
.ِجاَجَّللا ُهَّیِطَم  َِکب  َحَمْجَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ،َو  ُْهنِم َرَثْکَأ  َءاَجَر  ٍءْیَِشب 

همجرت

یم تسد  زا  نتفگ  نخـس  رثا  رب  هک  تسا  نآ  ناربـج  زا  رت  ناـسآ  يا  هداد  تسد  زا  دوـخ  توکـس  رثا  رب  هـچنآ  ناربـج  !( مدـنزرف )
بوبحم نم  دزن  ، يراد تسد  رد  هچنآ  ظفح  تسا و  ریذپ  ناکما  نآ  هناهد  نتـسب  مکحم  اب  تسا  فرظ  رد  هچنآ  يراد  هگن  ،و  دور

زا  ) سأی یخلت.تسا  يرگید  تسد  رد  هک  تسا  يزیچ  تساوخرد  زا  رت 

يراک تسرد  یکاپ و  اـب  هارمه  مک )  ) دـمآرد اـهنآ و  يوس  هب  اـضاقت  تسد  ندرک  زارد  زا  تسا  رتهب  تسا ) مدرم  تسد  رد  هچنآ 
دنرایـسب دـنک و  یم  يراد  هگن  رگید ) سک  ره  زا  رتهب   ) ار شیوخ  رارـسا  ناسنا  تسا و  هانگ  روجف و  اب  مأوت  ناوارف  تورث  زا  رتهب 

دننک یم  شالت  دوخ  نایز  رب  هک  یناسک 

هار دنیب و  یم  ار  قیاقح  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  سک  ره.دـیوگ  یم  ناوارف  انعم  یب  اوران و  نانخـس  دـنک  یفرحرپ  هک  یـسک 
ادج اهنآ  زا  ات  وش  رود  رـش  لها  ناراکدب و  زا  يوش و  اهنآ  زا  ات  وش  کیدزن  ریخ  لها  ناراکوکین و  هب.دنک  یم  باختنا  ار  حـیحص 
دوش یم  تنوشخ  ببس  ارادم  قفر و  هک  اجنآ  رد.تساه  متس  نیرت  تشز  ناوتان  رب  متس  تسا و  مارح  ياذغ  اهاذغ  نیرتدب.يدرگ 

هاگ ، تسا ناسنا  يوراد  هک  ییاه  يرامیب  اـسب  هچ  ددرگ و  يراـمیب  ببـس  اـهوراد  اـسب  هچ  ؛ دـش دـهاوخ  بوسحم  ارادـم  تنوشخ 
.دنک یم  تنایخ  هدش  هتساوخ  تحیصن  وا  زا  تسا و ) زردنا  لها   ) هک سک  نآ  دنهد و  یم  يزردنا  دنتسین  زردنا  لها  هک  یناسک 

وت ياه  هبرجت  نیرتهب  تساه و  هبرجت  يرادـهگن  ظفح و  ، لقع.تسا اه  قمحا  هیامرـس  هک  شاب  رذـح  رب  اهوزرآ  رب  ندرک  هیکت  زا 
يزیچ بلاط  سکره  هن.رامـشب  تمینغ  ددرگ  هودنا  هیام  دورب و  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  تصرف  دهد ، زردـنا  وت  هب  هک  تسا  نآ 
ببـس تسا و  داسف  یعون  هشوت  داز و  ندرک  هابت.ددرگ  یم  زاب  دش  ناهنپ  رظن  زا  هک  سک  ره  هن  دـسر و  یم  شا  هتـساوخ  هب  دـشاب 

دهاوـخ وـت  هب  يدوز  هب  هدـش  ردـقم  تیارب  هچنآ  .دوـب ) نآ  ماجنارـس  بقارم  دـیاب   ) دراد یماجنارـس  يراـک  ره.داـعم  ندـش  دـساف 
تکربرپ دایز  هیامرـس  زا  مک  هیامرـس  اسب  هچ  اریز ) شابم  ینوزف  لابند  هراومه  ) .دزادنا یم  هرطاخم  هب  ار  دوخ  یناگرزاب  ره.دیـسر 

هب تسوت  راـیتخا  رد  راـگزور  اـت  ، يا هدـیاف  مهتم  ِتسود  رد  هن  تسا و  يریخ  تسپ  ِراـک  کـمک  رد  هن.تسا  رتـشیب  شدـشر  رت و 
بکرم رب  ندـش  راوس  زا.زادـنیم  رطخ  هب  يروآ  تسد  هب  رتشیب  هکنآ  يارب  يراد  هک  ار  یتمعن  هاگ  چـیه  ریگ و  هرهب  نآ  زا  یناـسآ 

.دنک یم  هراچیب  ار  وت  هک  شاب  رذح  رب  تجاجل  شکرس 

اهبنارگ زردنا  تفه  تسیب و  ریسفت : حرش و 
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هب مادک  ره  هک  دهد  یم  شدنزرف  هب  نوگانوگ  ياهزردنا  زا  يا  هعومجم  شینارون  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا یناسنا  ره  هنادنم  تداعس  یگدنز  يارب  یطوسبم  همانرب  شا  هعومجم  دراد و  رب  رد  ار  یمهم  هتکن  ییاهنت 

تسد زا  نتفگ  نخس  رثا  رب  هک  تسا  نآ  ناربج  زا  رت  ناسآ  يا  هداد  تسد  زا  دوخ  توکس  رثا  رب  هچنآ  ناربج  :» دیامرف یم  تسخن 
َطَرَف اَم   { .دـشاب یم  نتفای  يانعم  هب  « ءافلا تسا و« ندرک  ناربج  يانعم  هب  « یفن » نزو رب  « یفل » هشیر زا  « یفالت ( .» 1  } َکِیفاَلَت َو  ( ؛» هتفر

ْنِم ُرَْـسیَأ  َِکتْمَـص  ْنـِم   { .تـسا ندرک  يور  هداـیز  « طارفا ندرک و« یهاـتوک  ياـنعم  هـب  « طرــش » نزو رب  « طرف » هـشیر زا  « طرف ( .» 2}
(. َکِقِْطنَم ْنِم  َتاَف  اَم  َکِکاَرْدِإ 

ار نآ  دناوت  یم  اروف  هدوب  هابتشا  توکس  نیا  دمهفب  دعب  دنک و  رظن  فرـص  يراددوخ و  يزیچ  نتفگ  زا  رگا  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا 
نآ ندنادرگزاب  تسا  هدوبن  ینتفگ  ای  هدوب و  هابتشا  نخس  نیا  دمهفب  دعب  دیوگب و  ینخـس  رگا  هک  یلاح  رد  دنک  كرادت  یفالت و 

.تسا نکمم  ریغ  اتداع  نآ  ندرک  عمج  دوش و  یم  هتخیر  نیمز  يور  هب  هک  تسا  یبآ  دننامه  ؛ تسین ریذپ  ناکما 

رد هچنآ  يراد  هگن  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  ناـشن  یلاـثم  رکذ  اـب  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  حیحـص  هار  ، نخـس نیا  همادا  رد 
(. ِءاَکِْولا ِّدَِشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِح  َو  ( ؛» تسا ریذپ  ناکما  نآ  هناهد  نتسب  مکحم  اب  تسا  فرظ 

ناهد نابز و  هب  هراشا  « دـندنب یم  نآ  اب  ار  کشم  هناهد  هک  تسا  ینامـسیر  ؛ ءاـکو تسا و« ناـسنا  حور  بلق و  ناـمه  « فرظ ؛ ءاـعو »
.دوش یمن  رداص  وا  زا  تسا  ینامیشپ  بجوم  هک  یتاملک  ای  نوزومان  نانخس  دریگب  دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  ناسنا 

نم دزن  ، يراد تسد  رد  هچنآ  ظفح  و  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمود  رد  ترضح 

ْيَدَـی ِیف  اَـم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َْکیَدَـی  ِیف  اَـم  ُظـْفِح  َو  ( ؛» تسا يرگید  تـسد  رد  هـک  تـسا  يزیچ  تساوـخرد  زا  رت  بوـبحم 
(. َكِْریَغ

تزع دنوش و  یم  نارگید  هب  دنمزاین  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لاوما  ریذبت  فارسا و  رثا  رب  هک  یناسک  دنرایـسب  هکنیا  هب  هراشا 
دش دهاوخن  نارگید  هب  دنمزاین  دهدن  تسد  زا  یگدنز  رد  ار  داصتقا  لادتعا و  ، ناسنا هاگ  ره.دنهن  یم  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  تیثیح  و 

ریذبت فارسا و  كرت  لادتعا و  يور و  هنایم  هب  توعد  يانعم  هب  هکلب  تسین  لخب  هب  توعد  يانعم  هب  زگره  روبزم  هیـصوت  نیاربانب 
.تسا

تـسد رد  هچنآ  زا   ) سأی یخلت  :» دـیامرف یم  تسا  لبق  هیـصوت  اب  طابترا  رد  هک  دوخ  هیـصوت  نیموس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
(. ِساَّنلا َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْیلا  ُهَراَرَم  َو  ( ؛» اهنآ يوس  هب  اضاقت  تسد  ندرک  زارد  زا  تسا  رتهب  تسا ) مدرم 

رب ار  نرگید  زا  بلط  هار  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  لیمحت  دوخ  رب  ناسنا  هک  تسا  يدـیماان  ناـمه  تراـبع  نیا  رد  « سأـی » زا روظنم 
ار یخلت  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  ، لیلد نیمه  هب  تسا و  ناسنا  فرـش  تزع و  ببـس  یلو  ؛ تسا خلت  هچ  رگ  راک  نیا.ددنب  یم  شیوخ 

.درمش یم  رتهب  بلط  ینیریش  زا 

رد هلمج  زا  تسا  هدـمآ  ناموصعم  زا  يدّدـعتم  تایاور  رد  تلیـضف  شزرا و  کی  ناونع  هب  ساـنلا » يدـیا  یف  اـمع  سأـی   » هب ریبعت 
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تاذ رب  دامتعا  هیامرـس  نیرتهب  ؛  ِساَّنلا يِْدیَأ  ِیف  اَّمَع  ُسْأَْیلا  ِهّللِاب َو  ُهَقِّثلا  ِلاَْملا  ُْریَخ  َو  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح 
. { ،ج 6،ص 378،ح 273 بیذهت ( . 1 «. } تسا مدرم  تسد  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  ندوب  سویأم  ادخ و  كاپ 

زج يزیچ  یعامتجا  یگدـنز  اریز  ، دـهد تسد  زا  یگدـنز  رد  ار  مدرم  اب  يراکمه  نواعت و  ، ناسنا هک  تسین  انعم  نادـب  نخـس  نیا 
شاعم يارب  ، شالت اب  دوشن و  مدرم  رابرـس  دزودـن و  مدرم  لاوما  رب  عمط  مشچ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، تسین يراکمه  نواـعت و 

.دشوکب

: رعاش هتفگ  هب 

لذارألا لاؤس  نم  یلحأ  ّذلأ و  هنإف  اّرم  سأیلا  معط  ناک  نإ  و 

.تسا تسپ  لذر و  دارفا  زا  اضاقت  تساوخرد و  زا  رت  شخب  تذل  رت و  نیریش  یلو  تسا  خلت  ، سأی معط  هچ  رگا 

هانگ روجف و  اب  مأوت  ناوارف  تورث  زا  رتهب  يراک  تسرد  یکاپ و  اب  هارمه  مک )  ) دـمآرد :» دـیازفا یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد  هاـگ  نآ 
(. ِروُجُْفلا َعَم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّفِْعلا  َعَم  ُهَفْرِْحلا  َو  ( ؛» تسا

يراد نتشیوخ  هنوگ  ره  هکلب  ، تسین یـسنج  يرادهگن  دوخ  يانعم  هب  اهنت  ، قالخا ياملع  دزن  لامعتـسا  دراوم  تغل و  رظن  زا  تفع 
وـس نیا  زا  ار  یتورث  ات  دنهد  یم  رد  نت  یتشز  هانگ و  ره  هب  یـضعب  اریز  ، تسانعم نیا  هب  الاب  هلمج  رد  دوش و  یم  لماش  ار  هانگ  زا 

يرتـمک تورث  هب  هاـنگ  هنوـگ  ره  زا  یلاـخ  لـالح و  قـیرط  زا  تـسا  نـکمم  لد  كاـپ  ناـنمؤم  اـما  دـننک  يروآ  عـمج  وـس  نآ  و 
.هد حیجرت  نآ  رب  ار  نیا  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ؛ دنسرب

ُظَفْحَأ ُءْرَْملا  َو  ( ؛» دـنک یم  يرادـهگن  رگید ) سک  ره  زا  رتهب   ) ار شیوخ  رارـسا  ناـسنا  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمجنپ  رد  ترـضح 
(. ِهِّرِِسل

يزیر و وربآ  ببـس  هاگ  نایز و  ررـض و  بجوم  هاگ  اهنآ  ياـشفا  هک  ارچ  ، تسا رتزوسلد  همه  زا  دوخ  رارـسا  هب  تبـسن  ، ناـسنا اریز 
شرارـسا دهاوخ  یم  رگا  نیاربانب.دننیبن  یبیـسآ  چیه  تسا  نکمم  وا  رـس  ياشفا  زا  نارگید  هک  یلاح  رد  دوش  یم  وا  تیثیح  کته 

هدـمآ مالـسلا  هیلع  ماـما  راـصق  تاـملک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دراد ، هگن  مکحم  ار  نآ  دوخ  هنیـس  قودنـص  رد  دـیاب  دوـش  ظوـفحم 
«. تسوا رارسا  قودنص  دنمدرخ  ناسنا  هنیس  هرس ؛ قودنص  لقاعلا  ردص  » تسا

رگ ششوک  « یعاس «» عاس ( .» 1  } ٍعاَس َّبُر  َو  ( ؛» دننک یم  شالت  دوخ  نایز  رب  هک  یناسک  دنرایـسب  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمـشش  رد 
(. ُهُّرُضَی اَمِیف  «. { تسا یعس  » هشیر زا  ، تسا

هشیر دوخ  تسد  اب  ناسنا  دنکن  ددرگ  مأوت  ریبدت  اب  دیاب  شالت  ، رگید نایب  هب.دشاب  باسح  يور  دیاب  شالت  یعـس و  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا تبیصم  عون  نیرتدب  نیا  هک  دنک  عطق  ار  دوخ 

(1 (. } َرَجْهَأ َرَثْکَأ  ْنَم  ( ؛» دـیوگ یم  ناوارف  انعم  یب  اوراـن و  نانخـس  دـنک  یم  یفرح  رپ  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمتفه  رد 
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اریز ، هدـمآ مه  ضیرم  نتفگ  نایذـه  يانعم  هب  سپـس.تسا  ییادـج  يرود و  يانعم  هب  لصا  رد  « رجف » نزو رب  « رجه » هشیر زا  « رجها .»
 { .تسا هدننک  رود  دنیآ و  شوخان  تلاح  نآ  رد  شنانخس 

الپ ترپ و  فرح  رپ  دارفا  هک  هدیسر  هبرجت  هب  رایسب  نیا  تسانعم و  یب  نانخـس  ماد  رد  ندشن  راتفرگ  ، توکـس دیاوف  زا  یکی  يرآ 
رکف يارب  یلاجم  فرح  رپ  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـهاوخ  یم  هعلاـطم  رکف و  ، هدـش باـسح  هدیجنـس و  نانخـس  اریز  دـنیوگ  یم  داـیز 

همـالک رثـک  نم  » هکنیا هلمج  زا  هدوـمرف  ناـیب  فرح  رپ  دارفا  يارب  يداـیز  ءوـس  بقاوـع  مـکحلا  ررغ  رد  مالـسلا  هـیلع  ماما.دـنرادن 
ببـس درب و  یم  ار  وا  يوربآ  رما  نیمه  و  .{ 4119، مکحلاررغ ( . 2 « } تشاد دهاوخ  ناوارف  شزغل  دیوگ  رایسب  نخس  هک  یـسک  ؛ لز

هتفگ هب  دنوش و  یم  دوخ  يدـنموربآ  ببـس  ، دـنیوگ یم  نخـس  هدیجنـس  مک و  هک  یناسک  سکع  هب  ددرگ  یم  ییاوسر  يراوخ و 
: رعاش

رپ دوش  ناهج  وت  كدنا  ات ز  رد  نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

ْنَم َو  ( ؛» دنک یم  باختنا  ار  حیحص  هار  دنیب و  یم  ار  قیاقح  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  سک  ره  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمتـشه  رد 
(. َرَْصبَأ َرَّکَفَت 

هدومیپ ار  هار  نیمه  قفوم  دنمزوریپ و  دارفا  مامت  دشاب و  یفخم  یسک  رب  هک  تسین  يزیچ  ترخآ  ایند و  روما  همه  رد  رکفت  ّتیّمها 
.دنا

دنوادـخ نینچ  نیا  ؛»  ِهَرِخْآلا اْینُّدـلا َو  ِیف  َنوُرَّکَفَتَت *  ْمُکَّلََعل  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  دـیامرف «: یم  هراـب  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
.{ هیآ 219 و220 ، هرقب ( . 3 («. } ترخآ ایند و  هرابرد  *) .دیشیدنیب دیاش  دزاس ؛ یم  نشور  امش  يارب  ار  تایآ 

اهنآ زا  ات  وش  رود  رـش  لها  ناراکدـب و  زا  يوش و  اهنآ  زا  ات  وش  کیدزن  ریخ  لها  ناراـکوکین و  هب  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمهن  رد 
(. ْمُْهنَع ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلْهَأ  ِْنیَابَو  ، ْمُْهنِم ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلْهَأ  ْنِراَق  ( ؛» يدرگ ادج 

تخبشوخ ار  ناسنا  ناکین  اب  تخبدب و  ار  ناسنا  نادب  اب  ینیشنمه  ؛ تسا راکنا  لباق  ریغ  ینیـشن  مه  تسلاجم و  ریثأت  هکنیا  هب  هراشا 
ِینَْتَیل ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  دـیامرف «: یم  هک  اجنآ  تسا  هدـش  انعم  نیا  هب  ینـشور  هراشا  دـیجم  نآرق  رد.دزاس  یم 

ِناْسنِْإِلل ُناْطیَّشلا  َناک  ِینَءاج َو  ْذِإ  َدـَْعب  ِرْکِّذـلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََـقل  ًالِیلَخ *  ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ًالِیبَس * ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا 
لوسر اب  شاک  يا  : دیوگ یم  دزگ و  یم  نادـند  هب  ترـسح ) تدـش  زا   ) ار دوخ  تسد  راکمتـس  هک  ار  يزور  روآ  دای  هب  ؛»  ًالوُذَـخ

يروآدای زا  ارم  وا  * مدوب هدرکن  باـختنا  یتسود  هب  ار  هارمگ ) صخـش   ) نـالف شاـک  ، نم رب  ياو  يا  * مدوب هدـیزگرب  یهار  ادـخ ) )
(1 «. } دراذـگ یم  روای  یب  اهنت و  ار  ناسنا  هشیمه  ناطیـش  دوب و  هدـمآ  نم  غارـس  هب  قح ) دای   ) هکنآ زا  دـعب  تخاـس  هارمگ  قح ) )

. { هیآ 29-27 ، ناقرف .

هک تسا  ینید  ناـمه  رب  ناـسنا  ِِهنیِرَقَو ؛ ِِهلِیلَخ  ِنیِد  یَلَع  ُءْرَْملا  :» دـیامرف یم  یفورعم  ثیدـح  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
. { ،ج 2،ص 375،ح 3 یفاک ( . 2 «. } دراد شقیفر  تسود و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2758 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوگ نامه  ، دشاب وا  نانیشنمه  هب  هاگن  هتخانشان  هدیچیپ و  یناسنا  تیصخش  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه 
ْنِإَف ِِهئاَـطَلُخ  َیلِإ  اوُرُْظناَـف  ُهَنیِد  اُوفِْرعَت  َْمل  ُهُْرمَأ َو  ْمُْکیَلَع  َهَبَتْـشا  ِنَمَف  :» تسا هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ثیدـح  رد  هک 

دـش و هبتـشم  امـش  رب  یـسک  لاح  رگا  ؛ هَّللا ِنیِد  ْنِم  َُهل  َّظَح  اَلَف  ِهّللا  ِنیِد  ِْریَغ  یَلَع  اُوناَک  ْنِإ  ِهّللا َو  ِنیِد  یَلَع  َوُهَف  ِهّللا  ِنیِد  َلْهَأ  اُوناَـک 
رب رگا  تسادخ و  نید  رب  مه  وا  دنشاب  یهلا  نید  لها  رگا  ؛ دینک هاگن  وا  نانیشنمه  هب  دیتخانشن  ار  وا  نید 

. { ،ج 71،ص 197،ح 31 راونالاراحب ( . 1 «. } درادن نید  زا  يا  هرهب  زین  وا  دنشاب  یهلا  نید  ریغ 

(. ُماَرَْحلا ُماَعَّطلا  َْسِئب  ( ؛» تسا مارح  ياذغ  اهاذغ  نیرتدب  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمهد  رد 

َنُولُکْأَـی َنیِذَّلا  َّنِإ  دـنروخ «: یم  شتآ  هک  هدرک  یفرعم  یناـسک  ناونع  هب  دـنروخ  یم  ار  ناـمیتی  لاوما  هک  ار  یناـسک  دـیجم  نآرق 
رد ؛ تسین نامیتی  لاوما  هب  تهابش  یبزین  مارح  ياهاذغ  هیقب  .{ هیآ 10 ، ءاسن ( . 2  « } ًاران ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماـتَْیلا  َلاْومَأ 

.میدرک هراشا  يوبن  ثیدح  نیا  هب  ًالبق.تسا  مارح  ياذغ  ندروخ  اعد  تباجتسا  عناوم  هلمج  زا  تسا  هدمآ  تایاور 

(. ِْملُّظلا ُشَْحفَأ  ِفیِعَّضلا  ُْملُظ  َو  ( ؛» تسا متس  نیرت  تشز  ناوتان  رب  متس  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزای  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َْنب َِّیلَع  َرَـضَح  اََّمل  :» دـنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم.تسین  نتـشیوخ  زا  عاـفد  رب  رداـق  وا  اریز 
ُهَابَأ َّنَأ  َرَکَذ  اَِمب  ُهاَفَْولا َو  ُْهتَرَـضَح  َنیِح  مالـسلا  هیلع  ِیبَأ  ِِهب  ِیناَصْوَأ  اَِمب  َکیِـصوُأ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  َُّمث  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِینَّمَـض  ُهاَفَْولا  ِْنیَـسُْحلا 
دوخ هنیس  هب  ارم  دوب  ایند  زا  تلحر  هناتسآ  رد  مردپ  هک  یماگنه  ؛ َهّللا اَّلِإ  ًارِصاَن  َْکیَلَع  ُدِجَی  َال  ْنَم  َْملُظ  َكاَّیِإ َو  َّیَُنب  اَی  َلاَق  ِِهب  ُهاَصْوَأ 
هیلع یلع  ناـنمؤم  ریما   ) شردـپ زا  وا  درک و  شرافـس  تداهـش )  ) تاـفو هناتـسآ  رد  مردـپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  دومرف  دینابـسچ و 

. { ،ج 2،ص 331،ح5 یفاک ( . 3 «. } درادن ادخ  زج  يروای  رای و  هک  یسک  رب  ندرک  متس  زا  زیهرپب  هک  : دومرف لقن  مالسلا )

یفالخ راک  هچ  رگ  ، دربب ار  وا  لام  زا  يرادقم  دنک و  ملظ  يدنمتورث  هب  ًالثم  یسک  رگا  یلو  ؛ تسا حیبق  سک  همه  هرابرد  ملظ  هتبلا 
.دربب یلام  يریقف  زا  هک  سک  نآ  فالخ  هب  دوش  یمن  دراو  وا  رب  يدایز  همطل  یلو  ، هدرک

اسب هچ  ؛ دش دهاوخ  بوسحم  ارادم  تنوشخ  دوش  یم  تنوشخ  ببـس  ارادم  قفر و  هک  اجنآ  رد  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمهدزاود  رد 
هب تنوشخ  يانعم  هب  « قرخ ( .» 1  } ًاقْرُخ ُْقفِّرلا  َناَک  اَذِإ  ( ؛» تسا ناسنا  يوراد  هک  ییاه  يرامیب  ددرگ و  يرامیب  ببس  هک  ییاهوراد 

.ُقْرُْخلا َناَک  ( { .ندرک ارادم  قفر و  دض   ) نداد جرخ 

(. ًءاَوَد ُءاَّدلا  ،َو  ًءاَد ُءاَوَّدلا  َناَک  اَمَّبُر  ًاْقفِر 

هدافتـسا ءوس  یناسنا  راتفر  نیا  زا  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  هاگ  یلو  ؛ تسارادـم شمرن و  ، یگدـنز ياه  همانرب  رد  ساسا  لـصا و 
نیا يارب  تلع  هلزنم  هب  عقاو  رد  دعب  هلمج.تسا  حالـصا  قیرط  اهنت  تنوشخ  دارفا  نیا  لباقم  رد  دنیازفا  یم  دوخ  تنوشخ  رب  هدرک 

هک هنوگ  ناـمه  دوش  یم  بوـسحم  اود  ، درد لـمحت  دزاـس و  یم  رت  نوزف  ار  درد  ، اود هک  دوـش  یم  ادـیپ  يدراوـم  اریز  ، تسا هلمج 
: تسا هتفگ  رعاش 

دوس درادن  یهن  مهرم  وت  نوچ  دومرف  تدیاب  غاد  اجک  ره 
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هدوهیب و نداهن  مهرم  اجنآ  رد  نیقی  هب  ، دوب ندـنازوس  ندرک و  غاد  هتـشذگ  رد  نآ  نامرد  اهنت  هک  تسا  ییاه  مخز  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا يرت  مهم  ياه  يرامیب  زا  يدوبهب  ببس  هک  دوش  یم  ناسنا  ضراع  ییاه  يرامیب  هاگ  سکع  هب  يرامیب و  شیازفا  ببس  هاگ 

وا زا  تسا و ) زردنا  لها   ) هک سک  نآ  دنهد و  یم  يزردنا  دنتسین  زردنا  لها  هک  یناسک  هاگ  و  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزیس  رد 
ياـنعم هب  نیغ ) رـسک  هب  «) شغ » هشیر زا  « ّشغ ( .» 2  } َّشَغ ،َو  ِحِصاَّنلا ُْریَغ  َحَصَن  اَمَّبُر  َو  ( ؛» دـنک یم  تنایخ  هدـش  هتـساوخ  تحیـصن 

.دنبلط یم  تحیصن  وا  زا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  لوعفم ) مسا  تروص  هب  «) حصنتـسملا ( .» 3 (. } ُحَْصنَتْسُْملا  { .تسا ندرک  تنایخ 
{

زیمآ و تمکح  نخـس  اهنآ  زا  دوش  یم  هاگ  ؛ دوب نیبدـب  دنتـسین  تحیـصن  لها  هک  یناـسک  نانخـس  هب  دـیابن  هشیمه  هکنیا  هب  هراـشا 
دوخ تحیصن  رد  رگید  لماوع  تداسح و  اطخ و  يور  زا  هاگ  ، وگ تحیصن  ناهاوخریخ  ، سکع هب  ددرگ و  یم  رداص  يا  هناحـصان 

رد دوب و  نیب  شوخ  اهنآ  هب  دیابن  هشیمه  نیاربانب  ، دننک یم  تنایخ 

.درب یپ  نایوگزردنا  زردنا  یتسردان  یتسرد و  هب  نیارق  زا  تفرگ و  راک  هب  دیاب  ار  لقع  مکح  تروص  ود  ره 

رد ناطیـش  ، حون نافوط  نایاپ  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  فورعم  ثیدـح  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
.منک ناربج  مهاوخ  یم  يراد  نم  رب  یقح  يدرک و  نم  هب  یگرزب  تمدخ  : تفگ دش و  رهاظ  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ربارب 

نیرفن وت  يرآ  : تفگ تسیچ ؟ وگب  مشاـب  هدرک  وت  هب  یتمدـخ  نم  هک  موـش  یم  تحاراـن  رایـسب  نم  : تفگ وا  هب  مالـسلا  هیلع  حوـن 
هب يرگید  عمج  ات  منک  یم  تحارتسا  یتدم  منک و  هارمگ  ار  وا  نم  هک  هدـنامن  یقاب  یـسک  نونکا  يدومن  قرغ  ار  تموق  يدرک و 

هدـمآ رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد   ) ینکب یهاوخ  یم  نم  هب  یتمدـخ  هچ  : تفگ حون  مزادرپب  اهنآ  نتخاـس  هارمگ  هب  دـنیآ و  دوجو 
تـسار اجنیا  رد  یلو  تسا  تنطیـش  وا  راک  هچ  رگ  : دمآ باطخ  دـنوادخ  يوس  زا  یلو  دوبن  وا  زا  شریذـپ  هب  رـضاح  حون  هک  تسا 

َیلِإ ُنوُکَأ  اَـم  ُبَْرقَأ  یِّنِإَـف  َنِطاَوَم  ِثاََـلث  ِیف  ِینْرُکْذا  :» تفگ ناطیـش  ؛}. ،ج 11،ص 288،ح 10 راونـالاراحب ( . 1 ( } ریذپب ، دـیوگ یم 
اَمُکَعَم َْسَیل  ًاـِیلاَخ  ٍهَأَْرما  َعَـم  َْتنُک  اَذِإ  ِینْرُکْذا  ِْنیَْنثا  َنـَْیب  َتْـمَکَح  اَذِإ  ِینْرُکْذا  َْتبِـضَغ َو  اَذِإ  ِینْرُکْذا  َّنُهاَدْـحِإ  ِیف  َناَـک  اَذِإ  ِدـْبَْعلا 

يوش نیگمـشخ  هک  یماـگنه  : مرت کـیدزن  هشیمه  زا  ادـخ  ناگدـنب  هب  دروم  هس  نیا  رد  نم  هک  شاـب  نم  بقارم  اـج  هس  رد  ؛ ٌدَـحَأ
هک یهاگتولخ  رد  ینز  اب  هک  یماگنه  شاب و  نم  بقارم  مه ) زاـب   ) ینک تواـضق  رفن  ود  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  شاـب و  نم  بقارم 

عقاو رد  نـیا  . { ،ص 318،ح 20 كردـم نامه  ( . 2 «. } شاـب نم  بقارم  زین  اـجنآ  رد  يوـش  هارمه  دـشابن  اـجنآ  رد  يرگید  صخش 
.تسا نانمؤم  ریما  الوم  مالک  نشور  قیداصم  زا  یکی 

یَلَع َلاَکِّتِالا  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» تساه قمحا  هیامرـس  هک  شاب  رذـح  رب  اهوزرآ  رب  ندرک  هیکت  زا  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمهدراهچ  رد 
 { .تسا نادان  قمحا و  صخش  يانعم  هب  « رتبا » نزو رب  « كونا » عمج « یکون ( .» 3 (. } یَکْوَّنلا ُِعئاََضب  اَهَّنِإَف  یَنُْملا 

یم اـهوزرآ  هنوـگ  نیا  راـتفرگ  هک  اـهنآ  تـسا و  رت  هیبـش  تـالایخ  هـب  هـک  تـسا  زارد  رود و  ياـهوزرآ  « اـهوزرآ ؛ ینم » زا روـظنم 
مامت اهوزرآ  هنوگ  نیا  رب  هیکت  رگید  يوس  زا.دنـسر  یمن  ییاج  هب  ماجنارـس  دنهد و  یم  رده  هدوهیب  ار  دوخ  لاعف  ياهورین  ، دنوش

.دراد یم  زاب  داعم  هب  نتخادرپ  زا  دراد و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رمع  رکف و 
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هیلع یلع  نانمؤم  ریما  زا  مه  هدش و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مه  هک  یفورعم  ثیدح  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
ِنَع ُّدُصَیَف  يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَأَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  يَوَْهلا َو  ُعاَبِّتا  ِناَْنثا  ُمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  :» دندومرف ، هغالبلا جهن  رد  مالسلا 

: تسا زیچ  ود  مسرت  یم  امش  رب  هک  يزیچ  مدرم  يا  ؛ هَرِخْآلا یِْسُنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اَّمَأ  ِّقَْحلا َو 

زارد رود و  ياهوزرآ  دراد و  یم  زاب  قح  زا  ار  امـش  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هک  ارچ  ، زارد رود و  ياـهوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ 
ربمغیپ زا  توافت  یمک  اب  زین  ،ج 2،ص 35،ح 37  راونالاراحب رد  هبطخ 42 و  ، هغالبلا جهن  ( . 1 «. } دراپس یم  یشومارف  هب  ار  ترخآ 

 { .تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

(. ِبِراَجَّتلا ُْظفِح  ُلْقَْعلا  َو  ( ؛» تساه هبرجت  يرادهگن  ظفح و  ، لقع :» دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزناپ  رد 

ثداوح ؛ دـحاو زوجی  امیف ال  زوجی و  امیف  لاثمالا  مکح  » هکنیا هب  هّجوت  اـب  دوش  يروآ  عمج  اـه  هبرجت  هک  یماـگنه  هکنیا  هب  هراـشا 
یمن هدیزگ  راب  ود  خاروس  کی  زا  نامیا  اب  ناسنا  ؛ ِْنیَتَّرَم ٍرْحُج  ْنِم  ُغَْدُلی  َال  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  » فورعم ثیدـح  »و  دـنراد هباشم  هجیتن  هباشم 

زا دـنک و  ادـیپ  هدـنیآ  ثداوح  اـب  دروخرب  رد  ار  حیحـص  هار  ، ناـسنا هک  دوش  یم  ببـس  .{ ،ج 19،ص 345 راونـالاراحب ( . 2 « } دوش
.دبای ییاهر  اهاطخ  زا  یشان  ياهنایز  زا  دریگب و  سرد  ناینیشیپ  تایبرجت 

هب طوبرم  هاگ  اه  هبرجت  نیا  هتبلا  یقطنم ) ءارقتسا  هدعاق  قبط   ) هدش هتفرگرب  ییزج  تایبرجت  نیمه  زا  یلقع  یلک  دعاوق  زا  يرایسب 
زا هاگ  تسا و  ناسنا  دوخ 

خیرات هعلاطم  هب  ربدـم  ِناریدـم  لیلد  نیمه  هب  تسا و  « رون یلع  رون  » حالطـصا هب  نیا  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  نارگید  ياـه  هبرجت  زا 
.دنهد یم  ناوارف  ّتیّمها  ناینیشیپ 

دراوـم رد  دـناوت  یم  مه  ، دـنک هدافتـسا  زین  نارگید  براـجت  زا  دـنک و  ظـفح  ار  شیوـخ  براـجت  رگا  ناـسنا  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
دـیفم و یگدـنز  نوئـش  همه  رد  نارگید  شدوخ و  يارب  هک  دـنک  هیهت  ییزج  دراوم  زا  یلک  ینوناق  مه  دوشن و  اطخ  راتفرگ  ، هباشم

.دشاب دنمدوس 

تخبدـب ؛ َهبِرْجَّتلا ِلْقَْعلا َو  َنِم  َِیتوُأ  اَم  َعْفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَف  :» دـیامرف یم  تسا  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  يرتدـیدش  ریبعت  همان 78  رد 
«. دربن دوس  دوخ  تایبرجت  لقع و  زا  هک  تسا  یسک 

(. َکَظَعَو اَم  َْتبَّرَج  اَم  ُْریَخ  َو  ( ؛» دهد زردنا  وت  هب  هک  تسا  نآ  وت  ياه  هبرجت  نیرتهب  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمهدزناش  رد 

.دشاب يونعم  دوس  ياراد  هک  تسا  نآ  اه  هبرجت  نیرتهب  يونعم و  دوس  هاگ  دروآ و  یم  يدام  دوس  هاگ  اه  هبرجت  هکنیا  هب  هراشا 

زردنا و ثعاب  یلو  دورب  تسد  زا  وت  لام  زا  هچنآ  ؛ َکَظَعَو اَم  َِکلاَم  ْنِم  ْبَهْذَی  َْمل  » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  راصق  تاملک  رد 
.{ 196، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 1 «. } تسا هتفرن  تسد  زا  عقاو  رد  دوش  وت  يرادیب 

ْنَأ َْلبَق  َهَصْرُْفلا  ِرِدَاب  ( ؛» رامشب تمینغ  ددرگ  هودنا  هیام  دورب و  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  تصرف  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمهدفه  رد 
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(. ًهَّصُغ َنوُکَت 

مهارف شتامدـقم  دراد و  یمهم  دـصقم  ناـسنا  هاـگ  ؛ تسا دـصقم  کـی  هب  ندیـسر  يارب  تامدـقم  ندوـب  مهارف  ياـنعم  هب  تـصرف 
دناسرب دصقم  هب  ار  دوخ  دنک و  هدافتسا  هظحل  نآ  زا  تقو  توف  نودب  دیاب  هک  ددرگ  یم  مهارف  هظحل  کی  رد  ناهگان  یلو  ؛ تسین

نانچ زگره  هدنیآ  رد  اسب  هچ  دورب  تسد  زا  دنک و  تلفغ  رگا  هک 

رگا هک  دزو  یم  دصقم  يوس  هب  هک  تسا  یقفاوم  ياه  میـسن  اهداب و  دننام  تصرف.ددرگن  مهارف  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  یطیارش 
.دوش هودنا  هصغ و  هیام  دنامب و  ایرد  حطس  رب  اهزور  اه و  تعاس  تسا  نکمم  دنکن  هدافتسا  نآ  زا  ینابداب  یتشک 

زا دینادب ) (؛ اََهل اوُضَّرَعَتَف  َالَأ  ٍتاَحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیَأ  ِیف  ْمُکِّبَِرل  َّنِإ  :» میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يروهشم  ثیدح  رد 
(1 «. } دیهد رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دینک و  هدافتسا  نآ  زا  دزو  یم  یتداعس  ياه  میسن  ناتیگدنز  مایا  رد  امش  راگدرورپ  يوس 

.{ ،ج 65،ص 221 راونالاراحب .

هب ریخ  زا  يرد  هک  یـسک  ؛ هنع قلُغی  یتم  يردی  هناف ال  هزهتنیلف  ریخلا  نم  باب  هل  حُتف  نم  :» هدمآ ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
،ح لامعلازنک ( . 2 «. } دوـش یم  هتــسب  رد  نـیا  یناـمز  هـچ  دـناد  یمن  اریز  ، دریگ هرهب  نآ  زا  دزیخرب و  دــیاب  دوـش  هدوـشگ  وا  يور 

. { 43134

یم نایاپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  اب  تسا  نوارف  ناگرزب  تارابع  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  تایاور  ، هنیمز نیا  رد 
.{ 10818، مکحلاررغ ( . 3 «. } تساه تصرف  نتفر  تسد  زا  اه  هصغ  نیرتدیدش  ِصَرُْفلا ؛ ُتْوَف  ِصَصُْغلا  ُّدَشَأ  :» دومرف میهد 

ناهنپ رظن  زا  هک  سک  ره  هن  دسر و  یم  شا  هتـساوخ  هب  دـشاب  يزیچ  بلاط  سک  ره  هن  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمهدـجه  رد  سپس 
(. ُبُوئَی ٍِبئاَغ  ُّلُک  َال  ،َو  ُبیُِصی ٍِبلاَط  ُّلُک  َْسَیل  ( ؛» ددرگ یم  زاب  دش 

رد اـهنت  ناـسنا  اریز  ، تشذـگ لـبق  هلمج  رد  هک  دـشاب  اـه  تصرف  هب  ترداـبم  هیـصوت  يارب  یتـلع  هلزنم  هب  دـناوت  یم  هلمج  ود  نیا 
هدوـهیب وا  شـالت  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنک  شـالت  دزیخرب و  طیارـش  ندوـب  مـهارف  هـنیمز  رد  هـک  دـسر  یم  دوـصقم  هـب  یتروـص 
هیـصوت دـناوت  یم  لاح  نیع  رد.ددرگن  زاب  هراـبود  اـسب  يا  هک  دـشاب  هتفر  تسد  زا  تصرف  هب  هراـشا  دـنناوت  یم  « بئاـغ » هژاو.تسا

نایب هب.دریگب  هجیتن  شیاه  ششوک  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  هشیمه  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا  دشاب  یلقتسم 

.ددرگ دیماان  دیابن  اه  تسکش  زا  ، رگید

ِداَّزلا َو ُهَعاَضِإ  ِداَسَْفلا  َنِم  َو  ( ؛» داعم ندش  دساف  ببس  تسا و  داسف  یعون  هشوت  داز و  ندرک  هابت  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمهدزون  رد 
(. ِداَعَْملا ُهَدَسْفَم 

هابت وا  ترخآ  دـهد  تسد  زا  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  تسا  ترخآ  رفـس  يارب  اوقت  هشوت  داز و  ناـمه  اـجنیا  رد  هشوت  داز و  زا  روظنم 
.دش دهاوخ 
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(. ٌهَِبقاَع ٍْرمَأ  ِّلُِکل  َو  ( ؛») دوب نآ  ماجنارس  بقارم  دیاب   ) دراد یماجنارس  يراک  ره  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمتسیب  رد 

رگا ؛ دـنکن مادـقا  باتک  باسح و  یب  دـشیدنیب و  نآ  تبقاع  رد  دـیاب  دـنز  یم  يراک  هب  تسد  هک  یماـگنه  ناـسنا  هکنیا  هب  هراـشا 
.دزیهرپب هن  رگ  دشوکب و  نآ  ماجنا  رد  تسا  کین  نآ  تبقاع 

: هدش لقن  يا  هفاضا  اب  هلمج  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد 

.{ 10913، مکحلاررغ ( . 1 («. } دیشیدنا نآ  هب  دیاب  هک   ) دراد خلت  ای  نیریش  تبقاع  راک  ره  ؛ هرم وا  هولح  هبقاع  رما  لکل  «و 

(. ََکل َرُِّدق  اَم  َکِیتْأَی  َفْوَس  ( ؛» دیسر دهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  هدش  ردقم  تیارب  هچنآ  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمکی  تسیب و  رد 

ار یگدـنز  دوبهب  يارب  شـشوک  دزاس و  اهر  ار  شاعم  يارب  شالت  ناسنا  هک  انعم  نیدـب  هن  ؛ دز صرح  هدوهیب  دـیابن  هکنیا  هب  هراشا 
یم هراشا  يزور  ندوب  ردقم  هب  هک  یتایاور  همه.دزیهرپب  هناصیرح  هدوهیب و  ياه  شالت  زا  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  ، دنک شومارف 

.تسانعم نیمه  هب  رظان  زین  دنک 

هک تسا  یسک  « رطاخم ( .» 2 (. } ٌرِطاَُخم ُرِجاَّتلا  ( ؛» دزادنا یم  هرطاخم  هب  ار  دوخ  یناگرزاب  ره  :» دیازفا یم  هیصوت  نیمود  تسیب و  رد 
 { .دنکفا یم  رطخ  هب  ار  دوخ 

رب دـشاب و  عاجـش  دـیاب  نیاربانب  ؛ تسا کسیر  یعون  تراجت  ، زورما حالطـصا  هب  درب و  یمن  دوس  دوخ  تراجت  زا  هشیمه  ناـگرزاب 
زا ار  ریبدت  شـشوک و  شالت و  دیاب  رجات  هتبلا.دوشن  سویأم  دیماان و  اه  نایز  زا  دسارهن و  یلامتحا  ياه  نایز  زا  دنک و  لکوت  ادخ 

.ددرگن تحاران  زین  دش  هجاوم  ینایز  اب  رگا  یلو  ؛ دهدن تسد 

دوش و یم  مارح  لاوما  هدولآ  هاـگ  رجاـت  اریز  تسا  تراـجت  يوـنعم  ياـه  هبنج  هب  هراـشا  هلمج  نیا  هک  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نیا 
مارح و لاوما  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  ًاصوصخم  دشاب  تارطخ  نیا  بقارم  هراومه  دیاب  نیاربانب  ، دنکفا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  تداعس 

.دزاس یم  هانگ  راتفرگ  ار  رجات  ددنب و  یم  ار  لقع  مشچ  نآ  ندوب  دوس  رپ  هاگ  هتفرگ و  ینوزف  عورشمان  ياه  تراجت 

رت و تکربرپ  دایز  هیامرس  زا  مک  هیامرس  اسب  هچ  اریز ) شابم  ینوزف  لابند  هراومه  :») دیامرف یم  هیصوت  نیموس  تسیب و  رد  هاگ  نآ 
(. ٍرِیثَک ْنِم  یَْمنَأ  ٍریِسَی  َّبُر  َو  ( ؛» تسا رتشیب  شدشر 

رتالاب و تیفیک  اب  رتمک  لامعا  اسب  هچ  ؛ تسا نآ  تیفیک  مهم  هکلب  ، درک هاگن  اهراک  لامعا و  تیمک  هب  دیابن  هشیمه  هکنیا  هب  هراشا 
سک نآ  ؛»  ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يِذَّلَا  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق.دـشاب  رترثؤم  رتروراب و  رتشیب  صولخ 

.{ هیآ 2 ، کلم ( . 1 «. } دینک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک 

هیامرـس اسب  هچ  دـشاب  رت  نوزف  ياه  هیامرـس  لابند  يدام  یگدـنز  رد  دـیابن  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  رگید  لامتحا 
ِلاْومَأ ِیف  اَُوبْرَِیل  ًابِر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  اـم  َو  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق.دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  دـشر  ومن و  ،و  هدوب رت  لـالح  رت و  كاـپ  رتمک 

ُمُه َِکئلوُأَف  ِهّللا  َهْجَو  َنوُدیُِرت  ٍهاکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  ِهّللا َو  َْدنِع  اُوبْرَی  الَف  ِساّنلا 
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تاکز ناونعب  ار  هچنآ  ؛و  تفای دهاوخن  ینوزف  ادخ  دزن  ، دبای ینوزف  مدرم  لاوما  رد  ات  دـیزادرپ  یم  ابر  ناونع  هب  هچنآ  ؛ » َنوُفِعْـضُْملَا
«. دنا فعاضم  شاداپ  ياراد  دننک  یم  نینچ  هک  یناسک  تسا و ) ینوزف  تکرب و  هیام   ) دـیبلط یم  ار  ادـخ  ياضر  اهنت  دـیهد و  یم 

. { هیآ 39 ، مور ( . 1}

ٍنیِعُم ِیف  َْریَخ  َال  ( ؛» مهتم ِتسود  رد  هن  تسا و  يریخ  تسپ  ِراک  کمک  رد  هن  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمراـهچ  تسیب و  رد  ترـضح 
هب « نینظ ( .» 3 (. } ٍنِینَظ ٍقیِدَـص  ِیف  اـَل  َو   {، .تسا هدـش  هتفرگ  « هناـهم » هشیر زا  فیعـض  ریقح و  تسپ و  ياـنعم  هب  « نیهم ( .» 2  } ٍنیِهَم

ار ناسنا  یتسپ  درف  هاگ  ره  اریز   { .دراد یلوعفم  مسا  يانعم  هدـش و  هتفرگ  نامگ  يانعم  هب  « ّنظ » هشیر زا  تسا  مهتم  صخـش  يانعم 
تسا و وا  يرای  رد  یتسپ  درف  اریز  ، دـیآ یم  نییاپ  مدرم  رظن  رد  ناسنا  تیـصخش  نیا  رب  هفاضا  تسا  تنم  اب  مأوت  ًابلاغ  دـنک  يراـی 
هب ار  شیاطع  دیاب  هک  تساجنیا  دوش و  یم  وا  يزیر  وربآ  ناسنا و  ندش  مهتم  ببـس  دنک  ادا  ار  یتسود  قح  دـنچ  ره  مهتم  تسود 

.دیشخب شیاقل 

زا رما  « لهاس ( .» 4  } ِلِـهاَس ( ؛» ریگ هرهب  نآ  زا  یناـسآ  هب  تسوـت  راـیتخا  رد  راـگزور  اـت  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمجنپ  تسیب و  رد 
(. ُهُدوُعَق ََکل  َّلَذ  اَم  َرْهَّدلا   { .تسا ندرک  ارادم  يانعم  هب  « هلهاسم » هشیر

هاـگ ره  هک  دراد  دوـجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا.دـیاین  تسد  هب  هشیمه  یتـصرف  نینچ  تسا  نـکمم  هـکنیا  هـب  هراـشا 
: رعاش هتفگ  هب  نک و  ارادم  ریگب و  ناسآ  مه  وت  دنک  ارادم  وت  اب  راگزور 

اسماش حبصیف  فنعت  ادیور و ال  هب  رسف  نانعلا  كاطعا  رهدلا  اذا 

شکرـس شومچ و  تسا  نکمم  هک  روایم  راشف  نک و  تکرح  وا  اب  مارآ  دراذـگب  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  مامز  راگزور  هک  یماـگنه 
.دوش

َال َو  ( ؛» زادنیم رطخ  هب  يروآ  تسد  هب  رتشیب  هکنیا  رطاخ  هب  يراد  هک  ار  یتمعن  هاگ  چیه  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمـشش  تسیب و  رد 
(. ُْهنِم َرَثْکَأ  َءاَجَر  ٍءْیَِشب  ْرِطاَُخت 

ار نآ  رتشیب  تمعن  ندروآ  گنچ  هب  يارب  هک  دـنک  یم  راداو  ار  وا  یبلط  نوزف  عمط و  یلو  ، دراد رایتخا  رد  ییاه  تمعن  ، ناسنا هاـگ 
دنرادـن هبراضم  تراجت و  رب  یهاگآ  هک  يدارفا  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  ناسنا  هکنیا  لثم.تسین  هنالقاع  راک  نیا.دـنکفا  هرطاـخم  هب 

تسد زا  زین  هیامرـس  لصا  هکلب  دوشن  شدیاع  يدوس  اهنت  هن  ماجنارـس  دراذگب و  دنهد  یم  رتشیب  دوس  يارب  هک  ییاه  لوق  ياوه  هب 
.دهدب

شکرـس بکرم  رب  ندـش  راوـس  زا  :» دـیامرف یم  هماـن ) ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد   ) هیـصوت نیرخآ  نـیمتفه و  تـسیب و  رد  ماـجنارس 
يانعم هب  « حومج » هشیر زا  عراـضم  لـعف  « حـمجت ( .» 1  } َحَـمْجَت ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ( ؛» دـنک یم  هراـچیب  ار  وـت  هـک  شاـب  رذــح  رب  تجاـجل 

 (. ِجاَجَّللا ُهَّیِطَم  َِکب   { .تسا یشومچ  یشکرس و 

هکنیا ناـمگ  هب  دزرو  رارـصا  هدـش  تباـث  وا  رب  نآ  نـالطب  هک  یتسرداـن  هقیرط  اـی  لـطاب  نخـس  رب  ناـسنا  هـک  تـسا  نآ  تجاـجل 
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رابتعا ، دوش اریذپ  ار  نآ  دنک و  عضاوت  قح  ربارب  رد  ناسنا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگا  هک  یلاح  رد  دنکشن  راظنا  رد  ار  دوخ  تیصخش 
.دش دهاوخ  رتشیب  مدرم  راظنا  رد  وا  يوربآ  و 

لهج شزاغآ  هک  زیهرپب  تجاجل  زا  ؛ هَماَدَن اَهَرِخآ  ٌلْهَج َو  اََهلَّوَأ  َّنِإَف  َهَجاَجَّللا  َكاَّیِإ َو  :» دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.{ ،ج 74،ص 69،ح 6 راونالاراحب ( . 2 «. } تسا ینامیشپ  تمادن و  شرخآ  ینادان و  و 

(3 «. } تسین تجاـجل  زا  رت  شکرـس  یبـکرم  جاـجللا ؛ نم  حـمجأ  بکرم  ـال  :» میناوـخ یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیمه  زا  یثیدـح  رد 
.{ ،ح 10643 مکحلاررغ .

دوب هدـش  داریا  انعم  رپ  هاتوک و  یتارابع  اب  هک  ار  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  هناگ  تفه  تسیب و  يایاصو  اـهنت  یـسک  رگا  یتسار  هب 
تخبشوخ و يا  هعماج  هچ  دبای  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  يا  هعماج  رگا  دوش و  یم  وا  بیصن  یتداعـس  هچ  دنک  هدایپ  دوخ  یگدنز  رد 

.دوب دهاوخ  دنمتداعس 

مجنپ تسیب و  شخب 

همان نتم 

ِهِدُعاَبَت َْدنِع  ،َو  ِلْذَْبلا یَلَع  ِهِدوُمُج  َْدنِع  ،َو  َِهبَراَقُْملا ِفَطَّللا َو  یَلَع  ِهِدوُدُـص  َدـْنِع  ،َو  ِهَلِّصلا یَلَع  ِهِمْرَـص  َدـْنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن  ْلِمْحا 
ِیف َِکلَذ  َعَضَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َْکیَلَع َو  ٍهَمِْعن  وُذ  ُهَّنَأَک  ،َو  ٌْدبَع َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ، ِرْذُْعلا یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِع  ،َو  ِنیِّللا یَلَع  ِِهتَّدِش  َْدنِع  ،َو  ُِّونُّدـلا یَلَع 

ْوَأ َْتناَک  ًهَنَسَح  َهَحیِـصَّنلا ، َكاَخَأ  ْضَْحما  ،َو  َکَقیِدَص َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَت  َال.ِِهلْهَأ  ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ْوَأ  ، ِهِعِـضْوَم ِْریَغ 
یَلَع ْذُـخ  ،َو  ََکل َنِیلَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإَف  ، َکََظلاَغ ْنَِمل  ِْنل  َو.ًهَّبَغَم  َّذـَلَأ  َال  َو  ًهَِبقاَع ، اَْـهنِم  یَلْحَأ  ًهَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَـف  َظـْیَْغلا  ِعَّرَجَت  ،َو  ًهَحِیبَق

ْنَم َو.اَم  ًامْوَی  َِکلَذ  َُهل  اََدب  ْنِإ  اَْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ًهَّیَِقب  َکِسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْساَف  َکیِخَأ  َهَعیِطَق  َتْدَرَأ  ْنِإ  َو.ِْنیَرَفَّظلا  یَلْحَأ  ُهَّنِإَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع 
.ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ 

اه همجرت 

یتشد

دنادرگرب يور  رگا  نک ، رارق  رب  ار  یتسود  دنویپ  وت  ددرگ ، ادج  وت  زا  تردارب  نوچ 

وت دریگ  یم  تخـس  نوچ  و  وش ، کیدزن  وت  دـنیزگ  یم  يرود  هک  یماگنه  شاب ، هدنـشخب  وت  دزرو  لخب  نوچ  و  نک ، ینابرهم  وت 
.دشاب یم  وت  تمعن  بحاص  وا  و  یشاب ،  یم  وا  هدنب  ایوگ  هک  نانچ  ریذپب ، وا  رذع  شهانگ  ماگنه  هب  و  ریگ ، ناسآ 

دوخ تسود  نمشد  يروآ ،  اجب  دنتسین  نآ  راوازـس  هک  ییاه  ناسنا  اب  ای  یهد ، ماجنا  تناتـسود  ریغ  اب  ار  هدش  دای  تاروتـسد  ادابم 
يا هعرج  نم  هک  روخ  ورف  ار  مشخ  و  دب ، ای  دشاب  بوخ  شوکب ، تسود  نداد  دنپ  رد  .ینکن  ینمـشد  تسود  اب  ات  ریگم  تسود  ار 

 . ما هدیدن  نآ  زا  رتاراوگ  ینایاپ  و  مدیشونن ، نآ  زا  رت  نیریش 
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، نک راتفر  شـشخب  اب  دوخ  نمـشد  اب  دوش ، مرن  وت  ربارب  رد  يدوز  هب  تسا  دـیما  هک  شاب  مرن  هدرک ، یتشرد  وت  اـب  هک  سک  نآ  اـب 
یقاب یتسود  يارب  ییاج  يوش ، ادـج  تردارب  زا  یتساوخ  رگا  ندیـشخب ) ای  نتفرگ  ماقتنا   ) تسا يزوریپ  ود  نیریـش  ماجنارـس  اریز 

، نک قیدصت  ار  وا  درب  کین  نامگ  وت  هب  هک  یسک  دناوتب ،  ددرگ  زاب  وت  يوس  هب  تساوخ  يزور  رگا  ات  راذگ ،

يدیهش

شـشخب زا  دزرو  لـخب  نوچ  و  رآ ، شیپ  یناـبرهم  دـنادرگرب ، يور  نوچ  و  راداو ، وا  اـب  دـنویپ  هب  ار  دوخ  دربب  وت  زا  تردارب  نوچ 
رذـع زا  شهاـنگ  ماـگنه  هب  ندرک و  یمرن  زا  شا  يریگتخـس  تقو  هب  و  ندـش ، کـیدزن  زا  شندرک  يرود  ماـگنه  و  رادـم ، غیرد 
اجنآ ار  یکین  نیا  ادابم  و  هداهن ،- تندرگ  رب  یقح  و  هداد - تمعن  ار  وت  وا  هک  ناـنوچ  و  ییوا ،  هدـنب  وت  ییوگ  هکناـنچ  .نتـساوخ 

هب هک  يدـنپ  رد  و  یـشابن ، نمـشد  ار  تتـسود  ات  ریگم  تسود  ار  تتـسود  نمـشد  .دـیاشن  هک  سک  نآ  هراب  رد  ای  دـیابن ، هک  ینک 
زا رت  نیریـش  يا  هعرج  نم  هک  ماشایب  كدنا  كدـنا  ار  دوخ  مشخ  .یـشاب  صالخا  اب  دـیاب  تشز - ای  دوب  کین  یهد - یم  تردارب 

شیوخ نمـشد  اب  .دوش  مرن  يدوز  هب  هک  دشاب  دنک ، یتشرد  وت  اب  هک  نادب  نک  یمرن  .مدیدن  نآ  زا  رتاراوگ  ینایاپ  مدیـشونن و  نآ 
تردارب زا  یتساوخ  رگا  ندیـشخب .- يو  رب  ای  ندیـشک  وا  زا  ماـقتنا  تسا - يزوریپ  ود  نیرت  نیریـش  نآ  هک  نک  راـتفر  شـشخب  هب 

یسک دیـسر  دناوت  نادب  تلیـسو  نادب  دیدرگ ، راکـشآ  يو  رب  يزور  رگا  هک  راذگ  یقاب  دوخ  دزن  وا  یتسود - يارب - ییاج  يربب ،
.نک تسار  ار  شنامگ  کین - هدرک  اب  درب - کین  نامگ  وت  هب  هک 

یلیبدرا

دقع ندرک و  یئوکین  رب  نداتـسیا  زاـب  ندـش و  عونمم  دزن  نتـسویپ و  رب  ندـیرب  دزن  دوخ  ردارب  زا  دوـخ  سفن  اـب  نک  يرادربناـمرف 
ندرک یمرن  رب  وا  یتشرد  یتخس و  دزن  ندومن و  یکیدزن  رب  وا  ندش  رود  دزن  ندیشخب و  رب  وا  ندیزرو  لخب  دزن  نتـسب و  یکیدزن 
یهنب هکنآ  زا  نک  رذـح  وت و  رب  تستمعن  دـنوادخ  نآ  ایوگ  هدـنب و  ار  وا  رم  وت  ایئوگ  هک  هبترمب  اـت  ندروآ  رذـع  رب  وا  هاـنگ  دزن  و 

اب اب  درک  یهاوخ  ینمـشد  سپ  تسود  ار  دوخ  تسود  نمـشد  ریگم  ارف  نآ  لـها  ریغب  ارنآ  ینکب  هکنآ  زا  نآ و  عضوم  ریغ  رد  ارنآ 
مشخ هعرج  روخ  ورف  تشز و  ای  دشاب  وکین  نآ  رظن  رد  تحیصن  نآ  هاوخ  ار  تحیـصن  دوخ  ردارب  يارب  زاس  صلاخ  دوخ و  قیدص 
هکنآ اـب  نک  یمرن  رادرک و  ناـیاپ  رد  رتذـیذل  هن  تبقاـع و  رد  نآ  زا  دـشاب  رت  نیریـش  هک  هعرج  مدـیدن  نـم  هـک  یتسردـب  سپ  ار 

دوخ نمـشد  رب  نک  شـشخب  وت و  اب  دنک  یمرن  هک  دوش  یم  کیدزن  یمرن  هطـساوب  سک  نآ  هک  یتسردـب  سپ  وت  اب  دـنک  یتشرد 
هیقب دوخ  لبق  زا  وا  يارب  راذگ  یقاب  سپ  نمؤم  ردارب  زا  ار  ندیرب  یهاوخ  رگا  تسیزوریف و  ود  زا  یکی  اطع  هک  یتسردب  سپ  اطعب 
سپ ار  يریخ  وتب  درب  ناـمگ  هک  ره  راـگزور و  زا  يزور  ار  وا  دـهد  تسد  ینامیـشپ  رگا  هّیقب  نآ  يوـسب  ددرگ  زاـب  اـت  ناـسحا  زا 

ار وا  نامگ  نادرگ  تسار 

یتیآ

نوچ روآ و  يور  دنویپ  فطل  هب  وت  تفاترب  خر  وت  زا  نوچ  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  وا  نتسویپ  تسسگ ، وت  زا  دنویپ  تتسود  رگا 
نوچ رآ و  شیپ  یمرن  وت  دومن ، یتـشرد  نوچ  وش و  کـیدزن  وت  دـیزگ ، يرود  نوچ  ياـشگب و  شـشخب  تسد  وـت  دـیزرو ، لـخب 
دوخ ياج  هب  هن  اهنیا  هک  دابم  یلو  .وت  تمعن  یلو  وا  یتسه و  وا  هدنب  وت  ییوگ  هک  ناسنآ ، ریذپب ، ار  شرذع  دـش ، ییاطخ  بکترم 
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ار تردارب  هک  یتقو  .ددرگ  تسود  اب  وت  ینمـشد  ببـس  هک  رامـشم  دوخ  تسود  ار  تسود  نمـشد  .ینک  یکین  نالهاان  اب  اـی  ینک 
نآ ینیریـش  هب  نم  هک  روخ  ورف  كدنا  كدنا  دوخ  مشخ  يوگ و  صالخا  رـس  زا  نخـس  راجنهان ، هچ  کین و  هچ  یهد  یم  زردـنا 

نمـشد اب  .دـنک  یمرن  وت  اب  زین  وا  ات  يامن  یمرن  دـنک ، یتشرد  وت  اب  هکنآ ، اب  .ما  هدـیدن  نآ  زا  رتاراوگ  ینایاپ  ما و  هدیـشونن  یتبرش 
یتشآ يارب  ییاج  یهاوخ ، نتـسسگ  دوخ  تسود  زا  رگا  .تشذـگ  ماقتنا و  تسا ، يزوریپ  ود  نیرتنیریـش  نآ  هک  نک  ناسحا  دوخ 

هب ار  شنامگ  دوخ  کین  ياهراک  اب  زین  وت  درب ، کین  نامگ  وت  هرابرد  یـسک  رگا  .دناوت  دهاوخ ، نتـشگزاب  يزور  رگا  هک  راذـگب 
.دنویپ تقیقح 

نایراصنا

،و شـشخب اـطع و  هب  شلخب  ربارب  ،و  تبارق فطل و  هب  شینادرگ  يور  تقو  ،و  وا اـب  دـنویپ  هب  ار  دوخ  وت  زا  تردارب  ییادـج  ناـمز 
وت ییوگ  هک  ییاج  ات  راداو ، وا  رذع  نتفریذپ  هب  شهانگ  تقو  ،و  ییوخمرن هب  شا  ییوختـشرد  نامز  ،و  یکیدزن هب  شیرود  ماگنه 

تسین هتسیاش  هک  یسک  هراب  رد  ،و  هدم ماجنا  درادن  اضتقا  هک  ییاج  رد  ار  اه  همانرب  نیا.تسا  تمعن  بحاص  ار  وت  وا  و   ، ییوا هدنب 
تردارب هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاوخریخ.یـشابن  نمـشد  ار  تتـسود  ات  نکم  باـختنا  یتسود  هب  ار  تتـسود  نمـشد   . رواـین نادـیم  هب 

یتبقاع ياراد  رت و  نیریـش  يا  هعرج  نم  هک  ، روخ ورف  ار  مشخ  هعرج.تشز  ای  دـیآ  بوخ  وا  رظن  هب  تیهاوخ  ریخ  هچ  نک  صلاـخ 
.دوش مرن  وت  هب  تبسن  يدوز  هب  هک  ، شاب مرن  دنک  تنوشخ  وت  اب  هک  یسک  اب   . مدیدن نآ  زا  رتذیذل 

وا يارب  ییاج  يوش  ادج  تردارب  زا  یتساوخ  رگا   . تسا ( تشذگ ماقتنا و  ) يزوریپ ود  نیرت  نیریش  یکین  هک  نک  یکین  تنمشد  اب 
 . دشاب هتشاد  تشگرب  زیواتسد  ددرگرب  تساوخ  يزور  رگا  هک  راذگ  یقاب 

.شخب ققحت  المع  ار  شنامگ  درب  کین  نامگ  وت  هب  هک  نآ 

حورش

يدنوار

يا هحیبـق  ما  تناـک  هنـسح  هحیـصنلا  كاـخا  ضحما  هلوق و  .ینعمب و  فطللا  فطللا و  .ضارعـالا و  دودـصلا : .عطقلا و  مرـصلا : و 
صصغ هعرج  لاقی : بضغلا ، مظکا  يا  ظیغلا : عرجت  .هحیبق و  هلصخ  ببس  ما  هحیصنلا  کلت  ناک  هنسح  لعف  ببس  هتحیصن  صلخا 

.هبقاعلا هبغملا : .عرجتف و  بضغلا 

يردیک

قیدص .لوقعلا  راونا  یف  امهتدروا  ینعملا  اذه  یف  ناتیب  مالـسلا  هیلع  هل  يور  کقیدص : يداعتف  اقیدص  کقیدص  ودـع  نذـختت  ال 
ضاخا ضحما  دیعب  بولقلا  نیب  يذلا  نا  هقیدص و  تنا  ینم و  نبرقت  الف  دودو  قیدصلا  دو  نمل  ینا  یتوادـع و  یف  لخاد  يودـع 

حصانلا و یلا  هفاضالاب  اهسفن و ال  یف  هحیبق  نوکت  صالخالا ال  ضحم  نع  تردص  اذا  هحیـصنلا  .هحیبق  ما  تناک  هنـسح  هحیـصنلا 
اـضیا یبنلا  نع  هنع و  يور  ام  ریظن  هرخآ : یلا  کیخا  هعیطق  تدرا  نا  و  هیلع ، اهتبوعـصل  اهلقثتـسی  عماـسلا و  اهحبقتـسی  اـمبر  نکیل 
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.ام اموی  کبیبح  نوکی  نا  یسع  ام  انوه  کضیغب  ضغبا  ام و  اموی  کضیغب  نوکی  نا  یسع  ام  انوه  کبیبح  ببحا  مالسلاامهیلع 

مثیم نبا 

ریاس محر و  عطق  دننام  شا  یعقاو  تسود  یقالخا  ياهیدب  لباقم  رد  ات  دنک  مزلم  ار  دوخ  هک  تسا  هدرک  رما  وا  هب  و  متـشه : یس و 
تیاضر يدونشوخ و  هجیتن ي  رد  ات  دهد  شاداپ  دنک و  هلباقم  محر ، هلـص ي  دننام  یقالخا  لیاضف  اب  تسا ، هدرب  مان  هک  ییاهزیچ 

زا لهاان - دروم  رد  ای  دروم و  ریغ  رد  ار  روتـسد  نیا  ادابم  هک  تسا  هتـشاد  رذـحرب  ار  وا  و  دـنامب ، رادـیاپ  یتسود  ددرگ و  زاب  یلبق 
هک دش  نشور  و  درخ ، نامرف  زا  نوریب  تسا  يراک  نیا  تسا و  دروم  ریغ  رد  يزیچ  نداهن  نآ  اریز  ددـنب ، راک  هب  هیامورف - نامدرم 

یبا و ینب  نیب  ینیب و  يذـلا  نا  و  دراد : هراشا  ریز  راعـشا  هدنیارـس  بلطم  نیا  ریظن  هب  تسا و  یقیقح  یتسود  مزاول  زا  هدربمان  روما 
یب رمت  سحنب  اریط  اورجز  نا  ادـجم و  مهل  تینب  يدـجم  اومدـه  نا  مهموـحل و  ترف  یمحل و  اوـلکا  ناـف  ادـج  فـلتخمل  یما  نیب 

هک نیا  زا  ار  وا  مهن : یس و  ادقحلا  لمحی  نم  موقلا  سیئر  سیل  مهیلع و  میدقلا  دقحلا  لمحا  ادعـس و ال  مهب  رمی  اریط  مهل  ترجز 
هدنایامن وا  هب  ییانثتـسا  رمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  ار  لمع  نیا  یتشز  تسا و  هتـشاد  رذحرب  دریگب ، یتسود  هب  ار  شتـسود  نمـشد 

نیا رد  و  يا ، هدرک  ینمـشد  تتـسود  اب  اـیوگ  يوش  بکترم  ار  یلمع  نینچ  رگا  وت  اریز  تسا : هدومرف  نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا 
سپ تسا ، هدـش  یهن  تشز و  نوچ  تسود ، اـب  ینمـشد  ینعی  تسا : هدرک  لالدتـسا  موزلم  یتـشز  رب  مزـال  ندوـب  تشز  زا  راـتفگ 

ثعاب تسود  نمشد  اب  یتسود  هک  تسا  نیا  ود ، نآ  تمزالم  رب  لیلد  و  تسا ، تشز  دنـسپان و  زین  نتفرگ  نمـشد  هب  ار  وا  نمـشد 
یم روصت  تسا و  رازیب  دوخ  نمشد  زا  وا  نوچ  تسا ، هدش  تسود  وا  نمشد  اب  هک  دوش  یم  یـسک  نآ  زا  تسود  راجزنا  يرازیب و 

رب وا  لیامت  هزیگنا ي  روصت  نیا  و  تسا ، قفاوم  وا ، اب  تلادـع  رد  هلمج  زا  تالاح  همه ي  رد  کیرـش و  يو  اـب  شتـسود  هک  دـنک 
هراـشا بلطم  نیمه  هب  ریز  رعـش  رد  زین  رعاـش  و  ددرگ ، یم  وا  زا  يرازیب  ترفن و  ثعاـب  هجیتـن  رد  دوش و  یم  تسود  نیا  ینمـشد 

: ملهچ تسا  هدیرپ  ترـس  زا  لقع  هک  یتسارب  ماوت  تسود  نم  هک  يرب  یم  نامگ  يراد  یم  تسود  ارم  نمـشد  هکنآ  زا  دعب  دراد :
، دب ای  دشاب  بوخ  وا  رظن  رد  وت  تحیـصن  هچ  نادرگ ، صلاخ  دشاب ، وا  هک  یطیارـش  ره  رد  ینید  ردارب  هب  تبـسن  ار  دوخ  تحیـصن 
- تحیصن اب  ندش  وربور  زا  وا  ندش  هدنمرش  ندیـشک و  تلاجخ  لیلد  هب  ینک - یم  تحیـصن  هک  یـسک  رظن  رد  وت  تحیـصن  ینعی 
هک مهیدـیا  تمدـق  امب  هئیـس  مهبـصت  نا  و  ریز : هکرابم  هیآ ي  تسا  نآ  ریظن  .دـشاب  شخبنایز  وا  ایند  نیا  رد  دـنک و  هولج  دنـسپان 

مظک هدیدنسپ ي  تفص  نتشاد  هب  رومام  ار  وا  مکی : لهچ و  .تسا  هدیمان  يدب )  ) هئیس صاخـشا  نآ  دوخ  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ 
تـسا تبـضغ  هوق ي  تساوخ  هچنآ  رب  مادـقا  زا  يراددوـخ  تسا : هدرک  یفرعم  نینچ  ار  نآ  هدوـمرف و  مشخ ) ندروـخ  ورف   ) ظـیغ

، يراـبدرب تشذـگ ، يراوـگرزب ، مـلح ، ياـه : هژاو  .تـسا  هدیـسر  وا  هـب  شناـیز  هدـش و  یتیاـنج  بـکترم  هـک  یـسک  هراـبرد ي 
تفـص .دنا  هدش  لئاق  ییاهتوافت  اه  هژاو  نیا  نایم  یـضعب  هک  اسب  تسا و  ظیغ  مظک  اب  فدارم  ییابیکـش  تشذـگ و  یـشوپمشچ ،

یم هک  یخلت  يوراد  ظاحل  هب  دراد ، دوجو  هک  يدرد  لمحت  يراوشد  يارب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  ندیـشون ) هعرج  هعرج   ) عرجت
يا هباشون  نما  ریز  ترابع : نآ  يارغـص  هک  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  لـمع  نیا  شزرا  رب  هاـگنآ  .دـشون 

هدروآ هراعتـسا  دراد ، یپ  رد  بوخ  هجیتن  زا  هچنآ  يارب  ار  ینیریـش  هوالح  هملک ي  .دـشاب  یم  ما  هدـیدن  تیاهن  رد  نآ  زا  رتاراوگ 
هک عرجت  هملک  لولدـم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  رد  اـهنم  ریمـض  .دـنتذل و  ثعاـب  ود  ره  هک  تسا  نآ  تهابـش  تهج  و  تسا ،

، دشابن نآ  زا  رتنیریش  رتاراوگ و  یندیشون  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  سایق  ياربک  .ددرگ  یمرب  دشاب ، هعرج  ینعی  ردصم  نامه 
هب تبـسن  ار  تمـشخ  نم ، كرـسپ  يا  تسا : ع )  ) مولعلارقاـب شدـنزرف  هب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ياهتیـصو  زا  .تـسا  ندیـشون  راوازس 
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، هتشاد مشخ  ندروخورف  زا  هک  يا  هرهب  ردق  هب  گنراگنر  ياهتمعن  زا  کی  چیه  ار  وت  ردپ  اریز  روخورف ، هتسهآ  هتـسهآ  صاخـشا 
هدرک راـتفر  وا  اـب  یتشرد  مشخ و  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  اـت  تسا  هدرک  رما  وا  هب  مود : لـهچ و  .تسا  هدرکن  رورـسم  لاحـشوخ و 
يرید اریز  تسا : تراـبع  نیا  ساـیق  يارغـص  هک  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  لـمع  نیا  یبوخ  رب  يرمـضم  ساـیق  اـب  دـشاب و  مرن  تسا ،

.دش و دهاوخ  نینچ  وا ، یتشرد  ماگنه  هب  وا ، هب  تبـسن  وت  شمرن  ببـس  هب  ینعی  دنک ، راتفر  یمرن  هب  وت  اب  زین  وا  هک  دییاپ  دـهاوخن 
هب تبسن  وت  هک  تسا  نآ  اوازـس  سپ  دوش  مرن  وا ، هب  تبـسن  وت  شمرن  تلع  هب  سک  ره  و  تسا : روط  نیا  تقیقح  رد  سایق  ياربک 
اب دیاب  یسک  هچ  سپ  دشاب  نیگنسرس  وت  هب  تبسن  ینید  ردارب  هاگ  ره  ناگرزب : نخس  نیا  تسا  لیبق  نآ  زا  ینک ، راتفر  یمرن  هب  وا 

لهچ میمح  یلو  هناک  هوادع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  هکرابم : هیآ ي  تسا  نینچ  مه  .دـنک  رارقرب  طابترا  يو 
نیرتـهب هب  ار  وا  دـنک و  دروخرب  تسا ، تلیـضف  هب  نورقم  هک  یقیرط  هب  شنمـشد  هب  تبـسن  اـت  تسا  هدرک  شرافـس  ار  وا  موـس ، و 

یکی دراد ، هلیسو  ود  هار و  ود  يزوریپ  اریز  تسا ، هداد  هجوت  دشاب  یم  تشذگ ) ماقتنا -  ) يزوریپ ود  زا  یکی  همزال ي  هک  یقیرط 
هب تسوا  رب  فطل  هقـالع و  راـهظا  مود : هار  .تسا و  نشور  رایـسب  هک  یگریچ  روز و  هار  زا  نمـشد  ندروآرد  وـناز  هب  ندـناسرت و 

- ماـقتنا  ) يزوریپ ود  زا  عون  نیرت  نیریـش  نآ  اریز  تراـبع : .دروآرد  دوـخ  تقفاوـم  هب  هلیـسو  نادـب  دزاـس و  مار  ار  وا  هک  يروـط 
، دنک قدص  نآ  رب  يزوریپ  ود  زا  یکی  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردـقم  ياربک  و  تسا ، رمـضم  سایق  يارغـص  تسا ، تشذـگ )

هار يرادقم  هب  دربب ، شا  ینید  ردارب  زا  تساوخ  رگا  هک  تسا  هداد  روتـسد  شدـنزرف  هب  مراهچ : لهچ و  .تسا  نداد  ماجنا  راوازس 
يارغص هب  هک  تسا  هتخاس  هاگآ  بلطم  نیا  رب  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  ار  وا  .دربن  وا  زا  یلک  روط  هب  و  دراد ، هگن  زاب  ار  یتسود 

.ددرگرب و دـناوتب  درک  ادـیپ  تشگزاب  هبل  يامت  رگا  ینعی  ددرگرب ، هار  نآ  زا  يزور  دـناوتب  تسا : هدومرف  هراشا  ترابع  نیا  اب  نآ 
نیا .دراد  هگن  زاب  دوخ  يارب  يرادـقم  ددرگرب  نآ  زا  دـیاب  هک  یهار  ره  زا  تسا  مزـال  سپ  تسا : نینچ  زین  نآ  ياربک  تقیقح  رد 

وت اـب  اـهزور  زا  يزور  دـیاش  دـشابن ، نآ  رد  يور  هداـیز  هک  رادـب  تسود  يا  هزادـنا  هب  ار  دوـخ  تسود  تسا : نآ  ریظن  زین  نـخس 
: تسا نومضم  نادب  زین  رگید  نخس  نیا  .ددرگ و  وت  تسود  يزور  دیاش  هک  رادب  نمشد  دح  نآ  رد  ار  تنمـشد  و  ددرگ ، نمـشد 

نامگ مجنپ : لهچ و  شابم ! وردنت  ینمشد  رد  زاب  یتفگ  یتسود  كرت  رگا  نکم و  يور  هدایز  يدرک  لیم  یسک  یتسود  هب  هاگره 
هب لمع  اب  دوخ ، هرابرد ي  ار  وا  ریخ  نامگ  هک  بیترت  نیا  هب  دـنادرگ ، ققحم  دـشاب ، هتـشاد  یکین  ریخ و  نامگ  وا  هب  هک  ار  یـسک 

.دنک ششخب  لذب و  يو  هب  تشاد ، یگدنشخب  نامگ  وا  هرابرد ي  یسک  رگا  هک  نیا  لثم  دروآرد ، قیدصت  رواب و  هلحرم ي 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

و  ) نتسویپ رب  هلصلا ) یلع   ) وا ندیرب  دزن  همرـص ) دنع   ) دوخ ردارب  زا  کیخا ) نم   ) ار دوخ  سفن  نک  يرادربنامرف  کسفن ) لمحا  )
رب هبراـقملا ) فطللا و  یلع  و   ) وا ندـش  عوـنمم  دزن  و  هدودـص ) دـنع  و   ) نتـسویپ رب  هلـصلا ) یلع   ) وا ندـیرب  دزن  و  هدودـص ) دـنع 
رود دزن  و  هدعابت ) دنع  و   ) ندیـشخب رب  لذـبلا ) یلع   ) ندـیزرو لخب  دزن  و  هدومج ) دـنع  و   ) نتـسب یکیدزن  دـقع  ندرک و  ییوکین 

ندرک یمرن  رب  نیللا ) یلع   ) وا یتشرد  یتخـس و  دزن  و  هتدش ) دنع  و   ) ندروآ وا  هب  يور  ندومن و  یکیدزن  رب  وندلا ) یلع   ) وا ندش 
کناک  ) هنسح قالخا  زا  نآ ، دض  هب  ار  وا  هئیـس  لاعفا  نک  يربارب  ینعی  .ندروآ  رذع  رب  رذعلا ) یلع   ) وا هانگ  دزن  و  همرج ) دنع  (و 

و  ) وت رب  تسا  تمعن  دـنوادخ  کیلع ) همعن  وذ   ) وا هک  اییوگ  و  هناک ) و   ) ییوا مداـخ  هدـنب و  وت  اـییوگ  هک  يا  هبترم  هب  اـت  دـبع ) هل 
نا و   ) لذارا دـننامیئل و  هک  نآ  عضوم  ریغ  رد  هعـضوم ) ریغ  یف   ) ار لاصخ  نیا  یهنب  هک  نآ  زا  نک  رذـع  و  کـلذ ) عضت  نا  كاـیا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2769 

http://www.ghaemiyeh.com


نمـشد ریگم  ارف  اقیدـص ) کقیدـص  ودـع  نذـختت  ـال   ) لالـض باـبرا  زا  نآ  لـها  ریغ  هب  ار  نآ  ینکب  هکنآ  زا  و  هلها ) ریغب  هـلعفت 
ضحما و   ) دوخ قیدـص  اب  درک  یهاوخ  ینمـشد  سپ  کقیدـص ) يداـعتف   ) دوخ تسود  ار  وا  يریگارف  رگا  هک  تسود ، ار  تسود 

ما  ) دشاب کین  وا  رظن  رد  تحیصن  نآ  هاوخ  تناک ) هنسح   ) ار هظعوم  تحیـصن و  دوخ  ردارب  يارب  نک  صلاخ  و  هحیـصنلا ) كاخا 
يا و هعرج  مدـیدن  نم  هـک  یتـسرد  هـب  سپ  هـعرجرا ) مـل  یناـف   ) ار مـشخ  هـعرج  روـخ  ورف  و  ظـیغلا ) عرجت  و   ) تـشز اـی  هحیبـق )

نمل نل  و   ) رادرک نایاپ  رد  رتذـیذل  هن  و  هبغم ) ذـلا  و ال   ) راک تبقاع  رد  نآ  زا  دـشاب  رت  نیریـش  هک  هبقاع ) اـهنم  یلحا   ) یندـیماشآ
وت یمرن  هطـساو  هب  سک  نآ  هک  یتـسرد  هب  سپ  هناـف )  ) وـت اـب  دـنک  یتـشرد  تظلغ و  هـک  ار  یـسک  نآ  رم  شاـب  مرن  و  کـظلاغ )
دوخ نمـشد  رب  امن  شـشخب  نک و  دوج  و  كودـع ) یلع  دـجو   ) وت يارب  دـنک  یمرن  هک  دوش  یم  کیدزن  کل ) نیلی  نا  کشوی  )

نتفای رفظ  یکی  هک  .يزوریف  ود  زا  تسا  رت  نیریـش  نیرفظلا ) یلحا   ) اطع نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  هناف )  ) ناسحا اطع و  هب  لـضفلاب ) )
دوخ نموم  ردارب  زا  ار  ندـیرب  ینک  هدارا  رگا  سپ  کیخا ) هعیطق  تدرا  ناـف   ) .ناـسحا هب  يرگید  ناـمدرم و  تنوعم  هب  وا  زا  تسا 

نا  ) هیقب نآ  يوس  هب  ددرگزاب  ات  اهیلا ) عجری   ) ناسحا زا  ار  هیقب  دوخ  لبق  زا  وا  يارب  راذـگ  یقاب  سپ  هیقب ) کسفن  نم  هل  قبتـساف  )
ار يریخ  وت  هب  درب  نامگ  هک  ره  و  اریخ ) کب  نظ  نم  و   ) راگزور زا  يزور  رد  ار  وا  عوجر  نآ  دـیآ  شیپ  رگا  اموی ) هل  کـلذ  ادـب 

ار وا  نامگ  نک  تسار  سپ  هنظ ) قدصف  )

یلمآ

ینیوزق

دز اطع و  لذب و  رب  وا  لخب  دزن  یتسود و  فطل و  رب  وا  ضارعا  عنم و  تقو  هلصوب و  وا  عطق  تقو  دوخ  ردارب  زا  ار  دوخ  سفن  رادب 
ینامگوکین رذع و  رب  وا  يافج  مرج و  دزن  يراومه و  یمرن و  رب  وا  يریگ  تخـس  یتشرد و  تقو  افو و  یکیدزن و  رب  وا  ندش  رود 

ره درمـشرب  هک  تسا  نیا  ناردارب  ناتـسود و  اب  رایخا  رارحا و  قیرط  وت  رب  تسا  تمعن  بحاص  وا  يدـبع و  ار  وا  وت  ایوگ  هکنآ  اـت 
هتفگ هک  میکح  رعاش  درک  هراشا  تفـص  نیاب  دشاب و  مارح  الاو  نتفرگ  قیدص  دـشاب  لالح  ار  وا  درک  دـناوت  مایق  تافـص  نیاب  هک 
مهل تینب  يدجم  اومده  نا  مهموحل و  ترفو  یمحل  اولکا  ناف  ادـج  فلتخمل  یما  ینب  نیب  یبا و  ینب  نیب  ینیب و  يذـلا  نا  و  تسا :
یییغ اووـه  مه  نا  مهبوـیغ و  تظفح  یبـیغ  اوعیـض  نا  ادعـس و  مهب  رمی  اریط  مـهل  ترجز  یب  رمی  سحنب  اریطا  رجز و  نا  ادـجم و 

ار اهنیا  يراذگب  هکنآ  ارت  داب  رذح  ادشر و  مهل  لمحی  نم  موقلا  سیئر  سیل  مهیلع و  میدـقلا  دـقحلا  لمحا  ادـشر و ال  مهل  تیوه 
رمث لام  تمادن  دهد و  هجیتن  سکع  نامیئل  اب  ملح  قفر و  یتسناد  هچنانچ  نآ  لها  ریغ  اب  ار  كولس  نیا  ینکب  ای  نآ  عضوم  ریغ  رد 
هروش نیمز  هتفگ : بوخ  يدعـس  دشاب  ندرورپ  لغب  رد  مدژک  رام و  ندنکفا و  نیمز  هروش  رد  مخت  وچمه  لهاان  اب  یئوکین  دـشخب 

وت رد  دنا : هتفگ  نادرمکین و  ياجب  ندرک  دـب  هک  تسا  نانچ  ندرک  نادـب  اب  یئوکن  نادرگم  عیاض  لما  مخت  نآ  رد  دراین  رب  لبنس 
كاذ يری  هل  تللذـت  نا  نمل  للذـت  دـیوگ : رعاش  ددرگ و  هتـشون  هیطخ  وا  رب  دـنک  نآ  لها  ریغ  اـب  یکین  هک  ره  تسا  بوتکم  هار 
هدرک نمشد  سپ  تسود  ار  دوخ  تسود  نمـشد  ریگم  هل و  لضفلا  يری  ءاقدصالا  یلع  لازی  نم ال  هقادص  بناج  هلبلل و  لضفلل ال 
معزت مث  يودع  دوت  رعاشلا : لاق  امک  رامـش  ناتـسود  زا  هن  راگنا  شیوخ  نانمـشد  زا  ار  قیدص  نمـشد  هکلب  دوخ  قیدص  اب  یـشاب 

: هتفگ يرگید  مالکلا  عطقنا  كاداع و  دـقف  يداعت  نم  کقیدـص  یفاص  اذا  هتفگ : يرگید  بزاعل  کـنم  يارلا  نا  کقیدـص  یننا 
کقیدـص و هلثالث  كواقدـصا  تسا : هتفگ  رگید  یئاج  قیدـصب و  یل  سیل  یقیدـص  مصخ  یتقادـصب و  لـخاد  یقیدـص  قیدـص 
هک دشاب  نآ  یتسود  قیرط  سپ  كودع  قیدص  کقیدص و  ودع  كودع و  هثالث  كوادعا  كودـع و  ودـع  کقیدـص و  قیدـص 
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مها هک  دومن  راصتخا  لوا  مسقب  اجنیا  نکیلو  ددرگن  بذاک  مهتم و  یتسود  رد  ات  دریگن  نمشد  وا  تسود  دریگن و  تسود  نمـشد 
ابلاـغ نتـشاد  نمـشد  بابـسا  هک  اریز  ندرک  تسود  اـب  یتـسود  زا  دـشاب  رت  نارگ  تسود  رطاـخ  رب  نمـشد  یتـسود  هـک  اریز  دوـب 

تسود نمشد  نتشاد  تسود  زا  دشاب  روذعم  تسود  تسود  نتشاد  نمشد  زا  رگا  سپ  يرایتخا  نتشاد  تسود  تسا و  يرارطـضا 
اب تسا  تدوم  صولخ  تحیصن و  ضحم  هچنآ  ینعی  .ار  تحیصن  دوخ  ردارب  اب  نادرگ  صلاخ  دوبن  طحق  تسود  هک  دشابن  روذعم 

تحیصن ای  دشاب  هورکم  حبقتـسم و  وا  رظن  رد  نآ  فالخ  رب  هاوخ  وا و  ياوه  قباطم  دشاب و  نسحتـسم  وا  رظن  رد  هاوخ  رآ  ياجب  وا 
دیامن و تمالم  خیبوت و  رش  راک  رب  ار  وا  هک  دشاب  نآ  هحیبق  تحیـصن  دنک و  تیاده  ترـصن و  ریخ  راک  رب  وا  هک  دشاب  نآ  هنـسح 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  تسا  يورم  .دندحتم و  هکلب  دنکیدزن  مهب  ینعم  ود  ره  دیوگب  وا  يور  رد  وا  لامعا  حبق 

تسا نیا  رگید  ینایب  دیامن و  عنم  ملظ  زا  ار  وا  تفگ  دشاب  نوچ  ملاظ  ترصن  دندیـسرپ  امولظم  اما  املاظ و  اما  كاخا  رـصنا  دومرف 
داسف عفر  حالصا و  ریبدت  رد  تریح  يور  زا  نوچ  تشگ  بکترم  ار  یحیبق  یتیصعم و  یملظ و  درک و  یئاطخ  وت  تسود  نوچ  هک 

یتسود قح  یئوگب و  وا  اب  تسا  ترصن  یعون  تحیصن  ضحم  هچنآ  وت  دیوج  تناعتسا  وت  زا  دنک و  تروشم  وت  اب  نکما  امهم  نآ 
نیا زا  رت  نیریـش  هعرج  مدیدن  نم  هک  یتسردـب  هچ  روخورف  شیوخ  مشخ  دـشاب و  تمتاخ  تبقاع و  ینعمب  مه  هبغم  يروآ  ياجب 

نارکاـچ و ار  وا  ناـشلا  میظع  تسا  یناطلـس  تلـصخ  نیا  هک  نادـب  تمتاـخ و  يور  زا  نآ  زا  رتذـیذل  هن  تبقاـع و  يور  زا  هعرج 
يرابدرب و ینات و  قلخت و  قفر و  مزح و  ناسحا و  تبثت  لامتحا و  زواجت و  مرک و  ملع و  ملح و  الثم  .دنـشاب  ناکملا  عیفر  نامزالم 

نع نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و  یلاعت : لاق  دنا و  هلماک  قالخا  هلضاف و  تافص  همه  سیئر  سار و  اهنیا  يدنمدرخ و  یگدیجنس و 
زا تسا و  روهـشم  تخیر  وا  رب  مرگ  شآ  هک  مداـخ  باـب و  نیا  رد  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  ربخ  نینـسحملا و  بحی  هللا  ساـنلا و 

یتیاکح رد  هلمج  نآ  زا  روطسم  ءامکح  مالک  رد  باب  نآ  رد  زومر  تالیثمت و  تسا و  روکذم  نآ  لثم  مه  لداع  کلم  ناوریشون 
کی ارنآ  دیاب  بیهم  تخـس و  میظع و  سب  یـسرب  یهوکب  يرذـگب  اجنالف  زا  نوچ  هک  درک  تیـصو  ارم  میکح  هک  دـنک  یم  لقن 
نهد رد  هدرک  همقل  کـی  ارنآ  مداـشگب و  نهد  يوق  مزعب  دـش  ادـیپ  هار  رـس  رب  هاـگان  هوک  نآ  هک  مدوـب  هشیدـنا  نیا  رد  ینک  همقل 
یمدآ رب  لوا  همقل  نآ  هک  تسا  ندروخورف  مشخب  هراشا  مدوب  هدروخن  یماعط  تذـل  ناب  هک  ذـیذل  اراوگ و  سب  متفای  همعط  مداهن 

نیا دـشاب و  همقل  ره  زا  رتذـیذل  رت و  نیریـش  دروخورف  ارنآ  ناـمیا  توق  مزع و  يور  زا  یمدآ  نوـچ  دـیامن و  یم  رتـمیظع  هوـک  زا 
لوا ینک  حابـص  نوچ  هک  درک  یم  یحو  ءایبنا  زا  یکیب  لجوزع  يادـخ  هک  ظفل  نیاب  تسا  يورم  اضرلا  راـبخا  نویع  رد  تیاـکح 
حابص نوچ  زیرگب  مجنپ  زا  نکم و  دیمون  ار  مراهچ  نک و  لوبق  ار  میـس  نک و  ناهنپ  ار  مود  روخب  ارنآ  دنک  لابقتـسا  ارت  هک  يزیچ 
ناریح مروخب و  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  نم  بر  تفگ  دوخ  اب  داتسیاب و  دمآ  وا  يور  شیپ  هایـس  گزرب و  یهوک  تفرب  دش 

هوک دش  کیدزن  نوچ  دروخب  ارنآ  ات  دش  نآ  هجوتم  مناوتن  هک  دیامرفن  يراک  نم  بر  ارم  تفگ  درک و  هشیدنا  دوخ  اب  سپ  دـنامب 
نم بر  ارم  تفگ  تفای  الط  زا  یتشط  تفرب  سپ  دوب  هدروخن  همقل  رتهب  نآ  زا  دروخب و  دید  همقل  ارنآ  دیسر  ناب  نوچ  دش و  درخ 

رهاظ كاخ  زا  تشط  تخیر  نآ  رـس  رب  كاخ  درک و  نفد  نیمز  رد  ارنآ  دـنکب و  ار  نیمز  سپ  منک  ناهنپ  ارنیا  هک  تسا  هدرک  رما 
رب دنکفا و  وا  رب  ار  دوخ  غرم  دوب  وا  دصاق  يزاب  وا  سپ  زا  دیـسر و  یغرمب  تفرب  مدرک و  دوب  هدومرف  نم  بر  هچنآ  نم  تفگ  دش 

تخیرگب وا  نیتـسآ  نورد  غرم  دوشگب و  دوخ  نیتـسآ  سپ  مریذـپب  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  نم  بر  تفگ  دـیرپ  یم  وا  درگ 
هدرک رما  ارم  نم  بر  تفگ  دوخ  اب  میوا  سپ  زا  تسا  زور  دنچ  نم  یتفرگ و  ارم  دیص  تفگ  هدش  قطان  وا  اب  دیسرب و  وا  یپ  زا  زاب 

مرک هدش و  وبدب  دیسر  هدرم  تشوگب  تشذگب و  دنکفا و  وا  دزن  دیربب و  دوخ  نار  زا  یتشوگ  هعطق  سپ  منکن  دیمون  ارنیا  هک  تسا 
دنتفگ واـب  هک  دـید  باوخ  رد  تشگزاـب و  تخیرگب و  نآ  زا  سپ  مزیرگب  نیا  زا  تسا  هدرک  رما  ارم  نم  بر  تفگ  هداـتفا  نآ  رد 

رد هدـنب  هاگ  ره  تسا  بضغ  نآ  هوک  اما  دـنتفگ  هن  تفگ  دوب  هچ  اـهنآ  هک  ینادـیم  ـالاح  يدوب  هدـش  روماـم  هچنآ  يدرک  قیقحتب 
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تخانش دوخ  ردق  تشاد و  یم  هاگن  ار  دوخ  هاگ  ره  بضغ و  یگرزب  زا  دوش  یم  لهاج  دوخ  ردقب  دنیب و  یمن  ار  دوخ  دش  بصغ 
لمع هدـنب  هاگ  ره  تسا  حـلاص  لمع  نآ  تشط  اما  يروخ و  وت  هک  تسا  وکین  همقل  وچمه  نآ  تبقاـع  درک  نکاـس  دوخ  بضغ  و 

اب دهد  تنیز  ناب  ار  واات  دزاس  رهاظ  لمع  نآ  دنام  هدیـشوپ  نآ  هک  دهدن  اضر  لجوزع  يادخ  دنادرگ  ناهنپ  دناشوپب و  دوخ  کین 
ار وا  تحیـصن  ار و  وا  تسا  هدروآ  وت  يارب  یتحیـصن  هک  تسا  يدرم  وا  ریط  اـما  تسا و  هدرک  هریخذ  وا  يارب  زا  هک  ترخآ  باوث 
ثبخ و ینعی  تسا  تبیغ  نآ  وبدب  تشوگ  اما  نادرگم و  دیمون  ار  وا  تسا  هدـمآ  وت  دزن  یتجاح  هک  تسا  يدرم  وا  زاب  اما  ریذـپب و 

شتفگ رتبعـص  هلمج  یتسه ز  رد  تسیچ  رـسرایشه  یکی  ار  یـسیع  تفگ  دروآ : یم  لقن  نیا  مور  يـالم  زیرگب و  نآ  زا  یئوگدـب 
ردـنا شیوخ  مشخ  كرت  تفگ  ناما  دوبچ  ادـخ  مشخ  نیا  زا  تفگ  ام  وچ  دزرل  یمه  خزود  نآ  زا  هک  ادـخ  مشخ  رتبعـص  ناـجیا 

هک سکنآ  يارب  وش  مرن  .تسا و  لوا  هلمج  باب  زا  مه  نانع  شکرد  روآ و  دای  قح  مشخ  ناما  طخ  رسپ  يا  تسا  ظیغ  مظک  نامز 
زا هکلب  وت  ياضر  دیوج  یم  دهن و  یم  رـس  زا  فنع  یتشرد و  وت و  يارب  دوش  یم  مرن  بیرقنع  هک  یتسردـب  هچ  دـنک  تظلغ  وت  اب 

فرط هک  یعـضومب  تسا  صوصخم  نهف و  كاوخ  ازع  اذا  تسا  برع  لوق  لـیبق  زا  نیا  دـشک  یم  تمادـن  تلاـجخ و  دوخ  فنع 
رد لصا  تشذگ و  هچنانچ  سکع  رب  دشاب و  هتشاد  یمرن  مکح  اجنآ  یتشرد  دشابن  نآ  لها  یصخش  رگا  دشاب و  هتشاد  نآ  تیلها 
اذا و  یلاعت : لاق  و  میمح ) یلو  هناـک  هاودـع  هنیب  کـنیب و  يذـلا  اذاـف  نسحا  یه  یتلاـب  عفدا  تسا ..(  یلاـعت  يادـخ  لوق  باـب  نیا 

شناج رب  هک  داد  بیجع  يدنپ  ار  شیوخ  دنزرف  نتفر  زورب  نامقل  دـنا : هتفگ  يرعـش  تمکح  رد  امالـس و  اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ 
هک حلص  لضفب و  دوخ  نمـشد  رب  ریگارف  نیمدنگ و  نان  نورد  هناخب  تتـسین  رگ  تسه  تیم  درم  تفـص  نهد  رد  هک  اتفگ  نیرفآ 

راربا نامیرک و  قاذم  رد  هتبلا  يرادلد  حلـص و  رب و  هب  رفظ  يراکافج و  علق و  رهقب و  رفظ  تسا  رفظ  ود  ره  رتاراوگ  نیریـش و  نیا 
هعرج نآ  دننکن  لتق  بلسب و  زج  یفشت  عابـس  وچمه  هک  رارـشا  نامیئل و  شیپ  دنچ  ره  تسا  رتراگزاس  رتراوگـشوخ و  هعرج  نیا 
سپ یـسانش  فرحنم  یتسود  قیرط  زا  ار  وا  هک  اجنآ  يربب  شیوخ  ردارب  زا  یهاوخ  رگا  دـشاب و  رتاراوگ  ماقتنا  اـفج و  ینعی  رگید 

زا يار  دوش و  يراط  يزور  یتسود  هدارا و  ار  وا  رگا  نآ  هب  تسود  نآ  ددرگزاـب  هک  هیقب  دوخ  سفن  بناـج  زا  وا  يارب  زا  راذـگب 
دنیوگ هچنانچ  تسا  ینعم  کیب  ود  ره  ناب و  يدرگزاب  وت  ینعی  ءات  هب  تسا  هدمآ  عجرت  خسن  یـضعب  رد  دنادرگب و  ترفانم  قیرط 

: دنا هتفگ  هک  تسا  يورم  قح  لها  زا  یـضعب  ای  ترـضح  نیا  زا  هچنآ  تسا  نیا  بسانم  یئآ و  ام  گنجب  نوچ  راذگب  یتشآ  ياج 
: دـیوگ وکین  رعاش  مراذـگب  نم  دنـشکب  نوچ  مشکب و  نم  دـنراذگب  نوچ  منالـسگن  ارنآ  دـشاب  دـنب  رد  یئوم  قلخو  نم  ناـیم  رگا 

لوق تسا  لـیبق  نیا  زا  و  دـیوگ : ینارحب  حراـش  تسب  یناوت  مهب  نامیـشپ  هدرک  يوش ز  يزور  رگ  هک  نالـسگب  ناـنچ  رهم  دـنمک 
کبیبح نوکی  نا  یسع  ام  انوه  کضیغب  ضغبا  ام و  اموی  کضیغب  نوکی  نا  یـسع  ام  انوه  کبیبح  ببحا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح

اذا ایلاغ و  نکت  الف  تیوه  اذا  مهلوق  بناج و  دـعب  بحاص  نم  بناج  ادـب  امبرف  ضغب  بح و  یف  کنوهف  رعاـشلا : لاـق  اـم و  اـموی 
عماس و تلمع و  ام  ءار  کناف  يذالا  نع  حفصا  ملحلل و  اندعم  نک  تسا و  روکذم  نایب  تحاصف  ناوید  رد  ایلاق و  نکت  الف  تکرف 

نآ عجار و  تنا  یتم  يردـت  کناف ال  ابراقم  اضغب  تضغبا  اذا  ضغبا  عزان و  تنا  یتم  يردـت  کناف ال  ابراقم  ابح  تببحا  اذا  ببحا 
اجنیا هدـسفم  هک  تسا  مولعم  دومن و  رکذ  اجنیا  دوب  رتشیب  ناب  تیاـنع  هک  ار  هزادـناب  ینمـشد  ینعی  مکح  ود  نآ  زا  یکی  ترـضح 

تقو همه  یئوکین  ریخ و  كرت  نادرگ  تسار  نک و  قیدصت  وا  نامگ  یلـضف  يریخ و  وتب  دنک  نامگ  سک  ره  تسا و  حبقا  دشا و 
هتخانـش و ناکین  زا  ارت  هتـشاد و  یکین  مشچ  وت  زا  هک  صخـش  نآ  اب  صوصخلا  یلع  دشاب  افج  دـب و  اطخ و  ظلغ و  سک  همه  اب  و 

( کلذک هللا  نوکیف و  ینم  ریخلا  لعفب  یلوا  ادحا  نا  مکدحا  نلوقی  و ال  مالسلا :) هیلع   ) هلوقک دشاب  هدرب  کین  نامگ  وتب 

یجیهال
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هدعابت دنع  لذبلا و  یلع  هدومج  دنع  هبراقملا و  فطللا و  یلع  هدودـص  دـنع  هلـصلا و  یلع  همرـص  دـنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا 
یف کلذ  عضت  نا  كایا  .کیلع و  همعن  وذ  هناک  دبع و  هل  کناک  یتح  رذعلا ، یلع  همرج  دنع  نیللا و  یلع  هتدش  دنع  وندلا و  یلع 

« .هلها ریغب  هلعفت  نا  وا  هعضوم  ریغ 

تیـصعم ینعی  ترخآ  داعم و  نتخاس  دساف  دشاب و  يوقت  هک  هار  هشوت ي  ندرک  لطاب  عیاض و  تسا  گرزب  داسف  هلمج  زا  ینعی و 
ریخ و زا  وت  يارب  زا  تسا  هدـش  ردـقم  هک  هچنآ  وت  دزن  هب  دـیآ  یم  هک  تسا  دوز  .تسا  يرمث  تیاغ و  يراک  ره  يارب  زا  ندرک و 
زا تسا  رتراد  هدیاف  كدنا  لام  هک  تسا  اسب  .ار و  دوخ  تسا  هدنزادنا  تکاله  هب  ایند  يارب  زا  يا  هدـننک  بسک  تراجت و  ره  .رش 
اب نک  هلهاسم  .دشاب و  مهتم  هک  يا )  ) یتسود رد  هن  دشاب و  راوخ  لیلذ و  هک  يا  هدننک  يرای  رد  تسین  یتعفنم  ریخ و  .رایسب و  لام 

رطخ و رد  .ناشیا و  رب  یشاب  طلسم  هک  یمادام  ینعی  نآ ، يراوس  بکرم  وت  يارب  زا  تسا  مار  هک  یمادام  شلها ، اب  ینعی  راگزور ،
رد دنک  یشکرس  هکنیا  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  .زیچ و  نآ  زا  رتشیب  هب  نتـشاد  دیما  تهج  زا  يزیچ  ببـس  هب  ار  دوخ  زادنیم  تکاله 

قـفر و رب  ار و  هلـص  رم  وا  ندـیرب  دزن  رد  وـت  ردارب  هب  هلـصو ي  رب  ار  وـت  سفن  راداو  نک و  راـب  .ندرک  هزیتـس  جاـجل و  بکرم  وـت 
اب یمرن  رب  وا و  يدرگ  رود  دزن  رد  وا  هب  یکیدزن  رب  وا و  لخب  یکشخ و  دزن  رد  وا  رب  ششخب  رب  وا و  ضارعا  دزن  رد  وا  اب  یکیدزن 

بحاص تسوا  هک  ایوگ  مـالغ و  هدـنب و  وا  يارب  زا  ییوت  هک  اـیوگ  هکنیا  اـت  وا ، هاـنگ  دزن  رد  وا  زا  رذـع  رب  وا و  یتخـس  دزن  رد  وا 
شلها ریغ  هب  ار  راتفر  نیا  ینکب  هکنیا  زا  شعقوم و  ریغ  رد  ار  اهتلصخ  نیا  يزاس  عقاو  هکنیا  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  .وت و  رب  تمعن 

.دنشاب ناکرشم  نافلاخم و  هک 

را مل  یناف  ظیغلا  عرجت  هحیبق و  ما  تناک  هنـسح  هحیـصنلا  كاخا  ضحما  کقیدص و  يداعتف  اقیدـص  کقیدـص  ودـع  نذـختت  «ال 
یلحا هناـف  لـضفلاب ، كودـع  یلع  ذـخ  کـل و  نیلی  نا  کـشوی  هناـف  کـظلاغ  نمل  نل  .هبغم و  ذـلا  ـال  هبقاـع و  اـهنم  یلحا  هعرج 

هنظ قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  .ام و  اموی  کلذ  هل  ادب  نا  اهیلا ، عجری  هیقب  کسفن  نم  هل  قبتساف  کیخا  هعیطق  تدرا  نا  .نیرفظلا و 
.کب و ال قلخلا  یقـشا  کلها  نکی  هقح و ال  تعـضا  نم  خاب  کل  سیل  هناف  هنیب ، کنیب و  ام  یلع  الاکتا  کیخا  قح  نعیـضت  و ال 

یلع کـنم  يوقا  هئاـسالا  یلع  ننوکی  ـال  هتلـص و  یلع  کـنم  کـتعیطق  یلع  يوـقا  كوـخا  ننوکیـال  کـنع و  دـهز  نمیف  نبغرت 
« .هءوست نا  كرس  نم  ءازج  سیل  .کعفن و  هترضم و  یف  یعسی  هناف  کملظ ، نم  ملظ  کیلع  نربکیال  ناسحالا و 

ردارب يارب  زا  نادرگ  صلاخ  .وت و  تسود  اب  یشاب  هدرک  ینمـشد  هکنیا  ات  وت ، تسود  ار  وت  تسود  نمـشد  هدم  رارق  ریگم و  ینعی 
نم هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، مشخ  هعرج ي  ماشایب  روخورف و  .تشز و  اـی  تحیـصن  نآ  وا  رظن  رد  دـیآ  کـین  ار ، دـنپ  تحیـصن و  وت 

تـشرد هک  یـسک  اب  نک  يراتفر  مرن  .راک و  تمتاخ  رد  نآ  زا  رتذـیذل  هن  راک و  تبقاع  رد  نآ  زا  رت  نیریـش  یندـیماشآ  منیب  یمن 
وت نمـشد  يارب  زا  ریگرب  .وت و  يارب  زا  دـنک  یمرن  وا  هکنیا  دوش  یم  کیدزن  هک  قیقحت  هب  وت  یمرن  زا  هک  اریز  وت ، اب  دـنک  يراتفر 
اب يا  هبلغ  هک  وا ، رب  تسا  ندرک  هبلغ  نتفای و  رفظ  مسق  ود  نیرت  نیریش  نمشد  رب  ندرک  ناسحا  هک  اریز  ار ، ندرک  یکین  ناسحا و 
زا وا  يارب  زا  راذـگب  یقاب  سپ  وت ، ردارب  اـب  ار  يردارب  ندـیرب  ینک  هدارا  رگا  .دـشاب و  وا  ندوب  نمـشد  اـب  هبلغ  وا و  ندـش  تسود 

هیقب نآ  وا  يارب  زا  دوش  رهاـظ  رگا  يزور  رد  وت ، يردارب  هیقب ي  نآ  يوس  هب  وا  ددرگرب  هک  ار  يردارب  زا  يا  هیقب  وـت  سفن  فرط 
ار تعفنم  نآ  وا  هب  ناسرب  ار و  وا  نامگ  نک  قیدصت  سپ  ار  یتعفنم  ریخ و  وت  رد  درک  نامگ  هک  یسک  .وت و  يردارب  ي 

یئوخ
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تف ءاخالا و  هطبار  عطقل  اببس  ریصی  نا  نکمی  ام  لک  نیب  و  هلصلا ) یلع  همرص  دنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا  (: ) مالسلا هیلع   ) لاقف
لذـبلا وه  ءاطعلا  نع  عنملا  ءاود  و  فطللاب ، هنراقملا  لابقالا و  ضارعالا  ءاودـف  عفانلا  عجاـنلا  ءاود  هارا  عاـمتجالا و  هبحملا و  دـضع 

وه هئارتجا  همرج و  ءاود  و  هعم ، قفرلا  نیللا و  وه  هتلوص  هتدـش و  ءاود  و  هنمون ، دـلاو  براـقتلا  وه  هنع  یـشانلا  دـعابتلا  ءاود  هیلع و 
دبال و هیئاخالا  هلماعملا  کلت  ناب  هذه  هتیاصو  لیذ  دق  و  دبع .) هل  کناک  یتح  : ) هلوق یف  کلذ  لک  صخل  دق  و  هل ، هنم و  راذتعالا 
لدود و تسود  رد  هن  دـشابن و  يریخ  نوبز  تسپ و  راکمه  رواـی و  رد  همجرتلا : .دـقتعملا  نموملا  وه  اـهب و  قیلی  نم  عم  نوکت  نا 

نانع ادابم  نکفیم ، رطخ  رد  شنآ  زا  شیب  دـیماب  تسا  سرتسد  رد  هک  يزیچ  زاسب ، وا  اـب  دزاـسب  وت  اـبلا  گزور  اـت  تناـیخب ، مهتم 
ماگنه و  نک ، تسویپ  وا  اب  دیرب  وت  زا  رگا  دوخ  تسود  ردارب و  يرادهگن  يارب  يراپـسب ، يزابجل  شکرـس  بکرم  تسدب  ار  دوخ 

و وش ، کیدزن  واب  دـیزگ  يرود  نوچ  و  شخبب ، واب  تسب  ار  دوخ  تشم  نوچ  و  وش ، کیدزن  واب  ینابرهم  فطل و  اب  وا  ینادرگور 
يا هدنب  دننامب  شاب  نتورف  وا  ربارب  رد  اجنآ  ات  روآ ، شزوپ  وا  رب  دش  بکترم  یمرج  نوچ  و  نک ، شمرن  وا  اب  وا  يریگتخس  ماگنه 
اور نآ  تسیاشان  لها و  ان  اب  ار  هناردارب  هلماعم  نیا  ادابم  و  يروآ ، باـسحب  شیوخ  معنم  ار  وا  هک  اـجنآ  اـت  دوخ و  ياـقآ  ربارب  رد 

ار قح  نک و  تحیصن  حیرص  كاپ و  دوخ  ردارب  اب  یشاب ، هدرک  ینمشد  تتسود  اب  ات  زیرم  یتسود  حرط  تتـسود  نمـشد  اب  .يراد 
زا لابند  رد  رت  شخب  تذل  رت و  ماجنارس  نیریـش  ار  یـششون  اریز  روخورف  ار  مشخ  دیآ ، دب  ار  وا  هچ  دشاب  وا  دیاشوخ  هچ  وگب  واب 

نیا هک  اریز  وج ، يرترب  ناسحا  لضفتب و  دوخ  نمـشد  رب  دوش ، مرن  هک  اسب  هچ  نک  شمرن  دـیآرب  تتـشرد  هکیـسک  اب  مدـیدن ، نآ 
رگا يدرگرب  يوب  نآ  هلیـسوب  هک  رازگ  ياجب  ار  هطبار  نسح  زا  هتـشر  کی  يربب  یتسود  زا  یتساوخ  رگا  تسا  اهیزوریپ  رت  نیریش 

روآرد تسرد  ار  شنامگ  نک و  یبوخ  واب  دراد  یبوخ  نامگ  وتب  یسک  هاگره  يدش ، نامیشپ  يزور 

يرتشوش

کل هدو  کی  ملف  هعد  لاق  دـق  لئاق  نم  مکو  يرابنالا : نبا  نع  هلـصلا ) یلع   ) .هعطق يا : همرـص ) دـنع  کیخا  نم  کـسفن  لـمحا  )
: رخال و  میدقلا ؟ قحلا  هیاعر  نیا  هیلع و  ینفطعی  فلالا  نیا  و  میئللا ؟ یلع  میرکلا  لضف  امف  اردـغ  ردـغلا  تیزج  اذا  تلقف  میلـسلاب 

دنع و   ) قیدـصریغب یقبا  نا  هفاـخم  ینبیرت  هنم  ءایـشا  یلع  تربـص  قیفمب  ینءاـس  اـمع  کـی  مل  هلعف و  ءوـس  ینبار  یقیدـص  اـم  اذا 
یبا نبا  لوقف  اندو ، قفر  افطل : رـصنک  فطل  يدابآ : زوریفلا  لاق  حتفلاب ، فطل  ردصم  مضلاب ، فطللا ) یلع   ) .هضارعا يا : هدودص )

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هلحم ریغ  یف  اذـکب  هفطلا  نم  مسالا  ءاطلا ، مـاللا و  حـتفب  فطللا  دـیدحلا 
تفص هایح  بوحـصم  لجا  بحاص  نم  كاذ  وجرت  فیکف  اضرلا  لک  کیطعت  کسفن ال  رعاشلا : لاق  هبراقملا ) و  ( ) ایندلا نیدلا و 
ینءاس یلیلخ  ام  اذا  مهضعبل : احاحلم و  براغب  ضعی  ابتق  نکت  قیدصلل و ال  كدو  قبتسا  و  هغبانلا : لاق  بئاع و  مره  نم  تلخ  لهف 

لذـبلا و یلع  هدومج  دـنع  و   ) قیدـص ریغب  یقبا  نا  هفاخم  هلعف  ءوس  نم  ناک  ام  یلع  تربص  قیفمب  ینءاس  امع  کی  مل  هلعف و  ءوس 
لذعلا موللا و  یف  يدعت  یبحاص  ام  اذا  ینا  مهـضعب : لاق  رذعلا ) یلع  همرج  دنع  نیللا و  یلع  هتدش  دـنع  وندـلا و  یلع  هدـعابت  دـنع 

هجو يری  یتح  ادص  ینم  ملحلاب  هتعـسوا  ادمع  يدعتلا  الا  یبا  ناف  ادهج  لامتحا  یف  قبا  مل  ادصق و  الذع  لذعلاب  هلوا  مل  ادح  یلع 
فلتخمل یما  ینب  نیب  یبا و  ینب  نیب  ینیب و  يذلا  نا  و  رعاشلا : لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  ادـمح و  یلا  مذـلا  عجری  ادـس و  يرایتخا 

رمت اریط  مهل  ترجز  یبرمت  سحنب  اریط  اورجز  نا  ادـجم و  مهل  تینب  يدـجم  اومدـه  نا  مهموحل و  ترف  یمحل و  اولکا  ناـف  ادـج 
نم فذاقمل  احشاک  یمع  نبا  ناک  نا  ینا و  اضیا : ادقحلا  لمحی  نم  موقلا  سیئر  سیل  مهیلا و  میدقلا  دقحلا  لمحا  ادعس و ال  مهب 

قیدصلل یـضقا  یمع و  نبا  یلع  قیدصلا  عم  لیما  یلوصلا : میهاربا  لاق  کیلع ) همعن  وذ  هناک  دبع و  هل  کناک  یتح   ) هئارو هفلخ و 
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یلام و نیب  عمجا  ینم و  یفورعم و  نیب  قرفا  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) قیقـشلا یلع 
ناف هلها ) ریغب  هلعفت  نا  وا  هعـضوم ، ریغ  یف  کلذ  عضت  نا  كایا  و   ) قیدـصلادبع يدـجاو  کـناف  اـعاطم  ارح  ینتیفلا  ناـف  قوقحلا 

: لاقف اهریجم  مع  نبا  اهتصق  یلا  راشا  و  اهدیص ، دارا  نمم  اهتاجن  دعب  اهیلا  نسحا  اهراجا و  نم  هصق  ترم  و  عبضلاک ، سانلا  ضعب 
رئازغلا و حاقللا  نابلا  نم  اهارق  هبرقب  تراجتـسا  نیح  اهل  مادا  رماع  ما  ریجم  یقـال  يذـلا  یقـالی  هلها  ریغ  عم  فورعملا  عنـصی  نم  و 

یف رکاش و  ریغ  عم  فورعملا  عنـصی  ادـغ  نم  ءازج  اذـه  فورعملا  يوذـل  لقف  رفاظا  اهل و  بایناب  هترف  تـالمت  اـم  اذا  یتح  اهعبـشا 
ربخ یف  .هلهاب و  سیل  نم  یلا  فورعملا  و  عبـشلا ، یلع  لکالا  و  رمقلا ، یف  جارـسلا  و  هخبـس ، یف  رذبلا  اعایـض : نبهذت  هعبرا  ربخلا :

فورعم و  ها ، ءافو  نم ال  اهحنمت  هدوم  و  هل ، هناصح  نم ال  دنع  هعدوت  رـسو  هل ، عامتـسا  نم ال  دنع  ملع  اعایـض : نبهذت  هعبرا  رخآ :
اذا فیرشلا  وفجت  مدعملل و  كدنع  ردق  مامذلا و ال  یسنت  کتیار  امل  و  مهضعب : لاق  کلذ ، یف  ءارعشلا  رثکا  .هرکشی و  نم ال  دنع 

و رانلا ، لیـسلا و  نایمعالا : ناسللا )  ) یف ملظا و  مل  نیمرثالل و  نییمعالل و  كءاـخا  تبه  مهردـلا و  یلع  یندـلا  یندـت  لـخا و  اـم 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لمجا كرتلاـف  قحلا  کـنم  لـهجی  هقح و  فرعت  ءرملا  یتاـت  تنک  اذا  .توملا  رهدـلا و  ناـمرثالا 
لئان ال  اضیا : لحرم  کیتاوی  نمع ال  ضرالا  یف  هحاررجهلا و  یف  هاـجنم و  شیعلا  یف  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک 
يری لوسرلا  ناک  دـق  لیمجلا و  نسحلاف  لاق  امهم  قح و  هیلع  سیل  قح و  هل  اضیا : مالـسلا  کـیلعف  لوسر  ـالو  دـعوم  ـال  کـنم و 

نم كوخا  اجارخ  ناک  اذا  اضیا : ماصخب  هدوم  لانت  تسیل  بحاصب  تبرتسا  اذا  باـتعلا  عدو  اـضیا : لوسرلا  وه  هریغل و  هیلع  اـقوقح 
کبجی و هململ  هعدت  نا  يذلا  كوخا  هبهاذم  دـیعب  لاحر  هیطم  نکت  قارفلا و ال  هجو  هل  لخف  هبئاکر  بوا  لک  یف  ههجوم  يوهلا 
، هثالث كواقدصا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق ریخالا و  بابلا  یف  کقیدص ) يداعتف  اقیدص  کقیدص  ودع  نذختت  ال   ) هبناج نال  هتبتاع  نا 

قیدص و  کقیدص ، ودعا  كودع ، كوادعا  و  كودع ، ودع  و  کقیدص ، قیدـص  و  کقیدـص ، كواقدـصاف  هثالث ، كوادـعا  و 
كاخا ضحما  و   ) مالکلا عطقنا  كاداع و  دقف  يداعت  نم  کقیدص  یفاص  اذا  ینعملا : یف  اورثکا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .كودـع و 

نماثلا و لصفلا   ) .هیطخلا و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ما ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  وا ) تناک  هنـسح  هحیـصنلا 
ناک ناف  امولظم ، وا  املاظ  كاخا  نعا  مالـسلا :) هیلع   ) یبنلا نع  و  هحیبق ) ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

مودقلا یف  روصنملا  هیلا  بتک  نیح  مثیهلا  نب  کلام  راشتسا  ملـسموبا  ناک  .هسفن  نم  هل  ذخف  املاظ  ناک  نا  هقحب و  هل  ذخف  امولظم 
میهاربا كاخا  نا  کلام : هل  لاقف  کلذ  اکلام  رکذا  ملـسم  ابا  روصنملا  لتق  املف  مودقلا ، مدـعب  کلام  هیلع  راشاف  هلتقل ، ادـیرم  هیلع 

دایز بتک  يربطلا )  ) یف .کلذک و  مویلا  مکل  ینا  و  هراشتسا ، نمل  حصن  اذا  هیار  یف  دازی  لجرلا  لازی  ال  لاق : هیبا  نع  ثدح  مامالا 
لسراف هعبصا  یلع  هنوعاط  تجرخف  لاق - نا  یلا  زاجحلاب - اهلغشاف  هغراف  ینیمی  یلامشب و  قارعلا  کل  تطبض  دق  ینا  هیواعم : یلا 

اند دـق  لجالا  نوکی  نا  یـشخا  هل : لاقف  .یلع  رـشاف  اهعطقب  ترما  دـق  يرت و  ام  یب  ثدـح  هل : لاـقف  هیـضاق - ناـک  و  حیرـش - یلا 
مهربخاا هولاسف  حیرـش  جرخ  .اهکرتف و  كدلو ، ریعت  مذجا و  شیعتف  كدـی  تعطق  دـق  ریخات و  لجالا  یف  نوکی  وا  مذـجا  تومتف 

یلحا هعرج  را  مل  یناف  ظیغلا  عرجت  و  (. ) نمتوم راشتـسملا   ) یبنلا لاق  لاقف : اهعطقب ، هیلع  ترـشا  اله  هل : اولاق  هومالف و  هب  راشا  امب 
یـش ء لواف  تحبـصا  اذا  یبن : یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) اـضرلا نع  نویعلا )  ) یف هبقاـع  يا : هبغم ) ذـلا  ـال  و  هبقاـع ، اـهنم 

دوسا لبج  هلبقتساف  یضم  حبصا  املف  .هنم  برهاف  سماخلا  و  هسیوت ، الف  عبارلا  و  هلبقاف ، ثلاثلا  و  همتکاف ، یناثلا  و  هلکف ، کلبقتـسی 
هیلا یهتنا  یتح  رغـص  هنم  اند  املکف  هلکایل ، هیلا  یـشمف  قیطا ، امب  الا  ینرمای  ـال  هنا  اذـه و  لـکآ  نا  یبر  ینرما  لاـق  فقوف و  میظع 

هریفح و هل  رفحف  اذه ، متکا  نا  یبر  ینرما  لاقف  بهذ  نم  اتـسط  دجوف  یـضم  مث  هلکا ، یـش ء  بیطا  اهدـجوف  اهلکاف  همقل  هدـجوف 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ام تلعف  دـق  لاـقف  رهظ  دـق  تسطلا  اذاـف  تفتلاـف  یـضم  مث  بارتلا ، هیلع  یقلا  اـهیف و  هلعج 

، اذـه لبقا  نا  یبر  ینرما  لاقف  هلوح  ریطلا  فاطف  يزاب  هفلخ  ریطب و  وه  اذاـف  یـضمف  یبر  ینرما  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 
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هذخف نم  عطقف  اذـه ، سیوا  الا  یبر  ینرما  لاقف  مایا ، ذـنم  هفلخ  انا  يدیـص و  تذـخا  يزابلا  هل  لاقف  هیف ، ریطلا  لخدـف  همک  حـتفف 
مانملا یف  يار  ،و  عجر هنم و  برهف  اذـه  نم  برها  نا  یبر  ینرما  لاـقف  دودـم  نتنم  هتیم  محل  وه  اذاـف  یـضم  مث  هیلا ، اـهاقلاف  هعطق 

ری مل  بضغ  اذا  دـبعلا  نا  بضغلا ، وهف  لبجلا  اما  هل : لیق  .ال  لاق : كاذ ؟ ام  يردـت  لهف  هب  ترما  اـم  تلعف  دـق  کـنا  هل : لـیق  هناـک 
اما و  اهلکا ، یتلا  هبیطلا  همقللاک  هتبقاع  تناک  هبـضغ  نکـس  هردق و  فرع  هسفن و  فرع  اذاف  بضغلا ، مظع  نم  هردـق  لهج  هسفن و 
وهف ریطلا  اما  و  هرخالا ، باوث  نم  هل  رخدـی  ام  عم  هب  هنیزیل  هرهظی  نا  الا  هللا  یبا  هافخا  دـبعلا و  همتک  اذا  حـلاصلا  لمعلا  وهف  تسطلا 

نتنملا محللا  اما  و  هسیوت ، الف  هجاح  یف  کیتای  يذلا  لجرلا  وهف  يزابلا  اما  و  هتحیـصن ، لبقا  هلبقاف و  هحیـصنب  کیتای  يذـلا  لجرلا 
کیلع ینب  ای  لاقف : ادـمحم  هنبا  نیـسحلا  نب  یلع  یـصوا  هلماک :)  ) یف دربملا  لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  .اـهنم و  برهاـف  هبیغلا  وهف 

نل و   ) .اددع رثکا  ارصان و  زعا  میلحلا  و  معنلا ، رمح  لاجرلا  نم  ظیغلا  عرجت  نم  هبیصنب  هرسی  كابا ال  ناف  لاجرلا ، نم  ظیغلا  عرجتب 
امب لبقاف  هبض  ینب  یلع  راغا  هریبه  نب  لیذه  ناک  هلاثما :)  ) یف يرکـسعلا  لاق  کل ) نیلی  نا   ) .داکی يا : کشوی ) هناف  کظلاغ  نمل 
اذا هانعم  و  الثم ، راصف  نهف ) كوخا  زع  اذا  : ) لاـقف مسقلا ، ـالا  اوباـف  بلطلا ، فاـخا  لاـقف : .اـنتمینغ  اـننیب  مسقا  هباحـصا : لاـقف  منغ 

.هقرفلا و تناک  اضیا  تبعـص  نا  کناف  نلف ، ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) كوخا بعص 
لاق .تددم و  اولسرا  اذا  تلسرا و  اودم  اذا  ینال  تعطقنا ، ام  هدودمم  هرعش  سانلا  نیب  ینیب و  نا  ول  لاقف : لثملا ، ینعم  هیواعم  ذخا 

وه و  مضلاب ، لثملا  یق  نه ) : ) جاجزلا لاق  يرکـسعلا  لاق  و  اذـه ، .راط  اوعقو  اذا  و  عقو ، سانلا  راط  اذا  هناـف  هیواـعم  مکاـیا و  داـیز :
: تلق انوه .) ضرالا  یلع  نوشمی   ) یلاعت لاق  نیللا ، قفرلا و  ینعمب  نوهلا  نم  هنا  عم  ناوهلا ، نم  مضلاب  هناف  رـسکلاب ، وه  اـمنا  اـطخ 
و مضلاب ، لعفی  یلع  الا  یجی  مل  يواو و  فوجا  وه  فیک و  و  رـسکلاب ، نه )  ) رمـالا نوکی  یتح  نیهی  ناـه  لاـق  نم  یلع  فقن  مل 
- حـتفلاب انوه - و  لذ ، هناهم : اناوه و  و  مضلاب - انوه - ناه  يدابآزوریفلا : لاق  ردـصملاب ، نیینعملا  نیب  قرفی  كرتشم و  لعفلا  اـمنا 

انغـض هبلق  یف  نا  ملعا  برعلا  نم  لجرلا  یقلا  تنک  دقل  هیواعم : لاق  هروشملا  باب  یف  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف و  اذـه ، .نیه  وهف  لهس 
یننیعیف و هب  نیعتسا  اقیدص  عجری  یتح  املح  هعسوا  امتش و  ینعـسوی  لازی  الف  هسفن ، یف  هدجی  ام  ردقب  هنم  یلا  ریثیف  هریـشتساف  یلع 
ام ردقب  هنم  یلا  ریثیف   ) هلوق هداهـشب  هریثتـساف )  ) وه امنا  و  هریـشتساف ،)  ) هلقنک طلغ  هروشملا  باب  یف  هلقن  تلق : .یندـجنیف  هدجنتـسا 

عفدا  ) یلاعت لاق  نیرفظلا ) یلحا  هناف  لضفلاب  كودع  یلع  ذخو   ) .هروشملاب ربخلا  طبر  انه و ال  هروشملل  طبر  و ال  هسفن ) یف  هدجی 
یلو هناک  هوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  نسحا  یه  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یتلاب

هل لاـقف  هیقل ، اذا  هیذوی  رفعج و  نب  یـسوم  يار  اذا  ع )  ) اـیلع متـشی  ناـک  رمع  لآ  نم  ـالجر  نا  جرفلا :) یبا  لـتاقم   ) یف و  میمح .)
هیلا غصی  ملف  انعرز  سدت  ال  حاصف : هرامحب ، اهاط  وتف  هل  هعرزم  یف  هدـصق  یتح  ابکار  یـضم  مث  ال ، لاقف : .هلتقن  انعد  هیلاوم : ضعب 

ال لاق : .حـبرت  نا  وجرت  مکف  لاق : .رانید  هئام  لاق : .اذـه  کعرز  یلع  تمرغ  مک  هل : لاق  هکحاضی و  لعج  هدـنع و  لزن  یتح  لبقا  و 
دعب دجـسملا  لخد  املف  .هسار  لبقف  ماقف  هل ، اهبهوف  رانید  هئامثالث  جرخاـف  .يرخا  هئاـم  لاـق : .وجرت  مک  کـتلاس  اـمنا  لاـق : .يردا 
لاقف مهمتاشف ، اذـه  ام  اولاق : هیلع و  هباحـصا  بثوف  هتلاسر ) لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  : ) لوقی لـعج  هیلع و  ملـسف  يرمعلا  بثو  کـلذ 
ورمع ناک  و  هبسی ، فنحالا  یلع  تاعطقم  هیلع  لجر  فقو  اولاق : و  تدرا ؟ ام  وا  متدرا  ام  اریخ  ناک  امیا  هباحـصال : مالـسلا ) هیلع  )

هآر ال املف  تماص ، قرطم  فنحالا  و  بضغی ، ابـس  هبـسی  نا  ولای  لعجف ال  فنحالا ، هفـسی  نا  یلع  مهرد  فلا  هل  لـعج  متهـالا  نب 
بتعلاب قیدـص  مک  رعاشلا : لاق  و  هیلع ، یناوه  الا  یباوج  نم  هعنمی  ام  هللا  و  هاتاوس ! اـی  لوقی : هیماـهبا و  ضعی  لـجرلا  لـعج  هملکی 
خـسنلا یف  اذکه  هلادب ) نا  اهیلا  عجرت  هیقب  کسفن  نم  هل  قبتـساف  کیخا  هعیطق  تدرا  نا  و   ) اقیدص راص  ملحلاب  ودع  اودع و  راص 

نکی ال  لاقی : ناک  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف ام ) اموی  کلذ   ) .هیخا نم  هنم ال  الوا  تناـک  هعیطقلا  ناـف  کـل )  ) فحـصم هنوک  رهاـظلا  و 
، انوه اوبحا  نسحلا : لاق  .افلت و  کضغب  و ال  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) افلک کبح 
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ضغبا و  ام ، اموی  کضیغب  نوکی  نا  یـسع  ام ، انوه  کـبیبح  ببحا  ( ) 226  ) باتکلا یف  .اوکلهف و  موق  بح  یف  اوطرفا  اـماوقا  ناـف 
تکرت اذا  و  ایلاغ ، نکت  الف  تیوه  اذا  : ) لوقی ع )  ) ناک دیدحلا و  یبا  نبا  لاق  و  ام ) اموی  کبیبح  نوکی  نا  یسع  ام ، انوه  کضیغب 
یبارعا هاتاف  مثق ، هل  لاقی  سابعلا  ینب  نم  الجر  روصنملا  یلو  دادغب :) خیرات   ) یف هنظ ) قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  و  (. ) ایلاق نکت  الف 

یلع تمسقا  ول  نکل  یبارعالا : لاقف  .لعفا  هللا ال  و  مثق : لاقف  هنلعفتل  هللااب  مسقا  هنهما  یتاینب و  سکا  هنجلا  تیزج  ریخلا  مثق  ای  لاقف :
يرت نا  كزع  ءاقبف  لموم  هجو  درلاب  نهبجت  ال  رعاشلا : لاق  .رانید و  فلا  هیلا  ثعبف  انعم  هملکلا  تغلبف  یمـسق ، ربـال  دـئاز  نب  نعم 

الومام

هینغم

نا یغبنی  ..نارجهلا و  دـصلاب و  کبتاعیف  هقوقح ، نم  قح  یف  ریـصقتلا  قیدـصلا  کب  نظی  دـق  خـلا ..) کـیخا  نم  کـسفن  لـمحا  )
ماد ام  يدابلا ء ، وه  ناک  ول  یتح و  ..كدـیب  ادـح  اهل  تعـضو  و  کسفنب ، هقادـصلا  تیهنا  الا  لثملاب و  هلماعت  و ال  کلذ ، لهاجتت 

هایملا دوعت  و  مایالا ، عم  سفنلا  یف  ام  بهذـی  هارادـملا  فطللا و  نم  هعم  کتداع  لع  تیقب  و  تلهاجت ، نا  کناف  اـنکمم ، یفـالتلا 
نع ضاغت  رذـعلا ) یلع  همرج  دـنع  و   ) .هعبط نم  لخبلا  ناک  ول  ویتح  کسفنب  هساو  خـلا ..) لذـبلا  یلع  هدومج  دـنع  و   ) اهارجم یلا 

فاصنالا لدعلا و  نم  له  و  بذهملا ؟ لاجرلا  يا  هایحلا  يدم  قیدص  الب  تشع  هبتاعتال  اقیدـص  تبلط  نا  ..هنم و  اهلمتحا  هتوفه و 
، ناوخالا عم  حماستلا  هلماعملا و  نسح  نع  هیانک  اذه  دبع ) هل  کناک  یتح  ( ؟ هلثم نم  کسفن  يربت ء  اطخ ال  نم  همصعلا  بلطت  نا 
لبنلا و نوسدقی  نیذلا  عم  عضاوت  حماست و  هعـضوم ) ریغ  یف  کلذ  عضت  نا  كایا  و   ) ءاجلا ءافو ال  و  هیدوبع ، هوخا ال  هقادصلا  نال 
و  ) .کل یلکب  نوکا  یتح  کضعبب  یل  نک  هل : قیدـصل  یبارعا  لاق  .اراقتفا  افعـض و  کـنم  عضاوتلا  يری  نم  عم  ـال  میرکلا ، قلخلا 

کبحا ینا  مامالل : لجر  لاق  .رانلا  ءاملا و  نیب  عمجلاک  امامت  امهنیب  عمجلا  و  کقیدص .) يداعتف  اقیدص  کقیدص  ودـع  نذـختتال 
وا تناک  هنـسح  هحیـصنلا  كاخا  ضحما  و   ) روعلا نم  ءافـشلا  وا  یمعلا  کـتیاهن  و  نـالا ، روعا  تنا  ماـمالا : لاـقف  .هیواـعم  بحا  و 

هتحراصف و ادوسح  وا  ابوذـک  ناک  وا  هلها ، نم  وه  ام  و  ملعلا ، یعدـی  هسفنب  ابجعم  ناک  ول  اـمک  هحـصنت ، نم  یلع  هلیقث  يا  هحیبق )
عرجت و   ) .کسفن دـنع  اهیف  ادـهتجم  اصلخم و  تمد  ام  کمهیال  و  هحیـصنلاب ، دوصقملا  بضغ  نا  قحلاب و  حـصنا  هملکب : و  هتیهن ،

و کلذ ، نم  یـش ء  ثدح  نا  کسامتت  ناکیلع  و  کباصعا ، روثتف  هجعزم  هکرح  وا  هیبان ، هملکب  هیفـس  كزفتـسی  دق  خلا ..) ظیغلا 
عمـس هملک  یلع  ربصی  مل  نم  زاجیالاب  .بقاوعلا و  اوسا  یلا  تیهتن  ـال  بضغلل  تملـستسا  ول  و  کـباصعا ، کبـضغل و  بیجتـستال 

امع ناـث  ریبعت  اذـه  و  هدـشر ، یلا  بووی  و  هتوفج ، نع  عجری  نا  توجر  و  اریخ ، هب  تننظ  نا  خـلا ..) کـظلاغ  نمل  نل  و   ) تاـملک
رفظ اـمه : و  نیرفظلا ) یلحا  هناـف  لـضفلاب  كودـع  یلع  ذـخ  و   ) .هعـضوم ریغ  یف  کـلذ  عضت  نا  كاـیا  و  ماـمالا : لوـق  نم  قـبس 

، تانـسحلا فعاضی  وفعلا  نا  کش  نم  سیل  .ءایلوالا و  ءامظعلاب و  ریدجلا  وه  اذـه  .ناسحالا و  وفعلا و  رفظ  و  ماقتنالا ، صاصقلا و 
لاقیف ماقتنالا  نع  زجعا  نیحا  یظیغ ؟ یفشا  یتم  مامالا : لاق  .هرقبلا و   237 يوقتلل - برقا  اوفعت  نا  و  یلاعت : لاق  .تائیسلا  صقنی  و 
ببحا اضیا : مامالل  وه  رخآ  بولـساب  و  خـلا ..) کیخا  هعیطق  تدرا  نا  و   ) .توفع ول  یل : لاـقیف  هیلع  ردـقا  نیح  ما  تربص ؟ ول  یل :

ثدـحت ام  اریثک  .ام و  اموی  کبیبح  نوکی  نا  یـسع  ام  انوه  کضیغب  ضغبا  و  ام ، اموی  کضیغب  نوکی  نا  یـسع  اـم  اـنوه  کـبیبح 
قثو نم  هنظ ) قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  و   ) لقع رجهلا  عم  ناک  اذا  قثوا  يوقا و  لبحب  هقادصلا  فناتست  مث  نیقیدصلا ، نیب  هعیطقلا 

.ریخلا لمعب  هنظ  بذکف  ارش  کب  نظ  نم  يا  حیحص  سکعلا  .هورث و  کل و  هوق  اهناف  هتقی ، دنع  نکف  کلبنب 

هدبع
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 … هلخب هدومج  لذبلا : یلع  هدومج  دنع  خلا …  کعطق  اذا  کقیدص  هلصب  کسفن  مزلا  يا  هتعیطق  همرص  هلصلا : یلع  همرـص  دنع 
هتذل دـجت  اهنا  الا  هتقو  یف  سفنلا  یلع  بعـص  نا  ظیغلا و  مظک  هبقاعلا و  ینعمب  هددـشم  ءاب  مث  نیتحتفب  هبغملا  هبغم : ذـلا  هبقاع و ال 

: کظلاغ نمل  نل  و  يرخا …  هذل  بضغلا  لعفل  بقعملا  ررـضلا  نم  صالخلل  هلحم و  یف  ناک  نا  هذل  وفعللف  ظیغلا  نم  هقافالا  دنع 
هدـئاف حـبرا  یلحا و  یناثلا  ناسحالاب و  کلمتلا  رفظ  ماقتنالا و  رفظ  نیرفظلا : یلحا  هناف  هنوشخلا …  ظلغلا و  دـض  نیللا  نم  رما  نل 
موزلب هقدص  هنظ : قدصف  اریخ  هدوعلا …  نسح  هل  رهظ  اذا  هیلا  عوجرلا  اهعم  کل  لهـسی  هلـصلا  نم  هیقب  ام : اموی  کلذ  هلادب  نا  … 

 … ریخلا نم  کب  نظ  ام 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

رب و  وا ، يرود  ماگنه  یتسود  ینابرهم و  رب  و  وا ، یئادج  ماگنه  نتسویپ  رب  دوخ  تسود ) شیکمه و   ) ردارب هرابرد  ار  دوخ  راداو  و 
يراکدب ماگنه  رذع  رب  و  وا ، یتشرد  ماگنه  یمرن  رب  و  وا ، ندومن  يرود  ماگنه  یکیدزن  هب  و  وا ، يراددوخ  لخب و  ماگنه  ششخب 

رب و  تسا ، شـشخب  بحاص  وت  رب  وا  هدنب و  ار  وا  وت  هک  دـشاب  نآ  دـننام  هک  يروط  هب  نک ) یکین  وا  ياهیدـب  ربارب  رد  هصالخ   ) وا
تقایل هک  یـسک  هرابرد  ار  اهنآ  ای  ینک ) راتفر  نینچ  قفانم  اب   ) يرب راک  هب  دوخ  ياـج  ریغ  رد  دـش  ناـیب  هچنآ  هکنیا  زا  شاـب  رذـح 

اب هک  نکم  یتسود  تتـسود  نمـشد  اب  تسا ( ندـنکفا  راز  هروش  رد  مخت  لهاان  قفانم و  اب  یکین  نوچ   ) يروآ اجب  شابوا )  ) درادـن
رد ادـخ  ياضر  زج   ( نادرگ شیالآ  یب  صلاخ و  ار  دـنپ  دوخ  تسود ( شیکمه و   ( ردارب يارب  و  يا ، هدرک  ینمـشد  دوخ  تسود 
نم اریز  رادهاگن ( ار  دوخ   ( رب ورف  مک  مک  ار  مشخ  تشز ، ای  دشاب  وکین  وا ( دزن  وت  زردنا   ( هاوخ شاب ( هتـشادن  يدصق  وا  هب  زردـنا 
وت یمرن   ( اریز دنک ، یم  یتشرد  مشخ و  وت  اب  هک  یسک  ربارب  رد  شاب  مرن  و  مدیدن ، نایاپ  رد  نآ  زا  رتاراوگ  رت و  نیریش  یندیماشآ 

یتشرد وا  مشخ  ربارب  رد  هنرگو  دشاب  لها  فرط  هک  تسا  یتروص  رد  نیا   ( دنک یمرن  وت  هب  هک  دشاب  دوز  و ( دزاس ، هدنمرـش  ار  وا 
یکین تشذگ و  و  ندـناسر ، رفیک  هب  ماقتنا و   ( يزوریف ود  زا ( یکی   ( زا رت  نیریـش  نآ  هک  نک  یکین  ناسحا و  تنمـشد  اب  و  دـیاب (

رظن رد  یلو  تسا ، ناکین  راـیخا و  هشیدـنا  نیا  و  ماـقتنا ، يزوریف  زا  تسا  رتدـنمدوس  رت و  نیریـش  یکین  اـب  يزوریف   ( تسا ندرک (
ياج سپ  يربب ، هدرک  عطق  دوخ  تسود ( شیکمه و   ( ردارب زا  یتساوخ  رگا  و  تسا ( رتاراوگ  تراغ  لتق و  ماقتنا و  نادب  رارـشا و 
دیآ شیپ  وا  يارب  یتـسود  نآ  اـهزور  زا  يزور  رگا  ددرگ  زاـب  نآ  هب  دـناوتب  تـسود  نآ  هـک  رازگ  یقاـب  ار  تیتـسود  زا  يرادـقم 
عقوم رد  ات  راذـگ  یقاب  یتشآ  ياج  هکلب  نکم ، يراک  ره  وگم و  وا  هب  ینخـس  ره  تسود  اب  دروخ  دز و  اـب  نتـسج  يرود  ماـگنه  (

هتـسناد و کین  ار  وت  نوچ   ( رادنپ تسار  ار  شنامگ  درب  یکین  ریخ و  نامگ  وت  هب  هک  ره  و  دیآ ( راک  هب  امـش  زا  کی  ره  ینامیـشپ 
تسا اوران  یکین  ریخ و  كرت  هتخود ، وت  هب  یکین  مشچ 

ینامز

تسود یبایزرا 

اب ای  میهد و  هعسوت  ار  دوخ  تقافر  سپس  میروآ ، تسدب  ار  وا  تیفرظ  لوا  هک  هدرک  تسود  یبایزرا  هب  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما 
عطق وا  هکیعقوم  صوصخب  ار  هطبار  مینک : هجوت  اه  هتکن  نیاـب  تسا  مزـال  دوب  تقاـفر  هتـسیاش  هکیتروص  رد  .میئاـمن  هطبار  عطق  وا 
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هک یماگنه  .دیریگ  یم  هلـصاف  هکیعقوم  صوصخب  طابترا ، .دـنک  یم  یئانتعا  یب  هکیعقوم  صوصخب  شـشخب ، .دـینک  ظفح  هدرک 
تـسد یئوگزردنا  زا  دیابن  ناسنا  .میریذپن  یتسود  هب  ار  شنمـشد  .میریذـپب  تساوخ  رذـع  هکیعقوم  .میـشاب  مرن  وا  اب  تسا  یبصع 

ار دوخ  زردنا  طئارش  ره  رد  دشاب و  هتشاد  هجوت  دوخ  ررض  عفن و  هب  دیابن  ناملسم  اریز  عفن ، ای  دشاب  هتشاد  نایز  رکذت  هاوخ  درادرب 
رد نک ! رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ناوخب ! زامن  مدـنزرف  : ) تسا هداد  رارق  زاـمن  فیدر  رد  ار  فورعمب  رما  زیزع  يادـخ  .دـیوگب 
يا هعرج  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـناشن  ورف  دـیاب  ار  ظـیغ  .تسا  دـنمورین  هدارا  تمـالع  زا  هـک  نـک  ربـص  تالکـشم  ربارب 

يواسم یبوخ  دـب و  تسا : هتـشاد  هجوت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  يا  هتکن  .تسین  ظیغ  ندرب  ورف  زا  رتشخبتذـل 
طقف ماقم  نیا  .دیسر  دهاوخ  کیدزن  دنواشیوخ  دح  هب  یتسود  تنمشد ، وت و  نایم  تروص  نیا  رد  هک  یکین  يدب  ربارب  رد  تسین ،
دیاب یعامتجا  طباور  رد  یعامتجا  طباور  دودـح  .دریگ  یم  رارق  دنتـسه  دـنم  هرهب  گرزب  قالخا  زا  هکیناسک  نارباص و  راـیتخا  رد 

يادـخ هکیا  هتکن  .میراذـگن  هقیـضم  رد  ار  نامدوخ  مه  میراذـگب و  تشگزاب  یتشآ و  ياـج  مه  هک  میورب  شیپ  يا  هدودـحم  رد 
دیاب دراد ، نظ  نسح  وتب  هکیسک  .تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  رضخ  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  ناتـساد  رد  دیجم  نآرق  رد  زیزع 

فسوی ناردارب  ناتـساد  .يا  هدرکن  لمع  يردارب  هفیظوب  تروص  نیا  رد  هک  ینک  هدافتـسا  ءوس  يو  زا  دیابن  هکلب  ینک  ظفح  ار  وا 
هک تسا  یـسک  هناخ  ردپ  .تسا  یلماک  هنومن  دنتخادنا  هاچب  ار  فسوی  دـندرک و  هدافتـسا  ءوس  بوقعی  فسوی و  نظ  نسح  زا  هک 
ات دشاب  دارفا  نیرتهب  هناخ  ياضعا  رظن  رد  هک  دریگ  شیپ  رد  یشور  دیاب  تهج  نیمهب  دراد  رارق  ادخ  فیدر  رد  هناخ  دارفا  رظن  رد 

( دبک  ) یتخس اب  ار  ناسنا  .شدنزرف  ردپ و  هب  دنگوس  .منک  یمن  دای  دنگوس  یتسه  نآ  رد  وت  ات  هکم  نیاب  دریگ : رارق  هیآ  نیا  هنومن 
زا دراد و  ار  اهناکم  نیرتدب  تمایق  رد  تسوت و  عفن  وا و  ررضب  يو  ملظ  اریز  دنک ، هولج  وت  رظن  رد  دیابن  رگمتس  ملظ  .میدرک  قلخ 

عـضو اـت  درک  یکین  دـیاب  یکین  ربارب  رد  نیا ؟ زا  رتـهب  يدوس  هچ  .دریگیم و  ار  دوخ  ماـقتنا  تسا و  مولظم  رواـی  ادـخ  رگید  يوـس 
میرک نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دوب  میهاوخ  ریزب  رـس  ترخآ  ایند و  رد  میدرک ، يدـب  یکین  ياجب  هاگره  ددرگ  ظفح  رابتعا  هعماج و 

.تسا یکین  زا  ریغ  یکین  شاداپ  ایآ  دیامرف : یم  نینچ 

يزاریش دمحم  دیس 

دنع و   ) کـنع وـه  عـطق  نا  و  تنا ، هلـصت  نا  مزـاللاف  هلـصلا ) یلع   ) کـنع هعطق  يا  همرـص )- دـنع  کـیخا - نم  کـسفن  لـمحا  )
( هدومج دـنع  و   ) کل هرجه  لباقم  یف  هنم  برتقت  ناب  هبراقملا ) و   ) .هعم نیللا  فطللا ) یلع   ) کب هفنع  کـل و  هرجه  يا  هدودـص )

يا هتدـش ) دـنع  و   ) هنم بارتقالا  و  وندـلا ) یلع   ) کنع هدـعابت ) دـنع  و   ) ءاطعالا و  لذـبلا ) یلع   ) اهاج ام ال و ال  کل  لذـبی  ناب ال 
عجریل هنم ، تنا  رذتعت  ناب  رذعلا ) یلع   ) کیلا مرجا  ناب  همرج ) دنع  و   ) هعم هرـشاعملا ، مالکلا و  یف  نیللا ) یلع   ) هقالخا یف  هدـشلا 

و  ) .هوخالا يوقت  و  بلقلا ، وفصی  و  دادولا ، میقتسی  قالخالا  هذهب  ذا  کیلع ) همعن  وذ  هناک  دبع و  هل  کناک  یتح   ) دادولا ءافـصلا و 
مهئاولغ و کلذ  ببس  مهماما  ناسنالا  نال  اذا  سانلا  ضعب  ناف  هعضوم ) ریغ  یف   ) تافـصلا نم  ترکذ  ام  يا  کلذ ) عضت  نا  كایا 

ببسب يداعتف ) اقیدص  کقیدص  ودع  نذختت  ال   ) رثکاف رثکا  کیلع  مهئرجتف  هلها ) ریغب  هلعفت  نا  وا   ) مهمرج هرثک  مهداعتبا و  هدش 
هحیصنلا تناک ) هنسح  هحیصنلا  كاخا  ضحما  و   ) قیدصلا بناجل  فاعضا  اعبط و  ودعلا  بناجل  هیوقت  کلذ  ذا  کقیدص )  ) کلذ

یف همتکا  لب  بضغلا  رهظت  يا ال  ظیغلا ) عرجت  و   ) .مادطـصا تاذ  تناکنا  و  هبیط ، رامث  اـهل  هحیـصنلا  ناـف  هیلا ، هبـسنلاب  هحیبق ) ما  )
( هبغم ذلا  و ال   ) هابقع دمحی  ام ال  یلا  رمالا  رارجنا  مدع  و  هفلالا ، هبحملا و  بجوی  وه  ذا  هبقاع ) اهنم  یلحا  هعوجرا  مل  یناف   ) کسفن
مالکلا و یف  کیلع  ظلغت  يا  کظلاغ ) نمل   ) انیل نک  يا  نل ) و   ) .هیلقع هحار  هیسفن و  هذلب  مظکلا  دعب  سحی  ناسنالا  ناف  هبقاع  يا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2779 

http://www.ghaemiyeh.com


كودـع یلع  ذـخ  و   ) هنیل بجوی  يوق  لعف  در  هیف  ثدـحی  کنیل  ذا  کل ) نیلی  نا   ) برقی يا  کشوی )  ) هل تنل  نا  هناف )  ) هبـشا اـم 
رظن یف  یتـح  ناـسنالل  هعفر  ثروی  هنـال  یلحا  هنوک  و  وـفعلا ، رفظ  ماـقتنالا و  رفظ  نیرفظلا ) یلحا  هناـف   ) هیلع لـضفت  يا  لـضفلاب )

کنیب و یقبت  ناب  هیقب ) کسفن  نم  هل  قبتساف   ) هعطاقت هرجهت و  يا  کیخا ) هعیطق  تدرا  نا  و   ) لضفتلا ریمـض  یف  احایترا  و  هودع ،
( کلذ  ) کتعیطق هلعفب  بجوا  يذلا  قیدصلا  کلذل  يا  هل )  ) رهظ يا  ادب ) نا   ) هیقبلا کلت  یلا  يا  اهیلا ) عجرت   ) هلـصلا نم  هیقب  هنیب 

نک يا  هنظ ) قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  و   ) .هلصلا ضعب  یقب  اذا  عوجرلا  نم  لکشا  هماتلا  هعیطقلا  دعب  عوجرلا  ناف  ام ) اموی   ) عوجرلا
کنم هدیری  يذلا  رمالا  لعفا  نظ و  امک 

يوسوم

هدعابت دنع  لذبلا و  یلع  هدومج  دنع  هبراقملا و  فطللا و  یلع  هدودص  دنع  .هلـصلا و  یلع  همرـص  دـنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا  )
یف کلذ  عضت  نا  كایا  .کیلع و  همعن  وذ  هناک  دبع و  هل  کناک  یتح  رذعلا  یلع  همرج  دنع  و  نیللا ، یلع  هتدش  دنع  وندلا و  یلع 

ثیدحلا نوکیس  فیرشلا  لصفلا  اذه  یف  کقیدص ) يداعتف  اقیدص  کقیدص  ودع  نذختت  .هلها و ال  ریغب  هلعفت  نا  وا  هعضوم  ریغ 
هنکاد مویغب  تدـبلت  نمزلا و  اذـه  یف  اهانعم  هوشت  دـقف  هقادـصلا : اما  .هوخالا  یف  یناـثلا : .هقادـصلا  یف  لوـالا : نیمهم : نیرما  لوح 

یلع تنتبا  تسـسات و  دـقف  عفاـنملا  حـلاصملا و  هدـیلو  نمزلا  اذـه  یف  هقادـصلا  نا  ودـعلا ، نم  قیدـصلا  زیمی  يری و  دـعی  مل  یتـح 
بح و یلع  تنتبا  اذا  هقادـصلا  اما  هبحملا …  لحمـضت  هبحـصلا و  بوذـت  عفانملا  حـلاصملا و  یـضقنت  نا  درجمبف  یهاولا  ساسالا 

اذا قیدصلا  ریغتی  الف  مودت  رمتـست و  هقادصلا  هذه  لثم  ناف  قیدصلا ، یف  هدـیمحلا  تافـصلا  هحلاصلا و  بقانملل  رایتخا  نع  هعانق و 
ریغی ایندلا ال  یف  ام  لک  نا  .ناجیت  هوق و  وا  ناطلس  هوطس و  بحاص  راص  اذا  کنم  هفقوم  لدبتی  اهلایذا و ال  هیلا  هبحاس  ایندلا  هتءاج 

نال هنیب  کنیب و  ناک  يذلا  همیدق  نع  هلدبی  قیدصلا و ال  هیسفن 

یتم هقادـصلا و  نایب  یف  تلفکت  دـق  تیبلا  لـها  ثیداـحا  نا  .اـهریغت و  وا  اـهتلازا  بعـصی  هنیتم  سـسسا  یلع  ینتبت  هقادـصلا  هذـه 
ددـحی قداصلا  ماـمالاف  اهرارمتـسا - .؟ اـهماود و  یعرن  هقادـصلا و  یلع  ظـفاحن  فیک  بلقتملا و  قیدـصلا  یلع  راـکنالا  و  ققحت ؟

نم یـش ء  هیف  نکی  مل  نم  هقادصلا و  لامک  یلا  هبـسنت  الف  دودحلا  کلت  هیف  نکت  مل  نم  هدودحم و  هقادصلا  لوقی : ثیح  هقادصلا 
هنیز و کنیز  يری  نا  هیناثلا : .هدـحاو و  کل  هتینالع  هتریرـس و  نوکت  نا  اهلوا : .هقادـصلا  نم  یـش ء  یلا  هبـسنت  الف  دودـحلا  کلت 
نا ال هسماخلا : .هتردـقم و  هیلا  لصت  امم  ائیـش  کعنمی  ـال  نا  هعبارلا : .هیـالو و  ـال  لاـم و  کـیلع  هریغی  ـال  هثلاـثلا : .هنیـش و  کـنیش 

ارـش کیف  لقی  ملف  تارم  ثالث  کناوخا  نم  کیلع  بضغ  نم  هباحـصا : ضعبل  اضیا  قداصلا  لوقی  و  .تاـبکنلا -  دـنع  کلمـسی 
و .هتافو -  هتبیغ و  هتبکن و  یف  ثالث : یف  هاخا  ظفحی  یتح  اقیدص  قیدصلا  نوکی  ال  هغالبلا : جهن  یف  و  .اقیدص -  کسفنل  هذـختاف 

قحلا نم  هجرخی  هبضغ  رظنتف  هبـضغت  ثالثب : هربتخت  یتح  هفورعم  همـس  اقیدص  لجرلا  مست  ال  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  نع 
هللا یلـص  یبنلا -  لاق  لاق : هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  نع  هعم - …  رفاست  یتح  مهردـلا و  رانیدـلا و  دـنع  لـطابلا و  یلا 

 -: هلآ هیلع و 

هرواجم نسحا  سانلا و  عروا  نکت  هللا  مراحم  نع  فک  ساـنلا و  ینغا  نکت  هللا  مسقب  ضرا  ساـنلا و  یقتا  نکت  هللا  ضئارفب  لـمعا 
انم سیل  لاق : مالسلا  هیلع  قدصلا  مامالا  نع  ثیدح  یف  و  .املـسم -  نکت  کبحاص  نم  هبحاصم  نسحا  انموم و  نکت  كرواج  نم 

: مالـسلا هیلع  مامالا  لاق  و  .قیدـصلا -  عیـض  یـشاولا  عاطا  نم  مالـسلا : هیلع  یلع  مامالا  لاـق  و  .هبحـص -  نم  هبحـص  نسحی  مل  نم 
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ودع و  كودع ، كوادعا : .كودع و  ودع  و  کقیدص ، قیدـص  و  کقیدـص ، كواقدـصاف : هثالث : كوادـعا  هثالث و  كواقدـصا 
هماعلا زرحتلاب و  ودعلا  عضاوتلاب و  قیدصلا  رذحلاب و  ناطلـسلا  بحـصا  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  و  .كودع -  قیدص  و  کقیدـص ،

هیلع لاقف  قیدـصلا ، باقع  كرت  لهاجلا و  نع  توکـسلا  یف  هتیور  ام  نسحا  یندـشنا  مالـسلا : هیلع  اضرلل  نوماملا  لاـق  .رـشبلاب - 
لهاجب تیلب  اذا  اباتع و  باتعلا  كرت  هل  يراف  هتیرغا  هتبتاع  نا  هارا  ابابـسا و  هرجهل  نا  هیراـف  اـبنجت  قیدـصلا  ینرجهیل  ینا  مالـسلا :

طابر هوخالا  هوخالا .: اما  اباوج  باوجلا  نع  توکـسلا  ناک  اـمبر  توکـسلا و  ینم  هتیلوا  اـباوص  رومـالا  نم  لاـحملا  دـجی  مکحتم 
لب يذالا  فک  درفلا و  دنع  امب  ءاخـسلا  دیلا و  یف  ام  لذب  یف  دسجتت  اهنا  اهیلع ، مهدقاعف  هقلخل  هللا  اهبحا  نیقتملا  يرع  نینموملا و 

هجوحی ابلط و ال  هل  رخوی  هجاح و ال  هل  لقثتـسی  هسفن ال  هناک  هیخا و  هاجتا  نموملا  رعـشی  ءازج …  نم و ال  نود  ءاطعلا  ناسحالا و 
یف دـسجتت  نینموملا  نیب  هوخالا  .اهئاضق  یلا  اروف  ردابی  هجاح  دـیری  وا  ارما  ینمتی  هاخا  نا  فرعی  نا  درجمب  ردابی  لب  هدواعملا  یلا 
اهل هرکی  ام  هل  هرکی  هسفنل و  بحی  ام  هل  بحی  هدی ، تحت  ام  میدقت  هل و  هل  فورعملا  ءادسا  خالا و  ریخ  لجا  نم  تاقاطلا  لک  لذب 
یف نوشیعی  نیملـسملا  اندجول  هیحانلا  هذـه  یف  مالـسالا  میلاعت  یلا  انئج  ول  و  بلط …  ناذـئتسا و ال  نود  هسیک  یلا  هدـی  دـمی  … 

روصت یتلا  میقلا  لثملا و  هذـه  نیا  هماکحاب ، هب و  اوعمـسی  مل  دـعب و  مهیلع  رمی  مل  هناک  لب  مالـسالا  نوفرعی  مهناک ال  رخآ و  ملاع 
ءادعلا برحلا و  ثیح  لاتقلا و  رحانتلا و  ثیح  میلالا  رملا  انعقاو  نم  اذـه  نیا  رابخالا ؟ ضعب  یف  سفنلا  نم  مها  لب  سفنلاک ، خالا 
رودـت تاعزانملا و  تارتاهملا و  رودـت  موی و  لک  مکحتـسی  ءادـعلا  دـجت  و  رخآ ، رطق  یف  ملـسملا  براحی  رطق  یف  ملـسملا  دـجتف 

دودحلا دـجت  کنا  نایعلل ، ارهاظ  کلذ  قادـصم  اندـجول  هیمالـسالا  هیبرعلا و  انتما  یلع  هطیـسب  هرظن  انیقلا  ول  و  ریفکتلا ؟ مئاتـشلا و 
اذـکه يرـصملا و  نع  يروسلا  يروسلا و  ملـسملا  نع  یناـنبللا  ملـسملا  لـصفت  یتلا  یه  رفاـکلا  رمعـستملا  اهعـضو  یتلا  هیفارغجلا 

مهل ظفحت  مهحلاصم و  مدـخت  یتلا  هقرفلا  هذـه  مهـسیرکت  نیمکاـحلا و  ملظ  هیلالغـسالا  لاـصفنالا و  اذـه  دـعاس  دـق  و  کـیلاود ،
ءاقش ال دکن و  عدصت و  ککفت و  هلاح  یف  مهلعج  مهمالسا  یلع  حیحـص  لکـشب  مهفوقو  مدع  نیملـسملا و  ءابغ  نا  مهـشورع … 

اهنم رن  مل  یتلا  همیظعلا  میلاعتلا  کلت  نیا  تارغث …  مهماـما  حـتفت  ـالا و  هرغث  نودـسی  ـال  يرخا و  یف  اوعقی  یتح  هوبک  نم  نوفقی 
یلا هللا  كاعر  رظناف  حایرلا …  جاردا  اهلک  تبهذ  رماوالا و  تاداشرالا و  کلت  لک  ترخبت  دـقل  رکذـی ، ائیـش  هاـیحلا  حرـسم  یلع 

نع هخراصلا - …  تاضقانملا  لب  هعقافلا  هقرافملا  نم  ققحت  انعقاو و  یلا  رظنا  اهب و  ربتعا  هوخالا و  هذـه  قوقح  نم  ریثک  نم  لـیلق 
لصاوتلا و یف  داهتجالا  ملـسملا  یلع  قحی  .هنوخی و  هلذـخی و ال  هملظی و ال  ملـسملا ال  وخا  ملـسملا  لاـق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 

مکنیب ءامحر  لج  زع و  هللا  مکرما  امک  اونوکت  یتح  ضعب  یلع  مهـضعب  فطاعت  هجاحلا و  لهال  هاساوملا  فطاـعتلا و  یلع  دـقاعتلا 
هبذکی و ال هملظی و ال  هعدخی و ال  هنوخی و ال  ال  هلیلد ، هتآرم و  هنیع و  وه  ملـسملا  وخا  ملـسملا  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبا  لاق  … - 

هتبرک هنع  جرفی  هتروع و  يراوی  هتعوج و  عبـشی  نا  نموملا  هیخا  یلع  نموملا  قح  نم  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  .هباتغی - 
ملـسملا قح  ام  هل : تلق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  سینخ  نب  یلعملا  نع  .هدـلو -  هلها و  یف  هفلخ  تام  اذاف  هنید  یـضقی  و 

مل هتعاط و  هللا و  هیالو  نم  جرخ  ائیـش  اهنم  عیـض  نا  بجاو  هیلع  وه  الا و  قح  نهنم  ام  تابجاو  قوقح  عبـس  هل  لاـق : ملـسملا ؟ یلع 
ملعت و ال ظفحت و  عیـضت و ال  نا  فاخا  قیفـش ، کیلع  ینا  یلعم  اـی  لاـق : یه .؟ اـم  كادـف و  تلعج  هل : تلق  .بیـصن  هیف  نکی هللا 

بنتجت نا  یناثلا : قحلا  .کسفنل و  هرکت  ام  هل  هرکت  کسفنل و  بحت  ام  هل  بحت  نا  اهنم  قح  رسیا  لاق : .هللااب  الا  هوق  ال  تلق : .لمعت 
نا عبارلا : قحلا  .کـلجر و  كدـی و  کـناسل و  کـلام و  کـسفنب و  هنیعت  نا  ثلاـثلا : قحلا  .هرما و  عیطت  هتاـضرم و  عـبتت  هطخس و 
نا سداـسلا : قحلا  .يرعی و  سبلت و  ـال  اـمظی و  يورت و  ـال  عوجی و  عبـشت و  ـال  نا  سماـخلا : قحلا  .هتآرم و  هلیلد و  هنیع و  نوـکت 
نا عباسلا : قحلا  .هشارف و  دـهمت  هماعط و  عنـصت  هبایث و  لسغتف  کمداخ  ثعبت  نا  بجاوف  مداخ  کیخال  سیل  مداـخ و  کـل  نوکی 

نکل و  اهکلاسی ، نا  هئجلت  اهئاضق و ال  یلا  هردابت  هجاح  هل  نا  تملع  اذا  هتزانج و  دهشت  هضیرم و  دوعت  هتوعد و  بیجت  همسق و  ربت 
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هللادـبع یبا  عم  فوطا  تنک  لاق : بلغت  نب  نابا  نع  .کتیالوب -  هتیالو  هتیالاوب و  کتیالو  تلـصو  کلذ  تلعف  اذاف  هردابم  هرداـبت 
: تلق اذه .؟ دـیری  كایا  نابا  ای  لاقف : هللادـبعوبا  هآرف  یلا  راشاف  هتجاح  یف  هعم  باهذـلا  ینلاس  ناک  انباحـصا  نم  لجر  یل  ضرعف 
: لاـق .معن  لاـق : .هضیرفلا  فاوط  ناـک  نا  و  تلق : .فاوطلا  عطقا  هیلا و  بهذاـف  لاـق : .معن  تلق : هیلع .؟ تنا  اـم  لـثم  وـه  لاـق : .معن 

مث کلام  رطش  همـساقت  نابا  ای  لاق : .هیلع  درا  لزا  ملف  هدرت  هعد ال  لاقف : نموملا .؟ قح  نع  هتلاسف  دعب  هیلع  تلخد  مث  هعم  تبهذف 
، هرثوت ملف  هتمـساق  تنا  اذا  لاق : .یلب  تلق : .مهـسفنا  یلع  نیرثوملا  رکذ  دـق  هللا  نا  ملعت  اما  نابا  ای  لاـقف : .ینلخد  اـم  يارف  یلا  رظن 

ملسملل هلآ :-  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  مامالا  نع  و  .رخالا -  فصنلا  نم  هتیطعا  تنا  اذا  هرثوت  امنا 
.هترثع لیقی  و  .هتروع 4 -  رتسی  و  .هتربع 3 -  محری  و  .هتلز 2 -  رفغی   - 1 وفعلا : وا  اهئاداب  الا  اهنم  هل  هءارب  اقح ال  نوثالث  هیخا  یلع 

و .هضرم 11 -  دوعی  و  .هـتمذ 10 -  یعری  و  .هتلخ 9 -  ظـفحی  و  .هتحیـصن 8 -  میدی  و  .هـتبیغ 7 -  دری  و  .هترذـعم 6 -  لبقی  و   - 5
و .هترـصن 17 -  نسحی  .هتمعن 16 و  رکـشی  و  .هتلـص 15 -  یفاکی  و  .هتیدـه 14 -  لبقی  و  .هتوـعد 13 - بجی  و  .هتیم 12 -  دهشی 
.همالس 23 دری  و  .هتلاض 22 -  دشری  و  .هتسطع 21 -  تمسی  .هتلاسم 20 و  حجنتسی  و  .هتجاح 19 -  یضقی  و  .هتلیلح 18 -  ظفحی 
، امولظم املاظ و  هرصنی  و  .هیداعی 28 -  و ال  .هیلو 27 -  یلاوی  و  .هماسقا 26 -  قدصی  و  .هماعنا 25 -  ربی  و  .همالک 24 -  بیطی  و  - 

ریخلا نم  هل  بحی  .هلذخی 30 و  هملسی و ال  و ال  .هقح 29 -  ذخا  یلع  هنیعیف  امولظم  هترصن  اما  هملظ و  نع  هدریف  املاظ  هترـصن  اماف 
ضعب عـم  اهـسراهف  رکذـن  قوـقح  هیناـمث  هوخـالل  ءاـضیبلا  هجحملا  بحاـص  رکذ  دـق  .هسفنل و  هرکی  اـم  هل  هرکی  هسفنل و  بحی  اـم 
هـسیک هیخا و  مک  یف  هدی  مکدحا  لخدی  له  لجرل : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مامالا  لاق  دقف  لاملا : لوالا : تاتافتلالا - … 

لاوسلا لبق  اهب  مایقلا  تاجاحلا و  ءاضق  یف  سفنلاب  هناعالا  یناثلا : .ناوخاب -  متـسلف  لاق : .ال  لاق : نذا .؟ ریغ  نم  دیری  ام  هنم  ذـخایف 
هفاخم یئادعا  جئاوح  ءاضق  یلا  عراستال  ینا  مالـسلاامهیلع : قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامالا  لاق  .هصاخلا  تاجاحلا  یلع  اهمیدقت  و 

هترـضح و یف  هبویع  رکذ  نع  تکـسی  ناف  توکـسلا  اما  يرخا ، قطنلا  هرم و  توکـسلاب  ناسللا  ثلاثلا : .ینع -  اونغتـسیف  مهدرا  نا 
.هلهال هسفنل و  هبحی  ام  لکب  هتامم  هتایح و  یف  خالل  ءاعدـلا  سماخلا : .هلئاضف -  رکذـی  ناک  مالکلا  یف  ناسللا  قح  عبارلا : .هتبیغ - 
قـشی ام  هاخا  فلکی  نا ال  کلذ  فیلکتلا و  كرت  فیفختلا و  نماثلا : .صالخالا - ءافولا و  عباسلا : .تالزلا -  نع  وفعلا  سداسلا : - 

.هقمعت وا  فالخلا  عسوت  نا  نکمی  هوه  يا  مدر  یلا  یعـسی  هوخالا و  نیب  يوقلا  محالتلا  دکوی  نا  دـیری  هتیـصو  یف  مامالا  نا  .هیلع 
هلـصیف کلذ  سکعب  رخالا  قیدصلا  هلباقی  نا  بجیف  ریغت  دق  ام  رمال  قیدصلا  ناک  وا  هوفه  تردص  وا  هرداب  قیدص  نم  تردب  اذاف 

ام اهنم  .هریثکلا  ثیداحالا  تدرو  دافملا  اذهب  هدعب و  دنع  هنم  وندی  و  هلخب ، دنع  هل  لذـبی  دودـصلا و  دـنع  هب  فطلی  هعیطقلا و  دـنع 
یف هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  لاق  لاـق : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  یفاـکلا  یف  هاور 
نم ءاطعا  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  ناسحالا  انعطق و  نم  لصت  و  کملظ ، نمع  وفعلا  هرخالا ؟ ایندـلا و  قیالخ  ریخب  مکربخا  ـالا  هبطخ :

كرابت و هللا  عمج  همایقلا  موی  ناک  اذا  لوقی : هتعمـس  لاق : نیـسحلا  نب  یلع  نع  یلامثلا  هزمح  یبا  نع  رخآ  ثیدح  یف  .کمرح و 
و نولوقیف : هکئالملا  مهاقلتتف  سانلا  نم  قنع  موقیف  لاق : لضفلا ؟ لها  نیا  دانم  يدانی  مث  دحاو  دیعص  یف  نیرخالا  نیلوالا و  یلاعت 
و  ) .هنجلا اولخدا  متقدـص  مهل : لاقیف  لاقف : انملظ  نمع  وفعن  انمرح و  نم  یطعن  انعطق و  نم  لـصن  اـنک  نولوقیف : مکلـضف ؟ ناـک  اـم 

کظلاغ نمل  نل  .هبغم و  ذـلا  هبقاع و ال  اهنم  یلحا  هعرج  را  مل  یناف  ظیغلا  عرجت  هحیبق و  وا  تناک  هنـسح  هحیـصنلا  كاخا  ضحما 
هیقب کسفن  نم  هل  قبتـساف  کیخا  هعیطق  تدرا  نا  .نیرفظلا و  یلحا  هناف  لضفلاب  كودـع  یلع  ذـخ  .کل و  نیلی  نا  کـشوی  هناـف 
هنسح هحیصنلا  كاخا  ضحما  و  مالسلا : هیلع  هلوق  لوالا : روما : هسمخ  فیرشلا  لصفلا  اذه  یف  ام ) اموی  کلذ  هل  ادب  نا  اهیلا  عجری 

عم یقتلی  ملـسملا  ناک  ایراس ، مهنیب  بباحتلا  امئاق و  نیملـسملا  نیب  دولا  ناک  موی  اهتیمها  اهتمیق و  هحیـصنلل  ناـک  .هحیبق  وا  تناـک 
نوشیعی اوناـک  مهنیب و  اـمیف  لـعافتت  هوخـالا  نیب  هیباـجیالا  حورلا  تناـک  ثیح  هسفنل  اـهاری  یتـلا  هحیـصنلا  هل  مدـقیل  ملـسملا  هیخا 
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دولا و ریخلا و  لمحت  اهنال  هحیصنلا  لذل  لیبس  یف  عفدنی  خالا  ناک  .هنیش  هیخا  نیش  هنیز و  هیخا  نیز  مهدحا  يری  دحاولا  دسجلاک 
اهیلا و یغـصی  یعو ، ردـص و  هباحرب  اهبلقتی  هحیـصنلا  هوحن  ههجوتملا  خالا  ناـک  و  هداعـسلا …  حالـصلا و  هیف  اـم  یلا  خـالا  هجوت 

مویلا انم  مه  نیا  و  کلذ …  نم  رثکا  لب  نوملـسملا  ناک  اذکه  رابتعالا …  نیعب  اهذخای  اهیف و  هرکف  كرحی  يربک ، هیمها  اهیطعی 
هرات دوعی  اذه  و  نیمالا …  حصانلل  حیبق  رـشب  یتات  وا  لمهت  وا  ضفرت  اهنا  اما  هحیـصنلا  هذه  نال  ادحا  حـصنی  نا  دـحا  ورجی   …ال 

نم ربکا  وا  هحیـصنلا  نم  ربـکا  هسفن  دـجی  ثیح  حوصنملا  صخـشلا  سفنل  وا  هحیـصنلا  یف  هتمهت  هصـالخا و  یف  کـشلل  حـصانلل 
مهنید فالخ  نوملسملا  کلسی  نیح  یفف  هیعقاو …  هیدجب و  اهسردی  اهانعم و  للحی  اهـسفن و  هحیـصنلا  یلا  رظنی  نا  نود  حصانلا 

خالا یضرت  دولا و  بسکت  یتلا  هحیصنلا  سیل  ضعبلا ، مهضعبل  هحیصنلا  اولذبی  نا  هوخالا  نم  بلطلا  ررکی  دکوی و  مالسالا و  رصی 
الیقث نوکی  امیف  یتح  هحیـصنلا  نوکت  نا  بجی  لب  حایترالا ، اهب و  اضرلا  هل  رفوت  خالا و  جازم  قفاوت  یتلا  هحیـصنلا  تسیل  بسحف ،
خالا نم  هحیصنلا  نوکت  نا  بجی  اهتیعقاو …  اهتقیقح و  اهل  همیلس و  هحیحص و  هحیـصنلا  تناک  اذا  هبلق  هعمـس و  سلع  ایـساق  هیلع 

.دیعبلا اهفده  هوخالا و  هیاغ  وه  اذه  حالصلا و  عفنلاب و  هیلع  دوعت  نیتلاحلا  اتلک  یف  اهنال  هرک  بحا و  ام  یف  نانعلا  هقلطم  هیخا  وحن 
مامالا لوقی  و  هقلخل ، هحیصنلاب  هضرا  یف  مهاشما  همایقلا  موی  هللا  دنع  هلزنم  سانلا  مظعا  نا  هلآ :-  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  لاق 
یلحا هعرج  را  مل  یناف  ظیغلا  عرجت  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : .هنم  لضفا  لـمعب  هاـقلت  نلف  هقلخ  یف  حـصنلاب هللا  مکیلع  قداـصلا :

وا هیـساق  هملک  وا  همـصاق  هبرـض  هریجفت  نع  عفتری  هبـضغ و  یلع  ولعی  امدـنع  هربکا  ناسنالا و  لمجا  ام  .هبغم  ذـلا  ـال  هبقاـع و  اـهنم 
لباقی ملحی ، هنا  بضغلا ، نم  رجفنی  هبلق  داکی  هنس و  کحضی  و  یلغی ، هفوج  هرغث و  مستبی  امدنع  ناسنالا  عورا  ام  هیذوم …  هخرص 

مظک همصخ …  هجو  یف  رجفنی  وا  راثی  نا  نود  هفوطعلا  هرظنلا  هبیطلا و  هملکلاب  رواحی  هیلع و  لهج  نا  ملحی و  ناسحالاب و  هءاسالا 
هیلع ملحت  يوخالا و  راوحلا  باب  هل  حـتفتف  یعولا  نیللاب و  كراثا  نم  عم  شیعت  هبابـسا و  تناـک  اـمهم  کبـضغ  سبحت  نا  ظـیغلا 

حایترا و یف  شیعی  نا  عیطتسی  هباصعا  یلع  یلوتـسا  هبـضغ و  کلتما  اذا  ناسنالا  نا  هفرـصت …  نع  عدتری  هبـضغ و  نع  دوعی  یتح 
نکمی تناک  یتلا  لکاشملا  نم  انیار  مک  و  اهرقحا …  بابـسالا و  هفتال  نوروثی  يذلا  یقمحلا  کئلوا  اندجو  مک  و  لاب …  ءوده 

یف كرحتی  امل  كالتما  هیلمع  ظـیغلا  مظک  هدـنع …  فوقولا  قحتـسی  ـال  ریقح  رما  نع  زواـجت  وا  هبیط  هملک  وا  هماـستباب  لـحت  نا 
یتلا هریثکلا  ثیداحالا  تدرو  دق  راثلا و  ماقتنالا و  بح  دـنع  اهیلع  هلماک  هرطیـس  هینالقع و  ریغ  تالاعفنا  تاساسحا و  نم  ناسنالا 

یـسفن لذب  یل  نا  بحا  ام  لوقی  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  .هلعاف  حدـمت  هیلع و  ثحت 
الا اظیغ  مظک  دبع  نم  ام  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبا  لاق  .اهبحاص -  اهب  یفاکا  هعرج ال  نم  یلا  بحا  هعرج  تعرجت  ام  و  معنلا ، رمح 

و نینـسحملا ،) بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  : ) لج زع و  هللا  لاق  دق  .هرخالا و  ایندلا و  یف  ازع  لج  زع و  هللا  هداز 
بحا نم   388 هلآ :-  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  .کـلذ -  هظیغ  ناـکم  هللا  هباـثا 
هعرج نم  ام  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبا  لاق  .ربصب -  اهدرت  هبیـصم  هعرج  ملحب و  اهدرت  ظیغ  هعرج  ناتعرج : لج  زع و  هللا  یلا  لیبسلا 

: مالسلا هیلع  هلوق  ثلاثلا : .ملحب  اما  ریـصب و  اما  هبلق ، یف  اهددرت  دنع  اهعرجتی  ظیغ  هعرج  نم  لج  زع و  هللا  یلا  بحا  دبعلا  اهعرجتی 
و : ) یلاعت لاقف  هنانح  هفطع و  هنیل و  هلیضف  هل  نیب  هیبن و  حدم  یلاعت  هناجبـس و  هللا  نا  .کل  نیلی  نا  کشوی  هناف  کظلاغ  نمل  نل  و 

بحلا فطعلا و  نیللا و  ناف  مهقرفت  سانلا و  رفنت  هنوشخلا  هظلغلا و  نا  امکف  کلوح .) …  نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ول 
سانلا و یلا  ببحتت  هنیل  تناک  اذا  سوفنلا  ناف  كوحن  اهترثا  کیلع و  مهسوفن  تکرح  اظیلغ  کئاقدصا  عم  تنک  اذا  مهعمجی … 

رفنم هناـف  ءاـفجلا ، هظلغلا و  سکع  اذـه  و  اـهیلا ، نسحا  نم  بح  یلع  هعوبطم  سوفنلا  ناـسحالا و  نم  عون  نیللا  نـال  مهنم  برتقت 
کیلا دوعی  بیرق  امع  هدجت  هیلا  ببحت  هعم و  نلف  اهوحن  وا  هرظن  وا  ثیدح  یف  کظلاغ  نمف  .هئاقدصا  هناوخا و  نع  هل  دعبم  ءرملل 
یلحا هناـف  لـضفلاب  كودـع  یلع  ذـخ  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  عـبارلا : اـناسحا …  کـناسحاب  کـیزاجی  اریخ و  کـلاعفاب  کـلباقی  و 
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ناسحالا و نم  لـضفلاب  هیلع  ذـخات  نا  رخـالا  و  داـهجلا ، هحاـس  یف  هیلع  راـصتنالا  ودـعلا و  یلع  هبلغلا  امهدـحا  نیرفظلا  .نیرفظلا 
نمثا و یلحا و  لوالا و  نم  مها  نیرفظلا  نم  ریخالا  اذـه  کظیرقت و  کحدـم و  یف  قلطنی  اـناسل  هلعجت  لـب  هتکـست  یتح  مارکـالا 

يوقا نوکی  ناویح  يا  هیف  كرتشی  يذلا  کحالس  كدنز و  هوقب  ایرکسع  هیلع  رصتنت  ایدام و  هیلع  یضقت  لوالا  یف  ناف  لمجا … 
كدـمحب و قطنی  ناسل  یلا  لضفلا  ناسحالا و  اذـهب  هلوحت  ثیح  هیملعلا  هبلغلا  يرکفلا و  راـصتنالا  لـثمتی  رخـالا  یف  اـمنیب  کـنم 

نعذی رخالا  یف  امنیب  هبلغلا  هاط  تحت و  الا  کل  نعذی  مل  هنال  کیلع  ضقنیل  لملمتی  هدجت  لوالا  یف  کناسحا ، کلـضف و  رکذـی 
هل قبتساف  کیخا  هعیطق  تدرا  نا  و  مالسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : .هیلا  نسحم  هیلع  لضفتم  کناسحاب  کنا  رعـشی  لخادلا و  نم  کل 

رشلا و یلا  هسفن  عزنت  يذلا  ناسنالا  اذهل  ایوامـس  امیلعت  انه  مامالا  هملک  تءاج  .ام  اموی  کلذ  هل  ادب  نا  اهیلا  عجرت  هیقب  کسفن  نم 
هلیـضف و ال لک  نع  ایراع  سیل  كاخا  نا  ناسنالا : اذهل  لوقی  نا  مامالا  دـیری  .اعرـش  هل  موسرملا  فالخ  هیخا  عم  کلـسی  نا  دـیری 

تقرفت رما و  یف  هعم  تسکاشت  اذاف  هبیطلا ، تافـصلا  هدـیمحلا و  ایازملا  ضعب  هیف  نوکی  نا  نولخی  لب ال  اـهلک  تانـسحلا  بولـسم 
یلا رومالا  تداع  اذا  اهیلا  عجری  نا  نکمی  تافـصلا  هذـه  نم  کسفن  یف  هیقاب  هیقبب  هل  ظفتحت  نا  بجیف  عامتجا  ریغ  یلا  اـمکتملک 
يار یف  هفلاخ  وا  هتافرصت  ضعب  یف  هوخا  هبجعی  مل  وا  هیخا  یلع  بضغ  اذا  سانلا  ضعب  نا  اهیبراشل …  دراوملا  تفـص  اهیراجم و 
مایا هیدی  نیب  خالا  اذه  اهعضو  یتلا  هقاروا  لک  فشکیف  ودعلا  هلماعم  هعم  لماعتی  هارت  اطخ ، وا  ادمع  هئیطخ  هعم  بکترا  وا  هاجتا  وا 

رثا هدـحاو  اهب  حوبی  ارـس و  ارـس  اهفـشکی  هارتف  هقیدـص  هیلا  اهرـسی  ناک  یتلا  رارـسالا  کلت  نم  هیقب  یقبی  ـال  هنا  ءاـنهلا ، رورـسلا و 
لمشلا کلذ  قزمت  امهنیب و  دولا  لبح  عطقنا  دقل  همیمذ …  هئیس  لک  هیلا  بسنی  هلیضف و  لک  نم  هیرعیل  هتافص  یلا  دمعی  و  يرخا ،

عتمتی خـالا  ناـک  ول  یتـح  هیلا  دوـعلا  هیلع  بعـصی  هیخا  نیب  هنیب و  طوـطخلا  لـک  عـطقی  نم  نا  یـضم …  اـمیف  اـمئتلم  ناـک  يذـلا 
طیخ دعی  مل  هب !؟ هلـصت  تناک  یتلا  لبـسلا  تعطقت  دـق  هیلا و  عجری  فیک  هوحن …  هجاردا  عجری  نا  دـیری  تانـسح و  تایباجیاب و 
نیب اننیب و  یتلا  طویخلا  طوطخلا و  لک  عطقن  ـال  نا  وه  میظع و  قیقد و  ینعم  یلا  اـنهبنی  ماـمالاف  اـمهعمجی !؟ وا  اـمهنیب  لـصی  عیفر 

نعیـضت و ال  هنظ ، قدصف  اریخ  کب  نظ  نم  و   … ) رمالا لهـس  کلذ و  نکما  عوجرلا  دارا  اذا  یتح  اهـضعب  یقبن  نا  بجی  لب  خالا 
یف نبغرت  و ال  کب ، قلخلا  یقـشا  کلها  نکی  و ال  هقح ، تعـضا  نم  خاب  کل  سیل  هناف  هنیب ، کنیب و  ام  یلع  ـالاکتا  کـیخا  قح 

ناسحالا و ال یلع  کنم  يوقا  هءاسالا  یلع  ننوکت  و ال  هتلص ، یلع  کنم  کتعیطق  یلع  يوقا  كوخا  ننوکی  .کنع و ال  دهز  نم 
بجی روما  لصفلا  اذـه  یف  هءوست ) نا  كرـس  نم  ءازج  سیل  .کعفن و  هترـضم و  یف  یعـسی  هناف  کملظ ، نم  ملظ  کـیلع  نربکی 

 … تاحلاصلا لیبس  یف  عفد  هوق  ریخلا و  لمع  یف  بیغرت  .هنظ  قدـصف  اریخ  کب  نظ  نم  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  لوالا : .اهل  ضرعتلا 
ادـتبا نمب  نسحلا  نظلا  بولـسا  هلیـضفلا …  وحن  ناسنالا  دـیب  ذـخات  یتلا  قرطلا  نم  هعئار  هقیرط  بیلاسالا و  عورا  نم  بولـسا  هنا 
لکشی نظلا  نسح  کنظ ، قدصی  نا  هنع  ارهق  هلعجی  ناسناب  کنظ  نسح  نا  اهبیذهت …  سفنلا و  حالصا  قیرط  یف  یلوالا  هوطخلا 

نمف هلـصخلا …  هذه  غلبی  یتح  فلکتی  وا  عنـصتی  نا  رطـضا  هیلاع  هلـصخ  وا  هدیمح  هفـصب  هتیدان  نمف  هب ، نونظملا  یف  عفدـلا  هوق 
دوعیف رمتسا  لعفلا و  اذه  هنم  ررکت  اذا  هقداص و  هروصب  کل  اهرهظی  هسفن و  یف  هفصلا  هذه  ققحی  نا  رطـضا  قداص  ای  هیلع  تررک 

 … هلوهسب اهنع  یلختی  نا  هیلع  رسعی  همئا  هداع -  هدم  دعب 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ِهِدُعاَبَت َْدنِع  ،َو  ِلْذَْبلا یَلَع  ِهِدوُمُج  َْدنِع  ،َو  َِهبَراَقُْملا ِفَطَّللا َو  یَلَع  ِهِدوُدُـص  َدـْنِع  ،َو  ِهَلِّصلا یَلَع  ِهِمْرَـص  َدـْنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن  ْلِمْحا 
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ِیف َِکلَذ  َعَضَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َْکیَلَع َو  ٍهَمِْعن  وُذ  ُهَّنَأَک  ،َو  ٌْدبَع َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ، ِرْذُْعلا یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِع  ،َو  ِنیِّللا یَلَع  ِِهتَّدِش  َْدنِع  ،َو  ُِّونُّدـلا یَلَع 
ْوَأ َْتناَک  ًهَنَسَح  َهَحیِـصَّنلا ، َكاَخَأ  ْضَْحما  ،َو  َکَقیِدَص َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَت  َال.ِِهلْهَأ  ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ْوَأ  ، ِهِعِـضْوَم ِْریَغ 

یَلَع ْذُـخ  ،َو  ََکل َنِیلَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإَف  ، َکََظلاَغ ْنَِمل  ِْنل  َو.ًهَّبَغَم  َّذـَلَأ  َال  َو  ًهَِبقاَع ، اَْـهنِم  یَلْحَأ  ًهَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَـف  َظـْیَْغلا  ِعَّرَجَت  ،َو  ًهَحِیبَق
ْنَم َو.اَم  ًامْوَی  َِکلَذ  َُهل  اََدب  ْنِإ  اَْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ًهَّیَِقب  َکِسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْساَف  َکیِخَأ  َهَعیِطَق  َتْدَرَأ  ْنِإ  َو.ِْنیَرَفَّظلا  یَلْحَأ  ُهَّنِإَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع 

.ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ 

همجرت

رد امن و  رارقرب  دـنویپ  وت  ، وا هیحان  زا  هطبار  عطق  ماگنه  هب  نک ): لیمحت  دوخ  رب  ار  روما  نیا   ) دوخ ینید  ردارب  لـباقم  رد  !( مدـنزرف )
ماـگنه هب  ، نک راـیتخا  یکیدزن  شندرک  يرود  تقو  هب  شـشخب و  لذـب و  ، شلخب ربارب  رد  ، وش کـیدزن  وا  هب  شیرود  رهق و  ناـمز 

رب اما  ؛ تسوت تمعن  بحاص  وا  یتسه و  وا  هدـنب  وت  ایوگ  هک  هنوگ  نآ  ریذـپب ، ار  شرذـع  ، مرج ماـگنه  هب  شمرن و  شیریگ  تخس 
دوخ تسود  نمشد  زگره.يدنب  راک  هب  درادن  ّتیلها  هک  یـسک  هرابرد  ای  یهد  رارق  شلحم  ریغ  رد  ار  راک  نیا  هکنیا  زا  شاب  رذح 
هاوخ زاس ، ایهم  تردارب  يارب  ار  دوخ  هناصلاخ  تحیـصن.يا  هتـساخرب  دوخ  تسود  اب  ینمـشد  هب  راک  نیا  اب  هک  ریگم  یتسود  هب  ار 

.هدننک تحاران  تشز و  ای  دشاب  دنیاشوخ  ابیز و  وا ) يارب   ) تحیصن نیا 

.مدیدن نآ  زا  رت  شخب  تذل  رت و  تبقاع  شوخ  رت و  نیریش  يا  هعرج  نم  هک  رب  ورف  هعرج  هعرج  ار  دوخ  مشخ 

لضف و اب  دوخ  نمـشد  اب.دوش  مرن  وت  ربارب  رد  يدوز  هب  دور  یم  دـیما  هک  نک  یمرن  دـنک  یم  راتفر  تنوشخ  هب  وت  اب  هک  یـسک  اـب 
ار نیرت  نیریـش  ّتبحم ) قـیرط  زا  يزوریپ  تنوـشخ و  قـیرط  زا  يزوریپ   ) يزوریپ ود  ناـیم  زا  تروـص  نیا  رد  هک  نک  راـتفر  مرک 

ددرگ زاـب  تساوـخ  يزور  رگا  هـک  راذـگب  یتـشآ  يارب  ییاـج  ینک  عـطق  ار  تقاـفر  يردارب و  دـنویپ  یتـساوخ  رگا.يا  هدـیزگرب 
.نک قیدصت  ار  شنامگ  لمع  اب  دربب  یکین  نامگ  وت  هرابرد  هک  یسک.دناوتب 

! نک یکین  اه  يدب  ربارب  رد  ریسفت : حرش و 

! نک یکین  اه  يدب  ربارب  رد 

یم تسخن  ؛ دیامرف یم  نایب  هیصوت  دنچ  نمـض  شناتـسود  ربارب  رد  ار  ناسنا  هفیظو  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد امن و  رارقرب  دـنویپ  وت  ، وا هیحاـن  زا  هطبار  عطق  ماـگنه  هب  نک ): لـیمحت  شیوخ  رب  ار  روما  نیا  ) دوخ ینید  ردارب  ربارب  رد  :» دـیوگ

ماـگنه هب  ، نک راـیتخا  یکیدزن  شندرک  يرود  تقو  هب  شـشخب و  لذـب و  ، شلخب ربارب  رد  ، وش کـیدزن  وا  هب  شیرود  رهق و  ناـمز 
ْلِمْحا ( ؛» تسوت تمعن  بحاص  وا  یتسه و  وا  هدنب  وت  ایوگ  هک  هنوگ  نآ  ریذپب  ار  شرذـع  مرج  ماگنه  هب  شمرن و  شیریگ  تخس 
هراشا يرگید  اب  هطبار  عطق  هب  اجنیا  رد  ، نتخاس ادـج  ندـیرب و  ندرک و  عطق  يانعم  هب  « مرـص ( .» 1  } ِهِمْرَـص َْدنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن 
ندرک عنم  يانعم  هب  ردصم و  « دودـص ( .» 2  } ِهِدوُدُص َدـْنِع  ،َو  ِهَلِّصلا یَلَع   { .تسا دـنویپ  نتخاس  رارقرب  هلـص و  نآ  لباقم  هطقن.دراد 

ندومن یکین  ندرک و  ّتبحم  يانعم  هب  هدمآ و  « لفق » نزو رب  خسن  زا  یضعب  رد  »و  فرش » نزو رب  « فَطَّللا ( .» 3  } ِفَطَّللا یَلَع   { .تسا
یَلَع ِهِدُـعاَبَت  َدـْنِع  ،َو  ِلْذَْـبلا یَلَع   { .لذـب لباقم  هطقن  ، تسا لخب  يانعم  هب  اجنیا  رد  « دومج ( .» 4  } ِهِدوُمُج َدـْنِع  ،َو  َِهبَراَقُْملا َو   { .تسا
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َْدنِع ،َو  ُِّونُّدلا

(. َْکیَلَع ٍهَمِْعن  وُذ  ُهَّنَأَک  ،َو  ٌْدبَع َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ، ِرْذُْعلا یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِع  ،َو  ِنیِّللا یَلَع  ِِهتَّدِش 

رد دراد و  یم  رذح  رب  ، ناتسود یتبحم  یب  تنوشخ و  ربارب  رد  لثم  هب  هلباقم  زا  ار  دوخ  دنزرف  شا  هیـصوت  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم رطخ  هب  ار  یتسود  ساسا  هیاپ و  لثم  هب  هلباقم  هک  ارچ  ، دنک یم  هیـصوت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ار  دض  هب  هلباقم  هلمج  شـش  نمض 

يدوز هب  ، دنک یکین  اه  يدب  ربارب  رد  دزرو و  رهم  يرهم  یب  ربارب  رد  رگا  یلو  ؛ دـهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  ناسنا  دـنکفا و 
یم شیپ  زا  رت  مکحم  یتسود  ياـه  هیاـپ  دـیآ و  یم  رب  ناربج  ماـقم  رد  دوش و  یم  هدنمرـش  درب و  یم  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  شتـسود 

.دوش

ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفِْدا  دیامرف «: یم  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  حرش  عقاو  رد  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تارابع 
عفد یکین  اب  ار  يدـب  ؛»  ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  ٌمیِمَح * ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْـنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَـف 

ياراد هک  یناسک  زج  اما  تسا  یمیمص  مرگ و  یتسود  ییوگ  ، تسا ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان نک 
(1 «. } دـنوش یمن  لـئان  نآ  هب  دـنراد  اوقت ) ناـمیا و  زا   ) یمیظع هرهب  هک  یناـسک  زج  دنـسر و  یمن  ماـقم  نیا  هب  دنتماقتـسا  ربـص و 

. { هیآ 34 و 35 ، تلصف .

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هریس.دوب  دهاوخ  قداص  زین  ناتسود  هرابرد  مّلسم  روط  هب  یلو  ، تسا نانمشد  دروم  رد  هیآ  نیا  هچ  رگ 
ياه يدـب  ربارب  رد  ییانثتـسا  دراوم  رد  زج  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  اـنعم  نیمه  زین  گرزب  ياـملع  مالـسلا و  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و 

.دنتساوخ یمن  رب  لثم  هب  هلباقم  هب  ، نانمشد ناتسود و 

ار هورگ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ، دننک هدافتسا  ءوس  راتفر  هنوگ  نیا  زا  تسا  نکمم  رکف  هتوک  تسپ و  دارفا  زا  یضعب  هک  اجنآ  زا  یلو 
راک هب  درادن  تیلها  هک  یسک  هرابرد  ای  یهد  رارق  شلحم  ریغ  رد  ار  راک  نیا  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  اما  :» دیامرف یم  هدرک  انثتسا 

(. ِِهلْهَأ ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ْوَأ  ، ِهِعِضْوَم ِْریَغ  ِیف  َِکلَذ  َعَضَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ( ؛» يدنب

هراـشا زوت  هنیک  جوجل و  لـهاان و  دارفا  هب  مود  هلمج  هک  تسا  نیا  رد  ...ُهَلَعْفَت » ْنَأ  ْوَأ   » هلمج و  ...َعَضَت » ْنَأ  َكاَّیِإ  َو   » هلمج تواـفت 
رظان لّوا  هلمج  یلو  ؛ تسا « نادند زیت  گنلپ  رب  محرت  » دننام دوش و  یم  ناشتراسج  تأرج و  ببس  اهنآ  يدب  ربارب  رد  یکین  هک  دراد 

دوش و یم  ناشهابتـشا  ببـس  اسب  يا  اهنآ  ياه  يرهم  یب  ربارب  رد  ررکم  ياه  یکین  اـما  ؛ دـنرادن یتلاـح  نینچ  هک  تسا  یناـسک  هب 
.دنا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  دننک  یم  لایخ 

دیاب یلو  ؛ تسا لکـشم  ناسنا  يارب  هچ  رگ  يدـب  ربارب  رد  ندرک  یبوخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیـصوت  نیا  زاغآ  رد  « ْلِمْحا » هب ریبعت 
.درک لیمحت  دوخ  رب  ار  نآ 

دوخ تسود  اب  ینمـشد  هب  راـک  نیا  اـب  هک  ریگم  یتسود  هب  ار  دوخ  تسود  نمـشد  زگره  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمود  رد  ترـضح 
(. َکَقیِدَص َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَت  َال  ( ؛» يا هتساخرب 
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یتسود هک  تسا  یناـسک  شور  نیا  ؛ شتـسود نمـشد  اـب  مه  دـنک و  یتـسود  شتـسود  اـب  مه  ناـسنا  هک  تسا  هناـقفانم  یلمع  نیا 
.دنرادن اورپ  زین  ضیقن  دض و  ياهراک  زا  هار  نیا  رد  دنریگب و  هرهب  یسک  ره  زا  هک  تسا  نیا  ناشفده  دنرادن و  هناقداص 

ینمـشد ببـس  شفالخ  راک  هدرک و  یفالخ  راک  ام  تسود  هک  اجنآ  هن  دشاب  هناملاظ  نمـشد  ینمـشد  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  هتبلا 
.تسا هدش  يدارفا 

روظنم هب  راک  نیا  رگا  هک  دشاب  هدوبن  اهنآ  نایم  حالصا  تسود  ِنمـشد  اب  یتسود  حرط  زا  فده  هک  تسا  ییاج  رد  نخـس  نیا  زین 
.تسا هتسیاش  رایسب  يراک  هکلب  ، تسین دنسپان  تشز و  اهنت  هن  دشاب  نیبلا  تاذ  حالصا 

تلود اه و  تلم  اه و  هورگ  هرابرد  هکلب  ، تسین قداص  صاخشا  هرابرد  اهنت  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زردنا  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
یب دنزیر  یم  یتسود  حرط  اوعد  نیفرط  اب  هک  ییاه  تلود  دنرایسب  زورما  يایند  رد  دنچ  ره  ، تسا قداص  زین  اه 

اب مه.دننک  هدافتسا  دوخ  یصخش  عفانم  نیمأت  يارب  ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  ناشفده  هکلب  ، دنشاب هتشاد  یشزاس  حلـص و  دصق  هکنآ 
اب اراکـشآ  دـنزیر و  یم  قیمع  یتسود  حرط  ام  اب  اراکـشآ  ؛ دـنراد یمن  ناهنپ  ار  نآ  هکنیا  بلاج  ام و  نانمـشد  اب  مه  دنتـسود و  ام 

.دنزاب یم  قشع  درن  ام  نانمشد 

ماما نانمشد  زا  یضعب  مان  -و  ار صخـش  نالف  مه  مراد و  تسود  ارت  مه  نم  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  یـصخش 
هب ای  یتسه  یمـشچ  کی  نالا  وت  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  درب ) ار  هیواعم  مان  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  -) درب ار  مالـسلا  هیلع 

.{ ،ج 27،ص 58،ح 17 راونالاراحب ( . 1 (. } راد تسود  ارم  و   ) شاب انیب  الماک  ای  و  رادب ) تسود  ار  منانمشد  و   ) وش انیبان  یلک 

: درک ضرع  شتمدخ  یسک  : میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ْأَّرَبَتَی َْمل  اَنَتَّبَحَم َو  یَعَّدا  ِنَم  َبَذَک  َتاَْهیَه  :» دومرف تسا  فیعـض  ناتنانمـشد  زا  يرازیب  رد  یلو  ؛ دراد یم  تسود  ار  امـش  سک  نالف 
،ح كردم نامه  ( . 2 «. } دیوج یمن  يرازیب  ام  نانمشد  زا  دنک و  یم  ام  ّتبحم  ياعدا  هک  یسک  دیوگ  یم  غرود  تاهیه  ؛ اَنِّوُدَع ْنِم 

. { 18

َهّللا َو َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  ال  دـیامرف «: یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق 
ینای یمن  دنراد  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه  ؛»  ْمُهَتَریِـشَع ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو 

(3 «. } دنـشاب ناشنادـنواشیوخ  اـی  ناردارب  اـی  نارـسپ  اـی  ، ناردـپ دـنزرف  دـنچ  ره  ، دـننک یتـسود  شربماـیپ  ادـخ و  نانمــشد  اـب  هـک 
.{ هیآ 22 ، هلداجم .

نیا هاوخ  زاس  اـیهم  تردارب  يارب  ار  دوخ  هناـصلاخ  تحیـصن  :» دـیامرف یم  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  هیـصوت  نیموس  رد  سپس 
ياـنعم هب  « ظـعو » نزو رب  « ضحم » هشیر زا  « ضحما ( .» 4  } ْضَْحما َو  ( ؛» هدـننک تحاران  تشز و  اـی  دـشاب  دـنیاشوخ  اـبیز و  تحیـصن 

(. ًهَحِیبَق ْوَأ  َْتناَک  ًهَنَسَح  ، َهَحیِصَّنلا َكاَخَأ   { .تسا هبئاش  هنوگ  ره  زا  یلاخ  یهاوخ  ریخ  يانعم  هب  تحیصن  دروم  رد  ندرک و  صلاخ 

دـننک و یم  زیهرپ  دوش  ام  رطاخ  یگدرزآ  ببـس  تسا  نکمم  هک  یحیاـصن  زا  ناـسنا  ناتـسود  هک  دوش  یم  رایـسب  هکنیا  هب  هراـشا 
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اتقوم دـنیوگب و  وا  هب  ار  یـسک  لکـشم  رگا  اریز  ، دنتـسین صـالخا  اـب  هدـننک  تحیـصن  عقاو  رد  اهنآ.دـنیامن  یم  ناـمتک  ار  قیاـقح 
ماد رد  ار  وا  دـندنب و  ورف  بل  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  رایـسب  دنـشخب  ییاـهر  یهاـنگ  زا  اـی  ررـض  رطخ و  زا  ار  وا  یلو  ؛ دوش تحاراـن 

.دنزاس اهر  تارطخ  تالکشم و 

یضاران و دوخ  زا  ار  ادخ  دننک و  یم  رظن  فرص  عقوم  هب  ياهزردنا  زا  تاظحالم  هنوگ  نیمه  يور  هک  یناسک  دنرایـسب  هنافـسأتم 
.دنیامن یم  تنایخ  ادخ  قلخ  هب 

ناتـسود نیرت  بوبحم  ؛ ِیبُویُع ََّیلِإ  يَدـْهَأ  ْنَم  ََّیلِإ  ِیناَوْخِإ  ُّبَحَأ  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  هکنیا  بلاج 
. { ،ج 2،ص 639،ح 5 یفاک ( . 1 «. } دننک یم  هیده  نم  هب  ارم  بویع  هک  دنتسه  اهنآ  نم 

.دنک قیوشت  بویع  نیا  نتفگ  هب  ار  اهنآ  هکلب  دوش  تحاران  نارگید  نابز  رب  دوخ  بویع  نایب  زا  دیابن  اهنت  هن  لقاع  ناسنا  ینعی 

َوُه َکیِْکُبی َو  ْنَم  ِْعبَّتا  :» دومرف شناتسود  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  يانعم  رپ  ثیدح  رد 
زا دیوگ و  یم  نخـس  هناصلاخ  اما  ؛ دنایرگ یم  ار  وت  هک  نک  يوریپ  یـسک  زا  ؛ ٌّشاَغ ََکل  َوُه  َکُکِحُْـضی َو  ْنَم  ِْعبَّتَت  َال  ٌحِصاَن َو  ََکل 

نامه ( . 2 («. } دهد یم  ناشن  ابیز  ترظن  رد  ار  تیاه  یتشز  و   ) دنز یم  فرح  هناصلاخان  اما  دـنادنخ  یم  ار  وت  هک  زیهرپب  سک  نآ 
. { ،ص 638،ح 2 كردم

رت و نیریـش  يا  هعرج  نم  هک  رب  ورف  هعرج  هعرج  ار  دوخ  مشخ  :» دـیامرف یم  شا  هیـصوت  نیمراـهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
هب « هّبغم ( .» 3 (. } ًهَّبَغَم ََّذلَأ  َال  ًهَِبقاَع َو  اَْهنِم  یَلْحَأ  ًهَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَف  َْظیَْغلا  ِعَّرَجَت  َو  ( ؛» مدـیدن نآ  زا  رت  شخب  تذـل  رت و  تبقاع  شوخ 

ماجنا نایم  رد  کی  هک  يروما  اهراک و  دروم  رد  یهاگ  هشیر  نیا.تسا  هدـش  هتفرگ  تبقاع  يانعم  هب  « ّبَغ » هشیر زا  تبقاـع  ياـنعم 
شناراـی زا  یـضعب  هب  هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هـک  یفورعم  تـیاور  دـننام  ؛ ددرگ یم  قـالطا  دوـش  یم 

،ج لئاسولا كردتـسم  «.) دوش رتدـیدش  ّتبحم  ات  دـشاب  نایم  رد  زور  کی  هکلب  ، این نم  ندـید  هب  زور  همه  ؛ ًاّبُح ْدَدْزَت  ًاـّبِغ  ْرُز  :» دومرف
( { 10،ص 374،ح 12210

ناسنا لیلد  نیمه  هب  تساسرف و  تقاط  تخس و  شندیـشون  هک  دنک  یم  هیبشت  یخلت  يوراد  هب  ار  مشخ  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اریز ذیذل ، نیریـش و  شتبقاع  تسا و  شخب  افـش  رایـسب  ییوراد  یلو  ؛ دـشونب هعرج  هعرج  تروص  هب  مک و  مک  ار  نآ  تسا  راچان 

ناماد يراد  نتـشیوخ  مدـع  تروص  رد  مشخ  ماگنه  هب  ابلاغ  هک  رایـسب  ياه  نایز  ینامیـشپ و  تمادـن و  يراسمرـش و  زا  ار  ناـسنا 
.دهد یم  تاجن  ، دریگ یم  ار  ناسنا 

: درک تحیصن  نینچ  نم  هب  مردپ  : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد 

يزیچ مدنزرف  ؛ ِمَعَّنلا َرْمُح  یِسْفَن  ِّلُِذب  ِیل  َّنَأ  ِینُّرُسَی  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  ٌْربَص َو  اَُهتَِبقاَع  ٍْظیَغ  ِهَعْرُج  ْنِم  َکِیبَأ  ِْنیَِعل  َّرَقَأ  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  َّیَُنب  اَی  »
لیلذ بضغ ) ماگنه  هب   ) ار شیوخ  سفن  مرادـن  تسود  نم  دوب و  دـهاوخن  نم  مشچ  ینـشور  هیاـم  مشخ  ماـگنه  رد  ربص  نوچمه 

.{ ،ج 2،ص 110،ح 10 یفاکلا ( . 1 «. } مروآ تسد  هب  نآ  ربارب  رد  یمیظع  ياه  تورث  دنچ  ره  مزاس 
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ِهَماَـیِْقلا َمْوَـی  ُهَْبلَق  ُهّللا  َأَْـلمَأ  ُهاَْـضمَأ  ُهَیِـضُْمی  ْنَأ  َءاَـش  ْوـَل  ًاـْظیَغ َو  َمَظَک  ْنَم  :» میناوـخ یم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  یثیدـح  رد 
تمایق زور  دـنوادخ  دـیامن ) يراددوخ  یلو   ) دـنک لمع  نآ  قبط  رب  دـناوت  یم  هک  اجنآ  رد  درب  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  ؛ ُهاَضِر

.{ ،ح 6 كردم نامه  ( . 2 «. } دنک یم  رپ  دوخ  يدونشوخ  زا  ار  شبلق 

مرن وت  ربارب  رد  يدوز  هب  دور  یم  دـیما  هک  نک  یمرن  دـنک  یم  راتفر  تنوشخ  هب  وت  اب  هک  یـسک  اب  :» دـیازفا یم  هیـصوت  نیمجنپ  رد 
زا « ظـلاغ ( .» 4  } َکـََـظلاَغ ْنَِـمل   { .تـسا ندوــب  مرن  ياــنعم  هـب  « نـیچ » نزو رب  « نـیل » هـشیر زا  رما  لــعف  « نــل ( .» 3  } ْنــِل َو  ( ؛» دوــش

(. ََکل َنِیلَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإَف   { .تسا هدش  هتفرگ  شمرن ) تنیل و  لباقم  هطقن   ) تنوشخ يانعم  هب  « تظلغ » هشیر

دنریگ و یم  شیپ  ار  تنوشخ  هار  تنوشخ  ماگنه  رد  هک  یناسک  دنرایسب 

دشاب طلـسم  شیوخ  سفن  رب  ناسنا  رگا  یلو  دسر ؛ یم  كانرطخ  ياهاج  هب  هاگ  دور و  یم  شیپ  يدعاصت  تروص  هب  اه  تنوشخ 
نایاپ اه  تنوشخ  اهنت  هن  ، دریگ شیپ  ار  شمرن  هار  ، تنوشخ ياج  هب  دنک و  لرتنک  اه  تنوشخ  ربارب  رد  ار  دوخ  میمـصت  هدارا و  اب  و 
یکین دهن و  یم  دیکأت  انعم  نیا  رب  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـهد  یم  شمرن  ّتبحم و  یتسود و  هب  ار  دوخ  ياج  هکلب  دریگ  یم 

 { .دوش هعجارم  هیآ 34 و 35  ، تلصف هروس  هب  ( . 1  } .دناد یم  یتسود  بلج  ببس  ار  یکین  دنک و  یم  هیصوت  يدب  ربارب  رد  ار 

زا يزوریپ   ) يزوریپ ود  نایم  زا  تروص  نیا  رد  هک  نک  راتفر  مرک  لضف و  اب  دوخ  نمشد  اب  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمـشش  رد  سپس 
(. ِْنیَرَفَّظلا یَلْحَأ  ُهَّنِإَف  ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع  یَلَع  ْذُخَو  ( ؛» يا هدیزگرب  ار  نیرت  نیریش  ّتبحم ) قیرط  زا  يزوریپ  تنوشخ و  قیرط 

قیرط زا  تسا  نکمم  وت  : دـیامرف یم  ریذـپلد  يریبعت  اـب  یلو  ؛ دـمآ لـبق  ياـه  هیـصوت  رد  هچنآ  رب  تسا  يدـیکات  عقاو  رد  هلمج  نیا 
تسا و رت  نیریـش  یمود  نیقی  هب  ؛ یتـسود ّتبحم و  زاربا  قـیرط  زا  تسا  نـکمم  زین  يوـش و  زوریپ  تنمـشد  رب  تنوـشخ  تدـش و 

راـظتنا ناـمز  ره  يوش  زوریپ  تنوشخ  اـب  رگا  هک  یلاـح  رد  تشاد  یهاوـخن  یتـنوشخ  میب  هدـنیآ  رد  هک  ارچ  ، دراد يرتـهب  تبقاـع 
هک یلاح  رد  دنام  یم  یقاب  نمشد  نانچمه  نمشد  لّوا  شور  رد  رگید  ریبعت  هب  تشاد و  یهاوخ  نمشد  يوس  زا  يدیدج  تنوشخ 

.ددرگ یم  تسود  هب  لدبم  نمشد  ، مود شور  رد 

يدرم هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ناتساد  یناهفصا  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  باتک  رد 
ترضح ات  داد  یم  مانشد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  ، دید یم  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  نوچ  رمع  نادناخ  زا 
مالـسلا هیلع  ماما.میناسرب  لتق  هب  ار  یبصاـن  درم  نآ  دـیهد  هزاـجا  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناتـسود  زا  یکی.دـنک  تحاراـن  ار 

یبصان درم  نآ  هعرزم  يوس  هب  دش و  راوس  سپس  هن  : دومرف

مالـسلا هیلع  ماما.نکن  لامیاپ  ار  ام  تعارز  : دروآرب دایرف  یبصان  درم.درک  لامیاپ  ار  وا  تعارز  زا  يرادـقم  دوخ  بکرم  اـب  تفر و 
سپـس تخادرپ  حازم  یخوـش و  هب  وا  اـب  دیـسر و  وا  دزن  اـت  دـمآ  شیپ  ناـنچمه  دادـن و  وا  فرح  هب  شوـگ  یحلاـصم ) رطاـخ  هب  )

.رانید دص  : درک ضرع  تسا  هدش  وت  تعارز  نیا  تشک  هنیزه  ردقچ  : دومرف

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.مناد  یمن  : درک ضرع  ینک ؟ دوس  هک  يراد  دیما  ردقچ  : دومرف
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دروآ و رد  رانید  دصیس  مالـسلا  هیلع  ماما.رانید  دص  : درک ضرع  ینک ؟ دوس  يراد  دیما  ردقچ  : متفگ ینک ) یم  دوس  ردقچ  متفگن  )
نآ دش  دجسم  دراو  ارجام  نیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه.دیسوب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  تساخرب و  درم  نآ.دیشخب  وا  هب 

رارق ینادناخ  هچ  رد  ار  دوخ  تّوبن  تلاسر و  دناد  یم  ادخ  ؛ هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  :» تفگ درک و  مالس  تساخرب  یبصان  درم 
مانـشد اهنآ  هب  یبصان  درم  ینک ؟ یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  : دـنتفگ دـندرک و  یهن  ار  وا  دنتـساخرب و  یبصان  درم  نآ  نارای  « دـهد

(1 { ؟ متـساوخ یم  نم  ار  هچنآ  ای  دیتساوخ  یم  امـش  ار  هچنآ  دوب  رتهب  کی  مادـک  : دومرف شنارای  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد.داد 
،ج 48،ص 102،ح 7 راونـالاراحب رد  رت  حورـشم  تروص  هب  ار  ناتـساد  نیمه  یـسلجم  همـالع  موـحرم  ،ص 332. نییبلاطلا لـتاقم  .

 { .تسا هدروآ 

یتشآ يارب  ییاـج  ینک  عطق  ار  تقاـفر  يردارب و  دـنویپ  یتساوخ  رگا  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمتفه  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
َُهل اَدـَب  ْنِإ  اَْـهَیلِإ  ُعِجْرَی  ًهَّیَِقب  َکِـسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْـساَف  َکـیِخَأ  َهَعیِطَق  َتْدَرَأ  ْنِإ  َو  ( ؛» دـناوتب ددرگ  زاـب  تساوخ  يزور  رگا  هک  راذـگب 

(. اَم ًامْوَی  َِکلَذ 

هک دنکن  شاف  شتـسود  دزن  ار  شیوخ  رارـسا  همه  دراد و  هگن  ار  لادـتعا  دـح  دـیاب  یتسود  رد  ناسنا  هک  نانچ  مه  هکنیا  هب  هراشا 
لپ مامت  دیابن  دیرب  ار  یتسود  دنویپ  ناسنا  رگا  هنوگ  نیمه  ، دوشن نارـسخ  نایز و  راتفرگ  دش  ینمـشد  هب  لدـبم  یتسود  يزور  رگا 

نامیشپ فرط  هک  دوش  یم  رایسب  اریز  ، دزاس ناریو  ار  دوخ  تشپ  ياه 

.تسا هدنامن  یقاب  وا  ربارب  رد  یهار  یلو  ددرگرب  یتسود  هب  دهاوخ  یم  ددرگ و  یم 

دوش یم  هدید  هدـمآ ) راونالاراحب  رد  هچنآ  قباطم   ) مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  مالک  رد  يرت  عماج  تروص  هب  ریبعت  نیمه 
ًامْوَی َکَبِیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یَـسَعَف  اَم  ًانْوَه  َکَضیَِغب  ْضِْغبَأ  اَم َو  ًامْوَی  َکَضیَِغب  َنوُکَی  ْنَأ  یَـسَعَف  اَم  ًانْوَه  َکَبِیبَح  ِْببْحَأ  :» دـیامرف یم  هک 

تتسود يزور  دیاش  نک  ینمشد  لادتعا  دح  رد  تنمشد  اب  دوش و  تنمشد  يزور  دیاش  نک  یتسود  لادتعا  دح  رد  تتـسود  اب  ؛ اَم
.{ ،ج 71،ص 177،ح 14 راونالاراحب ( . 1 («. } يوش هدنمرش  يدرک  وا  قح  رد  هک  ییاهراک  زا  ادابم   ) دوش

الف تکرت  اذإ  ایلاغ و  نکت  الف  تیوه  اذإ  :» دـنا هتفگ  يرگید  ناـیب  هب  ار  بلطم  نیا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب 
«. ریگم شیپ  رد  ار  توادـع  هار  یتخاس  اهر  ار  وا  هاگ  ره  ریگن و  شیپ  رد  ار  ولغ  هار  يدـش  دـنمقالع  یـسک  هب  هاـگ  ره  ؛ اـیلاق نکت 

.{ ،ج 16،ص 110 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2}

: دیامرف یم  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  هیصوت  نیمتشه  نیرخآ و  رد  ترضح 

(. ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَم  َو  ( ؛» نک قیدصت  ار  شنامگ  لمع  اب  دربب  یکین  نامگ  وت  هرابرد  هک  یسک  »

وا نامگ  ات  نک  کمک  وا  هب  تساوخ  يزیچ  وت  زا  دناد و  یم  تواخـس  شـشخب و  لذب و  ریخ و  لها  ار  وت  ًالثم  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
.دوش تیبثت  وت  يراوگرزب  یشاب و  هدرک  قیدصت  ار 

هدیـشک ریخ  هار  هب  اه  ینیب  شوخ  نیا  اب  مه  دنک و  یم  تیبثت  ار  مدرم  نظ  نسح  ینیب و  شوخ  مه  ؛ دراد تیزم  ود  راتفر  هنوگ  نیا 
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.دوش یم 

دوش یم  لح  وت  تسد  هب  اهنت  مینک  یم  نامگ  هک  میراد  یلکشم  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  ناسنا  دزن  يدارفا  هک  دتفا  یم  قافتا  رایسب 
.دنکن لیدبت  نظ  ءوس  هب  ار  اهنآ  نظ  نسح  دشوکب و  يدارفا  نینچ  لکشم  لح  رد  دیاب  ناسنا 

مشش تسیب و  شخب 

همان نتم 

َال ،َو  َِکب ِْقلَْخلا  یَقْـشَأ  َُکلْهَأ  ْنُکَی  َال  َو.ُهَّقَح  َْتعَـضَأ  ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، ُهَْنَیب َکَْنَیب َو  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِـضت  اـَل  َو 
یَلَع َکـْنِم  يَْوقَأ  ِهَءاَـسِْإلا  یَلَع  َّنَنوُکَت  اـَل  ،َو  ِِهتَلِـص یَلَع  َکـْنِم  َکـِتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکَی  اـَل  ،َو  َکـْنَع َدِـهَز  ْنَمِیف  َّنَبَغْرَت 

َّنَُربْکَی َال  َو.ِناَسْحِْإلا 

403 ص :
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.ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیل  ،َو  َکِعْفَن ِِهتَّرَضَم َو  ِیف  یَعْسَی  ُهَّنِإَف  ، َکَمَلَظ ْنَم  ُْملُظ  َْکیَلَع 

اه همجرت 

یتشد

ردارب وـت  اـب  ینک  یم  عیاـض  ار  شّقح  هک  سک  نآ  اریز  نکن ، عیاـض  يراد  وا  اـب  هک  یتـسود  داـمتعا  هـب  ار  تردارب  قـح  زگره  و 
ادابم دنبم ، لد  درادن  يا  هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  و  دنـشابن ،  وت  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  تخب  دـب  تا  هداوناخ  دارفا  و  دوب ، دـهاوخن 

زا رت  يوق  يا  هناهب  ندرک ، يدـب  رد  ای  و  دـشاب ، هتـشاد  وت  اـب  دـنویپ  يرارقرب  زا  رت  مکحم  یلیلد  یتسود ، دـنویپ  عطق  يارب  تردارب 
وت دوس  و  دوخ ، نایز  هب  وا  هچ  دنکن ، هولج  گرزب  تا  هدید  رد  دنک  یم  متس  وت  رب  هک  یـسک  يراکمتـس  دروایب ،  وت  ندرک  یکین 

 . تسین ندرک  يدب  دنک  یم  داش  ار  وت  هک  سک  نآ  يازس  و  دراد ، ششوک 

يدیهش

.دوبن و تردارب  يا  هدرک  عیاـض  ار  وا  قـح  هک  سک  نآ  هچ  نادرگم ، عیاـض  يراد  وا  اـب  هک  یتـسود  داـمتعا  هب  ار  تردارب  قـح  و 
رد ار  تردارب  ادابم  و  دنبم ، لد  دهاوخن  ار  وت  هک  نآ  رد  .یشاب  هدرک  ناش  نیرت  تخبدب  ینک - دوخ  ناسک  اب  هک  يراتفر  اب  ادابم -
رد وت  زا  رتیوق  دشاب  شا  يا  هناهب  ندـناسر  يدـب  رد  ادابم  و  نتـسب ، وا  اب  دـنویپ  رد  وت  زا  رتیوق  دوب  يرذـع - نتـسسگ - وت  اب  دـنویپ 

شاداپ و  دیامن ، ششوک  وت  دوس  دوخ و  نایز  رد  وا  هچ  دیاین ، گرزب  تا  هدید  رد  دنک  متس  وت  رب  هک  نآ  متـس  و  ندرک ،  ییوکین 
.ینک يدب  يو  اب  هک  تسین  نآ  دنک  داش  ار  وت  هک  نآ 

یلیبدرا

هک یـسک  نآ  وت  ردارب  تسین  هک  یتسردـب  سپ  تبحم  طرف  زا  تست و  نایم  هچنآ  رب  دامتعا  ههج  ار  دوخ  ردارب  قح  زاسم  عیاـض  و 
كرت هک  یـسک  رد  نکم  تبغر  ار و  اهنا  تیبرت  مدـع  ببـسب  وتب  نامدرم  نیرتخبدـب  وت  لـها  دـشابن  دـیاب  ار و  وا  قح  ینک  عیاـض 
ردارب دشابن  هک  دیاب  واب و  نتـسویپ  رب  وت  زا  وت  ندیرب  رب  رت  يوق  وت  ردارب  دـشابن  هک  دـیاب  یتفین و  تقـشم  رد  ات  وت  رد  دـنک  تبغر 

هک یتسردب  سپ  دـنک  متـس  وت  رب  هک  یـسک  متـس  وت  رب  دـیاین  گرزب  دـیاب  ندومن و  ناسحا  رب  وت  زا  رت  يوق  ندرک  يدـب  رب  نمؤم 
هکنآ وت  دـنادرگ  داـش  هک  یـسک  شاداـپ  تسین  یهاـنتمان و  باوث  زا  وت  دوس  یهلا و  تبوقع  زا  دوخ  ترـضم  رد  دباتـش  یم  ملاـظ 

ار وا  يزاس  نیگمغ 

یتیآ

اب .دوب  دهاوخن  وت  تسود  رگید  ینک ، عیاض  ار  وا  قح  هک  یسک  اریز  نکم ، عیاض  ار  تتـسود  قح  تسامـش ، نایم  هک  يدامتعا  هب 
.دنشابن وت  زا  مدرم  نیرت  هرهب  یب  هک  نک  نانچ  تناسک 

دنویپ رد  وت  زا  رتراوتـسا  یلیلد  یتسود ، دنویپ  نتـسسگ  رد  وت  تسود  دـیابن  .نکم و  یتسود  دـیوج ، یم  يرود  وت  زا  هک  یـسک  اب 
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دراد یم  اور  متس  وت  رب  هکنآ  متـس  .دشاب  رتشیب  وت  هب  ندرک  یکین  زا  وت  هب  ندرک  يدب  رد  شا  هزیگنا  دیابن  .دشاب و  هتـشاد  یتسود 
وا هب  ندرک  يدـب  دزاس ، یم  نامداش  ار  وت  هک  یـسک  شاداپ  .دـشوک  یم  دوخ  دوس  وت و  ناـیز  رد  اریز  دـیاین ، گرزب  تمـشچ  رد 

.تسین

نایراصنا

هداوناخ ادابم.تسین  وت  ردارب  ینک  عیاض  ار  شقح  هک  یسک  اریز  ، نکم عیاض  تسوا  وت و  نیب  هک  یتقافر  رب  هیکت  اب  ار  تردارب  قح 
 . دنشاب وت  رطاخ  هب  مدرم  نیرت  تخب  دب  تا 

ناسحا زا  شندرک  لمع  دب  ،و  وا هب  وت  نتسویپ  زا  وت  اب  هطبار  عطق  رد  تردارب  دیابن.هدم  ناشن  هقالع  درادن  هقالع  وت  هب  هک  یسک  هب 
داش ار  وت  هک  نآ  يازج  ،و  دشوک یم  وت  دوس  دوخ و  نایز  هب  وا  اریز  ، دیاین نارگ  وت  رب  متـس  لها  متـس   . دـشاب رتاناوت  وت  زا  وا  هب  وت 

 . تسین وا  ندرک  نیگهودنا  هدومن 

حورش

يدنوار

.کیلع هلذم  هناف  کتبحم ، هرکی  نم  هدوم  بلطت  يا ال  کیف  دهز  نیمف  نبغرت  هلوق و ال  .دانتسالا  لاکتالا : و 

يردیک

مثیم نبا 

راک نیا  زا  ار  وا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  .تسا و  هدرک  عنم  شا  هداوناخ  ياـضعا  هب  تبـسن  ندرک  دـب  زا  ار  وا  مشـش : لـهچ و 
لیلد هب  نارگید - زا  وـت  هداوناـخ ي  ياـضعا  تروـص  نیا  رد  اریز  تسا : نینچ  نآ  يارغـص  تـقیقح  رد  هـک  تـسا  هتـشاد  راـنکرب 

، دشاب نینچ  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  .دـنراد و  وت  هب  يرتشیب  زاین  مشچ  ناشیا - اب  وت  یکیدزن  یگتـسویپ و 
نیا و  دـنادرگ ، عیاض  دراد - دوجو  ود  نآ  نیب  هک  يدامتعا  هب  ار - شا  ینید  ردارب  قح  ادابم  متفهو : لهچ  .تسا  هدـیهوکن  وا  سپ 
 … هناف تسا : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هلمج  نیا  سایق ، يارغـص  هک  تسا  هدـناسر  وا  عـالطا  هب  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب  ار  بلطم 

وت ردارب  هجیتن  رد  دوش و  ادج  وت  زا  دیاب  شقح  عییضت  رطاخ  هب  ریزگان  ینک  عیاض  وت  هک  ار  سک  ره  قح  تسا : نیا  دوصقم  هقح ،
وت هک  تسین  راوازـس  دنیزگ ، يرود  وت  زا  شقح  عییـضت  رطاخ  هب  هک  يردارب  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردـقم  يا  نبغ  .دوب و  دـهاوخن 

قوـقح عییـضت  ریز : هلمج  تسا ، بلطم  نیا  ریظن  دـنامب ، ناـما  رد  وـت  هب  تبـسن  وا  يردارب  یتـسود و  اـت  ینادرگ  عیاـض  ار  وا  قـح 
هدرک عنم  تسا  هتفرگ  هلصاف  يو  زا  هک  یسک  هب  تبسن  هقالع  زاربا  زا  ار  وا  متشه : لهچ و  .تسا  ییادج  فالتخا و  ثعاب  نارگید 

یتسود يارب  یگتـسیاش  هتـشاذگن و  شزاـس  يارب  ییاـج  هک  تسا  یـصخش  نآ  تسا  هتفرگ  هلـصاف  هک  یـسک  زا  دوصقم  و  تسا ،
اب نتـسویپ  هب  روتـسد  هک  ع -)  ) ماما نانخـس  رد  دـعب  لبق و  بلاـطم  هن  رگا  تسا ، هدوبن  نیرید  تسود  وا  هک  تسا  یهیدـب  درادـن ،

يدب وا  هب  هک  یسک  هب  تبسن  ندرک  یکین  هدیزگ و  يرود  هک  یسک  هب  تبسن  ندش  کیدزن  و  هدیرب ، وا  زا  هک  دهد  یم  ار  یـسک 
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رتیوق دـبرچب و  وا  اب  وتن  تسویپ  رب  وت  زا  تا  ینید  ردارب  نتـسسگ  دـیابن  مهن : لـهچ و  .تشاد  یم  ضقاـنت  رگیدـکی  اـب  دـنا - هدرک 
يرمضم سایق  نمض  رد  راک  نیا  ترورض  هب  نآ  ضیقن  زا  نتـشاد  رذحرب  هلیـسو ي  هب  و  ندرک ، یکین  ناسحالا  ترابع : ات  دشاب ،

ندرک دب  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  وت  اریز  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هلصتم و  هیطرش ي  هیضق  کی  نآ  يارغـص  هک  تسا  هدومرف  هراشا 
عناوم ترارـش  يدب و  يارب  هک  تسا  نآ  لمع  ود  نیا  یگتـسویپ  هطبار و  حیـضوت  و  دوب ، دهاوخ  رتیوق  وت  ندرک  یکین  زا  تردارب 
.تسا نآ  كرحم  هک  تسا  يدایز  ياـه  هزیگنا  زین  ریخ  راـک  ماـجنا  یکین و  يارب  تسنآ و  زا  يریگـشیپ  ثعاـب  هک  تسه  يداـیز 
یکین زا  شندرک  دـب  رد  وا  سپ  دـنک  يدـب  وت  هب  تردارب  يدـب ، عناوم  همه ي  اب  ینکن و  یکین  اـه  هزیگنا  همه ي  اـب  وا  رگا  لاـح 

زا ار  وا  مهاـجنپ : .تسا  هدـیهوکن  ناوتاـن و  سپ  دـشاب  روط  نیا  سک  ره  دوش : یم  نینچ  زین  ردـقم  ياربـک  .تسا  رتـیوق  وت  ندرک 
يرمضم سایق  هلیسو ي  هب  .تسا  هدرک  عنم  دنا ، هدرمش  راوخ  ار  وا  هتشاد و  اور  وا  قح  رد  نارگمتس  هک  یمتـس  نداد  هولج  گرزب 

وا نایز  بجوم  وت  هب  ملظ  رد  باتـش  ینعی  تسا  هتفاتـش  وت  دوس  دوخ و  نایز  هب  تقیقح  رد  وا  اریز  تسا : هلمج  نیا  شیارغـص  هک 
لیلد هب  تسا ، ترخآ  ملاع  رد  وت  دوس  ثعاـب  و  تسا ، هداد  نارگمتـس  هب  دـنوادخ  هک  يرفیک  هدـعو ي  لـیلد  هب  تسا  ترخآ  رد 
هکره تسین  راوازـس  و  دوش : یم  نینچ  زین  ردقم  ياربک  .تسا و  هدرک  تمحرم  نارباص  هب  هک  يراتفرگ  لباقم  رد  شاداپ  هدعو ي 

ترورض رب  ار  وا  مکی : هاجنپ و  .یهد  هولج  نیگنـس  گرزب و  دوخ  هرابرد ي  ار  وا  لمع  وت  دشوکب ، وت  دوس  دوخ و  نایز  دروم  رد 
هک تسین  نآ  هدرک  لاحشوخ  ار  وت  هک  یـسک  شاداپ  تسا : هتخاس  هاگآ  ترابع  نیا  اب  يدب ، نارفک و  هن  یکین  هب  یکین  هلباقم ي 
دنک لاحـشوخ  ار  وـت  سک  ره  تسا : نینچ  تقیقح  رد  رمـضم و  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  هلمج  نآ  و  يزاـس ، نیگمغ  ار  وا  وـت 

هتـسیاش سپ  دشابن  نانچ  شـشاداپ  هک  سک  ره  و  دوش : یم  نینچ  ردقم  ياربک  .يزاس و  نیگمغ  ار  وا  وت  هک  تسین  نآ  شـشاداپ 
یسک متس  دیابن  تسا : نینچ  تقیقح  رد  و  تسا ، یلبق  هلمج ي  شخب  نایاپ  هلمج  نیا  دنا ، هتفگ  یـضعب  .تسین  ندرک  نیگمع  ي 

ره تسا و  هتفاتـش  وت  دوس  هب  دوخ و  ناـیز  هب  وا  اریز  ینک ، لـثم  هب  هلباـقم  هجیتن  رد  ییاـمنب و  گرزب  هتـشاد  اور  متـس  وت  رب  هک  ار 
.ینک يدب  يو  هب  وا  لمع  لباقم  رد  وت  هک  تسین  نآ  ششاداپ  دشاب ، نینچ  هک  سک 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

نایم وت و  نایم  هچنآ  رب  دامتعا  تهج  هب  هنیب ) کنیب و  ام  یلع  الاکتا   ) ار دوخ  ردارب  قح  زاسم  عیاض  و  کـیخا ) قح  نعیـضت  ـال  (و 
عیاض هک  یـسک  هقح ) تعـضا  نم   ) وت ردارب  تسین  هک  یتسرد  هب  سپ  خاب ) کـل  سیل  هناـف   ) داـقتعا توخا و  تبحم و  زا  تسا  وا 

تیبرت مدع  ببـس  هب  ناقلخ  نیرت  تخبدب  کب ) قلخلا  یقـشا   ) وت لایع  لها و  دشابن  هک  دـیاب  و  کلها ) نکی  و ال   ) ار وا  قح  ینک 
يوشن تنحم  بعت و  لمحتم  ات  وت ، رد  درک  تبغر  كرت  هک  یسک  رد  کیف ) دهز  نمیف   ) نکم تبغر  و  نبغرت ) و ال   ) ار ناشیا  وت 

هب نتـسویپ  رب  وت  زا  هتلـص ) یلع  کنم   ) وت ندیرب  رب  رت  يوق  کتعیطق ) یلع  يوقا   ) وت ردارب  دشابن  هک  دیاب  و  كوخا ) ننوکی  (و ال 
و ال  ) .یهاوخ رتـشیب  ار  وا  تلـصو  وت  هک  دـیاب  دـهاوخ  رتـشیب  ار  وت  عطق  نموم  ردارب  دـنچ  ره  ینعی  وا  اـب  وـت  ندـیزرو  تبحم  وا و 
و  ) ندومن ناسحا  رب  وت  زا  ناسحالا ) یلع  کنم   ) رت يوق  ندرک  يدب  رب  يوقا ) هئاسالا  یلع   ) نموم ردارب  دشابن  هک  دـیاب  و  ننوکی )

ملاظ هک  یتسرد  هب  سپ  هناف )  ) دنک متـس  وت  رب  هک  یـسک  متـس  کملظ ) نم  ملظ   ) وت رب  دیاین  گرزب  هک  دـیاب  و  کیلع ) نربکی  ال 
نارباـص و دزماـن  هک  یهاـنتمان  باوث  زا  وـت  دـس  و  کـعفن ) و   ) یهلا تبوـقع  زا  دوـخ  ترـضم  رد  دباتـش  یم  هترـضم ) یف  یعـسی  )
هچ .ار  وا  يزاس  نیگمغ  هکنآ  هئوست ) نا   ) ار وت  دـنادرگ  داش  هک  یـسک  شاداپ  تسین  و  كرـس ) نم  ءازج  سیل  و   ) تسا نامولظم 
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.يزادنا هودنا  هطرو  رد  ار  دوخ  هدننکداش  هک  تسا  مومذم  القع  دزن 

یلمآ

ینیوزق

عیاـض هک  سک  نآ  تسین  وت  ردارب  هک  تسوا  ناـیم  وت و  ناـیم  هک  یتـسود  رب  داـمتعا  يور  زا  ار  دوخ  ردارب  قح  نادرگم  عیاـض  و 
میقملا لالدا  نولدـت  مکل  امف  يدـهع  بیغلاب  متنخ  اذا  رعاشلا  لاق  اـمک  قوقعلا  هیعاد  قوقحلا  هعاـضا  مهلوقک  ار  وا  قح  یتشاذـگ 

وتب ناکیدزن  نالـصتم و  وت و  تیب  لها  دشابن  دصلا و  يذ  لعف  اولعفا  اودصف و  الا  هلـصوب و  لدملا  لعف  ولهفلا  اولـص و  دـهعلا  یلع 
رب نارگید  زا  ناسحا  تیاعرب و  دنرتراوازس  هک  ناکیدزن  تیب و  لها  قح  رد  دیامرف  یم  تیـصو  وتب  قلخ  نیرتمورحم  نیرت و  یقش 

دوخ ظوظح  زا  ار  دوخ  تیب  لها  دـیاب  صخـش  سپ  تسا  مارح  دجـسم  رب  دـیاب  ار  هناـخ  هک  یغارچ  هک  تسا  یلثم  مدرم  ياـهنابز 
قلخ و نسح  زا  دـیاب  یـصخش  الثم  تسا  لخاد  اجنیا  ریخ  تاهج  عیمج  هکلب  تسا  تاـیلام  صوصخم  هن  نیا  دـشخب و  عتمت  رتشیب 
زا شیوخ و  ياقل  زا  نینچمه  صوصخم و  ناـب  ار  نارگید  دـنادرگن و  مورحم  ار  دوخ  تیب  لـها  فطلت  تشاـشب و  راـتفگ و  فطل 

رهاظ ایر  ترورضب و  حفص  لذب و  راتفگ و  فطل  قلخ و  نسح  مدرم  نایم  هک  لاعفا  هدیهوکن  رارـشا  یـضعب  وچمه  شیوخ  ياطع 
نم سانلا  نم  دیوگ : رعاش  دنراتفرگ و  شیع  تنوشخ  یگنت و  باذع و  رد  دوخ  وید  نآ  زا  وا  ناکیدزن  تیب و  لها  دننادرگ و  یم 

ینکن تبغر  هبئارق و  هیلع  عزجت  مل  تام  نا  هشیع و  لهالا  عفنی  نم ال  ریخ  ام  هبراقا و  تامملا  یتح  هب  یقشی  هعفن و  دعابالا  یـشفی 
یئانشآ ناهاوخ  تسا و  واب  بغار  هک  سک  نآ  یئانشآ  رد  صخش  ندرکن  تبغر  هچنانچ  وت  رد  دنکن  تبغر  هک  سک  نآ  رد  هتبلا 

لیلد وتب  درادن  تبغر  هک  یسک  رد  ندرک  تبغر  نانچمه  نامدرم  یتسود  زا  شیوخ  هرهب  نتـساک  تسا و  بیـصن  ناصقن  تسا  وا 
نیا لاثما  تابثا  رد  ینارحب  حراش  لیلج  خیـش  ترـضح  دیآ  یم  نومـضم  نیا  نامگیب و  تسا  يرابتعا  یب  بجوم  سفن و  يراوخ 

تسا و یفاـک  دوخ  ههبـش  عفر  رد  لوق  نیا  لـثم  دادـس  حوـضو  تسین و  تجاـح  هک  دـنک  یم  تاـفلکت  اـنایحا  یباـطخ  ياهاعدـم 
ساـبع هفرعی  ـال  نم  حدـم  هعفنی و  ـال  نم  هدوـم  یف  بغر  همرکی و  ـال  نمل  عـضاوت  نم  هسفنل  ملاـظلا  دـنا : هتفگ  تمکح  باحـصا 

لیح هب  تقاض  يذـلا  ءادـلا  وه  اذـه  دـهاز  یف  هبغرب  تیلتبا  یتح  بغار  هدوم  یفدـه  زا  تلز  ام  هتفگ : ماقم  بسانم  وکین  فنحالا 
یئوکین رب  وت  زا  رتیوق  ندرک  يردب  رب  دشابن  واب و  نتسویپ  رب  وت  زا  ندیرب  رب  رتیوق  وت  ردارب  دشابن  دیاب  دیاعلا و  سای  لاط  بیبطلا و 

وت و عفن  دوخ و  ترـضم  رد  دـنک  یم  یعـس  وا  یتسردـب  هچ  دـنک  ملظ  وـت  رب  هک  سک  نآ  ملظ  وـت  رب  هتبلا  دـشابن  گرزب  ندرک و 
دـشاب و هیاپ  نیا  رد  هلا  ناتـسود  نامیرک و  قـالخا  يرآ  ینادرگ  نیگمغ  ار  وا  وت  هکنآ  دـنادرگ  داـش  ارت  هک  سکنآ  يازج  تسین 

دوخ لتاق  اب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترـضح  زا  ار  لقن  نآ  میکح  فراع  نآ  تسا  هتـشاد  اور  ینعم  نیا  لـثم  رد  رظن  رگم 
ظیغ راـکنا و  لاـمک  لوق  نآ  رب  رهاـظ  ياـملع  زا  یـضعب  منت و  كولمم  هن  محور  هجاوخ  منم  وت  عیفـش  ادرف  روـخم  مغ  هتفگ  رگم 

فعا نا  يداعیم و  ءانفلاف  نفا  نا  یمد و  یلو  اناف  قبا  ناـف  تفگ  تیـصو  رد  هک  دـیآ  یم  دادـسلا و  یلو  هللا  دـننادرگ و  یم  رهاـظ 
تبیغ ار  وا  یصخش  هک  دینش  نیحلاص  زا  یضعب  دنیوگ  مکل و  هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  اوحفصا  اوفعاف و  هنسح  مکل  هبرق و  یلوفعلاف 

نیا ناسحا  نآ  تافاکم  رد  يداتسرف  نمب  شیوخ  تانسح  زا  یضعب  وت  هک  دیسر  نمب  تشون  داتـسرفب و  هیده  وا  يارب  تسا  هدرک 
.دشابن ضوع  یب  ات  مداتسرف  وتب  هیده 

یجیهال
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تـسین هک  قیقحت  هب  سپ  تسا ، وا  نایم  رد  وت و  نایم  رد  هک  يردارب  رب  ندرک  داـمتعا  تهج  زا  ار ، وت  ردارب  قح  نادرگم  عیاـض  و 
وت لاـیع  لـها و  دـشابن  دـیاب  .درک و  دـهاوخن  يردارب  وت  يارب  زا  ینعی  ار ، وا  قح  وـت  يا  هدرک  عیاـض  هک  یـسک  وـت  يارب  زا  ردارب 
وا ندیرب  رد  رت  توق  اب  وت  ردارب  دشابن  دیاب  .وت و  رد  تسا  تبغر  یب  هک  یسک  رد  نکم  تبغر  .وت و  هب  تبـسن  نامدرم  نیرتوخدب 

يردارب رم  وا  ندیرب  رد  وا و  زا  یـشاب  يوقا  يردارب  ندرک  دنویپ  رد  دیاب  ینعی  .ار  وت  ردارب  رم  وت  ندرک  دـنویپ  رد  وت  زا  ار  يردارب 
يدب زا  دشاب  رتشیب  دیاب  وا  هب  تبـسن  وت  ناسحا  ینعی  وت ، ندرک  ناسحا  رب  وت  زا  يوقا  وت  اب  ندرک  يدب  رب  وت  ردارب  دشابن  دیاب  .ار و 

دوخ و ترضم  رب  تسا  هدرک  یعس  وا  هک  اریز  وت ، رب  تسا  هدرک  متـس  هک  یـسک  متـس  وت  رب  دیامنن  گرزب  دیاب  .وت و  هب  تبـسن  وا 
.ار وا  ینادرگ  لاحدب  نیمغ و  هکنیا  تسا  هدرک  لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  راوازس  تسین  وت و  تعفنم 

یئوخ

وت نادـناخ  ادابم  .دـنکن  يردارب  وت  اب  يزاس  عیاض  ار  شقح  هکیـسک  اریز  نکم  اـپ  ریز  ار  تسود  قح  یگناـگی  یتسود و  داـمتعاب 
وا هب  لد  دنادرگ  ور  وت  زا  دیوگ و  كرت  ار  وت  هک  یسک  ینکن ، ار  نارگید  تیاعر  اهنآ  زا  وتب و  تبـسن  دنـشاب  مدرم  نیرت  تخبدب 

ریگب و ارنآ  ولج  دنک  هطبار  عطق  وا  هکنآ  زا  شیپ  دنکن و  یتسدشیپ  وا  اب  وت  دـنویپ  زا  وت  رب  هطبار  عطق  رد  وت  تسود  ردارب و  دـنبم ،
متـس دنبب  ار  شیراتفر  دب  ولج  يراتفرـشوخ  اب  دـنکن و  یتسدـشیپ  وا  اب  وت  يراتفرـشوخ  زا  وت  اب  يراتفر  دـب  رد  وا  هک  شاب  بظاوم 

تسین نیا  دیامن  یم  نامداش  ار  وت  هکیسک  شاداپ  دیامن  یم  شـشوک  وت  دوس  دوخ و  نایز  رد  وا  هک  اریز  دیاین  نارگ  وت  رب  رگمتس 
.يزاس هدرزآ  ار  شلد  ینک و  يدب  واب  وت  هک 

يرتشوش

امک و  ماطسب : نب  باتع  یف  يرتحبلا  لاق  هقح ) تعضا  نم  خاب  کل  سیل  هناف  هنیب ، کنیب و  ام  یلع  الاکتا  کیخا  قح  نعیضت  (و ال 
یلیلخ اهیف : لاق  نیفورعملا و  قاشعلا  نم  هنیثب  بحاص  لیمج  نوک  عم  انابضغ و  یتنوشخ  شخاف  كاذکف  ایضار  یسم  نیل  كرـسی 

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) لاقف يذالا  اهنم  يار  امل  اهیلغ  اعد  دـقف  یلبق  هلتاق  بح  نم  یکب  الیتق  اـمتیار  لـه  امتـشع  اـم  یف 
میهاربال لیق  مجعملا :)  ) یف حداوقلاب  اهباینا  نم  رعلا  یف  يذـقلاب و  هنیثب  ینیع  یف  هللا  یمر  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 

نم الا  مهنم  ذـخآ  ینکلو ال  یناوخا ، اعیمج  سانلا  نوکی  نا  بحا  لاقف : .اـیلو  کـل  نوکی  نا  بحی  اـنالف  نا  یلوصلا : ساـبعلا  نب 
نب دیعـس  لاق  دربملا :) لماک   ) یف .قرحم و  اهریثک  عنقم و  اهلیلق  رانلا  لثمک  الا  مهلثم  ام  و  ءادـعا ، اولاحتـسا  الا  هقح و  ءاـضق  قیطا 

یبرا دیس  انل  دالب  لک  ءوض  ملـس  نب  دیعـس  هلـض  شخت  لیللا ال  يراسل  لق  الا  لاقف : غلبف  ینحدمف  یبارعا  یل  ضرع  یلهابلا : ملس 
حدـمل سیل  هدـعی و  باوث  حدـم  یخا  لکل  لاقف : غلبف  یناجهف  الیلق  هرب  نع  ترخاتف  داوج  لک  هجو  یف  اثح  داوج  دیـس  لـک  یلع 
فـصنت مل  تنا  اذا  رعـشلا : نم  کلذ  یف  لیق  اـمم  بارت و  هیلع  ناوفـصک  ناـکف  هزهم  حـیدملا  ملـس و  نبا  تحدـم  باوث  یلهاـبلا 

لیق لدعم و  فیـسلا  هرفـش  نع  نکی  مل  اذا  همیـضت  نا  نم  فیـسلا  دح  بکری  لقعی و  ناک  نا  نارجهلا  فرط  یلع  هتدجو  كاخا 
بلاحلا ءافج  هعطقی  ردلا  یتنابل و  کنع  تعطق  توفج  اذا  بحاصلا و  عانطـصاب  هنابللا  ضعب  كردم  کناف  انتباحـص  نسحا  اضیا :

همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) درادهگن ات  هتشر  رس  رادهاگن  دنویپ  یلسگن  تسود  اب  هک  تسا  اور  ترگ  هیسرافلاب : لیق  و 
نع یناغالا )  ) یف و  اذه ، .کتمعن  لاوز  کتوم و  نونمتیف  کب ) قلخلا  یقـشا  کلها  نکی  و ال  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 

، ائیش قوذن  نا  نم  زرحت  برشلا و  یف  انب  دجو  قیرلا  یلع  اناقسف  ناتـسب ، یف  نیمالا  عم  اموی  انبرـش  رعاشلا : كاحـضلا  نب  نیـسحلا 
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، محل اهیف  هقاقر  اهیلا  تام  وا  هرجش  تحت  یل  لعجی  نا  یلع  مهرد  فلا  مادخلا  نم  امداخ  تیطعاف  لوبال  تمق  یلع و  رمالا  دتـشاف 
انم دـحاولا  بکری  ناک  هنال  انا  هل  لاق  مهنم  دـحاو  لکف  يرامح ، مکنم  نوکی  نم  لاقف : دـمحم  بثو  کلذ و  لعف  فلالا و  ذـخاف 
راص یتح  اهیلا  یب  رمی  وه  هرجـشلا و  نم  هب  لدعا  انا  فوطی و  لعج  ینبکرف و  موقلا  علـضا  تنا  نیـسح ! ای  لاق : مث  هلـصی ، مث  اثبع 

تلقف یشب ء ، ینلصو  ام  هسلجم و  یلا  عجر  مث  مکضعبل ، تلعج  هذه  لاق : يرهظ و  یلع  اهلکاف  اهذخاف  اطاطتف  هقاقرلا  يارف  .اهتحت 
لاق امک  الا  انا  ام  یتداعک ، ینلصی  مل  یقمر و  کسمی  ام  ینتاف  ینم و  مهرد  فلا  بهذ  يرهظ و  بکر  سانلا  یقشا  انا  یباحصال :

و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  کنع ) دـهز  نم  یف  نبغرت  و ال   ) مورحم مورحملا  هجوت و  ینا  همعطم  دیـصلا  موی  دیـصلا  معطم  و  رعاشلا :
لکب یل  نا  تددول  هللا  و  اموی : ریبزلا  نبا  لاق  هبتق :) نبا  نویع   ) یف .هیطخلا  مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  کیف ) : ) باوصلا
اضرع اهتقلع  یشعالا : لاق  امک  کلثم  انلثم و  رضاحوبا : هل  لاقف  .مهردلاب  رانیدلا  فرص  ماشلا  لها  نم  الجر  قارعلا  لها  نم  هرشع 

کبحا ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لجرلا اـهریغ  يرخا  قلع  يریغ و  ـالجر  تقلع  و 
نا امل  و  یمزراوخلا : رکبوبا  لاـقف  کـلذ ، یف  ءارعـشلا  رثکا  .کلملادـبع و  ماـشلا  لـها  بحا  و  ماـشلا ، لـها  تببحا  قارعلا و  لـها 
نیح یبنذ  بنذلا  نال  یسفن  ترجهف  امهنع  کتنصف  ارجه  تدرا  هلالم و  تدرا  یـسرغ  یکز  کیدل  رمثی  ملف  يدو  کیلا  تسرغ 

هبغرب تیلتبا  یتح  بغار  هدوم  یف  دهزا  تلز  ام  فنحالا : نب  سابعلا  لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  یـسنا و  سنالا  دیری  نم  یلا  يدـها 
ضرالا یف  لصاو و  کلابح  تثر  نا  سانلا  یف  و  لیق : دئاعلا و  سای  لاط  بیبطلا و  لیح  هب  تقاض  يذـلا  ءادـلا  وه  اذـه  دـهاز  یف 

یلع يوقا  كوخا  ننوکی  و ال  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  يوقا ) کتعطاقم  یلع  كوخا  ننوکی  و ال   ) لوحتم یلقلا  راد  نع 
(. ناسحالا یلع  کنم  يوقا  هءاسالا  یلع  ننوکی  و ال  هتلـص ، یلع  کنم   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  کـتعیطق )
نب دـمحم  نب  رفعج  رجح  یف  هنبا  لـعج  دیـشرلا  نا  هنوـیع :)  ) یف قودـصلا  و  هداـشرا )  ) یف دـیفملا  و  هلتاـقم )  ) یف جرفلاوـبا  يور 

عـساوب سیل  بلاط  یبا  لآ  نم  الجر  یل  نوفرعتا  هتاقث  ضعبل  اموی  لاقف  یکمربلا - ییحی  هدسحف  همامالاب - لوقی  ناک  و  ثعـشالا -
لـصفلا  ) دیـشرلا دـصق  یف  هبغری  هیلا  ذـفنا  الام و  هیلا  لمحف  رفعج ، نب  لیعامـسا  نب  یلع  یلع  لدـف  هیلا ، جاتحا  ام  ینفرعیف  لاـحلا 

نب یـسوم  همع  هب  سحا  کلذ و  یلع  لمعف  .هیلا  ناسحالاب  هدعی  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
یـضقا اناف  هل : لاقف  .قلمم  انا  نید و  یلع  لاق : عنـصت ؟ ام  و  لاـق : .دادـغب  یلا  لاـق : نیا ؟ یلا  یخا  نباـی  هل : لاـقف  هاعدـف  ع )  ) رفعج

دبال معن ، لاق : جراخ ؟ تنا  هل : لاق  و  ع )  ) یسوم هاعدتساف  جورخلا ، یلع  لمع  کلذ و  یلا  تفتلی  ملف  عنـصا  کب و  لعفا  کنید و 
نیب نم  ماق  املف  مهرد ، فالآ  هعبرا  رانید و  هئامثالثب  هل  رما  يدالوا و  نمتیت  هللا و ال  قتا  یخا و  نبای  رظنا  هل : لاـقف  .کـلذ  نم  یل 
معن مهل : لاقف  هلـصت ، هیطعت و  هلاح و  نم  اذه  ملعت  اولاقف : .يدالوا  نمتییل  یمد و  یف  نیعـسیل  هللا  و  هرـضح : نمل  یـسوم  لاق  هیدی 
دعب هلـصا  نا  تدرا  ینا  و  هللا ، اهعطق  تعطقف  تلـصوف  تعطق  اذا  محرلا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هئابآ  نع  یبا  ینثدـح 
یلا هعفر  و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ربـخ  هـنم  فرعف  ییحی  یتا  یتـح  لیعامـسا  نـب  یلع  جرخف  هللا ، هـعطق  ینعطق  اذا  یتـح  یل  هـعطق 

مهرد فلا  یتئامب  دیـشرلا  هل  رماف  .برغملا  قرـشملا و  نم  هیلا  لـمحت  لاومـالا  نا  هل : لاـق  هیلا و  هب  یعـسف  همع  نع  هلاـسف  دیـشرلا 
کلت ضعب  یف  لخدـف  هلوصو  ماقا  لاـملا و  ضبقل  هلـسر  تضم  و  قرـشملا ، روک  ضعب  راـتخاف  یحاونلا  ضعب  یلع  اـهب  هل  ببـسی 

هب عنـصا  ام  لاقف : عزنی  وه  لاملا و  هءاج  و  اوردقی ، ملف  اهدر  یف  اودـهج  اهلک و  هتوشح  اهنم  تجرخ  هرحز  رحزف  ءالخلا  یلا  مایالا 
ءاقب ریسلا  نمضتل  لوالا  هیحصا  رهاظلا  و  رفعج ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  یلا  ابسان  هصقلا  یشکلا  ینیلکلا و  يور  .توملا و  یف  انا  و 

نماثلا لصفلا   ) و ال لذبلا ، یلع  کنم  يوقا  لخبلا  یلع  و ال   ) لئاسرلا هیاور  یف  داز  و  اذه ، .نوماملا  نامز  یلا  لیعامـسا  نب  دمحم 
نا ملظ  کیلع  نربکی  ـال  و  (. ) لـضفلا یلع  کـنم  يوقا  ریـصقتلا  یلع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - و 
نید نم  مولظملا  ذخای  ام  و  مولظملا ، یلع  ملاظلا  موی  نم  دـشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  مویف  کعفن ) هترـضم و  یف  یعـسی  هناف  کملظ 
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هرـست نا  كرـس  نم  ءازج  ناب  مکحی  لقعلاف  هءوست ) نا  كرـس  نم  ءازج  سیل  و   ) .مولظملا ایند  نم  ملاظلا  ذـخای  اـمم  رثکا  ملاـظلا 
.هقباسل الیلعت  هنوک  دیدحلا  یبا  نبا  مهوت  و  لقتسم ، مالکلا  و  ناسحالا ) الا  ناسحالا  ءازج  له  )

هینغم

هقادصلا همرح  تکهتنا  دقف  هقح  نم  یش ء  یف  ترصق  ناف  هقوقح ، قیدصلل  و  اهتمرح ، هقادصلل  نا  خلا ..) کیخا  قح  نعیضتال  (و 
هثدحی بنذ  الا  امهنیب  قرف  نانثا  باحت  ام  فلـسلا : ضعب  لاق  .همالملا  هذخاوملل و  الیبس  کسفنب  کسفن  یلع  تلعج  و  هوخالا ، و 

سایی بیرقلا  یلع  یغبی  نم  نال  قالطالا ، یلع  سانلا  یقـشا  وهف  هلها  هب  یقـش  نم  کب .) قلخلا  یقـشا  کلها  نکیال  و   ) امهدـحا
مکریخ هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  .ریخلا  لمعل  دیعبلا  هوجری  بیرقلا  هب  دعسی  نم  و  هرش ، نم  نوفاخی  هریخ و  نم  سانلا 

وا تیبلا  میعن  و  اهداسف ، اهحالـص و  یف  غلابلا  ریثاتلا  اهعم  هتریـس  هرـسالا و  برل  نا  یلا  اذـه ، .یلهـال  مکریخ  اـنا  و  هلهـال ، مکریخ 
هللا ریغب  هناعتسالا  نا  ..هتضبق  یف  ایندلا  تناک  ول  یتح و  نکی  مل  هناک  کنع  ربدا  نم  لهاجت  کیف .) دهز  نمیف  نبغرتال  و   ) .همیحج

هلـصلا و یلع  هنم  يوقا  تنا  نکف  هئاـسالا  هعیطقلا و  یلع  کـنم  يوقا  وه  ناـک  اذا  خـلا ..) يوقا  كوخا  ننوکیـال  و   ) نا وـه  لذ و 
هناف کملظ  نم  ملظ  کیلع  نربکیال  و   ) لضفلا وسلاف  الا  حالصلا و  ریخلا و  نم  یـش ء  هل  کتلـص  یف  نوکی  نا  هطیرـش  ناسحالا ،

..رخآ و ماقم  یف  مامالا  لاق  امک  مولظملا ، یلع  روجلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  لدعلا  موی  نال  هللادنع ، کعفن ) هترضم و  یف  یعسی 
تیمتسی مولظملا  نا  ملاظلا  ملع  ول  و  ملاظلا ، کیرش  وهف  هیف  رـصق  نم  و  ضرف ، هداهج  ناف  الک ، ..ملظلل  ملتـست  نا  اذه  ینعم  سیل 

نیحراشلا ضعب  مهوت  امک  هلبق  امب  هل  هلصال  فناتسم  مالک  اذه  هئوست .) نا  كرس  نم  ءازج  سیل  و   ) .هاماحتل هتمارک  هتیرح و  نود 
داهجلا بوجو  حراشلا  اذه  یسن  و  هللا ..! دنع  كرجا  یف  داز  دق  هنال  هئاسالاب ، هلباقت  نا  یلا  ءاسا  نم  ءازج  سیل  هریـسفت : یف  لاق  و 

توکـسلا نا  و  نیدتعملا ، يدیا  یلع  برـضلا  الا  لدعلل  ینعم  هنا ال  و  ادیهـش ، تام  هلام  نم  لاقع  نود  تام  نم  نا  و  یغبلا ، دـض 
.ضرالا یف  داسفلل  عیجشت  وه  مهنع 

هدبع

ام یلع  ردقا  نوکی  نا  حصی  هبلغت و ال  یتح  هلصلا  تابجومب  اهلباقف  هعیطقلا  بابـساب  كوخا  یتا  اذا  هدارم  هتلـص : یلع  کنم  يوقا 
هقادصلا ظفح  موزل  یف  لوق  غلبا  اذه  هلصلا و  بجوی  ام  یلع  کنم  هعیطقلا  بجوی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هابت ار  وا  قح  هک  یـسک  تسین  تردارب  هک  تسا  وا  وت و  نیب  هک  یتسود  هب  یگتـسب  دامتعا و  هب  نادرگم  هابت  ار  ردارب  قح  هتبلا  و  ) 
نارگید زا  وـت  یکین  شـشخبب و  تناـکیدزن   ( دنــشابن مدرم  نیرتخبدـب  هـب  وـت  هـب  تبــسن  تناـکیدزن  تـیب و  لـها  دـیاب  و  يزاـس ،

نوچ  ( دیوج يرود  وت  زا  هک  یسک  اب  نکم  یئانشآ  هتبلا  و  دیاشن ( دجـسم  رب  دیاب  ار  هناخ  هک  یغارچ  دنیوگ : هکنانچ  دنرتراوازس ،
شیکمه و  ( تردارب ندیرب  دیاب  و  دشاب ( یم  دوخ  رب  ندرک  متس  صخش و  یگتسکشرس  بجوم  دهاوخ  یمن  هک  یسک  اب  یئانشآ 

تابجوم وت  دزاس  مهارف  یئادج  بابسا  وا  هچ  ره  هصالخ   ( دشابن رتاناوت  وت  یکین  رب  شندرک  يدب  وا و  اب  وت  نتـسویپ  رب  تتـسود (
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دوس و  هتشگ ( ررقم  نارگمتس  يارب  هک  يرفیک   ( دوخ نایز  هب  وا  اریز  دیاین ، گرزب  وت  رب  رگمتس  متس  دیاب  و  روآ ( شیپ  یگتـسویپ 
وت هک  تسین  نآ  هدینادرگ  داش  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  و  دیامن ، یم  ششوک  هدش ( هدعو  متس  ملظ و  رب  يابیکش  هب  هک  یشاداپ   ( وت

.يزاس نیگهودنا  ار  وا 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

مهی هنال ال  هقح ، هئاطعا  یلا  هجاح  الف  هیوق  هلـص  اننیب  لوقت  ناب  هنیب ) کنیب و  ام  یلع   ) ادامتعا و  الاکتا ) کیخا  قح  نعیـضت  ـال  (و 
و ال  ) .نیبناجلا نم  هدوربلا  هلـصلا و  عطق  بجوت  قحلا  هعاضا  ناف  هقح ) تعـضا  نم  خاب  کل  سیل  هناف   ) هقادـصلا اننیب  ماداـم  رمـالا 
و  ) بناجالا رما  مهملا  امنا  و  مهرما ، مهی  کلها و ال  مهنوک  یلع  ادامتعا  مهقوقح ، نم  مهنامرحل  کـب ) قلخلا  یقـشا  کـلها  نکی 

یلع کنم  کتعیطق  یلع  يوقا  كوخا  ننوکی  و ال   ) هصقنم هلذ و  بجوی  کلذ  ناـف  کـنع ، یفن  يا  کـیف ) دـهز  نمیف  نبغرت  ـال 
یلع کنم  يوقا  هئاسالا  یلع  ننوکت  و ال   ) هلـص هعیطقلا  لدبتت  یتح  هلـصلا ، بابـساب  تنا  تاف  هعیطقلا  بابـساب  وه  یتا  اذاف  هتلص )

نال کل ، سانلا  ملظب  متهت  الف  کـملظ ) نم  ملظ  کـیلع  نربکی  ـال  و   ) ناـسحالا نع  یطبت  و  هئاـسالا ، یلع  عرـست  ناـب  ناـسحالا )
مرتحم مولظملا  و  ناهم ، سانلا  دنع  ریقح  ملاظلا  ذا  کعفن ) و   ) هسفن ررض  يا  هترـضم ) یف  یعـسی   ) ملاظلا يا  هناف )  ) هدومحم هتبقاع 

.هنزح بجوی  ام  لعفت  الف  كرسی  امب  کیلا  ناسنا  یتا  اذاف  هئوست ) نا  كرس  نم  ءازج  سیل  و   ) زیزع

يوسوم

تقدـص اذا  .هقح  تعـضا  نم  خاب  کل  سیل  هناف  هنیب  کنیب و  اـم  یلع  ـالاکتا  کـیخا  قح  نعیـضت  ـال  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  یناـثلا :
متهی اهیلع و  ظفاحی  هوخا و  اهاعری  هیناث  سفن  یلا  خالا  لوحتیف  اهنع ، یـش ء  عنم  مدـع  اهل و  لذـبلا  اهیف و  صالخالا  بجو  هوخالا 

مهثیدح یف  اومـسر  دق  اهیلع و  هظفاحملا  هوخالا و  قح  هیاعر  یلع  همئالا  دکا  دق  .اهلجا و  نم  اهل و  هدـی  تحت  ام  لذـبی  اهنووشب و 
اهیلع دکا  یتلا  رومالا  هذه  هلمج  نم  و  مهتوخا …  میدن  مهتدوم و  بستکن  نا  عیطتـسن  فیک  انناوخا و  عم  لماعتن  فیک  فیرـشلا 

.هوخالا هذـه  یلع  الاکتا  قوقحلا  هذـه  خالا  كرتی  هوخالا و ال  هذـه  هبلطتت  امب  مایقلا  یلع  هظفاـحملا  هوخـالا و  قح  هیاـعر  همئـالا 
مامالا و  هثلاـث ، هوخا  مهنا  هجحب  يرخا و  مهـسفناک  مهنا  هجحب  هراـت و  تیبلا  نم  مهنا  هجحب  مهتوخا  قوقح  نولمهی  هوخـالا  ضعب 

اذا هتئنهت و  تبجو  هرفـس  نم  داع  اذا  هترایز و  تبجو  ضرم  اذاف  ججحلا …  راذـعالا و  هذـه  هقوقح  طقـسی  خالا ال  اذـه  نا  دـکوی 
اذا اصوصخ  و  رفغی …  وه  خا و  هنا  بتعی و  الف  خا  هناب  راذعالا  قلخ  لیلعتلا و  زوجی  هدـنع و ال  روضحلا  بجو  هبـسانم  هدـنع  راص 
نم یبغلا  و  هاخا ، اهدنع  خالا  دقفی  لصفنت و  هارع و  للحتت  هوخالا  دـقع  ناف  تاراذـتعالا  هذـه  ترثک  تافلاخملا و  هذـه  تررکت 

کلها نکی  و ال  مالسلا : هیلع  هلوق  ثلاثلا : هتنج …  هللا و  نم  هبرقی  امب  هثیدح  هکولس و  نم  دافتسا  هبجعا و  هعم و  شاع  هل  اخا  دقف 
ءاقدـصالا و هبارقلا و  لـهالا و  راوجلا و  محرلا و  هلـص  یلع  نیموصعملا  ثیداـحا  یف  ضحلا  لـالخ  نم  مهفن  .کـب  قـلخلا  یقـشا 
اهیوقی و مالـسالا و  اهنتمی  هلـصلا  هذـه  هفیعـض …  تناک  ول  هطبار و  هب  مهطبرت  مهب و  لصتی  نمب  هدـئاز  هیانع  مالـسالل  نا  هوخالا 

قح یف  یناعملا  هذه  یلع  دکوی  حماستلا و  حفصلا و  وفعلاب و  نیملسملا  یصوی  تاقوعملا و  تابقعلا و  لک  اهقیقحت  قیرط  نم  عفری 
نم ءابرقالا  قح  یف  ینعملا  اذـه  دـکوت  اهنکل  اعیمج و  سانلا  نیب  محارتلا  یلع  دـکوت  ثیداـحالا  نا  محرلا …  ءاـبرقالا و  لـهالا و 
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مل اذاف  هب …  سانلا  دعـسا  اونوکی  نا  لدـب  هب  سانلا  یقـشا  ناسنالا  لها  نوکی  نا  یهنی  انه  مامالا  و  ماحرالا …  دالوالا و  لهالا و 
جراخ مهنا  سانلا  ضعب  نع  عمـسن  اننا  و  مهل …  ءاقـش  هلیـسو  نوکت  ـال  نا  نم  قا  ـالف  کـلهال  هداعـسلا  هلیـسو  نوکت  نا  عطتـست 
ءوست مهارت  مهلاوحا ، تبلقنا  مهعاـضوا و  تریغت  مهلها  یلا  اوداـع  اذا  یتح  نوحرمی ، نوکحـضی و  نوحرفی ، نوحرـشنی و  مهتویب 

باحصا مهتویب  جراخ  هعاس  لبق  اوناک  نیذلا  کئلوا  ریغ  مهناک  برضلا و  متشلا و  بابسلا و  حایـصلاب و  مهتاوصا  ولعت  مهقالخا و 
اطخلا و للزلا و  نم  هللا  اناق  و  اهفالخب ، نولمعی  هذـه و  مامالا  هیـصو  نوفلاـخی  ءـالوه  نا  .حارـشنالا  حرفلا و  بادـالا و  قـالخالا و 

کتبغر هتداز  کنع  دـهز  نمیف  تبغر  اذا  .کنع  دـهز  نمیف  نبغرت  و ال  مالـسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : حالفلا …  ریخلا و  هیف  امل  انقفو 
ترمثا رخالا  فرطلا  نم  هبغرلا  هتلباق  ول  ناسنا  یف  هبغرلا  ناف  هلـضف  یلا  زوعلا  هیلا و  هجاحلا  نیعب  کیلا  رظنی  هنال  کل  اراـقتحا  هیف 

دهزی هارت  اهفارطا  نم  هیلع  تلبقا  دق  ناسنا و  بناج  یلا  ایندلا  تناک  اذا  هنـسح …  جئاتن  هبیط و  ارامث  تطعا  ترثا و  هبغرلا و  هذـه 
اعون دجی  هنال  مامالا  ریبعت  دح  یلع  مهیف  دهزی  مهلضف و  مهناسحا و  لک  یسانتی  هعم و  میدقلا  مهلیمجل  رکنتی  یمادقلا و  هباحـصاب 
اودهز دق  مهانیار  لذ  دعب  اوعفترا  رقف و  دعب  اونتغا  نمم  اسانا  اندـهع  دـق  و  هتمـس ، هتلکاش و  یلع  نالخلا  باحـصالا و  نم  ادـیدج 

راقتحالا هیف و  دهزلاب  یلاعتملا  ربکتملا  اذـه  لثم  اولباقی  نا  سانلا  ءالوهب  لمجاف  مهنوفرعی ، اودوعی  مل  لب  مهل  اورکنت  مهباحـصاب و 
کتعیطق یلع  يوقا  كوخا  ننوکی  ـال  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماـخلا : مهنووشل …  عمجا  مهلاـحل و  نسحا  کـلذ  ناـف  هسلاـجمل ،

عم مهضعب  رمتـسم  قابـس  یف  ضرالا  هذه  هجو  یلع  ءایحالا  .ناسحالا  یلع  کنم  يوقا  هءاسالا  یلع  ننوکت  هتلـص و ال  یلع  کنم 
يذلا نمزلا  اذه  ءانباک  ایاطخلا  یـصاعملا و  داسفالاب و  دودحلا  ددح  نم  مهنمف  هفده  ددـح  هطوش و  مسر  دـق  دـحاو  لک  و  ضعب ،

نیساک و برشیل  هراج  هقباسیف  همرحم  اساک  برشی  درفلا  اذه  يرتف  هریغ ، نم  رثکا  امثا  بسکی  مهیا  مهنیب  امیف  نوعراسی  هلها  ذخا 
اهتعالخ اهروفسب و  یهابتت  هارملا  هذه  يرت  و  مایـصلا ، هالـصلا و  مدعب  ایهابتم  رخالا  هلدابیف  هالـصلا  مدعب  یهابتی  ناسنالا  اذه  يرت 
مالسالا نکل  و  اننامز ، یف  سانلا  كولس  وه  اذه  .کیلاود  اذکه  هللا و  تابجاو  نم  یشب ء  مایقلا  مدعب  و  اذهب ، اهیهابتل  اهتخا  ردباتف 

هتلص و یلع  قباسلا  تنا  نکف  کلذ  یلا  عراس  کتعیطقل و  كوخا  رداب  اذا  ناسنالا : اذهل  لوقی  هللا و  دودح  نمض  همسری  طوش  هل 
یف کنم  عرـسا  هتیـصعمب  نکی  ال  حـلاصلا …  لـمعلا  ریخلا و  یف  اـسرد  هملعت  يذـلا  تنا  انـسح و  اـقیرط  هل  مسرت  يذـلا  تنا  نک 

و کتعاط ، یف  هعاطلا  طوش  یلع  هتیصعم  یف  یصاعلا  کقبـسی  نا  زوجی  الف  هکرابم  همیرک و  کتاوطخ  قح و  یلع  تناف  کتعاط 
لها ینذاب  عمـسا  تاـملکلا  هذـه  بتکا  اـنا  نـالا و  .کـیلا و  ءاـسا  نم  یلا  ناـسحالا  کـعطق و  نم  هلـص  یلا  هرداـبملا  نسح  یلع 

یف نوعراـسی  مهنا  لـیللا ، فصتنم  دـعب  نم  هرخاـتم  هعاـس  یف  مارحلا  ءاـنغلاب  عفترت  مهتاوـصا  هیـصعملاب و  مهتلیل  نوـیحی  قوـسفلا 
طغی هللا  هیـصعم  یلع  هقـسفلا  اهیف  قباستی  یتلا  تاظحللا  هذه  یف  داهـشالا ، سوور  یلع  مارحلاب  نورهاجتی  فارحنالا و  هیـصعملا و 

ای هللا و  هیـصعم  یلع  هاصعلا  رهـس  امک  هللا  هعاط  یلع  اورهـس  مهتیل  اـیف  يرکلا  مونلا و  هحار  مهذـخات  قیمع و  تابـس  یف  نونموملا 
یف نوعراسی  مهنا  لیجاتلا ، فیوستلا و  لامهالا و  یف  عراسن  نحن  ..هیـصعملا  یلع  هاـصعلا  عمتجا  اـمک  هعاـطلا  یلع  اوعمتجا  مهتیل 

انتماقتسا یلع  مهفارحنا  یتایس  انقح و  مهلطاب  بلغیس  اطابتن  نحن  نوعرـسی و  مه  اذکه  انیقب  نا  و  حالـصالا ، یف  اطابتن  فارحنالا و 
هترـضم و یف  یعـسی  هناف  کملظ  نم  ملظ  کیلع  نربکی  و ال  مالـسلا : هیلع  هلوق  سداـسلا : .هیف  مدـنلا  دـیفی  ـال  عضوم  یف  مدننـس  و 

هذه هیف  تفرع  موی  لوا  نم  نیملاظلا  براح  مالسالا  لب  دحال  هب  حمـسی  مل  مالـسالا و  یف  اهمظعا  رئابکلا و  دشا  نم  ملظلا  .کعفن 
دکا دقف  ملظلاب  ضری  مل  هنا  امک  هاده و  یلع  نیرئاسلا  هیلع و  نیفقاولا  لکل  فورعم  نیدلا  اذـه  خـیرات  نا  .مالـسالا  هملک  ضرالا 
یتلا هنکمملا  لبـسلا  لکب  ههجو  یف  اوفقی  نا  مهیلع  بجی  لب  هرهق  هملظل و  اوملـستسی  ـال  ملاـظلا و  هجو  یف  اوروثی  نا  ساـنلا  یلع 

یه يرخا و  هیحان  نم  عوضوملا  جلاعی  نا  دـیری  هفیرـشلا  هملکلا  هذـه  یف  انه  مامالا  .ملظلا و  هسرامم  نع  هفقوت  هملظ و  نع  هعدرت 
هبقاعف اهیف ، هلخدی  رانب  ملاظلا  دعوا  هللا  نال  هلهاب  قیحی  امنا  ملظلا  اذـه  نا  نایب  هملظ و  ءارج  نم  ملاظلاب  قحلت  یتلا  رارـضالا  ریدـقت 
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ملاـظلا و نم  هل  هللا  صتقی  هتیمولظم و  رجا  مولظملا  ذـخای  رخآ  فرط  نم  .هدـیب و  ءازجلا  اذـه  راـتخی  يذـلا  وـه  هیلا و  دوـعت  ملظلا 
رجا مولظملل  نوکی  و  هنم ، دـبال  ققحم  یـش ء  ملاظلل  باقعلا  اذـه  و  راهنالا ، اهتحت  نم  يرجت  تانجب  هتقحل  یتلا  همالآ  نع  هضوعی 

یف عفترت  نا  هدی  تعنتما  اذا  اما  ملاظلل ، خضر  ملظلل و  ملستسا  اذا  اما  هئاصقا ، هعفر و  لجا  نم  لمع  داهطـضالا و  ملظلا و  ضفر  اذا 
هلخدی اهیلع و  هبقاعی  لب  هتیمولظم  یلع  هبیثی  هللا ال  ناف  لذلاب  هسفن  تیـضر  قالطنالا و  نع  هتملک  تسبح  اذا  کلذک  ملاظلا و  هجو 
.هءوست نا  كرس  نم  ءازج  سیل  و  مالسلا : هیلع  هلوق  عباسلا : .هنع  توکـسلا  هیلا و  نوکرلا  ملاظلا و  هعراقم  هکرتل  نیملاظلا  عم  رانلا 

هارت نا  ریدـقت  لقا  یلع  و  کینیع ، اتلکب  هارت  نا  یغبنی  هدـحاو  نیعب  كآر  نمف  هلثم ، فورعملا  ءازج  ناسحالا و  ناسحالا  ءازج  لب 
نم نولجی  افورعم و  مهیلا  نودـسی  يذـلا  نوربکی  مهنا  مهنم  ءافرـشلا  سانلا و  نم  مارکلا  لعف  وه  اذـه  .كآر و  امک  هدـحاو  نیعب 

لخدا نم  و  لـخبلاب ، میرکلا  دودـصلاب و  یطعملا  هءاـسالاب و  نسحملا  لداـبی  نا  بیجع  هقـشم و  بعت و  لـقا  مـهلجا  نـم  اوـلمحت 
تعبط همیئل  تالبج  اهنا  بولـسالا ، اذـهل  لماعتت  یتلا  هلیقثلا  تالبجلا  ضعب  كانه  نا  .هیلع  ملالا  نزحلا و  لاخداب  رورـسلا  کیلع 

رسیب و نولماعتی  نیبیطلا  نیملسملا  نکل  .هیلا و  تءاسا  هلعافل و  ترکنت  هب  تلموع  اذا  ناسحالا و  ضفرت  یهف  هءاندلا  هسخلا و  یلع 
، هباحـصا هلها و  یلا  هودریل  تاقوالا  نوبقرتی  انید  هنوری  مهنا  هءافو ، لجا  نم  صرفلا  نونیحتی  مهیلا و  ناسحا  لک  نوربکی  هلوهس و 

 … لضفا دشا و  ناسحاب  هیلا  درت  اهبحاص و  یفاکت ء  نا  اهرکش  رکش و  یلا  جاتحت  همعن  لیمجلا  اذه  نوری  مهسوفن  ایاوط  یف  مهف 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َال ،َو  َِکب ِْقلَْخلا  یَقْـشَأ  َُکلْهَأ  ْنُکَی  َال  َو.ُهَّقَح  َْتعَـضَأ  ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، ُهَْنَیب َکَْنَیب َو  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِـضت  اـَل  َو 
یَلَع َکـْنِم  يَْوقَأ  ِهَءاَـسِْإلا  یَلَع  َّنَنوُکَت  اـَل  ،َو  ِِهتَلِـص یَلَع  َکـْنِم  َکـِتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکَی  اـَل  ،َو  َکـْنَع َدِـهَز  ْنَمِیف  َّنَبَغْرَت 

.ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیل  ،َو  َکِعْفَن ِِهتَّرَضَم َو  ِیف  یَعْسَی  ُهَّنِإَف  ، َکَمَلَظ ْنَم  ُْملُظ  َْکیَلَع  َّنَُربْکَی  َال  َو.ِناَسْحِْإلا 

همجرت

عیاض ار  شقح  هک  سک  نآ  اریز  ؛ نکم عیاض  ار  وا  قح  تسا  رارقرب  تردارب  وت و  نایم  هک  یگناگی  تقافر و  داـمتعا  هب  هاـگ  چـیه 
درادن هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب.دنـشاب  وت  ربارب  رد  دارفا  نیرت  تحاران  نیرت و  تخبدب  وت  نادناخ  دیابن.دوب  دـهاوخن  وت  ردارب  ینک 

دشاب دنویپ  يرارقرب  رد  وت  زا  رتدنمورین  ، يردارب ِدنویپ  عطق  رد  تردارب  دیابن  نکم و  هقالع  راهظا  دنک ) یم  ریقحت  ای  ییانتعا  یب  (و 
نارگ وـت  رب  دراد  یم  اور  متـس  وـت  رب  هک  یـسک  ِمتـس  ملظ و  دـیابن  زگره  ندوـمن و  یکین  رد  وـت  زا  رت  يوـق  ندرک  يدـب  رد  هـن  و 

یم نوزفا  ار  وت  شاداـپ  باوث و  دـنک و  یم  نیگنـس  ار  دوخ  هاـنگ  راـب   ) دراد وت  دوس  دوخ و  ناـیز  رد  یعـس  عـقاو  رد  وا  اریز  ، دـیآ
.ینک يدب  وا  هب  هک  تسین  نیا  دنک  یم  لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  هّتبلا  و  دزاس )

نکم عیاض  ار  تسود  قح  ریسفت : حرش و 

تارابع بلاق  رد  انعم  رپ  یحیاصن  هتکن  شـش  یط  ، قباس شخب  دـننامه  شراـب  رپ  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  نایب  شدنبلد  دنزرف  يارب  یهاتوک 
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هک سک  نآ  اریز  نکم  عیاـض  ار  وا  قح  تسا  تردارب  وـت و  نیب  هک  یگناـگی  تقاـفر و  داـمتعا  هب  هاـگ  چـیه  :» دـیامرف یم  تسخن 
َْتعَـضَأ ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، ُهَْنَیب َکَْنَیب َو  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِـضت  َال  َو  ( ؛» دوب دـهاوخن  وت  ردارب  ینک  عیاض  ار  شقح 

(. ُهَّقَح

ياه هیاپ  دـننیبب  ار  نآ  فالخ  رگا.دوش  هدراذـگ  مارتحا  ناشقوقح  هب  هک  دـنراد  راظتنا  رگیدـکی  زا  ناردارب  هشیمه  هکنیا  هب  هراـشا 
ناتـسود ردارب و  قح  رگا  دنراد  نامگ  دننک و  یم  رکف  نیا  فالخ  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  فسالا  عم  یلو  ؛ ددرگ یم  لزلزتم  توخا 

اه يرهم  یب  هنوگ  نیا  اریز  ، تسا یگرزب  هابتـشا  نیا  هک  یلاح  رد.تسا  تشذـگ  لباق  تسین و  مهم  دـنریگب  هدـیدان  ار  ناکیدزن  و 
.دنک یم  تسس  دروخ و  یم  ار  توخا  مکحم  ياه  هیاپ  هنایروم  نوچمه  ًاجیردت  دراذگن  رثا  ًاروف  رگا 

تابلاطم زا  دنک و  یضار  ار  نارگید  هک  تسا  نیا  رب  وا  یعس  مامت  دراد و  يدایز  ناراکبلط  یصخش  هک  دنام  یم  نآ  هب  نخس  نیا 
.درادن یعنام  نانآ  قح  هب  ییانتعا  یب  تسا  دقتعم  دوش و  یم  لفاغ  شناتسود 

یَقْـشَأ َُکلْهَأ  ْنُکَی  َال  َو  ( ؛» دنـشاب وت  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  تحاران  نیرت و  تخبدب  وت  نادناخ  دیابن  :» دـیازفا یم  هیـصوت  نیمود  رد 
(. َِکب ِْقلَْخلا 

هتـشاد ار  وت  تمعن  لاوز  وت و  گرم  يانمت  هک  نانچ  نآ  دنوش  فلاخم  وت  اب  هک  ینک  يراتفر  دب  نانچ  اهنآ  اب  دیابن  هکنیا  هب  هراشا 
.دنشاب

یشاب و هتشاد  شیوخ  هقالع  دروم  دارفا  ناتـسود و  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  دیابن  هک  دراد  دوجو  زین  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  لامتحا  نیا 
.دننک یگدنز  یتخبدب  جنر و  درد و  رد  اهنآ  يوش و  لفاغ  تا  هداوناخ  زا 

اه و کمک  تساهنآ و  اب  ناشیاهـشون  شیع و  دـننارذگ و  یم  ناراـی  ناتـسود و  اـب  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  هک  یناـسک  دنتـسین  مک 
افص و ّتبحم و  رظن  زا  ای  یگدنز  رظن  زا  دیدش  تیمورحم  رد  اهنآ  ياه  هداوناخ  یلو  ؛ نانآ هجوتم  ناشیاه  ّتبحم 

.دننک یم  یگدنز  تیمیمص 

اْوَّنَمَتَی اَْـلیَک  ِِهلاَـیِع  یَلَع  َعِّسَُوی  ْنَأ  ِلُـجَّرِلل  یِغَْبنَی  :» میناوخ یم  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوـبا  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
يوزرآ هک ) دوش  ببس  نانآ  رب  قییضت   ) ادابم دهد  رارق  هافر  رد  ار  دوخ  هداوناخ  درک  ادیپ  یتمعن  ناسنا  هاگ  ره  تسا  راوازـس  ؛ هَتْوَم

ار تمعن  نآ  وا  داد و  وا  هب  یتمعن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  یسک  :» دومرف تیاور  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  «. دننک ار  وا  گرم 
. { ،ج 4،ص 11،ح 3 یفاک ( . 1 «. } داد يرگید  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  تمعن  نآ  ادخ  تشاد  غیرد  دوخ  هداوناخ  زا 

َّنَبَغْرَت َال  َو  ( ؛» نکم هقالع  راهظا  دـنک ) یم  ریقحت  ای  ییانتعا  یب  و   ) درادـن هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  :» دـیازفا یم  هیـصوت  نیموس  رد 
دهاز تهج  نیا  زا  ار  دهاز  تسا و  ندرک  ییانتعا  یب  يانعم  هب  ود  ره  « نع » اب ای  دوش  يدعتم  « یف » اب هاوخ  « دهز » هژاو ( . 2  } َدِهَز ْنَمِیف 

(. َْکنَع  { .تسانتعا یب  ایند  قرب  قرز و  هب  تبسن  هک  دنیوگ  یم 

وا زا  هک  یـسک  اب  دـیاب  ناسنا  هتـشذگ  تاروتـسد  قبط  هک  تسا  تسرد.دوش  یم  ناسنا  يراوخ  تلذ و  ثعاب  يا  هقالع  نینچ  اریز 
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یم ریقحت  ییانتعا و  یب  وا  رگا  اما  ؛ دهد تبثم  باوج  لباقم  فرط  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  یلو  ؛ دزاس رارقرب  دنویپ  هدرک  هطبار  عطق 
يارب دیاب  ناسنا  ، فورعم لثملا  برض  قباطم.دیشخب  شیاقل  هب  ار  شیاطع  دیاب  هکلب  ، تفر شغارـس  هب  داد و  تلذ  هب  نت  دیابن  دنک 

.دنک یم  بت  شیارب  وا  هک  دریمب  یسک 

يدـب رد  هن  دـشاب و  دـنویپ  يرارقرب  رد  وت  زا  رتدـنمورین  يردارب  ِدـنویپ  عطق  رد  تردارب  دـیابن  و  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد 
يَْوقَأ ِهَءاَسِْإلا  یَلَع  َّنَنوُکَت  َال  ،َو  ِِهتَلِـص یَلَع  َْکنِم  َکـِتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکَی  اـَل  َو  ( ؛» ندومن یکین  رد  وت  زا  رت  يوق  ندرک 

(. ِناَسْحِْإلا یَلَع  َْکنِم 

یم شالت  يدـب  رد  وا  هچره  شاـب و  هتـشاد  دـنویپ  رب  رارـصا  يو  زا  شیب  وت  ، دـشوک یم  دـنویپ  عطق  رد  وا  ردـق  ره  هکنیا  رب  هراـشا 
.نک شالت  یکین  رد  رتشیب  وت  ، دنک

.درادن لبق  هلمج  اب  یتافانم  نیاربانب  ، دراذگ یم  تبثم  ریثأت  نانآ  رد  اه  ّتبحم  اه و  یکین  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  نیا  هتبلا 

یعس عقاو  رد  وا  اریز  دیآ  نارگ  وت  رب  دراد  یم  اور  متس  وت  رب  هک  یسک  ِمتـس  ملظ و  دیابن  زگره  و  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمجنپ  رد 
َْکیَلَع َّنَُربْکَی  َال  َو  ( ؛») دزاس یم  نوزفا  ار  وت  شاداـپ  باوث و  دـنک و  یم  نیگنـس  ار  دوخ  هاـنگ  راـب   ) دراد وت  دوس  دوخ و  ناـیز  رد 

(. َکِعْفَن ِِهتَّرَضَم َو  ِیف  یَعْسَی  ُهَّنِإَف  ، َکَمَلَظ ْنَم  ُْملُظ 

دهد تسد  زا  ار  یگدنز  هب  دیما  ددرگ و  سویأم  تحاران و  دایز  دوش  یم  وا  هب  هک  ییاه  متـس  ربارب  رد  دیابن  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا 
رد.دشک یم  شود  رب  زین  ار  مولظم  ناهانگ  راب  دنز و  یم  دوخ  هشیر  هب  هشیت  ملاظ  هک  دشاب  وا  رطاخ  یلـست  هیام  نخـس  نیا  دـیاب  و 

.دنک یم  کبس  ار  مولظم  راب  دوخ  تسد  اب  دریگ و  یم  ار  وا  نماد  تسخن  ملظ  نایز  عقاو 

هیده تسا  هدرک  تبیغ  وا  هرابرد  یسک  دینش  ناگرزب  زا  یکی  هک  تسا  هدش  دراو  تبیغ  باب  رد  هک  تسا  یتیاور  هیبش  نخـس  نیا 
نم یتفریذپ  ار  متائیس  يدرک و  لقتنم  ملامعا  همان  هب  ار  تتانسح  مدینـش  : دومرف گرزب  درم  نآ.درک  بجعت  وا.داتـسرف  وا  يارب  يا 

.مشاب هدرک  يرکشت  متساوخ  تمدخ  نیا  ربارب  رد  مه 

َنوُِملْظَت َو ال ـال  تسا «: نیا  مالـسا  راعـش  میناد  یم  اریز  ، دـنک توکـس  ناـملاظ  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نخـس  نیا 
دوخ همان  ّتیصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  میناد  یم  و  .{ هیآ 279 ، هرقب ( . 1 « } دوش یم  متس  امش  رب  هن  دینک و  یم  متس  هن  ؛  َنوُمَلُْظت

مولظم راک  کمک  ملاـظ و  نمـشد  ًاـنْوَع ؛ ِمُولْظَْمِلل  ًامْـصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اـَنوُک  :» درک دـیکأت  دوخ  نادـنزرف  هب  دوب  تداهـش  رتسب  رد  هک 
فرطرب يارب  یناوت  وا  دوش و  یم  دراو  ناـسنا  رب  یمتـس  هک  یماـگنه  ، تسا نیا  روـظنم  هکلب  .{ همان 47 ، هغالبلا جـهن  ( . 2 «. } دیشاب
یفورعم ثیدح  نخـس  نیا  دـهاش.دیاشگن  هلان  هآ و  نیرفن و  هب  نابز  دوشن و  ینیبدـب  يدـیماان و  سأی و  راتفرگ  درادـن  ملظ  ندرک 

یم نیرفن  قراس  هب  هتـسویپ  هشیاـع  تسا و  هدرب  یقراـس  ار  هشیاـع  دـنبندرگ  دینـش  هک  یناـمز  هدـش  لـقن  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.دنک 

،ج 16،ص 111. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( . 1 « } ربن نیب  زا  دوخ  ياه  نیرفن  اب  ار  وا  باذـع  ؛ کئاعدـب هنع  یحـسمت  ـال  »
.داد دهاوخ  شاداپ  وت  هب  لمحت  ربص و  ربارب  رد  دنوادخ  هدرک و  متس  دوخ  هب  وا  نادب  شاب و  راد  نتشیوخ  ینعی  {
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دنک یم  دراو  مولظم  رب  یلام  تراسخ  مه  قراس ) ًالثم   ) ملاظ هکنیا  نآ  تشاد و  هّجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یکیراب  هتکن  اجنیا  رد 
ررکم ياه  نیرفن  اب  مولظم  رگا  یلو  ؛ درک دـهاوخ  تازاجم  ار  وا  تلع  ود  ره  هب  ادـخ  دزاـس و  یم  یحور  رازآ  راـتفرگ  ار  وا  مه  و 

.دوش یم  رتمک  ملاظ  باذع  اعبط  دنک  ادیپ  رطاخ  یگدوسآ  بلق و  ِیفشت 

شوماخ هک  دـنا  هدرک  ادـیپ  نخـس  نیا  هب  لیامت  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  ناـحراش  زا  یـضعب  هکنیا  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
صاخ دراوم  هب  طوبرم  تسانثتسا و  کی  نیا  تفگ  دیاب  هکلب  ؛ تسا یگرزب  هابتشا  ، تسا یلک  يا  هدعاق  ملاظ  ملظ  ربارب  رد  نتـسشن 

.تسا نداد  ملظ  هب  نت  هن  ندرک و  ملظ  هن  مالسا  رد  یلک  لصا  تسا و 

: دیامرف یم  همان  ّتیصو  زا  شخب  نیا  هیصوت  نیمشش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 

(. ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیل  َو  ( ؛» ینک يدب  وا  هب  هک  تسین  نیا  دنک  یم  لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  «و 

(2 «. } تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ  ؛ » ُناسْحِْإلا َّالِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  دیامرف «: یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نیا 
.{ هیآ 60 ، نمحرلا .

یم مالـسلا  هـیلع  ماـما  اریز  تـسا  لـبق  هیـصوت  هـمادا  دـنا  هـتفگ  دـنا و  هتـسنادن  لقتــسم  مـالک  ار  هـلمج  نـیا  ناـحراش  زا  یــضعب 
نیرفن و قیرط  زا   ) ار وا  دیابن  دـهد  یم  دوس  وت  هب  هک  یـسک  نیاربانب  ، دـهد یم  دوس  وت  هب  دـناسر و  یم  نایز  دوخ  هب  ، ملاظ : دـیامرف

.ینک تحاران  ( ررکم ياه  یتحاران  زاربا 

متفه تسیب و  شخب 

همان نتم 

َْدنِع َءاَفَْجلا  ،َو  ِهَجاَْحلا َدـْنِع  َعوُضُْخلا  َحَْـبقَأ  اَم.َكاَتَأ  ِِهتْأَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَـف  ، َکـُُبلْطَی ٌقْزِر  ،َو  ُُهُبلْطَت ٌقْزِر  ِناَـقْزِر : َقْزِّرلا  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
ْلِـصَی َْمل  اَم  ِّلُـک  یَلَع  ْعَزْجاَـف  ، َْکیَدَـی ْنِم  َتَّلَفَت  اَـم  یَلَع  ًاـعِزاَج  َْتنُک  ْنِإ  ،َو  َكاَْوثَم ِِهب  َتْحَلْـصَأ  اَـم  ، َكاَْـینُد ْنِم  َکـَل  اَـمَّنِإ  یَنِْغلا 

ُظِعَّتَی َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ، ِهِماَلیِإ ِیف  َْتَغلَاب  اَذِإ  اَّلِإ  ُهَظِْعلا  ُهُعَْفنَتَال  ْنَّمِم  َّنَنوُکَت  َال  ؛َو  ٌهاَبْشَأ َرُومُْألا  َّنِإَف  ، َناَک ْدَق  اَِمب  ْنُکَی  َْمل  اَم  یَلَع  َّلِدَتْسا.َْکَیلِإ 
ُبِحاَّصلا ،َو  َراَج َدْـصَْقلا  َكَرَت  ْنَم.ِنیِقَْیلا  ِنْسُح  ِْربَّصلا َو  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َْکنَع  ْحَرْطا  .ِبْرَّضلِاب  اَّلِإ  ُظِعَّتَت  اـَل  ِمئاَـهَْبلا  ِباَدآـْلِاب 

َْمل ْنَم  ُبیِرَْغلا  ،َو  ٍدـیَِعب ْنِم  ُدَْـعبَأ  ٍبیِرَق  َو  ٍبیِرَق ، ْنِم  ُبَْرقَأ  ٍدـیَِعب  َّبُر  یَمَْعلا َو  ُکیِرَـش  يَوَْهلا.ُُهْبیَغ  َقَدَـص  ْنَم  ُقیِدَّصلا  َو  ٌبِساَـنُم ،
ِهّللا َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٌبَبَـس  ِِهب  َتْذَخَأ  ٍبَبَـس  َُقثْوَأ  َو.َُهل  یَْقبَأ  َناَک  ِهِرْدَق  یَلَع  َرَـصَْتقا  ِنَم  ،َو  ُُهبَهْذَم َقاَض  َّقَْحلا  يَّدَـعَت  ْنَم.ٌبِیبَح  َُهل  ْنُکَی 

،َو ُباَُصت ٍهَصُْرف  ُّلُک  َال  ،َو  ُرَهْظَت ٍهَرْوَع  ُّلُک  َْسَیل.ًاکاَلَه  ُعَمَّطلا  َناَک  اَذِإ  ، ًاکاَرْدِإ ُسْأَْیلا  ُنوُکَی  ْدَـق.َكُّوُدَع  َوُهَف  َِکلاَُبی  َْمل  ْنَم  َو.ُهَناَْـحبُس 
َهَلِص ُلِدْعَت  ِلِهاَْجلا  ُهَعیِطَق  َو  ُهَْتلَّجَعَت ، َْتئِش  اَذِإ  َکَّنِإَف  َّرَّشلا  ِرِّخَأ.ُهَدْشُر  یَمْعَْألا  َباَصَأ  ،َو  ُهَدْصَق ُریِصَْبلا  َأَطْخَأ  اَمَّبُر 

404 ص :
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.ُهَناَهَأ ُهَمَظْعَأ  ْنَم  َو  ُهَناَخ ، َناَمَّزلا  َنِمَأ  ْنَم  .ِِلقاَْعلا 

َنِم َرُکْذَـت  ْنَأ  َكاَّیِإ  .ِراَّدـلا  َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَع  َو  ِقیِرَّطلا ، َْلبَق  ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  .ُناَمَّزلا  َرَّیَغَت  ُناَْطلُّسلا  َرَّیَغَت  اَذِإ  .َباَـصَأ  یَمَر  ْنَم  ُّلُـک  َْسَیل 
.َكِْریَغ ْنَع  َِکلَذ  َْتیَکَح  ْنِإ  َو  ًاکِحْضُم ، ُنوُکَی  اَم  ِماَلَْکلا 

اه همجرت 

یتشد

نآ يوس  هب  وت  رگا  و  دیوج ، یم  ار  وت  وا  هک  نآ  رگید  و  ییوج ، یم  ار  نآ  وت  هک  نآ  یکی  تسا ، مسق  ود  يزور  هک  نادب  مرـسپ !
زا وت  مهـس  انامه  يزاین ! یب  ماگنه  هب  يراکمتـس  و  زاین ، ماگنه  هب  ینتورف  تسا  تشز  هچ  دـمآ ،  دـهاوخ  وت  يوس  هب  دوخ  يورن ،

، يوش یم  تحاران  يداد  تسد  زا  هک  يزیچ  يارب  رگا  ینک ، حالصا  ار  ترخآ  يارس  نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  هزادنا  نآ  ایند 

، هدماین زونه  هک  هچنآ  يارب  يا ، هدینـش  ای  هدـید  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب  .شاب  نارگن  زین  هدیـسرن  وت  تسد  هب  هک  يزیچ  ره  يارب  سپ 
ندرزآ اب  رگم  دـهدن ، ناـشدوس  زردـنا  هک  شاـبم  یناـسک  زا  دـنرگیدکی ،  دـننامه  یگدـنز  روما  تـالّوحت و  اریز  نک ، لالدتـسا 

 . ندز اب  تاناویح  و  دریگ ، دنپ  بادآ  زردنا و  اب  لقاع  اریز  ناوارف ،

، ددرگ یم  فرحنم  قح  هار  زا  دـنک  كرت  ار  يور  هنایم  هک  یـسک  .زاس  رود  دوخ  زا  نیقی  ییوکین  ربص و  يورین  اب  ار  هودـنا  مغ و 
يروک دـننامه  یتسرپ  اوه  .دـنک  تیاعر  ار  یتسود  نییآ  ناهن  رد  هک  تسا  نآ  تسود  .تسا  دـنواشیوخ  ناـنوچ  نیـشنمه ، راـی و 
یتسود هک  تسا  یـسک  اهنت ، ناـسنا  تسا ، رترود  رود  زا  هک  کـیدزن  اـسب  هچ  و  رت ، کـیدزن  کـیدزن  زا  هک  رود  اـسب  هچ  تسا . 

، تسا یقاب  شتمرح  دـنادب  شیوخ  تلزنم  ردـق و  سک  ره  ددرگ ، یم  گنت  وا  رب  یگدـنز  دـنک ، زواجت  قح  زا  هک  یـسک  درادـن ،
وت راـک  هب  هک  یـسک  .دراد  رارق  وت  يادـخ  وت و  نیب  هک  تسا  يا  هتـشر  ینز ، گـنچ  نآ  هب  یناوـت  یم  هک  يا  هلیـسو  نیرتراوتـسا 

 . تسوت نمشد  دزرو  یمن  مامتها 

یتصرف ره  و  راکشآ ، یبیع  ره  هک  تسین  نانچ  .دشاب  تکاله  يزرو  عمط  هک  اجنآ  تسا ، فده  هب  ندیسر  دوخ  يدیما ، ان  یهاگ 
یم یهاوخب  تقو  ره  اریز  زادنا ، ریخأت  هب  ار  اه  يدب  دـسر .  دـصقم  هب  روک  دور و  یم  اطخ  هب  انیب  هک  اسب  هچ  دـشاب ، ینتفای  تسد 

دهاوخ تنایخ  وا  هب  دـشاب  نمیا  راگزور  يزاب  گنرین  زا  هک  یـسک  تسا ، لقاع  هب  نتـسویپ  لـهاج ، اـب  ندـیرب  .یهد  ماـجنا  یناوت 
هاگ ره  دنزب ، فده  هب  يزادنا  ریت  ره  هک  تسین  نینچ  .درک  دهاوخ  راوخ  ار  وا  درامشب ، گرزب  ار  یناف  راگزور  هک  یسک  و  درک ،

 . سانـشب ار  هیاسمه  لزنم  ندیرخ  زا  شیپ  و  سرپب ، رفـسمه  زا  تکرح ، زا  شیپ  دوش .  نوگرگد  هنامز  دنک ، رییغت  ناطلـس  هشیدنا 
.یشاب هدرک  لقن  يرگید  زا  ار  نآ  هچ  رگ  زیهرپب ، روآ  هدنخ  شزرا و  یب  نانخس  زا 

يدیهش

هچ دـیوپ .  وت  يوس  هب  هار  يورن  نآ  دزن  رگا  و  دـیوجب ، ار  وت  هک  نآ  و  ییوـجب ، ار  نآ  هک  نآ  تساـتود  يزور  هک  مکرـسپ  نادـب 
نادـب تترخآ  هناخ  یناداـبآ  هک  تسا  ناـمه  اـیند  زا  وت  هرهب  .يزاـین  یب  تقو  هب  یتشرد  و  يدـنمزاین ، ماـگنه  ینتورف  تسا  تشز 
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لیلد هدوب  هچنآ  رب  تسا  هدوبن  هچنآ  زا  .يرادن  تسد  رد  هچنآ  همه  هب  نک  يراز  سپ  يراز ، یم  هتفر  تتسد  زا  هچنادب  رگا  .تسا 
بدا هب  دنپ  دنمدرخ  هک  ندرزآ ، رایـسب  اب  زج  دهدن  ناشدوس  دنپ  هک  شابم  نانآ  زا  .ریظن  ار  رگیدـکی  دـندننامه و  اهراک  هک  ریگ ،
.نامگ یب  داقتعا  ییابیکش و  رب  نداهن  لد  اب  نادرگ ، رود  دوخ  زا  درآ  يور  وت  هب  هک  ار  اه  هودنا  .ندروخ  هنایزات  اب  اپراچ  دریگ و 
دنبیاپ یتسود  نییآ  هب  ناهن  رد  هک  تسا  یسک  تسود  و  تسا ، دنواشیوخ  تلزنم  هب  رای  .دییارگ  متس  هب  دیدرگب  تلادع  زا  هک  نآ 
هناگیب .رت و  کیدزن  کیدزن  زا  هک  رود  اسب  و  تسا ، رترود  رود  زا  هک  کـیدزن  اـسب  .تسا  دـنویپ  جـنر  اـب  ار  سفن  ياوه  و  تسا ،

.تسین یتسود  ار  وا  هک  تسا  یسک 

تسار وت  هک  يا  هتشر  نیرتراوتسا  .دنام  یقاب  شتمرح  دنادب  دوخ  هزادنا  هک  ره  .دوش  گنت  وا  رب  هار  دهن  نورب  قح  زا  ياپ  هک  نآ 
دیمون دناشک ، تکاله  هب  عمط  هک  اجنآ  .دیآ  باسح  هب  تنمـشد  دیاپن ، وت  راک  رد  هک  نآ  .تسادخ  وت و  نایم  هک  تسا  يا  هتـشر 

روک دتفا و  اطخ  هب  انیب  هک  دوب  .دیسر  ناوت  یتصرف  ره  رب  هن  دید و  ناوت  راکـشآ  ار  يا  هنخر  ره  هن  .دنام  دوصقم  ندیـسر  هب  ندنام 
نانچ نتـسسگ  نادان  زا  .تفای و  یهاوخ  تسد  نادب  تفاتـش و  یناوت  یهاوخ  هاگره  هچ  نکفا  سپاو  ار  يدب  .دسر  دوخ  دصقم  هب 

.دنادرگ راوخ  ار  يو  نامز  دناد ، گرزب  ار  نآ  هک  نآ  دنیب و  نآ  تنایخ  دنیـشن ، نمیا  هنامز  زا  هک  نآ  و  نتـسویپ ، اناد  هب  هک  تسا 
تهارمه هک  سرپب  یتفا  هار  هب  هکنآ  زا  شیپ  .دوش  نوگرگد  هنامز  ددرگب  ناطلس  هشیدنا  نوچ  .دناسر  هناشن  هب  دنارپ  ریت  هک  ره  هن 

، يرآ راد  هدنخ  يزیچ  تنخـس  رد  هکنآ  زا  زیهرپب  .تسیز  یهاوخ  هیاسمه - مادـک - اب  هک  نیبب  هناخ  نتفرگ - زا - شیپ  و  تسیک ،
.يرآ رد  راتفگ  هب  دوخ  زج  زا  ار  نآ  دنچ  ره 

یلیبدرا

وت یئاین  رگا  سپ  ار  وت  دـبلط  یم  هک  یئزور  ار  یبلط  یم  وت  هک  يزور  تمـسق  ود  رب  يزور  هک  یتسردـب  نم  كرـسپ  يا  نادـب  و 
زا تسار  وت  رم  هک  یتسردـب  يرگناوت  دزن  یلد  تخـس  جاـیتحا و  دزن  ینتورف  عضاوت و  تستـشز  هچ  وتب  يزور  دـیآ  يزور  يوسب 
ره زا  دش  ادج  تفرب و  هچنآ  رب  ابیکشان  یـشاب  رگا  ترخآ و  رد  ار  دوخ  تماقا  ياج  نادب  يرآ  حالـصب  هک  رادقم  نآ  دوخ  يایند 

سپ تسا  دوجوم  هچ  نآ  هب  دوبن  هچنآ  رب  نک  لالدتـسا  ترخآ  رما  زا  وتب  دیـسرن  هچنآ  رب  شاـب  ابیکـشان  سپ  اـیند  زا  وت  تسد  ود 
واب ندیناسر  ملا  رد  ینک  هغلابم  هک  یتقو  زجب  دین  ار  وا  دهدن  دوس  هک  یـسک  نآ  زا  شابم  رگیدکیب و  دنهباشم  اهراک  هک  یتسردب 

ار هدـمآ  دورف  ياهمغ  دوخ  زا  نکفیب  ندزب و  زجب  دـنریگ  یمن  دـنپ  نایاپراهچ  بداـب و  دریگ  یم  دـنپ  دـنمدرخ  هک  یتسردـب  سپ 
ندـیناسر عفن  رد  هارمه  باوصاـن و  رد  درک  روج  ار  قح  قیرط  درک  كرت  هک  ره  تدوخ  نیقی  یئوکین  هب  یئابیکـش و  ياـهتمیزعب 

اسب ادتها  مدع  رد  تسیروک  زابنا  ایند  رد  سفن  يور  زا  دوخ و  تبیغ  رد  دشاب  قداص  هکتـسنآ  صلاخ  تسود  تسقفاوم و  یتسود 
زا تشذـگ  رد  هک  ره  یتسود  ار  وا  دـشابن  هک  یـسک  بیرغ  رود و  هناـگیب  زا  تسا  رترود  هک  شیوخ  زا  تسا  رتکیدزن  هک  هناـگیب 
وت هتفرگ  هک  یببـس  رت  مکحم  ار و  وا  رم  رت  هدنیاپ  دـشاب  دوخ  هبترم  ردـق و  رب  درک  راصتقا  هک  ره  وا و  نتفر  ياج  يدـش  گنت  قح 
هک تسه  هاگ  تست  نمـشد  وا  سپ  دنکن  وت  تجاح  ياضق  وت و  زا  درادن  كاب  هک  ره  ادخ و  نایم  وت و  نایم  تسیا  ببـس  رد  ارنآ 

برـض يارب  دـشاب  رهاظ  هک  براحم  هنهرب  عضوم  ره  تسین  تکاله  ببـس  عمط  دـشاب  هاگ  ره  تاـجن  نتفاـی  رد  يدـیمون  دـشابیم 
تسار هارب  نادان  يانیبان  دیـسر  تساوخ و  هچنآ  رد  اناد  یئانیب  درک  اطخ  هک  اسب  نابلاطب و  هدش  هدیـسر  یتصرف  ره  تسین  مصخ و 
دنکیم يربارب  لهاج  ندیرب  نآب و  درک  یناوت  یم  لیجعت  یشاب  هتساوخ  وت  هاگ  ره  هک  یتسردب  سپ  نامدرمب  يدب  زاس  رخؤم  دوخ 

ره تسین  ارنآ  درک  راوخ  ارنآ  درمـش  گرزب  هک  ره  وا و  اب  راگزور  درک  تنایخ  ار  راگزور  تسناد  نیما  هک  ره  لـقاعب  نتـسویپ  اـب 
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نتفر و هار  زا  شیپ  هارمه  زا  سرپب  راـگزور  دوش  یم  ریغتم  تباـین  رد  هاـشداپ  دوش  ریغتم  هاـگ  ره  هناـشنب  دـیناسر  تخادـنا  ریت  هک 
نآ زا  ینک  تیاکح  هچ  رگا  هدنرآ و  هدـنخ  دـشاب  هک  يزیچ  نخـس  زا  ینک  دای  هکنآ  زا  نک  زیهرپ  هناخ  زا  شیپ  هیاسمه  زا  سرپب 

دوخ ریغ  زا  نانخس 

یتیآ

وا دزن  وت  رگا  دـشاب و  وـت  بلط  رد  وا  هکنآ  یکی  یبـلطب و  ار  نآ  وـت  هکنآ  یکی  تسا  هنوـگ  ود  رب  يزور  هک  دـنزرف ، يا  نادـب ، و 
تـسوت هرهب  هزادنا  نامه  تیایند  زا  .يزاین  یب  ماگنه  هب  یتشرد  يدـنمزاین و  ماگنه  ینتورف  تسا  تشز  هچ  .دـیآ  وت  دزن  وا  يورن 

تتـسد هب  هچ  ره  هب  سپ  تسوت  ندرک  يراز  ببـس  یهد ، یم  تسد  زا  هچنآ  رگا  .ینک  یم  فرـص  تترخآ  هناخ  یناداـبآ  رد  هک 
زردنا هک  شابم  ناسک  نآ  زا  .دندننامه  رگیدکی  هب  اهراک  اریز  هدوبن ، هچنآ  رب  هدوب  هچنآ  زا  يوج  تلالد  .نک  يراز  زین ، هدـماین ،

مغ ره  .ندز  هب  ناروتس  دنیآ و  هار  هب  دنریگ و  هرهب  بدا  هب  نالقاع  اریز  دور ، تغلابم  ناشرازآ  رد  هک  هاگنآ  رگم  دنکن ، ناشدوس 
متـس روج و  هب  درک  اـهر  ار  تلادـع  هک  ره  .زاـس  رود  دوخ  زا  وکین ، نیقی  ییابیکـش و  نوـسفا  هب  درآ ، يور  وـت  رب  هک  ار  هودـنا  و 
سوه اوه و  .دشاب  قداص  شیتسود  رد  مه  تبیغ  رد  هک  تسا  یـسک  یقیقح  تسود  .تسا و  دنواشیوخ  هلزنم  هب  تسود  .دـییارگ 

رت هناگیب  هناگیب ، زا  هک  يدـنواشیوخ  اسب  هچ  و  تسا ، دـنواشیوخ  زا  رتدـنواشیوخ  هک  يا  هناگیب  اسب  هچ  .تسا  ملا  جـنر و  کیرش 
دنک هدنـسب  شیوخ  رادقم  هب  سک  ره  .دتفا  انگنت  هب  دـنک  زواجت  قح  زا  هک  ره  .دـشابن  یتسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  بیرغ  .تسا 

نمـشد تسین ، وت  هشیدنا  رد  هک  ره  .تسادخ  وت و  نایم  دنویپ  هتـشر  دنویپ ، هتـشر  نیرتراوتـسا  .دنامب  یقاب  شیارب  شتلزنم  ردـق و 
ره هن  دید و  ناوت  اراکـشآ  هب  ار  یللخ  ره  هن  .دشاب  تکاله  ببـس  عمط  هک  یماگنه  تسا  نتفای  هلزنم  هب  ندنام  دیمون  هاگ  .تسوت 
ره اریز  زادنا ، ریخءات  هب  ار  دب  ياهراک  نداد  ماجنا  .دسر  دـصقم  هب  انیبان  دور و  اطخ  هب  هار ، رد  انیب  اسب  هچ  .دـیآ  تسد  هب  یتصرف 

، دنیـشن نمیا  راگزور  زا  هک  ره  .تساناد  هب  نتـسویپ  دننامه  نادان ، زا  ندـیرب  .یبای  تسد  نآ  هب  یباتـشب و  یناوت  یهاوخ  هک  نامز 
.دسر فده  هب  دنکفا  يریت  هک  ره  هک  تسا  نانچ  هن  .دراد  شراوخ  هنامز  دهن ، جرا  ار  هنامز  هک  ره  .دنک  تنایخ  وا  هب  راگزور  مه 

زا شیپ  تسیک و  تهارمه  هک  سرپـب  هار  رد  نداـهن  مدـق  زا  شیپ  .ددرگ  نوگرگد  راـگزور  دوش ، نوگرگد  ناطلـس  يءار  نوـچ 
.ینک تیاکح  يرگید  زا  ار  نآ  دنچ ، ره  روآ ، هدنخ  نخس  نتفگ  زا  راهنز  .تسیک  تا  هیاسمه  هک  رگنب  هناخ  نتفرگ 

نایراصنا

وت هب  وا  یـسرن  وا  هب  وت  رگا  و  دیوج ، یم  ار  وت  نآ  هک  یقزر  ،و  ییوج یم  ار  نآ  وت  هک  یقزر  : تسا عون  ود  قزر  شاب  هاگآ  ! مرـسپ
نآ هب  ار  تترخآ  هک  تسا  نامه  وت  دوس  هب  تیایند  زا  ! يرگناوت نامز  رد  متس  ،و  جایتحا تقو  هب  عضاوت  تسا  تشز  هچ   . دسر یم 

هچنآ هب  هدوبن  هچنآ  رب.نزب  هلان  زین  هدیسرن  تتسد  هب  هچ  ره  يارب  سپ  ینک  یم  هلان  هتفر  تتـسد  زا  هچنآ  يارب  رگا.ییامن  حالـصا 
خـیبوت و رد  هک  یتقو  رگم  دـهدن  دوس  ناـنآ  هب  هظعوم  هک  شاـبم  یناـسک  زا   . دـنرگیدکی هیبش  اـیند  روما  اریز  ، نک لالدتـسا  هدوب 

دراو وت  رب  هک  ار  ییاهمغ   . دندرگن حالـصا  هنایزات  برـض  اب  زج  نایاپراهچ  ،و  دریگ دنپ  بدا  هب  لقاع  هک  ، ینک تیّدـج  ناشندرزآ 
فرحنم تشاذـگب  ار  میقتـسم  هار  هک  ره.نک  رود  دوخ  زا  نیقی  نسح  اـب  تماقتـسا و  ربـص و  رب  يوـق  ياـه  میمـصت  اـب  ددرگ  یم 

.تسا دنواشیوخ  هلزنم  هب  نیشنمه.دش 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2807 

http://www.ghaemiyeh.com


کیدزن کیدزن  زا  هک  يرود  اسب  هچ   . تسا یلد  روک  کیرـش  سفن  ياوه.دـشاب  تسود  زین  ناسنا  تبیغ  رد  هک  تسا  نآ  تسود 
هار دـنک  زواـجت  قـح  زا  هک  نآ.تسین  تسود  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  بیرغ.تسا  رترود  رود  زا  هک  یکیدزن  اـسب  هچ  ،و  تسا رت 
هب هک  يا  هتـشر  نیرت  نئمطم.تسا  رت  هدنیاپ  وا  يارب  شـشزرا  دزرو  تعانق  دوخ  شزرا  هب  هک  یـسک.دوش  یم  گنت  وا  رب  حالـصا 

.تسا دنوادخ  وت و  نیب  هک  تسا  يا  هتشر  ینز  گنچ  نآ 

راکـشآ یبیع  ره.تسا  تکاله  بجوم  عمط  هک  هاگ  نآ  تسا  نتفای  تسد  يدیمون  یهاگ   . تسوت نمـشد  وت  هب  تبـسن  ياورپ  یب 
هب ار  يدب   . دسرب باوص  دـشر و  هب  لد  روک  ،و  دـنک هابتـشا  ار  شهار  هک  انیب  اسب  هچ.دـیآ  یمن  گنچ  هب  یتصرف  ره  ددرگ و  یمن 
زا ار  دوخ  هک  نآ.تساناد  هب  نتـسویپ  يواسم  نادان  زا  ندیرب.تفاتـش  نآ  يوس  هب  ناوت  یم  یهاوخب  هاگ  ره  هک  اریز  زادـنا  ریخأـت 
هب يزادـناریت  ره  هک  تسین  نیا.دـنک  تسپ  ار  وا  هنامز  درامـش  گرزب  ار  هنامز  هک  نآ  ،و  دزرو تنایخ  وا  هب  هنامز  دـنیب  نمیا  هنامز 

.دنز فده 

زا  . سرپب هناخ  هیاسمه  زا  هناخ  زا  لبق  و  رفس ، قیفر  زا  رفس  زا  شیپ   . دنک رییغت  هنامز  عاضوا  ددرگ  نوگرگد  ناطلـس  عضو  هاگ  ره 
 . ینک تیاکح  يرگید  زا  ار  نآ  هچرگ  زیهرپب  ییوگ  روآ  هدنخ  نخس  هکنیا 

حورش

يدنوار

قزرلا اماف  کبلطی ، قزر  هلوقب و  كاتا  هتات  مل  ناف  هلوق  قلعتی  لیق : كاتا  هتاـت  مل  تنا  ناـف  بولطم  بلاـط و  ناـقزر  قزرلا  هلوق  و 
ام وه  و  قزرلا - اذه  يا  معالا ، یلع  هنا  رهظالا  .کتوفی و  لب  کیلا  لصی  هبلطت ال  مل  نا  هبلطت و  نا  کیلا  هلوصو  طرـش  نم  يذلا 

.کقزر بولطم  ترص  هل  ابلاط  نکت  مل  اذا  هنم - هعنم  هریغل  سیلو  هب  عفتنی  نا  ناسنالل 

يردیک

لعج نم  يا  كودع : وهف  کلابی  مل  نم  .دـهاشم و  سوسحم  اذـه  و  بلط ، الب  کیتای  قزر  بلطلا و  ببـسب  قزر  ناقزر : قزرلا  و 
.کلودع وهف  کل  اهفصو  نا  لاح و  لک  یف  اهلک  کبیاعم  هعاشا  کعانق و  فشک  هتداع 

مثیم نبا 

( اجنیا رد  : ) هروع .یـشاب  نآ  دنبیاپ  هدوب و  ممـصم  هک  يربص  ربصلا : مئازع  .دـهدب  تسد  زا  دـبای ، یـصالخ  تلفت : هاگیاج  يوثم :
ادـب اذا  سرافلا  روعا  زا  .تفرگ و  رارق  وت  سرتسد  رد  درک و  المرب  ار  دوخ  راکـش  هسفن  نم  کـنکما  اذا  دیـصلا  روعا  زا  تسا  مسا 

وت هک  ییزور  تسا : مسق  ود  يزور  نم ، كرـسپ  يا  نادب  .دـش  راکـشآ  راوس  بسا  يارب  ندز  هزین  ياج  برـضلا  للخ  عضوم  هنم 
تـشز هچ  دیـسر ، دهاوخ  وت  هب  دوخ ، وا  یـشاب ، هتفرن  نآ  فرط  هب  وت  رگا  هک  دـیوج ، یم  ار  وت  نآ  هک  ییزور  ییوج و  یم  ار  نآ 

هلیسو نادب  ار  تیدبا  هاگمارآ  هک  تسا  نآ  تیایند  زا  وت  هرهب ي  .يزاین  یب  ماگنه  هب  يریگتخـس  يدنمزاین و  ماگنه  شنرک  تسا 
یباـت یب  زین  يا  هدرواـین  تسد  هب  هچنآ  ماـمت  يارب  سپ  يا ، هداد  تسد  زا  هچنآ  رطاـخ  هب  ینک  یم  یباـت  یب  رگا  و  ینک ، حالـصا 
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نانآ هب  زردـنا  دـنپ و  هک  یـشابن  یناسک  زا  دـیاب  دـنناسمه ، روما  اریز  رامـش ، تسا ، هدوب  هچنآ  رب  لیلد  تسا  هدوبن  هک  ار  نآ  .نک 
کتک هب  زج  هک  دننایاپراهچ  دریگ و  دنپ  هظعوم  بدا و  هب  دنمدرخ  اریز  یشوکب ، اهنآ  جنر  رازآ و  رد  هک  یتقو  رگم  دشخبن ، دوس 
لودع دصقم  هار  زا  سک  ره  نک ، رود  دوخ  زا  وکین  ياهرواب  ربص و  رپس  اب  دنوش  یم  دراو  وت  رب  هک  ار  ییاهمغ  .دندرگن  مار  ندز 

مه تسود  باـیغ  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  تسود  تسا ، دـنواشیوخ  هلزنم ي  هب  تسود  تسا ، راکمتـس  وه  دـش  رود  قـح  زا  دـنک 
، تسا رود  زا  رترود  هک  کیدزن  اسب  کیدزن و  زا  رتکیدزن  هک  رود  اسب  تسا ، ییانیبان  يروک و  کیرش  سفن  ياوه  دشاب و  تسار 

ماقم دح و  رد  هک  ره  و  تسا ، گنت  شرذگهر  دنک  زواجت  قح  زا  هک  یسک  دشاب ، هتشادن  تسود  هک  تسا  یسک  انشآان  هناگیب و 
.تسادـخ وت و  نیبام  هلیـسو ي  ینز  گنچ  نآ  هب  یناوت  یم  هک  يا  هلیـسو  نیرتمکحم  دـنام ، یم  رادـیاپ  وا  ماقم  دـشاب  عناـق  دوخ 

.دوش تکاله  ثعاب  عمط  هک  تقو  نآ  تسا ، نتفایرد  یعون  يدـیماان  یهاگ  .تسا  وت  نمـشد  دـشاب ، اورپ  یب  وت  هراـبرد ي  هکره 
ار يراگتـسر  هار  هک  انیبان  اسب  دـنک و  مگ  ار  شتـسار  هار  هک  انیب  اـسب  .دـیاین  تسد  هب  یتصرف  ره  و  درک ، شاـف  دـیابن  ار  یتشز  ره 

هنامز سک  ره  .دنمدرخ  اب  دنویپ  اب  تسا  ربارب  نادان  زا  ندیرب  یباتـشب ، یناوت  یم  یهاوخب  تقو  ره  اریز  زادنا  ریخات  ار  يدب  .دـبایب 
هب يزادـناریت  ره  ریت  .دـنادرگ  راوخ  ار  وا  هنامز  درادـنپ ، مهم  گرزب و  ار  نآ  سک  ره  و  دـنک ، تناـیخ  وا  رب  هناـمز  دریگ ، نیما  ار 
رد .شاب  ایوج  هیاسمه  زا  هناخ  زا  شیب  هارمه و  زا  هار  زا  لبق  .دـنک  یم  رییغت  راگزور  ناطلـس  مکاح و  رییغت  اـب  .دـسر  یمن  فدـه 

هتسج مسق ، ود  هب  ار  يزور  قلطم  ع ،)  ) ماما لوا : تسا : هدیدنـسپ  قالخا  تمکح و  فیاطل  زا  هفیطل  دنچ  هب  نداد  هجوت  شخب  نیا 
يور زا  فدـه  تسوا ، يزور  هک  تسا  هتفرن  یهلا  ياـضق  رد  هک  تسا  نآ  هتـسج  يزور  زا  دوـصقم  هدوـمرف و  میـسقت  هدـنیوج  و 
مـسق ود  نیا  ماکحا  .دسرب و  وا  هب  دیاب  ریزگان  تسا و  صخـش  نیا  هب  قلعتم  يزور  نآ  هک  دناد  یم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هدنیوج 

ار نآ  وت  هک  ییزور  اما  تسا : هدومرف  تقیقح  رد  .تسا و  هدرکن  نایب  تسا  هدوب  حـضاو  نوچ  راصتخا  تیاعر  رطاـخ  هب  ار  يزور 
صیرح هک  تسین  راوازس  یـسر  یمن  نآ  هب  وت  هک  ار  يزیچ  ره  و  تسا ، هتفرن  یهلا  ياضق  رد  نوچ  یـسر ، یمن  وا  هب  ییوج و  یم 

دوخ نیا  و  یـشاب ، هتفرن  نآ  یپ  رد  وـت  هک  دـنچ  ره  دـسر  یم  وـت  هب  ریزگاـن  دـیوج ، یم  ار  وـت  نآ  هک  ییزور  اـما  و  یـشاب ، نآ  رب 
رد وت  هک  تسا  نآ  راوازـس  دسر ، یم  وت  هب  راچان  هک  يزیچ  ره  و  دوش : یم  نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  رمـضم  سایق  يارغص 
هب ینید  ناردارب  اب  دنویپ  رب  نینچمه  و  جایتحا ، يدنمزاین و  ماگنه  هب  سفن  تزع  شزرا  رب  ار  وا  مود : .یشابن  دنمزآ  نآ  هب  ندیسر 

تجاح و تقو  رد  ینتورف  زا  تسا  ترابع  اهنآ  دـض  تسا ، هداد  هجوت  اهنآ - دـض  یتشز  زا  یتفگـش  راهظا  اـب  يزاـین - یب  ماـگنه 
سایق هلزنم ي  هب  تمـسق  نیا  .دنتـسه  یتسپ  یگیامورف و  ود  ره  نیا  نوچ  اـهنآ ، زا  ترفن  تهج  هب  يزاـین ، یب  ماـگنه  يراـکمتس 
تـشز هک  یتسارب  يزاین  یب  تقو  رد  ناتـسود  رب  متـس  تجاح و  ماگنه  هب  یگیاـمورف  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم 

لام فرـص  رب  هجوتم  ار  وا  موس : .درک  يرود  نآ  زا  دیاب  دشاب  روط  نیا  هک  يزیچ  ره  و  دوش : یم  نینچ  زین  ردـقم  ياربک  و  تسا ،
ات تسا ،) وت  يارب  انامه   ) کل اـمنا  تراـبع : نیا  اـب  تسا  هتخاـس  دوخ  ترخآ  حالـصا  روظنم  هب  ادـخ  هب  برقت  ریخ و  ياـههار  رد 

کلام هشیمه  ار  نآ  دوس  هک  تسا  يزیچ  ایند ، ییاراد  زا  مالـسلا :) هیلع   ) ماـما دوصقم  و  ار .) تا  يدـبا  هناـخ ي   ) كاوثم هملک ي 
، دنام یم  شا  هجیتن  و  درب ، یم  دوس  یتسارب  هک  يرادـقم  نآ  اریز  تسا ، هدرک  روصحم  امنا  رـصح  فرح  اب  لیلد  نیمه  هب  تسا و 
هنادواـج ي ياـهتمعن  یمئاد و  رجا  بجوم  هک  تسا  یکین  ياهتلـصخ  بسک  ثعاـب  نآ  فرـص  جرخ و  نوـچ  سب  تسا و  ناـمه 

يدبا هاگمارآ  حالصا  ثعاب  ایند  لام  زا  هچنآ  تسا : نینچ  تقیقح ، رد  هک  تسا  يرمضم  يایق  يارغـص  الاب  ترابع  .تسا  يورخا 
هتـسیاش دـنام  یم  وت  يارب  ایند  زا  هک  يرادـقم  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردـقم  ياربک  و  دـنام ، یم  وت  يارب  هک  تسا  نامه  ددرگ ، تا 

ینعی یلبق  بلطم  دروـم  رد  دـشاب  يرکذـت  هلمج  نیا  هک  دور  یم  لاـمتحا  و  یـشاب ، هتـشاد  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هب  هجوـت  هک  تـسا 
فـسات هجوتم  ار  وا  مراـهچ : .تسا  رظن  دروم  اـجنیا  رد  هک  یلاـم  ناـمه  هلیـسو ي  هب  ترخآ ، هناـخ ي  حالـصا  رد  تورث  تلاـخد 
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ناف ترابع : نیا  اب  تسا  هدومرف  ییانثتـسا  ساـیق  کـی  هلیـسو ي  هب  هداد ، تسد  زا  هک  یلاـم  رطاـخ  هب  ندرکن  یباـت  یب  ندروخن و 
هچنآ دننام  تسا  هتفر  شتسد  زا  هچ  ره  هک  تسا  نآ  ندوب  یطرش  همزالم و  حیضوت  کیلا و  هملک  ات  ینک ،) یبات  یب  رگا   ) تعزج

اب ات  تسا  هدرک  رومام  ار  وا  مجنپ : .تسا  هتفرگن  قلعت  دوش  وا  لاـم  هک  نیا  رب  یهلا  ياـضق  هدوبن و  وا  يزور  هدرواـین ، تسد  هب  هک 
لالدتـسا تسا  هداتفا  قافتا  هدمآ و  شیپ  هچنآ  اب  تسا  هداتفین  قافتا  هک  ایند  ياهینوگرگد  لاوحا و  روما و  زا  هچنآ  ندرک  هسیاقم 

، دنک هسیاقم  ناش  هقالع  دروم  ییایند  عاتم  ناگتـشذگ و  اب  دراد  هقالع  ایند  عاتم  زا  هک  ار  هچنآ  نتـشیوخ و  هک  نیا  حیـضوت  دـنک ،
دوخ تربع ، نیا  و  درک ، دهاوخ  مکح  يرادیاپان  ینوگرگد و  ینعی  اهنآ  اب  دوخ  یناسمه  هب  هاگنآ  دـید  دـهاوخ  اهنآ  لثم  ار  دوخ 
هداد هجوت  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  يا  هسیاقم  نینچ  ناکما  هب  ار  وا  .دش و  دهاوخ  ییایند  عاتم  ایند و  هب  تبـسن  یلیم  یب  ثعاب 

اب یتمـسق  هسیاـقم  دـشاب ، ناـسمه  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ياربـک  دـنناسمه و  روـما  اریز  تراـبع : نآ  يارغـص  هک  تـسا 
زا سپ  يایند  هب  ینک  هدـهاشم  ار  دوخ  زا  سپ  يایند  هک  یلیام  هاـگ  ره  دـنا : هتفگ  نینچ  ییوگ  تسا ، ریذـپ  ناـکما  رگید  تمـسق 

، دنریگن هرهب  دنهد ، ناشدـنپ  نوچ  هک  دـشاب  یناسک  هلمج  زا  ادابم  هک  نیا  زا  تسا  هتـشاد  رذـحرب  ار  وا  مشـش : .نک  هاگن  نارگید 
هلیسو ي هب  ینعی  تسا : هدش  لقن  زین  تغلاب  بطاخم  تروص  هب  ترابع  نیا  .دشاب  هارمه  تیذا  رازآ و  اب  شنزرس  تحیـصن و  رگم 

هدروآ وا  يارب  لاثم  تحیـصن ، اب  يرادـیب  بدا و  هلیـسو ي  هب  يریگدـنپ  رد  ار  دـنمدرخ  .يوش  وا  رازآ  ثعاب  راـتفگ  ریغ  راـتفگ و 
تحیـصن اب  و  دنریگن ، دنپ  ندز  کتک  اب  زج  هک  زین  ار  نایاپراهچ  و  دریگ ، زردنا  دنپ و  بدا  هب  دنک و  هسیاقم  وا  اب  ار  دوخ  ات  تسا 
نایاپراهچ زا  لقع  هلیـسو ي  ار  يو  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دریگ ، تربع  اهنآ  اب  شیوخ  هسیاـقم ي  اـب  اـت  هدز ، لاـثم  دـندرگن ، مار 

لثم .دشاب  هتـشادن  یلمع  یلوق و  تیذا  رازآ و  هب  يزاین  درادب و  هزنم  تیناویح  همزال ي  زا  ار  دوخ  دـیاب  نیاربانب  تسا  هداد  يرترب 
.تسا ندز  کتک  تروص  هب  نآ  تمالم  شنزرـس و  هک  تسا  ییاپراهچ  نوچ  هدرب  تسا و  هدرب  نوچمه  هیامورف  دنیوگب : هک  نیا 
رارـسا ادـخ و  هب  يرواب  کین  زا  هتـساخرب  راوتـسا ، يرابدرب  اب  دـنوش  یم  دراو  وا  رب  هک  ار  ییایند  ياهتبیـصم  هودـنا و  مغ و  متفه :

ای یگنت و  لیبق  زا  دوش  رداص  ادـخ  بناج  زا  يراـک  ره  دـنک  رواـب  هک  نآ  حیـضوت  دـنک ، رود  دوخ  زا  وا ، ردـق  اـضق و  تمکح و 
تحلصم تمکح و  قبط  رب  تاذ  لصا  رد  دنوش ، نآ  راتفرگ  ادخ  ناگدنب  هک  دنسپلد  ای  زیگنا  فوخ  راک  ره  يزور و  رد  شیاشگ 

اریز تسین ، رسیم  نآ  زا  ریخ  يرادرب  هرهب  هک  یضرع  تسا  يرما  دیآ  یمرد  تحلصم  فالخ  رش و  تروص  هب  هچنآ  و  تسا ، هدوب 
يراز مغ و  زا  يرود  ییابیکش و  ربص و  يارب  ار  نتشیوخ  دراد ، هک  یهاگآ  ملع و  لیلد  هب  دشاب ، هتـشاد  رواب  نیقی و  هاگره  ناسنا 

رد هلمج  نیمه  تسا و  يرابدرب  ییابیکـش و  هب  روتـسد  ترابع ، نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .دزاـس  یم  هداـمآ  نآ  لاـثما  و 
اهمغ و عفر  ثعاب  ادخ  هب  يرواب  کین  ربص و  هشیدـنا ي  یتسارب  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  مکح 

زهجم نادب  هک  تسا  راوازس  دوش  هودنا  عفر  ثعاب  هچره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  و  تسا ، نتشیوخ  زا  اهنآ  نتخاس  فرطرب 
هلیسو ي هب  شراتفگ ، راتفر و  رد  لادتعا  يور و  هنایم  ترورض  هب  ار  وا  متشه : .يزاس  لماک  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  نتـشیوخ  يوش و 

هار سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربـک  هتـشاد و  ناـیب  هک  تسا  ناـمه  نآ  يارغـص  هک  تسا  هداد  هجوت  يرمـضم  ساـیق 
ساـیق هلیـسو ي  هب  یعقاو ، تـسود  بـقارم  يرادـهگن و  رب  ار  وا  مـهن : .تـسا  راکمتـس  هدـش و  رود  قـح  زا  تشاذـگ ، ار  لادـتعا 

نسح دایز و  یتسود  رابتعا  هب  ار  يدنواشیوخ  تبـسن و  هملک ي  تسا و  هتـشاد  نایب  ار  شیارغـص  هک  تسا  هداد  رادشه  يرمـضم ،
داقتعا تیامح و  راوازس  دنواشیوخ  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  .تسا و  هدروآ  هراعتسا  دنواشیوخ  کی  دننامه  يو  يروای 
تقادص زا  دوصقم  و  دنک ، یتسود  وا  اب  دسانشب و  ار  يو  هلیسو  نادب  ات  تسا  هدرک  یفرعم  یناشن ، اب  ار  یعقاو  تسود  مهد : .تسا 

سفن و ياوه  زا  باـنتجا  رب  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب  ار  وا  مهدزاـی : .تسا  ناـهن  رد  یتسار  یبـلق و  یتـسود  ناـمه  باـیغ  رد 
اب شکارتشا  هجو  و  تسا ، ییاـنیبان  يروک و  کیرـش  سفن  ياوه  تراـبع : نآ  يارغـص  هک  تسا ، هداد  هجوت  یعیبـط ، ياهتـساوخ 
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يروک اب  هچره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  تسا : يروک  دننامب  لادـتعا  كرت  یهارمگ و  هب  ندـش  ثعاب  نامه  يروک ،
.دـنک یم  ترک  روک و  زیچ ، ره  هب  وت  یگتـسبلد  هک : تسا  هتفگ  نیا  دـننامه  .تسا  بانتجا  هتـسیاش  دـشاب ، هتـشاد  كرتشم  تهج 
نایم رد  دـنواشیوخ و  زا  رتدـنمدوس  رتکیدزن و  هک  دنتـسه  یناسک  ناگناگیب  نایم  رد  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب  مهدزاود :

هراشا هیآ  نیا  رد  میرک  نآرق  مود ، هلمج ي  يانعم  هب  و  تسا : يروهشم  نخس  نیا  و  دنرود ، زا  رترود  هک  دنتسه  یناسک  ناشیوخ 
مان راوازـس  یـسک  هک  تسا  هداد  هجوت  مهدزیـس : .مهورذـحاف  مکل  اودـع  مکدـالوا  مکجاوزا و  نم  نا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  دراد :

، درادن دوخ  يارب  یتسود  هک  تسا  بیرغ  هناگیب و 

دنیاشوخ یگدنز  اهنآ  هیاس ي  ریز  رد  هک  تسوا  ردام  ردپ و  صخـش ، لیماف  دراد : هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  ریز  رعـش  هدـنیوگ ي 
هب بلطم  نیا  هک  نآ  حیـضوت  .تساهنت  بیرغ و  هناگیب و  وا  تروص  نآ  رد  دـننادرگ  يور  ناسنا  زا  ردام  ردـپ و  يزور  رگا  .تسا 

، نآ ضیقن  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدومن  قح  زا  يرادفرط  تمزالم و  رب  هجوتم  ار  وا  مهدراهچ : .تسوا  هب  ردام  ردـپ و  تبحم  ظاحل 
رومام ناسنا  اراکـشآ و  قح  هار  هک  نآ  حیـضوت  .دراد  کیراب  یهاگرذگ  گنت و  يرذگهر  لطاب ، هب  قح  زا  زواجت  يدعت و  ینعی 

، تسا کیراب  گنت و  یهار  رذگهر ، يارب  لطاب ، هار  اما  تسا ، هدـش  بصن  نآ  يور  تیادـه  ياه  هناشن  و  تسا ، نآ  زا  يوریپ  هب 
یناسک زا  قح  هار  نارادساپ  هلیسو ي  هک  يریگولج  دوجو  اب  تعفنم ، تحلـصم و  هب  نتفاین  هار  یهارمگ و  ینادرگرـس و  تهج  زا 

نیا .ددرگرب  قح  هار  هب  ات  دـننک  یم  گنت  وا  رب  ار  هاگرذـگ  دـنریگ و  یم  وا  رب  ار  هار  هدـمآ ، لـمع  هب  تسا  لـطاب  ناشدـصقم  هک 
ار لادـتعا  هار  سک  ره  تسا : ترابع  نیا  دـننامه  زین  نآ  ياربک  تسا ، رمـضم  سایق  يارغـص  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  شخب 
رد شهاگیاج  رادقم و  ینعی  دوخ  دـح  رب  تعانق  ترورـض  رب  هجوتم  ار  وا  مهدزناپ : .تسا  راکمتـس  هدـش و  رود  قح  زا  تشاذـگ 

، یناوتان لـیبق  زا  یمدآ ، هک  ار  یترطف  ینعی  دراد ، نآ  تخانـش  هب  یگتـسب  زین  نآ  رب  تعاـنق  اـفتکا و  .تسا و  هتخاـس  مدرم ، ناـیم 
لاح نآ  رد  تسا و  نینچ  زین  دوخ  وا  هک  تسناد  دـهاوخ  هاگنآ  دسانـشب ، تسا  هدـش  هدـیرفآ  ترطف  نآ  رب  یتساـک ، يراـکمتس و 

يورین رطاـخ  هب  ینیبدوخ  اـی  و  رتـشیب ، روز  نتـشاد  لـیلد  هب  یـسک - رب  ییوگروز  ناـعونمه و  هب  تبـسن  ییوج  يرترب  زا  ار  دوـخ 
تشرس رد  هک  یتساک  یناوتان و  رب  رارقا  يراتفرشوخ و  ینتورف و  ینعی  نآ  زج  يراتفر  هب  تشاد و  دهاوخزاب  یحور - ای  یمـسج ،

نینچ تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناـیب  زا  شخب  نیا  .درک  دـهاوخ  اـفتکا  تسوا ،
نارگید شزرا  هب  زواجتم  هک ، نآ  حیـضوت  .دنام  رادیاپ  وا  يارب  هزادنا  ردق و  نیا  دنک ، افتکا  دوخ  هزادنا ي  دـح و  رب  هکره  تسا :

ردق هک  ره  دنیوگ : .دنرگنب  یتشز  يدب و  هدید ي  هب  ار  وا  مدرم  اریز  تسا  يدوبان  ضرعم  رد  دهن  نوریب  اپ  دوخ  میلگ  زا  هک  نآ  و 
نیا هک  تسا  نآ  ثعاـب  ندرک  اـفتکا  دوـخ  هزادـنا ي  دـح و  رب  .تـسا و  هتخاـس  كـاله  ار  نتـشیوخ  دسانـشن ، ار  دوـخ  تـلزنم  و 

رادقم دح و  رب  هک  ره  و  تسا : نینچ  ردقم  ياربک  .دنام  یم  رتملاس  رادیاپ و  تلزنم ، نآ  بحاص  هجیتن  رد  دـیاین و  شیپ  اهیراوگان 
يا هلیسو  نتشاد  ترورض  رب  ار  وا  مهدزناش : .تسا  مزال  يرورض و  رادقم  دح و  رب  ندرک  افتکا  سب  دنام  رادیاپ  دنک  هدنـسب  دوخ 
ببس هملک  .دوش  هاگرد  هب  یکیدزن  ثعاب  هک  يراتفر  راتفگ و  شناد ، زا  هچ  ره  ینعی  تسا ، هتخاس  هاگآ  لاعتم  يادخ  ود  وخ  نیب 

هب یکیدزن  ادخ و  يوس  هب  ار  وا  دنناسر ، دوصقم  هب  ار  دوخ  نادب  هک  ینامـسیر  نوچمه  هک  هدروآ  هراعتـسا  اهنآ  يارب  ور  نآ  زا  ار 
ایند و رد  دنز  گنچ  نادب  هک  ار  هک  ره  تسا و  رادیاپ  تباث و  اریز  تسا ، هلیـسو  نیرتراوتـسا  نآ  هک  تسا  یهیدب  دناسر ، یم  يو 

تـسادخ وت و  نیب  هک  يا  هلیـسو  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  ترابع  نیمه  .دـشخب  تاـجن  ترخآ 
هتسیاش ي دشاب  یگژیو  نیا  ياراد  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  .يراد و  تسد  رد  هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرت  نئمطم 

یقثولا هورعلاـب  کسمتـسا  دـقف  هللااـب  نموـی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  تسا : هدـمآ  هکراـبم  هیآ ي  رد  هک  ناـنچ  .تسا  ندز  گـنچ 
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سایق هلیسو ي  هب  ار  بلطم  نیا  تسا و  هتـشاد  رذحرب  تساورپ  یب  وا  هب  تبـسن  هک  یـسک  اب  یتسود  زا  ار  وا  مهدفه : اهل  ماصفناال 
یب وت  هب  یناسردوس  رب  وا ، ییاناوت  وت و  يدـنمزاین  ماگنه  هب  هک  ره  تسا : نینچ  تقیقح  رد  نآ  يارغـص  هک  هتـشاد  نایب  يرمـضم 

هدروآ هراعتسا  یسک  نانچ  زا  تسا - ینمشد  مزاول  زا  ییاورپ  یب  هک  ور  نآ  زا  ار - نمشد  هملک ي  تسا ، وت  نمـشد  وا  دشاب ، اورپ 
هک تسا  هتخاـس  هجوـتم  ار  وا  مهدـجیه : .تسا  يرود  باـنتجا و  راوازـس  ینمـشد  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربـک  و  تـسا ،

نانچ رد  عکط  هک  اجنآ  تکاله ، زا  تاجن  يدوبان و  زا  ینمیا  يارب  تسا  يا  هلیسو  یهاگ  ییایند ، ياه  هتساوخ  یضعب  زا  يدیماان 
یتشز ره   ) هروع لک  سیل  ترابع : اب  مهدزون : .ددرگ  یم  تکاله  ثعاب  نآ - ریاظن  تنطلس و  هب  ندیسر  عمط  دننام  هتـساوخ ي - 

زا انیب  هدنیوج ي  تلفغ  ثعاب  اهتـصرف  نکمم و  روما  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب  ار  وا  هدشر ، هملک ي  ات  دـیابن )
یم فده  هب  انیبان  درف  کی  هک  یتروص  رد  دنوش ، یم  نآ  هب  ندیسر  نآ و  يوس  هب  ندرب  هار  عنام  دوخ و  فده  بناج  هب  تکرح 

زا عنم  راتفگ ، نیا  زا  فدـه  تسا  هدروآ  هراعتـسا  هلبا  نادان  يارب  ار  اـنیبان  و  كریز ، دـنمدرخ  يارب  ار  اـنیب  ریـصب = هملک ي  .دـسر 
ار وا  متسیب : .دنا  هتفر  تسد  زا  اما  هدوب  نکمم  اهنآ  هب  لوصو  هک  تسا  ییاه  هتـساوخ  هب  تبـسن  ندرک  یبات  یب  ندروخ و  سوسفا 
هداد و هجوت  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  بلطم  نیا  رب  و  دـنکن ، باتـش  نآ  رد  دزادـنا و  ریخات  ار  دـب  راک  ات  تسا  هدرک  شراـفس 
رد زین  نآ  ياربـک  و  يزرو ، باتـش  نآ  ماـجنا  رب  یناوـت  یم  یهاوـخب  تـقو  ره  وـت  اریز  تـسا ، هدوـمرف  رکذ  نـینچ  ار  نآ  يارغص 

نانخـس زا  تسا  نآ  ریظن  و  تسین ، ینتفر  نیب  زا  نوچ  تسین ، باتـش  هتـسیاش ي  دـشاب  ناـنچ  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح 
راک هب  هک  یتروص  رد  یتسین  رداق  کین  راک  رب  هشیمه  وت  اریز  نک ، مادقا  کین  راک  هب  دـب  راک  زا  شیپ  ریز : ترابع  زیمآ  تمکح 

هک تسا  هداد  هجوت  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب  ناداـن  زا  ندـیرب  ترورـض  رب  ار  وا  مکی : تسیب و  .ییاـناوت  یهاوـخب  هاـگره  دـب 
لیامت نآ  هب  تسا  راوازـس  دـشاب  دـنمدرخ  اب  دـنویپ  لداـعم  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  هدرک و  رکذ  ار  نآ  يارغص 

زا ندیرب  يدنمدوس  و  تسا ، دـنمدرخ  اب  دـنویپ  لداعم  دراد  هک  یتعفنم  ظاحل  هب  نادان  زا  ندـیرب  و  یهد ، ماجنا  ار  نآ  ینک و  ادـیپ 
رذـحرب راگزور  زا  دـیاب  هک  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  مود : تسیب و  .دراد  دوجو  وا  اب  تقافر  رد  هک  تسا  یناـیز  اـب  گنـسمه  ناداـن 

هب ار  تنایخ  ظفل  .دـشاب  هدامآ  دوخ ، هتـسیاش ي  لامعا  اب  اهدادـیور  زا  شیپ  دریگ و  رظندـم  هراومه  ار  نآ  ياـهینوگرگد  دـشاب و 
نوچمه یطیارـش  نینچ  رد  ایند  اریز  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  نادـب ، دامتعا  ینمیا و  تلفغ و  ماگنه  هب  مه  نآ  نآ ، ینوگرگد  ظاحل 

يو هب  راـگزور  هکره  و  دوـش : یم  نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلمج  نیا  .تسا  راـکتنایخ  تسود 
زرم درادنپ ، نمیا  ار  راگزور  سک  ره  تسا : هدمآ  زیمآ  تمکح  نانخـس  رد  .دشاب و  رذحرب  نآ  زا  هک  تسا  راوازـس  دنک ، تنایخ 
راوخ ار  وا  راگزور  درادـنپ ، مهم  گرزب و  ار  راـگزور  هکره  دوخ : ناـیب  نیا  اـب  موس : تسیب و  .تسا  هتفرگ  هدـیدان  ار  یکاـنرطخ 

راگزور هک  ور  نآ  زا  هکلب  تسین ، اهنت  راگزور  راوگرزب  نآ  دوصقم  درمش ، مهم  ار  هنامز  دیابن  هک  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  .دنادرگ 
ینارذگـشوخ يارب  هدامآ  ار  ناسنا  اهنیا  ریاظن  تینما و  یناوج و  یتسردـنت و  هلیـسو ي  هب  تسا و  ییایند  ياهتذـل  اهیبوخ و  لماش 

.دوب یمهم  نامز  شوخ و  راگزور  دنیوگ  یم  افرع  یطیارش  نینچ  رد  درامـش ، یم  مهم  گرزب و  ار  نآ  ناسنا  هجیتن  رد  دزاس ، یم 
نتسب لد  ثعاب  راگزور  ندرمش  گرزب  هک  تسور  نآ  زا  تسا ، يرادنپ  نانچ  بحاص  ندرمش  راوخ  يروصت ، نینچ  همزال ي  اما 
.ددرگ یم  لفاغ  ترخآ  يارب  یگدامآ  زا  نادب  یگتـسبلد  رطاخ  هب  هجیتن  رد  دوش و  یم  يویند  ياهتذـل  هب  ندـش  مرگرـس  نادـب و 

دنا هدوب  وا  هقالع ي  دروم  هک  يدارفا  ماقم و  تورث و  زا  هچنآ  اب  وا  نیب  .دهد و  یم  بیرف  ار  وا  شتعیبط  ياضتقا  هب  راگزور  هاگنآ 
هلمج نیا  .ددرگ  یم  راوخ  کچوک و  زیچان و  تسا ، هدوب  لانم  لام و  بحاص  گرزب  مهم و  هک  وا  هجیتن  رد  دزادـنا ، یم  ییادـج 

وا هک  تسا  هتسیاش  دزاس ، راوخ  راگزور  ار  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب 
ریظن دـسر ، یمن  فدـه  هب  يزادـناریت  ره  ریت  هلمج  نیا  مراـهچ : تسیب و  .درادـنپن  مـهم  گرزب و  درامـش و  راوـخ  ار  راـگزور  زین 
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نداد هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دسرب  دوخ  هتساوخ ي  هب  يراتساوخ  ره  هک  تسین  نینچ  تشذگ : هک  تسا  يرگید  ترابع 
هار نآ  بلط  رد  هچنآ  هب  تبسن  ندیشیدنین  دور و  یم  تسد  زا  هک  ییاه  هتساوخ  رب  ندروخن  سوسفا  تسا  راوازـس  هک  تسا  نیرب 
زا  ) بیطلاوبا .دننآ  قیال  نارگید  هکلب  تسین  يا  هتساوخ  نینچ  هتـسیاش ي  وا  هک  دننک  یم  شنزرـس  ار  وا  نارگید  ای  هدومیپ و  اطخ 

نادرم دارفا  همه ي  هن  دـسر و  یم  شیاهفدـه  هب  تسـالاو  ياهفدـه  یپ  رد  هکره  هن  دراد : هراـشا  بـلطم  نـیمه  هـب  برع ) يارعش 
هب داد  زا  لودع  تیعر و  هرابرد ي  هاشداپ  راتفر  هشیدنا و  شور و  هار و  رییغت  هک  تسا  روآدای  ار  هتکن  نیا  مجنپ : تسیب و  .دـندرم 

، دنا هدرک  لقن  .دوش  یم  نوگرگد  متس  روج و  هنیمز ي  هب  تلادع  هنیمز ي  اریز  .تسا  مدرم  راگزور  ینوگرگد  ثعاب  يرگدادیب 
درک و مدرم  هب  ور  سپ  .دنادرگ  یم  تسد  رد  ار  راوهاش  يرد  دوخ  هک  یلاح  رد  درک  عمج  ار  رهـش  نارگراک  ناوریـشونا  يرـسک 

نیا دـهدب ، ار  رظن  دروم  خـساپ  هک  ره  دـناشک ؟ یم  يدوبان  هب  ار  نآ  رتشیب  تسا و  رت  شخبنایز  اهراک  دربشیپ  يارب  زیچ  هچ  تفگ 
هاگنآ .دنتفگ  اوه ، ندش  دعاسمان  خلم و  ندمآ  ناراب و  ندماین  لیبق  زا  ینخـس ، اهنآ  زا  مادـک  ره  .مهد  یم  رارق  وا  ناهد  رد  ار  رد 

: تفگ باوج  رد  وا  تسا  رتـشیب  زونه  هکلب  تیعر  همه ي  لـقع  ربارب  وت  لـقع  هک  منک  ناـمگ  نم  وـگب ! وـت  تفگ : شریزو  هب  ور 
تساهنآ رب  روج  ملظ و  نتشاداور  و  تلم ، هب  تبسن  هاشداپ  شور  هار و  نتشگرب  دراد ، یشخبنایز  رثا  اهراک  تفرشیپ  رد  هک  يزیچ 

و دندید ، هتـسیاش  نادب  ار  وت  اهنآ  هک  يدید  نآ  هتـسیاش ي  ار  ناهاشداپ  وت  لقع ، نیا  اب  تردپ  رب  ادخ  تمحر  تفگ : ناوریـشونا 
، دراد ار  یهار  هب  نتفر  دصق  رگا  هک  تسا  هدرک  هیصوت  ار  وا  مشش : تسیب و  .داهن  دوخ  ناهد  رد  تفرگ  وا  داد و  يو  هب  ار  رد  نآ 

یبوخ درف  رگا  و  دـنک ، يرود  وا  زا  تسا  يدـب  صخـش  وا  رگا  هک  روظنم  نیا  هب  دوش  اـیوج  تسا  هار  نآ  رد  هک  یقیفر  لاوـحا  زا 
تنوکس دصق  هک  یعقوم  نینچمه ، و  تسا ، نازوس  یشتآ  نوچ  ای  تسا و  صلاخ  یمیمـص و  ای  هارمه  اریز  .دوش  هارمه  وا  اب  تسا 

تسیب و .دـنا  هدرک  لقن  هعوفرم  تیاور  تروص  هب  ار  بلطم  نیا  .دوش  ایوج  هیاسمه  زا  روظنم ، ناـمه  رطاـخ  هب  دراد ، ار  یلزنم  رد 
یتساک يراوخ و  ثعاب  راک  نیا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هتشاد  رذحرب  نارگید  لوق  زا  ای  دوخ  زا  کحضم ، نخس  نتفگ  زا  ار  وا  متفه :

.تسا نارگید  ربارب  رد  ناسنا  هوکش  تبیه و 

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

هک ییزور  هبلطت ) قزر   ) يزور ود  رب  تسا  فرـصنم  يوزر  قلطم  هک  ناـقزر ) قزرلا  نا   ) نم كرـسپ  يا  نادـب  و  ینب ) اـی  ملعا  (و 
تـسا یهلا  ردـقم  نآ  ار و  وت  دـنک  یم  بلط  هک  ییزور  و  کـبلطی ) قزر  و   ) تسا يوـه  صرح و  نآ  ادـبم  ارنآ و  ینک  یم  بلط 
ینتورف تسا  تشز  هچ  عوضخلا ) حـبقا  ام   ) وت يوس  هب  وا  دـیایب  كاتا )  ) يزور نآ  يوس  هب  ییاین  وت  رگا  سپ  هتاـت ) مل  تنا  ناـف  )
یتسرد هب  کل ) امنا   ) رادتقا يرگناوت و  دزن  ینغلا ) دنع   ) یلدتخـس تسا  حیبق  هچ  و  ءافجلا ) و   ) راقتفا جایتحا و  دزن  هجاحلا ) دـنع  )

ياج نادب  يروآ  حالـص  هب  هک  تسا  رادـقم  نآ  كاوثم ) هب  تحلـصا  ام   ) وت يایند  عاتم  زا  كایند ) نم   ) ار وت  تسا  عفان  هچنآ  هک 
زا کیدی ) نم   ) دـش ادـج  تسرب و  هچنآ  رب  تلفت ) ام  یلع   ) ابیکـشان یـشاب  رگا  و  اعزاج ) تنک  نا  و   ) رارقلاراد رد  ار  دوخ  تماقا 
ام یلع  لدتسا   ) روما زا  وت  هب  دسرن  هچ  ره  هب  کیلا ) لصی  مل  ام  لک  یلع   ) شاب ابیکشان  سپ  عزجاف )  ) ایند عاتم  زا  وت  تسد  ود  ره 
هب دنهباشم  اهراک  هک  یتسرد  هب  سپ  هابـشا ) رومالا  ناف   ) تسا دوجوم  هچنآ  هب  ناک ) دق  امب   ) دوبن هچنآ  رب  نک  لالدتـسا  نکی ) مل 
یف تغلاب  اذا  الا   ) دنپ ار  وا  دهدن  دوس  هک  یـسک  نآ  زا  شابم  و  هظعلا ) هعفنت  نمم ال  ننوکت  و ال   ) ررـضرپ يارـس  نیا  رد  رگیدکی 

( بدالاب ظعتی   ) دنمدرخ درم  هک  یتسرد  هب  سپ  لقاعلا ) ناف   ) وا ندرک  ءاذـیا  ندـیناسر و  ملا  رد  ینک  هغلابم  هک  یتقو  رگم  همالیا )
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تادراو کنع  حرطا   ) ندز هب  رگم  برـضلاب ) الا   ) دـنریگ یمن  دـنپ  نایاپراچ  و  ظعتت ) مئاهبلا ال  و   ) بدا زا  یعون  هب  دریگ  یم  دـنپ 
تدوخ نیقی  ییوکین  هب  و  نیقیلا ) نسح  و   ) ییابیکـش ياهتمیزع  هب  ربصلا ) مئازعب   ) ار هدـمآ  دورف  ياه  مغ  دوخ  زا  نکفیب  مومهلا )

نم  ) تلادـع ضحم  تسا و  تمکح  قفاوم  دـیرفآ  هناحبـس  وا  هچنآ  هک  ینادـب  نیقیلا  نیع - هب  هک  قـیرط  نیا  هب  یهلا  ترـضح  هب 
( هلمهم ءاح   ) هب یـضعب  یتساراـن و  هار  رد  دـش  لـخاد  درک و  روج  راـج )  ) ار یتسار  قح و  قیرط  درک  كرت  هک  ره  دـصقلا ) كرت 

بسانم یتسود  بسانم )  ) ندیناسر عفن  رد  هارمه  بحاصم و  بحاصلا )  ) .ینادرگرـس تریح و  يداو  رد  دمآرد  ینعی  .دنا  هدناوخ 
يوهلا و   ) دوخ تبیغ  رد  دـشاب  قداص  هک  تسا  نآ  صلخم  بحم  صلاخ و  تسود  و  هبیغ ) قدـص  نم  قیدـصلا  و   ) تسا قفاوم  و 

کیدزن یشیوخ  اسب  دیعب ) نم  دعبا  بیرق  بر   ) ءادتها مدع  رد  تسا  يروک  کیرـش  سفن  يوزرآ  ایند و  ياوه  و  یمعلا ) کیرش 
عفن لاصیا  رد  کیدزن  شیوخ  زا  تسا  رتکیدزن  هک  رود  هناگیب  اسب  و  بیرق ) نم  برقا  دیعب  بر  و   ) رود هناگیب  زا  تسا  رترود  هک 

زا تشذگرد  هک  ره  قحلا ) يدعت  نم   ) تسود ار  وا  دشابن  هک  تسا  یسک  بیرغ  و  بیبح ) هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  و   ) رورش عفد  و 
دـشاب هل ) یقبا  ناک   ) دوخ هبترم  ردق  رب  دنک  راصتقا  هک  ره  و  هردق ) یلع  رـصتقا  نم  و   ) وا نتفر  ياج  دش  گنت  هبهذم ) قاض   ) قح
یببـس هناحبـس ) هللا  نیب  کنیب و  ببـس   ) ایند رد  ار  نآ  يا  هتفرگ  هک  یببـس  رتمکحم  و  هب ) تذخا  دق  ببـس  قثوا  و   ) ار وا  رت  هدنیاپ 

( كودـع وهف   ) درواین وت  مارم  حاجنا  هب  يور  وت و  زا  درادـن  كاب  هک  ره  و  کلابی ) مل  نم  و   ) ادـخ نایم  تسا و  وت  ناـیم  هک  تسا 
ناک اذا   ) تاجن نتفای  رد  يدیمون  دشاب  یم  هک  تسا  هاگ  اکاردا ) سایلا  نوکی  دـق   ) تالابم مدـع  رابتعا  هب  تسا  وت  نمـشد  وا  سپ 

نتفایرد نآ  زا  يدیمون  سپ  تسا  كاله  هب  يدوم  يرما ، رد  عمط  نوچ  ینعی  تکاله  ببـس  عمط  دـشاب  هک  هاگره  اکاله ) عمطلا 
ناکما تهج  زا  براضم  مصخ  برـض  يارب  دـشاب  رهاظ  هک  براحم ، هنهرب  عضوم  ره  تسین  رهظت ) هروع  لک  سیل   ) .تسا تاجن 
هدیـسر هک  یتصرف  ره  تسین  و  باـصت ) هصرف  لـک  ـال  و  : ) هک ترـضح  نآ  لوق  تسا  لـیبق  نیا  زا  .نیا و  تیبولغم  نآ و  تیبلاـغ 

دیسر و  هدشر ) یمعالا  باصا  و   ) تساوخ هچنآ  رد  اناد  يانیب  درک  اطخ  هک  اسب  و  هدصق ) ریـصبلا  اطخا  امبر  و   ) نآ نابلاط  هب  دشاب 
زاس رخوم  و  رـشلا ) رخا   ) .دزاسن دوخ  راعـش  ار  يدیمون  نیا  دـنکن و  هشیپ  بجع ، وا  هک  دـیاب  سپ  دوخ  تسار  هار  هب  نادان  يانیبان 

هعیطق و   ) نآ هب  درک  یناوـت  یم  لـیجعت  هتلجعت )  ) یهاوـخ هاـگره  وـت  هک  یتـسرد  هب  سپ  تئـش ) اذا  کـناف   ) ناـمدرم هـب  ار  يدـب 
تسناد نیما  هک  ره  نامزلا ) نما  نم   ) ناد هدرخ  لقاع  هب  نتسویپ  اب  دنک  یم  يربارب  لقاعلا ) هلـص  لدعت   ) نادان زا  ندیرب  و  لهاجلا )

هک اریز  ار  وا  دـینادرگ  راوخ  هناها )  ) ار نآ  درمـش  گرزب  هک  ره  و  همظعا ) نم  و   ) وا اب  راـگزور  درک  تناـیخ  هناـخ )  ) ار راـگزور 
یمر نم  لک  سیل   ) .اهنآ ضیقن  هب  دوش  یم  لدبم  یتصرف  كدـنا  هب  تمعن  زان و  تینما و  یناوج و  تحـص و  دـننام  هنامز  تاریخ 

هاشداپ دوش  ریغتم  هک  هاگره  ناطلـسلا ) ریغت  اذا   ) تخاس لصاح  دوخ  دوصقم  هناشن و  هب  دیناسر  تخادـنا  ریت  هک  ره  تسین  باصا )
نب فنحا  زا  هیواعم  هک  تشذگ  شیپ  زا  .تسا و  نامز  هاشداپ  هب  قلعتم  رش  ریخ و  قلعت  هچ  نامز  دوش  ریغتم  نامزلا ) ریغت   ) تاین رد 

قیفرلا نع  لس   ) .نامز داسف  وت ، داسف  تسا و  نامز  حالص  وت ، حالـص  هچ  نامز ، ییوت  تفگ  نامز ؟ لاح  تسیچ  هک  دیـسرپ  سیق 
هناخ ندیرخ  زا  شیپ  هیاسمه ، زا  نک  لاوس  و  رادلا ) لبق  راجلا  نع  و   ) هار رد  ندومن  كولس  زا  شیپ  هارمه ، زا  سرپب  قیرطلا ) لبق 

( رادلا مث  راجلا  قیرطلا و  مث  قیفرلا   ) هک تسا  روهشم  هچنآ  تسا  ذوخام  اجنیا  زا 

تیکح نا  و   ) روآ هدـنخ  دـشاب  هک  ار  يزیچ  اکحـضم ) نوکی  ام   ) مالک زا  ینک  دای  هکنآ  زا  زیهرپب  مـالکلا ) نم  رکذـت  نا  كاـیا  )
.دوخ ریغ  زا  نانخس  نآ  زا  ینک  تیاکح  هچ  رگا  و  كریغ ) نع  کلذ 

یلمآ
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ینیوزق

وتب وا  ناب  یسرن  وت  رگا  سپ  دبلط  یم  ارت  وا  هک  یقزر  یبلط و  یم  ارنآ  وت  هک  یقزر  تسا  عون  ود  قزر  هک  نم  كرـسپ  يا  نادب  و 
تنا ال کعم  یـشمی  يذـلا  لظلا  لثم  هبلطت  يذـلا  قزرلا  لثم  تسا : روکذـم  نینچ  نایبت  تحاصف  ناوید  رد  ینعم  نیا  دـسر و  یم 

يرگناوت ینغ و  تقو  یشکرس  افج و  یگنت و  تجاح و  تقو  ینتورف  عوضخ و  تسا  حیبق  هچ  کعبت  هنع  تیلو  اذا  اعبتم و  هکردت 
دندرگ زاین  یب  دنریگ و  توق  نوچ  دـنریگرد و  ینتورف  زجع و  دـنوش  جاتحم  دـندرگ و  هلیـسویب  نوچ  تسا  نامیئل  تداع  هچنانچ 

اذا اعوله  قلخ  ناسنالا  نا   ) هک درک  فصو  ناب  مذ  ماقم  رد  ار  ناسنا  لجوزع  يادـخ  هچنانچ  دـنریگ  شیپ  یـشکرس  یئوخ  تشرد 
دنک و يربص  یب  عزج و  دسرب  يدب  ار  وا  رگا  هدش  هدیرفآ  صیرح  هتفیـش و  یمدآ  ینعی  اعونم ) ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رـشلا  هسم 

یمدآ نآرق  رد  اج  ره  یلاعت  هناحبـس و  قح  دنا : هتفگ  دشاب و  ناصقان  نامیئل و  تداع  نیا  دنززاب و  رـس  دنک و  عنم  دـسرب  ریخ  رگا 
دای نامیئل  تداع  رارق  نآ  زا  زین  ماقم  نیا  رد  هدرمـشرب و  وا  رـش  بیع و  تاهج  هدومرف و  حدـق  مذ و  هدومن  رکذ  ناـسنا  ظـفل  هب  ار 

تعانم و تلوص و  راثآ  يراوخ  یتخـس و  تقو  دـشاب  نیا  سکع  نامیرک  تداع  هدومرف و  شهوکن  ناـب  ار  ناـسنا  قلطم  هدومن و 
نیا دزن  هک  تسا  يورم  دـنزاس و  هویـش  عـضاوت  یئوـخ و  مرن  يراـبدرب و  تردـق  تحار و  تقو  دـننادرگ و  رهاـظ  یئوـخ  تشرد 

زا هناحبـس و  هللا  یلع  الاکتا  ءاینغالا  عم  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  و  دومرف : ارقفلل  ءاـینغالا  عضاوت  نسحا  اـم  هک  دـش  روکذـم  ترـضح 
ناقلخ ال هدش : هتفگ  باب  نیا  رد  هک  تسا  هیرعش  مکح  زا  عبـش و  اذا  میئللا  عاج و  اذا  میرکلا  هلوص  اورذحا  دومرف : هک  تسا  اجنیا 

وت يایند  زا  تسا  ارت  هک  تسین  نیا  زج  رهدلا  یلع  هتف  ترقتفا  اذا  ارطب و  نکت  الف  تینغ  اذاف  رقفلا  هلذم  ینغلا و  هیت  یتفلل  امهیضرا 
زا دـعب  ای  هدرب  راکب  اـیند  زا  هچنآ  زا  نوریب  تسا و  یقیقح  هاـگرارق  هک  ار  دوخ  ترخآ  ینعی  .دوخ  ياوثم  ینک  حالـصا  ناـب  هچنآ 
زا تسا  هتشگ  فلت  وت و  تسد  ود  زا  تسا  هتفر  نوریب  هچنآ  رب  ینک  عزج  رگا  سپ  دنکن  يریگتسد  دهدن و  دوس  ارت  هتشاذگ  دوخ 

هکنآ لصاح  تسا  رایسب  ناهج  رد  هدروخندوس  دنیوگ  لثم  رد  ایند  بیصن  لاوما و  زا  وتب  تسا  هدیسرن  هچ  ره  رب  نک  عزج  سپ  وت 
مه هدـش  لصاح  لام  توف  نینچمه  راومه  وت  لد  رب  تسا و  ناسآ  وت  رطاخ  رب  تسا  عقوتم  هک  هدـشن  لصاح  لاوما  نادـقف  هچنانچ 
هیلع ینارت  فسا و ال  تیاف  توف  یلع  یل  ام  تساروکذم : ناوید  رد  دشاب و  کبـس  وت  رطاخ  رب  ناسآ و  وت  لد  رب  دیاب  سایق  نآ  رب 

رسعلاب و ضار  انا  فرشلا  یتمه  توق و  یل  ام  هل  کیرش  دمحلاف هللا ال  فرـصنم  ياوس  نم  یلا  ینع  هل  سیلف  یل  هللا  ردق  ام  فهتلا 
ینعی هتـشگ  نیاک  تسا و  هدوب  هچناب  هدـشن  نیاک  زونه  تسا و  هدوبن  هچنآ  رب  نک  لالدتـسا  فلـص  ـال  هلذ و  یلخدـت  اـمف  راـسیلا 

اب روما  هک  یتسردب  هچ  یشاب  ناهگآراک  نایانیب و  زا  ات  سانشب  هدیدن  لاوحا  هدید  سایق  هب  نک و  طابنتسا  یضام  زا  روما  لبقتـسم 
دندیـسرپ ءالقع  زا  یـضعب  زا  اهلواب  اهرخآ  ربتعا  تهبتـشا  اذا  رومالا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق تسا  نیاب  کیدزن  دنـشاب و  دـننام  مه 

اهملع ار  وا  یملع  زا  هک  دشاب  نآ  لقاع  نتـسناد  تسا  هدش  هچناب  تسا  هدـشن  هچنآ  ندرک و  تسار  ياهنامک  تفگ  تسیچ ؟ لقع 
نیاک ریغ  رب  لالدتـسا  نیاک  زا  هک  دشاب  نآ  لهاج  دـیامن و  لالدتـسا  نیاک  زا  نیاک  ریغ  دـنادب و  مه  سایقب  روما  ددرگ و  لصاح 
ناوید رد  مالسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  لوق  تسا  ماقم  نیا  زا  دباین و  هبرجت  روما  زا  دنکن و  مهف  بیاغ  لاح  رـضاح  لاح  زا  دیامنن و 
رومالا بویغب  هعنقم  رـصبلا  اهیلتجی  ـال  ءاـیمع  نونظلا  لـحم  یف  تقرب  نا  رظنلاـب و  اهـضماوغ  تفـشک  یل  نیدـصت  تالکـشملا  اذا 
نامیلا ماسحلاک  وا  یحیرالا  هقـشقشک  ناسل  ریـسلا  بایث  نع  هب  يرفا  تاـفهرملا  یبظک  عمـصا  یعم  رکفلا  حیحـص  اـهیلع  تعـضو 
برذـم یننکلو  ربخلا  ام  اذ  اذـه و  لئاسا  لاـجرلا  یف  هعماـب  تسل  رردـلا و  یهاوب  اـهیلع  یب  را  مومهلا  هتقطنتـسا  اذا  بلق  رکذـلا و 

یلف بجع  هلاه  وا  ببـس  هعار  نم  دنا  هتفگ  رابتعا و  یقب  نمل  یـضاملا  یف  دیوگ و  یبنتم  ریغ و  ام  یـضم  دق  امب  سیقا  نیرغـصالا 
هاگآ و ناهج  راک  رد  هک  نالقاع  يارآ  ابلغ  نمل  ایندلا  سانلاک و  سانلا  هدحاو و  مایالا  رهدلاک و  رهدلا  ابجع  يرا  الوح ال  نونامث 
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دیامن و طابنتسا  دننک و  مهف  هدینشن  لاح  هدینش  زا  هدیدن و  هدید  لاح  زا  ثداح و  ریغ  لاح  ثداح  زا  دنشاب  رادیب  ربتعم و  رایشه و 
خیشلا یماسلا  میکحلا  لاقف  كریغ  دعب  اهرظناف  كدعب  ایندلا  رظنت  نا  تدرا  اذا  دنا  هتفگ  بام و  نسح  ءالوهل و  یبوط  دنریذپ  دنپ 

دنمـشوه و دوب  یتیگ  راک  رد  هک  دـنلب  درآرب  رـس  یـسک  ملاعب  یهت  ادابم  ملاع  دـقن  نآ  زک  یهگآراک  تسیعاتم  وکین  هچ  یماظنلا 
لقاع هک  یتسردـب  هچ  اهنآ  ندـیناسر  ملا  رد  دـنپ  نآ  ای  وت  یئامن  هغلابم  هک  هاگنآ  رگم  نداد  دـنپ  ناشدـهدن  عفن  هک  نانآ  زا  شابن 
برض یب  هک  تسا  نا  مائل  صیاصخ  زا  ندزب  رگم  دنبای  یمن  حالصا  دنریگ و  یمن  دنپ  نایاپراچ  ندینازومآ  بداب و  دریگ  یم  دنپ 
میئللا دـنا  هتفگ  یم  دـندرگ و  یم  هبنتم  یهیبنت  ینداب  ناشیا  هک  مارک  فالخ  رب  میاهب  وچمه  دـندرگ  یمن  بداتم  رجزنم و  مـالیا  و 

دراو هک  ار  اهمغ  دوخ  زا  زادنیب  همالملا  هیفکت  رحلا  اصعلاب و  عرقی  دبعلا  هتفگ : وکین  رعاش  اهبرـض و  اهبتع  همیهبلاک  دبعلا  اودبعلاک 
هار هک  ره  یلاعت  وا  تیـشم  اضقب و  اضر  میکح و  قلاخ  رما  میلـست  میلع و  يادـخب  نیقی  نسحب  ربص و  رب  يوق  ياـهمزعب  وت  رب  دوش 
وا رطاخ  تیاعر  بناج و  ساپ  تسا  بسن  مه  رای  دنام  رود  لدع  قح و  زا  تشگ و  راکمتس  رئاج و  تشاذگب  يور  هنایم  یتسار و 

نکیلو دننک  یکولـس  تقادص  شور  رب  نم  اب  روضح  رد  سک  همه  وا  دشاب  قداص  هک  دشاب  نآ  تسود  دشاب  بجاو  میمح  وچمه 
تـسا يروک  کیرـش  اهـشهاوخ  اوه و  دیامنن  افتکا  يرهاظ  يروضح و  قلمت  رب  دراد و  هگن  وت  بیغ  هک  دشاب  نآ  یقیقح  قیدـص 

رض عفن و  رش  ریخ و  توهش  هبلغ  تریصب و  يروک  زا  زین  اهشهاوخ  يوه و  هتفیش  دنیبن  ناولا  ماسجا و  رـصب  يروک  زا  انیبان  هکنانچ 
بیع لک  نع  اضرلا  نیع  مصی و  یمعی و  یشلل ء  کبح  يرـصب و  یـشعا  ائیـش  قشع  نم  هدومرف  هچنانچ  دنکن  زیمت  اطخ  باوص و 

هک ینیبن  هتساخرب  درگ  سوه  اوه و  هتـسارآ  تسا  یئارـس  تقیقح  دیوگ : مجع  رعاش  ایواسملا و  يدبت  طخـسلا  نیع  نا  امک  هلیلک 
زا دـشاب  رترود  هک  کیدزن  اسب  کیدزن و  زا  دـشاب  رتکیدزن  هک  رود  اسب  درم  تسا  انیب  هچ  رگ  رظن  دـنیبن  درگ  تساـخرب  هک  یئاـج 
زا تسا  رتشیب  یتسودـب  یکیدزن  شیوخ و  جایتحا  ینعی  هبارقلا  یلا  يدوملا  نم  جوحا  هدوملا  یلا  هبارقلا  هک  دـیآ  یم  هچنانچ  رود 
زا دـیاشگ  هچ  دوبن  تسود  رگا  دـشابن و  شیوخ  هک  مغ  هچ  دـشاب  تسود  ارت  صخـش  نوچ  یـشیوخ  یکیدزنب و  یتسود  جاـیتحا 

ردارب رگا  تسود  تفگ  ای  دـشاب  تسود  رگا  ردارب  تفگ  تسود  اـی  دـشاب  رتهب  ردارب  هک  دندیـسرپ  یگرزب  زا  دـشاب  شیوخ  هکنآ 
وا زا  صخـش  هک  بسن  زا  رود  هناگیب و  اـسب  دـسرن و  سکب  وا  زا  اـفج  ررـض و  زج  هک  کـیدزن  شیوخ و  اـسب  هلمجلا  یف  دـشاب و 

ناکیدزن ناشیوخ و  رگید  فکیف  هیالا  مهورذحاف  مکل  اودع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  نا  یلاعت : لاق  دنیب و  تدوم  تبحم و  تیاغ 
باسنالا و تدعابت  نا  بولقلا و  تداوم  برقلا  برقا  دنا  هتفگ  درک و  انشآ  نآ  درک  هچ  ره  نم  اب  هک  ملانن  زگره  ناگناگیب  زا  نم 
زا هب  حلاص  تسود  دنا  هتفگ  ناج و  اب  تسود  تسا و  شیوخ  نت  اب  ردارب  دنا  هتفگ  باسنالا و  تنادت  نا  بولقلا و  رفانت  دعبلا  دعبا 

رـضی ام  كرمعل  رعاشلا : لاق  دـناوخ  یم  ریخب  ارت  تسود  ءوسلاب و  هرامال  سفنلا  نا  هک  دـناوخ  یم  دـبب  ارت  سفن  هچ  تسوت  سفن 
نآ بیرغ  لیمال  دودـصلا  عم  کیلا  امـسق  یننا  دودـصلا و  کحنمال  ینا  صوحالا : لاق  بولقلا و  نم  بولقلا  تند  اذا  اـموی  دـعبلا 
زا هک  بیرغ  رایـسب  يرا  هبرغ ) هبحـالا  دـقف  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق اـمک   ) دوـب نطو  رد  دـنچ  ره  دوـبن و  تـسود  ار  وا  هـک  دوـب  سک 

یـسک یب  یبیرغ و  رد  یگنت  تسد  ای  يرای  یب  زا  هک  میقم  رایـسب  دوب و  نطو  لـها و  میقم  ناتـسود  ترـشاعم  ناراـی و  تبحاـصم 
ول ال تسا : هتفگ  یبنتم  بیرغ  نمچ  رد  نازخ  لصفب  دوش  لبلب  بیرغ  نطو  رد  مدش  ناتـسود و  دنتفر  هتفگ : اجنیا  زا  رعاش  تسا و 

هایح اهیف  هتایحف  بیبح  ریغب  ایندلا  یف  شاع  نم  تسا : هتفگ  نجلا  کید  البـس و  انحاورا  یلا  ایانملا  اهل  تدجو  ام  بابح  الا  هقرافم 
یبنجا سانلا  یف  وهف  اموی  ءرملا  نع  اـیلو  اذاـف  بیطت  هاـیحلا  امهینـضح  نبب  اـمیف  هادـلا و  ءرملا و  هرـسا  تسا : هتفگ  رعاـش  بیرغ و 

لدـشوخ و تسود  اـب  دریذـپن و  مهرم  وا  مخز  زیچ  چـیهب  دوـب و  تبرغ  تشحو و  رد  هشیمه  تـسود  یب  یمدآ  هلمجلاـب  بـیرغ و 
دـنادرگن و بیرغ  نطو  رد  ار  سک  چـیه  یلاعت  هللا  ددرگ  ناسآ  وا  لد  رب  ناهج  ياهمغ  دـیامنن و  وا  رب  تبرغ  يافج  دـشاب  ناداـش 

میقتسم طارـص  هک  لدع  قح و  درذگرد  دنک و  يدعت  هک  ره  .دزاسن  بیـصن  یب  بیبح  تیفاع و  تمعن  زا  رفـس  رد  ار  بیرغ  چیه 
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خارف و تسا  یهار  لدـع  میقتـسم  قیرط  قح و  هارهاش  يرآ  حالف  کلـسم  حالـص و  هار  وا  رب  دوش  گـنت  تسا  يزوریف  تیادـه و 
ناشن یب  فوخم و  تخـس و  هاریب و  تسا  یهار  هک  لطاب  فالخ  رب  حیال  نآ  تامالع  حضاو و  نآ  ياهناشن  ناما و  نما و  ناسآ و 

هیت رد  دباین  ندـش  نوریب  هار  دـیآ  وا  شیپ  یئالب  یلوه و  دـتفیب و  یهاچ  رد  ماگ  رهب  دـیآرد و  رـسب  مدـق  ره  رد  هدـنور  ناما  یب  و 
دشاب و هار  کی  باوص  قح و  هار  دنچ  ره  دنیاشگ و  نیمک  وا  رب  ناطیـش  دونج  دـنبای و  تسد  وا  رب  نالوغ  دـنامب  التبم  ینادرگرس 

همه نکیلو  دوب  هار  نارازه  لطاب  سپ  دوب  لطاب  ياههار  زا  دشاب  فرحنم  نآ  زا  هک  هار  ره  دحاو و  تمـس  دـحاو و  طخ  مکح  رد 
خاشرپ خارف و  تقیقح  رد  دناهرب  تلالـض  تریح و  زا  دناسر و  دارم  لزنم  هب  ار  دنور  نوچ  قح  هار  هارمگ و  نآ  رد  هدـنور  هاریب و 

يرپ وید و  ددرگ  نصحتم  اجنآ  دـشکب و  شیوخ  درگ  رب  هریاد  مدرم  معزب  مزعم  هکنآ  لاـثم  رب  دوب  یهار  رت  تخـس  رتگنت و  دـشاب 
ماقم نیا  زا  دنیاشگب و  وا  رب  الب  باوبا  هنوگ  هنوگ  دنیابررد و  ار  وا  دهن  نوریب  مدـق  هرئاد  نآ  زا  نوچ  دنـشاب و  هتـشادن  وا  رب  تسد 

هک ترضحنآ  زا  دنتشاد  مشچ  یعمج  هک  یماقم  رد  قیضا ) هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم   ) هدومرف مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ 
.دنادرگ گنت  راک  دورن و  شیپ  باب  نآ  رد  قح  حیرـص  لدع و  ضحمب  لمع  هکنآ  نامگب  نامثع  ملاظم  یـضعب  زا  دیامن  ضامغا 

نیا دنچ  ره  دشاب  قتـشم  هیفدیزم  زا  اجنیا  لعفا  هغیـص  دناوت  دشاب و  رت  یقاب  وا  يارب  نآ  دوخ  هزادنا  ردق و  رب  دنک  راصتقا  هک  ره  و 
ءرما کله  مالسلا ) هیلع   ) هتاملک یف  ار و  سک  ردق  درادیم  یقاب  رتشیب  ندشن  نوریب  دوخ  دح  زا  هک  دشاب  نیا  ینعم  سپ  تسا  ردان 

دریگن و ماظتنا  شراک  دتفیب و  ناردق  بحاص  رظن  زا  دـهاکب و  شردـق  دـهن  رترب  شیوخ  دـح  زا  ياپ  هک  ره  يرآ  هردـق  فرعی  مل 
تـسا یببـس  ناب  ینزرد  گنچ  هک  یببـس  نیرت  مکحم  يری و  ام ال  هنم  هریغ  يری  هردق  هسفن  تلهج  نم  و  دیوگ : یبنتم  دورن  شیپ 

ره ددرگ و  زاین  یب  یببـس  ره  زا  دنز  زاین  یب  يادخ  ببـس  رد  گنچ  هک  ره  کشیب  يرآ  دشاب  یلاعت  هناحبـس و  قح  وت و  نایم  هک 
رامشم و شتسود  دشاب  وت  نمشد  وا  دشاب  هتشادن  وت  ياورپ  هک  ره  ددرگزاب و  مورحم  دور  هک  رد  رهب  دنز  دابع  ببس  رد  تسد  هک 

ربم وا  رب  شیوخ  تیاکش  نکم و  ضرع  وا  رب  دوخ  تجاح  درامش  یم  ناسکی  وت  ررض  عفن و  درادن و  وت  ياورپ  هک  رادرب  وا  زا  لد 
عمط يزیچب  دیوجب و  يزیچ  هک  سک  اسب  دشاب  تکاله  بجوم  عمط  هاگ  ره  نتفایرد  ندیـسر و  نامرح  يدـیمون و  دـشاب  یم  هاگ 

: لیاقلا لاق  دشاب  دارم  نآ  كاردا  ماقم  میاق  حالـص و  نیع  عمط  نآ  زا  يدـیمون  ار  وا  سپ  دوب  وا  كاله  ررـض و  بجوم  هک  دراد 
ره هن  ددرگ و  ادـیپ  هنخر  یللخ و  ره  تسین  رد  توقای و  بهذ و  هقوف  فتح  برل  رـسی و  ام  رومالا و  نم  ءوسی  ام  یقـال  شاـع  نم 

للخ یب  شراک  یبغ  درخ  یب  دتفا و  شراک  رد  للخ  دـباین و  راک  تصرف  مزاح  دـنمدرخ  هک  دـشاب  رایـسب  دوش  هتفایرد  هک  یتصرف 
كدوک هک  دشاب  هاگ  يریبدت  تسرد  دـیاینرب  يار  نشور  میکح  زک  دوب  هگ  دـیوگ : يدعـس  ددرگن  اوسر  شیوخ  بیع  رد  دـیآ و 

ار و باوص  هار  لقاع  يانیب  دـنک  اطخ  دـشاب  رایـسب  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق تسا  ینعم  نیاب  بیرق  يریت و  دـنز  فدـه  رب  طلغب  ناداـن 
همه دیاب  سپ  تسا  ریدق  دنوادخ  ریدقت  قیفوتب و  هکلب  تسین  ریبدت  لقعب و  راک  هک  ینادبات  باوص  دادسب و  لهاج  لدروک  دـسرب 

ره هک  یتسردب  هچ  رـش  راک  رد  نک  ریخات  ددرگن  رورغم  بجعم و  دوخ  تریـصب  يارب  دشاب و  یلاعت  يادخب  هدنب  ياجتلا  دامتعا و 
زا ریت  هک  دشاب  یلوا  اجنآ  فیوست  ریخات و  تسا  نتخادنا  مارح  سفن  رب  ریت  وچمه  رش  لاثم  نآ  رد  تفاتـش  یناوت  یم  یهاوخ  هاگ 

لاثما رد  دیاین  زارف  ریت  رس  رب  دیـص  تقو  همه  هک  دشاب  یلوا  لیجعتب  نتخادنا  راکـش  رب  ریت  وچمه  ریخ  راک  دیاین و  زاب  هتفر  تصش 
زا ندیرب  .رداق و  تئش  یتم  هئاسالا  یلع  تنا  تقو و  لک  یف  هنسحلل  عیطتسمب  تسلف  هئیسلا  لبق  هنـسحلاب  ءدبا  هتـشگ  دراو  همیکح 
زا رـض  عفد  رـض و  عفد  لهاج  عطق  رد  دـشاب و  عفن  بلج  لقاع  لصو  رد  هچ  دـشاب  یلوا  هکلب  لقاعب  نتـسویپ  اب  دـنک  يربارب  لهاج 

ددـنویپ لهاج  اب  نوچ  ددرگ و  یکی  اهنآ  ون ر  هک  دـشاب  عارچ  ود  نوچ  دـندنویپ  لـقاع  اـب  نوچ  لـقاع  دوب و  مزلا  مها و  عفن  بلج 
تناها ارنآ  رما  درامش  گرزب  هک  ره  وا و  اب  هنامز  دنک  تنایخ  هنامز  زا  دوش  نمیا  هک  ره  دشوپب  ءایـض  يور  هک  دشاب  تملظ  نوچ 

افج ره  ات  درامـش  راوخ  وا  رما  دنرادن و  وا  زا  افو  مشچ  ددنبن و  وا  دهع  رب  لد  ددرگن و  نمیا  هنامز  زا  هک  دشاب  نآ  لقاع  واب  دناسر 
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رادـغ تسا  یتـسود  لاـثم  وا  لاـثم  دـنامن و  تریح  تشحو و  رد  دروـخرب  وا  زا  هک  هنتف  رهب  دـنادن و  عـفوتم  فـالخ  دـنیب  وا  زا  هک 
رذحرب وا  زا  صخـش  نوچ  دنیبن و  افج  ردغ و  زج  وا  زا  دیامن  دامتعا  وا  یتسود  رب  دـهن و  لد  وا  يافو  رب  هک  ره  دامتعا  یب  دـهعدب 

یلوا هرقف  لثم  دـنیب  مک  وا  زا  هورکم  عقوتم و  فالخ  دـشاب  هتـشادن  ریخ  دـیما  وا  زا  دسانـشب و  افج  ردـغ و  فصو  رب  ار  وا  دـشاب و 
رد کل و  تماقتـسا  ام  ایندلا  رذحا  دنا  هتفگ  لمان و  الا  جورف  هتناخ  ءاملا  یلع  ضباق  لثم  نکی  ایندـلا  نمای  نم  و  رعاش : لوق  تسا 

همالاک ایندلا  هک  ناشیا  لوق  تسا  هیناث  هرقف  لثم  افوخم و  ارغث  عیض  نامزلا  نما  نم  هملـسا و  نامزلا  یلا  اجل  نم  تسا  همیکح  لاثما 
تـسا نیا  بسانم  .تسا و  لثم  رد  اطاطـش و  کیلع  الالدا و  کل  تدادزا  اکلاهت  اهیلع  اقـشع و  اهل  تددزا  اـملک  هقوشعملا  همیئللا 

اهب ترزتغاف  یلایللا  کتملاس  ردقلا و  هب  یتای  ام  ءوس  فخت  مل  تنـسح و  ذا  مابالاب  کنظ  تنـسحا  .كرابم  ناوید  زا  تیب  ود  نیا 
ناف الزنت  نا  لبق  هبئاصم  هسفن  یف  لقعلا  وذ  لثمی  تسا : باب  نیا  رد  زین  ناوید  زا  تایبا  نیا  ردکلا و  ثدـحی  یلایللا  اوفـص  دـنع  و 
نم عراصم  یسنی  همایا و  نمای  لهجلا  وذ  الوا و  هرخآ  ریـصف  رخالا  یلا  یـضفی  رمالا  يار  الثم  هسفن  یف  ناک  امل  عری  مل  هتغب  تلزن 

رب ریت  دزادنیب  هک  ره  تسین  البلا  دنع  ربصلا  هملعل  هسفن  یف  مزحلا  مدق  ول  الوعا و  هبیاصم  ضعبب  نامزلا  فورـص  هتهدب  ناف  الخ  دق 
لک سیل  دومرف  خـلا و  تلفت  ام  یلع  تعزج  ناف  دومرف  و  باـصت ) هصرف  لـک  ـال  و   ) دومرف هک  تسا  نآ  هیبش  هملکنیا  دـنز  هناـشن 

لیاسو بلط و  یعـس و  زا  هک  تسا  ناسک  نآ  هیلـست  يارب  همه  اـهلمج  نیا  قوزرمب و  بلاـط  لـک  سیل  دومرف و  بیـصی و  بلاـط 
تادارم و رب  دـش  یم  یـشمتم  ناشیا  زا  یعـس  نآ  رگا  هکنآ  نامگب  دـنهد  هار  لدـب  ناوارف  هودـنا  مغ و  سپ  دنـشاب  رـصاق  زجاع و 
زا دنرادب و  نآ  توف  متام  سپ  دنسرن  ناب  دننک و  تادارم  بلط  رد  غیلب  یعس  هک  تسا  نانآ  هیلـست  مه  دنتـشگ و  یم  زیاف  تاجاح 

نیب هلک  دـهزلا  ع )  ) تفگ هچناـنچ  دـشاب  دـهز  فـصن  تمکح  نیا  دـنهد و  هار  لدـب  ناوارف  مغ  دارم  ره  نادـقف  رب  صرح  تیاـغ 
لک اهیف و ال  اذـفان  یلاعملا  بلط  نم  لک  ام  دـیوگ : یبنتم  مکاتآ  امب  اوحرفت  ـال  مکتاـفام و  یلع  اوساـت  ـالیکل  نآرقلا  نم  نیتملک 

ناطلـس نوچ  دور و  ناطلـس  مکح  رب  دـشاب و  ناطلـس  عبات  نامز  يرآ  نامز  ددرگ  ریغتم  ناطلـس  ددرگ  ریغتم  هاگ  ره  الوحف  لاجرلا 
مهنامزب سانلا  مکهولم و  نید  یلع  سانلا  هک  ددرگب  ناـمز  لاوحا  هک  دـشاب  نآ  بلاـغ  فصو  يور  زا  اـی  صخـش  يور  زا  ددرگب 

ود دومرف  هک  تسا  يورم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  تسا و  ترـضح  نآ  دوخ  تاملک  زا  نیا  مهئاباب و  مهنم  هبـشا 
فنـص ود  نآ  دنتفگ  دندرگ  دساف  مدرم  دندرگ  دساف  هاگ  ره  دنیآ و  حالـصب  نامدرم  دنیآرد  حالـصب  هاگ  ره  هک  مدرم  زا  دنفنص 

نم عفترا و  هاـنعفر  نم  ناـمزلا  نحن  دـنا  هتفگ  نیطالـس  زا  یـضعب  ءاـهقف و  تفگ  اـی  ءاـملع  ءارما و  دومرف  هللا  لوسر  اـی  دنـشاب  هک 
تاداع و ریاس  يراکدـب و  يراکوکین و  ملظ و  لدـع و  زا  دـشاب  ناطلـس  قالخا  عبات  نامز  لها  لاوحا  قالخا و  دـنا  هتفگ  هانعـضو 

تریس ناطلس و  تمه  تین و  عبات  رامثا  تاعورزم و  ناصقن  عیر و  نامدرم و  یگنت  یخارف و  نامز و  یتخس  یـشوخ و  هکلب  راوطا 
زا یضعبب  رگید  یکلم  نتساوخزاب و  بآ  یغاب و  ردب  مارهب  ندیسر  لثم  تسا  روکذم  اهتیاکح  اهلقن و  باب  نیا  رد  دشاب و  نامرهق 

لداع ناوریـشون  زا  تسا  هدرک  لقن  ینارحب  حراش  تسا و  روهـشم  اهنابز  رب  ود  ره  نیا  ندرک و  بلط  ریـش  نیـشنارحص و  ياهمیخ 
دیوگب هک  ره  تفگ  دینادرگ  یم  تسد  رد  ارنآ  تشاد و  هیامنارگ  يدیراورم  تسدـب  دومن و  عمج  ار  تیالو  نالماع  عیمج  وا  هک 

مهن وا  نهد  رد  دـیراورم  نیا  ار  تاعافترا  عیر و  دـنادرگ  یم  صقان  و  ار ، تاعروزم  لصاح و  دـناسر  یم  ررـض  رتشیب  زیچ  هچ  هک 
سایق نیا  رب  اوه و  تافالتخا  يدرـس و  تفگ  یکی  خـلم  ندـمآ  تفگ  یکی  ناراـب و  ندـماین  تفگ  یکی  دـنتفگ  ینخـس  سک  ره 
رییغت تفگ  وا  دـیآ  نوزفا  دـنک و  يربارب  تیعر  عیمج  لقع  اب  وت  لـقع  هک  مرب  یم  ناـمگ  هک  وگب  وت  تفگ  دوخ  ریزو  اـب  يرـسک 

دنا و هتشاد  ماقم  نیا  هتسیاش  كولم  ارت  لقن  نیا  يارب  كوبا ) هللا   ) تفگ تمحرم  لدع و  رد  وا  يار  داسف  تیعر و  رد  ناطلس  تین 
شیپ قیفر  زا  سرپب  لباولا  رطملا  نم  ریخ  لداعلا  ناطـسلا  هین  دنا  هتفگ  داهن و  وا  نهد  رد  میتی  رد  نآ  هتـسناد و  تلزنم  نیاب  راوازس 

هناخ میرک  یگرزب  راوج  رد  یـصخش  رادـلا  مث  راجلا  قیرطلا  مث  قیفرلا  تسا  هروهـشم  لاثما  زا  هناخ  زا  شیپ  هیاسمه  زا  قیرط و  زا 
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نیا راوجلا  نمث  نایف  رادـلا  نمث  اذـه  تفگ  عیاب  درمـش  رز  درک  تمیق  وا  هچناب  درک و  رـضاح  موقم  دـش  جاـتحم  نتخورفب  تشاد 
تخورفن و هناخ  ات  درک  زاین  یب  اطع  لذـبب و  ار  وا  دینـشب و  نآ  میرک  نآ  میرک  نالف  یگیاسمه  تمیق  وک  تسا  هناخ  لـصا  تمیق 

.قیرح اما  قیحر و  اما  قیفرلا  نا  تسا  یلوا  هرقف  بسانم  روهشم  لوق  نیا 

دوخ ریغ  زا  ارنآ  ینک  تیاکح  دنچ  ره  ددرگ  مدرم  هدنخ  بجوم  دـشاب و  کحـضم  هچنآ  اهنخـس  زا  ینک  رکذ  هکنآ  ارت  داب  رذـح 
عبط بابرا  هک  دشاب  فیاطل  کحاضم و  یـضعب  رگید  مسق  دشاب و  لقان  لقع  فعـض  ناشن  یمـسق  دوب  مسق  ود  رب  مالک  هنوگ  نیا 

تاملک زا  دشاب و  حبقا  لوا  مسق  ددرگ و  یم  طاسبنا  يداش و  طاشن و  بجوم  دننک و  یم  لقن  ای  دـنیوگ  یم  لفاحم  سلاجم و  رد 
نوریب نهد  زا  دوـخ  لـقع  زا  يزیچ  رگم  درکن  یحازم  سک  ره  .هجم  هلقع  نم  جـمالا  هحزم  ورما  حزم  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) تـسا وا 

هک هکحـضم  تاملک  هبیاطم و  عازم و  زا  يردـق  دوش و  یم  روکذـم  باب  نیا  رد  طارفا  زا  عنم  ماـقم  رد  تاـملک  هنوگنیا  .تخادـنا 
تسا روهشم  دوخ  هبیاطم  حازم و  ترثکب  ترضح  نآ  دشابن و  یجرح  نآ  رد  دناسرن  نایز  ار  تورم  سفن و  فرـش  نید و  لقع و 

دشاب یلوا  زارتحاب  کحاضم  مادک  دناسرن و  ررض  ار  تورم  نید و  حازم  کحاضم و  زا  رادقم  هچ  دناد  لقاع  و 

یجیهال

دنع ءافجلا  هجاحلا و  دـنع  عوضخلا  حـبقا  ام  .كاتا  هتات  مل  تنا  ناف  کـبلطی ، قزر  هبلطت و  قزر  ناـقزر : قزرلا  نا  ینب  اـی  ملعا  «و 
.کیلا لصی  مل  ام  لک  یلع  عزجاف  کیدی ، نم  تلفت  ام  یلع  اعزاج  تنک  نا  .كاوثم و  هب  تحلصا  ام  كایند  نم  کل  امنا  ینغلا !

ظعتی لقاعلا  ناف  همالیا ، یف  تغلاب  اذا  الا  هظعلا  هعفنتال  نمم  ننوکت  هابـشا و ال  رومالا  ناـف  ناـک ، دـق  اـمب  نکی  مل  اـم  یلع  لدتـسا 
« .برضلاب الا  ظعتتال  مئاهبلا  بدالاب و 

یب ینعی  طقف ، یـشاب  نآ  بلاـط  وت  هک  دـشاب  يا  يزور  مسق  کـی  تسا : مسق  ود  يزور  هک  قیقحت  هب  نم  كرـسپ  يا  نادـب  ینعی 
رگا هک  یشاب ، نآ  قحتسم  دعتسم و  وت  ینعی  تسا ، وت  بلاط  هک  دشاب  يا  يزور  رگید  مسق  نآ و  ندیسر  هب  قاقحتـسا  دادعتـسا و 

ترورـض و جایتحا و  تقو  رد  ندرک  للذت  تسا  تشز  رایـسب  هچ  .هجو و  لهـسا  هب  وت  هب  دـسر  یم  ینکن  نآ  لیـصحت  هب  نایتا  وت 
تماـقا ياـج  نآ  هب  يروآ  حالـصا  هب  هک  يزیچ  رگم  وـت  ياـیند  زا  وـت  تعفنم  يارب  زا  تسین  .جاـیتحا  مدـع  تقو  رد  ندرک  مـتس 

ره رب  نک  يراز  عزج و  سپ  وـت ، تسد  ود  زا  تسا  هدـش  نوریب  هک  يزیچ  رب  هدـننک  يراز  عزج و  وـت  یـشاب  رگا  .ار و  وـت  ترخآ 
هب اـیند ، تلود  عاـتم و  زا  تسا  هدـشن  دوجوم  هک  يزیچ  رب  نک  لالدتـسا  .وـت  ترخآ  ياـهتعفنم  زا  وـت  هب  تسا  هدیـسرن  هک  يزیچ 

سپ ینعی  دـنرگیدکی ، دـننام  اـیند  لاوـحا  روـما و  هک  قـیقحت  هب  هک  اریز  هتـشذگ ، ناـمز  رد  نآ  زا  تسا  هدـش  دوـجوم  هک  يزیچ 
رگا نیا  زا  دـعب  هک  یتلود  ندـنامن  یقاب  ندـش و  تسین  رب  لیلد  دـنا ، هدـنامن  یقاب  دـنا و  هتـشذگ  هک  یلود  باـبرا  تلود  نادرگب 

تحیـصن و ار  وا  دشخبن  عفن  هک  یناسک  هلمج  زا  یـشابن  دیاب  .يدحا و  رب  دـنکن  افو  هک  ایند  لیـصحت  رب  دـنبم  لد  .ددرگ و  لصاح 
وا و هب  ندرک  میلعت  نداد و  بدا  هـب  ار  دـنپ  دـنک  یم  لوـبق  لـقاع  هـک  اریز  وا ، ندـیناجنر  رد  ینک  هغلاـبم  هـک  یتـقو  رد  رگم  دـنپ 

.هنایزات هب  ندز  هب  رگم  دنباین  میلعت  ار و  بدا  دننکن  لوبق  نایاپراچ 

هبیغ و قدص  نم  قیدـصلا  بسانم و  بحاصلا  راج و  دـصقلا  كرت  نم  .نیقیلا  نسح  ربصلا و  مئازعب  مومهلا  تادراو  کنع  حرطا  »
قاض قحلا  يدعت  نم  .بیبح  هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  .دـیعب و  نم  دـعبا  بیرق  بیرق و  نم  برقا  دـیعب  بر  یمعلا و  کیرـش  يوهلا 
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« .كودع وهف  کلابی  مل  نم  .هناحبس و  هللا  نیب  کنیب و  ببس  هب  تذخا  ببس  قثوا  .هل و  یقبا  ناک  هردق  یلع  رصتقا  نم  .هبهذم و 

یسک .کین  باوث  هب  نیقی  هب  ینعی و  کین ، نتـشاد  نیقی  هب  هیدارا و  ياهندرک  ربص  هب  ار ، هدراو  ياهمغ  تقـشم  وت  زا  زادنیب  ینعی 
شیوخ هلزنم ي  هب  صخش  بحاصم  .دوخ  یهارمگ  تلالض و  ببس  هب  ینعی  تسا ، هدرک  دوخ  رب  متس  ار  هار  طسو  درک  كرت  هک 

.روضح و رد  تسا  تسود  هکنانچ  تبیغ ، رد  دشاب  وگتـسار  هک  تسا  یـسک  صخـش  تسود  .ندرک  مارتحا  رد  تسا  صخـش  نآ 
کیدزن زا  یتسود  رد  تسا  رت  کیدزن  هک  تسا  هناگیب  رود و  رایـسب  هچ  .ندرک  هارمگ  رد  يروک  اب  تسا  کیرـش  سفن  شهاوخ 

هک تسا  یـسک  يرهـش  رد  بیرغ  .هناـگیب و  رود و  زا  یتسود  رد  تسا  رترود  هک  تسا  شیوخ  کـیدزن و  رایـسب  هچ  شیوخ و  و 
هبترم ي رب  دنک  راصتقا  هک  یـسک  .وا و  نتفر  هار  دشاب  گنت  قح  زا  درک  زواجت  هک  یـسک  .یتسود  رهـش  نآ  رد  وا  يارب  زا  دـشابن 

نیرتراوتـسا .تسا و  هبترم  ندش  تسپ  ثعاب  هبترم  زا  زواجت  ینعی  وا ، يارب  زا  رت  هدـنیاپ  وا  ردـق  دـشاب  نآ  زا  دـنکن  زواجت  دوخ و 
هک یـسک  .هناحبـس و  تسا  ادـخ  هنایم ي  وت و  هنایم ي  هلیـسو ي  ار ، نآ  یـشاب  هتـشاد  يریگب و  هک  تسا  راوازـس  هک  ییاه  هلیـسو 

.تسا وت  نمشد  سک  نآ  سپ  دشاب ، هتشادن  وت  ناش  رد  یکاب  یئانتعا و 

باصا هدـصق و  ریـصبلا  اطخا  امبر  .باصت و  هصرف  لک  رهظت و ال  هروع  لک  سیل  .اکاله  عمطلا  ناک  اذا  اکاردا  ساـیلا  نوکی  دـق  »
سیل .هناها  همظعا  نم  هناخ و  نامزلا  نما  نم  .لقاعلا  هلص  لدعت  لهاجلا  هعیطق  .هتلجعت و  تئـش  اذا  کناف  رـشلا  رخا  .هدشر  یمعالا 

ام مالکلا  نم  رکذت  نا  كایا  .رادلا  لبق  راجلا  نع  قیرطلا و  لبق  قیفرلا  نع  لس  .نامزلا  ریغت  ناطلـسلا  ریغت  اذا  .باصا  یمر  نم  لک 
« .كریغ نع  کلذ  تیکح  نا  اکحضم و  ناک 

نآ رم  وت  ندرک  عمط  دـشاب  هک  یتقو  رد  ار ، وت  تجاح  بلط و  رم  وت  نتفایرد  ثعاـب  یـسک  زا  وت  ندوب  دـیمون  دـشاب  یهاـگ  ینعی 
تسین ار و  سک  بویع  نکم  راکشآ  ینعی  دوش ، راکـشآ  رهاظ و  هک  یتشز  بیع و  ره  تسین  وت و  ترخآ  تکاله  ثعاب  ار  سک 

نیا لثم  هب  هک  دشاب  هاگ  هچ  .ناد  تمینغ  هدیسر  هک  یتصرف  هب  ینعی  دوش ، یم  هدیسر  هک  یتصرف  ره 

رورغم سپ  ینعی  دوخ ، بولطم  هب  نادان  روک  دسرب  دوخ و  بلطم  دصقم و  رد  اناد  يانیب  دنک  اطخ  هک  دـشاب  اسب  .یـسرن و  تصرف 
تقو ره  رد  هک  اریز  ار ، حیبق  رـش و  هب  باکترا  زادنیب  ریخات  .داد و  دـیابن  تسد  زا  طایتحا  دوخ و  يار  ریبدـت و  روما  رد  دوب  دـیابن 

تسا و عیـسو  نآ  ناـمز  هک  اریز  تسه ، وـت  يارب  زا  رـش  رب  تردـق  هشیمه  ینعی  یناوـت ، یم  نآ  يوـس  هب  یباتـشب  هک  یهاوـخ  هک 
ندیرب باوث  .رـش و  رد  هن  درک ، ریخ  رد  لیجعت  دیاب  سپ  تسا ، گنت  نآ  تقو  ره  رد  هک  اریز  تسا ، ردان  ریخ  رب  یئاناوت  تردق و 
بیرقت هب  هنامز ، ثداوح  زا  تسا  نمیا  هک  یـسک  .سانـش  قح  هب  ناسحا  باوث  اب  تسا  يواـسم  لداـعم و  سانـشان  قح  زا  ناـسحا 
گرزب هک  یـسک  .هنامز و  تاریغت  ثداوح و  وا  هب  دوش  لزان  ینعی  وا ، اب  هنامز  دـنک  تنایخ  تافآ ، دالوا و  لاوما و  هب  ندوب  رورغم 

راوخ هناـمز  رد  ینعی  ار ، وا  هناـمز  دزاـس  راوخ  دـناد ، گرزب  ار  دوخ  ناـمز  تدـعاسم  ببـس  هب  ینعی  ار ، هناـمز  تدـعاسم  درمـشب 
هک یتقو  رد  .تسا  براجت  تسرامم و  هب  فوقوم  ندز  هناشن  ینعی  دـنز ، هناـشن  دزادـنا  ریت  هک  یـسک  ره  تسین  .تشگ و  دـهاوخ 

قیفر يدب  یبوخ و  زا  نک  لاوس  .وا  رب  نارود  تایضتقم  عاضوا و  دوش  لدبتم  ریغتم و  رـصع ، هاشداپ  عاضوا  لاوحا و  دیدرگ  ریغتم 
.هناـخ یتشز  یکین و  زا  ندرک  لاوس  زا  شیپ  هیاـسمه  يدـب  یکین و  زا  نک  لاوس  هار و  يدـب  یبوخ و  زا  ندرک  لاوس  زا  شیپ  هار 

.وت ریغ  زا  ار  نخس  نآ  ینک  تیاکح  هچ  رگا  دشاب و  کحضم  هک  ینخس  یتخاس  روکذم  هکنیا  زا  شاب  رذحرب 

یئوخ
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ردـصم هدـعلاک  هظعلا :)  ) تالفنالا تالفالا و  هانعم  یف  صلخت و  تلفت :) ، ) هماقالا لحم  ینعمب  يوث  نم  ناـکم  مسا  يوثم :) : ) هغللا
نم مسالا  انه  مثیم : نبا  لاق  هروعلا :) ، ) یبرقلا يوذ  نم  يا  بسان  نم  لوعفم  بسانم ) ، ) اـهنم هتمزل  اـم  ربصلا :) مئازع  ، ) ظـعی ظـعو 

کیرحتلاب نفا  یلا  يور  صقنتملا و  نفاتملا ، برـضلا ، للخ  عضوم  هنم  ادـب  اذا  سرافلا  روعا  هسفن و  نم  کـنکما  اذا  دیـصلا  روعا 
مدقم ربخ  رقتسم  فرظ  یه  و  کل )  ) هلوقب قلعتم  كایند  نم  ناقزر ،)  ) هلوقل نایب  فطع  هبلطت ، قزر  بارعالا : يارلا ، فیعـض  وهف 

درو دـق  بلطلاب و  لصحی  قزر  یلا  بلط و  الب  لـصحی  قزر  یلا  قزرلا  ع )  ) مسق دـق  ینعملا : هل ، مسا  هلوصوملا  ءاـم  و  نا )  ) هلوقل
الا ضرالا  یف  هباد  نم  ام  و  : ) یلاعت هلوق  تایالا  حرـصا  یلاـعت و  هللا  یلع  نومـضم  قزرلا  نا  راـبخالا  تاـیالا و  نم  دـحاو  ریغ  یف 

-58 نیتـملا : هوقلا  وذ  قازرلا  وه  هللا  نا   ) یلاـعت هلوق  و  دوه ) - 6 نیبم : باتک  یف  لک  اهعدوتـسم  اهرقتـسم و  ملعی  اهقزر و  هللا  یلع 
قزر لصیف  نیدلا  اذه  ءادا  یلع  رداق  وه  هب و  ءافولا  بجی  نیدک  هباد  لک  قزر  دهعت  یلاعت  هللا  نا  یلع  نالدت  ناتیالاف  تایراذـلا .)

دنـسملا فیرعت  و  قازرلا ، وه  هلوق : یف  لصفلا  ریمـض  نال  هریغ  قزار  رـصحلا و ال  هجو  یلع  قازرلا  وه  یلاعت  هنا  اـهیلا و  هباد  لـک 
قوزرم لـک  یلا  قزرلا  لوصو  نا  - 1 نیرما : یف  انه  ثحبلا  یغبنی  و  هریغ ، قزار  قزار و ال  یلاعت  هنا  هیـالا  ینعمف  رـصحلا  نادـیفی 

قزرلا نا  رابخالا  ضعب  نم  دافتسی  طرشلا ؟ اذه  وه  ام  و  ردقملا ، قزرلا  طقسی  طرـشلا  لصحی  مل  اذاف  هیلع  قلعم  طرـش  هل  وا  قلطم 
لزتعا قزرلا و  لیـصحت  كرت  نمک  کلذ  و  ردقملا ، قزرلا  طقـسی  اقلطم  بلطلا  كرت  اذاف  ام  هجوب  باستکالا  بلطلاب و  طورـشم 

براقالا هجوزلاک و  هتقفن  هیلع  بجی  نمل  هسفنل و  هقفنلا  لیصحت  بوجو  کلذ  دیوی  و  هلفکی ، هیلع و  لخدی  نمل  ارظتنم  هیواز  یف 
ریثات نا  یف  لاکـشا  نکل ال  و  هلیـصحت ، بوجول  ینعم  الف  هللا  نم  ریدـقتب  الـصاح  اقلطم و  الـصاو  قزرلا  ناک  ولف  ءاهقفلا ، قاـفتاب 
رادقم شیعلا و  هنووم  یندا  دکلا  دجلاب و  لصحی  امبر  و  ریثک ، عساو  قزر  لیلق  بلطب  لصحی  امبرف  صاخشالا ، یف  فلتخم  بلطلا 

یف لاکـشا  هنا ال  امک  ایندلا ، بلط  یف  ءانعلا  لمحت  صرحلا و  كرت  ماقملا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرظن و  قمرلا ، دس  عوجلا و  عفد 
هلودـلادامع لـخد  رـصم :) ج 16 ط  ص 114   ) یلزتـعملا حراـشلا  لاـق  بـستحی  ـال  ثـیح  نـم  صاخـشالا  ضعبل  قزرلا  لوـصح 

لزف ضرالا  یف  ءارحصلا  یف  هسرف  مئاوق  يدحا  تخاسف  هل  لام  ریقف ال  وه  اهنع و  توقای  نبا  مزه  نا  دعب  زاریـش  هیوب  نب  نسحلاوبا 
نبال رئاخذ  همیظع و  الاوما  هیفاو  دـجوف  هرفحب  مهرماف  عیـسو ، بقن  عضوملا  کلذ  یف  مهل  رهظف  اهوصلخف ، هناملغ  اهردـتبا  اهنع و 

دوعصلاب هناملغ  رماف  فقسلا ، یف  هیح  يارف  اهنکسی  توقای  نبا  ناک  یتلازا  ریـشب  هراد  یف  هرهظ  یلع  رخآ  اموی  یقلتـسا  مث  .توقای 
هیف اودـج  بشخلا و  اوعلق  املف  لتقت ، جرختـست و  بشخلا و  علقی  نا  رماـف  هسینکلا  هبـشخ  یف  تلخد  و  مهنم ، تبرهف  اـهلتق ، اـهیلا و 
نبال طیخی  ناک  قذاح  طایخ  انهاه  لیقف : هلهال  هل و  ابایث  طیخی  لصفی و  نال  جاتحا  .توقاـی و  نبـال  راـنید  فلا  نیـسمخ  نم  رثکا 
املف عله ، بعر و  هدنع  رـضحاف و  هراضحاب  رماف  الـصا  ائیـش  عمـسی  مصا ال  هنا  الا  ریخلا ، نیدـلا و  یلا  بوسنم  لجر  وه  و  توقای ،
هلام انالوم  ای  هللا  و  لاق : همالک و  برطـضا  طایخلا و  دعتراف  بایثلا ، نم  هعطق  اذک  اذک و  انل  طیخت  نا  دـیرا  لاق : هملک و  هیلا  هلخدا 

ابهذ و اهلک  اهدجوف  قیدانصلا  راضحاب  رما  هلودلادامع و  بجعتف  یف ، ءادعالا  لوق  عمست  الف  اهریغ ، سیل  قیدانـص  هعبرا  الا  يدنع 
هقزر لکای  لهف  همرحملا  هوجولا  نم  بساـکلا  قراـسلاک و  مارحلا  نم  لـکای  نم  نا  .توقای 2 - نبال  هعیدو  هءولمم  رهاوج  اـیلح و 

همالک و موهفم  نع  جراخ  وه  ما  ناقزر  قزرلا  نا  اذـه  همالک  یف  جردـنی  هللا و  قزر  مارحلا  له  و  هقزر ؟ ریغ  نم  لـکای  ما  ردـقملا 
قلخلا اذه  سانلا  بکترا  دـق  .ینغلا و  دـنع  ءافجلا  هجاحلا و  دـنع  عوضخلا  وه  سانلا و  دـنع  افورعم  اقلخ  ع )  ) حـبق مث  ثلاث ؟ قزر 

حیر اهتئاج  اهب  اوحرف  هبیط و  حـیرب  مهب  نیرج  کلفلا و  یف  متنک  اذا  یتح   ) لج زع و  لاق  همالک  یف  هب  مهبتاعف  یلاـعت  هللا  عم  یتح 
نم ننوکنل  هذـه  نم  اـنتیجنا  نئل  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  اوـعد  مهب  طـیحا  مهنا  اوـنظ  ناـکم و  لـک  نم  جوـملا  مهئاـج  فصاـع و 
وه ایندلا  نم  ناسنالل  دیفی  ام  نا  یلا  ع )  ) راشا دـق  و  سنوی .)  22  - 23 قحلا : ریغب  ضرالا  یف  نوغبی  مه  اذا  مهاجنا  املف  نیرکاـشلا 

یلع فسالا  كرتل  هلدتسم  هعنقم  هیلـست  یلا  ع )  ) راشا .هتعبت و  یقبی  ارده و  بهذیف  کلذ  ریغ  اما  و  بسحف ، هترخآ  رما  هب  حلـصی 
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قرف هنال ال  هیلا  لصی  مل  امم  ایندـلا  یف  ام  عیمج  یلع  عزجی  نا  دـبالف  هاجلا  لاملا و  نم  هدـی  نم  جرخ  ام  یلع  عزج  ذا  هناـب  تاـفام 
رحلا اصعلاب و  عرقی  دبعلا  .هسارفلا  لقعلا و  لیلد  وه  ظاعتالل و  ادعتسم  امهف  اعـضاخ  ابلق  ناسنالل  نوکی  نا  یـصو  و  نیمـسقلا ، نیب 

همزالمب مومهلا  هذه  درطب  مالسلا  هیلع  یصوف  رعـشی  رعـشی و ال  ثیح  نم  هبلق  یلع  درت  مومه  نم  ناسنالا  ولخی  هراشالا و ال  هیفکت 
: لاقی ناک  و  بیرق ، بیسنک  قیدصلا  بحاصلا  نا  یلع  هبن  هقالخا و  هلامعا و  یف  هلداع  هقیرط  همزالمب  قداص و  نیقی  تباث و  ربص 

قدص نم  قیدصلا  و  : ) لاقف هقادـصلا ، نازیم  - 1 هماه : رومال  نیزاوم  ع )  ) نیب دق  و  ندبلا .) بیـسن  خالا  حورلا و  بیـسن  قیدـصلا  )
نازیم .اقفانم 2 - ـالا  نکی  مل  روضحلا و  یف  هقادـصلا  رهظی  صخـش  اـمبرف  قیدـصلل ، بیغلا  ظـفحب  فرعی  هقادـصلا  نا  ینعی  هبیغ )

رهف هقداـص  هید  هطبارب و  هبلق  رهظ  نع  هسملی  هیلا و  نئمطی  سنوم  هل  نکی  مل  نم  يا  بیبح ) هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  : ) لاـقف هبرغلا ،
ودع و وهف  کیعاری  کب و  ثرتکی  مل  نم  يا  كودع ) وهف  کلابی  مل  نم  و  : ) لاقف هوادـعلا ، نازیم  .هنطو 3 - یف  ناک  نا  بیرغ و 

نم هلاثما  و  ع )  ) نسحلاب هصاخ  هاصولا  هذه  و  رصم :) ص 119 ج 16 ط   ) لاقف هوادعللا  هینازیملا  هذه  یلزتعملا  حراشلا  برغتسا  دق 
ثرتکی هیلابی و ال  هنا ال  هتیعر  ضعب  نم  سنا  اذا  یلاولا  نال  کلذ  و  سانلا ، ءانفا  نم  هقوسلل  هماع  تسیل  اـیاعرلا و  باـبرا  هـالولا و 

ودعب رخالاب  لابی  مل  اذا  مهدحا  سیلف  سانلا  ءانفا  نم  یلاولا  ریغ  اما  كودع و  وهف  هحفص  کل  يدبا  نم  و  هتحفـص ، يدبا  دقف  هب ،
و نیبلا ، یف  هیصوصخ  هیا  هظحالم  نود  نم  دلولا  عون  یلا  دلاولا  عون  نم  ههجوم  اهنا  هیصولا  هذه  حرش  ءدب  یف  انرکذ  دق  لوقا : .هل 

نم لک  نیـصخش و  نیب  هطبارلا  دوجو  هفرعملا و  دـعب  قحلا  هیاعر  مدـع  وه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  تـالابملا  مدـع  نم  دوصقملا 
هفرعملا نا  قرفلا  و  ماکحلا ، هالولا و  نم  وا  ساـنلا ، ءاـنفا  هقوسلا و  نم  ءاوس  اـملاظ ، هل و  اودـع  نوکی  هقح  هل  عاری  مل  هریغ و  فرع 
حراـشلا لاـقف  رهظت ) هروع  لـک  سیل  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ریـسفت  یف  فلتخا  دـق  .مزلا و  متا و  اـیاعرلا  یلع  هقوقح  و  معا ، یلاولل 
کنکمی کل و ال  رهظت  دـق  و  رهظت ، ـالف  کـنع  هرتتـسم  ودـعلا  هروع  نوکت  دـق  لوقی : رـصم .) ج 16 ط  یف ص 119   ) یلزتـعملا

ریصبلا بلاطلا  لفغی  ام  ضرفلا  هنکمملا و  رومالا  نم  نا  یلع  هدشر ، هلوق : یلا  هروع - لک  سیل  هلوقب : هبن  مثیم : نبا  لاق  .اهتباصا و 
ام یلع  عزجلا  فسـالا و  نع  هیلـستلا  هملکلا  ضرغ  و  لاـق : نا  یلا  یمعـالا - هب  رفظی  و  هل ، يدـتهی  ـال  هبیـصی و  ـالف  هبلط  هجو  نع 

هماع همکح  اهنم  الک  نا  رهاظلا  و  دحاو ، ضرغ  یلا  عبرالا  لمجلا  هذه  مثیم  نبا  طبترا  دـق  لوقا : .اهناکما  دـعب  بلاطملا  نم  توفی 
اروتـسم فاـشکنالل  ضورعم  بیع  یقبی  اـمبر  لوقیف : فاـشکنالل ، ضرعملا  هریغ  وا  ودـع  یف  بیعلا  هروعلا  نم  دوصقملا  و  هماـت ،

.هدشر و یمعالا  بیصی  امبر  هنا  امک  هدصق  نع  ریصبلا  اطخی  امبر  هصرفلا و  نم  دافتسی  امبر ال  هنا  امک  رخآ ، ببس  وا  سانلا  هلفغل 
یلا لوصولل  همات  اللع  تسیل  هلومعملا  بابسالا  نا  یلع  هیبنت  مار و  ریغ  نم  هیمر  روهـشملا : رئاسلا  لثملا  لیبق  نم  اهلک  مکحلا  هذه 

ناسنالا ال یلع  لبقا  اذا  ناـمزلا  نا  یلع  هناـه ) همظع  نم  هناـخ و  ناـمزلا  نما  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب هبن  .فادـهالاو و  دـصاقملا 
یلا راشا  دـق  الـصو و  متت  ادـهع و ال  ظفحت  ردـغلا ال  یلع  هقوشعم  یه  و  بیطلاوبا : لاق  امک  رادـغ  راود  هناف  هیلع ، دامتعالا  حـصی 

ص 121 ج 16 ط  ) یلزتعملا حراشلا  رکذ  نامزلا ) ریغت  ناطلسلا  رییغت  اذا  : ) لاقف ناسنالا  ینب  یلع  نامزلا  رییغت  یف  یساسالا  ببـسلا 
عافتراب رـضا  یـش ء  يا  لاقف : اهبلقی ، هرد  هدـیب  داوسلا و  لامع  عمج  ناورـشونا  نا  سرفلا  بتک  یف  هلمجلا : هذـه  حرـش  یف  رـصم )
سابتحا مهضعب : لاق  و  برشلا ، عاطقنا  مهضعب : لاقف  هیف ؟ یف  هردلا  هذه  تلعج  یـسفن  یف  ام  لاق  مکیا  هقحم ؟ یلا  یعدا  داوسلا و 

دبزی وا  اهلک  هیعرلا  لوقع  لداعی  کلقع  نظا  یناف  تنا  لق  هریزول : لاـقف  لامـشلا ، مدـع  بونجلا و  ءـالیتسا  مهـضعب : لاـق  رطملا و 
یئاـبآ و کـلها  لـقعلا  اذـهب  كوبا ، هللا  لاـقف : مهیلع ، روجلا  و  مهل ، فیحلا  رامـضا  و  هتیعر ، یف  ناطلـسلا  يار  ریغت  لاـقف : اـهیلع ،

تـسیزور کی  تسا ، مسق  ود  رب  يزور  هکنادب  مناج  رـسپ  يا  همجرتلا : .هیف  یف  اهلعجف  هردـلا  هیلا  عفد  و  هل ، كولها  امل  يدادـجا 
تسا تشز  هچ  هو  دیآ ، یم  وت  لابندب  وا  يورن  نآ  لابندب  رگا  دیآ و  یم  تلابندب  هک  يرگید  يزور  يور و  یم  نآ  لابندب  وت  هک 

راک نآ  اب  هک  يراد  ار  ینامه  دوخ  يایند  زا  وت  ینادرگ ، ور  ینک و  اـفج  يرادـن  زاـین  نوچ  یـشاب و  نوبز  ونتورف  زاـین  ماـگنه  هک 
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یباتیب دسر  یمن  وتب  تسناهج و  رد  هک  هچ  ره  رب  دیاب  ینک  یبات  یب  تسا  هتفر  تتسد  زا  هچنادب  رگا  ینک ، تسرد  ار  دوخ  ترخآ 
يارب تسیا  هنومن  تسه  هچنآ  دـننام و  مهب  روما  همه  اریز  شاـب ، باـیهر  تسه  هچنآ  زا  دـشابن  هچنادـب  يروـخب ، ارنآ  مغ  ینک و 

دنمدرخ اریز  دروآ ، دردب  ار  شلد  دشاب و  راب  تمالم  هاکناج و  يدنپ  هکنآ  رگم  دریذپن  دـنپ  هک  شابم  یناسک  نآ  زا  .تسین  هچنآ 
دوش دراو  تلد  رب  هودنا  مه و  هچنآ  دنشابن ، ریذپ  نامرف  کتک  اب  زج  هک  نایاپراهچ  دنناروناج و  دریذپ ، دنپ  شرورپ  بدا و  نامهب 

راکبان رئاج و  ددرگب  داد  لدـع و  هار  زا  سک  ره  نک  رود  دوخ  زا  راگدرورپ  تردـق  زا  يرواـب  شوخ  رادـیاپ و  یئابیکـش  هلیـسوب 
اـسب تسا ، مغ  جنر و  نانع  مه  سوه  دنک ، تیاعر  ار  یتسود  رـس  تشپ  رد  تسا  سکنآ  تسود  دشاب  ردارب  قفاوم  قیفر  و  دـشاب ،

زا سک  ره  .درادن  یتسود  هک  تسا  یسک  هراوآ  رتنابرهم ، رتکیدزن و  شیوخ  زا  هک  هناگیب  اسب  تسا و  رترود  هناگیب  زا  هک  شیوخ 
هک هلیسو  نیرتمکحم  تسا ، رت  هدنیاپ  وا  يارب  دتـسیاب  نآ  رب  دسانـش و  ار  دوخ  ردق  هک  ره  دیآ ، راتفرگ  يانگنت  هب  دنک  زواجت  قح 

ندیـسر يدـیمون  هک  دوش  یهاـگ  تسا ، وت  نمـشد  تسا  اـنتعا  یب  وتب  یـسک  ره  تسا ، ادـخ  وت و  ناـیم  هک  تسنآ  یبـسچب  نآ  هب 
انیب و هک  اسب  دـشابن ، هدافتـسا  دروم  یتصرف  ره  و  ددرگن ، شاف  يدـب  ره  تسیدوبان ، هیاـم  يزرو  عمط  هکیتروصرد  دـشاب  دوصقمب 
، یباتـشب نآرد  یناوت  یم  مد  ره  هک  زادنا  ریخاتب  یناوت  ات  ار  يدـب  .دـسر  دـصقمب  نادان  انیبان و  دور و  اطخ  دوخ  دـصقم  زا  رایـشه 

گرزب ار  هنامز  سک  ره  و  ددرگ ، راچد  وا  تنایخب  دیز  هدوسآ  هنامز  رکم  زا  سک  ره  تسنا ، دنمدرخ  اب  دـنویپ  ربارب  نادان  ندـیرب 
زا تسخن  دوش  نوگرگید  مه  هنامز  ددرگ  هنوگرگید  ناطلـس  یتقو  دنز ، فدهب  دزادـنا  ریت  سک  ره  هن  دـنیب ، ارنآ  يراوخ  درامش 

هناخ زا  هاگنآ  نک  یسررب  هیاسمه  زا  و  هار ، زا  هاگنآ  نک  شسرپ  قیفر 

يرتشوش

یلع هنیذا  نب  هورع  دـفو  هبیتق :) نبا  ءارعـش   ) یف كاتا ) هتات  مل  ناـف  کـبلطی ، قزر  هبلطت و  قزر  ناـقزر : قزرلا  نا  ینب  اـی  ملعا  (و 
هل یعـسا  ینیتای  فوس  یظح  وه  يذـلا  نا  یقلخ  نم  فارـسالا  ام  تملع و  دـقل  لئاقلا : تسلا  ماشه  هل  لاقف  کلملادـبع  نب  ماشه 
غلب هتعاس و  نم  لحترا  جرخ و  و  کلذ ، یف  رظناس  لاق : .انیلع  کمدقا  امف  لاق : .یلب  لاق : ینینعی  یناتا ال  تدعق  ول  هبلطت و  ینینعیف 

لاقف لاخسللا  موحل  هبالک  معطی  هنا  يار  ائیش و  هطعی  ملف  هلودلا  فیس  حدم  هنا  رعاشلا و  یشانلا  هصق  ترم  .هزئاجب و  هعبتاف  اماشه 
هلام و ذخاف  یـشانلا  باب  یلع  الیل  بهذف  هلودلا  فیـس  یلا  لمح  لاملاب  رقوم  لغب  لض  مث  بیدالا ، نم  نسحا  مکدـنع  بلکلا  هل :
- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا   ) مثآ وه  هسفن و  هتبذک  دقف  هلیحب  یتای  قزرلا  نا  نظ  نم  و  هدشنا : هلودلا و  فیـس  یلع  لخد  مث  هقلطا 

نم هلودلا  فیـس  نطفف  مئان  وه  هقزر و  یتای  رخآ  يرـسلا و  نع  مانی  نم ال  ینغلا  توفی  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
كودعی کظح ال  اکبیـصی و  نل  هضقی  مل  يذلا  ناب  انیقی  ملعا  ءادعالا و  هللا ال  قتا  مهـضعبل : .لاملا و  ذخا  هلغبلا و  دـجو  هنا  هرعش 

ملعا و   ) ینیلکلا هیاور  یف  داز  ینغلا ) دنع  ءافجلا  هجاحلا و  دنع  عوضخلا  حبقا  ام   ) اکبیصن ودعت  نیح  ودعت  تنا  ادعاق و ال  تنک  نا 
یلص  ) یبنلا نع  ام  مالسلا ) هیلع   ) همالک ریظن  و  هرذع .) سانلا  دنع  لقی  و  هتمئال ، دتشی  نمم  نکت  الف  فورص ، وذ  رهدلا  نا  ینب  ای 

دهاوش نم  .هتدابع و  عدی  مث  دباعلا هللا  کلذ  نم  حـبقا  و  هنکـسملا ، دـعب  هئیطخلا  حـبقا  و  ینغلا ، دـعب  رقفلا  حـبقا  ام  هلآ :) هیلع و  هللا 
یلوصلا میهاربا  حدم  رـسیلا و  يدـل  اموی  رـسعلاب  اعرـض  يرا  یننا  ریغ  توملا  لبق  توملا  ام  و  مهـضعب : لوق  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
امهاضرا ناقلخ ال  رعاشلا : لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  ارقتفا و  ام  اذا  یندالا  فرعی  يرثا و ال  نا  دعبالا  فرعی  لاقف : کلذ  دضب  الجر 

یتح  ) یلاعت هلوق  نم  مالسلا ) هیلع   ) همالک لاق : رهدلا و  یلع  هتف  ترقتفا  اذا  ارطب و  نکت  الف  تینغ  اذاف  رقفلا  هلذم  ینغلا و  هیت  یتفل 
مهب طیحا  مهنا  اونظو  ناکم  لک  نم  جوملا  مهءاج  فصاع و  حیر  اهتءاج  اهب  اوحرف  هبیط و  حیرب  مهب  نیرج  کلفلا و  یف  متنک  اذا 
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لصفلا (. ) قحلا ریغب  ضرالا  یف  نوغبی  مه  اذا  مهاجن  املف  نیرکاشلا 0 نم  ننوکنل  هذه  نم  انتیجنا  نئل  نیدلا  هل  نیـصلخم  هللا  اوعد 
لهف ماقم ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک و  ماقم ، یف  هیالا  لـب  تلق : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و 

مهدوهع سانلا  ضقن  هیالا  نم  دارملا  و  هجاحلا ، تقو  سانلل  عوضخلا  حـبقی  امنا  و  حـیبق ؟ رحبلا  یف  مهب  هطاحالا  تقو  عوضخلا هللا 
فحتلا و هیاور  یف  داز  و  کتماقا ، لحم  يا : كاوثم ) هب  تحلـصا  ام  كایند  نم  کـل  نا   ) .هعفر دـعب  رارطـضالا  یف  یلاـعت  هللا  عم 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا مالک  نم  ذوخام  مالـسلا ) هیلع   ) همالک دیدحلا  یبا  نبا  لاق  كریغل .) انزاخ  نکت  و ال  قح ، یف  قفناف   ) لئاسرلا
سیل هیهاتعلاوبا : لاق  و  تلقباـف .) تقدـصت  وا  تیلباـف ، تسبل  وا  تینفاـف ، تلکا  اـم  ـالا  کـلام  نم  کـل  سیل  مدآ  نبا  اـی  (: ) هلآ و 

یف امک  اعزاج ) تنک  نا  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـک  تعزج ) نا  و   ) نارمطلا فیغرلا و  ـالا  هاـی  ند  نم  حداـکملا  بعتملل 
هنوکل کیلا ) لصی  مل  اـم  لـک  یلع  عزجاـف  کیدـی  نم   ) .هتغب جرخ  يا : تلفت ) اـم  یلع  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  )

ام یلع  لدتـسا   ) .مونلا یف  هدیب  لصح  ام  توف  یلع  هتظقی  یف  ناسنالا  جرخی  نا  ریظن  اضیا  وه  و  هل ، امهدحا  ریدـقت  مدـع  یف  هریظن 
كدعب ایندلا  یلا  رظنت  نا  تئـش  اذا  لاقی : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ناک  امم  نکی  مل  ام  فرعتف  هابـشا ) رومالا  ناف  ناک  دق  امب  نکی  مل 

نماـثلا و لـصفلا   ) ادـغ يریاـم  هموـی  یف  هبلق  يری  هنیع  هعیلط  هینظت  یکذ  هلودـلا : فیـس  یف  یبـنتملا  لاـق  و  كریغ ، دـعب  اـهرظناف 
یتـالل راـبتعالا  يا  هناـف  مالـسلا ،) هیلع   ) همـالکب طوبرم  ریغ  تیبلا  تلف : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -

یف دازف  ناک  فیک  اعمـس و  دـق  يار و  دـق  ناک  ظلا ن  کب  نظی  يذـلا  یعملالا  رخـالا : لوقک  ءاکذـلا ، فصو  تیبلا  یـضاملاب و 
تغلاب اذا  الا  هظعلا  هعفنت  نمم ال  ننوکت  و ال  (. ) رذـعلا لبقا  و  رفکلا ، مالا  نم  همعنلا  رفک  ناـف  همعن ، اذ  رفکت  ـال  و  : ) لـئاسرلا هیاور 

.هیطخلا و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  بدالاب ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  بادالاب ) ظعتی  لقاعلا  ناف  همالیا  یف 
یحلی رحلا  راشب : لاق  اعیـضو ،) وا  ناک  اعیفر  کل  هفرع  نمل  قحلا  فرعا   ) ینیلکلا هیاور  یف  داز  و  برـضلاب ) الا  ظعتت  مئاهبلا ال  (و 

لاق و  اهبرـض ، اهبتع  همیهبلاک  دـبعلا  و  دـبعلاک ، میئللا  لاقی : ناک  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  درلا و  لـثم  فحلملل  سیل  دـبعلل و  اـصعلا  و 
ام یلع  ربـصا  و  ( ) نیقیلا نسح  ربـصلا و  مئازعب  موـمهلا  تادراو  کـنع  حرطا   ) همـالملا هـیفکت  رحلا  اـصعلاب و  عرقی  دـبعلا  رعاـشلا :

نماثلا لصفلا  : ) اضیا اضفخ  نم  هرهد  هحارب  یظحی  امناف  مومهلا  نم  کیلع  ضفخ  رعاشلا : لاق  رومالا ،) مزع  نم  کلذ  نا  کباصا 
اذا رومالا  نا  اضیا : جرفلا  نم  هاندا  رمالا  قیـضاف  اجرف  رظتناف  رما  قیاضت  اذا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - و 
نا ربصلا  يذـب  قلخا  اجرف  يرت  نا  ربصب  تنعتـسا  اذا  هبلاطم  تلاط  نا  نسایتال و  اجتترا  ام  لک  اهنم  حـتفی  ربصلاف  اهکلاسم  تدـسنا 
رما یف  دـج  نم  لق  رثالا و  هدومحم  هبقاع  ربصلل  هبرجت  مایالل  تیار و  ینا  اـضیا : اـجلی  نا  باوبـالل  عرقلا  نمدـم  هتجاـحب و  یظحی 
عنـص نم  نسایت  لیمج و ال  لیمجلا  ربصلا  هبقاعف  ثداح  نع  نا  کلملا  نیعم  اربصف  اضیا : رفظلاب  زاف  الا  ربصلا  بحـصتسا  هبلاـطی و 
رظنم اهل  اهفوسک  دـعب  سمـشلا  نا  رت  ملا  لوزت  تابئانلا  نا  رـشبت  اهمیعن  لوزی  ذا  یلایللا  ناف  لیدـی  فوس  هللا  ناب  نیمـض  هنا  کبر 

دعب هدواعت  املک  رصقی  فیسلا  نبـسحت  لیئـض و ال  نیبناجلا  تخـش  وه  ادب و  امدعب  رمغی  وضنلا  لالهلا  نا  لیقـص و  نویعلا  یـشغی 
لیلغ و لبی  وا  لیلع  یفـشیف  هنانع  یبالا  رهدلا  فطعی  دـقف  لیمیف  ابـصلا  حـفن  هب  رمی  املک  علقی  حودـلا  نبـسحت  لولک و ال  ءاضملا 

مجنلل لوبذ و  هروتعی  مل  ام  قرویف  هراضن  بیلسلا  نصغلا  فناتسی  لیسن و  راطتسا  شیر و  طقاست  امدعب  نیحانجلا  صوصقم  شاتری 
اذا اموی  یتاملا  مکح  یلع  رعاشلا : لاق  لدـعلا ، يا : دـصقلا ) كرت  نم   ) لوفق باهذـلا  دـعب  نم  ظـحلل  هماقتـسا و  عوجرلا  دـعب  نم 
نب بیرغ  ناک  راج ) ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) دـصقی روجیـالا و  هتیـضق  یـضق 
یف داز  و  هرمث .) دـقفی  هرمن  عطی  نم  (، ) ابکنم سمی  ابکع  عطی  نم  (، ) ابیرغ سمی  اـبیرع  عطی  نم  و   ) مهلاـثما نم  و  ارذـبم ، سیلمع 

و (. ) همالملا بلجی  حـشلا  و  طیرفتلا ، طونقلا  یف  و  دـسحلا ، ءرملا  بحـص  ام  رـش  نم  و  عونقلا ، ءرملا  ظح  معن  و  ( ) لـئاسرلا  ) هیاور
هتیفاص ال نم  كراج  هبلق و  دولاب  تبـسان  نم  کبیـسن  رعاـشلا : لاـق  کبـسانم ، کـبحاص  نوکی  نا  بجی  يا : بساـنم ) بحاـصلا 
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بتک .حورلا و  یمح  لیقثلا  هسلاجم  بطلا  یف  دـجن  اناف  ءالقثلا  سلاجت  ال  نوماملل : عویتخب  لاـق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف بقاـصملا و 
اذا موق  لیقث  مهفخا  یکون  ارـشعم  سلاجا  ینا  مهـضعب : لاق  و  هایا ، هلوان  لیقث  هیلا  سلج  اذا  ناکف  مقف ) تمربا   ) همتاخ یلع  لـجر 

دولا ریخ  نا  الا  اضیا : لیلق  مهب  یننا  مل  عاو  یب  ریثک  مهف  لوقا  ام  مهنع  قدی  مهلوق و  ینومهفی  لوقعلا ال  مهبرقب  تادص  مهتـسلاج 
ترواج هباصع  یناوخا  يدنع و  هوسا  یتوخا  هلزنمب و  یبرقلا  وذ  ینم و  دولا  وذ  اضیا : بعتم  وه  یتا و  دو  سفنلا ال  هب  تعوطت  دو 

یف انحاورا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یناریج ضرالا  یف  اوقرف  نا  مهف و  یبدا  مهبادآ 
یئاخا ال زیزع  یلثم  ابحاص  غتبم  ینا  کلثمک  ابحاص  غتبا  وا  یلثم  نکف  یل  نبا  اضیا : ناسارخ  وا  ماشب  اننادـبا  تدـغ  دـحاو و  ناکم 

یلا لجر  بتک  لکـش و  یلا  لکـش  حور  فلوی  مل  اذا  اوقرفتی  نا  ناوخالا  ثبلی  ام  لقعلا و  لماک  ملـسم  الا  موقلا  نم  یتدوم  لاـنی 
ریط : ) اولاق و  اضعب ، اهضعب  عبتی  سفنلا  نال  مامز ، ریغب  کل  دایقنالا  یلع  دومحم  ریغ  اناف  یـسفن ، رهوج  کنم  تفراص  ینا  هقیدص :

لاکشا سانلا  هتکراتف و  یلکش  نم  کی  مل  فاصنا  هیف  الوق  تلقف  امترجاهت  فیک  لئاق  و  لیق : و  عقی ) ضرالا  نم  هفلا  یلع  ءامسلا 
حناوس لاقف : وه ؟ ام  قشعلا  ییحیل : لاقف  نوماملا ، دنع  مثکا  نب  ییحی  سرشا و  نب  همامث  عمتجا  دادغب :) خیرات   ) یف و  اذه ، فالا  و 

ام تاهف  نوماملا : هل  لاقف  .قذحا  اذـهب  نحن  و  اذـهب ، کنم  رـصبا  هقفلا  لئاسمب  تنا  همامث : لاقف  .اهب  متهی  اهرثوی و  قشاعلل  حنـست 
عئابط هقارـشال  زهت  لقعلا و  رـصاوب  هب  یـضتسی ء  عطاس  رون  حـمل  تجتن  هلکاشملا  لصوب  سفنلا  رهاوج  تجزتما  اذا  لاـق : .كدـنع 

و  ) .باوجلا کیبا  اذـه و  نوماملا : هل  لاقف  اقـشع .)  ) یمـسی اهرهوجب  لصتم  سفنلاب  صاخ  رون  حـمللا  کلذ  نم  روصتی  و  هایحلا ،
، ابقث هیف  كرتی  هیلع و  نیطی  اتیب و  هلخدـی  هیلع و  قیـضی  نا  هرما  شربالا و  مالـس  یلا  هعفد  هماـمث  یلع  بضغ  اـمل  دیـشرلا  نا  هیف :)

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ذـئموی لیو   ) ارقف فحـصملا  یف  ارقی  هیـشعمالسسلجف  ماعطلا ، هیلا  سدـی  ناک  کلذ و  نود  لعفف 
نوبذکملا لوقی : هحرـشی و  لعج  و  نیبذکملل )  ) وه امنا  همامث  هل  لاقف  حتفلاب ، نیبذکملل ) ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 

هسلاج هنع و  دیشرلا  یضر  مث  قیـضلا ، دشا  هیلع  قیـض  مث  .لبقا  مل  قیدنز و  کنا  یل  لیق  دق  لاقف : .رافکلا  نوبذکملا  لسرلا و  مه 
.لهاج مکح  هیلع  يرجی  لقاع  الاح  سانلا  اوسا  همامث : لاقف  ائیـش ، دـحاو  لک  لاقف  الاح ، سانلا  اوسا  نع  ینوربخا  هعم : نمل  لاـقف 

یتح کحـضی  لعجف  مالـس ، ثیدـحب  هثدـحف  حرـشاف ، لاق : .تدرا  ثیحب  تعقو  بسحا  ام  هماـمث : لاـقف  ههجو  یف  بضغلا  نیبتف 
نیا ملا ر و  یف  كراشملا  کناوخا  ریخ  هبیغ .) قدـص  نم  قیدـصلا  و   ) .الاح سانلا  اوسا  تنک  دـقل  هللا  تقدـص و  لاـق : یقلتـسا و 

ءالجلا هالجر  انلا  هسم  نا  نایقعلا  ربت  لثم  اـنیع  اـنذا و  ناـک  تبغ  نا  وقلا م و  یف  كرـس  تدهـش  نا  يذـلا  اـنیا  رملا  یف  کیرـشلا 
سیل یل : تلاقف  هیراج  ینت  ءاجف  دـیع  رـضح  یکمربلا و  ییحی  عم  انا  هرم و  تقـضا  يدـقاولا : لاق  دادـغب ) خـیرات   ) یف انیز  دادزاـف 

، مهرد اتئام  فلا و  هیف  اموتخم  اـسیک  یلا  جرخاـف  ضرقلا ، یلا  یتجاـح  هتفرعف  راـجتلا  نم  یل  قیدـص  یلا  تیـضمف  یـش ء ، اندـنع 
، ضرقلا یلا  هتجاـح  هتلغ و  رخاـت  یلا  اکـشف  یمـشاه  یل  قیدـص  ینءاـج  یتح  هیف  تررقتـسا  اـمف  یلزنم ، یلا  تفرـصنا  هتذـخاف و 

افلا كاطعاف  هقوس  الجر  تیتا  ائیش  تعنص  ام  تلاق : .سیکلا  همساقا  نا  یلع  تلق : تمزع ؟ یـش ء  يا  تلاقف : یتجوز  یلا  تلخدف 
، هلک سیکلا  هطعا  هقوسلا ! كاطعا  ام  فصن  هیطعت  هسام  محر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  هل  لـجر  كءاـج  مهرد و  یتاـم  و 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ناک و  یمـشاهلا - یلا  رجاتلا  یقیدـص  یـضم  و  هیلا ، هتعفدـف  هلک  سیکلا  تجرخاف 
رمالاب ینربخف  یلا  فرصنا  هفرع و  همتاخ  يار  املف  سیکلا ، یمشاهلا  هیلا  جرخاف  ضرقلا  هلاسف  اقیدص ، هل  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 

مالغ ای  لاقف : سیکلا  ربخب  هتربخاف  هیلا  تبکرف  هفیلخلا ، تاجاحب  یلغـشل  کـنع  یلوسر  رخاـت  اـمنا  لوقی : ییحی  لوسر  ینءاـج  و 
کتجوزل فالآ  هعبرا  یمـشاهلل و  نیفلا  کقیدصل و  نیفلا  کل و  رانید  یفلا  ذخ  لاقف : فالآ  هرـشعب  هءاجف  ریناندـلا ، کلت  تاه 

(، هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  یمعلا ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  ءانعلا ) کیرش  يوهلا  و   ) .مکمرکا اهناف 
و مدنلا ، بذکلا  هبقاع  و  نیقیلا ، مومهلل  دراط  معن  و  هریحلا ، دـنع  فوقولا  قیفوتلا  نم  و  : ) هتیاور یف  داز  و  ینیلکلا - هیاور  یف  لب و 
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نم انا  ام  بتع  اـی  هیهاـتعلاوبا : لاـق  .ء  یـش  یف  يوهلا  وذ  کلذـک  رـصبی ، ـال  یمعلا  اذ  نا  اـمک  هنا  دارملا  و  همالـسلا .) قدـصلا  یف 
و رعاشلا : لاق  و  مصی ،) یمعی و  یـشلا ء  کبح  : ) مهلوق لثم  اذـه  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  ینامعا و  يوهلا  نکلو  یمعا  یب  کـعینص 
( بیرق نم  برقا  دـیعب  بر  و  دـیعب ، نم  دـعبا  بیرق  بر  و   ) ایواسملا يدـبت  طخـسلا  نیع  نا  امک  هلیلک  بیع  لـک  نع  اـضرلا  نیع 

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نبا یف  امک  دیعب ) نم  دعبا  بیرق  بیرق و  نم  برقا  دـیعب  بر  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 
ایلع نا  يرابنالا - یلع  نب  دمحم  یف  دادغب -) خیرات   ) یف .هیطخلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 

ورمع نب  موثلک  یف  هیف -) و  (. ) هبـسن برق  نا  هوادـعلا و  هتدـعب  نم  دـیعبلا  و  هبـسن ، دـعب  نا  هدوملا و  هتبرق  نم  بیرقلا  : ) لوقی ناک 
برق نم  کبیرق  نا  موثلک : هیلع  درف  هنیب ، هنیب و  هبارقلا  لـصی  نا  یلا  هوعدـی  هریزتسی و  موثلک  یلا  کـلام  نب  قوط  بتک  یباـتعلا -

، کیلع هعفنملاب  مهادجا  کیلا  سانلا  صخا  نا  و  کترـشع ، نسحا  نم  کتریـشع  نا  و  هعفن ، کمع  نم  کمع  نا  و  هریخ ، کیلا 
بابـسالا ربکا  هدوملا  اذا  اعطاق و  برقت  هبارقلا ال  اذاف  بابـسالا  نم  اولتف  ام  تربخ  مهتربس و  مث  سانلا  تولب  دقل  و  لوقا : کلذل  و 

دـیعب و لانی  بیرق ال  لکف  هبرقل  راج  لام  یف  نعمطت  دـیلب و ال  مزاح و  دـجب  شیعی  امناف  اسای  سفنلا  نرعـشت  الف  دوسالاوبا : لاق  و 
یبا نبا  لاق  هعطق و  نا  بیرقلا  صقا  بحلا ل و  لـصو  اـم  دـیعبلا  لاـصو  لـصو  عیرق : نب  طبـضالا  لاـق  متاـح  یبـال  نیرمعملا  یف 
لاق لیمال و  دودـصلا  عم  کیلا  امـسق  یننا  دودـصلا و  کحنمال  ینا  صوحالا : لاق  قورطم ، ینعم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم  دـیدحلا 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاق  بیغم و  بارتلا  یف  واث  برق  ام  هبیرق و  اهنم  رادـلا  هحزاـن و  و  يرتحبلا :
و مالـسلا ،) هیلع   ) همالک ریغ  لقن  ام  ینعم  تلق : بولقلا  نم  بولقلا  تند  اذا  اموی  دعبلا  رـضی  ام  كرمعل  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
: هیـسرافلاب لیق  و  لام ) هل  نکی  مل  نم  بیرغلا   ) اضیا اولاـق  و  بیبح ) هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  و   ) .همـالک نم  اـبیرق  هلعج  حـصی  اـمنا 

قحلا ناـف  هبهذـم ) قاـض  قـحلا  يدـعت  نم   ) درک هاـگراب  دز و  همیخ  تفر  هک  اـج  ره  تسین  بیرغ  ناـبایب  تـشد و  هوـکب و  مـعنم 
امیقتـسم یطارـص  اذه  نا  و   ) یلاعت لاق  و  راثعلا ،) نما  ددـجلا ، کلـس  نم   ) لثملا یف  و  هداجلا ، نم  يدـعتملاک  هیدـعتم  هداجلاک و 

محر  ) هلوق لثم  اذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هل ) یقبا  ناک  هردـق  یلع  رـصتقا  نم  و  (. ) هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبـسلا  اوعبتت  هوعبتاف و ال 
(. هسفن لتق  هردق  لهج  نم  : ) لاق و  هروط ) دعتی  مل  و  هردق ، فرع  ارما  هللا 

هوجو هتاقافنا و  یف  هلام  ردق  یلع  رـصتقا  نم  نا  هل ) یقبا  ناک  هردـق  یلع  رـصتقا  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) همالک ینعم  نا  رهاظلا  تلق :
نب کلام  لخد  نویعلا )  ) یف .مهف و  امک  هلهجو  هردق  نافرع  ریغ  هردق  یلع  راصتقالاف  هلام ، لک  فلتی  نا  نم  هل  یقبا  ناک  هفراصم 

: لاقف هلـس  يارف  هسار  کلام  عفرف  دویقلا ، هذه  نم  هیف  نحن  ام  يرت  اما  هل : لاقف  دیق ، هیلع و  لامب  ذخا  دق  سوبحم  لجر  یلع  رانید 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لاقف هصبخا ، جاجد و  اذا  تلزناف و  لزنت ، نا  اهب  رماف  یل ، لاقف : هذه ؟ نمل 
.هلیـسولا لبحلا و  ببـسلا  ینعم  یف  لصالا  ببـس ) هب  تذخا  ببـس  قثوا  و   ) .کلجر یف  دویقلا  تعـضو  هذـه  هل : ایندـلا ) نیدـلا و 

(. یلاعت  ) مثیم نبا  هخـسن  یف  نکلو  هناحبـس )  ) هیطخلا دیدحلا و  یبا  نبا  دازف  طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هللا ) نیب  کنیب و  )
(. اهل ماصفنا  یقثولا ال  هورعلاب  کسمتـسا  دـقف  هللااب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف   ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  وه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق 

یلص  ) یبنلا الوا  ناک  قلاخلا  قئالخلا و  نیب  ببـسلا  و  میقتـسم .) طارـص  یلا  يده  دقف  هللااب  مصتعی  نم  و  : ) یلاعت هلوق  اذک  و  تلق :
- لبنح نب  دمحا  دنـسم  یف  امک  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هیبن ، هرتع  یلاعت و  هباتک  هدـعب  یلاعت و  هباتک  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
.ضوحلا و یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  یتیب ، لها  یترتع  و  ءامـسلا ، نیب  ام  دودمم  لبح  هللا  باتک  نیتفیلخلا : مکیف  كرات  ینا 

نود يدابع  نم  دبع  یب  مصتعا  ام  دواد : یلا  یلاعت  یحوا  یفاکلا )  ) یفف لجوزع ، هب  لصولا  یلاعت و  هریغ  نع  لصفلا  رخآ : ینعمب 
دبع مصتعا  ام  و  نهنیب ، نم  جرخملا  هل  تلعج  الا  نهیف  نم  ضرالا و  تاوامـسلا و  هدـیکت  مث  هتین  نم  کلذ  تفرع  یقلخ  نم  دـحا 
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تعطق الا  هتین  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم کلذ  تفرع  یقلخ  نم  دـحاب  يدابع  نم 
همـصع هللااب  مصتعا  نم  و  رخآ : ربخ  یف  .کله و  داو  يا  نم  لابا  مل  هتحت و  نم  ضرالا  تخـسا  هیدی و  نیب  نم  تاوامـسلا  بابـسا 

هللا زرح  یف  ناک  هیلب  مهتلمـشف  ضرالا  لها  یلع  تلزن  هلزان  تناک  وا  ضرالا ، یلع  ءامـسلا  تطقـس  ول  لاـبی  مل  همـصع  نم  و  هللا ،
سلجم یف  انک  ناولع : نب  نیـسحلا  نع  رخآ : یف  و  نیما .) ماقم  یف  نیقتملا  نا  : ) لوقی یلاعت  هللا  سیلا  هیلب ، لک  نم  يوقتلاب  یلاـعت 

نذا و لاقف : .انالف  تلقف : .کب  لزن  دق  امب  لموت  نم  انباحصا : ضعب  یل  لاقف  يرافسا ، ضعب  یف  یتقفن  تدفن  دق  ملعلا و  هیف  بلطن 
و لوقی : یلاعت  هللا  نا  بتکلا  ضعب  یف  ارق  هنا  ینثدح  مالسلا ) هیلع   ) هللا دبعابا  نا  لاق : کملع ؟ ام  و  تلق : .کتجاح  فعـسی  هللا ال 
و سانلا ، دـنع  هلذـملا  بوث  هنوسکال  و  سایلاب ، يریغ  لـمآ  لـک  لـما  نعطقـال  یـشرع  یلا  یعاـفترا  يدـجم و  یلـالج و  یتزع و 
يریغ و باب  رکفلاب  عرقی  يریغ و  وجری  و  يدـیب ؟ دـئادشلا  دـئادشلا و  یف  يریغ  لمویا  یلـص ، نم و  هندـعبال  یبرق و  نم  هنیحنـال 

یناجر يذـلا  اذ  نم  و  اهنود ؟ هتعطقف  هبئاونل  ینلما  يذـلا  اذ  نمف  یناعد ؟ نمل  حوتفم  یباـب  هقلغم و  یه  باوبـالا و  حـیتافم  يدـیب 
یحیبست نم  لمی  نمم ال  یتاوامـس  تالم  و  یظفحب ، اوضری  ملف  هظوفحم  يدـنع  يدابع  لامآ  تلعج  ینم ؟ هءاجر  تعطقف  همیظعل 

دحا اهفـشک  کلمی  ـال  هنا  یبئاون  نم  هبئاـن  هتقرط  نم  ملعی  ملا  یلوقب ، اوقثی  ملف  يداـبع  نیب  ینیب و  باوبـالا  اوقلغی  ـال  نا  مهترما  و 
ینارتفا يریغ ، لاس  هدر و  ینلاسی  ملف  هنم  هتعزتنا  مث  ینلاسی ، ملام  يدوجب  هتیطعا  ینع ! ایهال  هارا  یل  امف  ینذا ؟ دـعب  نم  ـالا  يریغ 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) سیل وا  يدـبع ؟ ینلخبیف  انا  لیخبا  یلئاس ؟ بیجا  ـالف  لاـسا  مث  هلاـسملا  لـبق  ءاـطعلاب  ادـبا 
شخی ملفا  ینود ؟ اهعطقی  نمف  لامالا  لحم  انا  سیل  وا  يدیب ؟ همحرلا  وفعلا و  سیل  وا  یل ؟ مرکلا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا 

ام عیمجلا  لما  اـم  لـثم  مهنم  دـحاو  لـک  تیطعا  مث  اـعیمج  اولما  یـضرا  لـها  یتاوامـس و  لـها  نا  ولف  يریغ ؟ اولموی  نا  نولموملا 
مل یناـصع و  نمل  اـسوب  اـی  و  یتـمحر ، نم  نیطناـقلل  اـسوب  اـیف  همیق ، اـنا  کـلم  صقنی  فیک  و  هرذ ، وضع  لـثم  یکلم  نم  صقتنا 

یئانلل انا  ام  بجاوب و  یلع  اقح  هسفن  یلع  یلدـعی  يرما ال  قح  ام  كرمعل  ءانیعلاوبا : لاـق  كودـع ) وهف  کـلابی  مل  نم  و   ) .ینبقاری
قهن یناغالا )  ) یف و  اذـه ، یبناجب  تلم  نارجهلا  دـصلا و  نم  بناجب  اموی  لاـم  نا  هنکلو  براـقمب  یتلخ  یفاـص  يدوب و  هدوب  یلع 

امینـست دری  مل  مینـست و  تسا  یف  قرع  كرحت  الا  اعبـش  التماف  رامح  ریا  ماق  ام  لاقف : تیب  هلاـبب  رطخف  راـشب  برقب  موی  تاذ  راـمح 
تـسا یف  لاقف : هیلع  ملـسف  هقیدـص  ناـک  مینـست و  هب  رم  و  نم ، تسا  یف  لاـق  قرع ) كرحت  ـالا   ) هلوق یلا  غلب  اـمل  هنکلو  ءاـجهلاب 
کلمح یـش ء  يا  كودع ، کقیدص و  نیب  قرف  كدنع  امف  هللا ، هنعل  کیلع  هل : لاقف  .تیبلا  هدشناف  کحی ، شیا و  لاقف : .مینـست 

اذه یف  هللا  تقدص و  لاق : .كرذـعاف  میملا  یلع  کتیفاق  تسیل  كایعا و  کحـضف و  يذـلا  رامح ) تسا  یف   ) تلق الا  اذـه ؟ یلع 
ناک اذا  مینـست : هل  لاقف  .هتقزرف  تملـس  تررم و  یتح  دـحا  یلابب  رطخی  و ال  نم ) تسا  یف  نم  تسا  یف   ) لوقا تلز  ام  نکلو  هلک 

همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) راشب لعج  .کیلع و  تملـس  نیح  یلع  کیلع و ال  هللا  ملـس  الف  کیلع  میلـستلا  باوج  اذه 
ورما لاق  اکاله ) عمطلا  ناک  اذا  اکاردا  سایلا  نوکی  دق   ) .همتشی مینست  هیدیب و  قفـصی  کحـضی و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا 

قوزرملاف نملا  اهعبتی  هفراع  سانلا  ءالخب  ادب  اذا  يرتحبلا : لاق  بایالاب و  همینغلا  نم  تیـضر  یتح  قافالا  یف  ترفاس  دـق  و  سیقلا :
ناک ول  و  باصت ) هصرف  لک  رهظت و ال  هروع  لک  سیل   ) حبر دقف  هسارب  اجن  نمف  حطتنت  شابکلا  جاد و  لیللا  رخآ : لاق  امرح و  نم 

باـصت هصرف  لـک  ناـک  ول  و  مهئادـعا ، لاـصیتسا  ساـنلا  نم  ریثـکل  نکمـال  رهظت  هنم - فوختی  لـلخ  عضوم  هروعلاو  هروع - لـک 
و هوبک ، داوج  لکل  اولاق : و  هدـشر ) یمعالا  باصا  و  هدـصق ، ریـصبلا  اطخا  امبر  و   ) .مهایند مهنید و  روما  نم  اریثک  ساـنلا  حلـصال 

یف قیـضم  نم  مک  هنظملا  عم  بیـصت  دـق  نایعلا و  عم  سوفنلا  یطخت  ریـشب : نب  دـمحم  لاق  .هوفه و  ملاع  لکل  و  هوبن ، مراص  لـکل 
: مهلاثما نم  رذـحی و  ثیح  نم  هللا  نذاب  وجنی  هنما و  باب  نم  ناسنالا  کـلهی  دـق  و  هیهاـتعلا : یبـال  هنـسالا و  نیب  جرخم  اـضفلا ء و 

انیمی یلآ  و  هناـمز - لـها  یمرا  ناـک  و  يرقنملا - ثوـغی  دـبع  نبا  مکحلا  هلاـق  نم  لوا  و  ینادـیملا : لاـق  مار .) ریغ  نم  هـیمر  بر  )
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کلذ هموی  عنصی  ملف  هتنانک  هسوق و  لمحف  یمرلاب - هیـشح  هرقب و  کنح  تحت  یلدت  ام  قرع  عطقی  يا  هاهم - بغبغلا  یلع  نجدیل 
نماثلا و لصفلا   ) مل نا  افـسا  یـسفن  لتاق  یناف  نوعناص ، متنا  ام  لاقف ، هموق  یلا  جرخ  مث  کلذ ، یلع  هتلیل  تاب  ابیئک و  عجرف  اـئیش ،

.کسفن لتقت  لبالا و ال  نم  هرـشع  اهناکم  جد  هوخا : هل  لاقف  .مویلا  اهجدا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
شعر و نم  لمحا  ام  و  هوبا : هل  لاقف  .كدـفرا  کعم  ینلمحا  هنبا : هل  لاقف  .هرفانلا  كرتا  هرتاـع و  ملظا  ـال  يزعلا  تـاللا و  و  لاـق :

مکحلا اهامرف  هاهمب  امه  اذاف  اقلطناف  .اهجاد  ینلعجاف و  اهجاشما  طلاخی  اهجادوا  رت  مل  نا  لاق : مالغلا و  کحـضف  .لشف  نابج  لـه ،
اهئطخی مل  اهامرف و  اهاطعاف  سوقلا ، ینطعا  هنبا : هل  لاقف  اهاطخاف ، اـهامرف  يرخا  هب  ترم  مث  اـهاطخاف  يرخا  هب  ترم  مث  اـهاطخاف 

هیلع  ) همالک نم  بیرق  هتلجعت ) تئـش  اذا  کناف  رـشلا  رخا   ) .هلها ریغ  نم  لعفلا  رودـصل  برـضی  مار ) ریغ  نم  هیمر  بر   ) هوبا لاقف 
( مالسلا هیلع   ) همالکب لمعلا  بجی  بکرا و  رشلا  یلع  لمحا  یتم  نکلو  یکرات  رشلا  رشلا و  ینمتا  و ال  يرذعلا : هبده  لوق  مالسلا )

هعیطق و   ) .هبیقع هبقاع  همرج  ققحت  ناف  هبوقعلا ، درت  الف  ائیرب  ناک  هلعلف  هتبوقع ، زجت  مل  همرج  نیبتی  مل  امف  هریغ  لتقلاب و  مهتملا  یف 
: لاقف دمحم ، نب  رفعج  نب  دمحم  رکذف  ع ،)  ) اضرلا دنع  تنک  دیزی : نب  ریمع  لاق  هیوباب ) نبا  نویع   ) یف لقاعلا ) هلص  لدعت  لهاجلا 
، یلا رظنف  .همعل  اذـه  لوقی  هلـصلا و  ربلاب و  انرمای  اذـه  یـسفن : یف  تلقف  .ادـبا  تیب  فقـس  هایا  ینلظی و  الا  یـسفن  یلع  تلعج  ینا 

لبقی مل  هیلع  لخدا  مل  یلع و  لخدی  مل  اذا  و  سانلا ، هقدـصیف  یف  لوقیف  یلع  لخدـی  ینتای و  یتم  هنا  هلـصلا ، ربلا و  نم  اذـه  لاقف :
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) حدـم دـق  لاقف : .ءاذـب  کنع  انغلب  ءانیعلا : یبال  لکوتملا  لاـق  جورملا )  ) یف .لاـق و  اذا  هلوق 

دعب لتع  میمنب  ءاشم  زامه   ) الع لج و  لاق  و  باوا ) هنا  دـبعلا  معن   ) یلاعت لاـقف  مذ ، یلاـعت و  هللا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 
انا اذا  رعاـشلا : لاـق  .هیف  ریـض  ـالف  یمذـلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا غدـلی  برقعلا  هلزنمب  ءاذـبلا  نکی  مـل  ناـف  مـینز ،) کـلذ 
لاق امفلا و  عماـسملا و  هللا  یل  قشو  همـساب  رـشلا  ریخلا و  تفرع  میفف  اممذـملا  میئللا  سکنلا  متـشا  مل  اـقداص و  كا  مل  فورعملاـب 

حورا یفعا و  لهجلا  ناف  هیلع  هودع  نوع  ءرملا  ملح  ناک  اذا  حبقا  لهجلا  نم  انایحا  ملحلل  یتفلاب و  لهجلا  حـبقا  ام  نسح  ابا  رخالا :
دحا نم  ام  ربخلا : یف  هناها ) همظعا  نم  و   ) .رذـحلا یتوی  هنمام  نم  و  هب ، رتغی  رهدـلا ال  یفیـص : نب  مثکا  نع  هناخ ) نامزلا  نما  نم  )
ریغت اذا  (. ) بیصی ضرغ  یمار  لک  ام  : ) اولاق و  باصا ) یمر  نم  لک  سیل   ) .اهب عفتنا  الا  اهرقحی  مل  و  اهیف ، هانیع  ترقف  ایندلا  مظع 

تارامعلا یلع  نیـصیرح  کلملادـبع  نب  دـیلولا  نامز  یف  سانلا  ناک  و  مهکولم .) نید  یلع  سانلا  : ) اولاق و  ناـمزلا ) ریغت  ناطلـسلا 
ماشه نامز  یف  و  هلثم ، تاوهشلا  نم  رطولا  ءاضق  یلع  هیخا  دیزی  نامز  یف  و  هلثم ، تابیطلا  لکا  یلع  هیخا  نامیلـس  نامز  یف  و  هلثم ،

اهنم رکناف  هطوغلاب  هتعیـض  یلع  مکحلا  نب  ناورم  علطا  دقعلا :)  ) یف .هلثم و  تافیـضملا  باب  دسو  ماعطالا  كرت  حـشلا و  یلع  هیخا 
نظتا لاق : .یننوخت  کنظال  ینا  کحی ! و  هلیکول : لاقف  ائیش  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

.هثالثلا و رـش  هللا  نعلف  هللا  نوخیل  هفیلخلا  هفیلخلا و  نوختل  کنا  کنوخال و  ینا  هللا  معن و  لاق : .لـعفت  لاـق و  .هنقیتست  ـال  کـلذ و 
داوسلا و لامع  ناورشونا  عمج  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .سانلا و  دسف  ادسف  اذا  و  ءاهقفلا ، ءارمالا و  سانلا : حلص  احلص  اذا  نافنص  اولاق :

لاقف .هیف  یف  هردلا  هذه  تلعج  یسفن  یف  ام  لاق  مکیا  و  هقحم ؟ یلا  یعدا  داوسلا و  عافتراب  رـضا  یـش ء  يا  لاقف : اهبلقی ، هرد  هدیب 
یناف تنا  لق  هریزول : لاقف  .لامـشلا  مدع  بونجلا و  ءالیتسا  مهـضعب  لاق  و  رطملا ، سابتحا  مهـضعب  لاق  و  برـشلا ، عاطقنا  مهـضعب 

.مهیلع روجلا  مهل و  فیحلا  رامـضا  و  هتیعر ، یف  ناطلـسلا  يار  ریغت  لاقف : .اـهیلع  دـیزی  وا  اـهلک  هیعرلا  لوقع  لداـعی  کـلقع  نظا 
لاق باعیتسالا )  ) یف قیرطلا ) لبق  قیفرلا  نع  لس   ) .هیف یف  هردـلا  لعج  و  كولها ، امل  یئاـبآ  کـلها  لـقعلا  اذـهب  كوبا ، هللا  لاـقف :

! فافخ ای  لاقف : رافغ ؟ ما  ملـسا  ما  يراصنا ، ما  یـشرق  یلع  لزنا ، نا  ینرمات  نیا  تلقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیتا  فاـفخ :
ناک دادغب :) خـیرات   ) یف رادـلا ) لبق  راجلا  نع  و   ) .كدـفر هیلا  تجتحا  نا  و  كرـصن ، رما  کل  ضرع  ناف  قیرطلا ، لبق  قیفرلا  غتبا 
غلبف .هزمح  یبا  راوج  نیفلا  و  رادـلا ، نع  نیفلاب  لاق : .مکب  هل : لیقف  هراد ، عیبی  نا  دارا  راـج  يرکـسلا  هزمح  یبا  نومیم  نب  دـمحمل 
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حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .كراد عبت  هذـه و ال  ذـخ  لاقف : فـالآ  هعبراـب  هیلا  هجوف  هزمحاـبا  کـلذ 
اذا ناک  هیف :) و   ) .هلعلا نم  هنع  فرـص  امل  ضیرملا  هقفن  لثمب  قدـصت  هناریج  نم  لـجرلا  ضرم  اذا  ناـک  هیف :) و  ( ) ایندـلا نیدـلا و 
املف هراد  عیب  یلا  جاتحاف  نسلح  راج  لجرل  ناک  .هب  مایقلاب  رمایف  هیافکلا  نم  هیلا  جاتحی  ام  یلا  رظنی  هیلا  لـحر  دـق  نم  هدـنع  ضرم 

لثملا نوبرـضی  .هراد و  عیبی  الئل  لامب  هیلا  ثعبف  هراج  کلذ  عمـسف  يراج ، نمث  نیاف  رادلا  نمث  اذـه  هل : لاق  نمثلا  يرتشملا  هدـقن 
هرواجف هیلع ، فلخا  هاش  وا  ریعب  هل  کله  نا  و  هاد ، تامف و  لجر  هرواج  اذا  بعک  ناک  اولاق  همام ، نب  بعک  نونعی  داود ، یبا  راجب 

راجب لثملا  نوبرضی  مهنا  امک  داود  یبا  راجک  راج  یلا  يوآ  مث  فوطا  ام  فوطا  ریهز : نب  سیق  لاقف  کلذ  هب  لعفی  ناکف  داودوبا 
- ربخ یف  ءایکذالا )  ) یف و  اذـه ، ماری  یتیب ال  دـنع  يراج  یبظ و  محل  کتیب  دـنع  كراجف  رعاشلا : لاق  یبظ ، محلب  هراج  یمحی  ـال 

عمتجاف هعاتم ، جرخاف  قلطناف  قیرطلا ، یلا  کعاتم  جرخا  قلطنا و  لاقف : ینیذوی  اراج  یل  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لجر  لاق 
اولعجف قیرطلا ، یلا  کعاتم  جرخا  قلطنا و  یل : لاقف  یبنلل  کـلذ  ترکذـف  ینیذوی  راـج  یل  لاـق : کـناش ؟ اـم  اولاـقف : هیلع  ساـنلا 

.کیذون هللاوف ال  کلزنم  یلا  عجرا  لاقف : هاتاف  هغلبف  هزخا ) مهللا  هنعلا  مهللا   ) نولوقی

نم لب  هتلزنم ، نع  لیلجلا  لجرلا  طحی  کلذ  نال  كریغ ) نع  کلذ  تیکح  نا  اکحـضم و  ناـک  اـم  مـالکلا  نم  رکذـت  نا  كاـیا  )
همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) فرعی هرخسم  هاشکلم  ناطلسلل  ناک  يرزجلا :) خیرات   ) یف .هتبیه و  طقست  هکحـضم  هل  ناک 

کلملا لامج  کلذ  غلبف  ناطلـسلا ، عم  هتاولخ  یف  هرکذی  کلملا و  ماظن  یکاحی  كرفعج ) : ) ب ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
هلبقتساف ناهبصاب ، امه  ناطلـسلا و  هدلاو و  یلا  لحارملا  يوطی  هتقو  نم  راسف  اهلامعا - خلب و  هنیدم  یلوتی  ناک  و  کلملا - ماظن  نب 
ناطلـسلا هرـضح  یلا  لصو  املف  كرفعج ،)  ) نع هغلب  ام  یلع  امهئاضغا  یف  لوقلا  امهل  ظلغاف  کلملا ، دـیوم  کـلملا و  رخف  هاوخا 

دنع نم  جرخ  املف  عمجلا ، اذـه  یف  ناطلـسلا  هرـضحب  طسبنی  فقوملا و  اذـه  فقی  کلثم  لاـق : هرهتناـف و  هراـسی ، كرفعج )  ) يار
هلتقل کلملا  لامج  لتقب  ارـس  ناطلـسلا  رما  مث  تامف ، هعطق  هافق و  نم  هناـسل  جارخاـب  رما  و  كرفعج )  ) یلع ضبقلاـب  رما  ناطلـسلا 

، ءارمالا یلا  تفتلی  رخاسملا و ال  عمجی  ناک  هاش ، کلم  نب  دمحم  ناطلسلا  نب  هاش  نامیلـس  ( 556  ) هنس یف  لتق  هیف :) و   ) .هتکحضم
ءارمالا ناکف  مهمدـخ - خـئاشم  نم  وزابدرک )  ) یلا رومالا  عیمج  در  دـق  ناک  و  هباب - نورـضحی  ـال  اوراـص  هرما و  رکـسعلا  لـمهاف 

نم رماف  همال ، و  وزابدرک )  ) هدـنع رـضحف  کشکلا ، یف  نادـمه  رهاظب  اموی  برـش  ناطلـسلا  نا  قفتاف  مهنکـسی ، وه  هیلا و  نوکـشی 
نیهراک اوناک  و  ءارمـالا - وزاـبدرک  رـضحاف  لاـق  نا  یلا  هتاوس - هل  فشک  مهـضعب  نا  یتح  وزاـبدرکب  اوثبعف  هرخاـسملا  نم  هدـنع 

مث ککلمل ، کلذ  لعفا  امنا  هل : لاق  نامیلسل و  نیذلا  هرخاسملا  لتق  نا  لمع  ام  لواف  هل ، اوفلحف  هتعاط  یلع  مهفلحتساف  نامیلـسل -
 … هقنخ نم  هیلا  لسرا  مث  هیلع  ضبق  هراد  یف  ناطلسلا  راص  املف  ءارمالا ، ناطلسلا و  اهرضح  همیظع  هوعد  لمع 

هینغم

مل .بیرقلا و  قفاوملا و  بسانملا : .لادـتعالا و  دـصقلا : .هادارالا و  هوق  ربصلا : مئازع  .تاف و  ام  تلفت : ام  .کـلزنم و  كاوثم : هغللا :
، ناقزر هنم  لدبملا  و  لمجم ، نم  لصفم  لدب  قزر  کبلطی  قزر  هبلطت و  قزر  بارعالا : .للخلا  هروعلا : .کب و  ثرتکی  مل  کلابی :

.لوعفم عوضخلا  و  ربخ ، هلمجلا  ام و  یلا  دوعی  رتتـسم  لـعافلا  و  ضاـم ، لـعف  حـبقا  و  یـش ء ، ینعمب  ادـتبم  اـم  عوضخلا  حـبقا  اـم  و 
ثدحی یـش ء  ياک  ریبدت  ءاضق و  هئارو  قزرلا  اذه  .همدـخ و  وا  هحالف  وا  هعانـص  وا  هراجتب  هبلطت ) قزر  ناقزر : قزرلا  نا  : ) ینعملا

هجیتن وه  اـهمیحج  وا  هرخـالا  میعن  یتـح  اهتامدـقمب  جـئاتنلا  و  اهتاببـسمب ، بابـسالا  طـبری  نا  ـالا  هناحبـس  هلغ  یبا  ثیح  نوکلا  یف 
وا هیده  وا  ثراب  کبلطی ) قزر  و   ) ترصق ما  تلاط  یلاعت  هیلا  یهتنت  بابـسالا  هلـسلس  ناب  ملعلا  عم  اذه  ..ایندلا  هایحلا  یف  لامعالا 
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فرـصب لاحلا  عقاو  نع  ریبعت  درجم  قزرلا  نع  انه  مامالا  مالک  ناـف  نکی  اـمهم  ..تاوطخ و  يوس  کـفلکی  ـال  نیمث  لاـغ و  دـیص 
سفنلا و هعض  یلع  لدا  یش ء  ال  هجاحلا .) دنع  عوضخلا  حبقا  ام  . ) هبطخلا 23 حرش  یف  اهنع  مالکلا  مدقت  .قزرلا و  هفسلف  نع  رظنلا 
زعا و رسعلا  عم  یه  لب  نیلاحلا ، یف  ءاوس  همیرکلا  سفنلا  ..رسعلا و  یف  للذتلا  و  رسیلا ، یف  رمنتلا  نم  اهتئاند - اهمول و  و  اهتـساسخ ،

نسحا و  هللادنع ، امل  ابلط  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  مامالا : لاق  .اهربجیال و  نمل  هناکتـسالا  هدش  هقافلا  دیزی  امم  ..ءابا و  رثکا 
نییالملا و کلمی  نم  نیب  قرف  ادـبا ال  كاوثم .) هب  تحلـصا  ام  كایند  نم  کل  اـمنا   ) هللا یلع  ـالاکتا  ءاـینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم 
، لجا یلا  رمعلا  ..سابللا و  نم  ررقملا  زواجتتال  مسجلا  هحاسم  و  ماعطلا ، نم  دیزملا  لبقیال  نطبلا  ءاع  ماد و  ام  تارشعلا  کلمی  نم 

کیدی نم  تلفت  ام  یلع  اعزاج  تنک  نا  و  ( .؟ ماطحلا یلع  رحانتلا  مالعف  نذا  ..بسک و  ام  ءرملا و  عمج  ام  تاتشلا  قیرفتلا و  یلا  و 
ام غلبت  مل  اذا  نزحت  و  دیزملا ، بلطت  تنا  و  دح ، اهلف  کتجاح  اما  اهل ، دحال  نوکلا  هورث  رذنلا : ینغت  امف  هغماد  هغلاب  همکح  خلا ..)
ام نیب  هجیتنلا  ثیح  نم  قرف  يا  ..هئامـس و  هضراب و  نوکلا  کلمت  کنال ال  بدـنت  یکبت و  نا  یغبنی  اذـه  کـقطنم  یلع  و  دـیرت ،

ثدح اذام  اوصرح : وا  اوعمج  نیذلا  لاوحا  حفصت  خلا ..) نکی  مل  ام  یلع  لدتـسا  ( .؟ هیادبلا ذنم  لنت  مل  ام  نیب  و  کلام ، نم  بهذ 
ظعتا و  ریغلاب ، ربتعا  خـلا ..) هظعلا  هعفنتال  نمم  نکتال  و   ) .ماطح لام و  نم  نالا  كدـی  یف  اـم  اـهیلع  سق  و  توملا ، دـعب  مهلاومـال 

بئاصملا و نم  رفم  ال  خـلا ..) مومهلا  تادراو  کنع  حرطا   ) اصعلاب عرقی  اناویح  اهبقاوع ال  رومالا و  كردـی  اـناسنا  تنک  نا  ربعلاـب 
لها یلع  کـیلع و  ءادـلا  یــصعتسا  ناـف  تـیلتبا ، نا  جـالعلا  و  نـکما ، اـم  هیاـقولا  کـیلع  اذــه  عـم  ..هاـیحلا و  هذــه  یف  بئاوـنلا 

کـسفن تلغـش  نا  ..ماری و  اـم  یلع  رمـالا  يرت  فوس  و  کـیلع ، اـم  داو  کـلمع ، یف  ضما  و  هللا ، یلا  رمـالا  ضوـف  صاـصتخالا -
سحا الجر  نا  تارق  ام  هلمج  نم  .يودـج و  الب  نازحالا  کیلع  تمکارت  و  کلمع ، نع  فوخلا  كدـص  کـباصا  اـمیف  ریکفتلاـب 

جعزنی و ملف  ..لیلق  دعب  تومی  هنا  و  مدلا ، ناطرسب  ضیرم  هنا  هل : لاق  بیبطلا  یلع  هسفن  ضرع  امل  و  هتحص ، یف  فارحنا  فعضب و 
یتح هیف  رمتسا  و  یش ء ، نکی  مل  ناک  هلمع  یف  یضم  و  قباس ، راذناب  وا  هاجافم  توما  نیب  قرف  ال  هسفن : یف  لاق  و  ضرملا ، يدحت 
مویلا یف  تومی  هنا  اذه  ینعم  .هظحل و  لک  یف  توملا  رظتنی  شارفلا  حیرط  یـسما  و  هاوق ، تراخل  سواسولل  ملـستسا  هنا  ول  و  نالا ،
تربص نا  مامالا : لاق  .لمعلا و  ءاودـلا  ریخ  هلئاقلا : همکحلا  برجا  لاق : لاحلا  هذـه  یلع  تنا  لـمعت و  فیک  هل : لـیق  اـمل  .تارم و 
يدـعت فرـسا  نم  راـج ) دـصقلا  كرت  نم   ) .روزاـم تنا  ردـقلا و  کـیلع  يرج  تعزج  نا  و  روجاـم ، تنا  ردـقلا و  کـیلع  يرج 

و  ) هبسانم هقفاوم و  الب  هبحص  و ال  بسانملا ) بحاصلا  و   ) هاجنلا ریخلا و  لیبس  یطسولا  قیرطلا  اهنع و  رـصق  کسما  نم  و  دودحلا ،
و بیغملا ، یف  تائیسلا  عیذی  و  رضحملا ، یف  حدملا  کل  لیکی  قدص ، ریغ  نم  کقداص  نم  سانلا  رـش  هتبیغ ) تقدص  نم  قیدصلا 

نم برقا  دیعب  بر  و   ) لقعلا یمع  يوهلا  بلغ  اذا  یمعلا ) کیرـش  يوهلا  و   ) ءارتفا روز و  اهناب  هملع  عم  هتوکـسب  اهرقا  اهعمـس  نا 
نم دـعبا  بیرق  و   ) هتمحل تدـعب  نا  و  کسفن ، یلا  بیرق  وهف  کیلا  نسحا  نم  لـک  اـضیا  ..اـهقفاوت و  قـالخالا و  براـقتل  بیرق )

همظاـعتل و وا  هدـسح ، هموـلل و  بیبـح ) هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  و   ) .هاـج وا  ثاریم  یلع  عازنل  وا  اـهرفانت ، قـالخالا و  دـعابتل  دـیعب )
هجح و لک  نم  لزعا  وهف  قحلا  ریغب  حلـست  نم  ینعملا  و  هقیرط ، يا  هبهذـم ) قاذ  قحلا  يدـعت  نم  و   ) هئادـتعا هملظل و  وا  هئـالیخ ،

عدت مل  اذا  هل ) یقبا  ناک  هردق  یلع  رـصتقا  نم  و   ) اهب الا  عدـتری  مل  اذا  هوسقلا  ءاردزالا و  الا  هل  ءاود  و ال  همرکم ، هلیـضف و  و  لیلد ،
لوق لک  یف  اوباترا  و  کقح ، اوسخب  كروط  تزواجت  نا  و  هب ، ریدـج  هل و  لها  تنا  امیف  كولزنا  و  سانلا ، کبحا  کیف  سیل  امب 
ملعلا وه  دبعلا  هللا و  نیب  يذلا  ببسلا  و  خلا ..) هب  تذخا  ببس  قثوا  و   ) نیقداصلا نم  هیف  تنک  نا  و  کلاعفا ، کلاوقا و  نم  لعف  وا 

هیـصولا هذـهب  دارملا  لاق : امیف  هعم  نحن  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  لاـق  كودـع .) وهف  کـلابی  مل  نم  و   ) .اـهب لـمعلا  یلاـعت و  هماـکحاب 
نال هیـصولا ، هذهب  نیدوصقم  ریغف  سانلا  رئاس  اما  لطابلا ، نع  هعدارلا  هوقلاب  هناهتـسالا  هانعم  مهب  هالابملا  مدع  نال  هالولا ، صوصخ 

و نامرحلا ، انه  سایلاب  دارملا  اکاله ) عمطلا  ناک  اذا  اکاردا  سایلا  نوکی  دق   ) ءاضغبلا ءادـعلا و  یعدتـستال  یه  ثیح  نم  هالابماللا 
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هلانی و نا  دـعب  الا  کلذ  فشکنیال  و  ضحم ، ریخ  هنا  نظی  ثیح  نم  ارـش  هسفنل  ءرملا  ینمتی  امبر  ینعملا  و  دارملا ، لین  كاردـالاب 
اذـه و لبق  تم  ینتیل  ای  لاق : رـشاع  رـشاب و  و  دارا ، ام  مت  اذا  یتح  هرظن ، لوا  نم  هتبجعا  هارما  نم  جاوزلا  ینمتی  نا  هلاثم  و  هسرامی ،

نم ام  باصت .) هصرف  لک  و ال   ) بویعلا قودنـص  بولقلا  و  بائذ ، عافا و  بایثلا  تحتف  رهظت ) هروع  لـک  سیل   ) .ایـسنم ایـسن  تنک 
وا هریـصم ، هترخآ و  یف  رکفی  وا  هعفنی ، ام  ارقی  وا  همکح ، یلا  هیف  عمتـسی  تقولا  نم  ائزج  کلمی  وه  الا و  ضرالا  هجو  یلع  ناسنا 

دقف هب  ثرتکی  مل  وا  هنع  لهذ  نم  و  نمث ، نزو و  تقولل  ..هعاـضوا و  عم  بساـنتی  اـمم  کـلذ  ریغ  وا  هللا  رکذـی  وا  سرغی  وا  بتکی 
لیبس و ال  دعاوقلا ، نع  ذشت  یتلا  ثادحالا  فورظلل و  اعبت  هدشر ) یمعالا  باصا  و  هدـصق ، ریـصبلا  اطخا  امبر  و   ) یح وه  و  تام ،

هایحلا و همدـخ  یف  رثالا  نسحا  مهل  ناک  نیرخآ  تعـضو  و  یـش ء ، یف  مهل  رود  ادارفا ال  ذاوشلا  هذـه  تعفر  دـق  ..اـهب و  وبنتلا  یلا 
رـشلا نکل  و  هلعاف ، ریخلا و  بحب  ول  و  ریخلا ، رـشلا و  یلع  ردـقی  ضرالا  هجو  یلع  ناسنا  لـک  خـلا ..) رـشلا  رخا  : ) ینعملا .اهمدـقت 

لمع اما  اکلت ، اطبا و  نا  هنم و  هصرفلا  هتوفت  و ال  دارا ، ءاش و  یتم  ءافعـضلا  فعـضا  هعیطتـسی  ادارفا ، اـعاونا و  رثکا  و  ـالاجم ، عسوا 
لجعتـستال باب : نم  رـشلا  رخا  مامالا : لوق  ..نیح و  لـک  یف  هصرفلا  هب  حمـستال  و  هفورظ ، هدویق و  هلف  هعـضوم  یف  هعـضو  ریخلا و 

و هانالا ، تبثتلا و  و  بقاوعلا ، ریدقت  دعب  الا  لعفی  لوقیال و  لقاعلا  نال  لقاعلا ) هلص  لدعت  لهاجلا  هعیطق  و   ) .هنع دعتبا  يا  كالهلا ،
انز هبقاعلل و  میقیال  و  ینعم ، هیورلل  فرعیال  و  هنظلاب ، مکحی  و  هحمللاب ، فرصتیف  لهاجلا  اما  هیف ، وه  یـشب ء  هباع  نم  یلع  دقحیال 

( هناها همظعا  نم  و   ) یـش ء لک  اهیلع  زوجی  ایندلا  ناف  تاجافملا ، تابخملا و  رذحاف  کیلع  ایندلا  تلبقا  اذا  هناخ ) نامزلا  نما  نم  )
ءایر هیغاطلا  میظعت  نا  کش  نم  سیل  و  ردـقی ، وا  رقحیال  یک  سحی  مسجب  سیل  نامزلا  نال  نامزلا ، ءانبا  نم  هیغاطلا  مظعا  نم  يا 

اطخلا عقوتی  لقاعلا  نا  یلا  هیبنتلا  وه  اذه  نم  دصقلا  .اقذاح و  ناک  نا  فدهلا و  باصا ) یمر  نم  لک  سیل   ) .ناوه لذ و  و  قافن ، و 
نا نامزلا ) ریغت  ناطلـسلا  ریغت  اذا   ) رورغم لهاج  وه  و  باوصلاب ، ـالا  قطنیـال  هنا  يری  هیارب  بجعملا  نا  و  دـقنلا ، لـبقتی  هسفن و  نم 

هئیهلا وا  مکاـحلا  رطیـسی  و  روصتلا ، قوـفی  ادـح  هرمدـملا  هحلـسالا  هیف  تغلب  يذـلا  انرـصع  یف  هصاـخب  رـشف  ارـش  نا  و  ریخف ، اریخ 
هبیط هشیع  یعارلا  لظ  یف  اوشاع  ههیزن  هنیما و  دـیا  یف  دابعلا  حـلاصم  تناک  اذاف  ..هایحلا  یحاون  تاردـقملا و  عیمج  یلع  همکاـحلا 

حالـصب حلـصت  هیعرلا  نا  عاذ  عاش و  میدـقلا  ذـنم  و  هیواهلا ، یلا  هیعرلا  اوداق  هنـصارقلا  صوصللا و  يدـیا  یف  تناک  نا  و  هیـضار ،
لبق قیفرلا  نع  لس   ) .رتشالل ماـمالا  دـهع  یف  اـضیا  یتاـی  و  هبطخلا 214 ، یف  کلذ  نع  مـالکلا  مدـقت  .هداـسفب و  دـسفت  و  یعارلا ،
لاق .کیلع  ینج  کجعزا و  و  هزئارغ ، هتافص و  ملاعم  ترهظ  كرفس  یف  الهاج  تبحـص  اذاف  قالخلا ، نع  رفـسی  رفـسلا  قیرطلا .)

یـسی ء ناک  نم  لوقی : رفاس  اذا  ص )  ) ناک کمتـش و  هتلزتعا  نا  و  كانع ، لـهاجلا  تبحـص  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
.رادلا لبق  راجلا  لیق : امیدق  .مزالم و  قیفر  راجلا  نال  انبحصی ، الف  هراج  یلا 

هدبع

صللمت يا  ماللا  دـیدشتب  تلفت  کیدـی : نم  تلفت  ام  یلع  هرخالا …  ایندـلا و  یف  همارکلا  نم  کتلزنم  كوثم : هب  تحلـصا  ام  … 
اذکف قئال  ریغ  هیلع  عزجلاف  لانیف  رـصحی  یناثلا ال  هلـصی و  مل  ام  یلع  عزجی  يذلاک  هتاف  ام  یلع  عزجی  يذـلاف  هظفحت  ملف  دـیلا  نم 
هبارق یف  یعاری  ام  هیف  یعاری  بسانم : بحاصلا  و  باوصلا …  نع  لام  راج  لادـتعالا و  دـصقلا  زاـج : دـصقلا  كرت  نم  لوـالا … 

يوهلا ءانعلا : کیرـش  يوهلا  و  کنع …  بئاغ  وه  کـقح و  کـل  ظـفح  نم  يا  روضحلا  دـض  بیغلا  هبیغ : قدـص  نم  بسنلا … 
كرماب متهی  مل  يا  کلابی  مل  كودع : وهف  کلابی  مل  ءاقشلا …  ءانعلا  بدالا و  عرشلا و  ناطلـسب  هکولمم  هطبـضنم و ال  ریغ  هوهش 

وه دـحاو و  ریخلا  قیرط  هقرط و  هرثکل  یـضقنت  رـشلا ال  صرف  نـال  هتلجعت : تئـش  اذا  هب …  تینتعا  تیعار و  يا  هب  تیلاـب  هتیلاـب و 
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هسفن یلع  هطلس  ائیش  باه  نم  هناها : همظعا  نم  و  قحلا … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآ يوس  هب  رگا  هک  دـیوج  یم  ار  وت  هک  يزور  و  یئوج ، یم  ار  نآ  وت  هک  يزور  تسا : هنوـگ  ود  يزور  نم ، كرـسپ  يا  نادـب  و 
شور  ) يزاین یب  ماگنه  يریگتخس  متس و  یتسدگنت و  يدنمزاین و  ماگنه  ینتورف  تسا  تشز  هچ  دیسر ، دهاوخ  وت  هب  یـشاب  هتفرن 

دنوادخ و  دنیامن ، یـشکرس  یئوختـشرد و  دنوش  زاین  یب  نوچ  و  دننک ، ینتورف  دنـشاب  دـنمزاین  نوچ  هک  تسا  نآ  هیامورف  نامدرم 
هسم اذا  اعوزج ي 21 و  رـشلا  هسم  اذا  اعوله ي 20  قلخ  ناسنالا  نا  دـیامرف : یم  میرک س 70 ي 19  نآرق  رد  ناـنآ  شهوکن  رد 

یئوکین ریخ و  نوچ  دنک و  يرارق  یب  رایـسب  دسر  نایز  ار  وا  نوچ  تسا ، هدش  هدـیرفآ  ابیکـشان  صیرح و  ناسنا  ینعی  اعونم  ریخلا 
ياـج هک  تسا  نآ  تیاـیند  زا  وـت  دوـس  دراد ) زاـب  ار  دوـخ  تخـس  ادـخ  هار  رد  شـشخب  قاـفن و  زا  دروآ  ور  وا  هـب  یئاراد  لاـم و 

هدناسرن دوس  وت  هب  يراذگب  نتشیوخ  زا  دعب  ای  يرب  راک  هب  هچنآ  نآ  ریغ  و   ) ینک حالصا  نآ  هب  ار  دوخ  ترخآ ) ینعی  یگـشیمه  )
هکیروطنامه  ( تسا هدیسرن  وت  هب  هچنآ  هب  نک  يراز  سپ  هتفر  نوریب  تتسد  ود  زا  هچنآ  رب  ینک  یم  يراز  رگا  دیامنن و  يریگتسد 

هدوب یـضار  دـماشیپ  هب  یتسیاب  نیاربانب  تسا ، هدـئاف  یب  هتفر  تتـسد  زا  هچنآ  رب  يراز  درادـن  يدوس  هدیـسرن  وت  هب  هچنآ  رب  يراز 
زا ات  رب  یپ  يا  هدیدن  هچنآ  هب  ینیب  یم  هچنآ  زا   ) تسا هدوب  هک  هچنآ  هب  هدوبن  هک  هچنآ  رب  روآ  لیلد  دشن ( هدرسفا  ایند  يالاک  يارب 

رگم دـناسرن  دوس  اهنآ  هب  نداد  دـنپ  هک  یـشابن  یناسک  زا  دـیاب  و  دـنرگیدکی ، دـننام  اـیند  روما  اریز  یـشاب ) ناـهگآراک  ناـیانیب و 
دننک یمن  يوریپ  نایاپراهچ  و  دزومآ ، یم  دـنپ  نداد  دای  بدا و  هب  دـنمدرخ  اریز  یـشوکب ، ناشندـناجنر  ندرزآ و  هب  هک  یماگنه 

ادخ هچنآ  هب   ) نک رود  دوخ  زا  یلاعتیادخ )  ) هب يرواب  کین  یئابیکش و  ياه  هشیدنا  اب  دروآ  ور  وت  هب  هکیئاههودنا  کتک ، هب  رگم 
متس دوخ  هب  هدیزگ و  يرود  قح  زا  تشاذگب  ار  هنایم  تسار و  هار  هک  ره  تسا ) نآ  رد  وت  یتخبکین  تداعس و  هک  هد  نت  هتـساوخ 

تـسود يرب ) راکب  دـیاب  زین  وا  هرابرد  ینک  یم  تیاعر  دـنواشیوخ  هراـبرد  هچنآ   ) تسا شیوخ  هلزنم  هب  تسود  تسا ، هتـشاد  اور 
هب هک  تسا  ورود  قفانم و  هنرگو  دنک ، نانچ  مه  بایغ  رد  دیامن  یم  راهظا  روضح  رد  هچنآ   ) دشاب تسار  شیناهن  هک  تسا  یـسک 
مه اوه  هتفیش  دنیب ، یمن  يزیچ  انیبان  هک  روطنامه   ) تسا يروک  کیرش  شهاوخ  اوه و  و  دیامن ) یم  هولج  تسود  دوخ  تلحـصم 

هناگیب اسب   ) تسا رود  زا  رترود  کیدزن  اسب  کیدزن و  زا  رتکیدزن  رود  اسب  دسانـشن ) شیوخ  ناـیز  دوس و  دـب  کـین و  یلدروک  هب 
زا هک  یـسک  دشاب ) نطو  رد  دنچ  ره   ) هدوبن تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نطو  زا  رود  بیرغ و  و  نایز ) دنواشیوخ  دـناسر و  دوس 

ياه هناشن  اب  ناـسآ  خارف و  تسا  یهار  قح  هار  هکنیا  زا  هیاـنک   ) تسا گـنت  شهار  درذـگب  تسرد ) رادرک  تسار و  راـتفگ   ) قح
، دنام یم  رت  هدنیاپ  وا  يارب  دشاب  هتـشاد  شزاس  شیوخ  هبترم  ردق و  رب  هک  ره  و  كانـسرت ) گنت و  تسا  یهار  لطاب  هار  و  ادیوه ،

ادخ نامـسیر  هب  هک  ره   ) دـشاب ادـخ  وت و  نیب  هک  تسا  یببـس  ینز  گنچ  نآ  اب  هتفرگ و  ارف  هک  ینامـسیر  ببـس و  نیرتراوتـسا  و 
هاگ تسا ، وت  نمـشد  درامـش ) ناسکی  ار  تنایز  دوس و   ) دشاب اورپ  یب  وت  هرابرد  هک  ره  و  ددرگ ) زاین  یب  یـسک  ره  زا  دنز  گنچ 

نایز و ثعاب  هک  دراد  عمط  يزیچ  هب  صخش  اسب   ) دشاب هدننک  هابت  زآ  عمط و  هک  یماگنه  تسا  نتفایرد  ندماین  تسد  هب  هک  دشاب 
راکـشآ تسین  راوازـس   ) ددرگ یمن  راکـشآ  یتشز  هنخر  ره  تسا ) هتفایرد  هک  تسا  نآ  دننام  زیچ  نآ  زا  يدیمون  تسا و  یتخبدب 

دوخ تسار  هار  رد  هک  دـنمدرخ )  ) انیب اـسب  و  هدـم ) تسد  زا  رامـش و  تمینغ  ار  نآ  سپ   ) دوش یمن  هتفاـیرد  یتصرف  ره  و  یئاـمن )
سپ تسا ، دنوادخ  قیفوت  هب  هکلب  تسین ، ریبدت  لقع و  هب  هک  نادب   ) دبایب ار  شیراگتسر  هار  هک  نادان ) ربخیب و   ) روک و  دنک ، اطخ 
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نامز ره  اریز  زادـنا ، ریخات  هب  ار  يدـب  شاب ) هتـشاد  دامتعا  یلاـعتقح  هب  اـهراک  رد  هدوبن و  رورغم  دوخ  یئاـنیب  هشیدـنا و  يار و  هب 
نمیا و ار  هنامز  هک  ره  دنمدرخب ، نتـسویپ  اب  تسا  ربارب  نادان  زا  یئادـج  ندـیرب و  دوس  و  تفاتـش ، یناوت  یم  نآ  يوس  هب  یهاوخب 
زا هک  تسا  یسک  دنمدرخ  سپ   ) دنادرگ راوخ  لیلذ و  ار  وا  درامـش  گرزب  ار  نآ  هک  ره  و  دنک ، تنایخ  وا  هب  هنامز  درادنپ  هدوسآ 
هب دزادنیب  ریت  هک  ره  دنادن ) عقوت  فالخرب  دـنیب  هک  يدـب  ره  ات  درامـش  راوخ  ار  نآ  ددـنبن و  نآ  هب  لد  هدوبن  هدوسآ و  نمیا و  نآ 

یضار دیاب  وا  ردقم  ادخ و  هتساوخ  هب  هکلب  دهد ، هار  لد  هب  هودنا  دیابن  دسرن  دوصقم  هب  دومن و  شـشوک  هک  ره   ) دسر یمن  هناشن 
: دسیون یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) دیامن یم  رییغت  هنامز  لاوحا ) عاضوا و   ) دنک رییغت  هاشداپ  رادرک ) هشیدـنا و   ) هاگ ره  دـشاب )
هچ دـیوگب : هک  ره  تفگ : سپ  دـینادرگ ، یم  يدـیراورم  دوخ  تسد  رد  دروآ و  درگ  ار  تکلمم  نانادرگراک  لامع و  ناوریـشونا 

: تفگ يرگید  خـلم : ندـمآ  تفگ : یکی  مهن ، وا  نهد  رد  ار  دـیراورم  نـیا  دـناسر ، یم  ناـیز  رتـشیب  تـکلمم  تاـعورزم  هـب  زیچ 
هب هاگنآ  ءاوه ، فالتخا  ینعی  لامـش  داب  ندیزون  بونج و  داب  ندیزو  تفگ : يرگید  ناراب ، ندماین  تفگ : يرگید  بآ ، ندیـسرن 

هـشیدنا رییغت  تفگ : ریزو  دـشاب ، ندوزفا  ای  دـنک  يربارب  تیعر  همه  لقع  اـب  وت  لـقع  مرب  یم  ناـمگ  هک  وگب  وت  تفگ : دوخ  ریزو 
ار وت  نم  دادجا  ناردپ و  هک  شوه  نیا  هب  نیرفآ  تفگ : ناوریـشونا  نانآ ، رب  متـس  يراتفردـب و  هب  میمـصت  ،و  تیعر هرابرد  ناطلس 

.سرپب هیاسمه  زا  هناخ  زا  شیپ  هارمه و  زا  هار  زا  شیپ  داهن ( ریزو  نهد  رد  دیراورم  نآ  و  دنا ، هتسناد  هتسیاش 

شیپ تسا  صخـش  ندـش  کـچوک  بجوم  نوچ   ) ینک یم  لـقن  ریغ  زا  ار  نآ  دـنچ  ره  یئوگب  روآ  هدـنخ  نخـس  هکنیا  زا  زیهرپب 
( مدرم

ینامز

تیفرظ قزر و 

ار يو  قزر  هدرک  قلخ  ار  رادـناج  رـشب و  هک  یئادـخ  دـهدیم : هجوت  شخب  نیا  رد  یقالخا  ساسح  ياه  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دمآرد تورث و  شیازفا  رثا  رب  اـسب  هچ  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  قزر  شیازفا  رد  یـشقن  ندـنک  ناـج  صرح و  تسا و  هدوـمن  دـهعت 

نآرق رد  زیزع  يادخ  .دروخب  حیحـص  ملاس و  ياذغ  تسا  هتـسیاش  هکیروطنآ  دناوتن  یـضیرم  رثا  رب  دربب و  هرهب  نآ  زا  رتمک  ناسنا 
ره هب  دهدیم و  ناوارف  قزر  دهاوخب  هکیسک  هب  ادخ  (. ) تسا ناناسر  قزر  نیرتهب  ادخ  : ) هلمج زا  دراد  یبلاطم  قزر  هب  عجار  میرک 

نیا زیزع  يادخ  درادن  اهنآ  تیونعم  هب  يرظن  دریگیم ، رظن  رد  دارفا  تیفرظ  دایز  مک و  رد  ادخ  .دهدیم ) رتمک  دـشابن  حالـص  سک 
يا هزادناب  ادخ  تهج  نیمهب  دنتفا  یم  يرگیغای  هب  دهد ، رارق  مدرم  رایتخا  رد  ناوارف  قزر  رگا  : ) تسا هتشاد  نایب  هیآ  نیا  رد  هتکن 
هیلع ماما  .تسانیب ) نانآ  تشونرـس  هب  هاگآ و  شناگدنب  عضو  زا  دیدرت  نودب  ادخ  دـهدیم ، رارق  دارفا  رایتخا  رد  دـنادب  حالـص  هک 
ادخ هکیسک  .تسا  هدرک  شهوکن  تسا  یتیفرظ  مک  تمالع  ود  ره  هک  تسد  ریزب  تبسن  ملظ  روز و  هاگشیپ  رد  عضاوت  زا  مالـسلا 

.دنکیم ملظ  دوخ  تسد  ریزب  دیـسر  تردقب  هک  هاگنآ  هن  دـنکیم و  عضاوت  دوشیم و  میلـست  روز  ربارب  رد  هن  تسا  هتخانـش  بوخ  ار 
رگم تسا  نیگنس  همه  يارب  راک  نیا  دیهاوخب و  کمک  ادخ  زا  زامن  ربص و  اب  : ) تسا هتشاد  نایب  روطنیا  ار  ناعضاوتم  تمالع  ادخ 

ترخآ هریخذ  يارب  هک  یتورث  .درک ) دنهاوخ  تشگزاب  واب  تاقالم و  ار  ادخ  دنراد  نیقی  هک  دنتـسه  یناسک  ناعـضاوتم  .ناعـشاخ 
دیهاوخیم ایآ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یئامش  : ) تسا تراجت  نیرتهب  دیجم  نآرق  ریبعت  هب  هک  تسا  دامتعا  لباق  يدوس  ددرگ  فرـصم 

لام اب  داهج  و  ص )  ) ربمایپ ادخب و  داقتعا  تراجت ، نیا  .دـهد  ناتتاجن  منهج  كاندرد  باذـع  زا  هک  منک  نات  یئامنهار  یتراجت  هب 
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تسا یلکشم  راک  ثداوح  زا  ینیب  شیپ  ثداوح  زا  یئوگـشیپ  .تسا ) رتهب  دینادب  رگا  امـش  يارب  راک  نیا  .تسادخ  هار  رد  ناج  و 
هدرک حیرشت  ار  لکشم  نیا  اب  هزرابم  هار  مالسلا  هیلع  ماما  دیامنیم و  مهبم  ناسنا  يارب  ار  ریسم  تسا و  دیدرت  بارطـضا و  بجوم  و 

قـشمرس تسا  هتـشذگ  البق  هک  نآ  هباشم  يایاضق  زا  میرادـن  عالطا  هک  یثداوح  رد  تسا : هداد  حیـضوت  ار  نآ  رب  يزوریپ  ریـسم  و 
دروم نآرق  رد  ار  ناگتـشذگ  ياهناتـساد  زیزع  يادخ  تهج  نیمهب  دـنوشیم  ضوع  اهنامرهق  تسا ، ناسکی  ثداوح  نوچ  میریگیم 

ار نادان  تمالع  هدرک و  یفرعم  رکذت  کی  اب  نتفرگ  زردنا  ار  لقاع  تمالع  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدرک  رارکت  هداد و  رارق  ثحب 
نآ يور  نآرق  رد  ادـخ  هک  یهلا  دودـح  يارجاب  زاین  زمر  تسا  نیمه  نتـشاد و  هیبنت  راشف و  رارکت ، هب  زاین  زردـنا و  هب  یئانتعا  یب 

( میهدیمن شوگ  ام   ) نکن یهاوخیم  نک  تحیـصن  یهاوخیم  : ) دیامرفیم دوه  موق  نابز  زا  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دراد  رارـصا 
دندوب و راتفرگ  دنکیم  حالـصا  ار  نانآ  هیبنت  طقف  هک  یمدرم  نینچ  اب  هک  دوب  یهلا  ناربمایپ  تبیـصم  نیا  و  .دنکیمن ) یقرف  ام  يارب 

ناسنا هاگره  .دنکیم  یفرعم  نیقی  تیوقت  ار  مغ  اب  هزرابم  هار  مالـسلا  هیلع  ماما  مغ  ياود  .دشیم  ناشریگنابیرگ  ایند  باذـع  اسب  هچ 
نیرتمک دناوت  یمن  دیآ  یم  دوجوب  ناسنا  يارب  هک  یثداوح  ناهج و  تشونرـس  رد  رـشب  هک  دنادب  دـشاب و  دـقتعم  وا  لاعفا  ادـخب و 

دهاوخ راوتسا  یمیمصت  هکلب  دوب  دهاوخن  تحاران  دیآ  یم  شیپ  هک  یثداوح  هصغ و  مغ و  هب  تبسن  اهنت  هن  دشاب ، هتشاد  ار  یـشقن 
هک یتامیالمان  زا  دنک و  ربص  هکیسک  : ) دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دوب  دهاوخ  رادیاپ  تالکـشم  مامت  ربارب  رد  تشاد و 

ظفح ماود و  بجوم  يراک  ره  رد  لادتعا  يور و  هنایم  .تسا ) دنمورین  يا  هدارا  ياراد  دنک  وفع  دـنا  هدروآ  شیپ  وا  يارب  نارگید 
يور هنایم  زا  دـیامرفیم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تهج  نیمهب  .دـماجنا  یم  فدـه  درف و  طوقـسب  هشیمه  طـیرفت  طارفا و  تسا ، تیونعم 

.ددرگیم فارحنا  ملظ و  بجوم  ندرک  رظنفرص  دصق ) )

دودـحم تاناکما  تقو و  ورین ، .نک ) ظفح  ار  يور  هناـیم  دوخ  ياـهراک  رد  دـیوگیم : شدـنزرفب  دوخ  شرافـس  رد  میکح  ناـمقل 
دنکیم تیلاعف  دایز  ریخ  ياهراک  رد  هکیـسک  .دـنامیم  زاب  رگید  ياـهفرط  زا  درک  يور  هداـیز  فرط  کـی  رد  ناـسنا  هاـگره  تسا ،

، تساجن تراهط و  رد  هک  ار  یـساوسو  کی  یگدنز  امـش  .دسرب  مه  شدوخ  یلخاد و  یگدـنزب  هک  تسا  ماود  لباق  شراک  یتقو 
فرط کی  ناطیش  .تسا  فیعض  يرگید  هشوگ  رد  دراد  تقد  دایز  هشوگ  کی  رد  رگا  دینک  یسررب  دراد  ساوسو  لسغ  ای  وضو ،

نآ تخادرپ  لاـملا و  تیب  ظـفح  تناـما ، تیاـعر  ناـبز ، ظـفح  رد  ـالثم  .تسا  هـتفرگ  وا  زا  ار  رگید  فرط  هداد ، هوـلج  وا  يارب  ار 
هدرک و شرافس  دشاب  هتشادن  تقافر  رد  یقرف  وا  يارب  ناسنا  بایغ  روضح و  هک  بوخ  قیفر  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  .دراد  يرسک 

اهیمنهج هرابرد  ادـخ  تمایق  زور  .دنتـسه  دـیفم  ناـسنا  يارب  ترخآ  اـیند و  رد  هک  تسا  هدومن  یفرعم  دـنواشیوخ  فیدر  رد  ار  وا 
سفن ياوه  مالسلا  هیلع  ماما  تسانیبان  هک  يراد  مشچ  .ینابرهم ) تسود  هن  میراد و  یعیفـش  هن  : ) دننکیم لد  درد  روط  نیا  دیوگیم 

و دـیوگیم : برع  رعاش  .دـنکن  كرد  ار  قیاقح  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  سفن  ياوه  اریز  دـنادیم  نآ  روای  یئانیبان و  فیدر  رد  ار 
تـسا زجاع  یبیع  ره  كرد  زا  دشاب  هقالع  يور  زا  هک  یهاگن  ایواسملا  يدبت  طخـسلا  نیع  نا  امک  هلیلک  بیع  لک  نع  اضرلا  نیع 

هدرک هراشا  روطنیا  هتکن  نیاب  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دزاسیم  راکـشآ  ار  اهبیع  مامت  دـشاب  بضغ  يور  زا  هک  یهاـگن  زاـب  و 
شا یهارمگ  هب  وا  عضو  زا  عـالطااب  ادـخ  دوب و  هداد  رارق  شیوـخ  يادـخ  ار  دوـخ  سفن  ياوـه  هک  يدـید  ار  سکنآ  اـیآ  : ) تسا

بیترت نیدب  و  دنکیم )؟ تیاده  ار  وا  یـسک  هچ  ادـخ  زا  ریغ  ایآ  تشادزاب ؟ قیاقح  كرد  زا  ار  شمـشچ  بلق و  شوگ ، تخادـنا ،
ياوه میریگب  رظن  رد  ار  رتالاب  لحارم  رگا  دـنادیم و  يروک  کیرـش  ار  نآ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  سفن  ياوه  زاغآ  مالـسلا  هیلع  ماـما 

نآ و ظفح  شیوخ و  شزرا  نتخانـش  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .ددرگیم  یهتنم  طوقـس  رفک و  كرـش ، هب  دـیدش ، هقـالع  سفن و 
تسا و عضوم  ندرکن  كرد  رطاخب  یعاـمتجا  یـصخش و  ثداوح  زا  يرایـسب  تسا : هدرک  شرافـس  نآ  دودـح  زا  ندرکن  زواـجت 
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اب ناسنا  هک  یئاهانگنت  هلمج  زا  .دـتفا  یم  راشف  اـنگنت و  هب  ناـسنا  شیوخ  عضوم  ندرکن  كرد  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرفب 
نم داـی  زا  هک  یـسک  : ) دـیوگیم نینچ  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  تسا  یهلا  تاررقمب  یئاـنتعا  یب  دروآ  یم  دوجوب  دوـخ  تسد 
ماما هب  مالسلا  هیلع  ماما  ددرگیم ) …  رـشحم  يارحـص  دراو  روک  مه  تمایق  زور  دش و  دهاوخ  تخـس  یگدنز  راچد  ددرگ ، لفاغ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  .ینک  زیهرپ  وا  زا  دیاب  تسا و  نمشد  وت  اب  دنکیمن  ارجا  ار  تاروتـسد  هکیـسک  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یبتجم 
زا رما  تروصب  دیاب  ام  یلو  تسا  يربهر  يارب  یسایس  روتـسد  نیا  تسا و  هدومن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  صخـشب  ار  شرافـس  نیا 
نآ لابندـب  دوشیم و  صرح  بجوم  عمط  هک  اجنآ  زا  .میئامن  زیهرپ  وا  زا  مه  ام  ددرگ و  تفلاخمب  ریزگان  وا  ات  میهاوخن  راک  یـسک 

يزوریپ يدیماان  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم  تورث  لام و  يادف  ار  دوخ  سپـس  دهدیم ، تسد  زا  ار  كاروخ  باوخ و  ناسنا 
لام تردق و  رظن  زا  دنشاب و  هتشاد  ار  یتمالـس  هک  دننکیم  وزرآ  يزوریپ  زا  سپ  اه  یلیخ  هک  تسا  یبلطم  نیا  .تسا  ناج  ظفح  و 

هراشا هیآ  نیا  رد  عمط  هنومن  کی  هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  هتـشذگ  یئوزرآ  نینچ  هب  ندیـسر  یلو  دنـشاب  فیعـض  و 
كزان مرن و  ندز  فرح  رد  نیاربانب  دـیتسین  هعماج  رگید  نانز  دـننامه  دـیراکزیهرپ  امـش  رگا  ص )  ) ربمایپ ناـنز  يآ  : ) تسا هدرک 

رارسا و ظفح  .دشاب ) لومعم  قبط  دیاب  امش  ندز  فرح  .دنکیم  عمط  امش  هب  تبـسن  تسا  ضیرم  شلد  هک  يدرف  هک  دیئوگن  نخس 
هچ سومان و  هچ  دشاب ، یلسانت  ياضعا  تروع  يانعم  هچ  ددرگ .) رهاظ  دیابن  تروع   ) هک دنکیم  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  اهتـصرف 

ینامرفان یناهنپ و  راک  دنچ  ره  اهنآ ، نتخاس  راکشآ  دشاب ، هدیشوپ  وناهنپ  دیاب  هشیمه  دوش ، یم  ارجا  یناهنپ  هک  هتسیاشان  ياهراک 
هداد هدعو  كاندرد  یباذع  نآ  لماع  هب  هدرک و  عنم  نآ  نتخاس  راکـشآ  زا  ادخ  تسا و  هدمآ  هریبک  ناهانگ  فیدر  رد  دشاب  ادـخ 

رد نانآ  صوصخم  كاندرد  یباذع  دـننک  ینلع  عیاش و  نینموم  نایم  رد  ار  دنـسپان  ياهراک  دـنراد  یم  تسود  هک  یناسک  : ) تسا
تـصرف دیامرف : یم  تصرف  زا  يریگ  هرهب  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دیناد ) یمن  امـش  دـناد و  یم  ادـخ  .دوب  دـهاوخ  ترخآ  ایند و 
نوگانوگ ثداوح  ناکم و  ناـمز و  طئارـش  تکلمم ، یلک  لاوحا  عاـضوا و  .حیحـص  تسا  یبلطم  نیا  دـیآ و  یمن  تسدـب  هشیمه 

هدامآ دندرگ و  عمج  مه  رود  يدارفا  ای  یهورگ و  دوش و  مهارف  یتاناکما  دیآ و  دوجوب  يا  هثداح  ات  دـهد  یم  مه  تسد  هب  تسد 
رگا صوصخب  دیآ  یم  شیپ  رتمک  یئاهتصرف  نینچ  اریز  تفرگ ، ار  هجیتن  رثکادح  دیاب  دش  مهارف  طئارـش  هک  هاگنآ  .دنوش  یمادقا 

فده یلک  هب  دوش و  یم  هفاضا  وا  يورین  میرواین ، دورف  ار  هبرض  رگا  هک  نمشد  هب  هبرـض  يارب  دشاب  يا  هنیمز  هدمآ  شیپ  تصرف 
هب ادخ  هک  تسا  یگنج  یگدامآ  عون  کی  نوگانوگ  طئارش  زا  يرادرب  هرهب  يارب  یگدامآ  یسانشتقو و  .دزاس  یم  نوگرگد  ار  ام 
هک يروطنآ  لاعتم  يادـخ  يرکف ، یب  هن  دراد و  رثا  ناسنا  تشونرـس  رد  رکف  هن  نک  باختنا  ار  تریـسم  .تسا  هدرک  شرافـس  نآ 

ار دوخ  هار  راد  مشچ  اناد و  اسب  هچ  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هب  تهج  نیمه  هب  .دنک  یم  میظنت  ار  عامتجا  ياه  همانرب  دشاب  حالص 
دهاوخ یمن  يدب  ادخ  .تسا  هدیـسر  فده  نامه  هب  لهاج  انیبان و  هک  یتروص  رد  دسر ، یمن  دـصقم  فدـه و  هب  دـنک و  یم  مگ 
ماجنا هک  یلامعا  اب  هک  تسا  رـشب  دوخ  نیا  دهاوخ  یمن  يدب  هک  یـسک  يارب  و  تسادخ ) تسد  رد  ریخ  : ) دیوگ یم  نآرق  حیرص 

یم یتساوخ  تقو  ره  نکن  هلجع  رـش  راک  رد  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  یئوجماـقتنا  .دـنک  یم  ضوع  ار  دوخ  ریـسم  دـهد  یم 
رد هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  لومعم  اه  هعماج  رد  هک  تسا  ماقتنا  رـش  نیا  زا  روظنم  .یهد  ماجنا  ار  نآ  یناوت 

یهاوخیم هک  یماقتنا  هک  میریگیم  ار  هجیتن  نیا  میراذـگب  مه  رانک  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  تاـملک  اـب  هاـگره  نکن و  هلجع  ماـقتنا 
زیاج ریخات  تسا  عرـش  مکاح  هب  طوبرم  یعرـش و  دودح  هک  اجنآ  اما  دریگیم  ماقتنا  رتهب  شدوخ  ادخ  نک ، راذگاو  ادخ  هب  يریگب 

هک تسام  قح  میتفرگ و  ماقتنا  ناراکهانگ  زا  : ) دیوگیم نینچ  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .درک  راذـگاو  ادـخ  هب  ناوتیمن  تسین و 
يا هتکن  نیا  تسا و  هداد  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  مهم  ياهراک  زا  یکی  لهاج  اب  هطبار  عطق  .مینک ) يراـی  ار  نینموم 

هطبار عطق  راـکهانگ  اـب  دـیاب  تشادـن  رثا  رکنم  زا  یهن  یتـقو  تسا  رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ  وهداد  هجوت  نآ  هب  ادـخ  هک  تسا 
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طابترا فیدرمه  ار  لهاج  اب  هطبار  عطق  مالـسلا  هیلع  ماما  .نک ) يریگ  هرانک  نانادان  زا  اـمن و  فورعمب  رما  نک  هشیپ  ار  وفع  : ) درک
ریسم رد  دنکیم و  ادیپ  طابترا  لقاع  اب  جیردتب  تفرگ  هلصاف  لهاج  زا  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  رطاخب  هلداعم  نیا  دنادیم و  لقاع  اب 

هیلع ماما  .دوب  دـهاوخ  ناما  رد  لهاج  دوجو  ررـض  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  دراد  هک  رگید  هجیتن  کـی  .دریگیم  رارق  لاـمک  دـشر و 
ندومن دامتعا  اریز  .هقالع  راهظا  یلیخ  نآ  هب  هن  نک و  داـمتعا  نآ  هب  هن  شاـب ! بقارم  ناـمز  هب  تبـسن  هک  دـنکیم  شرافـس  مالـسلا 

دیاـب ناـسنا  هک  تسا  یمتح  عوضوم  نیا  .تسا  ندـش  تناـها  بجوم  ندرک  هجوت  هزادـنا  کـی  زا  شیب  ندروخ و  هبرـض  بجوـم 
دح زا  شیب  دامتعا  درادرب ، ماگ  نارگید  يرکف  تردق  تیفرظ و  دودح  رد  نک و  تقد  تاناکما  ثداوح و  دارفا ، تیفرظ  هب  تبسن 
قبط مدرم  هب  تبـسن  دنتـشاد  هفیظو  یهلا  ناربماـیپ  .نارگید  فرط  زا  یئاـنتعا  یب  بجوم  داـیز  مارتـحا  ددرگیم و  یهتنم  تناـیخ  هب 

هتـسیاش ناگدـنب  : ) دـیامنیم نایب  روطنیا  ار  هتـسیاش  ناگدـنب  شور  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـننک  هفیظو  ماجنا  لـمعلا  سکع 
و .مکیلع … ) مالـس  دـنیوگیم : دـنتفگ  دـب  ناـنادان  هک  هاـگنآ  دنتـسه و  عضاوتم  تکرح  لاـح  رد  نیمز  يور  هک  دنتـسه  یناـسک 
هب يریت  ره  .دننکیم ) روبع  يراوگرزب  مارتحا و  اب  دـننک  رذـگ  هدوهیب  راک  وغل و  هب  هک  هاگنآ  دـنهدیمن و  تداهـش  قح  انب  هکنانآ  )

هدایپ ار  يا  هشقن  تفرگ ، رظن  رد  یحرط  ناـسنا  هاـگره  هک  هداد  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  يا  هتکن  .دـسریمن  فدـه 
هچ تسکـش  تلع  ایآ  دروخیمن و  فده  هب  ریت  ددرگیم و  لطاب  اه  هشقن  زا  يرایـسب  اریز  ددرگن ، تحاران  تفرگن  يا  هجیتن  درک و 
رد ص )  ) مالسا زیزع  ربمایپ  .دنکیمن  رارکت  ار  نآ  ناسنا  دزومآ و  یم  هبرجت  تسکش ، دشاب ، هچ  ره  یلو  تسا  يرگید  بلطم  هدوب 
رد یلو  دیامنیم  کمک  نانآ  هب  مه  یبیغ  يورین  هکلب  دروخیم  فده  هب  نانآ  ياهریت  اهنت  هن  دمزر و  یم  شنارای  هارمه  ردب  گنج 

تـسکش نیا  تماقتـسا و  ربص و  رطاخب  يزوریپ  نآ  .دـندروخیم  تسکـش  تسا  دایز  یماـظن  تردـق  نازابرـس و  هک  نینح  گـنج 
رد دـیدحلا  یبا  نبا  .ددرگیم  ضوع  عضو  رادـمامز ، رییغت  اـب  .تسا  هدوـب  نآ ، تشونرـس  گـنج و  هب  یهجوـت  مک  رورغ و  رطاـخب 

: تفگ ناوریـشونا  .دوب  یتمیق  يا  هناد  وا  تسد  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  ياهرهـش  نارادنامرف  ناوریـشونا  دسیونیم : بلطم  حیـضوت 
دوخ ریزو  هب  ناوریـشونا  .دوبن  حیحـص  هک  تفگ  ینخـس  یـسک  ره  ددرگیم ؟ تکلمم  طوقـس  اـی  تمظع و  بجوم  يزیچ  هچ  اـیآ 

تکلمم طوقس  بجوم  اهنآ  هب  متس  فیعضت و  هشقن  ناتسدریز ، هب  تبسن  ناطلـس  رظن  رییغت  تفگ : ناوریـشونا  ریزو  .وگب  وت  تفگ 
نیا رد  زیزع  يادخ  .تشاذگ  وا  ناهد  رد  ار  هناد  سپس  یتفگ و  ار  قح  بلطم  مسق  ادخب  تفگ : ناوریشونا  .تسا  راگزور  رییغت  و 
لیلذ ار  نازیزع  دنـشکیم و  داـسف  هـب  ار  نآ  دـنوش ، يا  هـقطنم  لـخاد  هـک  یماـگنه  نارادـمامز  : ) دـیامرفیم مـیرک  نآرق  رد  دروـم 

رـسمه و هک  تسا  هجوت  لباق  يا  هتکن  نیا  .تسا و  هیاسمه  رـسمه و  هرابرد  قیقحت  مالـسلا  هیلع  ماـما  بلطم  نیرخآ  .دـننادرگیم )
ار دوخ  ریسم  ات  دشاب  هتشاد  هجوت  نآ  هرابرد  دیاب  ناسنا  لاح  ره  رد  هک  دنراد  ناسنا  تشونرس  یگدنز و  رد  یساسا  شقن  هیاسمه 

.دشاب هتشاد  دوخ  لرتنک  رظن و  تحت 

يزاریش دمحم  دیس 

قزرلا نا  ف)  ) قزرلا بلط  یف  صرحت  ـالف  کـبلطی ) قزر  هبلطت و  قزر   ) قزرلا نم  نامـسق  يا  ناـقزر ) قزرلا  نا  ینب  اـی  مـلعا  (و 
( ینغلا دنع   ) هل ءافجلا ) و   ) هیلا هجاحلا ) دنع   ) ناسنال عوضخلا ) حبقا  ام   ) کیلا هلوصو  ردق  ذا  كاتا ) هتات  مل  تنا  نا   ) کل ردـقملا 

يا كاوثم ) هب  تحلـصا  ام  كایند  نم  کل  نا   ) هلیـضفلا ءارو  ال  اهتاجاح ، ءارو  بهذـت  اهنا  و  سفنلا ، هسخ  لیلد  کـلذ  ناـف  هنم ،
تدرا يا  تعزج ) نا  و   ) هرخالا هرامع  یف  ایندلا  زاهتنال  ضیرحت  اذه  و  یـش ء ، هنم  کل  یقبی  ینفی و ال  هناف  یقب  ام  اما  کترخآ ،

اذه و  ءاوس ، امهل  عزجلا  نال  کیلا ) لصی  مل  ام  لک  یلع  عزجاف   ) ایندلا روما  نم  کیدـی ) نم   ) بهذ يا  تلفت ) ام  یلع   ) عزجت نا 
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دق امب  نکی  مل  ام  یلع  لدتـسا   ) .لصی مل  ام  یلع  عزجلا  لثم  وه  ناسنالاب و  قئال  ریغ  هنـال  تلفت  اـم  یلع  عزجلا  هحـص  مدـعل  ناـیب 
یلا ناسنالا  هنطف  موزلل  نایب  اذه  و  هیـضاملا ، رومالا  یلا  رظنلاب  هلبقتـسملا  رومالا  سایقم  ملعیف  اضعب  هبـشی  اهـضعب  ایندـلا  نال  ناک )

اذا الا   ) داشرالا ظعوملا و  يا  هظعلا ) هعفنت  نم ال  ننوکت  و ال   ) انراقم اقحال و  اقباس و ال  هابشا ) رومالا  ناف   ) هتدع هل  دعیل  لبقتسملا 
الا ظعتت  ـال  مئاـهبلا  و   ) اـهاری اـهب  ملعی  یتلا  بادـالاب ) ظـعتی  لـقاعلا  ناـف   ) اهعامـس درجمب  هظعوملاـب  عفتنا  لـب  همـالیا ) یف  تغلاـب 

کیلع دری  ام  يا  مومهلا ) تادراو  کنع  حرطا   ) ناویحلا هلزنمب  نکت  و ال  ناویحلا ، یف  برـضلاک  ناسنالا  یف  مـالیالا  و  برـضلاب )
مزع اذا  ناسنالا  ناف  اهرجا  لزجی  مومهلا و  فشکیس  هناحبس  هللا  ناب  نیقیلا ) نسح  و   ) .يوقلا ربصلا  يا  ربصلا ) مئازعب   ) نازحالا نم 
املاظ ارئاج  ناک  يا  راج )  ) یش لک  یف  طسولا  يا  دصقلا ) كرت  نم   ) مومهلا هیف  رثوت  ال  مهلا ، فاشکناب  هسفن  یلس  .ربصلا و  یلع 

یف کظفح  ناب  هبیغ ) قدـص  نم  قیدـصلا  و   ) .بسنلل امک  تابجاولا  قوقحلا و  نم  هلف  بسنلا ، وذ  لثم  يا  بساـنم ) بحاـصلا  (و 
، بعتلا و  ءانعلا ) کیرـش   ) هیـسفنلا لویملا  عابتا  يا  يوهلا ) و   ) نیلاحلا قباطت  هانعم  قدـصلا  و  هروضح ، یف  کظفحی  اـمک  کـتبیغ 

لاوحالا تاعارم  ناسنالا  یلع  مزاللاف  دیعبلا ، هلثمب  وفجی  امب ال  ناسنالا  وفجی  هنال  دیعب ) نم  دـعبا  بیرق  بر   ) باعتالا بجوی  هنال 
( بیبح هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  و   ) .هبسن يذ  ماین  نم  رثکا  ناسنالا  قوقحب  موقیف  بسنلا  یف  بیرق ) نم  برقا  دیعب  بر  و   ) هبـسنلا ال 

نم يدـعتلا  ذا  هتکرح  لحم  يا  بهذـم ) قاض  قحلا  يدـعت  نم   ) ءابحالا ذاختا  یلع  ضیرحت  اذـه  .هیئانلا و  دالبلا  یف  ناـک  نم  ـال 
ناب هردق ) یلع  رصتقا  نم  و   ) رومالا یف  لدع  وه  يذلا  قحلا  فالخب  قیـضلا ، بجوی  امه  الک  و  طیرفتلا ، وا  طارفالل  بجوم  قحلا 
یلا کلوصول  هب ) تذخا  ببـس  قثوا  و   ) .الف دـئازلا ، اما  ناسنالا ، عم  ناسنالا  ردـق  نال  هل ) یقبا   ) هردـق ناک )  ) هتقاط قوف  لعفی  مل 
متهی مل  يا  کلابی ) مل  نم  و   ) یـش لک  هناحبـس  هدـیب  ذا  دـیرت ، ام  یلا  کل  لصوم  قاـب و  هناـف  هللا ) نیب  کـنیب و  ببـس   ) کـتایاغ

عمطلا ناک  اذا   ) ینملل اکاردا ) سایلا  نوکی  دق   ) قوقحلا عیـضی  يذلا  وه  ودـعلا  ذا  كودـع ) وهف   ) هتیعار ینعمب  هتیلاب  نم  كرماب ،
امم یش  لک  یف  ناسنالا  عمطی  نا ال  یلع  ضیرحت  اذه  و  هانمتی ، ام  ضعب  ناسنالا  كاردال  بجوملا  ءاقبلا  كالهلا  دض  ذا  اکاله )

هسفن و تاروع  نم  ملعی  امل  ناسنالا  متغی  ـالف  رهظت ) هروع  لـک  سیل   ) هل لـضفا  هیف ، بغر  اـم  ـالب  هئاـقب  ناـف  هکـاله ، هیف  لـمتحی 
ذا ال صرفلا ، نم  هتاف  امل  ناسنالا  متغی  الف  باصت ) هصرف  لک  و ال   ) .هروع لک  سانلل  رهظت  ذا ال  هدـنع ، اهل  جالع  ـال  یتلا  هصئاـقن 

یتم هصرفلا  زاهتنا  یلع  ضیرحتلا  هلمجلا ، نم  دـیرا  سکعلاب و  ینعملا  نوکی  نا  لمتحی  و  هصرف ، لـک  ماـنتغا  نم  ناـسنالا  نکمتی 
ام غلبف  هدـشر ) یمعالا  باصا  و   ) هدارم غلبی  ملف  هدـصق ) ریـصبلا  ءاطخا  امبر  و   ) اهیف اهلثم ، ناسنالا  بیـصی  ـال  نا  نکمی  ذا  تحنس 

رخا  ) دهتجا دج و  اذا  هدـشر  یمعالا  باصا  امبر  ذا  هلیحلا ، هجو  فرعی  ناکنا ال  و  بلطلا ، یلع  ناسنالا  ضیرحتل  اذـه  لعل  دارا و 
هلعل هدارا ، نمل  هریخات  لـضفالا  نم  اذـل  و  یـضقنت ، ـال  رـشلا  صرف  ناـف  هتلجعت ) تئـش  اذا  کـناف   ) هملعت نا  دـیرت  تنک  اذا  رـشلا )

نا ناسنالا  یلع  مزاللاف  بادالا ، یلع  ظفحلا  هحارلا و  بجوت  اهناف  لقاعلا ) هلـص  لدـعت  لـهاجلا  هعیطق  و   ) .هلعفی ـالف  هنع  فرـصنی 
نا ناسنالا  یلع  مزاللاف  هناخ ) نامزلا  نما  نم   ) هریثات لمتحملا  هیجوتلا  داشرالا و  دصقب  هلصلا  نکت  مل  اذا  هنم  رفی  لهاجلا و  عطاقی 
مل ائیـش  باه  نم  ناف  انیهم ، هلعج  يا  هناها )  ) هباطم یف  مدقی  ملف  ثداوحلا  باها  ناب  همظعا ) نم  و   ) رهدلا تابلقت  نم  هرذح  ذختی 

ءاطخلا و نکمم  هنا  هرطاـخ  یف  لـعجیلف  هجاـح ، دـصق  و  ناـسنالا ، یمر  اذاـف  باـصا ) یمر  نم  لـک  سیل   ) هیلع بلغتلا  یلع  ردـقی 
ام فکیف  كولملل  نوعبات  سانلا  ناف  نامزلا ، لها  ریغت  دارملا  نامزلا ) ریغت  ناطلـسلا  ریغت  اذا   ) .فدـهلا ءاـطخا  اذا  نزحی  ـال  کلذـب 

راجلا نع  و   ) رفسلا یف  قیفرلا  موزلل  رفاست ، نا  لبق  رفـسلل  اقیفر  کسفنل  دجوا  يا  قیرطلا ) لبق  قیفرلا  نع  لس   ) اوناک كولملا  ناک 
مئاد باذع  یف  ناک  ائیس  ناسنالا  راج  ناک  ول  ذا  رادلا ) لبق 

مـالکلا کـلذ ) تیکح  نا  و   ) راـقولا هبیهلا و  بلـس  بجوـی  كاحـضالا  ناـف  اکحـضم ) نوـکی  اـم  مـالکلا  یف  رکذـت ) نا  كاـیا  )
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.كریغ نم  وا  کنم  مالکلا  نوک  یف  ال  كاحضالا ، یف  ءوسلا  نال  كریغ ) نع   ) کحضملا

يوسوم

نزحلا رهظاف  هیلع  ربصی  مل  هنم : عزج  و  تعزج : .هسنآ  هلـصاو و  دـض  هنع  ضرعا  يا  هبحاص  افج  لاقی : ءافجلا : .عضاوتلا  عوضخلا :
.هدکوملا هدارالا  مئازعلا : هدشلا ، تابثلا و  مزعلا ، مئازعلا : .نازحالا  قراوط  مومهلا : تادرا  .هعج و  وا  امالیا : هملآ  مالیالا : .ردکلا  وا 

هئاضعا نم  ناسنالا  هرتسی  یـش ء  لک  هروعلا : .يوقا  مکحا و  دـشا و  قثوا : .هزواجت  هزواج و  قحلا  يدـعت : .بعتلا  بصنلا و  ءانعلا :
یلا لصوملا  میقتسملا  قیرطلا  نایب  يا  لیبسلا  دصق  هللا  یلع  و  لاقی : قیرطلا  هماقتسا  دصقلا : .بسانملا  تقولا  هصرفلا : .ءایح  هفنا و 

: هناخ .نامطا  هیلا و  نکرا  هب و  قثو  نما : .قحلا  قیرط  یلع  هماقتسالا  دشرلا  و  ماقتسا ، يدتها و  يا  ادشر : دشر  لاقی : دشرلا : .قحلا 
هلذ و هب  فختـسا  هناها : .اـمیظع  هریـص  یـشلا ء  مظعا  و  هلجب ، هربک و  همخف و  همظع : همظعا : .حـصنی  ملف  نمتئا  يا  اذـک  یف  هناـخ 

ءافجلا هجاحلا و  دـنع  عوضخلا  حـبقا  ام  .كاتا  هتات  مل  تنا  ناف  .کبلطی  قزر  هبلطت و  قزر  ناقزر : قزرلا  نا  ینب  ای  ملعا  و   ) .هرقح
.کیلا لصی  مل  ام  لک  یلع  عزجاف  کیدـی  نم  تلفت  ام  یلع  تعزج  نا  .كاوثم و  هب  تحلـصا  ام  كایند  نم  کل  نا  .ینغلا  دـنع 

نا ینب  ای  ملعا  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  لوالا : روما : فیرـشلا  لصفلا  اذـه  یف  هابـشا ) رومالا  ناف  ناک  دـق  امب  نکی  مل  اـم  یلع  لدتـسا 
هبلطت و قزر  نیمـسق : یلا  قزرلا  اـنه  هثیدـح  یف  ماـمالا  مسق  .كاـتا  هتاـت  مل  تنا  ناـف  کـبلطی  قزر  هـبلطت و  قزر  ناـقزر ، قزرلا 

قاوسا كانهف  حـبر ، هرمث و  هدـئاف و  لکل  اهعـضو  عراـشلا و  اهنـس  یتلا  هیعیبطلا  بابـسالا  هعم  جـهنت  نا  یلا  هیلع  لوصحلا  فقوتی 
ایلاکتا نوکت  نا  کل  زوجی  ءارثلا و ال  حـبلا و  ریفوت  لجا  نم  قیرطلا  اهیلا  ذـختت  نا  بجی  تالماعم  كانه  ءارـش و  عیب و  هحوتفم و 

نا کناف  کتنووم  کقزرب و  کل  لفکت  دق  هللا  نا  هحب  اهزواجتت  نا  نود  هعبرالا  کتفرغ  ناردـج  نمـض  کتیب و  ایاوز  یف  شیعت 
قاوسالا و یلا  جورخلا  یلا  نیملـسملا  نوعفدی  اوناک  نیذلا  نیموصعملا  لاوقال  اضقانم  اعرـش و  موسرملل  افلاخم  نکت  کلذ  تلمع 

یف موصعملا  لوق  دح  یلع  مهءاعد  هللا  بیجتـسی  نیذلا ال  نم  نوکت  کلذک  رابخالا و  ضعب  یف  امک  مهزع  یلا  روکبلاب  مهنورمای 
مسقلا اما  .هیلع و  لوصحلا  یف  یعـست  هبلطت و  نا  کنم  بلطتی  يذلا  قزرلا  وه  و  قزرلا ، نم  لوالا  مسقلا  وه  اذهف  رخآ …  ثیدح 

يدیب و اذه  تسمل  دقل  هللا  هزع  قحلا و  فرـش  نکل و  مالکلا و  اذه  نم  سانلا  ضعب  بجعتی  دقف  کبلطی  يذلا  قزرلا  وه  یناثلا و 
رلا عنتمی  لفقت و  اهب  اذاف  ههج  نم  قزرلا  ینیتای  نا  دصرا  تنک  دقل  هرم …  نم  رثکا  یتایح  مایا  یف  هتشع 

ملاع یف  اباسح  بسحا  نمم ال  فرعا و  نمم ال  نابسحلاب  نکت  مل  يرخا  باوبا  نم  حتفت  یتح  اهباوبا  قلغنت  نا  ام  نکل  و  اهنم ، قز 
يا نم  یلما  عطقت  هذف  اسورد  ینیطعی  ناک  هنا  هاوس …  نود  هسدق  یلع  لکوتلا  و  بسحف ، هیلا  عاطقنالا  بحی  هللا  نا  تنمآ  .قزرلا 
هلوق یناثلا : .عقوتا  تنک  مم  مرکا  لمجا و  عسوا و  يرخا  قرط  نع  بابوالا  یل  حتفی  یقزر و  اهقیرط  نع  نوکی  نا  لمآ  تنک  ههج 

هیداملا فورظلا  هیعامتجالا و  لاوحالا  تاریغتب  ریغتت  سوفنلا  ضعب  .ینغلا  دنع  ءافجلا  هجاحلا و  دنع  عوصخلا  حبقا  ام  مالسلا : هیلع 
یمالسا یعوب  يوق و ال  ینامیا  دیصرب  عتمتت  اهتیعقاو و ال  هملسملا و ال  سوفنلا  هلاصا  اهل  سیل  سوفنلا  هذه  و  هیضرالا ، هیونعملا  و 
لاکـشا روص و  یف  هذـه  لک  رهظت  اهلخاد و  نم  داسفلا  اهتعیبط و  یف  فارحنالا  اهقمع و  یف  هیلهاجلا  شیعت  سوفن  اـهنا  قیمع … 

ام لکل  عضخی  کماما و  عکری  يذلا  نیکـسملا  لیلذلا  ناسنالا  هروص  ههوشملا  هفرحنملا  هیبانلا  روصلا  هذـه  نم  هنیابتم و  هفلتخم و 
نع دـعتبا  کل و  رکنت  کیلا  هجاحب  دـعی  مل  کنع و  ینغتـسا  اذا  اما  و  كدـنع ، ضرغ  هل  کیلا و  هجاـحب  نوکی  امدـنع  هیلع  هیلمت 

دق م انم  لک  نا  و  همیدق …  هلص  هقباس و ال  هفرعم  هنیب  کنیب و  نکی  مل  ناک  کیلع و  دساتسا  کهجو و  یف  رمنت  لب  کتحاس 
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انفقو تافقو ، انسفنا  عم  انفقو  مک  و  هذه ، هتملک  یف  مامالا  اهمـسری  یتلا  هروصلا  هذه  يار  انم  دحاو  لک  و  عونلا ، اذه  نم  هبرجتب  ر 
نا دعب  مویلا  و  هل ، اهیـضقت  نا  دیری  هجاح  لجا  نم  کباب  قرطی  کیلع و  ددرتی  سمالاب  ناک  يذـلا  سانلا  نم  درفلا  اذـه  یف  لماتن 

کلذ لک  یلع  نایتالا  لیمجلل و  هرکنت  ناسنالا و  اذه  هءاند  نم  انملات  انفقو و  مک  ..کفرعی  مل  ناک  رمی و  کنع  ینغتسا  تیضق و 
لقا ام  هلـصخلا و  هذه  بحاص  ناسنالا  حبقا  امف  اهیف ، وه  یتلا  هعاسلا  الا  هنم  رکذتی  دـعی  مل  ائیند و  الیلذ و  هیف  ناک  يذـلا  یـضاملا 

ملـسملا یقبی  لـب  ساـسالا  اذـه  یلع  مهـضعب  عم  نولماـعتی  ـال  نونموملا و  هنع  هزنتی  فرـصتلا  نم  عونلا  اذـه  .هصـالخا و  هءاـفو و 
اوشیعی مل  نمم  هریغ  نع  نموملا  قرتفی  اذـهب  و  هنع ، هانغ  لاح  یف  هیلا  هترظن  هیلا  هتجاح  لاح  هیلا  رظنی  ملـسملا و  هیخا  عم  فرـصتی 

هب تحلـصا  ام  كایند  نم  کل  نا  مالـسلا : هیلع  هلوق  ثلاثلا : هیمالـسالا …  بادالا  هیبرتلا و  هیلاـسرلا و  هلاـصالا  یناـمیالا و  قمعلا 
هتماقا ناکم  حلـصی  و  هرقم ، یلا  هرمم  نم  ذـخای  يذـلا  وه  لقاعلا  ناسنالا  و  رقم ، راد  يرخا  یلا  رمم  راد  ایندـلا  نا  راـبتعاب  .كاوثم 

هنج یلا  اما  نیرما : نم  دحاو  وه  هنع و  لوحتی  يذلا ال  يوثملا  کلذ  حلصی  ام  هقیرط  نم  ذخای  مئادلا و 

دـکلا و داهجلاب و  لصحت  امنا  هب ، لمعلا  ملعلاب و  لصحت  امنا  مالحالاب  ینمتلاب و ال  لصحت  یه ال  ضرالا و  تاوامـسلا و  اهـضرع 
هداعـسلا کـلت  یلا  هلـصوملا  بابـسالا  یف  ادرفنم  هتاولخ  یف  رکفی  هسفن و  عـم  فـقی  نا  ناـسنالا  اذـه  عاطتـسا  اذا  لـصحت  بعتلا ،

ینبتی هلسر و  هللااب و  نامیالا  یلا  هریکفت  هب  ذخای  هلقع و  هدوقیس  کش  هنا و ال  اهرورـس ، فجی  اهمیعن و ال  بضنی  یتلا ال  هیورخالا 
دیحولا قیرطلا  وه  ءایبنالا  قیرط  نال  ءاقـش  اهیف و ال  ءانع  یتلا ال  رادلا  کلت  یلا  هلـصوملا  مهمیلاعتب  دیقتلا  لسرلا و  ءایبنالا و  قیرط 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  یبنلا  بلق  یلع  تلزن  یتلا  مالـسالا  هلاسر  نا  کش  و ال  نیمالا ، ماـقملا  کـلذ  یلا  مهدوقی  يذـلا 
دعـسی یتلا  هلاسرلا  اهناف  اهب ، نیدـتلا  اـهیلا و  عجری  نا  ناـسنا  لـک  یلع  بجاولا  همدـقتملا و  هللا  تـالاسر  لـکل  هخـسانلا  اـهرابتعاب 

مل ام  لک  یلع  عزجاف  کیدـی  نم  تلفت  ام  یلع  اعزاج  تنک  نا  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : هرخالا …  ایندـلا و  یف  سانلا  اهقیبطتب 
دقف اذا  حونی  مطلی و  یحـضیف  هنوجـش  هنووش و  لک  هایحلا  هیلع  تکلتما  يذـلا  ناسنالا  اذـه  نازحال  هفکفک  هململ و  .کیلا  لـصی 
مده اذا  و  هنینع ، هنیناب و  ناریجلا  جعزا  هعومد و  نم  ضرالا  تلتبا  اهیلع و  یکب  هنم  تعاض  هورث و  هدـنع  تناک  ولف  هدـیب  ناک  ارما 

عمسی نا  درجمب  امغ  تومی  نا  صاخشالا  ضعب  یف  لاحلا  لصی  دق  لب  هترسا ، نیب  هسفن و  یف  نازحالا  رـشنی  جضی و  هارت  رمال  هتیب 
وه رما و  یلا  اههبنی  سوفنلا و  هذه  ظقوی  نا  دیری  انه  مامالا  .هسفن و  رـسخی  هلاوما و  رـسخی  کلذب  هعاتم و  كاله  وا  هتورث  عایـضب 

کنا ناسنالا  اذه  عور  یف  بصی  نا  دـیری  هنا  هداعبا ، نع  هیهاس  اهنکل  نایعلل و  حـضاو  وه  هنع و  هلفاغ  اهنکل  و  ههادـبلا ، یهتنم  یف 
فرـشتست اـهانمتت و  هریثک  اروما  كاـنه  نا  کـیلا …  لـصی  مل  رمـال  عزجت  نا  بجیف  كدـیب  ناـک  رما  توف  نم  اـعزاج  تنک  اذا 

لـصحت نا  ینمتت  سانلا و  ینغا  ملاعلا و  یف  هورث  مظعا  بحاص  حبـصت  نا  ینمتت  اریما و  وا  اکلم  حبـصت  نا  ینمتت  و  اهیلا ، کـسفن 
نا بجیف  ریخالا  اذـهل  عزجت  کنا ال  امکف  اضیا  اذـهل  عزجت  نا  بجیف  لوالل  عزجت  تنک  اذاف  هینالفلا ، هلزنملا  ینالفلا و  رمالا  یلع 

نا ال بجی  دیدج …  نم  کیدـی  نم  عاض  ام  نیوکت  یلا  هتدـقف و  ام  هداعا  یلا  قیرطلا  یف  رکفت  نا  کیلع  بجی  لوالل ، عزجت  ال 
هایحلا دـیدجلا و  ءانبلا  لجا  نم  اهتارمغ  ضوخت  هایحلا و  عراصت  دـیدج  نم  تقلخ  کناک  يدـتبت ء و  نا  بجی  لب  نزحت  عزجت و 

ملا نکل  تمت و  مل  دعب  کنا  لاق : .هابـشا  رومالا  ناف  ناک  دق  امب  نکی  مل  ام  یلع  لدتـسا  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : هدیدجلا … 
يذلا هللا  دمحا  لب  كریغ ، یلع  ترم  دـق  هبرجتلا و  طحم  تنا  نوکت  نا ال  بجی  كریغ و  نم  هربعلا  ذـخات  نا  بجیف  .تام  نم  رت 

کتحصف .هتافآ  رهدلا و  ثداوح  نم  توجن  کنا  اههجو …  یف  دومصلا  وا  اهلمحتل  دادعتسا  یلع  نکت  مل  امبرف  کیلع  اهرجی  مل 
تناک نمب  الیلع و  یحضاف  هحصلا  کلت  هل  تناک  نمب  ربتعا  نکل  هعومسم و  هملک  هعیفر و  هلزنمب  عتمتت  هرفوم و  کلاوما  هرماع و 

نا کیلع  بجی  .هدعب  نمل  هربع  هل و  الاکن  تحضا  ثیح  ههاجولا  کلت  هل  تناک  نمب  و  ثادحالا ، اهیلع  تتا  دق  هورثلا و  کلت  هل 
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هتقو یف  اذه  لک  لمعتستف  هاج  ینغ و  هحـص و  دعب  طحنا  وا  رقتفا  وا  ضرم  نمم  هربعلا  ذخات  نا  دادعتـسالا ، اهل  ذخات  هایحلا و  يرت 
اذـهل ینا  فسا  لکب  نکل و  و  سانلا …  یلع  ءالعتـسالا  وا  لالحنالا …  وا  ناـیغطلا  یلا  رومـالا  هذـه  كدـشت  نا  نود  هلحم  یف  و 

لفاغ هنکل  هیلا و  سانلا  بحا  شعن  هفاتکا  یلع  لمحی  یتوملا و  بکوم  یف  یـشمی  هنا  ربعلا ، لمحت  هایحلا  لـک  ربتعی و  نا  ناـسنالا 
لمحت لب  اضغب  ابح و ال  لمحت  هدرجم ال  نیعب  هیلا  رظنی  ناسنالا و  اذه  لاحب  ربتعیلف  لومحملا  وه  ناک  امبر  ذا  هیلا  دغلا  هلمحی  امع 

یف حجنی  هریغ و  هبرجت  نم  دیفتـسی  اذهب  اهبنجتیف و  هحلاطلا  هلامعا  نیب  اهب و  يدـتقیف  هحلاصلا  هلامعا  نیب  يزاوی  افاصنا و  الدـع و 
الا ظعتت  مئاـهبلا ال  بادـالاب و  ظـعتی  لـقاعلا ، ناـف  .همـالیا  یف  تغلاـب  اذا  ـالا  هظعلا  هعفنت  ـال  نمم  ننوکت  ـال  و   … ) هماـیا لبقتـسم 
نم قیدـصلا  .بساـنم و  بحاـصلا  .راـج و  دـصقلا  كرت  نم  .نیقیلا  نسح  ربصلا و  مئازعب  مومهلا  تادراو  کـنع  حرطا  .برـضلاب 
نم بیبح ، هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  .بیرق و  نم  برقا  دـیعب  بر  دـیعب و  نم  دـعبا  بیرق  بر  .ءانعلا  کیرـش  يوهلا  .هبیغ و  قدـص 

ننوکت و ال  مالسلا : هیلع  هلوق  لوالا : روما : فیرشلا  لصفلا  اذه  یف  هل ) یقبا  ناک  هردق  یلع  رـصتقا  نم  هبهذم و  قاض  قحلا  يدعت 
هدحجیف رانیدب  اناسنا  نمتات  دق  .برضلاب  الا  ظعتت  مئاهبلا ال  بادالاب و  ظعتی  لقاعلا  ناف  همالیا  یف  تغلاب  اذا  الا  هظعلا  هعفنت  نمم ال 

نا .کسفن  الا  نم  ولت  الف  کیلع  اهرکنی  رانید و  فلا  یلع  هنمتاـتل  تدـعو  لـیلقلا  اذـهب  ظـعتت  مل  اذاـف  کـیلا  هیدوی  ـال  هرکنی و  و 
رومالا طسباب  ظعتی  يذلا  وه  لقاعلا  ناسنالا  ناف  هبرجتلا  نم  عافتنالا  هربعلا و  ذـخال  کل  ایوق  ازفحم  نوکت  نا  بجی  رانیدـلاب  هظعلا 

مهرعاشم حرجت  رـشبلا  نم  ءافرـشلا  سانلا و  نم  رارحالا  نا  میلا …  ساق  سرد  دـیدش و  ناحتماب  رمی  نا  یلا  جاتحی  اهرـسیا و ال  و 
راغصلا یلع  اوبرت  نیذلا  دیبعلا  اما  و  مهرمع …  يدم  مهتایح و  هلیط  ایلمع  اسرد  اهنوظفحیف  مهقح  یف  جرخت  ناسنا  نم  هملک  یندا 

مهـسح نال  اهخیراوص  ظعاوملا و  عفادـم  مهرعاشم  ریثتـست  هظعوم و ال  فلا  مهکرحت  ـال  هملک و  فلا  مهعفنت  ـال  ءـالوه  هعـضلا  و 
عفتری یصعلا و  زهت  نا  الا  مهماما  قبی  مل  اهعقو و  ظعاوملا  اهلولدم و  تاملکلا  تدقف  ثیحب  دلبت  دق  مهروعـش  تام و  دق  یلخادلا 
اصعلا الا و  دبعلا  رتشت  ال  دیبعلا : هفـص  انیبم  یبنتملا  لاق  همالملا و  هیفکت  رحلا  اصعلاب و  عرقی  دبعلا  رعاشلا : لاق  امیدق  .ابیدات  طوسلا 
یلحتلل هوعد  اهنا  .نیقیلا  نسح  ربصلا و  مئازعب  مومهلا  تادراو  کنع  حرطا  مالسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : دیکانم  ساجنال  دیبعلا  نا  هعم 

وفصت نکت  مل  ایندلا  ناف  ریسملا ، نع  هکبری  فیعـضلا و  دبعلا  اذه  رکف  لغـشی  مه  لک  یلع  یـضقی  یک  هللااب  نیقیلا  نسح  ربصلاب و 
یلا هدوقی  ناسنالا و  هب  عتمتی  يذـلا  ربصلاب  الا  اهیلع  بلغتی  نا  درفلا  عیطتـسی  مومه و ال  هلحم  لـحت  یتح  لوزی  مه  نم  اـمف  دـحال 

طسولا قیرطلا  .هبیغ  قدص  نم  قیدصلا  و  بسانم ، بحاصلا  و  راج ، دصقلا  كرت  نم  مالـسلا : هیلع  هلوق  ثلاثلا : حتفلا …  رـصنلا و 
هعاجـشلا ناف  لدـعلا ، همکحلل و  قفاوملا  باوصلا و  وه  بوغرم و  بوبحم و  رومالا  لک  یف  لادـتعالا  و  اهملـسا ، قرطلا و  ریخ  وه 

مالـسالا و  ریتقتلا ، فارـسالا و  نیب  طسولا  دحلا  وه  مرکلا  و  روهتلا ، نبجلا و  امه  طیرفتلا و  طارفالا و  یفرط  نیب  طسولا  دـحلا  یه 
هنا لاکـشا  الف  فاصنالا  لدـعلا و  قیرط  كرت  نم  و  کیلاود ، اذـکه  هلـضملا و  امهف  لامـشلا  نیمیلا و  اما  و  لدـعلا ، طـسولا و  وه 

لوحتی يذـلا  وهف  بحاصلا  اما  طسولا و  رومالا  ریخ  ططـش  یهانتلا  بح  لیق : امیدـق  روج و  روهتلا  نا  امک  روج  نبجلا  نال  روجیس 
هنیب کنیب و  رمالا  لصی  دق ال  بیسنلا  نا  لب  هیبسن ، حبـصت  داکت  هقالعب  کب  طبتری  ناسنا  یلا  کنع  بیرغ  کنع و  دیعب  ناسنا  نم 

حابتست و رارسالاف  قیدصلا ، ماما  فشکنی  کلذ  لک  امنیب  رخآ ، رمالا  وا  اعزف  افوخ و  وا  الجخ  ءایح و  اما  هماما  کتاحفص  حتفت  نا 
ایحور و بیرق  یلا  لوحت  هقالعلا و  نم  يوتسملا  اذهب  قیدصلا  یحـضا  اذا  و  ءاطغ ، وا  رتس  يا  قیدصلا  ماما  دعی  مل  و  رهظت ، ایافخلا 

قباس لصف  یف  انیب  دق  و  مهنع ، عفدت  امک  هنع  عفدت  مهاعرت و  امک  هاعرت  ءابسنالا و  ظفحت  امک  هظفحت  نا  بجیف  اماجـسنا ، ایرکف و 
نم برقا  دـیعب  بر  یمعلا و  کیرـش  يوهلا  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : اهیلع …  ظافحلا  هقادـصلا و  هاـعارم  موزل  قیدـصلا و  قح 

يوه یغط  اذاـف  داـشرلا  قحلا و  قیرط  رـصبی  دـعی  مل  هاوه  هبلغ  نم  .بیبـح  هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  دـیعب و  نم  دـعبا  بیرق  بیرق و 
برـض اذا  و  هملظ ، تررب  ملظ  اذا  هءادتعا و  تررب  کبیرق  يدـتعا  اذاف  رود ، فاصنالل  لاجم و ال  لدـعلل  دـعی  مل  بسنلا  هبارقلا و 
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احفص تبرض  هریـشعلا  يوه  بلغ  اذا  .کتبارق و  یف  كاوه  قفاوت  نا  لجا  نم  تالیواتلا  تارربملا و  قلخت  اذکه  و  هبرـض ، تررب 
هل و انید  يوهلا  ذـختی  نمع  هباتک  یف  هللا  ربع  دـق  و  ءافـصلا …  دولا و  مایا  یف  اهب  ملحت  تنک  یتلا  هعیفرلا  هیماسلا  یناعملا  لک  نع 
یهنی و رماـی و  هلا  یلا  لوحتی  يوهلا  اذـه  ناـف  هاوه ) …  ههلا  ذـختا  نم  تیارفا  : ) یلاـعت لاـق  صخـشلا  اذـهل  هلـالاب  هنع  ربع  هریس 

اما لمالا ، لوط  يوهلا و  عابتا  نینثا  مکیلع  فاخا  امنا  مالسلا : هیلع  یلع  نینموملاریما  لاق  و  هکرحلا …  نع  ءرملا  دمجی  كرحی و 
نبا یلزهلا : لاق  .همساب و  طلغ  نکل  ناوه و  يوهلا  یبارعا : لاق  .هرخالا و  یـسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دصی  هناف  يوهلا  عابتا 

بیرق نم  برقا  دـیعب  بر  هلوق  اما  هاری و  هاری ال  ام  بسحی  هیلع و  هیف  يری  ام  یمعیف  هاوه  هبلغی  هتمیزع و  یبات : ءرملا  يرت و  اـم  یل 
هدالب فرعت  هفرعت و ال  دیعب ال  ناسنا  برف  اهب …  درفلا  طابترا  يدم  مالسالا و  نیزاومل  عضاخ  یـش ء  اذهف  دیعب  نم  دعبا  بیرق  و 
ینمتت هایور و ال  بحت  دحاو ال  تیب  فقـس  تحت  هعم  شیعت  بیرق  بر  و  هایقلل ، حاترت  هب و  سنات  هدیقعلا و  ءاوجا  یف  هعم  طبترت 

وا نیمیلا  ذختی  لب  هکولـس  هرکف و  یف  هعم  یقتلی  هتدیقع و ال  یف  هدـناعی  وه  یبسنلا و  بیرقلا  هیخا  عم  شیعی  يذـلا  ملـسملاف  هایقل 
ارـش و فخا  مه  لب  مهب ، قتلت  مل  مهعم و  عمتجت  مل  نمم  سانلا  دـعبا  لثمک  بیرقلا  خالا  اذـه  لثم  فارحنالا  لالـضلا و  وا  راسیلا 

هدوم تناک  دـیعبلا : برق  بیرقلا و  دـعب  لاـح  اروصم  میکحلا  لاـق  و  هل ، فوشکم  تنا  اـمنیب  مهیلا  فشکنت  مل  کـنال  اررـض  لـقا 
یلع هنیعی  نم  هیلع و ال  بدـحی  نم  دـجی  ـالف  هرـسی  هنمی و  تفتلی  بیرغلا  ناـف  محر  هنبا  حون و  نیب  نکی  مل  اـمحر و  مهل  ناـملس 
تام نا  ادرفنم  شیعی  هنا  هنوظفحی …  هوخا  نوعفدی و ال  براقا  هنووشب و ال  متهی  ابا  هیلع و ال  نحت  اما  دجی  ال  هبعاصم ، هلکاشم و 

یه اذکه  اهناکـس و  نم  هدلبلا و ال  هذـه  لها  نم  سیل  بیرغ  وضع  هنا  دـحا …  هتایحب  سحی  مل  شاع  نا  دـحا و  هتومب  رعـشی  مل 
نوکی هلها و  عم  ناـک  نا  و  اذوبنم ، نوکی  هفرـصت  موش  هلعف و  ءوـسل  هناـف  هنـالخ ، هناریج و  هئاـبرقا و  نم  اـبوبحم  نکی  مل  نم  لاـح 
يدعت نم  مالـسلا : هیلع  هلوق  سماخلا : .هیلع  قیفـش  هل و ال  بحم  ثیح ال  بیرغ  هنا  مهطـسو …  یف  شیعی  ناک  نا  مهنع و  ادـعبم 

لالـضلا هیتلا و  اذه  .لضی و  هیتی و  هنا  کش  هاطخت ال  قحلا و  زواجت  نم  .هل  یقبا  ناک  هردـق  یلع  رـصتقا  نم  هبهذـم و  قاض  قحلا 
ررب امهم  بذکلا  یلا  قدصلا  زواجت  نمف  اقح …  هریـصت  لطابلا و  معد  یلع  هجح  موقت  هقیـض و ال  اهناف  تارربملا  هل  تلعج  امهم 
هفن نیب  هنیب و  دجی  تارربم و  نم  همدقی  ام  یف  فعـضلا  قیـضلا و  دجیـس  لب  هراذعال  هیغاصلا  نذالا  دجی  مل  حلفی و  نل  هناف  هبذـک 
عضو هتلزنم و  هردق و  فرع  نم  ناف  هل ، یقبا  ناک  هردق  یلع  رـصتقا  نم  هلوق : اما  .هسفن و  عنقت  ریغلا و  عنقت  هلیـسو  داجیا  نع  ازجع 
عضو و  نیدهتجملا ، یلع  لواطت  حطنت و  مث  دهتجم  ریغ  یماع  هنا  فرع  نمف  ماقملا ، مرتحم  بناجلا  ناصم  یقبی  اهعضوم  یف  هسفن 
ایصاع الفاس  اعیضو  ناک  نم  و  هماقم ، هتبیه و  هل  یقبی  لاجرلا و ال  نیعا  یف  رغصیس  هنا  کش  نودب  دبالف و  اهعضوم ، ریغ  یف  هسفن 
ملعلا مهفلا و  یعداو  الهاج  ناک  نم  و  هیلع ، زماغتتـس  نویعلا  هیلا و  ریـشتس  يدـیالا  نا  دـبالف و  ءایقتالا  فص  یف  هسفن  عضو  مث  هللا 

مذی ماقملا ال  مرتحم  بناجلا  زیزع  یقیب  هناف  امهمزتلا  هتناکم و  هتمیق و  فرع  اذا  ناسنالا  امنیب  رقتحی …  سانلا و  نیعا  نم  طقـسیس 
راصف مهاوتـسم  نم  عفرا  وه  امب  اوملکت  مهنکاما و  ریغ  یف  اوسلج  نمزلا  اذـه  یف  ساـنلا  يرن  نا  باـجعلا  بجعلا  و  مـالی …  ـال  و 

وا قح  نود  اهریغ  اولتحیل  مهنکاما  نع  اوعفترا  مهنا  رواـحی ، تاـفیظنتلا  لـماع  لداـجی و  حـالفلا  شقاـنی و  یمـالا  یتفی و  لـهاجلا 
عمطلا ناک  اذا  اکاردا  سایلا  نوکی  دق  .كودـع  وهف  کلابی  مل  نم  و  هللا ، نیب  کنیب و  ببـس  هب  تذـخا  ببـس  قثوا  و   … ) هرادـج

تئش اذا  کناف  رـشلا  رخا  .هدشر  یمعالا  باصا  هدصق و  ریـصبلا  اطخا  امبر  .باصت و  هصرف  لک  رهظت و ال  هروع  لک  سیل  اکاله ،
ببس هب  تذخا  ببس  قثوا  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  لوالا : روما : فیرـشلا  لصفلا  اذه  یف  لقاعلا ) هلـص  لدعت  لهاجلا  هعیطق  .هتلجعت و 

کتفیظو یلع  دمتعت  تناف  عطقنی  یتح  اهدحا  یلع  ناسنالا  دمتعی  داکی  هیهاو ال  بابـسا  انیدیا  نیب  یتلا  بابـسالا  .هللا  نیب  کنیب و 
اهلالخ نم  رفوت  نا  عیطتـست  یتلا  هدیحولا  هصرفلا  اهنا  نظت  دیعـسلا و  شیعلا  هدیغرلا و  هایحلا  کل  نموی  يذـلا  ببـسلا  اهنا  نظت  و 

رما وا  عقوتم  اطخ  وا  هفئاز  همهتب  اهنع  کتیحنتب  ثادـحالا  کئجافت  یتح  کلذ  یلا  بهذـی  کنظ  داـکی  اـم  نکل  .هورثلا و  ینغلا و 
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شیعلا دیغر  کل  رفوی  يذلا  دیرفلا  ببـسلا  رقفلا و  کنع  وحمی  يذلا  دیحولا  ناکملا  هنا  نظت  كرجتم  یف  تنا  .لابلاب و  رطخی  مل 
تاـقوا ـالا  یه  اـم  نکل  ءارثـلا و  ینغلا و  هعـسلا و  میعنلا و  سودرف  یلا  یناـمالا  كذـخات  زیزع و  لبقتـسم  یف  ملحت  هتحوـبحب و  و 

دـبال و انم  لک  اذـکه  .قاوسالا و  لیطعت  کتعاضب و  داسک  وا  هقیرح  وا  کلحم  بارخب  رابخالا  کیتات  یتح  کل  نمزلا  اهدـصری 
هللااب و الوصوم  نوکی  يذلا  ببسلا  وه  عجنالا  قثوالا و  انببـس  نوکی  نا  بجی  نکل  و  همارک ، وزعب  اهتمومید  هتایحل و  اببـس  ذختی  نا 
ءانفلا و لماوع  نم  یـش ء  هیرتعی  عایـضلا و ال  وا  داسفلا  هیلع  ارطی  يذـلا ال  ببـسلا  عطقنی و  يذـلا ال  وه  ببـسلا  اذـه  ناـف  هللا ، نم 

برقلا بلطت  هللادبع ، یلا  هیف  لوحتت  هب  موقت  لمع  لک  یف  نوکت  نا  وه  اهقلاخ و  بابسالا و  ببسم  وه  ببسلا  اذه  لالحمـضالا و 
یف کل  اهنمـضا  بابـسالا و  قثوا  اذه  و  هاضر ، هسدـق و  تاحاس  نم  بیرقتلا  هیلا و  هبرقلا  کمه  ربکا  نوکی  هیدـل و  یفلزلا  هنم و 

عطقنی و امئاق ال  هللا  عم  هیف  یقتلت  يذلا  ببسلا  یقبی  اهعمجاب  للعلا  تلطعت  اهلک و  بابـسالا  تعطقت  نئل  .هرخالا  یف  ایندلا و  هایحلا 
صاخشالا فالتخاب  هفلتخم  الاکـشا  اهجوا و  ذختت  هالابماللا  .كودع  وهف  کلابی  مل  نم  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  یناثلا : مصفنی …  ال 

هل و اهوادـع  هاـنعم  اذـهف  یلاولا  وحن  هیعرلا  نم  هرداـص  هـالابماللا  تناـک  اذاـف  مهوحن …  نوـکت  نم  هاـجتا  مهنم و  ردـصت  نیذـلا 
هدض و هنا  ملعاف  امئاق  مکحب  یلابی  ادرف ال  تیار  اذاف  ودع ، الا  هجوتلا  اذه  ذختی  هتدع و ال  هددعب و  هناهتسالا و  هفص  اهنال  هناطلـسل 
هوادـعلا و هیادـب  وا  هفخلا  شیطلا و  وا  ءاردزالا  هناهتـسالا و  هدـیلو  اهنا  اضیا  ملعاف  قیدـصلا  نم  هالابماللا  تردـص  اذا  و  هودـع … 

بجاو قح  کل  سیل  لاح  لک  یلع  .بدا و  ءوس  وا  هداع  وا  هیف  هعیبط  اهنا  یلع  اهلمحاف  هفرعت  نمم ال  تردـص  اذا  اـما  و  ءاـضغبلا ،
ءانتعالا مامتهالاب و  ضعب  وحن  مهضعب  رعشی  نا  سانلا  لک  یلا  هیلا و  ببحی  یعرـش  بدا  كانه  معن  کناشب ، مامتهالا  هیلع  ضرفی 

یف یعـست  حالفلا و  زوفلا و  هیف  روصتت  ارما  بلطت  دق  .اکاله  عمطلا  ناک  اذا  اکاردا  سایلا  نوکی  دـق  مالـسلا : هیلع  هلوق  ثلاثلا : … 
ناسنالا هجو  یلع  تعقوف  تراط  اهل  اققحت  امدـنع  نیحاـنج و  تبلط  هلمنلاـف  کـکاله ، هیف  نوکی  هیلا و  لـصت  یتح  هقیقحت  لـیبس 

کتایحل و اببـس  کسای  نوکی  و  هنم ، ساـیت  رما و  وا  بلطم  یلا  لوصولا  یف  یعـست  دـق  تملـسل و  امهنودـب  تیقب  ول  و  اـهلتقف … 
اذا لب  اهزایتجا  کـیلع  بعـصی  هبقع  هلعجت  ـال  و  نزحلا ، مهلل و  هبلجم  رمـال  کـکاردا  مدـع  نوکی  ـال  نا  بجیف  .کـئاقب  همومید 

بلغت کتاف و  امم  مظعا  ربکا و  نک  لب  تاف  ام  یلع  تارـسح  کسفن  بهذـت  هللا و ال  یلا  هجوتلاب  اهحتفاف  کماما  باوبالا  تدـس 
لک رهظت و ال  هروع  لک  سیل  مالـسلا : هیلع  هلوق  عبارلا : کتایح …  یلع  ءاضقلا  نم  لهـسا  رـسیا و  هناف  کنازحا  کحارج و  یلع 

يدـیاب الهـس  اکـسمتسم  تحـضال  الا  رهظت و  هروع  لک  سیل  .هدـشر  یمعالا  باصا  هدـصق و  ریـصبلا  اطخا  اـمبر  باـصت و  هصرف 
اهـضعب و رهظی  دق  رهظت و  بولقلا ال  نمـض  یقبت  دـق  هذـه  .هروع و  لخبلا  هروع و  نبجلا  هروع و  دـسحلا  ناف  ماصخالا  ءادـعالا و 

نود نکل  مالعالا و  کل  تءارت  بجحلا و  تعفترا  باوبالا و  تحتف  امبر  ذا  باـصت  هصرف  لـک  سیل  و  رخـالا …  اهـضعب  یفتخی 
هللا تاولـص  مامالا  لوقی  امک  و  ازجاح ، فقی  هنع  وفعلا  نکل  كودـع و  نم  مقتنت  نا  عیطتـست  تناف  تابقع ، تابقع و  هیلا  لوصولا 

شغلا لالخ  نم  همخض  هورث  نوکت  نا  عیطتـست  تناف  هللا …  يوقت  نم  زجاح  اهنود  نکل  هلیحلا و  هجو  لوحلا  بلقلا  يری  دق  هیلع :
هیلع هلوق  سماخلا : رابجلا …  کلملا  باذـع  هللا و  نم  فوخلا  کلذ  نع  كزجحی  نکل  مویلا و  سانلا  رثکا  لـعفی  اـمک  هقرـسلا  و 
حتفت نا  عیطتـست  ذا  كدی  تحت  هناف  رـشلا  لعفت  .لقاعلا ال  هلـص  لدعت  لهاجلا  هعیطق  هتلجعت و  تئـش  اذا  کناف  رـشلا  رخا  مالـسلا :

نم هللا  كاطعا  امب  رـشلا  بنتجت  نا  یلع  رداق  تناف  تحتفنا  هدـحاو  هلکـشم  قلغت  نا  عیطتـست  هدـحاو و ال  هعاـس  یف  هلکـشم  فلا 
وه هررـض و  تعفد  هرـش و  تنما  هتعطق  ذا  لهاجلا  نال  لقاعلا  هلـص  لداعت  اـهناف  لـهاجلا  هعیطق  اـما  و  راـیتخالا …  هکرحلا و  هیرح 
اذا .باصا  یمر  نم  لک  سیل  .هناها  همظعا  نم  .هناخ و  نامزلا  نما  نم   … ) هقرط ریخلا و  لبـس  کل  رفوی  يذـلا  لقاعلا  هلـص  لداعی 
نا اکحـضم و  نوکی  ام  مالکلا  نم  رکذـت  نا  كایا  .رادـلا  لبق  راجلا  نع  .قیرطلا و  لبق  قیفرلا  نع  لس  .ناـمزلا  ریغت  ناطلـسلا  ریغت 

یمر نم  لـک  سیل  هناـها ، همظعا  نم  هناـخ و  ناـمزلا  نما  نم  لوـالا : روما : فیرـشلا  لـصفلا  اذـه  یف  كریغ ) نع  کـلذ  تیکح 
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کلذـب ملکتت  تنا  کنکل و  و  مایالا ، بیطا  ایندـلا و  لمجا  ام  هایحلا  نم  دـغر  شیعلا و  نم  هحوبحب  یف  تنا  تلق و  امبرف  .باـصا 
نمزلا تابث  اونما و  مهـشورع و  یلع  اوخرتسا  كولم  نم  مکف  نجملا …  رهظ  کل  بلقیل  هدعلا  کل  دعی  کسافنا و  نمزلا  دـصری 

امب متها  هعفر و  نامزلا و  مظعا  نم  اما  .نیلوتقم و  وا  نینوجسم  وا  نیدرشم  اونوکی  مل  نا  هقوس  نوحبصی  اکولم و  نوسمی  مهب  اذا  و 
ام نیب  ازجاح  عضیل  نمزلا  اذه  یتایـس  یهتـشی ، ام  نیب  هنیب و  قرفیل  یتایـس  نمزلا  اذه  ناف  .ناطلـس  هاج و  نم  لام و  هورث و  نم  هیف 
نم لک  سیل  هلوق  اما  .کتاذـلم و  یف  لسرتست  یک  لاجملا  کل  كرتی  مل  کناها و  دـق  نوکی  اذـهب  کـنیب و  تعفر و  تمظعا و 

هاجلا نوبلطی  نیذـلا  نوریثکف  تامدـقملا  هطیحلا و  ذـخا  دادعتـسالا و  نیرمتلا و  دـعب  قیفوت  یلا  جاتحت  هباصالا  ناـف  باـصا ، یمر 
نع ثیدـحلا  نامزلا ، ریغت  ناطلـسلا  ریغت  اذا  هلوق : اـما  و  نورخاـتیف …  مدـقتلا  نودـیری  وا  نوکردـی  ـالف  ینغلا  نوبلطی  وا  نولـشفیف 

مکاحلا تافـصاوم  یه  ام  سانلل و  ما  مکحلا هللا  له  مکحلا ؟ نمل  لاوس  وه  انیلع  حرطی  یـش ء  لوا  نوجـش و  وذ  ثیدح  ناطلـسلا 
حالصاب موقی  هتدارا و  نود  هللا  هدارا  ذفنی  مکحی و  مکاحلا  و  قلخلا ، نم  دحال  سیل  مکحلاف هللا و  قحلا  اما  .هطورش  مالـسالا و  یف 

سانلا لمهی  نا  هل  زوجی  امک ال  ملظی  وا  دبتـسی  نا  هل  زوجی  .هللا و ال  اهعـضو  یتلا  نیزاوملا  بسحب  هللا  وحن  دابعلا  بیرقت  و  دـالبلا ،
الا و  رجاف ، وا  رب  ماما  نم  سانلل  دـبال  هنا  یلع  هقفتم  اهلک  هیناسنالا  همالا  نا  .بارطـضالا و  بعرلا و  اوعرزی  ضرالا و  یف  اودـسفیل 

رادقمب ناطلسلا  و  کیلاود …  اذکه  مازقالا و  یلع  هربابجلا  طلست  فیعـضلا و  هایحلا  هذه  یف  يوقلا  لکا  نمالا و  لبح  برطـضال 
ناطلـسلا ناک  اذاف  هیعرلا ، یلع  کلذ  سکعنی  بترلا  فئاظولا و  لاومـالا و  عیزوت  یف  هتلادـع  مکحلا و  یف  هتهازن  قحلاـب و  همازتلا 

داسفلا داس  عمتجملا و  لبح  برطضا  ارئاج  املاظ  ناک  اذا  و  هیعرلا ، تحلصف  مهیف  هرثا  هرثا  هعمتجم و  یلع  هحالص  سکعنا  احلاص 
ناک الداع  انموم  ناک  اذاف  هتنایـص  نوناقلا و  ذـیفنت  یلع  مئاقلا  وه  یهنلا و  رمالا و  هدـیب  ناطلـسلا  نا  عمتجملا …  دارفا  نیب  ملظلا  و 

نا دـبالف و  رهاوجلا ، لاملا و  عمج  هتذـل و  هتوهـش و  الا  همهی  مکاحلا ال  ناک  اذا  ریغتی و  هلک  عمتجملاف  لدـع ، نامیا و  نامز  نمزلا 
.رادلا لبق  راجلا  نع  قیرطلا و  لبق  قیفرلا  نع  لس  هلوق : .مهکولم و  نید  یلع  سانلا  لیق : دـق  هب و  يدـتقت  هباکر و  یف  سانلا  ریـست 

تاعاطلا و غولب  لجا  نم  رفـسلاب  اورماف  رمالا  اذـه  بناوج  لک  اونیب  مهثیداحا و  یف  نوموصعملا  اهرکذ  تابحتـسم  بادآ و  رفـسلل 
تبـسلا و اولـضف  عوبـسالا و  مایا  لـک  یف  رفـسلا  اوحاـبا  داـهجلا و  قزرلا و  باـستکا  لـجا  نم  وا  تاـعامجلا  هماـقا  قوقحلا و  ءادا 

نا رفاسملل  اوببح  دـق  و  تئـش …  موی  يا  جرخا  قدـصت و  مهلوقب : سانلا  ضعب  هدـقع  اولح  مایالا و  نم  مواشتلا  اوضفر  سیمخلا و 
هطـسوتم هتلاـح  تناـک  ناـف  رفاـسملا  فنـص  نم  قیفرلا  نوکی  نا  بابحتـساب  اومکح  مهنا  اـمک  هقح ، فرعی  هب و  نیزتـی  نم  قـفاری 
بحصت كوحن و ال  بحـصاف  تبحـص  اذا  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نعف  هتدوم ، هل  میدی  هتمارک و  هیلع  ظفحی  کلذ  ناف  هلاثما  بقتریلف 

هللا یلص  هللا -  لوسر  لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نعف  ادرفنم  رفسلا  هرکی  هنا  امک  نینموملل …  هلذم  کلذ  ناف  کیفکی  نم 
رفعج نب  یسوم  نع  .هدبع و  برـض  هدفر و  عنم  هدحو و  رفاس  نم  لاق : .هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : سانلا  رـشب  مکئبنا  الا  هلآ :-  هیلع و 

.هدـحو هالفلا  یف  بکارا  و  هدـحو ، تیب  یف  مئانلا  و  هدـحو ، هداز  لکالا  هثـالث : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  نعل  لاـق : (ع )
یلع ظافحلا  خالا و  هیاعر  قوقحلا و  یلع  هظفاحملا  نیدـلاب و  کسمتلا  هنـسحلا و  قالخالا  هیف  رفوتت  نا  طرتشی  رفـسلا  یف  قیفرلاف 

نع ادعبم  هللا و  نم  ابرقم  هعم  رفسلا  نوکی  نا  طرتشی  .فیخی  دسحی و ال  بضغی و ال  باتغی و ال  فذقی و ال  متـشی و ال  الف  هتدوم 
فصتنم یف  قارتفالا  متحی  میحج و  یلا  رفسلا  لوحی  هناف  اسرش  ابوضغ ، قالخالا ، یس ء  هرشعلا ، یس ء  قیفرلا  ناک  اذا  اما  .ناطیشلا 

اهفلکت یتلا  هعنطـصملا  نع  هیف  هعیبط  نوکت  یتلا  قالخالا  نداعم  رهظت  هقیقحلا و  هجو  یلع  ناـسنالا  ربتخی  رفـسلا  یف  و  قیرطلا … 
راجلا نع  و  هلوق : اما  .اهحیبق  نم  هقالخا  لیمج  هتنایخ و  نم  هتناما  هقـسف و  نم  ناسنالا  هلادـع  رهظت  رفـسلا  یف  .نایحالا و  ضعب  یف 

نا موصعملا  نم  رمالا  بتارم  لواف  .مهتنـس  یف  همئالا  یبنلا و  ایاصو  هباتک و  یف  هللا  ایاصو  نم  راجلا  یلع  ظاـفحلا  ناـف  .رادـلا  لـبق 
هرواجم نسحی  مل  نم  انم  سیل  هنا  اوملعا  هلهاب : صاغ  تیبلا  لاق و  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نعف  هرواج ، نم  هرواجم  ناسنالا  نسحی 
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ناـسحالا نع  زجع  اذا  .راـمعالا و  یف  یـسنی ء  رایدـلا و  رمعی  راوـجلا  نسح  هلآ :-  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  لاـق  .هرواـج  نم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  یلا  وکشت  مالـسلااهیلع  همطاف  تءاج  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نعف  .راجلا  يذا  نع  فکیلف 
هللااب نموی  ناک  نم  هراج و  يذوی  الف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  اهیف : اذاف  اهیف ، ام  یملعت  لاق : هبرک و  اهاطعاف  اـهرما  ضعب  - 

نم یهانملا ) ثیدح  یف   ) هللا لوسر  نع  .تکـسی و  وا  اریخ  لقیلف  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  و  هفیـض ، مرکیلف  رخالا  مویلا  و 
یف ببـستلا  رارـضالا و  نم  هیف  امل  ءوسلا  راج  هرواجم  هنا  امک  .ریـصملا  سئب  منهج و  هاواـم  هنجلا و  حـیر  هیلع  هللا  مرح  هراـج  يذا 
نا ءوسلا  راج  رهظلا  مصقت  یتلا  مصاوقلا  نم  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ثیدحلا  یفف  .نامیالا  فیعـض  راجلا  ناک  اذا  مارحلا ،
الا هیلع  امف  ءوس  راجب  ناسنالا  یلتبا  اذا  و  ءوس …  راج  نم  کب  ذوعا  و  ءاعدـلا : یف  و  اهاشفا …  هئـس  يار  نا  اهافخا و  هنـسح  يار 
نا اکحضم و  نوکی  ام  مالکلا  یف  رکذت  نا  كایا  هلوق : اما  و  يوعری …  وا  بوتی  هلعل  هترشع  نسحی  لب  يذالا  هلدابی  ربصی و ال  نا 

نا ال هطیرـش  عراشلا  يدل  هبوبحملا  رومالا  نم  نموملا  بلق  یلع  رورـسلا  لخدـی  يذـلا  فیرظلا  مالکلا  .كریغ  نع  کلذ  تیکح 
نولاطبلا و هلمعتـسا  نا  و  زوجی ، هنع ال  یهنم  بذکلا  نمـضتی  يذلا  حازملا  و  هبیغلا ، هناهتـسالا و  ءاردزالا و  ءاذیالاب و  ادـحا  لاطی 

رظنی امنا  هیـصعم و  نم  هیلا  يدوت  ام  رـصبی  نا  نود  هناهالا  ءاذیالا و  نمـضتت  یتلا  هتکنلا  یمر  عاش  دقف  نیهکفتملا  ضعب  هغاستـسا 
.اناتهب و وا  هبیغ  وا  هبذـک  وا  هیذا  نمـضتت  ام  ابلاغ  سفنلا و  هحار  هیفرتلا و  نم  كرتت  ام  يدـم  کحـضلا و  نم  هریثت  اـم  رادـقم  یلا 

 … هتیاکحب یضری  صخشل ال  لوق  وا  لعف  هیاکح 

یناغماد

يزاریش مراکم 

َْدنِع َءاَفَْجلا  ،َو  ِهَجاَْحلا َدـْنِع  َعوُضُْخلا  َحَْـبقَأ  اَم.َكاَتَأ  ِِهتْأَـت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَـف  ، َکـُُبلْطَی ٌقْزِر  ،َو  ُُهُبلْطَت ٌقْزِر  : ِناَـقْزِر َقْزِّرلا  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
ْلِـصَی َْمل  اَم  ِّلُـک  یَلَع  ْعَزْجاَـف  ، َْکیَدَـی ْنِم  َتَّلَفَت  اَـم  یَلَع  ًاـعِزاَج  َْتنُک  ْنِإ  ،َو  َكاَْوثَم ِِهب  َتْحَلْـصَأ  اَـم  ، َكاَْـینُد ْنِم  َکـَل  اَـمَّنِإ  یَنِْغلا 

ُظِعَّتَی َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ، ِهِماَلیِإ ِیف  َْتَغلَاب  اَذِإ  اَّلِإ  ُهَظِْعلا  ُهُعَْفنَتَال  ْنَّمِم  َّنَنوُکَت  َال  ؛َو  ٌهاَبْشَأ َرُومُْألا  َّنِإَف  ، َناَک ْدَق  اَِمب  ْنُکَی  َْمل  اَم  یَلَع  َّلِدَتْسا.َْکَیلِإ 
ُبِحاَّصلا ،َو  َراَج َدْـصَْقلا  َكَرَت  ْنَم.ِنیِقَْیلا  ِنْسُح  ِْربَّصلا َو  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َْکنَع  ْحَرْطا.ِبْرَّضلِاب  اَّلِإ  ُظـِعَّتَت  اـَل  َِمئاَـهَْبلا  ِباَدآـْلِاب 

َْمل ْنَم  ُبیِرَْغلا  ،َو  ٍدـیَِعب ْنِم  ُدَْـعبَأ  ٍبیِرَق  َو  ٍبیِرَق ، ْنِم  ُبَْرقَأ  ٍدـیَِعب  َّبُر  یَمَْعلا َو  ُکیِرَـش  يَوَْهلا.ُُهْبیَغ  َقَدَـص  ْنَم  ُقیِدَّصلا  َو  ٌبِساَـنُم ،
ِهّللا َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٌبَبَـس  ِِهب  ، َتْذَخَأ ٍبَبَـس  َُقثْوَأ  َو.َُهل  یَْقبَأ  َناَک  ِهِرْدَق  یَلَع  َرَـصَْتقا  ِنَم  ،َو  ُُهبَهْذَم َقاَض  َّقَْحلا  يَّدَـعَت  ْنَم.ٌبِیبَح  َُهل  ْنُکَی 

،َو ُباَُصت ٍهَصُْرف  ُّلُک  َال  ،َو  ُرَهْظَت ٍهَرْوَع  ُّلُک  َْسَیل.ًاکاَلَه  ُعَمَّطلا  َناَک  اَذِإ  ، ًاکاَرْدِإ ُسْأَْیلا  ُنوُکَی  ْدَـق.َكُّوُدَع  َوُهَف  َِکلاَُبی  َْمل  ْنَم  َو.ُهَناَْـحبُس 
َنِمَأ ْنَم.ِِلقاَْعلا  َهَلِـص  ُلِدـْعَت  ِلِهاَْجلا  ُهَعیِطَق  َو  ُهَْتلَّجَعَت ، َْتئِـش  اَذِإ  َکَّنِإَف  َّرَّشلا  ِرِّخَأ.ُهَدْـشُر  یَمْعَْألا  َباَصَأ  ،َو  ُهَدْـصَق ُریِـصَْبلا  َأَطْخَأ  اَمَّبُر 

.ُهَناَهَأ ُهَمَظْعَأ  ْنَم  ،َو  ُهَناَخ َناَمَّزلا 

َنِم َرُکْذَـت  ْنَأ  َكاَّیِإ.ِراَّدـلا  َْلبَق  ِراَْـجلا  ِنَع  ،َو  ِقیِرَّطلا َلـْبَق  ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَـس.ُناَمَّزلا  َرَّیَغَت  ُناَْـطلُّسلا  َرَّیَغَت  اَذِإ.َباَـصَأ  یَمَر  ْنَم  ُّلُـک  َْسَیل 
.َكِْریَغ ْنَع  َِکلَذ  َْتیَکَح  ْنِإ  َو  ًاکِحْضُم ، ُنوُکَی  اَم  ِماَلَْکلا 

همجرت

هب هک  تسا  نآ  عون  کی  : تسا هنوگ  ود  رب  يزور  هک  نادب  مرسپ !
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هب دوخ  يورن  شلاـبند  هب  رگا  یتح  دـمآ  دـهاوخ  وت  غارـس  هب  هک  نآ  يرگید  عون  و  يزیخرب ) دـیاب  و   ) يزیخ یمرب  نآ  يوجتـسج 
زا اهنت  ، يرگناوت يزاین و  یب  ماگنه  هب  تنوشخ  افج و  زاین و  ماگنه  هب  ( نارگید ربارب  رد   ) عوضخ تسا  تشز  هچ.دیآ  یم  وت  لابند 

تحاران هتفر  تسد  زا  هک  يزیچ  يارب  تسا  رارق  رگا  ینک و  حالـصا  ار  تترخآ  يارـس  نآ  اب  هک  دوب  دـهاوخ  وت  لام  ردـقنآ  اـیند 
.شاب تحاران  زین  هدیسرن  وت  هب  هک  يزیچ  ره  يارب  سپ  ینک  یبات  یب  يوش و 

دنپ هک  شابم  یناسک  زا.دنرگیدکی  هب  هیبش  ناهج  روما  اریز  ؛ نک لالدتسا  هدشن  عقاو  هچنآ  هب  تبسن  ، هدش عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب 
یم دـنپ  بادآ  زردـنا و  اـب  نـالقاع  هک  ارچ  ؛ يزرو رارـصا  وا  تمـالم  رد  هک  ناـمز  نآ  رگم  دـشخب  یمن  يدوـس  اـهنآ  هب  زردـنا  و 

یـسک.زاس رود  دوخ  زا  نیقی  نسح  ربص و  يورین  اب  ار  اه  مغ  هودنا و  موجه.دنریگ  یمن  زردنا  ندز  اب  زج  نایاپراهچ  یلو  ؛ دـنریگ
.تسا ناسنا  دنواشیوخ  نوچمه  بوخ )  ) نیشنمه رای و  ( نادب (و  .دوش یم  فرحنم  قح  هار  زا  دنک  كرت  ار  يور  هنایم  هک 

هک یناگداتفا  رود  اسب  هچ.تسا  ییانیبان  ياتمه  کیرـش و  یتسرپاوه.دنک  ادا  ار  یتسود  قح  ، ناسنا بایغ  رد  هک  تسا  نآ  تسود 
.دشاب هتشادن  یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ.دنرترود  سکره  زا  هک  ینادنواشیوخ  رت و  کیدزن  نادنواشیوخ  زا 

رترادـیاپ شتیعقوم  دـیامن  اـفتکا  دوـخ  ردـق  شزرا و  هب  هک  سک  نآ  و.دریگ  یم  رارق  اـنگنت  رد  دـنک  زواـجت  قـح  زا  هک  سک  نآ 
.يزاس رارقرب  يا  هطبار  تیادخ  وت و  نایم  هک  تسا  نآ  ینز  گنچ  نآ  هب  یناوت  یم  هک  يا  هلیسو  نیرت  نئمطم.دوب  دهاوخ 

عمط هک  اجنآ  رد  ، تسا دصقم  هب  ندیسر  یعون  يدیمون  هاگ.تسوت  نمشد  عقاو  رد  دهد  یمن  ّتیّمها  وت  قح ) راک و   ) هب هک  یسک 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  اه  تصرف  ره  هن  و.دوش  راکشآ  یناهنپ  بیع  ره  هک  تسین  نانچ.دوش  یم  تکاله  بجوم 

هب ار  يدب.دسر  یم  دصقم  هب  انیبان  دور و  یم  اطخ  هب  انیب  صخش  هک  دوش  یم  هاگ 

.یهد ماجنا  یناوت  یم  یهاوخب  نامز  ره  اریز  نکم ) هلجع  نآ  رد  و   ) نکفیب ریخأت 

یسک درک و  دهاوخ  تنایخ  وا  هب  هنامز  دنادب  نمیا  نامز  ثداوح  زا  ار  دوخ  هک  یـسک.تسا  لقاع  اب  دنویپ  ِلداعم  لهاج  زا  ندیرب 
زین هنامز  دنک  ادیپ  رییغت  مکاح  هاگ  ره.دنزب  فده  هب  يزادناریت  ره  هک  تسین  نینچ.دزاس  یم  راوخ  ار  وا  درامشب  گرزب  ار  نآ  هک 

زا تسا ؟ یسک  هچ  تا  هیاسمه  هک  رگنب  هناخ  باختنا  زا  شیپ  تسیک و  ترفس  مه  هک  نیبب  رفـس  مزع  زا  شیپ.دوش  یم  نوگرگد 
.ینک لقن  يرگید  زا  ار  نآ  دنچ  ره  زیهرپب  اوتحم ) یب  و   ) روآ هدنخ  نانخس  نتفگ 

رگید زردنا  تشه  تسیب و  ریسفت : حرش و 

یم هراشا  تحیصن  ناونع  هب  مهم  عوضوم  تشه  تسیب و  هب  زین  دوخ  رابرپ  همان  ّتیصو  زا  متفه  تسیب و  شخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.دزاس یم  رترابرپ  ار  همان  ّتیصو  نیا  شیپ  زا  شیب  دنک و 

رب يزور  هک  نادب  مرـسپ  :» دـیامرف یم  دـننآ  لابند  هب  علو  صرح و  اب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ییاه  يزور  قزر و  هرابرد  تسخن.مکی 
دهاوخ وت  غارس  هب  هک  نآ  يرگید  عون  و  يزیخرب ) دیاب  و   ) يزیخ یمرب  نآ  يوجتسج  هب  هک  تسا  يزور  ، عون کی  : تسا هنوگ  ود 

َْتنَأ ْنِإَف  ، َُکُبلْطَی ٌقْزِر  ،َو  ُُهُبلْطَت ٌقْزِر  : ِناَقْزِر َقْزِّرلا  َّنَأ  َّیَُنب  اَی  ْمَلْعا  َو  ( ؛» دـیآ یم  وت  لاـبند  هب  دوخ  يورن  شلاـبند  هب  رگا  یتح  دـمآ 
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(. َكاَتَأ ِِهتْأَت  َْمل 

نیا هب  رظان  هدـمآ  . { 379، راصق تاملک  ، هغالبلا جـهن  ( . 1  } راصق تاـملک  رد  هک  يرت  لـصفم  اـما  ؛ هباـشم هلمج  هنیرق  هب  هلمج  نیا 
.دوش لبنت  تسس و  دیابن  زین  دشاب و  صیرح  يزور  لیصحت  رد  دیابن  ناسنا  هک  تسا  هتکن 

ياهراک بسک و  دورب  نآ  لابند  هب  دیاب  ناسنا  هک  ییاه  يزور  زا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم 

لابند هب  ناسنا  دنچ  ره  ، دیآ یم  ناسنا  لابند  هب  هک  ییاه  يزور  زا  روظنم  نآ و  لاثما  تراجت و  ، تعنص ، تعارز دننام  تسا  هنازور 
يزور رگا  نیاربانب  ؛ دروآ یم  گنچ  هب  ناسنا  هک  تسا  يا  هرظتنم  ریغ  ياهدمآرد  تراجت و  ای  ایاده و  ، ثرا دننام  يروما  دورن  نآ 

هتساوخان ياه  يزور  راظتنا  رتشیب  شـشوک  شالت و  نیع  رد  ددرگ و  سویأم  ادخ  فطل  زا  دیابن  دوش  گنت  وا  يارب  لّوا  مسق  ياه 
.دشاب هتشاد  ار 

يزور.دـنک یم  ادـیپ  يرتشیب  توق  وا  لد  رد  دـیما  نیا  ، دـنیب یم  ار  مود  عون  زا  يدایز  دراوم  ، تقلخ ناهج  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه 
ردام هنیـس  زا  دراد  مزال  دوخ  تایح  يارب  ار  هچنآ  دلوت  زا  دعب  تسا و  نیمأت  ردام  هب  لصتم  فان  دـنب  قیرط  زا  محر  ملاع  رد  نینج 
ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُم  اهَّرَقَتْـسُم َو  ُمَْلعَی  اُهقْزِر َو  ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  اـم  َو  دـیوگ «: یم  دـیجم  نآرق  ، دـکم یم 

رد اهنیا  همه  ؛ دناد یم  ار  ناشلاقتنا  لقن و  لحم  هاگرارق و  وا  و.تسادـخ  رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـبنج  چـیه  ؛»
.{ هیآ 6 ، دوه ( . 1 «. } تسا تبث  ظوفحم ) حول   ) نیبم باتک 

َهّللا ِقَّتَی  ْنَم  َو  تسا « هداد  وا  هب  ار  قزر  تعـسو  هدژم  دـنوادخ  ، دزیهرپب مارح  ياهدـمآرد  زا  دـشاب و  اوقت  اـب  ناـسنا  رگا  ًاـصوصخم 
.{ هیآ 2 و 3 ، قالط ( . 2  «. } ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم * َُهل  ْلَعْجَی 

هب ناوارف  روط  هب  ناسنا  یگدنز  يارب  يرورض  اهب و  نارگ  رایسب  ياه  يزور  تقلخ  ناهج  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم  رگید  يوس  زا 
ناراب و ، نیمز تاکرب  دیشروخ ، رون  نوچمه  هدش  هتـشاد  ینازرا  رفاک  نمؤم و  زا  معا  اه  ناسنا  همه  هب  دنوادخ  ّتینامحر  ياضتقم 
هب وا  دـنچ  ره  دـنیآ  یم  ناسنا  غارـس  هب  هک  دنتـسه  ییاـه  يزور  همه  اـهنیا.تسا  نکمم  ریغ  نآ  نودـب  یگدـنز  هک  اوه  نژیـسکا 

.دورن شغارس 

رد امش  يزور  و  ؛  َنوُدَعُوت ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو  دیامرف «: یم  زین  دیجم  نآرق 

.{ هیآ 22 ، تایراذ ( . 1 «. } دیوش یم  هداد  هدعو  امش  هچنآ  زین  تسا و  نامسآ 

هک تسا  یناراب )  ) یقزر ادخ  ياه  هناشن  تایآ و  زا  ؛  اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَْزنَأ  ام  َو  دـیامرف «: یم  زین 
.{ هیآ 5 ، هیثاج ( . 2 «. } دشخب یم  تایح  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  هلیسوب آ ن  دنک و  یم  لزان  امش  يارب  نامسآ  زا 

هدرتسگ موهفم  لبق  هیآ  یلو  ؛ تسا ناراـب  شخب  تاـیح  ياـه  هناد  هب  رظاـن  اـهنت  تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  ینیارق  هب  هیآ  نیا  هچ  رگ 
هدـنز تادوجوم  همه  تاـیح  هیاـم  هک  اوه  تسا و  نیمز  هرک  يور  رد  تکرح  هنوگ  ره  عبنم  هک  باـتفآ  روـن  لـماش  هک  دراد  يرت 

.دوش یم  زین  تسا 
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یب دیآ  یم  ناسنا  لابند  هب  هک  تسا  ییاه  يزور  هدنز  قادصم  هک  دراد  یمرب  هدرپ  یثداوح  زا  اه  ناتـساد  هاگ  ، ناینیـشیپ خیرات  رد 
دنک یم  لقن  هیوب ) لآ  نیطالس  زا   ) هلودلا دامع  زا  هلمج  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  یناتساد  هلمج  زا.دهاوخب  وا  هکنآ 
یلاح رد  نیا.دومن  رارف  هب  روبجم  درک  یم  تموکح  نآ  رب  هک  توقای ر  نبا  دـش و  زاریـش  دراو  هلودـلا  دامع  هک  دوب  یناـمز  نآ  و 

ورف نیمز  رد  ناهگان  وا  بسا  ياهاپ  زا  یکی  تشذـگ  یم  ناـبایب  زا  هک  یماـگنه.دوب  دـب  رایـسب  هلودـلا  داـمع  یلاـم  عضو  هک  دوب 
دامع.تسا یعیـسو  بقن  اجنآ  رد  دندید  هاگان.دنداد  تاجن  ار  وا  دندمآ و  وا  کمک  هب  نامالغ.دوش  هدایپ  بسا  زا  دش  راچان.تفر 
زور.دـنتفای اـجنآ  رد  دوب  توقاـی  نبا  هب  طوبرم  هک  ار  یتـمیقرپ  ریاـخذ  میظع و  راـبنا  ناهگان.دـننک  رفح  ار  نآ  داد  روتـسد  هلودـلا 
ناهگان.دوب نکاس  نآ  رد  توقای  نبا  ًالبق  هک  يا  هناخ  ناـمه  دوب  هدـیباوخ  تشپ  هب  دوب و  هدرک  تحارتسا  رهـش  ناـمه  رد  يرگید 

فقـس ياه  بوچ  يال  هبال  رد  درک و  رارف  رام.دیـشکب  ار  رام  دیورب و  الاب  تفگ  نامالغ  هب.درک  هدـهاشم  فقـس  زارف  رب  ار  يرام 
دینکشب ار  اه  بوچ  داد  روتسد  هلودلا  دامع.دش  ناهنپ 

يزاساج هریخذ و  اجنآ  رد  رانید  رازه  هاجنپ  زا  شیب  دـندید  دنتـسکش  ار  اه  بوچ  هک  یماگنه.دیـشکب  دـیروایب و  نوریب  ار  راـم  و 
نبا ياه  سابل  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يرهام  طاـیخ  اـجنیا  رد  : دـنتفگ ، تشاد یـسابل  نتخود  هب  زاـین  ، يرگید هثداـح  رد.تسا  هدـش 
یم اما   ) دونـش یمن  يزیچ  تسا و  رک  هک  تسا  نیا  وا  لاکـشا  اهنت.ریخ  لـها  ناـمیااب و  تسا  يدرم  وا  تخود و  یم  وا  ار  توقاـی 

هلودلا دامع  دزن  هک  یماگنه  دوب  ناسرت  شحوتم و  رایسب  وا  یلو  ؛ دندرک راضحا  ار  وا  داد  روتسد  هلودلا  دامع  دیوگب ) نخس  دناوت 
هب شنهذ  دـیمهفن و  دوب  رک  نوچ  طاـیخ  ) .يزودـب نم  يارب  هنوگ  نآ  هنوگ و  نیا  یـسابل  مهاوـخ  یم  نم  : تفگ وا  هب  دـش  رـضاح 

راهچ زا  شیب  توقای  نبا  نم  يالوم  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ نازرل  ییادـص  اب  دـیزرل و  طایخ  اذـل ) ، دـش لـقتنم  يرگید  هلأـسم 
داد روتـسد  درک و  بجعت  هلودـلا  دامع.نکن  رواب  دـنیوگب  نیا  زا  ریغ  يزیچ  نم  نانمـشد  رگا  تشادـن  تناما  نم  دزن  رد  قودـنص 
هب وا  هتـشاد و  توقای  نبا  هب  قلعت  همه  هک  تسا  تارهاوج  تالآ و  تنیز  الط و  زا  ولمم  نآ  مامت  دید.دننک  رـضاح  ار  اه  قودـنص 

. { ،ج 16،ص 114 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .درک بحاصت  ار  اهنآ  تمینغ  ناونع 

زاین و ماگنه  هب  ( نارگید ربارب  رد   ) عوضخ تسا  تشز  هچ  :» دـیامرف یم  هک  تسا  نآ  ماـما  هدـیاف  رپ  زردـنا  تحیـصن و  نیمود.مود 
(. یَنِْغلا َْدنِع  َءاَفَْجلا  ،َو  ِهَجاَْحلا َْدنِع  َعوُضُْخلا  َحَْبقَأ  اَم  ( ؛» يرگناوت يزاین و  یب  ماگنه  هب  تنوشخ  افج و 

ار اهنآ  تیـصخش  مامت  هک  دـننک  یم  تجاح  ضرع  هنالیلذ  نانچ  نآ  نیا و  هب  زاین  ماـگنه  هب  سفنلا  فعیـض  دارفا  هکنیا  هب  هراـشا 
یم رب  تنوـشخ  اـب  دـننک  یم  زارد  اـهنآ  هـب  زاـین  تـسد  هـک  ار  یناـسک  يرگناوـت  يزاـین و  یب  ماـگنه  هـب  یلو  ؛ درب یم  لاؤـس  ریز 

يزاین و یب  ماگنه  هب  درک و  ظفح  ار  عبط  تعانم  ، زاین ماگنه  هب  دیاب.تسا  یقالخا  لیاذر  نیرت  هدیهوکن  زا  تفـص  ود  ره.دننادرگ 
.تشادن غیرد  ار  عضاوت  ّتبحم و  فطل و  ، يرگناوت

اذِإ یّتَح  دـنناد «: یم  تسا  لیذ  هیآ  رد  هچنآ  هب  رظان  ار  نخـس  نیا  .{ ،ص 115 كردم نامه  ( . 1  } هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
ْمِِهب َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ٍناکَم َو  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  ٌفِصاع َو  ٌحـیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  ٍهَبِّیَط َو  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  ِکـْلُْفلا َو  ِیف  ُْمْتنُک 

ینامز ؛  ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اذِإ  ْمُهاْجنَأ  اّمَلَف  َنیِرِکاّشلا * َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذـه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد 
نافوط ناهگان ) ،) دنوش یم  لاحـشوخ  درب و  یم  دصقم ) يوس  هب   ) ار نانیـشن  یتشک  قفاوم  ياهداب  دیریگ و  یم  رارق  یتشک  رد  هک 

يور زا  ار  ادخ  ماگنه ) نآ  رد  ) .دش دنهاوخ  كاله  دننک  یم  نامگ  دیآ و  یم  اهنآ  غارـس  هب  وس  ره  زا  جاوما  ،و  دزو یم  يدـیدش 
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اهنآ ادخ  هک  یماگنه  اما  * دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  ًامتح  یهد  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ام  رگا  :» هک دنناوخ  یم  هدیقع  صولخ 
. { هیآ 22 و 23 ، سنوی ( . 2 «. } دننک یم  متس  نیمز  رد  قحان  هب  رگید ) راب   ) دیشخب ییاهر  ار 

اه هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دنا  هتسناد  قلاخ  قلخ و  هطبار  هب  رظان  ار  الاب  ياه  هلمج  بیترت  نیا  هب 
.تسا هتسیاش  لاح  ره  رد  قلاخ  ربارب  رد  عوضخ  هن  رگ  تسا و  قلخ  اب  قلخ  هطبار  هب  رظان 

یب تنوشخ و  ، افج زا  روظنم  تسا و  تراقح  اب  مأوت  هنـالیلذ و  ياـه  عضاوت  هکلب  ، تسین لوقعم  عضاوت  اـجنیا  رد  عوضخ  زا  روظنم 
.تسا یتبحم  یب  يرهم و  یب  یمارتحا و 

ِءاَِینْغَْألا یَلَع  ِءاَرَُقف  ُهیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأ  ِهّللا َو  َدـْنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُْفِلل  ِءاَِینْغَْألا  َعُضاَوَت  َنَسْحَأ  اَـم  :» میناوخ یم  يولع  فیرـش  ثیدـح  رد  هکلب 
ییانتعا یب  رتهب  نآ  زا  یهلا و  ياه  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ارقف  ربارب  رد  نادـنمتورث  ینتورف  عضاوت و  تسابیز  هچ  ؛ ِهّللا یَلَع  ًالاَکِّتا 

.{ 406، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 3 «. } تسادخ رب  لکوت  تهج  هب  اینغا  ربارب  رد  نادنمتسم  سفن  يابا  و 

: تسا هتفگ  ییابیز  رعش  هنیمز  نیا  رد  ارعش  زا  یکی 

رقفلا هلذم  ینغلا و  هیت  یتفل  امهاضرا  ناقلخ ال 

رهدلا یلع  هتف  ترقتفا  اذإ  ارطب و  نکت  الف  تینغ  اذإف 

.ارقف تلذ  راهظا  اینغا و  ربکت  : مدنسپ یمن  ار  اهنآ  يدرمناوج  چیه  يارب  زگره  نم  هک  تسا  یگژیو  ود 

.شاب انتعا  یب  ایند  مامت  ربارب  رد  يدش  ریقف  هک  یماگنه  شابم و  انتعا  یب  ربکتم و  يدش  رگناوت  هک  یماگنه  نیاربانب 

ِِهب َتْحَلْـصَأ  اَم  ، َكاَْینُد ْنِم  ََکل  اَـمَّنِإ  ( ؛» ینک حالـصا  ار  تترخآ  يارـس  نآ  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  وت  لاـم  ردـقنآ  اـیند  زا  اـهنت  » .موس
 { .تسا ترخآ  هاگیاج  يانعم  هب  اجنیا  رد  هاگیاج و  يانعم  هب  دش  هراشا  ًالبق  هک  روط  نامه  « يوثم ( .» 1 (. } َكاَْوثَم

هک دـتفا  یم  نارگید  تسد  هب  دـنام و  یم  یقاب  ناسنا  زا  فولا  فالآ و  هاگ  دور و  یم  دـیآ و  یم  ایند  ياه  تورث  هکنیا  هب  هراـشا 
يارب هک  رادـقم  نآ  اهنت.تسین  ناسنا  یقیقح  لام  اهنیا  زا  کی  چـیه.نارگید  يارب  ایند  رد  شتذـل  تسوا و  اب  تماـیق  رد  شباـسح 

.تسوا یقیقح  لام  تسا  هداتسرف  شیپ  زا  ترخآ  يارس  حالصا 

رد یناسنا  ره  يارب  ؛ ُثِداَوَْحلاَو ُثِراَْولا  ِناَکیِرَـش  ِِهلاَم  ِیف  ٍئِْرما  ِّلُِـکل  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـصق  تاـملک  زا  یثیدـح  رد 
. { 335، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 2 «. } دهد یم  داب  رب  ار  وا  لاوما  هک  یثداوح   ) ثداوح ثراو و  : تسا کیرش  ود  شلاوما 

َْتلَکَأ اَم  اَّلِإ  َکـِلاَم  ْنِم  َکـَل  ْلَـه  ِیلاَـم َو  ِیلاَـم  َمَدآ  ُْنبا  ُلوُقَی  :» دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ، يرگید ثیدـح  رد 
ایآ لام )؟ مادک   ) نم لام  نم  لام  : دیوگ یم  ناسنا  ؛ ِثِراَْولا ُلاَم  َوُهَف  َِکلَذ  اَدَع  اَم  َْتیَْـضمَأَف َو  َْتقَّدَـصَت  ْوَأ  َْتیَْلبَأَف  َتِْسَبل  ْوَأ  َْتیَْنفَأَف 

ار نآ  يا و  هداد  هقدص  ای  يا و  هدرک  هدوسرف  هنهک و  يا و  هدیشوپ  ای  يا  هدرب  نیب  زا  يا و  هدروخ  هک  تسا  نآ  زج  يزیچ  وت  لام 
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نآ زا  ریغ  يا و  هدراذگ  ترخآ ) يارس  يارب  )

. { ،ج 70،ص 138،ح 6 راونالاراحب ( . 1 «. } تسا ثراو  لام  تسه  هچ  ره 

شخب دنک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ایند  رد  لقا  ّدح  دنک و  یم  فرـصم  ار  نآ  هک  یـشخب  : تسا شخب  ود  اهنت  ناسنا  یعقاو  لام  ینعی 
دنامب یقاب  رگا  دنور و  یم  نیب  زا  ثداوح  رد  هاگ  هک  دنتسه  یلایخ  یلاوما  هیقب  ، دزاس یم  داعملا  موی  ترخآ و  هریخذ  هک  يرگید 

.تسا ثراو  بیصن 

و :» دیامرف یم  هکنیا  نآ  دـشاب و  نآ  دای  هب  ناسنا  زور  همه  تسا  راوازـس  هک  دـنک  یم  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  ترـضح.مراهچ 
شاب تحاران  زین  هدیسرن  وت  هب  هک  يزیچ  ره  يارب  سپ  ینک  یبات  یب  يوش و  تحاران  هتفر  تسد  زا  هک  يزیچ  يارب  تسا  رارق  رگا 

صالخ يانعم  هب  لـصا  رد  « رقف » نزو رب  « تلف » هشیر زا  « تلفت ( .» 2  } َتَّلَفَت اَم  یَلَع  ًاـعِزاَج  َْتنُک  ْنِإ  َو  ( ؛») تسا ناـسکی  ود  ره  اریز  )
ْعَزْجاَف ، َْکیَدَـی ْنِم   { .ددرگ یم  قالطا  زین  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  لمأت  نودـب  یناهگان و  هک  تسا  يروما  ياـنعم  هب  زین  ندـش و 

(. َْکَیلِإ ْلِصَی  َْمل  اَم  ِّلُک  یَلَع 

غیرد و اه  لاس  اه و  هام  هاگ  اهزور و  دـنهد  یم  رـس  دایرف  هلان و  ، تفر تسد  زا  دنتـشاد  هک  یماقم  لام و  رگا  هک  يدارفا  دنرایـسب 
ره دننک  تقد  رگا  هک  یلاح  رد.دنرادن  ار  يدید  نانچ  هدیسرن  زگره  اهنآ  هب  هک  یماقم  لاوما و  هب  تبـسن  اما  ؛ دنروخ یم  ترـسح 

ياروام ای  يرهاظ  بابـسا  بسح  هب  نآ  زا  دعب  دشاب و  نم  رایتخا  رد  لاس  دنچ  ای  کی  یماقم  لام و  هدوب  ردـقم  ؛ تسا مه  هیبش  ود 
رد ارچ  منک  یمن  عزج  هدوبن  ردقم  ثودح  رد  هاگ  ره  ؛ ثودح اقب و  نیب  دنک  یم  قرف  هچ.تسا  هدوب  هدشن  ریدـقت  نم  يارب  یعیبط 

ملاع بسح  رب  یلو  ؛ دوب شراـیتخا  رد  تدـم  نآ  زا  شیب  تسیاـب  یم  هک  دـنک  یم  لاـیخ  ناـسنا  هاـگ  هتبلا  دـشابن ؟ نینچ  زین  ياـقب 
رادیب هک  یماگنه  دـنیب و  یم  ار  یماقم  لام و  باوخ  رد  هک  تسا  یـسک  فسأت  دـننامه  نآ  رب  فسأت  هدوب و  یلطاب  لایخ  بابـسا 

.دنک یم  عزف  عزج و  شنتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  دوش  یم 

رد هچنآ  اب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  زین  هیصوت  نیا.مجنپ 

اَِمب ْنُکَی  َْمل  اَم  یَلَع  َّلِدَتْسا  ( ؛» دنرگیدکی هب  هیبش  ناهج  روما  اریز  ، نک لالدتسا  هدشن  عقاو  هچنآ  هب  تبسن  تسا  هدش  عقاو  هتـشذگ 
(. ٌهاَبْشَأ َرُومُْألا  َّنِإَف  ، َناَک ْدَق 

يور نآ  زا  یقیداصم  نامز  ره  هک  دـنک  یم  تموکح  یناسنا  عماوج  رب  یتسه و  ناهج  رب  یلک  نیناوق  هلـسلس  کی  هکنیا  هب  هراشا 
ای هتـشذگ و  عماوج  ناینیـشیپ و  تالاح  رد  هعلاطم  اب  دناوت  یم  ناسنا  نیاربانب  ، دنتـسه یلک  نیناوق  نآ  لومـشم  همه  یلو  ؛ دـهد یم 

هابتـشا و اطخ و  راتفرگ  ات  دنک  كرد  هسیاقم  قیرط  زا  ار  ادرف  زورما و  هب  طوبرم  لئاسم  دوخ  رمع  نیـشیپ  نینـس  رد  هعلاطم  اب  یتح 
.دوشن نارسخ  نایز و 

يِرْجَی َرْهَّدـلا  َّنِإ  ِهّللا  َداَـبِع  :» دـیامرف یم  هک  اـجنآ  هدرک  ناـیب  يرگید  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نخـس  نیا 
نایرج ناگتـشذگ  هب  تبـسن  هک  دراد  نایرج  هنوگ  نامه  نیدوجوم  هب  تبـسن  ناهج  نیا  ادخ ! ناگدـنب  ؛ نیِـضاَْملِاب ِِهیْرَجَک  َنِیقاَْبلِاب 

.دوش یم  رارکت  خیرات  ناونع  هب  ام  هنازور  ریبعت  رد  هک  تسا  فورعم  ینخس  نیا  و  .{ 157 هبطخ ، هغالبلا جهن  ( . 1 « } تشاد
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: میدرک نایب  ناونع  شش  تحت  ار  خیرات  رارکت  یگنوگچ  هبطخ  نامه  لیذ  رد 

تالاح رییغت  ، نآ زا  یشان  ياه  تسکش  اهرورغ و  ایند ، مدرم  زا  يرایسب  ییافو  یب  ، ناهج ثداوح  يرادیاپان  ، اه تمعن  عیرـس  لاوز 
یم هدنام و  یقاب  هچنآ  هرخالاب  دنوش و  یم  وا  نمشد  نیرت  كانرطخ  ناسنا  ناتـسود  نیرت  کیدزن  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  تاّیحور  و 
دوش یم  اه  یماندـب  تنعل و  نیرفن و  هیام  هچنآ  تساه و  صالخا  اه و  ّتبحم  اه  یکین  تسا  ناهج  مدرم  کـین  داـی  هیاـم  دـنام و 

.تساه یتلادع  یب  اه و  متس  ملظ و 

یگدنز رد  مه  هک  دنتسه  یناسک  شوهاب  دارفا  لیلد  نیمه  هب.تسا  رارکت  لاح  رد  هتشذگ  نوچمه  زین  زورما  ، روما نیا  همه  يرآ !
.دنریگ تربع  دننک و  هعلاطم  رایسب  ناینیشیپ  خیرات  رد  مه  دوخ و 

ارچ ، يزرو رارـصا  وا  تمالم  رد  هک  نامز  نآ  رگم  دشخب  یمن  يدوس  اهنآ  هب  زردنا  دـنپ و  هک  شابم  یناسک  زا  :» دـیامرف یم.مشش 
اَذِإ اَّلِإ  ُهَظِْعلا  ُهُعَْفنَت  َال  ْنَّمِم  َّنَنوُکَت  َال  َو  ( ؛» دنریگ یمن  زردنا  ندز  اب  زج  نایاپراهچ  یلو  دنریگ  یم  دنپ  بادآ  زردـنا و  اب  نالقاع  هک 

(. ِبْرَّضلِاب اَّلِإ  ُظِعَّتَت  َال  َِمئاَهَْبلا  ،َو  ِباَدْآلِاب ُظِعَّتَی  َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ، ِهِماَلیِإ ِیف  َْتَغلَاب 

یعقاو ياه  ناسنا  اهنیا.دنرب  یم  یپ  دوخ  ياطخ  هب  زردنا  هظعوم و  كدنا  اب  هک  رایـشوه  یـضعب  ؛ دنهورگ ود  مدرم  هکنیا  هب  هراشا 
ناسب اهنآ.دنریگ  رارق  ریقحت  خیبوت و  شنزرـس و  تمالم و  دروم  وس  ره  زا  هک  ینامز  ات  دنریذپ  یمن  دنپ  یناسآ  هب  یخرب  یلو  ؛ دـنا

.دنوش یمن  مارآ  دنراد و  یمن  رب  تسد  یشومچ  زا  دنریگ و  یمن  شیپ  ار  حیحص  هار  هنایزات  تابرض  اب  زج  هک  دننایاپراهچ 

؛» زاس رود  دوخ  زا  نیقی  نسح  ربص و  يورین  اب  ار  اه  مغ  هودنا و  موجه  :» دنک یم  هراشا  يرگید  مهم  هلأسم  هب  هیصوت  نیا  رد.متفه 
(. ِنیِقَْیلا ِنْسُح  ِْربَّصلا َو  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َْکنَع  ْحَرْطا  )

رد هاگ  ؛ دروآ یم  موجه  ناـسنا  هب  یهودـنا  مغ و  ییوس  زا  ناـمز  ره  تساـه و  نیریـش  خـلت و  زا  تراـبع  یگدـنز  هکنیا  هب  هراـشا 
ياپ زا  يدوز  هب  دنزب  وناز  اه  هودنا  همجه  ربارب  رد  رگا  ناسنا.یگداوناخ  روما  هاگ  يدام و  روما  هاگ  یـسایس  هاگ  یعامتجا  لئاسم 

ربص هچ  دنک  ربص  هچ  دنادب  ناسنا  هک  تسا  ییابیکش  ربص و  تردق  تسخن  : درک هبلغ  اهنآ  رب  ناوت  یم  ورین  ود  اب  یلو  ؛ دیآ یم  رد 
ار دوخ  ریـسم  ، دشاب هتفرگ  ار  وا  نماد  يراک  منادن  يراگنا و  لهـس  رثا  رب  رگا  ، تسا نوریب  وا  رایتخا  زا  هک  ثداوح  هنوگ  نیا  دنکن 

یط ار  دوخ  ریـسم  ثداوح  زاب  دنک  كرت  ار  ییابیکـش  رگا  روجأم و  مه  تسا و  ملاس  مه  ادخ  دزن  رد  دنک  ربص  رگا.دـنک  یم  یط 
َْنل ُْلق  دیوگب «: نآرق  ریبعت  هب  دـشاب و  زهجم  نیقی  يورین  هب  ناسنا  رگا  هکنیا  رگید.دـشاب  هتـشاد  یـشاداپ  رجا و  هکنآ  یب  دـنک  یم 

ام يارب  يا  هثداح  چیه  : وگب ؛  اَنل ُهّللا  َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِصی 

هچ تسا  تمکح  يور  زا  یهلا  تاریدقت  نیقی  هب  .{ هیآ 51 ، هبوت ( . 1 « } تسا هتشاد  رّرقم  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  رگم  ، دهد یمن  خر 
یم شمارآ  دوخ  هب  دـنک و  یم  یگداتـسیا  مومه  تادراو  ربارب  رد  ورین  ود  نیا  اب  هجیتن  رد  ؛ میـشابن هچ  میـشاب  هاگآ  نآ  تقیقح  زا 

.دهد

يرامیب ساسحا  دوخ  رد  يدرم  : دیوگ یم  يو  تسا ؛ هدنزومآ  هک  دنک  یم  لقن  یناتـساد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
زا ییانتعا  یب  اب  رامیب  درم  نآ.تسا  هدش  نوخ  ناطرس  راتفرگ  هنافـسأتم  هک  داد  ربخ  وا  هب  دومن  هعجارم  بیبط  هب  هک  یماگنه.درک 
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تفر دیاب  لاح  ره  هب  یجیردت  گرم  اب  ای  مورب  ایند  زا  یناهگان  گرم  اب  دنک  یم  توافت  هچ  نم  يارب  : تفگ تشذـگ و  هلأسم  نیا 
یم يراـمیب  رتـسب  رد  دوـب و  هداد  تسد  زا  ار  رارق  ربـص و  رگا  هـک  یلاـح  رد  درک  یم  یگدـنز  تروـص  نـیمه  هـب  زارد  ناـیلاس  و 
زور ره  ایوگ  دوب  هدـنز  هک  یهاتوک  نامز  نامه  رد  دـش و  یم  نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  داد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  ، دـیباوخ

.{ ،ج 3،ص 526 هینغم هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .دش یم  هدنز  درم و  یم 

ربارب رد  ؛  ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  َو  دیوگ «: یم  دوخ  دـنزرف  هب  شدـنمدوس  ياهزردـنا  رد  زین  میکح  نامقل 
.{ هیآ 17 ، نامقل ( . 3 «. } تسا مهم  ياهراک  زا  نیا  هک  شاب  ابیکش  دسر  یم  وت  هب  هک  یبئاصم 

.دنک یم  لابند  ار  دوخ  ياه  هیصوت  اوتحمرپ  هاتوک و  یتارابع  اب  دوخ  حئاصن  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

(. َراَج َدْصَْقلا  َكَرَت  ْنَم  ( ؛» دوش یم  فرحنم  قح  هار  زا  دنک  كرت  ار  يور  هنایم  هک  یسک  :» دیامرف یم.متشه 

تـسکش یتخبدـب و  یهارمگ و  ثعاب  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  تسا و  يور  هناـیم  رد  هشیمه  اـیند  نید و  تمالـس  هکنیا  هب  هراـشا 
همه ام  هک  یمیقتسم  طارص  تسا و 

.تسا لادتعا  میقتسم  طارص  نیمه  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ار  نآ  يوس  هب  تیاده  نامیاهزامن  رد  زور 

هب اجنیا  رد  « بسن » هداـم زا  « بساـنم ( .» 1 (. } ٌبِساَـنُم ُبِحاَّصلا  َو  ( ؛» تسا ناـسنا  دـنواشیوخ  نوچمه  بوـخ )  ) نیـشنمه راـی و  » .مهن
 { .تسا دنواشیوخ  يانعم 

رت يوق  نآ  زا  یهاگ  هکلب  ؛ دریگ یم  ار  یبسن  ياهدـنویپ  ياج  هک  دوش  یم  يوق  يردـق  هب  هاـگ  یتسود  ياهدـنویپ  هکنیا  هب  هراـشا 
دشاب تسود  هک  يردارب  : تفگ ردارب ؟ ای  تسا  رتهب  تسود  : دندیسرپ یسک  زا  دنیوگ  یم  هک  تسا  یفورعم  لثملا  برـض.دوش  یم 

: دیوگ یم  هک  تسا  جیار  برع  نابز  رد  زین  یلثملا  برض.تسا  رتهب 

«. تسا ندب  مسج و  اب  بسانم  گنهامه و  ، ردارب حور و  اب  بسانم  گنهامه و  ، تسود ؛ ندبلا بیسن  خالا  حورلا و  بیـسن  قیدصلا  »
.{ ،ج 16،ص 117 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2}

ناتـسود هرابرد  دـیاب  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  نادـنواشیوخ  يارب  هک  یقوقح  ناـمه  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  نخـس  نیا  زا 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  بوخ 

(. ُُهْبیَغ َقَدَص  ْنَم  ُقیِدَّصلاَو  ( ؛» دنک ادا  ار  یتسود  قح  ، ناسنا بایغ  رد  هک  تسا  نآ  تسود  :» دیامرف یم.مهد 

اهنآ یتـسود  یعقاو  هناـشن  تسا  نکمم  ، دـننک یم  هقـالع  قـشع و  ّتبحم و  راـهظا  ناـسنا  روـضح  رد  هک  یناـسک  هکنیا  هـب  هراـشا 
درک یم  تیاعر  تفگ و  یم  روضح  رد  ار  هچنآ  مامت  شتسود  بایغ  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  راکـشآ  هاگ  نآ  یعقاو  یتسود  ؛ دشابن

.دنک تیاعر  دیوگب و 
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: دیامرف یم  هدرک و  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  هیصوت  نیا  رد.مهدزای 

(. یَمَْعلا ُکیِرَش  يَوَْهلا  َو  ( ؛» تسا ییانیبان  ياته  کیرش و  یتسرپ  اوه  »

دننیب یمن  تساهنآ  فارطا  رد  هک  ار  یماسجا  نایانیبان  هک  هنوگ  نامه  اریز 

هریت نیرت و  تخس  یتسرپ  اوه  باجح  هک  ارچ  دنمورحم ، راکـشآ  قیاقح  ندید  زا  زین  ناتـسرپ  اوه  ، دشاب رواجم  کیدزن و  دنچ  ره 
.دوش یمن  تفای  نآ  زا  رتدب  یتفآ  ، تخانش تافآ  رد  تسا و  باجح  نیرت 

ْنَمَف ًهَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهّللا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  دیوگ «: یم  دیجم  نآرق 
یهاگآ اب  ار  وا  دنوادخ  هداد و  رارق  شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  ؛  َنوُرَّکَذَت الَف  ِهّللا َأ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی 

لاح نیا  اب  تسا !؟ هداد  رارق  يا  هدرپ  شمـشچ  رب  هدز و  رهم  شبلق  شوگ و  رب  هتخاس و  هارمگ  تسین ) تیادـه  هتـسیاش  هکنیا  رب  )
. { هیآ 23 ، هیثاج ( . 1 { .»؟ دیوش یمن  رکذتم  ایآ  دنک ؟ تیاده  ار  وا  دناوت  یم  یسک  هچ  ادخ  زا  ریغ 

اَْینُّدلا َّبُح  َّنِإَف  اَْینُّدلا  ُِضفْراَف  :» دـیامرف یم  هدرک  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  زین  شباحـصا  زا  یکی  هب  زین  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لـال و ار  ناـبز  رک و  ار  شوگ  روک و  ار  مشچ  هک  نک  اـهر  ار  سفن ) ياوه  و   ) اـیند ّتبحم  باَـقِّرلا ؛ ُّلِذـُی  ُمِْکُبی َو  ُّمُِصی َو  یِمُْعی َو 

. { ،ج 2،ص 136،ح 23 یفاک ( . 2 «. } دروآ یم  ریز  هب  ار  اه  ندرگ 

َّبُر َو  ( ؛» دـنرترود سکره  زا  هک  ینادـنواشیوخ  رت و  کیدزن  نادـنواشیوخ  زا  هک  یناـگداتفا  رود  اـسب  هچ  :» دـیامرف یم.مهدزاود 
(. ٍدیَِعب ْنِم  ُدَْعبَأ  ٍبیِرَق  ،َو  ٍبیِرَق ْنِم  ُبَْرقَأ  ٍدیَِعب 

زا ناـسنا  هب  ناـگداتفا  رود  دوش  یم  هاـگ  ؛ تسین اـهرکف  یکیدزن  اـه و  لد  دـنویپ  رب  لـیلد  هشیمه  یبسن  ياهدـنویپ  هکنیا  هب  هراـشا 
ار نآ  ناوت  یم  دشن  ادیپ  ناکیدزن  رد  رگا  هک  تسا  رگیدکی  هب  حاورا  طابترا  لد و  دـنویپ  تسا  مهم  هچنآ.دـنرت  کیدزن  ناکیدزن 

.درک وجتسج  ناگداتفا  رود  رد 

اوُدَع ْمُکِدالْوَأ  ْمُکِجاوْزَأ َو  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  میناوخ «: یم  میرک  نآرق  رد 

.{ 14، هیآ نباغت  ( . 1  «. } ْمُهوُرَذْحاَف ْمَُکل 

(. ٌبِیبَح َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُبیِرَْغلا  َو  ( ؛» دشاب هتشادن  یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ  » .مهدزیس

زا تبرغ  نیا.دـنیاهنت  ياهنت  دنناتـسود  ّتبحم  زا  مورحم  هک  یناسک  تسا و  ّتبحم  دروآ  یم  نوریب  تبرغ  زا  ار  ناسنا  هچنآ  يرآ !
تساه و تداسح  هاگ  دنار و  یم  ناسنا  زا  ار  مدرم  هک  تسا  ینیبرتربدوخ  رورغ و  ربک و  هاگ  دریگ  یم  همـشچرس  یفلتخم  لماوع 

.تسا رگید  لماوع  اه و  ییافو  یب  هاگ 

ام یقـالخا  هبذاـج  میزاـس و  رود  دوـخ  زا  ار  لـیاذر  هنوـگ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  یهار  مییآ  نوریب  تبرغ  زا  هـکنیا  يارب  نیارباـنب 
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.دزاس مهارف  ار  یبوخ  ناتسود 

يَّدَعَت ْنَم  ( ؛» دریگ یم  رارق  انگنت  رد  دنک  زواجت  قح  زا  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  هراشا  یتّیّمهااب  هتکن  هب  هیصوت  نیا  رد.مهدراهچ 
گنت و مخ و  چـیپ و  رپ  خالگنـس و  لـطاب  قیرط  اـما  ؛ تسا ینارون  فاـص و  هدرتسگ و  عیـسو و  قح  هار  اریز  ُُهبَهْذَـم .) َقاَـض  َّقَْحلا 
تسا و قح  ریـسم  رد  یتسه  ملاع  هک  ارچ  ، دـنور یم  دـصقم  يوس  هب  تعرـس  اب  دـنریگ  یم  شیپ  ار  قح  هار  هک  اهنآ.تسا  کیراب 
هک تسا  یبآ  تهج  فالخ  رب  انش  نوچمه  لطاب  هار  ندرک  یط  یلو  دنک  یم  تکرح  ریـسم  نامه  رد  دشاب  نآ  اب  گنهامه  هچنآ 

.دهد یم  رارق  انگنت  رد  ار  رگانش  ًامئاد  تسا و  تکرح  رد  تعرس  هب 

عـضو زا  ار  ناورهر  دروخ و  یم  مشچ  هب  ییامنهار  میالع  نآ  ياج  ياـج  رد  هک  تسا  يا  هداـج  نوچمه  قح  ریـسم  ، نیا رب  نوزفا 
.دماجنا یم  یهارمگ  هب  لیلد  نیمه  هب  تساهنیا و  همه  دقاف  لطاب  ریسم  یلو  ؛ دزاس یم  هاگآ  هار 

شتیعقوم دـنک  اـفتکا  دوـخ  شزرا  هب  هک  سک  نآ  و  :» دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  یتـیمهارپ  فورعم و  بلطم  هب  هرقف  نیا.مهدزناـپ 
ِنَمَو ( ؛» دوب دهاوخ  رترادیاپ 

(. َُهل یَْقبَأ  َناَک  ِهِرْدَق  یَلَع  َرَصَْتقا 

دعتی مل  هردـق و  فرع  أرما  هّللا  محر  :» دومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  تسا  يرگید  هلمج  هیبش  هلمج  نیا 
.{ 4666، مکحلاررغ ( . 1 «. } دنکن زواجت  دوخ  دح  زا  دسانشب و  ار  دوخ  ردق  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  ؛ هروط

هاگیاج نآ  اهنت  هن  مدرم  دـنناروش و  یم  دوخ  دـض  رب  ار  مدرم  دـنهن  یم  رتارف  شیوخ  میلگ  زا  ار  اـپ  هک  یناـسک  هداد  ناـشن  هبرجت 
مدرم اریز  تسا  نشور  نآ  لیلد.دنریگ  یم  نانآ  زا  مه  ار  ناشراوازس  هاگیاج  هکلب  ، دنسانش یمن  تیمسر  هب  نانآ  يارب  ار  تسردان 
لیلد نیمه  هب  دنـسانش و  یم  نئاخ  وگ و  غورد  بلقتم و  يدارفا  ار  هلبا  هاگ  رادـقم و  یب  نازاورپ  دـنلب  قیالان و  نایعدـم  هنوگ  نیا 

هک دـنناد  یم  یـشزرااب  ياه  ناسنا  ار  شیوخ  قح  هب  عناق  وگتـسار و  قداص و  دارفا  یلو  ؛ دنتـسین لئاق  اـهنآ  يارب  یـشزرا  نیرتمک 
.دنهن یم  جرا  ار  ناشقح  هشیمه 

َو ( ؛» يزاـس رارقرب  يا  هطبار  تیادـخ  وت و  ناـیم  هک  تسا  نآ  ینز  گـنچ  نآ  هب  یناوت  یم  هک  يا  هلیـسو  نیرت  نئمطم  » .مهدزناـش
(. ُهَناَْحبُس ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٌبَبَس  ِِهب  َتْذَخَأ  ٍبَبَس  َُقثْوَأ 

تـسکش اهنآ  مه  تسا  نکمم  یناسآ  هب  تسین و  نانیمطا  لباق  زگره  ، قولخم هب  لسوت  يدام و  لیاسو  هب  ندرب  هانپ  هکنیا  هب  هراشا 
ار شتردق  دناوت  یمن  زیچ  چیه  هک  تسادخ  كاپ  تاذ  ، رادیاپ هنادواج و  تباث.يا و  هدز  اهنآ  ناماد  هب  تسد  هک  وت  مه  دنروخب و 

دیحوت نامه  نیا  هدرک و  یلاوز  لباق  ریغ  نئمطم و  ياج  رب  هیکت  دـنک  شکاـپ  تاذ  رب  هیکت  هک  سک  نآ  نیارباـنب  ، دزاـس دودـحم 
«. تسادخ اهنت  یتسه  ملاع  رد  یعقاو  رثؤم  ؛ هّللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  ال  :» دیوگ یم  هک  تسا  یلاعفا 

تب و  ) توغاط هب  هک  یـسک  ، نیاربانب ؛  یْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوُغاّطلِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَمَف  دـیوگ «: یم  دـیجم  نآرق 
رفاک رگنایغط ) دوجوم  ره  ،و  ناطیش
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. { هیآ 256 ، هرقب ( . 1 «. } تسا هدز  گنچ  ، هریگتسد نیرت  مکحم  هب  ، دروآ نامیا  ادخ  هب  دوش و 

یلئاسو مامت  دراد و  يرت  هدرتسگ  موهفم  هلمج  هک  تسا  نشور  یلو  تسا  دیجم  نآرق  نامیا و  ، هلیـسو زا  روظنم  دـنا  هتفگ  یـضعب 
.دریگ یم  رب  رد  ار  دنک  یم  رت  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  هب  لسوت  هک  تسین  انعم  نادـب  زین  میورن و  بابـسا  ملاع  غارـس  هب  ام  هک  تسین  انعم  نیدـب  نخـس  نیا  هتبلا 
هب ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  لسوت  مینیبب و  بابـسا  ملاع  تشپ  رد  ار  بابـسالا  ببـسم  كاـپ  تاذ  رگا  هک  ارچ  ، میـشاب هتـشادن 

.دوش یم  بوسحم  ادخ  اب  هطبار  زا  یقیداصم  اهنیا  مامت  میرمشب  ادخ  هاگشیپ  رد  تعافش  ناونع 

(. َكُّوُدَع َوُهَف  َِکلاَُبی  َْمل  ْنَم  َو  ( ؛» تسوت نمشد  عقاو  رد  دهد  یمن  ّتیّمها  وت  قح ) راک و   ) هب هک  یسک  » .مهدفه

زا عاـفد  ياـپ  هک  یماـگنه  اـما  ؛ دـننز یم  یتسود  زا  مد  دـیاش  دـنراد و  طاـبترا  ناـسنا  اـب  يوحن  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  روظنم  هتبلا 
دنتسین و قداص  یتسود  راهظا  رد  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا.دنتوافت  یب  درسنوخ و  ًالماک  دیآ  یم  نایم  هب  تیـصخش  وربآ و  ، قح

.دنراد نورد  رد  رمضم  توادع  یعون 

شیپ رد  هک  مدرم  زا  يدارفا  مییوگب  مینادب و  هعماج  نارادـمامز  اب  مدرم  هطبار  هب  رظان  طقف  ار  هلمج  نیا  هک  میتسین  روبجم  نیاربانب 
یم نآ  رانک  زا  انتعا  یب  دنرادن و  نارادمامز  ياه  همانرب  اب  یگنهامه  راهظا  هنوگ  چـیه  نآ  دـننام  یعامتجا و  یـسایس و  ياهدـمآ 

هغالبلا جهن  حرـش  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 2  } .دنتـسه يداو  نآ  نمـشد  ماظن و  نآ  فلاخم  عقاو  رد  اهنآ  ، دـنرذگ
اب مدرم  هطبار  هکلب  ، تسین نارادـمامز  اـب  قلخ  هطبار  هب  طوبرم  هماـن  ّتیـصو  نیا  ياوه  لاـح و  هکنیا  صوصخ  هب   { .هینغم موـحرم 

.دزاس یم  نشور  ار  رگیدکی 

بجوم عمط  هک  اـجنآ  رد  تسا  دـصقم  هب  ندیـسر  یعون  يدـیمون  هاـگ  :» دـیامرف یم  دوخ  راـبرپ  هیـصوت  نیا  رد  ترـضح.مهدجه 
(. ًاکاَلَه ُعَمَّطلا  َناَک  اَذِإ  ، ًاکاَرْدِإ ُسْأَْیلا  ُنوُکَی  ْدَق  ( ؛» دوش یم  تکاله 

هک یلاح  رد  دبای  تسد  نآ  هب  دراد  عمط  دنک و  یم  ششوک  شالت و  يدصقم  هب  ندیـسر  يارب  هتـسویپ  ، ناسنا هاگ  هکنیا  هب  هراشا 
عقاو رد  یلو  هدیـسرن  فده  هب  وا  ًارهاظ  هچ  رگ  اجنیا  رد  دزاس  یم  مورحم  سویأم و  ار  وا  اذـل  تسا ، نآ  رد  وا  رـش  دـناد  یم  ادـخ 
ناـیز تسکـش و  ار  يدـیمون  سأـی و  دـیابن  هشیمه  نیارباـنب  ، تسا هدـش  لـصاح  وا  يارب  تسا  عفاـنم  ظـفح  تمالـس و  هک  فدـه 

.تسا تیقفوم  يزوریپ و  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  تشاد  بوسحم 

(. ُرَهْظَت ٍهَرْوَع  ُّلُک  َْسَیل  ( ؛» دوش راکشآ  یناهنپ  بیع  ره  هک  تسین  نانچ  » .مهدزون

رورغم اـهنآ  يرهاـظ  عـضو  هب  داـیز  دـیتسناد  بیع  یب  ًارهاـظ  ار  يدارفا  رگا  هکنیا  تسخن  : تـسا یتـالامتحا  هـلمج  نـیا  ریـسفت  رد 
تـسد زا  لاح  ره  رد  ار  طایتحا  نیارباـنب  ، تسا هدـیدرگن  رهاـظ  امـش  رب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یناـهنپ  بویع  تسا  نکمم  اریز  ، دـیوشن

.دنا هتفریذپ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یعمج  ار  ریسفت  نیا.دیهدن 

رکفت لمأت و  اب  زج  هک  تسا  بویع  زا  يرایـسب  هک  ارچ  ، دوش رورغم  دـیابن  دـید  بیع  یب  ار  شدوخ  ًارهاـظ  رگا  ناـسنا  هکنیا  رگید 
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هب يدـماشیپ  رثا  رب  ناهگان  لاس  یـس  ًالثم  زا  دـعب  هک  دـنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  تـالاح  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش  یمن  راکـشآ 
.دندش فقاو  دوخ  بویع  زا  یضعب 

شابن و نارگن  ، يدید رت  بویعم  نارگید  هب  تبسن  ار  دوخ  یتشاد و  یبویع  رگا  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  اجنیا  رد  زین  یموس  لامتحا 
.دنشوک یم  نآ  نتشاد  ناهنپ  رد  هک  دنراد  یبویع  ًابلاغ  مه  نارگید  اریز  شوکب ، شیوخ  حالصا  رد 

هلمج موهفم  رد  هس  ره  تسا  نکمم  دنرادن و  يداضت  مه  اب  اهریسفت  نیا  هتبلا 

.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  تسخن  ریسفت  دنچ  ره  ، دنشاب عمج 

(. ُباَُصت ٍهَصُْرف  ُّلُک  َال  َو  ( ؛» دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یتصرف  ره  هن  «و  .متسیب

زا يریگ  هرهب  هب  قفوم  ناسنا  هک  تسا  هناریگلفاغ  ناـنچ  تصرف  هاـگ  اریز  ، شاـبن نیگمغ  داـیز  تفر  وت  تسد  زا  یتصرف  رگا  ینعی 
اه تصرف  همه  زا  دنتسناوت  یم  مدرم  رگا  داد و  جرخ  هب  اه  تصرف  زا  هدافتـسا  يارب  ار  شـشوک  تیاهن  دیاب  دنچ  ره  ، دوش یمن  نآ 

.دوب توافتم  یلعف  عضو  اب  رایسب  رشب  یگدنز  هرهچ  دننک  هدافتسا  تقو  توف  نودب 

یم هصغ  دنا  هداد  تسد  زا  هک  یتصرف  يارب  رمع  کی  يدارفا  میا  هدید  رایـسب  اریز  ، دـهد یم  ام  هب  یگرزب  سرد  ینارون  مالک  نیا 
زا ار  تصرف  نیا  میدوب و  رادـیب  شاک  يا  دـش و  یم  نانچ  نینچ و  میدوب  هدرک  ار  راک  نالف  زور  نـالف  رگا  : دـنیوگ یم  دـنروخ و 

.دنروخ یم  ار  هتشذگ  هودنا  امئاد  دنزادرپب  هدنیآ  هب  هکنیا  ياج  هب  اهنآ.میداد  یمن  تسد 

انیب صخش  هک  دوش  یم  هاگ  :» دیامرف یم  هدرک و  هراشا  يرگید  مهم  عوضوم  هب  دوخ  هیصوت  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.مکی  تسیب و 
(. ُهَدْشُر یَمْعَْألا  َباَصَأ  ،َو  ُهَدْصَق ُریِصَْبلا  َأَطْخَأ  اَمَّبُر  َو  ( ؛» دسر یم  دصقم  هب  انیبان  دور و  یم  اطخ  هب 

زین و.دـنیوپ  یم  ار  باوص  هار  اطخ  باکترا  نودـب  اهنآ  هشیمه  رادـنپم  شیدـنیب و  زین  هاگآ  دارفا  ياهراک  دروم  رد  هکنیا  هب  هراشا 
هک دنسرب  یبولطم  هجیتن  هب  یلماوع  رثا  رب  اسب  يا.دنیوپ  یم  ار  اطخ  هار  اهنآ  هشیمه  هک  رادنپن  شیدنیب و  ناهاگآان  ياهراک  هرابرد 

.دنا هدیسرن  نایانیب 

نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  زا  شناردپ  زا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد 
روآ تفگـش  نخـس  ود  ؛ اَهوُرِفْغاَف ٍمیِکَح  ْنِم  ٍهَفَـس  ُهَِملَک  اَهُولَْبقاَف َو  ٍهیِفَـس  ْنِم  ٍهَمْکِح  ُهَِملَک  اَمُهُولِمَتْحاَف  ِناَتَبیِرَغ  ِناَـتَِملَک  :» درک لـقن 

زا هک  يا  هناهیفس  نخس  دیریذپب و  ار  نآ  دوش  رداص  یهیفس  زا  هک  يزیمآ  تمکح  نخس  : تسا

. { ،ج 4،ص 406،ح 5879 هیقفلا هرضحیال  نم  ( . 1 «. } دیشخبب وا  رب  ار  نآ  دوش  رداص  ییاناد  یمیکح و 

چیه شزغل و  نودب  ییاناد  چیه  اریز  ؛ َِهبِرْجَت وُذ  اَّلِإ  َهیِفَس  َال  ٍهَْرثَع َو  وُذ  اَّلِإ  َمیِکَح  َال  ُهَّنِإَف  :» تسا هدمآ  نینچ  ثیدح  نیا  لیذ  ، یلاما رد 
.{ ،ص 589،ح 10 یسوط یلاما  ( . 2 «. } تسین هبرجت  نودب  ینادان 
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اَذِإ َکَّنِإَف  َّرَّشلا  ِرِّخَأ  ( ؛» یهد ماجنا  یناوت  یم  یهاوخب  نامز  ره  اریز  نکن ) هلجع  نآ  رد  و   ) نکفیب ریخأـت  هب  ار  يدـب  » .مود تسیب و 
(. ُهَْتلَّجَعَت َْتئِش 

طیارـش ره  رد  نامز و  ره  رد  يدب  هک  یلاح  رد  دنک  هلجع  نآ  يارب  دیاب  ناسنا  هک  دراد  یتامدـقم  هب  جایتحا  یبوخ  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا هتخاس  یصخش  ره  زا 

رّسیم نامز  ره  رد  هک  ارچ  نکم  هلجع  قح  هب  ياه  شنزرس  خیبوت و  اه و  تازاجم  رد  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  نخـس  نیا 
.دشاب هدش  هتسب  وت  رب  تشگزاب  هار  يوش و  نامیشپ  ادعب  دیاش  تسا 

لثم دـشاب  قحان  هب  يدـب  رـش و  هنوگ  ره  كرت  زا  هیانک  هک  دراد  دوجو  ثحب  دروم  هلمج  هب  ـالاب  هلمج  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
یم اـهنآ  هب  اـم  مینزب و  یـشکدوخ  هب  تسد  میهاوـخ  یم  هک  میا  هدـش  تحاراـن  ناـنچ  اـم  : دـنیوگ یم  دارفا  زا  یـضعب  هاـگ  هـکنیا 
نآ نخس  نیا  موهفم  نیقی  هب.مینک  وجتسج  ار  تالکشم  حالصا  هار  ات  ایب.تسا  نکمم  نامز  ره  دوش و  یمن  رید  یشکدوخ  : مییوگ

.تسا نآ  كرت  زا  هیانک  هکلب  ، نک یشکدوخ  هب  مادقا  ادعب  هک  تسین 

(. ِِلقاَْعلا َهَلِص  ُلِدْعَت  ِلِهاَْجلا  ُهَعیِطَق  َو  ( ؛» تسا لقاع  اب  دنویپ  ِلداعم  لهاج  زا  ندیرب  » .موس تسیب و 

انعم نیا  قباطم  ) .دـش یهاوخ  دـنم  هرهب  زین  نالهاج  اب  ییادـج  زا  يریگ  یم  دوس  القع  اب  طابترا  زا  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  هب  هراـشا 
(. تسا هلص  هعیطق و  موهفم  لقاع  لهاج و 

تـسا نیا  هلزنم  هب  اریز  ، شابم تحاران  زگره  درک  دنویپ  عطق  وت  زا  لهاج  رگا  هک  دراد  دوجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
هبنج لقاع  لهاج و  ، ریـسفت نیا  قباطم  ) .دوش یم  عطق  وت  زا  وا  رـش  ینام و  یم  رانک  رب  شنایز  زا  دـنک ؛ رارقرب  هطبار  وت  اب  یلقاع  هک 

(. دراد یلعاف 

درامشب گرزب  ار  نآ  هک  یسک  درک و  دهاوخ  تنایخ  وا  هب  هنامز  دنادب  نمیا  نامز  ثداوح  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  » .مراهچ تسیب و 
(. ُهَناَهَأ ُهَمَظْعَأ  ْنَم  ،َو  ُهَناَخ َناَمَّزلا  َنِمَأ  ْنَم  ( ؛» دزاس یم  راوخ  ار  وا 

تیبوبحم ، لامج نسح و  ، اه تورث  ، اه يزوریپ  ؛ تسین دامتعا  دروم  ایند  ياه  تمعن  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  لّوا  هلمج 
هدرک و تنایخ  اهنآ  هب  ایند  ناهگان  دـننک  دامتعا  روما  نیا  رب  هک  اهنآ.تسا  لاوز  ضرعم  رد  هظحل  ره  رد  يدام  بهاوم  ریاس  اـه و 

هظحل ره  هک  دنک  انب  یللجم  هناخ  بالیس  ریـسم  رد  ناسنا  هک  دنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا.دریگ  یم  اهنآ  زا  يرگید  زا  سپ  ار  یکی 
تسایند و يدام  بهاوم  ایند و  اجنیا  رد  نامز  زا  روظنم  نیاربانب.دبوکب  مه  رد  ار  هناخ  دوش و  يراج  یمیظع  بالیـس  تسا  نکمم 

نینچ نیقی  هب.دـهدب  يراـک  ره  هب  نت  نآ  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  دـشاب و  مهم  شرظن  رد  اـیند  هک  تسا  نیا  مود  هـلمج  زا  روـظنم 
.دش دهاوخ  نوهوم  اهرظن  رد  رادقم و  یب  راوخ و  یسک 

دوخ ناـمز  مدرم  همه  هب  دـیابن  ناـسنا  ینعی  ؛ تسا ناـمز  لـها  ، ناـمز زا  روـظنم  هک  تسه  ـالاب  هلمج  ود  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
ًاـصوصخم تسا  نامز  لها  ، نامز نتـشاد  گرزب  زا  روظنم  دـننز و  رجنخ  وا  هب  تشپ  زا  ناهگان  تسا  نکمم  هک  ارچ  ، دـنک نانیمطا 
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ياملع ناگرزب و  زا  يرایسب  اذل  ، دوش یم  ناسنا  نهو  ببـس  ناشندرمـش  گرزب  اهنآ و  رب  دامتعا  هک  تردق  نابحاص  اه و  توغاط 
لاح حرـش  رد  هکنیا  دنا و  هتـشاد  رذح  رب  ناطلـس  برق  زا  ار  مرتحم  دارفا  هدرمـش و  رطخ  ار  اه  توغاط  هب  ندـش  کیدزن  ، هتـشذگ

دنا هتشاد  هوکش  دوخ  نامز  داسف  زا  هک  مینیب  یم  نیشیپ  ناگرزب 

هدروآ هبطخ 32  لیذ  ،ج 2، ماما مایپ  رد  ار  يرتشیب  ثحب  ناـمز  داـسف  موهفم  هراـبرد  ( . 1  } .تسا هدوب  ناـشنامز  مدرم  داـسف  روظنم 
 { .میا

: میناوخ یم  بلطملادبع  ترضح  هب  بوسنم  راعشا  رد 

اَناَوِس ٌْبیَع  اَِنناَمَِزل  اَم  ًاناَمَز َو  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  ُبیِعَی 

اَناَجَه اَِنب  ُناَمَّزلا  َقَطَن  َْولَو  اَنِیف  ُْبیَْعلا  اَنَناَمَز َو  ُبیِعَن 

ًاناَیِع ًاضَْعب  اَنُضَْعب  ُلُکْأَی  ٍْبئِذ َو  َمَْحل  ُكُْرتَی  َْبئِّذلا  َّنِإ  َو 

.درادن ام  زج  یبیع  ام  نامز  هک  یلاح  رد  دننک  یم  شهوکن  ار  ینامز  مادک  ره  مدرم  »

دهاش  ) درک دـهاوخ  هرخـسم  ار  ام  دـیاشگب  نابز  نامز  رگا  تسام و  دوخ  رد  بیع  هک  یلاح  رد  میریگ  یم  بیع  دوخ  ناـمز  رب  اـم 
:( هکنیا نخس  نیا 

. { ،ج ص 49،111 راونالاراحب ( . 2 «. } میروخ یم  اراکشآ  ار  رگیدکی  تشوگ  ام  یلو  دنروخ  یمن  ار  رگیدکی  تشوگ  اه  گرگ 

یَمَر ْنَم  ُّلُک  َْسَیل  ( ؛» دـنزب فدـه  هب  يزادـناریت  ره  هک  تسین  نینچ  :» دـیامرف یم  شرابرپ  ّتیـصو  نیا  رد  ترـضح.مجنپ  تسیب و 
(. َباَصَأ

راب کی  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  شخب  هجیتن  شیاه  شالت  دسرب و  دصقم  هب  هشیمه  دشاب  هتشاد  عقوت  ناسنا  دیابن  هکنیا  هب  هراشا 
رارق شنزرـس  تمالم و  رابگر  ریز  دندیـسرن  فدـه  هب  دـندش و  ییاطخ  بکترم  هک  ار  یناسک  ای  ددرگ  سویأـم  دیـسرن  فدـه  هب 

(. مالسلا مهیلع  نیموصعم  زج  ) .دنتسه اطخلا  زیاج  هشیمه  اه  ناسنا.دهد 

هب ناریدم  ناتسود و  ندرکن  درط  يارب  زین  اه و  تسکش  زا  یـضعب  لباقم  رد  هدارا  تیوقت  رطاخ و  یلـست  يارب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
.تساطخ دنچ  ای  کی  تلع 

نینچ هدـهع  زا  قیال  رهام و  نازادـناریت  هکلب  ، دـنزب فدـه  هب  دوش  یمن  قفوم  يزادـناریت  ره  هک  دـشاب  نآ  روظنم  تسا  لـمتحم  زین 
.دنیآ یمرب  يراک 

.تسین دیعب  زین  هلمج  نیا  ریسفت  رد  انعم  ود  ره  عمج 
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دنک ادیپ  رییغت  مکاح  هاگ  ره  :» دیامرف یم  هتخادرپ  نامز  عاضوا  ندـش  نوگرگد  هلأسم  هب  دوخ  كرابم  هیـصوت  نیا.مشـش  تسیب و 
(. ُناَمَّزلا َرَّیَغَت  ُناَْطلُّسلا  َرَّیَغَت  اَذِإ  ( ؛» دوش یم  نوگرگد  زین  هنامز 

بلاغ ، تسا رادروخرب  ّتیعقاو  زا  « مهکولم نید  یلع  سانلا  » اهنت هن  ؛ ددرگ یم  نامکاح  عضو  روحم  رب  هعماج  عاضوا  هکنیا  هب  هراشا 
هب مدرم  ، دنـشاب اوقتاب  هشیپ و  تلادـع  هاگآ  يدارفا  ، نامکاح رگا.دـخرچ  یم  اه  تموکح  عون  روحم  رب  مدرم  تانکـس  تاـکرح و 

هعماـج رد  تاـیحور  نیا  ماـمت  ، دنـشاب لدگنـس  اوقت و  یب  ملاـظ ، ، وـجدوس يدارفا  رگا  دـننک و  یم  تکرح  تلادـع  اوـقت و  يوـس 
حالصا ات  دننک  رارقرب  يا  هنالداع  تموکح  زیچ  ره  زا  لبق  هک  دنتشاد  یعس  یهلا  گرزب  ناربمغیپ  لیلد  نیمه  هب.دوش  یم  سکعنم 

نودب تناید  جیورت  اریز  ، دنهابتـشا رد  تخـس  تسادـج  تناید  زا  تسایـس  دـننک  یم  روصت  هک  اهنآ.دوش  رّـسیم  نآ  هیاس  رد  مدرم 
تموکح لیکشت  هب  تسد  تصرف  نیلوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لیلد  نیمه  هب  تسین و  ریذپ  ناکما  تموکح  حالـصا 
گنهرف نیشناج  ار  حیحـص  يزاس  گنهرف  دیاشگب و  یمالـسا  رثؤم  حیحـص و  تاغیلبت  يارب  ار  هار  ، تردق اب  دناوتب  ات  دز  یمالـسا 

.دنک ّتیلهاج 

هب طوبرم  ياـه  هماـنرب  نینچمه  دراد و  مدرم  راـکفا  رد  هک  یقیمع  ریثأـت  اـب  یموـمع  ياـه  هناـسر  هک  زورما  ياـیند  رد  ًاـصوصخم 
نودب تسا  نکمم  ایآ.تسا  تموکح  هب  هتسباو  رصانع  ای  اه  تموکح  رایتخا  رد  یلاع  حطس  ات  نییاپ  حوطس  زا  شرورپ  شزومآ و 

؟ دیشخب ییاهر  داسف  زا  ار  هعماج  ، روما نیا  نتشاد  تسد  رد 

ناطلـس تالاح  رییغت  ، ناطلـس رییغت  زا  روظنم  تسا و  هعماج  مدرم  رییغت  ، نامز رییغت  زا  روظنم  هک  دـش  مولعم  میتفگ  ـالاب  رد  هچنآ  زا 
.تسا

ِهّللا َلوُسَر  اَی  َلِیق  ِیتَّمُأ  ْتَدَسَف  اَدَسَف  اَذِإ  ِیتَّمُأ َو  ْتَحَلَص  اَحَلَـص  اَذِإ  ِیتَّمُأ  ْنِم  ِناَْفنِـص  :» دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
نم تّما  زا  هورگ  ود  ؛ ُءاَرَمُْألا ُءاَهَقُْفلا َو  َلاَق  اَمُه  ْنَمَو 

مرکا ربمغیپ  زا  نرضاح  زا  یضعب  : دندرگ یم  دساف  مدرم  دنوشب  دساف  رگا  دنوش و  یم  حالصا  مدرم  ، دنوش حالـصا  رگا  هک  دنتـسه 
. { ،ج 2،ص 49،ح 10 راونالاراحب ( . 1 «. } نامکاح ناملاع و  : دومرف دنمادک ؟ هورگ  ود  نآ  : دندیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تـسد رد  ییاهبنارگ  رهوگ  درک و  عمج  ار  دوخ  ياهاتـسور  نارازگراـک  ناوریـشونا  يزور  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  زا  یـضعب  رد 
نآ دناسر و  یم  نایز  اهاتسور  هب  زیچ  ره  زا  شیب  زیچ  هچ  : تفگ درک و  باطخ  اهنآ  هب.دنادرگ  یم  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  تشاد و 

.مراذگ یم  شناهد  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا  دیوگب  ار  نآ  حیحص  خساپ  امش  زا  سک  ره  دناشک ؟ یم  يدوبان  هب  ار 

: دنتفگ رگید  یضعب.یلاسکشخ  : دنتفگ یضعب  بآ و  ندش  عطق  : دنتفگ یضعب 

نم وگب  خساپ  وت  : تفگ وا  هب  درک و  رهمجرذوب )  ) شریزو هب  ور  هاگنآ  دیدنـسپن ) ار  مادـک  چـیه  ناوریـشونا   ) فلاخم ياهداب  هبلغ 
ناطلـس يأر  رییغت  اهیدابآ  داسف  یناریو و  لماع  : تفگ رهمجرذوب.تسا  رتشیب  ای  ایاعر  همه  لقع  هزادـنا  هب  وت  لـقع  منک  یم  روصت 

.تسوا نتفرگ  روج  ملظ و  رب  میمصت  ّتیعر و  هرابرد 
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یبا نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  ( . 2  } .داد رارق  وا  ناـهد  رد  ار  اـهبنارگ  رهوـگ  هاـگ  نآ...وـت  لـقع  نـیا  رب  نـیرفآ  : تـفگ ناوریــشونا 
.{ ،ج 16،ص 121 دیدحلا

َْلبَق ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  ( ؛» تسیک تا  هیاسمه  هک  نیبب  هناخ  باختنا  زا  شیپ  تسیک و  ترفس  مه  هک  نیبب  رفس  زا  شیپ  » .متفه تسیب و 
(. ِراَّدلا َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَع  ،َو  ِقیِرَّطلا

دور و یم  رانک  اه  هدرپ  ابلاغ  رفـس  ماگنه  هب  اریز  ، دنا هدرک  هبرجت  ار  نآ  مدرم  اهراب  هک  تسا  یتیعقاو  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا 
هب ار  شمارآ  دشاب  قلخ  دب  ای  لدگنس  لیخب و  ای  اوقت  یب  تسردان و  یمدآ  ناسنا  رفس  مه  رگا  ؛ دوش یم  رهاظ  صاخشا  نورد 

.دنتسه وا  هناخ  رد  یتح  ناسنا  زا  شمارآ  بلس  ببس  دب  ناگیاسمه  نینچمه  دنک  یم  بلس  وا  زا  یلک 

راجلا نال  انبحـصی  الف  هراج  یلا  ءیـسی  ناک  نم  : لوقی رفاـس  اذا  ناـک  » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
اریز ؛ دوشن رفس  مه  ام  اب  دنک  یم  يدب  شا  هیاسمه  هب  هک  یسک  : دومرف یم  درک  یم  ترفاسم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ؛ مزالم قیفر 

«. تسا ناسنا  یگشیمه  قیفر  هیاسمه 

نامز رد  ( . 1  } هزمح یبا  نومیم  نب  دمحم  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  دادغب  خیرات  باتک  زا  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرتست  موحرم 
وا هب  « يرکـس » بقل تهج  نیمه  هب  دوب و  نابز  نیریـش  دنمتواخـس و  هاگآ و  دنمـشناد و  يدرم  ناسارخ و  هتـسجرب  خویـش  زا  دوخ 

ار شا  هناخ  تساوخ  یم  هک  تشاد  يا  هیاسمه  دوخ ) رـصع  فیراـعم  زا  ( {) یلکرز مـالعا  (.) تسا رکـش  ياـنعم  هب  رّکُـس  ) .دـنداد
هزمح یبا  هیاسمه  شزرا  رانید )  ) رازه ود  تسا و  هناخ  تمیق  رانید )  ) رازه ود  : تفگ یـشورف ؟ یم  دنچ  هب  : دیـسرپ يرتشم.دشورفب 

.ندوب

: تفگ داتسرف و  وا  يارب  رانید )  ) رازه راهچ  دیسر  هزمح  وبا  شوگ  هب  نخس  نیا 

نیمه زین  ،ج 26،ص 548  لامکلا بیذـهت  رد  ،ج 8،ص 455  يرتست هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 2  } .شورفن ار  تا  هناـخ  ریگب و  ار  نـیا 
 { .تسا هدش  لقن  دادغب  خیرات  زا  تیاور 

( اوتحم یب  و   ) روآ هدنخ  نانخـس  نتفگ  زا  :» دـیامرف یم  رابرپ  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  زردـنا  نیرخآ  رد  ترـضح.متشه  تسیب و 
(. َكِْریَغ ْنَع  َِکلَذ  َْتیَکَح  ْنِإ  ،َو  ًاکِحْضُم ُنوُکَی  اَم  ِماَلَْکلا  َنِم  َرُکْذَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ( ؛» ینک لقن  يرگید  زا  ار  نآ  دنچ  ره  ، زیهرپب

درف يازهتـسا  ای  تبیغ  اب  هارمه  ًابلاغ  رگید  ییوس  زا  دـهد و  یم  داب  رب  ار  ناـسنا  تهبا  تبیه و  وس  کـی  زا  نانخـس  هنوگ  نیا  اریز 
زا لـقن  هب  اـی  دـشاب  شدوـخ  زا  نخـس  نیا  هاوـخ.تسا  ترخآ  رد  مـه  اـیند  رد  ناـسنا  صقن  هیاـم  مـه  نیارباـنب  ، تـسا يدـنموربآ 

.يرگید زا  تیاکح  ای  دشاب  ناسنا  دوخ  عادبا  هیرخس  ای  تبیغ  هک  دنک  یم  توافت  هچ.يرگید 

میناد یم  اریز  ، دنیشنب سلاجم  رد  سوبع  کشخ و  دزیهرپب و  عورشم  حازم  یخوش و  زا  ناسنا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نخس  نیا  هتبلا 
هتـشاد ار  عورـشم  حازم  یخوش و  هنوگ  نیا  املع  ناگرزب  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  صخش 

.دینک رتشیب  حازم  رفس  تالکشم  راشف  ندرب  نیب  زا  يارب  اهرفس  رد  هدش  هیصوت  یتح.دنا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2859 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  دوخ  یهقف  راعشا  رد  مولعلا  رحب  هماّلع  موحرم 

يذا بلجی  مل  برلا و  طخسی  مل  اذا  رفسلا  یف  حازملا  رثکا  و 

«. دشابن ناگدنونش  رازآ  ادخ و  مشخ  بجوم  هکنیا  رب  طورشم  نک  رتشیب  حازم  اهرفس  رد  »

ُِقلُْخلا َو ُنْسُح  ِداَّزلا َو  ُلْذَـبَف  ِرَفَّسلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  :» دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  زا  هتفرگرب  نخـس  نیا 
دـشاب و هتـشاد  قلخ  نسح  دـشخبب و  نارگید  هب  دوخ  هشوت  داز و  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  رفـس  رد  تورم  ؛ یِـصاَعَْملا ِْریَغ  ِیف  ُحاَزِْملا 

. { ،ج 73،ص 266،ح 3 راونالاراحب ( . 1 «. } دنک تیصعم  زا  یلاخ  حازم 

دوش و یم  ناسنا  تیـصخش  نهو  بجوم  ای  درذگب  لادتعا  دح  زا  رگا  تسوکین و  شلادـتعا  دـح  رد  روما  نیا  هکنیا  نخـس  هاتوک 
.دبلط یم  ار  ادخ  مشخ  هک  دوش  یم  یناهانگ  دراو  هکنیا  ای  دننک و  یم  هاگن  وا  هب  یکقلد  نوچمه  مدرم 

هرابرد یمهم  سرد  مادکره  دوب و  هدش  داریا  انعمرپ  هاتوک و  یتارابع  رد  هک  هناگ  تشه  تسیب و  حیاصن  نیا  هک  داد  فاصنا  دـیاب 
ربارب رد  دوش و  هتـشون  الط  بآ  اـب  تسا  راوازـس  هک  تساهزردـنا  نیرت  شزرااـب  زا  ، تشاد ربرد  ناـسنا  يونعم  اـی  يداـم  یگدـنز 

.نانمؤم ریما  يا  تیاوتحمرپ  نانخس  تکاپ و  ناور  رب  دورد  مالس.دریگ و  رارق  ناگمه  ناگدید 

متشه تسیب و  شخب 

همان نتم 

َهَّدِـش َّنِإَـف  ، َّنُهاَّیِإ َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفـُفْکا  َو.ٍنْهَو  َیلِإ  َّنُـهَمْزَع  ،َو  ٍنـْفَأ َیلِإ  َّنُـهَیْأَر  َّنِإَـف  ِءاَـسِّنلا  َهَرَواَـشُم  َكاَّیِإ َو  َو 
َال َو.ْلَْـعفاَف  َكَْریَغ  َْنفِْرعَی  اَّلَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  ،َو  َّنِْهیَلَع ِِهب  ُقـَثُوی  اـَل  ْنَم  َکـِلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُـهُجوُرُخ  َْسَیل  ،َو  َّنِْـهیَلَع یَْقبَأ  ِباَـجِْحلا 

َعَفْـشَت ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َال  ،َو  اَهَـسْفَن اَِهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  َال  َو.ٍهَناَمَرْهَِقب  ْتَْسَیل  ٌهَناَْحیَر ، َهَأْرَْملا  َّنِإَـف  ، اَهَـسْفَن َزَواَـج  اَـم  اَـهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت 
.اَهِْریَِغل

.ِبَیِّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَی  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ٍهَْریَغ ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَغَّتلا  َكاَّیِإ َو  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا رادیاپان  نانآ  میمصت  و  دوش ، یم  تسس  دوز  نانآ  يأر  هک  زیهرپب ، نانز  اب  تروشم  زا  روشک  یسایس  روما  رد 

.تسا نانآ  يراوتـسا  تمالـس و  لماع  شـشوپ ، رد  يریگ  تخـس  هک  اریز  دنرگنن ، ار  نامرحمان  ات  راد ، ناشهاگن  باجح  هدرپ  رد 
ار وت  ریغ  هک  ینک  یگدنز  يا  هنوگ  هب  یناوتب  رگا  و  يروآ ، ناشنایم  رد  ار  حلاص  ریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  نانز  نتفر  نوریب 

 !. نک نینچ  دنسانشن 
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نز نتشاد  یمارگ  رد  ادابم  شوک ،  تخس  یناولهپ  هن  تسا ، يراهب  لگ  نز  هک  راذگماو ، وا  هب  تسا  نز  ییاناوت  زا  رترب  هک  يراک 
FEMINISM مسینیمف رّکفت  دـقن   } .دـنک تعافـش  اوراـن  هـب  نارگید  يارب  هدـناشک  يزرو  عـمط  هـب  ار  وا  هـک  ینک  يور  هداـیز 
ار لامک  هار  یناسآ  هب  هعماج  نانز  ات  تفرگ  راکب  ار  تراظن  تیبرت و  لماوع  همه  دـیاب  هکلب  يرالاس ) نز  ای  نز  هب  نداد  تلاـصا  (

دناسر ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  و  یلد ، رامیب  هب  ار  راکتسرد  هک  اجیب  نداد  ناشن  تریغ  زا  زیهرپب  .دنیامیپ } هب 

يدیهش

نامرحمان هب  ناش  هدید  ات  راد  هاگن  ناش  هدرپ  رد  و  ناوتان ،  نتفرگ  میمصت  رد  و  دنیار ، تسـس  نانز  هک  نانز  اب  ندز  يأر  زا  زیهرپب 
هک هناگیب  زا  تسین  رتدب  هناخ  زا  ناشنتفر  نورب  و  دراد ، هاگن  رتهب  دنزگ - ره  زا - ار  نانآ  ندوب  هدرپ  رد  تخس  هک  دراین  نتـسیرگن 
زا نورب  هک  يراـک  و  راد ،  اور  دنـسانشن ، ار  وـت  زج  هک  ینک  ناـنچ  یناوـت  رگا  .يرآ و  رد  ناـنآ  دزن  ار  وا  يرادـن و  ناـنیمطا  ودـب 

و ریلد ،  راک  ره  رد  امرفراک و  تسا  یناولهپ  هن  ریذپ ، بیسآ  فیطل و  تسا  يراهب  لگ  نز  هک  راپسم ، شتسد  هب  تسا  نز  ییاناوت 
.ینادرگ راداو  يرگید  یجنایم  هب  ینکفا و  عمط  هب  ار  وا  ای  ینارذگب و  دح  زا  ار - وا  تشاد - یمارگ  ادابم 

دناوخ ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  و  دناشک ، یتسردان  هب  ار  راکتسرد  نآ  هک  اجبان  کشر  زا  زیهرپب  و 

یلیبدرا

؟؟ ناشیا هشیدنا  هک  یتسردب  سپ  نانز  اب  ندرک  تروشم  زا  امن  زیهرپ  و 

هدرپ هک  یتسردب  سپ  ار  ناشیا  وت  ندـناشن  هدرپ  ناشیا  ياه  هدـید  زا  ناشیا  رب  راد  زاب  یتسـسب و  ناشیا  دـصق  ناصقن و  فعـضب و 
درک ناوتن  واب  دامتعا  هک  ار  یسک  وت  ندروآ  رد  زا  رتخس  ناشیا  نتفر  نوریب  تسین  ناشیا و  رب  تسا  رت  هدنیاپ  نآ  تقشم  ندناشن و 
هچنآ شدوـخ  راـک  زا  ار  نز  ینادرگن  کـلام  هک  دـیاب  یم  نکب و  سپ  ار  وـت  ریغ  دنـسانشن  هک  یناوـت  رگا  ناـشیا و  رب  ناـمدرم  زا 

لاعفا و رد  امرفراک  تسین  عاتمتـسا و  تسا و  تّذـل  لـحم  نز  هک  یتسردـب  سپ  اـیند  عاـتم  زا  وا  سفن  يرورـض  زا  دـشاب  زواـجتم 
ریغ رم  دننک  تعافش  هک  ار  ناشیا  دزادنیم  عمطب  دنراد و  تسود  هچ  نآ  هب  ناشیا  سفن  زا  ناشیا  تمرح  ببسب  رذگم  رد  عاضوا و 

ندرب تریغ  هک  یتسردـب  سپ  نداهن  تمهت  ندرب و  تریغ  ياج  ریغ  رد  داسفب  نآ  نتخاس  مهتم  ندرب و  تریغ  زا  زیهرپب  ار و  دوخ 
يراکدب نامگب و  داسف  زا  يراع  نز  يرامیب و  هب  تسرد  نت  نز  دناوخ  یم 

یتیآ

نادرم هب  ناشمـشچ  ات  راد  هدیـشوپ  يور  ار  نانز  .تسا  ناوتان  یمزع  تسـس و  ییءار  ار  ناشیا  اریز  زیهرپب ، ناـنز  اـب  ندز  يءار  زا 
وا هب  هک  ار  یـسک  هکنیا  زا  تسین  رتدـب  هناخ  زا  ناشندـش  جراخ  .دراد  هگن  دـنزگ  زا  زیچ  ره  زا  شیب  ار  نانز  باـجح ، اریز  دـتفین ،
هب تسوا ، ناوت  زا  نورب  هک  ار  يراک  نک و  نانچ  دسانـشن  ار  وت  زج  هک  ینک  يراک  یناوت  رگا  .يروآ  رد  هناخ  هب  يرادـن  نانیمطا 
هک نادنچ  زادنیم ، عمط  هب  ار  وا  نارذگم و  دح  زا  ار  شنتشاد  یمارگ  .نشخ  ناولهپ  هن  تسا ، فیرظ  لگ  نوچ  نز  اریز  راپسم ، وا 

ینز دتفا و  یتسردان  هب  راکتسرد  نز  هک  دوش  یم  ببس  اریز  اجبان ، ندومن  تریغ  ندرب و  کشر  زا  راهنز  .دنک  تعافش  ار  يرگید 
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.دناشک دیدرت  هب  تسا  هتسارآ  تفع  هب  هک  ار 

نایراصنا

 . تسا تسس  ناشمزع  ،و  فیعض ناشیأر  اریز  ، نک بانتجا  نانز  اب  تروشم  زا 

،و دراد یم  هاگن  رت  كاپ  ار  نانآ  باجح  یتخـس  اریز  ، راد زاب  نامدرم  ندید  زا  ار  نانآ  هدـید  یهد  یم  رارق  نانآ  رب  هک  یـششوپ  اب 
ار وـت  ریغ  هک  نک  ناـنچ  یناوـتب  رگا  ،و  يروآ رد  ناـنآ  رب  ار  نئمطم  ریغ  دارفا  هک  تـسین  نـیا  زا  رتدـب  هناـخ  زا  ناـنز  نـتفر  نوریب 

 . زادرپ راک  مداخ و  هن  فیرظ  تسا  یلگ  نز  اریز  ، راپسم ناشتسد  هب  تسین  نانز  ناوت  روخ  رد  هک  يروما   . دنسانشن

تریغ زا  تسین  تریغ  ياج  هک  اجنآ.زادـنیم  ریغ  قح  رد  يرگ  یجنایم  عمط  هب  ار  وا  ،و  نک تاـعارم  شدوخ  ّدـح  رد  ار  شمارتحا 
 . دنک یم  راچد  یگدولآ  هب  ار  نمادکاپ  ،و  يرامیب هب  ار  ملاس  یطارفا  شور  نیا  هک  ارچ  ، زیهرپب

حورش

يدنوار

هنوشخ اـهیف  هللا  قـلخ  اـم  و  نیل ، اـهل  متـشت و  هناـحیر  هارملا  يا  برعم ، یـسراف  ناـمرهقلا  .فعـضلا و  نهوـلا : .صقنلا و  نفـالا : و 
کشلا وه  اضیا و  يور  بیرلا  و  همهتلا ، یه  و  هبیرلا ، عمج  بیرلا  .هریغلا و  یف  فلکتلا  ریاغتلا : .همراهقلا و 

يردیک

فتن ءامکحلا و  مکح  عیمج  نع  کنغت  هیصولا  هذه  یف  هریـصبلا  ینعی  رظناف : يارلا ، فعـض  اهحتفب  صقنلا و  ءافلا  نوکـسب  نفالا :
هنا اهراوناب  هئاضتسالا  اهراثآ و  لبقنل  انقفاوی  نا  لووسملا  همسا  زع  هللا  و  بقاث ، نهذ  بیاص و  سدحب  دیا  دق  نمم  تنک  نا  ءاملعلا 
نم درونلف  اهب ، رارتغالا  نع  یهنلا  اهیف و  حدقلا  اریثک و  اهیف  ایندلا  رکذ  يرج  دـق  ذا  و  ناسحالاب ، لضفتملا  نانتمالا و  لوطلا و  یلو 

سابللا و ماعطلا و  ءایـشا : هثالث  ایندـلا  لوصا  ءاملعلا  ضعب  لاق  .جراعملا  بحاص  هدروا  ام  یلع  اهیلها  ایندـلا و  هلثما  یف  الـصف  دـعب 
هذـهل و  ءانبلا ، کئاحلا و  و  سابللا ، ماعطلا و  لوصا  اـمهنم  ناـف  ناقهدـلا  عارزلا و  هثـالث : فرحلا  تاعانـصلا و  لوصا  و  نکـسملا ،

و دـیدحلا ، نم  تالالا  یلا  جایتحا  ءالوه  نم  دـحاو  لکل  و  ساـبلل ، طاـیخلا  راـصقلا و  لازغلا و  جـالحلاک و  مزاول  عباوت و  فرحلا 
لک ناف  اضعب  مهـضعب  هنواعم  یلا  ساـنلا  جاـتحاف  .ضعبب  اهـضعب  قلعت  فرحلا و  رئاـس  یف  اذـکه  و  هغوبدـملا ، دولجلا  و  بشخلا ،

و امهل ، نطقلا  عرزی  ناقهدـلا  کئاحلل و  طیخی  طایخلا  و  طایخلل ، کیحی  کئاحلاف  هحلاصم ، عیمجب  مایقلا  هنکمی  ـال  مهنم  دـحاو 
تالماعملا هذـه  تمزل  و  سانلا ، نیب  هنواعملا  ولت  یه  یتلا  هلماعملا  ترهظف  کلذ ، لاثما  هطایخلا و  جـسنلاب و  ناقهدـلا  نانیعی  امه 

مکاح و  مهـسوسی ، سیاس  ناطلـس  یلا  فرحلا ، عیانـصلا و  باحـصا  جاتحاف  .هلتاقملا  هاداعملا و  تاموصخلا  تمزل  و  تاموصخلا ،
فرع ام  و  قئالعلا ، عباوتلا  لغاشملا و  هذه  نیب  هتبقاع  هسفن و  سانلا  مهـضعب  یـسنف  قحلا ، عرـشلا  ملعلاب و  مهنیب  مکحی  لداع  ملاع 

نم دوصقملا  .نکسملا و  سابللا و  ماعطا و  یه  ءایشا و  هثالث  یضاقلا  و  یلاولا ، و  فرحلا ، و  عیانـصلا ، هذه  عیمج  نم  دوصقملا  نا 
يربـکلا هداعـسلا  بلقلا  هیکزت  نم  دوصقملا  و  بلقلا ، هیکزت  ندـبلا  همالـس  نم  دوـصقملا  و  هتمالـس ، ندـبلا و  هیوـقت  ءایـشالا  هذـه 
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هرمع قیرطلا  یف  عیض  هدصقم و  هسفن و  یسنف  مارحلا  هللا  تیب  دصق  رفاسم  لثمک  هلاثم  هتداعس و  هتاذ و  یسنف  هرخالا ، یف  هدوعوملا 
ایندلا لاثم  و  مهسفنا ) مهاسناف  هللا  اوسن   ) یلاعت هللا  لاق  نمم  ناک  و  هرخالا ، ایندلا و  رسخ  و  کلذ ، لاثما  و  هیعر ، لمجلا و  هیبرت  یف 
اهرهاظ تنیز  دـق  همثلم  اهوش  زوجع  لاثم  اهلاثم  لب  .هعفد ال  الیلق ال  الیلق  لوزی  نکل  و  لئاز ، وه  و  اتباث ، ادـکار  هبـسحی  لظلا  لاثم 

مهل نیرفاسملا ، لاثما  ایندـلا  باحـصا  لاثم  و  اهرـش ، نم  سانلا  ذوعتی  نمم  تناک  اهماثل  ترـسح  اذا  و  بیطلا ، و  للحلا ، یلحلاـب و 
ایندلا لها  ضعب  رامعا  نم  یقب  کلذک  لیم ، مهـضعبل  خسرف و  مهـضعبل  و  لزنم ، مهـضعبل  یقب  قیرطلا ، یف  مهلک  و  دحاو ، دصقم 
يوری رحبلا ال  ءام  براش  لاثمک  ایندـلا  بلاط  لاثم  .ساـیقلا  اذـه  یلع  موی ، مهـضعب  راـمعا  نم  و  رهـش ، مهـضعب  راـمعا  نم  هنس و 

راد لخد  فیـض  لاثمک  ایندلا  بحاص  لاثم  و  کلهی ، یتح  برـشی  وه  و  رحبلا ، ءام  عطقنی  هشطع و ال  هعاس  لک  دادزی  لب  براشلا 
هل لیقف  ءانالا ، کلذ  عم  فیـضملا  راد  نم  جرخی  هنا  هل و  کـلم  ءاـنالا  نا  نظف  نیمث ، ءاـنا  یف  بـالجلا  نم  هبرـش  لواـنف  فیـضم ،
وا تبرـش  وا  تلکا  ام  الا  کلام  نم  سیل  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  کلذل  و  بسحف ، تبرـش  ام  کظحف  تلخد ، امک  جرخا 

و سانلا ، نیب  هوادـعلا  تعقو  بابـسالا  هذـهب  و  ءانثلا ، و  همـشحلا ، و  هاجلا ، بلط  ببـسب  ساـنلا  رثکا  کـله  .ربخلا  ماـمت  یلا  تسبل 
تاغللاب ملعلا  کـلذ  نم  و  ربتعم ، ریغ  هیناـفلا  ءایـشالاب  ملعلا  و  هناـیخلا ، و  قاـفنلا ، دـض  بولقلا  یلع  یلوتـسا  و  یـصاعملا ، اوبکترا 

یف یتلا  هیدـبالا  هداعـسلا  هنـسلا  باتکلا و  نم  ضرغلا  و  هنـسلا ، باتکلا و  یلا  لوصولا  هنم  ضرغلا  ناف  برعلا  هغلب  ملعلا  اـصوصخ 
هدـقتعا امع  لوزی  ریغتی و ال  تاـمولعملا ال  هذـه  نا  .تاـحلاصلا  تاـیقابلا  نم  رخـالا  مویلا  و  هلـسر ، یلاـعت و  هللااـب  ملعلا  و  هرخـالا ،

ناک اذا  اصوصخ  مهلاوما  نوند  مهبولق ) یلع  ءالیتسالا  مهتنسلا و  و   ) مهبولق داعبتـسا  قلخلا  نم  ءانثلا  بلط  و  نودحوملا ، نونموملا 
نع هضرغ  هیدوبعلا و  ءادا  هعاطلا و  یلع  لبقا  نم  بولقلا و  ضارما  نم  اذـهف  عرـشلا ، اهزوجی  لاعفاب ال  حدـملا  و  ءانثلا ، اذـه  بلط 
وهف مهحدم  و  قلخلا ، ءانث  ببسب  هعاطلا  یلع  لبقا  نم  .دباعلا  وهف  هللا  ناوضرلا  دعتـسم  هنوک  هتاذ و  ریهطت  و  هسفن ، نع  هیکزت  کلذ 

ساـنلا هفرعی  نا  بحا  نکل  و  هللا ، یـضرل  اـبلط  هعاـطلا  یلع  لـبقا  نم  و  قولخم ، وه  ادوبعم  دـبعی  هنـال  منـصلا ، دـباع  يرجم  يرجی 
: یلاعت هللا  لاق  قولخملا ، یلاعت و  هللا  نیب  كرتشم  هتدابع  نم  دوصقملا  نال  یفخلا ، كرـشلا و  ءایرلا و  کـلذ  دـهزلا و  و  هداـبعلاب ،

.ادحا هبر  هدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف 

مثیم نبا 

زیهرپب کحضم  نخس  نتفگ  زا  .ناولهپ  ینعی  تسا ، هدمآرد  یبرع  لکش  هب  تسا  یسراف  هژاو ، لصا  هنامرهق : یناوتان  یتسس ، نفا :
فیعـض تسـس و  ناش  هدارا  ناوتان و  ناشیا  هشیدـنا ي  اریز  نک ، يراددوخ  اهنز  اب  تروشم  زا  ینک ، لقن  نارگید  زا  هک  دـنچ  ره 
رادیاپ هجیتن ي  ناشیا  يارب  باجح  يریگتخـس  اریز  رادزاب ، ار  اهنآ  مشچ  نامرحمان  رادید  زا  شـشوپ  باجح و  هلیـسو  هب  و  تسا ،
یناوت یم  رگا  تسین ، وا  هب  ینانیمطا  ناشیا  دروم  رد  هک  یـسک  ندرک  دراو  زا  تسین  رتنایز  مک  هناخ  زا  ناشیا  نتفر  نوریب  و  دراد ،
یهاـیگ نوچمه  نز  اریز  نادرگم ، طلـسم  تسین  طوبرم  وا  رب  هک  هچنآ  رب  ار  نز  و  دنـسانشن ، ار  رگید  نادرم  ناـنز  هک  نک  يراـک 

هطـساو ي هک  زادـنیم  عـمط  هب  ار  وا  نکم ، زواـجت  تسوا  دـح  رد  هچنآ  زا  وا  تشادـگرزب  رد  و  ناـمرهق ، یناـسنا  هن  وبـشوخ  تسا 
یتسردان و هب  ار  بوخ  نز  راک ، نیا  اریز  زیهرپب  یـشاب ، نینچ  دیابن  هک  ییاج  نآ  رد  ینامگدـب  تریغ و  راهظا  زا  و  دوش ، نارگید 

راک نامه  هب  بسن  ار  وا  هک  نک  نییعت  ار  يراک  تناتـسدریز  زا  کـی  ره  يارب  .دراد  یماو  یـشیدنادب  هب  ار  كاـپ  راکتـسرد و  نز 
ار تنادـنواشیوخ  .دراذـگناو و  يرگید  هب  ار  دوـخ  هفیظو ي  اـهنآ  زا  یـسک  هک  نیا  اـت  تسا  رتـهب  شور  نـیا  اریز  ینک ، هذـخاوم 

یم زاب  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  وت  بسن  لصا  ینک و  یم  زاورپ  هلیـسو  نادب  هک  دنتـشه  وت  رپ  لاب و  هلزنم ي  هب  نانآ  اریز  رادـب ، یمارگ 
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و مراپس ، یم  ادخ  دزن  تناما  هب  ار  تیایند  نید و  .يرب  یم  هلمح  نمشد  هب  ناشیا  هلیسو ي  هب  هک  دنتسه  وت  تردق  تسد  يدرگ و 
قلعت اهنیا  رب  وا  تساوخ  رگا  .منک  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  وت  يارب  ترخ  ملاع آ  رد  مه  اـیند و  نیا  رد  مه  ار  تاردـقم  نیرتهب 

نیا ترورـض  رب  و  اهنآ ، اب  تروشم  زا  راـهنز  لوا : تسا : هدرک  شرافـس  زیچ  دـنچ  هب  ناـنز  دروم  رد  ار  وا  متـشه : تسیب و  .دریگب 
نآ زا  .دشاب  یم  تسا  تسس  نانآ …  هشیدنا ي  اریز  ترابع : نآ  يارغـص  هک  تسا  هداد  هجوت  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  راهنز 

زیهرپ وا  اب  تروشم  زا  تسا  هتـسیاش  دشاب  نینچ  هکره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  تسا ، یتساک  ناشیاهدرخ  رد  هک  ور 
هلیسو هب  ار  نانآ  ياهمشچ  مود : .تسا  تروشم  دروم  رد  تحلصم  تهج  هب  ندیسرن  يراکهابتشا و  ثعاب  هدارا  یتسـس  اریز  دوش ،

دیاش دـیاز و  نم  .تسا  شـشوپ  دروم  رد  اه  هیانک  نیرتحیـصف  زا  نخـس  نیا  و  درادزاب ، نامرحمان  رادـید  زا  شـشوپ  باـجح و  ي 
اریز هلمج ي : نآ  يارغـص  هـک  تـسا  هداد  هجوـت  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هـب  اـهنآ  شـشوپ  ترورـض  رب  .دـشاب و  ضیعبت  يارب 

هناـخ و زا  نتفر  نوریب  اـت  تسا  رترادـیاپ  ینمادـکاپ  شـشوپ و  يارب  ینعی  دراد ، رادـیاپ  هجیتـن ي  ناـشیا  يارب  باـجح  يریگتخس 
: موس .داد  ماجنا  دیاب  دشاب  روط  نیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  و  دشاب ، یم  رتراوتسا  اهنآ  ظفح  يارب  ندرک و  شیارآ 

نیا رد  و  دنک ، يراگنا  لهس  درادن ، نانیمطا  وا  هب  نانز )  ) ناشیا دروم  رد  هک  یسک  ندرک  دراو  رد  ادابم  ات  تسا  هداد  رادشه  ار  وا 
دافتـسم تعنامم  يریگولج و  نآ  زا  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  هلمج  نیا  تسین ، نز  درم و  ناـیم  یتواـفت  دروم 

ای داسف  هب  نانز  نداد  شیارگ  ربارب  تسین ، اهنآ  هب  نانیمطا  هک  یناسک  هب  نداد  دورو  هزاجا ي  تسا : نینچ  تقیقح  رد  و  دوش ، یم 
زا یـضعب  رد  هکنیا  تلع  .داد  دیابن  دورو  هزاجا ي  دـشاب ، روط  نیا  هاگره  و  دوش : یم  نینچ  زین  ردـقم  ياربک  تسا و  نآ  زا  رتدـب 

تولخ نانز  اب  ات  دـنبای  یم  يرتشیب  لاـجم  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  داـسف  بجوم  رتشیب  نئمطماـن  دارفا  دورو  دراوم 
ار نارگید  نز و  نایم  ییانـشآ  لیاسو  ات  تسا  هدرک  رما  ار  وا  مراهچ : .دنوش  تبحـصمه  دوخ  دساف  هتـساوخ ي  هرابرد ي  دـننک و 

 … ردـپ و دـننام  یناسک  هک  میبای  یمرد  هیلاح  هنیرق ي  هب  هتبلا  .تسا  داسف  زاس  هنیمز  نارگید  اـب  اـهنآ  ییانـشآ  اریز  دزاـس ، دوباـن 
عون چـیه  هب  یهاگ  هک  تسور  نآ  زا  هدرک ، ییاناوت  رب  طورـشم  ار  روتـسد  نیا  هک  نیا  .دـنجراخ و  ماما  نخـس  لومـش  زا  مرحم و 

ریاظن یندیـشوپ و  یندروخ ، دروم  رد  نز  روما  رایتخا  ندرپس  زا  ار  وا  مجنپ : .تفرگ  نارگید  اب  ار  اهنآ  ییانـشآ  ولج  درادن ، ناکما 
تیحالص يارب  .تسا و  هدرک  یهن  نارگید ، يارب  تعافش  ندش و  هطساو  دننام  اهنیا  زا  رتالاب  و  دوخ ، تسد  هب  هزادنا  زا  شیب  نآ ،

هایگ نز  اریز  تسا : تراـبع  نآ  يارغـص  هک  تسا  هداد  رادـشه  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب  يراـک  نینچ  هب  تبـسن  نز  نتـشادن 
یبایماک دروم  وا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  نز  يارب  هراعتسا  ار  وبشوخ  هایگ  هناحیر : هملک ي  .دنمورین  یناسنا  هن  تسا  ییوبـشوخ 

یم راک  هب  ناوارف  شوخ ، يوب  برع  نانز  هک  دـشاب  ور  نآ  زا  نز ، ياج  هب  هناحیر  هملک ي  باختنا  دـیاش  و  تسا ، يرادرب  هرهب  و 
ياربک .تسا و  يربنامرف  نز  ناش  هکلب  تسا  هدشن  هدـیرفآ  طلـست  ینارمکح و  يارب  نز  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  نامرهق ، ریغ  .دـنرب 
.دـشاب زاب  نارگید  راـک  رد  وا  تسد  و  دـنراذگاو ، دوخ  هب  ار  وا  راـک  تسین  راوازـس  دـشاب  روط  نیا  سک  ره  و  تسا : نینچ  ردـقم 

تشپ دوخ  تحلـصم  هب  هک  يرادب  یمارگ  ار  نز  اجنآ  ات  دیابن  ینعی  .تسا  هدش  عنام  دح  زا  شیب  مارتحا  زا  ار  وا  نینچمه  و  مشش :
نارگید تعافـش  رد  عمط  هب  نز  ات  دنک  يراک  هک  نیا  زا  ار  وا  نینچمه  و  متفه : .تسا  یلبق  هلمج ي  دـننام  ترابع  نیا  و  دـنزب ، اپ 

هب وا  هک  تسا  هدرک  نایب  بیترت  نیا  هب  ار  بلطم  و  تسا ، نداهن  نوریب  دوخ  میلگ  زا  اپ  یعون  دوخ  نیا  اریز  تسا  هدرک  عنم  دتفیب ،
نانچ دـیابن  هک  ییاج  رد  ینامگدـب  تریغ و  راهظا  زا  ار  وا  متـشه  .درادـن  ار  نآ  یگتـسیاش  يرکف ، یتساک  يزیرغ و  ناصقن  لیلد 

: ترابع نآ  يارغـص  هک  تسا  هداد  هجوت  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  تسا  بترتم  نآ  رب  هک  يدب  هجیتن ي  رب  هدرک و  عنم  دـشاب ،
.تساهنادـب یگدولآ  زا  هیانک  مقـسلا  و  داسف ، تنایخ و  هب  ندوبن  هدولآ  زا  هیانک  هحیحـصلا  هملک ي  تسا ، یتسرداـن ، نآ …  اریز 

ییاوسر میب  و  تسا ، رازیب  داسف  اب  ندش  وربور  زا  دناد و  یم  دـب  ار  نآ  تسا ، داسف  زا  رود  هک  یعقوم  نز  اریز  تسا ، نینچ  یتسارب 
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و دیآ ، نارگ  وا  رب  راک  زاغآ  رد  دـنهدب ، یتسردان  تبـسن  وا  هب  رگا  تسا ، كاپ  هک  یتروص  رد  یلو  دـنک ، یم  ساسحا  ار  رفیک  و 
یم داسف  هب  نتخاس  راداو  هلزنم ي  هب  وا  ندرک  شنزرس  دوش و  یم  شزرا  یب  وا  لباقم  رد  درم  نخـس  دوش ، رارکت  تبـسن  نیا  رگا 

نیاربانب .دراد  دوجو  يدـنمزآ  عون  کی  تسا ، عونمم  هک  يراک  هب  تبـسن  یناویح  تعیبط  رد  هک  تسا  ینـشور  بلطم  نیا  .ددرگ 
هزیگنا یعون  دوخ ، تسا  هدـشن  ماجنا  هک  يراـک  رطاـخ  هب  چوپ و  یلاـیخ  لـیلد  هب  شنزرـس  تساـج و  یب  يدروم  نینچ  رد  تریغ 

.تسین اور  نآ  ماجنا  دشاب ، روط  نآ  هک  يراک  ره  تسا و  نینچ  زین  ردقم  ياربک  .تسا و 

دیدحلا یبا  نبا 

قلخلا ءانف  ایندلا و  فصو  یف  همیکح  لاوقأ 

.رخآ ءایشأ  نآلا  رکذن  ءافشلا و  هیف  ام  ءامکحلا  نیحلاصلا و  مالک  نساحم  نم  توملا  ءانفلا و  ایندلا و  فصو  یف  انمدق  انأ  ملعا  و 

.کضعب یضم  موی  یضم  اذإف  هعومجم  مایأ  تنأ  امنإ  مدآ  نبا  ای  يرصبلا  نسحلا  مالک  نمف 

.هدحو بساحی  هدحو و  ربقی  هدحو و  تومی  هنإف  سانلا  هرثک  نم  يری  ام  هرغی  أرما ال  هللا  محر  ءامکحلا  ضعب  نع 

ههج نمف  اهل  مامتهالا  كرت  امأ  اهنم  یلختلا  اهعاتم و ال  نم  ءیشب  دادتعالا  ایندلا و ال  لجأل  مومهلا  هاساقمل  هجو  مهـضعب ال  لاق  و 
نإف اهنع  یلختلا  كرت  امأ  اهکرت و  یلإ  دـحأ  لک  عجرم  نإف  اهب  دادـتعالا  كرت  امأ  اهرودـقم و  نم  نئاـکلا  عفد  یلإ  لـیبس  ـال  هنأ 

.اهب الإ  كردت  هرخآلا ال 

لیحرلاب انذأ  هجحلا و  تمدقت  دق  ایندلا و  نع  هب  ضرعأ  هرخآلا و  یلإ  هب  هجوت  ام  ناسنإلا  رایتخا  لضفأ  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  و 
فوخمل ال بقرتم  وأ  هبیـصمب  قورطم  وأ  مهب  بئتکم  وأ  ضرمل  عیرـص  هئاقب  هدم  یف  اندحأ  امنإ  لیلد و  ایندلا  یلع  ایندلا  نم  انل  و 

هکولمم نمأی  هیف و ال  هتوم  نوکی  نأ  بورشملا  موعطملا و  نم  هتذل  فانصأ  ءرملا  نمأی 

یمع و نم  هرصب  ممص و  نم  هعمـس  لاوز و  نم  هلقع  همالـس  همادتـسا  نع  زجاع  کلذ  عم  وه  مس و  وأ  دیدحب  هالتقی  نأ  هتیراج  و 
هنأ هیعطق  هداهـش  دهـشی  کلذ  لک  قارف و  نم  هبیبح  راوب و  نم  هلام  فلت و  نم  هسفن  هنامز و  نم  هحراوج  رئاس  سرخ و  نم  هناـسل 

راـحب هتـضرتعا  اذإ  هاـیند و  بیرختب  هترخآ  رمع  هسفن و  بساـح  اـم  ریخب  ءرملا  لازی  ـال  هیلإ  جاـتحم  هتـضبق  یف  لـیلذ  هبر  یلإ  ریقف 
امنإف يوهلا  نع  سفنلا  مطف  یقتلا و  هبحص  مادأ  مقنلا و  لولح  ءاطبإ  معنلا و  عباتتب  رتغی  مل  یسأتلا و  ربصلا و  اهرباعم  لعج  هراکملا 

.هلاوز هعرس  هؤانف و  کشوی  کلذ  لثم  اهیف و  دیزی  نأ  هنکمی  اهنم و ال  لاملا  سأر  نم  قفنی  هعاضبک  هتایح 

كدخ ءابرتلا  رشابتس  توملا  رکذ  یف  هیهاتعلا  وبأ  لاق  و 

کلام تمسق  نیذلا  يرت  و 

ًانیِقَی ْمَلْعا  ًاعِداَو َو  ًامیِقُم  َناَک  ْنِإ  َهَفاَسَْملا َو  ُعَطْقَی  ًاِفقاَو َو  َناَک  ْنِإ  ِِهب َو  ُراَُسی  ُهَّنِإَف  َراَـهَّنلا  َلـْیَّللا َو  ُُهتَّیِطَم  َْتناَـک  ْنَم  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
ٍبَلَط َّبُر  ُهَّنِإَف  ِبَسَتْکُْملا  ِیف  ْلِمْجَأ  ِبَلَّطلا َو  ِیف  ْضِّفَخَف  َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  ِلِیبَس  ِیف  َکَّنَأ  َکَلَجَأ َو  َوُدْعَت  َْنل  َکَلَمَأ َو  َُغْلبَت  َْنل  َکَّنَأ 
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ِِبئاَغَّرلا َیلِإ  َْکتَقاَس  ْنِإ  ٍهَِّینَد َو  ِّلُک  ْنَع  َکَسْفَن  ْمِرْکَأ  ٍموُرْحَِمب َو  ٍلِمُْجم  ُّلُـک  َـال  ٍقوُزْرَِمب َو  ٍِبلاَـط  ُّلُـک  َْسَیل  ٍبَرَح َو  َیلِإ  َّرَج  ْدَـق 
و ناویدلا : ( 1 ُلاَُنی {  ٍْریَخ َال  ُْریَخ  اَم  ًاّرُح َو  ُهَّللا  َکَلَعَج  ْدَـق  َكِْریَغ َو  َدـْبَع  ْنُکَت  ًاضَوِع َو َال  َکِسْفَن  ْنِم  ُلُذـْبَت  اَِمب  َضاَتْعَت  َْنل  َکَّنِإَف 

َكَدِرُوتَف ِعَمَّطلا  اَیاَطَم  َِکب  َفِجُوت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ٍرْسُِعب َو  َّالِإ  ُلاَُنی  ٍرُْسی َال  ٍّرَِـشب َو  َّالِإ  .كّدک }  اصـصح و  مهنیب  ام  ادغ  دق  کعمج  ّنأک 
ِهَّللا َنِم  َریِسَْیلا  َّنِإ  َکَمْهَس َو  ٌذِخآ  َکَمْسَق َو  ٌكِرْدُم  َکَّنِإَف  ْلَْعفاَف  ٍهَمِْعن  وُذ  ِهَّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َنوُکَی  َّالَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإ  ِهَکَلَْهلا َو  َلِهاَنَم 

[ ُمَظْعَأ ُمَرْکَأ َو   ] ُهَناَْحبُس

.ُْهنِم ٌّلُک  َناَک  ْنِإ  ِهِْقلَخ َو  ْنِم  ِرِیثَْکلا  َنِم  ُمَرْکَأ  ُمَظْعَأ َو 

ءامکحلا ضعب  لوق  یلوألا  هملکلا  لثم 

 . ماین مه  مهب و  راسی  بکرک  ایندلا  لهأ  نینمؤملا ع  ریمأ  یلإ  اضیأ  بسن  دق  و 

نم بلطلا  یف  نضفخف  هلوق 

.بلطلا یف  اولمجأف  اهقزر  لمکتست  یتح  سفن  تومت  نل  هنأ  یعور  یف  ثفن  سدقلا  حور  نإ  هللا ص  لوسر  لوق 

هلاؤسب ههجو  لذاب  ضاتعا  ام  رعاشلا  لاق  و 

هتفیحص نع  یهجو  قنور  تددر  رخآ  لاق  و 

ینغلا یلع  دیهزلا  راتخأل  ینإ  رخآ و  لاق  و 

هداز مامإلا و  هللا  انل  یقبأ  نومأملا  یف  يدیزیلا  دمحم  وبأ  لاق  و 

معن نم  تقوط  ام  رکشأ  فیک  مأ  نسح  نم  تیلوأ  امب  ضوهنلا  فیک  رخآ  لاق  و 

هبکسی داک  هجو  ءام  ینتکلم 

.یممه هب  عجفت  مل  لاؤسلا و  لذ 

امنإف ماطحلا  یلع  نصرحت  رخآ ال  لاق  و 

.هیلإ سانلا  رقتفا  الإ  هللااب  دحأ  ینغتسا  ام  لاقی  ناک  و 

دحأ هل  لاقف  قزرلا  بلط  یلع  صرحلا  یلع  ردـقلاب  نقوی  نم  لـمحی  اـم  يردأ  ـال  ملعلا  لـهأ  نم  موق  هیف  سلجم  یف  لـجر  لاـق  و 
.تکسف ردقلا  هلمحی  نیرضاحلا 

کئلوأ لاق و  داع و  نإف  هعانقلا  هفعلا و  یلع  هوحدم  امل  صرحلا و  نع  ءالقعلا  هاهن  امل  ردقلا  هلمح  ول  تلقل  ارضاح  تنک  ول  لوقأ 
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یتلا تادامجلا  هلزنمب  تاناویحلا  عیمج  نم  لب  سانلا  نم  هریغ  هسفن و  لعج  دقف  یهنلا  رمألا و  مذلا و  حدـملا و  یلإ  ردـقلا  مهأجلأ 
.ملکی دحلا ال  اذه  یلإ  غلب  نم  اهریغ و  اهکرحی 

اصرح مایألا  كدیزت  كارأ  رعاشلا  لاق  و 

هیهاتعلا وبأ 

شیع نم  بیطأ  نوکی  شیع  يأ 

هیلإ بتکف  هنبا  ءابدألا  ضعب  یصوأ  و 

کقلخ برب  نظلا  نسح  نک 

هیهاتعلا وبأ 

عرسأ لمؤی  امم  ینغلا  لجأ 

كدر نإ  نم  یلإ  بلطلاب  کتدج  نقلخت  کهجو و ال  نلذبت  کضرع و ال  نسندت  لاقف ال  هتوم  دنع  هللا  دـیبع  هنبا  دایز  یـصوأ  و 
مزلا و  هناوید 144 } . ( 1 سانلا {  يدیأ  یف  امع  هزنتلاب  رقفلا  لمتحا  انم و  کیلع  اهلعج  کتجاح  یـضق  نإ  ابیع و  کیلع  هدر  ناک 
ُرَْـسیَأ َِکتْمَـص  ْنِم  َطَرَف  اَم  َکِیفَالَت  نامرحلا َو  بجوی  رکذلا و  لمخی  فیرـشلا و  عضی  ریقفلا  لمع  ءوس  نإف  کل  مسق  امب  هعانقلا 
َكِْریَغ ْيَدَی  ِیف  اَم  ِبَلَط  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َْکیَدَی  ِیف  اَم  ُْظفِح  ِءاَکِْولا َو  ِّدَِـشب  ِءاَعِْولا  ِیف  اَم  ُْظفِح  َکِقِْطنَم َو  ْنِم  َتاَف  اَم  َکِکاَرْدِإ  ْنِم 

ُهُّرُضَی اَمِیف  ٍعاَس  َّبُر  ِهِّرِِسل َو  ُظَفْحَأ  ُءْرَْملا  ِروُجُْفلا َو  َعَم  یَنِْغلا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّفِْعلا  َعَم  ُهَفْرِْحلا  ِساَّنلا َو  َیلِإ  ِبَلَّطلا  َنِم  ٌْریَخ  ِسْأَْیلا  ُهَراَرَم  َو 

ِفیِعَّضلا ُْملُظ  ُماَرَْحلا َو  ُماَـعَّطلا  َْسِئب  ْمُْهنَع  ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلـْهَأ  ِْنیاـَب  ْمُْهنِم َو  ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلـْهَأ  ْنِراَـق  َرَْـصبَأ  َرَّکَفَت  ْنَـم  َرَجْهَأ َو  َرَثْـکَأ  ْنَـم 
ُحَْصنَتْسُْملا َو َّشَغ  ِحِصاَّنلا َو  ُْریَغ  َحَصَن  اَمَّبُر  ًءاَوَد َو  ُءاَّدلا  ًءاَد َو  ُءاَوَّدلا  َناَک  اَمَّبُر  ًاْقفِر  ُقْرُْخلا  َناَک  ًاقْرُخ  ُْقفِّرلا  َناَک  اَذِإ  ِْملُّظلا  ُشَْحفَأ 

َنوُکَت ْنَأ  َْلبَق  َهَصْرُْفلا  ِرِدَاب  َکَظَعَو  اَم  َْتبَّرَج  اَم  ُْریَخ  ِبِراَجَّتلا َو  ُْظفِح  ُلـْقَْعلا  یَکْوَّنلا َو  ُِعئاََـضب  اَـهَّنِإَف  یَنُْملا  یَلَع  َلاَـکِّتِالا  َكاَّیِإ َو 
اَم َکِیتْأَی  َفْوَس  ٌهَِبقاَع  ٍْرمَأ  ِّلُِکل  ِداَعَْملا َو  ُهَدَـسْفَم  ِداَّزلا َو  ُهَعاَضِإ  ِداَسَْفلا  َنِم  ُبُوئَی َو  ٍِبئاَغ  ُّلُک  ُبیُِـصی َو َال  ٍِبلاَـط  ُّلُـک  َْسَیل  ًهَّصُغ 

 . ٍرِیثَک ْنِم  یَْمنَأ  ٍریِسَی  َّبُر  ٌرِطاَُخم َو  ُرِجاَّتلا  ََکل  َرُِّدق 

.هیمکح هریثک  لاثمأ  یلع  لمتشا  دق  مالکلا  اذه 

لعجت نأ  یلع  رداق  تنأ  مهلوق  لثم  اذـه  کـقطنم و  نم  تاـف  اـم  کـکاردإ  نم  رـسیأ  کتمـص  نم  طرف  اـم  کـیفالت  هلوق  اـهلوأ 
اتمـص و هتداعإ  عاطتـسی  الف  لقنی  عمـسی و  مالکلا  نأل  قح  اذـه  اتمـص و  کمالک  لـعجت  نأ  یلع  رداـقب  تسل  اـمالک و  کـتمص 

.هکاردتسا رذعتیف  عومسم  لوقنمب و ال  تمصلا  سیل  مالکلاب و  هلدبی  نأ  یلع  رداق  مالکلا  یلع  رداقلاف  مالکلا  مدع  تمصلا 

لیخبلا و لاؤس  نم  ریخ  لخبلا  لثملا  یف  مهلوق  لثم  اذه  كریغ  يدیأ  یف  ام  بلط  نم  یلإ  بحأ  کیدـی  یف  ام  ظفح  هلوق  اهیناث  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2867 

http://www.ghaemiyeh.com


َدُعْقَتَف ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْـسبَت  یلاعت َو ال  هللا  لاق  ریذـبتلا  طیرفتلا و  نع  هیهن  لب  لخبلا  كاسمإلاب و  هتیاـصو  نینمؤملا ع  ریمأ  دارم  سیل 
فالختـسالا یلع  ردـقی  هنأ  انظ  سانلا و  لام  یلع  الاکتا  هلام  عاضأ  نم  ساـنلا  قمحأ  و  ءارسإلا 29 } . هروس  ( 1 ًاروُسْحَم {  ًامُولَم 

 . بذکف لاجرلا  يدیأ  توح  ام  یلع  رداق  کنأ  سفنلا  کتثدح  اذإ  رعاشلا  لاق 

لاؤس نم  یلحأ  ذلأ و  هنإف  ارم  سأیلا  معط  ناک  نإ  هلوق و  رعاشلا  ذخأ  اذه  نم  سانلا  یلإ  بلطلا  نم  ریخ  سأیلا  هرارم  هلوق  اهثلاث  و 
.لذارألا

 { . .هناوید ( 2 رورغملا {  بئاخلا  نظک  ابعت  يرت  نل  نیتحارلا و  يدحإ  سأیلا  يرتحبلا و  لاق  و 

لاملا و مدـع  ظحلا و  ناصقن  وه  مضلاـب و  فرحلا  لـثم  رـسکلاب  هفرحلا  روجفلا و  عم  ینغلا  نم  ریخ  هفعلا  عم  هفرحلا  هلوق  اـهعبار  و 
نأل کلذ  روجفلا و  عم  ینغلا  نم  ریخ  دـیلا  جرفلا و  فیفع  وه  اذـکه و  ءرملا  نوکی  نأل  لوقی  ءارلا  حـتفب  فراحم  لـجر  هلوق  هنم 

نوکی مایألا  کلت  لثم  یفف  روجفلا  عم  ناک  اذإ  ینغلا  هذـل  رمعلا و  مایأ  یه  هلیلق و  مایأ  یف  یه  امنإ  اهتقـشم  هفعلا و  عم  هفرحلا  ملأ 
یف حـیبقلا  رکذـلا  اهیف و  لیمجلا  رکذـلل  اضیأ  ریخ  ایندـلا  یفف  اضیأ  هلاحم و  ریخ ال  یلوألا  لاـحلاف  ـالیوط  اباذـع  بقعتـسی  نکل  و 

.هیناثلا یف  هءورملا  طوقس  یلوألا و  یف  هءورملا  یلع  هظفاحملل  هیناثلا و 

الإ ملت  الف  رـشتناف  هتعذأ  نإف  كریغ  نم  هل  ظفحأ  تنأف  دـحأ  یلإ  كرـسب  حوبت  الأ  یلوألا  يأ  هرـسل  ظفحأ  ءرملا  هلوق  اهـسماخ  و 
ءرملا ردـصأ  قاض  اذإ  رعاشلا  لاق  زجعأ  یبنجأ  وه  كرـس و  ظفح  نع  كریغف  کسفن  رـس  ظفح  نع  ازجاع  تنک  کنأل  کـسفن 

.قیضأ رسلا  عدوتسی  يذلا  ردصف  هرس  ظفح  نع 

اهل تبنأ  امل  احالـص  هلمنلاب  هللا  دارأ  ول  ملـسم  یبأ  یلإ  هباتک  یف  بتاکلا  دـیمحلا  دـبع  لاـق  هرـضی  اـمیف  عاـس  بر  هلوق  اهـسداس  و 
.احانج

هرض نبا  لاق  قارعألا  هدجامک  خامـشلا  لاق  ینخلا  ءوسلا و  قطنملا  یف  شحفأ  اذإ  لجرلا  رجهأ  لاقی  رجهأ  رثکأ  نم  هلوق  اهعباس  و 
 { . .اهجوز نبا  : اهترض نبا  و.قارعألا  هدجمم  :» هتیاور هناوید 28،و  ( 1 ارجهأ {  هیف و  راج  امالک  اهیلع 

.راثع نم  نمأ  وأ  راثکم  ملس  املق  اضیأ  اولاق  هطقس و  رثک  همالک  رثک  نم  مهلوق  لثم  اذه  و 

وحن رـصبلا  قیدـحت  يرـصبلا  رظنلا  نأ  اـمک  لوـقعملا  وـحن  لـقعلا  قیدـحت  رکفلا  ءاـمکحلا  تلاـق  رــصبأ  رکفت  نـم  هلوـق  اـهنماث  و 
رکفأ هلقع و  نیعب  رظن  نم  کلذک  هرصبی  نأ  دب  هعفترم ال  عناوملا  هحیحص و  هتقدح  رصبملا و  وحن  قدح  نم  نأ  امک  سوسحملا و 

 . هلانی هیف و  رکف  يذلا  رمألا  كردی  نأ  دب  احیحص ال  ارکف 

کسیلج کناسل و  کبتاک  کهجو و  کبجاح  لاقی  نأک  مهنع  نبت  رـشلا  لهأ  نیاب  مهعم و  نکت  ریخلا  لهأ  نراق  هلوق  اهعـسات  و 
.دتقم نراقملاب  نیرق  لکف  هنیرق  نع  لس  لأست و  ءرملا ال  نع  رعاشلا  لاق  کلک و 

ًاراـن َو ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَـی  اـمَّنِإ  ًاـْملُظ  یماـتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاـعت  هلوـق  نم  اذـه  مارحلا  ماـعطلا  سئب  هلوـق  اهرـشاع  و 
. { . ءاسنلا 10 هروس  ( 1 ًاریِعَس {  َنْوَلْصَیَس 
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هبرضت نم  کملح  عسی  فیک ال  ینب  ای  لاقف  امالغ  برضی  دیزی  هنبا  هیواعم  يأر  ملظلا  شحفأ  فیعضلا  ملظ  هلوق  اهرـشع  يداح  و 
لاق هیدی  نیب  لثم  املف  هرصبلا  نم  یضاقلا } .» :» یف ب یف ا،و  اذک  ( 2 صاقلا {  یباطخلا  صاخشإب  نومأملا  رمأ  کنم و  عنتمی  الف 

يدجسم و نیع  انأ  دبرملا و  نیع  يدجسم  هرصبلا و  نیع  دبرملا  قارعلا و  نیع  هرصبلا  ایندلا و  نیع  قارعلا  لئاقلا  تنأ  نامیلس  ای  هل 
کنأ ینغلب  لاق  کلذـل  ینرـضحأ  نینمؤملا  ریمأ  نظأ  ـال  كاذ و  لـقأ  مل  نینمؤملا  ریمأ  اـی  لاـق  ءاروع  ایندـلا  نیع  نإـف  روعأ  تنأ 

ناک دقل  ناک و  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  هوحمب  ترمأف  ایقت  ناک  هنإ  ایلع  هللا  محر  كدجسم  يراوس  نم  هیراس  یلع  تدجوف  تحبصأ 
تنـسحأل اقوس  هماعلا  دنع  کل  میقأ  نأ  ول ال  هللا  لاق و  مث  هحیحـصلا  کنیع  نم  حصأ  فاقلا  تناک  تبذک  لاقف  هتلازإب  ترمأف  ایبن 

رکذاف امولظم  ینتبقاع  نإف  رصبلا  هلق  مرهلا و  هنامزلا و  فعضلا و  نم  هیلع  انأ  ام  يرت  دق  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  کبیدأت 

یلع ع کمع  نبا  لوق 

 . ملظلا شحفأ  فیعضلا  ملظ 

اضیأ رکذاف  قحب  ینتبقاع  نإ  و 

.ددؤسلا سأر  ملحلا  سأر و  ءیش  لکل  هلوق 

یباطخلا و ادع  هلصو  الإ  نومأملا  سلجم  طق  دحأ  رضحی  مل  ءیشب و  هلصی  مل  هرصبلا و  یلإ  هدرب  رمأ  هسلجم و  نم  نومأملا  ضهنف 
اذه عئاطلا و  عیطملا و  مایأ  یف  ناک  یتسبلا  دمحأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نامیلـس  وبأ  كاذ  روهـشملا  ظفاحلا  ثدحملا  وه  اذـه  سیل 

 . يرصبلا دمحم  نب  نامیلس  ایرکز  وبأ  هل  لاقی  ناک  هرصبلاب  صاق 

لامعتسا ناک  اذإ  لوقی  اقفر  قرخلا  ناک  اقرخ  قفرلا  ناک  اذإ  هلوق  اهرشاع  یناث  و 

هذه هلاحلا  اقفر و  نوکی  هنإف  قرخلا  لمعتسا  نکل  قرخ و  وه  لب  قفرب  سیل  ذئنیح  هنإف  هلمعتست  الف  رـشلا  یف  هدایز  هدسفم و  قفرلا 
حرشب - هقلعملا نم  ( 1 انیلهاجلا {  لهج  قوف  لهجنف  انیلع  دـحأ  نلهجی  الأ ال  موثلک  نبا  ورمع  لاق  هلثم  رـشب  الإ  یقلی  ـال  رـشلا  نـأل 

. { . يزیربتلا 238

.جلفی دیدحلاب  دیدحلا  نإ  لثملا  یف  و 

. { . هناوید 30 ( 2 ملظی {  سانلا  ملظی  نم ال  مدهی و  هحالسب  هضوح  نع  دذی  نم ال  ریهز و  لاق  و 

. { . هناوید 1:288 ( 3 يدنلا {  عضوم  یف  فیسلا  عضوک  رضم  یلعلاب  فیسلا  عضوم  یف  يدنلا  عضو  بیطلا و  وبأ  لاق  و 

هناوید 3:86،و ( 4 للعلاب {  ماسجألا  تحص  امبر  بیطلا  یبأ  لوق  لثم  اذه  ءاود  ءادلا  ءاد و  ءاودلا  ناک  امبر  هلوق و  اهرـشع  ثلاث  و 
*. { . هبقاوع دومحم  کبتع  ّلعل  : * هردص

*. . { . ءارغإ مّوللا  ّنإف  یمول  کنع  عد  : * هردص هناوید 234،و  ( 5 ءادلا {  یه  تناک  یتلاب  ینواد  ساون و  یبأ  لوق  هلثم  و 
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.افلاخم امقس  ناک  نکل  ءاود و  نکی  ملف  یلیلب  یلیل  نم  تیوادت  رعاشلا  لوق  لثم  و 

تدکأت هللا ص و  لوسر  مایأ  ذنم  ایلع ع  ضغبی  هبعش  نب  هریغملا  ناک  حصنتسملا  شغ  حصانلا و  ریغ  حصن  امبر  هلوق  اهرشع  عبار  و 

ماشلاب هل  بطخ  اذإف  هریـسی  هدم  ماشلا  یلع  هیواعم  رقی  نأ  هفالخلاب  عیوب  موی  هیلع  راشأ  رمع و  نامثع و  رکب و  یبأ  مایأ  یلإ  هتـضغب 
.حشاک ودع  نم  هحیصن  کلذ  ناک  لبقی و  ملف  هفرص  امهیلإ و  هناوعدی  نامثع  رمع و  ناک  امک  هیلإ  هاعد  هتوعد  تأطوت  و 

هکمب مقت  هل ال  لاق  هشغف و  هحـصنی  هنأ  اناظ  قارعلا  دـصق  اهنع و  جورخلا  یف  هکمب  اـمه  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  نیـسحلا ع  راشتـسا  و 
ناک ام  هرمأ  نم  ناک  یتح  قارعلا  یلإ  جرخف  ادحأ  کب  اولدـعی  مل  كوأر  یتم  مهنإف  قارعلا  کنود  نکل  کعیابی و  نم  اهب  سیلف 

.

نم هلوق  مامت  وبأ  ذـخأ  اذـه  نم  قمحألا  وه  كونأ و  عمج  یکونلا  عئاضب  اهنإف  ینملا  یلع  لاکتالا  كایإ و  هلوق  اهرـشع  سماخ  و 
 { . .هناوید ( 1 الوزهم {  لزی  مل  ینامألا  ضور  همومه  همزع و  یعرم  ناک 

یف بارغتسالا  ( 2 بارغتـسالا {  باوجلا و  هعرـس  ینمتلا و  لوط  فعـضلا  یلع  لیلد  حضوأ  وه  لقعلا و  قلخت  هثالث  مهمالک  نم  و 
.ینملا كرت  یتفلا  فرش  رخآ  لاق  نایس و  ملحلا  ینمتلا و  لاقی  ناک  کحضلا و  یف  .هیف }  هغلابملا  : کحضلا

مولعلا يزیرغلاف  بستکم  يزیرغ و  ناـعون  لـقعلا  مهلوق  نوملکتملا  ذـخأ  اذـه  نم  براـجتلا  ظـفح  لـقعلا  هلوق  اهرـشع  سداـس  و 
.سفنلا هتظفح  هبرجتلا و  هتدافأ  ام  بستکملا  هیهیدبلا و 

.تنک امک  جذاس  تنأ  لب  برجت  ملف  هبرجتلا  کظعت  مل  اذإ  نوطالفأ  لوق  اذه  لثم  کظعو  ام  تبرج  ام  ریخ  هلوق  اهرشع  عباس  و 

نب ملـسم  هل  نمک  دـق  ادـئاع و  هورع  نب  ئناه  دـنع  دایز  نب  هللا  دـیبع  رـضح  هصغ  نوکت  نأ  لبق  هصرفلا  رداب  هلوق  اهرـشع  نماـث  و 
سلج اذإ  هلتقی  نأ  هرمأ  لیقع و 

راظتنالا ام  رعـشلاب  منرتی  هنأک  دـشنی  ئناه  لعج  هعطت و  ملف  هب  بوثولا  یلع  اهدـیری  هسفن و  رماؤی  ملـسم  لعج  سلج  املف  رقتـسا  و 
هعاضإب هلمؤی  ناک  ام  هنم  املـسم  تاف  هرامإلا و  رـصق  یلإ  داعف  ضهن  هفیخ و  هللا  دـیبع  سجوأـف  کـلذ  ررکی  اـهییحت و  ـال  یملـسب 

لک ام  لئاقلا  لوقک  یلوألا  بوثی  بئاغ  لک  بیـصی و ال  بلاط  لک  سیل  هلوق  اهرـشع  عسات  راص و  ام  یلإ  هرمأ  راص  یتح  هصرفلا 
(1 بوئی {  توملا ال  بئاغ  بوئی و  هبیغ  يذ  لک  دـیبع و  لوقک  هیناثلا  اـبهو و  اـم  رادـقملا  هغوسی  ـال  اـبلط و  اـم  ءرملا  لاـنی  تقو 

. { . هناوید 13

اهیلإ دوعی  یتلا  لاحلا  دسفأ  هداز و  عاضأ  رفـس و  یف  ناک  نم  نأ  بیر  داعملا و ال  هدـسفم  دازلا و  هعاضإ  داسفلا  نم  هلوق  نورـشعلا 
.هترخآ هایند و  یتلاح  یف  ناسنإلل  هبرض  لثم  اذه  قمحأ و  هنإف 

.رارق هلئاس  لکل  روهشملا  لثملا  لثم  اذه  هبقاع  رمأ  لکل  هلوق و  نورشعلا  يداحلا و 
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نم اذه  کل  ردق  ام  کیتأی  فوس  هلوق  نورشعلا  یناثلا و 

.هتأی .ا }  نم  هباوص  ، فحصت « ءاغب :» ب ( 2 عاقب {  ضیضح  وأ  لبج  هبق  یف  قزر  مکدحأل  ردقی  نإ  هللا ص و  لوسر  لوق 

هرهاظ یلع  سیل  مالکلا  اذـه  مأ ال و  دوعی  له  ملعی  نمثلا و ال  جارخإب  لجعتی  هنأل  قح  اذـه  رطاخم  رجاتلا  هلوق  نورـشعلا  ثلاثلا و 
هبوتلا 102. هروس  ( 3 ًائِّیَـس {  َرَخآ  ًاِحلاص َو  ًالَمَع  اوُطَلَخ  هلوق  لثم  هئیـسلا  لامعألاب  هحلاصلا  لامعألا  جزم  نم  نأ  وه  نطاب و  هل  لب 

{

رفکی هحلاصلا  هلامعأ  ضعب  نوکی  نأ  نمأی  امک ال  هحلاصلا  هلامعأ  طبحت  تائیـسلا  کلت  ضعب  نوکی  نأ  نمأی  هنأل ال  رطاخم  هنإـف 
.حابملا وأ  هعاطلا  الإ  لعفی  نأ  فلکملل  زوجی  هنأ ال  دارملا  تائیسلا و  کلت 

لاق هکربلا و  ریثکلا  نم  لعجی  ریثکلا و  لیلقلا  نم  هللا  لعجی  دـق  رثألا  یف  ءاـج  دـق  ریثک  نم  یمنأ  ریـسی  بر  هلوق  نورـشعلا  عبارلا و 
.دحاو سانلا  یف  وه  انامز و  ماقأ  یصحلا  دلی  نأ  لبق  امیمت  نإف  قدزرفلا 

هلام و لک  هتوم  موی  هبوبحم  یطعأف  رخآلا  ضغبی  امهدـحأ و  بحی  امهوبأ  ناک  نیوخأ  هرـصبلاب  اـنیأر  ظـحاجلا  ناـمثع  وبأ  لاـق  و 
دالوأ انیأر  مث  هلایع  هقفن  یف  هفرصی  ام  هنم  بستکی  تیزلا و  یف  رجتی  ناک  ائیـش و  رخآلا  طعی  مل  مهرد و  فلأ  یتئام  نم  رثکأ  ناک 

[ ٍنیِهُم  ] ٍنیِعُم ِیف  َْریَخ  مهقازرأ َال  لضاوف  نم  مهیلع  نوقدصتی  رسعملا  خألا  دلو  هلئاع  نم  نیوخألا  توم  دعب  رسوملا  خألا 

ِجاَجَّللا ُهَّیِطَم  َِکب  َحَمْجَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ُْهنِم َو  َرَثْکَأ  َءاَجَر  ٍءْیَِـشب  ْرِطاَُخت  ُهُدوُعَق َو َال  ََکل  َّلَذ  اَم  َرْهَّدلا  ِلِهاَس  ٍنِینَظ  ٍقیِدَـص  ِیف  ٍنیِهَم َو َال 
ِهِدُعاَبَت َْدنِع  ِلْذَْبلا َو  یَلَع  ِهِدوُمُج  َدـْنِع  َِهبَراَقُْملا َو  ِفْطُّللا َو  یَلَع  ِهِدوُدُـص  َدـْنِع  ِهَلِّصلا َو  یَلَع  ِهِمْرَـص  َدـْنِع  َکیِخَأ  ْنِم  َکَسْفَن  ْلِمْحا 

َْکیَلَع ٍهَمِْعن  وُذ  ُهَّنَأَک  ٌْدبَع َو  َُهل  َکَّنَأَک  یَّتَح  ِرْذُْعلا  یَلَع  ِهِمْرُج  َْدنِع  ِنیِّللا َو  یَلَع  ِِهتَّدِش  َْدنِع  ُِّونُّدلا َو  یَلَع 

َكاَخَأ ْضَْحما  َکَقیِدَص َو  َيِداَُعتَف  ًاقیِدَص  َکِقیِدَص  َّوُدَع  َّنَذِخَّتَت  ِِهلْهَأ َال  ِْریَِغب  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ْوَأ  ِهِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َِکلَذ  َعَضَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو 
ْنَأ ُکِشُوی  ُهَّنِإَف  َکََظلاَغ  ْنَِمل  ِْنل  ًهَّبَغَم َو  ََّذلَأ  ًهَِبقاَع َو َال  اَْهنِم  یَلْحَأ  ًهَعْرُج  َرَأ  َْمل  یِّنِإَف  َْظیَْغلا  ِعَّرَجَت  ًهَحِیبَق َو  ْوَأ  َْتناَک  ًهَنَسَح  َهَحیِـصَّنلا 

[ ُدَحَأ  ] ُهَّنِإَف ِلْضَْفلِاب  َكِّوُدَع  یَلَع  ْذُخ  ََکل َو  َنِیلَی 

ًاْریَخ َکـِب  َّنَظ  ْنَم  اَـم َو  ًاـمْوَی  َکـِلَذ  َُهل  اَدـَب  ْنِإ  اَْـهَیلِإ  ُعِجْرَی  ًهَّیَِقب  َکِـسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتْـساَف  َکـیِخَأ  َهَعیِطَق  َتْدَرَأ  ْنِإ  ِْنیَرَفَّظلا َو  یَلْحَأ 
ِْقلَْخلا یَقْشَأ  َُکلْهَأ  ْنُکَی  ُهَّقَح َو َال  َْتعَضَأ  ْنَم  ٍخَِأب  ََکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  اَم  یَلَع  ًالاَکِّتا  َکیِخَأ  َّقَح  َّنَعیُِضت  ُهَّنَظ َو َال  ْقِّدَصَف 

َْکنِم يَْوقَأ  ِهَءاَسِْإلا  یَلَع  َّنَنوُکَت  ِِهتَلِـص َو َال  یَلَع  َْکنِم  َِکتَعیِطَق  یَلَع  يَْوقَأ  َكوُخَأ  َّنَنوُکَی  َْکنَع َو َال  َدِـهَز  ْنَمِیف  َّنَبَغْرَت  َِکب َو َال 
 . ُهَءوُسَت ْنَأ  َكَّرَس  ْنَم  ُءاَزَج  َْسَیل  َکِعْفَن َو  ِِهتَّرَضَم َو  ِیف  یَعْسَی  ُهَّنِإَف  َکَمَلَظ  ْنَم  ُْملُظ  َْکیَلَع  َّنَُربْکَی  ِناَسْحِْإلا َو َال  یَلَع 

.هیمکحلا لاثمألا  نم  ریثک  یلع  لمتشا  دق  لصفلا  اذه 

.فاش ریغ  مهلل  هتدجو  فاک  ریغب  تیفکت  اذإ  مهلوق  یلوألا  هملکلا  لثم  نینظ  قیدص  یف  نیهم و ال  نیعم  یف  ریخ  هلوق ال  اهلوأف 

يونلا طحش  نم  ناوخإلا  نم  نإف  هلوق  رعاشلا  ذخأ  هیناثلا  هملکلا  نم  و 
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اذه لثم  ینثی و  نأ  یلإ  بوکرلا  نم  هرهظ  نکمی  نیح  رکبلا  دوعقلا  هراعتـسا و  اذه  هدوعق  کل  کلذ  ام  رهدـلا  لهاس  هلوق  اهیناث  و 
.مجأ حبصأ  رهدلا  حطان  نم  لثملا  یف  مهلوق  ینعملا 

 { .رامقلا یف  هبلغلا  : رمقلا ( 1 رمقلا {  اهل  یلجنت و  نأ  اهب  رحأف  اهتارمث  نع  مایألا  رماق  نم  هلثم و  اراد و  امفیک  رهدلا  عم  رد  هلثم و  و 
.

.اسماش حبصیف  فنعت  ادیور و ال  هب  رسف  نانعلا  كاطعأ  رهدلا  اذإ  هلثم  و 

.لصألا مرح  لضفلا  بلط  نم  مهلوق  لثم  اذه  هنم  رثکأ  ءاجر  ءیشب  رطاخت  هلوق ال  اهثلاث  و 

جاجللا لاقی  ناک  روبنز و  نم  جلأ  ءاسفنخ و  نم  جلأ  لثملا  یف  هراعتـسا و  اذـه  جاجللا  هیطم  کب  حـمجت  نأ  كایإ و  هلوق  اهعبار  و 
 . جحف کبحاص  جل  لثملا  یف  هءورملا و  هلق  نم  ءایحلا  هلق  ءایحلا و  هلق  نم  هحقلا  هحقلا و  نم 

هب و هرب  يأ  اذکب  هفطلأ  نم  مسالا  ءاطلا  ماللا و  حتفب  فطللا  هلهأ  ریغب  هلعفت  وأ  هلوق  یلإ  کیخأ  نم  کسفن  لمحا  هلوق  اهسماخ  و 
نأ هوخأ  هعطق  اذإ  هاصوأ  هنأ  ینعملا  رمـألل و  قفرلا  وه  فطللا و  نع  يور  هراـبملا و  هفطـالملا  هیدـه و  يأ  نـالف  نم  هفطل  اـنتءاج 

.هاصولا رخآ  یلإ  هیلع  دوجی  نأ  هیلع  لخب  اذإ  هربی و  نأ  هافج  اذإ  هلصی و 

رعاشلا لاق  هلهأ  ریغ  عم  کلذ  لعفت  هل ال  لاق  مث 

یبأ ینب  نیب  ینیب و  يذلا  نأ  و 

احشاک یمع  نبا  ناک  نإ  ینإ و  رعاشلا  لاق  و 

یفاص اذإ  مهـضعب  لاق  اورثکأف  ینعملا  اذه  یف  سانلا  لاق  دق  کقیدص  يداعتف  اقیدص  کقیدـص  ودـع  نذـختت  هلوق ال  اهـسداس  و 
.مالکلا عطقنا  كاداع و  دقف  يداعت  نم  کقیدص 

.قیدصب یل  سیل  یقیدص  مصخ  یتقادص و  یف  لخاد  یقیدص  قیدص  رخآ  لاق  و 

.بزاعل کنع  يأرلا  نإ  کقیدص  یننأ  معزت  مث  يودع  دوت  رخآ  لاق  و 

باقعلا و مذلا و  هب  قحتسی  يذلا  حیبقلا  انهاه  هحیبقب  ینعی ع  سیل  هحیبق  وأ  تناک  هنسح  هحیـصنلا  كاخأ  ضحما  هلوق و  اهعباس  و 
ْمُْهبُِـصت ْنِإ  یلاعت َو  هلوقک  حـیبقلا  نسحلاب و  ررـضلا  عفنلا و  نع  ربعف  لجألا  یف  هل  هراض  وأ  تناک  لجاعلا  یف  هل  هعفاـن  دـیری  اـمنإ 

. { . مورلا 36 هروس  ( 1 َنوُطَنْقَی {  ْمُه  اذِإ  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌهَئِّیَس 

ءاوس هحیصنلا  هاخأ  ضحمی  نأ  هایإ  هتیـصو  وه  رخآ و  ریـسفت  لمتحی  کل و  هراض  وأ  کل  هعفان  تناک  دارأ  اولاقف  موق  هرـسف  دق  و 
هلهأ و یف  هقیدص  حصنی  نمک  سانلا  نیب  اهتضافتسا  اهرکذ و  نم  ایحتسی  امم  تناک  وأ  اهعایـش  اهرکذ و  نم  ایحتـسی  امم ال  تناک 

.احیبق عاش  اذإ  اذه  لثم  نومسی  سانلا  نإف  مهنم  هیلع  علطا  روجفل  مهقارفب  هیلع  ریشی 
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هلک و رهدلا  هوالح  هعاس و  هرارم  ملحلا  مهلوق  لثم  اذه  هبغم  ذلأ  هبقاع و ال  اهنم  یلحأ  هعرج  رأ  مل  ینإف  ظیغلا  عرجت  هلوق  اهنماث  و 
.فرشلا دیاصم  سانلل  للذتلا  لاقی  ناک 

كابأ ال نإف  لاجرلا  نم  ظیغلا  عرجتب  کیلع  ینب  اـی  لاـقف  یلع ع  نب  دـمحم  هنبا  نیـسحلا  نب  یلع  یـصوأ  لـماکلا  یف  دربملا  لاـق 
اددع رثکأ  ارصان و  زعأ  ملحلا  معنلا و  رمح  لاجرلا  نم  ظیغلا  عرجت  نم  هبیصنب  هرسی 

 { . .لماکلا ( 2 } 

هلوق اذـه  یف  لصألا  نهف و  كوخأ  زع  اذإ  روهـشملا  لثملا  لثم  اذـه  کـل  نیلی  نأ  کـشوی  هنإـف  کـظلاغ  نمل  نل  هلوق  اهعـسات  و 
. { . تلصف 34 هروس  ( 3 ٌمیِمَح {  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفِْدا  یلاعت 

(4 زعملا {  یف  ئناــه  نـبا  لوــق  هـنم  حــیلم و  ینعم  اذــه  نــیرفظلا  دــحأ  هنإــف  لــضفلاب  كودــع  یلع  ذــخ  هلوــق  اهرــشاع  و 
 { .ا یف  هباوص  ، فحصت «، زتعملا :» ب

یف امقتنم و  مورلا  ماه  بارض 

هنس یف  ناویدلا  هرـضح  یلإ  لصوف  هللا  همحر  دقانلا  نب  دمحأ  رهزألا  وبأ  نیدلا  ریـصن  ذئنیح  ریزولا  هفالخلا و  ناویدب  ابتاک  تنک  و 
بکارملاـب هلجد  یف  زمره  بحاـص  يزمرهلا  هدـعب  لـصو  مث  ربـلا  یلع  نیرحبلا  ریمأ  دـمحم  نب  دـمحم  هئامتـس  نیثـالث و  نیتـنثا و 

کلت تناک  يزمرهلا و  باحـصأ  دـمحم و  نب  دـمحم  برع  نم  دادـغب  تألتما  ناـمع و  وحن  رحبلا  یف  هضرف  هذـه  زمره  هیرحبلا و 
تبتکف هناوید  باوبأ  یلع  ضرألا  راطقأ  نم  محدزت  دوفولا  هایاطع و  نم  سانلا  یلع  رـصنتسملا  ضافأ  اـمل  هرهاز  ءارغ  اـمایأ  ماـیألا 

لازی هللا ال  همحر  ناک  همدـخلا و  ماهم  نم  هیف  تنک  امب  لغاشتم  اـنأ  ههیدـبلا و  یلع  تحنـس  اـتایبأ  ریزولا  یلإ  يزمرهلا  لوخد  موی 
يذلا تنأ  دمحم  نب  دمحأ  ای  اهنسحتسی  اهدشنی و  اهرکذی و 

هل ام  هفیلخلا  لظ  یف  لاز  ال 

قاب مظعملا  هددوس  ناف و 

ببحأ مهلوق  لثم  اذـه  اموی  هل  کلذ  ادـب  نإ  اهیلإ  عجری  هیقب  کسفن  نم  هل  قبتـساف  کیخأ  هعیطق  تدرأ  نإ  هلوق  اهرـشع  يداح  و 
اذإ لاقی  ناک  ام  ام و  اموی  کبیبح  نوکی  نأ  یـسع  ام  انوه  کضیغب  ضغبأ  ام و  اموی  کـضیغب  نوکی  نأ  یـسع  اـم  اـنوه  کـبیبح 

 . ایلاق نکت  الف  تکرت  اذإ  ایلاغ و  نکت  الف  تیوه 

اذه ملاع  اذه  ملعلا  نم  افرط  ادـش  دـق  نمل  لاقی  اذـه  نولعفی  ممهلا  بابرأ  نم  ریثک  هنظ  قدـصف  اریخ  نظ  نم  هلوق  اهرـشع  یناث  و 
سانلا لوقی  کلذک  هقیقح و  الضاف  املاع  ریصی  یتح  ملعلاب  لاغتشالا  یلع  بظاویف  هقیقحت  یلإ  کلذ  نم  هیف  نظ  ام  هوعدیف  لضاف 

.هدابعلا دهزلاب و  مازتلالا  یلع  سانلا  لاوقأ  هلمحتف  کلذ  نم  ءیش  یف  عرش  دق  نمل  دهزلا  ریثک  اذه  هدابعلا  ریثک  اذه 

لوق وحنلا  اذـه  نم  هقح  تعـضأ  نم  خأب  کل  سیل  هنإف  هنیب  کنیب و  ام  یلع  الاکتا  کیخأ  قح  نعیـضت  هلوق و ال  اهرـشع  ثلاـث  و 
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.رعاشلا

مکل امف  يدهع  بیغلاب  متنخ  اذإ 

 . قوقعلا هیعاد  قوقحلا  هعاضإ  لاقی  ناک  و 

هدوم یف  دـهزأ  تلز  ام  فنحألا  نب  سابعلا  لاق  ءایعلا  ءادـلا  یه  دـهازلا  یف  هبغرلا  کیف  دـهز  نمیف  نبغرت  ـال  هلوق  اهرـشع  عبار  و 
بغار

یلقلا راد  نع  ضرألا  یف  لصاو و  کلابح  تثر  نإ  سانلا  یف  مهلوق و  وحن  اورثکأـف  نورخأـتملا  نومدـقتملا و  ءارعـشلا  لاـق  دـق  و 
. { . هناوید 59 ، سوأ نب  نعمل  ( 1 لوحتم { 

اهلئانب تنض  هلخ  اذإ  ینإ  تایلضفملا 8 } . ( 2 ارش {  طبأت  لوق  و 

ناسحإلا یلع  کنم  يوقأ  هءاسإلا  یلع  ننوکت  هتلص و ال  یلع  کنم  کتعیطق  یلع  يوقأ  كوخأ  ننوکی  هلوق ال  اهرـشع  سماخ  و 
.هیلإ ءاسأ  نم  یلإ  نسحی  نأ  هعطق و  نم  لصی  نأب  هل  رمأ  اذه 

نم مهریغ  خرکلا و  لهأ  یلإ  قداصلا ع  رفعج  نب  لیعامـسإ  نب  دـمحم  اهبتک  دـق  بتکب  دیـشرلا  نوراه  نب  هللا  دـبع  نومأـملا  رفظ 
نمآ و تنأ  هل  لاقف  الجخ  قرطأف  هذه  فرعت  هل أ  لاق  هیلإ و  اهعفد  هیدی و  نیب  اهرـضحأف  هسفن  یلإ  اهیف  مهوعدـی  ناهفـصأ  لامعأ 

 . وفعلا نم  کلذ  لثم  کل  ریختن  انإف  بونذلا  نم  تئش  ام  ریخت  کلزنم و  یلإ  مقف  همطاف ع  یلعل و  بنذلا  اذه  تبهو  دق 

هءوست نأ  كرس  نم  ءازج  سیل  کعفن و  هترضم و  یف  یعسی  هنإف  کملظ  نم  ملظ  کیلع  نربکی  هلوق ال  اهرشع  سداس  و 

 . کئاعدب هنع  یحسمت  اهل ال  لاقف  اهل  ادقع  قرس  نم  یلع  وعدت  هشئاع  عمس  هنإ ص  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاج 

کل هملظب  هرخآلا  یف  کعفن  دق  هنإف  کملظ  نمم  مقتنت  لوقی ال  هءوست  نأ  كرـس  نم  ءازج  سیل  هلوق ع و  هباذع و  یففخت  يأ ال 
لیلج ماقم  اذه  هیلإ و  ءیسی  نأ  اناسنإ  عفنی  نم  ءازج  سیل  و 

رفز رمألا  مهیلع  لاط  املف  مهدـیق  مهـسبحف و  نیحلاص  موق  یلع  هربابجلا  ضعب  ضبق  راربألا و  ءایلوألا  نم  دارفألا  الإ  هیلع  ردـقی  ـال 
هوعدلا ال باجتـسم  ناک  هدابعلا و  یف  هنامز  لهأ  لضفأ  ناک  هدالوأ و  ضعب  هل  لاقف  رابجلا  کلذ  یلع  اعد  هدیدش و  هرفز  مهـضعب 

الإ هغلبیل  نکی  مل  رانلا  یف  اطبهم  نالفل  نإ  لاق  انل  کبر  فنأی  کب ال  انب و  ام  يرت  نالف أ ال  ای  اولاـق  هباذـع  نع  ففختف  هیلع  عدـت 
انصلخی و نأ  انل  هللا  عداف  دیدحلا  باذعلا و  انم  لان  دقف  اولاق  نورت  امب  الإ  هوغلبتل  اونوکت  مل  هنجلا  یف  ادعـصمل  مکل  نإ  نورت و  امب 

انالف لس  بر  يأ  هل  لوقأف  هللا  یقلأف  اذکه  تومأ  یتح  لعفأ  هللا ال  نکل و  لعفل و  تلعف  ول  ینأ  نظأل  ینإ  لاق  هیف  نحن  امم  انذـقنی 
مالکلا مامت  نم  تسیل  اهسفنب  هلقتسم  هدرفم  هملک  هءوست  نأ  كرس  نم  ءازج  سیل  هلوق ع و  لعجی  نم  سانلا  نم  اذه و  یب  لعف  مل 

.هانرکذ ام  حیحصلا  لوألا و 
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اهنأ هرحاسلا  مؤش  نم  لثملا  یف  لاقی  امک  اذه  کب  قلخلا  یقـشأ  کلهأ  نکی  هلوق و ال  هرکذ  مدـقی  نأ  هقح  نم  اهرـشع و  عباس  و 
مهنامرح لهألا و  ءاصقإ  محرلا و  هعیطق  نع  یهنلا  هملکلا  هذه  نم  دارملا  اهلهأب و  أدبت  ام  لوأ 

.مالسلاب ول  مکماحرأ و  اولص  عوفرملا  ربخلا  یف  و 

َْدنِع َءاَفَْجلا  ِهَجاَْحلا َو  َدـْنِع  َعوُضُْخلا  َحَْـبقَأ  اَم  َكاَـتَأ  ِِهتْأَـت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَـف  َکـُُبلْطَی  ٌقْزِر  ُُهُبلْطَت َو  ٌقْزِر  ِناَـقْزِر  َقْزِّرلا  َّنَأ  َّیَُنب  اَـی  ْمَلْعا  َو 
َْکَیلِإ ْلِصَی  َْمل  اَم  ِّلُک  یَلَع  ْعَزْجاَف  َْکیَدَی  ْنِم  َتَّلَفَت  اَم  یَلَع  ًاعِزاَج  َْتنُک  ْنِإ  َكاَْوثَم َو  ِِهب  َتْحَلْصَأ  اَم  َكاَْینُد  ْنِم  ََکل  اَمَّنِإ  یَنِْغلا 

ُظِعَّتَی َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ِهِمَالیِإ  ِیف  َْتَغلَاب  اَذِإ  َّالِإ  ُهَظِْعلا  ُهُعَْفنَت  ْنَّمِم َال  َّنَنوُکَت  ٌهاَبْـشَأ َو َال  َرُومُْألا  َّنِإَـف  َناَـک  ْدَـق  اَِـمب  ْنُکَی  َْمل  اَـم  یَلَع  َّلِدَتْـسا 
.ِبْرَّضلِاب َّالِإ  ُظِعَّتَت  َِمئاَهَْبلا َال  ِباَدْآلِاب َو 

ُُهْبیَغ َو َقَدَـص  ْنَم  ُقیِدَّصلا  ٌبِساَـنُم َو  ُبِحاَّصلا  َراَـج َو  َدْـصَْقلا  َكَرَت  ْنَم  ِنیِقَْیلا  ِنْسُح  ِْربَّصلا َو  ِِمئاَزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتاَدِراَو  َکـْنَع  ْحَرْطا 
َقاَض َّقَْحلا  يَّدَـعَت  ْنَم  ٌبِیبَح  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُبیِرَْغلا  ٍدـیَِعب َو  ْنِم  ُدَْـعبَأ  ٍبیِرَق  ٍبیِرَق َو  ْنِم  ُبَْرقَأ  ٍدـیَِعب  َّبُر  یَمَْعلا َو  ُکیِرَـش  يَوَْهلا 

ْدَق َكُّوُدَع  َوُهَف  َِکلاَُبی  َْمل  ْنَم  ُهَناَْحبُس َو  ِهَّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ٌبَبَس  ِِهب  َتْذَخَأ  ٍبَبَس  َُقثْوَأ  َُهل َو  یَْقبَأ  َناَک  ِهِرْدَق  یَلَع  َرَصَْتقا  ِنَم  ُُهبَهْذَم َو 
َباَصَأ ُهَدْـصَق َو  ُریِـصَْبلا  َأَطْخَأ  اَمَّبُر  ُباَُـصت َو  ٍهَصُْرف  ُّلُـک  َـال  ُرَهْظَت َو  ٍهَرْوَع  ُّلُـک  َْسَیل  ًاـکَالَه  ُعَمَّطلا  َناَـک  اَذِإ  ًاـکاَرْدِإ  ُسْأَْـیلا  ُنوُکَی 

َْسَیل ُهَناَهَأ  ُهَمَظْعَأ  ْنَم  ُهَناَخ َو  َناَمَّزلا  َنِمَأ  ْنَم  ِِلقاَْعلا  َهَلِـص  ُلِدـْعَت  ِلِهاَْجلا  ُهَعیِطَق  ُهَْتلَّجَعَت َو  َْتئِـش  اَذِإ  َکَّنِإَف  َّرَّشلا  ِرِّخَأ  ُهَدْـشُر  یَمْعَْألا 
.ِراَّدلا َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَع  ِقیِرَّطلا َو  َْلبَق  ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  ُناَمَّزلا  َرَّیَغَت  ُناَْطلُّسلا  َرَّیَغَت  اَذِإ  َباَصَأ  یَمَر  ْنَم  ُّلُک 

.قزرلا یف  فاش  مالک  انل  یضم  دق  .ءازعلا  مرک  ربصلا و  نسحب  مومهلا  تادراو  کنع  حرطا  تایاورلا  ضعب  یف 

تنأ اهیلع  نومأملا  عقوف  ربصلا  هلق  لایعلا و  هرثک  هیلع و  نیدلا  هبلغ  اهیف  رکذی  هعقر  نومأملا  یلإ  يدقاولا  عفر  لاق  نایح  وبأ  يور  و 
دق ترکذ و  ام  یلإ  کب  غلب  يذلا  وهف  ءایحلا  امأ  کیدی و  یف  ام  قلطأ  يذـلا  وهف  ءاخـسلا  امأف  ءایحلا  ءاخـسلا و  ناتلخ  کیف  لجر 

کسفن و یلع  کتیانجبف  کتدارإ  بصن  مل  انک  نإ  كدـی و  طسب  یف  ددزاف  کتدارإ  انبـصأ  انک  نإف  مهرد  فلأ  هئامب  کل  اـنرمأ 
دیشرلا ءاضق  یلع  تنأ  ینتثدح و  تنک  تنأ 

هللا لزنی  شرعلا  ءازإب  قزرلا  حیتافم  نإ  ریبز  ای  ریبزلل  لاق  هللا ص  لوسر  نإ  کلام  نب  سنأ  نع  يرهزلا  نع  قاحـسإ  نب  دمحم  نع 
.هل للق  للق  نم  هل و  رثک  رثک  نمف  مهتاقفن  ردق  یلع  مهقازرأ  دابعلل  یلاعت 

 . هتلص نم  بحأ  هب  يایإ  هترکاذم  تناک  ثیدحلا و  اذه  تیسنأ  تنک  يدقاولا و  لاق 

کلذ نأل  قح  اذـه  کبلطی و  قزر  هبلطت و  قزر  ناقزر  قزرلا  هلوق  اهنم  هیمکح  هریثک  تکن  یلع  لمتـشی  لـصفلا  اذـه  نأ  ملعا  و 
یعس مشجت  هکرح و ال  فلکت  باستکا و ال  ریغب  قزرلا  هیتأی  هراتف  فلکملا  هحلصم  نم  یلاعت  هللا  هملعی  ام  بسح  یلع  نوکی  امنإ 

.سکعلاب رمألا  نوکی  هرات  و 

ریقف وه  اهنع و  توقای  نبا  مزه  نأ  دعب  زاریش  هیوب  نب  نسحلا  وبأ  هلودلا  دامع  لخد 
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عـضوملا کلذ  یف  مهل  رهظف  اهوصلخف  هناملغ  اهردتبا  اهنع و  لزنف  ضرألا  یف  ءارحـصلا  یف  هسرف  مئاوق  يدحإ  تخاسف  هل  لام  ال 
یف هرهظ  یلع  رخآ  اموی  یقلتـسا  مث  توقای  نبال  رئاخذ  همیظع و  ـالاومأ  هیف  دـجوف } .» :» ا ( 1 اودجوف {  هرفحب  مهرمأف  عیـسو  بقن 

بشخ یف  تلخد  مهنم و  تبرهف  اهلتق  اهیلإ و  دوعصلاب  هناملغ  رمأف  فقسلا  یف  هیح  يأرف  اهنکسی  توقای  نبا  ناک  یتلا  زاریشب  هراد 
 . توقای نبال  هریخذ  رانید  فلأ  نیسمخ  نم  رثکأ  هیف  اودجو  بشخلا  اوعلق  املف  لتقت  جرختست و  بشخلا و  علقی  نأ  رمأف  هسینکلا 

ریخلا نیدلا و  یلإ  بوسنم  لجر  وه  توقای و  نبال  طیخی  ناک  قذاح  طایخ  انهاه  لیقف  هلهأل  هل و  ابایث  طیخی  لصفی و  نأ  جاتحا  و 
اذک و انل  طیخت  نأ  دیرأ  لاق  هملک و  هیلإ  هلخدأ  املف  عله  بعر و  هدنع  رـضحأف و  هراضحإب  رمأف  الـصأ  ائیـش  عمـسی  مصأ ال  هنأ  الإ 

عمـست الف  اهریغ  سیل  قیدانـص  هعبرأ  الإ  يدنع  هل  ام  انالوم  ای  هللا  لاق و  همالک و  برطـضا  طایخلا و  دـعتراف  بایثلا  نم  هعطق  اذـک 
 . توقای نبال  هعیدو  هءولمم  رهاوج  ایلح و  ابهذ و  اهلک  اهدجوف  قیدانصلا  راضحإب  رمأ  هلودلا و  دامع  بجعتف  یف  ءادعألا  لوق 

دنع ءافجلا  هجاحلا و  دـنع  عوضخلا  حـبقأ  ام  هلوق  اهنم  یـصحی و  ادـج ال  ریثک  وهف  هیلإ  یعـسی  ناسنإلا و  هبلطی  يذـلا  قزرلا  اـمأ  و 
ُجْوَْملا ُمُهَءاج  ٌفِصاع َو  ٌحـیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  ٍهَبِّیَط َو  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  ِْکلُْفلا َو  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یّتَح  یلاعت  هللا  لوق  نم  اذـه  ینغلا 

ْمُه اذِإ  ْمُهاْجنَأ  اّمَلَف  َنیِرِکاّشلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ٍناکَم َو  ِّلُک  ْنِم 
. { . سنوی 22،23 هروس  ( 2 ِّقَْحلا {  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی 

رقفلا هلذم  ینغلا و  هیت  یتفل  امهاضرأ  ناقلخ ال  رعاشلا  لوق  بابلا  اذه  یف  یمکحلا  رعشلا  نم  و 

ارطب نکت  الف  تینغ  اذإف 

.رهدلا یلع  هتف  ترقتفا  اذإ  و 

نم اذه  كاوثم  هب  تحلصأ  ام  كایند  نم  کل  امنإ  هلوق  اهنم  و 

.تیقبأف تقدصت  وأ  تیلبأف  تسبل  وأ  تینفأف  تلکأ  ام  الإ  کلام  نم  کل  سیل  مدآ  نبا  ای  هللا ص  لوسر  مالک 

 { . .یلابلا قلخلا  بوثلا  وه  ،و  رمط هینثت  : نارمطلا ( 1 نارمطلا {  فیغرلا و  الإ  هایند  نم  حداکملا  بعتملل  سیل  هیهاتعلا  وبأ  لاق  و 

بهذ ام  یلع  عزجت  نأ  یغبنی  لوقی ال  کیلإ  لصی  مل  ام  لک  یلع  عزجاف  کیدـی  نم  تلفت  ام  یلع  اعزاج  تنک  نإ  هلوق و  اـهنم  و 
لـصحی مل  كاذ  لصح و  اذـه  نأ  الإ  امهنیب  قرف  هنإف ال  بساکملا  عفانملا و  نم  کتاف  ام  یلع  عزجت  نأ  یغبنی  امک ال  کـلام  نم 

هتـسبل و هتلکأ و  ام  هقیقحلا  یلع  لصاحلا  امنإ  هقیقحلا و  یف  لصاح  ریغ  کل  لصاح  هنأ  نظت  يذلا  نأل  رثؤم  ریغ  قرف  اذـه  دـعب و 
هل اهبسحی  یقسی و  لبإ  يذ  رعاشلا و  لاق  امک  کل  تسیل  اهلعلف  تارخدملا  تاینقلا و  امأ 

.كریغ دعب  اهرظناف  كدعب  ایندلل  رظنت  نأ  تئش  اذإ  لاقی  اهابشأ  رومألل  نإف  ناک  امب  نکی  مل  ام  یلع  لدتسا  هلوق  اهنم  و 

،و ننظتلا : ینظتلا هناوید 1:282،و  ( 2 ادـغ {  يری  اـم  هموی  یف  هبلق  يری  هنیع  هعیلط  هینظت  یکذ  هلودـلا  فیـس  یف  بیطلا  وبأ  لاـق  و 
 { . .ودعلا یلع  موقلا  علطی  يذلا  : هعیلطلا
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رعاشلا لوق  وه  برضلاب  الإ  هلوق  یلإ   ... هظعلا هعفنت  نمم ال  ننوکت  هلوق و ال  اهنم  و 

اصعلاب عرقی  دبعلا 

. { ءارعشلا 315 رعشلا و  ، غرفم نبال  ( 1 همالملا {  هیفکت  رحلا  و 

 . اهبرض اهبتع  همیهبلاک  دبعلا  دبعلاک و  میئللا  لاقی  ناک  و 

میظع حیـصف  فیرـش  مالک  اذه  .هیناثلا }  هیاورلا  ظفلب  ( 2 ءازعلا {  مرک  ربـصلا و  نسحب  مومهلا  تادراو  کـنع  حرطا  هلوق  اـهنم  و 
نم انءاج  دقل  هیخأ  بعصم  لتقب  ربخلا  هیلع  درو  امل  هتبطخ  یف  لاقف  ظافلألا  هذه  ضعب  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ذخأ  دق  هدئافلا و  عفنلا و 

نزحلا امأ  هریخ و  هللا  ءاش  نإ  انل  ناک  هداهـش و  هل  ناک  کلذ  نألف  انرورـس  امأف  بعـصم  لتق  ربخ  انءاج  انرـس  اـننزحأ و  ربخ  قارعلا 
.ءازعلا مرک  ربصلا و  نسح  یلإ  يأرلا  وذ  اهدعب  يوعری  مث  همیمح  قارف  دنع  میمحلا  اهدجی  هعولف 

يدعت نمف  لئاذرلا  اهب  طیحت  لئاضفلا  نإف  اهطـسوأ  رومألا  ریخ  نأ  ینعی  لدتعملا  قیرطلا  دصقلا  راج  دـصقلا  كرت  نم  هلوق  اهنم  و 
.هذه یف  عقو  اریسی  هذه 

يرأ هبلقب و  دوأ  نم  الإ  لخلا  ام  بیطلا  وبأ  لاق  ندبلا  بیـسن  خألا  حورلا و  بیـسن  قیدصلا  لاقی  ناک  بسانم  بحاصلا  هلوق  اهنم  و 
. { . هناوید 1:4 ( 3 هئاوسب {  يری  فرطب ال 

هاثلث بهذ  ام  : حرسنملا زجرلا و  نم  كوهنملا  ( 4 هکوهنملا {  یف  هلوق  ساون  وبأ  ذخأ  انهاه  نم  هبیغ  قدص  نم  قیدصلا  هلوق  اهنم  و 
ربخ لهلا  کل و  له  ادعس } .* دعس  مأ  لیو  :* حرسنملا یف  هلوق  *و  عذج اهیف  ینتیل  ای  : * زجرلا یف  هلوقک  ، هثلث یقب  و 

رعاشلا لاق  مصی  یمعی و  ءیشلا  کبح  مهلوق  لثم  اذه  یمعلا  کیرش  يوهلا  هلوق  اهنم  و 

هلیلک بیع  لک  نع  اضرلا  نیع  و 

. { . یناغألا 12:214 ، هیواعم نب  هّللا  دبعل  ( 1 ایواسملا {  يدبت  طخسلا  نیع  نأ  امک 

تند اذإ  اموی  دـعبلا  رـضی  ام  كرمعل  رعاشلا  لاق  قورطم  ینعم  اذـه  دـیعب  نم  دـعبأ  بیرق  بیرق و  نم  برقأ  دـیعب  بر  هلوق  اهنم  و 
.بولقلا نم  بولقلا 

 { . .یناغألا ( 2 لیمأل {  دودصلا  عم  کیلإ  امسق  یننإ  دودصلا و  کحنمأل  ینإ  صوحألا  لاق  و 

.بیغم بارتلا  یف  واث  برق  ام  هبیرق و  اهنم  رادلا  هحزان و  يرتحبلا و  لاق  و 

امیف هادلاو و  ءرملا  هرسأ  رعاشلا  لاق  بوبحملا  بحملا ال  انهاه  بیبحلاب  دیری  بیبح  هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  هلوق و  اهنم  و 

اهکلاسل و اهیف  هقشم  قحلا ال  قیرط  نأ  هانعم  هراعتسا و  هذه  هتقیرط و  انهاه  هبهذمب  دیری  هبهذمب  قاض  قحلا  يدعت  نم  هلوق  اهنم  و 
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.اهکولس یف  طبختی  اهیف و  رثعتی  هقیض  هقیرط  کلاس  اهکلاس  ناک  راضملا و  قاشملا و  اهیف  لطابلا  قرط 

لثم اذه  هل  یقبأ  ناک  هردق  یلع  رصتقا  نم  هلوق  اهنم  و 

.هروط دعتی  مل  هردق و  فرع  أرما  هللا  محر  هلوق 

.هسفن لتق  هردق  لهج  نم  لاق  و 

.يری ام ال  هنم  هریغ  يأر  هردق  هسفن  تلهج  نم  بیطلا و  وبأ  لاق  و 

ِدَقَف ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  ِتوُغاّطلِاب َو  ْرُفْکَی  ْنَمَف  یلاعت  هللا  لوق  نم  اذـه  هناحبـس  هللا  نیب  کـنیب و  ببـس  هب  تذـخأ  ببـس  قثوأ  هلوق  اـهنم  و 
. { . هرقبلا 256 هروس  ( 1 اَهل {  َماصِْفنا  یْقثُْولا َال  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا 

ایاعرلا و بابرأ  هالولا و  نم  هلاثمأ  نسحلاب ع و  هصاخ  هاصولا  هذـه  کب و  ثرتکی  مل  يأ  كودـع  وهف  کلابی  مل  نمف  هلوق  اهنم  و 
هتحفـص و يدـبأ  دـقف  هب  ثرتکی  هیلابی و ال  هنأ ال  هتیعر  ضعب  نم  سنأ  اذإ  یلاولا  نأل  کلذ  سانلا و  ءانفأ  نم  هقوسلل  هماـع  تسیل 

 . هل ودعب  رخآلا  لابی  مل  اذإ  مهدحأ  سیلف  سانلا  ءانفأ  نم  یلاولا  ریغ  امأ  كودع و  وهف  هتحفص  کل  يدبأ  نم 

ءوسی ام  یقال  شاع  نم  لئاقلا  لوق  لثم  اذه  اکاله  عمطلا  ناک  اذإ  اکاردإ  سأیلا  نوکی  دق  هلوق  اهنم  و 

نم اریخ  نامرحلا  ناک  کلذـک  ناک  اذإ  اهیف و  كالهلل  اببـس  اـهنم  بولطملاـب  زوفلا  ایندـلا و  یف  لـمألا  غولب  ناـک  اـمبر  ینعملا  و 
.رفظلا

کل و ال رهظت  دق  رهظت و  الف  کنع  هرتتـسم  ودـعلا  هروع  نوکت  دـق  لوقی  باصت  هصرف  لک  رهظت و ال  هروع  لک  سیل  هلوق  اهنم  و 
.اهتباصإ کنکمی 

نإ کتعفن و  اهتغلب  اذإ  ام  كودـع  نم  هصرفلاف  كودـع  ریغ  یف  هصرف  كودـع و  نم  هصرف  ناعون  هصرفلا  ءامکحلا  ضعب  لاـق  و 
.هرض کیلإ  لصی  مل  هعفن  كأطخأ  اذإ  ام  كودع  ریغ  یف  کترض و  کتتاف 

مهلوق بئاص و  مهـس  ئطاوخلا  عم  لثملا  یف  مهلوق  وحنلا  اذـه  نم  هدـشر  یمعألا  باصأ  هدـصق و  ریـصبلا  أطخأ  امبرف  هلوق  اهنم  و 
 . میلعلا لهجی  میلحلا و  وفهی  دق  اولاق  وبنی و  دق  ماسحلا  وبکی و  داوجلا  یلوألا  هظفللا  لثم  یف  اولاق  مار و  ریغ  نم  هیمر 

نم رداق و  عوجلا  یلع  کنإف  تدـجو  اذإ  لک  هیلیفطلا  لاثمألا  یف  مهلوق  اذـه  لثم  هتلجعت  تئـش  اذإ  کـنإف  رـشلا  رخأ  هلوق  اـهنم  و 
.رداق تئش  یتم  هءاسإلا  یلع  تنأ  تقو و  لک  یف  هنسحلل  عیطتسمب  تسلف  هئیسلا  لبق  هنسحلاب  أدبا  هیمکحلا  لاثمألا 

قیدـصلا هلـصاومب  عفتنت  امک  کنع  هدـعبب  تعفتنا  کعطق  اذإ  لهاجلا  نأل  قح  اذـه  لقاعلا  هلـص  لدـعت  لهاجلا  هعیطق  هلوق  اهنم  و 
حیبق هدسفملا  لعف  نأ  امک  مهلوق  اذه  یلع  ینتبی  نأ  داکی  هعفنملا و  دوجوک  هرضملا  مدع  نوملکتملا  لوقی  امک  اذه  کل و  لقاعلا 

.احیبق نوکی  نأ  بجی  اضیأ  هنم  فطللاب  لالخإلاف  ئرابلا  نم 
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ءاملا یلع  ضباق  لثم  نکی  ایندـلا  نمأی  نم  رعاشلا و  لوق  یلوألا  هملکلا  لثم  هناهأ  همظعأ  نم  هناـخ و  ناـمزلا  نمأ  نم  هلوق  اـهنم  و 
.لمانألا جورف  هتناخ 

ایندـلا مهلوق  هیناثلا  هملکلا  لثم  افوخم و  ارغث  عیـض  نامزلا  نمأ  نم  هیمکحلا  لاثمألا  نم  کـل و  تماقتـسا  اـم  ایندـلا  رذـحا  اولاـق  و 
.اطاطش کیلع  الالذإ و  تدادزا  اکلاهت  اهیلع  اقشع و  اهل  تددزا  املک  هقوشعملا  همیئللا  همألاک 

الصو ممتت  ادهع و ال  ظفحت  ردغلا ال  یلع  هقوشعم  یه  بیطلا و  وبأ  لاق  و 

يردأ الف  اهیف  تایناغلا  میش 

. { . هناوید 3:130 ( 1 مأ ال {  سانلا  اهمسا  ثنأ  اذل 

.الوحف لاجرلا  لک  اهیف و ال  اذفان  یلاعملا  بلط  نم  لک  ام  بیطلا  وبأ  لاق  روهشم  ینعم  اذه  باصأ  یمر  نم  لک  سیل  هلوق  اهنم  و 

رـضأ ءیـش  يأ  لاقف  اهبلقی  هرد  هدیب  داوسلا و  لامع  عمج  ناورـشونأ  نأ  سرفلا  بتک  یف  نامزلا  ریغت  ناطلـسلا  ریغت  اذإ  هلوق  اهنم  و 
مهـضعب لاق  برـشلا و  عاطقنا  مهـضعب  لاقف  هیف  یف  هردـلا  هذـه  تلعج  یـسفن  یف  ام  لاق  مکیأ  هقحم  یلإ  یعدأ  داوسلا و  عاـفتراب 

وأ اهلک  هیعرلا  لوقع  لداعی  کلقع  نظأ  ینإف  تنأ  لق  هریزول  لاقف  لامـشلا  مدـع  بونجلا و  ءالیتسا  مهـضعب  لاق  رطملا و  سابتحا 
یئاـبآ و کـلهأ  لـقعلا  اذـهب  كوبأ  لاـقف هللا  مهیلع  روجلا  مهل و  فیحلا  رامـضإ  هتیعر و  یف  ناطلـسلا  يأر  ریغت  لاـق  اـهیلع  دـیزی 

 . هیف یف  اهلعجف  هردلا  هیلإ  عفد  هل و  كولهأ  امل  يدادجأ 

شراه و بلک  ءوسلا  راج  لثملا  یف  اعوفرم و  مالکلا  اذه  يور  دق  رادـلا و  لبق  راجلا  نع  قیرطلا و  لبق  قیفرلا  نع  لس  هلوق  اهنم  و 
.شهان یعفأ 

َكِْریَغ ْنَع  َِکلَذ  َْتیَکَح  ْنِإ  ًاکِحْضُم َو  ُنوُکَی  اَم  ِمَالَْکلا  َنِم  َرُکْذَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  قیرح  وأ  قیحر  امإ  قیفرلا  لثملا  یف  و 

َهَّدِـش َّنِإَـف  َّنُهاَّیِإ  َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفـُفْکا  ٍنْهَو َو  َیلِإ  َّنُـهَمْزَع  ٍنـْفَأ َو  َیلِإ  َّنُـهَیْأَر  َّنِإَـف  ِءاَـسِّنلا  َهَرَواَـشُم  َكاَّیِإ َو  َو 
ْلَْـعفاَف َو َال َكَْریَغ  َْنفِْرعَی  ـَّالَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َّنِْهیَلَع َو  ِِهب  ُقـَثُوی  َـال  ْنَم  َکـِلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َْسَیل  َّنِْـهیَلَع َو  یَْقبَأ  ِباَـجِْحلا 

َعَفْـشَت ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  اَهَـسْفَن َو َال  اَِهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  ٍهَناَمَرْهَِقب َو َال  ْتَْسَیل  ٌهَناَْحیَر َو  َهَأْرَْملا  َّنِإَف  اَهَـسْفَن  َزَواَج  اَـم  اَـهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت 
ْنِم ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجا  ِبَیِّرلا َو  َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَـی  َکـِلَذ  َّنِإَـف  ٍهَْریَغ  ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَـغَّتلا  َكاَّیِإ َو  اَـهِْریَِغل َو 
ِْهَیلِإ يِذَّلا  َُکلْصَأ  ُریِطَت َو  ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّنِإَف  َکَتَریِـشَع  ْمِرْکَأ  َِکتَمْدِخ َو  ِیف  اُولَکاَوَتَی  َّالَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ِِهب  ُهُذُخْأَت  ًالَمَع  َکِمَدَخ 

ِهَرِخْآلا َو اَْینُّدـلا َو  ِهَلِجْآلا َو  ِهَلِجاَْعلا َو  ِیف  ََکل  ِءاَـضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْـسا  َكاَْـینُد َو  َکَـنیِد َو  َهَّللا  ِعِدْوَتْـسا  ُلوُصَت  اَِـهب  ِیتَّلا  َكُدَـی  ُریِـصَت َو 
 . ُمَالَّسلا

مث هیرخـس  وأ  هبیغ  نم  کلذ  ولخی  نأ  لق  هلاطبلا و  لزهلا و  بابرأ  لغـش  نم  کلذ  نأل  اکحـضم  ناک  ام  مالکلا  نم  رکذی  نأ  هاهن 
هنأ يرت  حیصف أ ال  مالک  کلذ  ریغلا و  نع  هتیاکح  نجهتسی  کلذب  ءادتبالا  نجهتـسی  امک  هنإف  كریغ  نع  کلذ  تیکح  نإ  لاق و 

اهتیاکح اضیأ  هرکی  رفکلا و  هملکب  ءادتبالا  زوجی  ال 
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هاهن امل  رمع  لاق  و 

هللا ص لوسر 

 . ایکاح ارثآ و ال  ارکاذ و ال  هب  تفلح  امف  هللااب  فلحی  نأ 

.هتبیه تلق  هکحض  رثک  نم  هب و  فختسا  حزام  نم  لاقی  ناک  و 

نیمألا و هیف  رکذـی  مالک  یف  نومأملا  نیمألا و  نیب  برحلا  مایأ  عیبرلا  نب  لضفلا  لاق  لاجرلا  هزجع  لعف  نم  هنإف  ءاسنلا  هرواشم  امأف 
يأر و ال ءاضمإ  یف  يوری  همعن و ال  لاوز  یف  رکفی  هجرف ال  هتذل  هنطب و  همه  بئذـلا  ههابتنا  هبتنی  نابرظلا و  مون  مانی  زجعلاب  هفـصی 

ایانملا هل  یبع  دق  دصاقلا  توملا  ذفانلا و  فتحلاب  رادلا  دعب  یلع  هیمری  هماهـس  دشأ  هل  قوف  هقاس و  نع  هللا  دبع  هل  رمـش  دق  هدـیکم 
كارتأ عراقی  هاخأ  هسفن و  هب  فصو  رعـشلا و  اذـه  لاق  وه  هنأکف  فویـسلا  رافـش  حامرلا و  هنـسأب  ایالبلا  هل  طان  لیخلا و  نوتم  یلع 

هلیل ناقاخ  نبا 

نإ انیوق و  يوق  نإ  لصأ  نم  بعـش  نحن  امنإ  انعطقنا و  اهغولب  یف  اندهتجا  نإ  انممذ و  اهنع  انرـصق  نإ  هیاغ  یلإ  يرجن  هعم  نحن  و 
نم وهللا  هراسخلا و  لهأ  نکمأ  دق  ایؤرلا  یلع  مزتعی  ءاسنلا و  رواشی  ءاعکولا  همألا  ءاقلإ  هدیب  یقلأ  دق  لجرلا  اذه  نإ  انفعـض  فعض 

.لمرلا ناعیق  یلإ  لیسلا  نم  هیلإ  عرسأ  كالهلا  مایألا و  بقع  هنودعی  رفظلا و  هنونمی  مهف  هعمس 

نفأتملا صقنلا و  نوکسلاب  نفألا  نفأ  یلإ  نهیأر  نإف  هلوق ع 

يأ انفأ  نفأـی  لـجرلا  نفأ  يأرلا  فعـض  وهف  کـیرحتلاب  نفأ  یلإ  هاور  نم  هبیعی و  هصقنتی و  يأ  اـنالف  نفأـتی  نـالف  لاـقی  صقنتملا 
نونعی ؛ هیف يذلا  نیقرتلل  کلذب  یمس  ؛ مهردلا : نیقرلا )و  نقر ، نفأ ) ناسللا ( 1 نیفألا {  نفأ  یطغت  نیقرلا  نإ  لـثملا  یف  هیأر و  فعض 

 . فعضلا نهولا  و  .طخلا } 

نأ زوجی  بجوملا و  یف  نم  هداـیز  یف  شفخـألا  نسحلا  یبأ  بهذـم  وه  هدـئاز و  اـنهاه  نم  نهراـصبأ  نم  نهیلع  فـفکا  هلوـق و 
.نهراصبأ ضعب  نهیلع  ففکاف  هب  ینعیف  هیوبیس  بهذم  یلع  لمحی 

هتفـص کلت  نم  نأل  کلذ  کلذ و  نم  نوهأ  نهجورخ  نإ  لاق  هب و  قثوی  نم ال  نهیلع  لخدـی  نأ  هاـهن  باـجحلا و  هدـئاف  رکذ  مث 
.تاقرطلا یف  نهاری  نم  هنم  نکمتی  ام ال  هولخلا  نم  نکمتی 

لیقف اههجو  سانلل  فشکی  اهینیع و  بصعی  ناک  اهب و  جحف  ءانسح  تنب  مهضعبل  ناک  لعفاف  كریغ  نفرعی  الأ  تعطتسا  نإ  لاق  مث 
 . اهل سانلا  هیؤر  نم  سانلا ال  اهتیؤر  نم  رذحلا  امنإ  لاقف  کلذ  یف  هل 

حلـصی ام  اهـسفن و  لاح  نیدـعتت  هروشم و ال  ریبدـت و ال  یف  کعم  اهلخدـت  يأ ال  اهـسفن  زواج  ام  اهرمأ  نم  هأرملا  کلمت  لاق و ال 
.اهنأش
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هنامرهقب تسیل  هناحیر و  هأرملا  نإف 

 . يأر یف  اریزو  لام و ال  یف  الیکو  تسیل  هذللا و  هعتملل و  حلصت  امنإ  يأ 

 . اهسفن زواج  ام  اهرمأ  نم  اهکلمت  هلوق و ال  وه  اذه  اهسفن  اهتمارکب  دعت  لاقف ال  یلوألا  هیصولا  دکأ  مث 

.تاعافشلا یف  اهعمطی  نأ  هاهن  مث 

لأست ام  لک  یلإ  اهبیجی  ناک  جـئاوحلا و  یف  فلختـسا  امل  اهنبا  یـسوم  ملکت  ام  اریثک  نارزیخلا  تناک  لاـق  راـکب  نب  ریبزلا  يور  و 
ملف رمأ  یف  اموی  هتملک  اهباب و  یلإ  ودـغت  بکاوملا  تناکف  اهیف  اوعمط  اهیلع و  سانلا  یلأـتت  هتفـالخ و  نم  رهـشأ  هعبرأ  تضم  یتح 
نب هللا  دبعل  هجاحلا  هذه  تنمـض  دق  ینإ  تلاق  لعفأ  لاقف ال  یتباجإ  نم  دـب  تلاقف ال  هجحب  اهیلع  جـتحا  الیبس و  اهتباجإ  یلإ  دـجی 

هجاح کلأسأ  هللا ال  تلاق و  هل  کل و ال  اهتیـضق  هللا ال  اهبحاص و  هنأ  تملع  دق  هلعافلا  نبا  یلع  یلیو  لاق  یـسوم و  بضغف  کلام 
ینغلب نئل  هللا ص  لوسر  نم  یتبارق  نم  ءيرب  هللا  انأ و  یمالک و  یبعوتست  کناکم  لاقف  هبضغم  تماقف  یلابأ  هللا ال  نذإ و  لاق  ادبأ 

هذـه ام  کلذ  مزلیلف  ءاش  نمف  هلاـم  نضبقأ  هقنع و  نبرـضأل  کـباب  یلع  یباـتک  یمدـخ و  یتصاـخ و  يداوق و  نم  دـحأ  فقو  هنأ 
نأ كایإ  مث  كایإ  کـنوصی  تیب  وأ  كرکذـی  فحـصم  وأ  کلغـشی  لزغم  کـل  اـم  موی أ  لـک  کـباب  یلإ  ودـغت  یتلا  بکاوملا 

.کله یتح  اهدعب  هرم  هولحب و ال  هدنع  قطنت  مل  هیلع و  أطت  ام  لقعت  ام  تفرصناف و  یمذ  وأ  یلمل  هجاح  یف  كاف  یحتفت 

یف هبیتق  نبا  يور  کلملا  دـبع  نب  دـیلولل  اهلاقف  جاـجحلا  هناـمرهقب  تسیل  هناـحیر و  هأرملا  نإ  هلوق  یه  هنم و  هظفللا  هذـه  ذـخأ  و 
یف کلذ  هنانک و  هیبرع و  سرف  ءادوس و  همامع  عرد و  هیلع  کلملا و  دـبع  نب  دـیلولا  یلع  جاجحلا  لخد  لاق  رابخألا  نویع  باـتک 
یف مئلتـسملا  یبارعألا  اذه  نم  هیلإ  دیلولا  تحت  یه  ناورم و  نب  زیزعلا  دبع  تنب  نینبلا  مأ  تثعبف  قارعلا  نم  هیلع  اهمدـق  همدـق  لوأ 

توملا کلم  کب  ولخی  نأل  هللا  کل و  لوقت  لاقف  لوسرلا  هیلإ  تداعأف  جاجحلا  اذه  اهیلإ  لسرأف  هلالغ  یف  تنأ  كدنع و  حالـسلا 
بحأ انایحأ  مویلا  یف 

لوقلا فرخزب  ءاسنلا  ههکافم  کنع  عد  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هحزامی  وه  کلذـب و  دـیلولا  هربخأف  جاـجحلا  کـب  ولخی  نأ  نم  یلإ 
اهحزامی وه  اهربخأ و  اهیلع  دـیلولا  لخد  املف  كودـع  هدـیاکم  كرـس و  یلع  اهعلطت  ـالف  هناـمرهقب  تسیل  هناـحیر و  هأرملا  اـمنإف 

مث امئاق  لزی  ملف  هتبجحف  جاجحلا  اهاتأف  کلذ  لعفف  املـسم  ینیتأی  نأ  ادغ  هرمأت  نأ  یتجاح  نینمؤملا  ریمأ  ای  تلاقف  جاجحلا  هلاقمب 
رـش کنأ  ملع  هللا  نأ  ول ال  هللا  اـمأ و  ثعـشألا  نبا  ریبزلا و  نبا  کـلتقب  نینمؤملا  ریمأ  یلع  نتمملا  تنأ  جاـجح  اـی  تلاـقف  هل  تنذأ 
نع نینمؤملا  ریمأ  کیهن  امأ  مالـسإلا و  هرجه  راد  یف  دولوم  لوأ  نیقاطنلا  تاذ  نبا  لتقب  مارحلا و ال  هبعکلا  یمرب  كالتبا  ام  هقلخ 

لباق ریغ  وهف  هلثم  نع  نجرفنی  نک  نإ  کنم و  ذخألاب  هقحأ  امف  کلثم  نع  نجرفنی  نک  نإف  هراطوأ  هتاذـل و  غولب  ءاسنلا و  ههکافم 
دق نرق  نم  قیـضأ  یف  تنک  نیح  ماشلا  لهأ  هیطعأ  یف  هنعبف  نهرئادـغ  نم  بیطلا  نینمؤملا  ریمأ  ءاسن  صقن  دـقل  هللا  امأ و  کـلوقل 
ریمأ ودـع  نم  هللا  كاـجنأف  مهئاـبآ  مهئاـنبأ و  نم  مهیلإ  بحأ  نینمؤـملا  ریمأ  ناـک  نیح  مهحاـفک و  کـنخثأ  مهحاـمر و  کـتلظأ 

هماعن بورحلا  یف  یلع و  دسأ  کیفتک  نیب  هلازغ  نانس  کیلإ و  رظنی  نیح  لئاقلا  هللا  لتاق  هایإ  مهبحب  نینمؤملا 

و اهنم ، نصحت  هفوکلاب  بیبش  یه و  جاجحلا  یلع  تلخد  امل  هیرورحلا  هلازغ  نأ  یناغألا  بحاص  رکذ  ( 1 جرخف {  ماقف  جرخاف  مق 
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نم لفجت  ءادـبر  هماعن  بورحلا  یف  ّیلع و  دـسأ  هبلط : یف  جـل  جاجحلا  ناک  دـق  -و  ناـطح نب  نارمع  هیلإ  بتکف  ؛ هرـصق هیلع  قلغأ 
سمأک هربادـم  تکرت  سراوفب  هبلق  هلازغ  تعدـص  رئاط  یحانج  یف  کبلق  ناک  لب  یغولا  یف  هلازغ  یلإ  تزرب  ّـاله  رفاّـصلا  ریفص 

 { .رباّدلا

رعشلا نم  هریغلا  یف  لیق  ام  ضعب 

رغت هم ال  رئاغلا  اهیأ  ای  نیثدحملا  ضعب  لاق  ینعملا  اذه  لیق  دقف  هریغ  عضوم  ریغ  یف  ریاغتلا  كایإ و  هلوق ع  امأف 

یف هریغلا  نسحأ  ام  ینعملا  اذه  یف  هرعـش  نمف  اهلحم  ریغ  یف  اهعوقو  حبقتـسی  هریغلا و  نجهتـسی  نم  دحأ  یمرادلا  نیکـسم  ناک  و 
اهنیح

طیشتسملا رئاغلا  اهیأ  الأ  اضیأ  لاق  و 

اهدو هطعی  مل  هللا  اذإ 

اذه ءامکحلا  تلاق  دـقف  هب  هذـخأت  المع  کمدـخ  نم  ناسنإ  لکل  لعجا  هلوق و  امأف  ادـعاق  رهدـلا  حربأ  أرما ال  تسل  اضیأ و  لاق  و 
ناک نم  جارخلا و  هلوف  اهترامع  نسحأ  دق  عایض  اذ  مهنم  ناک  نمف  کباتک  یلإ  رظنا  هیوریش و  هدلول  هتیصو  یف  زیوربأ  لاق  ینعملا 

تاقفنلا و هلوف  نهیلع  مایقلا  نسحأ  دق  رئارض  يرارس و  اذ  مهنم  ناک  نم  دنجلا و  هلوف  مهفیقثت  مهتسایس و  نسحأ  دق  دیبع  اذ  مهنم 
.ککلم کیلع  دسفیف  کمدخ  نیب  یضوف  كرمأ  لعجت  كراد و ال  مدخ  یف  عنصاف  اذکه  همرهقلا و 

رئاشعلاب داضتعالا  بوجو  یف  مالک  انم  مدقت  دقف  کحانج  مهنإف  کتریشع  مرکأف  هلوق  امأ  و 

هموقب قدزرفلا  زازتعا 

ادعاق الإ  ءارمألا  ءافلخلا و  يدی  نیب  دشنی  قدزرفلا ال  ناک  لاق  هدیبع  وبأ  يور 

حیرلا اذإ  یلثم  الجر  هقان  نم  تلمح  ام  هللاات  هتلمج  نم  لاق  هئابآب و  هیف  رخف  ارعـش  هدشنأف  اموی  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  یلع  لخدف 
 { . .کلملا دبع  نب  دیزی  اهب  حدم  ّهنأ  هیف  رکذ  هناوید 1:262-267؛و  یف  هدیصق  نم  ( 1 روکلا {  یلع  ینتفل 

لاقف امئاق  الإ  هدعب  دشنت  ممتأف و ال  مق  لاق  نامیلـس و  بضغف  نینمؤملا  ریمأ  ای  کل  یل و  لاق  کل  مأ  یل  حدملا  اذه  نامیلـس  لاقف 
عمـسف هتوص  عفترا  ینکی و  هلعافلا ال  نبا  قمحألا  یلع  یلیو  نامیلـس  لاقف  ارعـش  يرثکأ  ضرـألا  یلإ  طقـسی  وأ  هللا  ـال و  قدزرفلا 
دـشنیلف لاق  انفویـس  ضباقم  یف  انیدیأ  امئاق و  قدزرفلا  دشنی  اولاق ال  بابلا  یلع  میمت  ونب  لیق  اذه  ام  نامیلـس  لاقف  بابلاب  ءاضوضلا 

ادعاق

هیواعم یلع  رباج  نب  دیلولا  دوفو 

هللا ص لوسر  یلع  دفو  نمم  یئاطلا  ملاظ  نب  رباج  نب  دیلولا  ناک  لاق  ینابزرملا  نارمع  نب  یـسوم  نب  دـمحم  هللا  دـیبع  وبأ  يور  و 
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.لوصألا یف  اذک  ( 2 هماقتسالا {  یف  هیواعم  یلع  دفو  مث  نیروهشملا  هلاجر  نم  ناک  نیفص و  هعم  دهش  ایلع ع و  بحص  مث  ملـسأف 
یهتنا املف  سانلا  هلمج  یف  هیلع  لخدـف  هنیعب  هفرعم  هبـسنی } .» ال  :» یف ب ،و  باوصلا وه  یف ا و  اذـک  ( 3 هتبثی {  هیواعم ال  ناـک  و  { 
کتوص الع  دق  هلیللا و  کلت  كزجر  نم  یعماسم  ولخت  ام  هللا  لاق و  معن  لاق  ریرهلا  هلیل  بحاص  تنأ  لاقف  هل  بستناف  هبسنتسا  هیلإ 

بأ یمأ و  مکل  ءادف  اودش  لوقت  تنأ  سانلا و  تاوصأ 

هلصخ ملعن  لجر ال  عم  انک  انأل  لاق  اهتلق  اذ  املف  لاق  اهلئاق  انأ  معن  لاق 

تاف املح  مهحجرأ  املع و  مهرثکأ  املـس و  سانلا  لوأ  ناک  هل  هعومجم  یه  الإ و  همدـقتلا  یلإ  ریـصت  هلیـضف  هفـالخلا و ال  بجوت 
هراثآ سردت  الف  دصقلا  کلـس  هرانم و  دیبی  الف  يدهلا  جهنم  حضوأ  هراثع و  فاخی  الف  دـمألا  یلع  یلوتـسی  هرابغ  قشی  الف  دایجلا 

عدـصن مل  هعاط و  نع  ادـی  عزنن  ملف  نیملـسملا  هلمج  یف  انلخد  هدابع  نم  ءاشی  نم  یلإ  رمألا  لوح  هداقتفاب و  یلاعت  هللا  اـنالتبا  اـملف 
نماوک رثت  انردـک و ال  نع  ضرعأ  انوفـص و  لبقاف  کنم  اهب  کلمأ  وه  هللا و  دـیب  انبولق  رهظ و  ام  اـنم  کـل  نأ  یلع  هعاـمج  هاـفص 
هیواعم ای  لاقف  قاقـشلا  ندعم  قافنلا و  لهأ  قارعلا  شابوأب  ئیط  اخأ  ای  ینددهتل  کنإ  هیواعم و  لاق  دانزلاب  حدقت  رانلا  نإف  داقحألا 

نم اهیلإ  توعد  فحاصملاب و  مهنم  تذـل  یتح  قیرطلا  ننـس  نع  كوداذ  قیـضملا و  یف  كوسبح  قیرلاب و  كوقرـشأ  نیذـلا  مه 
نم مهلج  اذإف  هلوح  نمیف  هفرط  رادأ  هیواعم و  بضغف  ترکنأ  ام  اهلیوأت  نم  فرع  ترفک و  اهلزنمب و  نمآ  تبذـک و  اهب و  قدـص 

فیس نب  هریفع } .» :» ا ( 1 ریفع {  ناک  هب و  هوفت  مالک  رخآ  اذه  نأ  لاخإل  ینإ  نئاخلا  یقشلا  اهیأ  لاقف  نمیلا  نم  لیلق  رفن  رـضم و 
تهاش لاقف  هینامیلا  یلع  لبقأ  رادلا و  مهیلع  مجهف  هیلع  هفاخف  هیواعم  دارم  یئاطلا و  فقوم  فرعف  ذـئنیح  هیواعم  بابب  نزی  يذ  نب 

 { .اعطق هلـصأتسا  : فنألا مشک  نم ا،و  هباوص  فیرحت  « مثک :» ب ( 2 امـشک {  فنألا  هذـه  هللا  مشک  الف  اعدـج و  الق و  الذ و  هوجولا 
بهذت هظیفحلا  نکل  مهیلإ و  احونج  قارعلا و ال  لهأل  ابح  اذـه  یلوق  لوقأ  ام  هیواعم  ای  هللا  ینإ و  لاقف  هیواعم  یلإ  تفتلا  مث  ابعرم 

یف اذک  ( 3 أکنأ {  اذه و  نم  كدنع  امرج  مظعأ  وه  ناحوص و  نب  هعـصعص  ینعی  هعیبر  اخأ  تبطاخ  سمألاب  کتیأر  دقل  بضغلا 
تنأ هتحرـس و  هتبثأ و  مث  کبرح  یف  اراصتنا  دـشأ  کتوادـع و  یف  دـجأ  کتافـص و  یف  حدـقأ  کبلقل و  ءاکذإ } .» و  :» یف ب و.ا 
ناکل کموق  یلإ  ناطحق  ءانبأ  کتلکو  ول  يرمعل  یلحن و  رمن و ال  اـنإف ال  اـنتعامجل  اراغـصتسا  تمعز  اذـه  لـتق  یلع  عمجم  نـآلا 

رثادلا كرکذ  رثاعلا و  كدج 

یلع انوطا  ( 2 انتلالب {  یلع  انوطا  و  .فقوت }  يأ  ، کـعلظ یلع  عبرا  ( 1 کعلظ {  یلع  عبراف  لولثملا  کشرع  لولفملا و  كدـح  و 
عرج ظملتن  میـضلا و ال  عقوب  مارن  انإف ال  اندراش  کل  نماـطتی  اـننزح و  کـل  لهـسیل  .هءاـسإ }  نم  اـنیف  اـم  یلع  اـنلمتحا  يأ  ؛ اـنتلالب
یلإ تأن  مل  انإف  ناسنإلا  اهیأ  کسفن  عبراـف  ناطیـش  بضغلا  هیواـعم  لاـقف  بضغلا  یلع  رذـن  ـال  نتفلا و  زاـمغب  زمغن  ـال  فسخلا و 
دیب ریفع  ذـخأف  هریغ  عسی  انملح و  هنع  قضی  مل  هنإف  هکنودـف  امرحم  هنم  کـهتنن  مل  ابـضغم و  هنم  بکترن  مل  اـهورکم و  کـبحاص 
یلع ضرف  هینامیلا و  نم  قشمدـب  نم  عمج  هیواعم و  نم  يدـعم  هب  بآ  امم  رثکأب  نبوئتل  هللا  هل و  لاق  هلزنم و  یلإ  هب  جرخ  دـیلولا و 

قارعلا یلإ  هدر  دیلولا و  یلإ  اهعفد  لاملا و  تیب  نم  اهلجعتف  افلأ  نیعبرأ  تغلبف  هئاطع  یف  نیرانید  لجر  لک 

یناشاک

دوش یم  يدوم  ناشیا  رکف  هک  یتسرد  هب  سپ  نفا ) یلا  نهیار  ناف   ) نانز اب  ندرک  تروشم  زا  زیهرپب  و  ءاسنلا ) هرواشم  كاـیا و  (و 
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ناشیا رب  رادزاب  و  نهیلع ) ففکا  و   ) ناقتا مدع  یتسس و  هب  دوش  یم  عجار  ناشیا  دصق  و  نهو ) یلا  نهمزع  و   ) ناصقن فعـض و  هب 
تقـشم هک  یتسرد  هب  سپ  باجحلا ) هدش  ناف   ) ار ناشیا  وت  ندناشن  هدرپ  هب  نهایا ) کباجحب   ) ار ناشیا  ياه  هدید  نهراصبا ) نم  )

رت تخـس  کلاخدا ) نم  دشاب   ) نانز نتفر  نوریب  تسین  و  نهجورخ ) سیل  و   ) ناشیا رب  تسا  رت  هدنیاپ  نهیلع ) یقبا   ) ندیناشن هدرپ 
و كریغ ) نفرعی  نا ال  تعطتـسا  نا  و   ) ناشیا رب  نادرم  زا  درک  ناوتن  داـمتعا  هک  ار  یـسک  نهیلع ) هب  قثوی  ـال  نم   ) وت ندروآرد  زا 
زا اهرما ) نم   ) ار نز  ینادرگن  کلام  هک  دـیاب  و  هئرملا ) کلمت  و ال   ) نانچنآ نکب  سپ  لـعفاف )  ) ار وت  ریغ  دنـسانشن  هک  یناوت  رگا 
نز هک  یتسرد  هب  سپ  هناحیر ) هئرملا  ناف   ) عاتم زا  وا  سفن  يرورـض  ردـق  زا  دـشاب  زواجتم  هچنآ  اهـسفن ) زواج  اـم   ) شدوخ راـک 
رد و  اهتمارکب ) دـعت  و ال   ) عاضوا لاعفا و  رد  امرفراک  تسینو  هنامرهقب ) تسیل  و   ) عاتمتـسا تسا و  تذـل  لحم  ینعی  .تسا  هناحیر 
هب و  اهعمطت ) و ال   ) نآ دننام  توسک و  زا  دنراد  تسود  هچنآ  هب  ناشیا  سفن  زا  اهـسفن )  ) ناشیا تمارک  تمرح و  ببـس  هب  رذـگم 

سومان نز و  رب  تریغ  زا  زیهرپب  و  ریاغتلا ) كایا و  و   ) ار دوخ  ریغ  رم  دـننک  تعافـش  هک  اهریغل ) عفـشت  نا   ) ار ناـشیا  زادـنیم  عمط 
( کـلذ ناـف   ) ندز تمهت  ندرب و  تریغ  ياـج  ریغ  رد  هریغ ) عضوم  ریغ  یف   ) .داـسف هب  نز  نتخاـس  مهتم  زا  ینعی  يزیچ  هب  ندروآ 

نز و  بیرلا ) یلا  هیربلا  و   ) يرامیب هب  مقـسلا ) یلا   ) ار تسردنت  نز  دناوخ  یم  هحیحـصلا ) اوعدـی   ) ندرب تریغ  هک  یتسرد  هب  سپ 
.يراکدب نامگ و  هب  ار  داسف  زا  يراع 

یلمآ

ینیوزق

تسا هروهشم  ثیداحا  زا  یتسس و  هب  ور  ناشیا  ياهمزع  دراد و  فعـض  هب  ور  ناشیا  ياهیار  هچ  نانز  اب  تروشم  زا  ارت  داب  رذح  و 
زا ناـشیا  رب  نک  عنم  نز و  هن  يدوب  ماـن  نزم  ارناـنز  نز  يار  نز و  يدوـب  بوـخ  رگا  دـنا : هتفگ  بوـخ  نهوفلاـخ و  نهورواـش و 

یقاب باجح  نتفرگ  تخـس  هک  دتفا  مدرم  رب  ناشیا  مشچ  دنور و  نوریب  راذـگم  ینعی  ار  ناشیا  وت  ندرک  باجحب  ناشیا  ياهمـشچ 
فعض باجحلا و  نیل  اهب  يرزا  امبر  همیرکلا  نا  دنظوفحم  رتشیب  داسف  ضاوع  زا  دنباجح  رد  شیب  دنچ  ره  ینعی  ناشیا  رب  تسا  رت 
لخاد زا  رتدب  رت و  تخس  ناشیا  ندش  نوریب  تسین  مدهی و  هوام و  برـشی  اطوی و  هناف  تعـضا  نا  کضوح  كاذک  مرحی و  نم ال 

هبیر قلطم  رب  هکلب  تسین  هبرارب  رما  يانب  هچ  نانز  زا  هاوخ  نادرم و  زا  هاوخ  ناشیارب  تسین  دامتعا  لحم  هک  ار  سک  نآ  وت  نتخاس 
زا یضعب  لاخدا  رد  هدسفم  ای  دشاب  نانز  ندش  نوریب  زا  رتشیب  هناخ  رد  قیالان  مدرم  یـضعب  ندرک  لخاد  رد  هبیر  دشاب  هاگ  تسا و 

ینعمب کیدزن  تسبرعم  یـسراف  ناـمرهق  نک  ناـنچ  ارت  ریغ  ناـشیا  دنـسانشن  هک  یناوت  رگا  دـشاب و  نادرم  زا  شیب  ناـشیارب  ناـنز 
ینعی تسا  قلعتم  وا  سفنب  هچنآ  زا  نوریب  دوخ و  راک  زا  ار  نز  زاسم  کلام  ینعی  نامرف  بحاص  گنهرـس و  راکرـس و  اـمرفراک و 

فرـصت و رد  وا  تسد  هدـم و  لخد  نآ  رد  ار  وا  مشح  مدـخ و  تسایـس  تشیعم و  روما  قتف  قتر و  زا  تسین  قلعتم  واـب  هک  يراـک 
طلستم رایتخا و  بحاص  نارمکح و  ینعی  هنامرهق  هن  تسا  یمدآ  ذذلت  عتمت و  تلآ  ینعی  تسا  هناحیر  نز  هک  اشگم  نآ  رد  لخدم 

رد ار  وا  هک  تسا  نآ  وا  تمارک  تیاـهن  ینعی  تسا  قباـس  نخـس  ینعم  رد  مه  .وا  سفن  زا  ار  وا  تمارک  نارذـگم  تسین و  روما  رب 
ار وا  زادنیم  عمطب  ینارذگن و  نآ  زا  چیه  دـیاب  يونـشب و  وا  سامتلا  یهد و  فرـصت  يراد و  ساپ  تسا  وا  سفنب  قلعتم  هک  يروما 

هدرک یم  شنزرـس  قباس  دهع  رد  مامتها و  يارب  زا  ماع  زا  دعب  تسا  صاخ  رکذب  هیبش  نیا  دوخ و  ریغ  يارب  زا  دنک  تعافـش  هکنآ 
یم نانز  تعافش  رب  لمع  هک  رباکا  كولم و  زا  ار  سکنآ  مه  تسا و  هدش  یم  نانز  تعافشب  لسوتم  تاجاح  رد  هک  ار  یـسک  دنا 

رد يرعاش  دیامن  لاجر  روکذ  تعافـش  ءاسن  جورف  هک  دشابن  بیع  یب  قحلا  دننکن و  راکنا  نآ  رب  دننادن و  بیع  زورما  دنا و  هدرک 
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عیفـشلا سیل  دـیوگ : یم  دوش  یم  لصاح  دوش  یم  لسوتم  وا  مرحب  .دوش  یمن  لصاح  دوشیم  لسوتم  یگرزب  دـالواب  دوخ  تجاـح 
هچ تریغ  عضوم  ریغ  رد  ندرک  ینامگدـب  ندرب و  تریغ  زا  ارت  داب  رذـح  انایرع و  کیتای  يذـلا  عیفـشلا  لثم  ارزتوم  کیتای  يذـلا 
رد دـنادرگ و  یم  دـساف  ار  فیافع  ياهلد  ینعی  هشیدـنا  کشب و  ار  يرب  يراـمیب و  هب  ار  حیحـص  دـناوخیم  ینعم  نیا  هک  یتسردـب 

هرثک دنا  هتفگ  تسا و  لکـشم  نآ  تابثا  ندوک  نادرخیب  اب  تسا و  رهاظ  نادنمدرخ  شیپ  ینعم  نیا  دـنکفا  یم  یبیر  ناشیا  ياهلد 
تریغ و رد  طارفا  مذ  رد  اطخ و  نآ  رد  طیرفت  طارفا و  دشاب و  باوص  هزادـناب  تریغ  هلمجلاب  رارتغا و  اهتلق  نا  امک  راجـضا  هریغلا 

هدایز نیا  لاثما  روما و  نیا  رد  هک  نانآ  تسا و  لـصاف  نخـس  نیا  و  یقوتلا ) یف  طارفـالا  كرت  یقوتلا  نم  و  : ) دـنا هتفگ  نآ  دـننام 
دنادرگ یم  رهاظ  ناشیا  زجع  یهلا  تریغ  دنتفا و  یم  هنتف  هب  نآ  رد  تاقوا  بلاغ  دنیامن  یم  رذحت  یقوت و 

یجیهال

هدـش ناـف  نهاـیا ، کـباجحب  نهراـصبا  نم  نهیلع  فـفکا  .نهو و  یلا  نهمزع  نفا و  یلا  نهیار  ناـف  ءاـسنلا ، هرواـشم  كاـیا و  «و 
لـعفاف و ال كریغ  نفرعیـال  نا  تعطتـسا  نا  نهیلع و  هب  قثویـال  نم  کـلاخدا  نم  دـشاب  نـهجورخ  سیل  نـهیلع و  یقبا  باـجحلا 

عفـشت نا  یف  اهعمطت  اهـسفن و ال  اهتمارکب  دـعت  هنامرهقب و ال  تسیل  هناحیر و  هارملا  ناـف  اهـسفن ، زواـجام  اـهرما  نم  هارملا  کـلمت 
.بیرلا یلا  هیئربلا  مقسلا و  یلا  هحیحصلا  اوعدی  کلذ  ناف  هریغ ، عضوم  ریغ  یف  ریاغتلا  كایا و  .اهریغل و 

لقع و رد  یناوتان  فعـض و  هب  تسا  یهتنم  ناشیا  ریبدت  يار و  هک  قیقحت  هب  سپ  نانز ، اب  ندرک  تروشم  زا  شاب  رذـح  رب  ینعی و 
رم ناشیا  ندـید  زا  ار  نانز  رادزاب  دنـشاب و  صقان  نید  لـقع و  رد  ناـنز  هک  اریز  داـقتعا ، رد  یتسـس  هب  تسا  رجنم  ناـشیا  هدارا ي 

تمصع تفع و  رم  تسا  رت  هدنراد  یقاب  ناشیا  ندوب  روتسم  تدش  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، ناشیا  رم  وت  نتـشاد  روتـسم  هب  ار  مرحمان 
، دـشابن وا  هب  يدامتعا  هک  ار  یـسک  ناشیا  رب  وت  ندرک  لخاد  زا  رت  تخـس  دوخ  ياـهلزنم  زا  ناـشیا  نتفر  نوریب  تسین  ار و  ناـشیا 

رداق رگا  نانز و  نتخاس  نوتفم  رد  دـشابن  اهنآ  رب  دامتعا  قوثو و  هک  ار  یناسک  نز  زا  هن  درم و  زا  هن  ناشیا  رب  نادرگم  لخاد  ینعی 
راک و رد  ار  نانز  نادرگن  طلسم  کلام و  ار و  لمع  نآ  نکب  سپ  ار  وت  ریغ  نآ  ببس  هب  دنسانشن  ناشیا  هک  یلمع  رب  یـشاب  اناوت  و 

درم هبترم ي  هب  ندوب  نز  هبترم ي  زا  دـننک  زواـجت  ینعی  .ناـشدوخ  سفن  هبترم ي  زا  دـننک  زواـجت  هک  يردـق  نآ  هب  ناـشیا  لـغش 
هن تسا  ندـیئوب  اهنآ  فرـصم  دنـشاب و  ناحیر  ناـنز  هک  قیقحت  هب  سپ  نادرم ، هب  هقلعتم  ياهلغـش  هب  دـندرگ  لوغـشم  ینعی  ندوب ،

روما زا  ناشیا  نتشاد  یمارگ  رد  نکم  زواجت  و  دشاب ) دناوت  یمن   ) یهن رما و  ناشیا  لغش  دنشاب و  نادرم  ماقم  مئاق  امرفراک و  هکنیا 
هب نآ و  رد  ییامن  ناشیا  ییوجاضر  اـت  دنـشابن ، یمارگ  وت  دزن  رد  دـیاب  ناـشیا  هب  هقلعتم  ریغ  روما  رد  ینعی  ناـشیا ، سفن  هب  هقلعتم 
رد ار  نانز  يزادنیب  بضغ  تریغ و  رد  هکنیا  زا  شاب  رذحرب  .ناشدوخ و  ریغ  يارب  زا  دننک  تعافش  هکنیا  رد  ار  ناشیا  زادنیم  عمط 
هب سپ  وا ، تهج  زا  دوش  ناشیا  بضغ  تریغ و  ثعاب  هک  ار  یسک  ناشیا  اب  ینک  جیوزت  ینعی  دشاب ، ناشیا  تریغ  ناکم  هک  ییاج 

راـگزاسان بوـیعم و  يوـس  هب  ار  هفیفع  هحیحـص ي  نز  دـناوخ  یم  ندرک ، نز  بـیرقت  هـب  ناـشیا  نتخادـنا  تریغ  هـب  هـک  قـیقحت 
.نتشگ هشحاف  كان و  بیع  هبیر و  يوس  هب  ار  ندوب  هشحاف  بیع و  زا  يرب  ندیدرگ و 

یئوخ

: بارعالا .برعم  یسراف  هنامرهقلا :) ، ) فعضلا نهولا :)  ) هیار فعض  يا  انفا  نفای  لجرلا  نفا  و  صقنلا ، ءافلا ، نوکـسب  نفالا  نفا :) )
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شفخالا نسحلا  یبا  بهذم  وه  هدئاز و  انهاه  نم  رصم :) ص 124 ج 16 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  نهراـصبا  نم  نهیلع  ففکا  و 
و سیل ، ربخ  دـشاب  نهراصبا ، ضعب  نهیلع  ففکاف  هب : ینعیف  هیوبیـس  بهذـم  یلع  لـمحی  نا  زوجی  و  بجوملا ، یف  نم  هداـیز  نم 

یف مالـسلا ) هیلع   ) هجوت مث  .ءاسنلا  یف  هباقرلا  یه  هریغلا و  نم  لعافت  ریاغتلا : زواجت ، يا ال  ودعی  ادع  نم  یهن  دـعت : ال  هدـئاز ، ءابلا 
فعضل نهعم  هرواشملا  كرت  - 1 روماب : ءاسنلا  یف  یصو  هصاخلا و  تیبلا و  لها  مه  مدخلا و  ءاسنلا و  عم  هلماعملا  یلا  هتیصو  رخآ 

بجوم هناف  نهیلع  باـجحلا  هطـساوب  ایندـلا  هرهز  بناـجالا و  نع  نهراـصبا  فک  .رومـالا 2 - یف  میمـصتلا  مزعلا و  نـهو  يارلا و 
روما ریبدت  هلاحا  مدع  .هنتف 4 - بیر و  لها  اوناک  اذا  تیبلا  یف  نهیلع  بناجالا  لاجرلا  لاـخدا  مدـع  .جوزلل 3 - نهئافو  نهئاقبل و 

نم ضقنی  نهئاهب و  نهلامجب و  بهذی  نهیذوی و  کلذ  نال  نهیلع  نهـسفنا  ریبدت  نع  هجراخلا  رومالا  جـئاوحلا و  ءارـش  نم  تیبلا 
.ام اموی  نهداسف  یلا  يدوی  نهیلا و  مههجوت  بجوی  هناف  رایغالل ، هطاسولا  هعافـشلا و  یف  نهتباـجا  مدـع  .نهدوجوب 5 - عاتمتسالا 

نهقوس بجوی  هناف  نهبحب  افغش  نهیلع و  انـض  نهب  نظلا  ءوس  نم  عنملا  دوصقملا  و  اهعـضوم ، ریغ  یف  نهیلع  هریغلا  راهظا  مدع  - 6
.دامتعالا مدع  بیرلاب و  نهتحاس  هءارب  ثولی  و  داسفلا ، یلا 

تروشم تیاهراک  رد  دوخ  هناخ  نانز  اب  ادابم  .ینک  تیاکح  ارنآ  يرگید  زا  هچ  رگا  دـشاب و  روآ  هدـنخ  هک  یئوگب  ینخـس  اداـبم 
دنـشاب هدرپ  رد  هچ  ره  اریز  ریگرب  ارنانآ  هدید  ولج  دوخ  باجح  اب  تسا ، رادـیاپان  ناشمیمـصت  تسا و  تسـس  نانآ  يار  اریز  ینک 

دروم هک  يا  هناگیب  هک  تسین  رتدـب  نآ  زا  نزرب  يوک و  رد  ناـنآ  شدرگ  هناـخ و  زا  اـهنآ  نتفر  نوریب  دـنرتملاس ، دـنام و  یم  رتهب 
هب ار  نز  .نک  نیمه  دنـسانشن  ار  وت  زج  هک  يراد  نانچ  ار  اهنآ  یناوتب  رگا  و  دننک ، تروشم  وا  اب  يروآ و  اهنآ  دزن  دـشابن  نانیمطا 

نامرهق و فیطل و  سنج  تسا و  لگ  نوچ  نز  اریز  نکم ، رایتخا  بحاص  راـک و  رـس  اـهراک  رب  تسا  وا  دوخب  عجار  هچنآ  زا  شیب 
راک ماجنا  هطساو ي  وت  شیپ  هک  دزادنا  یم  عمطب  ار  نز  دیامن ، زواجت  دوخ  یگتـسیاش  مارتحا و  هزادنا  زا  دیابن  و  تسین ، رازگراک 

دزاس و راومهان  رامیب و  ار  اسراپ  تسرد و  نز  دوخ  نیا  هک  یشاب  ینیبدب  لابندب  ینک و  يزرو  تریغ  اج  یب  ادابم  و  دوش ، نارگید 
.دشک یگدولآ  يوسب  ار  نمادکاپ  نز 

يرتشوش

همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اعد برحلا  دارا  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  ربخلا  یفف  ءاسنلا ) هرواشم  كایا و  (و 
عم دوعقلا  ریثک  منغ و ال  یعار  املعم و ال  اوریـشتست  ال  اولاق : .نهفلاخ و  مث  نه  راشتـساف  هءاـسن  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 

ءاقلا هدیب  یقلا  دق  لجرلا  اذه  نا  نوماملا - هتبراحم  مایا  زجعلاب  نیمالا  فصی  عیبرلا - نب  لضفلا  لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ءاسنلا و 
نبا بعک  لاق  نه ) یلا و  نهمزع  و   ) .فعـضلا يا : نیتحتفب  نفا ) یلا  نهیار  ناف   ) .ایورلا یلع  مزتعی  ءاسنلا و  رواشی  ءاـعکولا ، همـالا 

ءاملا کسمت  امک  الا  تمعز  يذـلا  دـعولاب  کسمت  لوغلا و ال  اـهباوثا  یف  نولت  اـمک  تمعز  يذـلا  دـهعلا  یلع  مودـت  اـم  و  ریهز :
لهاجل دـنه  دـعب  یـشب ء  ءاسنلا  هرغ  نم  نا  رارملا : لکآ  لاق  لیطابالا و  الا  اهدـیعاوم  ام  الثم و  اهل  بوقرع  دـیعاوم  تناک  لیبارغلا 

لیفط لاق  روعتیخ و  اهبح  بحلا  هیآ  اهنم  کلادـب  نا  یثنا و  لک  ریمـضلا  اـهنم  نجی  یـش ء  لـک  رم  ناـسللا و  نیعلا و  هولح  رورغم 
لئاعجلا هنع  تنو  نیق  دهعک  تایناغلا  دهع  و  يرح : نب  لشهن  لاق  لوعفم و  دبال  بجاو  هناف  قلخ  نع  نیهنی  یتم  ءاسنلا  نا  يونغلا :
عماـجلا همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا  : ) رخآ لاـق  قاـمل و  نم  مئارحلا  ینغی  ـال  دـیعب و  نم  بجعی  حـال  قربک  قاذتـسم 
یعازخلا نزیض  کلم  غلب  یناغالا :)  ) یف دنه و  هیناغ  لک  سفن  هیجـس  اهدح  ردغلا و  اهل  ادنه  نبـسحت  الف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 

هل عمجف  فاتکالا ، يذ  روباسل  اتخا  باصاف  راـغا  ماـشلا و  تارفلا - هلجد و  نیب  تیرکت  لاـیحب  رـصق  رـضحلا  و  رـضحلا - بحاـص 
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- اهرهد لها  لمجا  نم  تناک  و  نزیض - تنب  هریضنلا  نا  مث  .ائیـش  مهنم  لغتـسی  نینـس ال  عبرا  رـضحلا  یلع  ماقاف  هیلا ، راس  روباس و 
هتار و اهآرف و  هنامز ، لها  لمجا  نم  روباس  ناک  و  نضح - اذا  مهئاـسنب  نولعفی  اوناـک  کلذـک  و  ضبرلا - یلا  تجرخاـف  تضاـح 

یلع کعفرا  کمکحا و  لاق : یبا ، لتقت  هنیدـملا و  هذـه  هب  مدـهت  ام  یلع  کتللد  نا  یل  لعجت  ام  هیلا : تلـسراف  هتقـشع  اهقـشع و 
اهلسرا مث  ءاقرز  نوکت  رکب  هیراج  ضیحب  اهلجر  یف  بتکاف  ءاقر  هقوطم و  همامحب  کیلع  تلاق : .نهنود  یـسفنب  کصخا  یئاسن و 
سرحلا یقـسا  انا  هل : تلاق  مهل و  بهات  لعفف و  وه - الا  اهمدـهی  اهمـسلط ال  کلذ  ناک  و  یعادـتتف - هنیدـملا  طئاح  یلع  عقت  اهناف 

لمتحا هنیدملا و  برخا  نزیـضلا و  لتقف  هونع ، روباس  اهحتف  هنیدملا و  تعادتف  لعفف ، هنیدملا ، لخدا  مهلتقاف و  اوعرـص  اذاف  رمخلا 
ام سمتلاف  زقلاب ، وشحم  ریرح  نم  یه  اهـشرف و  یف  هنوشخ  نم  روضتت  اهتلیل  لزت  ملف  رمتلا ، نیعب  اهب  سرعاف  نزیـضلا  تنب  هریـضنلا 

و روباس : اهل  لاقف  اهترـشب ، نیل  نم  اهخم  یلا  رظنی  ناک  و  اهیف ، ترثا  دق  اهتنکع  نم  هنکعب  هقـصتلم  سآ  هقرو  یه  اذاف  اهیذوی  ناک 
دق کنمآ و  فیک  و  لاقف : .رمخلا  هوفص  لحنلا و  نم  راکبالا  دهش  خملا و  دبزلاب و  تلاق : کیذغی ؟ كوبا  ناک  یش ء  ياب  کحی !

، اعطق اهعطقف  هضکرتسا  مث  هبنذب  اهرئادغ  رفض  احومج و  اسرف  بکرف  الجر  رماف  تلعف ؟ ام  نیرکذت  امب  كاذغ  يذلا  کیباب  تلعف 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) راثرثلا بناجف  اهنم  عاب  ملاف ر  هریـضن  نم  رـضحلا  رفقا  رعاشلا : لوق  کلذف 

ریطللف اساک  هللج  ارمرم و  هداش  روباخلا  هیلا و  یبجت  هلجد  ذا  هانب و  ذا  رـضحلا  وخا  و  اهیبا : یف  دیز  نب  يدع  لاق  و  ایندـلا ) نیدـلا و 
ورمع نب  ثراـحلا  ازغ  يدـع : نب  مثیهلا  لاـق  دـقعلا :)  ) یف روجهم و  هباـبف  هنع  کـلملا  داـبف  نوـنملا  بیر  هبهی  مل  روـک  رد ه و  یف 

هللا وف  جـنا  هل : تلاقف  هب  تبجعا  اهباصا  املف  هتارما ، قاتـسا  هل و  دـجو  ام  ذـخاف  هلزنم  یف  هبـصی  ملف  يدـنکلا  رارملا  لکآ  یناـسغلا 
هللا معن و  تلاق : کباصا ؟ له  اهل : لاقف  هتارما  ذخا  هلتقف و  هقحل  یتح  هعبتاف  رارم ، لکآ  ریعب  هناک  هاف  ارغاف  کعبتی  هیلا  رظنا  یناکل 
اهنم کل  ادـب  نا  یثنا و  لک  لاق : مث  تعطقت  یتح  امه  رـضحتسا  مث  نیـسرف  نیب  تفقواف  اهب  رماف  طق ، هلثم  یلع  ءاسنلا  تلمتـشا  اـم 

( لئاسرلا  ) هیاور یف  و  نهیلع ) یقبا  باجحلا  هدـش  ناـف  نه  اـیا  کـباجحب  نه  راـصبا  نم  نهیلع  ففکا  و   ) روعتیخ اـهبح  دولا  هیآ 
داسولا و برقل  تلاق : کموق ؟ ءاسن  هدیـس  تنا  تینز و  مل  سخلا : هنبال  لیق  بایترالا .) نم  نهل  کـل و  ریخ  باـجحلا  هدـش  ناـف  )

عم ندعقی  نیبتخی و ال  الا  نهتعیب  یف  ءاسنلا  یلع  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ذـخا  ام  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .داوسلا و  لوط 
لـصفلا  ) .باضخلا شقن  صـصقلا و  لبق  نم  لیئارـسا  ینب  ءاسن  کله  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  .ءالخلا و  یف  لاـجرلا 
لاجرلا نعفادی  مکءاسن  نا  تئبن  قارعلا  لها  ای  مالسلا :) هیلع   ) لاق و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

- نهن اذآ  فلخ  نعنقتی  ءاسنلا  تناک  و  هنیدـملاب - هارما  راصنالا  نم  باـش  لبقتـسا  ع )  ) رفعج یبا  نع  .نوحتـست و  اـما  قیرطلا ، یف 
قـشف هجاجز  وا  طئاحلا  یف  مظع  ههجو  ضرتعا  اهفلخ و  رظنی  لعجف  قاقز  یف  لخد  اهیلا و  رظن  تزاج  اـملف  هلبقم  یه  اـهیلا و  رظنف 
طبهف هاتاف  هنربخال ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نیتال  هللا  و  لاقف : هبوث ، هردص و  یلع  لیـست  ءامدلا  اذاف  هارملا  تضم  املف  ههجو ،

نهجورخ سیل  و  (. ) نوعنـصی امب  ریبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینموملل  لق   ) هیاب لـیئربج 
نا و   ) .لاـجرلا نیری  ـال  لاـجرلا و  نهاری  ـال  نا  ءاـسنلل  یـش ء  نسحا  نا  ربـخلا : یف  و  نهیلع ) هب  قـثوی  ـال  نم  کـلاخدا  نم  دـشاب 
نم یلا  بحا  مهارت  یه ال  اهنم و  فشکت  لاح  یلع  لجر  فلا  یتمرح  يری  نئل  مهضعب  نع  لعفاف ) كریغ  نفرعی  نا ال  تعطتـسا 
دلاخ نب  دـمحم  هل  لاقی  فیقث  نم  لجر  یقحاللا  نابا  راوج  یف  ناـک  یناـغالا :)  ) یف و  اذـه ، .فشکتم  ریغ  ادـحاو  ـالجر  يرت  نا 

دق شرفلا  هراشلا و  زبلا و  تیار  امل  هنم : اهرذـحی  نابا  لاقف  ناـبال ، اودـع  دـمحم  ناـک  و  هرـسوم - تناـک  و  هیفقثلا - هراـمعب  جوزت 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هرادلا يذ  رادلا و  يذ  قوف  نم  هب  یمری  رکـسلا  زوللا و  هراحلا و  هب  تقاض 

اهب هللا  رمع  هرامع ال  جوز  دمحم  هبوجعا  لیق  اذ ؟ امل  تلق  هرامز  بحاص  البط و ال  اوکرتی  مل  نیهاللا  اورـضحا  و  ایندـلا ) نیدـلا و 
هرایق كارحم  لب  رونتلا  يدل  یسنی  دوفـسلاک  دوسا  هراتخم  ناوسنلا  نم  یه  تجر و  اذام  هیف و  تار  اذام  هراث  اکردم  هتار  هتیب و ال 
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یبصعا يرف و  کحی  هرایـس و  لکالا  یف  اوطرفا  نا  هفوخ  نم  ضرالا  یف  هلها  هراـیط و  شیرلاـک  هفغرا  هسمخ  هدـالوا  یلع  يرجی 
الام اهتهج  نم  مرخ  تبره و  هرامع  هتدیصق  تغلب  املف  هرافط  کنا  يرفطا  مث  یظقیتساف  لیللاب  افغ  اذا  هرارف  کتخا  هذهف  یب  كاذ 
غلب یناغالا :)  ) یف اهسفن ) زواج  ام  هارملا  کلمت  و ال   ) هرافلا هدعـصت  نا  فاخت  املـس  هلئان  تدعـصف  اهرارف : یف  نابا  لاق  و  امیظع ،

و هناحیر ) هارملا  ناف   ) یضقن یماربا و  نکلمی  نا  یطهر و  نمتشی  نا  هللا  ذاعم  لاق : اهقلطف و  هاخا  تبـس  هتارما  نا  همـصلا  نب  دیرد 
اقفر : ) لـبالا تعرـساف  عادولا  هجح  یف  هجاوزاـب  ادـح  اـمل  هشجن  ـال  لاـقف  ریراوقلاـب ، نهنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ربـع  دـق 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نیطایـشلا رـش  نم  هللااب  ذوعن  انل  نقلخ  نیطایـش  ءاسنلا  نا  دشناف : هارما  لجر  يار  و  اذه ، ریراوقلاب .)

( یناغالا  ) یف نیحایرلا و  مش  نم  سانلل  دبال  مکل  نقلخ  نیحایر  ءاسنلا  نا  هارملا : تدشناف  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 
لوا تناک  و  رکسعلا ) هناحیر  كدقفل   ) اهیف لوقا  یتلا  یتدیـصق  رذانم  نبا  تدشنا  كاحـضلا : نب  نیـصحلا  لاق  ییحی  نب  یلع  نع 

امل اناسحتـسا  کلذ  لعف  هارتا  هل : انلقف  تیبلا ، اذه  ددری  لعج  هلجرب و  هاقلت  فقـسلا و  یلا  هب  یمر  هادر و  ذـخاف  رعـشلا ، نم  هتلق  ام 
ام حبقاب  رذانم  نبا  متش  ددجی  و  هراجحلاب ، یمریف  تیبلا  اذه  هداعا  هلاسن  کلذ  دعب  انک  انمتش و  همتـشف و  .کب  ازنط  هلعف  امنا  تلق ؟

یلا بتک   ) ربخلا یف  هیاهنلا : یف  هنامرهقب ) تسیل  و   ) .رکـسعلا یلا  هناـحیرلا  هفاـضال  هبـسانم  ـال  هنا  هتیب  بیع  هجو  تلق : .هیلع  ردـقی 
مایا یف  تناک  يدوعـسملا : هیبنت  یف  .سرفلا  هغلب  لجرلا  روماـب  مئاـقلا  هدـی و  تحت  اـمل  ظـفاحلا  لـیکولا  نزاـخلاک و  وه  هناـمرهق )
تناک هنامرهقلا  لمثب  فرعت  همال  هیراج  نا  یتح  ریبدـتلا ، کلملا و  یلع  ءاسنلا  هبلغ  اهنم  مالـسالا ، یف  اهلثم  نکی  مل  روما  ردـتقملا 
ضبق .هنس  یف  يرزجلا ) لماک   ) یف .ملعلا و  لها  هاضقلا و  بتاکلا و  ریزولا و  اهرـضحی  و  هماعلا ، هصاخلا و  ملاظم  یف  رظنلل  سلجت 

راثنلا و نم  ترثکا  و  لکوتملا ، نب  قاحـسا  نب  دمحم  نب  دمحا  نم  اهتخا  هنبا  تجوز  اهنا  ببـسب  هنامرهقلا  یـسوم  ما  یلع  ردتقملا 
اهنم ذخا  اهیلع و  ضبقف  دمحال ، هفالخلا  یف  تعس  دق  هل  اولاق  ردتقملا و  یلا  اهب  اهوادعا  تعـسف  هلیلج ، الاوما  تفرـص  تاوعدلا و 

( یبیتقلا نویع   ) یف و  اذـه ، .هسیفن  رهاوج  همیظع و  الاوما  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
محللاب هللکم  ادیرث  هولمم  هنفجب  تعدف  فشی ، قاور  اهنیب  ینیب و  اهیلا و  رظنال  تئجف  دسا  ینب  نم  هارما  تبطخ  ءاذحلا : دـلاخ  لاق 

دلج یلع  هسلاج  یه  اذاف  فجسلا  یعفرا  هیراج ! ای  تلاق : مث  هتافک ، یتح  هتبرـشف  اذیبن  وا  انبل  ولمم  ءاناب  تیتا  و  اهرخآ ، یلع  تتاف 
، لعفاف مدقتت  نا  تببحا  ناف  یبرشم ، یمعطم و  اذه  دسا و  دلج  یلع  دسا  ینب  نم  هدسا  انا  هللا ! دبع  ای  تلاقف : هلیمج  هباش  اذا  دسا و 
و اهریغل ) عفـشت  نا  یف  اهعمطت  ـالو  اهـسفن ، اـهتمارکب   ) .زواـجتت ـال  يا : لادـلا ، مضب  دـعت ) ـال  و   ) .دـعا مل  تجرخف و  .رظنا  تلقف :

اورکذـف هلتقب ، نهت  رما  تناک  نارزیخلا  همال  راوج  لبق  نم  تناک  يداهلا  هافو  نا  لیق  يربطلا :)  ) یف .طلغ  هیرـصملا )  ) یف اـهریغب ) )
هولمم هنازخب  اهل  رماف  کیسکتست  کما  نا  تلاقف : اموی  هیلا  هتصلاخ )  ) تراصف هفالخلا ، هیلا  تراص  امل  اهرفانو  هما  ذبان  يداهلا  نا 

یف هیلع  تاتقت  اهنبا  هفالخ  لوا  یف  نارزیخلا  تناک  و  رقرق - فلا  رـشع  هینامث  یـشولا  رقارق  نم  اهلزنم  یف  نارزیخلل  دجو  و  هوسک -
لبق نم  هیبا  کلسم  هب  کلست  هروما و 

رما یف  ضارتعالا  ءاسنلا  ردق  نم  سیل  هناف  لذبتلا  هءاذب  یلا  هیافکلا  رفخ  نم  یجرخت  الا  اهیلا  لسراف  یهنلا ، رمالاب و  دادبتـسالا  یف 
یف هملکت  ام  اریثک  تناک  و  کل ، بجی  اـمیف  کـلثم  هعاـط  اذـه  دـعب  کـلو  کـلتبت  کـحیبست و  کتالـصب و  کـیلع  و  کـلملا ،

بکاوملا تناکف  اهیف ، اوعمط  اهیلع و  سانلا  لاثنا  هتفالخ و  نم  رهـشا  هعبرا  تضم  یتح  هلاست  اـم  لـک  یلا  اـهبیجی  ناـکف  جـئاوحلا 
نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) الیبس هیف  اهتباجا  یلا  دجی  مل  رما  یف  اموی  هتملکف  اهباب ، یلا  ودغت 
یـسوم و بضغف  کلام ، نب  هللا  دبعل  هجاحلا  هذه  تنمـضت  دق  یناف  تلاق : .لعفا  ال  لاق : .یتباجا  نم  دبال  تلاقف : هلعب  لتعاف  ایندلا )
هللا ال نذا و  لاق : .ادـبا  هجاح  کلاسا  هللا ال  نذا و  تلاق : .کل  اهتیـضق  ـال  هللاو  اـهبحاص  هنا  تملع  دـق  هلعاـفلا  نب  یلع  لـی  و  لاـق :
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وا يداوق  نم  دحا  کبابب  فقو  هنا  ینغلب  نئل  هللا  و  یمالک ، یبعوتـست  یتح  کناکم  لاقف : هبـضغم  تماقف  بضغ ، یمح و  .یلابا و 
کباب یلا  حورت  ودغت و  یتلا  بکاوملا  هذـه  ام  کلذ ، مزلیلف  ءاش  نمف  هلام ، نضبقا  هقنع و  نبرـضال  یمدـخ  وا  یـصاوخ  نم  دـحا 

.یمذ ـال  یلمل و  کـباب  تحتف  اـم  كاـیا  مث  كاـیا  کـنوصی ؟ تیب  وا  كرکذـی  فحـصم  وا  کلغـشی  لزغم  کـل  اـما  موی ؟ لـک 
لقعت ام  تفرصناف 

رفعج هنبال  هعیبلا  نوراه و  علخ  یف  دج  امل  هنا  هتوم  ببس  نا  نییمشاهلا : ضعب  لاق  .اهدعب و  هرم  هولحب و ال  هدنع  قطنت  ملف  اطت ، ام 
نب ییحی  یلا  تهجو  و  ههجو ، یلع  سولجلا  مغلاب و  هلتق  نم  ضرم  امل  اهیراوج  نم  هیلا  تسدـف  هنم ، نوراه  یلع  نارزیخلا  تفاخ 
عم هل  هصق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک تارقف  رثکا  جاجحلا  ذخا  دق  و  اذه ، .رـصقت  كرما و ال  یف  ددجاف  یفوت  دـق  لجرلا  نا  دـلاخ 

عرد و هیلع  یـشمی و  لعج  هل و  لجرت  هآر  املف  هلبقتـساف ، ههزن  ضعب  یف  هدجوف  دـیلولا  یلع  جاجحلا  دـفو  جورملا :)  ) یفف دـیلولا 
مزعف کنع ، ینالغـش  ثعـشالا  نبا  ریبزلا و  نبا  ناف  داهجلا ، نم  رثکتـسا  ینعد  لاقف : .بکرا  دـیلولا : هل  لاـقف  هیبرع ، سوق  هناـنک و 

، هدنع سولجلا  لاطا  کلت و  هلاح  یف  هیلع  لخدـف  جاجحلل  نذا  مث  هلالغ  یف  لضفت  هراد و  دـیلولا  لخد  بکر و  یتح  دـیلولا  هیلع 
تلاق ام  يردـتا  جاجحلل : دـیلولا  لاقف  تفرـصنا ، مث  هتراسف  تداع  مث  تضم  دـیلولا و  تراسف  هیراج  تءاج  ذا  هثداـحی  وه  اـمنیبف 

تنب ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نینبلا ما  یمع  هنبا  یلا  اـهتثعب  لاـق : .ـال  لاـق : هذـه ؟
ام هللا  و  تلاق : کلذ و  اهعارف  جاجحلا ، هنا  اهیلا : تلسراف  هلالغ ، یف  تنا  حلـستملا و  یبارعالا  اذهل  کتـسلاجم  ام  لوقت : زیزعلادبع 

تـسیل هناـحیر و  هارملا  اـمناف  لوـقلا  فرخزب  ءاـسنلا  ههکاـفم  کـنع  عد  جاـجحلا : هل  لاـقف  .قـلخلا  لـتق  دـق  کـبولخی و  نا  بحا 
كایا و و  نهتنیز ، نم  رثکاب  نهلغشت  نهـسفنا و ال  ریغ  یف  نهعمطت  و ال  كودع ، هدیاکم  كرـس و ال  یلع  نهعلطت  و ال  هنامرهقب ،

نهنم هدـحاولا  کلمت  کبجحب و ال  نهراصبا  نم  نهیلع  ففکا  و  نهو ، یلا  نهمزع  نفا و  یلا  نهیار  ناـف  رومـالا  یف  نهترواـشم 
نیبا کلقعل و  رفوا  کلذ  ناف  نهعم  سولجلا  لطت  ـال  اـهریغل و  كدـنع  عفـشت  نا  یف  اـهعمطت  ـال  و  اهـسفن ، زواـجت  اـم  رومـالا  نم 

جاجحلا ادـغ  املف  .لعفا  لاقف : .یلع  میلـستلاب  ادـغ  هرمات  نا  بحا  تلاقف : نینبلا ، ما  یلع  دـیلولا  لخد  حرخف و  ضهن  مث  .کلـضفل 
هل تنذا  مث  الیوط  هتبجحف  اهیلا  یـضمف  کلذ ، نم  دـبال  لاقف : .کلذ  نم  ینفعا  لاـقف : اـهیلع  ملـسف  نینبلا  ما  یلا  رـس  هل : لاـق  هیلع 
هللا نا  ول ال  هللا  اما و  ثعـشالا ، نبا  ریبزلا و  نبا  لتقب  نتمملا  تنا  حاجح ! ای  هیا  هل : تلاق  مث  سولجلا ، یف  هل  نذات  مل  امئاق و  هترقاـف 

کیلع یلاو  تجعجع و  یتح  ثعـشالا  نبا  کیلع  یلعتـسا  دقل  تلاق : امیف  هل  تلاق  .هبعکلا و  یم  رب  كالتبا  ام  هقلخ  نوها  کلعج 
تنکل مهحافک  كالع  مهحامر و  کتلظاف  نرقلا  نم  قیـضا  یف  تنا  نمیلا و  لها  یف  يداـن  هفیلخلا  نا  ـال  ولف  تیوع ، یتح  رارهلا 

ام اما  و  هئایلوا ، هیطعا  یف  هنعب  نه و  رئادـغ  نع  رطعلا  نضفن  دـق  هفیلخلا  ءاسن  ناف  اذـه  یلع  و  كانیع ، هیف  يذـلا  ذـخا  دـق  اروسام 
نجرفنی نا  و  کلذ ، یلا  کبیجم  ریغف  هفیلخلا  لثم  نع  نجرفنی  ناف  هئاسن ، نم  هراـط  وا  غولب  هتاذـل و  عطق  نم  هفیلخلا  یلع  ترـشا 

یلع و دـسا  لوقی : يذـلا  هللا  لتاق  کلوقب ، يدـتقی  نا  هقحا  امف  عکلای ، رظنملا  حـبق  نم  کنع  ءارظبلا  کما  هب  تجرفنا  ام  لثم  نع 
تزرب اله  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رفاصلا ریفـص  نم  رفنت  ءاختف  هماعن  بورحلا  یف 

: لاق هیف ؟ تنک  ام  هل : لاق  دیلولا  یلع  لخد  املف  هتجرخاف ، اهل  هیراج  ترما  مث  رئاط  یحانج  یف  کبلق  ناک  لب  یغولا  یف  هلازغ  یلا 
یلا هتارما  قدزرفلا و  مصاخت  امل  و  اذـه ، .زیزعلا  دـبع  تنب  اهنا  لاق : .اهرهظ  نم  یلا  بحا  ضرالا  نطب  ناک  یتح  تتکـس  ام  هللا  و 
نبا یـضقف  هدـنع ، قدزرفلا  هارمـال  ریبزلا  نبا  هارما  تعفـشتسا  و  هیبا ، دـنع  قدزرفلل  ریبزلا  نبا  هللادـبع  نب  بیبخ  عفـشتسا  ریبزلا  نبا 
یلیل تئبن  و  رخآ : لاق  انایرع و  کیتای  يذـلا  عیفـشلا  لثم  ارزتم  کیتای  يذـلا  عیفـشلا  سیل  قدزرفلا : لاـقف  قدزرفلا ، هارمـال  ریبزلا 

هئیربلا مقسلا و  یلا  هحیحصلا  وعدی  کلذ  ناف  هریغ  عضوم  ریغ  یف  ریاغتلا  كایا و  و  ( ؟ اهعیفش یلیل  سفن  الهف  یلا  هعافشب  تلـسرا 
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ابصانم هسرع  امهتم  لزی  مل  نم  نیح  ریغ  یف  هریغلا  حبقا  اهنیح و  یف  هریغلا  نسحا  ام  یمیرخلا : لاق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف بیرلا ) یلا 
هذه یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک هبیتق ) نبا  نویع   ) بسن و  اذه ، نویعلل  اهبـصنی  وا  فاخی  يذـلاب  اهیرغی  نا  کشوی  نونظلا  مجرل  اهیف 
تبث مالـسلا ) هیلع   ) همالک کلذ  نوک  ناف  دانع ، وا  هنم  لهج  الا  کلذ  لـه  و  عفقملا ، نبا  یلا  اـنه  یلا  هلوا  نم  ءاـسنلا  یف  هیـصولا 

.دیلولا عم  هتصق  یف  هرثکا  لمعتسا  جاجحلا  نا  تفرع  دق  عفقملا و  نبا  هیف  لصالا  نوک  فیک  مث  تفرع ، امک  هضیفتسملا  دیناسالاب 

هینغم

: بارعالا .ضعب  یلع  مهـضعب  لکتی  اولکاوتی : .هریغلا  راهظا  ریاغتلا : .فرـصتلا و  یف  هلیکو  هنامرهق : .فعـضلا  نهولا : نفالا و  هغللا :
دودح یف  هبیاطملل  الا  اکحـضم ) نوکی  ام  مالکلا  نم  رکذت  نا  كایا  و   ) ینعملا .هدئاز  هنامرهق  دـشا و  یف  ءابلا  و  كرذـحا ، كایا 

نهورواـش و لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نـال  خـلا ..) ءاـسنلا  هرواـشم  كاـیا و  و  : ) هروـشملا هارملا و  .بادـالا  عرـشلا و 
نم لجرلا  بلل  بهذا  نید  لقع و  تاصقان  تیار  ام  ءاسنلا  رشعم  ای  لاق : یبنلا  نا  ضیحلا : باتک  يراخبلا  حیحص  یف  .نهوفلاخ و 

کلذ نع  مالکلا  مدقت  .بولـسالا و  لکـشلا و  یف  میعطت  میلقت و  الب  هلوسر  هللا و  نع  وهف  هارملا  نع  مامالا  هلاق  ام  لک  .نکادحا و 
یف عمج  ناسنا  ياـف  دـعب ، و  همکحلا 238 . یف  رـش  هارملا  ماـمالا : لوق  دـنع  یتاـی  اـضیا  .هارملا و  یلع و  هرقف  هبطخلا 78  حرـش  یف 
نع هروشملا  تطقـس  ناذـه  یفتنا  ینم  و  هارما ، ما  ناک  الجر  اهیلع  داـمتعالا  اـهب و  ذـخالا  حـصی  صـالخالا  یعولا و  نیب  هتروشم 

كاذـنآ ءاسنلا  رثکا  ناک  و  هیلهاجلا ، هروشم  یلع  لمحیف  ءاسنلا  هروشم  نع  یلع  یبنلا و  یهن  اما  الجر ، ریـشملا  ناک  نا  راـبتعالا و 
و لـجرلا ، هنیط  نم  اـهناب  ملعلا  عـم  اـهتیبرت  یف  لـجرلا  رـصق  اذا  کـلذ  یف  هارملل  بنذ  ـال  و  هاـیحلا ، براـجت  ملعلا و  نع  لزعم  یف 

هروس نم  هیالا 31  یلا  ریـشی  خلا ..) نهراصبا  نم  نهیلع  ففکا  و   ) .هاواسملا مدق  یلع  هیلووسملا  یف  ناک  رتشی  و  هدحاو ، امهتعیبط 
ثیح جورخلا  یف  حارـسلا  نهل  قلطی  نا  نیب  قرف  ال  خـلا ..) دـشاب  نهجورخ  سیل  و   ) نهراصبا نم  نضـضغی  تانموملل  لق  و  رونلا :
ادحاو الوق  هیمالسالا  بهاذملا  تقفتا  خلا ..) اهـسفن  زواج  ام  اهرما  نم  هارملا  کلمت  و ال   ) رجاف رهاع  نهیلع  لخدی  نا  نیب  ندرا و 

لاق ءاضقلا : اـهیلوت  یف  اوفلتخا  .هارما و  مهیلع  اولو  موق  حـلفا  اـم  ثیدـحلا : یف  و  ناطلـسلا ، هراـمالا و  یلوتت  نا  زوجیـال  هارملا  یلع 
ناـف  ) .اـقالطا زوجیـال  هریغ : لاـق  .هماـعلا و  قوقحلا  يا  هللا  قوقح  نود  ساـنلا  قوقح  یف  ءاـضقلا  هارملا  یلوتت  نا  زوجی  هفینحوـبا :

اهتمارکب ودـعت  و ال   ) هنع هباین  لجرلا  صخی  امیف  فرـصتت  هنامرهقب ) تسیل  و   ) نانئمطالا هعدـلا و  و  نانحلا ، هقرلل و  هناحیر ) هارملا 
خیـشلا لاق  .لجرلا و  فئاظو  یلع  لفطتت  و ال  هعیبطلا ، اهتعـض  ثیح و  اهـسفن  عضت  نا  و  هارما ، یقبت  نا  هارملا  همارک  خلا ..) اهـسفن 

نا کل  خلا ..) هعـضوم  ریغ  یف  ریاغتلا  كایا و  و   ) .همالا حلاصم  یف  ءاسنلا  نوفرـصی  نیذلا  لاح  نم  هیـصولا  هذه  نیا  هدبع : دـمحم 
يرغت و  هنایخلا ، یلع  همیقسلا  هارملا  عجشت  اهناف  نونظلا  مجرب  هریغلا  اما  نیهوبشملا ، هطلاخم  جربتلا و  نم  اهتنایـصب  هارملا  یلع  راغت 

صرحا ام  قبی  ملف  بیرلا  ناکم  یف  هدنع  تحبصا  دق  اما و  یفافع ، یتناماب و  هتقث  یلع  صرحا  تنک  اهسفن : یف  لوقت  و  اهب ، هئیربلا 
.هیلع

هدبع

نم ال ءاسنلا  یلع  تلخدا  اذا  يا  نهیلع : هب  قثوی  نم ال  فعضلا …  نهولا  يارلا و  فعض  کیرحتلاب  نفالا  نهو : یلا  نهمزع   …و 
رومـالا و یف  مکحی  يذـلا  ناـمرهقلا  هناـمرهقب : تسیل  و  اـمهنیب …  قرف  ياـف  هماـعلا  طـلتخم  یلا  نهتجرخا  کـناکف  هتناـماب  قـثوی 

نیذلا لاح  نم  هیـصولا  هذه  نیا  اهتعافـشب  اهریغ  مرکتف  اهـسفن  اهمارکاب  زواجت  يا ال  نوکـسف  حـتفب  دـعت  هرماب و ال  اهیف  فرـصتی 
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هارملا یلع  هریغلا  راهظا  ریاغتلا  هریغ : عضوم  ریغ  یف  نهل …  همارک  نهتمدـخب  صتخی  نم  لب و  همـالا  حـلاصم  یف  ءاـسنلا  نوفرـصی 
ضعب یلع  مهضعب  لکتی  اولکاوتی  بجوم  ریغ  نم  اهلاح  یف  نظلا  ءوسب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ندناشوپ باجح و  اب  و  تسا ، یتسس  هب  ور  ناشمیمـصت  یناوتان و  هب  ور  ناشیا  هشیدنا  اریز  اهنز ، اب  شاگنک  تروشم و  زا  زیهرپب  و 
یگدیـشوپ و  ) باـجح نـتفرگ  تخـس  اریز  دـتفا ) مدرم  رب  ناشمــشچ  هـتفر  نوریب  راذـگم   ) راد زاـب  رادـید  زا  ار  اـهنآ  ياهمــشچ 
زا تسین  رتدـب  نانیا  نتفر  نوریب  و  دـنظوفحم ) اهیراکهابت  زا  دنـشاب  باجح  رد  دـنچ  ره   ) تسا رت  هدـنیاپ  ناـشیا  يارب  یگتـسارآ )
زا یـضعب  ندروآ  داسف  یهاگ  اریز  نز ، ای  درم  هاوخ   ) دـشاب یمن  وا  هب  ياـنیمطا  داـمتعا و  ناـشیا  تهج  زا  هک  ار  یـسک  وت  ندروآ 
یم رگا  و  تسا ) نادرم  زا  شیب  ناشیا  دزن  نانز  زا  یـضعب  ندـمآ  داـسف  یهاـگ  و  تسا ، ناـنز  ندـش  نوریب  زا  شیب  هناـخ  هب  مدرم 

هن وبشوخ  تسا  یهایگ  نوچ  نز  اریز  تسین ، طوبرم  وا  هب  هچنآ  هب  ار  نز  نکم  طلـسم  و  دنـسانشن ، ار  وت  ریغ  هک  نک  يراک  یناوت 
زادـنیم عمط  هب  ار  وا  و  نکم ، زواجت  تسا  وا  هب  طوبرم  هچنآ  زا  وا  نتـشاد  یمارگ  رد  و  رادزاب ) روما  ماـجنا  زا  ار  وا  سپ   ) اـمرفراک

نامگدب نمادکاپ  نز  هرابرد   ) درب راک  هب  تریغ  دیابن  هک  یئاج  رد  ینامگدب  تریغ و  راهظا  زا  زیهرپب  و  دنک ، يرگید  تعافش  هک 
یلد و ود  هب  تسا  هتـسارآ  هتـسیاشان ) زا   ) هک ار  ینز  و  یتسرداـن ، هب  ار  تـسرد  نز  راـک  نـیا  اریز  ( وـشم هتفـشآ  يزیچ  كدـناب  و 
دوش و ناـسآ  وا  رظن  رد  نآ  باـکترا  نداد  تبـسن  رثا  رب  دـهد  تیمها  هتـسیاشان  راـک  هب  هکینز   ) دراد یماو  راـک ) نآ  رد   ) هشیدـنا

دروآ اجب  ار  نآ  تسا  نکمم 

ینامز

نز لرتنک  دودح 

اریز نک ، زیهرپ  راد  هدـنخ  بلاـطم  لـقن  ندرک و  هدـنخ  زا  دـهدیم : هجوت  یقـالخا  رکذـت  دـنچ  هب  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
همه هک  ددرگیم  یهتنم  هدوهیب  فرح  ای  تبیغ و  غورد و  نانآ ، زا  داقتنا  نارگید ، هب  ندرک  تناها  هب  شیب  مک و  راد  هدـنخ  بلاطم 

حیرص روطب  هدرک  عنم  ندز  هدوهیب  فرح  تبیغ و  غورد ، تناها ، زا  هکنیا  نمض  رد  زیزع  يادخ  .تسا  عونمم  زیزع  مالـسا  رظن  زا 
زا .تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  هجوت  دروم  يو ، لاح  تیاعر  نز و  لرتنک  تبقارم و  .مینک  مک  هدنخ  دایز و  هیرگ  هدرک  رما 
اب هکیئاهراک  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  هعماج  دشر  ظفح و  يارب  ادخ  ار  گرزب  تمعن  نیا  تسا و  فیطل  یتاساسحا و  نز  هک  رظن  نیا 
يو تاساسحا  ندش  کیرحت  اب  اما  دشکیم  يا  هشقن  دهدیم ، یحرط  .دـشاب  شرایتخا  رد  دـیابن  تسین  راگزاس  هفطاع  تاساسحا و 

هک گـنج  تواـضق و  رد  نینچمه  دـنزیم و  مـهب  ار  دوـخ  میمـصت  دوـشیم ، فرـصنم  دوـخ  رکف  هـشقن و  حرط و  زا  رگید  فرط  زا 
رد ار  هفطاع  محر و  : ) تسا هدومرف  ادـخ  هک  دوشیم  مرن  مهتم  نمـشد و  هلان  هیرگ و  ریثاـت  تحت  تسا  مزـال  يراوتـسا  يدرمیاـپ و 

.تسا و هدرک  عنم  ساسح  ياهراک  رد  نانآ  تلاخد  زا  یلک  ناونعب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تساهتلع  نیمهب  .دیراذگب ) رانک  تواضق 
دوجوم کی  هک  نز  .تسا  تیرثکا  عبات  هشیمه  نوناق  یلو  دـنوشیم  تفای  ناـنز  ناـیم  رد  مه  درم  زا  رتهب  یتح  بوخ  دارفا  هچ  رگا 
مالـسلا هیلع  ماما  تسین ، ناما  رد  دربتـسد  زا  هک  یتمیق  تسا  یـسنج  یفرط  زا  دومن و  وا  زا  ار  یئاریذپ  رثکادح  دیاب  تسا و  فیطل 
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طابترا تسین  نانآ  هب  نانیمطا  هک  يدارفا  اب  هناخ  رد  مه  دـشاب و  ظوفحم  عامتجا  رد  مه  هک  هدرک  شرافـس  يو  باـجح  دروم  رد 
طوقس لوا  ماگ  .دتفایم  مادب  تسا و  فیعـض  نادرم  یناطیـش  ياهماد  ربارب  رد  مه  زاب  دشاب ، اناد  لقاع و  نز  ردق  ره  .دشاب  هتـشادن 

درمب زردنا  ناونعب  نآرق  رد  مه  زیزع  يادخ  .تسا  هداد  هجوت  ماد  نیاب  باجح  هب  شرافس  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هاگن  ماد  رد 
هتکن نیا  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنـشاب  ناما  رد  نآ  كانرطخ  ضراوع  زا  اـت  دـننک  لرتنک  ار  دوخ  مشچ  هک  هدرک  شرافـس  نز  و 
بات تفرگ  رارق  راشف  رد  دش و  يور  هدایز  واب  بتسن  یتقو  تشاذگ ، دازآ  ار  وا  دیاب  نز  كرد  تیفرظ و  دودح  رد  هک  دراد  راشف 

نظئوس نز و  دـیدش  تیدودـحم  دراد  رطخ  نز  نتـشاذگ  دازآ  هک  تبـسن  نامه  هب  .دـناشکیم  فارحنا  هب  ار  وا  درادـن و  تمواـقم 
.دزادنایم رطخب  ار  نز  مه  ندروآ  نابز  هب  وا  هب  نتشاد 

يزاریش دمحم  دیس 

یلا يا  نه ) یلا و  نهمزع  و   ) هیوق ریغ  هفیعض  هجیتن  یلا  يا  نفا ) یلا  نهیار  ناف   ) هلعفت نا  دیرت  رما  نم  ءاسنلا ) هرواشم  كایا و  (و 
نم نهیلع  ففکا  و   ) .تایلقع ـال  تاـیفطاع  ءاـسنلا  ناـف  رواـشی ، نا  یغبنی  ـال  هفیعـض ، هئارآ  جـئاتن  و  فیعـض ، همزع  نم  و  فعض ،

باجحلا هدـش  ناف   ) نیهتـشی امب  لمعلا  نع  نهعنمت  نا  ببـسب  هلیـضفلا  هفعلا و  هرئاد  یف  نهظفحا  يا  نهایا ) کـباجحب  نهراـصبا 
بجوی فطاوعلا  عابتا  و  لـقعلاب ، ـال  هفطاـعلاب  لـیمت  هئرملا  نارـسلا  و  نهل ، دـسفم  هناـف  نهرما  یف  لیهـستلا  فـالخب  نهیلع ) یقبا 

سیل و   ) .لاـجرلا نم  بناـجالا  یلا  رظنلا  نع  نـهظفح  دارملاـف  وـضعلا ، اذـه  صوـصخ  نهراـصبا )  ) هـب داری  نا  لـمتحی  و  داـسفلا ،
هنیدـب و ناسنالا  قثی  نمب ال  هئرملا  طلتخت  نیلاحلا  ـالک  یف  ناـف  نهیلع ) هب  قثوی  ـال  نم  کـلاخدا  نم  دـشاب   ) رادـلا نم  نهجورخ )

ناک لقا ، هئرملا  هکرح  هرئاد  تناک  املک  ذا  لـعفاف ) كریغ  نفرعی  نا   ) تعطتـسا يا  تعطـسا ) نا  و   ) داـسفلا هنظم  کـلذ  و  هتناـما ،
اهکیلمتک اهناشب ، طبترت  اروما ال  اهکلمت  ناب  اهسفن ) زواج  ام  اهرم  نم  هئرملا  کلمت  و ال   ) لقا اهیف  هدسفملا  هفطاعلا  ءارو  قایـسنالا 

رومالا یف  مکحتت  هنامرهقب ) تنـسیل  و   ) هثونالا فطللا و  لجال  ناحیرلاک  تقلخ  يا  هناحیر ) هئرملا  ناف   ) هبـشا اـم  ءارـشلا و  عیبلا و 
بجوی کلذ  نال  اهلجال ، اهریغ  مرکت  ناب  اهسفن ، مارکا  اهمارکاب ، زواجت  يا ال  اهسفن ) اهتمارکب  دعت  و ال   ) اهراکفا اهئارآ و  بسح 

ناب اهریغب ) عفشت  نا  یف  اهعمطت  و ال   ) .هفطاعلا نود  لقعلا  عابتاب  نوکی  يذلا  لادتعالا ، نع  جراخ  اذه  و  اهفطاوع ، ءارو  کقایـسنا 
، هیفطاعلا اهجئاوح  بسح  تنا  بهذت  نا  بجوی  کلذ  و  اهل ، نوعفـشی  سانلا  ذا  اهجئاوح  یـضقتل  كدنع ، اهل  اعیفـش  اهریغ  لعجت 

يا هریغ ) عضوم  ریغ  یف   ) اهرما یف  نظلا  ءوسب  هئرملا  یلع  هریغلا  راهظا  يا  ریاغتلا ) كایا و  و   ) اهل اوعفـش  نیذـلا  ساـنلا  نم  ـالجخ 
نم هئیربلا ) و   ) هفعلا باهذ  یلا  اهتفع ، یف  هحیحصلا  يا  مقسلا ) یلا  هحیحصلا  وعدی  کلذ  ناف   ) هریغلل بجوم  یئالقع  ببس  نودب 
یلع تئرجت  ببـس ، الب  هحـضتفم  اهنا  تار  اذاف  هحیـضفلا ، فوخ  داسفلا  یلع  مدـقت  هئرملا ال  ناف  کـشلا ، و  بیرلا ) یلا   ) هناـیخلا

(. ءارغا موللا  ناف  یمول  کنع  عد  : ) رعاشلا لاق  و  ءارغالا ، بجوی  موللا  ناف  هنایخلا ،

يوسوم

مزعی ام  یف  هدـشلا  تابثلا و  مزعلا  نهمزع : .هاترا  ناسنالا و  هدـقتعا  ام  يارلا  نهیار : .هروشملا  هنم  بلط  رمالا  یف  هرواـش  هرواـشملا :
، هحئارلا بیط  تابن  لک  نیحایر  هعمج  ناحیرلا  هناحیر : .عنما  زجحا و  ففکا  اوزجاـحت  موقلا  فاـکت  لاـقی : ففکا : .ناـسنالا  هیلع 

موق لاقی  مدـخلا : .همهتلا  کشلا و  نظلا و  بیرلا : هبیرلا و  بیرلا : .ضرملا  مقـسلا : .كرتت  زواجتت و  دـعت : .ناحیرلا  هقاط  هناحیرلا :
ردـجالا و یلوالا و  يرحا : .هبقاـع  يا  هذـخاوم  هبنذـب  هذـخا  هب : هتذـخا  .دـیبعلا  مدـخلا : و  مشحلا ، مدـخلا و  اوریثک  يا  نومودـخم 
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وطـست يا  هبثولا  هوطـسلا و  هلوصلا : لوصت : .هوکرت  هونیعی و  مل  يا  هولکاوت  ضعب  یلع  مهـضعب  لکتا  موقلا  لکاوت  لکاوت : .قلخالا 
نهایا کباجحب  نهراصبا  نم  نهیلع  ففکا  .نهو و  یلا  نهمزع  نفا و  یلا  نهیار  ناف  ءاسنلا  هرواشم  كاـیا  و   ) .رهقت بثت و  اـهب و 
.لعفاف كریغ  نفرعی  الا  تعطتـسا  نا  .نهیلع و  هب  قثوی  نم ال  کلاخدا  نم  دشاب  نهجورخ  سیل  .نهیلع و  یقبا  باجحلا  هدش  ناف 

عفشت نا  یف  اهعمطت  اهسفن و ال  اهتمارکب  دعت  .هنامرهقب و ال  تسیل  هناحیر و  هارملا  ناف  اهـسفن  زواج  ام  اهرما  نم  هارملا  کلمت  و ال 
فیرـشلا لصفلا  اذه  یف  بیرلا ) یلا  هئیربلا  مقـسلا و  یلا  هحیحـصلا  وعدی  کلذ  ناف  هریغ  عضوم  ریغ  یف  ریاغتلا  كایا و  .اهریغل و 

زجوم لکـشب  هبناوج  ضعب  نم  رمالا  اذـهب  ملن  نا  انب  نسحتـسی  نحن  .لجرلا و  اـهلماعی  نا  بجی  فیک  هارملا و  یلا  ماـمالا  ضرعتی 
مءالتی و ام  قوقحلا  نم  اهاطعا  ریظنلا و  هقئاف  هیانع  مالـسالا  اهب  ینتعا  دق  اعئار و  امهم و  ارود  تبعل  مالـسالا  لظ  یف  هارملا  لوقنف :
: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  نعف  .اریخ  نهب  یصوا  راغص و  نه  تانبلا و  بح  یلع  مالسالا  دکا  دق  .یسفنلا و  یندبلا و  اهبیکرت  هعیبط 
: هباحـصا ضعبل  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  .اهنع و  لاسی  همعنلا  اهیلع و  باـثی  تانـسحلا  همعن و  نونبلا  تانـسح و  تاـنبلا 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  ناک  اهقزر و  تیفک  دـق  اهمـشت و  هناحیر  .اهنم  کیلع  ام  .اهطخـستف و  هنبا  کـل  دـلو  هنا  ینغلب 
یلوملا ههیفـسلا و ال  ریغ  اهـسفن  تکلم  دق  یتلا  هارملا  لاق : رفعج  یبا  نعف  .اهدیب  اهجاوز  رما  عراشلا  لعج  ربکت  امدـنع  مث  تانبابا ،
کلذـک اهجوز و  یلع  هبجاو  اهتقفن  یتح  یـش ء  نع  هلووسم  ریغ  اـهناف  هجوز  حبـصت  نا  دـعب  مث  .زئاـج  یلو  ریغب  اـهجیوزت  اـهیلع ،

هایحلا رمع  دادتما  یلع  تاعیرشتلا  مظعا  نا  لوقن  نا  داکن  ام  قوقحلا  نم  اهاطعا  مالـسالا  نا  امک  .مهیبا  یلع  مهتقفن  بجت  اهلافطا 
شرف ا ماعطلا و ال  هئیهت  نع  هلووسم  ریغ  اهجوز  تیب  یف  یه  اهنا و  اهایا ، اهطعت  مل 

کلذ لک  لب  مهروما ، نم  یـش ء  مهتناضح و ال  لافطالا و ال  هیبرت  اـهیلع  بجی  ـال  تیبلا و  سنک  ـال  باـیثلا و  لـسغ  ـال  شارفل و 
لوانتم یف  انئاهقف  لئاسر  انماما و  عیرشتلا  نا  لب  تادیازملا  لجا  نم  راعشک  اهحرطن  رومالا ال  هذه  رکذن  امدنع  .بالا و  یلع  بجی 

اهیلع بجواف  لکاشملا  بعتلا و  اهاطعا  معن  قوقحلا …  هذـهک  اقوقح  قرـشلا  برغلا و  اهاطعا  لهف  کلذ  نع  اولاـسا  اـیهف  انیدـیا ،
مه لخادـلا و  مه  اـهیلع  عمجف  تیبلا  یف  اهمدختـسا  تاکرـشلا و  بتاـکملا و  یف  لـماعملا و  عناـصملا و  یف  تیبـلا  جراـخ  لـمعلا 

اهفلخ ام  همکالا  فلخ  نا  هیـسان  مسـالاب  اـهارغا  هیرحلا و  هظفل  اـهماما  حرط  هیدوبعلا ، نیع  یه  هیرحلا و  مساـب  اهلذتـسا  جراـخلا و 
یلا رظن  مالـسالا  نا  معن  دارا …  یتم  اهلغتـسی  اهکرحی و  هیمد  یلا  اهلوح  دـقل  باعتالا ، یف  هیلع  دـیزت  لب  لـجرلا  رطاـشت  تذـخاف 

ملعلا و نود  ابجاح  فقی  باجحلا ال  اذه  هروعلا و  رتسی  يذلا  یعرـشلا  باجحلا  اهیلع  بجواف  هارملل  یـسفنلا  يدسجلا و  بیکرتلا 
هعویملا و لـالحنالا و  یلع  رمتلا  ناونع  وه  باـجحلا  اذـه  نا  هروثلا ، ررحتلا و  نود  فـقی  ـال  یعوـلا و  كاردـالا و  نود  هفاـقثلا و 

بهت وا  کلمتت  وا  يرتشت  وا  هارملا  عیبت  نا  نود  فقی  باجحلا ال  اذه  نا  هعیفرلا …  هیمالسالا  اهتیوه  هلقتسملا و  اهتیـصخش  تابثا 
وا

نا مالـسالا  داراف  .يوثنالا  دسجلا  هعیبط  هثدحت  يذلا  ءارغالا  هنتفلا و  عنمی  باجحلا  اذـه  نا  لب  عمتجملا …  عم  سانلا و  عم  لماعتت 
یف رهظت  یتلا  اـیاضقلا  ثدـحت و  یتلا  لـکاشملا  يرن  نحن  .لـالحنالا و  داـسفلا و  یلا  يدوی  اـم  لـک  عنمی  هروثلا و  هذـه  نم  دـحی 
امنا نیدرفنم  لجرب  هارما  عمتجت  نا  عنم  امدنع  مالـسالا  .لجرلا و  هارملا و  يدل  یناویحلا  يزیرغلا و  ناتلفلا  اذـه  ءارج  نم  عمتجملا 

يذلا ماعلا  طخلا  عم  مجسنی  اذه  و  قیرطلا ، امهلضی  امهنید و  نع  امهنتفی  هلیذرلا و  امهل  لوسیف  امهنیب  ناطیـشلا  لوخد  عنمی  نا  دارا 
صئاصخ اهل  ناف  هیندـبلا ، ههجلا  نم  لجرلا  فص  یف  اهـسفن  عضت  نا  زوجی  هارملا ال  نا  و  هیلا …  لـصوی  اـمو  داـسفلا  هداـم  مسحی 

بجی همهم  قراوف  هذـه  و  هیرهـش ، هداع  هبحاص  اهنا  اهنم  دـلت و  لمحت و  اهنا  اهنم  و  هبولطم ، اهنوک  اهیف و  هیبذاجلا  اهنم  هنع  اهزیمت 
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اهتعیبط و نیبلا  یف  ذخا  عمتجملل و  هماعلا  هحلـصملا  ظح  امناف ال  دویقلا  ضعب  اهیلع  ضرف  امنیح  مالـسالاف  رابتعالا : نیعب  ذـخوت  نا 
یثنالا یلع  لجرلل  هزیم  الف  هرخالا  یف  هللا ، نازیم  یف  اما  ایندلا …  هایحلا  یف  هلک  اذـه  و  هب …  مایقلا  یلع  ردـقت  اهندـب و  هلمحتی  ام 

جتساف  ) هب يزجی  اءوس  لمعی  نم  هری و  اریخ  لمعی  نم  ءاوس  دح  یلع  هللا  ماما  اعم  امهنا 

لمعی نم  اهب و  زجی  تاحلاصلا  لمعی  نمف  ضعب ) …  نم  مکـضعب  یثنا  وا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضا  ـال  ینا  مهبر  مهل  با 
هناطلـس و نوعرف و  تضفر  یتلا  هنموملا  هارملا  هصق  انیلع  صقی  یلاعت  هللا  لاجرلا و  نییالم  تقاف  هارما  برف  اـهب …  زجی  یـصاعملا 

تلاق ذا  نوعرف  هارما  اونمآ  نیذلل  الثم  هللا  برـض  و  : ) یلاعت لاق  هتعاط ، هاضر و  هبلاط  هللا  وحن  تهجوت  و  هروصق ، لکب  هب و  ترفک 
هجو یف  همظعلا  هلوطبلا و  رود  تلثم  هارمـال  هذـف  هروـص  اـهنا  هلمع ) …  نوـعرف و  نم  ینجن  هنجلا و  یف  اـتیب  كدـنع  یل  نبا  یبر 

نیفرحنملا تیغاوطلا و  ماـما  تفقو  لاـتقلا و  داـهجلا و  كراـعم  یف  هملـسملا  هارملا  تزرب  مالـسالا  یف  .هترمز و  نوعرف و  هیغاـطلا 
هقرـشملا هروصلا  یطعت  رجافلا  دـیزی  ماما  همیظعلا  هیلوطبلا  اـهتفقوب  بنیز  ءاروحلا  ناـک  و  مالـسالا ، یف  هدیهـش  لوا  هیمـس  تناـکف 

انخیرات یف  نا  سیفن …  لاغ و  نم  کلمت  ام  لک  امهلیبس  یف  لذـبت  امهلجا و  نم  عفادـت  ناـمیالا و  هدـیقعلا و  کـلتمت  یتلا  هارملل 
لجرلا اهفقی  یتلا  هیجراخلا  تاسرامملا  نا  معن  اهتدیقع …  اهنامیا و  نم  عفادب  هارملا  اهب  تماق  تایحـضتل  جذانملا  لاثمالا و  عورا 

وبجم سوفنلا  ناف  .هلامآ  هتاعلطت و  مالسالا و ال  يار  لثمی  هناف ال  ذاوشلا  فارحنالا و  لکشت  یتلا  نایحالا و  ضعب  یف 

وا لـجرلا  اهـسرامی  یتلا  هیعرـشاللا  تاـسرامملا  هذـه  نا  .اـهعنمت  اـهنم  ربکا  هوق  وا  اـهعدری  نید  اهدـنع  نکی  مل  اذا  ملظلا  یلع  هل 
هرحلا و هدارالا  بحاص  لجرلا  وه  تاذـلاب  الوا و  لووسملا  امنا  اهنع و  الووسم  سیل  مالـسالا و  اهب  فرتعی  ـال  هارملا  یلع  اهـضرفی 

هدلو یـصوی  مامالا  نا  .هرقف  هرقف  لک  دنع  فقنل  مامالا  مالک  یلا  دـعنل  .فرحنملا و  ملاظلا  عمتجملا  ایناث  اهنع  لووسملا  رایتخالا و 
هبحتـسم اهناف  هروشملا  اما  .نهو  یلا  نهمزع  نفا و  یلا  نهیار  ناف  ءاـسنلا  هرواـشم  كاـیا و  و  هلوقب : ءاـسنلا  هرواـشم  نم  هرذـحی  و 

نا اهمها  لوصا  هروشملل  نکل  و  مهلوقع ، یف  مهکراش  دـقف  لاجرلا  رواش  نم  و  لوقی : هتاملک  يدـحا  یف  ماـمالا  و  عرـشلا ، لـصاب 
لوقن یتح  هیلئاعلا  رومالا  ضعب  برـشلا و  لکالا و  یف  سیل  ءاسنلا  هرواشم  اهیف و  هربخلا  لها  نم  هروشملل و  الها  راشتـسملا  نوکی 

امنا .هروسیم و  هلهـس  اهتیـضق  رطخ ، اهیف  سیل  لب  اهرطخ  دـتمی  یتلا ال  رومالا  هذـه  ناف  اهمدـع ، ببحی  اهنع و  عراـشلا  یهنی  فیک 
اهنال راشتـست  نا ال  یغبنی  رومالا  هذـه  لثم  یف  هارملا  ناف  عساولا ، رطخلا  تاذ  همهملا  رومالا  یف  ءاسنلا  هرواـشم  مدـع  وه  لاکـشالا 

هیداصتقالا رومالااب  اهل  ملع  هیرکسعلا و ال  ایاضقلا  یف  اهدنع  هربخ  هیسایسلا و ال  رومالا  یف  عالطا  یلع  تسیل 

یلع نمزع  اذا  و  نارسخ ، ناصقن و  يا  نفا  یلا  اهیار  مامالا  ریبعتب  .ابئاص و  نوکی  اهیار ال  نا  دبالف و  هذه ، لاحلا  تریشتسا و  اذاف  ، 
یتات هلیلق  تاظحلب  اذا  لحت و  هدـقع ال  هنا  ناسنالا  نظی  نهل  يار  نم  مک  هعرـسب و  ضقنی  لب  هماربا  یلع  یقبی  نهمزع ال  ناف  يار 

و هضیقن …  یلا  لقتنت  دـق  لب  هنع  عجارتت  اهناف  رما  یف  هیوق  هبلـص و  هارملا  تناک  امهم  اـهیار …  نع  عجارتت  هارملا و  یخارتتف  هیلع 
کلاخدا نم  دشاب  نهجورخ  سیل  نهیلع و  یقبا  باجحلا  هدـش  ناف  نهایا  کباجحب  نهراصبا  نم  نهیلع  ففکا  و  مامالا : لوق  اما 
باجحلا اذـه  ناف  نهایا  کـباجحب  نهراـصبا  نم  نهیلع  ففکا  .لـعفاف و  كریغ  نفرعی  ـالا  تعطتـسا  نا  نهیلع و  هب  قثوی  ـال  نم 

هذـه یف  اـصوصخ  ترـضا  اـهتیب  نم  تجرخ  اذا  تدـسفا و  ترفـس  اذا  هارملا  ناـف  هعویملا ، لاذـتبالا و  نیب  نهنیب و  ازجاـح  فـقی 
هثیبخلا مهلئاسو  لک  اولمعتـسا  دق  و  باوصلا ، هداج  نع  اهب  فارحنالا  تاعمتجملا و  داسفال  اهیف  دوهیلا  رمـش  یتلا  هءوبوملا  ءاوجالا 

سرادـملا و یف  لاـجرلاب  طـالتخالا  هماـعلا و  قاوسـالا  یلا  جورخلا  روفـسلا و  جربـتلا و  اـهل  اوـنیز  هارملا و  اورخـس  هیناطیـشلا و  و 
رص راهنا  یتح  ررحتلا  مساب  يرخا  مدقتلا و  مساب  هرات  کلذل  تایاعدلاب  اوعربت  و  رئاودلا ، تاسسوملا و  لک  یف  تایفشتسملا و 
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نم هقدـصم  هزاـجاب  یمـسر و  لکـشب  حـتفت  هراعدـلا  قاوـسا  تحـضاف  هریغ  افرـش و  یمـسی  اـم  لـک  یعادـت  همارکلا و  هفعلا و  ح 
رودـلا اذـه  یف  اهحاجن  یلع  اـهئنهیل  رداـبیف  هصقارت  بیرغلا  ناـضحا  یف  هتخا  وا  هتنبا  وا  هتجوز  یلا  رظنی  لـجرلا  ذـخا  و  هموکحلا ،

نتافملا و صخشی  قیـض  نولطنب  یلا  هبکرلا  فصن  قوف  ام  یلا  ریـصق  صیمق  نم  اهنـساحم  زربت  هارملا  تلـسرتسا  .هب و  تماق  يذلا 
لثملا قالخالا و  میقلاب و  راتهتسالا  لذبتلا و  اذه  هجیتن  یه  موی  لک  یف  انعلاطت  یتلا  بئاصملا  هذه  نا  مهیرغی …  بابـشلا و  دسفی 

عمتجملا حلصی  هرسالا و  حلصت  یک  میقتسملا  طارصلا  یلع  اهموقی  نا  دیری  فارحنالا و  نع  هارملا  نصحی  نا  دیری  مالـسالا  نا  … 
هیـضقلا مسحی  نا  دـیری  مامالا  نا  مث  اهیلع …  نمتوی  نم ال  لاخدا  نم  عنم  کلذـک  لاجرلاب  طلتختل  جرخت  نا  هارملل  هرک  انه  نمف 

امبر ذا  كریغل  علطتلا  نع  عنتمت  کلذب  اهناف  لعفاف  كریغ  كواسن  فرعت  نا ال  تعطتسا  اذا  کناب  ققحتی  اهمسح  حضاو و  لکشب 
هارملل رومالا  كرت  نع  هاهن  مامالا  نا  مث  کشیع …  هءانه  کماقم و  کیلع  دـسفت  مارحلا  یلا  هینما  وا  هرـسح  اـهتبقعا  هرظن  ترظن 
هارملل نا  لب  اهیف ، كرتشت  الا  بجیف  اهتیمها  اهتمیق و  اهل  اقباس  انلق  اـمک  رومـالا  ضعب  ناـف  بحت  دـیرت و  اـمک  اـهیف  فرـصتت  یک 

هب صاخلا  اهملاع 

یف هریغلا  لمعتـسی  نا  مامالا  هاهن  مث  لعفاف …  هیـصخشلا  هذه  نم  اهل  امم  رثکا  اهیطعت  نا ال  تردق  نا  هصاخلا و  اهتیـصخش  اهل  ا و 
هریغلا عضاو  هریغلا و  بحاص  وه  هللا  لب  هللا ، نم  هریغ  دشا  نوکی  نا  زوجی  ال  هنع ، هاهن  ام  هل و  هللا  همسر  ام  زواجتی  الف  اهعضوم  ریغ 

نم هحیحصلا  وعدت  ثیح  نم  هریطخ  هلکشم  ببست  اهناب  اهلحم ، ریغ  یف  یتلا  هریغلا  مامالا  للع  بحا و  دارا و  امک  نوکن  نا  بجیف 
نا ال يرحا  هناف  هب  هذـخات  المع  کمدـخ  نم  ناسنا  لکل  لعجا  و   … ) هنع یهنم  رما  اذـه  بیرلا و  یلا  هئیربلا  داسفلا و  یلا  ءاـسنلا 

عدوتسا .لوصت  اهب  یتلا  كدی  .ریصت و  هیلا  يذلا  کلـصا  ریطت و  هب  يذلا  کحانج  اهناف  کتریـشع  مرکا  .کتمدخ و  یف  اولکاوتی 
: لوالا روما : فیرـشلا  لصفلا  اذـه  یف  مالـسلاو .) هرخالا  ایندـلا و  هلجالا و  هلجاعلا و  یف  ءاضقلا  ریخ  هلاسا  كاـیند و  کـنید و  هللا 

هوازج نسحا  رما  یف  غبن  دهتجا و  نا  بقاعی و  رـصق  اذا  یتح  صوصخملا  هلمع  مهنم  دحاو  لکل  لعجی  نا  مدـخلا و  یلا  هرظن  تفل 
اهدارفال ایفاج  اهل  ارقتحم  اهنع  ادیعب  شیعی  نا ال  اهمارکا و  اهیلا و  ناسحالاب  هریشعلاب  هیصولا  یناثلا : هناسحا …  هلعف و  یلع  بیثا  و 

اذا عبطلاب  اذه  اهیلا …  دوعیس  هناف  اهنع  دعتبا  امهم  هتوق و  ناسنالا و  زع  یه  هریشعلا  ناف 

عمجی اهدیری و  هریشعلا و  بحی  مالسالا  .اهضفری  مالسالا و  اهتقمی  هیلهاج  تاداع  نوکت  الا  فارحنالا و  لالـضلا و  قیرط  ذختت  مل 
اهدیوی وا  اهنواعی  نا  درفلل  زوجی  الف  ملظلا  لطابلا و  هریشعلا  تذختا  اذا  اما  و  لدعلا ، قحلا و  یلع  هماکحا و  مالسالا و  یلع  اهدارفا 

یف 15 دلو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  مامالا  همجرت  .هملاظلا  هلاضلا و  اهتاسرامم  نع  اهفقوی  اهعدری و  نا  بجی  لب 
نب یلع  مامالا  هدلاو : .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  مامالا  هبـسن : هنس 50 . رفص  یف 7  دهشتسا  وا 3 و  هنس 2  ناضمر 
 -. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  دـمحم  هدـج : هلآ .-  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  تنب  همطاـف  هما : .مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 
لک همارکلا و  فرـشلا و  هلوطبلا و  دجملا و  نسحلا  مامالا  رـصتخی  میرکلا  بسنلا  اذهب  .مالـسلااهیلع  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  هتدـج :

هوبنلا یقتلت  هب  ذا  ربکا  هنم و  مظعا  وه  ام  کلذ  یلا  فاضی  نساحم  لئاضف و  نم  هیناسنالا  هعمجت  ام  مهتایرقبع و  ءامظعلا و  بقاـنم 
هیناثلا هنسلا  نم  ناضمر  رهـش  فصتنم  یف  هدلوم : تالوطبلا …  تایرقبعلا و  مزقتت  فارعالا و  باسنالا و  رـصقت  اهدنع  همامالا و  و 

راتلا هلاطبا  نم  الطب  نمزلا  عضی  لب  حتفتت …  اهمامکا و  نم  هدرو  جرخت  هرجهلل  هثلاثلا  وا 

اـشن هتاشن  .میرکلا  دولوملاب  دجلا  هئنهتل  نوملـسملا  دـفاوتی  هللا و  لوسر  تیب  هحرفلا  معت  هللا  رهـش  فصتنم  یف  نییلاسرلا …  نییخی 
بقانملا و لئاضفلا و  هبلق  یف  بکـسی  هایاجـس و  هاـیاطع و  نم  هیلع  قدـغی  دـجلا  ذـخا  هللا و  لوسر  هدـج  فنک  یف  نسحلا  ماـمالا 
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هیـصخش نوکت  فیک  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  دـی  یلع  هتیـصخش  تلمتکا  یتح  میظع  تافـصلا و  نم  میرک  لـکب  هیذـغی 
 … هدـیحو همیتی …  هدـیرف …  کش  اـهنا ال  هماـمالا …  هوبنلا و  هسردـم  نم  تجرخت  یلع و  ماـمالا  اـهب  ینتعا  هللا و  لوسر  اـهابر 
الیلق دیزت  وا  تاونـس  نامث  هدج  عم  نسحلا  مامالا  شاع  ناک …  اذکه  لب  نسحلا  مامالا  ءاج  اذکه  هیبشلا و  ریظنلا و  هدـقاف  همیظع 
یتلا تایالا  تارـشع  هللا  باتک  یف  هلئاضف  .هبورح  هتایح و  لحارم  عیمج  یف  هبناج  یلا  ناک  ابیرقت و  هنـس  نیثالث  ناـمث و  هیبا  عم  و 

 - .اکربت 1 انمیت و  اهـضعب  رکذـن  میرکلا  تیبلا  کلذ  دارفا  دـحا  نسحلا  مامالا  ناک  مهیلع و  تنثا  مهتحدـم و  تیبلا و  لها  ترکذ 
مکسفنا انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  اوعدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  امدبع  نم  هیف  کجاح  نمف  : ) یلاعت هلوق 

 … نینسحلا همطاف و  یلعب و  الا  هلهابملل  تای  مل  یبنلا  نا  یلع  مهتملک  تعمتجا  نورسفملا و  قبطا  دقف  لهتبن ) …  مث 

هللا لوسر  ینبا  اناک  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  نا  یلع  هلاد  هیالا  اذه  ریـسفت : یف  امک  لوقی  هنـسلا  ءاملع  رابک  دحا  يزارلارخفلا  عدن  و 
هللا دـیری  امنا  : ) یلاـعت هلوق  .هینبا 2 -  اـنوکی  نا  بجوف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  اعدـف  هءاـنبا  وعدـی  نا  لوسرلا -  دـعو - 
نم هودـع  هنـسلا و  دـنع  ربـتعملا  باـتکلا  وـه  و  هحیحـص -  یف  ملـسم  رکذ  اریهطت ) مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
رعش نم  لحرم  طرم  هیلع  هادغ و  هللا  لوسر  جرخ  هشئاع : تلاق  یبنلا  تیب  لها  لئاضف  باب  یف  هباحصلا  لئاضف  باتک  یف  حاحـصلا 
هللا دیری  امنا  لاق : مث  هلخداف  یلع  ءاج  مث  اهلخداف  همطاف  تءاج  مث  هعم  لخدف  نیـسحلا  ءاج  مث  هلخداف  یلع  نب  نسحلا  ءاجف  دوسا 
امنا اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  : ) یلاعت هلوق   - 3 اریهطت …  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 

ول نسحلاابا  ای  اولاقف : نوملـسملا  امهداع  هللا و  لوسر  امهدـج  اـمهداعف  اـضرم  نیـسحلا  نسحلا و  نا  رکذ  دـقف  هللا ) هجول  مکمعطن 
کلذک و س )  ) همطاف تلاق  ارکـش و  مایا  هثالث  لج  زع و  تمـص هللا  امهب  امم  ائرب  نا  مالـسلا : هیلع  لاقف  ارذن  كدـلو  یلع  ترذـن 

 - يربیخلا نوعمـش  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قلطناـف  ریثک  ـال  لـیلق و  دـمحم  لآ  دـنع  سیل  نانـسحلا و  یفـشف  کلذـک  هضف  تلاـق 
هنم ضرقتساف  يدوهیلا - 

: لاقف بابلاب  فقوف  نیکـسم  مهاتا  ذا  مهیدیا  نیب  ماعطلا  عضو  امدنع  هتزبخ و  اعاص و  هنم  ءارهزلا  تنحطف  ریعـشلا  نم  عاوصا  هثالث 
مهرماف یلع  هعمسف  هنجلا  دئاوم  یلع  لج  زع و  هللا  مکمعطا  ینومعطا  نیملسملا  دالوا  نم  نیکـسم  دمحم  تیب  لها  مکیلع  مالـسلا 

هللا لوسر  مهاتا  مهءاشع و  هوطعاف  ریـسا  مهءاج  یناثلا  مویلا  ناک  املف  ءاملا  الا  اوقوذـی  مل  مهتلیل  مهموی و  اوثکم  ماـعطلا و  هوطعاـف 
الا ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  : ) یلاـعت هلوق   - 4 ماعطلا …  نومعطی  هیالا و  یلاعت  هللا  لزناـف  عوجلا  نم  مهب  اـم  يارف  ثلاـثلا  مویلا  یف 
یلع ضرعا  دـمحم  ای  لاقف : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  یلا  یبارعا  ءاـج  لاـق : رباـج  نع  ءاـیلوالا  هیلح  یفف  یبرقلا ) یف  هدوملا 

یف هدوملا  الا  ال ، لاق : ارجا .؟ ینلاست  لاق : .هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  نا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشت  لاقف : مالـسالا 
 - هللا لوسر  لاق  .هللا  هنعل  كابرق  بحی  کبحی و ال  نم ال  یلعف  کعیابا  تاه  لاق : .ياـبرق  لاـق : كاـبرق .؟ وا  ياـبرق  لاـق : .یبرقلا 

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا -  ایاصو  هریثک و  یهف  ثیداحالا  اما  .نیمآ و  لوقن : نیملـسملا  عیمج  نحن و  .نیمآ و  هلآ :-  هیلع و  هللا  یلص 
وسر لاق  .اهضعبب 1 -  كربتن  هریثک  نیسحلا  نسحلا و  اصوصخ  هتیب و  لها  قح  یف  هلآ - 

و هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  تیار  لاق : ءاربلا  نع  .هنجلا 2 -  لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  هلآ :-  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  ل 
اماق ناماما  نیسحلا  نسحلا و  هلآ :-  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  لاق  .هبحاف 3 -  هبحا  ینا  مهللا  لوقی : هقتاع  یلع  یلع  نب  نسحلا 

نسحلا ینعی  ایندلا  یف  یتناحیر  امه  هلآ :-  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  لاق  لاق : رمع  نبا  نع  هحیحص  یف  يراخبلا  جرخا  .ادعق 4 -  وا 
عیرـس لکـشب  هب  ملن  یکل  هیواعم و  عم  هحلـص  وه  نسحلا  مامالا  هایح  یف  ثدـح  مها  هیواـعم  عم  نسحلا  ماـمالا  حلـص  .نیـسحلا  و 
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هفالخ هرتف  یلا  دیدحتلاب  حلـصلا و  لبق  ام  یلا  الیلق  ءارولا  یلا  دوعن  نا  نم  انل  دبال  هزجوملا  رطـسالا  هذه  فورظ  هیـضتقت  ام  بسح 
یف ریبکلا  رثالا  اهل  هرتف  اهناف  نیملـسملا  نم  هعم  ناـک  نم  هباحـصا و  هموق و  عم  ماـمالا  اـهب  رم  یتلا  هبعـصلا  فروظلا  یلع و  ماـمالا 

دقعلا لحلا و  لها  هعیاب  ..نیملـسملا  یلع  هفیلخ  عیوب  یلع  مامالا  نا  فورعملا  نم  هبعـش  مامالا و  هموکح  .هیواعم  عم  حلـصلا  هیلمع 
هیمالسالا دالبلا  هل  تباجتسا  رومالا و  یـضمت  هیدی  نع  يذلا  هفیلخلا  یحـضا  هل و  هیعرـشلا  هعیبلا  تمت  هلبق و  ءافلخلا  اوعیاب  نیذلا 

حلا تنلعا  هعیبلا و  تضفر  اهناف  هیواعم  اهریما  ناک  یتلا  ماشلا  ادع  ام  هبطاق 

هحلط و یبنلا  یبحاص  هشئاع و  نینموملا  ما  هداـیقب  هرـصبلا  یف  ماـمالا  یلع  مهبرح  لـمجلا  باحـصا  حـتف  نا  دـعب  اـصوصخ  بر و 
فالالا و تارشعب  تردق  نیملـسملا  نم  هلمج  حاوراب  تبهذ  یتلا  نیفـص  هکرعم  تناکف  هیعرـشلا  هفالخلا  یلع  هیواعم  درمت  .ریبزلا 

یتلا يرعـشالا  یـسوموبا  صاعلا و  نب  ورمع  نیمکحلا  هموکح  مث  همووشم  هنذه  اهبقعا  فحاصملا  عفرب  صاعلا  نبا  هعدـخ  تناک 
هیواعم و نم  ضرالا  ریهطتب  اهتیعرش  یلا  رومالا  هداعا  برحلا و  هعباتم  نم  مامالل  دبال  ناک  کلذب  ماشلا و  شرع  یلع  هیواعم  تتبث 
هیواعم و برحل  جورخلل  مهعفدـی  لب  مهثحی  هباحـصا و  یهی ء  مامالا  ذـخا  .کلذ  لـثم  یف  هضورفملا  هعاـطلا  یلا  مهدرو  هباحـصا 

تاراغلا اهیلع  نوشنی  مامالا  هلود  فارطا  یلا  هئارما  هایارـسب و  ثعبی  تاـقوالا  کـلت  یف  هیواـعم  ناـک  يودـج و  نود  نکل  هلاـتق و 
هباحـصا نم  هرارم  عرجتی  اـملا و  قرحتی  کـلذ  لـک  ماـما  ماـمالا  نمیلا و  یلا  هایارـس  تلـصو  یتـح  نوـلتقی  نوـبهنی و  نوبلـسیف و 

ابیرغ ال اجازم  ابیهر و  اعمتجم  هفوکلا  عمتجم  ناک  دـقل  هلوقل  نوعمـسی  هئادـنل و ال  نوبیجتـسی  ـال  نیذـلا  نیلـساکتملا  نیـسعاقتملا 
 … هلیئـض هوفـص  هلیلق و  هلق  الخ  ام  هناکتـسالا  هعدلا و  یلا  دلخا  رخآ …  یـش ء  يا  فدهلا و ال  هدحو  هدایقلا و ال  هدـحو  هعمجت 

مامالاب رمالا  لصو  یتح 

وا مکذحـشت  هیمح  و ال  مکعمجی ، نید  اما  متنا  هللا  لوقی : هعمـسا  خیبوتلا  نوکی  ام  یـسقا  دـشاب و  مهخبو  مهباتع و  رثکاف  مهبتاع  نا 
یلا سانلا  هیقب  مالـسالا و  هکیرت  متنا  مکوعدا و  انا  ءاطع و  هنوعم و ال  ریغ  یلع  هنوعبتیف  ماغطلا  هافجلا  وعدـی  هیواعم  نا  اـبجع  سیل 
مویلا تحبصاف  ریما  سمالاب  تنک  دقل  هلوق : یلا  رمالا  هب  لصو  یتح  یلع …  نوفلتخت  ینع و  نوقرفتتف  ءاطعلا  نم  هفئاط  وا  هنوعملا 

مهتمئـس و ینولم و  مهتللم و  دق  ینا  مهللا  الئاق : مهیلع  یعد  مهقارف و  ینمت  لب  ایهنم …  مویلا  تحبـصاف  ایهان  سما  تنک  ارومام و 
یل نا  تددول  هللا  اما و  ءاملا  یف  حلملا  ثامی  امک  مهبولق  بذا )  ) ثم مهللا  ینم ، ارش  یب  مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدباف  ینومئس 
هذـه یف  رمالا  ملـستی  نسحلا  میمحلا  هیمرا  لـثم  سراوف  مهنم  كاـتا  توعد  ول  کـل  اـنه  .منغ  نب  سارف  ینب  نم  سراـف  فلا  مکب 

هیواعم هفرـصی  نا  هتاملک  يدـحا  یف  مامالا  ینمت  یتح  ابـس  يدایا  اوقرفت  مهماـما و  نع  هفوکلا  لـها  لذاـخت  یتلا  هبعـصلا  فورظلا 
یلع مامالا  دهـشتسی  هبعـصلا  فورظلا  هذه  یف  لوقا  ماشلا …  لها  نم  دحاوب  هفوکلا  لها  نم  هرـشع  ذخایف  رانیدلاب  مهردلا  فرص 

وا م يارلا  یف  هعم  قافتا  نود  نکل  هفوکلا و  لها  هعیابیف  هفالخلا  نسحلا  ملستی  یجراخلا و  مجلم  نبا  فیسب 

افده دشنت  هئف  لک  تائف  لب  تاهاجتا  هدع  هفوکلا  عمتجم  هفالخلا و  مامز  نسحلا  مامالا  ملست  هفوکلا  لها  .رظنلا  ههجو  دجوی  فقو 
نکمی اهفده و  ضعب  ققحی  لب  اهفدـه  ققحی  ام  نسحلا  یف  تائفلا  هذـه  ضعب  تدـجو  نکل  نیرخالا  فلاخی  دـصقم  یلا  یمرت  و 

 - .يومالا 3 مکحلل  هئلاـمملا  هئفلا  .هیواعم 2 -  برحل  دقعلا  هطـساو  هیف  اودـجو  مهناف  جراوخلا   - 1 لکشلا : اذه  یلع  فنـصت  نا 
نـسحلا مامالاب  هنموملا  هئفلا  .هیلبقلا 5 -  تابیـصعلا  اهکرحت  یتلا  هئفلا  .بلغ 4 -  نم  عم  نوکت  لب  رقتـست  یتلا ال  هحجراـتملا  هئفلا 

هتاعلطت و ال هفده و  یف  مجـسنی  مل  يذلا  بیرغلا  طیلخلا  اذـه  نم  نوکتی  نسحلا  مامالا  شیج  ناک  .هلیلق  هئف  یه  یعرـش و  دـئاقک 
مامالا ممـص  کلذ  لک  عم  نکل  و  هیواعم …  براحت  ههبج  نوکی  نا  عیطتـسی  شیجلا ال  اذه  لثم  هرکف و  هتدیقع و  نم  یـش ء  یف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2897 

http://www.ghaemiyeh.com


یلا لصو  امدـنع  افلا و  رـشع  ینثا  یف  سابعلا  نب  هللادـیبع  هتمدـقم  یلع  ثعب  اـهابع و  شویجلا و  زهجف  برحلا  هعباـتم  یلع  نسحلا 
انه هیواعم و  حـلاصی  نا  دـیری  نسحلا  نا  اهدافم  هبذاک  رابخا  ترـشتنا  تاعاشا و  ترـس  هیواعم  شیج  لباقم  یف  فقو  و  نکـسم ) )
یف كرحتی  مل  دعب  هفوکلا  شیج  نا  لوقت : ءابنالا  هیلا  تلـصو  نا  دـعب  اصوصخ  دـئاقلا و  سفن  یف  همیزهلا  رـشلا و  عزاون  تکرحت 

ارطضالا کلذ 

ناف یلا  رمالا  ملسم  وه  حلصلا و  یف  ینلـسار  دق  نسحلا  نا  سابع : نبال  لوقتل  هیواعم  لئاسر  یتات  ینادجولا  عایـضلا  یـسفنلا و  ب 
یعادـل باجتـسا  هتیـسفن و  تمزهنا  انه  مهرد و  فلا  فلا  اهیف  هل  لعج  عبات و  تنا  تلخد و  الا  اـعوبتم و  تنک  یتعاـط  یف  تلخد 

هیواعم فتکی  مل  .فالآ و  هعبرا  مهددع  مهدئاق و  یقب  نم  رـسخ  کلذـب  هیواعم و  ههج  یلا  لجر  فالآ  هینامث  عم  زاحنا  هسخلا و 
الاوما مهیلع  قدغا  نسحلا  اولتق  مه  نا  مهانم  مهبغر و  هنیطایـش و  لسرا  اذلف  سئاسدلا  رکملا و  لیحلاب و  ادج  ریبخ  وه  لب  کلذـب 

فالتخال مهنکل  برحلا و  دـیری  نکـسم  یلا  مهب  لصو  لتاقم  فلا  نورـشع  ـالا  نسحلا  ماـمالا  عم  قبی  مل  .همخـض  زئاوج  هلئاـط و 
هعم حلصلا  دیری  نسحلا  نا  اهدافم  هیواعم و  اهبرـس  دق  ناک  یتلا  تاعئاشلا  ترـس  نا  درجمب  مهدنع  رظنلا  تاهج  نیابت و  مهئارآ و 
هذـه ماـما  و  هذـخف …  یف  حـمرلاب  هوـنعط  هتحت و  اـطاسب  اوعزاـنت  هعاـتم و  اوـبهنف  نسحلا  ماـمالا  زکرم  یلع  اوـجمه  اورفن و  یتـح 

وه ام  حیحـصلا … !؟ بئاصا و  فقوملا  وه  ام  انه  حلـصلا و  .حلـصلا  هیلع  ضرعی  هلـسر  مامالا  یلا  هیواعم  لسرا  هملوملا  ثادحالا 
فقوملا وه  ام  اموصعم -  اماما  نسحلا  مامالا  نوک  نع  رظنلا  عطقب  اـیلعلا - .؟ هیمالـسالا  هحلـصملا  لـقعلا و  هضرفی  يذـلا  فقوملا 

رایتخا نم  دـبال  هیمالـسالا  هحلـصملا  لـقعلا و  قطنمب  برحلاـب .؟ ما  حلـصلاب  مکحت  فورظلا  لـه  نسحلا ؟ هذـختی  نا  بجی  يذـلا 
ماتلا ءانفلا  همتحم و  همیزهلا  نال  کلذ  و  اهبقاوعب …  رهظت  رومالا  نساحم  نا  لوقنس : لب  نیررضلا  لقا  نیرشلا و  نوها  هناف  حلـصلا 

راتـسلا لادـسا  هتمیرج و  هیطغت  یف  هلماکلا  هردـقلا  هل  مهیلع و  ءاضقلا  مهلتق و  یف  هجح  هیواعمل  ناـک  مربم و  نینموملا  نیـصلخملل 
راع دـبالا و  لذ  یناـثلا  یف  قباـسلا و  هجیتن  لوـالا  یف  هیلع و  نمی  وا  هلتقیف  اریـسا  نسحلا  عقی  نا  نکمی  هنکمم و  هجیتن  هذـه  اـهیلع 
یتلا حلـصلا  دونبب  ملن  نا  بجی  نحن  مهباحـصا و  تیبلا و  لها  نم  هیقابلا  هیقبلا  لجا  نم  حلـصلا  هرورـض  نم  دـبال  انه  و  رهدـلا … 

باتکب لمعی  نا  یلع  هیواعمل  رمالا  میلست  حلصلا 1 -  دونب  یه : اهلهال و  قوقحلا  ظفحت  فیک  يرن  اهـسردنل و  نافرطلا  اهیلع  قفاو 
نا هیواعمل  سیل  نیـسحللف و  ثدح  هب  ثدح  ناف  هدعب  نم  نسحلل  رمالا  نوکی  نا  .نیحلاصلا 2 -  ءافلخلا  هریس  هلوسر و  هنس  هللا و 
نا هیواعم  یلع  هفوکلا و  لام  تیب  یف  ام  ءانثتسا  .ریخب 4 -  الا  هرکذی  نا ال  نینموملاریما و  بس  كرتی  نا  .هدعب 3 -  نم  دحال  دهعی 
نم اوناـک  ثیح  نینمآ  ساـنلا  نوکی  نا  .تالـصلا 5 -  ءاطعلا و  یف  مشاـه  ینب  لـضفی  نا  مهرد و  فلا  یفلا  نیـسحلا  یلا  لـمحی 

یـضم و ال امب  ادـحا  عبتی  نا ال  مهتاوفه و  نم  نوکی  اـم  هیواـعم  لـمحی  نا  مهنمی و  مهزاـجح و  مهقارع و  مهماـش و  یف  هللا  ضرا 
مهئاسن مهلاوما و  مهسفنا و  یلع  نونمآ  هتعیش  یلع و  باحصا  نا  اوناک و  ثیح  یلع  باحـصا  ناما  یلع  هنحاب و  قارعلا  لها  ذخای 

ارهج و ال ارـس و ال  هلئاغ  هللا  لوسر  تیب  لها  نم  دـحال  نیـسحلا و ال  هیخال  یلع و ال  نب  نسحلل  یغبی  نا ال  یلع  و  مهدـالوا …  و 
نسحلل و هاطعا  طرـش  لک  یلع  یتا  حلـصلا و  دونب  عیمج  هیواعم  ضقن  دوهعلا  ضقنی  هیواعم  .قافالا  نم  قفا  یف  مهنم  ادحا  فیخی 

هنتفلا هذـه  یف  بیـصا  مد  وا  لام  لک  نا  لاق : حلـصلا و  مت  امدـنع  هفوکلا  لـها  بطخ  يذـلا  وهف  همیدـق  تحت  هعـضوف  نیملـسملا 
نکل هسفن و  یلع  اهعطق  یتلا  هتامازتلا  لکل  اطاقسا  دهعلل و  اضقن  اذه  یفکی  و  نیتاه …  یمدق  تحتف  هطرـش  طرـش  لک  لولطمل و 

باتکلاب و هلمع  لوالا : طرـشلا  اما  .هنم  هیواعم  فقوم  ناک  ام  اهنم و  دحاو  لک  يرنل  لیلق  یـشب ء  طورـشلا  یلع  فقن  نا  انب  ردجی 
فلاخ هنـسلا و  باتکلا و  یف  ءاج  ام  فالخ  لمع  لب  هاـنذا  هعمـست  مل  هیواـعم و  هفرعی  مل  اذـهف  نیحلاـصلا  ءاـفلخلا  هریـس  هنـسلا و 

بئاجع يریل  هرس  سدق  ینیمالا  همالعلل  ریدغلا  باتک  یلا  دعیلف  کلذ  نم  یـش ء  یلع  فوقولا  عالطالا و  دارا  نم  اعیمج و  ءافلخلا 
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.هبئارغ هیواعم و 

رهقلا هوقلاب و  دیزی  هنبال  هعیبلا  ذخا  هفالخلا و  قیرط  نع  نیسحلا  هیحنتل  عیطتـسی  ام  لک  لمع  ثیح  هب  فی  ملف  یناثلا : طرـشلا  اما  و 
كرت وه  و  ثلاثلا : طرشلا  اما  .دیزیل  هعیبلا  ذخا  یف  اهعبتا  یتلا  بیلاسالا  هتلیح و  هرکم و  یلع  دهاش  خیراتلا  و  رانلا …  دیدحلا و  و 

هلمعتـسی هبعـش  نب  هریغملا  اذـهف  هبـسب  هلامع  یـصوی  ناک  یتح  هنم  لینلا  همتـش و  هبـس و  یلع  هیواعم  رـصا  دـقف  نینموملاریما  بس 
اکرات تسل  كرصب و  یلع  ادامتعا  اهکرات  انا  هریثک ، ءایشاب  كءاصیا  تدرا  دق  و  هعادو : دنع  هیواعم  هل  لوقی  هفوکلا و  یلع  هیواعم 

نا وه  و  سماخلا : طرشلا  اما  .ءاطعلا و  عنم  هیواعم  نم  رمابف  عبارلا : طرشلا  اما  .همذ و  یلع و  متش  كرتت  هدحاو ال  هلصخب  كءاصیا 
مهدراط تیبلا و  لها  هعیـش  عبتت  دقف  هیواعم  هفلاخ  ام  اذهف  لئاوغلا  نیـسحلا  نسحلل و  یغبی  یلع و ال  هعیـش  اصوصخ  سانلا و  نمای 

قمحلا نب  ورمع  لـتق  ءارذـع و  جرم  یف  هباحـصا  يدـع و  نب  رجح  لـتق  ردـم ، رجح و  لـک  تـحت  مـهبلط  راـفقلا و  يراربـلا و  یف 
لتق لکنف و  همهتلا  هنظلا و  یلع  مهذخا  یتح  تیبلا  لهاب  هلص  هل  فیرش  يا  هررش  هرـش و  نم  ملـسی  مل  هتجوز و  سبح  یعازخلا و 

ام ماما  اعیمج  نوملسملا  فقو  يرعتی  هیواعم  .یتایس  امک  هثیبخلا  هتجوز  هطساوب  هیلع  یضق  همس و  دقف  نسحلا  مامالا  اما  .درـش و  و 
ماما اوناک  حلـصلا …  دونب  لک  هیواعم  ضقن  فیک  مهیدـیاب  اوسمل  مهنیعاب و  اوار  طورـشلا و  نم  هیواعم  یلع  نسحلا  مامالا  هذـخا 

هتقیقح و یلع  رهظ  هیواعم و  يرعت  کلذـب  هسفن و  یلع  اهذـخا  یتلا  هدوهع  نم  یـشب ء  مزتلی  مل  هلوسر و  هللا و ال  فرعی  مل  لـجر 
بجحلا و تعفترا  راذـعالا و  تطقـس  اذـهب  و  اریخ …  وا  احالـص  هیواعم  یف  اومهوت  امبر  نیذـلا  سانلا  لک  ماما  رومالا  تفـشکنا 

هیومالا هرـسالا  یلع  تدقح  سوفنلا و  تابعتف  هیواعم  صخـش  یف  دـسجتت  يومالا  رهعلا  هروص  اهنا  نینیع …  يذـل  سمـشلا  تناب 
فـشکی نا  عاطتـسا  حلـصلا  اذهب  حلـصلا  هرمث  ءالبرک  اهحلاصم …  ققحی  طابترالا و  اذه  اهمدخی  ام  رادقمب  الا  هللااب  طبترت  یتلا ال 

هرهاعلا هوجولا  تنابف  هیومالا  هعنقالا  طقـسا  ثیح  همیظعلا  نیـسحلا  هروثل  یهی ء  نا  عاطتـسا  هرکم و  هیواعم و  ثبخ  نسحلا  ماـمالا 
یلع ءاضقلا  یف  هبرحلا  سار  نوکت  هیومالا و  هفالخلا  یلع  رـصتنت  هیماد  هروثل  هعـساولا  هیـضرالا  تاـیهت  اـهتقیقح …  یلع  هرجاـفلا 

تسرد دق  مالسالا  ناکل  حلصلاب  دیزی  هیواعم و  رعتی  مل  ول  رصتنت و  نیسحلا و  هروث  مقت  مل  نسحلا  حلـص  ولف ال  يومالا …  مکحلا 
مت نا  ذنم  هداهشلا  .نسحالا  حلـصالا و  الا  لعفی  يذلا ال  موصعملا  رظن  هللا و  همکح  اهنکل  و  هعئارـش …  هماکحا و  تهتنا  هملاعم و 
نم صالخلا  هیفیک  یف  رکفی  رارمتـساب  وهف  رارق ، هل  رقی  مل  لاب و  هل  ادـهی  مل  هیمالـسالا  هفالخلا  شرع  یلع  هیواـعم  عبرت  حلـصلا و 

هرظنب یتای  لحلا  اریخا و  لحلا  یلا  هیواعم  يدتها  .هتارماوم  هتاططخم و  هجو  یف  فقی  يذلا  هرثعلا  رجح  لکـشی  هنال  نسحلا  مامالا 
هئام اهیطعیف  اهبغری  اهینمی و  هیواعم و  اهب  لـصتیف  ماـمالا  هجوز  ثعـشالا  تنب  هدـعج  قیرط  نع  نسحلا …  ماـمالا  هجوز  قیرط  نع 

ایندلا ترسخ  مامالا و  تممسف  هبیهرلا  هیلمعلاب  همرجملا  تماق  .نسحلا و  تممس  یه  نا  دیزی  هنبا  نم  جاوزلاب  اهدعی  مهرد و  فلا 
.دـیزی هایح  بحا  ینا  هنع : هباین  اهل  لوقی  نم  اهیلا  لسرا  لب  هنبا  نم  جاوزلاب  اـهل  فی  مل  لاـملاب و  اـهل  یف  هیواـعم و  نـال  هرخـالا  و 

ارشبتسم و يدغ  هیواعم  یلا  ابنلا  لصو  امدنع  ثعشالا و  تنب  هدعج  همرجملا  ذیفنتب  ههیجوت و  هیواعم و  داشراب  ادیهش  نسحلا  یضق 
عیقبلا یف  نفد  هرجهلل و  هنس 50  رفص  رهش  نم  عباسلا  یف  ادیهش  نسحلا  یضق  .هعم  ناک  نم  دجس  دجس و  حرفلا و  رورـسلا و  رهظا 

نم هیلع  مالسف  .همئارج  یف  هیواعم  کلذب  اوکراش  هیرجه و  هنس 1344  لاوش  نم  نماثلا  یف  همئالا  روبق  هربق و  نویباهولا  مده  دق  و 
 … هیلتاق هللا  نعل  بستحم و  دیهش 

یناغماد

يزاریش مراکم 
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َهَّدِـش َّنِإَـف  ، َّنُهاَّیِإ َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفـُفْکا  َو.ٍنْهَو  َیلِإ  َّنُـهَمْزَع  ،َو  ٍنـْفَأ َیلِإ  َّنُـهَیْأَر  َّنِإَـف  ِءاَـسِّنلا  َهَرَواَـشُم  َكاَّیِإ َو  َو 
َال َو.ْلَْـعفاَف  َكَْریَغ  َْنفِْرعَی  اَّلَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  ،َو  َّنِْهیَلَع ِِهب  ُقـَثُوی  اـَل  ْنَم  َکـِلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُـهُجوُرُخ  َْسَیل  ،َو  َّنِْـهیَلَع یَْقبَأ  ِباَـجِْحلا 

َعَفْـشَت ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َال  ،َو  اَهَـسْفَن اَِهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  َال  َو.ٍهَناَمَرْهَِقب  ْتَْسَیل  ٌهَناَْحیَر ، َهَأْرَْملا  َّنِإَـف  ، اَهَـسْفَن َزَواَـج  اَـم  اَـهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت 
.اَهِْریَِغل

.ِبَیِّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَی  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ٍهَْریَغ ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَغَّتلا  َكاَّیِإ َو  َو 

همجرت

ندـید زا  ار  اهنآ  هدـید  ، باجح قیرط  زا  تسا و  تسـس  ناشمیمـصت  صقان و  اـهنآ  يأر  هک  زیهرپب  درخ ) مک   ) ناـنز اـب  هرواـشم  زا 
نکن دراو  اهنآ  رب  ار  نئمطم  ریغ  دارفا  ) .تشاد دـهاوخ  هاگن  رت  كاپ  رت و  ملاس  ار  اهنآ  ، باجح رب  دـیکأت  اریز  ، راد زاب  هناگیب  نادرم 

( هناگیب نادرم  زا   ) وت زا  ریغ  اهنآ  هک  یناوتب  رگا.یهد  هار  اهنآ  هب  ار  نئمطم  ریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدـب  اهنآ  نتفر  نوریب  اریز )
طلـسم نامرهق و  هن  تسا  لگ  هخاش  نوچمه  وا  اریز  راذـگماو  ار  شدوخ  ياهراک  زا  شیب  نز  هب  نک و  نینچ  دنـسانشن  ار  يرگید 

.روما رب 

يارب هک  دزادـنین  رکف  نیا  هب  ار  وا  هک  راد  هگن  يدـح  هب  ار  شمارتحا  نکم و  مارتحا  ار ) يا  هناـگیب   ) ار يرگید  ، وا مارتحا  رطاـخ  هب 
هب وت  راک  و   ) ینک تریغ  راهظا  ، یهد جرخ  هب  تریغ  دیابن  هک  ییاج  رد  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب.دـنک  تعافـش  ناگناگیب )  ) نارگید

قوس اه  یگدولآ  هب  ار  هانگ  یب  ،و  یکاپان هب  ار  نماد  كاپ  نز  تسردان  نظ  ءوس  اج و  یب  تریغ  نیا  اریز  دماجنیب ) اوران  نظ  ءوس 
.دهد یم 

نز اب  هنالداع  هنامیکح و  راتفر  ریسفت : حرش و 

نز اب  هنالداع  هنامیکح و  راتفر 

تشه تاروتسد  دزادرپ و  یم  نانز  هب  طوبرم  لئاسم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، یخیرات همان  ّتیـصو  نیا  زا  شخب  نیمتـشه  تسیب و  رد 
.دهد یم  شدنزرف  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  يا  هناگ 

َهَرَواَشُم َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» تسا تسـس  ناشمیمـصت  صقان و  اـهنآ  يأر  هک  زیهرپب  درخ ) مک   ) ناـنز اـب  هرواـشم  زا  :» دـیامرف یم  تسخن 
(. ٍنْهَو َیلِإ  َّنُهَمْزَع  و   {، .تسا درخ  رکف و  دوبمک  ناصقن و  يانعم  هب  « نفا ( .» 1  } ٍْنفَأ َیلِإ  َّنُهَیْأَر  َّنِإَف  ِءاَسِّنلا 

تاروتـسد نیا  نوماریپ  زورما  هک  یتالاؤس  مامت  هب  دـناوت  یم  هک  هدرک  نایب  یتلع  هناگتفه  حـیاصن  نیا  يانثا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. طلسم ریدم   ) نامرهق هن  تسا  لگ  هخاش  نوچمه  نز  اریز  : دیامرف یم  ترضح  ، دیوگ خساپ  ، دوش یم  حرطم 

دراد و یتائانثتـسا  یماع  مکح  ره  تسا  یهیدـب.دشاب  تروشم  فرط  مهم  لئاسم  رد  دـناوت  یمن  یفیطل  دوجوم  نینچ  تسا  نشور 
یم ، هوالع هب.دـننک  یم  يربارب  رظن  بحاـص  نادرم  اـب  ، يأر هدارا و  مزع و  رد  هک  تفاـی  ناوت  یم  انثتـسا  ار  یناـنز  زین  دروم  نیا  رد 

.دراذگ یم  رثا  اهنآ  اب  هرواشم  ماقم  رد  رما  نیمه  دراد و  هبلغ  نانز  رب  یفطاع  یساسحا و  لئاسم  هک  میناد 
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ار اهنآ  ، باجح رب  دیکأت  اریز  راد  زاب  هناگیب  نادرم  ندید  زا  ار  اهنآ  هدـید  ، باجح قیرط  زا  و  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمود  رد  سپس 
(. َّنِْهیَلَع یَْقبَأ  ِباَجِْحلا  َهَّدِش  َّنِإَف  ، َّنُهاَّیِإ َِکباَجِِحب  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفُفْکا  َو  ( ؛» تشاد دهاوخ  هاگن  رت  كاپ  رت و  ملاس 

َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحَی  َّنِهِراْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  تسا «: هدمآ  رون  هروس  هیآ 31  رد  هک  تسا  يروتسد  هیبش  نخـس  نیا 
«. دننک ظفح  ( یتفع یب  زا   ) ار شیوخ  ناماد  دنریگ و  ورف  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  ؛و 

هب اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  ، تسین نانز  هب  نادرم  هاگن  هیحان  زا  اه  هنتف  همه  ، مدرم زا  يرایـسب  روصت  فالخ  رب  هک  دـهد  یم  ناـشن  زین 
باجح رد  ار  اهنآ  دهد  یم  روتـسد  نآ  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تساهنآ  ياه  هسوسو  نادرم و  هب  نانز  هاگن  ببس 

.راد هگن 

.دیوگ یم  ار  نامیالا  فیعض  ای  راب  دنب و  یب  نانز  هکلب  دوش  یمن  لماش  ار  نانز  همه  زین  حبق  نیا  هک  تسا  نشور 

ریغ دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدـب  اـهنآ  نـتفر  نوریب  اریز ) ، نـکن دراو  اـهنآ  رب  ار  نـئمطم  ریغ  دارفا  :») دـیامرف یم  هیـصوت  نیموـس  رد 
(. َّنِْهیَلَع ِِهب  َُقثُوی  َال  ْنَم  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َْسَیل  َو  ( ؛» یهد هار  اهنآ  هب  ار  نئمطم 

ار يرگید  هناگیب ) نادرم  زا   ) وت زا  ریغ  اهنآ  هک  یناوتب  رگا  :» دیامرف یم  تسا  لبق  هیـصوت  لیمکت  عقاو  رد  هک  هیـصوت  نیمراهچ  رد 
(. ْلَْعفاَف َكَْریَغ  َْنفِْرعَی  اَّلَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإ  َو  ( ؛» نک نینچ  دنسانشن 

المع دـشاب و  وت  هلیـسو  هب  ، دنـشاب هتـشاد  نارگید  زا  يا  هتـساوخ  رگا  یتح  ، دـنهاوخب وت  زا  اهنت  ، دـنهاوخ یم  هچ  ره  هکنیا  هب  هراشا 
اج همه  رد  تدوخ  اـب  ار  وا  هطبار  نک و  عطق  دوش  یم  يدـساف  هطبار  هب  لدـبم  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  هک  نارگید  اـب  ار  اـهنآ  هطبار 

.ددرگ عطق  زیگنا  هدسفم  ياه  هطبار  مه  دوش و  ماجنا  ناشیاه  هتساوخ  مه  بیترت  نیا  هب  راد و  راوتسا  مکحم و 

نامرهق هن  تسا  لگ  هخاش  نوچمه  وا  اریز  ، راذگم او  ار  شدوخ  ياهراک  زا  شیب  نز  هب  و  :» دیازفا یم  روتسد  نیمجنپ  رد  ترـضح 
تغل لصا  رد  « نامرهق ( .» 1 (. } ٍهَناَمَرْهَِقب ْتَْسَیل  ،َو  ٌهَناَْحیَر َهَأْرَْملا  َّنِإَف  ، اَهَسْفَن َزَواَج  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت  َال  َو  ( ؛» روما رب  طلـسم  و 

ناولهپ و يانعم  هب  هاگ  تسا و  جرخ  لخد و  لیکو  اـمرفاک و  ریدـم و  ياـنعم  هب  هدـش و  لـقتنم  برع  تاـیبدا  هب  هک  تسا  یـسراف 
 { .تسا هدمآ  زین  عاجش 

یحور تفاطل  یفطاع و  ياه  هبنج  نتشاد  تلع  هب  نانز  هکنیا  هب  هراشا 

هب طوبرم  روما  هدودـحم  رد  اهنآ  نیاربانب  دـنریگ ، هدـهع  رب  ار  تخـس  ياـه  تیریدـم  دـنوش و  نشخ  روما  راد  هدـهع  دـنناوت  یمن 
.نیگنس ساسح و  ياه  تسپ  ًاصوصخم  نارگید  هب  طوبرم  روما  هن  دننک  تیلاعف  دیاب  شیوخ 

نامتخاس اب  هک  تسا  يا  هدش  باسح  رایسب  تلع  ، هدومرف نایب  نآ  هباشم  تاروتسد  روتسد و  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یتلع 
یعس لمع ، رد  یلو  ؛ دنتسین انعم  نیا  شریذپ  هب  رضاح  ، نخـس رد  اه  هدز  برغ  زا  یـضعب  دنچ  ره  ، تسا راگزاس  نانز  مسج  حور و 
روط لمع  رد  دنهد  یم  ار  نادرم  اب  نانز  تاواسم  راعـش  تسا  ینالوط  ياه  لاس  هک  نیمز  برغم  رد  یتح.دننک  هدایپ  ار  نآ  دـنراد 
راک نیا  رب  قیفوت  هک  اهنآ  تبـسن  دبای و  تسد  ساسح  ياه  تسپ  هب  دـناوت  یم  ینز  رتمک  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک  یم  راتفر  يرگید 
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.دسرن مه  دصرد  جنپ  هب  دیاش  دنناوت  یمن  هک  یناسک  هب  دننک  یم  ادیپ 

ار نیناوق  ناوت  یمن  اما  ؛ تسا ّتیعقاو  کی  هچ  رگ  اوران  ضیعبت  عفر  نادرم و  نانز و  نایم  رد  تلادـع  تیاـعر  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
تسا ییاهراعش  دهد  یم  شرورپ  ار  داضت  نیا  هک  ییاهراعش  دشاب و  داضت  رد  نیوکت  لماع  ياه  ّتیعقاو  اب  هک  درک  میظنت  يروط 

.دسر یمن  ّتیعقاو  هب  زگره  هک  نیغورد  هناراکایر و 

زواجت يانعم  هب  « دعت ال  ( .» 1  } ُدْعَت َال  َو  ( ؛» نکم مارتحا  ار ) يا  هناگیب   ) ار يرگید  ، وا مارتحا  تهج  هب  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمشش  رد 
(. اَهَسْفَن اَِهتَماَرَِکب   { .تسا هدش  هتفرگ  زواجت  يانعم  هب  « ورس » نزو رب  « ودع » هشیر زا  نکن 

هدـنیآ رد  هک  يا  هطبار  ، دوش ادـیپ  اهنآ  نیب  یفطاع  يا  هطبار  تسا  نکمم  ینک  مارکا  ار  نآ  نیا و  وا  يارب  هاـگ  ره  هکنیا  هب  هراـشا 
.ددرگ يداسف  أشنم  تسا  نکمم 

هک دزادنین  رکف  نیا  هب  ار  وا  هک  راد  هگن  يدح  هب  ار  شمارتحا  و  :» دیامرف یم  تسین  لبق  هیصوت  اب  طابترا  یب  هک  هیصوت  نیمتفه  رد 
هطبار أشنم  دناوت  یم  زین  اه  تعافش  هنوگ  نیا  هک  ارچ  اَهِْریَِغل .) َعَفْشَت  ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َال  َو  ( ؛» دنک تعافـش  ناگناگیب ) ) نارگید يارب 

.تسین راکنا  لباق  نآ  نایز  ررض و  ددرگ و  یفطاع 

لوبق تروص  هب  هاوخ  دـنکن  زواـجت  نارگید  هب  اـهنآ  زا  شدوخ و  دـح  رد  یلو  ؛ دـشاب ظوـفحم  دـیاب  نز  تاـمارتحا  هکنیا  هصـالخ 
.دنک یم  نارگید  اب  طابترا  هب  قیوشت  ار  اهنآ  دراذگ و  یم  اهنآ  رد  یفنم  راثآ  یناور  رظن  زا  اریز  ؛ تعافش نودب  ای  دشاب و  تعافش 

رد نکن و  مارتـحا  ار  اـهنآ  دـح  زا  شیب  هک  تسا  نیا  روظنم  : دـنا هتفگ  اَهَـسْفَن » اَِـهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  اـَل  َو   » ریـسفت رد  ناـحراش  زا  یـضعب 
هتفگ الاب  رد  هک  تسا  نامه  رهاظ  تسین و  راگزاس  نآ  تاملک  هلمج و  نیا  بیکرت  اب  ریـسفت  نیا  یلو  ؛ راد هگن  هزادـنا  ناـشمیرکت 

.دش

یهد جرخ  هب  تریغ  دـیابن  هک  ییاـج  رد  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب  :» دـیامرف یم  هبطخ ) زا  شخب  نیا  هیـصوت  نیرخآ  و   ) نیمتـشه رد 
یب یکاپان و  هب  ار  نماد  كاپ  نز  ، تسردان نظ  ءوس  اج و  یب  تریغ  نیا  اریز  دماجنیب ) اوران  نظ  ءوس  هب  راک  و   ) ینک تریغ  راهظا 
ظفح تهج  رد  لمع  تدـش  يانعم  هب  « تریغ » هشیر زا  « ریاـغتلا ( .» 1  } َُریاَـغَّتلا َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» دـهد یم  قوس  اـه  یگدولآ  هب  ار  هاـنگ 

(2 (. } ِبَیِّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ،َو  ِمَقَّسلا َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَـی  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ٍهَْریَغ ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف   { .تسا رگید  مهم  ياه  هیامرـس  اـی  سیماون 
 { .تسا نظ  ءوس  کش و  يانعم  هب  « تبیغ » نزو رب  « هبیر » عمج ءای ) حتف  هب  هّجوت  اب  «) بیر .»

نارسمه ناکیدزن و  رگا  یلو  ؛ دننز یمن  فالخ  ياهراک  هب  تسد  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  نانز  هژیو  هب  یـسک  ره  هک  تسین  کش 
یب ار  ام  هک  لاح  : دـنیوگ یم  دوش و  یم  هدـیرد  هدرپ  نیا  دـننک  مهتم  ار  اهنآ  اوران  ياه  نظ  ءوس  دروم و  یب  ياـه  تریغ  اـب  ناـنآ 

.داب اداب  هچنآ  ره  سپ  نیا  زا.میشوکب  دوخ  یکاپ  رد  رگید  هک  دراد  یترورض  هچ  دنا  هدرک  اوسر  تهج 

ءوس هشیمه  هک  تسا  يراج  زین  ناتـسود  ناراکتمدخ و  ناراکمه ، ، نادنزرف هرابرد  هکلب  ، تسین قداص  نانز  هرابرد  اهنت  نخـس  نیا 
یتح تسا  بوخ  لادـتعا  دـح  رد  زیچ  همه.دـیاشگ  یم  داسف  يارب  ار  هار  دوش و  یم  اه  یگدولآ  هب  قیوشت  ببـس  اوراـن  ياـه  نظ 
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.اه شزرا  ظفح  يارب  بصعت  تریغ و 

نانز یعامتجا  تیعقوم  هتکن :

: مینک هراشا  عوضوم  ود  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

زور هب  زور  ار  نآ  زین  یناهج  ياه  نویسناونک  تسا و  زادنا  نینط  درم  نز و  تاواسم  دروم  رد  يدایز  ياهراعـش  زورما  يایند  رد  .1
ياه تیلوئـسم  توافت  هنوگ  چیه  نودب  دنناوت  یم  ود  ره  نیاربانب  ، تسین سنج  ود  نیا  نیب  یتوافت  چیه  ًاقلطم  هک  دـنک  یم  رت  غاد 
ياه شواک  ای  ، ییاضف ياهرفـس  هاوخ  گنج و  هرادا  رکـشل و  یهدنامرف  ای  دشاب  تواضق  هلأسم  هاوخ  ؛ دنریگب هدهع  رب  ار  یعامتجا 

.حوطس مامت  رد  اه  تیریدم  هصالخ  اهایرد و  قامعا 

حوطـس رد  ار  اه  تیریدم  نادرم.دوش  یم  راکـشآ  الماک  اه  توافت  دنوش  یم  لمع  هلحرم  دراو  هک  یماگنه  بجعت  تیاهن  اب  یلو 
دنهد و یمن  ار  اه  نادیم  نیا  رد  دورو  هزاجا  نانز  هب  دنا و  هتفرگ  رایتخا  رد  دودعم  دودحم و  رایـسب  دراوم  رد  زج  ابلاغ  هنایم  الاب و 
زا لـمع  لوـق و  رد  ضقاـنت  نیا  هـک  دوـش  یم  لاؤـس  هـک  یماـگنه.تسا  نـیمه  بـلطم  زین  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  ياـهروشک  رد 

.دنرادن نآ  يارب  یخساپ  ، تساجک

رد نانز  يارآ  بلج  يارب.دروخ  یم  مشچ  هب  اج  همه  زورما  ناهج  رد  هک  تساهراعـش  اـب  اـه  ّتیعقاو  تواـفت  هدـییاز  ضقاـنت  نیا 
نیا لمع  هلحرم  رد  یلو  ؛ دـنهد یم  رـس  رت  غاد  هچ  ره  ار  تاواسم  راعـش  اـهنآ  ياـه  ضارتعا  ندرک  شوماـخ  یـسایس و  تاـباختنا 

ود ره.دنا  هدش  هدیرفآ  یتیلوئـسم  يارب  مادک  ره  تسا و  توافتم  نادرم  اب  نانز  مسج  حور و  نامتخاس  هک  دنا  هتفریذـپ  ار  ّتیعقاو 
ار يراک  ره  يارب  تیلباق  دـننک و  یم  رکف  روج  کی  ود  ره  مییوگب  هکنیا  اـما  ؛ یعاـمتجا يدرف و  قوقح  بحاـص  ود  ره  دـنناسنا و 

.تسا یگرزب  هابتشا  دنراد 

فورعم باتک  رد  دراد  یناهج  ترهـش  اـب  ییاـهباتک  هک  يوسنارف  فورعم  سانـش  تسیز  حارج  کـیژولویزیف و  ، لراـک سیـسکلا 
هتخانشان دوجوم  ناسنا  دوخ 

توافتم ار  اهنآ  قوقح  فیاظو و  اه  توافت  فالتخا و  نیا  دنا و  هدش  هدیرفآ  توافتم  تقلخ  نوناق  مکح  هب  درم  نز و  : دـیوگ یم 
دنناوت یم  سنج  ود  ره  هک  دننک  یم  رکف  نانز  يدازآ  تضهن  نارادفرط  ، مهم یلصا و  هتکن  نیا  هب  هّجوت  مدع  تلع  هب  و...دنک  یم 

اب يدایز  تاهج  زا  تقیقح  رد  نز.دـنریگ  هدـهع  هب  یناسکی  ياه  تیلوئـسم  تارایتخا و  لغاشم و  دـنبای و  تیبرت  میلعت و  ناسکی 
.تسا توافتم  درم 

یم سپس.دراد  دوخ  يور  رب  ار  وا  سنج  هناشن  یبصع  هلـسلس  ًاصوصخم  يوضع  ياه  هاگتـسد  نینچمه  ندب  ياه  لولـس  کیاکی 
یناسنا تالیامت  تسین  نکمم  دنرییغت و  لباق  ریغ  تخس و  اه  نامسآ  ناگراتس و  ناهج  نیناوق  دننامه  زین  يژولویزیف  نیناوق  : دیازفا

(. میهاوخ یم  هک  روط  نآ  هن   ) میریذپب تسه  هک  روط  نآ  ار  اهنآ  میروبجم  ام.دنک  داجیا  يرییغت  اهنآ  رد 

نودـب شیوخ  صاخ  تشرـس  ریـسم  دوخ و  یعیبط  بهاوم  تمـس  هب  دـیاب  نانز  : دـهد یم  نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  نخـس  نیا  هاگ  نآ 
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دنریگ يرسرس  ار  نآ  تسیابن  تساهدرم و  زا  رتشیب  رایسب  تیرشب  لماکت  هار  رد  ناشیا  هفیظو.دنشوکب  نادرم  زا  هناروکروک  دیلقت 
 { .دعب هب  ،ص 100  موس پاچ  ، هتخانشان دوجوم  ناسنا  ( . 1  } .دننک اهر  و 

درگ نکپ  رد  یتلود  ریغ  یتلود و  ياه  نامزاس  ياضعا  زا  نت  رازه  اه  هد  يدالیم  جنپ  دون و  دـصهن و  رازه و  لاس  رد  هکنیا  بلاج 
زا یـضعب.دننک  اضما  دوب  هدش  میظنت  ًالبق  نانز  دض  رب  ضیعبت  لاکـشا  هیلک  وحم  نویـسناونک  ساسا  رب  هک  ار  يدنـس  ات  دندمآ  مه 

ار هسلج  ضارتعا  هب  هک  يدارفا  زا.تفرگ  رارق  فلتخم  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  ضارتعا  دروم  هک  دوب  تسردان  يردـق  هب  نآ  داوم 
تساخرب و وا.دوب  هسلج  نآ  رد  هدـننک  تکرـش  ییاداناک  تأیه  سییر  اداناک و  ناملراپ  هدـنیامن  ریه  نوراـش  مناـخ  دـندرک  كرت 

منطو هب  زاورپ  نیلوا  اب  نم.دروآ  دـهاوخن  ناغمرا  هب  يواست  نانز  يارب  نکپ  دنـس  رظن  دروم  يواست  :» تفگ ناراـگنربخ  هب  باـطخ 
زاب

تقلخ رد  توافت  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  منک  ظـفح  ار  ناـنآ ) ياـه  تیلوئـسم  و   ) درم نز و  نیب  تواـفت  منک  یم  یعـس  مدرگ و  یم 
یگنهرف ياروش  ، نکپ سالجا  یفیصوت  شرازگ  زا  لقن  هب  ( . 1 « } .درک دهاوخ  ظفح  ار  ام  هک  تساه  توافت  نیا  نوچ  ، دراد دوجو 

. { ،ص 10 نانز یعامتجا 

زا ار  یلکـشم  اهنت  هن  اهراعـش  نیا  هک  مییوگب  الامجا  تسا  یفاک  ، تسا جراخ  ام  هدرـشف  هاـتوک و  ثحب  هدـهع  زا  هلأـسم  نیا  حرش 
هقف فراـعملا  هرئاد  هب  دـیناوت  یم  رتـشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  ( . 2  } .تسا هتـشاد  زین  یبرخم  راثآ  هکلب  هدرکن  لـح  ناـهج  ناـنز 

 { .دینک هعجارم  ،ج 1،ص 89-84  نراقم

ره مینک و  يزیر  همانرب  نآ  ساسا  رب  میریذـپب و  یلاخ  وت  ياهراعـش  زا  رود  ار  سنج  ود  نیا  هب  طوبرم  ياه  ّتیعقاو  دـیاب  نیارباـنب 
.میراد اور  نانز  قح  رد  ریقحت  ای  متس  ملظ و  نیرتمک  هکنآ  یب  میهد  رارق  دوخ  یعامتجا  هتسیاش  هاگیاج  رد  ار  کی 

ثحب دروم  هدش  دراو  راصق  تاملک  رگید و  ياه  هبطخ  یضعب  رد  همان و  ّتیصو  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  تاملک  رد  هچنآ  .2
نیا دورو  نأش  هب  ام  هاگ  ره  یلو  تسین ؟ يزیتس  نز  اه  هبطخ  اـه و  هماـن  نیا  موهفم  اـیآ  هک  هتفرگ  رارق  یـضعب  هیحاـن  زا  وگتفگ  و 
هورگ هب  هراشا  هکلب  ، تسین نانز  همه  هرابرد  زگره  تاریبعت  نیا  هک  تسناد  میهاوخ  میرگنب  نآ  نراقم  یخیرات  لئاسم  اـه و  هبطخ 

نانخـس زا  یـشخب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم.دندش  یم  عامتجا  لخاد  ای  هداوناخ  نورد  رد  يدـسافم  همـشچرس  هک  دراد  یـصاخ 
.تسا هدش  نایب  لمج  گنج  زا  دعب  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

زا یکی  ای  روزفا  شتآ  هک  دوب  نز  تفرگ  ناناملـسم  زا  ینابرق  رازه  هدـفه  یتیاور  هب  انب  هک  یگنج  نامه  ، لـمج گـنج  رادـمدرس 
.دوب وا  مه  گنج  نازورفا  شتآ 

.تسا هیئزج  هبجوم  هکلب  ، تسین هیلک  هبجوم  تروص  هب  الوم  نانخس  رگید  نایب  هب.تسا  نانز  هنوگ  نیا  هب  الوم  رظن  نیاربانب 

ْنَأ ِِهتایآ  ْنِم  َو  دیامرف «: یم  دوش  یم  هراشا  لیذ  تایآ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  نانز  هب  تبـسن  نآرق  هاگدـید  نخـس  نیا  دـهاش 
ادخ ياه  هناشن  زا  و  ؛  َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ 

نیقی هب.داد  رارق  تمحر  ّتبحم و  ناتنایم  رد  دیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هکنیا 
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.{ هیآ 21 ، مور ( . 1 «. } دننک یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد 

.دوش یم  ادیپ  اجک  زا  شمارآ  نیا  دنشاب  دب  رش و  ای  لوقعلا  صقاون  اهنآ  همه  رگا 

ببـس مه و  تنیز  ود  ره   ) اهنآ سابل  امـش  دنتـسه و  امـش  سابل  اهنآ  ؛  َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  دیامرف «: یم  رگید  ياج  رد 
.{ هیآ 187 ، هرقب ( . 2 («. } دیرگیدکی ظفح 

.دندرگ اهنآ  ظفح  هیام  ناشنارسمه و  تنیز  ببس  دنناوت  یم  هنوگچ  دنشاب  یفنم  تافص  ياراد  اهنآ  همه  هاگ  ره 

اُوناک ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  ًهَبِّیَط َو  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  میناوخ «: یم  رگید  ياـج  رد 
يا هزیکاپ  تایح  ار  وا  ملـسم  روط  هب  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  نز  ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد  ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره  ؛  َنُولَمْعَی

.{ هیآ 97 ، لحن ( . 3 «. } داد میهاوخ  ، دنداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  قباطم  ار  اهنآ  شاداپ  میشخب و  یم 

رجا هدـعو  همه  هب  نایاپ  رد  هداد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  هحلاص  نانز  لمعلا و  حـلاص  ناـنمؤم  زا  هورگ  هد  ، بازحا هروس  هیآ 35  رد 
ِتاقِداّصلا َو َنِیقِداّصلا َو  ِتاِتناْقلا َو  َنِیِتناْقلا َو  ِتاـنِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِتاِملْـسُْملا َو  َنیِِملْـسُْملا َو  َّنِإ  دـیامرف «: یم  ، دـهد یم  میظع 

ِتاقِّدَصَتُْملا َنِیقِّدَصَتُْملا َو  ِتاعِشاْخلا َو  َنیِعِشاْخلا َو  ِتاِرباّصلا َو  َنیِِرباّصلا َو 

 «. ًامیِظَع ًارْجَأ  ًهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ُهّللا  َّدَعَأ  ِتارِکاّذلا  ًارِیثَک َو  َهّللا  َنیِرِکاّذلا  ِتاِظفاْحلا َو  ْمُهَجوُُرف َو  َنیِِظفاْحلا  ِتاِمئاّصلا َو  َنیِِمئاّصلا َو  َو 

نـسح يارب  یلو  ؛ دـنک یم  جراخ  اه  هتکن  هب  طوبرم  ياه  ثحب  تیفیک  زا  ار  ام  اـهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  رایـسب  ثحب  هنیمز  نیا  رد 
تـسیل هناحیر و  هأرملا  نا  دومرف «: شا  همان  ّتیـصو  زا  شخب  نیمه  رد  هک  میدرگ  یم  زاـب  مالـسلا  هیلع  ـالوم  دوخ  مـالک  هب  ماـتخ 

دیاوف مه  تنیز و  مه  تسا و  رطاخ  شمارآ  هیام  مه  ؛ دراد یناوارف  يایازم  دوخ  تاذ  دـح  رد  ناحیر  لگ و  هک  میناد  یم   « هنامرهقب
هلمج نیا  عقاو  رد.دـش  دـهاوخ  هدرمژپ  دوشن  یفاـک  تبقارم  نآ  زا  رگا  هک  فیطل  تسا  يدوـجوم  لاـح  نیع  رد  یلو  ؛ رگید ناوارف 
هتبلا دراد و  حـیجرت  فطاوع  رب  درخ  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دراد  يرترب  فطاوع  ساـسحا و  هبنج  اـهنآ  رد  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا 

.دوش یم  نیمأت  هداوناخ  ماظن  دنزیمایب  مه  اب  یگژیو  ود  نیا  اب  ود  نیا  هک  یماگنه 

مهن تسیب و  شخب 

همان نتم 

ِِهب يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّنِإَف  ، َکَتَریِـشَع ْمِرْکَأ  َِکتَمْدِخ َو  ِیف  اُولَکاَوَتَی  اَّلَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ، ِِهب ُهُذُـخْأَت  ًالَمَع  َکِمَدَـخ  ْنِم  ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجا  َو 
.ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدَی  ،َو  ُریِصَت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأ  ،َو  ُریِطَت

405 ص :
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.ُماَلَّسلا ،َو  ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َو  ِهَلِجْآلا ، ِهَلِجاَْعلا َو  ِیف  ََکل  ِءاَضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْسا  ،َو  َكاَْینُد َکَنیِد َو  َهّللا  ِعِدْوَتْسا 

اه همجرت 

یتشد

اهراک دوش  یم  ببس  راک  تسرد  میسقت  هک  ینادب ، لوئـسم  راک  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  نک  نّیعم  ار  تناراکتمدخ  زا  مادک  ره  راک 
.دننکن یتسس  تمدخ  رد  و  دنراذگن ، او  رگیدکی  هب  ار 

یم زاب  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  وت  هشیر  و  ینک ، یم  زاورپ  نآ  اـب  هک  دنـشاب ، یم  وت  لاـب  رپ و  اـهنآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تنادـنواشیوخ 
ار یهلا  هتساوخ  نیرتهب  و  مراپـس ، یم  ادخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  ینک .  یم  هلمح  نآ  اب  هک  دنـشاب  یم  وت  دنمورین  تسد  و  يدرگ ،

 . دورد اب  مهاوخ ، یم  وت  يارب  ترخآ ، ایند و  رد  نونکا ، مه  هدنیآ و  رد 

يدیهش

هب ار  راک  درازگب و  شیوخ  هفیظو  کی  ره  ات  راـمگب  راـک  نادـب  ار  نآ  و  راذـگب ، هدـهع  هب  يراـک  ار  تناراکتمدـخ  زا  کـی  ره  و 
نآ هب  هک  دناوت  هشیر  و  ینک ، یم  زاورپ  نادب  هک  دناوت  لاب  نوچ  نانآ  هک  رادب  یمارگ  ار  تنادنواشیوخ  و  دراذگن ، يرگید  هدهع 
وت يارب  يو  زا  ار  يرواد  نیرتهب  و  مراپـس ، یم  ادـخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  .يروآ  یم  هلمح  نادـب  هک  وت  تسد  و  يدرگ ، یم  زاـب 

.مالسلا و  ناهج ، نآ  رد  مه  و  ناهج ، نیا  رد  مه  نامز  ره  زورما و  .مراد  تساوخرد 

یلیبدرا

تـسا رتراوازـس  هک  یتسردب  سپ  يزاس  وا  دزمان  راک و  نآ  هب  ارنآ  يریگارف  هک  تدوخ  ناراکتمدـخ  زا  یمدآ  ره  يارب  نادرگب  و 
ناریط هک  دـناوت  لاـب  ناـشیا  هک  یتسردـب  سپ  ار  دوخ  ناـشیوخ  وـت  راکتمدـخ  رد  راد  یمارگ  رگیدـکیب و  دـنراذگن  او  هک  نآ  هب 

نید مدرپس  تناماب  نانمـشد  رب  ینکیم  هلمح  نآب  هک  نآب  هک  دناوت  تسد  يدرک و  یم  زاب  نآ  يوسب  هک  دـناوت  لصا  نآب و  ینکیم 
ترخآ ایند و  رد  نآ و  زا  دعب  نامز و  نیا  رد  وت  يارب  ار  مکح  نیرتهب  تزع  ترضح  زا  مهاوخ  یم  رد  ار و  وت  يایند  و 

یتیآ

هریـشع .دزادـنین  رگید  نآ  هدـهع  هب  ار  وت  راک  کی ، ره  دزادرپ و  نآ  ماجنا  هب  هک  نک  نیعم  يا  هفیظو  تناـمداخ  زا  کـی  ره  يارب 
دنتسه وت  تسد  يدرگ و  یمزاب  نادب  هک  دناوت  هشیر  لصا و  يرپ و  یم  نآ  هب  هک  دنتسه  وت  ياهلاب  ناشیا  هک  راد ، یمارگ  ار  دوخ 

.يروآ یم  هلمح  نآ  هب  هک 

رد مه  ایند و  رد  مه  هدنیآ ، رد  مه  نونکا و  مه  مبلط ، یم  وت  يارب  ار  تشونرس  نیرتهب  وا  زا  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  تیایند  نید و 
.مالسلاو .ترخآ 
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نایراصنا

رتهب ار  اهنآ  راک  نیا  هک  ، امن تساوخ  زاب  راک  نامه  هب  تبـسن  ار  وا  هد و  رارق  وا  هب  طوبرم  يراک  تنارازگتمدـخ  زا  کـی  ره  يارب 
.دنراذگناو رگیدکی  هب  ار  راک  تتمدخ  رد  ات  دراد  یماو 

هب هک  دـناوت  يورین  ،و  يدرگ یم  زاب  نآ  هب  هک  دـناوت  هشیر  ،و  ینک یم  زاورپ  نآ  اب  هک  دـناوت  لاب  نانآ  اریز  ، نک مارتحا  ار  تماوقا 
ادرف و زورما و  رد  وت  يارب  ار  تشونرس  نیرتهب  وا  زا  و  مراپس ، یم  ادخ  هب  ار  تیایند  نید و   . يرب یم  هلمح  نمـشد  هب  نانآ  هلیـسو 

.منک یم  تساوخرد  ترخآ  ایند و 

حورش

يدنوار

.ردجا يرحا : و 

يردیک

مثیم نبا 

راک نامه  هب  تبـسن  ار  وا  دـنک و  نییعت  ار  يراک  دوخ  نارازگتمدـخ  زا  مادـک  ره  يارب  اـت  تسا  هتخاـس  روماـم  ار  وا  مهن : تسیب و 
هلیسو ي هب  نخس  نیا  زار  رب  و  تسا ، لزنم  ریبدت  هب  طوبرم  روما  هلمج  زا  نیا  و  دنکن ، هذخاوم  رگید  راک  هب  تبسن  دنک و  هذخاوم 

اهنآ هاگره  هک  نآ  حیضوت  .وت  يرازگتمدخ  هب  تسا …  رتراوازـس  وا  اریز  هلمج : نآ  يارغـص  هک  تسا  هداد  هجوت  يرمـضم  سایق 
يرگید هب  ار  دوخ  راک  کی  ره  اهتقو  رتشیب  دنک ، مادقا  راک  نآ  ماجنا  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  ات  دنـشاب  فلکم  يراک  ماجنا  رب  اکرتشم 

، دوخ نابتاک  نایم  رد  دیوگ : هیوریـش  شدـنزرف  هب  ناورـشونا  يرـسک  .دوش  یم  راک  نتفرگن  ماجنا  ثعاب  دوخ  نیا  دراذـگ و  یماو 
وا دراد  يدایز  ناگدرب  هک  ره  و  نک ، تایلام  یلوتم  ار  وا  دنا ، هدرک  دابآ  بوخ  ار  اهنآ  دنکلم و  غاب و  بحاص  مادک  ره  نک  تقد 
هب ار  هنیزه  دمآرد و  هفیظو ي  جراخم  دنک ، یم  هرادا  بوخ  ار  اهنآ  تسا و  رتدنم  هلئاع  اهنآ  زا  مادک  ره  نک و  هاپس  تسرپرـس  ار 
هک راذگم  نارازگتمدخ  نایم  باسح  یب  ار  يراک  نکب و  ار  راتفر  نیمه  تیارـس  نارازگتمدخ  مامت  هب  تبـسن  نینچمه  راپـسب و  وا 

سایق هلیسو ي  هب  بلطم  نیا  رب  هدرک و  يدنواشیوخ  تشاد  یمارگ  هب  شرافس  ار  وا  ما : یس  .دیـشاپ  دهاوخ  مه  زا  تتموکح  ماظن 
زا هراعتـسا  ار  لاـب )  ) حاـنجلا هملک ي  .تسا  يرب ، یم  هلمح  ناـنآ …  اریز  تراـبع : نآ  يارغـص  هک  تـسا  هداد  رادـشه  يرمـضم 
هب و  دنتـسه ، اهفدـه  تمـس  هب  زاورپ  رب  وا  ییاـناوت  تکرح و  ادـبم  یلاـب  رپ و  نوچ  اـهنآ  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  نادـنواشیوخ 

هلمح هلیسو ي  اهنآ  هک  ور  نآ  زا  ار  تسد )  ) دی هملک ي  نینچمه  تسا و  هدرب  راک  هب  ار  زاورپ  حالطصا  رتشیب ، يزاس  هدامآ  رطاخ 
هاـگنآ .تسا  مزـال  وا  تشاد  یمارگ  دـشاب ، نینچ  نیا  سک  ره  و  تسا : نـینچ  ردـقم  ياربـک  اـما  .دنـشاب  یم  نمـشد  رب  يو  ندرب 

قبط رب  ترخآ  ایند و  رد  وا  يارب  تشونرس  نیرتهب  ياضاقت  ادخ و  دزن  وا  يایند  نید و  ندرپس  تناما  هب  یظفاحادخ و  اب  ار  تیصو 
روط هب  دراذگ ، یم  تناما  هب  ادخ  دزن  ار  وا  نوچ  ندراذگ ،) تناما  هب   ) عادـیتسا هملک ي : .تسا  هدرب  نایاپ  ادـخ ، تساوخ  هدارا و 

.تسادخ تسد  رد  هانگ  زا  ندوب  يرب  قیفوت و  .تسا  هتفر  راک  هب  ادخ  زا  وا  يرادهگن  تساوخرد  دروم  رد  زاجم 
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دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

ار وا  يریگارف  هک  ار  يراک  هب ) هذخات  المع   ) تدوخ ناراکتمدخ  زا  یمدآ  ره  يارب  نادرگب  و  کمدـخ ) نم  ناسنا  لکل  لعجا  (و 
نا  ) تسا رتراوازـس  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  يرحا ) هناـف   ) ناراکتمدـخ زا  نک  یـسک  دزماـن  ار  یتمدـخ  يراـک و  ینعی  راـک ، نآ  هب 
راد یمارگ  و  کتریـشع ) مرکا  و   ) .وت يراکتمدخ  رد  کتمدخ ) یف   ) ار راوشد  ياهراک  رگیدکی  هب  دـنراذگناو  هکنآ  هب  اولکاوتی )

کلـصا و   ) نآ هب  ینک  یم  ناریط  هک  دنتـسه  وت  لاب  ریطت ) هب  يذـلا  کحانج   ) ناشیا هک  یتسرد  هب  سپ  مهناف )  ) ار دوخ  ناـشیوخ 
وت تسد  و  لوصت ) اهب  یتلا  كدی  و   ) نامدرم رب  راختفا  نامز  رد  يدرگ  یمزاب  نآ  يوس  هب  هک  دنتسه  وت  لصا  و  ریـصت ) هیلا  يذلا 

( هلئسا و   ) ار وت  يایند  نید و  كایند ) کنید و   ) ادخ هب  مدرپس  تناما  هب  هللا ) عدوتسا   ) .نانمـشد رب  ینک  یم  هلمح  نادب  هک  دنتـسه 
و  ) نآ زا  دعب  نامز و  نیا  رد  هلجالا ) هلجاعلا و  یف   ) وت يارب  ار  مکح  نیرتهب  کل ) ءاضقلا  ریخ   ) تزع ترضح  زا  مهاوخ  یم  رد  و 

( مالسلاو  ) .ترخآ ایند و  رد  و  هرخالا ) ایندلا و 

یلمآ

ینیوزق

رتراوازـس قیرط  نیا  هک  یتسردـب  هچ  یئامن  تذـخاوم  ناب  ار  وا  هک  نیعم  یلمع  دوخ  ناراکتمدـخ  زا  یـصخش  ره  يارب  نادرگب  و 
نواهت نآ  رد  دـشاب  نیعم  کی  ره  راک  نوچ  يرآ  دـنراذگن  لطعم  تمدـخ  نآ  وت و  تمدـخ  رد  راـک  دـنزادنین  مهب  هکنیاـب  تسا 
لوقنم ناوریشون  زا  .دنیامرف  وا  بسانم  قئال و  راک  ار  کی  ره  هک  دشاب  نآ  طرش  اجنآ  دوبن و  عومـسم  ناشیا  رذع  هک  دومن  دنناوتن 

وا هدینادرگ  رومعم  ارنآ  دراد و  یتعیض  ناشیا  زا  هک  ره  هک  دوخ  لامع  روما  رد  نک  رظن  تفگ  یم  دوخ  رسپ  تیـصو  رد  هک  تسا 
دراد و تیب  لها  يزینک و  هک  ره  هد و  يرورس  يرکـشل  رب  ار  وا  تسا  هدرک  تیبرت  نامزالم  نامالغ و  هک  ره  رامگب و  جارخ  رب  ار 
نک و ناور  ناشیا  رب  مکح  نادرگ و  مکاـح  دوخ  تیب  لـها  روما  تاـقفن و  رب  ار  وا  تسا  هدرک  تسایـس  تیاـعر و  وکین  ار  ناـشیا 

.ددرگ دساف  وت  رب  کلم  سپ  ناشیرپ  هدنکارپ و  ناشیا  نایم  دوخ  راک  راذـگم  راد و  یعرم  بسانم  رما  يارـس  نامداخ  رد  نینچمه 
یمزاب ناـشیاب  هک  دـناوت  لـصا  يرپ و  یم  ناـب  هک  دـناوت  رپ  لاـب و  ناـشیا  هک  یتسردـب  هچ  ار  دوخ  تلیبق  تریـشع و  نک  مارکا  و 
ناشیا تناعا  تریشع و  ترصنب  تیصو  رد  بطخ  یـضعب  رد  یئامرف و  یم  راک  ینک و  یم  هلمح  ناشیاب  هک  دناوت  تسد  يدرگ و 
قتـشم هلجع  زا  هلجاع  هرثک ) يدیا  نع  مهنم  ضبقت  هدحاو و  دی  مهنع  هنم  ضبقی  امناف  هتریـشع  نع  هدی  ضبقی  نم  و  : ) دـیامرف یم 

شیپ مهن  یم  تعیدو  رت  تسپ  رترید و  ینعی  هلجاع  فـالخ  رب  تسا  قتـشم  تدـم  ینعی  لـجا  زا  هلجآ  رـضاح و  دوز و  ینعی  تسا 
ایند و راد  هلجآ و  هلجاع و  تلاح  رد  وت  يارب  ریدـقت  اضق و  یئوکین  یلاعت  وا  زا  منک  یم  تلاسم  ارت و  يایند  نید و  یلاـعت  يادـخ 

ترخآ

یجیهال

نییعت هک  قیقحت  هب  سپ  راـک ، نآ  هب  ار  وا  ینک  هذـخاوم  هک  ار  ینیعم  راـک  لغـش و  وت  ناراکتمدـخ  زا  کـی  ره  يارب  زا  نادرگب  و 
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هب سپ  وت ، هلیبق ي  هریشع و  هب  نک  ناسحا  مارکا و  .ار و  وت  تمدخ  يرگید  هب  کی  ره  دنراذگناو  هکنیا  زا  تسا  رتراوازـس  ندرک 
یمرب ناشیا  هب  هک  دنشاب  وت  لصا  ناشیا  یگرزب و  رد  ندرک  زاورپ  هب  یشاب  اناوت  ناشیا  اب  هک  دنشاب  وت  لاب  تردق  ناشیا  هک  قیقحت 

دنک ظفح  هک  یلاعت  يادخ  هب  مراپس  یم  تناما  هب  .نمشد  رب  يرب  یم  هلمح  ناشیا  اب  هک  دنشاب  وت  تسد  توق  تباجن و  رد  يدرگ 
رگا ترخآ ، اـیند و  رد  لابقتـسا و  لاـح و  رد  وت  يارب  زا  ار  وا  مکح  نیرتـهب  وا  زا  منک  یم  تساوخرد  ار و  وت  ياـیند  ار و  وت  نید 

.یلاعت يادخ  دهاوخب 

یئوخ

نیا اریز  دوشلا ، خانـش  وا  هدـهع ي  رد  و  دـشاب ، وا  لوئـسم  هک  راد  ررقم  وا  صوصخم  يراـک  دوخ  ناراکتمدـخ  زا  مادـک  ره  يارب 
ار دوخ  رابت  هریت و  هریـشع و  .دـنیامنن  ماجنارـس  یب  ار  تمدـخ  دـنراذگناو و  مهب  ار  اهراک  هک  دوش  یم  ببـس  دوخ  اـهراک  میـسقت 
و يدرگ ، یم  ياهنادب  هک  دناوت  هیاپ  يوش و  یم  نارپ  اهنآ  هلیسوب  هک  دناوت  ياهرپ  ياجب  نانآ  هک  اریز  رامش  مرتحم  راد و  یمارگ 

نامرف وت  يارب  وا  زا  و  مراپـس ، یم  ادخب  تیایند  نید و  رظن  زا  ار  وت  نم  .يراد  تیلاعف  شروی و  اهنآ  هلیـسوب  هک  دـناوت  تسد  نوچ 
.مالسلاو مراتساوخ  ترخآ  ایند و  رد  ار  حالص  ریخ و 

يرتشوش

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف اولکاوتی  الا  يرحا  هناف  هب  هذخات  المع  کمدخ  نم  ناسنا  لکل  لعجا  (و 
نـسحا دق  عایـض  اذ  مهنم  ناک  نمف  کباتک ، یلا  رظنا  هیوریـش : هدلول  زیوربا  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  کتمدـخ ) ایندـلا ) نیدـلا و 

دق رئارـض  يرارـس و  اذ  مهنم  ناک  نم  و  دنجلا ، هلوف  مهفیقثت  مهتـسایس و  نسحا  دق  دـیبع  اذ  مهنم  ناک  نمو  جارخلا ، هلوف  اهترامع 
دـسفیف کمدـخ ، نیب  یـضوف  كرما  لعجت  ـال  و  كراد ، مدـخ  یف  عنـصاف  اذـکه  و  همرهقلا ، تاـقفنلا و  هلوف  نهیلع  ماـیقلا  نسحا 

یف اذـکه  لوصت ) اهب  یتلا  كدـی  ریـصت و  هیلا  يذـلا  کلـصا  و  ریطت ، هب  يذـلا  کحانج  مهناف  کتریـشع  مرکا  .ککلم و  کیلع 
هیاور یف  دازف  ناک  فیک  و  ریـصت .) هیلا  يذلا  کلـصا  و   ) هرقف هیطخلا  و  مثیم ) نبا   ) یف سیل  نکلو  دـیدحلا ) یبا  نبا  هیرـصملا و  )

دنع رسیت  و  مهروما ، یف  مهکرشا  و  مهمیقس ، دعو  مهمیرک ، مرکاف  هدشلا ، دنع  هدعلا  مه  لوصت و  مهب  و   ) اهدعب یبلحلا  ینیلکلا و 
نامیلـس یلع  لخدف  ادعاق ، الا  ءارمالا  ءافلخلا و  يدی  نیب  دشنی  ناک ال  قدزرفلا  نا  هدیبعوبا  يور  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  مهروسعم .)

اذه نامیلس : لاقف  روکلا  یلع  ینتفل  حیرلا  اذا  یلثم  الجر  هقان  نم  تلمح  ام  هللاات  هتلمج : نم  لاق  هئاباب و  هیف  رخف  ارعـش  هدشناف  اموی 
ضرالا یلع  طقـست  وا  هللا  ال و  لاقف : .امئاق  الا  هدعب  دشنت  ممتاف و ال  مق  لاق : نامیلـس و  بضغف  کلو ، یل  لاق : کل ؟ وا  یل  حدملا 

ونب لیق : .اذه  ام  لاقف : بابلاب  ءاضوضلا  عمسف  هتوص ، عفترا  .ینکی و  ال  هلعافلا ، نبا  قمحالا  یلع  یلیو  نامیلـس : لاقف  ارعـش  يرثکا 
یف انیدیا  امئاق و  قدزرفلا  دشنی  ال  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) نولوقی بابلا  یلع  میمت 
هللا یلص   ) یبنلا یلع  دفو  نمم  یئاطلا  ملاظ  نب  رباج  نب  دیلولا  ناک  لاق : ینابزرملا  يور  و  لاق : .ادعاق  دشنیلف  لاق : .انفویـس  ضباقم 
ناک هماقتسالا و  یف  هیواعم  یلع  دفو  مث  نیروهشملا ، هلاجر  نم  ناک  نیفص و  هعم  دهـش  و  ع )  ) ایلع بحـص  مث  ملـساف  هلآ ) هیلع و 

: لاق ریرهلا ؟ هلیل  بحاص  تنا  لاقف : هل  بستناف  هبـسنتسا  هیلا  یهتنا  املف  سانلا ، هلمج  یف  هیلع  لخدـف  هنیعب ، هفرعم  هبـسنی  هیواـعم ال 
یما و مکل  ءادف  اودـش  لوقت : تنا  و  سانلا - تاوصا  کتوص  الع  دـق  و  هلیللا - کلت  كزجر  نم  یعماسم  ولخت  ام  هللا  و  لاق : .معن 

نم لوا  بسنلا  صن  اذا  موصومب  سیل  برعلا  تاداس  ءایلعلل  هیمنت  بجتنملا  یفطصملا و  مع  نبا  اذه  بلغ  نمل  ادغ  رمالا  امناف  با 
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ریـصت هلیـضف  هفالخلا و ال  بجوت  هلـصخ  ملعی  لجر ال  عم  انک  انال  لاق : اهتلق ؟ اذاملف  لاق : .اهلئاق  انا  معن  لاق : برتقا  ماص و  یلص و 
یلوتـسی هرابغ و  قشی  الف  دایجلا  تاف  املح ، مهحجرا  املع و  مهرثکا  املـس و  ساـنلا  لوا  ناـک  هل ، هعومجم  یه  ـالا و  همدـقتلا  یلا 

، هداقتفاب یلاعت  هللا  انالتبا  املف  هراثآ ، سردت  الف  دصقلا  کلـس  هرانم و  دیبی  الف  يدهلا  حهنم  حضوا  و  هراثع ، فاخی  الف  دمالا  یلع 
انم کل  نا  یلع  هعامج ، هافص  عدصن  مل  و  هعاط ، نع  ادی  عزنن  ملف  نیملـسملا  هلمج  یف  انلخد  هدابع ، نم  ءاش  نم  یلا  رمالا  لوح  و 

.دانزلاب حدـقت  رانلا  ناف  داقحالا  نماوک  رثت  انردـک و ال  نع  ضرعا  انوفـص و  لبقاف  کنم ، اهب  کلما  وه  هللادـیب و  اـنبولق  رهظ و  اـم 
قیرلاب كوقرـشا  نیذلا  مه  هیواعم ! ای  لاق : قاقـشلا ! ندعم  قافنلا و  لها  قارعلا  شابواب  یط  اخا  ای  ینددهت  کنا  و  هیواعم : هل  لاقف 

نمآ و  تبذک ، اهب و  قدص  نم  اهیلا  توعد  فحاصملاب و  مهنم  تذـل  یتح  قیرطلا  ننـس  نع  كوداذ  و  قیـضملا ، یف  كوسبح  و 
بـضغف ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .ترکنا ام  اهلیوات  نم  فرع  ترفک و  اهلزنمب و 

مالک رخآ  اذه  نا  لاخال  ینا  نئاخلا ! یقـشلا  اهیا  لاقف : نمیلا  نم  لیلق  رفن  رـضم و  نم  مهلج  اذاف  هلوح  نم  یف  هفرط  رادا  هیواعم و 
رادلا هیلع  مجهف  مهیلع  هفاخف  هیواعم  دارم  یئاطلا و  فقوم  فرعف  ذـئنیح ، هیواعم  بابب  نزی  يذ  نب  فیـس  نب  ریفع  ناک  و  هب ، هوفت 

ای هللا  ینا و  لاقف : هیواعم  یلا  تفتلا  مث  ابعرم ، امـشک  فونالا  هذـه  هللا  مشک  الق ، الذ و  هوجولا  تهاـش  لاـقف : هیناـمیلا  یلع  لـبقا  و 
اخا تبطاخ  سمالاب  کتیار  دـقل  و  بضغلا ، بهذـت  هظیفحلا  نکلو  مهیلا  احونج  قارعلا و ال  لهال  ابح  اذـه  یلوق  لوقا  ام  هیواـعم 

مث کتوادع  یف  دجا  کتافـصل و  عدصا  کبلقل و  یکذا  اذه و  نم  كدنع  امرج  مظعا  وه  و  ناحوص - نب  هعـصعص  ینعی  هعیبر -
ءانبا کتلک  ول و  يرمعل  و  یلخن ، رمن و ال  ـال  اـنا  اـنتعامجل و  اراغـصتسا  تمعز  اذـه  لـتق  یلع  عمجم  نـالا  تنا  و  هتحرـس ، هتبثا و 
یلع انوطا  کعلظ و  یلع  عبراف  لولثملا ، کشرع  لولفملا و  كدـحو  رثادـلا  كرکذ  رثاـعلا و  كدـج  ناـکل  کـموق  یلا  ناـطحق 
رذن نتفلا و ال  زامغب  زمغن  و ال  فسخلا ، عرج  ظملتن  میـضلا و ال  عقوب  مارن  اناف ال  اندراش ، کل  نماطتی  اننزح و  کل  لهـسیل  انتلالب ،

هنع قضی  مل  هناف  هکنودف  اهورکم  کبحاص  یلا  تان  مل  اناف  ناسنالا  اهیا  کسفن  عبراف  ناطیـش  بضغلا  هیواعم : لاقف  .بضغلا  یلع 
قـشمدب نم  عمج  هیواعم و  نم  يدعم  هب  بآ  امم  رثکاب  نبووتل  هللا  و  هل : لاق  هلزنم و  یلا  دیلولا  دـیب  ریفع  ذـخاف  .هریغ  عسی  انملح و 

یلا هدرو  دـیلولا  یلا  اهعفد  لاـملا و  تیب  نم  اـهلجعتف  اـفلا  نیعبرا  تغلبف  هئاـطع  یف  نیراـنید  لـجر  لـک  یلع  ضرف  هیناـمیلا و  نم 
هـصیبق و  یفیـص ، یمرـضحلا و  کیرـش  يدنکلا و  مقرالا  يدع و  نب  رجح  ثعب  ادایز  نا  رکذ  دـعب  يربطلا -)  ) یف و  تلق : .قارعلا 

، یلجبلا ءاقرو  یلجبلا و  مصاع  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) یمعثخلا میرک  یسبعلا و 
هیواـعم یلا  نارمن  نـب  دعـس  سنخـالا و  هـبتع  و  يدعــسلا ، هیوـح  نـبا  يرقنملا و  زرحم  و  يزنعلا ، نمحرلادـبع  يزنعلا و  مادـک  و 

ریرج ناک  دق  و  یلجبلا - ءاقرو  یلجبلا و  مصاع  ینعی  یمع  ینبا  یل  به  هل : لاق  هیواعم و  یلا  یلجبلا  دسا  نبا  دـیزی  ماقف  مهلتقیل -
امهب یعس  نسحلا  يارلا  هعامجلا و  لها  نم  یموق  نم  نیارما  نا  امهیف  بتک  هللادبع  نب 

یلع ایغب  مالـسالا و ال  یف  اثدـح  ثدـحی  نمم ال  امه  دایز و  مهب  هجو  نیذـلا  نییفوکلا  رفنلا  یف  اـمهب  ثعبف  داـیز ، یلا  نینظ  عاـس 
امهیلع انـسحم  ریرج  کمع  نبا  امهیف  یلا  بتک  دـق  لاقف : ریرج ، باتک  هیواعم  رکذ  دـیزی ، امهل  لاس  املف  کلذ ، امهعفنیلف  هفیلخلا 

نبا بلط  و  هل ، هکرتف  مقرالا  یف  رجح  نب  لئاو  بلط  و  کـل - اـمهف  کـمع  ینبا  ینتلاـس  دـق  و  هلوق - قدـصی  نا  لـها  وه  ءاـنثلا و 
هملک و  هل ، هبهوف  ینادـمهلا  نارمن  نب  دعـس  یف  ینادـمهلا  کلام  نب  هزمح  بلط  و  هل ، هبهوف  سنخالا  نب  هبتع  یف  یملـسلا  روعالا 
یتح مالـسلا ) هیلع   ) هنم يربتلا  هباحـصا  نم  یبا  نم  رجح و  لتق  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  .هلیبس  یلخف  هیوح  نبا  یف  هملـسم  نبا  بیبح 
هیلا امهب  اوثعبف  هتلاقم ، لثم  لجرلا  اذـه  یف  لوقن  نحنف  هیواعم  یلا  انب  اوثعبا  یمعثخلا : میرک  يزنعلا و  نمحرلادـبع  لاقف  هتـس : اولتق 

نا هرک  هیواعم و  تکـسف  هب ، هللا  نیدی  ناک  يذلا  یلع  نید  نم  اربت  کلوق  هیف  لوقا  لاق : یلع ؟ یف  لوقت  ام  یمعثخلل : هیواعم  لاقف 
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ام هعیبر  اخا  ای  يزنعلا : نمحرلادبعل  لاق  مث  .ارهـش  هسباح  ینا  ریغ  کل  وه  لاق : .یمع  نبا  یل  به  هللادبع : نب  رمـش  هل  لاقف  هبیجی ،
نیرکاذلا نم  ناک  هنا  دهشا  لاق : .هنع  ینربخت  یتح  کعدا  هللا ال  و  لاق : .کل  ریخ  هناف  ینلاست  ینعد و ال  لاق : یلع ؟ یف  کلوق 

ملظلا باب  حـتف  نم  لوا  وه  لاق : نامثع ؟ یف  کلوق  امف  لاق : .سانلا  نع  نیفاعلا  طسقلاب و  نیمئاقلا  قحلاب و  نیرمالا  نم  اریثک و  هللا 
كایا لب  لاق : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .کـسفن تلتق  لاـق : .قحلا  باوبا  جـترا  و 

، هیف ملکی  هموق  نم  دحا  هل  نکی  مل  ملسف و  هبحاص  یمعثخلا  میرک  یف  یمعثخلا  رمـش  ملک  نیح  اذه  لاق : .يداولاب  هعیبر  تلتق و ال 
.ایح نفدف  فطانلا  سق  یلا  دایز  هب  ثعبف  هلتق ، رش  هلتقا  هبقاعف و  تثعب  نم  رش  يزنعلا  اذه  نا  هیلا : بتک  دایز و  یلا  هیواعم  هب  ثعبف 

ینیلکلا و هیاور  یف  داز  هلجالا ) هلجاعلا و  یف  کل  ءاضقلا  ریخ  هللا  لاسا  و   ) .کـل اـمهطفحی  یتح  كاـیند ) کـنید و  هللا  عدوتـسا  )
نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف ام  باوصلا : و  هیرصملا )  ) یف اذکه  مالـسلا ) و  (. ) نیعم یفکا  هناف  كروما ، یلع  هللااب  نعتـسا  و   ) یبلحلا

.اهعجاریلف اهدارا  نمف  اهضعب ، انلقن  امنا  اهصقتسن و  مل  يرخا  تارقف  تارقفلا  يواطم  یف  فحتلا ) لئاسرلا و   ) داز اذه و  مثیم .:)

بعل و وهل و  الا  ایندلا  هایحلا  هذه  ام  و   ) ایندلل هرخالل ال  تقلخ  امنا  کنا  ملعا  و  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
و مارکالا .) لالجلا و  وذ  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لـک   ) اـقبلل ـال  ءاـنفلل  و  نوملعی ) اوناـک  ول  نویحلا  یهل  هرخـالا  ردـلا  نا 
( مضلاب  ) هغلب راد  .نطوتـسم و  ریغ  يا : مضلاب )  ) هعلق لزنم  یف  کنا  و  نوعجرت .) انیلا  مث  توملا  هقئاذ  سفن  لک   ) هایحلل ـال  توملل 
.صخـش و دربا  اـملف  كوش ، تحت  ظـیق  موی  یف  لزن  نمک  ایندـلا  یلثم و  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لاـق  شیعلا ، نم  هب  غلبتی  اـم 

یف بسح  اذ  کلاه و  نبا  کلاه و  یح  لک  يرا  رارقلا .) راد  یه  هرخالا  نا  عاتم و  ایندـلا  هایحلا  هاذـه  امنا  هرخالا … (  یلا  قیرط 
عباسلا و لصفلا   ) .هدیـص يا : توملا  دـیرط  کنا  قیحـس و  لحملا  یئاـن  رفـس  یلا  نعاـظ  کـنا  رادـلا  میقمل  لـقف  قیرغ  نیکلاـهلا 

هتوفی و ال  لتقلا .) …  وا  توملا  نم  متررف  نا  رارفلا  مکعفنی  نل  لق   ) هبراـه هنم  وجنی  ـال  يذـلا  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا -
یلع تنا  ککردی و  نا  رذح  یلع  هنم  نکف  هدیـشم .) جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا   ) هکردم هنا  دـبال  هبلاط و 

نیذـلل هبوتلا  تسیل  و   ) کسفن تکلها  دـق  تنا  اذاف  کلذ  نیب  کنیب و  لوحیف  هبوتلاب  اـهنم  کـسفن  ثدـحت  تنک  دـق  هئیـس  لاـح 
یتح هبوتلا  فیوست  یلع  مدآ  نبا  هلمح  ناطیشلا  هیرقبع  و  نالا ،) …  تبت  ینا  لاق  توملا  مهدحا  رـضح  اذا  یتح  تایـسلا  نولمعی 

هتوفت

دق کیتای و  یتح  .تومللا  رکذ  ناک  نم  سانلا  سیکاف  هیلا  توملا  دعب  یضقت  هیلع و  مجهت  ام  رکذ  توملا و  رکذ  نم  رثکا  ینب  ای 
: يا كرهبیف ) هتغب  کیتای  اکیق و ال  توملا ال  ناف  توملل  کمیزایح  ددشا  .كرهظ  يا : كرزا  هل  تددش  كرذـح و  هنم  تذـخا 
ای سفن  لوقت  نا  نورعـشت  الا  متنا  هتغب و  باذـعلا  مکیتای  نا  لبق  نم  مکبر  نم  مکیلا  لزنا  اـم  نسحا  اوعبتا  و  ، ) کـبلغی كریحی و 

يرت نیح  لوـقت  نیقتملا و  نم  تنکل  ینادـه  هللا  نا  وـل  لوـقت  وا  نیرخاـسلا  نمل  تنک  نا  هللا و  بـنج  یف  تـطرف  اـم  یلع  اترـسح 
لـصفلا  ) نم اهیلا  مهنوکر  يا : اهیلا ) ایندلا  لها  دالخا  نم  يرت  امب  رتغت  نا  كایا  و  نینـسحملا .) نم  نوکاف  هرک  یلا  نا  ول  باذعلا 

انعتم ام  یلا  کینیع  ندـمت  و ال  : ) یلاعت لاق  ضرالا ) …  یلا  دـلخا  هنکل  و  : ) یلاعت هلوق  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و 
و هیرـصملا )  ) یف اذکه  ابن  دقف  .بالک  اهبلاط  هفیج و  ایندـلا  اهیلع ) مهبلاکت  و  هیف .) …  مهنتفنل  ایندـلا  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب 

نم هانلزن  امک  ایندـلا  هایحلا  لثم  مهل  برـضا  و   ) اـهنع هللا  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  كاـبن ) دـقف  : ) بوصلا
تابن هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزن  امک  ایندلا  هایحلا  لثم  امنا   … (، ) حایرلا هورذـت  امیـشه  حبـصاف  ضرالا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا 
اراهن الیل و  انرما  اهاتا  اهیلع  نورداق  مهنا  اهلها  نظ  تنیزا و  اهفرخز و  ضرالا  تذـخا  اذا  یتح  ماعنالا  سانلا و  لکای  اـمم  ضرـالا 
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یعنلا و نم  مثیم ) نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  تعن  و  نورکفتی .) موقلا  تایالا  لصفن  کلذک  سمالاب  نغت  مل  ناک  ادیصح  اهانلعجف 
یف اـمک  اهـسفن  کـل  یه  باوـصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  اهـسفن  کـل  دـیدحلا .) یبا  نبا  هیطخلا و   ) یف اـمک  تعنلا  نم  تـتعن 

یشطب نم  راذح  راذح  اهیف  لمب ء  لوقت  ایندلا  یه  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاق  اهریغ  و  هیطخلا ) )
ام ایندـلا  تقطن  ول  نوماملا  لاق  اهیواسم  نع  کل  فشکت  یکبم و  لـعفلا  کحـضم و  یلوقف  یماـستبا  لوط  كررغی  ـال  یکتف و  و 

بیبل ایندلا  نحتما  اذا  قیرغ  نیکلاهلا  یف  بسن  وذ  کلاه و  نبا  کلاه و  الا  سانلا  ام  و  ساون : یبا  لوق  نم  نسحاب  اهسفن  تفـصو 
نذوت امل  .هینملا  هابقع  مه و  هودـب  اهـشیع  هین  العف و  تثبخ  هیندـلا ، ایندـلا  فا  رخآ : لاق  قیدـص و  بایث  یف  ودـع  نع  هل  تفـشکت 

لهتـسا ایندلا  رـصبا  اذا  دغرا  اهیف و  ناک  امم  حسفال  اهنا  اهیف و  هیکبی  امف  دـلوی و ال  هعاس  لفطلا  ءاکب  نوکی  اهفورـص  نم  هب  ایندـلا 
اهدـقاف نارکـس و  ایندـلا  دـجاو  ءاضیا : .کل  قبت  مل  اهل  تیقب  نا  هرارغ  هرادـغ  ایندـلا  اولاق : ددـهی و  اهاذا  نم  یقلی  فوس  امب  هناک 

: ءاضیا .ماینلا  ملح  مامغلا و  لظب  یـش  هبـشا  ایندـلا  ءاضیا : .تربدا  اذا  اهترـسح  نم  تلبقا و  اذا  ایندـلا  لاغـشا  نم  فا  ءاضیا : .ناریح 
اهیف و ال کلم  نع  هعاس  یـضقنت  الا  اهمومغ  رعاشلا : لاق  .باتع و  اهتاهبـش  یف  و  باقع ، اـهمرح  یف  و  باـسح ، اـهلالح  یف  ایندـلا 

اهبیع یلع  تلد  رخآ : لاق  هقوشعم و  سانلل  هودع  اهناش  نم  اهنم و  ابجع  ای  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) هقوس
یبا نب  یلع  لاق  طابـسا : نب  فسوی  لاق  هیلحلا :)  ) یف هیواع  بالک  اهلها  امناف  یناطعا  ناک  امم  رهدـلا  عجرتسا  ام  اهقدـص  ایندـلا و 

نب کلملادبع  لتق  و  یلع ، نبا  هللادبع  همع  روصنملا  لتق  .بالکلا  هطلاخم  یلع  ربصیلف  اهدرا  نمف  هفیج  ایندـلا  مالـسلا : هیلع  بلاط 
هدجوف عجرف  اورمع ، لتقا  زیزعل : دبع  هیخال  لاق  و  دجـسملا ، یلا  کلملادـبع  جرخ  يربطلا :)  ) یف .قدـشالا و  دیعـس  نب  ورمع  همع 

اهریغ هبـشت  مل  کناف  اهیبقع ! یلع  هلاوبلا  کما  هللا  يزخا  هل : لاقف  هل ، تققرف  محرلا  یندـشان  لاق : هنم ! کعنم  ام  هیخال : لاقف  اـیح 
سم دـجوف  ورمع ، دـضع  یلا  هدـیب  برـضف  زجت  ملف  ینث  مث  زجت ، ملف  اهب  هنعط  مث  اهزهف  اهب  هاتاف  هبرحلاب ، ینتیا  مالغ ! ای  لاـق : مث 
یلع سلج  و  عرـصف ، ورمعب  رما  مث  هفیـسب  هاتاف  هماصمـصلاب ، ینتیا  مالغ ! ای  .ادعمل  تنک  نا  اضیا ، عراد  و  لاقف : کحـضف ، عردـلا 

هدوعتم هیراض  عابـس  ینوقـسا و  هماـهلا  لوقت  ثیح  کبرـض  یتصقنم  یمتـش و  عدـت  مل  نا  ورمع ! اـی  لوقی : وه  و  هحبذـف ، هردـص 
نم اوحن  مهنم  لتقف  ناسرخ  لها  هحصانی  الا  یشخ  هللادبع  ناک  روصنملا : یلع  یلع  نب  هللادبع  جورخ  یف  يربطلا )  ) یف و  دیـصلاب ،

بعـصم لتق  یف  يربطلا :)  ) یف و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) .مهلتقف هطرـش  بحاـص  رما  اـفلا ، رـشع  هعبس 
، تعطتسا ام  شع  هادحو ! هادغ  یف  هلبقلا  لها  نم  فالآ  هعبـس  لتاقلا  تنا  بعـصملا : رمع  نبا  لاق  و  راتخملا : رکـسع  نم  ءارـسالا 
و رمع : نبا  هل  لاقف  مالسلا  هیلع  مهیبن  تنب  نبا  راث  یبلاط  هعیـش و  مهنوکل  کلذ  لاق  تلق : .هرحـس  هرفکا  اوناک  مهنا  بعـصم : لاقف 

مهرود ریهج و  ینب  لحر  عیب  يرزجلا :) لماک   ) یف اضعب  مهـضعب  رهی  .افرـس  کلذ  ناکل  کیبا  ثارت  نم  امنغ  مهتدـع  تلتق  ول  هللا 
ذخا و  هتکرت ، هلام و  عیب  کلملا و  دیوم  ( 494  ) هنـس یف  لتق  مث  کلملا ، دیوم  یلا  کلذ  نمث  لصو  و  ( 493  ) هنس یف  هماعلا  بابب 
هدعب یلو  نم  ناطلسلا و  ذخا  و  هلاوما ، تمـسقنا  هلحر و  عیب  هنـسلا و  هاذه  یف  زعالا  ریزولا  لتق  و  زعالا ، ریزولا  یلا  لمح  عیمجلا و 

كاعد ام  ملسم : یبال  رونصملا  لاقف  هیلع : رکنا  ام  هددعت  و  ملسم ، اب  روصنملا  لتق  یف  يربطلا )  ) یف .ابـس و  يدیا  تقرفت  و  اهرثکا ،
کلاح رونصملا : هل  لاقف  هتلتقف ، یناصع ، فالخلا و  دارا  لاق : کلبق ، انئابقن  دحا  وه  انتوعد و  یف  هرثا  عم  ریثک  نب  نامیلس  لتق  یلا 

لاـق و  هـالتقف ، نیمکلا  نم  برح  بیبـش و  جرخ  دوـمعب و  هبرـضف  کـلتقا ، مـل  نا  هللا  ینلتق  یلع ، فلاـخم  تـنا  ینیـصعت و  هلاـح ،
لکای مقلعلا و  نم  قلخلا  یف  رما  اهب  یقـست  تنک  اساک  تیقـس  مرجماـبا  لـیکلاب  فوتـساف  یـضتقی  ـال  نیدـلا  نا  تمعز  روصنملا :

یتح هدیدم  ضمت  مل  زتعملا  یلو  امل  بتاکلا : ییحی  نب  نیـسحلا  ینثدح  لاق : یلوصلا ، ثدح  یبلاعثلا :) فاطل   ) یف اهیلیلذ  اهزیزم 
یعد هنا  اودهـشا  لیق : و  هدهع ، یلو  هوخا و  يا : دـیوملا ، جرخا  سانلا و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) رـضحا

اودهشاف هب ، رثا  وهاه ال  هیلع و  تتا  هتینم  نا  لاقف : نیعتـسملا  جرخا  و  سانلا ، رـضحاف  رهـشا ، تضم  مث  لتق ، رثا  هب  سیل  و  باجاف ،
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یتح هنسلا  ریدت  مل  مث  هب ، رثا  هفنا و ال  فتح  تام  دق  هنا  اودهشا  لیق : و  اتیم ، زتعملا  جرخاف  يدتهملا  فلختـسا  هدیدم و  تضم  مث 
: هیف .هریـسا  هدم  یف  مهقحالت  نم  سانلا  بجعتف  هتحارج ، نم  تام  دق  هنا  اودهـشا  لیق  و  اتیم ، يدتهملا  جرخا  دمتعملا و  فلختـسا 

دق نیـشفالا : هل  لاقف  کب ؟ هللا  عنـص  تیار  فیک  و  تعنـص ، تلعف و  هللا ! ودـع  ای  هل : لق  لاـق : نیـشفالا و  یلا  خاـتی  مصتعملا  ثعب 
: يا اهب -؟ کیتای  نم  رظن  لاق : هسبنع  نب  فیجع  یلا  هلاسرلا  هذـه  لثمب  تبهذ  دـق  یل : لاقف  ماشه ، نب  یلع  یلا  هذـه  لثمب  تبهذ 

یف .لتق و  مث  خاتی  سبح  یتح  لئالق  مایا  الا  ترم  امف  لاق : اهب ؟ کیتای  نم  رظنا  ءاضیا  نالا  کـل : لوق  اـنا  و  هلاـسرلا - هذـه  لـثمب 
فلا و هاـم و  وـحن  ارهوـج  ـالام و  هنم  ذـخاف  باـتکلا - هیلع  نم  ناـک  و  یجخرلا - جرف  نب  ورمع  یلع  لـکوتملا  طخـس  جورملا :) )

دری نا  یلع  مهرد  فلا  فلا  نیرشع  دحا و  یلع  حلوص  مث  فلا  نیسمخ  فلا و  هئام  نم  اوحن  هیخا  نم  ذخا  و  رانید ، فلا  نیرـشع 
و فوص ، هبج  هسبلا  هعفص و  فالآ  هتس  ناکف  عفص  ام  یصحاف  موی ، لک  عفصی  نا  رما  هیناث و  هبـضغ  هیلع  بضغ  مث  هعایـض ، هیلع 

دـضتعملا هنبا  يذآ  ناک  و  قفوملا ، ریزو  ناک  يذلا  لبلب  نب  لیعامـسا  یف  ءاضیا : هیف  .تام  یتح  دادغب  یلا  ردحاف  هثلاث  هیلع  طخس 
هبج سبلا  و  الطر ، نورـشع  هئام و  هنامرلا  لغلا و  و  دـیدح ، هنامر  هیف  ـالغ  هقنع  یف  لـعج  لیعامـسا و  دـضتعملا  دـیق  هیبا ، ماـیا  یف 
عمج عراک  محللا و ال  مسد  كدولا ، عراکالا - كد  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) یف تریـص  دـق  فوص 

یف اضیا : هیف  .هدویقو و  هلغب  نفدو  تام  یتح  کلذ  یلع  لزی  ملف  تیم  سار  هعم  قلع  و  منغلا - رقبلا و  نم  قاسلا  قدـت  سم  عرکلا ،
یلع ینتیوش  ول  لاق : هئابآ ، هیلع و  هتلالد  هنم  دضتعملا  بلط  و  یبلاطل ، هعیبلا  سانلا  نم  ذخا  يذلا  لهـس  نب  نسحلا  نب  دمحم  هصق 
لعج هنا  رهشالا  و  هئاوش - هیفیک  یف  لاق  نا  یلا  ترکذ - امب  الا  کلذ  دعب  کبذعن  انسل  هل : لاقف  عناص ! تنا  ام  عنـصاف  رقا ، مل  رانلا 
یلا جاجدلا  يوشت  امک  اهیلع  رادـی  هایحلا  یف  وه  و  اهـسامی ، نا  ریغ  نم  رانلا  قوف  لعج  و  فتک ، اهفارطا و  دـش  و  هثالث ، حامر  نیب 

، بلعث و  بئذو ، دس ، تاقبط : تس  یلع  سانلا  ربخلا : یف  اهریغص  اهریبک  رهقی  و   ) .نیرسجلا نیب  بلصف  جرخا  و  همـسج ، عقرفت  نا 
اذا نوحدـمی  اورتشا و  اذا  نومذـی  راجتلا  بئذـلا : و  بلغی ، نا  دـحاو  لک  بحی  ضرالا  كولم  دـسالاف : هاـش ، و  ریزنخ ، و  بلک ، و 

نوثنخملا ال ریزنخلا : و  هناسل ، رش  نم  سانلا  همرکی  نم  بلکلا : و  مهتنسلاب ، نوفصی  ام  مهبولق  یف  نوکی  الا  نیذلا  بلعثلا : و  اوعاب ،
بذو دس  نیب  هاشل  عنصت  فیک  مهماظع ، رـسکت  مهموحل و  لکوت  مهروعـش و  زجت  نونمومل  هاشلا : و  اوباج ، الا  هشحاف  یلا  نوعدی 

و دراو ) معن  اذه   ) نولوقی ثنوی ، رکذـلا ال  وه  ءارفلا  لاق  ماعنالا ، دـحاو  معنلا : حاحـصلا :)  ) یف هلقعم  معن  .ریزنخ  بلک و  بلعثو و 
امم  ) رخآ یف  و  هنوطب ) یف  امم  : ) عضوم اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) یف یلاعت  لاـق  ثنوی ، رکذـی و  ماـعنالا ،

، طقف لامجلا  معنلا : هدیبع : یبا  نع  حابـصملا )  ) هلقن ام  حیحـصلا  و  حیحـصب ، سیل  ءارفلا  نع  حاحـصلا )  ) هلقن ام  تلق : اهنوطب .) یف 
یف اـم  باوـصلا : و  حیحـصب ، سیل  ماـعنالا  دـحاو  حاحـصلا )  ) لوـق نا  اـمک  هـلقعم ، مالـسلا  هـیلع  همـالک  هداهـشب   ) ثنوـی رکذـی و 
یف امک  هتلقتعا )  ) و ریعبلا ) تلقع   ) و ریعبلا ) تلقع  : ) اولاق هلقعم و  مالسلا : هیلع  هلوقل  اضیا ،  ) هل دحاو  الا  اعمج  هنوک  نم  حابصملا ) )

يرخا و  حاحـصلا .)  ) یف امک  لاقعلا ، وه  لبحب ، اعیمج  امه  دـشیف  هیعارذ  عم  هقاس ، مدـقم  يا : هفیظو ، ینثی  نا  هلقع  و  سوماـقلا ،) )
حورس ههاع  حورس  .هیور  ریغب  ههجو  یلع  یضم  هسار :) بکر   ) مهلوق نم  اهلوهجم ) تبکر  .لاقعلا و  عمج  اهلوقع  تلض  دق  هلمهم 

تمـسا  ) نم اهمیـسی  میـسم  اهمیقی و ال  عار  اهل  سیل  .مدـقالا  هیف  ثیفت  لهـس  ثعو  داوب  .هفالا  ههاعلا : و  همئاسلا ، يا : حرـسلا  عمج 
اب یه : هیسرافلاب و  ایندلا  لها  فصو  یف  هفیطل  تایبا  يروباسینلا  راطعلل  و  نومیست .) هیف  : ) یلاعت لاق  یعرلا ، یل  اهتجرخا  هیشاملا :)

( اهئانف ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) دنچ یلاثم  ملد  رب  دش  فشک  مدوب  نخس  رد  شود  درخ 

شمتفگ دـنچ  یلاـیخ  اـی  تسا  یباوخ  تفگ  اـیند  یناگدـنز  نیا  تسیچ  دـنچ  یلاوس  وـت  قـحلا ز  مراد  شناد  همه  هیاـم  يا  متفگ 
لاثم ار  وا  متفگ  دنچ  لام  عمج  دنب  رد  تفگ  دنهر  هچ  رد  هنامز  لها  متفگ  دنچ  یلابو  رسدرد و  تفگ  ناهج  کلم  لام و  تسیچ 
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سفن نیا  متفگ  دنچ  یلاس  هصغ  شیع و  يا  هتفه  تفگ  یئادخ  دک  تسیچ  شمتفگ  دـنچ  یلاخ  هدیـشک  یلاز  تفگ  تسیچ  ایند 
يرآ متفگ  دنچ  یلاغـش  گس و  گرگ و  تفگ  دـنا  هفئاط  هچ  متـس  لها  متفگ  دـنچ  یلامـشوگ  تفای  نوچ  تفگ  ددرگ  یک  مار 

یف اوهاتف  يدهلا  رانم  نع  مهراصباب  تذخا  یمعلا و  قیرط  ایندـلا  مهب  تکلـس  دـنچ  یلاکن  ترخآ  رد  تفگ  تسیچ  ناشیا  يازس 
یلا حاجحلا  بتک  حاجحلا : یلع  جرخ  امل  هفوکل  ثعـشالا  نبا  لوخد  یف  جورملا :)  ) یف ابر  اهوذـختا  اهتمعن و  یف  اوقرغ  اهتریح و 

، هللا ای  هاثوغا  و  هباتک : یف  بتک  دادمالا و  هلاسی  و  کلملادبع ، دجنتسی  و  اهترثک ، ثعشالا و  نبا  شویج  هیف  رکذی  اباتک  کلملادبع 
دقف قطان  یلا  یغـص  نم  ربخلا : یف  .کیبل و  ای  کیبل ، ای  کیبل ، ای  هیلا : بتک  شویجلاـب و  هدـماف  .هللا  اـی  هاـثوغا  و  هللا ، اـی  هاـثوغا  و 

هایحلا دـیری  ناک  نم  : ) یلاعت لاق  .هللا  ریغ  دـبع  دـقف  هریغ ، نع  لوقی  ناک  نا  و  هللادـبع ، دـقف  هللا  نع  لوقی  قطانلا  ناک  ناـف  هدـبع ،
عباسلا لصفلا   ) ام طبح  رانلا و  الا  هرخالا  یف  مهل  سیل  نیذـلا  کئلوا  نوسخبی  الا  اهیف  مه  اهیف و  مهلامعا  مهیلا  فون  اهتنیزا  ایندـلا 
رفـسی ادیور .) مهلهما  : ) یلاعت هلوقک  قلطم ، لوعفم  ادیور  .نولمعی  اوناک  ام  لطاب  اهیف و  اوعنـص  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - و 
تدرو دـق  ناک  دـیدح .) مویلا  كرـصبف  کئاطغ  کـنع  انفـشکف  اذـه  نم  هلفغ  یف  تنک  دـقل  : ) یلاـعت لاـق  فشکی ، يا : مـالظلا 

مل نودعوی  ام  نوری  موی  مهناک  (، ) اهاحض وا  هیشع  الا  اوثبلی  مل  اهنوری  موی  مهناک  : ) یلاعت لاق  جدوهلا ، اهیلع  لامجلا  يا : ناعظالا )
و  ) قحلی نا  عرسا  نم  کشوی  مهنیب .) …  نوفراعتی  راهنلا  نم  هعاسالا  وثبلی  مل  ناک  مهرـشحی  موی  و   … (، ) راهن نم  هعاسالا  اوثبلی 

ناک ءازج و  مکل  ناک  اذـه  نا  .تایالا  هیـضار ) اهیعـسل  همعان  ذـئموی  هوجو  ، ) يری فوس  هیعـس  نا  یعـس و  ام  الا  ناسنالل  سیل  نا 
یظفح نم  هیلع  اهترقف  هیـصولا  هذه  ثدح  ذئموی  انا  دابع و  نب  دـمحم  جرفلاوبا  ینارقتـسا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .اروکـشم  مکیعس 

بلقلا یساق  ارابج  ناک  و  طقس ، هدیدش و  هحیص  حاص  عضوملا  اذه  یلا  تلصو  املف 

هینغم

ددـحی نا  و  نیمدختـسملا ، نیفظوملا و  یلع  عزوت  نا  یغبنی  لامعالا  نا  یلا  اذـهب  ریـشی  خـلا ..) کمدـخ  نم  ناسنا  لکل  لـعجا  (و 
دحاو لک  لاحا  و  عیمجلا ، نیب  هیلووسملا  تعاض  و  یـضوفلا ، تمع  الا  هنع و  لووسملا  وه  نوکی  هب  صاخ  لمع  مهنم  دحاو  لکل 

یف حیضوتلا  یتای  .اثیدح و  الا  هیندملا  هفرعت  مل  يذلا  ادبملا  وه  لامعالل  عیزوتلا  فینصتلا و  اذه  و  رخالا ، یلع  لامهالا  ریـصقتلا و 
یف صلخا  خلا ..) كایند  کنید و  هللا  عدوتـسا  و   ) هبطخلا 23 یف  حرشلا  عم  مدقت  خلا ..) کتریـشع  مرکا  و  . ) هرقف 18 رتشالا  دهع 

لـضفا .هرخآ و  ایند و  حالـص  ریخ و  کل  و  یـضر ، هیف هللا  امل  یلاعت  هنم  قیفوتلا  لاـسا  و  ساـنلا ، عم  کـتلماعم  یف  و  کـتدابع هللا ،
.راهطالا هلآ  دمحم و  یلع  تاولصلا 

هدبع

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زاب هذـخاو و  راک  نامهب  تبـسن  ار  وا  دادـن ( ماجنا  ار  نآ  رگا   ( ات نک  نییعت  يراک  دوخ  ناـنکراک  ناتـسدریز و  زا  کـی  ره  يارب  و 
لاب نانآ  اریز  راد ، یمارگ  ار  تناشیوخ  و  دیرازگناو ، رگیدکی  هب  ار  تیاهراک  هکنیا  ات  تسا  رتراوازس  شور  نیا  اریز  ینک ، یسرپ 
اهنآ هب  هتفرگ و  کمک  نانآ  زا   ( يدرگ یم  زاب  ناشیا  هب  هک  دنشاب  یم  وت  هشیر  لصا و  و  ینک ، یم  زاورپ  نآ  اب  هک  دنتسه  وت  رپ  و 
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یم تناما  ادخ  دزن  ار  وت  يایند  نید و  يدرگ .( یم  زوریپ  و   ( ینک یم  هلمح  نمشد  رب  نآ  اب  هک  دنتسه  وت  روای  تسد  و  يزارفرس (
زا وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  هدنیآ و  نونکا و  ار  وا  هتـساوخ  ءاضق و  نیرتهب  و  دراد ( هاگن  يدـماشیپ  ره  زا  هدومن  ظفح  هک   ( مراپس

.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  میامن ، یم  تساوخرد  وا 

ینامز

شرافـس نانآ  لاح  تیاعر  مارتحا و  راک و  میـسقت  ساسا  رب  هداد و  هجوت  یلخاد  روما  میظنت  هب  بلطم  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رت و عیـسو  عاعـش  رد  دـناوتیمن  ناسنا  دـنهدن ، ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ناـسنا  ناـیفارطا  یتقو  تسا ، ساـسح  بلطم  نیا  .تسا و  هدرک 

نانآ درک و  عورش  دوخ  ماوقا  زا  لوا  درک  ارجا  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  يا  همانرب  نامه  نیا  دنک و  هفیظو  ماجنا  هفیاط  هناخ و  زا  جراخ 
.تشادرب يرتالاب  ياهماگ  جیردتب  درک و  توعد  مالس  اب  ار 

يزاریش دمحم  دیس 

یف و  تایاغلا ، یلا  لوصولا  یف  احاجن  رثکا  لامعالا  عیزوت  ناف  هب ) هذـخات  المع   ) مداخ عمج  کمدـخ ) نم  ناـسنا  لـکل  لـعجا  (و 
زجنی الف  رخآ ، یلا  رمالا  مهـضعب  لکی  ناب  کتمدـخ ) یف  اولکاوتی  نا ال  يرحا  هناف   ) هرادـقم قوف  فلک  هناـب  درف  لـک  نسح  مدـع 

و  ) هراکملا دئادشلاو و  نازحالا ، حارفالا و  یف  هتریشع  هدعاسی  ناسنالا  ذا  ریطت ) هب  يذلا  کحانج  مهناف  کتریـشع  مرکا  و   ) لمعلا
كدی و   ) اریغـص تنک  ءارغـص  اوناک  نا  و  امیظع ، تنک  ءامظع  سانلا  نیعا  یف  اوناکناف  عجرت ، مهیلا  يا  ریـصت ) هیلا  يذـلا  کلـصا 

عدوتـسا  ) .هیلع مجه  نم  یلع  نومجهی  و  ناسنالا ، براح  نم  نوبراحی  هریـشعلا  نال  مهیلع  مجهت  ءادـعالا و  یلع  لوصت ) اـهب  یتلا 
ریخ هلئـسا  و   ) ءانمالا مرکا  هناحبـس  هناف  نادـقفلا ، باهذـلا و  نع  املـسیل  كانید ) کنید و   ) هعیدولا ناونعب  هللا  دـنع  لعجا  يا  هللا )

هذـه نا  یفخی  و ال  مالـسلا ) و   ) نایب فطع  هرخالا ) ایندـلا و  هلجالا و  هلجاـعلا و  یف  کـل   ) نسحلا ریدـقتلا  ءاـضقلا و  يا  ءاـضقلا )
لئاضف و  قالخالا ، مراکمل  هعماج  اهناف  هداعـس ، اهقوف  تسیل  هداعـس  نیرادـلا  یف  دعـس  اهب  لمع  نمف  ایاصولا ، لئالج  نم  هیـصولا 

.قفوملا هللا  و  سفنلا ،

يوسوم

یناغماد

يزاریش مراکم 

ِِهب يِذَّلا  َکُحاَنَج  ْمُهَّنِإَف  ، َکَتَریِـشَع ْمِرْکَأ  َِکتَمْدِخ َو  ِیف  اُولَکاَوَتَی  اَّلَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ، ِِهب ُهُذُـخْأَت  ًالَمَع  َکِمَدَـخ  ْنِم  ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجا  َو 
.ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدَی  ،َو  ُریِصَت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْصَأ  ،َو  ُریِطَت

همجرت

ياهراک اهنآ  هک  دوش  یم  ببـس  نیا  اریز  ؛ ینادب لوئـسم  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  هد  رارق  ینیعم  راک  تناراذـگتمدخ  زا  کی  ره  يارب 
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لاب رپ و  اهنآ  اریز  ، راد یمارگ  ار  تنادـنواشیوخ  هلیبق و  دـننکن ) یهت  هناـش  تیلوئـسم  راـب  ریز  زا  و   ) دـنراذگن او  رگیدـکی  هب  ار  وت 
( نمـشد هب   ) نآ اب  هک  وت  يورین  تسد و  يدرگ و  یم  زاب  اهنآ  هب  هک  دناوت  هشیر  لصا و  ینک و  یم  زاورپ  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دـنوت 

.ینک یم  هلمح 

اه تیلوئسم  میسقت  ریسفت : حرش و 

اه تیلوئسم  میسقت 

همه هب  عقاو  رد  -و  شدـنبلد دـنزرف  هب  نواعت  تیریدـم و  هنیمز  رد  مهم  روتـسد  ود  مالـسلا  هیلع  ماما  هماـن  ّتیـصو  زا  شخب  نیا  رد 
.دهد یم  - زوسلد يردپ  ناونع  هب  اه  ناسنا 

یم ببـس  نیا  اریز  ، ینادـب لوئـسم  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  هد  رارق  ینیعم  راک  تناراذـگتمدخ  زا  کـی  ره  يارب  :» دـیامرف یم  تسخن 
َکِمَدَـخ ْنِم  ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْلَعْجا  َو  ( ؛») دـننکن یهت  هناش  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  و   ) دـنراذگن او  رگیدـکی  هب  ار  وت  ياـهراک  اـهنآ  دوش 

راک یسک  ره  هک  تسا  نآ  « لکاوت هدش و« هتفرگ  « تلاکو »و« لکاوت » هشیر زا  « اولکاوتی ( .» 1  } اُولَکاَوَتَی اَّلَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ، ِِهب ُهُذُخْأَت  ًالَمَع 
(. َِکتَمْدِخ ِیف   { .دنک یهت  نآ  زا  هناش  دراذگب و  يرگید  هب  ار  دوخ 

ندرگ هب  ار  اه  تیلوئـسم  دننیـشن و  یم  نارگید  راظتنا  رد  دارفا  ابلاغ  نآ  نودب  اریز  تسا  تیریدم  لوصا  نیرت  مهم  زا  راک  میـسقت 
میدرک نامگ  ام  هک  دنوش  یم  لسوتم  رذع  نیا  هب  امرفراک  هذخاؤم  ربارب  رد  دنام  یم  نیمز  راک  هک  یماگنه  هب  دـنزادنا و  یم  اهنآ 

اهراک و هک  یماگنه  یلو  ؛ دـنروآ یم  ار  رذـع  نیمه  مه  اهنآ  دوش  هتفگ  نارگید  هب  رگا  داد و  دـنهاوخ  ماجنا  ار  راـک  نیا  نارگید 
.دنک یم  شالت  یعس و  نآ  ماجنا  رد  تسا و  لوئسم  دوخ  راک  ربارب  رد  دناد  یم  یسک  ره  دوش  میسقت  اه  تیلوئسم 

.دنک یم  هیصوت  نآ  هب  ار  شدنزرف  هتشاد و  هّجوت  الماک  تیریدم  لوصا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  هیصوت  نیا 

درف رکـشل و  هنمیم  هدـنامرف  ار  يدرف  هک  دوب  نایامن  رما  نیا  گنج  ریغ  گنج و  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـمز  رد 
تاکز يروآ  عمج  يارب.دومرف  یم  نییعت  ار  اه  تیلوئـسم  داد و  یم  رارق  هاپـس  بلق  رد  ار  یموس  درف  هرـسیم و  هدـنامرف  ار  يرگید 

روما هرادا  دـندرک و  یم  ادـیپ  تیرومأـم  يرگید  دارفا  نانمـشد  عضو  زا  تاـعالطا  بسک  يارب  دنتـشاد و  تیرومأـم  یـصاخ  دارفا 
.دش یم  هدرپس  هاگآ  دارفا  هب  مالسا  روشک  ياه  شخب 

ینک و یم  زاورپ  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دـناوت  لاب  رپ و  اـهنآ  اریز  ، راد یمارگ  ار  تنادـنواشیوخ  هلیبق و  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
ْمُهَّنِإَف ، َکَتَریِشَع ْمِرْکَأ  َو  ( ؛» ینک یم  هلمح  نمشد ) هب   ) نآ اب  هک  وت  يورین  تسد و  يدرگ و  یم  زاب  اهنآ  هب  هک  دناوت  هشیر  لصا و 
يانعم هب  « هلود » نزو رب  « هلوص » هشیر زا  « لوصت ( .» 1 (. } ُلوُصَت اَِهب  ِیتَّلا  َكُدَـی  ،َو  ُریِـصَت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َُکلْـصَأ  ،َو  ُریِطَت ِِهب  يِذَّلا  َکُحاَنَج 

 { .تسا هدش  هتفرگ  ندرک  هلمح 

لاب و هب  هیبشت  ؛ تسا یـصاخ  بلطم  هب  رظاـن  مادـک  ره  هک  هدرک  هیبشت  زیچ  هس  هب  ار  نادـنواشیوخ  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسد هب  هیبشت  هشیر و  لصا و  ، رپ لاب و  هب  هیبشت  ، رپ
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مود هیبشت  تساهنآ و  ياه  کمک  هیاس  رد  یقرت  تفرشیپ و  هب  هراشا  لّوا  هیبشت 

.تسا نادنواشیوخ  هریشع و  کمک  اب  نانمشد  اب  هزرابم  هب  هراشا  موس  هیبشت  تالکشم و  ربارب  رد  ییاهنت  ساسحا  مدع  هب  هراشا 

عامتجا ددرگ  یم  لیان  ریظن  یب  ياه  تفرـشیپ  هب  لباقتم  ياه  کمک  هیاـس  رد  اـه  ناـسنا  گرزب  عاـمتجا  هک  هنوگ  ناـمه  عقاو  رد 
هداعلا قوف  ياه  تیقفوم  هب  رت  کیدزن  يراکمه  رتشیب و  نواعت  اب  زین  گرزب  عاـمتجا  نیا  لد  رد  نادـنواشیوخ  هریـشع و  کـچوک 

رب هبلغ  رد  اـهنآ  تیاـمح  بلج  هلیبـق و  اـب  دـنویپ  اذـل  دـندوب و  هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  زین  یلهاـج  ماوقا  یتـح.ددرگ  یم  لـیان  يا 
هلیبق و زا  تیامح  رد  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب  هّتبلا.دـش  یم  لابند  مامت  توق  اب  زین  راصعا  ریاس  برع و  ّتیلهاج  رـصع  رد  تالکـشم 

یم کـمک  رگیدـکی  زا  ، طرـش دـیق و  نودـب  دنتخانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  تلادـع  ملظ و  لـطاب و  قح و  ، ناـنآ زا  هلیبق  تیاـمح 
ار لطاب  زا  يرادفرط  درک و  قح  ياهریسم  هب  دودحم  ار  لباقتم  تیامح  نیا  مالسا  یلو  ؛ دنتفرگ یم  رارق  تیامح  دروم  دنتـساوخ و 

.تسا هدرمشن  زاجم  دشاب  نایم  رد  ردارب  ردام و  ردپ و  ياپ  هک  اجنآ  یتح 

.درک دیهاوخ  هظحالم  یهجوت  لباق  ثحب  باتک  نیمه  مود  دلج  رد  موس  تسیب و  هبطخ  مراهچ  شخب  رد 

زاسراک دـح  هچ  ات  تیامح  نیا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  ار  مولظم  دارفا  هب  تبـسن  هلیبق  تیاـمح  زا  ییاـه  هنومن  دـیدحلا  یبا  نبا 
یم هتـسشن  اـمتح  دـناوخب  ار  شراعـشا  زا  يرعـش  ارما  اـفلخ و  لـباقم  رد  تساوـخ  یم  ناـمز  ره  قدزرف  هکنیا  هلمج  زا.تسا  هدوـب 

تحاران ، نامیلـس.دوتس نآ  رد  ار  شدوخ  ناردپ  دناوخ و  يرعـش  دش و  کلملادبع  نب  نامیلـس  يوما  هفیلخ  رب  دراو  يزور.دـناوخ 
.وت يارب  مه  نم و  يارب  مه  : تفگ باوج  رد  قدزرف  تدوخ ؟ ای  دوب  نم  هرابرد  شیاتس  حدم و  نیا  : تفگ دش 

دیابن مایق  تلاح  رد  زج  نیا  زا  دـعب  ناوخب و  ار  راعـشا  هیقب  زیخرب و  بوخ  رایـسب  : تفگ وا  هب  دـش  نامیلـس  مشخ  ببـس  هلأـسم  نیا 
هب هن  : تفگ قدزرف.یناوخب  يرعش 

اب.ردام هدولآ  ِقمحا  نیا  رب  ياو  : تفگ نامیلس.دتفا  نیمز  هب  دشابن و  منت  رب  نم  رس  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ.مسق  ادخ 
رد رب  يدایز  يادص  رس و  دینـش  ناهگان  درک ) قدزرف  هرابرد  ییوس  دصق  (و  .دش دنلب  شدایرف  دنک و  یم  تفلاخم  نم  اب  تحارص 

قدزرف دیابن  زگره  : دـنیوگ یم  دـنا و  هداتـسیا  رد  رب  قدزرف ) هلیبق   ) میمت ینب  هلیبق  : دـنتفگ تسا  ربخ  هچ  : تفگ نامیلـس.تسا  رـصق 
.میدرب اهریشمش  هضبق  هب  تسد  ام  دناوخب و  رعش  هداتسیا 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .دناوخب ار  شراعشا  دنیشنب و  قدزرف.درادن  یعنام  : تفگ دید  تخس  ار  طیارش  هک  یماگنه  نامیلس 
.{ ،ج 16،ص 128 دیدحلا

ما یس  شخب 

( رخآ شخب  )

.ُماَلَّسلا ،َو  ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َو  ِهَلِجْآلا ، ِهَلِجاَْعلا َو  ِیف  ََکل  ِءاَضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْسا  ،َو  َكاَْینُد َکَنیِد َو  َهّللا  ِعِدْوَتْسا 
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همجرت

.وت رب  مالس  هاوخب و  تترخآ  ایند و  ادرف و  زورما و  يارب  ار  تاردقم  نیرتهب  وا  زا  راذگب و  تناما  هب  ادخ  دزن  ار  تیایند  نید و 

راپسب ادخ  هب  ار  دوخ  زیچ  همه  ریسفت : حرش و 

راپسب ادخ  هب  ار  دوخ  زیچ  همه 

ود نآ  رد  زیچ  همه  هک  دهد  یم  روتسد  ود  شدنزرف  هب  همان  ّتیصو  نیا  شخب  نیرت  هاتوک  نیرخآ و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
هب هغالبلا  جهن  خـسن  زا  يرایـسب  رد  ( . 1  } ِعِدْوَتْـسا ( ؛» راذـگب تناما  هب  ادـخ  دزن  ار  تیاـیند  نید و  :» دـیامرف یم  تسخن  ؛ تسا عمج 
یم ادـخ  هب  ار  وت  يایند  نید و  نم  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  تسا  هدـمآ  هدـحو  ملکتم  هغیـص  « لئـسا »و« عدوتـسا » رما هغیـص  ياج 

هخـسن دـنچ  ره  ، تسا یکی  عقاو  رد  ود  ره  موهفم  هتبلا.مبلط  یم  وا  هاگـشیپ  زا  وت  ترخآ  ایند و  يارب  ار  تاردـقم  نیرتهب  مراـپس و 
(. َكاَْینُد َکَنیِد َو  َهّللا  «. { کل » هب ریبعت  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم  دسر  یم  رظن  هب  رت  بسانم  ریخا 

ِیف ََکل  ِءاَضَْقلا  َْریَخ  ُْهلَأْسا  َو  ( ؛» وت رب  مالـس  هاوخب و  تترخآ  ایند و  ، ادرف زورما و  يارب  ار  تاردقم  نیرتهب  وا  زا  و  :» دیازفا یم  سپس 
(. ُماَلَّسلا ،َو  ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ،َو  ِهَلِجْآلا ِهَلِجاَْعلا َو 

نیرتهب دـناوت  یمن  وا  زا  رتـهب  سک  چـیه  دـنک و  ظـفح  ار  ناـسنا  ياـیند  نید و  دـناوت  یمن  ادـخ  زا  رتـهب  سک  چـیه  تسا  یهیدـب 
نیمأت ناسنا  ترخآ  ایند و  يارب  ار  تاردقم 

:» میناوخ یم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد  وا  زا  دراد  هچ  ره  سک  ره  تسا و  تاکرب  مامت  عبنم  تاریخ و  همه  همـشچرس  وا.دـنک 
.{ 26، هیآ نارمع  لآ  ( . 1 «. } ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  تسوت و  تسد  هب  اهیبوخ  مامت  ٌریِدَق ؛»  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب 

عونتم دایز و  يردـق  هب  تافآ  نیا  تسا و  رتشیب  نید  تافآ  هتبلا  ناسنا و  نید  مه  دراد و  یتافآ  ناـسنا  ياـیند  مه  هک  تسین  کـش 
.تسین ریذپ  ناکما  دنوادخ  كاپ  تاذ  زا  دادمتسا  اب  زج  اهنآ  رب  هبلغ  هک  تسا 

: رعاش هتفگ  هب  و 

ادخ يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص 

اون یب  صیرح و  ناغرم  وچ  ام 

میاُون ماد  هتسباو  مد  هب  مد 

میوش یغرم  یس  زاب و  رگ  یکی  ره 

زاب ار و  ام  یمد  ره  یناهر  یم 
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زاین یب  يا  میور  یم  یماد  يوس 

مدق ره  دشاب  ماد  نارازه  رگ 

مغ چیه  دشابن  ییام  اب  وت  نوچ 

« يولوم »

***

يرجه تشه  تسیب و  دـص و  راهچ  رازه و  لاـس  ریدـغ  دـیع  هناتـسآ  رد  میـسیون  یم  ار  مهن  دـلج  رخآ  ياـه  هلمج  نیا  هک  نونکا 
نم انلعج  يذلا  هّلل  دمحلا  :) میوش یم  منرتم  ابیز  ياعد  نیا  هب  و  شش ) داتشه و  دصیس و  رازه و  لاس  هام  يد  قباطم   ) میتسه يرمق 

(. مالسلا مهیلع  نیموصعملا  همئالا  نینمؤملا و  ریما  انالوم  هیالوب  نیکسمتملا 

مهن دلج  نایاپ 

هیواعم يرامحتسا  تسایس  ياشفا  : 32 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هیواعم هب  يا  همان  )

همان نتم 

نَع اوُزاَجَف  ُتاَُهبّـشلا  ُمِِهب  ُمَطاَلَتَت  ُتاَُملّظلا َو  ُمُهاَشغَت  َكِرَحب  ِجوَم  ِیف  مُهَتیَقلَأ  َکـّیَِغب َو  مُهَتعَدَـخ  ًارِیثَک  ِساـّنلا  َنِم  اًـلیِج  َتیَدرَأ  َو 
َدَعب َكُوقَراَـف  مُّهنِإَـف  ِِرئاَـصَبلا  ِلـهَأ  نِم  َءاَـف  نَم  اـّلِإ  مِِهباَـسحَأ  یَلَع  اُولّوَع  مِهِراـَبدَأ َو  یَلَع  اّولَوَت  مِِهباَـقعَأ َو  یَلَع  اوُصَکَن  مِِهتَهجِو َو 

ِبِذاَج َکِسفَن َو  ِیف  ُهَیِواَعُم  اَی  َهّللا  ِّقتاَف  ِدصَقلا  ِنَع  مِِهب  َتلَدَع  ِبعّصلا َو  یَلَع  مُهَتلَمَح  ذِإ  َِکتَرَزاَُوم  نِم  ِهّللا  َیلِإ  اُوبَرَه  َِکتَفِرعَم َو 
ُماَلّسلا َکنِم َو  ٌهَبیِرَق  َهَرِخآلا  َکنَع َو  ٌهَعِطَقنُم  اَینّدلا  ّنِإَف  َكَداَِیق  َناَطیّشلا 

اه همجرت 

یتشد

تلاهج يایرد  شکرـس  جوم  رد  و  يداد ، ناشبیرف  دوخ  یهارمگ  اب  و  يدناشک ، تکاله  هب  ار  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  هیواعم ! يا 
ههاریب هب  قح  هار  زا  هک  دـندیدرگ ،  رو  هطوغ  تاهبـش  عاونا  جاوما  رد  و  تفرگ ، ارف  ار  نانآ  اه  یکیراـت  هک  يدرک ، ناـشقرغ  دوخ 
ناهاگآ زا  یکدنا  زج  دندیزان ، ناشنادـناخ  یلهاج  ياه  یگژیو  هب  و  دـندروآ ، يور  ناشناگتـشذگ  تیلهاج  نارود  هب  و  دـنداتفا ،
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زا سپ  و  دنداد ،  رییغت  ار  دوخ  ریسم  هک 

و یتشاد ، او  يراوشد  راک  هب  ار  نانآ  وت  اریز  دنتخیرگ ، ادخ  يوس  هب  وت  ندرک  يرای  زا  و  دندش ، ادج  وت  زا  دنتخانـش  ار  وت  هک  نآ 
 . یتخاس ناشفرحنم  تسار  هار  زا 

کیدزن وت  هب  ترخآ  هدـیرب و  وت  زا  ایند  هک  روآ ، رد  ناطیـش  فک  زا  ار  ترایتخا  و  سرتب ، ادـخ  زا  دوخ  ياـهراک  رد  هیواـعم ! يا 
 . تسا هدش 

يدیهش

.یتخادنا رد  ناششیوخ  یگتشگرس - يایرد - جوم  رد  و  يداد ، ناشبیرف  تا  یهارمگ  هب  یتخاس ، هابت  ار  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  و 
و دنتـشگزاب ، و  دنداتف ، وسکی  هب  قح  هار  زا  سپ  .دـناشک  ناشوس  نادـب  وس  نیا  زا  اه  ههبـش  و  دـناشوپ ، رد  وس  ره  زا  ناشاهیکیرات 
هک تریـصب  نادنوادخ  زا  یکدـنا  زج  دـندیزان ، دوخ  نادـناخ  یگرزب  رب  دـندرک و  تشپ  قح  هب  .دـنداهن  یلهاج  هتـشذگ  هب  يور 

يراک هب  ار  نانآ  هچ  .دندیـشک  تا  يرای  زا  تسد  و  دنتخیرگ ، ادـخ  يوس  هب  دـندش و  ادـج  وت  زا  دنتخانـش و  ار  وت  .دـندیدرگزاب 
هک رآ ، رد  ناطیـش  فک  زا  ار  تراهم  و  راد ، میب  دوخ  هراب  رد  ادـخ  زا  هیواعم ! سپ  .یتشاذـگن  ناشتـسار  هار  هب  یتشاداو و  راوشد 

.کیدزن وت  هب  ترخآ  و  تسا - کیراب  نآ  هتشر  و  تسا - هدیرب  وت  زا  ایند 

یلیبدرا

هلیح يایرد  جوم  رد  ار  ناشیا  ینتخادنا  یهارمگب و  ار  ناشیا  يداد  بیرف  نامدرم  زا  ار  رایسب  یتعامج  هیواعم  يا  يدرک  كاله  و 
قیرط زا  دندش  ناریح  سپ  اه  ههبش  ناشیاب  دنز  یم  جوم  قحب و  دنرب  یمن  هار  هک  تلالض  ياهیکیرات  ار  اهنآ  هتفرگ  ورف  دوخ  ياه 

رب دندرک  دامتعا  دوخ و  ياهتـشپ  رب  دنتـشگزاب  دنتـشگرب و  دوخ  یلـصا  رفکب  یتح  دوخ  ياه  هنـشاپ  رب  دنتـشگ  زاب  دوخ و  تیاده 
ار وت  ناشیا  نتخانش  زا  سپ  ار  وت  دندرک  تقرافم  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  اهتریصب  لها  زا  تشگزاب  هک  یسک  رگم  دوخ  ياهبـسح 

هدینادرگرب شکرـس و  هباد  لطاب  هار  رب  ار  ناشیا  يدوب  هدرک  راوس  هک  یتقو  وت  نداد  يرای  زا  ادخ  يوسب  دـنتخیرگ  لطاب و  هار  رب 
زاب رد  ناطیـش  اب  نک  هعزانم  اه و  هلیح  زا  دوخ  سفن  رد  ینکیم  هچنآ  رد  هیواعم  يا  ادـخ  زا  سرتب  سب  هنایم  هار  زا  ار  ناشیا  يدوب 

وت زا  تسکیدزن  ترخآ  وت و  زا  تسا  هدیرب  هک  یتسردب  نایغط  زا  تدوخ  ندیشک 

یتیآ

ار نانآ  یهارمگ  تملظ  .يدرپس  دوخ  قاـفن  جاوما  هب  يدـنکفا و  یهاـبت  هب  يداد و  بیرف  شیوخ  یهارمگ  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب 
دوخ ياه  هنـشاپ  يور  رب  هک  یـسک  ناـنوچ  دنتـشگ و  رود  دوخ  تسار  هار  زا  دـندمآ و  راـتفرگ  اـه  ههبـش  مطـالت  رد  تفرگ و  ارف 
نوچ هک  تریصب ،؟ لها  زا  یکدنا  زج  دندیلاب ؛ اهنآ  رب  دندش و  یکتم  شیوخ  ناکاین  هب  رگید  راب  دندیدرگ و  زاب  بقع  هب  دخرچب 
یماو بعـص  يراک  هب  ار  ناشیا  وت  اریز  .دـنتخیرگ  ادـخ  يوس  هب  دنتـشاذگ و  ورف  ار  تیراـی  .دـندش و  ادـج  وت  زا  دنتخانـش ، ار  وت 

اریز .نک  رد  هب  ناطیـش  فک  زا  دوخ  راسفا  سرتب و  يادـخ  زا  لد  هب  هیواعم ، يا  سپ ، .یتخاس  یم  فرحنم  تسار  هار  زا  یتشاد و 
.مالسلاو .هدش  کیدزن  وت  هب  ترخآ  هدیرب و  وت  زا  ایند 
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نایراصنا

ار نانآ  اه  یکیراـت  ، یتخادـنا دوخ  ییور  ود  جوم  رد  ،و  یتفیرف تیهارمگ  هب  ار  ناـنآ  ، يدومن كـاله  ار  مدرم  زا  يداـیز  تیعمج 
دندرک تشپ  تقیقح  هب  ، دنتشگرب یلهاج  هتـشذگ  هب  ، دندش فرحنم  قح  هار  زا  سپ   ، هدنکفا مطالت  هب  ار  نانآ  اه  ههبـش  ،و  هدناشوپ
يرای زا  ،و  دندش ادج  وت  زا  وت  تخانش  زا  سپ  هک   ، دنتشگ زاب  ریسم  زا  هک  نایانیب  زا  یهورگ  زج  ، دندومن بسن  بسح و  رب  هیکت  و 

ادـخ زا  دوخ  هراب  رد  ، هیواعم يا   . يدومن فرحنم  تسار  هار  زا  ،و  یتشاداو راوشد  يراک  هب  ار  نانآ  اریز  ، دـنتخیرگ قح  يوس  هب  وت 
 . مالسلا و.هدش  کیدزن  وت  هب  ترخآ  ،و  هتشگ ادج  وت  زا  ایند  هک  ، رآ رد  هب  ناطیش  تسد  زا  ار  تنانع  و  نک ، اورپ 

حورش

يدنوار

مورلا لـیج و  كرتلاـف  فنـص ، يا  ساـنلا : نم  لـیج  .هریغ و  هادرا  و  کـله ، يا  يدر  يدری  رـسکلاب  يدر  لاـقی : تکلها ، تیدرا :
يوغی حتفلاب  يوغ  هنم  لاقی : هبیخلا  .لالـضلا و  یغلا : .ملعی و  ثیح ال  نم  هورکملا  هب  دارا  هلتخ و  يا  هعدخب : هعدخ  لاقی : و  لیج ،

نیرثکالا عقواف  مهریغ ، ماشلا و  لها  نم  اریثک  لتخ  هیواعم  ناک  .سانلا و  نم  الیج  هلوق  هفـص  کیغب  مهتعدـخ  هلوق  .هیاوغ و  ایغ و 
نع اولدع  اوریحت و  اوراحف و  مالـسالا ، هرطف  یلع  اوناک  و  مهلهجل ، ءاوغالا  دـیلقتلاب و  نیرخالا  لضا  و  ههبـشلاب ، لالـضلا  یف  مهنم 

ظفح یلع  اودـمتعا  مهرثـکا و  لوع  یـشلا ء و  نع  ماـجحالا  صوـکنلا  و  عـجر ، يا  هیبـقع : یلع  صکن  .هیلا و  هجوـتلا  بجی  ثیح 
یف هب  اوصتـسا  اوعیاب  هوعبتا و  نامثع  مد  بلطی  هنا  هیواعم  نم  اوعمـس  اـمل  نیعباـتلا  هباحـصلا و  نم  ریثک  ناـک  .هیلهاـجلا  باـسحالا 
عمج رئاصبلا  .عجر و  يا  افو : .رئاصبلا  لها  نم  ءاف  نم  الا  مالسلا  هیلع  هلوق  کلذف  هیواعم ، اوکرت  اورصبتسا  اورکف و  املف  هبراحملا ،

.هب داقی  يذلا  لبحلا  دایقلا : .هنواعملا و  هرزاوملا : .هریصب و  هسفن  یلع  ناسنالا  لب  یلاعت  هللا  لاق  هجحلا ، یه  و  هریصبلا ،

يردیک

مثیم نبا 

گیر تسا ، لیبق  نآ  زا  تسا ، نتـسسگ  ندیـشاپ و  مه  زا  هدامآ ي  هک  يزیچ  لیهـس : هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  زا 
یـضعب هتـسد ، هورگ و  لیج : یتخاس  دوبان  تیدرا : .دـنک  یم  تکرح  اسآ  لیـس  دروآ و  یم  موجه  هک  ینـش  هدوت ي  ینعی  رواـنش 

هیکت وا  رب  اذک : یلع  لوع  تشگزاب  صوکن : فده  ههجو : دندش  فرحنم  دـندرک ، لودـع  اوزاج : دـنا  هدرک  لقن  مدرم  ینعی  لبج 
اهنآ دوخ  یهارمگ  اب  و  يدناشک ، یتسپ  هب  ار  مدرم  زا  يدایز  هورگ  و  رگیدکی …  هب  کمک  يرایمه و  هرزاوم : تشگرب  ءاف : درک 

زا هک  نیا  ات  يدنکفارد ، تساهیهارمگ  جاوما  شوختسد  اهیکیرات و  زا  هدیشوپ  هک  دوخ  يایرد  جوم  رد  ار  نانآ  و  يداد ، بیرف  ار 
، دوخ یگداوناخ  بصعت  تاراختفا و  هب  دندرک و  تشپ  قح  هب  و  دنتشگزاب ، دوخ  تیلهاج  شور  هار و  هب  دنداتفا و  رود  تسار  هار 

ادخ هب  هتفاترب و  ور  وت  کمک  زا  دنتـشگرب و  وت  لطاب  هرهچ ي  تخانـش  زا  سپ  هک  دندوب  شنیب  لها  هک  ییاهنآ  زج  دندرک ، هیکت 
ادـخ زا  دوخ  هرابرد ي  هیواعم  يا  سپ  .یتخاس  رود  تسار  هار  زا  يدـناشک و  لـطاب  تمـس  هب  روز  اـب  وت  ار  اـهنآ  هچ  دـندروآور ،

مالـسلاو .تسا  وت  هب  کیدزن  ترخآ  دـش و  دـهاوخ  نوریب  وت  تسد  زا  ایند  اریز  ریگب ، ناطیـش  تسد  زا  ار  ترایتخا  ماـمز  سرتب و 
ياج ایند  یتسارب  دـعب ، اما  .نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  هب  نانمومریما  ادـخ  هدـنب ي  فرط  زا  ددرگ : یم  زاغآ  نینچ  همان  نیا  میوگ : یم 
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یم ار  ایند  تقیقح  تسا و  هتسیاش  لامعا  ایند  رد  شا  هیامرس  هک  یسک  تخبشوخ  نیاربانب  .تسا  ترخآ  نامه  نآ  دوس  تراجت و 
هچنآ هکنیا  اب  منک  یم  تحیـصن  مراد ، لبق  زا  هک  یتخانـش  اب  ار  وت  نم  هیواعم ) ، ) دـناد یم  تسه  هک  نانچ  ار  نآ  شزرا  دـسانش و 
ياـج هب  ار  تناـما  هک  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  ناـملاع  زا  لاـعتم  يادـخ  هک  منک  هچ  اـما  دوش ! یم  ققحم  نیقیب  مناد  یم  وت  هراـبرد ي 

چیه ادخ  يارب  هک  شابم  یناسک  نآ  زا  سرتب و  ادخ  زا  هیواعم  يا  وت  سپ  .دننک  تحیصن  ار  ود  ره  هتفای  تیاده  هارمگ و  دنروآ و 
ایند یتسارب  تسا ، ناراکمتـس  نیمک  رد  راگدرورپ  اریز  تسا ، هدش  یمتح  ملـسم و  اهنآ  يارب  ادـخ  باذـع  دنتـسین و  لئاق  یتمظع 

یهارمگ و باوخ  زا  رمع  ندـش  يرپـس  يریپ و  تقو  رد  نیارباـنب  دوش ، یم  روآور  وت  هب  سوسفا  هآ و  ددرگ و  یمرب  وت  زا  يدوزب 
بارخ رگید  فرط  ینک ، تسرد  ار  نآ  فرط  کی  رگا  هک  یتسه  يا  هنهک  هماـج ي  نآ  دـننام  زورما  وت  اریز  وش ، رادـیب  تلـالض 

تحیـصن و لوا : تسا : رظن  دروم  فده  دنچ  همان  نیا  رد  رخآ  ات  تیدرا …  دق  و  دیآ : یم  همان  هلابند  همدقم  نیا  زا  سپ  .دوش  یم 
بوخ هیامرـس  رگا  تسا  ترخآ  دوس  نآ  هجیتن ي  تسا و  تراجت  ياج  ایند  هک  نیا  تسا و  ندرک  ناشنرطاخ  وا  هب  ار  ایند  تلاـح 

ایند هک  وا  هب  رادشه  مود : .دشاب  تسردان  لامعا  هیامرس  رگا  تسا ، ترخآ  نداد  تسد  زا  ای  تسا و  هتسیاش  لامعا  نامه  هک  دشاب 
زا و  دـنک ، هاـگن  تریـصب  هدـید ي  ینعی  تفرعم  مشچ  اـب  اـیند  هـب  اـی  دسانـشب ، ار  اـیند  تـقیقح  ینعی  درگنب ، تـسه  هـک  ناـنچ  ار 

ار نآ  یعقاو  شزرا  رادقم و  ات  تسا  هدـش  هدـیرفآ  رگید  يدـصقم  يارب  ایند  هک  دـنادب  و  دوش ، هاگآ  نآ  يرادـیاپان  اهینوگرگد و 
هب هک  تسا  یملع  ياراد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدش  روآدای  موس : .دهد  هولج  ترخآ  يارب  همدقم  دوخ  رظن  رد  ار  نآ  دسانشب و 

باب زا  ار  وا  هتبلا  تسا ، ماـجنا  زا  ریزگاـن  دریگب ، قلعت  يراـک  ماـجنا  رب  ادـخ  ملع  رگا  اریز  دـبای  یم  ققحت  وا  هراـبرد ي  متح  روط 
دـنناسرب و مدرم  هب  ار  یهلا  ماکحا  دـننک و  تناما  يادا  ات  تسا  هتفرگ  ناملاع  زا  دـنوادخ  هک  يدـهع  هب  يافو  ادـخ و  رما  تعاـطا 
هک نیا  زا  دنک و  یم  رما  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وا  مراهچ : .دنک  یم  تحیصن  هظعوم و  دننک ، تحیـصن  ار  ناگتفای  تیاده  ناهارمگ و 

ردصم مسا  راقو  هملک ي  .دنک  یم  یهن  دننک ، تعاطا  یگدنب و  ار  وا  ات  دنتـسین  لئاق  یتمظع  ادخ  يارب  هک  دـشاب  یناسک  هلمج  زا 
باب زان  يارباـنب  تسا ، میب  سرت و  ینعم  هب  اـجنیا  رد  ءاـجر  هملک ي  دـنا : هتفگ  یـضعب  .تسا  تشادـگرزب  میظعت و  ینعم  هب  ریقوت 

.تسا هدش  یعطق  یمتح و  وا  يارب  ادخ  باذع  هک  دشاب  یناسک  زا  ادابم  نینچمه  .تسا و  هدش  دـض  مان  هب  یئیـش  لامعتـسا  زاجم ،
زا ار  وا  ات  تسا ، هاگآ  وا  لامعا  وا و  رب  ادـخ  هک  تسوا  يارب  يرادـشه  تسا - نیمک  رد  ادـخ  انامه  داصرملاب - هللا  ناف  ترابع - :

سوسفا و تروص  هب  تمایق  زور  رد  نآ  تشگزاب  اـیند و  ندرک  تشپ  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما مجنپ : .دراد  زاـب  ادـخ  یناـمرفان 
لیاسو هب  تمایق  زور  رد  وا  ندـیزاین  تسد  زین  تسا و  هتـشاد  نآ  هب  هک  یگتخابلد  قشع و  اب  ایند  نداد  تسد  زا  لـیلد  هب  ترـسح 

لاح رد  یهارمگ  تلفغ و  باوخ  زا  يرادیب  روتـسد  وا  هب  مشـش : .تسا  هداد  رادشه  ترخآ ، يارب  وا  هشوت ي  ندش  دوبان  تاجن و 
روآدای وا  هب  نمض  رد  .تسا و  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  يارب  تالاح  نیرتبسانم  تلاح  نآ  اریز  تسا  هداد  ار  شرمع  نایاپ  يریپ و 

، نآ یگدوسرف  ندـب و  ناکرا  رد  سفن  ياوه  ندـش  اـجرباپ  لـهج و  ياـه  هیاـپ  ماکحتـسا  زا  سپ  نس ، نآ  رد  يو  هک  تسا  هدـش 
زا دنزودب  ار  وا  فرط  کی  زا  رگا  هکلب  دوش ، یمن  حالـصا  نتخود  اب  هک  تسا  يا  هنهک  سابل  نوچمه  اریز  تسین ، ریذـپ  حالـصا 

ییایرد جاوما  رد  هداد و  بیرف  ار  نانآ  ینعی  هدش ، بکترم  ماش  مدرم  هب  تبـسن  هچنآ  تباب  ار  هیواعم  متفه : .دوش  هراپ  رگید  يوس 
هچنآ هب  تبـسن  شا  ینادان  ادخ و  نید  زا  يو  یهارمگ  نوچ  .تسا و  هداد  رارق  شنزرـس  دروم  تسا ، هدـنکفا  دوخ  ياهیهارمگ  زا 

( ایرد  ) رحب هملک ي  هداد و  تبـسن  وا  دوخ  هب  ار  يراکبیرف  ور  نآ  زا  و  تسا ، هدش  مدرم  نداد  بیرف  ثعاب  دوب ، یم  هاگآ  دیاب  هک 
يرود تالاح و  نیا  يدایز  ببـس  هب  قح  هار  زا  فارحنا  ایند و  ندروآ  تسد  هب  يوجتـسج  رد  وا  ياـه  هشیدـنا  تـالاح و  يارب  ار 

هراعتـسا هدرک  قرغ  ار  نانآ  دوخ  لطاب  ياهفدـه  رد  هدرک و  داجیا  اهنآ  لد  رد  هک  يا  ههبـش  يارب  ار  جوم  هملک ي  و  اهنآ ، ياـهتنا 
هب زاین  تسا و  نشور  نانآ ، یلاح  ناشیرپ  هجیتن  رد  اهنآ و  هشیدنا ي  نهذ و  اب  يزاب  رد  جوم  اب  اهفده  نیا  تهابش  و  تسا ، هدروآ 
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روک تقیقح  كرد  زا  ار  اـهنآ  تریـصب  مشچ  هک  ییاـه  ههبـش  نآ  يارب  ار  اـهیکیرات )  ) تاـملظ هملک ي  نینچمه  .درادـن  حیـضوت 
مهاشغت هلمج ي : .تسا  هدروآ  هراعتـسا  لد ، هحفـص ي  ندناشوپ  بلق و  رب  اه  ههبـش  دورو  يارب  ار  شـشوپ  نایـشغ : ظفل : هدرک و 

، ناشیا لقع  اب  اه  ههبـش  نیا  ندرک  يزاب  يارب  هراعتـسا  ار  جاوما )  ) مطالتلا هملک : نینچمه  .تسا  بوصنم  ـالحم  هیلاـح و  هلمج ي 
ییاه ههبـش  ببـس  هب  ماش ) مدرم   ) نانآ هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، مهتیقلا ، رب : فطع  اوزاجف ، راوگرزب : نآ  تراـبع  تسا  هدروآ 

یموـق و ياـه  هشیر  زا  يرادـبناج  تیلهاـج و  بصعت  ببـس  هب  ناـشتازرابم  رد  دـندرک و  لودـع  قـح  زا  يدرک  اـقلا  اـهنآ  رب  هـک 
، دنتـشگزاب قح  تمـس  هب  هک  یلقاع  دارفا  نآ  زج  هب  دـندش  یکتم  دوخ ، ماقم  هاج و  هب  نید  زا  عافد  هظحالم و  نودـب  ناـشرخافم ،

هاگنآ دوب  نید  يانب  يرگناریو  هک  تموش  فده  رد  وت  يرای  زا  دندیرب و  وت  زا  دنتخانش و  ار  وت  یهارمگ  عضوم  ار و  وت  نانآ  اریز 
وا یتسارب  .دندرب  هانپ  ادخ  هب  يدوب ، هدرک  رود  قح  هار  زا  ار  نانآ  هتـشاداو و  نید  هدننک ي  ناریو  راوشد و  ياهراک  رب  ار  نانآ  هک 

دندش هاگآ  نید  نارادفرط  برع و  نادـنمدرخ  هکنیمه  .دیـشک  یهارمگ  هب  وا  یهاوخنوخ  نامثع و  لتق  ههبـش ي  اب  ار  برع  مدرم 
یلع مهباقعا و  یلع  ترابع : .دـندیرب  وا  زا  دـندرک و  يرود  هیواعم  زا  تسا  تنطلـس  تسایر و  رطاـخ  هب  هناراـکبیرف  لـمع  نیا  هک 

هک تسا  یهورگ  زا  ءاف ) نم  الا   ) ءانثتـسا .تسا  لوقعم  هب  سوسحم  ءایـشا  زا  رابدا  باقعا و  ظافلا : یحیـشرت  هراعتـسا ي  مهرابدا ،
اهنآ ماـجنا  نید  رظن  زا  هک  ییاـهراک  يارب  تسا  هدـش  هدروآ  هیراـع  راوشد )  ) بعـصلا هملک ي  .تسا  هداد  بیرف  ار  ناـنآ  هیواـعم 

زا نانآ  فارحنا  ثعاب  یلامعا  نینچ  باـکترا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هتـشاد  یماو  اـهراک  نآ  هب  ار  مدرم  هیواـعم  تسا و  هدوب  راوشد 
ندرب ههاریب  هب  ثعاب  شومچ  راومهان  رتش  رب  ندـش  راوس  هک  يروط  نامه  دـش ، یم  تکاله  ياهبادرگ  رد  ناشیراتفرگ  قح و  هار 
تـسا هدش  هدروآ  هراعتـسا  سوسحم ، قیرط  ینعی  دصقلا  هملک ي : نینچمه  و  تسا ، کلاهم  بادرگ  رد  يو  نتخادنا  و  راوسرتش ،

.دـیابرب ار  وا  رایتخا  مامز  ناطیـش  اداـبم  هک  نیا  دـنک و  یم  رما  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا  هراـبود  هاـگنآ  .قح  هار  ینعی  لوقعم ، قیرط  زا 
ياهنامرآ تسردان و  دیاقع  يارب  ار  راهم )  ) دایقلا ظفل  نینچمه  ینالقع و  يراددوخ  يارب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  هبذاجم  هملک ي 

هراما سفن  رب  ندز  در  تسد  قیرط  زا  يرادمامز  زا  يریگولج  و  دنک ، یم  يربهر  ار  هیواعم  اهنآ  هلیـسو ي  هب  ناطیـش  هک  نیغورد 
سپ تسا  رادیاپان  ایند  نوچ  هک  نیا  رب  تسا  يرادشه  ایندـلا …  ناف  ترابع : .دـنک  یم  هسوسو  اهنامرآ  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  وا  هک 

تقیقح رد  لوا  سایق  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  ود  يارغـص  هلزنم ي  هب  تراـبع  نیا  و  تسین ، رادـیاپ  زین  يویند  ياـهوزرآ 
، دوخ تمـس  هب  هلیـسو  نادب  ار ) ناسنا   ) ناطیـش بذج  نآ و  يرادیاپان  رطاخ  هب  سپ  دـشاب ، یناف  رادـیاپان و  هچ  ره  و  تسا : نینچ 

شـشوک راک و  اب  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب ، کـیدزن  هک  هچ  ره  .دوش و  یم  نینچ  زین  مود  ساـیق  ياربک  .دـش و  دـیماان  نآ  زا  دـیاب 
.تسادخ تسد  هب  هلیسو  ندروآ  مهارف  .دش  هدامآ  نآ  هب  ندیسر  تهج 

دیدحلا یبا  نبا 

[ اوُراَجَف  ] ُتاَُهبُّشلا ُمِِهب  ُمَطَالَتَت  ُتاَُملُّظلا َو  ُمُهاَشْغَت  َكِرَْحب  ِجْوَم  ِیف  ْمُهَْتیَْقلَأ  َکِّیَِغب َو  ْمُهَتْعَدَخ  ًارِیثَک  ِساَّنلا  َنِم  ًالیِج  َْتیَدْرَأ  َو 

ْمُهَّنِإَـف ِِرئاَـصَْبلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َءاَـف  ْنَم  ـَّالِإ  ْمِِهباَـسْحَأ  یَلَع  اُولَّوَع  ْمِهِراـَبْدَأ َو  یَلَع  اْوَّلَوَـت  ْمِِهباَـقْعَأ َو  یَلَع  اوُـصَکَن  ْمِِهتَهْجِو َو  ْنَع  اوُزاَـجَف 
ِیف ُهَیِواَعُم  اَی  َهَّللا  ِقَّتاَف  ِدْـصَْقلا  ِنَع  ْمِِهب  َْتلَدَـع  ِْبعَّصلا َو  یَلَع  ْمُهَْتلَمَح  ْذِإ  َِکتَرَزاَُوم  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبَرَه  َکـِتَفِْرعَم َو  َدـَْعب  َكُوقَراَـف 

 . ُمَالَّسلا َْکنِم َو  ٌهَبیِرَق  َهَرِخْآلا  َْکنَع َو  ٌهَعِطَْقنُم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  َكَداَِیق  َناَْطیَّشلَا  ِبِذاَج  َکِسْفَن َو 

لاقی واولا  رـسکب  مهتهجو  دـصقلا و  نع  اولدـع  اوراج  لالـضلا و  یغلا  سانلا و  نم  افنـص  يأ  سانلا  نم  الیج  مهتکلهأ و  مهتیدرأ 
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.مضلاب زوجی  رسکلاب و  هجولا  مسالا  هسفنب و  يأرلا  وه  يأ  يأرلا  هجو  اذه 

نیدـلا و اوکرت  اـهیلإ و  اودـلخأف  هیلهاـجلا  هوخن  هیمحلا و  مهتدرأ  اـمنإ  نیدـلا و  یلع  اودـمتعی  مل  يأ  مهباـسحأ  یلع  اولوع  هلوق و 
هعقاولا کلت  یف  عرشلا  بجومب  اوذخأی  مل  بسحلا و  نع  اوماحف  نامثع  مدب  هومهتا ع  نیذلا  مهئافلخ  هیمأ و  ینب  یلإ  هراشإلا 

وأ نینمؤملا ع  ریمأ  یلإ  عجر  هیواعم و  قراف  نم  نیفـص  رابخأ  یف  انرکذ  دـق  هیواعم و  هرـصن  نع  اوعجر  يأ  اوءاف  اـموق  ینثتـسا  مث 
 . نیتفئاطلا لزتعا  هقراف و 

هسفنب ررغیف  ناسنإلا  هبکری  بعصتسملا  ریعبلا  کلذ  یف  لصألا  قاشلا و  رمألا  یلع  يأ  بعصلا  یلع  مهتلمح  هلوق 

بتکلا نم  هیواعم  یلع و  نیب  راد  ام  ضعب  رکذ 

اهرـسخ وأ  اهحبر  هراجت و  راد  ایندلا  نإف  دعب  امأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  یلإ  نینمؤملا ع  ریمأ  یلع  هللا  دـبع  نم  باتکلا  اذـه  لوأ  و 
قباسب یملع  عم  کظعأل  ینإ  اهردقب و  اهردـق  اهنیعب و  ایندـلا  يأر  نم  هحلاصلا و  لامعألا  اهیف  هتعاضب  تناک  نم  دیعـسلاف  هرخآلا 

هللا و ال قتاف  دیشرلا  يوغلا و  اوحصنی  نأ  هنامألا و  اودؤی  نأ  ءاملعلا  یلع  ذخأ  یلاعت  هللا  نکل  هذافن و  نود  هل  درم  امم ال  کیف  ملعلا 
کیلع هرـسح  دوعتـس  کنع و  ربدتـس  كایند  نإ  داصرملاب و  هللا  نإف  باذـعلا  هملک  هیلع  تقح  نم  اراـقو و  وجری هللا  ـال  نمم  نکت 

نم حلـصی  يذلا ال  لیهملا  بوثلا  لاحک  مویلا  کلاح  نإف  كرمع  ءانف  کنـس و  ربک  یلع  لالـضلا  یغلا و  نم  هیلع  تنأ  امع  علقاف 
.باتکلا رخآ  یلإ  کیغب  مهتعدخ  اریثک  سانلا  نم  الیج  تیدرأ  دق  رخآ و  نم  دسف  الإ  بناج 

تفقو دقف  دـعب  امأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نم  هیواعم  هیلإ  بتکف  ینئادـملا  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  لاق 
يذلا کعرصم  کلذ  یلإ  كوعدی  يذلا  نأ  ملاعل  ینإ  ایدامت و  الإ  نتفلا  یلع  تیبأ  دق  کباتک و  یلع 

ریخ وه  نم  یلع  تیوتلا  کل و  سیل  ام  کسفن  تینم  کلقع و  فخ  املاطف  کیغ  یلإ  ایغ  ددزاف  الئاوم  تنک  نإ  هنم و  کل  دـب  ال 
.مالسلا کتئیطخ و  نم  کب  طاحأ  امب  رزولا  تلمتحا  كریغل و  هبقاعلا  تناک  مث  کنم 

ینمت رفکلا و  مهلمح  نیذلا  کموق  کلهأ و  هب  یتأ  امم  هبشلا  دیعبب  سیل  کلالـض  نم  هب  تیتأ  ام  نإف  دعب  امأ  هیلإ  یلع ع  بتکف 
کلت یف  مهبحاص  انأ  امیظع و  اوعفدی  مل  امیرح و  اوعنمی  مل  تملع  ثیح  مهعراصم  اوعرـص  یتح  دمحم ص  دـسح  یلع  لیطابألا 

فلخلا سئبف  مهفلـسب  مهفلخ  هللا  ءاش  نإ  عبتملا  هلالـضلا و  سوءر  مهـسوءرل و  لتاقلا  مهدـحل و  لافلا  مهبرحب و  یلاصلا  نطاوملا 
.مالسلا رانلا و  هطحم  هلحم و  افلس  عبتأ  فلخ 

كؤاطبإ کصوکن و  برحلا  نع  يدامت  املاط  امک  کجاردأ  تررمتـسا  اـم  یغلا  یف  لاـط  دـقف  دـعب  اـمأ  هیواـعم  هیلإ  بتکف  لاـق 
وه ام  لکف  اهندعبتست  هلتاقلا و ال  یعافألا  هیراضلا و  ثویللا  هرشابم  ءاقل  نع  دیحت  ماتحف  بلعثلا  ناغور  غورت  دسألا و  دیعو  دعوتف 

.مالسلا هللا و  ءاش  نإ  بیرق  تآ 

تنأ امل  ابقرت  الإ  کنع  یئاطبإ  سیل  رئاص و  هیلإ  تنأ  امب  ینملعأ  ام  کنم و  ینیتأی  ام  بجعأ  امف  دـعب  اـمأ  یلع ع  هیلإ  بتکف  لاـق 
کباحـصأ تنأ و  ینوعدتـس  لاقثألا و  نم  لامجلا  جیجـض  برحلا  نم  جضت  تنأ  ادغ و  کب  ینأک  قدـصم و  هب  انأ  بذـکم و  هل 
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.مالسلا مکبولقب و  هنودحجت  مکتنسلأب و  هنومظعت  باتک  یلإ 

هیواعم هیلإ  بتکف  لاق 

مل ام  بذکلا  نم  کئارتفا  هللا ص و  لوسر  یلع  کلوقت  نع  رـصقا  کثیداحأ و  نم  ینع  ففکا  كریطاسأ و  نم  ینعدـف  دـعب  امأ 
لطاب هب  تئج  ام  نأ  اوملعی  كولزتعیف و  مهل  فشکنی  نأ  كرمأ  کشوی  مهتیوغتـسا و  دـقف  مهل  عادـخلا  کعم و  نم  رورغ  لقی و 

.مالسلا لحمضم و 

«. { قحلل :» یف ب یف ا،و  اذـک  ( 1 قحلا {  میجرلا  ناطیـشلا  ءایلوأ  كؤایلوأ  تنأ و  توعد  اـملاطف  دـعب  اـمأ  یلع ع  هیلإ  بتکف  لاـق 
َنوُِرفاـْکلا و َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهّللا  مکهاوفأ َو  مکیدـیأب و  هللا  روـن  ءاـفطإب  متدـهج  مکروـهظ و  ءارو  هومتذـبن  نیلوـألا و  ریطاـسأ 

کل باط  اـم  کـنع  هعطقنملا  كاـیند  یف  ثعف  کـلمعب  نیزاـجتل  كراغـصب و  ملعلا  نذـفنیل  کـهرک و  یلع  رونلا  نمتیل  يرمعل 
 . ِدِیبَْعِلل ٍمّالَِظب  َکُّبَر  ام  ائیش َو  هللا  کملظی  مل  یظل  یلإ  ریصت  مث  يوه  دق  کلمعب و  یضقنا و  دق  کلطابب و  کنأکف 

رمشف کتقیلخ  نم  دسحلا  کتمیـش و  نم  هرـشلا  كرـصب  یلع  ءاطغلا  کبلق و  یلع  نیرلا  مظعأ  امف  دعب  امأ  هیواعم  هیلإ  بتکف  لاق 
نم عم  کبلق  يوه  ینمت و  ام  كأطخأ  تاهیه  تاهیه  َنیِقَّتُْمِلل  ُهَِبقاْعلا  تملع َو  ام  یلإ  رمألا  نعجریل  هللا  وف  برضلل  ربصا  برحلل و 

هملع و کشلا  لهأ  نیب  لصفی  هملح و  لابجلا  نزی  نم  لاح  نم  کلاح  نیأ  ملعتل  كرتفب  كربش  سق  کـعلظ و  یلع  عبراـف  يوه 
.مالسلا

کبلق يوعری  نأ  كرمأ و  کل  حلصی  نأ  نیب  کنیب و  تلاح  کیف  یلاعت  هللا  ملع  عم  کئواسم  نإف  دعب  امأ  یلع ع  هیلإ  بتکف  لاق 
لیلقلا بلقلا  فلغألا  قفانملا  فلجلا  تنأ  کملع و  کشلا  لهأ  نیب  لصفی  کملح و  لابجلا  نزی  نأ  تمعز  نیعللا  رخـصلا  نبا  ای 
برحلا نم  هیلإ  ینتوعد  امل  رسیت  ابناج و  سانلا  عدف  مهس  ینب  وخأ  هیلع  کنیعی  رطـست و  امیف  اقداص  تنک  نإف  لذرلا  نابجلا  لقعلا 

یلع ربصلا  و 

کلاخ کیخأ و  كدج و  لتاق  نسحلا  وبأ  انأف  هرصب  یلع  یطغملا  هبلق  یلع  نیرملا  انیأ  ملعیل  لاتقلا  نم  نیقیرفلا  فعأ  برـضلا و 
.مالسلا دیعبب و  مهنم  تنأ  ام  و 

هل و ادـن  هیواعم  ریـصی  نأ  یلإ  یلع ع  رمأ  یـضفی  نأ  همج  هعئادـب  هبئاجع و  تناک  نإ  رهدـلا و  هب  ءاـج  اـم  برطأ  بجعأ و  تلق و 
اهلثم و لاق  الإ  هملک  یلع ع  هل  لوقی  هبحاـص و ال  امهدـحأ  هب  هجاوی  اـمیف  ناـیواستی  باوجلا و  باـتکلا و  ناـضراعتی  ـالثامم  اریظن 
اهلمحت و یف  قاشملا  مظعأ  یـساق  اهب و  ماق  یتلا  هوعدلا  نأ  اربخ  انایع ال  يریل  کلذ  دهاش  ناک  ادمحم ص  تیلف  اهنم  اسم  نشخأ 

هئادعأل اوفع  اوفـص  تصلخ  اهب  قافآلا  ألم  اهناکرأ و  دیـش  اهتلود و  دییأتل  اهیلع  فویـسلاب  برـض  اهنع و  بذـلا  یف  لاوهألا  دـباک 
بأدی مهل و  یعـسی  ناک  هنأکف  هلهأ  همع و  اولتق  ههجو و  اومدأ  اهیلع و  ضح  امل  هناطوأ  نع  هوجرخأ  اهیلإ و  اعد  امل  هوبذک  نیذلا 

هیلع اندـلتجا  يذـلا  رمألا  نإ  هرامع  ابأ  ای  لاق  هلجرب و  هبرـض  هزمح و  ربقب  رم  دـق  ناـمثع و  ماـیأ  یف  نایفـس  وبأ  لاـق  اـمک  مهتحارل 
.ءارظنلا ءافکألا و  رخافتی  امک  ایلع  هیواعم  رخافی  نأ  یلإ  رمألا  لآ  مث  هب  نوبعلتی  مویلا  انناملغ  دی  یف  یسمأ  فیسلاب 

ردام لخبلاب  یئاطلا  ریع  اذإ 
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باتکلا باب  حتف  اذ  امل  يرعش  تیل  نینمؤملا ع  ریمأل  ایناث  لوقأ  مث 

ضرعت ریغ  نم  هظعوملا  یلع  هیلإ  باتکلا  یف  رـصتقا  الهف  کلذ  یلإ  تداق  دـق  هرورـضلا  تناک  اذإ  هیواـعم و  نیب  هنیب و  باوجلا  و 
هنم دشأب  هلثمب و  هضراعملا  هلباقملا و  بجوی  رخآ  رمأل  ضرعت  ریغ  نم  امهب  یفتکا  الهف  امهنم  دب  ناک ال  اذإ  هرفانملا و  هرخافملل و 

لیلجلا میظعلا  لجرلا  اذـه  عفد  اله  و  ماعنألا 108 } . هروس  ( 1 ٍْملِع {  ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال 
هیف اولاق  هیلع و  اورتفا  يأ  نوملعی  ام ال  هیف  اولاق  نوهرکی  امب  سانلا  هجاو  نم  لئاقلا  هنأ  عم  اذه  قمحألا  هیفسلا  اذه  بابس  نع  هسفن 

.لطابلا

یلثم بسحتل  یمتاشلا  اهیأ 

ابأ صاعلا و  نب  ورمع  هیلإ  فاضأ  هعمجلا و  هبطخ  هالـصلا و  یف  هنعل  هیواعم و  یلع  هفوکلاب  تنق  نعللا  تونقلا و  یف  يرج  اذکه  و 
هیلإ فاضأ  هعمجلا و  هبطخ  هالصلاب و  هنعل  هیلع و  تنقف  ماشلاب  هیواعم  کلذ  غلبف  هملـسم  نب  بیبح  یملـسلا و  روعألا  ابأ  یـسوم و 

هغلاب وه  رمأ  نآلا و هللا  انع  بیغی  ام  ذئنیح  هحلصملا  نم  هل  رهظی  ناک  دق  هلعل ع  یعخنلا و  رتشألا  سابع و  نبا  نیسحلا و  نسحلا و 

یناشاک

هطـساو هب  يدـینادرگ  كاله  هیواعم  يا  اریثک ) ساـنلا  نم  ـالیج  تیدرا  و   ) هیواـعم يوس  هب  داتـسرف  زین  ار  هماـن  نیا  هیواـعم ) یلا  )
یتخادـنا و  مهتیقلا ) و   ) دوخ یهارمگ  هب  ار  ناشیا  يداد  بیرف  کیغب ) مهتعدـخ   ) یهاپـس ایاعر و  زا  ار  يرایـسب  تعاـمج  یهاریب ،

ياـه یکیراـت  ار  ناـشیا  تفرگ  ورف  تاـملظلا ) مهیـشغت   ) دوخ یهاـنتمان  ياـه  هلیح  ياـیرد  جوم  رد  كرحب ) جوـم  یف   ) ار ناـشیا 
ههبـش نوچ  اه  ههبـش  ناشیا  هب  دنز  یم  جوم  و  تاهبـشلا ) مهب  مطالتت  و   ) تیاده قح و  هب  نآ  هطـساو  هب  دنرب  یمن  هار  هک  تلالض 

دندش و ناریح  سپ  اوراحف )  ) تلاهج تریح و  بادرگ  رد  دنا  هدش  قرغ  نآ  هطـساو  هب  نآ و  ریغ  نیمکح و  میکحت  هب  نامثع  لتق 
لصوم هک  دوخ  تیاده  قیرط  زا  مهتهجو ) نع   ) ناگدش هداد  بیرف  نآ  دندیدرگب  سپ  ینعی : هدش  عقاو  میج  هب  تیاور  یضعب  رد 
تعباتم نآ  زا  دنتشگزاب  و  مهباقعا ) نع  اوثکن  و   ) تنج هب  تسا  لصوم  هک  تسا  ترضح  نآ  تعباتم  دارم  تداعـس  لوصو  هب  دوب 

يور دندرک و  قح  رب  تشپ  ینعی  .دوخ  ياهتشپ  رب  دنتشگرب  و  مهرابدا ) یلع  اولوت  و   ) دوخ یلصا  رفک  رب  ینعی  .دوخ  ياه  هنشاپ  رب 
یسک رگم  رئاصبلا ) لها  نم  ءاف  نم  الا   ) لام لصا و  زا  دوخ  ياهبسح  رب  دندرک  دامتعا  و  مهباسحا ) یلع  اولوع  و   ) دندروآ لطاب  هب 

دعب  ) دـندش قح  قیرط  بکترم  وت و  زا  دـندرک  تقرافم  ناشیا  هک  یتسرد  هب  سپ  كوقراف ) مهناف   ) اهتریـصب لها  زا  تشگزاـب  هک 
تنواعم و زا  کترزاوم ) نم   ) یلاعت يادخ  يوس  هب  دنتخیرگ  و  هللا ) یلا  اوبره  و   ) ار وت  لطاب  هار  ناشیا  نتخانـش  زا  سپ  کتفرعم )

يدوب هدینادرگ  و  مهب ) تلدـع  و   ) شکرـس هباد  رب  بعـصلا ) یلع   ) ار ناشیا  يدوب  هدرک  راوس  هکیتقو  مهتلمح ) ذا   ) وت نداد  يرای 
ای هللا  قتاف   ) هیلع هللا  تاولـص  تسا  ترـضح  نآ  تعباتم  دارم  طیرفت ، طارفا و  زا  دوب  ملاس  هک  هنایم  هار  زا  دـصقلا ) یلع   ) ار ناـشیا 

و ناطیـشلا ) بذاج  و   ) رکم هلیح و  عاونا  زا  دوخ  سفن  رد  ینک  یم  هچنآ  رد  کسفن ) یف   ) هیواـعم يا  ادـخ  زا  سرتب  سپ  هیواـعم )
ایند هک  یتسرد  هب  سپ  کنع ) هعطقنم  ایندـلا  ناف   ) نایـصع ناـیغط و  زا  تدوخ  ندیـشکزاب  رد  كداـیق )  ) ناطیـش اـب  نک  تعزاـنم 

( مالسلاو  ) .تبوقع يراتفرگ  زا  سرتب  وت ، هب  تسا  کیدزن  ترخآ  و  کنم ) هبیرق  هرخالا  و   ) تبقاع رد  وت  زا  تسا  هدیرب 

یلمآ
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ینیوزق

اما نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  هللادبع  نم  باتکلا  اذـه  لوا  : ) تسا روکذـم  نینچ  همان  نیا  ردـص  تاملک  نیا  زا  شیپ 
اهنیعب و ایندـلا  يار  نم  هحلاصلا و  لامعالا  اهیف  هتعاضب  تناک  نم  دیعـسلاف  هرخالا  اهرـسخ  وا  اهحبر  هراـجت و  راد  ایندـلا  ناـف  دـعب 

اودری نا  ءاملعلا  یلع  ذـخا  یلاعت  هللا  نکلو  هذافن  نود  هل  درم  اـمم ال  کـیف  ملعلا  قباـسب  یملع  عم  کـظعال  ینا  اهردـقب و  اهردـق 
داصرملاب هللا  ناف  باذعلا  هملک  مهیلع  تقح  نم  اراقو و  هللا  اوجری  نمم ال  نکت  هللا و ال  قتاف  دیشرلا  يوغلا و  اوحـصنی  نا  هنامالا و 

لاحک مویلا  کلاح  ناف  كرمع  ءانف  کنس و  ربک  یلع  لالضلا  یغلا و  نم  هبتناف  کیلع  هرسح  دوعتس  کنع و  ربدتـس  كایند  نا  و 
يارـس ایند  دـعب  اما  دـنیامن  یم  نینچ  یـسراف  هب  تارابع  نیا  همجرت  رخآ ) نم  دـسفالا  بناـج  نم  حلـصی  ـال  يذـلا  لـیهملا  بوثلا 

ار ایند  هک  یـسک  دـشاب و  هحلاص  لامعا  ایند  رد  وا  تعاضب  هک  تسا  یـسک  دیعـس  سپ  ترخآ  نآ  نایز  ای  نآ  رد  تسا و  تراجت 
ارنآ يزیچ  هکیملع  نآ  وت  رد  ار  يادخ  قباس  ملع  مناد  یم  هکنآ  اب  مهد  یم  دنپ  ارت  نم  دهن و  هزادنا  وا  هزادنا  رب  دـنیبب و  وا  مشچب 

ار نیب  هار  هارمگ و  و  دـننک ، وا  تناـما  يادا  هک  ءاـملع  رب  تسا  هدرک  ذـخا  یلاـعت  يادـخ  نـکیلو  ددرگ  ذـفان  هـتبلا  دـنادرگنزاب و 
رب تسا  هتشگ  ققحم  هکنانآ  زا  ینیگنس و  يور  زا  یلاعت  دنوادخب  دنرادن  دیما  هکنانآ  زا  شابم  ادخ و  زا  سرتب  سپ  دننک  تحیصن 
زا بیرقنع  وت  يایند  یتسردب  و  ناشیا ، دصرتم  هار  رـس  رب  تسا و  ناگدنب  نیمک  رد  دنوادخ  هک  یتسردب  سپ  باذـع  هملک  ناشیا 

یناگدنز رمع و  يانف  یلاس و  نهک  تقو  رد  تلالض  یهارمگ و  نیا  زا  وش  رادیب  سپ  ددرگ  یم  ترسح  وت  رب  دنک و  یم  تشپ  وت 
یم سپ  رگید  بناج  زا  دوش  هابت  رگم  یبناج  زا  ارنآ  ینکن  حالـصا  هک  تسا  هتفر  مه  زا  هنهک  هماج  لاح  دـننام  زورما  وت  لاـح  هک 
جوم رد  یتخادـنا  و  دوخ ، تیاوغب  ارناـشیا  يداد  بیرف  هک  ار  رایـسب  تعاـمج  یتخادـنا  تلالـض  رد  یتخاـس و  كـاله  و  دـیامرف :
سپ .اههبـش  جاوما  ناشیا  اـب  ددرگ  یم  مطـالتم  و  اـهنتف ، ناشدـنک  یم  هطاـحا  و  اـهتملظ ، ناـشدرک  یم  ورف  دوخ  تلالـض  ياـیرد 
هیکت و  دندینادرگرب ، تشپ  دنتفر و  سپ  سپ  دنتشگزاب و  دوخ  ياهنشاپ  رب  دندنامب و  هتشگرس  ناریح و  تسار و  هار  زا  دندیدرگب 

لام و وچمه  ناشیا  تاداع  رد  نامدرم  نایم  ددرگ  فرش  ردق و  بجوم  هچ  ره  دندومن و  بستکم  فرـش  ردق و  تلود و  لام و  رب 
بـسن هک  اریز  تسا  دارم  معا  ینعم  رگم  اجنیا  دننک و  قالطا  بسن  لباقم  رد  ابلاغ  و  تسا ، لخاد  بسح  رد  بدا  لقع و  بصنم و 

رد و  همجعم ظ )  ) هلمهم ءاز  هب  اوزاجف  اهخسن  یـضعب  رد  و  تسا ، بسح  لخاد  دنبای  هبترم  ردق و  نامز  مدرم  نایم  نآ  هب  نوچ  زین 
ناشیا نتخانش  زا  دعب  وت  زا  دندش  ادج  ناشیا  هک  اهتریـصب  لها  زا  دنتـشگزاب  هکنانآ  رگم  تسا  هدمآ  هلمهم  ءاح  هب  اوراحف  یـضعب 
لودـع تسار  هار  زا  يدـناشن و  یهارمگ  شکرـس  رتش  رب  ار  ناشیا  هک  یتقو  وت  تناعا  ترـصن و  زا  ادـخ  هاـنپ  هب  دـنتخیرگ  و  ارت ،

اریز ار  دوخ  نانع  ناطیـش  تسد  زا  شکب  دوخ و  هرابرد  هیواعم  يا  يادخ  زا  سرتب  سپ  .يدناشک  باذع  تکاله و  هارب  و  يداد ،
.وتب تسا  کیدزن  ترخآ  و  وت ، زا  تسا  هتشگ  عطقنم  ایند  هک 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعم یلا 

.هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
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نع اوراجف  تاهبـشلا ، مهب  مطالتت  تاملظلا و  مهاشغت  كرحب ، جوم  یف  مهتیقلا  کیغب و  مهتعدخ  اریثک  سانلا  نم  الیج  تیدرا  «و 
دعب كوقراف  مهناـف  رئاـصبلا ، لـها  نم  ءاـف  نم  ـالا  مهباـسحا ، یلع  اولوع  مهراـبدا و  یلع  اولوت  مهباـقعا و  یلع  اوصکن  مهتهجو و 

بذاج کسفن و  یف  هیواعم  ای  هللا  قتاف  دصقلا ، نع  مهب  تلدع  بعصلا و  یلع  مهتلمح  ذا  کترزاوم ، نم  هللا  یلا  اوبره  کتفرعم و 
« .مالسلاو .کنم  هبیرق  هرخالا  کنع و  هعطقنم  ایندلا  ناف  كدایق ، ناطیشلا 

نایغط ببس  هب  ار  ناشیا  وت  يداد  بیرف  هک  یتلاح  رد  دنشاب ، ماش  لها  هک  ار  رایـسب  نامدرم  زا  یتعامج  يدینادرگ  كاله  ینعی و 
یهارمگ ياه  یکیرات  ار  ناشیا  تسا  هتفرگورف  هک  یتلاح  رد  وت ، یهارمگ  يایرد  جوم  رد  ار  ناشیا  وت  یتخادـنا  وت و  یـشکرس  و 

دوخ و ياپ  ياه  هنشاپ  رب  دنتفر  سپ  زاب  دوخ و  دصقم  زا  دنتـشگرب  سپ  نید ، رد  هلطاب ي  تاکیکـشت  ار  ناشیا  تسا  هدز  یلیـس  و 
زا قح  يوس  هب  تشگرب  هک  یـسک  رگم  دوخ ، رفک  تیلهاج و  مایا  ياه  یگرزب  رب  دـندرک  دامتعا  دوخ و  رـس  تشپ  رب  دـندروآور 

ار و وت  رکم  بیرف و  دنتخانـش  هکنآ  زا  دـعب  دـندرک  وت  زا  یئادـج  تقراـفم و  ناـشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  ناـشیا ، ياـه  یئاـنیب  لـها 
دشاب و نید  قح و  زا  نتـشگرب  هک  يراوشد  رما  رب  ار  ناشیا  وت  يدوب  هتـشاداو  هک  یتقو  رد  وت  تنواعم  زا  ادـخ  يوس  هب  دـنتخیرگ 
وت و سفن  باذع  هرابرد ي  هیواعم ، يا  ادـخ  زا  سرتب  سپ  یهارمگ ، يوس  هب  قح  هار  طسو  زا  ار  ناشیا  يدوب  هدـینادرگ  فرحنم 
هب تسا  هدش  کیدزن  ترخآ  وت و  زا  تسا  هدش  هدیرب  عطقنم و  ایند  هک  قیقحت  هب  سپ  منهج ، يوس  هب  ار  وت  راهم  ناطیـش  ندیـشک 

.مالسلاو .وت 

یئوخ

، لیج دـنهلا  لیج و  مورلا  لیج و  كرتلاف  مهنم  فنـصلا  سانلا : نم  لیجلا  الیج :) ، ) هلالـضلا كالهلا و  یف  تعقوا  تیدرا :) : ) هغللا
( لوع  ) لیـسی لاهنی و  يا  لیهم  لمر  هنم  قزمتلا و  یف  یعادـتملا  لیهملا ) ، ) هوحن ریعبلا و  هب  داقی  لبح  داـیق :)  ) اوبلقنا يا  اوصکن :) )

یف هیواعمل  هریثک  بوعـش  هعباتم  یلع  لدی  لیجلل و  هفـص  اریثک : بارعالا : .هنواعملا  هرزاوملا :)  ) عجر ءاف ،)  ) هیلع دمتعا  اذـک : یلع 
نیدلا فیعضت  نیملسملا و  نیب  برحلا  لاعشا  مهـضرغ  مهریغ و  اهیف و  نینطاقلا  نم  دوهی  ماشلا و  طابقاک  مالـسلا  هیلع  یلع  برح 

یلا هلعافملا  باب  يدـعتی  و ال  بذاج )  ) هموقل ناث  لوعفم  كدایق : هیلاح ، هیلعف  تاـملظلا : مهاـشغت  مهناـیدا ، یف  مهتیرح  اولـصحیل 
هجحلل امامتا  هیواعم  ظعول  اذـه  هباتک  یف  ع )  ) ضرعت ینعملا : .ربدـتف  زیمتلا  یلع  ابوصنم  نوکی  نا  نکمی  لوصالا و  یلع  نیلوعفم 
هیواعم هبن  .هنیب و  نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  مهل  قحلا  حیـضوت  ساـنلا و  داـشرا  نم  هتمذ  یف  اـمب  ءاـفو  هیلع و 
عجریل هتلالض  همالعا  قحلا و  یلا  هعوجرب  الا  هل  كرادت  سانلا و ال  نم  ریثک  لالـضا  یلا  عجری  رما  فالخلا  نم  هبکترا  ام  نا  یلع 
قباسب یملع  عم  کظعال  ینا  و   ) باتکلا ردـص  یف  لوقی  ثیح  هظعاومب  ظعتی  هنا ال  یلا  هتراـشا  عم  هسیبلت  هیغب و  هیف  عقو  نم  اـهنع 
ءاقلاب اوعدخ  هتلالـض و  لبح  یف  اوعقی  الئل  نیملـسملا  رئاس  یلع  هلاح  مالعا  هدوصقم  و  خلا ) هذافن - نود  هل  درم  امم ال  کیف  ملعلا 

ینئادـملا دـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  نع  هباتک  ردـص  لقن  دـعب  رـصم :) ج 16 ط  ص 133   ) یلزتعملا حراشلا  لقن  دـق  .هتاـهبش و 
ام مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهیف  نیبی  نحللا  هدیدش  لمج  یلع  يوتحت  هیواعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیب  باتکلا  اذه  دعب  هدـع  تابتاکم 

لیلاضالا لیطابالا و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  يرتفی  امب  هیواعم  هیلع  دریف  هلاهجلا ، هعدـخلا و  هلالظلا و  یغلا و  نم  هیواـعم  هیلع 
یلا مالسلا ) هیلع   ) یلع رما  یضفی  رهدلا …  هب  ءاج  ام  برطا  بجعا و  و  تلق : ص 136 :)  ) یف لوقی  مث  دیدهتلا ، دیعولاب و  انورقم 
تیل مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال ایناث  لوقا  مث  لاق : نا  یلا  باوجلا - باتکلا و  ناضراعتی  الث ، امم  اریظن  هل و  ادن  هیواعم  ریـصی  نا 

هیلا باتکلا  یف  رـصتقا  الهف  کلذ ، یلا  تداق  دق  هرورـضلا  تناک  اذا  و  هیواعم ؟ نیب  هنیب و  باوجلا  باتکلا و  باب  حتف  اذامل  يرعش 
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بجوی رخآ  رمـال  ضرعت  ریغ  نم  اـمهب  یفتکا  ـالهف  اـمهنم  دـبال  تناـک  اذا  و  هرفاـنملا ، هرخاـفملل و  ضرعت  ریغ  نم  هظعوـملا  یلع 
لجرلا اذـه  عفد  الهو  ملع ) ریغب  اودـع  هللا  اوبـسیف  هللا  نود  نم  نوعدـی  نیذـلا  اوبـست  الو   ) هنم دـشاب  و  هلثمب ، هضراـعملا  هلباـقملا و 

ورمع عم  تونقلا  یف  هیواعم  نعلب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ءادتبا  یلا  مالکلا  رج  مث  .قمحالا  هیفـسلا  اذه  بابـس  نع  هسفن  لیلجلا  میظعلا 
عم فسات  همالک  رهاـظ  لوقا : .هباحـصا  ءاـصخا  نم  عمج  عم  هدـالوا و  عم  هنعلب  هیواـعم  هلباـقف  مهریغ ، یـسوم و  یبا  صاـعلا و  نب 
هیلع  ) هلمع نا  همالک  يوحف  و  هفیرـشلا ، هیالاب  هلالدتـسا  هیلع  هضارتعا  ددـشی  و  قیمع ، فساـتب  نورقم  ضارتعا  وا  دـیدش  ضارتعا 

هللا و ءادعا  نعل  نا  باوجلا  هتماما و  هتمصع و  ماقمب  هدیدنت  هضرغ  و  مالسلا ،) هیلع   ) هیلع هئرج  اذه  و  هیالا ، دافمل  فلاخم  مالسلا )
نم زع  هلوق  و  بت ) بهل و  یبا  ادی  تبت  : ) لئاق نم  زع  هلوقک  نیذـلا  .تایالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  نآرقلا  یف  صوصنم  مهیلع  ءاعدـلا 
نا یلا  افاضم  هدئاملا .) - 79 نودتعی : اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارسا  ینب  نم  اورفک  نعل  : ) لئاق

اولـضی یتح ال  ساـنلا  مومعل  هقیقحلا  فشک  دوصقملا  هیواـعم و  لاوحا  نم  هقیقحلل  ناـیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  یف  جردـنی  اـم 
ریغ ههلـالا  نا  ههجو  لـعل  ههلـالا و  بس  نع  یهنلا  اـهب  لدتـسا  یتـلا  هیـالا  داـفم  .هتـالیوست و  هعدـخب و  اوعدـخنی  ـال  هتالیلـضتب و 

، مهنودبعی مهنوعنـصی و  نیذلا  مهدابع  بسلا  همالملا و  قحتـسم  مهتدارا و  ریغب  نودبعی  هرعاش  ریغ  ماسجا  مهنال  بسلل  نیقحتـسم 
نوعدی نیذلا  اوبست  ال  : ) نایبلا عمجم  یف  لاق  .ماعنالا  هروس  نم  هیکم  اهناللا  دهلا  نیح  نیملـسملا و  فعـض  نیح  تلزن  هیالا  نا  عم 

یف جاجحلا  نم  سیل  کلذ  ناف  هللا  نود  نم  هنودـبعی  اـم  اوبـست  نا  یلا  مهتجاـحم  راـفکلا و  هوعد  نم  اوجرخت  ـال  يا  هللا ) نود  نم 
.لاتقلا یف  مکل  نذوی  مل  مهراد و  رادلا  نال  نوقحتسی  امب  مهتبقاعم  یلع  نیرداق  ریغ  مویلا  متنا  و  ملع ) ریغب  اودع  هللا  اوبـسیف   ) یش ء

دوخ دوجو  کـیرات  جاوما  رد  یتـفیرف و  ار  ناـنآ  دوخ  یهارمگب  يدـناشک ، يدوباـن  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  ياـه  هتـسد  همجرتـلا :
یگنهاشیپ زا  ات  دیچیپ ، مهرد  ارنانآ  یتخادرپ  یتخاس و  هک  اه  ههبـش  و  تفرگورف ، ار  اهنآ  وت  دوجو  کیرات  ياه  هدرپ  و  يدـنکفا ،

شیوخ رابت  نادناخب و  دنتشگرب ، قح  زا  دنداد و  تشپ  رب  يور  و  دنتشگ ، نوگنرـس  دوخ  ياپ  هنـشاپ ي  يورب  دنتـشذگرد و  دوخ 
وت زا  دنتخانش  ار  وت  هکنیا  زا  سپ  دنتفاترب و  وت  زا  يور  رایشه  انیب و  نامدرم  زا  هکنانآ  زج  دنتـشگرب ، ادخ  نید و  زا  دندرک و  هیکت 
هار زا  يدرب و  یم  تخـس  یناتـسهوکب  ار  نانآ  هکنوچ  دندز ، زاب  رـس  وت  اب  يرای  زا  دنتـشگزاب و  نازیرگ  ادخ  يوسب  دندش و  ادج 
یم ارنآ  يداد و  ناطیـش  تسدب  هک  ار  دوخ  راهم  زیهرپب و  دنوادخ  زا  دوخ  رطاخ  يارب  هیواعم  يا  يدرک ، یم  ردب  تسرد  راومه و 
یم هاوخان  هب  تسکیدزن و  وتب  ترخآ  دوش و  یم  هدـیرب  وت  زا  هاوخان  هب  ایند  هک  اریز  شکب ، قح  يوسب  ریگ و  تسدـب  دوخ  دـشک 

اهحبر و  هراجت ، راد  ایندلا  ناف  دعب : اما  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  باتکلا  اذه  لوا  .مالـسلاو و  دسر ،
عم کظعال  ینا  و  اهردقب ، اهردق  و  اهنیعب ، ایندـلا  يار  نم  و  هحلاصلا ، لامعالا  اهیف  هتعاضب  تناک  نم  دیعـسلاف  هرخالا ، اهرـسخ  وا 

يوغلا و اوحـصنی  نا  و  هنامالا ، اودوی  نا  ءاملعلا  یلع  ذـخا  یلاـعت  هللا  نکل  و  هذاـفن ، نود  هل  درم  ـال  اـمم  کـیف  ملعلا  قباـسب  یملع 
، کنع ربدتسم  كایند  نا  و  داصرملاب ، هللا  ناف  باذعلا ، هملک  هیلع  تقح  نم  و  اراقو ، هللا  وجری  نمم ال  نکت  و ال  هللا ، قتاف  دیشرلا ،

بوثلا لاحک  مویلا  کلاح  ناف  كرمع ، ءانف  و  کنـس ، ربک  یلع  لالظلا ، یغلا و  نم  هیلع  تنا  امع  علقاـف  کـیلع ، هرـسح  دوعتـس  و 
.خلا الیج ، تیدرا  دق  و  رخآ ، نم  دسفالا  بناج  نم  حلصی  يذلا ال  لیهملا 

يرتشوش

لامعالا اهیف  هتعاضب  تناک  نم  دیعسلاف  هرخالا ، اهرـسخ  وا  اهحبر  و  هراجت ، راد  ایندلا  ناف  دعب  اما  هلبق  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا :
هللا نکل  و  هذافن ، نود  هل  درم  امم ال  کیف  ملعلا  قباسب  یملع  عم  کظعال  ینا  و  اهردقب ، اهردق  اهنیعب و  ایندـلا  يار  نم  و  هحلاصلا ،

تقح نم  و  اراقو ، وجری هللا  نمم ال  نکت  هللا و ال  قتاف  دیـشرلا ، يوغلا و  اوحنـصی  نا  و  هناـمالا ، اودوی  نا  ءاـملعلا  یلع  ذـخا  یلاـعت 
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و کنع ، ربدتس  كایند  نا  و  داصرملاب ، هللا  ناف  باذعلا ، هملک  هیلع  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  )
بوثلا لاحک  مویلا  کـلاح  ناـف  كرمع ، ءاـنف  کنـس و  ربک  یلع  لالـضلا  یغلا و  نم  هیلع  تنا  اـمع  علقاـف  کـیلع ، هرـسح  دوعتس 

یلع تفقو  دـقف  دـعب  اما  هیلا : بتکف  ینئادـملا : لاق  .خـلا  الیج  تیدرا  دـق  و  رخآ ، نم  دـسف  الا  بناج  نم  حلـصی  يذـلا ال  لیهملا 
الئاوم تنک  نا  و  هنم ، کل  دبال  يذلا  کعرصم  کلذ  یلا  كوعدی  يذلا  نا  ملاعل  ینا  و  ایدامت ، الا  نتفلا  یلع  تیبا  دق  کباتک و 
هبقاعلا تناک  مث  کـنم ، ریخ  وه  نم  یلع  تیوتلا  و  کـل ، سیل  اـم  کـسفن  تینم  و  کـلقع ، فخ  اـملاطف  کـیغ ، یلا  اـیغ  ددزاـف 

کلالـض نم  هب  تیتا  ام  ناف  دـعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  لاق : .کتئیطخ  نم  کب  طاحا  اـمب  رزولا  تلمتحا  و  كریغل ،
، تملع ثیح  مهعراصم  اوعرـص  یتح  دمحم ، دسح  یلع  لطابلا  ینمت  رفکلا و  مهلمح  نیذـلا  کلها  هب  یتا  امم  هبـشلا  دـیعبب  سیل 

هطحم هلحم و  افلس  عبتا  فلخ  فلخلا  سئبف  مهفلسب ، مهفلخ  هللاءاشنا  عبت  مهبحاص و ال  انا  و  امیظع ، اوعفدی  مل  و  امیرح ، اوعنمی  مل 
کصوکن و برحلا  نع  يدامت  ام  لاط  اـمک  کـجاردا  تررنتـسا  اـم  یغلا  یف  لاـط  دـقف  دـعب  اـما  هیواـعم : هیلا  بتکف  لاـق : .راـنلا 
، اهندعبتـست و ال  هلتاقلا ، یعافالا  و  هیراضلا ، ثویللا  ءاقل  نع  دـیحت  ماتحف  بلعثلا ، ناـغور  غورت  و  دـسالا ، دـیعو  دـعوتف  كواـطبا ،
و رئاص ، هیلا  تنا  امب  ینملعا  ام  کنم و  ینیتای  ام  بجعا  امف  دـعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  لاق : .بیرق  تآ  وه  اـم  لـکف 

نم لامجلا  حیجـض  برحلا  نم  جـضت  تنا  ادـغ و  کب  یناک  و  قدـصم ، هب  انا  بذـکم و  هل  تنک  امل  ابقرت  الا  کنع  یئاـطبا  سیل 
مکتنسلاب هنومظعت  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) باتک یلا  کباحصا  تنا و  ینوعدتس  و  لاقثالا ،

کلوقت نع  رـصقا  و  کثیداحا ، نم  ینع  ففکا  و  كریطاسا ، نم  ینعدـف  دـعب  اما  هیواعم : هیلا  بتکف  لاـق : .مکبولقب  هنودـحجت  و 
، مهل فشکنی  نا  كرما  کشوی  مهتیوغتـسا و  دقف  مهل ، عادخلا  کعم و  نم  رورغ  و  لقی ، مل  ام  بذکلا  نم  کئارتفا  یبنلا و  یلع 

.لحمضم لطاب  هب  تئج  ام  نا  اوملعی  كولزتعیف و 

ءارو هومتذبن  و  نیلوالا ، ریطاسا  قحلا  میجرلا  ناطیشلا  ءایلوا  كوایلوا  تنا و  توعد  املاطف  دعب  اما  مالسلا :) هیلع   ) یلع بتکف  لاق :
و کهرک ، یلع  رونلا  نمتیل  يرمعل  و  نورفاکلا ، هرک  ول  هرون و  متم  هللا  و  مکهاوفا ، مکیدیاب و  هللا  رون  ءافطال  متدـهجو  مکروهظ ،
و یـضقنا ، دـق  کلطابب و  کناکف  کل ، باط  ام  کنع  هعطقنملا  كاـیند  یف  ثعف  کـلمعب ، نیزاـجتل  و  كراغـصب ، ملعلا  نذـفنیل 

یلع نیرلا  مظعا  امف  دعب  اما  هیواعم : بتکف  لاق : .دیبعلل  مالظب  انبر  ام  و  ائیش ، هللا  کملظی  مل  یظل  یلاریصت  مث  يوه ، دق  کلمعب و 
یلا رمالا  نعجریل  هللاوف  برضلل ، ربصا  و  برحلل ، رمشف  کتقیلخ ، نم  دسحلا  و  کتمیش ، نم  هرشلا  كرـصب ، یلع  ءاطغلا  و  کبلق ،

كربش سق  و  کعلـض ، یلع  عبراف  يوه ، نم  عم  کبلق  يوه  و  ینمت ، اـم  كاـطخا  تاـهیه  تاـهیه  نیقتملل ، هبقاـعلا  تملع و  اـم 
اما مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  لاق : .هملع  کشلا  لها  نیب  لصفی  و  هملح ، لابجلا  نزی  نم  لاح  نم  کـلاح  نیا  ملعتل  كرتفب ،

نیعللا رخـص  نبا  ای  کبلق ، يوعری  نا  كرما و  کل  حلـصی  نا  نیب  کـنیب و  تلاـح  کـیف  یلاـعت  هللا  ملع  عم  کـیواسم  ناـف  دـعب 
نابجلا لقعلا ، لیلقلا  بلقلا ، فلغالا  قفانملا ، فلجلا  تنا  و  کملع ، کـشلا  لـها  نیب  لـصفی  و  کـملح ، نزی  لاـبجلا  نا  تمعز 

یناثلا و لصفلا   ) نم هیلا  ینتوعد  امل  رـسیت  و  ابناج ، سانلا  عدـف  مهـس ، ینبوخا  هیلع  کنیعی  رطـست و  امیف  اقداص  تنک  ناـف  لذرلا ،
، هبلق یلع  نیرملا  انیا  ملعیل  لاتقلا  نم  نیقیرفلا  فعاو  برضلا ، یلع  ربصلا  و  برحلا ، هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا -

فرطا بجعا و  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .دیعبب  مهنم  تنا  ام  و  کلاخ ، کیخا و  كدـج و  لتاق  نسحلاوبا  اناف  هرـصب ، یلع  یطغملا 
الثامم اریظن  هل و  ادن  هیواعم  ریـصی  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  یـضفی  نا  همج - هعئادب  هبئاجع و  تناک  نا  و  رهدـلا - هب  ءاج  ام 

هل هیواعم  لاق  الا  هملک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هل  لوقی  و ال  هبحاص ، امهدـحا  هب  هجاوی  امیف  نایواستی  باوجلا و  باـتکلا و  ناـضراعتی 
و اهلمحت ، یف  قاشملا  مظعا  یـساق  و  اهب ، ماق  یتلا  هوعدلا  نا  اربخ - ال  انایع - يریل  کلذ  دـهاش  ناک  ادـمحم  تیلف  نشخا ، اهلثم و 
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هئادعال اوفع  اوفص  تصلخ  اهب  قافالا  الم  و  اهناکرا ، دیش  و  اهتلود ، دییاتل  اهیلع  فویـسلاب  برـض  و  اهنع ، بذلا  یف  لاوهالا  دباک 
و مهل ، یعـسی  ناک  هناکف  همع ، هلها و  اولتق  و  ههجو ، اومدا  و  هیلع ، ضح  امل  هناـطوا  نع  هوجرخا  و  اـهیلا ، اـعد  اـمل  هوبذـک  نیذـلا 

هیلع اندـلتجا  يذـلا  رمالا  نا  هرامعابا  ای  هلجرب : هبرـض  هزمح و  ربقب  رم  دـق  و  نامثع - مایا  یف  نایفـسوبا  لاق  اـمک  مهتحارل - بادـی 
ریع اذا  ءارظنلا : ءافکالا و  رخافتی  امک  ع )  ) ایلع هیواـعم  رخاـفی  نا  یلا  رمـالا  لآ  مث  هب ، نوبعلتی  مویلا  اـنناملغ  دـی  یف  سما  فیـسلاب 

ضرالا ترخاف  لئاح و  کنول  حبص  ای  یجدلا  لاق  هیفخ و  تنا  سمشلل  اهـسلا  لاق  لقاب و  ههاهفلاب  اسق  عرق  ردام و  لخبلاب  یئاطلا 
ایناث لوقا  مث  لزاه  كرهد  نا  يدـج  سفن  ای  همیمذ و  هایحلا  نارز  توماـیف  لداـنجلا  اـصحلا و  بهـشلا  ترثاـک  ههافـس و  ءامـسلا 
یلا تداق  هرورـضلا  تناک  اذا  و  هیواعم ، نیب  هنیب و  باتکلا  باوجلا و  باـب  حـتف  اذاـمل  يرعـش  تیل  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریمـال
یف نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) امهنم دـبال  ناک  اذا  و  هرخافملل ، ضرعت  ریغ  نم  هظعوملا  یلع  هیلا  باتکلا  یف  رـصتقا  ـالهف  کـلذ 

نوعدی نیذلا  اوبـست  و ال   ) دشاب هلثمب و  هلباقملا  بجوی  رخآ  رمال  ضرعت  ریغ  نم  امهب  یفتکا  الهف  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا
نم لئاقلا  هنا  عم  قمحالا ، هیفسلا  اذه  بابس  نع  هسفن  لیلجلا  میظعلا  لجرلا  اذه  عفد  اله  و  ملع ،) ریغب  اودغ  هللا  اوبسیف  هللا  نود  نم 
نا یبسب  تسلف  یننبـست  میهت ال  لالـضلا  یف  تنا  امنا  یلثم  بسحتل  یمتاشلا  اهیا  نوملعی .) ام ال  هیف  اولاق  نوهرکی  امب  سانلا  هجاو 

و هعمجلا ، هبطخ  هالـصلا و  یف  هنعل  و  هیواـعم ، یلع  هفوکلاـب  تنق  هیلع  نعللا  تونقلا و  یف  يرج  اذـکه  میرکلا و  لاـجرلا  نم  یبس 
هالصلا یف  هنعل  و  هیلع ، تنقف  ماشلاب ، هیواعم  کلذ  غلبف  هملسم ، نب  بیبح  و  روعالاابا ، و  یـسومابا ، و  صاعلا ، نب  ورمع  هیلا  فاضا 

ام هحلـصملا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هل رهطی  ناـک  دـق  هلعل  و  رتشـالا ، ساـبع و  نبا  نیـسحلا و  نسحلا و  هیلا  فاـضا  و  هعمجلا ، هبطخ  و 
ادن هیواعم  ریصی  نا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رما  ءاضفا  نم  هباجعتسا  نم  هرکذ  ام  اما  تلق : .هغلاب  وه  رما  و هللا  نالا ، انع  بیغی 

هل اسسا  امهنا  و  رکب ، یبا  نب  دمحمل  هباتک  یف  کلذب  هسفن  هیواعم  فرتعا  دق  و  هقوراف ، هقیدص و  الا  هیف  لصالا  ببـسلا و  لهف  هل ،
هیئاذکلا هتوعد  نا  يری  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  هینمت  اما  و  مالـسلا .) هیلع   ) هعم هتلماعم  یف  امهب  يدـتقا  هنا  و  کلذ ،

یف نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) فیک و  هتایح ، یف  کلذ  دهاش  یبنلاف  ینمتلا ، یلا  اجاتحم  نکی  ملف  هئادـعال ، اوفع  اوفـص  تصلخ 
يرخا دعب  هرم  حیصی  ناک  رجهیل و  لجرلا  نا  لاق  هیصولا و  نم  مهقوراف  هعنم  دق  کلذ و  دهاشی  مل  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا

شیج یف  هزهجتب  رما  نم  هنیعب  يار  و  هنع ، فلخت  نم  هللا  نعل  هماـسا ، شیج  اوزهج  هماـسا ، شیج  اوزهج  هتوشغ  نم  قاـفا  اـملک  و 
اوبرش و  نیدلا ، مالسالاب و  اوبعلت  هیما  ینب  ناملغ  له  .هرخوی و  جرخی و  نا  هضرم  هدش  یف  رطـضا  یتح  هماقم  سانلاب  یلـصی  هماسا 

هیلع  ) هنا نم  هلاق  ام  اما  .مهقوراف و  رمالا  هل  ربد  يذلا  مهیرون  يذ  نامز  الا  هالـصلا  یف  اودـبرع  و  يراکـس ، سانلاب  اولـص  و  رمخلا ،
رفکلا وا  هعم  لاتقلا  الا  هیف  ینعسی  مل  هیف : لاق  يذلا  هعم  داهجلا  باب  هحتف  هل  لاقیف  هیواعم ، نیب  هنیب و  هبتاکملا  باب  حتف  مل  مالسلا )

هیلع  ) هلـضف هجرد  ملعیلف  هرخافملل  ضرعتلا  اـما  .باـتکلا و  هوعدـلا و  هجحلا و  ماـمتا  ـالوا  مزلتـسی  داـهجلا  و  دـمحم ، هب  ءاـج  اـمب 
یف دورمنک  نیعللا  تهب  نا  یلا  دورمنل  میهاربا  ضرعتک  تاـجاحملاب ، هل  مالـسلا ) هیلع   ) هـضرعت و  هیواـعم ، هـلاذر  دـح  و  مالـسلا ،)

مهقیدـصل و مالـسلا ) هیلع   ) هتوادـعب هتکبی  هیواعم  ناک  .اـبناج و  ساـنلا  عد  نیعللا  رخـص  نبا  اـی  هیلا : ریخـالا  مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک
رکنی ال  ع )  ) ناک .كریغل و  هبقاعلا  تناک  مث  کـنم ، ریخ  وه  نم  یلع  تیوتلا  و  کـل ، سیل  اـم  کـسفن  تینم  هل  هلوق  یف  مهقوراـف 

هفلـسب يدـتقا  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) نیعللا نا  و  یبنلا ، نیعل  هیباک  هنوکب  هبیجی  کلذ و 
ارـشابم دمحم  لبق  نم  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  مهعراصم ، اوعرـص  یتح  دمحم ، دسح  یلع  لیطابالا  ینمت  رفکلا و  مهلمح  نیذـلا 

هیلع  ) هلتق و  هل ، هلاتق  لثمف  هیواعمل  مالـسلا ) هیلع   ) هنعل اما  .قهاز و  لطابلا  و  ققحتم ، قحلاف  نیا ، نیاـف و  راـنلا  یلا  مهثعب  مهراوبل و 
موللا لهف  هنس ، نینا  مث  هبـس  و  همیرح ، یبس  و  هتیب ، لها  لتق  نم  هب  هفاعـضا  اولعف  اوناک  نا  و  یلاعت ، هللا  رماب  ناک  هفالـسال  مالـسلا )

مهدـعاس الاجر  اوعبتا  و  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  مهیبن  تیب  لها  اوکرت  نیذـلا  ساـنلا  یلع  ـالا  کـلذ  یف 
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امامتا هل  هنعل  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هنا بیرغلا  نم  .هتیب و  لها  ءادـعا  و  هنید ، ءادـعا  و  هلوسر ، ءادـعا  و  هللا ، ءادـعا  اوناک  نیذـلا  ءالوه 
نیذلا بارشلا و  یلا  مدقتلاب  ( 284 هنس ) یف  دضتعملا  رما  يربطلا : لاق  هیواعم ، یلع  نولصی  انناوخا  هللا  هنعل  نم  نعل  بوجوب  هجحلل 

افنص يا : الیج  تکلها  يا : تیدرا  .هعم و  هللا  مهرشح  .خلا  ریخب - هورکذی  هیواعم و ال  یلع  اومحرتی  الا  نیعماجلا  یف  ءاملا  نوقسی 
هیلع  ) یلع هلـسرا  يذـلا  یلجبلا  ریرج  لاق  امل  رـصن :) نیفـص   ) یف .مهنید و  یف  هیواعم  مهکلها  ماشلا  لها  دارملا  اریثک و  سانلا  نم 
هفیلخ ینا  و  رمع ، هفیلخ  ینا  متملع  دـق  ماشلا : لهال  هیواعم  لاق  سانلا ، هیف  لخد  اـمیف  لـخدا  هل : هیواـعم  نم  هعیبلا  ذـخال  مالـسلا )

یلا هوباجا  و  مهعمجاب ، اوماقف  نامثع ، لتق  یف  مکـسفنا  تاذ  ینوملعت  نا  بحا  انا  و  امولظم ، لتق  دـق  و  نامثع ، یلو  ینا  و  ناـمثع ،
هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) مشاه یـضم  رـصن :) نیفـص   ) یف كرحب  جوم  یف  مهتیقلا  کیغب و  مهتعدـخ  .همدـب  بلطلا 

ناسغ و كولملا  باـبرا  نبا  اـنا  لوقی : ماـشلا  لـها  نم  یتف  مهیلع  جرخف  ءارقلا ، نم  هعاـمج  یف  لاـقرملا  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع  )
اذه نا  مشاه : هل  لاقف  متشی ، نعلی و  مث  هفیسب ، برـضی  دش  مث  نافع  نبا  لتق  ایلع  نا  ناک  امب  انماوقا  انابنا  نامثع  نیدب  مویلا  نئادلا 

مکبحاص ال نال  مکلتاقا  لاقف : .هب  تدرا  ام  فقوملا و  اذـه  نع  کلئاسف  کبر  یلا  عجار  کناف  هللا ، قتاـف  ماـصخلا ، هدـعب  مـالکلا 
تنا و ام  و  مشاه : هل  لاقف  .هلتق  یلع  هومترزا  متنا و  انتفیلخ و  لتق  مکبحاص  نا  مکلتاقا  و  نولـصت ، مکنا ال  یل و  رکذ  اـمک  یلـصی 
هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم باحـصا  و  باتکلا ، مکح  فلاخ  اثادحا و  ثدحا  نیح  سانلا  ءارق  دمحم و  باحـصا  هلتق  امنا  نافع ، نبا 

نا کلوق  اما  و  هب ، ملعلا  لها  هلخف و  هب  کل  ملع  رمـالا ال  اذـه  نا  و  نیملـسملا ، روما  یف  رظنلاـب  یلوا  و  نیدـلا ، باحـصا  مه  هلآ )
يراق مهلکف  هعم  يرت  نم  اما  و  هللا ، لوسرب  یندا  و  هللا ، نید  یف  ساـنلا  هقفا  و  هلوسر ، عم  یلـص هللا  نم  لوا  وهف  یلـصی  ـال  اـنبحاص 

لهف احلاصا  ءرما  کنظال  ینا  هللادـبع  ای  یتفلا : لاقف  .نورورغملا  ءایقـشالا  کنید  نع  كررغی  الف  ادـجهت ، لیللا  نومانی  باتکلا ال 
یلا دـمحم  نب  ناورم  بلط  یف  ماـشلا  لزن  اـمل  یلع  نب  هللادـبع  هجو  جورملا :)  ) یف تاـملظلا و  مهاـشغت  .خـلا  هبوـت - نم  یل  دـجت 
لها هبارق و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل اوملع  ام  مهنا  حافـسلل  اوفلحف  ماشلا ، لها  نم  هسائرلا  معنلا و  بابرا  نم  اخایـشا  حافـسلا 
لتق اـمل  یملـسلا  نمحرلادـبعوبا  لاـق  يربطلا :) خـیرات   ) یف تاهبـشلا  مهب  مطـالتت  .هفـالخلا و  متیلو  یتح  هیما  ینب  ریغ  هنوثری  تیب 

و مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) مهنم غلب  له  ملعا  یتح  ماشلا  لها  یلا  نلخد  ال  تلق : لیللا - ناک  و  رامع -
هعبراب انا  اذاف  تلخد ، مث  یـسرف  تبکرف  مهیلا ، انثدـحت  انیلا و  اوثدـحت  لاتقلا  نم  انعداوت  اذا  انک  و  اـنم ، غلب  اـم  راـمع  لـتق  هئادـعا )

لوقی ام  ینتوفی  نا  هفاخم  مهنیب  یـسرف  تلخداف  مهریخ - وه  و  هللادـبع - هنبا  صاـعلا و  نب  ورمع  روعـالاوبا و  هیواـعم و  نوریاـستی 
لاقف لاق - نا  یلا  لاق - ام  هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دق  اذه و  مکموی  یف  لجرلا  اذـه  متلتق  هیبال : هللادـبع  لاقف  مهدـحا ،

، هب ءاج  نم  ارامع  لتق  امنا  نولوقی : مهتیبخا  مهطیطاسف و  نم  سانلا  جرخف  هب ، ءاج  نم  ارامع  لتق  امنا  ارامع ؟ انلتق  نحن  وا  هیواـعم :
یلع اولوت  مهباـقعا و  یلع  اوعجر  يا : اوصکن  واولا و  رـسکب  مهتهجو  نم  اولاـم  يا : اوراـجف  .مه  وا  وه  بجعا  ناـک  نم  يردا  ـالف 

مل لتاقف و  اهعطقف ، یماشلا  لجر  برـض  یقارعلا  نا  مث  هعاس ، التتقا  ایماش  اـیقارع و  نا  رـصن :) نیفـص   ) یف .اودـترا و  يا : مهراـبدا 
مکنود ماشلا ، لها  ای  لاق : ماشلا و  لها  یلا  يرـسیلا  هدیب  هفیـس  یماشلا  یمرف  اهعطقف ، هدـی  یقارعلا  برـض  مث  ضرالا ، یلا  طقـسی 

یف مهباسحا  یلع  اولوع  .فالآ و  هرـشعب  لوتقملا  ءایلوا  نم  فیـسلا  کلذ  هیواعم  يرتشاـف  مکودـع ، یلع  هب  اونیعتـساف  اذـه  یفیس 
یف دشف  سان ، هیلا  لبقاف  لبقیلف ، هرخالا  رادلا  هللا و  دیری  ناک  نم  الا  لاق : ءاسملا و  دنع  سانلا  یف  هبتع  نب  مشاه  اعد  رصن :) نیفص  )

ال هباحـصال : لاقف  ادـیدش ، الاتق  هیف  لتوق  هل و  اوربص  الا  مهیلع  لـمحی  هجو  نم  سیلف  ارارم ، ماـشلا  لـها  یلع  هباحـصا  نم  هباـصع 
هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) اهتایار تحت  اـهربص  برعلا و  هیمحـالا  مهنم  نورت  اـم  هللاوف  مهربص ، نم  نورت  اـم  مکنلوهی 

مهناف رئاصبلا  لها  نم  کنع  عجر  يا : ءاف  نم  الا  .قحلا  یلعل  مکنا  لالضلا و  یلعل  مهنا  و  اهزکارم ، دنع  و  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع  )
یف .دـصقلا  نع  مهب  تلدـع  بعـصلا و  یلع  مهتلمح  ذا  کتدـضاعم  يا : کـترزاوم  نم  هللا  یلا  اوـبره  کـتفرعم و  دـعب  كوفراـف 
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یتح هنم  اوبرـش  نا  نایفـسابا  هللا  یقـسال  رفظلا  لوا  اذـه  ماشلا  لها  ای  هیواعم : لاق  تارفلا  یلع  ماشلا  لها  بلغ  امل  رـصن :) نیفـص  )
همالا و دبعلا و  مهیف  نا  هیواعم  ای  هللا  ناحبس  ورمعل - اقیدص  ناک  اکـسان و  ناک  و  لبقالا - نب  يرعملا  هل  لاقف  .هیلع  مهعمجاب  اولتقی 
: ورمعل لاق  وهیواعم  هل  ظلغاف  .کفتک  یلع  کلاتق  دـیری  نم ال  تلمح  دـقل  روجلا ، لوا  اذـه  هل ، بنذ  نم ال  فیعـضلا و  ریجـالا و 

لاوط دـنه  نبا  نید  عباتب  تسلف  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب قحلف  لـیللا ، داوس  یف  راـسف  هل ، ظـلغاف  ورمع  هاـتاف  .کقیدـص  ینفکا 
کنم و هعطقنم  ایندلا  ناف  هبادلا  هب  داقت  لبح  دایقلا  كدایق  ناطیـشلا  بذاج  کسفن و  یف  هیواعم  ای  هللا  قتاف  ءارح  یـسرا  ام  رهدـلا 
هل نم  يدانف : هیدانم  رما  هیواعم  یلا  ادیرب  دربی  نا  دارا  اذا  هنیدملا  یلع  هیواعم  لماع  ناک  يربطلا :) خـیرات   ) یف .کنم  هبیرق  هرخالا 

اهدالوا تدلو  لاجرلا  اذا  هیف : و  بتکلا ، یف  هب  یمرو  افیطل  اباتک  میرخ  نبا  نمیا  وا  شیبح  نب  رز  بتکف  .هفیلخلا  یلا  بتکی  هجاح 
هیلع  ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) اهداصح انددـق  عورز  یهف  اـهداتعت  اهماقـسا  تلعج  اـهداضعا و  ربک  نم  تبرطـضا  و 
لاق توملا ، هنا  سانلا  ثدـح  هیواعم و  لقث  امل  هیف : .یـسفن و  یلا  یعن  لاـق : بتکلا  یف  باـتکلا  اذـه  ارق  اـملف  هئادـعا ) و  مالـسلا )

اونذئا لاق  مث  ینودنـسا ، لاق  سلجف و  هل ، دهم  مث  نهدـلاب ، ههجو  اوقرب  اولعفف و  انهد ، یـسار  اوعـسوا  ادـمثا و  ینیع  اوشحا  هلهال :
، سانلا حصا  وه  هب و  امل  وه  سانلا  لوقت  لوقیف  انهدـم ، الحتکم  هاریف  امئاق ، ملـسیف  لخدـی ، لجرلا  لعجف  دـحا ، سلجی  سانلل و ال 

لک تیفلا  اهرافظا  تبـشنا  هینملا  اذا  عضعـضتا و  الرهدـلا  بیرل  ینا  مهیرا  نیتماشلل  يدـلجت  و  هیواعم : لاق  هدـنع  نم  اوجرخ  اـملف 
يرا هئانفل : یکبف  همـسج ، لوحن  يارف  اهیف ، هتافو  تناـک  یتلا  هتلع  ءدـب  یف  ماـمحلا  هیواـعم  لـخد  جورملا :)  ) یف عفنت و  ـال  همیمت 
هرما فزا  امل  یضهن و  لوط  دعب  نم  ینندعقا  یضرع  نینح  یلوط و  نینح  یضعب  نکرت  یضعب و  نذخا  یضقن  یف  تعرـسا  یلایللا 

رظاونلا و یـشعا  تاذـللا  یف  كا  مل  هعاس و  کلملا  یف  نغا  مل  ینتیلاـیف  لوقی : اـشنا  هئرب  نم  سیا  هتلع و  تدتـشا  هقارف و  ناـح  و 
رباقملا لها  راز  یتح  رهدلا  نم  هغلبب  شاع  نیرمط  يذک  تنک 

هینغم

: مهباسحا .اودـمتعا و  اولوع : .اوعجر و  اوصکن : .دـصقلا و  واولا - رـسکب  ههجولا - .افنـص و  وا  ـالیبق  ـالیجو : .تکلها  تیدرا : هغللا :
ذا و  لیجلل ، هفـص  اریثک  بارعالا : .هبادـلا  هب  داقت  ام  دایقلا : .کـتنواعم و  کـترزاوم : .عجر و  ءاـفو : .ءاـبالا  فرـش  يا  بسح  عمج 

نوبحی سانلا  خلا ..) اریثک  سانلا  نم  الیج  تیدرا  و  : ) اهیف ءاج  هلاسر  هیواعم  یلا  مامالا  بتک  ینعملا : .اوبرهب  بصنلا  هلحم  فرظ و 
امیف انیورو  .بلطلا  ضرعلا و  اهیف  رثک  و  هیواعم ، قوس  تجارف  هایندـب ، هنید  عیبی  نم  لکل  هلذـبی  هیواعم  دـی  یف  ریثکلا  هنم  و  لاملا ،
دحاو لکل  رماف  ءاسورلا ، نم  هعامج  عم  هیواعم  یلع  دـف  یعـشاجملا و  تاتحلا  نا  يربطلا : نع  اهنم  کلذ ، یلع  هلثمـالا  ضعب  قبس 
.ینید ینم  رتشا  انا  و  تاتحلا : لاقف  .مهنید  موقلا  نم  اـنیرتشا  هیواـعم : هل  لاـق  تاـتحلا  هبتاـع  اـمل  ..نیعبـسب و  تاـتحلل  و  فلا ، هئمب 

نم عفادـب  وا  هفیظو ، وا  لامل  الا  هیواعم  عم  دـحاو  براح  ام  مهباسحا .) یلع  اولوع  و   ) .هقفـصلا تمت  و  هئملا ، یلع  هیواعم  اـهلمکاف 
نیح قئاقحلا  مهل  فشکت  مث  رمـالا ، هیادـب  یف  نینموملا  ضعب  یلع  هیواـعم  هوم  رئاـصبلا .) لـها  نم  ءاـف  نم  ـالا   ) هیلهاـجلا هیبصعلا 

بلغت دـقل  ینعملا  و  يوهلا ، ناطیـشلاب  دارملا  كداـیق .) ناطیـشلا  بذاـج  و   ) هلوـسر هللا و  هیـصعم  مثـالا و  یلع  مهلمحی  نا  لواـح 
اهیف و  کنم ) هبیرق  هرخالا  و   ) هلاحم اهقرافم ال  تنا  و  کنع ) هعطقنم  ایندـلا  ناف   ) هنم کسفن  ررحف  کـنید ، کـلقع و  یلع  كاوه 

.كوازج کباسح و 

هدبع
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نع اوزاجف  داشرلا …  دـض  لالـضلا  یغلا  الیج : تیدرا  و  افنـص …  الیبق و  يا  الیج  تکلها  تیدرا  کنمدـخ : یف  اولکاوتی  ـال  … 
یلع اولوع  و  اوعجر …  اوصکن  لطاب و  یلا  اولامف  اقح  نودصقی  اوناک  مهدصق  ههج  يا  واولا  رـسکب  مهتهجو  نع  اودـعت  مهتهجو :
یلا قحلا …  یلا  عجر  يا  ءاف  نم  الا  قحلا  هرصن  اوذبن  هیلهاجلا و  بصعت  اوبصعتف  مهلئابق  فرـش  یلع  اودمتعا  يا  اولوع  مهباسحا :

كاوهب ناطیـشلا  کبذـج  اذا  يا  هبادـلا  هب  داقت  ام  داـیقلا  كداـیق : ناطیـشلا  بذاـج  و  هدـضاعملا …  هرزاوملا  کـترزاوم : نم  هللا 
هتعباتم نم  کسفن  عنما  يا  هبذاجف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا سرت  يوقت و  هب  و  هدومرف ، ای  هدرک  هارمگ  ار  مدرم  هکنیا  زا  نآ  رد  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
( یئورود قافن و   ) يایرد جوم  رد  و  یتفیرف ، دوخ  یهارمگ  هب  ار  ناشیا  یتخاس : هابت  ار  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  و  هداد :) شدنپ  ادخ 

هار زا  سپ  دـنز ، یم  جوم  ناشدرگ  هب  اهیتسردان )  ) اـه ههبـش  و  هدرک ، هطاـحا  ار  اـهنآ  اـهیهارمگ )  ) اـهیکیرات هک  یتخادـنا  شیوخ 
رب و  دـندرک ، تشپ  و  دـنتفر ) سپ  سپ   ) دنتـشگرب ناـشاه  هنـشاپ  هب  و  دـنتفر ) لـطاب  يوـس  هـب  قـح  یپ  رد   ) دـندش رود  ناشتـسار 

سپ دنتـشگرب ، قح ) هارب  لطاب  هار  زا   ) هک ناشنادـنمدرخ )  ) نایانیب رگم  دـندیزان  دـندومن  هیکت  ناشنادـناخ ) تفارـش   ) ناشاهبـسح
ادخ يرایب  تندرک  کمک  زا  و  دندش ، ادج  وت  زا  یهد ) یم  بیرف  ار  مدرم  هتشادرب  مدق  قح  فالخرب  هک   ) تنتخانش زا  دعب  ناشیا 
سپ يدرک ) ناشهارمگ   ) يدنادرگ رب  تسار  هار  زا  و  يداد ) قوس  لطاب  هب   ) يدـناشک يراوشد  هب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دـنتخیرگ ،

وا يوریپ  زا  ار  تسفن  نزب و  مه  هب  وا  اب   ) شکب ناطیـش  تسد  زا  ار  تراهم  و  سرتب ، ادـخ  زا  دوخ  رفیک ) باذـع و   ) رد هیواعم  يا 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  تسا ، کیدزن  وت  هب  ترخآ  و  تشگ ، دهاوخ  ادج  وت  زا  ایند  اریز  رادزاب )

ینامز

درب و رـسب  یـسیون  همان  يارب  ار  دوخ  تقو  دوش  ریزگاـن  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  گرزب  ياهتبیـصم  زا  هیواـعم  هب  دـنپ 
جیورت ياجب  هک  تسا  هدیـشک  اجنآ  هب  يو  شور  هک  دهدیم  هجوت  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دهد  دنپ  ای  دنک و  ریقحت  ار  هیواعم 

هک اجنآ  زا  .دننک و  طوقـس  یهارمگ  رد  هدش و  هدیناشک  فارحنا  يراب و  دنب و  یب  هب  مدرم  هعماج ، نایم  رد  يرکف  دشر  مالـسا و 
رایشوه اناد و  دارفا  هک  دهدیم  هجوت  واب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدرک  دوخ  هجوتم  ار  تلم  گنرین  اب  تسا و  راکبیرف  يدرف  هیواعم 

دزگیم و نادـندب  تشگنا  رگمتـس ، تماـیق  زور  : ) دوب دـنهاوخن  ریزب  رـس  تماـیق  زور  دـننکیم و  هبوت  دـنربیم و  یپ  دوـخ  فارحناـب 
 … ( مدوب هدرکن  باختنا  تقافر  هب  ار  ینالف  شاک  ياو  يا  .متشاد  طابترا  ربمایپ  اب  شاک  يا  دیوگیم :

يزاریش دمحم  دیس 

يورخالا مهباقع  ببـس  اـمم  مهتللـضا  ثیح  اریثک ) ساـنلا  نم   ) هعاـمج يا  ـالیج )  ) هیواـعم اـی  تکلها  يا  تیدرا ) و   ) هیواـعم یلا 
( تاملظلا مهاشغت   ) رحبلا جومب  اهل  هیبشت  اهترثا ، یتلا  نتفلا  يا  كرحب ) جوم  یف  مهتیقلا  و   ) کلالظ ببـسب  يا  کیغب ) مهتعدخ  )

رحبلا جاوما  مطالتت  امک  تاهبشلا ) مهب  مطالتت  و   ) قیرطلا نوفرعی  تاملظلا ال  کلت  یف  مهف  لالـضلا ، لهجلا و  تاملظ  مهولعت  يا 
یلا و  ءارولا ، یلا  مهباـقعا ) یلع   ) اوعجر يا  اوصکن ) و   ) قحلا ناـک  يذـلا  مه  دـصق  ههج  نع  اودـعت  يا  مهتهج ) نع و  اوزواـجف  )
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ربد و عمج  مهرابدا ) یلع   ) قحلا نع  اوربدا  يا  اولوت ) و   ) ماـمالا یلا  یـشمی  نا  ضوع  يرقهقلا ، عجری  نمب  هیبشت  هیلهاـجلا ، ناـمز 
کلذ و  يوقتلا ، نم  انازیم  هناحبس  هللا  هلعج  ام  فالخب  هیلهاجلا  بصعت  اوبـصعتف  مهباسحا ) یلع   ) اودمتعا يا  اولوع ) و   ) .ءارولا وه 

هفرعملا ینعمب  هریـصب  عمج  رئاصبلا ) لـها  نم   ) عجر يا  ءاـف ) نم  ـالا   ) هیموقلاـب هحارـص  يداـن  هیبرعلا و  هیرـصنعلا  يوق  هیواـعم  نا 
يا کترزاوم ) نم   ) هبانالا هبوتلاب و  هللا ) یلا  اوبوه  و   ) مالـسالل فلاـخم  کـنا  اوفرع  نا  دـعب  يا  کـتفرعم ) دـعب  كوقراـف  مهناـف  )
نع مهب  کلدـعو   ) نیدـلا فالخ  وه  يذـلا  بعـصلا  رمـالا  یلع  مهتهرکا  کـنا  اوار  اـمل  يا  بعـصلا ) یلع  مهتلمح  ذا   ) کـتناعا

راهظا درجم  ال  انطاب ، افوخ  هناحبـس  هفخ  يا  کسفن ) یف  هیواعم  ای  هللا  قتاف   ) تالالـضلا يواهملا و  یلا  قیرطلا ، طـسو  يا  دـصقلا )
دی نم  کمامز  كداـیق و  جرخاـف  كداـیق ) ناطیـشلا  بذاـج  و   ) هبـسنلل یف )  ) کـسفن و لـجال  دارملا  وا  ساـنلا ، هعدـخل  فوخلا 

رکفت نا  مزاللاف  کنم ) هبیرق  هرخالا  و   ) هیقاب ریغ  هلئاز  يا  کنع ) هعطقنم  ایندـلا  ناف   ) باـقعلا راـنلا و  یلا  كدوقی  يذـلا  ناطیـشلا 
(. مالسلا و   ) کترخال

يوسوم

.داشرلا دـض  لالـضلا ، یغلا : .مهیلع  تلتحا  مهب و  ترکم  مهتعدـخ : .لـیبقلا  فنـصلا و  ساـنلا : نم  لـیجلا  .تکلها  تیدرا : هغللا :
.دـصقلا واولا  رـسکب  ههجولا : .دـصقلا  نع  اولدـع  اوراج  اودـعب و  اوزاج : .اضعب  اهـضعب  برـضی  جاومالا : مطالتت  .مهیطغت  مهاشغت :

هنع و اوضرعا  هنع : اولوت  .اعیرس  اهنم  ءاج  یتلا  قیرطلا  یلع  يا  هبقع  یلع  عجر  مدقلا و  رخوم  بقع  عمج  باقعالا : .اوعجر  اوصکن :
عجر و ءاف : .دادجالا  ءابالا و  فرـش  بسح  عمج  باسحالا : .اودمتعا  اولوع : .ء  یـشلا  فلخ  ربدلا  یـشلا ء و  رخوم  رابدالا : .هوکرت 

.هنواعملا هرزاوملا : .كونیاـب  کـنع و  اولـصفنا  كوقراـف : .سارلا  یف  رظنلاـک  بلقلا  یف  یه  و  لـقعلا ، ریـصب  عیمج  رئاـصبلا : .داـع 
.لدعلا دصقلا : .هب  لام  هب : لدع  .قاش  دیدش  رما  لکل  لمعتسا  هسفنب و  ررغیف  ناسنالا  هبکری  بعصتسملا  ریعبلا  لصالا  یف  بعـصلا :

نم الیج  تیدرا  و  : ) حرـشلا .هبادلا  هب  داقت  ام  دایقلا : .هنع  هعفد  دض  هدـیری ، هیلا  هدـش  اذا  یـشلا ء  بذـج  نم  یـشلا ء  عزان  بذاج :
باتک نم  ءزج  باتکلا  اذـه  تاهبـشلا ) مهب  مطالتت  تاملظلا و  مهاـشغت  كرحب  جوم  یف  مهتیقلا  کـیغب و  مهتعدـخ  اریثک  ساـنلا 
مهلوح نم  ماشلا و  لها  مه  نیریثک و  سانلا  نم  افنـص  کلها  دقف  هعابتاب  هلعف  ام  هیواعم و  هقیقح  نایب  هیف  هیواعم و  یلا  مامالا  هبتک 
لالـض یلا  مهب  فرحنا  هیومتلا و  لیلـضتلا و  بولـسا  مهعم  هیواعم  کلـس  دـق  لمجلا  هقانلا و  نیب  نوزیمی  ـال  نیذـلا  بارعـالا  نم 
لمحی يرخا  نامثع و  مدب  بلطلا  ههبـش  مهل  قلخی  هراتف  هلالـض  رحب  جاوما  یف  مهامر  دقل  هدـیب ، هطویخ  کیحی  هیف و  وه  كرحتی 

وا هقیقحلل  كاردا  ند  مهل  همسری  امیف  نوکرحتی  مهرما  نم  ءابغ  یلع  مه  هللضملا و  تاهبشلاب  مهیلا  عفدی  اذکه  نامثع و  مد  اهیلع 
مهتهجو نع  اوزاجف   … ) لدع هملک  یلا  نوعمـسی  قح و ال  یلا  نودتهی  اهئاوجا ال  یف  مهرذی  تاهبـشلا و  قلتخی  هنا  اهب …  هطاحا 

 … ءارولا یلا  يرقهقلا  اودـترا  ریخلا و  نم  هوحن  اوریـسی  نا  مهقح  نم  ناـک  اـم  هللا و  هعیرـش  نع  اودـعتبا  مهباـقعا ) یلع  اوصکن  و 
رما نم  هیلع  اوناک  ام  یلا  اوداع  مهباـسحا ) یلع  اولوع  مهراـبدا و  یلع  اولوت  و   ) .لالـضلا رـشلا و  وحن  اودـتراف  هیلهاـجلا  یلا  اوداـع 

هیلهاجلا هوحن  مهتذخا  مهئابآ و  فرـش  یلع  اودمتعا  دق  يوهلا و  یـضوفلا و  یلا  اوعجر  يدـهلا و  قیرط  نیدـلا و  اوکرت  هیلهاجلا ،
ذا کترزاوم  نم  هللا  یلا  اوبره  کتفرعم و  دـعب  كوقراف  مهناف  رئاصبلا  لها  نم  ءاف  نم  ـالا   … ) اـهثاریم اـیاقب  نع  نوعفادـی  اوحارف 

سردت ایاضقلا و  یف  رکفت  سانلا  نم  هئف  هیواعم  مهاوغا  نمم  مالسلا  هیلع  ینثتـسا  دصقلا ) نع  مهب  تلدع  بعـصلا و  یلع  مهتلمح 
اهفارحنا و ال یف  رمتست  اهنکل ال  تالاحلا و  ضعب  اهیلع  تسبل  امبرل  يواعدلا و  ضعب  اهتـشغ  امبرلف  قحلا  بلط  یف  درجتت  رومالا و 
ام یلع  اوفقو  هوفرع و  نیذلا  هیواعم  باحصا  نم  هعامج  كانهف  اذکه  قحلا و  یلا  اهرکفب  دوعت  لب  هتیاهن  یلا  لطابلا  طوش  لمکت 

هملک یف  هتناعا  نم  افوخ  هللا  یلا  اوبره  نینموملاریما و  یلع  هناودع  هیغب و  هئیندلا و  هفادها  اوفرع  نا  دعب  هنع  اولحترا  هوکرت و  هدنع 
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قحلا نم  نوفرعی  ام  مهنید و  اوکرتی  نا  مهنم  دارا  ثیح  نم  هیواعمل  مهتقرافم  ببس  للع  حمر و  هنعط  وا  فیـس  هبرـض  وا  فقوم  وا 
کـسفن یف  هیواعم  ای  هللا  قتاف   ) .لدعلا هبناجم  ملظلا و  یلا  مهرجی  يدهلا و  ماما  لاتق  یلع  مهلمحی  نا  هیواعم  دارا  یلعب ، دـسجتملا 

نم هسفن  ظفحیل  هللااب  هرکذی  نا  مالسلا  هیلع  دارا  مالسلاو ) کنم  هبیرق  هرخالا  کنع و  هعطقنم  ایندلا  ناف  كدایق  ناطیـشلا  بذاج  و 
وا هدـحولا  اصع  قشی  وا  ابرح  نلعی  هتیـصعم و ال  بانتجا  هرما و  موزل  هللا و  هعاـطب  هسفن  ظـفحی  يا  هسفن  یف  هللا  يوقتب  هرماـف  راـنلا 
مث .هل  هتدایق  ضفری  هنم و  عنتمی  لب  دیری  ثیح  یلا  هدوقی  ههجوب و  يذـلا  وه  هکرتی  الف  ناطیـشلا  هبلاغمب  هرما  امک  همالا  رما  تتـشی 
نا بجیف  هرمع  نم  يوطی  موی  لک  یف  اهیلا  یعـسی  هنم  هبیرق  هرخالا  امنیب  اهل  لمع  اهیف و  رـصتنا  نا  هل  یقبت  هلئاز ال  ایندلا  نا  هرکذ 

 … هنم نوکی  ام  برقا  یه  یتلا  هترخآ  اصوصخ  هیلا  مداقلا  هعقوم  نیسحتل  ناسنالا  یعسی 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیواعم یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} هیواعم هب 

نیا همدقم  رد  دوخ  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  یبلاطم  هکنیا  زج  تسا  هدشن  لقن  همان  نیا  يارب  یصاخ  دنـس  هغالبلا  جهن  رداصم  رد 
روط هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  همان  زا  یشخب  هدروآ  یـضر  دیـس  ار  هچنآ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هدروآ و  نآ  نایاپ  رد  همان و 

رایتخا رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدـش  لقن  ینئادـملا  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هلیـسو  هب  لماک 
.تسا هدرک  لقن  نآ  زا  زین  ار  همان  هیقب  هک  هدوب  دیدحلا  یبا  نبا 

يربط هدمآ : تارابع  زا  یضعب  رد  دنا و  هتشون  هنس 225  ار  وا  تافو  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  ناخروم  زا  ینئادم  دمحم  نب  یلع  )
.تسا هدوب  مالـسالا  تاحوتف  شباتک  مان  دوش  یم  هتفگ  دـنا و  هدرک  هافتـسا  وا  باتک  زا  دوخ  یخیراـت  ياـه  باـتک  رد  يرذـالب  و 

({ ینئادم هدام  ادخهد ، فراعملا  هرئاد  لقن  ربانب  بدالا  هناحیر  لقن  قبط  )

هاگن کی  رد  همان 

.دوش یم  لیکشت  شخب  هس  زا  تسا ) هدروآ  یضر  دّیس  موحرم  هچنآ  قبط   ) همان نیا 

هارمگ زا  هک  شنزرس  اب  هتخیمآ  يزردنا  ؛ دهد یم  زردنا  ار  هیواعم  لّوا  شخب 

.دشیدنیب راک  نیا  تبقاع  رد  دنادرگن و  زاب  ّتیلهاج  رصع  هب  ار  اهنآ  دزیهرپب و  مدرم  ندرک 
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بسن و بسح و  رب  دنا و  هتـشگرب  ارقهق  هب  هک  یناهارمگ  دنا و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یناسک  زا  مود  شخب  رد 
هاگآ وا  دـساف  زومرم و  ياه  همانرب  زا  هکنآ  زا  سپ  تریـصب  لها  زا  یعمج  یلو  ؛ دـننک یم  يوریپ  وا  زا  داـمتعا و  یموق  تارخاـفت 

.دندروآ يور  ادخ  هب  دندرک و  تشپ  وا  هب  هتشادرب و  يراکمه  زا  تسد  دندش 

یم روآدای  وا  هب  دنک و  یم  توعد  ناطیش  يوریپ  زا  زیهرپ  یهلا و  ياوقت  هب  ار  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان زا  شخب  نیا  نایاپ  رد 
.شاب نآ  بقارم  تسا  کیدزن  ترخآ  دریگ و  یم  نایاپ  لاح  ره  هب  ایند  هک  دوش 

شیوخ رمع  نایاپ  ندوب  کیدزن  هب  هّجوت  دناهرب و  ناطیش  ماد  زا  ار  دوخ  هک  تسوا  هب  رادشه  اوقت و  هب  هیواعم  توعد  ، موس شخب 
.دشاب هتشاد 

***

ْنَع اوُزاَجَف  ، ُتاَُهبُّشلا ُمِِهب  ُمَطاَلَتَتَو  ، ُتاَُملُّظلا ُمُهاَـشْغَت  َكِرَْحب ، ِجْوَم  ِیف  ْمُهَْتیَْقلَأ  ،َو  َکِّیَِغب ْمُهَتْعَدَـخ  ؛ ًارِیثَک ِساَّنلا  َنِم  ًـالیِج  َْتیَدْرَأ  َو 
َدَْعب َكُوقَراَـف  ْمُهَّنِإَـف  ، ِِرئاَـصَْبلا ِلـْهَأ  ْنِم  َءاَـف  ْنَم  اَّلِإ  ، ْمِِهباَـسْحَأ یَلَع  اُولَّوَع  ،َو  ْمِهِراـَبْدَأ یَلَع  اْوَّلَوَت  ،َو  ْمِِهباَـقْعَأ یَلَع  اوُـصَکَنَو  ، ْمِِهتَهْجِو

،َو َکِـسْفَن ِیف  ُهَیِواَـعُم  اَـی  َهّللا  ِقَّتاَف.ِدْـصَْقلا  ِنَع  ْمِِهب  َْتلَدَـع  ،َو  ِْبعَّصلا یَلَع  ْمُهَْتلَمَح  ْذِإ  ، َکـِتَرَزاَُوم ْنِم  ِهـّللا  َیلِإ  اوـُبَرَه  ،َو  َکـِتَفِْرعَم
.ُماَلَّسلا ،َو  َْکنِم ٌهَبیِرَق  َهَرِخْآلا  ،َو  َْکنَع ٌهَعِطَْقنُم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ، َكَداَِیق َناَْطیَّشلا  ِبِذاَج 

همجرت

( ِداسف هنتف و   ) يایرد جاوما  رد  یتفیرف و  ار  اهنآ  شیوخ  یهارمگ  اب  يدـنکفا و  تکاله  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  هیواعم ) يا  )
قح زا  اهنآ  هک  دش  ببس  نیا  ، دنکفا مطالت  هب  ار  نانآ  تاهبش  جاوما  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  اه  یکیرات  هک  يا  هنوگ  هب  یتخادنا  دوخ 

بسن و بسح و  هب  یلهاـج ) برع  نوـچمه   ) دـننک و تـشپ  قـح  هـب  دـنروآ و  يور  ّتیلهاـج )  ) هتـشذگ نارود  هـب  دـندرگ و  زاـب 
.دنیامن هیکت  یموق  تارخافت 

دندش و ادج  وت  زا  دنتخانش  ار  وت  هکنآ  زا  دعب  اهنآ  اریز  ، دنتـشگزاب هار  نیا  زا  هک  تریـصب  لها  ناریمـض و  نشور  زا  یهورگ  رگم 
تسار هار  زا  يدوب و  هتشاداو  دوب ) قح  اب  دربن  نامه  هک   ) راوشد يراک  هب  ار  اهنآ  وت  نوچ  ، دنتفاتـش ادخ  يوس  هب  وت  اب  يراکمه  زا 

.يدوب هتخاس  فرحنم 

يدوز هب  ایند  هک  ریگ  زاب  ناطیـش  تسد  زا  ار  دوخ  مامز  و  سرتب ) دـنوادخ  زا  و   ) نک هشیپ  دوخ  هرابرد  ار  یهلا  ياوقت  هیواـعم ! يا 
.مالسلا ،و  تسا کیدزن  وت  هب  ترخآ  دش و  دهاوخ  عطق  وت  زا 

! نکفین تکاله  هب  ار  مدرم  دوخ و  ریسفت : حرش و 

! نکفین تکاله  هب  ار  مدرم  دوخ و 

قبط - نآ زاغآ  رد  دسیون و  یم  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  همان  زا  یشخب  هدروآ  اجنیا  رد  یضر  دّیـس  موحرم  ار  هچنآ 
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رد دـنوادخ  دـنادب  دـنک و  هشیپ  ار  اوقت  ، دروخن ار  رذـگدوز  يایند  بیرف  هک  دـنک  یم  تحیـصن  ار  وا  - ینئادـم فورعم  خروم  لقن 
نینـس رد  هک  دشاب  بقارم  ، دش دـهاوخ  شترـسح  هیام  وا  یلعف  عضو  دـنک و  یم  تشپ  وا  هب  يدوز  هب  ایند  ، تسا ناملاظ  هاگ  نیمک 

.دوشن تمایق  رد  وا  لابو  هک  دنک  يراک.دوش  یم  کیدزن  شیگدنز  نایاپ  هب  تسا و  رمع  يالاب 

یم شود  رب  زین  ار  یهورگ  یهارمگ  تیلوئــسم  شیوـخ ، ندرک  هارمگ  رب  نوزفا  وا  هـک  دور  یم  بـلطم  نـیا  غارــس  هـب  هاــگ  نآ 
يدنکفا و تکاله  هب  ار  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  هیواعم ) يا  :») دیامرف یم  ادتبا  رد  ترضح  ، هدروآ یضر  دّیس  هک  هنوگ  نامه.دشک 
تفرگ و ارف  ار  اهنآ  اه  یکیرات  هک  يا  هنوگ  هب  یتخادنا  دوخ  ِداسف ) هنتف و   ) يایرد جاوما  رد  یتفیرف و  ار  اهنآ  شیوخ  یهارمگ  اب 
هب لیج » }» ًـالیِج .تسا } ندرک  كـاله  ياـنعم  هب  ءادرا »  » هشیر زا  تیدرا » }» َْتیَدْرَأَو ( ؛» دـنکفا مطـالت  هب  ار  ناـنآ  تاهبـش  جاوما 

ُمُهاـَـشْغَت ، َكِرَْحب ِجْوـَـم  ِیف  ْمُـهَْتیَْقلَأَو  َکِّیَِغب ، ْمُهَتْعَدـَـخ  ؛ ًارِیثـَـک ِساَّنلا  َنـِم  .تـسا } لــسن  تــیعمج و  فنــص و  هورگ و  ياــنعم 
(. ُتاَُهبُّشلا ُمِِهب  ُمَطاَلَتَتَو  ، ُتاَُملُّظلا

.دشاب نآ  يوگخساپ  تمایق  رد  دیاب  دشک و  یم  شود  رب  هداد  بیرف  هک  ار  یمیظع  هورگ  هانگ  وا  هکنیا  هب  هراشا 

رایـسب نآ  لـباقم  رد  تمواـقم  هک  یثداوح  ؛ دوش یم  هیبشت  نآ  هب  ًـالومعم  ینارحب  ثداوح  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  « رحب ِجْوَم  » هب ریبعت 
همه دـشک و  یم  بآ  ریز  هب  هاگ  درب و  یم  دوخ  اب  هاک  رپ  نوچمه  ار  اه  ناـسنا  اـیرد  رکیپ  هوک  جاوما  اریز  ، تسا نیگنـس  تخس و 

.دوش یم  یناملظ  کیرات و  ناشرظن  رد  اج 

مان هب  ینینوخ  نهاریپ  نتـشارفارب  وا و  زا  عافد  نامثع و  لـتق  ندرک  حرطم  نوچمه  ییاـهراک  هب  هراـشا  « تاُهبُـش تاـُملُظ و  » هب ریبعت 
ریما هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  قـح  هب  نیـشناج  هفیلخ و  دـض  رب  ، بیرف درگـش و  نیا  اـب  مدرم  ندـیناروش  ناـمثع و  نهاریپ 

ذایعلا  ) ار مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زارد  نایلاس  مدرم  هک  دیـسر  ییاج  هب  ینکفا  ههبـش  نیا  راک.تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 
.رت كانتشحو  نیا  زا  يا  ههبش  هچ  رتریگارف و  نیا  زا  یتملظ  هچ.دنداد  یم  مانشد  بس و  ربانم  زارف  رب  دندرک و  یم  تنعل  هّللاب )

قح زا  اهنآ  هک  دش  ببس  نیا  :» دیازفا یم  هدرک  هراشا  اه  ینکفا  ههبش  اه و  گنرین  ، اه هعدخ  نیا  هجیتن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
تارخافت بسن و  بسح و  هب  یلهاج ) برع  نوچمه   ) دننک و تشپ  قح  هب  دنروآ  يور  ّتیلهاج )  ) هتـشذگ نارود  هب  دندرگ و  زاب 

ْنَع .تــسا } هدــش  هــتفرگ  ندرک  لودــع  روــبع و  ياــنعم  هــب  زاوــج »  » هــشیر زا  اوزاــج » }» اوُزاـَـجَف ( ؛» دــنیامن هــیکت  یموــق 
یَلَع اْوَّلَوـَـت  ْمِِهباــَـقْعَأ ، یَلَع  .تــسا } عوــجر  تشگزاـــب و  ياـــنعم  هــب  صوــکن »  » هــشیر زا  اوـــصکن » }» اوــُـصَکَنَو ، ْمـِِـهتَهْجِو

 « بسن  » نزو رب  بسح »  » عمج باسح » }» ْمِِهباَسْحَأ یَلَع  .تسا } ندرک  دامتعا  ياـنعم  هب  لـیوعت  هشیر  زا  اولوع » }» اُولَّوَعَو ، ْمِهِراـَبْدَأ
دننام تسا  ناسنا  دوخ  رد  هک  هدمآ  يا  هتسجرب  تافص  يانعم  هب  هاگ  دیآ و  یم  ناکاین  ناردپ و  تاراختفا  لیاضف و  يانعم  هب  هاگ 

{(. تفرعم ملع و  تواخس و  تعاجش و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مالسا و  کی  هرامش  نمشد  نایفسوبا  شردپ  ؛ تسا ّتیلهاج  رـصع  ناگدنامزاب  زا  دوخ  هیواعم  میناد  یم 
یم ار  يزور  راظتنا  دوب و  يرهاظ  شندروآ  نامیا  نایفسوبا  ؛ درک یم  يربهر  مالـسا  دض  رب  ار  اه  گنج  اه و  هنتف  رثکا  دوب و  هلآ  و 
دوخ ياه  هشقن  اب  دننز و  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  ياج  رب  دـننک و  هضبق  ار  یمالـسا  تموکح  هّیما  ینب  هک  دیـشک 

.دننادرگزاب ّتیلهاج  رصع  ياه  شزرا  هب  ار  مدرم 
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نیا هیاس  رد  ناناملـسم  يرادـیب  البرک و  اروشاـع و  ناـیرج  رگا  دـندش و  قفوم  رما  نیا  هب  يداـیز  دـح  اـت  ناـنآ  دـیوگ  یم  خـیرات 
.دمآ یم  مالسا  رس  رب  هچ  دوبن  مولعم  دوب  هتفای  همادا  لاس  داتشه  زا  شیب  نانآ  تموکح  دوبن و  ثداوح 

هیواـعم و يزاـسرهاظ  هک  یهورگ  دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  اـهنآ  تسادـق  تفارـش و  هدرک و  انثتـسا  ار  یهورگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
وا هب  دـندش و  هاگآ  رما  تقیقح  هب  دـندید  ار  وا  لامعا  ، کیدزن زا  هک  یماگنه  اما  ؛ دوب هداد  بیرف  ار  اهنآ  وا  زیمآ  تنطیـش  ناـنخس 
هار نیا  زا  هک  تریصب  لها  ناریمـض و  نشور  زا  یهورگ  رگم  :» دیامرف یم.دنتـسویپ  شنارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  دندرک و  تشپ 
هب ار  اهنآ  وت  نوچ  ، دنتفاتـش ادخ  يوس  هب  وت  اب  يراکمه  زا  دـندش و  ادـج  وت  زا  دنتخانـش  ار  وت  هکنآ  زا  دـعب  اهنآ  نوچ  ، دنتـشگزاب

ْمُهَّنِإَف ، ِِرئاَصَْبلا ِلْهَأ  ْنِم  َءاَف  ْنَم  اَّلِإ  ( ؛» يدوب هتخاس  فرحنم  تسار  هار  زا  يدوب و  هتـشاداو  دوب ) قح  اب  دربن  نامه  هک   ) راوشد يراک 
نیدـب ار  ریزو  تسا و  نیگنـس  ياهراب  يانعم  هب  رزو »  » هشیر زا  هرزاوم » }» َِکتَرَزاَُوم ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  اُوبَرَهَو  َکـِتَفِْرعَم ، َدـَْعب  َكُوقَراَـف 
ماگنه هب  یـسک  ره  اریز  هدمآ ، تنواعم  يانعم  هب  زین  هرزاوم  دشک و  یم  شود  هب  ینیگنـس  تیلوئـسم  راب  هک  دنیوگیم  ریزو  تهج 

(. ِدْصَْقلا ِنَع  ْمِِهب  َْتلَدَعَو  ، ِْبعَّصلا یَلَع  ْمُهَْتلَمَح  ْذِإ  {، .دشکیم شود  رب  ار  يرگید  راب  زا  یشخب  تنواعم 

ياقلا رثا  رب  هک  تسا  یناگدروخ  بیرف  هب  هراشا  هدـمآ و  هماـن  زاـغآ  رد  هک  تسا  « لـیج » زا يانثتـسا  ، مـالک نیا  زاـغآ  رد  « اـّلإ » هژاو
زا هک  ار  وا  لامعا  یلو  ؛ دـندوب هتـسویپ  هیواعم  هب  ، لیبق نیا  زا  يرگید  تاهبـش  ای  وا  یهاوخ  نوخ  ناـمثع و  لـتق  ههبـش  دـننام  ؛ ههبش
هب دندرک  هدهاشم  ، دندوب اهنآ  نادنزرف  ای  ّتیلهاج  رـصع  ناگدـنامزاب  نادـسفم و  نادـساف و  زا  هک  ار  شنایفارطا  دـندید و  کیدزن 

رایـسب ناشددع  دندوب  هدیورگ  وا  هب  هک  یهورگ  لباقم  رد  دنچره  ّتیعمج  نیا.دندش  ادج  وا  زا  دندرب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  يدوز 
.دیامن ادا  ار  نانآ  قح  دنک و  دای  تریصب  لها  ناونع  هب  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  باجیا  ناشیالاو  ماقم  اما  ؛ دوب رتمک 

ماما هب  نیفـص  گنج  رد  هک  ار  تریـصب  لها  نیا  زا  یهورگ  ماـن  هبطخ 55  لیذ  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتست  ققحم  موحرم 
یسنع رمع  نب  هّللادبع  لیبحرش و  هداز  رهاوخ  صاع و  ورمع  هداز  ومع  : دیوگ یم  هلمج  زا  هدرک  رکذ  دنتسویپ  مالسلا  هیلع 

{ .دینک هعجارم  ص 269  ج 10 ، يرتست ، هغالبلا  جهن  حرش  هب  } .دنتسویپ ترضح  نآ  هب  نآرق  نایراق  زا  یتعامج  نینچمه  و 

هرابرد ار  یهلا  ياوقت  هیواعم ! يا  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هیصوت  اوقت  هب  ار  هیواعم  همان  نیا  موس  شخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هب ترخآ  دش و  دهاوخ  عطق  وت  زا  يدوز  هب  ایند  هک  ریگ  زاب  ناطیـش  تسد  زا  ار  دوخ  مامز  و  سرتب ) دـنوادخ  زا  و   ) نک هشیپ  دوخ 
هب بذـج »  » هشیر زا  ریگرب ، ینعی  تسا ؛ رما  هغیـص  بذاج » }» ِبِذاَجَو َکِسْفَن ، ِیف  ُهَیِواَعُم  اَی  َهّللا  ِقَّتاَف  ( ؛» مالـسلاو تسا  کیدزن  وت 

هتفرگ ندرک  يربهر  يانعم  هب  هدایق »  » هشیر زا  راسفا ، يانعم  هب  دابق » }» َكَداَِیق َناَْطیَّشلا  .تسا } دوخ  يوس  هب  يزیچ  ندیشک  يانعم 
(. ُماَلَّسلا َو  َْکنِم ، ٌهَبیِرَق  َهَرِخْآلاَو  ، َْکنَع ٌهَعِطَْقنُم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  { ، .تسا هدش 

هک ناـمز  نآ  رد  شا  هلاـس  تصـش  رمع  هب  هّجوت  اـب  یلو  ؛ دوب هدـنز  لاـس  تسیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  هیواـعم  هچرگ 
نایاپ رکف  هب  دـیاب  لاس  نس و  نیا  رد  اه  ناسنا  همه  دوب و  هدرک  يرپس  ار  شیوخ  رمع  هدـمع  تمـسق  دـش  باطخ  نیا  هب  بطاـخم 

.دنشاب شیوخ  رمع 

یم هیـصوت  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.دوب  هدرپس  ناطیـش  هب  ار  شیوخ  مامز  هیواعم  هک  دهد  یم  ناشن  َكَداَِیق » َناَْطیَّشلا  ِبِذاَج   » هلمج
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هک تسا  تبقاع  نسح  ناسنا  يارب  زیچ  نیرت  مهم  دوش و  یم  کیدزن  رمع  نایاپ  هب  هک  ارچ  دریگب ، وا  تسد  زا  ار  شمامز  هک  دـنک 
.دنک لح  ار  دوخ  تالکشم  دناوت  یم  نآ  اب 

نامز هک  یلاح  رد  دنوش  یم  رادیب  - لین جاوما  نایم  رد  نوعرف  دننامه  - هاگ گرم  هناتسآ  رد  نارابج  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  بجع 
یم لابند  ار  نیـشیپ  ياه  همانرب  نامه  زاب  ، دـندرگ زاب  رگا  اسب  يا  تسا و  هدـیاف  یب  اه  سوسفا  هدـنامن و  یقاب  اـهاطخ  ناربج  يارب 

.{ هیآ 28 ماعنا ، «.} َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُْهنَع َو  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو  : » دیجم نآرق  ریبعت  هب  دننک و 

رد ار  دوخ  دـش و  سویأم  دوخ  يدوبهب  زا  تفاـی و  تدـش  هیواـعم  يراـمیب  هک  یماـگنه  :» دـیوگ یم  هیاـهنلاو  هیادـبلا  رد  ریثک  نبا 
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دید  گرم  هناتسآ 

ًهَهُْرب ِرْهَّدلا  ِیف  ُتْرَّمَع  ْدََقل  يرْمََعل 

ِِرتاوَْبلا ِْعقَِوب  اْینُّدلا  ِیل  َْتناد  َو 

یهُّنلا ِمْکُْحلا َو  ِلاْملا َو  رُمُح  ُتیِطْعُأ  َو 

ِِربابَْجلا َكُولُْملا  ُّلُک  ْتَِملُس  یل  َو 

ینُّرُسَی اّمِم  َناک  ْدَق  يذَّلا  یَحْضَأَف 

ِِرباوَْغلا ِتانَمْزُْملا  ِیف  یضَم  ِمْکُحَک 

ًهعاس ِْکلُْملا  ِیف  ِنْعأ  َْمل  ینَْتَیل  ایَف 

ِرِضاون ِشیع  ِتاَذل  ِیف  ْعَسَأ  َْملَو 

ٍهَْغُلِبب َشاع  ِْنیَرْمِط  يذَک  ُْتنُک  َو 

ِِرباقَْملا َقیض  َراز  یّتَح  ُکَی  ْمَلَف 

.دش میلست  نم  ربارب  رد  هدنرب  ياهریشمش  هلیسو  هب  ایند  -و  مدرکن یگدنز  ناهج  رد  ینامز  تدم  مسق  مناج  هب  »

.دندش میلست  نم  ربارب  رد  ملاظ  ناهاشداپ  مامت  -و  دمآ نم  تسد  هب  ریبدت  تموکح و  تمیق و  نارگ  لاوما  و 

.تشذگ ناینیشیپ  رب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هیبش  هک  تسا  نیا  تشذگ  نم  رب  هک  یثداوح  زا  تسا  نم  رورس  يداش و  هیام  هچنآ 

.متفر یمن  ورف  نیهفرم  یگدنز  تاذل  رد  مدرک و  یمن  تموکح  تعاس  کی  یتح  شاک  يا 
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ات تفای  یم  همادا  نانچمه  عضو  نیا  درک و  یم  تعانق  هنهک  هماـج  ود  هب  دوخ  رمع  ماـمت  رد  هک  مدوب  یـسک  نوچمه  شاـک  يا  و 
.{ ص 150 ج 8 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  «.} دریگ ياج  گنت  روگ  رد  هک  ینامز 

يا دروخ  یم  فسأت  هیواعم  هک  دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  الوم  هب  هراشا  ، هنهک هماج  ود  بحاص  ؛» نیَرْمِط يذ  » تسین دیعب 
.دوب هدرک  باختنا  ار  ترضح  نآ  یگدنز  ریسم  شاک 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  همان 45  رد  الوم  دوخ  مالک  رد  ریبعت  نیا  اریز 

«. ِْهیَرْمِِطب ُهاْینُد  ْنِم  یفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماما  َّنإَو  الا  »

اه همانرب  نامه  دـندرگزاب  لّوا  لاح  هب  دنیـشن و  ورف  تالکـشم  ناـفوط  رگا  تسا و  بذاـک  اـه  يرادـیب  هنوگ  نیا  هک  سوسفا  یلو 
.دوش یم  رارکت 

! یپ رد  یپ  ياه  همان  هتکن :

! یپ رد  یپ  ياه  همان 

مالـسلا و هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایم  رد  يراگن  همان  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هتـشاگن  همان  نیا  رب  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  یحرـش  زا 
هیواعم يوس  زا  هماـن  راـهچ  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  يوس  زا  هماـن  جـنپ  ًاـعومجم  دـش و  رارکت  راـب  دـنچ  هلحرم  نیا  رد  هیواـعم 

اب طـبترم  صلخم و  یهلا  ياـیلوا  زا  یکی  دـننام  هـکنیا  تفگـش.درک  یم  يرتـشیب  تراـسج  تأرج و  هماـن  ره  رد  دـش و  هداتــسرف 
.درب یم  راک  هب  شیاه  همان  رد  ار  یتشز  رایسب  تاریبعت  درک و  یم  شومارف  ار  دوخ  لاح  هتشذگ و  تفگ و  یم  نخس  راگدرورپ 

ره هک  راگزور  بیاجع  زا  :» تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  دراد  ینخس  اه  همان  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
مه زارط و  مه  هیواعم  هک  دـسرب  ییاج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  راـک  هک  تسا  نیا  دزاـس  یم  راکـشآ  ار  يا  هزاـت  بیجع  بلطم  ناـمز 

ار نآ  زا  رت  نشخ  نخس و  نامه  وا  ، دیوگ یم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ینخـس  ره  دنک و  يراگن  همان  وا  هب  هتـسویپ  دوش و  وا  فیدر 
.دیامن رارکت 

دروخ و رگج  نوخ  دیشک و  نآ  يارب  تمحز  همه  نیا  هک  یمالسا  دنیبب  ات  دوب  رظان  دهاش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شاک  يا 
نامه تسا ، هتفرگ  رارق  شنانمـشد  لاگنچ  رد  تفرگ  ارف  ار  ناهج  دـش و  مکحم  شناکرا  ات  دومن  لمحت  نآ  يارب  ار  ییاه  گنج 
رگید یـضعب  هزمح و  شیومع  دندومن و  دولآ  نوخ  ار  شتروص  دنتخاس و  هراوآ  شنطو  زا  دندرک و  بیذـکت  ار  وا  هک  ینانمـشد 

.دنتشک ار  شنادناخ  زا 

زا هک  یماگنه  نامثع  تموکح  رـصع  رد  نایفـسوبا  هک  هنوگ  نامه  دنـسرب  تموکح  هب  نانمـشد  نیا  هک  دوب  نیا  نآ  هجیتن  ییوگ 
نآ يارب  ریـشمش  اب  ام  هک  يزیچ  نآ  دوب ) هزمح  هینک  هرامع  وبا   ) هرامع وبا  يا  : تفگ دز و  نآ  هب  يدـگل  تشذـگ  هزمح  ربق  راـنک 
یم رخف  یلع  رب  هک  هدیسر  هیواعم  هب  راک  دننک و  یم  يزاب  نآ  اب  هداتفا و  ام  ياه  هچب  تسد  هب  زورما  هک  نیبب ) زیخرب و   ) میدیگنج

«. دنریگ یم  رارق  مه  ربارب  رد  هک  نافیدر  مه  نوچمه  دشورف 
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.دیوج یم  کسمت  دوخ  دیدش  یتحاران  راهظا  يارب  فورعم  راعشا  نیا  هب  دیدحلا  یبا  نبا  سپس 

ٌرِدام ِلُْخْبلِاب  یئاَّطلا  َرَّیَع  اذإ 

ٌِلقاب ِهَهاهَْفلِاب  ًاُّسق  َعَّرَقَو 

ٌهیفَخ َْتنَأ  ِسْمَّشِلل  اهُّسلا  َلاقَو 

ٌِلئاح َُکنَْول  َْحبُص  ای  یجُّدلا  َلاقَو 

ًهَهافَس َءامَّسلا  ُضْرْألا  َتْرَخافَو 

ٌلِدانَْجلاَو یصِْحلا  ِبُهُّشلا  ِتَْرثاکَو 

ٌهَمیمَذ َهایَْحلا  َّنإ  ْرُز  ُتْوَم  ایَف 

ٌلِزاه َكَرْهَد  َّنإ  يدِج  ُسْفَن  ایَو 

( دوبن نتفگ  نخـس  هب  رداق  هک  نادان  درم   ) ِلقاب دـنک و  لخب  هب  شنزرـس  ار  ییاط  متاح  برع ) فورعم  لیخب   ) رِداـم هک  یماـگنه  »
.دزاس مهتم  نابز  تنکل  هب  ار  برع ) فورعم  رو  نخس   ) هدعاس نب  ّسُق 

دیوگب نشور  حبـص  هب  بش  یکیرات  یغورف و  مک  ردـقچ  : دـیوگب دیـشروخ  هب  نامـسآ ) رد  تسا  یکچوک  رایـسب  هراتـس   ) اهـس و 
.یکیرات ردقچ 

ینامـسآ ياه  باهـش  زا  رترب  رتشیب و  ار  دوخ  نابایب  ياه  گیر  اـه و  گنـس  دـشورفب و  رخف  نامـسآ  رب  تهافـس  يور  زا  نیمز  و 
.دننادب

هک يآ  نوریب  نت  زا  حور  يا  -و  تسا هدیهوکن  یگدنز  هک  ایب  نم  غارـس  هب  گرم  يا  دـهد ) خر  يروما  نینچ  هک  نامز  نآ  يرآ  )
.{ ص 150 ج 8 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  «.} دیوگ یم  لزه  نانخس  هنامز 

جح مسارم  رد  هیواعم  نارای  نیغورد  تاغیلبت  زا  رادشه  : 33 همان

عوضوم

هکم یلع  هلماعوه  سابعلا و  نب  مثق  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

دـصق هیواعم  لماوع  هک  يرجه  لاس 39  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع  رـسپ  ساّبع ، نب  مثق  هّکم  رادـنامرف  هب  همان  )
هب هیبش  رایسب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يومع  رسپ  بلطملا و  دبع  نب  ساّبع  دنزرف  مثق  ( } دنتشاد ار  هّکم  رهش  رد  هئطوت 
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رد دوب ، هّکم  رادنامرف  مالّسلا  هیلع  ماما  تداهش  ماگنه  ات  درک و  عادو  وا  نفد  ماگنه  هب  ربمایپ  اب  هک  دوب  یسک  نیرخآ  و  دوب ، ربمایپ 
{ .دیسر تداهش  هب  يرجه  لاس 57  رد  اجنآ  رد  تفر و  دنقرمس  هب  هیواعم  تموکح 

همان نتم 

ُّهنَأ ُِینِملُعی    ّ َِیلإ َبَتَک  ِبِرغَملِاب  ِینَیع  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 

406 ص :
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َنوُعیُِطی ِلِـطاَبلِاب َو  ّقَـحلا  َنوُِـسبلَی  َنیِذـّلا  ِراَـصبَألا  ِهمُکلا  ِعاَمـسَألا  ّمّصلا  ِبوـُلُقلا    ِ یُمعلا ِماّـشلا  ِلـهَأ  نِم  ٌساـَنُأ  ِمِسوَـملا  َیلِإ  َهّجُو 
َال ُُهِلماَع َو  ّالِإ  ِریَخلِاب  َزوُفَی  َنل  َنیِقّتُملا َو  ِراَربَألا  ِلِجِآب  اَهَلِجاَع  َنوُرَتشَی  ِنیّدـلِاب َو  اَهّرَد  اَینّدـلا  َنُوِبلَتحَی  ِِقلاَخلا َو  ِهَیِـصعَم  ِیف  َقُولخَملا 
اَم َكاّیِإ َو  ِهِماَمِِإل َو  ِعیِطُملا  ِِهناَطلُِسل  ِِعباّتلا  ِبِیبّللا  ِحِصاّنلا  ِبِیلّـصلا َو  ِمِزاَحلا  َماَِیق  َکیَدَی  ِیف  اَم  یَلَع  ِمقَأَف  ُُهلِعاَف  ّالِإ  ّرّـشلا  َءاَزَج  يَزُجی 

ُماَلّسلا اًلِشَف َو  ِءاَسأَبلا  َدنِع  َال  ًارَِطب َو  ِءاَمعّنلا  َدنِع  نُکَت  َال  ُهنِم َو  ُرَذَتُعی 

اه همجرت 

یتشد

( تشاد رارق  هفوک  برغم  رد  نوچ   ) دـنتفگ یم  زین  برغم  ماش ، هب   } ماش رد  نم  یتاعالطا  رومأـم  اـنامه  دورد ، ادـخ و  داـی  زا  سپ 
هک تسا  هداد  عـالطا  نم  هب  .تسا } عقاو  برغم  ياـیرد  راـنک  رد  قطاـنم  نیا  هک  دوب  نیطـسلف  ناـنبل و  هیروـس  لـماش  گرزب  ماـش 

ناشیاه هدید  و  اونـشان ، قح  ندینـش  رد  ناشیاه  شوگ  لد ، روک  یمدرم  دنیآ ، یم  هّکم  هب  جـح  مسارم  يارب  ماش  مدرم  زا  یهورگ 
ار ایند  و  دنشورف ، یم  ایند  هب  ار  دوخ  نید  دنرب ، یم  نامرف  ادخ ، زا  ینامرفان  رد  ار  هدنب  و  دنیوج ، یم  لطاب  هار  زا  ار  قح  هک  انیبان ، 
اه يدـب  رد  و  دریگ ، شاداپ  نآ  هدـنهد  ماجنا  اه ، یکین  رد  هک  یلاح  رد  دـنرخ ، یم  ناراکزیهرپ  ناکین و  هنادواج  يارـس  ياـهب  هب 

و تموکح ، وریپ  لقاع ، يا  هدنهد  تحیصن  شاب ، راوتسا  هناتخـس  رـس  هنارایـشه و  دوخ  روما  هرادا  رد  سپ  دوشن .  رفیک  راکدب  زج 
ماگنه هن  نامداش و  اه  تمعن  ماگنه  هب  هن  يروآ ، يور  یهاوخ  رذـع  هب  هک  یهد  ماـجنا  يراـک  اداـبم  شاـب ، دوخ  ماـما  رادربناـمرف 

 . دورد اب  .یشاب  تسس  تالکشم 

يدیهش

لدروک یمدرم  دنا ، هتشاد  هناور  جح  ياهزور  يارب  ار  نایماش  زا  يا  هتـسد  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  برغم  رد  نم  سوساج  دعب ، اما 
اب و  دنیوج ، یم  لطاب  هار  زا  ار  قح  هک  یناسک  .انیبان  نآ  ندید  رد  ناشاه  هدید  تساونشان و  قح  نخس  ندینش  رد  ناشاهـشوگ  هک 

ناهج شاداپ  ياهب  هب  ار  ناهج  نیا  دـنرب و  یم  ار  ایند  دوس  نید  مان  هب  .دـنیوپ  یم  ار  هدـننیرفآ  ینامرفان  هار  هدـیرفآ ، يرادربناـمرف 
راک رد  سپ  .دـنیبن  يرادرک  دـب  رفیک  رادرک  دـب  زج  و  دـسرن ، یکین  هب  یـسک  راکوکین  زج  زگره  و  دـنرخ ، یم  نایاسراپ  ناکین و 
ینک يراک  ادابم  تما ، ماما  رادربنامرف  و  تموکح ، نامرف  وریپ  دنمدرخ و  یهاوخریخ  شابم و  رادـیاپ  هناتخـسرس  هنارایـشه و  دوخ 

.مالسلا و  ناسرت ، يأر و  تسس  يراوشد  رد  هن  شاب و  نامداش  تخس  تمعن  ماگنهب  هن  .يوش  راچان  یهاوخرذع  هب  هک 

یلیبدرا

هدش هدروآ  ور  هک  ارم  تسا  هداد  ربخ  نمب  تسا  هتشون  تسبرغم  رد  هک  نم  سوساج  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دمح و  زا  سپ  اّما 
روک ناشیا  ياهـشوگ  تسا  رک  ناشیا  ياهلد  تسا و  روک  هک  رایـسب  رکـشل  اب  هیواعم  ینعی  ماش  لـها  زا  یناـمدرم  جـح  يوسب  دـنا 

رد ار  نامدرم  دـنرب  یم  نامرف  هیواعم و  يوریپ  هب  دـننکیم  قح  يوریپ  ینعی  لـطابب  ارقح  دـنکیم  بلط  هک  ناـشیا  ياـه  هدـید  تسا 
بیـصن هک  ناهج  نآ  تداعـسب  ارناهج  نیا  ياـهب  دـنرخ  یم  نید و  هناـهب  هب  ار  نا  ریـش  ار  اـیند  دنـشود  یم  یلاـعت و  قح  یناـمرفان 

ياپب سپ  نآ  هدننک  رگم  رش  يازجب  دوش  یمن  هداد  ازج  نآ و  هدننک  زجب  ریخب  دباین  يزوریف  زگره  ناراگزیهرپ و  تسناراکوکین و 
ار دوخ  مکاح  رم  ناسر  عفن  دنمدرخ و  هدننک  تحیـصن  اناوت و  تخـس  هدننک  طایتحا  نداتـسیا  وچمه  تست  ياهتـسد  رد  هچنآ  راد 
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اهیتخـس دزن  هن  نازاـن و  ناداـش و  تمعن  دزن  شاـبم  نآ و  زا  تفگ  دـیاب  ترذـعم  هچنآ  زا  زیهرپـب  ار و  دوخ  ياوشیپ  رم  رادربناـمرف 
ناساره تساهیتخس و 

یتیآ

ار ماـش  مدرم  زا  یعمج  هک  هداد  ربـخ  هتـشون و  نم  هب  تسا  .تسا } هکم  برغم ، زا  ادرم  . 34  } برغم رد  هک  نم  سوساج  دـعب ، اما 
اب دـنیوج و  یم  لـطاب  هار  زا  ار  قـح  هک  هدـید ، روـک  شوـگ و  نارگ  لدروـک ، یمدرم  .دـنا  هداتـسرف  هکم  هب  جـح  ياـهزور  يارب 

ناکین و ناهج  ياهب  هب  دنناتـس و  یم  ایند  زیچان  عاتم  دـنهد و  یم  شیوخ  نید  دـننک و  یم  قلاخ  ینامرفان  قولخم ، زا  يرادربنامرف 
مامز .راکدب  رگم  دنیبن ، رش  رفیک  راکوکین و  رگم  تفای  دهاوخن  تسد  ریخ  هب  هکنآ ، لاح  .دنرخ و  یم  ار  نود  يایند  ناراگزیهرپ ،

هب تماما  نارادربنامرف  تموکح و  رما  ناوریپ  دـنمدرخ و  ناحـصان  نوچ  ریگ و  تسد  هب  یتخـسرس  یـشیدنارود و  هب  شیوخ  راـک 
يامنم و یتسمرـس  دتفا ، گنچ  هب  یتمعن  ترگا  .دـتفا  شزوپ  هب  تزاین  هک  يوش  یلمع  بکترم  هکنیا  زا  راهنز  .زادرپ  شیوخ  راک 

.مالسلاو .شابم  هتخابلد  يءار و  تسس  الب  ماگنه  هب 

نایراصنا

، رک ناشیاهشوگ  ،و  هتسب ناشیاهلد  هک  دنا  هدش  لیسگ  جح  هب  ماش  لها  زا  یمدرم  هک  هتـشون  نم  هب  برغم  رد  نم  سوساج  ، دعب اما 
نید هناهب  هب  ،و  دـننک یم  تعاطا  قولخم  زا  قلاخ  ینامرفان  رد  ،و  دـنزیمآ یم  لطاب  هب  ار  قح  هک  یناسک   ، تسا روک  ناشناگدـید  و 

زگره.دـنیامن یم  ادوس  دـنا  هدومن  باختنا  راکزیهرپ  ناکین  هک  یترخآ  ياج  هب  ار  رـضاح  يایند  و  دنـشود ، یم  ریـش  اـیند  هنیـس  زا 
ریخ هب  راگتسر 

اب رایـشوه  تماقتـسا  زرو  تماقتـسا  تسوت  رایتخا  رد  هچنآ  رب  سپ   ، رـش لـماع  رگم  دـسرن  دـب  يازج  هب  ،و  ریخ لـماع  رگم  ددرگن 
رذع هب  روبجم  هک  یهدـن  ماجنا  يراک.تسا  شیوخ  ماما  عیطم  ،و  مکاح رادربنامرف  هک  ، دـنمدرخ هاوخ  ریخ  ،و  تخـس رـس  طایتحا و 

 . مالسلا و.شابم  هتخابلد  ناساره و  الب  یتخس و  ماگنه  هب  و  رادنرب ، نایغط  هب  رس  یشوخ  تمعن و  تقو  هب  ،و  يوش یهاوخ 

حورش

يدنوار

لـصتملا بناجلا  نم  ماـشلا  .سوساـجلا و  نابذـیدلا و  نیعلا : .هلها و  لاوحا  نع  شتفیل  كاـنه  یلا  هتثعب  نم  يا  برغملاـب : ینیع  و 
هلوسر هنـس  هللا و  باتکب  لـمعلا  نع  مهلفاـغت  هرثکل  و  بلقلا ، یمعب  مهرکفت  مهرظن و  هلقل  اـهلها  مالـسلا  هیلع  فصو  و  برغملاـب ،

وه و  همکالا ، عمج  هملکلا  .هیورلا و  هساح  وه  .رـصبلا و  عمج  راصبالا  .رـصبلا و  یف  یمعلاـب  قحلا  رهاـظ  هیور  مهکرتل  و  ممـصلاب ،
لاق لطاب ، وه  هیواـعم و  مهعاـبتاب  قحلا  وه  يذـلا  هظفح  نیذـلا و  نوبلطی  يا  لـطابلاب : قحلا  نوسبتلی  نیذـلا  .یمعا و  دـلوی  يذـلا 
نم تویبلا  اوتا  یلاعت و  لاق  .ههجو و  نم  قحلا  یتای  نا  قحلا  و  ناطیـشلا ، انه  لطابلا  هداتق : لاق  .هیدـی  نیب  نم  لطابلا  هیتای  یلاعت ال 

مذلا یف  لاقی  و  نبللا ، ردلا : .نیلوعفملا و  نولوقی  امبر  و  هتبلتحا ، نبللا و  تبلح  لاقی : امبر  و  اهبلتحا ، هقانلا و  بلح  لاقی : .اهباوبا و 
مه و  مالـسالا ، رکاـسع  نحن  نولوقی : يا  زاـجم ، نیدـلاب  اـهرد  ایندـلا  نوبلتحی  مالـسلا و  هیلع  هلوق  .هریخ و  رثـک  ـال  يا  هرد  رد  ـال 
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هب لانی  رـش و ال  هیواعم  هعباتم  يا  هلماع  الا  ریخلاب  زوفی  نل  هلوق و  .لجاعلا و  دـض  لجالا : .اهلجاع و  ایندـلا و  ریخ  کلذـب  نودـیری 
لوعفم رـشلا  ءازج  و  لعافلا ، ماقم  میقا  هلعاف  الا  هلوق  .نیلوعفم و  یلا  يدعتی  يزج  .رانلا و  قحتـسی  رـشلا  لعاف  و  هنجلا ، هللا و  ءاضر 

نم همادا ، يا  یشلا ء  ماقا  لاقی : هیلع ، كدی  مکح  تیـضما  هب و  لمعلا  کترما  ام  یلع  مد  يا  کیدی  یف  ام  یلع  مقا  هلوق و  .ناث و 
طبـضی نم  مزاحلا  اتابن و  ضرالا  نم  مکتبنا  هللا  یلاعت و  هلوقک  مزاحلا ، مایق  مقا  لاقی : امایق ، اذـک  رماب  ماـق  و  هالـصلا ، نومیقی  هلوق 
نابجلا لشفلا : و  هدـشلا ، ءاسابلا : .همعنلا و  دـنع  نایغطلا  ینغلا و  لامتحا  ءوس  رطبلا : .دـیدشلا و  بیلـصلا : .هقثلاـب و  هذـخای  رمـالا و 

.ردصملا حتفلاب  و  فیعضلا ،

يردیک

.هیواعم عابتاب  نیدـلا  نوبلطی  يا  لطابلاب : قحلا  نوسبتلی  .رومالا  یلع  ینربخی  يذـلا  ینیما  يا  برغملاب : ینیع  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق 
: طباضلا مزاحلا  مایق  .مهایند  نم  مهانم ، لین  یلا  هلیـسو  هعیرذ و  نیدـلا  رهاظب  کسمتلا  نولعجی  يا  نیدـلاب : اـهرد  ایندـلا  نولبتحی 

برـضی راذـتعالا ، یلا  هیف  جاتحی  ارما  بکتری  يا ال  برعلل  لثم  هنم : رذـتعی  ام  كایا و  .دـیدشلا  يا  بیلـصلا : هقثلاب ، ذـخالا  رمالل 
.اهنم رذتعی  هعینش و  الاعفا  بکترا  نمل 

مثیم نبا 

عامتجا نامز  مسوم : سوساج  نیع : .دوب  هکم  رادـنامرف  راوگرزب  نآ  فرط  زا  هک  سابع  نب  مثق  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـه  هماـن  زا 
یتروص رد  تسا  هدش  هتخاس  ءالعف  نزو  رب  تقـشم ، یتخـس و  ءاساب : دایز  یلاحـشوخ  يداش و  رطب : .دازردام  روک  همکا : نایجاح 

هتـشون و همان  برغم  رد  نم  رازگربخ  دعب ، اما  یناوتان  سرت و  لشف : .تفـص  هن  تسا  مسا  اریز  درادن ، رکذـم ) يارب   ) لعفا نزو  هک 
لایخ هب  دـنا - هتخیمآرد  لطاب  هب  ار  قح  هک  یناسک  نآ  زا  دـنا ، هدـمآ  هکم  هب  ماش  لها  زا  لدروک  ینامدرم  تسا ، هتخاس  هاگآ  ارم 

ناتـسپ زا  نید  مان  هب  دننک و  یم  قلاخ  تیـصعم  قولخم  زا  تعاطا  هب  هک  یلاح  رد  دنـسانش - زاب  ار  لطاب  قح و  دنهاوخ  یم  دوخ ،
ریخ و هب  راکوکین - زج  زگره - هک  یتروص  رد  دنبلط ، یم  راگزیهرپ  ناکین  ترخآ  ضوع  ار  رـضاح  يایند  دنـشون و  یم  ریـش  ایند 
! شاب هوتـسن  رادیاپ و  يراد  هک  یتمدخ  هفیظو  هب  تبـسن  نیاربانب  دسر ، یمن  يدب  رفیک  هب  راکهبت - زج  زگره - دـسر و  یمن  یکین 

يراک ادابم  نک و  لمع  تسا ، دوخ  ياوشیپ  ماما و  ربنامرف  عیطم و  هک  یلقاع  هدنهد ي  دـنپ  اشوک و  شیدـنارود ، صخـش  نوچمه 
، شاـبم ناـساره  تسـس و  داـیز ، ياهیتخـس  تقو  رد  ناـمداش و  داـیز  تمعن ، یناوارف  تقو  هب  یهاوخب ، شزوـپ  ماجنارـس  هک  ینک 
هک تسا ، بلطملادـبع  نب  ساـبع  نب  مثق  تسا ، هتـشون  هماـن  وا  رب  ماـما  هک  صخـش  نـیا  دـیوگ : یم  مـثیم ) نـبا   ) حراـش .مالـسلاو 
رد هیواـعم  ناـمز  رد  و  دوـب ، هکم  رادـنامرف  راوـگرزب  نآ  فرط  زا  دیـسر - تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یتـقو  اـت  هراوـمه -

عامتجا ماگنه  جح و  مسوم  رد  هیواعم  هک  دوب  نآ  تشون  ار  همان  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  تلع  .دیـسر  تداهـش  هب  دنقرمس 
قرفتم مالسلا ) هیلع   ) یلع يرای  زا  ار  برع  مدرم  و  دننک ، توعد  وا  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  یهورگ  لامعا ، يارب  مدرم 

رد تسا ، هدروآ  مهارف  ار  وا  لتق  هنیمز ي  ای  تسا و  نامثع  لتاق  دوخ ، ای  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـننک  اقلا  مدرم  نهذ  هب  و  دـننک ،
مدرم نیب  رد  شـشخب  لذـب و  رد  ار  وا  شور  قـالخا و  لـیاضف و  دوخ ، معز  هب  یفرط  زا  و  تسین ، تماـما  هتـسیاش  تروص  ود  ره 

نیا رب  ات  تخاس  هاگآ  بلطم  نیا  زا  ار  وا  و  تشون ، هکم  رد  شرادنامرف  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  نیا  دـننک ، عیاش 
نارومام زا  یهورگ  دوب ، هداتـسرف  هیواعم  هک  ار  یناسک  دنا : هتفگ  یـضعب  .دـنک  مادـقا  دـنک ، یم  باجیا  تسایـس  هچنآ  هب  ساسا ،
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هیلع  ) ماما تسخن ، همان : هصالخ ي  .دنزاس  هتفـشآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارادنامرف  رب  ار  عاضوا  ات  دوب  هداتـسرف  هک  دندوب  وا  یفخم 
ماما دوصقم  و  تسا ، هتـشون  زاجح ) برغ   ) برغم رد  راوگرزب  نآ  سوساج  هک  دراد  یم  مالعا  ار  یبلاطم  شرادنامرف ، هب  مالـسلا )

زا هک  تسا  هتشاد  اهرهش  رد  ییاهسوساج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  زاجح  یبرغ  ياهرهـش  زا  ماش  اریز  تسا ، ماش  نامه  برغم  زا 
ماـما ورملق  رد  تـسا - نیطالــس  تداـع  هـک  روـط  ناـمه  زین - هیواـعم  و  دـنداد ، یم  ربـخ  هیواـعم  ورملق  رد  دــیدج  ياهدادــیور 

یم ادـخ  زا  يرود  ثعاب  هک  تسا  هدرک  یفرعم  ییاهیگژیو  اب  ار  ماش  مدرم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگنآ  .تسا  هتـشاد  ییاهـسوساج 
ره زا  یهجوت  یب  تلفغ و  رد  نتفرورف  ماش  لها  ياهیگژیو  هلمج  زا  - 1 دراد : رذحرب  دنک و  رازیب  اهنآ  زا  ار  شرادنامرف  ات  دندرگ ،
هار زین  قح و  اهنآ  هک  نیا  رابتعا  هب  ار  ییاـنیبان )  ) یمعلا هملک ي  .دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  رطاـخ  هب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  تسا ، تهج 

فده انیبان  صخش  هک  روط  نامه  تسا ، هدروآ  اهنآ  ياهلد  يارب  هراعتسا  دننک ، یمن  كرد  تسا  كرد  هتـسیاش ي  هک  ار  ترخآ 
هب ناشیاهمـشچ ، يارب  ار  دازرداـم  يروک )  ) همکلا اهـشوگ و  يارب  ار  يرک ،)  ) مصلا هملک ي  نینچمه  .دـنک و  یمن  كرد  ار  دوخ 

تردـق راثآ  زا  نتفرگ  تربع  ندـید - تهج  رد  و - اـهیروآدای ، اـه و  هظعوم  زا  ندینـش - تهج  رد  اـهنآ - ندرکن  هدافتـسا  راـبتعا 
هدافتـسا وضع  ود  نیا  زا  زین  نانآ  دریگ ، یمن  هرهب  وضع  ود  نیا  دـقاف  هک  روط  ناـمه  ینعی  تسا  هدروآ  هراعتـسا  گرزب ، دـنوادخ 

، دـنیوج یم  ار  قح  لـطاب  رد  دـنزاس و  یم  لـطاب  هب  طولخم  ار  قح  ینعی  دـننک : یم  هابتـشا  لـطاب  اـب  ار  قح  ناـنآ  .دـننک 2 - یمن 
ههبـش اب  دنراد و  یم  ناهنپ  ار  نآ  نکل  تسا ، لطاب  رب  هیواعم  قح و  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دنناد  یم  اهنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم 

لطابلاب قحلا  نوسمتلی  نوسبلی ) …  ياج  هب   ) یـضعب .دـننک و  یم  یفخم  هدوهیب ، لیالد  رگید  و  وا ، یهاوخنوخ  ناـمثع و  لـتق  ي 
هیواعم ینعی  قولخم  زا  نانآ  .دنتـسج 3 - یم  ار  قح  دوخ ) معز  هب   ) دوخ هدوهیب ي  تاکرح  اب  نانآ  هک  ور  نآ  زا  دـنا ، هدرک  لـقن 

يارب ار  ریـش )  ) ردلا ظفل : .دنـشود  یم  ار  ایند  ریـش  نید ، هناهب ي  هب  نانآ  .دننک 4 - یم  تعاطا  ناشراگدـیرفآ  ینامرفان  تهج  رد 
ایند عاتم  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا  هراعتسا  ندیشود ،)  ) بالتحا هملک ي : نینچمه  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  نآ ، ياهیـشوخ  ایند و 

ار فده  نیا  هتبلا  .تسا  بوصنم  ایند ، زا  لدب  ناونع  هب  اهرد  .تسا  رتش  دننامه  ایند  هک  تهج  نآ  زا  دراد ، ناکما  هک  یهار  ره  زا 
دوب ایند  لیصحت  يارب  ینید  ياهروتسد  رهاظ  هب  نتخیوآ  تسد  ینید و  راعـش  راهظا  هک  ور  نآ  زا  دنتفرگ ، یمرب  نید  هلیـسو ي  هب 

- دندرک یم  روصت  اهنآ  هک  يروط  نآ  ع -)  ) ماما اب  ناشیا  دربن  اریز  دنتـشادن ، قاقحتـسا  هک  ییایند  لانم  لام و  ندروآ  گنچ  هب  و 
دنتسناوت هک  دوبه  لیـسو  نیدب  و  دوب ، نامثع  ناگدننکراوخ  نالتاق و  تشز  لمع  تابثا  نامثع و  هفیلخ  نوخ  نتفرگ  رطاخ  هب  اهنت 

نانآ ندیزخ  مجنپ : .دنروآ  تسد  هب  اهرهش  نتفرگ  ترضح و  نآ  اب  دربن  هب  تبسن  ار  نادان  ناناملسم  زا  يرایـسب  برع و  مدرم  لد 
ار ایند  نانآ  نتفرگ  ضوع  هب  يارب  هراعتسا  ندیرخ  ءارش : هملک ي  يورخا ، دزم  رجا و  ینعی  ناکین ، ترخآ  ضوع  ار  رضاح  يایند 

اهنآ شهوکن  عضوم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، ریذپان  ناربج  ینایز  راک ، نیا  یمالـسا  راعـش  رد  نوچ  و  تسا ، ترخآ  ياج  هب 
اهنآ ات  تسا  ناراکوکین  هب  رـصحنم  یکین  هب  ندیـسر  هک  تسا  هدش  روآدای  اهنآ  هب  دـیعو  دـعو و  ماقم  رد  هاگنآ  تسا ، هدرک  نایب 
کی اب  ار  دوخ  همان ي  سپس  .دننک و  يرود  يدب  زا  نانآ  ات  تسا  ناراکدب  هب  رصحنم  يدب  هب  رفیک  و  دنوش ، يراکوکین  هب  قیوشت 

هک یـسک  ياج  ار  دوخ  دراد ، هدـهع  هب  هک  يا  هفیظو  راـک و  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ناـمرف  اـما  تسا : هداد  ناـیاپ  یهن  کـی  رما و 
دوخ و يارب  لـقاع ، هاوخریخ  ادـخ ، تعاـطا  رد  ياـشوک  هدـیقع و  رد  راوتـسا  شیدـنارود و  ینعی  دـهد  رارق  تسا  نآ  هتـسیاش ي 

دنا هدرک  هک  يراک  زا  هک  دـشاب  یناسک  هلمج  زا  ادابم  هک  تسا  نیا  وا  هب  رادـشه  اما  و  دـشاب ، ربهر  ماما و  ربناـمرف  دوخ ، ناتـسود 
.دوشن بکترم  دـیآ ، یم  باسح  هب  هفیظو  ماجنا  زا  یهاتوک  تیـصعم و  عرـش ، رد  هک  ییاهراک  ینعی  .دـننک  یم  یهاوخ  ترذـعم 

یتخس و ماگنه  هب  فعض  سرت و  تمعن و  زان و  هب  ندیسر  تقو  رد  دایز  يداش  زا  سپس  .دنا  هدناوخ  عوفرم  ار  تاملک  نیا  یضعب 
يوخ هزادـنا  زا  شیب  يداـش  .دوش  یم  يراـتفرگ  ـالب و  لوزن  تمعن و  لاوز  ثعاـب  تافـص  نیا  اریز  تسا ، هتـشاد  رذـحرب  تدـش 
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سرت و .تسا و  ینتورف  هدیدنـسپ ي  تفـص  لـباقم  هطقن ي  ینیبدوـخ و  یهاوـخدوخ و  دنـسپان  تافـص  مزلتـسم  هک  تسا  دنـسپان 
.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .تسا  تعاجش  هدیدنسپ ي  يوخ  هب  تبسن  تسپ  تفص  یناوتان ،

دیدحلا یبا  نبا 

ِهْمُْکلا ِعاَمْـسَْألا  ِّمُّصلا  ِبوـُلُْقلا  ِیْمُْعلا  ِماَّشلَا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌساـَنُأ  ِمِسْوَْـملا  َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلُعی  ََّیلِإ  َبَـتَک  ِبِْرغَْملاـِب  ِیْنیَع  َّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ِلِجِآب اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشَی  ِنیِّدلِاب َو  اَهَّرَد  اَْینُّدـلا  َنُوِبلَتْحَی  ِِقلاَْخلا َو  ِهَیِـصْعَم  ِیف  َقُولْخَْملا  َنوُعیُِطی  ِلِطاَْبلِاب َو  َّقَْحلا  َنوُِسْبلَی  َنیِذَّلا  ِراَْصبَْألا 

[ ِبِیبَّطلَا  ] ِمِزاَْحلا َماَِیق  َْکیَدَی  ِیف  اَم  یَلَع  ِْمقَأَف  ُُهلِعاَف  َّالِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزُْجی  ُُهِلماَع َو َال  َّالِإ  ِْریَْخلِاب  َزوُفَی  َْنل  َنیِقَّتُْملا َو  ِراَْربَْألا 

ًالِـشَف َو ِءاَسْأَْبلا  َْدنِع  ًارَِطب َو َال  ِءاَمْعَّنلا  َْدنِع  ْنُکَت  ُْهنِم َو َال  ُرَذَتُْعی  اَم  َكاَّیِإ َو  ِهِماَمِِإل َو  ِعیِطُْملا  ِِهناَْطلُِـسل  ِِعباَّتلا  ِبِیبَّللا  ِحِـصاَّنلا  ِبِیلَّصلَا َو 
 . ُمَالَّسلا

هنأ مهسفنأ  یف  نوعقوی  نینمؤملا و  ریمأ  هرصن  نع  برعلا  نوطبثی  هتعاط و  یلإ  نوعدی  رسلا  یف  هاعد  هکم  یلإ  ثعب  دق  هیواعم  ناک 
هفالخلا نإ  لذاخ و  وأ  نامثعل  لتاق  امإ 

یلإ باتکلا  اذه  نینمؤملا ع  ریمأ  بتکف  هتریس  هقالخأ و  مهمعزب و  هیواعم  نساحم  مهدنع  نورشنی  لذخ و  وأ  لتق  نمیف  حلـصت  ال 
.مهب رفظ  اذإ  لعفی  نأ  هرمأی  اذ  امب  باتکلا  اذه  یف  حرصی  مل  هسایسلا و  هیضتقت  امب  هیف  دمتعیل  کلذ  یلع  ههبنی  هکمب  هلماع 

.هیبرغملا میلاقألا  نم  هنأل  ابرغم  ماشلا  یمس  هیواعم و  دنع  هرابخأ  باحصأ  يأ  برغملاب  ینیع  هلوق 

 . جحلا اهیف  ماقی  یتلا  مایألا  مسوملا  و 

نم لوق  لاطبإ  هیف  هدابعلا و  سومان  نیدلا و  تمس  نورهظی  هاعد  اوناک  مهنإ  انلق  ام  یلع  هلالد  نیدلاب  اهرد  ایندلا  نوبلتحی  هلوق و  و 
نیذـلا يور  ایندـلا و  نم  لدـبلاب  بوصنم  اهرد  یلع ع و  لامعأ  یلع  ریغتف  اهثعبی  هیواـعم  ناـک  یتلا  ایارـسلا  کلذـب  دارملا  نأ  نظ 

 . اولض دق  مهنأ  نوملعی  قحلل و ال  ابلط  اسامتلا و  لطابلا  یلع  وه  هیواعم و  نوعبتی  يأ  هنوبلطی  يأ  لطابلاب  قحلا  نوسمتلی 

نم ناسنإلا  یلع  دشأ  ءیـش  ام  لاقی  ناک  هعوفرم و  تیور  دق  عقوملا و  هلیلجلا  هفیرـشلا  تاملکلا  نم  هنم  رذـتعی  ام  كایإ و  هلوق و 
.هروضح دنع  هنم  رذتعی  ام  هبحاص  هبیغ  یف  ناسنإلا  لمعی  الأ  هءورملا  هءورملا و  لمح 

ینرس رهدلا  اذإ  حارفمب  تسلف  رعاشلا  لاق  لمعتسم  ینعم  الشف  ءاسأبلا  دنع  ارطب و ال  ءامعنلا  دنع  نکت  هلوق و ال 

هرابخأ ضعب  سابع و  نب  مثق 

باعیتسالا باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  يور  هتوخإ و  مأ  همأف  سابعلا  نب  مثق  امأف 

ینعی یتفلا  اذه  یلإ  اوعفرا  لاقف  ابکار  هللا ص  لوسر  انب  رمف  بعلن  سابعلا  انبا  مثق  هللا و  دـیبع  انأ و  تنک  لاق  رفعج  نب  هللا  دـبع  نع 
 . دنقرمسب مثق  دهشتساف  انل  اعد  هیدی و  نیب  ینلعج  مث  هفلخ  هفدرأف  هیلإ  عفرف  مثق 
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هیف لزن  نمم  هربق  نم  جرخ  نم  رخآ  يأ  هللا ص  لوسرب  ادهع  سانلا  رخآ  مثق  ناک  لاق  سابع  نب  هللا  دـبع  يور  ربلا و  دـبع  نبا  لاق 
سابعلا نب  مثق  ربقلا  نم  جرخ  نم  رخآ  لب  لاق  کلذ و  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  رکنأف  هسفنل  کلذ  یعدی  هبعش  نب  هریغملا  ناک  لاق و 

.

اهیلاو ناـک  یموزخملا و  هریغملا  نب  ماـشه  نب  صاـعلا  نب  دـلاخ  یلع ع  لزع  هکم  یلع  یلعل ع  اـیلاو  مثق  ناـک  ربلا و  دـبع  نبا  لاـق 
 . یلع ع لتق  یتح  اهیلع  هیلاو  لزی  ملف  سابعلا  نب  مثق  هناکم  یلو  اهنع و  هلزع  مث  يراصنألا  هداتق  ابأ  اهالو  نامثعل و 

. { باعیتسالا 552-551 ( 1 هفیلخ {  لوق  اذه  لاق 

 . هنیدملا یلع  سابعلا  نب  مثق  یلع ع  لمعتسا  راکب  نب  ریبزلا  لاق  و 

نب هفیلخ  وه  ( 2 كانه {  لتقف  هیواعم  نمز  نافع  نب  نامثع  نب  دیعس  عم  اهیلإ  جرخ  ناک  دنقرمسب  مثق  دهـشتسا  ربلا و  دبع  نبا  لاق 
. { . ظافحلا 2:21 تاقبط  رظنا  و.هباسن  ثدحم  ؛ بابشب فورعملا  ینابیشلا  طایخ 

«. { میلس :» باعیتسالا یف  ( 3 ملسم {  نب  دواد  لوقی  هیف  هللا ص و  لوسر  هبشی  مثق  ناک  لاق و 

هلحر نم  لح و  نم  تقتع 

یناشاک

وا هک  یتـقو  نآ  رد  هکم ) یلع  هلماـع  وه  و   ) ساـبع نب  مثق  يوس  هب  داتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  نیا  ساـبعلا ) نب  مثق  یلا  )
هک نم  سوساج  هک  یتسرد  هب  سپ  برغملاب ) ینیع  ناف   ) تاولص دمح و  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) .هکم لها  رب  دوب  ترضح  نآ  لماع 

دومن مالعا  ینملعی )  ) يا همان  نم  يوس  هب  تسا  هتشون  یلا ) بتک   ) تسا نیمز  برغم  دودح  زا  هک  تسا  ماش  دارم  تسا  برغم  رد 
نایرکـشل هیواعم ، ینعی  ماش  لها  زا  ینامدرم  ماشلا ) لها  نم  سانا   ) جح يوس  هب  دنا  هدش  هدروآ  ور  هک  مسوملا ) یلا  هجو  هنا   ) ارم

همکلا  ) ناـشیا ياـه  شوـگ  تسا  رک  عامـسالا ) مصلا   ) ناـشیا ياـهلد  تسا  روـک  هک  بوـلقلا ) یمعلا   ) هداتـسرف هکم  يوـس  هـب  ار 
بلط ینعی  لطاب  هب  ار  قح  دـننک  یم  بلط  هک  لطابلاب ) قحلا  نوسمتلی  نیذـلا   ) ناشیا تریـصب  ياه  هدـید  تسا  روک  هک  راصبالا )

ترـضح ینامرفان  رب  قلاخلا ) هیـصعم  یف   ) ار نامدرم  دنرب  یم  نامرف  و  قولخملا ) نوعیطی  و   ) هیواعم يوریپ  هب  دـنیامن  یم  قح  نید 
قیالخ بیرف  نآ  هطـساو  هب  و  نید ، بلط  هناهب  هب  نیدلاب )  ) ار نآ  ریـش  ایند  ناتـسپ  زا  دنـشود  یم  و  اهرد ) ایندـلا  نوبلتحی  و   ) يراب

ناراکوکین بیصن  هک  ناهج  نآ  تداعـس  هب  و  نیقتملا ) راربالا  لجاب   ) ار ناهج  نیا  عاتم  دنرخ  یم  و  اهلجاع ) نورتشی  و   ) دنهد یم 
تسا

یمن هداد  ازج  و  رـشلا ) ءازج  يزجی  و ال   ) ریخ هدننک  رگم  هلماع ) الا   ) ریخ هب  دبای  یمن  يزوریف  زگره  و  زوفی ) نل  و   ) ناراگزیهرپ و 
یکلم و روما  زا  تسا  وت  ياهتسد  رد  هچنآ  راد  ياپ  هب  سپ  کیدی ) یف  ام  یلع  مقاف   ) رش هدننک  رگم  هلعاف ) الا   ) رـش يازج  هب  دوش 

عباتلا  ) دنمدرخ هدننک  تحیصن  و  بیبللا ) حصانلا  و   ) اناوت تخس  هدننک  طایتحا  نداتـسا  وچمه  بیلـصلا ) مزاحلا  مایق   ) تیعر لاوما 
هدنرب نامرف  همامال ) عیطملا   ) ار دوخ  یلاو  رم  ناسر  عفن  ینعی  هدـش ، عقاو  عفان )  ) تیاور یـضعب  رد  دوخ و  هاشداپ  وریپ  و  هناطلـسل )
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دیاب ترذعم  هک  يزیچ  نآ  زا  نک  رذح  و  هنم ) رذتعی  ام  كایا و  و   ) تسا هیلع  هللا  تاولص  ترـضح  نآ  دارم  دوخ ، ناش  یلاع  ماما 
تسـس و اه  یتخـس  دزن  هن  و  الـشف ) ءاسابلا  دنع  و ال   ) نازان ناداش و  اهتمعن  دزن  شابم  و  ارطب ) ءامعنلا  دنع  نکت  و ال   ) نآ زا  تفگ 

.ناساره

یلمآ

ینیوزق

دـنناوخ و وا  تعاـطا  هـب  ار  مدرم  دـنوش و  رــضاح  اـجنآ  هـک  دوـب  هدرک  دزماـن  ار  یعمج  برع  عاـمتجا  جـح و  مسوـم  رد  هیواـعم 
هک تسا  نیا  ای  یلع  دنیوگب  هک  ینعم  نیاب  وا ، نالذخ  ای  نامثع  لتق  لیبق  زا  دننک  تبـسن  نعاطم  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

دوش یم  دراو  وا  رب  داریا  تروص  ره  رد  تسا ، هدرک  كرت  ار  وا  نداد  يرای  ترصن و  ای  هدوب ، کیرـش  تسد و  مه  نامثع  لتق  رد 
ات دوب  هداتسرف  يرگـشل  دنا  هتفگ  تشون و  مثق  هب  لاح  نآ  زا  مالعا  يارب  همان  نیا  مالـسا  هملک  قیرفت  تاهبـش و  هنوگ  نیا  لاثما  و 

هدرک هناور  هک  ارم  دنک  یم  مالعا  نم  هب  تشون  برغم  هب  نم  سوساج  دیامرف : یم  .دـننک  تراغ  ای  دـنبای ، هکم  رب  تسد  مسوم  رد 
نآ تسا  داز  ردام  يانیبان  ناشاه  هدـید  رک و  ناشاهـشوگ  روک و  ناشاهلد  هک  ماش  لها  زا  دـنچ  ینامدرم  جاح ، مسوم  يوسب  دـش 
یم سبتلم  دنـشوپ و  یم  ای  دنـسریم ، قحب  دنراد  هک  لطاب  هار  نآ  زا  دنرادنپ  یم  ینعی  لطاب  هار  زا  ار  قح  دـنیوج  یم  هک  تعامج 
رظن شیپ  اههبش  تسا و  راگزور  لطاب  رادرکدب  هیواعم  اب  ینعی  .تسا  وا  اب  قح  هک  دنیامنیم  نینچ  ینعی  نوسبلی  هخسن  رب  انب  دنزاس 

نامرف ار  دوخ  ناگرزب  هیواعم و  ینعی  .قلاخ  تیـصعم  رد  ار  قولخم  دـننک  یم  تعاطا  ار و  قح  دنـشوپب  اـت  دـنرآ  یم  مدرم  دوخ و 
رـضاح دنرخ  یم  نید و  هناهب  هب  ایند  ناتـسپ  زا  ریـش  دنـشود  یم  دنهد و  یم  نامرف  قلاخ  مکح  فالخ  رب  ناشیا  دنچ  ره  دـنرب  یم 

لمع هک  یـسک  رگم  باوث  ریخب و  دباین  رفظ  يزوریف و  زگره  .دنا  هدرک  رایتخا  راکـسرت  ناراکوکین  هک  ترخآ  میعن  ياجب  ار  ایند 
.تست تسد  ود  رد  هچنآ  رب  نک  یگداتـسیا  رادیاپ  سپ  .دنک  نآ  راک  هک  یـسک  رگم  باقع  رـش و  يازج  دـباین  ازج  دـنک و  نآ  رب 
شیوخ ناطلس  عبات  يار  لقع و  اب  هاوخریخ  راک و  رد  میاق  طایتحا  اب  رایـشوه  صخـش  هک  نک  مایق  نانچ  جاح  هکم و  طبـضب  ینعی 
یـشوخ اهتمعن و  دزن  شابم  .نتفگ و  ترذـعم  نتـساوخ و  رذـع  نآ  زا  دـیاب  هک  ینک  يراک  هک  ادابم  .دـنک و  شیوخ  ماـما  عیطمو 

ناساره هتخاب و  لد  اهیتخس  دزن  هن  ناداش و  هدننک و  نایغط 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هکم یلع  هلماع  وه  سابعلا و  نب  مثق  یلا 

.هکم لها  رب  دوب  ترضح  مکاح  لماع و  هک  سابع  رسپ  مثق  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

همکلا عامـسالا ، مصلا  بولقلا ، یمعلا  ماشلا  لـها  نم  ساـنا  مسوملا  یلا  هجو  هنا  ینملعی  یلا  بتک  برغملاـب  ینیع  ناـف  دـعب ، اـما  »
اهلجاع نورتشی  نیدـلاب و  اهرد  ایندـلا  نوبلتحی  قلاخلا و  هیـصعم  یف  نیقولخملا  نوعیطی  لطابلاب و  قحلا  نوسمتلی  نیذـلا  راـصبالا ،

« .نیقتملا راربالا  لجاب 
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هب تشون  نیمز  برغم  رد  نم  سوساج  هک  قیقحت  هب  هک  تسا  نیا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  ینعی 
لها زا  ینامدرم  هکم ، ینعی  نایجاح  عامتجا  ناکم  يوس  هب  دـنا  هدـش  هدروآور  هک  قیقحت  هب  هک  نم  هب  داد  ربخ  هک  یتلاـح  رد  نم 
ندرک تعباتم  هب  ار  قح  دننک  یم  سامتلا  هک  دنشاب  ینانچنآ  ناگدیدانیبان  ناشوگرک و  نالدروک و  هک  دنراد  تفـص  نیا  هک  ماش 

نید و لیصحت  ضوع  هب  ار  ذاذتلا  ریش  ایند  زا  دنشود  یم  قلاخ و  هب  ندرک  تیصعم  ببس  هب  ار  قولخم  دننک  یم  تعاطا  لطاب و  هب 
.ناراکزیهرپ هب )  ) ناراکوکین ترخآ  تشهب  بسک  ضوع  هب  ار  رضاح  يایند  دنرخ  یم 

عفانلا بیبللا و  حـصانلا  بیلـصلا و  مزاحلا  مایق  کیدـی  یف  ام  مقاف  هلعاف ، ـالا  رـشلا  ءازج  يزجی  ـال  هلماـع و  ـالا  ریخلاـب  زوفی  نل  «و 
« .الشف ءاسابلا  دنع  ارطب و ال  ءامعنلا  دنع  نکت  هنم و ال  رذتعی  ام  كایا و  همامال و  عیطملا  هناطلسل ،

، دشاب کین  لمع  لماع  هک  یسک  رگم  کین  يازج  هب  دوش  یمن  راگتسر  زگره  ینعی و 

تموکح تراما و  زا  تسا  وت  تسد  رد  هچنآ  راد  اپرب  سپ  .دشاب  دـب  لعف  لعاف  هک  یـسک  رگم  دـب  يازج  هب  دوش  یمن  هداد  ازج  و 
رم هدننک  تعاطا  ار ، دوخ  هاشداپ  رم  هدنـشخب  تعفنم  اناد و  لقاع  هدننک ي  تحیـصن  تخـس و  هدـننک ي  طایتحا  نتـشاد  اپرب  هکم 

نامداش و هدنزان و  اهتمعن  روفو  ءاخر و  دزن  رد  شابم  نآ و  زا  دوش  هتـساوخ  دیاب  هک  یطلغ  راک  زا  شاب  رذـحرب  ار و  دوخ  ياوشیپ 
.نالان هدننک و  يراز  اهتمعن  یگنت  یتخس و  دزن  رد  هن 

یئوخ

هکم یف  جاـجحلا  عمجم  جـحلا و  ءادا  عقوم  مسوملا :) ، ) هکم هفوـک و  برغم  یف  هنـال  ماـشلا  برغملا :) ، ) سوساـجلا نیعلا :) : ) هغللا
حرفلا و هدـش  رطبلا :) ، ) هقلخ یمعـالا  همکـالا : عمج  هملکلا :) ، ) مصا عمج  مصلا :) ، ) رـصبی ـال  نم  یمعا : عـمج  یمعلا ) ، ) همرکملا

امل نیعلاب  قلعتم  برغملاب : بارعالا : .فعـضلا  نبجلا و  لشفلا :) ، ) هفـص ریغ  مسا  هنال  هل  لعفا  هدـشلا و ال  ءاسابلا :) ، ) طاـشنلا هرثک 
لا لوخد  نم  عنام  هیظفل و ال  هفاضالا  هلومعم و  یلا  هفصلا  هفاضا  نم  بولقلا : یمعلا  هربخ  یلا  بتک  هلمج  هیفصولا و  ینعم  نم  هیف 

( مالسلا هیلع   ) یلعل نیلاوملا  نم  بلطملادبع  نب  سابع  نب  مثق  ینعملا : .ایندلا  نم  لامتشا  لدب  اهرد : هدعب ، ام  اذک  فاضملا و  یلع 
ربلادـبع نبا  نع  یکح  مالـسلا ، هیلع  یلع  لتق  یتح  اهیلع  ایلاو  لزی  مل  و  اهنع ، يراصنالا  هداتقابا  لزع  دـعب  همرکملا  هکم  یلع  هالو 

یلص هللا  لوسر  هبشی  مثق  ناک  و  لیق : اهب ، لتقف  هیواعم  نمز  نافع  نب  نامثع  نب  دیعس  عم  اهیلا  جرخ  ناک  دنقرمسب ، دهشتسا  مثق  نا 
یلا نوعدی  رسلا  یف  هاعد  هکم  یلا  ثعب  دق  هیواعم  ناک  رصم :) ص 138 ج 16 ط   ) یف یلزتعملا  حراشلا  لاق  .ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
لتق نمیف  حلصت  هفالخلا ال  ناو  لذاخ ، وا  نامثعل  لتاق  اما  هنا  مهسفنا  یف  نوعقوی  نینموملاریما و  هرـصن  نع  برعلا  نوطبثی  هتعاط و 
هلماع یلا  باتکلا  اذه  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بتکف  هتریـس ، هقالخا و  مهمعزب و  هیواعم  نساحم  مهدنع  نورـشنی  و  لذـخ ، وا 

لعل لوقا : .مهب  رفظ  اذا  لعفی  نا  هرمای  اذامب  باتکلا  اذـه  یف  حرـصی  مل  هسایـسلا و  هیـضتقت  امب  هیف  دـمتعیل  کلذ  یلع  ههبنی  هکمب 
نم هکم  یف  جاجحلا  عامتجا  جـحلا و  مسوم  رابتعاب  رداص  هناف  باتکلا  اذـه  نم  دافتـسی  ام  هرکذ  ام  مئالی  نکلو ال  ناک  دـق  کـلذ 
اذه رودص  ناش  یف  درو  دق  يرس و  رماب  مایقلا  الملل ال  يرهج  لمعب  مایقلا  یـضتقی  فقوملا  و  هیمالـسالا ، عاقـصالا  نم  عقـص  لک 

سانلل جـحلا  هتماقا  اراهج و  هکم  یلا  هفحزب  هرما  برجم و  يدـنج  فالآ  هثالث  یلع  اریما  هرجـش  نب  دـیزی  ثعب  هیواعم  نا  باـتکلا 
لک نوکی  نا  هیلع  طرـش  نکل  همرکملا و  هکم  یف  نیرـضاحلا  نع  هل  هعیبلا  هذـخا  هکم و  نم  نینموملاریما  یلا  هجارخا و  هلبق و  نم 

هکم و نم  برهلا  مزع  کلذ  یلع  مثق  علطا  هفحجلا و  هرجـش  نب  دیزی  شیج  درو  امل  و  مرحلا ، یف  مد  هقارا  برح و  نود  نم  کلذ 
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هنا ال هربخا  دیعـسابا و  بلط  ینمب و  لزن  هکم و  هرجـش  نب  دـیزی  دروف  يردـخلا  دیعـسوبا  ریبکلا  یباحـصلا  هعنمف  لابجلاب ، ءاجتلالا 
اوقفاوت اوراشتساف و  نیقیرفلا ، موی  اثلاث  الجر  سانلا  راتخی  نا  حرتقا  هاضرا و  جاحلل و ال  هتماماب  یضری  مثق ال  ریمالا  نا  ابرح و  دیری 

نع هعمجب  جحلا  دعب  دـیزی  جرخ  و  امهنیب ، برح  عقی  مل  نیقیرفلاب و  یلـص  جـحلا و  مهل  ماقاف  يدـبعلا ، نامثع  نب  هبیـش  هماما  یلع 
اهرد ایندـلا  نوبلتحی  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ماقملا و  اذـه  یف  سابعلا  نب  مثق  یلا  مالـسلا  هیلع  هبتک  امب  قصلا  اذـه  .همرکملا و  هکم 

اهنولعجی ایندلا و  عاتم  اهب  نوبلتحیل  نیدلا  رئاعـش  نورهظی  امنا  نیدـلاب و  مهداقتعا  مدـعب  راعـشا  هیواعم و  عابتال  فیـصوت  نیدـلاب )
یتسارب دعب  اما  همظعم : هکم  رد  دوب  وا  رازگراک  هک  سابع  نب  مثقب  ترضحنآ  همان ي  همجرتلا : .هسیسخلا  هیداملا  مهضارغال  هلیسو 
هداتـسرف هکمب  جح  ماجنا  مسوم  يارب  ماش  مدرم  زا  یعمج  هک  هداد  شرازگ  نمب  هتـشون و  يا  همان  نمب  برغم  رد  نم  ناب  هدید  هک 

چوپ دصاقم  هلیسو ي  ارنآ  دنزیمآرد و  لطابب  ار  قح  هک  یمدرم  انیب ، هدید ي  هن  دنراد و  اونش  شوگ  هن  هک  لدروک  یمدرم  دندش ،
و دنشودب ، نید  راهظا  هلیـسوب ي  ار  ایند  ناتـسپ  و  دنراد ، ار  راگدیرفآ  ینامرفان  قولخم  زا  ندرب  نامرف  رد  هک  یمدرم  دنزاس ، دوخ 

زگره دنـشورفب ، یناف  يایندـب  ار  راکزیهرپ  ناکین  اـب  تداعـس  ماجنارـس  و  دـنزاس ، دوخ  ياـیند  ياـهنامرآ  تفاـیرد  هلیـسو  ار  نید 
زا يراد  تـسد  رد  هـچنآ  رب  وـت  .زیگنارـش  راـک و  دـب  رگم  دـشکن  ار  يرادرکدـب  يازـس  و  راـکوکین ، رگم  دـسرن  کـین  ماجنارـسب 

تسا و شیوخ  مکاح  وریپ  هک  دـنمدرخ  شیدـناریخ و  شاـب  يدرم  نک و  یگداتـسیا  يرادـیاپ  مزح و  لاـمک  اـب  هکم  يرازگراـک 
دنوادـخ ياـهتمعنب  نتفاـی  تـسد  رثا  رب  دـشاب و  هتـشاد  شزوـپب  زاـین  هـک  يوـش  یفـالخ  بـکترم  اداـبم  دوـخ ، ياوـشیپ  زا  ربناـمرف 

.هدم ناشن  دوخ  زا  یتسس  يراتفرگ  یتخس و  عقوم  رد  و  نکم ، هشیپ  ینارذگشوخ 

يرتشوش

رفعج نب  هللادـبع  نع  باعیتسالا )  ) يور دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  سابعلا ) نب  مثق  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق 
هیلا عفرف  مثق - ینعی  یتفلا - اذـه  یلا  اوعفرا  لاقف : ابکار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انب  رمف  بعلن ، مثق  هللادـیبع و  اـنا و  تنک  لاـق :
ءزج هنم ال  ءاشنا  دهـشتسا -) …  (: ) باعیتسالا  ) یف امنا  تلق : .دنقرمـسب  مثق  دهـستساف  انل  اعد  هیدـی و  نیب  ینلعج  مث  هفلخ  هفدراـف 

بادآ یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) وبا لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  دـیدحلا ، یبا  نبا  نم  مهفی  امک  رفعج  نب  هللادـبع  مـالک  ربخلا 
ینتیندا نا  قان  ای  هلحر  نم  لح و  نم  تقتع  ملسم : نب  دواد  لوقی  هیف  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبـشی  مثق  ناک  رمع : برحلا )

انخلا لیق  نع  مصا  ممش  هنم  نینرعلا  یف  ردب و  ههجو  یفورحب  هفک  یف  مدعلا  تام  رـسیلا و  ینفلاح  ادغ  هنم  تیندا  نا  کنا  مثق  نم 
نا راکب  نب  ریبزلا  نع  اضیا  لقن  و  تلق : معن  اهنم  ضاتعا  اـهفاعف و  يرد  دـق  یلب  ـالام و  ردـی  مل  ممـص  نم  هب  ریخلا  نع  اـم  هعمس و 
یف رخآ  رعش  وه  لب  وه  لاق  .مثق و  یف  لیق  اضیا  مرحلا  لحلا و  هفرعی و  تیبلا  هتاط و  ءاحطبلا و  فرعت  يذلا  اذه  هلوا : يذلا  رعـشلا 
لها نم  عمج  هاور  امک  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  یف  یه  امنا  تایبالا  کلت  ناف  رمعوبا ، رکذ  امک  رمالا  .هتیفاق و  هضورع و 
یبا دـعب  هکم  یلع  امثق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمعتـسا  هفیلخ : لاق  رمعوبا : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هکم ) یلع  هلماـع  وه  و   ) .ریـسلا
هیلع  ) هلماع مثق  نوک  یف  اـفالخ  يربطلا  لـقنی  مل  تلق : .هنیدـملا  یلع  هلمعتـسا  ریبزلا : لاـق  .یلع و  لـتق  یتح  اـهیلع  ناـک  و  هداـتق ،
لها رکذ  ینیع ) ناف  دعب  اما  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق (. 39  ) هنـس جح  نم  یف  فالخلا  لقن  امنا  و  ( 39 - 38  ) هنس یف  هکم  یلع  مالسلا )
بتک ( ) برحلا بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) .ماشلا يا : برغملاب )  ) .سوساجلا انه  اـهب  دارملا  و  هریثک ، یناـعم  نیعلل  هغللا 

یف هجو  ع )  ) ایلع نا  لاقی  دـیزوبا : لاق  يربطلا :)  ) یف ماشلا ) لـها  نم  ساـنا   ) .جاـحلا عمجم  يا : مسوملا ) یلا  هجو  هنا  ینملعی  یلا 
هعزان يذـلا  نا  لطاب و  کلذ  نا  ینئادـملا  معز  .يواهرلا و  هرجـش  نب  دـیزی  هیواعم  ثعب  و  مسوملا ، دهـشیل  ساـبع  نبا  ( 39  ) هنس

مسوملا یلع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ثعب  يدقاولا : لاق  .رشعموبا و  هلثم  و  نامثع ، نب  هبیـش  یلع  احلطـصا  یتح  مثق  وه  هرجـش  نب  دیزی 
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یلع احلطصاف  اعزانت  هکمب  اعمتجا  املف  جحلا ، سانلل  میقیل  يواهرلا  هرجـش  نب  دیزی  هیواعم  ثعب  سابع و  نب  هللادیبع  ( 39  ) هنس یف 
( مالسلا هیلع   ) هترصن نع  برعلا  نوطبثی  هتعاط و  یلا  نوعدی  رـسلا  یف  هاعد  هکم  یلا  ثعب  هیواعم  ناک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هبیش و 

هیواعم نساحم  مهدـنع  نورـشنی  و  هلذـخ ، وا  هلتق  نمیف  حلـصت  هفـالخلا ال  هلذاـخ و  وا  ناـمثع  لـتاق  اـما  هنا  مهـسفنا  یف  نوعقوی  و 
نیدـلا و تمـس  نورهظی  هاعد  اوناک  مهنا  اـنلق  اـم  یلع  هلـالد  نیدـلاب ) اـهرد  ایندـلا  نوبلتحی  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  و  مهمعزب ،

لب تلق : مالـسلا .) هیلع   ) هلامع یلع  ریغتف  اهثعبی  هیواعم  ناک  یتلا  ایارـسلا  کلذب  دارملا  نا  نط  نم  لوق  لاطبا  هیف  و  هدابعلا ، سومان 
يواهرلا هرجش  نب  دیزی  ( 39  ) هنـس یف  هیواعم  ثعب  نم  يدقاولا  رـشعم و  یبا  ینئادملا و  دیز و  یبا  نع  يربطلا  نع  هانلقن  ام  دارملا 

هللادیبع ریخالا  سابع و  نب  هللادبع  هرجـش  نبا  لابق  یف  ثعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لاق  لوالا  نا  الا  جحلا ، هماقال  مسرملا  تقو  عمج  یف 
نبا داهشتسا  اما  .ناونعلا و  هداهشب  طسوالا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) وه و  هسفن ، امثق  ناطسوالا  سابعلا و  نب 

جحلا و هماقال  هرجـش  نبا  هیواعم  ثعب  مالکلا  قدص  یف  یفکیف  معاف  نوبلتحی ) …  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب هداهتجال  دـیدحلا  یبا 
وحن هلیخنلا  مث  ناورهنلاب  مهل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  دـعب  جراوخلا  نم  هفئاط  تجرخ  دربملا :) لـماک   ) یف و  اذـه ، .هالـصلا  هوزج 
دعب اوضارت  اوقفاوتف و  هاطرا  نب  رـسب  هجوف  هیواعم  کلذ  غلبف  جراوخلا ، ءـالوه  هشواـنف  مهجح  ساـنلل  میقی  نم  هیواـعم  هجوف  هکم ،

لجر سانلاب  یلصی  ناب  برحلا 

و دحاو ، عیمجلا  یف  لصالا  .رمالا و  ادسفا  هیواعم  ایلع و  نا  جراوخلا  تلاق  جلا  یـضقنا  املف  حـحلا ، سانلا  توفی  الئل  هبیـش  ینب  نم 
نم عمج  ناک  مهجح و  سانلل  میقی  نم  هیواعم  ثعب  امل  و  هلبق ، نم  اهلماع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هدـیب تناک  اهنا  بیر  هکمف ال  یفانت  ال 

هب هدـیقع  مهل  نکی  مل  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلماع عم  هیواعم  لبق  نم  ءاـج  نم  نوشواـنی  مهنا  دـبال  جـحلل  مسوملا  اودهـش  جراوخلا 
یف و  رودـصلا .) یف  یتـلا  بوـلقلا  یمعت  نکل  راـصبالا و  یمعت  ـال  اـهناف  یلاـعت … (  لاـق  بوـلقلا ) یمعلا   ) .اـضیا مالـسلا ) هـیلع  )

لاقف .مکراصبا  یف  نوباصت  مشاه  ینب  ای  متنا  هیواعم : هل  لاق  کلذـل  و  فیفاکم ، هدـجو  هوبا  سابع و  نبا  ناک  هبیتق :) نبا  فراعم  )
بولقلا و یمعک  ناذـالا  مص  نم  دـشا  عامـسالا  مص  و  عامـسالا ) مصلا   ) .مکرئاـصب یف  نوباـصت  هیما  ینب  اـی  متنا  و  ساـبع : نبا  هل 

دادعتـسا مدع  ع )  ) دارا راصبالا )  ) .یمعا دلوی  يذـلا  همکالا  عمج  همکلا ) ( ) برحلا بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) .نیعالا
کئلوا اهب  نوعمـسی  ناذآ ال  مهل  اهب و  نورـصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل  یلاعت … (  لاق  همکالاک ، قحلل  مهرئاصب 

(. مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نوسبلی ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نوسمتلی ) نیذـلا   … (. ) لضا مه  لب  ماعنالاک 
هیصعم یف  قولخملا  نوعیطی  و  (. ) نوملعت متنا  قحلا و  اومتکت  لطابلاب و  قحلا  اوسبلت  و ال   ) یلاعت هلوق  هیف  لصالا  و  لطابلاب ) قحلا  )

کتربخا الا  لس و  هعصعص : هل  لاقف  هیواعم  تکس  مث  هباجاف  هعیبر ، رضم و  لئابق  نع  هعـصعص  هیواعم  لاس  جورملا :)  ) یف قلاخلا )
قولخملل و سانلا  عوطا  مه  هعـصعص : لاقف  .مهنع  ینربخاف  لاق ، .ماشلا  لها  هعـصعص : لاق  كاذ ؟ ام  و  هیواعم : لاق  .هنع  دـیحت  اـمب 
(: رصن نیفص   ) یف نیدلاب ) اهرد  ایندلا  نوبلتحی  و   ) .رادلا ءوس  مهل  رامدلا و  مهیلعف  رارـشالا ، هفلخ  رابجلا و  هاصع  قلاخلل ، مهاصعا 

، ءادعا کعایشال  کل و  مه  ریبخ ، موقلاب  انا  لاق : لاقرملا و  مشاه  ماقف  هباحصا ، راشتسا  ماشلا  یلا  ریسملا  دارا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا
لصفلا  ) سیل و  اهنم ، مهیدیا  یف  امب  انض  ایندلا و  یلع  هحاشم  ادهج  نوقبی  كولتاقم ال  مه  و  ءایلوا ، ایندلا  ثرح  بلطی  نمل  مه  و 

، نوراثی همدب  اوسیل  اوبذک  نامثع ، مدب  بلطلا  نم  لاهجلا  هب  نوعدـخی  ام  الا  اهریغ  هبرا  مهل  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و 
مث هعمجلا  هلیخنلاب  هیواعم  انب  یلـص  دـیوس : نب  دیعـس  لاق  جرفلا :) یبا  لتاقم   ) یف .نیدـلاو و  هیواـعم  نیا  و  نوبلطی ، ایندـلا  نکل  و 
دق مکیلعرماتال و  مکتلتاق  امنا  کلذ ، نولعفتل  مکنا  اوکزتل  اوجحتل و ال  اوموصتل و ال  اولصتل و ال  مکتلتاق  ام  هللا  ینا و  لاقف : بطخ 
یف اذـکه  نیقتملا ) راربالا و  لجاب  اهلجاع  نورتشی  و   ) .کتهتلا وه  اذـه  هثیدـح  یف  کیرـش  لاق  .نوهراک  متنا  کلذ و  هللا  یناطعا 
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عم صاعلا  نب  ورمع  هدهاعم  هصق  رکذ  دعب  رصن ) نیفص   ) یف نیقتملا ) (: ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف ام  باوصلا  و  هیرـصملا ) )
امک يرتشا  یلاب ال  ام  لاق : ناورم و  بضغف  رصم ، هاطعا  هنم و  لبقف  رصم  هیطعی  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع هل  هتدعاسم  یف  هیواعم 

سیق و نب  فنحالا  همادـق و  نب  هیراج  یعـشاجملا و  تاتحلا  هیلع  میمت  دـف  یف و  هیواـعم  یطعا  باـعیتسالا :)  ) یف .ورمع و  يرتشا 
.ینید ینم  رتشاف  لاق : .امهنید  امهنم  تیرتشا  لاق : ایوما - ناک  نییعیـش و  اناک  و  یلع - امهتلـضف  مل  تاتحلا : هل  لاقف  رثکا ، امهاطعا 

هرذ لاقثم  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) لمعی نمف  ( ) هلعاف الا  رـشلا  ءازج  يزلی  هلماع و ال  الا  ریخلاـب  زوفی  نل  (و 
یف اذـکه  عباتلا ) بیبللا و  حـصانلا  بیلـصلا و  مواـحلا  ماـیق  کیدـی  یف  اـم  یلع  مقاـف   ) .هری ارـش  هرذ  لاـقثم  لـمعی  نم  هری و  اریخ 

هرجش نب  دیزی  عزان  هنا  تفرع  دق  همامال ) عیطملا  هناطلسل و  (. ) مثیم نبا  و  دیدحلا : یبا  نبا   ) یف امک  عباتلا ) : ) باوصلا و  هیرصملا ) )
نبا لاق  هنم ) رذتعی  ام  كایا و  و   ) .هدنج فعضل  هجارخا  یلعارداق  نکی  مل  هنا  رهاظلا  و  هبیش ، یلع  احلطصا  یتح  هیواعم  هثعب  يذلا 
دنع هنم  رذـتعی  ام  هبحاص  هبیغ  یف  ناسنالا  لمعی  ـالا  هورملا  و  هورملا ، لـمح  نم  ناـسنالا  یلع  دـشا  یـش ء  اـم  لاـقی : دـیدحلا  یبا 

ام ملعی  هللا  و  لوقی : ثیح  ماشه  نب  ثراحلا  هب  رذتعا  امم  نسحاب  نیرارفلا  نم  دحا  رذتعا  ام  هدیبعوبا : لاق  دقعلا :)  ) یف .هروضح و 
بحاص هعمـس  يذلا  اذه  دصرم و  موی  باقعب  مهل  اعمط  مهیف  هبحالا  مهنع و  تفدصف  دـبزم  رقـشاب  يرهم  اومر  یتح  مهلاتق  تکرت 

یبا نبا  لاق  الشف ) ءاسابلا  دنع  ارطب و ال  ءامعنلا  دنع  نکت  و ال   ) .رارفلا یتح  شحف  یش ء  لک  متنـسح  برعلا  رـشعم  ای  لاقف : لیبتر 
و برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) بلقتملا هفرص  نم  عزاج  ینرس و ال  رهدلا  اذا  حارفمب  تسلف  رعاشلا : لاق  دیدحلا 

قلخ ناسنالا  نا   ) یلاعت هلوق  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یف  لصالا  تلق : بکرا  رشلا  یلع  لمحا  یتم  نکل  یکرات و  رـشلا  رـشلا و  ینمتا  ال 
(. نومئاد مهتالص  یلع  مه  نیذلا  نیلصملا  الا  اعونم  ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رشلا  هسم  اذا  اعوله 

هینغم

یتلا مایالا  مسوملا : .دـیدحلا و  یبا  نبا  لاق  امک  هیبرغلا ، میلاقالا  نم  اهنال  ماشلا  دالب  انه  برغملاب  دارملا  .سوساجلا و  نیعلا : هغللا :
.فرتلا ینغلا و  ببـسب  نایغطلا  رطبلا : .دـیدشلا و  بیلـصلا : .نبللا و  ردـلاو : .یمعا  دـلو  يا  همکا  عمج  همکلا : .جـحلا و  اـهیف  ماـقی 

نب هللادبع  وخا  مثق  ینعملا : .ایندلا  نم  لامتـشا  لدـب  اهرد  و  ماشلا ، لهال  تافـص  همکلا  یمعلا  و  هجول ، لعاف  بئان  سانا  بارعالا :
.مامالا و دهـشتسا  یتح  اهیلع  یقب  و  همرکملا ، هکم  هالو  دـق  مامالا  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـح  بلطملادـبع  نب  سابع 

یف هتاعد  لسرا  هیواعم  نا  مهدحا  هیلا  بتکف  هیواعم ، یلع  سیساوج  نویع و  مامالل  ناک  و  هیواعم ، نمز  یف  دنقرمسب  مثق  دهـشتسا 
دـسی و  رمالل ، طاتحیل  باتکلا  اذـه  مثق  یلا  مامالا  بتکف  .هلها  قحلا و  دـض  بیذاکالا  مومـسلا و  اوثفنیل  جـحلا  مایا  هکم  یلا  رـسلا 

مهلـضا ماشلا  لها  نم  هعامج  اهیلا  ثعب  هیواعم  ناب  هکم  یلع  هلماـع  ماـمالا  ربخی  خـلا ..) ینیع  ناـف  دـعب ، اـما  : ) ودـعلا یلع  قیرطلا 
و هلماع ، الا  ریخلاب  زوفی  نل  و   ) هلوسر اناودع هللا و  ایغب و  هیواعم  هاضرم  یف  نیبئاد  نوملعی  مه  و  بذکلا ، هللا  یلع  اورتفیل  ناطیـشلا ،
.ایندـلا و هایحلا  یف  فرتلا  میعنلاب و  ال  هللادـنع ، ادـغ  هباوث  هئازجب و  ساقی  مامالا  موهفم  یف  ریخلا  و  هلعاف .) الا  رـشلا  ءازج  يزجیـال 

ءادهـش لک  .هیفاع و  رانلا  نود  ءالب  لک  و  روقحم ، وهف  هنجلا  نود  میعن  لک  کلذ  یف  هلاوقا  نم  .هباذع و  هللا و  بضغب  ساقی  رـشلا 
ام یلع  مقاف   ) .همستبم هجوا  و  هنئمطم ، بولقب  توملا  یلع  اومدقا  ام  هتوالح  ول ال  و  ادبملا ، اذهب  رـشلا  ریخلا و  نوسیقی  هللااب  نامیالا 

هللا و قح  يدوت  اذـهب  و  صالخا ، دـحب و  لیبس و  لکب  اهنع  عفاد  و  اهعبتی ، اـم  هکم و  یلع  هیـالولا  هطلـسلا و  نم  خـلا ..) كدـی  یف 
دنع ارسکنم  افیعض  يا  الشف ) ءاسابلا  دنع  و ال   ) اعـضاوتم ارکاش  لب  ارطب ) ءامعنلا  دنع  نکت  و ال   ) هیعرلا قح  کماما و  قح  هلوسر و 

.دئادشلا
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هدبع

هیواـعم و مههجو  يا  لوـهجملل  ینبم  هجو  ماـشلا : لـها  نم  ساـنا  هـیبرغلا …  دـالبلا  یف  یبـیقر  يا  ینیع  برغملاـب : ینیع  ناـف  … 
ایندـلا نوـبلتحی  نیدـلاب : اـهرد  ایندـلا  یمعا …  دـلو  نـم  وـه  هـمکا و  عـمج  هـمکلا  راـصبالا : هـمکلا  عامـسالا  جـحلا …  مسوـملا 

 … دیدشلا بیلصلا  بیلصلا : مزاحلا  مایق  اهماطح …  نم  نولانی  امل  هلیسو  نیدلا  نولعجی  نبللا و  حتفلاب  ردلا  اهریخ و  نوصلختـسی 
همعنلا و ماودب  هقث  عم  حرفلا  هدش  رطبلا  ارطب : ءامعنلا  دـنع  هنم …  راذـتعالا  یلا  جاتحی  ائیـش  لعفت  نا  رذـحا  هنم : رذـتعی  ام  كایا و 

هعسلا ءاخرلا و  ءامعنلا  نا  امک  هدشلا  ءاسابلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تفالخ تدم  مامت  رد   ) راوگرزب نآ  بناج  زا  هک  بلطملادبع ) نبا   ) سابع نبا  مثق  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هتـسناد مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  ناکین  زا  نانیمطا و  دروم  هقث و  ار  وا  ناناد  لاجر   ) دوب امرفمکح  هکم  رب  ترـضح ) نآ 

یم اجنیا  رد  همحرلا  هیلع  مثیم  نبا  و  دـیامرف ، یم  رذـحرب  هتخاس و  هاگآ  هیواعم  ياهـسوساج  زا  همان  نیا  رد  ار  وا  ترـضح  و  دـنا ،
هک هدومن  توعد  وا  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هکم  هب  ار  یعمج  جح  ماگنه  هیواعم  هک  تسا  نآ  همان  نیا  نداتسرف  ببس  دسیون :

يرای ای  هدوب ، تسدمه  کیرش و  نامثع و  هدنشک  ای  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنزومایب  ار  ناشیا  و  دنراد ، زاب  مالسلا  هیلع  یلع  يرای  زا 
شوخ اـب  دوخ  ناـمگ  هب  ار  هیواـعم  ياـهیکین  نساـحم و  و  درادـن ، تیحالـص  تماـما  يارب  تهج  ره  هب  و  تسا ، هدرک  كرت  ار  وا 

تسایس هب  وا  و  دزاس ، هاگآ  راک  نیا  رب  ار  سابع  نبا  مثق  ات  داتسرف  ار  همان  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دننک ، لقن  وا  یگدنشخب  اهیئوخ و 
: دنبای تسد  هکم  رب  جح  مسوم  رد  ات  دوب  هداتسرف  هک  دندوب  يرگـشل  هیواعم  ناگداتـسرف  دنا : هتفگ  و  دنک ، راتفر  هشیدنا  ریبدت و  و 
هک دزاس  یم  هاگآ  ارم  هتشون و  تسا ( یبرغ  ياهرهش  زا  هک  ماش   ( برغم رد  نم  سوساج  مرکا  ربمغیپ  رب  درود  ادخ و  دمح  زا  دعب 
زا ار  قح  هک  یناسک  دازردام ، روک  ياه  هدید  و  رک ، ياهـشوگ  و  انیبان ، ياهلد  اب  ماش  لها  زا  یمدرم  هتـشگ  لیـسگ  جـح  يوس  هب 

هدش هدیرفآ  زا  ادخ  ینامرفان  هدننیرفآ و  تیصعم  رد  و  دنسر ) یم  قح  نیدب  هیواعم  زا  يوریپ  اب  دنراد  نامگ   ) دنیوج یم  لطاب  هار 
يارب  ) دنشود یم  ار  ایند  ریش  نید  هناهب  هب  و  تسا ) ادخ  مکح  فالخرب  هک  دنرب  یم  ار  شناوریپ  هیواعم و  نامرف   ) دننک یم  يوریپ 

هب ار  رـضاح  يایند  و  دـنیامن ) یم  تفلاخم  دوخ  نامز  ماما  اـب  هدـمآ  درگ  رکنم  زا  یهن  نید و  ماـن  هب  اـیند  يـالاک  ندروآ  تسدـب 
یم راـیتخا  ار  یهلا  رفیک  خزود و  شتآ  دـیواج  تشهب  یتـخبکین و  ياـج  هب   ) دـنرخ یم  ناراـکزیهرپ  ناراـکوکین  ترخآ  ضوـع 

تـسا وت  تسد  ود  رد  هچنآ  رب  سپ  رادرکدب ، رگم  دباین  يدـب  رفیک  زگره  و  راکوکین ، رگم  دـسرن  یکین  ریخ و  هب  زگره  و  دـننک )
دنمدرخ هدنهد  دنپ  و  هدنشوک ، طایتحا  اب  صخش  یگداتسیا  نک  یگداتسیا  يرادیاپ و  نآ ) شمارآ  مظن و  ظفح  هکم و  تموکح  )
ناوارف ياهیـشوخ  ماگنه  و  دشکب ، یهاوخرذـع  هب  هک  ینک  يراک  ادابم  و  دـشاب ، یم  شیاوشیپ  ماما و  رادربامرف  هاشداپ و  وریپ  هک 

نداد تسد  زا  تسکـش و  ثعاـب  هک   ) هتخاـب لد  ناـساره و  اهیتخـس  ماـگنه  و  تسا ) یـشکرس  ربـک و  بجوـم  هک   ) ناـمداش داـیز 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  شابم ، تسا ) يروالد 

ینامز

ظفح رطاخب  هن  دـشاب ، وا  ياه  هشقن  نمـشد و  بقارم  هک  دـهدیم  رادـشه  دوخ  رادـنامرفب  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناراکبیرف 
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هرابرد هکیتایآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمهب  .دنتـسه  قفانم  هارمگ و  يدارفا  هیواـعم  ناـسوساج  هک  تهج  نیاـب  هکلب  تساـیر 
نانآ ياهـشوگ  دنرادن  نامیا  هکیناسک  : ) دیوگیم دارفا  هنوگنیا  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دنکیم  هراشا  هدش  لزان  نیقفانم 

زاب دوخ  تشز  تداع  زا  دـناروک و  و  گنگ ، رک ، : ) دـیوگیم مه  نیقفاـنم  هراـبرد  .دنتـسه ) روک  قیاـقح  ندـید  زا  تسا و  نیگنس 
دننک كرد  ار  قح  دنناوتیمن  ددرگیم و  طولخم  نانآ  يارب  لطاب  قح و  دننکیمن  كرد  ار  مالـسا  قیاقح  هک  رظن  نیا  زا  دندرگیمن .)

.دینکن نامتک  ار  قح  دـناشوپن ، لطاب  سابل  اب  ار  قح   ) .دـننکیم لمع  نآ  هب  تساهنآ  يایند  عفنب  هک  اجنآ  ات  دـننک  كرد  مه  رگا  و 
زا هک  دننکیم  هراشا  بلطم  نیاب  هدرک  یفرعم  گنگ  رک و  روک ، ار  نانآ  هکنیا  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیراد ) عالطا  هک  امش 

ار شیوخ  دوس  دـنرخیم و  ار  دوخ  يایند  رابتعا ، بسک  اهنآ و  هب  ندـش  کیدزن  اب  دـنربیم و  هرهب  ناراکزیهرپ  ناراـکوکین و  ناونع 
دننک و هدافتـسا  نانیا  نیوانع  زا  نارگید  ینادان ، تقد و  مدع  رثا  رب  هک  تسا  ناراکزیهرپ  يارب  گرزب  تبیـصم  کی  نیا  دـنربیم و 

ندرک لطاب  يارب  ناطیـش  فرط  زا  هشقن  عون  کـی  مه  نیا  دـننکن و  يریگولج  دـنراد  ربخ  رگا  اـی  دنـشاب و  هتـشادن  ربخ  ناـشدوخ 
نکم شومارف  ار  ادخ  زاین و  ار  دوخ  شیاسآ  ماگنه  هب  هک  دراد  دیکات  بلطم و  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  ناراکوکین  لامعا 

رد مه  دنتـسه  فیعـض  نامیا  رد  ای  دـنرادن و  نامیا  هکنانآ  .نکن  شومارف  ار  ادـخ  زابن و  ار  دوخ  مه  یتحاران  یتخـس و  ماـگنهب  و 
هب المع  دننکیم  یعس  مه  یتخـس  رد  دنرادن و  ساره  یلمع  چیه  زا  شیاسآ  رد  .یتخـس  رد  مه  دننکیم و  شومارف  ار  ادخ  شیاسآ 

تکرح ایرد  یکـشخ و  نایم  رد  ار  امـش  ادخ  : ) دیوگیم نانآ  هرابرد  زیزع  يادخ  .دننک  شومارف  ار  ادـخ  دـنوش و  لسوتم  يرد  ره 
هک دنت  داب  دنریگیم ) هدیدان  ار  ادخ  و   ) دنتسه لاحشوخ  دهدیم  تکرح  ار  اهنآ  كاپ  داب  دنتـسه و  ایرد  نایم  رد  هک  هاگنآ  .دهدیم 

دنناوخیم ار  ادخ  صالخا  لامک  اب  دش  دنهاوخ  قرغ  هک  دـننکیم  رکف  دـهدیم و  رارق  هلمح  دروم  ار  اهنآ  فرط  ره  زا  جوم  دزویم و 
امـش ملظ  مدرم  يآ  .دننکیم  هانگ  تهج  نودب  دنتفای  تاجن  هک  هاگنآ  دوب و  میهاوخ  رازگ  رکـش  يداد  تاجن  ار  ام  رگا  دنیوگیم  و 

(. تمایق نآ  زا  سپ  تسایند و  .تسامش  ررضب 

يزاریش دمحم  دیس 

، هیبرغملا دالبلا  یف  ابیقر  هتلعج  يذلا  يا  برغملاب ) ینیع  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) هکم یلع  هلماع  وه  و  سابعلا ، نب  مثق  یلا 
نم سانا   ) هیواعم هجوملا  و  جـحلا ، مسوم  يا  مسوملا ) یلع  هجو  هنا   ) هباتک یف  ینملعی ) یلا  بتک   ) هیواعم لاوحا  یلع  یعـالط  ـال 
یلا نوعمتـسی  ـال  نیذـلا  عامـسالا ) مصلا   ) مهبولقب قـحلا  نوکردـی  ـال  نم  مهب  دارملا  و  یمعا ، عـمج  بوـلقلا ) یمعلا  ماـشلا  لـها 

نوبلطی يا  نوسمتلی ) نیذـلا   ) اهنم هدافتـسالل  هلدالا  یف  نورظنی  نیذـلا ال  يا  همکا ، عمج  راـصبالا ) همکلا   ) اـهب عاـفتنالل  هظعوملا 
يذلا قلاخلا ) هیصعم  یف   ) هیواعم يا  قولخملا ) نوعیطی  و   ) هلطاب لامعا  ببسب  نکل  قحلا  یلا  لوصولا  نودیری  يا  لطابلاب ) قحلا  )
مهناف نیدلا )  ) مسا ب )  ) ایندـلا تاریخ  بلطت  بلح و  دارملا  و  نبللا ، ردـلا  اهرد ) ایندـلا  نوبلتحی  و   ) یعرـشلا هفیلخلا  عابتاب  مهرما 

الا ریخلاب  زوفی  نل  و   ) .هنجلا وه  و  نیقتملا ) راربالا و  لجاب   ) ایندلا لجاع  يا  اهلجاع ) نورتشی  و   ) ایندلا زاهتنال  هلیـسو  نیدـلا  اولعج 
رشلا ءازج  يزجی  و ال   ) هل لمعی  يذلا  وه  ریخلاب  زئافلا  و  هلجال ، اولمعی  مل  مهنال  هداعـسلا ، ریخلاب و  اوزوفی  نل  مهنا  نایب  اذه  هلماع )

دعتسملا ءایشالل  تفتلملا  مزاحلا ) مایق   ) هموکحلا هطلـسل و  نم  کیدی ) یف  ام  یلع   ) مثق ای  مقاف )  ) رـشلا ءازج  نوزجی  مهف  هلعاف ) الا 
( همامال عیطملا  و   ) هتفیلخل يا  هناطلسل ) عباتلا  و   ) لقاعلا يا  بیبللا ) حصانلا  و   ) .هرما یف  بلـصتملا  دیدشلا  يا  بیلـصلا )  ) ثادحالل
و ال  ) اذـه تلعف  مل  کل : لیق  اذا  هنم ، راذـتعالا  یلا  جاتحت  ائیـش  لعفت  نا  رذـحا  يا  هنم ) رذـتعی  ام  كایا و  و   ) همیرکلا هسفن  ینعی 

هدشلا يا  ءاسابلا ) دنع  و ال   ) همعنلا عایض  ببـسی  يذلا  رمالا  لامهال  بجوملا  حرفلا  دیدش  يا  ارطب )  ) همعنلا یلا  ءامعنلا ) دنع  نکت 
(. مالسلا و   ) انابج الشاف  يا  الشف ) )
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يوسوم

.قارعلا یلا  هبـسنلاب  اذـکه  اهنال  کلذـب  ماشلا  یمـس  هبیرغلا و  میلاقالاب  برغملاب : .رابخالا  سـسجتی  يذـلا  سوساجلا  نیعلا : هغللا :
: نوسبلی .هقلخ  یمعـالا  وه  همکا و  عمج  همکلا : .عمـسلا  هساـح  نادـقف  ممـصلا : .اـهیف  ماـقی  یتـلا  هماـیا  جاـحلا و  عـمجم  مسوـملا :
: مزاـحلا .لـجالا  دـض  عرـسملا  لـجاعلا : .نبللا  حـتفلاب  ردـلا : .ناویحلا  عرـض  نم  نبللا  بذـج  وه  بلحلا و  نم  نوبلتحی : .نوطلخی 

.نایغطلا یلا  يدوملا  حرفلا  هدش  رطبلا : .هعـسلا  ءاخرلا و  ءامعنلا : .لقاعلا  بیبللا : .دیدشلا  بیلـصلا : .هقثلاب  هیف  ذـخالا  هرمال  طباضلا 
لها نم  سانا  مسوملا  یلا  هجو  هنا  ینملعی  یلا  بتک  برغملاب  ینیع  ناف  دعب  اما  : ) حرشلا .فعـضلا  نبجلا و  لشفلا : .هدشلا  ءاسابلا :

بلطملادبع نب  سابعلا  نب  مثق  هکم  یلع  هلماع  یلا  مامالا  هب  ثعب  باتکلا  اذه  راصبالا ) همکلا  عامـسالا  مصلا  بولقلا  یمعلا  ماشلا 
لتقب نینموملاریما  همهت  ههج  نم  مهتمهم  هاعد  جـحلا  مسوم  یف  هکم  یلا  ثعب  هیواعم  نا  راـبخالا  هتلـصو  مالـسلا  هیلع  هنا  کـلذ  و 

هرما و نییزت  هیواـعم و  یلا  هوعدـلا  کلذـک  هعیب و  یف  کیکـشتلا  هنع و  ساـنلا  لیذـخت  يرخا  ههج  نم  هـیلع و  هناـعالا  وا  ناـمثع 
ءالوه ههجاوم  یف  هلعف  بجی  ام  لعف  هطیحلا و  ذـخا  یلا  هیف  ههبنی  مثق  یلا  باـتکلا  اذـه  ماـمالا  لـسراف  هتفـالخ ، یف  ساـنلا  بیغرت 
هعادخ هرکم و  بیلاسا  هیواعم و  ططخ  یلع  هل  فرعتی  نا  لجا  نم  ماشلا  یف  هراصنا  نم  هعضو  نم  نا  مالسلا  هیلع  هربخا  هاعدلا … 
یمعب مهفـصو  ماشلا و  لها  نم  اسانا  جـحلا  تاقوا  یف  لـسرا  هیواـعم  نا  وه  مهم و  رماـب  هملعی  هیلا  بتک  دـق  همـسری  هیونی و  اـم  و 

نولمعی قحلا و  هملک  یلا  نوعمـسی  مهنال ال  ممـصلاب  مهفـصو  کلذک  مهراکفا و  لامعتـسا  مدع  مهلوقعب و  عافتنالا  مدعل  بولقلا 
مل مامالا  نا  نایب  هلاسرلا  هذـه  یف  .مهنیعا و  یلع  هواشغلا  دوجول  هنورـصبی  قحلا و ال  نوری  هنال ال  همکلاب  مهفـصو  کلذـک  اـهب و 

ام رمالا  یلو  یلا  لقنیل  ودـعلا  یلع  تارابختـسالا  لامعتـسا  زاوجل  هحـضاو  هیور  اهیف  نا  امک  هل  ططخی  ام  هیواعم و  نع  ـالفاغ  نکی 
ایندلا نوبلتحی  قلاخلا و  هیـصعم  یف  قولخملا  نوعیطی  لطابلاب و  قحلا  نوسبلی  نیذلا   … ) نومـسری نوططخی و  ام  مهدـنع و  يرجی 

ذخا مامالا  دض  هل و  هاعد  هیواعم  مهدنج  نیذـلا  ءالوه  تافـص  رکذ  نا  دـعب  نیقتملا ) راربالا  لجاب  اهلجاع  نورتشی  نیدـلاب و  اهرد 
قحلا هروصب  لطابلا  نولعفی  لطابلاب  قحلا  نوطلخی  لطابلاب : قحلا  نوسبلی   - 1 روما : یه  هب و  نوفصوی  ام  مهلامعا و  ضعب  رکذ  یف 

ماـمالا و مکح  میطحت  اـهئارو  نم  نودـیری  ناـمثع و  هیمولظم  نوعفری  همیلـسلا  هیورلا  اوشوشی  هقیقحلا و  ساـنلا  یلع  اوهومی  یتـح 
یف داسفلا و  رشلا و  نم  مههجوی  امیف  هیواعم  نوعیطی  هساعتلا  ءاقشلا و  یهتنم  اذه  و  قلاخلا : هیصعم  یف  قولخملا  نوعیطی  .هتوق 2 - 

نیدلا رئاعـش  نورهظی  امنا  هقیقحلا و  یلع  مهل  نید  مهنا ال  نیدلاب : اهرد  ایندـلا  نوبلتحی  .هتدارا 3 -  یلع  درمت  هیـصعم هللا و  کلذ 
عفانم ذـخا  کلذ  ءارو  نم  نودـیری  لوتقملا و  هفیلخلل  راصتنالا  یلا  هوعدـلاب  نوموقی  اهعفانم ، اهوفـص و  ایندـلا و  عاتم  اهب  اوذـخایل 

نولعفی مهنال  مهل  مذ  اذـه  نیقتملا : راربالا  لجاب  ایندـلا  لجاع  نورتشی   - 4 کلذ …  لباقم  تیطعا  نم  هیواعم  مهیطعی  ام  ایندـلا و 
.اهیف ام  ایندلاب و  اهنورتشی  رخالا و  یلا  نوعـسی  نیذلا  راربالا  سکع  هرخالا  لدب  ایندلا  نورتشی  مهنا  ءایقتالا  راربالا  هلعفی  ام  فالخ 
لکل هیلکلا  دـعاوقلا  یطعاف  رـشلا  نم  هریفنت  ریخلاب و  مثق  بیغرت  دارا  هلعاف ) الا  رـشلا  ءازج  يزجی  هلماع و ال  الا  ریخلاب  زوفی  نل  (و 
كرت تابجاولا و  ءادا  نم  اهیلا  قیرطلا  نع  ثحب  اهیعـس و  اـهل  یعـس  هنجلا  دارا  نمف  هب  لـمع  نم  ـالا  ریخلاـب  زوفی  نل  هنا  اـمهنم و 

رانلا قیرط  اهل و  لمع  نم  الا  رانلا  لخدی  نل  هلعاف  الا  رشلا  ءازج  يزجی  اذکه و ال  ءارقفلا و  هدعاسم  ءافعـضلا و  هناعا  تامرحملا و 
عباتلا بیبللا  حصانلا  بیلـصلا و  مزاحلا  مایق  کیدی  یف  ام  یلع  مقاف   ) .مهب رارـضالا  سانلا و  ءاذیا  هتحاس و  نع  دـعبلا  هللا و  هیـصعم 

يراط ء و لکل  هتبها  ذـخا  يذـلا  دـیدشلا  يوقلا  مایق  نکل  هتیالو  هلمع و  یف  رمتـسی  نا  مالـسلا  هیلع  هرما  هماـمال ) عیطملا  هناطلـسل 
نع یلوتی  وا  هنع  فرحنی  الف  هالو  يذلا  هناطلـسل  عباتلا  رومالل  ربدتملا  قحلا  يرحتی  يذلا  لقاعلا  حـصانلا  مایق  ثداح ، لکل  دعتـسا 

رذتعی ام  كایا و  و   ) .اهمکح ءامـسلا و  هدارال  ذفنملا  هنال  هلوسر  هللا و  هعاطا  نم  هتعاطا  يذـلا  یهن  رما و  امیف  همامال  عیطملا  هقیرط 
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كایا هلعف …  نع  راذـتعالا  یلا  هعم  جاتحت  حیحـص  ریغ  ارما  لمعت  ال  هلیلق : تاملک  هریـصق و  هرابع  یف  هیلاـغ  هیمکح  هحیـصن  هنم )
دنع نکت  و ال   … ) اهب لمعی  انم  درف  لک  ناـک  ول  هدـعاقلا  هذـه  لـمجا  اـم  راذـتعالا و  یلا  هعم  جاـتحت  رما  لـک  نع  یهن  ریذـحت و 

رطبلا یلا  ینغلا  هذخای  الف  هللا  معن  هیلع  رثکت  ایندلا و  هیلع  لبقت  امدنع  لادتعالاب  هاصوا  مالسلاو ) الـشف  ءاسابلا  دنع  ارطب و ال  ءامعنلا 
روخی و نا  قزام  یف  عقو  هدش و  هتباصا  اذا  هاهن  امک  زوجی  امیف ال  اهلامعتـسا  اهیف و  فارـسالا  اهریذـبت و  همعنلا و  یف  نایغطلا  وه  و 

اذـکه هتدـش و  نم  جرخی  هتلکـشم و  لحی  نا  لواحی  اتباث  ایوق  انیزر  نوکی  نا  بجی  لب  هلاوحا  برطـضت  همادـقا و  لزلزتت  نبجی و 
ما هما : .سابعلا  نب  هللادـبع  وخا  مشاه  نب  بلطملادـبع  سابعلا  نب  مثق  .ساـبع  نب  مثق  همجرت  هتقیرط …  یه  هذـه  نموملا و  نوکی 

ابکار هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  انب  رمف  بعلن  سابعلا  انبا  مثق  هللادـیبع و  انا و  تنک  لاـق : رفعج  نب  هللادـبع  نع  .لـضفلا و 
مثق ناک  .دنقرمـسب و  مثق  دهـشتساف  انل  اعد  هیدـی و  نیب  ینلعج  مث  هفلخ  هفدراف  هیلا  عفرف  مثق -  ینعی  یتفلا -  اذـه  یلا  اوعفرا  لاقف :

هیلع و هللا  یلص  هللا -  لوسر  هبـشی  مثق  ناک  .هریغ  ریثالا و  نبا  خیرات  یف  امک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسرب  ادهع  سانلا  رخآ 
نوملسملا اهازغ  هوزغ  یف  دنقرمـس  یف  مثق  دهـشتسا  .مالـسلا  هیلع  یلع  دهـشتسا  یتح  ایلاو  یقب  هکم و  یلع  مامالا  هالو  دق  و  هلآ - 

 … دالبلا کلتل 

یناغماد

ّناف دعب  اما  ، » دوش یم  عورش  ترابع  نیا  اب  هک  همان  نیا  رد  تسا  هدوب  هکم  رب  شرازگراک  هک  سابع  نب  مثق  هب  ترضح  نآ  همان  زا 
: دـیوگ یم  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا » هتـشون  نم  يارب  برغم  رد  نم  سوساـج  اـنامه  دـعب  اـما  «، » ...ّیلا بـتک  برغملاـب  ینیع 

نداد يرای  زا  ار  بارعا  دنناوخ و  ارف  وا  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  دوب  هتشاد  لیسگ  هکم  هب  ار  دوخ  نایعاد  زا  یهورگ  یناهنپ  هیواعم 
وا نداد  يرای  زا  ای  تسا  نامثع  لتاق  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دننکفیب  ار  ههبـش  نیا  ناشیا  ياهلد  رد  دنراد و  زاب  یلع  نینمؤملا  ریما 
هب و  تسین ، تفالخ  هتـسیاش  دـشاب ، هدرک  يراد  دوخ  نداد  يرای  زا  ای  لتق  بکترم  هک  یـسک  لاح  ره  هب  تسا و  هدرک  يراددوخ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ببس  نیدب  .دنزاس  رشتنم  مدرم  نایم  ار  هیواعم  بوخ  شور  هدیدنسپ و  قالخا  وا  معز  هب  دوب  هتفگ  نانآ 
نیا رد  دـنک و  راتفر  تسایـس  ياضتقم  هب  ات  دـیامرف  هاگآ  راک  نآ  رب  ار  وا  ات  تسا  هتـشون  هکم  رد  شیوخ  رازگراک  هب  ار  هماـن  نیا 
ینعی تسا ، ماش  نیمزرـس  برغم  زا  دوصقم  .تسا  هدومرفن  حیرـصت  دـنک ، هچ  تفای  تسد  نانآ  رب  رگا  هکنآ  دروم  رد  يزیچ  هماـن 
تـسا یبرغ  ياهنیمزرـس  زا  ماش  نوچ  دنا و  هداد  شرازگ  نینچ  دنا ، هدوب  هیواعم  شیپ  ماش و  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارازگربخ 

[. تسا هدروآ  مثق  هراب  رد  ار  ریز  هاتوک  ثحب  همان  ياه  هلمج  حیضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا   ] .تسا هدیمان  برغم  ار  نآ 

: شرابخا زا  يا  هراپ  سابع و  نب  مثق 

دنک یم  تیاور  رفعج  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دـبع  نبا  .تسوا  ناردارب  رگید  ردام  نامه  سابع  نب  مثق  رداـم 
ام رانک  زا  هراوس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میدوب ، يزاب  مرگرـس  سابع  نارـسپ  مثق ، هللا و  دیبع  نم و  تسا  هتفگ  یم  هک 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندرک و  دنلب  ار  وا  .دوب  مثق  روظنم  دیهدب ، نم  هب  دینک و  دنلب  ار  ناوجون  نیا  دومرف  تشذـگ و 
.دیسر تداهش  هب  دنقرمس  رد  مثق  و  دومرف ، اعد  ام  يارب  درک و  راوس  دوخ  بکرم  ولج  مه  ارم  دناشن و  دوخ  رس  تشپ  ار  وا 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  مثق  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللا  دـبع  دـیوگ : یم  نینچمه  ربلا  دـبع  نبا 
ربمایپ روگ  زا  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  وا  هک  ینعم  نیدب  تسا ، هدرک  دهع  دیدجت  ترـضح - نآ  سدـقم  رکیپ  اب  ینعی   - مّلـس هلآ و 
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عوضوم نیا  رکنم  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا ، هدوب  نینچ  نیا  وا  هک  دوب  یعدم  هبعش  نب  هریغم  .دمآ  نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
.دوب سابع  نب  مثق  دمآ  نوریب  روگ  زا  هک  یسک  نیرخآ  هکلب  تسا  نینچ  هن  دومرف : دش و 

یموزخم هریغم  نب  ماشه  نب  صاع  نب  دلاخ  مالّسلا  هیلع  یلع  .دوب  هکم  یلاو  مالّسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  مثق  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
مثق تخاس و  رانک  رب  ار  وا  سپـس  تشامگ و  رهـش  نآ  رب  ار  يراصنا  هداتق  وبا  دومرف و  لزع  دوب ، هکم  یلاو  ناـمثع  يوس  زا  هک  ار 

.دوب هکم  مکاح  نانچمه  دیسر ، تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  ات  مثق  تشامگ و  وا  ياج  هب  ار  سابع  نب 

هنیدم تموکح  هب  ار  سابع  نب  مثق  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  هتفگ  راکب  نب  ریبز  یلو  تسا ، هفیلخ  نخـس  نیا  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
.تسا هتشامگ 

اجنآ تفر و  دنقرمس  هب  هیواعم  راگزور  هب  نافع  نب  نامثع  نب  دیعس  هارمه  مثق  .دش  دیهش  دنقرمـس  رد  مثق  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
مثق هب  ارم  رگا  نم  هقان  يا  تسا : هدورـس  نینچ  وا  حدـم  رد  ملـسم  نب  دواد  تسا و  هدوب  ادـخ  لوسر  هیبش  مثق  دـیوگ : .دـش  دـیهش 
دور یم  نایم  زا  یتسدگنت  دوش و  یم  نم  هرهب  يرگناوت  یناسرب ، وا  هب  ارم  ادرف  رگا  دـش ، یهاوخ  دازآ  رفـس  راب و  جـنر  زا  یناسرب 

...تسا ردقنارگ  دراد و  هناخ  شا  هرهچ  رد  مامت  هام  تسوا و  تسد  رد  ایرد  هک 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نمو 

َهَّکَم یلَع  ُُهِلماع  َوُهَو  ِساّبَْعلا  ِْنب  ِمَُثق  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} تشاگن هّکم  رهش  رد  ترضح  نآ  هدنیامن  رادنامرف و  سابع  نب  مثق  هب  هک 

همان نیا  دورو  نأش  هرابرد  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  مثیم  نیا  دیدحلا و  یبا  نبا  هک  تسا  هدمآ  نینچ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد 
زا درمت  دوخ و  تعاطا  هب  ار  مدرم  اـت  داتـسرف  هکم  هب  جـح  مسوم  رد  یناـهنپ  روط  هب  ار  ناـیماش  زا  یهورگ  هیواـعم  دنتـشون : نینچ 

عقوم نآ  رد  ای  تسا و  نامثع  لتاق  ای  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنیامن  تیوقت  ناهذا  رد  ار  ههبـش  نیا  دننک و  توعد  نانمؤم  ریما  نامرف 
هرابرد زین  درادـن و  تماـما  يارب  تیحالـص  تروص  ود  ره  رد  درک و  يراددوخ  شیراـی  زا  دـنک  يراـی  ار  ناـمثع  تسیاـب  یم  هک 

هب تشون و  ار  همان  نیا  دیـسر  یلع  ماما  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  .دنیامن  غیلبت  دوخ  رادنپ  هب  وا  تواخـس  شـشخب و  لذب و  هیواعم و 
.دشاب هئطوت  نیا  بقارم  هک  دراد  رادشه  سابع » نب  مثق   » دوخ هدنیامن 

يرگید عبنم  هب  مثیم  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  دهد  یم  ناشن  قوف  بلطم  نایب  هک  دـنک  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  رداصم  هدنـسیون  سپس 
باتک زا  ار  نخـس  نیا  اـهنآ  هک  تسین  دـیعب  یلو  ص 319 ؛) ج 3 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم   ) .دـندوب هتفای  تسد  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ 

ص 220- ج 4 ، حوتفلا ،  ) تسا هدروآ  هماـن  نیمه  هنیمز  رد  ار  نخـس  نیمه  هک  دنـشاب  هتفرگ  ياـفوتم 314  یفوک  مثعا  نبا  حوتفلا 
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یـضر دیـس  دلوت  زا  شیپ  اه  لاس  موس  نرق  رد  هک  یباتک  دش  ادیپ  تاراغلا  باتک  رد  همان  نیا  يارب  يرگید  دنـس  هکنیا  هجوت  لباق 
({ ص 509 ج 2 ، تاراغلا ،  ) تسا یکی  همان  ود  ره  ساسا  یلو  دراد  هدروآ  یضر  دیس  هچنآ  اب  ییاهتوافت  هک  تسا  هدش  هتشون 

هاگن کی  رد  همان 

دهد یم  هّکم  رادـنامرف  سابع  نب  مثق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرادـشه  لّوا  شخب  : تسا هتفای  لیکـشت  شخب  ود  زا  همان  نیا 
هب نید  نالدروک و  زا  یهورگ  هک 

نوگرگد مالـسلا  هیلع  ماما  نایز  هب  هیواعم و  عفن  هب  ار  عاضوا  جـح  مسوم  رد  هک  دـنا  هتفای  تیرومأم  هیواـعم  يوس  زا  ناـشورفایند 
ام نامز  ًاصوصخم  نامز  رـصع و  ره  رد  زین  نآ  ریاظن  هک  هدومرف  هیواعم  نارومأم  هرابرد  یبلاج  تاریبعت  مالـسلا  هیلع  ماما  دنزاس و 

.دوش یم  تفای 

نآ زا  دهاوخب  ًادعب  هک  دنکن  يراک  دشاب و  رایـشوه  ًالماک  كانرطخ  هئطوت  نیا  ربارب  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  مود  شخب  رد 
.دیامن یهاوخرذع 

***

ِهْمُْکلا ، ِعاَمْـسَْألا ِّمُّصلا  ، ِبُولُْقلا ِیْمُْعلا  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌساـَنُأ  ِمِسْوَْـملا  َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلُعی  ََّیلِإ  َبَتَک  - ِبِْرغَْملاـِب - ِیْنیَع َّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ِلِجِآب اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشَیَو  ، ِنیِّدـلِاب اَهَّرَد  اَْینُّدـلا  َنُوِبلَتْحَیَو  ِِقلاَْخلا ، ِهَیِـصْعَم  ِیف  َقُولْخَْملا  َنوُعیُِطیَو  ، ِلِطاَْبلِاب َّقَْحلا  َنوُِسْبلَی  َنیِذَّلا  ، ِراَْصبَْألا

ِحِـصاَّنلاَو ، ِبِیلَّصلا ِمِزاَْحلا  َماَِیق  َْکیَدَـی  ِیف  اَم  یَلَع  ِْمقَأَف  ُُهلِعاَف  اَّلِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزُْجی  اـَلَو  ، ُُهِلماَـع اَّلِإ  ِْریَْخلاـِب  َزوُفَی  َْنلَو  َنیِقَّتُْملا ؛ ِراَْربَأـْلا 
.ُماَلَّسلاَو ، ًالِشَف ِءاَسْأَْبلا  َْدنِع  َالَو  ، ًارَِطب ِءاَمْعَّنلا  َْدنِع  ْنُکَت  َالَو  ، ُْهنِم ُرَذَتُْعی  اَمَو  َكاَّیِإَو.ِهِماَمِِإل  ِعیِطُْملا  ، ِِهناَْطلُِسل ِِعباَّتلا  ، ِبِیبَّللا

همجرت

يوس هب  ماش  مدرم  زا  یهورگ  هک  هتخاس  هاگآ  ارم  هتـشون و  میارب  ماـش  رد  نم  یتاـعالطا  رومأـم  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما 
قولخم زا  دنزاس و  یم  هبتـشم  لطاب  اب  ار  قح  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  انیبان ! اونـشان و  ، لدروک یهورگ  ؛ دنا هدش  لیـسگ  جح  مسوم 

هب تسا  ناکاپ  ناکین و  راظتنا  رد  هک  ار  ترخآ  دنسر و  یم  ایند  عاتم  هب  یشورف  نید  اب  دننک و  یم  تعاطا  قلاخ  تیصعم  ریسم  رد 
ار نآ  رفیک  ، رـش لعاف  زج  یـسک  دـسر و  یمن  نآ  شاداپ  هب  کین  راک  هدـنهد  ماجنا  زج  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  ، دنـشورف یم  ایند 

ماـیق ، دـنمورین مکحم و  شیدـنارود و  یـصخش  ماـیق  نک  ماـیق  يراد  تسد  رد  هچنآ  ظـفح  يارب  تـسا  نـینچ  هـک  لاح.دـنیب  یمن 
یلمع ماجنا  زا  شاب ) بقارم  ) .تسا شیوخ  ماما  نامرف  ِعیطم  دـنک و  یم  يوریپ  شیوخ  رادـمامز  زا  هک  لقاع  هاوخ و  ریخ  یـصخش 

زگره زیهرپب و  ینک  یهاوخرذع  نآ  ربارب  رد  يوش  ریزگان  هک 

.مالسلا و.وسرت  تسس و  تالکشم  دیادش و  رد  هن  شابم و  تسمرس  رورغم و  تمعن  لابقا  ماگنه  هب 

! شاب هّکم  عاضوا  بقارم  تقد  اب  ریسفت : حرش و 
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! شاب هّکم  عاضوا  بقارم  تقد  اب 

زا مالسلا  هیلع  ماما  یتاعالطا  لماوع  زا  یـضعب.دش  هداتـسرف  سابعلا  نب  مثق  يارب  ینامز  همان  نیا  میدرک  هراشا  البق  هک  هنوگ  نامه 
نانمؤم ریما  دـض  رب  یـشاپمس  نیغورد و  تاعیاش  شخپ  يارب  ار  ماش  لـها  زا  یهورگ  هیواـعم  هک  دـنداد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  هّکم 

زا رفن  رازه  هس  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  حوتفلا  رد  یفوک  مثعا  نبا  تارابع  زا.تسا  هداتـسرف  هّکم  هب  جح  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب تسد  دـیآ  تسد  هب  یتـصرف  رگا  هکنیا  يارب  دـیاش  دوب  هداتـسرف  هّکم  هب  یناـهنپ  تروـص  هب  مزـال  تازیهجت  اـب  ار  دوـخ  رکـشل 

.دننک نما  ان  ار  ادخ  نما  مرح  ياضف  دنوش و  ریگرد  مالسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  اب  دننزب و  شروش 

میارب ماش  رد  نم  یتاعالطا  رومأم  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دـیامرف یم  نینچ  همان  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
یم نیع .» }» ِیْنیَع َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـنا هدـش  هتـشاد  لیـسگ  جـح  مسوم  يوس  هب  ماش  مدرم  زا  یهورگ  هک  هتخاس  هاگآ  ارم  هتـشون و 

تموـکح سییر  يارب  مشچ  هلزنم  هب  تموـکح  یتاـعالطا  نارومأـم  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا  مشچ  ياـنعم  هب  تغل  رد  نـیع »  » مـیناد
{- .دراد رارق  قارع  یبرغ  لامش  رد  اریز  تسا ، ماش  يانعم  هب  اجنیا  رد  برغم » }» ِبِْرغَْملِاب .دوش -} یم  نیع  هب  ریبعت  اهنآ  زا  دنتسه 
هب سپس  .تسا  ندراذگ  هناشن  يانعم  هب  لصا  رد  مسر »  » نزو رب  مسو »  » هشیر زا  مسوملا » }» ِمِسْوَْملا َیلِإ  َهِّجُو  ُهَّنَأ  ِینُِمْلُعی  ََّیلِإ  َبَتَک 

مـسوم اهقف  أصوصخم  نیملـسم  نایم  رد  هدش و  قالطا  دوش  یم  هدراذگ  نآ  رب  هناشن  هکنیا  تهج  هب  عامتجا  نامز  ای  عامتجا  لحم 
(. ِماَّشلا ِلْهَأ  ْنِم  ٌساَنُأ  .تسا } جح  مایا  يانعم  هب 

هصالخ هلمج  راهچ  رد  ار  اهنآ  لامعا  هلمج و  هس  رد  ار  اهنآ  تافص  هاگ  نآ 

« مصلا }» ِّمُّصلا ، ِبُولُْقلا .تسانیبان } يانعم  هب  ءامعا »  » عمج یمعلا » }» ِیْمُْعلا ( ؛» انیبان اونشان و  ، لدروک یهورگ  :» دیوگ یم  دنک و  یم 
(. ِراَْصبَْألا .تسا }  داز  ردام  روک  يانعم  هب  همکا »  » عمج هشکلا » }» ِهْمُْکلا ، ِعاَمْسَْألا .تسا } رک  يانعم  هب  مصا »  » عمج

اِهب َو َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : »» تسا نآرق  هفیرـش  هیآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
زا يرایسب  هورگ  نیقی  هب  ؛ » َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل 
نآ اب  هک  ینامشچ  دنمهف و  یمن  و  دننک ) یمن  هشیدنا   ) نآ اب  هک  دنراد  یی  ( اه لقع   ) اهلد اهنآ.میدیرفآ  خزود  يارب  ار  سنا  نج و 

ناـکما نوچ   ) دـننالفاغ ناـمه  ناـنیا  رتهارمگ  هکلب  ، دـننایاپ راـهچ  نوچمه  اهنآ.دنونـش  یمن  نآ  اـب  هک  ییاـه  شوگ  دـننیب و  یمن 
.{ هیآ 179 فارعا ، دنریگ {.») یمن  هرهب  دنراد و  تیاده 

هک ، مشچ ، دـشیدنا یم  نآ  اـب  هک  ، لـقع : تسا زیچ  هس  ناـسنا  تفرعم  قرط  تسا  هدـمآ  زین  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه 
تـسد زا  ار  هس  نیا  هک  یناسک.دونـش  یم  نآ  اب  ار  یلقن  مولع  هک  ، شوگ دزومآ و  یم  هبرجت  دـنیب و  یم  نآ  اب  ار  فلتخم  ثداوح 

.دوش یم  هتسب  نانآ  رب  تفرعم  ياه  هار  مامت  دنهد 

یم وا  هچره  هک  دوب  هدرک  باختنا  روظنم  نیا  هب  ار  هتـسب  شوگ  مشچ و  نـالدروک  ربخ و  یب  ادـخ  زا  ناـیخزود  نیا  هیواـعم  يرآ 
.دنشاب هتشادن  ابا  یهانگ  چیه  زا  دنیوگب و  ، دهاوخ

قلاخ تیصعم  ریسم  رد  ار  قولخم  دنزاس و  یم  هبتـشم  لطاب  اب  ار  قح  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  :» دیازفا یم  اهنآ  لامعا  هرابرد  سپس 
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ایند هب  تسا  ناکاپ  ناکین و  راظتنا  رد  هک  ار  ترخآ  دنسر و  یم  ایند  عاتم  هب  یشورف  نید  اب  دننک و  یم  تعاطا 

هب سمخ »  » نزو رب  سی »  » نتخاـس و هبتـشم  ياـنعم  هب  سبح »  » نزو رب  سیل »  » هـشیر زا  نوـسبلی » }» َنوُِـسْبلَی َنـیِذَّلا  ( ؛» دنـشورف یم 
رب بلح »  » هشیر زا  نوب » لتخی  }» َنُوِبلَتْحَی ،َو  ِِقلاَْخلا ِهَیِصْعَم  ِیف  َقُولْخَْملا  َنوُعیُِطی  ،َو  ِلِطاَْبلِاب َّقَْحلا  .تسا } ندیشوپ  شـشوپ و  يانعم 

شزیر يانعم  هب  يردصم  يانعم  هب  ناوارف و  ریـش  ای  ریـش  يانعم  هب  رد » }» اَهَّرَد اَْینُّدـلا  تسا } ریـش  ندیـشود  يانعم  هب  دـمح »  » نزو
(. َنیِقَّتُْملا ِراَْربَْألا  ِلِجِآب  اَهَلِجاَع  َنوُرَتْشَی  ،َو  ِنیِّدلِاب .تسا } رگید  تاعیام  ای  ناراب 

یم مه  هب  ار  لطاب  قح و  مدرم  لافغا  يارب  ؛ دنرادن یعانتما  روما  نیا  زا  دنا  هتـسب  شوگ  مشچ و  لدروک و  هک  یناسک  تسا  یهیدب 
عاتم ندروآ  تسد  هب  يارب  دنراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  ادـخ  نامرف  وا  زیاوج  ندروآ  تسد  هب  قولخم و  تیاضر  بلج  يارب  دـنزیمآ و 

ار ییایند  اهنت  هک  تسا  فیعض  يردق  هب  ناشتریصب  مشچ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ینید  هیامرـس  ایند 
یکدـنا هک  يدام  يونعم و  بهاوم  اه و  تمعن  همه  نآ  اب  ار  ترخآ  ناهج  دـننیب و  یم  تسا  رذـگدوز  تساـهنآ و  ياـپ  شیپ  هک 

.دنشورف یم  ایند  هب  یناسآ  هب  دنرمش و  یم  زیچان  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب.دننیب  یمن  تسا  رت  تسد  رود 

اقیقد.درک یمن  باختنا  اهراک  نیا  يارب  دنتـشاد  مالـسا  رد  يا  هقباس  ناـمیا و  رـصتخم  هک  یناـسک  زا  زگره  هیواـعم  تسا  یهیدـب 
ناج و دنـشاب  ینامالغ  ناگدنب.ینادجو و  هن  یلقع و  هن  ، ینامیا هن  دنـشاب  هتـشاد  ینید  هن  هک  دنک  ادیپ  ار  يدارفا  درک  یم  وجتـسج 

.راک لغد  روج و  نامکاح  همه  مسر  هار و  تسا  نیا  ؛و  نامرف رب  شوگ  رما و  رب  مشچ  فک و  رب  لد 

یم دید  دهاوخ  ار  نآ  رفیک  شاداپ و  دـنک  يدـب  کین و  راک  سکره  هک  دـنک  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
؛» دنیب یمن  ار  نآ  رفیک  ، رـش لعاف  زج  یـسک  دسر و  یمن  نآ  شاداپ  هب  کین  راک  هدنهد  ماجنا  زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  :» دیامرف

(. ُُهلِعاَف اَّلِإ  ِّرَّشلا  َءاَزَج  يَزُْجی  َال  ،َو  ُُهِلماَع اَّلِإ  ِْریَْخلِاب  َزوُفَی  َْنل  (َو 

َلاْقثِم ْلَمْعَی  ْنَمَف  : » دیامرف یم  هک  تسا  نآرق  هفیرش  تایآ  زا  هتفرگرب  هتکن  نیا 

هیآ 7 و 8} لازلز ، ُهَرَی {.» ارَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍهَّرَذ 

هدنامرف نینچمه  دنزیخ و  یم  رب  ششوک  شالت و  هب  ناناملـسم  نایم  رد  فالتخا  هدسفم و  داجیا  يارب  هک  دارفا  نیا  هکنیا  هب  هراشا 
.تفرگ دهاوخ  زین  ار  اهنآ  نماد  داسف  رش و  درب و  دنهاوخن  يدوس  مادک  چیه  اهنآ  یلصا 

یـصخش مایق  ، نک مایق  يراد  تسد  رد  هچنآ  ظفح  يارب  تسا  نینچ  هک  لاح  :» دـیامرف یم  هتخاس  بطاـخم  ار  ساـبع  نب  مثق  سپس 
شیوخ ماما  نامرف  ِعیطم  دنک و  یم  يوریپ  شیوخ  ناطلس  زا  هک  لقاع  هاوخ و  ریخ  یـصخش  مایق  دنمورین ، مکحم و  شیدنا و  رود 

ءیش ره  نتفای و  تدش  يانعم  هب  حبص » نزو  رب  بلـص »  » هشیر زا  بیلـصلا » }» ِبِیلَّصلا ِمِزاَْحلا  َماَِیق  َْکیَدَی  ِیف  اَم  یَلَع  ِْمقَأَف  ( ؛» تسا
{ .دوشیم هدافتسا  نآ  رد  ندز  راد  يارب  مکحم  ياه  بوچ  زا  هک  دنیوگ  یم  بیلص » تهج  نیدب  ار  بیلص  تسا و  مکحم  دیدش و 

ِعیِطُْملا ، ِِهناَْطلُِـسل ِعـِباَّتلا  { ، .تسا هدـش  هتفرگ  زغم  ياـنعم  هب  بل »  » هشیر زا  درخ  لـقع و  بحاـص  ینعی  بیبـللا » }» ِبِیبَّللا ِحِـصاَّنلا  ،َو 
(. ِهِماَمِِإل

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2962 

http://www.ghaemiyeh.com


هدامآ ماش  ناراک  بارخ  هیواعم و  هئطوت  لباقم  رد  هفیظو  ماجنا  يارب  دـنک و  یم  تیوقت  ار  وا  هدارا  مالـسلا  هیلع  ماما  هلیـسو  نیدـب 
.دزرو یم  دیکأت  يو  لامعا  هب  تبسن  دوخ  تراظن  رب  نمض  رد  دزاس و  یم 

: تسا هدرک  نایب  ار  قفوم  يرادنامرف  طیارش  انعم  رپ  هاتوک و  نایب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب.نتـشاد نامرف  رما و  رب  شوگ  مشچ و  ،و  ندوب ماما  اوشیپ و  مدرم و  هاوخریخ  ، نداتـسیا ثداوح  ربارب  رد  مکحم  ، ندوب شیدنارود 
دهاوخ مه  رد  ار  نمـشد  ياه  هئطوت  دوب و  دهاوخ  قفوم  دوخ  راک  رد  دوش  عمج  يا  هدنامرف  ریدـم و  ره  رد  طیارـش  نیا  رگا  نیقی 

.تسکش

یهاوخرذع نآ  ربارب  رد  يوش  ریزگان  هک  یلمع  ماجنا  زا  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  وا  هب  يرگید  رادـشه  همان  نیا  نایاپ  رد  هاگ  نآ 
؛» مالسلاو.وسرتو تسس  تالکشم  دیادش و  رد  هن  شابم و  تسمرسو  رورغم  تمعن  لابقا  ماگنه  هب  زگره  و.زیهرپب  ینک 

رب رطب »  » هشیر زا  تسا ، تمعن  زان و  تسم  هک  تسا  یـصخش  يانعم  هب  رطب » }» ًارَِطب ِءاَمْعَّنلا  َْدنِع  ْنُکَت  َال  ،َو  ُْهنِم ُرَذَـتُْعی  اَم  َكاَّیِإ َو  (َو 
هب رظن »  » نزو رب  لشف »  » هشیر زا  تسا  لبنت  تسـس و  ناسنا  يانعم  هب  لش » } » ًالِـشَف ِءاَسْأَْبلا  َْدنِع  َال  َو  { ، .تسا هدش  هتفرگ  رظن »  » نزو

(. ُماَلَّسلا َو  .دشاب ،} سرت  اب  هارمه  هک  یفعض  ای  یتسس و  فعض و  يانعم 

ناسنا هک  تسا  تسرد  « دنک یمن  دیفس  ار  ناسنا  يور  یهاوخرذع  :» دنیوگ یم  هک  تسه  مدرم  هدوت  نایم  رد  یفورعم  لثملا  برض 
زاب یلوا  هاگیاج  هب  ار  ناسنا  زگره  یهاوخ  ترذـعم  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  ؛ دـبلطب ترذـعم  دـیاب  دوخ  ياهاطخ  لباقم  رد 

نتـشیوخ تیفرظ و  رپ  نانچ  دیاب  نینچمه.دوش  یهاوخرذع  هب  روبجم  هک  دنکن  يراک  دشاب  بقارم  هک  رتهب  هچ  سپ  ، دـنادرگ یمن 
نانچ يزوریپ  كدـنا  اب  هک  تیفرظ  مک  دارفا  نوچمه  هن.دراذـگن  رثا  وا  رد  اه  تمعن  رابدا  لاـبقا و  هک  دـشاب  سفن  رب  طلـسم  راد و 

ار دوخ  ياپ  تسد و  هک  دنوش  یم  ناشیرپ  نانچ  تسکش  كدنا  لباقم  رد  دنجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  هک  دنوش  یم  لاحـشوخ 
.دننک یم  مگ 

زا ینشور  هناشن  نیا  تسه و  نآ  رد  زیچ  همه  مینیب  یم  مینک  تقد  مالسلا  هیلع  ماما  هدرشف  رصتخم و  همان  طخ  دنچ  نیا  رد  هاگ  ره 
.تسا یقالخا  یعامتجا و  یسایس و  لئاسم  همه  رب  وا  یهاگآ  مالسلا و  هیلع  ماما  هداعلا  قوف  تغالب  تحاصف و 

؟ تسیک سابع  نب  مثق  هتکن :

سابعلا نب  مثق  يارب  مسا  نیا  (. تسا هداـتفا  نآ  فلا  سپـس   ) شـشخبرپ دنمتواخـس و  صخـش  ياـنعم  هب  هدوب  « مثاـق » لـصا رد  « مثق »
ریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يومع  رـسپ  وا.دنا  هدرمـش  دنمتواخـس  شـشخب و  بحاص  ار  وا  اریز  ، هدوب اّمـسم  اب  یمـسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  ثراح  رتخد  هبابل  لضفلا  ما  شردام  بلطملادبع و  هدازدنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم 
نیلّوا مالسلا  اهیلع  هجیدخ  زا  سپ  شردام  دنا  هتشون  دوب و 

یلع نانمؤم  ریما  تموکح  نامز  رد.دـنا  هدرمـش  يوق  تلیـضف و  اب  يدرم  ار  وا  خـیرات  لاجر و  بتک  رد.دروآ  مالـسا  هک  دوب  ینز 
رد دنام و  یقاب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تداهـش  نامز  ات  تمِـس  نیا  رد  دش و  هّکم  یلاو  سپـس  هنیدم و  یلاو  یتدم  مالـسلا  هیلع 
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بارحم رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  دنیوگ  یم.دش  باختنا  ترـضح  نآ  يوس  زا  جاحلاریما  ناونع  هب  يرجه  لاس 38 
.درک ریگتسد  ار  وا  دوب  رارف  لاح  رد  مجلم  نبا  هک  یماگنه  دوب و  رضاح  هفوک  دجسم  رد  مثق  ، دیطلغ دوخ  نوخ  رد  تدابع 

عقاو دنقرمـس  رد  هک  یگنج  رد  تفر و  ناسارخ  هب  تشاد  ناسارخ  یلاو  ، نامثع نب  دیعـس  اب  هک  یتسود  بجوم  هب  هیواـعم  ماـیا  رد 
{ .ادخهد همان  تغل  هباغلا و  دسا  باعیتسا ، همئالا ، بیتاکم  } .دیسر تداهش  هب  اجنآ  رد  تشاد و  روضح  دش 

لوزعم يرادنامرف  زا  ییوجلد  شور  : 34 همان

عوضوم

لبق كانه  یلإ  ههجوت  یف  رتشألا  یفوت  مث  رـصم ، نع  رتشألاب  هلزع  نم  هدـجوت  هغلباـمل  رکب  یبأ  نب  دـمحم  یلإ  هل ع  باـتک  نم  و 
اهیلإ هلوصو 

رکب یبا  نب  دّمحم  زا  ییوجلد  يارب  رـصم ، يرادنامرف  هب  رتشا  کلام  بصن  يرجه و  لاس 38  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  لزع  زا  سپ  )
( تشون

همان نتم 

ِیف ََکل  ًاداَیِدزا  َال  َدـهَجلا َو  ِیف  ََکل  ًءاَطِبتـسا  َِکلَذ  لَعفَأ  َمل  ِّینإ  َِکلَمَع َو  َیلِإ  ِرَتشَألا  ِحیِرـسَت  نِم  َُکتَدِـجوَم  ِیَنَغَلب  دَـقَف  ُدـَعب  اّمَأ 
ُُهتّیلَو ُتنُک  يِّذلأ  َلُجّرلا  ّنِإ  ًهَیَالِو  َکَیلِإ  ُبَجعَأ  ًهَنُوئَم َو  َکیَلَع  ُرَسیَأ  َوُه  اَم  َُکتّیلََول  َِکناَطلُـس  نِم  َكِدَی  َتحَت  اَم  ُتعََزن  َول  ّدِجلا َو 

یَقَال ُهَماّیَأ َو  َلَمکَتسا  ِدَقَلَف  ُهّللا  ُهَمِحَرَف  ًاِمقاَن  ًادیِدَش  اَنّوُدَع  یَلَع  ًاحِصاَن َو  اََنل  اًلُجَر  َناَک  َرصِم  َرمَأ 

407 ص :
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نَم ِبرَِحل  رّمَـش  َِکتَریَِـصب َو  یَلَع  ِضما  َكّوُدَِـعل َو  رِحـصَأَف  َُهل  َباَّوثلا  َفَعاَـض  ُهَناَوـضِر َو  ُهّللا  ُهاـَلوَأ  َنوُـضاَر  ُهنَع  ُنَحن  ُهَماَـمِح َو 
ُهّللا َءاَش  نِإ  َِکب  ُلِزُنی  اَم  یَلَع  َکنُِعی  َکّمَهَأ َو  اَم  َکِفکَی  ِهّللِاب  َهَناَِعتسِالا  ِِرثکَأ  َّکبَر َو  ِلِیبَس  یلِإ  ُعداَو  ََکبَراَح 

اه همجرت 

یتشد

هب ار  راک  نیا  .يا  هدش  تحاران  تا ، يرادنامرف  ّلحم  يوس  هب  رتشا  نداتـسرف  زا  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  دورد ، ادـخ و  دای  زا  سپ 
، مدرک لزع  رـصم  يرادـنامرف  زا  ار  وت  رگا  مدادـن ، ماجنا  وت  زا  يرتشیب  شـشوک  راظتنا  اـی  تا  يراـگنا  لهـس  ندـش و  دـنک  لـیلد 

رادـنامرف ار  يدرم  انامه  تسا .  رت  شوخ  ناـماس  نآ  رد  وت  تموکح  و  رت ، ناـسآ  وت  رب  اـجنآ  هرادا  هک  مداد  رارق  ییاـج  رادـنامرف 
ماّیا هک  دـنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ  دوب ، هدـنبوک  مهرد  ریگ و  تخـس  اـم  نانمـشد  هب  و  هاوخریخ ، اـم  هب  تبـسن  هک  مداد ، رارق  رـصم 

هیواعم یفخم  نارومأم  طّسوت  .مزلق  ياتـسور  رد  رـصم  هار  نیب  رد  کلام  ، } درک تاقالم  ار  دوخ  گرم  و  لـماک ، ار  دوخ  یگدـنز 
دنک اطع  ربارب  دنچ  ار  وا  شاداپ  و  دنادرگ ، وا  بیصن  ار  دوخ  يدونشخ  دنوادخ  میدوب ، دونشخ  وا  زا  ام  هک  یلاح  رد  .دش } مومسم 

گنج رد  وت  اب  هک  یـسک  اب  و  نک ، تکرح  نمـشد  يوس  هب  مزال  یهاگآ  اب  و  روایب ، نوریب  ار  هاپـس  نمـشد ، اب  هلباـقم  يارب  سپ  . 
، دنک یم  تیافک  تالکـشم  رد  ار  وت  هک  هاوخ  يرای  ناوارف  ادخ  زا  و  ناوخب ، تراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  .شاب  راکیپ  هدامآ  تسا 

.دهد یم  تا  يرای  دیآ  یم  دورف  وت  رب  هک  ییاه  یتخس  رد  و 

 . هّللا ءاش  نا 

يدیهش

اجنادب ندیسر  زا  شیپ  رـصم  هب  نتفر  ماگنه  هب  رتشا  و  تسا ، هدش  گنتلد  رـصم  رد  رتشا  ینیـشناج  دوخ و  لزع  زا  يو  دینـش  نوچ 
يارب هن  مدرک  هچنآ  .يا  هدش  گنتلد  يراد  هدهع  رد  هک  يراک  يّدصت  يارب  رتشأ  نداتـسرف  زا  هک  متفای  ربخ  دـعب ، اما  .دـش  دـیهش 
ییاج رب  متفرگ  تتـسد  زا  تسوت  نامرف  رد  ار  هچنآ  رگا  و  مدرب ، يرتشیب  شـشوک  راظتنا  ای  مدرمـش ، راک  دـنک  ار  وت  هک  تسا  نآ 

ار رـصم  تموکح  هک  يدرم  .رتـشوخ  ار  وت  نآ  رب  تا  ینارمکح  و  تسا ، رتناـسآ  وت  رب  نآ  نداد  ناـماس  رـس و  هک  مداد  تتموکح 
گرم اب  و  دروآ ، رـس  هب  ار  شراگزور  دازرمایب ! شیادخ  ور ، هزیتس  لد و  تخـس  نانمـشد  رب  و  دوب ، ام  يوج  تحلـصم  مداد  ودـب 

يوس هب  سپ  .دانادرگ  نادـنچ  ود  ار  شـشاداپ  و  دانک ، وا  بیـصن  ار  دوخ  يدونـشخ  ادـخ  .میدونـشخ  وا  زا  ام  و  درک ، رادـید  دوخ 
تراـگدرورپ هار  هب  ار - مدرم  و  وش - راـکیپ  هداـمآ  تسا  گـنج  رد  وت  اـب  هک  نآ  اـب  تفیب و  هار  هب  ییاـنیب  اـب  و  وش ، نورب  نمـشد 

نا دـهد ، تا  يرای  دـسر  وت  هب  هچنآ  رد  و  دـنک ، تیافک  ار  وت  دراد  یم  تمارآان  هچنآ  رد  ات  هاوخ  يرای  ناوارف  ادـخ  زا  و  ناوخب ،
! .هّللا ءاش 

یلیبدرا

زا سپ  رصم  رهش  زا  رتشا  ندینادرگ  یلاو  ببسب  ار  وا  ترضح  نآ  ندرک  لزع  زا  وا  ندش  نیگمغ  ترـضح  نآ  هب  دیـسر  هک  یتقو 
رتشا ندرک  ناور  زا  وت  ندش  نیگمغ  نمب  دیسر  قیقحتب  رصمب و  وا  ندیـسر  زا  شیپ  رـصمب  وا  هّجوت  تقو  رد  رتشا  تفای  تافو  نآ 
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رد وت  ندـش  هداـیز  ببـسب  هن  ندومن و  شـشوک  رد  ار  وت  رم  ندرمـش  رید  ههجب  ار  نیا  مدرکن  نم  هک  یتسردـب  وت و  لـمع  يوـسب 
هک يزیچ  رب  ار  وـت  مزاـس  یلاو  هنیآ  ره  تلاـیا  تموـکح و  زا  تست  تسد  ریز  رد  هچنآ  منک  رب  رگا  يرگناوـت  یگرزب و  تـمعن و 

یلاو هک  مدوب  هک  يدرم  هک  یتسردب  تموکح  يور  زا  دشاب  رت  بجع  ماکحا و  جیورت  ندیـشک و  جنر  يور  زا  وت  رب  دشاب  رتناسآ 
وا ادخ  دانک  تمحر  سپ  هدننک  باتع  تخس  ام  نمشد  رب  قفـشم و  هدننک  ریبدت  ام  يارب  يدرم  دوب  رـصم  رهـش  رما  رب  ار  وا  متخاس 

يدونـشوخ ادـخ  ار  وا  دانک  اطع  میدونـشوخ  وا  زا  ام  دوخ و  گرمب  دیـسرب  ار و  دوخ  رمع  ياـهزور  درک  ماـمت  هک  قیقحتب  سپ  ار 
وـش كالاچ  تسچ و  دوخ و  یئانیب  رب  وش  ناور  ار و  دوخ  نمـشد  رم  يا  نوریب  سپ  وا  يارب  ار  باوث  دانادرگ  فعاـضم  ار و  دوخ 

ات ادخب  ار  نتـساوخ  يرای  نادرگ  رایـسب  دوخ و  راگدرورپ  هارب  ار  نامدرم  ناوخب  وت و  رازراکب  هدروآ و  ور  هک  یـسک  گنج  يارب 
ادخ دهاوخ  رگا  وتب  دیآ  دورف  هچنآ  رب  دهد  يرای  تسا و  رت  مهم  هچنآ  ار  وت  دنک  تیافک 

یتیآ

کلام ینیشناج  رصمزا و  شلزع  ببـس  هب  وا  یگنتلد  زا  هک  یماگنه  رکبا  یبا  نب  دمحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  يا  همان 
.تفای تافو  رصم  هب  شندیسر  زا  شیپ  هار  رد  رتشا  تفای و  ربخ  رتشا 

ای راک  رد  وت  يدنک  ببس  هب  ار  راک  نیا  نم  .يا  هدش  لولم  مدوب ، هداتـسرف  تنامرف  ورملق  هب  ار  رتشا  هکنیا  زا  هک  متفای  ربخ  دعب ، اما 
هک يراک  هب  ار  وت  متساوخ  یم  هک  دوب  ببـس  نادب  متفرگ ، وت  زا  ار  وت  نامرف  ورملق  رگا  .مدوب  هدرکن  وت  شـشوک  رد  ندوزفا  يارب 

.مرامگ رب  دتفا ، یم  رتشوخ  ار  وت  نآ  رب  تموکح  دشاب و  رتناسآ  وت  رب  نآ  نداد  ماجنا 

.دزرماـیب شیادـخ  .وخ  تشرد  رادـیاپ و  تخـس  اـم  نانمـشد  ربارب  رد  دوـب و  هاوـخکین  ار  اـم  مداتـسرف ، رـصم  تراـما  هب  هک  يدرم 
شباوث دزاس و  وا  هرهب  دوخ  يدونشخ  دنوادخ ، میدونـشخ و  وا  زا  ام  درک و  رادید  گرم  اب  .دیناسر  نایاپ  هب  شیوخ  رمع  ياهزور 
گنهآ هک  یـسک ، اب  دربن  يارب  ریگ و  شیپ  رد  شیوخ  هار  لد  تریـصب  اب  زات و  نوریب  هب  دوخ  رکـشل  اـب  سپ  .دـنک  نادـنچ  ود  ار 

هک راـک ، ره  رد  اـت  يوـجب  يراـی  يادـخ  زا  ناوارف  ناوـخ و  ارف  تراـگدرورپ  هار  هب  ار  ناـنآ  نز و  رمک  رب  نماد  دراد ، وـت  گـنج 
.هللا ءاش  نا  .دیامن  تیرای  دیآ  یم  دورف  وت  رب  هک  هثداح  ره  رد  دنک و  تیافک  ار  وت  دراد ، یم  تلوغشملد 

نایراصنا

وا ياج  هب  رتشا  کـلام  نتفرگ  رارق  ،و  رـصم تموکح  زا  شلزع  ّتلع  هب  هک  رکب  وبا  نب  دـمحم  هب  تسا  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
تفر ایند  زا  رصم  هب  ندیسر  زا  شیپ  کلام  و   ، دوب هدش  گنتلد 

ار وت  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  هن  نم  راـک  نیا  دیـسر ، نم  هب  مداتـسرف  تینارمکح  هقطنم  هب  ار  رتشا  هکنیا  زا  تیگنت  لد  ربـخ  ، دـعب اـما 
رد هچنآ  رصم  تموکح  زا  رگا.یهد  ناشن  دوخ  زا  يرتدایز  ششوک  متـساوخ  یم  هکنیا  تلع  هب  هن  ،و  متـسناد یم  تسـس  لهاک و 

دـشاب رتدنیاشوخ  وت  يارب  شتموکح  ،و  رتناسآ تیارب  شتمحز  هک  مهد  یم  رارق  يا  هقطنم  مکاح  ار  وت  متفرگ  وت  زا  تسوت  رایتخا 
.

هک ، دنک شتمحر  دنوادخ.دوب  ریگتخس  نامنانمشد  هب  تبسن  و  هاوخ ، ریخ  يدرم  ام  يارب  متـشامگ  رـصم  تراما  هب  ار  وا  هک  يدرم 
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ار شباوث  ،و  دیامن تیانع  وا  هب  ار  شناوضر  دـنوادخ  ، میدونـشخ وا  زا  هک  یلاح  رد  ، درک رادـید  ار  شگرم  ،و  درب رـس  هب  ار  شرمع 
هب ار  وا  ،و  گنجب دگنج  یم  وت  اب  هک  یسک  اب  ، نک تکرح  تتریصب  ساسا  رب  ،و  ور نوریب  تنمـشد  اب  گنج  يارب   . دنک نادنچ  ود 

ادـخ رگا  ، دـهد تیرای  ثداوح  رد  ،و  دـنک تیاـفک  مهم  روما  زا  ار  وت  هک  بلط  يراـی  دـنوادخ  زا  رایـسب  ، ناوخب تراـگدرورپ  هار 
 . دهاوخب

حورش

يدنوار

تبتع لجرا : یلع  تمقن  .هیلا و  هتلـسرا  يا  اذـک  عضوم  یلا  انالف  تحرـس  لاـقی : لاـسرالا ، حیرـستلا : .بضغلا و  یندا  هدـجوملا  و 
.هزراب و هیواعمل و  زربا  يا  كودعل  رحصاف  هلوق  و  ءارحـصلا ، یلا  جرخ  يا  لجرلا : رحـصا  .امهیف و  مقان  اناف  هتهرک ، هتمقن : و  هیلع ،
و فخ ، هرما : یف  رمـش  .سانلا و  نم  هعم  نوکی  وا  هیواعم  هثعبی  نم  لک  عم  هبراـحملا  مالـسلا  هیلع  قلطا  کـبراح ، نم  برحل  رمش 

.فوذحم ریدقت  یلع  یناثلا  نم  نوکی  نا  زوجی  و  یلوا ، لوالا  نم  هلوق  قاقتشا  و  هقاس ، نع  رمش  لاقی : هعفر ، هرازا  رمش 

يردیک

هلوق .ءارحـصلا  يا  زربا  يا  كودعل : رحـصاف  .هذافنا  نم  کضیغ  يا  .رتشالا  جیرـست  نم  کتدـجوم  ینغلب  دـقل  مالـسلا : هیلع  هلوق 
حالـصلا و لجال  قاشلا  رمالا  یلع  ریـصی  دق  ناسنالا  ناف  همامالا  نم  جرخی  نا  دارا  هنا  یلع  لدـی  ال  اموی : مهعم  یقبا  نا ال  تببحال 

.يربولا هلاق  رابطصالا  یلع  هسفن  نطوی  مث  راطفالا  بجی  هناف  شطعلا ، عوجلا و  هب  دتشا  يذلا  مایصلاک  هتقرافم ، بحی  ناک  نا 

مثیم نبا 

بـصن رـصم و  تموکح  زا  يرانکرب  هب  تبـسن  يو  يریگلد  زا  هک  یعقوم  رکبا ، یبا  نب  دـمحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
مشخ و هدجوم : .تفگ  تایح  دوردب  هار  نیب  رد  رصم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رتشا ، کلام  دعب  .تفای و  عالطا  وا ، ياج  هب  رتشا  کلام 
ناـهرب و اـجنیا ) رد  : ) هریـصب وـش  نوریب  رهـش  زا  وا  رطاـخ  هب  هل : رحـصا  نداتـسرف  حیرـست : دـهد  یم  تسد  ناـسنا  هب  هک  یتحاراـن 
هک دوب  رطاخ  نآ  هب  هن  نم  لمع  نیا  دیـسر ، نم  هب  وت  ياج  هب  رتشا  کلام  نداتـسرف  زا  تندش  ریگلد  ربخ  دعب ، اما  .ینید  ییامنهار 

تمحز و هک  مراـمگ  یم  يراـک  هب  ار  وت  مریگ  یم  وت  زا  ار  رـصم  تموکح  نم  رگا  یتشادـن ، يداـیز  شـالت  يدوـبن و  اـشوک  وـت 
بلاغ و ام  نمشد  رب  هاوخریخ و  ام  يارب  متخاس  رصم  رادنامرف  هک  ار  یـسک  .دشاب  رتاراوگ  وت  يارب  نآ  ییاورنامرف  رتمک و  شجنر 

يایرد قیرغ  ار  وا  دنوادخ  میدونشوخ ، وا  زا  ام  وربور ، گرم  اب  دناسر و  نایاپ  هب  ار  شراگزور  هک  شدزرمایب  ادخ  سپ  دوب ، اناوت 
يارب و  وش ، هناور  شنیب  تریـصب و  اب  نک و  تکرح  نمـشد  بناج  هب  لاح  دهد ، نادنچ  ود  یـشاداپ  وا  رب  و  دنادرگ ، دوخ  تمحر 
هچنآ زا  ار  وت  وا  ات  هاوخب  کـمک  داـیز  دـنوادخ ، زا  و  نک ، توعد  تراـگدرورپ  هار  هب  و  نز ، رمک  رب  تمه  نماد  نمـشد  اـب  دربن 
تلع مثیم :) نبا   ) میوگ یم  .دهاوخب  ادخ  رگا  دیامن ، يرای  تسا  هدش  دراو  وت  رب  هچنآ  هب  تبـسن  دراد و  زاب  هدـش  تهودـنا  ثعاب 

( مالسلا هیلع   ) یلع نارای  نایم  رد  و  داد ، یم  ناشن  فعض  دوخ  زا  نمـشد  اب  ندش  وربور  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دوب  نآ  رییغت ) )
يارجام زا  سپ  هیواعم  و  تشادـن ، دوجو  دزرمایب - شیادـخ  رتشا - کلام  زا  رتدـنمورین  رت و  تارج  رپ  یـسک  نمـشد  اب  دربن  يارب 

هیلع  ) ماما تسا و  هدوب  صاع  نب  ورمع  هجوت  دروم  رصم  یفرط ، زا  دش ، یم  هدامآ  یمالسا  ياهرهش  فارطا  هب  شروی  يارب  نیفص 
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رد هک  تشون ، وا  هب  ینامرف  دهع و  هک  دوب  نیا  دوش ، ظفح  دناوت  یمن  رتشا  کلام  هلیـسو ي  هب  زج  اج  نآ  هک  تسناد  یم  مالـسلا )
هدـش هدرـسفا  لمع  نیا  رطاخ  هب  دـمحم  هک  تفای  عالطا  یفرط  زا  داتـسرف ، رـصم  بناج  هب  ار  وا  و  درک ، میهاوخ  لقن  ار  نآ  هدـنیآ 

، تشون دمحم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ار  همان  نیا  تفگ ، یگدنز  درودب  رصم ، هب  ندیسر  زا  شیپ  رتشا ، کلام  هک  نآ  زا  سپ  .تسا 
هب ار  رتشا  کلام  ندرامگ  لیلد  دـنک و  یم  بلج  ار  وا  تیاضر  دـناسر و  یم  وا  عالطا  هب  تسا  هداد  ماجنا  هک  ار  يراک  هماـن  رد  و 
زا شخب  نیا  هجیتن ي  هصالخ و  .تسا  هدوب  وا  بناج  زا  یهاتوک  لیلد  هن  يو و  زا  شجنر  باب  زا  هن  هک  دیامن ، یم  وگزاب  وا  ياج 

يدـب راتفر  هیبش  يزیچ  هب  فارتعا  نوچمه  کلمع  ینغلب …  دـقف  ماما : نخـس  لوا : تسا : زیچ  دـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان 
یهاوخرذع هب  هیبش  يزیچ  امقان ، کلذ …  لعفا  مل  ترابع  مود : .دراد  یپ  رد  ار  یهاوخرذـع  دـننامه  يزیچ  هک  تسوا  هرابرد ي 

یم روصت  رکب  یبا  نب  دمحم  دیاش  هک  ار  نآ  ریاظن  شـشوک و  شالت و  رد  يراگنا  لهـس  یهاتوک و  تسا ، رکب  یبا  نب  دـمحم  زا 
وا يو ، لزع  عوضوم  نتفای  نایاپ  ضرف  رب  تسا ، هداد  هدـعو  يو  هب  نآ  زا  سپ  و  هدرک ، یفن  وا  زا  تسا ، هدـش  وا  لزع  ثعاـب  درک 
هب ار  وا  قیوشت  قیرط  زا  اـت  .دـشاب  رـصم  تموکح  زا  رتاراوگ  نآ  ییاورناـمرف  رتمک و  شجنر  تمحز و  هک  دراـمگرب  يراـک  هب  ار 
وا هک  تسا ، هدومرف  هراشا  رتشا ، نداتسرف  رد  دوخ  هزیگنا  هب  هاگنآ  .دهد  وا  هب  یبلق  شمارآ  دراداو و  رصم  تموکح  زا  رتهب  يراک 

یهاوخریخ زا  ترابع  تافص  نآ  و  تسا ، هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیاتـس  روخرد  روکذم ، هدیدنـسپ ي  تافـص  نتـشاد  لیلد  هب 
لوا دروم  رد  دنچ  ره  دمحم  هک  یتروص  رد  تسا ، نمشد  هب  تبسن  ندوب  رو  هلمح  يرگـشاخرپ و  يریگتخـس و  و  ماما ، يارب  يو 

رتـشا و کـلام  گرم  زا  عـالطا  هل ، باوـثلا  هللا …  همحرف  تراـبع : موـس : .دوـب  فیعـض  مود ، دروـم  رد  اـما  تـسا ، هدوـب  روـخرد 
رهش زا  رحـصاف  هلمح ي : مراهچ : .دیامن  وا  هب  تبـسن  یـشنزرس  زاربا  ادابم  هک  ور  نآ  زا  تسوا ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يدنـسروخ 

يدـنمناوت ساسحا  وا  ات  تسا ، رهـش  زا  وا  ندـش  نوریب  روتـسد  نمـشد و  اب  هلباقم ي  يارب  یگدامآ  نامرف  همان ، رخآ  اـت  وش  نوریب 
ناهرب و يور  زا  نمـشد  اب  دوخ  دربن  رد  هک  دوب  نیا  رگید  تسا ، یناوتان  ساسحا  ثعاـب  هک  رهـش  ناـیم  رد  ندـش  یفخم  هن  دـنک ،

نخـس اب  هک  نآ  رگید  و  تسا ، هدروآ  دربن  يارب  یگدامآ  زا  هیاـنک  ار  ندز  رمک  هب  نماد  تفـص  و  دـشاب ، قح  صیخـشت  رد  شنیب 
کمک دـنوادخ  زا  داـیز  و  دـناوخب ، شراـگدرورپ  هار  هب  ار  نارگید  هلداـجم ، شور  نیرتوـکین  هب  وـکین و  زردـنا  دـنپ و  زیوـالد و 

وا زا  نمشد  لمع  نیرتمهم  ندرک  عفد  وا و  هب  ندناسر  يرای  يارب  وا  زا  ندیبلط  کمک  و  تسوا ، بناج  هب  لد  يور  اریز  دهاوخب ،
بناج زا  شزغل  زا  يرادـهگن  قیفوت و  .تسا  زاس  هنیمز  یگداـمآ و  ثعاـب  دوش ، یم  ـالتبم  هک  ییاهیتخـس  ربارب  رد  وا  هب  کـمک  و 

.تسادخ

دیدحلا یبا  نبا 

َُکتَدِجْوَم ِینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  اهیلإ  هلوصو  لبق  كانه  یلإ  ههجوت  یف  رتشألا  یفوت  مث  رـصم  نع  رتشألاب  هلزع  نم  هدـجوت  هغلب  امل 
َكِدَی َتْحَت  اَم  ُتْعََزن  َْول  ِّدِْجلا َو  ِیف  ََکل  ًاداَیِدْزا  َدْهَْجلا َو َال  ِیف  ََکل  ًءاَْطِبتْـسا  َِکلَذ  ْلَْعفَأ  َْمل  یِّنِإ  َِکلَمَع َو  َیلِإ  ِرَتْشَْألَا  ِحیِرْـسَت  ْنِم 

ًاحِصاَن َو اََنل  ًالُجَر  َناَک  َرْصِم  َْرمَأ  ُُهْتیَّلَو  ُْتنُک  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َّنِإ  ًهَیَالِو  َْکَیلِإ  ُبَجْعَأ  ًهَنُوئَم َو  َْکیَلَع  ُرَْسیَأ  َوُه  اَم  َُکْتیَّلََول  َِکناَْطلُـس  ْنِم 
َُهل َباَوَّثلا  َفَعاَض  ُهَناَوْضِر َو  ُهَّللا  ُهَالْوَأ  َنوُضاَر  ُْهنَع  ُنَْحن  ُهَماَمِح َو  یَقَال  ُهَماَّیَأ َو  َلَمْکَتْـسا  ِدَقَلَف  ُهَّللا  ُهَمِحَرَف  ًاِمقاَن  ًادـیِدَش  اَنِّوُدَـع  یَلَع 
اَم َکـِفْکَی  ِهَّللاـِب  َهَناَِعتْـسِالا  ِِرثْـکَأ  َکِّبَر َو  ِلـِیبَس  یلِإ  ُعُْدا  َکـَبَراَح َو  ْنَم  ِبْرَِحل  ْرِّمَـش  َِکتَریَِـصب َو  یَلَع  ِْضما  َكِّوُدَِـعل َو  ْرِحْـصَأَف 

.ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  َِکب  ُلِْزُنی  اَم  یَلَع  َْکنُِعی  َکَّمَهَأ َو 

هرابخأ ضعب  رکب و  یبأ  نب  دمحم 
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یبنلا ص جوز  هنومیم  تخأ  یه  هیمعثخلا و  سیمع  تنب  ءامسأ  هللا  همحر  دمحم  مأ 

تحت كاذ  ذإ  یه  هشبحلا و  ضرأ  یلإ  تارجاهملا  نم  تناک  بلطملا و  دـبع  نب  سابعلا  جوز  هللا  دـبع  لضفلا و  مأ  هباـبل  تخأ  و 
هتؤم موی  رفعج  لتق  املف  هنیدـملا  یلإ  هعم  ترجاه  مث  انوع  هللا و  دـبع  رفعج و  نب  دـمحم  كانه  هل  تدـلوف  بلاط ع  یبأ  نب  رفعج 

.کلذ یف  فالخ  یلع ال  نب  ییحی  هل  تدلو  یلع ع و  اهجوزتف  اهنع  تام  مث  اذه  رکب  یبأ  نب  دمحم  هل  تدلوف  رکب  وبأ  اهجوزت 

.هریغ دحأ  کلذ  لقی  مل  سیمع و  تنب  ءامسأ  همأ  مسا  یلع  نب  نوع  نأ  یبلکلا  نبا  رکذ  باعیتسإلا  یف  ربلا  دبع  نبا  لاق  و 

دلو نمم  رکب  یبأ  نب  دمحم  همامأ و  لیق  هللا و  همأ  یمـست  اتنب  هل  تدلوف  بلطملا  دبع  نب  هزمح  تحت  تناک  ءامـسأ  نأ  يور  دق  و 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رصع  یف 

جحلا یلإ  هللا ص  لوسر  هجوت  نیح  هفیلحلا  يذب  هدعقلا  يذ  بقع  یف  عادولا  هجح  ماع  دلو  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  لاق 
یف ناک  مث  اسأب  کلذب  يرت  هباحـصلا  نکت  مل  مساقلا و  هامـس  دلو  هل  دلو  امل  کلذ  دـعب  مساقلا  ابأ  هتنک  ادـمحم و  هشئاع  هتمـسف 

رـضح نمم  ناک  داهتجا و  هدابع و  هللا  همحر  دـمحمل  ناک  هلـضفی و  هظرقی و  هیلع و  ینثی  یلع ع  ناک  رـصمب و  لتق  یلع ع و  رجح 
راشأ هنإ  لاقی  هلتق و  نم  هدـعب  هیلع  لخد  هکرت و  جرخف و  کنم  ماقملا  اذـه  هرـسی  مل  كوبأ  كآر  ول  هل  لاقف  هیلع  لخد  نامثع و 

. { . باعیتسالا 242 ( 1 هولتقف {  هعم  ناک  نم  یلإ 

قنح و یلع  ظیغب  هبحاص  در  انالک  اودشنأ  هلیلق و  هغل  انادـجو  هدـجوم و  نالف  یلع  تدـجو  کبـضغ  يأ  کتدـجوم  ینغلب  هلوق و 
(. { . دجو ) حاحصلا ، ناسللا ؛ یغلا رخصل  ( 2 دیدش {  نادجو 

.ریغ حتفلاب ال  انأ  تدجو  الإ  لاقی  الف  نزحلا  یف  امأف 

يأ اذک  یف  كدهج  دهجا  مهلوق  نم  وهف  حتفلاب  دهجلا  اهاور  نم  کعـسو و  کتقاط و  لذب  یف  کئطبتـسأ  مل  يأ  هقاطلا  دهجلا  و 
.احوتفم الإ  انهاه  فرحلا  اذه  لاقی  هیاغلا و ال  غلبأ 

لقأ القث و  هنوئم و  کیلع  فخأ  وه  امب  کتضوعل  رصم  رتشألا  هیالو  نم  هیف  تعرـش  يذلا  رمألا  مت  ول  هل  لاق  نأب  هسفن  بیط ع  مث 
.هبرح یلإ  عوفدم  وه  ماشلا و  نم  هیواعم  ءازإب  رصم  یف  ناک  هنأل  رصم  هیالو  نم  ابصن 

 . هیالو کیلإ  بجعأ  هلوقب و  هبیغرت  دکأ ع  مث 

الإ یلع ع  دیب  ناک  هلک  مالـسإلا  کلم  تلق  رـصم  هیالو  نم  هیلإ  بجعأ  هنوئم و  دمحم  یلع  فخأ  وه  امم  هدـیب  يذـلا  ام  تلق  نإف 
 . سراف وأ  هینیمرأ  وأ  ناسارخ  وأ  نمیلا  هیلوی  نأ  همزع  یف  ناک  دق  نوکی  نأ  زوجیف  ماشلا 

.هتعاط هتیالوب و  ققحتلا  دیدش  وه  ناک  امک  هب  داضتعالا  دیدش  یلع ع  ناک  رتشألا و  یلع  ءانثلا  یف  ذخأ  مث 

.هنم هتهرک  هیلع و  هترکنأ  اذإ  اذک  نالف  یلع  تمقن  نم  امقان  و 
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نیب اهنیب و  يدـنع  قرف  هنجلا و ال  هلخدـی  هبونذ و  رفکی  هل و  هللا  رفغی  هوعدـلا  هذـهب  رتشألا  نأب  کشأ  تسل  ناوضرلاب و  هل  اـعد  مث 
 . اذه ضعب  یلع ع  نم  هل  لصح  نمل  یبوط  ای  هللا ص و  لوسر  هوعد 

.ءارحصلا یلإ  جرخ  اذإ  هسیخ  نم  دسألا  رحصأ  اهیف  تنأ  یتلا  هنیدملاب  هنع  رتتست  هل و ال  زربا  يأ  كودعل  رحصأ  هلوق و 

اهتبهأ اهل  ذخأ  اذإ  برحلل  نالف  رمش  و 

یناشاک

، ترضح نآ  هب  دیسر  هک  یلحم  رد  هدجوت ) هغلب  امل   ) رکب یبا  نب  دمحم  هب  داتسرف  هک  تسا  يا  همان  نیا  رکب ) یبا  نب  دمحم  یلا  )
، رصم رهش  زا  وا  ندش  لوزعم  زا  ینعی  رصم  رهش  زا  رصم ) نع   ) رتشا ببس  هب  وا  یلوزعم  زا  رتشالاب ) هلزع  نم   ) دمحم ندش  نیگمغ 

ههجوت یف   ) رتشا تفای  تافو  نآ  زا  سپ  رتشالا ) یفوت  مث   ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  مکح  هب  رهش  نآ  رب  رتشا  ندش  یلاو  ببـس  هب 
رد رهز  هیواعم ، هدومرف  هب  هک  دـنا  هدروآ  .اجنآ  هب  وا  ندیـسر  زا  شیپ  اـهیلا ) هلوصو  لـبق   ) رـصم هب  وا  ندـش  هجوتم  رد  رـصم ) یلا 

نتفای لالم  دیـسر  نم  هب  هک  قیقحت  هب  و  کتدجوم ) ینتغلب  دق  و   ) .هار رد  تفای  تافو  نآ  ببـس  هب  دندیناروخ و  وا  هب  هدرک  لسع 
نم هک  یتسرد  هب  و  کلذ ) لعفا  مل  ینا  و   ) وت راک  يوس  هب  کـلمع ) یلا   ) ار رتشا  نم  ندـینادرگ  ناور  زا  رتشـالا ) حیرـست  نم   ) وت
یف کل  اداـیدزا  ـال  و   ) ندومن شـشوک  رد  دوب  ار  وت  رم  هک  یندرمـشرید  تهج  هب  دـهجلا ) یف  کـل  ءاطبتـسا   ) ار راـک  نآ  مدرکن 

تـسد ریز  رد  هچنآ  منکرب  رگا  و  كدی ) تحت  ام  تعزن  ول  و   ) يرگناوت یگرزب و  تمعن و  رد  وت  ندش  دایز  ببـس  هب  هن  و  دـجلا )
رتناسآ هک  يزیچ  رب  کـیلع ) رـسیا  وه  اـم   ) ار وت  مزاـس  یلاو  هنیآ  ره  کـتیلول )  ) وت تلاـیا  تموکح و  زا  کناطلـس ) نم   ) تسا وت 

ار وت  دشاب  رت  تفگـش  رت و  بیجع  و  کیلا ) بجعا  و   ) تلادع موسر  دعاوق و  جـیورت  رد  ندیـشک  جـنر  رظن  زا  هنوم )  ) وت رب  دـشاب 
رهـش رما  هب  رـصم ) رما   ) ار وا  مدوب  هتخاس  یلاو  نم  هک  يدرم  هک  یتسرد  هب  هتیلو ) تنک  يذلا  لجرلا  نا   ) تموکح رظن  زا  هیالو ) )
تخس ام  نمشد  رب  و  امقان ) ادیدش  انودع  یلع  و   ) هدنیامن ریبدت  هدننک و  تحیصن  ام  يارب  دوب  يدرم  احصان ) انل  الجر  ناک   ) رـصم

و  ) ار دوخ  رمع  ياهزور  درک  مامت  قیقحت  هب  سپ  همایا ) لمکتـسا  دـقلف   ) ار وا  ادـخ  دـنک  تمحر  سپ  هللا ) همحرف   ) هدـننک باـتع 
یلاعت يادـخ  ار  وا  دـنک  اطع  هناوضر ) هللا  هالوا   ) میدونـشخ وا  زا  ام  و  نوضار ) هنع  نحن  و   ) دوخ گرم  هب  دیـسرب  و  همامح ) یقـال 
نوریب ینعی  وشم  رهاظ  سپ  كودعل ) رحصاف   ) وا يارب  ار  دوخ  باوث  دانادرگ  نادنچود  و  هل ) باوثلا  فعاض  و   ) ار دوخ  يدونشخ 

( کبراح نم  برحل   ) وش كالاچ  تسچ و  و  رمش ) و   ) دوخ ییانیب  رب  وش  ناور  و  کتریـصب ) یلع  ضما  و   ) دوخ نمـشد  يارب  يآ 
رثـکا و   ) دوـخ راـگدرورپ  هار  هب  ار  ناـمدرم  ناوـخب  و  کـبر ) لـیبس  یلا  عدا  و   ) وـت رازراـک  هب  هدروآ  ور  هـک  یـسک  گـنج  يارب 

رت مهم  هچنآ  کمها ) ام   ) ار وت  دنک  تیافک  ات  کفکی )  ) رازراک رد  يادـخ ، هب  ار  نتـساوخ  يرای  نادرگ  رایـسب  و  هللااب ) هناعتـسالا 
تنحم و الب و  زا  وت  هب  دـیآ  دورف  هچنآ  رب  یلاعت ) هللا  ءاشنا  ءالبلا  نم  کب  لزن  ام  یلع   ) ار وت  دـهد  يراـی  و  کـنعی ) و   ) ار وت  تسا 

التبا

یلمآ

ینیوزق

رتشا کلام  رـصم و  زا  کلام  هب  وا  لزع  تهج  زا  وا  ندـش  ملاـتم  دیـسر  واـب  نوچ  تشون  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  هک  تسیا  هماـن  زا 
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تفاسم زور  هس  رصم  ات  هک  مزلق  رهش  رد  ار  وا  نافع  نب  نامثع  مالغ  عفان  هک  يرهز  هب  دش  توف  رصمب  ندیـسر  زا  شیپ  نتفر  تقو 
و لسع ) نم  ادونج  نا هللا  الا و  : ) تفگ دیـسر  نوعلم  هیواعم  هب  وا  توم  ربخ  نوچ  دـیناروخ و  لسع  رد  هارمگ  هیواـعم  ياوغاـب  دوب 
یلـست و هماـن  نیا  زا  دوـصقم  تسناد و  یم  رـصقم  ار  وا  رگم  دوـب  هدرک  لزع  ار  وا  هک  دوـب  نیگمغ  نآ  زا  دـمحم  دـش و  لـثم  نآ 

ربمغیپ هجوز  هنومیم  رهاوخ  وا  تسا و  هیمعثخ  سیمع  تنب  ءامسا  دمحم  ردام  نتشاد ، رارقرب  وا  تموکح  تسا و  وا  نداد  تلامتسا 
ماگنه نآ  دوب  هشبح  هب  هدـننک  ترجه  نانز  زا  و  تسا ، بلطملادـبع  نب  سابع  هجوز  هللادـبع  لضف و  ردام  هبابل  رهاوخ  نینچمه  و 

رفعج یهارمه  هب  سپ  دیئاز ، ار  رفعج  نارـسپ  نوع  هللادـبع و  دـمحم و  هشبح  رد  تسیز و  یم  بلاط  یبا  نب  رفعج  جاکن  تحت  رد 
زا ار  دمحم  دروآ و  رد  دوخ  جاودزا  هلابحب  ار  امسا  رکبوبا  تشگ  دیهش  هتوم  گنج  رد  رفعج  هکنآ  زا  دعب  درک  هنیدم  هب  تعجارم 

دنلبرـس فرـشم و  دوخ  یگباوخ  مه  يرـسمه و  فرـشب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رکب  یبا  توـف  زا  دـعب  دروآ ، وا 
هـشیمه ترـضح  نآ  هطـساو  نیاب  تسا  لک  ملـسم  تسین و  یفالخ  تارقف  نیا  رد  تشگ ، دـلوتم  وا  زا  یلع  نب  ییحی  و  دـینادرگ ،

زا مدرکن  راک  نآ  نم  و  وت ، لمع  يوس  رتشا  ندرک  هناور  زا  وت  هصغ  ظـیغ و  دیـسر  نمب  .دـناوخ  یم  دوخ  بیبر  دـلو و  ار  دـمحم 
هلمجلاب ینک و  یعس  دج و  هدایز  نیا  زا  وت  متساوخ  یم  هکنیا  هن  دهج و  ششوک و  رد  ارت  متـسناد  یم  لهاک  دنک و  هکنیا  رذگهر 

وت زا  دـیآ  یم  رتشا  زا  هک  راک  نآ  نکیلو  دوخ ، رودـقملا  بسح  يدرکن  دـج  رد  ریـصقت  يدرکن و  يدـنک  وت  هک  تسا  نآ  ضرغ 
رهاظ جراخ  رد  دمحم  لاح  زا  دومرف و  نایب  باتک  یط  رد  نکیلو  دـیوگب ، حیرـص  وا  يور  رد  فرح  نیا  دـهاوخ  یمن  دـمآ و  یم 

یم رگا  .دوب و  زجاع  صاعورمع  هیواعم و  هعفادم  رـصم و  طبـض  زا  و  تشاد ، رتشا  هک  تشادن  تلوص  تئرج و  نآ  زا  وا  هک  تسا 
دشاب رتناسآ  هک  مداد  یم  یلمع  یتیالو و  رب  متخاس  یم  یلاو  ارت  رصم  تنطلس  زا  دوب  وت  تسد  ریز  رد  هچنآ  متفرگ  یمزاب  مدنک و 
رـصم طبـض  زا  وا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نآ ، تموکح  وت  دزن  دـشاب  رتدـنیاشوخ  کلم و  نآ  طبـض  يافج  راک و  نآ  تمحز  وت  رب 

و ام ، نمـشد  رب  بضغ  تلوص و  اب  تخـس  و  اـم ، هاوخریخ  دوب  يدرم  رـصم  رب  مدـینادرگ  یلاو  ار  وا  نم  هک  يدرم  نیا  .دوب  زجاـع 
وا زا  ام  دومن ، تاقالم  گرم  اب  درک و  مامت  دوخ  راگزور  وا  هک  وا  رب  يادـخ  دـنک  تمحر  دوبن  وا  وچمه  یناـث  فصو  رد  دـمحم 
وا رب  يانث  رتشا و  حدم  ار  دوخ  میعن  باوث و  وا  يارب  دنادرگ  فعاضم  و  دوخ ، يدونشوخ  ناوضر و  يادخ  ار  وا  دنک  اطع  مییضار 

هیبنت تعباتم و  يرادافو و  قیرط  رد  تدهاجم  تعاطا و  تمزالم  رب  تسا  بیغرت  نکیلو  تسا ، تریغ  هنظم  عضوم  نیا  رد  دنچ  ره 
گنج يارب  وش  كـالاچ  نتـشیوخ و  تریـصب  رب  وش  ناور  دوخ  نمـشد  يوسب  يآ  نوریب  سپ  .تتامـش  هبئاـش  زا  ریذـحت  رب  تسا 

مغ رد  ار  هچنآ  وت  زا  دنک  تیافک  ات  ادخ  زا  بلط  يرای  رایـسب  دوخ و  راگدرورپ  هارب  ناشناوخب  و  دنک ، یم  گنج  وت  اب  هک  یـسک 
.ادخ دهاوخ  رگا  الب  رطخ و  زا  وتب  تسا  هدمآ  دورف  هچنآ  رب  ارت  دنک  يرای  و  ارت ، تسا  هتخادنا  هشیدناو 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هلوصو لبق  رصم  یلا  ههجوت  یف  رتشالا  یفوت  مث  رصم ، نع  رتشالاب  هلزع  نم  هدجوت  هغلب  امل  هنع ، هللا  یضر  رکب ، یبا  نب  دمحم  یلا 
.اهیلا

، مالسلا هیلع  ریما  هب  دیسر  هک  یتقو  رد  هنع ، هللا  یضر  رکبابا ، رسپ  دمحم  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
تافو سپ  .اجنآ  تموکح  هب  رتشا  کلام  ندش  بوصنم  ببـس  هب  رـصم  تموکح  زا  وا  ندش  لوزعم  تهج  زا  دمحم  هودنا  نزح و 
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.رصم هب  وا  ندیسر  زا  شیپ  رصم ، يوس  هب  وا  ندش  هجوتم  ءانثا  رد  رتشا  کلام  درک 

ول دجلا و  یف  کل  ادایدزا  دهجلا و ال  یف  کل  ءاطبتسا  کلذ  لعفا  مل  ینا  کلمع و  یلا  رتشالا  حیرست  نم  کتدجوم  ینتغلب  دق  «و 
« .هیالو کیلا  بجعا  هنووم و  کیلع  رسیا  وه  ام  کتیلول  کناطلس ، نم  كدی  تحت  ام  تعزن 

نم هک  قیقحت  هب  وت و  لغـش  هب  ندش  لوغـشم  يوس  هب  رتشا  کلام  نداتـسرف  زا  وت  هودنا  نزح و  نم  هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  ینعی و 
شـالت یعـس و  رد  ار  وت  رم  ندـینادرگ  داـیز  تهج  زا  هن  ندرک و  داـهج  رد  ار  وت  رم  نتـسناد  دـنک  تهج  زا  ار  رتـشا  بصن  مدرکن 

وت مدوب  هدینادرگ  مکاح  هنیآ  ره  وت ، تموکح  طلـست و  زا  دوب  وت  فرـصت  تسد  ریز  رد  هک  ار  هچنآ  مدوب  هتفرگ  هچ  رگا  ندرک و 
.ندوب مکاح  يور  زا  وت  شیپ  دوب  رت  هدنیآ  شوخ  ندوب و  تقشم  يور  زا  وت  رب  دوب  رتناسآ  هک  يزیچ  رب  ار 

یقال همایا و  لمکتـسا  دـقلف  هللا ! همحرف  امقان ، ادـیدش  انودـع  یلع  احـصان و  انل  الجر  ناک  رـصم  رما  هتیلو  تنک  يذـلا  لـجرلا  نا  »
نم برحل  رمـش  کتریـصب و  یلع  ضما  كودـعل و  رحـصاف  .هل  باوثلا  فعاـض  هناوضر و  هللا  هـالوا  .نوـضار  هنع  نحن  هماـمح و 

« .هللا ءاش  نا  کب ، لزنی  ام  یلع  کنعی  کمها و  ام  کفکی  هللااب  هناعتسالا  رثکا  کبر و  لیبس  یلا  عدا  کبراح و 

يارب زا  نابرهم  يدرم  دوب  رـصم ، تیالو  تموکح  هب  ار  وا  مدوب  هتخاس  رومام  هک  نم  مدوب  هک  ار  یناـنچنآ  درم  هک  قیقحت  هب  ینعی 
ار دوخ  رمع  راگزور  دینادرگ  مامت  هنیآ  ره  سپ  ار ، وا  دنک  تمحر  ادخ  سپ  ام ، نمـشد  رب  هدنهد  تمحز  هدنریگ ي  تخـس  ام و 

دنادرگ نادنچ  ود  دوخ و  تشهب  رد  ادخ  ار  وا  دهد  ياج  میدونشخ ، یـضار و  وا  زا  ام  هکنآ  لاح  ار و  دوخ  گرم  درک  تاقالم  و 
زا نز  رمک  رب  تمه  نماد  وت و  ییانیب  اب  اهراک  رد  رذـگب  وت و  نمـشد  اب  هبراحم ي  تهج  زا  ارحـص  هب  وش  نوریب  سپ  .ار  وا  باوث 
هک ادـخ  زا  يرای  هاوخب  رایـسب  وت و  راـگدرورپ  هار  يوس  هب  ار  مدرم  ناوخب  دـنک و  وت  اـب  گـنج  هک  یـسک  اـب  ندرک  گـنج  يارب 
وت رب  دوش  یم  لزان  هک  يزیچ  رب  ار  وت  دنک  یم  کمک  تناعا و  تسا و  وت  رورـض  مهم و  هک  يزیچ  نآ  رد  ار  وت  دـنک  یم  تیافک 

.هللاءاش نا 

یئوخ

حتفلاب دهجلا  اهاور  نم  و  هقاطلا ، دهجلا :) ، ) لاسرالا حیرـستلا :) ، ) هدجوم نالف  یلع  تدـجو  نزحلا ، بضغلا و  هدـجوملا :) : ) هغللا
(: مامحلا ، ) هنم هتهرک  هیلع و  هترکنا  اذا  اذـک  نالف  یلع  تمقن  نم  امقان :) ، ) هیاـغلا غلبا  يا  اذـک  یف  كدـهج  دـهجا  مهلوق  نم  وهف 

ذخا برحلل : نالف  رمش ) ، ) ءارحصلا یلا  جرخ  اذا  هسیخ  نم  دسالا  رحصا  نم  هل  زربا  ءارحصلا و  یلا  هل  جرخا  هل :) رحـصا  ، ) توملا
هالوا ضومغ ، هیف  احصان )  ) هلوقب هقلعت  انل و  اتباث  يا  رقتسم  فرظ  انل : هل ، لوعفم  ءاطبتسا : لیلعتلل ، حیرست : نم  بارعالا : .اهتبها  اهل 

هیدصت دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هموکح  یلا  تمـض  هرماع  هدـلب  رـصم  ینعملا : .رمالا  باوج  یف  موزجم  کفکی  هیئاعد ، هلمج  هللا :
هالو ام  دعب  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  هل  بوتکم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا راشا  امک  مالـسالا  روغث  مظعا  نم  هماه  هدلب  یه  و  هموکحلل ،

فاخت نا  قوقحم  کناف  سانلا  رما  نم  کتیلو  ام  کتیلو  ذا  رـصم و  لها  يدانجا  مظعا  کتیلو  ینا  دمحم  ای  ملعا  مث  : ) رـصم یلع 
هسیـساوج و هیواعم و  هاعد  زکارم  دحا  تناک  اهتاریخ  هرثکل  قانعالا  اهیلا  دـمی  ماشلل و  هرواجم  رـصم  ناک  امل  و  کسفن .) یلع  هیف 

هیلع  ) یلع راتخاف  مهعاضخا  یلع  ردقی  اهنع و ال  اوفلخت  ایلاو  اهیف  رکب  یبا  نبا  دـمحم  درو  امل  و  نامثع ، هعیـش  نم  عمج  هیف  نکس 
هتناکمل رتشالاب  هلیدبت  هیلع  قش  کلذ  یلع  رکب  یبا  نب  دمحم  علطا  امل  و  هتعنم ، هتوقل و  رصم  یلع  هل  دهع  رتشالا و  کلام  مالسلا )
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رکب یبا  نب  دـمحم  یلا  باـتکلا  اذـه  ع )  ) بـتکف قـیرطلا  یف  لـیتغا  رـصم و  یلا  لـصی  مـل  رتشـالا  نـکل  و  شیرق ، رکب و  یبا  نـم 
ادکوم و  رطخلل ، ضرعم  قاش و  رـصم  یلع  هیالولا  نا  یلا  اریـشم  رـصم  یلع  هتیالو  تیبثت  رتشالا و  هافول  مالعا  هغلب و  امم  راذـتعاک 

همحر دمحم  ما  رصم :) ص 142 ج 16 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .دئاکملا  نم  رصم  یف  يرجی  ام  هلباقمل  دادعتـسالا  ظقیتلا و  یلع 
سابعلا جوز  هللادبع  لضفلا و  ما  هبابل  تخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جوز  هنومیم  تخا  یه  هیمعثخلا و  سیمع  تنب  ءامسا  هللا 

نب دمحم  كانه  هل  دلوف  ع ،)  ) بلاطیبا نب  رفعج  تحت  كاذ  ذا  یه  و  هشبحلا ، ضرا  یلا  تارجاهملا  نم  تناک  و  بلطملادبع ، نب 
، اذه رکب  یبا  نب  دـمحم  هل  تدـلوف  رکبوبا  اهجوزت  هتوم  موی  رفعج  لتق  املف  هنیدـملا ، یلا  هعم  ترجاه  مث  انوع ، هللادـبع و  رفعج و 

ءامـسا نا  يور  دـق  و  لاق :- نا  یلا  کلذ - یف  فالخ  ال  یلع ، نب  ییحی  هل  تدـلو  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع اـهجوزف  اـهنع  تاـم  مث 
هللا لوسر  رصع  یف  دلو  نمم  رکب  یبا  نب  دمحم  و  هماما - لیق  و  هللا - هما  یمـست  اتنب  هل  تدلوف  بلطملادبع ، نب  هزمح  تحت  تناک 

هیلع و ینثی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  رـصمب ، لتق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رجح  یف  ناک  مث  لاـق :- نا  یلا  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص  )
نب دمحمب  هک  يا  همان  همجرتلا : .هیلع  لخد  نامثع و  رضح  نمم  ناک  و  داهتجا ، هدابع و  هللا  همحر  دمحمل  ناک  و  هلـضفی ، هظرقی و 

نیگهودنا تحاران و  رتشا  کلام  ینیزگ  ياج  هلیسوب  دوخ  لزع  زا  دمحم  هک  دیـسر  شرازگ  ترـضحنآ  هب  نوچ  تشون ، رکب  یبا 
رد يرازگراکب  رتشا  نتشاد  لیسگ  زا  هک  هدیسر  نمب  دعب  اما  .درک  تافو  رصم  هار  رد  رـصم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رتشا  سپـس  هدش ،

هحماسم يدـنک و  دوخ  راک  رد  شـالت  شـشوک و  رد  وت  هک  مدرکن  نآ  يارب  ار  راـک  نیا  نم  يدـش ، تحاراـن  هدـنمغ و  وت  ياـج 
یتشاد هک  تموکح  نآ  مه  رگا  و  مشاب ، هدرک  راداو  تیرازگراکب  تبسن  رتشیب  ششوک  رد  ار  وت  مشاب  هتـساوخ  هکنیا  هن  و  يراد ،

نم هک  يدرم  نآ  یتسار  .دنک  هولج  رتشوخ  وت  مشچ  رد  دشاب و  رتناسآ  نآ  هرادا  هک  مداد  یم  یتموکح  ار  وت  متفرگ  یم  تتسد  زا 
و دوب ، ریلد  ریگ و  تخـس  ام  نانمـشدب  تبـسن  دوب و  هاوخریخ  دوب ، ام  زا  هک  دوب  يدرم  مدرک ، رازگاو  ودـب  ار  رـصم  تموکح  راک 

شدنوادخ میدونـشوخ ، وا  زا  ام  تشذـگرد ، دروآ و  رـسب  ار  دوخ  رمع  راگزور  هک  دـنک  تمحر  شیادـخ  هاوخدـب ، ریگ و  هدرخ 
لابند یئانیب  اب  و  يزاتب ، نمـشدب  اهنابایب  رد  یئآ و  ردب  هناخ  زا  تدـیاب  .دـنک  نادـنچ  ود  ار  شباوث  دزاس و  دوخ  تیاضر  لومـشم 

رد ار  وت  دـنک و  تیاـفک  ار  وـت  مهم  اـت  یئوـج  يراـی  ادـخ  زا  رپ  و  یگنجب ، هنادرم  دـیآ  وـت  گـنجبلا  ره  اـب  و  يورب ، دوـخ  هفیظو 
.مالسلاو دیامن ، يرای  يراتفرگ 

يرتشوش

و مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) فنخم یبا  نع  لوالا  يور  دمحم ، باوج  عم  یفقثلا  يربطلا و  هاور  لوقا :
یبا نب  دمحم  یلا  یلع  بتکف  هیلع ، قش  رتشالا  ثعب  دق  ع )  ) ایلع نا  رکب  یبا  نب  دمحم  غلب  امل  الاق : ینئادملا ، نع  یناثلا  و  هئادـعا )
یلا رتشالا  حیرـست  نم  کتدجوم  ینغلب  دقف  دعب  اما  هیلع - رتشالا  مودقل  دمحم  هدجوم  هغلب  نیح  کلذ  و  رتشالا - کلهم  دنع  رکب 

کناطلـس نم  كدی  تحت  ام  تعزن  ول  و  دـجلا ، یف  کل  ینم  ادایدزا  و ال  داهجلا ، یف  کل  اءاطبتـسا  کلذ  لعفا  مل  ینا  و  کلمع ،
انودع یلع  و  احیـصن ، انل  ناک  رـصم  هتیل  تنک و  يذـلا  لجرلا  نا  هنم  هیالو  کیلا  بجعا  و  هنوملا ، یف  کیلع  رـسیا  وه  ام  کتیلول 
ربصا باملا ، هل  نسحا  و  باوثلا ، هل  فعاض  هنع و  هللا  یـضرف  نوضار ، هنع  نحن  و  همامح ، یقـال  و  هماـیا ، لمکتـسا  دـق  و  ادـیدش ،

، هنم فوـخلا  هب و  هناعتـسالا  هللا و  رکذ  رثـکا  و  هنـسحلا ، هظعوـملا  .همکحلاـب و  کـبر  لـیبس  یلا  عداو  برحلل ، رمـش  و  كودـعل ،
نب دـمحم  هیلا  بتکف  .کیلع  مالـسلا  .هتمحرب و  الا  لانی  ام ال  یلع  كایا  هللا و  انناعا  كال ، ام و  یلع  کنعی  کمها و  اـم  کـفکی 

يارب ینم  یـضراب  ساـنلا  نم  دـحا  سیل  و  هیف ، اـم  تفرع  و  هتمهفف ، نینموـملاریما ، باـتک  یلا  یهتنا  دـقف  یناـف  دـعب  اـما  رکب : یبا 
رهظا و  ابرح ، انل  بصن  نم  الا  سانلا ، تنمآ  و  ترکـسعف ، تجرخ  دق  و  ینم ، هیلوب  فارا  و ال  هودع ، یلع  دهجا  و ال  نینموملاریما ،
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اذکه خلا ، مالسلا )) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنصملا لوق  .هب  مئاق  و  هیلا ، یجتلم  و  هظفاح ، و  نینموملاریما ، رما  عبتم  انا  و  افالخ ، انل 
( دعب اما  : ) فنصملا لوق  .رصم  یلا  ههجوت  یف  لدب  كانه ، یلا  ههجوت  یف  دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف نکل  و  مثیم ،) نبا  هیرصملا و   ) یف
مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ( ) هئادعا و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) یف هلک  سیل  و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه 
( هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  دق  و  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  دقف  .جهنلا  یف  هدوجو  مدع  ملعیف  هیطخلا ،)

دجو و  ادوجو ، هبولطم  دـجو  يرهوجلا : لاق  ردـصم ، لکل  ناـعمل و  دـجو  یتاـی  کتدـجوم  ینتغلب  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف ینغلب و 
یف هیلع  دجو  و  حتفلاب ، ادـجو  نزحلا  یف  دـجو  و  ینغتـسا ، يا : هدـجو  ادـجو  ادـجو و  ادـجو و  لاملا  یف  دـجو  و  انادـجو ، هتلاض 

حتفلاب و دـهجلا  یف  کل  اءاطبتـسا  کلذ  لعفا  مل  ینا  رـصم و  هموکح  کلمع  یلا  رتشالا  لاسرا  يا : حیرـست  نم  .هدـجوم  بضغلا 
مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  دـجلا  یف  کل  ادایدزا  و ال  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  دـجلا  یف  ادایدزا  مضلا و ال 

هیلع  ) هنا امک  هیالو ) کیلا  بجعا  هنوم و  کیلع  رـسیا  وه  ام  کتیلول  رـصم  یف  کناطلـس  نم  كدی  تحت  ام  تعزن  ول  و  هیطخلا .)
- نیمکحلا يا : هموکحلا - هذه  رما  نم  غرفن  یتح  یتطرش  یلع  یعم  مقا  هل : لاق  رصم  نع  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  لزع  امل  مالسلا )
: يا امقان ) ادـیدش  انودـع  یلع  احـصان و  انل  الجر  ناک  رتشالا  يا : رـصم  رما  هتیل  تنک و  يذـلا  لجرلا  نا  .ناجیبرذآ  یلا  جرخا  مث 

هیواعم مسلا ، رتشالا  یقس  يذلا  ربخا  امل  يربطلا :) خیرات   ) یف و  مالسلا .) هیلع   ) هباحـصا یف  رتشالا  لثم  رامع  دعب  نکی  ملف  اهراک ،
نانیمی نادـی  یلعل  تناک  لاق : ابیطخ و  هیواعم  ماق  رتشالا  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) کـلهمب

نا میکحتلا  دعب  هیواعم  غلب  يربطلا :) خیرات   ) یف .رتشالا و  ینعی  مویلا - يرخالا  تعطق  و  ارامع - ینعی  نیفص - موی  امهادحا  تعطق 
اذا ناکف  دـیلولا ، كاحـضلا و  دـلاخ و  نب  نمحرلادـبع  بیبح و  روعالا و  یبا  ورمع و  عم  هنعلی  هادـغلا و  هالـص  یف  تنقی  ع )  ) ایلع

لها تمزه  هتایح  ناف  تکـسا  لئاق : هل  لاقف  رتشالا  لـجر  مذ  یبیتقلا :) نویع   ) یف .رتشـالا و  ساـبع و  نبا  نینـسحلا و  عم  هنعل  تنق 
.داوفلا یلع  اهدربا  ام  اهاو  لاق : رتشالا  توم  هغلب  امل  هیواعم  نا  یکحی  ینامرکلا :) لاثما   ) یف .قارعلا و  لـها  مزه  هتوم  نا  و  ماـشلا ،

تنک امک  یل  ناک  دـقلف  اکلام ، هللا  محر  هتوم : دـعب  کلام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق رخآ : عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  هللا  همحرف 
هناوضر و هللا  هـالوا  نوضار ، هنم  نحن  توـملا و  يا : رـسکلاب  هماـمح  یقـال  و  هماـیا ، لمکتـسا  دـقلف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلل

قرف و ال  هنجلا ، هلخدـی  و  هبونذ ، رفکی  و  هللا ، هرفغی  هوعدـلا  هذـهب  رتشالا  نا  کشا  تسل  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هل  باوثلا  فعاـض 
نم رحـصاف  .اذـه  ضعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم  هل  لـصح  نمل  یبوط  اـی  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوعد  نیب  اـهنیب و  يدـنع 

عداو هل  بهات  اذا  رمالل  هلایذا  رمش  نم  کبراح  نم  برحل  رمش  و  کتریصب ، یلع  ضما  و  كودعل ، ءارحصلا  یلا  جرخ  اذا  رحـصا 
ام کفکی  هللااب  هناعتـسالا  رثکا  نآرقلا و  ظفل  وه  کبر  لیبس  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لـصفلا   ) یلا

کب لزنی  هیطخلا ) دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  کب  لزن  ام  یلع  کنعی  یـش ء و  لک  یلع  هتردقل  کمها 
.حصالا وه  مالسلا و  و  مثیم ) نبا   ) یف نکل  و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  هللاءاشنا 

هینغم

.قزرلا و نم  لیلقلا  هقاطلا و  اهمضب  و  هقاطلا ، عسولا و  اضیا  و  هقشملا ، بعتلا و   - میجلا حتفب  دهجلا - .کبـضغ و  کتدجوم : هغللا :
اهلثم زییمت و  هنووم  لعفال و  هلجا  نم  لوعفم  ءاطبتـسا  بارعالا : .زربا  رحـصا : .هتوم و  و  همامح : .داـهتجالا و  میجلا - رـسکب  دـجلا -

هعضبب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هافو  لبق  رکب  یبا  نب  دمحم  دلو  ینعملا : .حصانب  قلعتم  انل  و  لجرل ، هفـص  احـصان  و  هیالو ،
مث همرکب ، ریهـشلا  هللادـبع  مهنم  ادـالوا ، اـهنم  قزرف  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  اـهجوزت  و  هیمعثخلا ، سیمع  تـنب  ءامـسا  هـما  و  روـهش ،

بیبر رکب و  یبا  نبا  وه  دمحمف  .ییحی  تدـلوف  مامالا ، اهجوزت  رکب  یبا  دـعب  نم  و  ادـمحم ، هل  تدـلوف  رکبوبا ، هدـعب  نم  اهجوزت 
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، صاعلا نبا  هیواعم و  نم  رـصمل  اعینم  انـصح  نوکیل  رتشالا ، هب  لدبتـسی  نا  يار  مث  ..رـصم  هالو  و  هیلع ، ینثی  هبحی و  ناک  و  مامالا ،
یلا لصی  نا  لبق  لسعلاب  مسلا  رتشالل  هیواعم  سد  ..ملات و  بتع و  کلذب  رکب  یبا  نب  دمحم  ملع  امل  و  روهـشملا ، دـهعلا  هل  بتکف 

يرایتخا کیلع  بعـص  اذامل  خلا ..) کتدجوم  ینغلب  دقف  دعب ، اما  : ) هلاسرلا هذـه  هل  مامالا  بتک  و  اهیلع ، ایلاو  دـمحم  یقبف  رـصم ،
..کلذب تضق  هحلصملا  همکحلا و  نکل  و  الک ، ..کلمع  یف  ریصقتلاب  کمهتا  ینا  وا  کنم ، یلع  زعا  هنا  نظتا  رتشالل ؟

بعاـتملا و کـیلع  رجیـال  و  کـبجعی ، كرــسی و  رخآ  دـلب  یلا  کـلقن  تدرا  اـمنا  و  کـلزع ، كدرط و  تدرا  اـم  ینا  یلا  اذـه ،
و خلا ..) رصم  رما  هتیلو  تنک  يذلا  لجرلا  نا   ) .کیلع نوهف  .صاعلا  نبال  همعط  اهلعج  یتلا  هیواعم و  نم  هبیرقلا  رصمک  بعاصملا 

یف لیعافالا  هب  لعف  ثیح  هاماحتی  رتشالا و  باهی  ناک  هیواعم  نکل  و  دـمحم ، ای  کلذـک  تنا  و  انل ، اـصلخم هللا و  ناـک  رتشـالا ، وه 
باوثلا فعاض  ..هللا و  همحرف   ) هتبالـص هساب و  نم  افوخ  الا  هیواعم  هلاتغا  ام  و  رتشالا ، هیلع  یـضقل  فحاصملا  عفر  ـال  ول  و  نیفص ،

هللا یلـص   ) هللا لوسر  هوعدک  اهنال  هوعدلا ، هذـهب  هنجلا  هلخدـی  و  هبونذ ، رتشالل  رفغی  هللا  نا  یف  کشا  ال  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هل .)
و هدیک ، نم  رذحا  و  هبرحل ، دعتسا  خلا ..) كودعل  رحصاف  (. ) مالسلا هیلع   ) یلع نم  اهضعب  یلع  لصح  نمل  یبوط  ای  و  هلآ ) هیلع و 

.هللاءاشنا کیفاک  كرصان و  هناف  هللااب ، نعتسا  و  داهجلا ، یلع  ضرح  و  کنامیا ، کنید و  یلع  تبثا 

هدبع

و ال هیالولا …  لمعلا  لاسرالا و  حیرـستلا  کظیغ و  يا  کتدـجوم  کلمع : یلا  رتشـالا  حیرـست  هردـکت …  هدـجوت  هلزع : نم  … 
 … اهراک يا  امقان  امقان : ادـیدش  انودـع  ادـج …  دادزتل  کلزعب  کبقاعا  نا  تدراف  اریـصقت  کنم  تیار  ام  يا  دـجلا : یف  اداـیدزا 

ءارحصلل زرب  اذا  رحصا  نم  هل  زربا  يا  هل  رحصا  کتریصب : یلع  ضماو  توملا …  رسکلاب  مامحلا  همامح : یقال  همایا و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

بصن رصم و  تموکح  زا  شلزع  زا  وا  يریگلد  ربخ  هک  یماگنه  رکب  یبا  نبا  دمحم  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
حرش رد  وا  ناتساد  هکنانچ  هدش ، هتشک   ) دوب هدومن  تافورصم  هب  ندیسر  زا  شیپ  هار  نیب  رد  رتشا  و  دیسر ، ترضح  هب  رتشا  کلام 

رب دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  دومرف :) نایب  ار  کلام  بصن  تحلصم  ببـس  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دیایب ، موس  هاجنپ و  همان 
داـیز شـشوک و  یعـس و  رد  تیدـنک  يارب  نم  راـک  نیا  و  دیـسر ، نم  هب  وت  راـک  هب  رتشا  نداتـسرف  زا  تیریگلد  ربخ  مرکا ، ربمغیپ 

رد هچنآ  رگا  تسین و  هتخاس  وت  زا  دوب  هتخاس  رتشا  زا  هک  يراـک  یلو  يا ، هدرب  راـکب  ار  دوخ  یئاـناوت  اریز  هدوبن  وت  شـالت  ندرک 
شجنر ینیگنـس و  هک  مزاس  مکح  يراک ) اـی  يرهـش   ) يزیچ هب  ار  وت  مزاـس  نوریب  وت  طلـست  زا  رـصم  تموکح  تسا  وت  تسدریز 
هکنانچ  ) شیدناریخ دوب  يدرم  ام  يارب  متخاس  مکاح  رـصم  رب  هک  ار  کلام  يدرم  .دشاب  رت  هدـنیآ  شوخ  وت  رب  نآ  تراما  رتمک و 

هب یتخبکین ) تداعـس و  هب   ) ار شراگزور  هک  دزرمایب  شیادـخ  سپ  یتسین ) روطنآ  وت  هک   ) اناوت هریچ و  ام  نمـشد  رب  و  یتسه ) وت 
نادـنچ ود  ار  شـشاداپ  و  دـیامرف ، اطع  وا  هب  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  میدنـسروخ ، وا  زا  ام  و  دـش ، وربور  گرم  اـب  و  دـناسر ، رس 

اب و  دیآ ( وت  يوس  هب  نمشد  ات  نامن  رهش  رد   ( ور نمشد  يوس  هب  هدیـسرن ( رـصم  هب  هدش و  هتـشک  کلام  هک  نونکا   ) سپ دنادرگ ،
يدنک  ( باتشب دگنج  یم  وت  اب  هک  یسک  گنج  هب  و  هداد ( تسد  زا  ار  گنج  شور  راک و  رد  یمارآ  طایتحا و   ( درگ ناور  یئانیب 
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هب نانآ  اـب  وت  گـنج  دـننادب  دوش و  ماـمت  ناـشیارب  تجح  اـت   ( ناوخب تراـگدرورپ  هار  هب  ار  اـهنآ  و  دـبای ( يزوریف  وت  رب  هک  نکم 
هودنا مغ و  هب  ار  وت  هک ( اهیراتفرگ   ( هچنآ زا  تدرادهاگن  ات  بلط  يرای  رایسب  ادخ  زا  و  سفن ( ياوه  يور  زا  هن  تسا  ادخ  روتـسد 

.دهاوخ وت ( يارب  يزوریف  حتف و   ( ادخ رگا  تسا ، هدیسر  وت  هب  هک ( اهیتخس   ( هچنآ رد  دنک  تیرای  و  هتخادنا ،

ینامز

.تسا ص )  ) ادخ لوسر  رـسمه  هنومیم  رهاوخ  يو  .تسا  سیمع  تنب  ءامـسا  رکب  یبا  نب  دمحم  ردام  مان  رکب  یبا  رـسپ  اب  یئانـشآ 
رسپ هس  تبرغ  رد  دوب و  هدرک  ترجاهم  هشبح  هب  رفعج  اب  هک  دوب  مالسلا ) هیلع  یلع  ماما  ردارب   ) بلاط یبا  نب  رفعج  رـسمه  ءامـسا 
هاگنآ دش و  دلوتم  يو  زا  دـمحم  درک و  جاودزا  يواب  رکبوبا  دـش  هتـشک  هتوم  گنج  رد  رفعج  هک  یعقوم  .دوب  هدروآ  رفعج  يارب 

یبا نب  دمحم  .دش  تیبرت  ترـضحنآ  تلافک  تحت  مه  دمحم  درک و  جاودزا  يو  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفر  ایند  زا  رکبوبا  هک 
ناتسبرع ناریا و  رصم ، زورنآ ، یمالسا  روشک  يو ، لتق  زا  سپ  تشاد و  يریگمـشچ  تیلاعف  نامثع  لتق  رد  هک  دوب  یناسک  زا  رکب 

هیلع ماما  فرط  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  .تشاد  رارق  هیواعم  رظن  تحت  هک  دوب  ماش  اهنت  دوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رظن  تحت  همه  همه و 
، هتـشاد مازعا  وا  ياجب  ار  رتشا  هدرک و  لزع  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـش  بوصنم  رـصم  يرادناتـسا  هب  مالـسلا 

هیلع یلع  دنزرف  تقیقح  رد  دمحم  نوچ  دـهد  رارق  دـمحم  رایتخا  رد  ار  زور  نآ  ناریا  قطانم  زا  یکی  يرادناتـسا  هتـساوخیم  دـیاش 
هراشا نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  لیذ  رد  هک  يرگید  يا  هتکن  .دهدیم  عالطا  يو  هب  همان  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  مالـسلا 

، تسا هدوب  رطخ  ضرعم  رد  هیواعم  فرط  زا  مه  رصم  هتـشادن و  رتشا  کلام  فیدر  رد  یگنج  یگدامآ  دمحم  هک  تسا  نیا  هدرک 
دروخ و تسکـش  رـصم  رد  دوبن  هدومزآ  گنج  رما  رد  هک  مه  دـمحم  درک و  مومـسم  هار  رد  ار  رتشا  کلام  هیواـعم  تهج ، نیمهب 

هیکت و  یگنج ، یگدامآ  هب  همان  لیذ  رد  هدرکیم  ساسحا  ار  يرطخ  نینچ  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .درک و  طوقـس  رـصم  دیـسر و  لتقب 
هیلع ماما  دنچ  ره  .ددرگیم  نشور  رتشیب  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  باحـصا  زا  هک  رتشا  کلام  تمظع  همان  نیا  رد  .دهدیم  هجوت  ادخب 

یـضار وا  زا  ام  هک  دنکیم  هراشا  دیاتـسیم و  شیپ  زا  شیب  ار  رتشا  کلام  اما  دهد ، يرادلد  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  دـهاوخیم  مالـسلا 
نئمطم صخـش  يآ  : ) تسا هیآ  نیا  زا  يا  هنومن  رتشا  کلام  .داد  دـهاوخ  ياـج  ار  وا  تشهب  رد  یـضار و  وا  زا  مه  ادـخ  میتسه و 

دراو تشهب  هب  يوشیم و  ام  ناگدـنب  رب  لخاد  .درگ  زاب  یئادـخ  هدیدنـسپ  مه  ینکیم و  دنـسپ  مه  هکیلاح  رد  لاـعتم  يادـخ  يوسب 
( .يدرگیم

يزاریش دمحم  دیس 

ردکتف حالـصلا  نم  هیف  يار  امل  رتشالا ، کلام  هناکم  بصن  و  هلزع ، مث  رـصم ، ادمحم  دـق و ال  ناک  مالـسلا  هیلع  مامالا  نا  کلذ  و 
مسب رتشالا ) یفوت  مث  رصم ، نع  رتشالاب  هلزع  نم   ) دمحم ردکت  يا  هدجوت ) هغلب  امل  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا   ) هلزع نم  دمحم  رطاخ 

ینعمب یمیم ، ردصم  کتوجوم ) ینغلب  دقف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما  (. ) اهیلا هلوصو  لبق  رـصم ، یلا  ههجوت  یف   ) هیواعم هیلا  هسد 
ءاطبتـسنا کلذ  لعفا  مل  ینا  و   ) کتیالو يا  کلمع ) یلا  رتشالا   ) کلام لاسرا  يا  حیرـست ) نم   ) هرودکلا بضغلا و  وه  و  دـجولا ،

نا کلذـب  تدرا  ینال  کلزع  نکی  مل  يا  دـجلا ) یف  ادایدزا  و ال   ) کلمع یف  دـهج  ریثک  کـنمرا  مل  ینـال  يا  دـهجلا ) یف  کـلا 
کتیالو و  کناطلـس ) نم  كدی  تحت  ام  تعزن  ول  و  -. ) کنم ریـصقتل  کلزع  نا  کنهذ  یلا  قبـسی  الف  لامعالا - یف  ادـج  دادزت 

بجعا و   ) رـصم هبال  نم و  دمحم ، یلع  لهـسا  رخآ  ادـلب  هیلوی  ناب  مالـسلا  هیلع  مامالا  هدـع  و  هنووم ) کیلع  رـسیا  وه  ام  کتیلول  )
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مل رمالا  نکل  کلذ ، مالـسلا  هیلع  مامالا  ءانب  ناک  دق  و  هل ، هیـضرت  هرطاخل و  ایکت  کلذ  و  رـصم ، نم  کیلا  بحا  يا  هیال ) کیلا و 
هیواعم يا  انودع ) یلع  و   ) .انتبغر بسح  لمعی  احـصان ) انل  الجر  ناک  ( ) هر  ) رتشالا يا  رـصم ) رما  هتیلو  تنک  يذلا  لجرلا  نا   ) متی

يا همایا ) لمکتـسا  دـقلف   ) هیلع محرت  رتشالا ، لتقم  دـعب  باتکلا  اذـه  بتک  مامالا  نا  ثیح  هللا ) همحرف   ) اـهراک يا  اـمقان ) دـیدش  )
هللا هاـطعا  يا  هناوضر ) هللا  هـالوا   ) قحلا عم  ناـک  ذا  نوضار ) هنع  نحن  و   ) هتوـم يا  هماـمح ) یقـال  و   ) هل ردـقملا  هرمع  ماـیا  لـمکا 
لاق اذل  و  لوالا ، هبـصنم  یلا  ادـمحم  مامالا  عجرا  رتشا  لتق  ثیح  و  هلمع ، نم  رثکا  يا  هل ) باوثلا  فعاض  و   ) هنجلا اضرلا و  هناحبس 

اـشیج رـصم  یلا  هیواـعم  ثعب  دـقف  هشیج  هیواـعم و  كودـعل )  ) ءارحـصلا یلا  هینبـالا  نم  جورخلا  هلـصا  و  رهظا ، يا  نحـصاف )  ) هـل
لجال قاسلا ، نع  بوثلا  عیفرت  ریمشتلا  لصا  و  دعتسا ، يا  کبراح ) نم  برحل  رمش   ) کنید و  کتریصب ) یلع  ضما  و   ) .اهبالتسال
رثکا و   ) فورعملاب مهرما  سانلا و  دـها  يا  کبر ) لیبس  یلا  عدا  و   ) لمعلا یف  هعرـسلا  نع  عنمی  و  لجرلاب ، فتلی  ـال  یتح  لـمعلا ،

نم کب ) لزن  ام  یلع   ) هناحبـس هللا  کنعی ) و   ) دـیرت امم  کمها ) ام   ) هناحبـس هللا  کـفکی )  ) کـناسل کـبلق و  یف  هللااـب ) هناعتـسالا 
.یلاعت هللا ) ءاشنا   ) برحلا ههج  نم  هثراکلا  نم  هثراکلا 

يوسوم

میجلا رسکب  دجلا : .عسولا  هقـشملا و  هقاطلا و  دهجلا : .ریخاتلا  ءاطبتـسالا : .لاسرالا  حیرـستلا : .کظیغ  کبـضغ و  کتدجوم : هغللا :
زربا هل : رحصا  .توملا  مامحلا : .ابیعم  اهراک  امقان : .لقثلا  هدشلا و  هنووملا : .هلزع  اذا  لماعلا  ریمالا  عزن  هعلق و  یشلا ء : عزن  .داهتجالا 
یلا رتشالا  حیرـست  نم  کتدجوم  ینغلب  دـقف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .اهتبها  اهل  ذـخا  برحلل : رمـش  .ءارحـصلا  یلا  زرب  اذا  رحـصا  نم  هل 

کتیلول کناطلـس  نم  كدی  تحت  ام  تعزن  ول  دجلا و  یف  کل  ادایدزا  دهجلا و ال  یف  کل  ءاطبتـسا  کلذ  لعفا  مل  ینا  کلمع و 
اهظفح اهطبض و  يوتسمب  نکی  مل  امل  رـصم و  یلع  رکب  یبا  نب  دمحم  مامالا  یلو  هیالو ) کیلا  بجعا  هنووم و  کیلع  رـسیا  وه  ام 
هیواعم سد  رصم  یلا  قیرطلا  یف  ادمحم و  کلذ  جعزاف  رومالل  هطبـض  هساب و  هتدشل و  رتشالا  اهیلا  هجو  بغری  مامالا و  بحی  امک 

بیعم رمال  نکی  مل  هلزع  نا  هل  نیبی  هرطاخ و  بیطی  باتکلا  اذه  دـمحم  یلا  مامالا  بتکف  اهیلا  لصی  نا  لبق  تامف  رتشالا  یلا  مسلا 
ثیح هبضغ  نم  هنم  هلصو  هنع و  هغلب  ام  رکذب  مالـسلا  هیلع  ادتبا  هتردق و  هتاناکما و  عم  بسانتی  ارما  هیلوی  نا  لجال  لب  هنایخلاک  هیف 
کنال کلذ  نکی  مل  لاقف  هنم  راذتعالا  هبـشی  وه  هلزع و  بابـسا  هل  نیب  مث  دالبلا  کلت  رما  یلوتیل  هنع  الدب  رـصم  یلا  رتشالا  لسرا 
رسیا وه  ام  کتیلول  دالبلا  هذه  نع  کل  زعا  تنک  یننا  ول  صلخم و  ریغ  وا  هیف  دجم  ریغ  وا  مهتهجاوم  ءادعالا و  هحفاکم  یف  یطب ء 

هوالمع نا  اهیلع و  یلوتسی  نا  هتاقاط  لکب  لواحی  اذه  همعط و  ورمعل  هیواعم  اهاطعا  رصم  ناف  هرادالا  یف  هیلع  ردقا  هطبض و  کیلع 
رـصم رما  هتیلو  تنک  يذـلا  لجرلا  نا   … ) رـسیا نسحا و  کل و  طبـضا  اهریغ  نوکیف  کب  نوصبرتی  کل و  نودـیکی  نوریثک  اهیف 

هناوضر هللا  هالوا  نوضار  هنع  نحن  همامح و  یقال  همایا و  لمکتسا  دقلف  هللا  همحرف  امقان  ادیدش  انودع  یلع  احـصان و  انل  الجر  ناک 
هذه هقح و  قح  يذ  لک  یطعی  مامالا  و  هلثم ، نوکیل  هل  اعفد  دمحم و  همیزعل  هیوقت  کلام  یلع  ءانثلا  اذـه  یف  هل ) باوثلا  فعاض  و 
ناک کل  امف  ریبک  رود  نم  اهل  ام  عمتجملا و  یف  رثالا  نم  اهل  ناک  ام  هیـصخشلا و  هذـه  هیمها  دـکوت  کـلام  قح  یف  هنم  تاـملکلا 

هتهجاوم یف  هتدش  هتمقن و  هیواعمل و  هتاودع  تناک  هل  هحصن  مامالل و  هصالخا  رادقمب  هل و  نیحـصانلا  مامالل  نیـصلخملا  دشا  نم 
رفکی هل و  هللا  رفغی  هوعدلا  هذهب  رتشالا  ناب  کشا  تسل  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لوقی  امک  هنع و  ایـضار  ناک  هنا  نیب  نا  دـعب  هل  اعد  مث 

هیلع یلع  نم  هل  لصح  نمل  یبوط  ای  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هوعد  نیب  اهنیب و  يدنع  قرف  هنجلا و ال  هلخدـی  هبونذ و 
نم رثـکا  کـبر و  لـیبس  یلا  عداو  کـبراح  نم  برحل  رمـش  کتریـصب و  یلع  ضما  كودـعل و  رحـصاف   … ) اذـه ضعب  مالـسلا 
زربی هودعل و  جرخی  نا  هرما   - 1 رماواب : مالـسلا  هیلع  هرما  هللا ) ءاش  نا  کب  لزنی  ام  یلع  کنعی  کمها و  ام  کفکی  هللااب  هناعتـسالا 
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هنال ماقملا  اذهب  سانلا  یلوا  هنا  هقح و  نم  نیقی  یلع  یضمی  نا  هرما  .ناوهلا 2 -  فعضلا و  هنم  رعشتسی  الئل  رخاتی  وا  رظتنی  هل و ال 
اهبابـسا اهل  یهیف ء  اهتبها  اـهل  ذـخای  برحلل و  دعتـسی  نا  هرما   - 3 همالا …  هتعیاب  هفیلخلا  یعرـشلا و  مکاـحلا  لـبق  نم  بوصنملا 

دیب ذـخالا  یف  نواهتی  وا  لاض  در  یف  یناوتی  وا  درف  هتیادـه  یف  رـصقی  الف  هبر  لـیبس  یلا  وعدـی  نا  هرما  .هجاتحت 4 -  ام  اهتدـعو و 
ءانعلا هلیقث و  تناک  امهم  لامحالا  ناف  دـیدش  رما  لکل  یفاکلا  هناف  هللااـب  نیعتـسی  نا  هرما   - 5 هتاجن …  هیف  ام  یلا  ددرتم  وا  كاـش 

هرما نم  هل  هللا  لعج  باوبالا و  هماما  تحتفنا  هیلع  لکوتلاب  هللا  یلا  داع  اهب و  روماملا  بابسالاب  ناسنالا  ذخا  اذا  هیوق  لزاونلا  ریبک و 
.اجرخم اجرف و 

یناغماد

، دش هاگآ  رتشا  باصتنا  اب  رصم  تموکح  زا  وا  لزع  ببـس  هب  وا  یگنتلد  زا  هک  یماگنه  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
ینغلب دـقف  دـعب ، اما   » تراـبع اـب  هک  هماـن  نیا  رد  .تشذـگ  رد  رهـش  نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رـصم  هب  دوخ  تکرح  نمـض  مه  رتشا 

« دیـسر نم  هب  وت  راک  يدـصت  يارب  رتشا  نداتـسرف  زا  وت  یگنتلد  ربخ  انامه  دـعب ، اما  « » کـلمع یلا  رتشـالا  حیرـست  نم  کتدـجوم 
: تسا هدرک  حرطم  ار  ریز  ثحب  تسخن  دیدحلا  یبا  نبا  دوش ، یم  عورش 

: وا رابخا  زا  یخرب  رکب و  یبا  نب  دمحم 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  رـسمه  هنومیم  رهاوخ  وا  .تسا  معثخ  هلیبق  زا  سیمع و  رتخد  ءامـسا  دانک ، تمحر  شیادخ  هک  دمحم  ردام 
ترجه هشبح  هب  هک  تسا  ینانز  زا  ءامـسا  .تسا  بلطملا  دـبع  نب  سابع  رـسمه  هللا و  دـبع  لضف و  ردام  هبابل  رهاوخ  مّلـس و  هلآ و 

دروآ و ار  نوع  هللا و  دـبع  دـمحم و  اج  نامه  وا  يارب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  رفعج  رـسمه  ماـگنه  نآ  رد  تسا و  هدرک 
ءامـسا تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  ءامـسا  رکب  وبا  دش ، دیهـش  هتوم  گنج  رد  رفعج  نوچ  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  رفعج  هارمه  سپس 

یلع يارب  ءامسا  تفرگ و  يرسمه  هب  ار  ءامسا  مالّسلا  هیلع  یلع  رکب ، وبا  گرم  زا  سپ  .دروآ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نیمه  وا  يارب 
.تسین یفالخ  چیه  عوضوم  نیا  رد  دروآ و  ار  ییحی  مالّسلا  هیلع 

چیه یلو  هدوب  سیمع  تنب  ءامسا  مالّسلا  هیلع  یلع  رـسپ  نوع  ردام  مان  تسا  هتفگ  یبلک  نبا  دیوگ : یم  باعیتسالا  رد  ربلا  دبع  نبا 
تسا هدوب  مه  بلطملا  دبع  نب  هزمح  رسمه  سیمع  تنب  ءامسا  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  .تسا و  هتفگن  ار  نخـس  نیا  وا  زج  سک 

.تسا هدروآ  همامأ  ای  هللا  هما  مان  هب  يرتخد  وا  يارب  و 

ربلا دبع  نبا  .تسا  هدش  دلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یگدنز  راگزور  هب  هک  تسا  یناسک  زا  رکب  یبا  نب  دمحم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  هدعقیذ و  رخآ  هب  عادولا  هجح  لاس  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  دیوگ : یم  باعیتسالا  رد 

وا هب  دش  دلوتم  دمحم  رـسپ  مساق  هکنآ  زا  سپ  داهن و  مان  دـمحم  ار  وا  هشیاع  دـش ، دـلوتم  هفیلحلا  وذ  رد  دوب  هدومرف  جـح  گنهآ 
نب دمحم  .دنهن  یسک  رب  ار  ادخ  لوسر  هینک  مان و  هکنیا  ینعی  دندید  یمن  یعنام  راک  نیا  رد  ربمایپ  باحصا  داد و  مساقلا  وبا  هینک 

وا رب  مالّسلا  هیلع  یلع  .دش  هتشک  رصم  رد  هکنآ  ات  دوب  وا  تیامح  فنک  رد  دش و  تیبرت  مالّسلا  هیلع  یلع  نماد  رد  سپس  رکب  یبا 
تـسا یناسک  زا  دوب و  داهتجا  تدابع و  لها  دانک  تمحر  شیادخ  هک  دمحم  .داد  یم  يرترب  دوتـس و  یم  ار  وا  درک و  یم  تبحم 

دید یم  لاـح  نیا  رد  ار  وـت  تردـپ  رگا  تفگ : وا  هب  ناـمثع  تـفر ، ناـمثع  شیپ  نوـچ  تـشاد و  تـسد  ناـمثع  هرـصاحم  رد  هـک 
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هب دمحم  هک  تسا  هدش  هتفگ  مه  تشک و  ار  نامثع  دش و  دراو  يرگید  سک  وا  زا  سپ  دمآ و  نوریب  دمحم  .دـش  یمن  لاحـشوخ 
.دنتشک ار  وا  نانآ  درک و  هراشا  دندوب ، شهارمه  هک  یناسک 

یلع تسد  رد  يزیچ  هچ  یـسرپب  رگا  تسا  هتفگ  نآ  نمـض  هداد و  حیـضوت  ار  همان  تالمج  ظافلا و  رگید  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
یم دراـمگب ، نآ  رب  ار  وا  هک  دـشاب  رـصم  تموکح  زا  رت  تمحز  مک  رتـهب و  رکب  یبا  نب  دـمحم  يارب  هک  تسا  هدوـب  مالّـسلا  هیلع 

یمیمـصت نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  نکمم  تسا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  راـیتخا  رد  ماـش  زا  ریغ  یمالـسا  قطاـنم  ماـمت  میوگ 
هب عورـش  همان  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپـس  .دراـمگب  سراـف  اـی  هینیمرا  ناـسارخ ، نمی ، تموکح  هب  ار  دـمحم  هک  تسا  هتـشاد 

رادتسود یتسار  هب  مه  رتشا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتشاد  دامتعا  وا  هب  تخـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هدومرف  رتشا  کلام  ندوتس 
یبا نبا   - نم دـشاب و  یـضار  وا  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  اـعد  رتـشا  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  .تسا  هدوب  رادربناـمرف  و 

درب و یم  تشهب  هب  ار  وا  درذگ و  یم  رد  رتشا  ناهانگ  زا  دزرمآ و  یم  ار  وا  یلع  ياعد  نیا  اب  دـنوادخ  هک  مرادـن  کش  دـیدحلا -
نینچ هب  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  و  تسین ، مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياعد  نایم  یقرف  نم  رظن  رد 

.دبای تسد  نآ  زا  رتمک  هب  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ییاعد 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َُّمث ، َرْصِم ْنَع  ِرَتْشْألِاب  ِِهلْزَع  ْنِم  ُهُدُّجَوَت  ُهَغََلب  اََّمل  ٍرَْکب  یبأ  ِْنب  ِدّمَُحم  یلإ 

.اْهَیلِإ ِِهلوُصُو  َْلبَق  َكانُه  یلِإ  ِهِهُّجَوَت  یف  ُرتشألا  یفُوت 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هدـش تحاراـن  وا  ياـج  هب  رتـشا  کـلام  نداد  رارق  رـصم و  يرادـنامرف  زا  شلزع  ببـس  هب  هک  یماـگنه  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  هـک 
رصم تموکح  هب  ندیسر  زا  شیپ  هار  نیب  رد  رتشا  ماجنارس  دنچره  تشاگن  وا  يارب  ، دوب

: همان دنس  . 1} تسب ورف  ناهج  زا  هدید  هیواعم ) مس  رثا  رب  )

باتک رد  یفقث  لاله  نب  میهاربا  مالـسالا و  تاحوتف  باتک  رد  ارهاظ   ) ینئادـم نسحلاوبا  یـضر ، دیـس  موحرم  زا  لـبق  ار  هماـن  نیا 
لقن فارـشالا  باسنا  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  لاح  حرـش  رد  يرذالب  هنـس 38 و  ثداوح  رد  دوخ  خـیرات  رد  يربط  تاراغلا و 

({ ص 322 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) دنا هدرک 

هاگن کی  رد  همان 

ان ار  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تموکح  هرطیـس  ریز  هک  یقطانم  تشاد  رارـصا  نیمکح  ناتـساد  زا  دـعب  هیواعم  میناد  یم 
قارع ياهزرم  هب  هتسویپ  دنک و  نما 
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تموکح ماـمت  ماـمز  رگا  هک  دوب  هداد  لوق  شیاـه  یتمدـخ  شوـخ  ببـس  هب  صاـع  نب  ورمع  هب  رگید  ییوـس  زا  درک و  یم  هلمح 
ماجنا دنتسناوت  یم  هک  ار  يراک  ره  ود  نآ  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  دراذگب و  ورمع  رایتخا  رد  ار  رصم  دتفا  وا  تسد  هب  یمالـسا 

.دنداد یم 

يوق وا  زا  يدرف  یلو  تسا  ینیما  درم  هچ  رگ  دوب  رصم  رب  ترـضح  نآ  یلاو  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  درک  ساسحا  مالـسلا  هیلع  ماما 
دوخ فورعم  هماندهع  دیزگرب و  رما  نیا  يارب  ار  رتشا  کلام  اذل  ، دتـسیاب هیواعم  ياه  هئطوت  ربارب  رد  ات  تسا  مزال  رت  هبرجت  اب  رت و 

.تشون وا  يارب  ار 

زا رصم  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  کلام  ات  دیچ  يا  هئطوت  تشگ و  نارگن  دور  یم  رـصم  يوس  هب  کلام  دش  ربخاب  هیواعم  هک  یماگنه 
کلام تسا  نکمم  هک  یتروص  ره  هب  ، داد تیرومأم  دوب  ورمع  لآ  هب  نادـنم  هقالع  زا  هک  دوخ  ناـسوساج  زا  یکی  هب.درادرب  ناـیم 

درک دادملق  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  تیب و  لها  یمیمص  ناتـسود  نادنم و  هقالع  زا  ار  دوخ  دمآ و  کلام  دزن  وا.دزاس  مومـسم  ار 
نیا رد  تسا  تیب  لها  ناتسود  زا  ًاعقاو  وا  درک  رواب  کلام  هک  اجنآ  ات  تفگ  يدایز  بلاطم  مشاه  ینب  ترـضح و  نآ  لیاضف  زا  و 

یماگنه درک ) هتشغآ  یکلهم  مس  اب  ار  یلـسع  هک  تسا  نیا  فورعم  و   ) درب کلام  يارب  هیده  ناونع  هب  ار  یمومـسم  ياذغ  ماگنه 
.دیسر تداهش  هب  دوب  مُزُلق  هقطنم  هک  اج  نامه  رد  رصم  هب  ندیسر  زا  شیپ  دش و  مومسم  ادیدش  دومن  لوانت  نآ  زا  کلام  هک 

هیلع ماما.دـش  تحاران  دیـسر  دـمحم  شوگ  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  ياج  هب  رـصم  یلاو  ناونع  هب  کلام  بصن  ناتـساد  هک  یماگنه 
هغالبلا و جهن  رداصم  زا  هدش  هتفرگرب  } .دومرف اقبا  دوخ  تسپ  رد  ار  وا  درک و  ینارگن  عفر  وا  زا  تشون و  وا  هب  ار  قوف  همان  مالـسلا 

{ .رگید بتک 

کلام ندرک  نیشناج  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  ینارگن  عفر  همان  ياوتحم  نیاربانب 

مه وا  رب  هک  تسا  هتـشاد  یفده  هکلب  هدوبن ، یـضاران  وا  ياه  تیلاعف  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زگره  هک  تسوا  هب  نداد  نانیمطا  رتشا و 
ار وا  رـصم  تموکح  يرادـهگن  نمـشد و  لباقم  رد  یگداتـسیا  رب  دـنک و  یم  تیوقت  ار  وا  هدارا  هماـن  نیا  رد  زین  تسین و  هدیـشوپ 

.تسیاب نانمشد  ربارب  رد  مکحم  نک و  لکوت  ادخ  رب  هک  دنک  یم  هیصوت  دیامن و  یم  عیجشت 

***

ِیف ََکل  ًاداَیِدْزا  َالَو  ، َدـْهَْجلا ِیف  ََکل  ًءاَْطِبتْـسا  َِکلَذ  ْلَْعفَأ  َْمل  یِّنِإَو  ، َکـِلَمَع َیلِإ  ِرَتْشَأـْلا  ِحیِرْـسَت  ْنِم  َُکتَدِـجْوَم  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ُُهْتیَّلَو ُْتنُک  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َّنِإ.ًهَیَالِو  َْکَیلِإ  ُبَجْعَأَو  ًهَنُوئَم  َْکیَلَع  ُرَْـسیَأ  َوُه  اَم  َُکْتیَّلََول  ، َِکناَْطلُـس ْنِم  َكِدَی  َتْحَت  اَم  ُتْعََزن  َْولَو  ، ِّدِْـجلا
ُهَالْوَأ ؛ َنوُضاَر ُْهنَع  ُنَْحنَو  ، ُهَماَمِح یَقَالَو  ، ُهَماَّیَأ َلَمْکَتْـسا  ِدَقَلَف  ُهّللا ! ُهَمِحَرَف  ًاِمقاَن ، ًادیِدَش  اَنِّوُدَع  یَلَعَو  ، ًاحِـصاَن اََنل  ًالُجَر  َناَک  َرْـصِم  َْرمَأ 
ِِرثْکَأَو ، َکِّبَر ِلِیبَس  یلِإ  ُعْداَو  ، ََکبَراَح ْنَم  ِبْرَِحل  ْرِّمَـشَو  ، َِکتَریَِـصب یَلَع  ِْضماَو  َكِّوُدَِـعل  ْرِحْـصَأَف  َُهل  َباَوَّثلا  َفَعاَضَو  ، ُهَناَوْضِر ُهّللا 

.ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، َِکب ُلِْزُنی  اَم  یَلَع  َْکنُِعیَو  َکَّمَهَأ  اَم  َکِفْکَی  ِهّللِاب  َهَناَِعتْسِالا 

همجرت
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هدش تحاران  تسوت  تیالو  تحت  هک  يا  هقطنم  يوس  هب  « رتشا » نداتـسرف زا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
هکنیا يارب  هن  يا و  هدرک  يدـنک  دوـخ  شـشوک  شـالت و  رد  وـت  هک  مداد  ماـجنا  تهج  نیا  هب  هن  ار  راـک  نیا  نم  نادـب )  ) یلو ؛ يا

یم مدوب  هداد  رارق  وت  راـیتخا  رد  ار  هچنآ  نم  رگا  و  تسا ) هتـشاد  يرگید  حـلاصم  راـک  نیا  هکلب   ) یهد جرخ  هب  يرتـشیب  تیدـج 
تیارب نآ  تموـکح  رت و  ناـسآ  وـت  يارب  نآ  يرادـهگن ) و   ) هـنیزه هـک  مداد  یم  رارق  يرگید  ياـج  مکاـح  یلاو و  ار  وـت  مـتفرگ 
نانمشد ربارب  رد  هاوخریخ و  ام  هب  تبـسن  هک  دوب  يدرم  مدوب  هدرک  رـصم  یلاو  ار  وا  نم  هک  يدرم  نآ.دشاب  رت  بلاج  رت و  بولطم 

یضار وا  زا  ام  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  ار  گرم  درب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  دنک  تمحر  شیادخ  ، دوب ریگ  ماقتنا  تخـسرس و  ام 
ار شیوخ  تشهب  تیاضر و  تمعن  زین  دنوادخ  میدوب  دونشخ  و 

مسانش یم  بصنم  نیا  يارب  رتهب  همه  زا  ار  وت  هدیسر و  تداهش  هب  کلام  هک  نونکا  اما  ) .دنک فعاضم  ار  ششاداپ  دشخبب و  وا  رب 
يارب نک و  تکرح  وا ) اب  هزرابم  رد   ) دوخ مهف  تریصب و  اب  يآ و  نوریب  تنمشد  اب  راکیپ  يارب  تسیاب و ) دوخ  هاگیاج  رد  مکحم 

تراگدرورپ هار  يوس  هب  ار  همه  و  گنجب ) وا  اب  هناعاجـش  و   ) نز رمک  هب  تمه  نماد  دگنجب  وت  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  اب  گنج 
دهاوخ تیرای  دوش  یم  لزان  وت  رب  هک  يدـیادش  رد  درک و  دـهاوخ  لح  ار  وت  تالکـشم  هک  بلط  يرای  رایـسب  وا  زا  نک و  توعد 

.هّللا ءاش  نا  ، دومن

رکب یبا  نب  دمحم  هب  يرادلد  ریسفت : حرش و 

: دیامرف یم  تسخن  دنک  یم  هراشا  مهم  هتکن  دنچ  هب  هاتوک  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هدش تحاران  تسوت  تیالو  تحت  هک  يا  هقطنم  يوس  هب  رتشا  نداتـسرف  زا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما  »
هکنیا يارب  هن  يا و  هدرک  يدـنک  دوـخ  شـشوک  شـالت و  رد  وـت  هک  مداد  ماـجنا  تهج  نیا  هب  هن  ار  راـک  نیا  نم  نادـب )  ) یلو ؛ يا
يانعم هب  هدجؤم »  }» َُکتَدِجْوَم ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ( ؛») تسا هتـشاد  يرگید  حـلاصم  راک  نیا  هکلب   ) یهد جرخ  هب  يرتشیب  تیدـج 

زین يزاس  اهر  هنوگ  ره  يانعم  هب  تسا و  يراک  لابند  یـسک  نداتـسرف  ياـنعم  هب  حیرـست » }» ِحیِرْـسَت ْنِم  .تسا }  یتحاراـن  مشخ و 
يرادنامرف يانعم  هب  اجنیا  رد  لمع » }» َِکلَمَع َیلِإ  ِرَتْشَْألا  .تسا } هدش  قالطا  حیرـست  رـسمه  نداد  قالط  هب  ور  نیا  زا  تسا ، هدمآ 

رد الع  یلع  لماع  سابعلا » نب  مثق  هک  میدناوخ  نینچ  همان  ناونع  رد  هتـشذگ  همان  رد  دـنتفگ و  یم  لماع »  ار  رادـنامرف  اذـل  تسا ،
يانعم هب  رفک » نزو  رب  ءطـب   » هشیر زا  تسا  يرگید  نتفاـی  دـنک  ياـنعم  هب  ءاطبتـسا » }» ًءاَْطِبتْـسا َکـِلَذ  ْلَْـعفَأ  َْمل  یِّنِإ  َو  { ، .دوب هکم 

(. ِّدِْجلا ِیف  ََکل  ًاداَیِدْزا  َال  ،َو  َدْهَْجلا ِیف  ََکل  .تسا } هدمآ  يدنک 

لوحت رییغت و  نیا  تسا و  یـضار  وا  همانراک  زا  هک  دـهد  یم  رطاخ  شمارآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب 
.تسا هدوبن  وا  زا  یتیاضران  ببس  هب  زگره 

متفرگ یم  مدوب  هداد  رارق  وت  راـیتخا  رد  ار  هچنآ  نم  رگا  و  :» دـیازفا یم  ینارگن  هنوگره  عفر  وا و  رطاـخ  رتشیب  شمارآ  يارب  سپس 
رت و بولطم  تیارب  نآ  تموکح  رت و  ناسآ  وت  يارب  نآ  يرادـهگن ) و   ) هنیزه هک  مداد  یم  رارق  يرگید  ياج  مکاح  یلاو و  ار  وت 

(. ًهَیَالِو َْکَیلِإ  ُبَجْعَأ  ،َو  ًهَنُوئَم َْکیَلَع  ُرَْسیَأ  َوُه  اَم  َُکْتیَّلََول  ، َِکناَْطلُس ْنِم  َكِدَی  َتْحَت  اَم  ُتْعََزن  َْول  َو  ( ؛» دشاب رت  بلاج 
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زا ار  تسپ  نیا  رگا  رگید  يوس  زا  تسا و  یضار  وا  ياه  تیلاعف  زا  وس  کی  زا  هک  هتکن  ود  نیا  نتفگ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
.تخاس فرطرب  ار  وا  ياه  ینارگن  لماک  روط  هب  داد  یم  رارق  وا  رایتخا  رد  يرت  بسانم  تسپ  تفرگ  یم  وا 

یم وت  رایتخا  رد  ار  يرتهب  رت و  تحار  لحم  هک  هلمج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  دـنا  هتـشون  هغالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب 
.دوب مالسلا  هیلع  ماما  نامرف  تحت  ماش  زج  یمالـسا  قطانم  همه  نامز  نآ  رد  اریز  ، هدوب نمی  ای  سراف  ای  ناسارخ  تموکح  ، مدراذگ

ص 144} ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  }

مه دوش و  رکب  یبا  نب  دمحم  زا  ههبش  عفر  مه  ات  دنک  یم  رکذ  رصم  یلاو  ناونع  هب  ار  رتشا  باختنا  لیلد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
وا نم  هک  يدرم  نآ  :» دیامرف یم  دزاس  لدبم  توق  طاقن  هب  دنک و  حالـصا  ار  شیوخ  فعـض  طاقن  زا  يا  هراپ  هک  دهد  هّجوت  وا  هب 

تمحر شیادـخ  ، دوب ریگ  ماقتنا  تخـسرس و  ام  نانمـشد  ربارب  رد  هاوخریخ و  ام  هب  تبـسن  هک  دوب  يدرم  مدوب  هدرک  رـصم  یلاو  ار 
تیاضر و تمعن  زین  دنوادخ  میدوب  دونـشخ  یـضار و  وا  زا  ام  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  ار  گرم  درب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  دنک 

یَلَعَو ، ًاحِـصاَن اََنل  ًالُجَر  َناَک  َرْـصِم  َْرمَأ  ُُهْتیَّلَو  ُْتنُک  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َّنِإ  ( ؛» دنک فعاضم  ار  شـشاداپ  دـشخبب و  وا  رب  ار  شیوخ  تشهب 
هدنریگ ماقتنا  يانعم  هب  دشاب  لمع  قیرط  زا  رگا  تسا و  هدنریگ  داریا  هدننک و  راکنا  يانعم  هب  لصا  رد  مقان » }» ًاِمقاَن ًادـیِدَش  اَنِّوُدَـع 

زا گرم  يانعم  هب  مامح » } ُهَماَمِح یَقَال  ،َو  ُهَماَّیَأ َلَمْکَتْـسا  ِدَـقَلَف  ُهّللا ! ُهَمِحَرَف  { ، .تسا هدـش  هتفرگ  ملق »  » نزو رب  مقن »  » هشیر زا  تسا 
مامح نآ  هب  دریگ  یم  تروص  یهلا  ریدـقت  اب  گرم  هک  اـجنآ  زا  هدـش و  هتفرگ  نتخاـس  ردـقم  ياـنعم  هب  مغ »  » نزو رب  مح »  » هشیر

ُْهنَع ُنَْحن  َو  { ، .دوشیم هتفگ  هدش  ردقم  هچنآ  ینعی 

رد دنراذگب و  وا  رایتخا  رد  ار  يزیچ  ای  دنرامگب  يراک  هب  ار  یسک  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تیالو ،»  » هشیر زا  یلوا » }» ُهَالْوَأ ؛ َنوُضاَر
{ .تشاذگ رتشا  رایتخا  رد  تسوا  يدونـشخ  هجیتن  هک  ار  دوخ  تشهب  يدونـشخ و  اضر و  دنوادخ  ینعی  تسا ، مود  يانعم  هب  اجنیا 

(. َُهل َباَوَّثلا  َفَعاَض  ،َو  ُهَناَوْضِر ُهّللا 

ماما هب  تبـسن  شیرادافو  فلتخم و  فقاوم  رد  شا  هناناج  ياه  عافد  نیفـص و  رد  وا  ياه  تداشر.دوب  نینچ  رتشا  کلام  یتسار  هب 
دوب یـسک  نامه  وا.تسالوم  راتفگ  نیا  رب  يا  هدنز  هاوگ  دش  عقاو  ترـضح  نآ  رـصع  رد  هک  یخلت  ثداوح  مامت  رد  مالـسلا  هیلع 

نایاپ هب  ندیسر  زا  هزین  رس  رب  اه  نآرق  ندرب  الاب  موش  هشقن  یلو  درب ؛ شیپ  لماک  تسکش  دحرس  ات  نیفص  رد  ار  هیواعم  رکـشل  هک 
.دش عنام  نیرخآ  تاظحل  رد  راک 

نیا اب  رتشا  هک  مرادن  کش  نم  :» دیوگ یم  دسر  یم  ُهّللا » ُهَمِحَرَف   » هلمج هب  هک  یماگنه  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
نایم یقرف  نم  هدیقع  هب  دنک و  یم  دراو  نیرب  تشهب  هب  ار  وا  ادـخ  تسا و  یهلا  نارفغ  تمحر و  لومـشم  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد 

مالـسلا هیلع  یلع  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ.تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ياـعد  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ياـعد  نیا 
«. دروآ تسد  هب  ار  نآ  زا  یشخب  یتح  ای  تمحر و  فطل و  نینچ 

.{ ص 144 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (.} اذه ُضَْعب  مالسلا  هیلع  ٍّیلَع  ْنِم  َُهل  َلَصَح  ْنَِمل  یبوُط  ای  (َو 

.میدش یم  شتبحم  زا  یمشچ  هشوگ  تیانع و  لومشم  مه  ام  شاک  يا 
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ناشن هک  تسا  هدوتـس  ماقم  الاو  زاتمم و  یتّیـصخش  ناونع  هب  ار  رتشا  کلام  هغالبلا  جهن  زا  يدّدعتم  ياه  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ریظن مک  لیاضف  زا  یشخب  مهدزیس  همان  حرش  رد  ام  دوب و  مارتحا  هقالع و  دروم  ماقم و  الاو  رایسب  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  وا  دهد  یم 

.درک میهاوخ  هراشا  يرگید  بلاطم  هب  ، بسانت هب  زین  هدنیآ  ياه  همان  همان و  نیمه  لیذ  رد  میدروآ و  ار  کلام  ریظن  یب  ای 

هب کلام  هک  نونکا  اما  :») دیامرف یم  هتخادرپ  یموس  هتکن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

نوریب تنمـشد  اب  راکیپ  يارب  تسیاب و ) دوخ  هاگیاج  رد  مکحم  مسانـش  یم  بصنم  نیا  يارب  رتهب  همه  زا  ار  وت  هدیـسر و  تداهش 
رمک هب  تمه  نماد  دگنجب  وت  اب  دهاوخ  یم  هک  یسک  اب  گنج  يارب  نک و  تکرح  وا ) اب  هزرابم  رد   ) دوخ مهف  تریصب و  اب  يآ و 

{ تسارحص رد  ندش  رهاظ  نتفر و  نوریب  يانعم  هب  راحصا »  » هشیر زا  رما  لعف  رحـصا » }» ْرِحْـصَأَف ( ؛») گنجب وا  اب  هناعاجـش  و   ) نز
ندیچرب و ندرک ، عمج  يانعم  هب  رمت »  » نزو رب  رمـش »  » هشیر و  ریمـشت »  » هدام زا  رمـش » }» ْرِّمَـش ،َو  َِکتَریَِـصب یَلَع  ِْضما  ،َو  َكِّوُدَِـعل

(. ََکبَراَح ْنَم  ِبْرَِحل  .تسا } ندز  رمک  هب  تمه  نماد  یسراف  رد  نآ  لداعم  تسا و  هدمآ  ندش  هدامآ 

یم هک  اجنآ  هدومرف  دیکأت  نآ  رب  داهج  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  هتکن  هب  هراشا  « يآ نوریب  ارحـص  هب  ؛ ْرِحْـصَأ » هب ریبعت 
: دیامرف

دیگنجب اـهنآ  اـب  متفگ  اـهراب )  ) امـش هب  نم  اوُّلَذ ؛ اَّلِإ  ْمِهِراَد  ِْرقُع  ِیف  ُّطَـق  ٌمْوَق  َيِزُغ  اَـم  ِهّللاَوَف  ْمُکوُْزغَی  ْنَأ  َلـْبَق  ْمُهوُزْغا  ُمَُکل  ُْتُلق  «َو 
لیلذ دگنجب  نمـشد  اب  دوش و  عقاو  مجاهت  دروم  دوخ  هناخ  رد  یهورگ  ره  دنگوس  ادخ  هب  دنیایب  امـش  غارـس  هب  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ 

«. دوش یم 

يریگیپ ار  اهنآ  تقد  اب  هک  تسا  نمـشد  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  ربارب  رد  لماک  يرایـشه  هب  روتـسد  َِکتَریَِـصب » یَلَع  ِْضما  َو   » هلمج
.دنک یثنخ  هدرک و 

نمـشد هاگره  رگید  يوس  زا  شاـبن و  گـنج  رگ  زاـغآ  وت  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  ور  کـی  زا  َکـَبَراَح » ْنَم  ِبْرَِحل  ْرِّمَـش  َو   » هلمج
.نک ظفح  ًامئاد  ار  یگدامآ  نیا  دشاب و  هدامآ  وا  ندیبوک  مه  رد  يارب  ًالماک  وت  دنک  زاغآ  دهاوخب  ار  گنج 

هب رگا  تسا و  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  ناناملـسم  همه  يارب  هکلب  رکب  یبا  نب  دمحم  يارب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  هس  نیا 
.دش دنهاوخ  زوریپ  نیقی  هب  دننک  لمع  نآ 

يراک وا  يرای  هب  زج  تسوا و  تردـق  تسد  رد  تالکـشم  همه  دـیلک  هک  دـهد  یم  هّجوت  يدـنوادخ  هب  ار  وا  همان  نایاپ  رد  سپس 
لح ار  وت  تالکشم  هک  بلط  يرای  رایسب  وا  زا  نک و  توعد  ار  ناگمه  تراگدرورپ  هار  يوس  هب  :» دیامرف یم  داد  ماجنا  ناوت  یمن 

ِهّللِاب َهَناَِعتْـسِالا  ِِرثْکَأ  ،َو  َکِّبَر ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  َو  ( ؛» هّللا ءاشنا  ، دومن دهاوخ  تیرای  دوش  یم  لزان  وت  رب  هک  يدیادش  رد  درک و  دهاوخ 
اجنیا رد  دـشاب  دـنوادخ  شلعاف  هک  لاعفا ) باب  زا  عراضم  لعف  تروص  هب  « ) لزنی هلمج  } ُلِْزُنی اَم  یَلَع  َْکنُِعی  َکَّمَهَأ َو  اَم  َکـِفْکَی 

تسا و هدمآ  دنوادخ ) هب  دانسا  نودب  یـضام  لعف  تروص  هب  « ) لزن  » هغالبلا جهن  خسن  زا  يرایـسب  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین  بسانم 
اب لاعفا و  باب  زا  هن  دنا  هدروآ  ءای  حتف  اب  لزنی  ینعی  درجم  یثالث  زا  دنا  هدروآ  عراضم  لعف  تروص  هب  ار  نآ  هک  یناسک  زا  یضعب 

(. ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، َِکب ءای } مض 
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زین رهاـظ  رظن  زا  هکلب  ، تشاد دـهاوخ  يا  هداـعلا  قوف  يونعم  رثا  اـهنت  هن  راـگدرورپ  كاـپ  تاذ  هب  هّجوت  نیا  داـقتعا و  نیا  نیقی  هب 
ناناملسم رکشل  يزوریپ  ببس  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش و  یم  رتشیب  تماقتسا  يدرمیاپ و  ببـس  دنک و  یم  تیوقت  ار  هیحور 

.دندوب نانمشد  زا  رتمک  هّدُع  هّدِع و  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  رصع  رد  نانمشد  لباقم  رد 

؟ تسیک رکب  یبا  نب  دمحم  هتکن :

هب تخـس  يردپ  نینچ  نتـشاد  اب  هک  تسا  یناسک  زا  دوب و  لّوا  هفیلخ  دنزرف  تسادیپ  شمان  زا  هک  هنوگ  نامه  رکب  یبا  نب  دمحم 
وا هب  تبـسن  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما.دوب  يراکادـف  هنوگره  هداـمآ  دـیزرو و  یم  قـشع  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
هب هیواعم  لامع  تسد  هب  اج  نامه  رد  دومرف و  باختنا  رـصم  تموکح  يارب  ار  وا  ماجنارـس  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  لـماک  داـمتعا 

.دمآ نارگ  مالسلا  هیلع  ماما  رب  تخس  شتداهش  دیسر و  تداهش 

.{ ص 130 ج 3 ، نینمؤملاریما ، ماما  مایپ  .میا { هدروآ  باتک  نیمه  موس  دلج  رد  هبطخ 68  لیذ  ار  وا  لاح  حرش 

رصم طوقس  للع  : 35 همان

عوضوم

رکب یبأ  نب  دمحم  لتقم  دعب  سابعلا  نب  هللا  دبع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

ءامسا شردام  دّمحم  ( } دش هتشون  يرجه  لاس 38  رد  هک  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهـش  زا  سپ  سابع  نب  هللا  دبع  هب  همان  )
رد ار  دمحم  درک ، جاودزا  وا  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تافو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دوب ، سیمع  تنب 

{ .دناسر تداهش  هب  یعیجف  عضو  هب  ماش  ناهدنامرف  زا  جیدخ  نب  هیواعم  رباربان ، گنج  کی 

همان نتم 

ًاعِطاَق ًافیَس  ًاحِداَک َو  اًِلماَع  ًاحِصاَن َو  ًاَدلَو  ُُهبِسَتَحن  ِهّللا  َدنِعَف  َدِهُشتسا  ِدَق  ُهّللا  ُهَمِحَر  ٍرَکب  ِیبَأ  ُنب  ُدّمَُحم  تَِحُتتفا َو  ِدَق  َرصِم  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 
ِیتآلا ُمُهنِمَف  ًاءدـَب  ًادوَع َو  ًارهَج َو  ًاّرِـس َو  مُُهتوَعَد  ِهَعقَولا َو  َلبَق  ِِهثاَیِِغب  مُُهترَمَأ  ِِهقاََحل َو  یَلَع  َساـّنلا  ُتثَثَح  ُتنُک  دَـق  ًاـِعفاَد َو  ًاـنکُر  َو 
ِیئَاِقل َدـنِع  ِیَعَمط  َال  َول  ِهّللاَوَف  اًلِجاَع  ًاجَرَف  مُهنِم  ِیل  َلَعجَی  نَأ  َیلاَعَت  َهّللا  ُلَأـسَأ  اـًلِذاَخ  ُدِـعاَقلا  ُمُهنِم  ًاـبِذاَک َو  ّلَـتعُملا  ُمُهنِم  ًاـهِراَک َو 

ًاَدبَأ مِِهب    َ ِیَقَتلأ َال  ًادِحاَو َو  ًاموَی  ِءَالُؤَه  َعَم  یَقلَأ  ّالَأ  ُتبَبحََأل  ِهِّینَملا  یَلَع  ِیسَفن  ِیِنیطَوت  ِهَداَهّشلا َو  ِیف  ّيُوَدع 

اه همجرت 

یتشد

رد دیدرگ ، دیهش  دنک » تمحر  ار  وا  ادخ  هک   » رکب یبا  نب  دمحم  شرادنامرف  و  درک ، طوقس  رـصم  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
هراومه میرامـش ،  یم  هدنراد  زاب  ینوتـس  و  هدنرب ، يریـشمش  و  اشوک ، يرازگ  راک  و  هاوخ ، ریخ  يدـنزرف  ار  وا  دـنوادخ ، هاگـشیپ 

زا راکشآ ، ناهن و  ار  مدرم  .دنباتشب  شیرای  هب  راوگان  ثداوح  نیا  زا  لبق  ات  مداد  نامرف  و  متخیگنا ، رب  وا  هب  نتـسویپ  يارب  ار  مدرم 
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دندنام ياج  رب  لیلذ  راوخ و  یـضعب  و  دندروآ ، هناهب  غورد  هب  یخرب  و  دندمآ ، يدنیاشوخان  اب  يا  هّدع  مدناوخ ، ارف  ماجنا  ات  زاغآ 
هیلع یلع  ماما  تسد  هب  ار  دوخ  نانع  هنوگچ  هک  نیبب  ار  تحاصف  دـیوگ ، یم  یتفگـش  اب  همان  نیا  لـقن  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا  . }
یم یّـصاخ  ییابیز  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  نک  اـشامت  ار  ظاـفلا  بیجع  مظن  تسا ؟ هدرپس  وا  هب  ار  دوخ  راـهم  و  هداد ؟ مالـسلا 

مدرم نیا  زا  ارم  يدوز  هب  مهاوخ  یم  ادخ  زا  هّللا }.!! ناحبـس  دشوجب ، نیمز  زا  دوخ  هب  دوخ  هک  يا  همـشچ  دننام  دنور  یم  دنیآ و 
تسود مدوب ، هدرکن  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  و  دوبن ، تداهـش  نم  يوزرآ  نمـشد ، اب  راکیپ  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دهد ! تاجن 

 .!. منکن رادید  ار  نانآ  زگره  و  مشابن ، مدرم  نیا  اب  زور  یکی  یّتح  متشاد  یم 

يدیهش

.مهاوخ یم  ادخ  زا  ار  وا  تبیـصم  شاداپ  دیدرگ  دیهـش  دازرمایب ، شیادخ  هک  رکب ، وبا  رـسپ  دـمحم  دـندوشگ و  ار  رـصم  دـعب ، اما 
ار نانآ  و  دنور ، وا  یپ  رد  ات  متخیگنا  رب  ار  مدرم  نم  .دوب  هدنرادزاب  ینکر  هدنرب و  یغیت  اشوک و  يراذـگراک  هاوخریخ و  يدـنزرف 

.مدناوخ راب ، کی  هن  ناوارف  راکشآ ، ناهن و  ار  نانآ  دنهد و  نایاپ  ار  وا  راک  نایماش - هکنآ - زا  شیپ  دنسر  يو  دایرف  هب  ات  مدومرف 

ارم يدوز  هب  مهاوخ  یم  ادخ  زا  .دنتسشن  ياج  رب  راوخ  یـضعب  و  دندروآ ، هناهب  غورد  هب  یـضعب  و  دندمآ ، يدنیاشوخان  اب  یـضعب 
، دوب یمن  شیوخ  گرم  رب  منداهن  لد  و  دوبن ، نمـشد  اـب  ییوراـیور  ماـگنه  هب  متداهـش  يوزرآ  رگا  ادـخ  هب  .دـناهرب  ناشتـسد  زا 

.منکن ناشرادید  زگره  مربن و  رس  هب  نانیا  اب  زور  کی  متشاد  تسود 

یلیبدرا

یبا نب  دّمحم  دش و  هدوشگ  رـصم  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دمح و  زا  سپ  اما  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
نارب و يریـشمش  هدنـشک و  جنر  هدننک و  یعـس  هدننک و  تحیـصن  دوب  يدنزرف  وزا  منکیم  رجا  بلط  ادخ  دزن  سپ  دش  دیهـش  رکب 
وا دایرفب  ار  ناشیا  مدومرف  وا و  يرایب  ندـش  قحال  رب  ار  ناـمدرم  مدرک  بیغرت  هک  مدوب  هک  قیقحتب  نانمـشد و  هدـننک  عفد  ینوتس 
رد دندوب  هدنیآ  ناشیا  زا  یضعب  سپ  ندرک  ادتبا  نتـشگزاب و  رد  اراکـشآ و  ناهنپ و  ار  ناشیا  مدناوخ  وا و  تداهـش  هعقاو  زا  شیپ 

هدنراذگ ورف  هک  یتلاح  رد  دندوب  ناگتـسشن  یـضعب  دوب  وگ  غورد  دـنهاوخ و  رذـع  یـضعب  ناشیا  زا  وا  تشاد  تهارک  هک  یتلاح 
ندیـسر دزن  تسنم  عمط  هن  رگا  هک  دـنگوس  ادـخب  سپ  دوز  شیاشگ  ناشیا  زا  نم  يارب  دـنادرگب  هک  ادـخ  زا  منکیم  لاؤس  دـندوب 

زور کی  هفیاط  نآ  اب  مدوب  یمن  هک  متشاد  تسود  هنیآ  ره  گرم  رب  ار  دوخ  سفن  نم  نداهن  لد  ندش و  دیهش  رد  نم  نمشد  نمب 
زگره ناشیا  اب  مدیسر  یمن  و 

یتیآ

دوب يدنزرف  دمحم ، .مبلط  یم  يادخ  زا  ار  وا  شاداپ  .دیسر  تداهش  هب  هللا ) همحر   ) رکب یبا  نب  دمحم  دش و  هدوشگ  رصم  .دعب  اما 
ودب هک  مدرک  ضیرحت  ار  مدرم  .نمـشد  ربارب  رد  دوب  راوتـسا  ینکر  هدـنرب و  دوب  يریـشمش  هدنـشوک و  دوب  يرازگراک  هاوخکین و 

هارکا هب  یـضعب  مدـناوخارف ، زاب  مدـناوخارف و  اراکـشآ  ناهنپ و  ار  نانآ  .دـننک  شیرای  دـسر ، رد  هثداـح  هکنآ  زا  شیب  دـندنویپ و ،
هک مهاوخ  یم  ادـخ  زا  .دنتـشاذگ  ورف  ار  ام  دنتـسشن و  دوخ  ياه  هناـخ  رد  يرامـش  دـندروآ و  غورد  ياـه  هناـهب  یخرب  دـندمآ و 
اب ییورایور  ماگنه  هب  تسا ، ندیـسر  تداهـش  هب  میوزرآ  همه  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  .دـهد  مییاهر  ناشیا  زا  يدوزب 
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.مرگنب ناشیا  يور  رد  ای  منامب  نانیا  نایم  رد  مه  زور  کی  یتح  هک  متشادن  شوخ  مدوب ، هداهن  گرم  رب  لد  هن  رگا  نمشد و 

نایراصنا

مهاوخ یم  ادخ  زا  ار  تبیصم  نیا  رجا  ، دش دیهـش  دنک  تمحر  شیادخ  هک  رکب  وبا  نب  دّمحم  ، داتفا نمـشد  تسد  هب  رـصم  ، دعب اما 
رب وا  هب  نتـسویپ  هب  ار  مدرم  نم   . دوـب عفادـم  ینکر  ،و  هدـنرب يریـشمش  شوکتخـس ، يرازگ  راـک  ، هاوـخریخ يدـنزرف  مـیارب  وا  هـک 

بناج هب  تکرح  يارب  رّرکم  روط  هب  ناهن و  راکشآ و  رد  نانآ  زا  ،و  مداد روتسد  شیرای  هب  هثداح  عوقو  زا  لبق  ار  نانآ  و  متخیگنا ،
زا  . دندرکن ییانتعا  هتشادرب  شیرای  زا  تسد  يا  هّدع  ،و  دندیشارت غورد  هناهب  یخرب  ،و  دندمآ یلیم  یب  اب  یهورگ  ، مدومن توعد  وا 

ار دوخ  ،و  دوبن تداهـش  هب  ما  هقالع  نمـشد  اب  گنج  تقو  هب  رگا  مسق  ادـخ  هب.دـناهرب  مدرم  نیا  زا  ارم  يدوز  هب  مهاوخ  یم  ادـخ 
 . مدرگن وربور  نانآ  اب  ،و  مشابن مدرم  نیا  اب  مه  زور  کی  یتح  هک  متشاد  تسود  ، مدوب هدرکن  هدامآ  گرم  يارب 

حورش

يدنوار

: حداکلا .ریبک و  وه  تام و  اذا  هل : انبا  نالف  بستحا  و  رجالا ، یه  هبـسحلا و  مسالا  و  هللا ، دنع  ارجا  اذکب  تبـستحا  دیرد : نبا  لاق  و 
دحاو یف  ریخ  فانصا ال  هثالث  یلع  اوراص  هوبیجی و  ملف  رکب  یبا  نب  دمحم  هنواعمل  مهضهنتسا  هنا  سانلا  یکش  مث  .دجملا  یعاسلا 

.مهنم

يردیک

مثیم نبا 

هیواعم نایرکـشل  ار  رـصم  دـعب ، اما  .رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  سابع  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  هماـن  زا 
يدنزرف میارب  هک  مراتساوخ  وا  يارب  شاداپ  رجا و  دنوادخ  زا  دیسر ، تداهـش  هب  دزرمایب - شیادخ  رکب -  یبا  نب  دمحم  دنتفرگ و 

زا شیپ  و  راداو ، وا  بناـج  هب  نتفر  يارب  ار  مدرم  نـم  .دوـب  عفادـم  ینکر  نارب و  يریـشمش  شکجنر و  يرازگراـک  شیدـناریخ و 
یب اب  مدرم  زا  یـضعب  سپ  مدرک ، یم  توعد  راکـشآ  ناهنپ و  اهراب ، راب ، کی  هن  مدرم  زا  مدرک و  یم  رما  وا  يرای  هب  ندـش  هتـشک 

هک مناهاوخ  دنوادخ  زا  .دندنام  یم  هدنکفارـس  زین  یهورگ  دندرک و  یم  ییوج  هناهب  غورد  هب  یهورگ  دنتفر ، یم  وا  يرای  هب  یلیم 
و نمـشد ، اـب  ییورردور  ماـگنه  رد  تداهـش  هب  میوزرآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـشخب ، تاـجن  رتدوز  هـچ  ره  مدرم  نـیا  زا  ارم 

نبا  ) میوگ یم  .موشن  ور  هبور  ناشیا  زا  یـسک  اب  و  مشاـبن ، اـهنیا  اـب  زور  کـی  یتح  متـشاد  تسود  دوبن ، گرم  يارب  ما  یگداـمآ 
هتـشک هداهـشلا : .دزم  رجا و  ینعی  ءاح  رـسک  هب  هبـسحلا ، منک  یم  دزم  رجا و  تساوخرد  وا  زا  ینعی  هللادـنع ، اذـک  تبـستحا  مثیم :)

هب نداد  عالطا  لوا : تسا : بلطم  دنچ  همان  نیا  فده  روحم و  .تسا  هتفای  روضح  ادـخ  دزن  وا  ایوگ  دهـشتسا : .ادـخ  هار  رد  ندـش 
رد زین  وا  ات  رکب ، یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  زا  سابع  نبا  هب  نداد  ربخ  مود : .هیواعم  هاپـسی  هلیـسو  هب  رـصم  فرـصت  زا  سابع ، نبا 

افیـس و الماع ، ادلو ، ياه  هژاو  .وا  هب  تبـسن  هودنا  مغ و  راهظا  نمـض  رد  شیاتـس  زاربا  و  دشاب ، کیرـش  ماما  اب  گوس  نیا  هودـنا 
- دوخ دنزرف  نوچمه  دوخ - نماد  رد  يو  تیبرت  رابتعا  هب  دنزرف  ناونع  هب  دمحم )  ) وا ندـیمان  و  دـنراد ، ار  لاح  شقن  یگمه  انکر 
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رسمه البق  هک  دوب ، یمعثخ  سیمع  رتخد  ءامسا  شردام  دوب ، شرـسمه ) رـسپ   ) ماما بیبر  يو  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، زاجم  باب  زا 
هک نیا  زا  سپ  و  دندمآ ، ایند  هب  وا  زا  هللادبع  نوع و  دـمحم ، هشبح ، رد  و  درک ، ترجاهم  هشبح  هب  وا  اب  و  دوب ، بلاط  یبا  نب  رفعج 

.تفر ایند  زا  رکبوبا  شرـسمه  هک  یماگنه  .دـمآ  ایند  هب  وا  زا  دـمحم  نیا  و  درک ، جاودزا  يو  اـب  رکبوبا  دیـسر ، تداهـش  هب  رفعج 
نتخاس دوبان  رابتعا  هب  ار  ریشمش )  ) فیس هملک ي : .دمآ  ایند  هب  یلع  نب  ییحی  وا  زا  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

(، نوتـس  ) نکر هملک ي : نینچمه  و  نارب ،)  ) عطاـق ظـفل  لامعتـسا  اـب  .تـسا و  هدروآ  يو  زا  هراعتـسا  نمـشد  رب  وا  ندرک  هـلمح  و 
.تخاس یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  هلیسو  نادب  درک و  یم  هعجارم  وا  هب  اهدماشیپ  رد  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدرب  راک  هب  حیشرت  تعنص 

هوکش ناونع  هب  مدرم  اب  دوخ  عضو  زا  سابع  نبا  هب  نداد  عالطا  موس : .تسا  حیـشرت  باب  زا  زین  هدننک ،) فرطرب   ) اعفاد هملک ي : و 
زین و  دندادن ، شوگ  اهنآ  یلو  درک  بیغرت  وا  يرای  رکب و  یبا  نب  دمحم  رب  نتـسویپ  هب  ار  نانآ  راوگرزب ، نآ  اریز  ناشیا ، زا  هلگ  و 
ادخ ربمایپ  دننامه  مدرم  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما عضو  یتسارب ، .تسا  هدومرف  هراشا  اهنآ  زا  مادک  ره  ندرک  یهاتوک  ببـس  لیلد و  هب 

فرط هب  هک  دننیب  یم  دوخ  مشچ  هب  ییوگ  هک  يروط  هب  دندمآ  یم  ربمایپ ) يرای  هب   ) یلیم یب  اب  یـضعب  هک  دوب ، دوخ  موق  اب  (ص )
هب میتشاد  رازراک  رب  تردق  رگا  دـنتفگ : یم  هک  یناسک  نوچمه  دـندروآ  یم  نیغورد  ياه  هناهب  یـضعب  دـنوش و  یم  هدرب  گرم 

.دنیوگ یم  غورد  اهنآ  هک  تسا  هاگآ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دنزادنا ، یم  تکاله  هب  ار  دوخ  نانآ  میدمآ ، یم  نوریب  امش  هارمه 
نآ نیب  ینوگمه  تهج  دهد ، رارق  یـسررب  دروم  دنتفر  ایند  زا  هک  یتقو  ات  ار  راوگرزب  ود  نیا  یناگدنز  خـیرات  تالاح و  سک  ره 
هب طوبرم  مدرم  نآ  زا  يو  تفایرد  قباطم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  شخب  نیا  ددرگ ، یم  تباث  شیارب  تالاح  رتشیب  رد  نت  ود 
هب تساوخرد  نیا  زین ، اـج  نیا  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  اـهنآ  تسد  زا  رتدوز  هچ  ره  تاـجن  تساوخرد  مراـهچ : .تساـهنآ 

يوزرآ ینعی  دراد ، هراـشا  مدرم  نآ  نیب  رد  تلاـح  نیا  اـب  دوـخ  فـقوت  هزیگنا ي  هب  ماـما  نینچمه  و  تسا ، هوکـش  هـلگ و  ناوـنع 
زا قیفوت  .تفرگ  یم  هلـصاف  ناشیا  زا  دوبن  نینچ  رگا  هک  نمـشد ، اـب  ندـش  ور  هبور  ماـگنه  هب  گرم  يارب  ندوب  هداـمآ  تداـهش و 

.تسادخ بناج 

دیدحلا یبا  نبا 

ًاْفیَـس ًاحِداَک َو  ًالِماَع  ًاحِـصاَن َو  ًاَدلَو  ُُهبِـسَتَْحن  ِهَّللا  َْدنِعَف  َدِهُْـشتْسا  ِدَق  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ْتَِحُتْتفا َو  ِدَـق  َرْـصِم  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ُمُْهنِمَف ًاءْدـَب  ًادْوَع َو  ًارْهَج َو  ًاّرِـس َو  ْمُُهتْوَعَد  ِهَْعقَْولا َو  َْلبَق  ِِهثاَیِِغب  ْمُُهتْرَمَأ  ِِهقاََحل َو  یَلَع  َساَّنلا  ُْتثَثَح  ُْتنُک  ْدَـق  ًاـِعفاَد َو  ًاـنْکُر  ًاـعِطاَق َو 

َْدنِع یِعَمَط  َْول َال  ِهَّللاَوَف  ًالِجاَع  ًاجَرَف  ْمُْهنِم  ِیل  َلَعْجَی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ًـالِذاَخ  ُدِـعاَْقلا  ُمُْهنِم  ًاـبِذاَک َو  ُّلَـتْعُْملا  ُمُْهنِم  ًاـهِراَک َو  ِیتْـآلا 
[ یَْقبَأ  ] َّالَأ ُْتبَبْحََأل  ِهَِّینَْملا  یَلَع  یِسْفَن  ِینیِطْوَت  ِهَداَهَّشلا َو  ِیف  يِّوُدَع  ِیئاَِقل 

 . ًاَدبَأ ْمِِهب  َیِقَْتلَأ  ًادِحاَو َو َال  ًامْوَی  ِءَالُؤَه  َعَم  یَْقلَأ 

هیتاوت فیک  اضعب  اهـضعب  ولتی  هبوصنملا  ظافلألا  هذهل  بجعا  اهمامز و  هکلمت  اهدایق و  لجرلا  اذـه  یطعت  فیک  هحاصفلا  یلإ  رظنا 
تنأ ادبأ و  مهب  یقتلأ  ادحاو و ال  اموی  لاقف  لصفلا  رخآ  یلإ  یهتنا  یتح  فلکت  فسعت و ال  ریغ  نم  قفدتت  هلهـس  هسلـس  هعواطت  و 

لصاوفلا نئارقلا و  تءاج  هبطخ  وأ  باتک  یف  اوعرش  اذإ  ءاحصفلا  نم  كریغ  و 

اذه هحـضاو و  همالع  نیب و  رثأ  فلکتلا  یف  اهنم  رهظ  دحاو  بارعإب  اهرـسق  اودارأ  نإف  هبوصنم  هرات  هرورجم و  هرات  هعوفرم و  هرات 
هبوصنم یلوألا  هدئاملا  هروس  اهدعب  ءاسنلا و  هروس  یلإ  رظنا  لاق  رهاقلا  دبع  هرکذ  نآرقلا  یف  زاجعإلا  عاونأ  دحأ  نایبلا  نم  فنصلا 
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.امهنیب فیلأتلا  بیکرتلا و  رثأ  رهظ  اجزتمت و  مل  يرخألاب  نیتروسلا  يدحإ  تجزم  ول  الصأ و  بوصنم  اهیف  سیل  هیناثلا  لصاوفلا و 

یف تافوصوملا  تافصلا و  یلإ  رظنا  مث  هیفلکتلا  هعانـصلا  یعیبطلا ال  نایبلا  یـضتقمب  هقایـس  قاسنت  امهنم  دحاو  لک  لصاوف  نإ  مث 
هدعب ام  کلذک  احصان و  الماع  احداک و  ادلو  لاق  ول  اعفاد  انکر  اعطاق و  افیس  احداک و  الماع  احـصان و  ادلو  لاق  فیک  لصفلا  اذه 
ءانبأ نم  مالغ  نوکی  نأ  هفیرشلا  صئاصخلا  هسیفنلا و  ایازملا  هذه  لجرلا  اذه  حنم  نم  ناحبسف  اعقاو  عقوملا  یف  اباوص و ال  ناک  امل 

رـشاعی مل  وطـسرأ و  نوطالفأ و  نم  هیهلإلا  مولعلا  قئاقد  همکحلاـب و  فرعأ  جرخ  ءاـمکحلا و  طـلاخی  مل  هلهأ  نیب  أـشنی  هکم  برع 
طارقس نم  بابلا  اذهب  فرعأ  جرخ  کلذ و  لثمب  اروهـشم  مهنم  دحأ  نکی  مل  اشیرق  نأل  هیناسفنلا  بادآلا  هیقلخلا و  مکحلا  بابرأ 
ضرألا یلع  یـشم  رـشب  لک  نم  عجـشأ  جرخ  برح و  يوذ  اونوکی  مل  هراجت و  يوذ  اوناک  هکم  لهأ  نأل  ناعجـشلا  نیب  بری  مل  و 

نم عم  سانلا ال  رشبلا و  عم  ماطـسب  هسبنع و  رکذی  امنإ  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مأ  ماطـسب  هسبنع و  عجـشأ  امیأ  رمحألا  فلخل  لیق 
نم حـصفأ  جرخ  امهیلع و  لمحی  نأ  لبق  اـتامل  اـمههوجو  یف  حاـص  ول  هللا  لاـق و  لاـح  لـک  یلعف  هل  لـیقف  هقبطلا  هذـه  نع  عفتری 
جرخ ههابن و  مهل  نکت  مل  نإ  مهرج و  برعلا  حـصفأ  اولاق  اهنم  حـصفأ  اهریغ  ناک  برعلا  حـصفأب  شیرق  نکت  مل  سق و  نابحس و 

هیانعلا هجرخم و  هیبرم و  دـمحم ص  ناک  نمیف  ورغ  ایندـلل و ال  هبحم  صرح و  ووذ  اشیرق  نأ  عم  مهفعأ  ایندـلا و  یف  ساـنلا  دـهزأ 
.ناک ام  هنم  نوکی  نأ  هدفرت  هدمت و  هیهلإلا 

جرخ هباجأ و  نم  مهنمف  اـماسقأ  هدـنج  مسق  یتـآلا  مهنمف  هلوق  اریغـص  تاـم  اذإ  هدـلو  طرتفا  اریبک و  تاـم  اذإ  هدـلو  بستحا  لاـقی 
هبذاک هلعب  لتعا  دعق و  نم  مهنم  و  لافنألا 6 } . هروس  ( 1 َنوُرُْظنَی {  ْمُه  ِتْوَْملا َو  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  یلاعت  لاق  امک  جورخلل  اهراک 
حرـص رخأت و  نم  مهنم  و  بازحألا 13 } . هروس  ( 2 ًاراِرف {  ّالِإ  َنوُدـیُِری  ْنِإ  ٍهَرْوَِعب  َیِه  ام  ٌهَرْوَع َو  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  یلاعت  لاق  اـمک 
ِلِیبَس ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدِهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  ِهّللا َو  ِلوُسَر  َفالِخ  ْمِهِدَعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف  یلاعت  لاق  امک  نالذـخلا  دوعقلاب و 

یلإ امهل  يرج  ام  امهتریس و  امهلاوحأ و  رکذت  نم  یبنلا ص و  لاحل  هبـسانم  تناک  هلاح  نأ  ینعملا  و  هبوتلا 81 } . هروس  ( 3 ِهّللا { 
 . کلذ قیقحت  ملع  اضبق  نأ 

.مهبحص قارعلا و ال  لهأ  عم  ماقأ  امل  هداهشلا  یف  هعمط  ول ال  هنأ  مسقأ  مث 

هکلهتلا و یلإ  سفنلا  ءاقلإ  هنأل  زوجی  کلذ ال  تلق  هداهـشلا  دـیری  ناک  نإ  شیج  ریغ  نم  هدـحو  هیواعم  یلإ  جرخ  ـالهف  تلق  نإـف 
يرخألا یلع  نیتلاحلا  يدحإ  لمحت  نأ  زوجی  الف  تدقف  یتم  طورش  هداهشلل 

یناشاک

رکب یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب   ) سابع نب  هللادبع  يوس  هب  داتسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  هللا ) همحر  سابعلا  نب  هللا  دبع  یلا  )
دق رصم  ناف   ) ءایبنا دیس  رب  دورد  ادخ و  ساپس  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) .رصم رهـش  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  زا  سپ  رـصمب )
هک رکب  یبا  نب  دمحم  و  دهـشتسا ) دق  رکب  یبا  نب  دـمحمب   ) راگدرک نوع  هب  دـش  هدوشگ  رـصم  رهـش  هک  یتسرد  هب  سپ  تحتتفا )

ادلو  ) تبیـصم نیا  رد  منک  یم  رجا  بلط  ادخ  دزن  سپ  هبـستحن ) هللا  دـنعف   ) رارـشا هنیک  غیت  هب  دـش  دیهـش  ار  وا  ادـخ  دـنک  تمحر 
جنر هدنرب  یعـس  يا  هدننک  لمع  و  احداک ) الماع  و   ) دوب هدننک  تحیـصن  يدنزرف  وا  هک  یتلاح  رد  هدش  عقاو  وا  تداهـش  احـصان )

ار وا  ترـضح  نآ  نانمـشد  هدننک  عفد  ینوتـس  و  اعفاد ) انکر  و   ) نایغط ناودع و  لها  رب  نارب  يریـشمش  و  اعطاق ) افیـس  و   ) هدنـشک
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بیغرت و هک  نم  مدوب  و  سانلا ) تثثح  تنک  دـق  و   ) .هتفای رکذ  تمـس  هکناـنچ  دوب  ترـضح  نآ  نز  رـسپ  هک  اریز  هدـناوخ  دـنزرف 
وا ندیـسر  دایرف  هب  ار  ناشیا  مدرک  رما  و  هثایغب ) مهترما  و   ) وا تنواعم  هب  ندـش  قحـال  رب  هقاـحل ) یلع   ) ار ناـمدرم  مدومن  صیرحت 
رد و  ائدـب ) ادوع و  و   ) راکـشآ ناهن و  رد  ارهج ) ارـس و   ) ار ناـشیا  مدـناوخ  و  مهتوعد ) و   ) وا تداهـش  هعقاو  زا  شیپ  هعقولا ) لـبق  )

دندوب هدـنیآ  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  یتالا ) مهنمف   ) .وا تنواعم  هب  مدرک  رما  ار  ناـشیا  لاـح  همه  رد  ینعی  ندومن  ادـتبا  نتـشگزاب و 
غورد هک  ینیح  رد  ابذاک )  ) دـندوب وج  هناـهب  ناـشیا  زا  یخرب  و  لـطعملا ) مهنم  و   ) نآ زا  دنتـشاد  تهارک  هک  یتلاـح  رد  اـهراک ) )

( هللا لئـسا   ) دندوب وا  هدـنراذگورف  هک  یتقو  رد  الذاخ )  ) دـندوب هتـسشن  ناشیا  زا  رگید  یـضعب  و  دـعاقلا ) مهنم  و   ) دـندوب هدـنیوگ 
نمکم زا  دوز  یـشیاشگ  الجاع ) اجرف   ) ناـشیا زا  نم  يارب  زا  دـنادرگب  هکنآ  مهنم ) یل  لـعجی  نا   ) یلاـعت يادـخ  زا  مهاوخ  یمرد 

یف  ) نمـشد اـب  ندرک  تاـقالم  دزن  نم  عمط  دوـب  یمن  رگا  ودـعلا ) ءاـقل  دـنع  یعمط  ـال  وـل   ) ادـخ تاذ  هب  مسق  سپ  هللا ) وـف   ) بیغ
ترخآ ملاـع  هب  ندیـسر  گرم و  رب  هـینملا ) یلع   ) ار دوـخ  سفن  نـم  نداـهن  لد  و  یـسفن ) ینیطوـت  و   ) ندـش دیهـش  رد  هداهـشلا )

و ادـبا ) مهب  یقتا  و ال   ) زور کی  هفیاط ، نآ  اب  ادـحاو ) اموی  ءالوه  عم   ) مدوب یمن  هک  یقبا ) الا   ) متـشاد تسود  هنیآ  ره  تببحال ) )
.زگره ار  ناشیا  مدید  یمن  ناشیا و  هب  مدیسر  یمن 

یلمآ

ینیوزق

ترضح تقو  نآ  رد  دش ، دیهـش  رـصم  رد  هیواعم  رگـشل  صاعورمع و  تسد  رب  زین  وا  دش  كاله  هار  رد  رتشا  هکنآ  زا  دعب  دمحم 
نز و رسپ  ینعی  دوب  ترـضح  نآ  بیبر  هک  اریز  تفگ  دلو  ار  دمحم  دومن  مالعا  هعقاو  زا  ار  وا  تشون و  سابع  نبا  هب  همان  نیا  ریما 

بستحا  ) دنیوگ یلاعت و  يادخ  دزن  دنا  هدرک  وا  روضح  بلط  دیهش  صخش  ایوگ  تسا ، ذوخام  تداهش  زا  لوهجم  هغیصب  دهشتسا 
ینعی دش  حوتفم  رصم  دیامرف : یم  .تسا  باوث  رجا و  ءاح  رسکب  هبسح  ادخ و  زا  مبلط  یم  هبـسح  وا  ببـس  هب  ینعی  یبر ) دنع  اذکب 
یتلاح رد  مراد  مشچ  باوث  دزم  ادخ  دزن  وا  تبیـصم  رد  سپ  تشگ ، دیهـش  دمحم  دتـسب و  دوشگب و  ارنآ  هرـصاحم  زا  دعب  هیواعم 

صیرحت هتسویپ  نم  مدوب  هدننک و  عفد  راوتسا  ینکر  هدنرب و  يریشمش  هدنـشک و  جنر  ینک  راک  و  دوب ، دادولا  صلاخ  دنزرف  وا  هک 
ناهنپ و ناشمدـناوخ  یم  و  هعقاو ، زا  شیپ  وا  یـسرداد  هب  مدومن  یم  رما  واـب و  ندـش  قحلم  رب  ار  مدرم  متخیگنا  یمرب  مدرک و  یم 

یم ناشیا  زا  یـضعب  سپ  مدرک ، یم  ءادـتبا  مدرک و  یم  هداعا  هک  مدرک  یمن  افتکا  راـب  کـی  هب  ینعی  .ائادـتبا  ارارکت و  اراکـشآ و 
زا مهاوخ  یم  دندومن  یمن  ترصن  دندوب و  هتسشن  یضعب  تسار و  هن  غورد  هب  دندروآ  یم  اهناهب  یضعب  اضر و  هن  تهارکب  دندمآ 

تاقالم دزن  مراد  تداهـش  رد  عمط  هک  تسا  نآ  هن  رگا  هک  مسق  ادـخب  سپ  ناشیا ، يالب  زا  دـنک  صالخ  يدوز  هب  ارم  هک  يادـخ 
زور و کی  تعامج  نیا  اب  یمدـنامن  هک  متـشاد  یم  تسود  ما  هداـهن  گرم  رب  لد  ما و  هداد  رارق  گرم  رب  ار  دوخ  سفن  نمـشد و 

تعامج نیا  تبحاصم  هب  مدوب  یم  گرمب  بغار  متـشاد و  یم  تداهـش  عمط  هن  رگا  لصاحلا  .زگره و  ناشیا  اب  یمدرکن  تاـقالم 
دارم و نیع  مدرگ  هتـشک  مباین و  قیاف  رگا  نکیلو  نتـشگ ، قیاف  ندیـشوک و  نمـشد  اب  ناوتن  موق  نیا  اب  هک  متـشگ  یم  یـضار  یک 

.تسا نم  بولطم 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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.رصمب رکب  یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب  سابعلا ، نب  هللادبع  يا 

.رصم رد  رکب  یبا  رسپ  دمحم  ندش  هتشک  زا  دعب  سابع  رسپ  هللادبع  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

افیـس احداک و  الماع  احـصان و  ادلو  هبـستحن  هللادنعف  دهـشتسا ، دق  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  تحتتفا و  دـق  رـصم  ناف  دـعب ، اما  »
مهنمف اءدـب ، ادوع و  ارهج و  ارـس و  مهتوعد  هعقولا و  لبق  هثایغب  مهترما  هقاحل و  یلع  سانلا  تثثح  تنک  دـق  اـعفاد و  اـنکر  اـعطاق و 
یئاقل دـنع  یعمط  ول ال  هللاوف  الجاع ، اجرف  مهنم  یل  لعجی  نا  هللا  لاسا  .الذاخ  دـعاقلا  مهنم  اـبذاک و  لـتعملا  مهنم  اـهراک و  یتـالا 

« .ادبا مهب  یقتلا  ادحاو و ال  اموی  ءالوه  عم  یقبا  نا ال  تببحال  هینملا ، یلع  یسفن  ینیطوت  هداهشلا و  یف  يودع 

رسپ دمحم  دیدرگ و  هیواعم  رکـشل  حوتفم  رـصم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
هنـسح و وا  يارب  زا  منک  یم  بلط  ادخ  دزن  رد  سپ  دیدرگ ، دیهـش  هک  قیقحت  هب  دنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  هک  رـصم  مکاح  رکب  یبا 
دوب و نمشد  هدننک ي  عفد  توق  اب  بناج  دوب و  هدنرب  يریشمش  دوب و  شکجنر  مکاح  دوب و  نابرهم  يرـسپ  هک  یتلاح  رد  ار ، رجا 

هعقاو زا  شیپ  وا  یـسردایرف  هب  مدوب  هدرک  مکح  وا و  هب  ندـش  قحلم  رب  ار  ناـمدرم  مدوب  هدرک  ضیرحت  هک  نم  مدوب  هک  قیقحت  هب 
یم رما  هب  نایتا  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  ءادتبا ، رد  تدواعم و  رد  اراکـشآ و  ناهنپ و  رد  ار  ناشیا  مدوب  هدـناوخ  وا و  ندـش  هتـشک  ي 

زا دنتساخ  یمنرب  ناشیا  زا  یضعب  غورد و  ياهرذع  هب  دندوب  هدنروآ  رذع  ناشیا  زا  یـضعب  یتبغر و  یب  تهارک و  يور  زا  دندرک 
سپ يدوز ، هب  یـشیاشگ  ناشیا  زا  لدـب  نم  يارب  زا  دـنادرگب  هکنیا  زا  ار  ادـخ  منک  یم  لاوس  .داهج  نتـشاذگورف  تهج  زا  ياـج 

رب ارم  سفن  نم  نتخاس  نئمطم  نتـشگ و  دیهـش  رد  ارم  نمـشد  نم  تاقالم  تقو  رد  نم  نتـشاد  عمط  دوبن  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس 
.زگره ار  ناشیا  منکن  تاقالم  يزور و  کی  قفانم  تعامج  نیا  اب  مشابن  یقاب  هکنیا  متشاد  یم  تسود  هنیآ  ره  ندرم ،

یئوخ

هب تبلط  يا  هللا  دـنع  اذـک  تبـستحا  لاقی : و  اریغـص ، تام  اذا  هدـلو  طرتفا  و  اریبک ، تام  اذا  هدـلو  بستحا  لاـقی : هبـستحن :) : ) هغللا
، رمالا یف  ادـجم  احداک :)  ) هللا یلا  رـضحتسا  هناـک  دهـشتسا  و  هللا ، لـیبس  یف  لـتقلا  هداهـشلا :)  ) رجـالا یه  ءاـحلا و  رـسکب  هبـسحلا 

الماع ادلو و  و  مثیم : نبا  لاق  هبستحن  ریمض  نم  لدب  ادلو : هبستحن ،)  ) هلوقب قلعتم  فرظ  هللا : دنعف  بارعالا : .ادیکا  مهترما  تثثح :) )
نب دمحم  لتق  هعقو  يا  دهعلل : هیف  ماللا  هعقولا : ادلو ، هلوقل  توعن  هدعب  ام  الماع و  نا  رهظالا  ضومغ و  هیف  و  لاوحا ، انکر  افیس و  و 
وه ساـبعلا و  نب  هللادـبع  یلا  بوتکملا  اذـهب  ع )  ) ثعب ینعملا : .فذـح  دـق  ءاـعد و  وه  قلطملا و  لوعفملا  نم  لدـب  ارـس : رکب  یبا 

ثلاث اهنوکل  اهیلع  طلـستلا  یف  هیواعم  عمطی  هجو  نم  ماشلل  مخاـتم  هماـهلا و  روغثلا  نم  رغث  اـضیا  یه  هرـصبلا و  یلع  هلماـع  ذـئموی 
ع)  ) ایلع نوهورکی  سانا  هرصبلا  یف  نا  هیواعم  ملعی  .هرصبلا و  و  هفوکلا ، و  رصم ، یه : و  یمظعلا ، هیمالسالا  تارکـسعملا  نم  هثالث 

نبا اهیلع  یلو  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  ماقتنالا  بح  نم  مهرودص  ولخی  الف  هعقولا  هذـه  یف  مهنم  ریثک  لتقل  لمجلا  هعقو  دـعب 
.رـصم حتف  هماهلا و  رومالالا  هموکحلا  یف  عقو  امب  همالعا  یغبنی  هتموکح و  ناکرا  دحا  ناک  هیلع و  هدامتعا  هملع و  هفرـشل و  سابع 
دمحم و  هیمالـسالا ، دالبلا  یف  هثالثلا  ناکرالا  دحا  رـصم  نال  مالـسلا ) هیلع   ) هتموکح یف  عقو  ام  مها  نم  رکب  یبا  نب  دـمحم  لتق  و 

عمتجملا یف  ایازرلا  یکنا  نم  هتمرح  کته  هلتق و  ناکف  هیمالـسالا ، هموکحلا  یف  ءافلخلا  لوا  نبا  ذاذـفالا و  لاجرلا  نم  رکب  یبا  نب 
هزوح یف  اظقی  نوکیل  هیـصخش  يا  همرح و  يا  مهتیاعر  مدـع  ءادـعالا و  هلوص  هدـشب  ساـبع  نبا  یلا  ءاـمیالا  عم  .اذـه  یمالـسالا ،

هبلق تابهل  یظلتی  .هاغطلا و  اـهناوعا  هیواـعم و  رظن  حـمطم  هرـصبلا  یه  هتموکح و  هزوح  ناـف  ءادـعالا ، دـیک  در  یف  اربدـم  هتموکح 
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عفد یف  هعطاقلا  هنیمی  ناک  يذـلا  رتشالا  توم  نم  لمدـنت  هقیمع ال  تاحارج  هباصا  دـقف  باـتکلا ، اذـه  روطـس  لـالخ  نم  بیئکلا 
هرصان یمالـسالا و  ملاعلا  یف  هنیع  هرق  نوکی  يذلا  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  رـصم و  حتف  ربخ  هیلع  درو  یتح  هنع  یلـستی  مل  هئادعا و 

همالک یف  هفـصو  هلعل  هیفلاخم و  هاجت  هل  هعطاق  هجح  مالـسلا ) هیلع   ) هل هتعاطا  ناکف  نیـضاملا  ءاـفلخلا  ءاـنبا  نم  دـیحولا  صلخملا 
هیاکن رکب  یبا  نب  دمحم  رتشالا و  توف  ناک  .اعفاد و  انکر  ناک  هناب  هفیصوتک  هیـسایسلا  ههجولا  نم  رابتعالا و  اذهب  عطاقلا  فیـسلاب 

یف لتق  ناک  ول  هنا  ثیح  هیلع  هتوف  مظعف  هیواـعم  سیـساوج  لـبق  نم  سوسدـملا  مسلاـب  تاـم  لـیتغا و  رتشـالا  نا  - 1 نیتـهج : نم 
برحلا یف  لتق  ناک  ول  هعظفا و  قارحالا و  دشاب  هنامثج  قرحا  اربص و  لتق  ذخا و  ادـمحم  نا  ثیح  .فخا 2 - هتبیصم  ناک  برحلا 

نیملسملا یلع  هموکحلا  نم  اسیآ  ع )  ) راصف هباحصا ، نایصع  نییربکلا  نیتبیصملا  نیذه  یلا  مضنا  .فخا و  هباصم  ناک  برضلا  و 
هبیـصم نم  هللا  ایف  توملا ؟؟ الا  لجاعلا  جرفلاب  ع )  ) دارا له  و  سانالا ، اذه  نم  صالخلا  جرفلا و  هللا  لاسی  یتح  هایحلا  نم  اهراک  و 

هکیتسارب دعب ، اما  هتـشاگن : سابع  نب  هللادبع  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  يا  همان  همجرتلا : .اهعجفا  اهمظعا و  ام 
ار وا  نم  دیسر ، تداهش  هجردب ي  دانک - تمحر  شیادخ  هک  رکب - یبا  نب  دمحم  دش و  فرصت  هدوشگ و  نانمشد  تسدب  رـصم 
رد ینابیتشپ  ارذگ و  هدنرب و  يریـشمش  و  شک ، جـنر  اشوک و  يرازگراک  هاوخریخ و  يدـنزرف  باسحب  مراذـگ  یم  ادـخ  باسحب 

، دنسرب وا  دایرفب  هدشن  عقاو  هثداح  ات  مداد  نامرف  اهنآ  هب  دنبایرد و  ار  يو  هک  مدومن  ارداو  بیغرت و  ار  مدرم  اققحم  نم  ءادعا ، عفد 
دندروآ نیغورد  ياهرذع  اهنآ  هتسدکی  دندش و  رضاح  هاوخانب  هتسدکی  .مدرک  توعد  اهنآ  زا  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ناهن و  اراکـشآ و 

ررقم میارب  مدرم  نیا  تسد  زا  یکیدزن  صالخ  هار  هک  مناهاوخ  ادخ  زا  نم  .دندومن  يرای  كرت  دـندرک و  دـعاقت  ناش  هتـسدکی  و 
متـشاد تسود  متـشادن  گرم  رب  مزع  مبای و  تداهـش  تداعـس  نمـشد  اب  دروخرب  رد  هک  مدوبن  وزرآ  نیا  رگا  دنگوس  ادخب  دزاس ،

.موشن ور  رد  يور  اهنآ  اب  زگره  مربن و  رسب  مدرم  نیا  اب  مه  زور  کی 

يرتشوش

احـصان ادلو  : ) هلوق نودب  هتاراغ )  ) یف یفقثلا  و  هخیرات )  ) یف يربطلا  هاور  لوقا : تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا  )
رکب و یبا  نب  دـمحم  هللا  محر  مالـسلا :) هیلع   ) هباتکل سابع  نبا  باوج  اضیا  ایورو  اـعفاد .) اـنکر  اـعطاق و  افیـس  اـحداک و  ـالماع  و 

ناف هرصنلاب ، الجاع  هکئالملاب  كزعی  نا  و  اجرخم ، اجرف و  اهب  تیلتبا  یتلا  کتیعر  نم  کل  لعجی  نا  هللا  تلاس  دق  و  هیف ، كرجآ 
، نوطـشنی مث  اولقاثت  امبر  سانلا  نا  نینموملاریما  ای  كربخا  كودـع ، تباک  کـتوعد و  بیجم  كزعم و  کـلذ و  کـل  عناـص  هنلا 
( مالـسلا هیلع   ) هیلع هرـصبلا  نم  تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا   ) مدـق سابع  نبا  نا  يور  یناثلا و  لاق  .مهب  قفراف 

اودص نیذلا  ملظلا ، روجلا و  ولوا  هرجفلا  اهحتتفا  دق  رصم  نا  الا  لاق : ابیطخ و  سانلا  یف  ماق  مالسلا ) هیلع   ) هنا اضیا : ایور  .هب و  هازعف 
ام ناک  نا  هللا  اما و  هبـستحن ، هللا  دنعف  هللا  همحر  دهـشتسا  دـق  رکب  یبا  نب  دـمحم  نا  الا و  اجوع ، مالـسالا  اوغب  مالـسالا و  لیبس  نع 

سانلا نا  هلئاسر :)  ) یف ینیلکلا  يور  .نموملا و  يدـه  بحی  رجافلا و  لکـش  ضغبی  ءازجلل و  لمعی  ءاـضقلا و  رظتنی  نممل  تملع :
نب هیواعم  لتق  وتحتتفا  دـق  رـصم  هذـه  و  مکینعی ، امع ال  لاوسلل  متغرفت  دـق  لاق : و  ع )  ) بضغف نامثع  رمع و  رکب و  یبا  نع  هولاـس 
لوق یبیتقلا .) ءافلخ   ) یف هنم  بیرق  .ینب و  ضعبکـالا  ناـک  اـم  هللا  وف  اـهمظعا ! اـم  هبیـصم  نم  اـهل  اـیف  رکب ، یبا  نب  دـمحم  جـیدح 

: هدـعب مثیم  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  داز  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  سابعلا ) نب  هللادـبع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا
: هدعب هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) دازف طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  رکب ) یبا  نب  دـمحم  لتقم  دـعب  (. ) هللا همحر  )

لتق دهـشتسا ) دق  رکب  یبا  نب  دمحم  و  (. ) 38  ) هنس یف  اهحتف  ناک  و  تحتتفا ) دق  رصم  ناف  دعب ، اما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق رـصمب .) )
نبال اظفل  لاق  امنا  و  کلذـل ، رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع  هیبال  هوخا  هنع  عفاد  ام  و  هتعیـش ، هنوکل  اذـکه  هولتق  اـمنا  و  قرحا ، مث  اربص 
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.هشیاع هتخال  نمحرلادـبع و  هیخال  رکب و  یبا  نبا  هنوکل  هولتق  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیـش نکی  مل  ول  .اربص و  یخا  نولتقتا  صاـعلا :
یتح همیظع  مالسلا ) هیلع   ) هیلع تناک  هتبیـصم  نا  تفرع  دقف  هبـستحن ) هللا  دنعف  ( ) تاراغلاب قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا  )

یف تفرع  امک  اعفاد ) انکر  اعطاق و  افیـس  و   ) .ادجم يا : احداک ) الماع  و   ) .دلولاک بیبرلا  ناف  احـصان ) ادلو   ) .ههجو یف  کلذ  يور 
ودـعلا عاقیا  يا : هعقولا ) لبق  هثایغب  مهترما  و   ) .هکرد و  هفاحل ) یلع  سانلا  تثثح  تنک  دـق  و   ) .هناش یف  هیواعم  یلا  هباتک  نم  هقباس 

نیب هیرق  یه  و  هعرجلا - یلا  اوجرخا  دـمحم : خیرـص  هءاج  امل  مهل  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف اءدـب ) ادوع و  ارهج و  ارـس و  هتوعد  و   ) .هب
هفاوی ملف  راهنلا  فصتنا  یتح  اهب  ماقاف  هعرجلا  یلا  هرکب  دـغلا  نم  یـشمی  ع )  ) جرخ مث  .ادـغ  كانه  اـهب  ینوفاوف  هفوکلا - هریحلا و 
جرخف اوبدـتنی  نا  هیدانم  رماف  .یعم  سانلا  بدـنا  لاق : یبحرالا و  بعک  نب  کلام  ماقف  مهبنا ، مهفارـشا و  یلا  یـشعلاب  عجرف  دـحا ،

یف مالسلا ) هیلع   ) لاق .مهرما و  یضقنی  یتح  موقلا  اوکردت  کلاخا  ام  هللا  وف  رـس  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف لجر ، یفلا  وحن  لیلق  هعم 
لمجلا هرجرج  مترجرجتف  هلیل ، نیـسمخ  عـضب و  ذـنم  مکناوـخا  ثاـیغ  یلا  مکتوـعد  دـق  و  هباحـصا : دـمحم و  هداهـش  دـعب  هتبطخ 

یف اذـکه  هللا ) لاـسا  ـالذاخ و  دـعاقلا  مهنم  و   ) .اـبذاک هفلختل  هلعلاـب  یتـالا  يا : لـتعملا ) مـهنم  اـهراک و  یتـالا  مـهنمف   ) .قدـشالا
نا ( ) تاراغلاب قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لـصفلا  (. ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هللا ) لاـسا  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )
هللا وف  الجاع ، اجرف  (. ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  مهنم ) یل  لـعجی  نا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  مهنم ) لـعجی 

و ال ادحاو ، اموی  ءالوه  عم  یقبا  الا  تببحال   ) .توملا يا : هینملا ) یلع  یـسفن  ینیطوت  هداهـشلا و  یف  يودع  یئاقل  دـنع  یعمط  الول 
ام الول  (: ) مالسلا هیلع   ) لاقف هعم ، نیدجم  اوناک  ول  هفیقسلا و  موی  هعم  مهلمع  دعب  سانلا  نم  رورسم  ریغ  ع )  ) ناک و  ادبا ) مهب  یقتلا 

فیک و  اهلوا ) ساکب  اهرخآ  تیقسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلال  مولظم ، بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقی  الا  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخا 
ام و  رادـلا … (  موی  یف  هفیقـسلا و  یف  مهلمعب  مهل  یلاعت  هللا  نم  ءازج  مهلمع  ناک  و  هلماعملا ، کـلت  مالـسلا ) هیلع   ) هولماـع دـق  و 

.نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجشلا  هیما  ینب  همحرلا - تیب  لها  هتیب - لهاب  هب و  هللا  مهلدباف  دیبعلل ) مالظب  کبر 

هینغم

.هقباسلا لاحلا  یلا  عوجرلا  نیعلا - حـتفب  دوع - .لاحلا و  لوا  ءابلا - حـتفب  ائدـب - .هیف و  هیزرلا  یلع  رجـالا  هللا  لاـسن  هبـستحن : هغللا :
يا قلطم  لوعفم  ارـس  و  دلول ، هفـص  هدعب  ام  احـصان و  و  هبـستحن ، یف  ءاهلا  نم  الدب  هبارعا  زوجی  و  ادولوم ، يا  لاح  ادـلو  بارعالا :

ربخلا ادتبم و  یعمط  و  هدعب ، ام  هلثم  و  لاح ، اهراک  و  هتافص ، نم  رهجلا  رسلا و  و  لوقلاب ، هوعدلا  تناک  ثیح  رـسلا ، هوعد  مهتوعد 
یف رـصم  یلا  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم  هجو  .ه ) هنس 38   ) یف بهذلا : جورم  یف  يدوعـسملا  لاق  ینعملا : .نئاک  یعمط  يا  فوذحم 

اولتتقاف و هانسملاب ، فورعملا  عضوملاب  رکب  یبا  نب  دمحم  مه و  اوقتلاف  یملـسلا ، روعالا  وبا  جیدخ و  نب  هیواعم  مهنم  فالآ ، هعبرا 
مهلتاق و  مهیلا ، جرخف  هب  طیحا  و  هیف ، یفتخا  رـصمب و  عضوم  یلا  راص  و  هئادـعال ، هوملـسا  هنع و  هباحـصا  رف  نا  دـعب  دـمحم  مزهنا 

و کلذ ، هب  لعف  لیق : .رانلاب و  هومرضا  و  رامح ، دلج  یف  هولعج  امهریغ و  صاعلا و  نب  ورمع  جیدخ و  نب  هیواعم  هذخاف  لتق ، یتح 
هدـعا تنک  و  ابیبر ، یل  ناک  .مهرورـس  ردـق  یلع  هیلع  انعزج  مامالا : لاق  و  هیواعم ، رـس  و  یلع ، هیلع  نزح  .هاـیحلا و  نم  یـش ء  هیف 

الماع كاذنآ  سابع  نبا  ناک  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  لتقمب  اهیف  هربخی  سابع  نبال  هلاسرلا  هذـه  مامالا  بتکف  .ارب  یب  ناک  و  ادـلو ،
همحرلا و هللا  نم  هل  بلطی  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  دقف  یلع  مامالا  ملاتی  خـلا ..) تحتتفا  دـق  رـصم  ناف  دـعب ، اما   ) .هرـصبلا یلع  مامالل 

سانلا تثثح  تنک  دق  و   ) هداهج هتعاجـش و  و  هصالخا ، هنامیا و  یلع  اینثم  هنبوی  و  هیف ، هتیزر  یلع  باوثلا  رجالا و  هسفنل  و  هرفغملا ،
ول و  الجاع ) اجرف  یل  لعجی  نا  هللا  لاسا   ) .لیلاضالا لیطابالاب و  اوللعت  اولقاثتف و  هعم ، داهجلا  دمحم و  هرـصن  یلع  لیبس  لکب  خلا ..)

و ال ربصلا ، غرافب  اهرظتنی  هداهـشلا و  لجعتی  مامالا  ناک  خـلا ..) یعمط  ول ال  و   ) مهقافن قارعلا و  لها  لذاخت  نم  حـیرتسال  توملاـب 
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قالخا یلع  ربص  و  مامالا ، هیف  ماقا  اذـه  لجا  نم  و  قارعلا ، هیلا  ناکم  برقا  و  هیواعم ، اهدـئاق  هیغابلا و  هئفلا  هداهجب  الا  اـهیلا  لـیبس 
.ادبا مهب  عمتجا  و ال  ادحاو ، اموی  مهعم  یقب  ام  هداهشلا  یف  هتبغر  ول ال  و  هلها ،

هدبع

تناک سیمع  تنب  ءامسا  هما  هل و  ابیبر  ناک  هنال  ادلو  هامس  هیف و  هیزرلا  یلع  رجالا  لاس  هللا  دنع  هبـستحا  احـصان : ادلو  هبـستحن  … 
هل تدـلوف  رکبوبا  اهجوزت  هلتق  دـعب  اهیلا و  هعم  اهترجه  مایا  هشبحلاب  هللادـبع  اـنوعو و  ادـمحم  هل  تدـلو  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  عم 

هیعس یف  غلابملا  حداکلا  .ییحی و  هل  تدلوف  یلع  اهجوزت  هتافو  دعب  اذه و  ادمحم 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هتـشک زا  دعب  دوب ) هرـصب  يامرفمکح  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک   ) سابع نبا  هللادبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یم هاگآ  رـصم  رب  هیواعم  رگـشل  صاع و  نبا  ورمع  طلـست  دمحم و  تداهـش  زا  ار  وا  هتـشون و   ) رـصم رد  رکب  یبا  نبا  دمحم  ندش 
رکب یبا  نبا  دمحم  و  دنتفرگ ) ار  نآ  هیواعم  رگشل   ) دندرک حتف  ار  رصم  یفطصم ، ترضح  رب  درود  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  دزاس :)

ینادرگراک و  نابرهم ، شیدناریخ و  يدنزرف  ام  يارب  هک  مهاوخ  یم  ار  وا  شاداپ  دزم و  ادـخ  زا  دـش ، دیهـش  دزرمایب  شیادـخ  هک 
ءامسا شردام  نوچ  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  نز  رسپ  ینعی  بیبر  دمحم   ) دوب هدنریگولج  ینوتـس  و  هدنرب ، يریـشمش  و  هدیـشک ، جنر 

یم بلطملادبع  نبا  سابع  هجوز  هللادبع  لضف و  ردام  هبابل  رهاوخ  ربمغیپ و  هجوز  هنومیم  رهاوخ  وا  و  تسا ، هیمعشخ  سیمع  رتخد 
نوع هللادـبع و  دـمحم و  هشبح  رد  هک  دوب  بلاطیبا  نبا  رفعج  هجوز  ماـگنه  نآ  رد  دوب ، هشبح  هب  هدـننک  ترجه  ناـنز  زا  و  دـشاب ،

يرسمه هب  ار  ءامـسا  رکبوبا  هتوم  گنج  رد  رفعج  تداهـش  زا  سپ  و  تشگزاب ، هنیدم  هب  رفعج  یهارمهب  و  دیئاز ، ار  رفعج  نارـسپ 
، تسا وا  زا  یلع  نبا  ییحی  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رکبوبا  تافو  زا  سپ  دش ، ادیپ  وا  زا  دمحم  دـیزگرب و  شیوخ 
) تشذگ متفه  تصش و  نخس  حرش  رد  هکنانچ  دناوخ ، یم  دنزرف  ار  وا  دوب  هدومن  تیبرت  مالسلا  هیلع  ماما  ار  دمحم  نوچ  هصالخ 
ار ناـشیا  و  مدوـمن ، یم  رما  شندـش  هتـشک  زا  شیپ  وا  يراـی  هب  و  متخیگنا ، یم  رب  هدوـمن  بیغرت  وا  يوـس  نتفر  هب  ار  مدرم  نـم  و 
، مدرک یم  زاغآ  ار  نآ  زاب  هتفرگ  رـس  زا  ار  دوخ  توعد  هرابود  هکلب  رابکی  هن  و  مدناوخ ، یم  وا ( هب  کمک  يارب   ( راکـشآ ناهنپ و 

ادخ زا  .دندوب  انتعا  یب  هتسشن  یهورگ  و  دندروآ ، یم  هناهب  غورد  هب  یخرب  و  دنروآ ، یم  یلیم  یب  ینارگن و  اب  نانآ  زا  یضعب  سپ 
ندش هتشک   ( تداهـش هب  نم  يوزرآ  دوب  یمن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک  دزاس  اهر  هداد  تاجن  يدوز  هب  ناشیا  زا  ارم  هک  یهاوخ  یم 

اهنآ اب  زگره  هن  و  منامب ، نانیا  اب  زور  کی  متساوخ  یمن  هنیآ  ره  مداهن  یمن  گرم  هب  لد  و  منمشد ، اب  تاقالم  ماگنه  ادخ ( هار  رد 
هتفاـین يزوریف  رگا  اـت  منک  یم  یناگدـنز  اـهنآ  اـب  راـچان  سپ  تسین ، نکمم  نمـشد  رب  يزوریف  یمدرم  نینچ  اـب  اریز   ( موش وربور 

). مبایرد ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  تداهش و 

ینامز

رادمامز و درم  نیا  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  بلطم  تحاصف  هرابرد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیدحلا  یبا  نبا  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
تحاصف عون  نیا  .ددرگ  یم  توهبم  ناسنا  هک  هتـشاد  نایب  هداس  ناور و  قیقد ، ردقنآ  ار  بلاطم  تاملک و  .تسا  تحاصف  ياوشیپ 
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میکح و چـیه  اـب  هک  هکم  برع  زا  يدـنزرف  هک  تساـجنیا  بجعت  .دوـش  یم  تفاـی  میرک  نآرق  رد  طـقف  تسا  زاـجعا  دـح  رد  هک 
نایم رد  هکنیا  اب  .تسا  هدرک  هضرع  وطسرا  نوطالفا و  زا  رتقیقد  یبلاطم  تسا ، هتشادن  طابترا  وطـسرا  نوطالفا و  دننام  يدنمـشناد 

طارقـس زا  مه  عوضوم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تشادـن ، دوجو  دـشاب  هتـشاد  طلـست  یحور  یقالخا و  لئاسم  هب  يدرف  برع 
هسبنع و دـنتفگ : رمحا  فلخ  هب  .دـیآ  یم  دوجوب  مدرم  نیرت  عاجـش  دـندوب  ناگرزاب  همه  هک  هکم  لها  ناـیم  رد  .تسا  رتدـنمورین 
رب يدایرف  رگا  هقبط  نیا  نانامرهق  اب  هن  دنوشیم  هسیاقم  مدرم  اب  ماطسب  هسبنع و  تفگ : يو  بلاطیبا ؟ نب  یلع  ای  دنارت  عاجش  ماطـسب 

رصع حیصف  مالسلا  هیلع  یلع  دوبن ، برع  هفئاط  نیرت  حیصف  شیرق  هفیاط  هکنیا  اب  .دنهد  یم  ناج  دوش  هدیشک  ماطـسب  هسبنع و  رس 
اریز تسین  یبـجعت  نیا  دوـب و  شیرق  نیرتدـهاز  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب ، نآ  قشاـع  ایندـب و  صیرح  شیرق  هکنیا  اـب  .دوـب  دوـخ 
نبا تروص  ره  رد  .تسا  هدرکیم  يرای  ار  وا  یهلا  فطل  و  دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم شا  هدننک  گرزب  هدـنهد و  شرورپ 

مالسلا هیلع  ماما  .دنک  یم  كرد  ار  نآ  تحاصف  مالسلا و  هیلع  ماما  مالک  شزرا  دراد  لماک  طلست  برع  تایبدا  هب  هک  دیدحلا  یبا 
ماجنا مه  رکب و  یبا  نب  دمحم  تداهش  مه  دهدیم ، رکذت  ار  رصم  طوقس  مه  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک  یم  گرم  يوزرآ 
نمـض مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هجوت  لباق  بلطم  هس  ره  هک  مدرم  زا  ار  دوخ  یتحاران  تدـش  مه  گنجب  مازعا  يارب  ار  دوخ  هفیظو 
یتـقو هک  تسا  یـساسح  بلطم  کـی  نیا  دـنک و  یم  لـیلجت  يو  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  تداهـش  رـصم و  طوقـس  زا  نداد  عـالطا 

ار مسر  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دـننز  یم  واب  اهتمهت  دـننک و  یم  موکحم  ار  هدـنامرف  ابلاغ  درک  طوقـس  يا  هقطنم  اـی  يروشک و 
يریـشمش حصان و  يدنزرف  ار  وا  هک  دنکیم  دای  یگرزب  هب  يو  زا  اجنآ  ات  دـنک و  یم  لیلجت  رکب  یبا  نب  دـمحم  زا  هدرک و  موکحم 

دـهد و یم  حیـضوت  رکب  یبا  نب  دـمحم  فعـض  دروم  رد  ار  دوخ  هفیظو  مالـسلا  هیلع  ماـما  مود  هتکن  رد  .دـیامن  یم  یفرعم  هدـنرب 
هب ایوگ  نآرق  ریبعت  هب  دنور و  یم  گنجب  هارکا  يور  زا  يا  هدع  دوب : راتفرگ  نآ  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم  هراشا  یبلاطمب 

.دنرادن تکرح  تردق  هک  دنروآ  یم  رذع  يرگید  هورگ  .دنتسه  ناریح  دنوشیم و  هدرب  گرم  يوس 

مه یموس  هورگ  .دننک  رارف  دـنهاوخ  یم  نانیا  .تسین  یلاخ  اهنآ  ياه  هناخ  هک  یتروص  رد  درادـن  ظفاح  ام  ياه  هناخ  دـنیوگ  یم 
تـسود دنلاحـشوخ و  ص )  ) ادخ لوسر  روتـسدب  یئانتعا  یب  اه و  هناخ  رد  نتـسشن  رثا  رب  دنیآ  یمن  نوریب  اه  هناخ  زا  لیلد ، نودـب 

یـشکدوخ و هن  اما  تسا  گرم  يوزرآ  مالـسلا  هیلع  ماما  بلطم  نیرخآ  .دـننک  گـنج  ادـخ  هار  رد  ناـج  لاـم و  اـب  هک  دـنرادیمن 
، تشادن تداهـش  هب  دیما  هاگره  نمـشد و  ندـیبوک  يارب  گنج  ههبج  رد  تداهـش  دـعب  گرم و  يارب  یگدامآ  لوا  هکلب  تداهش 

.دریگب ار  شناج  زیزع  يادخ  رتدوز  هچ  ره  تشاد  وزرآ 

يزاریش دمحم  دیس 

هیواعم ناف  هیواعم ، دی  یلع  تحتتفا ) دق  رصم  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) رکب یبا  نب  دمحم  لتقم  دعب  سابعلا ، نب  هللادبع  یلا 
دق هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دـمحم  و   ) اـحتاف رـصم  هیواـعم  شیج  لـخد  و  لـتق ، یتـح  رکب ، یبا  نـب  دـمحم  براـح  و  اـشیج ، لـسرا 
دلو انل  ناک  هنوکلاح  یف  يا  احـصان ) ادـلو   ) رجالا انل  لزجی  یتح  هلعجن هللا  يا  هبـستحن ) هللا  دـنعف   ) هللا لیبس  یف  لـتق  يا  دهـشتسا )

( اعفاد انکر  و   ) ءادعالا باقر  یلع  فیـسلاک  ناک  يا  اعطاق ) افیـس  و   ) هللا لیبس  یف  بعتی  دـکی و  احداک ) الماع  و   ) حـصنی دـشری و 
ناب هثایغب ) مهترماب  و   ) دمحمب اوقحلی  نا  یلع  هقاحل ) یلع  سانلا  تثثح   ) .رـصم وزغ  هیواعم  هدارا  دنع  تنک ) دق  و   ) موصخلا عفدـی 

عامتجالا دارفنالا و  تاقوا  یف  يا  ارهج ) ارـس و   ) سانلا يا  مهتوعد ) و   ) نیبناجلا نیب  هبراحملا  عقت  نا  لـبق  يا  هعقولا ) لـبق   ) هوثیغی
هرـصنل یتالا ) مهنمف   ) .کلذل هوعدلا  مئاد  تنک  ینعی  سلجم ، سلجم  لک  یلا  هبـسنلاب  ناذـه  و  اریخا ، الوا و  يا  ائدـب ) ادوع و  (و 
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( الذاخ  ) برحلا نع  دعاقلا ) مهنم  و   ) هبوذکملا راذعالاب  رذعتملا  يا  ابذاک ) لتعملا  مهنم  و   ) عافدنا طاشن و  نع  ال  اهراک )  ) دـمحم
یف يودـع  ءاقل  دـنع  یعمط  ول ال  هللا  وف   ) مهنم صالخلاب  الجاع ) اجرف   ) ساـنلا نم  يا  مهنم ) لـعجی  نا  هللا  لئـسا  و   ) ساـنلا نبجی 
عم یقلا  نا ال  تببحال   ) توما نال  يدادعتـسا  يا  هینملا ) یلع  یـسفن  ینیطوت  و   ) .هللا لـیبس  یف  هداهـشلا  قزرا  نا  یف  يا  هداهـشلا )
نا قایتشاب  مهعم  یئاقب  نکل  مهترـصن ، مدع  مهئارآ و  قرفت  مهنالذخ و  نم  يرا  امل  ادبا ) مهب  یقتلا  ادحاو و ال  موی   ) موقلا ءالوه )

.يودع نیب  ینیب و  محتلت  یتلا  بورحلا  يدحا  یف  هداهشلا  قزرا 

يوسوم

بناجلا هب ، يوقی  ام  نکرلا : .هیعـس  یف  غلابملا  حداکلا : .رجالا  یه  ءاـحلا و  رـسکب  هبـسحلا  هب  تبلط  هللا : دـنع  اذـک  تبـستحا  هغللا :
یف همدصلا  هعقولا : .هناعالا  وه  ثوغلا و  نم  هثایغ : .هلعف  یلع  هتطشن  هیلع و  هتـضضح  رمالا : یلع  هتثثح  .هموق  یف  فیرـشلا  يوقالا ،

.ء یـشلا  یلع  اهلمح  اهایه و  هسفن : نط  .رذتعملا و  لتعملا : .لاحلا  لوا  ءابلا  حـتفب  اءدـب : .هقباسلا  هلاحلا  یلا  عوجرلا  ادوع : .برحلا 
احصان و ادلو  هبستحن  هللا  دنعف  دهشتسا  دق  هللا - همحر  رکب -  یبا  نب  دمحم  تحتتفا و  دق  رصم  ناف  دعب  اما  : ) حرشلا .توملا  هینملا :

نم ناک  ام  هیف  هرصبی  هرصبلا  یلع  هلماع  سابعلا  نب  هللادبع  یلا  مامالا  هب  ثعب  باتکلا  اذه  اعفاد ) انکر  اعطاق و  افیس  احداک و  الماع 
یلع هظقیلا  هبنتلا و  یلا  کلذ  لالخ  نم  هعفدیل  اهیلع  هیلا  رکب و  یبا  نب  دمحم  لتقمب  اضیا  هربخی  هیواعم و  دیب  اهطوقس  رـصم و  رما 

نیعملا و رـصانلا و  هلق  هل  یکـش  مث  اهدسفاف  رـصم  لخد  امک  اهیلا  هلیح  هدـیکب و  هیواعم  لخدـی  نا  نم  افوخ  اهیلع  رهـسلا  هتیالو و 
يذلا هیواعم  حلاصل  رـصم  حتف  ثدح  هنا  هب ، هغالبا  دیری  يذلا  مظعالا  ثدـحلاب  هرابخاب  مالـسلا  هیلع  ادـتبا  .عماسلا  عیطملا و  مدـع 
ءامـسا هما  نا  ثیح  نم  هرجح  یف  یبرت  هنال  ادلو  ادمحم  یمـس  رکب و  یبا  نب  دمحم  حلاصلا  دـبعلا  داهـشتسا  ربخ  اهیلع و  یلوتـسا 

رفعج لتق  امل  هشبحلاب و  هللادـبع  انوع و  ادـمحم و  هل  تدـلوف  هشبحلا  یلا  هعم  ترجاه  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  تجوزت  سیمع  تنب 
یف هتدلاو  عم  دمحم  ناک  یلع و  نب  ییحی  هل  تدلواف  یلع  مامالا  اهجوزت  اهنع  یفوت  املف  اذـه  ادـمحم  هل  تدـلواف  رکبوبا  اهجوزت 

هب طینا  وا  هیلا  لک  وا  امیف  یناوتملا  ریغ  طیشنلا  داجلا  داکلا  لامعلاب  هیلع  اعجفتم  اعجوتم و  هفصو  دق  هب و  ینتعی  هیبری و  مامالا  فنک 
ءافرـشلا نم  وه  ءادـعالا و  عفد  یف  یلع  دـمتعی  هنال  عفادـلا  نکرلاب  هفـصو  هرهقی و  ودـعلا و  لاطی  هب  نال  عطاقلا  فیـسلاب  هفـصو  و 

یتـالا مهنمف  اءدـب  ادوع و  ارهج و  ارـس و  مهتوعد  هعقولا و  لـبق  هثاـیغب  مهترما  هقاـحل و  یلع  ساـنلا  تثثح  تنک  دـق  و   … ) مارکلا
هنال هتنواعم  هبدناسم و  دمحمب و  قاحتلالل  مهـضرحی  سانلا و  عفدی  مامالا  ناک  الذاخ ) دـعاقلا  مهنم  ابذاک و  لتعملا  مهنم  اهراک و 

کلذ لیبس  یف  هعیـس  فصو  دق  دمحم و  عم  جورخلل  سانلاب  عفدی  ناک  اذلف  اهل  ططخی  ام  هودـع و  فرعی  اهیف و  ام  رـصم و  فرعی 
تملکت رارسالا و  عفنی  ملف  دمحم  عم  اوجرخی  نا  ارس  سانلا  عم  ملکتا  تنک  ءادعالا  دیب  رـصم  طقـست  دمحم و  باصی  نا  لبق  لاقف 

مهعفنی ملف  تـالاحلا  عیمج  یف  جورخلا  یلع  مهـضیرحب  تمق  يا  يرخا  هرم  ءادـتبا و  مهعم  تملکت  رهجلا و  عـفنی  ملف  ارهج  مهعم 
هنا اهراک : یتالا  مهنمف  .جورخلاب  هرما  هثیدح و  نولباقی  اوناک  فیک  هل و  مهتهجاوم  نم  هملا  نیب  مث  .ثیدحلا  مهکرحی  مل  لوقلا و 

لتعملا مهنم  و  دـیفی .؟ وا  عفنی  اذـه  لثم  له  هجورخ و  یلع  طخاس  وه  جرخی و  امنا  هدـیقع و  نامیا و  نع  ـال  هبغر و  نودـب  جرخی 
.انع اسعاقت  انل و  همیزه  ادمعتم  جرخی  وهف ال  الذاخ : دعاقلا  مهنم  .جورخلا و  نع  اهب  رذـتعی  هبذاک  هیهاو  هجحب  جرخی  وهف ال  ابذاک :

هینملا یلع  یـسفن  ینیطوت  هداهـشلا و  یف  يودـع  یئاقل  دـنع  یعمط  ول ال  هللا  وف  الجاع ، اجرف  مهنم  یل  لـعجی  نا  یلاـعت  هللا  لاـسا  )
اجرف هللا  هل  لعجی  نا  یعد  هملاظلا  هلماعملا  هذه  هعم  مهتلماعم  يار  امل  ادبا ) مهب  یقتلا  ادـحاو و ال  اموی  ءالوه  عم  یقبا  الا  تببحال 
هلیبس یف  مهدیری هللا و  نوظعتی ، الف  مهظعی  نورمتای و  الف  مهرمای  ثیح  نم  هباحصا  نیب  اهشیعی  یتلا  هبعصلا  هلاحلا  هذه  نم  الجاع 
مهب ءاقللا  ینمت  ادحاو و ال  اموی  ول  ادـبا و  مهعم  ءاقبلا  ینمتی  مل  هودـع  ءاقل  دـنع  هداهـشلاب  هعمط  ول ال  هنا  مسقا  مث  .نوبیجتـسی  الف 
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الف رومالا  دیلاقم  مهیدیاب  ایندلا و  هداق  هبعـش  دیری  يذلا  میظعلا  دئاقلا  هاناعم  اهنا  مامالا …  اهترارم  شاع  رودصم  هثفن  اهنا  ادـبا … 
هنا ال ینمتی  مهنیب و  هماـقم  یلع  یـسای  هسفن و  کـلذ  حرجیف  هتباجتـسا  نع  نوسعاـقتی  ضرـالا و  یلا  نودـلخی  لـب  هـل  نوبیجتـسی 

 … هظحل مهب  یقتلی  ادبا و ال  مهنیب  میقی  مهفرعی و ال 

یناغماد

دق رـصم  ناف  دعب  اما   » ترابع اب  هک  همان  نیا  رد  .رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  زا  سپ  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ترـضح  نآ  همان  زا  ]
رکب یبا  نب  دمحم  و  دنتفرگ - ار  نآ  و  دش - هدوشگ  رصم  هک  انامه  دعب ، اما  «، » دهشتسا دق  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  تحتتفا و 

رد ار  يا  هلأسم  همان  نیا  ظافلا  حرـش  هب  عورـش  زا  شیپ  دـیدحلا  یبا  نبا  دوش ، یم  عورـش  .دـش » دیهـش  دانک  تمحر  شیادـخ  هک 
دنمدوس یمارگ  ناگدـنناوخ  يارب  نآ  زا  عـالطا  یلو  دراد  یبدا  هبنج  دـنچ  ره  هک  تسا  هدرک  حرط  نینمؤملا  ریما  تحاـصف  دروـم 

هب یهگنآو  تسا ، هداهن  درم  گرزب  نیا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ندرگ  ماـمز و  هنوگچ  هک  رگنب  تحاـصف  هب  دـیوگ : یم  .دوب ] دـهاوخ 
هتفر راک  هب  فیلکت  دـیقعت و  هنوگ  چـیه  نودـب  یناسآ و  تمالـس و  لامک  رد  یپایپ  بوصنم و  تروص  هب  یگمه  هک  یتاملک  نیا 
نوچ یحیـصف  صخـش  ره  وت و  هکنآ  لاح  تسا و  هدمآ  بوصنم  تروص  هب  لصاوف  همه  همان  رخآ  ات  هنوگچ  هک  نک  تقد  تسا ،

دنهاوخب رگا  دوب و  دـهاوخ  رورجم  هاگ  بوصنم و  هاگ  عوفرم و  هاگ  لصاوف  تاملک و  دـینک ، همان  شراگن  هبطخ و  داریا  هب  عورش 
بارعا زا  عون  نیا  .ددرگ  یم  راکـشآ  دیقعت  ناشن  دوش و  یم  رهاظ  همان  رد  فیلکت  راثآ  دنروآ  بارعا  کی  اب  طقف  ار  لصاوف  همه 

هروس ءاسن و  هروس  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا  هتفگ  هتـشاد و  نایب  ار  نآ  رهاقلا  دـبع  هک  تسا  نآرق  زاجعا  عاونا  زا  یکی  دوخ  نایب ، و 
هلـصاف الـصا  یمود  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  بوـصنم  لـصاوف  همه  نیتـسخن  رد  يرگنب  رگا  تـسا  يرگید  زا  سپ  یکی  هـک  هدـئام 
يرگید هب  کی  چیه  ییوگ  دوش و  یم  راکشآ  ود  نآ  رد  بیکرت  ناشن  دنزیمایب ، رگیدکی  اب  ار  هروس  ود  نآ  رگا  تسین و  بوصنم 

تـسا نکمم  هنوگچ  تسا ، هدـش  ینازرا  درم  نیا  هب  هک  فیرـش  صیاصخ  اهبنارگ و  ياـیازم  همه  نیا  زا  هللا  ناحبـس  ...دزیمآ  یمن 
قیاقد تمکح و  رد  تسا ، هتشادن  یشزیمآ  چیه  نامیکح  اب  هتفای و  شرورپ  دوخ  هداوناخ  دارفا  نایم  طقف  هک  هکم  یلاها  زا  يرـسپ 

زا کی  چیه  هک  تسا  هتشادن  یترشاعم  چیه  یناسفن  بادآ  قالخا و  نادنمـشناد  اب  دشاب و  رتولج  وطـسرا  نوطالفا و  زا  یهلا  مولع 
اریز تسا  هدشن  تیبرت  ناعاجـش  نایم  وا  .تسا  رت  هرهـش  مه  طارقـس  زا  دروم  نیا  رد  وا  دـنا و  هدوبن  هرهـش  یمولع  نینچ  هب  شیرق 

رمحا فلخ  هب  .تسا  هدوب  رت  عاجـش  هتـشادرب ، ماگ  نیمز  يور  هک  سک  ره  زا  اّما  دندوبن  گنج  لها  دـندوب و  ناگرزاب  هکم  مدرم 
یسک اب  هن  درک ، هسیاقم  مدرم  اب  دیاب  ار  ماطسب  هسبنع و  تفگ : بلاط  یبا  نب  یلع  ای  دنا  هدوب  رتریلد  ماطسب  هسبنع و  ایآ  دش : هتفگ 

هب هکنآ  زا  شیپ  دیشک ، یم  دایرف  نانآ  رس  رب  یلع  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وگب ، لاح  ره  هب  دنتفگ : .تسا  رتارف  مدرم  زا  هک 
تسین برع  هلیبق  نیرتروآ  نخس  شیرق  هکنآ  لاح  دوب و  ّسق  نابحس و  زا  رت  حیصف  مالّسلا  هیلع  یلع  .دندرم  یم  دنک ، هلمح  نانآ 
هتشادن يدنمدرخ  دنچ  ره  تسا ، هدوب  مهرج  برع  لیابق  نیرتروآ  نخـس  دنا  هتفگ  دنا ، هدوب  رتروآ  نخـس  ناشیا  زا  رگید  لیابق  و 

يرآ .دـندوب  تسود  ایند  دـنمزآ و  یمدرم  نایـشیرق  هکنآ  لاح  تسا و  مدرم  نیرت  نماد  كاپ  رتاـسراپ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دـنا و 
یهگناو تسا ، هدوـب  وا  هدـنهد  شرورپ  یبرم و  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولـص  دـمحم  هک  یـسک  دروـم  رد  مه  نآ  تسین  یتفگـش  ياـج 

تایآ ریثأت  تالمج و  زا  يا  هراپ  سپـس  .دوش  رهاظ  یتـالاح  نینچ  وا  زا  دـیاب  تسا ، هدوب  رواـی  راـی و  ار  وا  مه  يدـنوادخ  تیاـنع 
.تسا هدرک  نایب  نآ  رد  ار  ینآرق 

يزاریش مراکم 
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مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ٍرَْکب یبأ  ِْنب  ِدّمَُحم  ِلَتْقَم  َدَْعب  ، ِساّبَْعلا ِْنب  ِهّللاِْدبَع  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} تشاگن سابع  نب  هّللادبع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  دعب  هک 

دنا هدرک  رکذ  ناشباتک  رد  يرـصتخم  توافت  اب  ار  همان  نیا  نتم  دـنا و  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  یناـسک  هلمج  زا 
هب  ) تسا هدرک  لقن  تاراغلا  باـتک  رد  یفقث  لـاله  نب  میهاربا  نینچمه  هدروآ و  لاس 38  ثداوح  رد  ار  هماـن  نیا  هک  تسا  يربط 

({ ص 326 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  زا  لقن 

هاگن کی  رد  همان 

: دنک یم  هراشا  هتکن  هس  هب  هاتوک  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ناونع هب  دـمحم  زا  دـناسر و  یم  ساـبع  نبا  عـالطا  هب  هیواـعم  لاـمع  تسد  هب  رـصم  رد  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  تداهـش  هکنآ  لّوا 
.دنک یم  دای  قح  عفادم  عاجش و  هاوخریخ و  يدنزرف 

هب ار  قارع  هفوک و  مدرم  اذل  درک و  یم  ار  یبلطم  نینچ  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مود  شخب  رد 
هب ناهن  راکشآ و  دناوخ و  ارف  دمحم  يرای 

نیا دـندادن و  شوگ  نیغورد  نایعدـم  رـصنع و  تسـس  دارفا  هنافـسأتم  یلو  ؛ دنباتـشب شیراـی  هب  رتدوز  هچره  هک  داد  روتـسد  اـهنآ 
.دش دیهش  دمحم  تفر و  تسد  زا  رصم  نیمزرس  هک  دش  عقاو  گرزب  تبیصم 

اعد.تسا ترـضح  نآ  حورجم  بلق  دـیدش و  هودـنا  زا  یکاح  هک  كانزوس  ییاعد  دـنک  یم  اعد  مالـسلا  هیلع  ماما  موس  شخب  رد 
هک دنک  یم  دای  مسق  دشخب و  ییاهر  سانـشن  هفیظو  نامیالا و  فیعـض  رـصنع و  تسـس  مدرم  نیا  تسد  زا  ار  وا  ادخ  هک  دنک  یم 

.مشاب مدرم  نیا  اب  زور  کی  یتح  متشادن  تسود  نم  دوبن  تداهش  هب  قشع  يارب  رگا 

***

ًاْفیَـسَو ، ًاحِداَک ًالِماَعَو  ، ًاحِـصاَن ًاَدلَو  ُُهبِـسَتَْحن  ِهّللا  َْدنِعَف  ، َدِهُْـشتْسا ِدَق  - ُهّللا ُهَمِحَر  - ٍرَْکب ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحمَو  ، ْتَِحُتْتفا ِدَـق  َرْـصِم  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ِیتْآلا ُمُْهنِمَف  ، ًاءْدـَبَو ًادْوَعَو  ، ًارْهَج ًاّرِـس  ْمُُهتْوَعَدَو  ، ِهَْعقَْولا َْلبَق  ِِهثاَیِِغب  ْمُُهتْرَمَأَو  ، ِِهقاََحل یَلَع  َساَّنلا  ُْتثَثَح  ُْتنُک  ْدَـقَو.ًاِعفاَد  ًاـنْکُرَو  ًاـعِطاَق ،
ِیئاَِقل َدـْنِع  یِعَمَطَال  َْول  ِهّللا  َوَف  ؛ ًالِجاَع ًاجَرَف  ْمُْهنِم  ِیل  َلَعْجَی  ْنَأ  َیلاَـعَت  َهّللا  ُلَأْـسَأ.ًالِذاَخ  ُدِـعاَْقلا  ُمُْهنِمَو  ، ًاـبِذاَک ُّلَـتْعُْملا  ُمُْهنِمَو  ، ًاـهِراَک

.ًاَدبَأ ْمِِهب  َیِقَْتلَأ  َالَو  ، ًادِحاَو ًامْوَی  ِءَالُؤَه  َعَم  یَْقلَأ  اَّلَأ  ُْتبَبْحََأل  ، ِهَِّینَْملا یَلَع  یِسْفَن  ِینیِطْوَتَو  ، ِهَداَهَّشلا ِیف  يِّوُدَع 

همجرت
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هب داب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  رکب  یبا  نب  دـمحم  داتفا و  نمـشد ) تسد  هب  فسأت  تیاهن  اب   ) رـصم یهلا ) دـمح  يانث و  زا   ) دـعب اما 
هاوـخریخ و يدـنزرف  وا.مـیراد  تلئـسم  وا  زا  ار  نآ  رجا  میراذـگ و  یم  دـنوادخ  باـسح  هـب  ار  تبیـصم  نـیا  اـم  دیــسر  تداـهش 

کمک وا و  هب  ندـش  قحلم  هب  ار  مدرم  نم.دوب  عفادـم  ظفاح و  ینوتـس  عطاق و  هدـنرب و  يریـشمش  اشوک و  رگ و  شالت  يرازگراک 
يارب ار  اهنآ  نایاپ  اـت  زاـغآ  زا  ناـهنپ و  راکـشآ و  رد  مدومن و  صیرحت  قیوشت و  مدرک و  رما  اـهراب )  ) هثداـح نیا  زا  لـبق  شندرک 

هب يرگید  هورگ  دـندمآ و  تهارک  اب  یهورگ  فسأت ) تیاـهن  اـب   ) یلو مدـناوخ  ارف  رـصم ) نیمزرـس  يوس  هب   ) وا يوس  هب  تکرح 
شیرای زا  تسد  دـندز و  زاب  رـس  داهج  يارب  مایق  زا  اراکـشآ  يرگید  عمج  دـندش و  لسوتم  رگید  ياـه  هناـهب  يراـمیب و  هب  غورد 

هب .دناهرب ) اهنآ  زا  ارم  و   ) دهد رارق  یشیاشگ  يدوز  هب  دارفا  هنوگ  نیا  نایم  زا  نم  تاجن  يارب  هک  منک  یم  اضاقت  ادخ  زا.دندیشک 
دنگوس ادخ 

یتح متشاد  تسود  ، مدوب هتخاسن  هدامآ  ادخ  هار  رد  گرم  يارب  ار  دوخ  دوبن و  تداهش  هب  نمشد  اب  راکیپ  ماگنه  هب  نم  هقالع  رگا 
.منکن تاقالم  ار  اهنآ  زگره  موشن و  ور  هبور  مدرم  نیا  اب  زور  کی 

رصنع تسس  مدرم  زا  دیدش  هلگ  ریسفت : حرش و 

هیلع ماما  یلاو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  سابع  نب  هّللادـبع  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  بطاخم  ، دـمآ همان  ناونع  رد  هک  هنوگ  نامه 
هب ار  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  هیواعم و  رکشل  هلیسو  هب  رصم  لاغشا  ربخ  همان  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما.دوب  هرـصب  رب  مالـسلا 
هک رکب  یبا  نب  دـمحم  داتفا و  نمـشد ) تسد  هب  فسأت  تیاهن  اب   ) رـصم یهلا ) دـمح  انث و  زا   ) دـعب اما  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  وا 
اَّمَأ ( ؛» میراد تلئسم  وا  زا  ار  نآ  رجا  میراذگ و  یم  دنوادخ  باسح  هب  ار  تبیصم  نیا  ام  دیـسر ! تداهـش  هب  داب  وا  رب  ادخ  تمحر 

« هبسح  » و باستحا »  » هشیر زا  بستحن » }» ُُهبِسَتَْحن ِهّللا  َْدنِعَف  ، َدِهُْـشتْسا ِدَق  - ُهّللا ُهَمِحَر  - ٍرَْکب ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ،َو  ْتَِحُتْتفا ِدَق  َرْـصِم  َّنِإَف  ، ُدَْعب
هک تسا  نیا  يانعم  هب  لصا  رد  باـستحا  دـنچره  تسا ، رجا  بلط  ياـنعم  هب  باـستحا » نیارباـنب  تسا ، هدـش  هتفرگرجا  ياـنعم  هب 

هغللا و سییاقم  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب   ) تسا ندیبلط  شاداپ  ادخ  زا  نآ ، یمازتلا  يانعم  دنراذگب و  ادـخ  باسح  هب  ار  يراک 
(.{(. دینک هعجارم  برعلا  ناسل 

؛» دوب عفادم  ظفاح و  ینوتـس  عطاق و  هدنرب و  يریـشمش  اشوک و  رگ و  شالت  يرازگراک  هاوخریخ و  يدنزرف  وا  :» دیازفا یم  هاگ  نآ 
یلو دـنا  هتفرگ  هبـستحن » یلوعفم  ریمـض  زا  لدـب  ناونع  هب  یـضعب  ناـیب و  فطع  ناونع  هب  ار  دـلو »  » ندوب بوصنم  یـضعب  } ًادـَلَو )

رگـشالت و يانعم  هب  حداـک » }» ًاـحِداَک ًـالِماَع  ًاحِـصاَن َو  .دوشیم } ضوع  هلمج  ياـنعم  اریز  دـشاب ، دـناوت  یمن  بستحن  مود  لوعفم 
(. ًاِعفاَد ًانْکُر  ،َو  ًاعِطاَق ًاْفیَس  َو  { ، هدش هتفرگ  ندیشوک  تخس  يانعم  هب  حدم »  » نزو رب  حذک »  » هشیر زا  تسا  شوک  تخس 

یم حیرـشت  ار  وا  لـیاضف  فـلتخم  داـعبا  دزاـس و  یم  نـشور  ًـالماک  ار  رکب  یبا  نـب  دـمحم  تیـصخش  هناـگ  راـهچ  فاـصوا  نـیا 
اب هکلب  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  یناحور  دـنزرف  اهنت  هن  دـمحم.دنک  یم  وا  ندوب  دـنزرف  هلزنم  هب  یهاوخریخ و  هب  هراـشا  تسخن.دـنک 
هب تفای  شرورپ  ترضح  نآ  ناماد  رد  دمحم  درک و  جاودزا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  رکب  وبا  توف  زا  دعب  امـسا  شردام  هکنیا  هب  هّجوت 

هارمه هک  دوب  ینانز  زا  هللا ،  ربمغیپ  رـسمه  هنومیم  رهاوخ  سیمع  تنب  امـسا  شردام  } .دـش یم  بوسحم  ترـضح  نآ  دـنزرف  هلزنم 
هب هاگنآ  .نوع  هللادـبع و  دـمحم ، داد : وا  هب  دـنزرف  هس  دـنوادخ  اـجنآ  رد  درک و  ترجاـهم  هشبح  هب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  شرهوش 

تداهـش تبرـش  هتوم  گنج  زور  رد  رفعج  هک  یماگنه  .درک  ترجاهم  هنیدـم  هب  ربیخ  حـتف  ماـگنه  هب  شنادـنزرف  رـسمه و  قاـفتا 
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نوچ تفر  ایند  زا  رکبوبا  هک  یماگنه  دوب و  جاودزا  نآ  هجیتن  رکب  یبا  نب  دمحم  دروآ و  رد  دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  رکب  وبا  دیـشون 
هغالبلا جهن  حرش   ) دش دلوتم  يو  زا  ییحی  مان  هب  يدنزرف  درک و  جاودزا  وا  اب  یلع  یلع  دوب  تیب  لها  رادتسود  حلاص و  ینز  امـسا 

(.{ ص 142 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

وا تیعقوم  هب  سپس.دوب  هاگآ  ریبدترپ و  شوک و  تخـس  يرادنامرف  بصنم  رد  هک  دنک  یم  هراشا  وا  ندوب  حداک  لماع  هب  هاگ  نآ 
یگدنرادزاب یعافد و  تلاح  هب  نآ  زا  سپ  ، دنک یم  دای  هدنرب  ریشمش  عطاق و  فیـس  ناونع  هب  وا  زا  دزادرپ و  یم  نانمـشد  ربارب  رد 

هگن نتخیر  ورف  زا  ار  انب  هک  دنک  یم  هیبشت  يدنمورین  نوتس  هب  ار  وا  هراشا و  هدننک  تحاران  ثداوح  ای  نمـشد  تامجه  ربارب  رد  وا 
.دزاس یم  رود  نآ  زا  ار  تافآ  دراد و  یم 

ندش قحلم  هب  ار  مدرم  نم  :» دیامرف یم  هدرک  یهاتوک  دمحم  ظفح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنکن  مهوت  سک  چیه  هکنیا  يارب  هاگ  نآ 
نایاپ ات  زاغآ  زا  ناهنپ و  راکـشآ و  رد  مدومن و  صیرحت  قیوشت و  مدرک و  رما  اهراب )  ) هثداـح نیا  زا  لـبق  شندرک  کـمک  وا و  هب 
هورگ دندمآ و  تهارک  اب  یهورگ  فسأت ) تیاهن  اب   ) یلو ؛ مدـناوخ ارف  رـصم ) نیمزرـس  يوس  هب   ) وا يوس  هب  تکرح  يارب  ار  اهنآ 

رس داهج  يارب  مایق  زا  اراکشآ  يرگید  یعمج  دندش و  لسوتم  رگید  ياه  هناهب  يرامیب و  هب  غورد  هب  يرگید 

، ِِهقاََحل یَلَع  َساَّنلا  .تسا } نتخیگنارب  يانعم  هب  ثح »  » هشیر زا  تثثح » }» ُْتثَثَح ُْتنُک  ْدَق  َو  ( ؛» دندیشک شیرای  زا  تسد  دندز و  زاب 
{ .تسا مود  يانعم  هب  اجنیا  رد  دیآ و  یم  دربن  گنج و  عوقو  يانعم  هب  هاگ  هثداح و  يانعم  هب  هعقولا » }» ِهَْعقَْولا َْلبَق  ِِهثاَیِِغب  ْمُُهتْرَمَأ  َو 

يانعم هب  یضعب  رد  هدمآ و  ارخآ  الوا و  يانعم  هب  تغل  بتک  زا  یـضعب  رد  اهدب »  » و دوع » }» ًاءَْدب ًادْوَع َو  ،َو  ًارْهَج ًاّرِـس َو  ْمُُهتْوَعَد  ،َو 
رامیب و يانعم  هب  لتعملا » }» ُّلَتْعُْملا ُمُْهنِم  ،َو  ًاهِراَک ِیتآـْلا  ُمُْهنِمَف  { ، .تسا لـمتحم  اـجنیا  رد  اـنعم  ود  ره  تسا و  يزیچ  ندرک  رارکت 

يانعم هب  لذاخ » }» ًالِذاَخ ُدِـعاَْقلا  ُمُْهنِم  ،َو  ًابِذاَک .درمـشیم } روذـعم  ار  دوخ  دروآ و  یم  هناهب  رذـع و  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  هاگ 
{(. .تسا لباقم  فرط  ندش  راوخ  شا  هجیتن  درادیم و  رب  يرای  کمک و  زا  تسد  هک  تسا  یسک 

درک عامتجا  هب  توعد  ار  هفوک  مدرم  ماگنه  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنک  یم  لقن  هنـس 38  ثداوح  رد  دوخ  خیرات  رد  يربط 
اب ادخ  نمشد  تسود  ادخ و  نمشد  صاع ) ورمع   ) هغبانلا نبا  دیونش ؟ یم  ار  رـصم  رد  ناتناردارب  رکب و  یبا  نب  دمحم  دایرف  : دومرف

دوخ قح  ربارب  رد  امـش  زا  توغاط  ریـسم  دوخ و  لطاب  ياه  تساوخ  رد  ناهارمگ  دنکن.تسا  هدرک  تکرح  اهنآ  يوس  هب  يرکـشل 
زا رـصم  ادخ  ناگدنب  يا  دینک  يرای  ار  اهنآ  دییامن و  تاساوم  دوخ  ناتـسود  اب  دینک و  هلجع.دشاب  رت  مکحم  ناشداحتا  رت و  خسار 

تسامـش و يوربآ  تزع و  امـش  تسد  رد  رـصم  ندوب.دـننک  هبلغ  رـصم  رب  اهنآ  دـنکن  تسا  رتشیب  شتکرب  ریخ و  رت و  گرزب  ماش 
رد نم  دییامن و  عامتجا  اجنآ  رد  دینک و  تکرح  هفوک -  هریح و  نایم  يا  هیرق  - هعرج هقطنم  هب  ادرف  یگمه.ناتنمشد  يراوخ  ببس 

.موش یم  قحلم  امش  هب  اجنآ 

ماما توعد  رفن  کی  یتح  دومن  فقوت  رهظ  ات  تفر و  هقطنم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ناهاگحبـص  ادرف  : دنک یم  هفاضا  يربط  سپس 
یلاح رد  دندمآ  يرادنامرف  دصق  هب  اهنآ.داتسرف  مدرم  فارـشا  لیابق و  نارـس  غارـس  هب  بورغ  ماگنه.درکن  تباجا  ار  مالـسلا  هیلع 

هدنبوک نازوس و  غاد و  رایسب  يا  هبطخ  هتخاس و  بطاخم  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس.دوب  نیگهودنا  رایسب  مالسلا  هیلع  ماما  هک 
نیا زا  یمهم  شخب  هک   ) دناوخ اهنآ  يارب  رگرادیب  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 2999 

http://www.ghaemiyeh.com


(. تشذگ ، دورو نأش  نیمه  اب  مشش  دلج  رد  هبطخ 180  رد  هبطخ 

نب دمحم  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ار  نخـس  نیا  دوخ  مالک  زا  يرگید  شخب  رد  يربط 
: دومرف درک و  شنزرس  ادیدش  ار  اهنآ  رکب  یبا 

چیه دـیدرک و  یهاتوک  یگمه  امـش  یلو  مدـناوخارف ؛ نیا  زا  لبق  بش  دـنچ  هاـجنپ و  زا  رـصم  رد  ناـتناردارب  يراـی  هب  ار  امـش  نم 
ص 81 و 83} ج 4 ، يربط ، خیرات  } .دیتفرگن یهلا  شاداپ  ندروآ  تسد  هب  نمشد و  اب  داهج  يارب  یمیمصت 

یب تسس و  دارفا  هکلب  ، دوبن ترـضح  نآ  رـصع  هب  رـصحنم  درب  یم  مان  اهنآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  يا  هناگ  هس  ياه  هورگ  نیا 
هنحـص رد  دـننیب  یم  راشف  رد  ار  دوخ  هک  ییاهنآ.دـنریگ  یم  ياج  هناگ  هس  ياه  هورگ  نیا  زا  یکی  رد  ناـمز  رـصع و  ره  رد  هدارا 
هناهب هب  يرگید  هورگ.دوب  دهاوخن  هتخاس  ناشتـسد  زا  يراک  لیلد  نیمه  هب  تسین و  ناشدنیاشوخ  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  رـضاح 

رانک ار  تاظحالم  نیا  هک  يرگید  هورگ.دنراد  رود  هزرابم  هنحـص  رد  روضح  زا  ار  دوخ  ات  دننز  یم  گنچ  فلتخم  ياهرذع  اه و 
نایاوشیپ ناربهر و  هک  دنشاب  هورگ  هس  نیا  زا  اهنآ  تیرثکا  هک  يا  هعماج  لاح  هب  ياو.دننک  یم  تفلاخم  تحارـص  اب  دنراذگ  یم 

.دننام یم  زاب  راک  زا  ، صلخم عاجش و  راصنا  ناوعا و  نتشادن  اب  دنشاب  هتشاد  تردق  ییآراک و  تیریدم و  ردق  ره 

رب صلخم  هورگ  دنچره  ؛ دندوب هورگ  هس  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رصع  رد  هک  دهد  یم  ناشن  نآرق  تایآ  رد  تقد 
.دنتشاد ینوزف  اهنآ 

ْمُه ِتْوَْملا َو  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  َنَّیَبَت  ام  َدَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی  : »» دیوگ یم  نامز  رـصع و  نآ  رد  لّوا  هورگ  هرابرد  دیجم  نآرق 
هب ییوگ  هک ) ، دوب هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  تشحو  سرت و  نانچ  و   ) دـندرک یم  هلداجم  وت  اب  زاب  قح  ندـش  نشور  زا  سپ  اهنآ  ؛ » َنوُرُْظنَی

هیآ 6} لافنا ، «.} دنرگن یم  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  دنوش و  یم  هدنار  گرم  يوس 

ْنِإ ٍهَرْوَِعب  َیِه  ام  ٌهَرْوَع َو  اـنَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَی  َو  : »» دـیامرف یم  بازحا  گـنج  ناتـساد  رد  مود  هورگ  هراـبرد 
یلاح رد  تسا  ظافح  یب  ام  ياه  هناخ  : دنتفگ یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاب )  ) هزاجا ربمایپ  زا  اهنآ  زا  یهورگ  و  ؛ » ًاراِرف ّالِإ  َنوُدیُِری 

.{ هیآ 13 بازحا ، دننک {.» رارف  گنج ) زا   ) دنتساوخ یم  طقف  اهنآ  دوبن  ظافح  یب  هک 

ِلِیبَس ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  ِهّللا َو  ِلوُسَر  َفالِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف  : »» دـیامرف یم  موس  هورگ  هرابرد 
هک دنتـشادن  شوخ  ؛و  دندش لاحـشوخ  داهج  زا  يریگ  هرانک  ادخ و  ربمایپ  اب  تفلاخم  زا  كوبت ) گنج  زا   ) ناگدننک فلخت  ؛ » ِهّللا

.{ هیآ 81 هبوت ، «.} دننک داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب 

زا نم  تاجن  يارب  هک  منک  یم  اضاقت  ادـخ  زا  :» دراد یم  هضرع  دـنک و  یم  لد  زوس  زا  ییاعد  دوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. ًالِجاَع ًاجَرَف  ْمُْهنِم  ِیل  َلَعْجَی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهّللا  ُلَأْسَأ  ( ؛») دناهرب اهنآ  زا  ارم  و   ) دهد رارق  یشیاشگ  يدوز  هب  دارفا  هنوگ  نیا  نایم 

يارب ار  دوخ  دوبن و  تداهـش  هب  نمـشد  اب  راکیپ  ماگنه  هب  نم  هقالع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  :» دـیامرف یم  دوخ  هتـساوخ  نیا  دـیکأت  رد 
؛» منکن تاقالم  ار  اهنآ  زگره  موشن و  ور  هبور  مدرم  نیا  اب  زور  کـی  یتح  متـشاد  تسود  ، مدوب هتخاـسن  هداـمآ  ادـخ  هار  رد  گرم 
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هب نطب » نزو  رب  نطو »  » هشیر زا  نتخاس ، هدامآ  يانعم  هب  نیطوت » }» ِینیِطْوَت ،َو  ِهَداَـهَّشلا ِیف  يِّوُدَـع  ِیئاَِـقل  َدـْنِع  یِعَمَطاـَل  َْول  ِهّللا  َوَف  )
، دنک یم  اجنآ  رد  نتسیز  يارب  هدامآ  ار  دوخ  دنیزگیم  انکـس  یلحم  رد  هک  سک  ره  هک  اجنآ  زا  هدش و  هتفرگ  ندیزگ  نطو  يانعم 

(. ًاَدبَأ ْمِِهب  َیِقَْتلَأ  َال  ًادِحاَو َو  ًامْوَی  ِءالُؤَه  َعَم  یَْقلَأ  اَّلَأ  ُْتبَبْحََأل  ، ِهَِّینَْملا یَلَع  یِسْفَن  .تسا } هدمآ  يزاس  هدامآ  يانعم  هب  نیطوت 

دنام هناخ  هشوگ  رد  لاس  جنپ  تسیب و  هک  يا  هلصوح  ربص و  نآ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  نامدرم  نآ  یمدرمان 
راشف رد  يردق  هب  تدم  نیا  ّیط  یلو  ؛ درک لمحت  ار  همه  شمشچ و  رد  كاشاخ  دشاب و  شیولگ  رد  ناوختسا  هک  یسک  نوچمه 

درک یم  قیوشت  اهنآ  نایم  رد  ندـنام  رب  ار  وا  هچنآ  دوشن و  ور  هبور  یمدرم  ناـنچ  اـب  زور  کـی  یتح  تشاد  وزرآ  هک  تفرگ  رارق 
.دوب ادخ  هار  رد  تداهش  هب  قشع 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدرک  نایب  هبطخ 119  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نخس  نیمه  هیبش 

ٌبُونَج َفَلَتْخا  اَم  ْمُُکُبلْطَأ  اَلَف  ْمُْکنَع  ُتْصَخَـش  َُّمث  ِیباَکِر  ُْتبَّرََقل  ُهُؤاَِقل  ِیل  َّمُح  ْدَق  َْول  َّوُدَْعلا َو  ِیئاَِقل  َْدنِع  َهَداَهَّشلا  ِیئاَجَر  َال  َْول  ِهّللا  «َو 
ار شیوخ  بکرم  - دوش مبیـصن  یقیفوت  نینچ  رگا  - دوبن نمـشد  اب  دروخرب  ماگنه  تداهـش  هب  مدیما  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ٌلاَمَـش ؛ َو 

«. مدمآ یمن  امش  غارس  هب  زگره  دزو  یم  بونج  لامش و  زا  میسن  ات  مدش و  یم  رود  امش  زا  مدرک و  یم  هدامآ 

همان نیا  هداعلا  قوف  تحاصف  هتکن :

قح ابیز  رایـسب  هاتوک و  یتارابع  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ياـه  هماـن  نیرت  غیلب  نیرت و  حیـصف  زا  یکی  هماـن  نیا 
.تسا هدرک  ادا  لماک  روط  هب  ار  بلطم 

نیا نیبب  نک  هاگن  :» دیوگ یم  نینچ  هدـش و  عقاو  نآ  تغالب  تحاصف و  هداعلا  قوف  ریثأت  تحت  ، همان نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هک یظاـفلا  نیا.درب  یم  وس  ره  هب  هتفرگ و  راـیتخا  رد  ار  نآ  ماـمز  ، دـنک یم  يربهر  هماـن  نیا  رد  ار  تحاـصف  هنوگچ  راوگرزب  درم 

همادا همان  رخآ  ات  فلکت  هنوگ  ره  زا  یلاـخ  ناور و  فیطل و  رایـسب  دـیآ  یم  رد  رگیدـکی  رـس  تشپ  بصن  تلاـح  تروص  هب  همه 
ار رگیدکی  هنیرق  تاملک  اه و  هلمج  ، دننک یم  يا  هبطخ  ای  همان  نتـشون  هب  عورـش  هک  یماگنه  ناحیـصف  هک  یلاح  رد.دنک  یم  ادیپ 
ای عوفرم  اـی  بوصنم   ) بارعا کـی  اـب  ار  همه  دـنهاوخب  رگا  دـندروآ و  یم  بوصنم  هاـگ  رورجم و  هاـگ  عوفرم و  تروـص  هب  هاـگ 

رهاقلادـبع هک  تسا  دـیجم  نآرق  رد  زاـجعا  ياـه  هرهچ  زا  یکی  رما  نـیمه  دـنوش و  یم  تاـفلکت  عاوـنا  راـتفرگ  دـنروایب  رورجم )
زا دعب  ءاسن و  هروس  هب  :» دیوگ یم  هک  اجنآ  هدرک  هراشا  نآ  هب  یناجرج 

هب درادـن و  دوجو  یبوصنم  ًالـصا  یمود  رد  تسا و  بوصنم  اج  همه  یلّوا  رد  تاـیآ  بلاـغ  لـصاوف.نک  هاـگن  هدـئام  هروس  هب  نآ 
ناـیامن نآ  رد  نوزوماـن  بـیکرت  راـثآ  دــنوش و  یمن  هـتخیمآ  زگره  دــنزیمایب  مـه  هـب  ار  هروـس  ود  نـیا  رگا  هـک  تـسا  يا  هنوـگ 

دوب یناوجون  ادتبا  رد  وا  تسا ؟ هدیشخب  هفیرش  تافص  یحور و  تازایتما  همه  نیا  راوگرزب  نیا  هب  یسک  هچ  هّللا  ناحبـس  «. ...تسا
نوطالفا و زا  هیهلا  مَکِح  قیاقد  تمکح و  رارـسا  رد  لاح  نیع  رد.تشادن  ترـشاعم  نادنمـشناد  امکح و  اب  زگره  هک  هّکم  لها  زا 

وا.دش مدقم  رما  نیا  رد  مه  طارقس  رب  لاح  نیا  اب  دوبن  رشاعم  زگره  بادآ  قالخا و  ياملع  نادنمـشناد و  اب.تفرگ  یـشیپ  وطـسرا 
يور رد  یناسنا  ره  زا  یلو  ؛ گنج راکیپ و  لها  هن  دـندوب  تراجت  لها  هّکم  لـها  اریز  ، دوب هتفاـین  شرورپ  ناعاجـش  ناـیم  رد  زگره 
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دی خـیرات  بدا و  رعـش و  رد  هک  دوب  يرجه  مود  نرق  نادنمـشناد  زا  رمحـالا  فلخ  «} رمحـالا فَلَخ  » هب یـسک.دوب  رت  عاجـش  نیمز 
هسبنع و : تفگ خساپ  رد  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  ای  دنرت  عاجش  برع ) فورعم  ناریلد  زا   ) ماطـسب هسبنع و  ایآ  : تفگ .تشاد } ییالوط 

.وگب ار  هجیتن  لاح  ره  هب  : دندرک لاؤس  رگید  راب.تسا  نآ  زا  رتالاب  رترب و  هک  یسک  اب  هن  دننک  یم  هسیاقم  رشب  دارفا  اب  ار  ماطسب 

.دنک هلمح  اهنآ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دندرک  یم  هت  بلاق  اهنآ  دیشک  یم  دایرف  ود  نیا  تروص  رد  یلع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ

شیرق هک  یلاـح  رد  دوـب  برع ) فورعم  ياحـصف   ) ّسُق نابحـس و  زا  رت  حیـصف  مالـسلا  هیلع  یلع  میرگنب  هک  مه  تحاـصف  رظن  زا 
.تسا هدوب  برع  هلیبق  نیرت  حیصف  مهرُج  هلیبق  دنا  هتفگ  هکلب  ، دوبن برع  لیابق  نیرت  حیصف 

دنا و هدوب  ایند  راد  تسود  صیرح و  یمدرم  شیرق  هکنیا  اب.دوب  ایند  مدرم  نیرت  فیفع  نیرتدهاز و  مالـسلا  هیلع  یلع  ، دهز رظن  زا 
.دوب وا  لاح  لماش  هیهلا  تیانع  هدوب و  وا  هدنهد  شرورپ  یبرم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یسک  دروم  رد  تسین  بجعت  اهنیا 

(.{ صیخلت اب   ) ص 145 و 146 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  }
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مالسلا هیلع  ماما  یمزر  یگدامآ  : 36 همان

عوضوم

لیقع هیلإ  هبتک  باتک  باوجوه  ءادعألا و  ضعب  یلإ  هذفنأ  شیج  رکذ  یف  بلاط  یبأ  نب  لیقع  هیخأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

هّکم رد  ماما  ردارب  لیقع  ( } دش هتـشون  يرجه  لاس 39  رد  هک  نمشد  يوس  هب  رکـشل  نداد  چوک  هب  تبـسن  لیقع  شردارب  هب  همان  )
{ .دنادب ار  اه  تیعقاو  ات  تشون  ماما  هب  يا  همان  سیق  نب  ّكاحض  هیواعم و  نایرکشل  موجه  هب  تبسن  دوب و 

همان نتم 

ُسمّـشلا ِتَلّفَط  دَـق  ِقیِرّطلا َو  ِضعَِبب  ُهوُقِحَلَف  ًامِداَن  َصَکَن  ًاـبِراَه َو  َرّمَـش  َکـِلَذ  ُهَغََلب  اّـمَلَف  َنیِِملـسُملا  َنِم  ًاـفِیثَک  ًاـشیَج  ِهَیلِإ  ُتحّرَـسَف 
ًایأَلَف ِقَمّرلا  ُریَغ  ُهنِم  َقبَی  َمل  ِّقنَخُملِاب َو  ُهنِم  َذِـخُأ  اَم  َدـَعب  ًاضیِرَج  اََجن  یّتَح  ٍهَعاَس  ِِفقوَمَک  ّالِإ  َناَک  اَمَف  َال  اَـلَک َو  ًائیَـش  اُولَتَتقاَـف  ِباَـیِِإلل 
ِیبَرح یَلَع  اوُعَمجَأ  دَـق  مُّهنِإَف  ِهیّتلا  ِیف  مُهَحاَمِج  ِقاَقّـشلا َو  ِیف  مَُهلاَوجَت  ِلاَلّـضلا َو  ِیف  مُهَـضاَکرَت  ًاشیَُرق َو  َکنَع  عَدَـف  اََجن  اَم    ٍ يَِألب

اَم اـّمَأ  ّیُمأ َو  ِنبا  َناَطلُـس  ِینُوَبَلـس  ِیِمَحر َو  اوُعَطَق  دَـقَف  ِيزَاَوجلا  ّیَنع  ًاـشیَُرق  تَزَجَف  ِیلَبق  ِهّللا ص  ِلوُـسَر  ِبرَح  یَلَع  مِهِعاَـمجِإَک 
ًهَشحَو َو ّیَنع  مُُهقّرَفَت  َال  ًهّزِع َو  ِیلَوح  ِساّنلا  ُهَرثَک  ُِیندـِیَزی  َال  َهّللا  یَقلَأ  یّتَح  َنیّلِحُملا  ُلاَِتق  ِییَأر  ّنِإَف  ِلاَتِقلا  ِیف  ِییَأر  نِم  ُهنَع  َتلَأَس 

ِماَمّزلا َسِلَس  َال  ًانِهاَو َو  ِمیّضِلل  ًاّرِقُم  َال  ًاعّشَخَتُم َو  ًاعّرَضَتُم  ُساّنلا  ُهَمَلسَأ  َول  َکِیبَأ َو  َنبا  ّنَبَسحَت  َال 
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ِناَمّزلا ِبیَر  یَلَع  ٌرُوبَص  ِیِّننَإف ||  َتنَأ  َفیَک  ِیِنَیلأَست  نِإَف  ٍمِیلَـس  ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَک  ُهّنَِکل  ِدّعَقَتُملا َو  ِبِکاّرِلل  ِرهّظلا  ِیَطو َء  َال  ِِدئاَقِلل َو 
ُبِیبَح َءاَُسی  وَأ  ٍداَع  َتَمشَیَف  ٌَهبآَک ||  ِیب  يَُرت  نَأ  ّیَلَع  ّزِعَی  ُبِیلَص 

اه همجرت 

یتشد

نماد دیـسر ، وا  هب  ربخ  نیا  هک  یماـگنه  .مداتـسرف  درب ) شروی  نمی  هب  هک   ) هاـطرا نب  رـسب  يوس  هب  ار  ناناملـسم  زا  هوبنا  يرکـشل 
 ، دندرک دربن  يا  هظحل  دوب ، باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  نیا  دندیـسر و  وا  هب  هار  رـس  رد  اما  تشگ ، زاب  نامیـشپ  و  درک ، رارف  دیچرب و 

 . درب نوریب  دربن  نادیم  زا  شیوخ  ناج  يراوشد  اب  قمر  یب  هک  دوبن ، شیب  یتعاس  ایوگ 

نانآ انامه  دننک .  یگدنز  ینمشد  یشک و  رـس  اب  و  دنـشاب ، نادرگرـس  ییادج  رد  و  دنزاتب ، یهارمگ  رد  ات  راذگب  ار  شیرق  ردارب !
ادـخ دـندوب ، گنهامه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  دربن  رد  نم  زا  شیپ  هک  هنوگنآ  دـندش  دـّحتم  نم  اب  گنج  رد 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ   ) مردام دنزرف  تموکح  و  دندیرب ، ارم  يدنواشیوخ  دنویپ  اهنآ  دنک ، باذـع  ناشیاه  یتشز  رفیک  هب  ار  شیرق 

هدرورپ تسد  دـش و  گرزب  بلاط  وبا  هناخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ   . } دـندوبر نم  زا  ار  مّلـس ) هلآ و  و 
{ .تسا نم  ردام  مردام  زا  سپ  دسأ  تنب  همطاف  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  دسأ  تنب  همطاف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ردام 

گنج رد  هناعطاق  عضاوم  مالعا 

ادخ هک  هاگنآ  ات  تسا  نانکش  نامیپ  اب  راکیپ  نم  يأر  انامه  ینادب ، یتساوخ  ارم  يأر  و  يدیـسرپ ، گنج  موادت  زا  هک  ار  هچنآ  اّما 
هک ینکن  نامگ  زگره  دزاـس ،  یم  كانـساره  ارم  ناـنآ  یگدـنکارپ  هن  و  دـنک ، یم  دـنمناوت  ارم  مدرم  یناوارف  هن  .منک  تاـقالم  ار 

رایتخا راهم  ای  و  دوش ، یم  تسـس  متـس  ربارب  رد  ای  و  تشاد ، دهاوخ  نتورف  راز و  ار  دوخ  دننک ، اهر  ار  وا  مدرم  رگا  تردپ ، دنزرف 
هلیبق رعاش  نآ  هک  تسا  هنوگنآ  نم  میمصت  هکلب  دنک ،  یم  تعاطا  یسک  ره  روتسد  زا  ای  و  دراپس ، یم  یـسک  ره  تسد  هب  ار  دوخ 

: هدورس میلس  ینب 

يا هرهچ  اـب  ارم  هک  تسا  راوشد  نم  رب  متـسه ، ابیکـش  راـگزور  تالکـشم  ربارب  رد  نم  هک  نادـب  يا ؟ هنوگچ  یـسرپب  نم  زا  رگا  »
{ .تسا یملس  سادرم  نب  ساّبع  زا  رعش   . } دوش تحاران  تسود  دنک و  شنزرس  نمشد  ات  دنرگنب ، كانهودنا 

يدیهش

هوبنا يرکشل  .دوب  هتشون  ودب  لیقع  هک  تسا  يا  همان  خساپ  نآ  و  داتسرف ، نانمشد  زا  یضعب  تقو  رس  هب  ار  نآ  هک  یهاپـس  هراب  رد 
هار رد  نم - هاپس  .دیدرگزاب - نامیشپ  دیچ و  رد  نماد  نازیرگ  دیسر ، ودب  ربخ  نیا  نوچ  .متشاد  لیسگ  وا  يوس  هب  ار  ناناملـسم  زا 

سپ نآ  زا  و  تفای ، ییاهر  كانهودنا  هک  دیشکن  رید  سپ  .دندیگنج  رگیدکی  اب  یتخل  باتفآ  ندش  ناهنپ  کیدزن  دندیسر و  ودب 
ییادـج رد  و  دـنزاتب ، یهارمگ  رد  ات  راذـگب  ار  شیرق  .تفاـتب  يور  يراوشد  اـب  دوب  هدـنامن  وا  زا  یقمر  زج  هداـتف و  اـنگنت  رد  هک 

زا شیپ  هکنانچ  دندیدرگ ، مهارف  نم  اب  گنج  رد  نانآ  هک  .دنزاسب  یـشکرس  اب  ینادرگرـس  رد  و  دـنود ، وس  نآ  وس و  نیا  یهاوخ 
هک ار  یتموکح  دومن و  هراپ  ارم  دنویپ  هتـشر  هک  دنیبب  ادخ - زا  ار  تشز  راک  نیا  رفیک  شیرق  .دندیگنج - ص )  ) ادـخ لوسر  اب  نم 
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دنتـسکش ار  نامیپ  هک  نانآ  اب  دیاب  هک  منیب  یم  نانچ  نم  يدیـسرپ ، راکیپ  هراب  رد  ارم  يأر  و  دوبر ،  نم  زا  دوب  مردام  دنزرف  نآ  زا 
زا نانآ  یگدنکارپ  و  دیازفین ، نم  تّزع  رب  منوماریپ  مدرم  یناوارف  .منک  رادید  ار  ادـخ  ات  منک  راکیپ  دنتـسب ، نم  اب  گنج  هب  رمک  و 
راب ریز  هب  تسس  هن  دیامن و  نتورف  راز و  ار  دوخ  دننک  اهر  ار  وا  مدرم  دنچ  ره  تردپ  رسپ  هک  رادنپم  .دیامنن و  ناساره  ارم  مدرگ ،

وا نکیل  .دراد  مخ  دـهاوخ  هک  ره  يراوس  يارب  ار  دوخ  تشپ  هن  و  دراذـگب ، هدنـشک  تسد  هب  ار  دوخ  راهم  مار  هن  و  دـیآ ، رد  متس 
: هتفگ میلس  ینب  زا  درم  نآ  هک  تسا  نانچ 

نمـشد اتدـننیب  كانهودـنا  ارم  هک  تسا  راوـشد  نم  رب  رادـیاپ  راـگزور و  یتخـس  رد  میابیکـش  نم  ؟ يا هنوـگچ  یـسرپ  نم  زا  رگا 
دوش كانهودنا  تسود  دنک و  شنزرس 

یلیبدرا

رد دندش  تسچ  نارگ  رکـشل  نآ  نانمـشدب  نوچ  سپ  ناناملـسم  زا  هوبنا  يرکـشل  نانمـشد  نآ  زا  یـضعب  يوسب  مدرک  ناور  سپ 
لیم هک  یتقو  رد  هار  یـضعب  رد  ناشیاب  نانمـشد  دندیـسر  سپ  دندوب  نامیـشپ  هک  یتقو  رد  دنتـشگ  زاب  دـندوب و  نازیرگ  هک  ینیح 

ندرک رازراک  نآ  دوبن  سپ  ظفل ال و ال  نتفگ  نامز  كدـنا  تیاغب  نامز  رد  دـندرک  رازراـک  سپ  ندرک  بورغب  باـتفآ  دوب  هدرک 
هاگولگ و ناشیا  زا  دوب  هدش  هتفرگ  هکنآ  زا  سپ  دندوب  كانمغ  هک  یتلاح  رد  دـنتفای  تاجن  هکنآ  ات  یتعاس  نداتـسیا  رادـقمب  رگم 
اب يراکدب و  یهارمگ و  رد  ناشیا  ندیود  تخس  اب  ار  شیرق  دوخ  زا  نک  كرت  سپ  تستخس  سپ  ناج  هیقب  زجب  دوب  هدنامن  یقاب 
رب دنا  هدرک  قافتا  ناشیا  هک  قیقحتب  سپ  ینادرگرس  نابایب  رد  ناشیا  یـشکرس  يراگ و  هزیتس  رد  ناشیا  ندیورگ  ندومن و  نالوج 
زا ار  شیرق  ادـخ  دـهد  ازج  سپ  نم  زا  شیپ  ادـخ  لوسر  اب  ندرک  رازراک  رب  ناـشیا  ندرک  قاـفتا  نوچمه  نم  اـب  ندرک  تبراـحم 
ارم ردام  رسپ  یهاشداپ  نم  زا  دندوبر  وا  رم  یشیوخ  دندرک  عطق  هک  قیقحتب  سپ  دندرک  نم  اب  هک  اهمتـس  اهروج و و  زا  نم  بناج 

ات ادخ  مکح  ناگدننک  لالح  اب  تسندرک  هلتاقم  نم  يار  هک  یتسردب  سپ  هلتاقم  رد  نم  هشیدنا  زا  نآ  زا  يدرک  لاؤس  هچنآ  اما  و 
نم زا  اـهنآ  ندـش  قرفتم  هن  ار و  تکوش  يدـنمجرا و  نم  درگادرگ  ناـمدرم  يرایـسب  ارم  دزاـس  یمن  هداـیز  وا  باوثب  مسرب  هکنآ 
متـس هدـنهد  رارق  هن  هدـنیامن و  ینتورف  هدـننک  يراز  نامدرم  ار  وا  دـنراذگ  ورف  هچ  رگا  ار و  دوخ  رـسپ  رادـنپم  ار و  سرت  فوخ و 

وت ردپ  رسپ  نکیل  نآ و  رب  هتسشن  هک  راوس  تشپ  هدننک  لامیاپ  هن  راک و  متس  هدنـشک  يارب  راهم  ناور  هن  یملا و  رد  هدنوش  تسس 
راگزور و یتخـس  رب  ما  هدننک  ربص  نم  هک  یتسردـب  سپ  وت  هنوگچ  نم  زا  یـسرب  رگا  سپ  میلـس  ینب  ردارب  تفگ  هک  تسنانچمه 

نم تسود  ددرگ  كانمغ  نمشد و  ددرگ  داش  سپ  هودنا  نمب  دوش  هدید  هکنآ  نم  رب  دیآ  یم  راوشد  راوشد  ياهتلاح  رد  متخس 

یتیآ

نیا . 35  } شنانمـشدزا یکی  گـنج  هب  هک  یهاپـس  رکذ  رد  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  شردارب ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  هماـن  زا 
: لیقع همان  خساپ  رد  همان  نیا  .دوب  هداتسرف  .دوب } هتخات  نمی  رب  هک  تسا  هاطرا  یبا  نیرسب  نمشد 

هدرک زا  نامیـشپ  تخیرگب و  دز و  رمک  رب  نماد  دینـشب ، نآ  ربـخ  نوچ  .مدرک  هناور  وا  يوـس  هب  ناناملـسم  زا  نارگ  یهاپـس  تسا 
هب یتعاس  زا  شیب  هک  دندرک  یگنج  مامت  باتش  اب  دوب ، بورغ  هب  کیدزن  باتفآ  .دیـسر  وا  هب  هار  رد  نم  هاپـس  .دیدرگزاب  شیوخ 

يور ناباتـش  تفای و  ییاهر  فسءات ، اـب  دوب ، هدـنامن  یقاـب  وا  زا  شیب ، یقمر  دوب و  هداـتفا  اـنگنت  هب  تخـس  هک  وا  .دیـشکن و  زارد 
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یـشکرس هب  ینادرگرـس  يداو  رد  دـهد و  نالوج  قاـفن  هقرفت و  رد  دزاـتب و  یهارمگ  رد  اـت  راذـگ  دوخ  لاـح  هب  ار  شیرق  .تفاـتب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اب  دربن  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  دـندش ، تسدـمه  نم  اب  دربن  يارب  نانآ  .دـهد  همادا  شیوخ 
دندیرب و ارم  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هک  دـهد ، رفیک  ار  شیرق  دـهد ، یم  ار  ناهانگ  رفیک  هک  يدـنوادخ  نآ  .دـندوب  هدـش  تسدـمه 

.دندتسب نم  زا  دوب ، .تسا } هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  مردام ، دنزرف  زا  دارم  . 36  } مردام دنزرف  نآ  زا  هک  ار  یتموکح 

.منک رادید  ار  ادخ  ات  مگنج  یم  نکـش  نامیپ  مدرم  نیا  اب  دنگوس  ادـخ  هب  مراد ؟ یهار  هچ  موق  نیا  اب  راکیپ  رد  هک  يدوب  هدیـسرپ 
، دننک شیاهر  مدرم  دنچ  ره  تردپ ، دنزرف  هک  رادنپم  دنکفین و  متـشحو  هب  ناشندش  هدنکارپ  دـیازفین و  متّزع  رب  ناینوماریپ  ینوزفا 

.دهد يراوس  سک  هب  ای  دهد و  يرگید  تسد  هب  دوخ  مامز  ای  دور  متس  راب  ریز  یناوتان  زا  ای  دنک  عوشخ  عرضت و  نمـشد  ربارب  رد 
: تسا هتفگ  میلس  ینب  رعاش  نآ  هک  تسا  نانچ  وا  هکلب 

بیلص نامزلا  بیر  یلع  روبص  ینناف  تنا  فیک  ینیلءاست  ناف 

بیبح ءاسیوا  داع  تمشیف  هبآک  یب  يرت  نا  ّیلع  زهی 

ات دننیبب  مکانهودنا  هک  تسا  راوشد  نم  رب  مرادـیاپ ، ابیکـش و  راگزور  یتخـس  ربارب  رد  میوگ  يا ؟ هنوگچ  هک  یـسرپب  نم  زا  رگا  )
( .ددرگ نیگمغ  تسود  دنک و  شنزرس  نمشد 

نایراصنا

رد ، تشگزاب ینامیـشپ  اب  ،و  تخیرگ تعرـس  هب  دـش  ربخ  اب  نوچ  ، مدرک هناور  نمـشد  نآ  بناـج  هب  ار  ناناملـسم  زا  هوبنا  يرکـشل 
تفرگ رد  گنج  نانآ  نیب  دنچ  یتاظحل  ، تشاد رارق  بورغ  زرم  رد  دیشروخ  هک  دوب  ینامز  نیا  دندیسر و  وا  هب  اه  هّداج  زا  یضعب 

زج وا  زا  ،و  دوب هدـش  انگنت  راچد  هکنآ  زا  سپ  تفای  ییاهر  هّصغ  مغ و  اب  هکنیا  ات  تشادـن  گـنرد  یتعاـس  هزادـنا  هب  زج  نمـشد  ،
و یهارمگ ، رد  ناشدیدش  زات  تخات و  نیا  اب  ار  شیرق  ییوگ  هوای   ! تفر رد  هب  هکلهم  زا  یلکشم  هچ  اب  هجیتن  رد  دوبن ، یقاب  یقمر 
زا شیپ  هکنانچ  دـندش  تسدـمه  نم  اب  گنج  رد  نانیا  هک   ، نک اهر  یهارمگ  رد  ار  ناشندرک  یـشکرس  ،و  ینمـشد رد  ناـشنالوج 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  گنج  رد  نم 

دنزرف تموکح  و  دـندرک ، محر  عطق  نم  اب  نانآ  هک  ، دـنهدب ار  شیرق  يازج  نم  بناج  زا  ناگدـنهد  ازج  ! دنتـشگ تسدـمه  هلآ  و 
 . دندوبر نم  زا  ار  ( ربمایپ ) مردام

يرایـسب ، میامن تاقالم  ار  ادـخ  هک  ییاج  ات  دنتـسکش  نامیپ  هک  تسا  یناسک  اب  گنج  مرظن  ، يدیـسرپ گنج  هراـب  رد  ار  مرظن  اـما 
مدرم هچ  رگا  تردپ  رـسپ  هک  ربم  نامگ   . دوشن متـشحو  بجوم  مفارطا  زا  ندـش  قرفتم  ،و  ددرگن متّزع  ثعاب  منوماریپ  رد  تیعمج 
تشپ ای  دراپسب ، يا  هدنناشک  تسد  هب  ار  شروما  مامز  ای  ، دهد متس  هب  نت  یتسـس  يور  زا  ای  ، دتفا ینتورف  يراز و  هب  دننک  اهر  ار  وا 

: هتفگ میلس  ینب  رعاش  هک  تسا  نانچ  تردپ  دنزرف  هکلب   ، دنک مخ  نآ  نیا و  يراوس  يارب  ار  شیگدنز 

ارم هک  تسا  راوشد  نم  رب  « » مراوتـسا روبـص و  هناـمز  ثداوح  ربارب  رد  : مهد یم  باوـج  ؟ یلاـح هچ  رد  هک  ینک  لاؤـس  نم  زا  رگا  »
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 « . ددرگ نیگهودنا  تسود  ای  دزیخ  تتامش  هب  نمشد  ات  ، دننیب نوزحم 

حورش

يدنوار

، بورغلل سمشلا  تلفط  اذا  رصعلا : دعب  کیرحتلاب  لفطلا  و  همالظ ، لبقا  اذا  لیللا : لفط  دق  و  بورغلا ، یلا  اهلیم  سمشلا : لیفطت  و 
.سمـشلا و كولدل  یلاعت  هلوق  یف  لیق  امک  بورغلا ، دـنع  لیق  و  لاوزلا ، دـنع  وه  لیق  عوجرلل ، يا  بایالل : سمـشلا  تلفط  دـق  و 

یلع نیتبطخلا  نیب  بیطخلا  دـعق  لاقی : لیلقلا ، رمالل  هملکلا  هذـه  لمعتـسی  برعلا  و  الیلق ، اوبراح  يا  ـال  ـالک و  ائیـش  اولتتقاـف  هلوق 
یلع هقیر  علتبی  نا  وه  و  انیزح ، يا  اضیرج  نالف  تام  لاقی : امومغم ، يا  اضیرج  یجن  یتح  هلوق  .الیلق و  انامز  يا  ـال ، ـالک و  ربنملا 

مالکلا یف  هدـئازلا  ام  دـیفی  و  اجن ، ءاطبا  هدـش و  دـعب  يا  اـجنام  يـالب  اـیالف  هلوق  .حورلا و  هیقب  قمرلا : و  هصغلا ، ضیزجلا : و  نزح ،
: هلوق .حـصا و  لوالا  .هلاحلا و  هذـه  یلع  برهف  ایوما  ثعب  هنا  لیق : و  هیواعم ، قح  یف  هنا  لیق : .فرظلا و  یلع  اـیال  بصن  و  اـماهبا ،

کلذ ناف  یعم  هدـیدشلا  هموصخلا  یف  مهتعراسم  اشیرق و  كرتا  لیقع : هیخال  لوقی  قاقـشلا ، یف  مهـضاکرت  اـشیرق و  کـنع  عدـف 
: هریدـقت .لـصالاب و  سیل  و  ادـع ، اذا  سرفلا  ضکر  لـیق : یتـح  رثـک  مث  ودـعیل ، هتثثحتـسا  سرفلا : تضکر  .هرـضملاب  مهیلع  دوعی 

: ضاکرتلا و  هلعاف ، مسی  مل  ام  یلع  سرفلاب  ضکر  باوصلا  لیق : و  ودعلا ، یلع  اهتثثحتسا  اذا  هسفن : سرفلا  ضکر 

نوحمجی مه  هیلا و  اولول  یلاعت  لاق  ریحتلا ، یف  يا  هیتلا ، یف  مهعارـسا  يا  مهحامج : .هوادعلا و  فالخلا و  قاقـشلا : .بارطـضالا و 
، يزجت یتلا  سفنلا  یه  و  هیزاجلا ، عمج  يزاوجلا  و  نسح ، زاجم  هیف  مالک  اذـه  يزاوجلا  ینع  اـشیرق  تزجف  هلوق  .نوعرـسی و  يا 

ینب کلهت  ایارس  یلا  هراشا  اذه  لیق : .مهیلا و  ضهنت  هیرس  مهافک  و  یتباینب ، یلجال و  رکاسع  نوقحتـسی  ام  مهب  لعف  مهازجا و  يا 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  یما  نباب  ینع  لیق : و  مالکلا : نسحا  نم  اذه  و  یناطلس ، يا  یما  نبا  ناطلس  ینوبلـس  و  هلوق : هدعب و  هیما 

هلوق .مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  رجح  یف  مالـسلا  هیلع  ناک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبرت  تناک  دسا  تنب ، همطاف  نال  هلآ ،
: هزعلا .مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  لاتق  اولحا  نیذـلا  نولحملاف  یعم ، هبراحملا  لحتـسا  نم  لـک  لـلقا  يا  نیلحملا  لاـتق  ییار  ناـف 

ینبسحت لقی و ال  مل  و  الیلذ ، اعشاخ  يا  اعرضتم  کیبا  نبا  نبسحت  هلوق و ال  .مغ و  عم  هدحو  یه  و  سنالا ، دض  هشحولا : .هبلغلا و 
هذـه دـحا  یلاح  نوکی  يا ال  نیللا ، یطولا : .لهـسلا و  سلـسلا : .افیعـض و  يا  انهاو : .ملظلا و  میـضلا : .باـطخلا و  نسحب  هظفاـحم 

وا هباوج  مدقی  امبر  و  هبوجالا ، یضتقی  یتلا  فورحلا  نم  ول  ینوکرت  ول  .هذه و  یلع  یلاوحا  رصت  مل  سانلا و  ینملسا  ول  ءایـشالا و 
دیز ینراز  لوقت : طرـشلا ، فورح  کلذ  لعفی  امک  لابقتـسالا  یلا  یـضاملا  لقنی  هنال ال  هب ، اومزجی  مل  لعفلاب و  صتخی  فذحی و 

.هئیجمل و عطقی  امل ال  ول و  اذا و  تمص و  نابعش  ءاج  نا  لاقی : هئیجم ، نم  دبال  امل  لاقی : نا  .هتیطعا و  ادغ  ینراز  ول  هتمرکا و  سما 
.لزانلا ءالبلاب  ودعلا  حرف  هتامشلا : .نزحلا و  هباکلا : .هجاح و  لک  یف  هبکر  يا  ریعبلا : دعتقا 

يردیک

.بورغلا و دـنع  لیق  و  لاوزلا ، دـنع  لیق  عوجرلل : تلام  يا  .باـیالل  سمـشلا  تلفط  یلا  اـفیثک  اـشیج  تحرـسف  مالـسلا : هیلع  هلوق 
يا اضیرج : اجن  .ء  یـشلا  تلقتـسا  اذا  برعلا  اهلوقت  هملک  یه  الیلق و  انامز  اوبراح  يا  الک و ال : ائیـش  اولتتقاف  .رـصعلا  دـعب  لـفطلا :
هنم ذـخاف  مالـسلا : هیلع  هلوق  .ضیرقلا  نود  ضیرجلا  لاـح  لـثملا  یف  هصغلا و  ضیرجلا  نزح و  یلع  هقیر  عـلبتی  نا  وـه  اـمومغم و 
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هدش و دعب  يا  يال ، دعب  کلذ  لعف  لاقی : حاحـصلا  یف  اجن : ام  يالب  ایالف  .دـهجلا  هنم  غلب  يا  قنعلا  نم  قنخلا  عضوم  وه  قنخملاب :
هقـشم دـهج و  بحاص  هنوک  لاح  یف  يا  يال ، بحاص  يا  ایال  اجنف  مالکلا  ریدـقت  و  هدـئاز ، هلـص  ام  ءاطبا و  يا  ایال : يال  ءاـطبا و 

ینع اـشیرق  تزجف  .هئارظن  هیواـعم و  نم  هموصخ  ضعب  فصی  هیلع ، اـهفدارت  و  دـئادشلا ، فعاـضت  لاـح  یف  اـجن  يا  اـهلثمب  هسبلم 
نبا ناطلس  ینوبلـس  .ایند و  انید و  اهمتا  هوجولا و  رفوا  یلع  ناودعلا  و  یغبلا ، نم  یب  اولعف  ام  ءازج  مهباصا  يا  مهیلع  اعد  يزاوجلا :
ینع هنا  لیق : و  یما ، دـعب  یما  همطاف  اهناش  یف  یبنلا  لاـق  نمم  دـسا ، تنب  همطاـف  یلع  ما  ناـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ینع  یما :

هملـسا ول  باوج  و  هیلع ، ناک  قاثیم  نم  جرخ  يا  لجرلا  لحا  لاقی  نیلحملا : لاتق  یف  ییار  ناف  .یناطلـس  اوبلـس  يا  هسفن  مالا  نباب 
.نزح يا  هباک : .نبسحت  هلوق ال  نم  قبس  امب  هنع  ینغتسا  ردقم 

مثیم نبا 

رد همان  نیا  دوب و  هداتسرف  نانمشد  زا  یهورگ  يوس  هب  هک  يرکـشل  هرابرد  بلاط  یبا  نب  لیقع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
تسا یتغل  تبآ : .دوش  لیام  بورغ  تمس  هب  دیـشروخ  هک  یماگنه  سمـشلا : تلفط  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  لیقع  همان  خساپ 

هب ار  صاخـشا  هک  یناسک  ینعی  هیزاج : عمج  يزاوج : عطاق  میمـصت  عامجا : یتخـس  يراوشد و  یلال  دـش ) ناـهنپ   ) تباـغ ینعم  هب 
هب درب ، یم  ورف  وـلگ  زا  تمحز  هب  هودـنا  مغ و  يور  زا  ار  شناـهد  بآ  هک  ینیگهودـنا  ضیرج : .دـننک  یم  رفیک  دـب ، راـک  تـلع 

: نیلحم .ناج  همین  ناج ، هدنامیقاب ي  قمر : هاگولگ ، قنخ ، عضوم  ندرگ ، زا  یتمسق  قنخم : .دریمب  هصغ  زا  تسا  کیدزن  هک  يدح 
دنک نامیپ  دهع و  ظفح  هک  یـسک  هب  نآ  لباقم  رد  دنیوگ و  یم  لحم  دنکـشب ، ار  دوخ  تعیب  دـهع و  هک  یـسک  هب  نانکـش ، تعیب 

یماگنه و  مداتسرف ، وا  بناج  هب  ناناملسم  زا  مکارتم  یهاپـس  سپ ، .رتش  تشپ  رب  نتـسشن  رطاخ  هب  هراوس  دعقتم : .دنیوگ  یم  مرحم 
، دش ور  هبور  وا  اب  باتفآ  بورغ  کیدزن  هار ، نیب  رد  هاپـس  نآ  و  تشگزاب ، نامیـشپ  تخیرگ و  هلجع  اب  دیـسر ، وا  هب  ربخ  نیا  هک 

نآ رد  هک  ییاـنگنت  زا  هک  دیـشکن  ازارد  هب  شیب  یتعاـس  .دوبن و  راـک  رد  یگنج  ییوگ  هکناـنچ  دـنتخادرپ  دربـن  هب  مه  اـب  یکدـنا 
دایز تقـشم  يراوشد و  اب  سپ  دوب ، هدنامن  یقاب  وا  زا  یناج  مین  زج  هک  یلاح  رد  دش ، اهر  راد  هصغ  نیگمغ و  دوب ، هدـمآ  راتفرگ 

بـنج و و  زیتـس ، ینمــشد و  رد  ار  ناـشنالوج  يرادـنادیم و  یهارمگ و  رد  ار  ناـشزات  تخاـت و  شیرق و  نیارباـنب  .تفاـی  تاـجن 
اب گنج  رد  نم  زا  شیپ  هک  دنا  هدش  دحتم  نانچ  نآ  نم  اب  گنج  رد  اهنآ  هچ  نک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ینادرگرس ، رد  ار  ناشـشوج 

( دندیرب ص )  ) ربمایپ اب   ) ارم يدنواشیوخ  هتـشر ي  نانآ  اریز  دنناسر ، رفیک  هب  ار  شیرق  نم  ياج  هب  نارگتبوقع  ص .)  ) ادـخ لوسر 
اب گنج  هک  تسا  نآ  نم  رظن  يدـش ، ایوج  نم  رظن  زا  گنج  هرابرد ي  هچنآ  اما  .دـندوبر و  نم  زا  ار  مردام  رـسپ  تفـالخ  ماـقم  و 

و دیازفا ، یم  متزع  رب  نم  فارطا  رد  مدرم  هوبنا  هن  تسا ، راوازس  راگدرورپ  رادید  گرم و  ياپ  ات  دنتشاد  اور  ار  گنج  هک  یناسک 
هب دنراذگب ، اهنت  ار  وا  مدرم  دنچ  ره  وت ، ردپ  دـنزرف  هک  ربم  نامگ  .دـنک و  یم  نوزفا  ار  مسرت  فوخ و  نم  زا  مدرم  یگدـنکارپ  هن 
رب هک  يراوس  يارب  و  مامز ، ندرک  اهر  رادـمامز  يارب  دورب ، روز  راب  ریز  یناوتان  فعـض و  يور  زا  اـی  و  دـهد ، نت  تلذ  يراوخ و 

یسرپب نم  زا  رگا  هتفگ : هک  تسا  میلس  ینب  ردارب  ناتساد  نم  ناتساد  اما  درادن ، ناکما  بکرم  تشپ  زا  ندمآ  دورف  هتسشن ، بکرم 
تسا نارگ  .مراوتسا  ابیکش و  رایسب  راگزور  یتخس  رب  نم  یتسارب  يا ؟ هنوگچ  هک 

بلطم دنچ  لصف  نیا  فده  روظنم و  .دوش  نیگمغ  تسود  داش و  نمـشد  هجیتن  رد  ات  مهد ، ناشن  یهودنا  مغ و  دوخ  زا  هک  نم  رب 
( مالسلا هیلع   ) ماما دوب و  هدرک  موجه  شنارازگراک  زا  یکی  رب  هک  تسا ، نمشد  لاح  حرش  اجنام  تحرسف …  ترابع : لوا : تسا :
هک نیا  زا  سپ  اما  درک ، رارف  وا  فرط  هب  هاپس  ندروآور  زا  عالطا  زا  سپ  نمشد  تشاد ، لیسگ  وا  بناج  هب  ار  ناناملسم  زا  یهاپس 
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رود دـننک و  ادـیپ  تاجن  دنتـسناوت  يدایز  تقـشم  يراوشد و  اب  هاگنآ  دـنتخادرپ ، دربن  هب  یکدـنا  دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپس 
الک و ال، ترابع : .دنـشاب  یم  لاح  اضیرح ، امدان ، ابراه ، تاملک : .تسا  همان  نیا  ياهترابع  نیرتحیـصف  ترابع  نیا  ظاـفلا  .دـنوش 
رد رتمک  دـنوش و  یم  عطق  دوز  هک  دنتـسه  یهاتوک  هملک ي  ود  ـال  ـال و  هک : نآ  حیـضوت  رادـیاپان ، كدـنا  ییـش  هب  تسا  یهیبشت 

هیبشت هملک  ود  نآ  هب  دوب ، هداتسرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  یهاپس  اب  ار  نمشد  دربن  نیاربانب  دنوش : یم  هدینـش  رفن  ود  نیب  يوگتفگ 
رتهاـتوک ـال ، ـال و  زا : شوگ  رد  رتدوز و  مه  هحظل  کـی  زا  مشچ  رد  وا  دـیوگ : یم  هک  یبرغم  یناـه  نبا  رعـش  دـننام  تسا ، هدرک 

: ایال .دـنا  هدرک  لقن  اذ  ال و  ار : تراـبع  یـضعب  .دوبن  شیب  يا  هتعاـس  کـی  دربن  دربن ، نآ  ینعی  تسا ، یمیم  ردـصم  فقوم ، .تسا 
ینعی هواجن ، ایال  ییالف  تسا : نینچ  هلمج  ریدقت  تسا  لعاف  لحم  رد  يردصم  ءام  و  فوذحم : نآ  لماع  و  قلطم ) لوعفم   ) ردصم

يا هلمج  هب  خساپ  هلزنم ي  هب  یما  نبا  کنع …  عد  ترابع : مود : .يراوشد  هب  نورقم  ییراوشد  يالب : ترابع : .دوب  دنک  راوشد و 
یم رما  اهنآ  رب  مشخ  باب  زا  لیقع  هب  سپ  تسا ، هدرک  دای  دنتـسویپ  هیواعم  هب  مدرم  نآ  زا  هک  یناسک  شیرق و  زا  نآ  رد  هک  تسا 

.دـشاب هدوب  فطع  فرح  دراد  لامتحا  و  دـشاب ، عم  ینعم  هب  تسا  نکمم  مهـضاکرت ، و  ترابع : رد  وا  .دربن و  مان  اهنآ  زا  هک  دـنک 
ناشیا نتفر  ورف  ادخ و  هار  زا  یهارمگ  رد  ناشیا  ناهذا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  هراعتسا  شیرق )  ) اهنآ يارب  ار  ضاکرتلا ، هملک :

قح و اب  نانآ  دایز  تفلاخم  راـبتعا  هب  تسا  هراعتـسا  حاـمجا ، و  لاوجنلا ، تاـملک : نینچمه  .دباتـش و  یم  فقوت  نودـب  لـطاب ، رد 
لوسر مهناف …  ترابع : .دندوب  زات  تخات و  لاح  رد  یبسا  دـننام  هک  تلادـع  هار  زا  نتفر  نوریب  و  ینادرگرـس ، رد  شوج  بنج و 
يریخ هک  تسا  هداد  هجوت  لیقع  هب  هلیـسو  نادب  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  نانآ …  اریز  هللا :

وا زا  يرود  وا و  نتـشاذگاو  دـشاب ، روط  نیا  هکره  و  تسا : نینچ  زین  ردـقم  ياربک  و  درک ، يرود  اهنآ  زا  دـیاب  تسین و  شیرق  رد 
نآ هب  مدرم  هک  یناـمز  زا  شیرق  اریز  تسا ، نشور  يرغـص  یقیقح  ینعم  اـما  .تسین  وا  رد  يریخ  دـیما  اریز  تسا ، مزـال  بجاو و 
رب هتفرگ و  راوگرزب  نآ  اب  دربن  رب  دنتشاد - ماما  هب  تبسن  هک  یـضغب  دسح و  هنیک ، لیلد  هب  یعطق - میمـصت  دندرک  تعیب  ترـضح 

چیه رد  تلاح  ود  نیا  و  دنتـشاد ، ار  یتلاح  نینچ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  اب  مالـسا  زاغآ  رد  روط  نامه  دـندوب ، هدـش  دـحتم  يو  اب  زیتس 
،( دـنناسر رفیک  هب  ار  شیرق  نم ، ياـج  هب  نارگتبوقع  : ) يزاوجلا یلع  اـشیرق  تزجف  تراـبع : .درادـن  یتواـفت  قرف و  مه  اـب  یتهج 
هک یتفالخ  مالـسا و  يرادمامز  زا  ماما  یفن  و  محر ، عطق  لیبق  زا  دنا ، هدرک  اهنآ  دوخ  هک  يراک  دـننام  هب  هک  اهنآ  رب  تسا  ینیرفن 

هطبار ي نانآ   ) یمحر اوعطق  دقف  ترابع : .تسا  هدمآرد  یلثملا  برض  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  دنوش ، هداد  رفیک  دوب ، رت  هتسیاش  وا 
هب هلمج  نیمه  و  تسا ، شیرق  رب  نیرفن  یتسرد  يارب  تلع  نوچمه  دندرک ،) عطق  هتفرگ و  هدیدان  ص )  ) ربمایپ اب   ) ارم يدنواشیوخ 

نیرفن هتسیاش ي  وا  دوش ، یلامعا  نینچ  بکترم  سک  ره  و  تسا : نینچ  ردقم  ياربک  و  تسه ، زین  رمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي 
نب نارمع  نب  ورمع  رتخد  همطاف ، نارـسپ  ود ، ره  اریز  تسا ، ص )  ) ادـخ ربمایپ  شردام ، رـسپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .تسا 

رد شرگید  ياهومع  بلاطوبا ، زا  ریغ  اریز  مردپ ، رـسپ  دومرفن : مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  .دنبلاطوبا  هللادبع و  ردام  موزخم ، نب  ذئاع 
ص)  ) ربمایپ یکدوک  نامز  رد  دـسا ، تنب  همطاف  ع ،)  ) ماما رداـم  نوچ  دـنا : هتفگ  یـضعب  .دنتـشاد  تکرـش  بلطملادـبع  هب  تبـسن 

نیا زا  هدوب ، وا  ردام  هلزنم ي  هب  تقیقح  رد  سپ  درک ، یم  يراتسرپ  وا  زا  دوب ، بلاطوبا  تلافک  رد  میتی و  ترـضح  نآ  هک  یعقوم 
رد هک  ار  هچنآ  اما  و   … ) هنع تلئـس  ام  اما  و  ترابع : موس : .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  رـسپ  ناونع  هب  ص )  ) ربماـیپ زاـجم  هب  ور 

هجوت دوخ ، لیاضف  زا  دروم  دـنچ  هب  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  تسا و  خـساپ  شـسرپ و  ریرقت  رخآ ) اـت  يدرک ، لاوس  نم  زا  نآ  دروم 
دوخ تعاجش  .دنا 2 - هدرک  ینکـش  نامیپ  هداهنن و  یعقو  ار  یهلا  نامیپ  هک  یناسک  هب  تبـسن  دوخ  ینید  يورین  هب  - 1 تسا : هداد 

وا تشحو  سرت و  بجوم  اهنآ  ندـش  هدـنکارپ  هن  و  تزع ، يداـیز  ثعاـب  تعاجـش ، نآ  دوجو  اـب  شنوماریپ  مدرم  هوبنا  هن  هک  ار ،
راوگرزب نآ  همه ، نیا  اب  یلو  دـنام ، یمن  نمـشد  هب  میلـست  یناوتان و  سرت ، يارب  ییاج  یتعاجـش ، نانچ  دوجو  اـب  و  دـش ، دـهاوخ 
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، تسا هیبشت  لیثمت و  هلزنم ي  هب  و  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  یملـس  سادرم  نب  سابع  هب  رعـش  .تسا  رعـش  نآ  هدـنیوگ ي  نوچمه 
( هبـش هجو   ) مکح و  تسا ، هدربمان  ياهیگژیو  هسیاقم  هزیگنا ي  تسا و  (ع ) ماـما هبـشم )  ) عرف رعـش و  هدـنیوگ ي  هب ) هبـشم   ) لـصا

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .دوب  رذحرب  دیاب  وا  تلوص  زا  هک  تسا  ماما  يریلد  تعاجش و 

دیدحلا یبا  نبا 

ِضْعَِبب ُهوُقِحَلَف  ًامِداَن  َصَکَن  ًابِراَه َو  َرَّمَش  َِکلَذ  ُهَغََلب  اَّمَلَف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ًافِیثَک  ًاْشیَج  ِْهَیلِإ  ُتْحَّرَـسَف  لیقع  هیلإ  هبتک  باتک  باوج  وه  و 
ِقَّنَخُْملِاب َو ُْهنِم  َذِخُأ  اَم  َدَْعب  ًاضیِرَج  اََجن  یَّتَح  ٍهَعاَس  ِِفقْوَمَک  َّالِإ  َناَک  اَمَف  َالَک َو َال  ًاْئیَـش  اُولَتَْتقاَف  ِباَیِْإِلل  ُسْمَّشلا  ِتَلَّفَط  ْدَـق  ِقیِرَّطلا َو 

[ ُهَعَم  ] َْقبَی َْمل 

ْدَق ْمُهَّنِإَف  ِهیِّتلا  ِیف  ْمُهَحاَمِج  ِقاَقِّشلا َو  ِیف  ْمَُهلاَوْجَت  ِلَالَّضلا َو  ِیف  ْمُهَـضاَکْرَت  ًاْشیَُرق َو  َکـْنَع  ْعَدَـف  اََـجن  اَـم  ٍيْأَِـلب  ًاـیْأَلَف  ِقَمَّرلا  ُْریَغ  ُْهنِم 
َناَْطلُـس ِینُوبَلَـس  یِمِحَر َو  اوُعَطَق  ْدَـقَف  يِزاَوَْجلا  یِّنَع  ًاْشیَُرق  ْتَزَجَف  ِیْلبَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِبْرَح  یَلَع  ْمِهِعاَـمْجِإَک  ِیبْرَح  یَلَع  اوُعَمْجَأ 

ًهَّزِع َو َال ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُهَْرثَک  ِینُدـیِزَی  َـال  َهَّللا  یَْقلَأ  یَّتَح  َنیِّلِحُْملا  ُلاَِـتق  ِییْأَر  َّنِإَـف  ِلاَـتِْقلا  ِیف  ِییْأَر  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَـس  اَـم  اَّمَأ  یِّمُأ َو  ِْنبا 
ِِدئاَْقِلل َو َال ِماَمِّزلا  َسِلَس  ًانِهاَو َو َال  ِْمیَّضِلل  ًاّرِقُم  ًاعِّشَخَتُم َو َال  ًاعِّرَـضَتُم  ُساَّنلا  ُهَمَلْـسَأ  َْول  َکِیبَأ َو  َْنبا  َّنَبَـسْحَت  ًهَشْحَو َو َال  یِّنَع  ْمُُهقُّرَفَت 

[ ِدِعَتْقُْملَا  ] ِبِکاَّرِلل ِرْهَّظلا  َئِطَو 

ِینَّنِإَف َْتنَأ  َْفیَک  ِینِیلَأْسَت  ْنِإَف  ٍمِیلَس  ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَک  ُهَّنَِکل  ِدِّعَقَتُْملَا َو 

 . باتکلا لوأ  یف  نمیلا  یلع  هتراغ  هاطرأ و  نب  رسب  لاح  رکذ  انصاصتقا  یف  باتکلا  اذه  رکذ  مدقت  دق 

نیح رـصعلا  دعب  کیرحتلاب  لفطلا  همالظ و  لبقأ  اذإ  اضیأ  اددشم  لیللا  لفط  بورغلل و  تلام  اذإ  دـیدشتلاب  سمـشلا  تلفط  لاقی  و 
.تقولا کلذ  یف  يأ  یلفط  هتیتأ  لاقی  بورغلل و  سمشلا  لفطت 

ردـق یلع  وه  امنإ  باطخلا  اذـه  ضرألا و  تحت  اهتبوبیغ  ینعی  اهلبق  یتلا  هلیللا  یف  هیلع  تناک  ام  يأ  عوجرلل  يأ  باـیإلل  هلوق ع  و 
اهلزنم یلإ  دوعت  مث  ملاعلا  یلع  ریـستف  موی  لک  جرخت  اهنأ  ضرألا و  تحت  اهرقم  اهلزنم و  سمـشلا  نأ  نودقتعی  اوناک  برعلا  ماهفأ 

.مهلزانم یلإ  الیل  سانلا  يوأی  امک  هیلإ  يوأتف 

.هیف تلفط  دق  سمشلا  نإ  لاقیل  الفط  یمسی  تقولا ال  کلذ  نأل  حیحص  ریغ  اذه  لاوزلا و  دنع  بایإلا  دنع  يدنوارلا  لاق  و 

ادـج و هتقو  رـصقتسی  امل  لاقت  هملک  یه  ائیـش و  هفـص  هنأل  بصن  الک و ال  عضوم  الیلق و  ائیـش  يأ  ـال  ـالک و  ائیـش  اولتتقاـف  هلوق ع 
.اذ نم ال و  عمسلا  یف  رصقأ  هظحل و  نم  نیعلا  یف  عرسأ  یبرغملا و  ئناه  نبا  لاق  اذ  الک و  هغللا  لهأ  دنع  فورعملا 

 . { . .ارقفأ مونلا  یلإ  اوناک  نأ  نیح  يدل  متجه  ّمث  هضیمغت  اذک  الک و  همامتب : تیبلا  ( 1 هضیمغت {  اذک  الک و  تیمکلا  رعش  یف  و 

يرجأ فرح  یه  تال و  الک و  اهیوری  نم  ساـنلا  نم  ـال و  ـالک و  خـسنلا  رثکأ  یف  نأ  ـالإ  کلذـک  هغـالبلا  جـهن  یف  تیور  دـق  و 
ءیجت سیل و ال  يرجم 
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 . أطبأ هانعم  لعف  يأل  يأل و  الک و  اهیوری  نم  هاورلا  نم  رعش و  یف  فذحت  نأ  الإ  نیح 

لجر رـسکی و  رـسک  لاثم  رـسکلاب  ضرجی  هقیرب  ضرج  لاقی  برکلا  دـهجلا و  هدـش  نم  قیرلاب  صغ  دـق  يأ  اـضیرج  اـجن  هلوق ع 
لاح لثملا  یف  اهـسفن و  هصغلا  ضیرجلا  ضیرج و  اذ  يأ  اضیرج  اـجنف  هلوقب  دـیری  نأ  زوجی  ریدـق و  وهف  ردـقی  ردـق  لـثم  ضیرج 

هناوید ، سیقلا ئرمال  ( 1 ضیرجلا {  دـنع  نایحللا  فلتخا  اذإ  هلیل  سانلا  یف  نغی  مل  یتفلا  ناک  رعاشلا  لاـق  ضیرقلا  نود  ضیرجلا 
. { . هناوید 77

باطولا رفص  هنکردأ  ول  اضیرج و  ءابلع  نهتلفأ  سیقلا و  ئرمإ  لوق  هنم  تومی و  داکی  يأ  هسفنب  ضرجی  وه  لاقی  یعمـصألا و  لاق 
. { . 138 ( 2 } 

.هصغأ هقیرب  هللا  هضرجأ  و 

رـسکلاب قانخلا  امأف  هقانخب  ذـخأ  لاقی  مضلاـب  قاـنخلا  کلذـک  ناویحلا و  نم  قنخلا  عضوم  وه  قنخملاـب  هنم  ذـخأ  اـم  دـعب  هلوق ع 
.حورلا هیقب  قمرلا  هاشلا و  هب  قنخت  لبحلاف 

ائطبم و اجن  يأ  لاحلا  ماقم  مئاقلا  ردصملا  یلع  ایأل  بصتنا  هیردصم و  وأ  هدئاز  ام  هدش و  ءطب و  دعب  يأ  اجن  ام  يألب  ایألف  هلوق ع 
ایأل يأ  هب  هفوصوم  اجن  يذـلا  ءطبلا  فصو  یف  هغلاـبملا  هظفللا  ریرکت  یف  هدـئافلا  اـئطب و  أـطبأ  يأ  فوذـحم  ردـصملا  یف  لـماعلا 

يألب انورقم 

یلع برهف  ایومأ  ثعب  هیواعم  نإ  لیق  دـق  لاق و  هیواعم  وه  اجن  ام  يأل  دـعب  اضیرج و  براهلا  اذـه  هصقلا و  هذـه  يدـنوارلا  لاـق  و 
 . باتکلا اذه  حرش  نوکی  الأ  هل  تددو  کحضم  بیجع  اذه  حصأ و  لوألا  لاحلا و  هذه 

هل و اضغب  عیوب  موی  ذنم  هبرح  یلع  تعمتجا  اشیرق  نإف  قح  مالکلا  اذـه  هللا ص  لوسر  برح  یلع  هلوق  یلإ  اشیرق  کنع  عدـف  هلوق 
مرخت مل  هللا ص  لوسر  عم  مالسإلا  ءادتبا  یف  مهلاح  تناک  امک  هبرح  هقاقـش و  یلع  هدحاو  ادی  مهلک  اوقفـصأف  هیلع  ادقح  ادسح و 

.هلتقف ناسنإ  هلاتغا  اذه  ایعیبط و  اتوم  تامف  لتقلا  نم  هللا  همصع  كاذ  نأ  الإ  ادبأ  هلاح  نم  هلاح 

ءیـسی نمل  لوقت  لثملا  يرجم  يرجت  هملک  هذـه  یمأ  نبا  ناطلـس  ینوبلـس  یمحر و  اوعطق  دـقف  يزاوجلا  ینع  اـشیرق  تزجف  هلوق 
هازاجم و یناثلا  ءازج و  لوألا  ردـصم  عنـص و  امب  هللا  هازاج  عنـص و  امب  هللا  هازج  لاـقی  يزاوجلا  ینع  کـتزج  هیلع  وعدـت  کـیلإ و 
وأ هبکن  نم  هلصخ  لک  یل  تعنص  امب  ینع  اشیرق  تزج  لوقی  هنأکف  هیراج  عمج  يراوجلاک  هیزاج  عمج  يزاوجلا  نأ  هملکلا  لصأ 
همأ نبا  هفالخلا و  هب  ینعی  یمأ  نبا  ناطلس  یب و  تعنص  امب  شیرق  ءازج  اهلک  یهاودلا  هذه  هللا  لعج  يأ  هحئاج  وأ  هبیـصم  وأ  هدش 
نأل یبأ  نبا  ناطلس  لقی  مل  بلاط و  یبأ  هللا و  دبع  مأ  موزخم  نب  ذئاع  نب  نارمع  نب  ورمع  تنب  همطاف  انبا  امهنأل  هللا ص  لوسر  وه 

 . بلطملا دبع  یلإ  بسنلا  یف  هکرشی  مامعألا  نم  بلاط  یبأ  ریغ 

یتباین و یف  یلجأل و  رکاسع  نوقحتـسی  اـم  مهب  لـعف  مهازج و  يأ  يزجت  یتلا  سفنلا  یه  هیزاـج و  عمج  يزاوجلا  يدـنوارلا  لاـق 
.فیرط بیرغ  ریسفت  اذه  هدعب و  نم  نوکلهی  هیمأ  ینب  یلإ  هراشإ  اذه  مهیلإ و  ضهنت  هیرس  مهأفاک 
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ریـسفت یلع  هنأ  ههبـش  مالکلا و ال  نسحأ  نم  اذـه  لاق و  هسفن  مأ  نبا  هنأل  هناطلـس  يأ  هسفن  ینعی  یمأ  نبا  ناطلـس  هلوق  اضیأ  لاق  و 
نأ بجی  ناک  دـق  لجرلا  اذـه  نسحأ و  نسحأ و  ناکل  یتمع  تخأ  نبا  وأ  یتلاـخ  تخأ  نبا  ناطلـس  ینوبلـس  لاـق و  ول  يدـنوارلا 

 . هل ضرعتی  الأ  هعیبلا  نامیأ  هیلع  ذخؤی  باتکلا و  اذه  ریسفت  نم  نکمی  هیلع و ال  رجحی 

وأ مالـسإ  نم  جرخ  نم  لکل  لاقی  مامإلا و  یفلاخم  هاغبلا و  ینعی  هعیبلا  قاثیملا و  نم  نیجراـخلا  يأ  نیلحملا  لاـتق  ییأر  نإـف  هلوق 
: هردص هناوید 11 و  ( 1 مرحم {  لحم و  نم  نانقلاب  مک  ریهز و  لوق  رـسف  اذـه  یلع  لحم و  مرحلا  رهـشألا  یف  وأ  مرحلا  یف  براح 

*. . { . هنزح نیمی و  نع  نانقلا  انلعج  *

ینعم بلقل  نم  الأ  ماوعلا  نب  ریبزلا  تنب  هلمر  هتجوز  یف  هیواـعم  نب  دـیزی  نب  دـلاخ  لوق  کلذـک  همذ و  هل  نم  هل و  همذ  ـال  نم  يأ 
.لحملا تخأ  هلحملا  بحی  لزغ 

.داضلاب اعرضتم  اعضختم  يور  هیمأ و  ینب  هعیب  ضقان  تخأ  وأ  مرحلا  یف  براحملا  تخأ  دهعلا  هضقان  يأ 

.افیعض يأ  انهاو  هیلع و  رباص  هب  ضار  وه  يأ  میضلاب  میضلل و  ارقم  و 

 . هبکار ریعبلا  دعتقم  لهسلا و  سلسلا 

یلإ کلاح  نوکـشت  هیمکحلا ال  لاثمألا  یف  رهاظ و  هانعم  هناوید و  یف  هدـجأ  مل  یملـسلا و  سادرم  نب  سابعلا  یلإ  بسنی  رعـشلا  و 
نیرمألا نم  دحاو  یف  ریخ  هتمشأ و ال  اودع  ناک  نإ  هتنزحأ و  اقیدص  ناک  نإ  هنإف  کلثم  قولخم 

یناشاک

شیج رکذ  یف   ) دوب وا  ردارب  هک  بلاط  یبا  نب  لـیقع  يوس  هب  داتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  نیا  بلاـط ) یبا  نب  لـیقع  یلا  )
باوج وه  و   ) نانمـشد یـضعب  بناج  هب  ءادـعالا ) ضعب  یلا   ) ار ناـشیا  هتخاـس  هناور  هک  شیرق  زا  يرکـشل  ندرک  داـی  رد  هذـفنا )

رکشل و نآ  زا  تیاکـش  رد  لیقع  وا  ردارب  وا  يوس  هب  دوب  هتـشون  هک  لیقع ) هوخا  هیلا  هبتک   ) تسا یتباتک  باوج  همان  نیا  و  باتک )
دومن هعلاطم  ار  وا  همان  ترـضح  نوچ  .نامـصخ  هبراحم  رد  ناشیا  تعاجـش  تیلوجر و  مدع  نانمـشد و  لاصیتسا  رد  ناشیا  لامها 

زا ار  یهوبنا  رکـشل  نیملـسملا ) نم  افیثک  اشیج   ) نانمـشد یـضعب  نآ  يوس  هب  مدرک  هناور  سپ  هیلا ) تحرـسف  : ) تشون باوج  رد 
دندوب نازیرگ  هک  ینیح  رد  دندش  هتسج  ابراه ) رمش   ) نارگ رکشل  نآ  نانمـشد  هب  دیـسر  هکنوچ  سپ  کلذ ) هغلب  املف   ) ناناملـسم

دق و   ) هار یـضعب  رد  قیرطلا ) ضعبب   ) نانمـشد دندیـسر  سپ  هوقحلف )  ) دندوب نامیـشپ  هک  یتلاح  رد  دنتـشگزاب  و  امدان ) صکن  (و 
هب نامز  رد  دـندرک  رازراک  سپ  ایـش ) اولتتقاـف   ) ندرک بورغ  هب  باـیالل )  ) باـتفآ دوب  هدرک  لـیم  هک  لاـحنآ  رد  سمـشلا ) تلفط 

نامز رـصق  زا  تسا  تیانک  نیا  ریقح  لیلق  نامز  رد  دوش  یم  عطقنم  هک  هملک ال و ال  ندرک  ظفلت  وچمه  ـال ) ـالک و   ) ریـصق تیاـغ 
نیا دننام  .ناشیا و  هبراح 

رازراک نآ  دوبن  سپ  ناک ) امف  ( ) نم ال و ال عمسلا  یف  رـصقا  هظحل و  نم  نیعلا  یف  عرـسا  و  : ) هک یبرغم  یناه  یبا  لوق  تسا  لحم 
دندوب و كانمغ  هکیتلاح  رد  دنتفای  تاجن  هکنآ  ات  اضیرج ) یجن  یتح   ) یتعاس نداتـسیا  رادـقم  هب  رگم  هعاس ) فقومک  الا   ) ندرک
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زا دوب  هدـنامن  یقاب  و  هنم ) قبی  مل  و   ) رازآ عاونا  هب  هاگولگ  ناشیا  زا  دوب  هتفرگ  هکنآ  زا  سپ  قنخملاب ) هنم  ذـخا  اـم  دـعب   ) راوگوس
تسا و فوذـحم  لعف  قلطم  لوعفم  نآ  تسا و  تدـش  ینعم  هب  يال ) ( ) اجن ام  يالب  ایالف   ) راکف ناج  هیقب  رگم  قمرلا ) ریغ   ) ناشیا
: هک تسا  نیا  مالک  ریدـقت  تسا و  ردـقم  لعف  نآ  لعاف  هک  عفر  عضوم  رد  تسا  هیردـصم  ام )  ) تسا و دـیکات  يارب  زا  مود  يال ) )

یتخـس هب  لصتم  یتخـس  نمـشد ، تسد  زا  ناشیا  نتفای  تاجن  تسا  تخـس  سب  ینعی  يرخا ) هدشب  هلـصتم  هدـش  هاجنلا  تدتـشا  )
ناشیا ندیود  تخس  اب  لالضلا ) یف  مهـضاکرت  و   ) ار شیرق  دوخ  زا  نک  كرت  سپ  اشیرق ) کنع  عدف   ) رایـسب یتخـس  ینعی  رگید 

یف مهحامج  و   ) يراک هزیتس  عازن و  رد  ناشیا  ندـیورگ  ندومن و  نـالوج  اـب  و  قاقـشلا ) یف  مهل  اوجت  و   ) یهارمگ يراکدـب و  رد 
دنا هدرک  قافتا  یبرح ) یلع  اوعمجا  دق   ) ناشیا هک  قیقحت  هب  سپ  مهناف )  ) ینادرگرس تریح و  نابایب  رد  ناشیا  یشکرس  اب  و  هیتلا )

رازراک رب  یلبق ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  برح  یلع   ) ناـشیا ندرک  قاـفتا  وچمه  مهعاـمجاک )  ) نم اـب  ندومن  هبراـحم  رب 
روج و يزاوجلا )  ) نم بناج  زا  ار  شیرق  دهدب  ازج  سپ  ینع ) اشیرق  تزجف   ) نم زا  شیپ  دوب  عقاو  هک  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ندرک 

ناطلس  ) نم زا  دندوبر  و  ینوبلس ) و   ) ارم یشیوخ  دندرک  عطق  هک  قیقحت  هب  سپ  یمحر ) اوعطق  دقف   ) نم اب  دنا  هدرک  هک  ییاه  متس 
هللادبع و ردام  هک  دـنموزخم  نیدـباع  نب  ورمع  تنب  همطاف  نارـسپ  ود  ره  هک  اریز  ار  ربمغیپ  ینعی  ارم  ردام  رـسپ  یهاشداپ  یما ) نبا 

تلئـس ام  اما  و  ( ) هللا مهنعل  نیذـلا  کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  و   ) همیرک هیآ  رد  تسا  لخاد  دـنک  محر  عطق  هک  ره  .تسا و  بلاطوبا 
هب سپ  نیلحملا ) لاـتق  ییار  ناـف   ) هبراـحم هلتاـقم و  رد  نم  هشیدـنا  زا  لاـتقلا ) یف  ییار  نم   ) نآ زا  يدرک  لاوس  هچنآ  اـما  و  هنع )

ال  ) یلاعت هناحبس و  وا  باوث  هب  مسرب  هکنآ  ات  هللا ) یقلا  یتح   ) ادخ دهع  ناگدننک  لالح  اب  تسا  ندرک  هلتاقم  نم  يار  هک  یتسرد 
و ال  ) ار تکوش  يدـنمجرا و  هزع )  ) دـننم درگادرگ  رد  هک  ناـمرم  يرایـسب  یلوح ) ساـنلا  هرثـک   ) ارم دزاـس  یمن  هداـیز  یندـیزی )

دوخ ردپ  رسپ  رادنپم  و  کیبا ) نبا  نبسحت  و ال   ) ار سرت  فوخ و  هشحو )  ) نم زا  ناشیا  ندش  هدنکارپ  قرفتم و  هن  و  ینع ) مهقرفت 
ارقم و ال   ) هدنیامن ینتورف  اعـشختم )  ) هدننک يراز  اعرـضتم )  ) راگزور نامدرم  ار  وا  دـنراذگ  ورف  هچ  رگا  و  سانلا ) هملـسا  ول  و   ) ار
ناور و ه  مامزلا ) سلس  و ال   ) متس عفد  زا  دوش  یشان  هک  یملا  رد  هدنوش  تسس  انهاو )  ) متس هدننک  تباث  هدنهدرارق و  هن  و  میـضلل )
يارب دقتعملا ) بکارلل   ) نآ هدنزاس  مار  ینعی  تشپ ، هدـننک  لامیاپ  هن  و  رهظلا ) یطو ء  و ال   ) راکمتـس هدنـشک  يارب  دـئاقلل )  ) راهم

لاح بسح  رد  میلـس  ینب  ردارب  تفگ  هک  تسا  نانچمه  میلـس ) ینب  وخا  لاق  امک   ) وت ردپ  رـسپ  نکلو  هنکل ) و   ) نآ نتـسشن  راوس 
روبص  ) نم هک  یتسرد  هب  سپ  وت  يا  هنوگچ  هک  نم  زا  یـسرپ  رگا  سپ  ینعی  ینناف ) تنا  فیک  ینیلاست  ناف  : ) ار تیب  ود  نیا  دوخ 

راوشد هباک ) یبارت  نا  یلع  زعی   ) راوشد ياهلاح  رد  متخس  راگزور و  یتخس  رب  ما  هدننکربص  رایسب  سپ  بیلـص ) نامزلا  بیر  یلع 
تسود ددرگ  كانمغ  نمشد و  ددرگ  داش  سپ  بیبح ) ءاسی  وا  داع  تمـشیف   ) نحم هودنا و  نم  هب  دوش  هدید  هکنیا  نم  رب  دیآ  یم 

دوشن ابحا  ترودک  ادعا و  تتامش  ببس  ات  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ار  هصغ  هباک و  نم  ندرکن  راهظا  ینعی  نم 

یلمآ

ینیوزق

باوج نیا  نانمشد و  زا  یضعب  يوسب  تسا  هدوب  هدرک  هناور  هک  يرگشل  هلاسم  رد  هتـشون  بلاط ) یبا  نب  لیقع   ) ردارب هب  همان  نیا 
مالـس بلاط  یبا  نب  لـیقع  نم  نینموملاریما  یلع  هللا  دـبعل  دوب  موقرم  نینچ  لـصا  رد  هماـن  نآ  دوب و  هتـشون  لـیقع  هک  تسیا  هماـن 

، لاح لک  یلع  هورکم و  لک  نم  کمـصاع  ءوس و  لک  نم  كراج  هللا  ناف  دعب  اما  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع ،
یف رکنملا  تفرعف  ءاـقلطلا  ءاـنبا  نم  اـباش  نیعبرا  نم  وـحن  یف  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع  تقتیلف  ارمتعم  هکم  یلا  تـجرخ  ینا 
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لیدبت هللا و  رون  ءافطا  اهب  نودیرت  رکنتـسم  ریغ  امیدق  مکنم  هللا  هوادـع و  نوقحلت  هیواعمبا  نیباسنلا  ءانبا  ای  نیا  یلا  تلقف  مههوجو 
نم لمتحاف  هریحلا  یلع  راـغا  سیق  نبا  كاحـضلا  نا  نوثدـحتی  اـهلها  تعمـس  هکم  تمدـق  اـملف  مهتعمـساو  موقلا  ینعماـسف  هرما ،

ثیح تمهوت  دـق  رقرقب و  عقف  كاحـضلا  ام  كاحـضلا و  کیلع  ءارج  رهد  یف  هایحل  فاف  اـملاس  اـعجار  اـفکنا  مث  ءاـشام ، اـهلاوما 
کیتخا و ینیب  کیلا  تلمحت  دیرت  توملا  تنک  ناف  کیارب ، یما  نبای  یلا  بتکاف  كولذـخ  كراصنا  کتیعـش و  نا  کلذ  ینغلب 

نا لجالا  زعالاب  مسقا  اقاوف و  كدـعب  ایندـلا  یف  یقبا  نا  بحا  اـم  هللا  وف  تم  اذا  کـعمانتم  و  تشع ، اـم  کـعم  انـشعف  کـیبا  دـلو 
هب همان  نیا  ینعم  صخلم  هتاکرب  هللا و  همحر  کیلع و  مالـسلاو  عیجنال ، يرمـال ء و  ینه ء و  ریغل  هاـیحلا  یف  كدـعب  هشیعن  ناـشیع 

مدینش مدمآ و  هکم  هب  سپ  میتفگ  هچ  مه  اب  مدیسر و  حرس  یبا  نب  هللادبع  هب  هار  رد  متشاد  هرمع  دصق  نم  هک  تسا  نینچ  یـسراف 
فا دننک ، یمن  ترصن  مدرم  ارت  تسا و  هدرب  نآ  لاوما  تسا و  هدرک  تراغ  ار  هریح  سیق ) نب  كاحض   ) دنتفگ یم  هکم  مدرم  هک 
هدـنز رگا  مباتـش ، وـت  يوـس  هب  مرادرب و  ار  اـه  هدازردارب  نم  یهد  یم  گرم  رب  رارق  رگا  يراد  يار  هچ  نمب  سیوـنب  اـیند ، نیا  رب 

دنوادـخب مروخ  یم  مسق  منامب و  یقاوف  ردـقب  وت  زا  دـعب  مهاوخ  یمن  هک  مسق  ادـخب  میریمب ، وت  اب  میریمب  رگا  میـشاب و  وت  اب  مینام 
باوج نیا  لصا  نانخس و  نیا  لاثما  رد  تسا ، یلوا  نآ  زا  گرم  تسین و  اراوگ  نم  رب  ایند  نیا  رد  وت  زا  دعب  یناگدنز  هک  لجازعا 

نب لیقع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللا  دبع  نم  تسا  نینچ  هدرک  هصالخ  باختنا و  هنع ) هللا  یـضردیس   ) هدومرف و موقرم  ترـضح  هک 
دیجم دیمح  هنا  بیغلاب  هاشخی  نم  هیالک  كایا  هللا و  انالک  دعب  اما  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  کیلا  دمحا  یناف  کیلع  مالـس  بلاط  یبا 

وحن یف  دیدق  نم  البقم  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  تیقل  کنا  هیف  رکذت  يرذالا  دیبع  نب  نمحرلادبع  عم  کباتک  یلا  لصو  دق 
، هلیبس نع  دص  هباتک و  هلوسر و  هللا و  داک  ام  لاط  حرـس  یبا  نبا  نا  و  برغلا ، ههج  یلا  نیهجوتم  ءاقلطلا  ءانبا  نم  اسراف  نیعبرا  نم 

دق برعلا  ناوالا  قاقـشلا ، یف  مهلاوجت  لالـضلا و  یف  مهـضاکت  مهلخ و  اـشیرق و  کـنع  عد  حرـس و  یبا  نبا  عدـف  اـجوع  اـهاغب  و 
و هقح ، اولهج  دـق  اوحبـصاف  موـیلا ، لـبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  برح  یلع  اـهعامجا  موـیلا  کـیخا  برح  یلع  تعمجا 

ینع اشیرق  زجاف  مهللا  بازحالا ، شیج  هیلا  اورج  و  دهجلا ، لک  هیلع  اودـهج  برحلا و  هل  اوبـصن  هوادـعلا و  هوداب  هلـضف و  اودـحج 
یف یلثم  سیل  نم  یلا  کلذ  تملس  یما و  نبا  ناطلـس  ینتبلـس  یقح و  نع  ینتعفد  یلع و  ترهاظت  یمحر و  تعطق  دقف  يزاوجلا 

ترکذ ام  اماف  لاح  لک  یلع  هللادمحلا  هفرعی و  هللا  نظا  هفرعا و ال  ام ال  عدم  یعدی  نا  الا  مالـسالا  یف  یتقباس  لوسرلا و  نم  یتبارق 
یلع ذـخاف  لیخ  هدـیرج  یف  لبقا  ناک  دـق  هنکل  اهنم و  وندـی  وا  اهب  ملی  نا  نم  لذا  لقا و  وهف  هریحلا  لها  یلع  كاحـضلا  هراـغ  نم 
اهرف کلذ  هتغلب  امف  نیملسملا  نم  افیثک  ادنج  هیلا  تهجوف  عقصلا  کلذ  یلا  امم و  هناطقطقلا  فارـش و  هضق و  اوبرم  یتح  هوامـسلا 
ربصی ملف  الک و ال  الیلق  لاتقلا  اوش  انتف و  بایالل  سمـشلا  تلفط  نیح  کلذ  ناـک  نعمادـق و  قیرطلا و  ضعبب  هوقحلف  هوعبتاـف  اـبر 

ام اماف  اجن ، ام  يالب  ای  الف  قنخملاب ، هنع  ذخا  ام  دعب  اضیرج  اجن  الجر و  رشع  هعضب  هباحـصا  نم  لتق  ابراه و  یلو  هیفرـشملا و  عقول 
ینع مهقرفت  هزع و ال  یعم  سانلا  هرثک  یندـیزی  هللا ال  یقلا  یتح  نیلحملا  داهج  ییار  ناف  هیف  انا  اـمیف  ییارب  کـل  بتکا  نا  ینتلاـس 

تـضرع اماما  اقحم و  ناک  نمل  توملا  دعب  الا  هلک  ریخلا  ام  و  قحلا ، یلع  توملا  هرکا  ام  هللاو  قحملا و  عم  هللا  قحم و  یننال  هشحو 
تکله و ال نا  یعم  اوکلهت  نا  بحا  ام  هللا  وف  ادومحم  ادـشار  مقاف  کلذ  یف  یل  هجاح  الف  کـیبا  ینب  کـینب و  یلا  كریـس  نم  هب 

یلع روبـص  ینناف  تنا  فیک  ینیلاست  ناف  میلـس : ینب  وخا  لاق  املکل  هنا  اعرـضتم ، اعـشختم و ال  سانلا  هملـسا  ول  کما  نبا  نبـسحت 
، ناناملـسم زا  هوبنا  يرکـشل  وا  يوسب  مدرک  هناور  سپ  بیبح  ءاسی  وا  داع  تشمیف  هباـک  یب  يرت  نا  یلع  زعی  بیلـص  ناـمزلا  بیر 

هدرک لیم  هک  یتقو  هار  يانثا  رد  واب  نم  رگـشل  دندیـسر  سپ  نامیـشپ ، تشگزاب  و  نازیرگ ، دـش  تسچ  ربخ ، نیا  واب  دیـسر  نوچ 
یم هتفگ  لثم  ماگنه  هملک  ود  نیا  نتفگ ، ناوت  هک ال و ال  نادنچ  یکدنا  مه  اب  دـندرک  گنج  سپ  ندـش ، بیاغ  يوس  باتفآ  دوب 
هملک ود  نیا  هک  هچ  دیآ ، رـسب  یهاتوک  كدنا و  تقو  اب  دربن و  زارد  تدم  هک  دـنت  دوز و  یلیخ  يزیچ  نتفریذـپ  ماجنا  يارب  دوش 
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ای یناـه ) نبا   ) دـنا عاـطقنالا  لـجاع  ءاـضقنالا و  عیرـس  رایـسب  عامتـسا  نیح  تسا  نـیل  فرح  اـهنآ  يود  ره  یمود  هـکنآ  هطـساوب 
دـنا و هتفگ  مه  رگید  ماـسقاب  ار  لـثم  نیا  ـال و  ـال و  نم  عمـسلا  یف  رـصقا  هظحل و  نم  نیعلا  یف  عرـسا  هـتفگ و  یبرغم ) ناـهربوبا  )

دوخرـس هک  تعاسکی  فوقو  ردقب  رگم  گنج  رد  وا  گنرد  دوبن  سپ  تال ) ال و   ) و اذـک ) الک و   ) و اذ ) ال و   ) دـننام دـنا  هدـناوخ 
اهیتخـس هچ  هب  سپ  دوبن ، یقاب  وا  اب  قمر  زج  دـندوب و  هتفرگ  گنت  ار  شیولگ  هکنآ  زا  دـعب  ناتـس  ناج  یمغ  هصغ و  اـب  درب  نوریب 

ارـسع ترـسع  يا   ) تسا هیردصم  ام )  ) و يالب ) انورقم  ایال  يال  يا   ) تسا فوذحم  لعف  قلطم  لوعفم  ایال )  ) هلوق دـیدرگ  صالخ 
هب لصاحلا  و  ائطبم ) وا  وطب  دـعب  يا  اولاق : مهوت ) دـعب  رادـلا  تفرع  ای  ـالف   ) ریهز لاـق  وطبلا و  اـضیا  يـاللا  و  هتاـجن ، رـسعب  اـنورقم 

نـالوج تلالـض و  رد  ار  ناـشیا  نتخاـت  تخـس  ار و  شیرق  فرح  دوـخ  زا  راذـگب  سپ  تسجب  هکلهم  نآ  زا  تـسرب و  اـهیراوشد 
دیوگ یم  لالم  يور  زا  رگم  .تواقش  یگتشگرس و  نابایب  رد  ار  ناشندرک  ینامرفان  یشکرس و  تفلاخم و  عازن و  رد  ار  ناشندومن 

ادخ لوسر  گنج  رب  ندوب  هدرک  قافتا  هچنانچ  نم ، گنج  رب  دندومن  مزع  میمـصت  دـندرک و  قافتا  ناشیا  هک  راذـگب  ناشیا  فرح 
دنتـشادن ساپ  ادـخ و  لوسر  زا  ارم  محر  دـندرک  عطق  هک  دـب  ناگدـنهدازج  نم  بناـج  زا  ار  شیرق )  ) دـهد ازج  سپ  نم ، زا  شیپ 
بلاطوبا اب  هللادبع  ترضح  نآ  ردپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  ینعی  ارم  ردام ) رسپ   ) تفالخ ناطلس  نم  زا  دندوبر  و  ارم ، تبارق  تبـسن و 

ردام زا  هک  بلطملادبع  نارـسپ  رگید  فالخ  رب  تسا ، موزخم ) نیذیاع  نب  نارمع  نب  ورمع  تنب  همطاف   ) نآ دندوب و  ردام  کی  زا 
دافحا ریاس  اب  تبـسن  نیا  تشاد و  يردـپ  هدـج  داحتا  ینعی  ردام  رـسپ  تبـسن  ربمغیپ  هب  ترـضح  نآ  رابتعا  نیا  هب  و  دـندوب ، ادـج 
تلاسر ترـضح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ردام  دسا ) تنب  همطاف   ) هک دومرف  نینچ  نیا  رابتعاب  دنا  هتفگ  تشادـن و  بلطملادـبع 

هکنآ اما  و  یما ) دـعب  یما  همطاف   ) دومرف وا  قح  رد  ربمغیپ  تهج  نیا  زا  دومن  یم  تیافک  ار  وا  بلاطوبا  هک  یتقو  دوب  یبرم  ار  هاـنپ 
لاتق هک  تسا  نآ  نم  مزع  نم و  يار  تسین ، حالص  گنج  موق  تناعا  یب  يوق  نمـشد  اب  و  تسیچ ، لاتق  رد  نم  يار  هک  يدیـسرپ 

ارم دـنک  یمن  دایز  لجوزع ، يادـخب  منک  تاقالم  ات  یهلا  دوهع  ناگدننکـش  و  یـصاعم ، یهانم و  ناگدنرامـش  لالح  نیا  اـب  منک 
ار دوخ  ردپ  رـسپ  رادنپم  تشحو و  فوخ و  نم  رود  زا  ناشیا  ندش  هدنکارپ  هن  و  تکوش ، تزع و  نم  یلاوح  رد  نامدرم  يرایـسب 
زجع و يور  زا  يراوخ  متسب و  هدنهدرد  نت  هن  هدنوش و  عشاخ  هدننک و  عرضت  اهنمشد  الب و  تسدب  ار  وا  نامدرم  دنراپسب  دنچ  ره 

دوعق ارهظ و  رب  دیآ و  رب  وا  رب  هک  راوس  يارب  وا  تشپ  هتـشگ  مار  هن  هدنـشک و  تسدب  لولذ  رتش  وچمه  هدنراپـس  نانع  هن  و  یتسس ،
ای نز  اـب  باـطخ  داد  ربـخ  تیب  ود  نیا  رد  دوـخ  تیمح  تدـش و  زا  تفگ و  یمیلـس  صخـش  نآ  هک  تسا  ناـنچ  وا  نکیلو  دـنک ،

تسس و هن  يوق ، متخس و  نامز و  يافج  رب  مرباص  تخـس  نم  ینوچ  هک  نم  لاح  نم  زا  یـسرپب  رگا  دیوگ : یم  هدرکدوخ  هبوبحم 
دنک تتامـش  سپ  مغ  هودنا و  رثا  نم  رد  دوش  هدید  هک  مرطاخ  رب  تسا  راوشد  نم و  رب  دیآ  یم  تخـس  نارود ، هراکم  رد  فیعض 

هدش موقرم  نینچ  همان  نیا  هقباس  تارقف  تاملک  نیا  زا  شیپ  .نم  هودنا  زا  یتسود  ددرگ  نیگمغ  ای  نمشد 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هنع هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  لیقع  هوخا  هیلا  هبتک  باتک  باوج  وه  ءادعالا و  ضعب  یلا  هذفنا  شیج  رکذ  یف 

نآ نانمـشد و  زا  یـضعب  يوـس  هب  ار  نآ  دوـب  هداتـسرف  هک  يرکـشل  رکذ  رد  تـسا  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  بوـتکم  زا  ینعی و 
.هنع هللا  یضر  بلاط  یبا  رسپ  لیقع  وا  ردارب  وا  يوس  هب  دوب  هتشون  هک  تسا  یبوتکم  باوج  بوتکم 
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سمـشلا تلفط  دـق  قیرطلا و  ضعبب  هوقحلف  امدان ، صکن  ابراه و  رمـش  کلذ  هغلب  املف  نیملـسملا ، نم  افیثک  اـشیج  هیلا  تحرـسف  »
ایالف قمرلا ، ریغ  هنم  قبی  مل  قنخملاب و  هنم  ذخا  ام  دعب  اضیرج  اجن  یتح  هعاس  فقومک  الا  ناک  امف  الک و ال ، ائیـش  اولتتقاف  بایالل ،

« .اجن ام  يالب 

رد دیباتش  هاپس ، نداتسرف  ربخ  وا  هب  دیسر  هک  یماگنه  رد  سپ  ار ، ناناملسم  زا  یهوبنا  هاپس  نمشد  نآ  يوس  هب  مداتسرف  سپ  ینعی 
کیدزن هکنآ  لاح  هار و  يانثا  رد  وا  هب  هاپـس  دندیـسر  سپ  .دوب  نامیـشپ  هک  یتلاح  رد  يرهقهق  تشگرب  دوب و  نازیرگ  هک  یتلاح 

دننام دوبن  دوب و  ندرکن  هلتاقم  دـننام  هک  ار  هلتاقم  زا  يزیچ  مه  اـب  دـندرک  هلتاـقم  سپ  ار ، بورغ  عوجر و  تقو  باـتفآ  دوب  هدـش 
یتعاس و نداتـسیا  نامز  لثم  رگم  لاتق  نآ  دوبن  سپ  هلتاقم ، مدـع  دوبن  دوب و  هلتاقم  مدـع  هب  هیبش  هک  یکدـنا  هلتاـقم ي  ینعی  نآ ،

یقاب ار و  وا  هاگولگ  دوب  هدـش  هتفرگ  هکنآ  زا  دـعب  دوب ، نیگمغ  هدـنروخ و  هصغ  هک  یتلاـح  رد  تفاـی  تاـجن  هکنیا  اـت  يا ، هظحل 
هتـشک زا  دـش  صالخ  تفای و  تاجن  یمیظع  يراوشد  هب  سبلتم  يراوشد  يور  زا  سپ  یناـج ، مین  قمر و  زا  ریغ  وا  زا  دوب  هدـنامن 

.ندش

مهناف هیتلا ، یف  مهحامج  قاقشلا و  یف  مهلاوجت  لالضلا و  یف  مهضاکرت  اشیرق و  کنع  عدف  »

یمحر اوعطق  دقف  يزاوجلا ! ینع  اشیرق  تزجف  یلبق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  برح  یلع  مهعامجاک  یبرح  یلع  اوعمجا  دق 
« .یما نبا  ناطلس  ینوبلس  و 

رد ناشیا  ندرک  نالوج  رایـسب  اـب  یهارمگ و  تلالـض و  رد  ناـشیا  ندـیود  رایـسب  اـب  ار  شیرق  هفیاـط ي  وت  زا  راذـگاو  سپ  ینعی 
لثم نم  اب  هبراحم ي  رب  دندرک  قافتا  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  ینادرگرس ، تریح و  رد  ناشیا  ندرک  یشکرس  رایـسب  اب  ینمـشد و 

نابحاص نم  بناج  زا  ار  شیرق  دـهد  ازج  سپ  نم ، زا  شیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  اب  هبراحم ي  رب  ناشیا  ندرک  قافتا 
ربمغیپ هک  ارم  ردام  رـسپ  تنطلـس  نم  زا  دـندوبر  ارم و  یـشیوخ  دـندیرب  هک  قیقحت  هب  سپ  هفلتخم ، تابوقع  نوگانوگ و  ياـهازج 

.دشاب بلاطوبا  هللادبع و  ردام  همطاف  هک  تسا  هدج  ردام  زا  دارم  ار و  وا  تفالخ  ینعی  دشاب ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

ینع مهقرفت  هزع و ال  یلوح  سانلا  هرثک  یندـیزیال  هللا ، یقلا  یتح  نیلحملا  لاتق  ییار  ناف  لاتقلا ، یف  ییار  نم  هنع  تلاس  ام  اـما  «و 
رهظلا یطو ء  دئاقلل و ال  مامزلا  سلس  انهاو و ال  میضلل  ارقم  اعشختم و ال  اعرـضتم  سانلا  هملـسا  ول  کیبا و  نبا  نبـسحتال  هشحو و 

: میلس ینبوخا  لاق  امک  هنکل  دعتقملا و  بکارلل 

ینناف تنا  فیک  ینیلاست  ناف 

بیلص نامزلا  بیر  یلع  روبص 

هباک یب  يرت  نا  یلع  زعی 

« .بیبح ءاسی  وا  داع  تمشیف 

یـصاخشا اب  ندرک  گنج  رد  نم  يار  هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ، گنج  رد  نم  يار  زا  نآ  زا  يدرک  لاوس  هک  ار  هچنآ  اـما  ینعی و 
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زا دنادرگ  یمن  دایز  ار ، ادخ  منک  تاقالم  هکنیا  ات  دنشاب ، شکرـس  یغای و  ار و  نامیپ  تعیب و  دنا  هتـسکش  دنا و  هدرکاو  هک  تسا 
وت ردپ  رسپ  وت  نکم  نامگ  ار و  یفوخ  تشحو و  نم  زا  ناشیا  ندش  قرفتم  هن  ار و  یتزع  نم  یلاوح  رد  نامدرم  يرایـسب  نم  يارب 

، نامدرم ار  وا  دنشاب  هتشاذگاو  هچ  رگا  مالسلا و  هیلع  دشاب  شسیفن  سفن  هک  ار 

يارب زا  دشاب  رباص  یـضار و  هک  نکم  نامگ  نمـشد و  يارب  زا  دشاب  نتورف  دـشاب و  هدـننک  يراز  هک  دنـشاب  هدرکن  وا  يرای  ینعی 
هدارا يارب  زا  دشاب  يراوس  يایهم  هتـشاذگ  تشپ  هب  اپ  هن  هدـنناشک و  يارب  زا  دـشاب  راهم  تسـس  هن  نآ و  رد  دـشاب  فیعـض  ملظ و 

رگا سپ  هک  میلـس : ینب  هفیاط ي  ردارب  رعاش  تسا  هتفگ  هک  تسا  نانچمه  وت  ردارب  نکل  نآ و  رب  نتـسشن  ندش و  راوس  ناگدننک 
.دئادش رد  مشاب  تخس  راگزور ، یتخس  رب  مشاب  ابیکش  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، لاح  تسا  هنوگچ  هک  نم  زا  نز  يا  ینک  یم  لاوس 

.یتسود دوش  نوزحم  هکنیا  ای  ینمشد  دنک  تتامش  هکنیا  ات  یهودنا  نزح و  نم  رد  دوش  هدید  هکنیا  نم  رب  تسا  راوشد 

یئوخ

تلام اذا  دـیدشتلاب : سمـشلا  تلفط ) ، ) هبقع یلا  عجر  صکن :) ، ) اـیه رمـش :) ، ) اریثک اـمکارتم  اـفیثک :) ، ) تلـسرا تحرـس :) : ) هغللا
، تومی داکی  يا  هسفن : ضرجی  وه  لاقی : و  یعمصالا ، نع  یکح  و  برکلا ، دهجلا و  هدش  نم  هقیر  صغ  يا  ضیرجلا :) ، ) بیغملل
، ءطـبلا لـیق : رـسعلا و  هدـشلا و  يـاللا :) ، ) حورلا سفنلا و  هیقب  قمرلا :) ، ) هقنع نم  ناویحلا  یف  قنخلا  عـضوم  دـیدشتلاب : قـنخملا ) )
(: نیلحملا ، ) هئیـسلا سوـفنلل  باـقعلا  عاوـنا  یه  هیراـج و  عـمج  يراوجلاـک  هیزاـج  عـمج  يزاوـجلا :) ، ) مزعلا میمـصت  عاـمجالا :) )

یلع بکارلا  دعتقملا :) ، ) افیعض انهاو :)  ) ملظلا میضلا :) ، ) مرحم هظفح : نمل  لحم و  هتعیب : هدهع و  ضقن  نمل  لاقی  هعیبلل  نیـضقانلا 
فقومک الیلق ، الیلق و  هانعم  و  ائیـش )  ) هلوقل هفـص  هنال  بصنلا  لحم  یف  رقتـسم  فرظ  الک و ال : لاح ، ابراه : بارعـالا : .ریعبلا  رهظ 

مئاق بوصنم  ردـصم  ایال : اجن ، لعاف  نم  لاح  اضیرج : هل ، ربخ  مات ال  لعف  وه  و  ناک )  ) هلوقل مسالا  لحم  یف  غرفم  ینثتـسم  هعاـس :
ایال يا  ایال  هلوقب  قلعتم  رورجم  راج و  يالب : هدئاز و  ام  اءاطبا و  اطبا  يا  فوذحم  ردـصملا  یف  لماعلا  ائطبم و  اجن  يا  لاحلا ، ماقم 
یف یلزتعملا  حراشلا  لاق  .تزج  لعاف  يزاوجلا : مهلاوجت ، اذـک  ودـعلا و  هدـش  هانعم  اشیرق و  یلع  فطع  مهـضاکرت  يالب ، اـنورقم 
يا يزاوجلا ، ینع  کتزج  هیلع : وعدـت  کـیلا و  یـسی ء  نمل  لوقت  لـثملا ، يرجم  يرجت  هملک  هذـه  رـصم :) ج 16 ط  (ص 151 

باتک نع  باوج  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک نا  هللا  همحر  یـضرلادیسلا  راشا  ینعملا : .کلمعل  ردـقت  هازاجم  ءوس و  لـک  کـتباصا 
هباوج ریـشی  و  اذه ، هباتک  هیلا  بتک  دلب  يا  نم  الیقع  نا  حارـشلا  رکذی  مل  بلاط و  یبا  نب  لیقع  هوخا  هنا  رهاظلا  و  لیقع ، هیلا  هبتک 

هیونـسلا هندهلا  مایا  یف  هتموکح  فارطا  یلا  هیواعم  اههجو  یتلا  تاراغلا  نم  دـحا  نایب  نمـضتی  لیقع  باتک  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
دیریف مالـسلا ،) هیلع   ) هنع شیرق  هماع  ضارعا  هتموکح و  بارطـضا  نایبل  هباتک  یف  ضرعت  الیقع  نا  و  نیفـص ، حلـص  دـعب  هررقملا 

، هتعیش نم  ریثک  لتق  هیواعم و  تاراغ  رثا  یف  هتموکح  فارطا  بارطضا  هراصنا و  هلق  دعب  هیفلاخم  عم  برحلا  همادا  یف  هیار  ناطبتسا 
ارظان اذه  همالک  نوکی  نا  لمتحیف  .هتایح  نم  قمرب  اجن  نا  یلا  هیلع  طغضلا  ریغملا و  رثا  یف  شیجلا  حیرستب  مالـسلا ) هیلع   ) هباجا و 

هعیـشل التق  اهرثکا  اهاکنا و  تاراغلا و  دـشا  اهناف  همامیلا  نمیلا و  زاجحلا و  نم  برعلا  هریزج  یحاون  یلع  هاطرا  نب  رـسب  هراـغا  یلا 
لوقی ثیح  رصم ) ص 148 ج 16 ط   ) یلزتعملا حراشلا  کلذ  یلا  راشا  دق  و  هراصنا ، بولق  یف  الحم  اهعقوا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نکلو .باتکلا  لوا  یف  نمیلا  یلع  هتراغ  هاطرا و  نب  رـسب  لاح  رکذ  انـصاصتقا  یف  باتکلا  اذه  رکذ  مدقت  دـق  بوتکملا : رکذ  دـعب 

غلب امل  هنا  اورکذ  لب  باتکلا ، اذه  هب  رعشی  يذلا  هجولا  اذه  یلع  ارسب  مالسلا ) هیلع   ) یلع شیج  هرصاحم  یلع  خیراوتلا  یف  رثعن  مل 
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بطخ نمیلا ، یلع  هلماع  سابع  نب  هللادیبع  ینبال  هحبذ  هتعیـشل و  هلتق  همرکملا و  هکم  هنیدملا و  یلع  رـسب  هراغا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا
امل و  ناسرفلا ، نم  لجر  یفلا  یف  هحرس  هب و  ع )  ) بحرف يدعـسلا  همادق  نب  هثراح  هباجاف  مهنیبات ، مهمذ و  نم  رثکا  هفوکلا و  لها 

انه و مهئاقل  نم  برهی  هثراح و  شیج  نم  ریختسی  ناک  نارجن و  یلا  بره  فاخ و  هفوکلا  نم  شیجلا  حیرست  نمیلا  یف  رـسب  عمس 
یف سابع  نب  هللادـیبع  هبقع  یف  فحز  همامیلا  ضرا  یلا  رـسب  غلب  امل  هنا  یفوکلا  مثعا  نبا  نع  یکح  معن  .ماشلا  یلا  عجر  یتح  اـنه 
یف نیملسملا  لبق  نم  هلاسبلا  راهظا  - 1 رومال : لیقع  باتک  باوج  یف  ع )  ) ضرعت دق  .هلتق و  هعم و  براح  هیقل و  یتح  سراف  فلا 
یلع ردقی  ملف  سمشلا  بورغ  نم  برقلا  عم  یقالتلا  دنع  هلمحلل  ادروم  راص  ثیحب  نیملسملا  شیج  لابق  هفعض  يدتعملا و  بیقعت 

سمـشلا لفطت  نیح  رـصعلا  دـعب  کیرحتلاب  لـفطلا  و  رـصم :) عبط  ج 16  ص 149   ) یلزتعملا حراـشلا  لاـق  هدـحاو ، هلیل  همواـقملا 
نا لاقیل  الفط ، یمـسی  تقولا ال  اذـه  نال  حیحـص  ریغ  اذـه  لاوزلا و  دـنع  بایالا ) دـنع   ) يدـنوارلا لاق  و  لاـق :- نا  یلا  بورغلل -
یف نولوجی  لالظلا و  یف  نوضکری  الک  مهنا  مهتفلاخمب و  اـبعی  ـال  هل و  شیرق  هرـصن  یلا  هجوتی  ـال  هنا  .هیف 2 - تلفط  دق  سمـشلا 

مهیلع اـعد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  برح  یلع  مهعاـمجاک  هبرح  یلع  اوـعمجا  مهنا  قـیرطلا و  نم  هیت  یف  هعم  قاقـشلا 
ص 151 ج  ) یلزتعملا حراشلا  لاق  هما ، نبا  ناطلـس  هوبلـس  همحر و  اوعطق  مهنا  مهنم  یکـش  و  يزاوجلا ) ینع  اـشیرق  تزج  : ) هلوقب

نب ورمع  تنب  همطاف  انبا  امهنال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  وه  هما  نبا  و  هفـالخلا ، هب  ینعی  یما  نبا  ناطلـس  و  رـصم :) 16 ط 
یلا بسنلا  یف  هکرتشی  مامعالا  نم  بلاطیبا  ریغ  نال  یبا ، نبا  ناطلـس  لقی  مل  و  بلاط ، یبا  هللادبع و  ما  موزخم  نب  ذـئاع  نب  نارمع 

مامالا عم  نیفلاخملا  هاغبلا و  ینعی  هعیبلا  قاثیملا و  نم  نوجراخلا  مه  نیلحملا و  عم  لاـتقلا  یف  احیرـص  هیار  يدـبا  .بلطملادبع 3 -
هاتعلل و ال داقنی  هنا ال  نیب  و  لحم ، مرحلا : رهـشالا  یف  وا  مرحلا  یف  براح  وا  مالـسالا  نع  جرخ  نم  لکل  لاقی  و  هعاطلا ، ضرتفملا 
هب نوشق  مازعا  هرابرد ي  لیقعب  هک  يا  همان  زا  همجرت  همجرتلا : .هوادعا  رثک  هرصان و  لق  امهم  روتف  نه و  هضرعی و  میضلاب و ال  رقی 
يو هب  نوشق  نیا  نوچ  و  متـشاد ، لیـسگ  وا  يوسب  ار  ناناملـسم  زا  هوبنا  ینوشق  نم  يو : هماـن ي  خـساپ  رد  هتـشون  نانمـشد  یخرب 

شهار همین  رد  تخادرپ و  وا  بیقعت  هب  نوـشق  تشگرب ، لابندـب  ناوارف  ینامیـشپ  اـب  تسبرب و  گـنت  ار  رمک  نتخیرگ  يارب  دیـسر 
یتعاس تسیا  هزادناب ي  هک  كدنا  يدربن  اب  تفرگرد و  هنایم  رد  زیچان  یگنج  دوب  هدش  ریزارس  برغم  نمادب  دیـشروخ  تفایرد و 

يدنکب و تشادن و  نت  رب  یقمر  زج  دوب و  هدش  ریگولگ  نوچ  درب ، ردـب  هکرعم  زا  ناوارف  جـنر  اب  یناج  همین  هدروخ ، تسکـش  دوب 
نالوج يزادنا  هقرفت  نادیم  رد  دـنزات و  یم  یهارمگ  يداوب  هپـس  ود  هک  نک  ردـب  داهن  زا  ار  شیرق  دای  .داد  تاجن  ار  دوخ  یتخس 

میمـصت همه  هچنانچ  دننک  راکیپ  نم  اب  دنراد  میمـصت  یگمه  هکیتسار  دـنیامن ، یم  باترپ  تواقـش  هاگمگ  هب  ار  دوخ  دـننز و  یم 
دندرک و محر  عطق  نم  اب  یتسارب  هک  داب  شیرق  رب  ازـس  رفیک و  هنوگ  ره  دندرک ، راکیپ  نم  زا  شیپ  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ات  دنتـشاد 

يار هک  یتسار  يدیـسرپ ، گنج  هرابرد ي  نم  رظن  زا  هکنیا  اما  .دنتفرگزاب  نم  زا  ار  مردام  رـسپ  دازمه و  تفالخ  دـندیرب و  نم  زا 
و دیازفین ، یتزع  نم  يارب  نم  لابند  رد  مدرم  ینوزف  مسرب ، ادخب  ات  مگنجب  تناید  قاثیم  دـهع و  ياه  هدننکـش  اب  هک  تسنآ  رب  نم 

اهنت ار  وا  دـنهدب و  تسد  زا  شمدرم  همه  هـچرگو  تردـپ - رـسپ  ربـم  ناـمگ  ددرگن  نـم  ساره  هیاـم ي  نـم  زا  اـهنآ  ندـش  ادـج 
دراپـس و یئاوشیپ  تسدب  مارآ  ار  شراهم  ددرگ و  تسـس  دـهد و  رد  نت  ناراکمتـس  متـسب  دزاس و  هشیپ  ینوبز  يراز و  .دـنراذگب 

تـسار ینوچ  هک  یـسرپ  رگا  هدورـس : میلـس  ینب  رعاـش  هک  تسناـنچ  وا  یلو  دـنک ، مخ  دریگ و  راومه  یبـکار  يارب  ار  دوخ  تشپ 
اوسر تسود  ددرگ ، داش  نمشد  هک  ینیبب  مغ  نم  خر  رد  مهاوخن  ابیکشو  تخس  نامز  بیر  رد  هک  میوگ 

يرتشوش

( … ( مالـسلا هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  تاراغلاب )) قلعتی  ام  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 605، دلجم 10 ، ))
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یبا نبا   ) ام یف  تاراـغلاب )) قلعتی  اـم  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 606 ، دلجم 10 ، : )) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 
هوخا هیلا  هبتک  باـتک  باوج  وه  و  ءادـعالا ، ضعب  یلا  هذـفنا  شیج  رکذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  (: ) مثیم نبا  دـیدحلا و 

هیواعم و یلع  درو  ـالیقع  نا  يور : و  سیق ، نب  كاحـضلا  وه  و  ءادـعالا ) ضعب  یلا  هذـفنا  شیج  رکذ  یف  (. ) بلاـط یبا  نب  لـیقع 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلاب رفن  نمم  نیقفانملا  نم  موق  ینلبقتـسا  مهنع : هلاس  امل  هیواعمل  لاـقف  كاحـضلا ، یـسوموبا و  ورمع و  هلوح 

هایحل فاف  : ) هیلا لیقع  باتک  یف  .سویتلا و  بسعل  ذخالا  دـیج  هوبا  ناک  دـقف  مهنم  كاحـضلا  اما  و  لاق - نا  یلا  هبقعلا - هلیل  هلآ )
باتک باوج  وه  و   ) .هباد لک  اهاطت  سلما  عاق  یف  هوخر  هامک  يا : رقرقب ) عقف  الا  كاحـضلا  ام  و  كاحـضلا ، کیلع  ورج  رهد  یف 
اورکذ هئافلخ )  ) یفف ناونعلا ، یف  امب  هباجاف  اـباتک  هتفـالخ  لوا  یف  هیلا  بتک  ـالیقع  نا  هبیتق  نبا  نم  موهفملا  لـیقع ) هوخا  هیلا  هبتک 

نم بکار  هئامعـست  یف  هنیدـملا  نم  صخـشف  بجی ، ام  ریغ  یلع  هاتاف  هیواعم  باوج  رظتنی  رهـشا  هعبرا  هنیدـملاب  ددرت  ع )  ) اـیلع نا 
هحلط و اهعم  هشیاع  تیقلف  ارمتعم  تجرخ  ینا  لـیقع : هیخا  باـتک  هاـتا  قیرطلا  ضعب  یف  ناـک  اـملف  راـصنالا ، نیرجاـهملا و  هوجو 

اوقحلیل هیما  ینب  نم  ءاـقلطلا  ءاـنبا  نم  اـبکار  نیعبرا  نم  وـحن  یف  حرـس  یبا  نبا  رم  مل  هعیبـلا ، اوـثکن  فـالخلا و  اورهظا  دـق  ریبزلا ،
مث امهلاوما ، نم  ءاش  ام  باصاف  همامیلا  هریحلا و  یلع  راغا  سیق  نب  كاحضلا  نا  نوثدحتی : اهلها  تعمسف  هکم  تمدق  مث  هیواعمب ،

هحفص دـلجم 10 ،  )) كاحـضلا هراغ  نم  ترکذ  ام  اما  و  هل - مالـسلا ) هیلع   ) هباتک باوج  یف  لاق  نا  یلا  ماـشلا - یلا  اـعجار  اـفکنا 
نع الـضف  امهب  رم  نوکی  نا  نم  مـالا  لذا و  وهف  هماـمیلا ، هریحلا و  یلع  تاراـغلاب )) قلعتی  اـم  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  ، 607
نیح قیرطلا  ضعبب  هوقحلف  هوعبتاف  ابراه  یلو  کلذ  هغلب  املف  نیملسملا ، نم  ادنج  هیلا  تحرسف  هدیرج ، لیخ  یف  ءاج  نکلو  هراغلا ،

و اجن …  ام  لیللا  ولف ال  قنخملاب ، هنم  ذخا  نا  دعب  ابراه  اجن  و  الجر ، رشع  هعضب  هباحصا  نم  اولتق  اولتتقاف و  بایالل ، سمشلا  تمه 
كاحضلا هیواعم  هجو  اضیا  اهیف  و  لاقف : ( 39  ) هنس یف  نیفص  دعب  يربطلا  هلعج  .اضیا و  لمجلا  لبق  ناک  هنا  یلع  لاد  يرت  امک  وه 

فالآ هثالث  هعم  هجو  و  بارعالا ، نم  یلع  هعاـط  یف  وه  نمم  هب  رم  نم  لـک  یلع  ریغی  نا  و  هصقاو ، لفـساب  رمی  نا  هرما  سیق و  نب 
یـضم و  مهتعتما ، ذخا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع حلاسم  یلع  راغاف  هیبلعثلاب  رم  و  بارعالا ، نم  یقل  نم  لتق  سانلا و  لاوما  ذخاف  لجر ،

نم یلع  راغاف  جـحلا - دـیری  هلها  هماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لیخ  یف  ناـک  و  سیمع - نب  ورمع  یتاـف  هناـطقطقلا  یلا  یهتنا  یتح 
، نیـسمخ نیـسمخ  مهاطعا  فالآ و  هعبرا  یف  يدنکلا  يدع  نب  رجح  حرـس  ع )  ) ایلع کلذ  غلب  املف  ریـسملا ، نع  هسبح  هعم و  ناک 
هباحـصا و كاحـضلا و  برهف  لیللا  مهنیب  لاح  و  نالجر ، هباحـصا  نم  لتق  الجر و  رـشع  هعـست  مهنم  لتقف  رمدتب  كاحـضلا  یقلف 

هذـه رثا  یف  بتک  و  (-: 1/28  ) یف دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  امک  لاـق - هنا  ـالا  نیفـص  دـعب  اـضیا  یفقثلا  هلعج  .هعم و  نم  رجح و  عجر 
ءانبا نم  اباش  نیعبرا  نم  وحن  یف  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  تیقلف  ارمتعم ، هکم  یلا  تجرخ  ینا  مالسلا :) هیلع   ) هیلا لیقع  هعقولا 
اهلها تعمـس  هکم  تمدـق  اـملف  هرکنتـسم ، ریغ  مکنم  هللا  هوادـع و  نوقحلت ؟ هیواـعمبا  تلقف : مههوجو  یف  رکنملا  تفرعف  ءاـقلطلا ،
هریحلا یلع  راغا  سیق  تاراغلاب )) قلعتی  اـم  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 608 ، دلجم 10 ،  )) نب كاحـضلا  نا  نوثدحتی :

نم البقم  حرـس  یبا  نبا  تیقل  کنا  کباتک  یف  رکذـت  مالـسلا -) هیلع   ) هباوج یف  لاق  نا  یلا  افکنا - مث  ءاش  ام  اهلاوما  نم  لمتحاف 
و هباتک ، هلوسر و  هللا و  داک  اـملاط  حرعـس  یبا  نبا  نا  و  برغلا ، ههج  یلا  نیهجوتم  ءاـقلطلا  ءاـنبا  نم  اـسراف  نیعبرا  وحن  یف  دـیدق ،
وا اهب  ملی  نا  نم  لذا  لقا و  وهف  هریحلا ، لها  یلع  كاحـضلا  هراغ  نم  ترکذ  ام  اما  و  لاق - نا  یلا  اجوع - اـهاغب  هلیبس و  نع  دـص 

، عقصلا کلذ  یلا  امم و  هناطقطقلا  فارش و  هصقاوب و  رم  یتح  هوامسلا ، یلع  ذخاف  لیخ  هدیرج  یف  لبقا  ناک  دق  هنکلو  اهنم ، وندی 
تلفط نیح  کلذ  ناک  و  نعما ، دق  قیرطلا و  ضعبب  هوقحلف  هوعبتاف  ابراه  رف  کلذ  هغلب  املف  نیملسملا ، نم  افیثک  ادنج  هیلا  تهجوف 

اجن الجر و  رشع  هعـضب  هباحـصا  نم  لتق  و  اباراه ، یلو  هیفرـشملا و  عقول  ربصی  ملف  الک و ال  الیلق  لاتقلا  اوشوانتف  بایالل ، سمـشلا 
یف مالـسلا ) هیلع   ) هیلا لیقع  هباتک  نم  هبیتق  نبا  هرکذ  ام  رکذی  مل  نا  وه و  و  اجن …  ام  يالب  ایالف  قنخملاب  هنم  ذخا  ام  دعب  اضیرج 
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یلا اورفیل  ءاقلطلا  ءانبا  نم  نیعبرا  عم  حرس  یبا  نبا  هئاقل  نم  هرکذ  ام  رکذ  هنا  الا  ریبزلا ، هحلط و  هشیاع و  هقیرط  یف  یقل  هنا  باتک :
لاق كاحـضلا  نا  فنخم : نب  دـمحم  نع  یفقثلا  يور  اضیا  و  مالـسلا .) هیلع   ) هتفالخ لوا  یف  هیواعم  یلا  اورف  مهنا  دـبال  و  هیواعم ،
ءام نم  برـش  مالـسالا و  یف  اهراغا  نم  لوا  تنکف  مکدالب ، یلع  ترغا  يذـلا  مکبحاص  ینا  اما  هیواعم : ماـیا  یف  هفوکلا  ربنم  یلع 

رـصتقا لمجلا و  لبق  هتفالخ  لوا  یف  امه : وا ال  نیترم ، ناک  كاحـضلل  هیواـعم  ثعب  نا  قیقحتلا  و  تارفلا …  یطاـش  نم  هیبلعثلا و 
رم دـق  يربطلا و  اـهیلع  رـصتقا  نیمکحلا و  نیفـص و  دـعب  اـمهتیناث : و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا لـیقع  باـتک  ناـک  اـهیف  و  هبیتق ، نبا  هیلع 
یف یناغالا )  ) نا نیترم  هثعب  نوکل  دهـشی  تاراغلاب )) قلعتی  ام  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 609 ، دلجم 10 ، ، )) امهمالک

يورف دـیناساب ، المجم  هریخالا  رکذ  سابعلا ) نب  هللادـیبع  ینبا  لتقم  یف  ربخلا  رکذ  : ) ناونع یف  اءزج  ( 21  ) نم رشع  سماخلا  ءزجلا 
رمع یبا  نع  یلذـهلا  رکب  یبا  ریهز و  نب  بقـصلا  ءامـسا و  نب  هیریوـج  فـنخم و  یبا  نع  ینئادـملا  نع  زارخلا  نـع  سـالقلا  نـع 
هجو و  اشیج ، هعم  ثعب  و  یح - ذئموی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  نیمکحلا -  میکحت  دعب  هاطرا  نب  رـسب  یلا  ثعب  هیواعم  نا  یـصاقولا :

لک اولتقیق  دالبلا  یف  اوریـسی  نا  مهرما  و  رخآ ، شیج  یف  يرهفلا  سیق  نب  كاحـضلا  هجو  و  رخآ ، اشیج  هیلا  مض  رماع  نم  لـجرب 
رـسب رمف  ناـیبصلا ، ءاـسنلا و  نع  مهیدـیا  اوفکی  ـال  و  هباحـصا ، اولتقی  هلاـمعا و  ریاـس  یلع  اوریغی  نا  و  یلع ، هعیـش  نم  هودـجو  نم 
دـصق و  هعم ، ثعب  نم  ریاس  کلذ  لثم  لعف  و  هیواعم ، یلا  اعجار  افکنا  مث  هعم ، تناک  هیدمب  هدـیب  امهحبذ  و  لاق - نا  یلا  کلذـل -

ساـبعلا نب  دـمحم  نع  یلوـالا  يور  مث  كاحـضلا ، لاـعفا  لیـصفت  رکذـی  مل  و  يرکبلا …  ناـسح  نبا  لـتقف  راـبنالا  یلا  يرماـعلا 
یبا نع  دشار  یبا  نب  نامیلس  نع  فنخم  یبا  نع  یناسارخلا  دیزی  نب  حلاص  نع  ریـشب  نب  رفعج  نع  دمحم  نب  هللادبع  نع  يدیزیلا 

کمـصاع ءوس و  لک  نم  كراج  هللا  ناف  دعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیخا  یلا  لیقع  بتک  لاق : دـیبع  نب  نمحرلادـبع  نع  دونکلا 
یف رکنملا  تفرع  و  مهل - تلقف  ءاقلطلا ، ءانبا  نم  اباش  نیعبرا  وحن  یف  حرس  یبا  نب  هللادبع  تیقلف  ارمتعم  تجرخ  ینا  هورکملا ، نم 

موقلا و ینعمـساف  هرما ، رییغت  هللا و  رون  ءافطا  اهب  نودـیرت  امیدـق  هرکنتـسم ، ریغ  مکنم  انل  هللا  هوادـعلا و  ءاقلطلا ، ءانبا  ای  مههوجو :-
نا نوثدـحتی : اـهلها  هکم و  تاراـغلاب )) قلعتی  اـم  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفـص 610 ، دلجم 10 ،  )) تمدـق مث  مهتعمـسا ،

ام و  كاحـضلا ، مکیلع  رما  دـق  رهد  یف  هاـیحل  فاـف  اـعجار ، اـفکنا  مـث  اـهلها  نـم  لـمتحاف  هریحلا  یلع  راـغا  سیق  نـب  كاحـضلا 
توملا تنک  ناف  کیارب ، ما  نبای  یلا  بتکاف  كولذـخ  دـق  كراصنا  نا  ینغلب  و  تنط !؟ دـق  هرقرق و  عقف  الا  وه  لـه  كاحـضلا و 

زعالا هللااب  مسقاف  اقاوف ، كدعب  یقبا  نا  بحا  ام  هللا  وف  کعم ، انتم  تشع و  ام  انـشعف  کیخا ، دلو  کیبا و  ینبب  کیلا  تلمحت  دـیرت 
، دعب اما  مالسلا :) هیلع   ) یلع هباجاف  .مالسلا  و  عیجن ، يرمال ء و ال  ینه ء و  ریغ  شیعل  كدعب  ایندلا  هذه  یف  هشیعا  اشیع  نا  لجالا ،

تیقل کنا  رکذت  کباتکب  يدزالا  دیبع  نب  نمحرلادبع  یلع  مدق  دقف  دیجم ، دیمح  هنا  بیغلاب  هاشخی  نم  هءالک  كایا  هللا و  انالک 
، هباتک هلوسر و  هللا و  داک  املاط  حرس  یبا  نبا  نع  یبنت  کنا  و  ءاقلطلا ، ءانبا  نم  اباش  نیعبرا  وحن  یف  دیدق  نم  البقم  حرـس  یبا  نبا 

اشیرق ناف  قاقشلا ، یف  مهلاوجت  لالـضلا و  یف  مهـضاکرت  اشیرق و  عد  و  کنع ، حرـس  یبا  نبا  عدف  اجوع ، اهاغب  هلیبس و  نع  دص  و 
اودحج هقح و  اولهج  دق  اوحبصاف  مویلا ، لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  برح  یلع  اهعامجا  کیخا ، برح  یلع  تعمجا  دق 

دقف يزاوجلا ، اشیرق  ینع  زجاف  مهللا  نیرمالا ، شیج  هیلا  اولاـس  و  دـهجلا ، لـک  هیلع  اودـهج  اوبـصن و  هوادـعلاب و  هوداـک  و  هلـضف ،
لقا و وهف  هریحلا ، یلع  سیق  نب  كاحـضلا  هراغ  نم  ترکذ  ام  اما  و  لاـح ، لـک  یلع  دـمحلا هللا  و  یلع ، ترهاـظت  یمحر و  تعطق 

تحرـسف عقـصلا ، کلذ  یلا  ام و  فارـش و  هصقاوب و  رم  و  هوامـسلا ، یلع  ذخاف  هدیرب  یف  ءاج  هنکلو  هریحلا ، نم  برقی  نا  نم  لذا 
سمشلا تلفط  دق  ریـسلا و  یف  نعما  دق  و  قیرطلا ، ضعبب  هوقحلف  هوعبتاف  ابراه  زاج  کلذ  هغلب  املف  نیملـسملا ، نم  افیثک  اشیج  هیلا 

دلجم  )) هزع یلوح  سانلا  هرثک  یندـیزی  ال  هللا ، یقلا  یتح  نیلحملا  لاتق  ییارف  هیف  کیلا  بتکا  هنع  تلاس  ام  اما  و  اولتتقاـف ، باـیالل 
و هلما ، قحملا و  عم  هللا  قحم و  ینال  هشحو ، ینع  مهقرفت  و ال  تاراغلاب )) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 611 ، ، 10
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دلو کیبا و  ینبب  یلا  كریـسم  نم  یلع  هتـضرع  ام  اما  و  اقحم ، ناک  نمل  توملا  دعب  الا  هلک  ریخلا  ام  و  قحلا ، یلع  توملا  هرکا  ام 
هملـسا ول  کیبا  نبا  نبـسحت  و ال  تکله ، نا  یعم  اوکلهت  نا  بحا  ام  هللا  وف  ایدـهم ، ادـشار  مقاف  کلذ ، یف  یل  هجاـح  ـالف  کـیخا 

بیلص نامزلا  بیر  یلع  روبص  ینناف  تنا  فیک  ینیلاست  ناف  میلس : ینب  وخا  لاق  امک  لوقا  نکلو  اعشختم ، اعرـضتم  سانلا  نامزلا و 
نبا  ) یف امک  لاقف ، هتاراغ )  ) یف یفقثلا  میهاربا  ملعا - ام  یف  طلخ - نم  لوا  بیبح و  ءاسی  وا  غاب  تمشیف  هباک  یب  يرت  نا  یلع  زعی 
لاق و  يرهفلا ، سیق  نب  كاحضلا  هیواعم  اعد  هباحصا - نیب  فالتخالا  عوقو  و  جراوخلا ، لتق  يا : کلذ - دنعف  (: 83 ( ) دیدحلا یبا 

هل تدـجو  نا  و  هیلع ، رغاف  یلع  هعاط  یف  بارعـالا  نم  هتدـجو  نمف  تعطتـسا ، اـم  اـهنع  عفترت  هفوکلا و  هیحاـنب  رمت  یتح  رـس  هل :
یقل نم  لتق  لاومالا و  بهنف  كاحـضلا  لبقاف  لاق - نا  یلا  يرخا - یف  سماف  هدـلب  یف  تحبـصا  اذا  و  اهیلع ، رغاف  الیخ  وا  هحلـسم 

یف هلتقف  دوعـسم - نب  هللادـبع  یخا  نبا  سیمع - نب  ورمع  لبقا  مث  مهتعتما ، ذـخاف  جاحلا  یلع  راغاف  هیبلعثلاب  رم  یتح  بارعالا ، نم 
نا نکمی  و  هیخا …  یلا  لیقع  هعقولا  هذه  یف  بتک  و  لاق : لاق - نا  یلا  هباحـصا - نم  اسان  هعم  لتق  هناطقطقلا و  دـنع  جاحلا  قیرط 

لوالا هربخ  یف  كاحـضلا  عوقول  هرکذ  نوکی  نا  ادیعب  لمتحی  و  مدقتملا ، ناونعلا  یف  هرکذ  ثیح  یناغالا )  ) نم موهفملا  وه  نوکی 
هحفص دـلجم 10 ،  )) هتفالخ لوا  یف  ناک  هنا  نادهـشی  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک لیقع و  باتکف  ناک ، فیک  .امیمتت و  هرکذـف  رـسب ، عم 

، ءاقلطلا ءانباب  هیواعمب  قوحللا  صتخی  ملف  ناورهنلا  دـعب  اما  و  لمجلا ، لبق  تاراغلاب )) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا  ، 612
نال و  هیواعم ، رما  هوق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هرما فعـض  نم  نوری  امل  هنوبتاکی ، هب و  نوقحلی  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا نم  ریثک  ناک  لب 

ع)  ) جرخ یتح  هباحـصا ، نم  اسان  سیمع و  نب  ورمع  لتق  و  جاحلا ، یلع  راغا  هحلاسم و  یلع  راغاف  میظع  رثا  هل  ناک  میکحتلا  دـعب 
اوجرخا فرط ، مهنم  بیـصا  دـق  مکل  شویج  یلا  سیمع و  نب  ورمع  حـلاصلا  دـبعلا  یلا  اوجرخا  هفوکلا ، لها  ای  لاق : ساـنلا و  یلا 

هللا و  لاـقف : الـشف ، ازجع و  مهنم  يار  افیعـض و  ادر  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع اودرف  .نیلعاـف  متنک  نا  مکمیرح  اوعنما  مکودـع و  اولتاـقف 
یتـین و یلع  یبر  ءاـقل  هرکا  اـم  هللا  وـف  مکلادـب ، اـم  ینع  اورف  مث  یعم  اوـجرخا  مکحی  و  ـالجر ، مـکنم  هیناـمث  لـکب  یل  نا  تددو 

يور یفقثلا : لاق  .نییرغلا  غلب  یتح  یـشمی  جرخف  لزن  مث  .مکتاساقم  مکتاجانم و  نم  جرف  میظع و  یل  حور  کلذ  یف  و  یتریـصب ،
ع)  ) لوقی فیکف  دیدحلا -) یبا  نبا   ) یف امک  هیبا - نع  قور  یبا  نع  یـسیع  نب  رکب  نع  هیبا  نع  یلجبلا  كرابم  نب  میهاربا  کلذ 
( افیثک اشیج   ) .كاحضلا یلا  هیلا )  ) .تلس را  يا : تحرسف ) (: ) مالـسلا هیلع   ) هل وق  كاحـضلل ؟ رثا  مدع  نم  لاق  ام  لیقع  باوج  یف 

هیلع  ) هنا يربـطلا  هیاور  نم  تفرع  دـق  و  نیملـسملا ، نم  اوـنوکی  مل  هباحـصا  هیواـعم و  نا  هموـهفم  و  نیملـسملا ) نـم   ) .اـظیلغ يا :
.هلیذ عفر  يا : رمش )  ) .هل مالسلا ) هیلع   ) هنم شیج  بقاعت  يا : کلذ ) هغلب  املف   ) .فالآ هعبرا  یف  يدع  نب  رجح  هیلا  حرـس  مالـسلا )
.هیبقع یلع  عجر  يا : صکن ) و   ) رارفلل يا  ابراه ) (( ) تاراـغلاب قلعتی  اـم  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 613 ، دلجم 10 ، ))

هغل سمشلا : تبآ  يرهوجلا : لاق  بایغلا ، يا : بایالل ) سمـشلا   ) .تلام يا : تلفط ) دق  و   ) .رمدت یف  قیرطلا ) ضعبب  هوقحلف  امدان  )
ینعی .اهلبق  هلیللا  یف  هیلع  تناک  ام  یلا  عوجرلل  يا : بایالل ، لاقف : دـیدحلا  یبا  نبا  هلوط  ام  یلا  جاتحی  ـالف  سمـشلا .) تباـغ   ) یف

اهنا و  ضرالا ، تحت  اهرقم  سمـشلا  نا  نودـقتعی  اوناک  برعلا ، ماهفا  ردـق  یلع  وه  امنا  باـطخلا  اذـه  و  ضرـالا ، تحت  اـهتبوبیغ 
، رـصقلا نع  هیانک  الک و ال ) ائیـش  اولتتقاف   … ) مهلزانم یلا  سانلا  يوای  امک  اهلزنم ، یلا  دوعت  مث  ملاعلا  یلع  ریـستف  موی  لک  جرخت 
: هلقن دیدحلا  یبا  نبا  نکلو  نم ال و ال  عمسلا  یف  رصقا  هظحل و  نم  نیعلا  یف  عرـسا  و  مثیم :- نبا  لقن  یلع  یبرغملا - یناه  نبا  لاق 

لثم الیلق  ناک  يا  ساسالا :)  ) یف لاق  نیردـلا  دوسمب  اهللعت  الیلق  تسبح  اذا  الک  اذـک و  حامرطلا : لاـق  حـصالا ، وه  و  اذو ) ـال  نم  )
یف مهمون  ناک  يا : ارقفا  مونلا  یلا  اوناک  نا  نیح  يدـل  متجه  مث  هضیمغت  اذـک  الک و  تیمکلا : لاق  يرهوجلا : لاق  .هملکلا و  هذـه 
لیق امم  و  تاراغلاب )) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 614 ، دلجم 10 ، (. )) اذ  ) و ال ) : ) لئاقلا لوقک  هعرـسلا ، هلقلا و 

و رزو ، ذالم و ال  .هبلاطم ال  نقیا  و  هبراغم ، ترسحنا  یتح  عمطاف ، عمل  و  عرساف ، ضرع  قرب  ضیموک  یلوصلا : لوق  راصقتسالا  یف 
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، نزح مه و  یلع  هقیر  اعلتبم  يا : اضیرج )  ) .كاحضلا يا : اجن ) یتح  هعاس  فقومک  الا   ) .لاتقلا يا : ناک ) امف   ) .ردص دروم و ال  ال 
نوتلفملا يوج و  اوتام  یـضرم  میمت  ءادـعا  حبـصا  هبور : لاق  باطولارفـص و  هنکردا  ول  اضیرج و  ءاـبلع  نهتلفا  و  سیقلا : ورما  لاـق 

( يالب ایالف   ) .حورلا هیقب  يا : قمرلا ) ریغ  هنم  قبی  مل  و   ) .قنعلا نم  قانخلا  عضوم  دیدشتلاب :- قنخملاب -) هنم  ذـخا  ام  دـعب   ) یـضرج
فیک .میظع و  يالب  يا : يالل ، افـصو  نوکت  نا  و  هتاجن - يا : هیردـصم - اـم  نوکت  نا  نکمی  اـجن ) اـم   ) .هدـشب هطلتخم  هدـش  يا :

ام يالب  ایالف  رعاشلا : لاق  ساسالا )  ) یف .هتفرع و  ام  يال  دـعب  نولوقی : هرهمجلا )  ) یفف ابلاغ ، يـال  دـعب  هذـه  اـم )  ) ءاـجی ب ناـک ،
نب رـسب  رکذ  انـصاصتقا  یف  باتکلا  اذه  رکذ  مدقت  دق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  اذه ، هلکارم  دـیدش  كوبحم  رهظ  یلع  انمالغ  انلمح 
لاق و  تاراغلاب )) قلعتی  اـم  یف  نوثـالثلا - عبارلا و  لـصفلا  هحفص 615 ، دـلجم 10 ،  )) .باتکلا لوا  یف  نمیلا  یلع  هتاراـغ  هاـطرا و 

و لاحلا ، هذه  یلع  برهف  ایوما  ثعب  هیواعم  نا  لیق : و  هیواعم ، وه  اجن  ام  يال  دعب  اضیرج و  براهلا  اذه  هصقلا و  هذه  : ) يدـنوارلا
طوبرم ریغ  ناونعلاف  مه ، اضیا و  وه  مه ، يدـنوارلا و  نا  امک  و  تلق : .باتکلا  حرـش  هل  تددو  ام  کحـضم و  اذـه  و  حـصا ) لوالا 

امنا و  ناونعلاب ، اطوبرم  ائیـش  هیف  رکذی  مل  و  جهنلا ، ( 1/24  ) یف هروکذم  نمیلا  یلع  رسب  هراغ  و  تفرع - امک  كاحضلاب - لب  رـسبب 
ناونعلا كاذ  نوک  یف  اضیا  مهوت  هنا  همث : اـنلق  و  ( 28  ) ناونعلا یف  هباوج  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا لیقع  باتک  كاحـضلا و  هصق  رکذ 

یف تیه  هراغ  انرکذ  و  اذـه ، .فقوتف  نطفتی  مل  مثیم  نبا  و  اذـه ، .ایناث  هیواعم  یلا  صوخـشلا  بلط  یف  ناـک  هنا  عم  كاحـضلا ، یف 
هلوق هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  (. ) لـیمک یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و   ) ناونع یف  برحلا  بادآ  لـصف  یف  ( 13)

ضکرا  ) یلاعت لاق  لجرلا  کیرحت  ضکرلا : حاحصلا )  ) یف لالضلا ) یف  مهـضاکرت  اشیرق و  کنع  عدف  : ) عبارلا یف  مالـسلا ) هیلع  )
اذا سرفلا  ضکر  لیق  یتح  رثک  مث  ودـعیل ، هتثثحتـسا  اذا  یلجرب  سرفلا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) تضکر و  کـلجرب )

: يا مهلاوجت ) و  (. ) ندرک تخات   ) مهلوقب هیسرافلاب  ضاکرتلا  رـسفی  و  تلق : .ضوکرم  وهف  الوهجم  سرفلا  ضکر  باوصلا  .ادع و 
و بعللا ) ریثک  باعلت : و  مقللا ، میظع  ماقلت : لجر  و  مالکلا ، ریثک  مالکت  لجر   ) هرهمجلا یفف  هغلابملل  ضاکرتک  لاوجت  .مهفاوطت و 

بکری يذلا  حومجلا : يرهوجلا : لاق  هیتلا ) یف  مهحامج  و   ) .هوادعلا فالخلا و  يا : قاقشلا ) یف   ) .اباب لاعفت  یلع  ءاج  امل  دقع  دق 
یلع مهعامجاک  یبرح  یلع  اوعمجا  دـق  مهناف   ) .اریحتم بهذ  يا : ضرالا : یف  هاتو  .اهیف  هاـنی  هزاـفملا  هیتلا  و  هدر ، نکمی  ـالف  هاوه 

( ارفک هللا  همعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  ملا  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا لاـق  یلبق ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  برح 
هنع هماعلا  هیاور  یلع  ع -)  ) رقابلا لاق  .هیصو و  هیـصو  اودحج  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوداع  نیذلا  اشیرق  مهب  یلاعت  هللا  ینع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  سانلا ، نم  انوبحم  انتعیش و  یقل  ام  و  انیلع ، مهرهاظت  و  انایا ، شیرق  ملظ  نم  انیقل  ام  مالسلا :-) هیلع  )
انقحب و راصنالا  یلع  تجتحا  و  هندـعم ، نع  رمالا  تجرخا  یتح  شیرق  اـنیلع  تـالامتف  .ساـنلاب  ساـنلا  یلوا  اـنا  ربخا  دـق  و  ضبق ،

تبـصن و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  ، ) اـنتعیب تثکنف  اـنیلا ، تعجر  یتح  دـحاو  دـعب  ادـحاو  شیرق ، اهتلوادـت  مث  .اـنتجح 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  سابعلا  لخد  لاق : یمـشاهلا  هعیبر  نب  بلطملادبع  نع  يربطلا :) لیذ   ) یف .ربخلا و  انل - برحلا 

اوقالت اوقالت  اذا  شیرقل  انل و  ام  هللا ! لوسر  اـی  لاـقف : کبـضغا ؟ اـم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاـقف  .هدـنع  اـنا  بضغم و  وه 
و هینیع - نیب  قرع  ردتسا  یتح  ههجو  رمحا  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا بضغف  کلذ ؟ ریغب  انوقل  انوقل  اذا  و  هرشبتسم ، هوجوب 
مکبحی هللا و یتح  ادـبا  نامیالا  نم  يرما  بلق  لخدـی  هدـیب ال  دـمحم  سفن  يذـلا  و  : ) لاق هنع  يرـس  املق  ردتـسا - بضغ  اذا  ناـک 

ینب یف  مکح  نا  دعب  ذاعم - نب  دعس  لاق  يربطلا :)  ) یف و  مولعمف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا برح  یلع  مهعامجا  اما  و  هلوسرل .)
تیقبا تنک  نا  مهللا  کلوسر ، اوبذک  موق  نم  دهاجا  وا  لتاقا  نا  یلا  بحا  موق  نکی  مل  هنا  تملع  دق  کنا  مهللا  مکحامب - هظیرق 

املف لاـق - نا  یلا  کـیلا  ینـضبقاف  مهنیب  هنیب و  برحلا  تـعطق  دـق  تـنک  نا  و  اـهل ، ینقباـف  ائیـش  کـلوسر  یلع  شیرق  برح  نـم 
.هکم و هلوسر  یلع  هللا  حتف  یتح  کلذک  ناکف  انوزغی ) اشیرق و ال  وزغن  نالا   ) لاق قدنخلا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا فرصنا 
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.هیبراحم ررـض  نم  رثکا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  امهررـض  ناک  هنا  الا  هعبت  نم  اراص  لب  ارهاظ  هاـبراحی  مل  نا  نـالجرلا و 
دـشا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع ارهاـظت  اـمهاتنب  و  هنع ، فلختملا  نعل  یتح  هزیهجت  رثـکا  شیج  نع  اـفلخت  و  هیـصولا ، نم  هاـعنمف 

هالوم و وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) نا و  : ) هلوق یف  اـمهلمع  نع  ـالع  لـج و  ربخا  یتح  رهاـظت 
و انطاب ، ارهاظ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هل هوادع  شیرق  دشا  اوناک  شیرق  و  ریهظ .) کلذ  دعب  هکئالملا  نینموملا و  حلاص  لیربج و 

يراصنالا کلام  نب  بعک  لاق  يزاوجلا ) ینع  اشیرق  تزجف   ) .هتفیلخ مهـسیئر  یناثلا  لـعجف  .امهطـسوتب  اولعف  اـم  اولعف  .هیماونب  مه 
تمعز هنیخـسب : تیمـس  هقرلا - یف  هدیـصعلا  نود  قیقدـلا  نم  ذـختی  ماعط  یه  و  هنیخـسلا - اهلکال  شیرق : تناـک  شیرق  برح  یف 

یلاعت هللا  لجعف  .لتقلاب  یـسابعلا  يداهلا  یـسوم  هددـه  امل  ع )  ) مظاکلا هب  لثمت  بالغلا و  بلاغم  نبلغیل  اـهبر و  بلغتـس  نا  هنیخس 
نوراه نا  الا  ینوفعضتسا ) موقلا  نا  ما  نبا  ای   ) یسومل نوراه  لوق  ریظن  وه  یما ) نبا  ناطلس  ینوبلس  و  یمحر ، اوعطق  دقف   ) .هکاله
همطاف یه  هدـحاو  ما  نم  اـناک  اـمهاوبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  ع )  ) نینموملاریم او  هدـحاو ، ما  نم  امهیـسفنب  اـناک  یـسوم  و 

( مالسلا هیلع   ) هنا لیق  مثیم : نبا  لوق  اما  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یبا  ما  ریغ  مهما  تناک  ریبرلا  ریغ  همامعا  یقاب  و  هیموزخملا ،
یهف امیتی  بلاطوبا  هلفک  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یبرت  تناک  دسا  تنب  همطاف  هما  نال  یما ) نبا  ناطلـس  ینوبلـس  و  : ) لاق
دومث یلا  ادوم و  مهاخا  داع  یلا  و  : ) یلاعت لاـق  .مهتاـباطخ  هیبرعلا و  هغللا  نحل  نع  دـیعبف  ازاـجم ، اـهل  هونبلا  هیلع  قلطاـف  هل  مـالاک 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نودعی  هرهزونب  ناک  .دومث و  داع و  موق  نم  اناک  امنا  و  احلاص ) هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) مهاخا
امنا .مهتریـشع و  نم  تناک  مهما  نال  مهتخا  ینب  هما  نم  هتوخا  و  ع ،)  ) سابعلا یبابـضلا  دـعو  مهنم ، تناک  هما  نال  مهتخا  نبا  هلآ )
مهنال هیتلا ) یف  مهحامج  و  قاقـشلا ، یف  مهلاوجت  لالـضلا و  یف  مهـضاکرت  اشیرق و  کنع  عدـف   ) لیقع هیخـال  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق

و ابجع ، اربک و  اقح - مهریما  وه  و  نینموملل ، هزعلا  هللا  لعج  دـق  و  هسفن - هزع  اودـع  اصرح و  هقحل  مالـسلا ) هیلع   ) هبلط هراـت  اومس 
له  ) یف یلاعت  هل  دهـش  يذلا  هصولخ  هعبار : و  هباعد ، هلوسر - دعب  هللااب  نموم  لوا  وه  و  نموملا - تافـص  نم  وه  يذلا  هرـشب  هثلاث :

یفاوککـشت و  هالبق ، ثیح  هلوسر  نافرع  یلاعت و  هللا  نافرع  مدـع  همزال  نا  عم  هغولب  مدـعب  هناـمیا  قبـس  یف  اوککـشت  ءاـیر و  یتا )
نبا هنوک  دارملا  نا  یلع  يرخا  و  اسار ، هراکناب  هراـت  مهقیرط ، نم  هب  تاـیاورلا  رتاوت  عم  مخب  هل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بصن 

مویلا كاذ  دهـش  نم  ناب  کلذ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مهدشنتـسا  یتح  هئاـفخاب  هثلاـث  و  هثراـح ، نب  دـیز  قتعم  یلوم  وا  همع 
و لهج ، یبا  تنب  هتبطخب  هیلع  اوتهب  و  اعد ، امب  اولتباف  .کلذ  ریغ  صربلا و  یمعلاب و  مهیلع  اعدـف  .هنایـسنب  مهـضعب  رذـتعاف  .دهـشی 

رکنا ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  اضارتعا  ناک  هتحـص  ضرف  ول  هنا  عم  کلذب ، هیلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هدجوم 
، بارت نم  هنوکب  مدآ  سیلبا  ریع  ام  کلذب  هوریع  امک  بارت  یباب  مهتلاهج  نم  اریقحت  مالـسلا ) هیلع   ) هنع اوربع  .هتعیرـش و  هتلحا  ام 

لـصفلا  ) نب ورمع  و  يدع ، نب  رجح  نع  نوربعی  اوناکف  .هیئابـسلاب  اسیبلت  مهنع  اوربع  مهنا  امک  کلذل ، هیبارتلاب  هتعیـش  نع  اوربع  و 
نع الـضف  رمع  رکب و  یباب  یتح  هاوصب  نودقتعی  نیذـلا ال  مهئارظن  و  ناحوص ، نب  هعـصعص  قمحلا و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -
دبع نبا  هبیتق و  نبا  ظحاجلاک و  مهوخروم  کئلوا  اشیرق  عبت  هالغلا و  نم  ابـس  نب  هللادبعک  مهناب  سانلا  یلع  اوهومیل  کلذب  نامثع 

عم رغکلا  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا یلا  اوبـسن  و  اوسبل ، اوطلخ و  هالغلا و  ریغ  اورکذـی  مل  و  هعیـشلا ، مهبتک  یف  اونونع  مهناـق  .ممریغ  هبر و 
اهیف حرـصملا  هتایبا  عم  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هنبا  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اهلثمب  دـحا  تای  مل  یتلا  کـلت  هتاـیدافت 

ارهاظ و نیملـسم  اوناک  نیذـلا  شیرق  نید  نامثعل  يروشلا  موی  یلا  رکب  یباـب  هفیقـسلا  موی  نم  اـنناوخا  نید  هلمجلاـب  .هنید و  هیقحب 
یف اما  .هورهظا  اناوعا  هدـعب  اودـجو  املف  .هتایح  یف  مهل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رهق  دـعب  مهرفک  اورـسا  امنا  و  اـنطاب ، نیرفاـک 
عنم ام  يردتا  - ) هریغ و  يربطلا )  ) یف امکـس  سابع  نبال  لاقف  کئلوا  لبق  نم  ناک  مهقیدـص  بصن  ناب  مهقوراف  رقا  دـقف  هفیقـسلا 

امهـسفنال شیرق  ترظنف  اـفحج  ساـنلا  اوـفحجتف  .هفـالخلا  هوـبنلا و  مکل  عـمتجت  نا  شیرق  تـهرک  لاـق : .ـال  لاـق : مـکنم ؟ ساـنلا 
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لزنا ام  اوهرک  مهناب  کلذ  : ) موقل لاق  یلاعت  هللا  ناف  تهرک ، اشیرق  نا  کلوق : اما  سابع : نبا  هل  لاقف  تباصاف ) تقفو  و  تراتخاف ،
دق و  هریخلا ) مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و  : ) لوقی یلاعت  هللا  ناف  تراتخا  اشیرق  نا  کلوق : اما  و  مهلامعا ) طـبحاف  هللا 

تقفوـل و اـهل  هللا  رظن  ثیح  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) نم شیرق  ترظن  وـلف  .راـتخا  نم  کلذـل  راـتخا  هللا  نا  تملع 
فلتخی نا ال  تدرا  نا  راـمع : لاـقف  .یلع  اوریـشا  فوع : نب  نمحرلادـبع  لاـق  هریغ  و  يربطلا )  ) یغف يروشلا ، موی  اـما  .تباـصا و 
فلتخت نا ال  تدرا  نا  حرـس : یبا  نبا  لاقف  .انعطا  انعمـس و  انلق  ایلع  تعیاب  نا  .رامع  قدـص  دادـقملا : لاقف  .ایلع  عیاـبف  نوملـسملا 

، حرس یبا  نبا  رامع  متشف  .انعطا  انعمس و  انلق  نامثع  تعیاب  نا  حرـس  یبا  نبا  قدص  هعیبر : یبا  نب  هللادبع  لاقف  .نامثع  عیابف  شیرق 
، هنیدـب انزعا  و  هیبنب ، انمرکا  لج  زع و  هللا  نا  سانلا ! اهیا  رامع : لاقف  .هیماونب  مشاهونب و  ملکتف  .نیملـسملا  حنـصت  تنک  یتم  لاق : و 

شیرق ریمات  تنا و  ام  و  هیمس ، نبا  ای  كروط  تودع  دقل  موزخم : ینب  نم  لجر  لاقف  .مکیبن  تیب  لها  نع  رمالا  اذه  نوفرصت  یناف 
اهماقم خومـش  مالـسالا و  یف  امهلالج  و  ادادـقم - ارامع و  نا  يرتف  .سانلا  نتتفی  نا  لبق  غرفا  نمحرلا : دـبعل  دعـس  لاـقف  .اهـسفنال 
نآرقلا لزن  نیذـلا  هوارظن  حرـس و  یبا  نبا  هیلا  شیرق  لیمل  نامثع  یلا  یعادـلا  نا  يرت  امک  نیملـسملل  هلباقم  اشیرق  ـالعج  مولعم -

نایفسوبا هب  فلحی  يذلا  وف  .هرکلا  فقلت  اهوقفلت  هیما  ینب  ای   ) نامثع عیوب  امل  نایفس  یبا  لوق  رکذ  دعب  جورملا -)  ) یف .مهرفکب و 
یلا مالکلا  نم  هریغ  لوقلا و  اذـه  یمن  لاـق و  اـم  هءاـس  ناـمثع و  هرهتناـف  هثارو .) مکناـیبص  یلا  نریـصتل  و  مکل ، اـهوجرا  تلز  اـم 

مکیبن تیب  لها  نع  رمالا  اذـه  متفرـص  ذا  اما  شیرق  رـشعم  ای  لاـقف : .دجـسملا  یف  راـمع  ماـقف  کـلذ  ریغ  راـصنالا و  نیرجاـهملا و 
نم هومتعزن  امک  مکریغ  یف  هعـضیف  مکنم  هللا  هعزنی  نا  نماب  انا  امف  .هرم  انهاه  و  هرم ، انهاه  هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )

ام و  نمحرلادبع : هل  لاقف  مهیبن - دعب  تیبلا  اذه  لها  هب  يذوا  ام  لثم  تیار  ام  لاقف : .دادـقملا  ماق  و  هلها ، ریغ  یف  هومتعـضو  هلها و 
نم و  شیرق ، نم  بجعا  نمحرلادـبع ! اـی  .مهیف  مهعم و  قحلا  نا  و  هلوسر ، بحل  مهبحـال  هللا  ینا و  لاـقف : .دادـقم  اـی  كاذ  تنا و 

نمحرلادبع ای  هللا  میا  اما و  .مهیدیا  نم  هدعب  نم  لوسرلا  ناطلـس  عزن  یلع  اوعمتجا  دـق  .تیبلا  اذـه  لها  لضفب  سانلا  یلع  مهلوطت 
لابق یف  شیرق  نوک  یلع  الاد  هارتف  .ردـب  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  مهایا  یلاـتقک  مهتلتاـقل  اراـصنا  شیرق  یلع  دـجا  ول 

نمحرلادبع مهسار  یلع  مهنا و  و  ردب ، موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لابق  یف  مهنوکک  يروشلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
امهلالج و یلع  عمجا  نمم  رامع  دادقملا و  ناوعا و  دجو  ول  مهدـض  داهجلا  بجی  مهئارظن  هبیـش و  هبتع و  لهج و  یباک  فوع  نب 

اذه یف  رابخالا  راثالا و  نا  ملعا  و  لوالا : ناونعلا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  اذه و  .هباحـصلا  یف  مهقوف  دـحا  نکی  مل  هعبرا  نم  امهنا 
هیلا قرطتی  ـال  كوکـشلا و  هجلتخت  هب  عوـطقم  حیرـص و  صن  كاـنه  نکی  مل  هنا  ملع  فـصنا  اـهلمات و  نـم  و  ادـج ، هریثـک  باـبلا 

احیرـص اصن  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  صن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نولوقی : مهناف  .هیمامالا  معزت  امک  تـالامتحالا 
هفالخلاب و هیلع  صن  لب  اهریغ  و  هماعلا ، قرط  نم  هدراولا  رابخالا  نم  امههباش  ام  هلزنملا و ال  ربخ  و ال  ریدـغلا ، موی  صنب  سیل  ایلج 

نم مهیلع  هفیلخ  هناب  تاماقملا  نم  ریثک  یف  مهل  حرص  و  اهب ، هیلع  اوملسف  .کلذب  هیلع  اوملـسی  نا  نیملـسملا  رما  و  نینموملا ، هرماب 
هافو دعب  مهل  يرج  ام  عمس  اذا  فنصملا  نا  یف  بیر  و ال  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، ) هل هعاطلا  عمسلاب و  مهرما  و  هدعب ،

ضیرعت كانه  ناک  دـق  هنا  لوقعلا  سوفنلا و  یلا  قبـسی  دـق  نکلو  صنلا ، اذـه  نکی  مل  هنا  اعطق  ملعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
و هملعی ، رما  کلذب  حیرصتلا  نع  هدصی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لعل  و  توتبم ، ریغ  مکح  حیرص و  ریغ  لوق  هیانک و  و  حیولتو ،

مهقرط نم  درو  امم  امههبشا  ام  و  هلزنملا ، ربخ  و  ریدغلا ، موی  صن  له  تلق : .کلذ  یف  یلاعت  هللا  نذا  عم  فوقو  وا  اهیعاری  هحلـصم 
مکسفنا نم  مکب  یلوا  یناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مهررقی  ملا  یفکی ؟ ظفل  ياف  ایفکی  مل  نا  هفالختـسا ؟ یف  یفکی  ارتاوتم ال 

هنوک یف  احیرـص  اذه  سیلا  هسفن ؟ نم  هب  یلوا  يا : هالوم ) یلعف  هسفن - نم  هب  یلوا  يا : هالوم -  تنک  نم   ) کلذ دنع  لاقف  .اورقاف 
یلوا مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  مکـسفنا ) انـسفنا و  و  : ) الع لج و  هلوق  یف  یلاعت  هللا  صن  یلا  افاضم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفنک 
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یلص  ) یبنلا نم  مالسلا ) هیلع   ) هنوک هلزنملا و  ربخ  کلذک  و  یش ء ؟ اذه  قوف  لهف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاک مهـسفنا  نم  مهب 
مهـضعب نا  امک  امهرتاوت ، عم  مهنم  ریثک  امهرکنا  امهتلالد  هحارـصل  .هوبنلا و  لصا  یف  الا  ع )  ) یـسوم نم  نوراـهک  هلآ ) هیلع و  هللا 

يرج ام  هباحـصلا و  رکذ  یف  ضوخی  نا  دحال  یغبنی  ال  لاق : و  کلذ ، یف  ملکتلا  رظح  مهـضعب  نا  امک  .هکحـضم  تالیواتب  امهلوا 
و عدبا ، دقف  هیاصولا  هذـه  فلاخ  نا  هناف  .لعفیف  هب  هدراولا  رابخالا  نم  ائیـش  عمـسی  نا ال  عاطتـسا  نا  و  فالتخا ، عزانت و  نم  مهنیب 

هنا هعیـشلا  لوقی   ) هلوق اما  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .لالـض نیفـص  لمجلا و  نامثع و  لتقم  هفیقـسلا و  یف  فینـصتلا 
یف هیودرم  نباک  هماعلا  همئا  کلذ  يور  دقف  بیرغف  کلذب ) هیلع  اوملـسی  نا  نیملـسملا  رما  و  نینموملا ، هرماب  هفالخلاب و  هیلع  صن 

هامـس اـباتک  کـلذ  یف  سوواـط  نب  یلع  فنـص  یتح  مهنم  رخآ  عمج  و  كامـسلا ، ناـمثع  و  بیطخلا ، و  یمزراوخلا ، و  هبقاـنم ،) )
عمسلاب مهرما  هدعب و  هنفیلخ  هناب  تاماقملا  نم  ریثک  یف  حرص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  اولاق : هعیشلا  نا  هلوقک  .نیقیلا  باتک 

هللا یلـص   ) یبنلا نا  نیبرقالا ) کتریـشع  رذـنا  و  : ) یلاعت هلوق  لوزن  یف  هخیرات )  ) یف يربطلا  مهنم  و  هماعلا ، قفتا  دـقف  .هل  هعاـطلا  و 
ینب اـی  : ) لاـق و  بهلوـبا ، ساـبعلا و  هزمح و  بلاـطوبا و  هماـمعا  مـهیف  نوـعبرا  ذـئموی  مـه  و  بلطملادــبع ، ینب  اـعد  هـلآ ) هـیلع و 

هللا ینرما  دـق  و  هرخالا ، ایندـلا و  ریخب  مکتئج  دـق  ینا  هب ، مکنئج  دـق  امم  لضفاب  هموق  یف  ءاج  اباش  ملعا  ام  هللا  ینا و  بلطملادـبع !
اعیمج و اهنع  موقلا  مجحاف  مکیف ) یتفیلخ  ییـصو و  و  یخا ، نوکی  نا  یلع  رمالا  اذـه  یلع  ینرزاوی  مکیاف  هیلا  مکوعدا  نا  یلاـعت 

مکیف یتفیلخ  و  ییـصو ، و  یخا ، اذـه  نا   ) لاق مث  .هتبقرب  ذـخاف  هیلع  كریزو  نوکا  هللا  لوسر  ای  انا  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـق 
هقالختسا یف  نکی  مل  ول  .عیطت و  کنبال و  عمست  نا  كرما  دقل  بلاط : یبال  نولوقی  و  نوکحضی ، موقلا  ماقف  اوعیطا ) هل و  اوعمساف 
.هیویندلا كولملاک  هنید  یف  عدخی  و  هدعو ، یف  فلخی  و  هثیدح ، یف  بذکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  لهف  .یفکل  اذه  الا 

دارا لـهف  .هتماـما  یلع  هیلقنلا  هیلقعلا و  هلدـالا  نم  رثکا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوبن  یلع  و  عناـصلا ، دوجو  یلع  لیلدـلا  لـه  و 
هفیلخ بلاط  یبا  نب  یلع  نا  هورقی  اباتک  مهنم  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) دـحا لـک  یلع  یلاـعت  هللا  لزنی  نا  اـنموصخ 

نومیقی نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) اراهن الیل و  هنوورقی  اباتک  مهتماع  یلع  لزنا  دـقف  ـالا  و  هللادـبع ، نب  دـمحم 
فصنملا نا  یف  بیر  و ال  : ) دیدحلا یبا  نبا  لوق  و  مالسلا .) هیلع   ) هیف هلوزن  یف  بیر  و ال  نوعکار .) مه  هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و 

نم نا  یف  بیر  و ال  هباوج : یف  لاقی  صنلا ) اذه  نکی  مل  هنا  اعطق  ملعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  دعب  مهل  يرج  ام  عمـس  اذا 
یلع هثح  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا توم  ضرم  یف  مهل  يرج  ام  مهل  عمـس  اذا  ایئاطـسفوس  ارباکم و ال  نکی  مل  بل و  هل  ناک 

مهعنم و  مهقوراف ، مهقیدـص و  مهـسار  یلع  و  مهنم ، فلختملا  نعل  یتح  هتیـشغ  نم  قافا  املک  و  هرم ، دـعب  هرم  هماسا  شیج  زیهجت 
کلذـل يدـصتملا  و  نآرقلا ، انیفکی  و  هتیـصو ، یلا  جاـتحن  ـال  رجهیل و  هنا  اولاـق : هتیـصو و  هباـتک  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل

اولوحی نا  اذـه  قوف  هیزر  ال  لوقی : یلکثلا و  ءاکب  کلذ  نم  یکبی  سابع  نبا  ناک  و  هدـنع ، نم  مهجرخاف  .هوبـضغا  یتح  مهقوراف 
هحور ضبق  دـعب  و  یحوی ) یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و   ) هقح یف  یلاـعت  لاـق  نم  یلا  رجهلا  اوبـسنی  هتیـصو و  اـنیبن و  نیب 
عجری یـسوم و  باغ  امک  باغ  لب  دمحم  تام  ام  لوقی : هعاسلا و  کلت  هبحاص  روضح  مدعل  مهقوراف  موقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

متـشلا و بسلا و  نم  هفیقـسلا  یف  مهل  يرج  ام  و  اذک ، اذک و  هب  نلعفال  تام  لاق  نم  و  اندعو ، امک  رـصیق  يرـسک و  زونک  حـتفی  و 
یف هدوجو  انرکذ  يذلا  یعطقلا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) صنلا دوجو  عم  نا  اعطق  ملعی  کلذ  ریغ  یلا  ءطولا  برضلا و 

جتحا دـق  .هنولبقی و  اوناک  ام  یتفیلخ ) یلع  یتفیلخ  یلع   ) امئاد ررکی  هتافو  نیح  یلا  هتثعب  هعاـس  نم  مهیبن  ناـک  ول  هددـعتم  عضاوم 
هرکناق .هلابق  یف  ءاعدا  مهل  نکی  مل  اعمج  دهـشتسا  و  ریدـغلا ، موی  صوصنب  هدـی  طـسب  هتفـالخنامزیف و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

مهیصحی عمج ال  هثدح  قاحسا  یبا  نع  ادنسم  جلدم  نب  نمحرلادبع  یف  هباغلا  دسا  یف  ریثالا  نبا  يور  .مهیلع  اعد  یتح  مهنم  ریثک 
هالاو و نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم   ) هیف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  عمـس  نم  هبحرلا  یف  سانلا  دشن  ع )  ) ایلع نا 
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و اومع ، یتح  ایندلا  نم  اوجرخ  امف  .موق  متک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  کلذ  اوعمس  مهنا  اودهـشف  رفن  ماقف  هاداع ) نم  داع 
و صرب ، ههجوب  ناک  کلام  نب  سنا  نا  هبیتق :) نبا  فراـعم   ) یف .حـلدم و  نب  نمحرلادـبع  و  هعیدو ، نب  دـیزی  مهنم  هفآ ، مهتباـصا 

تیسن و  ینس ، تربک  لاقف : هاداع ) نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  نع  هلاس  ع )  ) ایلع نا  موق  رکذ 
نم لابق  یف  هتیروهقم  نمز  یف  جـتحی  فیکف  همامعلا .) اهیراوت  ءاضیب ال  هللا  کبرـضف  ابذاک  تنک  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع هل  لاقف 
یف جتحی  نا  دبالف  هسفن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اودر  اوناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  صنلاب  هماقم  هزایح  دـیری 

اشیرق نا  انلقن  یتلا  هیاورلاب  هبطخلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق دق  .هسفن و  هلزنمب  هترتع و  نم  هنوکب  هموق  نم  مهنوکب  مهئاعدا  لابق 
.اولعفل ماقم ، دـعب  اماقم  هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلاق  ام  و  هلئاضف ، هقباوس و  نم  هببـس  اورکنا  امک  هتبارق  راـکنا  اوعاطتـسا  ول 

هنیب و دقعی  مل  هباحصا  نم  نیرفن  لک  نیب  هوخالا  دقع  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سیلوا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
: هفلتخم تاماقم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  رتاوتملا  یف  تبث  و  یـسفنل ) کتکرت  : ) هل لاق  دحا و  نیب 

هعم رمع و  جرخا  رکب : یباب  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هعیبلا  ذخا  یف  هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) یفف .هرباکم  مهقوراف  کلذ  رکنا  دـق  و  یخا ) تنا  )
: لاق .کقنع  برـضن  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  نذا و  اولاق : .همف  لعفا  مل  انا  نا  لاقف : .عیاب  هل : اولاـقف  .رکب  یبا  یلا  هب  اوضمف  اـیلع  موق 

قبـسی دق  نکلو  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لوق  اما  و  الف .) هلوسر  وخا  اما  و  معنف ، هللادـبع  اما  : ) رمع لاق  .هلوسر  اخا  و  هللادـبع ، نولتقت  نذا 
بیطخلا يورف  اضیا  مهقوراف  هیف  لصالاف  حیرـص ) ریغ  لوق  هیانک و  و  حـیولت ، ضیرعت و  كانه  ناـک  دـق  هنا  لوقعلا  سوفنلا و  یلا 

هرمت تلکاف  .لکالا  یلا  یناعدـف  .هفـصخ  یلع  رمت  نم  عاص  هل  یقلا  دـق  و  هتفـالخ ، لوا  یف  رمع  یلع  تلخد  لاـق : ساـبع  نبا  نع 
: لاق مث  .کلذ  ررکی  هللا ، دمحی  قفط  و  هل ، هقفرم  یلع  یقلتسا  هدنع و  ناک  رج  نم  برـصم  مث  هیلع  یتا  یتح  لکای  لبقا  .هدحاو و 

عم بعلی  هتفلخ  تلق : رفعج - نب  هللادـبع  ینعی  هتننظف  کمع - نبا  تفلخ  فیک  لاق : .دجـسملا  نم  تلق : هللادـبع ؟ اـی  تئج  نیا  نم 
.نآرقلا ارقی  وه  و  نالف ، نم  تالیخن  یلع  برغلاب  حـتمی  هتفلخ  تلق : .تیبلا  لها  مکمیظع  تینع  اـمنا  کـلذ ، نعا  مل  لاـق : .هبارتا 

.هیلع صن  یبنلا  نا  معزیا  لاق : .معن  تلق : هقالخلا ؟ رما  نم  یـش ء  هسفن  یف  یقب  له  اهینتمتک  نا  ندبلا  ءامد  کیلع  هللادـبع ! ای  لاق :
یبنلا نم  ناک  دـقل  رمع : لاقف  .قدـص  لاقف : هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) .هیعدـی اـمع  یبا  تلاـس  كدـیزا ، معن و  تلق :
هضرم یف  دارا  دقل  و  ام ، اتقو  هرما  یف  عبری  ناک  دقل  و  ارذع ، عطقی  و ال  هجح ، تبثی  لوق ال  نم  ورذ  هرما  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

اهیلو وـل  و  ادـبا ، شیرق  هیلع  عـمتجت  ـال  هینبلا  هذـه  بر  ـال و  .مالـسالا  یلع  هطیح  اقافـشا و  کـلذ  نم  تـعنمف  .همـساب  حرـصی  نا 
هلوق یف  مهقورافل  لاقیف  .متح  ام  ءاضما  الا  هللا  یباو  کسماف ، هسفن  یف  ام  تملع  ینا  یبنلا  ملعف  اهراطقا  نم  برعلا  هیلع  تضقتنـال 

هیف لوق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  نکی  مل  ول  ارذـع :) عطقی  ـال  هجح و  تبثی  ـال  لوق  نم  ورذ  هرما  یف  یبـنلا  نم  ناـک  دـقل  )
نیطعال : ) نیملـسملا یلع  اراع  امترـص  و  دوهیلا ، نم  امتمزهنا  ربدـلا و  کبحاص  تنا و  تیلو  اـمل  ربیخ  موی  هلوق  ـالا  مالـسلا ) هیلع  )
هجحلا مامتا  یف  یفکل  هیدی ،) یلع  هللا  حـتفی  یتح  عجری  رارق ال  ریغ  ارارک  هلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادـغ  هیارلا 
نیرارف امکنوک  امکل و  هلوسر  هللا و  بح  مدـع  و  هلوسرل ، نیبحم هللا و  ریغ  کبحاص  عم  کنوک  یف  هقیقحلا  فشک  و  هتفـالخ ، یف 

قفشا ناک  لهف  مالـسالا ) یلع  هطیح  اقافـشا و  کلذ  نم  تعنمف  همـساب  حرـصی  نا  هضرم  یف  یبنلا )  ) دارا  ) هلوق اما  .نیرارک و  ریغ 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا صن  ول  هسایرلا  هبحاص  لین  هلین و  مدع  یلع  قغشا  هنا  هللا  رمعل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  مالـسالا  یلع 

اولاـعت .هریغ و  ریدـغ و  موی  یف  هیهافـشلا  هصونـصل  هراـکناک  یباـتکلا  هصنل  هراـکنا  یتاـت  مدـعل  هباـتکلاب  نینموملاریما  یلع  هلآ ) و 
هنا مهقوراف : لوقی  و  ادبا ) يدعب  اولـضت  نل  ام  مکل  بتکا  ملق  هاودب و  ینوتیا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقی  .بئارغلا  اوعمـسا 
هیلع عمتجت  هینبلا ال  هذـه  بر  ال و  : ) هلوق اما  .هتیـصو و  نم  مالـسالا  یلع  قفـشا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) ینا .رجهیل 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  شیرق  عمتجی  مل  و  هرـضی ، نکی  مل  هنید  ءادعا  هللا و  ءادعا  شیرق  عامتجا  مدـع  هل : لاقیف  ادـبا ) شیرق 
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مل اهیلو و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا انیار  انا  هل : لاقیف  اهراطقا ) نم  برعلا  هیلع  تضقننال  اهیلو  ول  و  : ) هلوق اما  .مهتیروهقم و  دـعب  ـالا  هلآ )
، يروشلا لعج  یف  مهل  كریبدـتب  رطق  نم  هیواعم  و  رطق ، نم  ریبزلا  هحلط و  شیرق  هیلع  ضقتنا  اـمنا  و  رطق ، نم  برعلا  هیلع  ضقتنی 

دعی یتح  و  هیما ، ینب  یلا  ناـمثع  نم  و  ناـمثع ، یلا  هطـسوتب  رمـالا  ریـصی  یتـح  مهمکح  فوع  نبا  و  مهنم ، ریبزلا  هحلط و  لـعج  و 
راص و  شیرق ، هدعاسم  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  تمق  امب  کبحاصو  تنا  مقت  مل  ول  و  هلابق ، یف  امهیسفن  ریبزلا  هحلط و 
یف لصالا  و  اریخا ، کلذـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اوعمتجا  امک  ارهق  شیرق  هیلع  عمتجال  الوا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا رمـالا 

( یبنلا  ) کسماف  ) هلوق اما  .هلبق و  نم  مهعم  لعف  ام  لعف  هناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال شیرق  نغض 
ال : ) یلاعت لوقی  .يدـنع و  عزانتلا  یغبنی  ال  لاق : هدـنع و  نم  مهجرخا  و  بضغ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاف الا  و  لامجالاب ، یتاف 

یلص  ) یبنلا لوق  قوف  مهقوراف  لوق  نولعجی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  مهقوراف  دری  و  یبنلا ) توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت 
لهف .متح  امم  ناک  ییحی  حـبذ  رانلا و  یف  ع )  ) میهاربا ءاـقلاف  .هطلاـغمف  متح ) اـم  ءاـضما  ـالا  هللا  یبا  و  : ) هلوق اـما  و  هلآ .) هیلع و  هللا 

لـصفلا  ) کلذـب حیرـصتلا  نع  هدـصی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لعل  و  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لوق  اما  .کلذ و  یلعافل  رذـع  کلذ 
ابلاق المع  الوق و  مالسلا ) هیلع   ) هیلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هصوصن تناک  ولف  .حیقو  مالکف  هملعی ) رما  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -
نوک ضرق  ول  هنا  عم  .افراعتم  اـباتک  راـصل  هحرـش  يواـطم  یف  هسفن  هلقن  اـم  اـهنم  عمج  ول  و  ضرـالا ، ءامـسلا و  نیب  تـالمل  ایـسح 
ناک همصعلا  کلت  و ال  لمعلا ، ملعلا و ال  کلذ  هل  نکی  مل  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هباحصا یقاب  لثم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ربخ تارق  هسفن  دـیدحلا  یبا  نبا  لاقف  همایا  یف  هلبق  نم  لـعف  اـم  هنم  مقتنی  ـالئل  اـبجا  همکحلا و  یف  هل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

فاخن نکلو  مکیلع ، رمالا  اذه  سفنن  انا ال  ریما  مکنم  ریما و  انم   ) شیرقل لاق  رذنملا  نب  بابحلا  نا  یلع  لمتشملا  يرهوجلا  هفیقس 
هرحلا و موی  هفاخ  يذلا  نا  و  بابحلا ، هسارف  تقدص  دقل  لاقف : بیقنلا ،) یلع  مهناوخا  مهءابآ و  مهءانبا و  انلتق  نم  مکدـعب  هیلی  نا 

هللا یلص   ) یبنلا ناف  .هلها  هتیرذ و  یلع  اضیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا فاخ  اذه  نم  و  ردب ، موی  نیکرـشملا  راث  راصنالا  نم  ذخا 
امف .میظع  رطخ  ضرعب  اوناک  هالولا  يدیا  تحت  هیعر  هقوس و  اهدـلو  هتنبا و  كرت  تام و  نا  هنا  ملع  سانلا و  رت  ناک و  هلآ ) هیلع و 

هنایـصلا و یلا  برقا  مهوامد  تناک  رمالا  هالو  اوناک  اذا  مهناف  .هتیب  لها  ءامد  همدـل و  اظفح  هدـعب  رمـالا  هدـعاق  همع  نبـال  ررقی  لاز 
ام یف  هتیرذ  یضفا  مث  .ناک  ام  رمالا  نم  ناک  و  ردقلا ، ءاضقلا و  هدعاسی  ملف  مهریغ  نم  لا  دی و  تحت  هقوس  اوناک  اذا  امم  همـصعلا 

یلع جرخا  یتح  هعیبلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عانتما  اماف  : ) لوالا ناونعلا  دـعب  اضیا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .تملع و  دـق  ام  یلا  دـعب 
لاجر نم  وه  و  بابلا ، اذـه  یف  يرهوجلا  هلاق  ام  انرکذ  دـق  و  ریـسلا ، لـها  هاور  و  نوثدـحملا ، هرکذ  دـقف  .هیلع  جرخا  يذـلا  هجولا 
رومالا هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) اماف .هرثک  یـصحی  ام ال  وحنلا  اذه  نم  هریغ  رکذ  دق  و  نینوماملا ، تاقثلا  نم  ثیدـحلا 

اهدـضع یف  راصف  .طوسلاب  اهبرـض  هنا  و  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  تیب  یلا  ذـفنق  لاسرا  نم  هعیـشلا  اهرکذـت  یتلا  هنجهتـسملا  هعینـشلا 
و اتیم ، انینج  تقلا  و  هللا ، لوسر  ای  هاتبا  ای  تحاـصف : .رادـجلا  باـبلا و  نیب  اهطغـض  رمع  نا  و  تتاـم ، نا  یلا  هرثا  یقب  و  جـلمدلاک ،

نیسحلا نسحلا و  هانبا  و  روبثلا ، لیولاب و  يدانت  خرصت و  هفلخ  همطاف  و  لتعی ، وه  و  هب ، داقی  لبح  مالسلا ) هیلع   ) یلع قنع  یف  لعج 
اما اولاقف  .هللا  لوسر  اخا  و  هللادـبع ، نولتقت  نذا  لاقف : .لتقلاب  ددـهتف  عنتماف  .هعیبلا  هوملـس  رـضحا  امل  ع )  ) ایلع نا  و  نایکبی ، اـمهعم 
نا اودارا  مهناب  و  اهیلع ، اوعمتجا  یتلا  ردـغلا  هفیحـص  رتس  و  قاـفنلاب ، مههجوا  یف  نعط  هنا  و  ـالف ، لوسرلا  وخا  اـما  و  معنف ، هللادـبع 

و ال ثیدحلا ، لها  هاور  مهنم و ال  دحا  هتبثی  و ال  انباحصا ، دنع  هل  لصا  هلکف ال  .هبقعلا  هلیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هقان  اورفنی 
هب اودرفت  ام  هحـص  مدع  یلع  لیلدب  سیل  هعیـشلا  هلقن  ام  عیمج  هماعلا  لقن  مدع  تلق : .هلقنب  هعیـشلا  درفنت  یـش ء  وه  امنا  و  هنوفرعی ،
نم ظحاجلا  داتسا  ماظنلاف  .کلذک  سیل  هب  هعیـشلا  درفت  یلا  هبـسن  ام  نا  عم  .هربابج  مهتمئا  نوک  یف  یفکی  هیف  مهوکراش  ام  نا  عم 

اهوقرحا حیـصی  رمع  ناک  و  اهنطب ، نم  نینجلا  تقلا  یتح  هعیبلا  موی  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نطب  برـض  رمع  نا  لاـق : هلزتعملا  خویش 
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جرخی مل  ول  تیبلا  لها  قارحا  رمع  فلح  اوور  هماعلا  هماع  .نیـسحلا و  نسحلا و  همطاف و  یلع و  ریغ  رادـلا  یف  ناک  ام  و  اهیف ، نمب 
و هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .نینموملاریما جرخ  نکی  مل  ول  مهقرحی  ناکف  .لـمعلاک  ناـک  همیمـصت  جرخف و  هعیبلل  یلع 

مهل هعمج  و  بعـشلا ، یف  مهایا  هرـصح  و  مشاه ، ینب  رکذ  يرج  اذا  ریبزلا  نب  هللادبع  هاخا  رذـعی  ریبزلا  نب  هورع  ناک  جورملا :)  ) یف
مه ذا  مهقارحال  بطحلا  مهل  عمج  مشاهونب و  بهرا  امک  هتعاط ، یف  اولخدـیل  مهباهرا  کلذـب  دارا  امنا  لوقی : مهقیرحتل و  بطحلا 

تفرع دقف  هلوسر ) اخا  هللادبع و  نولتقت  نذا  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق لتقلاب و  مالـسلا ) هیلع   ) هل مه  دیدهت  اما  .فلـس و  ام  یف  هعیبلااوبا 
.فورعم مهتایاور  نم  شوشخملا ) لمجلا  داقی  امک  هعیبلل  داقت  تنک  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هیلا هیواعم  باتک  و  هاور ، مهنم  هبیتق  نبا  نا 

امل و  هنع ، فلختملا  نعل  یتح  هزیهجتب  هتادـیکات  عم  هماسا  شیج  نع  اوفلخت  امل  احیحـص  هبقعلا  هلیل  و  هفیحـصلا ، رما  نکی  مل  ول  و 
هیلع  ) هنع رابخالا  ترتاوت  دـق  هنا  ملعا  و  : ) یناثلا ناونعلا  دـعب  اضیا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  .رجهلا و  هیلا  اوبـسن  و  هیـصولا ، نع  هوعنم 

مهللا مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  اذه ،) سانلا  موی  یتح  هلوسر  هللا  ضبق  ذـنم  امولظم  تلذ  ام  : ) هلوق وحن  لو  قلا  اذـه  نم  وحنب  مالـسلا )
نبا ناطلـس  ینوبـصتغا  یقح و  ینوملظ  مهناف  يزاوجلا  ینع  اـشیرق  يزجف  هلوق  و  يرما ، ینتبـصغ  یقح و  ینتعنم  اـهناف  اـشیرق  زجا 

(: مالسلا هیلع   ) هلوق ا و  امولظم ، تلزام  یناف  اعم  خرصنلف  مله  لاقف  مولظم  انا  يدانی  اخراص  عمـس  دق  و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  یما ،
المح انئاناب و  ایغصا  مالسلا ) هیلع   ) هلوق و  ابهن ، یثارت  يرا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق و  یحرلا ، نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  و 

(: مالـسلا هیلع   ) هلوق و  يرـسلا ، لاط  نا  و  لبالا ، زاجعا  بکرن  هعنمن  نا  و  هذـخان ، هطعن  نا  اقح  اـنل  نا  هلوق : و  اـنباقر ،) یلع  ساـنلا 
یلع هلک  کلذ  نولمحی  انباحـصا  .هبجوتـسا و  هقحتـسا و  امع  اعوفدـم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) یلع ارثاتـسم  تلزاـم 

نیرجاهملا و هوجول  قیـسفت  وا  ریفکت  صنلاب  قاقحتـسالا  یلع  هلمح  ناف  .باوصلا  قحلا و  وه  و  هیقحالا ، هیلـضفالاب و  رمالا  هئاـعدا 
همهوم ظافلالا  هذـه  نا  يرمعل  و  ابعـص ، ابکرم  اهب  اوبکترا  اهرهاوظ و  یلع  لاوقالا  هذـه  اولمح  هیدـیزلا  هیمامالا و  نکلو  راصنالا ،
تاـیالا يرجم  يرجی  نا  بجوف  مهولا ، کـلذ  اردـی  و  نظلا ، کـلذ  لـطبی  لاوحـالا  حفـصت  نکل  موقلا  هلوقی  اـم  نظلا  یلع  هبلغم 
تضتقا لوقعلا  هلدا  انحفـصت  امل  انال  اهرهاوظ ، یلع  لوعن  اه و ال  لمعن ا  اناف ال  یلاعت  يرابلا  یلع  زوجی  ام ال  همهوملا  تاهباشتملا 
لودعلا لوقعلا  هلدا  ءاضتقا  یف  هحیحـص  يربکلا  تلق : .بتکلا  یف  هروکذملا  تالیواتلا  یلع  لمحت  نا  و  ظفللا ، رهاظ  نع  لودـعلا 

هیلع نیمدقتملا  ملظ  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاوقا نوک  یف  مالکلا  نکل  مهیدیا ) قوف  هللا  دی   ) یلاعت هلوقک  تاهباشتملا  تایالا  رهاظ  نع 
هیلا هبرقم  یلاعت و  هل  هکیرـش  مانـصالا  لعج  نم  یلع  اهیف  یلاعت  هللا  رکنا  تامکحم  تایاک  تسیل  اـهنا  نیا  نم  و  اـهل ، يرغـص  هاـیا 
هیلع  ) نینموملاریما نیب  عمجلا  نکمی  مل ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  قودـصلا  انخیـشل  یملیدـلا  هلودـلازعم  لاق  دـق  .الع و  لج و 

و هبحلا ، قلف  يذلا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق لواتی  فیک  .مانـصالا و  یلاعت و  هللا  نیب  عمجلا  نکمی  امک ال  هل : لاق  هثالثلا ؟ و  مالـسلا )
ام و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (. ) يدعب نم  کب  ردغتـس  همالا  نا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  دـقل  همـسنلا  ارب 

نوملعی و نیذلا  يوتسی  له  : ) هوانث لج  هلوقک  لقعلا  یلا  اهیف  لج  زع و  لاحا  یتلا  مالـسلا ) هیلع   ) همدقت یف  یلاعت  هللا  تایاب  لعفی 
مکل امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  : ) همسا زع  هلوق  و  بابلالاولوا .) رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلا ال 

مهثلاث ناک  دـق  عامجالاب و  انموم  ع )  ) ناک دـق  و  نووتـسی ) اقـساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  : ) یلاـعت هلوق  و  نومکحت .) فیک 
هیلع  ) هنیب هثالثلا و  نیب  عمجلا  ناف  هلمجلاب  .نیملسملا و  نم  اونوکی  ملف  مهعابتا  هیومالا و  اما  و  نیملـسملا ، عامجاب  اقـساف  هلتق  تقو 

یلبنحلا لیعامسا  فصنا  دقل  هللا  رمعل  و  نیـضقانتملاب ، لوقلا  نیدضلا و  نیب  عمجلاک  هنـسلاب  نومـستملا  هماعلا  هیعدت  امک  مالـسلا )
اتفطق نکاس  هیلاع  نباب  فورعملا  یلبنحلا  یلع  نب  دیعـس  نب  ییحی  ینثدـح  و  : ) لاـقف رم  اـم  دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا  هنع  لـقن  اـم  یف 

نبا مالغب  فورعملا  هیقفلا  یلع  نب  لیعامسا  رخفلا  دنع  ارضاح  تنک  لاق : اهب ، نیلدعملا  دوهـشلا  دحا  و  دادغب ، نم  یبرغلا  بناجلاب 
هتیار دق  و  هرابعلا ، ولح  ناک  و  قطنملا ، ملع  یف  یـشب ء  لغتـشی  و  فالخلا ، هقفلا و  یف  هلبانحلا  مدقم  اذه  لیعامـسا  ناک  و  یتملا -
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یلع نید  هل  ناک  دـق  هلبانحلا  نم  صخـش  لخد  ذا  ثدـحتن  هدـنع  نحن  و  ( 610  ) هنـس یفوت  .همالک  تعمـس  هدنع و  ترـضح  انا و 
قئالخلا نم  مالـسلا ) هیلع   ) هدهـشمب عمتجی  هفوکلاب  وه  و  ریدغلا ، هرایز  ترـضح  نا  قفتا  و  هبلاطی ، هیلا  ردحناف  .هفوکلا  لها  ضعب 

صخـشلا کلذ  لئاسی  رخفلا  خیـشلا  لعجف  هیلاع : هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) نبا لاق  ءاصحالا  دـح  زواجی  همیظع  عومج 
یلع ربق  دنع  يرجی  ام  و  ریدغلا ،  موی  هرایزلا  موی  تدهاش  ول  يدیس  ای  هل : لاق  یتح  هبواجی  صخـشلا  کلذ  و  تیار ، ام  تلعف و  ام 

يا لیعامـسا  لاقف  هفیخ  هبقارم و ال  ریغ  نم  هعفترم  تاوصاب  اراهج  هباحـصلا  بس  هعینـشلا و  لاوقالا  لـئاضفلا و  نم  بلاـط  یبا  نب 
: لاق ربقلا ؟ كاذ  بحاص  نم  و  لجرلا : لاقف  .ربقلا  کلذ  بحاص  الا  بابلا  اذه  مهل  حتف  و ال  کلذ ، یلع  مهارج  ام  هللا  مهل و  بنذ 

اقحم ناک  ناف  يدیس  ای  لاق : هللا  معن و  لاق : .هیلا  مهقرط  هایا و  مهملع  و  کلذ ، مهل  نس  يذلا  وه  يدیس  ای  لاق : بلاط  یبا  نب  یلع 
: لاق هیلعن و  سبلف  اعرسم  لیعامـسا  ماقف  هیلاع : نبا  لاق  امهنم  اربن  نا  یغبنی  .هالوتن  انلامف  الطبم  ناک  نا  و  انالف ، انالف و  یلوتن  انلامف 

نع یفقثلا ، يور  و  انفرـصناف .) انمق  همرح و  راد  لخد  و  هلاسملا - هذـه  باوج  فرعی  ناک  نا  لعافلا  نبا  لعافلا  لیعامـسا  هللا  نعل 
ماق یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  نا  ینادـمهلا  یلع  یبا  نع  یمرـضحلا ، دـمحم  یبا  نع  ناطقلا ، دامح  نب  ییحی  نع  ییحی ، نب  دـمحم 

، اذه كرما  نع  انثدحت  الا  هلقت ، ملف  ائیـش  كرما  نم  لوقت  نا  انرطتنا  دق  و  کنع ، ذخال  کلئاس  ینا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا 
انک انا  .کیف  نم  هانعمس  ام  اندنع  هقثوا  و  لیواقالا ، کیف  انرثکا  دق  اناف  هتیار ؟ یشب ء  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  دهعب  ناکا 
نا معزا  لوقا ؟ ام  تلئـس  اذا  يردا  ام  هللا  و  ادـحا ، اـهیف  مکعزاـنی  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـعب  مکیلا  تعجر  ول  لوقن :

تنک نم  سانلا  اهیا  : ) لاقف عادولا ، هجح  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کبـصن  مالعف  کـنم ، هیف  اوناـک  اـمب  یلوا  اوناـک  موقلا 
سانلاب یلوا  هضبق  موی  انا  و  هیبن ، ضبق  یلاعت  هللا  نا  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاقف مهالوتن ؟ مالعف  مهنم  یلوا  کت  نا  و  هالوم ؟) یلعف  هالوم 

لاق امک  كرمعل  نینموملاریما  ای  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) تناـف یلیل : یبا  نبا  لاـقف  لاـق - نا  یلا  یـصیمقب -) ینم 
دیز نب  ییحیل  تلق  : ) رخآ عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  نانذا و  هل  تناک  نم  تعمسا  امئان و  ناک  نم  تظقیا  دقل  يرمعل  لوالا :

یظلت عم  هب  کتف  ام  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  هلیوطلا  هدملا  کلت  یقب  فیک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم  بجعال  ینا  بیقنلا :
، راعشلا كاذ  و  لوالا ، يزلا  کلذ  نع  جرخ  و  نآرقلا ، یف  رظنلا  و  هالصلا ، هدابعلاب و  لغتشا  و  هسفن ، لمخا  هنا  لاقف : هیلع ! دابکالا 
هوکرت و رمالا  اولو  نیذلا  موقلا  عاطا  املف  لابجلا ، یف  ابهار  وا  ضرالا  یف  احئاس  ریصی  و  بوتی ، کتافلاک  راص  و  فیـسلا ، یـسن  و 

یلا عادو  ثعاب  رمالا  هالول  نکی  مل  املف  هنم ، رـسلا  یف  نطاـب  و  رمـالا ، یلوتم  نم  هاـطاومب  ـالا  مدـقتل  برعلا  نکت  مل  و  هنع ، اوتکس 
اموق نا  لاقف : دلاخ ؟ ثیدح  یف  لاقی  ام  قحا  هل : تلقف  .نیـصح  لقعم  دعب ، لجالا  مث  .لتقل  کلذ  ول ال  و  هنع ، كاسمالا  عقو  هلتق ،
زاوج یف  هفینحوبا  لوقی  امع  هلاسف  هفینح ) یبا  بحاص   ) لیذـه نب  رفز  یلا  ءاـج  ـالجر  نا  يور  دـق  کـلذ و  نورکذـی  هیولعلا  نم 

و لجرلا : لاقف  .لاق  ام  هدهـشت  یف  رکبوبا  لاق  دق  زئاج ، هنا  لاقف : ریثکلا ، لعفلا  مالکلا و  وحن  میلـستلا  ریغ  رماب  هالـصلا  نم  جورخلا 
یبا باحـصا  نم  هنا  ثدحا  تنک  دـق  هوجرخا  هوجرخا  لاقف : .هثلاث  هیناث و  لاوسلا  هیلع  داعاف  .کیلع  ال  لاق : رکبوبا ؟ هلاق  يذـلا  ام 

نا ملع  فنـصملا  هلمات  اذا  اذه  لک  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هتاملظت رکذ  دـعب  ثلاثلا  ناونعلا  دـعب  اضیا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .باطخلا و 
هنا تاطخا  يذلا  اما  و  هسفنل ، رمالا  دارا  اکلت و  عنتما و  مالسلا ) هیلع   ) هنا تباصا  يذلا  اما  رما ، یف  تاطخا  و  رما ، یف  تباصا  هعیشلا 

صنلا کلذ  نا  و  اهرثکا ، وا  اهلک  هباحـصلا  هملعت  هفالخلاب  اـیلج  اـصن  هیلع  اـصوصنم  ناـک  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
نئارق ناف  قسفلا  وا  رفکلا  اما  نیرما  دـحا  ودـعت  ـال  صنلل  نیفلاـخملا  لاـح  نا  و  هلجاـعلل ، اراـثیا  و  هیویندـلا ، هساـیرلل  اـبلط  فلوخ 

ریغ نع  ناک  هریغل  دقعلا  نا  نظی  رمالا  ادتبم  یف  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یـضتقی  اذه  و  هفالخ ، یلع  لب  کلذ  یلع  لدت  لاوحالا ال 
نا یلا  هتیب  یف  دوعقلا  و  عانتمالا ، نم  رهظ  ام  هنم  رهظف  هیلع ، راثیتسالا  هنع و  رمالا  فرـص  ـالا  هب  دـصقی  مل  هنا  و  هحلـصملا ، یف  رظن 

، مهنونظ یف  حلصالا  اولعف  امنا  و  ایندلا ، اودارا  و ال  يوه ، یلا  اولیمی  مل  مهنا  و  هولعف ، ام  یف  اوباصا  مهنا  هسفن  یف  تبث  هدنع و  حص 
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تناک یتلا  نارینلا  مادـتحا  و  مهـسفنا ، یف  تناک  یتلا  داقحالا  ناروث  و  هیلع ، مهلیم  هنع و  مهفارحنا  و  هل ، سانلا  ضغب  نم  يار  هنال 
رغـصب لودـعلل  مهنم  يرخا  هفئاط  للعت  و  اهقارا ، مهنم و  اهکفـس  یتلا  ءامدـلا  و  اهب ، لـبق  اـم  یف  مهرت  یتلا و  تارتلا  و  مهبولق ، یف 

دحاو تیب  یف  هفالخلا  هوبنلا و  نیب  عمجلا  ههارکب  يرخا  هفئاط  للعت  و  خویـشلا ، لوهکلا و  یلع  نابـشلا  میدـقت  مهناجهتـسا  و  هنس ،
یف بقاری  یباحی و ال  هناب ال  مهملع  و  هتدـش ، مهفوخ  و  هتمیکـش ، مهنم  موق  باعـصتسا  و  هلاق ، نم  هلاق  امک  ساـنلا  یلع  نوربکتیف 
ناک يذـلا  دـسحلل  هنع  نیرخآ  موق  فارحنا  و  هحالـصتسا ، بجومب  لـمعی  و  هیارب ، دـهتجی  نم  یلا  جاـتحت  هفـالخلا  نا  و  نیدـلا ،
هعفر یلع  هلادلا  صوصنلا  نم  رثکاف  هیف  لاق  ام  و  هایا ، همیظعت  هل و  هصاصتخا  هدشب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  یف  هل  مهدنع 

بجعلا هیلا  مهتبـسنل  هل  نیرخآ  موق  رکنت  و  هعم ، هلاوحا  نم  کلذ  وحن  و  هتوخا ، هترهاصم و  نم  هب  صتخا  ام  و  هناکم ، ولع  و  هناش ،
و رکذ ، رما  لیق و  لوق  هنکلو  نیبذاک ، اندنع  اوناک  نا  و  هیلع ، هوددـع  امک  سانلا  هراغـصتسا  برعلا و  هراقتحا  و  اومعز ، امک  هیتلا  و 

همامالا یف  نماثلا - لصفلا  ، ) انبر عئانص  اناف   ) هلوق وحن  اذه  لثم  مهوت  لاوقا  نم  هنع  ردصی  ناک  ام  اهیلع  مهناعا  و  هیلا ، تبـسن  لاح 
رمالا یلو  ول  هنا  و  رمتـسی ، مظتنی و ال  و ال  ادـحاو ، اموی  هل  میقتـسیل  نکی  مل  رمالا  نا  هب  حـص  ام  انل ) عئانـص  دـعب  سانلا  و  هصاخلا )
بلط نع  کسما  و  هعاطلا ، یلا  حـنج  و  هعیبلاب ، نعذاف  هناکرا  مدـه  و  مالـسالا ، هفاـش  لاـصیتسا  هیف  نوکی  اـقتق  هیلع  برعلا  تقتفل 

بوثولا ضوهنلا و  یلع  اموی  هتضرح  مالسلا  اهیلع  همطاف  نا  مالسلا ) هیلع   ) هنع يور  دق  .ضمر و  ضـضم و  یلع  ناک  نا  و  هرمالا ،
لوقا ام  هناف  لاق : .ال  تلاق : ضرالا ؟ نم  ءادـنلا  اذـه  لاوز  كرـسیا  اهل : لاقف  هللا ) لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  : ) نذوملا توص  عمـسف 

اذه یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاح  نا  ملعا  .لوقن و  هب  انباحـصا و  ییدادغب  رخاتم و  هیلع  و  بهاذـملا ، دـصقا  بهذـملا  اذـه  .کل و 
سمخب و هفالخلاب  عیوب  نیح  اهراطقا  نم  هیلع  برعلا  ضاقتنا  تیار  دقف  .بانطالا  یلا  اهیلع  هلالدلا  یف  جاتحت  نا  نم  رهشا  ینعملا 
و هیماحلا ، دابکالا  دربت  و  تارتلا ، تومت  داقحالا و  یسنت  هدملا  هذه  نود  یف  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  دعب  هنس  نیرـشع 

هذه دعب  هلاح  تناکف  .لقالا  الا  ءانحـشلا  کلت  بابرا  نم  یقبی  نرق و ال  دـجوی  و  سانلا ، نم  نرق  مدـعی  و  هدـجاولا ، بولقلا  ولـست 
سوفنلا و یف  ام  راـهظا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) همع نبا  هاـفو  موی  هیلا  هفـالخلا  تضفا  ول  هلاـح  اـهناک  شیرق  عم  هلیوطلا  هدـملا 
مهفالـسا و یف  هتاکتف  و  هعئاق ، اودهـشی و  مل  نیذـلا  ناـیتفلا  ثادـحالا و  و  شیرق ، نم  فـالخالا  نا  یتح  بولقلا ، یف  اـم  ناـجیه 

ربنم یلع  سلج  ول  هلاح  تناک  فیکف  .هواش  غولب  نع  تسعاقت  هلعف و  نع  ترـصقل  ءایحا  فالـسالا  تناک  ول  اـم  هب  اولعف  مهئاـبآ ،
ناک مهیلع  و  مهب ، دـضتعی  نا  بطخ  همهد  ول  یغبنی  ناک  نیذـلا  شیرق  نم  امیـس  .برعلا ال  جـهم  نم  اـمد  رطقی  هفیـس  و  هفـالخلا ،
یف نماثلا - لصفلا  ، ) اهلاح یلا  ءالهجلا  هیلهاجلا  دوعت  و  هعیرـشلا ، موسر  یفعت  و  هلملا ، مالعا  سردـت  تناک  نذا  دـمتعی ، نا  بجی 

یلاعت هللا  هیانع  نم  ناکف  .دحاو  رهش  یف  هنس  نیرشع  ثالث و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هحلـصا  ام  دسفی  و  هصاخلا ) همامالا 
حضاولا صنلا  هراکنا  یف  مدقت  ام  یلع  انه  دیزن  و  تلق : نورفاکلا .) هرک  ول  هرون و  متم  هللا  و   ) هولعف ام  هباحصلا  مهلا  نا  نیدلا  اذهب 

صنلا نم  بجاولا  ناب  هفالخ ) یلع  نئارقلا  لدت  لب  هلوق - یلا  ایلج  اصن  هیلع  اصونصم  ناک  هنا  هعیشلا  تاطخا  يذلا  اما  و   ) هلوق یف 
نکی مل  هنا  اعطق  ملعن  و  مهلیجنا ، مهتاروت و  یف  باتکلا  لها  دـنع  ابوتکم  ناک  ص )  ) اـنیبن نا  ـالع  لـج و  ربخاـف  .هجحلا  هب  متی  اـم 

یلع اوقب  ام  اوملـسال و  هنورکنی  اوناک ال  ول  کلذ و  نورکنی  باتکلا  لها  نا  لیلدـب  هراـکنا  نکمی  ـال  ثیحب  احـضاو  اـبتک  اـبوتکم 
حضوا ملاعلل  عناصلا  دوجو  ناف  .هیعطقلا  نیهاربلا  هیلع  تماق  امم  ریثک  یلع  برضیلف  اطرش ، هباثملا  کلتب  حوضولا  ناک  ول  .مهنید و 
مسجل الا  و  یلاعت ، هللا  هنسب  رکذ  امک  نوکی  نا  یش ء  یلع  لیلدلا  یف  طرشلا  سیل  .هل و  نییرهدلا  راکنا  عم  لقعلا  دنع  سمشلا  نم 

یـش ء لک  مهیلع  رـشحی  و  مهملکی ، یتوملا  لعجی  ءامـسلا و  نم  هکئالملا  لزنی  و  دحوم ، ریغ  یقبی  و ال  لکلا ، هدهاشی  یتح  هسفن 
یلا رارطـضالا  یف  هرخالاک  ایندلا  تراص  و  هدابع ، یلاعت  هب  ولبی  يذلا  ءالبلا  طقـسل  کلذ  لعف  ناک  ول  و  مالـسالا ، نید  هیقحب  البق 

، اوسبل اونوکی  مل  ول  هنا  عم  .لهج  یبا  ناملس و  نیب  ذئنیح  قرف  قبی  مل  و  هدنع ، نم  هب  اوءاج  ام  هلـسر و  هئایبناب و  و  یلاعت ، هب  رارقالا 
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یف هرما  ادـبم  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لد  ثیح  حوضولا ، كاذـب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع صوصنلا  تناک 
لیجـست هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتدارا یف  هراضتحا  یلا  هثعبم  نم  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، ) هاهتنم یلا  هتریـشع  راذنا 

.هربخ و قرط  یف  تادلجم  هماعلا  هصاخلا و  تفنص  يذلا  ریدغلا  یف  امیس  و ال  هنع ، هودصف  هتیصو  باتک  یف  مالسلا ) هیلع   ) هتفالخ
اروما ایندلا  بابرا  كولملا و  سیبلت  یف  هرـصع  ناسنالا  هعجارم  سایق  الـصا ، هیف  هیرم  يذلا ال  حضاولا  مهـسیبلت  نم  انلق  ام  حـضوی 

هنا یـضتقی  اذـه  و  : ) هلوق اما  .رـصعلا و  كاذ  یلع  ملکتلا : نم  صاوخلا  فوخ  و  هماعلا ، یلع  ساـنلا  نم  فـالآ  اهدهـشی  هسوسحم 
( اوباصا مهنا  هدنع  حـص  نا  یلا  هلوق - یلا  هحلـصملا  یف  رظن  ریغ  نع  ناک  هریغل  دـقعلا  نا  نظی  رمالا  ادـتبم  یف  ناک  مالـسلا ) هیلع  )

فرعی مل  ناک  نم  هملعی  مالسالل و  حلصالا  ملعی  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ملع  هنیدم  باب  ناکا  .یلکثلا  کحـضی  ناک  اممف 
نیلجرلا لعج  یف  بجعب  انناوخا  نم  لاوقالا  هذـه  تسیل  و  قادـصلا ؟ رما  نم  لوجحلا  تابر  فرعی  ام  فرعی  مل  نم  و  بالا ، ینعم 
حلاصمب فرعا  اناک  اـمهنا  اول  وقی  ملا  .نآرقلا  صنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفن  هلزنمب  ناـک  نمم  مالـسالا  حـلاصمب  فرعا 

یتح ددش  دکا و  و  هماسا ، شیج  یف  زهجتلاب  امهرما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هنا ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سفن  نم  مالسالا 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا دارا  و  هضرم ، دـیدش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا زهجتن و  فیک  الاق : افلخت و  کـلذ  عم  و  فلختملا ، نعل 

هللا یلص   ) یبنلا تیب  لها  ءادعا  لاق  يذلا  راذتعالا  یف  لصالا  .ارجه و  همالک  لعج  و  احالص ، کلذ  مهقوراف  ری  ملف  هیـصولا ، هلآ )
: هفیقـسلا لهال  لاق  امل  ایلع  نا  (: ) هبیتق نبا  ءافلخ   ) یفف .امهئارظن  و  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  و  حارجلا ، نب  هدـیبع  یباـک  هلآ ) هیلع و 
( نوملعت متنا  ملظلاب و  اوءوبف  الا  نونموت و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) متنک نا  انوفـصنا  اتیم  ایح و  هللا  لوسرب  یلوا  نحن  )

سیل کموق  هخیـشم  ءالوه  و  نسلا ، ثیدـح  کنا  نسحلاابا  ای  حارجلا : نب  هدـیبعوبا  هل  لاق  .عیابت  یتح  اکورتم  تسل  رمع : هل  لاقف 
یبا لتاقم   ) یف .خـلا و  الامتحا -) دـشا  و  کنم ، رمالا  اذـه  یلع  يوقا  الا  رکبابا  يرا  ـال  و  رومـالاب ، مهتفرعم  مهتبرجت و  لـثم  کـل 

ای کـبثوت  نم  بجعتملا  بجعیلف  مویلاـف   ) هیواـعم یلا  بتک  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا دـعب  هماـیق  دـعب  ع )  ) نـسحلا نا  هریغ  و  جرفلا )
نبا و  بازحالا ، نم  بزح  نبا  تنا  و  دومحم ، مالـسالا  یف  رثا  ـال  و  فورعم ، نیدـلا  یف  لـضفب  ـال  هلها  نم  تسل  رما  یلع  هیواـعم 

متنا و اهیلع  متنک  یتلا  لاحلا  لثم  مویلا  کنیب  ینیب و  ام  یف  لاحلا  و   ) هیلا هیواـعم  بتک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل شیرق  يدـعا 
يوقا و  هسایـس ، نسحا  و  همالا ، هذـه  یلع  طوحا  و  هیعرلل ، ینم  طبـضا  کنا  تملع  ول  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  رکبوبا 

و هیالو ، کنم  لوطا  ینا  تملع  دق  ینکلو  .الها  کلذل  کتیار  و  هیلا ، ینتوعد  ام  یلا  کتبجال  ودعلل ، دـیکا  و  لاومالا ، عمج  یلع 
هیویند هنطلس  تناک  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هفالخ  نا  لقیلف : ذئنیح  و  هسایـس .) کنم  رثکا  و  هبرجت ، همالا  هذهل  کنم  مدقا 

کعیابن و ناب  انایندـل  كاضرن  الفا  اننید  رمال  اـنب  کنالـص  یف  کیـضر  یبنلا  نا  : ) مهقیدـصل لاـقف  .مهقوراـف  هاـعدا  اـمک  هضحم 
كاذ مسا  عفر  هتعاطتـسا  مدع  نم  هفـسات  یف  هریغملل  مهلاخ  هب  حرـص  امک  کلذک  اضیا  هوبنلا  لصا  نوک  همزال  و  هتفالخ ) کیلون 

حراشلا لاق  امک  رمالا  ناک  کلملاب  مشاـه  تبعل  هلوق : یف  هنبا  و  تاـنذاملا ، نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يا  یمـشاهلا : لـجرلا 
و لعفی ، ام  یف  نیملاعلا  بر  لوسر  نع  هفالخ  ناک  و  حلصا ، هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) رمالل رکب  یبا  يدصت  نوک  نم 

انیف ناک  اـم  مکنم  رمـالا  اذـهب  قحا  نحن  : ) مدـقتملا همـالک  نع  هدـیبع  یبا  باوج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هلاـق  اـمک  لوقی 
مهنیب مساـقلا  .هئیـسلا  رومـالا  مهنع  عفادـلا  .هیعرلا  رماـب  علطـضملا  .هللا  لوسر  ننـسب  ملاـعلا  .هللا  نید  یف  هیقفلا  .هللا  باـتکل  يراـقلا 

لوق کحـضملا  نم  .يرت و  امک  همالکف  ادـعب ) قحلا  نم  اودادزتف  .هللا  لـیبس  نع  اولـضتف  يوهلا  اوعبتت  ـالف  اـنیفل  هنا  هللا  .هیوسلاـب و 
هیلع  ) هتیاکـش تناک  لهف  .خـلا  هعیبلاب - نعذاف  هلوق - : یلا  هولعف - ام  یف  اوباصا  مهنا  هسفن  یف  تبث  هدـنع و  حـص  نا  یلا  حراـشلا :
یبا یف  هیار  نع  هولاس  امل  هتبطخ  یف  .هرمع و  رخآ  یلا  مهنم  مالسلا ) هیلع   ) هتیاکـش رتاوتملا  نم  نا  عم  طقف ، هفیقـسلا  موی  مالـسلا )
مهنم هرکاب  مهنم  دـحا  هیالول  اوناک  امف  : ) يروشلا موی  رکذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک هلمج  یف  رـصمل  هیواعم  حـتف  دـعب  رمع  رکب و 
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و نآرقلا ، ارقی  نم  انم  ناک  ام  مکنم  رمالا  اذـهب  قحا  انا  شیرق  رـشعم  ای  : ) لوقاف رکبابا  جاحا  انا  یننوعمـسی و  اوناک  مهنال  یتیـالول ،
.نامثعل ینع  رمالا  اوفرص  یتح  دحاو  لجر  عامجا  اوعیابف  .بیصن  رمالا  اذه  یف  مهل  نوکی  الا  مهیلع  تیلو  نا  اوشخف  هنسلا ) فرعی 

برق ناک  يذلا  تقولا  كاذ  یف  مالسلا ) هیلع   ) هنا یف  حیرص  هناف  .خلا  اهولانی -) نا  اوسئی  نیح  اهولوادتی  نا  ءاجر  اهنم  ینوجرخاف 
لبق نم  رما  هوبنلاک  یه  امنا  و  لعاج ، لعجب  تسیل  هفالخلا  نا  و  هحیحـص ، ریغ  هتیب  لها  ریغ  و  هریغل ، هفالخلا  نا  ادـقتعم  ناک  هتافو 
انرـص املف  : ) جرفلاوبا هاور  دـق  هیواعم و  یلا  ع )  ) نسحلا باتک  یفف  هراهطلا  همـصعلا و  تیب  لها  هتیب  لها  هدـیقع  وه  .یلاـعت و  هللا 

، مهنم فـصنلا  بلط  و  مهتجاـحم ، یلا  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) هواـیلوا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تیب  لـها 
نیبثوتملا بثوتل  انبجعت  دق  .ریصنلا و  یلولا  وه  هللا و  دعوملاف  انل ، مهنم  تنعلا  انتمغارم و  انملظ و  یلع  عامتجالاب  اولوتـسا  انودعاب و 

هیواعم دده  دق  و  يربطلا ، هاور  ام  یف  هرصبلا  لها  یلا  هکم  نم  ع )  ) نیسحلا بتک  هلثم  و  ص .) … )  ) انیبن ناطلـس  و  انقح ، یف  انیلع 
یبا و  قورافلا ، رمع  و  قیدصلا ، رکب  یبا  همهتب  کباتک  یف  تحرـص  کتیار  : ) هیلا بتکف  .ماوعلا  دنع  هتدـیقع  هراهظاب  ع )  ) نسحلا
دنع اندنع و  ورما  کناف  .کل  کلذ  تهرکف  راصنالا  و  نیرجاهملا ، ءاحلـص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يراوح  نیمالا و  هدیبع 

.هیواعم نع  مهنید  اوذخا  انناوخا  و  لیمجلا .) …  رکذلا  دیدسلا و  لوقلا  کل  بحا  انا  و  میئللا ، یـسملا ء و ال  نینظ و ال  ریغ  سانلا 
یبنلا نم  مکتبارق  مکتقباس و ال  و ال  مکلضف ، لهجت  مل  اهیبن  دعب  تفلتخا  امل  همالا  هذه  نا   ) كاذ هباتک  یف  ع )  ) نسحلا یلا  بتکف 

يار و  اهیبن ، نم  اـهناکمل  شیرقل  رمـالا  اذـه  نم  جرخت  نا  همـالا  تارف  هلها ، مالـسالا و  یف  مکتناـکم  ـال  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هللااب .اهملعا  امالـسا و  اهمدقا  شیرق  نم  رمالا  اذه  اولوی  نا  مهتماع  و  سانلا ، رئاس  نم  مهریغ  و  راصنالا ، شیرق و  نم  سانلا  ءاحلص 

عقواف همالل ، نیرظانلا  و  هلیـضفلا ، نیدـلا و  یجحلا و  يوذ  يار  کلذ  ناـک  و  رکباـبا ، اوراـتخا  هللا و  رما  یلع  اـهاوقا  و  هل ، اـهبحا  و 
وا هءاـنغ  ینغی  نم  مکیف  نوملـسملا  يار  ول  و  نیئطخمب ، اوتا  اـم  یف  ـال  و  نیمهتمب ، اونوکی  مل  و  همهتلا ، مهل  مکرودـص  یف  کـلذ 

لصفلا  ) هوار امب  کلذ  یف  اولمع  مهنکلو  هنع ، هبغر  هریغ  یلا  رمالا  کلذب  اولدع  ام  هبذ ، نیملـسملا  میرح  نع  بذی  وا  هماقم  موقی 
یبنلا تنب  نبا  عفد  لابق  یف  هیواعم  لاق  اریخ .) هلها  مالسالا و  نع  مهیزجی  هللااف  هلها ، مالسالل و  احالص  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -
هماقم نع  هنجلا  لها  بابش  دیس  هنوکب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا حرص  و  هتمـصعب ، یلاعت  هللا  دهـش  يذلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هنبا فالختسا  دارا  امل  نکل  .مهاوقا  هللااب و  مهملعا  و  املس ، مهمدقا  هنوکل  رکبابا  اوراتخا  سانلا  ءاحلص  نا  هل ، یلاعت  هللا  هلعج  يذلا 
املف هللا  لوسر  لها  مهنال  فانمدـبع  ینبل  رمالا  اذـه  ناک  امنا  : ) لاق قحا  اـمهنا  ریبزلا  نب  هللادـبع  و  رمع ، نب  هللادـبع  یعدا  و  دـیزی ،
ینب یلا  کلملا  عجر  مث  .هلیمج  هریـسب  اراس  امهنا  ریغ  کلملا  هفالخلا و  ندـعم  ریغ  نم  رمع  رکبابا و  ساـنلا  یلو  هللا  لوسر  یـضم 
مهل هجح  هیواعم  مالک  ناک  ناف  اهنم ) رمع  نبا  ای  تنا  ریبزلا و  نبا  ای  هللا  کجرخا  دـق  و  همایقلا ، موی  یلا  مهیف  لازی  الف  .فانمدـبع 
هیلع  ) هتعیب اما  دـبالا و  یلا  مهراکنا  یلع  تیبلا  لها  ءاقب  یلع  لاد  لوالا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نا  عم  .لوالا  همالک  یلع  اورـصتقا  ملف 
مایق مایا  ملکتی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا امک  هدابع ، نب  دعـس  لتق  امک  لتقی  الئلف  کلملا ، رارقتـسا  هجحلا و  ماـمتا  دـعب  اریخا  مالـسلا )
یلا هل -) سانلا  ضغب  نم  يار  هنال  : ) هلوق یف  هتالیلعت  یف  برغا  دقل  .ملکتف و  يروشلا  موی  ملکتی  نا  عاطتسا  امنا  و  لتقی ، الئل  رمع 

هللا هلعج  قح  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هل مهعفدل  بابـسا  یه  امناف  اهلطبی  وا  نیمدقتملا  هفالخ  ححـصی  روما  ددـع  ام  لهف  ددـع ، ام  رخآ 
هناف .احیحص  ءاغبلا  نع  یغابلا  کلملا  یهنی  هنوکل  ایرکز  نبییحیلتق  ناک  هیلع  نیمدقتملا  هفالخل  اححصم  کلذ  ناک  اذاف  هل ، یلاعت 
عئانص انا  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق نا  امک  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .هتحص هزاوج و  ببس  و  یـش ء ، عوقو  ببـس  نیب  طلخ 
مولعم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفنک  نآرقلا  صنب  وهف  همیدـقتل - لب  هریخاتل  اببـس  نکی  مل  انل ) عئانـص  دـعب  ساـنلا  و  اـنبر ،
تیار دـقف  : ) هلوق و  برعلا ) یلع  تقتفل  رمالا  یلو  ول  هنا  و  : ) هلوق اما  .سانلا و  رئاس  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناـکم  خومش 

مهبرع و همالا  هیلع  تقفتـال  یلو  ع )  ) ناـک ولف  .هطلاـغمف  هنـس ،) …  نیرـشع  سمخ و  دـعب  عیوب  نیح  برعلا  هیلع  برعلا  ضاـقتنا 
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فلتخا اـم  مکیبـن  تیب  لـها  یف  اـهومتلعج  ول  (: ) يرهوجلا هفیقـس   ) يور اـمک  ناملـس  مهل  لاـقف  .هلاـسرلا  تیب  نم  هنوکل  مهمجع 
و (: ) هبیتق نبا  ءافلخ   ) یف امک  دیزیل  هعیبلا  ذخال  هنیدملا  مدـق  امل  هیواعمل  رفعج  نب  هللادـبع  لاق  و  ادـغر .) اهومتلکال  نانثا و  مکیلع 
و ناطیشلا ، یصع  و  نمحرلا ، عیطال  هقدص و  هقحل و  هعضوم  رمالا  اوعـضول  مهیبن  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما  ) هول ول و  هللا  میا 

ریغ و  راصنالا ، مایق  و  دـترا ، نم  دادـترا  جرخ و  نم  جورخل  ایبس  رمالل  رکب  یبا  يدـصت  راص  امنا  و  نافیـس .) همـالا  یف  فلتخا  اـم 
: لوقن لب  بصت ،) بلقا  : ) لجرلل لاقی  نا  بسانملاف  .هریغ  یفوکلا و  مثعا  نبا  خیرات  یف  هب  حرص  امک  کلذ 

دعب ارهق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اوناد  امک  ارهق  هیماونب  شیرق و  هل  تنادـل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  یلو  ع )  ) ناک ول 
دیزی هیما  ینب  شیرق و  سیئر  نبا  لقی  ملفا  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل مهضغب  مالسلا ) هیلع   ) هل مهضغب  یف  لصالا  و  هکمل ، هحتف 

راشتنا نم   ) هلاق ام  اما  و  لعف ؟ ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسل  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .هیواعم نب 
مهقوراف لعجل  ریبزلا  هحلط و  هیلع  ضقتنا  امنا  و  مجع ، برع و ال  هیلع  ضقتنی  مل  و  مهقوراف ، هببـس  ناک  امناف  همایق ) موی  هیلع  رمالا 

هرصع یف  ایلاو  هلعج  مهقوراف  نال  هیواعم  هیلع  ضقتنا  و  امهل ، مهقیدص  هنبا  هدعاسم  عم  يروشلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) هل نینیرق  امهل 
هیلع  ) هیدـصت حالـص  مدـع  نم  لاق  امک  رمالا  ناک  ول  هنا  عم  .نامثع  مساب  هیما  ینب  عیمج  یلا  رمالا  ضوف  و  ماشلا ، دالب  عیمج  یلع 

نم هولعج  ملف  احالـص ، اضیا  نامثع  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) هیدـصت نکی  مل  قفل ، امب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  رمالل  مالـسلا )
یلع سلج  ول  هلاح  نوکت  تناک  فیکف  : ) هلوق اما  .ایزخ و  کلذـب  مهافک  و  هنتف ، همایق  دـع  نم  لوق  یلا  ریـصی  نا  دـبالف  مهئافلخ ،

مل ول  کلذک  سیل  هنا  تفرع  دقف  هلملا ) مالعا  سردت  تناک  نذا  هلوق - یلا  برعلا - جهم  نم  امد  رطقی  دـعب  هفیـس  و  هفالخلا ، ربنم 
نع عنملا  و  هماـسا ، شیج  یف  جورخلا  یف  هایـصعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ءادـعا  عم  ـالوا  اـئطاوت  مهقوراـف  مهقیدـص و  نکی 
ول معن  .عیابی  مل  و  جرخی ، مل  ول  هقنع  برـض  و  نینـسحلا ، همطاف و  هتیب  لها  هتیب و  قارحاب  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هعیبلا  ذخا  و  هیـصولا ،

هتدعاسمب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هحلصا  ام  دسفل  و  هلملا ، مالعا  تسردل  ءاقلطلا ، عم  امهئطاوتب  هیفیکلا  کلت  عم  ماق  ع )  ) ناک
هللا نا  : ) لاق هتفالخ و  لوا  یف  ع )  ) بطخف نیدـلا ، لحمـضی  الئل  مهتملاسمب  ع )  ) یـضرف هنـس ، نیرـشع  ثالث و  یف  مالـسلا ) هیلع  )
انم انیبن  ناطلس  اوعزتناف  نوقفانملا  رفن  ذا  عزانم ، هناطلـس  یف  انعزانی  هتیب ال  لها  نحن  انلق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن ضبق  امل  یلاعت 

انریغ هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) انکل رفکلا ، یلا  اودوعی  نا  و  نیملـسملا ، نیب  هقرفلا  هفاخم  ـال  ول  هللا  میا  و  اـنریغ ، هولو  و 
لحمضی الئل  دیزی  عم  هملاسملا  مدعب  هترتع  همرحرسا و  و  هتزعا ، و  هسفن ، لتقب  یـضر  نیـسحلا  هنبا  نا  امک  انعطتـسا .) …  ام  کلذ 

اما و  مالـسلا .) مالـسالا  یلعف  هتعیاب  ول  و  دیزی ، عیابا  مل  یل  اجلم  ضرالا  یف  قبی  مل  ول  : ) لوقی ع )  ) ناکف .هتقو  ءاضتقا  بسح  نیدلا 
ناک لهف  .همالک  نم  هضوع  یحتـسا  یناف  هولعف ) ام  هباحـصلا  مهلا  نا  نیدلا  اذهب  یلاعت  هللا  هیانع  نم  ناکف  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لوق 

هیلع و هللا  یلـص   ) لوسرلا تیب  لها  لتق  و  هیـسابعلا ، هیومالا و  نم  هربابجلا  تایانج  رودص  و  هدسافلا ، بهاذملا  هذه  ثودح  ببس 
رخا عئانش  یناهبصالا و  حرفلا  یبا  لتاقم  یف  هروکذم  اهلیصفت  رصع و  لک  یف  مهرسا  مهبهن و  و  مهسبح ، و  مسلا ، فیـسلاب و  هلآ )

و ع ،)  ) لمحت امب  نیبت  رهظ و  قحلا  نکلو  اولعف  امب  هللا  رون  ءافطا  اودارا  امنا  و  هباحـصلا ، کئلوا  لـعف  اـم  ـالا  خـیراتلا  هجو  تدوس 
یقاب و  هباحـصلا ، کئلوال  هللا  هبوقع  نم  ناک  و  : ) لاـق دـیدحلا  یبا  نبا  ناـک  ول  .ن و  وکرـشملا  هرک  ول  هرون و  متی  نا  ـالا  هللا  یباـی 

، الود هللا  لام  و  الوخ ، هدابع  و  الغد ، هللا  نید  اوذـختاف  هیما ، ینب  نامثع  مایا  هللا  مهالو  نا  اورکنی ، مل  مهلعفب و  اوضر  نیذـلا  سانلا 
هیلع  ) هماـیق یف  هدودـعم  اـمایا  ـالا  همحرلا  تیب  لـها  مهیبـن  تیب  لـها  همعن  نم  مهمرح  نا  هـیناورملا و  و  دـیزی ، هیواـعم و  مهـالو  و 
یلع اهلبح  تیقلال  و  اهلوا ، ساکب  اهرخآ  تیقـسل  رـصانلا  دوجوب  هجحلا  مایق  و  رـضاحلا ، روضح  ـال  ول  : ) اـهیف لاـق  دـق  و  مالـسلا ،)

اما و  هتعانم )) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورشعلا - يداحلا و  لصفلا  هحفص 499 ، دلجم 7 ،  )) .هلحم یف  ناک  اهبراغ -)
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نبا ءافلخ   ) یف امک  مالـسلا -) هیلع   ) هیلا بتک  لیقع  ناک  هللا  یقلا  یتح  نیلحملا  لاتق  ییار  ناف  لاـتقلا  یف  ییار  نم  هنع  تلاـس  اـم 
هرـصبلا یلا  نوهجوتم  امهوذ  ریبزلا و  هحلط و  اهعم  هشئاع  تیقلف  ارمتعم ، تجرخ  ینا  قیرطلا - یف  هنیدملا  نم  هصوخـش  دعب  هبیتق )

مث مهـشابوا ، مهماغط و  نم  سانلا  نم  ریثک  کلذ  یلع  مهعم  و  ناـمثع ، لـتق  کـیلع  اوبکر  و  هعیبلا ، اوثکن  و  فـالخلا ، اورهظا  دـق 
یف حرـس  یبا  نب  هللادبع  رم  هتعانم )) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  هحفص 500 ، دلجم 7 ، ))
هللا و  هوادـع ، نوقحلت  هیواعمبا  مههوجو : یف  رکنملا  تفرع  نا  دـعب  مهل  تلقف  هیما ، ینب  نم  ءاقلطلا  ءانبا  نم  اـبکار  نیعبرا  نم  وحن 
امل هعامس  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  مهتعمـسا - موقلا و  ینعمـساف  هرما ، رییغت  هللا و  رون  ءافطا  اهب  نودیرت  هرکنتم ، ریغ  هرهاظ  مکنم  اهنا 
نبا ای  یلا  بتکاف  كولذخ ، كراصنا  نا  کلذ  ینغلب  نیح  تننظف  همامیلا - هریحلا و  یلع  سیق  نب  كاحضلا  هراغ  هکم  یلا  لصو 

هللاوف تم ، اذا  کعم  انتم  و  تشع ، ام  انـشعف  کیبا ، دلو  کیخا و  ینب  کیلا  تلمحت  دـیرت  توملا  تنک  ناف  كرما ، کیارب و  یما 
هیلا بتکف  .خـلا  عیجن - يرم ء و ال  ینه ء و ال  ریغل  ایندـلا  یف  كدـعب  هشیعا  اشیع  نا  لجالا  زعالا  هللاوف  كدـعب ، یقبا  نا  بحا  اـم 

هشحو ینع  مهقرفت  هزع و ال  یلوح  سانلا  هرثک  یندیزی  .نوطساقلا ال  نوثکانلا و  نیلحملاب  مالسلا ) هیلع   ) هدارم و  اذه ، هیف  هباوج و 
وه کلذک و  ع )  ) نوکیال فیک  و  همالک ، باوج  یف  اذه  لاق  كولذخ  كراصنا  نا  تننظ  مالسلا ) هیلع   ) هیلا بتک  لیقع  ناک  امل 

و : ) یلاعت لاق  دـق  نیلکوتملا و  دیـس  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  نینموملل ) هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  : ) نینموملا یف  یلاعت  لاق  نینموملاریما و 
( نا و  ( ) مثیم نبا   ) یف و  دـیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  ول  کـیبا و  نبا  نبـسحت  ـال  و  هبـسح .) وهف  هللا  یلع  لـکوتی  نم 

هیلع  ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  هحفص 501 ، دلجم 7 ، : )) یمرادـلا لاق  اعـشختم  اعرـضتم  سانلا  هکرت  يا : هملـسا 
یف تشع  دق  رخآ : لاق  رهدلا و  ثداح  نم  تشع  ام  اعـشاخ  اکحاض و ال  رهدـلا  ینرـس  ام  اذا  تسل  و  هتعانم )) هتباهم و  و  مالـسلا )

المی اعزج ال  اهئاوال  نم  تعـشخت  ینرطبت و ال  ءامعنلا  الف  تولب  ـالک  اـعظفلا  نیللا و  اـهیف  تیـساق  یتش و  قرط  یلع  اراوطا  ساـنلا 
سیق نا  يربطلا :) خیرات   ) یف .افیعـض و  يا : انهاو  هلذلا  يا : میـضلل  ارقم  اعقو و ال  اذا  اعرذ  هب  قیـضا  هعقوم و ال  لیق  يردص  لوهلا 

ال و مالسلا :) هیلع   ) لاقف .بحت  ام  الا  كوری  نل  مهناف  کمع ، ینب  مکح  یلع  لزنتال  وا  فطلا : موی  ع )  ) نیـسحلل لاق  ثعـشالا  نب 
ءاش و ال ثیح  ناسنالا  همامزب  هدوقی  ریعبک  دـئاقلل  مامزلا  سلـس  .دـیبعلا و ال  رارقا  مهل  رقا  و ال  لیلذـلا ، ءاطعا  يدـیب  مهیطعا  ـال  هللا 
دیدحلا و یبا  نبا   ) هل دهشی  امک  لاعتفالا  باب  نم  دعتقملا  باوصلا : و  هیرصملا )  ) یف اذکه  دعقتملا  بکارلل  رهظلا  نیل  يا : یطو ء 
هجاح و لک  یف  یعارلا  هدعتقی  يذلا  ریعبلا  نم  دوعقلا  هدیبعوبا : لاق  یعارلا ، دوعقک  رهظلا  یطو ء  هنوک  مدـع  و  هیطخلا ) مثیا و  نبا 

تنا فیک  ینیلاست  ناف  میلس : ینب  وخا  لاق  امک  هنکل  و   ) مهجئاوح یف  لجرلا  اونهتما  اذا  تاجاحلا  دیعق  هوذختا  لثملا  ءاج  هریغصتب 
لصفلا هحفـص 502 ، دـلجم 7 ، ( )) بیبحءاـسی وا  داـع  تمـشیف  هباـک  یب  يرت  نا  یلع  زعی  بیلـص  ناـمزلا  بیر  یلع  روبـص  ینناـف 
سادرم نب  سابعلا  یلا  بسنی  رعـشلا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هتعاـنم )) هتباـهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداـحلا و 

یف هبنج  یف  نعط  رخـص  ناک  یناغالا  یف  لاق  یملـسلا ، ورمع  نب  رخـصل  نیتیبلا  نا  رهاظلا  لب  تلق : .هناوید  یف  هدجا  مل  یملـسلا و 
نا عمـسف  اربی ، هلعل  اهوعطق  مث  هرفـش ، هل  اوسمحاف  دـبکلا ، لـثم  هعطق  هنعطلا  عضوم  یف  تاـتن  دـق  لوح و  نم  اـبیرق  ضرمف  برح ،

ینناف تربص  له  ینیلاست  ناف  بیـصی  نیئطخملا  لک  سانلا  یلع  بونت  بوطخلا  نا  انتراجا  لاـقف : .هربص  ناـک  فیک  لوقت : اـهتخا 
نعاظب و هادغلا  تسل  انتراجا  بوکر  نیتحفـصلا  یماد  ربصلا  نم  مهرافـش - یلا  اوندا  دق  و  یناک - بیلـص  نامزلا  بیر  یلع  روبص 

فالتخا عم  لوالا  تیبلا  نیع  یناثلا  تیبلا  يرتف  .میلـس  ینب  ضراب  لبج  بیـسع - نم  ابیرق  ربقف  تاـمف ، بیـسع  ماـقا  اـم  میقم  نکل 
سیقلا يرمال  امهنا  و  طلخ ، امم  ریخالا  هتیب  لوالا و  هتیب  نا  نظا  و  لقنلا ، یف  هاورلا  فالتخال  یناثلا  تیبلا  هکرت  و  ظفللا ، يا  ریـسی 
هراجلا انتراجا و  نیتیبلا  یف  وه  لاق  هربص و  فیک  تلاق  هتخا  نا  لاق : هنا  طلخلل  دهـشی  و  دحاو ، يور  یلع  امهنوکل  اذه  یتیبب  اطلخ 

هلوق یف  داعب  دارملا  نا  رهاـظلا  نا  اـمک  ءاـسنخ ، هتخـال  ینیلاـست  ناـف  هلوق  یف  باـطخلا  نوکی  هانرهظتـسا  اـم  یلع  .هبیرغلل و  لاـقت 
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هموق ناکف  هحرج ، نم  رخص  ضرم  لاط  هبیتق :) نبا  ءارعش   ) یفف هما ، لثم  بیبح  ءاسی  وا  هلوق  یف  بیبحب  و  هتارما ، لثم  داع  تمشیف 
دـلجم 7،  )) اولاس اذا  و  هیلع ، کلذ  قشیف  اهمالک ، عمـسی  رخـص  و  یـسنیف ، تیم  و ال  یجریف ، یح  وه  ال  تلاق : هنع  هتارما  اولاـس  اذا 

یفف هللا ، همعنب  احلاص  حبـصا  تلاق : هما  هتعانم )) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  هحفص 503 ،
رتغی نم  کیلع و  هزانج  نوکا  نا  یـشخا  تنک  ام  یناکم و  یعجـضم و  یمیلـس  تلم  یتدایع و  لمت  ام  رخـص  ما  يرا  لوقی : کلذ 
نانذا هل  تناک  نم  تعمسا  ادقار و  ناک  نم  تهبن  دقل  يرمعل  ناوه  اقـش و  یف  الا  شاع  الف  هلیلح  ماب ، يواس  يرما  يا  ناثدحلاب و 
مجلم رـشلاب  رـشلل  سرف  یلو  مجلم  ریخلاب  ریخلل  سرف  یلو  ینعملا : اذه  نم  ابیرق  رعـشلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بسنف  ناک  فیک  و 

ینع کی  نم  و  ریزولا : حارجلا  نبا  لوق  لوالا  تیبلا  ینعم  یف  و  اذـه ، جوعم  یناف  یجیوعت  مار  نم  موقم و  یناـف  یمیوقت  مار  نمف 
سیل رطبی و  مل  رس  اذا  لزالزلا  کلت  لاوها  یلع  اروبص  هرح  نبا  بوطخلا  ینم  تزربا  دقف  لئاس  ریغ  اتماش  وا  ینبان  امل  اتماش  الئاس 

یبانذ و ال نم  یـشیر  ناک  ازجاع و ال  موقلا  نم  یما  تدـلو  اـم  و  ارـش : طـبات  لوق  هنم  بیرق  لـئاضتملا و  عشاـخلاب  تلزن  اذا  هبکنل 
يرـشخمزلا لقن  و  يرب ، نبا  هلقن  اذـکه  بلطلا  هراـف  ریخب  ینارت  نل  تمزا و  همزا  اـم  اذا  نیکتـسا  ـال  یفوعلا : عداو  نبا  لوق  بغل و 

.ببللا هراف  الا  ینارت  یناثلا و ال  رطشلا 

هینغم

دیدشت میملا و  مضب  قنخملا - .نیزحلا و  ضیرجلا : .تباغ و  سمشلا : تبآ  .بورغلل و  تند  ءافلا - دیدشتب  سمـشلا - تلفط  هغللا :
هغلابم .لاوجتلا  .ضکرلا و  یف  هغلابم  ضاکرتلا  .هنحملا و  هدـشلا و  يالی  يال  نم  ایالو : .سفنلا  هیقب  قمرلا : .قنخلا و  عضوم  نونلا -

یـضقان نیتلحملا : .تافاکملا و  يزاوجلا : .اوممـص و  اومزع و  اوعمجا : .مهعارـسا و  مهحامج : .فالخلا و  قاقـشلا : .نالوجلا و  یف 
قلطم لوعفم  ائیـش  و  امدان ، هلثم  و  لاح ، ابراه  بارعالا : .ابکرم  اهذختا  اذا  هبادـلا  دـعتقا  نم  دـعقتملا : .لهـسلا و  سلـسلا : .دـهعلا و 

هعرسلا نع  اهب  ینکی  یـشل ء و ال و ال  هفـص  بصنلا  اهلحم  و  لثم ، ینعمب  هیبشتلل  فاکلا  الک و ال  و  الاتق ، اولتتقا  هانعم  نال  اولتتقال ،
ترـسع يا  هیردـصم  ام  اجن  ام  و  هیردـصملا ، یلع  بصن  ایال  و  انلق ، امک  لثم  ینعمب  یه  یتلا  فاکلا  هفاضاب  رجلا  اهلحم  هلقلا و  و 

یلع هنیطایـشب  تاراغلا  نشی  هیواـعم  ناـک  ینعملا : .نیـسحتل  ناـث  لوعفم  اعرـضتم  و  زییمت ، هزع  و  تزج ، لـعاف  يزاوجلا  و  هتاـجن ،
لوح مامالا  یلا  اباتک  بلاط  یبا  نب  لیقع  بتکف  .بلـسلا  بهنلا و  دیرـشتلا و  لـتقلاب و  ضرـالا  یف  نودـسفی  ماـمالا ، هلود  فارطا 

مل و  دسفا ، راغا و  يذلا  برخملا  یلا  دوعی  هیلا  ریمـض  خـلا ..) اشیج  هیلا  تحرـسف  : ) هلوقب مامالا  هباجاف  .مهعئاظف  نیریغملا و  ضعب 
نع لقن  و  هاطرا ، نب  رسب  هنا  یلا  دیدحلا  یبا  نبا  هرابع  یموت ء  و  یـضرلا ، فیرـشلا  نوحراشلا و  هرکذ  و ال  همـساب ، مامالا  حرـصی 
هنع لقن  نا  دعب  و  کحـضم ! بیجع و  هنا  لاق  و  کلذ ، نم  دیدحلا  یبا  نبا  رخـس  و  هیواعم ، وه  بئاخلا  براهلا  اذه  نا  يدـنوارلا 

صخلتی و  حضاو ، ینعملاف  نکی  امهم  ..جهنلا و  ریسفت  نم  عنمی  و  لجرلا ، اذه  یلع  رجحی  نا  بجی  ناک  دق  لاق : يزاوجلا و  ریسفت 
الا اوبا  دـقف  خـلا ..) اشیرق  کنع  عدـف   ) .الوذـخم امومذـم  یلو  مث  الیلق ، هولتاقف  نیدـهاجملا ، نم  هعامج  برخملل  لسرا  مامالا  ناب 
نع مالکلا  مدقت  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  مهناشک  امامت  لوالا  یموی  ذنم  یلع  برحلا  نالعا  و  ناودعلا ، لالـضلا و 

ثکن نم  داهج  یلع  هللا  لوحب  ممصم  یناف  خلا .) لاتقلا  یف  ییار  نم  هنع  تلاس  ام  اما  و   ) هبطخلا 33 و 170 و 215 حرش  یف  کلذ 
مامالا .بقاوعلا  فورظلا و  تناک  امهم  عجارتا  نل  و  اداسف ، ضرالا  یف  ثاع  و  قلخلا ، یلع  یغب  نم  و  نیدلا ، نم  قرم  نم  و  دهعلا ،

اهجو الا  عناصا  ال  تییح ، اـم  یناـف ، اوربدا ؟ ما  اولبقا  اولق ، ما  اورثک  ساـنلل  یلاـم و  خـلا ..) یلوح  ساـنلا  هرثک  یندـیزیال  : ) ساـنلا و 
و نیقیلا ، نیدلا  وه  اذه  ..هنع  هریغب  ینغ  و ال  قلخلا ، نع  ینغ  قلاخلابف  ..یلع  بضغی  مل  ینع و  یضر  ام  هاوسب  ثرتکا  و ال  ادحاو ،

فوخلا رثوی  نمل  نامیا  يا ال  هبوتلا   13 نینموم - متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهنوشختا  یلاعت : لاق  هیوبنلا ، هنسلا  نارقلا و  قطن  هب 
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مئامعلا بابرا  نم  ریثکلا  نکل  .الیلق و  انمث  یتایاب  اورتشتال  نوشخا و  سانلا و  اوشختـالف  هدـئاملا : هروس  نم  هیالا 44  یف  .هللا و  نم 
..اوعاطا اهل و  اوباجتـساف  .الیلق  انمث  هللا  تایاب  اورتشا  سانلا و  اوشخا  هللا و  اوشختال  مهواوها : مهل  تلاق  ..هیالا و  اوسکع  سنالقلا  و 

اصیرح خلا ..) کیبا  نبا  نبسحتال  و   ) .یلابا الف  یلع  بضغ  کب  نکی  مل  نا  هلوقب : هبر  بطاخ  يذلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 
حورلا هذهب  ..قحلا  یلع  توملا  و  لطابلا ، داهج  وه  طقف ، دحاو  یـش ء  یلع  صرحی  هنا  اثالث .؟ ایندـلا  قلط  دـق  فیک و  .هتایح  یلع 

یلع تینب  و  لالـضلا ، لالغتـسالا و  یلع  تسـسا  اذ  عناصملا  نم  يودج  هیا  .لضفا و  هایح  سانلا  شیعی  و  هیناسنالا ، مدقتت  اهدـحو 
قرـش یف  داـبعلا  تاوقا  تعلتبا  و  ءامـسلا ، ضرـالا و  تاریخ  تفزنتـسا  نیرـشعلا  نرقلا  یف  هحلـسالا  عناـصم  نا  ناودـعلا .؟ یغبلا و 

ابیرخت و مظعا  و  داسفلا ، رشلا و  یف  اثبخ  رثکا  و  سرتفملا ، ناویحلا  نم  هوارض  دشا  تانئاک  یلا  اهباحصا  تلوح  و  اهبرغ ، ضرالا و 
.نینمالل ادیرشت  الیتقت و 

هدبع

نع هیانک  الو : الک  ائیـش  اولتتقاف  اهبرغم …  یلا  عوجرلا  بایالا  تبرق و  تند و  يا  الیفطت  تلفط  بایالل : سمـشلا  تلفط  دـق   …و 
رصقا هظحل و  نم  نیعلا  یف  عرسا  یبرغملا و  ناهربوبا  لاق  عمـسلا  دنع  ءاضقنالا  اعیرـس  نیل  فرح  امهیناث  نیفرح  ناف  هماتلا  هعرـسلا 

: قمرلا ریغ  هنم  ضوهنلا …  عیطتـسی  طـقاسلا ال  ءاـحلاب  مومغملا و  میجلاـب  ضیرجلا  اـضیرج : اـجن  یتح  ـال …  ـال و  نم  عمـسلا  یف 
ردـصم ایال  اجن : ام  يالب  ایالف  سفنلا …  هیقب  کیرحتلاب  قمرلا  قانخلا و  عضوی  اـم  لـحم  قلحلا  هددـشم  نونف  حـتفف  مضب  قنخملا 

مهلاوجت و  رـسعب …  ارـسع  هتاجن  ترـسع  يا  ردصملا  ینعم  یف  اجن  هیردصم و  هدعب  ام  رـسعلا و  هدشلا و  هانعم  لماعلا و  فوذحم 
نـالوجلا و لوجلا و  نم  لاوجتلا  کلذـک  لالـضلا و  یف  مهرطاوـخ  هعرـسل  هراعتـسا  ضکرلا و  یف  هغلاـبم  ضاـکرتلا  قاقـشلا : یف 

هیزاج عمج  يزاوجلا  يزاوجلا : ینع  اشیرق  هیاوغلا …  لالضلا و  هیتلا  قحلا و  قباس  یلع  مهواصعتـسا  مهحامج  فالخلا و  قاقـشلا 
ما دسا  تنب  همطاف  ناف  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیری  یما : نبا  ناطلـس  مهلامعا …  یلع  ءازجلاب  مهیلع  ءاعد  هافاکملا  ینعمب 

لاتقلا نوللحی  نیذلا  نولحملا  هللا : یقلا  یتح  یما …  دعب  یما  همطاف  اهناش  یف  یبنلا  لاقف  اهرجح  یف  هللا  لوسر  تبر  نینموملاریما 
هلمعتـسی ادوعق  رهظلا  ذختی  يذلا  دعقتملا  نیللا و  یطولا ء  لهـسلا و  رـسکف  حتفب  سلـسلا  دئاقلل : مامزلا  سلـس  و ال  هنوزوجی …  و 

دیدش بیلص : نامزلا  بیر  هتاجاح …  لک  یف  بوکرلل 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یضعب يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگـشل  هرابرد  بلاطیبا  نبا  لیقع  دوخ  ردارب  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
زا ار  وا  یـضعب  دنراد ، فالتخا  لیقع  هرابرد  لاجر  ياملع   ) ترـضح نآ  هب  دوب  لیقع  همان  خساپ  رد  نآ  و  دوب ، هداتـسرف  نانمـشد 
دنس هب  یلاما  باتک  زا  متفه  تسیب و  سلجم  رد  همحرلا  هیلع  قودص  خیش  و  دنا ، هدوتس  هتسناد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا 

: دومرف يرادـیم ؟ تسود  ار  لیقع  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدرک : تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوخ 
وا یخرب  و  تشاد ، تسود  ار  وا  بلاطوبا  هکنیا  يارب  یکی  شدوخ  يارب  یکی  یتسود  ود  مراد  تسود  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ 

باتک رد  یناقمام  هللا  هیآ  موحرم  یلو  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  ندرک  اهر  هیواـعم و  هب  نتـسویپ  يارب  دـنا  هدومن  شهوکن  ار 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  شیومع  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  شردارب  نوچ  لیقع  نتـشاد  یمارگ  تهج  زا  ام  دسیون : یم  لاقملا  حـیقنت 
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ماما هصالخ  میرادن ، نانیمطا  دامتعا و  وا  زا  ربخ  هب  نکلو  میئوگ ، یمن  نخس  وا  هرابرد  تسا  ملسم  ترضح  شدنزرف  هلآ و  هیلع و 
ادخ هار  رد  ار  شیوخ  یگداتسیا  تماقتسا و  هدرک و  یگنتلد  تیاکش و  شیرق  يراتفر  دب  زا  همان  نیا  رد  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

، تسین تسرد  زا  هدرکن  يرای  ارم  منایعیش  هتفای و  يزوریف  منمشد  يا  هتـشون  هکنیا   ( سپ دیامن :( یم  دزـشوگ  دماشیپ  ره  لمحت  اب 
و تشگرب ، نامیشپ  درک و  باتش  زیرگ  هب  دیسر  وا  هب  ربخ  نیا  نوچ  مداتسرف ، نمشد  وا  يوس  هب  ناناملسم  زا  یهوبنا  رگـشل  هکلب (
هن  ( نوچ ال و ال دندیگنج  مه  اب  هدومن  هلتاقم  یکدنا  سپ  دوب ، کیدزن  بورغ  هب  باتفآ  هک  یتقو  دندیسر  وا  هب  هار  نیب  نم  رگشل 
مه اب  یکدـنا  هکنآ  ای  دیـسر ، رـسب  ناـشگنج  دوز  یلیخ  هصـالخ  دـندرکن ، گـنج  هکنیا  دـننام  دـندیگنج  ناـنچ  مه  اـب  ینعی  هن  و 

ات یتعاس  رگم  درکن  گنرد  سپ  دریگب ( ماجنا  دوز  هک  يراـک  يارب  دوش  یم  هتفگ  تسا  یلثم  هک  ـال  ـال و  نتفگ  دـننام  دـندیگنج 
یتخـس و اب  سپ  دوبن ، یقاب  یناج  مین  زج  هب  وا  زا  و  دـندوب ، هدرـشف  تخـس  ار  شیولگ  هکنآ  زا  دـعب  تفای  یئاـهر  هودـنا  اـب  هکنیا 

رگا و  میشاب ، وت  اب  مینام  هدنز  رگا  مباتـش  وت  يوس  هب  هتـشادرب  ار  اه  هدازردارب  یتفگ  هکنیا  اما  و   ( تفای یئاهر  یپ  رد  یپ  يراوشد 
رد ار  ناـشینامرفان  یگزیتـس و  ینمــشد و  رد  ناـشنالوج  یهارمگ و  رد  ناـشنتخات  تخــس  شیرق و  سپ  مـیریمب ( وـت  اــب  مـیریمب 
اب گنج  هب  هک  یقافتا  دـننام  دـنا  هدومن  قافتا  نم  اب  گـنج  هب  ناـنآ  اریز  وگم ( يزیچ  ناـنآ  هراـبرد   ( نک اـهر  دوخ  زا  ینادرگرس 
زا تسا  دیما   ) دـنناسر رفیک  هب  ار  شیرق  نم  ياج  هب  اه  هدـنناسر  رفیک  نم ، زا  شیپ  دـندوب  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

و دنتـشازگن ) ساـپ  نآ  هب   ) دـندیرب مرکا  ربمغیپ  اـب  ارم  يدـنواشیوخ  هک  دـسرب ) ناـشیا  هب  نوگاـنوگ  ياهیتخـس  متـس و  نارگمتس 
ترضح مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ببس   ) دندوبر نم  زا  دنتـشاد  نم  اب  هک  يا  هنیک  رثا  رب  ار  ادخ  لوسر  مردام  رـسپ  تفالخ )  ) تنطلس
نارـسپ ریما  ترـضح  ردـپ  بلاـطوبا  ترـضح  اـب  لوسر  ترـضح  ردـپ  هللادـبع  ترـضح  هک  تسا  نآ  هدـیمان  رداـم  رـسپ  ار  لوسر 

هناخ رد  یکدوک  رد  ار  لوسر  ترـضح  ریما  ترـضح  ردام  دسا  تنب  همطاف  هک  دنا : هتفگ  و  دـندوب ، ادـج  ردام  زا  هک  بلطملادـبع 
و تسا .) نم  ردام  مردام  زا  دعب  همطاف  ینعی  یما  دـعب  یما  همطاف  هدومرف : وا  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  تسا و  هدومن  يراتـسرپ  بلاطوبا 

نم هشیدـنا  سپ  تسین ) اور  کمک  یب  اناوت  نمـشد  اب  گنج  هک  یتفگ  و   ) يدیـسرپ نانمـشد  اـب  گـنج  هراـبرد  نم  يار  زا  هچنآ 
( دنیامن یم  راتفر  لوسر  ادخ و  روتسد  فالخرب  هتسکش  ار  یهلا  نامیپ  دهع و   ) دنناد یم  زئاج  ار  گنج  هک  تسا  یناسک  اب  گنج 
ار مسرت  فوخ و  نم  زا  ناشیا  یگدـنکارپ  میدـنمجرا و  رب  نم  درگ  مدرم  یهوبنا  موش ) هتـشک  وا  هار  رد   ) مدـنویپ ادـخ  هب  هکنیا  ات 

رسپ و  مهد ( یم  ماجنا  ار  ادخ  تساوخ  هداتسیا  نید  نمـشد  لباقم  رد  دنیزگ  يرود  هاوخ  دیامن  يرای  ارم  یـسک  هاوخ   ) دیازفا یمن 
نتورف راوخ و  نمـشد ( شیپ  رد  دننکن  يرای  کمک و  - ( دننک اهر  ار  وا  مدرم  دـنچ  ره  رادـم  نامگ  ار  مالـسلا ( هیلع  ماما   ( تردـپ

يارب هدـنهد  تشپ  هن  هدنـشک و  تسدـب  راهم  هدنراپـس  مار ( رتش  نوچ   ( هن و  یناوتان ، یتسـس و  زا  روز  راـب  ریز  هدـنور  هن  و  دـشاب ،
شیرق و هراـبرد  نخـس   ( نکلو منادرگ ( یمن  ور  یتخـس  چـیه  زا  نمـشد  ربارب  رد  هصـالخ   ( دوـش راوـس  هدـمآ  نآ  رب  هک  يراوـس 

هکنانچ دوخ  هبوبحم  هب  هک  یملس  سادرم  نبا  سابع  میلس  ینب  هلیبق  زا  یصخش   ( میلـس ینب  ردارب  هک  تسا  نآ  دننام  نادنواشیوخ (
داع تمشیف  هباک  یب  يرت  نا  یلع  زعی  بیلص  نامزلا  بیر  یلع  روبـص  ینناف  تنا ؟ فیک  ینیلاست  ناف  هتفگ : دنا ( هداد  تبـسن  وا  هب 

یهودنا مغ و  هک  نم  رب  تسا  راوشد  متسه ، اناوت  ابیکش و  رایسب  راگزور  یتخس  رب  ینوچ ؟ یـسرپب  نم  زا  رگا  ینعی  بیبح  ءاسی  وا 
لد و درد  هدروآ  یمن  ناـیم  رد  شیرق  زا  نخـس  ور  نیا  زا  سپ   ( ددرگ نیگهودـنا  یتسود  اـی  داـش  ینمـشد  اـت  دوش  هدـید  نم  رد 

). منک یمن  راهظا  نانآ  ياهیراتفر  دب  زا  ار  دوخ  شجنر 

ینامز

هدیقع تسا و  هدوب  شیدـنا  رود  لدـتعم و  يدرف  يو  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ردارب  لیقع  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  لیقع  دـنپ 
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یلع ماما  يومع  رـسپ  سابع  نب  هللادبع  .تشاد  دهاوخ  رتمک  يزیرنوخ  رتدامتعا و  لباق  تملاسم  قیرط  زا  تکلمم  هرادا  هک  هتـشاد 
يدرف هب  عجار  دیدحلا  یبا  نبا  .داد  یم  رکذـت  ار  زت  نیمه  ترـضحنآ  هب  ساسح  عقوم  رد  تشاد و  ار  هدـیقع  نیا  مه  مالـسلا  هیلع 

هچ ره  .تسا  هدوب  هیواعم  راوخنوخ  هدـنامرف  هاطرا  نب  رـسپ  يو  دـیوگ : یم  هراشا  تروصب  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  ماـما  تحت  هک 
وا هدرک و  مه  ار  راک  نیمه  دیامن و  دربن  وا  اب  دهد و  رارق  بیقعت  تحت  ار  وا  هداد  صیخـشت  مالـسلا  هیلع  ماما  هدوب و  نمـشد  دشاب 

شیرق هفیاط  زا  هک  هتفگ  نخـس  هیواعم  اب  يدنواشیوخ  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دوخ  همان  رد  لیقع  دیاش  .تسا  هداد  يرارف  ار 
ار ناشرفیک  ادخ  منک و  یم  گنج  اهنآ  اب  نم  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مینک  ارادم  اهنآ  اب  دیاب  میراد و  تبسن  مه  اب  تسا و 

هیلع ماما  هدش  رداص  یگتخاب  دوخ  سرت و  يور  زا  اسب  هچ  لیقع  بلاطم  نیا  هک  اجنآ  زا  .دـننامب  نادرگرـس  یهارمگ  رد  دـهدب و 
ردقنآ يزوریپ  يارب  نم  درادن و  رثا  نم  رد  منازابرس  ندوب  دایز  مک و  دیوگیم : دهد و  یم  رکذت  لیقع  هب  ار  دوخ  تعاجش  مالسلا 

هتفرگ رظن  رد  نایوجگنج  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یفدـه  نامه  .مبای  تسد  يزوریپ  ای  تشهب و  دوخ : فدـه  هب  هک  مشوک  یم 
ام .دیراد  راظتنا  ار  يرگید  زیچ  ندش ) هتشک  اب  نتـشک   ) یئوکین ود  زا  ریغ  ام  يارب  ایآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم يا  وگب  : ) دوب

( .میتسه نیمک  رد  مه  ام  دیشاب  نیمک  رد  امش  .میراد  نامدوخ  فرط  زا  ای  وا و  فرط  زا  ار  ادخ  باذع  راظتنا  امش  يارب 

يزاریش دمحم  دیس 

تلـسرا يا  تحرـسف )  ) .لیقع هیلا  هبتک  باتک  باوج  وه  و  ءادعالا ، ضعب  یلا  هذفنا  شیج  رکذ  یف  بلاط ، یبا  نب  لیقع  هیخا  یلا 
( ابراه رمش   ) شیجلا کلذ )  ) ودعلا يا  هغلب ) املف   ) یئاول تحت  نیذلا  نیملسملا ) نم   ) اریثک يا  افیثک ) اشیج   ) ودعلا کلذ  يا  هیلا ) )

ودـعلا يا  هوقحلف )  ) هلعف یلع  امدان )  ) هنوکلاح یف  عجر  يا  صکن ) و   ) رارفلا ودـعلا و  نیح  هلجرب  فتلی  الئل  هقاس  نع  هبوث  عفر  يا 
الک و ائیـش  اولتتقاف   ) بورغلا لبق  کلذ  ناک  ناب  عوجرلا ، يا  بایالل )  ) تند يا  سمـشلا ) تلفط  دـق  و   ) هرارف یف  قیرطلا ) ضعبب  )
و یبرغملا : لاق  هنم  عامتـسالا و  دـنع  ءاضقنالا  عیرـس  نیللا  فرح  امهیناث  نیفرح  ناف  ال و ال )  ) هظفل هلق  رادـقمب  الیلق ، انامز  يا  ـال )

نامزلا نم  ءزج  فوق  رادقم و  يا  هعاس ) فقومک  الا   ) برحلا ناک ) امف   ) نم ال و ال عمـسلا  یف  رـصقا  هظحل و  نم  نیعلا  یف  عرـسا 
هیقب يا  قمرلا ) ریغ  هنم  قبی  مل  و   ) قانخلا ناکم  وه  يذـلا  قلحلا  يا  قنخملاـب ) هنم  ذـخا  اـم  دـعب   ) اـمومغم يا  اـضیرج ) اـجن  یتح  )

ترـسع يا  هاجنلا ، نم  ردصملاک  اجن )  ) و هیردصم ، ام )  ) هدـشلا و هانعم  هلعف و  فذـح  ردـصم  ياللا  اجنام ) يالب  ای  ءالف   ) .سفنلا
ضکرلا یف  هغلاب  ضاکرتلا  لالضلا ) یف  مهظاکرت  اشیرق و  کنع  عدف   ) هسفن اجنا  یتح  هرسع  هدشل  نایب  کلذ  و  رسعب ، ارسع  هتاجن 

دق مهناف   ) لالـضلا یف  مهاصعتـسا ، مهعفرت و  يا  هیتلا ) یف  مهحامج  و   ) یعم فالخلا  يا : قاقـشلا ) یف   ) مهنالوج يا  مهلاوجت ) (و 
اذه و  مالسالا ، یف  ناک  کلذ  نکل  کلذ ، لبق  يا  یلبق ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر برح  یلع  مهعامجاک  یبرح  یلع  اوعمجا 
نم ناف  یمحر ) اوعطق  دـقف   ) هئیـسلا مهلامعا  یلع  اوزجی  ناب  مهیلع  ءاعد  هیزاج ، عمج  يزاوجلا ) ینع  اـشیرق  تزجف   ) .ناـمیالا یف 

لوسرلا یخآ  دق  و  خالا ، مالا  نباب  دارملا  و  هفالخلا ، يا  یما ) نبا  ناطلس  ینوبلـس  و   ) هبراحملا تاداعملا و  محرلا  عطق  رهاظم  رهظا 
اهنع ربعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا ناک  مامالا ، ما  دـسا  تنب  همطاـف  نـال  وا  هسفن ، نیب  ماـمالا و  نیب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هنع تلئـس  ام  اما  و  (. ) یما دـعب  یما  همطاف   ) اهناش یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا تبر  اهنال  مالاب 
هیواعمک و هنوزوجی ، نیملسملا و  لاتق  نولحی  نیذلا  نیلحملا ) لاتق  ییار  ناف   ) لبقتسملا یف  هیلع  مزعا  اذام  و  لاقتلا ؟) یف  ییار  نم 

ینع مهقرفت  ـال  و   ) اربک و  هزع ) یلوح  ساـنلا  هرثک  یندـیزی  ـال   ) توملا دارملا  و  هئازج ، هباوث و  یقلا  يا  هللا ) یقلا  یتـح   ) هباحـصا
الف هاوس  نم  اما  هشحو ، هنع  دبعلا  یف  و  هزع ، هللا  نم  برقلا  یف  يری  هناف  هللااب ، هبلق  نئمطملا  ناسنالا  نوکی  اذکه  و  افوخ ، و  هشحو )

اعرـضتم  ) هئادـعا لوح  اوفتلا  هوکرت و  ناـب  ساـنلا )- هملـسا  ول  و  همیرکلا -(  هسفن  ینعی  کـیبا ) نبا  نبـسحت  ـال  و   ) اـنزو مهل  يری 
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لهـس يا  مامزلا ) سلـس  و ال   ) افیعـض يا  اـنهاو )  ) هب قحلی  يذـلا  ملظلا  يا  میظلل ) ارقم  ـال  و   ) .هب قحلی  يذـلا  فوخلا  نم  اعـشاخ )
المعتـسم يا  ادوعق  رهظلا  ذختی  يذـلا  يا  دـقعتملا ) بکارلل   ) هنیل يا  رهظلا ) یطو  و ال   ) هدوقی نا  دـیری  يذـلا  يا  دـئاقلل )  ) دایقنالا

امنا و  صاخشالا ، ثادحالل و  مالـسلا  هیلع  هدایقنا  مدع  نع  هیانک  کلذ  و  هفانلاب ، هیبشتلا  باب  نم  اذه  و  هتاجاح ، لک  یف  بوکرلل 
( بیلص نامزلا  بیر  یلع  روبص  ینناف  تنا ؟ فیک  ینیلئست  ناف  (: ) میلـس ینب  وخا  لاق  امک  هنکل  و   ) .هقد لکب  هذفنی  صاخ  هاجتا  هل 

يری نا  یلع  قشی  يا  هباک ) یب  يرت  نا  یلع  زعی   ) هبالص ربص و  لکب  یـضما  امنا  و  مالالا ، ثادحالل و  عضخا  ال  دیدش ، بلـص  يا 
و نزحلا ، هباکلا و  ربصتلا ال  دلجتلا و  رهظا  اذـل  و  بیبح ) ءاسی  و   ) ودـع يا  داع ) تمـشیف   ) یب لزن  امم  نزحلا ، راثآ  یهجوب  یئارلا 

.هئادعا یف  افعض  یتاذلا و  ءاخیالاب  ناسنالا  سفن  یف  هوق  بجوی  لساوبلا و  لاجرلا  میش  نم  اذه 

يوسوم

تلاـم اذا  دـیدشتلاب  تلفط : .هبقع  یلع  عجر  صکن : .اـبراه  عرـسا  اـبراه : رمـش  .فتلملا  ریثـکلا  فیثـکلا : .تلـسرا  تحرـس : هغللا :
: قنخملا .برکلا  دهجلا و  هدش  نم  قیرلاب  صغلا  ضیرجلا : .ادج  هتقو  رـصقتسی  امل  لاقت  هملک  الک و ال : .عوجرلا  بایالا : .بیغملل 
: لاوجتلا .ضکرلا  یف  هغلابم  ضاکرتلا : .ءطبلا  لیق  رـسعلا و  هدـشلا و  ياللا : .حورلا  هیقب  قمرلا : .هقنع  نم  ناویحلا  یف  قنخلا  عضوم 

.اوممـص اومزع و  اوعمجا : .هیاوغلا  لالـضلا و  هیتلا : .هقئاـس  یلع  یـصعتسا  سرفلا : حـمج  .فـالخلا  قاقـشلا : .نـالوجلا  یف  هغلاـبم 
.اعـشختم اعرـضتم : .سنـالا  دـض  هشحولا : .هعیبـلل  نیـضقانلا  نیلحملا : .هئیـسلا  سوفنلل  باـقعلا  عاونا  یه  هیزاـج و  عمج  يزاوجلا :

هب داقت  یتلا  نانعلا  مامزلا : .لهسلا  رسکف  حتفب  سلسلا : .فیعضلا  نهاولا : .ملظلا  میضلا : .فرتعملا  رقملا : .اعـضاخ  اللذتم  اعـشختم :
.ریغلا هبیصمب  رورسلا  رهشا  تمـش : .نزحلا  هباکلا : .یلع  قشی  یلع : زعی  .دیدش  بیلـص : .هبکار  ریعبلا : دعتقم  .نیللا  یطولا ء : .هبادلا 

دق قیرطلا و  ضعبب  هوقحلف  امدان  صکن  ابراه و  رمـش  کلذ  هغلب  املف  نیملـسملا  نم  افیثک  اشیج  هیلا  تحرـسف  : ) حرـشلا .ودع  داع :
هنم قبی  مل  قنخملاب و  هنم  ذـخا  ام  دـعب  اضیرج  اجن  یتح  هعاس  فقومک  الا  ناک  امف  الک و ال  ائیـش  اولتتقاف  باـیالل  سمـشلا  تلفط 
هنا مامالا : لوقی  .هیلا  هب  بتک  دـق  مامالا  وخا  بلاط  یبا  نب  لیقع  ناک  باتک  نع  باوج  باتکلا  اذـه  اجن ) ام  يالب  ایالف  قمرلا  ریغ 

برهف نیملـسملا  نم  اریثک  اریبک  اشیج  هیلا  مامالا  لسرا  تاراغ  همکح  فارطا  یلع  نشی  ناـک  هیواـعم  هقزترم  ضعب  نا  ملع  امدـنع 
یلا لصی  نا  لبق  قیرطلا  ضعبب  هوکردا  هوقحل و  یتح  ریـسلا  اودجف  هلعف  نم  الیلذ  یتا  ثیح  نم  عجر  یـش ء و  یلع  يولی  ایلوم ال 

الا دمـصی  نا  دـسافلا  ریغملا  عطتـسی  مل  رکذـت و  تقولا ال  نم  هریـصق  هدـم  اولتتقاف  بیغملا  نم  سمـشلا  هیف  تبرتقا  تقو  یف  ماشلا 
نع ربع  دـق  هدـش و  رـسع و  دـعب  هبوجعاب  الا  جـنی  مل  نیرمالا و  قاذ  نا  دـعب  هسفنب  اجن  یتح  تقولا  هلق  نع  هیانک  نمزلا  نم  هعاـس 
هنم ذـخا  ثیحب  تومی  قنتخی و  نا  داک  ام  دـعب  نم  هدـش  برک و  دـعب  اجن  يا  قنخملاب ) هنم  ذـخا  ام  دـعب  اضیرج  اجن  یتح   ) کلذ
مهل اوجت  لالضلا و  یف  مهضاکرت  اشیرق و  کنع  عدف   … ) رـسع هدش و  دعب  اجن  هنا  حورلا  الا  هنم  قبی  مل  هبقرلا و  نم  قنخلا  عضوم 

لطابلا و نم  هیلا  یعـست  ام  یلا  تفتلی  اشیرق و ال  كرتی  نا  هیلاغ  هحیـصنب  هیخا  یلا  ماـمالا  هجوت  هیتلا ) یف  مهحاـمج  قاقـشلا و  یف 
هیاوغلا لالضلا و  یف  اهلاس  رتسا  اهدرمت و  اهنایصع و  هل و  هقرفلا  هیلع و  فالتخالا  نم  هیف  هیعاس  لوجت  لالـضلا و  نم  هیف  كرحتت 

اهنم عرجت  هنا  هفالخلا …  یلوت  نا  یلا  اریغـص  یبنلا  عم  وه  هراـفظا و  هموعن  ذـنم  اـهنم  یناـع  مک  شیرق و  نم  ماـمالا  لـمحت  مک  و 
اهنال اهیلع  بضغ  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  نمز  اهبراح  هتایح  لحارم  لـک  یف  اـهاذا  شاـع  هرارملا و  قاذ  صـصغلا و 

دق مهناف   … ) نوکی ام  دـشاب  اههجاوی  نا  هیلع  ناکف  هیـساق  هملاظ  برح  یف  اضغب  ادانع و  ههجو  یف  اریخا  تماـق  مث  هفـالخلا  هتبلس 
یمحر اوعطق  دقف  يزاوجلا  ینع  اشیرق  تزجف  یلبق  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  برح  یلع  مهعامجاک  یبرح  یلع  اوعمجا 

مزعلا تممص  اهتملک و  تقفتا  اشیرق  نال  شیرق  یلا  تفتلی  نا ال  الیقع  هرمال  ببـس  لیلعت و  اذه  ناک  یما ) نبا  ناطلـس  ینوبلـس  و 
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هیلا تافتلالا  مدـع  هرجه و  بجو  هتریـس  هذـه  تناک  نم  هوعدـلا و  ءادـتبا  یف  هللا  لوسر  برح  یلع  مهعامجاک  ماـمالا  برح  یلع 
مهلک اوقفـصاف  هیلع  ادقح  ادسح و  هل و  اضغب  عیوب  موی  ذنم  هبرح  یلع  تعمتجا  اشیرق  ناف  قح  مالکلا  اذه  دـیدحلا : یبا  نبا  لوقی 

نا الا  ادبا  هلاح  مرخت  مل  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  عم  مالسالا  ءادتبا  یف  مهلاح  تناک  امک  هبرح  هقاقش و  یلع  هدحاو  ادی 
هئیـس هعم  اهتءاسا  هئیـس  لکب  باقعلاب  شیرق  یلع  اعد  مث  .هلتقف  ناسنا  هلاتغا  اذـه  ایعیبط و  اتوم  تاـمف  لـتقلا  نم  هللا  همـصع  كاذ 
هبناج یلا  فوقولا  هعم و  نواعتلا  نم  الدـبف  اهیف  هتبارق  همحر و  اوعطق  دـق  مهناب  تائیـسلا  کلت  ضعب  رکذ  اـهل و  اـقافو  ءازج  اـهلثم ،

کلذب هامـس  یما و  نباب  هنع  ربع  يذلا  یبنلا  نم  هثاریم  هوبلـس  دـقف  اضیا  محرلا و  هعیطق  روص  مظعا  كاذ  هلاتق و  هتبراحمب و  اوماق 
یبا نبا  لقی  مل  بلاط و  یبا  هللادـبع و  ما  موزخم  نب  ذـئاع  نب  نارمع  نب  ورمع  تنب  همطاف  انبا  اـمهنال  دـیدحلا : یبا  نبا  لوقی  اـمک 
نمم دسا  تنب  همطاف  یلع  ما  نال  کلذ  لاق  هنا  مهـضعب : لاق  بلطملادـبع و  یلا  بسنلا  یف  هکرـشی  مامعالا  نم  بلاط  یبا  ریغ  نال 

یندـیزی هللا ال  یقلا  یتح  نیلحملا  لاتق  ییار  ناف  لاتقلا  یف  ییار  نم  هنع  تلاس  ام  اما  و   ) .یما دـعب  یما  همطاف  اهناش : یف  یبنلا  لاق 
کلذ هیلع  تبجوا  هیعرـش  تاعانقل  هذختا  امناف  هاغبلا  لاتق  رارق  مامالا  ذختا  امدنع  هشحو ) ینع  مهقرفت  هزع و ال  یلوح  سانلا  هرثک 

یتح هرهظ  هنطب و  رمالا  اذـه  تبلق  دـق  و  هبطخ : ضعب  یف  لوقی  امک  هنا  هنع …  عجارت  لوعفملا ال  يراس  رارقلا  اذـه  یقبیـس  اذـل  و 
نم لاتق  یلع  رمتـسم  وهف  اذل  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  هب  ءاج  امب  دوحجلا  وا  مهلاتق  الا  ینعـسی  ینتدـجو  امف  مونلا  ینعنم 

بسحف سیل  مامالا  اهـشیعی  هیـضق  نیب  مث  هللا …  هاقالم  یلا  هایحلا  نم  جرخی  هب  يذلا  توملا  یتح  هیلع  برحلا  نلعا  هتعیب و  ضقن 
نا نلعی  اذـل  مهتلق و  سانلا و  نم  هلوح  نم  هرثک  یلا  رظنلا  نود  هللااب  زعلا  وه  مالـسلا و  هیلع  هتـالاح  لـک  یف  لـب  برحلا  لاـجم  یف 

هزع و هدیزت  نلف  سانلا  اما  هتزع و  دمتسی  هنم  زعلا و  هب  هللا و  طخ  یف  هنا  هشحو …  هنع  مهقرفت  هزع و ال  هدیزت  هلوح ال  سانلا  هرثک 
نبا نبـسحت  و ال   … ) سنا لک  نوکی  هب  زع و  لک  نوکی  هنم  نا  يری  يذـلا  هب  لصتملا  هللااـب  فراـعلا  هنا  هشحو …  هنع  مهقرفت  ـال 

دعقتملا و بکارلل  رهظلا  یطو ء  دئاقلل و ال  مامزلا  سلس  انهاو و ال  میضلل  ارقم  اعشختم و ال  اعرـضتم  سانلا -  هملـسا  ول  و  کیبا - 
داع تمشیف  هباک  یب  يرت  نا  یلع  زعی  بیلص  نامزلا  بیر  یلع  روبـص  ینناف  تنا  فیک  ینیلاست  ناف  میلـس : ینب  وخا  لاق  امک  هنکل 

یقبیس مهلک  هنع  اولخت  سانلا و  هدرفا  ولف  دومصلا …  هعاجـشلا و  سورد  میـضلا  هابا  ملع  یئدبم  يولع  فقوم  اذه  بیبح ) ءاسی  وا 
دحال همامز  یطعی  هنویللا و ال  ضفری  هنا  فعـض …  هباتنی  وا  ملظلاب  لبقی  لذی و ال  عضخی و ال  ال  نیلی …  يذلا ال  دـینعلا  بلـصلا 

سوفنلا تملعت  اذـکه  هابای و  کلذ و  ضفری  وه  لب  رارقتـسالا  هحارلا و  دـیری  نم  اهبکری  هیطم  هسفن  لعجی  ـال  دارا و  ثیح  هعفدـی 
کناک هعنملا و  هزعلا و  رعـشتسا  تاملکلا  هذه  ارقا  انا  يدیـس و  ای  تنا  .اهنید هللا  یف  هیندـلا  ءاطعا  مدـع  هوخنلا و  ءابالا و  هنم  هرحلا 
کناک هاغطلا …  داهطـضا  هایحلا و  لکاشم  اهب  هجاون  یتلا  سوردـلا  انیطعت  کناک  رـصعلا …  اذـه  یف  شیعن  نیذـلا  نحن  انبطاخت 
لمحتی يذلا  روبصلا  يوقلا  هنا  نلعا  هخرص و  اهقلطا  اریخا  هنا  مث  لدع …  قح و  نم  هدقتعن  هب و  نمون  ام  لجا  نم  دومصلل  انعفدت 

 … ءاسی بیبح  رخآ  تمشی و  هل  ودع  فنص  نافنص  مهنال  سانلا  یلا  يوکش  نودب  هیف  شیعی  ام  متکی  هبئاون و  رهدلا و  نحم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِءادْعَْألا ِضَْعب  یلإ  هَذَْفنأ  ٍْشیَج  رْکِذ  یف  ، بلاط یبأ  نب  ِلیقَع  ِهیخأ  یلإ 
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ُلیقَع ِْهیلإ  ُهَبَتَک  ٍباتِک  ُباوَج  َوُهَو 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هتـشون ، هتـشاد لیـسگ  نانمـشد  زا  یـضعب  يوس  هب  هک  يرکـشل  هرابرد  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  شردارب  هب  خـساپ  ناونع  هب  ار  نآ  هک 
: همان دنس  .1} تسا

جرفلاوبا تاراغلا و  باتک  رد  یفقث  لاله  نب  میهاربا  یضر ، دیس  موحرم  زا  لبق  ار  همان  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد 
.دنا هدروأ  هسایسلاو  همامالا  باتک  رد  يرونید  هبیتق  نبا  یناغالا و  باتک  رد  یناهفصا 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  مهن  تسیب و  هبطخ  اب  طبترم  هک  ار  همان  نیا  دنس  هراب  رد  يرتشیب  حرش  ص 332 .) ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم 
{ .میدروآ ص 203  یلع )  نینمؤملاریما  ماما  مایپ   ) باتک نیمه  مود  دلج  رد  تسا  مالسلا 

هاگن کی  رد  همان 

هراشا

یم وا  اب  راـکیپ  هداـمآ  رگید  راـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دینـش  هیواـعم  نوچ  ، نیمکح ناتـساد  زا  دـعب  هک  تسا  نینچ  هماـن  نیا  يارجاـم 
سیق نب  كاحض  هلمج  زا  دز  ییاذیا  ياه  همانرب  هب  تسد  قارع  هفوک و  مدرم  هدارا  فیعضت  يارب  تفر و  ورف  تشحو  رد  ، دوش

دینک و تراغ  ار  ناشلاوما  دیناسرب و  لتق  هب  ار  یلع  نارادفرط  دیسر  یم  اجک  ره  : تفگ داتسرف و  قارع  هب  رکـشل  رفن  رازه  هس  اب  ار 
دوب يرورغم  درم  هک  كاحـض.دیزیهرپب  یلع  رکـشل  اب  هلباقم  زا  رگید و  ياج  رد  زور  اج و  کی  رد  بش  ؛ دینامن اج  کی  رد  زگره 

رد ار  شنایرکـشل  وا و  درک و  مهارف  يدع  نب  رجح  یهدنامرف  هب  یگرزب  هاپـس  مالـسلا  هیلع  ماما.دـیناسر  هفوک  یکیدزن  هب  ار  دوخ 
.دنداد حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هدرک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  هیقب  دندش و  هتشک  يا  هدع.دیبوک  مه 

نانمؤم ریما  شردارب  هب  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  دش و  نارگن  تخـس.دیسر  دوب  هّکم  رد  هک  لیقع  هب  الامجا  كاحـض  هلمح  يارجام 
نم.دراد هگن  تایلب  زا  دـنک و  ظـفح  یتحاراـن  هنوگره  زا  ار  وت  دـنوادخ  : دوب نینچ  شا  هماـن  هصـالخ  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  یلع 
نادنزرف زا  ناناوج  زا  رفن  لهچ  اب  هک  مدید  ریسم  رد  ار  نافع ) نب  نامثع  یعاضر  ردارب   ) دعـس نب  هّللادبع.مدمآ  هّکم  هب  هرمع  يارب 

یم اجک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  نانمـشد  نادنزرف  يا  : متفگ.مدید یتحاران  راثآ  اهنآ  ياه  هرهچ  رد.دوب  هدـمآ  اقلط 
شوماخ ار  یهلا  رون  دیهاوخ  یم  ایآ  دیا  هدوب  ام  نمـشد  مایالا  میدق  زا  امـش  دـیوش  قحلم  مالـسا  نانمـشد  هب  دـیهاوخ  یم  دـیور ؟

نخـس وا  ياه  يرگ  تراغ  هفوک و  فارطا  هب  سیق  نب  كاحـض  هلمح  هرابرد  مدرم  مدید  مدمآ  هّکم  هب  هک  یماگنه  سپـس  دینک ؟
نم درادـن و  یـشزرا  نیرتمک  هک  يدرم  ؛ هتخاس روسج  وت  ربارب  رد  ار  كاحـض  نوچمه  یتسپ  درم  هک  اـیند  نیا  رب  فا.دـنیوگ  یم 
میا هدنز  ات  میهاوخ  یم  ام  سیونب  نم  يارب  ار  تروتسد  ردارب.دنا ! هتشادرب  تیرای  زا  تسد  تناتسود  نایعیش و  هک  متـشادنپ  نینچ 
دعب یگدنز  هک  دنگوس  لج  زع و  دنوادخ  هب.منامب  هدنز  وت  زا  دعب  يا  هظحل  مرادن  تسود  مسق  ادخ  هب.میریمب  وت  اب  میـشاب و  وت  اب 

.تسا راوگان  وت  زا 
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نداد زا  دعب  دنا و  هدش  یشالتم  كاحض  نایرکشل  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  تشون و  ار  ثحب  دروم  همان  وا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دش لاحشوخ  لیقع  دندرک و  رارف  یتافلت 

رد كاحـض  هلمح  هکنیا  هب  هّجوت  اب  : دسیون یم  لیقع ) همان   ) همان نیا  رکذ  زا  سپ  هغالبلا  جـهن  رداصم  هدنـسیون  تسا  هّجوت  بلاج 
شردارب هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نامرف  میلـست  دیدش و  ّتبحم  زا  یکاح  يا  همان  نینچ  لیقع  هدش و  عقاو  مالـسلا  هیلع  یلع  رمع  رخاوا 

یغورد ، تسویپ هیواعم  هب  درک و  اهر  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردارب  ماجنارـس  لیقع  هک  دنیوگ  یم  یـضعب  هچنآ  سپ  ، هتـشون
.تسین شیب 

: دراد هراشا  هتکن  دنچ  هب  همان  نیا 

تخـس تسکـش  هب  رجنم  هک  وا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  نایهاپـس  دیدش  دروخرب  هفوک و  فارطا  هب  هیواعم  نارادفرط  زا  یعمج  هلمح  .1
.دش اهنآ 

دحتم رگیدـکی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـض  رب  هک  هنوگ  ناـمه  اـهنآ  هکنیا  شیرق و  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیاکـش  .2
.دنتشگ قفّتم  زین  مالسلا  هیلع  ماما  دض  رب  ، دندش

تسا مزال  اهنآ  اب  راکیپ  هکنیا  دنتسویپ و  نمشد  هب  دنتسکش و  ار  ترضح  نآ  اب  تعیب  هک  یناسک  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  .3
.دندرگزاب قح  يوس  هب  ات 

مخ هداتسیا و  نمشد  لباقم  رد  راوتـسا  مکحم و  نانچمه  دراذگ و  یمن  رثا  وا  حور  رد  دارفا  رابدا  لابقا و  هک  هتکن  نیا  يروآدای  .4
.دروآ یمن  وربا  هب 

***

لّوا شخب 

هراشا

ُسْمَّشلا ِتَلَّفَط  ْدَـقَو  ، ِقـیِرَّطلا ِضْعَِبب  ُهوـُقِحَلَف  ، ًاـمِداَن َصَکَن  ًاـبِراَه ، َرَّمَـش  َکـِلَذ  ُهَغََلب  اَّمَلَف  ، َنیِِملْـسُْملا َنِم  ًاـفِیثَک  ًاـْشیَج  ِهـَْیلِإ  ُتْحَّرَـسَف 
ٍيِْألب ًایْأَلَف  ، ِقَمَّرلا ُْریَغ  ُْهنِم  َْقبَی  َْمل  ، ِقَّنَخُْملِاب ُْهنِم  َذِخُأ  اَم  َدـَْعب  ًاضیِرَج  اََجن  یَّتَح  ٍهَعاَس  ِِفقْوَمَک  اَّلِإ  َناَک  اَمَف  ، َالَو اَلَک  ًاْئیَـش  اُولَتَْتقاَف  ، ِباَیِْإِلل
ِیبْرَح یَلَع  اوـُعَمْجَأ  ْدـَـق  ْمُهَّنِإَـف  ، ِهیِّتـلا ِیف  ْمُهَحاَـمِجَو  ، ِقاَـقِّشلا ِیف  ْمَُهلاَوْـجَتَو  ، ِلاَـلَّضلا ِیف  ْمُهـَـضاَکْرَتَو  ًاـْشیَُرق  َکـْنَع  ْعَدـَـف.اََجن  اَـم 

ِْنبا َناَْطلُـس  ِینُوبَلَـسَو  ، یِمِحَر اوُعَطَق  ْدَـقَف  ، يِزاَوَْجلا یِّنَع  ًاْشیَُرق  ْتَزَجَف  ، ِیْلبَق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِبْرَح  یَلَع  ْمِهِعاَمْجِإَک 
.یِّمُأ

همجرت
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لیـسگ وا  يوـس  هـب  ار  ناناملــسم  زا  هوـبنا  یهاپــس  نـم  يدوـب ) هتــساوخ  حیــضوت  هیواـعم  رکــشل  هدـنامرف  كاحــض  دروـم  رد  )
یضعب رد  نم  نایهاپس  یلو  ؛ درک ینیشن  بقع  ینامیشپ  تمادن و  اب  دز و  رمک  هب  رارف  نماد  دیسر  وا  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه.متشاد 

دندیگنج و مه  اب  رکـشل  ود  نیا  یهاتوک  تدـم.دوب  بورغ  هب  کیدزن  دیـشروخ  هک  دوب  یماگنه  نیا  دندیـسر و  وا  هب  اه  هداج  زا 
هک یلاح  رد  و  دندش ) هدنکارپ  هدنامرد و  شرکـشل  كاحـض و  و   ) یتعاس فقوت  هزادنا  هب  تسرد  دـش ؛ ماجنا  تعرـس  هب  راک  نیا 

یتخـس و اب  ماجنارـس  دوب و  هدـنامن  یقاب  یقمر  زج  وا  زا  درب و  رد  هب  هکرعم  زا  یناـج  همین  درـشف  یم  ار  شیولگ  یتخـس  هب  گرم 
.تفای ییاهر  هکلهم  زا  دیدش  تقشم 

ینمـشد و رد  هک  ینالوج  یهارمگ و  رد  هک  یـشالت  همه  نآ  اب  ار  شیرق  يا ) هتفگ  نم  اب  شیرق  ياه  تفلاخم  هراـبرد  هچنآ  اـما  )
نابایب رد  ینادرگرس  فالتخا و 

یلص ادخ  لوسر  اب  هزرابم  رد  نم  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دندش  تسد  مه  نم  اب  دربن  رد  رگیدکی  اب  اهنآ.نک  اهر  ، دنتشاد تلالض 
تفالخ دـندیرب و  نم  اب  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  اهنآ  دـناسرب  ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  شیرق  ادـخ.دندوب  هتـشگ  دـحتم  هلآ  هیلع و  هللا 

.دندرک بلس  نم  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) مردام دنزرف 

سیق نب  كاحض  ناتساد  ریسفت : حرش و 

سیق نب  كاحض  ناتساد 

سیق نب  كاحض  هلمح  ناتساد  هرابرد  لیقع  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تسا  یخـساپ  همان  نیا  ، دش هتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
زا یـضعب  دـنچره  ، ددرگ یم  زاـب  كاحـض  هـب  « هـیلا » رد ریمـض  نیارباـنب  ، وا ینیــشن  بـقع  تخــس و  تسکــش  هفوـک و  فارطا  هـب 
زاب هیواعم  هب  ار  ریمـض  یـضعب  هکنیا  رت  بیجع  دـنا و  هتـسناد  نمی  هب  وا  هلمح  »و  هاطرا نب  رـُسب  » هب طوبرم  ار  ناتـساد  نیا  ، ناـحراش

.تسین حیحص  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دنا  هدنادرگ 

جهن مامت  باتک  رد  هچنآ  قباطم   ) هدرک فذـح  راـصتخا  يارب  ار  نآ  یـضر  دّیـس  هک  هماـن  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـح  ره  هب 
همان هک  دنک  یم  مالعا  لیقع  يارب  ریخ  ياعد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تسا ) هدرک  لقن  زین  هغالبلا  جهن  رداصم  هدمآ و  هغالبلا 

.تسا هدومن  كرد  هفوک  فارطا  هب  كاحض  هلمح  يارجام  زا  ار  وا  ینارگن  هدیسر و  وا  هب  يدزا  دیبع  نب  هّللادبع  هلیسو  هب  وا 

یهاپس نم  :» دیامرف یم  دهد و  یم  حرـش  نینچ  كاحـض  هلیـسو  هب  ار  هیواعم  یـشکرکشل  يارجام  ردارب  ینارگن  عفر  يارب  هاگ  نآ 
رمک هب  رارف  نماد  دیسر  وا  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه.متشاد  لیسگ  هیواعم ) رکشل  هدنامرف  كاحض   ) وا يوس  هب  ار  ناناملـسم  زا  هوبنا 

دیـشروخ هک  دوب  یماگنه  نیا  دیـسر و  وا  هب  اه  هداـج  زا  یـضعب  رد  نم  هاپـس  یلو  ؛ درک ینیـشن  بقع  ینامیـشپ  تمادـن و  اـب  دز و 
بورغ هب  کیدزن 

تسا و يراک  لابند  یسک  نداتسرف  يانعم  هب  میتفگ  همان 34  حرش  رد  هک  هنوگ  نامه  حیرست ،»  » هشیر زا  تحس » }» ُتْحَّرَسَف ( ؛» دوب
یبرع رد  هدش و  هتفرگ  تفاثک »  » هشیر زا  هوبنا  يانعم  هب  فیثک » }» ًافِیثَک ًاْشیَج  ِْهَیلِإ  .تسا } هدمآ  زین  نتخاس  اهر  هنوگ  ره  يانعم  هب 

َو ًاـبِراَه ، َرَّمَـش  َکـِلَذ  ُهَغََلب  اَّمَلَف  ، َنیِِملْـسُْملا َنِم  .تسا } یگدوـلآ  ياـنعم  هب  یـسراف  رد  هژاو  نیا  هکلب  هدـماین ، یگدوـلآ  ياـنعم  هـب 
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ِضْعَِبب ُهوـُقِحَلَف  ، ًاـمِداَن .تسا } ینیـشن  بـقع  تشگزاـب و  ياـنعم  هـب  صوـکن  و  ثـکم »  » نزو رب  صکن »  » هـشیر زا  صکن » }» َصَکَن
(. ِباَیِْإِلل ُسْمَّشلا  ِتَلَّفَط  ْدَق  ،َو  ِقیِرَّطلا

زا دوب  رفن  رازه  راهچ  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  ددع  ، تایاور زا  یـضعب  قباطم  تسا و  ّتیعمج  رپ  هوبنا و  يانعم  هب  « فیثک »
حیجرت رارق  رب  ار  رارف  شرکشل  كاحـض و  لیلد  نیمه  هب  دندش و  دراو  نمـشد  رـس  رب  باقع  نوچمه  هک  هدامآ  سفن و  هزات  دارفا 

هب بورغ  کیدزن  تخادرپ و  اهنآ  بیقعت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  یلو  ؛ دنتـشگ نامیـشپ  هفوک  فارطا  هب  دوخ  هلمح  زا  دنداد و 
.دمآ دهاوخ  همان  نیمه  زا  دعب  ياه  هلمج  رد  ارجام  حرش  هک  دیسر  اهنآ 

.دندوبن ناناملسم  زا  ماش  رد  اهنآ  یلصا  هدنامرف  فلاخم و  رکشل  هک  دراد  نیا  هب  راعشا  نیملْسُْملا » َنِم   » هب ریبعت 

ماجنا يارب  ندز  رمک  هب  تمه  نماد  يانعم  هب  ًالومعم  رّمش » » اریز ، كاحض هب  تبسن  تسا  يا  هیرخس  عقاو  رد  ًابراه » رّمـش   » هب ریبعت 
.دوب هدرک  باختنا  ار  نآ  كاحض  هک  رارف  يارب  هن  ، تسا یمهم  راک 

مه هب  یماگنه  رکشل  ود  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  - تسا ندش  کیدزن  يانعم  هب  لوفط  هکنیا  هب  هّجوت  اب  « - سمـشلا تلّفط  دق   » هلمج
يوس هب  دوخ  رقم  زا  ایوگ  ناهاگحبص  دیـشروخ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  « بایا » هب ریبعت  دوب و  بورغ  کیدزن  دیـشروخ  هک  دندیـسر 

.باتفآ بورغ  يارب  تسا  یفیطل  ریبعت  نیا  ددرگ و  یم  زاب  شرقم  هب  ناهاگرصع  دیآ و  یم  ام 

مه اب  رکشل  ود  نیا  یهاتوک  تدم  :» دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 

رد و  دندش ) هدنکارپ  هدنامرد و  شرکشل  كاحـض و  و   ) یتعاس فقوت  هزادنا  هب  تسرد  ؛ دش ماجنا  تعرـس  هب  راک  نیا  دندیگنج و 
یتخـس و اب  دوب و  هدـنامن  یقاب  یقمر  زج  وا  زا  درب و  رد  هب  هکرعم  زا  یناج  همین  درـشف  یم  ار  شیولگ  یتخـس  هب  گرم  هک  یلاـح 

يانعم هب  ضیرج » } ًاضیِرَج اََجن  یَّتَح  ٍهَعاَس  ِِفقْوَمَک  اَّلِإ  َناَک  اَمَف  ، اـَل اَـلَک َو  ًاْئیَـش  اُولَتَْتقاَـف  ( ؛» تفاـی ییاـهر  هکلهم  زا  دـیدش  تقـشم 
ق»  » هشیر زا  هاگولگ  يانعم  هب  قنخم » }» ِقَّنَخُْملِاب ُْهنِم  َذِخُأ  اَم  َدَْعب  { .تسا هدش  ریگولگ  ناجیه  ای  هودنا  تدش  رثا  رب  هک  تسا  یسک 

(. اََجن اَم  ٍيِْألب  ًایْأَلَف  ، ِقَمَّرلا ُْریَغ  ُْهنِم  َْقبَی  َْمل  َو  { ، .تسا یسک  يولگ  ندرشف  يانعم  هب  گنج »  » نزو رب 

.تسا گنهامه  رگیدکی  اب  همان  نیا  هبطخ و  نآ  هدش و  هراشا  نآ  هب  زین  هبطخ 29  رد  ارجام  نیا  هک  درک  دیابن  شومارف 

رد تاریبعت  زا  یضعب  رد  «ال و ال»و  ندرک ظفلت  گنهامه  تفرگ  ماجنا  تعرـس  هب  راک  نیا  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  « َال اَلَک َو  » هب ریبعت 
کی دننام  : مییوگ یم  نآ  ياج  هب  یسراف  رد  هک  تسا  نامز  یهاتوک  نامه  هب  هراشا  ود  ره  دوش و  یم  هتفگ  اذ » «ال و  برع تاملک 

.ندز مه  رب  مشچ 

یم هفخ  ناسنا  دـنهد  راشف  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هاـگولگ  ياـنعم  هب  ّقنُخم  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  « - ِقَّنَخُْملاـِب ُْهنِم  َذِـخُأ  اَـم  َدـَْعب   » هب ریبعت 
یقاب وا  زا  یقمر  زج  هک  يا  هنوگ  هب  دندرب  شیپ  گرم  ياپ  ات  ار  كاحض  مالـسلا  هیلع  ماما  نایرکـشل  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  - دوش

یم دـنهد  یم  رارق  دـیدش  راـشف  تحت  ار  یـصخش  یتـقو  هک  یـسراف  رد  مه  تسا و  لوـمعم  یبرع  رد  مـه  ریبـعت  نیا.دوـب  هدـنامن 
.درشف ار  شیولگ  : دنیوگ
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َْمل َو  : » مالـسلا هیلع  ماما  هلمج  رب  تسا  يریـسفت  هک  دنک  یم  لقن  ار  ییارجام  تاراغلا  باتک  رد  یفقث  میهاربا  هک  تسا  هّجوت  لباق 
هیلع یلع  رکـشل  هدـنامرف  تسد  زا  كاحـض  هک  یماـگنه  : دـیوگ یم  « دوب هدـنامن  یقاـب  كاحـض  زا  یقمر  زج  ِقَمَّرلا ؛ ُْریَغ  ُْهنِم  َقـْبَی 

نیا رد.درک  مگ  ار  بآ  لماح  رتش  اریز  ، دش هنشت  ادیدش  درک  رارف  « يدع نب  رجح   » مالسلا

رفن دنچ  اهنت  تشگ  رادـیب  هک  یماگنه.دـیدرگ  فرحنم  هداج  زا  تهج  نیمه  هب  دـش و  ضراع  وا  رب  یفیفخ  باوخ  يا  هظحل  لاح 
.دشن ادیپ  یلو  دننک  ادیپ  بآ  ات  داتسرف  ار  اهنآ  زا  یضعب.تشادن  هارمه  هب  بآ  سک  چیه  دندوب و  وا  اب  شرکشل  زا 

ار نآ  تمیق  اـت  مهد  یمن  دـنگوس  ادـخ  هـب  : تـفگ.نک باریـس  ارم  ما  هنـشت  ادـخ  هدـنب  يا  تـفگ  وا  هـب  دـش  ادـیپ  يدرم  ناـهگان 
: تفگ تسیچ ؟ نآ  تمیق  : تفگ.يزادرپب

} .دندش باریس  دوب و  بآ  اجنآ  رد  هک  دندیسر  یتیعمج  هب  ماجنارس  هکنیا  ات  دهد  یم  همادا  ار  ناتـساد  سپـس.تسوت  نید  شتمیق 
ص 439} ج 2 ، تاراغلا ،

دعب یتدش  اب  شرکشل  هدنامیقاب  كاحض و  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا  تدش  يانعم  هب  يأل  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ٍيِْألب » ًایَْأل   » هب ریبعت 
.دنتفای تاجن  هکلهم  نآ  زا  ، تدش زا 

یعاضر ردارب   ) دعـس نب  هّللادـبع  : دوب هتـشون  هک  دـنک  یم  لیقع  شردارب  هماـن  زا  يرگید  شخب  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
اجک هب  مدیـسرپ  اهنآ  زا  دـنور  یم  یمولعمان  دـصقم  يوس  هب  شیرق  ناناوج  زا  رفن  لهچ  اب  هک  مدـید  ریـسم  رد  ار  نافع ) نب  نامثع 
یم مالـسلا  هیلع  ماما.دـیوش  قحلم  هیواعم  هب  دـیهاوخ  یم  اـیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  نانمـشد  نادـنزرف  يا  دـیور  یم 

رد هک  ینالوج  یهارمگ و  رد  هک  یـشالت  همه  نآ  اب  ار  شیرق  يا ) هتفگ  نم  اـب  شیرق  ياـه  تفلاـخم  هراـبرد  هچنآ  اـما  :») دـیامرف
هک هنوگ  نامه  دندش  تسد  مه  نم  اب  دربن  رد  رگیدکی  اب  اهنآ.نک  اهر  ، دنتشاد تلالض  نابایب  رد  ینادرگرس  فالتخا و  ینمشد و 

يانعم هب  ضاکرت » } ْمُهَضاَکْرَت ًاْشیَُرق َو  َْکنَع  ْعَدَف  ( ؛» دندوب هتـشگ  دحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هزرابم  رد  نم  زا  شیپ 
ِیف .دـناسر } یم  ار  هغلابم  يانعم  ضاکرت » تسا و  هدـش  هتفرگ  ندـیود  يانعم  هب  ضرف » نزو  رب  ضکر »  » هشیر زا  دـیدش  ندـیود 
{، .تسا ییادج  تفلاخم و  ینمشد و  يانعم  هب  قاقشلا » }» ِقاَقِّشلا ِیف  .تسا } دیدش  نالوج  يانعم  هب  لاوجت » }» ْمَُهلاَوْجَت ، ِلاَلَّضلا

هب سپـس  تسا  شومچ  ناویح  يانعم  هب  لصا  رد  لوبق »  » نزو رب  حومج » تسا و  ندرک  یـشکرس  يانعم  هب  حاـمج » }» ْمُهَحاَـمِج َو 
یَلَع اوُعَمْجَأ  ْدَق  ْمُهَّنِإَف  ، ِهیِّتلا ِیف  .تسا } هدـش  قالطا  تسین  ناسنا  رایتخا  رد  هک  ییاه  همانرب  ثداوح و  یتح  شکرـس و  ياه  ناسنا 

(. ِیْلبَق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِبْرَح  یَلَع  ْمِهِعاَمْجِإَک  ِیبْرَح 

ربمایپ  ) مردام دنزرف  تفالخ  دندیرب و  نم  اب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  اهنآ  دناسرب  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  شیرق  ادخ  :» دـیازفا یم  سپس 
(. یِّمُأ ِْنبا  َناَْطلُس  ِینُوبَلَس  ،َو  یِمِحَر اوُعَطَق  ْدَقَف  يِزاَوَْجلا ! یِّنَع  ًاْشیَُرق  ْتَزَجَف  ( ؛» دندرک بلس  نم  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

تسا نیا  شموهفم  ، تسا لمع  تافاکم  ازج و  يانعم  هب  هیزاج  عمج  « يزاوج » هکنیا هب  هّجوت  اب  يِزاَوَْجلا » یِّنَع  ًاْشیَُرق  ْتَزَجَف   » هلمج
اهنآ يارب  تسا  ینیرفن  عقاو  رد  نیا  دـنوشب و  شیوخ  لامعا  ءوس  بقاوع  راتفرگ  دریگب و  ار  اهنآ  ناماد  شیرق  لامعا  تاـفاکم  هک 

ربمایپ دوب و  هتـشاد  ررقم  وا  يارب  ادخ  هک  یتفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنداد  هزاجا  هن  دندرک و  تیاعر  ار  يدـنواشیوخ  قح  هن  هک 
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.دسرب دوب  ناناملسم  يایند  نید و  تداعس  نماض  دوب و  هدومرف  دیکأت  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هب مالسا  دض  ياه  گنج  مامت  شتآ  دندوب و  ترضح  نآ  نانمشد  نیرت  تخسرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  اهنآ  يرآ 
هب دندش و  میلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ربارب  رد  هک  دندوب  یهورگ  نیرخآ  دش و  هتخورفارب  اهنآ  ياسؤر  شیرق و  هلیسو 

.یعقاو هن  دوب  يروص  اهنآ  زا  يرایسب  نامیا  هک  یلاح  رد  ، دندروآ نامیا  وا 

رثا رب  هکلب  ، دندرک ار  راتفر  نامه  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  وا  نیـشناج  هفیلخ و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب 
.دنداد جرخ  هب  يرتشیب  لمع  تدش  ییوج  ماقتنا  هزیگنا 

دوب و نایرگ  هک  یلاح  رد  درک  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يزور  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
: دومرف تخیر و  یم  کشا 

یهورگ ياه  هنیس  رد  ییاه  هنیک  هک  منک  یم  هیرگ  نیا  يارب  يِدَْعب ؛ ْنِم  اَّلِإ  ََکل  اَهَنوُْدُبی  َال  ٍماَْوقَأ  ِروُدُص  ِیف  ُِنئاَغَض  »

ص ج 9 ، یمثیه ، دـئاوزلا  عمجم  «.} درک دـنهاوخ  راهظا  وت  ربارب  رد  نم  زا  دـعب  یلو  ؛ دنتـسین نآ  راهظا  رب  رداق  زورما  دراد و  دوجو 
.{ ح 36523 ص 176 ، ج 13 ، لامعلازنکو ،  118

زا مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتیاکـش  حرـش  رد  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ   ) باـتک نیمه  مشـش  دـلج  رد  هبطخ 172  لـیذ  رد 
.میا هداد  ترضح  نآ  هب  تبسسن  شیرق  ياه  ینمشد  هرابرد  يرتطوسبم  راتفگ  دنک  یم  ادخ  هاگشیپ  هب  شیرق 

هیلع ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هراـبرد  یِّمُأ » ِْنبا   » هب ریبعت 
ردام و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  ردـپ   ) هّللادـبع ردام  نارمع  نب  ورمع  رتخد  یموزخم  همطاـف  نادـنزرف  زا  ود  ره  مالـسلا 

نآ رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ردام  دـسا  تنب  همطاف  هکنیا  ببـس  هب  ای  دـندوب و  مالـسلا ) هیلع  نانمؤم  ریما  یمارگ  ردـپ   ) بلاطوبا
یلـص مرکا  ربمایپ  اذل  ، تخادرپ یم  وا  تیبرت  هب  ردام  نوچمه  دوب  بلاط  یبا  تلافک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نامز 

: دومرف وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا 

«. دوب مردام  هنمآ )  ) مردام زا  دعب  دسا  تنب  همطاف  یّمُأ ؛ َدَْعب  یّمُأ  ُهَمِطاف  »

***

مود شخب 

هراشا

یِّنَع ْمُُهقُّرَفَت  َال  ،َو  ًهَّزِع ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُهَْرثَک  ِینُدـیِزَیَال  ؛ َهّللا یَْقلَأ  یَّتَح  َنیِّلِحُْملا  ُلاَِتق  ِییْأَر  َّنِإَف  ، ِلاَتِْقلا ِیف  ِییْأَر  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَـس  اَـم  اَّمَأ  َو 
ِرْهَّظلا َءیِطَو  َال  ،َو  ِِدئاَْقِلل ِماَمِّزلا  َسِلَس  َال  َو  ًانِهاَو ، ِْمیَّضِلل  ًاّرِقُم  َال  ،َو  ًاعِّشَخَتُم ًاعِّرَضَتُم  - ُساَّنلا ُهَمَلْسَأ  َْول  -َو  َکِیبَأ َْنبا  َّنَبَسْحَت  َال  ،َو  ًهَشْحَو
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: ٍمِیلَس ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَک  ُهَّنَِکل  ،َو  ِدِّعَقَتُْملا ِبِکاَّرِلل 

ِینَّنِإَف َْتنَأ  َْفیَک  ِینِیلَأْسَت  ْنِإَف 

ُبِیلَص ِناَمَّزلا  ِْبیَر  یَلَع  ٌرُوبَص 

ٌَهبآَک ِیب  يَُرت  ْنَأ  َّیَلَع  ُّزِعَی 

ُبِیبَح َءاَُسی  ْوَأ  ٍداَع  َتَمْشَیَف 

همجرت

( تعیب ضقن  و   ) ینکش نامیپ  هک  یناسک  اب  ، تسا نیا  نم  هدیقع  ، يا هتساوخ  ار  میأر  يا و  هدیـسرپ  نم  زا  گنج  هرابرد  هچنآ  اما  و 
هن هار ) نیا  رد  ( ) مشوپب ناهج  زا  مشچ  و   ) میامن تاقالم  ار  ادـخ  هک  هاگ  نآ  اـت  منک  هزراـبم  دنرمـش  یم  لـالح  ار  اـم  اـب  راـکیپ  و 

.دوش یم  متـشحو  بجوم  نم  فارطا  زا  اـهنآ  یگدـنکارپ  هن  دـیازفا و  یم  نم  تردـق  تزع و  رب  مفارطا  رد  مدرم  ّتیعمج  ترثـک 
رد ای  ، دیآرد نمـشد ) ربارب  رد   ) عوشخ عرـضت و  رد  زا  - دننک اهر  ار  وا  مدرم  دـنچره  - تردـپ دـنزرف  هک  ربم  نامگ  زگره  ردارب )! )
نم عضو  یلو  ؛ دهد يراوس  نآ  نیا و  هب  ای  ،و  دراپـسب سک  ره  تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  ای  ، دـهد جرخ  هب  یتسـس  متـس  ملظ و  ربارب 

: تسا هتفگ  میلس  ینب  رعاش  هک  تسا  هنوگ  نامه 

! متماقتسااب روبص و  نامز  تالکشم  ربارب  رد  : میوگ یم  يا ؟ هنوگچ  یسرپب  نم  زا  هاگره 

«. ددرگ تسود  یتحاران  ای  نمشد  تتامش  بجوم  هک  دوش  هدید  ما  هرهچ  رد  هودنا  مغ و  هک  تسا  تخس  نم  رب 

مراد یمن  رب  نانئاخ  اب  هزرابم  زا  تسد  ریسفت : حرش و 

مراد یمن  رب  نانئاخ  اب  هزرابم  زا  تسد 

دوب هدروآ  تشذـگ  ًاـقباس  هک  دوخ  هماـن  ناـیاپ  رد  لـیقع  هک  تسا  یبلطم  هب  رظاـن  ، هماـن زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخس 
اب منادنزرف  نم و  یگنجب  گرم  ياپ  ات  یهاوخ  یم  رگا.نک  راهظا  احیرص  نافلاخم  اب  گنج  هرابرد  ار  دوخ  رظن  مردام ! دنزرف  :» هک
نم زا  گنج  هرابرد  هچنآ  اما  و  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  «، منامب هدنز  وت  زا  دعب  يا  هظحل  مرادن  تسود  زگره  نم  میتسه و  وت 
یم لالح  ار  ام  اب  راـکیپ  و  تعیب ) ضقن  و   ) ینکـش ناـمیپ  هک  یناـسک  اـب  ، تسا نیا  نم  هدـیقع  ، يا هتـساوخ  ار  میأر  يا و  هدیـسرپ 

ِییْأَر َّنِإَف  ، ِلاَتِْقلا ِیف  ِییْأَر  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَس  اَم  اَّمَأ  َو  ( ؛») مشوپب ناهج  زا  مشچ  و   ) منک تاقالم  ار  ادـخ  هک  هاگ  نآ  ات  مگنجب  دـنرمش 
(. َهّللا یَْقلَأ  یَّتَح  َنیِّلِحُْملا  ُلاَِتق 

هب ادعب  هک  یناسک  دنتشارفارب و  ار  لمج  گنج  مچرپ  هرصب  رد  دنتسکش و  ار  وا  تعیب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  ای  « َنیِّلُِحم » هب ریبعت 
و .تسا } هدش  جراخ  نآ  زا  هتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  لحم  هک  تسا  هدمآ  هغللا  حاحـص  رد  } دنتـسویپ اهنآ 
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یناطیش تسردان  هار  نامه  زین  نیفص  هعقاو  زا  دعب  دندرمـش و  لالح  نیفـص  رد  ار  وا  اب  گنج  هک  تسا  ماش  نارگمتـس  هب  هراشا  ای 
.دوش یم  لماش  ار  هورگ  ود  ره  هک  تسا  نیا  رهاظ.دنداد  همادا  ار 

هک دـشخب  نانیمطا  وا  هب  دـهد و  ناشن  شردارب  هب  ریگیپ  هزراـبم  نیا  رد  ار  دوخ  عطاـق  هدارا  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
مفارطا رد  مدرم  ّتیعمج  ترثک  هن  هار ) نیا  رد  :») دیامرف یم  درادـن  وا  هدارا  رد  يریثأت  نانکـش  نامیپ  نیا  زا  يدایز  هورگ  تفلاخم 

بجوم نم  فارطا  زا  اهنآ  یگدنکارپ  هن  دیازفا و  یم  نم  تردق  تزع و  رب 

(. ًهَشْحَو یِّنَع  ْمُُهقُّرَفَت  َال  ،َو  ًهَّزِع ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُهَْرثَک  ِینُدیِزَی  َال  ( ؛» دوش یم  متشحو 

: نآرق هفیرش  تایآ  زا  هتفرگرب  رایسب و  تفرعم  روعش و  اب  هتخیمآ  تسا  يراعش 

هک دـهد  یم  ناشن  نآ و  لاـثما  و  هیآ 44 }. هدـئام ، «} ِنْوَشْخا َساّنلا َو  اُوَشْخَت  الَف   » اـی و  هیآ 36 }. رمز ، «} ُهَدـْبَع ٍفاِکب  ُهّللا  َْسَیل  «َأ 
رورغم ناقفاوم  ترثک  زا  دـندرک و  یمن  تشحو  ناـفلاخم  هوبنا  زا  زگره  راـگدرورپ  رب  هیکت  اـب  یهلا  گرزب  نادرم  یهلا و  ياـیلوا 
یماظن یسایس و  همجه  ربارب  رد  نیقی  هب  دنزاس  شیوخ  راعش  ار  مالسلا  هیلع  ماما  گرزب  نخس  نیا  ناناملـسم  همه  رگا.دندش  یمن 

.دش دنهاوخ  زوریپ  اه  ههبج  نیا  مامت  رد  ماجنارس  دنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  یلاعفنا  تلاح  ، برغ یگنهرف  و 

: دیامرف یم  هدرک  باطخ  ار  شردارب  ، هدنبوک انعم و  رپ  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

رد ای  دیآ  رد  نمـشد ) ربارب  رد   ) عوشخ عرـضت و  رد  زا  - دننک اهر  ار  وا  مدرم  دنچره  - تردـپ دـنزرف  هک  ربم  نامگ  زگره  ردارب ) »)
َّنَبَـسْحَت َال  َو  ( ؛» دهد يراوس  نآ  نیا و  هب  ای  دراپـسب و  سک  ره  تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  ای  دهد  جرخ  هب  یتسـس  متـس  ملظ و  ربارب 

تسا نزو  نیمه  رب  زین  نآ  ردصم  متس و  ملظ و  يانعم  هب  میـض » } ِْمیَّضِلل ًاّرِقُم  َال  ،َو  ًاعِّشَخَتُم ًاعِّرَـضَتُم  - ُساَّنلا ُهَمَلْـسَأ  َْول  -َو  َکِیبَأ َْنبا 
لهـس و يانعم  هب  هاگ  داقنم و  عیطم و  يانعم  هب  سلـس » }» َسِلَـس اـَل  ،َو  ًاـنِهاَو .تسا } ندومن  هبلغ  رهق و  ندرک و  ملظ  ياـنعم  هب  هک 

ِبِکاَّرِلل ِرْهَّظلا  .تسا } میلـست  میالم و  مرن و  يانعم  هب  تسا و  ههبـشم  تفـص  ءیطو » }» َءیِطَو َال  ،َو  ِدـِئاَْقِلل ِماَمِّزلا  .دـیآ } یم  ناـسآ 
(. ِدِّعَقَتُْملا

زا کی  ره  هک  دراد  یم  نایب  ار  نمـشد  لباقم  رد  میلـست  فلتخم  لحارم  هدومرف  نایب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هناـگراهچ  تراـبع  نیا 
دـسارهب و نمـشد  تردـق  زا  هکنیا  رگید  دنیـشنب و  اضاقت  عوشخ و  عرـضت و  هب  نمـشد  ربارب  رد  هکنیا  تسخن  ؛ تسا رتدـب  يرگید 
دربب و تسوا  هاوخ  رطاخ  اج  ره  اـت  هک  دراپـسب  وا  تسد  هب  ار  دوخ  ماـمز  ، میلـست رب  نوزفا  هکنیا  موس  دوش و  میلـست  دـنک و  یتسس 

مخ ار  دوخ  تشپ  هکنیا  ماجنارس 

.دهد يراوس  وا  هب  نمشد  ياه  هتساوخ  ریسم  رد  دنک و 

ربارب رد  میلست  ترضح  دراد و  تیاکح  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  تغالب  تحاصف و  تیاهن  زا  هک  ییایوگ  ابیز و  قیقد و  تاریبعت  هچ 
.دنک یم  یفن  دوخ  زا  هدرک و  میسرت  شلاکشا  مامت  رد  ار  نمشد 

هب هراشا  هدرک و  باختنا  دوخ  نتسشن  لحم  ار  ییاج  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  ، هدمآ دعتقم »  » خسن زا  یـضعب  رد  هک  « ِدِّعَقَتُم » هب ریبعت 
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یم هرهب  نآ  زا  دوخ  تاـجاح  ماـمت  رد  هکلب  ، دـنک یمن  هدافتـسا  نآ  زا  ریـسم  رد  اـهنت  هتـسشن و  دوـخ  بکرم  رب  هک  تسا  يراوـس 
لیوحت يرگید  هب  يزیچ  هاگ  درخ و  یم  يزیچ  تسا  راوس  هک  روط  نامه  هاگ  ، دـیوگ یم  نخـس  یـسک  اب  دتـسیا و  یم  هاگ  ؛ دریگ

.دهد یم  ماجنا  هراوس  ار  دوخ  ياهراک  همه  بکرم  شود  رب  شنزو  ینیگنس  زا  لایخ  یب  هتسشن و  بکرم  رب  هصالخ.دهد  یم 

هفیاط زا  يرعاش  رعـش  هب  نمـشد  ربارب  رد  دوخ  نینهآ  هدارا  خـسار و  مزع  رب  رتشیب  دـیکأت  يارب  همان  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: تسا هتفگ  میلس  ینب  رعاش  هک  تسا  هنوگ  نامه  نم  عضو  یلو  :» دیامرف یم  دوش و  یم  لثمتم  میلس  ینب 

.متماقتسااب روبص و  نامز  تالکشم  ربارب  رد  : میوگ یم  يا  هنوگچ  یسرپب  نم  زا  هاگره 

َلاَق اَمَک  ُهَّنَِکل  َو  ( ؛» ددرگ تسود  یتحاران  ای  نمشد  تتامش  بجوم  هک  دوش  هدید  ما  هرهچ  رد  هودنا  مغ و  هک  تسا  تخـس  نم  رب 
: ٍمِیلَس ِیَنب  وُخَأ 

ِینَّنِإَف َْتنَأ  َْفیَک  ِینِیلَأْسَت  ْنِإَف 

هب بیلـص » }» ُبِیلَـص ِناَمَّزلا  دیآ }.  یم  راگزور  لکـشم  ثداوح  يانعم  هب  هاگ  کش و  يانعم  هب  یهاگ  بیر »  } » ِْبیَر یَلَع  ٌرُوبَص 
{ .تسا هدمآ  بلص »  » هشیر زا  مکحم  يانعم 

{ .تسا نآ  زا  یشان  راسکنا  هودنا و  مغ و  يانعم  هب  هبآک » }» ٌَهبآَک ِیب  يَُرت  ْنَأ  َّیَلَع  ُّزِعَی 

هدش هتفرگ  توادع » هشیر  زا  نمشد  يانعم  هب  داع » }» ٍداَع .تسا } نمشد  ندش  داش  يانعم  هب  تتامش »  » هشیر زا  تمشی » }» َتَمْـشَیَف
(. ُبِیبَح َءاَُسی  ْوَأ  .تسا }

: تسا هدورس  تروص  نیا  هب  ار  الاب  رعش  ود  نابز  یسراف  يارعش  زا  یکی 

ملاح یسرپ ز  یم  هکنآ  يا  الا 

ملاع ياه  یتخس  هب  نم  مروبص 

نم خر  رد  ینیبب  مغ  مهاوخن 

نمشد داش  ، نیگمغ تسود  ددرگ  هک 

تبسن یملس  سادرم  نب  سابع  هب  ار  نآ  دیوگ  یم  دوخ  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ؛ تسا رظن  فالتخا  تسیک  زا  رعـش  نیا  هکنیا  رد 
.مدیدن وا  ناوید  رد  ار  نآ  نم  هک  دراد  یم  راهظا  یلو  ؛ دنا هداد 

زا یـضعب  هک  دوب  نینچ  نایرج  تسا و  یملـس  ورمع  رخـص  زا  تیب  ود  نیا  : دـیوگ یم  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتست  موحرم 
.دندز وا  يولهپ  هب  هزین  اب  شنانمشد 
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اب ار  نآ  دوب  هدش  راکـشآ  مخز  يور  یگرزب  هتخل  تروص  هب  دوب و  هدرک  تنوفع  مخز  لحم  دوب و  هدیباوخ  رتسب  رد  لاس  کی  وا 
.دبای يدوبهب  دیاش  دندیرب  يدراک 

هغالبلا جهن  حرش  } .دورـس ار  يرگید  راعـشا  تیب و  ود  نیا  شرهاوخ  خساپ  رد  وا  دیوگ  یم  نخـس  وا  ربص  هرابرد  شرهاوخ  دینش 
.{ ص 502 ج 7 ، يرتست ، همالع 

هیواعم نیغورد  ياعّدا  ياشفا  : 37 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( نیّفص دربن  زاغآ  زا  شیپ  يرجه  لاس 36  رد  هیواعم  هب  همان  )

همان نتم 

ِهِداَبِع یَلَع  ٌهَبلِط َو  ِهِّلل    َ ِیه ِیّتلا  ِِقئاَثَولا  ِحاَرّطا  ِِقئاَقَحلا َو  ِعِییضَت  َعَم  ِهَعَبّتُملا  ِهَریَحلا  ِهَعَدَتبُملا َو  َءاَوهَِألل  َکَموُُزل  ّدَشَأ  اَم  ِهّللا  َناَحبُـسَف 
َُهل َو ُرـصّنلا  َناَک  ُثیَح  ُهَتلَذَـخ  ََکل َو  ُرـصّنلا  َناَک  ُثیَح  َناَمثُع  َترَـصَن  اَّمنِإ  َّکنِإَف  ِِهتَلَتَق  َناَمثُع َو  یَلَع  َجاَجِحلا  َكُراَثکِإ  اـّمَأَف  ٌهّجُح 

ُماَلّسلا

اه همجرت 

یتشد

اه نامیپ  و  هدرک ، هابت  ار  اه  تقیقح  يا ! هتسباو  رادیاپ ، ینادرگرس  و  از ، تعدب  ياه  سوه  هب  تخس  هچ  هیواعم  ساپـس ! ار  يادخ 
 . دوب وا  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ادخ و  هتساوخ  هک  ییاه  نامیپ  يا ، هتسکش  ار 

ار وا  يزوریپ  راظتنا  هک  يداد  يرای  یماـگنه  ار  ناـمثع  وت  هک : تسا  نآ  وا  ناگدنـشک  ناـمثع و  هب  تبـسن  وت  ییوگرپ  باوج  اـّما 
 . دورد اب  .یتشاذگ  راوخ  ار  وا  دوب  وا  دوس  هب  وت  يرای  هک  هاگنآ  و  یتشاد ،

يدیهش

، هتخاس عیاض  ار  اهتقیقح  .راچد  راب  تلالم  ینادرگرـس  هب  و  يراـتفرگ ، هدروآ  دـیدپ  ون  ياهـسوه  هب  تخـس  هچ  هّللا ، ناحبـس  سپ 
نامثع و هراب  رد  وت  ییوگرپ  اما  .ناگدنب  رب  تّجح  تسا و  ناحبس  يادخ  هتـساوخ  هک  ینامیپ  تقیقح و  هتخادنا ، رود  هب  ار  اهنامیپ 
، یتشاذگ راوخ  ار  وا  دوب  وا  دوس  هب  وت  يرای  هک  هاگ  نآ  یتشاد و  يزوریپ  راظتنا  هک  يدرک  يرای  یماگنه  ار  نامثع  وت  وا ، نتـشک 

.مالسلا و 

یلیبدرا
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هک هدش  هدومن  يوریپ  یگتـشگرس  وت و  هدمآ  دیدپ  ون  ياهاوه  رم  هیواعم  يا  وت  تمزالم  تستخـس  هچ  بیع  زا  ادخ  تسکاپ  سپ 
يادخ رم  ار  اهنآ  هک  تعیرـش  رد  دنقثوم  هک  یئاهزیچ  نتخادنا  تسقح و  هک  یئاهزیچ  نتخاس  عیاض  اب  دشاب  تفالخ  رماب  يدـصت 

سپ وا  ناگدنـشک  رد  ناـمثع و  ناـش  رد  ار  ندروآ  تجح  وـت  ندـینادرگ  رایـسب  اـما  سپ  دـنا  تجح  وا  ناگدـنب  رب  دـنبولطم و  ار 
ار وا  يراذگ  یمن  ورف  ار و  وت  رم  نداد  يرای  هدیاف  تسه  هک  یئاج  رد  ار  نامثع  یهد  یم  يرای  هک  تسین  نیا  زج  وت  هک  یتسردب 

ار وا  رم  نداد  ترصن  تسه  هک  یئاج  رد 

یتیآ

.ینادرگرـس تریح و  گنچ  هب  تندـمآ  راتفرگ  تسا  تخـس  هچ  زیمآ و  تعدـب  ياهاوه  زا  وت  يوریپ  تسا  رایـسب  هچ  هللا ! ناحبس 
رب تسا  تجح  تسا و  دـنوادخ  هتـساوخ  هـک  ییاـهنامیپ  قیاـقح و  .ینکفا  یم  رود  هـب  ار  اـهنامیپ  يراذـگ و  یم  عیاـض  ار  قیاـقح 

يرای هب  يراگزور  دوخ  وت  .ییوگ  یم  نخـس  ناوارف  يا و  هتـساخرب  لادـج  هب  تخـس  شنالتاق ، نامثع و  هراـبرد  اـما  وا ، ناگدـنب 
شیرای رگا  هک  یتشاذـگاو  ار  وا  يداتـسیا و  زاب  ندرک  يرای  زا  یماگنه  دوب و  تدوخ  دوس  هب  تندرک  يرای  هک  یتساخرب  ناـمثع 

.مالسلاو .دوب  وا  دوس  هب  يدرک  یم 

نایراصنا

رانک هب  ،و  قیاقح ندرک  عیاض  هارمه  مه  نآ  ، هدـش تعباتم  تریح  راتفرگ  ،و  يزیمآ تعدـب  ياهاوه  راـچد  تخـس  هچ  ! هّللا ناـحبس 
نامثع و هب  تبـسن  تدایز  ياهثحب  اما   ! تسا تّجح  لـیلد و  شناگدـنب  رب  و  تساـهنآ ، ناـهاوخ  دـنوادخ  هک  ییاـهنامیپ  نتخادـنا 

شیرای هب  دوب  دـنمدوس  وا  يارب  تیرای  هک  ینامز  ،و  دوب وت  هجوتم  يرای  نآ  دوس  هک  یتساخ  رب  وا  يراـی  هب  یتقو  وت  : شناگدنـشک
 . مالسلا و.يدرکن  مادقا 

حورش

يدنوار

وه دوهعلا و  هحرط  عدـبلل و  هتمزالم  عم  هیواعم  لهما  امل  احیبست  هللا  حبـسی  هعدـتبملا  ءاوهالل  کـموزل  دـشا  اـم  هنا  ناجـسف  هلوق  و 
.لهمی لهمی و ال  یلاعت 

يردیک

یلع همیمذلا  قالخالا  کلتل  اقلاخ  وا  لیعافالا  کلت  لثمب  ایـضار  نوکی  نا  نع  یلاعت  هللا  هزن  ءاوهالل : کموزل  دشا  ام  هللا  ناحبـسف 
هنوادع و هنایغط و  طرف  عم  هیواعم  لاهما  نم  بجعت  هناک  .بجعتلا  ناظم  یف  هللا  ناحبـس  ظفل  لاقی  دـق  و  هیومالا ، هربجملا  هتعدا  ام 
: کل رصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترصن  امنا  .دابعلا  عیمجل  داصرملاب  هناف  لمهی ، لهمی و ال  یلاعت  هللا  و  دهعلل ، هضقن  و  عدبلا ، هراهظا 
، دالبلا دابعلا و  نیکمت  یلا  هلیسو  و  کلملا ، لین  یلا  هعیرذ  کل  نوکیل  کلذ  تلعف  امنا  نامثع  مدب  ارئاث  کمعزب  تضهن  نیح  يا 

کیلا ثعب  کترـصن و  یلا  جاتحا  امل  يا  هل : رـصنلا  ناک  ثیح  هتلذخ  .هلیع و  رمالا  دادتـشا  لبق  ارهاظ  هتعیاش  هتقفا و  کلذـک و  و 
.هیلا رشلا  تبثو  هنع و  ترخات  هل  ممذتلا  و  هنع ، بذلل  کضهنتسی 
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مثیم نبا 

یناسفن ياهـشهاوخ  وریپ  وت  ردق  هچ  مناد ، یم  هزنم  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  ادخ  دعب  اما  هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
ياشگهار ادـخ و  تساوخ  هک  ییاهنامیپ  هب  ندز  اپ  تشپ  اـهتقیقح و  يزاـس  هاـبت  اـب  یتسه  یپاـیپ  ياهـسوه  اوه و  راـتفرگ  هزاـت و 

دوب تدوخ  عفن  هب  هک  يدرک  يرای  ار  نامثع  یعقوم  وت  شنالتاق ، نامثع و  دروم  رد  وت  ناورف  لاجنج  راج و  اما  .تسادخ  ناگدـنب 
نینچ همان  نیا  زاغآ  مثیم :) نبا   ) میوگ یم  .يدرکن  يرای  یتشاذـگ و  اهنت  راوخ و  ار  وا  تشادـن ، يدوس  وا  يارب  هک  یماگنه  یلو 

وا يارب  هچره  زا  ار  وا  هک  نیا  رگم  هدیسرن  ایند  هب  یسک  تسا ، مرخ  هتسارآ و  زبسرـس ، نیریـش ، يدوجوم  ایند ، یتسارب  تسا : هدوب 
تـسا رادیاپان  هک  ار  هچنآ  هیواعم ! يا  .دنا  هتـشاداو  هداد و  نامرف  ترخآ  هب  ار  ام  هک  یتروص  رد  تسا ، هتـشادزاب  هدوب  رتدـنمدوس 

، تسا نآ  اب  تراک  ناـیاپ  هک  یباـسح  و  يوش ، یم  ور  هبور  وا  اـب  ماجنارـس  هک  یگرم  زا  نک ، راـک  یگنادواـج  يارب  نک و  كرت 
یم مهارف  شیارب  ار  دوخ  تعاطا  قیفوت  رود و  وا  زا  ار  يدنـسپان  دهاوخب ، ار  يا  هدنب  ریخ  هاگره  دنوادخ  هک  نادب  و  شاب ، رذحرب 

وا ياهوزرآ  نادیم  درب و  یم  وا  دای  زا  ار  ترخآ  دنک و  یم  ایند  هتفیرف ي  ار  وا  ددرگ ، رـش  راتـساوخ  يا  هدـنب  يارب  هاگ  ره  دروآ ،
هب ار  دوخ  دوصقم  هک  متفای  نانچ  ار  وت  دیـسر ، نم  هب  وت ، هماـن ي  .دراد  یم  زاـب  تسوا  حالـص  هب  هچنآ  زا  دـهد و  یم  شرتسگ  ار 
یم رس  هب  یهارمگ  ینادرگرس  هناروکروک و  یهابتـشا  رد  و  ییوج ، یم  تا  هدش  مگ  زا  ریغ  ار  يزیچ  ینک و  یمن  وگزاب  تحارص 

روما و رد  وت  تکرش  تساوخرد  اما  .يرب  یم  هانپ  تاهبش  نیرت  فیعض  هب  يزای و  یم  تسد  لیلد  ناهرب و  زا  ریغ  يزیچ  هب  يرب و 
: یتفگ هک  نیا  اما  .مدوب  هدرک  ار  راک  نیا  لاح ) هب  ات   ) زورید مدرک  یم  ار  راـک  نیا  زورما  نم  رگا  وت ، هب  ماـش  نیمزرـس  يراذـگاو 

رمع هک  ار  یناسک  نینچمه  و  درک ، لزع  رمع  دوب ، هداد  تیالو  رکبوبا )  ) شیاتمه هک  ار  یناسک  تسا ، هدرک  ماش  یلاو  ار  وت  رمع ،
رظن رد  ار  تما  حالص  هکنآ  رگم  تسا ، هدشن  نییعت  مدرم  يارب  يربهر  چیه  تخاس ، رانکرب  نامثع  دوب ، هدرک  نییعت  يرادنامرف  هب 

رد ار  يرگید  راک  يراک ، ره  و  دـشاب ، هدـنام  یفخم  نانآ  رظن  زا  ای  هدوب و  نشور  تحلـصم  نآ  وا  زا  لبق  ناربهر  يارب  هچ  دریگب ،
ود همان  زا  شخب  نیا  .همان  رخآ  ات  ناحبس … ! ترابع  هب  دسر  یم  هاگنآ  .دراد  یـصاخ  هشیدنا ي  رظن و  يرادمامز  ره  و  دراد ، یپ 

فارحنا تساهنآ و  هدـنروآ ي  دوجو  هب  دوخ  هک  ییاه  هتـساوخ  هب  هیواعم  یگتـسبلد  يدایز  زا  بجعت  لوا : تسا : لماش  ار  بلطم 
اقلا يا  هزات  رظن  داجیا و  يا  ههبـش  هیواعم  ینامز ، ره  رد  هک  نآ  حیـضوت  .سوه  اوه و  زا  يوریپ  لیلد  هب  قح ، بناـج  هب  نتفر  زا  وا 
کی درادن ، یگتسیاش  يربهر  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دزادنیب  اهنآ  نهذ  رد  دزاس و  هارمگ  ار  شنارای  هلیسو  نادب  ات  درک ، یم 

یم راب  کی  و  هتـشاذگ ، اهنت  راوخ و  هدرکن و  يرای  ار  وا  هک  درک  یم  دومناو  هبترم  کـی  و  تسا ، ناـمثع  لـتاق  وا  تفگ : یم  راـب 
فرـص لوپ و  نداد  اب  راب  کی  تسا ، هدز  مه  هب  ار  هعماج  هملک ي  تدـحو  تسا و  ص )  ) ربمایپ هباحـص ي  لـتاق  وا  هک  تشادـنپ 

، تسا تما  يربهر  هتسیاش ي  وا  هک  درک  یم  لوبق  یهاگ  و  دنادرگ ، یمرب  وا  زا  ار  نارگید  عرش ، روتـسد  فالخرب  ناناملـسم  لام 
نیا یپ  رد  و  تخاس ، یم  دوخ  ار ، اهنیا  ریاظن  یچوپ  راـکفا  و  تشاد ، ار  ماـش  نیمزرـس  رب  دوخ  تموکح  دـییات  تساوخرد  وا  زا  و 
یلع هک  نیا  رب  داقتعا  لیبق  زا  دوب ، یم  اهنآ  دنبیاپ  دیاب  هک  یقیاقح  عییضت  اب  دنام ، یم  هدز  تریح  نادرگرـس و  لطاب ، ياه  هشیدنا 

، تسا رتهاگآ  راگدرورپ  ياضر  دروم  بولطم و  ياهنامیپ  دهع و  هب  تبسن  و  تسا ، تفالخ  رما  هب  درف  نیرت  هتسیاش  مالسلا ) هیلع  )
نم کبر  ذخا  ذا  و  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه  تسا ، ناگدنب  رب  ادـخ  تجح  تمایق  زور  هک  يدـهع  نامیپ و  عون  نآ 
نیا دروم  رد  يو  شاخرپ  و  واک ، مک  يرای و  هب  راختفا  نامثع و  هرابد ي  يو  نخس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما خساپ  مود : مدآ …  ینب 
نیا هب  سایق  حیضوت  .تسا  رمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  کناف …  ترابع : .تسا  هدرک  راوخ  ار  نامثع  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک ،

ات داد  یم  کمک  هدـعو ي  و  درک ، یم  ادرف  زورما و  هیواعم ، تساوخ ، يرای  کـمک و  هیواـعم  زا  ناـمثع  هک  یعقوم  تسا ، بیترت 
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لحم هب  هک  یماگنه  تفگ : وا  هب  و  داتسرف ، هنیدم  بناج  هب  ار  یبرسق  دسا  نب  دیزی  هاگنآ  تفرگ  رارق  هرـصاحم  رد  تخـس  هک  نیا 
مرضاح نم  اریز  دنیب ، یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  هنحص  رد  رضاح  صخش  : ) وگم نک و  فقوت  اجنامه  يدیـسر ، بشخ  يذ 
روتـسد يو  هب  هیواعم  هاـگنآ  .دیـسر  لـتق  هب  ناـمثع  هک  یتقو  اـت  مدرک  فقوت  بشخ ، يذ  رد  نم  دـیوگ : یم  دـیزی ، .بیاـغ ) وت  و 

هک یتروص  رد  دوب  شدوخ  يارب  هیواعم  يرای  تقیقح  رد  سپ  تشگرب  ماـش  هب  تشاد ، هارمه  هک  یهاپـس  اـب  وا  و  داد ، تشگزاـب 
نآ يارب  يراددوخ  نیا  و  دوب ، هداتـسرف  ار  دوخ  هاپـس  دـشاب - شیارب  يرذـع  هناهب و  هار  هک  نیا  رطاخ  هب  اهنت  نامثع - يراـی  يارب 
نیا هک  اریز  .هیواعم  دوخ  هب  دوب  یکمک  نیا  تقیقح  رد  سپ  دنک ، توعد  دوخ  ینابیتشپ  هب  ار  مدرم  و  دوش ، هتـشک  نامثع  هک  دوب 
اهنت راوخ و  و  تسا ، هدوب  دوخ  هتـساوخ ي  عفن  هب  دادـیور  نیا  زا  هیواـعم  يرادرب  هرهب  هدـش و  ناـمثع  لـتق  ثعاـب  دوـخ ، وا  لـمع 
سپ دـشاب ، نانچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  زین  سایق  ياربک  .دوب  کـمک  هب  دـنمزاین  وا  هک  دوب  یعقوم  ناـمثع  نتـشاذگ 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .دهدب  ار  نامثع  نتخاس  راوخ  تبسن  يرگید  هب  دنک و  نامثع  يرای  هب  راختفا  دیابن 

دیدحلا یبا  نبا 

[ َیلاَعَت  ] ِهَِّلل َیِه  ِیتَّلا  ِِقئاَثَْولا  ِحاَرِّطا  ِِقئاَقَْحلا َو  ِعِییْضَت  َعَم  ِهَعَبَّتُْملا  ِهَْریَْحلا  ِهَعَدَْتبُْملا َو  َءاَوْهَْأِلل  َکَموُُزل  َّدَشَأ  اَم  ِهَّللا  َناَْحبُسَف 

ُْثیَح ُهَْتلَذَخ  ََکل َو  ُرْـصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  َناَْمثُع  َتْرَـصَن  اَمَّنِإ  َکَّنِإَف  ِِهتَلَتَق  َناَْمثُع َو  یَلَع  َجاَجِْحلا  َكُراَثْکِإ  اَّمَأَف  ٌهَّجُح  ِهِداَبِع  یَلَع  ٌهَْبلِط َو 
 . ُمَالَّسلا َُهل َو  ُرْصَّنلا  َناَک 

باتکلا اذه  لوأ 

انرمأ هرخآلاب  اهنم و  هل  عفنأ  وه  امع  اهتنیزب  هتلغـش  الإ و  دحأ  اهیلإ  بصی  مل  هجهب  هنیز و  تاذ  هرـضخ  هولح  ایندلا  نإف  دعب  امأ  هلوق 
نأ ملعا  کتبقاع و  هیلإ  يذلا  باسحلا  كریصم و  هیلإ  يذلا  توملا  رذحا  یقبی و  امل  لمعا  ینفی و  ام  هیواعم  ای  عدف  انثثح  اهیلع  و 
هل طسب  هرخآلا و  هاسنأ  ایندلاب و  هارغأ  اءوس  دبعب  هللا  دارأ  اذإ  هتعاطل و  هقفو  هرکی و  ام  نیب  هنیب و  لاح  اریخ  دـبعب  دارأ  اذإ  یلاعت  هللا 

هیامع یف  طبخت  کتلاض و  ریغ  دشنت  کضرغ و  ریغ  یمرت  کتدجوف  کباتک  ینلصو  دق  هحالص و  هیف  امع  هقاع  هلمأ و 

کلذ العاف  تنک  ولف  ماشلا  یلع  کل  رارقإلا  هکراتملا و  کلاؤس  امأف  ههبـش  فعـضأب  ذولت  هجح و  ریغب  مصتعت  هلالـض و  یف  هیتت  و 
سانلل بصنی  مل  هالو و  رمع  ناک  نم  نامثع  لزع  هبحاص و  هالو  ناک  نم  لزع  دـقف  هکالو  رمع  نإ  کلوق  اـمأ  سمأ و  هتلعفل  مویلا 

يأر و لاو  لکل  رمألا و  هدـعب  ثدـحی  رمألا  هبیع و  مهنع  یفخأ  وأ  هلبق  نمل  رهظ  ناـک  دـق  اـمامإ  همـألا  حالـص  نم  يریل  ـالإ  ماـمإ 
 . هعبتملا هریحلا  هعدتبملا و  ءاوهألل  کموزل  دشأ  ام  هللا  ناحبسف  داهتجا 

 . لصفلا رخآ  یلإ 

هدمتـسی هیواعم  یلإ  نامثع  لسرأ  امل  لاق  يرذالبلا  يور  دـقف  هرخآ  یلإ  کل  رـصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترـصن  اـمنإ  هلوق ع  اـمأ  و 
لقت اهزواجتت و ال  اهب و ال  مقأف  بشخ  اذ  تیتأ  اذإ  هل  لاق  قارعلا و  ریمأ  دیزی  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  دج  يرـسقلا  دسأ  نب  دیزی  ثعب 

.بئاغلا تنأ  دهاشلا و  انأ  یننإف  بئاغلا  يری  ام ال  يری  دهاشلا 
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کلذ عنـص  امنإ  هعم و  لسرأ  ناک  يذـلا  شیجلاب  ماشلا  یلإ  داعف  هیواعم  ذـئنیح  همدقتـساف  نامثع  لتق  یتح  بشخ  يذـب  ماقأف  لاق 
.هسفن یلإ  وعدیف  نامثع  لتقیل  هیواعم 

توجر نامثعب  کتلتق  ول  يرمعل  هیف و  هل  لوقی  هتعیب و  یلإ  هیف  هوعدی  اباتک  هل  نسحلا ع  حلـص  دـنع  سابع  نبا  یلإ  هیواعم  بتک  و 
کنیب ینیب و  يرج  ام  همد و  نیکفاسلا  هل و  نیلذاخلا  هیلع و  نیعاسلا  نم  کـنإف  اـباوص  اـیأر  نوکی  نأ  اـضر و  کـلذ هللا  نوکی  نأ 

.نامأ كدیب  ینم و ال  کعنمیف  حلص 

يرج ام  همد و  نیکفاسلا  هل و  نیلذاخلا  نامثع و  یلع  نیعاسلا  نم  ینإ  کلوق  اـمأ  هیف و  لوقی  ـالیوط  اـباوج  ساـبع  نبا  هیلإ  بتکف 
ینم کعنمیف  حلص  کنیب  ینیب و 

هخیرـص هباتک و  كاتأ  دـقل  هرمأ و  نم  هریـصب  یلع  هنع  کلبق  سانلا  سباحلا  هکالهل و  بحملا  هلتقب و  صبرتملا  تنأل  هللااب  مسقأف 
تدرأ تنک  امک  لتقف  لتقی  یتح  هوکرتی  نل  مهنإ  ملعت  تنأ  هرجأب  ارذعم  هیلإ  تثعب  یتح  هب  تلفح  امف  خرـصتسی  کب و  ثیغتـسی 
امولظم لتق  کی  نإف  امولظم  لتق  لوقت  همد و  انمزلت  نامثع و  یعنت  تقفطف  کنیب  اننیب و  اولدـعی  نل  سانلا  نأ  کلذ  دـنع  تملع  مث 

تبلط ام  تکردأ  یتح  ءاهفسلاب  انقح  انعزانت  لاهجلا و  يوغتست  اضبار  امثاج و  ادعـصم و  ابوصم و  لزت  مل  مث  نیملاظلا  ملظأ  تنأف 
. { ءایبنألا 111 هروس  ( 1 ٍنیِح {  یلِإ  ٌعاتَم  ْمَُکل َو  ٌهَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإ  َو 

یناشاک

بجعت يارب  زا  ماقم  نیا  رد  هللا  ناحبـس  ظفل  داریا  هللا ) ناحبـسف   ) .هیواعم بناج  هب  هداتـسرف  هک  تسا  يا  همان  زین  نیا  هیواعم ) یلا  )
تسا هزنم  هکنآ  ای  هیواعم  يا  وت  هعینش  هبیجع  لیعافا  لثم  هب  دشاب  یـضار  هکنآ  زا  تسا  ار  يادخ  هیزنت  قاقحتـسا  سپ  ینعی  .تسا 

رم هیواعم  يا  وت  تمزالم  تسا  تخـس  هچ  هعدتبملا ) ءاوهالل  کموزل  دشا  ام   ) دشاب وت  هعیظف  لیطابا  نیا  لعاف  هکنآ  زا  هناحبـس  وا 
تفالخ و هب  تسا  وت  يدصت  نا  هک  ار  هدش  هدومن  يوریپ  یگتـشگرس  و  هعبتملا ) هریحلا  و   ) ار هدوشگ  خر  هدـمآ  دـیدپ  ون  ياهاوه 

حارطا و   ) عقاو رد  تسا  قح  هک  ییاـهزیچ  ندرک  عیاـض  اـب  قیاـقحلا ) عییـضت  عم   ) يراذـگ قح  يرادـنید و  گـنر  هب  مدرم  نتفیرف 
مکح قفاوم  دـنبولطم و  ار  يادـخ  رم  اهنآ  هک  هبلط ) یه هللا  یتلا   ) عیارـش رد  دـندمتعم  قوثوم و  هک  ییاهزیچ  نتخادـنا  و  قئاـثولا )

زا دـعب  نم  تفالخ  تماما و  هب  تسا  داقتعا  نآ  عطاـس و  ناـهرب  دـنتجح و  وا  ناگدـنرب  رب  و  هجح ) هداـبع  یلع  و   ) عناـص ترـضح 
نامثع و یف   ) ار ندروآ  تجح  وت  ندینادرگ  رایسب  اما  سپ  جاجحلا ) كراثکا  اماف   ) نمز لها  زا  يدحا  هلصافالب  تلاسر  ترـضح 

یم د يرای  هک  تسین  نیا  زج  نامثع ) ترصن  امنا   ) وت هک  یتسرد  هب  سپ  کناف )  ) وا ناگدنشک  نافع و  نب  نامثع  ناش  رد  هتلتق )

تموکح تفالخ و  هلیـسو  ار  يرای  نآ  ینعی  تسا  ار  وت  رم  نداد  يرای  هدـیاف  هک  ییاج  رد  کل ) رـصنلا  ناک  ثیح   ) ار نامثع  یه 
دوب ینامز  رد  نآ  دوب و  عفان  ار  وا  نداد ، ترصن  هک  ییاج  رد  هل ) رـصنلا  ناک  ثیح   ) ار وا  یتشاذگ  ورف  و  هتلذخ ) و   ) یتخاس دوخ 

.تفریذـپ ریرحت  تمـس  هقباـس  قاروا  رد  هلوـقم  نـیا  زا  يا  همـش  .نآ و  زا  يدـش  دـعاقتم  وـت  و  وـت ، زا  درک  ترـصن  بـلط  وا  هـک 
( مالسلاو )

یلمآ
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ینیوزق

اهیع انرما و  هرخالاب  اهنم و  هل  عفنا  وه  امع  اهتنیزب  هتلغش  الا و  دحا  اهیلا  بصی  مل  هجهب  هنیز و  تاذ  هرضخ  هولح  ایندلا  ناف  دعب  اما  )
هللا نا  ملعا  کتبقاع و  هیلا  يذـلا  باسحلا  كریـصم و  هیلا  يذـلا  توملا  رذـحا  یقبی و  امل  لمعا  ینفی و  ام  هیواعم  اـی  عدـف  اـنثثح 

هلما و هل  طسب  هرخالا و  هاسنا  ایندلاب و  هارغا  ءوس  دبعب  هللا  دارا  اذا  هتعاطل و  هقفو  هرکی و  ام  نیب  هنیب و  لاح  اریخ  دبعب  دارا  اذا  یلاعت 
هلالض یف  هیتت  هیامع و  یف  طبخت  کتلاض و  ریغ  دشنت  کضرغ و  ریغ  یمرت  کتدجوف  کباتک  ینلصو  دق  هحالـص و  هیف  امع  هقاع 
سما هتلعفل  مویلا  کلذ  العاف  تنک  ولف  ماشلا  یلع  کل  رارقالا  هکراتملا و  کلاوئس  اماف  ههبش  فعـضاب  ذولت  هجح و  ریغب  مصتعت  و 

نم يریلالا  ماما  سانلل  بصنی  مل  هال و  رمع و  ناک  نم  نامثع  لزع  هبحاص و  هال  ناک و  نم  لزع  دـقف  هکال  رمع و  نا  کلوق  اـما  و 
هـصالخ و  داهتجا ) يار و  لا  لکل و  رمالا و  هدـعب  ثدـحی  رمالا  هبیع و  مهنع  یفخا  هلبق و  نمل  رهظ  ناک  دـق  اماما و  همـالا  حـالص 

ءاهب و تجهب و  تنیز و  بحاص  اهرظن ، رد  تسا  مرخ  نیریش و  ایند  یتسردب  دعب  اما  تسا  نینچ  یـسراف  رد  نآ  تاجردنم  همجرت 
بیغرت ار  اـم  ترخآ  رب  میا و  هدـش  روماـم  ترخآ  هب  اـم  و  نآ ، زا  دوب  رتعفاـن  ار  وا  هچنآ  دوبرب  وا  زا  رگم  یـسک  واـب  تشگن  لـیام 

هک كرم  زا  نک  رذح  دنام و  یم  یقاب  هک  نک  ناهج  نآ  يارب  راک  دوش و  یم  یناف  هک  ار  ناهج  نیا  هیواعم )  ) ياراذگب دنا ، هدرک 
نایم دوش  عنام  يریخ  هدنب  هب  دنک  هدارا  هاگره  لجوزع  يادخ  هک  نادب  و  تسا ، نآ  تبقاع  هک  باسح  زا  تسا و  نآ  هب  تشگزاب 

زا دزاس  شومارف  و  ایندب ، دنک  ءارغا  ار  وا  يرـش  هدنب  هب  دنک  هدارا  هاگره  و  تعاط ، هب  ار  وا  دهد  قیفوت  ددنـسپن و  هک  راک  نآ  وا و 
ریت هک  ارت  متفای  وت  همان  نمب  دیسر  تسا و  نآ  رد  وا  حالـص  هچنآ  زا  ار  وا  دوش  عنام  و  ار ، وا  دیما  وا  يارب  دنک  نهپ  ار و  ترخآ  وا 
یم تلالض  هپت  رد  ناریح  هتـشگرس و  یهن و  یم  ماگ  هناروکروک  یناوخ و  یم  ار  دوخ  هدش  مگ  هن  يزادنا و  یم  دوخ  هناشن  رب  هن 

کیرـش ارت  هک  نم  زا  يدرک  تلاسم  هکنآ  اماف  يرب ، یم  هاـنپ  ههبـش  رتفیعـض  هب  و  ینز ، یم  تجح  یب  بلطم  رد  گـنچ  يدرگ و 
هن تسا  هتخاس  یلاو  ماش  رب  ارت  رمع  یتفگ  هکنآ  اما  و  ندرک ، یمتـساوخ  زورید  منک  زورما  راکنیا  رگا  مراذـگاو  وت  اب  ماش  مزاس و 

يارب ماـما )  ) دـننکن بصن  دوـب و  هدرک  یلاو  رمع  هک  ارنآ  ناـمثع  درک  لزع  دوـب و  هتخاـس  یلاو  شبحاـص  هک  ارنآ  درک  لزع  رمع 
، قباس ماما  رب  دشاب  هدش  رهاظ  يار  نآ  حالـص  هاوخ  دیامن ، لمع  دشاب  وا  يار  حالـص  هچنآ  تما  راک  رد  هکنیا  يارب  رگم  نامدرم 

ماما یلاو و  ره  دشاب و  يرما  رد  باوص  يار  تقو  ره  دهد و  يور  راک  زا  دـعب  راک  تسا و  هدوب  تیاغ  نوچ  دـشاب  هدـنام  ناهنپ  ای 
هدومن و تعدب  هک  ار  دـساف  ياهاوه  وت  هدـش  مزالم  تخـس  هچ  خـلا ) هللا …  ناحبـسف   ) دـیوگ یم  سپ  دـشاب  يداهتجا  ییار و  ار 
قاثیم و هک  يروما  نتخادـنا  عقاو و  رد  تسا  تباث  قح و  هک  يروما  نتخاس  عیاـض  اـب  هدومن  تعباـتم  هک  ار  تریح  یگتـشگرس و 
رب و  تسا ، هدومرف  ناـب  تسا و  بلاـط  ارنآ  يادـخ  هک  روما  نآ  بجاو ، نآ  رب  داـمتعا  قوثو و  و  تسا ، تباـث  نآ  رب  يادـخ  دـهع 

تـسد تخـس  هچ  هک  تخبدب  نآ  زا  دنک  یم  بجعت  هلمجلاب  .تمایق و  زور  نآ  زا  دنک  تساوخزاب  و  تسا ، هدرک  تجح  ناگدـنب 
مدرم یلیوست  یتعدب و  هب  تعاس  ره  تسا ، هداهن  تلالض  یناریح و  لابند  رد  رـس  و  تسا ، هدز  لطاب  ياهتعدب  دساف و  ياهاوه  رد 

هاگ دنز ، یم  ییار  دنکفا و  یم  رد  یتهبش  یفرح و  زور  ره  دنک و  یم  ادیپ  دوخ  موق  تلالض  تریح و  يارب  اهببـس  و  دبیرف ، یم  ار 
تکاله رد  ار  هباحـص  دـیوگ  هاگ  دومنن و  ترـصن  ار  وا  دـیوگ  هاـگ  دوب و  وا  ناـمثع  لـتاق  هک  دـیاشن  ار  تماـما  یلع  دـیوگ : یم 

ار ماش  دـیوگ  هاگ  مدرگن و  لوزعم  وت  لزعب  ماش  رب  درک  یلاو  رمع  ارم  دـیوگ  هاگ  تخاس و  هدـنکارپ  ار  مالـسا  عامتجا  تخادـنا و 
هک دـنک  هناهب  هاگ  دربب و  ناشیا  زا  نامیا  تایالو  هدـعوب  هاگ  دـبیرفب و  ار  ماش  ياسور  اطعب  هاگ  میامن و  تعاطا  ارت  اـت  شخب  نمب 

وا و نـالتاق  ناـمثع و  رما  رد  وت  ندروآ  تجح  نتفگ و  نخـس  رایـسب  اـما  و  دـیوگ : یم  هچناـنچ  نک  نم  میلـست  ار  ناـمثع  نـالتاق 
هک یتقو  ار  وا  يدومن  نالذـخ  دوب و  ارت  ترـصن  هدـیاف  هک  یتقو  ار  نامثع  يدرک  ترـصن  سب  ار  نامثع  وت  ندرک  رهاـظ  يراداوه 
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یم هدعو  درک و  یم  هعفادم  وا  دومن و  یم  هثاغتسا  هیواعم و  هب  تشون  یم  همان  ررکم  نامثع  هک  دنا  هدروآ  .دوب  ار  وا  ترصن  هدیاف 
ریما دیزی  نب  هللادبع  نب  دلاخ  دـج  يرـسقلا ) دـسا  نب  دـیزی   ) دـنتخادنا هرـصاحم  رد  ار  يو  دـش و  گنت  وا  رب  راک  هک  یتقو  ات  داد ،
يری ام ال  يری  دـهاشلا   ) وگم ینک و  یم  تماقا  بشخ ) يذ   ) عضوم رد  يور و  یم  تفگ  واب  تخاس و  هناور  يرکـشل  اـب  ار  قارع 

وا اب  اهـشرافس  زا  دـعب  دنتـسرف  يراکب  ار  یـسک  نوچ  برع  رد  تسا  لثم  وچمه  مـالک  نیا  بیاـغ ، وت  مدـهاش و  نم  هک  بیاـغلا )
حالص رگا  هکنآ  دوصقم  درادن  ربخ  نآ  زا  بیاغ  صخش  هک  دوش  یم  رهاظ  وا  رب  یلاوحا  دنیب و  یم  دنچ  يزیچ  رـضاح  هک  دنیوگ 

هب راک  وت  دـیوگ  یم  وا  اب  نآ  فالخ  رب  هیواعم  يدـنب  راـکب  دوخ  يار  حالـص  ینیـشنن و  لـفاغ  ینیبب  متفگ  نم  هچنآ  ریغ  راـک  رد 
نآ زا  دعب  دورب  نایم  زا  نامثع  درذگب و  راک  تقو  نوچ  هک  ندومن  نیا  زا  شیب  تماقا  اجنیا  دیاشن  یئوگن  رادـم ، راکنیا  تحلـصم 

ضرغ هک  دنامهف  یم  واب  سابل  رد  هلمجلاب  .ینک و  تعاطا  دـناشک  دوخ  يوس  دـناوخ و  لیجعت  هب  نامثع  ارت  ای  دوس ، هچ  ریبدـت  زا 
ات امن  للعت  شاب و  اجنآ  وت  تسا  روظنم  رگید  تحلصم  هکلب  یئامن ، مایق  ترـصن  هب  یناسرب و  نامثعب  ار  دوخ  وت  هک  تسین  نآ  نم 

ماـش هب  دوخ  رگـشل  اـب  دـناوخزاب  ار  وا  هیواـعم  دـش و  هتـشک  ناـمثع  هک  داتـسیاب  نادـنچ  عـضوم  نآ  رد  زین  وا  دوـش ، یم  هچ  منیبـب 
ترـصن و ماقم  رد  قفانم  نآ  هک  تسا  رهاظ  لاوحا  نیا  لثم  زا  سپ  دـمآرب  دوخ  يارب  تفالخ  دـیهمت  ماقم  رد  هیواـعم  تشگزاـب و 

دنک یم  ترصن  ار  وا  دش  هتشک  نوچ  درکن ، درک  یم  دوس  ار  وا  ترصن  هکنادنچ  نامثع  تلحصم  ترصن و  هن  دوب  دوخ  تحلـصم 
دبای تموکح  هناهب  نآ  هب  ات  دهاوخ  یمزاب  وا  نوخ  و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعم یلا 

.هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

هدابع یلع  هبلط و  یه هللا  یتلا  قئاثولا ، حارطا  قیاقحلا و  عییضت  عم  هعبتملا ، هریحلا  هعدتبملا و  ءاوهالل  کموزل  دشا  ام  هللا  ناحبـسف  »
.هل و رـصنلا  ناک  ثیح  هتلذـخ  کل و  رـصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترـصن  امنا  کناف  هتلتق ، نامثع و  یف  جاجحلا  كراثکا  اماف  هجح ،

« .مالسلا

دیدپ ون  ياهشهاوخ  رم  وت  تمزالم  تسا  تخـس  رایـسب  هچ  هک  منک  یم  بجعت  یندرک و  حیبست  ار  ادخ  منک  یم  حیبست  سپ  ینعی 
ار همکحم  هنقتم ي  ماکحا  نتخادـنا  ار و  هققحم  هقح  قوقح  ندـینادرگ  لطاب  عیاض و  اب  ار ، هدومن  يوریپ  یگتـشگرس  ار و  هدـمآ 
تسا و ادخ  باوث  يارب  زا  ام  بولطم  هک  یقئاثو  قیاقح و  نآ  دـشاب ، هنقتم  هیعرـش ي  ماکحا  هققحم و  هقح ي  تفالخ  قوقح  هک 
هک قیقحت  هب  سپ  وا ، ناگدنشک  نامثع و  نوخ  رد  وت  ندرک  تموصخ  رایسب  اما  سپ  .تسا  ادخ  ناگدنب  یگدنب  رب  لیلد  تجح و 
وت یتشاذـگنورف  دـشاب و  وا  تفالخ  نامز  هک  وت ، يارب  زا  تعفنم  اب  ندرک  يرای  دوب  هک  ییاج  رد  رگم  ار  نامثع  وت  يدرکن  يراـی 

هیواعم زا  دادـما  هک  دـشاب ، وا  ندوب  روصحم  نامز  هک  وا ، يارب  زا  تعفنم  اب  ندرک  يرای  دوب  هک  ییاج  رد  رگم  ار  وا  ندرک  يراـی 
.درکن دادما  وا  تساوخ و 

یئوخ
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هتلغـش الا و  دحا  اهیلا  بصی  مل  هجهب ، هنیز و  تاذ  هرـضخ ، هولح  ایندـلا  ناف  دـعب ، اما  اذـکه : حارـشلا  هرکذ  ردـص  باتکلا  اذـهل  و 
هیلا يذـلا  توملا  رذـحا  و  یقبی ، امل  لمعا  و  ینفی ، ام  هیواعم  ای  عدـف  انثثح ، اهیلع  انرما و  هرخـالاب  و  اـهنم ، هل  عفنا  وه  اـمع  اـهتنیزب 
دارا اذا  و  هتعاطل ، هقفو  و  هرکی ، ام  نیب  هنیب و  لاح  اریخ  دبعب  دارا  اذا  یلاعت  هللا  نا  ملعا  .کتبقاع و  هیلا  يذلا  باسحلا  و  كریـصم ،

، کضرغ ریغ  یمرت  کتدجوف  کباتک  ینلصو  دق  و  هحالص ، هیف  امع  هقاع  و  هلما ، هل  طسب  و  هرخالا ، هاسنا  ایندلاب و  هارغا  ارش  دبعب 
هکراشملا یلا  کلاوس  اماف  .ههبش  فعضاب  ذولت  و  هجح ، ریغب  مصتعت  و  هلالض ، یف  هیتت  و  هیامع ، یف  طبخت  و  کتلاض ، ریغ  دشنت  و 

یلو ناک  نم  رمع  لزع  دـقف  اهکال  رمع و  نا  کلوق : اـما  .سما و  هتلعفل  مویلا  کلذـل  ـالعاف  تنک  ولف  ماـشلا ، یلع  کـل  رارقـالا  و 
یفخ وا  هلبق ، ناک  نمل  رهظ  ناک  دق  ام  همالا  حالص  نم  يریل  الا  ماما  سانلل  بصنی  مل  و  هالو ، رمع  ناک  نم  نامثع  لزع  و  هبحاص ،

دق و  لوقا : .باتکلا  رخآ  یلا  کموزل - دـشا  ام  هللا  ناحبـسف  داـهتجا ، يار و  لاو  لـکل  و  رمـالا ، هدـعب  ثدـحی  رمـالا  و  هبیع ، مهنع 
کلاوس اما  و  : ) هلوقلا اهمها  دراوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  مثیم و  نبا  حرش  هخسن  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک نم  فوذحملا  نتم  فلتخا 

و هفالخلا ، رما  یف  اکیرـش  نوکی  نا  هکراشملا  نم  دوصقملاف  هکراتملا ) کلاوس  اما  و   ) دیدحلا یبا  نبا  هخـسن  یفف  هکراشملا ) یلا 
یلع الماع  هیواعم  رارقا  برحلا و  كرت  هکراتملا  نم  دوصقملا  و  هیواعمل ، اهنم  ماشلا  زارفا  هیمالسالا و  هموکحلا  هیزجت  هنم  ضرغلا 
یلع رمالا  قییـضت  نیفـص و  برح  مایا  هنیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیب  تدارت  یتلا  بتکلا  نم  باـتکلا  اذـه  نا  هنم  رهاـظلاف  ماـشلا ،

: نیرما لمشی  احارتقا  هباتک  یف  هیواعم  حرتقا  دق  و  قئاثولا ) حارطا  و  قئاقحلا ، قییضت  عم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هیلا  ریـشی  امک  هیواعم 
یلع همیمصتب  هحارتقا  ع )  ) در و  ماشلا ، یلع  هالو  رمع  ناب  الدتـسم  ماشلا ، یلع  هرارقا  هفالخلا و  رما  یف  هکراشملا  وا  برحلا  هکراتم 

لامعلا و لزع  یف  لالقتـسالا  مامالا  ناـش  نم  ناـب  هلالدتـسا  در  و  نیملـسملا ، یلع  هیـالولل  هرظن  یف  هتیحالـص  دـقفل  لـبق  نم  هلزع 
هنا رکذ  و  ثبـشتلا ، اذـهل  هجو  الف  رمع ، هـالو  نم  لزع  ناـمثع  و  رکبوبا ، هـالو  نم  لزع  رمعف  فلـسلا ، هریـس  هیلع  ترج  ماـکحلا و 

.هاوعد نالطب  یلع  هیدل  قئاثولا  هجحلا و  روهظ  عم  لاوحالا  دشا  یف  لالضلا  هریحلا و  عبتی  لاوحالا و  بلقتب  هعدتبملا  ءاوهالا  مزالی 
نع يور  امک  هدصاقم  راصتنال  هسفن و  باسحب  همدل  ماقتنالا  هل و  راصتنالا  رهظی  امنا  لتق و  یتح  نامثع  لذخ  يذـلا  وه  هنا  نیب  مث 

و قارعلا ، ریما  يرـسقلا  هللادبع  نبا  دلاخ  دج  يرـسقلا ، دسا  نب  دـیزی  ثعب  هدمتـسی ، هیواعم  یلا  نامثع  لسرا  امل  لاق : هنا  يرذالبلا 
: لاق .بئاغلا  تنا  دـهاشلا و  انا  ینناف  بئاغلا ، يری  ام ال  يری  دـهاشلا  لقت : و ال  اهزواجتت ، و ال  اهب ، مقاف  بشخ  اذ  تیتا  اذا  هل : لاـق 

هیواعم عنـص  امنا  و  هعم ، لسرا  ناک  يذـلا  شیجلاب  ماشلا  یلا  داعف  هیواعم ، ذـئنیح  همدقتـساف  نامثع ، لـتق  یتح  بشخ  يذـب  ماـقاف 
یلع نیعاسلا  نم  ینا  کلوق : اما  و  لاق : هنا  هیواعم  باوج  یف  سابع  نبال  بوتکم  نع  لقن  .هسفن و  یلا  وعدـیف  نامثع  لتقیل  کـلذ 

بحملا و  هلتقب ، صبرتملا  تنال  هللااب  مسقاف  ینم ، کعنمیف  حلـص  کنیب  ینیب و  يرج  ام  و  همد ، نیکفاسلا  و  هل ، نیلذاـخلا  و  ناـمثع ،
تنک امک  لتقف  لـتقی ، یتح  هوکرتی  نل  مهنا  ملعت  تنا  لاـق - نا  یلا  هرما - نم  هریـصب  یلع  هنع  کـلبق  ساـنلا  سباـحلا  و  هکـالهل ،

ازفا تجهب  رادرویز و  تسا ، امن  شوخ  نیریـش و  ایند  یتسارب  دـعب ، اما  تشون : هیواعمب  ترـضحنآ  هک  يا  هماـن  زا  همجرتلا : .تدرا 
میراد نامرف  ام  دزادنا ، او  تسا  رتدنمدوس  ار  يو  هچنآ  زا  ات  دزاس  مرگرـس  ار  وا  شرویزب  هکنآ  زج  دزابن  لد  نادب  سکچیه  تسا 

اجب هچنآ  يارب  راذـگب و  تسد  زالا  یم ش  تسین  ار  هچنآ  هیواعم ، يا  .میا  هدـش  بیغرت  هک  تسا  نآ  هب  میزادرپب و  ترخآ  راـکب 
نوچ یتسار  هکنادـب  و  تسا ، وت  ماجنارـس  هک  دـنوادخ  باـسح  زا  يور و  یم  نآ  يوسب  هک  یگرم  زا  سرتـب  نک ، راـک  دـنام  یم 

و دراد ، قفوم  دوخ  تعاـط  يارب  ار  وا  ددرگ و  لـیاح  دراد  دـب  هچنآ  ره  وا و  ناـیم  دـهاوخ  یئوکین  ریخ و  يا  هدـنب  يارب  دـنوادخ 
زا ار  وا  دیاشگب و  شربارب  رد  ار  وزرآ  يانهپ  دربب و  شدای  زا  ار  ترخآ  دنک و  راداو  ایندب  ار  وا  دهاوخ  يدب  يا  هدـنب  يارب  هاگره 

، یئوج یم  ار  دوخ  هدشمگ ي  زج  يزادنین و  ریت  دوخ  فدهب  هک  متفایرد  دیسر و  نمب  وت  همان ي  .دنک  رود  تسا  وا  حالـص  هچنآ 
یم تسد  يا  ههبـش  نیرت  تسـس  هب  و  يرب ، یم  هانپ  دوب  دـناوتن  تجح  هک  يزیچب  يود ، یم  هاـگمگ  رد  و  یئوپ ، یم  یکیراـت  رد 
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شخـساپ ینامب  ماش  تموکح  رب  ددرگ و  هکراتم  گنج  یـشاب و  تفالخ  راک  کیرـش  يراد  تساوخرد  نم  زا  هکنیا  اما  .يزادـنا 
تموکح تیالو و  نامرف  ترمع  یئوگ  یم  هکنیا  اما  و  مدوب ، هدرک  زورید  نامه  مدرک  یم  يراک  نینچ  زورما  نم  رگا  هک : تسنیا 

رـس رب  هک  مه  نامثع  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  رکب  یبا  دوخ  بحاص  نایلاو  شدوخ  رمع  هک  تسا  ققحم  تسا  هدرک  رداص  ماـش  رب 
هکنیا يارب  زج  ددرگن  بوصنم  يربهر  ماما و  مدرم  يارب  دومن ، لزع  درک و  رانکرب  راک  زا  دوب  هدرک  یلاو  رمع  ار  هک  ره  دمآ  راک 

فرطرب دراد و  روظنم  هدوب  هتفهن  هک  یبـیع  نآ  و  ددـنب ، راـکب  هدوب  نآ  قبط  رب  شیپ  زا  هچنآ  دجنـسب و  دوخ  رظنب  ار  تما  حـالص 
لابندب دنچ  ات  هللا  ناحبـس  .دراد  يداهتجا  يار و  یئاوشیپ  ره  دوش ، رظندیدجت  دیاب  دیآ و  یم  يا  هزات  راک  يراک  ره  لابندب  دزاس ،

یم راب  یهلا  تیلوئسم  هک  یلئالد  و  تسا ، دودحم  تقیقح  هکنیا  اب  ینک  یم  يوریپ  ینادرگرس  زا  يا و  هدیبسچ  روهظون  ياهسوه 
یئوگ یم  رپ  شناگدنشک  نامثع و  هرابرد ي  هکنیا  اما  .دوهشم  دنتـسه و  تسد  رد  دننک  یم  مامت  تجح  ادخ  ناگدنب  رب  دنروآ و 

وت يرای  هک  اجنآ  و  یناتـسادمه ، وا  ترـصن  اب  دـشاب  تدوخ  يرای  ناـمثع  يراـی  هک  اـجنآ  وت  هک  یتسار  یئوپ  یم  جاـجتحا  هار  و 
.يراذگ یماو  یئوگ و  یم  كرت  ار  وا  تسا  وا  يزوریپ 

يرتشوش

تاذ هرـضخ  هولح  ایندـلا  ناف  دـعب ، اما  هلوا  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  )
ینفی و ام  هیواعم  ای  عدـف  انثثح ، اهیلع  انرما و  هرخالاب  و  اهنم ، هل  عفنا  وه  امع  اهتنیزب  هتلغـش  الا و  دـحا  اـهیلا  بصی  مل  هجهب ، هنیز و 

هنیب لاح  اریخ  دبعب  دارا  اذا  یلاعت  هللا  نا  ملعا  .کتبقاع و  هیلا  يذلا  باسحلا  و  كریصم ، هیلا  يذلا  توملا  رذحا  و  یقبی ، امل  لمعا 
دق و .هحالص و  هیف  امع  هقاع  و  هلما ، هل  طسب  هرخالا و  هاسنا  و  ایندلاب ، هارغا  اءوس  دبعب  هللا  دارا  اذا  و  هتعاطل ، هقفو  و  هرکی ، ام  نیب  و 
، هجح ریغب  مصتعت  و  هلالـض ، یف  هیتت  و  هیامع ، یف  طبخت  و  کتلاض ، ریغ  دشنت  و  کضرغ ، ریغ  هیف  یمرت  کتدجوف  کباتک  ینلص 

نا کلوق : اما  .سما و  هتلعفل  مویلا  کلذ  العاف  تنک  ولف  ماشلا ، یلع  کل  رارقالا  هکراتملا و  کـلاوس  اـماف  .ههبـش  فعـضاب  ذولت  و 
، همالا حالـص  نم  يریل  الا  ماما  سانلل  بصنی  مل  و  هال ، رمع و  ناک  نم  نامثع  لزع  و  هبحاص ، هال  ناک و  نم  لزع  دقف  هکال  رمع و 

هللا ناحبـسف   … ) هللا ناحبـسف  داهتجا ، يار و  لا  لکل و  و  رمالا ، هدعب  ثدحی  رمالا  و  هبیع ، مهنع  یفخا  هلبق و  نمل  رهظ  ناک  دق  ام 
یبا نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  هبعتملا ) هریحلا  و   ) .هال ورمع  نال  ماشلا ، یلع  هرارقاک  هعدتبملا ) ءاوهالل  کموزل  دشا  ام 

هتفالخ هعاس  لوا  رمع  نا  یتح  احالص ، هاری  امب  لمعی  نا  یلاولل  ناب  قیاقحلا ) عییـضت  عم  (. ) هعلتملا (: ) هیطخلا مثیم و  نباو  دیدحلا 
، هئارما ریما  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) هلعج هیلا و  هروما  رکبوبا  ضوف  يذـلا  دـیلولا ، نب  دـلاخ  لزع 
و  ) .هنم رکبوبا  یـضغا  و  رکب ، یبا  مایا  یف  هتارما  عم  انزو  هعم ، هل  دقحل  هریون  نب  کلام  وه  و  املـسم ، لتق  ادـلاخ  نا  يار : رمع  نال 

اوعیطا هللا و  اوعیطا  یلاـعت … (  لاـق  ماـمالا ، هعاـطا  بوجو  قئاـثولا  کـلت  هجح ه و  هداـبع  یلع  هبلط و  یه هللا  یتـلا  قئاـثولا  حارطا 
ناک ثیح  نامثع  ترـصن  امنا  کناف  هتلتق  نامقع و  یف   ) .هجاحملا يا : جاجحلا ) كراثکا  اـماف   … (. ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و 
ثعب هدمتـسی ، هیواعم  یلا  لسرا  امل  نامثع  نا  يرذالبلا : يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هل ) رـصنلا  ناـک  ثیح  هتلذـخ  کـل و  رـصنلا 

و ال اهزواجتت ، اهب و ال  مقاف  بشخ  اذ  تیتا  اذا  هل : لاق  قارعلا و  ریما  يرـسقلا ، هللادبع  نب  دلاخ  دج  يرـسقلا  دـسا  نب  دـیزی  هیواعم 
شیجلاب داعف  همدقتـساف  نامثع ، لتق  یتح  بشخ  يذـب  ماقاف  .بیاغلا  تنا  دـهاشلا و  انا  ینناف  بئاغلا ، يری  ام ال  يری  دـهاشلا  لـقت 

یلا اباتک  هل  ع )  ) نسحلا حلـص  دـنع  هیواعم  بتک  .هسفن و  یلا  اوعدـیف  نامثع  لتقیل  هیواعم  کلذ  عنا  امنا  و  هعم ، لسرا  ناـک  يذـلا 
ایار نوکی  نا  و  یـضر ، کـلذ هللا  نوکی  نا  توـجر  ناـمثعب  کـتلتق  وـل  يرمعل  و  هیف : هل  لوـقی  و  هتعیب ، یلا  هیف  هوعدـی  ساـبع  نبا 

كدـیب ینم و ال  کعنمیف  حلـص  کینب  ینیب و  يرج  ام  و  همد ، نیکفاسلا  و  هل ، نیلذاخلا  نامثع و  یلع  نیعاسلا  نم  کـناف  اـباوص ،
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يرج ام  و  همد ، نیکفاسلا  هل و  نیلذاخلا  هیلع و  نیعاسلا  نم  ینا  کلوق : اما  و  هیف :- لوقی  الیوط ، اباوج  سابع  نبا  هیلا  بتکف  .ناـما 
نم هریصب  یلع  هنع  کلبق  سانلا  سباحلا  و  هکالهل ، بحملا  و  هلتقب ، صبرتملا  تنال  هللااب  مسقاف  .ینم  کعنمیف  حلـص  کنیب  ینیب و 
نل مهنا  ملعت  تنا  هرخاـب ، ارذـعم  هیلا  تثعب  یتـح  هب ، تلفح  اـمف  خرـصتسی  کـب و  ثیغتـسی  هخیرـص  هباـتک و  كاـتا  دـقل  و  هرما ،

انمزلت نامثع و  یعنت  تقفطف  کنیب ، اننیب و  اولدعی  نل  سانلا  نا  کلذ  دـنع  تملع  مث  تدرا ، تنک  امک  لتقف  لتقت ، یتح  كوکرتی 
، لاهجلا يوغتست  اضبار  امئاح و  ادعصم و  ابوصم و  لزت  مل  مث  نیملاظلا ، ملظا  تناف  امولظم  لتق  کی  ناف  .امولظم  لتق  لوقت : همد و 

هیواعم بتک  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف و  نیح .) یلا  عاتم  مکل و  هنتف  هلعل  يردا  نا  و   ) تبلط ام  تکردا  یتح  ءاهفـسلاب ، انقح  انعزانت  و 
؟ نیملـسمب ارـسیل  رادلا  لها  نامثع و  نا  يرت  وا  اضعب ، مهـضعب  لتق  نع  هالـصلا  لها  تیهن  الها  يراصنالا : هملـصم  نب  دمحم  یلا 

تنک نئل  و  يوهلا ، الا  تعبتا  و ال  ایندلا ، الا  تبلط  ام  هیواعم  ای  يرمعل  هملـسم : نب  دمحم  هیلا  بتکف  .نامثع  متلذـخ  هللا و  متیـصع 
( مثیم نبا   ) یف سیل  مالسلا ) و   ) .ایح هتلذخ  دقل  اتیم  نامثع  ترصن 

هینغم

انلقن قبـس  امیف  .هیواعمل و  باطخلا  خلا ..) ءاوهالل  کموزل  دشا  ام  هللا  ناحبـسف  : ) ینعملا .لدجلا  جاجحلا : .هبولطملا و  هبلطلا : هغللا :
هل مت  نا  دعب  هنا  و  همد ، یلو  هلعجی  نا  هنم  بلط  و  هتایح ، یف  نامثع  لذخ  هیواعم  نا  ددجلا - یمادـقلا و  نیثحابلا  نیخروملا و  نع 
هنس هثلاثلا  هعبطلا  داقعلل ص 150  هیواعم  باتک  رظنا   ) لاومالاب مهزیجی  هتلتق و  لبقتـسی  ناک  هنا  و  نامثع ، مد  نامثع و  لهاجت  رمالا 
ناک ثیح  هتلذخ  و  کل ، رـصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترـصن  امنا  : ) هحارـص هل  لاق  و  هقیقحلا ، هذهب  هیواعم  مامالا  هباج  دق  و  (. 1966

و هضرغ ، یلا  سانلا  عمجل  هعیرذ  هتوم  دعب  نامثعل  راصتنالا  نم  ذختا  هیواعم  نا  هلوقب : اذه  هدبع  دـمحم  خیـشلا  رـسف  و  هل .) رـصنلا 
نامثع لسرا  امل  فرحلاب : هصن  ام  يرذالبلا  نع  هلاسرلا  هذه  حرش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  .هدیفی و  رـصنلا  ناک  نیح  نامثع  لذخ 

يری دهاشلا  لقت : و ال  اهزواجتتال ، و  اهب ، مقاف  بشخ  اذ  تیتا  اذا  هل : لاق  و  يرسقلا ، دسا  نب  دیزی  هیواعم  ثعب  هدمتـسی  هیواعم  یلا 
ماشلا یلا  داعف  هیواعم ، ذئنیح  همدقتـساف  نامثع ، لتق  یتح  بشخ  يذب  دیزی  ماقاف  .بئاغلا  تنا  دـهاشلا و  انا  ینناف  بئاغلا ، يریال  ام 
قطنت هیواعم  هریـس  نم  دـهاوشلا  لک  .هسفن و  یلا  وعدـیف  نامثع  لتقیل  کلذ  عنـص  امنا  و  هعم ، هیواعم  هلـسرا  ناـک  يذـلا  شیجلاـب 

.هیاورلا هذه  هحصب 

هدبع

هبلط هجح : هدابع  یلع  و  هودـع …  يا  داع  نزحلا و  رثا  نم  هجولا  یلع  رهظی  اـم  هباـکلا  یلع و  قشی  یلع  زعی  هباـک : یب  يرت  نا  … 
هدـئاف هل  راصتنالل  ناک  ثیح  کل : رـصنلا  ناک  ثیح  لادـجلا …  رـسکلاب  جاجحلا  هتلتق : نامثع و  یف  جاجحلا  هبولطم …  رـسکلاب 

هنع تاطبا  هتلذخ و  دقف  هدیفی  رصنلا  ناک  یح و  وه  اما و  کضرغ  یلا  سانلا  عمجل  هعیرذ  هذختت  کل 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ادخ سپ  هتـسناد :) وا  زا  ار  نامثع  ندرکن  يرای  هدومن و  شهوکن  ار  وا  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یگتـشگرس هدـمآ و  دـیدپ  ياهـشهاوخ  یتسرپاوه و  تسا  رایـسب  هچ  اتفگـش  مناد  یم  هزنم  یـصقن  بیع و  ره  زا  هدومن  حـیبست  ار 
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لیلد ادـخ و  هدیدنـسپ  هک  یقئاـقح  تسا ، ناـنیمطا  دروم  هچنآ  نتخادـنا  رود  و  تسا ، قح  هچنآ  نتخاـس  هاـبت  اـب  وت  هدومن  يوریپ 
ار مدرم  یتعدب  هب  هراومه  يا ، هتفرگ  یهارمگ  لابند  هدوب و  هراما  سفن  ياهشهاوخ  راتفرگ  رایسب  هچ  هصالخ   ) دشاب یم  شناگدنب 
وا تیمولظم  راهظا  و   ) شناگدنشک نامثع و  هرابرد  وت  نتفگ  رپ  لادج و  رایـسب  اما  و  یئوج ) یم  اهببـس  دوخ  یهارمگ  يارب  هتفیرف 

دوب دنمدوس  وا  يارب  هک  یماگنه  و  دوب ، تدوخ  دوس  هب  هک  يدرک  يرای  یماگنه  ار  نامثع  اریز ) تسا ، دروم  یب  وت  یهاوخنوخ  و 
هدش گنت  وا  رب  راک  ات  داد  یم  هدعو  هیواعم  تساوخ ، یم  کمک  وا  زا  هتشون  همان  هیواعم  هب  یپ  رد  یپ  نامثع   ) يدرکن يرای  ار  وا 

یعضوم مان  بشخ  يذ  رد  يوریم و  تفگ : وا  هب  تخاس و  هناور  يرگشل  اب  ار  يرسقلادسا  نبا  دیزی  هیواعم  دندومن ، هرصاحم  ار  وا 
، دـنیب یمن  بئاغ  هک  ار  هچنآ  دـنیب  یم  رـضاح  ینعی  بئاـغلا  يریـال  اـم  يری  دـهاشلا  وگم : و  یناـم ، یم  هنیدـم  یخـسرف  تشه  رد 

ضرغ هک  دـنامهف  وا  هب  هدرپ  رد  و  نکم ، چوک  اجنآ  زا  نم  روتـسد  زا  لبق  هدـم و  ماجنا  يراـک  دوخ  شیپ  زا  هک  دوب  نآ  شروظنم 
، دوش یم  هچ  منیبب  ات  شاب  اجنآ  وت  مراد ، رظن  رد  رگید  تحلصم  هکلب  ینک ، يرای  ار  وا  هدناسر  نامثع  هب  ار  دوخ  وت  هک  تسین  نآ 

تفالخ ندروآ  تسد  هب  ددصرد  دناوخ و  زاب  ماش  رگـشل  اب  ار  وا  هیواعم  دش و  هتـشک  نامثع  هک  دنام  عضوم  نآ  رد  نادـنچ  زین  وا 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  دمآرب و 

ینامز

هتـساوخ عفن  هب  نید  ناونع  زا  دـناوتب  هک  تشاد  شزاس  اجنآ  ات  تیونعم  اـب  دوب و  تسرپاوه  يدرف  هک  هیواـعم  یتسرپاوه  ماـجنارس 
یقاب تردق  هکیرا  رب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک  كرد  هک  هاگنآ  دز و  هیکت  تردق  رب  ءافلخ  نامز  رد  دریگ ، هرهب  دوخ  ياه 

هیلع ماما  .تفر و  مالـسلا  هیلع  ماما  گنج  هب  نوگانوگ  ياه  هشقن  اب  دز و  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تفلاخم  هب  تسد  تشاذگ ، دهاوخن 
ندیسر تردق  هب  نامیا و  راهظا  سپس  هکم ، حتف  ات  دحا  ردب و  گنج  زا  دراد  تسد  رد  ار  هیواعم  هدنورپ  تشذگرس و  هک  مالـسلا 
هدـیدان ار  قیاـقح  دوـخ  سفن  ياوـه  نیماـت  يارب  هک  تسا  نیا  وـت  هماـنرب  دـسیون : یم  هماـن  رد  وا  هب  دراد  رظن  رد  ار  همه  ماـش  رد 

سفن ياوه  هک  ار  یسک  ایآ  : ) تسا هیآ  نیا  لماک  هنومن  يدرف  نینچ  .یسرب  دوخ  تساوخب  ات  یبوک  یم  ار  اههاگ  هیکت  يریگیم و 
زا سپ  ایآ  .درادن  یئانیب  شمـشچ  دنک ، یمن  كرد  شـشوگ  يا  هدید  تسا  هدـش  هارمگ  ملع  يور  زا  هداد و  رارق  دوخ  يادـخ  ار 

)!؟ .دریگ یمن  دنپ  ارچ  دنک ؟ یم  تیاده  ار  وا  یسک  هچ  ادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

یف صخـش  کلذ  لاق  اذاف  هنم ، بجعتملا  یف  هوق ، وا  فعـض  لباقم  یف  هیزنت هللا  هناک  بجعتلل ، لمعتـسی  هللا ) ناحبـسف   ) هیواعم یلا 
یتلا هعدـتبملا ) ءاوهالا  کموزل  دـشا  ام   ) اذـکه و  هرفک ، لـثم  وا  هناـمیا  لـثم  نع  هناحبـس  هللا  هیزنت  هدارم  ناـک  رفاـکلا ، وا  نموملا 

اما هیلع ، ریـسی  هجاـهنم و  فرعی  نموملا  ناـف  تنا ، هعبتت  يذـلا  رمـالا  یف  ریحتلا  يا  هعبتملا ) هریحلا  و   ) بجعتلل هغیـصلا  اهتعدـتبا و 
تنا کعایض  يا  عیضت ) عم   ) هب يرزی  الف  نامیالا  رهظی  و  رهظی ، الف  رفکلا  نطبی  یتح  عنصی  اذام  يردی  امئاد ال  ریحتم  هناف  قفانملا 

مالـسالا و دوهع  نم  دـهع  لـکل  کـحرط  يا  قئاـثولا ) حارطا  و   ) ثادـحالا و  مالـسالا ، قئاـقح  دارملا  و  هقیقح ، عـمج  قئاـقحلل ) )
یلع هناحبـس  اهب  جـتحی  هجح ) هدابع  یلع  و   ) .رـشبلل اهدـهع  یتلا  دوهعلا  کـلت  بلطی  هناحبـس  هللا  ناـف  هبلط ) یه هللا  یتلا   ) ناـمیالا

( هتلتق نامثع و  یف   ) هجاحملا هلداجملا و  يا  جاجحلا ) مکراثکا  اماف   ) ناطیـشلا اودبعت  الا  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دـهعا  ملا  لوقیف : هدابع ،
و کل ) رصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترصن  امنا  کنا   ) ذا ینود  نامثع  مدب  ذوخاملا  تنا  ف)  ) هیلتاق ءاویا  نامثع و  لتقب  يایا  کیمر  و 
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ثیح  ) هرـصنت ملف  هتلذـخ ) و   ) هفالخلا هرمالا و  زاهتنا  اذـهب  دـیرت  ذا  کسفن ، لجال  کترـصن  کمالک و  نا  ثیح  هلتق ، دـعب  کلذ 
(. مالسلا و   ) لتق یتح  هنوعملا  هیلا  لسری  ملف  راوثلا  دض  هیواعم  رصنتسا  هناف  هتایح ، نمز  یف  هل ) رصنلا  ناک 

يوسوم

لیلد و هجح : .هبولطملا  هبلطلا : .ددرتلا  هریحلا : .مالـسالا  یف  اهل  لصا  یتلا ال  هعدـتبملا : .اهتابغر  سفنلا و  تایهتـشم  ءاوهـالا : هغللا :
قئاقحلا و عییـضت  عم  هعبتملا  هریحلا  هعدـتبملا و  ءاوهالل  کموزل  دـشا  ام  هللا  ناحبـسف  : ) حرـشلا .لادـجلا  رـسکلاب  جاجحلا : .ناهرب 
هلالـض و حرـشی  هیف  هیواعم و  یلا  هلـسرا  دـق  مامالا  ناک  باتک  نم  ءزج  اذـه  هجح ) هداـبع  یلع  هبلط و  یه هللا  یتلا  قئاـثولا  حارطا 

نم اهعرتخی  یتلا  هعدتبملا  ءاوهالل  هموزل  هدشل  هیواعم  نم  هیبجعتلا  هغیـصلا  هذهب  مالـسلا  هیلع  ادتبا  .قحلا  نع  هدعب  يدم  هفارحنا و 
ابذک و مامالا  هب  یمری  مث  لالـض  لک  عدتبی  کفا و  لک  جـسنی  لطاب و  لک  قلتخی  لجرلا  اذـه  ناک  دـقل  سانلا و  نیب  اهثبی  هسفن و 
ددرت و هریح و  یف  سانلا  عقوی  اذکه  هتلتق و  يوا  هثلاث  هلذخ و  يرخا  نامثع و  لتق  يذـلا  وه  ایلع  نا  هباحـصال  لوقی  هرات  وهف  اروز 

نکل زمهم و  وا  زمغم  هیف  دحال  سیل  ذا  هفالخلاب  سانلا  یلوا  وه  ایلع  نا  قئاقحلا و  ملعی  هیواعم  نا  مث  .همیلسلا  هیورلا  مهیلع  شوشی 
تلد یتلا  قئاثولا  تاکسمتسملا و  لک  هیواعم  حرطی  اضیا  .هیف و  سانلا  هیور  شوشی  هلها و  نع  هعنمی  قحلا و  اذه  قیـضی  کلذ  عم 

راصنالا و نیرجاهملا و  نم  همیلسلا  هحیحـصلا  هتعیب  هطـساوب  تناک  وا  یبنلا  ناسل  نع  هدراو  تناک  ءاوس  هناطلـس  یلع و  هماما  یلع 
هاقثلا نع  اهب  عمـس  وا  اهدهـش  یتلا  هیواعم  صوصخلاب  مهیلع و  هل  هجح  هدابع و  یلع  هبولطم هللا  قئاثولا  هذه  نا  عم  نیملـسملا  رئاس 
رـصنلا ناک  ثیح  هتلذخ  کل و  رـصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترـصن  امنا  کناف  هتلتق  نامثع و  یلع  جاجحلا  كراثکا  اماف   … ) رایخالا
بلاطی ذـخا  نامثع و  صیمق  رـشن  مهنم و  صتقی  نا  دـیری  هنا  نامثع  هلتق  لوح  لادـجلا  راوحلا و  یف  هیواعم  رثکا  دـقل  مالـسلاو ) هل 
هیواعم نا  نیبی  مامالا  و  اذکه …  هلتقلا و  نم  صاصتقالاب  اوبلاط  سانلا و  راثف  صیمقلا  عفر  سانلا  هروث  تدـمخ  املک  ناک  همدـب و 

ناک هنال  هرـصنی  نا  نکمی  ناک  امدـنع  هلذـخ  هیواعم  نا  کلذ  نامثع و  نع  عافدـلا  یف  ریـصقتلا  رزو  لمحتی  وه  قحلا و  لـک  هیلع 
اهلوخد و نم  هفیلخلا  رـصنل  ههجو  يذلا  هشیج  عنمی  هنیدملا  نم  ابیرق  فقی  هیواعم  ناکف  هتدجن  بلطی  هب و  ثیغتـسی  هخرـصتسی و 

امل خـیراتلا : یف  نامثع و  صیمق  عفر  راثلا و  بلطب  اهدـنع  ماق  هحلاصل  هیواعم  هب  موقی  لمع  لک  حبـصا  لتق و  نا  دـعب  اـما  هرـصن و 
اهب و ال مقاف  بشخ  اذ  تیتا  اذا  هل : لاق  يرسقلا و  هللادبع  نب  دلاخ  دج  يرسقلا  دسا  نب  دیزی  ثعب  هدمتسی  هیواعم  یلا  نامثع  لسرا 

همدقتـساف نامثع  لتق  یتح  بشخ  يذـب  ماقاف  بئاغلا  تنا  دـهاشلا و  انا  ینناف  بئاغلا  يری  ام ال  يری  دـهاشلا  لـقت : ـال  اـهزواجتت و 
راصتنالا ناک  امدنع  نامثع  لذخ  هیواعم  هسفن …  یلا  هیواعم  وعدیف  نامثع  لتقیل  کلذ  عنص  امنا  شیجلاب و  ماشلا  یلا  داعف  هیواعم 

هیواعم هیزاهتنا  اهنا  یش ء ، اهدعب  سیل  هیلوصو  هینانا و  لالغتسا و  اذه  یف  هسفن و  هیواعمل  رـصنلا  ناک  امدنع  نامثع  رـصن  نامثعل و 
 … هدحاولا هیومالا  هرجشلا  یف  هعم  عمتجی  يذلا  يومالا  نامثع  ءامد  یلع  تناک  ول  هتیلوصو و  و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِهَیِواعُم یلِإ 
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تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} هتشاگن هیواعم  خساپ  رد  هک 

موحرم .تسا  هدروآ  ار  همان  لیذ  اهنت  دوخ  یشنیزگ  شور  قبط  هدرک و  فذح  ار  نآ  یضر  دیس  موحرم  هک  دراد  يزاغآ  همان  نیا 
ناشن نیا  دنا و  هدروآ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دش  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  ار  همان  ردص  ود  ره  دیدحلا  یبا  نبا  مثیم و  نبا 

ج 3، هغالبلا ، جهن  رداصم  تسا (  هتشاد  رب  رد  ار  همان  ردص  هک  دندوب  هتفای  تسد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یکردم  هب  اهنآ  هک  دهد  یم 
(.{ ص 332

هاگن کی  رد  همان 

مامت مهف  يارب.تسا  هدرک  رظن  فرـص  نآ  زا  یـضر  دّیـس  هک  دراد  يزاغآ  هدمآ  همان  دنـس  ثحب  رد  ًالیذ  هک  هنوگ  نامه  همان  نیا 
ماما زا  ییادـتبا  همان  کی  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  زین  هتکن  نیا  هب  نآ  زا  لبق  میروایب و  اجنیا  رد  زین  ار  نآ  زاغآ  تسا  مزـال  هماـن 
تسد رد  هیواعم  همان  نتم  هچرگ.داتـسرف  ترـضح  نآ  تمدخ  هیواعم  هک  يا  همان  هب  دوب  یخـساپ  هکلب  ، دوبن هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع 

هغالبلا جهن  ناحراش  زا  کی  چیه  تسین و 

هراـشا دوـخ  هماـن  رد  هتکن  هس  هب  هیواـعم  هک  دوـش  یم  موـلعم  هلمجلا  یف  مالـسلا  هـیلع  ماـما  خـساپ  زا  یلو  دـندرکن  رکذ  ار  نآ  زین 
ماما هب  هکنیا  رگید  تسا و  هتـسج  دانتـسا  هدـش  بوصنم  ماقم  نیا  هب  رمُع  فرط  زا  هکنیا  هب  دوخ  ّتیناقح  يارب  هکنیا  تسخن  : هدرک

تموکح مامت  یتسرپرـس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دـعب  دـهد  هزاجا  دراذـگب و  وا  رایتخا  رد  ار  رـصم  ماش و  هدرک  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع 
وا و لـتق  یهاوخ  نوخ  هیعاد  هتخاـس و  مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، ناـمثع لـتق  دروـم  رد  هکنیا  رگید  دریگب و  تسد  هب  ار  یمالـسا 

.دراد ار  نالتاق  زا  ماقتنا 

: دسیون یم  نینچ  وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

،َو اَنِْرمُأ ِهَرِخآلِاب  اَْهنِم َو  َُهل  ُعَْفنَأ  َوُه  اّمَع  اَِهتَنیِزب  ُْهتَلَغَـش  ّالِإ  ٌدَـحَأ  اَْهَیلِإ  ُبْصَی  َْمل  ، ٍهَجَْهب ٍهَنیز َو  ُتاَذ  ٌهَرِـضَخ  ٌهَْولُح  اَْینُّدـلا  َّنِإَـف  ، ُدـَْعب اـّمَأ  »
َّنَأ ْمَلْعا  َُکتَِبقاَع َو  ِْهَیلِإ  يذَّلا  َباَسِْحلا  ،َو  َكُریـصَم ِْهَیلِإ  يذَّلا  َتْوَْملا  ِرَذْـحا  ،َو  یْقبَی اَِمل  ْلَمْعا  ینْفَی ، اَم  ، ُهَیِواَعُم اَی  ، ْعَدَـف اَْنِثثُح  اَْـهیَلَع 

َطََسب ،َو  َهَرِخآلا ُهاَْسنَأ  ،َو  اَْینُّدلِاب ُهاَرْغَأ  ًاءوُس  ٍْدبَِعب  ُهّللا  َداَرَأ  اَذِإ  َو  ِِهتَعاَِطل ، ُهَقَّفَوَو  ، ُهَرْکَی اَم  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َلاَح  ًاْریَخ  ٍْدبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  - یلاَعَت - َهّللا
ُهیتَت ،َو  ٍهَیاَمَع یف  ُِطبْخَت  َو  َِکتَّلاَض ، َْریَغ  ُدُْشنَت  ،َو  َکِضَرَغ َْریَغ  یمْرَت  َُکتْدَجَوَف  ، َُکباَتِک ینَلَصَو  ْدَق  ُهُحاَلَـص َو  ِهیف  اّمَع  ُهَّقاَع  ،َو  ُهَلَمَأ َُهل 

َِکلَذ ًالِعاَف  ُْتنُک  ْوَلَف  ، ِماّشلا یَلَع  ََکل  َراَْرقِإلا  َهَکَراَـتُْملا َو  ََّیلِإ  َکـُلاَؤُس  اـّمَأَف  ٍهَْهبُـش  ِفَعْـضَِأب  ُذُولَت  ،َو  ٍهَّجُح ِْریَِغب  ُمِصَتْعَت  ،َو  ٍَهلاَلَـض یف 
ِساّنِلل ْبَْصُنی  َْمل  ُهّالَو َو  ُرَمُع  َناَک  ْنَم  ُناَْمثُع  َلَزَعَو  ، ُُهبِحاَص ُهّالَو  َناَک  ْنَم  َلَزَع  ْدَـقَف  ، اَهَکّالَو َرَمُع  َّنِإ  : َکـُلْوَق اـّمَأ  ِسْمَأ َو  ُُهْتلَعََفل  َمْوَْیلا 

ٌْيأَر َو ٍلاَو  ِّلُِکل  ،َو  ُْرمَألا ُهَدـَْعب  ُثُدْـحَی  ُْرمَألا  ،َو  ُُهْبیَع ْمُْهنَع  َیِفَخ  ْوَأ  ، ُهَْلبَق َناَک  ْنَِمل  َرَهَظ  َناَک  ْدَـق  اَـم  ِهَّمُـألا  ِحـِلاَص  ْنِم  يرَِیل  اـّلِإ  ٌماَـمِإ 
؛ ٌداَِهتْجا

لوغـشم ار  وا  دـسرب  نآ  هب  سکره.تسا  زیگنا  تجهب  ابیز و  زبسرـس و  نیریـش و  ًارهاظ  ایند  نادـب ) یهلا  يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
نآ رب  میتـسه و  ترخآ  هب  رومأـم  اـم  هک  یلاـح  رد  ، دراد یم  زاـب  تسا  رتدـنمدوس  وا  يارب  هچنآ  زا  دزاـس و  یم  دوـخ  قرب  قرز و 
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نک اهر  دوش  یم  یناف  ار  هچنآ  هیواعم  يا.میا  هدش  بیغرت  قیوشت و 

لاعتم دنوادخ  نادب  زیهرپب و  تسوت  ماجنارس  هک  یباسح  وت و  راک  نایاپ  هک  یگرم  زا  امن و  لمع  تسا  رادیاپ  یقاب و  هچنآ  يارب  و 
یم قفوم  دوخ  تعاطا  يارب  ار  وا  دوش و  یم  عنام  درامش  یم  دنسپان  ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  وا و  نایم  دهاوخب  ار  يا  هدنب  ریخ  هاگره 

رود و ار  شیوزرآ  ، درب یم  وا  رطاخ  زا  ار  ترخآ  دـنک و  یم  قیوشت  اـیند  هب  ار  وا  ، دـهاوخب دـب  يا  هدـنب  يارب  هک  یماـگنه  دراد و 
.دراد یم  زاب  ار  وا  تسوا  حالص  هچنآ  زا  دنک و  یم  زارد 

رد يدرگ و  یم  دوخ  هدشمگ  زا  ریغ  يزیچ  لابند  هب  تسین و  وت  فده  هک  ینک  یم  باترپ  ریت  ییوس  هب  مدید  دیسر  نم  هب  وت  همان 
.ینز یم  گنچ  ههبش  نیرت  فیعض  هب  ییوگ و  یم  نخس  لیلد  نودب  يراد و  یمرب  ماگ  تلالض  يداو  رد  ییانیبان و  اب  دوخ  ریسم 

يراک نینچ  هدامآ  زورما  نم  رگا  مراذـگاو  وت  هب  ار  رـصم ) و   ) ماش تموکح  ، گنج هکراـتم  ربارب  رد  يا  هتـساوخ  نم  زا  هکنیا  اـما 
شومارف  ) درک بوصنم  ماـقم  نیا  هب  ار  وت  رمع  : يا هتفگ  هکنیا  اـما  مداد و  یم  ماـجنا  دوبن ) راـک  رد  یگنج  زوـنه  هک   ) زورید مدوـب 

بـصن رمع  هک  ار  یناـسک  زین  ناـمثع  دومن و  لزع  دوب  هدرک  بوصنم  یتاـماقم  هب  رکب  وـبا  وا  زا  لـبق  هک  ار  يدارفا  رمع  هک ) نکن 
.تشاد لوزعم  دوب  هدرک 

هدوب وا  زا  شیپ  هک  سک  نآ  يارب  هاوـخ  دریگب  رظن  رد  ار  تّما  حـلاصم  هک  تسا  هدـش  بصن  نیا  يارب  اوـشیپ  مالـسلا و  هیلع  ماـما 
، دراد ار  دوخ  داهتجا  يأر و  ییاوشیپ  ره  دهد و  یم  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  روما  دشاب و  هدش  ناهنپ  یلاو )  ) وا بیع  ای  راکشآ و 
ص 838 و هغالبلا ، جـهن  مامت  «.} دـنک یمن  داجیا  وت  يارب  يزایتما  چـیه  ماـش  تیـالو  هب  رمع  فرط  زا  وت  ندـش  بوصنم  نیارباـنب 

.{ ص 153 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

***

.تسا همان  زا  شخب  نیا  لابند  رد  هدروآ  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دّیس  موحرم  هچنآ 

: درک میسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  ار  تمسق  نآ  ، لاح ره  هب 

.یهلا ياه  نامیپ  قیاقح و  نتفرگ  هدیدان  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تلع  هب  هیواعم  شنزرس  تسخن 

.مالسلا هیلع  ماما  زا  وا  نالتاق  هبلاطم  نامثع و  زا  هیواعم  ياه  عافد  هب  خساپ  ، رگید و 

***

ِهِداَبِع یَلَعَو  ، ٌهَْبلِط   ِ ِهّلل َیِه  ِیتَّلا  ، ِِقئاَثَْولا ِحاَرِّطاَو  ِِقئاَقَْحلا  ِعِییْـضَت  َعَم  ، ِهَعَبَّتُْملا ِهَْریَْحلاَو  ، ِهَعَدَْتبُْملا َءاَوْهَْأِلل  َکَموُُزل  َّدَـشَأ  اَم  ِهّللا ! َناَْحبُـسَف 
.ٌهَّجُح

.ُماَلَّسلاَو ، َُهل ُرْصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَخَو  ، ََکل ُرْصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  َناَْمثُع  َتْرَصَن  اَمَّنِإ  َکَّنِإَف  ، ِِهتَلَتَقَو َناَْمثُع  یَلَع  َجاَجِْحلا  َكُراَثْکِإ  اَّمَأَف 
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همجرت

نیا يراد ! رارـصا  ینک  یم  يوریپ  نآ  زا  هتـسویپ  هک  ییاه  ینادرگرـس  زیمآ و  تعدـب  ياه  سوه  اوه و  رب  ردـقچ  وت  هّللا ! ناحبس 
.تسوا ناگدنب  رب  تجح  هدرک و  بلط  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  ییاه  نامیپ  ندنکفا  رود  قیاقح و  نتفرگ  هدیدان  اب  مأوت  راک 

يرادـنپ یم  وا  نوخ  هدـننک  هبلاطم  نامثع و  مد  یلو  ار  دوخ  ایوگ  و   ) ینک یم  لالدتـسا  وا  نالتاق  ناـمثع و  نوخ  هب  هتـسویپ  هکنیا 
نامثع يرای  هک  اجنآ  یلو  دوب  تدوخ  يراـی  تقیقح  رد  هک  یتساـخرب  ناـمثع  يراـی  هب  اـجنآ  وت  اریز ) ، تسا روآ  تفگـش  رایـسب 

.مالسلاو دمآ ) راتفرگ  تشونرس  نآ  هب  وا  و   ) یتشادرب شیرای  زا  تسد  ، دوب

؟ راکچ نامثع  یهاوخنوخ  اب  ار  وت  ریسفت : حرش و 

دنچ ره  ، دـنا هدرواین  ار  هیواعم  همان  نتم  ، ناخروم ناسیون و  هریـس  میراد  عالّطا  ام  هک  اجنآ  ات  هنافـسأتم  دـش  هراشا  هک  هنوگ  ناـمه 
خساپ زا  نآ  زا  ییاه  شخب 

دنک یم  شنزرس  یتسرپ  اوه  ببـس  هب  ادیدش  ار  هیواعم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  تمـسق  نیا  زا.دوش  یم  نشور  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم مالسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  ، تسا هتشون  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دوخ  همان  رد  هنادرخبان  هناروسج و  ینانخـس  وا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ 

! يراد رارصا  ینک  یم  يوریپ  نآ  زا  هتسویپ  هک  ییاه  ینادرگرس  زیمآ و  تعدب  ياه  سوه  اوه و  رب  ردقچ  وت  هّللا  ناحبـس  :» دیامرف
َناَْحبُسَف ( ؛» تسوا ناگدنب  رب  تجح  هدرک و  بلط  ار  نآ  ادخ  هک  ییاه  نامیپ  ندنکفا  رود  قیاقح و  نتفرگ  هدیدان  اب  مأوت  راک  نیا 
ندنکفا رود  يانعم  هب  حرط »  » هشیر زا  حارطا » }» ِحاَرِّطا ِِقئاَقَْحلا َو  ِعِییْضَت  َعَم  ، ِهَعَبَّتُْملا ِهَْریَْحلا  ،َو  ِهَعَدَْتبُْملا َءاَوْهَْأِلل  َکَموُُزل  َّدَشَأ  اَم  ِهّللا !

(. ٌهَّجُح ِهِداَبِع  یَلَع  ،َو  ٌهَْبلِط   ِ ِهّلل َیِه  ِیتَّلا  ، ِِقئاَثَْولا .تسا }

اوه و زا  يوریپ  تسخن  : دـنک یم  هصالخ  زیچ  راهچ  رد  ار  هیواعم  فارحنا  لماوع  انعم  رپ  هاتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا یهلا  ياه  نامیپ  دهع و  نتسکش  مراهچ  اه و  ّتیعقاو  رب  نتسب  ورف  مشچ  موس  ینادرگرس و  لماوع  زا  تعباتم  رگید  سوه و 

عمج یـسک  رد  اهنیا  همه  هک  دسر  هچ  ات  دناشکب  طوقـس  هاگترپ  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  ییاهنت  هب  اهنیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نشور 
.دشاب

هیلع ماما  درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  ، هدومن عیاض  ار  اهنآ  هیواعم  دیامرف  یم  هدرک و  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یقیاقح 
دوخ قباوس  ندرک  شوـمارف.تفرگ  ماـجنا  ماـیا  نیرخآ  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تثعب  زاـغآ  زا  هک  تسا  مالـسا  رد  مالـسلا 
هیلع ماما  ياه  یگژیو  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  یلقاع  چیه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  شردام  ردپ و  عیاجف  ّتیلهاج و  رـصع  رد  هیواعم 

زا یمیظع  شخب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  تایح  رد  ددرگ و  ماما  نیـشناج  تساوخ  یم  يو  لاـح  نیا  اب.دـنک  هسیاـقم  وا  اـب  ار  مالـسلا 
.دشاب شرایتخا  رد  یمالسا  روشک 

هدش هتفرگ  ینامیا  اب  مدآ  ره  زا  هک  تسا  ییاه  نامیپ  هب  هراشا  اه ) نامیپ  «) قئاثَو »

نیا هب  هراـشا  تسا  بولطم  ياـنعم  هب  « هبلط  » هکنیا هب  هّجوـت  اـب  « - ٌهَْبلِط   ِ ِهّلل َیِه  یتـّلا   » هلمج دـشاب و  میلـست  یهلا  مکح  ربارب  رد  هک 
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.دنک یم  هبلاطم  شناگدنب  زا  ار  اه  نامیپ  نیا  مامت  هب  يافو  دنوادخ  هک  تسا 

راد تناما  هیآ 72 }. بازحا ،  ...«} ِلابِْجلا ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْـضَرَع  ّانِإ   » ياضقتم هب  ینامیا  اب  ناسنا  ره  وس  کی  زا 
هللا یلـص  ربمایپ  وادخ  نامرف  تعاطا  هیآ 92 }. هدـئام ، «} َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوـُعیِطَأ  َو   » ياـضتقم هب  رگید  يوـس  زا  تسا و  یهلا 

هیآ 60} سی ، «} َناْطیَّشلا اوُدـُبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  اـی  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ   » ياـضتقم هب  موس  يوس  زا  هدـش و  هتـساوخ  وا  زا  هلآ  هیلع و 
هب شناگدنب  رب  ار  تجح  ادخ  دنتسه و  یهلا  ياه  نامیپ  همه  نآ  دننام  اهنیا.تسا و  هدش  بلط  وا  زا  ناطیش  يوریپ  تدابع و  كرت 

.تسا هدرک  مامت  اهنآ  ياضتقم 

لالدتـسا وا  نالتاق  نامثع و  نوخ  ندش  هتخیر  هب  رایـسب  وت  هکنیا  :» دـیامرف یم  همان  نیا  زا  مود  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
يرای هب  اجنآ  وت  اریز ) ، تسا روآ  تفگـش  رایـسب  يرادـنپ  یم  وا  نوخ  هدـننک  هبلاـطم  ناـمثع و  مد  یلو  ار  دوخ  اـیوگ  و   ) ینک یم 

نآ هب  وا  و   ) یتـشادرب شیراـی  زا  تسد  دوـب ، ناـمثع  يراـی  هک  اـجنآ  یلو  ؛ دوـب تدوـخ  يراـی  تـقیقح  رد  هـک  یتساـخرب  ناـمثع 
یَلَع .تسا } فیرح  رب  هبلغ  يارب  ندرک  هلداجم  يانعم  هب  جاجحلا » }» َجاَجِْحلا َكُراَـثْکِإ  اَّمَأَـف  ( ؛» مالـسلاو دـمآ ) راـتفرگ  تشونرس 

(. ُماَلَّسلا ،َو  َُهل ُرْصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَخ  َو  ََکل ، ُرْصَّنلا  َناَک  ُْثیَح  َناَْمثُع  َتْرَصَن  اَمَّنِإ  َکَّنِإَف  ، ِِهتَلَتَق َناَْمثُع َو 

زا نامثع  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  دـهاش و  زین  خـیرات  میناد و  یم  اریز  ، دـیامرف یم  اجنیا  رد  یبلاـج  ریبعت  هچ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنورن شیپ  دـننک و  قارطا  هنیدـم  یکیدزن  رد  داد  روتـسد  اما  ؛ داتـسرف وا  هب  کمک  يارب  يرکـشل  هیواعم  تساوخ و  کمک  هیواعم 

.مدیسر رید  اما  متفاتش  شیرای  هب  نم  دیوگب  مه  دعب  ددرگ و  مهارف  وا  تفالخ  يارب  هنیمز  دوش و  هتشک  نامثع  تساوخ  یم  ایوگ 

دیزی » هیواعم درک  کمک  ياضاقت  وا  زا  داتـسرف و  هیواعم  يوس  هب  ار  یـسک  نامثع  هک  یماگنه  : دـیوگ یم  فورعم  خروم  يرذـالب 
( هنیدم یکیدزن  رد  یلحم  «) بشخ يذ  » هب هک  یماگنه  داد  روتـسد  وا  هب  تشاد و  لیـسگ  وا  يوس  هب  يرکـشل  اب  ار  « يرـسق دـسا  نب 
رد دیزی.ییوت  بیاغ  منم و  رضاح  دنیب  یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  رضاح  وگن.نکن  تکرح  اجنآ  زا  نامب و  اجنآ  رد  يدیسر 

.تشگ زاب  ماش  هب  شرکشل  اب  وا  داد و  وا  هب  تشگزاب  روتسد  هیواعم  ماگنه  نیا  رد.دش  هتشک  نامثع  ات  دنام  بشخ  يذ 

هغالبلا جـهن  حرـش  } .دـناوخب دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  وا  دوش و  هتـشک  نامثع  هک  دوب  نیا  هیواعم  روظنم  : دـیازفا یم  اجنیا  رد  يرذالب 
.{ ص 154 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

دهد یم  یهاوگ  هیواعم  هریس  زا  دهاوش  مامت  : دیوگ یم  هصق  نیا  رکذ  زا  دعب  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم  هکنیا  بلاج 
يوس هب  مدرم  توعد  يارب  یبوخ  هناهب  نامثع  نوخ  دـید  هیواعم  تشگرب و  عاضوا  هک  یماگنه  ؛ تسا ّتیعقاو  نیع  تیاور  نیا  هک 

یماگنه هکنیا  رت  بیجع  همه  زا  تخیگنارب  ار  مدرم  تاساسحا  داد و  رس  نیغورد  هیرگ  درک و  ملع  ار  نامثع  نهاریپ.تسا  شیوخ 
هکلب ، تشادن نامثع  نالتاق  اب  يراک  اهنت  هن  درک  هیکت  یمالـسا  تفالخ  تخت  رب  وا  دـش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک 

.داد هزیاج  اهنآ  هب  تفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  اهنآ 

ص ج 3 ، هغالبلا ، جـهن  لالظ  یف  } .درک هعلاطم  دـیاب  هتـشون  هیواعم  هراـبرد  داـقع  هک  ار  یباـتک  عوضوم  نیا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب 
.{ 549
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يو هب  وا  خساپ  سابع و  نبا  هب  هیواعم  همان  هتکن :

اب حلـص  ماگنه  هب  سابع  نبا  هب  هیواعم  هک  تسا  يا  همان  تسا  هدروآ  ثحب  دروم  همان  لـیذ  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  یبلاـج  تاـکن  زا 
رگا دنگوس  مناج  هب  :» دوب نیا  همان  بلاطم  هلمج  زا.دنک  تعیب  وا  اب  هک  درک  توعد  يو  زا  نآ  رد  تشون و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

هک يدوب  یناسک  زا  وت  اریز  ، دشاب تسرد  حیحص و  یمیمصت  ادخ و  ياضر  دروم  متـشاد  دیما  ، متـشک یم  نامثع  لتق  تلع  هب  ار  وت 
هک مدرکن  حلـص  وت  اب  نم.یتشاد  تکرـش  وا  نوخ  نتخیر  رد  هک  یناسک  زا  يدرکن و  يراـی  ار  وا  يدرک و  شـشوک  وا  لـتق  يارب 

«. يرادن نم  زا  زین  يا  همان  ناما  دشاب و  وت  دض  رب  مادقا  زا  عنام  حلص 

يا هتفگ  هکنیا  اما  و  :» تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  داد  وا  هب  ینالوط  هدنبوک  باوج  دیـسرتن و  هیواعم  دیدهت  نیا  زا  سابع  نبا  یلو 
يراکمه دـنتخیر  ار  وا  نوخ  هک  یناسک  اب  مدیـشک و  وا  يرای  زا  تسد  مدرک و  نامثع  لتق  يارب  شـشوک  هک  مدوب  یناسک  زا  نم 

مروخ یم  دنگوس  ادخ  هب  نم  ، ددرگ نم  دض  رب  مادقا  زا  عنام  هک  تسین  یحلـص  وت  نم و  نایم  هک  يدوب ) هدرک  هفاضا  زین  و   ) مدرک
زاب وا  يرای  زا  دـندوب  وت  دزن  هک  ار  یناسک  وا  عضو  زا  یهاگآ  اب  دوش و  كاله  هک  یتشاد  تسود  يدوب و  وا  لتق  راظتنا  رد  وت  هک 

رد زا  هک  ینامز  ات  يدرکن  هّجوت  وا  هب  وت  يدینش و  دیبلط  یم  يرای  درک و  یم  هثاغتسا  هک  ار  شدایرف  دیـسر و  وت  هب  وا  همان.یتشاد 
نآ دوش و  هتـشک  ات  دننک  یمن  شیاهر  دنا ) هدیروش  وا  دض  رب  هک  یناسک   ) اهنآ یتسناد  یم  هک  یلاح  رد  يدـمآ  رد  یهاوخرذـع 

نامثع گوس  هب  اذـل  ، دـنناد یمن  ناـسکی  ار  وت  اـم و  زگره  مدرم  هک  یتسناد  سپـس.دش  هتـشک  ماجنارـس  یتساوخ  یم  وت  هک  هنوگ 
همه زا  وت  تسا  هدش  هتشک  مولظم  وا  رگا.دش  هتـشک  مولظم  نامثع  ییوگ  یم  هتـسویپ  يدنکفا و  ام  ندرگ  هب  ار  وا  نوخ  یتسـشن و 

کمک اب  ینک و  اوغا  ار  نالهاج  ات  يدومن  تساخرب  تسـشن و  یتفر و  الاب  نییاپ و  هتـسویپ  سپـس  يرت  ملاظ  وا ) قح  رد   ) ناـملاظ
اب ناهیفس 

یتدم ات  يریگ  هرهب  هیام  تسامـش و  يارب  یـشیامزآ  نیا  دیاش  مناد  یمن  يدیـسر و  یتساوخ  یم  هچنآ  هب  ات  يدرک  هزرابم  ام  قح 
حرـش } .تسا ٍنیِح » یلِإ  ٌعاتَم  ْمَُکل َو  ٌهَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإ  َو  : » دـیامرف یم  هک  تسایبنا  هروس  زا  هیآ 111  زا  هتفرگرب  ریخا  هلمج  ) نیعم

.{ ص 154 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

ار نامثع  لتق  هنامرـش  یب  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  وا  همان  نینچمه  سابع و  نبا  هب  هیواعم  هماـن  نیا  زا 
وا دـض  رب  ار  لـهاج  مدرم  اـت  داد  یم  تبـسن  دوـب  لـیام  هک  سک  ره  هب  شفادـها  هب  ندیـسر  يارب  دوـب  میهـس  نآ  رد  شدوـخ  هک 

ناهاوخ نطاب  رد  وا  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دهاوش  مامت  هک  یلاح  رد  دنک  میلـست  دوخ  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ار  وا  دـناروشب و 
هملسم نب  دمحم  ریبعت  هب.دوب  هتساوخ  کمک  يو  زا  ًاحیرـص  نامثع  هک  یلاح  رد  تشادن  رب  وا  يرای  يارب  یماگ  دوب و  نامثع  لتق 

ِْنَئلَو  ) یتساخرب شیرای  هب  شگرم  زا  دـعب  یتشادرب و  شیرای  زا  تسد  نامثع  تایح  رد  وت  : تشاگن هیواعم  خـساپ  رد  هک  يراـصنا 
ص 76} نیفص ، (.} ًاّیَح ُهَْتلَذَخ  ْدََقل  ًاتّیَم  َناْْمثُع  َتْرَصَن  َْتنُک 

هحفص 226 دــلج 3، هحفـص 480 و  دــلج 2 ، هحفـص 421 و  مالـسلا ) هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  ماـیپ   ) باـتک نـیمه  لّوا  دـلج  رد 
.تسا هدمآ  نامثع  لتق  للع  هب  يا  هراشا  تعیب و  يارب  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  هرابرد  یهجوت  لباق  تاحیضوت 

رتشا کلام  دننام  یب  ياه  یگژیو  : 38 همان
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عوضوم

رتشألا مهیلع  یلوامل  رصم  لهأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دیزگرب نانآ  يرادنامرف  هب  ار  رتشا  کلام  هک  هاگنآ  يرجه  لاس 38  رد  رصم  مدرم  هب  همان  )

همان نتم 

َنیِح ِهِّلل  اُوبِضَغ  َنیِّذلا  ِموَقلا  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  ِّیلَع  ِهّللا  ِدبَع  نِم 

410 ص :
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ٌرَکنُم اـَل  ِهَیلِإ َو  ُحاَرَتُسی  ٌفوُرعَم  اَـلَف  ِنِعاّـظلا  ِمیِقُملا َو  ِرِجاَـفلا َو  ّرَبلا َو  یَلَع  ُهَقِداَرُـس  ُروَجلا  َبَرَـضَف  ِهّقَِحب  َبِهُذ  ِهِضرَأ َو  ِیف    َ یِـصُع
ِراّجُفلا یَلَع  ّدَشَأ  ِعوّرلا  ِتاَعاَس  ِءاَدعَألا  ِنَع  ُلُکنَی  َال  ِفوَخلا َو  َماّیَأ  ُماَنَی  َال  ِهّللا  ِداَبِع  نِم  ًادـبَع  مُکَیلِإ  ُتثََعب  دَـقَف  ُدـَعب  اّمَأ  ُهنَع  یَهاَنَُتی 

ُلِیلَک َال  ِهّللا  ِفُویُـس  نِم  ٌفیَـس  ُّهنِإَف  ّقَحلا  ََقباَط  اَمِیف  ُهَرمَأ  اوُعیِطَأ  َُهل َو  اوُعَمـساَف  ٍجِحذَم  وُخَأ  ِثِراَحلا  ُنب  ُِکلاَم  َوُه  ِراّنلا َو  ِقیِرَح  نِم 
ّالِإ ُمّدَُقی  َال  ُرّخَُؤی َو  َال  ُمِجُحی َو  َال  ُمِدُقی َو  َال  ُّهنِإَف  اوُمِیقَأَف  اوُمیُِقت  نَأ  مُکَرَمَأ  نِإ  اوُرِفناَف َو  اوُرِفنَت  نَأ  مُکَرَمَأ  نِإَف  ِهَبیِرّضلا  ِیبَان  َال  ِهَبّظلا َو 

مُکّوُدَع یَلَع  ِِهتَمیِکَش  ِهّدِش  مَُکل َو  ِِهتَحیِصَِنل  ِیسَفن  یَلَع  ِِهب  مُُکتَرثآ  دَق  ِيرَمأ َو  نَع 

اه همجرت 

یتشد

قح و  ینامرفان ، نیمز  رد  ار  ادخ  نارگید  هک  ماگنه  نآ  دندمآ ، مشخ  هب  ادخ  يارب  هک  یمدرم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادـخ ، هدـنب  زا 
رد هک  دنام  یفورعم  هن  تشارفا ، رب  ناگمه ، رب  و  رـضاح ، رفاسم و  دب ، کین و  رـس  رب  ار  دوخ  همیخ  متـس ، سپ  دـندرک ، دوبان  ار  وا 

 . درک یم  یهن  اه  یتشز  زا  یسک  هن  و  دنبای ، شمارآ  نآ  هانپ 

رد و  دـباوخ ، یمن  تشحو ، ياهزور  رد  هک  مداتـسرف ، امـش  يوس  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم  راـگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ 
یجحذـم ثراـح  رـسپ  کـلام  وا  تسا ، رتدـنت  شتآ  ياـه  هلعـش  زا  ناراکدـب  رب  دـنادرگ ، یمن  يور  نمـشد  زا  سرت  ياـه  هظحل 

 . تسا .تسا } رتشا  کلام  هلیبق  مان  جحذم : }

یم دنک  نآ  يزیت  هن  هک  تسادخ ، ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا  دـینک ، تعاطا  وا  زا  و  دیونـشب ، ار  وا  نخـس  تسا ، قح  اب  هک  اجنآ 
شیپ رد  وا  هک  دیتسیاب ، دیتسیاب ، تفگ  رگا  و  دینک ، چوک  داد ، ندرک  چوک  نامرف  ار  امش  رگا  .تسا  رثا  یب  نآ  تبرض  هن  و  دوش ،

 . دنک یمن  مادقا  نم  نامرف  نودب  هلمح ، ینیشن و  بقع  يور و 

ربارب رد  ار  وا  یتخس  رس  و  مدید ، امش  هاوخ  ریخ  ار  وا  اریز  مداتسرف ، امش  يارب  ار  وا  هک  مدیزگرب  دوخ  رب  ار  امش  نم  رصم ! مدرم 

 . مدیدنسپ ناتنانمشد 

يدیهش

دندرک و ینامرفان  نیمز  رد  ار  ادخ  نارگید - هک - یماگنه  دندمآ  مشخ  هب  ادخ  يارب  هک  یمدرم  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا 
رد دوخ  نورد  هب  ار  هدنچوک  هدنـشاب و  رادرکدب و  راکوکین و  درک و  اپ  رب  ار  شا  هدرپارـس  متـس  هکنآ  ات  دـندرب ، نایم  زا  ار  وا  قح 
هب ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  دـعب ، اما  .دومن  ناوت  یهن  يرکنم  زا  هن  دوب و  ناوت  هدوسآ  نآ  هانپ  رد  هک  دـنام  یفورعم  هن  دروآ ،

شتآ زا  دوب  رتدـنت  ناراکدـب ، رب  .دـباتنرب  يور  نمـشد  زا  سرت  ياـهتعاس  رد  دـباوخن و  میب  ياـهزور  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس 
زا يریـشمش  وا  هک  .دـیرب  ناـمرف  ار  وا  و  دیونـشب ، ار  وا  نخـس  دوب  قح  هک  اـجنآ  .تسا  یجحذـم  ثراـح  رـسپ  کـلام  وا  .نازوـس 

رگا و  دـینک ، چوک  دـهد  ندـیچوک  نامرف  ار  امـش  رگا  .دوب  رثا  یب  نآ  تبرـض  هن  دوش و  دـنک  نآ  يزیت  هن  .تسادـخ  ياهریـشمش 
.میامرف ار  وا  نم  هک  زج  دور ، شیپ  هن  دیآ و  سپ  هن  و  دتـسیازاب ، هن  دنک و  يریلد  يراک  رب  هن  وا  هک  دینام ، ياج  رب  دیتسیاب  دـیوگ 

-. مدیدنسپ ناتنانمشد - ربارب  ار  وا  یتخسرس  و  مدید ، امش  هاوخریخ  ار  وا  هچ  مدیزگرب  دوخ  رب  ار  امش  نم  وا  نداتسرف  رد 
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یلیبدرا

رادربنامرف هک  یتقو  ادخ  ياضر  يارب  ادعا  رب  دش  نیگمـشخ  هک  یهورگ  يوسب  نانمؤم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  هک  تسیا  همان  نیا 
هناخ و رد  هدننک  تماقا  رب  راکدب و  راکوکین و  رب  ار  دوخ  ياهدرپ  متـس  روج و  روزب و  سپ  وا  قح  دش  هدرب  دوخ و  نیمز  رد  دـشن 
زا دعب  اما  دوش  یم  هداتسیا  زاب  هتسیاشان  راک  هن  نآب و  هجوت  يور  زا  دوش  یمن  هتفای  تحار  هتـسیاش  يرما  چیه  سپ  هدننک  جوک  رب 

یمن زاب  ادعا و  زا  ندیسرت  ياهزور  رد  دهاوخ  یمن  هک  ادخ  ناگدنب  زا  هدنب  امش  يوسب  مداتسرف  هک  قیقحتب  سپ  تاولـص  دمح و 
تسا رتشا  ثراح  نب  کلام  سک  نیا  شتآ و  نتخوس  زا  نارجاف  رب  تسا  رتخس  ناشیا  زا  ندیساره  ياهتعاس  رد  نانمشد  زا  ددرگ 

هک یتسردب  سپ  تسا  قح  قفاوم  هچنآ  ار  وا  رما  دیربنامرف  ار و  وا  نخس  دیونشب  سپ  نمی  زا  تسیا  هلیبق  هک  رباج  نب  جحذم  ردارب 
رما رگا  سپ  دوخ  بورضم  ندیرب  غیت  نآ  تسین  نامرفان  وا و  ریـشمش  يان  زیت  تسین  دنک  هک  ادخ  ياهریـشمش  زا  تسیریـشمش  وا 
دینک تماقا  سپ  دوخ  هناخ  رد  دینک  تماقا  هک  ار  امـش  دیامرف  رگا  دیور و  نوریب  سپ  دییآ  نوریب  هک  ندرک  برحب  ار  امـش  دیامن 

رایتخا هک  قیقحتب  نم و  نامرف  نم و  زا  زجب  ار  امـش  دراد  یمن  شیپ  رد  دراد و  یمن  سپاو  دوش و  یمن  شیپ  رد  هک  یتسردـب  سپ 
رافک زا  امش  نانمشد  رب  وا  نانع  نآ  یتخس  ار و  امش  رم  وا  ندرک  تحیصن  يارب  دوخ  رب  ار  امش  مدرک 

یتیآ

دـندرک و ینامرفان  شنیمز  رد  نارگید  هک  یماگنه  دـندش ، نیگمـشخ  ادـخ  يارب  هک  یمدرم  هب  نینم ، ؤملاریما  یلع ، ادـخ  هدـنب  زا 
یفورعم چیه  تشاد و  ياپ  رب  رفاسم  میقم و  راکهبت و  راکوکین و  رس  رب  ار  شا  هدرپارس  متس ، هک  یماگنه  .دندرب  نایم  زا  ار  شقح 

.دز یم  زابرس  يرکنم  زا  سک  هن  دوسآ و  ناوت  نآ  هیاس  رد  هک  دنامن 

زا فوخ  تاعاس  رد  دورن و  باوخ  هب  تشحو  راگزور  رد  هک  يدرم  .مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  دـعب ، اما 
.تسا جحذم  هلیبق  زا  ثراحلا  نب  کلام  وا  .تسا  رت  هدنزوس  شتآ  بیهل  زا  نانمشد  رب  .دباتنرب  خر  نمشد 

، تفگ رگا  دیتفا و  هار  هب  دیتفا ، هار  هب  تفگ ، رگا  .دینک  تعاطا  ار  شنامرف  دیراپسب و  شوگ  شنخـس  هب  دوب  قح  قفاوم  هچ  ره  رد 
دوخ هب  هن  وا  .دنام  رثا  یب  شتبرض  هن  دوش و  دنک  شیزیت  هن  هک  ادخ  ياهریشمش  زا  تسا  يریـشمش  وا  .دینک  گنرد  دینک ، گنرد 

کلام نداتسرف  رد  .نم  نامرف  هب  رگم  دراذگ ، شیپ  هن  دهن و  سپاو  مدق  هن  دتـسیا ، یم  زاب  يراک  زا  هن  .دنک و  یم  مادقا  يراک  رد 
رب ماجل  رت  تخـس  رگید  سک  ره  زا  وا  هک  مدید  مدید و  امـش  هاوخکین  ار  کلام  اریز  مداهن ، حیجرت  دوخ  رب  ار  امـش  امـش ، راید  هب 

.دنز ناتنانمشد  ناهد 

نایراصنا

نیب زا  وا  قح  دش و  تیـصعم  شنیمز  رد  ادخ  هک  یتقو  دندش  كانبـضغ  ادخ  يارب  هک  یمدرم  هب  ، نینمؤملا ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا 
يرکنم هن  و  دنیاسایب ، شهانپ  رد  هک  دوب  یفورعم  هن  هجیتن  رد  ، دز رفاسم  میقم و  ،و  دب کین و  رـس  رب  ار  دوخ  هدرپارـس  متـس  ،و  تفر

 . دوش هتشاد  زاب  نآ  زا  هک 

نانمـشد زا  كانلوه  تاعاس  ،و  دباوخن تشحو  ّوج  ماگنه  هک  ، متـشاد لیـسگ  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  هک  يا  هدنب  ، دعب اما 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3069 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شنخـس   . تسا جـحذم  هلیبق  زا  ثراـح  نب  کـلام  وا  ،و  تسا رت  هدـنزوس  ناراکدـب  رب  نازوس  شتآ  زا  ، دنیـشنن بقع  دـسارهن و 
،و ددرگن دنک  شیزیت  هک  ، تسادخ ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا  هک  ، دـییامن تعاطا  تسا  قح  قباطم  هچنآ  رد  ار  شرما  و  دیونـشب ،
دراد و یمن  رب  مدق  وا  هک  ، دیتسیا زاب  داد  فقوت  نامرف  رگا  ،و  دینک تکرح  داد  تکرح  هب  روتسد  ار  امش  رگا  ، دوشن رثا  یب  شتبرض 
وا نوچ  متـشاد  مّدقم  دوخ  رب  وا  نداتـسرف  رد  ار  امـش   . نم نامرف  هب  رگم  درب  یمن  شیپ  دزادنا و  یمن  ریخأت  هب  ،و  دهن یمن  سپ  زاب 

 . متفای رت  تخس  رس  ناتنمشد  هب  تبسن  ،و  امش هاوخریخ  ار 

حورش

يدنوار

وا انموم  ناک  ءاوس  لاح ، لک  یلع  دحا  لک  هداع  نم  راص  ملظلا  نا  نم  هیاکش  نعاظلا  میقملا و  یلع  هقدارس  روجلا  برـضف  هلوق  و 
الجاع و هحارلا  لک  هحارلا  .کلذب و  حرف  هنسح  لمع  اذا  نموملا  نا  ناذیا  هیلا  حارتسی  فورعم  الف  هلوق  .رضح و  وا  رفس  یف  ارفاک 

هرما اوعیطا  هل و  اوعمتـساف  هلوق : .فوخلا و  عورلا : .نبجی و  رخاتی و ال  يا ال  لکنی ، هبغر و ال  اعوط و  فورعملا  عنطـصا  نمل  الجآ 
ام مالـسلا  هیلع  هنا  اریخا  رکذ  مث  .لیمجب  هفـصو  مث  .اموصعم  نکی  مل  اـمل  اـهقلطی  مل  قحلا و  هقفاومب  هتعاـط  دـیق  قحلا  قباـط  اـمیف 

دیدـش نالف  لاقی  ودـعلا ، یلع  هبوعـصلا  هبالـصلا و  نع  هیانک  هتمیکـش : هدـش  .نیرمال و  هب  مهراتخا  هدـنع و  رتشالااکلام  مدختـسا 
.دحال داقنی  ایبا ال  افنا  سفنلا  دیدش  ناک  اذا  همیکشلا 

يردیک

دیدـش نالف  ساـفلا ، اـهیف  یتلا  سرفلا  مف  یف  هضرتعملا  دـیدحلا  ماـجللا : یف  همیکـشلا : .نمیلا و  نم  هلیبقوبا  دجـسم  لاـثم  جـحذم 
: ضرالا تدرج  .هضع  امیکـش  امکـش و  همکـش  داقنی و  ناک ال  اذا  همیکـش  وذ  نـالف  و  اـیبا ، اـفنا  سفنلا  دـیدش  ناـک  اذا  همیکـشلا 

.لحملا هدیدش  دوراج  هنـس  ریثکتلل و  دـیدشتلاب  و  دارجلا ، لعف  هب ، تابن  درجا ال  ءاضفک  اهتکرت  اهراجـشا و  تکلها  يا  فیفختلاب 
، هتیب وحن  هنیدملا  یلا  جرخ  اریثک و  الام  ذخاف  هرصبلا ، یلع  هالو  ناک  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  يور  دقف  سابع ، نب  هللادبع  یلا  هباتک  اما 

اذه نا  نکمی  جاهنملا و  بحاص  لاق  کلام ، نم  مرغت  ریثک و  یلایع  ناف  اذک  نم  لح  یف  ینلعجا  نا  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  بتک  و 
یف ءابرقالا  عم  مالکلا  هنوشخ  کنـشحوی  و ال  سانلا ، عیمج  معی  جایتحالا  و  هب ، قیلا  کلذ  وحنف  سابعلا ، نب  هللادـیبع  ناـک  لـماعلا 

.ظلغا عضوملا  اذه  لثم 

مثیم نبا 

: قدارس .درک  نییعت  اهنآ  ییاورنامرف  هب  ار  دزرمایب ) شیادخ   ) رتشا کلام  هک  یماگنه  رصم  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
: ماحجا .دربن  ار  دوخ  بورـضم  ریـشمش  هک  یتقو  فیـسلا : ابن  .ریـشمش  يزیت  هبظ : .تشگزاب  لوکن : .رداچ  همیخ ، يا ، هبنپ  هناخ ي 

تسا ینهآ  همیکشلا  لصا  دشاب ، سفن  توق  ياراد  راد و  نتشیوخ  هک  یعقوم  همیکشلا : دیدش  نالف  .نداتسیا  سپاو  ینیـشن ، بقع 
ادخ رطاخ  هب  هک  یهورگ  هب  نینموملاریما ، یلع  ادـخ ، هدـنب ي  زا  همان  نیا  بسا .) هناهد ي  ، ) دوش یم  هداد  رارق  بسا  ناهد  رد  هک 
متـس ملظ و  هجیتن ، رد  دش ، هتفرگ  هدیدان  وا  قح  و  دمآ ، لمع  هب  ادخ  ینامرفان  تیـصعم و  نیمز  يور  هک  هاگنآ  دندش ، نیگمـشخ 

هن دوش و  یـشوخلد  ثعاب  نادب  ندروآور  هک  دوب  یکین  راک  هن  هک  اجنآ  ات  دز ، همیخ  رفاسم  رـضاح و  و  راکدب ، راکوکین و  رـس  رب 
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و دیابرن ، شباوخ  كانـسرت  تاقوا  رد  هک  مداتـسرف ، امـش  دزن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  دعب ، اما  .دننک  عنم  نآ  زا  هک  دوب  یتشز  راک 
، جحذم ردارب  ثراح  رسپ  کلام  وا  تسا ، رتنازوس  شتآ  زا  ناراکهبت  هب  تبـسن  دهدن ، هار  لد  هب  یـساره  نمـشد ، زا  میب  ماگنه  هب 

ياهریشمش زا  يریـشمش  وا  اریز  دینک ، تعاطا  تسا  قح  قباطم  هک  اجنآ  ات  ار  وا  نامرف  و  دیهد ، ارف  شوگ  وا  نخـس  هب  سپ  .تسا 
نامرف رگا  و  دـینک ، تکرح  داد ، تکرح  نامرف  امـش  هب  رگا  نیارباـنب  دـنامن ، رثا  یب  شتبرـض  و  ددرگن ، دـنک  زگره  هک  تسادـخ 

هب ار  امـش  .نم  نامرف  اب  رگم  دنک ، یمن  يورـشیپ  و  دزادنا ، یمن  ریخات  ددرگ ، یمن  رب  دنک و  یمن  مادقا  وا ، هچ  دیتسیاب ، داد  تسیا 
همان نیا  رد  .دشاب  یم  رادیاپ  ناتنمشد  ناهد  رب  ندیبوک  رد  امش و  هاوخریخ  وا  هک  ور  نآ  زا  متشاد ، مدقم  دوخ  رب  وا ، نوچ  نتـشاد 

هک رـصم  لها  زا  فیـصوت  همان و  زا  تسا  يریوصت  هنع  یهانتی  هللادبع …  نم  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  لوا - تسا : بلطم  دنچ 
هدش و هداد  تبـسن  نامثع  هب  هک  تسا  ییاهتعدـب  اب  نانآ  تفلاخم  هب  هراشا  و  دـنا ، هدـش  نیگمـشخ  ناشترطف  قباطم  ادـخ  رطاخ  هب 
( مالـسلا هیلع   ) ماما نیاربانب  هک  دیوگب  یـسک  رگا  .دوش  لیطعت  یهلا  دودح  ادابم  هک  دندمآ  هنیدـم  هب  نیگمـشخ  اهنآ  تهج  نادـب 

نیا خساپ  .تسا  هدرک  شیاتس  نامثع ، لتق  روظنم  هب  هنیدم  هب  ندمآ  يارب  ار  نامثع  نالتاق  وا  اریز  تسا ، هدوب  نامثع  لتق  هب  یضار 
نتشک يارب  هن  دشاب ، هدوب  نامثع  هب  ضارتعا  يارب  اهنت  هنیدم  هب  اهنآ  ندمآ  تسا  نکمم  اریز  تسین ، دراو  یلاکشا  نینچ  هک  تسا 
نالتاق اما  تسا ، هدوب  شیاتـس  لباق  اجب و  یـضارتعا  نآ  هک  ضارتعا  رطاـخ  هب  ناـشیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما شیاتـس  نیارباـنب  وا ،
یکدـنا زج  رـصم  مدرم  زا  نایم  نآ  رد  دـیاش  دـندوب - یکچوک  هورگ  هک  دـندرک -، هرـصاحم  هناخ  رد  ار  وا  هک  یناـسک  ناـمثع و 

یملظ يارب  ار  قدارس  هملک ي  .درادن  دوجو  دشاب  نامثع  نالتاق  حدم  رب  رعـشم  هک  يزیچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  رد  و  دندوبن ،
ماما تسا ، رداچ  لها  هدنریگرب ي  رد  هک  يرداچ  نوچمه  تسا ، هدروآ  هراعتسا  دشاب ، یم  رفاسم  رضاح و  دب و  کین و  ریگارف  هک 
یفن مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  هکلب  تسا ، هدوبن  رکنم  یفن  دوصقم  و  هدروآ ، مه  لـباقم  رد  ار  رکنم  فورعم و  دوخ  نانخـس  رد 

زا لامجا  روط  هب  ار  مدرم  ترابع  نیا  رد  تسا : همان  زاغآرـس  جحذم  ردارب  دعب …  اما  ترابع : مود : .دـشاب  یم  رکنم  زا  يراددوخ 
یگتـسبلد الاو و  تمه  زا  و  ددرگ ، ودب  ناشیا  تبغر  لیم و  ثعاب  هک  هدرک  یفرعم  یفاصوا  هب  ار  وا  هتخاس و  علطم  رتشا  نداتـسرف 

ماگنه هب  ار  وا  هک  تسا  هتـشاد  نایب  ترابع  نیا  اب  هیانک  هراشا و  روط  هب  نمـشد ، اب  دروخرب  رد  شا  یگدامآ  یگنج و  ریبدـت  هب  وا 
بلطم و  دهد ، یمن  هار  لد  هب  یـساره  یکاب ، یب  تعاجـش و  لیلد  هب  نانمـشد  زا  ساره  میب و  تقو  رد  و  دیابر ، یمن  باوخ  سرت 

همه ي اـب  فیـصوت  نیا  .تسا و  رت  هدـنزوس  شتآ  زا  ناراـکهبت  رب  وا  هک  تسا  هدومرف  هداد و  رارق  دـیکات  دروم  فیرعت  نیا  اـب  ار 
یم وا  تسد  زا  نتـسجن  ملاس  يدوبان و  هب  نانآ  نظ  ثعاـب  ناراـکهبت  اـب  وا  دروخرب  اریز  .تسا  یتسرد  فصو  دراد  هک  يا  هغلاـبم 

زا سپ  هاـگنآ  دراد  دوجو  نآ  ندرک  شوماـخ  شتآ و  زا  رارف  هب  دـیما  نوچ  تسین  نینچ  نازوس  شتآ  دوجو  هک  یتروص  رد  دـش 
کلام فیرعت  فده  نیرتمهم  نوچ  دـشاب  یم  رتاسر  شور  نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  وا  مان  کلام ، هتـسجرب ي  فاصوا  ندرمش 

نب نالهن  نب  کلام  نب  رباج  نب  جحذم  نمی ، زا  يا  هلیبق  ردپ  دجـسم : دـننام  میم ، حـتف  هب  جـحذم ، .شندرب  مان  اهنت  هن  تسا ، هدوب 
هب ندادارف  شوگ  ینعی  فدـه  هب  رومام  ار  مدرم  موس : .تسا  یعخن  هلیبق ي  زا  رتشا  و  تسا ، هلیبق  نیمه  زا  یـشخب  عفخن : .تسابس 

لاثتما نسح  هب  .دشاب و  قح  قفاوم  قباطم و  وا  رماوا  هک  اجنآ  ات  هکلب  طرـش ، دیق و  نودـب  هن  تسا ، هدرک  وا  رما  زا  تعاطا  کلام و 
 … هبیرـضلا فیـس  هناف  تسا : مالـسلا ) هیلع   ) ماما راتفگ  نیا  سایق  يارغـص  هک  هدومرف  هراشا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  يو  رما 

هدروآ و هراعتسا  درک ، یم  ناشدوبان  ریشمش  نوچمه  درب و  یم  هلمح  نمـشد  رب  کلام ، هک  نیا  رابتعا  هب  ار  ریـشمش  ظفل  شتبرض ،
تخس شتبرض  دوش و  یمن  دنک  هک  تسا  يریشمش  وا  هک  ریبعت  نیا  .تسا و  هدرب  راک  هب  یحیشرت  هراعتسا ي  هبظلا  هژاو ي  رکذ  اب 

.دنک درگبقع  ای  فقوت و  اهنآ  رد  هکنیا  نودب  دراذگ  یم  رـس  تشپ  ار  ثداوح  تیقفوم  اب  کلام  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  تسا  رثوم 
بورضم دورو و  لحم  هب  تبسن  رثا  یب  ریشمش  نآ  ینعی : تسا ، لوعفم  مسا  هب  لعاف  مسا  هفاضا ي  هبیرضلا  هملک ي  هب  یبان  هفاضا 
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گنج دروم  رد  رگا  دوش و  هتشاد  مدقم  تسا  مزال  دشاب  نانچ  هک  یسک  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  سایق  ياربک  .تسین و  دوخ 
تمـس هب  ناشتکرح  ات  تسا  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مراهچ : .درک  ارجا  ار  شنامرف  دیاب  دهد ، ینامرف  نآ  لاثما  و 

هک تسا  هداد  هجوت  يرمضم  سایق  هلیسو ي  بلطم  نیا  رب  و  دشاب ، کلام  رما  قبط  رب  گنج ، زا  ناشیا  نداتـسیازاب  دربن و  ههبج ي 
هتـشاد نایب  ار  بلطم  نیا  هیانک  هب  .تسا و  نم  نامرف  نآ  اریز  يرما  هناف  مالـسلا :) هیلع   ) ماـما هتفگ ي  زا  تسا  تراـبع  نآ  يارغص 

نیا مالـسلا ) هیلع   ) ماما رماوا  اریز  دـشاب ، عقومب  اجب و  هک  نیا  رگم  دـهد ، یمن  يروتـسد  نآ  لاـثما  گـنج و  رد  کـلام ، هک  تسا 
و تسا ، نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياهروتـسد  سپ  دـنک  تکرح  اهروتـسد  نآ  قفاوم  هک  یـسک  ره  نیارباـنب  تسا ، هدوب  نینچ 

هکلب تسوا ، رماوا  قباطم  لیـصفت  هب  نیعم و  روط  هب  یئزج  یلک و  زا  کلام  رماوا  ماـمت  هک  تسین  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم 
يدـح هب  ار  وا  هتخومآ و  ار  گنج  نونف  ندـم و  ریبدـت  تاسایـس و  یلک  نیناوق  کلام  هب  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم 
عالطا رـصم  مدرم  هب  مجنپ : .دـیامن  جارختـسا  اه  هتخومآ  يور  زا  ار  روما  تایئزج  دـنک و  داهتجا  دـناوت  یم  هک  تسا  هدرک  هداـمآ 

مدقم شیوخ  رب  تسا ، هتـشاد  کلام  هب  روما  ریبدـت  تروشم و  رد  ترـضح  نآ  دوخ  هک  يزاین  همه ي  هب  ار ، ناشیا  هک  تسا  هداد 
هب تبسن  دوخ  راثیا  لیلد  هب  و  دننک ، يازگساپس  ینادردق و  يو  زا  ات  هتـشاد  نایب  اهنآ  رب  یتنم  باب  زا  ار  بلطم  نیا  و  تسا ، هتـشاد 

نانمـشد لباقم  رد  بلق و  توق  ياراد  ناشیا ، هاوخریخ  وا  هک  تسا  هدومرف  هراـشا  ناـیب  نیا  هب  اـهنآ  دزن  کـلام  نداتـسرف  رد  اـهنآ 
هیلع  ) ماما تحلـصم  اما  تسا  هدومرف  هراشا  بلطم  نیمه  هب  تسا ، راوتـسا  نمـشد  ندیبوک  رد  ترابع  رد  و  تسا ، هوتـسن  رادـیاپ و 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  تسا ، هدوب  مدرم  تحلصم  هب  تموکح  ياقب  يرادیاپ و  نامه  راثیا ، نیا  رد  مالسلا )

دیدحلا یبا  نبا 

ِّرَْبلا َو یَلَع  ُهَقِداَرُس  ُرْوَْجلا  َبَرَـضَف  ِهِّقَِحب  َبِهُذ  ِهِضْرَأ َو  ِیف  َیِـصُع  َنیِح  ِهَِّلل  اُوبِـضَغ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
َماَّیَأ ُماَنَی  ِهَّللا َال  ِداَبِع  ْنِم  ًادـْبَع  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ُْهنَع  یَهاَنَُتی  ٌرَْکنُم  ِْهَیلِإ َو َال  ُحاَرَتُْسی  ٌفوُْرعَم  َـالَف  ِنِعاَّظلا  ِمیِقُْملا َو  ِرِجاَْـفلا َو 

َُهل َو اوُعَمْـساَف  ٍجِحْذَم  وُخَأ  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُِکلاَم  َوُه  ِراَّنلا َو  ِقیِرَح  ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَـشَأ  ِعْوَّرلا  ِتاَعاَس  ِءاَدـْعَْألا  ِنَع  ُلُْکنَی  ِفْوَْخلا َو َال 
ْمُکَرَمَأ ْنِإ  اوُرِْفناَف َو  اوُرِْفنَت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإَف  َهَبیِرَّضلا  ِیباَن  ِهَبُّظلا َو َال  ُلِیلَک  ِهَّللا َال  ِفُویُـس  ْنِم  ٌْفیَـس  ُهَّنِإَف  َّقَْحلا  ََقباَط  اَـمِیف  ُهَْرمَأ  اوُعیِطَأ 

ِهَّدِـش ْمَُکل َو  ِِهتَحیِـصَِنل  یِـسْفَن  یَلَع  ِِهب  ْمُُکتَْرثآ  ْدَـق  يِْرمَأ َو  ْنَع  َّالِإ  ُمِّدَُـقی  ُرِّخَُؤی َو َال  ُمِجُْحی َو َال  ُمِدـُْقی َو َال  ُهَّنِإَف َال  اوُمِیقَأَف  اوُمیُِقت  ْنَأ 
 . ْمُکِّوُدَع یَلَع  ِِهتَمیِکَش 

یف یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  مهنأ  نینمؤملا ع  ریمأ  دهـش  اذإ  نامثع و  اولتق  نیذلا  مه  رـصم  لهأ  نأل  هلیوأت  یلع  لکـشی  لصفلا  اذه 
یلاعت هللا  نإ  افسعتم  ناک  نإ  لاقی و  نأ  نکمی  رکنملا و  نایتإ  نایصعلاب و  نامثع  یلع  هعطاق  هداهش  هذهف  ضرألا 

یلع مهرمأ  مهتیالوب و  هقدارس  روجلا  برض  هللا و  قحب  مهنیب  بهذ  هلهأ و  هئارمأ و  هتالو و  نم  لب  نامثع  نم  ضرألا ال  یف  یـصع 
امک رمألا  نأ  به  لاقی  نأ  یغبنی } .» :» یف ب یف ا،و  اذک  ( 1 یقبی {  فورعملا  دقف  رکنملا و  عاشف  نعاظلا  میقملا و  رجافلا و  ربلا و 
یلإ رـصم  نم  هفاسملا  اوعطق  مهنأ  یلإ  لآ  رمألا  سیل  مهرمأ أ  .ب }  نم  هطقاس  ( 2 لآ {  اذ  ام  یلإ  اوبـضغ هللا  نیذلا  ءالؤهف  تلوأت 

اوطخسأ اونوکی  وأ  لتقلل  اقحتسم  ایـصاع  نامثع  نوکیف  هلتقب  هللا  اوعاطأ  اونوکی  نأ  الإ  نیرمأ  مهلاح  ودعت  الف  نامثع  اولتقف  هنیدملا 
نأ نکمی  نیحلاـصلا و  باـطخ  مهبطاـخی  وأ  مهلجبی  نأ  زوجی  فیکف  هاـصعلا  قاـسفلا  مه  قـح و  یلع  اذإ  ناـمثعف  هلتقب  یلاـعت  هللا 

عفدـی نأ  ابلط  هراد  یف  هورـصح  قاسفلا و  ءارمألا  هریمأت  نامثع  یلع  اورکنأ  رـصم و  نم  اوءاج  اوبـضغ هللا و  مهنأب  کلذ  نع  باجی 
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راص اهریغ و  هنیدـملا و  لـهأ  نم  هؤادـعأ  هوضغبم و  هیف  عمط  رـصح  اـملف  مهرمأ  یف  هبتک  اـم  یلع  هوبدؤی  وأ  هوسبحیل  ناورم  مهیلإ 
هریغ ناورم و  میلست  هسفن و  علخب  هتبلاطم  هرصح و  یلع  سانلا  نم  عمتجا  ام  یلإ  هبسنلاب  نییرصملا  ددع  لق  هیلع و  ابلإ  سانلا  مظعم 
هراد اوروست  مهریغ  نم  مهنم و  اـموق  نکل  هسفن و  نوـبلطی  ذـئنیح  اوـنوکی  مل  مهب و  لادبتـسالا  هلاـمع و  لزع  مهیلإ و  هیمأ  ینب  نم 
کلذ نإ  مث  هلتقف  مهنم  دحاو  هیلإ  عرـست  هب و  هطاحإلا  لوزنلا و  یلإ  هرورـضلا  تداقف  مهـضعب  حرجف  ماهـسلاب  هدیبع  ضعب  مهامرف 

ام مهنأل  نوقابلا  قسفی  نأ  هنایـصع  لتاقلا و  کلذ  قسف  نم  مزلی  الف  هانحرـش  مدـقت و  امیف  کلذ  انرکذ  دـق  تقولا و  یف  لتق  لتاقلا 
 . مهحدمی مهیلع و  ینثی  نأ  اوبضغ هللا و  مهنإ  لاقی  نأ  زاجف  هودارأ  هومار و ال  مهنم و ال  عقی  ملف  لتقلا  امأ  رکنملا و  الإ  اورکنأ 

لاق فاضی و  هلیل  عبشی  فاخی و ال  هلیل  مانی  مهلوق ال  فوخلا  مایأ  مانی  هلوق ال  لثم  هب و  هفصو  امب  رتشألا  فصو  مث 

انطبم داؤفلا  شوح  هب  تتأف 

 { . .نالسکلا لیقثلا  : لجوهلا .86- يزیربتلا حرشب  -، هسامحلا ناوید  ، یلذهلا ریبک  یبأل  ( 1 لجوهلا {  لیل  مان  ام  اذإ  ادهس 

نأ هیلإ  قلخلا  بحأ  قح  یف  هسفن  حماسی  مل  هتبالـص ع  هنید و  هدش  نم  اذه  قحلا و  قباطی  امم  هب  مهرمأی  امیف  هوعیطی  نأ  مهرمأ  مث 
دیقلا اذه  لمهی 

.قلاخلا هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  هللا ص ال  لوسر  لاق 

فئاخ انأ  هذفنأف و  هکلم  رومأ  نم  ءیـشلا  دـعب  ءیـشلاب  ینرمأی  نینمؤملا  ریمأ  نإ  روصنملا  زیلهد  یف  عیبرلا  یل  لاق  هفینح  وبأ  لاق  و 
الف تلق  لاق ال  قحلا  ریغب  نینمؤملا  ریمأ  رمأیف  هل أ  تلقف  سانلا  إلم  یف  الإ  کلذ  یل  لقی  مل  لاـق و  کـلذ  یف  لوقت  اـمف  ینید  یلع 

.هتدطصاف ینداطصی  نأ  دارأف  هفینح  وبأ  لاق  قحلاب  لعفت  نأ  کیلع  سأب 

نم إلم  یف  کلملا  دبع  نب  دیزی  هفالخ  یف  قارعلا  ریمأ  هریبه  نب  رمع  هل  لاق  يرـصبلا  نسحلا  ماقملا  اذه  یف  قحلاب  عدـص  يذـلا  و 
یف لوقت  امف  نیدلا  یف  هکلهلا  هذیفنت  یف  نأ  ملعا  ءیشلاب  ینرمأی  نینمؤملا  ریمأ  نإ  دیعـس  ابأ  ای  نیریـس  نبا  یبعـشلا و  مهنم  سانلا 
هتلیل ضخمتت  کیتأی  اموی  رکذا  هللا و  فخ  رمع  ای  هللا  نم  دیزی  کعنمی  نل  دیزی و  نم  کعنام  هللا  نإ  لوقأ  اذ  ام  نسحلا  لاق  کلذ 

مث کشارف  موزل  یلإ  كرصق  نم  كرطضی  كرصق و  یلإ  كریرـس  نع  کطحیف  ءامـسلا  نم  کلم  کیلع  لزنیـس  هنأ  همایقلا  نع 
.هناسل کطصی  ایکاب  هریبه  نب  رمع  ماقف  کلمع  الإ  کنع  ینغی  مث ال  كربق  یلإ  کشارف  نع  کلقنی 

نمیف فلتخا  دیلولا و  نب  دلاخ  بقل  اذه  هللا  فویس  نم  فیس  هنإف  هلوق 

.هملیسم هلتق  هدرلا و  لهأ  هلاتقل  رکب  وبأ  هب  هبقل  هنأ  حیحصلا  هللا ص و  لوسر  هب  هبقل  لیقف  هب  هبقل 

یف ایبان و  یمسف  اعفترم  ناک  عطقی  مل  املف  عفترا  يأ  ابن  هلصأ  عطقی و  يذلا ال  فویسلا  نم  یبانلا  فیـسلا و  دح  فیفختلاب  هبظلا  و 
بورـضملا ءیـشلا  وهف  اهـسفن  هبیرـضلا  امأف  فیـسلا  دـح  وه  هبیرـضلا  براض  هبیرـضلا و  براض  بان  هریدـقت و ال  فذـح  مالکلا 

.هلیکألا هحیطنلاک و  ءامسألا  دادع  یف  راص  هنأل  لوعفم  ینعمب  ناک  نإ  ءاهلا و  هتلخد  امنإ  فیسلاب و 
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هلاق ناک  نإ  اذه  يرمأ و  نع  الإ  رخؤی  مدـقی و ال  هنإ ال  لاق  ماجحإلا و  مادـقإلا و  نم  هب  مهرمأی  ام  عیمج  یف  هوعیطی  نأب  مهرمأ  مث 
لوقی نأ  زاج  هسفن و  ماقم  هماقأ  دق  نوکی  هنأل  ادج  میظع  وهف  هتعجارم  ریغ  نم  برحلا  رومأ  یف  هیأرب  لمعی  نأ  هل  حنـس  دـق  هنأ  عم 

هب نوقثی  نمیف  نولوقی  مهنأل  کلذ  لثم  یف  برعلا  هداع  یلع  تایئزجلا  یف  هعجاری  ـال  ناـک  نإ  يرمأ و  نع  ـالإ  ائیـش  لـعفی  ـال  هنإ 
الإ مکحت  کنإف ال  هعیرـشلا  یف  تئـش  امب  مکحا  دـمحمل ص  لاـق  یلاـعت  هللا  نأ  یلإ  نییلوصـألا  نم  ریثک  بهذ  دـق  کـلذ و  وحن 
 } یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  هقح َو  یف  لاق  دـق  یلاعت  هللا  نإ  لیئاربجل و  هتعجارم  ریغ  نم  مکحی  ناک  هنإ  قحلاـب و 
دعب الإ  اریثک  الیلق و ال  ائیـش  لمعی  الأ  هنیب  هنیب و  هعم  ررق  دـق  هنأل  رتشألا  نع  لوقلا  اذـه  لاـق  ناـک ع  نإ  و  مجنلا 3،4 } . هروس  ( 1

 . دسفت فقت و  كانه  رومألا  تناک  رصم و  قارعلا و  نیب  هلیوط  هفاسملا  نأل  دیعب  اذه  نکل  زوجیف و  هتعجارم 

یلع هب  مکترثآ  دـق  مهیلإ  هباـتک  یف  هفوکلا  یلإ  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ذـفنأ  اـمل  رمع  لاـق  اذـکه  هسفن و  یلع  هب  مهرثآ  هنأ  رکذ  مث 
مهنیب هماقمب  هشویج  سفنأ  يوقی  رتشألاب و  ءادـعألا  یلع  لوصی  ناک  یلع ع  ماکحألا و  یف  هیتفتـسی  ناک  رمع  نأ  کـلذ  یـسفن و 

هسفن یلع  هب  رصم  لهأل  ارثؤم  ناک  رصم  یلإ  هثعب  املف 

یناشاک

یلاو هک  ینیح  رد  هللا ) همحر  رتشالا  مهیلع  یلو  امل   ) رصم لها  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا  همان  نیا  رـصم ) لها  یلا  )
هک نینموملاریما )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  بناج  زا  تسا  يا  همان  نیا  یلع ) هللا  دـبع  نم   ) .ار رتشا  کلام  ناـشیا  رب  تخاـس 
ادخ ياضر  يارب  ادـعا  رب  دـندش  نیگمـشخ  هک  یهورگ  يوس  هب  اوبـضغ هللا ) نیذـلا  موقلا  یلا   ) تسا ناشیا  ياوشیپ  نانموم و  ریما 

یماگنه ینعی  وا  قح  هدش  هدرب  و  هقحب ) بهذ  و   ) دوخ نیمز  رد  ار  یلاعت  يادخ  دشن  رادربنامرف  هک  یتقو  هضرا ) یف  یـصع  نیح  )
( هقدارـس روجلا  برـضف   ) دندرک بضغ  ار  وا  قح  دنتخاس و  دوخ  راثد  راعـش و  ار  وا  ینامرفان  ادخ و  زا  ناملاظ  دـندش  یـصاع  هک 

راد رد  هدننک  تماقا  رب  و  نعاظلا ) میقملا و  و   ) رادرکدب راکوکین و  رب  رجافلا ) ربلا و  یلع   ) ار دوخ  هدرپارـس  متـس ، روج و  دزب  سپ 
و ال  ) نآ باکترا  هب  هجوت  يور  زا  دوش  یمن  هتفای  تحار  هتسیاش  يرما  چیه  سپ  هیلا ) حارتسی  فورعم  الف   ) راید زا  هدننک  چوک  و 
ادـخ و دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) .نآ زا  ندومن  بانتجا  يور  زا  دوش  یمن  هداتـسیا  زاب  هتـسیاشان  راک  چـیه  و  هنع ) یهاـنتی  رکنم 
ال  ) ادخ ناگدنب  زا  يا  هدنب  هللا ) دابع  نم  ادبع   ) امش يوس  هب  مداتسرف  هک  قیقحت  هب  مکیلا ) تثعب  دقف  ( ) ص  ) ءایبنا دیـس  رب  تاولص 

نانمـشد زا  ددرگ  یمنزاب  و  ءادـعالا ) نع  لـکنی  ـال  و   ) ناودـع لـها  زا  ندیـسرت  ياـهزور  رد  دـباوخ  یمن  هک  فوخلا ) ماـیا  ماـنی 
شتآ نتخوس  زا  رانلا ) قیرح  نم   ) نارجاف رب  تسا  رت  تخـس  راجفلا ) یلع  دـشا   ) ناشیا زا  ندیـساره  ياهتعاس  رد  عورلا ) تاعاس  )
ردارب هک  جحذم ) وخا   ) تسا رتشا  ثراح  نب  کلام  تسا  تفـص  نیا  هب  فصتم  هک  سک  نآ  و  ثراحلا ) نب  کلام  وه  و   ) نازوس

و هرما ) اوعیطا  و   ) ار وا  دیونش  سپ  هل ) اوعمساف   ) نمی زا  تسا  يا  هلیبق  ردپ  ابس  تسا و  ابس  نب  لاله  نب  کلام  نب  رباج  نب  جحذم 
( هللا فویس  نم  فیس   ) کلام هک  یتسرد  هب  سپ  هنا ) و   ) تسا قح  قفاوم  قباطم و  هچنآ  رد  قحلا ) قباط  امیف   ) ار وا  رما  دیرب  نامرف 
و هبیرـضلا ) یبان  و ال   ) وا رازراک  رد  وا  ریـشمش  ياهیزیت  تسین  دـنک  هبظلا ) لیلک  ال   ) راـهق يادـخ  ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش 
( اورفنت نا  مکرما  ناف   ) .هبراحم رد  وا  تدـجن  تعاجـش و  زا  تسا  تیانک  نیا  راوخنوخ  غیت  دوخ  بورـضم  ندـیرب  تسین  ناـمرفان 

هکنآ ار  امـش  دیامرف  رگا  و  اومیقت ) نا  مکرما  ناف   ) دیور نوریب  سپ  اورفناف )  ) دییآ نوریب  برح  هب  هک  ار  امـش  دـیامن  رما  رگا  سپ 
و مجحی ) و ال   ) دوش یمن  شیپ  رد  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  مدـقی ) هناف ال   ) دـییامن تماقا  سپ  اومیقاـف )  ) دوخ هناـخ  رد  دـینک  تماـقا 

دق و   ) نم نامرف  زا  رگم  يرما ) نع  الا   ) ار امش  دراد  یمن  شیپ  رد  و  مدقی ) الو   ) دراد یمن  سپ  رد  و  رخوی ) و ال   ) دوش یمن  سپاو 
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ندرک تحیصن  يارب  مکل ) هتحیصنل   ) دوخ سفن  رب  یسفن ) یلع   ) وا اب  ار  امـش  مدیزگرب  مدرک و  رایتخا  هک  قیقحت  هب  و  هب ) مکترثا 
زا تسا  تیانک  نیا  .نیقفانم  رافک و  زا  امش  نانمشد  رب  مکودع ) یلع   ) وا نانع  نهآ  یتخس  و  هتمیکش ) هدش  و   ) نید رد  ار  امش  وا 

.نید یب  نانمشد  رب  وا  تاطو  تدش 

یلمآ

ینیوزق

رصم لها  هب  باب  نآ  رد  همان  نیا  درک  رصم  هناور  رکب  یبا  نب  دمحم  ياج  هب  ار  رتشا  کلام  ترـضح  نآ  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ 
ماـقم رد  دـمحم  اـب  دـندز و  یم  هیواـعم  ناـمثع و  يراداوه  زا  مد  یقیرف  دـندوب ، قـیرف  ود  تقو  نآ  رد  رـصم  لـها  تسا و  هتـشون 

گنهآ هدش  بضغ  رد  نامثع  عدب  ریکانم و  زا  هک  دننانآ  ناشیا  دـندوب و  نینموملاریما  هعیـش  بحم و  رثکا  قیرف  دـندوب و  تفلاخم 
.تسا ناشیا  اب  همان  باطخ  دندومن و  نامثع  هلازا  رد  یعـس  هدش  قفتم  دندوب  عمتجم  اجنآ  هک  راید  یلاها  ریاس  اب  دـندومن و  هنیدـم 

تیصعم هک  یتقو  یلاعت  قح  هار  رد  ادخ و  يارب  دندمآرد  بضغ  هب  هک  یموق  يوسب  تسا  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  همان  نیا 
راکوکین و رـس  رب  دز  دوخ  هدرپارـس  متـس  روج و  سپ  ار ، وا  رما  دـندومنن  تیاعر  ار و  وا  قح  دـندرب  و  یلاـعت ، وا  نیمز  رد  دـندرک 

دندومن یم  بانتجا  يرکنم  زا  هن  و  دنوش ، داش  دنهد و  تحار  ار  دوخ  ناب  هک  دوب  هدـنام  یفورعم  هن  سپ  رفاسم ، میقم و  و  راکدـب ،
امـش بناج  هب  مداتـسرف  .ددرگ  یم  رهاظ  وا  نالماع  نامز و  راوطا  نامثع و  رب  راکنا  تیاغ  تاملک  نیا  زا  دنتـشاد  یمزاب  ار  دوخ  و 

رت تخـس  ساره ، تاعاس  رد  نانمـشد  زا  دوش  یمن  سپزاب  طایتحا و  مزح و  زا  فوخ  مایا  دباوخ  یمن  هک  ار  ادخ  ناگدنب  زا  هدـنب 
رد نآ  تسا و  کلام  هلیبق  سلجم  نزو  رب  جـحذم  جـحذم  هلیبق  زا  ثراح  رـسپ  تسا  کلام  وا  نازوس و  شتآ  زا  نارجاـف  رب  تسا 

هدیمان هتـشپ  نآ  مساب  هلیبق  ود  ره  نیا  سپ  دندش ، دلوتم  هلیبق  ود  نآ  ردـپ  کلام  یط و  نآ  یکیدزن  رد  هک  تسیا  هتـشپ  مسا  لصا 
نخس دیونـشب  سپ  هلیبق  نیا  زا  تسیا  هبعـش  عخن )  ) تسا و ابـس ) نب  نالهک  نب  دیز  نب  کلام  نب  رباحب  نب  جحذم   ) وا دندیدرگ و 

ره هب  دنکن و  يدنک  شمد  هک  ادخ  ياهریشمش  زا  تسا  يریـشمش  وا  هک  دشاب  قح  قباطم  هچنآ  رد  ار  وا  رما  دیئامن  تعاطا  ار و  وا 
هک دنک  رما  رگا  دیوش و  هناور  دیورب و  دیوش  هناور  نمـشد  دصق  هب  دیورب و  هک  ار  امـش  دنک  رما  رگا  دـنزن  زاب  رـس  دربب و  ینز  اج 

یمن شیپ  دراد و  یمن  سپ  يراک  دهن و  یمن  سپزاب  دهن و  یمن  شیپ  مدق  وا  هک  دیـشاب  ياج  رب  دینامب و  دیـشاب  ياج  رب  دینامب و 
رب ار  امـش  مداد و  امـشب  ار  وا  واب  قلعت  جایتحا و  لامکاب  ینعی  دوخ  رب  واب  ار  امـش  مدرک  رایتخا  نم و  هدومرفب  نم و  رماـب  رگم  دراد 

( همیکـش  ) لصا ءادـعا و  رب  وا  توق  تلوص و  تسا  تخـس  و  ار ، امـش  تسا  هاوخاوه  حـصان و  وا  هکنآ  يارب  مداـهن ، لیـضفت  دوخ 
.تسا ماجل ) ( ) هنهد )

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هللا همحر  رتشالا  مهیلع  یلو  امل  رصم  لها  یلا 

رتشا کلام  ناشیا  رب  دـینادرگ  مکاح  یلاو و  هک  یماـگنه  رد  رـصم  لـها  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
.ار هللا  همحر 
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ربلا و یلع  هقدارـس  روجلا  برـضف  هقحب ، بهذ  هضرا و  یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذلا  موقلا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  »
« .هنع یهانتی  رکنم  هیلا و ال  حارتسی  فورعم  الف  نعاظلا ، میقملا و  رجافلا و 

ینامرفان هک  یماگنه  رد  ادخ  يارب  زا  دندش  نیگمـشخ  هک  ینانچنآ  هورگ  يوس  هب  تسا ، نانمومریما  ادـخ  هدـنب ي  بناج  زا  ینعی 
ناراـکوکین و رب  ار  دوـخ  همیخ ي  متـس  ملظ و  دز  سپ  .دـشاب  تفـالخ  هـک  ار  وا  قـح  دـش  هدرب  ناـیم  زا  وا و  نـیمز  رد  دـش  هدرک 

رکنم هن  دوب و  كورتم  تارومام  هک  اریز  نآ ، رد  هدـش  هدرک  تحارتسا  يریخ  یفورعم و  دوبن  نارفاسم و  ناـنکاس و  نارادرکدـب و 
.دوب لوادتم  تایهنم  هک  اریز  هدش ، هداتسیازاب  یتشز 

قیرح نم  راجفلا  یلع  دشا  عورلا ، تاعاس  ءادعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال  مایا  مانیال  هللا ، دابع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دـقف  دـعب ، اما  »
هبظلا و ال لیلک  هللا ال  فویـس  نم  فیـس  هناف  قحلا ، قباط  امیف  هرما  اوعیطا  هل و  اوعمـساف  جحذم ، وخا  ثراحلا  نب  کلام  وه  رانلا و 

يرما نع  الا  مدقیال  رخویال و  مجحی و  مدقیال و ال  هناف  اومیقاف ، اومیقت  نا  مکرما  نا  اورفناف و  اورفنت  نا  مکرما  ناف  هبیرـضلا ، یبان 
« .مکودع یلع  هتمیکش  هدش  مکل و  هتحیصنل  یسفن  یلع  هب  مکترثآ  دق  و 

ار ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  امش  يوس  هب  مداتسرف  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
رب تسا  رت  تخـس  رایـسب  .ناـشیا  سرت  تاـقوا  رد  نانمـشد  زا  ددرگ  یمن  رب  نانمـشد و  فوخ  ياـهزور  رد  دـنک  یمن  باوـخ  هک 

دینک يوریپ  ار و  وا  نخـس  دیونـشب  سپ  تسا ، جـحذم  هفیاط ي  ردارب  ثراح  رـسپ  کلام  سک  نآ  شتآ و  ندـنازوس  زا  ناـملاظ 
وا و يزیت  تسین  دنک  هک  ادـخ  ياهریـشمش  زا  يریـشمش  تسوا  هک  قیقحت  هب  سپ  دـشاب ، قح  قباطم  هک  ییاهزیچ  رد  ار ، وا  مکح 

لزنم هکنیا  هب  ار  امـش  دنک  مکح  رگا  دینک و  چوک  سپ  دینک  چوک  هکنیا  هب  ار  امـش  دـنک  مکح  رگا  سپ  وا ، ندز  تسین  شرب  یب 
یمن سپ  برح و  زا  دتـسیا  یمنزاب  برح و  رد  دیوج  یمن  یـشیپ  دنک و  یمن  مادقا  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  دـینک ، لزنم  سپ  دـینک ،
ندرک تحیصن  تهج  زا  مدوخ ، سفن  رب  ار  وا  امش  يارب  زا  مدرک  رایتخا  هک  قیقحت  هب  نم و  مکح  زا  رگم  دور  یمن  شیپ  دتـسیا و 

.امش نمشد  رب  وا  ندوب  تخسرس  ار و  امش  رم  وا 

یئوخ

: فیفختلاب هبظلا ) ، ) عوجرلا لوکنلا :) ، ) لحارلا نعاظلا :) ، ) تیبلا نحص  قوف  دعی  يذلا  طاطسفلا  تاقدارس : عمج  قدارسلا ) : ) هغللا
: همیکـشلا لصا  و  یبالا ، يوقلا  همیکـشلا :) دیدش  ، ) مادقالا دض  ماجحالا :) ، ) عطقی يذلا ال  فویـسلا : نم  یبانلا )  ) و فیـسلا ، دـح 

نانیمطا بلس  نع  رابخالا  دوصقملا  سیلب و  ههبشملا  ءالل  ربخ  هیلعف  هلمج  هیلا : حارتسی  بارعالا : .سرفلا  مف  یف  هضرتعملا  هدیدحلا 
، رکنملا نع  یهنلا  مدع  دوصقملا  ربخ و  هنع ، یهانتی  هلوق : اذـک  و  اهوحن ، هالـصلا و  هماقا  نم  نامثع  لامع  هب  رهاظتی  ام  یلع  سانلا 

یلع اومقن  نیذـلا  رـصم  لها  نم  ءاهجولا  رایخالا  یلا  اذـه  هباتک  مالـسلا ) هیلع   ) هجو ینعملا : ادـبع .) : ) هلوقل هفـصو  هیلعف  ماـنی : ـال 
لجرب هل  ادبتـسا  مهلماع و  لزع  نوبلطی  نامثع  یلا  ادـف  اوثعب و  اـهنع و  یهنلل  اوماـق  رـصم و  یف  ناـمثع  لاـمع  دـیب  هعقاولا  ملاـظملا 

ص 158 ج 16  ) یف لاق  نامثع و  لتقب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءاضر  یفـصولا  ناونعلا  اذه  نم  یلزتعملا  حراشلا  رهظتـسا  دق  و  حلاص ،
اوبضغ مهنا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دهش  اذا  نامثع و  اولتق  نیذلا  مه  رصم  لها  نال  هلیوات ، یلع  لکـشی  لصفلا  اذه  رـصم :) ط 

ال لوقا : .لیوط  مالک  یف  هنع  باوجلا  یف  هفارتعاب  فسعت  مث  .نایصعلاب  نامثع  یلع  هعطاق  هداهش  هذهف  ضرالا ، یف  یـصع  نیح  هللا 
نوکی نا  مزلی  و ال  مهنم ، مالـسلا ) هیلع   ) هرکذامب نوفوصوملا  مه  رـصم  لها  نم  مالکلا  اذهب  بطاخملا  ناف  راهظتـسالا  اذـهل  هجو 
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ذا نامثع ، لتقب  ایـضار  ع )  ) نوکی نا  مزلیف  تلق : ناـف  ص 83 ج 5 )  ) لوـقی ثیح  مثیم  نبا  نم  بحعلا  .مهیف و  ـالخاد  ناـمثع  هلتق 
هجو نامثع و ال  هلتق  یلا  رـصم و ال  لها  هماع  یلا  هجوی  مل  باتکلا  یف  باطخلا  نا  تفرع  دـق  لوقا : .هلتقب  ریـسملا  یلع  هلتاق  حدـم 

راکفا یلا  هبیرقتل  کلذ  و  هفیرعت ، رتشالا و  حدم  یف  اذه  هباتک  یف  ع )  ) غلاب دق  .مثیم و  نبا  نم  باوجلل  ضرعتلا  راکنتـسالا و  اذـهل 
نوعـضخی مهیلع و  هیـالولا  هموـکحلا و  رما  یف  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  باحـصا  راـبک  یلا  نورظنی  مهناـف  رـصم ، لـها 

رکب یبا  نب  دـمحم  هموکح  دـعب  اـصوصخ  هتموکحل  عوضخلا  هتعاـط و  یلا  داـیقنالا  مهیلع  لـقثیف  نیعباـتل  نم  رتشـالا  یباحـصلل و 
رخوی و ال  مجحی ، مدقی و ال  هناف ال  : ) هلوقب اذه  هباتک  همتاخ  یف  رتشالا  فصو  اذهل  و  یشرقلا ، هبسن  هیباب و  رـصم  لها  دنع  مظعملا 

وهف مهیلا ، هرماوا  لاصیال  هطساو  هلآ و  رتشالا  نا  هسفن و  وه  مهیلع  مکاحلا  مهل و  رمالا  نابرصم  لها  عنقیل  يرما ) نع  الا  مدقی  و ال 
لمعی نا  هل  حنـس  دق  هنا  عم  هلاق  ناک  نا  اذه  و  رـصم :) ص 159 ج 16 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاـق  .مهنیب  مکاـح  مهیلع و  لاو  هسفن 

نم برحلا  روما  یف  هیارب 

یف هعجاری  ناک ال  نا  يرما و  نع  الا  ائیـش  لعفی  هنا ال  لوقی : نا  زاج  هسفن و  ماقم  هماقا  دق  نوکی  هنال  ادـج  میظع  وهف  هتعجارم  ریغ 
هتنیط و بیطب  هللا  همحر  رتشالا  ناک  لوقا : .کـلذ  وحن  هب  نوقثی  نمیف  نولوقی  مهنـال  کـلذ ، لـثم  یف  برعلا  هداـع  یلع  تاـیئزجلا 
هتدارا و هسفن  یف  سکعنیف  هفیرـشلا  هتیحور  رهاطلا  هبلقب  سمل  هباداب و  بداـت  مالـسلا ) هیلع   ) هل هصولخ  لاـمک  هدادعتـسا و  نسح 

ءاش ام  الا  ءاش  ام  و  هدارا ، ام  الا  دارا  امف  ناک ، امنیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع سفنل  هیذاحم  هولجم  هارم  تناک  هناکف  مالسلا ) هیلع   ) هتیـشم
نع قطنی  ام  ( ) ع  ) ناکف هللا ، ءاشی  ام  اهیف  عبطیف  یلاعت  هللا  هیـشم  هاجت  هولجم  هارم  تناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفن  نا  اـمک 
هبن مث  رشحلا .) اوهتناف 7 - هنع  مکیهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکیتآ  اـم  و   ) هقح یف  یلاـعت  هللا  لزناـف  یحوی ) یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا 

رب رتشا  کلام  تموکح  هرابرد ي  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : یـسفن .) یلع  هب  مکترثآ  دق  و  : ) هلوقب امادقا  ایار و  رتشالا  ماقم  ولع  یلع 
نیمزرس رد  نوچ  دندمآ  مشخب  دنوادخ  يارب  هک  یمدرم  يوسب  نانموم  ریما  یلع  ادخ  هدنب ي  فرط  زا  تشون : رصم  لها  هب  رـصم 

ناوکین و رـس  زارفرب  ار  دوخ  هایـس  همیخ ي  اوران  يراکمتـس و  دندرب و  نایم  زا  ار  وا  تعاطا  قح  دـش و  وا  ترـضح  ینامرفان  نانآ 
راک دشاب و  شیاسآ  هلیـسو  هک  دنامن  يریخ  راک  و  تفرگورف ، ار  همه  تشارفارب و  ناتـسرهش  نآ  نانک  چوک  نامیقم و  ناراکدب و 

نماان راگزور  رد  هک  متشاد  لیسگ  امـش  يوسب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  نم  اققحم  دعب ، اما  .دوش  يریگولج  نآ  زا  هک  دنامن  یتشز 
کلام وا  .دریگرد  رت  تخس  شتآ  هنابز  زا  ناراکبان  ناج  رب  دنز ، یمن  زاب  رس  نانمشد  بیقعت  زا  ساره  ماگنه  رد  و  درادن ، باوخ 

زا تسیریشمش  وا  هک  اریز  دیرب ، نامرف  وا  زا  تسا  قح  قباطم  هچنآ  رد  و  دیشاب ، اونش  واب  تبـسن  تسا  جحذم  هریت ي  زا  ثراح  نب 
رگا و  دیوش ، جیسب  دیوش ، جیسب  دیامرف : امشب  رگا  رثا ، یب  شتبرض  هن  تسا و  دنک  شمد  هن  نید  نانمشد  ناج  رب  ادخ  ياهریشمش 

، نم دوخ  نامرفب  رگم  دزاتن  شیپ  و  دنیـشنن ، بقع  دشکنرد و  نانع  دورن و  شیپ  وا  هک  اریز  دینامب ، دینامب ، دوخ  ياج  رد  دـیامرف :
.تسا امش  نمشد  هدننکش ي  ریگتخس و  امش و  شیدناریخ  نوچ  مداد ، امشب  متفرگزاب و  دوخ  زا  ار  وا  نم 

يرتشوش

امل رصم  لها  یلا  هل  باتک  نم  و  : ) فنصملا لوق  رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 210 ، ، 9 دلجم ))
هلقث یف  اندـج  رتشالا و  کله  امل  لاق : رتشالل  یلوم  نع  جـیدخ ، نب  لیـضف  نع  فنخم ، یبا  نع  يربطلا  يور  رتشـالا ) مهیلع  یلو 

یف یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذـلا  نیملـسملا  هما  یلا  نینموـملاریما  یلع  هللا  دـبع  نم  : ) رـصم لـها  یلا  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع هلاـسر 
نع هرات  یفقثلا ) تاراغ   ) هاور و  هنع .) یهانتی  رکنم  و ال  هیلا ، حارتسی  قح  الف  رجافلا ، ربلا و  یلع  هقاوراـب  روجلا  برـض  و  ضرـالا ،
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یلا بوسنملا  صاصتخالا )  ) هیاور اـما  .هعـصعص و  نع  یبعـشلا  نع  اـضیا  دـیفملا ) یلاـما   ) هاور .یبعـشلا و  نع  يرخا  ینئادـملا و 
بتک نا  ثیح  همولعم ، رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  هحفص 211 ، ، 9 دلجم  )) ریغ هتبـسنف  اضیا  دیفملا 

.عقاولا فالخ  وه  و  رتشالا ، لبق  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  نمـضت  ثیح  حیحـص ، ریغ  صاصتخالا )  ) ربخ .هزرط و  ریغ  اهزرط  دـیفملا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : سابع  نبا  نع  هدانـساب  یعفاشلا  یجنکلا  يور  نینموملاریما ) یلع  هللادبع  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
( مالـسلا هیلع   ) هحدم اوبـضغ هللا ) نیذلا  موقلا  یلا   ) اهریما اهـسار و  یلع  الا و  اونمآ ) نیذـلا  اهیا  ای   ) اهیف هیآ  یلاعت  هللا  لزنا  ام  هلآ :)

یف .هتحابا و  نع  الـضف  یلاعت  هللا  دـنع  ایـضرم  المع  نامثع  لتق  نوک  یلع  لاد  هللا ، وبـضغ  مهناـب  ناـمثعهلتقمهنوک  عم  رـصم  لـها 
ینم ههارک  هرکذ  نع  تضرعا  اـم  اـهنم  و  هریثک ، روما  بشخ  اذ  مهلوزن  و  ناـمثع ، یلا  نییرـصملا  ریـسم  ببـس  یف  رکذ  يربـطلا :) )

، اهنم ریثک  رکذ  نع  انـضرعاف  هلتق ، یلا  هعیرذ  اهولعج  مهنا  هولتاق  رکذ  یتلا  رومالا  نم  اریثک  انرکذ  دـق  اضیا : لاق  .هتعاـشبل و  هرکذ ،
، اعطق هلعتفم  اهرثکا  نا  عم  فیس  نع  بیعش ، نع  يرسلا  تایاور  یصقتسی  لجرلا  نم  بجعلا  تلق : .اهنع  ضارعالا  یلا  تعد  للعل 

اذـه دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هتاـیاور و  هحـص  هلـالج و  یلع  قفتا  نمم  اـمه  ریغ  يدـقاولا و  ینئادـملا و  تاـیاور  نم  اریثک  كرتی  و 
اوبضغ هللا مهنا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دهش  اذا  و  نامثع ، اولتق  نیذلا  مه  رـصم  لها  نال  هلیوات ، یلع  لکـشی  همالک  نم  لصفلا 

یلع هعطاق  هداهش  هذهف  ضرالا ، یف  یـصع  نیح  رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 212 ، ، 9 دلجم ))
نم تیارفا   ) .لطاب رما  ایندلا  یف  نکی  مل  هلیوات  حص  ول  .اکیکر و  الیوات  دیدحلا  یبا  نبا  رکذ  مث  .رکنملا  نایتا  و  نایـصعلاب ، نامثع 

بشخ يذب  وا  ایقسلاب  رصم  لها  بتک  يربطلا :)  ) یف هضرا ) یف  یـصع  نیح   ) .ناهرب هدیفی  نایع ال  هعفنی  مل  نم  و  هاوه ) ههلا  ذختا 
نیذـلا رـصم  لها  ناک  و  رادـلا ، نم  جرخاف  هب  رماف  ائیـش ، هیلع  دری  ملف  هیلع ، هب  لخد  یتح  مهنم  لجر  هب  ءاجف  باتکب ، ناـمثع  یلا 

لیدی نب  ورمع  یلا  مهرما  عامج  ناک  و  ءاول ، مهنم  لجر  لک  عم  هعبرا ، سوور  اهل  هیولا  هعبرا  یلع  لجر  هئامتـس  نامثع  یلا  اوراس 
اوبتک ام  یف  ناکف  یبیجتلا ، سیدع  نب  نمحرلادـبع  یلا  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  ناک  و  یعازخلا - ءاقر  نب و 

کناف هللا ! هللا  مث  هللا ! هللااف  مهـسفناب .) …  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  ملعاـف … (  دـعب ، اـما  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  هیلا :
هللا یفو  بضغن ، هللا هللا  انا و  ملعا  .ایندلا و  کل  غوست  الف  هرخالا ، نم  کبیصن  سبلت  سنت ال  و ال  هرخآ ، اهعم  اهیلا  متتساف  ایند  یلع 

، کیلا انتیضق  و  کل ، انتلاقم  هذهف  .هجلبم  هحلجم  هلالض  وا  هحرصم ، هبوت  کنم  انیتات  یتح  انقتاوع  نع  انفویس  عضن  نل  اناو  یضرن ،
لصفلا هحفص 213 ، ، 9 دلجم ، )) روـصحم ناـمثع  هکم و  یلا  هشئاـع  تجرخ  يربـطلا :)  ) یف هقحب ) بهذ  و   ) .کـنم انریذـع  هللا  و 

نامثع لتق  لاقف : سانلا ؟ عنـص  ام  تلاـقف : رـضخا ، هل  لاـقی  لـجر  اـهیلع  مدـقف  رمع )) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و 
مدـق مث  .اذـهب  یـضرن  هللا ال  و  ملظلا ! نورکنی  قحلا و  نوبلطی  اموق  نامثع  لتقیا  نوعجار ! هیلا  انا  هنل و  انا  هشئاع : تلاـق  .نییرـصملا 
ناکف لتاقلا ! وه  لوتقملا  نا  معز  رـضخال ، بجعلا  تلاق : .ناـمثع  نویرـصملا  لـتق  لاـق : ساـنلا ؟ عنـص  اـم  هل : هشئاـع  تلاـقف  رخآ 

، مهلتقب حرس  یبا  نبا  یلا  ارس  بتکف  نییرصملا ، لتق  نامثع  دارا  .بذک  ام  اضیا  رضخا  تلق : .رـضخا  نم  بذکا  لثملا : هب  برـضی 
: يا میقملا ) رجافلا و  ربلا و  یلع  هقدارـس  روجلا  برـضف   ) .هولتق اوعجرف و  کلذب ، هعم  هباتک  هلوسر و  اوارف  کلذ ، دری  مل  هللا  نا  الا 

دعب ناـمثع  یلا  رـصم  لـها  در  اـمنا  یبـلکلا : بئاـسلا  نب  دـمحم  لاـق  يربـطلا :)  ) یف .لـحترملا  بـیرغلا  يا : نعاـظلا ) و   ) .يدـلبلا
، نامثع اوتا  املف  .مهضعب  بلصی  و  مهضعب ، لتقی  نا  رـصم  ریما  یلا  هفیحـصب  هل  لمج  یلع  نامثعل  مالغ  مهکردا  هنا  هنع  مهفارـصنا 

شقن لاق : .کمتاخ  اولاق : .يرما  ریغب  رادـلا  نم  ذـخا  لاق : .کلمج  اولاق : .یملع  ریغب  قلطنا  یمالغ  اذـه  لاق : کمالغ ؟ اذـه  اولاق :
دیدحلا قلح  تابقحتسم  دوق  یسقلا  لاثم  اک  اصوخ  دیعصلا  سیبلب و  نم  نلبقا  رصم : لها  لبقا  نیح  یبیجتلا  سیدع  نبا  لاقف  .هیلع 

یف نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 214 ، ، 9 دلجم  )) دیرن امب  انعجراف  بر  ای  دیعـس  یف  نامثع و  دنع  دیلولا و  یف  هللا  قح  نبلطی 
جرخف هملـسم ، نب  دمحم  نب  نامثع  ملکف  یلوالا ، همدقلا  نویرـصملا  مدـق  ءاجوعلا : یبا  نب  نایفـس  نع  و  رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام 
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باتک هعم  نامثعل  امالغ  اودج  و  بیوبلاب ، اوناک  اذا  یتح  موقلا  عجر  و  مهدرف ، بشخ  يذب  مهوتاف  راصنالا ، نم  ابکار  نیـسمخ  یف 
نامثع رکناف  باتکلاب ، اوتاف  هلبج ، نب  میکح  رتشالا و  سانلا  نم  اهب  فلخت  دق  و  هنیدملا ، یلا  اوهتناف  اورکف ، دعـس ، نب  هللادـبع  یلا 

يذـلا و لوسرلا  ناف  اولاق : .يرما  ریغب  بتک  هنکل  و  لجا ، لاق : کبتاک ! باتک  باتکلاف  اولاـق : .لـعتفم  اذـه  لاـق : و  هبتک ، نوکی  نا 
: اولاقف .یملع  ریغب  ذـخا  هنکل  و  لجا ، لاق : .کلمج  لمجلاف  اولاق : .ینذا  ریغب  جرخ  هنکل  و  لجا ، لاق : کمالغ ، باـتکلا  هعم  اندـج 

دقف اقداص  تنک  نا  و  اهقح ، ریغب  انئامد  کفس  نم  هب  ترما  امل  علخلا ، تققحتسا  دقف  ابذاک  تنک  ناف  بذاک ، وا  قداص  الا  تنا  ام 
هنود رمالا  اذـه  لثم  عطتقی  نم  انباقر  یلع  كرتن  نا  اـنل  یغبنیـال  هنـال  کـتناطب ، ثبخ  کـتلفغ و  کفعـضل و  علخت  نا  تققحتـسا 

هعجارمب کنورمای  کنوظعی و  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  نم  الاجر  تبرض  کنا  اضیا : هل  اولاق  .هتلفغ و  هفعـضل و 
، یسفن نم  دیقا  الف  بیصی ، یطخی و  مامالا  لاقف : .ملاظ  هل  تنا  هتبرض و  نم  کسفن  نم  دقاف  کلامعا ، نم  نورکنتـسی  امدنع  قحلا 

اذاف علخلا ، اهب  تققحتـساف  اماظع  همیظع  اثادـحا  تثدـحا  کنا  هل : اولاق  و  یـسفن ، یلع  یتآ  اطخب  هتبـصا  نم  لـک  تدـقا  ول  ینـال 
نب دمحم  کیف  انم  و ال  قحلا ، یلا  عوجرلا  هبوتلا و  انتیطعاف  کیلع  انمدـق  مث  اهلثم ، یلا  اهیلا و  تدـع  مث  هبوتلا  تیطعا  اهیف  تملک 

یـصقا غلبن  کتجح و  عطقنل  هرم  لوا  انعجرف  .هرما  یف  لخدا  ال  لاق : و  کنم ، اربتف  هترفخاف  رما ، نم  ثدـح  ام  انل  نمـض  و  هملـسم ،
.بلـصلا و عطقلا و  لتقلاب و  انیف  هرمات  انیلع   ) کلماع یلا  کنم  باـتک  اـنقحلف  کـیلع ، لـج  زع و  هللااـب  رهظتـسن  و  کـیلا ، راذـعالا 
هحفص 215، ، 9 دلجم  )) دـقف کمتاخ ، هیلع  کـبتاک و  طـخب  کـلمج و  یلع  کـمالغ و  عم  وه  .کـملع و  ریغب  بتک  هنا  تمعز 

نم کلذ  لبق  کنم  انولب  اـم  عم  هحیبقلا ، همهتلا  کلذـب  کـیلع  تعقو  رمع )) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا 
دعب لاـق  نا  یلا  هئیطخلا - یلا  عوجرلا  مث  هبوتلا ، راـهظا  و  طـسقلاب ، رمـالل  هبوقعلا  مسقلا و  همـسقلا  یف  هرثـالا  و  مکحلا ، یف  روجلا 

و کنم ، لبقن  نا  انیلع  ناکل  هیلع ، مقت  مل  هنم و  تبت  مث  هتثدـحا  ثدـح  لوا  اذـه  ناک  نا  اولاق : بوتی :- هنا  مهل : ناـمثع  لوق  رکذ 
دمحم یلا  نامثع  لسرا  و  برحلاب ، هونذآ  هنع و  اوفرصنا  مث  لاق :- نا  یلا  تملع - دق  ام  اذه  لبق  ثادحالا  نم  کنم  ناک  دق  هنکل 

نا قدص  نا  علخلل ، نامثع  قاقحتـسا  یف  نویرـصملا  قدـص  تلق : .نیترم  هنـس  یف  هللا  بذـکا  هللا ال  و  لاقف : مهدری ، نا  هملـسم  نب 
ریغب ناک  هیانج  نودـب  ضعب  بلـص  و  ضعب ، عطق  و  ضعب ، لتقب  رمـالا  یف  همتاـخب  همـالغ  عم  هلمج  یلع  هبتاـک  طـخب  باـتک  ثغب 
ناک ولف  انیب ؟ ارما  ناک  هبذک  نا  عم  هتماماب  انناوخا  لوق  هجو  امف  .دحوم  وا  دـحلم  لقاع  لک  لقع  هب  دهـشیف  .هیف  بذـک  نا  و  هملع ،

، مهلبقتسا رصم ، لها  دفوب  نامثع  عمس  امل  اضیا : يربطلا )  ) یف و  کلذب ؟ همالغ  ذخاوی  مل ال  و  کلذ ، مظعتسی  مل  فیک  هملع  ریغب 
یتح اهارقف  هعباسلا - سنوی  هروس  نومـسی  اوناک  و  هعباسلا - حتفا  هل : اولاقف  .هب  اعدف  .فحـصملاب  عدا  هل : اولاقف  هل ، هیرق  یف  ناک  و 

: هل اولاق  نورتفت ) هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللاآ  لق  الالحو  امارح  هنم  متلعجف  قزر  نم  مکل  هللا  لزنا  ام  متیارا  لـق  : ) یلاـعت هلوق  یلع  یتا 
رفغتـسا لاقف : اهفرعف ، .جرخم  اهنم  هدـنع  نکی  مل  ءایـشاب  هوذـخا  مث  لاق - نا  یلا  کل - نذا  هللا  یمحلا ؟ نم  تیمح  ام  تیارا  .فق 

یف نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 216 ، ، 9 دلجم  )) مه انیبف  نیضار ، نویرصملا  دفولا  عجر  مث  لاق - نا  یلا  هقاثیم - اوذخاف  هللا ،
لاق اـمل  يربطلا :)  ) یف هنع ) یهاـنتی  رکنم  ـال  و  هیلا ، حارتسی  فورعم  ـالف   … ) بکارب مه  اذا  قیرطلا  یف  رمع )) ناـمثعب و  قلعتی  اـم 

انع لزعا  كانمهتا ، دـق  انک  نا  و  کیلع ، لجعن  انا ال  اولاـق : هرکنا ، و  اـنلتق ؟ یف  تبتک  يذـلا  باـتکلا  اذـه  اـم  ناـمثعل : نویرـصملا 
تنک نا  یش ء  یف  ینارا  ام  نذا  نامثع : لاق  .انملاظم  انیلع  ددراو  انلاوما ، انئامد و  یلع  مهتی  نم ال  انیلع  لمعتسا  و  قاسفلا ، کلامع 
مهیلع یباف  .عد  وا  کسفنل  رظناف  نلتقتل ، وا  نلزعتل  وا  نلعفتل  هللا  و  اولاق : مکرما ! رمـالا  نذا  متهرک  نم  لزعا  و  متیوه ، نم  لمعتـسا 
ریبدتب رمع  هلبرس  لب  هللا ، هلبرـسی  مل  لابرـسلا  كاذ  هللا  رمعل  تلق : .هلیل  نیعبرا  هورـصحف  .هللا  هینلبرـس  الابرـس  علخال  نکا  مل  لاق : و 

( هئادـعا و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) .هل هفالختـسا  هتوشغ  یف  رکب  یبا  نع  بتک  امب  هل  ارکـش  يروشلا 
فوخلا مایا  مانیال  دابعلا هللا  نم  هنا  ینعم  یف  وه  هللا  دابع  نم  ادبع  رـصم  لها  ای  مکیلا  تشعب  دقف  دعب  اما  اریخا  هدنتـسم  رکذن  لوقا :
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لاق مدب و  الا  ءاملا  برشی  هنمد و ال  یلع  مانی  یتف ال  من  مث  ارمع  اهل  هبنف  يدعلل  بورح  کتظقیا  اذا  ءالعلا : نب  رمع  یف  راشب  لاق  و 
هجوز دنه  تلاق  یناغالا :)  ) یف عجهی و  مل  اهسلا  عجه  ذا  ظقی  فقی  مل  رهـشملا  فقو  اذا  ضام  دیعـس : یبا  نب  فسوی  یف  يرتحبلا 

، مانی یح ال  هئاضعا  ضعب  هانیع و  مانتل  ناک  نا  اظقیتسم ، امئان و  هنم  مزحا  طق  الجر  تیار  ام  اهجوز : فصو  یف  رارملا  لـکآ  رجح 
هسار یلا  خلاس  دوسا  لبقا  هیلا  رظنا  هنم  هبیرق  انا  مئان و  هلیل  تاذ  وه  انیبف  انبل ، اولمم  اعـص  هدنع  لعجا  نا  ینرما  مونلا  دارا  اذا  ناک  و 

و مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) يوهاف هطوسبم ، يرخالا  هضوبقم و  امهادحا  هیدی و  یلا  لامف  هسار ، یحنف 
، هجم مث  هبرـش  سعلا  یلا  لامف  اهـضبقف ، اهیلا ، يوهاف  يرخالا ، طسب  هدحاو و  ضبق  دق  هیلجر و  یلا  لامف  اهـضبقف ، اهیلا ، هئادـعا )

ءانالا طقـس  یتح  هادـی  تبرطـضاف  همـشف  هتلوانف ، ءانالاب ، یلع  لاقف : همون  نم  هبتناف  هنم ، حـیرتساف  تومیف  برـشیف ، ظقیتسی  تلقف :
یلع اهرثآ  مهبرح و  یف  ماقف  یلباولا ، تلـسا  نب  سیق  یبا  یلا  ثاعب  موی  مهرما  اودنـسا  دـق  سوالا  تناک  ماشه : لاق  هیف  .قیرهاف و 

هتعفدـف و هدـیب  اهیلا  يوهاف  هل ، تحتفف  هتارما  یلع  قدـف  هلیل  ءاج  هنا  مث  هارما ، برقی  ارهـشا ال  ثبل  و  ریغت ، بحـش و  یتح  رما  لک 
تغلب ادـقف  الهم  ینخلا  لیقل  دـصقت  مل  تلاق و  کلذ : یف  لاقف  .تملکت  یتح  کتفرع  ام  هللا  و  تلاـقف : سیقوبا ، اـنا  لاـقف  هترکنا ،

: ارش طبات  یف  لیق  عاجعجب  هکرتت  ارم و  اهمعط  دجی  برحلا  قذی  نم  عاج  وا  تاذ  لوغ  برحلا  ابحاش و  هل  انول  ترکنتسا  یعامـسا 
خیرات  ) یف کتاب و  رضحا  دح  نم  هلس  یلا  هبلق  هئیبر  هینیع  لعجی  کتاف و  ناعجش  هینیع  نم  ناک  لزی  مل  مونلا  يرک  هینیع  طاخ  اذا 

، رانید هئامتس  فلا و  هوارش  يدی و  یف  يذلا  متاخلا  اذه  کلف  بئذلا  یف  لیق  ام  نسحا  تلقنا  یبضلا : لضفملل  دیشرلا  لاق  دادغب :)
باهذل الا  کناسل  یلع  اذه  یقلا  ام  دیـشرلا : هل  لاقف  عجاه  ناظقی  وهف  ایانملا  يرخاب  یقتی  هیتلقم و  يدـحاب  مانی  رعاشلا : لوق  لاقف 

یبضلا و یلا  هاقلاف  هب ، بجعت  كارا  تنک  دـق  تلاق : هیلا و  هب  تثعب  رانید و  هئامتـس  فلاب و  رفعج  ما  هترتشاف  هیلا  هب  قلح  متاخلا و 
یف .هیف و  عجرنف  ائیـش  بهن  انک  امف  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) ریناندـلا ذـخ  هذـخ و  هل : لاـق 

، مهعم دـهاش  مهنع  بئاـغ  وهف  هنویع ، یلع  نویعلا  لـسرا  هنوـفج و  نیب  قباـطی  مل  یلو  اذا  ناـک  لاـقف : اریما  یبارعا  رکذ  نوـیعلا :) )
نبجی ال  يا : لکنی  رجاه و ال  انیوهلل  براحملا  نا  هبرحل  دعتـسا  انیوهلا و  رجه  يرتحبلا : لاق  .فئاخ و  یـسملا ء  و  جار ، نسحملاف 

ریخ و دادزی  هقث  وخا  یغولا  رـضتحی  یلجلا و  یلا  بیجی  هناوید : یف  امک  ناسح  لاـق  عزفلا  يا : حـتفلاب  عورلا  تاـعاس  ءادـعالا  نم 
یف راـنلا  قـیرح  نم  راـجفلا .) یلع  ( ) هیطخلا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف و  مـثیم ) نـبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  راـفکلا  یلع  دـشا  مرکی 

رتشالا هیلا  جرخ  و  ناسنا ، هیلا  جرخی  ملف  هزرابملا ، یلا  اعدف  هنم ، مظعا  لوطا و  يور  املق  ماشلا  لها  نم  لجر  جرخ  رصن :) نیفص  )
هوذقنتـساف هباحـصا  لمح  هسرف و  يدـی  نیب  وه  اذاف  هبرـضف ، رنـشالا  یلع  لمحف  کلتاق ، نلتق  هللااب ال  مسقا  مهنم : لجر  لاـقا  هلتقف :

سرف و یلع  لتاقی  نیفـص  موی  رتشالا  ناک  يربطلا :) خیرات   ) یف .اراصعا و  تقداصف  اران  اذه  ناک  یمهـسلا : هقیفروبا  لاقف  احیرج ،
تارمغلا لوقی  هفیسب و  برضی  لعج  و  اهعاعش ، رصبلا  یشغی  داک  اهعفر  اذا  ابصنم و  ءام  اهیف  تلخ  اهاطاط  اذا  هینامی  هحفص  هدی  یف 

- نورشعلا یناثلا و  لصفلا   ) كازج هل : لاقف  هنم  اندف  دیدحلا ، یف  عنقتم  رتشالا  یفعجلا و  ناهمج  نب  ثراحلا  هب  رـصبف  نیلجنی ، مث 
فلختی کلثم  هل : لاقق  رتشالا  هفرعف  .نیملـسملا  هعامج  نینموملاریما و  نع  مویلا  ذـنم  اریخ  هللا  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف 

: رتشالا نب  میهاربا  لاق  رـصن :) نیفـص   ) یف .توما و  یتح  کقرافا  هعاسلا و ال  ـالا  کـناکمب  تملع  اـم  هل : لاـقف  .ینطوم  لـثم  نع 
هیواعم رکـسع  یلع  فرـشا  دق  فحاصملا و  اوعفر  ماشلا  لها  ناک  امل  هیتای  نا  رتشالا  یلا  ثعب  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنع  تنک 

و رتشالا ، لبق  نم  تاوصالا  تلع  نا  الا  وه  امف  ینلجعت ، الف  یل  هللا  حـتفی  نا  توجر  دـق  ینا  هل : لق  هلوسرل : رتشـالا  لاـقف  هلخدـیل ،
لاتقب هترما  الا  كارن  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هل موقلا  لاقف  ماشلا ، لها  یلع  نالذخلا  و  قارعلا ، لهال  رـصنلا  حـتفلا و  لئالد  ترهظ 
لبقاف كودع ، یلا  کنملسنل  وا  نامثع  انلتق  امک  کنلتقنل  وا  کتایلف  رتشالا  یلا  نلسرتل  مالـسلا ) هیلع   ) هل اولاقق  لاق : نا  یلا  .موقلا 
هعیبر نب  هرامع  نع  .خـلا و  فحاصملا - اوعفر  نورهاظ  مهل  مکنا  اونطف  موقلا  متولع  نیحا  نهولا ، لذـلا و  لها  ای  حاـص : رتشـالا و 
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مسا هفیحصلا  هذه  یف  یل  بتک  نا  یلامش  اهدعب  ینتعفن  ینیمی و ال  ینتبحص  ال  لاقف : رتشالا  اهل  یعد  هفیحصلا  تبتک  امل  یمرجلا :
.روخلا یلع  اوعمجت  مل  نارفظلا  متیار  دـق  متـسل  وا  يودـع ، لالـض  نم  نیقی  یبر و  نم  هنیب  یلع  تسل  وا  هعداوم ، حلـص و ال  یلع 

هبغرل یب  نا  هللا  یلب و  لاقف : .سانلا  نع  کب  هبغر  هناف ال  کسفن ، یلع  دهشاف  مله  اروخ  ارفظ و ال  تیار  ام  کنا  ثعشالا : هل  لاقف 
اورظنف .مرحا  يدنع و ال  مهنم  ریخب  تنا  ام  لاجر  ءامد  اذه  یفیـسب  هللا  کفـس  دقل  و  هرخالل ، هرخالا  یف  ایندـلل و  ایندـلا  یف  کنع 

دق ینکل  و  رتشالا : لاق  مث  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) .ممحلا هفنا  یلع  عصق  امناک  ثعشالا  یلا 
يدـه و یف  الا  لخدـی  هناف ال  هنم ، جرخ  اـمم  تجرخ  و  هیف ، لـخد  اـمیف  تلخد  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما عنـص  اـمب  تیـضر 
، هرـسیملا هنمیملا و  نیب  امیف  ریـسی  رتشالا  دیدحلا و  دمع  فیـسلاب و  ضعب  یلا  مهـضعب  ریرهلا  هلیل  موقلا  یـشم  اضیا : هیف  .باوص و 

مل لیللا  فصن  یلا  هادغلا  هالـص  نم  دیدحلا  دمع  فویـسلاب و  اودلتجاف  اهیلت ، یتلا  یلع  مادقالاب  ءارقلا  نم  هبیتک  وا  هلیبق  لک  رمایف 
رمتـسا مث  لیتق ، فلا  نیعبـس  یلع  اوقرتفا  و  هرهظ ، فلخ  هکرعملا  حبـصا و  یتح  سانلاب  رتشالا  کلذ  لعفی  لزی  ملق  هالـص ، اولـصی 

یحمر دـیق  اوفحزا  ماشلا : لها  وحن  مهب  فحزی  وه  هباحـصال و  لوقی  رتشالا  و  یحـضلا ، عافترا  یلا  یناثلا  لـیللا  فصن  نم  لاـتقلا 
: لاق کلذ  يار  املف  مادـقالا ، سانلا  رثکا  لم  یتح  کـلذ  لـثم  مهلاـس  اولعف  اذاـف  سوقلا ، اذـه  باـق  اوفحزا  لاـق : اولعف  اذا  و  اذـه ،
هسفن هللا و يرـشی  نم  الا  لوقی : بئاتکلا و  یف  ریـسی  جرخ  هتیار و  زکر  هسرفب و  اعد  مث  .مویلا  رئاس  منغلا  اوعـضرت  نا  هللااـب  مکذـیعا 
، لاجرلاب هدمی  ذخا  رتشالا  لبق  نم  رفظلا  ءاج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يار  املف  لاق - نا  یلا  هللااب - قحلی  وا  رهظی  یتح  رتشالا  عم  لتاقی 

يا لاحلا : کلت  یف  لجر  لاقف  اوربصا ، لوقی : وه  جرـسلا و  سوبرق  یلع  هرفغم  عضو  دق  فوذحم  تیمک  سرف  یلع  رتشالا  لبقا  و 
و برحلا ، هترجـضا  ام  ءامدلا و  یف  حبـس  دق  يرت  امیف  الجر  نا  هذه  نم  مظعا  هین  يا  و  هبحاص : هل  لاقف  .هین  هل  تناک  ول  اذه  لجر 

نب کلام  وه  .اذـه و  دـعب  انقبت  مهللا ال  هلاقملا : هذـه  لوقی  اعذـج  يرت  امک  وه  و  رجانحلا ، بولقلا  تغلب  هاـمکلا و  ماـه  تلغ  دـق 
همیذج هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) نب ثراحلا  نب  هعیبر  نب  هملـسم  نب  ثوغی  دبع  نب  ثراحلا 

.هملکلا و سفن  نم  میملا  هیوبیـس : لاق  يرهوجلا : لاق  جحذم  وخا  يربطلا ) لیذ   ) یف امک  جـحذم  نم  عخنلا  نب  کلام  نب  دعـس  نب 
ذا لیقف : جوزت ، مل  یطو و  کلام  هنم  اهیدلو  یلع  بجـشی  نب  دیز  نب  ددا  اهجوز  دعب  هلذـم  تماقا  یبارعالا : نبا  لاق  يومحلا : لاق 
نب دیز  نب  بیرع  نب  بجـشی  نب  دیز  نب  ددا  دـلو  یبلکلا : نبا  لاق  .اجحذـم و  یطو  کلام  یمـسف  تماقا ، يا  اهدـلو  یلع  تجح 

و اهب ، تبقلف  جحذم  اهل  لاقی  همکا  دنع  امهتدلو  دق  تناک  جـحذم ، یه  و  هلذ ، امهما  و  یط ، وه  و  همهلج ، اکلام و  ابـس  نب  نالهک 
- کلذ یلع  عباتی  مل  و  نالهک ، نب  دیز  نب  کلام  نب  رباحی  نبا  وه  جـحذم  قاحـسا : نبا  لاق  .جـحذم و  یطو  کلام  اهدـلول  لاقی 

مل نیدلا  یف  هتبالص  هدش  نم  ع )  ) ناک دیدحلا : یبا  نبا  لاق  قحلا  قباط  امیف  هرما  اوعیطا  هل و  اوعمساف  .يرهوجلا  هعبت  و  تلق : خلا -
.قلاخلا هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دـیقلا ، اذـه  لمهی  نا  هیلا  قلخلا  بحا  قح  یف  هسفن  حـماسی 

دعـس نب  سیق  ع )  ) ثعب امل  و  ضرفلا ، یلع  قحلا  ریغ  یف  ساـنلا  مهعیطی  نا  اورظتنی  مل  هتعیـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تلق :
ناف هلوسر ، هنـس  هللا و  باتک  یلع  اوعیابف  اوموقف  انیبن ، دعب  ملعن  نم  ریخ  انعیاب  انا  سانلا  اهیا  مهل : لاق  مهبطخ و  رـصم  یلا  هدابع  نب 

نمیف فلتخا  و  دیلولا ، نب  دلاخ  بقل  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هللا  فویـس  نم  فیـس  هناف  .مکیلع  انل  هعیب  الف  امهب  لمعن  مل  نحن 
هلتق هدرلا و  لـها  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئاـیلوا یف  نورـشعلا - یناـثلا و  لـصفلا   ) هلاـتقل رکبوـبا  هب  هبقل  هنا  حیحـصلا  و  هب ، هـبقل 

کلذ یف  رخـس  یتح  هتارماب  انز  اردـغ و  نموملا  هریون  نب  کلام  لتقف  هللا ، دابع  لتقل  افیـس  ناک  ادـلاخ  نا  هللا  رمعل  تلق : .هملیـسم 
یف هجردـلا  کلتب  ناک  يذـلا  رتشالا  نا  بجعلا  نم  و  قهر ، هیف  لصح  هللا  فیـس  هتیمـس  يذـلا  اذـه  هل : لاق  و  مهقیدـص ، مهقوراف 

، کلذب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سفن  لثم  ناک  نم  صن  عم  کلذب ، هنومسی  ال  نیقفانملا ، داهج  یف  و  نیدلا ، ءادعا  یلع  هدشلا 
نم هبیرضلا  یبان  هبیرضلا  یبان  .اهریثات و ال  مدع  اهلک  و  هفرط ، فیـسلا  هبظ  هبظلا  لیلک  .هللا ال  فیـس  هاوه  ههلا  ذختا  نم  نومـسی  و 
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لاسن هقیقحلا ، یماح  رخآ : لاق  اسوماجلا و  لـیفلا و  نیبهق  ـالا  و  اـسومهلا - دـسالا  قدـی  ثیل  لاـق : هبیرـضلا ، یف  هتبرـض  لـمعت  مل 
هنال ال اومیقاف  اومیقت  نا  اعکرما  نا  اورقناف و  اوصخـشت  يا : اورفنت  نا  مکرما  ناـف  .لـکو  ـال  و  سکن ، ـال  هقیـسولا ، قاـتعم  هقیدولا ،
یشلا ء نع  محجا  محج  یف  لاقف  يرهوجلا ، لاق  ام  یلع  ءاحلاا  میجلا  میدقتب  مجحیال  مدقی و  هناف ال  .مکحالص  هیف  امب  الا  مکرمای 

هدعاقلا نال  رداونلا  نم  ناک  امنا  .خلا و  رداونلا - نم  وه  و  فکف ، هتففک  يا  مجحاف  هتمجح  مجح : یف  لاق  .مجحا و  لثم  هنع  فک 
: يا مکترثآ  دـق  یلثم و  هتعاطا  مکیلع  بجیف  يرما  نع  الا  رخوی  مدـقی و ال  .سکعلاب و ال  وه  و  ایدـعتم ، لـعفا  اـمزال و  لـعف  نوک 

یف مکودـع  یلع  هتمیکـش  هدـش  مکل و  هتحیـصنل  همهم  راـثآ  اذ  هدـنع  هروضح  هل و  هتمزـالم  تناـک  هنـال  یـسفن  یلع  هب  مکترتخا 
سرفلا مف  یف  هضرتعملا  هدیدحلا  ماجللا  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) یف همیکـشلا  حاحـصلا :) )

ساش نب  ورمع  لاق  داقنی ، ناک ال  اذا  همیکـش  وذ  نالف  و  ایبا ، افنا  سفنلا  دـیدش  ناک  اذا  همیکـشلا  دـیدش  نالف  و  سافلا ، اـهیف  یتلا 
هتوشر اذا  یلاولا : تمکـش  میـشلا و  کـلما  اـمف  هنم  اـهنیفاعت  همیکـش  اذ  نکی  نا  ارارع  نا  و  رارع : هنبا  یف  هتارما  بطاـخی  يدـسالا 

فنخم و یبا  نع  لوالا  يور  دـیفملا ،) یلاما   ) و یفقثلا ) تاراـغ   ) و يربطلا ) خـیرات   ) هارو و  اذـه ، .میکـشلاب  همف  تددـش  کـناک 
دقف دعب  اما  رصم : لها  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلاسر  هلقث  یف  اندجو  کله  امل  لاق : رتشالا  یلوم  نع  امهدانساب  ینئادملا  نع  یناثلا 

وه و  رانلا ، قیرح  نم  رافکلا  یلع  دـشا  رئاودـلا ، راذـح  يداعالا  نع  لکنی  و ال  فوخلا ، مایا  مانی  هللادـیبع ال  نم  ادـبع  مکیلا  تثعب 
نا مکرما  ناف  دـحلا ، لیلک  هبیرـضلا و ال  یبان  هللا ال  فویـس  نم  فیـس  هناف  اوعیطا ، هل و  اوعمـساف  جـحذم ، وخا  ثراحلا  نب  کلام 
هدش مکل و  هحصنل  یـسفن  یلع  هب  مکترثآ  دق  و  يرماب ، الا  مجحی  مدقی و ال  هناف ال  اورفناف ، اورفنت  نا  مکرما  نا  و  اومدقاف ، اومدقت 
بتک لاق : هعصعص  نع  یبعشلا  نع  ثلاثلا  اضیا و  یناثلا  يور  .نیقیلا و  یلع  مکتبث  يدهلاب و  هللا  مکمـصع  مکودع ، یلع  هتمیکش 
راذح ءادعالا  نع  لکنی  و ال  فوخلا ، مایا  مانی  هللا ال  دابع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دق  یناف  دعب  اما  رصم : لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

سانلا دعبا  و  رانلا ، قیرح  نم  راجفلا  یلع  رضا  ابـسح ، مهمرکا  اساب و  هللا  دابع  دشا  نم  مزع ، یف  هاو  و ال  مدق ، نم  لکان  ال  رئاودلا ،
يار وذ  برحلا ، یف  نیزر  ملـسلا  یف  میلح  دـحلا ، لیلک  هبیرـضلا و ال  یباـن  ـال  رتشـالا ، ثرحلا  نب  کـلام  وه  و  راـع ، وا  سند  نم 

رفنلاب مکرما  ناف  هرما ، اوعیطا  هل و  اوعمـساف  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  ، ) لیمج ربص  لیـصا و 
دعب هثعب  مالسلا ) هیلع   ) هنا نمـضت  ثیح  حیحـص ، ریغ  ربخ  هنا  الا  رفعج ، نب  هللادبع  نع  هدانـساب  صاصتخالا )  ) هاور .خلا و  اورفناف -

هتبسن و  یتالا ، یف  یتای  امک  دمحم  لبق  مس  اکلام  نا  عم  رکب ، یبا  نب  دمحم  لتق 

.همولعم ریغ  اضیا  دیفملا  یلا 

هینغم

: فیسلا ابن  .فیسلا و  دح  هبظلا : .فوخلا و  عورلا : .عجریال و  لکنیال : .هب و  لمعی  انه  هیلا  حارتسیب  دارملا  .همیخلا و  قدارسلا : هغللا :
نم لدب  جحذم  وخا  و  دبعل ، هفص  دشا  بارعالا : .سابلا  هدش  انه  همیکشلاب  دارملا  .بورضملا و  هبیرضلا : .بورضملا و  یف  رثوی  مل 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  یحولا  بتک  نمم  و  هعاضرلا ، نم  نامثعل  اخا  حرسلا  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  ناک  ینعملا : .کلام 
نم و  هریغ : يربطلا و  ریـسفت  یف  امک  هیف ، لزنا  و  هرما ، فشک  هحـضف و  هناحبـس  هللا  نکل  و  هیلع ، یلمی  ام  فرحی  نا  لواحی  ناک  و 
نبا لتق  هلتقب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  حتفلا  موی  ناک  امل  و  اکرـشم ، دـتراف  .ماعنالا   93 ابذـک - هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا 
یلص  ) هللا لوسر  نم  نامالا  هل  بلط  مث  هعاضرلا ، نم  هاخا  نامثع  بیغف  .هبعکلا  راتـسا  تحت  اودجو  ول  هبابـص و  نب  سیقم  لطخ و 
املف .ناـمثع  عم  ارـضاح  حرـسلا  یبا  نبا  ناـک  .معن و  یبنلا : لاـقف  .تارم  ثـالث  بلطلا  ناـمثع  ررکف  هنع ، ضرعاـف  هلآ ) هیلع و  هللا 
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تام وا  اله  راصنالا : نم  لجر  لاقف  .هقنع  برضیف  مکضعب  هیلا  موقیل  الا  ایناث  الوا و  تکس  ام  هلوح : نمل  یبنلا  لاق  نامثع  فرصنا 
نیح و  ربلا .) دـبع  نبال  باعیتسالا  مشاه و  نبال  هریـسلا  رظنا   ) نیعالا هنئاخ  هل  نوکی  نا  یغبنیـال  یبنلا  نا  لاـقف : هللا ؟ لوسر  اـی  یلا 

لدعلا و یلع  نیماب  هلدبتسی  نا  اوبلاط  و  نییرصملا ، نم  هعامج  راثف  ملظ ، دسفاف و  رصم  حرـسلا  یبا  نبا  یلو  نامثعل  هفالخلا  تهتنا 
دارملا و  خلا ..) هضرا  یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذلا  : ) رـصم لها  نع  مامالا  لوق  ریـسفت  دجن  اذـهب  نیملـسملا و  قوقح  نیدـلا و 

نییرـصملا هروث  یف  ببـسلا  ناک  يذـلا  حرـسلا  یبا  نبا  يا  نامثع  لماع  وه  فورعملا  نع  نعاـظلا  رکنملا و  یلع  میقملا  یـصاعلاب 
و هتعاجـش ، همزحب و  فورعملا  رتشالا  کلام  وه  و  خلا ..) هللادابع  نم  ادبع  رـصم - لها  ای  مکیلا - تثعب  دقف   ) .لوتقملا هفیلخلا  یلع 
، قحلا قباط  امیف  هرما  اوعیطا  و  هل ، اوعمـساف   ) هریبدـت نسح  هلقع و  هحاجر  و  هلاـعفا ، هلاوقا و  یف  هصـالخا  و  هناـمیا ، هنید و  یف  هتوق 

یلص  ) هللا لوسر  لیقف  هب ، هبقل  يذلا  یف  فلتخا  و  دیلولا ، نب  دلاخ  بقل  اذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  خلا ..) هللا  فویس  نم  فیـس  هناف 
و نیخروملا ، لوق  دیدحلا  یبا  نبا  هححـص  ام  دیوی  .هدرلا و  لها  هلاتقل  کلذب  هبقل  يذلا  وه  رکبابا  نا  حیحـصلا  و  هلآ .) هیلع و  هللا 

تلتق دـلاخل : لاق  و  رمع ، بضغ  هتارما  جوزت  هریون و  نب  کلام  لتق  امل  ادـلاخ  نا  لـماکلا : نم  یناـثلا  دـلجملا  یف  ریثـالا  نبا  مهنم 
الو اطخاف ، دـلاخ  لوات  رکبوبا : لاقف  .کلامب  ادـلاخ  دـیقی  نا  رکب  یبا  یلع  حـلاو  .کـنمجرال  هللا  و  هتارما ! یلع  توزن  مث  املـسم ،

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  هدرلا  لهال  هلاتق  هیمستلا  ببسف  نذا  .نیرفاکلا و  یلع  هللا  هلس  افیس  دمغا 

هدبع

یقتلا و ءابلا  حتفب  ربلا  ناخدلا و  رابغلا و  تیبلا و  نحص  قوف  دمی  يذلا  ءاطغلا  نیسلا  مضب  قدارسلا  رجافلا : ربلا و  یلع  هقدارـس  … 
مزلتـسی فورعملا  یلا  نوکـسلا  نامطا و  نکـس و  ینعمب  هیلا  حارتسا  هلـصا  هب و  لمعی  هیلا : حارتسی  فورعم  الف  رفاسملا …  نعاظلا 
ثراحلا نبا  کلام  فوخلا …  عورلا  نبج و  صکن و  ملع  رـصن و  برـضک و  هنع  لـکن  عورلا : تاـعاس  ءادـعالا  نع  هب …  لـمعلا 

هللا ال هب …  امهاتلیبق  تیمـسف  کلام  ییط ء و  نیتلیبقلاوبا  اهدنع  دلو  همکا  مسا  هلـصا  کلام و  هلیبق  سلجمک  جحذم  جحذم : وخا 
هبیرـضلا هبیرـضلا : یبان  و ال  عطقی …  يذـلا ال  لـیلکلا  اـمهوحن و  نانـسلا و  فیـسلا و  دـح  ففخم  حـتفف  مضب  هبظلا  هبظلا : لـیلک 
ءامـسالا بهذـم  اهباهذـل  لوعفملا  ینعمب  یه  هبیرـض و  یف  ءاتلا  تلخد  امنا  اهیف و  رثوی  مل  فیـسلا  اهنع  ابن  فیـسلاب و  بورـضملا 

ماجللا یف  همیکشلا  یعفن و  یلع  مکعفنل  امیدقت  هیلا  هجاح  یف  انا  هب و  مکتـصصخ  مکودع : یلع  هتمیکـش  هحیبذلا …  هحیطنلاک و 
سایلا هدش  سفنلا و  هوق  نع  اهتدشب  ربعی  سافلا و  اهیف  یتلا  سرفلا  مف  یف  هضرتعملا  هدیدحلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب هدوتـس و  ار  نانآ   ) داد تموکح  ناشیارب  ار  رتشا  کلام  هک  یماگنه  رـصم  لها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
ار هماـن  نیا  دومن و  رـصم  هناور  رکب  یبا  نبا  دـمحم  ياـج  هب  ار  رتـشا  کـلام  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتـقو  هدومرف ، رما  وا  زا  يوریپ 

ناتـسود يرتشیب  هتـسد  و  دندومن ، یم  تفلاخم  دمحم  اب  هک  هیواعم  نامثع و  راداوه  يا  هتـسد  دـندوب ، هتـسد  ود  رـصم  لها  تشون 
هدنب زا  همان  نیا  تسا .) ناشیا  هب  باطخ  ترضح  همان  و  دندوب ، هدومن  ششوک  نامثع  نتشک  رد  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

، دندرک ینامرفان  تیـصعم و  وا  نیمز  رد  هک  یماگنه  دندمآ ، مشخ  هب  ادخ  يارب  هک  یهورگ  يوس  هب  تسا  نینموملاریما  یلع  ادخ 
هب مدرم   ) و دز ، رفاسم  نکاس و  راکدب  راکوکن و  رـس  رب  هدرپارـس  متـس  سپ  دـندومنن ) يوریپ  شنامرف  رما و  زا   ) دـندرب ار  وا  قح  و 
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نآ هب  هجوت  زا  هک  دوبن  يا  هتـسیاش  راـک  فورعم و  هک ) دـندومن  یم  راـتفر  دـندوب  هدومرف  لوـسر  ادـخ و  هچنآ  فـالخرب  يروـط 
و دوب ، لوادتم  رکنم  كرت و  فورعم  نامثع  نامز  رد  هصالخ   ) دوش يریگولج  نآ  زا  هک  یتشز  رکنم و  هن  و  دـیامن ، ور  یگدوسآ 
هب یـضار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  لیلد  یلو  تسا ، ادـیوه  شنانادرگراک  نایفارطا و  ناـمثع و  راـتفر  زا  يرازیب  نانخـس  نیا  زا 

هکلب دندوب ، هدمآ  هنیدم  هب  هدومن  کمک  وا  نتـشک  رد  نوچ  دـشاب  هدوتـس  ار  رـصم  لها  تهج  نیا  زا  هدوب و  نامثع  ندـش  هتـشک 
هک مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  سپ  .تسا  هدوتـس  دندوب  هدمآرب  رکنم  زا  یهن  ددصرد  هکنیا  تهج  زا  ار  نانآ 
ور قح  زا  هک   ) ناراکدـب رب  دـسرت ، یمن  هتـشگن  زاب  ساره  میب و  تاقوا  رد  نانمـشد  زا  و  دور ، یمن  باوخ  كانـسرت  ياـهزور  رد 
وا و  دروآ ) یم  رد  ياپ  زا  ار  نانمـشد  هک  تسا  يروالد  نانچ   ) تسا رت  تخـس  شتآ  ندنازوس  زا  دنا ) یهارمگ  وریپ  هدـینادرگرب 
نآ زا  تسا  يا  هفئاط  مان  عخن  نمی و  رد  تسا  يا  هلیبق  مان  جـحذم  و   ) تسا جـحذم  هلیبق ) ناشیوخ و  زا   ) ردارب ثراح  رـسپ  کلام 
وا اریز  دیـشاب ، وریپ  تسا  قـح  قباـطم  هـچنآ  رد  ار  شناـمرف  رما و  و  دیونـشب ، ار  شنخـس  سپ  تـسا ) یعخن  رتـشا  کـلام  هلیبـق و 

سپ درب ) یم  دوش  هدز  اج  ره  هب   ) ددرگ یمن  رثا  یب  نآ  ندز  و  دوش ، یمن  دنک  نآ  يزیت  هک  ادـخ  ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش 
شیپ يراک ) ره  رد   ) وا هک  دینامب  دیورن  هک  دـهد  نامرف  رگا  و  دـیدرگ ، هناور  دـیورب  نمـشد ) يوس  هب   ) هک دـنک  رما  ار  امـش  رگا 

مدیزگرب دوخ  رب  ار  امش  وا  نتشاد  هب  و  نم ، نامرف  روتسد و  هب  رگم  دور  یمن  ولج  دنادرگ و  یمنرب  ور  و  ددرگ ، یمنرب  دتفا و  یمن 
هک  ) ناتنمشد رب  وا  دنب  نهد  يراوتسا  و  امش ، يارب  شیهاوخریخ  تهج  هب  مدومن ) شا  هناور  امـش  يوس  هب  مدنمزاین  وا  هب  هکنیا  اب  )

.دروآرد ياپ  زا  ار  وا  ات  دنز  یم  نمشد  ناهد  رب  هناهد 

ینامز

اما دسیون  یم  رادناتسا  مازعا  يارب  مه  نآ  دوخ  ناتسدریزب  همان  تسا و  یمالسا  تکلمم  ربهر  مالسلا  هیلع  ماما  رتشا  کلام  تمظع 
ادـخ یناـمرفان  هب  تبـسن  رـصم  مدرم  بضغ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تسادـخ  یگدـنب  هب  فارتعا  شا  هملک  نیلوا  یعـضوم  نینچ  اـب 

رکـشت هار  نیا  رد  نانآ  تامحز  زا  دیوگ و  یم  نخـس  متـس  ملظ و  هیلع  هزرابم  اه و  یکاپان  اب  نانآ  تفلاخم  زا  دنکیم و  ینادردـق 
رـصم مدرمب  مالـسلا  هیلع  ماما  تدارا  بجوم  لمع  نیمه  هدوب و  ادخ  يارب  مدرم  بضغ  هک  دهدیم  هجوت  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم 

، دندرکیمن مایق  ملظ  اب  هزرابم  يارب  رگا  مه  رـصم  مدرم  تسا ، رگمتـس  يدوبان  ملظ  تافاکم  هک  تسین  دیدرت  ياج  .تسا  هدـیدرگ 
رد : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دندرک  هریخذ  باوث  دندرب و  هرهب  نامز  طئارش  زا  رصم  مدرم  اما  درکیم  طوقس  نامثع 

مالـسلا هیلع  ماما  .تسا ) دوبان  دریگ  ارف  ار  وا  ادـخ  بضغ  هکیـسک  دریگ و  یم  ارف  ار  امـش  نم  بضغ  هک  دـیوشن  یغای  نیمز  يور 
جحذم هفئاط  زا  هدوب  ثراح  کلام  ردپ  مسا  .دزادرپ  یم  یعخن  رتشا  کلام  یفرعمب  نانآ  هب  مارتحا  رـصم و  مدرم  زا  رکـشت  زا  سپ 

زا نوچ  کلام  .متسرف  یم  امش  يربهر  يارب  ار  وا  متشاد  کلامب  هک  يزاین  تدش  اب  هک  دهدیم  هجوت  مالسلا  هیلع  ماما  .عخن  هریت  و 
هک طئارـش  نآ  رد  دـیدرگیم و  بوسحم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسار  تسد  دوـب و  هنوـمن  تعاجـش  صوـصخ  هب  قـالخا  ناـمیا ، رظن 

ماما .دوب  ناشخرد  کلام ، تماقتـسا  تعاجـش و  نامیا ، شزرا  دـندرک ، یم  كرت  ار  ترـضح  نآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـبلطایند 
صوصخم تسا  يا  هتکن  نیا  دنکیم و  هیکت  يو  تماقتـسا  نمـشد و  ربارب  رد  کلام  تیـساسح  يور  زیچ  ره  زا  شیب  مالـسلا  هیلع 

تـسادخ لوسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم : ) دـیامرف یم  نینچ  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـشاب  صلاـخ  ناـمیا  رظن  زا  هک  ینموم 
محر تبحم و  رگیدـکیب  دوخ  نیب  رد  فلاـخم  دـنمورین و  نمـشد  ربارب  رد  دنتـسه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هارمه  هکیناـسک 

 … ( دنراد
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يزاریش دمحم  دیس 

لها ناف  هضرا ) یف  یـصع  نیح  هللا  اوبـضغ  نیذـلا  موقلا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم   ) رتشالا مهیلع  یلو  امل  رـصم ، لها  یلا 
عم هلیوط  هصق  مهل  و  دابعلا ، نع  ملظلا  عفد  و  دالبلا ، عاضوا  حالـصاب  نامثع  نوبلاطی  هنیدملا  یلا  اوئاج  يذلا  راوثلا  یف  اوناک  رـصم 

و روجلا ) برـضف   ) هناحبـس هقحل  اباهذ  ناک  اهب  لمعی  مل  اذاف  هیهاون ، هرماوا و  هللا  قح  هقحب ) بهذ  و   ) خیراوتلا یف  هروکذم  نامثع 
( نعاظلا و   ) هدلب یف  میقملا ) مهنم و  دـحا  يا  قح  دوی  مل  ذا  رجافلا ) ربلا و  یلع   ) تیبلا نحـص  قوف  دـمی  ءاطغ  وه  هقادرـس )  ) ملظلا
دـمحلا و دـعب ) اما   ) هنع یهنی  يا  هنع ) یهانتی  رکنم  و ال   ) هب نونئمطی  هیلا و  سانلا  نکـسی  يا  هیلا ) حارتسی  فورعم  ـالف   ) .رفاـسملا
، فوخلا عفر  لمعللا و  دادعتسا  فوخلا ) مایا  مانی  ال  هر )  ) رتشالا کلام  وه  هللا ) دابع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دقف   ) مدقت ام  و  هالـصلا ،

عزفلا فوخلا و  تاقوا  يا  عورلا ) تاعاس   ) ادـعالا نع  نبجی  صکنی و  يا ال  لکنی ) و ال   ) هراـکملا دـنع  هتاـفتلا  هرذـح و  دارملا  و 
کلام هلیبقل  مسا  جـحذم ) وخا  ثراحلا  نب  کلام  وه  و   ) .نیناـف یکله  مهرذـی  مهلوی و  یتح  راـنلا ) قیرح  نم  راـفکلا  یلع  دـشا  )

و ال : ) هناحبـس هلوقک  میمعتلا ، حیـضوتل و  دیق  اذه  قحلا ) قباط  امیف   ) لوقی امیف  هرما ) اوعیطا  و   ) لمعلل اعامـس  همالک  هل ) اوعمـساف  )
.عطقی يذلا ال  لیلکلا  و  نیکسلا ، فیسلا و  دح  هبظلا  هبظلا ) لیلک  ال   ) ءادعالا یلع  هللا ) فویس  نم  فیـس  هناف  ( ) هیحانجب ریطی  رئاط 
مکرما ناف   ) برض اذا  هفیس  رثوی  يا  هبورضملا ، سفنلا  هبیرضلا  و  بورضملا ، یف  رثوی  مل  اذا  فیسلا ، ابن  لاقی  هبیرـضلا ) یبان  (و ال 

و  ) مادقالا دض  مجحی ) مدقی و ال  هناف ال  اومیقاف   ) اودـهاجت و ال  اومیقت ) نا  مکرما  نا  و   ) اوجرخا و  اورفناف )  ) داهجلا یلا  اورفنت ) نا 
و مکیلا ، هتلسرا  ثیح  یـسفن ) یلع   ) کلامب يا  هب )  ) مکتمدق يا  مکترثا ) دق  و   ) یتدارا بسح  و  يرما ) نع  الا  مدقی  رخوی و ال  ال 

هدیدح همیکشلا  و  مکودع ) یلع   ) هتوق يا  هتمیکش ) هدش  و   ) .مکل حالص  وه  ام  لعفی  هناف  مکل ) هتحیصنل   ) یجئاوحل هب  ظفحتا  مل 
.هوق لکل  تریعتسا  مث  بکارلا ، یف  هوقلا  تبجوا  هیوق  ناکناف  ماجللا ، یف  سرفلا ، مف  یف  هضرتعم 

يوسوم

.لحارلا نعاـظلا : .حـلاصلا  ربلا : .همیخلا  تیبلا ، نحـص  قوف  دـمی  يذـلا  طاطـسفلا  تاقدارـس  هعمج  قدارـسلا : .ملظلا  روجلا : هغللا :
حتفف مضب  هبظلا : .عطقی  ـال  يذـلا  لـیلکلا : .شحاوفلا  باـبرا  هاـنزلا و  یـصاعملا ، لـها  راـجفلا : .فوخلا  عورلا : .عوـجرلا  لوـکنلا :
عرسا یشلا ء : یلا  رفن  .فیسلاب  بورضملا  هبیرضلا : .عطقی  يذلا ال  فویسلا  نم  عفترا و  ابن : .اهوحن  نانسلا و  فیسلا و  دح  ففخم 

سرفلا و مف  یف  هضرتعملا  هدیدحلا  اهلصا  همیکشلا : .هیلا  هجاحلا  عم  سفنلا  یلع  ریغلا  میدقت  راثیالا : .فک  یشلا ء : نع  مجحا  .هیلا 
هقحب بهذ  هضرا و  یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذلا  موقلا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللا  دبع  نم  : ) حرـشلا .سابلا  هدـشلا و  ینعمب  انه 

هب ثعب  باتکلا  اذـه  هنع ) یهانتی  رکنم  هیلا و ال  حارتسی  فورعم  الف  نعاـظلا  میقملا و  رجاـفلا و  ربلا و  یلع  هقدارـس  روجلا  برـضف 
یلع هب  مهرثآ  مهل و  هراتخا  هنا  هلبق و  نم  اـیلاو  مهیلع  رتشـالا  مودـقب  مهربخی  مهیلع و  ینثی  هیف و  مهحدـمی  رـصم  لـها  یلا  ماـمالا 

اوبـضغی مل  مهنا  هضرا …  یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذلا  موقلا  یلا  هیدوبعلا  تاجرد  عفرا  یف  هللا  دـبع  وهف  .هیلا  هتجاح  عم  هسفن 
لالغتـسا عشبا  نامثع  هدایقب  يومالا  مکحلا  سرام  دقف  ضرالا  یف  یـصع  هنال  هل  ابوضغ  هلجا …  نم  اوبـضغ هللا و  امنا  مهـسفنال و 

هلها عرزف  قرطلا  لک  اهل  لهس  لئاسولا و  لک  هفیلخلا  اهل  دهم  دق  هثیبخلا و  هرسالا  هذه  حلاصل  هتاقاط  لکب  مالسالا  لوحتف  هطلـسلل 
.مهیدیا نییومالا و  هاوفا  یلا  مهفویسب  نوملـسملا  هانج  ام  لوحت  هصاخلا و  مهحلاصمل  دالبلا  تاریخ  اوذخا  یمالـسا و  رطق  لک  یف 

دهـش اذا  نامثع و  اولتق  نیذـلا  مه  رـصم  لها  نال  هلیوات  یلع  لکـشی  لصفلا  اذـه  و  مالکلا : اذـه  ههجاوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق 
نا دعب  .رکنملا و  نایتا  نایصعلاب و  نامثع  یلع  هعطاق  هداهش  هذهف  ضرالا  یف  یصع  نیح  اوبضغ هللا  مهنا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
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رـصم لها  نا  .لطابلا  لیواتلا  اذـه  یف  حـجنی  مل  هنکل  و  هلیوات …  یف  افـسعتم  ناک  نا  و  لوقی : اـمک  هلواـتی و  نا  دارا  اذـه  اـهرکذ 
هیف و هوصع  نییومالا  نکل  هتامرحم و  هتابجاو و  یف  ظفحی  عاـطی و  نا  هللا  قح  ناـف  هقحب  بهذ  هضرا و  یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا 

یلع نیطلـستملا  نیمکاحلا  نییومالا  ادـع  ام  اعیمج -  ساـنلا  مع  ثیحب  هتیلومـش  ملظلا و  کـلذ  فصو  مث  همکح …  یلع  اودرمت 
یه و  هلها -  قوف  بوصنملا  قدارـسلاک  لقنتملا  میقملا و  لواـنت  یقـشلا  حـلاطلا  یقتلا و  ربلا  لواـنت  لـماش  ملظ  هنا  همـالا -  باـقر 
هیلا حارتسی  یتح  دوجوم  فورعم  هنا ال  کلذ  ءارج  نم  ناک  اعمیج و  مهل  لماش  مهیلع و  میخم  ملظلا  ناکف  مهل  يواـحلا  همیخلا - 

لکنی فوخلا و ال  مایا  مانی  هللا ال  دابع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دـقف  دـعب  اما   … ) هنع یهانتی  نم  رکنملا و ال  رـشتنا  امنا  هب و  نامطی  و 
مهیلا ثعب  هنا  مالـسلا  هیلع  مهربخا  جحذم ) وخا  ثراح  نب  کلام  وه  رانلا و  قیرح  نم  راجفلا  یلع  دشا  عورلا  تاعاس  ءادعالا  نع 

همدقتم هبترم  هذه  هللا و  دابع  نم  دبع  هنا  .هباحصا 1 -  نم  ادحا  اهب  فصو  اهیلع  نا  نظا  یتلا ال  همیرحلا  تافصلا  هذهب  افصتم  ایلاو 
یف رمتسی  ثیحب  دیدش  هابتنا  هرمتـسم و  هظقی  مئاد و  رذح  یف  وهف  فوخلا : مایا  مانی  ال  .هیصخشلا 2 -  هذه  یف  مامالا  اهنع  فشکی 

تراخ رومالا و  تدتـشا  اذا  سفنلا  يوق  سابلا  دـیدش  عاجـش  وهف  عورلا : تاعاس  ءادـعالا  نع  لکنی  ال  .برحلا 3 -  مایا  طیطختلا 
اما اهیف  اوعقو  اذا  رانلا  نم  نورفی  مهلعل  رانلا : قیرح  نم  راجفلا  یلع  دشا  .فعضی 4 -  وا  راهنی  يوقلا ال  کلامتم  ایوق  ناک  لاطبالا 

هل و اوعمـساف   ) .هاجن مهل و ال  توف  الف  بیرق  ناکم  نم  اوذـخا  مهحابـص و  ءاسف  رارـشالا  نیقفانملا  راجفلا و  هحاسب  کلام  لزن  اذا 
کلام باوصلا و  یلا  لوصولا  قحلا و  كاردا  هللا و  هعاط  مهمه  ءایقتالا ، ءافلخلا  رماوا  نوکت  اذکه  و  قحلا ) قباط  امیف  هرما  اوعیطا 

قفاو امیف  هتعاطا  ساـنلا  یلع  بجی  قحلا و  نمـض  یقبی  نا  بجی  ءـالولا  صـالخالا و  هناـمالا و  قدـصلا و  هقثلا و  نم  یطعا  اـمهم 
وه اذه  دـیری و  ام  هرماوا و  طخ  یف  هللا  عاطی  نا  یلع  مه  لوقی ، امب  مازتلالا  بجی  هل و ال  هعاط  الف  قحلا  هرما  فلاخ  اذا  اما  قحلا و 

 … کلامب هتقایل  دـشا  ام  فصولا و  اذـه  لمجا  ام  هبیرـضلا ) یبان  هبظلا و ال  لـیلک  ـال  هللا  فویـس  نم  فیـس  هناـف   … ) هرظن یهتنم 
ال هللا …  طخ  یف  هللا  فیـس  فارحنالا …  یلع  یـضقی  رفکلا و  لتقی  رـشلا و  عفدی  هللا  فویـس  نم  فیـس  هناب  هفـصی  نینموملاریما 

عقی امیف  یضمی  هللا  فیس  هللا و  ءادعا  الا  برـضی  هللا ال  فیـس  ضرالا …  یف  هتطلـس  طسب  هللا و  هدارا  قیقحت  لجا  نم  الا  كرحتی 
مدقی هناف ال  اومیقاف  اومیقت  نا  مکرما  نا  اورفناف و  اورفنت  نا  مکرما  ناف   … ) هدش هوقب و  هعطقی  لب  هنود  فقی  هنع و ال  دتری  هیلع ال 

نا رـصم  لها  رما  مهملا …  رمالا  اذـه  هالوا  لاجملا و  اذـه  یف  هقثلا  مامالا  هاطعا  يرما ) نع  الا  مدـقی  ـال  رخوی و  ـال  مجحی و  ـال  و 
اهیف و اومیقیلف  مهدالب  یف  اومیقی  نا  مهرما  اذا  هعم و  اوجرخیلف  مهودـع  برحل  اوجرخی  نا  مهرما  اذا  هل و  اوعمـسی  کلام و  اوعیطی 

لک هسفن و  نینموملاریما  نع  رارقلا  ردـصم  نع  هرداص  یه  اهب  موقی  هکرح  لکف  لاجملا : اذـه  یف  لـماک  ضیوفتب  هلک  کـلذ  عبتا 
یـسفن یلع  هب  مکترثآ  دـق  و   … ) همدـقت هرخات و  همادـقا و  هماجحا و  اذـکه  نینموملاریما و  نم  رماـب  یه  کـلام  اـهکرحتی  هکرح 

اوظفتحی نا  رـصم  لها  یلع  نا  میظعلا و  ذفلا  هرود  کلام و  هیمها  یلع  دیکات  اذه  و  مکودع ) یلع  هتمیکـش  هدش  مکل و  هتحیـصنل 
کلذ عم  هیلا و  هجاحب  اناف  یـسفن …  یلع  هب  مکترثآ  دارا …  بحا و  امیف  هوصعی  همکح و ال  اومزتلی  هرما و  اوعیطی  دـئاقلا و  اذـهب 

يرحتی لب  شغی  ال  نیما …  حصان  صلخم  وهف  هتمیکش  هدش  هتحیـصن و  رکذ  دق  .هماعلا و  هحلـصملل  اظفح  مکب و  ابح  مکیلا  هتعفد 
 … همیکشلا هدشب  کلذ  نع  ربع  هیلع و  ظیلغ  ودعلا  یلع  هاطولا  دیدش  وه  کلذک  .هوحن و  عفدنی  قحلا و  هجو 

یناغماد

نم  » .دوش یم  عورـش  ترابع  نیا  اب  هک  همان  نیا  رد  .داد  تموکح  نانآ  رب  ار  رتشا  هک  یماگنه  رـصم  مدرم  هب  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
يارب هک  یموق  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا  «، » هضرا یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذـلا  موقلا  یلا  نینمؤملا ، ریما  یلع  هللا  دـبع 

: تسا هدرک  حرط  ار  ریز  ثحب  دیدحلا  یبا  نبا  .دندرک ،» ینامرفان  وا  نیمز  رد  ار  دنوادخ  هک  یماگنه  دندمآ ، مشخ  هب  ادخ 
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هیلع نینمؤملا  ریما  هاگ  ره  دنا و  هتـشک  ار  نامثع  هک  دنتـسه  یناسک  رـصم  مدرم  اریز  تسا  راوشد  نم  رب  لصف  نیا  ریـسفت  لیوأت و 
هدرک یم  ینامرفان  ار  ادخ  نیمز  رد  هک  یماگنه  هب  مه  نآ  دنا ، هتفرگ  مشخ  وا  ساپ  هب  ادخ و  يارب  نانآ  هک  دـهد  یهاوگ  مالّـسلا 

هک تفگ  نینچ  تسا  نکمم  يراوشد  اب  دـنچ  ره  تسوا ، بناج  زا  فالخ  راک  باکترا  ناـمثع و  نایـصع  هب  یعطق  تداهـش  دـنا ،
نادنواشیوخ ناریما و  يوس  زا  هکلب  تسا ، هدوبن  نامثع  صخش  يوس  زا  ینامرفان  نیا  یلو  دنا  هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  تسا  تسرد 

راکوکین و رب  ناشیا  ییاور  نامرف  نانآ و  تیالو  ببس  هب  دنا و  هدرب  نایم  زا  ار  ادخ  قح  هک  دنا  هدوب  نانآ  تسا و  هدوب  وا  نایلاو  و 
هتفر نایم  زا  هدیدنـسپ  راک  هدـیدرگ و  عیاش  يراکهبت  هدـش و  هتـشارفا  رب  نآ  ياه  همیخ  متـس و  ياه  هدرپ  رفاسم  میقم و  راکهبت و 

.تسا

هن رگم  تفریذپ ، ماجنا  اجک  هب  ناشراک  دنتفرگ ، مشخ  ادخ  ساپ  هب  هک  ینانآ  دشاب ، نینچ  نیا  هک  ضرف  رب  دش  دـهاوخ  هتفگ  یلو 
لاح ود  زا  ناشیا  عضو  و  دنتـشک ، ار  نامثع  دندومیپ و  ار  هنیدـم  رـصم و  نایم  تفاسم  ناشیا  هک  دیـشک  اجنآ  هب  راک  هک  تسا  نیا 
ندش هتشک  راوازس  شکرس و  نامثع ، تروص  نیا  رد  دنا ، هدرک  اهر  ار  ادخ  نامرف  تعاطا  نامثع  نتشک  اب  هک  نآ  ای  تسین  نوریب 

قح رب  نامثع  تروص  نیا  رد  دـنا ، هدرک  ینامرفان  دـنا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  دـنوادخ  نامثع  نتـشک  اب  ناشیا  هک  نآ  اـی  تسا ، هدوب 
ناحلاص ار  نانآ  دـنک و  لیجبت  ناـشیا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دنتـسه ، راـکهبت  ناشکرـس  ناـشیا  تسا و  هدوب 

.دنک باطخ 

ریما هک  ار  نامثع  راک  نیا  دنا و  هدمآ  رصم  زا  دنا و  هتفرگ  مشخ  ادخ  ساپ  هب  نانآ  هک  داد  خساپ  نینچ  لاکشا  نیا  هب  تسا  نکمم 
دنا هدرک  هرصاحم  شا  هناخ  رد  ار  وا  دنا و  هدرمـش  تشز  ار  نآ  دنا و  هداد  رارق  ضارتعا  دروم  تسا ، هتـشامگ  يریما  هب  ار  راکهبت 
نوچ .تسا و  هدوب  هتشون  ناشیا  دروم  رد  يا  همان  نانچ  هک  دننک  بدا  ای  ینادنز  ار  وا  ات  دراپـسب  ناشیا  هب  ار  ناورم  هک  دیما  نیا  هب 

دندرک و شروش  وا  رب  مدرم  رتشیب  دنتـسب و  عمط  وا  رب  طاقن  رگید  هنیدم و  مدرم  زا  وا  نانمـشد  نازوت و  هنیک  دش ، هرـصاحم  نامثع 
ار دوخ  دنتساوخ  یم  نامثع  زا  ناشیا  یهگناو  .دوب  كدنا  دندرک  تکرش  وا  هرصاحم  رد  هک  یمدرم  رگید  تبسن  هب  اهیرصم  رامش 

ناسک ناشیا  ياج  هب  لزع و  ار  تایالو  ناـمکاح  دراپـسب و  ناـشیا  هب  ار  هیما  ینب  زا  يرگید  دارفا  ناورم و  دـنک و  علخ  تفـالخ  زا 
راوید زا  ناشیا  ریغ  ناشیا و  زا  یمدرم  یلو  دـندوبن ، وا  نتـشک  وا و  ناـج  يوجتـسج  رد  ماـگنه  نآ  رد  دـنک و  بوصنم  ار  يرگید 

راک ترورـض  دندش و  یمخز  ناشیا  زا  دنچ  ینت  دندز و  ریت  اب  ار  نانآ  نامثع  ناگدرب  زا  یخرب  دندناسر و  نامثع  هناخ  هب  ار  دوخ 
ار وا  دناسر و  نامثع  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  نانآ  زا  یکی  دننک و  هطاحا  ار  نامثع  دنیآ و  دورف  هناخ  هب  راوید  زا  هک  دناشک  اجنآ  هب  ار 
يراـکهبت و زا  میا و  هداد  حرـش  هدروآ و  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  ار  روـما  نیا  همه  اـم  .دـش  هتـشک  مد  ناـمه  مـه  لـتاق  نآ  تـشک و 

بکترم اهنت  هن  ناشیا  دوب و  رکنم  زا  یهن  ناشروظنم  طقف  نانآ  اما  درک و  مکح  نارگید  يراکهبت  هب  ناوت  یمن  لتاق  نیا  یـشکرس 
نانآ رب  هکنیا  دـنا و  هتفرگ  مشخ  دـنوادخ  ساپ  هب  ناـشیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  زیاـج  دنتـشادن و  مه  ار  نآ  دـصق  هکلب  دـندشن  لـتق 

.دنیاتسب ار  نانآ  دوش و  شیاتس 

قح اـب  قباـطم  هک  ار  هچنآ  دـهد ، یم  رتشا  هک  ییاـهنامرف  رد  تسا  هتفگ  ناـشیا  هب  نآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  فصو  ار  رتـشا  سپس 
بوبحم زا  هک  مه  رتشا  دروم  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  يراوتـسا  يرادـنید و  تدـش  زا  نیا  دـننک و  يرادربناـمرف  وا  زا  تسا 

رد : » تسا هدومرف  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  قح  اب  نامرف  تقباطم  دـیق  تسوا ، شیپ  دارفا  نیرت 
« .تسین زیاج  يرادربنامرف  یقولخم  چیه  زا  تسا  دنوادخ  تیصعم  هک  يراک 
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راک رد  روصنم - ینعی   - نینمؤملا ریما  دیـسرپ : نم  زا  مدرم  روضح  رد  یقیناود و  روصنم  خاک  زیلهد  رد  عیبر  دـیوگ : یم  هفینح  وبا 
: متفگ عیبر  هب  نم  دـیوگ : ییوگ ؟ یم  هچ  وت  مکانمیب  دوخ  نید  رب  هراب  نیا  رد  نم  دـهد و  یم  نامرف  نم  هب  یپاـیپ  دوخ  یهاـشداپ 

وبا .درادـن  یلاکـشا  وت  يارب  قح  هب  ندرک  لمع  نیا  ربانب  متفگ : زگره ، تفگ : دـهد  یم  ناـمرف  مه  قح  ریغ  هب  نینمؤملا  ریما  رگم 
.مدرک راکش  ار  وا  نم  اّما  دنک ، راکش  ارم  تساوخ  یم  عیبر  دیوگ : یم  هفینح 

ماگنه هب  قارع  ریما  هریبه  نب  رمع  هک  دوب  نانچ  تسا و  يرـصب  نسح  تسا ، هتفگ  ار  قح  مدرم  روضح  رد  ماـقم  نیا  رد  هک  یـسک 
دیعس ابا  يا  تفگ : يرصب  نسح  هب  دندوب  نیریـس  نبا  یبعـش و  ناشیا  هلمج  زا  هک  مدرم  روضح  رد  کلملا  دبع  نب  دیزی  تموکح 
نـسح ییوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  تسا ، نم  نید  يدوبان  هیام  نآ  يارجا  مناد  یم  هک  دـهد  یم  یناـمرف  نم  هب  هاـگ  نینمؤملا  ریما 

ظفح ادخ  باذع  زا  ار  وت  دناوت  یمن  زگره  دـیزی  یلو  دـیامرف  ظفح  دـیزی  رـش  زا  ار  وت  دـناوت  یم  دـنوادخ  میوگب ، هچ  نم  تفگ :
وت دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  يا  هتشرف  تسا و  تمایق  نتـسبآ  نآ  بش  هک  روایب  دای  هب  ار  يزور  نآ  سرتب و  ادخ  زا  رمع  يا  .دنک 

دنک و یم  لقتنم  روگ  هب  ار  وت  رتسب  زا  دـشک و  یم  ورف  يرامیب  رتسب  هب  نآ  زا  سپـس  خاک و  ياه  هرجح  هب  یهدـنامرف  تخت  زا  ار 
تساخرب و نایرگ  دوب ، هدمآ  دنب  شنابز  هک  یلاح  رد  هریبه  نب  رمع  .دوب  دـهاوخن  زاسراک  وت  يارب  وت  لمع  زج  زیچ  چـیه  هاگ  نآ 

.تفر

بقل تسا ،» دـنوادخ  ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا  : » تسا هدومرف  هک  رتشا  کلام  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  راـتفگ 
ربمایپ هک  تسا  یفیعـض  لوق  .تسا  هتخاس  بقلم  بقل ، نیا  هب  ار  وا  یـسک  هچ  هک  تسا  فـالتخا  تسا و  هدوب  مه  دـیلو  نب  دـلاخ 

زا دلاخ  هک  يراتشک  ببس  هب  رکب  وبا  هک  تسا  نآ  حیحص  یلو  دنا  هدومرف  رختفم  بقل  نیا  هب  ار  دلاخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
.تخاس بقلم  بقل ، نیا  هب  ار  وا  تشک  مه  ار  باذک  هملیسم  درک و  هدر  لها 

رب ار  امـش  وا  دروم  رد  نم   » تسا هدومرف  موقرم  رـصم  مدرم  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ترابع  نیا  حرـش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا 
هنوگ نیمه  ناشیا  هب  شیوخ  همان  رد  داتـسرف  هفوک  هب  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هک  یماگنه  مه  رمع  دیوگ : یم  .مداد ،» حـیجرت  دوخ 

نانمشد رب  رتشا  اب  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  یم  ءاتفتـسا  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  ماکحا  رد  رمع  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  تشون و 
هک تسا  یعیبـط  دومرف ، هناور  رـصم  هب  ار  وا  نوچ  تخاـس و  یم  مکحم  ناـشیا  ناـیم  وا  ندوب  اـب  ار  نایهاپـس  لد  درک و  یم  هلمح 

.تسا هداد  حیجرت  دوخ  رب  ار  رصم  مدرم 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َرَتْشَْألا ُمِْهیَلَع  ّیلَو  اَّمل  َرْصِم  ِلْهأ  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} دیزگرب اهنآ  يرادمامز  يارب  ار  رتشا  کلام  هک  ماگنه  نآ  رد  رصم  لها  هب 
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رد يربط  هلمج  زا  دنا ؛ هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  دـنا  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  ناملاع  ناخروم و  زا  یعمج  ار  همان  نیا 
زا دروم  ود  رد  یفقث  لاله  نبا  یلاما و  صاصتخا و  ياه  باتک  رد  دیفم  خیـش  يرجه و  لاس 38  ثداوح  رد  دوخ  فورعم  خیرات 

هتفگ هک  هدرک  لقن  رتشا  کلام  نامداخ  زا  یکی  زا  ینئادم  زا  مود  دروم  رد  ناحوص و  نب  هعصعص  زا  لوا  دروم  رد  تاراغلا  باتک 
وا ياپ  رب  هک  دـندید  ار  يا  همان  تسبورف  ناهج  زا  مشچ  هیواعم ) مس  ببـس  هب  رـصم  هار  يانثا  رد   ) رتشا کلام  هک  یماـگنه  تسا :

رصم لها  هب  باطخ  همان  نیا  هک  دوب  هدش  هتسب 

(.{ ص 336 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) یلع نانمؤم  ریما  زا  دوب 

هاگن کی  رد  همان 

هراشا

وا هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  يرادروشک  شور  یلمع و  همانرب  هک  داد  رتشا  کلام  تسد  هب  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  میناد  یم 
هب زین  يرگید  ياه  همان.دمآ  دـهاوخ  تسا و  هغالبلا  جـهن  زا  همان 53  هک  هدـش  فورعم  رتشا  کلام  هماندـهع  هب  همان  نیا.تخومآ 

زا یکی  هک  تشون  - رصم يرادمامز  ناونع  هب  وا  نداتسرف  هناتسآ  رد  - رصم لها 

ربدـم و ریدـم و  نامیا و  اب  يوق و  یناسنا  ناونع  هب  کلام  تیـصخش  ماـقم و  اـهنیا  ماـمت  زا.تسا  همان 62  يرگید  هماـن و  نیا  اـهنآ 
.دوش یم  نشور  عاجش  صلخم و 

مالسا زا  تیامح  هب  هک  تسا  رـصم  مدرم  زا  يدیجمت  حدم و  ، لّوا شخب  : تسا هدش  لیکـشت  شخب  ود  زا  عقاو  رد  ثحب  دروم  همان 
تارکنم و دوب و  هتسب  رب  تخر  يرشب  هعماج  زا  تلادع  قح و  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نیمز  هنحص  داسف  ملظ و  هک  ینامز  رد  دنتساخرب 

.دوب هتخاس  هدولآ  ار  عماوج  اه  یتشز 

یم ، تسا هدنامرف  رادـنامرف و  کی  هتـسیاش  هک  یتافـص  مامت  ياراد  زاتمم و  رایـسب  يدرف  ناونع  هب  کلام  یفرعم  هب  مود  شخب  رد 
یم نامرف  رصم  مدرم  هب  نآ  لابند  هب  هدش و  رگید  یسک  رتمک  هرابرد  هک  دیامرف  یم  کلام  هرابرد  يدنلب  رایـسب  تاریبعت  دزادرپ و 

.دنهد شنامرف  رب  رس  دنسانشب و  ار  وا  ردق  دهد 

***

لّوا شخب 

هراشا

ِّرَبـْلا یَلَع  ُهَقِداَرُـس  ُرْوَْجلا  َبَرَـضَف  ، ِهِّقَِحب َبِهُذَو  ، ِهِضْرَأ ِیف  َیِـصُع  َنیِح    ِ ِهّلل اُوبِـضَغ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  ، َنِینِمْؤُْـملاِریِمَأ ٍِّیلَع  ِهّللاِدـْبَع  ْنِم 
.ُْهنَع یَهاَنَُتی  ٌرَْکنُم  َالَو  ، ِْهَیلِإ ُحاَرَتُْسی  ٌفوُْرعَم  اَلَف  ، ِنِعاَّظلا ِمیِقُْملاَو  ، ِرِجاَْفلاَو
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همجرت

نایـصع شنیمز  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  دندش  نیگمـشخ  ادخ  يارب  هک  تسا  یمدرم  يوس  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا  همان  نیا 
هدز رفاـسم  رـضاح و  راکدـب و  راـکوکین و  رـس  رب  ار  دوـخ  همیخ  متـس  روـج و  هک  ماـگنه  نآ  رد  دوـب ، هتفر  نیب  زا  وا  قـح  هدـش و 
یم بانتجا  اه  یتشز  رکنم و  زا  هن  دـنک و  شمارآ  ساسحا  شرانک  رد  ناسنا  هک  تشاد  دوجو  یکین  فورعم و  هن  هک  یناـمز  ، دوب

(. ددرگ ادخ  فطل  لومشم  ات   ) دش

راکادف نایرصم  ریسفت : حرش و 

یلع ادخ  هدنب  زا  همان  نیا  :» دیامرف یم  دنک و  یم  رصم  مدرم  زا  یغیلب  فیصوت  - دش هراشا  هک  نانچ  - همان زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هتفر نیب  زا  وا  قح  هدش و  نایـصع  شنیمز  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  دندش  نیگمـشخ  ادـخ  يارب  هک  تسا  یمدرم  يوس  هب  نانمؤم  ریما 

یکین فورعم و  هن  هک  ینامز  ، دوب هدز  رفاسم  رضاح و  راکدب و  راکوکین و  رس  رب  ار  دوخ  همیخ  متـس  روج و  هک  ماگنه  نآ  رد  ، دوب
فطل لومشم  ات   ) دش یم  بانتجا  اه  یتشز  رکنم و  زا  هن  دنک و  شمارآ  ساسحا  شرانک  رد  ناسنا  هک  تشاد  دوجو 

ُرْوَْـجلا َبَرَـضَف  ، ِهِّقَِحب َبِهُذ  ،َو  ِهِضْرَأ ِیف  َیِـصُع  َنیِح    ِ ِهّلل اُوبِـضَغ  َنیِذَّلا  ِمْوَْـقلا  َیلِإ  ، َنِینِمْؤُْـملاِریِمَأ ٍِّیلَع  ِهّللاِدـْبَع  ْنِم  ( ؛») ددرگ ادـخ 
هدز فلتخم  سلاجم  لیکشت  يارب  هک  تسا  ییاه  همیخ  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  هدرپارس  یسراف  هژاو  زا  لصا  رد  قدارس » }» ُهَقِداَرُس
چوک يانعم  هب  نعاظلا » }» ِنِعاَّظلا ِمیِقُْملا َو  ،َو  ِرِجاَْفلا ِّرَْبلا َو  یَلَع  هناگادـج } تروص  هب  هاـگ  اـه و  هناـخ  طاـیح  يور  رب  هاـگ  دـشیم 

(. ُْهنَع یَهاَنَُتی  ٌرَْکنُم  َال  ،َو  ِْهَیلِإ ُحاَرَتُْسی  ٌفوُْرعَم  اَلَف  { ، .تسا هدش  هتفرگ  ندرک  چوک  يانعم  هب  نعط » نزو  رب  نع »  » هشیر زا  هدننک 

یبا نب  هّللادـبع  هک  دـنناد  یم  ینامز  هب  هراشا  ار  نآ  هغالبلا  جـهن  ناحراش  هبطاـق  تسا  یناـمز  هچ  هب  هراـشا  تاریبعت  نیا  هکنیا  رد 
متس ملظ و  هب  شابوا  ناملاظ و  زا  یعمج  اب  مه  وا.دوب  هدش  هدیزگرب  رصم  يرادنامرف  هب  نامثع  يوس  زا  ، فورعم راک  تیانج  حرس 

یماگ هن  تخانش  یم  تیمسر  هب  المع  ار  فورعم  هب  رما  هن  ؛ دوب انتعا  یب  الماک  یمالـسا  نیناوق  هب  تبـسن  تخادرپ و  رـصم  مدرم  رب 
.تشاد یمرب  رکنم  زا  یهن  هار  رد 

یلص ربمغیپ  شتنایخ  تلع  هب  یلو  ؛ دوب یحو  نابتاک  ءزج  زاغآ  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  حرـس  یبا  نب  هّللادبع  هک  مینکن  شومارف 
هئطوت مالـسا  دض  رب  تسویپ و  ناکرـشم  نادترم و  هب  وا.دش  لزان  وا  تمذـم  رد  نآرق  زا  يا  هیآ  درک و  بضغ  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا 

نوچ دومن و  رداص  ار  اهنآ  لتق  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يدودـعم  دارفا  زا  یکی  هّکم  حـتف  ماگنه  هب  درک و 
وا يارب  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  ار  وا  سپـس.تخاس  ناهنپ  دوخ  دزن  ار  وا  نامثع  ، دوب نامثع  یعاضر  ردارب  هّللادـبع 

.تساوخ ناما 

تفریذپ ماجنارس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.درک  رارکت  ار  راک  نیا  راب  هس  نامثع.دنادرگرب  يور  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
نایفارطا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفر  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  زا  هّللادبع  اب  نامثع  هک  یماگنه.داد  ناما  وا  هب  و 

راصنا زا  يدرم.دنزب  ار  نئاخ  نیا  ندرگ  دزیخرب و  امش  زا  یکی  هک  دوب  نیا  يارب  مدرک  توکـس  هک  مود  لّوا و  راب  نم  : دومرف دوخ 
.ادخ لوسر  يا  دیدرک  یم  نم  هب  يا  هراشا  دوب  بوخ  هچ  : درک ضرع 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3090 

http://www.ghaemiyeh.com


هعجارم ربلادبع  نبا  باعیتسا  ماشه و  نبا  هریس  هب  } .دننک یناهنپ  ياه  هاگن  هک  تسین  ایبنا  هتسیاش  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
{ .دوش

ود ّتیعمج  لیلد  نیمه  هب.دوب  هتـسشن  دوخ  ياج  رد  مکحم  وا  یلو  ؛ دـندیروش راک  تیانج  درم  نیا  دـض  رب  رـصم  مدرم  لاح  ره  هب 
ار وا  هک  دشن  رـضاح  اهنت  هن  نامثع  یلو  دـنهاوخب  نامثع  زا  ار  وا  لزع  نامرف  هک  دـصق  نیا  هب  دـندرک  تکرح  رـصم  زا  يرفن  رازه 

نارس زا  یـضعب  دوب  هدرک  هیـصوت  وا  هب  هک  نومـضم  نیا  هب  داتـسرف  هّللادبع  يارب  دوخ  مالغ  اب  تشون و  يا  همان  هکلب  ؛ دراد لوزعم 
زا ار  همان  يرصم  ِناضرتعم.ددرگ  ناگمه  تربع  ات  دنک  تازاجم  ادیدش  ار  یضعب  دزیوآ و  راد  هب  مدرم  مشچ  ربارب  رد  ار  ناضرتعم 

.میرادن رب  تسد  تفالخ  زا  نامثع  لزع  ات  میدرگرب و  هنیدم  هب  دیاب  دنتفگ  دش و  دنلب  ناشدایرف  دندرک و  فشک  مالغ 

زا يرایسب  اهنیا  رب  هفاضا.دنتـشاد  هباشم  ياه  تیاکـش  زین  اهنآ  دندمآ  هنیدم  هب  هرـصب  هفوک و  زا  يرگید  ياه  هورگ  ماگنه  نیا  رد 
يریگ هرانک  تفالخ  زا  دیاب  تسین و  نیملـسم  تفالخ  قیال  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  اب  نامثع  هک  دـندوب  دـقتعم  راصنا  نارجاهم و 

هب ماجنارـس  دندرک و  هرـصاحم  ار  وا  هناخ  ؛ تخیگنارب ار  نایـشروش  مشخ  تمواقم  نیا.درک  یم  تمواقم  نانچمه  نامثع  یلو  ؛ دنک
دلج رد  ار  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیب  حرش  } .دیسر لتق  هب  يرگید  دارفا  تسد  هب  یضعب  داقتعا  هب  يرـصم و  ِیقفاغ  برح  وبا  تسد 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  .میا } هتشون  يربط  خیرات  دانتـسا  هب  دعب  هب  ات 241  ص 237  الع )  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  باـتک (  نیمه  مود 
هب مدرم  دورو  عنام  هک  دوب  هداتـسرف  نامثع  هناخ  رد  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دوخ  نادـنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دنک يریگ  هرانک  تفالخ  زا  نامثع  هک  تسناد  یم  مزال  دنچره  ، دوبن نامثع  لتق  اب  قفاوم  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  ، دنوش هناخ  لخاد 

رـصم مدرم  زا  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يدـیجمت  فیرعت و  زا  هک  تسا  نیا  تسا  ثحب  دروم  هماـن  هب  طوـبرم  هچنآ  یلو 
.دوب نامثع  لتق  قفاوم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنا  هدرک  طابنتسا  نینچ  نیا  یضعب  تسا  هدرک 

یماگنه.دنتـشک ار  نامثع  هک  دندوب  رـصم  لها  نوچ  تسا  لکـشم  نم  يارب  هبطخ  نیا  ریـسفت  : دیوگ یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
نیمز رد  هک  ینامز  نآ  رد  دنتفرگ  مشخ  ادخ  يارب  هضِرألا ؛ یف  َیِصُع  َنیِح    ِ ِهّلل اُوبِضَغ   » نانآ هک  دهد  یم  تداهش  نانمؤم  ریما  هک 

رب هک  نایرصم  درک  لمع  دییأت  وا و  هیحان  زا  رکنم  باکترا  نامثع و  نایـصع  رب  تسا  یعطاق  تداهـش  يزیچ  نینچ  « دش وا  نایـصع 
.دندیروش وا  دض 

یضاران نامثع  رادنامرف  تسد  زا  رصم  لها  هک  تسین -  لاکشا  زا  یلاخ  هیجوت  نیا  دنچره  :- تفگ ناوت  یم  دنک  یم  هفاضا  سپس 
لتق نامرف  همان  دـش  نشور  هک  یماگنه  دـندمآ و  نامثع  دزن  وا  لزع  يارب  دـندرک و  یم  راکنا  ار  وا  یمالـسا  دـض  لامعا  دـندوب و 

يراددوخ رما  نیا  زا  نامثع  یلو  ؛ دـننک شبیدأت  ات  دـهدب  اـهنآ  تسد  هب  ار  ناورم  دنتـساوخ  وا  زا  تسا  هتـشون  ناورم  ار  ناـضرتعم 
دوخ حلاصان  لامع  هک  دنتساوخ  نامثع  زا  دنتسویپ و  يرصم  ِنایـشروش  هب  زین  هنیدم  مدرم  زا  يرایـسب  تفرگ و  الاب  شروش  درک و 

هک دش  ببس  نیمه  دندرک و  يزادنا  ریت  مدرم  هب  نامثع  نامالغ  زا  یضعب  ماگنه  نیا  رد  دراپـسب و  اهنآ  هب  ار  ناورم  دنک و  لزع  ار 
نایرـصم هچنآ  دنـشاب و  هدوب  نایرـصم  ، نالتاق تسین  مولعم  نیاربانب  ، دـنناسرب لتق  هب  ار  وا  دـنیایب و  الاب  ناـمثع  هناـخ  راوید  زا  اـهنآ 

ج 16، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .دیاتـس { یم  همان  نیا  رد  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  شیاتـس  روخ  رد  دنداد  ماجنا 
.{ ص 156
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زا اریز  ؛ دنناد یم  فلکت  زا  یلاخ  ار  نآ  هک  دیآ  یم  رب  اهنآ  تاملک  زا.دـنا  هتفریذـپ  ار  هیجوت  نیا  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
، دـش عنام  نآ  زا  هکلب  ، درکن نامثع  لتق  هب  قیوشت  ار  یـسک  زگره  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیراـت  نیارق  فرط  کـی 

همان رگید  ییوس  زا  تشاد و  نیملـسم  لام  ناج و  رب  هّیما  ینب  دساف  دارفا  ندرک  طلـسم  نامثع و  لامعا  هب  دیدش  تاضارتعا  دنچره 
مایق هک  دهد  یم  ناشن  ثحب  دروم 

هیلع ماما  نخـس  رد  دـمآ و  الاب  هیجوت  رد  هک  تسا  ناـمه  ود  نیا  ناـیم  عمج  درمـش و  یم  شیاتـس  روخ  رد  ار  رـصم  لـها  یمدرم 
جهن لالظ  یف  مثیم و  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  } .درادـن دوجو  دـنک  ناـمثع  نـالتاق  حدـم  رب  تلـالد  هک  يزیچ  هماـن  نیا  رد  مالـسلا 

{ .هغالبلا

نایـصع هک  تسا  يا  هعماج  نآ  هدومرف و  نایب  هاتوک  هلمج  دنچ  رد  ار  دـساف  هعماج  کی  ياه  یگژیو  مالـسلا  هیلع  ماما  نمـض  رد 
ناما رد  نابایب  رهـش و  رد  یـسک  دـهد و  رارق  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  نادـب  ناکین و  متـس  روج و  همیخ  ، دوش رهاظ  نآ  رد  راـگدرورپ 

.دبای شرتسگ  اه  یتشز  دوش و  هدیچرب  اه  یکین  ، دشابن

***

مود شخب 

هراشا

ِقیِرَح ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَـشَأ  ، ِعْوَّرلا ِتاَعاَس  ِءاَدـْعَْألا  ِنَع  ُلُْکنَی  َال  ،َو  ِفْوَْخلا َماَّیَأ  ُماَنَیَال  ، ِهّللا ِداَبِع  ْنِم  ًادـْبَع  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
َال ،َو  ِهَبُّظلا ُلِیلَک  َال  ، ِهّللا ِفُویُـس  ْنِم  ٌْفیَـس  ُهَّنِإَف  ، َّقَْحلا ََقباَط  اَمِیف  ُهَْرمَأ  اوُعیِطَأ  َُهل َو  اوُعَمْـساَف  ، ٍجِحْذَم وُخَأ  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُِکلاَم  َوُه  ،َو  ِراَّنلا
ْنَع اَّلِإ  ُمِّدَُـقی  َال  ُرِّخَُؤی َو  َال  ُمِجُْحی َو  َال  ُمِدـُْقی َو  اـَل  ُهَّنِإَـف  اوُمِیقَأَـف  اوُمیُِقت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإ  ،َو  اوُرِْفناَـف اوُرِْفنَت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإَـف  : ِهَبیِرَّضلا ِیباـَن 

.ْمُکِّوُدَع یَلَع  ِِهتَمیِکَش  ِهَّدِش  ،َو  ْمَُکل ِِهتَحیِصَِنل  یِسْفَن  یَلَع  ِِهب  ْمُُکتَْرثآ  ْدَق  ؛َو  يِْرمَأ

همجرت

فوخ و ماگنه  هب  هک  یسک.مداتسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  صاخ )  ) ناگدنب زا  یکی  نم  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
ناراکدب ربارب  رد  و.دنک  یمن  تشپ  وا  هب  دساره و  یمن  نمشد  زا  تشحو  سرت و  تاعاس  رد  دهد و  یمن  هار  مشچ  هب  باوخ  رطخ 

.تسا جحذم  هلیبق  زا  « ثراح نب  کلام  » وا تسا و  رت  هدنزوس  ، شتآ هلعش  زا 

يریـشمش وا  هک  ارچ.دـینک  تعاطا  تسا  قح  قباطم  هک  اـجنآ  رد  ار  شناـمرف  دـیهد و  ارف  شوگ  شنخـس  هب  تسا  نینچ  هک  لاـح 
تکرح جیسب و  نامرف  وا  رگا  نیاربانب  ، ددرگ یم  رثا  یب  شا  هبرض  هن  دیارگ و  یم  يدنک  هب  زگره  هن  هک  ادخ  ياهریـشمش  زا  تسا 

دنک یمن  يور  شیپ  ینیـشن و  بقع  چیه  یعنم و  مادـقا و  چـیه  وا  اریز  ، دـییامن فقوت  داد  فقوت  روتـسد  رگا  دـینک و  تکرح  داد 
هک  ) متشاد مدقم  دوخ  رب  ار  امش  نم  یلو ) ؛ تسا منتغم  رایسب  نم  يارب  کلام  دوجو  هکنیا  اب  (و  .نم نامرف  هب  رگم 

.تسا ریگ  تخس  رایسب  ناتنانمشد  هب  تبسن  هاوخریخ و  امش  هب  تبسن  وا  اریز  (، مداتسرف ناتیرادنامرف  هب  ار  وا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3092 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرک بوصنم  امش  يرادنامرف  هب  ار  اناوت  رایسب  انیب و  يدرف  ریسفت : حرش و 

رایـسب فصو  شـش  نایب  نمـض  وا  لماک  یفرعم  زا  دعب  دزادرپ و  یم  رتشا  کلام  یفرعم  هب  اتدـمع  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.لالدتسا اب  مأوت  تسا  ینامرف  ییوگ  دنک  یم  توعد  وا  نامرف  زا  تعاطا  هب  ار  رصم  مدرم  ، زاتمم

اَّمَأ ( ؛» مداتـسرف امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  صاخ )  ) ناگدنب زا  یکی  نم  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما  :» دـیامرف یم  تسخن 
(. ِهّللا ِداَبِع  ْنِم  ًاْدبَع  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَقَف  ، ُدَْعب

ماما دوب و  هتـسیاش  رایـسب  راگدرورپ  تیدوبع  ماقم  رد  رتشا  کلام  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  میظعت  يارب  اجنیا  رد  « دبع » ندوب هرکن 
رکذ رد  دوخ  ياهزامن  رد  هک  يزیچ  ناـمه  ، درمـش یم  راـگدرورپ  تیدوبع  نیمه  ار  وا  راـختفا  نیرت  مهم  نیلّوا و  مه  مالـسلا  هیلع 

: مینک یم  دای  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلاسر  ماقم  زا  لبق  دهشت 

: تفگ یم  درک و  یم  راختفا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یتقیقح  نامه  ُُهلوُسَرَو .) ُهُْدبَع  ًادّمَُحم  َّنأ  ُدَهْشأ  )

ح 10} ص 94 ، ج 11 ، راونالاراحب ، ًاْدبَع {.» ََکل  َنوُکَأ  ْنَأ  ًاّزِع  ِیب  یَفَک  »

سرت و تاعاس  رد  دهد و  یمن  هار  مشچ  هب  باوخ  رطخ  فوخ و  ماگنه  هب  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  موس  مود و  فیـصوت  رد  سپس 
هب لوکن »  » هشیر زا  لصا  رد  لگنی » ال  }» ُلُْکنَی َال  ،َو  ِفْوَْخلا َماَّیَأ  ُماَـنَی  اـَل  ( ؛» دـنک یمن  تشپ  وا  هب  دـساره و  یمن  نمـشد  زا  تشحو 

ِتاَعاَس ِءاَدْعَْألا  ِنَع  .دوش } یم  هتفگ  يراک  زا  ینیشن  بقع  هنوگره  هب  هاگ  هدش و  هتفرگ  سرت  يور  زا  نتفر  بقع  يانعم 

{(. .تسا هدمآ  نتخادنا  تشحو  هب  ندناسرت و  يانعم  هب  هاگ  تشحو و  سرت و  يانعم  هب  عورلا » }» ِعْوَّرلا

هلمح فوخ  نامز  رد  مئاد  شاب  هدامآ  ؛ تسا مزـال  نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  هک  تسا  یفاـصوا  نیرت  مهم  زا  عقاو  رد  فصو  ود  نیا 
یکی ًابلاغ  دنا  هدش  بولغم  دربن  رد  هک  یناسک  تسا  هداد  ناشن  خیرات.ادعا  هّدُع  هّدِع و  اه و  هبرض  اه ، هشقن  زا  ندیسارهن  نمشد و 

.تسا هدیشک  ینوبز  تلذ و  فعض و  هب  ار  اهنآ  نمشد  زا  سرت  ای  دنا  هدش  ریگلفاغ  ای.دنا  هداد  تسد  زا  ار  یگژیو  ود  نیا  زا 

هلیبـق زا  ثراـح  نب  کـلام  وا  تسا و  رت  هدـنزوس  شتآ  هلعـش  زا  ناراکدـب  ربارب  رد  وا  :» دـیامرف یم  فصو  نیمراـهچ  رد  هاـگ  نآ 
رتشا کلام  دوب و  نمی  زا  يا  هلیبق  جحذم » }» ٍجِحْذَم وُخَأ  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُِکلاَم  َوُه  ،َو  ِراَّنلا ِقیِرَح  ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَشَأ  ( ؛» تسا جحذم 

رد مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناصاخ  صلاخ و  نایعیش  هرمز  رد  دمآ و  هفوک  هب  هاگنآ  هنیدم و  هب  سپس  دوب  هلیبق  نآ  ياسؤر  زا 
{(. .دمآ

زیچ چـیه  اریز  ، هدـش قـالطا  کـلام  دـیدش  تـالمح  يارب  هک  تسا  يریبعت  نیرتاـسر  عقاو  رد  « شتآ شزوس  ِراَّنلا ؛ ِقیِرَح   » هب ریبعت 
.دنک یم  رتسکاخ  دنازوس و  یم  شتآ  یلو  ؛ دنکش یم  گنس  ، دنک یم  قرغ  بآ.دنک  یمن  دوبان  شتآ  دننامه 

لها زا  يدرم  نیفـص  گنج  مایا  رد  هک  دنک  یم  لقن  محازم  نب  رـصن  نیفـص  باتک  زا  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتست  موحرم 
هب نت  ياه  گنج  ّتنـس  قباطم   ) دیبلط زرابم  دش و  جراخ  نایماش  ّتیعمج  فوفـص  زا  تشاد  ریظن  یب  دنلب و  رایـسب  یتماق  هک  ماش 
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يا هبرض  اب  دمآ و  هک  رتشا  کلام  زج  دماین  نوریب  وا  اب  هزرابم  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رکـشل  زا  سک  چیه  نامز ) نآ  رد  نت 
.تشک دنکفا و  كاخ  هب  ار  وا 

اب ار  وا  رتـشا.درب  هلمح  رتـشا  رب  تفگ و  ار  نخـس  نیا.تشک  مهاوخ  ار  وت  لـتاق  مسق  ادـخ  هب  : تفگ ماـش  رکـشل  ناعاجـش  زا  یکی 
یکی.دندرب نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  حورجم  ندب  اب  شنارای  داتفا و  شبسا  يور  شیپ  رد  وا  دروآ و  رد  ياپ  زا  يا  هبرض 

ًاران اذَـه  َناـک  ) .درکن تمواـقم  از  شتآ  ناـفوط  ربارب  رد  یلو  ؛ دوب شتآ  درم  نیا  : تفگ یمهـس  هیقفر  وبا  ماـن  هب  ماـش  نایرکـشل  زا 
(. ًاراصْعأ ْتَدَفاصَف 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هتشذگ  فاصوا  زا  يریگ  هجیتن  کی  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 

اوُعیِطَأ َُهل َو  اوُعَمْـساَف  ( ؛» دینک تعاطا  تسا  قح  قباطم  هک  اجنآ  رد  ار  شنامرف  دیهد و  ارف  شوگ  شنخـس  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  »
(. َّقَْحلا ََقباَط  اَمِیف  ُهَْرمَأ 

دنک و یمن  ینیشن  بقع  نمـشد  ربارب  زا  زگره  تسوا و  ياه  هشقن  نمـشد و  بقارم  ، تسادخ صلخم  هدنب  هک  یـسک  تسا  یهیدب 
یلو ؛ دومن تعاطا  ار  وا  رماوا  داد و  ارف  شوگ  شنانخس  هب  دیاب  هک  تسا  یسک  ، دیآ یم  دورف  وا  رس  رب  يا  هقعاص  ای  شتآ  نوچمه 

زج هب  سک  چیه  هکنیا  هب  هراشا  « دـشاب قح  قباطم  هک  اجنآ  رد  َّقَْحلا ؛ ََقباط  امیف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  بلاج 
یتح مالسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب.دشاب  قح  اب  تقباطم  هب  دودحم  دیاب  اهنآ  رماوا  زا  تعاطا  نیاربانب  ، تسین موصعم  ایـصوا  ایبنا و 

هناشن نیا  : دـسیون یم  هلمج  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ور  نیا  زا  ، دـیامرف یم  ار  هیـصوت  نیا  شناتـسود  نیرت  کـیدزن  هراـبرد 
نیا دراد و  یمن  اور  ار  هحماسم  وا  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  هرابرد  یتح  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  یحور  تبالـص  ینید و  تردـق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  ارچ  دوش  یم  لیاق  زین  وا  نامرف  زا  تعاطا  يارب  ار  دیق 

ح 14401} ص 792 ، ج 5 ، لامعلازنک ، «.} ِقلاَْخلا ِهَیِصْعَم  ِیف  ٍقُولْخَِمل  َهَعاَط  َال  »

ادخ ياهریشمش  زا  تسا  يریشمش  وا  هک  ارچ  :» دیامرف یم  دور و  یم  کلام  هرابرد  مجنپ  فصو  غارس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
فیعض يانعم  هب  لیلک » }» ُلِیلَک َال  ، ِهّللا ِفُویُس  ْنِم  ٌْفیَس  ُهَّنِإَف  ( ؛» ددرگ یم  رثا  یب  شا  هبرـض  هن  دیارگ و  یم  يدنک  هب  زگره  هن  هک 

{ .تسا رجنخ  هزین و  ریـشمش و  يزیت  يانعم  هب  هبظلا »  }» ِهَبُّظلا .تسا } هدش  هتفرگ  لح »  » نزو رب  لک »  » هشیر زا  دنک  دـمآراکان و  و 
هتفرگ ندش  عفترم  يانعم  هب  هبرض » نزو  رب  هوبن »  » زا لصا  رد  درادن و  یگدنرب  هک  تسا  يدنک  ریشمش  يانعم  هب  یبان » }» ِیباَن َال  ،َو 

{ .دوش یم  هتفگ  یبان  نآ  هب  دتسیا  یم  الاب  رد  دور و  یمن  ورف  لحم  رد  نوچ  دنک  ریشمش  هدش و 

{(. .دوشیم دراو  نآ  هب  هبرض  هک  تسا  یلحم  بورضم و  يانعم  هب  هبیرضلا » }» ِهَبیِرَّضلا

هک تسا  يریبعت  نیرتهب  ؛ الاب ییاراک  اـب  هدـنرب و  يریـشمش  « ادـخ ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش  ِهّللا ؛ ِفُویُـس  ْنِم  ٌْفیَـس   » هب ریبعت 
.تسا هتفر  راک  هب  کلام  نوچمه  یعاجش  درم  هرابرد 

فالتخا داهن  وا  رب  ار  بقل  نیا  یـسک  هچ  هکنیا  رد  دوب و  دیلو  نب  دلاخ  بقل  هّللا  فیـس  : دنا هتفگ  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
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نیا حیحص  : دنک یم  حیرصت  دیدحلا  یبا  نبا  یلو  ؛ داد وا  هب  ار  بقل  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  : دنا هتفگ  یضعب.دنا  هدرک 
.دش زوریپ  اهنآ  رب  تشاد و  باذک  هملیسم  هّدر و  لها  اب  وا  هک  ییاه  گنج  ببس  هب  داد  وا  هب  رکبوبا  ار  بقل  نیا  هک  تسا 

كاپ يوگتسار  عاجش  درم  نآ  ، رتشا کلام  اب  هسیاقم  لباق  زگره  تشاد و  یناوارف  تشز  ياهراک  دیلو  نب  دلاخ  هک  میناد  یم  یلو 
.دوبن زاب 

دقع هب  ار  وا  رسمه  دیناسر و  لتق  هب  یعرش ) لیلد  نودب   ) ار هریون  نب  کلام  دلاخ  هک  یماگنه  : دیوگ یم  ریثا  نبا  هکنیا  هّجوت  لباق 
نارابگنس ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  ، يدیرپ شرسمه  رب  سپـس  یتشک  ار  یناملـسم  : تفگ دلاخ  هب  دش و  نیگمـشخ  رمع  دروآ  رد  دوخ 

دلاـخ : تفگ وا  خـساپ  رد  رکبوبا  یلو  ؛ دـنک صاـصق  هریون  نب  کـلام  نتـشک  تلع  هب  ار  دـلاخ  ، رکب وبا  هک  درک  رارـصا  منک و  یم 
فیس ار  وا  یهورگ  هک  دش  ببـس  نیمه  و   ) منک یمن  ماین  رد  هدیـشک  دنوادخ  هک  ار  يریـشمش  نم  درک و  اطخ  داد و  ماجنا  يراک 

{ .هریون نب  کلام  لاح  حرش  رد  ص 277  ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 358 و  ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  (.} یفیس بجع  یلو  دنمانب  هّللا 

فقوت روتسد  رگا  دینک و  تکرح  داد  تکرح  جیسب و  نامرف  وا  رگا  نیاربانب  :» دیامرف یم  هدرک و  يریگ  هجیتن  زاب  مالسلا  هیلع  ماما 
(. اوُمِیقَأَف اوُمیُِقت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإ  ،َو  اوُرِْفناَف اوُرِْفنَت  ْنَأ  ْمُکَرَمَأ  ْنِإَف  ( ؛» دییامن فقوت  داد 

یمن يور  شیپ  ینیشن و  بقع  چیه  یعنم و  مادقا و  چیه  وا  اریز  :» دیامرف یم  دیاتـس و  یم  فصو  نیرخآ  نیمـشش و  اب  ار  وا  سپس 
ناهد نتـسب  يانعم  هب  لصا  رد  مجر »  » نزو رب  مجح »  » و ماجحا »  » هشیر زا  مجح » } ُمِجُْحی َال  ُمِدُْقی  َال  ُهَّنِإَف  ( ؛» نم نامرف  هب  رگم  دـنک 

(. يِْرمَأ ْنَع  اَّلِإ  ُمِّدَُقی  َال  ُرِّخَُؤی َو  َال  َو  {، تسا هدش  قالطا  ندرک  فرصنم  نتشاد و  زاب  ندرک و  عنم  هنوگره  هب  سپس  .تسا  ناویح 

.تسا نم  روتسد  زا  هتفرگرب  روتسد  وا  روتسد  نم و  نامرف  وا  نامرف  نیاربانب 

تفرگ یمن  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دوب  هفوک  قارع و  رصم و  نایم  هک  يدایز  هلـصاف  اب  مه  نآ  ، تایئزج رد  رتشا  کلام  نیقی  هب 
ار عورف  دوب و  هتخومآ  وا  هب  - دیآ یم  رب  همان 53  رد  کلام  فورعم  نامرف  زا  هک  هنوگ  نامه  - ار یلک  لوصا  مالسلا  هیلع  ماما  هکلب 

«. لوصالا یلا  عورفلا  در  » تسا حیحص  يانعم  هب  داهتجا  نیا  دنادرگ و  یم  زاب  لوصا  نیا  هب 

ینورب ینورد و  ِيدام  يونعم و  تالامک  عماج  هک  لـماک  یناـسنا  تروص  هب  ار  وا  دـشاب  هک  سکره  رد  هناـگ  شـش  فاـصوا  نیا 
.ریظن یب  هاگ  ریظن و  مک  یناسنا  ؛ دروآ یم  رد  تسا 

ار امـش  نم  یلو ) ؛ تسا منتغم  رایـسب  نم  يارب  کلام  دوجو  هکنیا  اب  و  :») دیامرف یم  همان  نیا  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل 
ریگ تخس  رایسب  ناتنانمشد  هب  تبسن  هاوخریخ و  امـش  هب  تبـسن  وا  اریز  (، مداتـسرف ناتیرادنامرف  هب  ار  وا  هک   ) متـشاد مدقم  دوخ  رب 
یم ناویح  ناـهد  رد  هک  تسا  یماـجل  ياـنعم  هب  همیکـش » }» ِِهتَمیِکَـش ِهَّدِـش  ،َو  ْمَُکل ِِهتَحیِـصَِنل  یِـسْفَن  یَلَع  ِِهب  ْمُُکتَْرثآ  ْدَـق  َو  ( ؛» تسا
راهم ار  امـش  نانمـشد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  الاب  هلمج  رد  دنراد و  یم  زاب  بسانمان  ياه  تکرح  زا  ار  وا  نآ  هلیـسو  هب  دـنراذگ و 

(. ْمُکِّوُدَع یَلَع  .درادیم } زاب  تکرح  زا  دنک و  یم 

هب یلو  ، هتشاد ترورض  وا  یهدنامرف  تحت  وا و  رکشل  رد  کلام  دوجو  دنچره  هک  دنک  یم  حیرصت  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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مدقم دوخ  رب  ار  اهنآ  تسا  هاگآ  هتفرشیپ و  ینامدرم  اب  یخیرات  گرزب و  يروشک  هک  رصم  نیمزرس  ّتیّمها  تهج 

.ار رصم  مدرم  شزرا  رگید  يوس  زا  دزاس و  یم  نشور  ار  کلام  يدوجو  شزرا  وس  کی  زا  نیا.دراد  یم 

صاع ورمع  یگدرب  ياشفا  : 39 همان

عوضوم

صاعلا نب  ورمع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( نیّفص دربن  زا  سپ  يرجه  لاس 39  رد  صاع  ورمع  هب  همان  )

همان نتم 

ُهََرثَأ َو َتعَبّتاَف  ِِهتَطلِِخب  َمِیلَحلا  ُهّفَُـسی  ِهِِسلجَِمب َو  َمیِرَکلا  ُنیِـشَی  ُهُرتِس  ٍكُوتهَم  ُهّیَغ  ٍرِهاَـظ  ِ ٍئ  رما اَینُدـِل  ًاـعَبَت  َکَـنیِد  َتلَعَج  دَـق  َکـّنِإَف 
َول َکَتَرِخآ َو  َكاَینُد َو  َتبَهذَأَف  ِِهتَسیِرَف  ِلضَف  نِم  ِهَیلِإ  یَقُلی  اَم  ُرِظَتنَی  ِِهِبلاَخَِمب َو  ُذُولَی  ِماَغرّضِلل  ِبلَکلا  َعاَبّتا  ُهَلضَف  َتبَلَط 

411 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3096 

http://www.ghaemiyeh.com


اَمُکَماَمَأ اَمَف  اَیَقبَت  اَزِجُعت َو  نِإ  اَُمتمّدَـق َو  اَِمب  اَمُکِزجَأ  َناَیفُـس  ِیبَأ  ِنبا  ِنِم  َکنِم َو  ُهّللا  یّنِّکَُمی  نِإَف  َتبَلَط  اَم  َتکَردَأ  َتذَـخَأ  ّقَحلاـِب 
ُماَلّسلا اَمَُکل َو  ّرَش 

اه همجرت 

یتشد

وا اب  ینیـشنمه  رد  راوگرزب  دارفا  و  هدیرد ، شا  هدرپ  تسا ، راکـشآ  شا  یهارمگ  هک  يداد  رارق  یـسک  يایند  وریپ  ار  دوخ  نید  وت 
 . دندرگ یم  مهّتم  يزغم  کبس  هب  وا  اب  ترشاعم  رد  و  راد ، هّکل 

ياه تمسق  هک  یتخود  رظن  وا  ششخب  هب  یتسه ، ریـش  راکـش  هدنام  سپ  لابند  هب  هنـسرگ  یگـس  نانوچ  و  يور ، یم  وا  یپ  رد  وت 
هتـساوخ هب  یتسویپ  یم  قح  هب  رگا  هک  یلاح  رد  يدرک ، هاـبت  ار  دوخ  ترخآ  اـیند و  سپ  دـنکفا ، وت  يوس  هب  ار  شراکـش  یفاـضا 

 . يدیسر یم  دوخ  ياه 

یقاب متفاین و  ار  نآ  تردـق  رگا  اما  داد ، مهاوخ  ار  امـش  ياه  یتشز  يازـس  دـنادرگ ، ّطلـسم  نایفـس  وبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  ادـخ  رگا 
دورد اب  .تسا  رتدب  امش  يارب  دیراد  يور  شیپ  رد  هچنآ  دیدنام 

يدیهش

یم تشز  شیوخ  سلجم  رد  ار  درم  دازآ  .رادیدپ  وا  یتشز  تسا و  راکشآ  شا  یهارمگ  هک  يدرک  یـسک  يایند  وریپ  ار  تنید  وت 
یپ هک  گس  نوچ  .يداتـسیا  وا  تدایز  بلط  هب  يداهن و  وا  یپ  رد  رـس  وت  .درامـش  یم  هیفـس  شزیمآ  ماگنه  هب  ار  رابدرب  دـیوگ و 

يدوب قح  ناهاوخ  رگا  يداد و  داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  سپ  .درب  راظتنا  ار  وا  راکش  تدایز  درگن و  نآ  لاگنچ  هب  و  دور ، ریش 
و مهدب ، دیدرک  هک  ار  يراک  يازـس  تخاس  طلـسم  نایفـس  وبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  ادـخ  رگا  .يداهن  یم  تسد  یتساوخ  یم  هچنآ  رب 

-. تسادخ باذع  نآ  هک  تسا - رتدب  امش  يارب  تسامش  يور  شیپ  هچنآ  دینام ، رادیاپ  دوخ  دیناوت و  ندرک  زجاع  ارم  رگا 

یلیبدرا

زا دنکیم  بیع  وا  تفع  هدرپ  هدش  هدیرد  وا  یهارمگ  تسا  رهاظ  هک  يدرم  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  هدینادرگ  وت  هک  یتسردـب  سپ 
ورمع يا  یتفر  سپ  دوخ  نابحاصم  ناطلتخم و  اب  ار  راـبدرب  میلح  دـناوخ  یم  درخیب  دوخ و  سلجم  رد  راوگرزب  میرک  درم  كاـپان 

درب یم  راظتنا  وا و  ياهلاگنچب  دریگ  یم  هانپ  هک  اریـش  گس  ندرک  يوریپ  وچمه  ار  وا  ینوزفا  يدرک  بلط  اـیند و  عمطب  وا  یپ  رد 
بولطم یتـفرگ  یم  ارف  قحب  رگا  ار و  دوخ  ترخآ  اـیند و  یتخاـبرد  سپ  وا  دیـص  یتداـیز  زا  وا  يوسب  دوش  هتخادـنا  هک  ار  يزیچ 

مهد ازج  نایفـس  وبا  رـسپ  زا  وت و  نتفرگ  زا  ارم  ادـخ  دـهد  نیکمت  رگا  سپ  ایند  عاـتم  زا  يدرک  یم  بلط  هچنآ  یتفاـیم  رد  ار  دوخ 
هچنآ سپ  نم  زا  دعب  دیبای  اقب  ارم و  دینادرگ  زجاع  رگا  نایـصع و  زا  ترخآب  ارنآ  دیا  هداتـسرف  شیپ  زا  هچ  نآ  هب  ار  ود  ره  ار  امش 

امش يارب  تسا  رتدب  ترخآ  باذع  زا  تسامش  شیپ  رد 

یتیآ

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3097 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ و ازسان  دوخ  سلجم  رد  ار  نامیرک  .تسا  هدیرد  شا  هدرپ  تسا و  راکشآ  شیهارمگ  هک  یتخاس  يدرم  عبات  ار  دوخ  نید  وت 
هب دور و  ریـش  یپ  زا  گـس  هک  ناـسنآ  یتساوخ ، ار  وا  شـشخب  یتـفر و  وا  یپ  زا  وت  .دـناوخ  هیفـس  ار  راـبدرب  ترـشاعم ، ماـگنه  هب 

.دزادنا وا  دزن  دوخ  ماعط  هلضف  زا  يزیچ  رگم  ات  دزود  مشچ  وا  ياهلاگنچ 

رگا .يدروآ  یم  گـنچ  هب  یتـساوخ  یم  هچ  ره  يدروآ  یم  يور  قـح  هب  رگا  .ار  تترخآ  مه  يداد و  داـب  هب  ار  تیاـیند  مه  سپ 
باذع دیدنام  ياجرب  دیدرک و  ناوتان  ارم  امـش  رگا  مهدب و  ار  ناتلامعا  يازـس  دهد ، یگریچ  نایفـس  وبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  دنوادخ 

.تسا رتدب  امش  يارب  تسامش  يور  شیپ  هک  ادخ 

نایراصنا

یم دب  دوخ  سلجم  رد  ار  راوگرزب  صخش  ، هدش هدیرد  شیایح  هدرپ  ،و  مولعم شیهارمگ  هک  يدومن  یسک  يایند  عبات  ار  تنید  وت 
 . دیامن یم  نادان  دوخ  شزیمآ  اب  ار  لقاع  ،و  دیوگ

وا لاگنچ  هانپ  هب  هک  دور ، ریـش  لاـبند  هب  هک  یگـس  نوچمه  ، يدومن تساوخرد  ار  وا  شـشخب  ،و  یتشاذـگ شمدـق  ياـج  هب  مدـق 
نماد هب  رگا  هک  یتروص  رد  ، يداد داب  هب  ار  تترخآ  ایند و  ور  نیا  زا.دزادنا  وا  يوس  هب  ار  شدیـص  هفاضا  هک  دـشکب  راظتنا  ،و  دور

هب دیداد  ماجنا  هچنآ  يازج  دهد  ّطلـست  نایفـس  وبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا   . یتفای یم  یتساوخ  یم  ار  هچنآ  یتخیوآ  یم  قح 
و.تسا رتدب  امـش  يارب  تسامـش  يور  شیپ  یهلا  باذع  زا  هچنآ  دیدنام  رارقرب  دوخ  دیدناشن و  ياپ  زا  ارم  رگا  ،و  داد مهاوخ  امش 

 . مالّسلا

حورش

يدنوار

ایندـب هنید  عاب  نم  ءایقـشالا  یقـشا  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  امک  یقـشالا ، وه  صاعلا  نب  ورمع  نا  الوا  مالـسلا  هیلع  رهظا 
عمطل دـسالا  بلکلا  عبتی  امک  هیواعم  عبت  ارمع  نا  لاـق : و  هیواـعم ، وه  و  ریغلا ، کلذـل  تافـص  عبرا  مالـسلا  هیلع  یلع  رکذ  .هریغ و 

.لهجلا و یغلا : .هوجول و  اراکم  ناک  نا  بلعثلاب و  ههبشی  مل  و  هردق ، هلق  هتراقح و  هثبخل و  بلکلاب  ارمع  هبش  امنا  .هدیـص و  هلـضف 
: سرفلا و  هدیـص ، قنع  قدی  هنال  هداطـصی ، ام  هسیرفلا : .دـسالا و  ماغرـضلا : .اهیفـس و  هلعجی  يا  میلحلا : هفـسی  .بیعی و  يا  نیـشی :

.قدلا

يردیک

مثیم نبا 

وا یهارمگ  هک  يداد  رارق  یـسک  يایند  وریپ  ار  دوخ  نید  ورمع ، يا  وت  سپ  صاـع  نب  ورمع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  زا 
هب ار  اناد  دوخ ، ترـشاعم  رثا  رد  دنک و  یم  ییوگدـب  راوگرزب  دارفا  هب  دوخ  لفحم  رد  وا  تسا ، هدـیرد  شیایح  هدرپ ي  راکـشآ و 

ياهلاگنچ هب  هک  ریش ، زا  گس  يور  هلابند  دننام  یتخود ، عمط  مشچ  وا  ششخب  هب  یتفر و  یسک  نینچ  یپ  زا  وت  دشک ، یم  ینادان 
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رد يداد ! داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  سپ  دزادـنیب ، وا  يوس  هب  يزیچ  شا  همعط  هدـنام ي  سپ  زا  اـت  تسا  رظتنم  دراد و  مشچ  وا 
زوریپ نایفسوبا  رسپ  رب  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا  لاح  يدیسر ، یم  یتساوخ  یم  هچنآ  هب  يدوب ، هدز  گنچ  قح  هب  رگا  هک  یتروص 

تـسامش يور  شیپ  هچنآ  سپ  دـیدنام ، اـج  هب  دـیتخاس و  ناوتاـن  ارم  امـش  رگا  و  مناـسر ، یم  ناـتلامعا  رفیک  هب  ار  امـش  دـنادرگ ،
هدـمآ نیا  زا  شیب  هماـن  نیا  یتیاور ، هب  اـنب  مثیم :) نبا   ) میوگ یم  .ناگتـسیاش  رب  دورد  .تسا و  رتدـب  امـش  يارب  يورخا ) باذـع  )

ترـضح يوگ  مانـشد  صاع ، نب  ورمع  فلخان ، دنزرف  فلخان  هب  نانمومریما ، یلع ، ادخ  هدنب ي  زا  تسا : نینچ  نآ  زاغآ  و  تسا ،
يدرم رطاخ  هب  ار  دوخ  یگنادرم  وت  دعب ، اما  تیاده ، ناوریپ  رب  دورد  مالـسا ، رد  مه  تیلهاج و  نامز  رد  مه  وا ، نادناخ  دـمحم و 
رابدرب صخش  شترشاعم ، رثا  رد  دنک و  یم  نیهوت  راوگرزب  صخـش  هب  شلفحم  رد  هک  يدرم  يداد ، تسد  زا  هدیرد  هدرپ  راکهبت 

، يرادنید هجیتن  رد  .تسوا  تشرس  مه  وت  تشرـس  نطاب و  هک  نانچ  تسا  هتـشگ  وا  بلق  وریپ  وت  بلق  سپ  دشک ، یم  ینادان  هب  ار 
یم تکرح  ریـش  لابند  هب  هک  یگرگ  نوچ  مه  وت  سپ  .تسا  هاگآ  وت  نطاب  زا  دـنوادخ  داد و  داب  هب  ار  تترخآ  ایند و  يرادـتناما ،
رگا هک  یتروص  رد  يوش ، یم  صالخ  تاردقم  تسد  زا  هنوگچ  وت  .دنکن  شلامیاپ  دهاوخ  یم  وا  زا  بش  یکیرات  ماگنه  هب  دنک ،

ارم دنوادخ  رگا  .دشاب و  دنبیاپ  نآ  هب  هک  تسا  یسک  يامنهار  دوخ ، قح ، و  يدیسر ، یم  یتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  يدوب ، قح  یپ  رد 
شیرق یهارمگ  لهج و  لاح  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  مزاس  قحلم  یناسک  هب  ار  امـش  دنادرگ ، زوریپ  راوخرگج  دـنه )  ) رـسپ وت و  رب 

و دنک ، تیافک  ار  امـش  دنوادخ  دیدنام ، نم  زا  سپ  ای  دـیتخاس و  بولغم  ارم  امـش  رگا  و  درک ، كاله  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نامز  رد 
نتخاس رفنتم  لطاب و  هار  رد  هیواعم  زا  وا  يوریپ  ببـس  هب  ورمع ، شنزرـس  روحم  رب  همان  .تسا  سب  ار  امـش  وا  صاخ  رفیک  ماقتنا و 

يایند عبات  ار  دوخ  نید  ورمع ، نداد  رارق  يانعم  .تسا  راک  نیا  رطاخ  هب  ناـنآ  نداد  رارق  دـیدهت  دروم  دراد و  هک  یتلاـح  نآ  زا  وا 
.دـنک یم  فرـص  دـهاوخب ، شیایند  هب  ندیـسر  هار  رد  وا  هک  روطره  هیواعم  ياـضر  هار  رد  ار  دوخ  نید  يو  هک  تسا  نآ  هیواـعم 

(، ع  ) ماما هاگنآ  .میدرک  هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  فاصم  رد  رـصم ، تساـیر  عمط  هب  ار  دوخ  نید  وا  نتخورف  هب  ـالبق  هک  ناـنچ 
فارحنا راکـشآ و  یهارمگ  هک : نآ  یکی  تسا : هدرک  شهوکن  وا ، زا  يرازیب  تیاهن  راهظا  اب  تفـص و  راهچ  نتـشاد  اب  ار  هیواـعم 

تسا روهشم  بلطم  نیا  هیواعم ، ندوب  هدیرد  هدرپ  مود : .دشاب  هتشاد  حیضوت  هب  يزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتحـضاو  ادخ  هار  زا  هیواعم 
رد ینانیـشنمه  ینیـشن و  بش  دوب ، راـب  دـنب و  یب  اـنتعا و  یب  ادـخ  نید  هب  تبـسن  هدـیرد و  ار  ادـخ  نید  هدرپ ي  دوـخ  هیواـعم  هک 

، تشاد یم  ناـهنپ  ار  اـهراک  نیا  وا ، سرت  زا  رمع ، ناـمز  رد  هتبلا  تشاد ، یناوخ  هزاوآ  يراـسگ و  هداـب  يرگ و  هزره  یگدوهیب و 
تیاهن هب  ار  یمرـش  یب  نامثع ، نامز  رد  اما  درک ، یم  هدافتـسا  هرقن  الط و  فورظ  زا  دیـشوپ و  یم  ریرح  یمـشیربا و  هماج ي  اـهنت 
رهاظت هلیسو ي  هب  مدرم  بیرف  يزاس و  هارمگ  هب  جایتحا  رطاخ  هب  درک  مایق  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ربارب  رد  هک  یعقوم  دناسر ،

، دـناشک یم  یتـسپ  یتـشز و  هب  ار  راوگرزب  صخـش  دوـخ  سلجم  رد  موـس : .تفرگ  دوـخ  هب  اعنـصت  يراـقو  تهبا و  يرادـنید ، هب 
رد دراد ، راـنکرب  تسا  ییوربآ  یب  ثعاـب  هک  ییاـهیتسپ  زا  ار  دوـخ  دـشاب و  رادنتـشیوخ  هک  تسا  یـسک  میرک  هـک ، نـیا  حیـضوت 

ثعاب اـهنآ  اـب  راوگرزب  صخـش  ره  ینیـشنمه  و  دوب ، اـهنآ  ياـهیتشز  زا  هدـنکآ  هیما و  ینب  دارفا  زا  رپ  هیواـعم  سلجم  هک  یتروص 
ره اهتبحاصم ، رد  هیواعم  مراهچ : .دش  یم  وا  یماندـب  یتسپ و  ببـس  دوخ  نیا  و  دوب ، اهنادـب  شطالتخا  اهنآ و  اب  مانکین  نآ  طابترا 

ندز تمهت  مشاـه و  ینب  هب  ییوگازـسان  هیما  ینب  همه ي  وا و  مـسر  هـک  نآ  حیـضوت  دـیناشک ، یم  یهارمگ  هـب  ار  راـبدرب  صخش 
زا دوخ  نیا  اما  دنتسناد ، یم  مالسا  هب  هتسباو  ار  ناشدوخ  رهاظ  رد  هک  دنچ  ره  دوب ، نآ  هب  ندز  شین  و  مالسا ، زا  ندرب  مان  اهنادب و 

لزلزتم اهنآ ، نانخس  ندینش  نانآ و  اب  شزیمآ  ماگنه  هب  ار  وا  هشیدنا ي  درک و  یم  تحاران  ار  رابدرب  ناسنا  هک  دوب  ییاهزیچ  هلمج 
، زا هیاـنک  دـنک ، یم  يوریپ  هیواـعم  شور  زا  صاـعورمع  هک  ماـما ، نخـس  نیا  .دـناشک  یم  يدرخ  یب  یگریت و  هـب  دـنادرگ و  یم 
زا صاعورمع  فدـه  هب  دراد  هراـشا  يدوب ،) وا  شـشخب  یپ  رد  : ) هلـضف تبلط  و  تراـبع : .تسا و  هیواـعم  ياـهراک  زا  وا  تعباـتم 
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شلمع زا  دنک و  ریقحت  ار  وا  ات  تسا  هدرک  ریـش  زا  گس  يوریپ  هب  هیبشت  ار  هیواعم  زا  وا  يوریپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هیواعم ، يوریپ 
يوریپ هک  تسا  نیا  شروظنم  هدرک و  هراشا  شا  همعط  دراد …  عمط  مشچ  هتسیرف  ذولی …  ترابع : رد  هبـش  هجو  هب  دزاس و  رفنتم 
شلاـم هدنامـسپ ي  زا  هیواـعم  دراد  عمط  هک  تسنآ  رطاـخ  هب  یتمه و  نود  یـشزرا و  یب  یتـسپ و  يور  زا  هیواـعم  زا  صاـعورمع 

- ورمع هب  ار  راک  یتشز  ترفن و  تیاهن  هیبشت  نیا  و  تسا ، ریش  زا  گس  يوریپ  لثم  يو  زا  تشادمـشچ  نیا  .دشخبب و  وا  هب  يزیچ 
داب هب  ار  تترخآ  ایند و  ترابع : نیا  اب  هتخاس  هاگآ  يوریپ  نیا  ياهدمایپ  زا  ار  ورمع  هاگنآ  .دناسر  یم  تشاد -! یتیـصخش  وا  رگا 

زا دـهد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  تسناوت  یم  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسییاهزیچ  نآ  ورمع ، يایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  يداد ،
سرت و نودب  دش و  هجاوم  اهنآ  اب  نیفـص  رد  هک  ییاهگنج  زا  رود  هب  رطاخ ، شمارآ  اب  هک  يوحن  هب  لالح  شـشخب  يزور و  لیبق 

ایند زا  فده  اریز  دنا ، ییایند  تقیقح  اهنیمه  و  دوش ، دنم  هرهب  اهنآ  زا  دش ، اهنآ  راچد  هیواعم  اب  یهارمه  هجیتن ي  رد  هک  ییاهمیب 
.تسا راکـشآ  نشور و  هک  شترخآ  نتفر  داب  هب  اما  و  تفاین ، تسد  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  هب  ورمع  تسا و  يرادرب  هرهب  یباـیماک و 
بذـج یتـساوخ  یم  يدز …  یم  گـنچ  قـح  هب  رگا  تبلط  تذـخا …  قحلاـب  وـل  و  مالـسلا :) هیلع   ) ماـما نخـس  نـیا  زا  دوـصقم 

ایند و زا  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  يو  نتفای  تسد  تسا و  قح  همزال ي  هچنآ  يروآدای  رد  تسوا  قیوشت  قح و  بناج  هب  صاعورمع 
هتفگ .دیـسر  یم  ترخآ  یلاع  تاجرد  هب  لماک و  روط  هب  دوخ  يایند  هب  دوب  قح  هارمه  صاـعورمع  رگا  هک  تسا  یهیدـب  ترخآ 

هچ  ) ضیقن ود  زا  مادک  ره  هک  تسا  ترخآ  باذع  هب  دیدهت  رخآ ) ات  دنادرگ  زوریپ  ارم  دنوادخ  رگا   … ) هللا یننکمی  ناف  ماما : ي 
هب نانآ - رب  ماـما  يزوریپ  ضرف  هب  ع -)  ) ماـما هلیـسو ي  هب  اـی  باذـع  نیا  و  تسا ، یمتح  باذـع  نآ  دوشن ) اـی  دوش و  زوریپ  ماـما 

ماما اهنآ  هک  نیا  ضرف  هب  تسا - ترخآ  رد  ادخ  بناج  زا  ای  و  دنا ، هدرک  ار  ادخ  تیـصعم  البق  اهنآ  هک  تسا  یلمع  رفیک  تروص 
هیلع  ) ماما .دوب و  دهاوخ  خزود  شتآ  باذـع  نامه  هک  دـننامب - یقاب  ترـضح  نآ  زا  سپ  دوخ  دـنزاس و  ناوتان  ار  مالـسلا ) هیلع  )
لوق لـیلد  هب  تسا ، رتدـب  امـش  يارب  تسامـش ، يور  شیپ  رد  هچنآ  سپ  تسا : هدرک  هراـشا  راـتفگ  نیا  رد  بلطم  نیدـب  مالـسلا )
مدرم زاوشیپ  ظاحل  هب  تسا ، هدروآ  ترخآ  يارب  هراعتـسا  ار  ور ) شیپ   ) ماما هملک ي  .یقبا  دشا و  هرخالا  باذـعل  و  یلاعت : يادـخ 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  ترخآ ، هب  اهنآ  هجوت  ترخآ و  زا 

دیدحلا یبا  نبا 

َْتبَلَط ُهََرثَأ َو  َْتعَبَّتاَف  ِِهتَْطلِِخب  َمِیلَْحلا  ُهِّفَُسی  ِهِِسلْجَِمب َو  َمیِرَْکلا  ُنیِشَی  ُهُْرتِس  ٍكُوتْهَم  ُهُّیَغ  ٍرِهاَظ  ٍئِْرما  اَْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَق  َکَّنِإَف 
َتْذَـخَأ ِّقَْحلِاب  َْول  َکَتَرِخآ َو  َكاَْینُد َو  َْتبَهْذَأَف  ِِهتَـسیِرَف  ِلْضَف  ْنِم  ِْهَیلِإ  یَْقُلی  اَم  ُرِظَْتنَی  ِِهِبلاَـخَِمب َو  ُذُولَی  ِماَـغْرِّضِلل  ِْبلَْکلا  َعاَـبِّتا  ُهَلْـضَف 

[ ِنِّکَُمی  ] ْنِإَف َْتبَلَط  اَم  َتْکَرْدَأ 

 . ُمَالَّسلا اَمَُکل َو  ٌّرَش  اَمُکَماَمَأ  اَمَف  اَیَْقبَت  اَزِْجُعت َو  ْنِإ  اَُمْتمَّدَق َو  اَِمب  اَمُکِزْجَأ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنِم  َْکنِم َو  ُهَّللا  یِّنِّکَُمی 

دنع ءاحـصفلا  غلابی  امک  هب  امهمذ  یف  غلاب  نأ  یلإ  امهنم  هظیغ  اـمهل و  هضغب  هلمحی  مل  هنیعب  حیرـصلا  قحلا  وه  اـمهیف  هلاـق  اـم  لـک 
هیواعم و ایندل  اعبت  هنید  لعج  ارمع  نأ  فاصنإلا  يوذ  ءالقعلا  نم  دحأ  دـنع  بیر  هنـسلألا و ال  یلع  ظافلألا  قفدـت  بضغلا و  هروس 
هلجعم و لاملا  نم  هرفاو  هعطق  هلجؤم و  رـصم  هیالو  یه  هلاصیإب و  هل  لفکت  نامـض  هل و  اهلعج  هلاعج  یلع  الإ  هعبات  هعیاـب و  اـم  هنأ 

.مهنیعأ ألم  ام  هناملغ  هیدلول و 

.واغ غاب  لک  هیغب و  هلالض و  روهظ  یف  بیر  الف  هیغ  رهاظ  هیواعم  یف  هلوق ع  امأف 
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جرخ ذـنم  الإ  هسائرلا  نوناق  مزلی  مل  رقوتی و  مل  هیواعم  رامـس و  ءاسلج و  بحاص  هعالخلا  لزهلا و  ریثک  ناک  هنإف  هرتس  كوتهم  امأ 
یف ناک  حـیبق و  لکب  اموسوم  کتهتلا  دـیدش  نامثع  مایأ  یف  ناک  دـقف  الإ  هنیکـسلا و  سومانلا و  یلإ  جاـتحا  نینمؤملا و  ریمأ  یلع 

تاوذ تالغبلا  بکری  هضفلا و  بهذلا و  هینآ  یف  برـشی  جابیدلا و  ریرحلا و  سبلی  ناک  هنأ  الإ  هنم  افوخ  الیلق  هسفن  رتسی  رمع  مایأ 
هرمإلا و ناطلسلا و  رکس  هبیبشلا و  رثأ  ابصلا و  قزن  هدنع  اباش و  ذئنیح  ناک  یـشولا و  جابیدلا و  لالج  اهیلع  اهب و  هالحملا  جورـسلا 

دقف هل  رمألا  رارقتسا  نینمؤملا و  ریمأ  هافو  دعب  امأ  ماشلا و  یف  نامثع  مایأ  یف  رمخلا  برشی  ناک  هنأ  هریسلا  بتک  یف  هنع  سانلا  لقن 
هیلع لصو  یطعأ و  هیلع و  برط  ءانغلا و  عمـس  هنأ  یف  فالخ  هبرـشی و ال  مل  هنإ  لیق  رتس و  یف  رمخلا  برـش  هنإ  لـیقف  هیف  فلتخا 

.اضیأ

دق يذلا  اذه  یلإ  انب  مق  هتفالخ  مایأ  هنیدـملا  یلإ  اهمدـق  همدـق  یف  هیواعمل  صاعلا  نب  ورمع  لاق  لاق  یناهفـصألا  جرفلا  وبأ  يور  و 
بابب افقو  ورمع و  مالغ  نادرو  امهعم  الیل و  اماقف  هیراوج  ءانغ  عمـسنف  هباب  یلع  فقن  رفعج  نب  هللا  دـبع  هرتس  کته  هفرـش و  مدـه 

دبع ریرس  یلع  سلجف  لخدف  لخدی  نأ  هیواعم  یلع  مزع  بابلا و  حتفف  امهفوقوب  هللا  دبع  سحأ  ءانغلا و  اعمتـساف  رفعج  نب  هللا  دبع 
نهتاوصأ نممتی  نأ  کیراوجل  نذأت  نینمؤملا أ ال  ریمأ  اـی  لاـق  سنأ  اـملف  لـکأف  ماـعط  نم  اریـسی  هیلإ  مدـق  هل و  هللا  دـبع  اعدـف  هللا 

لاقف ادـیدش  ابرـض  ریرـسلا  هلجرب  برـض  یتح  الیلق  الیلق  كرحتی  هیواعم  لعج  نهتاوصأ و  نعفرف  نلقیلف  لاق  نهیلع  اهتعطق  کنإف 
.بورط میرکلا  نإف  الهم  لاقف  کنم  الاح  نسحأ  ئرما  نم  بجعتل  وأ  هاحلتل  تئج  يذلا  لجرلا  نإف  لجرلا  اهیأ  مق  ورمع 

مهفذـق و مشاـه و  ینب  متـش  ـالإ  هسلجم  یف  نکی  مل  هنإـف  کلذـک  رمـألاف  هتطلخب  میلحلا  هفـسی  هسلجمب و  میرکلا  نیـشی  هلوـق  اـمأ 
مل رهاظف و  دسألل  بلکلا  عابتا  هرثأ  هعابتا  هلـضف و  ورمع  بلط  امأ  هیلإ و  ءامتنالا  رهظأ  نإ  هیلع و  نعطلا  مالـسإلا و  رکذـب  ضرعتلا 

.فافختسالا هناهإلا و  یف  غلبأ  وه  امب  هل  اهیبشت  ورمع و  ردق  نم  اضغ  بلعثلا  لقی 

تیب نم  کیلإ  لصول  قحلا  یلع  هب  ائلامم  هیلإ  صخـشت  مل  هرـصن و  نع  تدعق  ول  يأ  تبلط  ام  تکردأ  تذخأ  قحلاب  ول  لاق و  مث 
.کتیافک ردق  لاملا 

فارطألا و نم  افرط  ادلب و ال  هیطعی  طقف و ال  هقح  الإ  هیطعی  ناک  ام  یلع ع  هیافکلا و  ردق  بلطی  ناک  ام  ارمع  نإ  لوقی  نأ  لئاقل  و 
یلوألاف اهب  هترخآ  عابف  هردص  یف  هزازح  هبلق و  یف  هرـسح  تناک  ههرب و  اهیلو  رمع و  مایأ  اهحتف  هنأل  رـصم  کلم  بلطی  ناک  يذلا 

.هرخآلا نم  تبلط  ام  تکردأ  قحلاب  تذخأ  ول  هانعم  لاقی  نأ 

ول هنأل  همالک ع  یف  للز  للخ و ال  تلق ال  مالکلا  اذه  هل  لوقی  فیکف  هرخآلا  لهأ  نم  هنأ  دقتعی  یلع ع  نکی  مل  ارمع  نإ  تلق  نإف 
ینتعیاب ول  مالکلا  ریدقت  ریصیف  دیحوتلا  هحص  هللا ص و  لوسر  هوبن  هحص  هداقتعاب  قحلا  یلع  یلع ع  نوک  ادقتعم  ناکل  قحلاب  ذخأ 

 . هرخآلا یف  هکردت  تنکف  باوثلا  ابلاط  کلذ  نمض  یف  تنکل  کل  یتعیب  موزلل  ادقتعم 

امهلتقی ینظ  بلاغ  یف  ناک  امل  امهب  رفظ  ول  لوقأ  نایفـس و  یبأ  نبا  نم  کنم و  هللا  نکمی  نإف  امهایإ  ادعوتم  امهل و  اددهم  لاق  مث 
.امهداسف هدام  امهسبحب  مسحیل  امهسبحی  ناک  نکل  امیرک و  امیلح  ناک  هنإف 

ایندلا هبوقع  نم  امکل  رـش  امکمامأ  امف  يدـعب  امتیقب  کلذ و  لبق  تمأ  وأ  امکذـخأ  عطتـسأ  مل  نإ  يأ و  ایقبت  ازجعت و  نإ  لاق و  مث 
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.عطقنم ریغ  هرخآلا  باذع  عطقنم و  ایندلا  باذع  نأل 

یضرلا اهرکذی  مل  هدایزب  باتکلا  اذه  نیفص  باتک  یف  محازم  نب  رصن  رکذ  و 

ئناش لئاو  نب  صاعلا  نب  ورمع  رتبألا  نبا  رتبألا  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  یلع  هللا  دـبع  نم  صاعلا  نب  ورمع  یلإ  یلع ع  بتک  رـصن و  لاق 
هرتس كوتهم  قساف  ئرمال  کتءورم  تکرت  کنإف  دعب  امأ  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالـس  مالـسإلا  هیلهاجلا و  یف  دمحم  لآ  دـمحم و 

كایند و کتنامأ و  کنید و  کبلسف  هقبط  نش  قفاو  لیق  امک  اعبت  هبلقل  کبلق  راصف  هتطلخب  میلحلا  هفسی  هسلجمب و  میرکلا  نیـشی 
ایاوح هرؤس و  لضاف  سمتلی  حبـصلا  یتأ  وأ  یجد  لیللا  ام  اذإ  ماغرـضلا  عبتی  بئذـلاک  ترـصف  کیف  اغلاب  هللا  ملع  ناک  کترخآ و 

نم کنم و  هللا  نکمی  نإف  هدئاق  قحلا  ناک  نم  دشر  دق  توجر و  ام  تکردأل  تذخأ  قحلاب  ول  ردقلا و  نم  هاجن  نکل ال  هتـسیرف و 
یفک امکبـسح و  هللااف  دـعب  ایقبت  ازجعت و  نإ  هللا ص و  لوسر  دـهع  یلع  شیرق  هملظ  نم  هللا  هلتق  نمب  اـمکتقحلأ  داـبکألا  هلکآ  نبا 

.مالسلا اباقع و  هباقعب  اماقتنا و  هماقتناب 

یناشاک

رـصم و رهـش  عمط  هب  هیواعم  اب  دوب  هدرک  هعیابم  هک  یتقو  رد  صاعورمع  يوس  هب  دومرف  لاسرا  ار  همان  نیا  صاعلا ) نب  ورمع  یلا  )
عبات ءرما ) ایندـل  اعبت   ) ار دوخ  نید  يدـینادرگ  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  کنید ) تلعج  دـق  کناف   ) .صاخ ياصع  هب  وا  صاـصتخا  هب 

هیواعم تداع  نوچ  وا و  تحابق  تحاقو و  هدرپ  دـش  هدـیرد  هرتس ) كوتهم   ) وا یهارمگ  تسا  نایامن  هک  هیغ ) رهاظ   ) يدرم يایند 
ار دوخ  دنداد و  یم  تبسن  تهافـس  هب  ار  ناشیا  دندوشگ و  یم  مشاه  ینب  مانا و  هصالخ  نآ  مانـشد  هب  نابز  هک  دوب  نآ  هیما  ینب  و 
( هسلجمب میرکلا  نیشی  : ) هک دومرف  ترضح  نآ  تهج  نیا  زا  دندناسر  یم  نامدرم  عامـسا  هب  ار  دوخ  حیادم  دندومن و  یم  شیاتس 

میلحلا هفـسی  و   ) تسا اربم  بیع  لک  زا  هکنآ  دوجو  اب  دوخ  سلجم  رد  ار  راوگرزب  میرک  درم  كاـپان  درم  نآ  دـنک  یم  بیع  ینعی 
عیمج هب  هتـسارآ و  شناد  لقع و  لامک  هب  هکنآ  اـب  دوخ  ناـبحاصم  ناـطلتخم و  اـب  ار  راـبدرب  میلح و  دـناوخ  یم  درخیب  و  هتطلخب )
بلط و  هلضف ) تبلط  و   ) ایند عمط  هب  وا  یپ  رد  ورمع  يا  یتفر  سپ  هرثا ) تعبتاف   ) دشاب یم  هتـساریپ  همیرک  قالخا  هنـسح و  تافص 

هانپ هبلاخم ) یلا  ذولی   ) ار ریـش  گس ، ندرک  يوریپ  وچمه  ماغرـضلل ) بلکلا  عابتا   ) ار وا  ناـسحا  اـطع و  ینعی  .ار  وا  ینوزفا  يدرک 
لـضف نم   ) وا يوس  هب  دوش  هتخادنا  هک  ار  يزیچ  دشک  یم  راظتنا  و  هیلا ) یقلی  ام  رظتنی  و   ) وا يریگدیـص  ياه  لاگنچ  هب  دریگ  یم 
قحلاب ول  و   ) راک نیا  هب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  یتخابرد  ینعی  يدربب ، سپ  کترخا ) كایند و  تبهذاف   ) وا دیص  یتدایز  زا  هتسیرف )

رادـیاپان ياـیند  عاـتم  زا  يدرک  بلط  هچنآ  یتفاـی  یمرد  تبلط ) اـم  تکردا   ) ار دوخ  بولطم  یتفرگ  یمارف  قح  هب  رگا  و  تذـحا )
مهد ازج  امکزجا )  ) نایفس یبا  رـسپ  وت و  نتفرگ  زا  نایفـس ) یبا  نبا  نم  کنم و   ) ارم ادخ  دهد  نیکمت  رگا  سپ  هللا ) یننکمی  ناف  )

و  ) ارم دـینادرگ  زجاع  رگا  و  ازجعت ) نا  و   ) نایـصع زا  ترخآ  هب  ار  نآ  دـیا  هداتـسرف  شیپ  زا  هچنآ  هب  امتمدـق ) امب   ) ود ره  ار  اـمش 
امـش يارب  زا  تسا  رتدـب  امکل ) رـش   ) ترخآ باذـع  زا  تسا  امـش  شیپ  رد  هچنآ  سپ  امکماما ) امف   ) نم زا  دـعب  دـیبای  اقب  و  ایقبت )

( یقبا دشا و  هرخالا  باذعل  و  : ) یلاعت هلوقک 

یلمآ

ینیوزق
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هیواعم دنیوگ  .وا  یئایح  یب  هدرپ  هدش  هدیرد  وا ، یهارمگ  تسا  رهاظ  هک  یـصخش  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  يدینادرگ  وت  یتسردب 
ابید ریرح و  زا  هماج  يدوب و  علوم  تاوهـش  لزه و  هناسفا و  یعامـس و  برـش و  هب  يدومنن و  بانتجا  یهـالم  یهاـنم و  زا  نید  یب 

يدرکن و اورپ  نامثع  دهع  رد  یتشاد و  ناهنپ  ار  نآ  زا  يرایـسب  رمع  دهع  رد  نیکلو  يدیماشآ ، هرقن  الط و  فورظ  زا  يدیـشوپ و 
هیفس دوخ و  تسلاجم  هب  ار  میرک  دنادرگ  یم  بویعم  تشاد  ناهنپ  راوطا  نآ  زا  یضعب  دش  مزاع  تفالخ  يوعد  جورخ و  رب  نوچ 
بیع اپارس  تسا  راوگرزب  رگا  دوش و  یم  كاپان  تسا  كاپ  رگا  دنیـشن  یم  وا  اب  هک  ره  ینعی  دوخ : تطلاخم  هب  ار  میلح  دزاس  یم 

وا یپ  زا  ار و  وا  رثا  يدومن  تعباتم  سپ  دوش  یم  راکبان  دـساف و  درخ و  یب  هیفـس و  تسا  ملح  لـقع و  اـب  رگا  ددـگ و  یم  راـع  و 
راظتنا و  ندروخ ، همقل  عمط  هب  ای  نمشد ، رش  زا  درب  وا  لاگنچ  هب  هانپ  هک  ار  ریش  گس  تعباتم  وچمه  يدرک  بلط  وا  لضف  یتفر و 

یقاب دشاب و  نمیا  وا  هانپ  رد  ات  دوب  هداتفا  گس  نآ  یپ  زا  گس  نیا  لصاحلا  .دوخ و  دیـص  یتدایز  زا  دـنکفا  وا  يوس  ار  هچنآ  درب 
نوچ اونیب و  رفاک  نوچ  ران )  ) ترخآ رد  راع و  ایند  رد  ار ، دوخ  ترخآ  مه  ایند و  مه  يداد  داب  هب  يدرب و  سپ  دروخب  ار  وا  هدـنام 

تـسا لمتـشم  تمکح  لامک  رب  غیلب  مالک  نیا  يدوب و  نآ  بلاط  هچنآ  یتفاـی  یمرد  يدز  یم  رد  گـنچ  قحب  رگا  و  تشز ، هبحق 
لام و مه  دـمآ  یم  ترـضح  نآ  بناجب  تخبدـب  نآ  رگا  شیوخ و  تعباتم  رب  بیغرت  و  شیک ، دـب  هیواعم  تعباـتم  زا  وا  ریفنت  رد 

مهد ازج  هیواعم  زا  وت و  زا  ادخ  ارم  دـنادرگ  نکمم  رگا  سپ  .تشاد  تموکح  بصنم و  هک  دوبن  دایز  زا  مک  رخآ  تفای  یم  تلود 
امـش تسا  رتدب  یبقع  باذع  زا  تسا  امـش  يور  شیپ  هچنآ  دینام  یقاب  دیزاس و  زجاع  رگا  و  دیا ، هدرک  هک  یلامعا  يا  زاب  ار  امش 

تسا هدروآ  یتدایز  ترابع و  توافت  اب  رگید  تیاور  رد  ار  همان  نیا  ینارحب  و  یقبا ) دشا و  هرخالا  باذعل  و  یلاعت : لاق  امک   ) ار

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.صاعلا نب  ورمع  یلا 

.صاع رسپ  ورمع  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

هرثا و تعبتاف  هتطلخب ، میلحلا  هفـسی  هسلجمب و  میرکلا  نیـشی  هرتس ، كوتهم  هیغ ، رهاظ  يرما ء  ایندل  اعبت  کنید  تلعج  دق  کناف  »
ول و  کترخآ ! كایند و  تبهذاـف  .هتـسیرف  لـضف  نم  هیلا  یقلی  اـم  رظتنی  هبلاـخم و  یلا  ذولی  ماغرـضلل ، بلکلا  عاـبتا  هلـضف ، تبلط 
رش امکماما  امف  ایقبت  ازجعت و  نا  امتمدق و  امب  امکزجا  نایفـس  یبا  نبا  نم  کنم و  هللا  ینکمی  ناف  تبلط ، ام  تکردا  تذخا  قحلاب 

« .مالسلا امکل و 

هدرپ ي تسا  هدش  هراپ  وا ، یهارمگ  تسا  راکـشآ  هک  يدرم  يایند  فورـصم  عبات و  ار  وت  نید  يدینادرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  ینعی 
یم نادان  هیفس و  دوخ و  تسلاجم  رد  ار  یگرزب  تمارک و  بحاص  مدرم  دزاس  یم  راد  بیع  .رجاف  قساف  هیواعم ي  ینعی  وا ، تفع 

ندرک يوریپ  دـننام  ار  وا  ناسحا  يدرک  تساوخرد  ار و  وا  ياپ  ياج  يدرک  يوریپ  سپ  .دوخ  تبحاصم  هب  ار  اـناد  مدرم  دـنادرگ 
زا وا ، يوس  هب  دزادـنا  یم  هک  ار  همعط  دـشک  یم  راـظتنا  وا و  ياـهلاگنچ  يوس  هب  دوخ  قزر  رد  درب  یم  هاـنپ  هک  ار  ریـش  رم  گـس 
رد هنیآ  ره  ار ، قح  بناج  یتفرگ  یم  رگا  یتشاذگن و  یقاب  ار  کی  چیه  ینعی  ار ، وت  ترخآ  ایند و  يدرب  سپ  .دوخ  راکش  یتدایز 

، نایفس یبا  رسپ  زا  وت و  زا  ارم  ادخ  داد  نیکمت  رگا  سپ  .رصم  لثم  تایالو  یـضعب  تموکح  زا  يدوب  بلاط  هک  ار  هچنآ  یتفای  یم 
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هتسیاشان و لامعا  زا  ترخآ  يوس  هب  ینعی  دیداتسرف ، شیپ  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  رفن  ود  امش  مهد  یم  ازج  ارم ، دینادرگ  طلسم  ینعی 
.امش يارب  زا  تسا  رتدب  ترخآ  باذع  زا  تسا  امش  يور  شیپ  هچنآ  سپ  نم ، زا  دعب  دیدنام  یقاب  رفن و  ود  امش  دیدرک  هبلغ  رگا 

یئوخ

ام هسیرفلا :) ، ) ناویحلا نم  عبسلا  رافظا  بطاخملا :)  ) دسالا ماغرضلا :) ، ) امومذم هجولا  حیبق  ریصی  نیشی :) ، ) هلالـضلا یغلا :) : ) هغللا
، ناقفتی نیئیشلل  الثم  برـضی  بدالا : دئارف  یف  لاق  رئاس  لثم  هقبط : وا  هقبط ) نش  قفاو  ، ) امکبقاعا امکزجا :)  ) هلتقی عبـسلا و  هدیـصی 
برعلا و هاهد  نم  لجر  نش  اضیا : لیق  و  هقفاوف ، ءاطغ  يا  اقبط  هل  لعجف  ضبقت  يا  نشت  دق  ناک  مدا  نم  ءاعو  نشلا  یعمسالا : لاق 

کلذ دالب  یلا  الجر  هرافـسا  ضعب  یف  قفاوف  هتبلط ، دایترا  یف  دالبلا  بوجی  ناکف  همئالت ، هارماـب  ـالا  جوزتی  ـال  نا  هسفن  مزلا  ناـک 
، رفسلا لالک  انع  طیمنل  کثدحا  وا  ینثدحتا  دارا  امنا  و  لجرلا ، هلهجتساف  کلمحا ؟ وا  ینلمحتا  نش : هل  لاقف  نابکار  امه  لجرلا و 

یحا نش : هل  لاقف  هزانج  امهتلبقتـسا  مث  هنمث ، لکا  عیب و  له  دارا  امنا  و  ما ال ؟ عرزلا  اذه  لکا  ادصحتـسم : اعرز  يار  دق  هل و  لاق  و 
امهمـسا هل  تنب  هتلاس  هیلا ، نشب  لدع  هنطو و  لجرلا  غلب  املف  هرکذ ؟ هب  ایحی  بقع  هل  له  دارا  امنا  و  تیم ؟ ما  شعنلا  اذـه  یلع  نم 

هل یکح  نش و  یلا  جرخف  هتاملک  ضارغا  هل  ترـسف  و  هاد ، نطف  الا  اذه  ام  تبا  ای  تلاقف : اهدـنع ، هلهج  هتـصق و  اهفرعف  هنع ، هقبط 
نیب ینعملا : .هقبط  نش  قفاو  اولاق : هنطفلا  ءاهدـلالا و  هتوح  ام  اوفرع  اهوار و  املف  هلها ، یلا  اهلمح  و  هاـیا ، اـهاجوزف  اـهبطخف  اـهلوق ،

ایندـل اعبت  هنید  لعج  ارمع  نا  و  الـصا ، هل  نید  هیواعم ال  نا  یلا  همـالک  رعـشی  و  ناـیب ، غلباـب  هیواـعم  صاـعلا و  نب  ورمع  لاـح  (ع )
هظیغ و  امهل ، هضغب  هلمحی  مل  هنیعب ، حیرـصلا  قحلا  وه  امهیف  هلاق  ام  لک  رـصم :) ص 160 ج 16 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .هیواـعم 

نم دـحا  دـنع  بیر  و ال  هنـسلالا ، یلع  ظافلالا  قفدـت  و  بضغلا ، هروس  دـنع  ءاحـصفلا  غلابی  امک  هب ، امهمذ  یف  غلاـب  نا  یلا  اـمهنم 
و هلاصیاب ، هل  لفکت  نامـض  و  هل ، هلاعج  یلع  الا  هعبات  هعیاب و  ام  هنا  و  هیواعم ، ایندـل  اعبت  هنید  لعج  ارمع  نا  فاصنالا  يوذ  ءالقعلا 

صاع نب  ورمع  هب  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .مهنیعا  الئام  هناملغ  هیدـلول و  و  هلجعم ، لاملا  نم  هرفاو  هعطق  هلجوم و  رـصم  هیـالو  یه 
هدرپ یب  راکـشآ و  شتلالـض  یهارمگ و  هک  يدرم  نآ  یتخاـس  هیواـعم  ياـیند  وریپ  هلاـبند و  ار  دوخ  نید  وت  هک  یتـسارب  تشوـن :

رابدرب و و  دوش ، یم  تشز  هدولآ و  راد و  هکل  وا  اب  ینیـشنمه  زا  دـنمجرا  دار و  درم  هدـیرد  شا  هدرپ  هتفر و  داب  رب  شیوربآ  تسا ،
لابندـب یگـس  هکنانوچ  یتساوخ  ار  وا  هلـضف  یتفر و  وا  لابند  وت  .دوش  یم  هدیـشک  تهافـس  يدرخبان و  هب  وا  اـب  شزیمآ  زا  راـقواب 

ار دوخ  ترخآ  ایند و  وت  .دنزادنا  وا  شیپ  هک  دشاب  وا  راکـش  هدناملا  راظتنا  رد  و  ددرگ ، هدـنهانپ  وا  لاگنچ  يورین  هب  دور و  يریش 
هداز رب  وت و  رب  ارم  ادـخ  رگا  يدروآ ، یم  تسدـب  يدوب  راتـساوخ  ار  هچنآ  یتخاس  یم  هشیپ  ار  یتسار  قح و  رگا  و  يدرب ، نایم  زا 
ربارب رد  هچنآ  دیدنام  هدنز  دـیدرک و  هدـنامرد  ارم  رگا  و  مناسر ، یم  نات  هتـشذگ  رادرک  يازـسب  درک  تیانع  تردـق  نایفـسوبا  ي 

زا دیدحلا  یبا  نبا  لقن  قبط  محازم  نب  رصن  تیاورب  همان  همجرت ي  .مالسلاو  مهدب ، نم  هک  تسیئازس  زا  رتدب  امـش  يارب  تسا  امش 
تیلهاج و رد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  نمـشد  لئاو ، نب  صاع  نب  ورمع  رتبا  نب  رتبا  يوسب  نانموم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب ي  فرط 
زا درمدار  هک  وربآ  یب  قساف و  يدرم  يارب  يدرک  اپ  ریز  ار  دوخ  یگنادرم  وت  یتسارب  دعب  اما  .تسا  قح  وریپ  هکنآ  رب  دورد  مالسا ،
دنا هتفگ  هکنانچ  دـش  وا  لد  وریپ  تلد  ددرگ ، یم  راجنهان  درخ و  یب  وا  اب  شزیمآ  زا  رابدرب  درم  و  دوش ، یم  راد  هکل  وا  اب  نتـسشن 

وت هرابرد ي  تسناد  یم  ادخ  هچنآ  و  داد ، داب  رب  ار  تترخآ  ایند و  دوبر و  وت  زا  ار  تناما  نید و  دـندش ) زاسمد  مه  اب  هقبط  نش و  )
دنک و ار  وا  هدنام ي  هت  تساوخرد  دیآ  نادادماب  ای  بش ، یکیرات  رد  دـشاب ، يریـش  لابند  هک  يدـش  یگرگ  نوچ  .دـیدرگ  ماجنا 

دیما ار  هچنآ  يدوب  هدرک  هشیپ  ار  یتـسار  قح و  رگا  تسین ، یتاـجن  ردـق  زا  يرآ  دـهاوخب ، هتخیر  رود  هک  ار  وا  راکـش  ياـهینورد 
راوخرگج دنه  هداز ي  وت و  رب  ارم  دـنوادخ  رگا  دـشاب ، وا  ياوشیپ  قح  هکیـسک  هتفر  تسار  هارب  اققحم  يدیـسر ، یم  نادـب  یتشاد 
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نم تسد  زا  رگا  و  منک ، قحلم  تشک  ناشدنوادخ  هک  ص )  ) ادخ لوسر  دهع  شیرق  ناراکمتسب  ار  ود  ره  امش  تخاس ، رازگنامرف 
هجنکش ره  ماقتنا و  ره  ربارب  رد  وا  باذع  هجنکش و  وا و  ماقتنا  تسا  یفاک  و  تسا ، سب  ار  امـش  دنوادخ  دیدنام ، هدنز  دیتخیرگ و 
باتکلا اذـه  نیفـص )  ) باـتک یف  محازم  نب  رـصن  رکذ  و  رـصم :) ج 16 ط  ص 163   ) یلزتعملا حراشلا  لاـقف  .مالـسلاو  یباذـع ، و 

رتبالا نب  رتبالا  یلا  نینموملاریما  هللادبع  نم  صاعلا : نب  ورمع  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  رصن ، لاق : یـضرلا ، اهرکذی  مل  هدایزب 
کتکرت کناف  دعب ، اما  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالس  مالـسالا ، هیلهاجلا و  یف  دمحم  لآ  دمحم و  یناش ء  لئاو ، نب  صاعلا  نب  ورمع 

نـش قفاو  : ) لیق امک  اعبت ، هبلقل  کبلق  راصف  هتطلخب  میلحلا  هفـسی  و  هسلجمب ، میرکلا  نیـشی  هرتس ، كوتهم  قساف  ءرمـال  کـتءورم 
، یجد لیللا  ام  اذا  ماغرضلا  عبتی  بئذلاک  ترصف  کیف ، اغلاب  هللا  ملع  ناک  و  کترخآ ، كایند و  کتناما و  کنید و  کبلسف  هقبط )

دشر دق  و  توجر ، ام  تکرد  تذخا ال  قحلاب  ول  و  ردقلا ، نم  هاجن  نکلو ال  هتـسیرف ، ایاوح  و  هروس ، لضاف  سمتلی  حبـصلا  یتا  وا 
هللا لوسر  دـهع  یلع  شیرق  هملظ  نم  هللا  هلتق  نمب  اـمکتقحلا  داـبکالا  هلکآ  نبا  نم  کـنم و  هللا  نکمی  نا  و  هدـئاق ، قحلا  ناـک  نم 

.مالسلاو اباقع ، هباقعب  و  اماقتنا ، هماقتناب  یفک  و  امکبسح ، هللااف  دعب  ایقبت  ازجعت و  نا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  )

يرتشوش

صاعلا نب  ورمع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  دـیدحلا - یبا  نبا  لقن  یلع  فالتخا - عم  محازم ) نب  رـصن  نیفـص   ) هاور لوقا :
قساف يرم  کتورم ال  تکرت  کناف  دعب : اما  .يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالس  مالسالا ، هیلهاجلا و  یف  دمحم  لآ  دمحم و  یناش  لئاو  نب 

کنید و کبلـسف  هقبط ، نش  قفاو  لـیق  اـمک  اـعبت  هبلقل  کـبلق  راـصف  هتطلخب  میلحلا  هفـسی  هسلجمب و  میرکلا  نیـشی  هرتس  كوتهم 
سمتلی حبـصلا  یتا  وا  اجد  لیللا  ام  اذا  ماغرـضلا  عبتی  بئذـلاک  ترـصف  کیف ، اغلاب  هللا  ملع  ناک  و  کترخآ ، كاـیند و  کـتناما و 

ناف هدئاق ، قحلا  ناک  نم  دشر  دق  و  توجر ، ام  تکرد  تذخا ال  قحلاب  ول  ردقلا و  نم  هاجنال  نکل  و  هتسیرف ، ایاوح  هروس و  لضف 
نا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  شیرق  هملظ  نم  هللا  هلتق  نمب  امکتقحلا  دابکالا  هلکآ  نبا  نم  کـنم و  هللا  نکمی 

هباقعب اماقتنا و  هماقتناب  یفک  امکبـسح و  هللااف  يدعب  ایقبت  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) وا ازجعت 
رهاط یبا  نب  دـمحا  ءاسن  تاغالب   ) یف .هرتس  كوتهم  هیغ  رهاظ  هیواعم  دارملا  يرما و  ایندـل  اـعبت  کـنید  تلعج  دـق  کـناف  .اـباقع 

- محللا هریثک  ءادوس  هارما  تناک  هینوجحلا - هیمرادـلا  اهل  لاقی  هارما  نع  لاسف  جـح ، هیواعم  نا  هبر :) دـبع  نبا  دـقع   ) و يدادـغبلا )
نم شیرق  نم  هارما  انا  امنا  ماحل ، تسل  ریخب و  تلاق : ماح ؟ هنبا  ای  کلاح  فیک  اهل : لاقف  اهب ، یجف ء  اهیلا ، ثعبف  اهتمالـسب ، ربخاف 

ایلع و تببحا  مالع  کلاس  کیلا ال  تثعب  لاق : .ال  تلاق : کیلا ؟ تثعب  مل  نیملعت  له  تقدـص ، لاق : .کیبا  ینب  نم  مث  هناـنک ، ینب 
تببحا یناف  تیبا  ذا  اماف  تلاق : .کتوعد  کلذل  کیفعا و  ال  لاق : .کلذ  نم  ینیفعت  وا  تلاق : .ینتیداع  هتیلا و  مالع و  و  ینتضغبا ،

تیلاو و  کل ، سیل  ام  کبلط  و  کنم ، رمالاب  یلوا  وه  نم  کلاتق  یلع  کتـضغبا  و  هیوسلاـب ، همـسق  و  هیعرلا ، یف  هلدـع  یلع  اـیلع 
یلع کتیداع  و  نیدـلا ، لهال  هماظعا  و  نیکاسملا ، هبح  یلع  هتیلاو  و  هیالولا ، نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  دـقع  ام  یلع  ایلع 

هللا دنهب و  اذه  ای  تلاقف : .کتزیجع  تمظع  و  کیدث ، ربک  و  کنطب ، خفتنا  کلذلف  تقدص  لاق : .اصعلا  کقش  و  ءامدلا ، ککفس 
مل و  کنتف ، يذـلا  کلملا  هنتفی  مل  تلاق : هتیار ؟ فیک  لاق : .هللا  يا و  تلاق : ایلع ؟ تیار  له  اهل : لاقف  .یب  اذ ال  یف  لثملا  برـضی 
نم بولقلا  ولجی  همالک  هللا  ناک و  تلاق : .هتعمـس  فیکف  لاق : .معن  تلاق : همالک ؟ تعمـس  لهف  لاق : .کتلقـص  یتلا  همعنلا  هلقـصت 
یه و  هیواـعم - یلع  بلطملادـبع  نب  ثرحلا  تنب  يورا  تلخد  اـمهیف : .تقدـص و  لاـق : .تسطلا  ءادـص  تـیزلا  وـلجی  اـمک  یمعلا 
دی ترفک  دقل  تلاقف : اندعب ؟ تنک  فیک  اهل : لاقف  هریبک - هزوجع  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  )

و ال کئابآ ، نم  و ال  کنم ، ناک  نید  ریغ  نم  کقح  ریغ  تذخا  و  کمسا ، ریغب  تیمست  و  هبحـصلا ، کمع  نبال  تاسا  و  همعنلا ،
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یلا قحلا  درو  دودخلا ، مکنم  عرـضا  و  دودجلا ، مکنم  هللا  سعتاف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب مترفک  نا  دـعب  مالـسالا  یف  هقباس 
نحن و  یبنلا ، نم  مکتبارقب  نوجتحت  و  هدعب ، نم  انیلع  متیلوف  روصنملا ، وه  انیبن  و  ایلعلا ، انتملک  تناک  و  نوکرشملا ، هرک  ول  و  هلها ،

هلزنمب انیبن  دـعب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  و  نوعرف ، لآ  یف  لیئارـسا  ینب  هلزنمب  مکیف  انکف  رمالا ، اذـهب  یلوا  و  مکنم ، هیلا  برقا 
نم کلوق  نع  يرـصقا  و  هلاضلا ، زوجعلا  اهتیا  یفک  صاعلا : نب  ورمع  اهل  لاقف  .رانلا  مکتیاـغ  و  هنجلا ، اـنتیاغف  یـسوم ، نم  نوراـه 

و هکمب ، یغبت  هارما  رهـشا  تناک  کـما  ملکتت و  هغباـنلا  نبا  اـی  تنا  و  هل : تلاـقف  .كدـحو  کتداهـش  زوجتـال  ذا  کـلقع ، باـهذ 
کیلع بلغف  هوقحلاف ، هب ، مههبشا  اورظناف  یناتا ، مهلک  تلاقف : مهنع ، کما  تلئسف  شیرق ، نم  رفن  هسمخ  كاعدا  هرجالا ، نهذخا 

نایفـس و یبا  نبا  هبتع  هبقع و  نب  دـیلولا  ورمع و  هیواعم  دـنع  عمتجا  راکب :) نبا  تارخافم   ) یف .هب و  تقحلف  لئاو ، نب  صاـعلا  هبش 
الف هیلا ، متثعب  ینومتیـصع و  ذا  اما  هیواعم : مهل  لاقف  لاق - نا  یلا  هفلخ - لاعنلا  تقفخ  هابا و  ایحا  دـق  نسحلا  نا  هل : اولاـقف  هریغملا 

هفالخ هرک  نامثع و  لتق  كوبا  هل  اولوق  هرجحب و  هوفذـقا  نکل  و  بئاـعلا ، مهبیعی  ـال  تیب  لـها  مهنا  اوملعا  و  لوقلا ، یف  هل  اوضرمت 
نذالا كراد و  رادلا  هللا  ناحبس  لاقف : .ینوصع  کیلا و  اوثعب  ءالوم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هل هیواعم  لاقف  لاق : نا  یلا  .هلبق  نم  ءافلخلا 

نا یلا  .فعـضلا  نم  کل  ییحتـس  ینا ال  كوبلغ  اوناک  نا  و  شحفلا ، نم  کل  ییحتـس  ـال  ینا  مهتبجا  تنک  نا  هللا  و  کـیلا ، اـهیف 
هیلع  ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا  ، ) هب تفرع  يار  ءوس  و  هتفلا ، اشحف  ینتمتـش  کنکل  ینومتـش و  ءالوه  ام  هیواعم  ای  لاق :

مکدشنا و  مهل : مالسلا ) هیلع   ) لاق لاق : نا  یلا  .هلها  دمحمل و  کنم  هوادع  انیلع و  ایغب  و  هیلع ، تبش  ائیس  اقلخ  و  هئادعا ) و  مالسلا )
و مالـسالا ، نورهظت  رفکلا و  نورتـست  مهبولق  هفلوـملا  نم  كوـبا  هیواـعم و  اـی  کـنا  اـنامیا و  ساـنلا  لوا  یبا  نا  نوـملعت  لـه  هللا 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا مکآرف  هدوقی ، اذه  هبتع  كوخا  هقوست و  تنا  رمحا و  لمج  یلع  كوبا  ءاج  اموی  رکذتا  هیواعم  ای  هللا  كدشنا 
ای کلذ : نع  هاهنت  ملسی  نا  مم  امل  کیبا  یلا  هتبتک  يذلا  رعشلا  هیواعم  ای  یـسنتا  قئاسلا  دئاقلا و  بکارلا و  نعلا  مهللا  لاقف : هلآ ) و 

اقرالا و انل  يدها  دق  ریخلا  لظنح  مهثلاث و  مالا  مع  یمع و  یلاخ و  اقرف  اوحبـصا  ردـبب  نیذـلا  دـعب  انحـضفتف  اموی  نملـست  رخص ال 
کـیلا و ثعبف  همیزخ  ینب  یلا  بتکی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دارا  اـمل  و  تیدـبا ، اـمم  رثـکا  كرما  نـم  تـیفخا  اـمل  هللاو 
ام همادق : نب  هیراجل  هیواعم  لاق  دـیرفلا :) دـقعلا   ) یف هتطلخب  میلحلا  هفـسی  و  هسلجمب ، میرکلا  نیـشی  .ربخلا  تومت - نا  یلا  کمهن 

- بالکلا نم  یثنالا  یه  و  هیواعم - كومـس  ذا  کلها  یلع  کنوها  ناک  ام  لاقف : هیراج ؟ كومـس  ذا  کـلها  یلع  کـنوها  ناـک 
مل و  ارسق ، انبحاصت  مل  کنا  لاق : .ینددهتل  کنا  لاق : .انیدیا  یف  یه  اهب و  كانیقل  یتلا  فویسلل  ینتدلو  یما  لاق : .کل  ما  ال  لاق :
اناف کلذ  ریغ  یلا  تعزف  نا  و  کل ، انیف  انل و  تیف  ناف و  هعاط ، اعمـس و  كانیطعا  و  اقاثیم ، ادـهع و  انتیطعا  کنکل  و  هونع ، اـنکلمت 

لخد هیف : .بطتحملا و  ءاعدـلا  رـش  ناف  افورعم ، لق  هیراج : لاق  .کلاثما  هللا  رثکال  لاق : .ادادـح  هنـسلا  ادادـش و  الاجر  انءارو  انکرت 
: هیواعم لاـق  .کـتزیجع  لـثم  یف  میرخ : لاـق  .هیراـج  یلع  اـمهنا  ول  نیقاـس  يا  لاـقف : هیقاـس ، یلا  رظنف  هیواـعم ، یلع  معاـنلا  میرخ 

لجر یلا  هیواعم  رظن  یناغالا :)  ) یف .ملطا و  يدابلا  يرخاب و  هدحاو  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا  )
ینلعجاف مالسالاب  هیلع  هللا  معنا  نمم  لاق : تنا ؟ نمم  هل : لاقا  ادیدس ، هدجوف  هقطنتساف  امسج ، هراش و  انـسح و  هیف  يارف  هسلجم  یف 

ریشب نب  نامعنلا  بضغف  .اهنم  جرخ  نم  یلابت  و ال  اهیف ، لخد  نم  عنمت  یتلا ال  هضیرعلا  هلیوطلا  دزالا  هذهب  کیلع  لاق : .تئش  ثیح 
.کب و همرحلا  لهال  هیاعرلا  لیلق  كراوزل ، قاع  کسیلجل ، هسلاجملا  یـسیل ء  تملع  ام  کنا  هللا  اما و  لاق : هیدی و  نیب  نم  بثو  و 

نا کفاخا  لاق : .رحبابا  لوقتال  کلام  لاقف : فنحالا ، تکـس  هعیبلا و  هل  ذخا  ذا  هنبا  دیزی  یف  هیواعم  دنع  سانلا  ملکت  دـقعلا :)  ) یف
رخآ ناکف  ابیطخ  ماقف  ماشلا ، لها  نم  لجر  لخد  ذا  سانلا  هوجو  هدنع  سلاج و  هیواعم  انیب  هیف : .تبذک و  نا  هللا  فاخا  و  تقدص ،

هللا قتاف  مهنعل ، نیلسرملا  نعل  یف  كاضر  نا  ملعی  ول  لئاقلا  اذه  نا  لاقف : فنحالا ، ملکت  سانلا و  قرطاف  ع ،)  ) ایلع بس  نا  همالک 
نیعلا تیضغا  دقل  هیواعم : هل  لاقف  هتبیصم ، میظعلا  هتبیقن ، نومیملا  هبوث ، رهاطلا  هفیـس ، زربملا  هللا  ناک و  و  هبر ، یقل  دقف  ایلع ، عدو 
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ینربجت نا  و  کل ، ریخ  وهف  ینفعت  نا  فنحالا : هل  لاقف  .اهرک  وا  اعوط  هنعلتف  ربنملا  ندعـصتل  هللا  میا  و  يرت ، ام  تلق  يذقلا و  یلع 
اهیا لوقا : ربنملا و  دعصا  لاق : .ینتفصنا  نا  لئاق  تنا  ام  لاق : لعفلا ، لوقلا و  یف  کنفصنال  کلذ  عم  و  ياتفـش ، هیف  يرجت  هللاوف ال 
اذاف هتئف ، یلع  هیلع و  یغب  هنا  امهنم  دـحاو  لـک  یعداو  ـالتتقاف ، اـفلتخا  هیواـعم  اـیلع و  نا  و  اـیلع ، نعلا  نا  ینرما  هیواـعم  نا  ساـنلا 
یلع دیزا  ال  اریثک ، انعل  هبحاص  یلع  امهنم  یغابلا  کقلخ ) عیمج  کئایبنا و  کتکئالم و  تنا و   ) نعلا مهللا  لوقا  مث  اونماف ، توعد 
لاقف .یـسفن  باهذ  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) هیف ناک  ول  و  افرح ، هنم  صقنا  و ال  افرح ، اذـه 

دـسالا يا : ماغرـضلل  بئذـلاک  ترـصف  رـصن  هیاور  یف  نا  فرع  دـق  بلکلا  عابتا  هلـضف  تبلط  هرثا و  تعبتاف  .کیفعن  نذا  هیواعم :
لـضف نم  هیلا  یقلی  ام  رظتنی  .ناسنالل و  رفظلا  هلزنمب  عابـسلا  رئاطلل و  بلخملا  حاحـصلا :)  ) یف هبلاخم  یلا  اجلی  يا : ذولی  مغیـضلاک 

لتق لک  راص  یتح  رثک  مث  اذـه ، سرفلا  لصا  و  اهقنع ، قد  يا : اهـسرتفا  هتـسیرف و  دـسالا  سرف  حاحـصلا :)  ) یف هتـسیرف  هدایز  يا :
هیواعم لعج  رکذ  دـعب  جورملا -)  ) یف .کترخآ و  هیواعمل و  دـبعلاک  اعبات  کنوکب  كایند  تبهذاف  .دـسالا  هینک  سارفوبا  و  اسرف ،

حبق هیواعم : لاق  امهل - مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لتق  و  کلذل ، مخل  نم  نیلجر  يدصت  و  یمشاهلا ، هعیبر  نب  سابعلا  لتقل  هلاعج 
اذه سیلف  لجرلا ، اهیا  تکسا  لاق : .تنا  نایمخللا ال  هللا  لوذخملا و  هل  صاعلا  نب  ورمع  لاقف  .تلذخ  الا  طق  هتبکر  ام  جاجللا ، هللا 
لاق .کتقفصل  رسخا  و  کتجحل ، قیضا  هللا  کلذ و  لاق : کلذ - لعفی  هارا  و ال  نییمخللا - هللا  محر  نکی  مل  نا  و  لاق : .کناش  نم 
رصم هیواعم : لاقف  .لطابلا  یلع  انا  و  قحلا ، یلع  ایلع  نا  ملعا  یناف  هاجنملا ، تبکرل  اهتیالو  رـصم و  ول ال  و  کلذ ، تملع  دق  ورمع :

نم ناـک  و  هیبا - یف  و  هنـس ، نوعـست  هـل  و  ( 43  ) هنـس ورمع  تام  جورملا :)  ) یف .اریـصب و  کـتیفلال  رـصم  ـال  ول  و  کـتمعا ، هللا  و 
فلا یفلا  و  رانید ، فلا  نورـشع  هسمخ و  هئامثالث و  نیعلا  نم  ورمع  فلخ  و  رتبـالا ،) وه  کـئناش  نا   ) تلزن یبنلاـب - نیئزهتـسملا 

و مهرد ، فلا  فالآ  هرشع  اهتمیق  طهرلاب  هفورعملا  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) هتعیـضو مهرد ،
هلایتحا و ال همزح و  هنع  نغی  ملف  رـصم  هل  یبجت  یمهـسلا  ورمع  یلع  هفورـص  تنخا  رهدـلا  نا  رت  ملا  يدـسالا : ریبزلا  نبا  لوقی  هیف 

ینتیل ای  ارعب ، ناک  هتیل  ای  لاقف : هترثک ، يارف  هلام ، یلا  رظن  هافولا  ورمع  رـضح  امل  یبوقعیلا :) خیرات   ) یف رهدلا و  هل  حـیتا  امل  هعمج 
یتح يدـشر  یلع  یمع  یترخآ ، تکرت  يایند و  ترثآ  ینید ، تدـسفا  هایند و  هیواعمل  تحلـصا  هنـس  نیثالثب  مویلا  اذـه  لـبق  تم 

ناکف هلام ، هیواعم  یفـصتساف  رطفلا ، هلیل  ( 43  ) هنـس یفوت  .یتفالخ و  مکیف  ءاسا  یل و  ام  يوح  دـق  هیواعمب  یناـک  یلجا ، ینرـضح 
اهنـس هنـس  هذـه  لوقیف  کلذ ، یف  ملکی  ناک  و  هلام ، هنثرو  رطاش  الا  لماع  هیواعمل  تومی  نکی  مل  و  لماع ، لام  یفـصتسا  نم  لوا 
بلغی لطبملا  نا  ءایـشالا  بجعا  ورمع : لاقف  ائیـش ، دحاو  لک  لاقف  ءایـشالا ؟ بجعا  ام  هئاسلجل : اموی  لاق  هیواعم  نا  اورکذ  .رمع و 

ناک و  قحتسی ، ام ال  ناسنالا  یطعی  نا  ءایـشالا  بجعا  لب  هیواعم : لاقف  مالـسلا -) هیلع   ) هعم هرما  یف  هیواعم  هبلغب  ضرع  و  قحملا -
حلاـص نب  رـضنلا  لاـق  يربطلا :) خـیرات   ) یف تبلط  اـم  تکردا  تذـخا  قحلاـب  ول  .هنم و  رـصم  هذـخا  یف  ورمعب  ضرع  فاـخی - ـال 

اذا هل  لق  لاق : .صاعلا  نب  ورمع  یلا  تاملکب  هاصوا  ع )  ) ایلع نا  ینثدـحف  ناتـسجس ، هوزغ  یف  یناـه  نب  حیرـش  عم  تنک  یـسبعلا :
نا لطابلا و  نم  هثرک  هصقن و  نا  هیلا و  بحا  قحلاب  لـمعلا  ناـک  نم  لـجوزع  هللا  دـنع  ساـنلا  لـضفا  نا  کـل  لوقی  اـیلع  نا  هتیقل :
ملف قحلا ، عضوم  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) نیا ملعتل  هللا  کنا و  ورمع  اـی  هداز  هیلا و  نسح 

امیـصخ و ال نینئاخلل  نکت  الف  کنع ، لاز  دـق  تیتوا  ام  هللا  ناـکف و  اودـع ، هئاـیلوال  هب هللا و  تنک  اریـسی  اـعمط  تیتوا  نا  لـهاجت 
یلع ذـخات  مل  و  هوادـع ، ملـسمل  رهظت  مل  کنا  ینمت  کتافو ، موی  وه  مدان و  هیف  تنا  يذـلا  کمویب  ملعا  ینا  اما  اریهظ ، نیملاـظلل 

و هل : تلقف  هیارب ؟ دتعا  وا  هرما  یلا  یهتنا  وا  یلع  هروشم  لبقا  تنک  یتم  لاق : مث  ههجو  رعمتف  کلذ ، هتغلبف  حیرش : لاق  .هوشر  مکح 
رمع رکبوبا و  کنم  ریخ  وه  نم  ناک  دـقف  هتروشم ، مهیبن  دـعب  نیملـسملا  دیـس  كالوم و  نم  لـبقت  نا  هغباـنلا  نبا  اـی  کـعنمی  اـم 

؟ هغبانلا کماب  ما  ظیـشولا  کیبابا  ینع  بغرت  کیوبا  ياب  و  هل : تلقف  .کلثم  ملکی  ـال  یلثم  نا  لاـقف : .هیارب  نـالمعی  هناریـشتسی و 
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و طلغ ، وه  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هللا  ینکمی  ناف  .ادحاو  مهلصا  سیل  سانلا  نم  فیفل  ظیشولا : حاحـصلا )  ) یف .هناکم و  نع  ماقف 
رـصن و هیاور  یف  نا  تفرع  دق  نایفـس  یبا  نبا  نم  کنم و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هللا  نکمی  ناف  باوصلا :
ام دعب  ریرهلا  موی  ع )  ) ایلع عمـسا  یناکل  هللا  و  يراصنالا : رباج  لاق  رـصن :) نیفـص   ) یف .اهتمدق و  امب  امکزجا  .دابکالا  هلکآ  نبا  نم 

نیب یلخن  یتم  یتح  لوقی : یـصاونلا  هنم  بیـشت  میظع  رماب  نییرعـشالا  ماذـج و  مخلو و  کع  نیب  اننیب و  امیف  جـحذم  اـحر  تنحط 
تاوامسلا هللا  قلخ  ذنم  موق  سیئرب  انعمس  ام  قحلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم ثعب  يذلا  ال و  رباج - لاق  نا  یلا  نییحلا - نیذه 

.برعلا مالعا  نم  هئامسمخ  یلع  هدایز  نوداعلا  رکذ  امیف  لتق  هنا  مالسلا .) هیلع   ) یلع باصا  ام  دحاو  موی  یف  هدیب  باصا  ضرالا  و 
و دیدحلا ،) یبا  نبا   ) نم ذخا  هیرـصملا )  ) یف اذکه  ینازجعت  نا  )و  هئادـعا و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  )

یبنلا عم  اوناک  مهنا  یملسالا  هزرب  یبا  نع  رصن :) نیفـص   ) یف .امکل  رـش  امکماما  امف  ایقبت  مثیم ) نبا   ) یف امک  ازجعت  نا  و  باوصلا :
اذه لاقف : عجر  مث  مهاتاف  رمخلا - مرحی  نا  لبق  كاذ  و  هل - عمتـساف  لجر  ماقف  هل ، اوفرـشتف  ءانغ ، اوعمـسف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

یبنلا عفرف  اربقیف  سحی  نا  هنع  برحلا  يوز  هماظع  حولت  يراوح  لازی  لوقی : وه  رخالا و  امهدحا  بیجی  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و 
: یلاعت هلوق  یف  یمقلا ) ریـسفت   ) یف .اعد و  رانلا  یلا  مهعد  مهللا  اسکر ، هنتفلا  یف  مهـسکرا  مهللا  لاقف : هیدی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هزمح یف  تیبلا  اذهب  ناینغی  نابرشی و  طلاخ  یف  امه  هبقع و  نب  دیلولا  صاعلا و  نب  ورمعب  یبنلا  رم  اعد ) منهج  ران  یلا  نوعدی  موی  )
رانلا یلا  امهعدو  اسکر ، هنتفلا  یف  امهسکرا  و  امهنعلا ، مهللا  لاقف : اربقیف  رجی  نا  برحلا  ءارو  هماظع  حولت  يراوح  نم  مک  لتق : امل 
یمر یتح  ءاج  دیز  کلذ  يار  املف  ریرـسلا ، یلع  هعم  سلاج  ورمع  اذاف  هیواعم ، یلع  مقرا  نبدیز  لخد  رـصن :) نیفـص   ) یف .اعد و 

امکآرف هعم ، امتنا  هوزغ و  ازغ  یبنلا  نا  دـیز : لاقف  هنیب ؟ ینیب و  عطقت  نا  الا  اسلجم  کل  تدـجو  اـما  ورمع : هل  لاـقف  اـمهنیب ، هسفنب 
مویلا یناثلا و  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) مویلا امکآر  مث  ادـیدش ، ارظن  امکیلا  رظنف  نیعمتجم ،

نل امهناف  امهنیب ، اوقرفف  نیعمتجم  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  متیار  اذا  ثلاثلا : مویلا  یف  لاقف  امکیلا ، رظنلا  میدـی  کلذ  لک  ثلاـثلا 
كوبت هوزغ  یف  ریـسن  نحن  انیب  لاقف : هببـس ، رکذ  و  هیواعم - ورمع و  نیب  تماصلا  نب  هدابع  سلج  دقعلا :)  ) یف .ریخ و  یلع  اعمتجی 
امهناف امهنیب ، اوقرفف  اعمتجا  امهومتیار  اذا  لاق : انیلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تفتلاف  ناثدـحتت ، امتنا  ناریـشت و  امکیلا  رظن  ذا 

.ریخ یلع  ناعمتجیال 

هینغم

، رهاظ لعاف  هیغ  بارعالا : .رافظالا  بلاخملا : .دسالا و  ماغرضلا : .هوغلب و  هتطلخب : .هفسلا و  یلا  هبسنی  هفـسی : .بیعی و  نیـشی : هغللا :
كوتهم هیغ ، رهاظ  يرما ء  ایندـل  اعبت  کنید  تلعج  دـق  کناف  : ) ینعملا .تعبتال  قلطم  لوعفم  عابتا  و  كوتهمل ، لعاف  بئان  هرتسو 

داقعلا يور  ..هیواعم و  وه  هلاوحا  تحضتفا  و  هلالـض ، رهظ  يذلا  ءرملا  و  رـصم ، هیالوب  هنید  عاب  يذلا  صاعلا  نبال  باطخلا  هرتس .)
يا يدـع - میت و  دـعب  کیلا  تراص  دـق  هل : لاق  و  هفالخلا ، هیلا  تراص  نیح  نامثع  یلع  لخد  نایفـسابا  نا  نامثع : باتک  رخآ  یف 

ادـبمب هیواعم  ذـخا  .ران و  هنج و ال  ام  يردا  و ال  کلملا ، وه  امناف  هیما ، ینب  اهداتوا  لعجا  و  هرکلاک ، اهرداف  رمع - رکب و  یبا  دـعب 
قرفلا هنامز  یف  سانلا  فرع  ..هینبل و  هل و  کلملا  هیواعم  دارا  هیواعم : باتک  رخآ  یف  داقعلا  لوقی  کلذ  یف  کلملا و  وه  اـمنا  هیبا 

و همواسملا ، یلع  يرجی  و  ههبالاب ، طاحی  يذلا  مکحلا  نیب  و  قلاخلا ، قلخلل و  هناما  و  هیعرلل ، همدخ  مکحلا  ذختی  يذـلا  یلاولا  نیب 
.هلعفل اراکنا  هفالخلاب  هیلع  ملـسیال  و  کلملاب ، هیلع  ملـسی  نیملـسملا  نم  صلخملا  حصانلا  ناک  ..هعتملا و  خذـبلا و  هبحاصل  ققحی 

کلذ نم  و  خلا ..) میرکلا  نیشی   ) .هدعب نم  ءاج  نم  هعبت  و  هیورـسکلا ، هیلقرهلا و  یلا  هفالخلا  تلوحت  ..کلم و  لوا  انا  معن  لوقیف :
هناحبس هللا  ردق  ام  كایندب  دارملا  کترخآ .) كایند و  تبهذاف   ) ریبکلا بیشی  و  ریغصلا ، اهیلع  اشنی  هنـس  هلعج  مامالا و  بس  هنالعا 
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و لالحلا ، اـیند  رـسخف  مرحملا ، ثیبخلا  هیواـعم  قزر  هیلع  رثا  و  بیطلا ، قزرلا  اذـه  ضفر  هنکل  و  لـالحلا ، هقزر  نم  صاـعلا  نبـال 
نا الا  کیلع  ام  و  كدـی ، لوانتم  یف  یه  و  هناکملا ، هزعلا و  بلطت  کنا  تبلط .) ام  تکردا  تذـخا  قحلاب  ول  و   ) هرخالا یف  هاجنلا 

هزعلا و هللا  هعانقلا : نم  ینغا  زنک  و ال  يوقتلا ، نم  زعا  زع  و ال  لیلذ ، وهف  قحلا  ریغب  زتعا  نم  .هب و  لـمعت  قحلا و  رـصانت  و  هللا ، یقتت 
هللا نود  نم  هوذـختا  و  ناطیـشلا ، هعاط  اورثآ  مهنکل  نوملعی و  وا  .نوقفاـنملا   8 نوملعیـال - نیقفاـنملا  نکل  نینموملل و  هلوسرل و  و 

، امهلتقی مل  امهب  رفظ  ول  مامالا  نا  ینظ  بلاغ  یف  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  خـلا ..) نایفـس  یبا  نبا  نم  کنم و  هللا  ینکمی  ناف   ) .اـیلو
، ناک ایا  هب  صتخملا  هقح  نع  حفـصی  وفعی و  مامالا  نا  کش  نم  سیل  .داسفلا و  هداـمل  امـسح  امهبـسحی  نکل  و  میلح ، میرک  هنـال 

هیف هداوه  الف  سانلا  هللا و  قح  اـما  .يوقتلل  برقا  اوفعت  نا  و  هشارف ، اونیلا  و  هماـعط ، اوبیطا  هلهـال : لاـق  و  اریخ ، هلتاـقب  یـصوا  دـقلف 
.رفاک رجاف  لکل  هللا  اهدع  و  رانلا ، یلا  امک  ریصم  ناف  امکنع  تزجع  نا  يا  ینازجعت ) نا  و   ) عیفش مامالا و ال  دنع  دحال 

هدبع

يدـعب ایندـلا  یف  ایقبت  امکب و  عاقیالا  نع  ینازجعت  نا  و  اـمکل : رـش  اـمکماما  اـمف  دـسالا …  ماغرـضلا  ماغرـضلل : بلکلا  عاـبتا  … 
امکلامعا یلع  هللا  باسح  امکماماف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

سپ هدومرف :) شنزرس  ار  وا  هیواعم  زا  يوریپ  یهارمگ و  رثا  رب  هک   ) صاع نبا  ورمع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
راکـشآ یهارمگ و  هک  يداد  رارق  هیواعم )  ) یـسک يایند  عبات  ار  دوخ  نید  وت  هکنادب ) هدش ، راگتـسر  ناگتفای  تیاده  رب  دورد  زا  )

یم ریرح  هماج  هدیـشون ، یم  بارـش  دش : یم  بکترم  یتشز  عورـشمریغ و  راک  هنوگ  ره  هیواعم  دـنا : هتفگ   ) هدـیرد وا  هدرپ  تسا ،
رد و  دومن ، یم  یناهنپ  رد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  وا  تفالخ  نامز  رد  رمع  فوخ  زا  یلو  هدرب ، یم  راکب  هرقن  ـالط و  فورظ  هدیـشوپ ،

سلجم رد  دومن ) یم  ناهنپ  ار  یـضعب  راکـشآ و  ار  یـضعب  تفرگ  میمـصت  تفالخ  يوعد  رب  نوچ  و  تشادن ، یئاورپ  نامثع  دهع 
رگا دنیـشن  وا  اب  هک  ره   ) دـنادرگ یم  ناداـن  ار  اـناد  شیوخ  شزیمآ  اـب  و  دـیامن ، یم  هدنکفارـس  راد و  بیع  راوگرزب  صخـش  دوخ 
دوخ سلجم  رد  هکنآ  ای  دوش ، یم  نادان  درخ و  یب  تسا  اناد  لقع و  اب  رگا  و  ددرگ ، نیگنن  تسا  راوگرزب  رگا  كاـپان و  تسکاـپ 

مـشاه ینب  هب  دوخ  سلجم  رد  هیواعم  دـسیون : یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  و  درادـنپ ، یم  نادان  ار  اناد  هتفرگ و  هدرخ  راوگرزب  زا 
هب همقل ) ندروخ  عمط  هب   ) هک ریش  زا  گس  يوریپ  دننام  یتساوخ  ار  وا  ششخب  و  یتفر ، یـسک  نینچ  یپ  زا  سپ  تفگ ) یم  ازـسان 
ایند رد   ) يداد داب  هب  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  سپ  دنکفا ، شیوس  هب  شراکش  هدنام  سپ  زا  هک  دراد  راظتنا  هتـسیرگن  شیاهلاگنچ 

ایند و زا   ) هچنآ يروآ ) یم  ام  هب  ور   ) يدز یم  گـنچ  قح  هب  رگا  و  يدومن !) راـتفرگ  یهلا  باذـع  هب  ترخآ  رد  نیگنن و  ار  دوخ 
نایفـس یبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  ادـخ  رگا  يداـتفا ) یهارمگ  رد  هدـنادرگور  قح  زا  هک  نونکا   ) سپ یتفاـی ، یم  یتساوخ  یم  ترخآ )

باذع و  ) تسا امـش  يور  ولج  هچنآ  دیدنام  نم ) زا  دـعب   ) دـیتخاس و ناوتان  ارم  رگا  و  مناسر ، یم  رفیک  هب  ار  امـش  تخاس  طلـسم 
باذع و ینعی  یقبا  دشا و  هرخالا  باذعل  و  دـیامرف : یم  میرک س 20 ي 127  نآرق  رد  هکنانچ   ) تسا رتدب  امـش  يارب  یهلا ) رفیک 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  ایند و  باذع  زا  تسا  رت  هدنیاپ  رت و  تخس  ترخآ  رفیک 

ینامز
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مالسا تاررقمب  دنب  ياپ  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  ات  هیواعم  دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  مالـسا ؟ هیواعم و 
هک توافت  نیا  اب  دربیم  هرهب  افلخ  نامز  رد  هرقن  الط و  ياهفرظ  زا  درک و  یم  هدافتـسا  مشیربا ، سابل  زاوآ ، زاـس و  بارـش ، زا  دوبن ،

ریزگان یمومع  راکفا  بلج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  نامز  رد  دوب و  لوغـشم  ینارذگـشوخ  هب  یناهنپ  رد  رمع  نامز  رد 
يو رورغ  نتـسکش  صاع و  نب  رمع و  رکف  ندـیبوک  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـنک  لـمع  رهاـظ  تروصب  یمالـسا  فئاـظو  هب  دـش 

يرادـن دیـص  تردـق  دوخ  وت  رگید  يوس  زا  دـنک  یم  مک  ار  لقع  يو  اب  طاـبترا  هک  تسا  یناـنچنآ  يدرف  وت  نیـشنمه  دـیامرفیم :
ناونع صاع  نب  رمع و  يارب  باصعا  گنج  داجیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یموس  هتکن  .يا  هتـسشن  وا  ياذـغ  هدـنام  سپ  راظتناب 

تـسایر هنالاح  يدیـسریم و  دوخ  هتـساوخب  يدوب  هدـنام  مالـسلا ) هیلع  یلع  فرط   ) قح ریـسم  رد  رگا  هک  تسا  هتکن  نیا  دـنک  یم 
ماجنارـس هدیدرگ و  راتفرگ  نادجو  هجنکـش  هب  متح  روطب  هتکن  دنچ  ندناوخ  اب  صاع  نب  ورمع  .ترخآ  هن  لالح و  همقل  هن  يراد ،

( .درک هارمگ  ارم  هک  مدوب  هدشن  تسود  ینالف  اب  شاکیا   ) دنز یم  دایرف  تمایق  زور 

يزاریش دمحم  دیس 

يدـل رهاظ  هفارحنا  هلالـض و  يذـلا  هیواعم  يا  هیغ ) رهاظ  ءرما  ایندـل  اعبت  کنید  تلعج  دـق   ) ورمع ای  کناف )  ) صاعلا نبورمع  یلا 
و هسلجمب ) میرکلا  نیـشی   ) روجفلا هسائرلا و  دـیری  هنا  رهاظ  لب  هاـیاون ، نیبت  ـال  یتح  هسفن  یلع  رتس  ـال  ذا  هرتس ) كوتهم   ) ناـسنالا

تعبتاف  ) هعم هطلاـخملاب  يا  هتطلخب ) میلحلا  هفـسی  و   ) هسلجم یف  ناـهی  سفنلا  میرکلا  ناـف  قساـفلا ، عیلخلا  صخـشلا  نوکی  اذـکه 
دـسالل بلکلا  عابتا  لثم  يا  ماغرـضلل ) بلکلا  عابتا   ) هاجلا لاملا و  نم  هنم  لضفی  ام  يا  هلـضف ) بلط  و   ) یهنی رماـی و  اـم  یف  هرثا )
هلصحی امل  هراظتنا  نع  هیانک  دسالا ، بلاخم  يا  هبلاخم ) یلا   ) بلکلا ذولی )  ) مهـسئارف لضف  نم  لکالل  دوسالا  نوعبتی  بالکلا  ناف 

كایند و تبهذاف   ) ناویحلا نم  هداص  ام  يا  هتـسیرف ) لضف  نم  هیلا   ) دـسالا یقلی ) ام   ) بلکلا رظتنی ) و   ) .هسیرفلا نم  دـسالا  بلخم 
تبلط و ام  تکردا  تذـخا  قحلاب  ول  بابـسلا و  باعتالا و  نم  هیواعم  عابتا  ببـسی  املف  ایندـلا  اما  و  حـضاوف ، هرخالا  اما  کـترخآ )

امکیطعا يا  امتمدـق ) امب  امکزجا   ) هیواعم يا  نایفـس ) یبا  نبا  نم  کنم و  هللا  یننکمی  ناف   ) هرخآ ایند و  قحلا  عاـبتا  یف  نـال  هقوف 
امف  ) يدـی یلع  التقت  ملف  هایحلا ، یف  ایقبت ) و   ) امکیزجا نا  نم  نکمتا  ناـب ال  ینازجعت ) ذا  و   ) داـسفالا نم  هقباـسلا  اـمکلامعا  ءازج 

(. مالسلا و   ) مامالا دیب  لتقلا  نم  رش  وه  و  يدبالا ، لاکنلا  باذعلا و  وه  ذا  امکل ) رش  امکماما 

يوسوم

.حـبقی بیعی و  نیـشی : .هءارو  ام  فشکف  هعـضوم  نع  هلازا  هقرخ و  رتسلا : کته  .لالـضلا  یغلا : .هفلخ  یـشم  اذا  عبت  نم  اعبت : هغللا :
.هیلا یجتلی ء  ذولی : .دسالا  ماغرضلا : .قمحلا  لقعلا ، داسف  هطالخلا  قمحالا و  طلخلا : .ملحلا  مدع  لهجلاب و  يا  هفسلاب  هیمری  هفـسی :
تلعج دق  کناف  : ) حرـشلا .هردق  هیلع و  اناطلـس  هل  لعج  هللا : هنکم  .هلتقی  يا  دـسالا  هسرتفی  ام  هسیرفلا : .هیقبلا  لوضف  عمج  لضفلا :
ورمع هیواعم و  نیب  هقفـصلا  تمت  هتطلخب ) میلحلا  هفـسی  هسلجمب و  میرکلا  نیـشی  هرتس  كوتهم  هیغ  رهاظ  يرما ء  ایندل  اعبت  کنید 

هل نوکی  هیواعم  عم  هنواعت  هلالـض و  هنید و  لباقم  ورمعل  نوکی  نا  یلع  یلع  مامالا  لاتق  یف  ادحاو  ادـی  اعم  نواعتلا  یلع  صاعلا  نب 
هقفـصلا هذـهب  مامالا  ملع  دـق  مهنیعا و  المی  ام  هیدـلول  الجعم و  لاملا  نم  امرتحم  اغلبم  هیواعم و  رـصتنی  نا  یلا  هلجوم  همعط  رـصم 

نع هدیعب  هئیند  هیراجت  حورب  تمت  یتلا  هرـساخلا  هقفـصلا  هذه  رکذب  مالـسلا  هیلع  ادتبا  .یخیبوتلا  باتکلا  اذه  ورمعل  بتکف  هلاضلا 
مجارت خـیراتلا و  بابرا  اهرکذـی  هقفـص  اهنا  هیواعم …  دـنع  ایند  لجا  نم  هنید  عیبی  ورمع  همارکلا ، فرـشلا و  باحـصا  ناـمیالا و 
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رکذـی هیواعم  یلع و  نیب  عارـصلا  نم  هرتفلا  کلتل  خروم  لک  امهـضعبب …  امهتقالع  يدـم  نیلجرلا و  نع  بتک  نم  لک  لاـجرلا و 
: هیغ رهاظ  هنا  .ایندلا 1 -  نم  هدنع  امب  لاجرلا  نید  يرتشملا  هیغاطلا  کلذ  فاصوا  ضعب  مامالا  رکذی  مث  هرفاکلا …  هقفـصلا  هذه 
هیعرـشلا و هفالخلا  یلع  جرخ  هنا  لدـعلا …  قحلا و  هرئاد  نع  هجورخ  هملظ و  هیغبب و  مکحی  لـقاع  لـک  رهاـظ  نیب  هیواـعم  لـالض 
: رتسلا كوتهم  هنا  .لالضلا 2 -  اذه  لهجی  نم  كانه  له  اهنع و  ارهق  همالا  یلع  طلست  لاومالا و  بهتنا  ءامدلا و  کفـس  اهبراح و 
ءاسلج و بحاص  هعالخلا  لزهلا و  ریثک  ناـک  هنا  هنع : دـیدحلا  یبا  نبا  لـقنی  نیدـلا  عرـشلا و  نیناوق  عری  مل  همرح و  كرتی هللا  ملف 

ناک دـقف  الا  هنیکـسلا و  سومانلا و  یلا  جاتحا  نینموملاریما و  یلع  جرخ  ذـنم  الا  هسایرلا  نوناق  مزلی  مل  رقوتی و  مل  هیواـعم  راـمس و 
جابیدـلا و ریرحلا و  سبلی  ناک  هنا  الا  هنم  افوخ  الیلق  هسفن  رتسی  رمع  مایا  یف  ناک  حـیبق و  لکب  اموسوم  کتهتلا  دـیدش  نامثع  ماـیا 

 … ماشلا یف  نامثع  مایا  یف  رمخلا  برشی  ناک  هنا  هریسلا  بتک  یف  هنع  سانلا  لقن  و  لوقی : نا  یلا  هضفلا  بهذلا و  هینآ  یف  برشی 
هتبراحم یه  اهعظفا و  حـئابقلا و  مظعا  بکترا  نا  دـعب  حـئابقلا  هذـه  لک  هیواعم  لـعفی  نا  بجع  نم  سیل  لوقا : هبیاـعم و  رخا  یلا 

میرک هیدـل  سلج  اذا  هسلجمب : میرکلا  نیـشی  و  - 3 ریقح …  لیلج  لک  ریغـص و  اهدـعب  ریبک  لکف  يدـهلا  لدـعلا و  قحلا و  ماـمال 
میلحلا هفسی  و  .مهفرـش 4 - سانلا و  همارک  نم  نولانی  ءوس  سلاجم  تناک  اهنال  مهـسلاجم  ءوس  هیما و  ینب  راعب  خـطلت  دـق  جرخی و 

عم لعفی  ناک  امک  مارکلا  هناها  فارشالا و  متش  نم  هدنع  يرجی  ام  هیواعم و  قمحب  اهیفس  حبـصی  نیزرلا  نیـصرلا  میلحلاف  هتطلخب :
هبلاخمب و ذولی  ماغرضلل  بلکلا  عابتا  هلضف  تبلط  هرثا و  ثعبتاف   ) .ءایح وا  لجخ  نود  مهترـضحب  نینموملاریما  متـش  نم  مشاه  ینب 

هلالض یف  هفلخ  ترس  کنا  الئاق  هیواعمل  هتعباتم  نم  رفنی  هلعل  ورمعل  هریقحت  مالسلا  هیلع  رهظا  هتسیرف ) لضف  نم  هیلا  یقلی  ام  رظتنی 
هعبتی دسالا  عبتی  امدـنع  بلکلا  لثم  لضف  نم  هنع  داز  ام  بلطت  تحر  هیـضق و  یف  هرما  ضفرت  مل  فقوم و  یف  هفلاخت  مل  هفارحنا  و 
نیدلا همارکلا و  باحـصا  ءافرـشلا و  باد  اذه  سیل  هتـسیرف و  نم  هنع  لضفی  ام  هبلاخم و  هنع  جرفنت  ام  رظتنی  عزف  فوخ و  هلذـب و 

نع یتات  یتلا  ایندـلا  یه  همیرکلا  ایندـلا  نال  هایند  باهذ  تبلط ) ام  تکردا  تذـخا  قحلاب  ول  کـترخآ و  كاـیند و  تبهذاـف  … )
هیلا حاتری  وا  هیواعمل  دولا  یفصی  ورمع  نکی  مل  هریثک و  تاسکاشم  هیواعم  ورمع و  نیب  تناک  دق  هنا  یلع  لالحلا  عورشملا  قیرطلا 
لها نم  هنا  مولعمف  هترخآ  باهذ  اما  تقو و  لک  یف  رصم  هنم  عزتنی  دق  هیواعم  نا  رعشی  رطخلا و  ضرعم  یف  هنا  رارمتساب  رعـشی  لب 

بلطی ناک  ول  هنا  مامالا  راشا  مث  هیواعم  هنورفکی و  لـب  هناـمیا  یف  نونعطی  قحلا  لـها  نا  یلع  هیواـعم  ایندـب  هترخآ  عاـب  هنـال  راـنلا 
امب امکزجا  نایفـس  یبا  نبا  نم  کنم و  هللا  ینکمی  ناف   … ) هترخآ هایند و  حـبری  کلذـب  لالحلاب و  هکردال  نالا  هکردا  اـم  قحلاـب 

یلوتسا امهیلع و  رـصنلا  هل  هللا  بتک  اذا  هنا  دیعو و  امهل و  دیدهت  اذه  و  مالـسلاو ) امکل  رـش  امکماما  امف  ایقبت  ازجعت و  نا  امتمدق و 
اذا اما  .هب و  امهبدوی  يذلا  بعـصلا  ءازجلا  نوکیـس  امهنم …  تردـص  یتلا  هحیبقلا  امهلامعال  ماتلا  ءازجلا  امهیطعیـسف  امهباقر  یلع 

باذـع و هرخآ  یه  هرخالا و  امهماما  ناف  ثدـح  امک  هداهـشتسا  اهنمـض  نم  هبعـص  فورظل  امهبیدات  یلع  ردـقی  مل  اـمهنع و  زجع 
 … ایندلا راد  یف  یلع  باذع  باقع و  نم  یسقا  دشا و  باقع  وه  رابجلا و  زیزعلا  هللا  نم  لاکن 

یناغماد

رهاظ ئرما  ایندـل  اعبت  کنید  تلعج  دـق  ّکناف  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  هماـن  نیا  رد  .صاـع  ورمع  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
هکنآ زا  شیپ  دـیدحلا  یبا  نبا  ...تسا » راکـشآ  شیهارمگ  هـک  يداد  رارق  يدرم  ياـیند  وریپ  ار  دوـخ  نـید  وـت  هـک  اـنامه  «، » هـیغ

قح نیع  تسا ، هدومرف  صاع  ورمع  هیواعم و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هچنآ  دیوگ : یم  نینچ  دهد  حرش  ار  تالمج  تاملک و 
نانچ نآ  دنک ، هغلابم  نانآ  شهوکن  رد  هک  تسا  هدشن  بجوم  ود  نآ  هب  تبسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  مشخ  ضغب و  تسا و  تقیقح  و 

زا کی  چـیه  رظن  رد  .دـنروآ  یم  نابز  هب  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  دـننک و  یم  هغلابم  مشخ  ناجیه و  ماگنه  هب  ناروآ  نخـس  رگید  هک 
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اب ورمع  تسا و  هداد  رارق  هیواـعم  ياـیند  وریپ  ار  دوخ  نید  صاـع  ورمع  هک  تسین  دـیدرت  عوـضوم  نیا  رد  فاـصنا  اـب  نادـنمدرخ 
وا هب  هدنیآ  رد  ار  رـصم  تموکح  هک  دوب  هدرک  یعطق  دـهعت  هیواعم  دوب و  هداهن  نیمـضت  اب  هک  يرارق  قبط  رگم  درکن  تعیب  هیواعم 

صاع ورمع  نامالغ  رـسپ و  ود  هب  دـنک و  راذـگاو  وا  هب  لاح  رد  رایـسب  زیخلـصاح  ياهنیمز  ناوارف و  لاوما  یهگناو  .درپس  دـهاوخ 
.دنک رپ  ار  ناشیا  مشچ  هک  دهدب  نادنچ 

يرگمتس و ندوب  راکشآ  رد  یکش  چیه  تسا ،» راکشآ  وا  یهارمگ  : » تسا هدومرف  هک  هیواعم  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  اما 
یکبس رایسب  وا  هک  تسا  هدوب  نینچمه  تسا ،» هدیرد  هدرپ  : » تسا هدومرف  هکنیا  .تسا و  هارمگ  يرگمتس  ره  تسین و  وا  یهارمگ 

هدرک یمن  تیاعر  ار  تسایر  نوناق  تسا و  هدوبن  رقوم  هاگ  چیه  هیواعم  تسا و  هتشاد  ارس  هناسفا  وگ و  هوای  نانیـشنمه  هدرک و  یم 
هدوب راقو  شمارآ و  نید و  سومان  تیاـعر  هب  دـنمزاین  هکنآ  يارب  مه  نآ  دـمآ ، یلع  نینمؤملا  ریما  گـنج  هب  هک  یتقو  رگم  تسا 

یکدـنا وا  میب  زا  رمع  راگزور  هب  .دوب  یتشز  ره  نداد  ماجنا  هب  موسوم  درک و  يرد  هدرپ  رایـسب  نامثع  راـگزور  رد  هن  رگ  .تسا و 
راوس دیماشآ و  یم  نیمیـس  نیرز و  ياهماج  رد  دیـشوپ و  یم  ابید  یمـشیربا و  ياه  هماج  مه  راگزور  نامه  درک و  یم  يراددوخ 

رد داهن ، یم  اهنآ  رب  گنراگنر  یمـشیربا  ياه  هچراپ  ابید و  ياهلج  تشاد و  رز  میـس و  هب  هتـسارآ  نیز  هک  دـش  یم  ییاهبکرم  رب 
هدرک لقن  هریـس  ياهباتک  رد  مدرم  .دوب  عمج  وا  رد  تردق  تموکح و  یناوج و  یتسم  درک و  یم  یناوج  دوب و  ناوج  راگزور  نآ 

مالّـسلا و هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تلحر  زا  سپ  یلو  تسا ، هدرک  یم  یـشون  هداب  ماش  رد  ناـمثع  تموکح  راـگزور  هب  وا  هک  دـنا 
تسا هدش  هتفگ  مه  تسا و  هدرک  یم  یشون  هداب  هدیـشوپ  تسا  هدش  هتفگ  .تسا  فالتخا  دروم  هلأسم  وا ، يارب  تموکح  رارقتـسا 

لاوما و هراب  نآ  رد  تسا و  هدرک  یم  يداش  برط و  هداد و  یم  شوگ  یقیـسوم  هکنیا  رد  یلو  تسا ، هدرکن  یـشون  هداب  رگید  هک 
.تسین یفالتخا  یکش و  چیه  تسا ، هتخادرپ  یم  اه  هلص 

: تفگ وا  هب  صاـع  ورمع  شتموکح  راـگزور  هب  هنیدـم  هب  هیواـعم  ياهرفـس  زا  یکی  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  یناهفـصا  جرفلا  وـبا 
میتسیاب و میورب و  رفعج  نب  هللا  دبع  ینعی  تسا ، هدش  هدیرد  شا  هدرپ  تسا و  هدـش  دوبان  شفرـش  هک  يدرم  نیا  هناخ  رد  رب  زیخرب 
رد رب  دوب  ناشهارمه  صاع  ورمع  مالغ  نادرو  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب و  هنابـش  ود  نآ  .میهد  شوگ  شناـکزینک  ندـناوخ  زاوآ  هب 

ار هیواعم  دوشگ و  ار  رد  دوب  هدرک  ساسحا  ار  ود  نآ  دوجو  هک  هللا  دبع  .دـنداد  شوگ  زاوآ  هب  دنداتـسیا و  رفعج  نب  هللا  دـبع  هناخ 
وا يارب  كدنا  یکاروخ  درک و  اعد  وا  يارب  هللا  دبع  تسـشن ، هللا  دبع  ریرـس  رب  دش و  دراو  هیواعم  .دوش  هناخ  دراو  هک  داد  دـنگوس 

هنارت هک  ییامرف  یم  هزاـجا  تدوخ  ناـکزینک  هب  اـیآ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : هللا  دـبع  دـنتفرگ ، سنا  نوچ  .دروخ  هیواـعم  دروآ و 
هیواعم دندرک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  ناکزینک  .دنناوخب  امتح  يرآ  تفگ : .يدرک  عطق  ار  نآ  دوخ  ندمآ  اب  وت  هک  دنناوخب  ار  دوخ 

درم يا  تفگ : صاع  ورمع  .تفرگ  يدیدش  برـض  ریرـس  يور  دوخ  ياپ  اب  هاگان  هکنآ  ات  تشاد  یـشبنج  كدـنا  كدـنا  تسخن 
هک شاب  مارآ  تفگ : هیواعم  .تسا  رت  لاح  وکن  وت  زا  يدـمآ  وا  عضو  زا  یتفگـش  راـهظا  شهوکن و  يارب  هک  يدرم  نیا  هک  زیخرب 

.تسا شوخ  هراومه  راوگرزب 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

صاْعلا ِْنب  ورْمَع  یلإ 
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تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} هتشاگن صاع  ورمع  هب  هک 

توافت یمک  اب  هک  تسا  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  دنا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  همان  نیا  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  زا 
ار محازم  نب  رـصن  باتک  هک  ناققحم  زا  یـضعب  یلو  تسا ؛ دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  قباـطم  نخـس  نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  رکذ  ار  هماـن 

حرش هب  دوش  عوجر   ) .درادن دوجو  تسام  سرتسد  رد  هک  رصن  باتک  هخـسن  رد  تروص  نیا  هب  همان  دنیوگ : یم  دنا  هدرک  یـسررب 
ص 130 ج 2 ، ریدغلا ، ص 514 و  ج 7 ، يرتست ، همالع  هغالبلا  جهن 

نآ لصا  دشاب و  نآ  زا  یـشخب  اهنت  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسام  تسد  رد  رـصن  باتک  زا  زورما  هچنآ  هک  دنکیم  هفاضا  ینیما  همالع 
هدروآ دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یـضر  دیـس  زا  دعب  هک  یناسک  زا  تسا .) هدش  فذـح  باتک  عبط  ماگنه  هب  هک  هدوب  رت  لصفم  رایـسب 

(.{ ص 337 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تسا جاجتحا  رد  یسربط  صاوخلا و  هرکذت  باتک  رد  یفنح  يزوج  نبا  دنا ،

هاگن کی  رد  همان 

شیگدرپسرس تهج  هب  ار  وا  هدومرف و  صاع  نب  ورمع  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يدیدش  ياه  شنزرس  زا  ّولمم  همان  نیا 
.دیامن یم  فیصوت  تسوا  هتسیاش  هک  یفاصوا  اب  ار  هیواعم  دنک و  یم  تمالم  هیواعم  ربارب  رد 

زوریپ رفن  ود  امـش  رب  رگا  : دـیامرف یم  دراد و  هیواعم  وا و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يدـیدهت  همان  نیا  زا  يرگید  شخب 
.تسامش راظتنا  رد  یهلا  تازاجم  موشن  زوریپ  رگا  مناسر و  یم  تسامش  روخ  رد  هک  یتازاجم  هب  ار  امش  موش 

رد یهاتوک  هلمج  زاغآ و  رد  یهاتوک  ياه  هلمج  همان  نیا  ، هدـمآ هغالبلا  جـهن  مامت  باـتک  رد  هچنآ  قباـطم  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش 
: هدوب نینچ  نآ  زاغآ.تسا  هدرواین  ار  نآ  یضر  دّیس  هک  هتشاد  نایاپ 

ِیف ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِئناَش  ، ِِلئاَو ِِنب  ِصاَْعلا  ِْنب  وِرْمَع  ِرَْتبَألا  ِْنبا  ِرَْتبَألا  َیلِإ  َنینِمْؤُْملاِریمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللاِْدبَع  ْنِم  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
«. يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ٌماَلَس.ِماَلْسِإلاِهَِّیلِهاَْجلا 

: تسا نینچ  همان  رخآ  و 

.{ ص 826 همان 46 ، هغالبلا ، جهن  مامت  «.} ِِهلْهَأل ُماَلَّسلاًاباَقِع  ِِهباَقِِعبَو  ، ًاماَِقْتنا ِهِماَِقْتنِاب  یفَکَو  اَمُُکبْسَح  ُهّللاَو  »

***

َْتبَلَطَو ، ُهََرثَأ َْتعَبَّتاَف  ، ِِهتَْطلِِخب َمِیلَْحلا  ُهِّفَُسیَو  ، ِهِِسلْجَِمب َمیِرَْکلا  ُنیِـشَی  ، ُهُْرتِس ٍكُوتْهَم  ، ُهُّیَغ ٍرِهاَظ  ٍئِْرما  اَْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَق  َکَّنِإَف 
َتْذَـخَأ ِّقَْحلِاب  َْولَو  َکَتَرِخآَو ! َكاَْینُد  َْتبَهْذَأَف  ِِهتَـسیِرَف  ِلْضَف  ْنِم  ِْهَیلِإ  یَْقُلی  اَم  ُرِظَْتنَیَو  ، ِِهِبلاَـخَِمب ُذُولَی  ِماَـغْرِّضِلل  ِْبلَْکلا  َعاَـبِّتا  ُهَلْـضَف ،
.ُماَلَّسلاَو ، اَمَُکل ٌّرَش  اَمُکَماَمَأ  اَمَف  اَیَْقبَتَو  اَزِْجُعت  ْنِإَو  ، اَُمْتمَّدَق اَِمب  اَمُکِزْجَأ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنبا  ِنِمَو  َْکنِم  ُهّللا  یِّنِّکَُمی  ْنِإَف.َْتبَلَط  اَم  َتْکَرْدَأ 
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همجرت

اب دارفا  هب  تسا و  هدـیرد  شیاـیح  هدرپ  راکـشآ و  شیهارمگ  هک  يا  هداد  رارق  یـسک  عباـت  ار  دوخ  نید  صاـع ) نب  ورمع  يا   ) وـت
.دزاس یم  هیفس  دوخ  ترشاعم  اب  ار  لقاع  دنک و  یم  نیهوت  شسلجم  رد  تیصخش 

وا لاگنچ  هب  دورب و  يا  هدنرد  ریش  لابند  هب  هک  یگس  نوچمه  يدش  راتساوخ  ار  وا  ششخب  يداهن و  وا  ياه  مدق  ياج  رد  مدق  وت 
رگا.يدرک هابت  ار  تترخآ  ایند و  راک  نیا  اب  وت.دوش  هدـنکفا  شیوس  هب  هک  دـشاب  وا  راکـش  ياه  هدـنام  سپ  رظتنم  دوش و  لـسوتم 

مامت رفیک  ، دزاس طلـسم  هیواعم )  ) نایفـسوبا رـسپ  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا  يدیـسر و  یم  یتساوخ  یم  هچنآ  هب  ، يدوب قح  رادـفرط 
باذع زا   ) ار هچنآ  ، دینامب یقاب  نم ) زا  دعب   ) مباین و تسد  امـش  هب  نم  رگا  داد و  مهاوخ  امـش  هب  دـیداد  ماجنا  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ 

.مالسلا و.تسا  رتدب  امش  يارب  دیراد  شیپ  رد  ترخآ ) رد  یهلا 

***

یتخورف يرگید  يایند  هب  ار  دوخ  نید  ریسفت : حرش و 

نب ورمع  يا   ) وت :» دیامرف یم  هک  دنک  یم  زاغآ  اجنیا  زا  صاع  نب  ورمع  هب  تبـسن  ار  دوخ  شنزرـس  همان  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد تیـصخش  اـب  دارفا  هب  تـسا و  هدـیرد  شیاـیح  هدرپ  راکـشآ و  شیهارمگ  هـک  يا  هداد  رارق  یـسک  عباـت  ار  دوـخ  نـید  صاـع )

ٍكُوتْهَم ، ُهُّیَغ ٍرِهاَظ  ٍئِْرما  اَْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَق  َکَّنِإَف  ( ؛» دزاس یم  هیفس  دوخ  ترشاعم  اب  ار  لقاع  دنک و  یم  نیهوت  شسلجم 
ندرک و هراپ  يانعم  هب  کته »  » هشیر زا  تسا ، هدیرد  وا  يایح  ياه  هدرپ  هک  تسا  یمرش  یب  ناسنا  يانعم  هب  هرتس » بوتهم  }» ُهُْرتِس

َمیِرَْکلا .تسا } هدـش  هتفرگ  نتخاـس  تشز  ياـنعم  هب  نیع »  » نزو رب  نیـش »  » هشیر زا  نیـشی » }» ُنیِـشَی { ، .تسا هدـش  هتفرگ  ندـیرد 
هدش هتفرگ  لقع  يانعم  هب  مهن »  » نزو رب  ملح »  » هشیر زا  تسا  لقاع  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  میلح » }» َمِیلَْحلا ُهِّفَُـسی  َو  ِهِِسلْجَِمب ،

{(. .تسا هدمآ  ترشاعم  يانعم  هب  هتشر »  » نزو رب  هطلخ »  » هشیر زا  هتطلخب » }» ِِهتَْطلِِخب .تسا }

رد مشاه  ینب  مالسلا و  هیلع  یلع  الوم  ندش  نعل  بس و  هب  هراشا  ار  ِهِِسلْجَِمب » َمیِرَْکلا  ُنیِـشَی   » هلمج هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
یب کته و  دروم  رگید  سلاجم  سپـس  وا و  سلجم  رد  زارد  نایلاس  یط  هراومه و  ناراوگرزب  نیا  هک  دـنا  هتـسناد  هیواـعم  سلجم 

ياراد هک  ار  نارـضاح  هتـسویپ  ، تشز رایـسب  راک  نیا  رب  نوزفا  وا  هکلب  ، تسین نیا  هب  رـصحنم  ًارهاـظ  یلو  ؛ دـندش یم  عقاو  یمارتحا 
درک و یم  تناها  اهنآ  هب  کیکر  تشز و  تاملک  اب  تفرگ و  یم  هیرخـس  داب  هب  دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  یماـقم  تیـصخش و 

نابزدب يدرم  هیواعم  هتفر  مه  يور.دننک  انتعا  نآ  زا  یـشان  تارطخ  هب  هکنآ  یب  دنداد  یم  وا  هب  هدنبوک  خساپ  زین  اهنآ  زا  يرایـسب 
.دوب كاته  و 

ردقچ تفگ  وا  هب  هیواعم.دـش  هیواعم  رب  دراو  يزور  دـیرفلا -  دـقعلا  هتفگ  هب  - دوب یتیـصخش  اب  درم  هک  « همادـق نب  هیراج  » هلمج زا 
يا وت  :و  تفگ باوج  رد  وا  دنداهن و  مان  تسا ) زینک  هیراج  یناعم  زا  یکی   ) هیراج ار  وت  هک  يدوب  یتسپ  مدآ 

ردام یب  يا  : تفگ هیواعم.تسا  هدام  گس  نآ  یناـعم  زا  یکی  هک  دنتـشاذگ  هیواـعم  ار  تماـن  هک  يدوب  یتسپ  مدآ  هچ  زین  هیواـعم 
دربن ياه  نادیم  رد  وت  ربارب  رد  نآ  اب  هک  تسا  هداز  ییاهریشمش  نتفرگ  يارب  ارم  مردام  : تفگ هیراج  ییوگ ؟ یم  نخس  نینچ  ارچ 
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(.{ صیخلت اب   ) ص 62 ج 5 ، فارشالا ، باسنا  } ....تسام تسد  رد  نونکا  مه  زین  نآ  میدش و  رضاح 

مدآ هک  دـش  یم  هتفگ  وا  سلجم  رد  نوزومان  شزرا و  یب  نانخـس  ردـق  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ِِهتَْطلِِخب » َمِیلَْحلا  ُهِّفَُـسی   » هلمج و 
.دنراد تکرش  نآ  رد  وا  نافیدر  مه  هیواعم و  هک  یسلجم  هجیتن  تسا  نیا  دش و  یم  هدرمش  هیفس  ، سلجم نآ  رد  لقاع 

ناشن دنک و  مسجم  ار  وا  تیصخش  مامت  دناوت  یم  یبوخ  هب  ، درمش رب  هیواعم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هناگراهچ  فاصوا  نیا 
ار وا  خیرات  هک  تسا  یناسک  لاح  رتروآ  تفگش  نآ  زا.تشاد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تفالخ  ياعدا  یـسک  هچ  دهد 

یمن زیاـج  ار  وا  هب  تناـها  نیرتـمک  دنرمـش و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مرتـحم  یباحـص  ار  وا  لاـح  نـیا  اـب  دـنا و  هدـناوخ 
.دروآ یم  ناسنا  رس  رب  ییاهالب  هچ  هناروکروک  بصعت  یتسار.دنناد 

يدش راتساوخ  ار  وا  ششخب  یتشاذگ و  وا  ياه  مدق  ياج  رد  مدق  وت  :» دیامرف یم  صاع  ورمع  هب  باطخ  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
شیوس هب  هک  دشاب  وا  راکش  ياه  هدنام  سپ  رظتنم  دوش و  لسوتم  وا  لاگنچ  هب  دورب و  يا  هدنرد  ریـش  لابند  هب  هک  یگـس  نوچمه 
يانعم هب  ماغرـض » } ِماَغْرِّضِلل ِْبلَْکلا  َعاَبِّتا  ، ُهَلْـضَف َْتبَلَط  ،َو  ُهََرثَأ َْتعَبَّتاَف  ( ؛» يدرک هابت  ار  تترخآ  ایند و  راـک  نیا  اـب  وت.دوش  هدـنکفا 
ِلْـضَف ْنِم  ِْهَیلِإ  یَْقُلی  اَـم  ُرِظَْتنَی  َو  { ، .تسا لاـگنچ  ياـنعم  هـب  ربـنم »  » نزو رب  بـلحم »  » عـمج بلاـخم » }» ِِهِبلاَـخَِمب ُذوـُلَی  .تـسا } ریش 

َْتبَهْذَأَـف {، .تسا هدـش  هتفرگ  نتـشک  ندـیرد و  ياـنعم  هب  سرت »  » نزو رب  سرف »  » هشیر زا  تسا  راکـش  ياـنعم  هب  هسیرف » }» ِِهتَـسیِرَف
(. َکَتَرِخآ َكاَْینُد َو 

دنک و هدافتسا  وا  راکش  هدنام  سپ  زا  ات  دور  یم  يا  هدنرد  ریـش  لابند  هب  هک  دوش  یم  یهابور  هب  هیبشت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ًالومعم 
صاع نب  ورمع  یتسپ  تدـش  نداد  ناشن  يارب  درب  یم  راک  هب  هابور )  ) بلعث ياج  هب  ار  گس )  ) بلک هژاو  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا 

راک تفرـشیپ  يارب  هک  ییاه  گنرین  اب  یلو  دروآ  گنچ  هب  یتموکح  دناوتب  هک  دوبن  یـسک  شدوخ  صاع  ورمع  میناد  یم  تسا و 
یقاب وا  يارب  ییوربآ  هک  ارچ  ، دـش هابت  وا  يایند.تفرگ  راـیتخا  رد  وا  فرط  زا  ار  رـصم  يرادـمامز  ماجنارـس  تسب  راـک  هب  هیواـعم 

.درادن ثحب  هب  زاین  شترخآ  یهابت  دنامن و 

درک دوخ  ناوارف  لاوما  هب  یهاگن  ، تفرگ رارق  گرم  هناتـسآ  رد  صاع  نب  ورمع  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  یبوقعی  خـیرات  باتک  رد 
نارتش تالوضف  نیا  ياج  هب  شاک  يا  : تفگ دوب ) تحاران  تخـس  دزاس  اهر  ار  همه  دشوپب و  مشچ  اهنآ  زا  دهاوخ  یم  هکنیا  زا  (و 

ار ایند.مدرک  دـساف  ار  مدوخ  نید  مداد و  ناماس  رـس و  ار  هیواعم  يایند.مدوب  هتـسب  ورف  ایند  زا  مشچ  لـبق  لاـس  یـس  شاـک  يا  دوب 
رایتخا رد  ارم  لاوما  مامت  هیواعم  منیب  یم.دیسر  ارف  مگرم  ات  مدرک  اهر  ار  تسار  هار.مدرپس  یـشومارف  هب  ار  ترخآ  متـشاد و  مدقم 
هرابرد يرتشیب  حرـش  ص 222 . ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  } .درک دـهاوخ  يراتفر  دـب  مناکیدزن ) ناگتـسب و   ) امـش اـب  دریگ و  یم  دوخ 

{ .میا هدروآ  ص 472  باتک ج 3 ، نیمه  رد  هبطخ 84  لیذ  رد  صاع  ورمع  تالاح 

َتْذَـخَأ ِّقَْحلِاب  َْول  َو  ( ؛» يدیـسر یم  یتساوخ  یم  هچنآ  هب  ، يدوب قح  رادـفرط  رگا  :» هک دـیامرف  یم  هفاـضا  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
(. َْتبَلَط اَم  َتْکَرْدَأ 

هب لطاب  ریسم  رد  ار  نآ  فسالا  عم  اما  ؛ یتشاد راک  نیا  يارب  یفاک  دادعتـسا  نوچ  ار  ترخآ  مه  یتشاد و  ار  ایند  مه  هکنیا  هب  هراشا 
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.یتسب راک 

اهنآ ترخآ  هب  يا  همطل  هکنآ  یب  دنروآ  تسد  هب  لالح  قیرط  زا  ار  ایند  دوخ  دادعتـسا  شوه و  اب  دـنناوت  یم  هک  یناسک  دنرایـسب 
.دنور یم  هابتشا  ار  هار  یلو  ؛ دوش دراو 

وا ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دـش یم  میلـست  قح  ربارب  رد  صاع  نب  ورمع  رگا  ًاعقاو  ایآ  هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  رد 
يزیچ نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هریـس  زا  هک  یلاح  رد  تشاذـگ  یم  وا  راـیتخا  رد  ار  رـصم  تموکح  ًـالثم  ، داد یم  وا  هب  تساوخ  یم 

.دوش یمن  هدافتسا 

یـصاخ تواکذ  شوه و  اب  ، تشاد یهلا  ياوقت  تفرگ و  یم  شیپ  ار  قح  هار  ًاعقاو  وا  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
نتشاد هکلب  ، تسین رصم  تموکح  اهنت  َْتبَلَط » اَم   » زا روظنم  هوالع  هب  دهدن  وا  هب  ار  یمهم  ماقم  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  دوب  وا  رد  هک 

.دشاب رصم  تموکح  زا  رتمک  یماقم  دنچ  ره  ، دنک عانقا  ار  وا  هک  تسا  يا  هتسیاش  ماقم 

( هیواعم  ) نایفسوبا رسپ  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا  و  :» دیامرف یم  دنک و  یم  دیدهت  ار  هیواعم  وا و  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان نیا  نایاپ  رد 
یقاب نم ) زا  دـعب   ) مباین و تسد  امـش  هب  نم  رگا  داد و  مهاوخ  امـش  هب  دـیداد  ماـجنا  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ  همه  رفیک  ، دزاـس طلـسم 

ِیبَأ ِْنبا  ِنِم  َْکنِم َو  ُهّللا  یِّنِّکَُمی  ْنِإَف  ( ؛» مالـسلاو.تسا رتدب  امـش  يارب  دیراد  شیپ  رد  ترخآ ) رد  یهلا  باذع  زا   ) ار هچنآ  ، دینامب
(. ُماَلَّسلا ،َو  اَمَُکل ٌّرَش  اَمُکَماَمَأ  اَمَف  اَیَْقبَت  اَزِْجُعت  ْنِإَو  ، اَُمْتمَّدَق اَِمب  اَمُکِزْجَأ  َناَیْفُس 

لتق هب  ار  اهنآ  ایآ  دش  یم  زوریپ  اهنآ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  هک  دنا  هدرک  ناونع  ار  یثحب  اجنیا  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب 
هدیاف نادنچ  دادن  يور  زگره  هک  يا  هلأسم  هرابرد  نخس  هچرگ.ود  نیا  نایم  رد  یتازاجم  ای  تخاس  یم  وفع  لومشم  ای  دناسر  یم 

اهنآ هب  ار  اهنآ  تایانج  هجیتن  تشذـگ و  یمن  مدرم  قح  زا  تشذـگ  یم  دوخ  قح  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  نیقی  هب  یلو  ، درادـن يا 
: تسا هدمآ  رگید  تایاور  رد  همان  نیا  لیذ  هک  تسا  يزیچ  نخس  نیا  دهاش.داد  یم 

ِهّللا ِلوُسَر  ِدـْهَع  یلَع  ٍْشیَُرق  ِهَمَلَظ  ْنِم  ُهّللا  ُهَلَتَق  ْنَِمب  اَمُکْقِْحلُأ  اَُمْتمَّدَـق َو  اَِمب  اَمُکِزْجَأ  َناَیْفُـس  یبَأ  ِْنبا  ِنِم  َکـْنِم َو  ُهّللا  یِّنِّکَُمی  ْنِإَـف  »
مهد و یم  رفیک  دیا  هداد  ماجنا  شیپ  زا  هچنآ  هب  ار  امش  دزاس  طلـسم  نایفـسوبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص 

«. مزاس یم  قحلم  تشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  شیرق  ناملاظ  هب  ار  امش 

اه هتکن 

مالسا تیلهاج و  رد  صاع  نب  ورمع  -1

رد نامز و  زیگنا  فسا  روما  زا  یکی  : دسیون یم  همان  نیا  زاغآ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  « هدبع دمحم  » يرصم فورعم  دنمشناد 
هـشبح هاشداپ  یـشاجن  يوس  هب  ار  وا  شیرق  هک  تسا  یـسک  نامه  صاع  نب  ورمع  هک  تسا  نیا  نارود  ياـه  یخوش  زا  لاـح  نیع 

ات دهد  لیوحت  اهنآ  هب  دندوب  وا  اب  هک  ار  نیملسم  نارجاهم  زا  یهورگ  نارجاهم و  بلاط و  یبا  نب  رفعج  دهاوخب  وا  زا  ات  دنداتـسرف 
نیفص رد  هک  تسا  یسک  صاع ) نب  ورمع   ) صخش نیمه  (. دیامن تازاجم  و   ) دنک مکح  اهنآ  هرابرد  شیرق  دننادرگ و  زاب  هّکم  هب 
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هزرابم رفعج )  ) بلاطوبا نیتسخن  دـنزرف  اب  هک  يا  هیحور  ناـمه  اـب  ینعی  ؛ تخادرپ مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ربارب  رد  دربن  هب 
نامه هک  تسا  یمالسا  كانهودنا  لئاسم  زا  یکی  نیا  تخادرپ ! گنج  هب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا مود  دنزرف  اب  هیحور  نامه  اب  درک 
هزرابم هب  زاب  دـندرک و  نت  رب  نید  ساـبل  مالـسا  يزوریپ  زا  سپ  ، دنتـساخرب هزراـبم  هب  نآ  اـب  مالـسا  روهظ  زاـغآ  رد  هک  یـصاخشا 

.دنتساخرب

رارق وا  رایتخا  رد  صلاخ  روط  هب  رـصم  نیمزرـس  دیـسر و  شفده  هب  صاع  ورمع  هک  دـنک  یم  هفاضا  سپـس  يرـصم  دنمـشناد  نیا 
.مینک هدهاشم  ار  رصم  رد  وا  تموکح  ياه  هرهچ  زا  يا  هرهچ  تسین  دب  نونکا.تفرگ 

کی هزادـنا  هب  راهب  ره  - رانید راهب  داتفه  دوخ  زا  دـعب  صاـع  ورمع  هک  دـنک  یم  لـقن  مهن  نرق  فورعم  خروم  يزیرقم  زا  هاـگ  نآ 
.تشاذگ ثرا  هب  - دوب واگ  تسوپ 

دوش و یم  تراغ  اهنآ  قازرا  مالسا و  مولظم  تلم  توق  زا  الط  هکس  گرزب  نابنا  داتفه  هک  نیملسم  مالـسا و  تشونرـس  تسا  نیا 
{ .ثحب دروم  همان  لوا  هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش  } .دراذگ یم  ثرا  هب  دوخ  زا  ار  نآ  یلاو  کی 

هیواعم لامعا  زا  يا  هشوگ  -2

یهارمگ و : دیوگ یم  هُّیغ » ٍرهاظ   » هیواعم هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هلمج  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  انب  هکنیا  رگید  بلاج  هتکن 
نینچ هدش  هراشا  نآ  هب  ُهُْرتِس » ٍكُوتْهَم   » هلمج رد  هک  وا  يرد  هدرپ  اما  تسین  نآ  رد  دیدرت  ياج  هک  تسا  راکشآ  نانچ  وا  تلالض 
یمک وا  سرت  زا  رمع  نامز  رد.تشاد  تشز  کبـس و  ياه  یخوش  رایـسب  دراذـگب  دوخ  رب  ار  تفالخ  ماـن  هکنآ  زا  لـبق  وا  هک  دوب 

.دزای یم  تسد  یحیبق  راک  ره  هب  دز و  رانک  ار  اه  هدرپ  نامثع  نامز  رد  یلو  درک ؛ روج  عمج و  ار  دوخ 

تـشاد نییالط  یتنیز  ياه  نیز  هک  ییاه  بکرم  رب  ، دروخ یم  بآ  هرقن  الط و  ياه  فرظ  زا  دیـشوپ و  یم  نیمـشیربا  ياـه  ساـبل 
تداهش زا  دعب  یلو  ؛ دیـشون یم  بارـش  ماش  رد  نامثع  مایا  رد  ، هدمآ خیرات  هریـس و  ياه  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  دش و  یم  راوس 
هظحالم هب  دنا  هتفگ  یضعب  دیشون و  یم  یناهنپ  رد  اهنت  ار  بارـش  دنیوگ  یم  یـضعب  وا  تیعقوم  تیبثت  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما 
يزیاوج اهنآ  هب  داد و  یم  ارف  شوگ  ناگدـنناوخ  زاوآ  برط و  زاس و  هب  وا  هک  تسین  کش  یلو  ؛ تشاذـگ رانک  ار  نآ  تفالخ  مان 

.{ ص 161 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .دیشخب { یم 

رازگراک کی  شهوکن  : 40 همان

عوضوم

هلامع ضعب  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( يرجه لاس 40  رد  نارادنامرف  زا  یکی  هب  همان  )

همان نتم 
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َضرَألا َتدّرَج  َّکنَأ  ِیَنَغَلب  َکَتَناَمَأ  َتیَزخَأ  َکَماَمِإ َو  َتیَـصَع  َّکبَر َو  َتطَخـسَأ  دَقَف  ُهَتلَعَف  َتنُک  نِإ  ٌرمَأ  َکنَع  ِیَنَغَلب  دَقَف  ُدَعب  اّمَأ 
ُماَلّسلا ِساّنلا َو  ِباَسِح  نِم  ُمَظعَأ  ِهّللا  َباَسِح  ّنَأ  مَلعا  ََکباَسِح َو    ّ َِیلإ عَفراَف  َکیَدَی  َتحَت  اَم  َتلَکَأ  َکیَمَدَق َو  َتحَت  اَم  َتذَخَأَف 

اه همجرت 

یتشد

ان ار  دوخ  ماما  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  یشاب ، هدرک  نانچ  رگا  هک  تسا  هدیـسر  يربخ  وت  زا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
 . يا هدرک  تنایخ  دوخ  تناما  رد  و  ینامرف ،

، يا هدروخ  تنایخ  هب  یتشاد  رایتخا  رد  هچنآ  و  هتفرگ ، یتسناوت  یم  هک  ار  هچنآ  و  هتشاد ، رب  ار  اهنیمز  تشک  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 
 . دورد اب  .تسا  رت  تخس  مدرم  یسرباسح  زا  دنوادخ  یسرباسح  هک  نادب  تسرفب و  نم  يارب  ار  لاوما  باسح  رتدوز  هچ  ره  سپ 

يدیهش

، هدرک ینامرفان  ار  شیوخ  ماما  و  یشاب ، هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  یشاب  هدرک  نانچ  رگا  تسا ، هدیسر  يربخ  نم  هب  وت  زا 
هتـشادهاگن دوخ  يارب  هدیـسر  نادـب  تیاپ  هچنآ  هتـشادرب و  ار  نیمز  تشک  وت  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  .هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تناما  و 

نامدرم باسح  زا  رتگرزب  ادـخ  باـسح  هک  نادـب  هدـب و  سپ  زاـب  نم  هب  ار  دوخ  باـسح  .يا  هدروخ  هدوب  تتـسد  رد  هچنآ  و  يا ،
.تسا

یلیبدرا

هک قیقحتب  سپ  ار  راک  نآ  هدرک  رگا  يراک  وت  زا  نمب  تسا  هدیسر  هک  قیقحتب  سپ  ءایبنا  دیس  رب  تاولـص  ادخ و  دمح  زا  سپ  اما 
دیـسر وت  اب  تست  تعیب  هک  ار  دوخ  دـهع  يدـینادرگ  اوسر  ار و  دوخ  ياوشیپ  يدرک  یناـمرفان  ار و  دوخ  راـگدرورپ  هدروآ  مشخب 

زا دوب  وت  ياهمدـق  ریز  رد  هک  ار  يزیچ  هتفرگ  ارف  سپ  هدرک  ذـخا  ار  ناـمدرم  لاوما  رتـشیب  ینعی  ار  نیمز  هدـنک  تسوپ  وت  هک  نمب 
ادخ باسح  هکنادـب  ار و  دوخ  باسح  نم  يوسب  نک  عفر  سپ  اهلام  زا  دوب  وت  ياهتـسد  ریز  رد  هک  ار  يزیچ  هدروخ  تالوصحم و 

نامدرم باسح  زا  تسا  رتگرزب  تمایق  رد 

یتیآ

هدیزرو نایـصع  دوخ  ماما  رب  يا و  هتخاس  نیگمـشخ  ار  تراگدرورپ  دنا ، هداد  ربخ  هک  دشاب ، نانچ  رگا  .دیـسر  نم  هب  يربخ  وت  زا 
، هدوب تیاپ  ریز  رد  هچ  ره  يا و  هدرک  يراع  لوصحم  زا  ار  نیمز  هک  دنا ، هداد  ربخ  ارم  .يا  هدرمش  رادقمیب  راوخ و  ار  تناما  يا و 

باـسح زا  ادـخ  ندیـشک  باـسح  هک  نادـب  تسرفب و  نم  دزن  ار  دوخ  باـسح  .يا  هدروخ  هدـمآ ، تتـسد  هب  هچ  ره  يا و  هتفرگرب 
.تسا رتدیدش  نایمدآ  ندیشک 

نایراصنا
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ینامرفان ار  شیوخ  ماما  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  یـشاب  هداد  ماـجنا  رگا  هک  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  يا  هماـنرب  ربخ  ، دـعب اـما 
 . يا هدرک  تنایخ  تناما  رد  ،و  هدومن

یتـشاد راـیتخا  رد  لاـملا  تیب  زا  هچ  ره  ،و  هتفرگرب هدوـب  تیاـپ  ود  ریز  هچنآ  ،و  هدرب ار  نیمز  تـالوصحم  هک  هدیـسر  ربـخ  نـم  هـب 
 . مالسلا و.تسا  رتگرزب  مدرم  یسرباسح  زا  دنوادخ  یسرباسح  هک  داب  تمولعم  ،و  تسرف نم  شیپ  ار  تباسح.يا  هدروخ 

حورش

يدنوار

هیلب و یف  عقو  تیکسلا : نبا  لاق  و  ناهو ، لذ  يا  رـسکلاب  يزخ  لاقی : و  ناوهلا ، يزخلا و  اهیف  ترهظا  يا  کتناما  تیزخا  هلوق و  و 
اهتکرت اـهتیزخ و  اهراجـشا و  تـکلها  يا  فیفختلاـب ، ضرـالا  تدرج  هلوـق  .هرهق و  هوزخی : هازخ  و  ییحتــسا ، يزخ : و  هللا ، هازخا 
هدـیدش هدوراج : هنـس  .هتدرج و  دـقف  یـش ء  نع  هترـشق  یـش ء  لک  و  ریثکتلل ، دـیدشتلاب  و  هب ، تابن  يذـلا ال  وه  و  درجا ، ءاـصعک 

( تحت اـم  تلکا  : ) هلوق و  ضرـالا .) یلع  هتدـجو  اـم  عیمج  کـکلم  یلا  تممـض  يا  کیمدـق   ) تحت اـم  تذـخاف  هلوق : لـحملا و 
نم تذـخا  ام  عیمج  بتکا  يا  کباسح  یلا  عفراف  هلوق  .تاقدـصلا و  هاکزلا و  نم  كدـی  یف  ناـک  اـم  عیمجب  تعفتنا  يا  کیدـی ،

.دشا ادغ  هناف  همایقلا ، موی  یلا  کباسح  عدت  و ال  هیلع ، کبساحا  یتح  یلا  ههنا  سانلا و 

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا  نبا 

َضْرَْألا َتْدَّرَج  َکَّنَأ  ِینَغََلب  َکَتَناَمَأ  َْتیَزْخَأ  َکَماَمِإ َو  َْتیَـصَع  َکَّبَر َو  َتْطَخْـسَأ  ْدَقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
 . ُمَالَّسلا ِساَّنلا َو  ِباَسِح  ْنِم  ُمَظْعَأ  ِهَّللا  َباَسِح  َّنَأ  ْمَلْعا  ََکباَسِح َو  ََّیلِإ  ْعَفْراَف  َْکیَدَی  َتْحَت  اَم  َْتلَکَأ  َْکیَمَدَق َو  َتْحَت  اَم  َتْذَخَأَف 

کتنامأ تیزخأ 

هنأ زیوربأ  همکح  یف  عایـضلا و  بارخإ  یلإ  لاملا و  یف  هنایخلا  یلإ  هبـسن  هنأ  ینعملا  اهترـشق و  ضرألا  تدرج  اـهتنهأ و  اـهتللذأ و 
نقحت امنإ  کنأل  مهرد  فلأ  فالآ  هرـشع  ظفح  یلع  كدـمحأ  مهرد و ال  هنایخ  یلع  کـلمتحأ  ـال  ینإ  لاـملا  تیب  نزاـخل  لاـق 

امیف هدایزلا  نم  ذخأت و  امیف  ناصقنلا  نم  نیتلصخ  نم  سرتحاف  اریثک  تنخ  الیلق  تنخ  نإ  کنإ  کتنامأ و  هب  رمعت  کمد و  کلذب 
يذلا عضوملا  نم  يدـنع  نیمأ  تنأ  الإ و  ودـعلا  یلع  هدـعلا  هکلمملا و  هرامع  کلملا و  رئاخذ  یلع  کلعجأ  مل  ینأ  ملعا  یطعت و 

ارـش و ال ریخب  ضوعتت  یل و ال  کـئاجر  یف  کـنظ  ققحأ  كاـیإ  يراـیتخا  یف  ینظ  ققحف  اـهیلع  یه  یتلا  اـهمتاوخ  نم  هیف و  یه 
.هنایخ هنامأب  همادن و ال  همالسب  هعض و ال  هعفرب 

الداع همایقلا  موی  ءاج  کلذ  يوس  ذـختا  نمف  امداخ  ابکرم و  انکـسم و  ذـختیل  جوزتیلف و  المع  انل  یلو  نم  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
.اقراس الاغ 
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.هلادلا کیلع  فاخأ  ینکل  مارحب و  تسیل  هیدهلا و  كایإ و  دوعسم  نبال  هتیصو  یف  رمع  لاق  و 

لـصفا نینمؤملا  ریمأ  ای  لوقی  مالکلا  ءاـنثأ  یف  لـعجف  هل  مصخ  عم  ماـیأ  دـعب  هیلإ  عفترا  مث  هلبقف  روزج  ذـخف  رمعل  لـجر  يدـهأ  و 
.هاضقلا هالولا و  یلع  ایادهلا  مرح  سانلا و  بطخف  ماق  مث  هیلع  رمع  یضقف  روزجلا  ذخف  لصفی  امک  هنیب  ینیب و  ءاضقلا 

بحاص لعجف  هیلإ  اـعفارتف  رمأ  یف  هموصخ  اـمهل  تقفتا  مث  ـالغب  هیلإ  رخآ  يدـهأ  هبـش و  نم  اجارـس  هریغملا  یلإ  ناـسنإ  يدـهأ  و 
.هرسکیف جارسلا  حمری  لغبلا  نإ  کحیو  هریغملا  لاق  رثکأ  املف  جارسلا  نم  أوضأ  يرمأ  نإ  لوقی  جارسلا 

رمع ناک  یلع ع و  نع  مالکلا  اذه  يور  اهقانعأ و  جرخت  نأ  الإ  مهاردلا  تبأ  لاقف  هلامع  ضعبل  صج  رجآب و  ینبی  ءانبب  رمع  رم  و 
.نیطلا ءاملا و  نانیمأ  لماع  لک  یلع  لوقی 

هللا و ال ودـعب  تسل  هریره  وبأ  لاق  یلاعت  هللا  لام  تقرـس  هباتک أ  ودـع  هللا و  ودـع  ای  رمع  هل  لاق  نیرحبلا  نم  هریره  وبأ  مدـق  اـمل  و 
مث مهرد  فالآ  هرـشع  همرغأ  هردلاب و  هانث  مث  هسأر  یلع  هدیرجب  هبرـضف  هللا  لام  قرـسأ  مل  امهاداع و  نم  ودع  ینکل  هباتک و  ودع 
هللا الک و  رمع  لاق  تعباتت  یماهس  قحالت و  یئاطع  تلسانت و  یلیخ  لاق  مهرد  فالآ  هرشع  کل  نیأ  نم  هریره  ابأ  ای  لاقف  هرضحأ 
وبأ لاقف  قیدـصلا  فسوی  لاق  وه  نم  لاق  هریره  ابأ  ای  کنم  ریخ  وه  نم  لمع  دـق  لاق  لاـق ال  لـمعت  ـال  هل أ  لاـق  مث  اـمایأ  هکرت  مث 

هسأر برضی  مل  نمل  لمع  فسوی  نإ  هریره 

.ادبأ کل  لمعأ  هللا ال  هلام ال و  عزن  هضرع و ال  متش  هرهظ و ال  و 

عبرأ یلإ  ریـصتس  کنأ  کتنـس و  سأر  بساحم  کنأ  ملعا  کلمع و  یلإ  رـس  كدـهع و  ذـخ  هل  لاق  الجر  یلو  اذإ  داـیز  ناـک  و 
انئاخ كاندـجو  نإ  کتنامأ و  انترعم  نم  کتملـس  کفعـضل و  کب  انلدبتـسا  افیعـض  انیمأ  كاندـجو  نإ  انإ  کسفنل  رتخاف  لاصخ 

کیلع انعمج  نیمرجلا  انیلع  تعمج  نإ  کمرغ و  انلقثأ  كرهظ و  اـنعجوأ  کـتنایخ و  یلع  کـبدأ  انـسحأ  کـتوقب و  انعتـسا  اـیوق 
.کبقع لاجرلا  انأطوأ  کلام و  انرثک  كرکذ و  انعفر  کقزر و  اندز  ایوق  انیمأ  كاندجو  نإ  نیترضملا و 

.اوسح اهوسحی  وه  امقل و  مهتانامأ  نولکأی  سانلا  لاقف  انئاخ  الماع  یبارعأ  فصو  و 

یبأل اهنإ  لاقی  قرس و  یلو  دق  ینادغلا و  ردب  نب  هثراحل  سینأ } .» یبأ  نب  سنأ  :» لماکلا یف  ( 1 یلؤدلا {  سایإ  یبأ  نب  سنأ  لاق 
هیالو تیلو  دق  ردب  نب  راح  أ  نادلبلا 5:73 } . مجعم  یف  توقای  دوسألا  یبأ  یلإ  اهبسن  نمم  ( 2 دوسألا { 

یسفن یف  ام  هتراشإب  دعی  ملف  داشرلا  هب  هللا  باصأ  لاقف  ردب  نب  هثراح  تغلب  اهنإ  لاقیف 

یناشاک

ترـضح رب  دورد  یهلا و  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) دوخ نالماع  زا  یـضعب  يوس  هب  هدومرف  لاسرا  ار  همان  نیا  هلامع ) ضعب  یلا  )
ار راک  نآ  يا  هدرک  رگا  هتلعف ) تنک  نا   ) يراک وت  بناج  زا  نم  هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  سپ  رما ) کنع  ینغلب  دقف   ) یهانپ تلاسر 
ماـما و هدرک  یناـمرفان  و  کـماما ) تیـصع  و   ) ار دوـخ  راـگدرورپ  يا  هدروآ  مشخ  هب  هک  قـیقحت  هـب  سپ  کـبر ) تطخـسا  دـقف  )
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زا هتفرگارف  هک  ار  يدهع  يدینادرگ  تسـس  ینعی  .ار  دوخ  تناما  هدرک  راوخ  و  کتناما ) تیزخا  و   ) رادرک نآ  رد  ار  دوخ  ياوشیپ 
ندومن ذخا  زا  تسا  تیانک  نیا  ار  نیمز  يا  هدنک  تسوپ  وت  هکنآ  ضرالا ) تدرج  کنا   ) نم هب  دیسر  ینغلب )  ) رایتخا هب  دوخ  ماما 

يزیچ هتفرگ  ارف  سپ  کیمدـق ) تحت  ام  تذـخاف   ) ناشیا يارب  ار  نآ  زا  یئزج  نتـشاذگن  یقاب  نآ و  نابحاص  زا  ار  لاوما  عیمج  وا 
ياهتـسد ریز  رد  هک  ار  يزیچ  يا  هدروخ  و  کیدی ) تحت  ام  تلکا  و   ) نیمز نیافد  تالوصحم و  زا  دوب  وت  ياه  مدق  ریز  رد  هک  ار 

نا ملعاو   ) ار دوخ  باسح  نم  يوس  هب  نک  عفر  سپ  کباسح ) یلا  عفرا  و   ) هنیفد تسا و  نیمز  لـصاح  ریغ  هک  اـه ، لاـم  زا  دوب  وت 
.باـسح يور  زا  ناـمدرم  باـسح  زا  تـسا  رتـگرزب  ساـنلا ) باـسح  نـم  مـظعا   ) تماـیق رد  ادـخ  باـسح  هکنادـب  و  هللا ) باـسح 

( مالسلاو )

یلمآ

ینیوزق

راوخ و  ار ، دوخ  ماـما  هدرک  یناـمرفان  ار و  دوـخ  راـگدرورپ  هدروآ  رد  مشخب  سپ  ارنآ  هدرک  وـت  رگا  هک  يراـک  وـت  زا  دیـسر  نمب 
هدوب وت  مدق  ود  ریز  رد  هچ  ره  هتفرگ  سپ  هدرک ، هنهرب  ار و  نیمز  هدنکرب  تسوپ  وت  هک  تسا  هدیسر  نمب  ار  دوخ  تناما  هدینادرگ 
سپ .هدادـن  يزیچ  تیعرب  تسا و  هدوب  هدرب  مامت  ار  نیمز  لـصاح  رگم  تسا ، هدوب  وت  فرـصت  دـیدحت  رد  هچ  ره  هدروخ  تسا و 
اجنآ درذـگب  یتساران  اـجنیا  رگا  ناـیمدآ ، باـسح  زا  تسا  رتگرزب  ادـخ  باـسح  هک  نادـب  و  ار ، دوخ  باـسح  نم  يوسب  نک  عفر 

نامگ یب  درذگن 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هلامع ضعب  یلا 

.وا ياهمکاح  زا  یضعب  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

ضرالا تدرج  کنا  ینغلب  .کتناما  تیزخا  کماما و  تیصع  کبر و  تطخـسا  دقف  هتلعف  تنک  نا  رما  کنع  ینغلب  دقف  دعب ، اما  »
« .سانلا باسح  نم  مظعا  هللا  باسح  نا  ملعا  کباسح و  یلا  عفراف  کیدی ، تحت  ام  تلکا  کیمدق و  تحت  ام  تذخاف 

هدرک رگا  هک  يراک  ربخ  وت  فرط  زا  نم  هب  دیسر  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
هتخاـس و راوخ  ار و  وت  ياوشیپ  يا  هدرک  یناـمرفان  ار و  وت  راـگدرورپ  يا  هدروآرد  مشخ  هب  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، راـک  نآ  یـشاب 
راجـشا و تالیخن و  زا  يا  هتخاس  هداـس  هنهرب و  وت  هک  قیقحت  هب  هکنیا  ربخ  نم  هب  دیـسر  .ار  وت  تموکح  تناـما  يا  هدرک  تناـیخ 
زا دوب ، وت  طلست  ياهاپ  ریز  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  يا  هتفرگ  سپ  ار ، عرازم  تاغاب و  يا  هدرک  بارخ  ملظ  زا  ینعی  ار ، نیمز  تاعارز 
نم يوس  هب  تسرفب  نک و  هناور  سپ  لاـملا ، تیب  زا  دوب  وت  فرـصت  ياهتـسد  ریز  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  يا  هدروخ  دوقن و  لاوما و 

.نامدرم نتساوخ  باسح  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  نتساوخ  باسح  هک  قیقحت  هب  هک  نادب  ار و  وت  جرخ  لخد و  باسح 
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یئوخ

يرتشوش

هلقنن ام  لعج  و  هرـصبلا ، یف  ناک  امل  هنایخلا  نم  هنع  رهتـشا  امیف  سابع  نبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک هبر  دـبع  نبا  دـقع  هلعج  لوقا :
نع دشار  یبا  نب  نامیلس  نع  فنخموبا  يور  لاقف : .هکم  یلا  هرصبلا  نم  هتلحر  دعب  هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک یتالا  ناونعلا  یف  دعب 

لاقف دوسالا  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یبا یلع  رم  سابع  نبا  نا  دیبع  نب  نمحرلادبع 
اـیلاو و کـلعج  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع یلا  دوسـالاوبا  بتکف  .تغلب  اـم  اـیعار  تنک  ول  ـالمج و  تنک  مئاـهبلا  نم  تنک  وـل  هل :

لکات الف  مهایند ، نع  کسفن  فکت  مهایف و  مهل  رفوت  همالل  احـصان  هنامالا  میظع  كاندجوف  كانولب  دق  و  الوئـسم ، ایعار  انمتوم و 
: لاق .کلذ  کنامتک  ینعـسی  ملف  کملع  ریغ  نم  هیدـی  تحت  ام  لکا  دـق  کمع  نبا  و  مهماکحا ، یف  یـشب ء  یـشترت  مهلاوما و ال 
هیف و یلا  تبتک  امب  کبحاصل  تبتک  دـق  و  روجلا ، قراف  قحلا و  یلع  یلاو  همالا و  مامالا و  حـصن  کلثمف  دـعب  اما  هیلا : ع )  ) بتکف
بجاو هللا قح  وه  ریدج و  کلذب  کناف  حالـص ، همالل  هیف  رظنلا  امم  کترـضحب  نوکی  ام  یمالعا  عدت  الف  یلا ، کباتکب  هملعا  مل 

تیـصع کتناما و  تیزخا  هللا و  تطخـسا  دـقف  هتلعف  تنک  نارما  کنع  ینغلب  دـقف  دـعب ، اـما  ساـبع : نبا  یلا  ع )  ) بتک .کـیلع و 
نم مظعا  هللا  باسح  نا  ملعا  کباسح و  یلا  عفراف  كدی ، تحت  ام  تلکا  ضرالا و  تبرخ  کنا  ینغلب  نیملسملا ، تنخ  کماما و 

دوسالاابا لمعتـسا  و  هرـصبلا ، یلع  سابع  نب  هللادـبع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمعتـسا  اولاق و  يرذالبلا :) باسنا   ) یف .سانلا و  باـسح 
نم تفرع  دق  هلامع ) ضعب  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنصملا لوق  .هلثم  خلا  دوسالا  یباب  سابع  نبا  رمف  اهلام ، تیب  یلع 
لوا یف  تفرع  کنا  عم  فنـصملا  هلمجا  اذـل  هلعل  و  هتحـص ، یف  مالکلا  نا  الا  یتـالا ، ناونعلاـک  ساـبع  نبا  هب  دارملا  نا  هدنتـسم ) )
الئل مالـسلا ) هیلع   ) هرکذـی مل  و  دوسالا ، یبا  هباتکب  ینغلب ) دـقف  دـعب  اـما  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اـسار  هلقنی  مل  مثیم  نبا  نا  باـتکلا 
هتلعف تنک  نا  رما  کنع   ) .امهنیب هوادـعلا  دـیدشت  بجوی  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لـصفلا  )

وه هدرب و  یبا  نب  لالب  یلع  رانید  نب  کلام  لخد  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف کتناما ) تیزخا  کماما و  تیصع  کبر و  تطخـسا  دقف 
و محللا ، تلکاف  احاحس ، انامـس  امنغ  کیلا  تعفد  ءوسلا  یعار  ایا  یلاعت : هللا  نع  بتکلا  ضعب  یف  تارق  ینا  هل : لاقف  هرـصبلا ، ریما 

کتبوقع لعجا  هنبا : یلا  زیوربا  باتک  یف  اضیا : هیف  .عقعقتت و  اماظع  اهتکرت  و  فوصلا ، تسبل  و  نمـسلاب ، تمدـتئا  و  نبللا ، تبرش 
ریغصلا یف  کنم  عمطی  مل  اذاف  اهنم ، ریثکلا  یلع  کتبوقعک  هنایخلا  نم  ریسیلا  یلع 

یلع كدـمحا  و ال  مهرد ، هنایخ  یلع  کلمتحا  ـال  ینا  هلاـم : تیب  بحاـصل  زیوربا  لاـق  اـضیا : هیف  .ریبکلا و  یف  کـیلع  يرتجی  مل 
نم سرتحا  و  اریثـک ، تنخ  ـالیلق  تنخ  نا  کـناف  کـتناما ، هب  رمعت  و  کـمد ، کلذـب  نقحت  اـمنا  کـنال  مهرد ، فلا  فلا  ظـفح 
نم ضرالا  تبن  لکات  دارجلاک  اهتلکا  يا : ضرالا ) تدرج  کـنا  ینغلب   ) .یطعت اـمیف  هداـیزلا  و  ذـخات ، اـمیف  ناـصقنلا  نیتلـصخلا :
یف .مالکلا و  فطل  یفخی  ال  کیدـی ) تحت  اـم  تلکا  کیمدـق و  تحت  اـم  تذـخاف   ) .دارجلا یمـس  هب  و  ضرـالا ، دارجلا  تدرج 

، قرـسف ردـب ، نب  هثراح  یلو  .اوسح و  اهوسحی  انالف  نا  و  امقل ، مهتاناما  نولکای  سانلا  نا  لاقف : انئاخ  ـالجر  یبارعا  رکذ  نویعلا :) )
اعدف لمع ، نم  نیطالسلا  لامع  ضعب  مدق  قرـست و  نوخت و  اهیف  اذرج  نکف  هیالو  تیلو  دق  ردب  نب  راحا  یلودلا : سنا  هیلا  بتکف 
هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نوعامـس : ) یلاعت لاق  امک  نحن  مهـضعب : لاقف  بذـکلاب ، مهثدـحی  لعج  مهمعطاف و  اـموق 

و سانلا ) باسح  نم  مظعا  هللا  باسح  نا  ملعا  کباسح و  یلا  عفراف  (. ) تحـسلل نولاکا  بذـکلل  مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع  )
ناـباسحا لاـقف : .کـباسح  عفرا  هل : لاـقف  رکب  یبا  یلع  نمیلا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هاـفو  دـعب  ذاـعم  مدـق  نویعلا :)  ) یف
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.ادبا المع  مکل  یلا  ال  مکنم ، باسح  هللا و  نم  باسح 

هینغم

یفتکا دیدحلا  یبا  نبا  و  هلامع ، ضعب  یلا  لاق : یـضرلا  فیرـشلا  و  اهیلا ، رـشی  وا  هلاسرلا ، هذه  نیحراشلا  ضعب  رکذـی  مل  ینعملا :
اعفارت مث  الغب ، رخآ  هادـها  و  هبعـش ، نب  هریغملل  اجارـس  يدـها  الجر  نا  اهنم  هاضقلا ، هالولا و  نع  رداونلا  لاوقالا و  نم  فرط  لـقنب 

جارسلا حمری  لغبلا  نا  هریغملا : هل  لاق  رثکا  املف  جارسلا ، ءوض  نم  حضوا  یقح  نا  لوقی : جارـسلا  بحاص  لعجف  هموصخ ، یف  هیدل 
يا لصاف  الب  هیلاتلا  هلاسرلاب  مامالا  هانع  يذلا  لماعلا  سفن  وه  هلاسرلا  هذهب  دوصقملا  لماعلا  نا  هدبع : دمحم  خیشلا  لاق  .هرسکیف و 

یش ء یلع  کنمتان  انئاخ ال  نالا  ترص  و  انیما ، اندنع  تنک  ینعملا  و  اهتدسفا ، يا  کتناما ) تیزخا  و   ) یتای امک  سابع  نب  هللادبع 
امامت ابابی  ابارخ  اهتلعج  اهتاریخ و  تلکا  وا  لاملا ، تیب  یف  ام  تذـخا  نا  دـعب  ءادرج  هیلاـخ  اـهتلعج  ضرـالا ) تدرج  کـنا  ینغلب  )

.دارجلا لعفی  امک 

هدبع

تیب نوزخم  نم  هدنع  ام  ذخا  لماعلا  اذـه  ناک  اهتدـسفا و  هیزر  يا  حـتفلاب  هیزخ  کتناماب  تقـصلا  کتناما : تیزخا  کماما و  … 
لاملا

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

باـسح وا  زا  هدومن و  شهوـکن  شیتسرداـن  زا  ار  وا  هک   ) شناـنادرگراک زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
مشخ هب  ار  تراگدرورپ  یـشاب  هدرک  رگا  هک  هدیـسر  يراک  ربخ  وت  زا  نم  هب  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  هتـساوخ :)

ینارمکح تقایل  رگید  هدرک و  تنایخ  تراک  رد   ) يا هدـینادرگ  راوخ  ار  دوخ  تناما  و  هدومن ، ینامرفان  ار  تیاوشیپ  ماـما و  هدروآ 
هدادن تیعر  هب  يزیچ  هدرب و  دوخ  يارب  ار  تاعارز  راجشا و  لوصحم   ) يا هدرک  هنهرب  ار  نیمز  وت  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  يرادن .)

هدرک فرـصت  ار  لاـملا  تیب  یئاراد  لاوما و   ) يا هدروخ  هدوـب  تتـسد  ود  رد  هچنآ  و  هتفرگ ، هدوـب  تیاـپ  ود  ریز  هچ  ره  سپ  يا )
زا زیختـسر ) زور  رد   ) ادـخ باسح  هکنادـب  و  تسرفب ، ار  دوخ  جرخ ) لخد و   ) باسح نم  يارب  نونکا  يا ) هتخودـنا  شیوخ  يارب 

اجنآ یلو  دوش ، میظنت  عقاو  فالخرب  غرود و  تروص  تسا  نکمم  اجنیا  اریز  تسا ، رت  قیقد   ) تسا رتگرزب  مدرم  یسراو  باسح و 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دریگ ) یمن  ماجنا  يراک  یتسار  زج 

ینامز

هک درک  تقد  نآ  ظفح  رد  دیاب  تسا و  یهلا  تناما  تسایر ، هک  دهدیم  هجوت  دوخ  رادنامرفب  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیظو ؟ كرترفیک 
هفیظو و يادا  رد  یهاتوک  رفیک  داد ، رفیک  ار  وا  درکن و  محر  دوخ  ربمایپ  سنوی ، هب  درک  بضغ  ادخ  یتقو  اریز  دنکن ، بضغ  ادخ 

هبوت ادخ  درک و  هبوت  یهام  مکـش  رد  سنوی  .دبای  تسد  وا  رب  دناوت  یمن  ادخ  هک  درک  رکف  تشذـگ و  تینابـصع  اب  سنوی  : ) غیلبت
نآ هب  مه  میرک  نآرق  رد  هک  تسادـخ  باسح  تمظع  هب  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماـما  مود  هتکن  .داد ) تاـجن  ار  وا  درک و  لوبق  ار  شا 
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یم هریخ  اه  مشچ  هک  دـهدیم  رارق  يزور  يارب  ار  نانآ  باسح  تسا ، لـفاغ  نارگمتـس  زا  ادـخ  هک  نکن  ناـمگ  : ) تسا هداد  هجوت 
( .تسا هدش  یلاخ  اهنآ  ياهلد  دریگ و  یمن  رارق  مه  يور  هک  هدش  هریخ  يردق  هب  اه  مشچ  هدرب  الاب  فرطب  ار  دوخ  ياهرس  ددرگ ،
ار یفالتخا  دعب  زور  دنچ  .تفرگ  وا  داد و  هیده  رمع  هب  رتش  نار  کی  یسک  دنک : یم  لقن  هتکن  دنچ  دروم  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

رمع .نکفا  یئادج  صخـش  نیا  نم و  نایم  دوش  یم  ادج  رتش  زا  رتش  نار  هکیروطنامه  تفگ : تبحـص  نایم  رد  دروآ و  رمع  شیپ 
يارب ار  هیدـه  داد و  ماـجنا  ینارنخـس  کـی  سپـس  درک  مکح  وا  ررـض  رب  تهج  نیمهب  تسا  هدوب  هوـشر  رتـش  نار  نآ  هک  دـیمهف 

هریغم .درک  مارح  نایضاق  نارادنامرف و 

غارچ هک  یـسک  داتفا  یفالتخا  هدننکادها  رفن  ود  نیا  نایم  دعب  زور  دنچ  دروآ  رطاق  يو  يارب  مه  يرگید  .تفرگ  هیده  هب  یغارچ 
ار غارچ  رطاـق  تفگ : دـش و  ینابـصع  هریغم  .درک  رارکت  داـیز  ار  بلطم  نیا  تسا و  غارچ  زا  رت  نشور  نم  بلطم  تفگ : دوـب  هداد 

.دنکشیم

يزاریش دمحم  دیس 

هللا تبـضغا  يا  کبر ) تطخـسا  دـقف  هتلعف  تنک  نا   ) عینـش رما ) کنع  ینغلب  دـقف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما   ) هلاـمع ضعب  یلا 
دیب هناما  هیالولا  ناف  هنایخلا ، یه  و  هبیـصم ، هیزخ و  اهب  تقـصلا  يا  کتناما ) تیزخا  و   ) هتفلاخ ثیح  کماما ) تیـصع  و   ) هناـحبس

و  ) .سانلا لاوما  نم  کیمدـق ) تحت  ام  تذـخاف  ضرالا  تدرج  کنا  ینغلب   ) هنامالا ناخ  دـقف  اهاضتقم  فالخب  لمع  اذاف  یلاولا ،
نم مظعا  هللا  باسح  نا  ملعا  و   ) نیملـسملا لاوماب  تعنـص  ام  و  کباسح ) یلا  عفداـف   ) یفلا همینغلا و  نم  کیدـی ) تحت  اـم  تلکا 

و هرصبلا ، یلع  مامالا  یلاو  سابع  نب  هللادبع  ناک  باتکلا  اذه  نا  لیق  مالسلا ) و   ) همالا لاوما  یف  هناحبـس  هللا  بقارف  سانلا ) باسح 
.قح الب  لاملا  تیب  لاوما  ضعب  ذخا  نیح  کلذ 

يوسوم

رما کنع  ینغلب  دقف  دعب  اما  : ) حرشلا .اهترشق  ضرالا : تدرج  .هناهالا  لالذالا و  يزخلا : .تبضغا  تطخـسا : .ینلـصو  ینغلب : هغللا :
کیمدق و تحت  ام  تذـخاف  ضرالا  تدرج  کنا  ینغلب  .کتناما  تیزخا  کماما و  تیـصع  کبر و  تطخـسا  دـقف  هتلعف  تنک  نا 
هلامع و ضعب  یلا  هبتک  باتکلا  اذـه  مالـسلاو ) سانلا  باسح  نم  هللا  باسح  نا  ملعا  کباسح و  یلا  عفراف  کیدـی  تحت  ام  تلکا 

نا مکاحلا  یلع  بجی  مهدـنع ، نیفظوملا  هلودـلا و  ناکرا  عم  نولماـعتی  فیک  مکاـحلا  لـکل  میلعت  هیف  هناـمالا و  ناـخ  هنا  هغلب  دـق 
یلع نمتوم  مکاحلا  یلابی …  ـال  وا  تکـسی  ـالف  ارما  مهنع  هغلب  اذا  نیفظوملا و  هـالولا و  تاـکرح  لـک  یلع  هرهاـسلا  نیعلا  نوکی 
هرئاد بطق  هسفن  نم  لعجی  ـال  ملظلا و  عفری  لدـعلا و  رـشنی  نا  هتمهم  هتیمنت …  هحالـصا و  هتمهم  هلاوما و  یلع  بعـشلا و  حـلاصم 
 … بیلاسالا فلتخم  لئاسولا و  لکب  هقوقح  بصغ  بعشلا و  بلـس  یلع  هعم  قفتت  یتلا  هتباصع  اهتینابز و  اهلوح  قلحتی  یتلا  ملظلا 

کتقحل دقف  هتلعف  تنک  نا  طرـشلا  هغیـصب  هرکذی  امنا  ءادتبا و  هفـشکی  مهم ال  رما  نع  ءابنالا  هتلـصو  دق  هنا  همالعاب  ادـتبی  مامالا  و 
.ناسنالا اهفرتقی  همیرج  اهمظعا  ام  يوه و  دقف  هللا  بضغ  هیلع  للحی  نم  هتبضغا و  يا  کبر : تطخسا  کنا  - 1 همیظع : روما  هثالث 

ظفحت مل  يا  کتناما : تیزخا  .قوقحلا 3 - هیاعر  هنامالا و  ظفح  لدعلاب و  هالولا  رمای  هنا  مامالا  رماوا  لوا  نال  کماما : تیـصع  - 2
اهریخ و لکاف  ضرالا  درج  نا  رمالا  هب  لصو  یتح  هبلاکت  هعـشج و  هغلب  دـقل  هنع ، هغلب  ام  مامالا  رکذ  مث  .اهتللذا  اهتنخ و  لب  هنامالا 
و هل …  رثا  لک  یلع  یضق  هیلع و  یلوتسا  دق  نیملسملا  قازرا  نم  نیملـسملا و  لام  تیب  نم  هدی  تحت  ام  لکف  هلحاق  ءادرج  اهکرت 
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یف هللا  باسح  نا  یلا  ههبن  مث  باسحلا  یف  ققدـی  یتح  هیلا  لخد  اـم  تافورـصملا و  عیمج  هل  مدـقیف  هیلا  هباـسح  عفری  نا  هرما  اریخا 
 … هباحر یلا  دوعی  هللا و  یلا  عجریف  یلخادلا  سحلا  هیف  كرحت  هملکلا  هذه  لعلف  هباقع  هباسح و  نم  مظعا  هرخالا 

یناغماد

هتلعف تنک  نا  ءرما  کنع  ینغلب  دقف  دعب  اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  شنارازگراک  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  همان  زا  و 
، یشاب هداد  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  وت  زا  يراک  نداد  ماجنا  ربخ  دعب ، اما  «، » کماما تیصع  کبر و  تطخسا  دقف 

لقن هفیطل  ود  یکی  همان  نیا  حرـش  نمـض  دـیدحلا  یبا  نبا  يا .» هدرک  یناـمرفان  ار  دوخ  ماـما  يا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ 
نآ زور  دنچ  زا  سپ  .تفریذـپ  وا  زا  دروآ ، هیدـه  رمع  يارب  ار  يرتش  نار  يدرم  تسا : ترـسم  بجوم  نآ  همجرت  هک  تسا  هدرک 
وا نم و  نایم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  یم  نخس  نمض  دمآ و  رمع  روضح  هب  شیوخ  مصخ  اب  دوخ  ياوعد  هب  یگدیـسر  يارب  درم 

ینارنخس مدرم  يارب  تساخرب و  سپـس  درک و  مکح  وا  هیلع  رمع  .دنرب  یم  ار  رتش  نار  هک  هدب  شرب  ار  عوضوم  نک و  مکح  نانچ 
.درک مارح  نایلاو  نایضاق و  رب  ار  ایاده  نتفرگ  درک و 

شیپ یتموصخ  يراک  رد  نت  ود  نآ  ناـیم  نآ  زا  سپ  .داد  هیدـه  يرتسا  وا  هب  يرگید  داد و  هیدـه  نیرولب  یغارچ  هریغم  هب  يدرم 
نیا نوچ  تسا و  رت  نشور  غارچ  زا  نم  راـک  تفگ : یم  دوب  هداد  هیدـه  غارچ  هک  سک  نآ  .دـندروآ  هریغم  شیپ  يرواد  هک  دـمآ 

.دنکش یم  ار  نآ  دنز و  یم  دگل  غارچ  هب  رتسا  وت ، رب  ياو  يا  تفگ : هریغم  تفگ ، رایسب  ار  نخس 

هب هک  تساه  مهرد  نیا  تفگ : تشذـگ و  دـش ، یم  هتخاس  شنارازگراک  زا  یکی  يارب  رجآ  چـگ و  اب  هک  ینامتخاس  رانک  زا  رمع 
هتفگ یم  رمع  و  دنا ، هدرک  تیاور  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نخـس  نیا  .دشکب  نوریب  نیمز  زا  ار  دوخ  ياهندرگ  دیاب  تروص  ره 

.دنا لگ  بآ و  هک  تسا  هدش  هتشامگ  نیما  ود  يرازگراک  ره  رب  تسا 

وبا يدزد ؟ یم  ار  دـنوادخ  لاـم  ادـخ  باـتک  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ : وا  هب  رمع  تشگرب ، نیرحب  تموکح  زا  هریره  وبا  نوـچ  و 
هدیدزدن مه  ار  ادخ  لاوما  دنک و  ینمشد  ود  نآ  اب  هک  متسه  یسک  نمشد  هکلب  متسین  ادخ  باتک  ادخ و  نمـشد  نم  تفگ : هریره 

.تفرگ تمارغ  وا  زا  مهرد  رازه  هد  دز و  هناـیزات  اـب  ار  مود  هبرـض  دز و  هریره  وبا  رـس  رب  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هکرت  اـب  رمع  .ما 
يرمتـسم دندییاز و  نم  ياهبـسا  تفگ : يدروآ  اجک  زا  ار  مهرد  رازه  هد  نیا  هریره  ابا  يا  تفگ : درک و  راضحا  ار  وا  نآ ، زا  سپ 

دوـخ لاـح  هب  يزور  دـنچ  ار  وا  تسا و  هدوـبن  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  زگره  تفگ : رمع  دیـسر ، یم  یپاـیپ  میاـنغ  زا  نـم  ماهـس  و 
، تسا رتـهب  وت  زا  هک  یـسک  هریره  اـبا  يا  تفگ : رمع  هن ، تفگ : يوـش  یمن  یلمع  راد  هدـهع  اـیآ  تفگ : وا  هب  سپـس  تشاذـگ و 

یـسک يارب  فسوی  تفگ : هریره  وبا  قیدـص ، فسوی  تفگ : رمع  تسیک  وا  دیـسرپ : هریره  ابا  تسا ، هدـش  يرازگراـک  راد  هدـهع 
ادـخ هب  هن  درواـین ، نوریب  وا  گـنچ  زا  ار  شلاوما  درکن و  يزاـب  وا  يوربآ  اـب  دزن و  هناـیزات  ار  شتـشپ  رـس و  هک  درک  يرازگراـک 

.منک یمن  يرازگراک  زگره  وت  يارب  هک  دنگوس 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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ِِهلاّمُع ِضَْعب  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} شنارادنامرف زا  یکی  هب 

و ص 355 ) ج 3 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم   ) تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  يافوتم 328 ) هبر  دبع  نبا   ) دیرفلا دقع  هدنـسیون  ار  همان  نیا 
{ .تسا هدرواین  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ار  همان  نیا  مثیم  نبا  فورعم ، حراش  هکنیا  روآ  تفگش 

هاگن کی  رد  همان 

تروص هب  هتـشادرب و  دوخ  شود  زا  ار  وا  نییعت  تمحز  ناحراش  زا  یـضعب  تسا  هدوب  یـصخش  هچ  همان  نیا  رد  بطاخم  هکنیا  رد 
یم هدافتـسا  بلاـطملارهاوج  رد  یقـشمد  نـبا  فارـشالا و  باـسنا  رد  يرذـالب  زا  هـک  هنوـگ  نآ  یلو  دـنا ؛ هتـشذگ  نآ  زا  لاـمجا 

.تسا هدوب  هرصب  رادنامرف  نامز  نآ  رد  هک  تسا  سابع  نب  هّللادبع  همان  نیا  بطاخم  ، دوش

ار وت  دنوادخ  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  دوسالاوبا  ، خروم ود  نیا  لقن  قبط  هکنیا  حیـضوت 
یتسرپرس ام و  نیما  یلاو 

ینک و یم  ادا  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  قح  هک  میا  هتفای  تما  هاوخریخ  نیما و  ًالماک  میا و  هدومزآ  ار  وت  اـم  هداد و  رارق  سانـش  هفیظو 
ومع یلو  ؛ يا هتفریذپن  ار  يا  هوشر  هاگ  چیه  ینک و  یمن  فرـصم  ار  تما  لاوما  زا  يزیچ  زگره  وت.یـشوپ  یم  مشچ  اهنآ  يایند  زا 

وت زا  ار  رما  نیا  هک  متـسنادن  حیحـص  نم  دـنک و  یم  لیم  فیح و  ار  نآ  فّرـصت و  لاملا  تیب  لاوما  رد  وت  عـالطا  نودـب  تا  هداز 
(. متشون وت  هب  نآ  رطاخ  هب  ار  همان  نیا  و   ) منک نامتک 

.تشون سابع  نبا  هب  ار  ثحب  دروم  همان  سپـس  درک و  رکـشت  وا  یهاوخریخ  زا  دوسالاوبا  هب  خساپ  رد  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب هن  یلو  درک  شنزرس  ار  وا  نآ  نمض  رد  و  ص 79 }. ج 2 ، یقشمد ، نبا  بلاطملا  رهاوج  ص 169 و  يرذالب ، فارشالا  باسنا  }
ادا ار  تناما  قح  يا و  هدرک  یچیپرس  نم  نامرف  زا  وت  دشاب  حیحص  هدیـسر  نم  هب  هک  يربخ  رگا  هک  ترابع  نیا  هب  هکلب  ، عطق روط 

بقارم هک  دـهد  یم  رادـشه  وا  هب  زین  همان  نایاپ  رد  دـنک و  لاسرا  ار  لاملا  تیب  باسح  ًاروف  دـهد  یم  روتـسد  نینچمه  ، يا هدومنن 
.تسا رترب  قلخ  یسر  باسح  زا  دنوادخ  یسر  باسح  هک  دشاب 

نیا زا  خیرات  تداهـش  هب  ار  وا  ماقم  هدرک و  دـیدرت  دـشاب  سابع  نبا  هب  باطخ  همان  هکنیا  رد  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب  یلو 
.دشاب هدش  یلامعا  نینچ  بکترم  هک  دنا  هدرمش  رتالاو 

تشون و ماما  تمدخ  يا  همان  سابع  نبا  : دـسیون یم  سابع  نبا  هب  ماما  همان  دوسالاوبا و  همان  رکذ  زا  دـعب  يرذالب  هکنیا  هّجوت  لباق 
(. دنا هتشاد  یضرغ  ای  دنا و  هدرک  هابتشا  ای  دنا  هداد  يربخ  نینچ  هک  اهنآ  و   ) تسا تسردان  روبزم  ربخ  هک  درک  حیرصت  نآ  رد 

: دوب نینچ  سابع  نبا  همان  نتم 
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«. ُمالّسلاَو ُهّللا  َکَمِحَر  َءاّنِظألا  ّیَلَع  ْقِّدَُصت  الَف  ُطَبْضأَو  ُطوْحأ  ّيَدَی  َتْحَت  اِمل  اَنأَو  ٌلِطاب  یّنَع  َکَغََلب  يّذلا  ّنإَف  ُدَْعب  اّمأ  »

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  همان  لیذ  رد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاحیضوت 

َضْرَْألا َتْدَّرَج  َکَّنَأ  ِینَغََلب.َکَتَناَمَأ  َْتیَزْخَأَو  ، َکَماَمِإ َْتیَـصَعَو  ، َکَّبَر َتْطَخْـسَأ  ْدَقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ، ٌْرمَأ َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ُماَلَّسلاَو ، ِساَّنلا ِباَسِح  ْنِم  ُمَظْعَأ  ِهّللا  َباَسِح  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ، ََکباَسِح ََّیلِإ  ْعَفْراَف  ، َْکیَدَی َتْحَت  اَم  َْتلَکَأَو  َْکیَمَدَق ، َتْحَت  اَم  َتْذَخَأَف 

همجرت

يا هدروآ  مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  یـشاب  هداد  ماجنا  رگا  هک  هدش  هداد  شرازگ  نم  هب  وت  زا  يراک  (، یهلا يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
هب (. يا هتخاس  نیگنن  اوسر و  تنایخ  ببـس  هب  ار  دوخ  و   ) يا هدیـشک  ییاوسر  هب  ار  دوخ  تناـما  يا و  هدرک  نایـصع  ار  تیاوشیپ  و 

هتفرگرب تنایخ  هب  ار  تسا  هدوب  وت  تسد  ریز  رد  لاملا  تیب  زا  هچنآ  يا و  هدرک  ناریو  ار  دابآ  ياه  نیمز  وت  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم 
رت و تخـس  تمایق ) رد   ) مدرم باسح  زا  دـنوادخ  باـسح  هک  نادـب  تسرفب و  نم  يارب  ار  شیوخ  باـسح  نیارباـنب  ، يا هدروخ  و 

.مالسلا و.تسا  رترب 

ماما نایصع  ادخ و  مشخ  ریسفت : حرش و 

شرازگ نم  هب  وت  زا  يراک  (، یهلا يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما  :» دـیامرف یم  هدـنهد  ناکت  هاتوک و  همان  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ییاوسر هب  ار  دوخ  تناما  يا و  هدرک  نایصع  ار  تیاوشیپ  يا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  یشاب  هداد  ماجنا  رگا  هک  هدش  هداد 

اَّمَأ ( ؛») يا هتخاس  نیگنن  اوسر و  تنایخ  ببس  هب  ار  دوخ  و   ) يا هدیشک 

نزو رب  يزخ »  » هشیر زا  ترخآ » }» َْتیَزْخَأ َو  َکَـماَمِإ ، َْتیَـصَع  ،َو  َکَّبَر َتْطَخْـسَأ  ْدَـقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ، ٌْرمَأ َکـْنَع  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب
راکشآ طرفم  يایح  تروص  هب  تسا و  ناسنا  دوخ  هیحان  زا  ای  هک  تسا  يراسمرش ) و   ) یحور تسکـش  يانعم  هب  لصا  رد  بزح » »
ییاوسر يانعم  هب  هاگ  الب و  رد  نداتفا  يانعم  هب  هاگ  هدام  نیا  .ددرگ  یم  لیمحت  ناسنا  رب  هک  تسا  يرگید  هیحان  زا  اـی  دوش و  یم 

(. َکَتَناَمَأ .تسا } نآ  زا  یشان  یگدنمرش  و 

وت دـیامرف  یمن  عطق  روط  هب  دـنک و  یم  دروخرب  يرگید ) ای  سابع  نبا   ) دوخ بطاخم  اب  هناطاتحم  ، ترابع نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ هاگـشیپ  رد  مه  وت  ، دشاب تسار  هدیـسر  نم  هب  هک  يربخ  رگا  هک  دهد  یم  رادـشه  هکلب  يا  هداد  ماجنا  ار  فالخ  ياهراک  نیا 

.يا هدش  هدیشک  ییاوسر  هب  مدرم  ربارب  رد  مه  دوخ و  ماما  هاگشیپ  رد  مه  یلوئسم و 

.دشاب هدرک  رابتعا  یب  قلخ  ماما و  ادخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  يراک  ماجنا  رثا  رب  ناسنا  هک  ییایوگ  ریبعت  هچ 

هیام وت  راک  ینعی  ؛ دـشاب يرادـنامرف  ینعی  ؛ ماقم تناما  هب  هراشا  تسا  نکمم  « يا هدرک  اوسر  ار  دوخ  تناما  َکَتَناَمَأ ؛ َْتیَزْخَأ   » هلمج
هتخاس رابتعا  یب  قلخ  رظن  رد  ار  دوخ  ینعی  ؛ هتـشاد مدرم  دزن  وا  هک  تسا  يرابتعا  تناما و  هب  هراشا  ای  تسوت و  يرادنامرف  ییاوسر 

.يا
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یم تسا  ماهبا  زا  سپ  نییبت  لامجا و  زا  دعب  لیصفت  ، عقاو رد  هک  دهد  یم  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هب ار  تسا  هدوـب  وـت  تسد  ریز  رد  لاـملا  تیب  زا  هچنآ  يا و  هدرک  ناریو  ار  داـبآ  ياـه  نیمز  وـت  هک  دـنا  هداد  ربـخ  نم  هب  :» دـیامرف

(. َْکیَدَی َتْحَت  اَم  َْتلَکَأ  ،َو  َْکیَمَدَق َتْحَت  اَم  َتْذَخَأَف  َضْرَْألا  َتْدَّرَج  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ( ؛» يا هدروخ  هتفرگرب و  تنایخ 

هتفرگ و رب  ار  هیجارخ  یـضارا  تـالوصحم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  « يا هتخاـس  هنهرب  ار  نیمز  َضْرَأـْلا ؛ َتْدَّرَج   » هلمج
ناریو ار  یعارز  ياه  نیمز  تریبدت  ءوس  رثا  رب  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  يا و  هتشادرب  دوخ  يارب 

هتفرگرب و ار  لاملا  تیب  يدوجوم  ینعی  ؛ تسا لاملا  تیب  نیمز  يانعم  هب  اجنیا  رد  « ضرا » هک دـنا  هداد  لاـمتحا  یـضعب  يا و  هتخاـس 
.دسر یم  رظن  هب  رت  يوق  مود  لّوا و  لامتحا  یلو  ؛ يا هدرک  یلاخ  ار  نآ 

تعارز و هک  دنیوگ  یم  دارج  ور  نآ  زا  ار  خـلم  هدـش و  هتفرگ  ندرک  هنهرب  ینعی  دـیرجت  هشیر  زا  « َتْدَّرَج » هک دیـشاب  هتـشاد  هّجوت 
.دزاس یم  هنهرب  ار  تخرد  نیمز و  دروخ و  یم  ار  ناتخرد  گرب 

رد  ) مدرم باسح  زا  دـنوادخ  باسح  هک  نادـب  تسرفب و  نم  يارب  ار  شیوخ  باسح  نیاربانب  :» دـیامرف یم  همان  نایاپ  رد  ترـضح 
(. ُماَلَّسلا ِساَّنلا َو  ِباَسِح  ْنِم  ُمَظْعَأ  ِهّللا  َباَسِح  َّنَأ  ْمَلْعا  ،َو  ََکباَسِح ََّیلِإ  ْعَفْراَف  ( ؛» مالّسلاو.تسا رترب  رت و  تخس  تمایق )

اطخ و هن  یهلا  باسح  هک  یلاح  رد  ، دهد یم  خر  يراک  یفخم  ینامز  اطخ و  هابتـشا و  یهاگ  ناگدـنب  باسح  رد  هک  تسا  نشور 
ُکَت ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای  : »» دیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دـنک  ناهنپ  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  عضو  دـناوت  یم  یـسک  هن  دراد و  یهابتـشا 

هب رگا  مرسپ ! دیوگ ): یم  شدنزرف  هب  نامقل  (؛ » ُهّللا اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  ْوَأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْوَأ  ٍهَرْخَص  ِیف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاْقثِم 
نآ دنوادخ  دریگ  رارق  نیمز  اه و  نامسآ  زا ) يا  هشوگ   ) رد ای  یگنس  لد  رد  دشاب و  دب ) ای  کین  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنس  هزادنا 

.{ هیآ 16 نامقل ، «.} دروآ یم  باسح ) يارب  تمایق  رد   ) ار

میانغ و تاکز و  هیجارخ و  ياه  نیمز  زا  معا  لاملا  تیب  دـمآرد  باسح  ، هدرک هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  باسح  زا  روظنم 
یلیم فیح و  دوش  نشور  ات  دسیونب  ماما  يارب  ار  اه  هنیزه  مه  اهدمآرد و  مه  هدش  فّظوم  ترـضح  رادـنامرف  هک  تسا  نآ  دـننام 

.هن ای  هدش  عقاو  لاملا  تیب  رد 

راکتنایخ رازگراک  کی  شهوکن  للع  : 41 همان

عوضوم

هلامع ضعب  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

نیا دنا  هتشون  یخرب  ( } هدش هتشون  يربط  لقن  هب  يرجه  ای 40  یئوخ  لقن  قبط  يرجه  لاس 38  رد  هک  نارادنامرف  زا  یکی  هب  همان  )
ردارب هب  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  لئاسم  نیا  زا  رتالاو  ار  سابع  نبا  نأش  ماقم و  رگید  یخرب  و  دش ، هتـشون  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  همان 

{ .دش هتشون  هّللا  دیبع  ناشیا 
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لوا شخب 

همان نتم 

یتاساوُِمل َو یسفَن  ِیف  َکنِم  ََقثوَأ  یلهأ  نِم  ٌلُجَر  نُکَی  َمل  یتَناِطب َو  يِراعِش َو  َُکتلَعَج  یتَناَمأ َو  ِیف  َُکتکَرـشَأ  ُتنُک  ِّینَإف  ُدَعب  اّمَأ 
َکّمَع ِنبا  یَلَع  َناَمّزلا  َتیَأَر  اّمَلَف    ّ َیلإ ِهَناَمَألا  ِءاَدَأ  یتَرَزاُوم َو 

412 ص :
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َعَم ُهَتقَراَفَف  ّنَجِملا  َرهَظ  َکّمَع  ِنبِال  َتبَلَق  تَرَغَـش  تَکَنَف َو  دَـق  َهّمُألا  ِهِذَـه  تَیِزَخ َو  دَـق  ِساّنلا  َهَناَمَأ  َبِرَح َو  دَـق  ّوُدَـعلا  َِبلَک َو  دَـق 
َكِداَهِِجب ُدیُِرت  َهّللا  ِنُکَت  َمل  َّکنَأَک  َتیّدَأ َو  َهَناَمَألا  َال  َتیَـسآ َو  َکّمَع  َنبا  اَلَف  َنِیِنئاَخلا  َعَم  ُهَتنُخ  َنِیلِذاَخلا َو  َعَم  ُهَتلَذَـخ  َنِیقِراَفُملا َو 

َکتَنَکمَأ اّمَلَف  مِِهئیَف  نَع  مُهَتّرِغ  يونَت  مُهاَینُد َو  نَع  َهّمُـألا  ِهِذَـه  ُدـیِکَت  َتنُک  اَّـمنِإ  َکـّنَأَک  َکـّبَر َو  نِم  ٍهَنَّیب  یَلَع  نُکَت  َمل  َکـّنَأَک  َو 
َفاَِطتخا ُمِهِماَتیَأ  مِِهِلماَرَِأل َو  ِهَنوُصَملا  ُمِِهلاَومَأ  نِم  ِهیَلَع  َترَدَق  اَم  َتفَطَتخا  َهَبثَولا َو  َتلَجاَع  َهّرَکلا َو  َتعَرـسَأ  ِهّمُألا  ِهَناَیِخ  ِیف  ُهّدّشلا 

َترَدَـح َكِریَِغل  َابَأ  َال  َّکنَأَک  ِهِذـخَأ  نِم  ٍّمثَأَتُم  َریَغ  ِِهلمَِحب  ِردّـصلا  َبیِحَر  ِزاَجِحلا  َیلِإ  ُهَتلَمَحَف  َهَریِـسَکلا  يَزعِملا  َهَیِماَد  ّلَزَألا  ِبئّذـلا 
ِباَسِحلا َشاَِقن  ُفاَخَت  اَم  ِداَعَملِاب َأ َو  ُنِمُؤت  اَم  ِهّللا َأ  َناَحبُسَف  َکّمُأ  َکِیبَأ َو  نِم  َکَثاَُرت  َِکلهَأ  َیلِإ 

اه همجرت 

یتشد

يارب منادـناخ  دارفا  زا  کی  چـیه  و  متفرگ ، دوخ  زارمه  و  مداد ، تکرـش  دوخ  تناما  رد  ار  وت  نم  انامه  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
و هتفرگ ، تخـس  تیومع  رـسپ  رب  راگزور  يدید  هک  ماگنه  نآ  دوبن .  مدامتعا  دروم  وت  نوچ  يراد ، تناما  و  يراک ، ددـم  يرای و 

رـسپ اب  ار  دوخ  نامیپ  دندش ، هدنکارپ  و  هداد ، تسد  زا  رایتخا  تّما  و  هدیدرگ ، هابت  ناناملـسم  تناما  و  هدروآ ، موجه  وا  هب  نمـشد 
شا يرای  زا  تسد  نارگید  اب  گنهامه  وت  یتفرگ ، هلـصاف  دـندش  ادـج  وا  زا  هک  ینارگید  اـب  هارمه  و  یتخاـس ، نوگرگد  تیومع 

 . يدناسر ار  اه  تناما  هن  و  يدرک ، يرای  ار  تیومع  رسپ  هن  يدرک .  تنایخ  ناگدننک  تنایخ  رگید  اب  و  يدیشک ،

یم گنرین  مدرم  نیا  يایند  هب  زواجت  يارب  ایوگ  و  يرادـن ، تراگدرورپ  زا  ینـشور  ناهرب  و  يدرکن ! داهج  ادـخ  هار  رد  وت  اـیوگ 
تنایخ تصرف  هک  هاـگنآ  سپ  يریگ ،  راـیتخا  رد  ار  ناـنآ  ياـه  تورث  مئاـنغ و  و  یبیرفب ! ار  اـهنآ  هک  دوب  نآ  وت  فدـه  و  يدز ،

هک يا  هنـسرگ  گرگ  نانوچ  دوب ، نامیتی  نانز و  هویب  مهـس  هک  ار  لاملا  تیب  لاوما  ناوت  مامت  اب  و  يدـش ، رو  هلمح  ناباتـش  یتفای 
، يدرک هناور  هدوسآ ، يرطاخ  اب  زاجح  يوس  هب  ار  اهنآ  و  يدرب ،  امغی  هب  دـیابر ، یم  ار  يا  هتـسکش  ناوختـسا  ای  یمخز  دنفـسوگ 

.یشاب هتشاد  یهانگ  ساسحا  راک  نیا  رد  هک  نآ  یب 

!! هّللا ناحبس  يرب !  یم  هناخ  هب  ار  تردام  ردپ و  ثاریم  ایوگ  داب ، ردپ  یب  تنمشد 

؟ یسرت یمن  تمایق  قیقد  یسرباسح  زا  و  يرادن ؟ نامیا  داعم  هب  ایآ 

يدیهش

يراـی و يارب  منادـناخ  زا  کـی  چـیه  و  متـشادنپ ، رتـکیدزن  شیوـخ  هب  سک  ره  زا  و  متـشاد ، دوـخ  کیرـش  تناـما  رد  ار  وـت  نـم 
رب نمـشد  و  درازایب ، ار  تیومع  رـسپ  راگزور  يدید  نوچ  سپ  .دومن  یمن  نم  رادتناما  و  دوبن ، دامتعا  دروم  وت  نوچ  ما  يراکددم 
زا هک  نانآ  اب  یتخاب و  تفلاخم  درن  تیومع  رـسپ  اب  هانپ ، یب  ریبدت و  یب  تما  نیا  و  دـیدرگ ، هابت  ناناملـسم  تناما  و  درب ، تسد  وا 

سپ .زاوآمه  ناراکتنایخ  اب  و  یتشگ ، زاسمد  دنتشادرب  شا  يرای  زا  تسد  هک  یناسک  اب  و  یتخات ، ییادج  هار  هب  دندش  وسکی  هب  وا 
، دومن یمن  نشور  ار  وت  راگدرورپ  مکح  ای  دوبن ، ادخ  يارب  تششوک  ییوگ  .زاس  راک  ار  تناما  هن  و  يدوب ، رای  ار  تیومع  رـسپ  هن 

لاجم نوچ  .يزاس  ناشبیرف  شوختـسد  ناـنآ  تمینغ  زا  يریگ  هرهب  رد  و  يزاـب ، هلیح  ناـشیایند  رد  تما  نیا  اـب  یتساوخ  یم  اـی  و 
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نامیتی نانز و  هویب  يارب  هک  یلام  زا  یتسناوت  هچنآ  یتسجرب و  دنت  يدومن و  هلمح  ناباتش  داتفا ، تتـسد  هب  تما  هب  تنایخ  رد  رتشیب 
لام نآ  هدوسآ ، يرطاخ  اب  سپ  .دـیابرب  ار  هداتفا  راک  زا  هدروخ و  مخز  زب  دـیآرب و  کت  زیت  گرگ  هکنانچ  .يدوبرب  دـندوب  هداـهن 

یگیر هدرم  هک  يداهن  نینچ  دوخ  اب  ییوگ  وت  رب  ياو  .یتشادـنپن  راکهزب  نآ  نتفرگ  رد  ار  دوخ  یتشاد و  هناور  زاـجح  هب  ار  هدوبر 
؟ يرآ یمن  میب  شسرپ  باسح و  زا  و  يرادن ، نامیا  زیخاتسر  هب  ایآ  ادخ  رب  هانپ  .يداتسرف  تناسک  دزن  شیوخ  ردام  ردپ و  زا 

یلیبدرا

ناناملـسم و رب  تستیـالو  هک  دوخ  تناـما  رد  ار  وـت  متخاـس  کیرـش  هک  مدوـب  نم  هک  یتسردـب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اـما 
زا رتراوتـسا  يدرم  نم  لها  نایم  رد  متخاس  دوخ  صوصخم  ار  وت  ینعی  دوخ  هماج  رتسآ  دوخ و  ندـب  نیریز  هماج  ار  وت  مدـینادرگ 

گنجب و دـش  صیرح  هک  دوخ  مع  رـسپ  رب  ار  هنامز  يدـید  نوچ  سپ  نمب  تناما  ندرازگ  نمب و  وت  نداد  يرای  ههجب  سفن  رد  وت 
هاگانب هک  تما  نیا  دـش و  تسـس  ناشدوهع  دـش و  راوخ  هک  ناـمدرم  تناـما  وا و  بضغ  شتآ  دـش  تخـس  هک  ار  نمـشد  رازآ و 

اب يدرک  تقراـفم  ار و  رکنم  قرط  يدرک  كولـس  ار و  رپـس  تـشپ  دوـخ  مـع  رـسپ  يارب  يدـینادرگرب  دنتـشگ  هدـنکارپ  دنتـشگ و 
ار دوخ  مع  رـسپ  هن  سپ  ناگدننک  تنایخ  اب  يدرک  تنایخ  ناگدنراذگ و  ورف  اب  ارنآ  یتشاذگ  ورف  ناگ و  هدننک  تقرافم  تعامج 

ینیقی یتجح و  رب  هدوبن  وت  ایئوگ  دوخ و  رازراک  رد  یهاوخ  ار  يادـخ  هک  هدوبن  وت  ایئوگ  يدرازگ و  ار  تناـما  هن  يدرک و  تناـعا 
بیرفب یتفرگ  اهنآ  زا  ار  لاوما  هلیح  رکمب و  ناـشیا و  ياـیند  زا  ار  تما  نیا  يدرک  دـیک  هک  يدوب  وت  اـیئوگ  دوخ و  راـگدرورپ  زا 

نداد و بیرف  ندیدرگ و  زاب  رد  یتفاتـش  تما  نیا  اب  ندرک  تنایخ  رد  ندش  تخـس  ار  وت  تسد  نوچ  سپ  ناشیا  تمینغ  زا  ناشیا 
يارب تسا  هدش  هتشاد  هگن  هک  ناشیا  ياهلام  زا  نآ  رب  يدوب  رداق  ار  هچنآ  يدوبر  ناشیا و  ندرک  دیص  رب  نتـسج  رب  يدرک  لیجعت 

لاح نآ  رد  زاجح  يوسب  ارنآ  يدرک  راب  سپ  ار  هتـسکش  حورجم  زب  رـس  رغال  گرگ  ندوبر  دننام  ناشیا  نامیتی  ناشیا و  نانز  هویب 
يردـپ چـیه  هک  ایئوگ  هک  یهانگ  زا  يدوبن  هدـننک  زیهرپ  هک  لاح  نآ  رد  ارنآ  يدرک  یم  راب  ناداش  ینعی  هنیـس  هداـشگ  يدوب  هک 

هزنم سپ  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  هتفرگ  هک  ار  دوخ  ثاریم  دوخ  لـها  يوسب  يدروآ  دورف  دریگ و  ثاریم  وا  زا  هک  ار  وت  ریغ  رم  تسین 
باسح زور  رد  باسح  ياصقتسا  زا  یسرت  یمن  ایآ  نتشگزاب  زور  داعمب و  يرادن  نامیا  ایآ  وت  لاعفاب  ندوب  یضار  زا  ادخ  تسا 

یتیآ

يرای و يراوخمغ و  رد  نم  نادناخ  دارفا  زا  کیچیه  مدرمـش و  دوخ  زارمه  رای و  .مدرک و  کیرـش  دوخ  تناما  رد  ار  وت  .دـعب  اما 
نب هللادبع  هب  ار  همان  نیا  هک  دـنیوگ  یـضعب  . 37  } تمع رـسپ  رب  راگزور  هک  يدـید  نوچ  .دوبن  وت  دـننامه  نم  دزن  رد  يرادـتناما 

هتفرگ یهابت  مدرم  تناما  هدومن و  گنج  گنهآ  نمشد ، هدرک و  مژد  هرهچ  .سابع } نب  هللادیبع  هب  دنیوگ  یـضعب  هتـشون و  سابع 
هتفاترب خر  وا  زا  هک  نانآ  اب  يدش و  نوگرگد  تمع  رسپ  اب  زین  وت  هدیدرگ ، ناماسیب  هدنکارپ و  هدش و  ریلد  يراکهبت  هب  تما  نیا  و 

هن يدرک و  يرای  ار  تمع  رسپ  هن  .يدش  زارمه  يءارمه و  ناراکتنایخ  اب  یتشاذگ و  ورف  ار  وا  نارگید  نوچ  یتفات و  رب  خر  دندوب ،
تجح و دـنوادخ  تعاـط  تخانـش  يارب  ییوگ  هدوبن و  ادـخ  يارب  تتدـهاجم  لاوحا ، نیا  همه  رد  ییوگ  .يدوـمن  ادا  ار  شتناـما 

.يدرگ دنم  هرهب  ناشمیانغ  زا  بیرف  هب  ینک و  هلیح  ناشیایند  رد  مدرم  نیا  رب  هک  يا  هتساوخ  یم  مه  دیاش  يا  هتخانش  یمن  یلیلد 

هک یلاوما  زا  دوب  ترـسیم  هچ  ره  یتـسجرب و  يدروآ و  تخاـت  ناباتـش ، يدرک و  تناـیخ  مدرم  هب  يدروآ  تسد  هب  تصرف  نوـچ 
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ناناملـسم لاوما  .دیابر  یم  ار  حورجم  زب  گنچ  زیت  گرگ  هک  ناسنآ ، يدوبرب ، یتفرگرب و  دـندوب ، هداهن  نامیتی  نانز و  هویب  يارب 
ثاریم هک  يدومن  یم  نانچ  وت ، رب  ياو  .يرادـنپ  راکهانگ  سـالتخا  نیا  رد  ار  دوخ  هکنآ ، یب  هدوسآ ، یلد  اـب  يدرب ، زاـجح  هب  ار 

.یهد یمن  هار  لد  هب  یمیب  باسح  زور  زا  ایآ  تسین ، تنامیا  تمایق  هب  ایآ  هللا ، ناحبس  .يرب  یم  اهنآ  دزن  هب  ار  تردام  ردپ و 

نایراصنا

زا کـی  چـیه  ، مداد رارق  رتـکیدزن  هـمه  زا  شیوـخ  هـب  تبــسن  ،و  مدوـمن دوـخ  کیرــش  ( تموـکح ) متناـما رد  ار  وـت  نـم  ، دــعب اـما 
رـسپ رب  هنامز  يدید  نوچ   . دوبن وت  زا  رت  نئمطم  نم  رظن  رد  میوس  هب  تناما  ندناسر  نم و  هب  ندرک  ددـم  تقفاوم و  يارب  ، منادـناخ

هدنکارپ و ریلد و  يزیرنوخ  هب  راچد و  هنتف  هب  تّما  نیا  و  دش ، هابت  مدرم  تناما  ،و  دـیزرو هنیک  وا  رب  نمـشد  ،و  دـش تخـس  تیومع 
شیرای زا  تسد  هک  نانآ  اب  ،و  يدش ادج  وا  زا  ناگدش  ادـج  هارمه  و  يدومن ، نوگرگد  تیومع  رـسپ  اب  ار  تنامیپ  ، دـندش هانپ  یب 
 . يدرک ادا  ار  تناما  هن  ، دومن یهارمه  تیومع  رسپ  اب  هن   ! يدومن تنایخ  وا  هب  ناگدننک  تنایخ  اب  و  یتشگ ، هارمه  دنتشادرب 

رطاخ هب  ار  تما  نیا  ات  يدوب  ماقم  رد  هکنیا  لثم  ،و  یتشادـن یتّجح  تراـگدرورپ  بناـج  زا  راـگنا  ،و  دوبن ادـخ  يارب  شـالت  اـیوگ 
 . ینک تراغ  ار  نانآ  لاملا  تیب  هدرک و  ناشریگلفاغ  یتشاد  دصق  ،و  یهد بیرف  ناشلاوما 

یلاوما زا  یتسناوت  هچنآ  ،و  یتسج ياج  زا  باتـش  هب  ،و  هدرک هلمح  تعرـس  هب  دش  مهارف  تیارب  تما  هب  تنایخ  دـیدشت  هنیمز  نوچ 
اب ار  لام  نآ  و  يدوبر ،  دیاب  رب  ار  هداتفا  اپ  زا  حورجم  هلاغزب  هک  ورزیت  گرگ  دننام  دش  یم  يرادهگن  نامیتی  نانز و  هویب  يارب  هک 
زا هدیسر  ثاریم  راگنا  ، داب ردپ  یب  تنمشد  ینک ! هانگ  ساسحا  يرگتراغ  نیا  رد  هکنیا  نودب  ، يدرک لقتنم  زاجح  هب  تحار  لایخ 

 . يدرب تا  هداوناخ  بناج  هب  ار  تردام  ردپ و 

!؟ یسرت یمن  ادخ  یسرباسح  زا  ؟و  يرادن نامیا  تمایق  هب  ایآ  ! هّللا ناحبس 

حورش

يدنوار

یلع هالو  ناک  مالـسلا  هیلع  ایلع  ناف  سابعلا ، نب  هللادـبع  یلا  هنا  يور : دـقف  هدـعب  ام  اـماف  .لـماع  يا  یلا  باـتکلا  اذـه  نا  وری  مل  و 
ریثک و یلایع  ناف  اذک  نم  لح  یف  ینلعجا  نا  مالسلا : هیلع  یلع  یلا  بتک  و  هتیب ، وحن  هنیدملا  یلا  جرخ  اریثک و  الام  ذخاف  هرـصبلا ،
و ال سانلا ، عیمج  معی  جاـیتحالا  .قیلا و  اذـهب  کـلذ  وحنف  ساـبعلا ، نب  هللادـیبع  لـماعلا : اذـه  نوکی  نا  نکمی  .کـلام و  نم  مرغت 

اکیرـش کتلعج  يا  یتناما  یف  تکرـشا  هلوق  .ظلغا و  عضوملا  اذـه  لثم )  ) یف ءابرقالا  عم  مـالکلا  ناـف  مـالکلا ، هنوشخ  کنـشحوی 
یصاوخ نم  کتلعج  يا  یتناطب  يراعش و  کتلعج  هلوق و  .بایثلا و  نم  دسجلا  یل  ام و  راعـشلا : .هیف و  انیما  هللا  ینلعج  امیف  یـسفنل 

نم هتلعج  اذا  لـجرلا : تنطبا  و  هتجیل ، لـجرلا و  هناـطب  و  هتراـهظ ، فـالخ  بوثلا : هناـطب  .دـسجلا و  عم  باـیثلا  نم  راعـشلا  ناـکمب 
ءاتـشلا بلک  لاقی  دتـشا ، نامزلا : بلک  .اقوثو و  هب  دشالا  قثوالا : .ندبلاب و  هرزاوملا  لاملاب و  هنواعملا  نوکت  هاساوملا  .کصاوخ و 

: هنامالا تیزخ  و  هتبـضغا .) هتبرح : و   ) بضغلا دیدش  يا  برح : دسا  هنم  و  هبـضغ ، دتـشا  يا  ودـعلا : برح  .ادـیدش و  هدرب  راص  اذا 
.کلذ یف  اوعفر  لب  هیف  ادهج  اوعدی  مل  داسفلا و  یف  تدعبا  يا  ترغـش : .هلفغ و  یلع  تلتق  يا  همالا : هذـه  تکتف  .تلذ و  تناه و 
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نجملا رهظ  کمع  نبال  تبلق  هلوق  .تکتف و  هلوق : قباطیل  انهه  یناثلا  وه  هب  دارملا  .مهتجرخا و  موقلا : ترغش  .الخ و  دلبلا : رغـش  و 
اذاف کیلا  هسرت  نطبف  ودعلا  ءاقل  دنع  کل  ارـصان  ناک  نم  و  سرتلا ، نجملا : .املـس و  هنوک  دعب  ابرح  ریـصی  نمل  برـضی  لثم  اذه 
هرکذ بلک و  دق  کمع  نبا  یلع  نامزلا  تیار  املف  هلوق  باوج  اذه  .هسرت و  رهظ  کیلا  لعج  دـقف  كودـع  عم  راص  کیلع و  ریغت 

رهظ یل  تبلق  بلک  یلع  ناـمزلا  تیار  اـملف  لـقی : مل  و  هللا ، همظعل  هسفن  ردـقل  اعـضو  اعـضاوت و  اـثالث  نیترم و  همع  تاـنب  هتبارق و 
: مهئیف .مهتلفغ و  يا  مهترغ : .یبنجالا و  یلع  هتقفش  نم  رثکا  هیلع  قفشم  مالسلا  هیلع  هنا  ءافولا و  یلع  هل  اثح  هبناجل و  هبقارم  نجملا 
.هودـعلا و هلمحلا و  هدـشلا : .تدـعاس و  هاـنعم  و  تیـساو ، نم  حـصفا  تیـسآ  نا  اـنرکذ  .مهیلا و  تعجر  تئاـف و  یتلا  مهتمینغ  يا 
یتلا ال هلمرالا  هارملا  لجال  لاصی  نا  هللا  رما  يذـلا  لاملا  يا  مهلمارال ، هنوصملا  مهلاوما  نم  کسفن  هصاـخل  تبلتـسا  يا  تفطتخا :
: لزـالا .ارجا و  اـهیلع  وهف  هحورجم  هاـش  دـلج  بئذ  فـطتخی  اـمک  يا  هریـسکلا : يزعملا  هیماد  لزـالا  بئذـلا  فاـطتخا  .اـهل  جوز 
.زعاـم و دـحاولا  سنج ، مسا  اـمهالک  و  ناـضلا ، فـالخ  منغلا  نم  زعملا  يزعملا و  .بالتـسالا و  فاـطتخالا : .نیکرولا و  فیفخلا 

بیحر زاجحلا  یلا  هتلمحف  .مدلا  لسی  مل  نا  تحرج و  نا  دعب  یمدت  یتلا  هاشلا  یه  و  همـسادلا ، هفـص  یه  و  هروسکملا ، هریـسکلا :
كریغل ابا  کناک ال  هلوق  .امثا و  کلذ  یف  يرت  يا ال  مثاتم : ریغ  .کلذـب  كردـص  قیـضی  ءافعـضلا و ال  لام  تذـخا  يا  ردـصلا :
کئارت .لفسا و  یلا  کلذ  عیمج  تلسرا  يا  تردحا ، نم  حصفا  وه  و  دعتم ، تردح  .هنوشخلاب و  نیللا  طلخف  قشملا ، دلاولا  مالک 

امک هللا  حبـس  بجعت و  مث  .هیف  ههارک  بیرق ال  نم  الالح  هتبـصا  اثاریم  کـلها  یلع  تلخدا  کـناک  بلقلا  غراـف  تنک  يا  هلوعفم ،
: شاقنلا .کلذ و  لثم  لـعفی  ـال  باـسحلا  هشقاـنم  فاـخ  هماـیقلا و  یلا  عجرملاـب  ناـمیالا  هل  ناـک  نم  نا  لاـق : و  بجعتملا ، لـعفی 

.باسحلا یف  ءاصقتسالا 

يردیک

لجرلا و هناطب  يونعملا و  لاصتالا  هدش  نم  لئاح ، کنیب  ینیب و  لحی  مل  ثیحب  یل  اصاخ  کتذختا  يا  یتناطب : يراعش و  کتلعج 
کمع نبال  تبلق  .تقرفت  يا  ترغش : و  هلفغ ، یلع  تلبق  تکتف : .تلذ و  تناه و  يا  تیزخ : .هبضغ و  دتشا  نامزلا : بلک  .هتجیل و 

ارارم هتبارق  مالـسلا  هیلع  رکذ  هیلع و  ناک  امع  ریغتی  و  اقفاوم ، ناک  ام  دـعب  فلاخی  نمل  برـضی  لـثم  وه  و  سرتلا ، يا  نجملا : رهظ 
يوقا وه  نیکرولا : فیفخلا  لزالا : بئذـلا  .مهتمینغ  نع  مهتفلغ  يا  مهئیف : نع  مهترغ  .ءافولا  یلع  اـثح  و  هبناـجل ، هبقارم  اعـضاوت و 

.كردص ال هب  قیاض  ریغ  يا  ردصلا : بیحر  .اهایا  هئالتسا  بئذلا و  فاطتخا  یلا  برقا  هروسکملا  هحیرجلا  يزعملا : .ودعلا و  یلع 
.هیف ءاصقتسالا  باسحلا : شاقن  .باتعتسالا و  باتعلا و  نیب  عمج  هیف  و  هقاطللا ، ءام  هنم  رطقی  باتع  كریغل : ابا 

مثیم نبا 

- سابل رتسآ   ) تسا طـبترم  ندـب  هب  هک  تسا  ساـبل  زا  یتمـسق  راعـش : شنارازگراـک  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  زا 
لتق کتف : دمآ  مشخ  هب  تخس  نمشد  ودعلا : برح  راگزور  یتخس  نامزلا : بلک  .درم  صاوخ  ناکیدزن و  لجرلا : هناطب  شوپریز )
یسک هب  هک  تسا  يا  هملک  ادیور : حض  شزاس  هداوه : کباچ  کبس ، لزا : رپس  نجم : دش  هدنکارپ  ترغـش : یناهگان  هناراکبیرف و 

یم فلع  رهظ  ماگنه  هب  ار  شرتش  هک  تسا  هدوب  يدرم  هرابرد ي  هملک  نیا  لصا  تسا ، شمارآ  داجیا  هب  رومام  هک  دوش  یم  هتفگ 
اهر ندرک ، رارف  صوصن : .ندش  اهر  ییاهر ، ياج  هاگرارف ، صانم : ادیور  حض  دنیوگ  یم  دنار ، یم  دـنت  هدرکن  ریـس  ار  وا  دـهد و 
چیه و  مداد ، رارق  مزار  مرحم  مسابل  رتسآ  نیریز و  هماـج ي  نوچمه  متخاـس و  کیرـش  دوخ  تناـما  رد  ار  وت  نم  دـعب ، اـما  ندـش 
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هب راگزور  هک  يدید  نوچ  سپ  دوبن ، رت  نانیمطا  دروم  وت  زا  تناما  ندناسر  نم و  اب  تروشم  يرای و  يارب  منادـنواشیوخ  زا  سک 
تما نیا  و  تسا ، یهابت  رطخ  ضرعم  رد  تموکح )  ) مدرم تناما  و  تسا ، دربن  رد  وا  اب  نمشد  تسا و  هتفرگ  تخـس  تیومع  رـسپ 

، دنا هدش  ادـج  وا  زا  هک  یناسک  اب  و  یتفرگ ، هنوراو  ار  رپس  يدرک و  تشپ  تیومع  رـسپ  هب  مه  وت  دـنا ، هدـش  هدـنکارپ  هتـشگرس و 
يراـی و تیوـمع  رـسپ  هب  هن  نیارباـنب  يدرک ، تناـیخ  وا  هب  مـه  وـت  ناراـکتنایخاب  و  يدرک ، یهارمه  ناشیدـنادب  اـب  يدـش و  ادـج 

يوس زا  نشور  لیلد  ایوگ  و  یتشادـن ، رظن  رد  ار  ادـخ  دوخ  داهج  رد  اـیوگ  و  يدروآ ، اـج  هب  يرادـتناما  قح  هن  يدرک و  یهارمه 
هب ار  ناشلاوما  بیرف  هار  زا  یتساوخ  یم  و  يدرک ، یم  لمع  بیرف  رکم و  اب  مدرم  نیا  ياـیند  اـب  وت  اـیوگ  یتشادـن و  تراـگدرورپ 

ياه هتخودـنا  زا  یتسناوت  ار  هچره  و  يدـش ، رو  هلمح  دوز  مه  وت  تخاس ، رداق  ار  وت  تما ، هب  تنایخ  يدایز  نوچ  و  يربب ، تراغ 
زاجح هب  خارف  هنیـس ي  اب  ار  اهنآ  و  يدوبر ، ار  هداتفا  راک  زا  زب  نار  کباچ ، گرگ  نوچمه  ناـشنامیتی ، ناـنز و  هویب  نآ  زا  تما و 

هب وت  ایآ  هللا ،! ناحبس  يا ، هداتسرف  تناسک  يارب  ار  تردام  ردپ و  ثرا  وت  ایوگ  وت ! رب  فا  يراکهنگ ، ساسحا  نودب  يدرک  لمح 
؟ یسرت یمن  تمایق  زور  قیقد  باسح  زا  ای  و  يرادن ؟ نامیا  زیخاتسر 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ٌلُجَر ِیلْهَأ  ِیف   ] ْنُکَی َْمل  ِیتَناَِطب َو  يِراَعِش َو  َُکْتلَعَج  ِیتَناَمَأ َو  ِیف  َُکتْکَرْشَأ  ُْتنُک  یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

َّوُدَْعلا َِبلَک َو  ْدَـق  َکِّمَع  ِْنبا  یَلَع  َناَمَّزلا  َْتیَأَر  اَّمَلَف  ََّیلِإ  ِهَناَمَْألا  ِءاَدَأ  ِیتَرَزاَُوم َو  ِیتاَساَوُِمل َو  یِـسْفَن  ِیف  َْکنِم  ََقثْوَأ  ِیلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر 
[ ْتَکَتَف  ] ْدَق ُهَّمُْألا  ِهِذَه  ْتَیِزَخ َو  ْدَق  ِساَّنلا  َهَناَمَأ  َبِرَح َو  ْدَق 

َکِّمَع َْنبا  َـالَف  َنِیِنئاَْـخلا  َعَم  ُهَْتنُخ  َنِیلِذاَْـخلا َو  َعَم  ُهَْتلَذَـخ  َنِیقِراَـفُْملا َو  َعَم  ُهَْتقَراَـفَف  ِّنَجِْملا  َرْهَظ  َکِّمَع  ِْنبِـال  َْتبَلَق  ْتَرَغَـش  ْتَکَنَف َو 
ُدیِکَت َْتنُک  اَمَّنِإ  َکَّنَأَک  َکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  َکَّنَأَک  َكِداَـهِِجب َو  ُدـیُِرت  َهَّللا  ِنُکَت  َْمل  َکَّنَأَـک  َْتیَّدَأ َو  َهَناَـمَْألا  َـال  َْتیَـسآ َو 

اَم َْتفَطَتْخا  َهَْبثَْولا َو  َْتلَجاَع  َهَّرَْکلا َو  َتْعَرْـسَأ  ِهَّمُْألا  ِهَناَیِخ  ِیف  ُهَّدِّشلا  َْکتَنَْکمَأ  اَّمَلَف  ْمِِهْئیَف  ْنَع  ْمُهَتَّرِغ  يِْونَت  ْمُهاَْینُد َو  ْنَع  َهَّمُأـْلا  ِهِذَـه 
َبیِحَر ِزاَجِْحلا  َیلِإ  ُهَْتلَمَحَف  َهَریِـسَْکلا  يَْزعِْملا  َهَیِماَد  ِّلَزَأـْلا  ِْبئِّذـلا  َفاَِـطتْخا  ُمِهِماَْـتیَأ  ْمِِهِلماَرَأـِل َو  ِهَنوُصَْملا  ُمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  َتْرَدَـق 

ُنِمُْؤت اَم  ِهَّللا َأ  َناَْحبُـسَف  َکِّمُأ  َکِیبَأ َو  ْنِم  َکَثاَُرت  َِکلْهَأ  َیلِإ  َتْرَدَـح  َكِْریَِغل  اـَبَأ  َـال  َکَّنَأَـک  ِهِذْـخَأ  ْنِم  ٍمِّثَأَـتُم  َْریَغ  ِِهلْمَِحب  ِرْدَّصلا 
ِباَسِْحلا َشاَِقن  ُفاَخَت  اَم  ِداَعَْملِاب َأ َو 

یمس امک  هنامأ  هفالخلا  یمـس  همألا و  هسایـس  نم  هیلع  هللا  یننمتئا  رمألا و  نم  هیف  تمق  امیف  اکیرـش  کتلعج  یتنامأ  یف  کتکرـشأ 
هدارم رخآ و  رمأـف  یلإ  هناـمألا  ءادأ  هلوـق و  اـمأف  بازحـألا 72 } . هروس  ( 1 َهَنامَْألا {  اَنْـضَرَع  اـّنِإ  هلوق  یف  هناـمأ  فیلکتلا  یلاـعت  هللا 

 . هیلإ دنسأ  امیف  نوخی  يأ ال  هنامأ  وذ  نالف  مهلوق  نم  سانلا  هفراعتی  ام  هیناثلا  هنامألاب 

.دربلا بلک  کلذک  دتشا و  نامزلا  بلک  و 

.تناه تلذ و  سانلا  هنامأ  تیزخ  دسأتسا و  ودعلا  برح  و 

ترغش و 
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.سانلا نم  الخ  دلبلا  رغش  ریخلا و  نم  تلخ  همألا 

ودعلا و هجو  یلإ  مهناجم  روهظ  تناک  ودعلا و  اوقل  اذإ  شیجلا  نأ  کلذ  لصأ  هیلع و  ترصف  هعم  تنک  اذإ  نجملا  رهظ  هل  تبلق  و 
لبق و نم  ناک  يذلا  عضولا  نم  الدب  مهناجم  عضو  ناک  ودـعلا  عم  اوراص  مهـسیئر و  اوقراف  اذإف  مهرکـسع  هجو  یلإ  مهناجم  نوطب 

 . مهماهس یمرم  اهنأل  ءادعألا  هوجو  یف  الإ  نوکت  نأ  نکمی  هسرتلا ال  روهظ  نأ  کلذ 

.هلمحلا يأ  هدشلا  کتنکمأ  و 

رافلاک ناک  مهلاومأل  ضرعتلا  نع  لاحلا  ءادـتبا  یف  اعلقم  ناک  امل  هنأکف  هرف  دـعب  الإ  هرکلا  لاـقی  نأ  زوجی  ـال  هرکلا  تعرـسأ  هلوق 
 . هرکلا تعرسأ  لاق  کلذلف  اهنع 

ناک اضیأ  هیماد  هریثک و  يزعملا  نم  هاش  نوکت  نأ  قفتا  نإ  هتبثول و  عرـسأ  هودعل و  دشأ  کلذ  نیکرولا و  فیفخلا  لزألا  بئذلا  و 
 . ردقأ اهفاطتخا  یلع  بئذلا 

 . هتشقانم باسحلا  شاقن  و 

الف ریـسیل  اعرـسم  اهریـسی  یحـض و  هلبإ  معطی  لجرلا  اهلـصأ  نوکـسلا و  هانألا و  هدؤتلاب و  رمؤی  نمل  لاقت  هملک  ادـیور  حـضف  هلوق 
ادیور حض  هل  لاقیف  اهعبشی 

یناشاک

رد همان  نیا  لاسرا  .دوب و  سابع  نب  هللادبع  نآ  هک  دوخ  نانکراک  زا  یـضعب  هب  دومرف  لاسرا  زین  ار  همان  نیا  سابع ) نب  هللادبع  یلا  )
هک ترـضح  نآ  هب  تشون  يا  همان  و  دروآ ، هنیدـم  هب  هتـشادرب  رایـسب  لاـم  اـجنآ  زا  دوب و  هدرک  یلاو  هرـصب  رب  ار  وا  هک  دوب  ینیح 

دوب و سابع  نب  هللادـیبع  لماع ، نیا  هک  هدروآ  جاهنم  بحاص  .راد و  ملـسم  نم  رب  ار  لاوما  نآ  تسه  رایـسب  .لایع  لها و  ارم  نوچ 
( دعب اما  : ) هک تشون  باوج  رد  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  همان  نوچ  ریدقت  ره  هب  و  هللادبع ، هن  تسا  راوازـس  هللادیبع  لاح  هب  نیا ، لثم 
ار وـت  متخاـس  کیرـش  هک  مدوـب  هک  یتـسرد  هب  سپ  یتناـما ) یف  کتکرـشا  تنک  یناـف   ) اـیبنا دیـس  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ 

رتسآ ندب و  نیریز  هماج  یتناطب ) يراعش و   ) ار وت  مدینادرگ  و  کتلعج ) و   ) مالسا لها  روما  رب  تسا  تیالو  نآ  هک  دوخ  تنامارد 
مداهن وت  تیافک  فک  رد  ار  دوخ  هصاخ  روما  دوخ و  هب  ار  وت  متخاس  صاخ  مدـینادرگ و  دوخ  ندـب  قصالم  ار  وت  ینعی  دوخ  هماج 

نم سفن  رد  وـت  زا  رت  نـیما  رتراوتـسا و  یــسفن ) یف  کـنم  قـثوا   ) نـم لـها  ناـیم  رد  يدرم  دوـبن  و  لـجر ) یلها  یف  نـکی  مـل  (و 
املف  ) نم هب  تناما  ندـیناسر  و  یلا ) هنامالا  ءادا  و   ) ارم وت  ندومن  تنواعم  و  یترزاوم ) و   ) ارم وت  نداد  يراـی  تهج  هب  یتاـساومل ) )

رازآ و گنج و  هب  دـش  صیرح  هک  بلک ) دـق   ) دوخ مع  رـسپ  رب  کمع ) نبا  یلع   ) ار راـگزور  يدـید  هکنوچ  سپ  ناـمزلا ) تیار 
هک ینامدرم  تناما  و  تیزخ ) دق  سانلا  هناما  و   ) وا بضغ  شتآ  دش  تخـس  هک  ار  نمـشد  و  برح ) دق  ودـعلا  و   ) وا رب  دـش  تخس 

دنتـشگ هدنکارپ  و  ترغـش ) و   ) دنتـشگ هاگهانپ  هک  ار  تما  نیا  و  تکتف ) دق  همالا  هذه  و   ) تشگ تسـس  ناشیا  دوهع  دـش و  راوخ 
یلثم نیا  ار  رکنم  قیرط  وا  اـب  يدرک  كولـس  ار و  رپس  تشپ  نجملا ) رهظ   ) دوخ مع  رـسپ  يارب  يدـینادرگرب  کـمع ) نبـال  تبلق  )

تقراـفم سپ  تقراـفف )  ) .تدـهاعم زا  دـشاب  هدوب  نآ  رب  هچنآ  دـهد  رییغت  تقفاوم و  از  دـعب  دـنک  تفلاـخم  هک  یـسک  يارب  تسا 
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هورگ اب  نیلذاخلا ) عم   ) ار وا  یتشاذـگ  ورف  و  هتلذـخ ) و   ) ناگدـننک تقراـفم  تعاـمج  اـب  نیقراـفملا ) عم   ) دوخ مع  رـسپ  زا  يدرک 
ار دوخ  مع  رـسپ  هن  سپ  تیـسا ) کمع  نب  الف   ) ناگدننک تنایخ  اب  نینئاخلا ) عم   ) وا اب  يدرک  تنایخ  و  هتنخ ) و   ) ناگدـنراذگورف
و وا ، بناج  تبقارم  تیاعر  تهج  هب  اررکم  دومن  هبیرق  تبارق  رکذ  يدومن  ادا  ار  تناما  هن  و  تیدا ) هنامالا  و ال   ) يدومرف تنواـعم 
داـهج و هب  ینک  هدارا  هک  ار  يادـخ  كداـهجب ) دـیرت  هللا   ) يدوبن وـت  هک  اـیوگ  و  نکت ) مل  کـناک  و   ) .تناـما ياـفو  رب  وا  بیغرت 
و  ) راگدرورپ دیعو  هدعو و  زا  ینیقی  یتجح و  رب  یشاب  هک  وت  يدوبن  ایوگ  و  کبر ) نم  هنیب  یلع  نکت  مل  کناک  و   ) دوخ ششوک 

هلیح رکم و  هب  ناشیا و  يایند  زا  مهایند ) نع   ) ار تما  نیا  يدرک  دیک  هک  يدوب  وت  هک  ایوگ  و  همالا ) هذه  دـیکت  تنک  امنا  کناک 
لام ناـشیا و  تمینغ  زا  مهئیف ) نع   ) ناـشیا تلفغ  بیرف و  هب  يدومن  دـصق  و  مهترغ ) يونت  و   ) يدیـشک ناـشیا  زا  ار  هیویند  لاوما 

تنایخ رد  همالا ) هنایخ  یف   ) ندش تخـس  ار  وت  داد  تسد  هکنوچ  سپ  هدـشلا ) کتنکما  املف   ) یتفرگ ناشیا  زا  بیرف  هب  ار  تمینغ 
لیجعت و  هفـصولا ) تلجاع  و   ) ناشیا نداد  بیرف  ندرک و  دیک  يوس  هب  ندـینادرگزاب  رد  یتفاتـش  هرکلا ) تعرـسا   ) تما هب  ندومن 

زا هنوصملا ) مهلاوما  نم   ) نآ رب  يدوب  رداق  هچنآ  يدوبر  و  هیلع ) تردق  ام  تفطتخا  و   ) ناشیا ندرک  دیـص  رب  نتـسجرب  رد  يدرک 
دننام لزالا ) بئذـلا  فاطتخا   ) ناشیا نامیتی  نانز و  هویب  يارب  مهماتیا ) مهلمارال و   ) هدـش هتـشاد  هاگن  هک  ناشیا  هظوفحم  ياه  لام 

راب سپ  هتلمحف )  ) تسا ذـخا  تعرـس  هبـش ، هجو  ار  هتـسکش  حورجم  هدولآ  نوخ  زب  هریـسکلا ) يزعملا  هیماد   ) رغـال گرگ  ندوبر 
ناحرف ینعی  .هنیـس  هداشگ  يدوب  هک  لاحنآ  رد  ردصلا ) بیحر   ) تسا هنیدم  دارم  .زاجح  يوس  هب  زاجحلا ) یلا   ) ار لام  نآ  يدرک 

زا دوب  هدـش  لصاح  هک  یهانگ  زا  يدوبن  هدـننکزیهرپ  هک  لاحنآ  رد  هذـخا ) نم  مثاتم  ریغ   ) ار نآ  يدرک  یم  راب  هلمحت )  ) ناداش و 
( کلها یلا  تردـح   ) دریگ ثاریم  وا  زا  هک  ار  وت  ریغ  رم  تسین  يردـپ  چـیه  هک  ایوگ  كریغل ) ابا  ـال  کـناک   ) ناـشیا لاـم  نتفرگ 

بآ وا  زا  دکچ  یم  هک  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  هتفرگ  هک  ار  دوخ  ثاریم  کما ) کیبا و  نم  کثارت   ) دوخ لها  يوس  هب  يدروآ  دورف 
داریا هحیبق  لاعفا  نیا  هب  وا  ندوب  یضار  زا  ادخ  تسا  هزنم  سپ  هللا ) ناحبـسف   ) باتعتـسا باتع و  نایم  دومرف  عمج  وا  رد  هچ  تفاطل 

ادخ و هب  نتـشگزاب  زور  هب  يرادـن  نامیا  ایآ  داعملاب ) نموت  اما   ) هللادـیبع هعیظف  لامعا  زا  تسا  بجعت  يارب  ماقم ، نیا  رد  ظفل  نیا 
باسح زور  باسح  ياصقتسا  زا  باسحلا ) شاقن  نم   ) یسرت یمن  ای  فاخت ) ام  وا   ) ازج زور  باقع  زا  یسرت  یمن 

یلمآ

ینیوزق

ار هرصب  لاملا  تیب  رگم  تسا  هدوب  هرصب  یلاو  ترـضح  نآ  بناج  زا  هک  تسا  هتـشون  سابع ) نب  هللادبع   ) هب هک  تسا  نیا  روهـشم 
تسا لیلج  یناش  ار  وا  هک  هللادبع  هن  دوب  دهاوخ  سابع  نب  هللادیبع  نیا  دنا  هتفگ  هدرک و  یم  جرخ  هتفر  هنیدم  ای  هکم  هب  هتـشادرب و 
لوقنم وا  زا  ربخ  نیا  لثم  دوب ، نمی  لماع  هللادـیبع  دـیوگ : ینارحب )  ) تسا و هدومنن  تقرافم  ترـضح  نآ  تعباـتم  تمدـخ و  زا  و 

دنع ملعلا   ) تسین و موصعم  ام  دزن  هللادبع  تسا و  ینتبم  ضحم  داعبتـسا  رب  هللادبع  هب  لاح  نیا  دانـسا  رد  يدـنوار  داعبتـسا  تسین و 
هک نم  مدوب  .تسا  هدـیدرگ  ناریح  همان  نیا  راک  رد  اـهلقع  تسا  هدـیرد  یماـن  کـین  رد  فـالخ  یب  هللادـبع  نوچ  هلمجلاـب  و  هللا )

دوبن و  تسا ، ندـب  بناج  هب  هک  هماج  يور  نآ  و  دوخ ، نت  نهاریپ  ياجب  مدـینادرگ  یم  و  دوخ ، تناما  رد  ارت  متخاس  یم  کـیرش 
نوچ سپ  نم  يوسب  تناـما  ندرازگ  و  ارم ، وت  تنواـعم  تقفاوم و  يارب  نم ، سفن  رد  وـت  زا  رتدـمتعم  نم  تیب  لـها  رد  درم  چـیه 

نامدرم و تناما  و  تسب ، رمک  وا  نیک  هب  دیشوجب و  وا  رب  نمشد  دروآ و  شیپ  یتخس  درک و  افج  وت  مع  رسپ  رب  هک  ار  هنامز  يدید 
ناـماس یب  قرفتم و  دـندش و  ریلد  اـفج  نتخیر و  نوخ  رب  و  دـندش ، نوـتفم  تما  نیا  داـتفا و  ـالب  رد  و  تشگ ، راوـخ  ناـشیا  دـهع 
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ناگدننک و تقرافم  اب  وا  زا  يدرک  تقرافم  سپ  یتساوخرب  یمـصخ  هب  ار و  رپس  تشپ  دوخ  مع  رـسپ  يارب  يدینادرگ  رب  دنتـشگ ،
تاـساوم و تمع  رـسپ  اـب  هن  سپ  .ناگدـننک  تناـیخ  اـب  ار  وا  يدرک  تناـیخ  ناگدـنراذگورف و  اـب  ترـصن  یب  ار  وا  یتشاذـگورف 
زا يدامتعا  ینیقی و  رب  يدوبن  ایوگ  دوخ و  داهجب  یتشادن  تبرق  ادخ و  دـصق  وت  ایوگ  يدرازگ و  تناما  قح  هن  يدومن و  یهارمه 

فیفخ ینعی  لزا )  ) دنیوگ گرگ  فصو  رد  .نامیا  فیعـض  نالهاج  وچمه  ریذـحت ، تراشب و  دـیعو و  دـعو و  رد  وخ  راگدرورپ 
ندوخ هک  یتسکـش  یتحارج و  هیماد )  ) و دشاب ، هدنهج  هدـنود و  كرو  یکبـس  زا  گرگ  دـیوگ و  ار  نار  يالاب  كرو  نیکرولا و 

یلام يزاس و  لفاغ  ار  ناشیا  هک  یتشاد  دصق  و  يربب ، ناشیا  يایند  ات  تما ، نیا  اب  رکم  دیک و  ماقم  رد  رگم  يدوبن  وت  ایوگ  دهد و 
يدوبر یتسجرب و  تعاس  رد  و  يدرب ، هلمح  دوز  تما  تنایخرد  یتشگ  نکمم  یتفای و  تسد  نوچ  یئابرب و  دـنا  هدرک  لصاح  هک 

زب نار  کبـس  گرگ  دـیابرب  هچنانچ  دوخ  نامیتی  ناـنز و  هویب  يارب  دـندوب  هتـشاد  هاـگن  هک  ناـشاهلام  زا  نآ  رب  یتشگ  رداـق  هچنآ 
یمن هانگ  و  كاب ، چـیه  یب  نآ  زا  يراد  یمرب  خارف و  هنیـس  اب  زاـجح  هب  ار  لاـم  نآ  يدرب  یتشادرب  سپ  .ار  حورجم  هتـشگ  نینوخ 

هب يرادن  نامیا  وت  ایآ  .ردام  ردپ و  زا  ار  دوخ  ثاریم  دوخ  تیب  لها  هناخب و  يا  هدروآ  دورف  دابم  ردـپ  ارت  ریغ  هک  وت  ایوگ  يرامش 
.ترخآ رد  باسح  هشقانم  زا  یسرت  یمن  ای  تمایق 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.سابعلا نب  هللادبع  یلا 

.سابع رسپ  هللادبع  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

یتاساومل یسفن ، یف  کنم  قثوا  یلجر  یلها  یف  نکی  مل  یتناطب و  يراعـش و  کتلعج  یتناما و  یف  کتکرـشا  تنک  یناف  دعب ، اما  »
همالا هذه  تیزخ و  دـق  سانلا  هناما  برح و  دـق  ودـعلا  بلک و  دـق  کلمع  نبا  یلع  نامزلا  تیار  املف  یلا  هنامالا  ءادا  یترزاوم و  و 
کمع نبا  الف  نینئاخلا ، عم  هتنخ  نیلذاخلا و  عم  هتلذخ  نیقرافملا و  عم  هتقرافف  نجملا ، رهظ  کمع  نبال  تبلق  ترغش ، تکنف و  دق 

« .تیدا هنامالا  تیسآ و ال 

تناما و رد  ار  وت  مدـینادرگ  کیرـش  هک  مدوب  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  ینعی 
رد وت  زا  رتدـمتعم  يدرم  نم  ناشیوخ  لها و  رد  دوب  هن  نم و  تفـالخ  هماـج ي  رتسآ  نم و  نهاریپ  ار  وت  مدـینادرگ  نم و  تفـالخ 
هک يدـید  هک  یماگنه  رد  سپ  نم ، يوس  هب  لاملا  تیب  لاوما  تناما  يادا  نم و  تناعا  نم و  ندرک  يراـی  يارب  زا  نم  سفن  شیپ 

تـصرف تما  نیا  تسا و  هدـش  تناـیخ  ناـمدرم  تناـما  تسا و  هدرک  مشخ  نمـشد  تسا و  هتفرگ  تخـس  وت  مع  رـسپ  رب  راـگزور 
اب وا  زا  یتـشگ  ادـج  سپ  يدـینادرگ ، وا  زا  ور  ینعی  رپـس ، تشپ  وت  مع  رـسپ  يارب  زا  وت  يدـینادرگرب  دنتـشگ ، ربـخ  یب  دنتـسج و 

، ناگدشادج

هن يدرک و  يرای  ار  وت  مع  رـسپ  هن  سپ  ناگدـننک ، تنایخ  اب  وا  اب  يدرک  تناـیخ  ناگتـشاذگورف و  اـب  ار  وا  يراـی  یتشاذـگورف  و 
.يدرک ادا  ار  تناما 
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مهایند و نع  همالا  هذـه  دـیکت  تنک  امنا  کناک  کـبر و  نم  هنیب  یلع  نکت  مل  کـناک  كداـهجب و  دـیرت  هللا  نکت  مل  کـناک  «و 
مهلاوما نم  هیلع  تردق  ام  تفطتخا  هبثولا و  تلجاع  هرکلا و  تعرسا  همالا ، هنایخ  یف  هدشلا  کتنکما  املف  مهئیف ، نع  مهترغ  يونت 

مثاتم ریغ  هلمحب ، ردـصلا  بیحر  زاجحلا  یلا  هتلمحف  هریـسکلا ، يزعملا  هیماد  لزالا  بئذـلا  فاطتخا  مهماتیا ، مهلمارـال و  هنوصملا 
« .کما کیبا و  نم  کثارت  کلها  یلا  تردح  كریغل ، ابا  کناک ال  هذخا ، نم 

راگدرورپ هب  نامیا  رد  ینیقی  ناهرب  رب  يدوبن  وت  هک  ایوگ  وت و  ندرک  داـهج  رد  ینک  هدارا  ار  ادـخ  هک  يدوبن  وت  هک  اـیوگ  ینعی و 
ار ناشیا  یهد  بیرف  هک  يدرک  دصق  ناشیا و  يایند  تهج  زا  تما  نیا  اب  يدرک  یم  رکم  هعدخ و  هکنیا  رگم  يدوبن  وت  ایوگ  وت و 

هلمح رد  يدـیدرگ  دـنت  تما ، نیا  اب  نردـک  تناـیخ  رد  تدـش  ار  وت  دـش  رـسیم  نکمم و  هک  یماـگنه  رد  سپ  ناـشیا ، تمینغ  زا 
يارب زا  دوب  هدش  تظفاحم  هک  ناشیا  ياهلام  زا  نآ  رب  یتشاد  یئاناوت  هک  ار  هچنآ  يدوبر  رد  نتسجرب و  رد  يدرک  لیجعت  ندرک و 

سپ ار ، هتـسکش  هلاغزب ي  دولآ  نوخ  هدنرد ي  دنت  گرگ  ندوبر  رد  دـننام  ناشیا ، ردـپ  یب  لافطا  ناشیا و  هویب ي  نانز  فراصم 
هانگ زا  یتشادـن  كاب  نآ و  لمح  رد  يدوب  لاحـشوخ  هنیـس و  هداشگ  هک  یتلاح  رد  زاجح  تیالو  يوس  هب  ار  لاـم  نآ  يدرک  راـب 

.وت ردام  ردپ و  زا  ار  وت  ثاریم  وت  لها  يوس  هب  يدروآ  دورف  وت ، ریغ  يارب  زا  دابم  ردپ  وت  هک  ایوگ  نآ ، نتشادرب 

؟ باسحلا شاقن  فاخت  وا  داعملاب ، نموت  اما  هللا ! ناحبسف  »

یـسرت یمن  ای  تمایق ، رد  نتـشگرب  هب  يا  هدرواین  نامیا  ایآ  هک  بجعت  ماقم  رد  یندرک  حـیبست  ار  ادـخ  منک  یم  حـیبست  سپ  ینعی 
، ار ازج  زور  باسح  رد  هشقانم ي 

یئوخ

نم هیلع  هللا  یننمتئا  و  رمالا ، نم  هیف  تمق  امیف  اکیرـش  کـتلعج  ص 168 ج 16 :)  ) یلزتعملا حراشلا  لاق  هعیدولا ، هناـمالا :) : ) هغللا
برح ، ) دتـشا نامزلا ) بلک  ، ) هتـصاخ لجرلا :) هناطب  و  ، ) بایثلا نم  دـسجلا  یلی  ام  راعـشلا :) ، ) هناما هفالخلا  یمـس  و  همالا ، هسایس 

لیق سانلا و  نم  الخ  دلبلا  رغـش  و  ریخلا ، نم  تلخ  همالا : ترغـش )  ) هبلغلا يدـعتلا و  کنفلا :) و  ، ) هبـضغ دتـشا  دساتـسا و  ودـعلا :)
مهناجم روهظ  تناک  ودـعلا  اوقل  اذا  شیجلا  نا  کلذ  لـصا  و  هیلع ، ترـصف  هعم  تنک  اذا  نجملا :) رهظ  هل  تبلق  و   ) .تقرفت هاـنعم :
بئذـلا  ) لاومالا عمج  یلع  تلمح  يا  هرکلا ) تعرـسا   ) .هوقراف يذـلا  مهـسیئر  یلا  اهوبلق  ودـعلا  عم  اوراـص  اذا  و  ودـعلا ، هجو  یلا 

، هتشقانم باسحلا :) شاقن  ، ) هودع یلع  دشا  کلذ  نیکرولا و  فیفخ  لزالا :)

دوخ تسایر  رد  ار  وت  نم  هک  یتسارب  دـعب  اما  تشون : شنارازگراک  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  يا  هماـن  زا  همجرتلا :
وت زا  يدرم  مرظن  رد  منادـناخ  ناـیم  رد  مدومن ، شیوخ  ینارمکح  راـکمه  لد و  زارمه  ار  وت  مدرک و  کیرـش  دوب  نمب  هدرپس  هک 
رب راگزور  هک  يدید  نوچ  دوبن ، دامتعا  دروم  رتهب  تناما  هدرپس و  تخادرپ  رد  و  تشادن ، دوجو  مینابیتشپ  يدردمه و  يارب  رتشیب 

دندرک تنایخ  يرادتناما  رد  مدرم  و  تفرگ ، تسد  زا  ار  رایتخا  دش و  هریچ  نمشد  تفرگ و  تخـس  تخادنا و  تسد  تا  هدازومع 
وا زا  يداد و  دوخ  هدزاومع ي  هب  تشپ  وت  دـیدرگ ، تخبدـب  ناـشیرپ و  هدـش و  هدوبر  یمالـسا  تلم  نیا  و  دـندیئارگ ، یئاوـسرب  و 
يو ناراکتنایخ  اـب  یتسـسگ و  وا  زا  اـفو  یب  هتـسد  نآ  یهارمهب  يدـش و  ادـج  دـندش  ادـج  وا  زا  هک  ناـنآ  یهارمه  هب  و  یتشگرب ،

شـالت داـهج و  رد  وت  هکنیا  اـیوگ  یتخادرپ ، ار  دوخ  تناـما  هن  و  يدرک ، يراوخمغ  يدردـمه و  .دوخ  هدازومع ي  اـب  هن  یتسویپ ،
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تـسدب يارب  وت  انامه  هک  ایوگ  و  یتشادـن ، قح  هقیرط ي  رب  نشور  هاوگ  تراگدرورپ  ربارب  رد  هک  ایوگ  یتساوخن و  ار  ادـخ  دوخ 
و يربب ، تدوخ  يارب  ار  اهنآ  لاملا  تیب  یهدـب و  بیرف  ار  اهنآ  هک  یتشاد  لد  رد  یتخاب و  گنرین  اهنآ  اب  تلم  نیا  ياـیند  ندروآ 
ره و  يدرک ، زاغآ  ار  زیخ  تسج و  يدوزب  یتخادرپ و  شروی  هب  هناباتش  داد  تصرف  وتب  تما  رب  تنایخ  يارب  راگزور  یتخـس  نوچ 

لفک رغال  گرگ  هکنانوچ  يدوبررد  دوب  نانآ  ردـپ  یب  ناکدوک  ناـنز و  هویب  یگدـنز  هناوتـشپ ي  هک  ناـنآ  لاوما  زا  یتسناوت  هچ 
زا ار  دوخ  يداتـسرف و  زاجحب  شوخ  لد  اب  یتفرگرب و  ار  لاـملا  تیب  لاوما  نیا  .دـیابر  یمرد  ار  نینوخ  ناوختـسا  هتـسکش  هلاـغزب 

ناحبـس يدرک ، ریزارـس  تنادناخ  يوسب  ار  تردام  ردـپ و  ثرا  داب - ردـپ  یب  وت  زج  هکیئایوگ - یتسنادـن ، راکهانگ  نآ  نتفرگرب 
!؟ يرادن ربخ  تمایق  باسح  يریگ  هدروخ  زا  وت  يرادن ؟ نامیا  زیخاتسر  زورب  وت  هللا ،

يرتشوش

هیلع  ) هیلا هتبـسن  هحـص  ضرف  یلع  باـتکلا  اذـه  لوـقا : مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
و هبر ) نبا  دقع   ) يربخ نم  رهظی  ام  یلع  زاجحلاب  قحل  امل  سابع  نبا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هنم نیباتک  نیب  فنصملا  نم  عمج  مالسلا )
: لاق دونکلا  یبا  نع  دـیبع  نب  هللادـبع  نع  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  لاق  لوالا : یفف  يزوجلا .) نبا  طبـس  هرکذـت   ) و یـشکلا ) لاجر  )

خلسناف انتایآ  هانیتآ  يذلا  ابن  مهیلع  لتا  و   ) لاقف هتربخاف ، ع )  ) ایلع تیتا  ناک  ام  هرما  نم  ناک  املف  هرصبلاب ، هللادبع  ناوعا  نم  تنک 
هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) کتکرـشا تنک  یناف  دـعب  اما  هیلا : یعم  بتک  مث  نیواغلا ) نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاـف  اـهنم 

املف هنامالا ، ءاداب  یترزاوم  یتاساومب و  کنم  يدنع  قثوا  لجر  یتیب  لها  نم  نکی  مل  یتناما و  یف  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع  )
رهظ کمع  نبال  تبلق  تنتف ، دـق  همالا  هذـه  تبرخ و  دـق  سانلا  هناما  درح و  دـق  ودـعلا  کـمع و  نبا  یلع  بلک  دـق  ناـمزلا  تیار 

کناک تیدا ، هیلا  هنامالا  تیسآ و ال  کمع  نبا  الف  ناخ ، نم  عم  هتنخ  نالذخ و  ءوسا  هتلذخ  نیقرافملا و  موقلا  عم  هتقرافف  نجملا 
هنایخ یف  هصرفلا  کتنکما  اـملف  مهئیف ، نع  مهتردـغ  مهاـیند و  نع  دـمحم  هما  تعدـخ  تنک  اـمنا  و  کـبر ، نم  هنیب  یلع  نکت  مل 

کلها یلع  تزح  امنا  کناک  زاجحلا ، یلا  اهب  تلفنا  مهلاوما و  نم  هیلع  تردق  ام  تفطتخاف  هبثولا ، تلجاعا  هردغلا  تعرـسا  همالا 
امارح و برـشت  امارح و  لکات  کنا  ملعت  اما  باسحلا ، فاـخت  اـما  داـعملاب ، نموت  اـم  وا  هللا  ناحبـس  کـما ، کـیبا و  نم  کـثاریم 
، مهلاوما موقلا  یلا  دا  هللا و  قتاف  مهیلع ، هللا  ءافا  یتلا  هللا  لیبس  یف  نیدهاجملا  لمارالا و  یماتیلا و  لاوماب  نهحکنت  ءام و  الا  يرتشت 

امهل تناک  ام  تلعف  يذـلا  لثم  العف  نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللا  وف  کیف ، هللا  یلا  نرذـع  کنم ال  هللا  یننکما  لعفت و  مل  نا  کناف 
لاملا هناما  یلع  مظعت  کباتک  ینغلب  دـقف  سابع : نبا  هیلا  بتکف  .مالـسلا  .اـمهنم و  قحلا  ذـخآ  یتح  اـمهتکرت  اـمل  هداوه و  يدـنع 

دعب اما  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  .تذخا  يذلا  نم  رثکا  هللا  لام  تیب  یف  یقح  نا  يرمعل  و  هرصبلا ، لام  تیب  نم  تبصا  يذلا 
لطابلا و کینمت  ناک  نا  تحلفا  دق  نیملـسملا ، نم  لجرل  امم  رثکا  هللا  لام  تیب  یف  کسفنل  يرت  ذا  کنم  بجعلا  لک  بجعلا  ناف 

هکم تذـختا  کنا  ینغلب  دـق  دـیعبلا ، تنال  کنا  كرمع  کیلع  هللا  مرح  ام  کل  لحی  مثالا و  نم  کیجنی  نوکی  ـال  اـم  كءاـعدا 
ثلاثلا و لصفلا  ، ) كریغ لام  اهب  یطعت  کنیع و  یلع  نهراتخت  فئاطلا  هنیدـملا و  نم  تادـلوملا  يرتشت  انطع  اهب  تبرـض  انطو و 

یل مهلاوما  نم  تذـخا  ام  نا  بحا  ام  هزعلا  بر  کبر  یبر و  هللااب  مسقا  ینا  و  مهریغا ) هلامعل  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا -
لحملاب کلامعا  کیلع  تضرع  يدملا و  تغلب  دق  کناکف  ادیور  حض  امارح ، هلکات  هب  کطابتغا  لاب  امف  یبقعل  اثاریم  هعدا  الالح 

كریطاسا نم  ینعدت  مل  نئل  هللا  و  سابع : نبا  هیلا  بتکف  .هبحرلا  ملاظلا  هبوتلا و  عیـضملا  ینمتی  هرـسحلاب و  رتغملا  هیف  يدانی  يذـلا 
نع لاله  نب  یلعم  نع  همامیلا  لـها  نم  خیـش  رکذ  یناـثلا : یف  و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع هنع  فکف  .هب  کـلتاقی  هیواـعم  یلا  هنلمحـال 
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تنک یناف  دعب  اما  مالسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتک  زاجحلا  یلا  هب  بهذ  هرـصبلا و  لام  تیب  سابع  نب  هللادبع  لمتحا  امل  لاق : یبعـشلا 
نامزلا تیار  املف  یلا ، هنامالا  ءادا  یترزاوم و  یتاساومل و  کنم  قثوا  یسفن  یف  یتیب  لها  نم  دحا  نکی  مل  و  یتناما ، یف  کتکرشا 

، نجملا رهظ  کمع  نبال  تبلق  تشف ، دق  رومالا  هذه  و  تزع ، دق  سانلا  هناما  و  برح ، دق  هیلع  ودعلا  و  بلک ، دـق  کمع  نبا  یلع 
، کبر نم  هنیب  یلع  نکت  مل  کناک  و  كداهجب ، هللا  دیرت  نکت  مل  کناکف  نیلذاخلا ، نالذخ  اوسا  هتلذخ  و  نیقرافملا ، عم  هتقراف  و 

تلجع هبثولا و  تعرـسا  دمحم  هما  هنایخ  یف  هدشلا  کتنکما  املف  مهترغ ، يونت  مهایند و  یلع  دمحم  هما  دیکت  تنک  امنا  کناک  و 
نم کثارت  کلها  یلا  تررج  کل  ابا  کناک ال  ریثکلا ، يزعملا  هیمر  لزـالا  بئذـلا  فاـطتخا  هیلع  تردـق  اـم  تفطتخاـف  هودـعلا ،

ءاسنلا حـکنت  ءامالا و  يرتشت  نا  کیلع  ربکی  ام  وا  باسحلا ، ءوس  فاـخت  اـم  وا  داـعملاب ، نموت  اـم  وا  هللا ، ناحبـس  کـما ، کـیبا و 
کنم هللا  یننکما  مث  لعفت  مل  نئل  هللا  وف  مهلاوما ، موقلا  یلا  ددرا  دالبلا ؟ هذـه  مهیلع  هللا  ءافا  نیذـلا  نیرجاـهملا  لـمارالا و  لاوماـب 

ثلاثلا و لصفلا   ) هداوه و ال کلذ  یف  يدـنع  امهل  ناک  امل  تلعف  يذـلا  لثم  العف  انیـسح  انـسح و  نا  ول  هللا  وف  کیف ، هللا  نرذـعال 
.اهمولظم نع  روجلا  حـیزا  قحلا و  ذـخآ  یتح  هصخر ، يدـنع  امهنم  دـحاول  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا -

هللا لام  تیب  یف  یل  نا  يرمعل  و  هرـصبلا ، لام  تیب  نم  هتذـخا  يذـلا  لاملا  هباصا  یلع  مظعت  کباتک  یناـتا  ساـبع : نبا  هیلا  بتکف 
امم رثکا  هللا  لام  تیب  یف  کل  نا  کسفن  نییزت  نم  بجعلا  لک  بجعلاف  دعب  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  .تذـخا  امم  رثکا 
کل لحی  و  مثالا ، نم  کیجنی  نوکی  الام  كواعدا  لطابلا و  کینمت  ناک  نا  تحلفا  دقف  .نیملسملا  نم  لجرل  امم  رثکا  و  تذخا ،

يرتشت انطع ، اهب  تبرـض  انطو و  هکم  تذـختا  کنا  ینغلب  دـقف  نذا ! يدـتهملا  دـبعلا  تنال  کنا  هللا - كرمع  کیلع - هللا  مرح  ام 
ام نا  ینرـسی  ام  هزعلا  بر  کبرا  یبر  هللااب  مسقال  ینا  و  كریغ ، لام  نهیف  یطعت  کنیع و  یلع  نهراتخت  فئاطلا ، هکم و  تادـلوم 

يدـملا و تغلب  دـق  ناکف  ادـیور ، ادـیور  .هلکاـت  کـطابتغا  نم  دـشا  رورغ  ـالف  اـثاریم ، یبقعل  هعدا  لـالح  یل  مهلاوما  نم  تذـخا 
بتکف .صانم  نیح  تالو  کلذ  ام  کلذـک و  هبوتلا ، عیـضملا  هعجرلا و  مرجملا ) هیف   ) ینمتی يذـلا  لحملا  یف  کـبر  یلع  تضرع 

لجر مدب  هللا  یقلا  نا  نم  یلا  بحا  اهنایقع  اهبهذ و  نم  ضرالا  یف  ام  عیمجب  هللا  یقلا  نئل  هللا  وف  یلع ، ترثکا  دـقف  سابع : نبا  هیلا 
یتیب لها  نم  دحا  نکی  مل  و  یتناما ، یف  کتکرشا  یناف  دعب  اما  هیلا : ع )  ) بتک هکم  یلا  سابع  نبا  یضم  امل  و  ثلاثلا : یف  .ملسم و 

دق سانلا  هناما  و  بلک ، دق  ودعلا  و  برح ، دق  کمع  نبا  یلع  نامزلا  تیار  املف  یلا ، هنامالا  ءادا  یترزاومل و  کنم  یسفن  یف  قثوا 
هیلع تردق  ام  تفطتخا  و  نیلذاخلا ، عم  هنالذخ  نیقرافملا و  عم  هتقرافمب  نجملا  رهظ  کمع  نبال  تبلق  تنتتفا ، دق  همالا  و  تبرخ ،
هیلع  ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) بر فاخت  ـال  داـعملاب و  نقوت  اـما  يزعملا ، هدراـف  بئذـلا  فاـطتخا  همـالا  لاـم  نم 
ددرا ماتیالا ، لمارالا و  لاوماب  ءامالا  يرتشت  مارحلا و  حـکنت  مارحلا و  لکات  کنا  کیلع  ربکی  اما  دابعلا ، مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا )
.هداوه يدنع  امهل  ناک  امل  تلعف  اا  العف  ول  نیسحلا  نسحلا و  ناف  کیف ، هللا  نرذع  لعفت ال  مل  نئل  هللا  و و  مهلاوما ، نیملـسملا  یلا 

کـسفن نییزت  نم  بجعلا  بجعلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  بتکف  .هنم  تذـخا  امم  رثکا  لاملا  تیب  یف  یقح  سابع : نبا  هیلا  بتکف 
ضرف ام  ریغ  نوذخای  اوناک  ام  ردب و  لها  قباوسب  تملع  دق  و  نیملـسملا ، نم  لجر  الا  تنا  له  و  کل ، امم  لقا  تذـخا  کنا  کل 

کنیع و هیلع  عقت  ام  هنیدملا  هکم و  فئاطلا و  تادلوم  نم  يرتشت  انطع ، اهب  تبرـض  انطو و  هکم  تذـختا  کنا  کب  یفک  و  مهل ،
دق ناکف  اثاریم ، يدـعب  هعدا  الالح  مهلاوما  نم  تذـخا  ام  نا  بحا  ام  هللااب  مسقا  ینا  و  كریغ ، لام  نهیف  یطعت  کسفن ، هیلا  لـیمت 

بتکف .صانم  نیح  تالو  صالخلا  هبوتلا و  عیـضملا  هیف  ینمتی  يذلا  یلعالا  لحملاب  ادغ  کلامعا  کیلع  تضرع  يدـملا و  تغلب 
هیلع  ) یلع هیلا  بتکف  .ملـسم  يرما  مدـب  هاـقلا  نا  نم  یلا  بحا  اـهنطب  ضرـالا و  رهظ  یلع  اـم  لـکب  هللا  یقلا  نـال  ساـبع : نبا  هـیلا 

تعشقت و  کظح ، اهتحاباب  تعـضو  و  كدهج ، اهتقارا  یف  تلذب  و  کیقاس ، یلا  اهتـضخ  دق  اهیلا  ترـشا  یتلا  ءامدلا  نا  مالـسلا :)
باتک یف  تدـجو  و  لاقف : لامعلا ، تانایخ  باب  یف  اعوفرم  هنویع  یف  یبیتقلا  هلقن  .تئـش و  ام  لعفاف  یحتـست  مل  ذا  و  كایتف ، اهنع 
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قثوا یلها  نم  لجر  نکی  مل  یتناما و  یف  کتکرـشا  ینا  ذـخا : اـم  هرـصبلا  لاـم  نم  ذـخا  نیح  ساـبع  نبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل
ثلاثلا و لصفلا   ) نجملا رهظ  کمع  نبال  تبلق  برح ، دـق  ودـعلا  بلک و  دـق  کمع  نبا  یلع  نامزلا  تیار  املف  یـسفن ، یف  کنم 

نم هیلع  تردـق  ام  تفطتخا  و  نیلذاخلا ، عم  هنالذـخ  نیقرافملا و  عم  هقارفب  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا -
کیلع تضرع  يدـملا و  تغلب  دـق  ناـکف  ادـیور  حـضو  باـتکلا : یف  و  لاـق : .يزعملا  هیماد  لزـالا  بئذـلا  فاـطتخا  همـالا  لاوـما 

مدـق امل  اولاق  يرذالبلا :) باسنا   ) یف .هعجرلا و  ملاظلا  هبوتلا و  عیـضملا  ینمتی  هرـسحلاب و  رتغملا  يدانی  هب  يذـلا  لحملاب  کلامعا 
یلع هیلا  بتکف  رانید ، فالآ  هثالثب  نداش  وزوف  اروح و  تادلوم : ثالث  هعازخ  نم  بعک  ینب  یلوم  هریبج  نم  عاتبا  هکم  سابع  نبا 
یبا نبا  لاق  هلامع ) ضعب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  خلا .- کتکرـشا - تنک  یناف  دـعب  اما  بلاط : یبا  نب 

: هلوقک باتکلا ، نم  ظافلاب  اولدتـسا  تاـیاور و  کـلذ  یف  اوور  و  ساـبع ، نبا  هنا  رثکـالا  لاـقف  هیلا : بوتکملا  یف  اوفلتخا  دـیدحلا 
نبا یلع  ناـمزلا  تیار  : ) هلوق و  کـنم ) قثوا  لـجر  یلها  یف  نکی  مل  هنا  و  يراعـش ، یتناـطب و  کـتلعج  و  یتناـما ، یف  کتکرـشا  )

دودعملا اهیا  : ) هلوق و  کل ) ابا  ال  : ) هل لوقی  ناک  ایلع  ناف  سانلا  ءانفا  نم  هریغ  اماف  هلثمل ، الا  لاقت  هملک ال  هذه  و  بلک ) دـق  کمع 
يور دـق  .امهارجم و  يرجی  نا  بیرق  هیلا  بوتکملا  نا  یلع  لدا  اذـهف  نیـسحلا ) نسحلا و  نا  ول  : ) هلوق و  بابلالا ) یلوا  نم  اندـنع 
دقف ع )  ) بتک لاق - نا  یلا  تبصا - ام  یلع  مظعت  کباتک  یناتا  دقف  باتکلا : اذه  باوج  هیلا  بتک  سابع  نبا  نا  لوقلا  اذه  بابرا 

- نذا دیعـسلا  يدـتهملا  تنال  کنا  مرحملا ، کل  لحی  و  مثاملا ، نم  کیجنی  نوکی  ام ال  كاعدا  لطابلا و  کینمت  ناک  نا  تحلفا 
ضرالا نم  عدـص  یف  بیغت  و  تعمج ، ام  كرتت  و  تفلا ، نم  قرافت  لـیلق  اـمعف  مهلاوما ، نم  نیملـسملا  یلا  جرخا  و  لاـق - نا  یلا 
تنکـس و  بابحالا ، تقراف  دـق  دـهمم ، دـسوم و ال  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) ریغ

و ال ع )  ) ایلع هللادـبع  قراف  و ال  نکی ، مل  اذـه  نورخالا : لاق  .تمدـق و  ام  یلا  اریقف  تقلخ ، امع  اـینغ  باـسحلا ، تهجاو  و  بارتلا ،
یلا هبتک  يذلا  هباتک  نم  یناهبـصالا  جرفلاوبا  هاور  ام  کلذ  یلع  لدی  و  اولاق : یلع ، لتق  نا  یلا  هرـصبلا  یلع  اریما  لزی  مل  و  هفلاخ ،
یلا هرجی  مل  هیواعم و  هعدـتخی  مل  کلذ و  نوکی  فیک  اولاق و  لبق ، هانرکذ  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  اـمل  هرـصبلا  نم  هیواـعم 

دق هیواعم و  لاب  امف  ایلع ، اوکرت  اولامف و  لاومالاب ، هیلا  مهلامتـسا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلامع نم  اریثک  عدتخا  فیک  متملع  دـقف  هتهج ،
نبا هقاشم  فرعی  خیراوتلا  فرع  وریـسلا  ارق  نم  لک  و  هسفن ، یلا  هبذـتجا  سابع و ال  نبا  لمتـسی  مل  امهنیب  تثدـح  یتلا  هوبنلا  ملع 

و مالـسلا ،) هیلع   ) هیلع هب  ینثی  ناک  ام  و  هدـیدش ، مالکلا و  عراوق  نم  هاقلی  ناک  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هافو  دـعب  هیواـعمل  ساـبع 
لاحلا تناک  لب  کلذـک ، رمالا  ناک  امل  ردـک  وا  رابغ  امهنیب  ناـک  ولف  هرثاـم ، هبقاـنم و  نم  هب  عدـصی  و  هلئاـضف ، هلئاـصخ و  رکذـی 

، هاورلا تفلاخ  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع عوضوم  مالک  اذه  تلق  لقنلا و  تبذک  انا  ناف  باتکلا ، اذه  رما  یلع  لکـشا  دـق  و  لاق : .دـضلاب 
هتمزالم نم  ملعا  ام  هنع  یندص  هللادبع  یلا  هتفرص  نا  و  ریسلا ، بتک  رثکا  یف  رکذ  دق  هنع و  مالکلا  اذه  هیاور  یلع  اوقبطا  دق  مهناف 

فنصملا تلق : .نیفقوتملا  نم  عضوملا  اذه  یف  اناف  هفرصا ، نم  یلا  ملعا  مل  هریغ  یلا  هتفرـص  نا  و  هتایح ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاطل
و هلامع ) ضعب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و   ) قباسلا ناونعلا  یف  هانرکذ  دـق  هلبق  باتک  یف  و  انه : لاق  ثیح  فقوت  هناک  اـضیا 
( مالسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هللادبع یف  امهنیع  نیباتکلا  لقن  نم  نا  يار  هنا  عم  سابع ،) نبا  یلا   ) لقی مل 

هرصبلا نم  حربی  مل  سابع  نبا  نا  هدیبعوبا  معز  دیزوبا : لاق  يربطلا :) خیرات   ) یفف فقوتلا ، دیز  یبا  رهاظ  نا  امک  مهریغ ) هلامعل و 
، هرکناف نسحلا  یبال  کلذ  ترکذ  دیزوبا : لاق  .هیواعم  نیب  هنیب و  حلصلا  دهشف  نسحلا ، یلا  صخشف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع لتق  یتح 

مل و  نسحلا ، یبا  هدیبع و  یبا  لوق  لقن  یلع  رـصتقا  هارتف  هللادیبع ، حلـصلا  دهـش  يذـلا  نا  و  هکمب ، سابع  نبا  لتق و  ایلع  نا  معز  و 
لقعلا و ضراعت  اذا  هیلقع  هدـعاق  هنا  دـیدحلا  یبا  نبا  باوج  یف  لاقیف  ناک  فیک  .اـمعز و  اـمهنم  لـک  لوق  لـعج  یـشب ء و  تفی 

یف هصرفلا  هزاهتنا  عم  هیواعم  هلامتـسا  و  هتایح ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعاطل  هتمزالم  امولعم  ناک  اذاف  لقعلا ، مدـقی  لقنلا 
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نب ورمع  لخد  هدیبعوبا : لاق  یضترملا ) ررغ   ) یفف .اضیا  دیبع  نب  ورمع  انلق  امب  لقنلا  لطبا  دق  و  لطاب ، لقنلا  ناب  عطقن  کلذ ، لثم 
انلاوماب راط  هلیمقلا و  هلمقلا و  یف  انیتفی  سابع : نبا  یف  یلع  لوق  نع  ینربخا  نامیلس : هل  لاقف  یسابعلا ، یلع  نب  نامیلـس  یلع  دیبع 

یف عمتجی  لام  يا  و  نسحلا ، حلـص  دهـش  لتق و  یتح  ع )  ) ایلع قرافی  مل  سابع  نبا  اذه و  یلع  لوقی  فیک  ورمع : هل  لاقف  هلیل  یف 
لیقی ناک  هنا  اولاق  و  هشری ، سیمخ و  لک  هفوکلا  لام  تیب  غرفی  وه  لاومالا و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هجاح  عم  هرـصبلا  لاـم  تیب 

یبا هیاور  هیف  لصالا  نا  هقباس  یف  تفرع  دـقف  هیلع ، لقنلا  قفتا  نیا  نم  .لـطاب و  اذـه  و  هرـصبلاب ، عمتجی  لاـملا  كرتی  فیکف  هیف ،
یف ع )  ) نسحلا بطخ  امل  لتاقملا : یفف  هفوکلاب ، نسحلاب  هقوحل  و  ع ،)  ) لتق امل  هرصبلاب  هنوک  اضیا  يور  هنا  عم  عمج ، نع  فنخم 

سابع نبا  ماق  هلاجر : نع  فنخموبا  لاق  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) هیبا هاـفو  هحیبص 
الجر هیواعم  سد  و  ربنملا ، نع  لزن  مث  هوعیابف ، هفالخلاب  هقحا  انیلا و  هبحا  ام  اولاق : هل و  اوباجتـساف  هتعیب ، یلا  سانلا  اعدف  هیدی ، نیب 

یلا هرصبلا  نم  سابعلا  نب  هللادبع  بتک  و  لاق : نا  یلا  .رابخالاب  هیلا  نابتکی  هرـصبلا  یلا  نیقلا  ینب  نم  الجر  هفوکلا و  یلا  ریمح  نم 
هیما لاق  امکل  کتینامی  نم  ترفظ  يذـلا  لثم  شیرق  تالفغ  نم  سمتلت  هرـصبلا  یلا  نیق  ینب  اخا  کسد  کناف و  دـعب  اما  هیواعم :
تمش رحنت  لیللا  رخآ  نم  اهب  تلظف  اهعارکب  هرفش  اهیلع  تراثا  رفحتت  اهرفح  راغ  هجعنک  اقراط  یعازخلا  ینا و  كرمعل  رکشا : نب 

- تبتک ام  وحنب  یلا  بتک  دق  یلع  نب  نسحلا  ناف  دـعب  اما  هیواعم : هباجاف  رـسعا  رهدـلا  نم  موی  مهباصا  اوکلها  کقیدـص  نم  موقب 
درفت ام  یلع  دامتعالا  بجوی  ثیحب ال  انتم  ادنس و  هطلتخم  هفحصم  هباتک  هخسنف  هتفرع  رخآ  دنسب  باتکلل  یـشکلا  هیاور  اما  .خلا و 

یلعالادبع نب  دمحم  نب  زیزعلادـبع  نع  یناجرجلا  غئاصلا  دادزی  نب  یلع  يور  لاقف  هاور ، رخآ  ربخک  لاجرلا  یف  هیلع  انهرب  امک  هب 
هرـصبلا یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمعتـسا  ثرحلا : نع  يرهزلا  نع  دیعـس  نب  نایفـس  نع  يدادـغبلا  یموزخملا  فلخ  نع  يرزجلا 

هیلع  ) یلع دعـصف  مهرد ، فلا  یفلا  هغلبم  ناک  و  ایلع ، كرت  هکمب و  قحل  هرـصبلا و  لام  تیب  یف  ام  لک  لمحف  سابعلا ، نب  هللادبع 
لـصفلا  ) ناک نم  نموی  فیکف  اذـه  لثم  لـعفی  هردـق  هملع و  یف  یبنلا  مع  نبا  اذـه  لاـق : یکبف و  کـلذ  هغلب  نیح  ربنملا  مالـسلا )

- لولم زجاع و ال  ریغ  کیلا  ینـضبقا  مهتللم و  دـق  ینا  مهللا  هنود ، مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و 
هقوـحل و  ع )  ) نسحلا رکـسع  ساـبعلا  نب  هللادـیبع  كرت  یف  جرفلا  یبا  لـتاقم  نم  انخـسن  یف  اـم  اـما  .هتاور و  هیلوـهجم  یلا  اـفاضم 

هیلع  ) یلع هالو  هاخا  نا  و  لاق - نا  یلا  ریخ - مویب  اوتای  مل  هاـخا  هاـبا و  اذـه و  نا  لاـقف : هداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  مهبطخ  هیواـعمب ،
فرصت نم  هنوک  رهاظلاف  .خلا  لالح  هل  کلذ  نا  معز  يراوجلا و  هب  يرتشاف  نیملسملا ، لام  هللا و  لام  قرسف  هرصبلا ، یلع  مالسلا )

( نسحلل هتیـصو  نم  و   ) جهنلا ناونع  دنع  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  نا  لیلدب  نتملاب ، طلخف  همدقتملا ، رابخالا  کلت  نم  اذـخا  نیـشحملا 
- ربصلاب مهرما  مث  هنم  لانف  هللادیبع ، رکذ  مهتبثف و  مهبطخ ، اسیق  نا  یلع  رصتقا  لب  کلذ ، نم  رثا  هیف  سیل  جرفلا و  یبا  مالک  عیمج 

هیلع  ) نینموملاریما بتکف  لاملا ، تیب  نم  ارادـقم  فرـصت  ساـبع  نبا  نا  يور  یبوقعیلا  نا  عم  .رخآ  خـیرات  یف  کـلذ  رکذـی  مل  و 
ذخا هللادبع  نا  هملعی  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هرصبلاب - سابع  نبا  هفیلخ  ناک  و  دوسالاوبا - بتا  و  هظفل : اذه  و  هدرف ، هدرب  مالـسلا )

ع)  ) بتک اهرثکا  دروا  اهدر  املف  اهندرتل ، هللااب  هل  مسقی  بتکف  عنتماف ، اهدرب ، هرمای  هیلا  بتکف  مهرد ، فـالآ  هرـشع  لاـملا  تیب  نم 
و احرف ، هب  رثکت  الف  ایندلا  نم  كاتا  امف  هکردیل ، نکی  مل  ام  توف  هووسی  و  هتوفیل ، نکی  مل  ام  كرد  هرـسی  ءرملا  ناف  دعب ، اما  هیلا :

يورف هکارا ، یبا  يدـسلا و  نع  يزوجلا  نبا  طبـس  لقن  هلثم  .توملا و  دـعب  امل  کمه  لعجا  و  اعزج ، هیلع  رثکت  الف  اهنم  کتاف  ام 
تعفتنا ام  لاق : سابع  نبا  نع  هئابآ  نع  نوماملا  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نع ادنـسم 

ءرملا ناف  دـعب  اما  کیلع ، مالـس  بتک : یلا ، هب  نینموملاریما  بتک  مالکب  یعافتناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  دـحا  مـالکب 
: هبیقع لاق  هخایـشا و  نع  اذه  يدـسلا  يور  دـق  و  لاق - نا  یلا  هتوفیل - نکی  مل  ام  كرد  هرـسی  هکردـیل و  نکی  مل  ام  توف  هووسی 

سابع نبا  یلو  نینموملاریما  نا  هببـس  و  هتالاوم - یلا  داع  مث  هدـم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیب  سابع و  نبا  نیب  غزن  دـق  ناطیـشلا  ناـک 
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یلا داع  هنا  لیق  و  هرذع ، لبق  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  رذتعا  سابع و  نبا  مدن  مث  هروکذملا - بتکلا  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  هرصبلا -
هرـصبلا یلع  هلبق  نم  ناک  امل  سابع  نبا  یلو  ع )  ) اـیلع نا  هاـنعم  اـم  لاـقف : رخآ ، قیرطب  هخیراـت )  ) یف یفوکلا  مثعا  هاور  .هفوکلا و 

سانلاب هالصلا  یلع  دوسالاابا  لعج  و  عجرا - یتح  هرصبلا  یلع  امکفلختسا  امهل : لاق  دوسالاابا و  ادایز و  سابع  نبا  بلطف  مسوملا ،
هیلع ارق  دایز و  هاکـش  سابع  نبا  عجر  املف  ادایز ، دوسالاوبا  اجهف  رفاـنت ، ساـبع  نبا  جورخ  دـعب  اـمهنیب  عقوف  جارخلا ، یلع  اداـیز  و 

، لاملا تیب  یف  ناخ  کمع  نبا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتکف  دوسالاوبا ، لاـتحاف  دوسـالاابا ، بس  ساـبع و  نبا  بضغف  هیف ، هیجاـها 
کلذ نا  هباجاف  .لاملا  تیب  رادـقمب  یلا  بتکاف  کنم ، هرظتنم  ریغ  یه  اهب و  ملعا  هللا  روما  کنع  ینغلب  ساـبع : نبا  یلا  ع )  ) بتکف
تبتک امم  ادـجا  نکت و  ال  هیلا : ع )  ) بتکف هتیب - یف  لزتعا  و  لمعل - کـلذ  دـعب  يدـصتا  ـال  کـیلا و  بتک  نم  ملعا  ینا  و  لـطاب ،

نبا یلا  باتکلا  لصو  املف  .کلمع  یلا  عجراف  لطاب ، کیف  یلا  اوبتک  ام  نا  یل  نیبت  و  کیلع ، يدامتعا  نم  ناک  کلذ  ناف  کیلا ،
- نورشعلا ثلاثلا و  لصفلا   ) ربخ نالطب  هیاردلا و  فالخ  هنوکب  کلذل  دیبع  نب  ورمع  راکنا  تفرع  دق  .هلمعب و  لغتشا  رس و  سابع 

فیک مث  هلیل ،) یف  انلاوماب  راط  و  هلمنلا ، هلمقلا و  یف  انیتفی  : ) لاق مالسلا ) هیلع   ) هنا اوور  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف 
تناک لاومالا  کلت  ناف  انلاوماب ،) راط  و  : ) لوقی فیک  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هیتفی سابع  نبا  ناک  لـهف  اـنیتفی ،) (: ) مالـسلا هیلع   ) لوقی

یلع لتق  یتح  هرـصبلا  نم  حربی  مل  سابع  نبا  نا  هدیبعوبا : لاق  يربطلا ) خـیرات   ) یفف هدـیبعوبا ، هرکنا  دـق  .هلام و  لاملا ال  تیب  نم 
تیب نم  الام  هلمحف و  اهب ، هلقث  هرـصبلا و  یلا  عجر  مث  هیواعم ، نیب  هنیب و  حلـصلا  دهـشف  ع ،)  ) نسحلا یلا  صخـشف  مالـسلا ،) هیلع  )

نم هلثمب  هربع  ياف  هیاردـلا ، لقعلا و  فالخ  مصخلا  ربخ  و  ضراعتم ، فلتخم و  هیف  لقنلا  هلمجلاب  .یقازرا و  یه  لاق  الیلق و  لاـملا 
هفلاـخم مهل  تاـیاور  نم  مک  و  هاورلا ، تفلاـخ  عوضوم  مـالک  اذـه  تلق  لـقنلا و  تبذـک  نا  دـیدحلا  یبا  نبا  لوـقی  یتـح  هیاورلا 

نیا رفعج و  لالج  نیاف  لقعلا ، فالخ  یلع  اهنوک  عم  حصت  فیکف  رایطلا ، رفعج  یلع  اریما  هثراح  نب  دیز  نوک  اهنم : .تایاردـلل و 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نا  و  لهج ، یبا  تنب  بطخ  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  اهنم : .هریغ و  ناسح و  راعشا  اهبذکی  هنا  عم  دیز ،

اهعیمج نا  لوقعلا  هیـضقب  ملعیف  نیع ، هفرط  یبنلل  نینموملاریما  هفلاخم  مدـع  نم  رتاوتلاب  ملع  امل  هفلاخم  اهناف  کلذـل ، بضغ  هلآ )
یف و  رمع ، رکب و  یبا  یلع  هماسا  هنبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ریمات  نع  نعطلا  عفد  دـیز  ریماـت  ربخ  لـعج  یف  هجولا  .لوعجم و 

، یبا نبا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتالـص موی  هرم  ریغ  یبنلا  هباضغا  یف  مهقوراف  نع  نعطلا  عفد  لهج  یبا  تنب  هبطخ  ربخ  لعج 
هتبسن و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هتیصو موی  و  هیبیدحلا ، مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) موی و 
طخـس یبنلا  ناک  اذاف  هتحـص ، ضرف  یلع  یبنلا  یلع  نعطلا  دوروب  اولابی  مل  مهقوراف و  نع  نعطلل  اـعفد  کـلذ  اوعـضوف  رجهلا ، یلا 

نم مکل  باط  ام  اوحکناف  : ) هلوق یف  هباتک  یف  هیلع  یلاعت  هلزنا  امب  هتعیرش و  یف  امب  ضری  مل  هنا  ثیح  هیلع  نعطلا  نوکی  کلذ  نم 
هللا یلـص   ) یبنلا براقال  هتیلوت  مدـع  یف  رمع  نع  نعطلا  عفد  سابع  نبا  ربخ  لعج  یف  هجولا  نا  امک  عابر .) ثالث و  ینثم و  ءاـسنلا 
لاق دـیرفلا : دـقعلا  یفف  مهیلا ، رمالا  لاقتنا  کلذ  بجوی  الئل  نطابلا  یف  و  مئانغلا ، نم  سمخلا  اوذـخای  الئل  رهاـظلا  یف  هلآ ) هیلع و 

هل لاقف  طق ، هلمعتـسی  مل  هباحـصلا و  نم  رباکالا  یلع  همدـقی  ناک  رمع و  یلا  سانلا  بحا  نم  سابع  نبا  ناک  هبیـش : یبا  نب  رکبوبا 
، هرصبلا یلع  هلمعتسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  رمالا  راص  املف  لیواتلا ، یلع  یفلا ء  لحتست  نا  یشخا  نکل  کلمعتـسا و  تدک  اموی :

هتبارق نم  هلحتـسا  یبرقلا ) يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  : ) یلاعت هلوق  لیوات  یلع  یفلا ء  لحتـساف 
لیلق و مه  و  ریخلا ، لها  نم  ناک  و  کله ، صمح  لـماع  نا  هل : لاـق  ساـبع و  نبا  یلا  لـسرا  رمع  نا  جورملا :)  ) یف .لوسرلا و  نم 

یتح لمعا  نل  لاق : لمعلا ؟ یف  کـیار  اـمف  کـلا ، یناـیعا  کـنم و  هرا  مل  یـش ء  کـنم  یـسفن  یف  و  مهنم ، نوکت  نا  توجر  دـق 
يذلا اهیلع  هنم  تیـشخ  یـسفن  یلع  هنم  فاخا  یـش ء  ناک  ناف  هدـیرا  لاق : کلذ ؟ نم  دـیرت  ام  و  لاق : .کسفن  یف  يذـلاب  ینربخت 

: لاقف .هتنیاع  الا  ائیش  تننظ  وا  تیار  املق  یناف  کلانه ، کلمع  تلبقف  هلها ، نم  تسل  ینا  تملع  هلثم  نم  ائیرب  تنک  نا  و  تیـشخ ،
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هلامعل مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) مله لوقتف  کلمع  یف  تنا  تآ و  وه  يذلا  یلع  یتای  نا  سابع  نبا  ای 
.کل احیحص  کنم  احیحص  لمعتـست  نا  يرا  لاق : .یلع  رـشاف  رمع  هل  لاق  لاق : نا  یلا  .مکریغ  نود  مکیلا  مله  انیلا و ال  مهریغ ) و 

دحا نعط  لقنی  مل  هنا  لیلدب  هتایح  یف  هلثم  لعج  یلع  اوئرتجی  مل  و  نییناورملا ، نامز  سابع  نبا  هافو  دـعب  ناک  لعجلا  نا  رهاظلا  مث 
یف نعط  سابع  نبا  نا  يرن  لب  اوعاطتـسا ، اـمب  مشاـه  ینب  یقاـب  یلع  هیلع و  نعطلا  ددـصب  هصاوخ  هیواـعم و  نوک  عم  کلذـب ، هیف 

هبردـبع نبا  يورف  .هنامالا  هیاعر  هیاغ  یف  اوناک  هلاثما  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاـمع  یقاـب  هنا و  و  هناـیخلاب ، هیواـعم  لاـمع 
ائیرج ناک  و  سابع - نبا  مهیف  هیواعم و  دـنع  زاجحلا  ماشلا و  شیرق  تعمتجا  هنا  هدـقع )  ) هبوجا باتک  یف  هتنایخ  ربخ  يور  يذـلا 

تیملا تظفحف  سانلا ، نود  نییفص  اناک  سابعلا  نایفـس و  ابا  هللا  محر  هیواعم : لاقف  همغ ، ام  ضعب  هنع  هغلبف  هل - اراقح  هیواعم  یلع 
كاخا لمعتـسا  و  نمیلا ، یلع  هللادیبع  كاخا  لمعتـسا  و  هرـصبلا ، یلع  سابع  نبا  ای  یلع  کلمعتـسا  تیملا ، یف  یحلا  یحلا و  یف 

مویلا و ذـخآ  تلق : و  مکرئارغ ، تعو  امع  مکفـشکا  مل  و  مکیدـیا ، یف  ام  مکتانه  ناک  ام  رمالا  نم  ناـک  اـملف  هنیدـملا ، یلع  اـمثق 
مکنع ینغلبی  لازی  و ال  متلکا ، ام  مکتایق  مکمیقالحب و  تذخال  تئـش  ول  مرکلا و  هبقاعب  رـضی  موللا  ادب  نا  تلق : و  هلثم ، ادغ  یطعا 

ینومتبراـح لـمجلا و  موی  هراـصنا  متلتق  هنیدـملاب و  ناـمثع  متلذـخ  مکیلا ، اـنبونذ  نم  رثکا  اـنیلا  مکبونذ  و  لـبالا ، هل  كربت  ـال  اـم 
یـضغا یتم  یتحف  هنـسلا ، هذـه  مکیف  اونـس  رمالا و  اذـه  مکنع  اوفرـص  ذا  مکیلا  انم  ابونذ  مظعا  يدـعو  میت  ونبل  يرمعل  و  نیفـصب ،

هلامعل مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .یسع لعل و  لوقا  يذالا و  یلع  لویذلا  بحسا  يذقلا و  یلع  نوفجلا 
هیلهاجلا یف  كابا  یبا  رصن  کیبا ، ءاخاب  یبا  انه  نمم  رثکا  یبا  ءاخاب  كابا  انه  نم  نکل  و  لاق : نا  یلا  سابع  نبا  ملکتف  مهریغ ) و 

، کسفنل كاوهل ال  الاجر  تنا  تلمعتسا  دق  و  هاوه ، نود  هسفنلف  انایا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لامعتـسا  اما  .مالـسالا و  یف  همد  نقح  و 
سیق نب  كاحـضلاا  درف ، زاجحلا  یلع  هرم  نب  بیبح  و  ناخف ، نمیلا  یلع  هاطرا  نب  رـسب  و  لتقف ، هرـصبلا  یلع  یمرـضحلا  نبا  مهنم 
عضو ول  و  کنع ، انغلبی  يذلا  نم  مظعاب  انع  کغلبی  يذلا  سیل  و  انضارعا ، انیقول  اندنع  ام  تبلط  ول  و  بصحف ، هفوکلا  یلع  يرهفلا 
هرصن انمزل  ولف  نامثع  اننالذخ  اما  و  اهنسحل ، مکیلا  هئیـس  هئام  یلع  انرذع  یندا  عضو  ول  و  اهقحمل ، هنـسح  هئام  یلع  مکبونذ  رغـصا 

کئاعدا قحلا و  كرت  یلعف  نیفـصب  كاـیا  اـنبرح  اـما  و  هیف ، اولخد  اـمم  مهجورخ  یلعف  لـمجلا  موی  هراـصنا  اـنلتق  اـما  و  هانرـصنل ،
میظع برح  نبا  ناک  بهل : یبا  نبا  کلذ  یف  لاقف  تکـس ، و  اهیلع ، انوبلغ  ام  اهاندرا  ولف  يدـع  میتب و  انایا  كوارغا  اما  و  لـطابلا ،

امم هطخ  نکرتی  مل  ساب  نم  قحلاب  ام  داقتـسا و  یتح  هدعـصی  اروط و  هطبهی  لاز  ام  سابع  نبا  هیف  امب  هاـمر  یتح  ساـنلا  یف  ردـقلا 
دق الجر  انهاه  نا  لاقف : ریبزلا  نبا  بطخ  ریبزلا - نبا  همجرت  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هلاـق  اـم  اـما  سارلا و  هورف  یف  اـهب  هاوک  ـالا  هللاذـی 

لاـم تیب  لـمتحا  دـق  و  هلمنلا ، هلمقلا و  یف  یتـفی  هلوـسر ، هللا و  نم  لـالح  ءاـسنلا  هعتم  نا  معزی  هرـصب ، یمعا  اـمک  هبلق  هللا  یمعا 
هانیبج و الام  ناک  هناف  لاملا  یلمح  اما  هل - سابع  نبا  باوج  یف  لاق  نا  یلا  يونلا - نوخضتری  نیملسملا  كرت  و  سمالاب ، هرـصبلا 

لـصفلا  ) يدرب نع  ءامـسا  کما  لاساف  هعتملا  اما  و  انقحب ، انذـخاف  هللا  باتک  یف  اـنقح  نود  هیقب  تیقب  هقح و  قح  يذ  لـک  اـنیطعا 
ریبزلا هجوز  نکت  مل  ءامـسا  ناف  لیخد ، ربخ  هلاسرا  عمف  .هجـسوع  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و 

هابا نا  نم  لاق  امب  سابع  نبا  هیلع  درف  اهنع ، یهن  رمع  نوکل  جـحلا  هعتمب  سابع  نبا  یف  نعط  ریبزلا  نبا  ناک  امنا  و  اماود ، لـب  هعتم 
ریبزلا نبا  لاق  لاق : هنا  امک  لاملا ، تیب  نم  رکذ  نودـب  ربخلا  يور  يدوعـسملا  .هرمعلا و  دـعب  هما  نم  هوبا  عتمت  اـعتمت و  اـجح  هما  و 

هبطخ ربخ  هلمجلاب  .ءاسنلا و  هعتم  یلع  هلمح  نم  یلع  درو  اماود ، ءامـسا  حاکن  نوکل  جحلا  هعتم  یلع  اهلمح  مث  هعتملا ) یف  نوتفی  )
نم هنوکل  هحرـشن  ما ال  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ناونعلاف  ناک  فیک  .ءاـسنلا و  هعتمک  لاـملا  تیب  نم  مسا  هیف  نکی  مل  ریبزلا  نبا 
یف هناما  فیلکتلا  یلاعت  هللا  یمـس  امک  هفالخلا  ع )  ) یمـس دیدحلا : یبا  نبا  لاق  یتناما ) یف  کتکرـشا  تنک  یناف  دـعب  اما   ) .جـهنلا

انـضرع انا   ) مالـسلا مهیلع  هترتع  رـسفف  كاذ ، هلوق  یف  هناما  اضیا  هفالخلا  یلاعت  هللا  یمـس  امک  لب  تلق : هناـمالا .) انـضرع  اـنا   ) هلوق
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یلو ام  راعـشلا  يراعـش ) کتلعج  و   ) .قح ریغب  اهل  نیدـصتملاب  الوهج ) امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  و   ) هلوق و  هفـالخلاب ، هناـمالا )
نکی مل  و  ( ) مهریغ هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .یتجیلو يا : یتناـطب ) و   ) باـیثلا نم  دـسجلا 

(. هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  لـجر ) لـها  یف  نکی  مل  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  یلها ) نم  لـجر 
اهوناکف و اعورد  مهتذختا  ناوخا  و  رعاشلا : لاق  لبجلا ، هیف  لصالا  و  اجلملا ، رزولا  و  یترزاوم ) یتاساومل و  یسفن  یف  کنم  قثوا  )
و  ) يدادو نم  نکل  اوقدـص و  دـقل  بولق  انم  تفـص  دـق  اولاق  يداوف و  یف  نکل  اهوناکف و  تابئاص  اماهـس  مهتلخ  يداعالل و  نکل 

اهتبولح تلق  یلبا  تار  امل  رعاشلا : لاق  و  هدرب ، دتشا  ءاتشلا ) بلک   ) نم بلک ) دق  کمع  نبا  یلع  نامزلا  تیار  املف  یلا  هنامالا  ءادا 
هلمآ تنک  قیدص  لک  راص  و  هنطق : تباث  لاق  و  هبـضغ ، دتـشا  لجرلا : برح  نم  برح ) دـق  ودـعلا  و   ) بنتجت ماع  اهیلع  ماع  لک  و 

( ترغش و   ) یلع تارجت  يا : تکتف ) دق  همالا  هذه  و   ) تناه تلذ و  يا : تیزخ ) دق  سانلا  هناما  و   ) يراج نم  لبحلا  ثرو  یلع  ابلا 
و تنتف .) دق  همالا  هذه  و   ) هاور دقعلا )  ) نا تفرع  دق  و  دحا ، هراغ  نم  عنتمت  مل  اذا  اهلجرب ) هرغاش  هدلب   ) نم دـحا ، لک  اهیعدـی  يا :
: يا نجملا ) رهظ  کمع  نبال  تبلق  (. ) يدـعب کب  ردغتـس  همالا  نا  : ) هل لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ضیفتـسملا  ربخلا  یف 
هلامعل و مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلاا - ثلاثلا  لـصفلا   ) .هنع براـحت  نم  عم  برحلا  نع  هیاـنک  نجملا  رهظ  بلق  و  سرتلا ،
، ودـعلا لاتق  تکرت  جارخلا و  هیابج  یلع  تلبقا  کنا  جراوخلا : برح  یف  بلهملا  یلا  جاجحلا  بتک  دربملا :) لماک   ) یف و  مهریغ )

لجر مث  نامع ، لها  نم  تنا  کترتخا و  و  یطبحلا ، نیـصحلا  نب  دابع  و  یعـشاجملا ، میکح  نب  هللادبع  ناکم  يرا  کتیلو و  ینا  و 
تلبقا ینا  معزت  کباتک  یلع  درو  بلهملا : هیلا  بتکف  .حمرلا  ردص  کیلا  تعرـشا  الا  و  اذک ، ناکم  یف  اذـک  موی  مهقلاف  دزالا  نم 

نیقحتـسم اناکل  امهتیلو  ول  و  دابع ، هللادـبع و  ناـکم  يرت  تنا  و  ینتیلو ، کـنا  تمعز  و  ودـعلا ، لاـتق  تکرت  جارخلا و  هیاـبج  یلع 
مل لئابق  ثالث  اهعزانت  هلیبقل  دزالا  نم  ارش  نا  يرمعل  و  دزالا ، نم  لجر  انا  ینترتخا و  و  امهـشطب ، امهئانغ و  امهلـصف و  یف  کلذل 

کیلا تبلقل  تلعف  ولف  حمرلا ، ردص  یلا  تعرـشا  اذـک  ناکم  یف  اذـک  موی  یف  مهقلا  مل  نا  ینا  تمعز  و  نهنم ، هدـحاو  یف  رقتـست 
یبرح حبـصا  دقل  یتح  مایالا  ینتبراح  يرتحبلا : لاق  نینئاخلا ) عم  هتنخ  نیلذاخلا و  عم  هتلذخ  نیقرافملا و  عم  هتقرافف   ) .نجملا رهظ 

نم ریـسملا  هللادـبع  دارا  امل  دـقعلا :)  ) یف هلاـضعا و  بهرا  بطخلا  نم  امـصاع  امـصاع  يرا  تنک  و  اـضیا : یملـس  دـتعا  تنک  نم 
هل لاقی  مهنم  لجر  هعم  هراجاف و  یلالهلا ، هللادبع  نب  كاحـضلا  ءاجف  هوعنمیل ، هعـصعص  نب  رماع  نب  لاله  ینب  هلاوخا  اعد  هرـصبلا 

مهتتا مث  میلس ، ینب  نع  انب  ینغ  ال  نزاوه : تلاق  و  نزاوه ، نع  انب  ینغ  ال  لاله : ونب  تلاقف  اسیئب - اعاجش  ناک  و  هللادبع - نب  نیزر 
( مالـسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) امیف ناک  هرـصبلا و  لام  تیب  یف  ناک  ام  لمح  هل  مهعامتجا  يار  املف  سیق ،
: اولاق هرصبلا  لها  نم  انخایشا  تعمـس  لاق : يرکـشیلا  قرزالا  ینثدحف  رئارغلا ، یف  هلعجف  فلا ، فالآ  هتـس  اومعز  مهریغ ) هلامعل و 
هللا ال و  سیق : مهل  تلاقف  هوعقاوف ، هرصبلا  نم  خسارف  عبرا  یلع  فطلاب  اهلک  سامخالا  هتعبت  هب  یضم  مث  رئارغلا  یف  لاملا  عضو  امل 

یلع انناوعا  و  رادلا ، یف  انناریج  و  مالسالا ، یف  انناوخال  اسیق  نا  هللا  و  دزالا : سیئر  ناک  هرمض و  لاقف  .فرطت  انم  نیع  انیلا و  اولصت 
.مهنع اوفرـصنا  لاق : يرت ؟ امف  اولاق : .لاملا  نم  مکل  ریخ  مه  و  لقالا ، هنم  مکبیـصن  ناکل  مکیلع  درول  هب  نوبهذی  يذـلا  نا  ودـعلا ،
لاـقف هیلع ، مهلتاـقن  مهقراـفن و  ـال  هللا  و  میمت : وـنب  تلاـقف  مهولزتـعا ، هرمـض و  يار  يارلا  معن  سیقلا : دـبع  لـئاو و  نب  رکب  لاـقف 

مکعیاشن هللا ال  و  لاقف : .مهنلتاقنل  هللا  و  اولاق : مکنم ، امحر  دـعبا  وه  نم  مهلاتق  كرت  دـق  و  مهولتاـقت ، ـالا  قحا  هللا  متنا و  فنحـالا :
: لوقی قیرطلا و  یف  هل  قوسی  سابع  نبال  زجار  لعجف  هکم  لزنف  زاجحلا ، اومدـق  یتح  لاـق - نا  یلا  مهنع - فرـصنا  مهلاـتق و  یلع 

يوآ بابر  ای  کلها  یلا  يوآ  لوقی : زجتری و  سابع  نبا  لعج  بلطملا و  دبع  نب  سابع  نبا  عم  برخلا  رـصقلا  همظاک  نم  تحبص 
: لاق .عضوملا  اذـه  یف  ثفری  کلثما  هل  لیقف  اسیمل  کنن  ریطلا  قدـصی  نا  اسیمه  انب  نیـشمی  نه  و  لوقی : بایالا و  کل  ناح  دـقف 

تنک و  تایزلا : نبا  یلا  یلوصلا  میهاربا  بتک  تیدا ) هنامالا  تیـسآ و ال  کمع  نبا  الف   ) .خـلا ءاسنلا -  دـنع  لاـقی  اـم  ثفرلا  اـمنا 
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مذا تنک  و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) اناوع ابرح  ترـص  ابن  اـملف  ناـمزلا  ءاـخاب  یخا 
، كداهجب دیرت  هللا  نکت  مل  کناک  و   ) انامالا کنم  بلطا  انا  اهف  تابئانلل  كدـعا  تنک  انامزلا و  مذا  کیف  تحبـصاف  نامزلا  کیلا 

کتنکما املف  مهئیف ، نع  مهترغ  يونت  و  مهایند ، نع  همالا  هذـه  دـیکت  تنک  امنا  کناک  و  کـبر ، نم  هنیب  یلع  نکت  مل  کـناک  و 
ناک امل  هناکف  هرف ، دعب  الا  هرکلا  لاقی  نا  زوجی  ال  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هرکلا ) تعرـسا  همالا  هنایخ  یف   ) هلمحلا يا : حتفلاب  هدشلا )
ریغ رارک  نالف   ) هلاق ام  یلع  تلق : هرکلا .) تعرـسا  : ) لاق کلذـلف  اهنع ، رافلاک  ناک  مهلاومال  ضرعتلا  نع  لاـحلا  ءادـتبا  یف  اـعلقم 

هلمحلا هرکلا  و  فطع ، هیلع  رک  سوماقلا : یف  لاق  رکلا ، قلطم  ینعم  ال  رف ) اـم  دـعب  رک   ) ینعم لاـق  اـم  اـمنا  و  حیحـصب ، سیل  رارف )
: يا لع  نم  لیـسلا  هطح  رخـص  دوملجک  اعم  ربدـم  لـبقم  رفم  رکم  هسرف : فصو  یف  سیقلا  ورما  لاـق  .خـلا و  يرـشبک - يرکلاـک 
: تیکـسلا نبا  لاق  مهلمارال ) هنوصملا  مهلاوما  نم  هیلع  تردـق  اـم   ) تبلتـسا يا : تفطتخا ) هبثولا و  تلجاـع  و   ) رفلا رکلل و  حلـصی 
و نیکرولا ، فیفخلا  يا : لزالا )  ) افطاخ یمـس  اریثک  هفاطتخ  و ال  بئذـلا ) باطتخا  مهماتیا  و   ) ءاسن لاجر و  نم  نیکاسملا  لمارالا 

هفـصلا هذه  و  عبـضلا ، بئذلا و  نیب  دلوتی  حسرالا  بئذـلا  لزالا  عمـسلا  و  يرهوجلا : لاق  لزالا ،) بئذـلا  نم  عمـسا  وه   ) لثملا یف 
امک نوکـسلاب  یمد  وا  مهـضعب ، لاق  امک  کیرحتلاب  ومد  هلـصا  له  مدـلا  یف  فلتخا  هیماد ) (. ) ءاجرعلا عبـضلا   ) لاقی امک  هل  همزال 

و مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) ءابظ یبظ و  لثم  نوکیف  ءامد ، یلع  هعمجل  هیوبیـس  لاـق 
و مهردب ، قحلم  رکذم  يزعم  هیوبیـس : لاق  زعملا ، يا : يزعملا )  ) .نایمد هتینثت  نوکل  دربملا  لاق  امک  کیرحتلاب  یمد  وا  ءالد ، ولد و 

لخد هذـخا .) نم  مثاـتم  ریغ  هلمحب  ردـصلا  بیحر   ) هکم يا : زاـجحلا ) یلا  هتلمحف  هریـسکلا   ) هفـصو هل  دهـشی  هثنوم و  ءارفلا : لاـق 
موقی موی  : ) یلاـعت هلوق  یلا  نیففطملا  هروس  هءارق  یف  ذـخا  مث  اـظعاو ، نآرقلاـب  یفک  هل : لاـقف  .ینظع  هل : لاـقف  ماـشه  یلع  یبارعا 

كریغل ابا  کـناک ال   ) .هلک هذـخا  نمب  کـنظ  اـمف  نازیملا ، لـیکلا و  یف  ففطی  نم  ءازج  اذـه  هل : لاـق  مث  نیملاـعلا .) برل  ساـنلا 
یف اذکه  اثارت ) کلها  ( ) یلع ( ) هیطخلا مثیم و  نبا   ) یف و  دیدحلا ، یبا  نبا  هخـسن  و  هیرـصملا )  ) یف اذه  یلا )  ) تلزنا يا : تردح )
اما هللا  ناحبـسف   ) هتیلح یف  کما ) کیبا و  نم  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  کـثارت ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ،) )

فاخت ام  وا  ( ) ادیعب ادما  هنیب  اهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  ام  ارـضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دـجت  موی  ( ) داعملاب نموت 
(. باسحلا ءوس  نوفاخی  و  : ) یلاعت هلوق  رسف  هب  هءاصقتسا و  يا : باسحلا ) شاقن 

هینغم

: ناـمزلا بلک  .هرـصانملا و  هرزاوملا : .سفنلاـب و  هیوستلا  هاـساوملا : .یتصاـخ و  یتناـطب : .مسجلاـب و  قصتلملا  بوثلا  راعـشلا : هغللا :
: مهترغ .تدعاس و  تیسآ : .سرتلا و  نجملا : .تیلخ و  ترغـش : .تبذک و  تکنف : .دساتـسا و  ءارلا - رـسکب  ودعلا - برح  .دتـشا و 

بارتقاب لابم  ریغ  مثاتم : ریغ  .اهلجر و  وا  اهدی  همئاقلا  هروسکم  هریـسکلا : .ودعلا و  عیرـس  لزالا : بئذلا  .هردقلا و  هدشلا : .مهتلفغ و 
: هداوهلا .هل و  همینغ  هلعج  هیلع : لاملا  ءافا  .هبرش و  کیلع  لهسی  هعلبت و  اعارـش : غیـست  هغللا : .تعرـسا  تردح : .ماثالا و  بونذلا و 
: بارعالا .رفملا  صانملا : .هیاغلا و  يدـملا : .هانالاب و  رمالا  دارملا  و  یحـضلا ، یف  اـهاعر  اذا  منغلا  یحـض  نم  حـضو : .قفرلا  نیللا و 
، اهمـسا ابا  و  سنجلل ، هیفان  ابا ال  و ال  مثاتم ، ریغ  کلذـک  و  هتلمح ، یف  بطاخملا  ءات  نم  لاح  بیحر  و  تیـسآ ، لوعفم  کمع  نبا 

ناک اندنع  ناک  بارعالا : .بطاخملا  یلع  ءاعدلا  نم  یماحتلا  عم  خیبوتلل  اذـه  لاقی  و  ربخ ، كریغل  و  افلا ، تراصف  هحتفلا  تعبـشا 
تبث ول  يا  فوذحم  لعفل  لعاف  نیحسلا  نسحلا و  نا  ردملا  و  لاح ، فیک  غیست  فیک  و  یفک ، یـضاملا و  نامزلا  یلع  تلد  هدئاز 
اهربخ و  تال ، مسا  نیح  و  تلعف ، يذلا  لثم  العف  يا  فوذحم  قلطم  لوعفمل  هفص  وا  قلطم  لوعفم  لثم  و  نیسحلا ، نسحلا و  نوک 
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نب هللادبع  همع  نبال  مامالا  اهبتک  هلاسرلا  هذه  نا  اولاق : مهنم  ریثکلا  وا  نیثحابلا  رثکا  ینعملا : .نئاک  صانم  نیح  تالو  يا  فوذحم 
امک سابع - نبا  یـشخ  رکب  یبا  نب  دـمحم  اهلماع  لتق  و  رـصم ، هیواعم  بصتغا  امل  و  هرـصبلا ، هیـالول  هراـتخا  دـق  ناـک  و  ساـبع ،

..رکب یبا  نبا  ریـصمک  اهلماع  ریـصم  نوکی  و  رـصم ، یف  هلثم  يذلا  رودـلا  سفن  اهیف  لثمی  و  هرـصبلا ، یف  هیواعم  عمطی  نا  روصتن -
نبا یلع  نامزلا  تیار  املف  : ) ماـمالا لوق  کـلذ  یلا  یموی ء  سار و  اـی  تامالـس  لاـق : هکم و  یلا  هجوت  لاـملا و  تیب  یف  اـم  ذـخاف 
.هیلع ابرح  راص  مث  هیخال  املـس  ناک  نمل  لاقت  هملکلا  هذه  و  نجملا .) رهظ  کمع  نبال  تبلق  ..برح  دق  ودعلا  بلک و  دـق  کمع 

نم نامرحلا  دـهزلا و  هایح  یه  مامالل  لماعلا  هایح  و  موصعم ، ریغ  هنکل  و  بیر ، کلذ  یف  ام  امهف ، املع و  رحب  ربح و  ساـبع  نبا  و 
هیواعم لامع  نا  هصاخب  موصعملاب  هیبش  وا  موصعم  الا  اذه  قیطیال  ..هنود و  امف  مهردلا  یلع  ریـسعلا  باسحلا  و  لطابلاب ، لاملا  لکا 

نا و  امیظع ، اداهج  هیدی  نیب  دهاج  و  مامالا ، عم  ادیعب  اطوش  عطق  سابع  نبا  نا  ملعی  انلک  ..میعنلا و  فرتلا و  یف  ناذالا  یلا  نوقراغ 
یف رفن  وه و  هصلختسا  دق  هناحبس  هللا  نا  لب  هلوسر ، هللا و  هل  اهرکشی  هراصنا - لطابلا و  هبراحم  هلها و  قحلا و  هرـصن  یف  فقاوم  هل 

همـصع نیدـلا و  هامحل  ارهج  ارـس و  هوعدـلا  هتع و  اذا  و  الملا ، یلع  قحلا  نالعال  مهـصلختسا  عباصالا ، ددـع  نوزواـجتیال  هرـصع 
یف کتکرـشا  تنک  یناف  دعب ، اما   ) .هباذـع هبـضغ و  نم  هاجنلا  هتمحر و  هللا و  یلا  هلیـسولا  الا  اروکـش  ءازج و ال  نوغتبیال  نینموملا 

کتلعج نیح  هنامالا  هذه  ءادا  یلع  یل  ادعاسم  اکیرـش و  کترتخا  و  هدابع ، حـلاصم  یلع  انیما  ینلعج  هناحبـس  هللا  نا  خـلا ..) یتناما 
ایفو ادـضع  ادنـس و  یل  تنک  کـنال  ماـحرالا ، براـقالا و  نود  کـب  تقثو  خـلا ..) یلها  نم  لـجر  نکی  مل  و   ) هرـصبلا یلع  اـیلاو 
لهف رهدلا ، ینافج  امل  توفج  تیـصع و  مث  اعیطم ، یلو  اراب  یب  تنک  تیدا .) یلا - نامزلا - تیار  املف   ) يرـس یلع  انیما  يدهعب و 

کلمع نا  هریـسکلا .) یلا - نکت - مل  کناک  و  ( .؟ کـب همحر  هفار و  مهرثکا  و  کـیلا ، ساـنلا  برقا  یلع  اـنوع  هل  نوکت  نا  دـیرت 
یلع بئذلا  بثی  امک  امامت  اوردغ  اوبث و  تحنس و  اذا  یتح  هصرفلا  نوبقتری  نیذلا  نیئارملا  لمع  وا  هللا ، نیدب  نیلهاجلا  لمع  هبشی 
هتینج کناک  کلها  تنا و  كدلب  یف  هب  معنتت  نیملـسملا  لام  تذخا  خلا ..) زاجحلا  یلا  هتلمحف   ) رارف هنم و ال  اهل  صالخال  هسیرف 

.ربکالا باذعلا  موی  هباسح  هللا و  نم  کفوخ  نیاف  کبیرق .! نم  هتثرو  وا  کنیمی ، دکب 

هدبع

نع هلام  نم  هلاـنا  هاـسآ  نم  هاـساوملا  ینرزاوم : یتاـساومل و  یـسفن  یف  هنیعب …  قباـسلا  لـماعلا  وه  هلاـمع : ضعب  یلا  مالـسلا  … 
هرـصانملا هرزاوملا  هجح و  وه  هلامعتـسا و  مامالل  مدقت  حیـصف و  ریغ  هناف  هاساول  اردصم  تسیل  اولاق  اقلطم و  وا  لضف  نع  فافک ال 

بلس ینعمب  بلطک  وا  هبضغ  دتشا  حرفک  برح  قیضلا و  هدشلا و  مضلاب  هبلکلا  نشخ و  دتـشا و  حرفک  بلک  تیزخ : دق  سانلا  … 
نوجم هنجام و  تراص  اذا  هیراجلا  تکنف  نم  ترغـش : تکنف و  دق  همالا  حضافلا …  داسفلا  هیلب  یف  تعقو  تیـضرک  تیزخ  انلام و 

لثم اذـه  سرتلا و  نجملا  نجملا : رهظ  کمع  اهیمحی …  نم  اهیف  قبی  مل  ترغـش  هلزاه و  اهناک  اهرما  یف  مزحلا  ریغب  اهذـخا  همـالا 
نع هداک  مهایند : نع  همالا  هذه  تاململا …  یف  تکراش  تدـعاس و  تیـسآ : کمع  نبا  الف  هیف …  دـهع  ام  فلاخی  نمل  برـضی 

وا يرجلا  عیرـسلا  لزالا  هریـسکلا : يزعملا  هیماد  لزالا  جارخلا …  همینغلا و  لام  ییفلا ء  هلفغلا و  هرغلا  هنم و  هلان  یتح  هعدـخ  رمالا 
هلمحب زیعملا …  زعملاک و  سنجلا  مسا  ناـضلا  تخا  يزعملا  هروسکملا و  هریـسکلا  هحورجملا و  هیمادـلا  نیکرولا و  محل  فیفخلا 
تردـح هیلع و  ءاعدـلا  نم  یماحتلا  عم  خـیبوتلل  لاقت  كریغل  ابا  ـال  بنذـلا و  ینعمب  مثـالا  نم  زرحتلا  مثاـتلا  هذـخا : نم  مثاـتم  ریغ 
رـسکلاب شاـقنلا  باـسحلا : شاـقن  فاـخت  اـم  لفـسال …  یلعا  نم  هطح  ینعمب  هردـح  نم  وه  وا  ثاریم  يا  ثارتـب  مهیلا  تعرـسا 

 … باسحلا یف  ءاصقتسالا  ینعمب  هشقانملا 
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يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

لاملا تیب  زا  ندروخ  ینکـش و  نامیپ  رثا  رب  ار  وا  هک   ) دوخ ناـنادرگراک  زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
کی مادک  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسفالتخا  هغالبلا  جهن  رب  ناسیون  حرـش  ناناد و  لاجر  نیب  و  تسا ، هدومن  شنزرس 

ار لاملا  تیب  هدوب  هرصب  مکاح  ترضح  بناج  زا  هک  هتشون  سابع  نبا  هللادبع  هب  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا : هتـشون  شنانادرگراک  زا 
نآ تعباتم  تمدـخ و  زا  هدوب و  دـنمجرا  یماـقم  ار  هللادـبع  هتفگ : يرگید  دـینارذگ ، یم  شوخ  اـجنآ  رد  هتفر و  هکم  هب  هتـشادرب 
هک تسا  یـسک  هللادیبع  و  هتـشاگن ، هللادبع  ردارب  سابع  نبا  هللادبع  هب  ار  همان  دنا : هتفگ  یخرب  و  هدومنن ، یئادـج  هاگچیه  ترـضح 
زا نارمن  نبا  دیعس  اب  وا  نتخیرگ  ناتساد  زا  يا  همـش  و  دنرامـش ، یم  فیعـض  هتـشادن  دامتعا  وا  ربخ  هب  هدوب و  لوپ  مهرد و  شنید 

نارمن نبا  دیعس  و  تشذگ ، اه  هبطخ  باب  رد  مجنپ  تسیب و  هبطخ  حرش  رد  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  ناشندمآ  نمی و 
هدوب نمی  مکاح  ترضح  بناج  زا  سابع  نبا  هللادیبع  هتفگ : يرگید  و  دنناد ، یم  لاحلا  نسح  ترضح و  نایعیش  زا  ناناد  لاجر  ار 
هدوب هرـصب  مکاح  هک  شیاهومع  رـسپ  زا  کی  مادک  هب  ار  همان  نیا  هک  هتـشگن  مولعم  هصالخ  تسا ، هدشن  لقن  يزیچ  نینچ  وا  زا  و 
داعم شاعم و  رما  حالصا  تیعر و  تموکح   ) دوخ تناما  رد  ار  وت  نم  یفطـصم ، ترـضح  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  تسا : هتـشون 

نیرتکیدزن صاوخ و  زا  ار  وت  هراومه   ) مدـینادرگ ما  هماـج  رتـسآ  نهاریپ و  نوچ  ار  وت  و  متخاـس ، شیوخ  زاـبنا  کیرـش و  ناـشیا )
وت زا  نم  هب  لاـملا ) تیب  لاوما   ) تناـما ندـناسر  يراـی و  تقفاوـم و  يارب  مناـشیوخ  زا  کـیچیه  و  متـشادنپ ) یم  دوـخ  هب  صخش 

دـهع و  ) مدرم تناما  و  هدومن ، مشخ  وا  رب  نمـشد  و  هتفرگ ، تخـس  تیومع  رـسپ  رب  راـگزور  يدـید  نوچ  سپ  دوبن ، رتراکتـسرد 
زا  ) يدنادرگرب رپس  تشپ  تیومع  رـسپ  هب  دندیدرگ ، هدـنکارپ  هدـش  ریلد  متـس ) يزیرنوخ و  هب   ) تما نیا  و  تشگ ، هابت  ناشنامیپ )

يراددوخ يرای  زا  هک  نانآ  تسدمه  يدرکن  يرای  ار  وا  و  اه ، هدرک  يرود  هارمه  يدرک  يرود  وا  زا  و  يدیشک ) تسد  وا  يوریپ 
و يدرک ، ءادا  ار  تناما  هن  و  يدومن ، یهارمه  تیومع  رـسپ  هب  هن  سپ  ناگدـننک  تنایخ  کمک  هب  يدرک  تنایخ  وا  هب  و  دـندرک ،

يدوبن یلیلد  تجح و  رب  تراگدرورپ  هب  نامیا ) رد  ، ) وت ایوگ  و  یتشادـن ، رظن  رد  ار  ادـخ  نید ) هار  رد   ) دوخ شـشوک  اب  وت  ایوگ 
و يدرب ، یم  راک  هب  هلیح  رکم و  مدرم  نیا  اب  وت  هک  دنام  نآ  هب  و  یتشادنپ ) يرـسرس  ار  وا  هتخانـشن  ار  ادـخ  نانامیا  تسـس  دـننام  )
ار ناشیئاراد  هتفیرف  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  تنامیا  نید و  راهظا  زا  روظنم  هصـالخ   ) یبیرفب ناـشیئاراد  تهج  زا  ار  اـهنآ  یتشاد  دـصق 
زا یتفاـی  تسد  نآ  رب  هچنآ  يدوبر  و  یتـسجرب ، هدومن  هلمح  دوز  تخاـس  اـناوت  ار  وت  مدرم  هب  تناـیخ  يرایـسب  نوچ  هک  یئاـبرب (
هب ار  لام  نآ  سپ  ار ، هداتفا  اپ  زا  زب  نار  کبـس  گرگ  ندوبر  دـننام  دـندوب  هتخودـنا  ناشنامیتی  ناـنز و  هویب  يارب  هک  ناـشاهیئارد 
هب وت ( رب  فا   ( دابم ردپ  ار  وت  ریغ  یتشادن ، كاب  نآ  ندوبر  هانگ  زا  و  يورب ، داش ( مرخ و   ( هنیس یگداشگ  اب  هنیدم ( ای  هکم   ( زاجح

ردپ و گیر  هدرم  ار  لاملا  تیب   ( يا هدروآ  تا  هداوناخ  دزن  هتشادرب ( هدیـسر   ( تردام تردپ و  زا  هک (  ( ار تثاریم  وت  هک  دنام  نآ 
ای يرادن ، نامیا  تشگزاب  داعم و  هب  وت  ایآ  اتفگـش (  ( مناد یم  هزنم  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  وا  هدرک  حیبست  ار  ادخ  یتشادـنپ ( ردام 

؟ یسرت یمن  ترخآ ( رد   ( یسرپزاب باسح و  رد  یفاکش  وم  زا 

ینامز

مالسلا هیلع  ماما  عافد  لاملا و  تیب  سالتخا 
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هتشادرب هرصب  لاملا  تیب  زا  هچنآ  تسا  هتـشون  خساپ  رد  مه  سابع  نبا  تسا و  هتـشون  سابع  نب  هللادبع  هب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما 
ياوه مدرم  مومع  زا  شیب  تشادرب  يارب  هک  تسا  بجعت  تشون : واـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  راـب  .تسا  هدوب  مدوخ  قـح  قـبط  ما 

باختنا فئاط  هنیدم و  هکم ، نانز  زا  لاملا  تیب  لوپ  اب  يا و  هدرک  تنوکس  هکم  رد  هک  ما  هتفای  عالطا  تسا …  هتفیرف  ار  وت  سفن 
: تشون مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  رد  سابع  نبا  .هدـب  لـیوحت  ار  مدرم  قح  رتدوز  هچ  ره  دریگیم  ار  تناـبیرگ  گرم  يدوزب  .ینکیم 

یناملـسم نوخ  هک  مراد  تسود  نیا  زا  رتهب  دنک  هذخاوم  شیاه  هرقن  الط و  ایند ، ياهجنگ  فرـصت  يارب  ارم  ادـخ  تمایق  زور  رگا 
تـسا هدوبن  سابع  نبا  هرابرد  همان  دوشیم  هتفگ  یهاگ  دسیونیم  لیـضفتب  اه  همان  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  .دشاب  نم  ندرگب 
طوقـس ضرعم  رد  ریبز  هحلط و  مایق  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  نوچ  دـشاب ، هک  ره  دـشاب و  هچ  ره  .دراد  مه  لعج  لامتحا  و 
رـسارس رد  هچنآ  .دشابن  مالـسلا  هیلع  ماما  سر  ریت  رد  جراخ و  رطخ  ضرعم  زا  هک  دوریم  یطیحمب  هتـشادرب  لوپ  يرادـقم  دـنیب  یم 
.تسا دـننکیم  هدافتـسا  ءوس  یمومع  هیامرـس  نیا  زا  هکنانآ  هب  تبـسن  رطخ  مالعا  لاملا و  تیب  زا  عافد  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  همان 

ارجا و ماکحا و  لئاسم و  زا  يرایـسب  نماض  هک  دهدیم  هجوت  دـنکیم و  داعم  هب  داقتعا  هب  هراشا  بلطم ، نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنا هدرکیم  یعس  هشیمه  دوخ  فادها  دربشیپ  يارب  یهلا  ناربمایپ  هجوت و  لباق  تسا  یعوضوم  نیا  .تسا  تمایقب  داقتعا  اهنآ  ماود 
هدنز هدنرپ و  راهچ  نتـشک  میهاربا و  ترـضح  ناتـساد  .ار  دوخ  ناوریپ  دئاقع  دـعب  دـننک و  تیوقت  داعم  هب  ار  ناشدوخ  داقتعا  لوا 

.تساه هنومن  نیمه  زا  دش  هدنز  دعب  درم و  لاس  دصکی  دودح  شدوخ  هک  زیزع  ناتساد  نینچمه  ادخ و  رماب  اهنآ  ندش 

يزاریش دمحم  دیس 

دیب هناما  همالا  و  یلبق ، نم  اـیلاو  کـتلعج  ثیح  یتناـما ) یف  کتکرـشا  تنک  یناـف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اـما   ) هلاـمع ضعب  یلا 
، هراهظلا لباقم  یتناطب ) و   ) صخشلا هصاخ  نع  هب  ینکی  و  ندبلا ، رعشب  قصاللا  بوثلا  هلصا  يراعـش ) کتلعج  و   ) یلاولا هفیلخلا و 

نیمامالا یلع  الیـضفت  اذـه  سیلف  هیالولل - حلـصی  نمم  لها ) نم  لجر  نکی  مل  و   ) ندـبلا فرط  یف  بوثلا  نم  هیناثلا  هقبطلا  یه  و 
لعجت و  یماـهم ، یف  ینیـساوت  کـنا  ههج  نم  يا  یتاـساومل ) یـسفن  یف  کـنم  قثوا   ) مالـسلا هیلع  نیـسحلا  مالـسلا و  هیلع  نسحلا 
نیزاوم بسح  ماـیقلاب  یلا ) هناـمالا  ءادا  و   ) یتنواـعم يا  یتزراوم ) و   ) .ینع ررـضلا  عفد  یلا و  عفنلا  بلج  یف  یـسفن  لـثم  کـسفن 

مامالا یلاو  سابع  نب  هللادـبع  یلا  دـجوم  باتکلا  ناف  همیرکلا ، هسفن  زعی  کمع ) نبا  یلع  نامزلا  تیار  اـملف   ) هیـالولا یف  هعیرـشلا 
یف لیـصفتلا  سابع و  نب  هللا  دیبع  یلا  هجوم  هنا  لیق  امبر  و  زاجحلا ، یلا  رف  قحتـسی و  ام ال  لاملا  تیب  نم  ذخا  ثیح  هرـصبلا ، یلع 
يا تیزخ ) دق  سانلا  هناما  و   ) هرما دتـشا  يا  برح ) دق   ) هیواعم يا  ودعلا ) و   ) .نشخ دتـشا و  يا  بلک ) دـق  ( ) هر  ) یناقماملا لاجر 

 ) هیواعم اهراثا  یتلا  هبراحملا  هنحم  یف  اهعوق  اهتیازخ و  و  هفالخلا ، سانلا  هناماب  دارملا  هیلبلا و  هنایخلا و  یف  تعقو 

( نجملا رهظ  کمع  نبال  تبلق   ) ءادعالا نع  اهیمحی  یماح  اهل  قبی  مل  يا  ترغش ) و   ) هلزهملا یف  تعقو  يا  تکنف ) دق  همالا  هذه  و 
( نیقرافملا عم  هتقرافف   ) .هیف دـهع  ام  فلاخی  نمل  برـضی  لاثم  اذـه  لاتقلا و  نع  صوکنلا  نع  هیاـنک  هرهظ  بیلقت  سرتلا و  نجملا 
هدهع و اوضقن  نیذلا  نینئاخلا ) عم  هتنخ  و   ) هترـصن اوکرت  نیذلا  نیلذاخلا ) عم   ) هترـصن تکرت  يا  هتلذخ ) و   ) ءادعالا ارئاس  نم  هنع 

هللا نکت  مل  کناک  و   ) اهیف تنخ  ذا  تیدا ) هنامالا  و ال   ) هراکملا یف  تکراش  تدـعاس و  يا  تیـسا ) کمع  نبا  الف   ) هتعاـط اوکرت 
هملع و هللااب و  ملعی  نم  ناف  کبر ) نم   ) هحـضاو هجح  يا  هنیب ) یلع  نکت  مل  کناک  و   ) نوخی هللا ال  دـیری  نم  ذا  كداـهجب ) دـیرت 

یتح ارکم ، اعادـخ و  داهجلا ، نامیالا و  رهظتف  مهایند ) نع  همالا  هذـه  دـیکت  تنک  امنا  کناک  و   ) نوخی نا  لقعی  ـال  هتافـص  رئاـس 
.اهبلـست یتح  مهمئانغ ، يا  مهئیف ) نع   ) مهتلفغ يا  مهترغ ) يونت  و   ) یئارملا قفانملا  لعف  اهنوختف ، مهتناما  كوعدی  کب و  اونئمطی 
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همالاب و نولعفی  امم  هعـس  یف  تالولا  راص  هسفنب و  لغتـشا  .هفیلخلا  یلع  دتـشا  اذا  رمالا  ناف  همالا ) هنایخ  یف  هدـشلا  کتنکما  اـملف  )
تلجاع و   ) اعادـخ اهفالخ  ترهظا  لبق و  يذ  نم  اهتیون  یتلا  كایاون  یلا  عوجرلا  يا  هرکلا ) تعرـسا   ) مهل بساحم  ـال  ذا  اـهلاوما ،

نم هیلع  تردـق  ام   ) فطتخملا نویعلا  يرت  الئل  هعرـس ، لکب  ذـخالا  فاـطتخالا  تفطتخا ) و   ) .همـالا لاوما  یلع  بوثولا  يا  هبثول )
و  ) هلمرا عمج  جاوزـالا  ندـقف  یتـاللا  مهئاـسن  مهلمارـال )  ) تظفح تناـک  یتـلا  لاـملا ، تیب  یف  هظوفحملا  يا  هنوـصملا ) مهلاوـما 

یتلا هحورجملا  يزعملا  يا  يزعملا ) هیماد   ) يرجلا ودعلا و  عیرـسلا  يا  لذالا ) بئذلا  فاطتخا   ) مهوبا تام  نیذلا  دالوالا  مهماتیا )
يا ال هلمحب ) ردصلا  بیحر  زاجحلا ، یلا   ) لاملا يا  هتلمحف )  ) .رارفلا یلع  ردقت  الف  اهلجر ، ترسک  یتلا  هریسکلا )  ) اهمـسج یمدی 

بسلا یلا  حیملت  اذه  كریغل )- ابا  ال  کناک -  ) هبلـس و  هذخا ) یف   ) مثالا نع  زرحتم  يا  مثاتم ) ریغ   ) هنایخلا لمحلا و  اذه  یف  مثاتت 
ثراوکلا هب  لزنت  هوبا  تومی  نم  ذا  هبیـصملا  لوزن  نع  هیانک  اذه  و  مسقلا ، یلا  حیملت  وه  يذلا  مسقا ) ال   ) وحن هظفلب ، هوفتلا  نودـب 

هلعف نم  بجعت  هللا ) ناحبـسف   ) .کلمت ام ال  لحتـست  اذکه  و  کما ) کیبا و  نم   ) اثرا يا  اثارت ) کلها  یلا   ) تلـسرا يا  تردح ) )
همایقلا موی  قلخلا  باسح  يدل  هقادملا  هشقانملا و  يا  باسحلا ) شاقن  فاخت  ام  وا   ) خیبوت ماهفتسا  داعملاب ؟) نموت  اما  )

يوسوم

نا هاساوملا : .هتـصاخ  لجرلا : هناطب  ..بایثلا  نم  دـسجلا  یلی  ام  راعـشلا : .هعیدولا  یه  هنامالا  لصا  هفالخلا و  اـهب  دارا  یتناـما : هغللا :
.تناـه تلذ و  تیـضرک  تیزخ : .دساتـسا  هبـضغ و  دتـشا  حرفک : برح : .دتـشا  حرفک  بلک : .هرـصانملا  هرزاوملا : .هسفنب  هیـساوی 

.هیلع راـصف  هعم  ناـک  نجملا ، رهظ  هل  بلق  سرتلا و  نجملا : .تیلخ  ترغـش : .هنجاـم  تراـص  اذا  هیراـحلا  تکنف  تبذـک و  تکنف :
.جارخلا ییفلا ء : .هلفغلا  هرغلا : .هنم  هلان  یتح  هعدخ  رمالا : نع  هداک  .هجحلا  هنیبلا : .تدعاس  تیـسآ : .هتناعا  هترـصن و  كرت  هلذخ :

.هعرسب تذخا  تفطتخا : .ء  یشلا  یلع  ضاضقنالا  هبثولا : .هدوعلا  هعرجلا و  هرکلا : .هوق  هردق و  يا  هنکم  بحاص  ترـص  کتنکما :
.ودـعلا عیرـسلا  لزالا : بئذـلا  .سانلا  نم  هابا  دـقف  نم  وه  میتی و  عمج  ماـتیالا : .نهجاوزا  تاـم  نم  لـمارالا : .هظوفحملا  هنوصملا :

: ردـصلا بیحر  .روسکملا  هریـسکلا : .راصقلا  بانذالا  رعـشلا و  تاوذ  یه  منغلا و  نم  ناضلا  فـالخ  يزعملا : .هحورجملا  هیمادـلا :
موی داعملا : .ثاریملا  ثارتلا : .تعرـسا  تردـح : .مثالا  نم  زرحتلا  مثاـتلا  بنذـلاب و  لاـبم  ریغ  مثاـتم : ریغ  .حرـشنملا  هاـنالا ، لـیوط 
زرح هرخدا و  هناص و  یـشلا ء : زرحا  .يرتشت  عاتبت : .هلوهـسب  علتبت  غیـست : .اهیف  ءاصقتـسالا  يا  هتـشقانم  باـسحلا : شاـقن  .باـسحلا 

هحلاصملا هداوهلا : .هیف  یل  ارذاع  هللا  نوکی  اباقع  کنبقاع  ال  کیف : هللا  یلا  نرذعال  .کیلع  ینردـقا  کنم : هللا  یننکما  .هناص  لاملا 
هانالاب و رما  ادـیور : حـض  .روجلا  وه  ملظلا و  هملظملا : .بهذ  دـعابت و  فشک ، حـیزا : .بلغ  هب و  زاـف  هب : رفظ  .قفرلا  هعناـصملا و  و 
برهملا و صانملا : .بارتلا  يرثلا : .هیاغلا  يدملا : .اهعبشی  الف  ریـسیل  اعرـسم  اهریـسی  یحـض و  هلبا  معطی  لجرلا  اهلـصا  نوکـسلا و 

مل یتناطب و  يراعـش و  کتلعج  یتناما و  یف  کتکرـشا  تنک  یناف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .رارف  تقو  تقولا  سیل  يا  صاـنم  نیح  تـال 
رهظی هتالو و  دحا  یلا  مامالا  هبتک  باتکلا  هذه  یلا ) هنامالا  ءادا  یترازوم و  یتاساومل و  یسفن  یف  کنم  قثوا  یلها  نم  لجر  نکی 

سابع و نبا  هحاس  نکل  هرـصبلا و  یلع  هیلا  سابعلا و  نب  هللادـبعل  هبتک  هنا  روهـشملا  لـب  مهـضعب  رکذـی  هماـحرا و  هئاـبرقا و  نم  هنا 
الف همیکحلا  هیرعـشلا  هدایقلل  صالخالا  هنم  ملعتن  انل  سرد  وه  لاح  لک  یلع  .هرهـشلا و  هذه  لثم  لبقت  مامالل ال  هصالخا  هداهج و 

مالسلا هیلع  ادتبا  .اهبلک  دتـشا  ءادعالا و  هیلع  تبلات  وا  تفرحنا  اهنع و  سانلا  تذش  امهم  اهنع  فارحنالا  وا  اهتنایخب  انـسفنا  انثدحت 
اذه یلع  هلبق  نم  هلعج  هیالولا و  مکحلا و  هل  اکیرش  نوکیل  هراتخا  هسفن  دنع  مهقثوا  ناک  هلها و  نم  هراتخا  ثیح  هیلع  هلـضف  رکذب 

مامالا و اهلمحی  یتلا  نومهلا  لمحی  ریخلا  تافـص  لـمحی  هنـال  ناـک  اـمنا  بحلا و  هبارقلا و  درجمل  نکی  مل  راـیتخالا  اذـه  رطقلا و 
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نامزلا تیار  املف   … ) هیلا همیلـس  هحیحـص  هنامالا  يدوی  هب و  لزنی  مهم  رما  لک  یلع  اضیا  هنیعی  یکل  اهلمحی و  یتلا  لامالا  لـمحی 
نجملا رهظ  کمع  نبال  تبلق  ترغش  تکنف و  دق  همالا  هذه  تیزخ و  دق  سانلا  هناما  برح و  دق  ودعلا  بلک و  دق  کمع  نبا  یلع 
نیذـلا مه  نوریثک  تیدا ) هناـمالا  ـال  تیـسآ و  کـمع  نبا  ـالف  نینئاـخلا  عم  هتنخ  نیلذاـخلا و  عم  هتلذـخ  نیقراـفملا و  عم  هتقراـفف 

اما ءانث و  حدم و  هنسلا  هدئاوم ، یلع  هباکر و  یف  هعم و  مهف  نالفل  هلودلا  تناک  اذاف  هسوبل  تقو  لکل  نوسبیلف  نامزلا  ریغتب  نوریغتی 
انماما اهارن  هایحلا  هذه  طیرش  نمض  هکرحتم  روص  هوبراح …  هوجه و  لب  هنع  اودعتبا  هل و  اورکنت  هثادحاب  هامر  نامزلا و  هعضو  اذا 

یف يری  ناک  هنال  هبرق  همرکا و  هراتخا و  نا  دـعبف  مامالا  هنم  کـیتشی  يذـلا  بیرقلا  اذـه  هروص  اـهنم  هثیدـح و  همیدـق و  روص  … 
رمی یتلا  هبعصلا  هفورظب  هیلع  یسق  هیلع  یـسق  مامالا و  یلع  دتـشا  يذلا  نامزلا  هریغ …  نامزلا  نکل  هنامالا و  ءادا  هناعالا و  ریخلا و 

باسح وا  هللا  نم  فوخ  نود  هدض  سورـض  برح  یف  حار  دساتـسا و  هتکوش و  تدتـشا  دق  هودـع  يری  کلذـک  اهـشیعی و  اهیف و 
تارماوم یف  تحار  ریغتت …  رکنتت و  تذخاف  هتعیبب  ءافولا  هل و  ءالولا  نم  اهایا  هتطعا  یتلا  اهتناما  سانلا  تناخ  تقو  یف  هرخالل … 

یف اهفوفـص  دحوی  اهعمجی و  نم  كانه  دـعی  مل  درمتلا و  حور  قزمتلا و  اهیف  بد  دـق  همالا  کلذـک  هیلع و  یغبت  هل و  دـیکت  هثیبخ 
تحبـصا دـقل  بیرقلا …  یلاولا  تنا  کنم و  هفرحنملا  فقاوملا  تناک  هب  طیحت  کمع و  نبا  اهـشیعی  یتلا  هبعـصلا  فورظلا  کلت 

 … هعم هوسرام  ام  هعم  تسرام  هئادـعا و  تاهج  یلا  تلوحت  دـقل  کنیزاوم  تلدـبا  کـفقاوم و  تریغ  هعم …  تنک  نا  دـعب  هیلع 
ملف هنظ  تبیخ  اذـهب  مهلیبس و  تکلـس  مهتمئاق و  یف  تلخد  نینئاخلا ، عم  هتنخ  هنع و  تفرحنا  لب  هرـصنت  ملف  نیلذاـخلا  عم  هتلذـخ 
هللا نکت  مل  کناک  و   … ) تیدا نیملسملا  لام  ظفح  نم  اهیلع  کنمتئا  یتلا  هنامالا  هتنحم و ال  یف  هعم  شیعت  کمع و  نبا  یـساوت 
املف مهئیف  نع  مهترغ  يونت  مهایند و  نع  همالا  هذه  دیکت  تنک  امنا  کناک  کبر و  نم  هنیب  یلع  نکت  مل  کناک  كداهجب و  دیرت 

مهماتیا مهلمارال و  هنوصملا  مهلاوما  نم  هیلع  تردق  ام  تفطلتخا  هبثولا و  تلجاع  هرکلا و  تعرـسا  همالا  هنایخ  یف  هدشلا  کتنکما 
نم مثاتم  ریغ  هلمحب  ردصلا  بیحر  زاجحلا  یلا  هتلمحف  هریسکلا  يزعملا  هیماد  لزالا  بئذلا  فاطتخا 

هـصالخا یف  ککـشف  نوکی  ام  فنعاب  هخیبوت  دارا  کما ) کیبا و  نم  کثارت  کلها  یلا  تردـح  كریغل - ابا  ال  کـناک - هذـخا 
لعف يواسی  هلعف  نال  هدـیعو  هللا و  دـعوب  هنامیا  یف  کش  کلذـک  كاذ و  نع  فشکی  اذـه  هلعف  نال  داهج  نم  هب  موقی  ناـک  اـمیف 

مهایند و داطـصی  نا  لجا  نم  هلمعب  نیملـسملا  عادـخ  دـیری  نم  هلزنم  هلزن  ههجوت و  هحـص  هلمع و  یف  ککـش  کلذـک  لهاجلا و 
لجع هدی و  تحت  ام  ذخا  یلا  عرـسا  هردقلا  هوقلا و  هدنع  حبـصا  هصرفلا و  هل  تحنـس  ام  دنع  اذل  مهفویـس و  هتنج  ام  مهئیف و  ذخای 

لام اهنال  اهذخا  وا  اهبلـس  زوجحی  یتلا ال  همرتحملا  مهلاوما  نم  هدی  تحت  عقو  ام  هلهذـم  هعرـسب  بلـس  اهلیـصحتل و  یطخلا  ودـعلا 
رفظ يذلا  ودعلادیدشلا  باثولا  بئلا  فاطتخاک  هناب  فاطتخالا  اذـه  فصو  دـق  لیفک و  مهل و ال  نیعم  نیذـلا ال  ماتیالا  لمارالا و 
یلع امثا  ابنذ و ال  فاخی  اجهتبم ال  ارورـسم  هب  ابراه  زاجحلا  یلا  هلمح  هنا  نیب  مث  رارفلا …  یلع  ردـقت  یتلا ال  هروسکملا  يزعملاب 

شاقن فاخت  وا  داعملاب  نموت  اما  هللا  ناحبـسف   ) .هتثرو هئانبا و  یلا  هلـصوی  وهف  هیوبا  نع  هیلا  لـصو  دـق  لاـملا  اذـه  ناـکف  لـعف  اـم 
باسحلا

نخی مل  هتدـع و  هل  دـعا  هباسح و  هل  بسح  داعملاب  نمآ  نم  داعملاب و  نموت  اما  هلعف  هیلع  ارکنم  هنم و  ابجعتم  مالـسلا  هیلع  مهفتـسا 
نودب هلاعفا  لک  هیلع  ددعی  هللا و  هبساحی  نا  فاخی  ناک  نم  باسحلا و  شاقن  فاخت  اما  کلذک  .هدی و  تحت  ام  بلسی  مل  هتناما و 

.مهریغ ماتیالا و  لمارالا و  لاوما  بلس  نع  عفرت  مارحلا و  باکترا  نع  عدترا  اهنم  یش ء  یف  طرفی  نا 

یناغماد
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اما «، » یتناما یف  کتکرـشا  تنک  یناف  دـعب  اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  دوخ  نالماع  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
هدروآ ار  ریز  ثحب  تاحالطصا ، تاغل و  حیضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  مدوب ،» هتخاس  کیرش  نتـشیوخ  تناما  رد  ار  وت  نم  دعب ،

.تسا

: تسا هدش  هتشون  یسک  هچ  يارب  همان  نیا  هکنیا  رد  رظن  فالتخا 

نب هللا  دبع  صخـش  نآ  دنا  هتفگ  ناشیا  رتشیب  دنا ، هدرک  فالتخا  تسا ، هدـش  هتـشون  یـسک  هچ  يارب  همان  نیا  هکنیا  هراب  رد  مدرم 
هب سک  ره  زا  و   » ترابع نیا  ریظن  دنا ، هدرک  دانتـسا  همان  ظافلا  زا  یخرب  هب  دروم  نیا  رد  تسا و  هدوب  دزرمایب ، شیادـخ  هک  سابع 

و  » هک مالّـسلا  هیلع  یلع  راتفگ  نیا  و  .دوبن ،» دامتعا  دروم  رتشیب  وت  زا  سک  چـیه  منادـناخ  دارفا  ناـیم  متخاـس و  رتکیدزن  نتـشیوخ 
و .يدش ،» هنوگژاب  يدرک و  زیتس  تیومع  رسپ  اب   » تسا هتفگ  مود  راب  يارب  هکنیا  و  .درزایب ،» ار  تیومع  رسپ  راگزور  يدید  نوچ 

يارب زج  هک  تسا  ینخس  نیا  و  دابم ،» ردپ  ار  وت  زج  هک   » نخس نیا  و  .يدرکن ،» يرای  تیومع  رسپ  اب   » تسا هدومرف  موس  راب  يارب 
رد هک  یـسک  يا   » هک نخـس  نیا  .دابم و  ردـپ  ار  وت  تسا  هدومرف  یم  نارگید  يارب  دوش و  یمن  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوس  زا  وا 

نیا هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه  .دـندرک ،» یم  نینچ  نیـسح  نسح و  رگا   » هک نخـس  نیا  و  .دـش ،» یم  هدرمـش  نادـنمدرخ  زا  ام  رظن 
نیا هک  یناسک  .تسا  هدوب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نوچمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  رظن  رد  هک  تسا  هدش  هتـشون  یـسک  يارب  همان 
هدوب نینچ  هک  هتـشون  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  يا  همان  همان  نیا  خساپ  رد  سابع  نب  هللا  دـبع  هک  دـننک  یم  تیاور  دـنراد ، ار  هدـیقع 

هب هکنآ  لاح  يدوب و  هدرمش  گرزب  یهانگ  نم  رب  ما  هتشادرب  هرصب  لاملا  تیب  زا  ار  هچنآ  هک  دیسر  نم  هب  تا  همان  دعب ، اما  تسا :
.مالّسلا و  ما ، هتشادرب  هک  تسا  يزیچ  زا  رتشیب  لاملا  تیب  رد  نم  قح  هک  دنگوس  مدوخ  ناج 

روصت هک  دیارایب  ترظن  رد  نانچ  ار  راک  وت  سفن  هک  تساهیتفگـش  زا  نیا  دعب ، اما  تشون : وا  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنیوگ 
راودـیما نینچ  نیا  ار  وت  لـطاب  رگا  نیا  رباـنب  .دراد  دوجو  ناناملـسم  زا  درم  کـی  قح  زا  رتـشیب  یقح  لاـملا  تیب  رد  وت  يارب  ینک 

هدـش تیادـه  یتسار  هب  دـهد ، یم  رارق  لالح  وت  يارب  ار  مارح  دـنک و  یمن  تیاهر  هانگ  زا  زگره  هک  يوش  يزیچ  یعدـم  دزاس و 
مک ناکزینک  يا ، هتخادنا  تماقا  لحر  نآ  رد  هتخاس و  دوخ  نطو  ار  هکم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  کنیا  .دوب  یهاوخ  یبایماک 
یم نانآ  ياهب  هب  ار  يرگید  لاـم  ینیزگ و  یم  رب  ار  ناـنآ  شیوخ  مشچ  اـب  دوخ  يرخ  یم  ار  فئاـط  هنیدـم و  هکم و  لاـس  نس و 

ار دوخ  ناناملسم  لاوما  زا  نک و  هبوت  درگزاب و  دوخراگدرورپ  يوس  هب  درگرب و  دوخ  تداعـس  هب  دانک ، تیاده  تیادخ  .يزادرپ 
يا هدروآ  درگ  ار  هچنآ  يوش و  یم  ادـج  يا  هتفرگ  تفلا  ناشیا  اب  هک  یناسک  زا  يدوز  هب  هک  درگ  زاب  ناشیا  يوس  هب  رآ و  نوریب 

رد هتـشگ و  ادـج  ناتـسود  زا  لاح  نآ  رد  .يوش  یم  ناهنپ  تسین ، کشت  شرف و  ياراد  هدامآ و  هک  یفاکـش  رد  يزاس و  یم  اـهر 
هچنآ هب  تبـسن  زاین و  یب  يا  هتـشاذگ  زاب  دوخ  زا  هچنآ  زا  دوب ، یهاوخ  يورایور  باـسح  تخادرپ  اـب  يا و  هتفرگ  نکـسم  كاـخ 

.مالّسلا و  يدنمزاین ، یشاب  هداتسرف  شیپ 

رد منک  رادید  ار  ادخ  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یتفگ و  نخس  رایسب  نم  يارب  هک  انامه  دعب ، اما  تشون : خساپ  رد  سابع  نبا  دنیوگ 
رد وا  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتشوخ  نم  يارب  مشاـب ، هدرک  فرـصت  باـنرز  هنیمیـس و  هنیرز و  زا  ار  نیمز  ياـه  هنیجنگ  همه  هک  یلاـح 

.مالّسلا و  دشاب ، ما  هدهع  رب  ناملسم  يدرم  نوخ  هک  منک  رادید  یلاح 

مالّـسلا هیلع  یلع  زا  ساـبع  نب  هللا  دـبع  تسا و  هدوبن  زگره  تسا و  نکمم  ریغ  نیا  دـنیوگ ، یم  دـنا ، كدـنا  یهورگ  هک  نارگید 
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.تسا هدوب  هرصب  ریما  دش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  ات  هراومه  تسا و  هدرکن  یتفلاخم  زیتس و  وا  اب  تسا و  هدشن  ادج 

دنک یم  لقن  یناهفـصا  نیـسح  نب  یلع  جرفلا  وبا  هک  تسا  یبلطم  دراد ، تلالد  راک  نیا  هب  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دنیوگ : یم  نانیا 
نیا زا  شیپ  مه  ام  تسا ، هتشون  هیواعم  هب  هرصب  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندش  هتشک  زا  سپ  سابع  نبا  هک  تسا  يا  همان  نآ  و 

ار وا  تسا  هتسناوتن  هیواعم  هکنآ  لاح  دشاب و  هنوگ  نادب  راک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنیوگ  یم  هورگ  نیا  .میا  هدرک  لقن  ار  همان  نآ 
داد و بیرف  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارازگراک  زا  يرایـسب  هنوگچ  وا  هک  دیناد  یم  دوخ  دشکب و  دوخ  يوس  هب  دهد و  بیرف 

فالتخا هیواعم  .دنتخاس  اهر  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دندرک و  ادیپ  وا  هب  لیم  مه  نانآ  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  لاوما ، ندیشخب  اب 
دیشکن دوخ  يوس  هب  درکن و  تلامتسا  ار  سابع  نبا  مه  ببس  نیمه  هب  تسناد و  یم  دوب ، هدمآ  دیدپ  ود  نآ  نایم  هک  ار  یتوافت  و 

دناد یم  تسا و  هاگآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلحر  زا  سپ  هیواعم  اب  سابع  نبا  زیتس  زا  دنادب  خیرات  دـشاب و  هدـناوخ  هریـس  سک  ره  و 
هدرک و یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یـشیاتس  هچ  و  تسا ، هدید  هدینـش و  سابع  نبا  زا  یتخـس  زیتس  هدـنبوک و  نانخـس  هچ  هیواعم  هک 

سابع نبا  يوس  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  یناوارف  رثآم  بقانم و  هوالع  هب  تسا ، هدرک  یم  وگزاـب  ار  وا  صیاـصخ  لـیاضف و  هراومه 
روهـشم و نونک  ات  هک  هچنآ  سکع  رب  هکلب  .دوبن  هنوگ  نیدـب  لاح  دوب ، یم  یترودـک  درگ  ناشیا  ناـیم  رگا  تسا و  هتفاـی  راـشتنا 

.دسر یم  رظن  هب  رت  تسرد  رتهب و  نیا  دیدحلا - یبا  نبا  مه - نم  دوخ  رظن  رد  .دوب  یم  تسا ، دوهشم 

هللا دیبع  اریز  تسین  تسرد  نیا  سابع و  نب  هللا  دبع  هن  تسا ، هدش  هتـشون  سابع  نب  هللا  دیبع  هب  همان  نیا  دیوگ : یم  يدـنوار  بطق 
هراب رد  مه  يزیچ  مدرک و  نایب  هتشذگ  ثحابم  رد  هاطرا  نب  رـسب  اب  ار  وا  ناتـساد  .تسا و  هدوب  نمی  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رازگراک 

.دشاب هتفر  نوریب  تعاطا  زا  ای  هتشادرب  ار  یلاوما  هک  تسا  هدشن  لقن  وا 

یلعج همان  نیا  میوگب  منک و  بیذـکت  تسا ، هدـش  لقن  هک  ار  ییاـهزیچ  رگا  .تسا  راوشد  نم  يارب  هماـن  نیا  عوضوم  لاـح  ره  هب 
هریس ياهباتک  رتشیب  رد  دنا و  هتفگ  نخس  همان  نیا  رودص  هراب  رد  هک  ینایوار  همه  اب  دنا  هتسب  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ار  نآ  هک  تسا 
ریما زا  وا  تعاطا  تمزالم  زا  هک  هچنآ  منادب ، سابع  نب  هللا  دـبع  هب  طوبرم  ار  همان  نیا  رگا  و  ما ، هدرک  تفلاخم  دـنا ، هدروآ  ار  نآ 

يرگید سک  يارب  ار  نآ  رگا  و  دراد ، یم  زاب  راک  نیا  زا  ارم  مناد  یم  وا  تداهش  زا  سپ  یگدنز و  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
دهد یم  ناشن  مه  همان  نیا  منادرگرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادنواشیوخ  زا  کی  مادک  هب  مناد  یمن  منادـب ، سابع  نب  هللا  دـبع  زا  ریغ 

.مفقوتم عوضوم  نیا  رد  نم  لاح  ره  هب  تسا و  نینمؤملا  ریما  ياهومع  رسپ  نادنواشیوخ و  زا  نآ  بطاخم  هک 

يزاریش مراکم 

هراشا

ِیتاَساَوُِمل یِـسْفَن  ِیف  َْکنِم  ََقثْوَأ  ِیلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ْنُکَی  َْملَو  ، ِیتَناَِطبَو يِراَعِـش  َُکْتلَعَجَو  ، ِیتَناَـمَأ ِیف  َُکتْکَرْـشَأ  ُْتنُک  یِّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ْدَق َهَّمُْألا  ِهِذَهَو  ، ْتَیِزَخ ْدَـق  ِساَّنلا  َهَناَمَأَو  ، َبِرَح ْدَـق  َّوُدَْـعلاَو  ، َِبلَک ْدَـق  َکِّمَع  ِْنبا  یَلَع  َناَمَّزلا  َْتیَأَر  اَّمَلَف  ، ََّیلِإ ِهَناَمَْألا  ِءاَدَأَو  ِیتَرَزاَُومَو 

َکِّمَع َْنبا  اَـلَف  ، َنِیِنئاَْـخلا َعَـم  ُهَْتنُخَو  ، َنِیلِذاَْـخلا َعَـم  ُهَْتلَذَـخَو  ، َنِیقِراَـفُْملا َعَـم  ُهَْتقَراَـفَف  ِّنَجِْملا  َرْهَظ  َکِّمَع  ِْنباـِل  َْتبَلَق  ، ْتَرَغَـشَو ْتَکَنَف 
ِهِذَه ُدـیِکَت  َْتنُک  اَمَّنِإ  َکَّنَأَکَو  ، َکِّبَر ْنِم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  َکَّنَأَکَو  ، َكِداَهِِجب ُدـیُِرت  َهّللا  ِنُکَت  َْمل  َکَّنَأَکَو.َْتیَّدَأ  َهَناَمَْألا  َالَو  ، َْتیَـسآ

َتْرَدَق اَم  َْتفَطَتْخاَو  ، َهَْبثَْولا َْتلَجاَعَو  َهَّرَْکلا ، َتْعَرْـسَأ  ِهَّمُْألا  ِهَناَیِخ  ِیف  ُهَّدِّشلا  َْکتَنَْکمَأ  اَّمَلَف  ، ْمِِهْئیَف ْنَع  ْمُهَتَّرِغ  يِْونَتَو  ، ْمُهاَْینُد ْنَع  َهَّمُْألا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3153 

http://www.ghaemiyeh.com


ِرْدَّصلا َبیِحَر  ِزاَـجِْحلا  َیلِإ  ُهَْتلَمَحَف  ، َهَریِـسَْکلا يَْزعِْملا  َهَیِماَد  ِّلَزَأـْلا  ِْبئِّذـلا  َفاَِـطتْخا  ُمِهِماَْـتیَأَو  ْمِِهِلماَرَأـِل  ِهَنوُصَْملا  ُمِِهلاَوـْمَأ  ْنِم  ِْهیَلَع 
اَمَوَأ ِداَعَْملِاب ؟ ُنِمُْؤت  اَمَأ  ِهّللا ! َناَْحبُسَف  ، َکِّمُأَو َکِیبَأ  ْنِم  َکَثاَُرت  َِکلْهَأ  َیلِإ  َتْرَدَح  َكِْریَِغل  َابَأَال  َکَّنَأَک  ، ِهِذْخَأ ْنِم  ٍمِّثَأَتُم  َْریَغ  ِِهلْمَِحب 

! ِباَسِْحلا َشاَِقن  ُفاَخَت 

همجرت

بحاص صاوخ و  زا  ار  وت  مداد و  رارق  يرادمامز ) تموکح و   ) متناما رد  شیوخ  کیرش  ار  وت  نم  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
دوبن نم  هب  تبسن  تناما  يادا  يرای و  ، يراکمه يارب  وت  زا  رت  نئمطم  یسک  منادنواشیوخ  نادناخ و  نایم  رد  مدینادرگ و  دوخ  ّرس 

تناما هدز و  تسد  يرگتراغ  هب  هداتـسیا و  مکحم  وا  اب  دربن  رد  نمـشد  هتفرگ و  تخـس  تیومع  رـسپ  رب  نامز  يدید  هک  نیمه  اما 
راوخ مدرم  نایم  رد 

تـشپ تیومع  رـسپ  هب  وت ) یطیارـش  نینچ  رد   ) تسا هتـشگ  هانپ  یب  هدومن و  زواجت  قح ) ناـمرف  زا   ) تما نیا  هدـش و  رادـقم  یب  و 
هب ، نانئاخ هارمه  يدش و  گنهامه  دندیـشک  شیرای  زا  تسد  هک  اهنآ  اب  یتشگ و  هارمه  دـندش ، ادـج  وا  زا  هک  یناسک  اب  يدرک و 

ایوگ يدادن و  ماجنا  ادخ  يارب  ار  دوخ  داهج  وت  ایوگ.يدومن  ادا  ار  تناما  هن  يدناسر و  يرای  ار  تیومع  رسپ  هن  ؛ يدرک تنایخ  وا 
يدرب و یم  راک  هب  گـنرین  هلیح و  ناـشیایند  بصغ  يارب  تما  نیا  اـب  وت  اـیوگ  یتشادـن و  تراـگدرورپ  يوس  زا  يا  هنّیب  تّجح و 

ناـکما هک  ناـمز  نآ  هک ) دـش  ببـس  هدولآ  تاـین  نآ  و   ) يریگب راـیتخا  رد  ار  ناـشمیانغ  یبیرفب و  ار  اـهنآ  هک  دوب  نیا  تدوصقم 
زا یتشاد  تردق  رد  هچنآ  يدیرپ و  لاملا  تیب  رب  هلجع  اب  يدرک و  هلمح  تعرـس  هب  يدرک  ادـیپ  ار  تما  هب  تبـسن  تنایخ  دـیدشت 

ناوختـسا حورجم و  هلاـغزب  هک  یکـالاچ  گرگ  دـننامه.يدوبر  دـش  یم  يرادـهگن  اـهنآ  ناـمیتی  هویب و  ناـنز  يارب  هک  ناـشلاوما 
هاـنگ ساـسحا  راـک  نـیا  رد  هـکنآ  یب  يدرک  لـمح  زاـجح  يوـس  هـب  هدوـسآ  يرطاـخ  اـب  ار  نآ  هاـگ  نآ  ، دــیابرب ار  يا  هتــسکش 

زا يرادـن و  نامیا  داعم  هب  ایآ  هّللا  ناحبـس.يدرب  یم  تا  هداوناخ  يارب  ار  تردام  ردـپ و  ثاریم  اـیوگ  ، داـب ردـپ  یب  تنمـشد.ینک 
!؟ یسرت یمن  تمایق  زور  باسح  قیقد  یسررب 

!؟ ینک یم  نینچ  هک  يرادن  نامیا  داعم  هب  ایآ  ریسفت : حرش و 

یم وا  هب  شتامدخ  دای  هب  ار  وا  دنک و  یم  هراشا  هدرک  رادنامرف  نیا  قح  رد  هک  ییاه  ّتبحم  هب  همان  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد دوخ  کیرـش  ار  وت  نم  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دـیامرف یم.دوش  هدنمرـش  رایـسب  هدـش  بکترم  هک  ییاطخ  زا  ات  دزادـنا 

یسک منادنواشیوخ  نادناخ و  نایم  رد  مدینادرگ و  دوخ  ّرس  بحاص  صاوخ و  زا  ار  وت  مداد و  رارق  يرادمامز ) تموکح و   ) متناما
، يراکمه يارب  وت  زا  رت  نئمطم 

نیریز سابل  هب  راعـش » }» يِراَعِـش َُکْتلَعَج  َو  ِیتَناَمَأ ، ِیف  َُکتْکَرْـشَأ  ُْتنُک  یِّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دوبن نم  هب  تبـسن  تناـما  يادا  يراـی و 
هک راثد »  » لباقم رد  .دنیوگ  یم  راعـش  زین  زار  مرحم  رـس و  بحاص  هب  ور  نیا  زا  دراد و  سامت  ناسنا  ندـب  يوم  اب  هک  دوشیم  هتفگ 

فادـها هک  ییاه  هلمج  نانخـس و  نینچمه  تسا و  تمالع  نآ  دراد و  مه  يرگید  يانعم  راعـش  هژاو  .تسا  نییور  سابل  يانعم  هب 
لباقم رد  نیریز  سابل  يانعم  هب  هناطب » }» ِیتَناَِطب َو  .تسا } هدـش  هدارا  لوا  يانعم  نامه  ـالاب  هماـن  رد  .دـهدیم  ناـشن  ار  یتلم  موق و 

هژاو نیا  زا  ماما  روظنم  دوش و  یم  هتفگ  هناطب  دنتسه  رارسا  مرحم  هک  يدارفا  هب  زین  .دوشیم  هتفگ  نییور  سابل  هب  هک  تسا  هراهظ » »

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3154 

http://www.ghaemiyeh.com


هـشیر زا  تنواعم  يانعم  هب  هراوه » }» ِیتَرَزاَُوم ِیتاَساَوُِمل َو  یِـسْفَن  ِیف  َکـْنِم  ََقثْوَأ  ِیلْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر  ْنُکَی  َْمل  َو  { ، .تسا ریخا  ياـنعم 
دریگ یم  شود  رب  ار  وا  نیگنس  راب  زا  یشخب  دنک  یم  کمک  يرگید  هب  هک  یسک  اریز  تسا ، هدش  هتفرگ  ینیگنس  يانعم  هب  رزو » »

(. ََّیلِإ ِهَناَمَْألا  ِءاَدَأ  َو  .دنیوگیم } ریزو  تهج  نیمه  هب  زین  ار  ریزو  و 

.دنک یم  هراشا  رادنامرف  نیا  دروم  رد  هتکن  هس  هب  هاتوک  تارابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا هدراذگ  وا  رایتخا  رد  ار  بصانم  نیرت  مهم  زا  یکی  هدرک و  کیرش  میهس و  تما  يرادمامز  رما  رد  ار  وا  .1

.تسا ینیب  شوخ  دامتعا و  تیاهن  هناشن  هک  هداد  رارق  شیوخ  راعش  هناطب و  دوخ و  رارسا  مرحم  ار  وا  .2

نیاربانب ، تسا هتخانش  یمالسا  تموکح  مهم  رما  رد  يراکمه  يارب  رت  نئمطم  همه  زا  ار  وا  ، ناگتسب نادنواشیوخ و  مامت  نایم  زا  .3
.دنزب رس  وا  زا  یفالخ  ، نانیمطا دامتعا و  ّتبحم و  همه  نیا  ربارب  رد  هک  دوبن  هتسیاش 

يدید هک  نیمه  اما  :» دیامرف یم  دنک و  یم  عورـش  اجنیا  زا  ار  بلطم  هتخادرپ و  دوخ  رادنامرف  تافلخت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
راوخ و مدرم  نایم  رد  تناما  هدز و  تسد  يرگتراغ  هب  هداتسیا و  مکحم  وا  اب  دربن  رد  نمشد  هتفرگ و  تخس  تیومع  رـسپ  رب  نامز 

يدرک تشپ  تیومع  رسپ  هب  وت ) یطیارش  نینچ  رد   ) تسا هتشگ  هانپ  یب  هدومن و  زواجت  قح ) نامرف  زا   ) تما نیا  هدش و  رادقم  یب 
يدش گنهامه  دندیشک  شیرای  زا  تسد  هک  اهنآ  اب  یتشگ و  هارمه  دندش  ادج  وا  زا  هک  یناسک  اب  و 

ِْنبا یَلَع  َناَـمَّزلا  َْتیَأَر  اَّمَلَف  ( ؛» يدومن ادا  ار  تناـما  هن  يدـناسر و  يراـی  ار  تیوـمع  رـسپ  هن  ؛ يدرک تناـیخ  وا  هب  ، ناـنئاخ هارمه  و 
.تسا زیمهم  اب  بسا  رب  ندز  هبرض  يانعم  هب  لصا  رد  بلق »  » نزو رب  بلک »   » هشیر زا  تسا ، یضام  لعف  بلگ » }» َِبلَک ْدَق  َکِّمَع 

(. دـندرک یم  هدافتـسا  نآ  زا  بسا  ندـناود  يارب  ناراکراوس  دـنداد و  یم  رارق  همکچ  راـنک  رد  هک  تسا  يزیت  كون  ءیـش  زیمهم 
ْدَق َهَّمُأـْلا  ِهِذَـه  ،َو  ْتَیِزَخ ْدَـق  ِساَّنلا  َهَناَـمَأ  َو  َبِرَح ، ْدَـق  َّوُدَْـعلا  َو  {، .تـسا ندـش  تخـس  نتفاـی و  تدـش  ياـنعم  هـب  اـجنیا  رد  بـلگ 
نیا تفش » }» ْتَرَغَش َو  .تسا } یشکرس  تجاجل و  يدعت و  يانعم  هب  گنز »  » نزو رب  کنف »  » هشیر زا  یـضام  لعف  تکنف » }» ْتَکَنَف

« نجملا }» ِّنَجِْملا َرْهَظ  َکِّمَع  ِْنبِال  َْتبَلَق  { ، .تسا ندش  عافد  یب  هانپ و  یب  يانعم  هب  ربص »  » نزو رب  رفش »  » هشیر زا  یـضام  لعف  هژاو 
یم نمـشد  تابرـض  ربارب  رد  ار  ناسنا  رپس  اریز  هدـش ، هتفرگ  ندـیناشوپ  يانعم  هب  نف »  » نزو رب  نج »  » هشیر زا  تسا  رپس  ياـنعم  هب 

هب تاساوم »  » هشیر زا  تیآ » }» َْتیَـسآ َکِّمَع  َْنبا  اَلَف  ، َنِیِنئاَْـخلا َعَم  ُهَْتنُخ  ،َو  َنِیلِذاَْـخلا َعَم  ُهَْتلَذَـخ  ،َو  َنِیقِراَـفُْملا َعَم  ُهَْتقَراَـفَف  .دـناشوپ }
(. َْتیَّدَأ َهَناَمَْألا  َال  َو  { ، .تسا ندرک  يراکمه  يانعم 

: تسا نیا  نآ  یظفللا  تحت  يانعم  هک  ِّنَجِْملا » َرْهَظ  َکِّمَع  ِْنبِال  َْتبَلَق   » هلمج

هب ور  هک  یماگنه  گنج  نادیم  رد  نادـهاجم  اریز  ، تسا یـسک  هب  ندرک  تشپ  زا  هیانک  « يدرک هنوراو  تیومع  رـسپ  يارب  ار  رپس  »
هب تهج  نیمه  هب  دوب  دهاوخ  اهنآ  لباقم  اهرپس  نطاب  دننک  رارف  رگا  اما  تساهنآ  فرط  هب  رپس  يور  دنتسیا  یم  لباقم  فرط  يور 

.دور یم  راک  هب  يزیچ  ای  صخش  هب  ندرک  تشپ  رد  هلمج  نیا  ، هیانک ناونع 

رد نمشد  ندش  روسج  ، طیحم طیارش  ندش  تخـس  : دنک یم  میـسرت  وا  يارب  ار  نامز  عضو  ، نیتسخن هلمج  جنپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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.ندش هانپ  یب  یهلا و  ماکحا  زا  تما  ندرک  يدعت  ، مدرم نایم  رد  تناما  يرابتعا  یب  ، گنج

ادص مه  ، وا هب  ندرک  تشپ  : دنک یم  یـسررب  هیواز  دنچ  زا  دوخ  اب  ار  شیومع  رـسپ  تفلاخم  ، هلمج دـنچ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
فاصوا مامت  بیترت  نیا  هب.نانئاخ  اب  لاملا  تیب  رد  ندرک  تنایخ  نافرط و  یب  اب  یهارمه  ، يرای زا  ندیشک  تسد  ، نافلاخم اب  ندش 

شا هصالخ  هتخاس و  مسجم  انعمرپ  ایوگ و  تاریبعت  نیا  اب  ار  وا 

.تناما رد  تنایخ  يرای و  زا  نتشادرب  تسد  : تسا هدومرف  نایب  عیرفت  ءاف  اب  رخآ  هلمج  ود  رد  هک  تسا  نامه 

یم نایب  ار  اه  هلمج  نیا  وا  یبهذم  نادجو  نتخیگنارب  يارب  دنک و  یم  هاگن  وا  لامعا  هب  يرگید  هیواز  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یتشادـن و تراگدرورپ  يوس  زا  يا  هنیب  تجح و  ایوگ  يدادـن و  ماجنا  ادـخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  داـهج  وت  اـیوگ  :» دـیامرف یم  دراد و 
ار ناشمیانغ  یبیرفب و  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  تدوصقم  يدرب و  یم  راک  هب  گنرین  هلیح و  ناشیایند  بصغ  يارب  تما  نیا  اب  وت  اـیوگ 

ِهِذَـه ُدـیِکَت  َْتنُک  اَمَّنِإ  َکَّنَأَک  ،َو  َکِّبَر ْنِم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  ْنُکَت  َْمل  َکَّنَأَک  ،َو  َكِداَـهِِجب ُدـیُِرت  َهّللا  ِنُکَت  َْمل  َکَّنَأَـکَو  ( ؛» يریگب راـیتخا  رد 
(. ْمِِهْئیَف ْنَع  .تسا } ندومن  لفاغ  ندرک و  هعدخ  يانعم  هب  هرغ » }» ْمُهَتَّرِغ يِْونَت  ،َو  ْمُهاَْینُد ْنَع  َهَّمُْألا 

هب دنتـسم  شلامعا  هکنیا  رد  سپـس  دـنک و  یم  دـیدرت  داهج  رما  رد  وا  ّتین  صولخ  رد  تسخن  ، هلمج هس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
قوقح دهاوخ  یم  یبیرف  ماوع  يزاس و  رهاظ  اب  هک  درمش  یم  یسک  هیبش  ار  وا  لمع  ماجنارـس  دیامرف و  یم  دیدرت  زاربا  دشاب  لیلد 

.دیابرب هداد  رارق  لاملا  تیب  ردادخ  هک  ار  مدرم 

زاب دوخ  ياج  هب  ار  لاملا  تیب  لاوما  دیآ و  هار  هب  دروخب و  یناکت  اه  هلمج  نیا  ندینـش  اب  دشاب ) هک  سک  ره   ) رادنامرف نیا  دـیاش 
.دنادرگ

تبسن تنایخ  دیدشت  ناکما  هک  نامز  نآ  هک ) دش  ببس  هدولآ  تاین  نآ  و  :») دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
يارب هک  ار  ناشلاوما  زا  یتشاد  تردـق  رد  هچنآ  يدـیرپ و  لاملا  تیب  رب  هلجع  اب  يدرک و  هلمح  تعرـس  هب  يدرک  ادـیپ  ار  تما  هب 

نآ ، دیابرب ار  يا  هتسکش  ناوختـسا  حورجم و  هلاغزب  هک  یکالاچ  گرگ  دننامه  ؛ يدوبر دش  یم  يرادهگن  اهنآ  نامیتی  هویب و  نانز 
ایوگ داب  ردـپ  یب  تنمـشد.ینک  هانگ  ساسحا  راک  نیا  رد  هکنآ  یب  يدومن  لـمح  زاـجح  يوس  هب  هدوسآ  يرطاـخ  اـب  ار  نآ  هاـگ 

ُهَّدِّشلا َْکتَنَْکمَأ  اَّمَلَف  ( ؛» يدرب یم  تا  هداوناخ  يارب  ار  تردام  ردپ و  ثاریم 

هب فصو » نزو  رب  بث » و   » هشیر زا  هبثولا » }» َهَْبثَْولا َْتلَجاَع  َو  { ، .تسا ندرک  هلمح  يانعم  هب  هرک » }» َهَّرَْکلا َتْعَرْـسَأ  ِهَّمُْألا  ِهَناَیِخ  ِیف 
ْنِم ِْهیَلَع  َتْرَدَق  اَم  َْتفَطَتْخا  َو  { ، تسا هدـمآ  زین  يزیچ  نتفرگ  يارب  نتـسج  ندـیرپ و  يانعم  هب  سپـس  هدـش  هتفرگ  يزوریپ  يانعم 

هـشیر زا  لزألا » }» ِّلَزَْألا ِْبئِّذلا  .تسا } تعرـس  اب  يزیچ  ندوبر  يانعم  هب  فاطتخا » } َفاَِطتْخا ُمِهِماَْتیَأ  ْمِِهِلماَرَِأل َو  ِهَنوُصَْملا  ُمِِهلاَْومَأ 
هار دناوت  یم  تعرـس  اب  یـسک  نینچ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشاب و  هتـشاد  یکیراب  ياه  نار  هک  تسا  یناویح  ای  ناسنا  يانعم  هب  للز » »

يانعم هب  مد »  » هشیر زا  تسا  دولآ  نوخ  حورجم و  ياـنعم  هب  هیماذ » }» َهَیِماَد .دـیآ } یم  باتـشرپ  عیرـس و  ياـنعم  هب  هژاو  نیا  دورب ،
تسا و هتـسکش  ناوختـسا  هتـسکش و  ياـنعم  هب  هریـسکلا » }» َهَریِـسَْکلا .تسا } زب  ياـنعم  هب  يزعملا » }» يَْزعِْملا .هدـش } هتفرگ  نوخ 
« بیحر }» َبیِحَر ِزاَجِْحلا  َیلِإ  ُهَْتلَمَحَف  { ، .تسا هتسکش  اپ  تسد و  يانعم  هب  دور  راک  هب  نآ  لاثما  دنفـسوگ و  دروم  رد  هک  یماگنه 
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هب ردـصلا  بیحر  هدـش و  هتفرگ  تسا  نتفای  تعـسو  يانعم  هب  هک  لـفق » نزو  رب  بحر »  » هشیر زا  تسا  عیـسو  هداـشگ و  ياـنعم  هب 
هک تسا  یـسک  مثأـتم » }» ٍمِّثَأَـتُم َْریَغ  ِِهلْمَِحب  ِرْدَّصلا  .دـشاب } ردـص  هعـس  ياراد  تواـفت و  یب  درـسنوخ ، هک  دوـش  یم  هـتفگ  یـسک 

ندـمآ و دورف  يانعم  هب  ردـق »  » نزو رب  رد »  » هشیر زا  تزک »  }» َتْرَدَـح َكِْریَِغل  َابَأ  َال  َکَّنَأَک  ، ِهِذْـخَأ ْنِم  .دـنک } یم  هانگ  ساـسحا 
{ .دور یم  راک  هب  زین  ندرک  تعرـس  يانعم  هب  هژاو  نیا  دوشیم  ماجنا  تعرـس  هب  الومعم  نتفر  نییاپ  هک  اجنآ  زا  تسا و  نتفر  نییاپ 

(. َکِّمُأ َکِیبَأ َو  ْنِم  َکَثاَُرت  َِکلْهَأ  َیلِإ 

نینچ ناـیب  يارب  تساـنعم و  رپ  هدـنبوک و  هداـعلا  قوف  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  نآ  هیبشت  اـیوگ و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تاریبـعت 
.دوش یمن  روصت  رتهب  نیا  زا  ییاه  هلمج  يدصقم 

»و يدوبر ار  اهنآ  َْتفَطَتْخا ؛  » هب ریبعت  »و  يدیرپ نآ  رب  باتش  اب  َهَْبثَْولا ؛ َْتلَجاَع   » »و يدومن هلمح  تعرس  هب  َهَّرَْکلا ؛ َتْعَرْـسَأ   » هب ریبعت 
لاملا تیب  لاوما  َکِّمُأ ؛ َکِیبَأ َو  ْنِم  َکَثاَُرت   » هب ریبعت  دیابرب و  ار  يا  هتسکش  ناوختسا  حورجم  هلاغزب  هک  یکالاچ  گرگ  هب  هیبشت 

.تسوا لامعا  هداعلا  قوف  یتشز  يایوگ  همه  همه و  « يدرمش ردام  ردپ و  ثاریم  نوچمه  ار 

، رادنامرف نآ  هب  تسا  مارتحا  یعون  « داب ردپ  یب  تنمشد  َكِْریَِغل ؛ َابَأ  َال   » هلمج

شنزرـس نیع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب  يوش ) ردـپ  یب  « ) ََکل ًابأ  ـال  : » دـنیوگ یم  دـننک  ریقحت  دـنهاوخ  یم  هک  اـجنآ  رد  اریز 
.دنک یم  ظفح  مزال  رادقم  هب  زین  ار  وا  مارتحا  دیدش 

یلام يور  اباحم  یب  هک  یـسک  دور و  یم  راک  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  ییاـبیز  ریبعت  َکِّمُأ » َکـِیبَأ َو  ْنِم  َکـَثاَُرت   » هب ریبعت 
: دوش یم  هتفگ  ، دریگ یم  هرهب  نآ  زا  هداتفا و 

.يدروآ گنچ  هب  ار  ردام  ردپ و  ثاریم  هکنیا  لثم 

: دیامرف یم  بجعت  راهظا  تروص  هب  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَم َأ َو  ِداَعَْملِاب ؟ ُنِمُْؤت  اَم  َأ  ِهّللا ! َناَْحبُسَف  ( ؛» یـسرت یمن  تمایق  زور  باسح  قیقد  یـسررب  زا  يرادن و  نامیا  داعم  هب  ایآ  هّللا  ناحبـس  »
!(. ِباَسِْحلا .تسا } باسح  رد  يریگ  تخس  تقد و  يانعم  هب  شاقن » }» َشاَِقن ُفاَخَت 

ٍهَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  : » تسا هیآ  نیا  هب  دـقتعم  دراد و  تمایق  هب  نامیا  هک  یـسک  هکنیا  هب  هراشا 
نامیا ای  ؛ تسین راگزاس  ناـمیا  نآ  اـب  لـمع  نیا.دـنک  فرـصت  لاـملا  تیب  لاوما  رد  هنوگ  نیا  دـیابن  و 8 } هیآ 7  هـلزلز ، «} ُهَرَی ارَش 

.تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  تمایق  ای  تسا  فیعض 

مود شخب 

همان نتم 

َءاَمِإلا َو ُعاَتبَت  ًاماَرَح َو  ُبَرشَت  ًاماَرَح َو  ُلُکأَت  َّکنَأ  ُمَلعَت  َتنَأ  ًاماَعَط َو  ًاباَرَش َو  ُغیُِست  َفیَک  ِباَبلَألا  ِیلُوأ  نِم  اَنَدنِع  َناَک  ُدوُدعَملا  اَهّیَأ 
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َداَِلبلا ِهِذَـه  مِِهب  َزَرحَأ  َلاَومَألا َو  ِهِذَـه  مِهیَلَع  ُهّللا  َءاَفَأ  َنیِذـّلا  َنیِدِـهاَجُملا  َنِینِمؤُملا َو  ِنیِکاَسَملا َو  یَماَتَیلا َو  ِلاَومَأ  نِم  َءاَسّنلا  ُحِـکنَت 
ِیفَیِـسب َکَّنبِرـضََأل  َکِیف َو  ِهّللا  َیلِإ  ّنَرِذـعَُأل  َکنِم  ُهّللا  ِیَنَنکَمأ  ُّمث  لَـعفَت  َمل  نِإ  َکـّنِإَف  مَُهلاَومَأ  ِموَقلا  ِءاـَلُؤَه  َیلِإ  دُدرا  َهّللا َو  ِّقتاَـف 

َلَخَد ّالِإ  ًادَحَأ  ِِهب  ُتبَرَض  اَم  يِّذلأ 

413 ص :
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اَمُهنِم ّقَحلا  َذُخآ  یّتَح  ٍهَداَرِِإب  ِّینم  اَرِفَظ  َال  ٌهَداَوَه َو  ِيِدنع  اَمَُهل  َتناَک  اَم  َتلَعَف  يِّذلأ  َلثِم  اَلَعَف  َنیَسُحلا  َنَسَحلا َو  ّنَأ  َول  ِهّللا  َراّنلا َو َو 
ِيدَـعب نَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُرتَأ  ِیل  ٌلاَلَح  مِِهلاَومَأ  نِم  ُهَتذَـخَأ  اَم  ّنَأ  ّینُرـسَی  اَم  َنیَِملاَـعلا  ّبَر  ِهّللاـِب  ُمِسقُأ  اَـمِِهتَمَلظَم َو  نَع  َلِـطاَبلا  َحـیِزُأ  َو 

ِهَرـسَحلِاب َو ِهِیف  ُِملاّظلا  يدُانی  يِّذلأ  ّلَحَملِاب  َُکلاَمعَأ  َکیَلَع  تَضِرُع  يَّرثلا َو  َتحَت  َتِنفُد  يَدَملا َو  َتغََلب  دَق  َّکنَأَکَف  ًادـیَوُر  ّحَـضَف 
ٍصانَم َنیِح  َتال  َهَعجّرلا َو  ِهِیف  ُعّیَضُملا  یّنَمَتَی 

اه همجرت 

یتشد

یناد یم  هک  یلاح  رد  يدرک  اراوگ  دوخ  رب  ار  ندروخ  ندیشون و  هنوگچ  يدمآ ، یم  رامشب  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  رد  هک  یسک  يا 
اب يرخ و  یم  نازینک  ادـخ ، هار  نادـهاجم  نانمؤم و  نادنمتـسم و  نامیتی و  لاوما  اب  هنوگچ  یـشون !  یم  مارح  و  يروخ ! یم  مارح 

 ! تسا هدومرف  نما  ناشیا  تسد  هب  ار  اهرهش  نیا  و  هتشاذگ ، او  نانآ  هب  ار  لاوما  نیا  ادخ  هک  ینک ؟ یم  جاودزا  نانز 

مهاوخ رفیک  ار  وت  مبای ، تسد  وت  رب  ات  دهد  تصرف  ارم  ادـخ  ینکن و  نینچ  رگا  و  نادرگ ، زاب  ار  نانآ  لاوما  و  سرتب ، ادـخ  زا  سپ 
 . دیدرگ خزود  دراو  مدز  سک  ره  هب  هک  منز  یم  ار  وت  يریشمش  اب  و  دشاب ، نم  هاوخ  رذع  ادخ  دزن  هک  درک ،

دندیـسر یمن  وزرآ  هب  دندید و  یمن  شوخ  يور  نم  زا  يداد ، ماجنا  وت  هک  دندرک  یم  نانچ  نیـسح  نسح و  رگا  ادخ ! هب  دنگوس 
 . مزاس دوبان  هدمآ  دیدپ  متسد  هب  هک  ار  یلطاب  و  مناتس ، سپ  زاب  نانآ  زا  ار  قح  هک  نآ  ات 

ار نآ  هک  مدوبن  دونـشخ  دوب ، لـالح  نم  رب  يدرب ، قح  اـن  هب  ناناملـسم  لاوما  زا  وت  هک  هچنآ  رگا  دـنگوس ، ناـیناهج  راـگدرورپ  هب 
اه كاخ  ریز  رد  و  يا ، هدیـسر  یگدـنز  نایاپ  هب  هک  نک  رکف  امن ، هشیدـنا  رادـهگن و  تسد  سپ  مهد ،  رارق  مناگدـنام  زاب  ثاریم 

، اه تصرف  رمع و  هدـننک  هابت  و  دـنز ، یم  داـیرف  ترـسح  اـب  راکمتـس  هک  اـجنآ  دنتـشاد ، هضرع  وت  رب  ار  وت  لاـمعا  و  هدـش ، ناـهنپ 
« . تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار   » اّما دراد  تشگزاب  يوزرآ 

يدیهش

يروخ یم  مارح  یناد  یم  هک  یلاح  يدومن  اراوگ  دوخ  رب  ار  ندروخ  ندیشون و  هنوگچ  يدوب ! نادنمدرخ  رامش  رد  ام  دزن  هک  يا 
ینادهاجم نانمؤم و  نادنمتـسم و  نامیتی و  لام  زا  یمارآ  یم  نانآ  اب  يریگ و  یم  نانز  يرخ و  یم  ناکزینک  یماشآ و  یم  مارح  و 

ار مدرم  نیا  ياهلام  راد و  میب  ادخ  زا  سپ  هتشاد ؟ نوصم  ناشیا  تسد  هب  ار  اهرهش  نیا  و  هتـشاذگاو ، نانآ  هب  ار  اهلام  نیا  ادخ  هک 
تیریـشمش هب  و  ددرگ ، نم  هاوخرذع  ادخ  دزن  هک  مهد  تیرفیک  مبای  تسد  وت  رب  ات  دـهد  يرای  ارم  ادـخ  ینکن و  رگا  و  راپـس ، زاب 

شوخ يور  نم  زا  يدرک  وت  هک  دـندرک  نانچ  نیـسح  نسح و  رگا  ادـخ  هب  .دـمآ  رد  شتآ  هب  هک  زج  مدزن  نادـب  ار  سک  هک  منزب 
دنگوس و  منادرگ ،  دوبان  هدش  دیدپ  ناشمتس  هب  هک  ار  یلطاب  مناتسب و  نانآ  زا  ار  قح  هکنآ  ات  يدندیسرن ، ییوزرآ  هب  و  يدندیدن ،

يارب مرآ و  شتسد  هب  هک  دومن  یمن  مداش  دوب ، اور  ارم  رگا  ناناملـسم ، لام  زا  يدرب  وت  هچنآ  هک  نایناهج  راگدرورپ  هب  مروخ  یم 
وت هب  ار  وت  رادرک  و  يدیدرگ ، ناهنپ  كاخ  ریز  يدیسر و  راک  نایاپ  هب  ییوگ  هک  ياپب  یتخل  سپ  .مراذگب  ثاریم  هب  دوخ  زا  سپ 

«. تسین نتخیرگ  ياج  و   » .دراد نتشگزاب  يوزرآ  رمع - هدننک - هابت  درآرب و  دایرف  غیرد  اب  راکمتس  هک  اجنآ  .دندومن 
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یلیبدرا

هک یناد  یم  وت  هک  نیا  لاح  ار و  ماعط  بارش و  يراوگیم  هنوگچ  اهدرخ  نادنوادخ  زا  ام  دزن  يدوب  هدش  هدرمش  هک  یسک  نآ  يا 
نانیکـسم و نامیتی و  لام  زا  ار  ناـنز  ینکیم  حاـکن  ار و  نازینک  يرخ  یم  ار و  مارح  یماـشآ  یم  ار و  مارح  يروخ  یم  هک  قیقحتب 

ادخ زا  سرتب  سپ  ار  اهرهش  نیا  ناشیا  ببسب  درک  راوتسا  اهلام و  نیا  زا  ناشیا  رب  ار  تمینغ  دینادرگ  هک  ناگدننک  داهج  نانمؤم و 
هنیآ ره  وت  نتفرگ  زا  ادـخ  ارم  دـهد  تردـق  سپ  ار  نیا  ینکن  رگا  وت  هک  یتسردـب  سپ  ار  ناشیا  ياهلام  هورگ  نیاـب  نادرگ  زاـب  و 

رد دمآ  رد  هک  زجب  ار  سکچیه  نآب  مدزن  هک  دوخ  ریـشمشب  وتب  منزب  هنیآ  ره  وت و  باب  رد  ادخ  يوسب  مروآ  ياجب  تسرد  يرذـع 
چیه نم  دزن  ار  ناشیا  رم  يدوبن  وت  يدرک  وت  هچنآ  دننام  دنـشاب  هدرک  نیـسح  نسح و  نسح  رگا  هک  دنگوس  ادـخب  خزود و  شتآ 

ار لطاب  رما  منادرگ  لیاز  ناشیا و  زا  ار  قح  مریگ  ارف  هکنآ  ات  ینتـساوخب  نم  زا  ینتفاـی  دارم  نم و  زا  يزوریف  هن  یتشآ و  یحلص و 
ناشیا متس  زا  دشاب  هدش  یشان  هک 

دشاب لالح  هک  ناشیا  لاوما  زا  وت  هتفرگ  ارف  هچنآ  هک  ارم  دنادرگ  یمن  داش  تسنایملاع  راگدرورپ  هک  یئادخب  مروخ  یم  دنگوس  و 
سپ درب  هتسهآ  لاوما  فرص  رد  یگتسهآ  هب  تقو  رد  ار  رتش  نارچب  سپ  نم  زا  دعب  دنشاب  هک  یناسک  يارب  ثاریم  مراذگب  هک  ارم 

دنکیم دایرف  هک  كانلوح  لـحمب  وت  ياـهلمع  وت  رب  دـش  هدرک  ضرع  كاـخ و  ریز  رد  يدـش  نوفدـم  گرمب و  يدیـسر  وت  اـیئوگ 
تعاس نآ  تسین  ایندب و  نتشگ  زابب  ناسک  قح  هدننک  عیاض  دنکیم  وزرآ  وا و  زا  هدش  توف  هچنآ  رب  ندروخ  هودناب  وا  رد  راکمتس 

باذع زا  نتخیرگ 

یتیآ

يروخ و یم  هچنآ  هکنآ ، لاح  تساراوگ و ، وت  رب  ندروخ  ندیماشآ و  هنوگچ  يدوب ، یم  نادـنمدرخ  زا  نم  دزن  رد  هک  یـسک  يا 
ینادهاجم نانم و  ؤم  نانیکـسم و  نامیتی و  لام  زا  مه  نآ  تفرگ ، یهاوخ  نانز  دیرخ و  یهاوخ  نازینک  .تسا  مارح  زا  یماشآ  یم 

نانآ هب  موق  نیا  لاوما  سرتب و  يادخ  زا  .تسا  هدومن  تظفاحم  نانآ  هب  ار  یمالسا  دالب  هداد و  رارق  اهنآ  يارب  ار  اهلام  نیا  ادخ  هک 
نم هاوخ  رذـع  دـنوادخ  دزن  رد  هک  درک  مهاوخ  يراـک  وت  اـب  دـهد ، يزوریپ  وـت  رب  ارم  دـنوادخ  ینکن و  نینچ  رگا  هک  نادرگ  زاـب 

نسح و زا  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  .دز  مهاوخ  زین  ار  وت  ما ، هداتسرف  شخزود  هب  ما  هدز  یتبرـض  ار  سک  ره  هک  ریـشمش ، نیا  اب  .دشاب 
هاگنآ ات  مدروآ ، یم  رب  ار  ناشیاهشهاوخ  زا  کی  چیه  هن  مدومن و  یم  هحلاصم  ارادم و  ناشیا  اب  هن  دز  یم  رـس  یلمع  نینچ  نیـسح 
هچنآ هک  دنگوس  نایناهج ، راگدرورپ  نآ  ادخ ، هب  .میادزب  تسا ، هتفرگاپ  ناشیا  متـس  زا  هک  ار  یلطاب  مناتـسب و  ناشیا  زا  ار  قح  هک 
.مهن ثاریم  هب  مناگدنامزاب  يارب  تساوخ  یمن  ملد  دیـسر ، یم  نم  تسد  هب  لالح  هب  رگا  يا ، هدرب  ناناملـسم  لاوما  زا  مارح  هب  وت 
ییاج رد  نونکا  دنا و  هدرک  هضرع  وت  رب  ار  تلامعا  يا و  هدش  نوفدم  كاخ  ریز  رد  يا و  هدیـسر  نایاپ  هب  هک  ییوگ  نکم ، باتش 

(. تسین زیرگ  ياج  و   ) دنک یم  ایند  هب  تشگزاب  يوزرآ  رمع ، هدننک  هابت  دروآ و  یم  رب  ترسح  دایرف  رگمتس  هک  یتسه 

نایراصنا

هک یلاح  رد  یناد  یم  اراوگ  دوخ  رب  ار  لام  نیا  ندروخ  ندیماشآ و  هنوگچ  ، يدش یم  هدرمـش  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  هک  یـسک  يا 
نیکاسم و نامیتی و  لام  زا  مه  نآ  ینک  یم  جاودزا  ناـنز  اـب  ،و  يرخ یم  نازینک  !؟  یماـشآ یم  مارح  يروخ و  یم  مارح  یناد  یم 
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هب ، نک اورپ  ادخ  زا   . هدرک ظفح  ار  اهرهش  نیا  نانآ  هلیـسو  هب  ،و  هدیـشخب نانآ  هب  ار  لاوما  نیا  دنوادخ  هک  يا  هدننک  داهج  نانمؤم 
هک منک  تبوقع  تنانچ  دـهدب  ار  وت  هب  یبای  تسد  تردـق  نم  هب  دـنوادخ  هاگ  نآ  ینادرگن  رب  رگا  ، نادرگرب ار  ناـشلاوما  موق  نیا 
ادخ هب   . دـش مّنهج  دراو  هکنیا  زج  مدزن  نآ  اب  ار  يدـحا  هک  يریـشمش  منزب  ار  تندرگ  مریـشمش  اب  و  دـشاب ، قح  دزن  مهاوخ  رذـع 
قح هکنیا  ات  ، دندیسر یمن  يدارم  هب  ،و  دندید یمن  یشمرن  نم  زا  ، دنداد یم  ماجنا  يداد  ماجنا  وت  ار  هچنآ  منیسح  نسح و  رگا  مسق 
يا هدرب  ناشیا  لام  زا  هچنآ  مسق  نایناهج  يادـخ  هب   . مزاس دوبان  هدـمآ  دوجو  هب  ناشمتـس  زا  هک  ار  یلطاب  و  مناتـس ، زاب  نانآ  زا  ار 

گرم هب  ییوگ  هک  ، نارب هتـسهآ  يرگتراـغ  نیا  رد   . مراذـگ ثرا  هب  مدـالوا  يارب  ار  نآ  هک  درک  یمن  مداـش  دوب  لـالح  میارب  رگا 
،و دراد یم  رب  دایرف  ترـسح  هب  راکمتـس  هک  ییاج  رد  مه  نآ  هدـش  هضرع  وت  رب  تلامعا  ،و  يا هدـش  نفد  كاخ  ریز  ،و  يا هدیـسر 

 . تسین ییاهر  نامز  ، نامز نآ  هک  یلاح  رد  ، دراد ایند  هب  تشگرب  تساوخ  رد  رمع  هدننک  عیاض 

حورش

يدنوار

يا هداوه ، تناک  ام  کـلذ  لـثم  ـالعف  نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  لاـق : ارذـع و  دـهم  مث  هدـیدهت ، هخیبوت و  یف  مالـسلا  هیلع  غلاـب  مث 
اـضیا وه  و  املظ ، هملظی  هملظ  ردصم  هملظملا  .هبهذا و  هدعبا و  يا  امهتملظم ، نم  لطابلا  حـیزا  یتح  امهل  يدـنع  هلئامم  هحلاصم و 

لیبس یف  هقفنا  لب  هثرولل  اثاریم  هکرت  امل  هلاوما  نم  ناک  ول  لاملا  کلذ  ناب  فلح  مث  .کنم  هذـخا  امم  ملاظلا  دـنع  هبلطت  اـمل  مسا 
ولف یئاطلا : لیخلا  دیز  لاق  هنیکسلاب ، رمالا  هلجاعملا و  كرت  نع  هیانک  ادیور  حضف  هلوق  .ءارقفلا و  یلع  هدر  يا  کلذب : هوعدی  .هللا 

ینمتی هلوق  .دسا و  ینب  نم  نانطب  امه  و  نیعق ، انبا  ورمع  رـصن و  ورمع و  اهبلاطم  نع  ادـیور  تحـضل  اهنیب  تاذ  تحلـصا  ارـصن  نا 
نیح تالو  هلوق : .رف و  يا  هنرق : نع  صان  .الک و  تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  ینوعجرا  بر  هلوق  یلا  هراـشا  هعجرلا  هیف  عیـضملا 

.اضیا رفملا  اجلملا و  صانملا : و  رارف ، رخات و  تقو  سیل  يا  صانم 

يردیک

حـضف .اذه  کلعف ، یف  هللا  ینرذعی  امب  نیتال  يا  کیف : هللا  یلا  نرذـع  .اضیا ال  قحلا  نم  ملاظلا  دـنع  بلطی  ام  و  ملظلا ، هملظملا : و 
تلاق بشعلا ، نم  عمل  یلع  ترثع  اذاف  نعظلاب  ریـست  اهتیداب  یف  بارعـالا  نا  هلـصا  و  لـجعت ، ـال  رمـالا و  یف  قفرت  يا  لـثم  ادـیور :
قفرتلا نم  ناک  املف  تعبش ، اهدصقم ، تغلب  اذا  یتح  هرئاس  یه  و  الیلق ، هوحضلا  یعرم  يا  احضلا ، لبالا  یعرت  نا  اهـضرغ  کلذ و 

تحضل اهنیب  تاذ  تحلـصا  ارـصن  نا  ولف  .لیخلا  دیز  لاق  کلذ  لصالا  و  قفرا ، ینعمب  حض  عضوم  لک  یف  اولاقف : اوعـسوت  اذه  یف 
مامالا هرکذ  لوالا  لوقلا  هیحـضالا و  حـبذ  یف  لجعت  ـال  يا  هحیـضنلا  نم  حـض  جراـعملا : تبحاـص  لاـق  ورمع  اـهبلاطم  نم  ادـیور 

امیف احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  یلاعت : هلوق  و  احلاص ) لمعن  اـنعجراف   ) یلاـعت هلوق  نم  هعجرلا : عیـضملا  ینمتی  .يرـشخمزلا و 
.رارف رخات و  تقو  سیل  يا  صانم : نیح  تال  .تکرت و 

مثیم نبا 

یناد یم  هک  یتروص  رد  يرامش  یم  اراوگ  ار  ندروخ  ندیماشآ و  هنوگچ  يدش ، یم  بوسحم  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  هک  یـسک  يا 
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نانموم و ناگراچیب و  نامیتی و  لام  زا  ینک  یم  جاودزا  نانز  اب  يرخ و  یم  ار  نازینک  یماـشآ ؟ یم  مارح  زا  يروخ و  یم  مارح  زا 
سرتب و ادـخ  زا  تسا !! هدرک  ظـفح  ار  روشک  نیا  ناـنآ  هلیـسو ي  هب  هداد و  رارق  اـهنآ  يارب  ار  لاوما  نیا  دـنوادخ  هک  ینادـهاجم 
، تسا هتفریذپ  مرذع  ادـخ  دزن  هتبلا  درک ، طلـسم  وت  رب  ارم  ادـخ  يدرکن و  ار  راک  نیا  رگا  هک  نادرگرب ، ناشدوخ  هب  ار  نانیا  لاوما 

ادـخ هب  .مروآرد و  اپ  زا  تسا ، هدـش  منهج  شتآ  لخاد  هک  نیا  رگم  ما  هدزن  نآ  اب  ار  یـسک  هک  يریـشمش  نآ  مریـشمش ، اـب  ار  وت 
هدروآرب نم  زا  نانآ  هتساوخ ي  چیه  و  مدش ، یمن  حلـص  رد  ناشیا  اب  دندوب  هدرک  ع )  ) نیـسح نسح و  ار  يراک  نانچ  رگا  دنگوس 

دنوادـخ هب  .مدرک  یم  رانکرب  هدـش  ادـیپ  اهنآ  ملظ  زا  هک  ار  یلطاـب  و  متفرگ ، یم  سپزاـب  ناـشیا  زا  ار  قح  هک  نیا  رگم  دـش ، یمن 
هک دوش  یمن  نم  یلاحـشوخ  ثعاب  دـشاب  نم  نآ  زا  لالح  هب  يا ، هدرب  مدرم  لاـم  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  دـنگوس ، ناـهج  راـگدرورپ 

كاخ ریز  يا و  هدیـسر  راک  نایاپ  هب  ییوگ  هک  نک  روصت  نینچ  نارب و  هتـسهآ  سپ  .مراذـگاو  ثرا  هب  دوخ  زا  دـعب  ناـسک  يارب 
راکهبت و  دـنز ، یم  دایرف  هودـنا  ترـسح و  رثاـت و  يور  زا  راکمتـس  هک  اـجنآ  دـنا ، هدرک  هضرع  وت  هب  ار  تلاـمعا  يا و  هدـش  نفد 

نیا هک  تسا  نیا  روهـشم  مثیم :) نبا   ) میوگ یم  .تسین  رارف  ماگنه  ماگنه ، هک  یتروص  رد  دـشک ، یم  ار  ایند  هب  نتـشگرب  يوزرآ 
مه وت  ترابع : لثم  تسا ، بلطم  نیا  رب  رعـشم  دوخ ، همان  تاراـبع  .دوب  هرـصب  یلاو  هک  یعقوم  تسا ، ساـبع  نبا  هب  باـطخ  هماـن ،

یبلطم نینچمه  و  يدرکن ، یهارمه  يرای و  ار  تیومع  رـسپ  سپ  هلمج ي : دـننام  و  یتفرگ ، هنوراو  ار  رپس  تیومع  رـسپ  هب  تبـسن 
ارم یتفایرد  هک  يا  همان  دیسر ، امـش  همان ي  دعب ، اما  تشون : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  همان  نیا  خساپ  رد  سابع  نبا  دنا ، هدرک  لقن  هک 

تـسا هدوب  ما  یتفاـیرد  رادـقم  زا  رتشیب  لاـملا  تیب  رد  نم  قح  هک  مدوخ  ناـج  هب  دوب ، هدرک  داد  ملق  گرزب  هرـصب ، لاـملا  تیب  زا 
هک نیا  رب  ییاتس  یم  ار  دوخ  وت  هک  تسا  روآ  تفگش  یتسارب  دعب ، اما  تشون : همان  نآ  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپ  .مالـسلاو 

یعدـم هتـشاد و  لـطاب  يوزرآ  هک  دـنچ  ره  يراگتـسر  دوخ  و  يراد ، قح  نیملـسم ، زا  یلومعم  درف  کـی  زا  رتشیب  لاـملا  تیب  رد 
هتفاـی و تیادـه  وت  هک  يرادـنپ  لاـح  نیا  اـب  .دـنکن  لـالح  وـت  رب  ار  اـهمارح  دـهدن و  تاـجن  تناـهانگ  زا  ار  وـت  هک  یـشاب  يزیچ 

هنیدم هکم ، رد  هزات  ياهزیچ  يا  هتسب  لد  تخس  اجنآ  هب  و  يا ، هدرک  باختنا  نطو  ار  هکم  وت  هک  دنداد  عالطا  نم  هب  یتخبشوخ ،؟
درگرب و سپ  يزادرپ ، یم  ار  اهنآ  ياهب  نارگید  لوپ  زا  ینک و  یم  باـختنا  تا  هدـنیامن  هلیـسوب ي  ار  اـهنآ  يرخ و  یم  فیاـط  و 

يرید نادرگرب ، ناشدوخ  هب  ار  ناناملسم  لاوما  درگرب و  تراگدرورپ  دنوادخ  بناج  هب  دنک و  تیاده  ار  وت  ادخ  نک  رظن  دیدجت 
نودـب نیمز  زا  يا  هعطق  رد  و  درک ، یهاوخ  اـهر  يا  هدروآ  عمج  ار  هچنآ  دـش و  یهاوخ  ادـج  تناتـسود  زا  وت  هک  دـییاپ  دـهاوخن 

زا لبق  هچنآ  هب  و  زاین ، یب  يا  هدروآ  دوجو  هب  هچنآ  زا  يدرگ ، یم  كاخ  میقم  ادخ و  ناتـسود  زا  دش ، یهاوخ  نفد  شرف  یکتم و 
زا هاگ  چیه  سابع  نب  هللادبع  هک  دـنا : هتفگ  هدـش و  رکنم  ار  بلطم  نیا  یهورگ  .مالـسلاو  .دـش  یهاوخ  دـنمزاین  يا  هداتـسرف  دوخ 

هتفگ دزرمایب - شیادخ  يدنوار - بطق  هک  مییوگب  ار  يزیچ  وا ، هرابرد ي  هک  تسین  اور  تسا و  هتفرگن  هلصاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع
چیه هک  نادب  .تسا  رتبـسانم  هللادیبع  هب  همان  تبـسن  رت و  حیحـص  هدـیقع  نیا  .تسا و  هدـش  هتـشون  هللادـیبع  هب  همان  نیا  هکلب  تسا ،

هب هک  دشاب  هدرک  ار  يراک  نینچ  هک  تسا  دیعب  سابع  نبا  هک  بلطم  نیا  اهنت  لوا ، راتفگ  اما  درادن : يدنـس  هتفگ  ود  نیا  زا  مادـک 
، دسرتب يدحا  زا  قح  هار  رد  هک  دوبن  یسک  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدوبن و  موصعم  سابع  نبا  هک  تسا  نشور  دنا ، هداد  تبـسن  وا 

رـسپ هب  دسر  هچ  ات  هدز  لاثم  نیا  رد  ع )  ) نیـسح نسح و  هب  دروم  نیا  رد  هک  روط  نامه  دشاب  وا  نادـنزرف  نیرتبوبحم  هک  دـنچ  ره 
وا رب  یتشرد  شنزرس و  يریگتخس و  یهگناو  دریگب ، رت  تخـس  دروم  نینچ  رد  کیدزن  نادنواشیوخ  هب  تسا  مزال  هکلب  شیومع ،

شنارای زا  یـسک  هاـگره  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما شور  اریز  دوش ، یمن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا  ساـبع  نبا  ییادـج  ثعاـب 
وا زا  ار  هللا  قح  هک  یماگنه  و  رود ، ای  دوب  کیدزن  هچ  کچوک ، اـی  دوب  گرزب  هچ  درک ، یم  هذـخاوم  تشاد : هذـخاوم  قاقحتـسا 
هک نانچ  تشگ ، یم  زاب  وا  هب  تبـسن  یلبق  لاح  نامه  هب  دـش ، یم  نامیـشپ  دوخ  هدرک ي  زا  صخـش  نآ  ای  و  تفرگ ، یم  سپزاـب 
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ار وا  قـح  هک  یتـقو  اـت  تسا  زیزع  نم  دزن  لـیلذ  مناتـس و  زاـب  وا  زا  ار  قـح  هک  یتـقو  اـت  تسا  راوـخ  نم  دزن  زیزع  تـسا : هدوـمرف 
هیلع  ) یلع دنیاشوخان  ییور  رد  ور  یتشرد و  هتشاد ، دوجو  ناشیا  نیبام  هک  يدنواشیوخ  دنویپ  قیمع و  تبحم  اب  نیاربانب  .مریگزاب 
هیلع  ) ماما رازگراک  هللادـیبع  مود : بلطم  اما  .تسا و  هدرک  یمن  داجیا  ناشیا  نایم  رد  ار  یفالتخا  ییادـج و  سابع ، نبا  اب  مالـسلا )
تنم ماقم  رد  ار  دوخ  ناسحا  لوا : تسا : بلطم  دـنچ  همان  نیا  رد  .تسا  هدـشن  لقن  وا  هراـبرد  یفرح  نینچ  دوب و  نمی  رد  مالـسلا )
تسا هداد  تکرـش  هتـسناد ، نیما  نآ  رب  ار  وا  شدنوادخ  هک  یتناما  رد  ار  وا  تسا 1 - هدرک  يروآدای  تهج  دـنچ  زا  وا  رب  يرازگ 

، تسا هداد  رارق  دوخ  نامیدـن  صاوخ و  هلمج ي  زا  ار  وا  .ناشیا 2 - ترخآ  ایند و  روما  حالـصا  هب  مادقا  تیعر و  رما  تیالو  ینعی 
وا .تسوا 3 - نت  مسج و  هارمه  وا و  هب  هدـیبسچ  راعـش  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  روـظنم  نیمه  هـب  ار  راعـش  هـملک ي  و 

.يو هب  تناـما  ندرپس  تروشم و  يراـی و  لـیلد  هب  تسا ، هدوب  وا  هب  سک  نیرتـکیدزن  وا و  دزن  رد  يو  ناـسک  زا  درف  نیرت  نئمطم 
ماما زا  شنتفرگ  هلصاف  رد  دوخ - هب  تبسن  ار  وا  ياهیدب  وا ، هب  تبسن  دوخ  یکین  يروآدای  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مود : بلطم 
دنیب یم  هک  یتـقو  رد  مه  نآ  تسا - هدرک  يروآداـی  هتـشاد  راـیتخا  رد  هک  یتناـما  دروم  رد  شندرک  تناـیخ  نتـشاذگ و  راوـخ  و 

نشور ات  تسا  هدش  جراخ  قح  ریسم  زا  يربهر  تماما و  هملک ي  هداتسیا و  وا  يور  رد  ور  نمشد  هتفرگ و  تخـس  ماما  رب  راگزور 
ار وا  هاگنآ  دشاب  هتشاد  یتحص  هجو  وا  شنزرس  شهوکن و  ات  تسا ، هدرک  یساپسان  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یکین  ربارب  رد  وا  هک  دوش 
ار تلادع  تیاعر  هتشگ و  فرحنم  هار  زا  يو  هک  تسا  نآ  شهوکن  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دنک ، شنزرـس  شهوکن و 
اب هک  یسک  دروم  رد  تسا  یلثملا  برض  یتفرگ ، هنوراو  ار  رپس  تیومع  رسپ  هب  تبسن  وت  مالسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .تسا  هدرکن 

تسا هدوب  یسک  يارب  ترابع  نیا  لصا  و  ددرگ ، وا  نمـشد  دهد و  تهج  رییغت  وا  هب  تبـسن  دعب  دشاب ، هارمه  دوخ  ردارب  تسود و 
شرپس تشپ  دـش ، زیتس  رد  وا  اب  ادـج و  وا  زا  هک  یعقوم  و  دوب ، وا  فرط  هب  شرپس  يور  هدوب و  قفاوم  گنرکی و  دوخ  ردارب  اب  هک 

يارب و  تسا ، هدـش  یتسود  زا  دـعب  ینمـشد  زا  هیانک  ترابع  نیا  هجیتن  رد  .دـنک  ظفح  وا  رـش  زا  ار  دوخ  اـت  تفرگ  وا  بناـج  هب  ار 
دزادرپ و یم  يو  شنزرـس  خـیبوت و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما موس : بلطم  .تسا  هتـشگ  لثملا  برـض  دـنکب  يراـک  نینچ  هک  یـسک 
هب تسا  هدرک  هیبشت  ار  وا  و  دالبلا ، هذـه  کمع …  نبا  الف  دـنک : یم  وگزاب  ترابع  نیا  اـب  شا  يراـکتنایخ  دروم  رد  ار  وا  تلاـح 
زا ار  دوخ  راگدرورپ  هک  یسک  هب  زین  و  تسا ، هدوب  ایند  شفده  هکلب  هتـشادن  روظنم  ار  ادخ  دوخ ، شالت  شـشوک و  رد  هک  یـسک 
ادخ ریغ  هک  تسا  یناسک  اب  وا  تکراشم  نامه  هبش ، هجو  .تسا  هاگآان  وا  دیعو  دعو و  هب  وا و  هب  تبـسن  هکلب  هتخانـشن  لیلد  يور 

هب هیبشت  ار  وا  نینچمه  .دـنا و  هدرک  ضارعا  ادـخ  زا  نانآ  هک  نیا  رد  دـنیادخ ، ریغ  یپ  رد  دـنلهاج و  وا  هب  تبـسن  دـنیوج و  یم  ار 
املف ترابع : رد  .درادـن و  اهنآ  ياـیند  ندروآ  گـنچ  هب  ناملـسم و  مدرم  بیرف  زج  یفدـه  دوخ  تراـبع  زا  هک  تسا  هدرک  یـسک 

یم بیرف  يزیچ  هب  تبسن  ار  يرگید  هک  یصخش  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ، هدومرف  هراشا  هبش  هجو  هب  هریبکلا  هدشلا …  کتنکما 
ار يو  لمع  .يدوب و  نینچ  تنایخ  هب  مادقا  تعرـس  رد  زین  وت  دـیابرب ، تصرف  ماگنه  هب  ار  زیچ  نآ  ات  تسا  یتصرف  لابند  هب  دـهد ،
هب هبـش  هجو  و  كـالاچ ، یگرگ  طـسوت  هداـتفا  راـک  زا  زب  نار  ندوبر  هب  هدرک  هیبـشت  تسا ، هدروآ  گـنچ  هب  هک  یلاـم  ندوـبر  رد 

تـسورنآ زا  هدرک  باختنا  ار  کباچ  گرگ  هیبشت  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  اما  .تسا  وا  یتسپ  تفخ و  ندوبر و  تعرس 
زب نار  هب ) هبـشم  ناونع  هب   ) نینچمه دیابرب و  تعرـس  هب  ار  همعط  دهجب و  يدنت  هب  ات  دـنک  یم  کمک  ار  وا  يو  ياهنار  يرغال  هک 

خـیبوت و ناونع  هب  هاـگنآ  .تسا  رت  هداـمآ  ندوبر  يارب  نآ  تسین و  راـک  رد  یتعناـمم  هک  تسا  هدروآ  تهج  نآ  زا  ار  مادـنا  رغـال 
زا تسا  هیانک  ردـصلا  بیحر  ترابع  تسا ، هدرک  لـقتنم  هکم  دوخ ، نطو  هب  ار  لاوما  نآ  يو  هک  تسا  هداد  عـالطا  وا  هب  شنزرس 
هاگ ره  هک  تسا  یعیبط  اریز  تسا ، هتفرگ  دوخ  رایتخا  هب  وا  هک  یلاوما  ترثک  ای  لاوما و  نیا  ببـس  هب  يو  یلاحـشوخ  یناـمداش و 

و بیحر ، تاـملک : .دریگ  یم  راـیتخا  هب  دـنک و  یم  تشادرب  دـشاب  شنکمم  هچ  ره  دزاـی ، تسد  درورپب و  لد  رد  ار  يزیچ  ناـسنا 
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ندیبوک شنزرس و  ماقم  رد  سپس  .تسا  لاصفنا  ریدقت  رد  ردص ، هب  بیحر  هفاضا ي  و  دنشاب ، یم  لاح  هک  نیاربانب  دنبوصنم  ریغ ،
باب زا  و  تسا ، هدرک  هیبشت  دنک ، لقتنم  دوخ  هداوناخ ي  يارب  ار  شا  يردام  ردپ و  ثرا  هک  یسک  هب  ار  وا  لاوما ، لاقتنا  رد  فرط 

وا میب  زیخاتسر و  هب  يو  نامیا  زا  وا ، هب  رکذت  باب  زا  - 1 تسا : هدیسرپ  بلطم  ود  زا  وا  هب  ضارتعا  راک و  نایرج  هب  تبـسن  بجعت 
هدـمآ باسح  هب  نادـنمدرخ  زا  مدرم  رظن  رد  يو  هک  تسا  هدرک  ناـشنرطاخ  وا  هب  .تسا و  هدیـسرپ  باـسح  زور  رد  ادـخ  مشخ  زا 

زا .درادـن 2 - ار  دوـخ  یلبق  هاـگیاج  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دزن  رگید  دوـش ، هجوـتم  هک  تسا  هداد  رارق  یعـضوم  رد  ار  وا  زین  تسا و 
زا دنک ، یم  هک  یحاکن  دـماشآ و  یم  دروخ و  یم  هچنآ  هک  نیا  هب  ملع  اب  تسا ، هدیـسرپ  وا  ندـیماشآ  ندروخ و  ییاراوگ  تیفیک 

هلیسو نادب  ات  تسا  هتـشاد  اور  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  ناملـسم  نادهاجم  ناگراچیب و  نامیتی و  لام  نیا  اریز  دنمارح ، لام  نیمه 
هک اریز  تسا ، شنزرس  راکنا و  يانعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  رد  ماهفتـسا  نیا  هتبلا  دننک ، تسارح  ار  شیاهرهـش  ناگدنب و 

یهلا ياوقت  هب  ینالوط  شنزرس  زا  سپ  ار  وا  مراهچ : بلطم  .دنک  یم  شهوکن  ار  وا  ادخ  تیـصعم  يروآدای  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دنوادخ دعب  درکن و  ار  راک  نیا  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  ار  وا  و  تسا ، هداد  نامرف  ناشنابحاص  هب  نیملـسم  لاوما  ندـنادرگزاب  و 

دهاوخ روذعم  وا  نتـشک  یتح  وا و  هرابرد ي  ینعی  تسا  روذـعم  ادـخ  دزن  وا  هرابرد ي  درک  زاب  وا  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسد 
دای دنگوس  مجنپ : بلطم  .تسا  يرتایوگ  عنم  يرتدیدش و  دیدهت  تسا  هدروآ  هک  یتافـص  رکذ  اب  ریـشمش  تبرـض  فیـصوت  .دوب 
اهنآ هظحالم  دندوب ، هدش  بکترم  ار  یتنایخ  وا  دننامه  رگا  دنراد  وا  دزن  هک  یجرا  یکیدزن و  همه ي  اب  شنادنزرف  هک  تسا  هدرک 
یم دوب  هتفرگ  رارق  اهنآ  ملظ  دروم  هک  یلاـم  ریغ  اـی  لاـم ، هب  تبـسن  ار  لـطاب  و  هدناتـسزاب ، اـهنآ  زا  ار  قح  هک  نیا  اـت  درک  یمن  ار 
.درک دـهاوخن  هظحالم  یلوا  قیرط  هب  ار  نارگید  دـنکن ، هظحالم  ار  ع )  ) نینـسح هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دودز و 

دـش و یم  وا  نآ  زا  لالح  هب  رگا  تسا ، هدرب  نیملـسم  لاوما  زا  سابع  نبا  ار  هچنآ  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  راگدرورپ  هب  هاگنآ 
ثعاب لام  نتخودـنا  يروآ و  عمج  تسناد  یم  وا  اریز  .دـش  یمن  وا  یلاحـشوخ  ثعاـب  داـهن  یم  ثرا  هب  دوخ  زا  سپ  ناـسک  يارب 

( مالسلا هیلع   ) ماما لوا  دنگوس  هضفلا  بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  روط  نامه  .تسا  يورخا  باذع 
لاـملا تیب  زا  وا  هک  تسا  ییاـهزیچ  نداد  هولج  شزرا  یب  يارب  مود  دـنگوس  و  تسوا ، رب  شاـخرپ  تدـش  يارب  يرذـع  نوـچمه 

دـسر هچ  ات  تشادـن  نتخودـنا  شزرا  دوب ، هدرک  تفایرد  ار  اهلام  نآ  مه  لالح  هار  زا  وا  رگا  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  هتـشادرب و 
: مشـش بلطم  .دنام  دهاوخ  شا  هداوناخ  يارب  دوش و  یم  جراخ  وا  رایتخا  زا  تشاذگ و  دهاوخ  ثرا  هب  ار  نآ  .تسا و  مارح  زا  هک 
رد لامعا  هضرع ي  نفد و  گرم و  نامه  هک  راک  رخآ  هب  ندیسر  ندوب  کیدزن  رب  دیدهت  باب  زا  تسا ، هدرک  شمارآ  هب  رما  ار  وا 

يوزرآ دـنا  هداد  تسد  زا  ار  حـلاص  لمع  ادـخ و  رما  هک  ینانآ  و  دـنروآ ، یمرب  دایرف  ترـسح  يور  زا  نارگمتـس  هک  تسا  ییاج 
هصرع ي نامه  اجنآ  و  درادن ، دوجو  دنا  هدـمآ  راتفرگ  نادـب  هچنآ  زا  نانآ  يارب  يرارف  هار  هک  هاگنآ  دـنرادن ، ار  ایند  هب  تشگزاب 
رب اـت  تسا  هدروآ  دوـخ  نانخـس  رد  تسین ، تشگرب  هار  هک  یماـگنه  هب  ار  ترـسح  اـب  داـیرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  زیخاتـسر 

، ماگنه هک  یتروص  رد  ترابع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـما  و  دـنک ، دـیکات  زیمآ  ترفن  روما  زا  يرامـش  اـب  دـیدهت  ندـناسرت و 
لامعتسا نیح  هملک ي  اب  زج  تال  .تسا و  هتـسناد  ردقم  نآ  رد  ار  لعاف  مسا  هدرک و  سیل  هب  هیبشت  ار  تال  تسین ، رارف  هماگنه ي 

هتبلا تسا ، هدیاز  هبر  همث و  رد  يات  دـننام  تال  رد  يات  دـنا : هتفگ  یـضعب  و  تسا ،)!(  تال  مسا  نوچ  تسا ، وفرم  نیح ، و  درادـن ،
.تشذگ مه  البق  بلطم  نیا 

دیدحلا یبا  نبا 
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باتکلا اذه  هل  بتک  نمیف  يأرلا  فالتخا 

تایاور و کلذ  یف  اوور  هللا و  همحر  سابعلا  نب  هللا  دـبع  هنإ  نورثکألا  لاـقف  باـتکلا  اذـه  هیلإ  بوتکملا  یف  ساـنلا  فلتخا  دـق  و 
باتکلا ظافلأ  نم  ظافلأب  هیلع  اولدتسا 

بلک دق  کمع  نبا  یلع  هلوق  کنم و  قثوأ  لجر  یلهأ  یف  نکی  مل  هنأ  يراعش و  یتناطب و  کتلعج  یتنامأ و  یف  کتکرشأ  هلوقک 
امأف هلثمل  الإ  لاقت  هملک ال  هذه  كریغل و  ابأ  هلوق ال  تیسآ و  کمع  نبال  اثلاث و  لاق  مث  نجملا  رهظ  کمع  نبال  تبلق  ایناث  لاق  مث 

 . کل ابأ  لوقی ال  ناک  ایلع ع  نإف  سانلا  ءانفأ  نم  هریغ 

باتکلا اذه  هیلإ  بوتکملا  نأ  یلع  لدی  اذه  نیـسحلا ع و  نسحلا و  نأ  ول  هلوق  بابلألا و  یلوأ  نم  اندنع  ناک  دودعملا  اهیأ  هلوق  و 
.هدنع امهارجم  يرجی  نأ  نم  بیرق 

یناتأ دقف  دعب  امأ  هباوج  ناک  اولاق و  باتکلا  اذـه  نم  اباوج  یلع ع  یلإ  بتک  سابع  نب  هللا  دـبع  نأ  لوقلا  اذـه  بابرأ  يور  دـق  و 
.مالسلا تذخأ و  امم  رثکأ  لاملا  تیب  یف  یقح  نأ  يرمعل  هرصبلا و  لام  تیب  نم  تبصأ  ام  یلع  مظعت  کباتک 

لجرل امم  رثکأ  قحلا  نم  نیملـسملا  لام  تیب  یف  کل  نأ  کسفن  کل  نیزت  نأ  بجعلا  نم  نإـف  دـعب  اـمأ  یلع ع  هیلإ  بتکف  اولاـق 
کنإ مرحملا  کل  لحی  مثأملا و  نم  کیجنی  نوکی  ام ال  كؤاـعدا  لـطابلا و  کـینمت  ناـک  نإ  تحلفأ  دـقف  نیملـسملا  نم  دـحاو 

فئاطلا هنیدملا و  هکم و  تادـلوم  اهب  يرتشت  انطع  اهب  تبرـض  انطو و  هکم  تذـختا  کنأ  ینغلب  دـق  اذإ و  دیعـسلا  يدـتهملا  تنأل 
نم نیملـسملا  یلإ  جرخأ  کبر و  هللا  یلإ  بت  كدـشر و  یلإ  هللا  كادـه  عجراف  كریغ  لام  نهیف  یطعت  کنیع و  یلع  نهراـتخت 

بابحألا و تقراف  دق  دهمم  دـسوم و ال  ریغ  ضرألا  نم  عدـص  یف  بیغت  تعمج و  ام  كرتت  تفلأ و  نم  قرافت  لیلق  امعف  مهلاومأ 
.مالسلا تمدق و  ام  یلإ  اریقف  تفلخ  امع  اینغ  باسحلا  تهجاو  بارتلا و  تنکس 

اهبهذ و اهلک و  ضرألا  زونک  یلع  تیوتحا  دـق  هللا  یقلأ  نأل  هللا  یلع و و  ترثکأ  دـق  کـنإف  دـعب  اـمأ  ساـبع  نبا  هیلإ  بتکف  اولاـق 
.مالسلا ملسم و  ئرما  مدب  هاقلأ  نأ  نم  یلإ  بحأ  اهنیجل  اهنایقع و 

یلإ هرـصبلا  یلع  اریمأ  لزی  مل  هفلاخ و  هنیاب و ال  ایلع ع و ال  سابع  نب  هللا  دبع  قراف  نکی و ال  مل  اذـه  نولقألا  مه  نورخآ و  لاق  و 
 . یلع ع لتق  نأ 

یلع ع لتق  امل  هرصبلا  نم  هیواعم  یلإ  هبتک  يذلا  هباتک  نم  یناهفـصألا  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبأ  هاور  ام  کلذ  یلع  لدی  اولاق و 
لامع نم  اریثک  عدـتخا  فیک  متملع  دـقف  هتهج  یلإ  هرجی  هیواعم و  هعدـخی  مل  کلذ و  نوکی  فیک  اولاق و  لبق  نم  هاـنرکذ  دـق  و 

نبا لمتسی  مل  امهنیب  تثدح  یتلا  هوبنلا  ملع  دق  هلاب و  امف  نینمؤملا ع  ریمأ  اوکرت  اولامف و  لاومألاب  هیلإ  مهلامتسا  نینمؤملا ع و  ریمأ 
هاقلی ناک  ام  یلع ع و  هافو  دعب  هیواعمل  سابع  نبا  هقاشم  فرعی  خیراوتلا  فرع  ریـسلا و  أرق  نم  لک  هسفن و  یلإ  هبذتجا  سابع و ال 

هبقانم و نم  هب  عدـصی  هلئاضف و  هصئاصخ و  رکذـی  نینمؤملا ع و  ریمأ  یلع  هب  ینثی  ناک  ام  ماصخلا و  دـیدش  مالکلا و  عراوق  نم  هب 
.امهرمأ نم  رهتشا  امل  دضلاب  نوکت  لاحلا  تناک  لب  کلذک  رمألا  ناک  امل  ردک  وأ  رابغ  امهنیب  ناک  ولف  هرثآم 
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.بوصألا لثمألا و  وه  يدنع  اذه  و 

هللا دبع  سابعلا ال  نب  هللا  دیبع  وه  باتکلا  اذه  هیلإ  بوتکملا  يدنوارلا  لاق  دق  و 

هنأ هنع  لقنی  مل  مدقت و  امیف  هاطرأ  نب  رسب  عم  هتصق  ترکذ  دق  نمیلا و  یلع  یلع ع  لماع  ناک  هللا  دیبع  نإف  حیحصب  کلذ  سیل  و 
.هعاط قراف  الام و ال  ذخأ 

دق مهنإف  هاورلا  تفلاخ  نینمؤملا ع  ریمأ  یلع  عوضوم  مالک  اذـه  تلق  لقنلا و  تبذـک  انأ  نإف  باـتکلا  اذـه  رمأ  یلع  لکـشأ  دـق  و 
نم هملعأ  ام  هنع  یندـص  ساـبع  نب  هللا  دـبع  یلإ  هتفرـص  نإ  ریـسلا و  بتک  رثکأ  یف  رکذ  دـق  هنع و  مـالکلا  اذـه  هیاور  یلع  اوقبطأ 

نینمؤملا ع و ریمأ  لهأ  نم  هفرـصأ  نم  یلإ  ملعأ  مل  هریغ  یلإ  هتفرـص  نإ  هتافو و  دـعب  هتایح و  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  هعاطل  هتمزـالم 
نیفقوتملا نم  عضوملا  اذه  یف  انأف  همع  ینب  هلهأ و  نم  بطاخملا  لجرلا  نأب  رعشی  مالکلا 

یناشاک

ابارش غیست  فیک   ) اهدرخ نادنوادخ  زا  بابلالا ) يوذ  نم   ) ام دزن  يدوب  هدش  هدرمـش  هک  یـسک  نآ  يا  اندنع ) ناک  دودعملا  اهیا  )
یم هک  قیقحت  هب  هک  امارح ) لکات  کنا   ) یناد یم  وت  هکنآ  لاـح  و  ملعت ) تنا  و   ) ار ماـعط  بارـش و  يراوگ  یم  هنوگچ  اـماعط ) و 
ینک یم  حاکن  و  ءاسنلا ) حـکنت  و   ) ار نازینک  يرخ  یم  ار و  مارح  یماشآ  یم  و  ءاـمالا ) عاـتبت  اـمارح و  برـشت  و   ) ار مارح  يروخ 

( نینموملا و   ) نانیکسم نامیتی و  لام  زا  نیکاسملا ) یماتیلا و  لام  نم   ) ار نانز 

هذـه  ) ناشیا رب  ار  تمینغ  دـنوادخ  دـینادرگ  هک  ینانآ  مهیلع ) هللا  ءافا  نیذـلا   ) ناگدـننکداهج و  نیدـهاجملا ) و   ) نانموم لام  زا  و 
سپ هللا ) قتاف   ) نانمشد فرصت  زا  ار  اهرهش  نیا  دالبلا ) هذه   ) ناشیا ببـس  هب  درک  راوتـسا  و  مهب ) زرحا  و   ) اه لام  نیا  زا  لاومالا )

مل نا  کناف   ) ار ناشیا  ياه  لاـم  مهلاوما )  ) تعاـمج نآ  يوس  هب  نادرگ  زاـب  و  موقلا ) ءـالوه  یلا  ددرا  و   ) یلاـعت يادـخ  زا  سرتب 
هللا یلا  نرذـعال   ) وت ذـخا  زا  ادـخ  ارم  دـهد  تردـق  سپ  کـنم ) هللا  یننکما  مث   ) ار راـک  نیا  ینکن  رگا  هک  یتسرد  هب  سپ  لـعفت )

هب تبرض  ام  يذلا  یفیسب   ) ار وت  منزب  هنیآ  ره  و  کنبرضال ) و   ) وت باب  رد  ادخ  يوس  هب  مروآ  اج  هب  تسرد  يرذع  هنیآ  ره  کیف )
ادخ تاذ  هب  مسق  و  هللاو ) و   ) نازوس شتآ  رد  دمآرد  هکنآ  رگم  رانلا ) لخد  الا   ) ار کی  جیه  وا  هب  مدزن  هک  دوخ  ریـشمش  هب  ادحا )

يدـنع امهل  تناک  ام   ) وت يدرک  هچنآ  دـننام  تلعف ) يذـلا  لثم   ) دنـشاب هدرک  نیـسح  نسح و  رگا  العف ) نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  )
ینتـساوخ هب  نم  زا  ینتفاـی  دارم  يزوریف و  هن  و  هداراـب ) ینم  ارفظ  ـال  و   ) یتشآ یحلـص و  چـیه  نم  دزن  ار  ناـشیا  رم  دـشابن  هداوه )

نع  ) دشاب هدـش  یـشان  هک  ار  لطاب  رما  منادرگ  لیاز  و  لطابلا ) حـیزا  و   ) ناشیا زا  ار  قح  مریگارف  هکنآ  ات  امهنم ) قحلا  ذـخا  یتح  )
داش ینرـسی ) ام   ) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  ادـخ  هب  مروخ  یم  دـنگوس  و  نیملاعلا ) بر  هللااب  مسقا  و   ) ناشیا متـس  زا  اـمهتملظم )

دـشاب لالح  هک  اثاریم ) هکرتا  یل  لالح   ) ناشیا ياه  لام  زا  وت  يا  هتفرگ  ارف  هچنآ  هک  مهلاوما ) نم  هتذخا  ام  نا   ) ارم دـنادرگ  یمن 
هب تشاچ  تقو  رد  ار  رتشا  نارچب  سپ  ادیور ) حضف   ) نم زا  دعب  دنشاب  هک  یناسک  يارب  يدعب ) نمل   ) ثاریم ار  نآ  مراذگب  هک  ارم 
یم يدرم  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  لصا  .تلهم و  عقوم  رد  دنک  تعرـس  عضو  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  یلثملا  برـض  نیا  یگتـسهآ 

تعرـس هطـساو  هب  رتش  نآ  دومرف و  یم  ریـس  رت  مامت  هچ  ره  تعرـس  هب  ار  وا  لاح ، نآ  رد  تشاـچ و  تقو  رد  ار  دوخ  رتش  دـینارچ 
هب شاب و  هتسهآ  لاوما  نآ  فرص  رد  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  دارم  و  ادیور .) حض   ) دنتفگ ار  وا  سپ  دش ، یمن  ریـس  الـصا  ریس ،
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.تغارف تلوهـس و  يور  زا  دـنوش  ظوظحم  نآ  زا  ناقحتـسم  ات  نآ  فارـسا  فالتا و  رد  امنم  لـیجعت  اـمن و  قاـفنا  ترورـض  ردـق 
تـضرع و   ) كاخ ریز  رد  يدـش  نوفدـم  و  يرثلا ) تحت  تنفد  و   ) گرم هب  يدیـسر  يدـهلا ) تغلب  دـق   ) وت ایوگ  سپ  کـناکف ) )

دنک یم  دایرف  هک  كاـنلوه  لـحم  هیف ) ملاـظلا  يداـنی  يذـلا  لـحملاب   ) وت ياـه  لـمع  وت  رب  دـش  هدرک  ضرع  و  کـلامعا ) کـیلع 
ناسک قح  هدننک  عیاض  دنک  یم  وزرآ  و  عیـضملا ) ینمتی  و   ) وا زا  هدـش  توف  هچنآ  هب  ندروخ  هودـنا  هب  هرـسحلاب )  ) وا رد  راکمتس 

رد دهد  یم  ربخ  نآ  زا  یلاعت  قح  هچنانچ  نایصع  عاونا  زا  هتشگ  رداص  وا  زا  هچنآ  كرادت  تهج  هب  ایند  هب  نتـشگزاب  هب  هعجرلا ) )
تعاس نآ  تسین  صانم ) نیح  تال  و  (. ) تکرت امیف  احلاص  لمعا  یلعل  ینوعجرا  بر  : ) رگید و  احلاص ) لمعن  انعجراف  : ) هک نآرق 

هک تسه  هاگ  وا و  رد  ار  لعاف  دنا  هدرک  رامـضا  سپ  سیلبا ، هب  ار  تال )  ) دنا هدرک  هیبشت  هکنادب  تبوقع  باذع  زا  نتخیرگ  نامز 
و نیح )  ) اب ار  تال )  ) دننک یمن  لامعتسا  دشابن و  رتتـسم  وا  رد  ریمـض  نیاربانب  دشاب و  وا  مسا  هکنآ  رب  دنناوخ  یم  عوفرم  ار  نیح ) )

ملعا هللا  .دشابن و  لعاف  جایتحا  ریدقت ، نیاربانب  تسا و  هدئاز  ات )  ) دنا هتفگ  یضعب 

یلمآ

ینیوزق

یم يروخ و  یم  لاـم  نآ  زا  هچنآ  دوخ  رب  يزاـس  یم  اراوگ  هنوگچ  يدـش ، یم  هدرمـش  لوقع  نادـنوادخ  زا  اـم  دزن  وـت  هکنآ  يا 
نانیکـسم و نامیتی و  لام  زا  ینک  یم  حاکن  ناـنز  يرخ و  یم  نازینک  .یماـشآ و  یم  يروخ و  یم  مارح  هک  ینادـیم  وت  یماـشآ و 
يادخ و زا  سرتب  سپ  ار  دالب  نیا  ناشیا  هب  هتـشاد  هگن  ار و  لاوما  نیا  ناشیا  هب  هداد  لجوزع  يادـخ  هک  ناگدـننکداهج  نانموم و 
، وت زا  ارم  لجوزع  يادـخ  دزاس  نکمم  نآ  زا  دـعب  و  ینادرگنزاب ، ار  اهلام  ینکن و  راک  نیا  وت  رگا  ارناشاهلام ، موق  نیاب  نادرگزاـب 

ریشمش نآ  هب  ار  یسک  مدزن  هک  دوخ  ریـشمش  هب  ارت  منزب  و  وت ، هرابرد  ادخ  يوسب  منک  كاپ  دوخ  هار  مهاوخب و  دوخ  رذع  هنیآ  ره 
یحلـص و نم  دزن  ار  ناشیا  دشابن  يدرک  وت  هچنآ  لثم  دننکب  نم  هدـیزگرب  دـنزرف  ودرگا  هک  مسق  ادـخب  .ران و  رد  دـش  لخاد  رگم 

ینعی .ناشیا  متـس  زا  ار  لطاب  مهد  تحار  ای  مزاس  رود  ناشیا و  زا  ار  قح  مناتـسب  ات  يدارمب  نم  بناج  زا  دنبای  رفظ  هن  و  یئارادـم ،
نآ هکنیا  ارم  دـنک  یمن  داش  هک  نایملاع  راگدرورپ  هب  دروخ  یم  مسق  .دـنهن و  نایم  رد  ياپ  لطاب  هملظم  يرواد و  نآ  رد  مراذـگن 

رنآ مراذگب  لالحب  دشاب  نم  نآ  زا  يا  هدرب  وت  هک  اهلام 

لوزن گنرد و  تصرف  نوچ  تشاچ  تقو  رفاسم  هک  تسا  نآ  شلصا  و  تسا ، لثم  ادیور ) حض   ) هملک .دالوا  لها  يارب  ثاریم  هب  ا 
یکدنا دیامرف : یم  .درچب  رتش  ات  ورب  رت  هتسهآ  تسا  هاگتـشاچ  ینعی  باتـشب ، هن  دور  هتـسهآ  دیاب  دنارچب و  درب و  هار  ار  رتش  درادن 

كاخ و ریز  يا  هدش  نوفدم  و  ار ، تایح  تفاسم  يا  هدرک  یط  و  تدـم ، رخآ  هب  هدیـسر  بیرق  نع  ایوگ  نکم  لیجعت  نک و  ربص 
دنک یم  وزرآ  ترـسح و  مغب و  اـجنآ  رد  ملاـظ  دراد  یمرب  داـیرف  هک  یفقوم  یناـکم و  رد  تلاـمعا  وـت  رب  تسا  هدـش  هدرک  ضرع 

رد سابع  نبا  دیوگ : ینارحب  حراش  الب و  زا  نتـسج  یـصالخ  تقو  نامز  نآ  تسین  ایندـب و  دـنک  عوجر  رگم  تعاط  هدـننک  عیاض 
لاملا ال تیب  یف  یقح  نا  يرمعل  هرـصبلا و  لاملا  تیب  نم  تبـصا  ام  هیف  مظعت  کباتک  یناتا  دـقف  دـعب  اما  تشون : همان  نیا  باوج 

تیب زا  نم  هچنآ  همان  نآ  رد  يدوب  هدرمش  گرزب  دمآ  نم  هب  وت  همان  تسا : نینچ  یـسراف  هب  نآ  همجرت  .مالـسلاو  تذخا  امم  رثک 
باوج رد  ترضح  نآ  مالسلاو و  متفرگرب  هک  دوب  نآ  زا  رتشیب  لاملا  تیب  رد  نم  قح  هک  مسق  نم  یگدنز  هب  و  مدرب ، هرـصب  لاملا 

تحلفا دقف  نیملـسملا  نم  لجرل  ام  رثکا  قحلا  نم  لاملا  تیب  یف  کل  نا  کسفن  کل  نیزت  نا  بجعلا  نم  ناف  دـعب  اما  : ) تشون وا 
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نم ا کیجنی  نوکی  ام ال  كاعدا  لطابلا و  کنیمی  ناک  نا 

اهب يرتشت  انطع  اهب  تبرـض  انطو و  هکم  تذـختا  کنا  ینغلب  دـق  اذا و  دیعـسلا  يدـتهملا  تنال  کنا  مراحملا  کـل  لـحی  مثاـمل و 
هللا یلا  بت  و  كدشر ، یلا  هللا  كاده  عجراف  كریغ ، لام  نهیف  یطعت  کنیع و  یلع  نهراتخت  فیاطلا ، هنیدملا و  هکم و  تادلوم 

دسوم و ریغ  ضرالا  عدص  یف  بیغت  تعمج و  ام  كرتت  و  تفلا ، نم  قرافت  لیلق  امعف  مهلاوما ، نم  نیملـسملا  یلا  جرخا  و  کبر ،
هب نآ  همجرت  مالـسلاو ) تمدق  ام  یلا  اریقف  تفلخ ، امع  اینغ  باسحلا ، تهجاو  و  بارتلا ، تنکـس  و  بابحالا ، تقراف  دـق  دـهمم  ال 

کی هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  لاـملا  تیب  رد  وت  قح  هک  تسا  هدرک  نیزم  وت  رظن  رد  وـت  سفن  هکنیا  بجع  دـعب  اـما  تسنیا : یـسراف 
و ناـهانگ ، زا  دـهد  تاـجن  ارت  عقاو  ریغ  يوعد  لـطاب و  دـنگوس  رگا  یتشگ  راگتـسر  رارق  نیا  زا  سپ  ناناملـسم  زا  تسا  ار  يدرم 

اجنآ و  هتخاس ، نطو  ار  هکم  وت  هک  دیـسر  نم  هب  یـشاب و  يدتهم  تخبکین و  ریدقت  نیا  رب  هنیآ  ره  وت  مارح  وت  يارب  دنادرگ  لالح 
رد یهد  یم  و  دوخ ، مشچ  هب  ار  ناشیا  ینک  یم  رایتخا  ار  فیاط  هنیدم و  هکم و  هدـلوم  نازینک  دوخ  يارب  يرخ  یم  هدومن ، تماقا 
يآ نوریب  و  دوخ ، راگدرورپ  ادخ  يوسب  نک  عوجر  و  دوخ ، تسار  هار  هب  ادخ  ارت  دانک  تیادـه  درگزاب  ار ، دوخ  ریغ  لام  ناشاهب 

هچنآ ینک  یم  كرت  و  هتفرگ ، واب  تفلا  هکنآ  زا  ینک  یم  تقرافم  بیرق  نع  هک  هدزاب  ناشلام  ینعی  ناـشلاوما  زا  ناناملـسم  يوسب 
هتشگ ادج  هدش ، هدرتسگ  یشارف  یب  و  هداد ، هیکت  یشلاب  یب  نیمز  زا  یفاکش  رد  يوش  یم  هدینادرگ  بیاغ  يا و  هدرک  عمج  هک  ار 

زا هچنآ  هب  جاتحم  يا ، هتـشاذگ  دوخ  یپ  زا  هچنآ  زا  زاین  یب  باسح ، هب  هدروآ  يور  و  كاـخ ، ریز  رد  هتـشگ  نکاـس  باـبحا و  زا 
.مالسلاو يا  هداتسرف  شیپ 

یجیهال

ءامالا عاتبت  امارح و  برشت  امارح و  لکات  کنا  ملعت  تنا  اماعط و  ابارش و  غیـست  فیک  بابلالا ، يوذ  نم  - اندنع ناک  - دودعملا اهیا 
، دالبلا هذـه  مهب  زرحا  لاومالا و  هذـه  مهیلع  هللا  ءافا  نیذـلا  نیدـهاجملا  نینموملا و  نیکاسملا و  یماتیلا و  لام  نم  ءاسنلا  حـکنت  و 

یفیـسب کنبرـض  کیف و ال  هللا  یلا  نرذـعال  کنم ، هللا  یننکما  مث  لـعفت  مل  نا  کـناف  مهلاوما ، موقلا  ءـالوه  یلا  ددرا  هللا و  قتاـف 
!« رانلا لخد  الا  ادحا  هب  تبرض  ام  يذلا 

قیقحت هب  یناد  یم  وت  هکنآ  لاح  ار و  ندروخ  ندـیماشآ و  وت  يراد  اراوگ  هنوگچ  لوقع ، نابحاص  زا  اـم  دزن  رد  هدـش  هدرمـش  يا 
لاـم زا  ار ، ناـنز  ینک  یم  حاـکن  ار و  نازینک  يرخ  یم  ار و  مارح  یماـشآ  یم  ار و  مارح  یماـشآ  یم  ار و  مارح  يروخ  یم  وت  هک 

هب تسا  هدرک  تظفاحم  ار و  اهلام  ناشیا  رب  ادـخ  تسا  هداد  تمینغ  هک  ینانچنآ  ناگدـننکداهج  ناـنموم و  ناـگراچیب و  ناـمیتی و 
در رگا  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، ناشیا  ياهلام  نیا  تعامج  نیا  يوس  هب  نک  در  ار و  ادخ  زیهرپب  سپ  ار ، اهرهـش  نیا  ناشیا  ببس 
منز یم  هنیآ  ره  وت و  تبوقع  هرابرد ي  ادخ  شیپ  رد  دوب  مهاوخ  روذعم  نم  هنیآ  ره  وت ، هب  ادخ  ارم  دینادرگ  طلـسم  سپ  يدرکن ،

.منهج شتآ  رد  سک  نآ  دش  لخاد  هکنیا  رگم  ار  يدحا  ریشمش  نآ  هب  مدزن  هک  يریشمش  نانچنآ  نم ، ریشمش  هب  ار  وت 

قحلا ذـخآ  یتح  هداراب ، ینم  ارفظ  هداوه و ال  يدـنع  امهل  تناک  اـم  تلعف  يذـلا  کـلعف  لـثم  ـالعف  نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللاو  »
نمل اثاریم  هکرتا  یل ، لالح  مهلاوما  نم  هتذـخا  ام  نا  ینرـسی  اـم  نیملاـعلا  بر  هللااـب  مسقا  اـمهتملظم و  نع  لـطابلا  حـیزا  اـمهنم و 

« .يدعب
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دزن رد  ار  ناشیا  رم  دوبن  يا ، هدرک  هک  ار  يراک  وت  ندرک  دننام  دنشاب  هدرک  نیسح  نسح و  منادنزرف  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس  ینعی 
زا ار  لـطاب  مدـینادرگ  یم  تسین  ناـشیا و  زا  ار  قح  متفرگ  یم  هکنیا  اـت  يدارم ، هب  نم  بناـج  زا  دـنتفای  یمن  رفظ  یتـصخر و  نم 

دنادرگ یمن  لاحـشوخ  هک  نایملاع  راگدرورپ  ادـخ  هب  منک  یم  دای  مسق  .رادـقح و  هب  ار  قح  مدرک  یم  ادا  ینعی  .ناـشیا  هملظم ي 
زا دعب  دشاب  هک  یـسک  ثاریم  يارب  زا  ار  نآ  مراذگاو  نم ، يارب  زا  لالح  دـشاب  ناشیا  لاوما  زا  يا  هتفرگ  وت  هک  ار  هچنآ  هکنیا  ارم 

.نم

هرسحلاب و هیف  ملاظلا  يدانی  يذلا  لحملاب  کلامعا ، کیلع  تضرع  يرثلا و  تحت  تنفد  يدملا و  تغلب  دق  کناکف  ادیور ، حضف  »
(.« صانم نیح  تال  و   ) هعجرلا عیضملا  ینمتی 

وت رب  تسا  هدش  راهظا  كاخ و  ریز  رد  يا  هدش  نفد  وت و  رمع  تیاهن  هب  يا  هدیـسر  وت  هک  ایوگ  سپ  یتقو ، كدـنا  نک  ربص  ینعی 
قوقح هدـنزاس ي  عیاض  دـنک  یم  اـنمت  ار و  تمادـن  ترـسح و  ناـکم  نآ  رد  راکمتـس  دـنک  یم  ادـن  هک  یناـکم  رد  وت ، ياـهراک 

.باذع زا  نتخیرگ  ماگنه  ماگنه  نآ  تسین  هکنآ  لاح  قوقح و  يادا  يارب  زا  ار  ایند  هب  نتشگرب 

یئوخ

الف ریسیل  اعرسم  اهریسی  یحض و  هلبا  معطی  لجرلا  اهلصا  و  نوکسلا ، هانالاب و  رما  ادیور ) حضف   ) هعناصملا هحلاصملا و  هداوهلا :) (و 
مدقم لوعفم  کمع : نبا  بارعالا : .صلختلا  برهلا و  صونلا :)  ) صلخملا و برهملا و  صانملا :) ، ) ادیور حـض  هل : لاقیف  اهعبـشی :

: هلوقل یعون  قلطم  لوعفم  بئذـلا  فاـطتخا  نکت ، مل  ربـخ  كداـهجب  دـیرت  هلمج  هیلع و  مدـق  دـیرت  لوعفم  هللا : تیـسآ ،) : ) هموـقل
، هنم لدـب  لالح  و  ینرـسی )  ) هلوقل لعاف  مهلاوما و  نم  ذوخاملا  يا  ردـصملاب  لووم  تذـخا : ام  نا  هدـئاز  هناـک  ناـک : تفطتخا ،) )

بجوی امم  و  ینعملا : .فوذـحم  اهربخ  مسا ال و  صانم  نیح  ادـیور ، یحـض  يا  فوذـحمل  هفـص  قلطملا و  لوعفملل  بئان  ادـیور 
بتک امل  هنا  رهاظلاف  سابع ، نب  هللادـبع  هنا  یلع  رثکالا  هتریـشع و  ینب  نم  هصاوخ  دـحا  هب  بطاخملا  باتکلا  اذـه  قرحملا  فسالا 

نا ملع  هموکحلا و  نا  ملع  هلداعلا و  هتموکح  همادا  نم  سابع  نبا  سیا  افنآ  رم  دـق  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  لتقم  دـعب  هباتک  هیلا  (ع )
کنـض شاعملا و  قیـض  یف  مهعاقیا  مهقوقح و  نع  مهعنم  مهنم  نومقتنی  ام  لقا  مشاه و  ینب  ءادعا  هئادـعا و  دـی  یف  عقت  هموکحلا 

فئاطلا هنیدملا و  هکم و  یف  راقعلا  عایتب  عست ال  هریثک  اهنا  مالسلا ) هیلع   ) هباتک نم  رهظی  ریداقم  هرصبلا  لام  تیب  نم  رخداف  شیعلا 
لمارالا و نم  فولالا  تارـشع  شاعم  نیمات  یلا  هجوتی  ثیح  فیرـشلا  هبلق  یف  اذه  هلمع  رثا  دق  .جاوزالا و  حاکن  دـیبعلا و  عایتبا  و 

لام تیب  یف  عمجی  ام  ناک  و  نهـشاعم ، یف  نهل  لیفک  ـال  نیفـص و  لـمج و  كراـعم  یف  مهواـبآ  نهجاوزا و  لـتق  یتـاللا  ماـتیالا 
يذـلا سالتخالا  فاطتخالا و  اذـه  نم  فیرـشلا  هبلق  بهتلاف  ماتیالا  لمارالا و  هذـه  یف  هتجاح  نم  اریثک  دـسی  اریثک  اـغلبم  هرـصبلا 

ام فویس  بلقلا و  یف  اهزرغا  ام  ماهسب  فیرـشلا  هناسل  نم  هامرف  هتریـشع ، هلها و  نم  هبراقی  وا  هنراقی  نم  وا  سابع  نبا  لثم  هبکترا 
لاق .هتنایخ  یف  هرذـع  یلا  ریـشی  هرابع و  رـصخاب  هباوج  یلا  ردابیف  هیحورلا  یلع  هلاح  یلا  هجوتی  ساـبع  نبا  ناـک  .نیتولل و  اـهعطقا 
نب هللادـبع  یلا  باطخ  باتکلا  اذـه  ناـب  لوقلا  يا   ) لوقلا اذـه  باـبرا  يور  دـق  و  رـصم :) ج 16 ط  ص 170   ) یلزتعملا حراـشلا 

کباتک یناتا  دقف  دعب ، اما  هباوج : ناک  و  اولاق : باتکلا ، اذـه  نع  اباوج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  بتک  سابع  نب  هللادـبع  نا  سابع )
هخـسن یف  رکذ  دق  اذه و  .مالـسلاو  تذخا ، امم  رثکا  لاملا  تیب  یف  یقح  نا  يرمعل  و  هرـصبلا ، لام  تیب  نم  تبـصا  ام  یلع  مظعت 

نم و  لصالا : لاق : هدـئافلل  امیمتت  انه  هرکذـن  مثیم  نبا  حرـش  هخـسن  یف  رکذـی  مل  هلامع  ضعب  یلا  هنم  اباتک  دـیدحلا  یبا  نبا  حرش 
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و کماما ، تیـصع  و  کبر ، تطخـسا  دقف  هتلعف  تنک  نا  رما  کنع  ینغلب  دـقف  دـعب ، اما  هلامع : ضعب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک 
نا ملعا  و  کباسح ، یلا  عفراف  کیدـی ، تحت  ام  تلکا  کیمدـق و  تحت  ام  تذـخاف  ضرالا  تدرج  کنا  ینغلب  کـتناما ، تیزخا 

.مالسلاو سانلا ، باسح  نم  مظعا  هللا  باسح 

یم هک  يراد  یم  اراوگ  ار  یکاروخ  هباشون و  دوخ  رب  هنوگچ  يدوب  نارایـشه  نارادـلد و  نادـنمدرخ و  رامـش  رد  اـم  دزن  هکنآ  يا 
ینانز يرخ و  یم  نازینک  نازابناج  ناـنموم و  نادنمتـسم و  ناـمیتی و  لاـم  زا  روطچ  و  یـشون ؟؟ یم  مارح  يروخ و  یم  مارح  یناد 

ار یمالسا  دالب  نیا  اهنآ  دوجوب  هتشاد و  ررقم  اهنآ  هرهب ي  تمینغ و  ار  لاوما  نیا  دنوادخ  هکیناسک  لام  زا  يروآ  یمرد  يرسمهب 
اهنآ اب  ار  مدرم  لام  و  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  اریز  نادرگزاب ، اهنادب  ار  نانیا  لاوما  زیهرپب  ادخ  زا  تسا ، هتشادهگن  نانمشد  ربارب  رد 

زا ار  وت  هنیآ  ره  مروذعم و  وت  تبوقع  رد  دنوادخ  دزن  نم  یتفا  نم  گنچب  دنک و  طلـسم  وت  رب  ارم  دنوادخ  سپـس  یهدن و  سپزاب 
يراک دننامب  منیـسح  نسح و  رگا  دنگوس  ادخب  .تفر  خزودـب  هکنآ  رگم  مدزن  یـسکب  هک  يریـشمش  نامه  منارزگب ، دوخ  غیت  مد 
هکنآ ات  دش  دنهاوخن  زوریپ  دوخ  دوسب  نم  هدارا  بلجب  وتـسین  یـشزاس  هحماسم و  چـیه  نم  دزن  رد  اهنآ  يارب  دـننکب  يدرک  وت  هک 
شوخ هک  مروخ : یم  دنگوس  نایناهج  راگدرورپ  دنوادخب  نم  میادزب ، دندرک  هک  یمتس  زا  ار  لطاب  گنز  مناتـسب و  اهنآ  زا  ار  قح 
ثراـب دوخ  زا  سپ  مناـسک  يارب  ار  اـهنآ  دـشاب و  رـسیم  لـالح  هار  زا  میارب  مدرم  لاوـما  زا  يدرب  یتـفرگرب و  وـت  ار  هچنآ  متـشادن 
هدیـشک تخرب  ترادرک  يدش و  ردنا  روگب  هریت  كاخ  ریز  و  يدیـسر ، دوخ  رمع  رخآ  هب  وت  ایوگ  شیدـنیب  نارب و  مارآ  .مراذـگب 

يا هراچ  هار  و  دراد ، ایندب  تشگرب  يوزرآ  رادرکدب  راگزور و  عیاض  هدنب  و  دروآرب ، سوسفا  دایرف  راکمتـس  هک  اجنامه  رد  هدش ،
یـشاب هدرک  ار  نآ  رگا  هک  هدیـسر  يراک  شرازگ  وت  زا  نمب  دعب  اما  تسا .) هدش  رکذ  حرـش  رد  هک  يا  همان  همجرت   ) .درادن دوجو 

یئاوسرب ار  شراـک  و  يدرک ، تناـیخ  ار  دوـخ  تناـما  و  يدرک ، یناـمرفان  ار  دوـخ  ماـما  يدروآ و  مشخب  ار  تراـگدرورپ  اـققحم 
شیپ رد  هچنآ  یتـفرگرب و  هدوب  تیاـپ  ریز  هچ  ره  و  يدرک ، تخل  ار  تتموـکح  نیمزرـس  وـت  هک  هدیـسر  شرازگ  نمب  يدـناشک ،

.مالسلاو تسا ، رتگرزب  مدرم  باسح  زا  دنوادخ  باسح  هکنادب  هدب و  تروص  نمب  ار  دوخ  باسح  يدروخ  هدوب  تیور 

يرتشوش

( مالسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) تایرـشقلا یلا  نوتفتلی  نیذلا ال  بابلالا ) يوذ  نم  اندنع  ناک  دودعملا  اهیا  )
هحامـس و بل  تردق  امک  تنک  انه و  هبـسحا و  تنک  امیف  تلخداف  همه  الذـب و  دوجلا  بل  کتبـسح  رعاشلا : لاق  مهریغ ) هلامعل و 

لاقی يرهوجلا : لاق  غیـست ) فیک   ) قثن اند  لها و  نم  كدعب  نم  دوهعلا  ضقان  ای  هللااب  رخآ : لاق  انهدلا و  قراف  ذا  زوجلا  بلک  نکل 
نبا لاق  و  سوماقلا .)  ) هعبت و  خلا ، يدعتی - يدـعتی و ال  هغیـسا  هغوسا و  هتغـس  و  قلحلا ، یف  هلخدـم  لهـس  يا : غوسی  بارـشلا  غاس 

غیستف هیلع  .ناریخالا و  لاق  ام  باوصلا : و  ساسالا ، هلثم  و  هتبرـش ، اذا  هتغـسا  و  هبرـش ، کل  لهـس  اذا  غوسی  بارـشلا  یل  غاس  دیرد :
امارح و لکات  کنا  ملعت  تنا  اماعط و  ابارـش و   ) .حـتفلا زاوج  نیلوالا  مالک  یـضتقم  و  هغیـسی ) داکی  و ال  : ) یلاـعت لاـق  ءاـتلا ، مضب 

لزن املف  مدقتملا : دقعلا )  ) ربخ یف  ءامالا ) عاتبت  و   ) .امومسم برشی  لکای و  هنا  ملعی  وه  اماعط و  ابارش و  غیـسی  نمک  امارح ) برـشت 
و  ) .رانید فالآ  هثالثب  نوتف  ءاروح و  نداش و  نهل  لاقی  تایزاجح ، تادلوم  ثالث  بعک  ینب  یلوم  ریبج  نبا  ءاطع  نم  يرتشا  هکم 

يور دالبلا ) هذه  مهب  زرحا  لاومالا و  هذه  مهیلع  هللا  ءافا  نیذلا  نیدهاجملا  نینموملا و  نیکاسملا و  یماتیلا و  لام  نم  ءاسنلا  حکنت 
ثلاثلا و لصفلا   ) عطق نم  هذـخا  لامب  امداخ  وا  هعیـض  يرتشا  لجر  مالـسلا :) هیلع   ) دـمحم یبا  یلا  بتک  رافـصلا  نا  راصبتـسالا ) )
وا هعیـضلا ، هذـه  هرمث  نم  هیلع  لخدـی  ام  هل  لحی  له  هقرـس ، نم  وا  قیرطلا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا -
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قتاف  ) .هلامعتسا هل  لحی  و ال  مارح ، هلصا  یـش ء  یف  ریخ  ال  عقوف : قیرطلا ؟ عطق  وا  هقرـس  نم  هارتشا  يذلا  جرفلا  اذه  اطی  نا  هل  لحی 
ام يذـلا  یفیـسب  کنبرـض  و ال  کیف ، هللا  یلا  نرذا  کنم ال  هللا  یننکما  مث  لعفت  مل  نا  کناف  مهلاوما ، موقلا  ءالوه  یلا  ددرا  هللا و 
داز رسپ  ود  مکش  کیب  نتسبآ  تشگ  هکنوچ  ادخ  رهق  اضق ز  داجا : هیسرافلاب و  يرتستلا  بابـش  لاق  رانلا ) لخد  الا  ادحا  هب  تبرض 

مکنا دمحم ، باحصا  رـشعم  ای  نیکرـشملا : ءاول  بحاص  نامثع  نب  هحلط  لاق  دحا : هوزغ  یف  يربطلا )  ) یف و  اذه ، رقـس  راقفلاوذ و 
ینلجعی وا  هنجلا ، یلا  یفیـسب  هللا  هلجعی  دـحا  مکنم  لهف  هنجلا ، یلا  انفویـسب  مکلجعی  و  رانلا ، یلا  مکفویـسب  اـنلجعی  هللا  نا  نومعزت 
ینلجعت وا  رانلا ، یلا  یفیـسب  کلجعا  یتح  کقرافا  ـال  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  ماـقف  .راـنلا  یلا  هفیـسب 

یلص  ) یبنلا ربکف  هکرتف  مع ، نب  ای  محرلا  هللا و  كدشنا  لاقف : هتروع ، تفشکناف  طقسف ، هلجر ، عطقف  هبرـضف ، هنجلا ، یلا  کفیـسب 
ارفظ و ال   ) لیم حلص و  يا : هداوه ) يدنع  امهل  تناک  ام  تلعف  يذلا  لثم  العف  نیسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللا  و   ) .خلا هلآ -) هیلع و  هللا 

حیحـص نع  بقانملا )  ) یفف .اهدـی  اهتعطقل  همطاف  تقرـس  ول  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  اـم  ریظن  اذـه  هداراـب .) ینم 
، همطاف یتنبا  تناـک  ول  لاـقف : .عطقلاـب  هرماـت  مالـسالا و  یف  هتمدـق  لاـقف : صل  عطقب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  ینطق : رادـلا 

تکرشا نئل  : ) یلاعت هلوقب  لیئربج  لزنف  تنزحف ، مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) تعمـسف
لزنف کـلذ  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بجعتف  اتدـسفل ،) هللا  ـالا  ههلآ  اـمهیف  ناـک  ول  : ) لزنف یبـنلا  نزحف  کـلمع ،) نطبحیل 

و هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  لیزا ) امهنم و  قحلا  ذخآ  یتح   ) .اهتقفاومل تایالا  هذهف  کلوق  نم  تنزح  همطاف  تناک  ول  لاق : لیئربج و 
بر هللااـب  مسقا  و  اـمهتملظم ، نع  لـطابلا   ) .ینعمب اـناک  نا  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  حـیزا ) و  : ) باوـصلا

حـضف  ) .يریغل هب  عتمتلا  یلع و  هباسح  نوکیف  يدـعب ) نمل  اـثاریم  هکرتا  یل  لـالح  مهلاوما  نم  هتذـخا  اـم  نا  ینرـسی  اـم  نیملاـعلا 
ورمع اهبلاطم  نع  ادیور  تحضل  اهنیب  تاذ  تحلصا  ارصن  نا  ول  و  لیخلا : دیز  لاق  لجعت ، ال  يا : ادیور  حض  يرهوجلا : لاق  ادیور )

اهیف ضرالا  نم  هعقبب  اورم  اذاف  مهنعظ ، یف  نوریـسی  اوناـک  برعلا  نا  هیاـهنلا )  ) یف .دـسا و  ینب  نم  ناـنطب  نیعق  اـنبا  رمع  رـصن و  و 
لاـثما  ) یف .خـلا و  یعرملا - اذـه  نم  لاـنت  يا : یحـضتی ، یتـح  لـبالاب  اوقفرا  يا : ادـیور ، اوحـض  ـالا  مهلئاـق : لاـق  بشع  ءـالک و 

یحضلا و  یحض ، لبالا  یعر  یف  لثملا  لصا  و  راهنلا ، عافترا  وه  و  یحـضلا ، نم  حض  و  رمالاب ، قفرا  يا : ادیور ، حض  يرکـسعلا :)
حـض ینادیملا :) لاثما   ) یف و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .ناسنالل ءادغلا  هلزنمب  لبالل 

: يا عرت ، مل  ادیور  حض  لاقی : و  رمالا ، یف  هلجعلا  نع  یهنلا  یف  ریعتـسا  مث  اهحبذ ، یف  لجعت  ال  يا : هیحـضتلا ، نم  رما  حض  ادیور ،
تحضل اهنیب  تاذ  تحلـصا  ارـصن  نا  ولف  لیخلا : دیز  لاق  ردب ، نب  لمح  ینعی  لمح ، ءاجیهلا  كردی  ادیور  حض  لاقی : و  عزفت ، مل 

هیاهن يا : يدـملا ) تغلب  دـق  کناکف   ) رفغلا اهقئالخ  نم  امیدـق  تناک  تلذاخت و  تعترا و  ارـصن  نکل  ورمع و  اهبلاطم  نع  ادـیور 
هقنع و یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  لـک  و  ( ) کـلامعا کـیلع  تضرع  و   ) بارتلا يا : يرثلا ) تحت  تنفد  و   ) کـمایا ءاـضقنا  کـلجا و 
( هرـسحلاب هیف  ملاظلا  يدانی  يذلا  لحملاب  (. ) ابیـسح کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ارقا  اروشنم  هاقلی  اباتک  همایقلا  موی  هل  جرخن 

تسیل و  دیدحلا ، یبا  نبا  نع  هیف )  ) هیرصملا تذخا  هیف ) عیـضملا  ینمتی  و  ( ) هللا بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترـسح  ای  سفن  لوقت  نا  )
هلوق هیف  لصالا  و  صانم ) نیح  تالو  (. ) نینـسحملا نم  نوکاف  هرک  یل  نا  ول  باذـعلا  يرت  نیح  لوقت  وا  ( ) هعجرلا ( ) مثیم نبا   ) یف

( صانم نیح  تال  اودانف و  نرق  نم  مهلبق  انکلها  مک  : ) یلاعت

هینغم

یف کنم  قثوا  یلها  نم  لجر  نکی  مل  و  مدـقتملا : هلوق  نع  ناث  ریبعت  اذـه  بابلالا .) یلوا  نم  اندـنع  ناـک  دودـعملا  اـهیا  : ) ینعملا
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و نیکاسملا ، ءارقفلا و  و  ماتیالا ، لمارالل و  هنا  کیبال  کل و  سیل  هتبهتنا  يذلا  لاملا  نا  دالبلا .) یلا - ابارش - غیـست  فیک   ) یـسفن
هقفنت و  هب ، فرـصتت  فیکف  مهحاورا ، مهحالـسب و  اهنع  نوعفادی  نیملـسملا  روغث  یف  نیطبارملا  و  مالـسالا ، لجا  نم  نیدـهاجملا 

کنبرـضال و   ) قحتـست امب  کتبدا  الا  اهلها و  یلا  لاومالا  خـلا ..) ددراو  هللا  قتاف   ) کـئاسن کمدـخ و  کبارـش و  کـماعط و  یلع 
و  ) .یغط دسفا و  نم  الا  هب  برضا  و ال  یغب ، كرـشا و  نم  یلع  الا  هرهـشا  ینال ال  رانلا ) لخد  الا  ادحا  هب  تبرـض  ام  يذلا  یفیـسب 

نیح نییبنلا  متاخ  نینوکلا و  دیس  اذهف  دوسم ، دیس و  دیعب و  بیرق و  نیب  قحلا  یف  قرف  ادبا ال  خلا ..) نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللاو 
اذهف اضرع  هل  تمتـش  تنک  نم  و  هنم ، دقتـسیلف  يرهظ  اذهف  ارهظ  هل  تدلج  تنک  نم  سانلا  اهیا  لاق : ابیطخ و  ماق  هلجا  وندب  سحا 

ول لاق : .یناش و  نم  سیل  اهناف  یلبق  نم  ءانحـشلا  یـشخی  و ال  هنم ، ذخایالف  یلام  اذـهف  الام  هل  تذـخا  نم  و  هنم ، دقتـسیلف  یـضرع 
هبالص ریسفت  دجن  هدحو  هب  و  نآرقلا ، هعیرـش  و  مالـسالا ، قلخ  وه  امنا  و  یفک ، اعـضاوت و  اذه  سیل  .اهدی و  تعطقل  همطاف  تقرس 

زربا راثیالا  ناـک  يدـعب .) یلا - ینرـسی - اـم  نیملاـعلا  بر  هللااـب  مسقا  و   ) .هیلع هلاـمع  هلها و  هلمح  و  هب ، همازتلا  و  قحلا ، یف  ماـمالا 
المع فافکلا  نود  الا  هلها  هسفنل و  یقبیال  و  نیمیلا ، دـکب  هینجب  يذـلا  یتح  کلمی  ام  مظعم  جـیواحملا  یلع  قفنی  مامالا ، تافص 
لالح وه  اذـه و  .نیطاریق  هنم  كرتا  توما و  هللا ، لیبس  یف  هقفنا  ابهذ  دـحا  لثم  یل  نوکی  نا  بحا  ام  لاـق : يذـلا  هللا  لوسر  هنـسب 

(.. خلا ادیور  حضف  ( ؟ هئانبال اثاریم  یقبت  ام  كرتیو  هب  معنتی  لماعلا  اذه  هذخا  يذلا  لاملاک  امیحج ، اران و  ناک  اذا  هب  فیکف  بیط ،
.راصنا رارف و  نم  نیملاظلل  ام  و  ریسع ، بعص  باسحلا  و  ملظم ، نکاس  ربق  کماماف  ..رظتنا  لمهت و 

هدبع

هتعلب هعیبا  هتعبک  هغیـسا  بارـشلا  تغـس  هصقان و  همات و ال  طقف ال  یـضملا  ینعم  هدافال  هدـئاز  اـنهه  ناـک  باـبلالا : يوذ  نم  اندـنع 
حتفلاب هداوهلا  هداوه : يدنع  امهل  هذه …  کتلعف  یف  هللا  دنع  ارذـع  یل  نوکی  اباقع  کنبقاعال  کیف : هللا  یلا  نرذـعال  هلوهـسب … 

يوذ نع  الـضف  یل  نوکی  ناب  رـسا  یناف ال  ینم  کتبارق  یلع  دمتعت  يا ال  یل : لالح  مهلاوما  نم  لیملاب …  صاصتخالا  حلـصلا و 
توملا فرش  یلع  تنا  امناف  لهم  یلع  کسفن  عراف  يا  یحضلا  یف  اهتیعر  اذا  منغلا  تیحض  نم  حضف  يدملا : تغلب  دق  یتبارق … 

نیح تال  و  بارتلا …  يرثلا  هیاغلا و  ینعمب  اضیا  مضلاب  هیدم  عمج  مضلاب  وا  هیاغلا  ینعمب  درفم  حتفلاب  يدملا  تغلب  دـق  کناک  و 
رارف تقو  تقولا  سیل  صانم :

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ینادـیم هکنیا  اب  یناد ، اراوگ  زئاج و  لاـم ( نآ   ( ندروخ ندـیماشآ و  هنوگچ  يدـمآ ، یم  رامـش  هب  نادـنمدرخ  زا  اـم  دزن  هکنآ  يا 
یناگدننک داهج  نانموم  نازیچ و  یب  نامیتی و  لام  زا  ینک  یم  حاکن  نانز  هدـیرخ  نازینک  و  یماشآ ؟ یم  مارح  يروخ و  یم  مارح 

ادخ زا  سپ  تسا !! هدومرف  يرادهاگن  تظفاحم و  نانمـشد ( زا   ( ار اهرهـش  نیا  اهنآ  هب  و  هداد ، رارق  نانآ  يارب  ار  لام  نیا  ادخ  هک 
هب  ) هرابرد هنیآ  ره  دـنادرگ  اناوت  وت  هب  ارم  ادـخ  یـشاب و  هدرکن  راک  نیا  رگا  هک  نادرگ  زاب  دوخ  هب  ار  هورگ  نیا  ياه  لام  سرتب و 
هب و  منزب ! هدش  لخاد  شتآ  رد  هکنآ  رگم  ما  هدزن  نآ  هب  ار  یـسک  هک  مریـشمش  هب  ار  وت  مروایب و  رذع  ادخ  دزن  وت  ندـناسر ) رفیک 
هب نم  زا  و  مدرک ، یمن  یتشآ  حلص و  ناشیا  اب  يدرک  وت  هچنآ  دننام  دندوب  هدرک  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  رگا  دنگوس  ادخ 
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راگدرورپ ادخ  هب  دـنگوس  و  مزاس ، رود  ار  اهنآ  متـس  زا  هدیـسر  لطاب  و  مناتـسب ، نانآ  زا  ار  قح  هکنیا  ات  دندیـسرت  یمن  یـشهاوخ 
ثرا دوـخ  زا  سپ  يارب  ار  نآ  هک  دـنک  یمن  داـش  ارم  دـشاب  نم  يارب  رگا  لـالح  هب  يا  هدرب  ناـشیا  لاـم  زا  هک  ار  هچنآ  ناـیناهج :
باتـش نتفر  مارآ  ياج  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  هلمج  نیا   ) نارچب هتـسهآ  ار  رتش  تشاچ  رد  ینعی  ادیور  حض  سپ  مراذگب ،

هتشگ ناهنپ  كاخ  ریز  و  يا ، هدیسر  گرم )  ) ترخآ هب  وت  هک  دنام  نآ  هب  هک  نکم ) يوردنت  لام  فرـص  رد  هکنیا  هب  هراشا  دنک ،
هابت و  دنک ، یم  دایرف  هداد ) تسد  زا  هچنآ   ) هودنا مغ و  رثا  رب  اجنآ  رد  راکمتـس  هک  یئاج  رد  هدـش  هدـنایامن  وت  هب  ترادرک  و  يا ،

.تسین یهلا ) باذع  زا   ) نتخیرگ ماگنه  تقو  نآ  هک  یلاح  رد  دیامن ، یم  وزرآ  ار  ایند ) هب   ) تشگرب نارگید ) قح   ) هدننک

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

عمج بابلا  و  هلعفلا ، هذه  دعب  هجردلا  هذه  نع  هطوقـس  یلا  هراشالل ، ناک )  ) هظفل بابلالا ) يوذ  نم  اندـنع  ناک - دودـعملا - اهیا  )
مب بل ،

راکنا و ماهفتـسا  امارح ؟) برـشت  امارح و  لکات  کنا  ملعت  تنا  و   ) ائینه لکالا  هغاـس  ـالا  ابارـش ) اـماعط و  عیـست  فیک   ) بللا ینع 
نیکاـسملا و یماـتیلا و  لاـم  نم   ) همرحم روهمب  ءاـسنلا )  ) لاـملا اذـه  نم  حـکنت ) ءاـمالا و   ) يرتـشت يا  عاـتبت )  ) فـیک و )  ) .خـیبوت

هنوکف هئایلوال  هقلخ  لاملا هللا  نا  رابتعاب  عاجرالا  و  لاومالا ) هذـه  مهیلا   ) هناحبـس عجرا  يا  هللا ) ءافا  نیذـلا  نیدـهاجملا  نینموملا و 
رفکلا نم  دالبلا  مهببـسب  ظفح  يا  دالبلا ) هذه  مهب  زرحا  و   ) مهیلا اعاجرا  ناک  نیملـسملا  یلا  ءاج  املف  بوصغملاک ، رافکلا  دی  یف 

ارهم مارحلا  لاملا  لعج  کلذـک  انز و  اهنم  بارتقالا  نوکیف  عیبلا  نالطبل  بجوم  مارح  لامب  همـالا  ءارتشا  نا  مولعملا  نم  و  مظلا ، و 
نا کناف  مهلاوما  موقلا  ءالوه  یلا  ددراو   ) سابع نبای  هللا ) قتاف   ) .دقعلا نالطبل  بجوم  هیدـیقلا - هجو  یلع  ناک  اذا  حوکنم - عضبل 

و  ) کتلعف نم  هللا  دـنع  یل  ارذـع  نوکی  اباقع  کـنبقاعال  يا  کـیف ) هللا  یلا  نرذـع  ـال  کـنم  هللا  یننکما  مث   ) لاـملا در  لـعفت ) مل 
نبا نا  رهاظلا  .رانلل و  نیقحتسملا  لطابلا  لهال  الا  هب  برضلا  نوکی  ذا ال  رانلا ) لخد  الا  ادحا  هب  تبرض  ام  يذلا  یفیسب  کنبرضال 

سانلل نیب  ابیطخ و  ماق  هللا  هنعل  مجلم  نبا  فیـسب  لتق  اذا  یتح  هفوکلا  یف  مامالا  عم  کلذ  دـعب  ناک  هنال  لاملا ، عجرا  بات و  سابع 
هبـسنلاب هناها  سیل  اذـه  و  تلعف ) يذـلا  لثم  العف  نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللا  و   ) هفالخلل هیبا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  نیعت 

( هداوه يدنع  امهل  تناک  ام  ( ) دـلو نامحرلل  ناکنا   ) و ههلا ) امهیف  ناک  ول  : ) هناحبـس هلوق  وحن  لاحملا  یف  یتای  طرـشلا  ناف  امهیلا ،
لیزا امهنم و  قحلا  ذـخا  یتح   ) درطلا نع  هیانک  هناک  و  کـلذ ، دـعب  اـمهدرا  مل  يا  هداراـب ) ینم  ارفظ  ـال  و   ) لـیملاب صاـصتخا  يا 

ام نا  ینرـسی  ام  نیملاعلا  بر  هللااب  مسقا  و  (. ) نم  ) هلزنمب نایبلل ، انه  نع )  ) ناک و  هافرتقا ، يذلا  ملظلا  نع  يا  امهتملظم ) نع  لطابلا 
همرحم یه  اـهب و  حرفت  تنا  فیکف  یل ، ـالالح  تناـک  اـمیف  لاومـالا  کـلت  لـثمب  حرفا  اـم  ینا  يا  یل ) لـالح  مهلاوما  نم  هتذـخا 

نم لعف  ام  یلع  ناسنالا  هبـساحمل  رخآ ، روذحم  لاملا  یف  فرـصتلا  نا  باب  نم  اذـه  رکذ  لعل  يدـعب ) نمل  اثاریم  هکرتا  ( ؟ کیلع
وه و  لهم ، یلع  کسفن  عداف  يا  ادیور ) حضف  ( ؟ رخآ امارح  هنوکلاح  هیف  فرـصت  و  امارح ، سابع  نبا  لاملا  ذـخا  فیکف  لالحلا ،

و هیاغلا ، يا  يدملا ) تغلب  دق  کناف   ) یحضلا یف  اهتیعر  اذا  منغلا  تیحض  نم  حض  لصاو  یـصاعملا ، یلا  عارـسالا  مدع  نع  هیانک 
، همایقلا يا  هرـسحلا ) هیف  ملاظلا  يدانی  يذـلا  لحملاب  کـلامعا  کـیلع  تضرع  و   ) بارتلا يا  يرثلا ) تحت  تنفد  و   ) توملا دارملا 

هایند عیض  يذلا  يا  عیضملا ) ینمتی  و   ) .میکحلا نآرقلا  هنع  یکحی  امک  هللا ) بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  ای   ) ملاظلا لوقی  ثیح 
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کلذ سیل  يا  صانم ) نیح  تالو  ( ) احلاص لـمعا  یلعل  ینوعجرا  بر   ) لوقی هعجرلاـب ) هیف   ) كاـنه هدعـسی  اـم  اـهیف  لـصحی  ملق 
نیحلا و  صانم ، نیح  نیحلا ، تال  يا  اهمـسا ، فذـح  و  ءاتلا )  ) هیلع تدـیز  هیفاـنلا  ـال ) ( ) تـال  ) هاـجنلا و صـالخلا و  تقو  تقولا 

.صالخلا تاجنلا و  ینعمب  صانملا  و  تقولا ،

يوسوم

ءامالا و عاتبت  امارح و  برشت  امارح و  لکات  کنا  ملعت  تنا  اماعط و  ابارش و  غیست  فیک  بابلالا  یلوا  نم  اندنع  ناک  دودعملا - اهیا 
( دالبلا هذه  مهب  زرحا  لاومالا و  هذه  مهیلع  هللا  هافا  نیذلا  نیدهاجملا  نینموملا و  نیکاسملا و  یماتیلا و  لاوما  نم  ءاسنلا  حکنت 

عفدی ءاسنلا و  حـکنی  ءامالا و  يرتشی  ائیرم و  لکای  ائینه و  برـشی  فیک  هیلع ، ارکنتـسم  هنم  بجعت  دوهی و  هریمـض  یلا  هلعل  هبنا  مث 
نم کلذـک  نانحلا و  فطعلا و  همحرلا و  هقفـشلا و  نوقحتـسی  نیذـلا  یماتیلا  لاوما  نم  هبلـس  امب  کلذ  لک  لعفی  فیک  نهروهم 

نیدـهاجملا لاوما  ذـخات  کلذـک  مهلاوما و  ذـخا  زوجی  نیذـلا ال  نینموملا  لاوما  نم  اـعوج و  نوروضتی  نیذـلا  نیکاـسملا  لاوما 
نم اهیف  ام  فانصالا و  هذه  لک  همایقلا  موی  هوامصخ  ناک  نم  صلختی  فیک  ییفلا ء و  اذه  یلع  اولصحی  یتح  مهسفنا  اولذب  نیذلا 

کیف هللا  یلا  نرذـعال  کـنم  هللا  یننکما  مث  لـعفت  مل  نا  کـناف  مهلاوما  موـقلا  ءـالوه  یلا  ددرا  هللا و  قتاـف   … ) همخـضلا دادـعالا 
الا نوکی  کلذ ال  هیصعملا و  نع  عجری  هللا و  یقتی  نا  مالسلا  هیلع  هرما  رانلا ) لخد  الا  ادحا  هب  تبرض  ام  يذلا  یفیـسب  کنبرـضال 
امب هبقاعی  فوسل  هدـی  تحت  عقو  هنم و  نکمت  اذا  هناف  اهدری  مل  نا  هرذـح  مث  .اهدرب  هرما  اذـلف  مهقوقح  قوقحلا  باحـصال  دری  ناب 
عقی فیس ال  هنال  رانلا  هلخدا  هلتق و  الا  دحا  یلع  عقو  ام  يذلا  هفیسب  هنبرضیل  قحتـسی  امب  هتبوقع  وه  هیف  رذعی  ام  هللا و  یلا  هیف  رذعی 

هدراب ینم  ارفظ  هداوه و ال  يدـنع  امهل  تناک  ام  تلعف  يذـلا  لثم  العف  نیـسحلا  نسحلا و  نا  ول  هللاو  و   … ) لتقلل قحتـسم  یلع  الا 
نسحلا مه  هیلا و  سانلا  برقا  نا  ول  همسق  یف  قداصلا  وه  مالسلا و  هیلع  مسقا  امهتملظم ) نع  لطابلا  حیزا  امهنم و  قحلا  ذخآ  یتح 

امهنم ذخای  یتح  امهنع  یضری  نل  هدشلاب و  امهذخای  ناک  لب  امهل  نلی  مل  نیدهاجملا  نیکاسملا و  یماتیلا و  لاوما  الکا  نیسحلا  و 
يدعب نمل  اثاریم  هکرتا  یل  لالح  مهلاوما  نم  هتذخا  ام  نا  ینرـسی  ام  نیلماعلا  بر  هللااب  مسقا  و   ) .سانلا نع  اهملظ  عفدی  اذـخا و  ام 

هرـسحلاب و هیف  ملاظلا  يدانی  يذلا  لحملاب  کلامعا  کیلع  تضرع  يرثلا و  تحت  تنفد  يدملا و  تغلب  دـق  کناکف  ادـیور  حـضف 
مل لالح  نم  هذخا  دق  هل و  ناک  ول  لاملا  اذه  نا  قداصلا - وه  و  مالسلا - هیلع  مسقا  صانم ) نیح  تال  هعجرلا و  هیف  عیـضملا  ینمتی 

هجاحلا و نم  اهنوشیعی  یتلا  هئیسلا  مهتلاح  یلع  نیدهاجملا  یماتیلا و  نیکاسملا و  ءالوه  هتثرول و  هکرتی  نا  رورـس  وا  حرف  یف  نکی 
ربق یف  بارتلا  تحت  نفدلا  یلا  اهدـعب  مث  توملا  یه  یتلا  هیاغلا  یلا  لوصولا  برقب  دـیدهتلا  لیبس  یلع  لاهمالاب  هرما  مث  هقافلا … 

یسالا هرسحلاب و  ملاظلا  هیف  يدانی  يذلا  مویلا  کلذ  یف  قلخلا  لامعا  هیف  ضرعت  موی  باسحلا  موی  یتای  کلذ  دعب  مث  ریغـص  قیض 
نم هیف  ینمتی  و  هللا ) بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترـسح  ای  : ) کلذ هللا  یکحی  امک  لوقیف : تائیـس  حـئابق و  نم  هلعف  ام  یلع  فسـالا  و 
امیف احلاص  لمعا  یلعل  ینوعجرا  بر  لاق  : ) هلوق اـضیا  هللا  یکح  اـمک  ایندـلا  یلا  دوعی  نا  اـهیلا  قفوی  مل  هحلاـصلا و  لاـمعالا  عیض 
دحاو لک  لب  هعجرلا  بلط  باجتـسی  نل  هرـسحلا و  عفنت  مل  هاجن  كاکف و ال  صالخ و ال  نکل  و  الک …  باوجلا  هیتاـی  و  تکرت )

 … بستکا ام  لانی  لعف و  امب  يزجی 

یناغماد
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يزاریش مراکم 

.ًاماَعَطَو ًاباَرَش  ُغیُِست  َْفیَک  ، ِباَْبلَْألا ِیلوُأ  ْنِم  اَنَْدنِع  - َناَک - ُدوُدْعَْملا اَهُّیَأ 

َنیِدِـهاَجُْملاَو َنِینِمْؤُْملاَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلا  ِلاَْومَأ  ْنِم  َءاَسِّنلا  ُحِْـکنَتَو  َءاَمِْإلا  ُعاَْتبَتَو  ، ًاـماَرَح ُبَرْـشَتَو  ًاـماَرَح  ُلُـکْأَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأَو 
ِینَنَْکمَأ َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ، ْمَُهلاَْومَأ ِمْوَْقلا  ِءَالُؤَه  َیلِإ  ْدُدْراَو  َهّللا  ِقَّتاَف  َداَِلْبلا ! ِهِذَـه  ْمِِهب  َزَرْحَأَو  ، َلاَْومَْألا ِهِذَـه  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َءاَفَأ  َنیِذَّلا 

اَلَعَف َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َْول  ِهّللاَوَو  َراَّنلا ! َلَخَد  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهب  ُْتبَرَـض  اَم  يِذَّلا  یِْفیَِـسب  َکََّنبِرْـضََألَو  َکِیف ، ِهّللا  َیلِإ  َّنَرِذـْعَُأل  َْکنِم  ُهّللا 
ِهّللِاب ُمِْسقُأَو  اَمِِهتَمَلْظَم ، ْنَع  َلِطاَْبلا  َحیِزُأَو  ، اَمُْهنِم َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ، ٍهَداَرِِإب یِّنِم  اَرِفَظ  َالَو  ، ٌهَداَوَه يِدـْنِع  اَمَُهل  َْتناَک  اَم  ، َْتلَعَف يِذَّلا  َْلثِم 

َْتِنفُدَو ، يَدَْملا َْتغََلب  ْدَق  َکَّنَأَکَف  ، ًاْدیَوُر ِّحَضَف  ، يِدَْعب ْنَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُْرتَأ  ، ِیل ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ُهَتْذَـخَأ  اَم  َّنَأ  ِینُّرُـسَی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر 
«. ٍصانَم َنیِح  َتالَو  » َهَعْجَّرلا ِهِیف  ُعِّیَضُْملا  یَّنَمَتَیَو  ، ِهَرْسَْحلِاب ِهِیف  ُِملاَّظلا  يِداَُنی  يِذَّلا  ِّلَحَْملِاب  َُکلاَمْعَأ  َْکیَلَع  ْتَضِرُعَو  يَرَّثلا ، َتْحَت 

همجرت

یلاح رد  يروخ  یم  یشون و  یم  اراوگ  ار  ییاذغ  بآ و  هنوگچ  ، يدمآ یم  رامش  هب  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  هتشذگ  رد  هک  یسک  يا 
لاوما نیا  دنوادخ  هک  ینادهاجم  نانمؤم و  نیکاسم و  نامیتی و  لاوما  اب  هنوگچ  یشون و  یم  مارح  يروخ و  یم  مارح  یناد  یم  هک 
يروآ یم  رد  يرـسمه  هب  ار  ینانز  يرخ و  یم  ار  ینازینک  ، هدرک ظفح  نانآ  هلیـسو  هب  ار  مالـسا  دالب  هداد و  صاـصتخا  اـهنآ  هب  ار 

نیا لاوما  سرتب و  ادخ  زا  نونکا  (، تساوران نانز  نآ  اب  حاکن  مارح و  نازینک  نآ  اب  شزیمآ  یناد  یمن  )

يراک دنک  ّطلسم  وت  رب  ارم  دنوادخ  ینکن و  لمع  مداد  هک  روتسد  نیا  هب  رگا  نادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  نادهاجم ) نامورحم و   ) هورگ
خزود لخاد  هکنیا  رگم  مدزن  نآ  اب  ار  سک  چیه  هک  مریشمش  نیا  اب  دشاب و  هتفریذپ  وت  هراب  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  مرذع  هک  منک  یم 

هنوگ چیه  دندوب  هدرک  وت  نوچمه  يراک  (، مزیزع نادنزرف   ) نیسح نسح و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  منک ! یم  دراو  وت  رب  يا  هبرـض  دش 
ار یلطاب  مناتـسب و  اهنآ  زا  ار  قح  هک  ینامز  ات  دـنداد  یمن  رییغت  لاملا ) تیب  قح  زا  عافد  رد   ) ارم هدارا  مدرک و  یمن  اهنآ  اـب  ارادـم 
وت ار  هچنآ  رگا  مروخ  یم  دنگوس  تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هب.مرادرب  نایم  زا  هدـمآ  دوجو  هب  اهنآ  ياه  متـس  زا  هک 

يارب ثاریم  ناوـنع  هـب  ار  نآ  هـک  تخاـس  یمن  لاحــشوخ  ارم  زگره  دوـب  نـم  راـیتخا  رد  لـالح  هار  زا  يا  هـتفرگ  اــهنآ  لاوـما  زا 
هدش نفد  اه  كاخ  ریز  رد  يا و  هدیسر  یگدنز  نایاپ  هب  ییوگ  نک ) هشیدنا  و   ) راد هگن  تسد  یمک  نیاربانب  ، مراذگب مناگدنامزاب 
عیاـض ار  دوـخ  رمع  هـک  سک  نآ  دراد و  یم  رب  ترـسح  داـیرف  رگمتــس  هـک  ییاـج  رد  تـسا  هدـش  هـضرع  وـت  هـب  تلاـمعا  يا و 

(. تسا هتسب  اه  هار  مامت  و   ) تسین رارف  نامز  یلو  (، دنک ناربج  و   ) ددرگزاب ایند  هب  هک  دنک  یم  وزرآ  ، هتخاس

مدیشخب یمن  ار  اهنآ  دندرک  یم  نینچ  منادنزرف  رگا  ریسفت : حرش و 

مدیشخب یمن  ار  اهنآ  دندرک  یم  نینچ  منادنزرف  رگا 

رد هک  یـسک  يا  :» دـیامرف یم  دوخ  بطاخم  هب  ، دـیدش تاضارتعا  اه و  شنزرـس  همادا  رد  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یناد یم  هک  یلاح  رد  يروخ  یم  یـشون و  یم  اراوگ  ار  ییاذـغ  بآ و  هنوگچ  يدـمآ  یم  رامـش  هب  نادـنمدرخ  زا  ام  دزن  هتـشذگ 
اهنآ هب  ار  لاوما  نیا  دـنوادخ  هک  ینادـهاجم  نانمؤم و  نیکاسم و  نامیتی و  لاوما  اـب  هنوگچ  یـشون و  یم  مارح  يروخ و  یم  مارح 
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يروآ یم  رد  يرسمه  هب  ار  ینانز  يرخ و  یم  ار  ینازینک  ، هدرک ظفح  ار  مالسا  دالب  نانآ  هلیسوب  هداد و  صاصتخا 

َْفیَک ، ِباَْبلَْألا ِیلوُأ  ْنِم  اَنَدـْنِع  - َناَـک ُدوُدـْعَْملا -  اَـهُّیَأ  ( ؛») تساوراـن ناـنز  نآ  اـب  حاـکن  مارح و  نازینک  نآ  اـب  شزیمآ  یناد  یمن  )
هب یلو  دور ؛ یم  راک  هب  بآ  اذغ و  دروم  رد  الومعم  هک  هدش  هتفرگ  ندوب  اراوگ  يانعم  هب  موق »  » نزو رب  غ »  » هشیر زا  غیس » }» ُغیُِـست

َءاَمِْإلا َو ُعاَْتبَت  ،َو  ًاماَرَح ُبَرْـشَت  ،َو  ًاماَرَح ُلُـکْأَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َو.ًاـماَعَط  ًاباَرَـش َو  .دوش } یم  لامعتـسا  زین  رگید  روما  رد  هیاـنک  روط 
تـسا تشگزاب  يانعم  هب  یف »  » هشیر زا  ءافأ » }» َءاَفَأ َنیِذَّلا  َنیِدِـهاَجُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِنیِکاَـسَْملا َو  یَماَـتَْیلا َو  ِلاَْومَأ  ْنِم  َءاَـسِّنلا  ُحِْـکنَت 

یم زاـب  یلـصا  ناـبحاص  هب  دوش ، یم  هتفرگ  تمینغ  هب  هک  یماـگنه  هتـشاد و  بصغ  هبنج  هدوب  راـفک  تسد  رد  هک  یلاوما  ییوـگ 
!(. َداَِلْبلا ِهِذَه  ْمِِهب  َزَرْحَأ  ،َو  َلاَْومَْألا ِهِذَه  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  .ددرگ }

تلامعا نیا  اب  یلو  میتسناد  یم  نادـنمدرخ  ءزج  ًالبق  ار  وت  ام  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا  هتـشذگ  نامز  هب  رظان  هک  َناک »  » هب ریبعت 
.یتسین نانآ  هرمز  رد  نونکا  يا  هداد  ناشن  دوخ  زا  هک 

تیب هدش  بصغ  لاوما  زا  هک  ییاذغ  بآ و  هدـش و  مارح  اب  هتخیمآ  وت  یگدـنز  مامت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   ..« .ُغیُِـست َْفیَک   » هلمج
ینک و یم  يرادـیرخ  مارح  لوپ  اـب  نازینک  زا  هک  ینارـسمه  تسا و  مارح  وـت  رب  شندروـخ  ندیـشون و  ، يروآ یم  تسد  هب  لاـملا 

.ددرگ مارح  هب  هدولآ  زین  وت  یگداوناخ  یگدنز  دوش  یم  ببس  يوش  یم  لیاق  دازآ  نانز  يارب  هک  یمارح  هّیرهم 

حـبق و رتمک  اهنآ  بصغ  دوب  يدـنمتورث  دارفا  لام  لاوما  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا   ..« .ِنیِکاَـسَْملاَو یَماَـتَْیلا  ِلاَْومَأ  ْنِم   » هلمج
رت و حـیبق  رایـسب  تسا  مالـسا  ناعفادـم  نادـهاجم و  نامورحم و  ناـمیتی و  هورگ  ود  هب  ّقلعتم  هک  یلاوما  بصغ  یلو  ؛ تشاد یتشز 

.تسا رت  تشز 

: دیامرف یم  هتفرگ و  هجیتن  نینچ  ینالوط  شنزرس  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ِمْوَْـقلا ِءاـَلُؤَه  َیلِإ  ْدُدْرا  َهّللا َو  ِقَّتاَـف  ( ؛» نادرگزاـب اـهنآ  هـب  ار  نادـهاجم ) ناـمورحم و   ) هورگ نـیا  لاوـما  سرتـب و  ادـخ  زا  نوـنکا  »
(. ْمَُهلاَْومَأ

دنک ّطلـسم  وت  رب  ارم  دنوادخ  ینکن و  لمع  مداد  هک  يروتـسد  نیا  هب  رگا  و  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  دـیدهت  ًادـیدش  ار  وا  هاگ  نآ 
لخاد هکنیا  رگم  مدزن  نآ  اب  ار  سک  چیه  هک  مریشمش  نیا  اب  دشاب و  هتفریذپ  وت  هرابرد  ادخ  هاگـشیپ  رد  مرذع  هک  منک  یم  يراک 

یِْفیَِسب َکََّنبِرْضََأل  ،َو  َکِیف ِهّللا  َیلِإ  َّنَرِذْعَُأل 1 َْکنِم  ُهّللا  ِینَنَْکمَأ  َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ( ؛» منک یم  دراو  وت  رب  يا  هبرـض  دـش  خزود 
!(. َراَّنلا َلَخَد  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهب  ُْتبَرَض  اَم  يِذَّلا 

رد ياپ  زا  ریـشمش  نیا  اـب  نونکاـت  هک  ار  سک  ره  مشک و  یمن  ریـشمش  وا  نانمـشد  ربارب  رد  ادـخ و  هار  رد  زج  نم  هکنیا  هب  هراـشا 
: رعاش هتفگ  هب  تسا و  هدش  منهج  ریزارس  ، ما هدروآ 

رقس راقفلاوذ و  داز  رسپ  ود  مکش  کی  هب  نتسبآ  تشگ  هک  نوچ  ادخ  رهق  اضق ز 

دودح رد  هک  یلاح  رد  دشاب  مادعا  قحتسم  هدوبر  ار  يزیچ  لاملا  تیب  زا  هک  یسک  ارچ  هکنیا  نآ  دیآ و  یم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  رد 
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زا تقرـس  نآ  طرـش  نوچ  ، دسر یم  رظن  هب  دیعب  اجنیا  رد  مه  تقرـس  ّدـح  هزات.تسا  يو  رب  تقرـس  ّدـح  يارجا  رثکادـح  یمالـسا 
يراج تقرس  ّدح  دنربب  تقرس  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  دننکشب و  ار  شدنب  لفق و  رگا  دشاب  هتشاد  دنب  لفق و  هک  تسا  ییاج  ینعی  ؛ زرح

.دشاب زرح  رد  هکنآ  هن  هدوب  رادنامرف  نیا  رایتخا  رد  لاملا  تیب  میناد  یم  دوش و  یم 

یم لـالح  دوخ  رب  ار  لاـم  نآ  يو  هدوب و  نآ  تمرح  راـکنا  اـب  مأوت  تقرـس  نیا  : ًـالّوا : دوش هتفگ  تسا  نکمم  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
.تسا نید  يرورض  راکنا  یعون  نیا  هتسناد و 

تمواقم نم  ربارب  رد  ینکن و  لمع  لاملا  تیب  هب  لاوما  نیا  ندنادرگزاب  هب  تبسن  ارم  روتـسد  رگا  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  : ًایناث
تماما دض  رب  مایق  عقاو  رد  ییامن 

.تسا لتق  زوجم  ماما  دض  رب  مایق  میناد  یم  يا و  هدرک 

نادنزرف  ) نیـسح نسح و  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  :» دـیازفا یم  دـیدهت  نیا  ندوب  يدـج  رتشیب و  دـیکأت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یمن رییغت  لاملا ) تیب  قح  زا  عافد  رد   ) ارم هدارا  مدرک و  یمن  ارادم  اهنآ  اب  هنوگ  چیه  دـندوب  هدرک  وت  راک  نوچمه  يراک  (، مزیزع

َنَسَْحلا َو َّنَأ  َْول  ِهّللا  َو َو  ( ؛» مرادرب نایم  زا  هدمآ  دوجو  هب  اهنآ  ياه  متس  زا  هک  ار  یلطاب  مناتسب و  اهنآ  زا  ار  قح  هک  ینامز  ات  دنداد 
نامه اجنیا  رد  تسا و  یسک  هب  هقالع  حلـص و  شمرن ، يانعم  هب  هداوه » } ٌهَداَوَه يِْدنِع  اَمَُهل  َْتناَک  اَم  ، َْتلَعَف يِذَّلا  َْلثِم  اَلَعَف  َْنیَـسُْحلا 
ندرک لیاز  يانعم  هب  هحازإ »  » هشیر زا  حیزأ » }» َحیِزُأ ،َو  اَمُْهنِم َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ، ٍهَداَرِِإب یِّنِم  اَرِفَظ  َال  َو  { ، .تسا هدش  هدارا  لوا  يانعم 

(. اَمِِهتَمَلْظَم ْنَع  َلِطاَْبلا  .تسا }

بصغ هب  تسد  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دراد  ناکما  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  زگره  هک  تسا  یهیدب 
.درادن تینوصم  تلادع  قح و  زا  فّلخت  ربارب  رد  سک  چیه  هک  تسا  بلطم  رد  هغلابم  نایب  روظنم  هکلب  ، دننزب لاملا  تیب  لاوما 

یتح تاریبعت  نیا  اریز  ، تسین طرش  عوقو  لامتحا  يانعم  هب  دوش  یم  هدافتسا  نآ  دننام  »و  ول » هژاو زا  هک  هّیطرـش  هّیـضق  رگید  نایب  هب 
اَنَأَف ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  ُْلق   »» هفیرـش هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش  یم  هتفگ  بلطم  دـیکأت  ناـیب  يارب  تسا  لاـحم  هک  يروما  رد 

تسا يدیکأت  ریبعت  نیا  هیآ 81 }. فرخز ، «} مدوب وا  هدننک  شتـسرپ  نیتسخن  نم  ، دوب يدنزرف  ادخ  يارب  رگا  : وگب ؛ » َنیِدـِباْعلا ُلَّوَأ 
.دندوب لیاق  يدنزرف  دنوادخ  يارب  هک  باتک  لها  ِنادرخبان  هتفگ  یفن  رب 

رب طباور  دشاب و  یهلا  ماکحا  رب  مکاح  دـناوت  یمن  یفطاع  لئاسم  زگره  هک  دزاس  یم  نشور  دوخ  نخـس  نیا  رد  ، مالـسلا هیلع  ماما 
و ؛ » ِهّللا ِنیِد  ِیف  ٌهَْفأَر  امِِهب  ْمُکْذُخْأَت  َو ال  : »» دیامرف یم  دـح  يارجا  هلأسم  رد  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دریگ  یمن  یـشیپ  طباوض 

دیابن

یم قح  يارجا  دروـم  رد  و  هیآ 2 }. رون ، دوش {» عناـم  یهلا  مکح  يارجا )  ) زا ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاـک ) ّتبحم  و   ) تفأر
ُهّللاَف ًاریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْولا َو  ِوَأ  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َْول  ِهِّلل َو  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : »» دیامرف

.دینک تلادع  هب  مایق  هشیمه  هراومه و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » امِِهب یلْوَأ 
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یهاوگ هک  یـسک   ) وا رگا  هک ) ارچ  ) .دشاب هدوب  ناتناکیدزن  ای  ردام  ردـپ و  ای  ، امـش نایز  هب  هچ  رگا  یتح  ، دـیهد یهاوگ  ادـخ  يارب 
ار قح  اهنآ  تیاعر  يارب  درادن  یموزل  و   ) دنک تیامح  نانآ  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  دشاب  ریقف  ای  ینغ  تسوا ) نایز  هب  امش 

هیآ 135} ءاسن ، («.} دینک اهر 

يدنوادخ هب  :» دیامرف یم  ، تسا ذفان  ّقثوم و  رایسب  هک  دوش  یم  دراو  يرگید  قیرط  زا  وا  نتخاس  رادیب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ارم زگره  دوب  نم  رایتخا  رد  لالح  هار  زا  يا  هتفرگ  اهنآ  لاوما  زا  وت  ار  هچنآ  رگا  مروخ  یم  دـنگوس  تسا  نایناهج  راـگدرورپ  هک 

ُهَتْذَخَأ اَم  َّنَأ  ِینُّرُـسَی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهّللِاب  ُمِْسقُأ  َو  ( ؛» مراذگب مناگدنامزاب  يارب  ثاریم  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تخاس  یمن  لاحـشوخ 
(. يِدَْعب ْنَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُْرتَأ  ، ِیل ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم 

اریز ، دشاب مارح  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوش  یمن  ناسنا  تداعـس  یتخبـشوخ و  هیام  دشاب  مه  لالح  رگا  میظع  لاوما  نیا  هکنیا  هب  هراشا 
ایآ.نارگید يارب  شتّذـل  تسوا و  يارب  شلابو  باسح و  ؛ دراذـگب شناگدـنامزاب  يارب  ثاریم  تروص  هب  هک  درادـن  نیا  زج  یهار 
.دوب دهاوخ  نآ  بحاص  يارب  یتبیصم  هچ  دشاب  مارح  قیرط  زا  رگا  لاح.دنزب  يراک  نینچ  هب  تسد  ناسنا  هک  تسا  هنالقاع 

: دومرف یم  ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفاک  باتک  رد  یثیدح  رد  اذل 

َفاَفَْعلا ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  َّبَحَأ  ْنَم  ٍدَّمَُحم َو  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ْقُزْرا  َّمُهَّللا  »

ار شنادـناخ  وا و  هک  یناـسک  وا و  لآ  دّـمحم و  هـب  ادـنوادخ  َدـَلَْولا ؛ َلاَْـملا َو  ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  َضَْغبَأ  ْنَـم  ْقُزْرا  َفاَـفَْکلا َو  َو 
و ناوارف )  ) لام دنراد  یم  نمـشد  ار  شتیب  لها  دّـمحم و  هک  یناسک  نک و  تیانع  زاین  رادـقم  هب  يراد و  نتـشیوخ  دـنراد  تسود 

{ .تسا هدمآ  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  تایاور  باب  نامه  رد  ح 3 . ص 140 ، ج 2 ، یفاک ، «.} هد يزور  رایسب )  ) نادنزرف

نآ هتفخ  حور  ات  دـنک  یم  نآ  زا  سپ  ثداوح  گرم و  یگدـنز و  ناـیاپ  هب  هراـشا  هماـن  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماـجنارس 
هـشیدنا و   ) راد هگن  تسد  یمک  نیاربانب  :» دـیامرف یم  دـهد  ناـشن  يو  هب  تسوا  نیمک  رد  هک  ار  يرطخ  دـنک و  رادـیب  ار  رادـنامرف 

رگمتـس هک  ییاج  رد  تسا  هدش  هضرع  وت  هب  تلامعا  يا و  هدش  نفد  اه  كاخ  ریز  رد  يا و  هدیـسر  یگدـنز  نایاپ  هب  ییوگ  نک )
نامز یلو  ؛) دنک ناربج  و   ) ددرگزاب ایند  هب  هک  دـنک  یم  وزرآ  ، هتخاس عیاض  ار  دوخ  رمع  هک  سک  نآ  دراد و  یم  رب  ترـسح  دایرف 

نادنفسوگ ندرب  ارچ  هب  يانعم  هب  لصا  رد  هیحضت »  » هشیر زا  تسا  رما  هغیص  حض  } ِّحَضَف ( ؛») تسا هتـسب  اه  هار  مامت  و   ) تسین رارف 
رد هتـسهآ  ار  نادنفـسوگ  هک  دوب  نیا  روظنم  هک  دـش  یم  هتفگ  ییاج  رد  ادـیور » حـضف   » هلمج تسا و  باتفآ  ندـمآ  رب  ماـگنه  هب 
هب تسا  ندوب  مارآ  نتشاد و  هگن  تسد  روظنم  هک  يدراوم  رد  هلمج  نیا  سپس  .دوش  ریـس  یفاک  هزادنا  هب  ات  دنهد  تکرح  هاگارچ 

َتْحَت َْتِنفُد  َو  .تسالاب ،} نینـس  هب  ندیـسر  راـک و  ناـیاپ  ياـنعم  هب  يدـم » }» يَدَْـملا َْتغََلب  ْدَـق  َکَّنَأَـکَف  ، ًادـْیَوُر .تسا } هتفر  راـک 
ِهِیف ُعِّیَـضُْملا  یَّنَمَتَی  ،َو  ِهَرْـسَْحلِاب ِهِیف  ُِملاَّظلا  يِداَُنی  يِذَّلا  ِّلَحَْملِاب  َُکلاَمْعَأ  َکـْیَلَع  ْتَضِرُع  َو  {، .تسا كاـخ  ياـنعم  هب  ئرلا » }» يَرَّثلا

.تسا هدش  هدوزفا  نآ  رب  دـیکأت  يارب  ثینات  ءات  هدوب و  هیفان  ءال  لصا  رد  تسا و  یفن  يارب  ت »  » هژاو «} ٍصانَم َنیِح  َتال  «َو  َهَعْجَّرلا
یم خر  یکانتـشحو  تخـس و  هثداح  هک  یماگنه  برع  دـنیوگ : یم  تسا  سردایرف  هاگهانپ و  يانعم  هب  صون »  » هشیر زا  صاـنم » »

و تساجک ؟ هاگهانپ  تساجک ، هاگهانپ  ینعی  صانم ؛ صانم ، تفگ : یم  درکیم و  رارکت  ار  هملک  نیا  اه  گنج  رد  اـصوصخم  هداد 
نیا شموهفم  صانم » یح  تالو   » هلمج نیاربانب  تسا ، هدـمآ  زین  رارف  لحم  يانعم  هب  یهاگ  تسا  نراـقم  رارف  اـب  موهفم  نیا  نوچ 
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{(. .تسین یهاگهانپ  تاجن و  رارف و  هار  هک  تسا 

هظحل.دنک یم  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هدنبوک  ياه  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  بطاخم  ، رایشوه ياوشیپ  رگرادیب و  ملعم  نیا  راوگرزب  ماما 
ریز رد  نفد  سپس  گرم و 

هب هک  ار  ایند  هب  تشگزاب  ياضاقت  ینامیـشپ و  ماجنارـس  باتک و  باسح و  يارب  تمایق  هنحـص  رد  روضح  نآ  لابند  هب  اه و  كاخ 
هتشذگ تاجن  تقو  یلو  ؛ » ٍصانَم َنیِح  َتال  َو   »» هفیرـش هیآ  اب  ار  نآ  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  دراد  تمایق  هنحـص  رد  گرم و  ماگنه 

.دزاس یم  دّکؤم  هیآ 3 }. ص ، «} دوب

؟ تسیک سابع  نبا  هتکن :

دراد و درخ  يرایشوه و  شناد و  ملع و  یکین و  هب  راهتشا  ، ّتنس لها  هعیش و  فلتخم  بهاذم  تما و  نایم  رد  سابع  نبا  دیدرت  یب 
یلـص مرکا  ربمایپ  تمدـخ  رد  ار  دوخ  یناوج  نارود  وا.دوش  یم  دای  نآ  دـننام  »و  ِنآرُْقلا ُنامُجْرَت  «، » همُألاْربِح » دـننام یباقلا  اب  وا  زا 
نآرق ریسفت  رد  ًاصوصخم  وا.تسا  هدش  لقن  ربتعم  بتک  رد  هک  دوب  ترـضح  نآ  زا  یمهم  ثیداحا  لماح  دنارذگ و  هلآ  هیلع و  هللا 

.تسا هدش  دای  وا  بحم  مالسلا و  هیلع  یلع  درگاش  ناونع  هب  وا  زا  دوب و  رظن  بحاص 

دیدرت دـشاب  سابع  نبا  نآ  بطاخم  هکنیا  رد  دـنا  هدیـسر  همان  نیا  هب  هغالبلا  جـهن  ناـحراش  نادنمـشناد و  هک  یماـگنه  ور  نیا  زا 
رد تنایخ  هب  ار  وا  هدومن و  دوخ  بطاخم  هب  ار  اه  شنزرـس  نیرتدیدش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نآ  رد  هک  يا  همان.دـنا  هدرک 

.دنک یم  فصو  زاجح  هب  هرصب  زا  نآ  زا  یناوارف  رادقم  ندرب  نآ و  لیم  فیح و  لاملا و  تیب  لاوما 

هدمآ خیرات  بتک  زا  یـضعب  رد  هدش و  لقن  همان  نیا  خساپ  رد  سابع  نبا  زا  هک  ار  يا  هناروسج  دنت و  ياه  خـساپ  رگا  صوصخ  هب 
.دوش یم  رت  هدیچیپ  رایسب  هلأسم  میریگب  رظن  رد  تسا 

: دنا هدش  میسقت  هورگ  هس  هب  نآ  ربارب  رد  همان  نیا  نالقان  ور  نیا  زا 

نینس رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هتـسجرب  باحـصا  زا  تشاد و  ییالاو  ماقم  دنچره  سابع  نبا  : دنیوگ یم  یهورگ 
تسین و رود  وا  زا  یـشزغل  نینچ  رودـص  دوبن و  موصعم  وا  لاح  ره  هب  یلو  دوب  هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  یناوجون  اـی  یناوج و 

ریغ زا  « دـتفا یم  نیمز  رب  دروخ و  یم  يردنکـس  یهاـگ  وردـنت  ِتمیق  نارگ  بسا  ؛ ُوبْکَی ْدَـق  ُداوَْـجلا  » روهـشم لـثملا  برـض  قباـطم 
.تسین دیعب  یبلطم  نینچ  موصعم 

هب اهنآ.دشاب  يرگید  صخش  ای  سابع  نب  هّللادیبع  سابع ؛ نبا  ردارب  تسا  نکمم  همان  نیا  بطاخم  هک  دنراد  رارـصا  يرگید  هورگ 
.تسا هدزن  يراک  نینچ  هب  تسد  زگره  سابع  نبا  دهد  یم  ناشن  هک  دنوش  یم  لّسوتم  یخیرات  نیارق  هسلس  کی 

هتـشذگ هتـشاذگ و  شلامجا  ماهبا و  هب  ار  نآ  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  دـننک و  یباختنا  هلأـسم  نیا  رد  هتـسناوتن  موس  هورگ  هرخـالاب 
ار مالک  نیا  تسا و  غورد  لقن  نیا  میوگب  رگا.تسا  هدـش  هدـیچیپ  لکـشم و  نم  يارب  همان  نیا  عوضوم  :» دـیوگ یم  هک  اجنآ  ، دـنا

یلع زا  همان  نیا  هک  دندقتعم  اهنآ  اریز  ما ، هدرک  تفلاخم  ثیداحا  نایوار  اب  ، دنا هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دنا و  هدرک  لعج 
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قیاقح تسا  سابع  نب  هّللادبع  نآ  رد  بطاخم  میوگب  رگا  تسا و  هدـش  لقن  زین  یخیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع 
زا دـعب  دوب و  وا  ناـمرف  عیطم  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  راـنک  رد  هراومه  وا  مناد  یم  اریز  ، دوـش یم  عناـم  ار  نم  يرگید  یخیراـت 

صخـش ار  هماـن  نیا  بطاـخم  رگا  درک و  ظـفح  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  رمع  لوط  رد  ار  دوـخ  يراداـفو  زین  ترـضح  نآ  تداـهش 
نآ ناگدازومع  زا  یکی  همان  نیا  رد  بطاخم  هک  دیآ  یم  رب  همان  نتم  زا  اریز  ، مهدـب تبـسن  یـسک  هچ  هب  مناد  یمن  ، منادـب يرگید 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  «.} مهد یم  حـیجرت  ار  رظن  راهظا  مدـع  هدرک  فقوت  اجنیا  رد  نم  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هدوب  ترـضح 

.{ ص 172 ج 16 ، دیدحلا ،

هب تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  همان  نیا  دانـسا  ، سابع نبا  ِماقم  ِتلالج  ظفح  اب  دنهاوخ  یم  دنا و  هدیدنـسپن  ار  نخـس  نیا  لّوا  هورگ  اما 
.دننک ظفح  ار  وا 

یلع دوبن و  موصعم  وا  اریز  تسناد  دیعب  ار  يراک  نانچ  سابع  نبا  زا  دیابن  :» دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  مثیم  نبا  هلمج  زا 
هچ ات  دشاب  وا  نادنزرف  نیرت  بوبحم  دنچره  ، دنک نامتک  ار  تقیقح  دسرتب و  يدحا  زا  قح  هار  رد  هک  دوبن  یسک  مه  مالـسلا  هیلع 

.دشاب رتریگ  تخس  يدروم  نینچ  رد  کیدزن  نادنواشیوخ  هب  تبسن  تسا  مزال  هکلب  ، شیومع رسپ  هب  دسر 

هک ار  شنارای  زا  کی  ره  ترـضح  نآ  هک  ارچ  ، دوش یمن  ماما  زا  سابع  نبا  ییادج  ثعاب  مالـسلا  هیلع  ماما  يریگ  تخـس  یهگناو 
یم سپ  زاب  وا  زا  ار  هّللا  قح  هک  یماگنه  رود و  اـی  کـیدزن  ، کـچوک اـی  گرزب  درک ؛ یم  هذـخاؤم  ، تسناد یم  هذـخاؤم  قحتـسم 

ّتبحم اب  نیاربانب  ، تشگ یم  زاب  وا  هب  تبـسن  لبق  لاـح  ناـمه  هب  ، دـش یم  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  شدوخ  صخـش  نآ  اـی  تفرگ و 
تبسن مالـسلا  هیلع  یلع  دیدش  هذخاؤم  یتشرد و  ، تشاد دوجو  سابع  نبا  مالـسلا و  هیلع  ماما  نایم  هک  يدنواشیوخ  دنویپ  قیمع و 

.دش یمن  وا  ییادج  ثعاب  سابع  نبا  هب 

دوب و نمی  رد  ماما  رازگراک  هّللا  دـیبع  هک  ارچ  ، تسین حیحـص  ، هدوب هّللادـیبع  ینعی  ؛ ساـبع نبا  ردارب  بطاـخم  دوش  هتفگ  هکنیا  اـّما 
.{ ص 90 ج 5 ، مثیم ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.} تسا هدشن  لقن  وا  هرابرد  یبلطم  نینچ 

»و هّمُألا ْربِح  » وا اریز  ، تسین راگزاس  زگره  همان  نیا  ياوتحم  اب  سابع  نبا  ماقم  تمظع  هک  دـندقتعم  وس  کی  زا  مود  لوق  نارادـفرط 
ددع هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  لّوا  هجرد  ناعفادم  ءزج  ،و  دیزرو یم  قشع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوب و  لضف  ملع و  زا  یقیمع  يایرد 
ماما دش  حرطم  ّتیمکح  هلأسم  هک  یماگنه  نیفص  گنج  رد  یتح  درک و  یمن  زواجت  تسد  ناتـشگنا  زا  ینافوط  نامز  نآ  رد  اهنآ 

یهورگ دنچره   ) دومرف داهنـشیپ  صاع  ورمع  نوچمه  یتفـص  ناطیـش  درم  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  ّتیمکح و  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلع 
نآ رب  دندومن و  یفرعم  راک  نیا  يارب  ار  - يرعشا یسوم  وبا  - ناشدوخ لثم  یهلبا  درم  دندرک و  تفلاخم  داهنشیپ  نیا  اب  هلبا  نادان و 

نـشور ار  تسا  هدوب  همان  نیا  بطاخم  یـسک  هچ  یلو  ؛ تسین راگزاس  روما  نیا  اب  سابع  نبا  ماقم  تلالج  يرآ  (. دـندیزرو رارـصا 
.دنا هتخاسن 

: هکنیا هلمج  زا  دنا  هدرک  هئارا  همان  نیا  رد  سابع  نبا  ندوب  بطاخم  یفن  يارب  زین  يرگید  نیارق  هتشذگ  نیا  زا 

یلع هک  يا  هدینش  : دیسرپ وا  زا  نامیلس.دوب  هتفر  یسابع  نامیلس  دزن  دیبع  نب  ورمع  هک  تسا  هدمآ  یضترم  دیس  موحرم  یلاما  رد  .1
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یم دوخ  اب  هبـش  کی  ار  ام  لاوما  یلو  دـهد  یم  اوتف  ام  يارب  زیچ  همه  رد  وا  : تسا هتفگ  سابع  نبا  هراـبرد  يرعـش  رد  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  یلع  زا  زگره  وا  هک  ارچ  ، دـشاب هتفگ  سابع  نبا  هرابرد  ار  يزیچ  نینچ  یلع  تسین  نکمم  : تفگ خـساپ  رد  ورمع  درب ؟

.تشاد روضح  زین  نسح  ماما  حلص  هنحص  رد  یتح  دوب و  وا  رانک  رد  ترضح  نآ  تداهش  ماگنه  ات  دشن و  ادج 

نآ هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  اب  دوش  عمج  هرـصب  لاملا  تیب  رد  لاوما  همه  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  درک  هفاـضا  دـیبع  نب  ورمع  .2
بآ و ار  لاـملا  تیب  داد  یم  روتـسد  هبنـش  زور  رد  داد و  یم  نادـنمزاین  هب  درک و  یم  هیلخت  ار  لاـملا  تیب  هـتفه  ره  تـشاد و  زاـین 

زاین هب  هّجوت  اب  نیقی  هب  وا  دنک ؟ عمج  هرصب  لاملا  تیب  رد  ار  لاوما  همه  نآ  سابع  نبا  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب.دننک  وراج 
.دومن یم  لقتنم  هفوک  هب  ار  لاوما  مدرم 

مالسلا هیلع  یلع  تداهـش  نامز  ات  سابع  نبا  هک  دنک  یم  لقن  هدیبع  وبا  زا  لهچ  هنـس  ثداوح  رد  دوخ  فورعم  خیرات  رد  يربط  .3
ار دوخ  ساسا  تشگرب و  هرصب  هب  سپس  تشاد  روضح  هیواعم  اب  نسح  ماما  حلص  مسارم  رد  دمآ و  هفوک  هب  سپس  دوب و  هرصب  رد 
رب لاملا  تیب  زا  دوخ  يرمتسم  قح  قازترا و  ناونع  هب  ار  نیا  : تفگ تفرگ و  رب  ار  لاملا  تیب  زا  يرـصتخم  لام  درک و  عمج  نآ  زا 

(. تفر زاجح  هب  هاگ  نآ   ) مریگ یم 

( اروف  ) دوب و هرصب  رد  سابع  نبا  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  ماگنه  رد  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرتست  موحرم  .4
سابع نبا  ، دناوخ یم  هبطخ  ردپ  تداهـش  حبـص  رد  نسح  ماما  هک  زور  نآ  دش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دـمآ و  هفوک  هب 

ص ج 8 ، يرتست ، موحرم  هغالبلا  جـهن  حرـش  } .دـندرک تباجا  زین  مدرم.دومن  توعد  ترـضح  نآ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  تساخرب و 
{89

یمک لاوما  روبزم  لاوما  ًـالوا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  یلو  ؛ دـشاب ساـبع  نبا  هب  طوـبرم  ناتـساد  نیا  هک  ضرف  رب  .5
ماما درک و  یهاوخرذع  دنادرگ و  زاب  ار  لاوما  هلـصاف  الب  مه  وا  داد  رکذـت  سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  ًایناث  ،و  هدوب

ار لاملا  تیب  زا  يرادـقم  سابع  نبا  هک  دـنک  یم  لقن  یبوقعی  زا  يرتست  موحرم  هک  هنوگ  نامه  ، تفریذـپ ار  شرذـع  مالـسلا  هیلع 
ار نآ  دننام  سپس.دنادرگزاب  ار  لاوما  نآ  ، داد ار  نآ  ندنادرگزاب  روتسد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  فرـصت 

مالـسلا هیلع  ماـما  تمدـخ  دـش و  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  ساـبع  نبا  : تسا هدـمآ  شناـیاپ  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  يزوج  نب  طبـس  زا 
.{ ص 92 كردم ، نامه  } .تفریذپ ار  وا  رذع  مالسلا  هیلع  ماما  درک و  یهاوخرذع 

***

نبا نوچمه  یتّیـصخش  اـب  گرزب و  درم  هک  درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ  ضیقن  دـض و  هاـگ  فلتخم و  تاـیاور  نیا  اـب  هکنیا  هجیتن 
بکترم دنا  هداد  تبسن  وا  هب  نافلاخم  هک  سایقم  نآ  رد  ار  يراک  نینچ  ، دوب مالسا  فورعم  هیقف  دنمـشناد و  تّما و  ربح  هک  سابع 

.دشاب هدش 

اهنآ عفن  هب  یثیداحا  ریغـص  هاگ  ریبک و  لاوما  ربارب  رد  هک  هیواعم  ناراوخ  هریج  هّیما و  ینب  لامع  هک  درادـن  دوجو  لاـمتحا  نیا  اـیآ 
دنشاب هدرک  لعج  سابع  نبا  هرابرد  ار  یبلاطم  نینچ  دنداد  یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  یتح  دندرک و  یم  عضو 
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ماما مالسلا و  هیلع  یلع  دوخ  ياهزامن  زا  دعب  هیواعم  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکنآ  صوصخ  هب 

ج 10، ثیدـحلا ، لاجر  عمجم  } .درک یم  نعل  ار  هدابع  نب  سیق  رتشا و  کلام  سابع و  نبا  مالـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و 
{ يربط زا  لقن  هب  ص 238 ،

هدافتـسا هدـش  هتفگ  سابع  نبا  هرابرد  هچنآ  عومجم  زا  : دـیوگ یم  اهارجام  نیا  لقن  زا  دـعب  ثیدـحلا  لاجر  مجعم  راوگرزب  فلؤم 
یّلح هماّلع  هک  هنوگ  نامه  دوب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  عفادم  ردقلا و  لیلج  يدرم  وا  هک  دوش  یم 

رد ثیدـح  دـنچ  رکذ  زا  سپ  هک  دـنک  یم  لقن  یناث  دیهـش  زا  یمق  ثّدـحم  موحرم  و.دـنا  هدروآ  دوخ  لاجر  بتک  رد  دواد  نبا  و 
.تسا فیعض  ثیداحا  نیا  مامت  : دیوگ یم  سابع  نبا  تمذم 

هیلع نانمؤمریما  هب  تبـسن  سابع  نبا  صـالخا  ّتبحم و  رکذ  زا  دـعب   - یـسوواط قیقحت  باـتک  رد  ملاـعم  بحاـص  موحرم  هتفگ  هب 
دنزروب و دسح  وا  رب  يدارفا  هک  بجعت  ياج  هچ  - تسین نآ  رد  يدـیدرت  کش و  ياج  هک  ترـضح  نآ  زا  عافد  يرای و  مالـسلا و 

.دنهدب وا  هب  ار  اوران  ياه  تبسن  هنوگ  نیا 

هب دنریذپ و  یم  ربتعم  حیحـص و  ثیداحا  ناونع  هب  ار  سابع  نبا  ثیداحا  ، ّتنـس لها  هعیـش و  زا  لاجر  ياملع  بلاغ  لیلد  نیمه  هب 
.دننک یمن  ییانتعا  وا  هرابرد  تاهبش  هنوگ  نیا 

نبا هب  ریبعت  میسانشن و  ار  وا  قیقد  روط  هب  ام  دنچ  ره  هدوب  سابع  نبا  زا  ریغ  یصخش  همان  نیا  رد  بطاخم  هک  تفریذپ  دیاب  نیاربانب 
موحرم تهج  نیمه  هب  دـشاب و  هدوب  تبحاـصم  یکیدزن و  زا  هیاـنک  تسا  نکمم  رگید ) دراوـم  رد  خا  ردارب و  هب  ریبـعت  دـننام   ) مع

ضعب یلا  » هلمج هب  اهنت  هدربن و  سابع  نبا  زا  یمان  اجنیا  رد  درب  یم  ار  همان  نابطاخم  مان  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  اب  یـضر  دـّیس 
.تسا هدرک  تعانق  « هلامع

خیرات رد  راونالاراحب  رد  یسلجم  هماّلع  موحرم  هک  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

هک یماگنه  هب  فئاط  لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  میهد  یم  نایاپ  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
هب ار  وا.دش  شوه  یب  سابع  نبا.تسشن  يا  هظحل  دمآ و  وا  دزن  تفگ ) عادو  ار  ایند  نآ  رد  هک  يرامیب  نامه  (؛ دوب رامیب  سابع  نبا 

مرمع نارود  رد  هک  داد  ربخ  نم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  رای  لیلخ و  : تفگ.دمآ شوه  هب.دـندروآ  هناخ  نحص 
داد ربخ  نم  هب  زین  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  یترجه  متـشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  یترجه  ؛ درک مهاوخ  ترجه  راب  ود 

ناـمیپ  ) نیثکاـن زا  : مشاـب رازیب  هورگ  جـنپ  زا  هک  داد  روتـسد  نم  هب  زین  و  (... دـش نینچ  و   ) دـش مهاوـخ  اـنیبان  رمع  ناـیاپ  رد  نم  هک 
زا دندش و  رضاح  نیفص  گنج  رد  هک  ماش ) نارگمتس  ناملاظ و   ) نیطساق زا  دندش و  رضاح  لمج  گنج  رد  هک  اه  نامه  نانکش )

هدشن ردقم  يزیچ  چیه  : دنتفگ دندوب و  ناشنید  رد  اراصن  هیبش  هک  ییاهنآ  « هّیرَدَق » زا دـنتفای و  روضح  ناورهن  نادـیم  رد  هک  جراوخ 
هک  ) تسا رت  هاگآ  ادـخ  : دـنتفگ.دندش ناشنید  رد  دوهی  هیبش  هک  اهنآ  « هئجرم  » زا و  تسا ) هدرک  ضیوفت  اـم  هب  ادـخ  ار  زیچ  همه  (و 

: تفگ سپس  دنتشهب ) لها  زین  ناراک  هانگ 

یلع هچنآ  رب  نم  ادـنوادخ  ٍِبلاط ؛ یبأ  ُنب  ُّیلَع  ِْهیَلَع  َتام  اـم  یلَع  ُتُومأو  ٍِبلاـط  یبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِْهیَلَع  َّیَح  اـم  یلَع  ییحأ  ّینإ  َّمُهّللأ  »
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میلـست نیرفآ  ناج  هب  ناج  تفگ و  ار  نخـس  نیا  « مریم یم  تفگ  تایح  دوردب  وا  هچنآ  رب  ما و  هدنز  دوب  هدـنز  نآ  رب  مالـسلا  هیلع 
.{ ح 20 ص 152 ، ج 42 ، راونالاراحب ، } .درک

.دنا هتخاس  شا  هربقم  رانک  رد  وا  مان  هب  مه  یهوکش  اب  دجسم  تسا و  فئاط  رد  سابع  نبا  ربق  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت 

اه بصن  لزع و  رد  ییوجلد  شور  :42 همان

عوضوم

هناکم یقّرزلا  نالجع  نب  نامعن  لمعتساو  هلزعف ،   ، نیرحبلا یلع  هلماع  ناک  یموزخملا و  هملس  یبأ  نب  رمع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

یبا نـب  رمع   } يرجه لاس 36  رد  یقرز  نـالجع  نب  ناـمعن  بصن  زا  سپ  نیرحب ، رادـنامرف  یموزخم  هملـس  یبا  نب  رمع  هب  هماـن  )
یط داتسرف و  ماما  کمک  هب  ار  وا  شردام  لمج  گنج  رد  هک  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ّما  دنزرف  هملس 

تداهـش زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نالجع  نبا  نامعن  و  مدرک ، یم  تکرـش  زین  مدوخ  دوب  بجاو  نانز  رب  داهج  رگا  تشون  يا  هماـن 
{ .دوب هیاپ  دنلب  گرزب و  يرعاش  درک و  جاودزا  سیق  رتخد  هلوخ  شرسمه  اب  رتشا  کلام 

همان نتم 

َهَیَالِولا َتنَـسحَأ  دَقَلَف  َکیَلَع  ٍبیِرثَت  َال  ََکل َو  ّمَذ  اَِلب  َكَدَی  ُتعََزن  ِنیَرحَبلا َو  یَلَع    ّ ِیَقّرزلا َناَلجَع  ِنب  َناَمعّنلا  ُتّیلَو  دَق  ِّینَإف  ُدَعب  اّمَأ 
ِیَعم َدَهـشَت  نَأ  ُتبَبحَأ  ِماّشلا َو  ِلهَأ  ِهَمَلَظ  َیلِإ  َریِـسَملا  ُتدَرَأ  دَـقَلَف  ٍمُوثأَم  َال  ٍمَهّتُم َو  َال  ٍمُولَم َو  َال  ٍنِینَظ َو  َریَغ  لـِبقَأَف  َهَناَـمَألا  َتیّدَأ  َو 

ُهّللا َءاَش  نِإ  ِنیّدلا  ِدوُمَع  ِهَماَقِإ  ّوُدَعلا َو  ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  ُرِهظَتسَأ  نّمِم  َّکنِإَف 

اه همجرت 

یتشد

یـشنزرس و هـک  نآ  یب  مدرک ، بـصن  نـیرحب  يرادـنامرف  هـب  ار  یقرز ، نـالجع  نـبا  ناـمعن  نـم  اـنامه  دورد ، ادـخ و  داـی  زا  سپ 
و يداد ، ماجنا  یکین  هب  ار  يرادمامز  نونکات  یتسارب  متفرگ ، ناماس  نآ  يرادنامرف  زا  ار  وت  دشاب ، هتشاد  دوجو  وت  يارب  یـشهوکن 

راکهانگ ای  هدوب و  مهّتم  ای  هدش  شنزرس  ای  هتفرگ  رارق  ّنظ  ءوس  دروم  هک  نآ  یب  نک ، تکرح  ام  يوس  هب  سپ  .یتخادرپ  ار  تناما 
یتسه یناروالد  زا  وت  اریز  یشاب ، نم  اب  گنج  نیا  رد  مراد  تسود  .منک  تکرح  ماش  نارگمتس  يوس  هب  مراد  میمصت  هک  یـشاب ، 

.مبلط یم  يرای  نانآ  زا  نید  نوتس  نتشاد  اپ  رب  و  نمشد ، اب  گنج  رد  هک 

 . هّللا ءاش  نا 

يدیهش

رـسپ نامعن  نم  دـعب ، اما  .تشامگ  وا  ياـج  هب  ار  یقرز  نـالجع  رـسپ  ناـمعن  تشادرب و  ار  وا  .دوب  نیرحب  یلاو  ماـما  بناـج  زا  هک 
کین ار  تموکح  یـشنزرس ، هن  تسوت و  رب  یـشهوکن  هن  متـشادرب  راک  نآ  زا  ار  وت  متـشامگ و  نیرحب  تیالو  هب  ار  یقّرز  نـالجع 
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هن و  دـنا ، هدز  وت  هب  یتـمهت  هن  .میراد  وت  هب  یتمـالم  هن  تسوت و  رب  يدـب  ناـمگ  هن  هک  اـیب  سپ  .يدرازگ  ار  تناـما  يداد و  ماـجنا 
یتسه یناسک  زا  وت  هچ  یشاب  نم  اب  وت  متشاد  تسود  و  مورب ، ماش  ناراکمتس  تقو  رس  هب  مهاوخ  یم  نم  .میرامش  یم  تراکهانگ 

.هّللا ءاش  نا  دنراد ، اپرب  ار  نید  نوتس  ناشیدب  دنهاوخ و  يرای  نمشد  اب  داهج  رد  نانآ  زا  هک 

یلیبدرا

نآ زا  ار  وت  تسد  مدـنکرب  نیرحب و  رب  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن  متخاس  یلاو  نم  هک  یتسردـب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اما 
يور سپ  ار  تناما  يدرازگ  ار و  تیالو  يدرک  وکین  هک  قیقحتب  سپ  وت  رب  یـشنزرس  یب  دشاب و  ار  وت  رم  هک  یتّمذـم  یب  تکلمم 

متـساوخ هک  قیقحتب  سپ  راک  هنگ  هن  هدش و  هدرک  تمالم  هن  رادرک و  رد  هدش  هداهن  تمهت  یتسین  هک  لاح  نآ  رد  نم  يوسب  روآ 
يوق تشپ  یـسک  نآ  زا  وت  هک  یتسردـب  سپ  نم  اب  یـشاب  رـضاح  وت  هک  متـشاد  تسود  ماـش و  لـها  ناـملاظ  يوسب  ار  ندرک  ریس 

مالسا نید  نوتس  نتشاد  ياپرب  نانمشد و  اب  ندرک  رازراک  رب  واب  موشیم 

یتیآ

نب نامعن  هدرک و  لزع  ار  وا  .دوب  نیرحب  رد  ترضح  نآ  لماع  هک  یموزخم  هملس  یبا  نب  رمع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  همان 
: تسا هتشامگربوا  ياج  هب  ار  یقرز  نالجع 

اجنآ زا  دـشاب ، یـشنزرس  یـشهوکن و  وـت  رب  هکنآ  یب  ار ، وـت  مداد و  تراـما  نیرحب  رب  ار  یقرز  نـالجع  نـب  ناـمعن  نـم  .دـعب  اـما 
نم دزن  هب  کنیا  .يدرک  ادا  کین  مدوب ، هدرپس  وت  هب  هک  ار  یتناما  يدروآ و  ياج  هب  کین ، تراما ، رد  شیوخ  هفیظو  وت  .متـشادرب 

تـسود مزاتب و  یماش  ناراکمتـس  رب  مهاوخ  یم  .راکهنگ  هن  یتسه و  مهتم  هن  منک و  یم  تمالم  ار  وت  هن  منامگدـب و  وت  هب  هن  .اـیب 
ءاش نا  .دش  ناوت  مرگتشپ  وت  هب  نید  نتشادهگن  ياپرب  نمشد و  اب  داهج  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  اریز  .یـشاب  نم  اب  مه  وت  هک  مراد 

.هللا

نایراصنا

اّقح.دشاب وت  رب  یتمالم  شهوکن و  هکنیا  نودب  متـشادرب  اجنآ  زا  ار  وت  ،و  مداد رارق  نیرحب  یلاو  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن  ، دعب اما 
ماهّتا و ای  شنزرـس ، نظ و  ءوس  وت  هب  تبـسن  هکنآ  یبایب  نم  بناـج  هب.يدرک  ادا  ار  تناـما  ،و  يداد ماـجنا  یبوخ  هب  ار  يرادـمامز 

یتسه یناسک  زا  وت  اریز  ، یـشاب مهارمه  رفـس  نیا  رد  متـشاد  تسود  مراد ، ار  ماش  ناراکمتـس  بناج  هب  تکرح  مزع   . دشاب یهانگ 
 . دهاوخب ادخ  رگا  ، منک یم  يوق  تشپ  نانآ  هب  نید  نوتس  ندرکاپ  هب  نمشد و  اب  گنج  رد  هک 

حورش

يدنوار

.مهتملا نم  صخا  نینظلا : .یبنلا  جوز  هملس  هما  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بیبر  هملس  یبا  نب  ورمع  و 

يردیک
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جوز  هملس  ما  هما  هللا  لوسر  بیبر  هملس : یبا  نب  رمع  هلوق : و 

مثیم نبا 

رانکرب ار  وا  دوب و  نیرحب  مکاح  راوگرزب  نآ  فرط  زا  هک  یموزخم  هملس ي  یبا  نب  رمع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
دوخ نابیتشپ  ار  وا  نالفب : ترهظتـسا  شنزرـس  تیاهن  یتشرد و  فیفعت : .تشامگ  ار  یقرز  نالجع  نب  ناـمعن  وا  ياـج  هب  و  درک ،

یشهوکن هنوگ  چیه  نودب  مدینادرگ و  نیرحب  مکاح  یلاو و  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن  نم  دعب ، اما  تمهت  دروم  نینظ : .مداد  رارق 
هب سپ  يدروآ  ياـج  هب  ار  تناـما  طرـش  يدرک و  تموکح  بوخ  وت  هتبلا  مدرک ، هاـتوک  تموکح ) زا   ) ار وت  تسد  وـت ، هب  تبـسن 

مراد و ار  ماش  نارگمتس  بناج  هب  نتفر  میمصت  نم  .ایب  ام  دزن  هانگ  زا  هزنم  ماهتا و  زا  يراع  شنزرـس و  زا  يرب  ینامگدب و  زا  رود 
، دـهاوخب ادـخ  رگا  نید ، نوتـس  نتـشاد  اپ  هب  نمـشد و  اب  راکیپ  يارب  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  اریز  یـشاب ، نم  هارمه  وت  هک  ملیاـم 

هملس ما  شردام  ص ،)  ) ربمایپ رسمه  رسپ  هملس ، یبا  نب  رمع  صخش ، نیا  مثیم :) نبا   ) میوگ یم  .دوب  یهاوخ  نم  یمرگتـشپ  ثعاب 
ینب هلیبق  زا  راصنا  ناگرزب  هلمج  زا  نالجع  نب  نامعن  اما  و  تسا ، موزخم  نب  رمع  نب  لاله  نب  دـسالادبع  رـسپ  هملـسوبا  شردـپ  و 
رطاخ هب  لمع  نیا  هک  نیا  رب  عـالطا  زین  و  وا ، ياـج  هب  ناـمعن  نییعت  رب  تسا  هملـس ، یبا  نب  رمع  عـالطا  هماـن  عوضوم  .تسا  قیرز 
تسا رازگساپس  وا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هکلب  دزاس  يرانکرب  شهوکن و  قحتسم  ار  وا  ات  دشاب  هدزرـس  وا  زا  هک  تسا  هدوبن  یفالخ 
عالطا هب  ار  يو  راضحا  يراـنکرب و  زا  دوخ ، فدـه  هاـگنآ  .تسا  هدومن  ار  تناـما  تیاـعر  هدرک و  تموکح  یبوخب  هک  ور  نآ  زا 
تبغر لیم و  اب  تموکح  ماقم  زا  دریگ و  مارآ  شلد  ات  تسا ، نمـشد  ربارب  رد  وا  زا  نتفرگ  کمک  يراـی و  زا  تراـبع  هک  هدـناسر 

وت اریز  تسا : هداد  هجوت  ترابع  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تیعم  رد  شروضح  هب  ماـما  يدـنم  هقـالع  تهج  هب  ار  وا  و  دوش ، ادـج 
رد یمرگتـشپ  ثعاب  هک  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  تراـبع  نیا  و  …، 

يارب ار  دومع  هملک ي  دشاب  نم  هارمه  وا  مشاب و  دـنم  هقالع  وا  روضح  هب  دـیاب  سپ  دـشاب ، نید  نوتـس  يراوتـسا  نمـشد و  لباقم 
.هدش هدروآ  هیراع  دوش  یم  راوتسا  اهنآ  نتشاد  اپ  هب  ظفح و  اب  همیخ  دومع  دننام  هک  یلوصا 

دیدحلا یبا  نبا 

َِّیقَرُّزلا َنَالْجَع  َْنب  َناَمْعُّنلَا  ُْتیَّلَو  ْدَـق  یِّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  هناکم  یقرزلا  نالجع  نب  ناـمعنلا  لمعتـسا  هلزعف و  نیرحبلا  یلع  هلماـع  ناـک  و 
ٍمُولَم َو َال ٍنِینَظ َو َال  َْریَغ  ِْلْبقَأَف  َهَناَمَْألا  َْتیَّدَأ  َهَیَالِْولا َو  َْتنَـسْحَأ  ْدَـقَلَف  َْکیَلَع  ٍبیِْرثَت  َکـَل َو َال  ٍّمَذ  َـِالب  َكَدَـی  ُتْعََزن  ِْنیَرْحَْبلَا َو  یَلَع 

[ ْدَقَف  ] ٍمُوثْأَم ٍمَهَّتُم َو َال 

ْنِإ ِنیِّدلا  ِدوُمَع  ِهَماَقِإ  ِّوُدَْعلا َو  ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَف  یِعَم  َدَهْشَت  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  ِماَّشلَا َو  ِلْهَأ  ِهَمَلَظ  َیلِإ  َریِـسَْملا  ُتْدَرَأ  ْدَقَلَف 
.ُهَّللا َءاَش 

هرابخأ ضعب  هبسن و  هملس و  یبأ  نب  رمع 

هظقی نب  موزخم  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  لاله  نب  دـسألا  دـبع  نب  هملـس  وبأ  هوبأ  هللا ص و  لوسر  بیبر  وهف  هملـس  یبأ  نب  رمع  امأ 
یف یفوت  نینـس و  عست  نبا  هللا ص  لوسر  ضبق  موی  ناک  هنإ  لیق  هشبحلا و  ضرأب  هرجهلا  نم  هیناثلا  هنـسلا  یف  دلو  صفح  ابأ  ینکی 
هریغ بیـسملا و  نب  دیعـس  هنع  يور  ثیدحلا و  هللا ص  لوسر  نع  ظفح  دق  نینامث و  ثالث و  هنـس  کلملا  دبع  هفالخ  یف  هنیدـملا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3185 

http://www.ghaemiyeh.com


رکذ

باعیتسإلا باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  هلک  کلذ 

هرابخأ ضعب  هبسن و  نالجع و  نب  نامعنلا 

همحر بلطملا  دـبع  نب  هزمح  هجوز  هلوخ  یلع  فلخ  يذـلا  وه  قیرز و  ینب  نم  مث  راصنألا  نمف  یقرزلا  نالجع  نب  نامعنلا  اـمأ  و 
اریـصق رمحأ  الجر  ناک  هنإ  لاقی  مهرعاش و  راصنألا و  ناسل  اذـه  نامعنلا  ناک  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دـبع  نبا  لاق  هلتق  دـعب  هللا 

مکبصن دعس و  بصن  مارح  متلق  هفیقسلا و  موی  لئاقلا  وه  ادیس و  ناک  هنأ  الإ  نیعلا  هیردزت 

.هلعف هیلع  تحبق  اذإ  هیلع  تبرع  هیلع و  تبرث  لاقی  موللا و  یف  ءاصقتسالا  بیرثتلاف  کیلع  بیرثت  هلوق و ال 

اضیأ و هددشم  نونلا  هددشم و  ءاظلا  لصو و  فلأ  فلألا  ارمع و  دیز  نظأ  دق  لوقی  ننظلا  عمجلا  همهتلا و  هنظلا  مهتملا و  نینظلا  و 
نم لعتفی  وه  ناددشم و  نافرحلا  نامثع  لتق  یف  نظی  یلع ع  نکی  مل  نیریـس  نبا  ثیدح  یف  همهتا و  يأ  اضیأ  هلمهملا  ءاطلاب  ءاج 

 { .هبسن ریغ  نم  حاحصلا 2161  ( 1 لوقأ {  یلع  يوری  ام  لک  ام  بتعم و  انأ  یننظی  نم  لک  ام  رعاشلا و  لاق  مغدأ  ننظی و 

یناشاک

نب هملـس  یبا  نب  ورمع  يوـس  هـب  هداتـسرف  هـک  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا  تـسا  هماـن  نـیا  یموزخملا ) هملـس  یبا  نـب  ورمع  یلا  )
و نیرحبلا ) یلع  هلماع  وه  و   ) .تسا ربمغیپ  هجوز  هک  دوب  هملـس  ما  وا  ردام  دوب و  لوسر  ترـضح  بیبر  وا  یموزخملا و  دـسالادبع 

ریغ تخاس  لماع  و  هناکم ) هریغ  لمعتسا  و   ) دومرف لزع  ار  وا  سپ  هلزعف )  ) نیرحب رب  دوب  مالـسا  هیلع  نینموملاریما  لماع  ورمع  نیا 
نب نامعن  تخاس  لماع  ینعی  هناکم ) یقرزلا  نالجع  نب  ناـمعنلا  لمعتـسا  و  : ) هک هدـش  حـتف  تیاور  یـضعب  رد  وا و  ياـج  هب  ار  وا 

تاولـص یهلا و  معن  رب  یهانتمان  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اـما   ) .نیرز ینب  زا  دوب  راـصنا  نارتهم  زا  وا  وا و  ياـج  هب  ار  یقرز  نـالجع 
هک قیقحت  هب  نیرحبلا ) یلع  یقرزلا  نالجع  نب  نامعنلا  تیلو  دق   ) نم هک  یتسرد  هب  سپ  یناف )  ) یهانپ تلاسر  ترضح  رب  یهانتال 
یب کـل ) مذ  ـالب   ) تکلمم نا  زا  ار  وت  تسد  مدـنکرب  و  كدـی ) تعزن  و   ) نیرحب رب  ار  نـالجع  نب  ناـمعن  متخاـس  مکاـح  یلاو و 

يدرک وکین  هک  قیقحت  هب  سپ  هیالولا ) تنسحا  دقف   ) دشاب وت  رب  هک  یـشنزرس  یب  و  کیلع ) بیرثت  و ال   ) دشاب ار  وت  رم  هک  یتمذم 
( نینظ ریغ   ) نم يوس  هب  نک  لابقا  سپ  یلا ) لبقاف   ) ار تناید  تناما و  قیرط  يدرک  ادا  و  هنامالا ) تیدا  و   ) ار تموکح  تیالو و 

هدز تمهت  هن  و  مهتم ) و ال   ) راک نآ  رد  هدـش  هدرک  تمالم  هن  و  مولم ) و ال   ) رادرک رد  هدـش  هداـهن  تمهت  یتسین  هک  لاـح  نآ  رد 
( ریسملا تدرا  دقل  و  : ) دیوگ یم  دیامرف و  یم  نایب  وا  لزع  اشنم  نآ  زا  دعب  .راگدیرفآ  دزن  راکهنگ  هن  و  موثام ) و ال   ) راب راک و  رد 

تسود و  تببحا ) و   ) راگزور موش  ماش  لها  ناراکمتـس  يوس  هب  ماشلا ) لها  هملظ  یلا   ) ار دوخ  نتفر  نم  متـساوخ  هک  قیقحت  هب  و 
نآ زا  هب ) رهظتـسا  نمم   ) وت هک  یتسرد  هب  سپ  کناف )  ) راوخنوخ هکرعم  نآ  رد  نم  اـب  یـشاب  رـضاح  هک  یعم ) دهـشت  نا   ) متـشاد

و نیدـلا ) دومع  هماقا  و   ) راگزور هبت  نانمـشد  اب  ندومن  رازراک  رب  ودـعلا ) داهج  یلع   ) وا هب  موش  یم  يوق  تشپ  هک  یتسه  یـسک 
.راگدرورپ نید  نوتس  دعاوق و  نتشاد  ياپرب 

یلمآ
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ینیوزق

موق زا  دوب  راصنا  ناگرزب  زا  نامعن  ترضح و  نآ  جاوزا  زا  یکی  تسا  هملـس  ما  شردام  تسا  ادخ  لوسر  بیبر  یموزخم  رمع  نیا 
، يدـماین شوخ  مشچ  هب  هک  يدوب  رادـید  هدـیهوکن  دـق و  هاتوک  يدرم  يو  دـنیوگ  .دوب  ناشیا  نابز  رعاش و  نینچمه  قیرز و  ینب 

هلمج نآ  زا  هک  دـناوخ  راصنا  نیرجاهم و  نمجنا  رد  يراعـشا  هفیقـس  زور  رد  و  یتشگ ، نایامن  وا  زا  تداشر  تدایـس و  راـثآ  یلو 
نا رمالاب و  قلخا  ناک  ایلع  نا  میاق و  ریخ  اهل  رکبوبا  لها  رکبابا و  لالح  نامثع  نب  قیتع  مکبـصن  دعـس و  بصن  مارح  متلق  و  تسا :

نیرحب تموکح  زا  ار  وا  هتـشون و  رمع  هب  همان  نیا  ترـضح  نآ  هصالخ  يردی  يردی و ال  ثیح  نم  اهل  له  هنا ال  یلع و  یفانا  وه 
یب ارت  تسد  اجنآ  زا  مدـنکرب  نیرحب و  رب  ار  ناـمعن  متخاـس  یلاو  نم  هک  یتسردـب  .هدومرف  دزماـن  وا  ياـجب  ار  ناـمعن  هدومن  لزع 

نامگ هکنآ  یب  يآ  نم  يوسب  سپ  ار ، تناما  يدرک  ادا  ار و  تموکح  يدرک  وکین  قیقحت  هب  هک  وت  رب  یـشنزرس  یب  ارت و  یتمذـم 
مراد و ار  ماش  ناملاظ  برحب  نتفر  هدارا  قیقحتب  نم  هک  .مناد  راکهانگ  ای  مرامـش ، مهتم  ای  منک ، تمالم  مشاب و  هتـشاد  وتب  ریـصقت 

نتشاد اپرب  و  نمشد ، داهج  رب  ناشیاب  منک  یم  يوق  تشپ  نم  هک  ینانآ  زا  وت  هک  اریز  یشاب ، رـضاح  نم  اب  وت  هک  مراد  یم  تسود 
.دهاوخ ادخ  رگا  نید  نوتس 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

(. هناکم  ) یقرزلا نالجع  نب  نامعنلا  لمعتسا  هلزعف و  نیرحبلا ، یلع  هلماع  ناک  یموزخملا و  هملس  یبا  نب  رمع  یلا 

درک لزع  سپ  نیرحب  رب  مکاح  وا  دوب  یموزخم و  هملس ي  یبا  رسپ  رمع  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
.وا ياج  هب  ار  یقرز  نالجع  رسپ  نامعن  دینادرگ  مکاح  ار و  وا 

هیالولا تنـسحا  دقلف  کیلع ، بیرثت  کل و ال  مذ  ریغ  نم  كدی  تعزن  نیرحبلا و  یلع  نالجع  نب  نامعنلا  تیلو  دق  یناف  دعب ، اما  »
، یعم دهـشت  نا  تببحا  ماشلا و  لها  هملظ  یلا  ریـسملا  تدرا  دـقف  موثام ، مهتم و ال  مولم و ال  نینظ و ال  ریغ  لبقاف  هناـمالا ، تیدا  و 

« .نیدلا دومع  هماقا  ودعلا و  داهج  یلع  هب  رهظتسا  نمم  کناف 

دالب رب  ار  نالجع  رسپ  نامعن  مدینادرگ  مکاح  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
يدرک وـکین  هنیآ  ره  سپ  وـت ، رب  یندرک  شنزرـس  هن  وـت و  زا  یندرک  تمذـم  نودـب  ار  وـت  تموـکح  تـسد  مدیـشکاو  نـیرحب و 

هن یـشاب و  هدرک  تمالم  هن  یـشاب و  هدش  هدز  نامگ  هکنیا  نودب  روایب  ام  هب  ور  سپ  ار ، لاملا  تیب  تناما  يدرک  ادا  ار و  تموکح 
لها ناراکمتس  تعامج  يوس  هب  ندرک  تکرح  ما  هدرک  هدارا  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  یـشاب ، راکهانگ  هن  یـشاب و  هدش  هدز  تمهت 

هب میوج  یم  تناعتسا  راهظتسا و  نم  هک  یشاب  یناسک  زا  وت  قیقحت  هب  سپ  نم ، اب  یـشاب  رـضاح  وت  هکنیا  متـشاد  تسود  ار و  ماش 
.مالسا نید  نوتس  نتشاد  اپرب  هب  نمشد و  اب  ندرک  داهج  رب  اهنآ 

یئوخ

: ینعملا .ننظلا  عمجلا  همهتلا و  هنظلا : و  مهتملا ، نینظلا :) ، ) موللا یف  ءاصقتـسالا  بیرثتلا : کیلع و  مول  ال  کیلع :) بیرثت  ـال  : ) هغللا
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موزخم نب  رمع  نب  هللادـبع  نب  لـاله  نب  دـسالادبع  نب  هملـسوبا  هوبا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بیبر  هملـس  یبا  نب  رمع 
عست نبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ضبق  موی  ناک  هنا  لیق : و  هشبحلا ، ضراب  هرجهلا  نم  هیناثلا  هنسلا  یف  دلو  صفحابا : ینکی 

مهرعاش و راصنالا و  ناسل  اذـه  نامعنلا  ناک  ربلادـبع : نبا  لاق  قیرز ، ینب  نم  راصنالا  نم  یقرزلا  نالجع  نب  ناـمعنلا  اـما  .نینس و 
ناک ایلع  نا  مئاق و  ریخ  اهل  رکبوبا  لها  رکبابا و  لالح  نامثع  نب  قیتع  مکبـصن  دعـس و  بصن  مارح  متلق  و  هفیقـسلا : موی  لئاقلا  وه 
نیفص ههبج  یلا  هملس  یبا  نب  رمع  راضحا  لعل  و  لوقا : يردی  يردی و ال  ثیح  نم  اهل  لهال  هنا  یلع و  یف  اناوه  نا  رمالاب و  قلخا 

یف مشاه  ینب  نوسفانتی  شیرق  تاداس  نم  مه  موزخم و  ینب  نم  رجاهم و  یشرق و  هنا  ثیح  نیملسملا  یف  هتمرح  هتهاج و  رابتعاب و 
سنخالا هبحاصم  یف  رصم :) ص 193 ج 1 ط   ) ماشه نبا  هریس  یف  امک  لهج ، یبا  مالسا  عناوم  مها  نم  اذه  .فرـشلا و  هدایـسلا و 

: هتیب ءارو  نم  عمسلا  قارقتساب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناسل  نع  هعباتتم  لایل  یف  نآرقلا  نم  تایآ  مهعامتـسا  دعب  لهج  یبا  عم 
نم تعمـس  امیف  کیار  ام  مکحلاابا  ای  لاقف : هتیب  هیلع  لخدـف  لهجابا  یتا  یتح  نایفـس ) یبا  دـنع  نم  يا   ) هدـنع نم  جرخ  مث  لاق :

انیذاحت اذا  یتح  انیطعاف  اوطعا  انلمحف و  اولمح  انمعطاف و  اومعطا  فرشلا : فانمدبع  ونب  نحن و  انعزانت  تعمـس ، اذام  لاقف : دمحم ؟
.هقدصن ادبا و ال  هب  نمون  هللا ال  هذه و  لثم  كردـن  یتمف  ءامـسلا  نم  یحولا  هیتای  یبن  انم  اولاق : ناهر ، یـسرفک  انک  بکرلا و  یلع 
رازگراک ترـضح  نآ  فرط  زا  يو  هتـشاگن ، یموزخم  هملـس  یبا  نب  رمع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  هک  يا  هماـن  زا  همجرتلا :

نالجع نب  نامعن  یتسارب  نم  دـعب ، اما  .تشاـمگ  وا  ياـجب  ار  یقرز  نـالجع  نب  ناـمعن  درک و  راـنکرب  راـک  زا  ار  وا  و  دوب ، نیرحب 
وت رب  هن  تسه و  یـشهوکن  ار  وت  هن  متفرگرب ، نآ  زا  ار  وت  تسد  و  متـشامگ ، تیالو  نادـب  متخاـس و  رازگراـک  نیرحب  رب  ار  یقرز 
هن يراد و  یناـمگ  دـب  هن  اـیب ، نـم  دزن  یتـخادرپ ، ار  دوـخ  تناـما  و  يدرک ، يرازگناـمرف  بوـخ  وـت  دـشاب ، یم  شنزرـس  داـقتنا و 

رـضاح نم  اب  مه  وت  هک  مراد  تسود  و  منک ، چوک  ماش  لها  ناراکمتـس  يوسب  مهاوخ  یم  نم  .راکهنگ  هن  یمهتم و  هن  يراسمرش ،
روای و نید  نوتس  نتشاد  اپرب  رد  وت  مه  و  تسا ، دنمورین  وت  دوجوب  نمشد  اب  دربن  رد  نم  تشپ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز  یشاب ،

.هللا ءاش  نا  یتسه ، نم  نابیتشپ 

يرتشوش

یبا نب  رمع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوقا  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناـثلا و  لـصفلا  )
یلع هلماـع  ناـک  و   ) .ملحلا غـلبی  مل  ریغـص  وـه  یبـنلا و  نم  هملـس  ما  هما  جوز  هنا  يور  ع ،)  ) یبـنلا بـیبر  ناـک  یموزخملا ) هـملس 
اذکه نامعن ) لمعتسا  هلزعف و   ) سراف یلع  نیرحبلا و  یلع  هلمعتسا  و  لمجلا ، مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  دهش  دسالا :)  ) یف و  نیرحبلا )

لمعتـسا دـسالا :)  ) یف یقرزلا .) نالجع  نب  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  ناـمعنلا  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف
سانلا تهلا  دـق  هیتف  يرا  رعاـشلا : هیف  لاـقف  قیرز  ینب  نم  هءاـج  نم  لـک  یطعی  لـعجف  نیرحبلا ، یلع  ناـمعنلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

مهبایع و افافخ  انهدلاب  نورمی  بهانملا  لعف  هللا  لام  ددبی  متملع  دق  يذـلا  نالجع  نبا  ناف  بناج  لک  نم  لاملا  قیرز  الدـنف  مکنع 
تیار تلف : .هلتق  دـعب  هزمح  هارما  سیق  تنب  هلوخ  جوزت  و  هموق ، یف  ادیـس  احیـصف  ارعاش  ناـک  بئاـقحلا و  رجب  نیراد  نم  نجرخی 
قیرز الدنف  مهروما  لج  سانلا  یهلا  نیح  یلع  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  : ) اذکه لوالا  تیبلا 

.مه يرت و  امک  وه  و  ریخالا ، تیبلاب  دهـشتسا  و  دوجلاب - نیراد  موق  رعاشلا  حدم  لدن  یف  يرهوجلا  لاق  و  اذه ، بلاعثلا  لدن  لاملا 
(. مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نامعنلا ) باوصلا : و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  نامعن  تیل  دق و  یناف  دعب  اما  مالسلا ) هیلع   ) هلوق
نب بضغ  نب  کلام  نب  هثراح  دبع  نب  قیرز  نب  رمع  نب  قیرز  یلا  هبسن  یناعمـسلا :) باسنا   ) یف و  يازلا ، مضب  یقرزلا  نالجع  نبا 

بتکف نیرحبلا ، لاـمب  بهذ  ناـمعنلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما غلب  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف .نیرحبلا و  یلع  جرزخلا  نب  مشج 
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رما و دعب  هیلع  یفشی  ام  و  ایندلا ، یف  هسفنب  لخا  هنید ، هسفن و  هزنی  مل  و  هنایخلا ، یف  بغر  و  هنامالاب ، ناهتـسا  نم  هناف  دعب ، اما  هیلا :
.کنع ینغلب  ام  اقح  ناک  نا  عجار  و  کب ، نظلا  حلاص  دنع  نکف  حالـص ، تاذ  هریـشع  نم  کنا  .هللا  فخف  لوطا ، یقـشا و  یقبا و 

نع هلزع  نع  هیانک  كدـی  تعزن  هیواعمب و  قحل  و  لاـملا ، لـمح  ملع  دـق  هنا  ملع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک هءاـج  اـملف  لاـق : نا  یلا 
هیفکی هنامالا و  تیدا  هیالولا و  تنـسحا  دقلف  بنذلا  یلع  ذـخالا  بیرثتلا : هرهمجلا :)  ) یف کیلع ) بیرثت  کل و ال  مذ  الب  نیرحبلا 

یناثلا و لصفلا   ) .اردق هسفنل  لمح  لاملا و  تیب  نم  اردق  هموق  یطعا  ناخ و  هدعب  یلو  يذلا  نامعنلا  نا  تفرع  دـق  و  احدـم ، کلذ 
نظلا و نیب  قرفلا  مهتملا  نینظلا و  نیب  قرفلا  و  مهتم ،) مولم و ال  نینط و ال  ریغ  لبقاف  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورشعلا -

رـسکلاب مثا )  ) الدعتم يذـلا  حـتفلاب  مثا  نم  مثا  کیلع  دودـعم  ریغ  يا : موثام ،) و ال   ) مهولا نم  مهتملا  و  نظلا ، نم  نینظلاف  مهولا ،
موثام وهف  امثا ، هیلع  هدـع  يا  اذـک : یف  هللا  همثا  و  موثا ، میثا و  مثآ و  وهف  بنذـلا  یف  عقو  رـسکلاب  مثا  حاحـصلا :)  ) یف .مزال و  هناف 

نبا  ) یف امک  دقف  باوصلا : و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  دقلف  رفنلا  هلیل  اهب  یباحصا  تللع  اهترکذ و  نا  یف  هللا  ینمثای  لهف  ءارفلا : دشنا 
و طمـسلا - نب  لیبحرـشل  لاق  هیواعم  نا  رـصن :) نیفـص   ) یف .ماشلا  لها  هملظ  یلا  ریـسملا  تدرا  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا 

لتق ایلع  نا  مهیف  دان  ماشلا و  نئادـم  یف  رـسف  هماعلا ، یـضرب  الا  متی  هتفرع ال  دـق  يذـلا  رمالا  اذـه  نا  ماشلا - لـها  یف  اـنومام  ناـک 
دق و  نامثع ، لتق  ایلع  نا  سانلا ، اهیا  لاقف : اییطخ ، ماقف  صمح ، لهاب  ادبف  راسف ، همدب ، اوبلطی  نا  نیملسملا  یلع  بجی  هنا  و  نامثع ،
هب ضاخ  مث  هقتاع  یلع  هفیـس  عضاو  وه  ماـشلا و  ـالا  قبی  ملف  ضرـالا ، یلع  بلغ  عیمجلا و  مزه  یلع و  مهلتقف  موق ، ناـمثعل  بضغ 

: اولاق هیلا و  اوماق  مهناف  صمح ، لها  نم  كاسنالا  سانلا  هباجاف  .اودـجف  هیواعم ، نم  هلاتق  یلع  يوقا  ادـح  ادـجن  و ال  توملا ، رامغ 
ام اولبق  الا  موق  یلع  یتای  اهغرفتسا ال  یتح  ماشلا  نئادم  ضهنتـسی  لیبحرـش  لعج  .يرت و  امب  ملعا  تنا  و  اندجاسم ، انروبق و  انتویب 

لمجلا برح  یلا  جورخلا  دارا  امل  ع )  ) ایلع نا  يربطلا :) خیرات   ) یف .لمجلا و  هعم  دهـش  ناک  یعم و  دهـشت  نا  تببحا  .هب و  مهاتآ 
تجرخل ینم  هلبقت  کنا ال  هللا و  یصعا  نا  ول ال  هملس : ما  هل  تلاق  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  )

ردعلا و داهج  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف  .كدـهاشم  دهـشیف  کعم  جرخی  یـسفن  نم  یلع  زعا  وهل  هللا  رمع و  ینبا  اذـه  و  کعم ،
سیق نب  میلـس  نع  هنویع )  ) یف هیوباب  نبا  يور  .هقحب و  افراع  مالـسلا ) هیلع   ) هیف ارـصبتسم  ناـک  هنـال  هللاءاـشنا  نیدـلا  دومع  هماـقا 

هدعب رشع  ینثالا  همئالا  یلع  هصن  ع )  ) یبنلا نم  مهعامس  هملس  یبا  نب  رمع  مهنم  عمجب  رفعج  نب  هللادبع  داهشتسا 

هینغم

نم ردصملا  و  لبقا ، لعاف  نم  لاح  ریغ  بارعالا : .نیعتـسا  رهظتـسا : .بنذملا و  موثاملا : .مهتملا و  نینظلا : .مول و  ال  بیرثتال : هغللا :
یه و  هغللا ، هرقف  یف  اهتادرفم  انرکذ  نا  دـعب  هصاخب  ریـسفت  حرـش و  یلا  جاـتحتال  هلاـسرلا  هذـه  ینعملا : .تببحا  لوعفم  دهـشت  نا 

هل دبتـساف  نیرحبلا ، یلع  مامالل  ایلاو  ناک  هملـس  یبا  نبا  رمع  ناب  صخلتت  و  هماعلا ، يدابملا ء  نم  اـهیف  یـش ء  ـال  هیـصخش  هلاـسر 
رمعب و فیرعتلا  یلا  ریـشن  نا  یقب  .نیدـلا  قحلا و  هرـصن  یف  هیلع  دـمتعی  هنـال  هیواـعم ، برح  یف  هیلا  هتجاـحل  نـالجع  نب  ناـمعنب 

هنـسلا هشبحلا  یف  دلو  دـق  .هملـس و  یبا  هیبا  توم  دـعب  هماب  جوزت  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بیبر  وه  لوالا  و  نامعن ،
نم و  ءارعـشلا ، نم  ناـک  و  قیرز ، ونب  هتلیبق  و  راـصنالا ، نم  یناـثلا  و  ناورم ، نب  کلملادـبع  هفـالخ  یف  تاـم  و  هرجهلا ، نم  هیناـثلا 
اهل ریمـض  يردیال و  يردی و  ثیح  نم  اهل  لهال  هنا  یلع و  یف  اناوه  نا  و  هنم : و  هرعـش ، یف  کلذب  حرـص  و  هتعیـشو ، یلع  هصاخ 

تماد و ام  کلذ  وه  فرعی  نا  اـنمهی  ـال  و  هاوهن ، اـیلع و  بحن  نحن  هاـنعم  يردـیال  يردـی و  ثیح  نم  هلوق : و  هفـالخلا ، یلا  دوعی 
.هللا هجول  هصلاخ  هل  انتبحم 
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هدبع

 … ملاظ عمج  کیرحتلاب  هملظلا  ماشلا : لها  هملظ  یلا  مهتملا …  نینظلا  نینظ : ریغ  لیقاف  موللا …  بیرثتلا  کیلع : بیرثت  ـال   …و 
نیعتسا هب  رهظتسا  ودعلا : داهج  یلع 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ار وا  دوب  مکاح  نیرحب  رب  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  یموزخم  هملـس  یبا  نبا  رمع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
گنج رد  دوخ  اب  ندرب  هارمه  يارب  ار  وا  هدوتـس و  ار  رمع  نآ  رد   ) تشامگ ار  یقرز  نـالجع  نبا  ناـمعن  شیاـج  هب  و  هدومن ، لزع 

ود نیا  ناناد  لاجر  هدوب ، راصنا  نارتهم  زا  نامعن  و  هملس ، ما  زا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نز  رسپ  رمع  نیا  و  هتـساوخ ،
رد و  دـنا ، هداد  رارق  نانیمطا  قوثو و  دروم  ار  اهنآ  ناشیا  زا  رابخا  لـقن  رد  هتـسناد و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناراـی  ناـکین  زا  ار 

رمع هغالبلا  جهن  خسن  زا  رتشیب  رد  اریز  تسا ، رت  تسرد  یملس  یبا  نبا  رمع  یلو  دوشیم ، هدید  هملس  یبا  نبا  ورمع  بتک  زا  یضعب 
مکاح یلاو و  ار  یقرز  نـالجع  نبا  ناـمعن  نم  مرکا ، ربمغیپ  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  واو .) هب  ورمع  هن  تسا  هدـش  طـبض 

ار تموکح  وت  و  مدناوخ ) ارف  ار  وت   ) مدرک هاتوک  دشاب  تیارب  یـشنزرس  شهوکن و  هکنآ  نودـب  ار  وت  تسد  و  مدـینادرگ ، نیرحب 
شنزرـس ای  مشاب  هتـشاد  وت  هب  يدـب  نامگ  هکنآ  یب  اـیب  نم ) دزن   ) سپ يدومن ، ءادا  ار  لاـملا ) تیب   ) تناـما و  يداد ، ماـجنا  کـین 
میمـصت ار  ماش  لها  نارگمتـس  گنج )  ) يوس هب  نتفر  هک ) تسا  نآ  وت  نتـساوخ  ببـس   ) سپ .مناد  تراکهانگ  هدز  تمهت  هدومن 

ماکحا يارجا   ) نید نوتـس  نتـشاد  اپرب  نمـشد و  اب  گنج  يارب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز  یـشاب ، نم  اـب  وت  مراد  تسود  هتفرگ 
.دهاوخب ادخ  رگا  ممرگ ، تشپ  ناشیا  هب  مالسا )

ینامز

تسا و هدمآ  ایندب  هشبح  ترجاهم  رد  رمع  .تسا  ص )  ) ادخ لوسر  رسمه  هملـس  ما  رـسپ  هملـس  یبا  نب  رمع  مدرم  زا  رکـشت  هجیتن 
هناخ رد  مه  ار  رمع  درک  جاودزا  ص )  ) ربمایپ اـب  هملـس  ما  نوچ  .تسا  هدوب  هلاـس  رمع 9  تفر  ایند  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هاگنآ 

رد هدوب و  نانآ  رعاش  راصنا و  يوگنخس  مه  نالجع  نب  نامعن  .تخومآ  یبلاطم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  وا  دروآ و  ص )  ) ادخ لوسر 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  یگدـنیامن  يارب  ود  ره  هتـشذگ  ياه  هتکن  هب  هجوت  اـب  .درک  عاـفد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  هفیقـس  ناـیرج 

ساسح هتکن  نیا  هک  دراد  دوخ  رادنامرف  راتفر  زا  رکـشت  ریدقت و  هب  یـصاخ  هجوت  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنا  هتـشاد  یگتـسیاش 
، ندومن راد  هکل  ندرک ، هلمح  ندز و  هبرـض  اب  اما  دـنوش ، یم  يراکمه  هب  لـیام  نارگید  میدرک  رکـشت  ناتـسد  ریز  زا  یتقو  تسا 

لقع تمکح و  رثا  نیلوا  ار  ینادردق  يرازگ و  رکش  زیزع  يادخ  .تفر  دنهاوخن  نواعت  راب  ریز  دنور و  یم  رانک  يراکمه  زا  همه 
یم ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  هک  دنتسه  تلاسر  نادناخ  نیا  و  روآ …  ياجب  ار  يادخ  رکـش  میداد : تمکح  نامقل  هب  ام  دناد : یم 

میهاوخ یم  شاداپ  امش  زا  هن  میهد ، یم  اذغ  امش  هب  ادخ  يارب  طقف  ام  دنا : هتشادن  مه  ینادردق  راظتنا  دنرادن و  رکشت  هب  زاین  دنهد 
… ینادردق هن  و 

يزاریش دمحم  دیس 
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( دـعب اـما  (. ) هناـکم یقرزلا  نـالجع  نب  ناـمعن  لمعتـسا  و  هلزعف ، نیرحبلا ، یلع  هلماـع  ناـک  و  یموزخملا ، هملـس  یبا  نب  رمع  یلا  )
تعفر يا  تعزن ) و  نیرحبلا ، یلع  یقرزلا ، نـالجع  نب  ناـمعن   ) هطلـسلا هیـالولا و  تیطعا  يا  تـیلو ) دـق  یناـف   ) هالـصلا دـمحلا و 

کلذـل متغت  یتح  کیف  هصقنم  لجال  کعلخ  سیلف  کیلع )  ) مول يا  بیرثت ) و ال   ) کلزع یف  کل ) مذ  الب   ) هطلـسلا نع  كدـی ) )
یف یلا  لـبقاف )  ) هعیرـشلا رماوا  بسح  دـالبلا  هرادا  یه  یتـلا  هناـمالا ) تیدا  و   ) كاـنه رومـالا ، یلوـت  يا  هیـالولا ) تنـسحا  دـقلف  )
هللا رما  یف  صاع  يا  موثام ) و ال   ) کلمع یف  مهتم ) ـال  و   ) کـتاردا یف  مولم ) ـال  و   ) .نظلا ءوس  هب  نظ  يا  نینظ ) ریغ   ) کـنوکلاح
ملاظ عمج  هملظ  و  مهمامال ، مهنایصع  یف  نیملاظلا  هعبر  هیواعم و  يا  ماشلا ) لها  هملظ  یلا   ) ریسلا يا  ریـسملا ) تدرا  دقلف   ) هناحبس
ءاشنا نیدلا  دومع  هماقا  ودعلا و  داهج  یلع   ) هب نیعتسا  يا  هب ) رهظتسا  نمم  کناف   ) لاتقلا یعم  رضحت  يا  یعم ) دهـشت  نا  تبجاو  )

.هللا همحر  لجرلل  حدملا  هیاغ  نم  اذه  و  یلاعت ، هللا )

يوسوم

هنایتال مالکلاب  هردک  هلذع  همال  مولملا : .مهتملا  نینظلا : .موللا  بیثرتلا : .هلزع  لماعلا  ریمالا  عزن  هعلق و  هناکم : نم  یشلا ء  عزن  هغللا :
نب نامعن  تیلو  دـق  یناف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .نیعتـسا  هب : رهظتـسا  .ملاظ  عمج  کیرحتلاب  هملظلا : .بنذـملا  موثاملا : .ازئاـج  سیل  اـم 

نینط و ریغ  لبقاف  هنامالا  تیدا  هیالولا و  تنـسحا  دقلف  کیلع  بیرثت  کل و ال  مذ  الب  كدی  تعزن  نیرحبلا و  یلع  یقرزلا  نالجع 
داهج یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف  یعم  دهـشت  نا  تببحا  ماشلا و  لها  هملظ  یلا  ریـسملا  تدرا  دـقلف  موثام  مهتم و ال  ـال  مولم و  ـال 

نالجع نب  نامعن  نییعتب  اهیف  هربخی  هملـس  یبا  نب  رمع  هلماع  یلا  مامالا  هلـسرا  باتکلا  اذه  هللا ) ءاش  نا  نیدلا  دومع  هماقا  ودـعلا و 
الب ناک  هلزع  نا  هل  نیب  هفرتقا  مرجل  ناک  هلزع  نا  مهوتی  الئل  هلمع و  نع  هلزع  دـق  هنا  هربخا  اهیف …  هیعدتـسی  نیرحبلا و  یلع  هلحم 
رما یف  مهتم  ریغ  وهف  اهنووش  هیاعر  اهحالـصا و  دلبلا و  هسایـسب  ماقف  هنامالا  يدا  دـقف  هالوت  ام  نسحب  هحدـم  هیلع و  مول  هل و ال  مذ 
دق هنا  وه  هئاعدتـسا و  هلزع و  ببـس  هل  نیب  مث  اهب …  ماق  وا  اهفرتقا  هیـصعم  نم  هیلع  مثا  لطاب و ال  رما  نع  همولم  هقحلت  نئاـش و ال 

هفقاوم و دهـشی  هعم  رمع  نوکی  نا  مامالا  بحاف  هبرحل  مهداق  هدض و  هیواعم  مهـشیج  يذـلا  ماشلا  لها  نم  نیملاظلا  لاتق  یلع  مزع 
مالـسالا هیوقت  نیملاظلا و  برح  وه  مهملا و  رمالا  اذه  یف  مهب  نیعتـسی  مامالا و  مهیلع  دمتعی  نمم  هناب  هیلع  ینثا  مث  هبرح  ضوخی 

نب هملـس  یبا  نب  رمع  هباصالا : بحاص  لاق  .هملـس  یبا  نب  رمع  همجرت  ءوس …  لک  نم  اهظفح  هلوصا و  ریذـجت  هدوجو و  زیزعت  و 
عم دهش  کلذ و  لبق  لیق : هیناثلا و  هنـسلا  یف  هشبحلاب  دلو  نینموملا  ما  هملـسلا  ما  هما  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - بیبر  دسالادبع 

باتک نع  القن  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ناورم و  نب  کلملادـبع  هفالخ  یف  نینامث  ثالث و  هنـس  هنیدـملاب  یفوت  لمجلا  هکرعم  ماـمالا 
نب دـسالادبع  نب  هملـسوبا  هوبا  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  بیبر  وهف  هملـس  یبا  نب  رمع  اما  لاق : ربلادـبع  نبال  باعیتسالا 
موی ناک  هنا  لیق : هشبحلا و  ضراب  هرجهلا  نم  هیناثلا  هنـسلا  یف  دـلو  صفحاـبا  ینکی  هظقی  نب  موزخم  نب  رمع  نب  هللادـبع  نب  لـاله 

همجرت .ثیدـحلا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  نع  ظـفح  دـق  و  نینـس …  عـست  نبا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوـسر  ضبق 
: رمع وبا  لاق  یقرزلا …  يراصنالا  قیرز  نب  رماع  نب  نامعنلا  نب  الجع  نب  نامعنلا  هباصالا : بحاص  لاـق  .یقزرلا  ـالجع  نب  ناـمعن 

هموقب رخفی  لئاقلا  وه  هلتق و  دعب  بلطملادبع  نب  هزمح  هارما  سیق  تنب  هلوخ  یلع  فلخ  يذلا  وه  مهرعاش و  راصنالا و  ناسل  ناک 
یلاـیللا و فورـص  فخن  مل  یبنلا و  اـنیوآ  انرـصن و  ردـب  یف  سراوفلا  نینح و  موی  هکم و  باحـصا  نحن  شیرقل  لـقف  تاـیبا : نم 

روزجلا راسیا  همـسقک  انراید  انلاوما و  مکمـساقن  رقفلا  نم  متنما  دق  الهـس  الها و  مکب و  ابحرم  اورجاه  موقل  انلق  رمالا و  نم  میظعلا 
دوسالاوبا وه  رعاشلا و  هیف  لاقف  قیرز  ینب  نم  ءاج  نم  لـک  یطعی  لـعجف  نیرحبلا  یلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هلمعتـسا  رطـشلا و  یلع 

بهانملا لعف  هللا  لام  ددبی  متملع  دق  يذلا  نالجلع  نبا  ناف  بلاعثلا  لدن  لاملا  قیرز  الدنف  مکنع  سانلا  تهلا  دق  هنتف  يرا  یلئدلا :
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موی لئاقلا  وه  ادیـس و  ناک  هنا  الا  نیعلا  هیردزت  ریـصق  رمحا  الجر  ناک  هنا  لاـقی : مهرعاـش و  راـصنالا و  ناـسل  اذـه  ناـمعنلا  ناـک 
نا رمالاب و  قلخا  ناک  ایلع  نا  مئاق و  ریخ  اهل  رکبوبا  له  رکبابا و  لالح  نامثع  نب  قیتع  مکبصن  دعس و  بصن  مارح  متلق  و  هفیقسلا :

يردی يردی و ال  ثیح  نم  اهل  لهال  هنا  یلع و  یف  اناوه 

یناغماد

نالجع نب  ناـمعن  وا  ياـج  هب  تشادرب و  راـک  زا  ار  وا  دوب و  نیرحب  یلاو  هک  یموزخم  هملـس  یبا  نب  رمع  هب  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
تعزن نیرحبلا و  یلع  یقرزلا  نالجع  نب  نامعنلا  تیلو  دق  یناف  دـعب ، اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  .تشامگ  ار  یقرز 

رانک رب  نآ  زا  ار  وت  تسد  متـشامگ و  نیرحب  رب  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن  نم  دعب ، اما  «، » ...کیلع بیرثت  کل و ال  ّمذ  الب  كدی 
: تسا هدروآ  نآ  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دشاب ،» وت  رب  هک  یشهوکن  شنزرس و  چیه  نودب  مدرک 

: وا رابخا  زا  یخرب  بسن و  هملس و  یبا  نب  رمع 

نب هللا  دبع  نب  لاله  نب  دسالا  دبع  نب  هملـس  وبا  شردـپ  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  بیبر  هملـس  یبا  نب  رمع 
هب دـنا  هتفگ  مه  دـش و  دـلوتم  هشبح  رد  ترجه  مود  لاـس  هب  وا  .تسا  هدوـب  صفح  وـبا  رمع ، هینک  .تسا  هظقی  نب  موزخم  نب  رمع 

ناورم کلملا  دبع  تموکح  راگزور  هب  وا  .تسا  هدوب  هلاس  هن  هملس  یبا  نب  رمع  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  ماگنه 
نب دیعـس  دوب و  هدرک  ظفح  ثیدح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  وا  .تشذگ  رد  هنیدم  رد  يرجه  موس  داتـشه و  لاس  رد 

.تسا هدروآ  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  ار  روما  نیا  همه  دنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  نارگید  بیسم و 

: وا رابخا  زا  یخرب  بسن و  نالجع و  نب  نامعن 

، هلوخ دازرمایب  شیادخ  هک  بلطملا  دبع  نب  هزمح  تداهـش  زا  سپ  وا  .تسا  قیرز  نادـناخ  زا  راصنا و  زا  یقرز  نالجع  نب  نامعن 
.تفرگ يرسمه  هب  ار  هزمح  رسمه 

تماق هتوک  يور و  خرـس  يدرم  دوب ، راصنا  رعاش  وگنخـس و  روآ و  نابز  نامعن  نیا  دـیوگ : یم  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دـبع  نبا 
بوصنم دـیتفگ  هک  اتفگـش  : » تسا هدورـس  نینچ  هفیقـس  زور  هب  هک  تسومه  دوب و  رورـس  یلو  دـمآ ، یم  کـچوک  رظن  رد  دوب و 

«. ...لالح ار  رکب  وبا  ناتدوخ  ندرک  بصن  یلو  تسا  مارح  هدابع  نب  دعس  ندرک 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َُهلَزَعَف ِْنیَرْحَْبلا  یَلَع  ُهِلماع  َناک  یموُزْخَملا َو  ِهَمَلَس  یبأ  ِْنب  ِرَمُع  یلإ 

هَناکَم یقَرُّزلا  ِنالْجَع  ِْنب  َنامُْعن  َلَمْعَتْسا  َو 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 
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وا ياج  هب  ار  یقَرُز  نالجع  نب  نامعن  درک و  رانکرب  ار  وا  هک  تسا  نیرحب  رب  ترضح  نآ  رادنامرف  یموزخم  هملـس  یبا  نب  رمع  هب 
: همان دنس  . 1} .دومرف بوصنم 

يافوتم یبوقعی  حضاو  نبا  دنا : هدرک  لقن  ار  همان  نیا  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  زا  تسا : هدمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد 
(.{ ص 346 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تسا فارشالا  باسنا  باتک  رد  يافوتم 279 )  ) يرذالب دوخ و  خیرات  باتک  رد  ( 284

هاگن کی  رد  همان 

زا هک  هملسوبا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  رسمه  هملس  ما  دنزرف   ) هملـس یبا  نب  رمع  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دناوخ یم  ارف  بصنم  نآ  زا  ار  وا  دنک و  یم  رکـشت  وا  تامدخ  زا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  دوب  نیرحب  رادـنامرف  ترـضح  نآ  فرط 

هلیبق ناگرزب  زا  هک  ار  نالجع  نب  نامعن  دشاب و  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  نیفص  گنج  رد  ات 

.درامگ یم  وا  ياج  هب  دوب  نالجع  ینب 

ّتبحم یتاریبعت  اب  هدرک و  ینادردق  وا  تامحز  زا  ، دشابن ردـکم  ییاجباج  نیا  زا  هملـس  یبا  نبا  رطاخ  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دهد یم  رارق  بطاخم  ار  وا  « یشاب نم  هارمه  نید  نوتس  نتشاد  اپرب  يارب  نمشد و  اب  داهج  رد  وت  مراد  تسود  » هکنیا لثم  زیمآ 

مـسر هار و  هدـناشن  وا  ياج  هب  ار  يرگید  هدرک و  لزع  ار  وا  هک  يرادـنامرف  هب  تبـسن  دوخ  دروخرب  زرط  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دزومآ یم  ام  هب  یصاخشا  نینچ  هب  تبسن  ار  ییوجلد 

***

َْتنَـسْحَأ ْدَـقَلَف  ؛ َکـْیَلَع ٍبیِْرثَت  اـَلَو  ، َکـَل ٍّمَذ  اَِـلب  َكَدَـی  ُتْعََزنَو  ِْنیَرْحَْبلا ، یَلَع  َِّیقَرُّزلا  َناَـلْجَع  َْنب  َناَـمْعُّنلا  ُْتیَّلَو  ْدَـق  یِّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
َدَهْـشَت ْنَأ  ُْتبَبْحَأَو  ، ِماَّشلا ِلْهَأ  ِهَمَلَظ  َیلِإَریِـسَْملا  ُتْدَرَأ  ْدَـقَلَف  ، ٍمُوثْأَم َالَو  ، ٍمَهَّتُم اـَلَو  ، ٍمُولَم اـَلَو  ، ٍنِینَظ َْریَغ  ْلـِْبقَأَف  ، َهَناَـمَْألا َْتیَّدَأَو  ، َهَیاـَلِْولا

.ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، ِنیِّدلا ِدوُمَع  ِهَماَقِإَو  ، ِّوُدَْعلا ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَف  ، یِعَم

همجرت

یب متفرگرب  اجنآ  زا  ار  وت  مدرک و  بوصنم  نیرحب  يرادـنامرف  هب  ار  یقَرُز  نالجع  نب  نامعن  نم  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما 
ار تناما  قح  يداد و  ماجنا  ییوکین  هب  ار  دوخ  تیرومأم  يرادمامز و  وت  هک  ارچ  ، دـشاب وت  رب  یتمالم  ای  منک و  تمذـم  ار  وت  هکنآ 

يوس هب  متفرگ  میمـصت  نم.راکهانگ  هن  مهتم و  هن  یـشاب و  تمالم  ای  نظ  ءوس  دروم  هکنآ  یب  اـیب  اـم  يوس  هب  نیارباـنب  ، يدومن ادا 
یتسه یناسک  زا  وت  اریز  ، یـشاب نم  اب  وت  مراد  تسود  منک و  تکرح  شناراداوه ) هیواعم و  اب  هزرابم  يارب  و   ) ماـش لـها  نارگمتس 

.هّللا ءاش  نا.میوج  یم  تناعتسا  اهنآ  زا  نید  نوتس  نتشاد  اپرب  نمشد و  اب  داهج  رد  نم  هک 

يداد ماجنا  بوخ  ار  دوخ  تیرومأم  ، نیرفآ ریسفت : حرش و 
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يداد ماجنا  بوخ  ار  دوخ  تیرومأم  ، نیرفآ

يرادـنامرف هب  ار  یقَرُز  نالجع  نب  نامعن  نم  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما  :» دـنک یم  زاغآ  نینچ  ار  هماـن  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اجنآ زا  ار  وت  مدرک و  بوصنم  نیرحب 

(. َكَدَی ُتْعََزن  َو  ِْنیَرْحَْبلا ، یَلَع  َِّیقَرُّزلا  ، َناَلْجَع َْنب  َناَمْعُّنلا  ُْتیَّلَو  ْدَق  یِّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» متفرگرب

ار وا  رطاـخ  تیرومأـم  رییغت  نیا  دوب  نکمم  دوب و  ربدـم  ریدـم و  صلخم و  داـهن و  كاـپ  درم  ، هملـس یبا  نب  رمع  هک  اـجنآ  زا  یلو 
وا هرابرد  ینارگن  هدزن و  رـس  وا  زا  ییاطخ  اقلطم  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  انعمرپ  هاتوک و  هلمج  تشه  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دنک ردـکم 

.تسا هتشادن  دوجو 

قح يداد و  ماجنا  ییوکین  هب  ار  دوخ  تیرومأم  يرادمامز و  وت  هک  ارچ  ، دشاب وت  رب  یتمالم  ای  منک و  تمذم  ار  وت  هکنآ  یب  :» دومرف
َال ،َو  ََکل ٍّمَذ  اَِلب  ( ؛» راکهانگ هن  مهتم و  هن  یـشاب و  تمالم  ای  نظ  ءوس  دروم  هکنآ  یب  ایب  اـم  يوس  هب  نیارباـنب  ، يدومن ادا  ار  تناـما 
یم ار  اه  هدور  هدعم و  يور  یهاگ  هک  دنیوگیم  هیپ  زا  یکزان  هتـسوپ  هب  لصا  رد  ورـس »  » نزو رب  بوث »   » هشیر زا  بیرثت » }» ٍبیِْرثَت

خـیبوت و شنزرـس و  يانعم  هب  سپـس  تسا  هتـسوپ  نآ  ندز  رانک  ياـنعم  هب  بیرثت )  ) دوریم لـیعفت  باـب  هب  هک  یماـگنه  دـناشوپ و 
َهَناَمَْألا َْتیَّدَأ  ،َو  َهَیَالِْولا َْتنَـسْحَأ  ْدَقَلَف  ، َْکیَلَع .دوش } یم  هدز  رانک  فرط  هرهچ  زا  هانگ  �درپ  راک  نیا  اب  ییوگ  هتفر ، راک  هب  تمالم 

، هدـمآ ترابع  رد  هک  مهتم  اب  نآ  قرف  .هدـش  هتفرگ  تمهت  ياـنعم  هب  هنظ »  » هشیر زا  تسا  مهتم  ياـنعم  هب  نینظ » }» ٍنِینَظ َْریَغ  ْلـِْبقَأَف 
هتـشاد دوجو  یـسک  ماهتا  رب  ینیارق  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـج  رد  تسا و  رتشیب  نینظ  زا  مهتم  هب  نظ  ءوس  هک  دـشاب  نیا  تسا  نکمم 
يانعم هب  مثآ »  » یلو دـننک ؛ یم  رکذ  وا  يارب  یهانگ  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  موث » ام  }» ٍمُوثْأَم اـَل  ،َو  ٍمَهَّتُم اـَل  ،َو  ٍمُولَم اـَل  َو  .دـشاب ،}

{(. .دنا هدش  هتفرگ  هانگ  يانعم  هب  مسا »  » نزو رب  مثا »  » هشیر زا  ود  ره  تسا و  راکهنگ  صخش 

هکلب ، هدوبن هفیظو  ماجنا  رد  وا  یهاتوک  تلع  هب  اهنت  هن  تیرومأم  رییغت  نیا  هک  دـهد  یم  نانیمطا  وا  هب  ًـالماک  تاریبعت  نیا  رد  ماـما 
.دراذگب وا  شود  رب  ار  يرت  مهم  تیرومام  دهاوخ  یم  هک  تسا  هدوب  نیا  ببس  هب 

هیواعم و اـب  هزراـبم  يارب  و   ) ماـش لـها  نارگمتـس  يوس  هب  متفرگ  میمـصت  نم  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  تیرومأـم  نیا  حرـش  هب  سپس 
اپرب نمشد و  اب  داهج  رد  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز  ، یشاب نم  اب  وت  مراد  تسود  منک و  تکرح  شناراداوه )

َدَهْـشَت ْنَأ  ُتـْبَبْحَأ  ،َو  ِماَّشلا ِلـْهَأ  ِهَـمَلَظ  َیلِإ  َریِـسَْملا  ُتْدَرَأ  ْدَـقَلَف  ( ؛» هّللاءاـش نإ.میوـج  یم  تناعتـسا  اـهنآ  زا  نـید  نوتــس  نتــشاد 
ِِهب .تسا } نتـشاد  وا  هب  یمرگ  تشپ  یـسک و  زا  ندـیبلط  يرای  يانعم  هب  راهِظتـِسا »  » هشیر زا  ُرِهظَتـسَا » }» ُرِهْظَتْـسَأ ْنَّمِم  َکَّنِإَف  ، یِعَم

(. ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، ِنیِّدلا ِدوُمَع  ِهَماَقِإ  َو  ِّوُدَْعلا ، ِداَهِج  یَلَع 

ثحب رد  وا  لاح  حرـش  رد  هکنانچ  - تالاح مامت  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن  وا  يراداـفو  هملـس و  یبا  نب  رمع  یگدـنز  قباوس 
.تسانعم نیا  رب  هاوگ  زین  - دمآ دهاوخ  تاکن 

.تسا ترضح  نآ  اب  روضح  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ترضح  باکر  رد  تداهش  يانعم  هب  یِعَم » َدَهْشَت  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ   » هلمج
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دوب و مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رادافو  ًالماک  تیافکاب و  عاجـش  يدرم  هملـس  یبا  نب  رمع  هک  دهد  یم  ناشن   ..« .ِِهب ُرِهْظَتْـسَأ  ْنَّمِم   » هلمج
ات تشاد  يا  هداعلا  قوف  ّتیعقوم  الاو و  رایسب  ماقم  هملس  یبا  نب  رمع  هک  دهد  یم  ناشن  ِنیِّدلا » ِدوُمَع  ِهَماَقِإ  ،َو  ِّوُدَْعلا ِداَهِج   » هب ریبعت 

.دبلط یم  يرای  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ، نید نوتس  هماقا  يارب  هک  اجنآ 

نالجع نب  نامعن  یموزخم و  هملس  یبا  نب  رمع  اب  ییانشآ  هتکن :

ناونع هب  نالجع  نب  نامعن  نیـشیپ و  رادـنامرف  ناونع  هب  هملـس  یبا  نب  رمع  ، تسا هدـمآ  قوف  همان  نتم  ناونع و  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.میوش انشآ  ود  ره  تالاح  عضو  هب  تسا  مزال  تسا و  هدش  یفرعم  وا  نیشناج 

نیشیپ رهوش  زا  دنزرف  نیا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  فورعم  رـسمه  هملـس  ما  شردام  ، هملـس یبا  نب  رمع 
يرمع زا  سپ  دوب و  هشبح  نارجاهم  زا  هملـس  وبا  شردـپ  اریز  ، دـمآ ایند  هب  هشبح  رد  ترجه  مود  لاـس  رد  يو.دـش  شبیـصن  دوخ 

ورف ناهج  زا  هدید  کلملا  دبع  تفالخ  نامز  رد  يرجه  هنس 83  رد  ینالوط  ًاتبسن 

{ .هملس یبا  نب  رمع  لاح  حرش  هرامش 1882 ، باعیتسا ، } .دنک یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  یثیداحا  وا  ، تسب

يارب يا  هماـن  درک و  راـک  نیا  هـب  قـیوشت  ار  وا  شرداـم  ، دوـب مالـسلا  هـیلع  یلع  تمدـخ  رد  لـمج  گـنج  رد  هملـس  یبا  نـب  رمع 
یم نم  دوب  هدـشن  هتـشادرب  نانز  زا  داـهج  رگا  : تسا هدـمآ  هماـن  نآ  رد  هک  داد  وا  تسد  هب  تشون و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 

.مداتسرف مدوخ  ياج  هب  ار  مدنزرف  یلو  ؛ مدیگنج یم  تنانمشد  اب  وت  يور  شیپ  رد  مدمآ و 

راختفا يارب.داد  تیرومأم  سراف  نیرحب و  تموکح  هب  دوخ  هدنیامن  رادـنامرف و  ناونع  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  سپس 
هغالبلا جهن  حرش  } .دوب مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  رد  تفای و  شرورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شوغآ  رد  هک  سب  نیمه  وا 

.{ ص 173 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

ربمغیپ زا  ار  رـشع  ینثا  همئا  تماما  هب  طوبرم  تیاور  هک  تسا  یناسک  زا  هملـس  یبا  نب  رمع  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
.{ ح 8 ص 38 ، ج 1 ، رابخالا ، نویع  } .تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

زا.دـش یم  بوسحم  اهنآ  رعاش  وگنخـس و  دوب و  راصنا  ناگرزب  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  نـالجع  نب  ناـمعن  اـّما 
مالسا و هب  تبسن  فلتخم  ياه  نادیم  رد  ار  راصنا  يرای  هکنآ  زا  دعب  دورس و  هفیقس  زور  رد  هک  تسا  يدنلب  رعـش  ، وا راعـشا  هلمج 

یف اناوَه  َناک  َو  داد : نایاپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تیامح  رد  تیب  ود  نیا  اـب  ار  شراعـشا  ، درمـشرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
يرْدَت يرْدَت َو ال  ُْثیَح  ْنِم  اَهل  ٌلْهََأل  ُهَّنإ  ّیلَع َو 

ِْرفُْکلا َِهلالَّضلا َو  ِناسُْرف  ُِلتاقَو  ِهِّمَع  ُْنبا  یفَطْصُْملا َو  ِّیبَّنلا  ُّیصَو 

.یتشادن عالّطا  هک  اجنآ  زا  رمع  يا  دوب  تفالخ  هتسیاش  وا  میتساوخ و  یم  ار  یلع  ام  »

«. درب نایم  زا  ار  اهنآ  درک و  راکیپ  رفک  تلالض و  ناراوس  اب  وا  ، تسوا مع  رسپ  تسادخ و  هدیزگرب  ربمغیپ  یصو  وا 
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داد وا  تسد  هب  ار  لاملا  تیب  درپس و  وا  هب  هملـس  یبا  نب  رمع  زا  دعب  ار  نیرحب  تموکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ، قباوس نیمه  بجوم  هب 
هب هک  دوخ  هلیبق  موق و  دارفا  زا  کی  ره  هب  وا  تسا ) نیرفآ  هدـسفم  زیگنا و  هسوسو  هشیمه  نالک  لاوما  هک  اـجنآ  زا  هنافـسأتم  اـّما  )
وا هب  يا  همان  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  ربخ  نیا.دیـشخب  یم  ار  لاملا  تیب  زا  يا  هظحالم  لباق  غلبم  دندمآ  یم  نیرحب 

هئارا یحیحـص  باسح  تسناوت  یمن  نوچ  نامعن  یلو  ؛ دومن هبلاطم  ار  لاملا  تیب  باـتک  باـسح و  وا  زا  درک و  شتمـالم  تشون و 
ص 345 و ج 3 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم  } .دـش قحلم  هیواعم  هب  تخیرگ و  ماـش  هب  هتـشادرب  ار  لاـملا  تیب  لاوما  هدـنام  یقاـب  ، دـهد

.{ 346

414 ص :
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لاملا تیب  فرصم  رد  يریگ  تخس  : 43 همان

عوضوم

هرخریشدرأ یلع  هلماعوه  ینابیشلا و  هریبه  نب  هلقصم  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هتشون  يرجه  لاس 38  رد  هک  ناریا  سراف  ياهرهش  زا  دابآ » زوریف   » هّرخ ریشدرا  رادنامرف  ینابیش ، هریبه  نب  هلقصم  هب  همان  )

همان نتم 

مُهُحاَمِر َو ُهتَزاَـح  يِذـّلأ  َنیِِملـسُملا  َیف َء  ُمِسقَت  َکـّنَأ  َکَـماَمِإ  َتیَـصَع  َکََـهلِإ َو  َتطَخـسَأ  دَـقَف  ُهَتلَعَف  َتنُک  نِإ  ٌرمَأ  َکـنَع  ِیَنَغَلب 
ََکل ّنَدِجََتل  ًاّقَح  َِکلَذ  َناَک  ِنَئل  َهَمَـسّنلا  َأََرب  َهّبَحلا َو  َقَلَف  ِيّذـلَاَوف  َکِموَق  ِباَرعَأ  نِم  َکَماَتعا  ِنَمِیف  مُهُؤاَمِد  ِهیَلَع  تَقیِرُأ  مُُهلُویُخ َو 

ّقَح ّنِإ  َالَأ َو  ًالاَمعَأ  َنیِرَسخَألا  َنِم  َنوُکَتَف  َِکنیِد  ِقحَِمب  َكاَینُد  ِحلـُصت  َال  َّکبَر َو  ّقَِحب  نِهَتـسَت  اَلَف  ًاناَزیِم  ِيِدنع  ّنّفِخََتل  ًاناَوَه َو  ّیَلَع 
ُهنَع َنوُرُدصَی  ِهیَلَع َو  ِيِدنع  َنوُدِرَی  ٌءاَوَس  َیفلا ِء  اَذَه  ِهَمِسق  ِیف  َنیِِملسُملا  َنِم  اَنَلَِبق  َکَلَِبق َو  نَم 

اه همجرت 

یتشد

، يا هدرک  ینامرف  ان  ار  شیوخ  ماما  و  يا ، هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  يادخ  یـشاب ، هدرک  نانچ  رگا  هک  دـنداد  نم  هب  وت  زا  یـشرازگ 
هب هدـمآ ، تسد  هب  ناشیاه  نوخ  ندـش  هتخیر  اب  هدروآ و  درگ  ناشیاه  بسا  اـه و  هزین  هک  ار  ناناملـسم  تمینغ  وت  هک  دیـسر  ربخ 

نیا رگا  دـیرفآ ، ار  اه  هدـیدپ  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  یـشخب !  یم  دـندیزگرب ، ار  وت  و  دـناوت ، نادـنواشیوخ  هک  یبارعا 
يایند و  رامـشم ، کبـس  ار  تراگدرورپ  قح  سپ  تسا ! هدیدرگ  کبـس  وت  تلزنم  هدش و  راوخ  نم  دزن  رد  دشاب ، تسرد  شرازگ 

میـسقت رد  دنتـسه  وت  شیپ  ای  نم  دزن  هک  یناناملـسم  قح  شاب ، هاگآ  یناسنا .  نیرتراکنایز  هک  نکن ، دابآ  نید  يدوباـن  اـب  ار  دوخ 
 . دنریگ نم  زا  ار  دوخ  مهس  دنیآ و  نم  دزن  هب  دیاب  همه  تسا ، يواسم  لاملا  تیب 

يدیهش

هدروآ مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ  یـشاب  هدرک  نانچ  رگا  تسا ، هدیـسر  يربخ  نم  هب  وت  زا  دوب  هّرخ  ریـشدرا  لماع  ماما  بناـج  زا  هک 
ناشاهنوخ ندـش  هتخیر  و  هدروآ ، درگ  ناشاهبـسا  اـه و  هزین  هک  ار  ناناملـسم  تمینغ  وت  .هدرک  یناـمرفان  ار  شیوخ  ماـما  یـشاب و 

ار رادناج  هدیفک و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  ینک ! یم  شخپ  دـنا ، هدـیزگ  ار  وت  و  دـناوت ، نادـنواشیوخ  هک  ییاهبرع  هب  هدروآ ، مهارف 
قح سپ  .هدرک  کبــس  ار  شیوـخ  نازیم  یــشاب و  هدروآ  دورف  ار  دوـخ  تـبتر  نـم  دزن  دــشاب ، تـسار  نخــس  نـیا  رگا  هدــیرفآ 
دزن هک  یناناملسم  نادب ! .یـشاب  ناراکنایز  هلمج  زا  هک  نادرگم  دابآ  تنید  يدوبان  هب  ار  دوخ  يایند  نکم و  راوخ  ار  تراگدرورپ 
یم زاب  دـنریگ و  یم  ار  دوخ  قح  .دـنیآ  یم  نم  دزن  نآ  نتفرگ  يارب  تسا ، ناسکی  تمینغ  نیا  زا  ناشقح  دـنرب  یم  رـس  هب  ام  وت و 

.دندرگ

یلیبدرا
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دوخ ياوشیپ  هدروآ  مشخب  ار و  دوخ  يادخ  هدروآ  بضغ  رد  هک  قیقحتب  سپ  ارنآ  هدرک  هک  هدوب  رگا  هک  يراک  وت  زا  نمب  دیـسر 
وا رـس  رب  هدـش  هتخیر  ناشیا و  نابـسا  ناشیا و  ياه  هزین  ارنآ  هدرک  عمج  هک  ار  ناناملـسم  تمینغ  هدرک  تمـسق  وت  هک  یتسردـب  ار 
رد ار  هناد  تفاکـش  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  سپ  دـناوت  موق  هک  نیـشن  هیداب  نابرع  زا  ار  وت  دـندرک  رایتخا  هکنآ  رد  ناشیا  ياهنوخ 

هنیآ ره  يرادـقم و  یب  يراوـخ و  نم  رب  دوـخب  یباـیب  هنیآ  ره  تسار  تسرد و  راـک  نیا  دـشاب  رگا  هک  اریمدآ  دـیرفآ  نـیمز و  ریز 
دروایم حالصب  دوخ و  راگدرورپ  قحب  نکم  فافختـسا  سپ  ترـضح  نآ  تستلزنم  رغـص  دارم  وزارت  يور  زا  نم  دزن  يوش  کبس 

زا تست و  زا  لبق  هک  یسک  قح  هک  یتسردب  نادب  نادب  ياهرادرک  رد  نیرتراکنایز  زا  یشاب  سپ  دوخ  نید  نتساکب  ار  دوخ  يایند 
دزن دـنوشیم  دراو  ناقحتـسمب  نآ  فرـص  تسبجاو  وت  نم و  رب  ینعی  تسناسکی  تمینغ  نیا  ندرک  تمـسق  رد  ناناملـسم  زا  ام  لبق 

تمسق بسحب  نآ  زا  دندرگ  یم  زاب  تمینغ و  نآ  رب  ناقحتسم 

یتیآ

وت .يا  هدرک  كانبـضغ  ار  دوخ  ماما  يا و  هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ  یـشاب ، هدرک  ناـنچ  رگا  هک  هدیـسر ، نم  هب  يربخ  وت  زا 
زا یتعاـمج  هب  هدـش ، هتخیر  اـهنوخ  اـهنآ  رـس  رب  تسا و  هدـمآ  درگ  ناشنابـسا  اـه و  هزین  يورین  هب  هک  ار  ناناملـسم  یگنج  میاـنغ 

نیا رگا  هدیرفآ ، ار  نارادناج  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  دـنگوس  .يا  هدیـشخب  دـنا ، هدرک  رایتخا  ار  وت  هک  دوخ ، موق  ياهبرع 
ار تراـگدرورپ  تقیقح  سپ  .يا  هدرک  کبـس  ار  دوخ  راـبتعا  هفک  يا و  هتـساک  ورف  نم  دزن  رد  دوـخ  جرا  زا  دـشاب ، تسار  نخس 

یهاوخ زیخاتـسر  زور  رد  مدرم  نیرتراکنایز  هرمز  رد  هک  .نادرگم  دابآ  تنید  يدوبان  هب  ار  تیایند  نادـم و  راوخ  راـگنیم و  لـهس 
.دوب

نم دزن  دوخ  مهس  نتفرگ  يارب  .تسا  ربارب  تمینغ  نیا  زا  ناشمهس  دنتسه ، ام  دزن  رد  ای  دنتسه ، وت  دزن  رد  هک  یناناملسم  هک  نادب ،
.دندرگ یم  زاب  دنریگب ، نوچ  دنیآ و  یم 

نایراصنا

هدرک كانبضغ  ار  دوخ  ماما  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  تیادخ  یـشاب  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  رگا  هک  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  يراک  ماجنا  ربخ 
هیداب نایم  رد  هتخیر  نیمز  هب  هار  نیا  رد  ناشنوخ  ،و  هدروآ درگ  مالـسا  لـها  ياهبـسا  اـه و  هزین  هک  یمیاـنغ  هک  تسا  نیا  ربخ.يا 
همانرب نیا  رگا  ، دیرفآ ار  ناسنا  ،و  تفاکـش ار  هناد  هک  یـسک  قح  هب   ! ینک یم  میـسقت  دنا  هدومن  باختنا  ار  وت  هک  تا  هلیبق  نانیـشن 

اب ار  دوخ  ياـیند  ،و  رامـشم کبـس  ار  تدـنوادخ  قح  سپ.تفاـی  یهاوخ  راـبتعا  یب  راوخ و  نم  دزن  ار  دوخ  دـشاب  هتـشاد  تقیقح 
 . دوب یهاوخ  مدرم  نیرتراکنایز  زا  هک  ، نکم دابآ  شیوخ  نید  يدوبان 

دنیآ یم  نم  دزن  هیمهس  نتفرگ  يارب  ، تسا ربارب  لاملا  تیب  زا  يرب  مهس  رد  دنتسه  ام  وت و  دزن  هک  یناناملـسم  ّقح  هک  داب  تمولعم 
 . دنور یم  و 

حورش

يدنوار
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ادیس كوراتخا  نیدلا  یف  مهئافعضل  یه  یتلا  مهتمینغ  نیملسملا و  یف ء  تمسق  يا  مایتعالا ، بلق  وه  و  هترتخا ، لجرلا : تیمتعا  و 
هیلع همـسق  نم  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  وف  هلوق  .مئانغلا و  یف  بیـصن  مهل  سیل  اورجاـهی و  مل  نیذـلا  کـموق  بارعا  نم  مهل 

کببسب اناوه  یلع  ندجتل  يا  لیق  و  یلع ، ننوهتل  يا  اناوه  یلع  کب  ندجتل  هلوق  .قلخ و  يا  ارب  و  قلخلا ، همسنلا : .هصاخ و  مالسلا 
.كالهالا قحملا : .کلعفب و  و 

يردیک

.مایتعالا بلق  وه  هترتخا و  يا  لجرلا : تیمتعا  و 

مثیم نبا 

نیب زا  وت  ناگدـیزگرب  کماتعا : .دوب  مکاح  هرخ  ریـشدرا  رب  وا  بناج  زا  هک  ینابیـش  هریبه  نب  هلقـصم  هب  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ماـما يا و  هدـش  دوخ  يادـخ  مشخ  ثعاـب  یـشاب ، هدرک  ار  يراـک  ناـنچ  وت  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  يربخ  وت  دروم  رد  .مدرم 

دنا هداد  اهنوخ  نآ  هار  رد  دنا و  هدروآ  مهارف  دوخ  ياهبسا  اه و  هزینرس  اب  هک  ار  ناناملسم  لاوما  وت  .يا  هدرک  كانبضغ  ار  شیوخ 
وت زا  يراک  نینچ  رگا  هدیرفآ  ار  یناسنا  هتفاکـش و  ار  هتـسه  هک  ییادخ  هب  سپ  ینک ، یم  میـسقت  دوخ  دـنواشیوخ  برع  مدرم  نیب 

ار تراگدرورپ  قح  سپ  .دش  دهاوخ  هتـساک  نم  دزن  وت  شزرا  تزع و  دید و  یهاوخ  ینوبز  يراوخ و  نم  بناج  زا  دشاب ، هدزرس 
مدرم قح  هک  نادـب  .دوب  یهاوـخ  دارفا  نیرتراـکنایز  هلمج  زا  هک  نکم  داـبآ  تنید  ندرب  نیب  زا  اـب  ار  تیاـیند  رامـشم و  کـچوک 
نوریب رادروخرب  باریـس و  دنیآ و  یم  نم  شیپ  نانآ  همه ي  دـنربارب ، نآ  زا  ندرب  مهـس  رد  ناگمه  تسام  وت و  دزن  هک  یناملـسم 

هدـش ربخاب  نآ  زا  ترـضح  نآ  لامجا  روط  هب  هدزرـس  يو  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  هتخاـس  علطم  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـنور  یم 
بـضغ راگدرورپ و  مشخ  ینعی  هتـشاد  هک  يدـمایپ  لیلد  هب  دوب  يدنـسپان  راـک  نآ  هک  دزاـس  هاـگآ  ار  وا  هداد و  رادـشه  اـت  تسا 

يارب ار  راک  نیا  سپس  .تسا  هدشن  تباث  زونه  رما  نیا  هک  هتخاس  هجوتم  یـشاب ، هدرک  يراک  نانچ  رگا  ترابع : اب  ار  وا  و  شماما ،
یفرعم ار  لام  نآ  .دنا و  هدیزگرب  تسایر  هب  ار  وا  هک  دوخ  برع  نادنواشیوخ  هب  تسا  ناناملسم  لام  شـشخب  هک  هداد  حیـضوت  وا 

هدنامهف تسرد  بلطم  ات  تسا ، هدش  هتخیر  ناشیاهنوخ  نآ  رطاخ  هب  تساهنآ و  نابسا  اه و  هزینرـس  هدمآ ي  مهارف  هک  تسا  هدرک 
هاگنآ .دوش  ققحم  نارگید  نیب  لام  میسقت  یتسردان  تبسن  نامه  هب  ددرگ و  نشور  لام  نیا  هب  تبـسن  اهنآ  قاقحتـسا  تلع  دوش و 

يراوخ و هب  يو  بناج  زا  دـشاب  تسرد  ربخ  نآ  رگا  هدرک ، داـی  دـنگوس  هدروخ  یم  دـیدهت  ماـگنه  رد  ـالومعم  هک  يدـنگوس  هب 
بوصنم انازیم  هملک ي : تسوا ، ماقم  ندوب  زیچان  زا  هیانک  هلمج  نیا  زا  ماما  دصق  و  دوش ، هتـساک  شرابتعا  شزرا و  دـسر و  ینوبز 

هدرک یهن  نید ، یبارخ  تمیق  هب  شیایند  نتخاس  دابآ  زا  راگدرورپ و  قح  ندرمـش  کچوک  زا  ار  يو  هاـگنآ  .زیمت  ناونع  هب  تسا 
رد وا  دورو  ینعی : راک ، نآ  دمایپ  هب  تبـسن  ار  وا  و  دـنک ، هجوتم  يو  تعاطا  رب  تبقارم  موزل  راگدرورپ و  تمظع  هب  ار  وا  ات  تسا ،

، دنا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  هک  دنرب  یم  نامگ  دـنزاس و  یم  هابت  ایند  یناگدـنز  رد  ار  دوخ  شالت  هک  يدارفا  نیرتراکنایز  هرمز ي 
: دوخ راتفگ  نیا  اب  هداد  هجوت  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  لاوما  نآ  نداد  صاصتخا  ینعی  راک  یتشز  رب  ار  وا  دـعب  .تسا و  هداد  رادـشه 
دنیآ و یم  نم  شیپ  لاوما  نیا  رطاخ  هب  نانآ  ترابع : .تسا و  رمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  و  دنربارب ، هک …  نادب 
و تسا ، یکرتشم  بآ  همـشچ  لثم  لام  نآ  هک  نیا  مه  قاقحتـسا و  رد  مدرم  يربارب  يارب  تسا  يدـیکات  دـندرگ ، یمرب  دـنم  هرهب 
هب تبسن  یضعب  صیصخت  دنراد ، قاقحتـسا  نادب  ناسکی  و  ربارب ، روط  هب  ناناملـسم  مامت  هک  یقح  ره  و  تسا : نینچ  ردقم  ياربک 
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.تسادخ فرط  زا  قیفوت  .میدرک  لقن  ار  هلقصم  لاح  حرش  نیا  زا  شیپ  ام  .تسین  اور  قح  نآ 

دیدحلا یبا  نبا 

ْمُُهلُویُخ ْمُهُحاَمِر َو  ُْهتَزاَح  يِذَّلا  َنیِِملْسُْملا  َءْیَف  ُمِسْقَت  َکَّنَأ  َکَماَمِإ  َْتیَصَع  َکََهلِإ َو  َتْطَخْسَأ  ْدَقَف  ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َْکنَع  ِینَغََلب 
َّیَلَع ََکل  َّنَدِـجََتل  ًاّقَح  َکـِلَذ  َناَـک  ِْنَئل  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلاَوَف  َکـِمْوَق  ِباَرْعَأ  ْنِم  َکَـماَتْعا  ِنَمِیف  ْمُهُؤاَـمِد  ِْهیَلَع  ْتَقیِرُأ  َو 

ْنَم َّقَح  َّنِإ  َالَأ َو  ًالاَمْعَأ  َنیِرَسْخَْألا  َنِم  َنوُکَتَف  َِکنیِد  ِقْحَِمب  َكاَْینُد  ِْحلُْـصت  َکِّبَر َو َال  ِّقَِحب  ْنِهَتْـسَت  َالَف  ًاناَزیِم  يِْدنِع  َّنَّفِخََتل  ًاناَوَه َو 
 . ُْهنَع َنوُرُدْصَی  ِْهیَلَع َو  يِْدنِع  َنوُدِرَی  ٌءاَوَس  ِءْیَْفلا  اَذَه  ِهَمِْسق  ِیف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَلَِبق  َکَلَِبق َو 

 . سراف روک  نم  هروک  هرخریشدرأ  هریبه و  نب  هلقصم  بسن  رکذ  مدقت  دق 

نمیف يور  دـق  همیعلا و  ذـخأ  اذإ  قدـصملا  ماتعا  لاملا  رایخ  یه  رـسکلاب و  همیعلا  نم  هلـصأ  ساـنلا  نیب  نم  كراـتخا  کـماتعا  و 
حیحصلا بلقلاب و  .ا }  نم  هتبثأ  ام  باوصلا  و  ؛» کماتعا :» ب ( 1 كامتعا { 

هیببـسلل درت  ءابلا  يدنع و  کناوه  کلعف  ببـسب  ندجتل  ماللا و  اهانعم  ءابلاب و  اناوه  يدـنع  کب  ندـجتل  يور و  لوألا و  روهـشملا 
. { . ءاسنلا 160 هروس  ( 1 ْمَُهل {  ْتَّلِحُأ  ٍتابِّیَط  ْمِْهیَلَع  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  یلاعت  هلوقک 

 . كالهإلا قحملا  و 

هوزاـح نیذـلا  نیملـسملا  مرحی  اـسیئر و  ادیـس و  هوذـختا  نیذـلا  هموـق  بارعأ  یلع  ءیفلا  مسقی  نأ  نع  هلقـصم  یهن  هنأ  ینعملا  و 
کلذ لثم  حرش  قبس  دق  ءیفلا و  لامب  هبراقأ  هلهأ و  راثیإ  وه  نامثع و  یلع  هرکنی  ناک  يذلا  رمألا  وه  اذه  مهحالـس و  مهـسفنأب و 

یفوتسم

یناشاک

یلع هلماع  وه  و   ) ینابیـش هریبه  نب  هلقـصم  بناج  هب  هداتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  ینابیـشلا ) نب  هریبه  نب  هلقـصم  یلا  )
ار نآ  یـشاب  هدرک  رگا  هتلعف ) تنک  نا   ) يراک وت  زا  نم  هب  دیـسر  رما ) کنع  ینغلب   ) هرخ ریـشدرا  رب  دوب  لـماع  وا  و  هرخ ) ریـشدرا 
ماما و يا  هدرک  نیگمـشخ  و  کماما ) تبـضغا  و   ) ار دوخ  يادـخ  يا  هدروآ  مشخ  هب  هک  یتسرد  هب  سپ  کـهلا ) تطخـسا  دـقف  )
هک مهحامر ) هنزاح  يذلا   ) ار ناناملسم  تمینغ  نیملـسملا ) یف ء   ) ینک یم  میـسقت  وت  هک  یتسرد  هب  مسقت ) کنا   ) ار دوخ  ياوشیپ 

ياه نوخ  مهئامد )  ) تمینغ نآ  رب  هدـش  هتخیر  و  هیلع ) تقیرا  و   ) ناشیا بابـسا  و  مهلویخ ) و   ) ناشیا ياـه  هزین  ار  نآ  هدرک  عمج 
دنتسه وت  موق  هک  نیـشن  هیداب  بارعا  زا  کموق ) بارعا  نم   ) دندیزگرب ار و  وت  دندرک  رایتخا  هک  ینانآ  رد  كامتعا ) نمیف   ) ناشیا

کلذ ناک  نئل   ) ار یمدآ  دـیرفآ  و  همـسنلا ) ءرب  و   ) نیمز ریز  رد  ار  هناد  تفاکـش  هک  يدـنوادخ  قح  هب  سپ  هبحلا ) قلف  يذـلا  وف  )
رب ینعی  .يرادـقم  یب  يراوخ و  اناوه   ) نم رب  دوخ  هب  یبایب  هنیآ  ره  یلع ) کب  ندـجتل   ) تسرد تسار و  راک  نآ  دـشاب  رگا  اـقح )

نیا وزارت و  رظن  زا  نم  دزن  يوش  کبـس  هنیآ  ره  و  انازیم ) يدنع  نفختل  و   ) .مناسرب وت  هب  يراوخ  عاونا  هک  دشاب  مزال  بجاو و  نم 
سپ نهتـست ) ـالف   ) نم دزن  وـت  هبتر  ددرگ  تـسپ  وـت و  هـبترم  ددرگ  کبـس  ینعی  .ترـضح  نآ  دزن  وا  هـلزنم  رغـص  زا  تـسا  هیاـنک 
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يایند روایم  حالص  هب  و  كایند ) حلصت  و ال   ) تسا نیقحتـسم  قوقح  نآ  هک  دوخ  راگدرورپ  قح  هب  کبر ) قحب   ) نکن فافختـسا 
قح نا  الا و   ) رادرک رظن  زا  ناراکنایز  زا  یـشاب  سپ  الامعا ) نیرـسخالا  نم  نوکتف   ) دوخ نید  نتـساک  هب  کـنید ) قحمب   ) ار دوخ 
رد یفلا ء ) اذـه  همـسق  یف   ) ناناملـسم زا  نیملـسملا ) نم   ) ام لبق  زا  و  انلبق ) و   ) تسا وت  لبق  زا  هک  یـسک  قح  هکنادـب  کـلبق ) نم 

فرـص دوخ  فرـصم  رد  ار  قوقح  نآ  هک  تسا  مزـال  نم  رب  هک  ناـنچمه  ینعی  تسا  ناـسکی  ءاوس )  ) تمینغ نیا  ندوـمن  تمـسق 
و  ) نم دزن  ناقحتـسم  نآ  دـنوش  یم  دراو  هـیلع ) يدـنع  نودری   ) .يراد یعرم  ار  هـقیرط  نـیمه  هـک  تـسا  بـجاو  زین  وـت  رب  میاـمن 

یمن عقاو  ناشیا  ریغ  رد  لاوما  نآ  فرص  نآ و  تمسق  رد  یفارحنا  الصا  تمسق و  بسح  هب  نآ  زا  دندرگ  یمزاب  و  هنع ) نوردصی 
.امن كولس  قیرط  نیا  هب  زین  وت  سپ  دوش ،

یلمآ

ینیوزق

رازهدصناپ ای  رازهدصیـس  هب  دـیرخزاب  لقعم  ترـضح  نآ  لماع  زا  ار  هیجان  ینب  ناریـسا  هلقـصم  نیا  هک  تشذـگ  باتک  لیاوا  رد 
ياکلا زا  میظع  تسیا  هکلا  هرخریـشدرا  تفر و  هیواعم  دزن  تخیرگب و  دومن  هبلاطم  ار  یقاب  نوچ  و  دادـب ، دـقن  ار  یـضعب  مهرد و 

بوصنم ریشدرا  هب  تسا و  هکلا  نآ  زا  نورزاک  هزوریف و  ماک  فاریس و  ناخزب و  زمرهمار و  ای  ناکنمس  دنمیم و  زاریش و  هک  سراف 
هدروآرد مشخ  رد  قیقحتب  یشاب  هدرک  ار  نآ  وت  رگا  هک  يراک  وت  زا  دیسر  نمب  .تسا  ناعنک  نب  دورمن  هدرک  مسر  دنیوگ  تسا و 

تـسا هدرک  عمج  هک  ار  ناناملـسم  لاوما  ینک  یم  تمـسق  وت  هک  دیـسر  نم  هب  ار ، دوخ  ماما  هدرک  بضغ  رد  و  ار ، دوخ  يادخ  يا 
زا دندرگ  یم  وت  دصاق  دننک و  یم  وت  رایتخا  هک  یتعامج  رد  ناشاهنوخ ، نآ  رس  رب  تسا  هدش  هتخیر  و  ناشنابسا ، ناشاهزین و  ارنآ 

دوخ یبایب  هنیآ  ره  دشاب  قح  نیا  رگا  هک  ار  یمدآ  درک  داجیا  نیمز و  رد  ار  هناد  تفاکـشب  هک  يدنوادخ  قحب  سپ  .وت  موق  بارعا 
حالـصا .ار و  دوخ  راگدرورپ  قح  راگنیم  لهـس  رامـشم و  راوخ  سپ  راـبتعا ، يوزارت  رد  نم  دزن  یـشاب  کبـس  و  راوخ ، نم  دزن  ار 

هک نانآ  قح  هکنادـب  .نیـسپاو  زور  رد  ناشلامعا  تسا  رتراکنایز  هک  یـشاب  نانآ  زا  سپ  دوخ ، نید  نتـساکب  ار  دوخ  ياـیند  نکم 
زا دناام  شیپ  دناوت و  شیپ 

و نآ ، رب  نم  دزن  دوش  یم  دراو  یهد ، صاـصتخا  نآ  هب  ار  دوخ  موق  هک  دـسرن  ارت  تسا ، ناـسکی  اـهلام  نیا  تمـسق  رد  ناناملـسم 
بآ ار  همه  دندرگ و  رداص  دراو و  اجنآ  رب  بآ  يارب  سک  همه  هک  دور  همـشچ و  هب  ار  دوخ  دنک  یم  هیبشت  .نآ  زا  دندرگ  یمزاب 

.دهنن توافت  دشخب و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هرخ ریشدرا  یلع  هلماع  وه  ینابیشلا و  هریبه  نب  هلقصم  یلا 

هیلع نینموملاریما  بناج  زا  دوب  مکاح  وا  ینابیش و  هریبه ي  رـسپ  هلقـصم  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
.تسا سراف  تایالو  زا  یکی  هک  هروخ  ریشدرا  رب  مالسلا 
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مهحامر و هتزاـح  يذـلا  نیملـسملا  یف ء  مسقت  کـنا  کـماما ، تبـضغا  کـهلا و  تطخـسا  دـقف  هتلعف  تنک  نا  رما  کـنع  ینغلب  »
ندـجتل اقح  کلذ  ناک  نئل  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  وف  کموق ، بارعا  نم  کـماتعا  نمیف  مهواـمد ، هیلع  تقیرا  مهلویخ و 

« .انازیم يدنع  نفختل  اناوه و  یلع  کب 

وت يادخ  يا  هتخادنا  مشخ  هب  قیقحت  هب  سپ  ار ، راک  نآ  يا  هدرک  هک  وت  یشاب  رگا  هک  يراک  ربخ  وت  بناج  زا  نم  هب  دیـسر  ینعی 
تمینغ هک  ار  تیـالو  نآ  جارخ  ینک  یم  تمـسق  وـت  هـک  تـسا  نـیا  رما  نآ  ار ، وـت  ياوـشیپ  ماـما و  يا  هدروآرد  بـضغ  هـب  ار و 

تسا هدش  هتخیر  ناشیا و  يراوس  ياهنایدام  ناشیا و  ياه  هزین  تسا  هتـشگ  نآ  ندش  عمج  ببـس  هک  یتمینغ  نآ  تسا ، ناناملـسم 
قـش هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  سپ  وت ، موق  برع  هفیاط ي  زا  ار  وت  دـنا  هدـیزگرب  هک  یناسک  هنایم ي  رد  ار ، ناشیا  ياهنوخ  نآ  رب 
مزال وت  هب  تبسن  وت  یبای  یم  هنیآ  ره  تسار ، ربخ  نآ  دشاب  رگا  هک  ار  ناسنا  سفن  تسا  هدرک  قلخ  ار و  مدنگ  هناد ي  تسا  هدرک 

.رابتعا رادقم و  يور  زا  نم  دزن  رد  وت  يا  هدیدرگ  کبس  هنیآ  ره  ار و  يراوخ  تناها و  نم  رب 

نم کـلبق  اـنلبق و  نم  قح  نا  ـالا و  ـالامعا ، نیرـسخالا  نم  نوکتف  کـنید ، قحمب  كاـیند  حلـصت  ـال  کـبر و  قـحب  نهتـست  ـالف  »
« .مالسلاو .هنع  نوردصی  وا  هیلع ، يدنع  نودری  ءاوس ، یفلا ء  اذه  همسق  یف  نیملسملا 

هلمج زا  وت  یـشاب  سپ  وت ، نید  ندرک  لطاب  وحم و  هب  ار  وت  ياـیند  نکم  حالـصا  ار و  وت  راـگدرورپ  قح  راوخ  نادرگم  سپ  ینعی 
ناناملـسم زا  تسا  وت  شیپ  رد  تسا و  ام  شیپ  رد  هک  یـسک  قح  هک  قیقحت  هب  شاب  هاگآ  .اهلمع  رد  دـنناگدننک  نایز  هک  یناـسک 

.مالسلاو .نآ  زا  دندرگزاب  هکنیا  ای  میسقت  رب  نم  دزن  رد  دنوشب  دراو  تسا ، يواسم  تمینغ  لام  نیا  ندرک  تمسق  رد 

یئوخ

نیب نم  كراتخا  کماتعا :) : ) هغللا تبـضغا  لدـب  کـماما  تیـصع  و  رـصم :) عبط  ج 6  ص 175   ) یلزتـعملا حرـش  هخـسن  یف  درو 
لام همینغلا و  یفلا ء :)  ) لوالا روهشملا  حیحصلا  و  بلقلاب ، كامتعا ) نمیف   ) يور دق  و  لاملا ، رایخ  یه  و  همیعلا ، نم  هلصا  سانلا ،

ندـجتل بارعالا : .هاحم  هلطبا و  یـشلا ء : اقحم  قحم  قحملا ) ، ) هتعمج هتزاح :) ، ) هونع هحوتفملا  یـضارالا  یلع  بورـضملا  جارخلا 
اوداه نیذـلا  نم  ملظبف   ) یلاعت هلوق  یف  امک  کلعف  ببـسب  يا  هیببـسلل  ءابلا  نوکی  نا  حـصی  ماللا و  اهانعم  ءابلاب و  اناوه : یلع  کب 

: ینعملا .سراف  روک  نم  هروک  هرخ : ریـشدرا  اناوه ) يدـنع  کب  ندـجتل  و   ) يور و  ءاـسنلا ) مهل 160 - تلحا  تابیط  مهیلع  اـنمرح 
یلا ریشی  اذه و  هباتک  یف  مالسلا  هیلع  هباتع  نم  رهظی  يوه  عابتا  فعض و  هیف  نابیـش و  ینب  نم  دجن و  تاداس  نم  هریبه  نب  هلقـصم 
تیب یف  مهماهس  نم  مهیلع  هباستحا  هنم  انظ  مالـسلا ) هیلع   ) هتزاجا نود  نم  هموق  ینب  یف  جارخلا  مسق  لاملا و  تیب  یف  فرـصت  هنا 

دلب يا  نم  یفلا ء  نا  ع )  ) نیبف .هتیـشاح  هصاوخ و  نم  راص  هراتخا و  هماتعا و  نم  هموق  ینب  نم  صـصخ  هنا  رهظی  نیملـسملا و  لام 
مالسالا شویج  هتزاح  یتلا  هونع  هحوتفملا  یضارالا  نم  هنال  مهنم  دلبلا  کلذ  رـضح  نمب  صتخی  نیملـسملا و ال  عیمجل  وهف  زوحی 

تیب یف  اهجارخ  عمج  نم  دبالف  مامالا  دیب  اهرایتخا  نیملسملا و  هماعل  اکلم  تراصف  سوفنلا  لذب  لویخلا و  فحز  وحامرلا  برـضب 
نیواسم اوسیل  دالبلا  لک  یف  نکاسلا  ایواسم و  سیل  نادلبلا  یـضارالا و  عیمج  جارخ  ناف  هلادعلل  اظفح  مامالا  رظنب  همیـسقت  لاملا و 

یـضوفلا و بجوی  جارخلا  نم  عمجی  امیف  لماع  لک  فرـصت  نا  یلا  اـفاضم  .هلهاـب  دـلب  لـک  یف ء  صاـصتخاب  هلادـعلا  زرحی  یتح 
داصتقا هیلع  یکتی  يذلا  هماعلا  هینازیملا  نوناق  اذـه  هباتک  یف  ع )  ) عرـش ناکف  هیمالـسالا  هلودـلل  يداصتقالا  یلاملا و  ماظنلا  لالتخا 
هلزنمب هماعلا  هنازخلاف  ریهامجلاب  لفاک  دـلبل  هیلاملا  نوئـش  هرادا  یف  هنع  صیحم  سوفنلا و ال  نم  نییالملل  هلماـشلا  هرماـعلا  نادـلبلا 
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عمتجی مث  هیئزجلا  هیلکلا و  رومالا  يراجم  یف  رـشتنی  هیلاملا و  فراصملا  نیئارـش  اهنم  بعـشنیف  هیداصتقالا  نوئـشلا  ناـیرجل  بلقلا 
ناک و  رـشتنی ، مث  هیف  عمتجی  مث  هیومدـلا  قورعلا  عیمج  یف  بلقلا  نم  رـشتنی  ناویحلا  ءاـضعا  یف  یف  مدـلا  ناـیرجک  رـشتنی  مث  اـهیف 

اوذخا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هیجانلا  ونب  دترا  هنا  وه  هیواعم و  لظ  یف  هرارف  یلاا  يدا  مالـسلا ) هیلع   ) هعم رخآ  فالخ  هلقـصملل 
يراصنلا نم  عمج  عم  مهفالتئا  دـعب  مهیلع  بلغ  یتح  لیوط  رم  داهج  یف  سیق  نب  لقعم  مهبیقعت  یف  راسف  نیملـسملا  عم  نوبراـحی 

دهعت ام  میلـست  نم  عنتما  مث  مهقتعا  هتمذ و  یف  مهارادلا  نم  فولالا  هامب  هلقـصم  مهارتشاف  اریفغ  امج  مهنم  رـساف  زاوها  یلاوح  یف 
ارارف هیواعم  یلا  بره  مث  هنم  اطـسق  يداف  اطاسقا  هئاداب  دهعت  هفوکلا و  یلا  هرـضحتسا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هبلاط  لاملا و  تیب  یلا 

وا کلذ  یلا  باتکلا  اذه  رظنی  له  و  دیبعلا ) رارف  رف  رارحالا و  لمع  لمع  : ) هقح یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم ردصف  نیدـلا  اذـه  ءادا  نع 
ترـضحنآ رازگراک  يو  تشون و  ینابیـش  هریبه  نب  هلقـصمب  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .ملعا  هللا  هعم ؟ هفالخ  یف  هنع  رخآ  هصق  هذه 

يا و هدروآ  مشخب  ار  دوخ  دوبعم  اققحم  دشاب  تسرد  رگا  هک  وت  هرابرد ي  هدیـسر  یـشرازگ  نمب  هرخ : ریـشدرا  ناتـسرهش  رب  دوب 
نتخیر نوشق و  زات  تخات و  هزینرـس و  اب  هک  ار  ناناملـسم  جارخ  دـمآرد  وت  هک  یتسار  .يدرک  كانبـضغ  ینامرفان و  ار  دوخ  ماـما 
یئادخ نادب  دنگوس  يدرک ؟؟ شخپ  دندش  عمج  وت  رود  هک  تا  هلیبق  موق و  بارعا  زا  هتـسد  نآ  نایم  دـندروآ  تسدـب  دوخ  نوخ 

رد تفای و  یهاوخ  رادقم  یب  راوخ و  نم  دزن  رد  ار  دوخ  دشاب  تسرد  شرازگ  نیا  رگا  دـنیرفایب  ار  رادـناج  دـنک و  زبس  ار  هناد  هک 
تنید ندرب  نایم  زا  اب  ار  تیاـیند  رادـم و  اور  یئاـنتعا  یب  یتسـس و  دوخ  راـگدرورپ  قحب  دوب ، یهاوخ  جرا  مک  کبـس و  نم  شیپ 

تدنمنایز همه  زا  دوخ  رادرک  رد  هک  یشاب  اهنآ  زا  ات  نکم  حالصا 

دنربارب و تمینغ  جارخ و  نیا  شخپ  رد  دنتسه  ام  دزن  هک  یناسک  ناناملسم و  زا  دنتسه  وت  دزن  هک  یناسک  قح  هک  شاب  هاگآ  دنر ،
.مالسلاو دندرگرب ، دنریگب و  نم  تسد  زا  ار  دوخ  مهس  دنوش و  دراو  نآ  رب  نم  هزاجاب  نم و  دزن  رد  دیاب  همه 

يرتشوش

هرخ و ریشدرا  لاوما  بهی  قرفی و  هنا  هغلب  و  هلقصم -  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  هخیرات :)  ) یفف هباوج ، عم  یبوقعیلا  هاور  لوقا :
هلاسلا و نم  كارتعا  نم  و  کموق ، یف  نیملـسملا  یف  مسقت  کنا  هقدـصا ، نا  تربکا  رما  کنع  ینغلب  دـقف  دـعب ، اـما  اـهیلع - ناـک 

هتدجو ناف  ایفاش ، اشیتفت  کلذ  نع  نشتفال  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  وف  زوجلا ، مسقت  امک  ءارعشلا ، نم  بذکلا  لها  بازحالا و 
نیرـساخلا نم  ننوکت  الف  اناوه ، یلع  کسفنب  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ندجتل اقح 

دقف دعب ، اما  مالـسلا :) هیلع   ) هیلا هلقـصم  بتکف  .اعنـص  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  و  ایندلا ، هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا  الامعا ،
نا رـضم  هعیبر و  مایا  یلع  و  رح ، یل  كولمم  لک  و  یلاکن ، دـعب  یلزع  لـجعیلف  اـقح  ناـک  نا  لاـسیلف  نینموملاریما ، باـتک  ینغلب 
یلع نوها  لزعلا  نا  نملعتل  و  نینموملاریما ، باتک  یلع  درو  نا  یلا  هتیلو  ذنم  امهریغ  امهرد و ال  ارانید و ال  یلمع  نم  تازر  تنک 

( يرذالبلا فارـشا  باسنا   ) هاور هتیاور و  حضاو ) نبا  خـیرات   ) نع لقن  .اقداص و  الا  لضفلاابا  نظا  ام  لاق : هباتک  ارق  املف  .همهتلا  نم 
يرتشا ناک  امل  هلقصم - یف  هلوق  بیغلاب  مالسلا ) هیلع   ) هرابخا لصف  یف  رم  .هتالو و  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبتک ام  یف  لوقلا  ناونع  یف 

نم هیجان  ینب  یبس 

یلا : ) فنـصملا لوق  .خلا  دیبعلا - رارف  رف  و  هداسلا ، لعف  لعف  هلقـصم ، هللا  حـبق  هیواعم - یلا  بره  نمثلا و  دوی  مل  مهقتعا و  هلماع و 
عجری یتح  اولاقف : لثملا  هب  برضف  هشیج ، عم  کلهف  قئاضملا ، هیلع  اوذخاف  ناتسربط ، هلقـصم  هیواعم  یلو  يرذالبلا : لاق  هلقـصم )
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روک لجا  نم  یه  و  ریشدرا ، ءاهب  هانعم  بکرم  مسا  هرخ  ریشدرا  يومحلا : لاق  هرخ ) ریشدرا  یف  هلماع  وه  و   ) .ناتسربط نم  هلقـصم 
و يرذالبلا :) باسنا   ) یف و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .زاریـش هنیدـم  اـهنم  و  سراـف ،

تبـضغا کهلا و  تطخـسا  دـقف  هتلعف  تنک  نا  رما  کنع  ینغلب  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ساـبع  نبا  لـبق  نم  هرخ  ریـشدرا  یلع  ناـک 
ناک نم  بحی  هللا ال  نا  ( ) روفک ناوخ  لک  بحی  هللا ال  نا  ( ) نینئاخلا دـیک  يدـهی  هللا ال  نا  و  ( ) نینئاخلا بحی  هللا ال  نا  ( ) کـماما

( کنا (. ) ادا ائیش  تیتا  دقف  (. ) کماما تبضغا  کهلا و  تطخسا  دقف   ) لدب يرذالبلا  و  امیـصخ ،) نینئاخلل  نکت  و ال  ( ) امیثا اناوخ 
مـض نم  يرهوجلا : لاق  هتزاح ) يذـلا   ) همینغلا جارخلا و  یفلا ء : يرهوجلا : لاق  نیملـسملا ) یف ء  مسقت   ) مثیم نبا  هخـسن  یف  سیل 

و هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  کماتعا ) نمیف  مهوامد  هیلع  تقیرا  و   ) امهب هوزاح  يا : مهلویخ ) مهحاـمر و   ) هزاـح دـقف  ائیـش  هسفن  یلا 
كامتعا  ) مث یف  نکل 

بارعا نم   ) .مایتعالا بلق  وه  و  هترتخا ، یـشلا ء  تیمتعا  و  يرهوجلا : لاـق  .دـحاو  ینعملا  و  هیاور ، یلا  دـیدحلا  یبا  نبا  هبـسن  و  (، 
هلامعل و مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) لئاو نب  رکب  بارعا  نم   ) هلدـب يرذالبلا ) باسنا   ) یف و  کموق )
هب بتک  و  مایالا - ضعب  لاق  لاومالاب و  نامثع  لبق  نم  هفوکلا  یلع  ایلاو  ناک  امل  صاعلا  نب  دیعـس  دبتـسا  جورملا :)  ) یف و  مهریغ )

کل و اناتـسب  انحامر  زکارم  انفویـس و  لالظب  انیلع  هللا  ءافا  اـم  لـعجتا  رتشـالا : هل  لاـقف  شیرقل ، ریطف  داوسلا  اذـه  اـمنا  ناـمثع - یلا 
داز و  ناـسنالا ، يا : همـسنلا )  ) قـلخ يا : ارب ) و  (. ) يوـنلا بـحلا و  قلاـف  اـی   ) هیعدـالا ضعب  یف  و  هـبحلا ) قـلف  يذـلا  وـف   ) .کـموقل

: دیدحلا یبا  نبا  هلقن  و  مثیم ،) نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  کب ) ندجتل  اقح  کلذ  ناک  نئل  (. ) املع یش ء  لکب  طاحا  و  : ) يرذالبلا
ذخ هل : لاق  الجر  یلو  اذا  دایز  ناک  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف و  انازیم ) يدـنع  نفختل  اـناوه و  یلع   ) .هیاور یلا  کـب )  ) بسن و  کـل ) )

كاندجو نا  انا  کسفنل : رتخاف  لالخ  عبرا  یلا  ریصت  کنا  و  کتنس ، سار  یلا  فورـصم  کنا  ملعا  و  کلمع ، یلا  رـس  كدهع و 
کتنایخ یلع  انسحا  کتوقب و  انهتسا  ایوق  انئاخ  كاندجو  نا  و  کتناما ، انترعم  نم  کتملس  کفعضل و  کب  انلدبتـسا  افیعـض  انیما 
كانددر ایوق  انیما  كاندـجو  نا  و  نیرـضملا ، کیلع  انعمج  نیمرحلا  انیلع  تعمج  نا  و  کمرغ ، انلقثا  كرهظ و  اـنعجواا  کـبدا ،

و  ) هقح قوف  قح  الف  کبر ) قحب   ) فختـست ال  يا : نهتـست ) الف   ) .کبقع اناطوا  کلام و  انرثک  كرکذ و  کل  انعفر  کلمع و  یف 
اورتشا نیذلا  کئلوا  ( ) الامعا نیرسخالا  نم  نوکتف   ) سیسخب اسیفن  احم  نمک  نوکتف  کنید )  ) وحم يا : قحمب ) كایند  حلـصت  ال 

و نیدتهم .) اوناک  ام  مهتراجت و  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) تحبر امف  يدهلاب  هلالضلا 
مکئبنن له  لق  ( ) اعنـص نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندـلا و  هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا   ) هدایز يرذـالبلا  یبوقعیلا و  هیاور  یف 

نم انلبق  کلبق و  نم  قح  نا  الا و  (. ) اعنـص نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندـلا و  هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا  الامعا  نیرـسخالاب 
هیلع يدنع  نودری   ) هعیرشلا فالخ  یلع  فارشالا  لیضفت  یف  رمع  لمع  نوک  یلا  هراشا  هیف  ءاوس ) یفلا ء  اذه  همسق  یف  نیملسملا 

.هرییغت هلیدبت و  نکمی  و ال  هیلع ) نوردصی  و 

هینغم

: نوردصی .دروملا و  نورـضحی  نودری : .هقاطلا و  ینعمب  یتات  و  دنع ، ءابلا - حـتف  فاقلا و  رکـسب  لبق - .كراتخا و  کماتعا : هغللا :
نویعلا ضعی  مامالا  ناک  ینعملا : .نا  ربخ  ءاوس  و  الامعا ، هلثم  و  زییمت ، اثاریم  و  رما ، نم  لدب  کنا  نم  ردـصملا  بارعالا : .نوعجری 
فحجا وا  هتفیظو ، لغتـسا  و  لاملا ، تیب  یلع  يدـتعا  مهنم  ادـحا  نا  هغلب  اذاف  مهرابخا ، وه  عبتتی  و  مهتافرـصت ، نوبقاری  هلامع  یلع 

مهنم و  هیواعم ، یلا  اومضنی  و  مامالا ، اوکرتی  نا  لامعلا  ضعب  اعد  ام  اذه  و  هدعوتی ، هددهی و  هیلا  بتک  هتبلط - نم  هعنم  و  فیعضب ،
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مامالا نال  هیواعم  یلا  بره  هریبه  نب  هلقـصم  نا  یلا  رـشن  هبطخلا 44  حرش  یف  .قحلل و  الاقثتـسا  الا  یـشل ء  هیلع ال  نعطی  ناک  نم 
هبوره لبق  هلقـصم - نا  مامالا  غلب  دق  ناک  و  هرخ ، ریـشدرا  یمـست  مجعلا  دالب  نم  هدـلب  یلع  هل  املاع  ناک  و  نیملـسملا ، قحب  هبلاط 

نا لاق : ام  هلمج  نم  هل  لاق  و  کلذـب ، هیلا  بتکف  هتلیبق ، ءانبا  و  هماحرا ، اهب  رثوی  و  مهلاوما ، نم  نیملـسملا  مرحی  ناک  هیواـعم - یلا 
یـشب ء نیهتـست  نا ال  کیلع  و  مهتایح ، هیف  ام  یلع  مئاق  و  مهل ، ریجا  تنا  داهجلا ، دجلاب و  اهوبـستکا  نیملـسملا  قح  لاومالا  هذـه 

رثوتف ءاوهالا ، تاوهـشلاب و  لدـعلا ال  قحلاب و  مهنیب  لاومـالا  مسقت  نا  و  مهنع ، عافدـلا  مهنماـب و  مهتهت  صرحت و  اـمک  اـمامت  هنم ،
هبوقعلا و نم  هل  لها  تنا  امب  کنذـخال  خـلا ..) اقح  کلذ  ناک  نئل  و   ) .نیدـهاجملا نیحداـکلا و  باـسح  یلع  کـیوذ  کـلها و 
و ال  ) هبطخلا 37 یف  لاق  امک  هل ، قحلا  ذخآ  یتح  زیزع  يدنع  لیلذلا  و  هنم ، قحلا  ذـخآ  یتح  فیعـض  يدـنع  يوقلا  ناف  بیداتلا ،

بلطی لقاع  يا  و  هباذـع ؟ هللا و  بضغب  نیهتـست  و  روجلا ، یغبلا و  قیرط  نم  لاملا  هاجلا و  بلطت  فیک  کنید .) قحمب  ایند  حلـصت 
هنع نوردصی  و  هیلع ، نودری  ءاملا  یف  مهقحک  امامت  ناملا  یف  نیملسملا  خلا ..) قح  نا  الا و  ( .؟ میحجلاب میعنلا  و  مقـسلاب ، هحـصلا 

هبطخلا 124: یف  اهنلعا  امک  یه  و  عیمجلا ، اهفرعی  لاملا  یف  مامالا  هیرظن  و  ضیبا ، دوسا و  و  ریغـص ، ریثک و  نیب  قرف  ءاوسلا ال  یلع 
.؟ هللا لام  لاملا  امنا  فیکف و  مهنیب ، تیوسل  یل  لاملا  ناک  ول 

هدبع

رما نم  لدب  خلا  کنا  مسقت : کنا  کماما  مجعلا …  دالب  نم  هدـلب  ءارلا  دـیدشت  ءاخلا و  مضب  هرخ  ریـشدرا  هرخ : ریـشدرا  یلع  … 
حتفف رسکب  لبق  انلبق : کلبق و  نم  قح  لاملا …  رایخ  یه  رـسکلاب و  همیعلا  ذخا  هلـصا  كراتخا و  کماتعا  کموق : بارعا  نم  … 

دنع ینعمب  فرظ 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هدوب يرهش  مان   ) هرخ ریشدرا  رب  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  ینابیش  هریبه  نبا  هلقلطم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یم شنزرـس  دـنا ( هتفرگ  يزوریف  رثا  رب  نمـشد  زا  ناناملـسم  هکیلام   ( تمینغ شخپ  رد  يرگمتـس  رب  ار  وا   ) دوب مکاح  سراـف ) رد 

لقعم اب  وا  ناتـساد  و  تسا ، رفاک  نطاب  رد  نامیا و  اب  رهاظ  رد  هک  يدرم  ینعی  دننک  یم  ریبعت  قیدنز  هب  وا  زا  ناناد  لاجر  و  دـیامن ،
وت زا  نم  هب  تشذـگ :) اه  هبطخ  باب  مراـهچ  لـهچ و  نخـس  حرـش  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراکادـف  ناراـی و  زا  هک  سیق  نبا 

ماما و و  دوش ) یمن  تلاح  لماش  وا  تمحر   ) يا هدروآ  مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ  یـشاب  هدروآ  اـج  هب  ار  نآ  رگا  هک  هدیـسر  يربخ 
ناشاهبسا اه و  هزین  هک  ار  اهناملـسم  لاوما  وت  هک  هدیـسر :) ربخ  اریز  دشکب ، ماقتنا  وت  زا  دیاب  هک   ) يا هتخاس  كانبـضغ  ار  تیاوشیپ 

سپ ینک ، یم  تمسق  دنا  هدیزگ  ار  وت  هک  دوخ  دنواشیوخ  ياهبرع  نیب  رد  هدش  هتخیر  نآ  رس  رب  ناشاهنوخ  و  هدروآ ، درگ  ار  نآ 
هب تبسن  نم  زا  دشاب ، تسار  دنا ) هداد  ربخ  هک   ) راک نیا  رگا  هدیرفآ  ار  ناسنا  و  هتفاکش ، نیمز ) ریز   ) ار هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس 

نتـساک هب  ار  تیاـیند  هدـنادرگن و  راوخ  ار  تراـگدرورپ  قح  سپ  يدرگ ، کبـس  نم  دزن  هبترم  رادـقم و  زا  و  یباـی ، ینوبز  دوـخ 
یـسک قح  هک  شاب  هاگآ  .دوب  یهاوخ  دـنرتراکنایز  اهرادرک  تهج  زا  هک  نانآ  هگرج  رد  زیختـسر ) زور  رد   ) هک نکم  دابآ  تنید 
دندرگ یمرب  دنیآ و  یم  لام  نآ  رـس  رب  نم  شیپ  تسا : ناسکی  اهلام  نیا  ندومن  تمـسق  رد  اهناملـسم  زا  تسا  ام  دزن  وت و  دزن  هک 

هک يرادن  قح  نیاربانب  دـشخب ، یم  بآ  همه  هب  توافت  یب  همـشچ  ددرگ و  یمرب  هتفر و  همـشچرس  رب  بآ  يارب  سک  ره  هکنانچ  )
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(. یهد صاصتخا  تنادنیاشوخ  هب  ار  اهلام  نآ 

ینامز

نانآ عضو  زا  هتـشاذگ و  یفخم  رومام  دوخ  کیدزن  رود و  نارادنامرف  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  یتاعالطا  هاگتـسد 
لاملا تیب  هک  نامثع  نامز  رد  .درادـن  یتوافت  زکرم  نیرتکیدزن  اب  ترـضح  نآ  يارب  سراف  لثم  زکرم  طاقن  نیرترود  .تسا  هاـگآ 

نیا اب  دوب  ریزگان  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب  هدیناود  هشیر  تعدب  نیا  تیقح  رد  دـش و  یم  میـسقت  يو  نادـنواشیوخ  نایم  همه  زا  شیب 
زا حیحص  عالطا  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .دوب  حیحـص  تاعالطا  ندروآ  تسدب  هزرابم  ياههار  زا  یکی  دنک و  هزرابم  كاندرد  ضرم 

یمن تساوخ  زاب  دیوگ و  یمن  نخس  وا  اب  عطاق  روطب  دنکـشن  ار  هلقـصم  تیـصخش  هکنیا  يارب  هدروآ  تسدب  لاملا  تیب  هب  زواجت 
دنـشاب هدـیمهف  هکیناـسک  هراـبرد  یغیلبت  شور  نیا  دـیاش  تسا و  ناـنچ  نآ  بقاوع  یـشاب  هدرک  نینچ  رگا  دـیوگ  یم  هکلب  دـنک ،

وا يور  زونه  هک  ار  يراکهانگ  عطاق  روطب  هاگره  تسا و  رثوم  یلیخ  فارحنا  لوا  لحارم  يارب  شور  نیا  صوصخب  .دشاب  رترثوم 
یم مالـسلا  هیلع  ماما  .دـهد  همادا  اراکـشآ  دوخ  هانگ  هب  دوش و  رتیرج  اسب  هچ  یتلع  هب  مه  نآ  مینک و  هذـخاوم  هدـشن  زاـب  هاـنگ  هب 
نیا رد  هک  دوب  دهاوخ  شزرا  یب  تلامعا  مه  ادخ  شیپ  رد  يا  هدروآ  نیئاپ  نم  شیپ  ار  دوخ  نزو  یـشاب  هدرک  نینچ  رگا  دـیامرف :

راـکنایز لـمع  رظن  زا  همه  زا  شیب  یـسک  هچ  مهد  ربـخ  وتب  یهاوخ  یم  اـیآ  وگب  تسا : هدـش  هتفرگ  راـکب  نآرق  تاـملک  زا  هلمج 
مالسلا هیلع  ماما  .دنهد  یم  ماجنا  بوخ  راک  دندرک  یم  رکف  دنتشاد و  یمرب  ماگ  یهارمگ  ریـسم  رد  ایند  رد  هک  یناسک  نآ  تسا ؟

دمآ تفر و  نم  شیپ  مه  نم  ناکیدزن  .دناشکب  فارحناب  ار  وت  دیابن  نادنواشیوخ  دمآ  تفر و  هک  دـنک  یم  هراشا  بلطم  نایاپ  رد 
شنادنواشیوخ هب  زیچان  يا  هیده  هقلـصم  هچ  رگا  .دناد  یم  دوخ  لامعا  رظان  ار  ادخ  لاح  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دـنیامن  یم 

دناشک یم  طوقس  یلک و  فارحناب  ار  دارفا  هک  تسا  یئزج  يراهراک  نیمه  یلو  تسا  هداد  دندوب ، هدمآ  شرادیدب  رود  هار  زا  هک 
.دهد زیهرپ  یعطق  طوقس  زا  ار  شرادنامرف  دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  و 

يزاریش دمحم  دیس 

( هتلعف تنک  نا  رما ،  ) هقلصم ای  کنع ) ینغلب   ) .سرفلا دالب  نم  هدلب  هرخ ) ریشدرا  یلع  هلماع  وه  و  ینابیـشلا ، هریبه  نب  هلقـصم  یلا  )
کنا  ) وه رمالا  و  هرما ، فالخب  تیتا  ثیح  کماما ) تبـضغا  و   ) مارحلا تلعف  ثیح  کهلا ) تطخـسا  دـقف   ) اقداص ربخلا  ناک  ناب 

مئانغلا ناف  برحلا ، یف  مهلویخ ) مهحامر و   ) هیلع تطلست  هتعمج و  يا  هتذاح ) يذلا   ) مهمئانغ مهلاوما و  يا  نیملـسملا ) یف  مسقت 
بارعا نم   ) کقداص كراتخا و  يا  کماتعا ) نمیف   ) مهـضعب لتق  رافکلا و  اوبراح  ثیح  مهئامد ) هیلع  تقیرا  و   ) امهببـسب لصحت 

قلف يذـلا  وف  (. ) اقافن ارفک و  دـشا  بارعالا   ) هناحبـس هلوق  یلا  هراشا  مهیلا ، هبـسنلاب  هناـها  هیف  لـعل  بارعـالاب ، مهفـصو  و  کـموق )
ندـجتل  ) عقاولل اقباطم  اقح )  ) ینغلب يذـلا  کلذ ) ناک  نئل   ) ناسنالا قلخ  يا  همـسنلا ) ءرب  و   ) اهنم تاـبنلا  جرخا  اهقـش و  يا  هبحلا )

يا ال هناهالا ، نم  کبر ) قحب  نهتـست  الف   ) يدل لیقث  نزو  کل  نوکی  الف  انازیم ) يدنع  نفختل  و   ) هعـضو هلذ  يا  اناوه ) یلع  کب 
( الامعا نیرـسخالا  نم  نوکتف   ) هلاطبا کنید و  باهذاب  يا  کنید ) قحمب  كایند  حلـصت  و ال   ) الهـس اـنیه  هناحبـس  هللا  قح  لـعجت 

نیملسملا نم   ) انفرط یف  يا  انلبق ) و   ) .نیملـسملا نم  كدنع  يا  کلبق ) نم  قح  نا  الا و   ) باذعلا باقعلا و  مهلامعاب  اوصح  نیذلا 
نوردصی و   ) قحلا اذه  لجال  مهلک  يدنع  نوتای  يا  هیلع ) يدنع  نودری   ) هیف قح  مهلکلف  ءاوس )  ) همینغلا يا  یفلا ء ) اذه  همسق  یف 

؟ کناطلس اووق  كوراتخا و  اهنا  لجال  کموق ، اذه  لثمب  تصصتخا  فیکف  هقح ، لک  ذخا  دق  يدنع و  نم  نوجرخی  يا  هنع )
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يوسوم

نیب نم  كراتخا  کماتعا : .هکفس  مدلا  هبص و  ءاملا : قارا  .هتعمج  هتزاح : .جارخلا  لام  همینغلا و  یفلا ء : .تبضغا  تطخـسا : هغللا :
.لذلا ناوهلا : .حور  اهیف  هباد  لک  سفنلا ، همسنلا : .مدعلا  نم  قلخ  ارب : .قش  قلف : .لاملا  رایخ  یه  رسکلاب و  همیعلا  نم  هلصا  سانلا و 

.دنع ینعمب  فرظ  حتفف  رـسکب  لبق : .هاحم  هلطبا و  یـشلا ء : قحم  .هب  ءازهتـسا  هرقحـسا و  هب ، فختـسا  هب : ناهتـسا  .لقث  دض  فخ :
کهلا و تطخـسا  دق  هتلعف  تنک  نا  رما  کنع  ینغلب  : ) حرـشلا .نوعجری  نوردصی : .رودصلا  دـض  وه  دروملا و  نورـضحی  نودری :

بارعا نم  کماتعا  نمیف  مهوامد  هیلع  تقیرا  مهلویخ و  مهحاـمر و  هتزاـح  يذـلا  نیملـسملا  یف ء  مسقت  کـنا  کـماما : تیـصع 
هیلع هالو  امیف  فرـصت  افیعـض  ناک  هرخ و  ریـشدرا  یلع  هلماع  ینابیـشلا  هریبه  نب  هلقمـص  یلا  مامالا  اهب  ثعب  هلاسرلا  هذه  کموق )
لام تیب  یف  ام  مسق  هنا  ثیح  نم  عینـشلا  هلعف  ءوس  هل  نیب  هددـه و  اهیف و  همجاه  یتلا  هلاـسرلا  هذـه  تناـکف  هنم  نذا  نودـب  ماـمالا 
ثیح نم  هبر  بضغا  دقف  هلعف  ناک  نا  ریبک  رما  هنکل  هنع و  هغلب  ام  مامالا  لمجا  ..هلها  نم  مهافطصا  نم  هتـصاخ و  یلع  نیملـسملا 

میـسقت هنا  رمالا  کلذ  نیب  مث  .هب  هاصوا  ام  یلع  درمت  و  هسفن - دارا  هماما - یـصع  کلذک  هرما و  فلاخ  هعـضوم و  ریغ  یف  هعـضو 
نیب هلقصم  همسق  دق  هیلا …  لوصولا  هیلع و  لوصحلا  لجا  نم  مهوامد  تکفس  اودهاج و  اولذب و  اوحض و  نیذلا  نیملـسملا  لاوما 

نوهقفی اوناک  ول  مهقح و  ریغ  اوذـخا  لاـهج  موق  مهنـال  هموق  بارعا  هملک  لـمجا  اـم  هموق و  بارعا  نم  هلوح  فتلا  نم  هتیـشاح و 
ارب هبحلا و  قلف  يذـلا  وف   … ) هواطعا یلاولل  زوجی  امک ال  هلوانت  مهل  زوجی  مارح ال  لاـم  هنـال  مهیطعی  اـم  لوبق  اوضفرل  هللا  هماـکحا 

کنید قحمب  .ایند  حلـصت  کبر و ال  قحب  نهتـست  الف  انازیم  يدـنع  نفختل  اناوه و  یلع  کل  ندـجتل  اقح  کـلذ  ناـک  نئل  همـسنلا 
قلخ يذـلا  هللااب  مسقا  ارجـش و  اعرز و  اهنم  جرخاف  هسباـیلا  هبحلا  قش  يذـلا  هللااـب  مالـسلا  هیلع  مسقا  ـالامعا ) نیرـسخالا  نم  نوکتف 
هنع ینک  ام  اذه  باقع و  باذع و  یف  هسفن  دجیس  اریقح و  الیلذ  یلع  دنع  هسفن  دجیـس  اقداص  ابنلا  اذه  ناک  نئل  مدعلا  نم  سفنالا 

فافختسالا نع  هاهن  مث  باذعلا  باقعلا و  هلان  کلذک  ناک  نم  تائیس و  بحاص  نوکی  نازیملا  فیفخ  ناک  نم  نال  نازیملا  هفخب 
یف طقسب  هنکل  هموق و  ءاطع  یف  عفتریف  هنید  داسفب  هایند  حلصی  نا  هاهن  اهباحـصا و  یلا  اهئادا  هنامالا و  ظفح  نم  هیلع  هللا  هضرف  امب 

همسق یف  نیملسملا  نم  انلبق  کلبق و  نم  قح  نا  الا و   ) .ایندلا هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعا  نیرـسخالا  نم  نوکیف  هللا  نازیم 
هنم جرخ  دلب  يا  یف  نیملسملا  یف ء  نا  هدافم  اقیقد  اعیرـشت  مالـسلا  هیلع  نیب  هنع ) نوردصی  هیلع و  يدنع  نودری  ءاوس  یفلا ء  اذه 

اهجارخ لقی  اهناکس و  رثکی  یتلا  هدلبلا  ملظت  هیوسلاب و ال  مهیلع  عزوی  نا  بجی  نیملسملا و  عیمج  لمـشی  لب  دلبلا  کلذ  صخی  ال 
هعیزوت هقیرط  سردی  یک  هفیلخلا  هف  عجاری  نا  بجی  ییفلا ء  نا  مث  ملظلا  عقیف  اهجارخ  رثکی  اهناکـس و  لقی  یتلا  هدلبلا  معنتت  امنیب 
عیزوتلا هیـضق  اهـساسا  یلع  سردی  یتلا  هماعلا  هینازیملا  هدیبف  اددجم  جرخی  هنم  دوعی و  هیلاف  عمتجملا ، دارفا  نیب  هلدـعلا  نمـضی  امب 

هدحو اهنیب و ال  امیف  طبارت  اهضعب ال  نع  هلقتسم  تایالو  یلا  دالبلا  لوحتتف  ءاشی  فیک  فرصتی  نا  دارا  لماع  لک  نا  ول  اضیا   …و 
ءاوس دح  یلع  سانلا  نم  مکدنع  اندنع و  وه  نم  قح  نم  نا  لاق : انه  نم  و  رایهنالا …  ککفتلا و  یعاود  دـشا  نم  اذـه  اهعمجت و 

اذه ال هنم و  هلودلا و  سار  يدی  نع  نوکی  نا  بجی  اذه  نیرخالا و  عم  هیف  يواستی  يذلا  هبیصن  لکل  ییفلا ء و  همسق  یف  نوواستی 
 … سانلا یلا  هنم  دوعی  مث  هیلا  ییفلا ء  یبجی  ناب  الا  نوکی 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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هّرُخریشِدْرَأ یلَع  ُُهِلماع  َوُه  یناْبیَشلا َو  ِهَْریَبُه  ِْنب  ِهَلَقْصَم  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} .تسا سراف ) زا  یمهم  شخب   ) هّرخریشدرا رادنامرف  ینابیش  هریبه  نب  هلقصم  هب 

رکذ يرصتخم  توافت  اب  یبوقعی )  ) حضاو نبا  خیرات  رد  نینچمه  يرذالب و  فارشالا  باسنا  باتک  رد  یضر  دیـس  زا  لبق  همان  نیا 
{ .تسا هدمآ  هلقصم  زا  يرگید  تشذگرس  باتک  نیمه  لوا  دلج   ) هبطخ 44 لیذ  رد  هدش و 

هاگن کی  رد  همان 

مان هب  يرگید  رادنامرف  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  دیدش  شنزرس  تمالم و  نآ  هراصع  تسین و  همان 41  هب  تهابش  یب  زین  همان  نیا 
باتک باسح و  یب  ار  لاملا  تیب  لاوما  وا  هک  دندوب  هداد  شرازگ  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  اریز  ، تسا ینابیـش  هریبه  نب  هلقـصم 

هب ار  دوخ  ترخآ  هک  دیامرف  یم  تحیصن  دنک و  یم  تمالم  راک  نیا  رب  تخس  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما.دهد  یم  دوخ  هلیبق  موق و  هب 
؛ دشورفن رانید  هب  ار  دوخ  نید  ایند و 

.يا هدرک  يدب  رایسب  راک  وت  دشاب  تسار  هدیسر  نم  هب  هک  يربخ  رگا  : دیامرف یم  دنک و  یمن  مهتم  ار  وا  عطق  روط  هب  یلو 

***

ْمُهُحاَـمِر ُْهتَزاَـح  يِذَّلا  َنیِِملـْـسُْملا  َءْیَف  ُمِـسْقَت  َکَّنَأ  : َکَـماَمِإ َْتیـَـصَعَو  ، َکََـهلِإ َتْطَخـْـسَأ  ْدَـقَف  ُهَْـتلَعَف  َتـْنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َکـْنَع  ِینَغََلب 
َّنَدِـجََتل ًاّقَح  َِکلَذ  َناَـک  ِْنَئل  َهَمَـسَّنلا ، َأََربَو  ، َهَّبَْحلا َقَلَف  يِذَّلا  َوَف  ، َکـِمْوَق ِباَرْعَأ  ْنِم  َکَـماَتْعا  ِنَمِیف  ، ْمُهُؤاَـمِد ِْهیَلَع  ْتَقیِرُأَو  ، ْمُُهلُویُخَو

َّنِإَو َالَأ.ًالاَمْعَأ  َنیِرَـسْخَْألا  َنِم  َنوُکَتَف  ، َِکنیِد ِقْحَِمب  َكاَْینُد  ِْحلُْـصت  َالَو  ، َکِّبَر ِّقَِحب  ْنِهَتْـسَت  اَلَف  ، ًاناَزیِم يِْدنِع  َّنَّفِخََتلَو  ، ًاناَوَه َّیَلَع  ََکل 
.ُْهنَع َنوُرُدْصَیَو  ، ِْهیَلَع يِْدنِع  َنوُدِرَی  : ٌءاَوَس ِءْیَْفلا  اَذَه  ِهَمِْسق  ِیف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَلَِبقَو  َکَلَِبق  ْنَم  َّقَح 

همجرت

ار تماما  هدروآ و  مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  ، یشاب هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دشاب و  تسرد  رگا  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  وت  زا  یشرازگ 
هدمآ تسد  هب  نمشد ) اب  گنج  رد   ) ناشیاه بسا  اه و  هزین  اب  هک  ار  ناناملسم  میانغ  وت  ، دنا هداد  شرازگ  نم  هب.يا  هدرک  نایـصع 

یم میسقت  دنا  هدیزگرب  دوخ  تسایر  هب  ار  وت  هک  تا  هلیبق  نانیشن  هیداب  زا  یهورگ  نایم  رد  هدش  هتخیر  هار  نیا  رد  ناشیاه  نوخ  و 
تـسرد هدیـسر  نم  هب  هک  یـشرازگ  رگا  ، دـیرفآ ار  یناـسنا  حور  تفاکـش و  كاـخ ) ریز  رد   ) ار هناد  هـک  یـسک  هـب  دـنگوس.ینک 

تراگدرورپ قح  نیاربانب  ، دش دهاوخ  کبـس  نم  هاگـشیپ  رد  ترادقم  شزرا و  تشاد و  یهاوخ  یتسپ  تلزنم  نم  دزن  رد  وت  ، دشاب
قح شاب ! هاگآ.دوب  یهاوخ  دارفا  نیرتراکنایز  زا  ینک  نینچ  رگا  هک  هدـم  ناماس  تنید  يدوباـن  اـب  ار  تیاـیند  رامـشم و  کبـس  ار 
رظن هب  دیاب  نآ  رب  یگمه  جورخو  دورو  و.تسا  ناسکی  لاملا  تیب  میسقت  رد  دننم  دزن  هک  ییاهنآ  اب  دنتـسه  وت  دزن  هک  یناناملـسم 

.دشاب نم 
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دنناسکی لاملا  تیب  رد  نیملسم  همه  ریسفت : حرش و 

نارادنامرف نارازگراک و  زا  یکی  ینابیش  هریبه  نب  هلقصم  دوش  یم  هدافتـسا  هبطخ 44  زا  نینچمه  همان و  ناونع  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
دیدحلا یبا  نبا  هتفگ  هب.دش  یم  يدابآ  رهش و  نیدنچ  لماش  هک  دوب  هّرُخریـشدرا  مان  هب  سراف  زا  یمهم  شخب  رب  مالـسلا  هیلع  ماما 

.{ ص 127 ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  } .دوب ناندع  نب  دعم  نب  رازن  ياه  هداون  زا  وا 

.تشذگ هبطخ 44  رد  هک  دراد  هیجان  ینب  ناریسا  دروم  رد  یناتساد  يو 

هتـشگ زاـب  مالـسا  زا  اـی  دـندوب و  هدـنام  یقاـب  دوـخ  نییآ  رب  مه  یعمج  هدـش و  ناملـسم  هـک  دـندوب  اراـصن  زا  یهورگ  هیجاـن  ینب 
هک هیجان  ینب  زج  هب  دندرک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هقطنم  نآ  مدرم  مامت  هرصب  رد  لمج  باحصا  ندروخ  تسکـش  زا  دعب.دندوب 
هب ار  یهورگ  داد و  تسکـش  ار  اهنآ  وا  داتـسرف و  ار  سیق  نب  لقعم  مالـسلا  هیلع  ماما  ؛ دندرک یـشکرکشل  مالـسلا  هیلع  ماما  هیلع  رب 
هب هلقصم  اجنآ  رد  هک  دندیـسر  هّرُخ  ریـشدرا  هقطنم  هب  نوچ  ، دندرب یم  هفوک  يوس  هب  ار  ناریـسا  نیا  هک  یماگنه.دروآ  رد  تراسا 

لداعم یتمارغ  تخادرپ  ربارب  رد  لقعم  زا  دـندوب  رفن  دـصناپ  هک  ار  اـهنآ  يو.درک  یم  تموکح  مالـسلا  هیلع  ماـما  رادـنامرف  ناونع 
لاـملا تـیب  هـب  ار  نآ  ًادـعب  هـک  تـین  نـیا  هـب  تـخادرپ  لاـملا  تـیب  زا  ار  لاوـما  نـیا  وا  درک  دازآ  تـفرگ و  مـهرد  رازه  دــصناپ 
راظتنا تخادرپ و  ار  یغلبم  هدمآ  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  یتّدـم  زا  سپ  وا.دـیزرو  یم  لّلعت  راک  نیا  رد  یلو  ؛ دـنادرگرب

زا ار  نامثع  ياه  ششخب  دوش و  یتعدب  دوب  نکمم  اریز  درکن ، تقفاوم  ترضح  یلو  ؛ دشخبب وا  هب  ار  هیقب  مالـسلا  هیلع  ماما  تشاد 
.تسویپ هیواعم  هب  درک و  رارف  دوب  كانمیب  مالسلا  هیلع  ماما  تلادع  زا  نوچ  ماجنارس.دنک  یعادت  ناهذا  رد  لاملا  تیب  قوقح 

دوب نامثع  بتکم  وریپ  ًالمع  وا  هک  دهد  یم  ناشن  زین  ثحب  دروم  همان  لاح  ره  هب 

هیلع ماما  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  درک و  یم  میسقت  شناگتـسب  نایم  رد  ار  لاملا  تیب  لاوما  زین  هیجان  ینب  ناریـسا  ناتـساد  زا  لبق  و 
.تشون يو  يارب  ار  ثحب  دروم  همان  مالسلا  هیلع  ماما  ، دیسر مالسلا 

نیا دشاب و  تسرد  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  یـشرازگ  :» دیامرف یم  تسخن  : دـنک یم  هراشا  ّتیّمها  رپ  هتکن  هس  هب  همان  نیا 
ْدَقَف ُهَْتلَعَف  َْتنُک  ْنِإ  ٌْرمَأ  َکـْنَع  ِینَغََلب  ( ؛» يا هدرک  نایـصع  ار  تماـما  هدروآ و  مشخ  هب  ار  تراـگدرورپ  یـشاب ، هداد  ماـجنا  ار  راـک 

(. َکَماَمِإ َْتیَصَع  ،َو  َکََهلِإ َتْطَخْسَأ 

قیدصت دـص  رد  دـص  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  ار  يربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  ، هدـش نایب  هتـسبرس  روط  هب  هک  ریبعت  نیا 
.ددرگ مهتم  یهانگ  یب  صخش  ادابم  هک  درک  تیاعر  ار  طایتحا  بناج  دومرفن و 

اه هزین  اب  هک  ار  ناناملسم  میانغ  وت  ، دنا هداد  شرازگ  نم  هب  :» دیامرف یم  ، هدرک نایب  حورشم  حضاو و  روط  هب  ار  هدیـسر  ِربخ  هاگ  نآ 
هلیبق نانیشن  هیداب  زا  یهورگ  نایم  رد  هدش  هتخیر  هار  نیا  رد  ناشیاه  نوخ  هدمآ و  تسد  هب  نمـشد ) اب  گنج  رد   ) ناشیاه بسا  و 

ْتَقیِرُأ ْمُُهلُویُخ َو  ،َو  ْمُهُحاَمِر ُْهتَزاَح  يِذَّلا  َنیِِملْسُْملا  َءْیَف  ُمِسْقَت  َکَّنَأ  ( ؛» ینک یم  میسقت  دنا  هدیزگرب  دوخ  تسایر  هب  ار  وت  هک  تا 
ریـش هب  هقالع  یگنـشت و  يانعم  هب  لصا  رد  بیع »  » نزو رب  میع »  » هشیر زا  و  مایتعا »  » هشیر زا  ماتغا » }» َکَـماَتْعا ِنَمِیف  ، ْمُهُؤاَـمِد ِْهیَلَع 

« همیع هژاو  دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  بوخ  عون  دنکیم  شالت  درک ، ادیپ  يزیچ  هب  دیدش  هقالع  هک  یماگنه  ناسنا  هک  اجنآ  زا  تسا و 
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ِباَرْعَأ ْنِم  .دنا } هدیزگرب  ار  وت  ینعی  کماثعإ »  » هلمج نیاربانب  تسا ، هدمآ  يا  هدیزگرب  بوخ و  زیچ  ره  يانعم  هب  میم ) رـسک  هب  )
(. َکِمْوَق

ار نادیهش  نادهاجم و  نوخ  دروآ  تسد  اریز  ، هدش بکترم  یفالخ  راک  رایسب  دشاب  هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هلقصم  رگا  نیقی  هب 
.تسا هدرک  هنیزه  شموق  رب  دوخ  تسایر  يارب 

ریز رد   ) ار هناد  هک  یسک  هب  دنگوس  :» دیامرف یم  همان  نیا  مود  شخب  رد  سپس 

تشاد یهاوخ  یتسپ  تلزنم  نم  دزن  رد  وت  ، دشاب تسرد  هدیسر  نم  هب  هک  یـشرازگ  رگا  ، دیرفآ ار  یناسنا  حور  تفاکـش و  كاخ )
سفن ياـنعم  هب  لـصا  رد  همـسنلا » }» َهَمَـسَّنلا َأََرب  ،َو  َهَّبَْحلا َقَلَف  يِذَّلا  َوَـف  ( ؛» دـش دـهاوخ  کبـس  نم  هاگـشیپ  رد  ترادـقم  شزرا و  و 

،َو ًاناَوَه َّیَلَع  ََکل  َّنَدِجََتل  ًاّقَح  َِکلَذ  َناَک  ِْنَئل  {، .دوش یم  قالطا  وا  حور  ای  ناسنا  دوخ  هب  هاگ  تسا و  میسن  میالم  شزو  ندیشک و 
(. ًاناَزیِم يِْدنِع  َّنَّفِخََتل 

يوربآ دنـشاب و  هدرک  یهابتـشا  نارگـشرازگ  ادابم  هک  دنک  یم  وا  هرابرد  يا  هناطاتحم  تواضق  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زاب 
.دش یهاوخ  رادقم  یب  شزرا و  یب  نم  رظن  رد  دشاب  حیحص  شرازگ  رگا  : دیامرف یم  دزیرب و  تهج  یب  ینامیا  اب  ناسنا 

تنوشخ تازاجم  زا  هک  دزادرپ  یم  يونعم  خیبوت  هب  نکیل  دـنک و  یمن  ینـشخ  تازاجم  هب  دـیدهت  ار  وا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا رت  كاندرد  يرهاظ  زیمآ 

.راکشآ انعم و  رپ  یتحیصن  ؛ دنک یم  تحیصن  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  ، نخس همادا  رد 

زا ینک  نـینچ  رگا  هـک  هدـم  ناـماس  تـنید  يدوباـن  اـب  ار  تیاـیند  رامــشم و  کبــس  ار  تراـگدرورپ  قـح  نیارباـنب  :» دــیامرف یم 
{ .تسا ندرک  دوبان  وحم و  يانعم  هب  قحم » }» ِقْحَِمب َكاَْینُد  ِْحلُْـصت  اـَل  ،َو  َکِّبَر ِّقَِحب  ْنِهَتْـسَت  اَـلَف  ( ؛» دوب یهاوخ  دارفا  نیرتراـکنایز 

(. ًالاَمْعَأ َنیِرَسْخَْألا  َنِم  َنوُکَتَف  ، َِکنیِد

ار اهنآ  ، راگدرورپ تیـصعم  اب  دراد و  مدقم  دنوادخ  قح  رب  ار  نادـنواشیوخ  قح  دـیابن  ینامیا  اب  لقاع و  ناسنا  چـیه  تسا  یهیدـب 
هـضواعم ایند  رادقم  یب  رادیاپان و  عاتم  اب  تسا  ترخآ  تاجن  ببـس  هک  ار  نید  هیامرـس  دیابن  يدنمدرخ  درف  چـیه  دـهد و  شزاون 

.دشورفب عاتم  نیرت  شزرا  مک  هب  ار  الاک  نیرت  شزرارپ  ناسنا  هک  تسا  نیمه  هب  هراشا  « نیرتراکنایز ؛ نیرسخا » هب ریبعت.دنک 

شناگتسب هب  لاملا  تیب  زا  یشخب  نداد  اب  درک  یم  نامگ  دیاش  هلقصم  هک  اجنآ  زا 

هیآ هب  تسا  هراشا  ایوگ  هک  درک  باختنا  وا  يارب  ار  ًالاَمْعَأ » َنیِرَسْخَأ   » هب ریبعت  مالسلا  هیلع  ماما  ، دهد یم  ماجنا  ار  محر  هلص  هفیظو 
ربخ امش  هب  ایآ  : وگب ؛ » ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلَا  ًالامْعَأ * َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  »»

( دوبان و   ) مُگ ایند  یگدـنز  رد  ناشـشالت  یعـس و  هک  یناسک  نامه  ، دنتـسه یناسک  هچ  لمع  تهج  هب  دارفا  نیرتراکنایز  هک  میهد 
.{ هیآ 103 و 104 فهک ، «.}. دنهد یم  ماجنا  کین  راک  دنرادنپ  یم  ، هک یلاح  رد  ؛ هدش
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هراشا لاملا  تیب  رد  ناناملسم  قوقح  هرابرد  مالسا  تاروتسد  زا  یمهم  هتکن  هب  همان  نیا  ینایاپ  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
دورو و تسا و  ناسکی  لاملا  تیب  میسقت  رد  دننم  دزن  هک  ییاهنآ  اب  دنتسه  وت  دزن  هک  یناناملسم  قح  شاب ! هاگآ  :» دیامرف یم  هدرک 

يِْدنِع َنوُدِرَی  : ٌءاَوَس ِءْیَْفلا  اَذَه  ِهَمِْسق  ِیف  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  اَنَلَِبق  َکَلَِبق َو  ْنَم  َّقَح  َّنِإ  َالَأ َو  ( ؛» دشاب نم  رظن  هب  دیاب  ، نآ رب  یگمه  جورخ 
(. ُْهنَع َنوُرُدْصَی  ،َو  ِْهیَلَع

روخشبآ هب  ناگنشت  دورو  هب  طوبرم  لصا  رد  « رودص و« دورو » » هب ریبعت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ُْهنَع » َنوُرُدْصَی  ،َو  ِْهیَلَع يِْدنِع  َنوُدِرَی   » هلمج
ار نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یمیظع  رهن  نوـچمه  لاـملا  تیب  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراـشا  ، تسا نآ  زا  نتفر  نوریب  بآ و  نتفرگ  رب  و 
نآ زا  دریگ و  یم  رب  ار  دوخ  هرهب  دـسر و  یم  رهن  نیا  هب  روخـشبآ  قـیرط  زا  یـسک  ره.دـنناسکی  نآ  رد  ناـگمه  هتخاـس و  يراـج 

.دوش یم  جراخ 

رود ياه  هار  زا  مدرم  دنروایب و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  لاملا  تیب  لاوما  مامت  دیاب  هک  تسین  نیا  شموهفم  « نم دزن  ؛ يِْدنِع » هب ریبعت 
نیا هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دندرگزاب دنریگب و  ار  دوخ  مهـس  دنیایب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  زکرم  هب  دـنزیخرب و  کیدزن  و 

میـسقت ار  لاملا  تیب  دنـشاب  لیام  هک  هنوگره  هنارـسدوخ  مناگدـنیامن  هکنیا  هن  ، دریگ ماجنا  دـیاب  نم  همانرب  قبط  نم و  رظن  اـب  راـک 
.دننک

هب ناناملـسم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رـصع  دننام  دـیاب  لاملا  تیب  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  لاح  ره  رد  و 
دننامه ای  داد  یم  حیجرت  نارگید  رب  ار  هباحص  فارشا و  مجع و  رب  ار  برع  هک  رمع  رصع  نوچمه  دوش و  میـسقت  ناسکی  تروص 
لاکشا ددرگن و  میسقت  زیمآ  ضیعبت  تروص  هب  درک  یم  میسقت  هّیما  ینب  زا  شنادنواشیوخ  نایم  رد  ار  لاملا  تیب  هک  نامثع  رـصع 

.دش لئاق  یتازایتما  دوخ  نادنواشیوخ  يارب  ، نامثع رصع  ریثأت  تحت  وا  هک  دوب  نیمه  راک 

تـشه ياه  هورگ  هب  صاصتخا  هک  تسین  نآ  دـننام  تاکز و  هب  هراشا  اجنیا  رد  لاـملا  تیب  لاوما  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش  هتکن  نیا 
نیمز مامت  رب  هک  تروص  نیا  هب  دـنتفرگ  یم  هدـش  حـتف  ییاه  نیمزرـس  زا  هک  تسا  ییاه  جارخ  هب  هراـشا  هکلب  ، همه هن  دراد  هناـگ 

دوب هدش  حتف  مومع  يورین  اب  اریز  ، دندوب ناسکی  نآ  رد  ناناملسم  همه  دنتسب و  یم  تایلام  جارخ و  يا  هنالداع  تبـسن  هب  اهنآ  ياه 
نیعم ياه  هورگ  نادنمتـسم و  نادـنمزاین و  صوصخم  هک  تاکز  فـالخ  هب  دوبن  نآ  رد  مجع  برع و  ریقف و  ینغ و  ناـیم  یقرف  و 

.دش یم  لاملا  تیب  لاوما  هب  ریبعت  نآ  زا  دوب  یجارخ  لاوما  دش  یم  دراو  لاملا  تیب  رد  هک  یمقر  نیرتشیب  هک  اجنآ  زا  دوب و  رگید 

تاغاب يزرواشک و  ياـه  نیمز  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  ؛ دـندوبن ناـسکی  یمالـسا  تاـیلام  جارخ و  نازیم  رظن  زا  فلتخم  قطاـنم  هتبلا 
.دننک فرصم  اجنامه  ار  هقطنم  ره  جارخ  هک  دوبن  نانچ  زیچان و  رتمک و  قطانم  زا  یضعب  رد  دوب و  ناوارف 

یتسرد راک  مه  زاـب  یـشاب  هدرک  میـسقت  مدرم  همه  ناـیم  ار  هقطنم  نآ  جارخ  هک  ضرف  هب  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ور  نیا  زا 
همشچ نیا  زا  دیاب  همه.دنتـسه  ام  دزن  هک  اهنآ  هچ  دناوت و  دزن  هک  اهنآ  هچ  تسا  نیملـسم  همه  هب  ّقلعتم  جارخ  اریز  ، يا هدادن  ماجنا 

.دنوش دنم  هرهب  لالز 

مالسلا هیلع  ماما  هب  هلقصم  خساپ  هتکن :
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هئربت ار  دوخ  تشون و  ترضح  نآ  يارب  یخساپ  مالسلا  هیلع  ماما  همان  تفایرد  زا  دعب  هلقصم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
: دوب نینچ  وا  خساپ.درک 

دننک و تازاجم  ارم  ، تسا قح  تسا  هدش  شرازگ  هچنآ  رگا  دنیامرف  قیقحت  تسا  مزال  دیـسر  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  همان  »
زا ار  نآ  زا  رتمک  ای  یمهرد و  رانید و  رگا  دشاب  نم  رب  رَـضُم  هعیبر و  ناهانگ  دنوش و  دازآ  نم  ناگدرب  مامت  دنراد و  لوزعم  سپس 

مشاب و هدرک  تنایخ  ، دیـسر نم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  همان  هک  ینامز  ات  دـش  راذـگاو  نم  هب  هقطنم  نیا  يرادـنامرف  هک  یناـمز 
«. موش مهتم  هک  تسا  نیا  زا  رت  ناسآ  نم  يارب  ، دییامرف لزع  تمِس  نیا  زا  ارم  رگا  هک  دیناد  یم  امش 

(. دـنا هدرک  اطخ  نارگـشرازگ  و   ) دـیوگ یم  تسار  وا  منک  یم  رکف  : دومرف دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  همان  نیا  هک  یماگنه 
ص 201} ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  }

يرادـنامرف يارب  ار  هلقـصم  هیواـعم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تداهـش  زا  سپ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  یلو 
تشگن و زاب  رفـس  نآ  زا  زگره  دش و  هتـشک  دریگب  رایتخا  رد  ار  اجنآ  هکنآ  زا  شیپ  یلو  ؛ درک باختنا  یلعف ) ناردنزام   ) ناتـسربط

ناتسربط زا  هلقصم  ات  راذگب  : تفگ یم  دهد  ماجنا  ار  يراک  تساوخ  یمن  یسک  هاگره.دمآرد  لثملا  برض  تروص  هب  وا  ناتـساد 
.{ ص 411 ج 2 ، يرذالب ، نادلبلا  حوتف  } .ددرگرب

.میا هتشون  هلقصم  هرابرد  یلّصفم  ياه  ثحب  هبطخ 44  لیذ  رد 

دایز هب  تبسن  هیواعم  هئطوت  ياشفا  : 44 همان

عوضوم

هقاحلتساب هتعیدخ  دیری  هیلإ  بتک  هیواعم  نأ  هغلبدق  هیبأ و  نبا  دایز  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

ردارب دایز  هکنیا  هناهب  هب  و  هتـشون ، وا  هب  يا  همان  هیواعم  دـش ، ربخ  اب  ماـما  هک  ماـگنه  نآ  يرجه  لاس 39  رد  هیبأ  نب  دایز  هب  هماـن  )
و دوب ، دیبع  مانب  یمور  مالغ  کی  شردپ  هدلک و  نب  ثراح  زینک  هیمـس  دنزرف  دایز  ( . } دهد بیرف  ار  وا  دـهاوخ  یم  تسا  هیواعم 

دناوخ دوخ  ردارب  ار  دایز  روآ ، مرش  ياعّدا  نیمه  ساسأ  رب  هیواعم  هک  تساهنآ  دنزرف  دندرک  یم  اعّدا  نایفس  وبا  هلمج  زا  رفن  دنچ 
{ .دندناوخ یم  شردپ ) رسپ  دایز   ) هیبا نب  دایز  ار  وا  دندناوخ  یم  وا  ردپ  ار  دوخ  يا  هّدع  نوچ  و  داد ، بیرف  ار  وا  و 

همان نتم 

َءرَملا ِیتَأی  ُناَطیّشلا  َوُه  اَّمنِإَف  ُهرَذحاَف  ََکبرَغ  ّلِفَتسَی  َکُّبل َو  ّلِزَتسَی  َکَیلِإ  َبَتَک  َهَیِواَعُم  ّنَأ  ُتفَرَع  دَق  َو 

415 ص :
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ِباّطَخلا ِنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َناَیفُس  ِیبَأ  نِم  َناَک  دَق  ُهَتّرِغ َو  َِبلَتسَی  ُهَتَلفَغ َو  َمِحَتقَِیل  ِِهلاَمِش  نَع  ِِهنیِمَی َو  نَع  ِهِفلَخ َو  نِم  ِهیَدَی َو  ِنَیب  نِم 
ِطّونلا ِعّفَدُملا َو  ِلِغاَولاَک  اَِهب  ُّقلَعَتُملا  ٌثرِإ َو  اَِهب  ّقَحَتـُسی  َال  ٌبَسَن َو  اَِهب  ُُتبثَی  َال  ِناَطیّـشلا  ِتاَغََزن  نِم  ٌهَغَزن  ِسفّنلا َو  ِثیِدَـح  نِم  ٌهَتلَف 

ُهَیِواَعُم ُهاَعّدا  یّتَح  ِهِسفَن  ِیف  لَزَت  َمل  ِهَبعَکلا َو  ّبَر  اَِهب َو  َدِهَش  َلاَق  َباَتِکلا  ٌداَیِز  َأَرَق  اّمَلَف  ِبَذبَذُملا 

وه بذبذملا  طونلاو  ازجاحم  اعفدـم  لازیالف  مهنم  سیل  مهعم و  برـشیل  برـشلا  یلع  مجهی  يذـلأ  وه  لغاولا  هلوق ع  یـضرلا  لاق 
هریس لجعتساو  هرهظ  ثحاذإ  لقلقتی  ادبأ  وهف  کلذ  هبشأام  وأ  حدقوأ  بعق  نم  بکارلا  لحرب  طانیام 

اه همجرت 

یتشد

زا و  تسا ، ناطیـش  هک  سرتب  وا  زا  .دنک  تسـس  ار  وت  هدارا  و  دنازغلب ، ار  وت  لقع  ات  هتـشون  يا  همان  وت  يارب  هیواعم  هک  متفای  عالطا 
شکرد روعش و  و  دزاس ، دوخ  میلست  ار  وا  یشومارف ، لاح  رد  ات  دیآ  یم  ناسنا  يوس  هب  پچ  تسار و  زا  و  رـس ، تشپ  و  ور ، شیپ 

، دنک یم  تسرد  ار  یبسن  هک  درک  ناطیش  هسوسو  اب  هشیدنا و  نودب  ییاعّدا  باّطخ  نب  رمع  نامز  رد  نایفس  وبا  يرآ  دیاب .  رب  ار 

زا اـت  هدـش  دراو  هلگ  کـی  نارتش  عمج  رد  هک  تسا  هناـگیب  يرتـش  ناـنوچ  هدـننک  اـعّدا  .دوش  یم  ثرا  راوازـس  نآ  اـب  یـسک  هن  و 
یبکرم نالاپ  رب  هک  یفرظ  نانوچ  ای  .دـننک  رود  دوخ  عمج  زا  و  هتـسنادن ، دوخ  زا  ار  وا  نارتش  رگید  هک  دـشونب  نانآ  بآ  روخـشبآ 

 . دشاب نازرل  وس  نادب  وس  نیا  زا  هتسویپ  نازیوآ و 

نآ ات  داد  یهاوگ  تشذگ  یم  نم  لد  رد  هچنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ  دناوخ  ار  همان  دایز  یتقو  )
تسین و هلگ  رامـش  زا  اّما  دروآ  یم  موجه  بآ  ندیـشون  يارب  هک  تسا  یناویح  لغاو »  . » درک توعد  يراکمه  هب  ار  وا  هیواعم  هک 

نآ وس و  نیا  هب  هشیمه  هک  دنزیوآ ، یم  بکرم  هب  هک  ، تسا یفرظ  بذبذم » طون   » و دننار ،  یم  بقع  هب  ار  وا  نارتش  رگید  هراومه 
( . تسا نازرل  تکرح  لاح  رد  و  دهج ، یم  وس 

يدیهش

یم هتشون  وت  هب  يا  همان  هیواعم  متسناد  دناوخب  دوخ  ردارب  دبیرفب و  ار  وا  دهاوخ  یم  هتشون و  يا  همان  ودب  هیواعم  دیسر  ربخ  ماما  هب 
، رس تشپ  ور و  شیپ  زا  دیآ و  یم  یمدآ  دزن  .تسا  ناطیـش  هک  سرتب  وا  زا  .دنادرگ  تسـس  ار  تمزع  و  دنازغلب ، ار  تدرخ  دهاوخ 
رد هچنآ  زا  نایفـس  وبا  رمع ، راگزور  رد  .دزاس  جارات  ار  شدرخ  دزاتب و  وا  رب  يو ، تلفغ  ماگنه  هب  ات  دـیآ ، رد  وا  پچ  تسار و  و 
هک نآ  .دوب  راوازـس  ار  یثاریم  هن  دوش و  تسرد  نادـب  یبسن  هن  .ناطیـش  هسوسو  دوب و  نابز  ياطخ  هک  تفگ  ینخـس  تشاد  رطاخ 

عمج زا  دـننادن و  دوخ  زا  ار  وا  دراسگ ، هداب  نانآ  اب  ات  درآ  موجه  ناراوخیم  عمج  هب  هک  تسا  یـسک  نوچ  هتخیوآ ، بسن - نادـب -
دناوخ ار  همان  نیا  دایز  نوچ   ] .دهج وس  نادب  وس  نیا  زا  دـبنج و  هتـسویپ  هک  هتـسب  نالاپ  لابند  هب  يدـنوآ  نوچ  ای  دـننارب ، شیوخ 

[ .دناوخ دوخ  ردارب  ار  يو  هیواعم  ات  دوب  وا  رطاخ  رد  ناتساد  نیا  هتسویپ  و  داد ، یهاوگ  نادب  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  تفگ :
دـندرگ و شعنام  دوش و  هدـنار  هتـسویپ  تسین  نانآ  عمج  زا  نوچ  دـشونب و  نانآ  اب  ات  دـیآ  رد  ناراوخیم  رب  هک  تسا  یـسک  لغاو 

نآ وس و  نیا  زا  دنوآ  نآ  دور  دنت  ای  دبنجب  راوس  نوچ  دندنب  نالاپ  لابند  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  هساک و  ای  هلایپ  بذـبذملا » طّونلا  »
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[! .دوش وس 

یلیبدرا

نایفـس وبا  رـسپ  وا  هک  وا  ندرک  يدنزرف  يوعدـب  ار  وا  نداد  بیرف  تساوخ  یم  واب  دوب  هتـشون  هیواعم  هک  واب  دیـسر  هک  یتلاح  رد 
سپ وزا  سرتب  سپ  وت  يدنت  يزیت و  رد  دنک  هنخر  ار و  وت  لقع  دنازغلب  هک  وت  يوسب  هتشون  هیواعم  هک  متخانش  هک  قیقحتب  تسا و 

رد روزب  ات  وا  پچ  تسد  زا  وا و  تسار  تسد  زا  وا و  سپ  زا  وا و  شیپ  زا  درم  ینز  هارب  دـیآ  یم  تسناطیـش  وا  هک  تسنم  نیا  زج 
هـشیدنا یب  راتفگ  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  نایفـس  وبا  زا  دوب  هک  قیقحتب  وا و  نتفیرف  نیح  رد  دیابرب  وا و  يربخیب  تلاح  رد  دـیآ 

دوش یمن  راوازس  یبسن و  راتفگ  نآب  دوش  یمن  تباث  هک  ناطیش  ياهسوسو  ياهششک و  زا  یششک  هراما و  سفن  نخـس  زا  باوصان 
عفد هشیمه  ندروخ  بارـش  يارب  دیآ  رد  يراوخ  بارـش  نایم  رد  هدناوخان  هک  تسیـسک  وچمه  راتفگ  نآب  هدـنزیوآ  یثاریم و  نآب 

ار همان  نآ  نا  دایز  دناوخ  هک  نوچ  سپ  تسنابنج  هشیمه  هک  نالاپ  زا  هتخیوآ  هک  تسیزیچ  وچمه  ندروخ و  بارـش  زا  ار  وا  دننک 
نآ لوق  هیواعم  ار  وا  دـناوخ  هک  ات  تشاد  دوخ  سفن  رد  ربخ  نیا  هشیمه  هبعک و  يادـخب  نایفـس  وبا  راتفگ  نآـب  داد  یهاوگ  تفگ 
عفد هشیمه  سپ  ناشیا  زا  تسین  ناشیا و  اب  دماشایب  ات  ندروخ  بارـش  رب  دـنک  موجه  هک  تسیـسک  لغاو  عفّدـملا  غاولاک  ترـضح 

هچنآ ای  حدـق  اـی  یبوچ  هساـک  زا  راوس  نـالاپب  دوش  هتخیوآ  هک  تسیزیچ  نآ  ینعمب  بذـبذم  طون  دوش و  هدومن  عنم  دوش و  هدرک 
راتفر رد  دیامن  یگدز  باتش  بکرم و  تشپ  رب  راوس  نآ  دور  هاگ  ره  دشاب  نابنج  هشیمه  وا  سپ  نیاب  دشاب  دننام 

یتیآ

: دزاس قحلم  دوخ  هب  بسن  رد  دبیرفبار و  وا  ات  هتشون  دایز  هب  يا  همان  هیواعم  هیبا  نب  دایز  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  همان  زا 

هک شاب  رذح  رب  هیواعم  زا  .دنادرگ  تسس  ار  تمزع  دنازغلب و  ار  تلقع  ياپ  دهاوخ  یم  هتـشون و  وت  هب  يا  همان  هیواعم  هک  متـسناد 
دزاس و شروهقم  هتفای  تصرف  تلفغ  ماگنه  هب  اـت  دـیآ  یم  یمدآ  دزن  پچ  تسار و  رـس و  تشپ  وربور و  وا  زا  تسا و  ناطیـش  وا 

نخـس رمع ، .تـسوا } دـنزرف  داـیز  هـک  درک  اـعدا  نایفـسوبا  رمع ، سلجم  رد  . 39  } سلجم رد  نایفــس  وـبا  زا  .دــیابرب  ار  شلقع 
هک دز  رس  يا  هدیجنسان 

یسک ددرگ و  یم  ثاریم  راوازس  یـسک  هن  دوش و  یم  تباث  یبسن  هن  اعدا  نآ  هب  .دوب  ناطیـش  ياه  هسوسو  سفن و  ياوه  نآ  ببس 
يا هساک  دننام  ای  شدننارب ، عمج  نآ  زا  هتـسویپ  دیآرد و  ناراوخبارـش  مزب  هب  هدناوخان  هک  تسا  یـسک  نانوچ  ددنب ، لد  نادـب  هک 

.دباین تابث  دریگن و  رارق  ياج  کی  رد  هک  دنزیوآ  یم  رتش  نالاپ  هب  هک  تسا  ینیبوچ 

: تفگ دناوخرب ، همان  نیا  دایز  نوچ 

ردارب ار  وا  هیواعم  هک  هاگنآ  ات  دوب  وا  رس  رد  هتـسویپ  لایخ  نیا  .داد و  تداهـش  هیواعم  اب  نم  يردارب  هب  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس 
.دناوخ دوخ 

: دیوگ یضر  فیرش 
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.دننار یم  دوخ  زا  ار  وا  یپ  رد  یپ  نانآ  دروخ و  بارـش  ناشیا  اب  ات  دروآ  یم  موجه  ناراوخبارـش  مزب  هب  هک  تسا  یـسک  لغاولا ) )
هب دبنج و  یم  دنار ، یم  دنت  رتش  هاگ  ره  دندنب و  یم  رتش  نالاپ  هب  هک  تسا  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای  هساک  ای  هلایپ  بذـبذملا ،) طّونلا  )

.درادن رارق  ياج  کی 

نایراصنا

ناطیش وا  دیدرت  یب  هک  ، نک رذح  وا  زا  هداتسرف ، تیارب  يا  همان  تمزع  ندرک  تسس  تدرخ و  ندنازغل  يارب  هیواعم  هک  مدش  هاگآ 
ار شا  هداس  لقع  ،و  درآ موجه  وا  رب  شتلفغ  تقو  هب  ات  ، دیآ یم  ناسنا  بناج  هب  پچ  تسار و  زا  رـس و  تشپ  لباقم و  زا  هک  ، تسا

 . ددزدب

ياهیراک داسف  تاکیرحت و  زا  یکیرحت  ،و  سفن هسوسو  يور  زا  هشیدـنا  نودـب  ینخـس  باطخ  نب  رمع  راـگزور  رد  نایفـس  وبا  زا 
نیا : تفگ صاع  ورمع  هب  نایفس  وبا  ) ددرگ یم  ثاریم  قحتـسم  نآ  هب  یـسک  هن  دوش و  یم  تباث  نآ  هب  یبسن  هن  هک  ، دز رـس  ناطیش 

( تسوا ردام  اب  نم  يانز  لوصحم 

هساک هب  و  دننک ، یم  رود  ار  وا  هتسویپ  یلو  دزادنا  ناراسگ  هداب  نایم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  دننامه  نانخـس  نیا  هب  هتخیوآ  و 
 . دبنج یم  هتسویپ  هتخیوآ و  یبکرم  راب  هب  هک  تسا  هیبش  ینیبوچ 

.داد تداهش  هیواعم  يرگ  هلیح  نیا  رب  هک  هبعک  يادخ  هب  : تفگ دناوخ  ار  ترضح  همان  نوچ  دایز 

 . درک دوخ  بسن  هب  قاحلا  ار  وا  هیواعم  ات  دوب  دایز  رطاخ  رد  مئاد  هلأسم  نیا 

عونمم دوش و  هدنار  هتـسویپ  تسین  نانآ  زا  نوچ  یلو  دروخب  بارـش  ات  دیآرد  ناراوخبارـش  عمج  هب  هک  تسا  یـسک  « لغاو :» فلؤم
ار شتکرح  ای  دهد  یم  تکرح  ار  بکرم  بکار  یتقو  هک  دنزیوایب  نالاپ  لابند  هک  تسا  نآ  دننام  فرظ و  « بذبذم طون  و«  . ددرگ

 . دبنج یم  هتسویپ  فرظ  نآ  دیامن  یم  عیرس 

حورش

يدنوار

هللادـیبع هدـلو  نوکی  هلثم  ناک  نم  و  هرما ، رهظی  مل  ذا  هیبا  یلا  بسنف  هدـلو ، هنا  لوقی  دـحاو  لک  هعامج و  هیف  یعدا  هیبا  نب  دایز  و 
نامثع ناک  و  هوخا ، هنا  هیلا  بتکی  ناک  هیواعم  دهع  یف  و  ارجاف ، ائیبخ  انوعلم  ناک  نایفـسوبا و  دایز  یعدا  رمع  دهع  یف  .دایز و  نب 

و هب ، قاحللا  نع  مالـسلا  هیلع  یلع  هرجز  هیواعم و  هاوغتـساف  هرما ، یلع  هکرتف  مالـسلا ، هیلع  یلعل  هعیبلا  رهظا  عضوم و  یلع  هالو  دق 
نم و  هرخـالا ، رما  مهیلع  نوـهی  يا  هلامـش ، نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  ناـسنالا  یتاـی  سیلبا  لـثم  هیواـعم  نا  رکذ 

مهلئامـش نع  و  هبـشلا ، نیـسحت  هلالـضلا و  نییزتب  مهنید  رما  مهیلع  دـسفا  مهنامیا  نع  و  هب ، لـخبلا  لاـملا و  عمجب  مهرماـب  مهفلخ 
يا مهتائیس ، مهتانسح و  ههج  نم  مهترخآ و  مهایند و  لبق  نم  ینعملا  لیق : .مهبولق و  یلع  تاوهشلا  بیلغت  مهیلا و  تاذللا  بیبحتب 
نم لقی  مل  امنا  .تائیـسلا و  یلع  مهثحی  تانـسحلا و  نع  مهطبثی  و  ران ، هنج و ال  مهل ال  لوقی  و  رقفلاب ، مهفوخی  ایندلا و  مهلا  نیزی 
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امنا .شحوی و  هنم  نایتالا  نال  مهلجرا  تحت  نم  لقی  مل  و  کلذ ، یلا  هل  لیبس  الف  ءامسلا  نم  همحرلا  لوزن  ههج  مهقوف  نال  مهقوف 
لامـشلا نیمیلا و  یف  و  هیاـهنلا ، بلط  نعم  مادـقلا  فـلخلا و  یف  نـال  لامـشلا ، نیمیلا و  یف  نع  فـلخلا و  مادـقلا و  یف  نم  لـخد 

مهیدیا و نیب  نم  مهلئامش  نع  مهنامیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث  یلاعت  هلوق  یف  لیق  .ههجلا و  نع  فارحنالا 
بسن قحلا  امل  هیواعمل  غرفملا  نب  دیزی  لاق  .نورـصبی و  ثیح ال  نم  مهلئامـش  نع  مهفلخ و  نم  نورـصبی و  ثیح  نم  مهنامیا  نع 

ناز كوبا  لاقی  نا  یضرت  فع و  كوبا  لاقی  نا  بضغتا  ینامیلا  لجرلا  نم  هلغلغم  برح  نب  هیواعم  غلبا  الا  نایفـس : یبا  هیباب  دایز 
.ددرت و ربدـت و ال  نع  نکی  مل  اذا  هاجف  يا  هتلف  رمالا  کلذ  ناک  لاقی  ناتالا و  دـلو  نم  لیفلا  محرک  داـیز  نم  کـمحر  نا  مسقاـف 

.كرحتلا بذبذتلا : .هنایغط و  هتاغزن : و  يوغا ، دسفا و  يا  اغزن : ناطیشلا  غزن 

يردیک

(: لغاولا  ) مالـسلا هیلع  هلوق  یـضرلا : لاق  .هیواعم  هاعدا  یتح  هسفن  یف  لزت  مل  و  هبعکلا ، بر  اهب و  دهـش  لاق : باتکلا  دایز  ارق  املف 
بکارلا لحرب  طانی  ام  وه  بذبذملا :) طونلا   ) و ازجاحم ، اعفدم  لازیالف  مهنم ، سیل  مهعم و  برـشیل  برـشلا  یلع  مجهی  يذـلا  وه 

لک معز  هعامج  هیف  یعدا  هناف  هیبا  نب  دایز  اما  .هریس  لجعتـسا  هرهظ و  ثح  اذا  لقلقتی  ادبا  وهف  کلذ ، هبـشا  ام  وا  حدق  وا  بعق  نم 
هارمال تراص  دور و  دنز  نم  تقرس  تناک  هیمس و  اهمسا  دایز  ما  هیبا و  نب  دایز  هنا  لیقف  هرما  رهظی  مل  هبسن و  سبتلاف  هوبا  هنا  مهنم 

یلا هفـالخلا  تـهتنا  ارهاـظ و  ملـسا  اـملف  هـشارف ، یلع  اداـیز  تدـلو  و  یمور ، دـیبع  همـسا  اـهل  مـالغ  نـم  اـهتجوزف  هیفـص ، اهمـسا 
، هینمی هدـعی و  هیوغتـسی و  هیلا  بتکی  هیواعم  ناک  .هحلـصملل  هارظن  لمعتـسی  هللا  لوسر  ناک  امک  سراف  یلع  هلمعتـسا  نینموملاریما 

مالـسلا هیلع  نسحلا  حـلاص  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  دهـشتسا  نا  یلا  هیلا  تفتلی  وه ال  و  هیار ، هتیافک و  هئاـهد و  نم  ملعی  ناـک 
تفرع ینا  سانلا  اهیا  لاق  و  ربنملا ، هب  دعـص  و  هاعدا ، همرکا و  هیلع  مدـق  اـملف  اـناما  هل  بتک  نا  هیواـعم  یلا  داـیز  صخـشف  هیواـعم 

دهـش نممف  هتوم  لبق  هبرقا  نایفـس  یبا  نبا  هنا  اودهـشف  سانلا  ماقف  .اهمقیلف  هداهـش  هدـنع  تناـک  نمف  داـیز  یف  تیبلا  لـها  اـنهیبش 
امحل و هل  تیرتشاف  یناتاف  فئاطلا  انیلع  مدق  نایفـسابا  نا  دهـشا  لاقف  فئاطلاب  هیلهاجلا  یف  ارامخ  ناک  یلواسلا و  میرموبا  کلذـب 

دق هلاح و  هفرش و  تفرع  نم  نایفسابا  نا  تلق  هیمس و  تیتاف  ابعل ، یل  بصا  میرمابا  ای  لاق  برـش  لکا و  نا  املف  ماعط  رمخب و  هتینا 
، اـهلیذ رجت  تاـج  نا  ثبلت  ملف  .هتیتا  هسار  عضو  یـشعت و  اذاـف  همنغ ، نم  دـیبع  یجوز  یجت ء  تلاـقف  اـسورع  هل  بیـصا  نا  ینرما 

نم دایز  لاقف  اهیغفر ، یف  نتنو  اهیطبا  یف  رفذ  ول ال  یتبحاصم  ریخ  لاق : اهتدجو  فیک  هل  تلقف  تحبصا  یتح  هعم  لزت  ملف  تلخدف 
دایز دیب  ذخا  باطخ  نب  رمع  نا  دهشا  لاقف : رخآ  ماقف  میرموبا  سلج  مث  کما  متـشتف  سانلا  تاهما  متـشت  میرمابا ال  ای  ربنملا  قوف 

هتعضو هللا  انا و  یبناج  یلا  وه  نایفسوبا و  لاقف  .رـصنع  هل  ناک  ول  لجر  نم  هوبا  نیرـضاحلا هللا  ضعب  لاقف  سانلا  یلا  هجرخاف  اموی 
مدـق هیواعم  نا  يور  و  رمع ، یلا  راـشا  ناطلـسلا و  اذـه  نم  اـعزف  لاـقف  هیعدـت  ـال  مل  تلقف  يریغ  با  هل  اـم  و  هیمـس ، هما  محر  یف 

.دوهـشلا تدهـش  لاقف  دایز  كاعدا  حلـصی  يذلا ال  تلاقف  حلـصی ، کلذ ال  نا  لاقف  ائیـش ، هل  ترکذف  هشئاع  یلع  لخدف  هنیدـملا 
هدر ینعی  هفوشکملا  هزرابلا  هرجفلا  هاوسلا و  يا  اعیلصلا  تبکر  نکل  دوهشلا و  تدهش  ام  تلاقف 

یبال نکی  مل  هیمس  رجحلا و  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  مالـسلا  هیلع  هلوق  وه  و  هلوبق ، یلع  همالا  تقبطا  يذلا  عوفرملا  ثیدحلا  کلذب 
كوبا لاقی  نا  بضغتا  ینامیلا  لجرلا  نع  هلغلغم  برح  نب  هیواعم  غلبا  الا  .يریمحلا  غرفملا  نب  دـیزی  لاق  کلذ  یف  اشارف و  نایفس 

یلع ناطیـشلا  ذوحتـسا  فیک  کلقعب  رظناف  ناتالا  دـلو  نم  لیفلا  لاک  دایز  نم  کلا  نا  مسقاف  یناز  كوبا  لاقی  نا  یـضرت  فع و 
بر یحو  هباتکب  هفالخلا  لین  یلا  لسوت  نینموملا و  لاخب  بقل  نینموملاریما و  یمـس  نم  دهـشتسا  یتح  قحلا  نع  مهامع  يا  هبزح 
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رییغتل هرفدـلا  هسموملا  هیمـس  یلع  نارکـسلا  نایفـس  یبا  هیبا  ناوزن  یلع  فئاطلا  راـمخ  هلاـسرلا  رظنم  هفـالخلا و  ربنم  یلع  نیملاـعلا 
یف هوعدـلا  قرع  يرـس  اهوبکتری و  مل  میارج  اهوبقتحی و  مل  مثام  تیقب  لهف  .رهاعلاب  انزلا  دـلو  قاـحلا  رهاـظلا و  نع  عرـشلا  مکح 

ءادـعا لاوحا  تربدـت  اذا  و  مالـسلا ، مهیلع  هدالوا  و  نیـسحلا ، لتق  نم  يرج  ام  هللا  هنعل  هللادـیبع  هنبا  دـی  یلع  ارج  یتح  دایز ، دالوا 
اوروب لاق  ثیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناسل  یلع  کلذ  يرج  دق  و  اذـه ، نم  حـبقا  عنـشا و  مهرثکا  تدـجو  هترتع  راربا  یلع و 

لوق يا  هتلف : نایفـس  یبا  نم  ناک  هلوق  .هیغل  وهف  هضغبا  نم  هدـشرل و  وهف  هبحا  نمف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بحب  مکدالوا 
طونلا .رجحلا و  رهاعلل  شارفلل و  دـلولا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوقل  بسن ، اهب  تبثی  ـال  هاـجف  لـب  ددرت  ربدـت و  نع  رداـص  ریغ 

یبا یلع  مالسلا  هیلع  یلع  در  نال  لطاب  لهج  اهب : دهش  دایز  لوق  .تباثلا و  ریغ  برطضملا  كرحملا  قلعملا  یـشلا ء  يا  بذبذملا :
.بسنلل اقیقحت  نوکی  فیک  نایفس 

مثیم نبا 

اب ار  وا  دهاوخ  یم  هتشون و  دایز  هب  يا  همان  هیواعم  دنداد  ربخ  وا  هب  هک  هاگنآ  هیبا  نب  دایز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
دنادرگرب هار  زا  ار  تلقع  ات  هتشون  وت  هب  يا  همان  هیواعم  هک  متفای  عالطا  .دش  زیت  ریشمش  فیـسلا : برغ  دبیرفب : دوخ  هب  نداد  دنویپ 

نموم پچ  فرط  زا  رـس و  تشپ  ور ، شیپ  زا  هک  تسا  یناطیـش  وا  اریز  شاب  رذـحرب  وا  زا  نیاربانب  دـنک ، هنخر  وت  یـشوهزیت  رد  و 
زا يا  هدیجنسان  نخس  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  نایفـسوبا  زا  .دیابرب  ار  وا  لقع  ناهگان  دنک و  هدافتـسا  تلفغ  تصرف  زا  ات  دیآ  یم 

سک ره  دوش و  یم  تباث  یثرا  قح  هن  و  هدش ، تباث  یتبسن  فرح  نآ  نتفگ  اب  هن  دمآرد ، یناطیش  هسوسو ي  سفن و  ساوه  يور 
هب دننک و  درط  ار  يو  اهنآ  دوش و  ناراسگ  هداب  عمج  دراو  هدناوخان  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، شوخلد  یتسردان  نخـس  نانچ  هب 

هیلع  ) ماما هماـن ي  داـیز  هک  یتقو  .تسا  تکرح  رد  راوس  تکرح  اـب  دـشاب و  هتخیوآ  يراوس  كرت  رب  هک  دـنام  ینیبوچ  هساـک ي 
رظن رد  هراومه  نخس  نیا  و  تسا ، هداد  یهاوگ  دوخ  نخـس  نآ  اب  نایفـسوبا  هبعک ، راگدرورپ  هب  دنگوس  تفگ : دناوخ  ار  مالـسلا )

ناراسگ هداب  سلجم  رب  هدناوخان  هک  یسک  ینعی  لغاو  هملک ي  دیوگ : یم  یـضر  دیـس  .دناوخ  دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم  ات  دوب  يو 
.دـننک عنم  عفد و  ار  وا  هتـسویپ  اهنآ  هجیتن  رد  تسا ، هدوبن  اهنآ  زا  هک  یتروص  رد  دوش  کیرـش  يراسگیم  رد  اهنآ  اـب  اـت  درب  هلمح 

یتقو ات  تسا و  تکرح  رد  هتسویپ  هک  دنزیوآ  یم  راوسراب  هب  هک  اهنیا  دننام  یبوچ و  حدق  ای  هساک  لیبق  زا  يزیچ  بذبذملا  طونلا 
ار وا  هک  تسا  نایفـسوبا  هدازانز ي  دایز ، نبا  .تسا  ندـیبنج  لاح  رد  دـنار  یم  دـنت  ار  بکرم  وا  تسا و  راوس  نآ  راب  تشپ  هب  هک 

يا هدرب  مان  دیبع  هک  دنراد  هدیقع  رتشیب  تسا  یفقث  نالف  نب  دیبع  دوصقم  دنتفگ  یم  مدرم  زا  یضعب  .دنیوگ  یم  مه  دیبع  نب  دایز 
هک دـنا  هدرک  لقن  دایز  هب  تبـسن  نایفـسوبا  ياعدا  اما  .درک  دازآ  دـیرخ و  ار  وا  دایز  دـنام و  یقاب  یگدرب  هب  دایز  نامز  اـت  هک  دوب 
زا رگا  هک  وا  ردپ  زا  اتفگش  تفگ  صاع  نب  ورمع  تشاداو  تفگش  هب  ار  ناگدنونش  شنخس  تفگ و  نخس  رمع  روضح  رد  يزور 
وا هک  ادخ  هب  دنگوس  ناه  تفگ : نایفـسوبا  سپ  دـنار  یم  شا  یتسد  بوچ  اب  نادنفـسوگ  هلگ ي  دـننام  ار  برع  مدرم  دوب  شیرق 

نایفـسوبا تسیک ؟ وا  ردـپ  تفگ : ورمع  تسا ، وت  لـیماف  نیرتـهب  زا  وا  هک  یتـسناد  یم  یتخانـش  یم  ار  وا  رگا  وـت  تسا و  یـشیرق 
نایفـسوبا ینک ؟ یمن  قـحلم  دوـخ  هب  ار  وا  ارچ  سپ  تفگ : ورمع  .مداد  رارق  شرداـم  محر  رد  ار  وا  نم  مسق  ادـخ  هـب  داد : باوـج 

هب مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یتقو  .دنک  یم  ارم  تسوپ  هک  رمعی  نعی  مسرت ، یم  تسا  هتـسشن  اجنیا  هک  یگرزب  صخـش  نیا  زا  تفگ :
يو هب  يا  همان  هیواعم  هک  دوب  نیا  دومن ، یتسرپرـس  يرادـهگن و  یبوخب  ار  اجنآ  وا  درک و  سراف  مکاح  ار  وا  دایز  دیـسر ، تفالخ 
اما نایفسوبا ، نب  هیواعم  نانمومریما ، زا  شدبیرفب : هلیسو  نیدب  دنک و  قحلم  دوخ  هب  دهاوخ  یم  دوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  وا  هتـشون و 
اریز هدش ، مدرم  لثملا  برـض  هک  یتسه  یـسک  وت  و  دزادـنا ، تکاله  ياه  هطرو  هب  ار  صخـش  سفن ، ياوه  هک  اسب  یتسارب  دـعب ،
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يریگب و هدیدان  ارم  يدنواشیوخ  ات  هتشاداو  ار  وت  نم ، هب  تبسن  وت  مشخ  ینامگدب و  تسا ، هتسویپ  ام  نمشد  هب  هدرک و  محر  عطق 
نم وت و  ياـین  برح  نب  رخـص  و  یتـسین ، نم  ردارب  وت  هک  ییوـگ  یـسراپس ، یـشومارف  هب  ارم  مارتـحا  تبـسن و  و  ینک ، محر  عـطق 

ردام فرط  زا  یتسـس  قرع  ار  وت  اما  یگنجب ، نم  اب  وت  منک و  هبلاطم  ار  صاـعلاوبا  نوخ  نم  هک  تسین  وت  نم و  نیب  یقرف  و  تسین ،
هب هک  مدید  تحلصم  نم  و  دریگب ، لاب  ریز  ار  يرگید  مخت  ضوع  رد  دراذگب و  ینابایب  رد  ار  دوخ  مخت  هک  یغرم  نوچمه  هتفرگ ،
يا نادـب  .مروآ  تسد  هب  راک  نیا  زا  یباوث  رجا و  منک و  محر  دـنویپ  منکن و  هذـخاوم  تیاوراـن  ياهـشالت  هب  ار  وت  منک و  هجوت  وت 

رب زج  ینک ، مین  ود  ارا  يرد  هک  ینزب  ریـشمش  يدحب  يرب و  ورف  ایرد  هب  مشاه ) ینب   ) مدرم نیا  تعاطا  رد  ار  دوخ  وت  رگا  هریغموبا 
باصق دراک  هب  تبسن  حبذ ، هدامآ ي  رن  واگ  ینمشد  زا  مشاه  ینب  هب  سمش  دبع  ینب  ینمشد  اریز  يا ، هدوزفین  اهنآ  زا  دوخ  يرود 
يرگید لاب  هب  هک  شاـبم  هرـشح  نآ  نوچمه  دـنویپب ، دوخ  لـیماف  هب  درگرب و  دوخ  لـصا  هب  دزرماـیب ، ار  وت  ادـخ  سپ  .تسا  رتشیب 

زج تسا  هدشن  راک  نیا  ثعاب  يزیچ  هک  مدوخ  ناج  هب  .ینامب  بسن  لصا و  یب  ینک و  مگ  ار  بسن  لصا و  هجیتن  رد  دنک و  زاورپ 
هب یتشاد و  تسود  ارم  فرط  رگا  یـسرب ، راکـشآ  لیلد  هب  يوش و  نشور  دوخ  راک  هب  تبـسن  ات  نک  تجاح  كرت  سپ  تجاـجل ،

یبوخ راک  مه  زاب  سپ  يدرکن ، ناـنیمطا  نم  هتفگ ي  هب  يدوبن و  یـضار  رگا  راذـگب و  نم  ناـمرف  هب  رـس  سپ  يدرک  داـمتعا  نم 
سپ وا  ندش  دب  لیلد  داتسرف و  دایز  دزن  هبعش  نب  هریغم  هلیسوب ي  ار  همان  نیا  .مالـسلاو  تسا ، نم  دوس  هب  هن  نم و  نایز  هب  هن  تسا 
همان نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نوچ  .دوب و  همان  نیمه  هیواعم  هب  شـشیارگ  و  ع )  ) نسح ماـما  اـب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع زا 

و مدید ، نآ  هتسیاش ي  ار  وت  و  مداد ، تیالو  مهد ، تیالو  متـساوخ  یم  هچنآ  هب  تبـسن  وت  هب  نم  دعب ، اما  تشون : يو  هب  دش  علطم 
هنخر ددـص  رد  ینعی  لف ، بلط  ینعی  لالفتـسالا  میدرگ : زاب  هماـن  نتم  هب  دـیاب  نونکا )  ) .هماـن رخآ  اـت  هیواـعم …  هک  مدـش  هاـگآ 

نتخاس دنک  ریشمش و  يزیت  رد  نتخادنا 

نداد رادـشه  دـعب ، و  دوب ، هتفای  عالطا  دایز ، هب  هیواعم  همان ي  زا  هک  هچنآ  زا  ار  وا  تسا  یلع  ترـضح  مالعا  همان  روحم  .ندوب  نآ 
هار زا  يو  شنیب  لقع و  ندناشک  ههاریب  هب  وا و  نتخاس  ریگلفاغ  ددص  رد  يو  هک  نیا  همان و  نآ  زا  هیواعم  فده  هب  تبـسن  دایز  هب 

هملک .دنکش  مهرد  ار  وا  یشوهزیت  دهاوخ  یم  و  دراد ، دوخ  ماما  هب  يدنم  هقالع  قح و  يرای  دروم  رد  هک  تسا  یحیحص  شور  و 
میمـصت هدارا و  نآ  زا  يو  نتخاـس  فرـصنم  يارب  تسا  هراعتـسا  لالفتـسالا  هدروآ و  هشیدـنا  لـقع و  يارب  هراعتـسا  ار  برغلا  ي :
یتسارب تسا : هتشاد  رذحرب  ترابع  نیا  اب  هیواعم  زا  ار  يو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .ریـشمش  هب  نآ  تهابـش  هب  هجوت  اب  هدیدنـسپ 

زا دیآ …  یم  ناسنا  غارس  هب  دیامرف : یم  هک  یهبـش  هجو  ساسا  رب  قح ، هار  زا  يریگولج  هسوسو و  تهج  زا  تسا ، ناطیـش  وا  هک 
مهنامیا و نع  مهفلخ و  نم  مهیدیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث  دـیامرف : یم  هک  تسا  هکرابم  هیآ ي  دـننام  ترابع  نیا  .شپچ و  تسار و 

اریز تسا ، هداد  صاصتخا  وس  راهچ  هب  ار  تاهج  و  دیآ ، یم  وا  غارـس  هب  ناطیـش  نوچمه  فرط  ره  زا  هیواعم ، ینعی  مهلئامـش  نع 
هب راودیما  ار  مدرم  دیآ  یم  هک  ور  هب  ور  زا  ناطیش  دنا : هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  .دوش  یم  دمآ  تفر و  تهج  راهچ  نآ  زا  الومعم 

يروآ عمج  دزادنا و  یم  ناگدنامزاب  دای  هب  ار  اهنآ  رـس ، تشپ  زا  و  دراد ، یماو  تیـصعم  ینامرفان و  هب  دنک و  یم  شـشخب  وفع و 
فیرعت تساـیر و  دـیآ ، یم  هک  اـهنآ  تسار  فرط  زا  و  دـهد ، یم  هوـلج  ار  ناگدـنامزاب  يارب  نآ  نتـشاذگاج  هب  تورث و  لاـم و 

زا .دـنک  یم  داجیا  اهنآ  رد  ار  اهتذـل  يراک و  هدوهیب  هب  هقالع  دـیآ  یم  هک  پچ  فرط  زا  دزاس و  یم  رگ  هولج  ار  اـهنآ  زا  نارگید 
درک و یم  نیمک  میور  شیپ  رد  درتسگ و  یم  نم  يارب  ماد  راهچ  ناطیـش  هک  نیا  رگم  دشن  يدادـماب  چـیه  تسا : هدـش  لقن  قیقش 

لمع نمآ و  باـت و  نمل  راـفغل  ینا  مدـناوخ : یم  ار  تراـبع  نیا  نم  و  تسا ، هدـنزرمآ  هدـنیاشخب و  دـنوادخ  هک  سرتن  تفگ  یم 
هباد نم  ام  و  مدناوخ : یم  ار  هیآ  نیا  نم  دناسرت و  یم  مناگدنامزاب  یهابت  زا  ارم  درک و  یم  نیمک  رس  تشپ  زا  يدتها و  مث  احلاص 
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ار هلمج  نیا  نم  هک  دـش  یم  دراو  نم  زا  نارگید  ییوگانث  فیرعت و  هار  زا  هک  متـسار  فرط  زا  ای  اهقزر و  هللا  یلع  الا  ضرـالا  یف 
: مدناوخ یم  ار  ترابع  نیا  نم  و  دش ، یم  دراو  متاوهش  اه و  هتساوخ  قیرط  زا  هک  مپچ  بناج  زا  ای  نیقتملل و  هبقاعلا  مدناوخ و  یم 

نیا هب  تسا ، هتخاس  هیواعم  يراکبیرف  یتسردان  تلع  هجوتم  ار  داـیز  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگنآ  .نوهتـشی  اـم  نیب  مهنیب و  لـیح  و 
هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپ  دنک ، ریگلفاغ  تسوا ، ردارب  هکنیا  ناونع  هب  دوخ  هب  نداد  دنویپ  اب  ار  وا  تسا  هتـساوخ  هیواعم  هک  بیترت 

لوق زا  دایز  يرسپ  تبسن  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  تسا  نآ  یپ  رد  هیواعم  هک  يردارب  هطبار ي  نیا  هک  تسا  هداد  رادشه  يو 
نینچ و نم  هک  نایفسوبا ، نخس  هکلب  تسا  هتسویپن  توبث  هب  نایفسوبا  يارب  وا  يدنزرف  ياعدا  هک  یلاح  رد  دشاب  حیحص  نایفسوبا 

ترابع رد  يراـکانز  هب  رارقا  .هدروآ و  ناـبز  رب  رکف  تقد و  نودـب  هک  هدوب  سفن  ياوه  يور  زا  هدیجنـسان و  ینخـس  مدرک  ناـنچ 
يراج وا  نابز  هب  ناطیـش  هک  تسا  یناطیـش  ياه  هسوسو  زا  يا  هسوسو  دوخ ، نیا  مداـهن ، محر  رد  ار  وا  هفطن ي  نم  هک  نایفـسوبا 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  لیلد  هب  ددرگ ، یم  ثرا  ندرب  راوازس  یسک  هن  دوش و  یم  تباث  یتبـسن  هن  نخـس ، نآ  نتفگ  اب  .هتخاس 
هب ار  وا  یلیماف  طابترا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  تسا  مورحم  ثرا  دـنزرف و  زا  راکانز  تسا و  رتسب  بحاـص  نآ  زا  دـنزرف  هلآ :) و 

دوخ زا  ار  وا  اهنآ  دوش و  رضاح  ناراسگیم  عامتجا  رد  هدناوخان  هک  یسک  هب  یناطیش ، هسوسو ي  هدیجنسان و  نخـس  نیا  هلیـسو ي 
تسا هدومرف  ینیبوچ  هساک ي  هب  هیبشت  زین  و  تسا ، هدش  هدنار  دودرم و  هتسویپ  هک  تسا  نامه  هبش  هجو  .تسا  هدرک  هیبشت  دننارب ،

هساک ي هک  نانچ  تسوا  یمارآان  صخـشم و  لـیماف  هب  يو  نتـسویپن  لزلزت و  ناـمه  هبـش  هجو  تسا ، نازرل  لزلزت و  لاـح  رد  هک 
شزرل لاح  رد  نیبوچ 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .تسین و  تباث  رارقرب و  دشاب و  یم 

دیدحلا یبا  نبا 

ُهْرَذْحاَف ََکبْرَغ  ُّلِفَتْـسَی  َکَُّبل َو  ُّلِزَتْسَی  َْکَیلِإ  َبَتَک  َهَیِواَعُم  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَق  هقاحلتـساب َو  هتعیدخ  دیری  هیلإ  بتک  هیواعم  نأ  هغلب  دـق  و 
ِیبَأ ْنِم  َناَک  ْدَـق  ُهَتَّرِغ َو  َِبلَتْـسَی  ُهَتَْلفَغ َو  َمِحَتْقَِیل  ِِهلاَمِـش  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  َءْرَْملا  ِیتْأَی  ُناَْـطیَّشلَا  َوُه  اَـمَّنِإَف 

ٌثْرِإ َو اَِهب  ُّقَحَتُْـسی  ٌبَسَن َو َال  اَِـهب  ُُتْبثَی  َـال  ِناَْـطیَّشلَا  ِتاَـغََزن  ْنِم  ٌهَغَْزن  ِسْفَّنلا َو  ِثیِدَـح  ْنِم  ٌهَْتلَف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َناَـیْفُس 
ُهاَعَّدا یَّتَح  ِهِسْفَن  ِیف  ْلَزَت  َْمل  ِهَبْعَْکلَا َو  ِّبَر  اَِهب َو  َدِهَـش  َلاَق  َباَتِْکلا  ٌداَـیِز  َأَرَق  اَّمَلَف.ِبَذـْبَذُْملا  ِطْوَّنلا  ِعَّفَدُْـملا َو  ِلِـغاَْولاَک  اَِـهب  ُقِّلَعَتُْملا 

ُهَیِواَعُم

ازجاحم و اعفدـم  لازی  الف  مهنم  سیل  مهعم و  برـشیل  برـشلا  یلع  مجهی  يذـلا  وه  لغاولا  هلوق ع  یلاـعت  هللا  همحر  یـضرلا  لاـق  ]
 [ هریس لجعتسا  هرهظ و  ثح  اذإ  لقلقتی  ادبأ  وهف  کلذ  هبشأ  ام  وأ  حدق  وأ  بعق  نم  بکارلا  لحرب  طانی  ام  وه  بذبذملا  طونلا 

کبل لزتسی 

مث زاجملا  باب  نم  اذه  کمزع و  يأ  كدح  لفی  نأ  لواحی  کبرغ  لفتسی  لقعلا و  بللا  لزت و  نأ  لواحی  يأ  هأطخ  هللاز و  بلطی 
ِْنَیب ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث  یلاعت  هللا  لوق  نم  ذوخأم  وه  اذک و  نم  اذک و  نم  ءرملا  یتأی  ناطیـشلاک  هیواعم  ینعی  هنإ  لاق  هرذحی و  نأ  هرمأ 
ِْنَیب ْنِم  هریسفت  یف  اولاق  فارعألا 17 } . هروس  ( 1 َنیِرِکاش {  ْمُهَرَثْکَأ  ُدِجَت  ْمِِهِلئامَش َو ال  ْنَع  ْمِِهناْمیَأ َو  ْنَع  ْمِهِْفلَخ َو  ْنِم  ْمِهیِْدیَأ َو 

نسحی مهیفلخم و  مهرکذی  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  نایـصعلا } .» یف  یف ب« یف ا،و  اذک  ( 2 نایـصعلاب {  مهیرغی  وفعلا و  یف  مهعمطی  ْمِهیِْدیَأ 
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.تاذللا وهللا و  مهیلإ  ببحی  ْمِِهِلئامَش  ْنَع  ءانثلا َو  هسائرلا و  مهیلإ  ببحی  ْمِِهناْمیَأ  ْنَع  مهل َو  هکرت  لاملا و  عمج  مهل 

امأ یلامش  نع  ینیمی و  نع  یفلخ و  نم  يدی و  نیب  نم  دصارم  هعبرأ  یلع  ناطیـشلا  یل  دعق  الإ  حابـص  نم  ام  یخلبلا  قیقـش  لاق  و 
هط 82. هروس  ( 3 يدَتْها {  َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراّفََغل  یِّنِإ  أرقأف َو  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  فخت  لوقیف ال  يدی  نیب  نم 

نم امأ  و  دوه 6 } . هروس  ( 4 اُهقْزِر {  ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  أرقأف َو  یفلخم  یلع  هعیـضلا  ینفوخیف  یفلخ  نم  اـمأ  و  { 
تاوهشلا لبق  نم  ینیتأیف  یلامش  لبق  نم  امأ  و  صصقلا 83 } . هروس  ( 5 َنیِقَّتُْمِلل {  ُهَِبقاْعلا  أرقأف َو  ءانثلا  ههج  نم  ینیتأیف  ینیمی  لبق 

. { . أبس 54 هروس  ( 6 َنوُهَتْشَی {  ام  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  َلیِح  أرقأف َو 

مهتحت نم  مهقوف و  نم  لقی و  مل  مل  تلق  نإف 

تحت ههج  نم  امأ  اهیلإ و  هل  لیبس  هفیرـشلا و ال  راونألا  شرعلا و  ناکم  هکئالملا و  رقتـسم  همحرلا و  لوزن  ههج  قوف  ههج  نأل  تلق 
.هلیلاضأ هسواسو و  لوبق  یلإ  یعدأ  وه  ام  یلإ  اهنع  لدعف  نیطایشلاب  هفورعملا  ههجلا  اهنأل  هنع  رفنی  شحوی و  اهنم  نایتإلا  نألف 

ْنَع تانـسحلا و  ْمِِهناْمیَأ  ْنَع  هرخآلا و  ههج  نم  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ایندـلا و  ههج  نم  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اولاـقف  لوـألا  ینعملا  موق  رـسف  دـق  و 
.تائیسلاب مهیرغی  تانسحلا و  نع  مهطبثی  هرخآلا و  نم  مهسیؤی  ایندلا و  بلط  یلع  مهثحی  يأ  ْمِِهِلئامَش 

.هیلع هبلاغ  تناک  امل  اهسفن  هرغلل  اماحتقا  هایإ  هماحتقا  لعج  لفاغ  وه  هیلع و  مجهی  جلیل و  يأ  هتلفغ  محتقیل  هلوق 

هترغ بلتسی  و 

انطف ابیبل  ناک  هرغلا و  هلفغلل و  ادقاف  رتغملا  لفاغلا  کلذ  راصل  کلذک  ناک  ول  هنأل  اهذخأی  اهعفری و  نأ  هرغلا  هبالتـساب  ینعملا  سیل 
.اذک لعف  یتلفغ و  نالف  ذخأ  مهلوقب  سانلا  هینعی  ام  هترغ  بلتسی  هلوقب و  ینعملا  امنإ  هیلع و  لیبس  هل  یقبی  الف 

 . یتلفغ یلع  هب  لدتسی  ام  ذخأ  انه  اهذخأ  ینعم  و 

.هیور تبثت و ال  ریغ  نم  عقو  رمأ  هتلف  و 

اهب قحتـسی  بسن و ال  اهب  تبثی  نیفلکم و ال  اـهب  دسفتـسی  یتلا  هحیبقلا  هتاـکرح  نم  يأ  ناطیـشلا  تاـغزن  نم  هدـساف  هملک  هغزن  و 
دولوملا هثری  بسنلا و ال  هقحلی  ءانزلاب ال  رقملا  نأل  ثرإ 

هلوقل ص

.رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا 

هبطخ هبتک و  هرابخأ و  ضعب  رکذ  هیبأ و  نبا  دایز  بسن 

یلإ هبسنی  نالف و  نب  دیبع  لوقی  نم  سانلا  نم  دیبع و  نب  دایز  وهف  دایز  امأف 
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ریغل دایز  هبسن  کلذ و  یف  درو  ام  رکذنس  هقتعأ و  هعاتباف و  دایز  مایأ  یلإ  یقب  هنإ  ادبع و  ناک  ادیبع  نإ  نولوقی  نورثکألا  فیقث و 
جالع نب  ورمع  نب  هدلک  نب  ثراحلل  همأ  تناک  همأ و  یه  هیمـس و  نب  دایز  هرات  لیقف  اهب  قحلتـسا  یتلا  هوعدـلا  هیبأ و  لومخل  هیبأ 

 . دیبع تحت  تناک  برعلا و  بیبط  یفقثلا 

نیذلا كولملا  عم  سانلا  نأل  نایفس  یبأ  نب  دایز  سانلا  رثکأ  هل  لاق  قحلتسا  امل  همأ و  نبا  دایز  هرات  لیق  هیبأ و  نبا  دایز  هرات  لیق  و 
لبق هب  یعدـی  ناک  ام  امأف  طیحملا  رحبلا  یف  هرطقلاک  الإ  كولملا  عاـبتأ  یلإ  هبـسنلاب  نیدـلا  عاـبتأ  سیل  هبغرلا و  هبهرلا و  هنظم  مه 

.دحأ کلذ  یف  کشی  دیبع و ال  نب  دایزف  قاحلتسالا 

نأ سابع  نبا  نع  حلاص  یبأ  نع  هیبأ  نع  یبلکلا  بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشه  نع  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  يور  و 
یلع رضاح و  نایفس  وبأ  اهلثم و  عمسی  مل  هبطخ  رمع  دنع  بطخ  ههجو  نم  عجر  املف  نمیلاب  عقاو  داسف  حالـصإ  یف  ادایز  ثعب  رمع 
ینإ یشرقل و  هنإ  نایفـس  وبأ  لاقف  هاصعب  برعلا  قاسل  ایـشرق  ناک  ول  مالغلا  اذه  وبأ  صاعلا هللا  نب  ورمع  لاقف  صاعلا  نب  ورمع  ع و 

فوخ ول ال  هللا  امأ و  نایفـس  وبأ  لاقف  نایفـس  ابأ  ای  الهم  لاـقف  اـنأ  لاـق  وه  نم  یلع ع و  لاـقف  همأ  محر  یف  هعـضو  يذـلا  فرعـأل 
.صخش

 { .اهدعب ام  باعیتسالا 201 و  ( 1 باطخلا {  نب  رمع  صخش  فوخ  ول ال  هلوقب  ینع 

صاعلا هللا نب  ورمع  لاقف  نیرضاحلا  بجعأ  امالک  رمع  هرضحب  ثدح  مالغ  وه  دایز و  ملکت  لاق  يرذالبلا  ییحی  نب  دمحأ  يور  و 
هوبأ نم  لاقف و  کلهأ  نم  ریخ  هنأ  تفرعل  هتفرع  ول  یـشرقل و  هنإ  هللا  امأ و  نایفـس  وبأ  لاقف  هاصعب  برعلا  قاسل  ایـشرق  ناک  ول  هوبأ 

.یباهإ یلع  قرخی  نأ  سلاجلا  ریعلا  اذه  فاخأ  لاق  هقحلتست  الهف  لاقف  همأ  محر  یف  هتعضو  هللا  انأ و  لاق 

الإ بقانملا  تبأ  نسحأف  دایز  ملکت  دق  كانه و  یلع  رمع و  دنع  سلاج  وه  نایفـس و  وبأ  لاق  لاق  يدـقاولا  رمع  نب  دـمحم  يور  و 
یلع ع لاقف  احافس  هیلهاجلا  یف  همأ  تیتأ  لاق  فیک  لاق  ینبا  لاق  وه  فانم  دبع  ینب  يأ  نم  یلع ع  لاقف  دایز  لئامش  یف  رهظت  نأ 

هسفن یف  تناکف  امهنیب  راد  ام  دایز  فرعف  لاق  عیرس  هءاسملا  یلإ  رمع  نإف  نایفس  ابأ  ای  هم 

یبج احلاص و  اطبـض  اهطبـضف  سراف  لامعأ  ضعب  وأ  سراف  ادایز  یلو  یلع ع  نمز  ناک  امل  لاق  ینئادـملا  دـمحم  نب  یلع  يور  و 
هللا میا  اهرکو و  یلإ  ریطلا  يوأت  امک  الیل  اهیلإ  يوأت  عالق  کترغ  هنإف  دـعب  امأ  هیلإ  بتکف  هیواعم  کلذ  فرع  اهامح و  اـهجارخ و 
ْمُه ًهَّلِذَأ َو  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  اِهب َو  ْمَُهل  َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف  حـلاصلا  دـبعلا  هلاق  ام  ینم  کل  ناکل  هب  ملعأ  هللا  ام  کب  يراظتنا  ول ال 

سانلا و بطخی  ذإ  هتماعن  تلاش  دق  كابأ و  یـسنت  هتلمج  نم  ارعـش  باتکلا  لفـسأ  یف  بتک  و  لمنلا 37 } . هروس  ( 1 َنوُرِغاص { 
 . رمع مهل  یلاولا 

مع نبا  هنیب  ینیب و  ینددـهی و  قافنلا  سأر  دابکألا و  هلکآ  نبا  نم  بجعلا  لاـق  ساـنلا و  بطخف  ماـق  داـیز  یلع  باـتکلا  درو  اـملف 
فلأ هئام  یف  ءاخإلا  هلزنملا و  هیالولا و  بحاص  نیطبسلا و  وبأ  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  جوز  هللا ص و  لوسر 

(1 اــشخم {  رمحأ  یندــجول  یلإ  نـیعمجأ  ءــالؤه  یطخت  وــل  هللا  اــمأ و  ناــسحإب  مـهل  نیعباــتلا  راــصنألا و  نیرجاــهملا و  نـم 
هیواعم باتکب  ثعب  یلع ع و  یلإ  بتک  مث  فیـسلاب  ابارـض  .ا }  نم  هتبثأ  ام  باوصلا  و  «، اـبخم :» یف ب ،و  ءيرجلا یـضاملا  : شخملا
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.هباتک یف 

هتلف نایفـس  یبأ  نم  تناک  دق  هنإ  الهأ و  کلذـل  كارأ  انأ  کتیلو و  ام  کتیلو  دـق  ینإف  دـعب  امأ  هباتکب  ثعب  یلع ع و  هیلإ  بتکف 
ءرملا یتأی  میجرلا  ناطیشلاک  هیواعم  نإ  ابسن و  اهب  قحتست  مل  اثاریم و  اهب  بجوتست  مل  سفنلا  بذک  هیتلا و  ینامأ  نم  رمع  مایأ  یف 

مالسلا هرذحا و  مث  هرذحا  مث  هرذحاف  هلامش  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم 

یقب یلع ع  لتق  املف  هسفنل  هعنطـصا  سراف و  لامعأ  نم  هعطق  اداـیز  یلو  دـق  یلع ع  ناـک  لاـق  بیبح  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  يور  و 
 . یلع ع نب  نسحلا  هتألامم  نم  قفشأ  هتیحان و  هبوعص  ملع  هبناج و  هیواعم  فاخ  هلمع و  یف  دایز 

همقنلا و تیعدتـسا  همعنلا و  ترفک  دق  دبع  کنإف  دـعب  امأ  دـیبع  نب  دایز  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریمأ  نم  هیلإ  بتکف 
تکله و دق  کل  بأ  لب ال  کل  مأ  کنإ ال  اهلصأ  نم  عرفتت  اهقرعب و  برضتل  هرجشلا  نإ  رفکلا و  نم  کب  یلوأ  رکـشلا  ناک  دقل 

یف حـصنی  يأر  يذ  لک  هیأر و ال  بیـصی  بل  يذ  لک  ام  تاهیه  یناطلـس  کـلانی  ـال  یتضبق و  نم  جرخت  کـنأ  تننظ  تکلهأ و 
عرـسأ هعیبلا و  هعاطلاب و  سانلا  ذـخف  اذـه  یباتک  كاتأ  اذإ  هیمـس و  نبا  ای  کلثم  اهاقترا  اـم  هطخ  ریمأ  مویلا  دـبع و  سمأ  هتروشم 

کتفطتخا الإ  تکرادت و  کسفن  تنقح و  کمدف  لعفت  نأ  کنإف  هباجإلا 

نوهأب کتلن  و  .هودرتسی }  هووقیل و  مهـسلا  یلع  شیرلا  نوقزلی  اوناـک  ؛و  هوق فعـضأب  دـیری  ؛ شیر فعـضأب  ( 1 شیر {  فعـضأب 
عینـشتلا كریهـشتل و  ریمازملاب  کلوح  رمزت  هراـمز  هعاـمج  یف  يأ  ( 2 هرامز {  یف  ـالإ  کـب  یتوأ  ـالإ  اروربم  امـسق  مسقأ  یعس و 

تجرخ هیف و  تنک  ثیح  یلإ  كدرأ  ادبع و  کعیبأ  قوسلا و  یف  کمیقأ  یتح  ماشلا  یلإ  سراف  ضرأ  نم  ایفاح  یشمت  .کیلع } 
.مالسلا هنم و 

هللا و دسأ  هلتاق  دابکألا و  هلکآ  نبا  لاق  مث  هللا  دمحف  ربنملا  دعـص  سانلا و  عمج  ادیدش و  ابـضغ  بضغ  دایز  یلع  باتکلا  درو  املف 
ءام لفج ال  هباحـس  نع  قربی  دـعری و  یلإ  بتک  هللا  رون  ءافطإ  یف  هلام  قفنأ  نم  بازحألا و  سیئر  قافنلا و  رـسم  فـالخلا و  رهظم 

نکل الک و  رذعت  رذنت و  یلع  قافـشإ  نمف  هردـقلا أ  لبق  هددـهت  هفعـض  یلع  ینلدـی  يذـلا  اعزق و  حایرلا  اهریـصت  لیلق  امع  اهیف و 
تنب نبا  هنیب  ینیب و  هبهرأ و  فیک  هماـهت  قعاوص  نیب  یئر } .» :» یف ب یف ا،و  اذـک  ( 3 یبر {  نمل  عقعق  بهذـم و  ریغ  یلإ  بهذ 

اراهن و بکاوکلا  هتیرأل  هیلإ  ینبدـن  وأ  هیف  یل  نذأ  ول  هللا  راـصنألا و  نیرجاـهملا و  نم  فلأ  هئاـم  یف  همع  نبا  نبا  هللا ص و  لوسر 
.لزن مث  هللا  ءاش  نإ  کلذ  دعب  هروشملا  ادغ و  عمجلا  مویلا و  مالکلا  هنود  لدرخلا  ءام  هتطعسأل 

بلحطلاب و ثبـشتیف  جوملا  هیطغی  قیرغلاک  کتدجوف  هیف  ام  تمهف  هیواعم و  ای  کباتک  یلإ  لصو  دقف  دعب  امأ  هیواعم  یلإ  بتک  و 
کبس امأف  اداسف  ضرألا  یف  یعس  هلوسر و  هللا و  داح  نم  مقنلا  یعدتسی  معنلا و  رفکی  امنإ  هایحلا  یف  اعمط  عدافـضلا  لجرأب  قلعتی 

نبا تنک  نإف  هیمـسب  یل  كرییعت  امأ  ءاملا و  اهلـسغی  يزاخم ال  کل  ترثأل  اهیفـس  یعدأ  نأ  یفوخ  کنع و  یناهنی  ملح  ولف ال  یل 
ریغص هعزفی  ایزاب  تیأر  لهف  یعس  نوهأب  ینلوانتت  شیر و  فعضأب  ینفطتخت  کنأ  کمعز  امأ  هعامج و  نبا  تنأف  هیمس 

امیف الإ  دهتجأ  هرکت و ال  ثیحب  الإ  لزنأ  تسلف  كدـهج  دـهتجا  کتیطل و  نآلا  ضماف  فورخ  هلکأ  بئذـب  تعمـس  له  مأ  ربانقلا 
.مالسلا هیلإ و  علاطلا  هبحاصل  عضاخلا  انیأ  ملعتس  كؤوسی و 
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رمأ یف  کترواشم  دـیرأ  ینإ  هریغم  ای  لاق  هب و  الخف  هبعـش  نب  هریغملا  یلإ  ثعب  هنزحأ و  همغ و  هیواعم  یلع  دایز  باـتک  درو  اـملف 
امف هریغملا  لاق  يدلو  یلع  کترثآ  يرسب و  کتصصخ  دقف  کل  نکأ  یل  نک  دهتجملا و  يأرب  یلع  رـشأ  هیف و  ینحـصناف  ینمهأ 
دق ادایز  نإ  هریغم  ای  لاق  عاجـشلا  لطبلا  فک  یف  قنورلا  يذ  نم  رودـحلا و  یلإ  ءاملا  نم  یـضمأ  کتعاط  یف  یندـجتل  هللا  كاذ و 

ام نآلا  هنم  تفخ  دق  یمر و  اذإ  بیصم  رکفلا  لاوج  همیزعلا  یضام  يأرلا  بقاث  لجر  وه  یعافألا و  شیـشک  انل  شکی  سرافب  ماقأ 
مل نإ  هل  انأ  هریغملا  لاق  هیأر  حالـصإ  یف  هلیحلا  ام  هیلإ و  لیبسلا  فیکف  انـسح  هتـألامم  یـشخأ  اـیح و  هبحاـص  ناـک  ذإ  هنمآ  تنک 

قثوأ کب  لیمأ و  کل  ناکل  باتکلا  هل  تنلأ  هلأسملا و  هتفطال  ولف  رباـنملا  دوعـص  رکذـلا و  فرـشلا و  بحی  لـجر  اداـیز  نإ  تمأ 
ءرملا نإف  دـعب  امأ  نایفـس  یبأ  نب  دایز  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریمأ  نم  هیلإ  هیواـعم  بتکف  لوسرلا  اـنأ  هیلإ و  بتکاـف 

یب و کنظ  ءوس  کلمح  ودـعلا و  لصاو  محرلا و  عطاق  لثملا  هب  بورـضملا  ءرملل  کـنإ  بطعلا و  حراـطم  یف  يوهلا  هحرط  اـمبر 
سیل یخأ و  تسل  کـنأک  یتح  یتمرح  یبـسن و  .تعطق }  : تتب ( 1 تتب {  یمحر و  تعطق  یتـبارق و  تققع  نأ  یلع  یل  کـضغب 

یبأ نب  نافع  نب  نامثع  وه  ؛و  ناـمثع يأ  ( 2 صاعلا {  یبأ  نبا  مدـب  بلطأ  کنیب  ینیب و  اـم  ناتـش  یبأ و  كاـبأ و  برح  نب  رخص 
تنکف ءاسنلا  لبق  نم  هواخرلا  قرع  ککردأ  نکل  ینلتاقت و  تنأ  و  .هّیمأ }  نب  صاعلا 

ءارعلاب اهضیب  هکراتک 

.احانج يرخأ  ضیب  هفحلم  و 

کنإ هریغملا  ابأ  ملعاف  كرمأ  یف  باوثلا  یغتبأ  کمحر و  لصأ  نأ  کیعـس و  ءوسب  كذخاؤأ  کیلع و ال  فطعأ  نأ  تیأر  دـق  و 
ینب یلإ  ضغبأ  سمـش  دـبع  ینب  نإف  ادـعب  الإ  مهنم  تددزا  امل  هنتم  عطقنا  یتح  فیـسلاب  برـضتف  موقلا  هعاط  یف  رحبلا  تضخ  ول 

لوصوملاک نکت  کموقب و ال  لصتا  کلـصأ و  یلإ  هللا  کـمحر  عجراـف  حـبذلل  قثوأ  دـق  عیرـصلا و  روثلا  یلإ  هرفـشلا  نم  مشاـه 
هعدـف جاجللا  الإ  کلذ  کب  لعف  ام  يرمعل  بسنلا و  لاض  تحبـصأ  دـقف  هریغ  هریغ } .» شیرب  ریطی  لوصوملاـک  :» ب ( 1 شیرب { 

یبناج و تهرک  نإ  هرمأب و  هرمأف  یب  تقثو  یبناج و  تببحأ  نإف  کتجح  نم  حوضو  كرمأ و  نم  هنیب  یلع  تحبـصأ  دـقف  کـنع 
.مالسلا یل و  یلع و ال  لیمج ال  لعفف  یلوقب  قثت  مل 

غرف املف  کحـضی  هلمأتی و  لعجف  باتکلا  هیلإ  عفدف  هب  فطل  هاندأ و  هبرق و  دایز  هآر  املف  سراف  مدـق  یتح  باتکلاب  هریغملا  لحرف 
حرأ مقف و  هدیعب  هرفـس  نم  تمدـق  دـق  كریمـض و  یف  ام  یلع  علطأ  ینإف  هریغم  ای  کبـسح  لاق  مث  همدـق  تحت  هعـضو  هتءارق  نم 
دایز لاق  کمحر  عطقت  کسفنل و ال  رظنا  كاخأ و  لص  کموق و  یلإ  عجرا  هللا و  کمحری  جاجللا  کنع  عدـف  لجأ  لاق  کباکر 
هثالث وأ  نیموی  دـعب  سانلا  عمج  مث  كأدـبأ  یتح  ءیـشب  ینأدـبت  یلع و ال  لجعت  الف  هیور  يرمأ  یف  یل  هانأ و  بحاص  لـجر  ینإ 
ترظن دقف  مکل  هیفاعلا  ماود  یف  هللا  یلإ  اوبغرا  مکنع و  عفدنا  ام  ءالبلا  اوعفدا  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  ربنملا  دعصف 

لمجلا و موی  نامویلا  ناذه  ینفأ  دقل  نوحبذی و  دیع  لک  یف  یحاضألاک  مهتدجوف  مهیف  ترکف  نامثع و  لتق  ذـنم  سانلا  رومأ  یف 
لتاقلاف و اذـکه  رمـألا  ناـک  نإـف  هرمأ  نم  هریـصب  یلع  ماـمإ و  عباـت  قح و  بلاـط  هنأ  معزی  مهلک  فلأ  هئاـم  یلع  فینی  اـم  نیفص 

الک هنجلا  یف  لوتقملا 

دق هنید و  همالـسب  ئرمال  فیکف  أدـب  اـمک  رمـألا  عجری  نأ  فئاـخل  ینإ  موقلا و  یلع  سبتلا  رمـألا و  لکـشأ  نکل  کلذـک و  سیل 
ءاش نإ  مکتعاط  تدمح  دقف  هتبغم  هتبقاع و  نودمحت  ام  مکرومأ  یف  لمعأس  هیفاعلا و  نیتبقاعلا  دحأ  تدجوف  سانلا  رمأ  یف  ترظن 
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يذـلا دـمحلاف هللا  هیف  ام  تمهف  هبعـش و  نب  هریغملا  عم  هیواعم  اـی  کـباتک  لـصو  دـقف  دـعب  اـمأ  باـتکلا  باوج  بتک  لزن و  مث  هللا 
هلمتحا هجحلا و  هتبجوأ  امب  کبیجأ  نأ  تدرأ  ول  ابـسح و  لفغی  افورعم و ال  لهجی  نمم  تسل  هلـصلا و  یلإ  كدر  قحلا و  کـفرع 

ارب کلذـب  تدرأ  هنـسح و  هین  حیحـص و  دـقع  نع  اذـه  کباتک  تبتک  تنک  نإ  کنکل  باـطخلا و  رثک  باـتکلا و  لاـطل  باوجلا 
موی تمق  دـقل  بطعلا و  هیف  ام  یبأت  سفنلا  نإـف  هین  داـسف  ارکم و  هدـیکم و  تدرأ  اـمنإ  تنک  نإ  ـالوبق و  هدوم و  یبلق  یف  عرزتسف 

انأ لیلدـلا و  مهب  لض  همهمب  نیریحتملاک  ردـص  درو و ال  لهأ  رـضح ال  نم  تکرتف  هردـملا  بیطخلا  هب  أبعی  اـماقم  کـباتک  تأرق 
ینتدجو ینوفصنی  مل  يرشعم  اذإ  باتکلا  لفسأ  یف  بتک  ریدق و  کلذ  لاثمأ  یلع 

یلع هلمعتـسا  مث  هتیالو  یلع  هرقأ  هاندأ و  هبرقف و  ماشلا  هیلإ  لخدـف  هب  قثو  ام  هدـی  طخب  هیلإ  بتک  هلأس و  ام  عیمج  هیواـعم  هاـطعأف 
 . قارعلا

ادایز دعـصأ  ربنملا و  دعـص  سانلا و  عمج  ماشلا  هیلع  مدق  دق  دایز و  قاحلتـسا  هیواعم  دارأ  امل  لاق  ینئادملا  دمحم  نب  یلع  يور  و 
یف تیبلا  لهأ  انبـسن  تفرع  دق  ینإ  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمح  هتاقرم و  تحت  یتلا  هاقرملا  یلع  هیدـی  نیب  هسلجأف  هعم 

یلولسلا میرم  وبأ  ماقف  هتوم  لبق  هب  رقأ  ام  اوعمس  مهنأ  نایفس و  یبأ  نبا  هنأ  اودهشف  سان  ماقف  اهب  مقیلف  هداهش  هدنع  ناک  نمف  دایز 
اماعط ارمخ و  امحل و  هل  تیرتشاف  یناتأف  فئاطلاب  انیلع  مدـق  نایفـس  ابأ  نأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  دهـشأ  لاقف  هیلهاجلا  یف  ارامخ  ناک  و 

نأ ینرمأ  دق  هدوج و  هفرش و  تفرع  دق  نمم  نایفس  ابأ  نإ  اهل  تلقف  هیمسب  تیتأف  تجرخف  ایغب  یل  بصأ  میرم  ابأ  ای  لاق  لکأ  املف 
نایفـس یبأ  یلإ  تعجرف  هتیتأ  هسأر  عضو  یـشعت و  اذإف  ایعار  ناک  همنغب و  دـیبع  نآلا  ءیجی  معن  تلاقف  کـل  لـهف  اـیغب  هل  بیـصأ 

لاق کتبحاص  تیأر  فیک  تفرصنا  امل  هل  تلقف  تحبـصأ  یتح  هدنع  لزت  ملف  هعم  تلخدف  اهلیذ  رجت  تءاج  نأ  ثبلن  ملف  هتملعأف 
.اهیطبإ یف  رفذ  ول ال  هبحاص  ریخ 

.کمأ متشتف  لاجرلا  تاهمأ  متشت  میرم ال  ابأ  ای  ربنملا  قوف  نم  دایز  لاقف 

اولاق دق  دوهشلا  هیواعم و  نإ  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  سانلا  تصنأ  دایز و  ماق  هتدشانم  هیواعم و  مالک  یضقنا  املف 
.لزن مث  روکشم  لاو  روربم و  بأ  دیبع  امنإ  اولاق و  امب  ملعأ  دوهشلا  وه و  هلطاب و  نم  اذه  قح  يردأ  تسل  متعمس و  ام 

لاقف هدیدش  هضراع  نسل و  اذ  افوفکم  اخیـش  ناک  يودعلا و  نایرعلا  یبأب  هرـصبلا  یلاو  وه  رم و  ادایز  نأ  نامثع  وبأ  انخیـش  يور  و 
هلظنح و هسبنع و  هبتع و  هیواعم و  دـیزی و  الإ  نایفـس  وبأ  كرت  ام  هللا  لاق و  نایفـس  یبأ  نب  داـیز  اولاـق  هبلجلا  هذـه  اـم  ناـیرعلا  وبأ 

تددس ول  لئاق  هل  لاق  ادایز و  مالکلا  غلبف  دایز  ءاج  نیأ  نمف  ادمحم 

اهقفنتل رانید  یتئام  کیلإ  لسرأ  دـق  ریمألا  ادایز  کمع  نبا  نإ  دایز  لوسر  هل  لاقف  رانید  یتئامب  هیلإ  لسرأف  بلکلا  اذـه  مف  کـنع 
ام هل  لـیقف  ناـیرعلا  وـبأ  یکب  ملـسف و  هیلع  فـقوف  هبکوـم  یف  دـغلا  نم  داـیز  هب  رم  مث  اـقح  یمع  نبا  هللا  يإ و  محر  هتلـصو  لاـقف 

تثعب یتلا  ریناندلا  کتثبلأ  ام  نایرعلا  یبأ  یلإ  بتکف  هیواعم  کلذ  غلبف  دایز  توص  یف  نایفس  یبأ  توص  تفرع  لاق  کیکبی 

اهب سوفنلا  ایحت  هلص  انل  ثدحأ  مالغ  ای  هباوج  بتکا  لاق  نایرعلا  یبأ  یلع  هیواعم  باتک  ئرق  املف 

مسوملا و یلع  کتلمعتـسا  کل و  تنذأ  دق  ینإ  هیلإ  بتکف  جـحلا  یف  هنذأتـسیل  هیواعم  یلإ  دایز  بتک  لاق  اضیأ  نامثع  وبأ  يور  و 
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نب هریغملا  یلع  هداهـشلا  یف  جـلجل  ذـنم  هل  امراصم  ناک  هاخأ و  هرکب  ابأ  کلذ  غلب  ذإ  زهجتی  وه  اـنیبف  مهرد  فلأ  فلأـب  کـتزجأ 
عرـسأف بجاحلا  هب  رـصبف  ادایز  دیری  رـصقلا  لخدی  هرکب  وبأ  لبقأف  ادـبأ  هملکی  الأ  همیظع  نامیأ  هتمزل  دـق  هملکی  رمع ال  مایأ  هبعش 

ینب دایز  رجح  یف  علط و  دق  اذ  وه  اه  لاق  هتیأر  تنأ  کحیو  لاق  رـصقلا  لخد  دق  هرکب  وبأ  كوخأ  اذـه  ریمألا  اهیأ  الئاق  دایز  یلإ 
نم یفتنا  همأ و  ینز  امیظع  مالـسإلا  یف  بکر  كابأ  نإ  مالغ  ای  تنأ  فیک  مـالغلل  لاـقف  هیلع  فقو  یتح  هرکب  وبأ  ءاـج  هبعـالی و 

تأر هیمس  تملع  ام  هللا  هیبأ و ال و 

نم یه  نایفـس و  یبأ  تنب  هبیبح  مأ  یفاوی  ادـغ و  مسوملا  یفاوی  کلذ  نم  مظعأ  وه  ام  بکری  نأ  دـیری  كوبأ  مث  طـق  نایفـس  اـبأ 
یه نإ  هبیـصم و  هللا ص و  لوسر  یلع  هیرف  اهب  مظعأف  هل  تنذأف  اهیلع  نذأتـسی } .» نأ  :» ب ( 1 نذأتسی {  ءاج  نإف  نینمؤملا  تاهمأ 
یلإ بتک  مث  ایـضار  وأ  تنک  اطخاس  اریخ  هحیـصنلا  نع  یخأ  ای  هللا  كازج  لاقف  فرـصنا  مث  هحیـضف  کیبأ  یلع  اهب  مظعأـف  هتعنم 

 . نایفس یبأ  نب  هبتع  هجوف  بحأ  نم  نینمؤملا  ریمأ  هیلإ  هجویلف  مسوملا  نع  تللتعا  دق  ینإ  هیواعم 

نم هتنبا  جوز  اخأ  هب  هقحلأ  نیعبرأ و  عبرأ و  هنـس  یف  ادایز  هیواعم  یعدا  امل  لاق  هنإف  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  امأف 
ادبأ و ادایز  ملکی  الأ  فلحف  هیمس  اعیمج  امهمأ  همأل  دایز  اخأ  هرکب  وبأ  ناک  قاحلتسالا و  هحـص  کلذب  دکؤیل  دایز  نب  دمحم  هنبا 

مأب عنـصی  ام  هلیو  طق } .» :» باـعیتسالا ا و  ( 2 لبق {  نایفـس  ابأ  تأر  هیمـس  تملع  ام  هللا  ـال و  هیبأ و  نم  یفتنا  همأ و  ینز  اذـه  لاـق 
.همیظع همرح  هللا ص  لوسر  نم  کتهی  هبیصم  اهل  ایف  اهآر  نإ  هتحضف و  هتبجح  نإف  اهاری  نأ  دیری  هبیبح أ 

هبیبح مأ  نإ  لیق  کلذ و  نع  فرـصناف  هرکب  یبأ  لوق  رکذ  مث  هبیبح  مأ  یلع  لوخدلا  دارأف  هنیدملا  لخد  هیواعم و  عم  دایز  جـح  و 
هللا يزج  لاق  هنإ  هرکب و  یبأ  لوق  لجأ  نم  هنیدملا  رزی } .» :» ا ( 3 دری {  مل  جح و  هنإ  لیق  اهیلع و  لوخدلا  یف  هل  نذأت  مل  هتبجح و 
نب نمحرلا  دبع  مهیف  هیمأ و  ونب  لخد  لاق  باتکلا  اذـه  یف  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبأ  يور  لاح و  یف  هحیـصنلا  عدـی  امف  اریخ  هرکب  ابأ 

ینعی هلذ  هلق و  انیلع  مهب  ترثکتـسال  جنزلا  الإ  دجت  مل  ول  هیواعم  ای  نمحرلا  دـبع  هل  لاقف  ادایز  قحلتـسا  ام  مایأ  هیواعم  یلع  مکحلا 
هیواعم لبقأف  صاعلا  یبأ  ینب  یلع 

تملعل يزواجت  یملح و  ول ال  هللا  هیواعم و  لاقف  قاطی  ام  عیلخل  هنإ  هللا  يإ و  ناورم  لاقف  عیلخلا  اذـه  انع  جرخأ  لاـق  ناورم و  یلع 
برح نب  هیواعم  غلبأ  الأ  دشنأف  هینعمسأ  ناورم  لاق  مث  دایز  یف  یف و  هرعش  ینغلبی  مل  قاطی أ  هنأ 

الأ اهلوأ : لعج  هل  اهاور  نم  ؛و  رعاشلا يریمحلا  غرفم  نب  هعیبر  نب  دیزیل  يورت  تایبألا  هذـه  و  :» باعیتسالا یف  اهدـعب  ( 1 لاق {  مث 
هاضرتیف ادایز  یتأی  یتح  هنع  یـضرأ  هللا ال  و  ءاوس } .» اهانرکذ  امک  تایبألا  رکذ  ّینامیلا و  لجّرلا  نم  هلغلغم  برح  نب  هیواعم  غلبأ 

املف نمحرلا  دبع  رمأ  یف  هملکت  دایز  یلإ  شیرق  تلبقأف  هل  نذأی  ملف  هیلع  نذأتـسی  ارذتعم  دایز  یلإ  نمحرلا  دبع  ءاجف  هیلإ  رذتعی  و 
ام ال تلق  لاق  تلق  يذلا  ام  نمحرلا  دبع  لاق  تلق  ام  لئاقلا  تنأ  دایز  هل  لاقف  هنیع  رـسکی  ناک  هنیعب و  دایز  هل  سواشتف  ملـس  لخد 

هریغملا ابأ  کیلإ  هدشنأف  تاه  لاق  لوقأ  ام  ینم  عمساف  بنذأ  نمع  حفصلا  امنإ  بتعأ و  نمل  بنذ  هنإ ال  ریمألا  هللا  حلـصأ  لاق  لاقی 
امم تبت 

ییأر لالض  دعب  قحلا  تفرع 
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كرذع انلبق  كرعش و  انعمـس  دق  انکل  اطوخـسم و  اطخاس و  کقیر  کل  غوسی  ناسللا  عیـض  ارعاش  افرـص  قمحأ  كارأ  دایز  لاقف 
نمحرلا هّللا  مسب  بتکا  لاقف : هبتاک  اعد  ّمث  ، معن : لاق ، ینع اضرلاب  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  باتک  : لاق :» باعیتسالا ( 1-1 کتجاح {  تاهف 

رکذ و...ّهنإف  دـعب  امأ  ؛ وه ّالإ  هلإ  يذـلا ال  هّللا  کیلإ  دـمحأ  ینإـف  ؛ نایفـس یبأ  نب  داـیز  نم  نینمؤملا  ریمأ  هیواـعم  هّللا  دـبعل.میحرلا 
یلإ باتک  : لاق :» باعیتسالا ( 1-1 هنع {  اضرلاب  هل  بتکف  هبتاک  اعد  مث  معن  لاق  ینع  اضرلاب  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  بتکت  لاق  ریخلا } .»

نب دایز  نم  نینمؤملا  ریمأ  هیواعم  هّللا  دـبعل.میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  بتکا  لاقف : هبتاک  اعد  ّمث  ، معن : لاق ، ینع اـضرلاب  نینمؤملا  ریمأ 
هیواعم یلع  لخد  یتح  یـضم  هباتک و  ذخأف  ریخلا } .» رکذ  و...ّهنإف  دعب  امأ  ؛ وه ّالإ  هلإ  يذـلا ال  هّللا  کیلإ  دـمحأ  ینإف  ؛ نایفـس یبأ 

 . برح لآ  یف  هدایز  نإ  هلوقل و  هبنتی  مل  ادایز  هللا  احل  لاق  هأرق  املف 

.هتلاح یلإ  هدر  نمحرلا و  دبع  نع  یضر  مث 

کنع مؤلل  ام  دابع  هلوق أ  وحن  هروهـشم  هریثکف  هوعدـلاب  دایز  ینبا  ادابع  هللا و  دـیبع  هؤاجه  يریمحلا و  غرفم  نب  دـیزی  راعـشأ  امأ  و 
 } { لوحت

عانقلا هعضاو  نایفس  ابأ  رشابت  مل  کمأ  نأب  تدهش  هلوق  وحن  و 

سبل هیف  رمأ  ناک  نکل  و 

كاذ یفف  رکف  غرفم  نبا  لوق  نم  یلع  دـشأ  ءیـشب  تیجـش  ام  لوقی  دایز  نب  هللا  دـیبع  ناک  هرکب  ابأ  اعفان و  ادایز و  نإ  هلوق  وحن  و 
ربتعم ترکف  نإ 

نم هلغلغم  برح  نب  هیواعم  غلبأ  اهلوأ أ ال  نإ  غرفم و  نب  دیزیل  مکحلا  مأ  نب  نمحرلا  دـبع  یلإ  هبوسنملا  هینونلا  تایبألا  نإ  لاقی  و 
.ینامیلا لجرلا 

انب رضأ  رهد  انسم  ام  درب  ای  ناتسجسب  دایز  نب  دابع  هسبح  امل  همالغ  درب  عاب  دق  هلوق و  وحن  و 

هکلأم ناطحق  ینب  کیدل  غلبأ  هلوق  وحن  و 

وه انیبف  زهجت  جـحلا  یف  دایزل  نذأ  امل  لاق  هوعدـل  امهالک  ادایز  هیواعم  قحلتـسا  اـمک  داـیز  هقحلتـسا  اداـبع  نأ  یبلکلا  نبا  يور  و 
کحیو دایز  لاقف  هبیجی  هرواحی و  هیلع و  ضرعی  راصف  ازارخ  ناک  دابع و  مدـقت  ذإ  مهبرق  هیلع  نوضرعی  برقلا  باحـصأ  زهجتی و 

نب سیق  ینب  یف  تنک  ینتدلوف و  اذک  ینب  نم  تناک  هنالف و  یمأ  یلع  تعقو  دق  لاق  ینب  يأ  کحیو و  لاق  کنبا  انأ  لاق  تنأ  نم 
هبلعث نب  سیق  ینب  دـهعتی  ناک  هقحلأ و  هاعدا و  هارتشاف و  ثعبف  لوقت  ام  فرعـأل  ینإ  هللا  تقدـص و  لاـقف  مهل  كولمم  اـنأ  هبلعث و 

اذک ( 1 هریتسلا {  دابع  جوزتف  هرصبلا  هللا  دیبع  هاخأ  یلو  دایز  توم  دعب  ناتسجس  هیواعم  هالو  یتح  دابع  رمأ  مظع  مهلصی و  هببسب و 
 } هکلأم ناکرت  ابأ  کیدل  غلبأ  هنامز  یف  بلک  دیـس  ناک  افینأ و  بطاخی  رعاشلا  لاقف  یبلکلا  دایز  نب  فینأ  هنبا  هرتشلا } .» :» یف ب

«. { ناکرب :» ب ( 2

یتح ءاهفـسلاب  همألا  هذـه  یلع  هؤازتنا  هقبوم  تناکل  نهنم  هدـحاو  الإ  هیف  نکت  مل  ول  هیواعم  یف  نک  ثالث  يرـصبلا  نسحلا  لاـق  و 
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همغارم ادایز  هقاحلتسا  اهرمأ و  اهزتبا 

.رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  هللا  لوسر  لوقل 

 . رجح باحصأ  رجح و  نم  هلیو  ایف  يدع  نب  رجح  هلتق  و 

هفوکلا دایز  مدق  املف  بلاط ع  یبأ  نب  یلعل  هعیش  سمش  دبع  نب  بیبح  یلوم  حرس  نب  دیعس  ناک  لاق  یماطقلا  نب  یقرـشلا  يور  و 
بتکف هراد  ضقن  هلام و  ذخأ  مهـسبحف و  هتأرما  هدـلو و  هیخأ و  یلع  دایز  بثوف  هب  اریجتـسم  یلع ع  نب  نسحلا  یتأف  هفاخأ  هبلط و 

هلام تذخأ  هراد و  تمدهف  مهیلع  ام  هیلع  مهل و  ام  هل  نیملـسملا  نم  لجر  یلإ  تدمع  کنإف  دـعب  امأ  دایز  یلإ  یلع ع  نب  نسحلا 
.مالسلا هترجأ و  دقف  هیف  ینعفش  هلام و  هلایع و  هیلع  ددرا  هراد و  هل  نباف  اذه  یباتک  كاتأ  نإف  هلایع  هلهأ و  تسبح  و 

بلاط تنأ  یلبق و  کسفنب  هیف  أدـبت  کباتک  یناتأ  دـقف  دـعب  اـمأ  همطاـف  نب  نسحلا  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  داـیز  نم  داـیز  هیلإ  بتکف 
ءوس یلع  کنم  هماقإ  هتیوآ  قساف  یف  یلإ  تبتک  هتیعر  یلع  طلـسملا  عاـطملا  رمأـب  هیف  ینرمأـت  هقوس و  تنأ  ناطلـس و  اـنأ  هجاـح و 
عرم کب و ال  قیفر  ریغ  کضعب  تلن  نإ  کمحل و  كدـلج و  نیب  ناـک  ول  هب و  ینقبـست  ـال  هللا  میا  کلذـب و  کـنم  اـضر  يأرلا و 
نکأ مل  هنع  توـفع  نإـف  کـنم  هب  یلوأ  وـه  نم  یلإ  هتریرجب  هملـسف  هنم  تنأ  يذـلا  محلل  هلکآ  نأ  یلع  محل  بـحأ  نإـف  کـیلع 

.مالسلا قسافلا و  كابأ  هبحل  الإ  هلتقأ  مل  هتلتق  نإ  هیف و  کتعفش 

بتک ماشلا و  یلإ  هب  ثعب  هفطع و  دایز  باـتک  لـعج  هیواـعم و  یلإ  کلذـب  بتک  مسبت و  هأرق و  نسحلا ع  یلع  باـتکلا  درو  اـملف 
رهاعلل شارفلل و  دـلولا  لاق  هللا ص  لوسر  نإف  دـعب  امأ  هیمـس  نب  دایز  یلإ  همطاف  نب  نسحلا  نم  امهل  هثلاث  نیتملک ال  هباـتک  باوج 

.مالسلا رجحلا و 

اباوج هیلإ  کباتکب  یلإ  ثعب  یلع  نب  نسحلا  نإف  دعب  امأ  دایز  یلإ  بتک  ماشلا و  هب  تقاض  نسحلا  یلإ  دایز  باتک  هیواعم  أرق  املف 
هبتک باتک  نع 

یبأ نم  يذلا  امأف  هیمـس  نم  رخآلا  نایفـس و  یبأ  نم  امهدـحأ  نییأر  کل  نأ  تملع  کنم و  بجعلا  ترثکأف  حرـس  نبا  یف  کیلإ 
قسفلاب و هل  ضرعت  هابأ و  متـشت  نسحلا  یلإ  کباتک  کلذ  نم  اهلثم  يأر  نم  نوکی  امف  هیمـس  نم  يذلا  امأ  مزح و  ملحف و  نایفس 

کیلع هطلـست  امأ  تلقع و  ول  کعـضی  کلذ ال  نإف  کیلع  اعافترا  هسفنب  أدـب  نسحلا  نأ  امأف  هیبأ  نم  قسفلاب  یلوألا  کنإ  يرمعل 
کنم هب  یلوأ  وه  نم  یلإ  کسفن  نع  هتعفد  ظحف  کیلإ  هیف  عفـش  امیف  هعیفـشت  ککرت  امأ  طلـستی و  نأ  نسحلا  لثمل  قحف  رمـألاب 

یلإ تبتک  دـقف  هل  ضرعت  هلام و ال  هیلع  ددرا  هراد و  هل  نبا  حرـس و  یبأ  نب  دیعـسل  کیدـی  یف  اـم  لـخف  یباـتک  کـیلع  درو  اذإـف 
نـسحلا یلإ  کباتک  امأ  ناسل و  دـیب و ال  هیلع ال  کل  ناطلـس  هدـلب و ال  یلإ  عجر  ءاـش  نإ  هدـنع و  ماـقأ  ءاـش  نإ  هریخی  نأ  نسحلا 

هب مهضعب  صخ  ،و  ءیش لک  هیحان  : اجرلا ( 1 ناوجرلا {  هب  یمری  نم ال  کحیو  نسحلا  نإف  هیبأ  یلإ  هبـسنت  ـال  همأ و  مسا  همـساب و 
یف حرط  ّهنأ  اودارأ  ؛ کـلانه هب  یمر  ّهنأـکف  ، هب نیهتـسا  : ناوـجرلا هـب  یمر  لاـقی : ؛و  اـهیتفاح اهلفـسأ و  یلإ  اـهالعأ  نـم  رئبـلا  هیحاـن 

هب یمری  ـالجر  ـال  ـالّبکم و  اریمأ  یلبق  يرت  مل  نأـک  ناـبأ  ّمأ  نیلبکلا  یف  یماـقم  تأر  نأ  نارجنب  یّنم  تئزه  دـقل  لاـق : ؛ کـلاهملا
هل رخفأ  كاذـف  هللا ص  لوسر  تنب  همطاف  اهنأ  تملع  ام  کل أ  مأ  هتلکو ال  مأ  يأ  یلإ  و  .کسمتـسی }  نأ  عیطتـسی  يأ ال  ناوجّرلا 
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.هلبق ناک  يذلا  نباف  نسح  امأ  هتلمج  نم  ارعش  باتکلا  لفسأ  یف  بتک  هلقعت و  و  .ب }  نم  هطقاس  ( 2 هملعت {  تنک  ول 

هتیحل تلص  دابع و  قبـس  کلملا  دبع  دشنأف  دایز  نب  دابع  هقبـسف  الیخ  يرجأ  کلملا  دبع  نأ  تایقفوملا  یف  راکب  نب  ریبزلا  يور  و 
.هتبرق دوجت  ازارخ  ناک  و 

جاجحلا بتکف  هتخأ  هجوزف  هرکی  ثیحب  هنم  کنفصنأل  هللا  امأ و  هل  لاقف  هیواعم  نب  دیزی  نب  دلاخ  یلإ  کلملا  دبع  لوق  دابع  اکشف 
ای دلاخ  لاقف  جاجحلا  هب  بتک  امب  ادلاخ  کلملا  دبع  ربخأف  تعاض  دق  نایفـس  یبأ  لآ  حکانم  نإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  کلملا  دبع  یلإ 

دبع لاق  كریغ  جاجحلا  نعی  مل  كدـنع و  اهنإف  هیواعم  نب  دـیزی  تنب  هکتاع  الإ  تلزن  تعاـض و  اـنم  هأرما  ملعأ  اـم  نینمؤملا  ریمأ 
ول امولم  تنک  امنإ  هجوزأ  مث ال  الجر  یعدأ  ینتفـصنأ  ام  نینمؤملا  ریمأ  اـی  دـلاخ  لاـق  اداـبع  یعدـلا  نبا  یعدـلا  ینع  لـب  کـلملا 

.هجوزأ ملف ال  ییعد  امأف  کیعد  تجوز 

همولی و هیلإ  بتکف  تانه  هنع  ایلع  تغلب  یلع ع و  هفالخ  یف  هرـصبلا  یلع  هل  سابع  نبا  فالختـسا  وهف  داـیز  هب  عفترا  اـم  لوأ  اـمأف 
هنم یضرلا  رکذ  ام  مدقت  امیف  انحرش  دق  هضعب و  هللا  همحر  یضرلا  رکذ  يذلا  باتکلا  اهنمف  هبنؤی 

دعس داع  هعزانم و  هاحالم و  دایز  دعس و  نیب  ناک  هفوکلا و  یلإ  هرصبلا  لام  لمح  یلع  هثحی  هالوم  ادعس  هیلإ  جرخأ  یلع ع  ناک  و 
كاعد امف  اربکت  اربجت و  هتهبج  هتدده و  املظ و  هتمتش  کنأ  رکذ  ادعس  نإف  دعب  امأ  هیلإ  یلع ع  بتکف  هباع  یلع ع و  یلإ  هاکش  و 

یف هفلتخملا  ناولـألا  نم  رثکت  کـنأ  ینربخأ  دـق  همـصق و  هءادر  هللا  عزاـن  نمف  هللا  ءادر  ربکلا  هللا ص  لوسر  لاـق  دـق  ربکتلا و  یلإ 
دحاولا مویلا  یف  ماعطلا 

راعـش کلذ  نإف  ارافق  ارارم  کماعط  تلکأ  ابـستحم و  كدنع  ام  ضعبب  تقدصت  امایأ و  تمـص هللا  ول  کیلع  امف  موی  لک  نهدت  و 
کل بسحی  نأ  میتیلا  هلمرألا و  ریقفلا و  فیعضلا و  نیکسملا و  راجلا و  یلع  هب  رثأتـست  میعنلا  یف  غرمتم  تنأ  عمطتف و  نیحلاصلا أ 

کلمع تملظ و  کسفنف  کلذ  لعفت  تنک  نإف  نیئطاـخلا  لـمع  لـمعت  راربـألا و  مـالکب  ملکتت  کـنأ  ینربخأ  نیقدـصتملا و  رجأ 
تعمـس ینإف  ابغ  نهدا  کتجاح و  مویل  لضفلا  کبر  یلإ  مدق  كرمأ و  یف  دصتقا  کلمع و  کل  حلـصی  کبر  یلإ  بتف  تطبحأ 

 { . .معنتلا نهدتلا و  هرثک  : هافرإلا هفرلا و  ( 1 اهفر {  اونهدت  ابغ و ال  اونهدا  لوقی  هللا ص  لوسر 

کلذ و نم  رثکأل  الهأ  ناک  هترجز و  هترهتناف و  لمعلا  لوقلا و  ءاسأف  یلع  مدق  ادعـس  نإف  نینمؤملا  ریمأ  ای  دعب  امأ  دایز  هیلإ  بتکف 
هللا هاقوف  ابذاک  ناک  نإ  نیحلاصلا و  باوث  هللا  هباثأف  اقداص  ناک  نإف  معنلا  ماعطلا و  نم  ناولألا  ذاختا  فارـسإلا و  نم  ترکذ  ام  اـمأ 
یف هتلق  لاقمب  نینمؤملا  ریمأ  ای  ذخف  نیرـسخألا  نم  نذإ  ینإف  هریغ  یلإ  هفلاخأ  لدعلا و  فصأ  ینإ  هلوق  امأ  نیبذاکلا و  هبوقع  دشأ 

.هملظ هبذک و  کل  نیبت  الإ  لدع و  يدهاشب  كاتأ  نإف  لصن  الب  مهسلاک  هنیب  الب  يوعدلا  هتمق  ماقم 

.شیط ءیسملا  هبوقع  لیجعت  مؤل و  نسحملا  ءازج  ریخأت  دایز  مالک  نم  و 

هیلإ بتکف  يردص  یف  هزازح  تناک  الإ  نیفصب  هتاماقم  رکذأ  ینإف ال  لمعلا  نع  رباج  نب  ثیرح  لزعاف  دعب  امأ  هیواعم  هیلإ  بتک  و 
.لزع هعم  هعضی  لمع و ال  هعم  هعفری  افرش ال  قبس  دق  اثیرح  نإف  نینمؤملا  ریمأ  ای  کیلع  ضفخف  دعب  امأ  دایز 
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.اهیلإ اهرظن  هرثکب  عابسلا  یلع  هاعرلا  تأرتجا  امنإ  باجحلاب و  کیلع  هللا  دیبع  هنبال  لاق  و 

.اونمس ام  انامس  نولازت  مکنإف ال  جارخلا  لهأ  یلإ  اونسحأ  همالک  نم  و 

كربخأس قدص و  دایز  لاق  کنم  هل  اهنأ  رکذ  هصاخب  لدی  اذه  نإ  ریمألا  اهیأ  لاق  هیلع و  هل  قح  یف  دایز  یلإ  هل  امـصخ  لجر  مدق 
تیضق مث  هیلع  تیـضق  کل  قحلا  نکی  نإ  افینع و  اذخأ  هب  كذخآ  کیلع  قحلا  هل  نکی  نإ  هتدوم  هتـصاخ و  نم  يدنع  هعفنی  امب 

.هنع

.هیف عقی  الأ  رمألل  لاتحی  نم  لقاعلا  نکل  هیف  عقو  اذإ  رمألل  لاتحی  نم  لقاعلا  سیل  لاق  و 

.هرضن انرض ال  فئاخ  هرسن و  انمودقب ال  رورسم  بر  الإ  هل  هبطخ  یف  لاق  و 

یناثلا فعض و  ریغ  یف  نیللا  فنع و  ریغ  یف  هدشلا  اهلوأ  رطسأ  هعبرأ  صجلاب  هباتک  دایز  رصق  یف  هعبرألا  ناطیحلا  یف  ابوتکم  ناک 
نع باجتحا  ـال  عبارلا  اـهتاقوأ و  اـهنابإ و  یف  قازرـألا  تاـیطعلا و  ثلاـثلا  هتءاـسإب و  أـفاکی  ءیـسملا  هناـسحإب و  يزاـجم  نسحملا 

.لیل قراط  نع  رغث و ال  بحاص 

.همد انکفسل  هنع  انتغلب  ول  هرضتف  زنع  بنذ  اهب  عطقی  هظیغ ال  اهب  یفشی  هملکلاب  ملکتیل  لجرلا  نإ  ربنملا  یلع  اموی  لاق  و 

.هنم هلقع  تفرع  الإ  طق  لجر  باتک  تأرق  ام  لاق  و 

وأ هنم  تمقتنا  الإ  هب  فختسی  فیرشب  عیضو  ینیتأی  هللا ال  وف  خیشلا  ملاعلا و  فیرشلا و  اریخ  مکنم  هثالثب  اوصوتسا  هبطخ  یف  لاق  و 
.هب تلکن  الإ  هب  فختسی  ملاعب  لهاج  ابرض و ال  هتعجوأ  الإ  هب  فختسی  خیشب  باش 

.كرسی ام  كودع  یف  يرت  رمع ك و  لوطی  نأ  لاق  ظحلا  ام  دایزل  لیق  و 

.فیسلا هعاطلا و  هماعلل  ناقیرط  امه  لوقی  دایز  ناک  لیق 

.فیسلا ریغ  اقیرط  نیعبس  یلع  اولمحی  یتح  هللا  لوقی ال و  هریغملا  ناک  و 

هللا و دمح  هرصبلا  مدق  املف  دایز  امأ  یلب  لاق  قارعلا  الخد  نیح  جاجحلا  دایز و  یتبطخب  ینثدحت  لجرل أ ال  يرـصبلا  نسحلا  لاق  و 
دق امب  دوهـشلا  تدهـش  دـق  هنم و  سیل  نم  هبـسنب  قحلیل  نکی  مل  هموق و  یلع  فوخم  ریغ  هیواـعم  نإـف  دـعب  اـمأ  لاـق  مث  هیلع  ینثأ 

تمدـق مث  يودـع  نم  یقیدـص  فرعأ  انأ  مکنع و  تلحر  دـق  ملعأ و  ناـک  تاـنیبلا  عضو  ثیح  هللا  عبتی و  نأ  قحأ  قحلا  مکغلب و 
هرفـش هناسل  ننوکی  هردص و ال  یف  ام  یلع  ئرما  لک  لمتـشیلف  احـشاکم  اودع  قیدصلا  احـصانم و  اقیدص  ودعلا  راص  دق  مکیلع و 

لزن مث  هرهشأ  مل  هدمغأ  نإ  هدمغأ و  مل  هرهشأ  نإف  يدیب  یفیس  تلمح  دق  ینأ  هسفنب  الخ  اذإ  مکدحأ  ملعیل  هجادوأ و  یلع  يرجت 
یطوس و ینم  ابلتـسا  مزعلا  مزحلا و  نإ  الأ  هلجعأ  نأ  یلعف  هلجأ  أطبتـسا  نم  هؤاود و  یلعف  هؤاد  هاـیعأ  نم  لاـق  هنإـف  جاـجحلا  اـمأ  و 

.یب رتغا  نمل  هدالق  هبابذ  يدیب و  همئاق  یقنع و  یف  هداجنف  یفیس  یطوس  العج 
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 . امهب ربتعی  نمم  انلعجا  مهللا  امهبرب  امهرغأ  ام  امهل  سؤبلا  نسحلا  لاقف 

.بطاخملا تمحر  الإ  الجر  بطاخی  يرخألا  یلع  هیلجر  يدحإ  اعضاو  هینیع  يدحإ  ارساک  ادایز  تیأر  ام  مهضعب  لاق  و 

.ربنملا هورذ  منست  دیربلا و  ماجل  هعقعق  ول ال  هرامإلا  ءیشلا  معن  همالک  نم  و 

ًاتُوقْوَم و ًاباتِک  تناک  اهنإف  هالـصلاب  نذؤی  ءاج  اذإ  يدانملا  هعبرأ  نع  کتلزع  بابلا و  اذـه  کتیلو  دـق  ینإ  نالجع  ای  هبجاـحل  لاـق 
أطبأ نإ  هنإف  رغثلا  بحاص  لوسر 

.دسف نیخستلا  هیلع  دیعأ  یتم  هنإف  ماعطلا  نم  غرف  اذإ  خابطلا  هب و  ءاج  ام  رشف  لیللا  قراط  هنس و  ریبدت  دسف  هعاس 

لجر حارطإب  فیک  لاقف  کلذ  یف  دایز  لیقف ل  بارـشلاب  ارهتـشم  هثراح  ناک  دایز و  یلع  بلغ  دق  ینادغلا  ردـب  نب  هثراح  ناک  و 
ذخأ هیلإ و ال  یقنع  تیولف  ینع  رخأت  هافق و ال  یلإ  ترظنف  طق  ینمدقت  یباکر و ال  هباکر  لصی  الف  قارعلا  تمدق  ذنم  ینریاسی  وه 

.هریغ نسحی  هتننظ ال  الإ  ملع  نع  هتلأس  طق و ال  فیص  یف  حورلا  طق و ال  ءاتش  یف  سمشلا  یلع 

.طق مذ  یف  عقی  مل  همسا  نأ  ارخف  دوجلاب  یفک  طق و  دمح  یف  عقی  مل  همسا  نأ  اراع  لخبلاب  یفک  همالک  نم  و 

.دهعلاب ءافولا  ثیدحلا و  قدص  نسحملل و  نیللا  بیرملا و  یلع  هدشلا  ناطلسلا  كالم  لاق  و 

.یل سیل  ام  ذخأ  نم  یلإ  بحأ  یل  ام  كرت  یل و  ناکل  هتذخأ  ول  ام  هنم  تکرت  الإ  طق  اسلجم  تیتأ  ام  لاق  و 

طق اموی  هترواش  هرـضم و ال  عفد  وأ  هعفنم  رارتجا  یف  الإ  طق  اباتک  یلإ  بتک  ام  یثراحلا  دایز  نب  عیبرلا  بتک  لـثم  تأرق  اـم  لاـق  و 
.يأرلا یلإ  قبس  الإ و  مهبم  رمأ  یف 

.هیف ءلمب  لوقی ال  نأ  فسخ  هطخ  میس  اذإ  هریغ و  یلإ  هادعتی  الف  هنم  هناکم  نیأ  ملعی  نأ  اسلجم  یتأ  اذإ  لجرلا  نم  ینبجعی  لاق  و 

دمحم نب  یلع  اهرکذ  دـقف  هلوسر  یلع  یلـص  اهیف و ال  هللا  دـمحی  مل  هنأل  کلذـب  تیمـس  امنإ  ءارتبلاب و  هفورعملا  داـیز  هبطخ  اـمأف 
ربنملا دعصف  هفیعض  هسایـسلا  هبهتنم و  سانلا  لاومأ  ادج و  شاف  اهیف  قسفلا  هیواعم و  مایأ  اهیلع  اریمأ  هرـصبلا  دایز  مدق  لاق  ینئادملا 

لاقف

و .جـماه }  جـمه  ،و  مویأ موی  ،و  ءالیل هلیل  : لاقی امک  ، هغلاـبملا یلع  فصو  ؛ ءـالهجلا هیلهاـجلا  ( 1 ءالهجلا {  هیلهاجلا  نإـف  دـعب  اـمأ 
ریغصلا و ال اهیف  تبنی  ماظعلا  رومألا  نم  مکؤاملح  هیلع  لمتـشی  مکؤاهفـس و  هیف  ام  رانلا  یلع  هلهأل  دفوملا  یغلا  ءایمعلا و  هلالـضلا 

هتیصعم لهأل  میلألا  باذعلا  هتعاط و  لهأل  ریثکلا  باوثلا  نم  دعأ  ام  اوعمتست  مل  هللا و  باتک  اوءرقت  مل  مکنأک  ریبکلا  اهنم  یـشاحتی 
.لوزی يذلا ال  دمرسلا  نمزلا  یف 

یلع هینافلا  راتخا  تاوهـشلا و  هعماسم  تدس  ایندلا و  .قحلا }  نع  هتفرـص  يأ  ؛ ایندلا هنیع  تفرط  ( 2 هنیع {  تفرط  نمک  نوـنوکت  أ 
ذخؤی رهقی و  فیعضلا  مککرت  نم  هب  اوقبست  مل  يذلا  ثدحلا  مالـسإلا  یف  متثدحأ  مکنأ  نورکذت } .» أ  :» ا ( 3 نورکذت {  هیقابلا ال 
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.لیلق ریغ  ددعلا  اذه و  رصبملا  راهنلا  یف  هبولسملا  هفیعضلا  و  هبوصنملا } .» ریخاوملا  هذه  و  :» نایبلا یف  اهدعب  ( 4 هلام { 

هرخآ نـم  اوراـس  نإـف  ، اوـجلدأ دـق  ؛و  لـیللا لوأ  نـم  ریــسلا  : جـلدلا ( 5 لــیللا {  جــلد  نـع  هاوـغلا  عــنمت  هاــهن  مـکنم  نـکی  مـل  أ 
یلع نوضغی  و  :» ناـیبلا ا و  ( 6 نوطعی {  رذـعلا و  ریغب  نورذـتعی  نیذـلا  متدـعاب  هبارقلا و  متبرق  راهنلا  هراغ  و  .دـیدشتلاب }  ، اوجلّداف
اداعم وجری  هبقاع و ال  فاخی  نم ال  عنص } .» :» ّيربطلا ا و  ( 7 عینص {  هفیس  نع  بذی  مکنم  ئرما  لک  سلتخملا  یلع  سلتخملا } .»

«. { مالسإلا مرح  :» نایبلا ( 8 همرح {  اوکهتنا  یتح  مهنود  مکمایق  نم  نورت  اـم  مهب  لزی  ملف  ءاهفـسلا  متعبتا  دـق  ءاـملحلاب و  متنأ  اـم 
تیأر ینإ  اقارحإ  امده و  ضرألاب  اهیوسأ  یتح  بارـشلا  ماعطلا و  یلع  مرح  بیرلا  سناکم  یف  اسونک  مکءارو  اوقرطأ  مث  مالـسإلا 

یلولاب و یلولا  نذـخآل  هللااب  مسقأ  انأ  فنع و  ریغ  یف  هدـش  فعـض و  ریغ  یف  نیل  هلوأ  هب  حلـص  امب  ـالإ  حلـصی  ـال  رمـألا  اذـه  رخآ 
هاخأ لجرلا  یقلی  یتح  میقسلاب  هسفن  یف  مکنم  حیحصلا  ربدملاب و  لبقملا  نعاظلاب و  نعاظلا 

لتق ،و  اهّدرف دعس  اهدجوف  ، امهیبأل لبإ  بلط  یف  اجرخ  ، دأ نب  هبـض  انبا  امه  ، دیعـس دعـس و  ( 1 دیعـس {  کله  دقف  دعـس  جنا  لوقیف 
.مکتانق یل  میقتست  وأ  دیعس } .! مأ  دعس  : لاق لیللا  تحت  اداوس  يأر  اذإ  هبض  ناکف  ، دیعس

نم یتیـصعم  مکل  تلح  دقف  هبذکب  یلع  متقلعت  اذإف  هروهـشم  هروهـشم } .» ءاقلب  :» نایبلا یف  و  «، یقبت :» ا ( 2 یفلت {  ربنملا  هبذـک  نإ 
یتأی ام  ردـقب  مکتلجأ  دـق  همد و  تکفـس  الإ  جـلدمب  یتوأ  ینإف ال  لیللا  جـلد  مکایإف و  هنم  بهذ  امل  نماـض  اـنأف  مکنم  هیلع  بقن 

.مکیلإ عجری  هفوکلا و  ربخلا 

قرغ نمف  هبوقع  بنذ  لکل  انثدحأ  دق  اثادحأ و  متثدحأ  دق  هناسل و  تعطق  الإ  اهب  اعد  ادحأ  دـجأ  ینإف ال  هیلهاجلا  يوعد  مکایإ و 
.ایح هیف  هانفد  اربق  شبن  نم  هبلق و  یلع  انبقن  اتیب  دحأ  یلع  بقن  نم  هانقرح و  موق  یلع  قرح  نم  هانقرغ و  موق  تویب 

دق هقنع و  برـضأف  مکتماع  هیلع  ام  فالخ  مکدـحأ  نم  نرهظی  ـال  یناـسل و  يدـی و  مکنع  فکأ  مکتنـسلأ  مکیدـیأ و  ینع  اوفک 
ائیـسم ناک  نم  اناسحإ و  ددزیلف  انـسحم  مکنم  ناک  نمف  یمدـق  تحت  ینذأ و  ءارو  کلذ  تلعج  دـقف  نحإ  ماوقأ  نیب  ینیب و  تناک 

هل کتهأ  مل  اعانق و  هنع  فشکأ  مل  یـضغب  نم  لسلا } .» :» نایبلا ( 3 لالـسلا {  هلتق  دق  مکدحأ  نأ  تملع  ول  ینإ  هتءاسإ  نع  عزنیلف 
رورـسم رـسیس و  انمودـقب  سئتبم  برف  مکـسفنأ  یلع  اونیعأ  مکرومأ و  اوفنأتـساف  هرظانأ  مل  لعف  اذإف  هتحفـص  یل  يدـبی  یتح  ارتس 

يذلا هللا  ءیفب  مکنع  دوذن  هاناطعأ و  يذلا  هللا  ناطلسب  مکـسوسن  هداذ  مکنع  هساس و  مکل  انحبـصأ  انإ  سانلا  اهیأ  سأبیـس  انمودقب 
انل و مکتحـصانمب  انئیف  انلدع و  اوبجوتـساف  انیلو  امیف  فاصنإلا  لدـعلا و  انیلع  مکل  انببحأ و  امیف  هعاطلا  عمـسلا و  مکیلع  انلف  هانلوخ 

مکنم هجاح  بلاط  نع  ابجتحم  تسل  ثالث  نع  رصقأ  نلف  هنع  ترصق  امهم  ینأ  اوملعا 

هللا اوعداف  اثعب  .مهلهأ }  یلإ  دوعلا  نع  مهـسبحی  ودعلا و  ضرأ  یف  مهـسبحی  نأ  : دـنجلا ریمجت  ( 1 ارمجم {  ءاطع و ال  اـسباح  ـال  و 
دتشیف مهضغب  مکبولق  اوبرشت  الف  اوحلصت  اوحلصی  یتم  نووأت و  هیلإ  يذلا  مکفهک  نوبدؤملا و  مکتـساس  مهنإف  مکتمئأل  حالـصلاب 

نیعی نأ  هللا  لأسأ  مکل  ارـش  ناکل  مکنم  دحأل  بیجتـسا  ول  هنأ  عم  مکتجاح  اوکردـت  مکنزح و ال  کلذـل  لوطی  مکظیغ و  کلذـل 
للذ ام  وه  ؛و  ّلذ هدـحاو  ؛ ههوجو هقرط و  یلع  ؛ هلالذأ یلع  ( 2 هلالذأ {  یلع  هوذفناف  رمألا  مکیف  ذـفنأ  ینومتیأر  اذإ  لک و  یلع  الک 

.ياعرص نم  نوکی  نأ  مکنم  ئرما  لک  رذحیلف  هریثک  یعرصل  مکیف  یل  نإ  هللا  میا  و  .نایبلا }  نم  (3  ) .قیرطلا نم  دهم  و 
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 . ِباطِْخلا َلْصَف  َهَمْکِْحلَا َو  تیتوأ  دقل  ریمألا  اهیأ  دهشأ  لاقف  متهألا  نب  هللا  دبع  ماقف 

 . دواد هللا  یبن  كاذ  تبذک  لاقف 

ماقف تقدص  دایز  لاقف  یطعن  یتح  دمحن  یلتبن و ال  یتح  ینثن  انإ ال  ءاطعلا و  دعب  دمحلا  ءالبلا و  دـعب  ءانثلا  امنإ  لاقف  فنحألا  ماقف 
یف اهدعب  ( 4 يرْخُأ {  َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  ّالَأ  یّفَو  يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  لاقف َو  تلق  ام  ریغب  هللا  انأبنأ  لوقی  سمهی و  هیدأ  نب  سادرم  لـالب  وبأ 

ام غلبن  انإ ال  لالب  ابأ  ای  لاقف  دایز  اهعمسف  ربدملاب } .» لبقملا  یصاعل و  ای  عیطملا  ،و  میقسلاب ءيربلا  ذخأت  کنأ  معزت  تنأ  و  :» نایبلا
نویع یف  اـضیأ  یه  نییبتلا 2:61؛و  نایبلا و  یف  ظـحاجلا  اـهاور  هبطخلا  ( 5 اضوخ {  لـطابلا  مهیلإ  ضوخن  یتح  کباحـصأب  دـیرن 

(. { . ثداوح 45 ) ّيربطلا یلاقلا 1:185،و  رداون  و  رابخألا 2:241 ،

الإ نسحیف  ملکتی  ادـحأ  رأ  ملف  همالک  عمـسأل  ربنملا  نم  توندـف  هرـصبلا  عم  هل  تعمج  امل  هفوکلا  داـیز  مدـق  لاـق  یبعـشلا  يور  و 
.تکسی الأ  ینمتأ  تنکف  اناسحإ  دادزا  الإ  اراثکإ  دادزی  ناک ال  هنإف  ادایز  الإ  ءیسی  نأ  هفاخم  تکسی  نأ  تینمت 

اولاق اذه  ام  لاقف  نوسراحتی  سانلا  تاوصأ  هلیللا  کلت  عمس  لزن  هرصبلاب و  ءارتبلا  هتبطخ  دایز  بطخ  امل  لاق  اضیأ  یبعـشلا  يور  و 
مول الف  الإ  دحأ و  کباجأ  نإف  تاوصأ  ثالث  يدان  اهل  لاقیف  قاسفلا  نایتفلا  اهذخأتل  رـصملا  لهأ  نم  هأرملا  نإ  هنوتفم و  دـلبلا  نإ 
امب تئبن  دـق  ینإ  سانلا  اهیأ  لاقف  اوعمتجاف  سانلا  یف  يدونف  رمأ  حبـصأ  املف  تمدـق  میف  انأ و  میفف  لاقف  بضغف  عنـصن  اـمیف  اـنیلع 

ناسارخ و یلإ  هریسم  ماشلا و  یلإ  لجرلا  ریـسم  ارهـش  مکتلجأ  مکترذنأ و  دق  هنم و  .افرط }  يأ  : اورذ ( 1 اورذ {  تعمس  هیف و  متنأ 
لوقک لوقلا  اذه  نولوقی  سانلا  فرصناف  رده  همدف  هرخآلا  ءاشعلا  دعب  هلزنم  نم  اجراخ  رهش  دعب  هاندجو  نمف  زاجحلا  یلإ  هریـسم 
فالآ هعبرأ  هعم  هطرـشلا  لاجر  تناک  یعویریلا و  نیـصح  نب  هللا  دبع  هتطرـش  بحاص  اعد  رهـشلا  لمک  املف  ءارمألا  نم  همدقت  نم 

رسف و رصقلا  نم  بصقلا  نطلا  عفر  نآرقلا و  نم  عبس  رادقم  ئراقلا  أرق  هرخآلا و  ءاشعلا  تیلص  اذإف  کلجر  کلیخ و  ئیه  هل  لاقف 
.کقنع تبرض  دحأ  یف  ینتعجار  نإ  هسأرب و  ینتئج  الإ  هنود  نمف  دایز  نب  هللا  دیبع  ادحأ  نیقلت  ال 

سأرب ءاجف  هثلاثلا  هلیللا  جرخ  مث  اسأر  نیـسمخب  ءاجف  هیناثلا  هلیللا  جرخ  مث  سأر  هئامعبـس  هلیللا  کلت  رـصقلا  باب  یلع  حبـصف  لاق 
.هلاعن مهضعب  كرتی  دق  اثیثح و  ادش  مهلزانم  یلإ  اورضحأ  هرخآلا  ءاشعلا  اولص  اذإ  سانلا  ناک  ءیشب و  اهدعب  ءیجی  مل  مث  دحاو 

نایفـس یبأ  نب  دایز  تبتک  نإ  هتبـضغأ و  هیبأ  نبا  وأ  دیبع  نب  دایز  تبتک  نإ  هناونع  بتکت  ام  ردـت  ملف  اباتک  دایز  یلإ  هشئاع  تبتک 
ابصن ناونعلا  اذه  نم  نینمؤملا  مأ  تیقل  دقل  لاق  کحض و  هأرق  املف  دایز  اهنبا  یلإ  نینمؤملا  مأ  نم  تبتکف  تمثأ 

یناشاک

نا  ) ترضح نآ  هب  دیسر  هک  یتقو  رد  هغلب ) دق  و   ) هیبا نب  دایز  يوس  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  هیبا ) نب  دایز  یلا  )
يوعد هب  هقاحلتـساب )  ) ار وا  نداد  بیرف  دومن  هدارا  هتعیدخ ) دیری   ) يا همان  وا  يوس  هب  دوب  هتـشون  هیواعم  هک  هیلا ) بتک  دـق  هیوعم 
هیواعم هکنآ  کـیلا ) بتک  هیواـعم  نا   ) متـسناد هک  قیقحت  هب  و  تفرع ) دـق  و   ) .تسا نایفـسوبا  رـسپ  وا  هکنیا  هب  وا  يدـنزرف  ندرک 

بلط و  کبرغ ) لفتـسی  و   ) باوصان راتفگ  هب  باوص  هار  زا  ار  وت  لقع  دنازغلب  هک  دـهاوخ  یم  کبل ) لزتسی   ) يا همان  وت  هب  هتـشون 
نک و رذح  سپ  هرذحاف )  ) باب نآ  رد  ار  وت  توق  دنکـشب  ار و  وت  هدیقع  دیابرب  وت و  نید  يدنت  يزیت و  رد  دنک  هنخر  هک  دنک  یم 
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و  ) وا شیپ  زا  درم  ینزهار  هب  دیآ  یم  هیدی ) نیب  نم  ءرملا  یتای   ) تسا ناطیش  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  ناطیشلا ) وه  امناف   ) وا زا  سرتب 
رد دـیآرد  روز  هب  ات  هتلفغ ) محتقیل  و   ) وا پچ  بناج  زا  هلامـش ) نع  و   ) وا تسار  بناج  زا  و  هنیمی ) نع  و   ) وا سپ  زا  و  هفلخ ) نم 
زا دوب  وا  هک  قیقحت  هب  و  نایفـس ) یبا  نم  ناک  دق  و   ) وا ندـش  هتفیرف  نیح  رد  ار  وا  دـیابرب  و  هتزع ) بلتـسی  و   ) وا يربخ  یب  تلاح 

نخـس زا  سفنلا ) ثیدـح  نم   ) باوصان هشیدـنا  یب  راتفگ  هتلف )  ) باطخ نب  رمع  نامز  رد  باطخلا ) نب  رمع  نمز  یف   ) نایفـس یبا 
هسوسو اه و  ششک  زا  يا  هسوسو  یـششک و  و  ناطیـشلا ) تاغزن  نم  هغزن  و   ) دوخ قح  رد  دوب  انز  ندرک  رارقا  نآ  هک  هراما  سفن 

هب دوش  یمن  راوازـس  و  ثرا ) اهب  قحتـسی  و ال   ) یبسن هسوسو ، راتفگ و  نآ  هب  دوش  یمن  تباث  هک  بسن ) اهب  تبثی  ال   ) ناطیـش ياه 
دایز هک  تسا  نآ  هیضق  نیا  لمجم  .ءارغ و  تعیرـش  رد  دوش  یمن  تباث  ثراو  قاحلتـسا  نآ  هب  انز و  هب  دوب  رقم  وا  اریز  یثاریم  نآ 

دوب و نایفـسوبا  یکی  هلمج  زا  و  دش - روکذم  قباس  هکنانچ  دندرک - یم  وا  يدنزرف  ياعدا  یتعامج  دوب و  بسنلا  لوهجم  هیبا ، نب 
رگا تفگ  صاعورمع  دـندرک  بجعت  نارـضاح  دـناوخ ، یـشرق  ار  داـیز  رمع ، روضح  رد  يزور  هک  دوب  نآ  وا  هشیدـنا  یب  راـتفگ 

هک هنیآ  ره  ار  وا  یسانشب  وت  رگا  هک  درک  دای  مسق  تسا  یـشرق  وا  هک  درک  دای  مسق  نایفـسوبا  .دنار  اصع  هب  ار  برع  دشاب  یـشیرق 
تفگ .شردام  محر  رد  ار  وا  مداهن  هک  ادـخ  قح  هب  منم  هک  تفگ  نایفـسوبا  وا ؟ ردـپ  تسیک  تفگ  .تسا  وت  لـها  نیرتهب  ینادـب 

انز هک  ارچ  دـنز ، دـح  ارم و  دـنک  باتع  هک  رمع  ینعی  هدـننک  بیع  نیا  زا  مسرت  یم  تفگ  يزاس ؟ یمن  قحال  شدوخ  هب  ارچ  سپ 
رد دشاب  عوفدم  عونمم و  وا  لوق  ذئنیحف  دوش  یمن  ققحتم  ثرا  بسن و  انز  هب  هدرک و  انز  وا  هک  دش  تباث  وا  راتفگ  زا  سپ  .يدرک 

قلعتملا و  : ) مالـسلا هیلع  لاق  امک  لاح  چیه  رد  دریگن  رارق  دوشن و  تباث  الـصا  دشاب و  یعدـم  نآ  رد  لزلزتم  هشیمه  قاحل و  تسا 
ندروـخ بارـش  يارب  دـیآرد  ناراوخبارـش  ناـیم  رد  هدـناوخان  هک  تسا  یـسک  وـچمه  لـغاولاک )  ) راـتفگ نآ  هب  هدـنزیوآ  و  اـهب )
هـشیمه هک  نالاپ  زا  تسا  يزیچ  وچمه  و  بذبذملا ) طونلا  و   ) ندروخ بارـش  زا  ار  وا  دننک  عنم  دـنیامن و  عفد  هشیمه  و  عفدـملا ) )

هک تفگ  اهب ) دهـش  لاق   ) ار ترـضح  نآ  همان  دایز  دناوخب  نوچ  سپ  باتکلا ) دایز  ارق  املف   ) .دریگ یمن  رارق  الـصا  تسا و  نابنج 
دوخ سفن  رد  ربخ  نیا  هشیمه  و  هسفن ) یف  لزی  مل  و   ) هبعک راـگدرورپ  قح  هب  هبعکلا ) بر  و   ) راـتفگ نآ  هب  نایفـسوبا  داد  یهاوگ 

لغاولا عفدملا ، لغاولاک  : ) هک هدومرف  هنع  هللا  یضر  نیدلا  یـضر  دیـس  .هیواعم و  ار  وا  دناوخب  هکنآ  ات  هیواعم ) هاعدا  یتح   ) تشاد
رب دنک  موجه  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـش  عقاو  ترـضح  نآ  لوق  رد  هک  لغاو )  ) ینعی مهعم ) برـشیل  برـشلا  یلع  مجهی  يذـلا  وه 

دوش هدومن  عفد  هشیمه  سپ  ازجاحم ) اعفدم  لازی  و ال   ) دشابن ناشیا  زا  هکنآ  لاح  و  مهنم ) سیل  و   ) نابراش اب  دماشایب  ات  ندـیماشآ 
راوس بکرم  هب  دوش  هتخیوآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  بذـبذم  ون ط  و  بکارلا ) لحرب  طانی  ام  وه  بذـبذملا  طون  و   ) دوش هدرک  عنم  و 

هـشیمه زیچ  نآ  سپ  لقلقتی ) ادبا  وهف   ) نیا هب  دـشاب  دـننام  هچنآ  و  کلذ ) هبـشا  ام  و   ) حدـق ای  نیبوچ  هساک  زا  حدـق ) وا  بعق  نم  )
راتفر رد  دیامن  یگدزباتش  و  هریس ) لجعتسا  و   ) بکرم تشپ  رب  راوس  نآ  دور  هک  هاگره  هرهظ ) ثح  اذا   ) راتفر رد  دشاب  نابنج 

یلمآ

ینیوزق

دوخ تبـسن  هب  دبیرفب و  ار  وا  دـهاوخ  یم  تسا و  هتـشون  همان  واب  هیواعم  هک  دوب  هدیـسر  ترـضح  نآ  هب  تشون و  دایز  هب  همان  نیا 
هب دنیوگ و  دیبع  نب  دایز  یضعب  تسین  مولعم  وا  ردپ  و  ع )  ) نیسح لتاق  هللا  هنعل  تسا  روهشم  هللادیبع  ردپ  دایز  نیا  .دنادرگ  قحلم 

، دوب هدنب  دیبع  نیا  دنیوگ  و  دنمان ، هما  نب  دایز  هراپ  هیبا و  نب  دایز  یخرب  دنیوگ و  نایفس  یبا  نب  دایز  یضعب  دنهد و  تبسن  فیقث 
دیوگ ءامکحلا  خیرات  بحاص  .تشاد و  مان  هیمـس  وا  ردام  و  تخاس ، دازآ  دیرخب و  دایز  ار  وا  دـنامب ، دایز  دـشر  تلود و  مایاات  و 
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ثراـحب ار  دوخ  ناـشیا  دوب و  هدـیئاز  داـیز  زا  لـبق  رـسپ  ود  و  دوب ، برع  روهـشم  بیبـط  تسا ، یفقث  هدـلک  نب  ثراـح  زینک  هیمس 
هوبا تفگ هللا  صاعورمع  دندنام  بجعتم  نارضاح  هچنانچ  تفگ  یم  نخس  وا  سلجم  رد  دایز  يزور  رمع  دهع  رد  دننک و  باستنا 

زا وا  هک  یـسانشب  رگا  تسا و  یـشرق  وا  هک  هللاو  اـما  تفگ  نایفـسوبا  دـنار ، یم  دوخ  ياـصع  هب  ار  برع  دوـب  یم  یـشرق  نیا  رگا 
؟ ینک یمن  قـحلم  تدوـخب  ارچ  سپ  تفگ  مداـهن ، شرداـم  محر  رد  هللاو  نم  تفگ  تسیک ؟ شردـپ  تفگ : تست ، لـها  نیرتـهب 
داـتفا و هاوـفا  رد  تیاـکح  نـیا  ورمع  ینعی  دـنک  هراـپ  ارم  تسوـپ  هـک  تـسا  هتــسشن  اـجنیا  هـک  یگرزب  نـیا  زا  مـسرت  یم  تـفگ 

همان واـب  هیواـعم  دومن ، وکین  یطبـض  ار  راـید  نآ  وا  دـینادرگ و  یلاو  سراـف  رب  ار  داـیز  دوخ  دـهع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ءرملل کـنا  بطعلا و  حراـطم  یف  يوهلا  هحرط  اـمبر  ءرملا  ناـف  دـعب  اـما  : ) نومـضم نیاـب  دـبیرفب  دوخ  يردارب  هب  ار  وا  اـت  تشوـن 

یمحر و تعطق  و  یتبارق ، تققع  نا  یلع  یل  کضغب  یب و  کنظ  ءوس  کلمح  ودـعلا ، لصاو  محرلا و  عطاق  لثملا ، هب  بورـضملا 
یبا نبا  مدـب  بلطا  کنیب ، ینیب و  اـم  ناتـش  و  یبا ، كاـبا و  برح  نب  رخـص  سیل  یخا و  تسل  کـناک  یتح  یتمرح  یبسن و  تتب 

دق احانج و  يرخا  ضیب  هفحلم  ارعلاب و  اهـضیب  هکراتک  تنکف : ءاسنلا  لبق  نم  هواخرلا  قرع  ککردا  نکل  ینلتاقت و  تنا  صاعلا و 
ول کنا  هریغملاابا  ملعاـف  كرما ، یف  باوثلا  یغتبا  کـمحر و  لـصا  نا  و  کیعـس ، ءوسب  كذـخا  وا  ـال  کـیلع و  فطعا  نا  تیار 

مشاه ینب  یلا  ضغبا  سمشلادبع  ینب  نافا  دعب  الا  مهنم  تددزا  امل  هنتم  عطقنی  یتح  فیسلاب  برضتف  موقلا  هعاط  یف  رحبلا  تضخ 
ریطی لوصوملاک  نکت  و ال  کـموقب ، لـصتا  کلـصا و  یلا  هللا  کـمحر  عجراـف  حـبذلل ، قثوا  دـق  عیرـصلا و  روثلا  یلا  هرفـشلا  نم 

كرما و نم  هنیب  یلع  تحبـص  ادـقف  کنع  هعدـف  جاجللا  الا  کلذ  کب  لعف  ام  يرمعل  بسنلا و  لاـض  تحبـصا  دـقف  هریغ ، شیرب 
، یل یلع و ال  لیمج ال  لعفف  یلوقب  قثت  مل  یبناج و  تهرک  نا  هرماب و  هرماف  یب  تقثو  یبناـج و  تببحا  ناـف  کـتجح  نم  حوضو 

دننز لثم  وتب  هک  یـصخش  نآ  وت  و  دنکفا ، کلاهم  رد  اوه  ار  وا  هک  دشاب  رایـسب  صخـش  هک  تسا  نینچ  همان  نیا  همجرت  مالـسلاو )
دنویپ ندیرب  نم و  محر  عطق  تبارق و  قوقع  رب  دش  ثعاب  ینمـشد  نمب و  ینامگدب  ارت  و  نمـشد ، لصو  نتـشیوخ و  محر  عطق  رد 
تسا يرود  توافت و  هچ  تسین و  نم  ردپ  وت و  ردپ  نایفسوبا  ینعی  برح  نب  رخص  یتسین  نم  ردارب  وت  ایوگ  نم ، تمرح  تبسن و 

یتسس و گر  ارت  نکیلو  ینک ، یم  هلتاقم  نم  اب  وت  مبلط و  یم  صاعلا  یبا  رـسپ  نوخ  نم  هک  میردپ  کی  زا  دنچ  ره  وت  نم و  نایم 
هیبشت احانج  يرخا  ضیب  هفحلم  ءارعلاب و  اهـضیب  هکراتک  تفگ  رعاش  هک  ینآ  دـننام  سپ  تسا ، هتفایرد  رداـم  بناـج  زا  یتریغ  یب 

زا هجوج  و  درتسگب ، رگید  یغرم  رتش  مخت  رب  رپ  دنک و  مگ  شیوخ  مخت  و  دهن ، نابایب  رد  دوخ  مخت  وا  هک  یغرم  رتش  هب  دـنک  یم 
نیا رد  و  منک ، دوخ  محر  هلـص  منکن و  هذـخاوم  وت  یعـس  ءوسب  ارت  و  منک ، تفوطع  وت  اـب  هک  مدـید  يار  ناـنچ  نم  .دروآرب و  نآ 

ریـشمش نادنچ  و  ناشیا ، تعاط  رد  و  موق ، نیا  يارب  اهایرد  رد  ینک  ضوخ  وت  رگا  هک  هریغمابا  يا  نادب  و  میامن ، باوث  بلط  باب 
دراک زا  مشاه  ینب  دزن  دـنرت  نمـشد  سمـشلادبع  وتب  هک  اریز  ناـشیا ، زا  يرود  رگم  ینکن  داـیز  دوش  هراـپ  هراـپ  نآ  نتم  هک  ینزب 
موقب وش  لصتم  دوخ و  لصاب  ادـخ  دانک  تمحر  ارت  درگزاب ، سپ  دنـشاب  هتـسباپ  تسد و  هتخادـنا و  ارنآ  هک  واگ  مشچ  رد  باصق 

یب يدرک و  مگ  دوخ  بسن  وت  هک  درپ  یم  يرگید  رپ  هب  دـنا و  هدرک  لصو  رگید  غرم  رپ  هب  وا  رپ  هک  غرم  نآ  وچمه  شابم  دوخ و 
رب دوخ  راک  رد  وت  هک  راذـگب  دوخ  زا  جاجل  سپ  تسا ، هدرکن  جاجل  زج  وت  اب  راـک  نیا  هک  مسق  نم  رمعب  يدـنام و  بسح  بسن و 
ارت یتراـما  ياـجب  یتراـما  نمب  ینک  قوثو  ارم و  بناـج  يراد  تسود  رگا  سپ  يراد ، حـضاو  یتـجح  حیحـص و  یهاوگ  ینیقی و 
هن ینعی  نم ، يارب  زا  هن  نم و  رب  هن  دنب  راکب  لیمج  لعف  سپ  نم ، لوقب  یشاب  هتشادن  قوثو  دارم و  بناج  یـشاب  هراک  رگا  و  دشاب ،

دینادرگب تین  وا  داتسرف و  واب  هبعش ) نب  هریغم   ) یتسدب ار  همان  مالسلاو و  نانمـشد  زا  هن  ناتـسود و  زا  هن  نایز و  هن  ارم و  شاب  دوس 
يرآ تسبن ، مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  تمدخب  رمک  تسویپ و  هیواعم  هب  تفرب  ناهج  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هک  یتقو  ات 
همان نیا  ردـص  رد  هچنانچ  واب  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا  تسویپ  دوخ  كاپان  لـصاب  تقیقح  رد  تسکـشب و  ادـخ  ار  شرمک 
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رمع مایا  یف  هتلف  نایفـس  یبا  نم  تناک  دق  هنا  الها و  کلذل  كارا  انا  کتیلو و  ام  کتیلو  دـق  یناف  دـعب  اما   ) تشون تسا  روکذـم 
هیدی نیب  نم  ءرملا  یتای  میجرلا  ناطیشلاک  هیواعم  نا  ابسن و  اهب  قحتست  مل  اثاریم و  اهب  بجوتـست  مل  سفنلا  بذک  هینلا و  یناما  نم 

هب بیرق  هک  تسیا  هدـح  یلع  ذـغاک  تارقف  نیا  دوـخ  اـی  هرذـحا ) مث  هرذـحا  مث  هرذـحاف  هلامـش  نع  هنیمی و  نـع  هـفلخ و  نـع  و 
هک هچنآ  هب  ارت  مدرک  یلاو  نم  هک  یتسردـب  سپ  دـعب  اـما   ) دـشاب یم  نینچ  نآ  همجرت  هدومرف و  موقرم  واـب  یلوا  ذـغاک  نومـضم 

هتلف رمع  مایا  رد  نایفس  یبا  رسپ  زا  دش  عقاو  هک  یتسردب  و  هتـسیاش ، لها و  راک  نآ  يارب  منیب  یم  ارت  نم  نآ و  رد  وتب  مداد  تیالو 
و ار ، یثاریم  هطـساو  نآ  هب  وت  يوش  یمن  بجوتـسم  هک  سفن  هبذاک  یناما  تین و  هدـساف  تارداص  زا  هدوهیبو  هدیجنـسن  لوق  ینعی 
زا ناسنا و  يور  شیپ  زا  دـیآ  یم  تسا  نوعلم  ناطیـش  لثم  هیواـعم  هک  یتسردـب  و  ار ، یبسن  تهج  نآ  هب  وت  يدرگ  یمن  قحتـسم 
یط رد  ای  ذغاک ، نیمه  لیذ  رد  هک  یئاجب  ات  وا ) زا  شاب  رذح  رب  کین  مه  وا و  زا  زیهرپب  سپ  پچ  زا  و  تسار ، زا  و  وا ، تشپ  سپ 

دنادرگ هتخیر  باوص و  هار  زا  ارت  لقع  دنازغلب  دهاوخ  یم  تسا ، هتـشون  همان  وتب  هیواعم  هک  نم  متـسناد  دـیامرف و  یم  رگید  باتک 
و تسار ، زا  و  سپ ، زا  شیپ و  زا  ار  صخش  دیآ  یم  هک  تسا  ناطیـش  وا  هک  وا  زا  نک  رذح  سپ  ارت  مزع  دنک  تسـس  ارت و  غیت  مد 

یب ینخس  رمع  نامز  رد  نایفـسوبا  زا  قیقحتب  ار و  وا  لفاغ  لقع  دیابرب  ربخ  یب  هاگان و  و  دنکفارد ، ار  دوخ  وا  تلفغ  رد  ات  پچ  زا 
حیبق لمع  اـنز و  هب  رارقا  ینعی  ناطیـش  ياـهیراکداسف  زا  تخادـنارد  باوصاـن ، دـساف و  يراـتفگ  سفن و  هسوسو  زا  دز  رـس  لـمات 

و ددرگ ، یمن  قحلم  ینازب  دـنزرف  هک  اریز  یثاریم  نآ  هب  ددرگ  یمن  قحتـسم  یبسن و  لوق  نآ  هب  دوش  یمن  تباث  هک  درکن  یناطیش 
شارف بحاص  هک  تسا  ارنآ  دنزرف  ینعی  رجحلا ) رهاعلل  شارفلل و  دلولا  : ) دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر دسر  یمن  ثرا  ار  وا 

دننک شمجر  گنسب  ینعی  دنا  هتفگ  دسرن و  چیه  ینعی  دسرن ، ثرا  ار  راکانز  و  تسا ، وا  حاکن  فرصت و  رد  نز  هکنآ  دارم  تسا ،
ار دوخ  برـش  لها  نایم  رد  هک  تسا  یلیفط  دـننام  ددرگ ، لخاد  بسن  نآ  رد  دزیوآرد و  ار  دوخ  دـساف  هملک  ناـنچب  هک  یـسک  و 

دعب رگید  شکراب  ای  رتش  رب  تسا  نآ  دننام  بآ و  هرهطم  ای  نیبوچ  هساک  وچمه  و  دنـشاب ، هدرک  یم  عفد  هتـسویپ  ار  وا  دـنکفارد و 
بیع و همه  اب  هیما  ینب  بسن  رد  دایز  یتجاح  نینچب  ضرغلا  .دریگ و  یمن  رارق  و  دـبنج ، یم  هتـسویپ  نآ  و  دـنزیوایب ، ندرک  راـب  زا 
و دننک ، راکنا  نآ  رب  ناناملـسم  دنکن و  نآ  دنک  قدصت  نیا  رگا  و  دنارب ، يرگید  شدـناوخب  ناشیا  زا  یکی  رگا  و  دریگن ، رارق  راع 

هیضق نآ  هب  داد  تداهش  تفگ : دناوخ ، ترضح  نآ  همان  دایز  نوچ  سپ  دیوگ : یم  هنع  هللا  یضردیس  دشاب  لاحم  لاح  نآ  رب  رارق 
هیواعم هب  دید  نآ  رد  شیوخ  يایند  تحلصم  هک  یتقو  ینعی  هیواعم  ار  وا  دناوخب  ات  دوب  شرطاخ  رد  ینعم  نآ  هتسویپ  هبعک و  برب 

ماقم رد  هتسویپ  سپ  تسین ، ناشیا  زا  دماشایب و  ناشیا  اب  ات  دزادنا  یم  ناگراوخ  یم  نایم  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  لغاو )  ) تسویپ
( هطون  ) دنک و رود  تخس و  دنزب  رتش  بحاص  ار  وا  دشابن  وا  بآ  تبون  هک  رتش  لاثم  رب  ای  دنیآ  زجاح  عنام و  ار  وا  دنـشاب و  وا  عفد 
دـبنج و یم  هشیمه  زیچ  نآ  بآ  هرهطم  لثم  نآ  دـننام  یحدـق و  ای  نیبوچ  هساـک  زا  راوس  راـب  رب  دوش  یم  هتخیوآ  هک  تسا  يزیچ 

.دنک یم  دنت  دناریم و  ینعی  دیامرف  یم  ریس  دوز  دهد و  یم  تکرح  ار  بوکرم  تشپ  هک  یتقو  دلک ، یم 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هقاحلتساب هتعیدخ  دیری  هیلا  بتک  دق  هیواعم  نا  هغلب  دق  هیبا و  نب  دایز  یلا 

هدیـسر هکنآ  لاح  دوبن و  مولعم  شردـپ  هک  اریز  دوخ ، ردـپ  رـسپ  دایز  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
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ببـس هب  ار  وا  نداد  بیرف  تسا  هدرک  هدارا  هک  یلاح  رد  داـیز ، يوس  هب  یبوتکم  تسا  هتـشون  هیواـعم  هک  مالـسلا  هیلع  ریما  هب  دوب 
محر رد  ار  وا  ما  هدراذـگ  نم  هک  تفگ : یم  هیواـعم  ردـپ  نایفـسوبا  هک  اریز  يردارب ، هـب  باـستنا  هـب  دوـخ ، هـب  وا  نتخاـس  قـحلم 

.شردام

هنیمی و نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  ءرملا  یتای  ناطیشلا  هناف  کبرغ ، لفتـسی  کبل و  لزتسی  کیلا  بتک  هیواعم  نا  تفرع  دق  «و 
نم هغزن  سفنلا و  ثیدـح  نم  هتلف  باطخلا  نب  رمع  نمز  یف  نایفـس  یبا  نم  ناـک  دـق  هترغ و  بلتـسی  هتلفغ و  محتقیل  هلامـش ، نع 

« .بذبذملا طونلا  عفدملا و  لغاولاک  اهب  قلعتملا  ثرا و  اهب  قحتسی  بسن و ال  اهب  تبثیال  ناطیشلا ، تاغزن 

رد دنک  هنخر  ار و  وت  لقع  دنازغلب  دـهاوخ  یم  هک  يا  هتـشون  وت  يوس  هب  تسا  هتـشون  هیواعم  هکنیا  نم  تسناد  هک  قیقحت  هب  ینعی 
دشاب ایند  تنیز  هک  وا  يور  شیپ  زا  نداد  بیرف  تهج  هب  ار  درم  دیآ  یم  تسا ، ناطیش  لثم  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، تناطف  يزیت 

هک وا  پچ  بناج  زا  دـشاب و  هیبضغ  هوق ي  ناـجیه  هک  وا  تسار  بناـج  زا  دـشاب و  ترخآ  رما  رد  کیکـشت  هک  وا  رـس  تشپ  زا  و 
قیقحت هب  .وا و  نتفیرف  تهج  زا  ار  وا  دـیابرب  وا و  نتخاس  لفاغ  تهج  زا  وا  رب  دـیآرد  روز  هب  هکنیا  ات  دـشاب ، هیوهـش  هوق ي  ناروث 

رد نایفس  یبا  زا  دش  عقاو  هک 

نخس نآ  ببس  هب  دوش  یمن  تباث  هک  ناطیش ، سواسو  زا  رطاخ ، تاروطخ  زا  ینخـس  هیور  رکف و  نودب  هاگانب  رمع  تفالخ  نامز 
زا تسا و  شارف  بحاص  زا  دلو  : » هک هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ثیدح  ببس  هب  ار  یثرا  نآ  ببس  هب  ددرگ  یمن  قحتسم  یبسن و 
لاح ناگدننک و  برـش  رب  ددرگ  لخاد  هک  یـسک  دـننام  نآ  هب  ددرگ  ثبـشتم  کسمتم و  هک  یـسک  و  گنـس » تسا  راکانز  يارب 
میاد هک  نایاپراچ ، نالاپ  نیز و  هب  دنشاب  هتخیوآ  هک  تسا  يزیچ  دننام  دننادرگ و  رود  دوخ  زا  ار  وا  هشیمه  دشابن و  نانآ  زا  هکنآ 

.اهنآ تکرح  زا  دشاب  برطضم  كرحتم و 

، صاعورمع مالسلا و  هیلع  یلع  رمع و  روضح  رد  يرفس و  زا  تعجارم  زا  دعب  رمع  دهع  رد  دایز  هک  تسا  نآ  نخس  نآ  هصق ي  و 
ردپ دشاب  هچنانچ  هک  ادخ  هب  دنگوس  هک  صاعورمع  تفگ  سپ  نآ ، دننام  دوب  هدـشن  هدینـش  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  نس  تثادـح  اب 

هک ار  سک  نآ  مسانـش  یم  نم  تسا  یـشیرق  وا  هک  نایفـسوبا  تفگ  سپ  اـصع ، اـب  ار  برع  دـنارب  هـنیآ  ره  شیرق ، زا  ناوـج  نـیا 
نآ مشاـب  نم  هک  نایفـسوبا  تفگ  سپ  سک ؟ نآ  تسیک  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ  سپ  شرداـم ، محر  رد  ار  وا  تسا  هتـشاذگ 
هک نایفـسوبا  تفگ  سپ  .ار  نخـس  نیا  نایفـسوبا  يا  وگم  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ  سپ  .شردام  محر  رد  تشاذگ  ار  وا  هک  سک 

.مدوخ بسن  هب  ار  وا  مدینادرگ  یم  قحلم  هنیآ  ره  يدرک ، انز  ارچ  هک  دنز  دح  ارم  هک  دوبن  رمع  سرت  هچنانچ  هک  ادخ  هب  دنگوس 

یئوخ

وه فیـسلا و  دح  برغلا : کمزع ، لفی  نا  دیری  کبرغ :) لفتـسی  ، ) بلقلا لقعلا و  بللا : هاطخ ، هللاز و  بلطی  کبل :) لزتسی  : ) هغللا
ناطیشلا غزن  ناطیشلا :) تاغزن  نم  هغزن  ، ) هیور ریغب  رمالا  وا  مالکلا  هتلف :) ، ) ابکرم ازاجم  هلمجلا  نوکی  نا  حصی  و  مزعلا ، نع  زاجم 

- ظیلغلا مخـضلا  حدـقلا  بعقلا :) ، ) اعونمم ازجاحم :) ، ) هثح يا  یـصاعملا  یلا  ناطیـشلا  هغزن  ضعب و  یلع  مهـضعب  يرغا  يا  مهنیب 
مدـقتملا و فرظلاب  قلعتم  رورجم  راج و  نمز  یف  رقتـسم و  فرظ  وه  نایفـس و  یبا  نم  هربخ  ناک و  مسا  هتلف : بارعـالا : دـجنملا .-

دایز نع  القن  یـضرلا  لوق  یف  ءاهلا  هتلف .) ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب قلعتم  سفنلا : ثیدح  نم  .ربخ  دـعب  اربخ  ارقتـسم  نوکی  نا  نکمی 
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نم سوسوی  هنا  رابتعاب  ناطیـشلا  وه  هیواعم  ناب  باتکلا  اذه  یف  ع )  ) مکح دق  ینعملا : هصقلا .)  ) وه ردـقم و  یلا  عجری  اهب ) دهـش  )
نع مهنامیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدـیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث   ) یلاـعت هلوق  یف  ناطیـشلا  فصو  یف  درو  اـم  یلا  اریـشم  بناـج  لـک 

ناطیشلا یل  دعق  الا  حابص  نم  ام  یخلبلا : قیقـش  لاق  و  رـصم :) ص 178 ج 16 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  فارعـالا .)  17 مهلئامش ،
، میحر روفغ  هللا  ناف  فخت  ال  لوقیف : يدی  نیب  نم  اما  یلامـش ، نع  و  ینیمی ، نع  یفلخ و  نم  و  يدـی ، نیب  نم  دـصارم : هعبرا  یلع 

ارقاف

نم ام  و  ارقاف : یفلخم ، یلع  هعیـضلا  ینفوخیف  یفلخ  نم  اـما  و  هط ) - 82 يدـتها ، مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  راـفغل  ینا  (و 
لبق نم  اما  و  نیقتملل ) هبقاعلا  و  : ) ارقاف ءاـنثلا ، ههج  نم  ینیتاـیف  ینیمی  لـبق  نم  اـما  و  دوه ) - 6 اهقزر ، هللا  یلع  الا  ضرـالا  یف  هباد 
یبا نم  دایز  بسن  یفنل  هیف  ضرعت  دـق  و  ءابـسلا .) - 54 نوهتـشی ، ام  نیب  مهنیب و  لیح  و  : ) ارقاف تاوهـشلا ، لبق  نم  ینیتایف  یلاـمش 

نم هیف  رظنلا  نم  دـبال  هقیقد و  هلاسم  هذـه  هل و  هرـصن  یف  اعمط  هب  هقاحلتـسا  هراکنا  هل و  اخا  هئاـعدا  یف  هیواـعم  بیذـکت  ناـیفس و 
یف هعـضو  يذـلا  وه  هتفطن و  نم  هنوکم  دـیبعل  هجوز  اهما  نوک  عم  هیمـس  نب  دایز  نا  رمع  نمز  یف  نایفـسوبا  یعدا  دـق  - 1 هوجو :
یبا نع  هیبا ، هنع  یبلکلا ، بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه  نع  باعیتسالا )  ) باتک یف  ربلادبع  نب  رمعوبا  يور  و  یلزتعملا : لاق  هما : محر 

عمـسی مل  هبطخ  رمع  دـنع  بطخ  ههجو  نم  عجر  املف  نمیلاـب ، عقاو  داـسف  حالـصا  یف  اداـیز  ثعب  رمع  نا  ساـبع ، نبا  نع  حـلاص ،
قاسل ایشرق  ناک  ول  مالغلا ! اذه  وبا  هللا  صاعلا : نب  ورمع  لاقف  صاعلا - نب  ورمع  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رـضاح و  نایفـسوبا  و  اهلثم -

انا لاق  وه ؟ نم  و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  هما ، محر  یف  هعـضو  يذـلا  فرع  ینا ال  و  یـشرقل ، هنا  نایفـسوبا : لاقف  هاصعب ، برعلا 
ای الهم  لاقف :

هلاقملا فخی  مل  برح و  نب  رخص  هرما  رهظ  يداعالا ال  نم  یلع  ای  یناری  صخـش  یفوخ  ول ال  هللا  اما و  نایفـسوبا : لاقف  نایفـسابا ،
(: مالـسلا هیلع   ) یلع باوج  یف  لاق  هنا  يدـقاولا  نع  اهلقن  هیاور  یف  داوفلا و  رمث  مهیف  یکرت  افیقث و  یتلماجم  تلاط  دـق  دایز و  یف 

، امهنیب راد  ام  دایز  فرعف  عیرـس ، هءاسملا  یلا  رمع  ناـف  نایفـسابا ! اـی  هم  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـقف  احافـس ، هیلهاـجلا  یف  هما  تیتا 
هنا یف  مالکلا  اعطق و  هل  انبا  دایزل  نایفـس  یبا  يوعد  یف  هحیرـص  اهلک  رخا  ثیداحا  ینعملا : اذـه  یف  يور  دـق  .هسفن و  یف  تناکف 

هدرم و هیمـس  عم  هئاغب  درجم  ناف  کلذ  ملع  نیا  نم  کلذب و  ملع  هل  وا  فلـسلا  صرخلا و  لیبس  یلع  افازج و  يوعدلا  هذـه  یعدا 
امل لاق : قاحلتسالا ، ثیدح  نم  ینئادملا  نع  يور  ام  اذه  .هنم و  هنوک  یلع  لدی  اهتدالو ال  اهلمح و  مث  اهدنع  رـضاح  اهعم  اهجوز 
یتلا هاقرملا  یلع  هیدی  نیب  هسلجاف  هعم  ادایز  دعـصا  و  ربنملا ، دعـص  سانلا و  عمج  ماشلا  هیلع  مدق  دـق  دایز و  قاحلتـسا  هیواعم  دارا 
مقیلف هداهـش  هدـنع  ناک  نم  و  دایز ، یف  تیبلا  لها  انتبـسن  تفرع  دـق  ینا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمح  و  هتاقرم ، تحت 

نایفسابا نا  نینموملا  ریما  ای  دهشا  لاقف : هیلهاجلا - یف  ارامخ  ناک  و  یلولسلا - میرموبا  ماقف  لاق - نا  یلا  اهب -

تلقف هیمسب  تیتاف  تجرخف ، ایغب  یل  بصا  میرمابا ، ای  لاق : لکا  املف  اماعط ، ارمخ و  امحل و  هل  تیرتشاف  یناتاف  فئاطلاب ، انیلع  مدق 
و همنغب - دیبع  نالا  یجی ء  معن ، تلاقف : کل ؟ لهف  ایغب ، هل  بیـصا  نا  ینرما  دق  و  هدوج ، هفرـش و  تفرع  دق  نمم  نایفـسابا  نا  اهل :

لزت ملف  هعم ، تلخدـف  اهلیذ ، رجت  تئاج  نا  ثبلت  ملف  هتملعاف ، نایفـس  یبا  یلا  تعجرف  هتیتا  هسار  عضو  یـشعت و  اذاف  ایعار - ناـک 
هبحاصم لاط  امبر  .اهیطبا و  یف  رفذ  ول ال  هبحاص ، ریخ  لاق : کتبحاص ؟ تیار  فیک  تفرـصنا : اـمل  هل  تلقف  تحبـصا ، یتح  هدـنع 

: هرعش نم  مدقت  ام  هیلع  لدی  امک  اهتاغب  عم  هبحاصملا  یغبلل و  فئاطلا  روزی  اریثک  ناک  هنا  کلذ و  فرع  یتح  هیمس  عم  نایفس  یبا 
هفصو و  رمع ، نامز  یف  نایفسوبا  هرهظا  ام  هباتک  یف  رکذت  مالسلا ) هیلع   ) هنا مث  داوفلا  رمث  مهیف  یکرت  افیقث و  یتلماجم  تلاط  دق  و 
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هنم ال داـیز  نوـک  همعز  نا  - 1 نیهجو : مالـسلا ) هیلع   ) همالک لمتحی  و  ناطیـشلا ، تاـغزن  نم  هغزن  سفنلا و  ثیدـح  نم  هتلف  هناـب 
الب مالک  هتلف و  هقیقحلا  هذـه  راهظا  نا  .هل 2 - لصا  بذاک ال  یناطیـش  لیخت  هیور و  الب  سفن  ثیدـح  فرـص  وه  امنا  و  هل ، لـصا 

یبنلا هب  حرـص  امک  بسنلا  هب  تبثی  انزلا ال  نم  ءاـملا  نـال  ناطیـشلا  تاـغزن  نم  هغزن  هئاـم  نم  هنوک  درجمب  داـیز  قاحلتـسا  هیور و 
هنم دافتسا  ثیح  یناثلا  هجولا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) همالک لمح  ادایز  ناک  و  رجحلا .) رهاعلل  شارفلل و  دلولا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )

میرم یبا  هداهـش  نا  رهاظلا  لوالا و  وه  هنم  رهاظلا  نکل  و  هبعکلا ، بر  اهب و  دهـش  لاـقف : نایفـس  یبا  ءاـم  نم  اـنوکتم  هنوک  تاـبثا 
دـشا کلذ  رکنی  دایز  وخا  رکبوبا  ناک  ءاطعلا و  برقتلا و  یف  اعمط  وه  اهروز  وا  هیلع  اـهلمح  هیواـعم و  هروز  روز  هداهـش  یلولـسلا 

: همجرتلا .لبق  نایفـسابا  تار  هیمـس  تملع  ام  هللا  و ال و  هیبا ، نم  یفتنا  هما و  ینز  اذه  لاق : ادبا و  دایز  ملکی  نا ال  فلح  و  راکنالا ،
ار وا  دراد  دصق  هتشون و  يا  همان  وا  هب  هیواعم  هک  دیسر  شرازگ  ترضحنآب  نوچ  تشون  هیبا  نب  دایزب  ع )  ) شترضح هک  يا  همان  زا 
زا دنادرگب ، ار  تمیمـصت  دنازغلب و  ار  تلد  ات  تسا  هتـشون  همان  وتب  هیواعم  هک  متـسناد  نم  دهد : شدنویپ  دوخ  يردارب  هب  دبیرفب و 
زا وا  پچ  تمس  زا  تسار و  تمس  زا  رـس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  دیآرد  نمومب  هک  تسا  یناطیـش  وا  هک  انامه  شاب ، رذح  رد  وا 

نخـس کـی  باـطخلا  نب  رمع  تفـالخ  نارود  رد  نایفـس  یبا  زا  .دـهد  بیرف  دـنک و  ریگلفاـغ  ار  وا  اـت  دزیوآ  رد  مدآ  هب  وـس  همه 
هن اجیب  اپ و  رپ و  یب  نخس  نیا  اب  ناطیش ، ياهشرپ  زا  دوب  یشرپ  کی  دوب و  هراما  سفن  شهج  زا  یشان  هک  دزرس  یئاجیب  ناشیرپ و 
اب هک  هناگیب  تسیرتش  نوچ  دنز  گنچ  نخس  نیاب  هک  یسک  دوب ، دناوت  یم  یثاریم  ثرا و  قاقحتسا  هیاپ  هن  دوش و  یم  تباث  بسن 

، دشاب بارطـضا  شزرل و  رد  هشیمه  دنزیوایب و  یبکرم  رابب  هک  تسا  یفرظ  نوچ  ای  دـننارب و  ار  وا  دـیآ و  رد  ناشهاگبآ  رب  نارتشا 
ار وا  هتـسویپ  دشاب و  هناگیب  بآ و  زا  ندیـشون  يارب  درب  موجه  هک  تسنآ  لغاولا )  ) تسا هدومرف  هکنیا  دیوگ : همحرلا  هیلع  یـضر 
هچ ره  ای  یئوبـس  ای  یحدـق  دـننام  ددـنب  دوخ  ياپ  ریز  دـنب  هب  راوس  رتش  هک  تسا  یفرظ  نآ  بذـبذم ) طون   ) دـننک و رود  دـننارب و 

.دوش یم  ور  ریز و  تسا و  شزرل  رد  هتسویپ  نآ  ندناباتش  ای  بکرم  ندنار  عقوم  رد  نآ  دنام و  اهنادب 

يرتشوش

هیلع  ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) برـشیل برـشلا  یلع  مجهی  يذـلا  وه  لـغاولا ) ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یـضرلا : لاـق 
وا بعق  نم  بکارلا  لحرب  طانی  ام  وه  بذـبذملا ) طونلا   ) .ازجاحم و اعفدـم  لازی  الف  مهنم  سیل  مهعم و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا )

یبا نبا  لاق  .ریـسی و  فالتخا  عم  باعیتسالا )  ) هاور لوفا : .هریـس  لجعتـسا  هرهظ و  ثح  اذا  لقلقتی  ادبا  وهف  کلذ ، هبـشا  ام  وا  حدق 
یبج و  احلاص ، اطبـض  اهطبـضف  سراف ، لامعا  ضعب  وا  سراف  ادایز  یلو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نمز  ناک  امل  ینئادـملا : لاق  دـیدحلا :
میا و  اهرکو ، یلا  ریطلا  يوات  امک  الیل ، اهیلا  يوات  عالق  کترغ  هناف  دـعب  اما  هیلا : بتکف  هیواعم  کـلذ  فرع  و  اـهامح ، اـهجارخ و 

هلذا و اهنم  مهنجرخنل  اهب و  مهل  لبق  دونجب ال  مهنیتانلف  : ) حلاصلا دـبعلا  هلاق  ام  ینم  کل  ناکل  هب  ملعا  هللا  ام  کب  يراظتنا  ول ال  هللا 
املف رمع  مهل  یلاولا  سانلا و  بطخی  ذا  هتماعن  تلاش  دق  كابا و  یسنت  هتلمج : نم  ارعـش  باتکلا  لفـسا  یف  بتک  و  نورغاص .) مه 

مع نبا  هنیب  ینیب و  ینددـهی و  قاـفنلا ، سار  و  داـبکالا ، هلکآ  نبا  نم  بجعلا  لاـق : و  ساـنلا ، بـطخف  ماـق  داـیز  یلع  باـتکلا  درو 
راصنالا نیرجاهملا و  نم  فلا  هئام  یف  ءاخالا  هلزنملا و  هیالولا و  بحاص  و  نیطبسلاوبا ، و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیـس  جوز  و  هللا ، لوسر 

و مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  بتک  مث  .فیـسلاب  ابارـض  رمحا  یندـجول  یلا  نیعمجا  ءالوه  یطخت  ول  هللا  اما و  .ناسحاب  مهل  نیعباـتلا  و 
یبا نم  ناک  دـق  هنا  و  الها ، کلذـل  كارا  انا  کتیلو و  ام  کتیلو  دـق  یناف  دـعب  اما  یلع : هیلا  بتکف  هباتک ، یف  هیواعم  باتکب  ثعب 

ناطیـشلاک هیواعم  نا  و  ابـسن ، اهب  قحتـست  مل  و  اثاریم ، اهب  بجوتـست  مل  سفنلا ، بذـک  هیتلا و  یناـما  نم  رمع  ماـیا  یف  هتلف  ناـیفس 
هنیمی و نع  هفلخ و  نم  و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هیدـی نیب  نم  ءرملا  یتای  میجرلا 
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بتک هیواعم  نا  هغلب  دق  هیبا و  نب  دایز  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنصملا لوق  .هرذحا  مث  هرذحا  مث  هرذحاف  هلامـش ، نع 
و هدـعب ، يرخا  رم و  امک  مالـسلا ) هیلع   ) هنامز یف  هرات  نیترم ، هقاحلتـسال  دایز  یلا  بتک  هیواـعم  نا  هقاحلتـساب ) هتعیدـخ  دـیری  هیلا 

ادایز یلو  دق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  لاق : بیبح  نب  دـمحم  رفعجوبا  يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هتعیـش  یلع  هیلب  راصف  هقحلتـسا 
هبوعـص ملع  و  هبناج ، هیواعم  فاخ  و  هلمع ، یف  دایز  یقب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لـتق  اـملف  هسفنل ، هعنطـصا  سراـف و  لاـمعا  نم  هعطق 
رکـشلا ناک  دقل  و  همقنلا ، تیعدتـسا  و  همعنلا ، ترفک  دق  دبع  کناف  دـعب  اما  هیلا : بتکف  ع ،)  ) نسحلا هتالامم  نم  قفـشا  و  هتیحان ،

و تکلها ، تکله و  دـق  کل  با  لب ال  کل  ما  کـنا ال  اهلـصا ، نم  عرفتت  و  اـهقرعب ، فرـصتل  هرجـشلا  نا  و  رفکلا ، نم  کـب  یلوا 
، هتروشم یف  حـصنی  يار  يذ  لک  و ال  هیار ، بیـصی  بل  يذ  لک  ام  تاهیه  یناطلـس ، کلانی  ـال  و  یتضبق ، نم  جرخت  کـنا  تننظ 
، هباجالا عرـسا  هعیبلا و  هعاطلاب و  سانلا  ذـخف  اذـه  یباتک  كاتا  اذا  و  هیمـس ، نبا  ای  کلثم  اهاقترا  اـم  هطخ ، ریما  مویلا  دـبع و  سما 

الا اروربم  امـسق  مسقا  و  یعـس ، نوهاب  کتلن  شیر و  فعـضاب  کتفطتخا  الا  و  تکرادت ، کسفن  تنقح و  کمدف  لعفت  نا  کناف 
تنک ثیح  یلا  كدرا  و  ادبع ، کعیبا  و  قوسلا ، یف  کمیقا  یتح  ماشلا ، یلا  سراف  ضرا  نم  ایفاح  یشمت  هرامز  یف  الا  کب  یتوا 
هلکآ نبا  نا  لاق : مث  هللا  دـمحف  ربنملا ، دعـص  سانلا و  عمج  ادـیدش و  ابـضغ  بضغ  دایز  یلع  باتکلا  درو  اـملف  .هنم  تجرخ  هیف و 

لـصفلا  ) یلا بتک  هللا ، رون  ءافطا  یف  هلام  قفنا  نم  و  بازحالا ، سیئر  و  قافنلا ، ریـسم  و  فالخلا ، رهظم  و  هللادسا ، هلتاق  و  دابکالا ،
اهریـصت لیلق  امع  و  اهیف ، ءام  لـفج ال  هباحـس  نع  قربی  دـعری و  مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و 

و بهذم ، ریغ  یلا  بهذ  نکل  الک و  ردغی ، رذنی و  یلع  قافـشا  نمفا  هردقلا ، لبق  هددهت  هفعـض  یلع  ینلدـی  يذـلا  و  اعزق ، حایرلا 
نیرجاـهملا و نم  فلا  هئاـم  یف  همع  نبا  نبا  و  هللا ، لوسر  تنب  نبا  هنیب  ینیب و  و  هبهرا ، فیک  هماـهت  قـعاوص  نیب  يور  نمل  عـقعق 

هروثلا و  ادغ ، عمجلا  و  مویلا ، مالکلا  هنود  لدرخلا ، ام  هتطعسال  و  اراهن ، بکاوکلا  هتیرال  هیلا  ینبدن  وا  هیف  یل  نذا  ول  هللا  .راصنالا و 
، جوملا هیطغی  قیرغلاک  کتدجوف  هیف ، ام  تمهف  هیواعم و  ای  کباتک  یلا  لصو  دقف  دعب  اما  هیواعم : یلا  بتک  لزن و  مث  .کلذ  دـعب 

یف یعـس  هلوسر و  هللا و  داح  نم  مقنلا  یعدتـسی  معنلا و  رفکی  امنا  .هایحلا  یف  اعمط  عدافـضلا  لـجراب  قلعتی  و  بلحطلاـب ، ثبـشتیف 
اما و  ءاملا ، اهلـسغی  يزاخم ال  کل  ترثال  اهیفـس  یعدا  نا  یفوخ  و  کنع ، ینـضهبی  یل  ملع  الولف  یل  کبـس  اماف  اداـسف ، ضرـالا 

، یعـس نوهاب  ینلوانتت  و  شیر ، فعـضاب  ینفطخت  کنا  کمعز  اما  و  هعامج ، نبا  تناـف  هیمـس  نبا  تنک  ناـف  هیمـسب  یل  كرییعت 
الا لزنا  تسلف  كدهج ، دهتجا  و  کتیطل ، نالا  ضماف  فورخلا ، هلکا  بئذـب  تعمـس  له  ما  ربانقلا ، ریغـص  هعزفی  ایزاب  تیار  لهف 

ثعب همغ و  هیواعم  یلع  دایز  باتک  درو  املف  .هیلا  علاطلا  هبحاصل  عضاخلا  انیا  ملعتـس  كووسی و  امیف  الا  دـهتجا  ـال  و  هرکت ، ثیحب 
، کل نکا  یل  نک  دـهتجملا و  يارب  یلع  رـشا  هیف و  ینحـصناف  ینمها ، رما  یف  کترواشم  دـیرا  ینا  هل : لاق  هب و  الخف  هریغملا ، یلا 

نم و  رودحلا ، یف  ءاملا  نم  یضما  کتعاط  یف  یندجتل  هللا  كاذامف و  هریغملا : لاق  .يدلو  یلع  کترثآ  يرـسب و  کتـصصخ  دقف 
ثلاثلا و لصفلا   ) وه و  یعافالا ، شیـشک  انل  شکی  سراـفب  ماـقا  دـق  اداـیز  نا  هریغم  اـی  لاـق : .عاجـشلا  لـطبلا  فک  یف  قنورلا  يذ 

دق و  یمر ، اذا  بیـصم  هرکفلا ، لاوج  همیزعلا ، یـضام  يارلا ، بقاـث  لـجر  مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا -
لاق هیار ؟ حالـصا  یف  هلیحلا  ام  و  هیلا ، لیبسلا  فیکف  انـسح ، هتالامم  یـشخا  و  ایح ، هبحاص  ناـک  ذا  هنمآ  تنک  اـم  نـالا  هنم  تفخ 
کل ناکل  باتکلا  هل  تنلا  هلاسملا و  هتفط  ولف ال  ربانملا ، دوعص  رکذلا و  فرـشلا و  بحی  لجر  ادایز  نا  تما ، مل  نا  هل  انا  هریغملا :

امبر ءرملا  ناف  دـعب  اما  نایفـس ، یبا  نب  دایز  یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نم  هیلا : بتکف  لوسرلا ، انا  هیلا و  بتکاف  قثوا ، کب  لیما و 
یب و کـنظ  ءوس  کـلمح  ودـعلا ، لـصاو  و  محرلا ، عطاـق  لـثملا ، هب  بورـضملا  ءرملل  کـنا  و  بطعلا ، حراـطم  یف  يوـهلا  هحرط 

برح نب  رخـص  سیل  و  یخا ، تسل  کـناک  یتح  یتـمرح ، یبـسن و  تتتب  و  یمحر ، تعطق  و  یتـبارق ، تققع  نا  یلع  یل  کـضغب 
.ءاسنلا لبق  نم  هواخرلا  قرع  ککردا  نکل  و  ینلتاقت ، تنا  صاـعلا و  یبا  نبا  مدـب  بلطا  کـنیب ، ینیب و  اـم  ناتـش  و  یبا ، كاـبا و 
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لـصا نا  و  کیعـس ، ءوسب  كذخا  وا  و ال  کیلع ، فطعا  نا  تیار  دق  احانج و  يرخا  ضیب  هفحلم  ءارعلاب و  اهـضیب  هکراتک  تنکف 
تددزا امل  هنتم  عطقنی  یتح  فیسلاب  برضتف  موقلا  هعاط  یف  رحبلا  تضخ  ول  هریغملاابا  ملعاف  كرما ، یف  باوثلا  یغتبا  و  کمحر ،

و کلـصا ، یلا  عجراف  حـبذلل ، قثوا  دـق  و  عیرـصلا ، روثلا  یلا  هرفـشلا  نم  مشاه  ینب  یلا  ضغبا  سمـشدبع  ینب  ناف  ادـعب ، الا  مهنم 
هعدف جاجللا ، الا  کلذ  کب  لعف  ام  يرمعل  و  بسنلا ، لاض  تحبـصا  دقف  هریغ ، شیرب  ریطی  لوصوملاک  نکت  و ال  کموقب ، لصتا 

یبناج و تهرک  نا  و  هرماب ، هرماف  یب  تقثو  یبناج و  تببحا  ناف  کتجح ، نم  حوضو  و  كرما ، نم  هنیب  یلع  تحبصا  دقف  کنع ،
ثلاثلا و لصفلا   ) هاندا هبرق و  دایز  هآر  املف  سراف ، مدـق  یتح  باتکلاب  هریغملا  لحرف  .یل  یلع و ال  ـال  لـیمج  لـعفف  یلوقب  قثت  مل 

تحت هعضو  غرف  املف  کحضی ، هلماتی و  لعجف  باتکلا ، هیلا  عفدف  هب ، فطل  و  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا -
عدف .لجا  لاق : .کباکر  حرا  مقف و  هدیعب ، هرفس  نم  تمدق  دق  و  كریمض ، یف  ام  یلع  علطا  یناف  هریغم ، ای  کبـسح  لاق : مث  همدق 

یف یل  و  هانا ، بحاص  لجر  ینا  دایز : لاق  .کمحر  عطقت  و ال  کسفنل ، رظنا  و  كاخا ، لصو  کموق ، یلا  عجرا  و  جاجللا ، کـنع 
سانلا اهیا  لاق : مث  ربنملا  دعـصف  هثالث ، وا  نیموی  دعب  سانلا  عمج  مث  .كادبا  یتح  یـشب ء  ینادـبت  یلع و ال  لجعت  الف  هیور ، يرما 
ترکف نامثع و  لتق  ذـنم  ساـنلا  روما  یف  ترظن  دـقف  مکل ، هیفاـعلا  ماود  یف  هللا  یلا  اوبغرا  و  مکنع ، عفدـنا  اـم  مکنع  ءـالبلا  اوعفدا 

، فلا هئام  یلع  فینی  ام  نیفـص  موی  لمجلا و  موی  نامویلا  ناذـه  ینفا  دـقل  و  نوحبذـی ، دـیع  لک  یف  یحاضالاک  مهتدـجوف  مهیف ،
، کلذک سیل  الک  هنجلا  یف  لوتقملا  لتاقلاف و  اذـکه  رمالا  ناک  ناف  هرما ، نم  هریـصب  یلع  ماما و  عبات  قح و  بلاط  هنا  معزی  مهلک 

رما یف  ترظن  دـق  و  هنید ، همالـسب  يرمال  فیکف  ادـب ، امک  رمالا  عجری  نا  فئاخل  ینا  و  موقلا ، یلع  سبتلا  و  رمالا ، لکـشا  نکل  و 
بتک لزن و  مث  .مکتعاط  تدمح  دـقف  هتبغم ، هتبقاع و  نودـمحت  ام  مکروما  یف  لمعاس  و  هیفاعلا ، نیتبقاعلا  دـمحا  تدـجوف  سانلا ،

یلا كدر  و  قحلا ، کفرع  يذـلا  دـمحلاف هللا  هیف ، ام  تمهف  هریغملا و  عم  هیواعم  اـی  کـباتک  لـصو  دـقف  دـعب  اـما  باـتکلا : باوج 
و باتکلا ، لاطل  باوجلا  هلمتحا  و  هجحلا ، هتبجوا  امب  کبیجا  نا  تدرا  ول  و  ابـسح ، لفغی  افورعم و ال  لـهجی  نمم  تسل  و  هلـصلا ،

نا و  الوبق ، هدوم و  یبلق  یف  عرزتسف  ارب  کلذب  تدرا  و  هنسح ، هین  حیحص و  دقع  نع  اذه  کباتک  ناک  نا  کنکل  و  باطخلا ، رثک 
بیطخلا هب  ییعی  اماقم  کباتک  تارق  موی  تمق  دـقل  و  بطعلا ، هیف  ام  یبات  سفنلا  ناف  هین  داـسف  ارکم و  هدـیکم و  تدرا  اـمنا  تنک 

ثلاثلا لصفلا   ) .ریدق کلذ  لاثما  یلع  انا  و  لیلدلا ، مهب  لض  همهمب  نیریحتملاک  ردص  درو و ال  لها  رـضح ال  نم  تکرتف  هردملا ،
ینع عفادا  ینتدجو  ینوفـصنی  مل  يرـشعم  اذا  باتکلا : لفـسا  یف  بتک  و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - و 

هل یفخا  هدـیکم و  لوهجلا  ملحلاب  عفادا  ایـضام  مزعلا  يدـل  ینوفلا  اومالف و  مهیلع  یتاـنق  تیعا  رـشعم  مک  اـیقاب و  تمد  اـم  میـضلا 
هیلا بتک  و  هلاس ، ام  عیمج  هیواعم  هاطعاف  ایئان  ینم  ندـت  مل  اذا  یندـجت  نبت  نا  کنم و  ندا  ینم  ندـت  ناـف  ایهاودـلا  هاـضعلا  تحت 
لاق يدوعـسملا :) جورم   ) یف .قارعلا و  یلع  هلمعتـسا  مث  هتیالو ، یلع  هرقا  و  هاندا ، هبرقف و  ماشلا ، هیلا  لخدـف  هب ، قثو  ام  هدـی  طـخب 
یتح اضعب  مهـضعبب  دایز  برـضف  فینح ، نب  لهـس  اهنم  اوجرخا  نیح  سراف  ادایز  یلو  ناک  ع )  ) ایلع نا  ینثملا : نب  رمعم  هدیبعوبا 

هاطرا نب  رـسب  ذخا  مث  هددهتی ، هیواعم  ناک  رخطـصا و  یلع  هالو  مث  سراف ، رما  حلـصا  یتح  اهروک  یف  لقتنی  لاز  ام  و  اهیلع ، بلغ 
لاق دق  هریغملا  ناک  و  هیواعم - یلع  دایز  مدقف  هیواعم ، هعاط  یف  لخدـی  مل  نا  امهنلتقیل  مسقی  هیلا  بتک  و  هیدـلو ، ادابع  هللادـیبع و 
عیاب دـق  یلع و  نب  نسحلا  الا  ادـی  دـحا  هیلا  دـمی  رمالا ال  اذـه  ناف  لوضفلا ، کـنع  عدو  یـصقالا  ضرغلا  مرا  همودـق - لـبق  داـیزل 

.نیطوتلا لبق  کسفنل  اهذخف  هیواعم ،

ای دایز : لاقف  .ءامـص  انذا  کنم  سانلا  ریعت  و  هلبحب ، کلبح  لصت  و  هلـصا ، یلا  کلـصا  لقنت  نا  يرا  لاق : .یلع  رـشاف  دایز : هل  لاق 
، هریغملا يارب  ذخا  و  يوعدلا ، لوبق  یلع  مزع  ادایز  نا  مث  .هیقسیف  قرع  و ال  هییحتف ، هردم  و ال  هتبنم ، ریغ  یف  ادوع  سرغا  هبعش  نبا 
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هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) اهرعش نع  تفشک  هل و  نذاف  اهاتاف ، اهیخا ، رما  نع  نایفـس  یبا  تنب  هیریوج  هیلا  تلـسرا  و 
( لزتسی کیلا  بتک  هیواعم  نا  تفرع  دق  و   ) .میرموبا کلذب  ینربخا  یخا ، تنا  تلاق : هیدـی و  نیب  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع  )

.هتللف دـقف  هتملث  وا  هدـح  تددر  یـش ء  لـک  و  هدـح ، تملث  اذا  فیـسلا  تللف  نم  لفتـسی ) و   ) کـلقع يا : کـبل )  ) هلز بلطی  يا :
دیدحلا یبا  نبا   ) یف امک  ءرملا ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  نموملا ) یتای  ناطیشلا  وه  امناف  هرذحاف   ) كدح يا : کبرغ ) )

مهل ندعقال  : ) یلاعت هبرل  لاق  ناطیشلا  نع  یلاعت  یکح  هلامـش ) نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  و 
ناطیـشلاف نیرکاش .) مهرثکا  دجت  مهلئامـش و ال  نع  مهنامیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث  میقتـسملا  کطارص 

هموصخ یتای  هیواعم  ناک  کلذک  و  هدابعلا ، قیرط  نع  اهیلع  هلمح  هیـصعملا  قیرط  نع  هفلاخملا  یلع  ادـحا  لمحی  نا  ردـقی  مل  نا 
قیقـش لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .دایزب و  لعف  امک  ببحتلا  قلمتلا و  قیرط  نع  مهیتای  ناک  رثوی  مل  ناف  دیدهتلا ، دـیعولا و  قیرط  نع 

نیب نم  اما  یلامـش ، نع  و  ینیمی ، نع  و  یفلخ ، نم  و  يدی ، نیب  نم  دصارم : هعبرا  یلع  ناطیـشلا  یل  دـعق  الا  حابـص  نم  ام  یخلبلا :
ینفوخیف یفلخ  نم  اما  و  يدتها ،) مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  رافغل  ینا  و   ) ارقاف میحر ، روفغ  هللا  ناف  فخت  ال  لوقیف : يدی 

الا ضرالا  یف  هباد  نم  ام  و   ) ارقاف یفلخم ، یلع  هعیـضلا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
لبق نم  ینیتاـیف  یلامـش  لـبق  نم  اـما  و  نیقتملل ،) هبقاـعلا  و   ) ارقاـف ءاـنثلا ، ههج  نم  ینیتاـیف  ینیمی  لـبق  نـم  اـما  و  اـهقزر ،) هللا  یلع 

: رعاشلا لاق  و  هبقعلا ) محتقا  الف  : ) یلاعت لاق  دیدشلا ، باکترا  ماحتقالا  محتقیل ) (. ) نوهتشی ام  نیب  مهنیب و  لیح  و   ) ارقاف تاوهـشلا ،
دانلا لمجلا  و  اهما ، تیمس  اذا  نکست  هدانلا  هقانلا  اولاق : مکلع  ای  اهما  مسا  ام  کحیو  مصعم  زئلکم  اهنم  انا  محقت و  یب  هقانلا  لوقا و 

هیلع  ) هفصو امک  ناک  انناوخا  ینموم  لاخ  ناک  هللا  رمعل  و  هترغ )  ) سلتخی يا : بلـسلا  نم  لاعتفا  بلتـسی ) هتلفغ و   ) .هوبا یمـس  اذا 
یف مهبیطخ  لاقف  هترغ ، بلتسیا  هتلفغ ، محتقیل  هلامش ، نع  هنیمی و  نع  و  هفلخ ، نم  هیدی و  نیب  نم  ءرملا  یتای  ایناث  اناطیش  مالـسلا )

لاقف ناک  فیک  .هءارو و  ام  یلع  ارتجا  رتسلا  لجرلا  فشک  اذاف  یبنلا ، باحـصا  رتس  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  هدادـغب :) خـیرات  لوا  )
انا و  هقاحلتسا ، دعب  ترج  هیاکح  رکذ  امنا  لاحلا ، هقیقح  دایزل  هیواعم  قاحلتسا  یف  يربطلا  رکذی  مل  هبصن : عم  هلماک )  ) یف يرزجلا 

، هینالع هعیرشلا  ماکحا  هب  تدر  ام  لوا  هقاحلتسا  ناک  و  مالسالا -  یف  هریبکلا  هروهشملا  رومالا  نم  ناف  هتیفیک  کلذ و  ببـس  رکذا 
و شارفلل ، دـلولاب  یـضق  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناف 

هدـلک نب  ثرحلا  اعدـف  ناقهدـلا ، ضرمف  رکـسکب ، دور  دـنز  ناقهدـل  تناک  دایز  ما  هیمـس  نا  هلاح  ءادـتبا  ناک  و  رجحلا - رهاـعلل 
، اضیا هب  رقی  ملف  اعفان ، تدلو  مث  هب  رقی  ملف  عیفن - همـسا  و  هرکبابا - ثرحلا  دنع  تدـلوف  هیمـس  هبهوف  اربف ، هجلاعف  یفقثلا ، بیبطلا 

نم هیمس  جوز  ثرحلا  ناک  و  يدلو ، تنا  عفانل : ثرحلا  لاق  فئاطلا  رصح  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هرکبوبا  لزن  املف 
هل لاقی  رامخ  یلع  لزنف  فئاطلا  یلا  هیلهاجلا  یف  راس  برح  نب  نایفسوبا  ناک  ادایز و  هل  تدلوف  یمور ، وه  دیبع و  همـسا  هل  مالغ 

نمیف ناک  و  دایزل - دهشی  نم  رضح  سانلا و  رضحا  و  هقاحلتـساب ، ادایز  لیمتـسی  نا  هیواعم  يار  املف  لاق : نا  یلا  .یلولـسلا  میرموبا 
.هیمس الا  يدنع  سیل  هل : تلقف  ایغب ، ینم  بلط  يدنع و  رضح  نایفسابا  نا  دهشا  انا  لاق : دهشت ؟ مب  هیواعم : هل  لاقف  میرموبا - رضح 

الهم دایز : هل  لاقف  اینم ، نارطقیل  اهیتکـسا  نا  هدـنع و  نم  تجرخ  مث  اهعم ، الخف  اهب ، هتیتاف  اهرـضو ، اهرذـق و  یلع  اهب  ینتیا  لاقف :
دیبع نب  دایز  رهتـشا  مالـسالا و  یف  ناک  یعد  لوا  دـقعلا :)  ) یف .هیواعم و  هقحلتـساف  امتاش ، ثعبت  مل  و  ادـهاش ، تثعب  امنا  میرمابا ،

، یلاوملا یف  عفان  و  برعلا ، یف  هرکبوبا  و  شیرق ، یف  بسنی  دایز  ناکف  اعفان ، هرکبابا و  ادایز و  تدلو  هیمـس  تناک  و  هیواعم ، یعد 
بسنلا یفلاخم  یثنا  محر  نم  اوقلخ  هثالث  الاجر  نا  بجعلا  بجعا  نم  يدنع  هرکب  ابا  اعفان و  ادایز و  نا  غرفم : نب  دیزی  مهیف  لاقف 

نا نیدـلا و  یف  مکناوخا  نم  اـنا  لوقی : هرکبوـبا  ناـک  باـعیتسالا :)  ) یف یبرع و  همع  نبا  اذـه  یلوـم و  اذ  لوـقی و  اـمیف  یـشرق  اذ 
خیرات  ) یف .حورسم و  نب  عیفن  اناف  ینوبست  نا  الا  سانلا  یبا  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  )
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یلا اوبستنا  مهنا  هنم  مهفی  تلق : .حورـسم  نب  عیفن  یلا  فیقث  یف  مهبـسن  نم  ( 160  ) هنـس یف  يدهملا  مهدر  هرکب  یبا  لآ  يربطلا :)
: يا سفنلا ) ثیدح  نم   ) هاجف يا : هتلف ) باطخلا  نب  رمع  نم  یف و  نایفس  یبا  نم  ناک  دق  و   ) .مهدر یتح  یفقثلا  هدلک  نب  ثرحلا 
، دایز یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع لوق  یلع  دهش  يذلا  وه  ریبزلا  نب  رذنملا  يریبزلا :) بعـصم  شیرق  بسن   ) یف .هصخـش و  نع  هیاکحلا 

حتفب سانلا  ربخی  ملکتی  نا  هرما  رمع و  یلع  مدـق  نیح  یـسوم  یبا  دـنع  نم  رتست  نم  دایز  مدـقم  برح  نب  نایفـسابا  تعمـس  لاـق :
کلذ عمـسف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق  .بیطخل  دـیبع  یبا  نبا  نا  اولاـق : هناـیب و  نم  ساـنلا  بجعف  غلباـف ، مـلکتف  داـیز  ماـقف  رتـست ،

 - اذـه فوخ  لاق : هنع ؟ کعنمی  امف  تلق : .يریغ  هما  محر  یف  هرقا  ام  هوبا  هللا  انا و  دـیبع و  نباب  سیل  لاق : یلع و  لـبقاف  نایفـسوبا 
هل رما  هلـسغ و  رـضحی  نا  هیواعم  یـصوا  و  هیواعم ، یلا  اعطقنم  رذـنملا  ناک  و  رذـنملل ، کلذ  نورکـشی  دایز  لآ  ناکف  رمع - ینعی 

دیزیل ادب  مث  هرصبلاب ، الزنم  هعطقا  و  هرـصبلا ، ءالکب  ریبزلا  یلا  بسنت  یتلا  رادلا  هعطقا  و  هیلا ، هعفدف  هللادیبع ، یلا  دیزی  بتکف  لامب ،
نب هللادـبع  هفلاخ  نیح  کلذ  و  هرـصبلا ، نم  جرخی  رذـنملا  عدـی  نا ال  رذـنملا و  نع  لاملا  کلذ  سبحب  هرماـی  هللادـیبع  یلا  بتکف 
ءارو نم  ذخ  اثالث و  کتلجا  دق  لاق : ربخلا و  هربخاف  دایز  نبا  هیلا  لسراف  هل ، انوع  لاملا  کلذ  نوکیف  هیخاب  قحلی  نا  فاخف  ریبزلا ،

هلامعل مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) زجارلا لاق  ادیدش  اریس  راس  هکم و  لبق  رذنملا  قلطناف  تئش ، ام  یلجا 
نبا راصح  ریمن  نب  نیـصحلا  راصح  یف  لتق  یتح  هیخا  عم  ناکف  ارذـنملا  نیکتـشا  نملکتی  ول  ارـسح  اـمایق  لـمرلاب  نکرت  مهریغ ) و 

هثحیل هسخنی  هناک  ناطیـشلا ) هغزن   ) زاجملا نم  و  هسخن ، هنعط و  اذا  هغزن  ساسالا :)  ) یف ناطیـشلا ) تاغزن  نم  هغزن  و   ) .لوالا ریبزلا 
ینکت برعلا  دایز  وبارامحلا  نکل  هوبا و  نم  يردا  تسل  دایز  رعاشلا : لاق  ثرا ) اهب  قحتسی  بسن و ال  اهب  تبثی  ال   ) .یصاعملا یلع 

نامیلـس نب  یلع  رکذ  يربطلا :) خیرات   ) یف دایز و  یف  برح  لآ  يوعدـک  اهیعدـی  هباتکلا  یف  رامح  رخآ : لاق  و  دایز ، یباب  رامحلا 
، برح نب  ملـس  نب  يدغـصلا  هل  لاقی  دایز  لآ  نم  لجر  هیلع  مدق  ذا  ملاظملا ، یف  رظنی  وه  يدـهملا و  ترـضح  لاق : هثدـح  هابا  نا 

نبا تنک  یتم  هینازلا  هیمـس  نبا  ای  يدهملا : هل  لاقف  دایز ، یلا  بستناف  تنا ؟ یمع  نبا  يا : لاق : .کمع  نبا  لاق : تنا ؟ نم  هل : لاقف 
نا هلبق - نم  هرـصبلا  یلا  و  نوراـه - یلا  باـتکلاب  يدـهملا  رماـف  لاـق : نا  یلا  جرخا - هقنع و  یف  یجوـف  هب ، رما  بضغ و  و  یمع ،

.هیلع اوناک  ام  یلا  مهدر  یتح  ناویدـلا  اوشر  کلذ  دـعب  دایز  لآ  نا  مث  لاق : نا  یلا  .برعلا  مهناوید و  شیرق و  نم  دایز  لآ  جرخی 
باتکلا لصو  املف  هلوسر : هنـسا  هللا  باتک  فالخ  یلع  دایزل  هیواعم  قاحلتـسا  نوک  یف  يدهملا  باتک  هخـسن  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا 

هب بتک  ام  لثمب  يریمنلا  بویا  نب  کلملادبع  یلا  بتک  ناک  دق  و  مهنع ، فکف  مهیف ، ملک  مث  هذافناب ، عقو  نامیلـس  نب  دمحم  یلا 
نا هتهارک  و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  ، ) سیق نم  هعـضومل  هذـفنی  ملف  دـمحم ، یلا 
یف هیواعم  دنع  جاجحلا  نب  رصن  دیلولا و  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  هموصخ  تلاط  امل  دقعلا : یف  .مهریغ و  یلا  هموق  نم  دحا  جرخی 
رما رـضخا و  زخ  فرطمب  عفلت  دق  هیواعم و  سلجف  لفتحی ، یتح  هسلجم  رخوی  نا  هبجاح  هیواعم  رما  دلاخ  یلوم  جاجح  نب  هللادـبع 
لاق و  هنم ، هنا  یلا  دهع  یبا  نبا  یخا و  رصن : لاقف  سلجملا  لفتحا  دق  امهل و  نذا  مث  فرطملا ، فرط  هیلع  یقلا  هنم و  ینداف  رجحب 

: لاق و  رـصن ، یلا  هعفداف  هنع - فشک  و  رجحلا - اذه  ذخ  هیواعم : لاقف  .هشارف  یلع  دـلو  هتما  یبا و  دـبع  نبا  يالوم و  نمحرلادـبع :
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا مکح  اذه  هیواعم و  مکح  كاذ  لاق : .دایز  یف  مکحلا  اذه  تیرجا  الفا  رصن : لاقف  .یبنلا  مکح  یف  کلام  اذه 

هزازتبا هقبوم : تناکل  نهنم  هدـحاو  الا  هیف  نکت  مل  ول  هیواعم  یف  نک  ثالث  يرـصبلا : نسحلا  لاـق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  و  هلآ .) و 
یبنلا لوقل  همغارم  ادایز  هقاحلتـسا  و  رجح ، باحـصا  رجح و  نم  هلیو  ای  ارجح و  هلتق  و  اهرما ، اهزتبا  یتح  ءاهفـسلاب  همالا  هذه  یلع 

نب بیبح  یلوم  حرـس - یبا  نب  دیعـس  نا  یماطقلا  نب  یقرـشلا  يور  لاق : .رجحلا و  رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یلع دایز  بثوف  هب ، اریجتصم  ع )  ) نسحلا یتاف  هفاخا ، هبلط و  هفوکلا  دایز  مدق  املف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع هعیش  نم  ناک  سمـشدبع -

مهلام و هل  نیملـسملا  نم  لجر  یلا  تدـمع  دایز : یلا  نسحلا  بتکف  هراد ، ضقن  و  هلاـم ، ذـخا  و  مهـسبحف ، هتارما ، هدـلو و  هیخا و 
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هلام و و  هلایع ، هیلع  ددراو  هراد ، هل  نباف  اذه  یباتک  كاتا  اذاف  هلایع ، هلها و  تسبح  و  هلام ، تذخا  و  هراد ، تمدـهف  مهیلع ، ام  هیلع 
یبا نب  دایز  نم  دایز : هیلا  بتکف  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .هترجا دـقف  هیف  ینعفش 

و هقوس ، تنا  ناطلـس و  انا  و  هجاح ، بلاط  تنا  و  یلبق ، کسفنب  هیف  ادـبت  کباتک  یناتا  دـقف  دـعب  اما  همطاف : نب  نسحلا  یلا  ناـیفس 
میا و  کلذـب ، کنم  یـضر  و  يارلا ، ءوس  یلع  کنم  هماقا  هتیوآ  قساف  یف  یلا  تبتک  هتیعر ، یلع  طلـسملا  عاطملا  رماب  هیف  ینرماـت 

نا یلع  محل  بحا  نا  و  کیلع ، عرم  کـب و ال  قیفر  ریغ  کـضعب  تلن  نا  و  کـمحل ، كدـلج و  نیب  ناـک  ول  هب و  ینقبـست  ـال  هللا 
الا هلتقا  مل  هتلتق  نا  و  هیف ، کتعفـش  نکا  مل  هنع  توفع  ناف  کـنم ، هب  یلوا  وه  نم  یلا  هتریرجب  هملـسف  هنم ، تنا  يذـلا  محلل  هلکآ 

باوج بتک  و  هفطع - دایز  باتک  لعج  هیواعم و  یلا  کلذـب  بتک  مسبت و  ع )  ) نسحلا یلع  باتکلا  درو  املف  .قسافلا  كاـبا  هبحل 
املف رجحلا .) رهاعلل  شارفلل و  دلولا  لاق : هللا  لوسر  ناف  دعب  اما  هیمس ، نب  دایز  یلا  همطاف  نب  نسحلا  نم   ) امهل هثلاث  نیتملک ال  دایز 

نع اـباوج  هیلا  کـباتکب  یلا  ثعب  یلع  نب  نسحلا  نا  داـیز  یلا  بتک  و  ماـشلا ، هب  تقاـض  ع )  ) نسحلا یلا  داـیز  باـتک  هیواـعم  ارق 
اماف هیمـس ، نم  رخالا  نایفـس و  یبا  نم  امهدـحا  نییار : کل  نا  تملع  و  کنم ، بجعلا  ترثکاف  حرـس ، نبا  یف  کیلا  هبتک  باـتک 

هابا و متـشت  نسحلا  یلا  کـباتک  کـلذ  نم  اـهلثم ، يار  نم  نوکی  اـمف  هیمـس  نم  يذـلا  اـما  و  مزح ، ملحف و  نایفـس  یبا  نم  يذـلا 
، تلقع ول  کعضی  کلذ ال  ناف  کیلع ، اعافترا  هسفنب  ادب  نسحلا  نا  اماف  هیبا ، نم  قسفلاب  یلوالا  کنا  يرمعل  و  قسفلاب ، هل  ضرعت 

نم یلا  کسفن  نع  هتعفد  ظحف  کیلا ، هیف  عفش  امیف  هعیفشت  ککرت  اما  و  طلستی ، نا  نسحلا  لثمل  قحف  رمالاب ، کیلع  هطلـست  اما  و 
ناوجرلا و هب  یمری  نم ال  کحیو  نسحلا  ناف  هیبا ، یلا  هبـسنت  هما و ال  مسا  همـساب و  نسحلا  یلا  کباتک  اـما  و  کـنم ، هب  یلوا  وه 

تنب همطاف  اهنا  تملع  اما  کل ، ما  ـال  مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) هتلک ما و  يا  یلا 
ریسی و ثیح  توملا  راس  راس  اذا  هلبق  ناک  يذلا  نباف  نسح  اما  هتلمج : نم  ارعش  بتک  و  لقعت ، تنک  ول  هل  رخفا  کلذف  هللا ، لوسر 

یباتک کیلع  درو  اذاف  ریبث  لبذـی و  اولاقل  رماب  اجحلا  ملحلا و  نزوی  ول  هنکل  ریظن و  هل و  هبـش  نسح  اذ  هریظن و  الا  لاـبئرلا  دـلی  لـه 
بتکت ام  ردـت  ملف  اباتک ، دایز  یلا  هشئاع  تبتک  لاق : .هل و  ضرعت  هلام و ال  هیلع  ددرا  و  هراد ، هل  نبا  و  دیعـسل ، کیدـی  یف  ام  لخف 

، دایز اهنبا  یلا  نینموملا  ما  نم  تبتکف  تمثا ، نایفـس  یبا  نب  دایز  تبتک  نا  هتبـضغا و  هیبا  نبا  وا  دـیبع  نبا  داـیز  تبتک  نا  هناونع ،
لاق هیلا - تبـسن  نم  هرـصبلا و  راهنا  یف  يرذالبلا -) حوتف   ) یف و  تلق : .ابـصن  ناونعلا  اذه  نم  تیقل  دـقل  لاق : و  کحـض ، هارق  املف 

دایز و یلا  هل  بتکت  نا  هشئاع  لاس  ایرـس - ناک  و  رکب - یبا  نب  نمحرلادبع  یلوم  نامثع  یبا  نب  هرم  یلا  هرم  رهن  بسن  ناظقیلاوبا :
هتبسن هتبتاک و  دق  اهنا  دایز  يار  املف  نینموملا ،) ما  هشئاع  نم  نایفس  یبا  نب  دایز  یلا   ) هتنونع هل و  تبتکف  اهباتک ، ناونع  یف  هب  ادبت 
اوارقیل مهیلع  باتکلا  ضرع  هرم و  یف  یلا  نینموملا  ما  باتک  اذـه  ساـنلل : لاـق  هفطلا و  هرم و  مرکا  کلذـب و  رـس  نایفـس  یبا  یلا 

یف لغاولا  يرهوجلا : لاـق  لـغاولاک ) اـهب  قلعتملا  و   ) .هیلا بسنف  ارهن  اـهل  رفحف  رما  هلبـالا و  رهن  یلع  بیرج  هئاـم  هعطقا  مث  هناونع ،
مویلا و  سیقلا : ورما  لاق  ماعطلا ، یف  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) شراولا لثم  بارـشلا 

نا امک  هیلا ، عدـی  مل  نوبرـشی و  مه  موقلا و  یف  لخادـلا  لغاولا  دـیرد : نبا  لاق  لـغاو و  ـال  هللا و  نم  اـمثا  بقحتـسم  ریغ  برـشاف 
نال لیلذلا ، ریقفلا و  دیدشتلاب  عفدـملا  يرهوجلا : لاق  عفدـملا )  ) .هیلا عدـی  مل  نولکای و  مه  موقلا و  یلا  لخادـلا  نشارلا  شراولا و 

.هبـسن نع  عفد  اذا  عفدم  لجر  و  اذه ، یلع  اذه  هلیحیف  یحلا  هعفادتی  يذلا  عفدملا  فیـضلا  دـیرد : نبا  لاق  .هسفن و  نع  هعفدـی  الک 
ینعم لدخ و  حسر  دایز  لآ  شمح و  هتـس  نایفـس  یبا  لآ  لوقی : نایفـس و  یبا  لآ  نم  دایز  لآ  یفنی  جاجحلا  ناک  یناغالا :)  ) یف

و همیظع ، هاتـسا  وذ و  نیینایفـسلا  نا  دارملا  و  لدـخلا ،)  ) هلباقم قاسلا و  هقد  شمحلا )  ) و حـسرلا ،)  ) اـهلباقم هیلـالا و  مخـض  هتـس ) )
ریغ دایز  راجن  نکل  مهمـسوت  یف  نیبم  رهف  راجن  يدـسالا : هبیقع  لاق  يرذالبلا ) باسنا   ) یف .سکعلاـب و  نییداـیزلا  و  هقیقد ، قوسا 
نبا بذـک  لوقی  تیبلا و  اذـه  رکذـی  دایز  نبا  ناکف  فیللا  هیهـض  یـصاونلا  یحللا و  بهـص  طبن  متنا  نکل  اشیرق و  متـسل  فورعم 
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یـش ء كانه  سیل  ولوانتی  يا : طاونا ) ریغب  طاع   ) لثملا یف  و  طون ، وهف  یـش ء  نم  قلع  ام  لک  يرهوجلا : لاـق  طونلا ) و   ) .هلعاـفلا
هیلع  ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ( ) عبـش ریغ  نم  نامقل  اـشجت   ) و ریعب ) هل  سیل  يداـحلاک و  : ) مهلوق وحن  اذـه  و  قلعم ،

رذنملا نب  دادـش  وه  و  هعیزب ،) نبا   ) مهیف ناک  رجح  یلع  دوهـشلا  اوبتک  امل  .كرحتملا  يا : بذـبذملا ) ( ) مهریغ هلامعل و  مالـسلا )
ام هللا  و  هیبا ، نم  فرعا  هما  تسیل  وا  هینازلا ، نبا  یلع  یلیو  لاقف : هیلا ، بسنی  با  اذهل  اما  دوهـشلا ، نم  اذه  اوقلا  دایز : لاق  یلهذلا ،
نع هلاـسف  ناورهنلا - نم  اـجن  ناـک  جراوخلا و  نم  هفیـس  لـس  نم  لوا  وه  و  هیدا - نب  هورعب  داـیز  یتا  .هیمـس و  هما  یلا  ـالا  بسنی 

تبرـضف هب  دایز  رماف  کبرل ، صاع  دعب  تنا  و  هوعدل ، كرخآ  و  هینزل ، کل  وا  لاقف : هسفن ، نع  هلاس  مث  احیبق ، ابـس  هبـسف  هیواعم ،
هیف لعج  بلط و  دـشا  هبلطف  بره  هورع  ناک  هیف : .هبلـصب و  رما  مث  هیلجر  هیدـی و  اوعطقف  رما  يرذالبلا :) باـسنا   ) یف نکل  .هقنع و 

هل لاقف  .برشی  ناک  هتیل  متبذک  لاق : کحضف و  راد ، یف  برشی  هورع  اندجو  انا  هتصق  هللادیبع  ارقف  راد ، یف  برس  یف  دجوف  العج ،
: دایز اهل  لاقف  اهبوثب ، ترتست  اهلتقب  مه  املف  جراوخلا ، نم  هارماـب  داـیز  یتا  تاـغالبلا :)  ) یف .برـسب  دـجو  اـمنا  رـضح : نم  ضعب 
ذا کناسل  یلع  کما  هروع  يدـبا  هللا  نکل  رتستا و  هللا  يا و  تلاق : .کموق  کلها  کـکلها و  و  كرتس ، هللا  کـته  دـق  نیرتستا و 

، اهبذـج يرخـالا و  اـهلجر  عطق  مث  اـهل ، ـالجر  عطقف  جراوخلا ، نم  هارماـب  داـیز  نب  هللادـیبع  یتا  .اـهب و  ینز  نایفـسابا  ناـب  تررقا 
هیلع  ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هرتست نکت  مل  کما  هیمـس  نکل  تلاقف : .هنیرتستل  لاقف : اهجرف ، یلع  اهدی  تعـضوف 

و ذیبنلا ، یف  دبزلا  هاقس  و  دایز ، نب  هللادیبع  هذخا  دایز  نب  دابع  غرفم  نبا  اجه  امل  هبیتق :) نبا  ءارعش   ) یف و  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا )
لاق تءاص  املکف  یـصتف ء ، هریزنخلا  یلع  هنم  جرخی  ام  لیـسی  ناکف  ادیدش ، ایـشم  هنطب  هاشما  و  هریزنخ ، هب  نرق  و  ریعب ، یلع  هلمح 
نیا هل : نولوقی  سانلا  لعج  هرصبلا و  هقزا  یف  هب  فیطف  عزجلا  همیـشلا  رـش  نا  یعزجت  نرقلا ال  اهـسم  امل  هیمـس  تجـض  غرفم : نبا 

هب رماف  تومی ، هنا  هللادیبعل  لیق  جرخی  ام  هیلع  حلا  املف  تسا  دیفس  ور  هیمـس  تسا  دیبن  تسا  نیا  لوقی : وه  و  اذه ؟ ام  يا : تسیچ ؟
ام دایز  لاق  دـقعلا :)  ) یف یلاوبلا و  ماظعلا  یف  کنم  خـسار  یلوق  تلعف و  ام  ءاملا  لسغی  لاق : ءاملا  نم  جرخ  اـملف  لـستغا ، لزناـف و 
ام تشاع و  ام  هیمـس  تشاـع  ریماـتب  ـالا  همرکم  تلن  لـه  ربتعم  ترکف  نا  كاذ  یفف  رکف  رعاـشلا : لوق  نم  یلع  دـشا  تیبب  تیجه 

مایا مکحلا  نب  نمحرلادـبع  مهیف  هیواعم و  یلع  هیما  ونب  لخد  دایز : یف  باعیتسالا )  ) یف ریهاـمجلا و  یف  شیرق  نم  اـهنبا  نا  تملع 
.هلذ هلق و  صاعلا - یبا  ینب  یلع  ینعی  انیلع - مهب  ترثکتـسال  جـنزلا  الا  دـجت  مل  ول  هیواعم  ای  نمحرلادـبع : هل  لاقف  ادایز ، قحلتـسا 
یتات امب  تقاض  دـقل  رخـص  نب  هیواعم  غلبا  الا  دایز : یف  یف و  هرعـش  ینغلبی  ملا  عیلخلا ، اذـه  انع  جرخا  ناورم : هیخال  هیواـعم  لاـقف 

لصفلا  ) ناتالا دلو  نم  لیفلا  محرک  دایز  نم  کمحر  نا  دهـشاف  ناز  كوبا  لاقی  نا  یـضرت  فع و  كوبا  لاقی  نا  بضغتا  نادیلا 
هاتاف و هنع ، یـضرتیف  ادایز  یتای  یتح  هنع  یـضرا  ال  ناورمل : لاق  و  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و 
اخا و كارا  نانجلا  نیب  ارـضان  يداهت  نصغ  نایفـس  یبا  نم  دایز  ناسللا  روج  نم  ماشلاب  يرج  امم  تلبت  هریغملا  ابا  کـیلا  هدـشنا :
هب بهذ  هذـخاف و  یـضر ، هل  بتکف  ینانب  یطـسو  نم  یلا  بحا  برح  لآ  یف  دایز  تنا  ینارت و  نم  ینیعب  يردا  امف  مع  نبا  امع و 
نبا یف  لاق  نم  رظنی  نمحرلادـبع  لوق  یلا  برح و  لآ  یف  دایز  تنا  و  لاق : ذا  هل  هبنتی  ملا  ادایز  هللا  حـبق  لاق : هارق  املف  هیواـعم ، یلا 

تبثتل احانج  مهـصوصل  یلع  مضت  داو  لکب  کنم  ماـحرالا  يوذ  ارط  بارعـالا  لـعجت  مک  یلا  دادـغب :) خـیرات   ) یف اـمک  داود  یبا 
خیرات  ) یف .ناتالا و  دـلو  نم  لیفلا  محرک  هنوک  یف  يا : داـیز  نم  هیما  ینب  محرک  داـیا  یف  کـمحا  نا  مسقاـف  داـیا  یف  کـل  هوعد 

.ینتلتق و ام  هبارق  کنیب  ینیب و  تناک  ول  دایز  نبا  ای  هللا  اما و  هللادیبعل : ملسم  لاق  ملـسم  لتقب  دایز  نب  هللادیبع  رما  رکذ  دعب  يربطلا )
هئیه يارف  هیدـی ، نیب  اوسلجاف  نایبصلا  ءاسنلاب و  دـیزی  اـعد  مث  فنخموبا : لاـق  دـیزی  سلجم  ع )  ) نیـسحلا تیب  لـها  لوخد  یف  هیف 

( مالـسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لعف ام  هبارق  وا  محر  مکنیب  هنیب و  تناک  ول  هناجرم  نبا  هللا  حـبق  لاقف : هحیبق 
لجر هب  حاصف  دادـغبب ، ناتـسبلا  باب  نم  اموی  نوماـملا  جرخ  تاـیفولا :)  ) یف .اذـکه و  مکب  ثعب  ـال  مکب و  اذـه  مهریغ ) هلاـمعل و 
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هیدایزلا و نم  ناک  ام  ینغلب  هیلا : بتکف  .شیرق  نم  هارما  یه  لاق : اننیب و  قرف  يزارلاابا  نا  دایز و  لآ  نم  هارماب  تجوزت  ینا  يرصب 
نم اهب  قصلت  ناب  ءانخللا  نبا  ای  شیرق  کتلکو  یتم  و  اهباسنا ، یف  برعلا  کیلا  تمکاحت  یتمف  شیرق ، نم  تناک  ذا  اهایا  کـعلخ 

، اهتدالوب لواطتی  و ال  اهتبارقب ، رختفی  هرهاع ال  یغب  هیمـس  نبال  هنا  شیرق  نم  دایز  ناک  نئلف  هتارما ، لجرلا و  نیب  لخف  اـهنم ، سیل 
یف اذـکه  باـتکلا ) داـیز  ارق  اـملف   ) .هرهق کـلم  و  هلجعت ، ظـحب  هیبا  ریغ  یلا  یعدا  ذا  میظع  رماـب  ءاـب  دـقل  دـیبع  نـبا  ناـک  نـئل  و 
یف اذـکه  لـغاولا ) مالـسلا ) هیلع   ) هلوق : ) فنـصملا لوـق  هباـتک .) ( ) هیطخلا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  مثیم ،) نبا  هیرـصملا و  )

مجهی يذـلا  وه  (. ) لغاولا ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف و  لغاولا ) عفدـملا  لـغاولاک  هلوق  (: ) هیطخلا مثیم و  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ،) )
خیرات  ) یف و  ازجاحم .) اعفدـم  لازی  ـالف  مهنم  سیل  مهعم و  برـشیل   ) بحاـص عمج  بحـصک  براـش ، عمج  حـتفلاب  برـشلا ) یلع 

هنیق امهعم  الزنم و  الزن  قیرطلا  ضعبب  اناک  املف  ماشلا ، نم  هنادیری  همیذج  یمیدن  اراص  ناذـللا  امه  و  لیقع - کلام و  لبقا  يربطلا )
( مالـسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یتف لبقا  ذا  نالکای  امه  امنیبف  اماعط ، امهیلا  تمدقف  ورمع ، ما  اهل  لاقی  امهل 

يذـلا همیذـج  تخا  نبا  يدـع  نب  ورمع  وه  و  هلاح - تءاس  و  هرافظا ، تلاط  و  هرعـش ، دـبلت  دـق  بحاـش  ناـیرع  مهریغ ) هلاـمعل و 
هنیقلا هتلوانف  ماعطلا ، دیری  هدـی  دـمف  امهنم ، هیحان  سلج  یتح  ءاجف  هیلع - ردـقی  قافالا ال  یف  همیذـج  هل  برـضف  نجلا ، هتراطتـسا 

ناک بارـش  نم  نیلجرلا  تلوان  مث  الثم - تبهذف  عارذـلا - یف  عمطیف  عارکلا  دـبعلا  یطعت  تلاقف  اهیلا ، هدـی  دـم  مث  اهلکاف ، اعارک ،
ورمع ما  هثالثلا  رـش  ام  انیمیلا و  اهارجم  ساکلا  ناک  ورمع و  ما  اـنع  ساـکلا  تددـص  يدـع : نب  ورمع  لاـقف  اـهقز ، تکوا  اـهعم و 

و  ) .خلا هنم - سفنا  هیده  همیذجل  يدهنل  انک  ام  الاقف : هسفن ، فرعف  تنا ؟ نم  لیقع  کلام و  هلاسف  انیح  بصت  يذـلا ال  کبحاصب 
: لثملا یف  .خلا و  رعقم - بشخ  نم  حدـق  بعقلا  يرهوجلا : لاق  بعق .) نم  بکارلا  لحرب   ) قلعی يا : طانی ) ام  وه  بذـبذملا  طونلا 

لقلقتی ادبا  وهف   ) .هعتمالا نم  کلذ ) هبشا  ام  وا   ) برـشلل یتلا  حادقالا  دحا  و  يرهوجلا : لاق  حدق ) وا  (. ) نبل نم  بعقب  نایر  كاتا  )
بکارلا فلخ  طین  امک  مشاه  لآ  یف  طین  یعد  تنا  و  ناسح : لاق  ههبـش ، ودـعلا و  لاح  دارملا  و  هریـس ) لجعتـسا  هرهط و  ثح  اذا 

- نورـشعلا ثلاثلا و  لصفلا  : ) یلهابلا ورمع  یف  راشب  لاق  قصلملا ، قبئزلا و  نبا  ریراوقلا و  نم  یبرعلا  یعدـلل  لاـقی  درفلا و  حدـقلا 
دلاو یلا  دلاو  نم  لقنت  و  رخآ : لاق  ریراوق و  نم  یبرع  هناف  هتبسن  تکرح  اذا  ورمعب  قفرا  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف 

تقـصلا واو  لثم  قصلم  تنا  امنا  رفظ  همالق  اهنم و ال  تسل  اهافـس  امیلـس  یعدملا  اهیا  سارفوبا : لاق  قبئزلا و  كابا  وا  کما  ناکف 
ورمعب املظ  ءاجهلا  یف 

هینغم

فاخا لاقی : کتدحو ، کطاشن  کبرغ : .ملثی و  لفتسی : .لقعلا و  بللا : .بونذلا و  فارتقا  للزلا و  یلع  هریغ  لمحی  لزتسی : هغللا :
هوعدلا هغزنلا : .ریبدت و  هیور و  ریغ  نم  نوکی  ام  هتلفلا : .هجاذسلا و  هلفغلا و  نیغلا - رسکب  هرغلا - .هتدح و  يا  بابشلا  برغ  کیلع 
عـضوی ام  طونلا : .عونمملا و  ءافلا - دیدشتب  عفدملا - .لفطتملا و  لغاولا : .هدسفملا و  رـشلاب و  الا  نوکت  و ال  هکرحلا ، هسوسولا و  و 

نا لاتقلا  لزتعا  نمیف  عمط  رامعتـسالاک ، امامت  سایلا  هیواعم  فرعی  ادـبا ال  ینعملا : .ء  یـشب  دـشی  تبثی و  نا  نود  هبادـلا  رهظ  یلع 
اصالخا ءالو و  سانلا  دشال  بتک  لب  صاقو ، یبا  نبا  دعس  ورمع و  نب  هللادبعک  مامالا  دض  هب  دجنتسی  هیلا  بتک  و  هبناج ، یلا  فقی 

و دارا ، بحا و  امب  هارغا  هیمـس و  هما  نبا  وا  هیبا  نب  دایز  یلا  بتک  اذا  عدـب  الف  نذا  .يراصنالا و  هدابع  نبا  دعـس  نب  سیقک  مامالل 
دایز یلا  لسرا  هیواعم  باتکب  مامالا  ملع  امل  .دیدحلا و  یبا  نبا  ریبعت  دح  یلع  اهلامعا  ضعب  وا  سراف  یلع  ایلاو  كاذنآ  دایز  ناک 
یبا نم  ناک  دق  و   ) هنیعب سنالا  ناطیـش  هنا  .هتاوطخ  عبتت  الف  کیرغی  کینمی و  کیلا ) بتک  هیواعم  نا  تفرع  دـق  و  : ) هلاسرلا هذـه 

بجعاف رمع ، هرـضحب  ثدح ، مالغ  وه  و  دایزملکت ، دـقف  ..نایفـس  یبا  ناسل  یلع  ناطیـشلا  اهب  ثفن  هملک  یلا  ریـشی  خـلا ..) نایفس 
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محر یف  هتعـضو  انا  نایفـسوبا : لاقف  هاصعب ، برعلا  قاسل  ایـشرق  ناک  ول  مالغلا  اذـه  وبا  هللا  صاعلا : نبا  لاق  و  همـالکب ، نورـضاحلا 
، دیبع نبا  وه  دایز  نا  دیدحلا : یبا  نبا  حرش  یف  .ببس و  بسن و ال  اهب  تبثی  هیناطیـشلا ال  هثفنلا  هذه  لثم  نا  کش  نم  سیل  ..هما و 

عابتا سیل  و  كولملا ، نوعبتی  مهنال  نایفس ، یبا  نب  دایز  سانلا : رثکا  لاق  هیواعم  هقحلتسا  امل  و  دیبع ، لومحل  هیبا  نبا  سانلا : لاق  و 
ریصی نایفس  یباب  قصلا  ول  ادایز  نا  هانعم  بذبذملا ،) طونلا  و  عفدملا ، لغاولاک  : ) مامالا لوق  .طیحملا و  رحبلا  نم  هرطقک  الا  نیدلا 

دایز و لوح  مالک  داقعلا  موحرملا  و  برعلا : هاـهذ  داـقعلا و  .نایفـس  یبا  دـیبع و  نیب  ابذـبذم  و  لـصا ، هل  فرعی  ـال  بسنلا  لوهجم 
هیواعم و ءاهدب  مالـسالا  ردص  یف  لاثمالا  تراس  یلی : امب  هصخلن  نا  دـیفملا  نم  هیواعم و  هباتک  یف  صاعلا  نبا  هبعـش و  نب  هریغملا 

دجوت مهایند  مهبرام و  نا  اوفرع  مهنال  مهبلاطمل ، هورخس  هیواعم و  اوعدخ  دق  هثالثلا  ءالوه  نا  لوقلا : عیطتسن  انلعل  و  هثالثلا ، ءالوه 
قحلا نا  ملعی  ناک  دقف  صاعلا  نبا  اما  اعوط ، هل  اهوملس  امل  هفالخلا  هوعزانی  نا  اوعاطتـسا  ول  هریغ و  دنع  اهنودجی  و ال  هیواعم ، دنع 

ایلع انفلاخ  انلا  يرثا  همواسی : وه  و  هل : لاق  و  هبراوم ، الب  کلذـب  هیواـعم  حراـص  دـق  و  رـصمب ، اـمطالا  هیواـعم  عم  فقو  اـم  .یلعل و 
هریغملا اما  .کتذـبان و  الا  كایند و  نم  هعطق  یل  نعطقتل  قحلا  نمیا  و  اهیلع ، بلاکتن  ایندـلا  الا  یه  نا  .هللا  ـالا و  هیلع ! اـنم  لـضفل 

مغرا یتلا  هتلیح  ربد  کلذ  هریغملا  فرع  امل  و  هلزعب ، مه  و  هریغملا ، هیلع  ناه  هیواعمل  رمالا  رقتـسا  امل  و  هفوکلا ، هیالوب  یـضر  دقف 
هریغملا لاق  امم  هابا  دیزی  ریخا  امل  و  هدـعب ، نم  هفالخلاب  هوبا  هیلا  دـهعی  نا  دـیزیل  هتـسوسو  یه  و  هبـصنم ، یف  هئاقبا  یلع  هیواعم  اهب 

دایز کیفکی  و  هفوکلا ، کیفکا  انا  لهـس ، رمالا  هریغملا : هل  لاـقف  دـیزیل ؟ هتلق  يذـلا  اذـهب  یل  نم  و  ـالئاس : هردـتبا  هئاـقل و  لـجعت 
، هثالثلا هاهدلا  نم  نیعیابملا  رخآ  ناکف  دایز  اما  .کلمع و  یلا  عجرا  هیواعم : هل  لاقف  .عبت  راصمالا  هیقب  و  كدـیب ، ماشلا  و  هرـصبلا ،
: لاق ابیطخ و  سانلا  یف  ماق  هباتک  ارق  نیح  ادایز  نکل  و  مامالل ، لاو  وه  و  هیلا ، بتک  دقف  مامالا ، هایح  یف  هعانقا  هیواعم  عطتـسی  مل  و 
نیرجاهملا و یف  هللا  لوسر  مع  نبا  هنیب  ینیب و  يایا و  هدـصقب  ینفوخی  قاـفنلا ، سار  و  داـبکالا ، هلکآ  نبا  نم  بجعلا  لـک  بجعلا 

نم بحا  ام  هیالو  نایفـسیباب و  هقاحلا  یلع  همواس  دایز و  یلا  هیواعم  نم  رماـب  هریغملا  بهذ  نسحلا  ماـمالا  حلـص  دـعب  .اراـصنالا و 
ایندلا ال ءانبا  اکه  ..صاعلا و  نبا  هریغملا و  عم  تمت  امک  هیواعم  نیب  هنیب و  هقفصلا  تمت  و  طرشلا ، هذه  یلع  دایز  باجتساف  دالبلا ،

هیار یلع  بلغی  مل  ءالوه  نم  ادحا  نا  هلوقب : هثالثلا  نع  هثیدـح  داقعلا  متخ  .اهئارـش و  ممذـلا و  عیب  هغلب  الا  نوبطاختی  نومهفی و ال 
.مهنم دافتسا  و  هودافا ، ام  قوف  اعیمج  هنم  اودافا  امنا  و  هیواعم ، نم  ءاهدب 

هدبع

ملث يا  کـبرغ  لـف  بلطی  يا  ءاـفلاب  لفتـسی  بلقلا و  بللا  اـطخلا و  وه  لـلزلا و  هب  بلطی  يا  لزتسی  کـبرغ : لفتـسی  کـبل و  … 
هیبشتلا و عاونا  نسحا  نم  لفاغلا  هیف  نکـسی  تیبلاب  هلفغلا  هیبشت  اهیف و  هذخایف  هتغب  هتلفغ  لخدـی  هتلفغ : محتقیل  هلامـش  كدـح … 

یبا هتلف  سفنلا : ثیدـح  نم  جذاسلا …  لقعلا  بلـسی  يا  رغلا  لـقعلا  اـهنم  دارملا  لـیحلا و  براـضم  نع  لـقعلا  ولخ  رـسکلاب  هرغلا 
هسفن دیری  هما  محر  یف  هعضو  نم  ملعا  ینا  دایز  ناش  یف  هلوق  نایفس 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یم هتشون  وا  هب  همان  هیواعم  هک  دیسر  ربخ  راوگرزب  نآ  هب  هک  یماگنه  هیبا  نبا  دایز  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ردپ دایز  نیا  و  دیامن ، یم  رذحرب  هیواعم  بیرف  ار  وا  نآ  رد   ) دـبیرفب دنـشاب ) یم  ردارب  هک   ) دوخ هب  نتخاس  قحلم  اب  ار  وا  دـهاوخ 
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رایسب ترهش  نداد  انز  هب  هک  هدوب  يزینک  هللادیبع  ردام  هناجرم  و  هدوب ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  لتاق  هناجرم  نبا  هللادیبع 
هیبا نبا  دایز  و  نایفـسوبا ، نبا  دایز  و  دنهد ، تبـسن  فیقث  هب  هتفگ و  دـیبع  نبا  دایز  ار  وا  یخرب  تسین ، مولعم  دایز  ردـپ  و  تشاد ،

قحلم زا  شیپ  دنا : هتفگ  و  تسا ، هدش  هتفگ  زین  هیمـس  نبا  دایز  و  شردام ، رـسپ  دایز  ینعی  هما  نبا  دایز  و  شردـپ ، رـسپ  دایز  ینعی 
هدیرخ ار  وا  دایز  دنام و  دایز  دشر  تلود و  مایا  ات  هک  دوب  يا  هدنب  دیبع  و  دندناوخ ، یم  دـیبع  نبا  دایز  ار  وا  نایفـس  یبا  هب  ندـش 

نب رمع  دـهع  رد  دـنا : هتفگ  و  دوب ، برع  روهـشم  بیبط  یفقث  هدـلک  نبا  ثراح  زینک  هک  هتـشاد  ماـن  هیمـس  وا  رداـم  و  دومن ، دازآ 
ناوج نیا  اتفگـش  تفگ : صاع  نبا  ورمع  دروآ ، تفگـش  هب  ار  ناگدنونـش  هک  تفگ  یم  نخـس  وا  سلجم  رد  دایز  يزور  باطخ 

یم ار  وا  رگا  تسا ، یـشرق  وا  ادـخ  هب  دـنگوس  شاـب  هاـگآ  تفگ : نایفـسوبا  دـنار ! یم  دوـخ  ياـصع  هب  ار  برع  دوـب  یـشرق  رگا 
محر رد  ار  وا  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : نایفـسوبا  تسیک ؟ شردپ  تفگ : ورمع  تسا ، وت  لها  نیرتهب  زا  هک  یتسناد  یم  یتخانش 

یم رمع  ینعی  هتـسشن  اجنیا  هک  یگرزب  زا  تفگ : نایفـسوبا  ینادرگ ؟ یمن  قحلم  تدوخ  هب  ار  وا  ارچ  تفگ : ورمع  مداهن ، شردام 
هب ردب  گنج  زور  ای  ترجه  لاس  ای  هکم  حـتف  لاس  فئاط  رد  و  تسا ، هریغموبا  شا  هینک  دـنا : هتفگ  و  دـنکب ، ارم  تسوپ  هک  مسرت 

نـسح ماـما  اـب  ترــضح  نآ  زا  دـعب  نینموـملاریما و  اـج  هـمه  رد  و  هدـیدن ، ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربـمغیپ  و  هدـمآ ، اـیند 
لاس ناضمر  هام  رد  هفوک  رد  و  دـیدرگ ، قحلم  هیواعم  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  هیواعم  اب  راوگرزب  نآ  حلـص  نامز  اـت  مالـسلاامهیلع و 

زا ار  نآ  دوش و  یم  ادیپ  ندب  زا  یبناج  رد  تسا  يدرد  هک  جـلاف  ضرم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیرفن  رثا  رب  يرجه  هس  هاجنپ و 
یتنیط و دـب  هرابرد  رگید  ياج  اجنیا و  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـیدرگ  كاله  ابو  نوعاط و  ضرم  هب  ای  دزادـنا ، یم  تکرح  سح و 

دوخ نامز  ماما  هب  هک  یئاهتراسج  هتفگ و  هکیئاهازسان  مالسلاامهیلع و  نینموملاریما  نایعیش  نسح و  ماما  هب  تبسن  وا  ياهیراکتـشز 
رد سپ  دمآ ، ممرـش  نآ  همجرت  زا  مدـش و  هتـسکش  لد  نایرگ و  هدز  رـس  رب  تسد  اهنآ  ندـناوخ  زا  هک  هدومن  لقن  یئایاضق  هدرک 

هـصالخ متـشون ، مکی  تسیب و  هماـن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  زا  هچنآ  هب  منک  یم  ءاـفتکا  وا  یتـنیط  دـب  تثاـبخ و  صوصخ 
دومن یم  يرادهگن  هدرک و  طبـض  وکین  ار  راید  نآ  هک  دوب  هدینادرگ  سراف  مکاح  ار  دایز  دوخ  دهع  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
هاگآ و  تشون :( دایز  هب  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نوچ  دـبیرفب ، يردارب  هب  ار  وا  ات  تشون  وا  هب  يا  هماـن  هیواـعم  ور  نیا  زا  و 

وت یکریز (  ( يدنت يزیت و  رد  دـهاوخ  یم  و  دـنازغلب ، یتخبکین ( هار  زا   ( ار تلد  دـهاوخ  یم  هتـشون  وت  هب  يا  همان  هیواعم  هک  مدـش 
رد ناـهگان  اـت  دـیآ  یم  صخـش  پچ  تسار و  سپ و  شیپ و  زا  تسا ، یناطیـش  وا  هچ  سرتـب  هدوب  رذـحرب  وا  زا  سپ  دـنک ، هنخر 

دیواـج باذـع  هـب  ترخآ  رد  ینادرگرــس و  یناریح و  هـب  اـیند  رد  و   ( دـیابرب ار  شلقع  و  دــیآرد ، وا  يربـخ  یب  تـلفغ و  ماـگنه 
ياـه هسوسو  زا  يا  هسوسو  سفن و  شهاوخ  زا  يا  هدیجنـسن  نخـس  نایفـسوبا  زا  باـطخ  نبا  رمع  دـهع  رد  و  دزاـس .( شراـتفرگ 

نآ رثا  رب  هدشن و  تباث  یبسن  نخس  نیا  نتفگ  هب  تسا ( وا  ردام  اب  نم  يانز  هجیتن  نیا  تفگ : صاع  نبا  ورمع  هب   ( دراد خر  ناطیش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسناد و  یم  تباث  انز  هب  ار  بسن  برع  زا  یـضعب  هکنانچ   ( ددرگ یمن  ثرا  ندرب  راوازـس  یـسک 

حاـکن و رد  نز  هک  يدرم  رتـسب و  بحاـص  نآ  زا  دـنزرف  ینعی  رجحلا و  رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا  دومرف : تسناد و  تسرداـن  ار  نآ 
ناراـب گنـس  ار  راـکانز  ینعی  دـنا : هتفگ  درب و  یمن  ثرا  هدیـسرن  يزیچ  وا  هب  تسا  مورحم  راـکانز  و  دـشاب ، یم  تسا  وا  فرـصت 

لد تسردان  نخس  نینچ  هب  هک  یـسک  و  دیامرف (: یم  هک  دنک  یم  دییات  ار  لوا  ینعم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  یلو  دننک ،
هـساک هب  و  دـنزاس ، رود  هدومن  عفد  ار  وا  هتـسویپ  دروآرد و  ناراوخ  بارـش  نیب  رد  ار  دوـخ  هدـناوخان  هک  دـنام  یـصخش  هب  ددـنب 

ینب بسن  لخاد  وت  رمع  سلجم  رد  نایفـسوبا  راتفگ  هب  هصالخ   ( دبنج یم  هتفرگن  رارق  دنزیوآ و ( یم  شکراب  رب   ( هک دنام  ینیبوچ 
دناوخ ار  ترـضح  همان  دایز  نوچ  دـیامرف (: همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دـبیرفب  ار  وت  هدومن  لـیلد  ار  نآ  هیواـعم  هک  يدرگ  یمن  هیما 
دناوخ دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم  ات  دوب  شرظن  رد  هراومه  هداد و  یهاوگ  راتفگ  نآ  هب  نایفـسوبا  هبعک  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  تفگ :
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دماشایب ناشیا  اب  ات  دزادنا  ناگراوخیم  نیب  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  لغاولا : مالسلا  هیلع  ترـضح  شیامرف  تسویپ .( وا  هب  مه  دایز  (
نآ دننام  ای  یحدق  ای  نیبوچ  هساک  لیبق  زا  تسا  يزیچ  بذبذملا : طونلا  و  دـنوش ، عنام  هدـنار  ار  وا  هراومه  سپ  دـشابن ، نانآ  زا  و 

.دنارب دنت  ار  نآ  و  دشاب ، راوس  شکراب  رب  هک  یماگنه  تسا  نابنج  هتسویپ  هک  دوش  یم  هتخیوآ  راوس  راب  رب  هک 

ینامز

هـتفرگ و هرهب  هدـمآ  ناطیـش  هراـبرد  نآرق  رد  هـک  یتاـیآ  زا  هیواـعم  یفرعم  يارب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  دوـش  یم  هیواـعم  ردارب  داـیز 
فرحنم تسار  هار  زا  ار  اهنآ  منیشن و  یم  مدرم  نیمک  رد  يدرک  رود  دوخ  تمحر  زا  ارم  هک  الاح  .دراد  یم  نایب  ار  وا  تاصخـشم 

رظن زا  داـیز  .یباـی  یمن  رکاـش  ار  مدرم  رثـکا  منکیم  هلمح  اـهنآ  هب  پچ  فرط  تسار و  فرط  رـس ، بقع  ور ، شیپ  زا  منادرگ  یم 
یهاگ .تسا  هدوب  برع  بیبط  هدلک  نب  ثراح  زینک  يو  .هیمـس  نب  دایز  هدش  یم  ناونع  شردام  مان  اب  هکلب  هتـشادن  ردـپ  یخیرات 

.دوب بلاج  هک  تفگ  ینخـس  رمع  روضح  رد  راب  نیلوا  يارب  .تسا  هدـش  یفرعم  شردـپ ) دـنزرف  داـیز   ) هیبا نب  داـیز  ناونع  هب  مه 
وت زا  رتهب  هک  یتـسناد  یم  یتخانـش  یم  ار  وا  رگا  .مسانـش  یم  ار  وا  نم  تفگ : نایفـسوبا  تسیک ؟ دـنزرف  دیـسرپ  صاـع  نب  ورمع 

! ینک یمن  یفرعم  دوخ  دنزرف  ار  وا  ارچ  تفگ : صاع  نب  ورمع  .متسه  نم  تفگ : نایفـسوبا  تسیک ؟ تفگ : صاع  نب  ورمع  .تسا 
رما نیاب  دوب و  هسلج  نآ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنکب و  ارم  تسوپ  هک  مسرت  یم  رمع  هتـسشن  اجنیا  هک  نیا  زا  تفگ : نایفـسوبا 

یئاـج ره  ناـنز  اـب  دـنتفر  یم  .تسا  هدوب  تیلهاـج  ياـهراک  زا  لـمع  نیا  نوچ  ینک  قحلم  تدوخب  ار  وا  دـیابن  هک  درک  ضارتـعا 
دش یم  راد  هچب  نز  یتقو  دندش  یم  رتسبمه 

تحت سراف  هقطنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  زا  دایز  .دـندرک  یم  باختنا  شندوب  ردـپ  يارب  ار  رفن  کـی  دـندش و  یم  عمج 
هیواعم هدیـسر  هیواعم  هب  تیلاعف  نیا  ربخ  هتـشاد و  يریگمـشچ  تیلاعف  دوخ  فئاظو  رد  نوچ  تسا و  هدوب  رادنامرف  سابع  نبا  رظن 

یم دیدهت  مه  نآ  رد  دـسیون و  یم  دایز  هب  يا  همان  هیواعم  .دربب  دوس  دوخ  تسایر  میکحت  يارب  لاعف  يورین  نیا  زا  هتفرگ  میمـصت 
ینارنخـس نمـض  رد  .دنک  یم  ینارنخـس  دایز  دسر ، یم  دایز  هب  همان  یتقو  .دزادـنا  یم  عمط  هب  دوخ  يردارب  يارب  ار  وا  مه  دـنک و 

ادخ لوسر  يومع  رـسپ  رایتخا  رد  نم  .دنک  یم  دـیدهت  ارم  هک  تسا  بجعت  نیقفانم  ربهر  راوخرگج و  دـنه  دـنزرف  زا  دـیوگ : یم 
رجاهم و رازه  دصکی  زا  شیب  .متسه  مالسلا  هیلع  يردارب  تردق و  تسایر و  بحاص  نیطبـس ، ردپ  ناهج  نانز  هدیـس  رهوش  (ص )

یم ریشمش  متسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نم  دنورب  هابتـشا  اهنیا  همه  رگا  دنگوس  ادخب  دنراد  يراکمه  وا  اب  نیعبات  راصنا و 
زا ار  وا  دوخ  همان  رد  مه  مالسلا  هیلع  ماما  .داتسرف  ترضح  يارب  هیواعم  همان  هارمه  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  دایز  .منز 

همان دایز  يارب  هیواعم  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ  .دوب  دوخ  تسپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  گرم  زا  دـعب  ات  دایز  .داد  زیهرپ  هیواعم 
درک و ینارنخـس  مدرم  يارب  یتحاران  تدش  اب  دایز  .دهد  قوس  هیواعم  تسایر  هب  ار  مدرم  داد  روتـسد  درک و  دیدهت  ار  وا  تشون و 

نآ رد  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  سپس  .درک  ناونع  یبلاطم  هیواعم  هیلع  درک و  مالعا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو 
ياهدیدهت زا  یتسه و  هورگ  دنزرف  تدوخ  متسه  هیمس  دنزرف  هک  يا  هدرک  شنزرـس  ارم  رگا  هلمج  زا  داد  خساپ  هیواعم  بلاطم  هب 

يو زا  درک و  راضحا  هرواشم  يارب  ار  هبعـش  نب  هریغم  دـش و  تحاران  تخـس  دیـسر  هیواعم  تسدـب  هک  دایز  همان  .مرادـن  یکاـب  وت 
وا نم  .یتفرگ  یم  هجیتن  رتدوز  يدوب  هتفگ  نخس  وا  اب  یمرن  اب  رگا  .تسوگنخس  بلط و  ترهـش  وا  تفگ : هریغم  .تساوخ  کمک 
درک رکذ  ار  یئاه  هتکن  رگیدـکی  اب  ندوب  ردارب  هب  عجار  تفگ و  نخـس  یمرن  اب  نآ  رد  تشون و  يا  همان  هیواعم  .منک  یم  بلج  ار 
عفن هب  نک و  راک  نم  ررض  هب  هن  ینک  کمک  نم  هب  یهاوخ  یمن  رگا  مهد و  یم  وت  هب  یهاوخ  یم  تسایر  رگا  تشون  ماجنارـس  و 
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مدرم نامثع  لتق  زا  سپ  تفگ : نینچ  تفر و  ربنم  هب  دایز  ثحب  زور  هس  زا  سپ  دیـسر ، دایز  هب  هریغم  طـسوت  هک  هیواـعم  هماـن  .نم 
رگا دنتسناد  یم  قح  رب  ار  دوخ  همه  دندش و  هتشک  رفن  رازه  دص  هب  کیدزن  نیفص  لمج و  گنج  رد  دنوش  یم  هتـشک  ینابرق  لثم 
سرت نم  تسا و  هدـش  هبتـشم  مدرم  رب  عوضوم  تسین و  نینچ  هک  یتروص  رد  دنتـسه  تشهب  رد  ود  ره  لوتقم  لـتاق و  دـشاب  نینچ 

همان دایز  .منک  یم  باختنا  دـنامب  ملاس  همه  يایند  نید و  هک  یهار  منک و  یم  رکف  نم  نیارباـنب  .ددرگ  نک  هشیر  مالـسا  هک  مراد 
ماش هب  ار  وا  دروآرب و  ار  وا  ياه  هتساوخ  مه  هیواعم  .درک  مالعا  سرت  اب  هارمه  هیواعم  هب  تبسن  ار  دوخ  لیم  تشون و  هیواعم  هب  يا 

دنادرگ دوخ  ردارب  ار  دایز  تساوخ  یم  هیواعم  هک  يزور  نآ  رد  تسیک ؟ دایز  ردام  .دومن  بصن  قارع  يرادناتـسا  هب  درک و  دراو 
مناد یم  دایز  دروم  رد  ار  دوخ  بسن  نم  مدرم  يآ  تفگ : دیناشن و  رت  نیئاپ  يا  هلپ  ار  دایز  تفر و  ربنم  يالاب  درک و  عمج  ار  مدرم 
هلمج زا  دنتـشاد  نایب  دـندوب  هدینـش  دایز  ندوب  دـنزرف  هرابرد  یبلطم  نایفـسوبا  زا  هک  یناسک  .دـیامن  مالعا  دراد  یعالطا  سک  ره 

كاروخ و نم  دـمآ  نم  شیپ  فئاط  رد  نایفـسوبا  زور  کی  تفگ  تساـخرب و  دوب  یـشورفبارش  تیلهاـج  رد  هک  یلولـس  میرموبا 
نم هب  یسانش  یم  ار  نایفسوبا  متفگ  متفر و  هیمـس  شیپ  نم  .روایب  نم  يارب  ینز  تفگ  دش  ریـس  یتقو  مدرک  مهارف  وا  يارب  بارش 
.میآ یم  دیباوخ  دروآ و  هک  ار  اهدنفسوگ  هک  مرکون  تفگ : هیمس  يرضاح ؟ ایآ  .مربب  وا  يارب  یناگمه  نز  کی  هک  هداد  شرافس 

نایفـسوبا دوب ؟ هنوگچ  متفگ  نایفـسوبا  هب  حبـص  .دوب  نایفـسوبا  شیپ  حبـص  ات  هیمـس  .مداد  عالطا  ار  هیمـس  یگدامآ  نایفـسوبا  هب 
هب هک  دـیئوگن  دـب  اهتیـصخش  ردام  هب  تفگ : دایز  دیـسر  اج  نیا  هب  بلطم  یتقو  .داد  یم  وب  شلغب  ریز  طـقف  دوب  نز  نیرتهب  تفگ :

مناد یمن  ار  لـطاب  قح و  نم  دیدینـش  ار  دوهـش  هیواـعم و  فرح  مدرم  يآ  تفگ : تساـخرب و  داـیز  .دوـش  یم  هتفگ  دـب  ناـتردام 
زا دوب و  هرصب  رادنامرف  دایز  هک  خیرات  نآ  رد  .مرازگ  رکـش  يرادمتـسایر  راکوکین و  يردپ  هدنب  نم  .دنارت  هاگآ  دوهـش  هیواعم و 

؟ تسیچ وهایه  نیا  دیسرپ  دینـش  ار  ادص  رـس و  دوب  ضیرم  انیبان و  يدرم  هک  نایرعوبا  دوب ، اپرب  یئادص  رـس و  درک و  یم  روبع  هار 
دایز .دیـسر  دایز  شوگ  هب  ربخ  .تشادن  دایز  مان  هب  يرـسپ  نایفـسوبا  تفگ : نایرعوبا  .دنک  یم  روبع  نایفـس  یبا  نب  دایز  دـنتفگ :
هداد ماجنا  محر  هلـص  دایز  تفگ : نایرعوبا  .تسا  هداتـسرف  دایز  تیومع  رـسپ  ار  لوپ  نیا  تفگ : داتـسرف و  وا  يارب  رانید  تسیود 
.درک مالس  نایرعوبا  هب  داتسیا و  نایرعوبا  رانک  درک  یم  تکرح  وهایه  اب  دایز  هک  دعب  زور  .تسا  نم  یقیقح  يومع  رـسپ  وا  يرآ 
شیپ دایز  ماقم  مدینش …  دایز  يادص  زا  ار  نایفسوبا  يادص  تفگ : نایرعوبا  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دنتفگ : .داتفا  هیرگ  هب  نایرعوبا 

رد مهرد  نویلیم  کی  یتسه و  جـح  مسوم  رادـنامرف  يدازآ و  تفگ : هیواعم  .دورب  هکم  هب  هک  تفرگ  هزاجا  هیواعم  زا  دایز  هیواعم 
یم يزاب  دوخ  ياه  هچب  اب  دایز  دید  دـش  دراو  هرکبابا  شردارب  دـنک ، تکرح  هک  درک  یم  هدامآ  ار  دوخ  دایز  .متـشاذگ  وت  رایتخا 
یم ادج  شردپ  زا  دهد و  یم  تبـسن  انز  هب  ار  شردام  .تسا  هتفای  تردق  مالـسا  رد  تردـپ  تفگ : درک و  هاگن  دایز  هچب  هب  .دـنک 
هکم رد  دهاوخ  یم  وا  .دهد  ماجنا  يرتگرزب  راک  دهاوخ  یم  تردپ  .تسا  هدیدن  ار  نایفسوبا  هاگچیه  هیمس  دنگوس  ادخ  هب  ددرگ 
دوش تاقالم  يو  اب  هک  دهد  هزاجا  هبیبح  ما  رگا  دوش .) یم  شرهاوخ  يو  اریز   ) دـنک تاقالم  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هبیبح  ما  اب 
یم حـضتفم  رتشیب  تردـپ  دـهدن  تاقالم  هزاـجا  رگا  تسا و  هدـش  تناـها  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هدـمآ و  شیپ  تبیـصم  نیرتگرزب 

ای یـشاب  ینابـصع  نم  تسد  زا  هاوخ  دـهدب ، وت  هب  ار  شاداـپ  نیرتـمهم  ادـخ  يدرک  نم  هب  هک  یتحیـصن  يارب  تفگ : داـیز  .ددرگ 
دش و هدیزگرب  هرصب  يرادنامرف  هب  هک  دایز  .داتسرف  ار  شردارب  هبتع  هیواعم  .مور  یمن  هکم  هب  نم  تشون : هیواعم  هب  سپس  .یضار 
زا سپ  داد : روتسد  تشاد  رایتخا  رد  نابساپ  رازه  راهچ  هک  یعوبری  نیصح  نب  هللادبع  دوخ  ینابرهـش  سیئر  هب  دیدرگ  هرـصب  دراو 

ینک تعافـش  یتساوخ  یـسک  هرابرد  رگا  .دـشاب  هللادـیبع  مدـنزرف  دـنچ  ره  ناسرب  لتق  هب  يدـید  هچوک  رد  ار  سک  ره  ءاشع  زامن 
بـش دندیـسر و  لتق  هب  رفن  هاجنپ  یماظن  تموکح  مود  بش  دندیـسر و  لتق  هب  رفن  دـصتفه  لوا  بش  .مناسر  یم  لتق  هب  ار  تدوخ 

یم اج  ار  دوخ  ياـهنیلعن  هک  دـنتفرگ  یم  تعرـس  ردـقنآ  .دـندیود  یم  همه  دـش  یم  ماـمت  ءاـشع  زاـمن  هک  یعقوم  .رفن  کـی  موس 
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.دنتشاذگ

يزاریش دمحم  دیس 

( کیلا بتک  هیواعم  نا  تفرع  دق  و   ) .هسفنب هقاحلتساب  هتعیدخ  دیری  هیلا ، بتک  هیواعم  نا  مالـسلا  هیلع  هغلب  دقل  ( ) هیبا نب  دایز  یلا  )
نع هیاـنک  کتدـح ، يا  کـبرغ )  ) ملثی يا  لفتـسی ) و   ) مثـالا یف  هطوقـس  و  کـلقع ، لـلز  هباـتکب  بلطی  يا  کـبل ) لزتسی   ) اـباتک

کلذ کب  لعفی  ال  هیواعم ، نم  فخ  يا  هرذـحاف )  ) هیواعم دـض  ادـیدش  ناک  هناف  هیلع ، ادـیدش  نوکی  یتح ال  هبناج  یلا  هتلامتـسا 
لکب هلالـضال  لسوتلا  نع  هیانک  هلامـش ) نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  نموملا  یتای  ناطیـشلا   ) هیواعم يا  وه ) امناف  )

( هترغ  ) بلـسی يا  بلتـسی ) و   ) .هتلفغ لاح  یف  ناسنالا  یلع  هوقلاب  لخدـیل  يا  هتلفغ ) محتقیل   ) هنکمملا تاهجلا  لک  نم  لئاسولا و 
، لطاب مالک  يا  هتلف ) باطخلا  نب  رمع  نمز  یف   ) هیواعم یبا  نایفس ) یبا  نم  ناک  دق  و   ) تفتلم ریغ  اعودخم  الفاغ  هنوکلاح  یف  يا 
، دـیبعل هجوز  یه  و  دایز )  ) ماب ینز  نایفـس  یبا  ناک  دـقف  هسفن  دـیری  هما ) محر  یف  هعـضو  نم  ملعا  ینا   ) دایز ناـش  یف  لاـق  ثیح 

نم هلعجی  یتح  هیواعم ، هیف  عمط  ایوق ، دایز  ناک  ثیح  و  رجحلا ) رهاعلل  شارفلل و  دـلولا   ) مالـسالارما امک  ال  هوبا ، اـنا  لوقی : ناـکف 
ثیدح نم   ) امهیلک دلاو  نایفـسابا  نال  هوخا  هناب  هعدـخی  نا  کلذـل ، هلیـسو  نسحا  نا  يار  و  مامالا ، هرـصن  نم  هفرـصی  و  هراصنا ،

غزنلا و  هلیطاـبا ، نم  ـالطاب  يا  ناطیـشلا ) تاـغزن  نم  هغزن  و   ) .عقاولا هقیقحلل و  هدارا  نود  نم  ناـسنالا  هب  ملکتی  مـالک  يا  سفنلا )
و هتلفلا ، کلتب  يا  اهب ) قلعتملا  و   ) رجحلا رهاعلل  نال  ثرا ) اـهب  قحتـسی  ـال  بسن و   ) هتلفلا کـلتب  يا  اـهب ) تبثی  ـال   ) لـیملا ینعمب 
، هتلفلا هذهب  بسنلا  تابثا  دیرا  اذاف  درطیل ، عفدیف ، عفدملا )  ) مهعم سیل  موقلا و  عم  برـشلا  دیری  يذـلا  لغاولاک )  ) هیواعم هب  دارملا 

اذاـف رارقتـسا ، ریغب  كرحتملا  بذـبذملا )  ) لـجرلاب قلعی  طاـنی و  يذـلا  طونلا ) و   ) .مالـسالا مکح  فـالخ  یلع  هنـال  دـیرملا  عـفد 
هیلع مامالا  نم  باتکلا ) اذـه  دایز  ءرق  املف   ) .هبـسنلا هذـه  لثمل  رارقال  اـمئاد ، کبـسن  یف  ابرطـضم  تنک  هیباـب ، هیواـعم  کقحلتـسا 

، ءالوه لثمب  هسفن ، لصوی  نا  یلا  لیمی  ناک  ادایز  نال  هبعکلا ) بر  و   ) نایفیسوبا دهش  لعاف  و  هبـسنلاب ، يا  اهب ) دهـش  لاق   ) مالـسلا
و نایفـسوبا ، هب  حرف  و  مالـسلا ، هیلع  مامالا  لتقم  دعب  هیواعم ) هاعدا  یتح  هسفن  یف  لزت  مل  و   ) هب یمری  ناک  يذلا  راعلا  هنع  بهذـیل 

مهعم برشیل  برشلا  یلع  مجهی  يذلا  وه  لغاولا )  ) مالسلا هیلع  هلوق  هر :)  ) یضرلا لاق   ) .قحلا مدخ  نا  دعب  لطابلا ، راصنا  نم  راص 
ادبا وهف  کلذ  هبـشا  ام  وا  حدـق  وا  بعق  نم  بکارلا  لجرب  طانی  ام  وه  بذـبذملا ) طونلا  و   ) ازجاحم اعفدـم  لازی  الف  مهنم ، سیل  و 

( هریس لجعتسا  هرهظ و  ثح  اذا  لقلقتی 

يوسوم

.لخد مجه و  محتقا : .هدح  فیـسلا : برغ  .دحلا  ملث  وه  لفلا و  بلط  لالفتـسالا : .لقعلا  بللا : .هاطخ  يا  هللاز  بلطی  لزتسی : هغللا :
: هغزن .هیور  تبثت و ال  ریغ  نم  عقی  رمـالا  هتلفلا : .لـیحلا  بورـض  نم  لـقعلا  ولخ  هرغلا : .عزتنی  ذـخای و  بلتـسی : .هبنتلا  مدـع  هلفغلا :

نم ءرملا  یتای  ناطیـشلا  وه  امناف  هرذحاف  کبرغ  لفتـسی  کبل و  لزتسی  کیلا  بتک  هیواعم  نا  تفرع  دق  و  : ) حرـشلا .هدساف  هملک 
دایز دیبع و  نب  دایز  هیمـس و  نب  دایز  هیبا و  نب  دایز  هترغ ) بلتـسی  هتلفغ و  محتقیل  هلامـش  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب 
هالو دق  مامالا و  هعیش  نم  ناک  اذه  دایز  و  ءرملا …  بسن  عایض  لیلد  ءامتنالا  ددعت  و  رهلا ، رقحا  ام  ءامسالا و  رثکا  ام  و  هما …  نب 
اباتک هیواـعم  هیلا  بتک  هلمع  یف  وه  اـمنیب  اـهیف و  هسایـسلا  نسحا  اـهجارخ و  ینج  اهحلـصا و  اهطبـضف و  سراـف  لاـمعا  ضعب  یلع 

نا هیواعم  یلع  رجافلا - هیهادلا  هبعـش - نب  هریغملا  ياترا  نا  یلا  بتکلا  امهنیب  تراد  اذکه  هنم و  یـسقاب  دایز  هیلع  دریف  هیف  هددهتی 
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هذه هل  بتکف  مامالا  یلا  ربخلا  لصو  هیلع و  هب  ریشا  ام  هیواعم  ذفنف  هبناج  یلا  هبستکی  هیضری و  کلذب  نایفـس و  یبا  هیبا  یلا  هبـسنی 
مهیلع عضی  هالولا و  لامعا  دصری  ناک  مامالا  نا  فشکی  اذـه  هیواعم و  نیب  هنیب و  يرج  ام  فرع  دـق  هنا  هربخی  الوا : اهیف : هلاسرلا و 

هلاسرلا یف  نا  هربخی  اـیناث : .همئاـق  تناـک  اذا  برحلا  هلاـح  یف  اـصوصخ  مهریغ و  نیب  مهنیب و  يرجی  اـم  مهراـبخا و  هیلا  لـقنی  نم 
یف نوکی  نا  همزع  همیمصت و  دایز و  فقوم  ناف  هنم ، دیدشلا  هفقوم  هیوعم و  یلع  دایز  هدح  رسکی  نا  نکمی  ام  هیواعم  نم  هلسرملا 

هلزنم هلزنا  هیواعم و  هرذـح  اـثلاص : .هیار  نع  هفرـصی  هطخ و  نع  هفرحی  نا  هتلاـسر  لـالخ  نم  هیواـعم  دـیریف  ماـمالا  عم  قحلا  ههبج 
لطابلا یضتقمب  ههجوی  حیحصلا و  هلقع  سلتخی  لکل  هلفغلا  هلاح  یف  هللا  نع  هفرصیل  هتاهج  عیمج  نم  ناسنالا  یتای  يذلا  ناطیـشلا 

نیب نم  مهنیتال  مث  میقتـسملا  کطارـص  مهل  ندعقال  ینتیوغا  امبف  لاق  : ) سیلبا نع  هیاکح  یلاعت  هلوق  نم  ذوخام  اذه  دیری و  يذـلا 
نب رمع  نمز  یف  نایفـس  یبا  نم  ناـک  دـق  و  (. ) نیرکاـش مه  رثکا  دـجت  ـال  مهلئامـش و  نع  مهناـمیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدـیا و 

عفدملا لغ  اولاک  اهب  قلعتملا  ثرا و  اهب  قحتسی  بسن و ال  اهب  تبثی  ناطیـشلا ال  تاغزت  نم  هغزن  سفنلا و  ثیدح  نم  هتلف  باطخلا 
هیلع تنا  امع  کفرـصی  نا  دارا  هیف و  کعم  هیواعم  لخد  ام  نا  وه  هنم و  ههیبنت  دایزل و  هرکذ  مامالا  دارا  ام  اذه  بذبذملا ) طونلا  و 

سفن ثیدح  ناک  امنا  هیور و  رکفت و ال  نودب  ناک  امنا  رمع  نمز  نایفس  یبا  نم  ردص  ام  حیحص و  یعرـش و ال  ریغ  رما  قحلا  نم 
يذـلاک يا  عفدـملا  لغاولاک  تناف  كدارم  یلا  لصت  اهب و ال  عفادـت  اهتلبق  ذاف  نایفـسوبا  اهب  كرحت  هیناطیـش  هکرح  هل و  هحـص  ال 
قلعملا لطـسلا  وا  بعقلا  يا  بذبذملا  طونلاک  وه  وا  اذکه  کلت و  هذه و  هعفدـت  لازی  الف  برـشیل  هریغ  عم  تاناویحلا  نم  لخدـی 

.ادبا لکـشلا  اذهب  تبثی  دایز ال  بسن  کلذـکف  هکرح  دادزا  یـشم  املک  لاح و  یلع  رقتـسی  رارمتـساب و ال  كرحتی  بکارلا  لحرب 
نب دایز  .هلوق  یلع  فیقث  نم  وا  دـیبعلا  نم  وه  دـیبع و  یلا  هبـسن  دـیبع : نب  دایز  هیبا .) هیلوهجمل   ) هیبا نب  دایز  .هیبا  نب  داـیز  همجرت 
دنع .هما  نب  دایز  .دیبع  تحت  تناک  برعلا و  بیبط  یفقثلا  جالع  نب  ورمع  نب  هدـلک  نب  ثراحلل  هما  تناک  هما و  یلا  هبـسن  هیمس :
یبا نبا  لوقی  امک  نایفـس و  یبا  نب  دایز  یعدی  راصف  نایفـس  یباب  دایز  قاحلاب  همکح  لهتـسا  مکحلا  یـسرک  یلع  هیواعم  عبرت  ام 
عابتا سیل  هبغرلا و  هبهرلا و  هنظم  مه  نیذلا  كولملا  عم  سانلا  نال  نایفـس  یبا  نب  دایز  سانلا : رثکا  هل  لاق  قحلتـسا  امل  و  دیدحلا :

یف کشی  دیبع و ال  نب  دایزف  قاحلتـسالا  لبق  هب  یعدی  ناک  ام  اماف  طیحملا  رحبلا  یف  هرطقلاک  الا  كولملا  عابتا  یلا  هبـسنلاب  نیدلا 
ثعب رمع  نا  وه : ربلادبع  نبال  باعیتسالا  باتک  نع  دیدحلا  یبا  نبا  هیوری  امک  رمع  نمز  یف  نایفس  یبا  ثیدحلا  و  دحا …  کلذ 

یلع کلذک  رـضاح و  نایفـسوبا  و  اهلثم - عمـسی  مل  هبطخ  رمع  دنع  بطخ  ههجو  نم  عجر  املف  نمیلاب  عقو  داسف  حالـصا  یف  ادایز 
هنا نایفـسوبا : لاقف  .هاصعب  برعلا  قاسل  اشیرق  ناک  ول  مالغلا  اذـه  وبا  هللا  صاعلا : نب  ورمع  لاـقف  صاـعلا - نب  ورمع  مالـسلا و  هیلع 

قاحلتسالا نایفسابا …  ای  الهم  لاقف : .انا  لاق : وه ؟ نم  و  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف  .هما  محر  یف  هعـضو  يذلا  فرعال  ینا  یـشرقل و 
طئاحلا ضرع  همارکلا  قالخالا و  نیدلا و  کلذب  ابراض  اهلمعتسا  الا و  همدخت  یتلا  بابالا  نم  باب  نع  هیواعم  لفغی  مل  .یـسایسلا 

باحـصاب سانلا  فرعا  یلع و  هعیـش  نم  ناک  هنا  اصوصخ  ابیرق و  اخا  هل  نوکیل  نایفـس  یباب  دایز  قاحلتـساب  همکح  لهتـسا  اذـل  و 
اهدشا یساملا و  مظعا  هیدی  یلع  یلع  هعیشل  ناک  قاحلتسالا و  دعب  قارعلا  یلع  هلمعتـسا  اذل  هجهن و  یلع  مه  نم  هصاوخ و  یلع و 

نوخروملا هاور  دـق  نیعبرا و  عبرا و  هنـس  قاحلتـسالا  مت  مهایاونب …  ریبخ  مهب  فراع  وه  ردـم و  رجح و  لک  تحت  مهقحـال  دـقف 
هیواعم دارا  امل  لاق : یلزتعملل  هغالبلا  جـهن  یف  امک  ینئادـملا  دـمحم  نب  یلع  يور  .رویغلا  اهنم  لجخی  یتلا  هنیـشملا  هروصلا  هذـهب 

هتاقرم و تحت  یتلا  هاقرملا  یلع  هیدـی  نیب  هسلجاف  ادایز  دعـصا  ربنملا و  دعـص  سانلا و  عمج  ماشلا  هیلع  مدـق  دـق  داـیز و  قاحلتـسا 
اودهشف سان  ماقف  اهب  مقیلف  هداهش  هدنع  ناک  نمف  دایز  یف  تیبلا  لها  انبـسن  تفرع  دق  ینا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمح 

نینموملاریما ای  دهشا  لاقف : هیلهاجلا - یف  ارامخ  ناک  و  یلولسلا - میرموبا  ماقف  هتوم  لبق  هب  رقا  ام  اوعمس  مهنا  نایفـس و  یبا  نبا  هنا 
تیتاف تجرخف  ایغب  یل  بصا  میرمابا  ای  لاق : لکا  املف  اماعط  ارمخ و  امحل و  هل  تیرتشاف  یناـتاف  فئاـطلاب  اـنیلع  مدـق  نایفـسابا  نا 
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دیبع نالا  یجی ء  معن  تلاقف : کل ؟ لهف  ایغب  هل  بیصا  نا  ینرما  دق  هدوج و  هفرش و  تفرع  دق  نمم  نایفـسابا  نا  اهل : تلقف  هیمـسب 
ملف هعم  تلخدف  اهلیذ  رجت  تءاج  نا  ثبلت  ملف  هتملعاف  نایفس  یبا  یلا  تعجرف  هتیتا  هسار  عضو  یشعت و  اذاف  ایعار - ناک  و  همنغب -
قوف نم  دایز  لاقف  .اهیطبا  یف  رفذ  ول ال  هبحاص  ریخ  لاق : کتبحاص ؟ تیار  فیک  تفرـصنا : امل  هل  تلقف  تحبـصا  یتح  هدـنع  لزت 

هللا و دـمحف  سانلا  تصنا  دایز و  ماق  هتدـشانم  هیواعم و  مالک  یـضقنا  املف  .کما  متـشتف  لاجرلا  تاهما  متـشت  میرمابا ال  اـی  ربنملا :
اولاق و امب  ملعا  دوهشلا  وه و  هلطاب  نم  اذه  قح  يردا  تسل  متعمـس و  ام  اولاق  دق  دوشهلا  هیواعم و  نا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا 
نید و ال عرـش و ال  اهرقی  یتلا ال  قاحلتـسالا  هیلمع  تمت  هیحرـسملا  هروصلا  هذـهب  لزن …  مث  روکـشم  لاو  روربم و  با  دـیبع  امنا 

اعیمج امهما  همالا ، دـیز  اخا  هرکبابا  نا  خـیراتلا : لوقی  هعرـش …  مالـسالاب و  فرتعت  یتلا ال  هرکاملا  هیواعم  هسایـس  اـهنکل  لـقع و 
عنـصی ام  هلیو  طق  نایفـسابا  تار  هیمـس  تملع  ام  هللا  هیبا و ال و  نم  یفتنا  هما و  ینز  اذه  لاق : ادـبا و  ادایز  ملکی  نا ال  فلح  هیمس 

 … همیظع همرح  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  نم  کتهی  هبیصم  اهل  ایف  اهآر  نا  هتحـضف و  هتبجح  ناف  اهاری  نا  دیریا  هبیبح  ماب 
كوبا لاقی  نا  بضغتا  نادیلا  یتای  امب  تقاض  دقل  برح  نب  هیواعم  غلبا  الا  قاحلتـسالا : اذه  یف  مکحلا  نب  نمحرلادبع  دشنا  دق  و 

نم رخـص  ادایز و  تلمح  هنا  دهـشا  ناتلا و  دـلو  نم  لیفلا  محرک  دایز  نم  کمحر  نا  دهـشاف  ناز  كوبا  لاـقی  نا  یـضرت  فع و 
تناکل نهنم  هدحاو  الا  هیف  نکت  مل  ول  هیواعم  یف  نک  هثالث  يرصبلا : نسحلا  لوقب  ثیبخلا  اذه  نع  ثیدحلا  متخا  ناد و  ریغ  هیمس 

دلولا هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لوقل  همغارم  ادایز  هاقلحتـسا  اهرما و  اـهزتبا  یتح  ءاهفـسلاب  همـالا  هذـه  یلع  هوازتنا  هقبوم :
.رجح باحصا  رجح و  نم  هلیو  ایف  يدع  نب  رجح  هلتق  رجحلا و  رهاعلل  شارفلل و 

یناغماد

دهاوخ یم  تسا و  هتشون  همان  دایز  يارب  هیواعم  هک  دوب  هدیسر  ربخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هیبا ، نب  دایز  هب  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا 
بتک هیواعم  ّنأ  تفرع  دق  و  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  .دنادب  دوخ  ردارب  ار  وا  دزاس  قحلم  دوخ  هب  دـهد و  بیرف  ار  وا 

مزع میمصت و  دنازغلب و  ار  وت  درخ  ات  تسا  هتـشون  همان  وت  يارب  هیواعم  هک  ما  هتـسناد  نینچ  «، » کبرغ ّلفتـسی  کبل و  ّلزتسی  کیلا 
هب دانتـسا  تسا و  رثأتم  نآرق  زا  هک  يدراوم  نداد  ناشن  تاحالطـصا و  تاـغل و  حرـش  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـنک ،» تسـس  ارت 

تاعوضوم هک  تسا  هدرک  داریا  وا  ياه  همان  راـبخا و  زا  یخرب  هیبا و  نب  داـیز  تبـسن  هراـب  رد  یلـصفم  ثحبم  ثیداـحا ، زا  یخرب 
.دوش یم  همجرت  نآ  یعامتجا  یخیرات و 

: شیاه همان  وا و  رابخا  زا  يا  هراپ  هیبا و  نب  دایز  تبسن 

مدرم رتشیب  یلو  دـنا  هداد  تبـسن  فیقث  هلیبق  هب  ار  وا  دـنا و  هتفگ  نـالف  نب  دـیبع  ار  دـیبع  مدرم  زا  یخرب  تسا و  دـیبع  رـسپ  داـیز ،
هب ام  تسا و  هدرک  دازآ  هدیرخ و  ار  وا  دایز  ماجنا  رـس  هدوب و  هدـنز  دایز  راگزور  ات  نانچمه  تسا و  هدوب  هدرب  دـیبع  هک  دـندقتعم 

.تشون میهاوخ  تسا ، هدمآ  هراب  نیا  رد  ار  هچنآ  يدوز 

.نایفـس وبا  هب  وا  ندش  قحلم  ياعدا  رگید  شردپ و  یمانمگ  یکی  تسا ، ببـس  ود  هب  دنا  هداد  تبـسن  شردپ  ریغ  هب  ار  دایز  هکنیا 
، یفقث جالع  نب  ورمع  نب  هدلک  نب  ثراح  ناکزینک  زا  يزینک  هک  تسوا  ردام  مان  هیمس  دنا و  هتفگ  یم  هیمس  نب  دایز  وا  هب  یهاگ 

دوخ هب  ار  وا  هیواعم  نوچ  .دـنا و  هتفگ  یم  هما  نب  دایز  هاگ  هیبا و  نب  دایز  وا  هب  مه  یهاگ  .دـیبع  رـسمه  تسا و  هدوب  برع  بیبط 
یم نانآ  زا  دیما  میب و  اریز  دنتسه  ناهاشداپ  هارمه  وریپ و  مدرم  هک  دنتفگ  یم  نایفس  یبا  نب  دایز  وا  هب  مدرم  رتشیب  تخاس ، قحلم 
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زا شیپ  هک  هچنآ  یلو  تسا ، سوناـیقا  لاـبق  رد  يا  هرطق  نوچمه  ناـهاشداپ  زا  ناـشیا  يوریپ  لاـبق  رد  نید  زا  مدرم  يوریپ  و  دور ،
.تسا هدرکن  کش  سک  چیه  نیا  رد  دوب و  دیبع  نب  دایز  دش  یم  هتفگ  وا  هب  نایفس  وبا  هب  وا  نتسویپ 

دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  حلاص  وبا  زا  شردپ  زا  یبلک  بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه  لوق  زا  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دبع  نب  رمع  وبا 
يا هبطخ  رمع  شیپ  تشگرب  نوچ  تشاد و  لیـسگ  اجنآ  هب  دوب ، هداتفا  قاـفتا  نمی  رد  هک  يداـسف  حالـصا  يارب  ار  داـیز  رمع ، هک 

: تفگ صاع  نب  ورمع  .دندوب  رضاح  مه  صاع  نب  ورمع  مالّسلا و  هیلع  یلع  نایفس و  وبا  .دوب  هدشن  هدینـش  نآ  ریظن  هک  درک  داریا 
تسا و یشرق  وا  دیدرت  نودب  تفگ : نایفس  وبا  .درب  یم  هار  ار  برع  دوخ  یتسدبوچ  اب  دوب  یم  یـشرق  رگا  هک  مالغ  نیا  رب  نیرفآ 

يا تفگ : یلع  مدوخ ، تفگ : تسیک  وا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  .مسانـش  یم  تسا ، هداهن  شردام  محر  رد  ار  وا  هک  ار  یـسک  نم 
، دوبن دنیب  یم  ارم  هک  نانمشد  زا  صخش  نیا  میب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یلع  يا  دناوخ : ار  تایبا  نیا  نایفس  وبا  .شاب  مارآ  نایفس  وبا 

اهر فیقث و  هلیبق  اب  نم  ندرک  هلماجم  تشاد ، یمن  میب  دایز  هراب  رد  وگتفگ  زا  تخاس و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  راـک  برح  نب  رخص 
.تسا هدش  ینالوط  ناشیا  نایم  ار  لد  هویم  ندرک 

یلاح رد  دایز  دیوگ : یم  مه  يزدالب  ییحی  نب  دمحا  .تسا  باطخ  نب  رمع  صخـش ، نیا  میب  زا  شروظنم  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
: تفگ صاع  نب  ورمع  .تخادنا  تفگـش  هب  ار  نارـضاح  همه  هک  درک  داریا  ینانخـس  باطخ  نب  رمع  رـضحم  رد  دوب ، ناوجون  هک 

رگا و  تسا ، یشرق  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نایفـس  وبا  .درب  یم  هار  ار  برع  دوخ  یتسدبوچ  اب  دوب  یم  یـشرق  رگا  هک  نیرفآ 
رد نم  ار  شا  هفطن  تفگ : تسیک  شردـپ  تفگ : صاـع  ورمع  .تسا  رتهب  مه  تدوخ  لـها  زا  هک  یتـسناد  یم  یتخانـش ، یم  ار  وا 
هک مراد  میب  تسا ، هتـسشن  هک  يرخ  روگ  نیا  زا  تفگ : يزاس  یمن  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  ارچ  تفگ : ورمع  .ما  هداـهن  شرداـم  مکش 

.دردب ار  متسوپ 

وکین ینانخس  دایز ، تشاد  روضح  مه  یلع  دوب و  هتـسشن  رمع  شیپ  نایفـس  وبا  هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  مه  يدقاو  رمع  نب  دمحم 
دبع ینب  نادناخ  مادک  زا  دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دوش  یمن  راکـشآ  دایز  لیامـش  رد  زج  بقانم  تفگ : نایفـس  وبا  .دروآ  نابز  رب 
هیلع یلع  .مدرک  انز  شردام  اـب  یلهاـج  راـگزور  هب  تفگ : هنوگچ  دیـسرپ : یلع  .تسا  نم  رـسپ  وا  تفگ : نایفـس  وبا  تسا  فاـنم 
هاگآ ود  نآ  نایم  يوگتفگ  زا  دایز  دیوگ : تسا ، ناباتش  نتخاس  نیگهودنا  رد  رمع  هک  شاب  شوماخ  نایفس  وبا  يا  دومرف : مالّسلا 

.دوب شلد  رد  دش و 

یحاون زا  یکی  ای  سراـف  تیـالو  هب  وا  يوس  زا  داـیز  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تموکح  راـگزور  هب  دـیوگ : یم  ینئادـم  دـمحم  نب  یلع 
هک هیواعم  .داد  رارق  شیوخ  هاگیاپ  ار  نآ  درک و  يروآ  عمج  یبوخ  هب  ار  نآ  جارخ  درک و  هرادا  وکین  ار  اجنآ  .دش  هتشامگ  سراف 
هنال هب  ناگدـنرپ  هک  هنوگنامه  يرب ، یم  هانپ  نآ  هب  اهبـش  هک  ییاهژد  ایوگ  دـعب ، اما  تشون : نینچ  وا  يارب  تسناد  ار  عوضوم  نیا 

هاگآ نآ  زا  دنوادخ  هک  متسه  يراک  رظتنم  وت  دروم  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  هتفیرف  ار  وت  دنرب ، یم  هانپ  دوخ 
اب انامه   » تسا هتفگ  مالّسلا - هیلع  نامیلـس  حلاص - هدنب  نآ  هک  تفرگ  یم  تروص  يزیچ  نامه  وت  يارب  نم  بناج  زا  انامه  تسا ،

نوبز کچوک و  هک  یلاح  رد  راید  نآ  زا  ار  نانآ  مییآ و  یم  ناشیا  يوس  هب  تسین  ناشیا  اب  هلباـقم  ياراـی  ار  ناـنآ  هک  ییاـههاپس 
هب هک  يا  هدرک  شومارف  ار  تردپ  دوب : تیب  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تشون  يراعشا  مه  همان  نییاپ  رد  مینک ،» یم  نوریب  دنـشاب ، هدش 

.تفرگ مارآ  مشخ  زا  سپ  دناوخ  یم  هبطخ  مدرم  يارب  دوب و  مدرم  یلاو  رمع  هک  یماگنه 
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دیدهت ارم  قافن ، رس  هراوخ و  رگج  دنه  رـسپ  زا  اتفگـش  تفگ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تساخرب و  دیـسر ، دایز  هب  همان  نآ  نوچ 
تیالو و بحاص  ربمایپ و  هون  ود  ردپ  نایناهج و  نانز  رورـس  رـسمه  ادخ و  لوسر  يومع  رـسپ  وا  نم و  نایم  هکنآ  لاح  دنک و  یم 
هب درذـگب و  نانیا  همه  زا  هک  ضرف  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  .دراد  رارق  ناعبات  راصنا و  نارجاهم و  زا  نت  رازه  دـص  اب  يردارب  تلزنم و 

همان تشون و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  يا  همان  سپـس  دید و  دهاوخ  ریـشمش  اب  يا  هدننز  هبرـض  خاتـسگ و  يور  خرـس  ارم  دسرب  نم 
.درک همان  نآ  هارمه  ار  هیواعم 

تیالو هچنآ  هب  مداد  تیالو  ار  وت  نم  انامه  دـعب ، اما  تشون : نینچ  دایز ، يارب  هیواعم  همان  نداتـسرف  سپ  نمـض  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ره هب  دوب و  غورد  هتشگرس و  ياهوزرآ  زا  هک  دز  رس  یشزغل  رمع  راگزور  هب  نایفس  وبا  زا  انامه  مدید و  نآ  هتـسیاش  ار  وت  مداد و 

پچ رس و  تشپ  ور و  هب  ور  زا  هک  تسا  میجر  ناطیش  نوچمه  هیواعم  بسن و  قحتـسم  هن  یثاریم و  راوازـس  هن  وا  ياعدا  اب  وت  لاح 
.مالّسلا رذحرب و  شاب ، رذح  رب  شاب ، رذح  رب  وا  زا  دیآ ، یم  یمدآ  يوس  هب  تسار  و 

دیزگرب و ار  وا  داد و  تیالو  سراف  یحاون  زا  يا  هیحان  هب  ار  دایز  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  تیاور  بیبح  نب  دمحم  رفعج  وبا 
یقاب شیوخ  راک  رس  رب  دایز  دش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ 

يرای ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دایز ، هک  دیسرت  تسناد و  یم  مه  ار  وا  هیحان  یتخـس  دش و  كانمیب  وا  بناج  زا  هیواعم  دنام و 
نارفک هک  یتسه  يا  هدنب  وت  انامه  دعب ، اما  دیبع ، نب  دایز  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریما  زا  تشون : نینچ  دایز  يارب  دهد ،

دـناود و یم  هشیر  تخرد  .دوب  نارفک  زا  رتهب  وت  يارب  يرازگـساپس  هکنآ  لاح  يا و  هتـساوخ  تمقن  دوخ  يارب  يا و  هدرک  تمعن 
يدنکفا و كاله  هب  ار  نارگید  يدش و  كاله  دشابن ، مه  يردـپ  هکلب  يردام  تیارب  هک  وت  دوش و  یم  هخاش  هخاش  دوخ  لصا  زا 
هب شدرخ  يدـنمدرخ ، ره  هک  تسین  نانچ  تاـهیه  .دریگ  یمن  ورف  ار  وت  نم  تردـق  يور و  یم  نوریب  نم  گـنچ  زا  هک  یتشادـنپ 
هک یماـقم  يرآ  یتـسه ، يریما  زورما  يدوب و  يا  هدرب  زورید  وت  .دـنک  یهاوخ  ریخ  ینزیار  رد  يدنمـشیدنا  ره  دـماجنا و  باوـص 

ریگب و تعیب  ناوخ و  ارف  تعاطا  هب  ار  مدرم  دیسر ، وت  هب  نم  همان  نیا  نوچ  کنیا  دسرب ، نآ  هب  هیمـس  رـسپ  يا  وت  لثم  یـسک  دیابن 
اب تروص ، نیا  ریغ  رد  يا و  هتفایرد  ار  نتـشیوخ  يا و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  نوخ  ینک  نینچ  نیا  رگا  هک  هدـب  تبثم  خـساپ  ناـباتش 

دنهاوخ ماش  ات  سراف  زا  هدایپ  ياپ  اب  ار  وت  هک  مروخ  یم  راوتسا  دنگوس  میابر و  یم  رد  ار  وت  عضو  نیرت  هداس  اب  ششوک و  كدنا 
رب اج  نامه  ار  وت  مشورف و  یم  هدرب  تروص  هب  مراد و  یم  اپ  رب  رازاب  رد  ار  وت  دز و  دنهاوخ  انرس  ین و  یهورگ  وت  درگ  رب  دروآ و 

.مالّسلا و  يا ، هدمآ  نوریب  نآ  زا  يا و  هدوب  هک  منادرگ  یم 

نینچ درک و  شیاتـس  ار  ادـخ  تفر و  ربنم  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  دـش و  نیگمـشخ  تخـس  دیـسر ، داـیز  تسد  هب  هماـن  نیا  نوچ 
رالاس قافن و  هدنراد  ناهنپ  فالخ و  هدننک  راکشآ  هک  یـسک  و  هزمح - ینعی  ادخ - ریـش  لتاق  هراوخ و  رگج  دنه  رـسپ  نیا  تفگ :
قرب دعر و  هب  عورش  هتـشون و  همان  نم  يارب  تسا ، هدرک  هنیزه  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  رد  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  تسا و  بازحا 
هچنآ .دروآ  دـهاوخ  رد  ناـمک  نیگنر  تروص  هب  ار  نآ  اـهداب  يدوز  هب  درادـن و  دوـجو  نآ  رد  یبآ  هک  تسا  هدرک  يربا  زا  ندز 

دـهد و یم  میب  نم  هب  ینابرهم  ببـس  هب  تسا  هدرک  روصت  ایآ  تسا ، نتفای  تردـق  زا  شیپ  ندرک  دـیدهت  تسوا ، فعـض  رب  لیلد 
شرورپ هماهت  ياه  هقعاص  نایم  هک  هتخادنا  هار  وهایه  یـسک  يارب  دیامیپ و  یم  ار  یتسردان  هار  هکلب  زگره  دـنک ، یم  مامت  تجح 

رـسپ مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رتخد  رـسپ  وا  نم و  نایم  هکنآ  لاح  مسرتب و  وا  زا  دـیاب  هنوگچ  ارچ و  .تسا  هتفای 
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دهد و هزاجا  نم  هب  هیواعم  اب  گنج  يارب  وا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دراد  رارق  راصنا  نارجاهم و  زا  نت  رازه  دص  هارمه  وا  يومع  رسپ 
ینیب و رب  لدرخ  بآ  و  مزاس - یم  هایـس  ماـش  ار  شزور  دـنیبب - زور  رد  ار  ناگراتـس  هک  منک  یم  ناـنچ  دراد ، لیـسگ  وا  يوس  ارم 
و دوب ، دهاوخ  نیا  زا  سپ  ینزیار  ادخ  تساوخ  هب  دش و  عمتجم  دیاب  ادرف  تفگ و  نخـس  دـیاب  وا  لابق  رد  زورما  .ملام  یم  شناهد 
ار وت  مدـیمهف و  دوب ، نآ  رد  ار  هچنآ  دیـسر و  نم  هب  تا  همان  هیواـعم  يا  دـعب ، اـما  تشون : نینچ  هیواـعم  يارب  دـمآ و  دورف  ربنم  زا 
ار دوخ  هغابروق  ياپ  هب  ندنام  هدنز  دیما  هب  دنز و  یم  گنچ  کبلج  ره  هب  تسا و  هتفرگ  ورف  ار  وا  جاوما  هک  متفای  یقیرغ  نوچمه 

.تسا هتخادرپ  نیمز  رد  یهابت  هب  هدرک و  زیتس  شلوسر  ادخ و  اب  هک  تسا  تمقن  ناهاوخ  هدرک و  تمعن  نارفک  یسک  .دزیوآ  یم 
هدـناوخ ناداـن  هلفـس و  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  دراد و  یم  زاـب  وت  زا  هک  تسا  يدرخ  ارم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ارم ، وـت  نداد  مانـشد  اـما 

رسپ نم  رگا  يا ، هدرک  شنزرـس  هیمـس  هب  ارم  هکنیا  اما  .دوشن  هتـسش  یبآ  چیه  اب  هک  مدرک  یم  میـسرت  وت  يارب  ار  ییاهینوبز  موش ،
هک يا  هدـید  ایآ  ییابر ، یم  رد  ارم  تروص  نیرت  هداس  هب  تمحز و  نیرتمک  اب  يا  هتـشادنپ  هکنیا  اما  يا ، هعامج  رـسپ  وت  ما ، هیمس 

ششوک مامت  شاب و  ار  دوخ  راک  کنیا  .دشاب  هدروخ  هدیرد و  ار  گرگ  هرب ، هک  يا  هدینش  ای  دنناسرتب  ار  زاب  کچوک  ناکشجنگ 
درک و مهاوخن  شـشوک  دیآ  دب  ار  وت  هک  يدراوم  رد  زج  میآ و  یمن  ورف  يراد  شوخان  وت  هچنآ  هب  زج  نم  هک  هدـب  ماجنا  ار  دوخ 

.مالّسلا و  دروآ ، یم  موجه  يرگید  رب  کی  مادک  دنک و  یم  ینتورف  يرگید  يارب  ام  زا  کی  مادک  تسناد  یهاوخ  يدوز  هب 

درک تولخ  وا  اب  تساوخ و  ار  وا  داد و  مایپ  هبعش  نب  هریغم  هب  تخاس و  نیگهودنا  هدرسفا و  ار  وا  دیسر ، هیواعم  هب  دایز  همان  نوچ 
یهاوخ ریخ  نم  يارب  راک  نآ  رد  .منک  ینزیار  تسا ، هتخاس  نیگهودـنا  ارم  هک  یعوضوم  رد  وت  اـب  مهاوخ  یم  هریغم  يا  تفگ : و 

دوخ زار  نتفگ  يارب  ار  وت  نم  مشاب و  وت  يارب  مه  نم  اـت  شاـب  نم  يارب  ینزیار  نیا  رد  وگب و  نم  هب  ار  دوخ  يداـهتجا  رظن  نک و 
يرادربنامرف رد  ارم  دنگوس  ادخ  هب  تسیچ و  زار  نآ  تفگ : هریغم  .مداد  حیجرت  شیوخ  نارـسپ  رب  ار  وت  دروم  نیا  رد  مدـیزگرب و 

دایز هریغم  يا  تفگ : هیواعم  .تفای  یهاوخ  ریلد  عاجـش  تسد  رد  ناـشخر  ریـشمش  زا  رتهب  یبیـشارس و  رد  بآ  زا  رت  ناور  دوخ  زا 
ره تسا و  راوتـسا  هشیدـنا و  زاب  يأر و  نشور  يدرم  وا  دـنک و  یم  شخ  شخ  یعفا  نوچمه  ام  يارب  هدـیزگ و  تماقا  سراـف  رد 

ماجنا هک  مسرت  یم  مدوب ، ناما  رد  وا  زا  هک  ار  يزیچ  تسا ، هتشذگ  رد  شرالاس  هک  کنیا  دنز و  یم  فده  هب  دنکفا  یم  هک  يریت 
دیاب وا  هشیدنا  حالصا  يارب  يا  هراچ  هچ  تفای و  تسد  وا  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دهد ، يرای  ار  نسح  هک  مراد  نآ  میب  زین  دهد و 

ار ربانم  هب  نتفر  ترهـش و  فرـش و  هک  تسا  يدرم  داـیز  منک ، یم  حالـصا  ار  راـک  نیا  مدوخ  مدرمن  رگا  تفگ : هریغم  دیـشیدنا ؟
دامتعا دوب و  دـهاوخ  رت  لیام  وت  هب  وا  یـسیونب ، وا  يارب  مرن  يا  همان  یهاوخب و  ار  يزیچ  وا  زا  یناـبرهم  اـب  رگا  دراد و  یم  تسود 

.مریگ یم  هدهع  رب  ار  راک  نیا  تلاسر  دوخ  نم  سیونب و  همان  وا  يارب  تشاد و  دهاوخ  يرتشیب 

هب ار  یمدآ  سوه  یهاگ  دـعب ، اما  نایفـس  یبا  نب  دایز  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  نینمؤملا  ریما  زا  تشون : نینچ  داـیز  يارب  هیواـعم 
.يا هدش  لثملا  برـض  نمـشد  هب  نتـسویپ  يدنواشیوخ و  دنویپ  نتـسسگ  دروم  رد  هک  یتسه  يدرم  وت  دـنکفا و  یم  كاله  يداو 
نانچ ینک و  عطق  ار  محر  دـنویپ  یلـسگب و  ارم  کیدزن  يدـنواشیوخ  اـت  تسا  هدـش  ببـس  نم  هب  تبـسن  تا  هنیک  وت و  ینامگدـب 

نم و نایم  یتوافت  هچ  .تسین  نم  ردپ  تسین و  تردپ  برح  نب  رخص  یتسین و  نم  ردارب  يرادنپ  هک  يا  هدیرب  ارم  بسن  تمرح و 
هب نانز  بناج  زا  یتسس  گر  يرآ  .ینک  یم  گنج  نم  اب  وت  منک و  یم  هبلاطم  ار  نامثع - صاعلا - یبا  رسپ  نوخ  نم  هک  تسا  وت 
لاب تسا و  هدرک  اهر  نابایب  رد  ار  شیوخ  مخت  هک  يا  هدنرپ  نوچمه   » .تسا هتفگ  رعاش  نآ  هک  يا  هدـش  نانچ  تسا و  هدیـسر  وت 

دنویپ مریگن و  وت  يراتفردـب  هب  ار  وت  منک و  ینابرهم  وت  رب  هک  مدـید  تحلـصم  نینچ  نم  و  .تسا » هدرتسگ  يرگید  هدـنرپ  مخت  رب 
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هب موق  نآ  زا  تعاطا  رد  وت  رگا  هریغم  ابا  يا  یهگناو  مشاـب ، باوث  بسک  ددـص  رد  وت  راـک  رد  مراد و  هتـسویپ  ار  وت  يدـنواشیوخ 
سمش دبع  ینب  هک  دوزف  یهاوخ  ناشیا  زا  دوخ  يرود  رب  مه  زاب  دتفا ، راک  زا  نآ  هغیت  هک  ینز  ریـشمش  نادنچ  يور و  ایرد  يافرژ 

دانک تمحر  تیادخ  .دنتسه  نتشک  يارب  هتـسب  ياپ  تسد و  هدروخ و  نیمز  هب  واگ  يارب  زیت  دراک  زا  رتدنـسپان  مشاه  ینب  رظن  رد 
تبسن هنوگ  نیدب  وت  تسا و  هتسویپ  يرگید  رپ  لاب و  رب  هک  شابم  یـسک  نوچمه  دنویپب و  دوخ  موق  هب  درگ و  زاب  شیوخ  لصا  هب 

رانک دوخ  زا  ار  نآ  تسا ، هدرواین  وت  رـس  رب  يزابجل  زج  يزیچ  ار  راک  نیا  هک  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  يا و  هدرک  مگ  مه  ار  دوخ 
یتموکح ینک ، یم  دامتعا  نم  هب  يراد و  یم  تسود  ارم  بناج  رگا  .یتشگ  هاگآ  شیوخ  تجح  دوخ و  راـک  رب  کـنیا  هک  نکفا 

دوس هب  هن  هک  تسا  نآ  هدیدنسپ  راک  ینک ، یمن  دامتعا  نم  راتفگ  هب  يراد و  یمن  شوخ  ارم  بناج  رگا  دوب و  دهاوخ  یتموکح  هب 
.مالّسلا و  نایز ، هن  یشاب و  نم 

هریغم .درک  ینابرهم  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  يو  دـید  ار  وا  داـیز  نوچ  دـمآ و  سراـف  هب  درک و  تکرح  هماـن  نآ  هارمه  هریغم 
داهن شیوخ  ياپ  ریز  ار  نآ  دش ، هدوسآ  نآ  ندناوخ  زا  نوچ  درک و  ندیدنخ  هب  عورـش  دـش و  قیقد  همان  هب  دایز  داد ، وا  هب  ار  همان 

ورف راب  زیخرب و  يا  هدمآ  زارد  رود و  يرفـس  زا  کنیا  مدش ، هاگآ  يراد  هشیدـنا  رد  هچنآ  هب  نم  هک  تسا  سب  هریغم  يا  تفگ : و 
دنویپب و تردارب  هب  درگرب و  دوخ  موق  شیپ  راذگب و  رانک  ار  يزابجل  مه  وت  دزرمایب ، تیادخ  يرآ  تفگ : هریغم  .ریگ  هدوسآ  هن و 

يا هژیو  شور  ياراد  مدوخ  راک  رد  تشذـگ و  اـب  يدرم  نم  تفگ : داـیز  .لـسگم  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  رگنب و  شیوخ  راـک  رب 
.منک زاغآ  وت  هب  تبسن  نم  ات  نکم  زاغآ  ار  يراک  نم  هب  تبسن  وت  نکم و  باتش  نم  رب  متسه ،

هک اجنآ  ات  مدرم  يا  تفگ : دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  تفر و  ربنم  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  زور  هس  ای  ود  زا  سپ  دایز 
هک یماگنه  زا  نم  .درادب  یقاب  امـش  يارب  ار  تیفاع  حلـص و  هک  دینک  تلئـسم  دـنوادخ  زا  دـینک و  عفد  دوخ  زا  ار  الب  تسا  نکمم 

دهع ره  رد  هک  متفای  ییاهینابرق  نوچمه  ار  ناشیا  مدـشیدنا ، نانآ  هراـب  رد  مدـنکفا و  رظن  مدرم  راـک  رد  تسا  هدـش  هتـشک  ناـمثع 
تسا هتـشادنپ  کی  ره  تسا و  هدرک  دوبان  ار  نت  رازه  دص  زا  نوزفا  يزیچ  نیفـص  لمج و  ینعی  گنج  ود  نیا  دنوش و  یم  هتـشک 
زگره .دوب  دنهاوخ  تشهب  رد  لوتقم  لتاق و  دشاب  نینچ  رگا  تسا ، نشور  الماک  دوخ  راک  رد  تسا و  یماما  وریپ  قح و  بلاط  هک 

و ددرگرب ، تسخن  تروص  هب  راک  هک  مکانمیب  نم  تسا و  هدـش  موق  هابتـشا  هیام  تسا و  لکـشم  یتسار  هب  راک  نیا  تسین و  نینچ 
رد يدوز  هب  .مدـید  حلـص  ار  ماـجرف  رت  هدیدنـسپ  متـسیرگن و  مدرم  راـک  رد  نم  درادـب ، تمالـس  ار  دوخ  نید  یمدآ  دـیاب  هنوگچ 

ما و هتشاد  هدوتس  ار  امش  تعاط  دنوادخ  تساوخ  هب  مه  نم  دیدنسپب و  ار  نآ  ماجنا  تبقاع و  هک  درک  مهاوخ  نانچ  امـش  ياهراک 
دیسر و نم  هب  هبعـش  نب  هریغم  هارمه  وت  همان  هیواعم  يا  دعب ، اما  تشون : نینچ  ار  هیواعم  همان  خساپ  و  دمآ ، دورف  ربنم  زا  مراد و  یم 
زا نم  دـنادرگرب و  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هب  ار  وت  .دناسانـش و  وت  هب  ار  قـح  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  .مدـیمهف  دوـب  نآ  رد  ار  هچنآ 

تجح لیلد و  اب  تسا و  مزال  هک  نانچ  نآ  مهاوخب  رگا  متسین و  لفاغ  مه  بسح  زا  دسانشن و  ار  هدیدنـسپ  راک  هک  متـسین  یناسک 
هدیدنـسپ تین  حیحـص و  هدیقع  اب  ار  تا  همان  نیا  رگا  انامه  .دوش  یم  ینالوط  همان  دـشک و  یم  ازارد  هب  نخـس  مهدـب  ار  تخـساپ 

هلیح بیرف و  دصق  رگا  دش و  دهاوخ  هتفریذپ  تشاک و  یهاوخ  یتسود  تخرد  نم  لد  رد  یشاب ، هدرک  یکین  دصق  یشاب و  هتشون 
ماجنا يراک  مدـناوخ  ار  تا  همان  هک  يزور  نم  .دـنز  یم  زاب  رـس  تسا  يدوبان  هیاـم  هچنآ  زا  سفن  یـشاب  هتـشاد  هاـبت  تین  يرگ و 

رد ار  نارـضاح  همه  هک  دـش  نانچ  دزاس و  یم  هدامآ  دوخ  نانخـس  اب  ار  راک  بیطخ  هک  هنوگ  ناـمه  مدرک ، داریا  ینانخـس  مداد و 
هارمگ ار  ناشیا  نانآ  يامنهار  هک  ینابایب  رد  هتـشگرس  دارفا  نوچمه  ندـمآ ، لـها  هن  دنـشاب و  نتفر  لـها  هن  هک  مدروآ  رد  یتلاـح 
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فاصنا نم  هب  تبـسن  منادنواشیوخ  هک  یماگنه  : » تشون ار  تایبا  نیا  همان  نییاپ  رد  .میاناوت و  راک  نیا  لاثما  هب  نم  دـشاب و  هدرک 
مه نم  يوش ، کیدزن  نم  هب  وت  رگا  ...منار  یم  رانک  شیوخ  زا  ار  ینوبز  مشاب  هدـنز  هاگ  ره  ات  هک  مبای  یم  نانچ  ار  دوخ  دـنهدن ،

ار ییاهزیچ  همه  هیواعم  .تفای » یهاوخ  هدـننک  يرود  مه  ارم  لاـح  نآ  رد  ییوجب ، يرود  نم  زا  وت  رگا  موش و  یم  کـیدزن  وت  هب 
تفر و هیواعم  شیپ  ماش و  هب  دایز  .دنک  دامتعا  نآ  هب  هک  تشون  يزیچ  وا  يارب  دوخ  طخ  هب  تفریذپ و  دوب  هتساوخ  وا  زا  دایز  هک 

.درک بوصنم  قارع  تموکح  هب  ار  وا  سپس  تشامگ و  تشاد  هک  یتیالو  ییامرفمکح  رب  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  هیواعم 

- دزاس قحلم  دوخ  هب  ار  دایز  تفرگ  میمـصت  يو  هیواعم ، شیپ  ماش  هب  دایز  نتفر  زا  سپ  دنک : یم  تیاور  ینئادـم  دـمحم  نب  یلع 
زا رت  نییاپ  يا  هلپ  رب  ار  وا  درب و  ربنم  يالاب  دوخ  اـب  مه  ار  داـیز  تفر و  ربنم  هب  درک و  عمج  ار  مدرم  هاـگ  نآ  .دـنادب  شیوخ  ردارب 

هداوناـخ بسن  نم  مدرم  يا  تفگ : سپـس  دروآ و  اـج  هب  ار  ادـخ  شیاتـس  دـمح و  تسخن  .دـناشن  تسـشن ، یم  دوـخ  هـک  يا  هـلپ 
هک دنداد  یهاوگ  دنتساخرب و  یهورگ  .دهد  یهاوگ  دزیخرب و  دراد  یتداهـش  دروم  نیا  رد  سک  ره  منیب ، یم  دایز  رد  ار  نامدوخ 

میرم وبا  هاگ  نآ  .تسا  هدرک  رارقا  عوضوم  نیا  هب  هک  دنا  هدینش  وا  زا  نایفس  وبا  گرم  زا  شیپ  دنتفگ  تسا و  نایفس  وبا  رـسپ  دایز 
فئاـط و هب  نایفـس  وبا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : تساـخرب و  دوب  شورف  یم  یلهاـج  هرود  رد  هک  یلوـلس 

.روآ مهارف  یپسور  نم  يارب  میرم  وبا  يا  تفگ : دیـشون  دروخ و  نوچ  مدیرخ ، بارـش  نان و  تشوگ و  وا  يارب  نم  دـمآ ، ام  شیپ 
نامرف نم  هب  یسانش  یم  ار  وا  فرش  دوج و  هک  تسا  یناسک  زا  نایفس  وبا  متفگ : متفر و  هیمـس  شیپ  مدمآ و  نوریب  وا  شیپ  زا  نم 

نابـش دیبع   - ددرگ یم  رب  شنادنپـسوگ  اب  دـیبع  نونکا  مه  يرآ ، تفگ : يرـضاح  وت  ایآ  مزاس ، مهارف  یپسور  وا  يارب  تسا  هداد 
، شمداد ربخ  متـشگرب و  نایفـس  وبا  شیپ  نم  .دـمآ  مهاوخ  وا  شیپ  دـیباوخ  داهن و  نیمز  رب  رـس  دروخ و  یماـش  هک  نیمه  و  دوب -

.دوب وا  شیپ  دادماب  ات  تفر و  وا  رتسب  رد  نایفس و  وبا  شیپ  دمآ و  ناشک  نماد  هیمس  هک  تشذگن  يزیچ 

يوب شیاـهلغب  ریز  رگا  دوب  يا  هباوخمه  بوخ  تفگ : يدـید ؟ هنوگچ  ار  تا  هباوخمه  نیا  متفگ : نایفـس  وبا  هب  تفر  هیمـس  نوچ 
تتامـش شنزرـس و  تردام  هک  نکم  شنزرـس  تتامـش و  ار  نادرم  ياهردام  میرم  وبا  يا  تفگ : ربنم  زارف  زا  دایز  .داد  یمن  دـنگ 

يانث دـمح و  تسخن  دایز  .دـندرک  توکـس  مدرم  تساخرب و  دایز  دـش ، مامت  مدرم  اب  هیواعم  يوگتفگ  نخـس و  نوچ  و  دوش ، یم 
ار عوضوم  نیا  لطاب  قح و  نم  دنتفگ و  دیدینش  هک  ار  ییاهزیچ  نادهاش  هیواعم و  مدرم  يا  تفگ : سپـس  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ 

ربنم زا  و  دوب ، يرازگـساپس  لباق  یتسرپرـس  راکوکین و  يردپ  دیبع  انامه  دنرتاناد و  دـنتفگ  هچنآ  هب  نادـهاش  هیواعم و  مناد ، یمن 
.دمآ دورف 

يدرمریپ هک  يودع  نایرعلا  وبا  رانک  زا  دوب  هرـصب  مکاح  هک  ماگنه  نآ  رد  دایز  هک  دـنک  یم  تیاور  ظحاج -  - نامثع وبا  ام  خـیش 
ادخ هب  تفگ : نایرعلا  وبا  .تسا  نایفس  یبا  نب  دایز  دنتفگ : تسیچ  وهایه  نیا  دیـسرپ : .تشذگ  دوب  نابز  زیت  روآ و  نخـس  روک و 

هب نخس  نیا  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  دایز  نیا  تشادن ، دمحم  هلظنح و  هسبنع و  هبتع و  هیواعم و  دیزی و  زج  يرسپ  نایفـس  وبا  دنگوس 
وا يارب  رانید  تسیود  دایز  .يدـنبب  تدوخ  هراـب  رد  ار  گـس  نیا  ناـبز  تسا  بوخ  هچ  تفگ  وا  هب  یـسک  و  دیـسر ، داـیز  یهگآ 

: تفگ .ینک  هنیزه  هک  تسا  هداتـسرف  رانید  تسیود  وت  يارب  داـیز  ریما  تیومع  رـسپ  تفگ : ناـیرعلا  وبا  هب  داـیز  هداتـسرف  .داتـسرف 
ناهارمه اب  دایز  هک  زور  نآ  يادرف  .تسا  نم  يومع  رـسپ  یتسار  هب  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  داب ، هتـسویپ  شیدنواشیوخ  دنویپ 

تشاد او  هیرگ  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  دش  هتفگ  وا  هب  تسیرگ ، نایرعلا  وبا  .داد  مالـس  نایرعلا  وبا  رب  داتـسیا و  تشذگ  وا  رانک  زا  دوخ 
: تشون نینچ  ناـیرعلا  وبا  يارب  دیـسر  هیواـعم  هب  ربـخ  نیا  نوچ  .متخانـش  مدینـش و  داـیز  يادـص  رد  ار  نایفـس  وبا  يادـص  تفگ :
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وت رانک  زا  شا  هتـسد  راد و  اـب  داـیز  زورید  .دروآ  رد  رگید  ياـهگنر  هب  دادـن و  تلهم  ار  وت  دـش ، هداتـسرف  وت  يارب  هک  ییاـهرانید 
هک درک  یم  ار  راک  نیا  رتدوز  شاک  يا  دایز  رب  نیرفآ  دش ، انشآ  یتخانش  یمن  هک  يزیچ  نامه  نآ  يادرف  دوب و  انشآ  ان  تشذگ ،

ار وا  خساپ  مالغ  يا  تفگ : دندناوخ  نایرعلا  وبا  رب  دوب  هیواعم  همان  هک  ار  تایبا  نیا  نوچ  .دیـسرت  یم  نآ  زا  هک  دوب  يزیچ  ینابرق 
ار ام  هک  تسا  کیدزن  نایفس  وبا  رسپ  يا  و  دوش ، هدنز  نآ  اب  اهناج  ات  راد  ررقم  يا  هلص  ام  يارب  هیواعم  يا  دورـس : نینچ  سیونب و 

هجیتن مدنامه  دـنک  ریخ  راک  سک  ره  منز ، یمن  ناتهب  قح  دروم  رد  تسا و  حیحـص  نم  رظن  رد  وا  بسن  دایز و  اما  ینک ، شومارف 
.دیسر دهاوخ  وا  هب  شا  هجیتن  دشاب  هک  اج  ره  دهد  ماجنا  رش  راک  رگا  دسر و  یم  وا  هب  شا 

وا يارب  هیواـعم  .تساوخ  هزاـجا  وا  زا  ندرازگ  جـح  يارب  تشوـن و  هماـن  هیواـعم  يارب  داـیز  هک  دـنک  یم  تیاور  نینچمه  ظـحاج 
دایز هک  لاح  نامه  رد  .يراد  مهرد  نویلیم  کی  هنیزه  هزاجا  مدرک و  بوصنم  جاحلا  ریما  تمس  هب  مداد و  هزاجا  ار  وت  نم  تشون 
يارب نداد  یهاوگ  رد  دایز  هک  رمع  تموکح  ماگنه  زا  هرکب  وبا  .دیـسر  ربخ  هرکب  وبا  شردارب  هب  دش  یم  هدامآ  جح  هب  نتفر  يارب 

وبا ماگنه  نیا  رد  .دـیوگن  نخـس  زگره  دایز  اب  هک  دوب  هدروخ  نارگ  ياهدـنگوس  هدرک و  رهق  وا  اب  درک  هبتـشم  ار  راک  هریغم  يانز 
وبا تردارب  کنیا  ریما ، يا  تفگ : دناسر و  دایز  شیپ  ناباتش  ار  دوخ  دید  ار  وا  هک  راد  هدرپ  دش ، خاک  دراو  دایز  ندید  يارب  هرکب 

رد کچوک  یکرـسپ  ماگنه  نآ  رد  .دمآ  دش  شیادیپ  يرآ ، تفگ : يدید  ار  وا  تدوخ  تفگ : دایز  .دـش  خاک  هطوحم  دراو  هرکب 
يا هنوگچ  رـسپ  يا  تفگ : كدوک  نآ  هب  باطخ  داتـسیا و  دایز  لـباقم  دـمآ و  هرکب  وبا  درک ، یم  يزاـب  وا  اـب  هک  دوب  داـیز  نماد 

هب هکنآ  لاح  درک و  یفن  شیوخ  ردپ  زا  ار  دوخ  داد و  تبسن  انز  هب  ار  شردام  دش ، گرزب  یهانگ  بکترم  مالسا  رد  تردپ  انامه 
، دوش بکترم  نآ  زا  رتگرزب  یهانگ  دهاوخ  یم  تردپ  کنیا  .دشاب  هدید  ار  نایفس  وبا  زگره  هیمـس  هک  مناد  یمن  نم  دنگوس  ادخ 

رگا .دناسرب  تسا  نانمؤم  ناردام  ربمایپ و  نانز  زا  هک  نایفـس  وبا  رتخد  هبیبح  ما  هب  ار  دوخ  دسرب و  جـح  مسوم  هب  ادرف  دـهاوخ  یم 
راک نیا  زا  ياو  يا  دـنک - رادـید  وا  زا  يردارب  ناونع  هب  هک  دـهد - هزاـجا  وا  دـنیبب و  ار  وا  هک  دـهاوخب  هزاـجا  هبیبح  ما  زا  تردـپ 

.تشگرب دوب و  دهاوخ  تردـپ  يارب  یگرزب  ییاوسر  هچ  دـهدن ، هزاجا  وا  هب  هبیبح  ّما  رگا  و  ربمایپ ، يارب  گرزب  تبیـصم  تشز و 
تـشون همان  هیواعم  يارب  دایز  .نیگمـشخ  هچ  یـشاب و  دونـشخ  هچ  دهد ، تشاداپ  یهاوخ  ریخ  نیا  زا  يادخ  ردارب  يا  تفگ : دایز 

یبا نب  هبتع  شردارب  هیواعم  دیامرف و  لیـسگ  دراد ، یم  تسود  ار  سک  ره  نینمؤملا  ریما  مدش و  فرـصنم  جـح  هب  نتفر  زا  نم  هک 
.داتسرف ار  نایفس 

تسوا ردارب  دایز  دش  یعدم  مراهچ  لهچ و  لاس  هب  هیواعم  نوچ  هک  دیوگ : یم  نینچ  باعیتسالا  باتک  رد  ّربلا  دبع  نب  رمع  وبا  اما 
نیا تحـص  راـک  نیا  اـب  اـت  دروآ  رد  داـیز  رـسپ  دـمحم  يرـسمه  هب  ار  دوخ  رتخد  تخاـس ، قحلم  دوخ  هب  ردارب  تروص  هب  ار  وا  و 

نخـس دایز  اب  زگره  هک  دروخ  دـنگوس  هرکب  وبا  .دوب  ود  ره  ردام  هیمـس  دوب و  دایز  يردام  ردارب  هرکب  وبا  .دـنک  دـییأت  ار  عوضوم 
نم دـنگوس  ادـخ  هب  هکنآ  لاح  درک و  یفن  شیوخ  ردـپ  زا  ار  دوخ  داد و  تبـسن  يراک  انز  هب  ار  شردام  درم  نیا  تفگ  دـیوگن و 
رگا دنیبب ، ار  وا  دهاوخ  یمن  رگم  درک ، دهاوخ  هچ  هبیبح  ما  اب  وا ، رب  ياو  يا  .دشاب  هدید  زگره  ار  نایفس  وبا  هیمس  هک  مرادن  عالطا 

هک تبیـصم  نیا  زا  ياو  دـنک ، رادـید  وا  اـب  رگا  تسا و  هدرک  اوسر  ار  داـیز  دریذـپن ، ار  وا  درادـب و  هدیـشوپ  وا  زا  ار  دوخ  هبیبح  ما 
یم نوچ  تفر و  هنیدـم  هب  درازگ و  جـح  هیواـعم  هارمه  داـیز  .تسا  هدـیرد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  گرزب  تمرح 

تفریذپن و ار  وا  هبیبح  ما  دنا  هتفگ  مه  دش و  فرصنم  راک  نآ  زا  دروآ و  رطاخ  هب  ار  هرکب  یبا  نخس  دورب ، هبیبح  ما  شیپ  تساوخ 
تفرن و هنیدم  هب  هرکب  وبا  نخـس  ببـس  هب  درازگ و  جح  دایز  هک  تسا  هدـش  هتفگ  مه  و  دادـن ، ار  شا  هناخ  هب  دورو  هزاجا  دایز  هب 
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.دنک یمن  اهر  ار  یهاوخ  ریخ  تحیصن و  لاح  ره  هب  هک  داهد  شاداپ  ار  هرکب  وبا  دنوادخ  تفگ  یم 

دوب ناشیا  نایم  مه  مکح  نب  نامحرلا  دبع  هک  هیما  ینب  زا  یهورگ  هک  دنک  یم  لقن  باتک  نامه  رد  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبا  نینچمه 
زج سک  چـیه  رگا  هیواعم  يا  تفگ : نامحرلا  دـبع  .دـندمآ  هیواعم  شیپ  دوب ، هداد  دـنویپ  دوخ  هب  ار  دایز  هیواـعم  هک  یماـگنه  هب 

.يریگب ینوزف  صاعلا - یبا  نادناخ  ینعی  ام - رب  تدوخ  رامـش  رب  ینوبز  یکدنا و  زا  یهاوخ  یم  مه  نانامه  اب  ایوگ  یباین  نایگنز 
هیامورف وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : ناورم  .نک  نوریب  اـم  سلجم  زا  ار  هیاـم  ورف  نیا  تفگ : درک و  ناورم  هب  يور  هیواـعم 

، دراد ار  نآ  تقاط  هک  يدید  یم  دوب ، یمن  نم  يرابدرب  تشذگ و  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هیواعم  .درادن  ار  نآ  تقاط  تسا و 
هیواعم ناوخب و  نم  يارب  ار  وا  رعش  تفگ : ناورم  هاگ  نآ  .تسا  هدیسرن  نم  عالطا  هب  دایز  نم و  دروم  رد  وا  رعش  درادنپ  یم  ایوگ 

ایآ تسا ، هدش  گنت  هتسب و  تسا  هدرک  هچنآ  زا  اهتسد  وگب  برح  نب  هیواعم  هب  ناه  تسا : نینچ  هک  دناوخ  ناورم  يارب  ار  وا  رعش 
یم دونـشخ  تسا  هدوب  راـکانز  تردـپ  دـنیوگب  هکنیا  زا  يوش و  یم  نیگمـشخ  تسا  هدوـب  نمادـکاپ  تردـپ  دوـش  هتفگ  هکنیا  زا 
دایز هب  هیمـس  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسا و  رخ  هرک  لیف و  دنویپ  نوچ  دایز  اب  وت  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  يدرگ ،

دش مهاوخن  یضار  وا  زا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سپس  هیواعم  .دشاب  هدش  کیدزن  وا  هب  نایفس - وبا  رحـص - هکنآ  نودب  تفرگ  راب 
تفر و دایز  شیپ  یهاوخ  شزوپ  يارب  نامحرلا  دـبع  .دـنک  بلج  ار  شتیاضر  یهاوخ و  شزوپ  وا  زا  دور و  داـیز  شیپ  هکنآ  رگم 

دایز .داد  مالـس  دش ، دراو  نامحرلا  دبع  نوچ  و  دندرک ، وگتفگ  هراب  نیا  رد  دایز  اب  شیرق  .دادـن  شا  هزاجا  تساوخ ، دورو  هزاجا 
یتسه یتایبا  هدنیارس  دوخ  وت  تفگ : وا  هب  دایز  دوب ، هتشه  ورف  هراومه  دایز  مشچ  تسیرگن و  وا  هب  مشچ  هشوگ  اب  مشخ  ربکت و  زا 

هب ار  ریما  راک  دـنوادخ  تفگ : .تسین  نتفگ  زاب  لباق  هک  يا  هتفگ  يزیچ  تفگ : ار  يزیچ  هچ  تفگ : نامحرلا  دـبع  يا  هدورـس  هک 
هدرک هنگ  هک  مه  یـسک  يارب  یهگناو  تسین ، یهانگ  تسا ، هاوخ  شزوپ  ددرگ و  یم  رب  حالـص  هب  هک  یـسک  يارب  .دروآ  حالص 

ابا يا  : » دـناوخ ار  تایبا  نیا  ناـمحرلا  دـبع  .وگب و  تفگ : میوگ ، یم  هچ  هک  نم  زا  ونـشب  کـنیا  تسا ، هدیدنـسپ  تشذـگ  تسا ،
زا هک  مدروآ  مشخ  هب  ناـنچ  وت  دروم  رد  ار  هفیلخ  نم  منک ، یم  هبوت  وت  يوـس  هب  ماـش  رد  دوـخ  راـجنهان  نخـس  هابتـشا و  زا  هریغم 
هب هچ  ره  اضر  مشخ و  لاح  رد  هک  منیب  یم  نابز  هبت  يرعاـش  قمحا و  يدرم  ار  وت  تفگ : داـیز  ...تفگ ،» وجه  ارم  مشخ  يرایـسب 

دروم رد  يا  همان  تفگ : .وگب  ار  تزاین  میتفریذپ ، ار  تشزوپ  میدینـش و  ار  ترعـش  کنیا  لاح  ره  هب  .ییوگ  یم  دـسر ، یم  تنابز 
وا يارب  تساوـخ و  ار  شیوـخ  ریبد  منک و  یم  نینچ  تـفگ : داـیز  .سیوـنب  هیواـعم - ینعی  نینمؤـملا - ریما  يارب  نـم  زا  يدونـشخ 

ار دایز  دـنوادخ  تفگ : دـناوخ  ار  همان  نآ  نوچ  هیواعم  تفر ، هیواعم  شیپ  تفرگ و  ار  وا  همان  نامحرلا  دـبع  .تشون  همان  تیاضر 
دیدحلا یبا  نبا  .دنادرگرب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دش و  یضار  نامحرلا  دبع  زا  تسا و  هدشن  وا  رعـش  نالف  ینعم  هجوتم  هک  دنک  تنعل 

هتفگ هدروآ و  دوب ، نانآ  يردپ  یعدم  دایز  هک  ار  دایز  نارـسپ  دابع  هللا و  دیبع  زا  وا  وجه  يریمح و  غرفم  نب  دیزی  زا  یتایبا  سپس 
یبلک نبا  دسیون : یم  هاگ  نآ  .تسا  غرفم  نب  دـیزی  زا  تسا  بوسنم  مکح  نب  نامحرلا  دـبع  هب  هک  مه  يراعـشا  دـنیوگ  یم  تسا 
قحلم دوخ  هب  ار  دایز  مه  هیواعم  هک  هنوگ  نامه  تخاس ، قحلم  دوخ  هب  ار  وا  دش و  داّبع  يردپ  یعدم  دایز  هک  تسا  هدرک  تیاور 

دنک و تکرح  هک  دش  یم  هدامآ  دش و  هداد  جح  ندرازگ  هزاجا  دایز  هب  نوچ  دیوگ : .دوبن  شیب  ییاعدا  مه  دروم  ود  ره  تخاس و 
هب وا  اب  تخاس و  کـیدزن  داـیز  هب  ار  دوخ  دـمآ و  دوب  زود  هنیپ  هک  داـبع  دنتـشاد ، یم  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  یـشیوخ  نادـنواشیوخ 
اب وت  تفگ : دابع  .مرسپ  مادک  وت  رب  ياو  يا  تفگ : .متسه  وت  رـسپ  نم  تفگ : یتسیک  وت  وت ، رب  ياو  تفگ : دایز  .تخادرپ  وگتفگ 

مدوب و ناشیا  دـیرخرز  هدرب  هبلعث و  نب  سیق  ینب  نایم  نم  دـییاز و  ارم  مردام  يدرک و  انز  دوب  هریـشع  نالف  زا  هک  نز  نالف  مردام 
زا ار  وا  هک  داتسرف  یسک  ییوگ و  یم  هچ  مناد  یم  نم  ییوگ و  یم  تسار  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دایز  .مناشیا  هدرب  مه  نونکا  مه 
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هبلعث نب  سیق  هلیبق  دارفا  زا  وا  ببـس  هب  تخاس و  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  دـش و  وا  يردـپ  یعدـم  دایز  درک و  دازآ  دـیرخ و  سیق  ینب 
ناتـسیس مکاح  ار  وا  دایز ، گرم  زا  سپ  هیواعم  هک  تفرگ  الاب  نادـنچ  دابع  راـک  .تخادرپ  یم  هلـص  ناـنآ  هب  درک و  یم  ییوجلد 

رالاس دوخ  راگزور  هب  هک  ار  یبلک  دایز  نب  فینا  رتخد  هریتس  دابع ، .تشامگ  هرـصب  تیالو  هب  ار  دایز  نب  هللا  دیبع  شردارب  درک و 
ایآ هک  ناسرب  ناکرت  وبا  هب  ار  مایپ  نیا  : » تسا هدورـس  ار  ریز  راعـشا  فینا  هب  باـطخ  يرعاـش  تفرگ و  يرـسمه  هب  دوب  بلک  هلیبق 

يراوگرزب مرک و  ندـعم  میلع و  نادـناخ  زا  شناکاین  هک  ار  بسن  هزیکاپ  يرتخد  هک  تسا  نیگنـس  رک و  تشوگ  اـی  يدوب  باوخ 
« .یتخانش یمن  ار  شرابت  دابع و  رگم  يدروآ ، رد  سیق  ینب  هدرب  يرسمه  هب  دنتسه 

يا هدننک  هدنامرد  راک  دوب ، هدش  بکترم  مه  ار  هس  نآ  زا  یکی  طقف  رگا  هک  دوب  هیواعم  رد  زیچ  هس  تسا : هتفگ  یم  يرصب  نسح 
نتـشیوخ هب  ار  دایز  نتـسویپ  رگید  ود  .دوبر  رد  روز  هب  ار  تموکح  درک و  شروش  تما  نیا  رب  ناگلفـس  هارمه  هکنیا  تسخن  .دوب 

موس .گنـس و  راک  انز  يارب  تسا و  رتسب  زا  دـنزرف  تسا : هدومرف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نخـس  فالخ  رب  مه  نآ 
.رجح نارای  رجح و  نتشک  زا  وا  رب  ياو  .يدع  نب  رجح  نتشک 

بلاط یبا  نب  یلع  هعیش  سمش ، دبع  نب  بیبح  هدرک  دازآ  هتـسباو و  حرـس  نب  دیعـس  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  یماطق  نب  یقرش 
هب ار  دوخ  حرـس  نب  دیعـس  .دـنکفا  میب  هب  ار  وا  تخادرپ و  وا  يوجتـسج  هب  دـمآ  هفوک  تموـکح  هب  داـیز  نوـچ  .دوـب  مالـسلا  هیلع 

ار دیعـس  لاوما  درک و  ینادنز  تفرگ و  ار  دیعـس  رـسمه  نادنزرف و  ردارب و  دایز  .دش  هدنهانپ  ناشیا  هب  دناسر و  نسح  ماما  روضح 
ره هک  ناناملـسم  زا  يدرم  هب  وت  دـعب ، اما  تشون : نینچ  دایز  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  .درک  ناریو  ار  شا  هناـخ  هرداـصم و 
يا هتفرگ  ار  شلاوما  يا ، هدرک  ناریو  ار  شا  هناخ  يا ، هدرب  موجه  دوب  دهاوخ  مه  وا  يارب  تسا ، ناشیا  هدهع  رب  ناشیا و  يارب  هچ 

نز و لام و  زاسب و  ار  شا  هناخ  وا  يارب  دیـسر ، وت  تسد  هب  نم  همان  نیا  رگا  يا ، هدنکفا  نادنز  هب  ار  شا  هداوناخ  دارفا  رـسمه و  و 
.مالسلا و  ما ، هداد  هانپ  ار  وا  نم  هک  ریذپب  شدروم  رد  ارم  تعافش  نادرگرب و  وا  هب  ار  شدنزرف 

نم مان  زا  شیپ  ار  تدوخ  مان  نآ  رد  هک  تا  همان  دـعب ، اما  همطاف  نب  نسح  هب  نایفـس  یبا  نب  دایز  زا  تشون : نینچ  خـساپ  رد  داـیز 
هک یهد  یم  ناـمرف  نم  هب  ناـنچ  یلو  یتـیعر  وت  متـسه و  درمتلود  نم  و  يدـنمزاین ، یهاوخ و  یم  يزیچ  وت  .دیـسر  يدوب  هتـشون 
وا راک  هب  يا و  هداد  هانپ  ار  وا  یـشیدنا  دـب  اـب  هک  يراـکهبت  دروم  رد  .دوش  تعاـطا  دـیاب  تیعر  رب  ناطلـس  ناـمرف  نوچمه  ییوگ 

تسوپ و نایم  دـنچ  ره  تفرگ  یهاوخن  یـشیپ  نم  رب  وا  هراب  رد  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يا و  هتـشون  همان  نم  يارب  یتسه ، یـضار 
تـسود انامه  درک و  مهاوخ  تیاعر  ار  وت  هن  منک و  یم  ارادـم  وت  اـب  هن  مباـی  تسد  وت  رب  رگا  نم  دـشاب و  هتـشاد  ياـج  وت  تشوگ 

نک میلـست  یـسک  هب  شهانگ  لابق  رد  ار  وا  کنیا  .ینآ  زا  وت  هک  تسا  یتشوگ  مروخب ، ارنآ  مهاوخ  یم  هک  یتشوگ  نیرت  ینتـشاد 
ار وا  رگا  مشاـب و  هتفریذـپ  وا  هراـب  رد  ار  وت  تعافـش  هک  تسین  ناـنچ  منک  وفع  ار  وا  هک  ضرف  رب  تسا ، رتراوازـس  وا  رب  وـت  زا  هک 
ار نآ  دیسر  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  همان  نیا  نوچ  .مالـسلا  و  دراد ، یم  تسود  ار  وت  راکهبت  ردپ  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  طقف  مشکب 
ود طقف  مه  دایز  يارب  .داتـسرف  ماش  هب  درک و  نآ  همیمـض  مه  ار  دایز  همان  تشون و  هیواعم  يارب  ار  عوضوم  دز و  دـنخبل  دـناوخ و 

هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  انامه  دعب ، اما  هیمـس ، نب  دایز  هب  همطاف  نب  نسح  زا  دوب : نینچ  هک  تشون  هملک 
.مالسلا .تسا و  گنس  راک  انز  يارب  تسا و  رتسب  زا  دنزرف  تسا :

اما تشون : نینچ  دایز  يارب  دـش و  گنت  وا  رب  ماش  دـناوخ ، دوب  هتـشون  مالّـسلا  هیلع  نسح  يارب  دایز  هک  ار  يا  همان  هیواـعم  نوچ  و 
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تفگـش وت  زا  رایـسب  تسا  هداتـسرف  نم  يارب  يدوب  هتـشون  حرـس  نبا  دروم  رد  وا  همان  خساپ  رد  هک  ار  وت  همان  یلع  نب  نسح  دـعب ،
يرابدرب و تسا ، نایفـس  وبا  زا  هچنآ  .هیمـس  زا  يرگید  نایفـس و  وبا  زا  یکی  يا  هشیدـنا  شنم و  ود  ياراد  وت  هک  متـسناد  مدرک و 

نآ رد  هک  تسا  نسح  هب  وـت  هماـن  اـهراک  نیا  هلمج  زا  .تسوا  دوـخ  هب  هیبـش  ییاـهزیچ  تسا  هیمـس  زا  هچنآ  تـسا و  یـشیدنارود 
.يرتراوازس وا  ردپ  زا  يراکهبت  رد  وت  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هکنآ  لاح  يا و  هدرمش  راکهبت  ار  وا  يا و  هداد  مانـشد  ار  شردپ 

یمن وت  زا  يزیچ  یشیدنیب  تسرد  رگا  تسا ، هتـشون  وت  مان  رب  مدقم  ار  دوخ  مان  وت  رب  دوخ  يرترب  نداد  ناشن  يارب  نسح  هکنیا  اما 
وا تعافش  وت  نتفریذپن  اما  .تسا  قح  طلست  نیا  نسح  نوچمه  یـسک  يارب  دشاب ، طلـسم  وت  رب  نداد  نامرف  رد  وا  هکنیا  اما  دهاک ،

.تسا رت  هتـسیاش  باوث  نآ  هب  وت  زا  هک  يا  هدرک  راذگاو  یـسک  يارب  ار  نآ  يا و  هدز  رانک  دوخ  زا  هک  تسا  هدوب  یباوث  هرهب و  ار 
ار شلاوما  زاسب و  ار  شا  هناخ  نک ، اهر  يراد  تسد  رد  حرـس  یبا  نب  دیعـس  زا  هچنآ  دیـسر ، وت  تسد  هب  نم  همان  نیا  نوچ  کنیا 
وا شیپ  دهاوخ  یم  رگا  دـنک ، ریخم  ار  دیعـس  هک  ما  هتـشون  داب  دورد  وا  رب  هک  نسح  يارب  نم  شابم و  وا  ضرعتم  نادرگرب و  وا  رب 
تا همان  هکنیا  اما  .رگید  هنوگ  هب  هن  ینابز و  هن  تسین  وا  رب  یطلست  چیه  ار  وت  و  ددرگرب ، دوخ  نیمزرـس  هب  دهاوخ  یم  رگا  دنامب و 

وا هب  هک  تسین  یناسک  زا  نسح  يا ، هدادن  تبسن  شردپ  هب  ار  وا  يا و  هتـشون  شردام  مان  هب  هفاضا  اب  شدوخ  مان  هب  ار  نسح  يارب 
لوسر رتخد  همطاف  وا  هک  یتسناد  یمن  رگم  يا ، هداد  تبـسن  يراوگرزب  ردام  هچ  هب  ار  وا  هک  یناد  یم  رداـم ، یب  يا  دوش ، تناـها 
هیواعم تسا ، رتزیمآ  راختفا  نسح  يارب  يدیـشیدنا  یم  یتسناد و  یم  رگا  وا  هب  باـستنا  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
تکرح نوچ  دوب و  وا  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  نآ  رـسپ  نسح  انامه  : » تسا تایبا  نیا  هلمج  زا  هک  تشون  مه  يراعـشا  همان  نییاپ 

و تسا ، ریـش  نامه  ریظن  هیبش و  نسح  کنیا  دیاز و  یم  يزیچ  دوخ ، دننام  زج  نایژ  ریـش  رگم  دوب ، هارمه  وا  اب  مه  گرم  درک  یم 
«. تسا ریبث  لبذی و  هوک  ود  گنسمه  تفگ  دنهاوخ  دنجنسب ، ار  وا  يرابدرب  درخ و  دنهاوخب  نوچ 

یخیرات لئاسم  زا  جراخ  هک  تسا  هدروآ  یناود  بسا  رد  دایز  رـسپ  دابع  ندش  هدنرب  هراب  رد  ار  یعوضوم  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
مالّـسلا هیلع  یلع  تفالخ  ماگنه  هب  سابع  نبا  هک  دوب  نآ  دش ، هدیـشک  رب  دایز  هک  راب  نیتسخن  تسا : هتفگ  نینچ  همادا  رد  تسا و 

تشون ییاه  همان  وا  يارب  دیسر و  مالّسلا  هیلع  یلع  عالطا  هب  وا  زا  ییاهیتسس  اههابتشا و  .تشامگ  هرصب  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا 
تسا و هدروآ  ار  نآ  زا  یشخب  دزرمایب ، شیادخ  هک  یضر  دیـس  هک  تسا  يا  همان  اهنآ  هلمج  زا  درک و  شنزرـس  تمالم و  ار  وا  و 

.میداد حرش  تسا ، هدروآ  یضر  دیس  هک  ار  يرادقم  نامه  هتشذگ  بلاطم  نمض  مه  ام 

.دنک قیوشت  هفوک  هب  هرصب  لاوما  رتشیب  نداتـسرف  هب  ار  وا  ات  دومرف  لیـسگ  دایز  شیپ  ار  شیوخ  هتـسباو  دعـس  مالـسلا ، هیلع  یلع  و 
بیع وا  رب  درک و  تیاکـش  داـیز  زا  تشگرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیپ  هک  دعـس  تفرگ و  رد  زیتـس  وـگم و  وـگب  داـیز  دعـس و  ناـیم 

ربکت و اب  يا و  هداد  میب  مانـشد و  ار  وا  متـس  اب  وت  هک  دـیوگ  یم  دعـس  دـعب ، اما  تشون : نینچ  دایز  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ ،
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  تسا و  هتـشاد  او  ربکت  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  .يا  هدرک  ییوراـیور  وا  اـب  توربج 

ربخ نم  هب  و  دنکـش » یم  مه  رد  شیادخ  دنک  يربارب  زیتس و  دـنوادخ  يادر  اب  سک  ره  تسا و  دـنوادخ  يادر  ربک   » تسا هدومرف 
هچ .ینز  یم  نغور  نتـشیوخ  رب  هزور  همه  يزاـس و  یم  مهارف  رایـسب  نوگاـنوگ و  ياـهکاروخ  زا  زور  کـی  رد  وت  هک  تسا  هداد 
هار رد  تسوت ، رایتخا  رد  هک  ار  یکاروخ  زا  یـشخب  يرادـب و  هزور  هتـشاد و  ساپ  ار  يادـخ  يزور  دـنچ  هک  دراد  وت  يارب  یناـیز 
هب عمط  يرچ ، یم  اهتمعن  رد  هک  یلاح  رد  ایآ  .تسا  ناحلاص  راعـش  راک  نیا  هک  يروخ  شروخ  نان  نودب  نان  یهد و  هقدص  ادـخ 

هقدـص شاداپ  وت  يارب  ات  هدـب  صاـصتخا  نز  هویب  میتی و  ریقف و  ناوتاـن و  اونیب و  هیاـسمه و  هب  ار  دوخ  كاروخ  يراد ، ادـخ  فطل 
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رادرک رادرک ، رد  يروآ و  یم  نابز  رب  ار  ناراکوکن  ناحلاص و  نخـس  راتفگ ، رد  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  .دوش  باسح  ناگدـنهد 
هبوت تیادـخ  هاگراب  هب  .يزاس  یم  دوبان  ار  دوخ  لمع  يراد و  یم  اور  متـس  نتـشیوخ  رب  ینک  یم  نینچ  رگا  يراد و  ناراـک  اـطخ 

تیادخ هاگشیپ  هب  زیخاتـسر - دوخ - يدنمزاین  زور  يارب  ار  اهینوزفا  شاب و  ور  هنایم  دوخ  راک  رد  .دماجنا  حالـص  هب  تراک  ات  نک 
یم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینـش  نم  هک  نزب  نغور  شیوخ  يوم  رـس و  رب  نایم  رد  زور  یهگناو  نک ، شکـشیپ 

« .دینکم نانچ  ناوارف  دیلامب و  نغور  نایم  رد  زور  : » دومرف

یبدا یب  رادرک  رد  مه  نخـس و  رد  مه  دـمآ  نم  شیپ  دعـس  نینمؤملا  ریما  يا  دـعب ، اما  تشون : نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  داـیز 
گنراگنر و ياهکاروخ  ندرک  فرـصم  فارـسا و  هراب  رد  هچنآ  اما  .دوب  نیا  زا  شیب  راوازـس  مدنار و  شیوخ  رب  زا  ار  وا  هک  درک 

تــسوگغورد رگا  دراد و  ینازرا  ناـحلاص  شاداـپ  شیادـخ  تسوگتــسار  رگــشرازگ  نآ  رگا  يا ، هدوـمرف  نوگاـنوگ  ياـهتمعن 
رد منک ، یم  لمع  نآ  زج  فیـصوت و  ار  يرگداد  نم  هک  وا  نخـس  نیا  اما  دـیامرف ، ظفح  نایوگغورد  راوشد  تبوقع  زا  شیادـخ 

یتـسه نآ  رد  هک  یماـقم  ياـضتقم  هب  يدومرف  هک  نخـس  نیا  رد  نینمؤملا  ریما  يا  .دوب  مهاوـخ  ناراـک  ناـیز  زا  نم  تروـص  نیا 
هن رگ  تسا و  تسرد  دروآ ، لدع  دهاش  ود  هراب  نآ  رد  رگا  تسا ، ناکیپ  رپ و  نودب  ریت  نوچ  هاوگ  نودـب  يوعد  يامرف ، تواضق 

.دوش یم  نشور  وت  يارب  وا  متس  غورد و 

دریگ هک  دـیاب  درم   » هک نآ  باب  زا  هنومن و  يارب  هک  تسا  هدروآ  ار  داـیز  ياـه  هبطخ  تاـملک و  زا  یخرب  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
ناگدنهد جارخ  هب  تبسن  تسوا : نانخس  زا  .دوش  یم  هدنسب  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  راوید » رب  دنپ  تسا  هتـشون  رو  شوگ -  ردنا 

.دوب دیهاوخ  هبرف  امش  دنشاب  هبرف  نانآ  ات  هک  دینک  ییوکین 

راک رد  نداتفا  رد  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  دزادرپ ، یـشیدنا  هراچ  هب  داـتفا  رد  يراـک  هب  نوچ  هک  تسین  یـسک  دـنمدرخ 
.دتفین نآ  رد  هک  دنک  يزاس  هراچ 

.متسناد نآ  زا  ار  شدرخ  هزادنا  هکنآ  رگم  مدناوخن  ار  یسک  همان  زگره 

.تسا یکبس  اطخ و  راکهنگ  تبوقع  رد  باتش  تسا و  یگیام  ورف  یتسپ و  راکوکین  شاداپ  رد  ندرک  رید 

هب ببـس  نیمه  هب  و  درک - داریا  هرـصب  رد  ار  ربمایپ  هب  دورد  ادخ و  يانث  دمح و  نودب  هبطخ  دایز  نوچ  هک  دـنک  یم  تیاور  یبعش 
نیا تفگ : دـندرک ، یم  يرادـساپ  دوخ  زا  هک  دینـش  ار  مدرم  يادـص  بش  ناـمه  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  و  تسا - روهـشم  ءارتب  هبطخ 

دنیوگ یم  وا  هب  دـنریگ و  یم  راکهبت  ناناوج  ار  رهـش  مدرم  زا  ینز  هاگ  هک  نانچ  نآ  تسا ، هنتف  راـتفرگ  رهـش  نیا  دـنتفگ : تسیچ 
یـشنزرس میهد  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  ام  يارب  هن  رگ  چـیه و  هک  داد  ار  تخـساپ  یـسک  رگا  یـشکب ، دایرف  راب  هس  يراد  قح  طقف 

عمج هک  دـش  هدز  راج  مدرم  نایم  دـش  حبـص  نوچ  .ما  هدـمآ  هچ  يارب  ما و  هراکچ  نم  سپ  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  داـیز  .تسین 
ار امـش  کنیا  .مدینـش  ار  نآ  زا  یـشخب  متفای و  عالطا  دیتسه ، نآ  رد  امـش  هچنآ  زا  نم  مدرم  يا  تفگ : دندش  عمج  نوچ  دنوش و 

ادیپ ار  سک  ره  نآ  زا  سپ  تسا و  ماش  زاجح و  ناسارخ و  ات  تفاسم  ندومیپ  يارب  مزال  تدـم  هک  مهد  یم  تلهم  هام  کی  میب و 
مه نخـس  نیا  دنتفگ : یم  دنتـشگرب و  مدرم  .دوب  دهاوخ  رده  شنوخ  دشاب ، هدمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ءاشع  زامن  زا  سپ  هک  مینک 

نیـصح نب  هللا  دبع  شیوخ  هطرـش  رالاس  دش ، يرپس  هام  کی  تدم  نوچ  .دـنا  هدـمآ  وا  زا  شیپ  هک  تسا  یناریما  نانخـس  دـننامه 
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ار ءاشع  زامن  نوچ  زاـس و  هداـمآ  ار  شیوخ  ناـگدایپ  ناراوس و  تفگ : وا  هب  تشاد و  نابـساپ  رازه  راـهچ  هک  تساوخ  ار  یعوبری 
هک ار  سک  ره  تفیب و  هار  دش ، دنلب  رـصق  زا  لبط  گناب  دناوخب و  نآرق  وزج  هس  ود  دناوتب  دناوخ  یم  نآرق  هک  یـسک  يدرازگ و 
نم هب  تعافـش  ای  هزاجا  بسک  يارب  يدروم  رد  رگا  و  روایب ، نم  يارب  ار  شرـس  رگید  سک  ره  ات  هتفرگ  هللا  دیبع  مرـسپ  زا  يدـید 

.دز مهاوخ  ار  تندرگ  ینک  هعجارم 

سپ دروآ و  رس  کی  طقف  موس  بش  دروآ و  رس  هاجنپ  مود  بش  دوب ، هتخیر  خاک  رد  رب  هدیرب  رـس  دصتفه  بش  نآ  دادماب  دیوگ :
دوب نانچ  دنتـشگ و  یم  رب  دوخ  ياه  هناخ  هب  ناباتـش  دـندرازگ ، یم  ءاشع  زامن  هکنیمه  مدرم  هک  دـش  نانچ  درواین و  يزیچ  نآ  زا 

.دندرک یم  اهر  ار  دوخ  ياهشفک  یخرب  هک 

وا هیبا  نب  دایز  ای  دـیبع  نب  دایز  تشون  یم  رگا  دـسیونب ، هچ  ارنآ  ناونع  تسناد  یمن  دـسیونب و  همان  تساوخ  یم  دایز  يارب  هشیاع 
، دایز شرسپ  هب  نینمؤملا  ما  زا  تشون  راچان  دش ، یم  هانگ  بکترم  نایفـس  یبا  نب  دایز  تشون  یم  رگا  تخاس و  یم  نیگمـشخ  ار 

.تسا هداتفا  تمحز  هب  ناونع  نیا  باختنا  يارب  نینمؤملا  ما  تفگ  دیدنخ و  دناوخ  ار  همان  ناونع  دایز  هک  نیمه 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِْهَیلإ َبَتَک  َهَیِواعُم  َّنأ  ُهَغََلب  ْدَقَو  ِهیبَأ  ِْنبا  ِدایَز  یلإ 

ِِهقاْحِلتْسِاب ُهَتَعیدَخ  ُدیُری 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

نادـنزرف هب  داـیز  نتخاـس  قـحلم  اـب  دـهاوخ  یم  هیواـعم  دیـسر  شرازگ  ترـضح  نآ  هب  هـک  یماـگنه  رد  تـسا  هـیبا  نـب  داـیز  هـب 
: همان دنس  .1} .دبیرفب ار  يو  ، نایفسوبا

یضر دیـس  هچنآ  اب  ینئادم  تیاور  هک  تسا  هجوت  لباق  هدروآ و  مالـسالا  حوتف  باتک  رد   ) ینئادم یـضر ، دیـس  زا  لبق  ار  همان  نیا 
تـسد هب  يرگید  ياج  زا  هکلب  هتفرگن  ینئادم  زا  ار  تیاور  نیا  یـضر  دیـس  هک  دهدیم  ناشن  دراد و  ییاه  توافت  تسا  هدرک  لقن 

باعیتسا رد  ربلادبع  نبا  هباغلا و  دـسا  رد  هنس 44 و  ثداوح  رد  لماک  باتک  رد  ریثا  نبا  یـضر ، دیـس  موحرم  زا  دعب  .تسا  هدروآ 
(.{ ص 352 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) دنا هدروآ  دایز  لاح  حرش  رد 

هاگن کی  رد  همان 

ردارب ار  وا  هک  تسا  هتـشون  هیبا  نب  دایز  هب  يا  همان  هیواعم  هک  دوش  یم  ربخ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نآ  هماـن  نیا  همـشچرس 
وا قیرط  نیا  زا  ،و  هدش دلوتم  يراکدب  نز  زا  هک  دنک  یفرعم  نایفسوبا  عورـشمان  دنزرف  ار  دایز  هک  بیترت  نیا  هب  دنادب  دوخ  یعقاو 

ار
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.دهد رارق  شفادها  هب  ندیسر  يارب  شیوخ  لاگنچ  رد  دبیرفب و 

همانرب نیا  هک  داد  رادشه  دوب  هدـش  بوصنم  سراف  يرادـنامرف  هب  ترـضح  نآ  يوس  زا  نامز  نآ  رد  هک  دایز  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ّدلوتم هناخ  نآ  رد  هک  دراد  يردام  ردـپ و  هب  قلعت  يدـنزرف  ره  ؛ دـبیرفب ار  وت  ادابم  هدـش  یحارط  هیواعم  يوس  زا  هک  تسا  یناطیش 

دایز هب  همان  هک  یماگنه.دوش  یمن  تباث  تسوا  هفطن  زا  دایز  هک  نایفسوبا  لثم  یصخش  ياعدا  هب  عورشمان  تبـسن  یتح  تسا  هدش 
هفاضا هب  گنرین  نیمه  اب  هیواعم  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  زا  دعب  دنچره  تفرگ  مارآ  تفریذپ و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  دیـسر 

.تسویپ وا  هب  دایز  دناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دیدهت 

هب يا  هدرب  اـب  هک  دوـب  « هدـلک نب  ثراـح  » ماـن هـب  برع  فورعم  ياـبطا  زا  یکی  زینک  ، داـیز رداـم  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  خـیراوت  زا 
مالغ و شردـپ  نوچ  یلو  ؛ دـنتفگ یم  دـیبع  نب  دایز  ار  وا  اذـل  دوب  جاودزا  نآ  هجیتن  رهاظ  بسح  هب  دایز  درک و  جاودزا  « دـیبع » مان
هک اهدعب  اّما  ؛ تشادن ابا  رما  نیا  زا  مه  وا  دوخ  ارهاظ  دنیوگب و  هیبا  نب  دایز  وا  هب  هک  دـنداد  حـیجرت  یـضعب  دوب  يا  هتخانـشان  هدرب 
هک دور  یم  ورف  تریح  رد  تحاـقو  نیا  زا  ناـسنا  یتـسار  هب  و  دـنتفگ ! نایفـس  یبا  نب  داـیز  وا  هب  دـناوخ  دوـخ  ردارب  ار  وا  هیواـعم 

دوخ يانزلا  دلو  ردارب  ناونع  هب  ار  یسک  تحارص  نیا  اب  دشاب و  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تفالخ  ياوعد  یـصخش 
.دش اریذپ  ار  ارجام  نیا  هیبا  نب  دایز  هک  هدوب  هدولآ  ردقچ  طیحم  هک  تسا  نآ  رگید  یتفگش.دناوخب 

***

ْنِم ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  َءْرَْملا  ِیتْأَـی  : ُناَْـطیَّشلا َوُه  اَـمَّنِإَف  ُهْرَذْـحاَف ، ، َکـَبْرَغ ُّلِفَتْـسَی  ،َو  َکَُّبل ُّلِزَتْسَی  َکـَْیلِإ  َبَتَک  َهَیِواَـعُم  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَـق  َو 
ِثیِدَح ْنِم  ٌهَْتلَف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ْنِم  َناَک  ْدَـق  َو.ُهَتَّرِغ  َِبلَتْـسَی  ،َو  ُهَتَْلفَغ َمِحَتْقَِیل  ، ِِهلاَمِـش ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ،َو  ِهِْفلَخ

.ِبَْذبَذُْملا ِطْوَّنلا  َو  ِعَّفَدُْملا ، ِلِغاَْولاَک  اَِهب  ُقِّلَعَتُْملا  ،َو  ٌثْرِإ اَِهب  ُّقَحَتُْسی  َال  ،َو  ٌبَسَن اَِهب  ُُتْبثَی  َال  : ِناَْطیَّشلا ِتاَغََزن  ْنِم  ٌهَغَْزن  ،َو  ِسْفَّنلا

.ُهَیِواَعُم ُهاَعَّدا  یَّتَح  ِهِسْفَن  ِیف  ْلَزَت  َْمل  ،َو  ِهَبْعَْکلا ِّبَر  اَِهب َو  َدِهَش  : َلاَق َباَتِْکلا  ٌداَیِز  َأَرَق  اَّمَلَف 

ُطْوَّنلا » و.ًازِجاُحم ًاعِّفَدـُم  ُلازَی  ـالَف  ، ْمُْهنِم َْسَیلَو  ْمُهَعَم ، َبِرْـشَِیل  ِبْرُّشلا  یَلَع  ُمُجْهَی  يذَّلا  َوُه  « لِـغاولا :» مالـسلا هیلع  هلوق  ، یـضرلا لاـق 
.ُهُریَس َلَْجعَتْساَو  ُهَرْهَظ  َّثَح  اذإ  ُلَْقلَقَتَی  ًاَدبَأ  َوُهَف  ، َِکلذ َهَبْشأ  ام  ْوأ  ٍحَدَق  ْوأ  ٍْبُعق  ْنِم  ِبِکاّرلا  ِلْحَِرب  ُطاُنی  ام  َوُه  «: ِبَْذبَذُْملا

همجرت

هفیظو رب  يدرمیاپ  رد   ) ار تمیمـصت  مزع و  و  دزاس ) هارمگ  و   ) دـبیرفب ار  تلقع  ات  هتـشون  وت  يارب  يا  همان  هیواعم  هک  متفای  عـالّطا 
رس تشپ  ور و  شیپ  زا  وا  تسا ! ناطیش  نیقی  هب  وا  هک  شاب  رذح  رب  وا  زا.دنکـشب  مه  رد  دنک و  تسـس  يا ) هتفرگ  هدهع  رب  هک  يا 
رد يرآ ) ) .ددزدب هناریگ  لفاغ  ار  شروعـش  كرد و  دزاس و  دوخ  میلـست  تلفغ  لاح  رد  ار  وا  ات  دیآ  یم  ناسنا  پچ  تسار و  زا  و 

تاکیرحت زا  یکیرحت  اب  دوخ و  شیپ  زا  هشیدنا  نودب  ینخس  نایفس  وبا  باطخ  نب  رمع  نامز 

یـسک دراد و  هارمه  ار  ثاریم  قاقحتـسا  هن  دوش و  یم  تباث  بسن  ، نآ اب  هن  هک  دوب ) هیاپ  یب  ًالماک  نخـس  نیا  یلو   ) تفگ ناـطیش 
زا دـهاوخب  دوـش و  دراو  مدرم  عـمج  رد  هـک  تـسا  يا  هناـگیب  نوـچمه  دـیوج  کـسمت  ساـسا  یب  یهاو و  نخــس  نـینچ  هـب  هـک 
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هار ماگنه  هب  هک  دنزیوآ  یم  بکرم  رانک  رد  هک  تسا  یفرظ  دننامه  دـننز و  یم  رانک  ار  وا  همه  هک  دـشونب  بآ  اهنآ  هاگروخـشبآ 
.دور یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دروخ و  یم  ناکت  هتسویپ  نتفر 

لد رد  نم  ار  هچنآ  شا  همان  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  : تفگ درک  هعلاطم  ار  همان  نیا  دایز  هک  یماگنه 
تداهـش زا  دـعب  هیواعم  هک  ینامز  اـت   ) دوب وا  لد  رد  ناـنچمه  بلطم  نیا  و.داد  یهاوگ  متـسین ) نایفـسوبا  هفطن  زا  نم  هک   ) متـشاد

.تخاس قحلم  دوخ  هب  ار  وا  داتفا و ) ّرثؤم  يو  رد  وا  نخس  ات  درک  هسوسو  ار  دایز  هزادنا  یب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

هب لصف ) نزو  رب  لْغَو  هشیر  زا  «) لغاو :» دیوگ یم  هتخادرپ  همان  نیا  لیذ  هدیچیپ  تاغل  زا  تغل  دـنچ  ریـسفت  هب  یـضر  دّیـس  موحرم 
ار يو  اهنآ  هتسویپ  تسین و  نانآ  زا  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  موجه  ، نارگید روخـشبآ  زا  بآ  ندیـشون  يارب  هک  تسا  یـسک  يانعم 

نیا زا  ًامئاد  دنزیوآ و  یم  بکرم  رانک  رد  هک  تسا  نآ  دننام  ای  حدق  ای  فرظ  ِبَْذبَذُْملا » ُطْوَّنلا   » ؛و دننک یم  عنم  دننار و  یم  بقع 
نیا هکنیا  هب  هراشا  ) .دزرل یم  دـنک ، هلجع  نتفر  هار  يارب  اـی  دـهد  تکرح  ار  شتـشپ  بکرم  هاـگره  دـتفا و  یم  فرط  نآ  فرط و 

(. تسا لزلزتم  هتسویپ  تسین و  رادیاپ  زگره  كوکشم  ياه  بسن  قاحلا  هنوگ 

! دنبیرفن ار  وت  لقع  شاب  بقارم  ریسفت : حرش و 

نب دایز  همان  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، هدمآ هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هچنآ  قباطم 

عالّطا :» دـیامرف یم  سپـس.دنک  یم  نآ  نیا و  ياه  هسوسو  لـباقم  رد  تماقتـسا  ربص و  هب  قیوشت  ار  وا  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  هیبا 
رب هک  يا  هفیظو  رب  يدرمیاپ  رد   ) ار تمیمصت  مزع و  و  دزاس ) هارمگ  و   ) دبیرفب ار  تلقع  ات  هتشون  وت  يارب  يا  همان  هیواعم  هک  متفای 

َبَتَک َهَیِواَعُم  َّنَأ  ُْتفَرَع  ْدَـق  َو  ( ؛»! تسا ناطیـش  نیقی  هب  وا  هک  شاـب  رذـح  رب  وا  زا.دنکـشب  مه  رد  دـنک و  تسـس  يا ) هتفرگ  هدـهع 
{ .دـنکفیب اـطخ  هب  دـهاوخ  یم  ینعی  لزتـسیا » هدـش و  هتفرگ  اـطخ  ياـنعم  هـب  رمق »  » نزو رب  لـلز »  » هـشیر زا  زتـی » }» ُّلِزَتْـسَی َکـَْیلِإ 
« رمق  » نزو رب  للف »  » هشیر زا  لفتی » }» ُّلِفَتْـسَی َو  .دوشیم ، } هتفگ  بل »  » لقع هب  تسا و  يزیچ  ره  زغم  يانعم  هب  لصا  رد  بل » }» َکَُّبل

َوُه اَمَّنِإَف  ، ُهْرَذْـحاَف { ، .تسا میمـصت  ناـجیه و  طاـشن و  ياـنعم  هب  بو » }» َکـَبْرَغ .تسا } يزیچ  نتـسکش  ندرک و  دـنک  ياـنعم  هب 
(. ُناَْطیَّشلا

مالسلا هیلع  ماما  یتاعالّطا  نارومأم  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تشذگ  نیـشیپ  ياه  همان  رد  هک  يرگید  تاریبعت  ریبعت و  نیا  زا 
یم نمـشد  يوس  زا  نارادنامرف  زا  یـضعب  يارب  هک  ار  یـصوصخ  يا  همان  یّتح  دنتـشاد و  روضح  یمالـسا  روشک  بناوج  مامت  رد 

.دوش هتفرگ  رطخ  يولج  عقوم  هب  ات  دنداد  یم  عالّطا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیسر 

.شاب وا  بقارم  تسا  ناطیش  هیواعم  هک  دهد  یم  رادشه  هیبا  نب  دایز  هب  همان  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دوخ میلـست  تلفغ  لاح  رد  ار  وا  ات  دیآ  یم  ناسنا  پچ  تسار و  زا  رـس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  وا  :» دیازفا یم  نآ  حیـضوت  رد  سپس 
، ِِهلاَمـِـش ْنَـع  ِهـِنیِمَی َو  ْنَـع  ،َو  ِهـِْفلَخ ْنـِم  ِْهیَدـَـی َو  ِنـَْیب  ْنـِم  َءْرَْملا  ِیتْأـَـی  ( ؛» ددزدــب هــناریگ  لــفاغ  ار  شروعــش  كرد و  دزاــس و 
هب هبالتـسا »  » هشیر زا  َِبلَتْـسَی » }» َِبلَتْـسَی ،َو  ُهَتَْلفَغ .تسا } يزیچ  رد  روز  هب  ندش  دراو  يانعم  هب  ماحتقا »  » هشیر زا  َمِحَتْقَِیل » }» َمِحَتْقَِیل

يراگنا لهس  تلفغ و  يانعم  هب  ُهَتَّرِغ » }» ُهَتَّرِغ .تسا } بل »  » نآ یلـصا  هشیر  هدش و  هتفرگ  ندرک  تقرـس  تراغ و  ندوبر و  يانعم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3265 

http://www.ghaemiyeh.com


{(. .تسا

لوق زا  هک  تسا  فارعا  هروس  هفیرش 17  هیآ  زا  هتفرگرب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نخس 

سپـس ؛ » َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدِجَت  ْمِِهِلئامَـش َو ال  ْنَع  ْمِِهناْمیَأ َو  ْنَع  ْمِهِْفلَخ َو  ْنِم  ْمِهیِْدیَأ َو  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث  : »» دنک یم  لقن  ناطیش 
«. تفای یهاوخن  رازگرکش  ار  اهنآ  رتشیب  ؛و  مور یم  ناشغارس  هب  ، اهنآ پچ  فرط  زا  تسار و  فرط  زا  رس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا 

یهاگ ، دـیدهت ینامز  عیمطت و  قیرط  زا  هاگ  ؛ دـنک یم  هدافتـسا  يا  هلیـسو  ره  زا  اه  ناسنا  نتفیرف  يارب  ناطیـش  هک  تسا  نیا  روظنم 
تسا و رظن  ّدم  زیچ  کی  اهنیا  همه  رد.فدـه  ماقم و  تسپ و  اهوزرآ و  لامآ و  قیرط  زا  یماگنه  یناسفن و  سوه  اوه و  تاوهش و 

.تکاله هطرو  هب  وا  ندناشک  ناسنا و  نتخاس  هارمگ  نآ 

زا دـنک و  بلج  دوخ  يوس  هب  دـبیرفب و  یقیرط  زا  ار  یـسک  ره  دراد  یعـس  دـنک و  یم  هدافتـسا  اه  شور  نیمه  زا  زین  ماش  ِناـطیش 
.دریگب هرهب  دوخ  تاوهش  ریسم  رد  شدوجو 

یم ور  شیپ  زا  هاگ  دیآ  یم  نم  غارـس  هب  وس  راهچ  زا  ناطیـش  ناهاگحبـص  ره  رد  : دیوگ یم  هک  هدش  لقن  ینخـس  افرع  زا  یکی  زا 
َو : »» دیوگ یم  ادخ  هک  مناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  وا  ربارب  رد  نم  تسا  میحر  روفغ و  ادخ  سرتن  ینک ) یم  هانگ  رگا  :) دیوگ یم  دیآ و 

سپـس ، دـهد ماجنا  حـلاص  لمع  ،و  دروآ نامیا  ،و  دـنک هبوت  ار  هک  ره  نم  و  ؛ » يدَـتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَِمل  ٌراّفََغل  یِّنِإ 
زا و  دنک ) یم  ایند  رد  یبلط  هدایز  هب  توعد  ارم  و   ) دوش یم  رهاظ  نم  رس  تشپ  زا  هاگ  و  هیآ 82 }. هط ، مزرمآ {» یم  ، دوش تیاده 
ّالِإ ِضْرَْألا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  َو  : »» موش یم  روآدای  ار  هیآ  نیا  وا  ربارب  رد  نم  دناسرت  یم  ارم  هدنیآ  رد  منادـنزرف  یگدـنز  ندـش  عیاض 
یم نم  تسار  فرط  زا  هاـگ  و  هیآ 6 } دوه ، «} تسادخ رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـنبنج  چـیه  ؛ » اُهقْزِر ِهّللا  یَلَع 

نیا وا  ربارب  رد  نم.دنشاب  ناوارف  وت  ناحادم  اه و  ناوخانث  هک  نک  يراک  : دیوگ یم  دیآ و 

پچ تمس  زا  هاگ  و  هیآ 128 }. فارعا ، «} تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین )  ) ماجنارس و  ؛ » َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َو  : »» موش یم  روآدای  ار  هیآ 
هابرد دنوادخ  (؛ » َنوُهَتْـشَی ام  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  َلیِح  َو  : »» مناوخ یم  ار  هیآ  نیا  وا  ربارب  رد  نم.دنک  یم  توعد  تاوهـش  هب  ارم  دیآ و  یم 

ییادج ناشیاه  هتـساوخ  اهنآ و  نایم  ماجنارـس )  ) و دـیامرف ): یم  دـنوش  یم  ایند  رد  باذـع  راتفرگ  هک  يرورغم  شکرـس و  نارفاک 
.{ ص 372 ج 14 ، هغابصلا ، جهب  {.} هیآ 54 أبس ، «.} دش هدنکفا 

دیآ یم  ور  شیپ  زا  ناطیـش  :» تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدش  رکذ  یتیاور  دـیآ  یم  نآ  يوس  زا  ناطیـش  هک  تهج  راهچ  نیا  يارب 
زا لاوما  عمج  هب  ار  وا  دیآ و  یم  رـس  تشپ  زا  دنک و  یم  تسـس  ناسنا  رظن  رد  دراد  شیپ  رد  هک  ار  ترخآ  هب  طوبرم  لئاسم  ینعی 

فرط زا  دـناوخ و  یم  ارف  دوخ  ناگدـنامزاب  نادـنزرف و  يارب  ندراذـگ  یقاـب  دزادرپـب و  ار  نآ  یعرـش  قوـقح  هکنآ  یب  قـیرط  ره 
ار تاوهش  دیآ و  یم  پچ  فرط  زا  دنک و  یم  عیاض  وا  رظن  رد  دیدرت  کش و  تاهبش و  هلیسو  هب  ار  يونعم  روما  دیآ و  یم  تسار 

{ .فارعا هروس  زا  هیآ 17  لیذ  نایبلا ، عمجم  «.} دهد یم  تنیز  وا  رظن  رد 

.تسا هنوگ  نیا  ، دنوش یم  دراو  اه  ناسنا  نتخاس  هارمگ  يارب  يرد  ره  زا  هک  سنا  ّنج و  نیطایش  ياه  هسوسو  يرآ 
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دنا هتفگ  یـضعب  هدـماین  نایم  هب  ینخـس  نییاپ ) الاب و   ) تحت قوف و  تهج  زا  ارچ  هکنیا  نآ  دـنام و  یم  یقاب  لاؤس  کـی  اـجنیا  رد 
تـشحو هیام  نییاپ  تهج  دوش و  یم  لزان  وس  نآ  زا  یهلا  تمحر  هتـسویپ  اریز  ، تسا تمحر  تهج  ـالاب  تهج  هک  تسا  نآ  يارب 

.دریذپ یمن  دسرت و  یم  وا  زا  دنک  توعد  يراک  هب  ار  ناسنا  دروآ و  رب  رس  نیمز  ریز  زا  یسک  رگا  هک  تسا 

وا غارس  هب  اه  ناسنا  یلومعم  لکش  هب  نیطایش  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

.تسا تهج  راهچ  زا  یکی  زا  هکلب  دیآ  یمن  یسک  غارس  هب  تحت  ای  قوف  تهج  زا  یسک  میناد  یم  دنیآ و  یم 

یلیلد اـب  هداز ) مارح  ردارب  ناونع  هب   ) شدوخ هب  هیبا  نب  داـیز  نتخاـس  قحلم  دروم  رد  ار  هیواـعم  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
یکیرحت اب  دوخ و  شیپ  زا  هشیدنا  نودب  ینخـس  نایفـس  وبا  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  يرآ ) :») دیامرف یم  دـنک و  یم  لاطبا  یقطنم 

هارمه ار  ثاریم  قاقحتـسا  هن  دوش و  یم  تباث  بسن  ، نآ اب  هن  هک  دوب ) هیاپ  یب  ًالماک  نخـس  نیا  یلو   ) تفگ ناطیـش  تاـکیرحت  زا 
تـسد زا  يانعم  هب  لصا  رد  تبث »  » نزو رب  تلف »  » هشیر زا  هتلف » } ٌهَْتلَف ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ْنِم  َناَـک  ْدَـق  َو  ( ؛» دراد

« هتلف  » لمأت نودـب  یناهگان و  ثداوح  نینچمه  درپ و  یم  ناسنا  ناهد  زا  هعلاـطم  نودـب  هک  ینانخـس  هب  اذـل  تسا ، يزیچ  نتفر  رد 
داسفا و دصق  هب  تسا  يراک  رد  ندش  دراو  يانعم  هب  مظن » نزو  رب  غزن »  » هشیر زا  هغزن » }» ٌهَغَْزن ،َو  ِسْفَّنلا ِثیِدَح  ْنِم  .دوشیم } هتفگ 

ِتاَـغََزن ْنِم  .دزادـنا } یم  مه  ناـج  هـب  ار  دارفا  هـک  دوـشیم  هـتفگ  وا  ياـه  هسوـسو  هـب  ناطیـش » تاـغزن   » مدرم و نتخادـنا  مـه  هـب 
(. ٌثْرِإ اَِهب  ُّقَحَتُْسی  َال  ،َو  ٌبَسَن اَِهب  ُُتْبثَیَال  : ِناَْطیَّشلا

یبا نبا  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  نایفـسوبا  يوس  زا  « هشیدـنا نودـب  هیاـپ و  یب  نخـس  ؛ هَْتلَف » ندـش رداـص  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت 
عقاو نمی  رد  هک  دسافم  زا  یضعب  حالصا  يارب  ار  دایز  ، رمع هک  تسا  هدروآ  ربلادبع  نبا  باعیتسا  باتک  زا  دوخ  حرـش  رد  دیدحلا 
نیا دوب  هدشن  هدینش  نآ  دننامه  هک  دناوخ  نارضاح ) زا  یعمج  و   ) رمع دزن  يا  هبطخ  تشگ  زاب  دایز  هک  یماگنه.داتـسرف  دوب  هدش 

زا رگا  ناوج ! نیا  رب  نیرفآ  : تفگ صاع  نب  ورمع.دندوب  رـضاح  نایفـسوبا  صاع و  نب  ورمع  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  دوب  یلاح  رد 
رد ار  وا  هفطن  هک  ار  یـسک  مسانـش  یم  نم  تسا و  شیرق  زا  وا  : تـفگ نایفـسوبا  ناـهگان  درک ! یم  تموـکح  برع  رب  دوـب  شیرق 

شاب شوماـخ  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع.مدوب  نم  : تفگ نایفـسوبا  هدوب ؟ یـسک  هچ  وا  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع.داـهن  شرداـم  محر 
.درک دهاوخ  تازاجم  ار  وت  ًاعیرس  دونشب  رمع  رگا  نایفسوبا  شوماخ  : دومرف : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  نایفسوبا !

؟ ینک یمن  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  ارچ  تسوت  دنزرف  دایز  یناد  یم  رگا  : تفگ وا  هب  صاع  نب  ورمع  هک  تسا  هدـمآ  یموس  تیاور  رد 
.{ ص 180 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  } .دننکب نم  رس  زا  تسوپ  هک  مسرت  یم  تیعمج  نیا  زا  : تفگ

هک يا  هفطن  ًامتح  هک  دنک  تباث  تشاد  دایز  ردام  اب  هک  یتفع  یفانم  لمع  ببـس  هب  تسناوت  یمن  زگره  نایفـسوبا  هک  تسا  نشور 
رگید یـضعب  مالـسلا و  هیلع  یلع  روضح  رد  یمرـش  یب  تحاقو و  اب  درک و  هیکت  نامگ  نظ و  هب  اهنت  ، تسوا هیحان  زا  هدـش  دـقعنم 

یناطیش ياهاعدا  هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  روآدای  دایز  هب  الاب  همان  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، لیلد نیمه  هب  دنار و  نابز  رب  ار  ینخس  نینچ 
ردـپ و زا  عورـشمان  دـنزرف  اریز  يربب  ثرا  نایفـسوبا  زا  یناوت  یمن  زگره  وت  لیلد  نیمه  هب  تسین و  تبـسن  تابثا  رایعم  مالـسا  رد 

! وشن هیواعم  یناطیش  ياه  هسوسو  میلست  نیاربانب  يا ) هتشادن  یثاریم  ياعدا  مه  نونکات  و   ) درب یمن  ثرا  دوخ  ردام 
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عمج رد  هک  تسا  يا  هناگیب  نوچمه  دیوج  کّسمت  ساسا  یب  یهاو و  نخـس  نینچ  هب  هک  یـسک  و  :» دیامرف یم  نایاپ  رد  ترـضح 
بکرم رانک  رد  هک  تسا  یفرظ  دننامه  دننز و  یم  رانک  ار  وا  همه  هک  دشونب  بآ  اهنآ  هاگروخـشبآ  زا  دـهاوخب  دوش و  دراو  مدرم 

ِلِغاَْولاَـک اَِـهب  ُقِّلَعَتُْملا  َو  ( ؛» دور یم  فرط  نآ  فرط و  نـیا  هـب  دروـخ و  یم  ناـکت  هتــسویپ  نـتفر  هار  ماـگنه  هـب  هـک  دـنزیوآ  یم 
(. ِبَْذبَذُْملا ِطْوَّنلا  َو  { ، .دننکیم يریگولج  يراک  زا  ار  وا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  عفد »  » هشیر زا  عفدم » }» ِعَّفَدُْملا

دوب و یهاوخ  نایفـسوبا  دنزرف  هن  زگره  ، يریذپب مه  وت  دـناوخب و  دوخ  ردارب  ار  وت  دـهاوخب  قیرط  نیا  زا  هیواعم  رگا  رگید  ریبعت  هب 
هن يرب و  یم  ثرا  هن  ؛ يا هناگیب  نادناخ  نآ  زا  یتح  يا و  هداز  انز  وت  هک  تسـشن  دهاوخ  زین  وت  رب  یگنن  هکل  هکلب  ، هیواعم ردارب  هن 

.تسین راختفا  وت  يارب  زین  شتشز  لامعا  نآ  اب  هیواعم  يردارب  دنچره  ، يوش یم  بوسحم  عورشم  ردارب 

همان نیا  دایز  هک  یماگنه  :» تسا هدروآ  همان  نیا  لیذ  رد  یضر  دّیـس  موحرم  هچنآ  قباطم  هک  داتفا  رثؤم  دایز  رد  يردق  هب  همان  نیا 
هفطن زا  نم  هک   ) متـشاد لد  رد  نم  ار  هچنآ  شا  همان  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  : تفگ درک  هعلاـطم  ار 

یب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  دعب  هیواعم  هک  ینامز  ات   ) دوب وا  لد  رد  نانچمه  بلطم  نیا  و.داد  یهاوگ  متـسین ) نایفـسوبا 
اَِهب َو َدِهَـش  : َلاَق َباَتِْکلا  ٌداَیِز  َأَرَق  اَّمَلَف  ( ؛» تخاس قحلم  دوخ  هب  ار  وا  داتفا و ) ّرثؤم  يو  رد  وا  نخـس  اـت  درک  هسوسو  ار  داـیز  هزادـنا 

(. ُهَیِواَعُم ُهاَعَّدا  یَّتَح  ِهِسْفَن  ِیف  ْلَزَت  َْمل  ،َو  ِهَبْعَْکلا ِّبَر 

وا هب  ار  قارع  زا  یمهم  شخب  دروآ و  قارع  هب  ار  وا  سپـس  درک و  اقبا  سراف  زا  یـشخب  يرادـنامرف  رد  ار  دایز  نآ  زا  دـعب  هیواـعم 
.دییارگ رش  هب  شتبقاع  تسشن و  ماقم  هاج و  ّبح  بجوم  هب  دایز  ناماد  رب  گنن  هکل  نیا  درپس و 

زا نم  هک  هداد  الاب  بلطم  هب  تداهش  نیقی  هب  نایفسوبا  هک  دشاب  نیا  دایز  روظنم  هک  هدش  رکذ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
.تخاس قحلم  دوخ  هب  ار  يو  هیواعم  هک  ینامز  ات  دوب  وا  لد  رد  نانچمه  انعم  نیا  متسه و  وا  هفطن 

***

نزو رب  لغو  هشیر  زا  «) لِغاو :» دیوگ یم  هتخادرپ  همان  نیا  لیذ  هدـیچیپ  تاغل  زا  تغل  دـنچ  ریـسفت  هب  اجنیا  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
اهنآ هتسویپ  تسین و  نانآ  زا  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  موجه  ، نارگید روخشبآ  زا  بآ  ندیشون  يارب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  لصف )

دـنزیوآ و یم  بکرم  رانک  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  ای  حدـق  ای  فرظ  ِبَذـْبَذُْملا » ُطْوَّنلا   » و دـننک ؛ یم  عنم  دـننار و  یم  بقع  ار  يو 
هب هراشا  ) .دزرل یم  دنک ، هلجع  نتفر  هار  يارب  ای  دـهد  تکرح  ار  شتـشپ  بکرم  هاگره  دـتفا و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  ًامئاد 

هیلع هلوـق  ، یــضرلا لاــق  ( ؛») تـسا لزلزتــم  هتــسویپ  تـسین و  رادــیاپ  زگره  كوکــشم  ياــه  بـسن  قاــحلا  هنوــگ  نـیا  هـکنیا 
«: ِبَْذبَذُْملا ُطْوَّنلا  » و.ًازِجاُحم ًاعِّفَدُم  ُلازَی  الَف  ، ْمُْهنِم َْسَیل  ،َو  ْمُهَعَم َبِرْشَِیل  ِبْرُّشلا  یَلَع  ُمُجْهَی  يذَّلا  َوُه  « لِغاولا :» مالسلا

(. ُهَْریَس َلَْجعَتْسا  ُهَرْهَظ َو  َّثَح  اذإ  ُلَْقلَقَتَی  ًاَدبَأ  َوُهَف  ، َِکلذ َهَبْشأ  ام  ْوأ  ٍحَدَق  ْوأ  ٍْبُعق  ْنِم  ِبِکاّرلا  ِلْحَِرب  ُطاُنی  ام  َوُه 

« دایز » بسن هدیچیپ  ناتساد  هتکن :

هلأسم دنچ  هب  اهنت  ام  دنا و  هتشون  هحفص  اه  هد  هراب  نیا  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  هک  يّدح  هب  تسا  رایسب  نخس  اجنیا  رد 
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: مینک یم  هراشا 

؟ دوب عورشمان  دنزرف  دایز  ایآ  .1

نایفـسوبا عورـشمان  دنزرف  ، دایز هکنیا  رد  ار  هیواعم  نینچمه  نایفـسوبا و  ياعّدا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  الاب  همان  زا 
مه اب  هک  تسا  يردام  ردپ و  هب  قحلم  يدنزرف  ره  عرـش  رهاظ  رظن  زا  تسا و  یناطیـش  ییاعدا  نیا  : دیامرف یم  دنک و  یم  یفن  هدوب 

.تسا هدش  هداز  هناخ  نآ  رد  دنزرف  دنا و  هدرک  جاودزا 

هعمج و تماما  هزاجا  شموهفم  بصنم  نیا  درک و  بوصنم  سراف  يرادـنامرف  هب  ار  دایز  ، مالـسلا هیلع  ماـما  میناد  یم  نیا  رب  نوزفا 
یکی میناد  یم  هک  یلاح  رد  درامگب  یماقم  نینچ  هب  تسانزلا  دلو  هک  ار  یسک  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  نکمم  هنوگچ.دوب  تعامج 

.تسا دلوم  بیط  تعامج  هعمج و  تماما  طیارش  زا 

: دومرف ادهشلادیس  ترضح  هک  تسا  هدمآ  اروشاع  البرک و  خیراوت  رد  ، رگید ییوس  زا 

نایم رد  ارم  هداز  كاپان  دنزرف  هداز  كاپان  دیشاب  هاگآ  هَّلِّذلا ؛ یِّنِم  َتاَْهیَه...ِهَّلِّذلاَو  ِهَّلِّسلا  َْنَیب  ِینَکَرَت  ْدَق  َّیِعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإَو  َالَأ  »
«. موش تلذ  میلـست  هک  تسا  لاـحم  مهد و  وا  اـب  تعیب  هب  نت  موـش و  ّتلذ  میلـست  اـی  مهدـب  ریـشمش  هب  نت  اـی.هتخاس  ّریخم  زیچ  ود 

.{ ص 83 ج 45 ، راونالاراحب ، }

تغل نوتم  رد  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  ریـسفت  عورـشمان  دـنزرف  يانعم  هب  ار  نآ  یـضعب  ، تساـنعم هچ  هب  تغل  رظن  زا  « ّیعد » هکنیا رد 
هب یعد  :» تسا هدمآ  برعلا  ناسل  رد.تسا  مهّتم  شبسن  رد  هک  یسک  هب  مه  دوش و  یم  هتفگ  هدناوخرـسپ  هب  مه  ؛ دراد یماع  موهفم 

َلَعَج اـم  َو  : »» دـیوگ یم  زین  دـیجم  نآرق  «. دوـش یم  هداد  تبـسن  يرگید  ردـپ  هب  هک  يدـنزرف  نینچمه  تسا و  هدناوخرـسپ  ياـنعم 
هیآ بازحا ، («،} درادن ار  وا  ماکحا  و   ) تسا هدادن  رارق  امش  یعقاو )  ) رسپ ار  امـش  ياه  هدناوخرـسپ  دنوادخ  و  ؛ » ْمُکَءاْنبَأ ْمُکَءایِعْدَأ 

هک هدش  ّدلوتم  ناگدرب  نوچمه  شزرا  یب  تسپ و  يا  هداوناخ  رد  دایز  دیوگب  دهاوخب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  نکمم  نیاربانب  .{ 4
.دنداد تبسن  شردپ  ریغ  هب  ار  وا  تیعقوم ، بسک  يارب 

هک دنک  یم  نایب  ار  يرهاظ  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

.تسا هدوب  عورشمان  دنزرف  عقاو  رد  وا  هک  دیامرف  یم  ار  بلطم  عقاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  شاَرِْفِلل ؛» َُدلَْولا  »

نیمه هب.تسا  هدوب  روهـشم  روجف  هب  هناجرم  شرداـم  هدوب و  عورـشمان  دـنزرف  وا  هک  تسا  رت  نشور  هلأـسم  داـیز  نبا  دروم  رد  اـّما 
نبای » ریبعت اب  دنک  شنزرـس  ار  وا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ، هدمآ البرک  خـیراوت  رد  هچنآ  قباطم  لیلد 

.تخاس بطاخم  ار  وا  « هناجرم

هراشا اهنآ  مهتم  هدولآ و  بسن  هب  هلمج  نیا  دنـشاب و  هیواعم  شردـپ  دـیزی و  « ّیعَّدـلا َْنب  َّیعدـلا  » زا دارم  هک  تسه  زین  لاـمتحا  نیا 
.دنک
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دایز ردام  ردپ و  .2

ثراح » زینک هّیمس  اب  هک  دیبع  مان  هب  دوب  يا  هدرب  دایز  ردپ  هک  تسا  نیا  فورعم 

یعـس هیواعم  وا  زا  سپ  نایفـسوبا و  دنچره  دـش ، دـّلوتم  وا  هناخ  رد  دایز  درک و  جاودزا  ، دوب برع  روهـشم  يابطا  زا  هک  « هدـلک نب 
اراکشآ هک  اشحف  هب  هدولآ  نانز   ) مالعالا تاوذ  زا  هیمس  دنا  هتفگ  یضعب  هکنیا  ؛و  دننادب نایفـسوبا  عورـشمان  دنزرف  ار  يو  دنتـشاد 

دناوت یمن  ًاتدعاق  هدلک  نب  ثراح  لثم  یفورعم  بیبط  ِزینک  اریز  دسر ، یم  رظن  هب  دـیعب  ، دوب دـندرک ) یم  یفرعم  رما  نیا  هب  ار  دوخ 
.دشاب مالعالا  تاوذ  زا 

دوب يا  هدولآ  رایسب  درم  هک  میرم  وبا  مان  هب  یصخش  زا  دوب  هتفر  فیاط  هب  هک  يرفـس  رد  نایفـسوبا  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  هتبلا 
نابایب زا  هک  دیبع  مرـسمه  بش  راذـگب  : تفگ وا  ، دومن داهنـشیپ  ار  ، دایز ردام  هّیمـس  هب  میرم  وبا  درک و  تساوخرد  ار  يا  هدولآ  نز 

دایز دیوگ  یم  نایفسوبا  هکنیا  دیاش  تشاد و  شزیمآ  وا  اب  تفر و  نایفـسوبا  دزن  دعب  دمآ و  مهاوخ  نم  دورب و  باوخ  هب  هتـشگرب 
.دریگ یم  همشچرس  هعقاو  نیمه  زا  تسا  نم  دنزرف 

قاحلتسا ناتساد  .3

دمحم خیـش.تسا  مالـسا  خیرات  بیاجع  زا  وا  هب  نداد  يردارب  ناونع  نایفـسوبا و  نادناخ  هب  ار  دایز  هیواعم  نتخاس  قحلم  ناتـساد 
هب ار  ناسنا  هک  تسا  يروآ  تفگش  هصق  هیبا  نب  دایز  هصق  : دیوگ یم  نینچ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرصم  فورعم  داتسا  ؛ هدبع

هجوز هک  هّیمس  شردام  اب  نایفسوبا  هک  دوب  یعدم  وا  دشاب  شردارب  ات  داد  تبـسن  نایفـس  وبا  هب  ار  وا  هیواعم  اریز  ، دراد یم  او  لمأت 
.تشگ ّدلوتم  شزیمآ  نیا  زا  دایز  دش و  رتسبمه  عورشمان ) تروص  هب   ) دوب يرگید  درم 

رد ماش ) رد   ) یمـسر ینلع و  یـسلجم  رد  عورـشمان )  ) يردارب نیا  ياـعدا  هک  تسا  نیا  رتروآ  تفگـش  نیا  زا  : دـیازفا یم  هاـگ  نآ 
يردارب دیجنس و  مدرم  ياه  شهوکن  اب  ار  يردارب  نیا  میانغ  هک  ارچ  ، تشگن هدنمرش  هلأسم  نیا  زا  دایز  دش ؛ عقاو  ّتیعمج  روضح 

دوخ بسن  تحص  تمالس و  رب  ار  هفیلخ  عورشمان ) )

ربارب رد  ، دوـش شودـخم  وا  بسن  ضرِع و  هکنیا  زا  ّربـکتم  درم  نیا  هک  ماـقم  هطلـس و  قـیرط  رد  تسا  هنوـگ  نیا  يرآ.داد  حـیجرت 
.{ ص 458 همان 44 ، لیذ  هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش  !} دشابن هدنمرش  دروآ  یم  تسد  هب  هک  یتعفنم 

مین دودح  زا  شیب  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  طسوت  هدش  داجیا  یمالـسا  طیحم  هکنیا  رتروآ  تفگـش  اهنیا  زا  مییازفا  یم  ام 
تیبثت ار  يرکنم  رما  نینچ  ماع  ألم  رد  دـنک  یم  تأرج  هفیلخ  هک  دـش  هدولآ  نانچ  هیما  ینب  لـماوع  رثا  رب  ، دوب هتـشذگن  نآ  زا  نرق 

.دنوش راتفرگ  يا  هدولآ  لهاج  ياه  تموکح  نینچ  لاگنچ  رد  رگا  ناناملسم  لاح  هب  ياو.دنک 

ءزج ار  داـیز  تساوخ  یم  هیواـعم  هک  یماـگنه  مالـسالا  حوتف  باـتک  رد  ینئادـم  هتفگ  هب  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  ناتـساد  لاـح  ره  هب 
رت نییاـپ  هـّلپ  رب  دوـخ  يور  شیپ  درب و  ربـنم  يـالاب  مدرم  ندرک  عـمج  زا  سپ  دوـب  هدـمآ  ماـش  هـب  هـک  ار  يو  دـنک  دوـخ  نادـناخ 
رما نیا  هب  دناوت  یم  یـسک  ره.مهاگآ  منادناخ  رد  دایز  بسن  زا  نم  مدرم  يا  : تفگ دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  سپـس.دناشن 
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نیا هب  ار  نایفسوبا  فارتعا  اهنآ  تسا و  نایفـسوبا  دنزرف  وا  هک  دنداد  تداهـش  دنتـساخرب و  مدرم  زا  یهورگ.دزیخرب  دهد  یهاوگ 
رد نانمؤمریما  يا  : تفگ تساخرب و  دوب  شورف  بارـش  ّتیلهاج  رد  هک  یلولـس  میرم  وبا  اـجنیا  رد.دـنا  هدینـش  شگرم  زا  شیپ  رما 
وبا يا  : تفگ درک  لوانت  ار  نآ  هک  یماگنه.دیرخ  اذغ  بارش و  تشوگ و  يرادقم  دمآ  نم  دزن  اجنآ  هب  نایفسوبا  هک  میدوب  فیاط 

یناوارف ششخب  لذب و  یسانش  یم  ار  نایفسوبا  وت  : متفگ وا  هب  متفر و  هّیمس  غارـس  هب  نم.نک  ادیپ  نم  يارب  ار  يا  هراکدب  نز  میرم 
هک یماگنه.ددرگ  یم  زاب  نادنفسوگ  اب  مرسمه  نالا.يرآ  : تفگ هّیمس  يراد ؟ یگدامآ  وت.هتـساوخ  ار  يا  هدولآ  نز  نم  زا  دراد و 

هّیمس هک  تشذگن  يزیچ.متفگ  وا  هب  ار  ارجام  هتفر  نایفسوبا  غارـس  هب  نم.دمآ  مهاوخ  تشاذگ  شلاب  رب  ار  دوخ  رـس  دروخ و  اذغ 
نیا...دوب بوخ  : تفگ دوب ؟ هنوگچ  متفگ  نایفسوبا  هب  نم  تشگزاب  هّیمس  هک  یماگنه.دوب  وا  دزن  حبـص  ات  دش و  وا  رب  دراو  دمآ و 

نیا رد.داد  دـنهاوخ  مانـشد  تردام  هب  هک  هدـم  مانـشد  مدرم  ردام  هب  میرم  وبا  يا  : تفگ ربنم  يـالاب  زا  دـمآ و  نارگ  داـیز  هب  نخس 
دروآ ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و  درک و  شوماخ  ار  مدرم  تساخرب  دایز  دیسر  نایاپ  هب  وا  یبلط  یهاوگ  هیواعم و  نخـس  هک  ماگنه 

.لطاب مادک  دوب و  قح  مادک  مناد  یمن  نم  دنتفگ و  دیدینش  ار  هچنآ  دوهش  هیواعم و  مدرم ! يا  : تفگ سپس 

( تسا هیواعم  هب  هراشا  ًارهاظ   ) یلاو اّما  دوب  یکین  ردـپ  شردـپ )  ) دـیبع دـینادب  دـنتفگ و  هچنآ  هب  دـنرت  هاگآ  دوهـش  هیواعم و  دـبال 
.{ ص 187 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  } .دمآ نییاپ  ربنم  زا  تفگ و  ار  نخس  نیا.تسا  یتمعن  بحاص  صخش 

هیبا نب  دایز  یگدنز  هب  یهاگن  .4

بیبط ، هدـلک نب  ثراح  زینک  هّیمـس  شردام  ناپوچ و  هدرب و  شردـپ.دوب  دـیبع  نب  دایز  لصا  رد  وا  دـش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
یعامتجا ّتیعقوم  چیه  دوب و  هدرب  شردپ  اریز  ، دـنتفگ یم  هما  نب  دایز  هاگ  هیبا و  نب  دایز  ناونع  هب  ار  وا  یهاگ.دوب  برع  فورعم 

رایـشوه و يدرف  یناوـجون  زا.دـنتفگ  یم  نایفـس  یبا  نب  داـیز  وا  هب  تخاـس  قـحلم  دوـخ  هب  ار  وا  هیواـعم  هکنآ  زا  دـعب  تشادـن و 
هاگ چیه  وا  یلو  ؛ دنا هتفگ  ردب  زور  رد  یخرب  ترجه و  لاس  رد  یضعب  هّکم و  حتف  لاس  رد  فئاط  رد  ار  وا  دلوت.دوب  غیلب  ینارنخس 

نسح ماما  اب  ترضح و  نآ  نارود  ياه  گنج  مامت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  دیدن و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هنـس ناضمر  هام  رد  هفوک  رد  وا.درب  دوخ  يوس  هب  داد و  بیرف  ار  وا  هیواعم  اهدـعب  ، دوب هارمه  هیواعم  اب  حلـص  نامز  ات  مالـسلا  هیلع 

(. دنا هدرک  رکذ  يرگید  هنوگ  هب  ار  وا  نس  یضعب  و   ) تفر ایند  زا  یگلاس  نس 56  رد   53

ریدم و دامتعا و  لباق  يدرم  ، دوب قح  ریـسم  رد  هک  تسخن  نارود.دوش  یم  لیکـشت  توافتم  ًالماک  نارود  ود  زا  وا  یگدـنز  نارود 
هب ار  جارخ  دومن و  هرادا  یبوـخ  هب  ار  هقطنم  وا.درک  بوـصنم  سراـف  يرادـنامرف  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  لـیلد  نیمه  هب  ّربدـم و 

همان.دش تحاران  تخس  دیسر و  هیواعم  شوگ  هب  نایرج  نیا.داتـسرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يارب  درک و  يروآ  عمج  یبوخ 
: دوب نیا  شنومضم  هک  تشون  وا  هب  يا 

هک يراظتنا  هچنانچ  يرب و  یم  هانپ  نآ  هب  هدیزخ  هنایـشآ  هب  ناگدنرپ  نوچمه  اه  بش  يراد و  یمکحتـسم  ياه  هعلق  هک  دوبن  رگا 
ْمُه ًهَّلِذَأ َو  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  اـِهب َو  ْمَُهل  َلَِـبق  ـال  ٍدُونُِجب  ْمُهَّنَِیتْأَـنَلَف  : »» متفگ یم  نامیلـس  دـننام  ، دوبن مراد  وت  هراـبرد  نم  دـناد  یم  ادـخ 

؛و دنـشاب هتـشادن  ار  نآ  اب  هلباقم  تردـق  هک  مییآ  یم  نانآ  غارـس  هب  ینایرکـشل  اب  نک ) مالعا  و   ) درگزاب نانآ  يوس  هب  ؛ » َنوُرِغاص
كوکشم هب  هراشا  هک  تشون  يرعش  نآ  لیذ  رد  و  هیآ 37 }. لمن ، مینار {» یم  نوریب  تراقح  ّتلذ و  اب  نیمزرس )  ) نآ زا  ار  نانآ 

.تشاد دایز  بسن  ندوب 
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راوخرگج و دـنه  دـنزرف  تسا  بیجع  : تفگ دـناوخ و  يا  هبطخ  مدرم  ناـیم  رد  تساـخرب و  دیـسر  داـیز  هب  هماـن  نیا  هک  یماـگنه 
هدیس رسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  رسپ  وا  نم و  نایم  هک  یلاح  رد  دنک  یم  دیدهت  ارم  هیواعم )  ) قافن همـشچرس 

دص اب  تسادخ  لوسر  توخا  تلزنم و  تیالو و  بحاص  و  مالـسلا ) امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   ) نیطبـس ردپ  نیملاع و  ءاسن 
عاجـش درم  ارم  ، دننک یئوس  دصق  هیواعم ) نارادفرط   ) ّتیعمج نیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب.نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و  زا  رکـشل  رازه 

(. دبوک یم  مه  رد  ار  اه  نآ  هک   ) تفای دنهاوخ  ینزریشمش 

رد مالـسلا  هیلع  ماما.داتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  دوخ  همان  اب  ار  هیواعم  همان  تشون و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  يا  همان  سپس 
نایفسوبا يرآ.مدید  یم  ماقم  نیا  هتسیاش  مدرک و  نیمزرس  نآ  یلاو  ار  وت  نم  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  اما  :» تشون نینچ  وا  خساپ 

يزیچ یتسه ) وا  عورـشمان  دـنزرف  وت  هک  درک  اعدا  و   ) دوب غورد  یهارمگ و  هناشن  هک  تفگ  يا  هیام  هیاپ و  یب  نخـس  رمع  مایا  رد 
ناسنا غارس  هب  وس  ره  زا  هک  تسا  میجر  ناطیـش  دننام  هیواعم  نادب.دوش  یم  بوسحم  بسن  هن  دروآ و  یم  ثاریم  قاقحتـسا  هن  هک 

«. شاب رذحرب  وا  زا  زاب  ، شاب رذحرب  وا  زا  ، شاب رذحرب  وا  زا  پچ ، فرط  زا  تسار و  فرط  زا  ، رس تشپ  زا  ور و  شیپ  زا.دیآ  یم 

نب هریغم  هلیـسو  هب  ار  وا  هیواعم  هک  ینامز.دراد  قرف  نآ  اب  هجرد  داتـشه  دـصکی و  توافتم و  شیپ  نارود  اب  ًالماک  مود  نارود  اما 
وا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  ناتساد  زا  سپ  يو.درک  هدافتسا  ءوس  دوب  ماقم  هاج و  ّبح  هک  وا  فعض  هطقن  زا  داد و  بیرف  هبعش 
زا سپ  درپس و  وا  هب  نانچمه  ار  سراف  تموکح  درک و  یفرعم  نایفـسوبا ) عورـشمان  دنزرف   ) شیوخ و ردارب  درب و  دوخ  يوس  هب  ار 

یمدرم ياه  مایق  اب  هزرابم  دوخ و  تموکح  تیبثت  يارب  مه  وا.دیـشخب  وا  هب  ار  قارع  هفوک و  تموکح  داد و  وا  هب  يرترب  ماـقم  نآ 
دـناسر و یم  لتق  هب  تخانـش  یم  اجک  ره  ار  نایعیـش  ًاصوصخم.درک  ناهانگ  یب  راتـشک  هب  عورـش  وا  نارادـفرط  هیواـعم و  دـض  رب 

نامیااب عاجش و  درم  نآ  « يدع نب  رجح  » هلمج زا  ، درک هایس  ًالماک  مالسا  خیرات  رد  ار  وا  يور  هک  دش  بکترم  يرامـش  یب  تایانج 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  فورعم  هباحص  زا  تشاد و  ترهش  یکاپ  یکین و  هب  اج  همه  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  صلاخ  نایعیـش  زا  هک  ار 

هب ءارذع  جرم  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  مه  هیواعم  داتـسرف و  ماش  يوس  هب  درک و  ریگتـسد  شنارای  زا  یعمج  اب  دش  یم  بوسحم  هلآ  و 
هک يرصب  نسح  هک  دیسر  ییاج  هب  راک.دوزفا  دوخ  یگدنز  نایاپ  کیرات  قاروا  رب  يرگید  هایس  قرو  بیترت  نیا  هب  دیناسر و  لتق 

هداد ماجنا  ار  اهنآ  زا  یکی  اهنت  رگا  هک  درک  راک  هس  هیواعم  : تفگ نینچ  وا  هرابرد  تشادن  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یبوخ  نادنچ  هطبار 
: دوب یفاک  وا  تکاله  يارب  دوب 

مرکا ربمغیپ  هک  یلاح  رد  ، دوخ هب  دایز  نتخاس  قحلم  مود.ناهاگآان  ناهیفس و  زا  یهورگ  هلیـسو  هب  تلم  نیا  رب  ینارمکح  تسخن 
وا رب  ياو.يدع  نب  رجح  نتشک  رگید  تسا و  گنس  راکانز  درم  مهـس  دراد و  قلعترهوش  هب  دنزرف  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لاقملا حـیقنت  دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  باعیتسا ، باتک  زا  هتفرگرب  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  } .رجح ناراـی  رجح و  يوس  زا 
{ .تسا يرتست  همالع  هغالبلا  جهن  حرش  یناقمام و  همالع 

رفک و لاح  رد  نداد  ناج  سنا و  نج و  نیطایـش  لاگنچ  رد  ناسنا  ندـش  راتفرگ  تبقاـع و  ءوس  زا  ادـخ  رب  هاـنپ  : مییوگ یم  مه  اـم 
.تیانج تلالض و 

نارازگراک یتسیز  هداس  ترورض  : 45 همان
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عوضوم

یـضمف ، اهلهأ نم  موق  همیلو  یلإ  یعد  هنأ  هغلبدـق  هرـصبلا و  یلع  هلماع  ناک  يراـصنألا و  فینح  نب  ناـمثع  یلإ  هل ع  باـتک  نم  و 
هلوق اهیلإ 

( يرجه لاس 36  رد  تفریذپ  ار  هرصب  مدرم  زا  يراد  هیامرس  ینامهم  توعد  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هرصب ، رادنامرف  هب  همان  )
.

لوا شخب 

همان نتم 

َْکَیلِإ ُلَْقُنتَو  ، ُناَْولَْألا ََکل  ُباَطَتُْست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْسَأَف  ٍَهبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد  ِهَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ِهَْیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَقَف  : ٍْفیَنُح َْنبا  اَی  ، ُدَْعب اَّمَأ 
ُهُمَضْقَت اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف.ٌّوُعْدَم  ْمُهُِّینَغَو  ، ٌّوُفْجَم ْمُُهِلئاَع  ، ٍمْوَق ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَمَو  ُناَفِْجلا !

416 ص :
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.ُْهنِم ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَمَو  ، ُهْظِْفلاَف ُهُْملِع  َْکیَلَع  َهَبَتْشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا  اَذَه  ْنِم 

اه همجرت 

یتشد

ینامهم هب  ار  وت  هرصب ، ناراد  هیامرس  زا  يدرم  هک  دنداد  شرازگ  نم  هب  فینح ، رسپ  يا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 

رد یپ  اذغ  زا  رپ  ياه  هساک  و  دندروآ ، وت  يارب  گنراگنر  ياه  یندروخ  یتفاتـش  نآ  يوس  هب  تعرـس  هب  وت  دـناوخ و  ارف  شیوخ 
رـس رب  ناشنادنمتورث  و  هدش ، مورحم  متـس  اب  ناشنادـنمزاین  هک  يریذـپب  ار  یمدرم  ینامهم  مدرک  یمن  نامگ  دـنداهن  وت  يولج  یپ 

؟ يروخ یم  هرفس  مادک  رس  رب  و  ییاجک ؟ رد  نک  هشیدنا  دنا ، هدش  توعد  هرفس 

فرـصم يراد  نیقی  شندوب  لالح  یگزیکاپ و  هب  ار  هچنآ  و  نکفیب ، رود  یناد  یمن  ار  شندوب  مارح  لـالح و  هک  ییاذـغ  نآ  سپ 
 . نک

يدیهش

.يا هتفاتـش  اجنادـب  وت  تسا و  هدـناوخ  یناوخرب  ار  وت  هرـصب  ناـناوج  زا  يدرم  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  فینح  رـسپ  دـعب ، اـما 
هک يریذـپب  ار  یمدرم  یناـمهم  وـت  مدرک  یمن  ناـمگ  .هداـهن  تشیپ  اـه  هساـک  یپ  رد  یپ  دـنا و  هدروآ  تـیارب  وـکین  ياـهیندروخ 

ینادن مارح  زا  لالح  هچنآ  .ییاخ  یم  هچ  هرفـس  نآ  زا  و  ییاجک - رگنب - .هدـناوخ  ناشزاین  یب  تسا و  هدـنار  افج  هب  ناشدـنمزاین 
.زاس دوخ  راک  رد  هدمآ  تسد  هب  لالح  زا  یناد  هچنآ  زا  و  زادنا ، نوریب 

یلیبدرا

یسورع ماعطب  ار  وت  دناوخ  هرصب  لها  ناناوج  زا  يدرم  هک  نمب  دیسر  هک  قیقحتب  فینح  رسپ  يا  تاولص  دمح و  زا  سپ  اما 

ارنآ مامت  تّذلب  هداهن و  نآ  رب  نهد  وت  سپ  نآ  دیرثب  ولمم  گرزب  ياه  هساک  وت  رب  هدش  دراو  رّرکم  نآ و  يوسب  هتفر  ناباتش  سپ 
هتفرگ نادـندب  دـشاب و  تشوگ  دـنموزرآ  رایـسب  هک  میتی  ندروخ  وچمه  ارنآ  هدروخ  سپ  نایرب  تشوگ  رب  هدرک  لیم  سپ  هدروخ 
دندرک یم  لقن  گنراگنر و  ياهتمعن  وت  يارب  دندرگ  یم  شوخ  ار  ناوختـسا  ریپ  راتفک  نتفرگ  نادند  وچمه  ار  تشوگ  ناوختـسا 

ناشرگناوت دـشاب و  هتفای  افج  اهنآ  شیورد  هک  یتعامج  ماعط  يوسب  ینک  تباـجا  وت  هک  مدربن  ناـمگ  گرزب و  ياـه  هساـک  وت  رب 
رد يراد  ّددرت  نآ و  ملع  وت  رب  تسا  هبتـشم  هک  يزیچ  سپ  لوکام  نآ  زا  ارنآ  يراوخیم  هچنآ  يوسب  رگنب  سپ  ماعطب  هدش  هدناوخ 

نآ زا  نک  لوبق  سپ  ّتیلح  ياهتهج  یبوخب و  يدرک  نیقی  هچنآ  ارنآ و  زادنیب  سپ  نآ  ّتیلح 

یتیآ

هرفس .يا  هتفاتش  اجنادب  زین  وت  هدناوخ و  ارف  يروس  هب  ار  وت  هرـصب  ناناوج  زا  يدرم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  فینح  رـسپ  يا  .دعب  اما 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3274 

http://www.ghaemiyeh.com


رد زا  ار  نایاونیب  هک  ینک  تباجا  ار  یمدرم  توعد  وت  هک  متـشادنپ  یمن  زگره  .هداهن  تشیپ  اه  هساـک  هدـنکفا و  تیارب  نیگنر  يا 
دیدرت نآ  ندوب  لـالح  رد  ار  هچ  ره  يروخ ، یم  هچ  ناـسک  نیا  هناـخ  رد  هک  رگنب  .دـنناشن  یم  هرفـس  رب  ار  نارگناوت  دـننار و  یم 

.يامن لوانت  تسا ، هدمآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  هک  يراد  نیقی  هک  ار ، هچنآ  نکفیب و  ناهد  زا  يراد 

نایراصنا

هتفاتش ینامهم  نآ  هب  مه  وت  هدناوخ و  ینامهم  هب  ار  وت  هرـصب  لها  ناناوج  زا  يدرم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  ، فینح رـسپ  يا  ، دعب اما 
ندش نامهم  مدرک  یمن  لایخ   ، دنا هدرک  تییاریذپ  هدش  یم  هدروآ  تیوس  هب  هک  ماعط  زا  رپ  ییاهفرظ  ،و  گنراگنر ياهاذـغ  اب  ، يا
نادند نآ  رب  هک  يا  همقل  هب  ! دنناوخ یم  ینامهم  هب  ار  ناشرگناوت  ،و  دننار یم  افج  هب  ار  ناشجاتحم  هک  ینک  لوبق  ار  یموق  هرفس  هب 

هب لالح  ياـه  هار  زا  یناد  یم  ار  هچنآ  ،و  نکفا نوریب  تسین  نشور  وت  رب  شمارح  لـالح و  هک  ار  يا  همقل  ، نک تقد  يراذـگ  یم 
 . روخب هدمآ  تسد 

حورش

يدنوار

لهـس نالجرلا ، معن  فینح  انبا  .يور و  ام  یلع  لخلا  حـلملا و  زبخلا و  الا  اهیف  نکی  مل  هوعد  لـجال  دـیدشلا  باـتعلا  اذـه  یلا  رظنا 
وه يذلا  میخرتلا  عم  دردا ، رهزا و  ریغـصت  دـیرد  ریهزک و  فنحا  ریغـصت  فینح  .هرـصبلا و  یلع  نامثع  هنیدـملا و  یلع  هلماع  ناک 

بادآ لاقی : ماعط : يا  هبدام : یلا  كاعد  .اهناکـس  يا  هرـصبلا  ناطق  نم  الجر  نا  ینغلب  دـقف  يور  .اـنه و  اـهلوا  نم  هزمهلا  فذـح 
نافجلا مکیلع  ترک  و  يور : .هبداملا و  ماعطلا : مسا  .مهبدوی و  هماعط  یلا  موقلا  بدآ  دـیزوبا : .هماعط  یل  مهاعد  يا  مهبداـی  موقلا 

لاق رقتفا ، اذا  هلیع  لیعی  لاع  لاقی : ریقفلا ، لـئاعلاف : .موق  ماـعط  لـکات  کتبـسح  اـم  مرق و  عبـض  مهن و  بئذ  لـکا  تلکا  تعرکف و 
و وفجم ، وهف  ءافج  هوفجا  لجرلا  توفج  و  موق ، هفـص  وعدـم  مهمینغ  وفجم و  مهلئاع  هلوق  .هقاف و  ارقف و  يا  هلیع  متفخ  نا  یلاعت و 

ینب هلعاف  مسی  مل  امیف  ءای  واولا  تبلقنا  املف  یفج ، یلع  هانب  امناف  یفجملا  ـال  یفاـجلاب و  تسلف  زجارلا : لوق  اـما  .تیفج و  لـقت : ـال 
.کبیری ام ال  یلا  کبیری  ام  عد  اهانعم : هلمج  رکذ  مث  .هیلع  لوعفملا 

يردیک

، ریقفلا لئاعلا : .ماعطلا و  یلا  مهاعد  مهبدای  موقلا  بدا  ماعطلا و  هبداملا : اهناکس ، هرصبلا : ناطق  .فینح  نب  نامثع  یلا  هباتک  نم  و 

مثیم نبا 

( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  دوب و  هرـصب  مکاح  راوگرزب  نآ  فرط  زا  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياـه  هماـن  زا 
يا همیلو  لاد : مض  هب  هبدام ، .تسا  هتفریذپ  ار  اهنآ  توعد  وا  دنا و  هدناوخ  ینامهیم  هب  ار  وا  هرصب  مدرم  زا  یهورگ  هک  دیـسر  ربخ 

زا يدرم  هک  دـنداد  عالطا  نم  هب  فینح ، رـسپ  يا  دـعب  اما  ناـهد  ولج  اـب  ندروخ  مضق : اونیب  ریقف ، لـئاع : .دـننک  توعد  نآ  هب  هک 
رد اراوگ  گنراگنر  ياهاذـغ  يا و  هتفر  ینامهم  نآ  هب  باتـش  اب  وت  تسا و  هدرک  توعد  یـسورع  ینامهم  هب  ار  وت  هرـصب  ناناوج 
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نادنمزاین هک  يورب  یهورگ  ینامهم  هب  وت  هک  متـشادن  ینامگ  نینچ  نم  و  دندروآ ، یم  تیارب  گرزب  ياه  هساک  هدوب و  ترایتخا 
هچ ره  و  نک ، تقد  بوخ  ینک  یم  لیم  هک  اهیندروخ  نآ  زا  هچنآ  رد  نیاربانب  دـننک  یم  توعد  ار  نارگناوت  دـنزاس و  یم  رود  ار 

، نآ ندروآ  تسد  هب  ياـههار  یتسرد  یکاـپ و  هب  هک  ار  هچ  ره  زادـنیب و  رود  هب  تسا ، مولعماـن  وت  رب  نآ  ندوب  مارح  اـی  لـالح  ار 
یم هک  تسا  هدرک  هراشا  يزیچ  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما لوا : تسا : فدـه  دـنچ  رب  لمتـشم  هماـن  نیا  .نک  لـیم  يراد  ناـنیمطا 

ياهاذـغ وا  يارب  نآ  رد  هک  یناـمهم  يروف  شریذـپ  ینعی  دـهد ، رارق  شاـخرپ  دروـم  ار  فـینح  نب  ناـمثع  نآ  رطاـخ  هب  هتـساوخ 
بلطم نیا  زا  هک  تسا  هدرک  مالعا  وا  هب  و  دندروآ ، یم  دـندرب و  یم  ار  گرزب  ياه  هساک  دـندوب و  هدرک  هدامآ  اراوگ  گنراگنر 

نآ تراـبع  رد  بلاـطم  نیا  حیـضوت  .دـنک و  خـیبوت  راوازـس  ار  وا  اـت  تسا  هدیـسر  توـبث  هب  شیارب  عوـضوم  تسا و  هدـش  ربخاـب 
یم هئطخت  راک  نیا  رد  ار  فینح  نب  نامثع  شنزرـس  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مود : .تسا  هدـمآ  نافجلا  دـعب …  اما  ترـضح :
یناد یم  نآ  زا  رتکاپ  ار  دوخ  وت  هک  دوب  نیا  وت  ییاسراپ  هب  تبـسن  نم  نامگ  ینعی : اذک …  کنا  تننظ  ام  و  ترابع : نیا  اب  دـنک ،

نادنمتورث هب  رصحنم  نانآ  شـشخب  توعد و  دننک و  یمن  انتعا  ناشنادنمتـسم  هب  هک  يوش  اریذپ  ار  یهورگ  ینامهم  هب  توعد  هک 
نادـنمتورث هب  تفایـض  تمارک و  نتخاس  رـصحنم  هک  تسا  نآ  ناشیا  توعد  لوبق  رد  نامثع  ياطخ  لـیلد  و  تسا ، ناـیاورنامرف  و 

اضر و هن  تسا  هعمس  ایر و  ایند و  بلج  لمع ، نیا  زا  هرصب ) فارشا   ) ناشیا فده  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  نادنمتسم ، نودب 
دوخ نیا  و  تسوا ، لعف  هب  تیاضر  وا و  اب  تقفاوم  وا  توعد  لوبق  داهنـشیپ و  نتفریذـپ  دـشاب ، نینچ  سک  ره  و  ادـخ ، يدونـشوخ 
نیا زا  ات  تسا  هداد  روتـسد  يو  هب  موس : .دنفالخ  ياهراک  زا  يریگولج  رب  رداق  هک  ینید  نایاورنامرف  زا  هژیوب  تسا  یگرزب  هابتـشا 

دور و یم  نآ  تمرح  لاـمتحا  هک  دـننک  یم  هداـمآ  شیارب  هک  ییاذـغ  زا  دـنک و  يرود  دـیآ ، یم  شیپ  شیارب  هک  يدراوم  هنوگ 
نودب هک  دراد  نآ  بسک  هار  یتسرد  یکاپ و  نآ و  ندوب  لالح  هب  نیقی  هک  ار  هچنآ  و  دـنک ، زارتحا  دـیاب  تسین  مولعم  نآ  تیفیک 

رب تراـبع  نیا  زا  و  دـهد ، هولج  كدـنا  زیچاـن و  ار  نآ  اـت  تسا ، هدرک  مضقم  هب  ریبـعت  نآ ، زا  هیاـنک  هب  .دـنک و  لـیم  تسا ، ههبش 
.تسا نآ  لوانت  زا  رتهب  وا  يارب  حابم  ياذغ  نیا  زا  يراددوخ  هک  دوش  یم  هدیمهف  روط  نیا  لوا  بیدات  بسح 

دیدحلا یبا  نبا 

ِهَرْـصَْبلَا ِلـْهَأ  ِهَْیِتف  ْنِم  ًـالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ٍْفیَنُح  َْنبِا  اَـی  ُدـَْعب  اَّمَأ  هلوق  اـهیلإ  یـضمف  اـهلهأ  نم  موق  همیلو  یلإ  یعد  هنأ  هغلب  دـق  و 
ٌّوُفْجَم َو ْمُُهِلئاَع  ٍمْوَق  ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَم  ُناَفِْجلا َو  َْکَیلِإ  ُلَْقُنت  ُناَْولَْألا َو  ََکل  ُباَطَتُْست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْسَأَف  ٍَهبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد 

[ ِهِهْجَو  ] ِبیِِطب َْتنَْقیَأ  اَم  ُهْظِْفلاَف َو  ُهُْملِع  َْکیَلَع  َهَبَتْشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا  اَذَه  ْنِم  ُهُمَضْقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٌّوُعْدَم  ْمُهُِّینَغ 

ِهِْملِع ِرُوِنب  ُءیِضَتْسَی  ِِهب َو  يِدَتْقَی  ًاماَمِإ  ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإ  َالَأ َو  ُْهنِم  ْلَنَف  ِهِهوُجُو 

هبسن فینح و  نب  نامثع 

يراصنألا ثراحلا  نب  هبلعث  نب  مکعلا  نب  بهاو  نب  - ءاحلا مضب   - فینح نب  نامثع  وه 

اهتیابج ضرألا و  هحاسم  رمع  هالو  یلعل ع و  مث  رمعل  لـمع  هللا  دـبع  اـبأ  لـیق  ورمع و  اـبأ  ینکی  فینح  نب  لهـس  وخأ  یـسوألا  مث 
نامثع نکـس  اهامدـق و  نیح  اهنم  ریبزلا  هحلط و  هجرخأف  هرـصبلا  یلع  یلع ع  هالو  اهلهأ و  یلع  هیزجلا  جارخلا و  برـض  قارعلاب و 

 . هیواعم نمز  یف  اهب  تام  یلع ع و  هافو  دعب  هفوکلا 
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نأ يوری  وتف و  نایتف و  هیتف و  عمجلا  یتف و  اذـه  یخـسلل  لاقی  اهئایخـسأ  نم  وأ  اهبابـش  نم  يأ  اـهنایتف  نم  يأ  هرـصبلا  هیتف  نم  هلوق 
.اهناکس يأ  هرصبلا  ناطق  نم  الجر 

یلإ مهاعد  يأ  رـسکلاب  مهبدأی  موقلا  نالف  بدأ  لاقی  اضیأ و  لادلا  حتفب  تءاج  دق  موقلا و  هیلإ  یعدی  ماعطلا  لادلا  مضب  هبدأملا  و 
و.ءاتشلا نمز  : هاتشملا هناوید 79. ( 1 رقتنی {  انیف  بدآلا  يرت  یلفجلا ال  وعدن  هاتـشملا  یف  نحن  هفرط  لاق  هیلإ  یعادلا  بدآلا  هماعط و 

هتوعدـب و ال صخی  نأ  یه  ؛و  يرقنلا وعدـی  نأ  : راقتنالا و.رخآلا  نود  ادـحأ  صخی  ـال  ماـعطلا و  یلإ  هتوعدـب  ءرملا  معی  نأ  : یلفجلا
 { . .اهمعی

 . مرق عبض  وأ  مهن  بئذ  لکأ  تلکأ  تعرکف و  نافجلا  کیلع  ترثک  يوری و  ابادیإ و  مهبدؤی  هماعط  یلإ  مهبدآ  اضیأ  لاقی  و 

.موق ماعط  لکأت  کتبسح  ام  يور و  و 

انل تنأف  رثت  نإف  ودع  انل  تنأف  قلمت  نإف  رعاشلا  لوقک  اذه  ریقفلا و  لئاعلا  وعدـم و  مهینغ  وفجم و  مهلئاع  لاقف  هرـصبلا  لهأ  مذ  مث 
.قیدص

هایإ هئاردزا  هل و  هراقتحال  مضقی  امم ال  ناک  نإ  امضقم و  امضق و  کلذ  یمس  هیف و  ههبش  ام ال  یلإ  ههبش  هیف  ام  كرتی  نأب  هرمأ  مث 
یلع امهدـحأ  نیینعم  یلع  قلطی  مضقلا  نأل  کلذ  هیلع و  سفانتملا  هیف  بوغرملا  ءامـسأب  یمـسی  نأ  قحتـسی  امم  سیل  هدـنع  هنأ  و 

 . هیف هنع ال  بوغرملا  مضقملا  کلذ  نأ  یلع  نالدی  امهالک  مفلا و  ضعبب  لکؤی  ام  یلع  یناثلا  سبایلا و  ءیشلا  لکأ 

یناشاک

فینح نب  ناـمثع  يوس  هب  هدومن  لاـسرا  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  نیا  هرـصبلا ) یلع  هلماـع  يراـصنالا  فـینح  نب  ناـمثع  یلا  )
هب دش  هدـناوخ  نامثع  هک  موق ) همیلو  یلا  یعد  هنا   ) وا هب  دیـسر  هک  یتلاح  رد  هغلب ) دـق  و   ) هرـصب لها  رب  دوب  وا  لماع  هک  يراصنا 
زا سپ  اما  دـعب ) اما   ) .ماعط نآ  ندروخ  هب  تفر  سپ  اهیلا ) یـضمف   ) رهـش نآ  لها  زا  اهلها ) نم   ) یهورگ ینامهم  یـسورع و  ماعط 
نم الجر  نا   ) نم هب  دیسر  هک  قیقحت  هب  سپ  فینح  رـسپ  يا  ینغلب ) دق  فینح  نبای   ) تایربلادیـس رب  دورد  تایطعلا و  بهاو  دمح 
سپ اهیلا ) تعرـساف   ) یـسورع ماعط  يوس  هب  هبدام ) یلا   ) ار وت  دناوخ  كاعد )  ) هرـصب لها  ناناوج  زا  يدرم  هک  هرـصبلا ) لها  هیتف 

نآ دیرثب  دوب  ولمم  هک  گرزب  ياه  هساک  وت  رب  دش  دراو  ررکم  و  اهدیرثب ) نافجلا  کیلع  ترک  و   ) ماعط نآ  يوس  هب  یتفر  ناباتش 
سپ محللا ) یلع  تفطع  مث   ) راوگـشوخ بآ  ندروخ  لیبق  زا  هدومن  نآ  لکا  مامت  تذل  هب  هداهن و  نآ  رب  ناهد  وت  سپ  تعرکاف ) )

دـشاب تشوگ  دـنموزرآ  رایـسب  هک  یمیتی  ندروخ  وچمه  مرق ) میتی  لکا   ) ار نآ  يدروخ  سپ  هتلکاف )  ) نایرب تشوگ  هب  هدرک  لیم 
باطتست  ) ار ناوختسا  ریپ  راتفک  نتفرگ  نادند  هب  دننام  مره ) عبض  شهن   ) ار تشوگ  ناوختسا  یتفرگ  نادند  هب  و  همظع ) تشهن  (و 

( ناولالا کل 

ياه هساک  وت  رب  دندرک  یم  لقن  و  نافجلا ) کیلع  لقنت  و   ) نوگانوگ ياه  ماعط  گنراگنر و  ياهتمعن  وت  يارب  دـندرک  یم  شوخ 
یتعاـمج ماـعط  يوس  هب  موق ) ماـعط  یلا   ) ینک تباـجا  وـت  هکنآ  زا  بیجت ) کـنا   ) نم مدربـن  ناـمگ  و  تننظ ) اـم  و   ) نارگ گرزب 

تمارک و هب  اینغا  صیـصخت  هدـش  هدـناوخ  ناشیا  رگناوت  و  وعدـم ) مهینغ  و   ) دـشاب هتفای  اـفج  ناـشیا  شیورد  هک  وفجم ) مهلئاـع  )
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هب ندرک  ناشیا  تقفاوم  سپ  .یلاعت  قح  ياضر  هن  ایر ، هعمـس و  دـنا  هدومن  هدارا  ماـعط  نیا  هب  ناـشیا  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  توعد ،
هذه نم   ) ار نآ  يروخ  یم  هچنآ  هب  نک  رظن  سپ  همضقت ) ام  یلا  رظناف   ) .ناشیا لعف  هب  ندش  یضار  هب  تسا  رعـشم  توعد  تباجا 

( هظفلاف  ) نآ تیلح  رد  يراد  ددرت  نآ و  ملع  وت  رب  تسا  هبتـشم  هک  يزیچ  سپ  هملع ) کیلع  هبتـشا  اـمف   ) لوکاـم نآ  زا  مضتقملا )
لنف  ) نآ تیلح  ياـه  هجو  یبوخ  یـشوخ و  هب  ههوجو ) بیطب   ) يدرک نیقی  هچنآ  و  تنقیا ) اـم  و   ) لوـبق زیح  زا  ار  نآ  زادـنیب  سپ 

نآ زا  ییامن  لوبق  سپ  مهنم )

یلمآ

ینیوزق

طلسم هرصب  رب  نوچ  لمج  باحصا  هرصب و  رب  نامثع  هنیدم و  رب  ریما  ترضح  بناج  زا  دوب  یلاو  لهس  دناردارب  ود  نامثع  لهس و 
هدوب هدیـسر  ترـضح  نآ  هب  دندرک ، نوریب  مامت  يراوخ  هب  ار  وا  و  دندنکب ، مامت  وا  يور  يوم  و  دنتفای ، تسد  وا  رب  ردغب  دنتـشگ 

نآ رد  وا  رب  دنک  یم  باتع  ضارتعا و  هتفر ، هقیاضم  یب  وا  و  دندوب ، هدناوخ  یسورع  ینامهیم  هب  هرصب  نامعنتم  ار  نامثع  هک  تسا 
هرـصب مدرم  ناناوج  زا  يدرم  هک  دیـسر  نمب  .ندـش  رـضاح  ایند  لها  نارگناوت و  ماعطب  تسین  نیعروتم  وا  لاـثما  قیـال  هک  تکرح 

وت يوسب  دنا  هداد  یم  لقن  نوگانوگ و  ياهتمعن  وت  يارب  دنا  هدرک  یم  شوخ  نآ  هب  يا ، هتفاتش  سپ  ینامهیم ، هب  ارت  تسا  هدناوخ 
، دننک تافلکت  دنناوخ و  ار  ردق  اب  ربتعم  مدرم  هک  تسا  راگزور  ره  نامعنتم  تداع  هچنانچ  ماعط  شآ و  زا  نارگ  گرزب  ياهـساک 
هک یموق  ماعطب  يورب  وت  هک  نم  متـشادن  نامگ  و  دـنرتسگن ، یناوخ  ناـشیا  يارب  تقو  چـیه  و  دـنزاونن ، یهت  ناـن  هب  ار  ناـیاونیب  و 

نادند هچنآ  هب  نک  رظن  سپ  دننک  فلکت  وا  يارب  دنناوخ و  ار  رگناوت  و  دـنناوخن ، دوخ  ماعط  هب  دـننک و  افج  ار  زیچ  یب  شیورد و 
هچنآ روخم و  ارنآ و  نکفیب  مارح  اـی  تسا  لـالح  یناد  یمن  نآ و  ملع  وـت  رب  تسا  هبتـشم  هچنآ  اـهیندروخ ، نیا  زا  یهن  یم  نآ  رب 

رک نیقی 

فارطا هب  و  ناـهد )  ) زا یـضعب  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  مضق )  ) نآ زا  نک  لواـنت  تسا  هدـش  لـصاح  کـین  هوـجو  زا  هـک  يا  هد 
لثم .دوب  یم  مک  اجنآ  یندروخ  هک  دیسر  يدالبب  یصخش  .رایسب  ینعی  نهد  مامتب  هکنآ  مضخ )  ) كدنا و ینعی  .دنروخب  نادند ) )

.یناوارف هن  یبایمک  ینعی  مضخم )  ) هن تسا  مضقم )  ) دالب زا  نکیلو  تسا  يدلب  بوخ  تفگ : دندیسرپ ، ربخ  وا  زا  هفرشم ، هکم 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.اهیلا یضمف  اهلها  نم  موق  همیلو  یلا  یعد  هنا  هغلب  دق  هرصبلا و  یلع  هلماع  وه  يراصنالا و  فینح  نب  نامثع  یلا 

هیلع نینموملاریما  بناج  زا  دوب  مکاح  وا  يراصنا و  فینح  رـسپ  نامثع  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
وا سپ  هرصب ، لها  زا  يا  هفیاط  همیلو ي  توعد  هب  هدش  هدناوخ  وا  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  دوب  هدیـسر  هرـصب و  رب  مالـسلا 

.تسا هتفر 
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کیلا لقنت  ناولالا و  کل  باطتست  اهیلا  تعرساف  هبدام ، یلا  كاعد  هرصبلا  لها  هیتف  نم  الجر  نا  ینغلب  دقف  فینح ، نبای  دعب  اما  »
کیلع هبتشا  امف  مضقملا ، اذه  نم  همضقت  ام  یلا  رظناف  .وعدم  مهینغ  وفجم و  مهلئاع  موق  ماعط  یلا  بیجت  کنا  تننظ  ام  نافجلا و 

« .هنم لنف  ههوجو  بیطب  تنقیا  ام  هظفلاف و  هملع 

زا يدرم  هک )  ) نم هب  دیسر  ربخ  هک  قیقحت  هب  سپ  فینح ، رـسپ  يا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
وت يارب  زا  دوب  هدش  هتخاس  هزیکاپ  هک  یتلاح  رد  نآ  يوس  هب  یتفاتش  سپ  یشروخ ، هب  ار  وت  تسا  هدرک  توعد  هرـصب  لها  ناناوج 

ماعط يوس  هب  ینک  توعد  تباجا  وت  هک  متشادن  نامگ  ار و  بارـش  گرزب  ياه  هساک  وت  يوس  هب  دوب  هدش  لقن  ار و  اهماعط  عاونا 
رادلام دنشاب و  توعد  زا  مورحم  هدش و  هدرک  افج  ناشیا  ریقف  هک  یتعامج 

نتسناد وت  رب  تسا  هبتشم  هچنآ  سپ  ماعط ، نیا  زا  یئاج  یم  هک  يزیچ  يوس  هب  نک  هاگن  سپ  .توعد  هب  دنشاب  هدش  هدناوخ  ناشیا 
.نآ زا  نک  لوانت  سپ  وا  بسک  ياههار  یکاپ  هب  يراد  نیقی  هک  ار  هچنآ  وت و  نهد  زا  زادنیب  سپ  نآ ، مارح  زا  نآ  لالح 

یئوخ

رـسکلاب مهبدای  موقلا  بدا  هعامجلا و  هیلا  یعدـی  ماعط  لادـلا : مضب  هبداملا ) ، ) داوجلا باشلا و  وتف  نایتفک و  یتف  ج  هتیفلا :) : ) هغللا
(: وفجم ، ) ریقفلا لئاعلا :) ، ) هریبکلا هعـصقلا ، وه  و  نفج ، عمج  نافجلا :) ، ) ذـیذللا ماعطلا  نم  عاونا  ناولالا :) ، ) هماعط یلا  مهاعد  يا 

فارطاب ریعـشلا  هنم  لکای  هبادـلا ، فلعم  مضقملا :) ، ) هنع تضرعا  اذا  هوفجا  لجرلا  توفج  لاقی : هنع  ضرعم  يا  هاـفج  نم  لوعفم 
هترسک هغل : برـض  باب  نم  بعت و  باب  نم  اهریعـش  هبادلا  تمـضق  لاقی : اسبای  لکا  اذا  نانـسالا  فارطاب  لکالا  مضفلا : و  هنانـسا ،

کل باطتـست  بارعـالا : هب ، تیمر  برـض : باـب  نم  اـظفل  هظفلا  یمف  نم  یـشلا ء  تظفل )  ) و نیرحبلا ،- عمجم  اهنانـسا - فارطاـب 
، وفجم مهلئاع  هلمج : و  تننظ ، هلوقل  ناث  لوعفم  موق ، ماعط  یلا  بیجت  اهیلا .، فطع  اهدـعب  ام  بطاخملا و  نع  هیلاح  هلمج  ناولالا :

نب هبلعث  نب  مکحلا  نب  بهاو  نبا  ءاـحلا ، مضب  فینح ، نب  ناـمثع  ینعملا : .اـهیلا  فطع  اهدـعب  اـم  موقلا و  نع  لاـح  ربـخ  ادـتبم و 
غلب هیبرتلا و  ملعلا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نم  ذخا  راصنالا ، نم  داجمالا  دحا  فینح  نب  لهـس  وخا  یـسوالا  يراصنالا  ثراحلا 

و قارعلاب ، اهتیابج  ضرالا و  هحاسم  رمع  هالو  یلعل و  مث  رمعل  لمع  : ) یلزتعملا حرـشلا  یف  لاق  يربک ، بصانم  لانف  هیلاعلا  هجردلا 
نم رهظی  و  اهامدق .) نیح  اهنم  ریبزلا  هحلط و  هجرخاف  هرـصبلا ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هالو  و  اهلها ، یلع  هیزجلا  جارخلا و  برض 

هیزجلا جارخلا و  رما  هیلا  ضوف  هیداصتقالا و  هیحانلا  نم  رمع  هنم  دافتساف  اعم  هسایسلا  داصتقالا و  ملع  یف  اعراب  الجر  ناک  هنا  کلذ 
نیذلا نیقباسلا  نم  مالسلا و  هیلع  یلع  صاوخ  نم  ناک  و  هرماعلا ، قارعلا  ضرا  یف  اصوصخ  رصعلا و  اذه  یف  رومالا  مها  نم  وه  و 

هلاق مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما یلا  اوعجر  نیذـلا  نیقباسلا  نم  وه  : ) هتمجرت دـعب  ریبکلا  لاجرلا  یف  لاق  هل ، اوصلخا  هیلا و  اوعجر 
نم نولوـالا  نوقباـسلا  و   ) هیـالا 100 هئاربـلا  هروـس  یف  یلاـعت  هلوـق  نم  ذوخاـم  هفـصو  یف  نیقباـسلا  هملک  و  ناذاـش ) نبا  لـضفلا 
اهیف نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  يرجت  تانج  مهل  دـعا  هنع و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسح  اب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنالا و  نیرجاهملا و 

راصنالا و نم  نیلوالا  نیقباسلا  صـصخت  هیالا  ناف  مالـسلا ) هیلع   ) هل اصالخا  احدـم و  کلذـب  هل  یفک  و  میظعلا ) زوفلا  کـلذ  ادـبا 
صالخالا نامیالا و  نازیم  اهناف  نینموملاریما  هیالو  لوبقب  وه  امنا  مدقتلا  قبسلا و  و  اهقوف ، هلیـضف  یتلا ال  هلیـضفلا  هذهب  نیرجاهملا 

هرـصبلا و نایتف  ضعب  نم  هوعد  هباجا  درجمب  مالـسلا ) هیلع   ) هتذـخاوم .هیویندـلا و  عماطملا  قافنلا و  نم  هئاربلا  لـیلد  هلوسر و  هللا و 
هلثم نم  یغبنی  هنا ال  هنامیا و  هجرد  ومـس  هتبتر و  ولع  یلع  رخآ  لیلد  همذـملا  نعطلا و  یف  هغلابلا  لمجلا  هذـهب  هخیبوت  یف  هدـیدشت 
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وا هلفغلا ، هذـللا و  یف  كامهنالا  وا  هعفنملا ، بلج  وا  هرهـشلا ، بسکل  دـقعت  هفایـض  هلفح  یف  كارتشالا  هوعدـلا و  کلت  لثم  هباجا 
قحتـسی امیظع  افالخ  هباکترا  یلع  فینع  خیبوت  باتعلاب  فینح  نب  نامثع  یلع  هجوملا  باتکلا  رهاظف  هذیذللا ، هیذغالاب  عاتمتـسالا 

رهوج وه  ام  لوالا : روما : یف  ربدتلا  نم  دبالف  توملا ، نیح  یلا  سبحلا  وا  طوسلاب ، برـضلا  نم  ملا  يذلا  دیدشلا  خـیبوتلا  اذـه  هب 
روغثلا دحا  هرصبلاف  نامزلا ، اذه  یف  هیمالـسالا  روغثلا  نم  ماه  رغث  روما  هرادا  هیلا  ضوف  يذلا  یلاولا  اذه  هبکترا  يذلا  فالخلا  اذه 

هرادا هیلا  ضوف  هل و  ایلاو  مالـسلا ) هیلع   ) هبختنا دـق  و  ماشلا ، رـصم و  هفوکلا و  هیزکرم  یهاضت  روصعلا  کنیت  یف  هیمالـسالا  هماهلا 
اذـهف فاعـضتسالا  نهولا و  اـهولم  هیـساقلا  لـمجلا  هذـهب  هبنوی  هخبوی و  فیکف  بیهرلا ، فقوملا  اذـه  یف  هماـظن  هسایـس  هنوـئش و 

.نارقالا 2- بابحالا و  عم  سنالا  حـیرفتلل و  تئیه  هذـیذل  همیلو  یف  كارتشالا  هوعد  هباـجا  درجم  هنا  - 1 اهوجو : لمتحی  فالخلا 
یف هیلع  دامتعالل  هیلا و  هعوجرملا  دـصاقملا  یتش  یف  هنم  هدافتـسالل  هیف  ذوفنلا  یلاولا و  هلامتـسا  باسح  یلع  همیلولا  هذـه  تدـعا 
هنم دادمتـسالل  ناسحالا  عیمطتلاب و  هلودلا  لامع  ریخـست  مهناش  ناف  دلب ، لک  یف  هاجلا  ذوفنلا و  يوذ  هداع  وه  امک  جئاوحلا  ذـیفنت 
دـض هرماوم  هلفح  یهف  هناوعا  هیواعمل و  هیلاوم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل هفلاخم  هباصع  نم  تدعا  همیلولا  هذه  نا  .مهدصاقم 3 - یف 
هیلع  ) هتالاوم نع  فینح  نب  نامثع  فرـص  هماه و  هسایـس  دصاقم  عم  هقفاوملا  یلا  یلاولا  بلج  اهنم  فدـهلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

دی هل  و  نسیسملا ، هتالو  دحا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناوعا  دحا  هناف  کلذ ، دعب  هیبا  نب  دایز  عم  هیواعم  لعف  امک  هتاداعم  یلا  مالسلا )
هنم دافتسا  و  هتاداعم ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هالاوم  نم  هبلجل  اخا  هتبثا  دیعاوملا و  دئاکملاب و  هیواعم  هبلجتـساف  هتموکح  هیوقت  یف 
هنم رذـحلا  یلا  جاتحی  رطخ  فقوم  هناف  ثلاثلا ، هجولا  بسانی  اذـه  هباتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـم  .هتموکح و  یف  هدافتـسا  رثکا 

هبیطلا همعطالا  دادعا  نم  لذنلا  نم  هل  هودعا  ام  لبقت  اهیلا و  عارـسالا  هوعدلا و  هذه  لوبق  یف  نامثع  خـبوی  ع )  ) عرـشف رذـحلا  دـشا 
یلو یلاو  مارکا  هللا و  ءاضر  هب  دصقی  مل  امم  همیلولا  هذه  نا  یلا  ع )  ) راشا و  ناوخلا ، یف  هریبکلا  حادقالا  میدقت  ناولالا و  هفلتخملا 

.هورثلاو ذوفنلا  يوذ  ءاینغالاب و  هوعدلا  اوصـصخی  مل  نیملـسملا و  رئاس  ناریجلا و  نم  ءارقفلا  هجاحلا و  اووذ  هیف  كرتشیف  الا  و  هللا ،
ام وه  مضقملاب و  ناوخلا  نع  ربعف  هیداملا ، تاذـللا  یف  نیکمهنملا  نیلفاغلا  نم  ناوخلا  هذـه  لوح  نیرـضاحلا  نا  یلا  ع )  ) راـشا مث 

.ایندلا و رماب  نینوتفملا  ءالوه  لاثمال  ایهم  معطم  ناوخ و  لک  معی  مالـسلا ) هیلع   ) هریبعت و  ریعـشلا ، نبتلا و  نم  هبادـلا  فلع  هیف  دـعی 
لصالا نا  لاومالا و  یف  لصالا  نایب  هنم  دوصقملا  نوکی  نا  - 1 نیهجو : لمتحی  هظفلاف ) هملع  کیلع  هبتشا  امف  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق

هلحا ام  ثیح  نم  الا  لام  لحی  ال  هنا : ثیدـحلا  یف  درو  امک  یعرـش  هجوب  هلح  تبث  ام  الا  زرحتلا  طاـیتحالا و  موزل  میرحتلا و  اـهیف 
هبتـشا امف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  رهاظلا  وه  هیلحلاب و  هریغ  یف  انلق  نا  میرحتلا و  همرحلا  لـحلا و  هبتـشملا  لاـملا  یف  لـصالاف  هللا ،

وه اهلح  لیلد  هفایـضلا و  هبدام  نم  لکالا  باتکلا  دروم  نـال  دروملا  یلع  قبطنی  ـال  هناـب  هیلع  لکـشی  نکل  و  هظفلاـف ) هملع  کـیلع 
یعقاولا لالحلا  قیقحت  دوصقملا  نوکی  نا  .تالدابملا 2 - تالماعملا و  رثکا  یف  هیلع  یکتی  ماع  لیلد  دیلا  هلاصا  ملسملا و  دی  رهاظ 

ام و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق نم  دافتسی  امک  یعقاولا ، مارحلا  نع  عرولل  الیـصحت  فالخلل  هلمتحملا  هلدالا  تارامالاب و  ءافتکالا  مدع  و 
هذه يدصت  یف  اطرش  تناک  یتلا  هلادعلا  دح  قوف  نیدلا  یف  اطایتحا  هلامع  یلع  ررق  هنا  هنم  دافتـسیف  هنم ) لنف  ههوجو  بیطب  تنقیا 

( هلوانت نم  هل  لضفا  حابملا  اذـه  نع  هزنتلا  نا  لوالا  بیداتلا  بسحب  هنم  مهفی  و  : ) ماقملا حرـش  یف  مثیم  نبا  لاق  .هلیلجلا  بصاـنملا 
نم هل  لحی  ام ال  لانی  نا  نم  لجا  ریبکلا  یباحـصلا  اذـه  ماـقم  نـال  حـضوا ، وه  یناـثلا و  هجولا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک لـمحف 

هنا ال یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبنف هتبتر ، ولعل  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) هنم ددـشتلا  اذـه  ناکف  هنید  رما  یف  احماست  وا  هلئـسملاب  الهج  ماـعطلا 
هیلع  ) ترـضحنآ هماـن ي  زا  همجرتلا : .عرولا  ملعلا و  یف  هماـقم  لـنی  مل  نمم  هریغل  هیلع  ساـب  ـال  ناـک  نا  هلثمب و  لـمعلا  اذـه  قیلی 

هب يو  زا  و  هرـصب ، ناتـسا  رب  دوب  ترـضحنآ  رازگراک  فینح  نبا  ناـمثع  هتـشاگن - يراـصنا  فینح  نب  ناـمثعب  هک  تسا  مالـسلا )
نآ رد  هتفریذپ و  ار  توعد  نیا  هدش و  توعد  هرصب  مدرم  زا  یعمج  نشج  همیلو  فرـص  يارب  هک  دوب  هدیـسر  شرازگ  ترـضحنآ 
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هرصب لها  ناناوج  زا  يدرم  هک  هدیسر  ربخ  نمب  فینح ، هداز ي  يا  دعب  اما  تسا : هتشون  ودب  همان  نمض  رد  و  هدرک ، تکرش  همیلو 
رد دـنچ  ياهحدـق  دـنا و  هدروآ  تیارب  گـنراگنر  ياـهکاروخ  یتفاتـش ، نادـب  مه  وت  هدرک و  توعد  یناـمهم  ناوخ  رـس  رب  وت  زا 

ياریذپ وت  مدرب  یمن  نامگ  نم  يدرک .) كاپ  نادندب  ار  تشوگ  ياهناوختـسا  يدروخ و  اهنآ  زا  هناصیرح  وت   ) دـنا هدـیچ  تربارب 
هچ ایند  رخآ  نیا  زا  رگنب  دنا ، هدش  توعد  ناشنارگناوت  ولا  هنسرگ ا  اهنآ  نایاونیب  هک  ناشکاروخ  ناوخ  رس  رب  يوش  یمدرم  توعد 

.نک هدافتسا  تسا  لالح  یناد  یم  نیقیب  هچنآ  زا  زادنا و  رودب  تسا  لالح  هک  يرادن  نیقی  ار  هچنآ  يوج ، یم 

يرتشوش

.هتـشفن اذا  اکیدفت  نطقلا  تکدف  دیرد : نبا  لاق  نادـلبلا )  ) یف كدـف ) انیدـیا  یف  تناک  یلب  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
.هتـشفن نطقلا  کیدـفت  سوماـقلا :)  ) یف معن  حاحـصلا )  ) یف هلثم  .هیدزا و  هغل  هتـشفن  اذا  نطقلا  تکدـف  هترهمج :)  ) یف اـمنا  تـلق :

نم هیقب  تیقب  اولاق : هریغ  يرهزلا و  نع  دواد ) یبا  ننـس   ) يور و  حاحـصلا .) هرهمجلا و   ) یف خاـسنلا  نم  دـیدشتلا  طوقـس  رهاـظلاف 
لثم یلع  اولزنف  كدف  لها  کلذب  عمسف  .لعفف  مهریسی  مهءامد و  نقحی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اولاسف  .اونصحت  ربیخ  لها 

: قاحسا نبا  لاق  ماشه :) نبا  هریس   ) یف .باکر و  لیخب و ال  اهیلع  فجوی  مل  هنال  هصاخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل تناکف  .کلذ 
.ربیخ لهاب  یلاـعت  هللا  عقوا  اـم  مهغلب  نیح  كدـف  لـها  بولق  یف  بعرلا  هللا  فذـق  ربیخ  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا غرف  اـملف 

( هصاـخلا هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) هیلع تمدـقف  .كدـف  نم  فصنلا  یلع  هنوحلاـصی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلا  اوثعبف 
مل هنال  هصلاخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل كدـق  تناـکف  .مهنم  کـلذ  لـبقف  .هنیدـملا  مدـق  امدـعب  وا  فئاـطلاب  وا  ربیخب  مهلـسر 

هلوسر یلع  هللا  اهءافا  هثالث  لیق  و  ناموی ، هنیدملا  نیب  اهنیب و  زاجحلاب  هیرق  كدف  نادـلبلا :)  ) یف .باکر و  لیخب و ال  اهیلع  فجوی 
و ثلث ، الا  قبی  مل  واهنوصح  حتف  ربیخ و  لزن  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  کلذ  و  احلص ، عبس  هنس  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

یلا اولـسراف  كدف  لها  کلذ  غلب  و  لعفف ، ءالجلا  یلع  مهلزنی  نا  هنولاسی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اولـسار  راصحلا ، مهب  دتـشا 
هیلع فجوی  مل  امم  یهف  .کلذ  یلا  مهباـجاف  .مهلاوما  مهراـمث و  نم  فصنلا  یلع  مهحلاـصی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

.مولعم ریغ  هثالث  وا  ناموی  هنیدـملا  نیب  اهنیب و  نا  نم  هلاق  ام  تلق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هصلاخ  تناکف  باکر ، لـیخب و ال 
یف اضیا -) هیف   ) .لایل تس  هنیدملا  كدـف و  نیب  و  - ) دعـس ینب  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیرـس  ناونع  یف  دعـس -) نبا  تاقبط   ) یفف
نا امهربخ  نم  ناک  و  هارما ، مساب  یملس  یمس  لجر و  مساب  یمـس  اجا  نا  برعلا  رابخاب  ءاملعلا  رکذ  یط - یلبج  دحا  اجا )  ) ناونع
اناک و  ءاجوعلا ، اهل  لاقی  هنـضاح  اهل  تناک  و  یملـس ، اهل : لاقی  هموق  نم  هارما  قشع  یحلادـبع  نب  اجا  هل : لاقی  قیلاـمعلا  نم  ـالجر 

تبره یملس و  تفاخف  اهجوز ، و  ناثدحلا ، دئاف و  كدف و  لضملا و  میمغلا و  مه  یملس ، هوخا  امهب  رذن  یتح  اهلزنم  یف  ناعمتجی 
، اهمـساب لبجلا  یمـسف  .كانه  اهولتقف  .یملـس  یمـسملا  لبجلا  یلع  یملـس  اوقحلف  اهتوخا  اهجوز و  مهعبت  ءاجوعلا و  اـجا و  یه و 

اجا اوقحلو  اهب ، ناکملا  یمـسف  .كاـنه  اـهولتقف  .نیلبجلا  نیب  هبـضه  یلع  ءاـجوعلا  وقحلو  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
ناکملا کلذ  یمسف  هب  ماقاف  ناکم  یلا  دحاو  لک  راسف  .مهموق  یلا  اوعجری  نا  اوفنا  ،و  هب یمسف  .هیف  هولتقف  .ءاجاب  یمـسملا  لبجلاب 

هتلظا ام  لک  نم   ) .کلذ ریغ  لیق  و  اهلزن ، نم  لوا  ناک  ماـح و  نب  كدـفب  تیمـس  یجاـجزلا : لاـق  و  كدـف )  ) ناونع یف  .همـساب و 
رکبوبا دارملا : و  تلخب ، يا : موق ) سوقن  اهیلع  تحشف   ) .ءامسلا لظ  تحت  اهلک  ءایشالا  ناف  ءایشالا  عیمج  نع  هنسح  هیانک  ءامـسلا )

هذـه دـیبع  سانلا  نا  رمع : هل  لاق  یلو  امل  رکبابا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  لضفملا  هاور  ام  مهحـش  هجو  .امهعابتا و  رمع و  و 
کیلا اولبقا  ایلع و  اوکرت  کلذ  اوملع  اذا  هتعیـش  ناف  .اکدـف  یفلا ء و  سمخلا و  هتیب  لها  یلع و  نع  عنماف  اهریغ  نودـیری  ـال  ایندـلا 
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.مهنامز همئا  عم  ءافلخلا  یقاب  ناک  کلذـک  و  کلذ …  عیمج  مهنع  فرـص  کلذ و  رکبوبا  لعفف  .اهیلع  هاـماحم  ایندـلا و  یف  هبغر 
لها لتقی  ناک  دیشرلا  فیک و  اولاق : .دیـشرلا  هینملع  لاق : .ال  اولاق : عیـشتلا ؟ ینملع  نم  نوردتا  لاق : هنا  نوماملا  نع  نویعلا )  ) يور

یف هل  همیظعت  هیبا و  یلع  ع )  ) مظاکلا لوخد  هرکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  میقع -  کلملا  و  کلملا ، یلع  مهلتقی  ناـک  لاـق : تیبلا ؟ اذـه 
سلجملا و ردص  یف  هتدعقا  هتلبقتـسا و  کسلجم و  نم  هل  تمق  و  هتمرکا ، هتمظعا و  دـق  يذـلا  لجرلا  اذـه  نم  یبال : تلقف  هیاغلا -

هتفیلخ و  هقلخ ، یلع  هللا  هجحو  سانلا  ماما  اذه  لاقف : هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .هل باکرلا  ذـخاب  انترما  و  هنود ، تسلج 
رفعج نب  یسوم  و  رهقلا ، هبلغلاب و  رهاظلا  یق  هعامجلا  ماما  انا  لاقف : کیف ؟ کل و  اهلک  تافـصلا  هذه  سیلوا  هل : تلقف  .هدابع  یلع 
رمـالا اذـه  یف  ینتعزاـن  ول  هللا  و و  اـعیمج ، قلخلا  نم  ینم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ماـقمب  قحـال  هنا  ینب  اـی  هللا  و  قح ، ماـما 

لاق و  رانید ، اتئم  اهیف  ءادوس  هرـصب  رما  لیحرلا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دارا  املف  .میقع  کلملاف  .كانیع  هیف  يذلا  تذـخال 
تلقف نوماملا : لاق  .انرب  کیتایس  هقیض و  یف  نحن  هفیلخلا  کل  لوقی  هل : لق  رفعج و  نب  یـسوم  یلا  هذهب  بهذا  عیبرلا : نب  لضفلل 

و اهنود ، ام  رانید و  فالآ  هسمخ  هبـسن  هبـسح و  فرعت  نم ال  مشاه و  ینب  شیرق و  رئاس  راصنالا و  نیرجاهملا و  ءانبا  یطعت  یبـال :
برضی نا  هتنما  تنک  ام  اذه ، تیطعا  ول  یناف  کل ! ما  تکـسا ال  لاق : .رانید  یتئم  هتللجا - هتمظعا و  دق  و  رفعج - نب  یـسوم  یطعت 

لاصیتسالاب مصخلا  عم  لمعلا  و  مهی …  دیا  طسب  نم  مکل  یل و  ملسا  هتیب  لها  اذه و  رقف  و  هتعیش ، نم  فیس  فلا  هئمب  ادغ  یهجو 
نوکی صیمقلا  ناک  یتح  بلاط  یبا  لآ  رب  نم  سانلا  عنمف  لکوتملا  اهلمعتسا  دق  و  هسایس ، ربکا  لام  بحاص  هتروریـص  نم  عنملا  و 

.لکوتملا و لتق  نا  یلا  رـساوح  يراوع  نهلزاغم  یلع  نسلجی  هنعفری و  مث  هدحاا  دـعب  هدـحاو  هیف  نیلـصی  تایولعلا  نم  هعامج  نیب 
.یسابعلا یسوم  نب  یسیعل  هفوکلا  هطرش  یلو  هرعبابا  بقلملا  یمیتلا  هللادیبع  نب  هحلط  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  مساقلا  نا  ریـسلا : یف 

ای مکیلع  اغباس  انناسحا  انلـضف و  لزی  مل  مساقلا : لاقف  .هرفانملا  یلا  هیف  اجرخ  مالکب  ص )  ) قداـصلا رفعج  نب  لیعامـسا  اـموی  ملکف 
بـضغا مهیلا ؟ هومتیدسا  لضف  يا  لیعامـسا : هل  لاقف  .هفاک  فانم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) دبع ینب  یلع  مشاه و  ینب 

نیب لاج  امک  هئاسن  لیخالخ  نیب  نلوجنل  و  دمحم ، نتومیل  هلوقب : هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ینعی  يدج - هحلط - ینعی  كوبا -
عنم و  ادـبا ) هدـعب  نم  هجاوزا  اوحکنت  نا  هللا و ال  لوسر  اوذوت  نا  مکل  ناک  ام  و  : ) کیبال همغارم  یلاعت  هللا  لزناف  .اـنئاسن  لـیخالخ 

: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  و  اهیبا …  ثاریم  نم  اهریغ  كدـف و  نم  اهقح  مالـسلااهیلع - همطاـف  ینعی  یما - رکباـبا - ینعی  کـمع - نبا 
رکبوبا اهیلا  عفدـی  مل  ملف  تلق : .معن  لاق : هقداص ؟ همطاف  تناکا  هل : تلقف  .دادـغبب  هیرغلا  هسردـملا  سردـم  یقرافلا  نب  یلع  تلاس 
كدـف مویلا  اهاطعا  ول  لاق : .هتباعد  هلق  هتمرح و  هسوماـن و  عم  انـسحتسم  اـفیطل  اـمالک  لاـق  مث  مسبتف  هقداـص ؟ هدـنع  یه  كدـف و 

هنال یـشب ء  هقفاوملا  راذـتعالا و  هنکمی  نکی  مل  هماقم و  نع  هتحزحز  وهفالخلا  اـهجوزل  تعدا  ادـغ و  هیلا  تءاـجل  اـهاوعد  درجمب 
نا حیحـص و  مالک  اذـه  .دوهـش و  هنیب و ال  یلا  هجاح  ریغ  نم  ناک  ام  انئاک  یعدـت  ام  یف  هقداص  اهناب  هسفن  یلع  لجـسا  دـق  نوکی 

كدفب و هبلاطت  رکب  یبا  یلا  مالـسلااهیلع  همطاف  یتات  نا  بجعلا  نم  یکجارکلا  بجعت  یف  .لزهلا و  هباعدلا و  جرخم  هجرخا  ناک 
هل لوقتف  .اهتلادع  اهتراهط و  یلع  همالا  عامجا  عم  اذه  .اهل  هنیب  يوعد ال  هذه  اهل : لوقی  اهلوق و  بذکیف  اهایا  اهلحن  اهابا  نا  رکذـت 

: لوقی هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) یبنلا عمـس  هنا  رکبوبا  یعدیف  .اثاریم  اهقحتـسا  اناف  هلحن  اهنا  كدنع  تبثی  مل  نا  همطاف :
هتراهط و یف  سانلا  فالتخا  عم  ربخلا  اذـه  نم  هاعدا  ام  یف  هقیدـصت  اهمزلی  و  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون و  ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن  )

مظعب هملع  عم  رکبوبا  اهل  لوقی  نا  بیجعلا  نم  .اهل و  هللا  هلعج  اقح  اهعنمی  نا  دـیری  هنال  مصخ  هاعدا  ام  یف  وه  و  هتلادـع ، هقدـص و 
وا رمحاب  ینیتیا  بذـکلا : هیلع  زوجی  نم ال  هلزنم  و  مهتی ، نم ال  هبترم  یف  اهنوک  و  سند ، لک  نم  اـهتراهط  و  فرـشلا ، یف  اـهرطخ 

فلاخملا عامجا  عم  هتجوزل  جوزلا  هداهش  لبقت  هنا ال  معزف  .نمیا  ما  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترضحاف  اهب ، کل  دهـشی  دوسا 
- لاق نا  یلا  راد -) امثیح  هعم  قحلا  ردا  مهللا  .یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یلع  فلاوملا  و 
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هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا یل  لاق  هل : لاقف  يراصنالا  رباج  هیلا  مدقت  هیدـی  نیب  كرت  املف  .نیرحبلا  نم  لام  هاتا  یتح  مایالا  ضمت  مل  مث 
لاوما نم  تاـنفح  ثـالث  ذـخا  اهددـعب و  ذـخف  مدـقت  هل : لاـقف  .اـثالث  کـل  توثح  مث  کـل  توـثح  نیرحبلا  لاـم  یتا  اذا  هلآ :) و 

نم و  لاق : عیدب ! فرطتـسماذه  نا  .نیلاحلا  یف  ابیـصم  مهدنع  رکبوبا  نوکی  و  هداهـش ، هنیب و ال  ریغ  نم  يوعدلا  درجمب  نیملـسملا 
لیفن نب  دیز  نب  دیعس  لوق  نولبقی  مث  هسفن ، یلا  رجی  اهلعب  هنوکل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هداهشل  رکب  یبا  در  نا  مهرما  بیجع 
لها نم  هدیبعابا  فوع و  نب  نمحرلادبع  ادیعـس و  ادعـس و  و  ریبزلا ، و  هحلط ، و  نامثع ، و  رمع ، و  رکبابا ، نا  نم  هدـحو  هاور  ام  یف 

کلذب نودری  و ال  هب ، دهـش  ام  یف  ظح  هل  هرکذ و  نم  دحا  هناب  مهملع  عم  هلوقب  نوجتحی  و  يوعدلا ، هذـه  یف  هنوقدـصی  و  هنجلا ،
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا اهرضحا  یتلا  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  لوتبلا  همطاف  یلع  نوعدی  مهنا  بجعلا  نم  و  لاق : .هربخ  نولطبی  هلوق و ال 
، ابذـک تلاق  الاحم و  اهـسفنل  تسمتلا  الطاب و  رکب  یبا  نم  تبلط  اهنا  ریهطتلا  هیآ  اـهیف  تلزن  و  هنجلاـب ، اـهل  دهـش  و  هلهاـبملا ، هلآ )

نم اهل  بیـصن  و ال  هثاریم ، یف  اهل  قح  هنا ال  اهیبا  نیدـب  ملعت  مل  اهناب  کلذ  یف  نورذـتعی  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
یف نهقفتی  ناـب  هداـعلا  ترج  ـال  و  لاـجرلا ، ملعی  اـم  نملعی  ـال  ءاـسنلا  نا  رکبوـبا  ملع  و  عرـشلا ، یف  لـصالا  اذـه  تلهج  و  هتکرت ،
نع مکنید  یثلث  اوذـخ  لب  ال  هشئاع ، نع  مکنید  ثلث  اوذـخ  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اذـه  دـعب  نوعدـی  مث  ماـکحالا ،
نا نیدلا  یف  اهب  هصتخم  هدحاو  هلاسم  یف  همطاف  لهجت  و  نیدـلا ، عیمج  هشئاع  ظفحتف  هشئاع ) نع  مکنید  لک  اوذـخ  لب  ال  هشئاع ،

بلطل اهلزنم  نم  جورخلا  نع  اهعنمی  مل  اهملعی و  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهلعب  نا  بجعلا  رثکی  يذلا  نبیجع و  یـشل ء  اذـه 
یبنلا ناب  مهفارتعا  بجعلا  نم  و  لاق : .غوسی  امب ال  دهشی  اهعم و  رضحی  لطابلا و  سامتلال  اهضرعی  لب  سانلا ، نیب  مالکلا  لاحملا و 

ینم هعضب  همطاف  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  و  اهاضرل ، یضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هللا  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
اهملآ و اهبضغا و  رکبابا  نا  نوقفتی  نوملعی و  مهنا  مث  .هللا  يذآ  دقف  یناذآ  نم  و  یناذآ ، دقف  همطاف  يذآ  نم  و  اهملوی ، ام  ینملوی 

نم بضغا  دـق  و  املاظ ، نوکی  نا  نم  رکبوبا  صلختی  یتم  و  اذـه ؟ حـصی  فیکف  .الطاب  تبلط  اهنا  نوعدـی  و  اهملظ ، هنا  نولوقی  ال 
تنب همطاف  یتات  نا  رومالا  بئاجع  نم  و  لاق : اهملال ؟ ملاتی  یتلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هعـضب  ملآ  و  هبـضغل ، هللا  بضغی 
یتات مث  اهتیب  یلا  هبئاخ  درت  و  اهاوعد ، یف  قدصت  و ال  اهلوق ، بذکیف  اهقحتست  اهنارهظتو  كدف  بلطت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا
لبقت اهلوق و  قدـصیف  .اهقحتـست  اـهنا  معزت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـهوبا  اهنکـسا  یتلا  هرجحلا  بلطت  رکب  یبا  تنب  هشئاـع 

لواعملاب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سار  دنع  برـضت  اهیف و  فرـصتتف  اهیلا  هرجحلا  هذه  ملـست  اهیلع و  هنیبب  بلاطت  و ال  اهاوعد ،
هتوم دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) لوسر نبا  نسحلا  عنمت  مث  .اهیف  ایدـع  امیت و  نفدـت  یتح 
هجو يا  یلعف  .هنع  هتدصف  هدـج  عادوب  كربتیل  هب  اوتا  امنا  .هبحا و  نم ال  یتیب  اولخدـتال  لوقت : اهیلا و  هریرـس  اوبرقی  نا  نم  و  اهنم ،

هنیبلاب بلاطت  مل  فیکف  اهایا ، اهلحن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نال  کلذ  ناـک  نا  اـهمکح ؟ یـضما  اـهیلا و  هرجحلا  هذـه  تعفد 
همطاف نم  یکزا  هشئاع  لعج  نمل  رذـع  يا  و  لاق - نا  یلا  اهیلع -؟ هللا  تاولـص  همطاف  کلذ  لثمب  تبلوط  امک  اـهتلحن  هحـص  یلع 

یبنلا یلع  امهرهاظت  هدـش  و  اهتبحاص ، هشئاع و  مذـب  لزن  و  اهریغ ، هراهطلا و  هیآ  یف  همطاـف  هیکزتب  نآرقلا  لزن  دـق  مالـسلااهیلع و 
مل و  هثاریم ، نم  هجوزلا  هذـه  تقحتـسا  فیکف  اـثاریم ، اـهیلا  تعفد  هرجحلا  تناـک  نا  و  امهمذـب ؟ حـصفا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نیح نامثا  اتتا  هصفح  هشئاع و  نا  هعفر - ثیدح  یف  هللادبع - نب  کیرش  يور  ناذاش :) نب  لضفلا  حاضیا   ) یف و  هنم ؟ هتنبا  قحتست 
انتاف اتلاقف : .يدنع  امکل  كاذ  ام  هللا ! ال و  لاقف : .رمع  امهل  ضرف  ام  امهیطعی  نا  هاتلاسف  رمع  نهیطعی  ناک  ام  نینموملا  تاهما  صقن 

- همطاف ملعتـس  لاقف : .هدـنع  اسلاج  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـک  و  سلجف ، اـئکتم - ناـمثع  ناـک  و  هناـطیح - نم  یبنلا  نم  اـنثاریم 
نب کلام  هلوبب  رهطتی  ایبارعا  امکعم  امتقفل  رکب و  یبا  دنع  امتدهـش  نیتللا  امتـسلا  لاق : مث  .مویلا  اهل  مع  نبا  ینا  اهیلع - هللا  تاولص 

امتدهش امتنک  ناف  .هقدص  هانکرت  ام  ثرون ، ءایبنالا ال  رشاعم  انا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  متدهشف  ناثدحلا  نب  ثریوحلا 
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.نیعمجا سانلا  هکئالملا و  هللا و  هنعل  لطابلاب  دهش  نم  یلعف  لطابب  امتدهش  امتنک  نا  و  امکسفنا ، یلع  امکتداهـش  تزجا  دقف  قحب 
هللا برـض  یلا  راشا  ( ) الثم هللا  برـض   ) امهل لاقف  .يدوهیلا  لثعنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کهبـش  دقل  هللا  و  لثعن ! ای  هل : اتلاقف 

حون و هارما  اورفک  نیذلل  الثم  هللا  برـض  : ) یلاعت هلوق  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) یف طول  هارما  حون و  هارمآ  امهل  یلاعت 
نم اتجرخف  نیلخادلا ) عم  رانلا  الخدا  لیق  ائیش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امهاتناخف  نیحلاص  اندابع  نم  نیدبع  تحت  اتناک  طول  هارما 
ملف همطاف ، یلع  انذاتـساف  اعیمج  اقلطناف  اهانبـضغا  دـق  اناف  همطاف  یلا  انب  قلطنا  رکب : یبال  رمع  لاـق  هبیتق :) نبا  ءاـفلخ   ) یف .هدـنع و 

.مالـسلا امهیلع  درت  ملف  اهیلع  املـسف  .طئاحلا  یلا  اههجو  تلوح  اهدنع  ادعق  املف  .اهیلع  امهلخداف  هاملکف ، ع )  ) ایلع ایتاف  .امهل  نذات 
تددول و  یتنبا ، هشئاع  نم  یلا  بحـال  کـنا  و  یتبارق ، نم  یلا  بحا  لوسرلا  هبارق  نا  هللا  و  لوسرلا ! هبیبح  اـی  لاـقف : .رکبوبا  ملکتف 

ینا ـالا  هللا  لوسر  نم  کـثاریم  کـقح و  کـعنما  کلـضف و  فرعا  کـفرعا و  ینارتفا  .هدـعب  یقبا  ـال  تم و  ینا  كوبا  تاـم  موی 
هنافرعت هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  اثیدح  امکتثدح  نا  امکتیارا  تلاقف : هقدص ؟ وهف  انکرت  ام  ثرون  ال  لوقی : كابا  تعمس 
یطخس نم  همطاف  طخس  و  ياضر ، نم  همطاف  اضر  لوقی : صصص  لوسرلا  اعمـست  ملا  هللا  امکتدشن  تلاقف : .معن  الاق : .هب  نالعفت  و 

نم انعمـس  .معن  الاق : .ینطخـسا  دـقف  همطاف  طخـسا  نم  و  یناضرا ، دـقف  همطاـف  یـضرا  نم  و  ینبحا ، دـقف  یتنبا  همطاـف  بحا  نمف 
امکنوکشال یبنلا  تیقل  نئل  و  ینامتیضرا ، ام  ینامتطخسا و  امکنا  هتکئالم  هللا و  دهـشا  یناف  تلاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا

یبال مالـسلااهیلع  همطاف  باوج  و  تلق : .اهیلـصا  هالـص  لک  یف  کیلع  هللا  نوعدال  هللا  و  رکب : یبال  همطاف  تلاق  لاـق - نا  یلا  هیلا -
یبنلا یلع  ثیدحلا  يرتفا  رکبابا  نا  یلع  امازتلا  لدی  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) اهیف اعمـس  امع  امهلاوسب  هثیدح  نع  رکب 
یبنلا لوق  هلالد  نوکل  و  الطاب ، افازج و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  نوک  و  نیدلا ، ضقانت  مزل  هالول  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

نا كدف : درب  نیخیـشلا  لعف  تنجه  هل : اولاق  امل  زیزعلادـبع  نب  رمع  لاق  رکب …  یبا  ءارتفا  یلع  القع  كاذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
( یضترملا یفاش   ) یف امک  هتیسابع -)  ) یف ظحاجلا  لاق  .اهطخسی و  ام  ینطخسی  ینم  هعضب  همطاف  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هللا یلـص   ) یبنلا باحـصا  كرت  ثاریملا  عنم  یف  رمع  رکب و  یبا  ربخ  قدص  یلع  لیلدلا  نا  سانا  معز  دیدحلا - یبا  نبا  هلقن  دـق  و 
نیجتحملا نیملظتملا و  یلع  ریکنلا  كرت  نوکی  امهقدـص  یلع  ـالیلد  ریکنلا  كرت  ناـک  نا  مهل : لاـقیف  .اـمهیلع  ریکنلا  هلآ ) هیلع و 

هعجارملا و ترثک  و  هاجانملا ، تلاط  دـق  امیـس و  و ال  مهتلاـقم ، ناسحتـسا  مهاوعد و  قدـص  یلع  ـالیلد  اـمهل  نیبلاـطملا  اـمهیلع و 
نیح هل  تلاق  تناک  دقل  .رکبوبا و  اهیلع  یلصی  الا  تصوا  یتح  کلذ  نم  غلب  دق  و  هدجوملا ، تدتشا  هیکشلا و  ترهظ  و  هاحالملا ،

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا ثرن  انلاب ال  امف  تلاق : .يدلو  یلها و  لاق : تم ؟ اذا  رکبابا  ای  کثری  نم  اهطهرل : هجتحم  اهقحب و  هبلاظم  هتتا 
هوشن تدـجو  و  عروتلا ، نم  تسیا  و  مضهتلا ، تنیاع  و  اهرما ، یف  حـلج  اهیلع و  لتعا  و  اهقح ، اهـسخب  اهثاریم و  اـهعنم  اـملف  هلآ ؟)
كرت یف  ناف  اهعنم  باوص  یلع  الیلد  رکب  یبا  یلع  ریکنلا  كرت  نکی  ناف  .کیلع  هللا  نوعدال  هللا  و  تلاـق : رـصانلا  هلق  و  فعـضلا ،

ام اهریکذـت  و  تلهج ، ام  اهفیرعت  کلذ  یف  مهیلع  بجی  ناک  ام  یندا  و  اـهبلط ، باوص  یلع  ـالیلد  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع  ریکنلا 
همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) .الـصا عطقت و  الداع و  روجت  و  ارجه ، لوقت  نا  ءاذبلا و  نع  اهردق  عفر  و  اطخلا ، نع  اهفرـص  و  تیـسن ،

یف هللا  مکح  لصا  یلا  عوجرلا  و  بابـسالا ، توتـسا  رومالا و  تافاکت  دقف  اعیمج  نیمـصخلا  یلع  اورکنا  مهدـجن  مل  اذاف  هصاخلا )
املک و  اهیلع ، يدـعتلاو  مالـسلااهیلع  همطاف  ملظ  رکب  یباب  نظت  فیک  اولاق : ناف  .مکیلع  انیلع و  بجوا  و  مکب ، انب و  یلوا  ثیراوملا 

نوعدال هللا  و  لوقت : مث  ادبا ، كرجها  هللا ال  و  لوقیف : .ادبا  کملکا  هللا ال  و  هل : لوقت  ثیح  هقر ، انیل و  اهل  دادزا  هظلغ  هیلع  تدادزا 
شیرق و هرـضحب  هفالخلاراد و  یف  دـیدشلا  لوقلا  و  ظیلغلا ، مالکلا  اذـه  اهنم  لمتحی  مث  .کل  هللا  نوعدال  هللا  و  لوقیف : کـیلع ، هللا 

مالک ابرقتم  ارذـتعم  لاق  نا  کلذ  هعنمی  مل  مث  .هبیهلا  هعفرلا و  نم  اهل  بجی  ام  و  هیزنتلا ، ءاـهبلا و  یلا  هفـالخلا  هجاـح  عم  هباحـصلا 
ینکلو ینغ ، کنم  یلا  بحا  و ال  ارقف ، کنم  یلع  زعا  دـحا  ام  اهیلع : ننحتملا  اههجول و  نئاصلا  اهماقمل و  ربکملا  .اـهقحل  مظعملا 
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هءاربلا یلع  لیلدب  کلذ  سیل  مهل : لیق  .هقدص  وهف  هانکرت  ام  .ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  انا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس 
، مولظملا مالک  رهظی  نا  اداتعم  هموصخلل  و  ابیرا ، ناک  اذا  رکاملا  ءاهد  ملاظلا و  رکم  نم  غلبی  دق  و  روجلا ، نم  همالـسلا  و  ملظلا ، نم 

لاق رمع  نا  متمعز  دق  هحـضاو و  هلالد  هعطاق و  هجح  ریکنلا  كرت  متلعج  فیک  .قحملا و  هقمو  قماولا ، بدـح  و  فصتنملا ، هلذ  و 
امف امهیلع ) بقاعا  امهنع و  یهنا  انا  جـحلا  هعتم  ءاسنلا و  هعتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  : ) هربنم یلع 

كرتب نوضقت  فیک  و  همهفتـسا ؟ و ال  هنم ، بجعت  و ال  هانعم ، یف  هاـطخ  ـال  و  هیهن ، جرخم  عنـشتسا  ـال  و  هلوق ، رکنا  ادـحا  متدـجو 
ناک ول  : ) هتاکش یف  لاق  مث  شیرق ) نم  همئالا  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  کلذ  دعب  هفیقسلا و  موی  رمع  دهش  دق  ریکنلا و 

( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) نیذلا هتـسلا  نم  دـحاو  لک  قاقحتـسا  یف  کشلا  رهظا  یتح  کش ) هیف  ینجلاخت  ام  ایح  ملاس 
، هنم بجعت  و ال  رکنم ، هلوق  نم  کلذ  رکنی  مل  مث  هثاریم ، تزاح  و  هتقتعا ، یه  و  راصنالا ، نم  هارم  دـبع ال  ملاـس  و  يروش ، مهلعج 

کلمی نم  یلع  ریکنلا  كرت  اماف  .هلمع  باوص  هلوق و  قدص  یلع  الیلد  هدنع  هبهر  هبغر و ال  نم ال  یلع  ریکنلا  كرت  نوکی  امنا  و 
لیلدـلا لب  نورخآ : لاق  و  لاق : .یفـشت  هجحب  سیلف  قالطالا ، سبحلا و  و  ءایحتـسالا ، لتقلا و  و  یهنلا ، رمـالا و  و  هعفرلا ، هعـضلا و 

نم رـسیا  یف  نامثع  یلع  اوبثو  نیذلا  مه  و  امهیلع ، جورخلا  امهعلخ و  نع  هباحـصلا  كاسما  امهلمع  باوص  و  امهلوق ، قدص  یلع 
زعا ناک  نامثع  و  هیف ، مهلیبسک  الا  امهیف  همالا  لیبس  ناک  اـم  نوفـصی ، نولوقی و  اـمک  ناـک  ول  و  صوصنملا ، در  و  لـیزنتلا ، دـحج 
دعب اـمهنکلو  صوصنملا ، ارکنی  مل  و  لـیزنتلا ، ادـحجی  مل  اـمهنا  اـنلف : .هدـع  يوـقا  و  هورث ، اددـع و  رثـکا  و  اـطهر ، فرـشا  و  ارفن ،
ججح یف  اعنتمم  و ال  هنوک ، الاحم  نکی  مل  ثیدـحب  اثدـحت  و  هیاور ، ایعدا  هعیرـشلا  نم  رهاظلا  هیلع  اـم  ثاریملا و  مکحب  اـمهرارقا 
انومام هطهر  یف  الدع  ناک  اذا  لجرلا  قیدـصت  يری  ناک  مهـضعب  لعل  و  هیف ، امهتلع  لثم  هتلع  نم  هیلع  امهل  دهـش  و  هئیجم ، لوقعلا 

و دهاشلا ، لیدعت  و  نظلا ، نسح  ههج  یلع  هل  هقیدصت  نوکیف  .هردغ  هیلع  برج  و ال  هرجفب ، هفرع  کلذ  لبق  نکی  مل  و  هرهاظ ، یف 
لق کلذلف  .مهرثکا  یلع  ههبـش  کلذ  ناک  و  بیغملا ، یلع  هتداهـشب  عطقی  يذلا  و  جـجحلا ، قئاقح  فرعی  مهنم  ریثک  نکی  مل  هنال 
هنال و  دشرملا ، دیوملا  وا  مدقتملا ، ملاعلا  الا  هلطاب  نم  کلذ  قح  هفرعم  یلا  صلختی  راصف ال  .رمالا  هبتـشا  و  سانلا ، لکاوت  ریکنلا و 

یفلاب ء و اراثیتسا  لقا  اناک  امهنال  و  هبیهلا ، هبحملا و  نم  امهل  ناک  اـم  ماـغطلا  هلفـسلا و  بولق  ماوعلا و  رودـص  یف  ناـمثعل  نکی  مل 
نال و  مهروغث ، لطعی  مل  و  مهجارخب ، رثاتـسی  مل  و  مهلاوما ، مهیلع  رفو  ام  ناطلـسلا  لامها  سانلا  ناـش  نم  و  هنم ، هللا  لاـمب  الـضفت 

ءاربک شیرق و  هلجل  اقفاوم  ناک  دق  اهثاریم  همومعلا  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، ) اهقح هرتعلا  عنم  نم  رکبوبا  عنـص  يذلا 
متـشلاب و هیلع  سان  بثو  دقل  اودع و  عمقی  و ال  امیـض ، عنمی  ال  هردقب ، افختـسم  هسفن  یف  افوعـضم  ناک  اضیا  نامثع  نال  و  برعلا ،
هب و ءارغـالا  هتاداـبم و  نع  الـضف  هباـیتغا ، یلع  اوارتـجا  اـمل  اـهاصقا  غلب  رمع و  اهفاعـضا  یتا  ول  رومـال  ریکنلا  عینـشتلا و  فذـقلا و 

کنم یل  اریخ  ناک  رمع  نا  هنییع : لاقف  .کعنم  کعمقل و  رمع  ناـک  ول  هنا  اـما  هل : لاـقف  هل  نیـصح  نب  هنییع  ظـلغا  اـمک  هتهجاوم ،
فنـص لک  دری  دیعولا  ردقلا و  هیبشتلا و  یف  مهفالتخا  یلع  ثاریملا  یف  انفلاخ  نم  عیمج  اندجو  انا  بجعلا  و  لاق : .یناقتاف  ینبهرا 
ثاریم یف  لوقلا  یلا  اوراص  اذا  یتح  الاصتا ، نسحا  و  الاجر ، حـصا  و  ادانـسا ، برقا  وه  اـم  هموصخ  هیفلاـخم و  ثیداـحا  نم  مهنم 
ناسنا لک  نا  کلذ  هیلئاق و  اوبذکا  و  هودر ، ام  ضعب  ینادی  امب ال  ماعلا  ربخلا  اوصخ  و  باتکلا ، اوخسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا
ریکنلا هباحـصلا  كرتب  نیلجرلا  لوق  قدـصل  نوجتحملا  اضیا  باجی  و  تلق : .هاضر  قفا  اـم و  قدـصی  و  هاوه ، یلا  يرجی  اـمنا  مهنم 

يور دـق  فیک و  امهاوه ، هاوه  ناـک  نم  يوس  اـمهیلع  اورکنی  مل  هباحـصلا  نا  نیا  نم  هنا  ظـحاجلا - هب  باـجا  اـم  يوس  اـمهیلع -
همطاـف هبطخ  عمـس  اـمل  رکباـبا  نا  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  دـمحم  نـع  و  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع تـنب  بـنیز  نـع  ادنـسم  يرهوـجلا 

یبنلا دـهع  یف  ینامالا  هذـه  تناک  نیا  هلاق : لک  یلا  هعرلا  هذـه  ام  سانلا ! اهیا  لاق : ربنملا و  دعـصف  .اـهتلاقم  هیلع  قش  مالـسلااهیلع 
الوقی يذـلا  وه  و  هنتف ، لکل  برم  هبنذ ، هدیهـش  هلاـعث ، وه  اـمنا  .ملکتیلف  دهـش  نم  و  لـقیلف ، عمـس  نم  ـالا  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص  )
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یلا مکئاهفـس - هلاقم  راصنالا  رـشعم  ای  ینغلب  دق  لاقف : .راصنالا  یلا  رکبوبا )  ) تفتلا مث  لاق - نا  یلا  تمره - امدعب  هعذـج  اهورک 
یف و  لزن …  مث  انم - کلذ  قحتـسی  مل  نم  یلع  اناسل  و ال  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ادـی اطـساب  تسل  ینا  الا  لاـق - نا 

رفعج نب  مثق  یلا  بتک  مالـسلااهیلع و  همطاف  دلو  یلا  كدف  عفدـب  نوماملا  رما  ( 210  ) هنـس تناک  امل  و  يرذالبلل :) نادلبلا  حوتف  )
نتـسا نم  یلوا  هب ، هبارقلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هفالخ  هللا و  نید  نم  هناکمب  هفیلخلا  ناف  دعب ، اما  هنیدملا : یلع  هلماع 
لمعلا یف  هیلا  و  هتمـصع ، هفیلخلا و  قیفوت  هللااب  و  هتقدص ، هتحنم و  هقدصب  هیلع  قدـصت  هحنم و  هحنم  نمل  ملـس  و  هرما ، ذـفن  هتنس و 

ارما کلذ  ناک  و  اهیلع ، اهب  قدـصت  كدـف و  هتنب  همطاـف  یطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـک  دـق  و  هتبغر ، هیلا  هبرقی  اـمب 
یلا ابرقت  مهیلا  اهملسی  و  اهتثرو ، یلا  اهدری  نا  هفیلخلا  يارف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لآ  نیب  هیف  فالتخا  افورعم ال  ارهاظ 

باتکلا و  هنیواود ، یف  کلذ  تابثاب  رماف  هتقدص ، هرما و  ذـیفنتب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر یلا  و  هلدـع ، هقح و  هماقاب  یلاعت  هللا 
نم لک  رکذی  نا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن هللا  ضبق  نا  دعب  مسوم  لک  یف  رکب - یبا  لبق  نم  يا  يدانی - ناک  نالف  هلامع  یلا  هب 

لوسر لعج  ام  یف  اهلوق  قدصی  ناب  یلوال  مالـسلااهیلع  همطاف  نا  هتدع ، ذفنی  هلوق و  لبقیف  کلذ  هدـع ، وا  هبه  وا  هقدـص  هل  تناک 
هیلا و برقتلا  نم  هل  هقفو  و  هتعاط ، نم  هللا  همهلا  ام  و  هفیلخلا ، يار  نم  کـلذ  ملعاـف  لاـق - نا  یلا  اـهل - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

یلع يذلل  لاق  یکب و  اهیف  رظن  هدی و  یف  تعقو  هعقر  لواف  ملاظملل ، سلج  امل  نوماملا  نا  ادنسم : يرهوجلا  يور  و  هلوسر …  یلا 
و هیلع ، جتحی  نوماملا  كدف و  یف  هرظانی  لعجف  فخ ، همامع و  هعارد و  هیلع  خیـش  ماقف  مالـسلااهیلع ؟ همطاف  لیکو  نیا  دان  هسار :

یتلا تایبالا  هدشناف  .نوماملا  یلا  لبعد  ماقف  .هذفناف  هیلع  يرق  لجسلا و  بتکف  .اهب  مهل  لجـسی  نا  رما  مث  نوماملا ، یلع  جتحی  وه 
یف ناک  یتح  مهیدیا  یف  لزت  ملف  اکدف  مشاه  نومام  درب  اکحض  دق  نامزلا  هجو  حبـصا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  : ) اهلوا
ونب ناکف  .هدـیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهـسرغ  هلخن  هرـشع  يدـحا  اهیف  ناک  رایزابلا و  رمع  نب  هللادـبع  اهعطقاف  .لکوتملا  مایا 
نب هللادبع  مرـصف  .لیلج  لام  کلذ  نم  مهیلا  ریـصیف  .مهنولـصیف  رمتلا  کلذ  نم  مهل  اودها  جاحلا  مدق  اذاف  .اهرمث  نوذـخای  همطاف 
هلقن دق  .جلفف و  هرـصبلا  یلا  داع  مث  همرـصف ، هنیدـملا  یلا  یفقثلا  هیما  یبا  نب  نارـشب  هل  لاقی  الجر  هجو  رمتلا و  کلذ  رایزابلا  رمع 

نیـسحلا نسحلا و  دلو  نم  هعامج  نا  یـسابعلاب : فورعملا  خیراتلا  بحاص  رکذ  فئارطلا )  ) یف .رخآ و  عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا 
اهنع اهدی  جرخا  رکبابا  نا  و  مالـسلااهیلع ، همطاف  مهمال  تناک  یلاوعلا  كدف و  نا  نورکذی  نوماملا  یلا  هصق  اوعفر  مالـسلاامهیلع 

وه و  امهریغ ، قارعلا و  زاجحلا و  ءاملع  نم  لجر  یتئم  نوماملا  رـضحاف  .مهتمـالظ  فشک  مهفاـصنا و  نوماـملا  اولاـس  و  قح ، ریغب 
یف حیحـصلا  ثیدحلا  نم  مهدنع  امع  مهلاس  مالـسلااهیلع و  همطاف  هثرو  هرکذ  ام  مهفرع  و  قدـصلا ، عابتا  هنامالا و  ءادا  یف  دـکوی 
حتف امل  هنا  ص -)  ) مهیبن یلا  اهنوعفری  ثیداحا  یف  يدقاولا - ثایغ و  نب  رـشب  و  دـیلولا ، نب  رـشب  نم  مهنم  دـحاو  ریغ  يورف  .کلذ 

: لاقف یبرقلا ؟ وذ  نم  لاقف  هقح ) یبرقلا  اذ  تاف   ) هیالا هذهب  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج لزنف  .دوهیلا  يرق  نم  يرق  هسفنل  یفطـصا  ربیخ 
کیلا عفر  ام  کعنما  ال  لاق : رکبوبا  عیوب  املف  .اهوبا  یفوت  یتح  اهتلغتـساف  کلذ  دـعب  یلاوعلا  اهاطعا  مث  .كدـف  اهیلا  عفدـف  همطاف ،
همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) اهرماف .تعدا  اـم  یلع  هنیب  اـهعداف  هارما  اـهنا  لاـق : رمع و  هفقوتـساف  .اـباتک  اـهل  بتکی  نا  داراـف  كوبا 

اهل بتکف  .کلذب  اعیمج  اهل  اودهـشف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  عم  سیمع  تنب  ءامـسا  و  نمیا ، ماب  تءاجف  لعفت  نا  رکبوبا  هصاخلا )
نیتارما هداهـش  نوکت  و ال  هسفن ، یلا  راج  وه  اهجوز  یلع  هارما و  همطاف  نا  لاـق : هفیحـصلا و  ذـخاف  هاـتاف  رمع  کـلذ  غلبف  رکبوبا ،
کلعلف رکبوبا : لاقف  .قحلاب  الا  اودهـش  ام  مهنا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللااب  فلخف  .کلذ  اهملعاف  همطاف  یلا  رکبوبا  لسراف  .لجر  نود 

نمیا ما  سیمع و  تنب  ءامسا  لوقی : ص )  ) یبا نم  اعمـست  ملا  تلاقف : .هسفن  یلا  رجی  ادهاش ال  يرـضحا  نکلو  هقداص  نینوکت  تنا 
ینا ینربخا  دـق  لوقت : اهابا و  يدانت  هخراص  تفرـصناف  لطابب !؟ نادهـشت  هنجلا  لما  نم  ناتارما  تلاقف : .یلب  الاقف : هنجلا ؟ لها  نم 
یتح امهملکت  ملف  امهترجه ، و  اهیلع ، ایلـصی  ـالا  ع )  ) اـیلع تصواـف  تضرم ، نا  ثبلت  ملف  .هیلا  امهنوکـشال  هللا  وف  هب  قحلا  نم  لوا 
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مهل حرـش  هقفلا و  ملعلا و  لها  نم  لجر  فلا  رخالا  مویلا  یف  نوماملا  رـضحا  مث  .الیا  سابعلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهنفدـف  .تتاـم 
نیمی نا  يرن  اـنکلو  هل ، هداهـش  ـالف  هسفن  یلا  راـج  اندـنع  جوزلا  مهنم : هقرف  تلاـقف  .اورظاـنتف  هتبقارم  هللا و  يوقتب  مهرما  و  لاـحلا ،
جوزلا هداهـش  نکلو  امکح  بجوی  هداهـشلا ال  عم  نیمیلا  يرن  هفئاط : تلاق  و  نیتارملا ، هداهـش  عم  تعدا  ام  اـهل  تبجوا  دـق  همطاـف 

امهنم اعامجا  نیتفئاظلا  فالتخا  ناکف  تعدا ، ام  همطافل  نیتارملا  هداهـش  عم  هتداهـشب  تبجو  دـق  و  هسفن ، یلا  اراج  هارن  هزئاج و ال 
و الیلج ، افرط  اورکذف  مالـسلا .) هیلع   ) همطاف یلعل و  لئاضف  نع  کلذ  دعب  نوماملا  مهلاسف  .یلاوعلا  كدف و  همطاف  قاقحتـسا  یلع 

زوجیا نوماملا : لاقف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .هنجلا لها  نم  امهنا  ص )  ) مهیبن نع  اوورف  ءامـسا  نمیا و  ما  نع  مهلاس 
عم زوجی  وا  لئاضفلا ؟ هذهب  هلوسر  هللا و  هل  دهـش  دق  و  قح ، ریغب  مالـسلااهیلع  همطافل  دهـشی  هدهز  هعرو و  عم  ع )  ) ایلع نا  لاقی  نا 
اهنا اهتمصع و  اهتراهط و  عم  همطاف  نا  لاقی  نا  زوجی  له  و  اهیف ؟ مکحلا  لهجی  وه  هداهـش و  یف  یـشمی  هنا  لاقی  نا  هلـضف  هملع و 

وا هللااب ؟ هیلع  مسقت  و  نیملسملا ، عیمج  هیف  ملظت  و  اهل ، سیل  ائیش  بلطت  متیور - امک  هنجلا - لها  ءاسن  هدیس  و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس 
نعط اهدوهش  مالسلااهیلع و  همطاف  یلع  نعطلا  نا  هنجلا ؟ لها  نم  امه  روزلاب و  نادهـشت  امهنا  ءامـسا  نمیا و  ما  نع  لاقی  نا  زوجی 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  دـعب  ایدانم  ماقا  ع )  ) ایلع نا  هوور  ثیدـحب  نوماملا  مهـضراع  مث  .هللا  نید  یف  داـحلا  هللا و  باـتک  یلع 
رما رکبابا  نا  و  هنیب ، ریغب  مهاطعاف  هعامج  رـضحف  رـضحیلف  هدـع  وا  نید  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  هل  ناـک  نم  يداـنی  هلآ )

همطاـف تناـک  اـما  نوماـملا : لاـقف  .هنیب  ریغب  اـمهاطعاف  هللادـبع  نـب  رباـج  و  هللادـبع ، نـب  ریرج  رـضحف  .کـلذ  لـثمب  يداـنی  اـیدانم 
ارقت نا  رما  و  لاحلا ، هروص  نمضتت  هلیوط  هلاسر  رطسب  نوماملا  مدقت  مث  رباج ؟ ریرج و  يرجم  نورجی  اهدوهـش  نم و  مالـسلااهیلع 

مهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  نب  دـمحم  دـی  یف  یلاوعلا  كدـف و  لعج  و  داهـشالا ، سوور  یلع  مسوملاب 
ناونع دـعب  لاقف  .ابیرغ  الوق  يومحلا  لاق  دـق  و  اذـه ، مالـسلااهیلع …  همطاـف  هثرو  نیب  اـهلخد  مسقی  اهلغتـسی و  اـهرمعی و  مالـسلا 

کلذل دیرا  رکبوبا : لاقف  .اهینلحن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  همطاف : تلاق  یتلا  یه  و  هریثک ، لیخن  هراوف و  نیع  اهیف  و  كدف :
یبنلا هثرو  یلا  اهدری  نا  نیملسملا  یلع  تعـستا  حوتفلا و  تحتف  هفالخلا و  یلو  امل  هدعب  رمع  داهتجا  يدا  مث  هصق - اهل  و  ادوهش -
یلـص  ) یبنلا نا  لوقی : یلع  ناکف  .اهیف  ناعزانتی  سابعلا  یلع و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ناـکف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
.هثراو انا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل کلم  یه  لوقی : کلذ و  یبای  ساـبعلا  ناـک  و  همطاـفل ، هتاـیح  یف  اـهلعج  هلآ ) هیلع و  هللا 
یتوی ام  یف  ادـصتقاف  امکیلا  اهتملـس  دـقف  انا  اما  .امکناشب  فرعا  امتنا  لوقی : و  امهنیب ، مکحی  نا  یبایف  .رمع  یلا  نامـصاختی  اـناکف 

تناکف همطاف  دلو  یلا  كدف  درب  هرمای  هنیدـملاب  هلماع  یلا  بتک  هفالخلا  زیزعلادـبع  نب  رمع  یلو  املف  .هفرعم  هلق  نم  امکنم  دـحاو 
اهعفدف حافـسلا  یلو  یتح  هیما  ینب  يدیا  یف  لزت  ملف  .اهـضبق  کلملادبع  نب  دیزی  یلو  املف  .زیزعلادبع  نب  رمع  مایا  یف  مهیدیا  یف 

.مهنع اهـضبق  نسحلا  ونب  هیلع  جرخ  روصنملا و  یلو  املف  .یلع  ینب  یف  اهقرفی  اهیلع  میقلا  وه  ناـکف  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  یلا 
لب اهدر ، رمع  نا  دـحا  لقی  مل  هناف  نوماملا …  مایا  یلا  هدـعب  نم  يداهلا و  .اهـضبق  مث  مهیلع  اـهداعا  هفـالخلا  يدـهملا  یلو  اـملف 

ءاـعدا يور  اـمنا  و  تفاـهتم ، ربخل  دـسافلا  هداـهتجا  هیلا  هادا  یـش ء  هلاـق  اـم  نا  و  اـهدر ، نم  لوا  زیزعلادـبع  نب  رمع  نا  یلع  اوقفتا 
رثکاف قازرلادبع  مزل  كرابملا  نب  دیز  ناک  ءاعنـص : ناونع  یف  هسفن  يورف  .رمع  نم  ثاریملا  سابعلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
کلام نع  يرهزلا  نع  رمعم  ثیدحب  انثدحف  قازرلادبع  دنع  انک  لاقف ، .کلذ  یف  هل  لیقف  .روث  نب  دـمحم  مزل  هبتک و  قرح  مث  هنع 
ثاریم اذـه  بلطی  و  کیخا ، نبا  نم  کثاریم  بلطت  تنا  تئجف  سابعلا : یلعل و  رمع  لوق  ارق  اـملف  .لـیوطلا  ناثدـحلا  نب  سوا  نب 

نب دـیز  لاـق  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) لوسر كونـالا ، لوقی  ـالا  : ) لاـق اـهیبا  نم  هتارما 
ینربخا هل : لاقف  مکحلا ، نب  ماشه  دیـشرلا  هرـضحب  یکمربلا  ییحی  لاس  دیفملا :) نویع   ) یف و  هیلا .) …  دـعا  ملف  تمقف  كرابملا :

نا نم  ناولخی  له  نیدلا  یف  مکح  یف  امـصتخا  نیـسفن  نع  ینربخف  لاق : .ال  ماشه : لاق  نیتفلتخم ؟ نیتهج  یف  نوکی  له  قحلا  نع 
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نیقحم انوکی  نا  زوجی  سیل  و  کلذ ؟ نم  ناولخی  ال  ماشه : لاقف  الطبم ؟ رخالا  اقحم و  امهدـحا  نوکی  وا  نیلطبم  وا  نیقحم  اـنوکی 
لوقت تنک ال  ذا  قحملا  ناک  امهیا  ثاریملا  یف  رکب  یبا  یلا  امـصتخا  امل  سابعلا  یلع و  نع  ینربخف  ییحی : هل  لاق  .تمدـق  ام  یلع 

ثیح ع )  ) دواد هصق  یف  نآرقلا  هب  قطن  دق  ریظن  اذهل  نیقحم و  اعیمج  اناک  هل : تلقف  لاق :- نا  یلا  نیلطبم -؟ نیقحم و ال  اناک  امهنا 
ناک نیکلملا  ياف  ضعب ) یلع  انـضعب  یغب  نامـصخ  هلوق - یلا  بارحملا -  اوروست  ذا  مصخلا  ابن  كاـتا  لـه  و  : ) همـسا لـج  لوقی 

هئیطخلا و یلع  دواد  اهبنیل  کلذ  ارهظا  امنا  و  مکحلا ، یف  افلتخا  و ال  هقیقحلا ، یف  امصتخی  مل  امهنال  اباصا  امهنا  ییحی : لاق  .ائطخم 
اهبنیل هموصخلا  فالتخالا و  ارهظا  امنا  و  هقیقحلا ، یف  افلتخی  مل  سابعلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع کلذـکف  ماشه : لاق  .مکحلا  هاـفرعی 

نیکلملا نم  ناک  ام  دـح  یلع  امهنم  کلذ  ناک  امنا  و  امهرما ، نم  بیر  یف  انوکی  مل  و  امهل ، هملظ  یلع  هالدـی  هطلغ و  یلع  رکبابا 
املف امولعم !؟ ع ) ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) نینموملاریما عم  سابعلا  قاـفتا  ناـک  يومحلا و  هلاـق  اـم  حـصی  فیک   …و 

هل نوکی  ابیصن  رمالا  اذه  یف  هل  اوعلجت  سابعلا و  اوقلت  نا  يرا  رکب : یبال  هریغ - و  هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) یف امک  هبعـش - نب  هریغملا  لاق 
سابعلا و یلا  هدـیبعوبا  رمع و  هعم  رکبوبا و  قلطنا  مکعم ، سابعلا  ناک  اذا  مشاه  ینب  یلع  یلع و  یلع  هجحلا  اـمکل  نوکتف  هبقعل  و 

مهیلع ینوراتخاف  نیفلتخم ، نیقفتم ال  مهتحلصم  یف  مهسفنال  اوراتخیل  مهرما  سانلا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلخ  هل : لاق 
نا اورذحاف  افاحل  مکنوذـختی  و  نیملـسملا ، هماع  هیلع  تعمتجا  ام  فالخب  نعطی  نعاط  نع  ینغلبی  لاز  ام  و  انهو ، فاخا  ایلاو و ال 
مع تنک  ذا  كدعب ، نم  کبقعل  کل و  نوکی  ابیـصن  رمالا  اذه  یف  کل  لعجن  نا  دـیرن  نحن  كانئج و  دـق  و  عینملا ، دـهج  اونوکت 

انم و یبنلا  ناف  بلطملادـبع  ینب  مکلـسر  یلع  مکنع  رمالا  اولدـعف  کباحـصا  ناـکم  و  کـناکم ، اوار  دـق  ساـنلا  ناـک  نا  و  یبنلا ،
هماعلا هیلع  عمتجا  ام  یف  مکنم  نعطلا  نوکی  نا  انهرک  انکل  و  مکیلا ، انم  هجاح  مکتان  مل  اـنا  يرخا  و  هللا ، يا و  رمع : لاـق  مث  .مکنم 

تبلط هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب تنک  نا  رکب : یبال  ساـبعلا  لاـقف  .مکتماـعل  مکـسفنال و  اورظناـف  مهب ، مکب و  بطخلا  مقاـفتیف 
انک ذا  بجو  امف  نینموملاب  کل  بجی  امنا  رمالا  اذـه  ناک  نا  و  مهیف ، نومدـقتم  نحنف  تبلط  نینموملاب  تنک  نا  و  تذـخا ، اـنقحف 
ناک نا  و  مهیلع ، مکحت  نا  کل  سیلف  نینموملل  اقح  کی  نا  و  هیف ، انل  هجاح  الف  کل  اقح  نکی  ناف  انل ، تلذـب  اـم  اـماف  .نیهراـک 
نحن هرجـش  نم  ناک  دـق  هناف  مکنم  انم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  کلوق  اما  و  ضعب ، نود  ضعبب  هیف  کنع  ضرن  مل  اـنقح 

همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) نا يار  دـق  كدـف و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما سابعلا  عزانی  فیک  و  اهناریج …  متنا  اـهناصغا و 
انیدیا یف  تناک  یلب  : ) انه مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هیلع  لدی  امک  اهدی  یف  تناک  دق  هتنب و  اهلحن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هصاخلا )

ول و  اهدوهش ، اهلوق و  هدرک  اروج  دوهشلا  اهنم  رکب  یبا  بلط  ناک  امنا  و  موق ) سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظا  ام  لک  نم  كدف 
يومحلا هلاق  ام  هلمجلاب  .رمع و  عدب  نم  بیصعتلا  و  دلولا ، دوجو  عم  ثراوب  نکی  مل  سابعلا  و  اهل ، اثاریم  تناک  اهتلحن  مدع  ضرف 

همطاف هثرو  یلا  كدف  نوماملا  ضیوفت  نم  هیف  ام  لقن  دعب  يرذالبلا -) نادلب   ) یلا هتبـسن  نا  امک  الیذ ، اردـص و  طوقـسلا  هیاغ  یف 
و رمع ، و  رکب ، یبا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یف  هیلع  تناـک  اـم  یلا  اـهدر  فلختـسا  اـمل  لـکوتملا  نا  و  مالـسلااهیلع -

لبق هیلع  تناـک  اـم  یلا  اـهدرب  رما  لـکوتملا ، فلختـسا  اـمل  : ) يرذـالبلا لاـق  اـمنا  و  ناـتهب ، زیزعلادـبع  نب  رمع  و  یلع ، و  ناـمثع ،
دق و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دهع  یف  هیلع  تناک  ام  یلا  اهدر  هعم - هللا  هرشح  لکوتملا - نا  يومحلا : لوقی  فیک  و  نوماملا )
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا اهسرغ  الیخن  مرـصف  هرـصبلا  نم  كدف  یلا  ایفقث  رایزابلا  هجوف  رایزابلا  اهعطقا  هنا  مهنم  يرهوجلا  هیاور  تفرع 

نب ماشه  مادـقملا و  یبا  نع  هخویـش  نع  یبالغلا  ایرکز  نب  دـمحم  يور  یفاشلا :)  ) یف .جـلف و  هرـصبلا  یلا  عجر  املف  هدـیب ، هلآ ) و 
هوبتاع و هیلع و  کلذ  هیما  ونب  تمقنف  مالسلااهیلع  همطاف  دلو  یلع  كدف  در  زیزعلادبع  نب  رمع  یلو  امل  الاق : نامثع  لآ  یلوم  دایز 

نب دـمحم  نب  رکبابا  نا  لاق : هوبتاع  اـملف  .هفوکلا  لـها  نم  هعاـمج  یق  سیق  نب  ورمع  هیلا  جرخ  و  نیخیـشلا ، لـعف  تحبق  هل : اولاـق 
ام ینیضری  و  اهطخسی ، ام  ینطخسی  ینم ، هعضب  همطاف  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هدج  نع  هیبا  نع  ینثدح  مزح  نب  ورمع 
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اهبهوف .ناورم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) یلا اهرما  راص  مث  رمع  رکب و  یبا  مایا  یف  هیفاص  تناـک  كدـف  نا  و  اهیـضری ،
اهدرا نا  تیار  مث  اهتعمجتـسا  یتح  بهو  نم  مهنم  و  ینعاب ، نم  مهنمف  .مهتـصح  ینوعیبی  نا  مهتلاسف  .یتوخا  انا و  اهتثروف  .یبـال 

نا هدانـساب : يربطلا  نع  لاصخلا )  ) یفو .لعفف  هلغلا  مسقا  لصالا و  کسماف  اذـه  الا  تیبا  نا  اولاقف : مالـسلااهیلع  همطاـف  دـلو  یلع 
- لاق نا  یلا  ع -)  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  هیلع  لخدف  .تایلف  همالظ  هل  تناک  نم  يدانف  هیدانم  رماف  هنیدملا  لخد  زیزعلادـبع  نب  رمع 

يذلا لثم  مهرـض  دق  موق  مک  و  مهرـضی ، امب  موق  جرخ  اهنم  و  مهعفنی ، امب  موق  جرخ  اهنم  قاوسالا  نم  قوس  ایندلا  امنا  رمعل : لاقف 
مث .ملاظلا  در  مولظملا و  رـصنا  و  باجحلا ، لهـس  باوبالا و  حـتفا  و  رمع ، ای  هللا  قتا  لاـق - نا  یلا  توملا - مهاـتا  یتح  هیف  انحبـصا 

هلخدی مل  یـضر  اذا  نم  .معن  لاقف : .هوبنلا  تیب  لها  ای  هیا  لاق : مث  هیتبکر ، یلع  رمع  اثجف  .نامیالا  لمکتـسا  هیف  نک  نم  ثالث  لاق :
: بتک ساطرق و  هاودب و  رمع  اعدف  .هل  سیل  ام  لوانتی  مل  ردـق  اذا  نم  و  قحلا ، نم  هبـضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذا  و  لطابلا ، یف  هاضر 
ع)  ) یـسوم نسحلاوبا  درو  امل  لاق : طابـسا  نب  یلع  نع  یفاکلا )  ) یف .كدق و  یلع  نب  دمحم  همالظ  زیزعلادبع  نب  رمع  در  ام  اذه 

هیبن یلع  یلاعت  هللا  حـتف  امل  لاق : .نسحلاابا  ای  كاذ  ام  و  هل : لاقف  درت ؟ انتملظم ال  لاب  اـم  هل : لاـقف  .ملاـظملا  دری  هآر  يدـهملا  یلع 
یبرقلا اذ  تاف  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن یلع  لزنا  باکر  لیخب و ال  هیلع  فجوی  مل  و  اهالاو ، ام  كدف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

- نماثلا لصفلا  ، ) هبر مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج عجار  و  لیئربج ، کلذ  یف  عجارف  مه  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ردی  مل  و  هقح )
عفدا نا  ینرما  هللا  نا  اهل : لاـقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهاعدـف  .همطاـف  یلا  كدـف  عفدا  نا  هیلا  یحواـف  هصاـخلا ) هماـمالا  یف 
املف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هایح  اهیف  اهوالک  لزی و  ملف  کنم  و  هللا ، نم  هللا  لوسر  اـی  تلبق  دـق  تلاـقف : .كدـف  کـیلا 

تءاـجف .کلذـب  کـل  دهـشی  رمحا  وا  دوساـب  ینیتیا  اـهل : لاـقف  .اـهیلع  اـهدری  نا  هتلاـسف  هتتاـف  اـهءالک  اـهنع و  جرخا  رکبوبا  یلو 
اذـه ام  لاقف : رمع  اهیقلف  .اهعم  باتکلا  تجرخف و  .ضرعتلا  كرتب  اهل  بتکف  اهل  ادهـشف  .نمیا  ما  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریماـب

، هقرخ هاحم و  هیف و  لفت  مث  هیف  رظن  و  اهدـی ، نم  هعزتناف  .تباف  هینیرا  لاق : هفاحق ، یبا  نبا  هبتک  باتک  تلاق : دـمحم ؟ تنب  ای  کعم 
نب دـمحم  نع  یباعجلا ، رکبوبا  يور  دـق  و  انباقر …  یف  لابحلا  یعـضتف  .باکر  لیخب و ال  كوبا  هیلع  فجوی  مل  اذـه  اهل : لاـق  و 

تنب بنیز  نع  هدج ، نع  هیبا  نع  یمـشاهلا  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  سنوی ، نع  نارهم ، نب  یـسیع  نع  ینـسحلا ، رفعج 
یلا تلدع  اهل ، هتباجا  نم  تسیا  و  یلاوعلا ، كدف و  مالسلااهیلع  همطاف  عنم  یلع  رکب  یبا  يار  عمتجا  امل  تلاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع

مالسلاامهیلع هتبرت  تلب  یتح  تکب  و  اهب ، موقلا  هلعف  ام  هیلا  تکش  و  هیلع ، اهـسفن  تقلاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهیبا  ربق 
دقف كاندقف  انا  بطخلا  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدـعب  ناک  دـق  اهتبدـن : رخآ  یف  تلاق  مث  هتبدـن  و  اهعومدـب ، نمن 

اردب و تنکف  بجتحم  ریخلا  لکف  انع  تبغف  اهلبا  ضرالا و  دـقف  كاندـقف  انا  اوبکن  دـقف  مهدهـشاف  کموق  لتخا  اهلبا و  ضرالا و 
ملظ یلوتملا  ملعیس  بصتغم  ریخلا  لک  یبنلا و  دعب  انب  فختسا  لاجر و  انتمهجت  بتکلا  هزعلا  يذ  نم  لزنی  کیلع  هب  ءاضتـسی  ارون 

برع مجع و ال  هیربلا ال  نم  دحا  هقلی  مل  يذلا  انیقل  دـقف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) بلقنی فوس  ینا  همایقلا  موی  انتماح 
اذا یـشلا ء  نع  یـسفن  تیخـس  حاحـصلا :)  ) یف اهنع ) تخـس  و   ) بکـس هل  لامهتب  نویعلا  انل  تیقب  ام  انـشع و  اـم  کـیکبن  فوسف 

و هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نیرخآ ) سوفن  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  نیرخآ ) موق  سوفن   ) .هتکرت
كاذ اوار  ثیح  راصنالا  اهنع ، تخس  یتلا  نیرخآ  سوفنب  دارملا  مث  .نتملاب  هیرـصملا )  ) اهتطلخ هیـشاح  تناک  موق )  ) هملک نا  دبال 

رکب یبا  عم  اهتجاحم  دعب  مالسلااهیلع  همطاف  نا  يدادغبلا :) رهاط  یبا  نب  دمحا  تاغالب   ) یف .اوعفادی و  مل  اوتکـس و  رکنملا و  رمالا 
!؟ یتمالظ نع  هنسلا  یقح و  یف  هریمغلا  هذه  ام  مالسالا ، نوصح  و  هلملا ، داضعا  و  هیقبلا ، رشعم  تلاقف : راصنالا  سلجم  یلا  تلدع 

لوسر تام  نولوقت  هلاها  اذ  نالجع  و  متیدکاف ، متبدجا  ام  ناعرس  هدلو ؟ یف  ظفحی  ءرملا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  اما 
لابجلا تتعشخ  و  هتبیصمل ، هللا  هریخ  تباتکا  و  هتبیغل ، ضرالا  تملظا  هتقو و  دعب  و  هقتف ، رتهتسا  هنهو و  عسوتسا  لیلج ، بطخف  هللا ،
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یف هللا  باتک  اهب  نلعا  انیلع  لزان  کـلت  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتاـمم دـنع  همرحلا  تلیزا  و  میرحلا ، عیـضا  و  لاـمالا ، تدـکا  و 
دق لوسر  الا  دمحم  ام  و  : ) هلسر لج و  زع و  هللا  ءایبناب  تلح  هلبق  و  مکعامسا ، یف  اهب  فتهی  مکحبـصم ، مکاسمم و  یف  و  مکتینفا ،

(. نیرکاشلا هللا  يزجیـس  ائیـش و  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ 
و هریحلا ، مکلثمت  هوعدـلا و  مکـسبلت  عمـسم ، يارمب و  متنا  یبا و  ثارت  مضهاا  هلیق ! ینب  اهیا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  )

هریخلا و  مالـسالا ، لها  و  هلوسر ، راصنا  و  هنیدل ، بختنا  هللا  هبخن  یلالا  متنا  و  ننجلا ، مکدنع  و  رادلا ، مکل  و  هدعلا ، ددـعلا و  مکیف 
یحر انب  مکل  تراد  یتح  نورمات ، مکرمان و  حربن  .مهبلا ال  متحفاک  و  ممالا ، متـضهان  و  برعلا ، متیدابف  .تیبلا  لها  اـنل  راـتخا  یتلا 
یناف .نیدلا  ماظن  قسوتـسا  و  جرهلا ، هوعد  تادـه  و  برحلا ، نارین  تخاب  و  كرـشلا ، هرعن  تعـضخ  و  مانالا ، بلح  رد  و  مالـسالا ،
متنک نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهنوشختا ، ، ) مهنامیا اوثکن  موقل  نالعالا ، دعب  متررـسا  و  مادـقالا ، دـعب  متـصکن  و  نایبلا ، دـعب  متزح 
يذلا متعـسد  و  متیعو ، يذلا  متجحب  و  نیدلا ، نع  متجعف  .هعدـلا  یلا  متنکر  و  ضفخلا ، یلا  متدـلخا  دـق  نا  يرا  دـق  الا  نینموم .)
يذلا نالذخلاب  ینم  هفرعم  یلع  هتلق  يذلا  تلق  دق  الا و  دـیمح .) ینغل  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  نا   ) .متغوس ف

اهوبقتحاف اهومکنودف  هجحلا  هرذعم  رودصلا و  هثب  و  ظیغلا ، هثفن  و  سفنلا ، هضیف  هتلق  نکلو  مکبولق ، هترعشتسا  و  مکرودص ، رماخ 
و نولعفت ، ام  هللا  نیعبف  .هدئفالا  یلع  علطت  یتلا  هدقوملا  هللا  رانب  هلوصوم  دبالا ، رانـشب  هموسوم  راعلا  هیقاب  قحلا ، هبکان  رهظلا ، هربدـم 

یف .نورظتنم و  انا  اورظتنا  و  نولماع ، انا  اولمعاف  .دیدش  باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  هنبا  انا  و  نوبلقنی ، بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس 
هیلع  ) نینموملاریما تبطاخ  راصنالا  بینات  رکب و  یبا  هجاحم  دعب  تیبلا  یلا  تعجر  امل  مالسلااهیلع  همطاف  نا  یـسربطلا :) جاجتحا  )

و لدجالا ، همداق  تضقن  نینظلا ، هرجح  تدـعق  و  نینجلا ، هلمـش  تلمتـشا  هصاخلا ) همامالا  یف  - نماثلا لصفلا  : ) هل تلاق  و  مالـسلا )
یتـح یمـالک  یف  دـلا  هتیفلا  و  یماـصخ ، یف  رهجا  دـقل  ینبا ، هغلب  و  یبا ، هلحن  ینزتـبی  هفاـحق  یبا  نبا  اذـه  .لزعـالا  شیر  کـناخ 

.همغار تدـعو  همظاک ، تجرخ  .عناـم  ـال  عفاد و  ـالف  .اـهفرط  ینود  هعاـمجلا  تضغ  اهلـصو و  هرجاـهملا  و  اهرـصن ، هلیق  ینتـسبح 
ینتیل .یل  رایخ  و ال  الئاط ، تینغا  و ال  الئاق ، تففک  ام  بارتلا ، تشرتفا  و  بائذلا ، تسرتفا  كدـح ، تعـضا  موی  كدـخ  تعرـضا 

دمعلا و تام  براغ ، لک  یف  يالیو  قراش ، لک  یف  يالیو  .ایماح  کنم  و  ایداع ، کنم  هللا  يریذـع  .یتلذ  نود  و  یتئینه ، لبق  تم 
هیلع  ) نینموملاریما لاقف  .الیکنت  اساب و  دشا  و  الوح ، هوق و  مهنم  دشا  تنا  مهللا  یبر  یلا  ياودع  و  یبا ، یلا  ياوکـش  .دضعلا  نهو 

تاطخا و ال  ینید ، نع  تینو  امف  .هوبنلا  هیقب  و  هوفـصلا ، هنبا  ای  .كدـجو  نع  یهنهن  مث  .کئناشل  لیولا  لب  کل  لـیو  ـال  مالـسلا :)
: تلاقف .هللا  یبستحاف  .کنع  عطق  امم  لضفا  کل  دعا  ام  و  نومام ، کلیفک  و  نومضم ، کقزرف  .هغلبلا  نیدیرت  تنک  ناف  .يرودقم 
( نیرخآ سوفن  اـهنع  تخـس  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوـقب دارملا  نا  مثیم  نبا  هعبت  دـیدحلا و  یبا  نبا  مهوـت  .تکـسما و  هللا و  یبـسح 

مل هلها  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنال یقیقحلا  ءاخـسلا  اذـه ال  ـالا  ءاخـسلاب  اـنهاه  ینعی  سیل  و  : ) لاـقف هلها  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
تلاق مالـسلااهیلع  همطاف  نا  يرهوجلا : يور  هللا ) مکحلا  معن  و   ) .هکاکرلا هیاغ  یف  همهوت  ام  و  ارـسق ) ابـصغ و  الا  كدفب  اوحمـسی 

( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ائیـش تئج  دـقل  .یبا  ثرا  و ال  كابا ، هفاحق  یبا  نبا  ای  ثرت  نا  هللا  یفا  اهتبطخ : یف  رکب  یبال 
و همایقلا ، دعوملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم میعزلا  و  هللا ، مکحلا  معنف  .كرـشح  موی  كاقلت  هلوحرم  هموطخم  اهکنودف  .ایرف 

نب دمحا  هاور  .میقم و  باذع  هیلع  لحی  و  هیزخی ، باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  و  رقتسم ، ابن  لکل  و  نولطبملا ، رسخی  هعاسلا  دنع 
لاق هنا  ریـصب  یبا  نع  .مویلا و  کلذ  نم  هیکاب  و ال  ایکاب ، رثکا  ناک  اـموی  اـنیار  اـمف  يوارلا  نع  لاـق : نا  یلا  يدادـغبلا - رماـط  یبا 
یلع امدق  اناک  مولظملا  ملاظلا و  نال  لاقف ، .سانلا  یلو  امل  اکدـف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ذـخای  مل  مل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلل
لاق .اهنم و  بوصغملا  هیلع  باثا  و  هبـصاغ ، هللا  بقاع  دـق  ائیـش  عجرتسی  نا  هرکف  .همولظملا  باثا  ملاـظلا و  بقاـع  لـج و  زع و  هللا 
یلـص  ) یبنلاب کلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما يدتقا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .کلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل اضیا  یخرکلا  میهاربا 
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كرت له  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف .كراد  یلا  عجرت  الا  هل : لیقف  هراد - عاـب  لـیقع  ناـک  دـق  و  هکم - حـتفف  هلآ ) هیلع و  هللا 
نع لئـس  امل  ع )  ) اضرلا لاق  .یلوامل و  اکدـف  عجرتسی  مل  کلذـلف  .املط  انم  ذـخوی  ائیـش  عجرتسن  تیب ال  لها  انا  و  اراد ) اـنل  لـیقع 

نمم مهقوقح  ذـخان  و  مهل ، مکحن  امنا  نینموملا  ءایلوا  نحن  وه و  الا  اقوقح  انل  ذـخای  ـال  لـج  زع و  هللا  اـنیلو  تیب  لـها  اـنا  کـلذ :
: مالسلاامهیلع رفعج  نب  یسومل  لوقی  ناک  دیشرلا  نوراه  نا  ءافلخلا :) رابخا   ) نع بقانملا )  ) یف و  اذه ، .انسفنال  ذخان  و ال  مهملظ ،

.اهدرت مل  اهتددح  نا  لاق : اهدودح ؟ ام  و  لاق : .اهدودـحب  الا  اهذـخآ  ال  لاقف : .هیلع  حـلا  یتح  یبایف  .کیلا  اهدرا  یتح  اکدـف  دـح 
و لاق : .اهیا  لاق : و  دیـشرلا ، هجو  ریغتف  .ندعف  لوالا  دحلا  اما  لاق : .تلعف  الا  كدج  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) قحب لاق :
رزخلا و یلی  امم  رحبلا  فیـس  عبارلا  و  لاق : .هیه  لاق  ههجو و  دوساف  .هیقیرفا  ثلاثلا  دحلا  و  لاق : ههجو  دبراف  .دنقرمـس  یناثلا  دـحلا 

.هلتق یلع  مزع  کلذ  دنعف  اهدرت - مل  اهتددح  نا  یننا  کتملعا  دق  لاق : .یسلجم  یلا  لوحتف  .ء  یش  انل  قبی  ملف  دیشرلا : لاق  .هینیمرا 
بـصغ نم  هللا  نعل  هیواعم و  هللا  نعل  دجاسملا  باوبا  یلع  دادـغبب  هعیـشلا  تبتک  ( 351  ) هنـس یف  و  یطویـسلا :) ءافلخ  خیرات   ) یف و 

زعم داراف  .لیللا  یف  یحم  کلذ  نا  مث  رذابا  یفن  نم  هللا  نعل  هدـج و  عم  نفدـی  نا  ع )  ) نسحلا عنم  نم  و  كدـف ، نم  اـهقح  همطاـف 
: لوقا و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لال  نیملاظلا  هللا  نعل  یحم : ام  لدب  بتکی  نا  یبلهملا  ریزولا  هیلع  راشاف  .هدیعا  نا  هلودلا 
، ءانیعلا یبا  یلا  اهنوبـسنیف  .مهقوراف  مهقیدص و  نم  هیاکـشلا  یف  هقیدصلا  هبطخ  نورکنی  هرات  هبـصانلا ، نیب  اننیب و  هللا  مکحلا  معن  و 

دج دـج  لبق  نیتتباث  اتناک  نیتبطخلا  نا  عم  یـضرلا  یلا  اهل  نیبساـن  مهنم  مالـسلا ) هیلع   ) هتیاکـش یف  هیقـشقشلا  هبطخلا  اورکنا  اـمک 
یبا عنم  دـنع  مالـسلااهیلع  همطاف  مالک  نا  نومعزی  ءالوه  نا  یلع : نب  دـیز  نیـسحلا  یبال  تلق  يدادـغبلا :) تاغالب   ) یفف .نیلجرلا 
یبا هینثدح  دق  و  مهءانبا ، هنوملعی  و  مهئابآ ، نع  هنووری  بلاط  یبا  لآ  خئاشم  تیار  لاقف : ءانیعلا ، یبا  نم  عونـصم  كدف  امایا  رکب 

هب ثدـح  دـق  .ءانیعلا و  یبا  دـج  دـلوی  نا  لبق  مهنیب  هوسرادـت  هعیـشلا و  خـئاشم  هاور  و  مالـسلااهیلع ، همطاف  یلا  هب  غلبی  يدـج  نع 
لها انل  مهتوادـع  ول ال  هیبا  نع  نیـسحلا ، هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) نب هللادـبع  نع  یفوعلا ، هیطع  نع  ناولع  نب  نسحلا 

و اهـسار ، یلع  امرامخ  تثال  کلذ ، اهغلب  كدـف و  مالـسلااهیلع  همطاف  عنم  یلع  رکبوبا  عمجا  اـمل  لاـق : .ثیدـحلا  رکذ  مث  تیبلا -
وه و  رکب - یبا  یلع  تلخد  یتح  ائیش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  اهتیـشم  مرخت  ام  اهلویذ ، اطت  اهتدفح  نم  همل  یف  تلبقا 

یتح تلهماف  .سلجملا  حـترا  و  ءاکبلاب ، اـهل  موقلا  شهجا  هنا  تنا  مث  هءـالم  اـهنود  تطینف  راـصنالا - نیرجاـهملا و  نم  دـشح  یف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  هالصلا  و  هیلع ، ءانثلا  یلاعت و  هللا  دمحب  مالکلا  تحتتفاف  .مهتروف  تاده  موقلا و  جیـشن  نکس 

مکیلع صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دـقل  تلاقف : .اهمالک  یف  تداع  اوکـسما  املف  .مهئاکب  یف  موقلا  داعف 
یلع الثام  هلاسرلاب  اعداص  هراذنلا  غلبف  .مکلاجر  نود  یمع  نبا  اخا  مکئابآ و  نود  یبا  هودجت  هوفرعت  ناف  .میحر  فوور  نینموملاب 

نع لیللا  يرفت  و  ربدلا ، اولو  و  عمجلا ، مزه  یتح  .ماهلا  ثکنی  و  مانصالا ، مشهی  .مهمظکب  اذخآ  .مهجبثل  ابراض  نیکرشملا  هجردم 
، براشلا هقذم  رانلا ، نم  هرفح  افش  یلع  متنک  و  نیطایشلا ، قشاقش  تسرخ  و  نیدلا ، میعز  قطن  و  هضحم ، نع  قحلا  رفسا  و  هحبص ،

نم سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  .نیعشاخ  هلذا  قرولا  نوتاتقت  و  قرطلا ، نوبرـشت  .مادقالا  یطوم  و  نالجعلا ، هسبق  و  عماطلا ، هزهن  و 
لها هدرم  و  برعلا ، ناـبوذ  و  لاـجرلا ، مهبب  ینم  امدـعب  و  یتـلا ، اـیتللا و  دـعب  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسرب هللا  مکذـقناف  مکلوح 

یفکنی الف  اهتاوهل  یف  هیخاب  فذـق  .نیکرـشملا  نم  هرغاف  ترغف  و  لالـضلل ، نرق  مجن  و  اهافطا ، برحلل  اراـن  اوشح  اـملک  باـتکلا 
ءایلوا یفادیـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  ابیرق  هللا  تاذ  يا  ادودکم  هدحب ، اهبهل  دـمخی  و  هصمخاب ، اهخامـص  اطی  یتح 
مظاک قطن  و  نیدـلا ، بابلج  لمـس  و  قاـفنلا ، هلخ  ترهظ  هئاـیبنا  راد  هیبنل  هللا  راـتخا  اذا  یتح  نونمآ  نوعدا  هینهلب و  یف  متنا  و  هللا ،

ناطیـشلا علطا  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، ) مکتاصرع یف  رطخف  نیلطبملا ، قینف  ردـه  و  نیلفـالا ، لـماخ  غبن  و  نیواـغلا ،
مکـشمحا و  اـفافخ ، مکدـجوف  مکـضهنتساف  .نیظحـالم  هیف  هرغلل  و  نیبیجتـسم ، هئاعدـل  مکدـجوف  .مکب  اـخراص  .هزرغم  نم  هـسار 
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ارادـب لمدـنی  امل  حرجلا  و  بیحر ، ملکلا  و  بیرق ، دـهعلا  اذـه و  .مکبرـش  ریغ  اهومتدروا  و  مکلبا ، ریغ  متمـسوف  .اـباضغ  مکاـفلاف 
باتک اذـه  نوکفوت و  ینا  و  مکب ، ینا  مکنم و  تاهیهف  .نیرفاکلاب  هطیحمل  منهج  نا  و  اوطقـس ، هنتفلا  یف  ـالا  .هنتفلا  فوخ  متمعز 

و الدب ، نیملاظلل  سئب  نومکحت ؟ هریغب  ما  نوربدت ؟ هنع  هبغرا  هحضاو ، هرماوا  و  هحئال ، هدهاوش  و  هنیب ، هرجاوز  و  مکرهظا ، نیب  هللا 
و اوسح ، نوبرـشت  اهترغن  نکـست  نا  ثیر  الا  اوثیرت  مل  مث  .نیرـساخلا  نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم 

نم نسحا  نم  و  نوغبت ، هیلهاجلا  مکحفا  .انل  ثرا  نا ال  نومعزت  نالا  متنا  و  يدملا ، زح  لثم  یلع  مکنم  ربصن  و  ءاغترا ، یف  نورست 
، سنوی نب  هللادبع  نع  یسیع ، نب  یسوم  نع  هیبا  نع  يرـصملا  دمحم  نا  رفعج  نع  رخآ  دانـساب  هاور  و  نونقوی …  موقل  امکح  هللا 

لوقی ذا  مکروـهظ  ءارو  هومتذـبن  و  هللا ، باـتک  متکرت  دـمحم  یلعفا  داز : و  بنیز ، هتمع  نع  یلع ، نب  دـیز  نع  رمحـالا ، رفعج  نع 
ینثری و ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  : ) ایرکز نب  ییحی  ربخ  نم  صق  ام  یف  لج  زع و  لاق  و  دواد .) نامیلـس  ثرو  و   ) یلاعت كراـبت و 

یف هللا  مکیــصوی  : ) یلاـعت لاـق  و  هللا .) باـتک  یف  ضعبب  یلوا  مهــضعب  ماـحرالا  وـلواو  : ) هرکذ زع  لاـق  و  بوـقعی .) لآ  نـم  ثری 
نیبرقالا نیدـلاولل و  هیـصولا  اریخ  كرت  نا  : ) یلاعت لاق  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ( ) نییثنالا ظح  لثم  رکذـلل  مکدالوا 

هللا یلـص   ) هیبن جرخا  هیاب  هللا  مکـصخفا  اننیب ، محر  و ال  یبا ، نم  یل  ثرا  قح و ال  ـال  نا  متمعز  و  نیقتملا .) یلع  اـقح  فورعملاـب 
نآرقلا و صوصخب  ملعا  مکلعل  هدـحاو ؟ هلم  لـها  نم  یبا  اـنا و  تسل  وا  نوـثراوتی ؟ ـال  نیتـلم  لـها  نوـلوقت  ما  اـهنم ؟ هلآ ) هیلع و 
اروج و یثرا  یلع  بلغا  نونقوی ، موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  نوغبت ، هیلهاـجلا  مکحفا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  همومع 

ینیب نسحلاوبا  اذه  نکلو  کباوص  نع  کعفدا  ال  مالـسلااهیلع : همطافل  لاق  رکبابا  نا  مههوجو  بلـص  نم  نورتفی  هرات  و  املظ … 
ءاسن هدیس  نکت  مل  همطاف  نا  بهف  .قحلا  رمل  اربصف  کلذک  کلذ  نکی  ناف  تلاق : .تکرت  تذخا و  امب  ینربخا  يذلا  وه  کنیب  و 

یلع یبضغ  اهتوم  فیک و  .اهلعب و  ملعت  بلاطت و ال  جرخت و  نا  لقع  زوجی  له  الـصا  هقفت  اهل  نکی  مل  هیبارعا  تناک  و  نیملاـعلا ،
هللادبع نب  یسوم  نب  هللادبع  كرابملا  نب  دواد  لاسف  .هلوسر  هللا و  بضغ  اهبـضغ  اهیف : ص )  ) اهیبا یبنلا  لوق  رتاوتک  رتاوتم  نیلجرلا 

و لسرم ، یبن  هنبا  هقیدص  انما  تناک  لاقف : امهنع  لئـس  هناف  نسحلا  نب  هللادبع  يدـج  هب  باجا  امب  کبیجا  لاقف : .امهنع  نسحلا  نب 
عنصی اذک  ام  یضرن  یبضغ و  لوتبلا  تومتا  کلذ : یف  نییولعلا  ضعب  لاق  و  اهبـضغل ، باضغ  نحنف  .موق  یلع  یبضغ  یه  تتام و 
یلوتن مالسلا :) هیلع   ) رقابلل مادقملاوبا  و  لیهک ، نب  هملس  و  اونلا ، ریثک  لاق  امل  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) مارکلا نونبلا 

نم نووربتتا  یلع : نب  دـیز  هوخا  مهل  لاق  .مهئادـعا  نم  اربتن  و  رمع ، رکبابا و  یلوتن  و  مهئادـعا ، نم  اربتن  و  انیـسح ، انـسح و  اـیلع و 
ربخ یف  .اهنم و  اووربتی  نا  دـبال  امهودـع  نم  اووربت  اذاـف  ققحتم ، اـمهل  هودـع  همطاـف  نوک  نا  ینعی  .هللا  مکرتب  اـنرما  مترتب  همطاـف 

هدیب برـضف  .عبرا  نم  لقا  هنـس  و  ع )  ) داوجلا رفعج  یبا  هنباب  یج ء  ذا  ع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  دـنع  تنک  لاق : یمقلا  مدآ  نب  ایرکز 
.كرکف لاط  میف  تنا  یسفنب  هوبا : هل  لاقف  رکفی  وه  ءامسلا و  یلا  هسار  عفر  ضرالا و  یلا 

همطاف نا  يرهوجلا - يور  امک  کلام - نب  سنا  لاق  كدف ) ریغ  كدفب و  عنصا  ام  و   ) .مالـسلااهیلع همطاف  یماب  عنـص  ام  یف  لاقف :
اهباـجاف .رمعل  کـلذ  تلاـقف : .مکل  مهـسلا  اذـه  نا  ملعا  مل  یناـب  اـهباجاف  .یبرقلا  يوذ  مهـس  هنم  بلطت  رکباـبا  تـتا  مالـسلااهیلع 

اهلاحم يا : اهناظم ) سفنلا  و   ) .هیلع اعمتجا  کلذ و  ارکاذت  اناک  امهنا  تنظت  و  کلذ ، نم  مالـسلااهیلع  همطاف  تبجعف  لاق : کلذک 
نود طقف  ثادجا  هعمج  .ربق و  يا : ثدـج ) دـغ  یف   ) بابـشلا لهجلا  هنظم  ناف  الهج  لاق  دـق  رماع  کی  ناف  هغبانلا : لاق  هنظم  عمج 

هماـمالا یف  نماـثلا - لـصفلا   ) دارملا نـال  قرع ) فاـعنف  ثدـجاب  تفرع   ) یلذـهلا لوق  یلا  ادانتـسا  يرهوجلا  همهوـت  اـمک  ثدـجا 
جرفلا نب  دـمحم  ناـک  .یناـفلا  ابندـلا  عاـتمب  ناـسنالا  عنـصی  اـمف  اـهراثآ ) هتملط  یف  عطقنت   ) .ثدـجلا عمج  ـال  عضوم  هب  هصاـخلا )

( مالسلا هیلع   ) هیلا بتکف  .هنع  یلخ  مث  نینس  ینامث  هسبح  هکلمی و  ام  عیمج  یلع  هفیلخلا  برض  ع )  ) يداهلا باحصا  نم  يرـصملا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3292 

http://www.ghaemiyeh.com


نا لبق  تام  هنکل  هعایض  در  هل  هفیلخلا  بتکف  کیلع ) درت  الا  كرضی  ام  کیلع و  درت  فوس  ( ) ع  ) بتکف .هعایـض  درل  ءاعدلا  لاس 
، رادـلا کلت  رادـج  نم  هنبل  هللا  قلطناف  راد  یف  اـعزانت  نیلجر  نا  يرئازجلا :) دیـسلل  راونـالا   ) یف اـهرابخا ) بیغت  و   ) .اـهیف فرـصتی 

هفزخ ینریـصف  .هنـس  فلا  دعب  فازخ  ینذـخا  ابارت  ترـص  املف  هنـس  فلا  ایندـلا  تکلم  ضرالا  كولم  نم  اکلم  تنک  ینا  تلاقف :
عفرلاب هرفح ) و   ) .رادلا هذه  یف  ناعزانتت  ملف  .اذک  اذک و  ذنم  رادجلا  اذه  یف  انا  و  هنبل ، ینریـصف  نابل  ینذخا  مث  هنـس ، فلا  تیقبف 

ربق یف  يار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يربطلا :) لیذ   ) یف اهرفاح ) ادی  تعـسوا  اهتحـسف و  یف  دیز  ول  (. ) ثدـج  ) یلع فطع 
هللا بحا  المع  لمع  اذا  دبعلا  نا  یحلا و  نیع  رقت  اهنکلو  عفنت : رـضت و ال  اهنا ال  اما  لاقف : هل : لیقف  .دـست  اهب  رماف  هجرف  میهاربا  هنبا 
یتح هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب  لزنف  .ذاعم  نب  دعـس  هافو  ربخ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  للعلا )  ) يور .هنقتی و  نا  یلاـعت 

: لاق هربق  يوس  هیلع و  بارتلا  اثح  غرف و  نا  املف  .نبللا  نیب  ام  هب  دـسی  ابطر  اـبارت  ینولواـن  لوقی : لـعج  نبللا و  هیلع  يوس  و  هدـحل ،
ال  ) .همکحاف المع  لمع  اذا  ادـبع  بحی  هللا  نکل  و  یلبلا ، هیلا  لصی  و  یلبیـس ، هنا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) ملع ـال  ینا 
( مالسلا هیلع   ) لاقف .ایندلا  ساوسو  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا یلا  ریصبوبا  اکش  مکارتملا ) بارتلا  اهجرف  دس  و  ردملا ، رجحلا و  اهطغض 

لکا و  کیرخنم ، نم  ءاملا  تانب  جورخ  و  کترفح ، یف  كونفد  اذا  کنع  کـبابحا  عوجر  و  كربق ، یف  کـلاصوا  عطقت  رکذا  هل :
دلجم 6،  )) .ایندلا مه  نم  هیف  انا  ام  ینع  یلـس  الا  هترکذ  ام  هللاوف  ریـصبوبا : لاق  .هیف  تنا  ام  کنع  یلـسی  کلذ  ناف  کمحل ، دودـلا 
( اهضورا یسفن  یه  امنا  و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق ایندلا )) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا  هحفص 475 ،

املف هیرس ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ثعب  ربخلا : یف  يوقتلاب .)  ) هغلابملل هتـضور  نم  وا  هضایر ، اضایر و  هضورا  رهملا  تضر  نم 
لـضفا سفنلا ، داهج  لاق : ربکالا ؟ داهجلا  ام  و  هل : لیق  .ربکالا  داهجلا  مهیلع  یقب  و  رغـصالا ، داهجلا  اوضق  موقب  اـبحرم  لاـق : اوعجر 

یف ام  مسق  ع )  ) ایلع نا  هیبا  نع  بیلک  نب  مصاـع  نع  هنییع : نب  نایفـس  یف  هیلحلا ،)  ) یف .هیبنج و  نیب  یتلا  هسفن  دـهاج  نم  داـهجلا 
هیبا نع  دعجلا  یبا  نب  ملاس  نعو  مهنیب ! عرقاف  دانجالا  ءارما  اعد  مث  رسک ، عبس  هرسکف  افیغر  دجو  مث  عابسا ، هعبـس  یلع  لاملا  تیب 

لاملا تیب  یف  ام  مسق  اذا  ناک  ع )  ) ایلع نا  لجر : نع  شمعالا  نعو  .همسقیف  مالسلا ) هیلع   ) یلع لام  تیب  یف  رعبت  منغلا  تیار  لاق :
نونب لام و ال  عفنی  موی ال   ) مادقالا قلزم  قلزملا ) بناوج  یلع  تبثت  ربکالا و  فوخلا  موی  هنمآ  یتاتل   ) .نیتعکر هیف  یلص  مث  هحـضن 
ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا  هحفص 476 ، دلجم 6 ،  )) اونمآ نیذلا  (، ) میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا 

ناک اهدراو  الا  مکنم  نا  و  ( ) نودتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  و  … (( 

یف و  ایقت .) ناک  نم  اندابع  نم  ثرون  یتلا  هنجلا  کلت  ( ) ایثج اهیف  نیملاظلا  رذـن  اوقتا و  نیذـلا  یجنن  مث  ایـضقم  اـمتح  کـبر  یلع 
سفنلا و عدت  ال  داصرملابل ) کبر  نا  : ) یلاعت هلوق  ریسفت  یف  درو  .هملظم  هتبقر  یف  ناک  نم  اهزوجی  ال  هرطنق ، طارـصلا  یلع  ربخلا :

یف هل  لیقف  سمـشلا ، یف  افقاو  متاح  نب  حور  یلا  لجر  رظن  و  اذـه ، .اهاود  يوهی  امع  سفنلا  فک  و  اهادر ، یف  اهاوه  ناف  اـهاوه ،
یف رـشع - عبارلا  لصفلا   ) اهنیهت ـال  یتلا  سفنلا  مرکی  نم  مهب و  اـهمرکال  یـسفن  مهل  نیها  .لـظلا  یف  یفوقو  لوطیل  لاـقف : کـلذ ،
نبا  ) نم اذخا  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هرخآ ) وه  باتکلا و  اذه  نم  و  : ) فنـصملا لوق  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز
یلع کلبحف  ایند  ای  ینع   ) یکسما يا : کیل ) ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .فنصملا  طخب  هتخـسن  و  مثیم ) نبا   ) یف سیل  هنکل  دیدحلا ) یبا 

اهجوز و اهقلط  هقفاوم ، ریغ  هارماب  ایندلا  عم  هلاح  هرقفلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبـش اهقنع ، لبالا و  مانـس  نیب  ام  براغلا  کبراغ )
دق  ) .ء یـش  اهنهی  مل  ماطخلا  اـهیلع  تعر و  اذا  هقاـنلا  نا  هلـصا  و  برعلا ، دـنع  قـالطلا  تاـیانک  نم  هرقفلاـف  اـهقالط ، هغیـص  يرجا 

ایندلا عم  هلاح  هرقفلا  هذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) هبش .ناسنالل  رافظالاک  عابسلل  بلاخملا  و  کبلاخم ) نم   ) هفیفخ تجرخ  يا : تللسنا )
هیلع  ) هبش .اهب  دیصت  یتلا  کلئابح ) نم   ) هعفد تجرخ  يا : تلفا ) و   ) .بره اهنم و  دیصلا  لسناف  هبلاخمب ، هذخا  ادیص و  داص  عبـسب 
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و کضحادم ) یف  باهذلا  تبنتجا  و   ) دـعب اهبرقی  الف  اهنم ، تلفاف  دایـص ، هلابح  یف  عقو  دیـصب  اهعم  هلاح  هرقفلا  هذـه  یف  مالـسلا )
الئل اهیلع  رورملا  بنتجاف  ضحد ، عضاوم  هقیرط  یف  ناک  نمب  هرقفلا  هذه  یف  اهعم  هلاح  مالـسلا ) هیلع   ) هبـش .قلز  ناکم  ضحدملا 

مهتررغ نیذـلا  ( ) نورقلا ( ) هیطخلا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نـکل  و  مـثیم ) نـبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  موـقلا ) نـیا   ) .يوـهی رخی و 
ممالا مهترغ و  نیذـلا  ماوقالا  .کتاهیومت و  کـتاریوزت و  يا : کـفراخزب ) مهتنتف  نبذـلا  ممـالا  نیا   ) .کـتاحازم يا : کبعادـمب )

و مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) .رثا مهنم  قبی  مل  نیریثک و  رـصع  لک  یف  اوناک  اهفراخز  اهبعادمب و  مهتنتف  نیذـلا 
، رهوجلا ردـلا و  رـصق  بحاص  نیـصلا  کلم  روفغف  نم  ناورـشونا : یلا  نیـصلا  کلم  بتک  جورملا :)  ) یف ایندـلا ) …  نع  هضارعا 

يذلا و  کلم ، فلا  تانب  همدخت  يذلا  و  نیخسرف ، یلع  هتحئار  دجوت  يذلا  روفاکلا  دوعلا و  نایقـسی  نارهن  هرـصق  یف  يرجی  يذلا 
نم سرفلا  سرافلا و  اـنیع  ادـضنم ، رد  نم  اـسرف  ناورـشونا  یلا  يدـها  و  ناورـشونا ، يرـسک  هیخا  یلا  ضیبا ، لـیف  فلا  هطبرم  یف 

هتیلح هیلع  هناویا و  یف  اسلاج  کلملا  هروص  هیف  يدجسع  ینیص  ریرح  بوث  و  رهوجلاب ، دضنم  درمز  نم  هفیـس  مئاق  و  رمحا ، توقای 
هلمحت بهذ ، نم  طفـس  یف  دروزال ، بوثلا  ضرا  بهذـلاب و  هجوسنم  هروصلا  و  باذـملا ، مهیدـیاب  مدـخلا و  هسار  یلع  و  هجات ، و 
هنکارا میظع  و  دنهلا ، کلم  نم  دـنهلا : کلم  هیلا  بتک  .نیـصلا و  بئاجع  نم  رخا  ایادـه  .الامج و  الالتت  اهرعـش ، یف  بیغت  هیراج 
يدها و  ناورشونا ، يرسک  هیارلا  جاتلا و  بحاص  سراف  کلم  هیخا  یلا  ردلا ، توقایلا و  باوبا  بهذلا و  رصق  بحاص  و  قرـشملا ،

توقایلا نم  اماج  و  هباتکلا ، هیف  نیبتف  عمـشلا  یلع  متخی  اـمک  هیلع  متخی  و  عمـشلاک ، راـنلا  یف  بوذـی  يدـنه  دوع  نم  نم  اـفلا  هیلا 
و امدخ ، اهنیع  رافشا  برـضت  رابـشا  هعبـس  اهلوط  هیراج  و  کلذ ، نم  ربکا  قتـسفلاک و  نانما  هرـشع  و  ارد ، ائولمم  ربش  هحتف  رمحالا 

رئافـض اهل  نیبجاحلا  هنورقم  اهلیکـشت ، ناقتا  اهطیطخت و  هقد  اهنول و  ءافـص  عم  اـهیتلقم  ضاـیب  نم  قربلا  ناـعمل  اـهنافجا  نیب  ناـک 
بوتکم يذاکلاب ، فورعملا  رجـشلا  ءاحل  یف  هباتک  ناک  و  یـشولا ، نم  نسحا  ریرحلا و  نم  نیلا  تایحلا  دولج  نم  اـشرف  و  اـهرجت ،

قرا هواحل  بیط ، حیر  نسح و  نول  وذ  بیجع  تابنلا  نم  عون  وه  و  نیـصلا ، دنهلا و  ضراب  نوکی  رجـشلا  اذه  و  رمحالا ، بهذـلاب 
ضرا نم  لمحت  یتلا  بئاجعلا  نم  اعاونا  تبتلا  کلم  ناقاخ  هیلا  يدـها  .دـنهلا و  نیـصلا و  كولم  هیف  بتاکتت  ینیـصلا ، قرولا  نم 

- هنالزغ جفاون  یف  کسملا  نم  نم  فالآ  هعبرا  اهنم  تبت ، ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )
كوف ي نونملا ، بیر  هبهی  مل  روباس ؟ هلبق  نیا  ما  ؟ نا رشونا و  كولملا  ریخ  يرـسک  نیا  يدابعلا : دیز  نب  يدع  لاق  و  لاق - نا  یلا 

نیا دادغب : هئالب  روصنملا و  یف  رساخلا  ملس  لاق  روبدلا و  ابـصلا و  هب  تولاف  قرو ج ف  مهناک  اول  نیح و  روجهم  هبابف  هنع  کلملا 
نا اعـضوم  اذه  یئانب  یف  ملعت  له  عیبرلل : روصنملا  لاق  دادـغب :) خـیرات   ) یف ناتنثا و  هجح و  نیرـشع  کلملا  هتدـلق  ذا  ءاروزلا  بر 

هرصاح امل  کلذ  هجنی  مل  و  تلق : خلا .- اعضوم - اذک  هیف  یلب  لاق : .ال  لاق : نیخسرف ؟ یلع  هنم  اجراخ  تجرخ  راصحلا  هیف  ینذخا 
، یتوملا مجامج  بلقی  خیـشب  رم  یتح  دالبلا  یف  ریـسی  نینرقلاوذ  قلطنا  ربخلا  یف  دوحللا ) نیماضم  روبقلا و  نئاـهر  مهاـه   ) .توملا

نم ینغلا  عیـضولا و  نم  فیرـشلا  فرعال  لاق : مجامجلا ؟ هذه  بلقت  یـش ء  يال  خیـشلا : اهیا  ینربخا  هل : لاقف  هدونجب  هیلع  فقوف 
نبا نویع   ) یف .يریغ و  ادـحا  اذـهب  تینع  ام  لاق : هکرت و  نینرقلاوذ و  قلطناـف  .هنـس  نیرـشع  ذـنم  اـهبلقال  ینا  و  تفرع ، اـمف  ریقفلا 
یف و   - يرـسک ریرـس  يدماغلا  تامینغ  دوعـص  انرکاذـت  ام  بجعا  نم  و  ناملـس : لاقف  ایندـلا ، رما  ناملـس  هفیذـح و  رکاذـت  هبیتق :)
 … ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) تامینغ دعصتف  يرسک  هیلع  سلجی  ناک  ماخر  ریرـس  هصرعلا 

کیدرت و مالا  وهف  اهب  ارورغم  حبصا  اهعابط و  مول  ایندلا و  فرع  نم  و  يروزرهشلا : دماحوبا  لاق  و  ریرـسلا .- کلذ  یلا  يدماغلا  ( 
نیاف مقلع  وه  اقئار و  ادهش  کیقـست  كراف و  یه  ارهاظ و  ادو  کیفـصتو  مذهل  وه  هصخرافک و  کیطعت  مراص و  وه  املعم و  ایش 

و  ) اومکحتی مل  اهیف و  اورمای  مل  هرم و  ضرالا  اونکـسی  مل  مهناک  مهرجوداع  لبق  نم  یـضم  نیا  رـصیق و  يرـسک و  ضرالا  كولم 
یف مهتیقلا  مما  و   ) تاـینمتلا يا : یناـمالاب ) مهتررغ  داـبع  یف  هللا  دودـح  کـیلع  تمقـال  ایـسح  اـبلاق  اـیئرم و  اصخـش  تـنک  وـل  هللا 
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همالملارثکن امنا  لیوط  باتع  ینم  هیعمـسم  یقالل  نامزلا  یل  یلجت  ول  يدادـغبلا : دـیحولل  .نیلبجلا و  نیب  ام  هاوهملا  عمج  يواهملا )
(و ال ئاـخر ءاـم  یف  درو ) ـال  ذا  ءـالبل   ) عراـشم يا : دراوم ) مهتدروا  فلتلا و  یلا  مهتملـسا  كولم  و   ) لـیلق هیف  مارکلا  نـال  رهدـلل 
و هیمالسا ، دنسلاب  هدلب  هروصنملا : هسوماق :)  ) یف يدابآ  زوریفلا  لاق  ملظلا  عئارشلا  دروتسم  هتلالـض  یف  همعی  ناریح  لاق : .هنع  ( ردص

نیب هدـلب  و  ملیدـلا ، دالبب  هدـلب  و  ناوریقلا ، برق  هدـلب  و  نوحیج ، یقرـش  تناک  یتلا  همیدـقلا  مزراوخ  مسا  و  طساو ، یحاونب  هدـلب 
رـصنلاب و الوافت  هروصنملا  اهامـس  هناش و  ولع  هناطلـس و  لالج  یف  میظع  کلم  اهانب  اهنم  الک  نا  بجعلا  نم  .طایمدـلا و  هرهاقلا و 
اهموسر و تفعت  تسردـنا و  اهعیمج و  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لـصفلا   ) تبرخف ماودـلا ،

دق رایدلا  يذه  نا  رعاشلا : لاق  .تابثلا  یلع  ردق  ام  و  قلز )  ) کتلزم يا : کضحد )  ) همدق عضو  يا : یطو ) نم  تاهیه   ) .تضحدنا
عانتما و عاطم و  رما  هوخن و  يذ  لک  راثالا  نم  اورثا  ام  رهدـلا و  فلاـس  یف  كولملا  نیا  نیا  رایدـلا  لـها  نیاـف  تلح  لـبق و  تلزن 

مهثغت مل  راضن  هضف و  نم  اهوزنک  دق  یتلا  زونکلا  مهدلخت  مل  رامـسلا  هثودـحا  اوراص  مث  اوداق  اوداسف و  ههرب  اوکلم  رارج  رکـسع 
هعبرالا تاهیبشتلا  یلا  افاضم  رحبلاب ، ایندـلل  هیبشت  اذـه  قرغ ) کججل  بکر  نم  و   ) رازوالا عم  اـهرزو  اولمح  نکل  باـسحلا و  موی 

نا ینب ، ای  هنبال : نامقل  لاق  ع )  ) مظاکلا نع  .قلز و  ناکم  و  هلابح ، يذ  دایـص  و  بلخم ، يذ  عبـس  و  هرداغ ، هطیلـس  هارمب  همدـقتملا 
اهلیلد و  لقعلا ، اهمیق  لکوتلا و  اهعارش  نامیالا و  اهوشحو  هللا  يوقت  اهیف  کتنیفـس  نکتلف  ریثک ، ملاع  هیف  قرغ  دق  قیمع  رحب  ایندلا 

(: یفاکلا  ) یف ءاج  .لقعلا  هیضتقی  امب  یتا  هنال  قفو )  ) اهیف عقی  یتح ال  کلابح ) نع   ) لدع يا : روزا ) نم  و   ) .ربصلا اهناکس  ملعلا و 
عم همکحلا  نم  نودـلاب  ضری  مل  همکحلا و  عم  ایندـلا  نم  نودـلاب  یـضر  لقاعلا  نا  ماشه  ای  مکحلا : نب  ماشهل  لاق  ع )  ) مظاکلا نا 

و مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) فیکف ایندـلا  لوضف  اوکرت  ءالقعلا  نا  ماشه : ای  .مهتراجت  تحبر  کلذـلف  ایندـلا ،
یلا ایندلا و  یلا  رظن  لقاعلا  نا  ماشه : ای  .ضرفلا  نم  بونذـلا  كرت  لضفلا و  نم  ایندـلا  كرت  و  بونذـلا ! ایندـلا ) …  نع  هضارعا 

ءالقعلا نا  ماشه : ای  .امهاقبا  هقـشملاب  بلطف  هقـشملاب ، الا  لانت  اهنا ال  ملعف  هرخالا  یلا  رظن  و  هقـشملاب ، الا  لاـنت  ـال  اـهنا  ملعف  اـهلها 
ایندـلا هتبلط  هرخالا  بلط  نمف  هبولطم ، هبلاط  هرخالا  نا  هبولطم و  هبلاط  ایندـلا  نا  اوملع  مهنال  هرخـالا  یف  اوبغر  ایندـلا و  یف  اودـهز 

( یلابی ال   ) ایند ای  کنم ) ملاسلا  و   ) .هترخآ هایند و  هیلع  دسفیف  توملا  هیتایف  هرخالا  هتبلط  ایندلا  بلط  نم  و  هقزر ، اهنم  یفوتسی  یتح 
اذه .كربف  هتکربا  يا : خانتساف ) لمجلا  تخنا   ) هیف لصالا  هرقتـسم و  يا : میملا ، مضب  هخانم ) هب  قاض  نا   ) هدیدش هکله  نم  هتاجنل 
هجو .لبالا و  خون  نم  اذـه  و.خونت  هنم  و  هب ، ماقا  اذا  ناکملاب  خـنت  دـیرد : نبا  لاـقف  يرهوجلا ، مهوت  اـمک  اذـه  نم  سیل  خونت ) و(
كاذ قیـض  سحی  وهف ال  قیـض ، عضوم  یف  ءافتخالاب  هکالها  دـیری  نمم  ملـس  نمک  اهنم  ملـس  نم  نال  هخانم ، قیـضب  هتالابم  مدـع 
هعاط یلع  اوربصا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  .هیضقت  تقو  راص  يا : هخالسنا ) ناح  مویک  هدنع  ایندلا  و   ) .هاجنلا همه  مادام  ناکملا 
یلع ربصاف  هفرعت ، تسلف  تای  مل  ام  انزح و  ارورـس و ال  هل  دـجت  تسلف  یـضم  امف  هعاس  ایندـلا  اـمناف  هللا ، هیـصعم  نع  اوربصت  هللا و 

لصفلا : ) يا کل ) لذا  هللا ال  وف  ینع   ) ایند ای  يدعبا  يا : رسکلا ، مضلاب و  یبزعا )  ) .تطبتغا دق  کناکف  اهیف  تنا  یتلا  هعاسلا  کلت 
( سلـسا و ال   ) الیلذ ینیلعجت  يا : ینیلذتـستف )  ) الولذ کل  نوکا  ال  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا 
یـسوم ال ای  مالـسلا :) هیلع   ) یـسوم هب  یلاعت  هللا  یجان  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .تئـش  ثیح  ینیدوقتف ) کل   ) داقنا ـال  يا :

بح کیلع  بلغل  نذا ، اهل  رظنتل  کسفن  یلا  کتلکو  ول  یسوم : ای  اما ، ابا و  اهذختا  نم  نوکر  و  نیملاظلا ، نوکر  ایندلا  یلا  نکرت 
نونلا هنم  اوفذـح  امبر  و  لاق - نا  یلا   - مسقلل عضو  مسا  نونلا  و  میملا ، مضب  هللا  نمیا  يرهوجلا : لاـق  هللا ) میا  و   ) .اـهترهز ایندـلا و 

لک برـضاوفلاحت  اذا  اوناک  مهنال  کلذـب  یمـس  لاقی  مسقلا ، نیمیلا : يرهوجلا : لاق  انیمی )  ) .هزمهلا رـسکب  هللا  میا  هللا و  میا  اولاقف 
نلوقت و ال  : ) یلاعت هلوق  یلا  هراشا  هللا ) هیشمب  اهیف  ینثتـسا   ) .هیر دصملا  یلع  هبـصن  و   ). - خلا هبحاص - نیمی  یلع  هنیمی  مهنم  يرما 

و هضایر ) یـسفن   ) .هبکری یتح  هاراد  رهملا ) تضر   ) نم هیف  لصالا  و  نضورـال ) (. ) هللا ءاـشی  نا  ـالا  ادـغ  کـلذ  لـعاف  ینا  یـشل ء 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3295 

http://www.ghaemiyeh.com


یف اـموعطم .) هیلع  تردـق  اذا   ) زبخلا نم  صرقلا ) یلا   ) هضاـیرلا کـلت  عم  يا : اـهعم )  ) سفنلا حاـترت  يا : شلهت )  ) هضاور لـصالا 
نامثع كا  لوقی  هل  الوق  امهل : لاقف  رانید  اتئام  امهعم  هل و  نییلوم  رذ  یبا  یلا  نامثع  لسرا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  یـشکلا 

، مهعسی ام  ینعسی  نیملسملا  نم  لجر  انا  امناف  لاق : ال ، لاق : یناطعا ؟ ام  لثم  ادحا  یطعا  له  امهل : لاقف  .کبان  ام  یلع  امهب  نعتسا 
.مارح اهطلاخ  ام  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) یلام بلص  نم  اهنا  نامثع : لوقی  هل : الاق 
نورت يذـلا  فاکالا  اذـه  تحت  یلب  لاقف : .اریثک  الیلق و ال  کتیب  یف  يرن  ام  هل : الاقف  .سانلا  ینغا  نم  انا  و  اهیف ، یل  هجاح  ال  لاـق :

هیلع  ) هآر بقانملا :)  ) یف .هعم  زبخلا  لکوی  ام  يا : امودام ) حلملاب  عنقت  و  ( .؟ ریناندلا هذهب  عنصا  امف  مایا ، امهیلع  یتا  دق  ریعش  افیغر 
لظتل كارال  ینا  مالسلا :) هیلع   ) هل لاقف  حلم ، ریعش و  زبخ  نم  تارـسک  و  ئام ، حارق  اهیف  هنـش  هیدی  نیب  متاح و  نب  يدع  مالـسلا )
کنم تبلط  الا  عونقلاب و  سفنلا  للع  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف كروطف ! اذه  نوکی  مث  ادباکم ، ارهاس  لیللاب  و  ادـهاجم ، ایواط  كراهن 
لاقف انـشخ ، اریغتم  ازبخ  هنم  جرخاف  موتخم  بارجب  هضف  تتاف  مالـسلا ،) هیلع   ) هئاذغ ثیرح  نب  ورمع  دـصرت  هیف : اهیفکی و  ام  قوف 

هیلع  ) هنا مث  هبارج ، متخف  ابیط  اماعط  هبارج  یف  عضا  تنک  یناهنف و  لعفا  تنک  تلاق : هتبیط ، قیقدلا و  اذـه  تلخن  ول  هضف ! ای  ورمع :
یلا راشا  و  هذه - تناح  دقل  ورمع : ای  لاق : غرف  املف  هعارذ ، نع  رـسح  حلملا و  هیلع  رذ  مث  ءاملا  هیلع  بصو  هعـصق  یف  هتف  مالـسلا )

: رزینوبا لاق  دربملا :) لماک   ) یف .ینیزجی و  اذـه  و  ماعطلا ، لجا  نم  رانلا  اـهلخدا  نا  هنطب - یلا  راـشا  و  اذـه - ترـسح  و  هنـساحم -
هاضرا ماعط ال  تلقف : ماعط ؟ نم  كدـنع  له  یل : لاقف  هغبیغبلا - رزین و  یبا  نیع  نیتعیـضلاب - موقا  انا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینئاـج 

عبارلا لصفلا   ) .هللا هدـعباف  رانلا  هنطب  هلخدا  نم  لاق  و  لاق - نا  یلا   - هب یلع  لاقف : .هخنـس  هلاهاب  هتعنـص  هعیـضلا  عرق  نم  عرق  کـل ،
ناک امل  ع )  ) فسوی نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف و  اذه ، ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع -

زبخلا و ذخای  نا  هرماف  سبایلا ، زبخلا  عطق  هدنع  رثک  ناک  دـق  و  هب ، مدـتای  امادا  لاس  هدـحو و  زبخلا  لکا  هبر  یلا  اکـش  نجـسلا  یف 
عمجت یتلا  نیعلا  همحـش  یتلقم )  ) نکرتا يا : نعدال ) و   ) .هب مدـتای  لعج  ایرم و  راصف  حـلملا  ءاملا و  هیلع  بصی  هناـجا و  یف  هلعجی 

اذا ءاملا ) تنع   ) نم لوعفم  وه  لیق : و  لیعف ، نیعم : .اهیراج و  يا : اـهنیعم )  ) لقـس راـغ و  يا : بضن ) ءاـم  نیعک   ) داوسلا ضاـیبلا و 
: لاق هرجف و  هالص  دعب  سانلا  یلع  موی  تاذ  لبقا  مالسلا ) هیلع   ) هنا یفاکلا : يور  اهعومد ) ( ) یتلقم  ) نم لاح  هغرقتسم )  ) .هتطبنتـسا

اودام مهدنع  هللا  رکذ  اذا  مهناذآ ، یف  رانلا  ریفز  ناک  مهبکر  مههابج و  نیب  نوفلاخی  امایق ، ادجس و  مهبرل  نوتیبی  اماوقا  تکردا  دقل 
و اهئالک ، يا : رسکلاب ، اهیعر ) نم   ) هیعارلا هیشاملا  يا : همئاسلا ) یلتمت   ) .ضبق یتح  اکحاض  یئر  امف  ع )  ) ماق مث  رجشلا ، دیمی  امک 

.خانتسا اذا  ریعبلا  كرب  نم  كربتف ) (. ) اهبشع نم  هضیبرلا  عبـشت  و   ) دعب مالـسلا ) هیلع   ) هلوقل لوالا  یلع  هانلمح  ردصمف ، حتفلاب  اما 
و  ) .بکرلا یلع  اوثج  برحلا  یف  اوکرتبا  .هکراب و  هماعن  هناک  اـهئالک  تکرت  لاـقف : هبـصخ  اـضرا  یبارعا  فصو  ساـسالا :)  ) یف و 
و لبالل ، نطاعملاک  منغلل  ضبارملا  و  ریطلا ، موثج  لبالا و  كورب  لثم  سرفلا  منغلا و  رقبلا و  ضوبر  يرهوجلا : لاق  هضیبرلا ) عبـشت 
( اهبـشع نم   ) .اهـضبرم یف  هعمتجملا  اهتاعرب  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) منغلا ضیبرلا 

مـالک هنیع ) نذا  ترق   ) ـالیل ماـنی  يا : عـجهیف ) هداو  نم  یلع  لـکای  و   ) .بـکرلا یلع  ماـنت  يا : نـیعلا ، رـسکب  ضبرتـف )  ) اـهفلع يا :
تفـصتا سفنل ) یبوط   ) .عار اهل  یتلا  هیعرملا ) همئاسلا  و   ) عار الب  يا : هلماهلا ) همیهبلاب  هلواطتملا  نینـسلا  دعب  يدتقا  نذا   ) .یمکهت

یف یلخداف  هیـضرم  هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  : ) یلاعت هلوقب  هبطاخملا  اـهنال  دـعب ، مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـمب 
تکلد يا : تکرع ) و   ) .اهنم یـشب ء  لخی  مل  ضئارفلا و  ماـقا  نم  ساـنلا  دـبعاف  اهـضرف ) اـهبر  یلا  تدا  (. ) یتنج یلخدا  يداـبع و 

تنا اذا  رعاشلا : لاق  .اهسفنب  اهلتمحت  دئادشلا و  تلمتحا  دارملا  و  هقفرمب ) هبنج  ریعبلا  كرع   ) مهلوق نم  اهتدش ، يا : اهسوب ) اهبنجب  )
لاق اهمون ، يا : مضلاب ، اهـضمغ ) لیللا  یف   ) تکرت يا : ترجه ) و   ) دـعابالا كافج  یندـالا  نم  ءوسی  اـم  ضعب  کـبنجب  كرعت  مل 

: يا يرکلا ) بلغ  اذا  یتح   ) .نوموقی یتح ال  مهتوفت  یلایللا  لقا  اوناک  مهناب  ترـسف  و  نوعجهی ) ام  لـیللا  نم  ـالیلق  اوناـک  : ) یلاـعت
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يرکلا بلغ  اذا  یتـح   ) لدـب هیطخلا ) دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نـکل  و  مـثیم ) نـبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  اـهیلع )  ) موـنلا یلا  لـیملا 
مدـقملا نا  هرم  ریغ  انلق  و  اهبلغ ) يرکلا  اذا  یتح  (. ) اهیلع ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )

و اهداس ، اهفک و  لعج  يا : اهفک ) تدسوت  و   ) اهشارف ضرالا  لعج  يا : اهضرا ) تشرتفا   ) .هفنصم طخب  هتخسن  نوکل  مثیم  نبا  لقن 
یف رـسف  امک  مونلا - نم  يا  يراکـس ) متنا  هالـصلا و  اوبرقت  و ال  : ) یلاعت هلوقل  تمان  مایقلا و  تکرت  اـهیلع  مونلا  بلغ  اذا  هنا  دارملا 
یف و  طبسلا :) هرکذت   ) یف .مونلا و  هبلغ  عفر  دعب  ایناث  موقیل  اذکه  لب  نانئمطا ، هحارتسا و  مون  همون  سیل  نکل  لوقی ، ام  مهفیل  ربخ -

بلاط یبا  نب  یلع  رکذی  نالف  اذه  لاقف : دعس  نب  لهس  یلا  لجر  ءاج  لاق : مزاح  یبا  نع  لبنح ،) نب  دمحا  دنسم   ) و نیحیحصلا ) )
ام و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا الا  هب  هانک  ام  هللا  و  لاق : لهـس و  بضغف  نعلی ! بارتوبا و  لوقی  لاق : لوقی ؟ ام  لاقف : .ربنملا  دـنع 

بارتلا صلخ  بارتلا و  یلع  عجطضاف  دجسملا  یلا  جرخف  یش ء  یف  هتبضغاف  مالس  اهیلع  همطاف  یلع  لخد  هنم ، هیلا  بحا  مسا  ناک 
نع ادنـسم  يربطلا ) خـیرات   ) یف .بارتاـبا و  سلجا  لاـق : هرهظ و  نع  بارتلا  حـسمف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاـجف  هرهظ ، یلع 
نم هیناثلا  هنـسلا  یف  تناک  و  هریـشعلا - هوزغ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  نیقیفر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع انا و  تنک  لاق : راـمع 
هیلع ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لـصفلا   ) ینب نم  ـالاجر  اـنیارف  ـالزنم  اـنلزنف  شیرق - تاریعل  ضرتعی  اـهیف  جرخ  یبنلا  ناـک  و  هرجهلا ،

مهیلا انرظنف  انقلطناف  نولمعی ، فیک  مهیلا  انرظنف  انقلطنا  ول  تلقف : مهل ، لخن  یف  نولمعی  جـلدم  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا )
اناتا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا الا  انطقیا  امف  بارتلا ، نم  ءاعقد  یف  هتحت  انمنف  لخنلا  نم  روص  یلا  اندمعف  ساعنلا ، انیـشغ  مث  هعاس 

يذلا هقانلا و  رقاع  دومث  رمحا  سانلا ! یقـشاب  كربخا  الا  بارتابا : ای  مق  لاقف : هلجرب  ع )  ) ایلع كرحف  بارتلا ، کلذ  یف  انبرتت  دق  و 
(. مهداعم فوخ  مهنویع   ) مونلا نم  عنم  يا : رهسا ) رشعم  یف   ) .اهنم هتیحلب - ذخا  و  هذه - بضخیف  هنرق - ینعی  اذه - یلع  کبرـضی 
وه و  دجسملا ، یف  باش  یلا  رظنف  سانلاب  حبصلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلـص  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف ءاج 
ای تحبصا  فیک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  هسار ، یف  هنیع  تراغ  همـسج و  فحن  دق  هنول  ارفـصم  هسارب  يوهی  قفخی و 

رهـسا یننزحا و  يذـلا  وه  ینیقی  نا  لاق : کنیقی ؟ هقیقح  امف  هقیقح  نیقی  لکل  نا  لاق : هلوق و  نم  یبنلا  بجعف  اـنقوم ! لاـق : نـالف ؟
و کلذل ، قئالخلا  رشح  و  باسحلل ، بصن  دق  یبر و  شرع  یلا  رظنا  یناک  اهیف ، ام  ایندلا و  نع  یسفن  تفزعف  يرجاوه  امظا  یلیل و 

اهیف مه  رانلا و  لها  یلا  رظنا  یناک  و  نوئکتم ، کئارالا  یلع  نوفراـعتی  هنجلا و  یف  نومعنتی  هنجلا  لـها  یلا  رظنا  یناـک  و  مهیف ، اـنا 
هللا رون  دبع  اذه  هباحصال : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  .یعماسم  یف  رودی  رانلا  ریفز  عمسا  نالا  یناک  و  نوخرطـصم ، نوبذعم 
ملف هل  اعدـف  کعم ! هداهـشلا  قزرا  نا  یل  عدا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل باشلا  لاـقف  هیلع ، تنا  اـم  مزلا  هل : لاـق  مث  .ناـمیالاب  هبلق 

مهـشرف و  مهعجاـضم ) نع   ) تبن يا : تفاـجت ) و   ) .رـشاعلا وه  ناـک  هعـست و  دـعب  دهـشتساف  یبنلا  تاوزغ  ضعب  یف  جرخ  نا  ثبلی 
عجاـضملا نع  مهبونج  یفاـجتت   … ( ) ایندـلا نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لـصفلا  : ) یلاـعت لاـق  مهبونج ) )

( تمهمه و  ( ) نولمعی اوناک  امب  ءازج  نیعا  هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  نوقفنی  مهانقزر  امم  اعمط و  اـفوخ و  مهبر  نوعدـی 
نورکقتی مهبونج و  یلع  ادوعق و  امایف و  هللا  ورکذی  نیذلا  : ) یلاعت لاق  مههافش ) مهبررکذب   ) دسالا مهمه  نم  توصلا ، تددر  يا :

لمع عیـضا  ینا ال  مهبر  مهل  باجتـساف  یلا - رانلا - باذـع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرـالاو  تاوامـسلا  قلخ  یف 
بونذـلا ءاود  و  ئاود ، ءاد  لـکل  ربخلا : یف  و  مهبونذ ) مهرافغتـسا  لوطب   ) تقرفت يا : تعـشقت ) و  (. ) یثنا وا  رکذ  نم  مکنم  لـماع 

نم تاعاس  عبس  هللا  هلجا  الا  ابنذ  بنذی  دبع  نم  ام  تلق  کنا  ینغلب  مالسلا :) هیلع   ) قداصلل لاق  يرصبلا  دابع  نا  يور  .رافغتسالا و 
مه هللا  بزح  نا  ـالا  هللا  برح  کـئلوا   ) .یلوـق ناـک  کلذـک  نموـم و  دـبع  نم  اـم  تلق : نکل  و  تـلق ، اذـکه  سیل  لاـقف : .راـهنلا 

هبزح امنا  نوحلفملاـف  فیک  و  مثیم ،) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف هلک  مـالکلا  سیل  و  هیطخلا ،) هیرـصملا و   ) یف اذـکه  نوحلفملا )
نبا ای  هللا  قتاف   … ( ) ایندـلا نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) .نورـساخلا مه  رخالا  بازحالا  و  یلاعت ،
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ینبیجت نا  دبال  هل : لاقف  يدـهملا  یلع  اموی  کیرـش  لخد  جورملا :)  ) یف کصالخ .) رانلا  نم  نوکتل  کصارقا  کفکتل  و  فینح ،
مث رکفف  .هلکا  يدـنع  لکات  وا  مهملعت ، يدـلو و  ثدـحت  وا  ئاضقلا ، یلت  نا  اما  لاق : نه ؟ ام  و  لاق : لاصخ  ثالث  نم  هلـصخ  یلا 
غرف املف  لسعلا ، دزربطلا و  رکسلاب  دوقعملا  خملا  نم  اناولا  هل  حلصی  نا  خابطلا  یلا  مدق  هسبتحاف و  یـسفن ، یلع  نهفخا  هلکالا  لاق :
دعب کیرـش  هللا  مهثدحف و  عیبرلا : نب  لضفلا  لاق  .ادـبا  هلکالا  هذـه  دـعب  خیـشلا  حـلفی  سیل  خـبطملا : یلع  میقلا  هل  لاق  هئادـغ ، نم 
.ازب عبت  مل  کنا  ذبهجلا : هل  لاقف  صقنلا ، یف  هقیاضف  ذـبهجلا ، یلا  هقازراب  بتک  دـقل  .مهل و  ءاضقلا  یلو  و  مهدالوا ، ملع  و  کلذ ،

.ینید تعب  دقل  زبلا ، نم  ربکا  تعب  دقل  هللا ! یلب و  کیرش : هل  لاق 

جئارخ  ) و يورـسلا ) بقانم   ) و لاتفلا ) هضور   ) نع و  لوقا : ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )
: یلوالا نیتمهم : نیتتکن  یلع  هیبنتلا  باـتکلا  اذـه  نم  هضرغ  و  مالـسلا )) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .هتیاور  يدـنوارلا )
، هبتـشملا لب  مارحلا  نع  بنجتلا  هیناثلاو : بیجت .) کنا  تننظ  ام   ) هیف مالـسلا ) هیلع   ) هلوقب هراشالا  هیلا  و  نوکی هللا ، ـال  اـمع  بنجتلا 

دسافم لصحت  امهب  لالخالاب  و  نیدلا ، ماوق  امهتیاع  ربف  مضقملا ،) اذه  نم  همضقت  ام  یلا  رظناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب هراشالا  هیلاو 
نب هبلعث  نب  مکعلا  نب  بهاو  نب  فینح  نبا  وـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  يراـصنالا )  ) مضلاـب فـینح ) نب  ناـمثع  یلا   ) .نیقیب هریثـک 
امک ثرحلا ) نب  ورمع  نب  هبلعث  نب   ) رهاظلا نا  اـمک  باـعیتسالا - )  ) یف و  يربطلا ) لـیذ   ) یف اـمک  میکع ) نب   ) لـب تلق : .ثراـحلا 
نبا  ) یف امک  ناک ) و  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  وه ) و  (. ) ثرحلا نب  هبلعث  نب   ) هیف لاق  نا  لهـس و  هیخا  یف  لوالا  نم  رهظی 
يرج فینح و  نب  نامثع  مهعن  ام  هرـصبلا  یلا  ریبزلا  هحلط و  یتا  امل  جورملا :)  ) یف هرـصبلا .) یلع  هلماع  ( ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا 

هیلع ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) ضعب یف  ناک  املف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع مودق  یلا  برحلا  فک  یلع  اوحلطـصا  مهنا  مث  لاتق ،
لهس هیخا  نم  هنیدملاب  مهیفلخم  یلع  اوفاخ  مهنا  مث  هتیحل ، اوفتن  هوبرض و  هورساف و  هوتیب  یلایللا  ایندلا ) … نع  هضارعا  و  مالـسلا )

اما ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .مئالالا  یقل  مئالولا  دهـش  نم  اولاق : و  اهیلا ) یـضمف  اهلها  نم  موق  همیلو  یلا  یعد  هنا  هغلب  دق  و   ) .هنع اولخف 
ینغلب دقف  (. ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما یلا  اوعجر  نیذلا  نیقباسلا  نم  هنا  ناذاش  نب  لضفلا  نع  یـشکلا  یف  و  فینح ) نبا  ای  دـعب 

وه و  همزال ، هب  ادیرم  لوالا  هب  دارملا  لب  تلق : .مهئایخسا  نم  وا  اهبابش  نم  يا : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  هرـصبلا ) لها  هیتف  نم  الجر  نا 
، هیلا سانلا  یعدی  ماعط  لادلا  مضب  هبدام ) یلا  كاعد   ) .هتباجا مذ  ماقم  یف  مالسلا ) هیلع   ) هنوک هنیرقب  اهلاهج  نم  لیق  هناک  لهجلا ،

کل باطتسلت  اهیلا  تعرـساف   ) بداملا ضعب  دنع  یقلم  بسقلا  يون  اهـشع  رعق  یف  ریطلا  بولق  ناک  رعاشلا : لاق  بداملا  اهعمج : و 
نافجلا کیلع  ترثک  و   ) يوری و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هنفجلا  عمج  رـسکلاب  ناـفجلا ) کـیلا  لـقنت  و   ) ماـعطلا ناولا  يا : ناولـالا )

و  ) هنوعدـی الف  وفجم )  ) مهریقف يا : مهلئاع ) موق  ماعط  یلا  بیجت  کنا  تننظ  ام  و  (. ) مرق عبـض  وا  مهن  بئذ  لکا  تلکا  تعرکف و 
هضارعا و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) دیری و ال  لئاعلا ، ینغلا و  نیب  قرفی  نمم  کلذک  ناک  نم  و  وعدم ) مهینغ 

، هعمـس ائایر و  اماعط  معطا  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نعف  .یلاـعت  هدـنع  مومذـم  وهف  یلاـعت  ههجو  هماـعطاب  ایندـلا ) …  نع 
هللا ریغ  هب  دـیرا  لمع  لک  کلذـک  .سانلا و  نیب  یـضقی  یتح  هنطب  یف  اران  ماعطلا  کلذ  لـعج  و  منهج ، دـیدص  نم  هلثم  هللا  همعطا 
هقنع یف  دقوت  اران  هقوطی  مث  نیضرا  عبس  یلا  همایقلا  موی  هلمح  هعمس  ائایر و  اناینب  ینب  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نعف  یلاعت ،

الا کلذـب  هللا  هدزی  مل  ائایر  وا  ارخف  اهب  دارا  هنا  ریغ  لالح  لامب  الالح  هارما  حـکن  نم  مالـسلا :) هیلع   ) مهنع .رانلا و  یف  هب  یمری  مث 
یف لئاعلا  ینغلا و  نیب  قیرفتلا  نا  امک  .افیرخ  نیعبـس  اهیف  يوهی  مث  منهج  ریفـش  یلع  اهنم  عتمتـسا  ام  ردـقب  هللا  هماقا  و  اناوه ، الذ و 

نالف ماعط  یلا  اوبیجا  لاقف : مهتیدنا  یف  موقلا  هلوسر و  ءاج  اذا  هبداملا  بحاص  نا  ظحاجلا  ءالخب  یف  و  رارحالا ، دـنع  مولم  ماعطالا 
اضعب و اعدـف  نالف ! ای  تنا  مق  و  نالف ، اـی  تنا  مق  لاـقف : رقتنا  اذا  و  دودـحملا ، وه  کلذـف  هلاـفجلا - یه  و  هدـحاو - هلفج  مهلعجف 
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يدـجلاب و رثآ  مهـضعب : لاق  اهیعاد و  نیرثم  يرقنلاب  صخی  اهرزاج  ثرفلاـب  یلطـصی  هلیل  و  یلذـهلا : لاـق  رقتنا ، دـقف  اـضعب  كرت 
یف رـشع - عبارلا  لصفلا   ) رقتنی انیف  بدالا  يرت  یلفجلا ال  وعدن  هاتـشملا  یف  نحن  هفرط : لاق  هدئافلا و  هدنع  وجری  ناک  نم  هدئاملاب 

هفیلخ نب  مصاع  هتبثا  و  یبضلا ، قفتملا  نب  کلام  ینابیشلا  سیق  نب  ماطسب  ازغ  امل  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز
اذا نسحت  امنا  هباجالا  نا  امک  .هعدـی  مل  نیح  هیلع  دـقح  هناک  ینوعدـی ، هلفحلا ال  یف  اذـه و  لوقی : وه  و  هنعطف ، هیلع  دـش  یبضلا ،
نا ول  و  نیدلا ، نم  کلذ  ناک  هتبجال و  هاش  عارذ  ماعط  یلا  یناعد  انموم  نا  ول  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  انموم ، یعادلا  ناک 

معطا رذ : یبـال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـیاصو  یف  .نیدـلا و  نم  کـلذ  ناـک  هتبجا و  اـم  روزج  یلا  یناـعد  اـقفانم  وا  اکرـشم 
هیخا هباـجا  باوث  ناـک  بدـن ، مئاـص  یعد  ول  مالـسلا : مهیلع  مهنع  .هللا و  یف  کـبحی  نم  ماـعط  لـک  و  هللا ، یف  هبحت  نم  کـماعط 

نا دیبع  نب  میهاربا  یف  يرزجلا  يور  .هباجالاب  لضفلاف  هحودـنم ، هنع  هل  ضرف  موص  ناک  ول  لب  بتارمب ، هموص  نم  لضفا  نموملا 
كوخا و کل  فلکت  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف .مئاص  ینا  مهنم : لجر  لاقف  هباحصا ، یبنلا و  اعدف  اماعط  عنص  يردخلا  دیعسابا 

نا بحا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  روعالا  ثراح  نا  ربخلا : یف  و  نینموملا ، بیجی  ع )  ) ناک .هناـکم و  اـموی  مص  معطاـف و  اـماعط  عنص 
، لکای ع )  ) لعجف رسکب ، ثراحلا  هاتا  هتیب و  ع )  ) لخدف ائیش ، یل  فلکتت  نا ال  یلع  مالسلا :) هیلع   ) لاقف يدنع ، لکات  ناب  ینمرکت 

یف رـشع - عـبارلا  لـصفلا   ) .اـهریغ ائیـش  کـل  تیرتـشا  یل  تنذا  ناـف  همک  یف  مـهارد  هـل  تناـک  و  مـهارد - یعم  ثراـحلا : لاـقف 
لها ع )  ) مذ دیدحلا : یبا  نبا  لاق  اذـه و  .کتیب  یف  امم  هذـه  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز
قیدص انل  تناف  رثت  ناف  ودع  انل  تناف  قلمت  ناف  رعاشلا : لوقک  اذه  و  ریقفلا ،) لئاعلا : وعدـم و  مهینغ  وفجم و  مهلئاع   ) لاقف هرـصبلا 

امک نکی هللا ، مل  هماعط  نال  نامثع ، اعد  يذلا  لجرلا  کلذل  مذ  وهف  موق ،)  ) هفص هلمجلا  مالسلا ) هیلع   ) هلوق ناف  طبخ ، همالک  تلف :
مهدـنع نوکی  اقیدـص  ناک  ول  هنا  یتح  اعبط ، سانلا  یلا  ضغبم  ریقفلا  نا  نایب  ماقم  یف  هناـف  دـحا ، مذ  ریغ  رخآ  ماـقم  یف  رعـشلا  نا 

نبال متاح  نب  يدع  لاق  هبیتق ،) نبال  نویعلا   ) یف و  اذه ، قیدصلاک ! مهدنع  ناک  اودع  ناک  ول  هنا  یتح  سکعلاب ، ینغلا  و  ودـعلاک !
نم موق  عنم  ایندـلا  رما  نم  هتیل  یـش ء و  لوا  نوکی  ال  هللا ! ال و  لاـقف : فرعت ! نمل  نذا  فرعت و  ـال  نم  عنماـف  باـبلاب  مق  ثدـح : هل 
مارح وا  لالح  وه  له  هملع ) کیلع  هبتشا  امف   ) رـسکلاب اهریعـش  هبادلا  تمـضق  نم  مضقملا ) اذه  نم  همـضقت  ام  یلارظناف   ) .ماعطلا
اهیلع همیظع  بهذلا  نم  هدئام  ناورـشونال  ناک  جورملا :)  ) یف .هظافل و  هامر  ام  و  هنم ، هامر  يا : همف ، نم  یـشلا ء  ظفل  نم  هظفلاف ) )
تنا و  هتلکا ، ام  هلـضف ، نم  هجاحلا  يوذ  یلع  داع  و  هلح ، نم  هلکا  نم  هماـعط  هنهیل   ) اـهبناوج نم  اـهیلع  بوتکم  رهاوجلا  نم  عاونا 
 … ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا  (. ) کلکا دقف  هیهشت ، تنا ال  و  هتلکا ، ام  و  هتلکا ، دقف  هیهتـشت ،

، یلا دعف  رهظلا  تیلص  اذا  هل : لاق  فیقث و  نم  الجر  ع )  ) یلو ربخلا  یف  .هیف  هعبت  دوجو  مدعل  هنم ) لنف  ههوجو  بیطب  تنقیا  ام  و  ( )
یننمآ دقل  یـسفن : یف  تلقف  موتخم  دودشم  ءاعوب  اعدف  ئام ، زوک  حدق و  هدنع  اسلاج و  هتدجوف  ابجاح ، هدنع  دجا  ملف  هیلا  تدعف 
ربصا ملف  یناقس ، برشف و  ءام  هیلع  بص  حدقلا و  یف  هبصف  هنم  جرخاف  قیوس ، هیف  اذاف  هلح  متخلا و  رسکف  ارهوج ، یلا  جرخا  یتح 

ینیفکی ام  ردـق  عاتبا  ینکل  و  هب ، الخب  هیلع  متخا  ام  هللا  اما و  لاقف : هترثک ؟ یف  يرت  اـمک  هماـعط  قارعلا و  یف  اذـه  عنـصتا  تلق : نا 
نم ام  ربخلا : یف  و  هلح .) ملعت  ام ال  لوانت  كایا و  و  ابیط ، ـالا  ینطب  لخدـی  نا  هرکا  اـنا  و  هریغ ، نم  هیف  عضویف  صقنی ، نا  فاـخاف 

ام یلا  هتذخا و  نیا  نم  رظناف  کقزر  اذه  مدآ  نبا  ای  کلملا : هل  لوقی  مث  هیلا  رظنی  یتح  هثدح  تقو  هقنع  يولی  کلم  هب  الا و  دـبع 
.مارحلا ینبنج  لالحلا و  ینقزرا  مهللا  لوقی : نا  کلذ  دنع  یغبنیف  راص ،

هینغم
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نم هجولا  بیط  .لکاملا و  مضقملا : .کنانسا و  فرطب  هلکات  همضقت : .مهریقف و  مهلئاع : .هعـصقلا و  يا  هنفجلا  عمج  نافجلا : هغللا :
هللا یلـص   ) یبنلا اووآ  نیذـلا  راصنالا  نم  لیلج  یباحـص  ءاحلا - مضب  فینح - نب  نامثع  ینعملا : .الالح  اهنم  ناک  اـم  تـالوکاملا :

راشتـسا باطخلا  نب  رمع  نا  ءاـملعلا  رکذ  باـعیتسالا : یف  ربلادـبع  نبا  لاـق  .سوـالا  هلیبق  نم  وه  و  حاورـالاب ، هودـق  و  هلآ ) هیلع و 
ارـصب و هل  ناف  کلذ  نم  مها  یلا  هثعبت  نا  اولاق : فینح و  نب  ناـمثع  یلع  اـعیمج  اوعمجاـف  قارعلا ، یلا  ههجوی  لـجر  یف  هباحـصلا 

هرصبلا بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هالو  مث  ..هیزجلا  جارحلا و  برض  قارعلا و  ضرا  هحاسم  هالوف  رمع  عرساف  هبرجت ، هفرعم و  القع و 
حرش یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .مامالا و  داهشتسا  دعب  هفوکلا  نکـس  و  هلـضف ، نم  داز  ام  فینح  نبا  لانف  ریبزلا  هحلط و  اهب  لزن  یتح 

مامالا وعدم .) یلا - فینح - نبا  ای  دعب ، اما  : ) هرـصبلا یلع  هیلا  وه و  و  هیلا ، مامالا  بتک  .هیواعم  نمز  یف  اهب  تام  هنا  هلاسرلا : هذـه 
ام مکاحلا ، ریغل  بیطت  لحت و  اهنال  قزرلا ، نم  تابیطلا  لکا  یلع  هلماـع  بساـحی  نا  عدـی  ـالف  نذا  و  مالـسالا ، هللا و  مساـب  مکحی 

هفعـضب مهـسفنا  اوردقی  نا  لدعلا  ماکح  یلمع  ضرف  دق  یلاعت  هللا  نال  دحاو ، مورحم  هیعرلا  یف  ماد  ام  هحیبق  هثیبخ و  یهف  مکاحلل 
ناک هنا  هالولل  مامالا  باسح  نم  غلب  دـق  و  مامالا : هیرقبع  هباتک  یف  داقعلا  لاق  و  هبطخلا 207 . یف  مامالا  لاق  امک  هیعرلا ، نم  ساـنلا 
یلع رثکتسا  ..خلا و  ینغلب  دقف  يراصنالا : فینح  نب  نامثع  یلا  بتکف  اهروضح ، مهب  لمجی  یتلا ال  مئالولا  روضح  یلع  مهبساحی 

یف هناما  حیرـش  نم  لقا  وه  نم  اذه  نم  لقا  یلع  بساح  و  مهرد ، هئمـسمخ  قزری  وه  و  ارانید ، نینامثب  اراد  ینیب  نا  هیـضاق  حـیرش 
یلا یعد  دق  فینح  نب  نامثع  هرـصبلا  یلع  هلماع  نا  مامالا  عمـس  بلاط : یبا  نب  یلع  هباتک  یف  بیطحلا  میرکلادـبع  لاق  .ءاضقلا و 

ام هئیقیف  هموقلح  نم  هب  کسمی  داکیل  هنا  یتح  فینح  نبا  یلع  ابرح  اهنلعا  و  هترئاـث ، کلذـل  تراـثف  هرـصبلا  هاـنبا  هل  اهدـعا  همیلو 
نا یلا  هیبنتلل  فصولا  اذـه  هیلع  مامالا  قلطا  و  لوکاملا ، لکالا و  انه  مضقملا  مضقلاب و  دارملا  خـلا ..) همـضقت  ام  یلا  رظناف   ) .لـکا

و لالز ، لالح  هناب  تنقیا  تمزج و  اذا  الا  کـل  لـحی  ـال  يرورـضلا  توقلا  یح  ینعملا  و  هاـیحلا ، ظـفح  درجم  توقلا  نم  ضرغلا 
الا ادبا  لحت  اهنا ال  و  سکعلا ، تبثی  یتح  میرحتلا  لاومالا  یف  لصالا  ءاهقفلا : لاق  انه  نم  ..مارحلل و  ههبـش  یندا  هیف  ناک  اذا  مرحی 

و ءادـتبالل ، ماللا  ایندـلا ، يا  یهل  بارعالا : .ریثکلا  لاملا  رفولا : .بهذـلا و  تاتف  ربتلا : .نییلابلا و  هیبوث  هیرمطو.هللا : اهلحا  ثیح  نم 
، دیکوتلا اهتدئاف 

هدبع

فانـصا ناولالا  اهبیط و  کل  بلطی  باطتـست  سرع  وا  هوعدل  عنـصی  ماعطلا  اهمـضو  لادلا  حـتفب  هبداملا  نافجلا : کیلا  لقنت   …و 
اذه نم  ءافجلا …  نم  دورطم  يا  وفجم  مهجاتحم  مهلئاس  وفجم : مهلئاع  موق  هعـصقلا …  هنفج  عمج  میجلا  رـسکب  نافجلا  ماعطلا و 
ثیح هحرطا  هظفلاف : هملع  کیلع  لکاملا …  دـعقمک  مضقملا  اقلطم و  لکالا  دارملا  هنانـسا و  فرطب  لـکا  عمـسک  مضق  مضقملا :

هبسک قرط  یف  لحلاب  ههوجو  بیطب  ههوجو : بیطب  تنقیا  هتمرح …  نم  هلح  کیلع  هبتشا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک یماگنه  دوب ، هرصب  مکاح  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  يراصنا  فینح  نبا  نامثع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
شهوکن ینامهم  نآ  هب  نتفر  تهج  هب  ار  وا  و   ) هتفر دنا و  هدناوخ  ینامهم  هب  هرصب  لها  زا  یهورگ  ار  وا  هک  دیسر  ربخ  ترضح  هب 
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باحـصا زا  ود  ره  تشاد  تموکح  هنیدـم  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بناـج  زا  هک  فینح  نبا  لهـس  شردارب  ناـمثع و  و  تسا ، هدوـمن 
یکین رد  ناناد  لاجر  ور  نیا  زا  و  دندوب ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رادتسود  هعیش و  رمع  رخآ  ات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نبا نامثع  تشذگرـس  زا  يا  هراپ  و  دنناد ، یم  نانیمطا  قوثو و  دروم  ار  اهنآ  رابخا  لقن  رد  هتـشادن  دیدرت  فالتخا و  ردارب  ود  نیا 
رب دورد  دنوادخ و  شیاتس  زا  سپ  تشذگ :) مکی  داتفه و  دصکی و  هبطخ  حرش  رد  هرصب  رب  لمج  باحصا  طلست  تقو  رد  فینح 

ماعط نآ  يوس  هب  تسا و  هدناوخ  یسورع  ماعط  هب  ار  وت  هرصب  لها  ناناوج  زا  یکی  هک  هدیسر  نم  هب  فینح  رـسپ  يا  مرکا ، لوسر 
وت متشادن  نامگ  و  دش ، یم  هدروآ  تیوس  هب  گرزب  ياه  هساک  هتـساوخ و  تیارب  اراوگ  گنراگنر  ياهـشروخ  و  يا ، هتفر  ناباتش 

یهنیم نآ  رب  نادند  هچنآ  هب  نک  رظن  سپ  دنناوخب ، ار  ناشرگناوت  دننارب و  ار  ناشدـنمزاین  شیورد و  هک  یهورگ  ینامهم  هب  يورب 
یکاـپ هب  هک  ار  هچنآ  و  روـخم )  ) نکفیب مارح ) اـی  تسا  لـالح  یناد  یمن   ) تسین راکـشآ  وـت  رب  هـک  ار  يزیچ  ،و  یندروـخ نـیا  زا 

.روخب هدمآ ) تسدب  يراکتسرد  لالح و  هار  زا  یناد  یم   ) یئاناد نآ  ندروآ  تسد  هب  ياههار 

ینامز

تیوقت و تدحو و  مهافت ، داجیا  يارب  تسا و  مالسا  رد  هدیدنـسپ  راک  کی  نداد  ینامهم  نتفر و  ینامهم  میورب  ینامهم  مادک  هب 
ياهینامهم هب  ارچ  هک  تسا  تهج  نیاب  دـنک  یم  ضارتعا  نامثع  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  تسا  هدـش  شرافـس  نآ  هب  یگنهامه 

توعد ناگراچیب  یناـمهم  نآ  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  ضارتعا  .دـشاب  هداـس  یناـمهم  دـیاب  .هتفر  یتافیرـشت 
دیابن ار  ینامهم  ره  دروخ و  دـیابن  ار  يا  همقل  ره  هک  دـهد  یم  رادـشه  مالـسلا  هیلع  ماما  ضارتعا ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  .دـنا  هتـشادن 
دوجو زا  دوخ  مارح  ياـهراک  رب  نداـهن  شوپرـس  يارب  هدـش و  هتـشاد  بیترت  مارح  لوپ  زا  اـه  یناـمهم  زا  يرایـسب  اریز  تفریذـپ ،

دوخ بظاوم  دوشن و  نارگید  مارح  ياهراک  للحم  دـیاب  هک  تسا  بهذـم  ماما و  هدـنیامن  نیا  دـنرب و  یم  هرهب  مه  ینید  ياـهماقم 
دیاب هک  دنناراکزیهرپ  نیا  دزادنا و  یم  دوخ  مادب  ار  نافیعـض  دنک و  یم  هسوسو  نوگانوگ  ياههار  زا  هک  تسا  ناطیـش  نیا  .دشاب 

زا رت  کیدزن  واب  ام  میناد  یم  دـنک  یم  کیرحت  ار  وا  هک  هچنآ  میا و  هدرک  قلخ  ار  رـشب  ام  دـننادب : دوخ  رظان  ار  ادـخ  لاـح  ره  رد 
.میتسه ندرگ  گر 

يزاریش دمحم  دیس 

( دـعب اما  (. ) اهیلا یـضمف  اهلها ، نم  موق  همیلو  یلا  یعد  هنا  هغلب  دـق  و  هرـصبلا ، یلع  هلماع  وه  و  يراصنالا ، فینح  نب  ناـمثع  یلا  )
ماعطلا یه  هبدام ) یلا  كاعد   ) باـشلا وه  یتف و  عمج  هرـصبلا ) لـها  هیتف  یف  ـالجر  نا  ینغلب  دـقف  فینح  نباـی   ) هالـصلا دـمحلا و 

یه و  هنفج ، عمج  نافجلا ) کیلا  لقنت  و   ) ماعطلا فانصا  بیط  کل  بلطی  يا  ناولالا ) کل  باطتست  اهیلا  تعرساف   ) هوعدلل عنصی 
مامالا هبن  اذل  و  رادقملا ، کلذب  لدعلا  نع  دعتبا  بناج ، یلا  یلاولا  لام  اذا  و  یلاولا ، هلامتسال  اببـس  ناک  ماعطلا  اذه  لعل  و  هعطقلا ،
یفجی يا  وفجم )  ) مهریقف مهجاتحم و  يا  مهلئاع ) موق  ماعط  یلا  بیجت  کنا  تننظ  ام  و  : ) هلوقب هرکذ  ام  یلا  هفاضالاب  مالسلا  هیلع 

امف  ) لکاملا يا  مضقملا ) اذه  نم   ) هلکات يا  همـضقت ) ام  یلا   ) فینح نبای  رظناف )  ) همیلولا یلا  وعدم ) مهینغ  و   ) .یعدی الف  درطی  و 
هقافنا هباستکا و  یف  لالح  هناب  يا  ههوج ) بیطب و  تنقیا  ام  و   ) هکرتا يا  هظفلاف )  ) هیف هحصلا  هجو  ملعت  مل  ناب  هملع ) کیلع  هبتشا 

.هیف فرصت  دارملا  و  كردا ، يا  لان  نم  هنم ) لنف   ) هب هقلعتملا  رومالا  رئاس  و 
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يوسوم

باطتـست .الجعتـسم  رداب  یـشلا ء : یلا  عرـسا  .موقلا  هیلا  یعدـی  ماعطلا  لادـلا  مضب  هبداملا : .داوجلا  و  باشلا ، یتف  عمج  هیتف : هغللا :
ام مضقلا : .دورطم  دـعبم و  وفجم : .ریقف  مهلئاع : .ردـقلا  هعـصقلا ، یه  هنفج و  عمج  میجلا  رـسکب  نافجلا : .اهبیط  کـل  بلطی  کـل :

هیتف نم  الجر  نا  ینغلب  دقف  فینح  نبا  ای  دعب  اما  : ) حرـشلا .هباصا  بولطملا  لان  نم  لنف : .هیمرا  هحرطا و  هظفلا : .مفلا  ضعبب  لکوی 
نب نامثع  هرصبلا  یلا  اهیلا و  یعد  همیلو  نافجلا ) کیلا  لقنت  ناولالا و  کل  باطتست  اهیلا  تعرـساف  هبدام  یلا  كاعد  هرـصبلا  لها 

مامالا دهز  يدم  نع  فشکت  یتلا  هغیلبلا  هظعوملا  هذهب  هظعو  داحلا و  باتعلا  اذهب  هیلا  بتاع و  هل و  زتهاف  ابنلاب  یلع  عمـسف  فینح 
یلع یلاولا و  اهل  وعدی  اهبابش  هرصبلا و  فارشا  دحا  اهمیقی  همیلو  مهایاضق …  سانلا و  مومه  شیعی  ناک  فیک  هلامعل و  هتبقارم  و 

مامالا عمسیف  یلاولا  لبقی  و  مهماقم …  مهل  مودی  مهتازاتیما و  مهل  اوظفحیل  هطلسلا  باحصا  هالولا و  دو  بطخت  ءاهجولا  ناف  هداعلا 
تحار ددعت و  هنم و  عونت  ام  ماعطلا و  نم  باط  ام  اهبحاص  کل  بلط  دق  و  همیلولا - یلا  اهیلا - تعرـسا  بیناتلا …  اذه  هیلا  هجویف 
كالو نمل  بسحت  نا  نودـب  رکفت و  وا  یعو  نودـب  تعرـساف  تیعد  کل …  امارکا  کب و  ءافتحا  کیلا  لقنت  عاصقلا - نافجلا -

اهنم بلطی  ام  اهءارو و  ام  اهیلا و  یعد  نم  یلا  رظنت  نا  نودب  و  عبـشلاب …  مهل  دـهع  نم ال  عایجلا و  یف  رکفت  نا  نودـب  اباسح … 
کیلع هبتـشا  امف  مضقملا  اذـه  نم  همـضقت  ام  یلا  رظناف  وعدـم  مهینغ  وفجم و  مهلئاع  موق  ماعط  یلا  بیجت  کـنا  تننظ  اـم  و  … )

نهذ یف  زکتری  ناک  همیلولا …  هذـه  یلا  فینح  نبا  بیجتـسی  نا  مامالا  دعبتـسا  هنم ) لنف  ههوجو  بیطب  تنقیا  اـم  هظفلاـف و  هملع 
 … اهیف درف  لک  نع  لووسم  اهلیفک و  همالا و  مداخ  یلاولا  و  هیف …  سلجی  يذـلا  هماقم  ظـفحی  نا  بجی  هیلوی  نم  لـک  نا  ماـمالا 

طیحی یتای و  ام  یلا  رضاح  وه  ام  هرکفب  قرتخی  هظحالملا  قیقد  نوکی  نا  بجی  اهبدوی …  امب  موقی  اهحلـصی و  ام  یعاری  نا  بجی 
امنیب اهیلا  عدی  مل  دیعب  دورطم  مهنم  ریقفلا  موق  همیلو  یلا  بیجتسی  نا  فینج  نبا  نم  مامالا  دعبتسی  اذل  اهبناوج و  عیمج  نم  رومالاب 

نال نیزوعملا  ءارقفلل و  قح  ماعطلا  یلا  هوعدلا  همیلولا …  هذهل  هباجتـسالل  مامالا  ءایتسا  ناک  انه  نم  و  وعدملا …  وه  رداقلا  ینغلا 
بجعلا و دروم  اذـهف  نونکمتملا  نورداقلا و  مرکی  ءالوه و  یـصقی  نا  اما  همالا  یلع  ضرف  یلاـتلاب  وه  باوث و  رجا و  هیف  مهعابـشا 
ام ذخیا  هب و  هبتـشی  ام  لک  هنع  عفدـی  نا  هرما  هلوانتی …  وا  هنم  برتقی  الف  مارح  ههبـش  هیف  رما  لک  بنتجی  نا  هرما  مث  داعبتـسالا … 

.هتیلحب نقیتی 

: دادسلا .فیغرلا  صرقلا : .هیلع  رطفی  هلکای و  همعطی  ام  ءاطلا  مضب  همعط : .یلابلا  قلخلا  بوثلا  ءاطلا  رـسکب  رمطلا : .عابتالا  ءادـتقالا 
نا لبق  هضفلا  بهذـلا و  تاتف  ربتلا : .ضرالا  تحت  رخدـملا  لاملا  وه  زنکلا  هجاـحلا و  تقول  هرخدا  لاـملا : زنک  .دیـشرلا  فرـصتلا 

.لاملا رفولا : .اهریغ  یشاوملا و  لاومالا و  نم  برحلا  یف  ذخوی  ام  همینغ  عمج  مئانغلا : .هجاحلا  تقول  تابخ  ترخدا : .غاصی 

یناغماد

ینامهیم هب  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  ترـضح  نآ  هب  دوب و  هرـصب  رب  شرازگراک  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هب  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
الجر ّنا  ینغلب  دقف  فینح  نبای  دـعب ، اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  .تسا  هتفر  هدـش و  توعد  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ 

نادرمناوج زا  یکی  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  فینح  رـسپ  يا  دـعب ، اـما  «، » اـهیلا تعرـساف  هبدأـم  یلا  كاـعد  هرـصبلا  لـها  هیتف  نم 
عورـش نینچ  ار  همان  نیا  حرـش  دیدحلا  یبا  نبا  يا ،» هتفریذپ  ناباتـش  تسا و  هدرک  توعد  ینامهیم  هرفـس  هب  ار  وت  هرـصب  هدنـشخب 

: تسا هدرک 
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: وا بسن  فینح و  نب  نامثع 

.تسا فینح  نب  لهس  ردارب  سوا و  هلیبق  زا  يراصنا و  ثراح  نب  هبلعث  نب  مکع  نب  بهاو  رـسپ  وا  تسا و  ءاح  همـض  اب  شردپ  مان 
يارب ار  وا  رمع  مالّـسلا ، هیلع  یلع  يارب  سپـس  درک و  يرازگراک  رمع  يارب  تسخن  .تسا  هدوب  هللا  دـبع  وبا  اـی  ورمع  وبا  شا  هینک 

هیلع یلع  .درک و  نییعت  ار  قارع  مدرم  هیزج  جارخ و  نازیم  وا  تشاـمگ و  نآ  جارخ  يروآ  عمج  قارع و  ياـهنیمز  تحاـسم  نییعت 
فینح نب  نامثع  .دندرک  نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  وا  دندمآ  هرـصب  هب  ریبز  هحلط و  نوچ  هک  تشامگ  هرـصب  تموکح  هب  ار  وا  مالّـسلا 

.تشذگ رد  رهش  نامه  رد  هیواعم  تموکح  راگزور  هب  دش و  هفوک  نکاس  مالّسلا  هیلع  یلع  تلحر  زا  سپ 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ُهَغََلب ْدَق  ِهَرْصَْبلا َو  یَلَع  ُُهِلماع  َناک  -َو  يراْصنألا ِْفیَنُح  ِْنب  ِناْمثُع  ْیلإ 

ُُهلْوَق - اْهیلإ یضَمَف  ، اِهلْهأ ْنِم  ٍمْوَق  ِهَمیلَو  یلإ  یعُد  ُهَّنأ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

لها نیهفرم ) زا   ) یعمج ینامهیم  هب  هک  دیسر  ترضح  نآ  هب  ربخ  هکنآ  زا  دعب  ، تسا ، هرـصب رادنامرف  ، يراصنا فینح  نب  نامثع  هب 
: همان دنس  . 1} .تسا هدرک  تکرش  ینامهیم  نآ  رد  مه  وا  هدش و  توعد  هرصب 

یلاما باتک  رد  قودص  یضر ، دیس  موحرم  زا  شیپ  ار  همان  نیا  زا  یشخب  هک  دنک  یم  حیرصت  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  هدنـسیون 
: دیوگ یم  دروم  دنچ  رد  همان  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  هجوت  نایاش  .تسا  هدروآ  دوخ 

یم لقن  اجنآ  زا  ار  توافتم  تارابع  نیا  هتـشاد و  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  دـهدیم  ناشن  هک  هدـمآ  نانچ  نینچ و  يرگید  تیاور  رد 
یهورگ هب  ریبعت  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نینچ  ار  هلمج  نیا  تراـبع  نـالف  یهورگ  هک  دـنک  یم  ریبعت  دروم  کـی  رد  یتح  .تسا  هدرک 

يدنوار و بطق  جئارخ  دننام  يددعتم  ياه  باتک  رد  یـضر  دیـس  زا  دـعب  همان ، نیا  زا  ییاه  شخب  اهنیا  رب  هفاضا  .تسا  لمأت  لباق 
اه توافت  نیا  .تسا  هدش  لقن  ییاه  توافت  اب  يرشخمز  راربالا  عیبر  بوشآ و  رهش  نبا  بقانملا  يروباشین و  لاتف  نیظعاولا  هضور 

ص 373) ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) دنا هتشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبانم  زین  اهنآ  هک  دهدیم  ناشن 

{ .تسا هدروآ  یتافاضا  اب  ص 81 ، یلع ، مامالا  بسن  یف  هرهوجلا  باتک  رد  زین  نرق 7 ) يافوتم  « ) يرب  » ار همان  نیا 

هاگن کی  رد  همان 

نارادـمامز و ًاصوصخم  قح و  هار  ناگدـنیوپ  همه  هب  یناوارف  ياه  سرد  هک  تسا  هغالبلا  جـهن  مهم  رایـسب  ياه  هماـن  زا  هماـن  نیا 
دهد یم  یمالسا  ياهروشک  نالوئسم 
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: تسا شخب  دنچ  لماش  و 

رد وا  تکرـش  شرازگ  هک  دـهد  یم  ربـخ  تسا  هرـصب  رادـنامرف  ؛ فینح نب  ناـمثع  هک  دوخ  بطاـخم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ادـتبا  .1
گنراگنر تمعنرپ و  يا  هرفس  دنتشاد و  روضح  نادنمتورث  طقف  هک  یتفایض  رد.تسا  هدیسر  وا  هب  هرصب  فارـشا  زا  یکی  ینامهیم 

.دیامرف یم  شنزرس  یتفایض  نینچ  رد  تکرش  تهج  هب  ار  وا  ترضح  ، تسا هدوب 

هب ار  شدوخ  یگدـنز  هاگ  نآ.دـشاب  هتـشاد  يربهر  اوشیپ و  ، یگدـنز رد  دـیاب  سک  ره  هک  دوش  یم  روآدای  وا  هب  مود  شخب  رد  .2
دوـخ يارب  زین  یتورث  هدرک و  اـفتکا  ناـن  صرق  ود  هنهک و  هماـج  ود  هب  هنوـگچ  هک  دـهد  یم  حرـش  وا  يارب  ربـهر  اوـشیپ و  ناوـنع 
اوقت یتسیز و  هداس  هک  تسا  نیا  نم  راظتنا.ینک  یگدنز  نم  نوچمه  هک  مرادن  راظتنا  نم  : دیامرف یم  دـیکأت  یلو  ؛ تسا هتخودـنین 

.ینکن شومارف  ار  يراکزیهرپ  و 

: دیوگ یم  دیامرف و  یم  هراشا  كدف  ناتساد  هب  همان  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  .3

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  نانمـشد  نادوسح و  مه  ار  نآ  هک  دوب  كدف  ، دوب ام  تسد  رد  ایند  تورث  زا  هک  يزیچ  اهنت 
يروگ ام  هناخ  ماجنارـس  گرم و  ام  یگمه  یگدنز  نایاپ.مرادن  كدف  ریغ  كدف و  هب  يزاین  نم  دنچ  ره  ؛ دـنتفرگ ام  تسد  زا  هلآ 

.تسا کیرات  گنت و 

ور نآ  زا  نم  یتسیز  هداس  هک  دنک  یم  هراشا  مهم  هتکن  نیا  هب  يرگید  شخب  رد  .4

مراد هدهع  رب  ار  مدرم  يربهر  ریطخ  هفیظو  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  هکلب  ، مرادن ار  ایند  يدام  بهاوم  زا  يرادروخرب  ناکما  هک  تسین 
رد مباوخن  ریس  هاگنابش  ؛ مشاب کیرش  مدرم  نیرت  فیعض  اب  یگدنز  ياه  یخلت  اه و  یتخس  رد  هک  دنک  یم  باجیا  تیعقوم  نیا  و 

.دراذگب نیلاب  هب  رس  يا  هنسرگ  مالسا  روشک  رانک  هشوگ و  رد  هک  یلاح 

يا هداس  ياذـغ  نینچ  بلاـط  یبا  نب  یلع  رگا  دـنیوگب  یـضعب  تسا  نکمم  هک  دـهد  یم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يرگید  شخب  رد  .5
دیـشاب هاگآ  یلو  ؛ دهد ناشن  ار  اه  تداشر  اه و  تعاجـش  نآ  گنج  نادـیم  رد  دـناوتن  هک  دـشاب  فیعـض  نانچ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد 

.دنراد يرت  مکحم  ياه  بوچ  دننک  یم  هدافتسا  يرتمک  ياذغ  بآ و  زا  هک  ینابایب  ناتخرد 

مالسلا هیلع  ماما  ؛) تسا هتخادرپ  نآ  لقن  هب  اه  تمسق  زا  یضعب  ِفذح  زا  دعب  یضر  دیس  موحرم  هک   ) همان نیا  شخب  نیرخآ  رد  .6
شیاتـس زا  سپ  هاگ  نآ.دنک  یم  يرازیب  مالعا  ایند  قرب  قرز و  زا  دـنار و  یم  دوخ  زا  تدـش  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ایند 

نامثع رگید  راب  دنزادرپ  یم  يراد  هدنز  بش  تدابع و  هب  هداد و  ماجنا  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  بجاو  ياه  تیلوئـسم  هک  یناسک 
.دبای ییاهر  خزود  شتآ  زا  ات  دناوخ  یم  ارف  یتسیز  هداس  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  فینح  نب 

***

لّوا شخب 
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هراشا

َْکَیلِإ ُلَْقُنتَو  ، ُناَْولَْألا ََکل  ُباَطَتُْست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْسَأَف  ٍَهبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد  ِهَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ِهَْیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَقَف  : ٍْفیَنُح َْنبا  اَی  ، ُدَْعب اَّمَأ 
َْکیَلَع َهَبَتْـشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا  اَذَه  ْنِم  ُهُمَـضْقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف.ٌّوُعْدَم  ْمُهُِّینَغَو  ، ٌّوُفْجَم ْمُُهِلئاَع  ، ٍمْوَق ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَمَو  ُناَفِْجلا !

.ُْهنِم ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَمَو  ، ُهْظِْفلاَف ُهُْملِع 

همجرت

ار وت  هرصب  لها  یفارـشا ) دنمتورث و   ) ناناوج زا  يدرم  هک  دنا  هداد  شرازگ  نم  هب  فینح ! رـسپ  يا  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
هک یلاـح  رد  يا  هتفاتـش  نآ  يوس  هب  تعرـس  هب  يا و ) هتفریذـپ  ار  شتوعد   ) زین وـت  هدـناوخارف و  دوـخ  یناـمهیم  نیگنر  هرفـس  هب 

نم.دش یم  هداد  رارق  شنامداخ ) هلیـسو  هب   ) وت يور  شیپ  يرگید  زا  سپ  زا  یکی  ماعط  گرزب  ياه  فرظ  گنراگنر و  ياهاذـغ 
ناشدنمتورث اهنت )  ) دشاب و عونمم  هرفس ) نآ  رس  رب  نتـسشن  زا   ) ناشدنمزاین هک  ینک  لوبق  ار  یتیعمج  توعد  وت  مدرک  یمن  نامگ 

نکفا و ورف  ناهد  زا  دشاب  كوکـشم  وت  يارب  شندوب  لالح  هچنآ  رگنب ، يروخ  یم  يراذـگ و  یم  ناهد  رد  هچنآ  هب.دوش  توعد 
.نک لوانت  يراد  نیقی  شندوب  لالح  یکاپ و  هب  ار  هچنآ 

! قرب قرز و  رپ  ینامهیم  هب  ماما  هدنیامن  توعد  ریسفت : حرش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلیـضف  اب  باحـصا  زا  هک  ار  يراصنا  فینح  نب  نامثع  همان  نیا  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هرصب يرادنامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يوس  زا  دوب و 

نم هب  فینح ! رـسپ  يا  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) سپ اما  :» دیامرف یم  دولآ  شنزرـس  یتاریبعت  رد  هتخاس و  بطاخم  دوب  هدـش  باختنا 
زین وت  هدـناوخارف و  دوخ  ینامهیم  نیگنر  هرفـس  هب  ار  وت  هرـصب  لـها  یفارـشا ) دـنمتورث و   ) ناـناوج زا  يدرم  هک  دـنا  هداد  شرازگ 

زا یکی  ماعط  گرزب  ياه  فرظ  گنراگنر و  ياهاذغ  هک  یلاح  رد  يا  هتفاتـش  نآ  يوس  هب  تعرـس  هب  يا و ) هتفریذپ  ار  شتوعد  )
ِلْهَأ ِهَْیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  : ٍْفیَنُح َْنبا  اَی  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـش یم  هداد  رارق  شنامداخ ) هلیـسو  هب   ) وت يور  شیپ  يرگید  زا  سپ 

ياهاذـغ زا   ) بوخ عاوـنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  کـل » باطتـست   » هلمج } َکـَل ُباَطَتُْـست  اَْـهَیلِإ  َتْعَرْـسَأَف  ٍَهبُدْأَـم  َیلِإ  َكاَـعَد  ِهَرْـصَْبلا 
!(. ُناَفِْجلا َْکَیلِإ  ُلَْقُنت  ،َو  ُناَْولَْألا .تسا } هدش  هتفرگ  ذیذل  هزیکاپ و  بوخ و  يانعم  هب  بیط ) گنراگنر 

یگدـنز ياراد  هک  یلاـس  نس و  بحاـص  دارفا  هب  یهاـگ  تسا و  باداـش  هتـساوخون و  ناوج  ياـنعم  هب  لـصا  رد  یتـف  عمج  « هَْیتـِف »
.تسا فارشا  يانعم  هب  اجنیا  رد  دوش و  یم  قالطا  زین  دنتسه  یطاشنرپ 

.دوش یم  تیاعر  بادآ  نآ  رد  هک  تسا  هّجوت  لباق  یمسر و  ياه  توعد  يانعم  هب  « بدا » هشیر زا  « َهبُدْأَم »

رد رظن  دروم  سلجم  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا.تسا  يروخاذـغ  گرزب  ياه  فرظ  يانعم  هب  هنزو ) نزو  رب   ) هنْفَج عمج  « ناَفِج »
.تسا هدوب  هدامآ  هرفس  رس  رب  اهاذغ  عاونا  دنتشاد و  توعد  نآ  رد  فارشا  زا  یهورگ  هک  هدوب  يا  هدرتسگ  سلجم  همان  نیا 

نآ رـس  رب  نتـسشن  زا   ) ناشدنمزاین هک  ینک  لوبق  ار  یتیعمج  توعد  وت  مدرک  یمن  نامگ  نم  :» دیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
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راد هلئاع  يانعم  هب  لئاع » }» ْمُُهِلئاَع ، ٍمْوَق ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَم  َو  ( ؛» دوش توعد  ناشدنمتورث  اهنت )  ) دشاب و عونمم  هرفس )
(. ٌّوُعْدَم ْمُهُِّینَغ  َو  { ، .تسا هدش  افج  وا  قح  رد  هک  یسک  تسا و  مورحم  يانعم  هب  وفجم » }» ٌّوُفْجَم .تسا } دنمزاین 

اهنآ هب  رصحنم  گنراگنر  ياهاذغ  رگا.تسا  هدرک  رکذ  اینغا  يارب  نآ  ندوب  يراصحنا  ار  هرفس  نیا  گرزب  بیع  مالسلا  هیلع  ماما 
زا هدافتـسا  ندوب و  قرب  قرزرپ و  نیاربانب  ، تشاد يرتمک  رایـسب  لاکـشا  ، دنتفرگ یم  هرهب  نآ  زا  مه  نادنمزاین  ناگنـسرگ و  دوبن و 

ندوب یلاو  رگا  هک  تسا  هدوب  هرفـس  نآ  مهم  داریا  رگید  يوس  زا  نادنمتـسم  ندوب  مورحم  وس و  کی  زا  نوگانوگ  ياهاذـغ  عاونا 
.ددرگ یم  رتشیب  نآ  لاکشا  مییازفیب  نآ  رب  ار  فینح  نب  نامثع 

رد اریز  ، تسا هدوب  نآ  رد  مارح  هب  هبتشم  لاوما  دوجو  نآ  هتشاد و  مه  یمراهچ  داریا  هرفس  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثحب  همادا  زا 
ورف ناـهد  زا  دـشاب  كوکـشم  وت  يارب  شندوب  لـالح  هچنآ  ، رگنب يروخ  یم  يراذـگ و  یم  ناـهد  رد  هچنآ  هب  :» دـیامرف یم  همادا 

« مهف  » نزو رب  مضق »  » هشیر زا  همـضقت » }» ُهُمَـضْقَت اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ( ؛» نک لوانت  يراد  نیقی  شندوب  لالح  یکاپ و  هب  ار  هچنآ  نکفا و 
ِمَـضْقَْملا اَذَه  ْنِم  .دوش } یم  قالطا  دنراذگ  یم  ناهد  هب  هک  ییاذغ  هب  مضقم »  » تسا و ندروخ  يانعم  هب  هاگ  ندیوج و  يانعم  هب 

ظافلا تهج  نیدـب  ار  ظاـفلا  تسا و  ناـهد  زا  ندـنکفا  نوریب  ياـنعم  هب  ظـفل »  » هشیر زا  هظفاـف » }» ُهْظِْفلاَـف ُهُْملِع  َکـْیَلَع  َهَبَتْـشا  اَـمَف 
(. ُْهنِم ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَم  َو  { ، .دنوشیم هدنکفا  نوریب  ناهد  زا  ییوگ  هک  دنیوگیم 

هدرک یم  تقد  اهنآ  راتفر  تاکرح و  رد  هدوب و  دوخ  نارازگراک  بقارم  يردـق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا 
اب هتفرگ و  یم  هدرخ  اهنآ  رب  ار  بسانمان  ینامهم  کی  رد  تکرش  یتح  هک  ییاج  ات  دنشاب  هتـشادن  یفعـض  هطقن  نیرت  کچوک  هک 
ایند ياج  چیه  رد  دـیاش  هک  يراک.تسا  هدومرف  یم  تحیـصن  هداد و  یم  رادـشه  اهنآ  هب  فلتخم  حـیاصن  زا  ّولمم  ییالابدـنلب  همان 

.تسین هدوبن و  لومعم 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  یگمه  تسین و  مک  اه  همان  لیبق  نیا  دوخ  نارازگراک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  ناـیم  رد 
.تسا هدرک  یم  تیاعر  يرادروشک  رما  رد  ار  ریبدت  تیاهن 

هتسجرب تاماقم  نامکاح و  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رظن  هکنیا  رگید  هتکن 

ناشیرای رتشیب و  همه  زا  ناشعقوت  هک  درد  یب  ناهفرم  هب  دنـشاب و  فعـضتسم  ياه  هدوت  مدرم و  رانک  رد  هشیمه  یمالـسا  تموکح 
ناعفادـم لّوا  هورگ  اـهنت  ینارحب  عقاوم  رد  هک  هداد  ناـشن  هبرجت.دـنهدن  یتـّیّمها  زگره  ، تسا رتـمک  همه  زا  نداد  يراـی  ماـگنه  هب 

.دنتّنم یب  نارگراثیا  تخسرس و 

؟ تسیک فینح  نب  نامثع  هتکن :

نآ زا  سپ  دحا و  هوزغ  رد  ، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  زا  فینح  نب  نامثع  هک  تسا  هدـمآ  یلکرز  مالعالا  باتک  رد 
یجارخ ياه  نیمزرـس  يریگ  هزادـنا  رومأـم  تشاد  هک  یـصاخ  ینمادـکاپ  اوقت و  بجوم  هب  مود  هفیلخ  رـصع  رد  تشاد و  تکرش 

هیلع یلع  دض  رب  اهنآ  هارمه  هک  دندرک  داهنـشیپ  وا  هب  هشیاع  راصنا  داد  خر  لمج  هنتف  هک  یماگنه.دش  هرـصب  یلاو  سپـس  قارع و 
تروص و رـس و  يوم  ماـمت  هشیاـع  نارادـفرط.درک  يراددوـخ  راـک  نیا  زا  وا  (. دوـب هرـصب  یلاو  وا  هک  یلاـح  رد   ) دـگنجب مالـسلا 
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رد دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  فینح  نب  نامثع.دینک  شیاهر  : تفگ وا.دندرب  هشیاع  دزن  لاح  نامه  اب  دندنک و  ار  وا  ياهوربا 
مـالعالا } .تسب ورف  ناـهج  زا  مشچ  هیواـعم  تفـالخ  نارود  رد  دـش و  هفوک  نکاـس  سپـس.دوب  ترـضح  نآ  هارمه  لـمج  گـنج 

.تفر ایند  زا  هنیدم  رد  هیواعم  تفالخ  نامز  رد  هک  دنا  هتفگ  زین  یضعب  ص 205 }. ج 4 ، یلکرز ،

یـسک هچ  درک  تروشم  شنارای  اب  مود  هفیلخ  ، دش حتف  قارع  هک  یماگنه  : تسا هدمآ  ربلا  دبع  نبا  باعیتسا  باتک  رد  هکنیا  بلاج 
دناوت یم  وا  هک  دندوزفا  تسا و  بسانم  فینح  نب  نامثع  : دنتفگ قافتالاب  یگمه  دشاب ؟ اجنآ  یلاو  دورب و  قارع  هب  تسا  تحلصم 

ص 189} ج 3 ، باعیتسا ، } .دراد یناوارف  هبرجت  تفرعم و  لقع و  تریصب و  اریز  ، دنک هرادا  مه  ار  نیا  زا  شیب 

وبا هب  هک  دندوب  يرفن  هدزاود  هرمز  رد  فینح  نب  لهـس  ، شردارب وا و  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـحلا  لاجر  ملع  تاکردتـسم  باتک  رد 
مالـسلا هیلع  یلع  صاخ  نارومأم  ءزج  لهـس  شردارب  نامثع و  : دـیازفا یم  سپـس.دندرب  لاؤس  ریز  ار  وا  لامعا  دـندرک و  داریا  رکب 

ص ج 5 ، ثیدـحلا ، لاجر  ملع  تاکردتـسم  } .درک نیمـضت  ناـنآ  يارب  ار  تشهب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـندوب  سیمخلا ) هطرـش  )
{213

شتمدخ ییانیبان  درم  ، مدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  رد  : دیوگ یم  فینح  نب  نامثع  هک  تسا  هدمآ  هباغلا  دـسا  رد 
هن و درک  ضرع  منک ؟ اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وت  تسا  هنوگچ  : دومرف.دـنادرگ زاب  نم  هب  ار  نم  مشچ  ادـخ  نک  اـعد  درک  ضرع  دـمآ 

: وگب ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ریگب و  وضو  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ.درک  رارصا  راب  دنچ 

یل َیِـضْقَِتل  ِهِذـه  یتَجاح  یف  ّیبَر  یلإ  َکـِب  ُتْهَّجَوَت  ّینإ  ُدَّمَُحم  اـی  ِهَمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  َکـَْیلإ  ُهَّجَوَتأَو  َُکلَئْـسأ  ّینإ  ّمُهّللا  »
یتجاح رد  نم  دمحم  يا.موش  یم  لسوتم  تمحر  ربمایپ  ، تربمایپ دمحم  هب  منک و  یم  اضاقت  وت  زا  نم  ادـنوادخ  ّیف ؛ ُهْعِّفَـشَف  َّمُهّللا 

اعد نیا  زا  دـعب.هدب  رارق  نم  عیفـش  ار  وا  ادـنوادخ  يروآ  رب  ار  متجاح  نیا  هک  موش  یم  لّسوتم  وت  هب  مراد  مراگدرورپ  يوس  هب  هک 
رد اـنعم  نیمه  هیبش  هرامـش 3571 . فینح ، نب  نامثع  لاح  حرـش  ج 3 ، هباغلادسا ، «.} دـنادرگ زاب  وا  هب  ار  شنامـشچ  رون  دـنوادخ 

ثیدح نیا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  مکاح  .تسا  هدمآ  ص 519  ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ص 138 و  ج 4 ، دمحا ، دنسم 
دوخ ییاور  ینابم  هب  لقادح  لشوت ، نادان  نافلاخم  شاک  يا  دنا  هدرکن  لقن  ار  نآ  ملـسم  يراخب و  دنچره  تسا ، يدنـسلا  حیحص 

(.{ دنهابتشا رد  هزادنا  هچ  دننادب  ات  دندرک  یم  هعجارم 

نب نامثع  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.میهد  یم  نایاپ  یناقمام ) لاجر  لقن  قبط   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  ینخـس  اب  ار  نخـس  نیا 
لئاسم هب  يرییغت  هنوگ  چیه  دـنام و  رادافو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  دوب  یناسک  زا  فینح 

{ .فینح نب  نامثع  لاح  حرش  یناقمام ، لاجر  } .دادن دوخ 

مود شخب 

همان نتم 

ْمُکَّنِإَو َالَأ  ، ِْهیَصْرُِقب ِهِمْعُط  ْنِمَو  ، ِْهیَرْمِِطب ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ  ؛ ِهِْملِع ِرُوِنب  ُءیِضَتْسَیَو  ِِهب  يِدَتْقَی  ، ًاماَمِإ ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإَو  َالَأ 
َالَو ، ًاْرفَو اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َالَو  ، ًاْرِبت ْمُکاَْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَم  ِهّللا  َوَف.ٍداَدَسَو  ٍهَّفِعَو  ، ٍداَِهتْجاَو ٍعَرَِوب  ِینُونیِعَأ  ْنَِکلَو  ، َِکلَذ یَلَع  َنوُرِدـْقَتَال 
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ٍهَـصْفَع ْنِم  ُنَهْوَأَو  یَهْوَأ  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهلَو  ، ٍهَِربَد ٍناَتَأ  ِتوُقَک  اَّلِإ  ُْهنِم  ُتْذَخَأ  َالَو  ، ًاْربِش اَهِـضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َالَو  ، ًارْمِط ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ 
.ٍهَرِقَم

اه همجرت 

یتشد

يایند زا  امش  ماما  شاب ! هاگآ  دریگ ، یم  ینـشور  شـشناد  رون  زا  و  دنک ، یم  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  ار  يوریپ  ره  شاب ! هاگآ 
يراکزیهرپ و اب  اّما  دـیرادن  ار  يراک  نینچ  ییاناوت  امـش  هک  دـینادب  تسا ، هداد  تیاضر  نان  صرق  ود  و  هدوسرف ، هماج  ود  هب  دوخ 

تمینغ زا  و  هتخودنین ، يا  هرقن  الط و  امش  يایند  زا  نم  ادخ ! هب  دنگوس  سپ  دیهد .  يرای  ارم  یتسار ، ینمادکاپ و  ناوارف و  شالت 
متفرگن و راـیتخا  رد  بجو  کـی  یتـح  اـیند  نیمز  زا  و  مدوزفین ،  يا  هماـج  ما  هنهک  هماـج  ود  رب  ما ، هدرکن  هریخذ  يزیچ  نآ  ياـه 

!. تسا رتزیچان  طولب  تخرد  خلت  هناد  زا  نم  مشچ  رد  امش  يایند 

يدیهش

هدنـسب امـش  ياوشیپ  هک  نادـب  .دـیوج  ینـشور  وا  شناد  رون  زا  و  دـیوپ ، ار  يو  یپ  هک  تسا  ییاوشیپ  ار  يوریپ  ره  هک  شاب  هاـگآ 
نکیل .درک  دیناوتن  نینچ  امش  هک  دینادب  .هدومن  شیوخ  یندروخ  ار  نان  هصرق  ود  هدوسرف و  هماج  ود  هب  دوخ  يایند  زا  تسا  هدرک 

و متخودنین ، يرز  امش  يایند  زا  ادخ  هب  هک  .ندیزرو  یتسرد  ینمادکاپ و  ندیشوک و  ییاسراپ - رد  ییاسراپ و - هب  دینک  يرای  ارم 
.مدوزفین يا  هنهک  ما  هنهک  هماج  رب  و  مدومنن ، تریخذ  نآ  ياهتمینغ  زا 

یلیبدرا

امـش ياوشیپ  ماما و  هک  یتسردب  نادب  وا  شناد  رونب  دـیوج  یم  ینـشور  واب و  دـنکیم  ادـتقا  هک  تسیئاوشیپ  ار  يرومام  ره  هکنادـب 
نآ رب  دیتسین  رداق  امـش  هک  یتسردب  نادب  دوخ  هتخپ  نان  وج  صرق  ودب  دوخ  ماعط  زا  هنهک و  هماج  ودـب  دوخ  يایند  زا  هدرک  افتکا 

ادـخب سپ  نتفر  تسار  هار  يراگزیهرپ و  ینماد و  كاپ  رد  ندومن  داهج  دـج و  مارح و  زا  نداتـسیا  زاـبب  ارم  دـیهد  يراـی  نکیل  و 
هماج يارب  متخاسن  هدامآ  ار و  رایـسب  لاـم  نآ  ياـهتمینغ  زا  مدرک  هریخذ  هن  راد و  هکـس  ریغ  زا  امـش  ياـیند  زا  مداـهنن  هک  دـنگوس 

ار رگید  هنهک  ما  هدیشوپ  هک  دوخ  هدیسوپ 

یتیآ

هب شیایند  همه  زا  امـش  ماما  کـنیا  .دریگ  یم  غورف  وا  شناد  رون  زا  دـنک و  یم  ادـتقا  ودـب  هک  تسا  یماـما  ار  سک  ره  هک  نادـب ،
هب ارم  یلو  دـینک ، نینچ  هک  تسین  نآ  يارای  ار  امـش  هتبلا  .تسا  هدرک  افتکا  نان  صرق  ود  هب  شیاهماعط  همه  زا  يرازا و  ینهریپ و 

همه زا  ما و  هتخودنین  يرز  هراپ  امـش  يایند  زا  دنگوس ، ادخ  هب  .دـیهد  يرای  شیوخ  یتسرد  ینمادـکاپ و  تدـهاجم و  ییاسراپ و 
.ما هتخاسن  هدامآ  رگید  يا  هماج  تسا ، هدش  هنهک  کنیا  هک  هماج ، نیا  ياج  هب  .ما و  هدرکن  هریخذ  یلام  نآ  میانغ 
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نایراصنا

.دریگ یم  هرهب  شملع  رون  زا  ،و  دنک یم  ادتقا  وا  هب  هک  تسا  یماما  ار  یمومأم  ره  هک  داب  تمولعم 

.هدومن تعانق  نان  صرق  ود  هب  شکاروخ  زا  ،و  هنهک هماج  ود  هب  شیایند  مامت  زا  امش  ماما  شاب  هاگآ 

یتسرد ینمادـکاپ و  و  تدابع ، رد  شـشوک  عرو و  اب  ارم  یلو  ، دـیرادن تردـق  ار  یـشور  نینچ  هب  نداد  نت  امـش  هک  داب  ناـتمولعم 
ما هنهک  هماج  نیا  ضوع  ،و  هتـشادنرب يا  هریخذ  نآ  ناوارف  مئانغ  زا  ،و  هتخودنین ییالط  امـش  يایند  زا  نم  مسق  ادخ  هب   . دینک يرای 

 ! ما هدرکن  هدامآ  يرگید  هنهک  هماج 

حورش

يدنوار

، هیحضا هنس  یف  الا  هیلوح ، یف  هذلفلا  معطی  و ال  هیصرقب ، هعوج  هروف  دسی  و  هیرمطب ، هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  ملعا  يور و  و 
و رازا ، ءادر و  مهل  برعلا  و  رامطالا ، عمجلا  و  قلخلا ، یلاـبلا  باوثلا  رمطلا : .داـهتجا و  عروب و  ینونیعاـف  کـلذ  یلع  اوردـقت  نل  و 

.اربش اهراطقا  نم  ترخدا  يور و ال  .بهذلا و  ربتلا  .محللا و  وا  دبکلا  نم  هعطق  هذلفلا : .هیرمطب و  یفتکا  لاقف : ینث  کلذل 

يردیک

یلع نوردقت  کنا ال  .اربش  اهراطقا  نم  ترخدال  يور  و  بهذلا ، ربتلا : .محللا و  دبکلا و  نم  هعطق  هذلفلا : .یلابلا و  بوثلا  رمطلا : و 
دبال کلذ  ناف  مارحلا  ءاقتاب  مکیلع  نکل  و  هلعف ، زوجی  یلوا و  هکرت  ام  ءاقتا  یلا  مارحلا  ءاقتا  نم  زواجتلا  زواجتال  نا  ینعی  کـلذ :

.هنم

مثیم نبا 

ینـشور وا  شناد  وترپ  زا  دنک و  یم  يوریپ  وا  زا  هک  دراد  يربهر  ماما و  یمومام  ره  هک  نادـب  ناوارف  لام  رفو : هنهک  هماج ي  رمط :
، ناه تسا ، هدرک  هدنـسب  نان  صرق  ود  هب  اهیکاروخ  زا  هنهک و  هماج ي  ود  هب  دوخ  يایند  زا  امـش  ربهر  هک  شاـب  هاـگآ  دریگ ، یم 
زا دنگوس ، ادخ  هب  .دـینک  کمک  ارم  یتسرد  یکاپ و  تدـهاجم ، اوقت و  هب  یلو  دـیناوتان ، نینچ  نیا  یـشور  رب  ندرک  لمع  هب  امش 

هنهک ي هماج ي  مراد  ( رب رد   ) هک يا  هماج  هوالع ي  هب  و  ما ، هدرکن  عمج  یناوارف  تورث  نآ  میانغ  زا  هتخودناین و  يرز  امش  يایند 
هک نیا  رب  تسا  هداد  هجوت  هملع  نا …  الا و  ترابع : اب  یلبق  تامدـقم  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مراـهچ : .ما  هدرکن  اـیهم  يرگید 
نآ يارغـص  هک  دشاب  یم  یلماک  سایق  هلزنم ي  هب  یلیثمت  ماما ، نخـس  نیا  و  دـنک ، يوریپ  وا  زا  دـیاب  هک  دراد  ییاوشیپ  ماما و  يو 
عرف اما  دـنمومام ، ماما و  نت  ود  نآ  هک  تسا  نآ  لیثمت  تلع  تسا و  مومام  ماما و  قلطم  هب  طوبرم  لیثمت  لصا  .تسا  هدـش  فذـح 

سایق تسا ، يوریپ  موزل  نامه  لیثمت  مکح  تسا و  فینح ) نب  نامثع   ) وا رازگراک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  صخـش  لـیثمت  نیا 
ماما زا  دـیاب  وت  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دـنک ، يوریپ  دوخ  ماما  زا  دـیاب  مومام ، ره  یتسه و  یماـما  موماـم  وت  تسا : نینچ  رظن  دروم 
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رد ماما  لاح  زا  دـیاب  وا  هک  تسا  هدروآ  لیلد  نآ ، لابند  هب  مجنپ : .ییامن  هدافتـسا  وا  یهاـگآ  شناد و  وترپ  زا  ینک و  يوریپ  دوخ 
زا و  هنهک ، هماج ي  ود  ینعی  دـناشوپب  ار  شندـب  هک  يرادـقم  هب  ایند  ياهیندیـشوپ  زا  هک  دوب  نآ  ماما  لاح  دـنک ، يوریپ  اـیند  روما 

تنیز و هب  اـنتعا  نودـب  درک ، یم  هدنـسب  ناـن ، صرق  ود  ینعی  دزاـس  فرطرب  ار  وا  یگنـسرگ  تدـش  هک  يا  هزادـنا  هـب  اـهیکاروخ 
نآ هک  يزود  هدراپ  زا  هعجارم  يدایز  رثا  رد  هک  دوب  ییابق  کی  همامع و  راوگرزب ، نآ  هنهک  هماـج ي  ود  اریز  اهیندیـشوپ ، شیارآ 

سوبـس وج  زا  نان  هدرگ ي  ود  نآ  اریز  درک ، یمن  انتعا  نآ  ییاراوگ  تذـل و  هب  دوخ  كاروخ  رد  تشاد و  مرـش  دز  یم  هلـصو  ار 
هدرک ناشن  رطاخ  رین  ار  هتکن  نیا  باحـصا ، هب  مشـش : .دومرف  یم  لیم  ماش  ار  يرگید  راهان و  ناونع  هب  ار  یکی  هک  دوب  يا  هتفرگان 
نانآ هک  تسا  ییگدامآ  دادعتـسا و  نتـشاد  هب  طورـشم  ییاناوت  عون  نآ  اریز  تسین ، اهنآ  ناوت  دـح  رد  تضاـیر  عون  نیا  هک  تسا 
دوخ شالت  تضایر و  اب  ات  تسا - لاونم  نیا  رب  نایرج  رگا  تسا - هدومرف  رما  ناشیا  هب  هاگنآ  .دنا  هدیسرن  دادعتـسا  زا  هلحرم  نادب 

تعاـط هار  رد  شـشوک  دـعب  مارح و  ياـهراک  زا  يراددوخ  راوگرزب  نآ  دوـصقم  دـننک و  اـفتکا  وا  يراـی  هب  يراـگزیهرپ ، هار  رد 
شالت و نآ  زا  سپ  هتـسیاش و  ياهراک  موادـم  ماـجنا  يراـگزیهرپو  عرو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  دـیاش  تسا و  راـگدرورپ 
رب هداد  یم  لامتحا  هک  تسا  هداد  هجوت  يزیچ  یتسرداـن  رب  وکین  دـنگوس  هلیـسو ي  هب  متفه : .دـشاب  هدوب  نآ  هراـبرد ي  شـشوک 
رد تسا و  هعمـس  ایر و  هب  هتخیمآ  ایند  رد  يو  ییاسراپ  هک  نیا  نآ  دـنک و  روطخ  راوگرزب  نآ  هرابرد ي  كاپان  ناـهذا  زا  یـضعب 

، تسا نیمز  يور  هفیلخ ي  نامز و  ماما  وا  هک  صوصخب  دراد ، دوجو  ایند  يزودنا  لام  ایند و  هب  هقالع  يرهاظ ، ییاسراپ  نآ  يارو 
زج هب  يو  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  هاگنآ  هدرمـشرب ، هتخاس ، حاـبم  اـیند  لاـم  زا  دـنوادخ  هک  ار  ییاـهزیچ  عاونا  هک  نآ  زا  سپ 

اهنآ تشپ  راب  يدایز  زا  هک  یـشکراب  نایاپراچ  كاروخ  هب  تراـقح  یکدـنا و  رظن  زا  ار  رادـقم  نآ  و  تسا ، هتفرگنرب  نآ  زا  یتوق 
هب اهنآ  يراتفرگ  و  تشپ ، مخز  لیلد  هب  اهنآ  یناوتان  هک  تسا  هدروآ  اـهنآ  يارب  ار  یگژیو  نیا  هدرک و  هیبشت  تسا ، هتـشادرب  مخز 

نایب هدوزفا و  دوخ ، رظن  رد  ناشیا  يایند  ندوب  شزرا  یب  فیرعت  رد  سپـس  تسا  هدش  اهنآ  كاروخ  ندـش  مک  ثعاب  جـنر  درد و 
هک یـسک  تسا  یهیدـب  دروخب ، ار  نآ  ینویح  هک  تسا  خـلت  گرب  کـی  زا  رت  تسپ  يو  رظن  رد  نآ  شزرا  اـیند و  هک  تسا  هدرک 

.دنک راک  ایند  يارب  دشاب و  ایند  هب  دنم  هقالع  هک  تسا  روصت  لباق  هنوگچ  دشاب  نانچ 

دیدحلا یبا  نبا 

َالَأ َو ِْهیَـصْرُِقب  ِهِمْعُط  ْنِم  ِْهیَرْمِِطب َو  ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإ  َالَأ َو  ِهِْملِع  ِرُوِنب  ُءیِـضَتْسَی  ِِهب َو  يِدَتْقَی  ًاماَمِإ  ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإ  َالَأ َو 
ًاْرِبت َو َال ْمُکاَْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَم  ّمهّللا } .» :» ب ( 1 ِهَّللاَوَف {  ٍداَدَس  ٍهَّفِع َو  ٍداَِهتْجا َو  ٍعَرَِوب َو  ِینُونیِعَأ  ْنَِکل  َِکلَذ َو  یَلَع  َنوُرِدْقَت  ْمُکَّنِإ َال 

ِیف َیَِهل  ٍهَِربَد َو  ٍناَتَأ  ِتوُقَک  َّالِإ  ُْهنِم  ُتْذَخَأ  ًاْربِش َو َال  اَهِضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  ًارْمِط َو َال  ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ  ًاْرفَو َو َال  اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا 
.ٍهَرِقَم ٍهَصْفَع  ْنِم  یَهْوَأ  ِیْنیَع 

ءادر رازإ و  امهنأل  نینثا  امهلعج  امنإ  یلابلا و  قلخلا  بوثلا  رمطلا  هیرمطب و  ایندلا  نم  عنق  دق  مکمامإ  نإ  لاقف  هسفن  لاح  رکذ ع  مث 
.سأرلا دسجلل و  يأ  امهنم  دب  ال 

هیـصرقب ال هعوج  هروف  دـس  هیرمطب و  ایندـلا  نم  یفتکا  دـق  يور  امهل و  ثلاث  امهیلع ال  رطفی  ناصرق  يأ  هیـصرقب  همعط  نم  لاق و 
.هیحضأ موی  یف  الإ  هیلوح  یف  هذلفلا  معطی 
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 . داهتجالا عرولاب و  ینونیعت  نأ  مکلأسأ  ینکل  هیلع و  ردقأ  ام  یلع  اوردقت  نل  مکنإ  لاق  مث 

دادعإ یف  سانلا  هلعفی  امک  ابیشق  ابوث  دعی  نأ  نع  الضف  هیبوث  یلابل  المس  ایلاب  ابوث  دعأ  الام و ال  رخدا  ابهذ و ال  زنک  ام  هنأ  مسقأ  مث 
اهنم ذخأ  مکایند و ال  یلإ  عجری  اهضرأ  یف  ریمضلا  اربش و  اهضرأ  نم  زاح  اهنوعزنی و ال  یتلا  لامـسألا  ضوع  هوسبلیل  دیدج  بوث 

.اهلکأ لقف  اهرهظ  رقع  یتلا  یه  هربد و  ناتأ  توقک  الإ 

یلع رم  رقمم  دیبل  لاق  اضیأ  زمهلاب  هرقمأ  ارم و  راص  يأ  رسکلاب  ءیـشلا  رقم  هرم  يأ  هرقم  هصفع  نم  نوهأ  ینیع  یف  یهل  لاق و  مث 
. { هناوید 197 ( 1 لسعلاک {  ولح  نیندألا  یلع  هئادعأ و 

یناشاک

یـضتسی ء و   ) لاوحا همه  رد  وا  هب  دنک  یم  ادتقا  هک  هب ) يدـتقی   ) تسا ییاوشیپ  ار  یمومام  ره  هکنادـب  اماما ) مومام  لکل  نا  الا و  )
دق  ) امـش ياوشیپ  ماما و  هک  یتسرد  هب  نادـب  مکماما ) نا  الا و   ) لاعفا لاوقا و  رد  وا  شناد  رون  هب  دـیوج  یم  ینـشور  و  هملع ) رونب 
زا و  همعط ) نم  و   ) هنیمـشپ هماج  تسا و  يراتـسد  نآ  هک  هماج  هنهک  ود  هب  هیرمطب )  ) دوخ يایند  زا  هدرک  اـفتکا  هاـیند ) نم  یفتکا 
رب دیتسین  رداق  کلذ ) یلع  نوردقت  ال   ) امـش هک  یتسرد  هب  دینادب  مکنا ) الا و   ) دوخ هتخیبان  وج  صرق  ود  هب  هیـصرقب )  ) دوخ ماعط 

يرای نکلو  ینونیعا ) نکل  و   ) دـینک تعانق  سوبلم  لوکام و  نآ  رادـقم  هب  هک  دـیناوت  یمن  نآ و  هب  ما  هدرک  افتکا  نم  هک  عون  نآ 
( دادس و   ) ندومن يراگزیهرپ  و  هفع ) و   ) ینمادکاپ رد  ندومن  دهج  دج و  و  داهتجا ) و   ) مراحم زا  نداتـسیا  زاب  هب  عروب )  ) ارم دیهد 

راد هکـس  ریغ  رد  اربت )  ) امـش يایند  زا  مداهنن  جنگ  هک  مکایند ) نم  تزنک  ام   ) ادخ تاذ  هب  مسق  سپ  هللا ) وف   ) نتفر تسار  هار  هب  و 
مدرکن و ایهم  و  یبوث ) یلاـبل  تددـعا  ـال  و   ) ار رایـسب  لاـم  ارفو )  ) نآ ياـهتمینغ  زا  اـهمئانغ ) نم   ) مدرکن هریخذ  و  ترخدا ) ـال  (و 

رگید هنهک  ارمط )  ) ما هدیشوپ  هک  دوخ  هدیسوپ  هماج  يارب  متخاسن  هدامآ 

یلمآ

ینیوزق

ماما هک  نادب  و  وا ، ملع  رون  هب  دیوج  یم  ینـشور  و  وا ، هب  دـنک  یم  ادـتقا  هک  تسا  یماما  یئاوشیپ و  ار  يا  هدـننکادتقا  ره  هکنادـب 
یکی دومرف  هنهک  هماج  ود  هکنیا  دوخ  صرق  ود  هب  دوخ  كاروخ  زا  يا و  هماج  هنهک  ود  هب  دوخ  يایند  زا  تسا  هدرک  ءافتکا  اـمش 
کی ینعی  دومرف  صرق  ود  و  دـنمزال ، ود  ره  نیا  اپ  ات  رـس  زا  ندـب  مامت  رتس  رد  هک  رازا  زا  ترابع  يرگید  و  تسا ، ءادر  زا  ترابع 
يرای نکیلو  سفن ، اب  تدـهاجم  تضایر و  زا  هنوگ  نیارب  دـیتسین  رداق  امـش  یتسردـب  روحـس و  تهجب  يرگید  راطفا و  يارب  هناد 

دیراد و كاپ  اهیگدولآ  زا  نماد  دیناوت  ات  ضرغلا  يراگتسار و  تفع و  يراب و  تاضرم  بلط  رد  یعـس  يراکزیهرپ و  هب  ارم  دیهد 
هدرک يرای  تناعا و  ار  ترـضح  نآ  رگم  دـننک  نینچ  نوچ  و  دـیرادهاگن ، نابز  رظن و  جرف و  مکـش و  دـیئامن و  تفلاخم  سفن  اـب 

ات یمدآ  هک  اریز  دوخ ، حالصا  تیبرت و  دوخ و  رب  ار  وا  دنا  هدرک  تناعا  ای  کلسم ، نآ  هب  تما  داشرا  هقیرط و  نیا  كولس  رب  دنا ،
، تیعر لاح  حالصا  رد  ار  وا  دنا  هدرک  تناعا  هکنیا  ای  دناسرن ، رثا  دشرم  یبرم و  یعس  دیاینرب  دوخ  حالـصا  یعـس و  ماقم  رد  دوخ 
ای هرقن  امش  يایند  زا  ما  هدرکن  عمج  هک  مسق  ادخ  هب  .تسا  رصان  نیعم و  ایاعر  لاح  حالصا  رب  ار  هفیلخ  ماکح  دادس  عرو و  هک  هچ 
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رگید هنهک  هماج  مرادربرد  هک  يا  هماج  هنهک  نیا  يارب  ما  هدرک  هدامآ  هن  و  رایسب ، یلام  اهتمینغ  نیا  زا  ما  هتشاذگ  هریخذ  هن  الط و 
.ار

یجیهال

الا و هیصرقب ، همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و  هملع ، رونب  یـضتسی ء  هب و  يدتقی  اماما  مومام  لکل  نا  الا و  »
ارفو و ال اـمهئانغ  نم  ترخدا  ـال  اربـت و  مکاـیند  نم  تزنک  اـم  هللاوف  داـهتجا ، عروب و  ینونیعا  نکل  کـلذ و  یلع  نوردـقتال  مکنا 

، ارمط یبوث  یلابل  تددعا 

، وا ملع  رون  هب  ددرگ  یم  نشور  دنک و  یم  وا  هب  يوریپ  هک  تسه  ییاوشیپ  يا  هدننک  يوریپ  ره  يارب  زا  هک  قیقحت  هب  شاب و  هاگآ 
زا دـشاب و  ادر  نهاریپ و  هک  دوخ  هنهک ي  هماج ي  ود  هب  دوخ  يایند  زا  تسا  هدرک  افتکا  امـش  ياوشیپ  هک  قیقحت  هب  شاب و  هاـگآ 
ود نیا  رب  ندرک  افتکا  رب  دـیرادن  تردـق  امـش  هک  قیقحت  هب  شاب و  هاگآ  دوخ ، ماش  تشاچ و  يارب  زا  نان  صرق  ود  هب  دوخ  ماـعط 

يایند زا  مدرکن  عمج  هک  ادخ  هب  دـنگوس  سپ  تابجاو ، رد  ندرک  شالت  تامرحم و  زا  يراکزیهرپ  هب  ارم  دـینک  يرای  نکلو  زیچ ،
مدوخ هدیـسوپ ي  هماج ي  ود  يارب  زا  متخاسن  ایهم  ار و  يرایـسب  لام  ایند  ياـهتمینغ  زا  مدرکن  هریخذ  ار و  یکوکـسم  ریغ  زا  اـمش 

.ار يرگید  هنهک ي  هماج ي 

یئوخ

هلامعل همظنم  نایب  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هجوت مث  عمجم .- فوصلا - ریغ  نم  یلابلا  ءاسکلا  وا  قیتعلا  قلخلا  بوثلا  وه  رـسکلاب  رمطلا ) )
یف هروتسدب  ذخالا  هملع و  رون  نم  هئاضتـسالا  .هریـسلا 2 - لمعلا و  یف  مامالاب  ءادتقالا  - 1 نیتملک : یف  اهصخل  و  هتعیـش ، قلطم  وا 

بیاغلا لمـشی  هناف  معا ، یناثلا  نکل  هاجنلا و  قیرط  كولـس  امهالک  هنم ، لمعلاروتـسد  ذـخا  المع و  مامالاب  ءادـتقالا  و  رومالا ، لک 
نیتملک یف  هتریـس  مالـسلا  هیلع  صخل  مث  .ادـج  هریثک  یه  و  مامالا ، نود  موماملاب  هصاخلا  فیلاـکتلا  لمـشی  ماـمالا و  رـضحم  نع 

رازا و نییلاب  نیبوث  يا  نیرمطب  اهتنیز  اهسابل و  ایندلا و  شایر  نم  ءافتکالا  - 1 مالسلا : هیلع  هب  ءادتقالل  هلامعل و  لمعلا  رادم  نوکتل 
نع غرافلا  سبایلا  ریعـشلا  زبخ  نم  نیـصرقب  اهذئاذل  اهئاذـغ و  اهماعط و  نم  ءافتکالا  .ساـنلا 2 - جوحا  هسبلی  فوص  ریغ  نم  ءادر 

هب لمعلا  یلع  ردقی  امم ال  هنا  هتامارک و  نم  هلعج  ثیحب  هیف  ام  قشا  هیناعم و  قداب  دـهزلا  نیتملکلا  هذـه  یف  ع )  ) لثم دـق  .مادالا و 
یف هتموکح  روما  هرادا  يدصتی  نم  هلامعل و  ایوبرت  اجمانرب  مظن  مث  کلذ .) یلع  نوردـقت  مکنا ال  الا و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف هریغ 

هقیقحلا و يرحت  یف  داهتجالا - .تامرحملا 2 - مراحملا و  نع  بانتجالا  لـئاذرلا و  نع  سفنلا  نصحت  وه  و  عرولا - - 1 داوم : عبرا 
نم یغبنی  لحی و ال  ـال  اـمع  سفنلا  طبـض  یه  و  هفعلا - .قحلا 3 - لیبس  یف  يذالا  دـکلا و  لمحت  هفیظولا و  یـضتقم  یلع  لـمعلا 

هطیارـش ریرقت  یف  هقدلا  لمعلا و  میکحت  نیقیلاب و  ذخالا  رومالاب و  هفرعملا  میکحت  وه  و  دادسلا - .تابغرلا 4 - هیف  ام  تایهتشملا و 
، هراخدا لاملا و  عمجب  ابح  مهـشاعم  یف  سانلا  ضعب  دهزی  امبر  هنا  یه  هتکن و  ماقملا  یف  یقب  دق  .هیف و  حماستلا  مدـع  هتایفیک و  و 
اربت و ال مکایند  نم  تزنک  ام  هللا  وف  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف رادلا  راقعلا و  نونتقی  هضفلا و  بهذلا و  نوزنکی  ءارقفلا و  شیع  نوشیعیف 
و ال (: ) رصم ج 16 ط   ) دیدحلا یبا  نبا  حرش  یف  باتکلا  نتم  یف  داز  و  ارمط ،) یبوث  یلابل  تددعا  ارف و ال  اهمئانغ و  نم  ترخ  دا 

یتلا ایندـلا  نم  هساسحا  نیب  مث  .اهلکا  لقف  اهرهظ  رقع  یتلا  یه  و  هربد ) ناـتا  توقک  ـالا  هنم  تذـخا  ـال  و  اربش ، اهـضرا  نم  تزح 
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و هرقم ) هصفع  نم  نوها  ینیع  یف  مکایند   ) لاـقف دـح ، یـصقا  یلا  راـجزنالا  هرفنلا و  نم  هنا  اـهبلط و  یف  نودـهجی  اـهلها و  اـهبلطی 
یف یه  هرملا و  هبحلا  هذه  معط  نم  يا  نیرحبلا - عمجم  یف  امک  ربحلا - اهنم  ذختی  دولجلا و  غبد  یف  لمعتست  هقدنبلاک  هبح  هصفعلا 

یتسارب اله  دریگ ، ینـشور  شـشناد  وترپ  زا  دنک و  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  ار  یمومام  ره  هکیتسارب  اله  همجرتلا : .روفنلا  هیاهن 
یگدنز نینچ  دیناوتن  امـش  هک  تسمولعم  هدرک ، تعانق  نیوج  نان  هصرق  ود  سابرک و  هراپ  ودب  دوخ  يایند  زا  امـش  ياوشیپ  ماما و 

ارم يراکتـسرد  یئاسراپ و  اب  و  دـینک ، کمک  نمب  نید  راک  رد  دوخ  شـشوک  عروب و  یلو  دـیزرو ، تعانق  هزادـنا  نیا  ات  دـینک و 
سپ هریخذ و  و  متفرگنرب ، يرب  نآ  ياـهدروآ  تسد  زا  متخودـنین و  يرز  هنیجنگ  امـش  ياـیند  زا  نم  دـنگوس ، ادـخب  دـینک ، ددـم 

و مدرواین ، گنچب  بجو  کی  ایند  نیا  نیمز  زا  و  متخاسن ، هدامآ  ینیـسابرک  هچراپ  دوخ  نت  هماج  نهک  يارب  و  متخودنین ، يزادنا 
رتتسپ رتتـسس و  نم  مشچ  رد  ایند  نیا  هنیآ  ره  و  متفرگنرب ، شیر  تشپ  یغالا  هدام  كاروخ  هزادناب ي  كدنا  یتوق  زج  ایند  نیا  زا 

.عوبطمان فرگ و  یطولب  هناد  زا  تسا 

يرتشوش

- ءارمق هلیل  تناک  و  دجـسملا - نم  هلیل  تاذ  ع )  ) جرخ داشرالا :)  ) یف هملع ) رونب  یـضتسی  هب و  يدـتقی  اماما  مومام  لکل  نا  ـالا و  )
يرا یلام ال  لاق : مث  مههوجو  یف  سرفتف  کتعیـش ، نحن  اولاـق : متنا ؟ نم  لاـق : مث  فقوف  هرثا ، نوفقی  هعاـمج  هقحلف  هناـبجلا ، ماـف 

، مایقلا نم  روهظلا  بدح  ئاکبلا ، نم  نویعلا  شمع  رهسلا ، نم  هوجولا  رفص  لاق : هعیشلا ؟ ءامیـس  ام  و  اولاق : هعیـشلا ! ءامیـس  مکیلع 
هیلع  ) قداـصلل یناـنکلا  حابـصلاوبا  لاـق  ربخلا  یف  .نیعـشاخلا و  هربغ  مهیلع  ئاعدـلا ، نم  هافـشلا  لـبذ  مایـصلا ، نم  نوطبلا  صمخ 

يرفعج لوقیف : مالکلا  لجرلا  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) نیب اننیب و  نوکی  مالـسلا :)
و هقلاخل ، لمع  و  هعرو ، دتشا  نم  یباحـصا  امنا  مکنم ! ارفعج  عبتی  نم  هللا  لقا و  ام  یب ! سانلا  مکریعی  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف ثیبخ !

یف هعروب  تاردـخملا  ثدـحتی  نم ال  انتعیـش  نم  سیل  لوقی : یبا  عمـسا  تنک  ام  اریثک  مالـسلا :) هیلع   ) مظاـکلا لاـق  .هباوث و  اـجر 
باتک نع  يزوجلا ) نبا  طبس  هرکذت   ) یف .هنم  عروا  قلخ هللا  مهیف  لجر  فالآ  هرشع  هیرق  یف  وه  نم  انئایلوا  نم  سیل  و  نهرودخ ،

مه هتعیش  اذه و  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رظن  لاق : يردخلا  دیعـس  یبا  نع  هدانـساب  فیرطغلا  نبا 
هیلع  ) یلع ناک  مالسلا :) هیلع   ) رقابلا لاق  .قلخلا  بوثلا  رسکلاب ، هیرمطب ) هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و   ) .همایقلا موی  نوزئافلا 

، رخالا سبلی  مث  امهریخ  همالغ  ریخیف  نیینالبنـسلا ، نیـصیمقلا  يرتشیل  ناک  هنا  و  دـبعلا ، هسلج  سلجی  دـبعلا و  لکا  لکای  مالـسلا )
عطقا و ال  هنبل ، یلع  هنبل  و ال  هرجآ ، یلع  هرجآ  عضو  ام  نینـس  سمخ  یلو  دـقل  و  هفذـح ، هیبعک  زاج  اذا  و  هعطق ، هعباصا  زاـج  اذاـف 

تیزلا و ریعـشلا و  زبخ  لکای  هلزنم و  یلا  فرـصنی  محللا و  ربلا و  زبخ  سانلا  معطیل  ناک  نا  و  ئارمح ، ءاضیب و ال  ثروا  اعیطق و ال 
اهفـصن و شرتفی  هئابع  یف  بطخی  سانلا  نم  افلا  نیثالث  یلع  ناک  و  فالآ ، هسمخ  ناملـس  ءاطع  ناک  يربطلا :) لیذ   ) یف .لـخلا و 

نم لکای  هاضما و  هواطع  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) جرخ اذا  ناک  و  اهفـصن ، سبلی 
تدجوف مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  تلخد  هلفغ : نب  دیوس  نعف  ضماحلا ، نبللا  وا  حلملا  همادا  و  هیـصرقب ) همعط  نم  و   ) .هدی فیفس 

! ندا لاقف : هیف ، هحرطی  هدیب و  هرسکی  وه  و  ههجو ، یف  رعشلا  ریشق  يرا  فیغر  هدی  یف  و  هتـضومح ، حیر  دجا  نبل  هیف  ءانا  هیدی  نیب 
؟ ماعطلا اذه  لخنب  خیشلا  اذه  یف  هللا  نیقتت  الا  کحیو ! همئاق - هنم  برقب  یه  و  هضفل - تلقف  .مئاص  ینا  تلقف : انماعط ، نم  بصاف 

: لاقف هتربخاف  اهل ؟ تلق  ام  لاق : .اماعط  هل  لخنن  الا  انیلا  مدقت  تلاق :

ءاعو و یف  ریعـشلا  شیرج  لعجی  ع )  ) ناک و  هللا ! هضبق  یتح  مایا  هثالث  ربلا  زبخ  نم  عبـشی  مل  و  ماـعط ، هل  لـخنی  مل  نم  یما  یباـب و 
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نم رذوبا : لاق  یشکلا :) لاجر   ) یف .نمس  وا  تیز  نم  ائیش  هیف  العجی  نا  نیدلولا  نیذه  فاخا  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  هیلع ، متخی 
رزتا فوص  یتلمـش  دعب  و  رخالاب ، یـشعتا  امهدـحاب و  يذـغتا  ریعـش  یفیغر  دـعب  همذـم ، ینع  هللا  هازجف  اریخ ، ایندـلا  هنع  هللا  يزج 

.رم امک  رذوبا  و  ناملس ، معطملا  سبلملا و  یف  هب  يدتقی  ناک  امنا  کلذ ) یلع  نوردقت  مکنا ال  الا و   ) .يرخالا يدترا  امهادحاب و 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  اهـسبلی  مل  ءارتبلا و  هعردب  اعد  هرـصبلا  برح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يدـقاولا  نع  دـیفملا ) لمج   ) یف و 
ام اهب  طبرا  لاق : عسشلا ؟ اذهب  دیرت  ام  سابع : نبا  هل  لاقف  لعن ، عسـش  هدی  یف  ءاج و  و  ایهوتم ، اهنم  هیفتک  نیب  ناکف  ذئموی ! الا  هلآ )

هضارعا و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) لثم سبلت  مویلا  اذه  لثم  یفا  هل : لاقف  .یفلخ  نم  عردلا  اذه  نم  یهوت  دق 
لاق جهنلا  یف  .طق و  فحز  یف  تیلو  ام  سابع ! نبا  ای  هللا  و  یئارو ، نم  یتوا  نا  فخت  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف اذه ؟ ایندلا ) …  نع 
اذه همیق  ام  یل : لاقف  هلعن ، فصخی  وه  و  لمجلا ) یلا  هجورخ  دـنع   ) راق يذـب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  تلخد  سابع : نبا 
نع يزوـجلا ) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف و  خـلا .- مکترما - نم  یلا  بحا  یهل  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .اـهل  همیق  ـال  تلقف : لـعنلا ؟

اومدـقف نوللا ! کلذ  اومدـق  لاق : مث  هنم ، یبجعت  رثک  ام  ضماحلا  ولحلا و  نم  یلا  مدـقف  هیواعم  یلع  تلخد  لاق : سیق  نب  فنحالا 
: تلقف کیکبی ؟ ام  لاقف : تیکبف ! لاق : .رکـسلا  هیلع  رذ  دق  قتـسفلا  نهد  خـملاب و  هوشحم  طبلا  نیراصم  لاقف : وه ، ام  يردا  ام  انول 

لاقف هراطفا ، دنع  هلیل  هیلع  تلخد  تلق : فیک ؟ و  لاقف : .كریغ  تنا و ال  هب  حمـست  مل  امب  هسفن  نم  ءاج  دقل  بلاط ، یبا  نبا  رد  هللا 
، همتخ مثانوحطم  اریعـش  هنم  جرخاف  همتاخب  موتخم  بارجب  اعد  غرف  املف  هالـصلا ، یلا  ماـق  مث  نیـسحلا ! نسحلا و  عم  شعتف  مق  یل :
: تلقف .هلاها  وا  نمـسب  نیـسحلا  وا  نسحلا  هسبی  نا  تفخ  نکل  الخب و  همتخا  مل  لاقف : نینموملاریما ، اـی  ـالیخب  كدـهعا  مل  تلقف :

مهاریل یشب ء ، مهیلع  نوزیمتی  و ال  سابللا ، لکالا و  یف  الاح  مهتیعر  فعـضاب  اوساتی  نا  قحلا  همئا  یلع  نکل  ال و  لاق : وه ؟ مارحا 
: یلاعت لاق  مراـحملا  نع  عروب ) ینونیعا  نکل  و   ) .اعـضاوت ارکـش و  دادزیف  ینغلا  مهاری  و  هیف ، وه  اـمب  یلاـعت  هللا  نع  یـضریف  ریقفلا 
هیلع و هللا  یلـص   ) هیبن لاق  و  نیقتملا ) نم  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) هللا لبقتی  اـمنا  )

لمع لمعیل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  قداصلا : لاق  .تادابعلا  تاعاطلا و  یف  داـهتجا ) و   ) .همراـحم نع  عرولا  لاـمعالا  لـضفا  هلآ :)
بسکلا و هارملا و  هناعا  یتح  هدابع  هتوفت  ال  ع )  ) ناک .هذه و  باقع  فاخی  هذه و  باوث  وجری  رانلا ، هنجلا و  نیب  ههجو  ناک  لجر 
و هندب ، یلع  امهدشاب  ذخا  الا  اضر هللا  امهالک  نارما  هیلع  درو  ام  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  مالسلا :) هیلع   ) رقابلا لاق  .راجـشالا  سرغ 
مویلا و یف  یلصی  ناک  هنا  و  سانلا ، نم  دحا  هلمع  قاطا  ام  ههجو و  هیف  قرع  و  هادی ، هیف  تبرت  هدی ، دک  نم  كولمم  فلا  قتعا  دقل 

لاق .هدعب و  سانلا  نم  دحا  هلمع  قاطا  ام  و  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  هدیفح  هب  اهبـش  سانلا  برقا  ناک  و  هعکر ، فلا  هلیللا 
هکردـی و ال  لمعب ، نولوـالا  هقبـسی  مل  لـجر  هلیللا  هذـه  یف  ضبق  دـقل  جرفلا - ) یبا  لـتاقم   ) یف اـمک  هتاـفو - هحیبص  ع )  ) نسحلا

نع لیئربج  هفنتکیف  هتیارب ، ههجوی  ناک  دقل  و  هسفنب ، هیقیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  دهاجی  ناک  دقل  و  لمعب ، نورخالا 
امدعب نابعش  موص  تکرت  ام  لاق : هنا  مالسلا ) هیلع   ) هنع يور  و  ربخلا .- هیلع -  هللا  حتفی  یتح  عجری  الف  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی و 

و مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) .همایص یلع  ینونیعاف  يرهش ، نابعش  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدانم  تعمس 
هیلع  ) هقافنا یف  درو  .مایـصلا و  يونی  ناک  الا  هب و  ع )  ) یتا ماعط  ناک  ناف  رهظلا ، دـعب  هتیب  دری  ع )  ) ناـک و  ایندـلا ) …  نع  هضارعا 

و ( ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوح  مهبر و ال  دنع  مهرجا  مهلف  هینالع  ارـس و  راهنلا  لیللاب و  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا   ) تایآ مالـسلا )
دیرن هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  ( ) هصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثوی 

امب مهازج  ارورـس و  هرظن و  مهاقل  مویلا و  کلذ  رـش  هللا  مهاقوف  اریرطمق  اسوبع  اموی  اـنبر  نم  فاـخن  اـنا  اروکـش  ـال  ءازج و  مکنم 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ناـک  ربخلا : یف  و  اروکـشم .) مکیعـس  ناـک  ءازج و  مکل  ناـک  اذـه  نا  یلاـعت :- هلوق  یلا  اریرح - هنج و  اوربص 

رادـلا کلت  : ) ولتی و  هیلع ، حـتفیف  عایبلا  لاـقبلاب و  رمی  و  فیعـضلا ، نیعی  لاـضلا و  دـشری  لاو - وه  و  هدـحو - قاوسـالا  یف  یـشمی 
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عـضاوتلا لدعلا و  لها  یف  هیالا  هذـه  تلزن  لوقی  و  نیقتملل ) هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا 
مالـس اهیلع  همطاف  تناک  و  سنکی ، و  یقـستسی ، و  بطتحی ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  رثالا : یف  ءاـج  .هر و  دـقلا  لـها  هـالولا و  نم 
سرغ مالسلا ) هیلع   ) هنا ربخلا  یف  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) .زبخت نجعت و  نحطت و 
لاقف الالح ، الا  لکآ  الا  وجرا  ینکل  و  مایـصلا ، لیلق  لمعلا  فیعـض  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلل لـجر  لاـق  هفع ) و   ) .هلخن فلا  هئاـم 

.جرف نطب و  هفع  نم  لضفا  داهتجالا  يا  هل : مالسلا ) هیلع  )

متنک یتلا  هنجلاب  اورـشبا  اونزحت و  اوفاـخت و ال  ـالا  هکئـالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  اـنبر  اولاـق  نیذـلا  نا   ) حـتفلاب دادـس ) (و 
نم تزنک  ام  هللا  وف  (. ) نوعدت ام  اهیف  مکل  مکـسفنا و  یهتـشت  ام  اهیف  مکل  و  هرخالا ، یف  ایندلا و  هایحلا  یف  مکئایلوا  نحن  نودعوت 
هیلع  ) هللادـبع یبال  ماس  لآ  یلوم  یلعالا  دـبع  لاق  یفاکلا :)  ) یف .نیع  وهف  برـض  اذاف  بورـضملا ، ریغ  بهذـلا  ربتلا : اربت ) مکایند 
یتش سان  یلع  موی  تاذ  رم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  کلذ ! ینووسی  ام  لاقف : اریثک ، ـالام  کـل  نا  نوری  ساـنلا  نا  مالـسلا :)
یلا ثعبی  هرمت و ال  عمجی  نا  هتقدـص  یلی  يذـلا  رماف  ع )  ) اهعمـسف هل ، لام  یلع ال  حبـصا  اولاـقف : قرخم ، صیمق  هیلع  شیرق و  نم 
لاق و  يری ، ثیح ال  هعم  هسبکاف  رمتلا ، لعجی  ثیح  اهلعجا  مث  مهارد  اهلعجا  لوالاف و  لوالا  عب  هل  لاـق  مث  هرفوی ، نا  ائیـش و  ناـسنا 
لجر یلا  ثعب  مل  اهرثنت ، یتح  مهاردـلا  دـمعت  کناک ال  کلجرب  هبرـضاف  لاملا  رظنا  دعـصاف و  رمتلاب  توعد  اذا  هیلع  موقی  يذـلل 

نم لام  اذه  لاق : نسحلاابا ؟ ای  اذه  ام  اولاقف : مهاردلا  ترشتناف  هلجرب  برـض  رمتلاب  لزنی  دعـص  املف  رمتلاب ، اعد  مث  مهوعدی ، مهنم 
نع هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  ، ) مهیلا ثعبا  تیب  لها  لک  اورظنا  لاقف : لاملا  کلذب  رما  مث  هل ! لام  ال 
یف هراد  نامثع  ینب  جورملا :)  ) یف .سانلاک  اریثک  الام  يا : ارف ) اـهمنانغ و  نم  ترخدا  ـال  و   ) .هل اوثعبا  و  هلاـم ، اورظناـف  ایندـلا ) … 

هنزاخ دـنع  ناک  و  هنیدـماب ، انویع  انانج و  الاوما و  ینتقا  و  رعرعلا ، جاسلا و  نم  اهباوبا  لعج  و  سلکلا ، رجحلاب و  اهدیـش  هنیدـملا و 
و رانید ، فلا  هئام  امهریغ  نینح و  يرقلا و  يداوب  هعایـض  همیق  و  مهرد ، فلا  فلا  رانید و  فلا  هئام  نوسمخ و  لاملا  نم  لـتق  موی 

یف اططخ  هما و  فلا  دـبع و  فلا  سرف و  فلا  فلخ  و  رانید ، فلا  نیـسمخ  هتافو  دـعب  ریبزلا  لاـم  غلب  و  ـالبا ! اریثک و  ـالیخ  فلخ 
و لاومالا ، بابرا  و  راجتلا ، اـهلزنت  ( 332  ) هنس تقولا  اذه  یف  هب  هفورعملا  هرصبلاب  هراد  هیردنکـسالا و  رـصم و  هفوکلا و  هرـصبلا و 

رادـب ساـنکلاب  هفورعملا  تقوـلا  اذـه  یف  هب  هروهـشملا  هفوکلاـب  هراد  هحلط  کلذـک  .مهریغ و  نـیرحبلا و  نـم  تاـهجلا  باحـصا 
رجالاب و اهانب  هنیدـملاب و  هراد  دیـش  و  رثکا ، هارـس  هتیحانب  و  رثکا ، لـیق  راـنید و  فلا  موی  لـک  قارعلا  نم  هتلغ  تناـک  و  نییحلطلا ،

نم فالآ  هرـشعو  ریعب  فلا  هلو  سرف  هئام  هطبرم  یلع  ناکو  اهعـسوو  هراد  ینتبا  فوع  نب  نمحرلادبع  کلذک  .جاسلا و  صجلا و 
رسکی ناک  ام  هضفلا  بهذلا و  نم  فلخ  تباث  نب  دیز  نا  بیسملا ، نب  دیعـس  رکذ  .افلا و  نینامث  هعبرا و  هلام  نمث  عبر  غلبو  منغلا ،

انوید و  رانید ، فلا  هئامـسمخ  فلخ  هیما و  نب  یلعی  تام  .رانید و  فلا  هئام  همیقب  عایـضلا  لاومـالا و  نم  فلخ  اـم  ریغ  سووفلاـب ،
یف .رانید  فلا  هئام  هتمیق  ام  اهریغ  تاراقع و  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) سانلا یلع 
نم سانا  یلا  الـسرا  هرـصبلا  ریبزلا  هحلط و  مدق  امل  لاق : دوسالا  زیرح  یبا  نع  دـنه  یبا  نب  دواد  نع  يروثلا  يور  دـیفملا :) لمج  )

هریثک مناغم  هللا  مکدعو   ) هلوسر هللا و  اندعو  ام  اذه  الاق : لاومالا  نم  هیف  ام  ایار  املف  امهعم ، لاملا  تیب  انلخدف  مهیف ، انا  هرصبلا  لها 
هیلع  ) یلع اناعد  مالـسلا - ) هیلع   ) هرفظ دـعب  لاق  نا  یلا  دـحا - لک  نم  لاملا  اذـهب  قحا  نحن  الاق : و  هذـه ) مکل  لـجعف  اهنوذـخات 

هئامسمخ هباحصا  نیب  همسق  و  يریغ ! يرغ  لاق : يرخالا و  یلع  هیدی  يدحا  برض  هیف  ام  يار  املف  لاملا ، تیب  هعم  انلخدف  مالسلا )
هیلع  ) لاقف کباتک ، نم  طقـس  یمـسا  نا  لاق : لـجر و  هئاـج  هسفنل ، اـهلزع  مهرد و  هئامـسمخ  ـالا  قبی  مل  یتح  هیوسلاـب  هئامـسمخ 

نع فنخموبا  يور  هیف  .نیملـسملا و  یلع  هرفو  ائیـش و  لاملا  اذه  نم  یلا  لصی  مل  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق : مث  .هیلع  اهودر  مالـسلا :)
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و امهنا -  هللا  هرصبلا و  لها  ای  یلع  نومقنت  ام  لاقف : هرصبلا ، لها  یف  ماق  هفوکلا  یلا  هجوتلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دارا  امل  لاق : هلاجر 
الا هتقفن - اهیف  هدـی  یف  هرـص  یلا  راشا  و  یه - ام  هللا  هرـصبلا و  لها  ای  ینم  نومقنت  ام  و  یلها ، لزغ  نمل  هئادر - هصیمق و  یلا  راشا 

یبوث  ) ساردنا يا : یلابل ) تددـعا  و ال   ) .نینئاخلا نم  هللادـنع  اناف  نورت  امم  رثکاب  مکدـنع  نم  تجرخ  انا  ناف  هنیدـملاب ، یتلغ  نم 
اربش اهضرا  نم  تزح  و ال  ! ) هل ضوع  دوجو  مدعل  هندب  یلع  هفجی  هسبلی و  هبوث و  لسغی  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ربخلا  یف  و  ارمط .)

و مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  (. ) بتقلا هربدا  ریعبلا و  ربد   ) نم هربد )  ) رامحلا یثنا  ناتا ) توقک  الا  هنم  تذخا  و ال 
راـص یـشلا ء ) رقم   ) نم هرقم )  ) ضبقت هیف  صفع ) ماـعط   ) نم هصفم ) نع  نوـها  یهوا و  ینیع  یف  یهل  و   … ( ) ایندـلا نع  هضارعا 

یهوا  ) هیف سیل  نکل ، هنع ، هیرصملا )  ) هتذخا دیدحلا  یبا  نبا  یف  وه  امنا  انه و  یلا  تزح - ) و ال   ) هلوق مثیم ) نبا   ) یف سیل  و  ارم ،
.امهنیب تعمجف  هیلدبلا  هخسنلاب  امهتار  اهنا  رهاظلا  و  اعم ، نوها ) و 

هینغم

يدـتهت یب و  يدـتقت  نا  کیلع  و  کماما ، کسیئر و  انا  و  مومام ، سوئرم و  فینح ، نبا  ای  تنا  خـلا ..) اماما  مومام  لکل  نا  ـالا و  )
: هرقف هبطخلا 158  حرش  رظنا   ) اهعقار نم  تییحتسا  یتح  یتعردم  تعقر  دق  و  نیقلخ ، نیبوثب  یمـسج  رتسا  ینارت  امک  انا  و  ییدهب ،

الا خیشلا ؟ اذه  یف  هللا  نوقتت  الا  هتمداحل : مامالا  باحصا  ضعب  لاق  ..هرشقب و  ریعشلا  نم  ناصرقف  یتوق  اما  هیلع ) صنت  یلع  هعردم 
الها دهزلا  نم  عونلا  اذهل  نال  کلذ ) یلع  نوردـقت  مکنا ال  الا و   ) .اماعط هل  لخنن  نا ال  رما  تلاق : هلاخنلا ؟ نم  ماعطلا  اذـه  نولخنت 

تاوهـشلا حـبکب  و  هللا ، مرح  امع  فکلاب  خـلا .) ینونیعا  نکل  و   ) یلوالل هرخالل ال  و  مهنوطبل ، ضرالا ال  نطب  ایندـلا  نم  نوذـخای 
نم تزنک  ام  هللا  وف   ) .هدـح نع  اوزواجتت  و ال  ههجو ، یلع  هوداف  بیر ، کلذ  یف  ام  مکیلع ، اقح  مکماـسجال  نا  ..هیلا  حـمطت  اـمع 

یـسفنل هنم  رخدا  و ال  جیواحملا ، یلع  هعزوا  يدی  نیب  وه  اذه  و  رداقل ، لاملا  عمج  یلع  ینا  و  ادالوا ، الها و  یل  نا  خـلا ..) مکایند 
هـسفن ردـقی  نا  للا  نم  فوخلا  لدـعلا و  هب  ومـسی  هدـجول  صلتخم  مکاح  لک  یلا  ءرملا  رظن  ول  اذـکه  .اریثک و  ـالیلق و ال  یلها  و 

هبطخلا 257. یف  مامالا  لاق  امک  هرقف  ریقفلاب  عیبتی  الیک  نیصرقب  ماعطلا  نم  و  نیرمطب ، سابللا  نم  یفتکیف  هتیعر ، نم  سانلا  هفعضب 
نم نـیجوز  ـال  و  ارازا - اـصیمق و  لـب  نـیرازا - ـال  نیــصیق و  ذــختا  اــم  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) هللا لوـسر  نا  ثیدــحلا : یف  و 

اهناظم و  لوا ، ادتبم  سفنلا  و  ربخ ، مکحلا  معن  هلمج  و  ادتبم ، هللا  .قلزلا و  عضوم  قلزملا : .نیطلا و  ردملا : .ربقلا و  ثدـجلاو.لاعنلا :
، لاح هنمآ  و  لوالا ، ادتبملا  ربخ  هلمجلا  و  هربخ ، ثدج  و  ناث ، ادتبم 

هدبع

حالـصا یلع  هفیلخلا  نیعی  مهتفع  هالولا و  عرو  نا  دادـس : هفع و  داهتجا و  و  قلخلا …  بوثلا  رـسکلاب  رمطلا  هیرمطب : هاـیند  نم  … 
ام يا  ارمط : یبوث  یلابل  لاملا …  رفولا  غاصی و  نا  لبق  هضفلا  بهذلا و  هاتف  نوکسف  رـسکب  ربتلا  ارفو : اهمئانغ  نم  هیعرلا …  نووش 

نیرمطلا نع  هرابع  انه  بوثلا  رمطلا و  لمعی  مث  یلبی  یتح  رظتنی  ناک  لب  یلبی  يذـلا  بوثلا  نع  الدـب  رخآ  ارمط  هسفنل  یهی ء  ناک 
امهدحاب ندبلا ال  وسکی  امهبف  ادحاو  ابوث  دعی  رازالا  ءادرلا و  عومجم  ناف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 
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یتسرد راتفگ و  یتسار  هار   ) دیوج یم  ینشور  وا  شناد  رون  هب  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یئاوشیپ  ار  هدننک  يوریپ  ره  شاب  هاگآ 
ءاور و  ) هماج هنهک  ود  هب  دوخ  ياـیند  زا  امـش  ياوشیپ  هکنادـب  یـشاب ) دوخ  ياوشیپ  وریپ  دـیاب  زین  وت  و  دزومآ ، یم  وا  زا  ار  رادرک 

هدرک افتکا  ماش ) راهان و  ای  رحـس ، راطفا و  تهج   ) نان صرق  ود  هب  شکاروخ  زا  و  دـناشوپ ) یم  ار  اپ  ات  رـس  هک  هماج ي  ینعی  رازا 
ياهراک زا   ) دینک يرای  يراکتسرد  ینمادکاپ و  شـشوک و  يراکزیهرپ و  هب  ارم  یلو  دنتـسین ، اناوت  يراتفر  نینچ  رب  امـش  و  تسا ،

ادـخ هب  دیـشاب ) هدومن  يرای  ناتـسدریز  ایاعر و  لاح  حالـصا  هب  ارم  ات  دـیزاس  رود  یکاـپان  ره  زا  ار  دوخ  هدـیزگ  يرود  هتـسیاشان 
هنهک هماج  مراد  رب  رد  هک  يا  هماج  هنهک  اب  و  هدرکن ، هریخذ  یناوارف  لام  نآ  ياهتمینغ  زا  و  هتخودنین ، الط  امـش  يایند  زا  دـنگوس 

.ما هدومنن  هدامآ  يرگید 

ینامز

ار وا  دیریگب و  رظن  رد  یئوگلا  دوخ  يارب  دیاب  هک  دهد  یم  رکذـت  همه  هب  دوخ  رادـنامرف  نامثع  هب  رکذـت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
دهد یم  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  دش و  میهاوخ  روشحم  ربهر  نامه  اب  ترخآ  رد  اریز  دینک ، تعباتم  يو  زا  دیهد و  رارق  دوخ  ربهر 

.دشاب راکزیهرپ  دراد  تردق  هک  اجنآ  ات  دیاب  هکلب  دنک  يوریپ  ترضح  نآ  زا  كاروخ  سابل و  رد  درادن  تردق  سک  چیه  هک 

يزاریش دمحم  دیس 

هایحلا بورد  يریل  هملع ) رونب  یـضتسی ء  و   ) هتریـس هجاهنم و  یلع  ریـسیف  هلاعفا  هلامعا و  یف  هب ) يدتقی  اماما  مومام  لکل  نا  الا و  )
يا ایندلا ، یلا  ال  مامالا ، یلا  دئاع  ریمـضلا  همعط ) نم  و   ) قلخلا بوثلا  رمطلا  هیرمطب ) هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و   ) هکلاحلا

نکل کلذ و  یلع  نوردـقت  مکنا ال  الا و   ) ءاـشعلل صرق  رهظلل و  صرق  زبخلا ، یـصرق  يا  هیـصرقب )  ) هنم نکمتی  يذـلا  ماـعطلا  نم 
ناب هحلاصلا ، لامعالا  یف  داهتجا ) و   ) عرـشلل هقباـطم  نوکت  ناـب  مکلاـمعا  یف  عروب )  ) یب نودـتقملا  اـهیا  و  ساـنلا ، اـهیا  ینونیعا )

تافـصلا هذهب  تفـصتا  همالا  ناف  حالـصلا ، يا  دادس ) و   ) تاذـلملا یف  طسوتلا  وه  هفع ) و   ) کلذ یف  اهوبعتت  مکـسفنا و  اودـهجت 
ام هللا  وف   ) .لمعلا یف  هفیلخلا  لاجم  عسوی  همالا ، هیحان  نم  لابلا  غارف  ناـف  اـهاخوتی  یتلا  هروما  زاـجنا  یف  هفیلخلل  اـنوع  کـلذ  ناـک 
ام يا  ارف ) اهمئانغ و  نم   ) هجاحلا مویل  ظفحلا  راخدالا  ترخدا ) و ال   ) ابهذ يا  اربت )  ) سانلا اهیا  مکایند ) نم   ) تعمج ام  يا  تزنک )

یناثلا سبلا  و  لابلا ، عزنا  یتح  رخآ ، ابوث  يا  ارمط ) یبوث  یلابل  تددعا  و ال   ) ءارمالا كولملا و  هداع  یه  امک  اریثک ، ال 

يوسوم

الا و هیـصرقب  همعط  نم  هیرمطب و  هایند  نم  یفتکا  دق  مکماما  نا  الا و  هملع  رونب  یـضتسی ء  هب و  يدـتقی  اماما  مومام  لکل  نا  الا و  )
هب و يدـتقی  اماما  موماـم  لـکل  نا  مالـسلا  هیلع  نیب  دادـس ) هفع و  داـهتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  کـلذ و  یلع  نوردـقت  ـال  مکنا 

یف عبتی  هرثا و  یفتقی  یلعا  لثم  هنا  یلع  هیلا  رظنی  هودق  موماملا  یلا  هبسنلاب  مامالاف  هتایح …  هقیرط  هجهنم و  عبتی  هلاعفاب و  یـساتسی 
یلا اورظنی  نا  هالولا  یلع  هتالو و  نم  لا  فینح و  نبا  هفیلخ و  وهف  نمزلا  اذـه  یف  هماـما  نا  یلا  ههبن  مث  .هتافرـصت  هتاـکرح و  لـک 

هالولا و ماما  هنا  .هتریسم  بولسا  هتایح و  هقیرط  نیب  مث  لعفی …  امک  عیمجلا  لعفیف  كرحتی  فیک  هتایح و  هقیرط  هفیلخلا و  هریسم 
هیبوثب هیرمطب  یفتکا  کلذ  عم  لاومالا  نئازخ  هدـیب  اهمکحی و  اهیوحی و  یتلا  اهلک  هایند  نم  یفتکا  کلذ  عم  اـعیمج و  قلخلا  ماـما 

ام لعف  یلع  اوردقی  مل  اذا  مه  رذغ  مث  .لوخنم  ریغ  ریعش  نم  نیصرق  يدعتی  الف  هب  يذغتی  هلوانتی و  ناک  يذلا  هماعط  اما  .نییلابلا و 
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کلذ و نع  نوزجاع  مه  هدـنع و  ام  يوتـسمب  نامیا  هیـسفن و  هضایر  یلا  نوجاتحی  مهنال  هب  موقی  امب  ماـیقلا  اوعیطتـسی  مل  لـعفی و 
اولذـبی نا  وه  داهتجالا و  تاـبجاولا و  لـعف  تاـمرحملا و  كرت  ینعی  يذـلا  عرولاـب  مهـسفنا  یلع  هونیعی  نا  مهرما  کـلذ  عم  هنکل 

حلاص یلا  مهیدیاب  ذخای  يذلا  داشرلا  وه  دادسلا و  نیشی و  رما  لک  نع  هزنتلا  وه  هفعلا و  اهب و  لمعلا  هقیقحلا و  يرحت  یف  مهتردق 
اربش اهـضرا  نم  تزح  ارمط و ال  یبوث  یلابل  تددعا  ارف و ال  اهمئانغ و  نم  ترخدا  اربت و ال  مکایند  نم  تزنک  ام  هللا  وف   ) .لامعالا
ائیـش عمج  ام  هنا  هللااب  مسقلاب  مالـسلا  هیلع  یفن  هرقم ) هصفع  نم  نوها  یهوا و  ینیع  یف  یهل  هربد و  ناتا  توقک  الا  هنم  تذخا  و ال 

ضرا نم  کلمی  مل  هنا  امک  یلابلا  هبوث  اهب  عقری  هعقر  ایه  اهلام و ال  اهعفانم و  اهمئانغ و  نم  ائیـش  رفو  اهتـضف و ال  ایندلا و  بهذ  نم 
نم ذخای  مل  هنا  لوقی : کلذ و  نلعی  اهثارتو  ایندلا  لام  نم  هیدـی  ضفن  يذـلا  یلع  هنا  هب …  عفتنی  هنم و  دیقتـسی  اریقح  اربش  ایندـلا 

ایندلل هراقتحا  نیب  مث  هتراقح …  هتلقل و  کلذب  ههبـش  اهملاب  اهلاغـشن  اهلکا ال  لقف  اهرهظ  رقع  یتلا  ناتالا  هذخات  ام  الا  ایندلا  توق 
ایندلا کلذـک  اهنع و  رفنت  اهنم و  ززقتت  لب  سفنلا  اهلبقت  یتلا ال  صفع  هبح  نم  فعـضا  رقحا و  هنا  لاقف : هنیع  یف  اهرغـص  يدـم  و 

 … یلع نیع  یف 

.رامحلا یثنا  ناتالا : .نیدـتمم  رـصنخلا  فرط  ماهبالا و  فرط  نیب  ام  رابـشا  هعمج  ربشلا : .هیلع  لصح  هعمج ، همـض و  یـشلا ء : زاح 
ذختی دولجلا و  غبد  یف  لمعتـست  هقدنبلاک  هبح  هصفعلا : .لذا  رقحا و  نوها : .فعـضا  یهوا : .اهلکا  لقف  اهرهظ  رقع  یتلا  یه  هربدلا :

اهنم اهبلـس  مث  ءارهزلا  هتنبال  اهاطعا  هللا  لوسرل  تناـک  هیزاـجح  هیرق  كدـف : .هرملا  هرقملا : .اـهنم  سفنلا  رفنت  هرم  یه  ربحلا و  اـهنم 
: ردملا .اهقیـض  اهطغـضا : .هعـسلا  هحـسفلا : .ربقلا  ثدجلا : .ء  یـشلا  دوجو  هیف  نظی  يذـلا  ناکملا  وه  هنظم و  عمج  ناظملا : .رکبوبا 
: تبثت .اهللذا  اهضورا : .ضعب  قوف  هضعب  عمتجملا  مکارتملا : .نیئیـشلا  نیب  هحـسفلا  هجرف  عمج  اهجرف : .نیطلا  عطق  وا  دبلتملا  بارتلا 

.هیف مدقلا  لزت  نا  یشخی  يذلا  للزلا  عضوم  قلزملا : .رقتست 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ْمُکَّنِإَو َالَأ  ، ِْهیَصْرُِقب ِهِمْعُط  ْنِمَو  ، ِْهیَرْمِِطب ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ  ؛ ِهِْملِع ِرُوِنب  ُءیِضَتْسَیَو  ِِهب  يِدَتْقَی  ، ًاماَمِإ ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإَو  َالا 
َالَو ، ًاْرفَو اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َالَو  ، ًاْرِبت ْمُکاَْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَم  ِهّللا  َوَف.ٍداَدَسَو  ٍهَّفِعَو  ، ٍداَِهتْجاَو ٍعَرَِوب  ِینُونیِعَأ  ْنَِکلَو  ، َِکلَذ یَلَع  َنوُرِدـْقَتَال 

ٍهَـصْفَع ْنِم  ُنَهْوَأَو  یَهْوَأ  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهلَو  ، ٍهَِربَد ٍناَتَأ  ِتوُقَک  اَّلِإ  ُْهنِم  ُتْذَخَأ  َالَو  ، ًاْربِش اَهِـضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َالَو  ، ًارْمِط ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ 
.ٍهَرِقَم

همجرت

دوخ ياوشیپ  ماما و  هب  دیاب  وت  ) .دریگ هرهب  وا  شناد  رون  زا  دنک و  ادـتقا  وا  هب  دـیاب  هک  دراد  ییاوشیپ  ماما و  یمومأم  ره  شاب ! هاگآ 
یمن امش  هک  شاب  هاگآ.تسا  هدرک  تعانق  نان  صرق  ود  هب  شیاهاذغ  زا  هنهک و  هماج  ود  هب  شیایند  زا  امش  ماما  نادب  ینک ) هاگن 
يارب  ) شالت يراگزیهرپ و  اب  ارم  یلو  منک ) یم  فاعم  نآ  زا  ار  امـش  نم   ) دـینک لّمحت  ار  یگدـنز  نیا  ،و  دیـشاب نینچ  نیا  دـیناوت 
هرقن الط و  زا  يزیچ  امش  يایند  ياه  تورث  زا  زگره  نم  دنگوس ! ادخ  هب.دیهد  يرای  تسرد  ِهار  ندومیپ  تفع و  و  نتـسیز ) كاپ 

نیا یـضارا  زا  ما و  هتخاسن  ایهم  یلدـب  ما  هنهک  سابل  نیا  يارب  ما و  هدرکن  هریخذ  یلام  نآ  ياـه  تورث  میاـنغ و  زا  ما و  هتخودـنین 
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هتفرگن رایتخا  رد  یحورجم  ياپراهچ  زیچان  توق  رادقم  هب  زج  نآ  كاروخ  زا  ما و  هدرواین  رد  دوخ  کلم  هب  بجو  کی  یتح  ایند 
! تسا طولب  تخرد  خلت  هریش  زا  رتراوخ  رت و  شزرا  یب  نم  مشچ  رد  ایند  نیا.ما 

متخودنین ایند  زا  يزیچ  زگره  ریسفت : حرش و 

یم هراـشا  مهم  هـتکن  دـنچ  هـب  دوـخ  هماـن  زا  شخب  نـیا  رد  وا  لاـثما  فـینح و  نـب  ناـمثع  نتخاـس  رادـیب  يارب  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
َالَأ َو ( ؛» دریگ هرهب  وا  شناد  رون  زا  دنک و  ادتقا  وا  هب  دیاب  هک  دراد  ییاوشیپ  ماما و  یمومأم  ره  شاب ! هاگآ  :» دیامرف یم  تسخن.دنک 

(. ِهِْملِع ِرُوِنب  ُءیِضَتْسَی  ِِهب َو  يِدَتْقَی  ، ًاماَمِإ ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإ 

مامت اب  شدوخ  دیاب  ای  هکلب  ، دـشاب اهر  هلی و  دـناوت  یمن  يونعم  يّدام و  یگدـنز  مخ  چـیپ و  رپ  ریـسم  نیا  رد  ناسنا  هکنیا  هب  هراشا 
داتفا دهاوخ  ههاریب  هب  یگدنز  كانلوه  نابایب  نیا  رد  هن  رگ  دنک و  يوریپ  يا  هتسیاش  ياوشیپ  زا  ای  دشاب  قلخ  ياوشیپ  مزال  طیارش 

.دوش یم  نادرگرس  و 

ود هب  شیاهاذغ  زا  هنهک و  هماج  ود  هب  شیایند  زا  امـش  ماما  نادـب  ینک ) هاگن  دوخ  ياوشیپ  ماما و  هب  دـیاب  وت  :») دـیازفا یم  هاگ  نآ 
هشیر زا  لصا  رد  تسا و  هنهک  هماج  يانعم  هب  رمط » }» ِْهیَرْمِِطب ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإ  َالَأ َو  ( ؛» تسا هدرک  تعانق  نان  صرق 

هب هراـشا  یکی  اـت  هدروآ  هینثت  تروـص  هب  ار  نآ  یلع  ماـما  اـجنیا  رد  تسا  ندـناشوپ  ياـنعم  هب  هک  هدـش  هـتفرگ  رما »  » نزو رب  رط » »
دروم رد  اذل  تسا و  يرودم  درگ و  ءیش  ره  يانعم  هب  لصا  رد  صرق » } ِْهیَصْرُِقب ِهِمْعُط  ْنِم  َو  {، .دشاب هماجریز  هب  يرگید  نهاریپ و 

یلع ماما  ترابع  رد  نآ  هینثت  دنیوگ و  یم  نان  صرق  تهج  نیمه  هب  زین  ار  رودم  درگ و  ياه  نان  دور و  یم  راک  هب  هام  دیشروخ و 
{(. .دندروخ یم  اذغ  زور  هنابش  رد  راب  ود  طقف  نامز  نآ  رد  مدرم  زا  يرایسب  اریز  تسا ، زور  کی  كاروخ  هب  هراشا 

ترـضح نآ  هنازور  كراوخ  هک  دوب ) هتفرگان  سوبـس   ) يوج زا  نان  صرق  ود  نآ  سابرک و  زا  هماج  ود  نآ  هک  تسا  نیا  فورعم 
هک دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  ادـتقا  عـقاو  رد  نـیا.درک  یم  لـیم  ماـش  ار  يرگید  رهظ و  ار  یکی  داد  یم  لیکـشت  ار 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  روط  نامه  ، دش یم  بوسحم  مالسلا  هیلع  ماما  ياوشیپ 

ود نهاریپ و  ود  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ِلاَـعِّنلا ؛ َنِم  ِْنیَجْوَز  اـَلَو  نـْیَراَزِإ  اـَلَو  نیَـصیمَق  َذَـخَّتا  اَـم  هـّللا  َلوُـسَر  َّنإ  »
يارب هشیمه  هکلب   ) درکن هّیهت  دوخ  يارب  شفک  تفج  ود  هماجریز و 

.{ ص 16 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  لالظ  یف  («.} تشاد ار  اهنآ  زا  تسد  کی  دوخ 

زور دنچ  اهنت  ار  سابل  تسد  کی  دندیقم  یـضعب  یتح  ،و  دنراد شفک  ای  سابل  عون  اه  هد  هاگ  هک  ، فارـشا ناتـسرپایند و  فالخرب 
ار اهنآ  ياه  سابل  يدایز  ياه  نادمچ  اه و  قودنـص  ، ناشلزانم ِلاقتنا  لقن و  ماگنه  رد  هاگ  دنراذگب و  رانک  ار  نآ  سپـس  دنـشوپب 

.دراد يرگید  ناتساد  دوخ  اهنآ  ِنیگنر  ياه  هرفس  اما.دنک  یم  اج  هباج 

صوصخ هب  دهد  رد  نت  یگدنز  نینچ  هب  دناوتب  هک  دوش  یم  ادیپ  یـسک  رتمک  دناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تهج  نآ  زا  هاگ  نآ 
امـش هک  شاب  هاگآ  :» هک دزادرپ  یم  هتکن  نیا  هب  دنراد  رایتخا  رد  ینوارف  تاناکما  ، نابـصنم بحاص  نارادنامرف و  دـننام  هک  یناسک 
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شالت يراکزیهرپ و  اب  ارم  یلو  منک ) یم  فاـعم  نآ  زا  ار  امـش  نم   ) دـینک لّـمحت  ار  یگدـنز  نیا  ،و  دیـشاب نینچ  نیا  دـیناوت  یمن 
ٍعَرَِوب َو ِینوـُنیِعَأ  ْنَِکل  ،َو  َکـِلَذ یَلَع  َنوُرِدـْقَت  اـَل  ْمُکَّنِإ  اـَلَأ َو  ( ؛» دـیهد يراـی  تسرد  ِهار  ندوـمیپ  تفع و  و  نتـسیز ) كاـپ  يارب  )

(. ٍداَدَس ٍهَّفِع َو  ،َو  ٍداَِهتْجا

ماجنا اب  هک  دینکن  شومارف  ار  زیچ  راهچ  یلو  دـیتسه ؛ فاعم  دـیدش  هنادـهاز  هناریگ و  تخـس  یگدـنز  نآ  زا  امـش  هکنیا  هب  هراشا 
.مشخب ناماس  مالسا  روانهپ  روشک  نیا  رد  ار  یمالسا  تموکح  ات  دینک  کمک  نم  هب  عقاو  رد  اهنآ 

هار رد  ششوک  شالت و  ینعی  « داهتجا » هب سپس.تسا  یلاع  دحرس  رد  ياوقت  يانعم  هب  عقاو  رد  هک  دنک  یم  « عرو » هب هیـصوت  تسخن 
هک « دادس » مراهچ تسا و  فلتخم  تاوهش  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  يانعم  هب  هک  « تفع » موس نامورحم و  زا  تیامح  تلادع و  ظفح 

.تساه ههاریب  زا  زیهرپ  میقتسم و  حیحص و  هار  باختنا 

دشاب طسوتم  مدرم  یگدنز  نوچمه  اهنآ  یگدنز  دننک و  عمج  دوخ  رد  ار  تفص  راهچ  نیا  یمالـسا  روشک  نالوئـسم  رگا  نیقی  هب 
.دش دنهاوخ  یضار  تموکح  زا  مدرم  ياه  هدوت  دوش و  یم  هار  هب  ور  زیچ  همه  ، رتشیب هن  و 

نم دـنگوس ! ادـخ  هب  :» دـیامرف یم  دـشاب  وا  تموکح  نارازگراک  همه  يارب  یتربع  سرد  اـت  دـنک  یم  یموس  هتکن  هب  هراـشا  سپس 
نیا يارب  ما و  هدرکن  هریخذ  یلام  نآ  ياه  تورث  میانغ و  زا  ما و  هتخودـنین  هرقن  الط و  زا  يزیچ  امـش  يایند  ياـه  تورث  زا  زگره 

هب زج  نآ  كاروخ  زا  ما و  هدرواین  رد  دوخ  کلم  هب  بجو  کی  یتح  اـیند  نیا  یـضارا  زا  ما و  هتخاـسن  اـیهم  یلدـب  ما  هنهک  ساـبل 
هرقن الط و  تاعطق  يانعم  هب  ربت » }» ًاْرِبت ْمُکاَْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَم  ِهّللا  َوَف  ( ؛» ما هتفرگن  رایتخا  رد  یحورجم  ياپراهچ  زیچاـن  توق  رادـقم 

، تغل بابرا  هتفگ  هب  رفو » }» ًاْرفَو اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َال  َو  {، .دنروآ رد  تالآ  تنیز  ای  شمش  تروص  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا 
ُتْدَدـْعَأ َال  َو  { ، .دوش یم  قالطا  ناوارف  زیچ  ره  هب  هاگ  هدـش و  هتفرگ  یناوارف  ینوزف و  يانعم  هب  روفو »  » هشیر زا  تسا  ناوارف  لاـم 

(. ٍهَِربَد ٍناَتَأ  ِتوُقَک  اَّلِإ  ُْهنِم  ُتْذَخَأ  َال  ،َو  ًاْربِش اَهِضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َال  ،َو  ًارْمِط ِیبَْوث  ِیلاَِبل 

نم نطاب  رهاظ و  ؛ منک هریخذ  هناهلبا  هکلب  ، مشوپن مروخن و  شیدنا  جک  ناتـسرپ  ایند  زا  یـضعب  دننام  هک  تسین  نانچ  هکنیا  هب  هراشا 
.زاسرهاظ هن  مراکایر و  هن  ، نطاب رد  هن  مراد و  یلام  رهاظ  رد  هن  تسا  یکی 

تروص هب  هک  هرقن  الط و  یکی  : هدومرف هصالخ  زیچ  راـهچ  رد  ار  يداـم  ياـیند  تاـناکما  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش 
اه و بسا  دننام  ؛ دش یم  بوسحم  اهنآ  هیامرـس  هک  یفلتخم  لاوما  رگید.دندوب  شوخ  لد  نآ  اب  دندرک و  یم  هریخذ  رانید  مهرد و 
اه و غاب  یتعارز و  ياه  نیمز  مراهچ  گـنراگنر و  ياـه  ساـبل  موس.اـه  شارف  اـه و  شرف  لزنم و  قرب  قرز و  رپ  لـیاسو  نارتش و 

(. متشاد ار  نآ  ناوت  هک  یلاح  رد   ) متفرن اهنیا  زا  کی  چیه  غارس  هب  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما.اهرصق  اه و  هناخ 

نیا شنابطاخم  ای  بطاخم  هک  تسا  نآ  يارب  دـهد  یم  ربخ  ترـضح  نآ  دـهز  عضاوت و  تیاهن  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ریخا  ریبعت 
مورحم نادنمتـسم  نادـنمزاین و  اب  دـنوشن و  دولآ  هانگ  یفارـشا  قرب  قرزرپ و  ياه  یگدـنز  هدولآ  دـنریگب و  يدـج  ار  مهم  هلأـسم 

.دننک تاساوم 

هب تبـسن  لـیلد  نیمه  هب  هدـش و  حورجم  وا  تشپ  ندیـشک  تمحز  راـک و  ترثـک  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاـپراهچ  هب  ٍهَِربَد » ٍناَـتَأ  »
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زا یعمج  تسا و  هدماین  دعب  هلمج  هلمج و  نیا  هغالبلا  جهن  ياه  هخسن  زا  یـضعب  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت   ) تسا لیم  یب  هیذغت 
(. دنا هتخادرپن  نآ  ریسفت  هب  زین  ناحراش 

ییانعمرپ ریبعت  دنک  مسجم  ناگمه  يارب  ًالماک  ار  شرظن  رد  ایند  ندوب  شزرا  یب  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، شخب نیا  نایاپ  رد 
ُنَهْوَأ یَهْوَأ َو  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهل  َو  ( ؛»! تسا طولب  تخرد  خلت  هریـش  زا  رتراوخ  رت و  شزرا  یب  نم  مشچ  رد  ایند  نیا  :» دیامرف یم  دراد 

نأ زا  هک  تسا  يا  هباریـش  هدام  نیا  دراد و  مان  وزاـم  هک  نآ  هرمث  هب  هاـگ  دوشیم و  هتفگ  طولب  تخرد  هب  هاـگ  هصفع » }» ٍهَصْفَع ْنِم 
اجنیا رد  دیآ و  یم  شرت  يانعم  هب  هاگ  خلت و  يانعم  هب  هاگ  رقم » }» ٍهَرِقَم .دراد } تیـضباق  تلاح  یخلت  رب  هوالع  دـنک و  یم  حـشرت 

«.{(. هفع  » موهفم رب  تسا  يدیکأت  تسا و  دارم  یخلت  يانعم  نامه 

هک دـنیوگ  یم  « وزام » نآ هب  یـسراف  رد  هک  تسا  یخلت  هویم  ياراد  اهنآ  زا  یکی  ؛ دراد یماسقا  عاونا و  طولب  تخرد  هکنیا  حیـضوت 
.دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  مرچ  نتخاس  مکحم  يارب  یغابد  رد  ندوب  سگ  لیلد  هب  سَگ و  مه  تسا و  خلت  مه 

نیا.دنکفا یم  نوریب  ار  نآ  ًاروف  دراذـگب  ناهد  رد  سک  ره  تسا و  زیمآ  رفنت  راوگان و  رایـسب  يا  هناد  نینچ  ندروخ  تسا  یهیدـب 
مسجم لاثم  نیا  بلاق  رد  ار  نآ  تقیقح  نطاب و  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسایند  هرابرد  هغالبلا  جهن  تاهیبشت  نیرتاسر  زا  یکی  هیبشت 

.دمآ دهاوخ  هغالبلا  جهن  رگید  تارابع  رد  نآ  هب  بیرق  تسا و  هتخاس 

موس شخب 

همان نتم 

ُمَکَْحلا َمِْعن  ،َو  َنیِرَخآ ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَـس  ،َو  ٍمْوَق ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ، ُءاَمَّسلا ُْهتَّلَظَأ  اَـم  ِّلُـک  ْنِم  ٌكَدَـف  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َْتناَـک  یََلب !
ِیف َدیِز  َْول  ٌهَْرفُح  ،َو  اَهُراَبْخَأ ُبیِغَت  ،َو  اَهُراَثآ ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  ٌثَدَـج  ٍدَـغ  ِیف  اَهُّناَظَم  ُسْفَّنلا  َو.ٍكَدَـف  ِْریَغ  ٍكَدَِـفب َو  ُعَنْـصَأ  اَم  َو.ُهّللا 

َِیتْأَِتل يَْوقَّتلِاب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  َیِه  اَمَّنِإ  ؛َو  ُمِکاَرَتُْملا ُباَرُّتلا  اَهَجَُرف  َّدَس  ،َو  ُرَدَْملا ُرَجَْحلا َو  اَهَطَغْـضََأل  ، اَهِِرفاَح اَدَـی  ْتَعَـسْوَأ  ،َو  اَِهتَحُْـسف
اَذَه یَّفَصُم  َیلِإ  َقیِرَّطلا  ُْتیَدَتْهَال  ُْتئِش  َْول  َو.َِقلْزَْملا  ِِبناَوَج  یَلَع  َُتْبثَت  ،َو  ِرَبْکَْألا ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًهَنِمآ 

417 ص :
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ِزاَجِْحلِاب َّلََعل  -َو  ِهَمِعْطَْألا ِرُّیَخَت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقَی  ،َو  َياَوَه ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْهیَه  ْنَِکل  َو.ِّزَْقلا  اَذَه  ِِجئاَسَن  ،َو  ِحْـمَْقلا اَذَـه  ِباَُبل  ِلَسَْعلا َو 
َلاَق اَـمَک  َنوُکَأ  ْوَأ  ، يَّرَح ٌداَـبْکَأ  ،َو  یَثْرَغ ٌنوُُطب  ِیلْوَح  ًاـناَْطبِم َو  َتِیبَأ  ْوَأ  - ِعَبِّشلاـِب َُهل  َدـْهَع  اـَل  ،َو  ِصْرُْقلا ِیف  َُهل  َعَمَطاـَل  ْنَم  ِهَماَـمَْیلا  ْوَأ 

: ُِلئاَْقلا

ِّدِْقلا َیلِإ  ُّنِحَت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَحَو  ٍهَنِْطِبب  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْسَح  َو 

!. ِْشیَْعلا َِهبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًهَوْسُأ  َنوُکَأ  ْوَأ  ، ِرْهَّدلا ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  َال  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  اَذَه  : َلاَُقی ْنَِأب  یِسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأ  َأ 

اه همجرت 

یتشد

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ناماس  نآ  نایدوهی  رگید  ربیخ  حتف  زا  سپ   } كدف هدنکفا ، هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  زا  يرآ 
ارهز همطاف  هب  ار  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  دندیـشخب ، ترـضح  نآ  هب  ار  كدف »  » تاغاب دندرک و  حلـص  مّلس 

همطاف تسد  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تایح  رد  لاـس  درک و 5  میظنت  نآ  يارب  يدنـس  و  دومرف ، ءادها  مالـسلا  اهیلع 
فرح ف، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نانخـس  گنهرف  باتک  هب   ) .دندرک بصغ  ار  نآ  رکب  ابا  تموکح  رد  اما  تشاد  رارق  مالّـسلا  اهیلع 
و دندیـشوپ ، مشچ  نآ  زا  هنادنمتواخـس  رگید  یمدرم  و  هدیزرو ، لخب  نآ  رب  یمدرم  هک  دوب  ام  تسد  رد  .دـینک }) هعجارم  كدـف 

).؟ راک هچ  كدف  ریغ  كدف و  اب  ارم  تسادخ .  رواد  نیرتهب 

ره هک  یلادوگ  ددرگ ، یم  ناهنپ  شرابخا  دوبان و  ناسنا  راثآ  نآ ، یکیرات  رد  هک  تسا ، روگ  یمدآ  يادرف  هاـگیاج  هک  یلاـح  رد 
ار شیاه  هنخر  هتشابنا  كاخ  و  هدرک ، رپ  ار  نآ  خولک  گنس و  دیامن ، شخارف  نک  روگ  ياه  تسد  و  دنیازفیب ، نآ  تعـسو  رب  هچ 

 . دنک دودسم 

نآ ياه  هاگـشزغل  رد  و  نامأ ، رد  تساهزور  نیرت  كانـساره  هک  تمایق  زور  رد  ات  منارورپ ، یم  يراـکزیهرپ  اـب  ار  دوخ  سفن  نم 
 . دشاب مدق  تباث 

اّما مروآ ، مهارف  سابل  اذـغ و  دوخ  يارب  مشیربا ، ياه  هتفاب  و  مدـنگ ، زغم  زا  و  كاـپ ، لـسع  زا  متـسناوت  یم  متـساوخ ، یم  رگا  نم 
ای زاجح »  » رد هک  یلاح  رد  منیزگ ، رب  ذـیذل  ياهماعط  هک  دراد  او  ارم  عمط  صرح و  و  ددرگ ، هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاـهیه 
ریس نم  ای  دروخن ، ریـس  یمکـش  زگره  ای  و  دسرن ، ینان  صرق  هب  هک  دشاب  یـسک  ناتـسبرع } بونج  رد  ینیمزرـس  همامی : « } همامی »

رعاش هک  مشاب  نانچ  ای  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هتخوس  ياهرگج  و  هدیبسچ ، تشپ  هب  یگنـسرگ  زا  هک  ییاه  مکـش  منوماریپ  مباوخب و 
: تفگ

هنسرگ و ییاه  مکش  وت  فارطا  رد  یباوخب و  ریس  مکش  اب  ار  بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  »

مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ارم  هک  مهد  تیاضر  نیمه  هب  ایآ  .تسا } ییاط  متاح  هب  بوسنم  رعـش  نیا  « . } دنـشاب هدـیبسچ  تشپ  هب 
؟ مدرگن نانآ  يوگلا  یگدنز  ياه  یتخس  رد  و  مشابن ؟ کیرش  مدرم  اب  راگزور  ياه  یخلت  رد  دنناوخ و 
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يدیهش

هدید نآ  زا  هنادنمتواخس  یمدرم  دندیزرو و  لخب  نآ  رب  یمدرم  .دوب  ام  تسد  رد  كدف  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  زا  يرآ 
.دندیشوپ

؟ تسا راک  هچ  كدف  زج  كدف و  اب  ارم  و  تسا ،  راگدرورپ  رواد  نیرتهب  و 

یلادوگ رد  ددرگ ، یم  ناهن  شیاهربخ  و  دور ، یم  نایم  زا  نآ  یکیرات  رد  شیاه  هناشن  هک  تسروگ  یمدآ  هاگیاج  ادرف  هک  یلاح 
ار شیاه  هنخر  هتشابنا  كاخ  و  دراشفیب ، ار  نآ  خولک  گنس و  دیامن ، شخارف  نکروگ  ياهتـسد  و  دیازفیب ، نآ  یگداشگ  رگا  هک 

ات منارورپ  یم  يراگزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  نم  و  درآ ،  مه  هب 

یمتـسناد یمتـساوخ  رگا  .دـنام و  رادـیاپ  هاگـشزغل  ياه  هنارک  رب  و  دـناوت ، ندـمآ  ناـما  رد  تساـهزور  نیرت  میب  رپ  هک  يزور  رد 
ارم صرح  و  دـیدرگ ، دـهاوخن  هریچ  نم  رب  نم  ياوه  زگره  نکیل  .مرب  راک  هب  ار  مشیربا  هتفاب  و  مدـنگ ، زغم  هدولاپ و  لسع  هنوگچ 

و دروخن ،  ریس  یمکش  زگره  ای  درب ، ینان  هدرگ  ترسح  یسک  همامی  ای  زاجح  رد  هک  دوب  هچ  .دیـشک  دهاوخن  اهکاروخ  ندیزگ  هب 
: هدورس هدنیوگ  هک  مشاب  نانچ  ای  .هتخوس  ییاهرگج  و  هتخود ، تشپ  هب  یگنسرگ  زا  دشاب  ییاهمکش  منوماریپ  مباوخب و  ریس  نم 

ریما ارم - هک - منک  هدنسب  نیدب  ایآ  هلاغزب  تسوپ  يوزرآ  رد  دوب  ییاهرگج  تدرگادرگ  یباوخب و  ریـس  بش  هک  سب  نیا  وت  درد 
؟ موشن ناشیارب  يا - هنومن  یگدنز - یتخس  رد  ای  مشابن ؟ نانآ  کیرش  راگزور  ياهدنیاشوخان  رد  و  دنیوگ ، نانمؤم 

یلیبدرا

نایعدـم زا  یهورگ  ياهـسفن  نآ  رب  دـندرک  یلیخب  سپ  نامـسآ  ارنآ  هدـنکفا  هیاس  زیچ  ره  زا  كدـف  غاـب  اـم  ياهتـسد  رد  دوب  یلب 
كدفب و منکیم  هچ  ادخ و  تسیا  هدننک  مکح  وکین  مشاه و  ینب  ینعی  رگید  یعمج  سوفن  نآ  كرت  زا  درک  يدرمناوج  تفالخ و 

ددرگ یم  بیاـغ  نآ و  ياـهرثا  نآ  یکیراـت  رد  دوـش  یم  هدـنزیر  هـک  تـسا  ربـق  وا  لزنم  ادرف  رد  سفن  هـکنآ  لاـح  كدـف و  ریغ 
سفن نآ  درشفیب  هنیآ  ره  نآ  هدننک  ياهتسد  ارنآ  دنک  خارف  نآ و  یگداشگ  دوش  هدایز  رگا  هک  تسیلادوگ  وا  ياج  نآ و  ياهربخ 

مهد تضایر  هک  تسین  سفن  نم  تمه  هک  تسین  نیا  زج  رایسب و  هتـسشن  مه  رب  كاخ  ارنآ  ياه  هنخر  ددنبب  خولک و  گنـس و  ار 
قیرط دارم  هاگندیزغل  فارطا  رب  دشاب  راوتـسا  تباث و  تستمایق و  لاوها  هک  رتگرزب  سرت  زور  رد  نمیا  دیایب  ات  يراگزیهرپ  هب  ارنآ 

یمـشیربا و هماج  نیا  ياه  هتفابب  مدـنگ و  نیا  نان  زغم  ایند و  لسع  نیا  هدـش  هدرک  فاصب  مباـی  هار  هنیآ  ره  مهاوخ  رگا  تسنید و 
تسا رود  هچ  نکیل 

رد هک  دـیاش  اهنآ و  ندـیزگرب  اهماعط و  ندرک  راـیتخا  ماـعط  رب  نم  تخـس  صرح  ارم  دـشکب  سفن و  يوزرآ  رم  دـنک  هبلغ  هکنآ 
ای مدرم  نایم  يریـس  رد  ار  وا  رم  دشابن  دوهعم  چیه  مدنگ و  نان  صرق  رد  ار  وا  دـشابن  یعمط  چـیه  هک  دـشاب  یـسک  همامی  ای  زاجح 

دشاب هنسرگ  ياهمکش  نم  درگادرگ  هکنآ  لاح  ندروخ و  يرایسب  زا  مکـش  گرزب  مشاب  هک  یتلاح  رد  تسا  رود  هچ  منک  باوخ 
ماعط و زا  رپ  مکـشب  ینک  باوخ  هک  ملا  درد و  ار  وت  تسا  سب  هک و  هدـنیوگ  تسا  هتفگ  هک  نانچمه  مشاب  اـی  هنـشت  ياـهرگج  و 

نیاب دوخ  سفن  زا  موش  عناق  نم  ایآ  هتخاس  مرچ  زا  هک  حدقب  دنهد  وزرآ  هک  هنـشت  ياهرگج  وت  درگ  رد  دشاب  هکنآ  لاح  بارش و 
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یتشرد رد  ناشیا  يادـتقم  مشابن  هکنآ  ای  راگزور  تاهورکم  رد  مشاـبن  ناـشیا  کیرـش  هکنآ  لاـح  ناـنمؤم و  ریما  ارم  دـنیوگ  هک 
یناگدنز

یتیآ

نآ رس  زا  رگید  یموق  دندیزرو و  لخب  نآ  رب  یموق  هک  دوب  یکدف ) ، ) تسا هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  زا  ام  تسد  رد  يرآ ،
نآ یکیراـت  رد  .تسا  روگ  یمدآ  داـعیم  ادرف  هک  مهاوخ  یم  هچ  ار  كدـف  زج  كدـف و  .تسا  دـنوادخ  رواد  نیرتـهب  دنتـشذگ و 

گنـس دیازفا ، شتعـسو  رب  نک  روگ  ای  دنزاس  شخارف  هچ  ره  هک  يا  هرفح  .ددرگ  یم  شوماخ  شا  هزاوآ  دوش و  یم  وحم  شراثآ 
یم اوقت  هب  ار  دوخ  سفن  زورما  نم  .تسب و  دـهاوخ  ورف  كاخ  ياـه  هدوت  ار  شیاـه  هنزور  درـشف و  دـهاوخ  ار  یمدآ  نت  خولک  و 

.دنام راوتسا  هدنزغل  هاگترپ  نآ  هبل  رب  دشاب و  نمیا  گرزب ، تشحو  زور  نآ  رد  ادرف ، ات  مرورپ 

.مبای یم  تسد  نیمشیربا ، ياه  هماج  مدنگ و  زغم  افصم و  لسع  هب  مهاوخب  رگا 

همامی رد  ای  زاجح  رد  هکنآ ، لاـح  دـشکب و  اـهماعط  شنیزگ  هب  ارم  نم  يدـنمزآ  دـبای و  هبلغ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاـهیه  یلو ،
نیلاب رب  رس  اذغ  زا  هتـشابنا  مکـش  اب  بش  ای  .دشاب  هدیـشچن  ار  يریـس  هزم  زگره  درادن و  دیما  ینان  صرق  نتفای  هب  هک  دشاب  ییاونیب 

: دیوگ رعاش  هک  مشاب  نانچ  ایآ  .دشاب  هنشت  ییاهرگج  هنسرگ و  ییاهمکش  نم  فارطا  رد  مهن و 

ّدقلا یلا  ّنحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نآ  ءاد  کبسح  و 

( يا هلاغزب  تسوپ  يوزرآ  رد  دنشاب  یناگنسرگ  وت  فارطا  رد  یباوخب و  ریس  مکش  اب  بش  هک  سب  درد  نیا  ار  وت  )

رد هکنآ  ای  مشاب ؟ هتـشادن  تکراشم  ناشراگزور  ياهیتخـس  رد  مدرم  اب  دـنیوگ و  نینم  ؤملاریما  ارم  هک  مشاب  یـضار  نیمه  هب  اـیآ 
؟ موشن ناشیادتقم  یگدنز  یتخس 

نایراصنا

لخب نآ  رب  دـشاب  اـم  تسد  رد  هکنیا  زا  یهورگ  هـک  ، دوـب اـم  تـسد  رد  كدـف  طـقف  ، هتخادـنا هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هـچنآ  زا  يرآ 
رد هک  ؟ راک هچ  كدف  ریغ  كدف و  اب  ارم   . تسا مکاح  نیرتوکین  دـنوادخ  ،و  میتشادرب تسد  نآ  زا  تواخـس  هب  مه  ام  ،و  دـندیزرو
هب رگا  هک  یلادوگ  ، ددرگ یم  ناهنپ  شرابخا  ،و  دور یم  نیب  زا  نآ  یکیرات  رد  یمدآ  راـثآ  هک  تسا ، روگ  رد  صخـش  ياـج  ادرف 

و دراشف ، مه  هب  ار  نآ  نیمز  خولک  گنـس و  مه  زاب  دیامن  مادـقا  نآ  ندرک  عیـسو  هب  نک  روگ  ياهتـسد  ،و  دـنیازفیب نآ  یگداشگ 
زور دراو  تینما  اب  ات  مهد  یم  تضایر  يراکزیهرپ  هب  ار  نآ  هک  نم  سفن  تسا  نیا   ! ددنبب ار  شیاه  هنخر  هتـشابنا  مه  يور  كاخ 

 . دنامب تباث  هاگشزغل  فارطا  رد  ،و  ددرگ ربکا  فوخ 

ياوه هک  تسا  دـیعب  هچ  اما  ، مرب هار  مشیربا  ياه  هتفاـب  ،و  مدـنگ نیا  زغم  ،و  اّفـصم لـسع  هب  متـسناوت  یم  هنیآ  ره  متـساوخ  یم  رگا 
یگدنز یـسک  همامی  ای  زاجح  رد  دیاش  هک  یلاح  رد  دـیامن  راداو  ذـیذل  ياهاذـغ  باختنا  هب  ارم  مصرح  و  دـنک ، هبلغ  نم  رب  مسفن 
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رد منک  حبص  ریس  مکش  اب  ار  بش  هکنآ  ای  دشاب ،  هتشادن  دای  هب  ار  مکش  يریس  ،و  تسین نان  صرق  کی  هب  يدیما  وا  يارب  هک  دنک 
: هتفگ يا  هدنیوگ  هک  مشاب  نانچ  ای  دشاب ، نازوس  ییاهرگج  ،و  هنسرگ ياهمکش  مفارطا  رد  هک  یلاح 

 «. دننک وزرآ  ندروخ  يارب  ار  یتسوپ  هک  دشاب  ییاه  مکش  وت  فارطا  رد  ،و  یباوخب ریس  مکش  اب  هک  سب  ار  وت  گنن  درد و  نیا  »

ياه یخلت  رد  ای  ، مشابن کیرـش  نانآ  اـب  راـگزور  ياـه  یتخـس  رد  یلو  ، دوش هتفگ  ناـنمؤم  ریما  نم  هب  هک  منک  تعاـنق  نیا  هب  اـیآ 
!؟  موشن بوسحم  ناشیوگلا  یگدنز 

حورش

يدنوار

نسحلا و نینموملاریما و  سوفن  یه  نیرخآ ، سوفن  هنع  تخس  هیما و  يدع و  میت و  نم  موق  سوفن  اهیلع  تلخب  يا  اهیلع : تحش  و 
، هیف هنوک  ملعی  نظی و  يذلا  عضوملا  یه  و  هنظملا ، عمج  ناظملا )  ) .مکاحلا و مکحلا : .مالسلا و  مهیلع  مهترتع  همطاف و  نیـسحلا و 

هطغـض لاقی : حـصا ، اذـه  و  ردـملا ) رجحلا و  اهلغـضل   ) يور .ربقلا و  ثدـجلا : .هنم و  ملعم  يا  نالف  نم  هنظم  اذـک  عضوم  لاـقی : و 
اذه يا  هطغضلا ) هذه  انع  عفرا  مهللا  : ) لاقی هقـشملا ، هدشلا و  نم  هحلـصا  و  ربقلا ، هطعـض  اهنم  و  هوحن ، طئاح و  الا  همحز  هطغـضی 

.هتموق هتسس و  يا  هضورا : رهملا  تضر  .ءابلا و  نم  لدب  میملا  و  بکارتملا ، مکارتملا : .غیضلا و 

: عجشلا .هدوق و  هجضنت و  یتح  كاذب  اذه  تبرـضف  یبرملا  ربلا  اذه  بابل  یفـصملا و  لسعلا  اذه  یلا  تیدتهال  تئـش  ول  يور و  و 
نم مهد  همایقلا  یف  ینرـضحی  اذا  یثرغ  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیبائ  هبغـس  نم  روضتی  امیتی  هنیدـملاب  لعل  و  يور : .صرحلا و  دـشا 

: دقلا .نیونتلا و  هفـصلا و  یلع  باتکلا  یف  یتلا  هیاورلا  یلع  و  نسحا ، هیورلا  هذه  یف  هفاضالا  یلع  یثرغ  نوطب  هلوق  .یثنا و  رکذ و 
.هنولکای بدجلا و  یف  هقرحت  برعلا  تناک  دلج و 

.هتنوشخ هظلغ و  شیعلا : هبوشج  و 

يردیک

یلع نوردقت  کنا ال  .اربش  اهراطقا  نم  ترخدال  يور  و  بهذلا ، ربتلا : .محللا و  دبکلا و  نم  هعطق  هذلفلا : .یلابلا و  بوثلا  رمطلا : و 
دبال کلذ  ناف  مارحلا  ءاقتاب  مکیلع  نکل  و  هلعف ، زوجی  یلوا و  هکرت  ام  ءاقتا  یلا  مارحلا  ءاقتا  نم  زواجتلا  زواجتال  نا  ینعی  کـلذ :

.هنم

.هیف هنوک  ملعی  نظی و  يذلا  عضوملا  وه  هنظملا و  عمج  ناظملا : و 

.هنولکای بدجلا و  یف  برعلا  هقرحت  دلج  دقلا : و  صرحلا ، دشا  عشجلا : و 

، هتنوشخ هظلغ و  شیعلا : هبوشج  و 
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مثیم نبا 

مدنگ حمق : دـنادرگ  گنت  ار  نآ  اهطغـضا : هاگمارآ  ربق ، ثدـج : تسا  هدوب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  لام  هک  تسا  ییاتـسور  مان  كدـف :
دـندیزرو و لخب  یهورگ  ام ، هب  نآ  نتـشاذگاو  رد  هک  دوب  اـم  تسد  رد  كدـف  تسا ، هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  زا  يرآ 

ناسنا هاگیاج  هک  یلاح  رد  راک ، هچ  كدـف  ریغ  كدـف و  هب  ارم  تسا ! يرواد  وکین  دـنوادخ  .دنتـسش  نآ  زا  تسد  زین  رگید  هورگ 
هتـشاد تعـسو  داـیز  رگا  هک  يا  هرفح  دوش ، یم  مگ  وا  هب  طوبرم  ياـهربخ  عطقنم و  شراـثآ  نآ  یکیراـت  رد  هک  تسا  ربق  يادرف 
هنزور هوبنا  ياهکاخ  و  درشفب ، ار  وا  ربق  خولک  گنـس و  مه  زاب  دشخب  یـشیاشگ  دنک  یم  ار  هرفح  نآ  هک  یـسک  ياهتـسد  دشاب و 

نآ میب  سرت و  هک  يزور  رد  ات  منک  تیبرت  يراگزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  ات  ما  هشیدـنا  نیا  رد  نم  هک  یتسارب  دـنک ، رپ  ار  نآ  ياـه 
درک و دای  دـنگوس  ایند  هرابرد ي  (ع ) ماما هک  نآ  زا  سپ  متـشه : دـنامب  راوتـسا  هاگـشزغل  فارطا  رد  و  دـشاب ، هدوسآ  تسا  ناوارف 
هک هچنآ  ماـمت  زا  يرآ  درک : انثتـسا  هلمج  نیا  اـب  ار  كدـف  تسین ، کـلام  ار  اـیند  نیا  نیمز  زا  بجو  کـی  یتـح  هک  دوـمرف  ناـیب 

هیلع  ) ماما اب  نامزمه  هک  یمدرم  دوخ و  لاح  نایب  دروم  رد  ار  بلطم  نیا  دوب ، اـم  تسد  رد  كدـف  هدـنکفا ، هیاـس  اـهنآ  رب  نامـسآ 
دوخ هدرک و  وگزاب  دنتفرگ ، ناشیا  زا  ار  كدف  هک  یناسک  تسد  زا  لاعتمی  ادخ  هب  ملظت  راهظا  تیاکـش و  باب  زا  دـندوب  مالـسلا )

، تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ صاخ  کلم  كدـف  هک  دـنامن ، هتفگان  .تسا  هتـسناد  يو  تموکح  يرواد و  رب  یـضار  وا و  رما  میلـست  ار 
هزیگنا نامه  هک  تخادنا  یسرت  كدف  مدرم  لد  رد  دنوادخ  درک ، هرـسکی  ار  ربیخ  نایدوهی  راک  (ص ) ربمایپ نوچ  هک  نآ  حیـضوت 
نیاربانب تفریذپ ، ص )  ) ربمایپ و  دندرک ، كدـف  نیمز  فصن  رب  حلـص  ياضاقت  دنداتـسرف و  ربمایپ  تمدـخ  يدـصاق  ات  هک  دـش  يا 

رد ربمایپ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  .داتفا و  قافتا  يدربن  هن  دوب و  راک  رد  یـشکرکشل  هن  نوچ  دوب ، ربمایپ  صخـش  هب  قلعتم  کلم ) نآ  )
هب ار  نآ  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  نآ  هعیش  نادنمشناد  قافتا  دروم  نایعیش و  نایم  روهشم  .درک  حلـص  اهنآ  اب  كدف  مامت  لباقم 

: هک دـنا  هدرک  لقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  هلمج  زا  دـنا : هدرک  تیاور  فلتخم  قرط  زا  ار  بلطم  نیا  دیـشخب و  مالـسلا ) هیلع   ) همطاـف
نوچ درک و  تمحرم  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف هب  ار  كدف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دش ، لزان  هقح  یبرقلا  يذ  تآ  هکرابم ي و  هیآ ي  نوچ 

ثاریم داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یسک  مالسلا ) هیلع   ) همطاف .دریگب  راوگرزب  نآ  زا  ار  كدف  تفرگ  میمصت  دیسر ، تفالخ  هب  رکبوبا 
رد و  تسا ، هدرک  تمحرم  نم  هب  ار  كدـف  دوخ  تایح  نامز  رد  مردـپ  هک  دومرف  یم  درک و  هبلاطم  يو  زا  ار  ادـخ  ربماـیپ  زا  دوخ 

ربماـیپ ثاریم  كدـف  هک  نیا  هب  عجار  رکبوبا  دـنداد ، یهاوگ  ود  نآ  دـیبلط و  یهاوگ  هب  ار  نمیا  ما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعه راـب  نآ 
هچنآ میراذگ  یمن  دوخ  زا  سپ  یثاریم  ناربمایپ  هورگ  ام  تسا : نینچ  ربخ  نآ  هک  داد ، خـساپ  درک  لقن  ربمایپ  زا  هک  يربخ  اب  تسا 
مامت نآ  زا  هکلب  تسا  هدوبن  ص )  ) ربماـیپ هب  قلعتم  نآ  هک  داد  خـساپ  نینچ  زین  كدـف  دروم  رد  .تسا و  هقدـص  میراذـگ  ياـج  هب 

هب مه  نم  دومن و  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  درک و  یم  کمک  دارفا  هب  هلیـسو  نادـب  هک  تسا  هدوب  راوگرزب  نآ  تسد  رد  ناناملـسم و 
نت رب  ار  دوخ  باجح  دیسر ، ع )  ) ارهز ترـضح  عالطا  هب  رکبوبا  نانخـس  نیا  هک  یماگنه  .مهد  یم  ماجنا  ار  اهراک  نامه  وا  لابند 

هک یلاح  رد  دش  دراو  رکبوبا  رب  ات  دمآ  دندرک  یم  تکرح  شرس  تشپ  رد  هک  لیماف  نانز  نایفارطا و  زا  يدادعت  نایم  رد  دیشوپ و 
هلاـن ي ناـنچ  دـش  هـتخیوآ  يا  هدرپ  نادرم  راوـگرزب و  نآ  نـیب  هـک  نـیا  زا  سپ  دــندوب ، وا  روـضح  رد  راـصنا  نارجاـهم و  رتـشیب 
: دومرف تسـشن و  ورف  مدرم  تاساسحا  ات  درک  توکـس  یتدـم  سپـس  .دروآرد  هیرگ  هب  ار  مدرم  مامت  هک  دروآرب  لد  زا  يزوسناج 
هک ییاهتمعن  ربارب  رد  تسادـخ  نآ  زا  ساپـس  منک ، یم  زاغآ  تسا  تمظع  تعفر و  شیاتـس و  راوازـس  هک  نآ  ساپـس  اـب  ار  نخس 

داریا ینالوط  يا  هبطخ  هک  نآ  زا  سپ  .مروآ  یم  اج  هب  تسا  هدرک  تمحرم  ام  هب  هک  یکرد  یهاگآ و  لباقم  رد  ار  وا  رکش  هداد و 
زا اـهنت  هک  اریز  دیـشاب ، عیطم  وا  رماوا  دروم  رد  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  تسا  راوازـس  هک  ناـنچ  دومرف : هبطخ  ناـیاپ  رد  درک ،
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نامـسآ و تادوجوم  مامت  وا  رون  تمظع و  اب  هک  دییوگ  ساپـس  ار  ییادخ  .دنـسرت و  یم  ادـخ  زا  نادنمـشناد  ادـخ ، ناگدـنب  نایم 
تجح مییام  و  وا ، سدق  زکرم  ناگدیزگرب و  مییام  مدرم ، نایم  رد  وا  هطساو ي  مییام  و  دنیوج ، یم  ار  وا  اب  طابترا  هلیسو ي  نیمز 
نخـس ساسا  هیاپ و  رب  مدـمحم ، رتخد  همطاف  نم  دومرف : هاگنآ  میتسه ، وا  ناربمایپ  ناثراو  ام  تسا و  ناهن  راظنا  زا  هک  ییاج  رد  وا 

نم لوسر  مکئاـج  دـقل  دومرف : دـعب  .دیونـشب  ارم  نخـس  زاـب  شوگ  اـب  سپ  میوگ ، یمن  نخـس  یگدوـهیب  رخف و  يور  میوـگ ، یم 
هن تسا ، نم  ردپ  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیئوجب  ار  وا  دـنویپ  رگا  .میحر  فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا 

مردپ زا  نم  هک  دیرب  یم  نامگ  امش  دومرف  سپس  .امش  نادرم  زا  کی  چیه  هن  تسا  نم  يومع  رسپ  ردارب  .امـش و  زا  کی  چیه  ردپ 
يرواد رد  ادـخ  زا  یـسک  هچ  دـنراد  نیقی  نامیا و  هک  یهورگ  يارب  دـیریگ ؟ یم  یپ  ار  تیلهاج  نامز  يرواد  اـیآ  مرب ، یمن  ثرا 

يربب ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هفاحقوبا  رسپ  يا  تسادخ  باتک  رد  ایآ  يروصت ! نانچ  تلم ، هدوت ي  يا  تاهیه  تسا ؟ رتوکین  رتهب و 
ینازرا كدف  نیا  کنیا  يا ؟ هداد  تبسن  نآرق  هب  یگرزب  يارتفا  غورد و  یشاب ، هتشاد  يروصت  نانچ  رگا  یتسارب  مربن ؟ ثرا  نم  و 

، وکین يرواد  دـنوادخ  سپ  دیـسر ، دـهاوخ  ارف  تماـیق  زور  تسا ! يراوس  يارب  هداـمآ  هدـش و  نیز  يراوس  بکرم  نیا  و  داـب ، وـت 
فوس رقتـسم و  ابن  لکل  دـنرب  یم  نایز  ناراک  هدوهیب  هک  تسا  تمایق  رد  تسام و  هاـگ  هدـعو  تماـیق  بوخ و  یتسرپرـس  دـمحم 
ردـپ ربـق  هب  یهاـگن  هاـگنآ  دـیوگ : یم  يوار  .ددرگ  یم  كاـندرد  باذـع  راـچد  یـسک  هچ  هک  تسناد  یهاوخ  يدوزب  نوملعت و 
نایب دوب  هداد  رارق  بطاخم  ار  شراوگرزب  ردـپ  هک  یلاـح  رد  ار  هماـما  رتخد  دـنه  رعـش  لاـثم  هاوگ و  ناونع  هب  دومن و  شراوگرزب 

کنود تلاح  تیـضق و  امل  مهرودص  يوجن  انل  لاجر  تدبا  بطخلا  رثکت  ملاه  دهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دـق  درک :
، زور نآ  لثم  هک  تشادن  هقباس  يزور  چیه  دـیوگ ، یم  يوار  بصتغم  مویلا  نحنف  انع  تبغذا  انب  فختـسا  لاجر و  انتمهجت  برتلا 

ناراـی هورگ  يا  دومرف : درک و  دـسجم  رد  رـضاح  راـصنا  هورگ  هب  ور  سپـس  .دنـشاب  هتـسیرگ  همه  نآ  راوگرزب  يوناـب  نآ  مدرم و 
زا یشوپمشچ  نم و  هب  کمک  زا  يراگنا  لهس  و  نم ، يرای  زا  امـش  یتسـس  نیا  ثعاب  مالـسا ! نانابهگن  تلم و  ناوزاب  يا  ربمایپ و 
هچ .تسا ؟ ردپ  هب  مارتحا  دنزرف ، هب  مارتحا  دومرف : هک  دیدینشن  ار  ربمایپ  نخـس  رگم  تسیچ ؟ نم  هب  متـس  نتفرگ  هدیدان  نم و  قح 
وا گرم  يرآ  دیدرک ؟ شومارف  ار  وا  نید  مه  امـش  تفر  ایند  زا  ربمایپ  دـیدمآرد ، یعـضو  نینچ  هب  دوز  هچ  و  دـیدش ، ضوع  دوز 

.دریذـپن مایتلا  زگره  تسا و  ینوزف  لاـح  رد  هراومه  هک  هدـمآ  دوجو  هب  قیمع  یفاکـش  وا  نتفر  اـب  تسا ، هدوب  زادـگناج  یتبیـصم 
رب یمیرح  هتـسکش و  اهتمرح  راوگرزب  نآ  زا  سپ  .دـنا  هتفر  داب  رب  اـهوزرآ  دـش و  ربز  ریز و  اـههوک  کـیرات و  وا  نادـقف  زا  نیمز 

و هداد ، یهاگآ  نادـب  شتافو  زا  لبق  هتخاـس و  ـالمرب  شتلحر  زا  شیپ  نآرق  هک  دوب  راوگاـن  يدادـیور  نآ  و  تسا ، هدـنامن  ياـج 
نلف هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم  اـم  و  تسا : هدومرف 
امش دنناتس و  زاب  نم  زا  ارم  ردپ  ثاریم  امش  مشچ  لباقم  تسا  راوازس  ایآ  هلیبق  نادنزرف  يا  نیرکاشلا  هللا  يزجیس  ائیـش و  هللا  رـضی 

گرب و زاس و  دایز و  امش  ناوت  تردق و  امش و  تیعمج  هک  یلاح  رد  دسرب ؟ امـش  همه ي  شوگ  هب  نم  يادن  دیونـشب و  ارم  دایرف 
دنوادخ هک  ینادرمکین  دیزگرب و  مدرم  نایم  زا  ار  امـش  دنوادخ  هک  دـیتسه  یناراکتـسرد  نامه  امـش  تسا ، ناوارف  امـش  تاناکما 

تلذم كاخ  هب  ار  نانامرهق  دـیدنام و  ياج  رب  راوتـسا  اهتلم  ربارب  رد  دـیدرک و  دربن  برع  اب  هک  دـیدوب  امـش  درک ، باختنا  ار  امش 
تخر نایم  زا  هنتف  بوشآ و  دـیدرگ و  دارم  قفو  رب  دـمآرد و  شدرگ  هب  امـش  هلیـسو ي  هب  مالـسا  بایـسآ  هک  اـجنآ  اـت  دـیدناشک 

يورشیپ همه  نآ  زا  سپ  ایآ  .تشگ  راوتسا  نید  هتشر ي  دیـسر و  ناماس  هب  اهیناماس  رـس و  یب  دش و  شوماخ  رفک  شتآ  تسبرب و 
دنتفرگ هرخـسم  هب  ار  امـش  نید  دـندرک و  ینکـش  نامیپ  ناـمیا  زا  سپ  هک  یهورگ  زا  يروـالد  همه  نآ  زا  دـعب  و  دیتسـشن ؟ بقع 

يراددوخ داسف  زا  دـیاش  ات  دنتـسین ، دـنب  ياپ  دوخ  مسق  نامیپ و  هب  نانآ  هک  اریز  دـینک  راکیپ  رفک  نارـس  اـب  نونکا  مه  دیدیـسرت ؟
ادخ نید  هدش و  هریچ  ناتیاهبلق  هب  هلیح  رکم و  هدرک و  هنخر  امـش  دوجو  رد  تلذ  يراوخ و  اهنیا  همه ي  اب  هک  منیب  یم  یلو  دـننک 
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ینغل هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  نا  دیداد  شرتسگ  دیدرک  یم  زیوجت  هک  ار  یتسیاشان  لامعا  دیا و  هدـش  رکنم  ار 
ماجل كدف  نیا  امش و  نیا  متفگ ، ار  اهینتفگ  ناتنامیا  فعض  هتفرگارف و  ار  امش  هک  یتسپ  يراوخ و  همه ي  اب  نم  هک  دینادب  دیمح 

دوخ رب  ار  یـشک  قـح  گـنن  هک  دـینادب  یلو  دـیزاتب ، دـیهاوخ  یم  وـس  ره  هب  دـیوش و  راوـس  نآ  تشپ  رب  دـیریگب و  ار  بکرم  نآ 
تـسادخ رـضحم  رد  ناتاهراک  همه  دـیدش  اریذـپ  دراد  هطاـحا  اـهناج  رب  هک  ار  خزود  شتآ  دـنتخیگنارب  ار  ادـخ  مشخ  دـندیرخ و 

نخـس رکبوبا  اب  زگره  هک  درک  دای  دـنگوس  تشگرب و  هناخ  هب  ع )  ) ارهز ترـضح  هاـگنآ  .نوبلقنی  بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیس 
رب رکبوبا  اداـبم  هک  درک  تیـصو  دیـسر ، ارف  شلجا  یتقو  اـت  دوب  نینچ  نیا  دریگب ، ار  وا  قح  اـت  تساوخ  یم  دـنوادخ  زا  دـیوگن و 

لقن یـضعب  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  ماگنه  بش  دـناوخ و  زامن  راوگرزب  نآ  هزانج ي  رب  سابع  هک  دوب  نیا  درازگ ، زامن  وا  هزاـنج ي 
سپـس داتـسرف ، شربمایپ  رب  دورد  تفگ و  ار  ادخ  ساپـس  دمح و  دینـش ، ار  ع )  ) ارهز ترـضح  نانخـس  رکبوبا  هک  یتقو  دنا : هدرک 

لمع وا  ناـمرف  هب  زج  ما و  هدومنن  زواـجت  ادـخ  لوسر  رظن  زا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  ناردـپ  نیرتهب  رتخد  ناوناـب و  نیرتهب  يا  تفگ 
یتشرد يدرک و  غالبا  دوب  مزـال  هچنآ  یتفگ و  ار  ینتفگ  وت  دـیوگ  یمن  غورد  دوخ  ناـسک  هب  ربهر  رادـمامز و  هک  هتبلا  ما ، هدرکن 

یلع هب  ار  ص )  ) ربمایپ نیلعن  يراوس و  بکرم  حالـس و  دعب ، اما  دزرمایب ، ار  امـش  ام و  دـنوادخ  سپ  يدرک ، يرود  ام  زا  يدومن و 
هب دوخ  زا  سپ  یلزنم  غاب و  نیمز ، هرقن ، الط و  چیه  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  مداد ، مالسلا ) هیلع  )

دوب هدرک  رومام  نادب  ارم  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  هتلا  .میهن  یم  ثرا  هب  ار  تنـس  ملع و  تمکح ، نامیا ، نم  نکیل  میراذـگ و  یمن  ثرا 
یسک هچ  تفگ : رکبوبا  .دوب  هدیشخب  نم  هب  ار  كدف  ص )  ) ربمایپ تفگ : ع )  ) ارهز ترـضح  .مداد  ماجنا  هدرک و  تعاطا  مدینش و 

ص)  ) ربمایپ هک  دـنداد  تداهـش  دـندمآ و  نمی  ما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا ؟ هدیـشخب  وت  هب  ار  نآ  ربماـیپ  هک  دـهد  یم  تداـهش 
(، ص  ) ادخ لوسر  هک  دـنداد  تداهـش  فوع  نب  نمحرلادـبع  باطخ و  نب  رمع  یفرط  زا  دیـشخب ، ع )  ) ارهز ترـضح  هب  ار  كدـف 

و رمع ، و  دـیتفگ ، تسار  نمیا  ما  یلع و  وـت ، ص )  ) ادـخ ربماـیپ  رتـخد  تفگ : رکبوـبا  .درک  یم  میـسقت  ناناملـسم  ناـیم  ار  كدـف 
زا ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تسا ، وت  قح  تسا  هدوـب  تردـپ  هب  قـلعتم  هچنآ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  دـنتفگ  تسار  مه  نمحرلادـبع 

رادقم نیا  و  داد ، یم  ادخ  هار  رد  درک و  یم  میسقت  ناناملسم  نایم  ار  هدنام  یقاب  درک و  یم  تشادرب  امش  كاروخ  رادقم  هب  كدف 
یضار نادب  ع )  ) ارهز ترـضح  هک  دوب  نیا  .درک  یم  ص )  ) ربمایپ هک  منک  یم  ار  يراک  نامه  كدف  اب  مه  نم  .تسا  وت  یهلا  قح 

.داد یم  ناشیا  هب  تیافک  رادـقم  هب  درک و  یم  عمج  هک  ار  كدـف  لوصحم  رکبوبا  و  تفرگ ، ساـسا  نآ  رب  یناـمیپ  دـهع و  دـش و 
ار نآ  موس  کی  ع )  ) نسح ماما  زا  سپ  ناورم ، دمآ ، راک  رـس  هیواعم  هک  نیا  ات  دندرک ، راتفر  نانچ  رکبوبا ، زا  سپ  يافلخ  اهدعب ،
ات دـش  یم  تسد  هب  تسد  وا  نادـنزرف  نایم  تسناد و  دوخ  هب  قلعتم  داد و  رارق  هصلاخ  دوخ  تفالخ  ناـمز  رد  ار  نآ  دـعب  .دـیرب و 

دتقعم هعیـش  .دنادرگرب  همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدـف  دوخ ، تفالخ  نامز  رد  وا  دیـسر ، زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  تفالخ  تبون  هک  نیا 
نب رمع  هکلب  هن ، دنیوگ : یم  تنس  لها  .دش  هدنادرگزاب  شبحاص  هب  دوب و  هدش  هتفرگ  متـس  هب  هک  دوب  یلام  نیتسخن  نآ  هک  تسا 

تیب لها  تسد  زا  ار  كدف  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  دـعب  .دیـشخب  ناشیدـب  هاگنآ  دـنادرگ ، دوخ  صلاخ  کلم  ار  نآ  لوا  زیزعلادـبع 
شرـسپ تفرگ و  روصنم  سپـس  دـنادرگزاب ، ار  كدـف  حافـس  سابعلاوبا  دـیدرگ ، ضرقنم  هیما  ینب  تموکح  هک  ینامز  دـنتفرگ و 

نامز ات  دوب  سابع  ینب  تسد  رد  روط  نیمه  دنتفرگ ، ار  نآ  یسابع  يدهم  نارسپ  نوراه  یـسوم و  نآ ، زا  دعب  و  دنادرگرب ، يدهم 
ار نآ  رایزاب  رمع  نب  هللادـبع  هک  نیا  ات  دـنام  اهنآ  تسد  رد  لکوتم  نامز  ات  داد و  سپزاـب  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  هب  وا  هک  نوماـم 

كرابم تسد  هب  ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ هک  تشاد  دوجو  كدـف  رد  امرخ  تخرد  هدزاـی  هک  دـنا  هدرک  لـقن  .درک  تمـسق  هب  تمـسق 
يدایز تورث  هب  هار  نیا  زا  دوخ  دندرک و  یم  هیده  نایجاح  هب  ار  اهنآ  لوصحم  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف نادنزرف  و  دوب ، هتـشاک  دوخ 
ناتساد نیا  رد  .دش  التبم  جلف  هب  اج  نآ  رد  تشگرب و  هرصب  هب  دوخ  دندیرب و  ار  ناتخرد  نآ  داتسرف  ار  یسک  رایزاب  دندیـسر ، یم 
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جهن نتم  هب  دیاب  نونکا  اما  دـنراد ، يدایز  نانخـس  هورگ  ود  زا  مادـک  ره  و  دراد ، دوجو  یناوارف  ماهبا  دراوم  نافلاخم  هعیـش و  نایم 
نیا زین  اهنآ و  ناوریپ  و  رمع ، رکبوبا ، هب  دراد  هراشا  دـندیزرو ، لخب  نآ  رب  یهورگ  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ناـیب  میدرگ : زاـب  هغـالبلا 
ماما مهن : .اهنآ  ناراداوه  مشاه و  ینب  نارس  هب  دراد  هراشا  دنتشذگ ، نآ  زا  هدومن و  شـشخب  ار  نآ  رگید  یهورگ  ترـضح : نخس 

يدنمزاین راکنا  باب  زا  راک ؟ هچ  ایند  رویز  رز و  زا  كدف  ریغ  كدف و  هب  ار  وا  هک  هدیسرپ  يراکنا  ماهفتـسا  وحن  هب  مالـسلا ) هیلع  )
نوفدم ماجنارـس  ینعی  ایند  زا  مدرم  ییاهن  فده  دای  اب  ار  دوخ  زین  هداد و  شمارآ  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  سفن  هک  نیا  ات  كدـف ، هب 

هجوت هتـسیاش  لامعا  هب  ایند  روما  زا  نانآ  ندـش  شومارف  راـثآ و  عطق  لـیبق  زا  تسا  نآ  همزـال ي  هک  هچنآ  روگ و  رد  اـهنآ  ندـش 
یم اهنآ  دای  اب  اهلد  دراد و  ترفن  نآ  زا  یناـسنا  هشیدـنا  هک  نیا  يارب  تسا  هدرمـشرب  ار  دراوم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هتبلا  .دـهد 

زا دعب  گرم و  تلاح  ياهیراتفرگ  زا  تاجن  هک  دوش  یم  هدیشک  یبوخ  لامعا  تمس  هب  دلان و  یم  ادخ  هاگرد  هب  هجیتن  رد  دنکش ،
زا كدف  ریغ  كدف و  هب  تسا ، هدومرف  نایب  هک  نآ  زا  دـعب  مهد - .تسا  هیلاح  واو  سفنلا  ترابع و  رد  واو  .تساهنآ  هورگ  رد  نآ 

ریمض نیا  .تسا  هدرک  هراشا  اوقت  هلیـسو  هب  سفن  تیبرتو  تضایر  ینعی  دوخ ، زاین  زرم  دح و  هب  هاگنآ  تسین  يزاین  ایند  ياهرویز 
نیرمت نم  تجاح  تمه و  اهنت  تسا : نینچ  ترابع  تقیقح  رد  و  تشذگ ، البق  هک  تسا  هفوکلا  یه  امنا  ترابع و  رد  ریمض  دننام 

زا تعاـطا  هب  نآ  نتخاـس  راداو  اـه و  هتـساوخ  زا  نآ  نتـشادزاب  هب  ددرگ  یمرب  سفن  تیبرت  هک  نادـب  .تساوـقت  هب  مسفن  تیبرت  و 
هب تبـسن  تسیاشان  تاکرح  رب  مادـقا  زا  ار  نایاپراچ  هک  روط  ناـمه  ینعی  تسا ، هدـش  هتفرگ  ناـیاپراچ  تیبرت  زا  نآ  و  شیـالوم ،

دوجو رد  یناویح  ياهراک  تاکرح و  ادبم  هک  یناویح  هوق ي  نینچمه  دـنراد ، یم  زاب  تسوا  رظن  فالخ  هک  ییاهراک  شبحاص و 
یم شبحاص  يدونـشخان  ثعاـب  هک  دوب  دـهاوخ  ییاـپراچ  هلزنم ي  هب  دـنکن  تداـع  هلقاـع  هوق ي  زا  تعاـطا  هب  رگا  تسا ، ناـسنا 
دوخ راتفر  تاکرح و  رد  اهتقو  رتشیب  دنک و  یم  يوریپ  بضغ  زا  یهاگ  توهـش و  زا  یناویح  هوق ي  یهاگ  تروص  نآ  رد  ددرگ ،

هوق ي و  ددرگ ، یم  فرحنم  همهوتم  هلیختم و  ياوق  فلتخم  ياه  هزیگنا  رثا  رب  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  زا  یکی  هب  تلادع  زرم  زا 
وا ربنامرف  هلقاع  هوق ي  و  هراما )  ) هدنامرف هراومه  وا  هجیتن  رد  دریگ ، یم  تمدـخ  هب  دوخ  ياه  هتـساوخ  ندروآرب  تهج  رد  ار  هلقاع 

و دراد ، زاب  زیگنا  مشخ  ازتوهـش و  ياهراک  تاساسحا و  و  تامهوت ، تالیخت و  زا  دـنک و  مار  ار  وا  هلقاع  هوق ي  رگا  اـما  .دوش  یم 
هیلقع هوق ي  دنک ، لمع  وا  یهن  رما و  هب  هک  يروط  هب  دـنک و  تیبرت  دوخ  رما  تعاطا  رب  دـهد و  نیرمت  یلمع  لقع  تساوخ  قباطم 

يو میلـست  وا و  نامرف  هب  رـس  اوق  رگید  و  داد ، دـهاوخن  ماجنا  نوگانوگ  ياـه  هیاـپ  اـه و  هزیگنا  اـب  ییاـهراک  دوب ، دـهاوخ  هنئمطم 
لامک هب  ندیـسر  سفن  نیرمت  تضایر و  زا  ییاـهن  فدـه  نوچ  مییوگ : یم  هجیتن  رد  دـش  نشور  بلطم  هک  نونکا  .دـش  دـنهاوخ 

نیارباـنب ینورد  ینورب و  عناوم  يدوباـن  رب  تسا  فقوتم  زین  یگداـمآ  نیا  و  تسا ، مزـال  یگداـمآ  ورگ  رد  مه  نآ  تسا و  یقیقح 
ینتشاد تسود  هقالع و  دروم  هک  ار  هچره  ندرمش  رثا  یب  نتفرگ و  هدیدان  - 1 دراد : دوجو  فده  هس  سفن  تیبرت  تضایر و  يارب 

هوق ي ود  هک  نیا  ات  هنئمطم ، سفن  زا  يوریپ  هب  هراما  سفن  نتشاداو  .یلاعت 2 - قح  تاذ  زج  هب  یجراخ ، عناوم  همه ي  ینعی  تسا ،
ياه هزیگنا  هجیتن  رد  دـننک ، يور  هلابند  اهنآ  زا  زین  اوق  رگید  و  دـناشکب ، لامک  بناـج  هب  یناویح  تسپ  ملاـع  زا  ار  مهوت  لـیخت و 

قح بناج  زا  هک  ییاهیتخس  لمحت  يارب  نیرب ، تشهب  هب  بلق  هجوت  لد و  يرادیب  موس : .دنوش  فرطرب  یلخاد  عناوم  ینعی  یناویح 
فده هب  لصو  يارب  نآ  ذیاذل  اهیـشوخ و  ایند و  عاتم  زا  بلق  يرود  ینعی  یعقاو  ییاسراپ  .اهنآ  شریذپ  يارب  یگدامآ  دسر و  یم 
تمظع ادخ و  تاقولخم  نیمز و  نامسآ و  توکلم  رد  رکفت  هشیدنا و  اب  هتخیمآ  تدابع  نینچمه  .دنک و  يرای  ار  ام  دناوت  یم  لوا 

ياج هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنک  یم  کمک  مود  فدـه  هب  ادـخ  ياضر  يارب  صلاخ  تین  اب  هتـسیاش  ياهراک  كاپ و  راگدـیرفآ 
ياـج هب  و  تسا ، هدرب  ماـن  ار  یتامدـقم  لـیاسو  نیعم و  روـما  نیا  تسا ، هداد  وـخ  هدرک و  تیبرت  نآ  هب  ار  دوـخ  سفن  هک  ییاوـقت 
سفن هک  نامه  ینعی  تسا  هداد  هجوت  نآ  مزاول  زا  یـضعب  رکذ  هب  نآ ، هب  طوبرم  تذل  یقیقح و  لامک  ینعی  تیبرت ، ییاهن  فده 
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ار نآ  فلتخم ، ياه  هزیگنا  دنامب و  راوتسا  میقتـسم  طارـص  ینعی  هاگترپ  ياه  هبل  رد  دشاب و  ناما  رد  تمایق  زور  یمارآان  زا  یمدآ 
درخ ياپ  هک  ییاههاگشزغل  يارب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  قلازم  هملک ي  .دناشکن و  تکاله  ياههاگترپ  منهج و  ياهرد  تمـس  هب 

.دهد قوس  تشز  تافص  اهیتسپ و  تمس  هب  ار  ناسنا  بضغ  توهش و  تالیامت  دزغلب و  نآ  رد  هللا  یلا  ریس  هار  رد 

تسا گرزب  شمکش  يروخرپ  لیلد  هب  هک  یـسک  ناطبم : اذغ  هب  دایز  هقالع ي  صرح و  عشج : هتفاب  ینعم  هب  هجـسن ، عمج  جئاسن :
ياـه هچراـپ  مدـنگ و  زغم  صلاـخ و  لـسع  هب  مهاوـخب  رگا  هک  یتروـص  رد  اذـغ  زا  مکـش  ندوـب  رپ  هظکلا : هـنطب : هنـسرگ  یثرغ :

رد دراداو ، اهیندروخ  باختنا  هب  ارم  دایز  عمط  و  دنک ، هبلغ  نم  رب  مسفن  ياوه  هک  تاهیه  اما  مناوت ، یم  منک  ادـیپ  تسد  یمـشیربا 
اب نم  ای  و  تسا !! هدرکن  تداع  ندش  ریـس  هب  هتـسبن و  مه  ینان  صرق  هب  هک  دـشاب  یـسک  همامی  ای  زاجح  رد  تسا  نکمم  هک  یلاح 
يا هدـنیوگ  هک  مشاب  نانچ  نآ  ای  و  دـشاب !! هدـیدفت  ياهرگج  هنـسرگ و  ياهمکـش  نم  فارطا  هک  یتروص  رد  مباوخب  ریـس  مکش 

رب مهد : .دنشاب  سوبس  زا  یفرظ  دنموزرآ  ییاهرگج  تنوماریپ  رد  و  یباوخب ، ریس  مکـش  اب  وت  هک  سب  تیارب  درد  نیا  تسا : هتفگ 
، اهنآ زج  ندرک  اهر  و  نان ، صرق  ود  هنهک و  هماج ي  ود  هب  شندرک  هدنسب  ایند و  رد  يو  ییاسراپ  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا 

مهارف ناـکما  تساوخ  یم  رگا  وا  هک  یتـسارب  و  تسا ، هدوـبن  لـالح  ياهیندیـشوپ  اـهیندروخ و  ندروآ  مهارف  زا  یناوتاـن  لـیلد  هب 
نآ ياهیکاروخ  نیرتلوادتم  زا  لسع  مدـنگ و  زغم  ياذـغ  اریز  تشاد ، ار  صلاخ  لسع  مدـنگ و  زغم  و  بوخ ، ياهزیچ  نآ  ندروآ 

تـضایر يور  زا  تشاد  اهنآ  هیهت ي  رب  هک  یتردـق  ناوت و  اب  اهاذـغ  هنوگ  نیا  زا  ماـما  رظن  فرـص  دوب و  زاـجح  هکم و  مدرم  زور 
ندرکن هبلغ  ینعی  ار  موزلم  ضیقن  اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هدوب  هنادواج  تالامک  بسک  يارب  نآ  يزاس  هداـمآ  سفن و 

اب یمدـع  هبنج ي  نیا  رب  تسا و  هدرک  انثتـسا  اـهیکاروخ  شنیزگ  رب  ار  وا  صرح  يداـیز  ندرکن  راداو  شلقع و  رب  وا  سفن  ياوـه 
دیعب دوخ  بناـج  زا  ار  شماـجنا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  ار  هچنآ  اریز  تسا ، هداد  هجوـت  تسا ،) رود  رایـسب  هچ   ) تاـهیه تراـبع :
موزلم ضیقن  هنیع  هب  دوخ  مدـع ، نآ  هک  نیا  اـما  .تسا  هدومرف  نآ  یتـسین  هب  مکح  هدرک و  یفن  دوخ  زا  هتـسناد ، دنـسپان  هدرمش و 

ياـضتقم هک  نیا  اـب  لـقع -  رب  سفن  ياوه  هبلغ ي  بوخ و  ياهاذـغ  باـختنا  هدارا ي  اـج  نیا  رد  موزلم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا 
نیا رد  ینثتسم  تساهاذغ  زا  يریگ  هرهب  اب  تقفاوم  رب  ار  وا  توهـش  نتخاس  راداو  زین  و  تساهاذغ - نآ  زا  يرود  تفلاخم و  لقع 

اب يواسم  تسا  یطرـش  روما  نیا  هدارا ي  هک  تسور ، نآ  زا  موزلم )  ) مدـقم ضیقن  يانثتـسا  زاوج  اما  و  تساـهزیچ ، نیا  مدـع  اـج 
یبرع نابز  رد  يدایز  دراوم  .تسا  طورـشم  مدع  مزلتـسم  طرـش  نآ  هدارا  مدع  اهنآ و  ندروآ  مهارف  بوخ و  سابل  اذـغ و  باختنا 

زا موزلم  ضیقن  تسا ، مزال  يارب  يواـسم  طرـش  اـی  تلع و  موزلم  هک  تسا  هدـش  لامعتـسا  يا  هنوگ  هب  ول  هملک ي  هک  دراد  دوجو 
رد اهیکاروخ  باختنا  رب  راداو  ارم  مسفن  ياوه  هک  تسا  رود  رایـسب  ینعی  تسا ، لاح  يارب  لـعل  رد  فرح و  .دوش  یم  هدافتـسا  نآ 

هلمج .دشاب  هتشاد  دوجو  دش ) نایب  ترضح  نانخس  نمض  رد  هک   ) فاصوا نیا  اب  یـسک  همامی  زاجح و  رد  تسا  نکمم  هک  یتلاح 
ترابع و رد  واو  و  تسا ، هتـسناد  دـیعب  دوخ  زا  ار  اـهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا  يروما  زا  تسا و  یندوقی  رب  فطع  تیبا ، وا 

ساـیق هجیتـن  مزاول  زا  ود  نآ  تسا و  تیبا  رب  فـطع  نوـکا  نا  وا  تراـبع  نینچمه  تسا و  تیبا  لاـح  لـماع  لاـح و  يارب  یلوـح 
نآ مزلتـسم  دوخ  نیا  تسا و  اـهنآ  زا  نتفرگن  هرهب  ندروـخن و  مزلتـسم  اـهیکاروخ  شنیزگ  رب  يو  ندرکن  هدارا  اریز  دـنا  ییانثتـسا 
رعش اما  .ددرگ  راع  گنن و  راچد  هلیسو  نادب  ات  دشاب  هنسرگ  ياهمکـش  شفارطا  رد  هک  دباوخن  یلاح  رد  رپ و  یمکـش  اب  هک  تسا 

هک ینادنمزاین  دوجو  اب  تسا  ذیذل  ياهیندروخ  زا  هدافتـسا  همزال ي  هک  تسا  يراع  گنن و  زا  يرود  فده  تسا و  لیثمت  باب  زا 
هداد هجوت  روکذم ، تالاح  نامه  ینعی  ناشاهضیقن  ياهدمایپ  هلیسو  هب  مزاول  نیا  یبوخ  یتسرد و  رب  دنراد و  ییاذغ  كدنا  هب  زاین 

يذ رتخد  يا  کلام و  رتخد  هللادبع و  رتخد  يا  تسا : نینچ  نآ  زاغآ  هک  تسا  يا  هعطق  زا  ییاط و  هللادبع  نب  متاح  زا  رعـش  تسا ،
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یمن اذـغ  ییاهنت  هب  نم  هک  نوچ  دروخب  ار  نآ  ات  يوجب  ار  یـسک  يدرک  مهارفی  هشوت ا  هک  یتقو  وردـنت  بسا  بحاـص  نیدربلا و 
دای يدب  هب  ارم  گرم  زا  سپ  هک  مسرت  یم  دشاب ، نادنواشیوخ  زا  کیدزن و  ای  هناگیب و  هدـمآ و  رود  هار  زا  یـصخش  وا  هچ  مروخ 

یتسارب دنـشاب و  سوبـس  یفرظ  هب  جاتحم  ییاهلد  وت  نوماریپ  هکیتروص  رد  یباوخب  رپ  مکـش  اب  بش  هک  سب  ار  وت  گنن  نیا  دـننک 
ءاد کبـسح  تسین  یگدرب  شور  شور ، نیا  هک  دنچ  ره  متـسه ، وا  هدـنب ي  مراد ، نامهم  هک  یتقو  ات  مراد ، رایتخا  رد  هچنآ  اب  نم 
رد .تسج  يرود  نآ  زا  دـیاب  تسا و  یتـسپ  راـک  نآ  هک  تسور  نآ  زا  لـمع ، نآ  رب  درد  هژاو ي  قـالطا  تسا ، هدـش  تـیاور  زین 

تسین فطع  فرح  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دنا ، هدناوخ  عوفرم  رخآ و  مض  هب  یضعب  ار  نوکا  وا  و  تیبا ، وا  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع 
يراکنا ماهفتسا  و  تسا ، كرحتم  نینبلاب  مکبر  مکافصافا  هکرابم : هیآ ي  رد  ءاف  دننام  نآ  زا  سپ  واو  ماهفتـسا و  يارب  هزمه  هکلب 

، تسا هتفگ  رعش  هدنیوگ ي  هک  تسا  نانچ  نآ  رپ و  وا  مکش  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  و 

دردـمه و مدرم  اب  راگزور  ياهیتخـس  رد  هک  نیا  نودـب  تسا  نانموم  ياورنامرف  نیا  دـنیوگب  هک  مشاب  عناـق  رادـقم  نیا  هب  نم  اـیآ 
؟ مشاب اهنآ  شیپاشیپ  رد  وگلا و  یگدنز  ياهراشف  رد  ای  و  مشاب ؟ کیرش 

دیدحلا یبا  نبا 

كدف رمأ  یف  رابخألا  ریسلا و  نم  درو  ام  رکذ 

هراشا

یناثلا لصفلا  كدف و  رمأ  نم  ریـسلا  ثیدحلا و  یف  درو  امیف  لوألا  لصفلا  لوصف  هثالثب  تاملکلا  هذـه  حرـش  یف  ملکتن  انأ  ملعا  و 
.ال مأ  همطافل  هللا ص  لوسر  نم  هلحن  اهنوک  حص  له  كدف  نأ  یف  ثلاثلا  لصفلا  مأ ال و  ثروی  یبنلا ص  له  یف 

مهلاجر هعیشلا و  بتک  نم  مهبتک ال  ثیدحلا و  لهأ  هاوفأ  نم  هلوقنملا  ریسلا  رابخألا و  نم  درو  امیف  لوألا  لصفلا 

یف يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  رکب  یبأ  باتک  نم  لصفلا  اذه  یف  هدرون  ام  عیمج  کلذـب  لفحن  الأ  انـسفنأ  یلع  نوطرتشم  انأل 
هقث بدألا  ریثک  ثدحم  ملاع  اذه  يرهوجلا  رکب  وبأ  یبنلا ص و  هافو  بقع  بارطضالا  فالتخالا و  نم  عقو  ام  كدف و  هفیقـسلا و 

.هتافنصم هنع  اوور  نوثدحملا و  هیلع  ینثأ  عرو 

دمحم نع  هدئاز  یبأ  نبا  انربخأ  لاق  مدآ  نب  ییحی  انثدح  لاق  رـشب  نب  نایح  انثدح  لاق  هبـش  نب  رمع  دـیز  وبأ  ینثدـح  رکب  وبأ  لاق 
کلذ عمسف  لعفف  مهریسی  مهءامد و  نقحی  نأ  هللا ص  لوسر  اولأسف  اونصحت  ربیخ  لهأ  نم  هیقب  تیقب  لاق  يرهزلا  نع  قاحسإ  نب 

یبنلل ص تناک  کلذ و  لثم  یلع  اوناک } .» یف ا«و  ( 2 اولزنف {  .ناموی }  هنیدملا  نیب  اهنیب و  ، زاجحلاب هیرق  : كدف ( 1 كدف {  لهأ 
ٍباکِر ٍْلیَخ َو ال  اهیلع ب  فجوی  مل  هنأل  هصاخ 

یلإ اوثعبف  كدف  لهأ  بولق  یف  بعرلا  هللا  فذق  ربیخ  نم  غرف  امل  هللا ص  لوسر  نأ  اضیأ  قاحـسإ  نب  دـمحم  يور  رکب و  وبأ  لاق 
مهنم و کلذ  لبقف  هنیدملاب  ماقأ  ام  دعب  وأ  قیرطلاب  وأ  ربیخب  مهلـسر  هیلع  تمدقف  كدـف  نم  فصنلا  یلع  هوحلاصف  هللا ص  لوسر 

 . ٍباکِر ٍْلیَخ َو ال  اهیلع ب  فجوی  مل  هنأل  هل  هصلاخ  هللا ص  لوسرل  كدف  تناک 
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.ناک نیرمألا  يأ  ملعأ  هللا  اهلک  اهیلع  مهحلاص  هنأ  يور  دق  لاق و 

کلذـک رمألا  لزی  ملف  فصنلا  یلع  مهحلاص  هنأ  مزح  نب  ورمع  نب  رکب  یبأ  نب  هللا  دـبع  نع  ثدـحی  سنأ  نب  کلام  ناـک  لاـق و 
 . اهریغ لبإ و  نم  اضوع  مهل  ناک  يذلا  فصنلا  نع  مهضوع  نأ  دعب  مهالجأ  باطخلا و  نب  رمع  مهجرخأ  یتح 

نب بابح  ورمع و  نب  هورف  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  ابأ  ثعب  لاومـألا  موقی  نم  مهیلإ  ثعب  رمع  مهـالجأ  اـمل  سنأ  نب  کـلام  ریغ  لاـق  و 
نیـسمخ کلذ  غلبم  ناک  مهل و  يذـلا  فصنلا  همیق  مهیلإ  عفد  رمع و  اهذـخأف  اهلخن  كدـف و  ضرأ  اوموقف  تباث  نب  دـیز  رخص و 

 . ماشلا یلإ  مهالجأ  قارعلا و  نم  هاتأ  لام  نم  اهایإ  مهاطعأ  مهرد  فلأ 

نب حلاص  نب  نیـسحلا  نع  یبأ  ینثدح  لاق  يدنکلا  هرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  ینثدح  لاق  ایرکز  نب  دـمحم  ینثدـحف  رکب  وبأ  لاق 
نع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  لاق  لاق و  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  تنب  بنیز  نع  مشاه  ینب  نم  نالجر  ینثدـح  لاـق  یح 

دمحم رفعج  یبأ  نع  یفعجلا  رباج  نع  رمـش  نب  ریمع  نب  حیجن  نب  لئان  نع  یفیجعلا  نارمع  نب  نامثع  ینثدح  رکب و  وبأ  لاق   . هیبأ
نب نسح  نب  هللا  دبع  نع  هیبأ  نع  نامیلـس  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نع  دیزی  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  ینثدـح  رکب و  وبأ  لاق   . یلع ع نب 
أطت اهموق  ءاسن  اهتدفح و  نم  همل  یف  تلبقأ  اهرامخ و  تثال  كدف  اهعنم  یلع  رکب  یبأ  عامجإ  همطاف ع  غلب  امل  اعیمج  اولاق  نسحلا 
اهنیب برضف  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  سانلا  دشح  دق  رکب و  یبأ  یلع  تلخد  یتح  هللا ص  لوسر  هیشم  اهتیشم  مرخت  ام  اهلویذ  یف 

یتح الیوط  تلهمأ  مث  ءاکبلاب  موقلا  اهل  شهجأ  هنأ  تنأ  مث  مضلا  رـسکلاب و  هیطبق  اولاق  هیطبق و  مهـضعب  لاق  ءاضیب و  هطیر  مهنیب  و 
مهلأ و امب  رکـشلا  هل  معنأ و  ام  یلع  دـمحلا هللا  دـجملا  لوطلا و  دـمحلاب و  یلوأ  وه  نم  دـمحب  ئدـتبأ  تلاق  مث  مهتروف  نم  اونکس 
ُءامَلُْعلا و ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  هب ف  مکرمأ  امیف  هوعیطأ  ِِهتاـُقت و  َّقَح  َهّللا  اوُقَِّتا  اـهرخآ ف  یف  تلاـق  هدـیج  هلیوط  هبطخ  رکذ 

لحم هتـصاخ و  نحن  هقلخ و  یف  هتلیـسو  نحن  هلیـسولا و  هیلإ  ضرـألا  تاومـسلا و  یف  نم  یغتبی  هرون  هتمظعل و  يذـلا  هللا  اودـمحا 
هثرو نحن  هبیغ و  یف  هتجح  نحن  هسدق و 

مث هیعار  بولق  هیعاو و  عامسأب  اوعمساف  اططش  افرـس و ال  کلذ  لوقأ  ام  ءدب و  یلع  ادوع  لوقأ  دمحم  هنبا  همطاف  انأ  تلاق  مث  هئایبنأ 
نإف هبوتلا 128،129 } . هروس  ( 1 ٌمیِحَر {  ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  تلاق 

لوقت - یناثلا لصفلا  یف  دـعب  امیف  هرکذنـس  الیوط  امالک  ترکذ  مث  مکلاجر  نود  یمع  نبا  اخأ  مکئاـبآ و  نود  یبأ  هودـجت  هوزعت 
هروس ( 2 َنوـُِنقُوی {  ٍمْوَِـقل  ًاـمْکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َنوـُْغبَی َو  ِهَِّیلِهاـْجلَا  َمْکُحَف  یل َأ  ثرإ  ـال  نأ  نوـمعزت  نـآلا  متنأ  مـث  هرخآ  یف 

ایرف ائیـش  تئج  دـقل  یبأ  ثرأ  كاـبأ و ال  هفاـحق  یبأ  نبا  اـی  ثرت  نأ  هللا  یبأ  یبأ  ثرإ  زتبا  نیملـسملا  رـشاعم  اـهیإ  هدئاملا 50 } .
َنُولِْطبُْملا و ُرَـسْخَی  هعاسلا  دنع  همایقلا و  دعوملا  دمحم و  میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرـشح  موی  كاقلت  هلوحرم  هموطخم  اهکنودف 

تنب دـنه  لوقب  تلثمتف  اهیبأ  ربق  یلإ  تتفتلا  مث  ٌمیِقُم  ٌباذَـع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیِزُْخی َو  ٌباذَـع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  ٌّرَقَتْـسُم َو  ٍإَبَن  ِّلُِـکل 
ای تلاقف  راصنألا  دجـسم  یلإ  تلدـع  مث  ذـئموی  مهنم  هیکاب  كاب و ال  رثکأ  سانلا  ری  مل  لاق و  همنیه  ءابنأ و  كدـعب  ناک  دـق  هثاثأ 

یتمالظ نع  هنسلا  یقح و  یف  هزمغلا  یتنوعم و  نع  هینولا  یترصن و  نع  هرتفلا  هذه  ام  مالسإلا  هنضح  هلملا و  داضعأ  هیقبلا و  رـشعم 
اه هنید  متمأ  هللا ص  لوسر  تام  نأل  متیتأ أ  ام  نالجع  متثدـحأ و  ام  ناعرـس  هدـلو  یف  ظفحی  ءرملا  لوقی  هللا ص  لوسر  ناک  اـم  أ 

هنهو عسوتسا  لیلج  بطخ  يرمعل  هتوم  نإ 

تلیذأ همرحلا و  تکته  میرحلا و  هدعب  عیـضأ  لامآلا  تدکأ  لابجلا و  تعـشخ  هل و  ضرألا  تملظأ  هقتار و  دـقف  هقتف و  مهبتـسا  و 
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ُلُسُّرلا َأ ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  لاقف َو  هتافو  لبق  اهب  مکأبنأ  هتوم و  لبق  هللا  باتک  اـهب  نلعأ  هلزاـن  کـلت  هنوصملا و 
نارمع لآ  هروس  ( 1 َنیِرِکاّشلا {  ُهّللا  يِزْجَیَـس  ًاْئیَـش َو  َهّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف 

مکل ددـعلا و  هدـعلا و  مکیف  توصلا و  مکلمـشی  هوعدـلا و  مکغلبت  عمـسم  يأرمب و  متنأ  یبأ و  ثارت  مضتها  هلیق  ینب  اهیإ  . { 144
مکب تراد  یتح  مهبلا  متحفاـک  رومـألا و  متهداـب  برعلا و  متیداـب  راـتخا  یتلا  هتریخ  بختنا و  یتـلا  هللا  هبخن  متنأ  ننجلا و  رادـلا و 

دعب مترخأتف  نیدلا أ  ماظن  قثوتسا  جرهلا و  هوعد  تأده  كرشلا و  هروف  تنکـس  برحلا و  نارین  تبخ  هبلح و  رد  مالـسإلا و  یحر 
ِْرفُْکلا َهَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  ْمِهِدْهَع َو  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  موق  نع  هعاجـشلا  دعب  متنبج  هدشلا و  دـعب  متـصکن  مادـقإلا و 
يذلا متغس  متیعو و  يذلا  متدحجف  هعدلا  یلإ  متنکر  ضفخلا و  یلإ  متدلخأ  دق  نأ  يرأ  دق  الأ و  َنوُهَْتنَی  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال 

یتلا هلذـخلاب  ینم  هفرعم  یلع  تلق  ام  مکل  تلق  دـق  الأ و  ٌدـیِمَح  ٌِّینََغل  َهّللا  َّنِإَـف  ًاـعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإ  متغوس و 
هللا رانب  هلوصوم  راعـشلا  هموسوم  راعلا  هیقاب  فخلا  هبقان  رهظلا  هربدم  اهووتحاف  اهومکنودف  نیقیلا  فعـض  هانقلا و  روخ  مکترماخ و 

َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  نولمعت َو  ام  هللا  نیعبف  ِهَِدْئفَْألا  یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلَا  هدقوملا 

تملک امل  لاق  مکحلا  نب  هناوع  نع  دمحم  نب  ماشه  انثدـح  لاق  كاحـضلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  ایرکز  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق و 
ام هللا  ءابآلا و  ریخ  هنبا  ءاسنلا و  هریخ  ای  لاـق  مث  هلوسر  یلع  یلـص  هیلع و  ینثأ  هللا و  رکب  وبأ  دـمح  هب  هتملک  اـمب  رکب  اـبأ  همطاـف ع 

دئارلا نإ  هرمأب و  الإ  تلمع  ام  هللا ص و  لوسر  يأر  تودع 

یلإ هءاذـح  هتباد و  هللا و  لوسر  هلآ  تعفد  دـقف  دـعب  امأ  کل  انل و  هللا  رفغف  ترجهأف  تظلغأ  تغلبأف و  تلق  دـق  هلهأ و  بذـکی  ـال 
اراقع و ال اضرأ و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنألا ال  رـشاعم  انإ  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینإف  کلذ  يوس  ام  امأ  یلع ع و 

ِْهَیلِإ ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یِقِیفْوَت  ام  هل َو  تحـصن  ینرمأ و  امب  تلمع  دـقف  هنـسلا  ملعلا و  همکحلا و  نامیإلا و  ثرون  اـنکل  اراد و 
ُبِینُأ

كدـف یناطعأ  هللا ص  لوسر  نأ  یل  دهـشت  نمیأ  مأ  نإ  رکب  یبأل  همطاف  تلاق  لاق  هیبأ  نع  دـمحم  نب  ماـشه  يور  رکب و  وبأ  لاـق 
موی ضرألا  یلع  تعقو  ءامـسلا  نأ  تددول  کیبأ و  هللا ص  لوسر  نم  یلإ  بحأ  اقلخ  هللا  قلخ  ام  هللا  هللا و  لوسر  هنبا  ای  اـهل  لاـقف 
تنب تنأ  کقح و  کملظأ  هقح و  ضیبألا  رمحألا و  یطعأ  ینارت  يرقتفت أ  نأ  نم  یلإ  بحأ  هشئاع  رقتفت  نـأل  هللا  كوبأ و  تاـم 

هللا لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  هب  یبنلا  لمحی  نیملـسملا  لاومأ  نم  الام  ناک  اـمنإ  یبنلل ص و  نکی  مل  لاـملا  اذـه  نإ  هللا ص  لوسر 
کیلع هللا  نوعدأل  هللا  تلاق و  ادـبأ  کترجه  هللا ال  لاق و  ادـبأ  کتملک  هللا ال  تلاق و  هیلی  ناک  امک  هتیلو  هللا ص  لوسر  یفوت  املف 

نیب ناک  بلطملا و  دبع  نب  سابع  اهیلع  یلص  الیل و  تنفدف  اهیلع  یلصی  الأ  تصوأ  هافولا  اهترضح  املف  کل  هللا  نوعدأل  هللا  لاق و 
هلیل نوعبس  ناتنثا و  اهیبأ  هافو  اهتافو و 

قـش اهتبطخ  رکب  وبأ  عمـس  املف  لاق  لوألا  دانـسإلاب  هرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثدـح  لاق  ایرکز  نب  دـمحم  ینثدـح  رکب و  وبأ  لاق 
هللا ص لوسر  دهع  یف  ینامألا  هذه  تناک  نیأ  هلاق  لک  یلإ  هعرلا  هذه  ام  سانلا  اهیأ  لاق  ربنملا و  دعصف  اهتلاقم  هیلع 

تمره ام  دـعب  هعذـج  اهورک  لوقی  يذـلا  وه  هنتف  لکل  برم  هبنذ  هدیهـش  هلاـعث  وه  اـمنإ  ملکتیلف  دهـش  نم  لـقیلف و  عمـس  نم  ـالأ 
ینإ تحبل  تلق  ول  تلقل و  لوقأ  نأ  ءاشأ  ول  ینإ  الأ  یغبلا  اهیلإ  اهلهأ  بحأ  لاحط  مأـک  ءاـسنلاب  نورـصنتسی  هفعـضلاب و  نونیعتـسی 
متنأ هللا ص  لوسر  دـهع  مزل  نم  قحأ  مکئاهفـس و  هلاقم  راصنألا  رـشعم  ای  ینغلب  دـق  لاقف  راصنألا  یلإ  تفتلا  مث  تکرت  ام  تکاس 
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.انم کلذ  قحتسی  مل  نم  یلع  اناسل  ادی و ال  اطساب  تسل  ینإ  الأ  مترصن  متیوآف و  مکءاج  دقف 

.اهلزنم یلإ  همطاف ع  تفرصناف  لزن  مث 

ول تلق  حرـصی  لب  لاقف  ضرعی  نمب  هل  تلق  يرـصبلا و  دیز  یبأ  نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  یبأ  بیقنلا  یلع  مالکلا  اذه  تأرق  تلق 
هلاقم امف  تلق  ینب  ای  کلملا  هنإ  معن  لاق  هلوقی  یلعل  هلک  مالکلا  اذه  تلق  بلاط ع  یبأ  نب  یلعب  لاق  کحـضف و  کلأسأ  مل  حرص 

عامتـسالا و يأ  فیفختلاب  هعرلا  امأ  لاقف  هبیرغ  نع  هتلأسف  مهاهنف  مهیلع  رمألا  بارطـضا  نم  فاخف  یلع  رکذـب  اوفته  لاق  راصنألا 
الإ یعدی  ام  یلع  هل  دهاش  يأ ال  هبنذ  هدیهـش  بئذلل و  هلاؤذ  لثم  فورـصم و  ریغ  ملع  بلعثلا  مسا  هلاعث  لوقلا و  هلاقلا  ءاغـصإلا و 

کـسفنل اهتددعأ  دق  تنک  یتلا  هاشلا  لکأ  دق  هنإ  لاقف  بئذلاب  دسألا  يرغی  نأ  دارأ  بلعثلا  نإ  اولاق  لثم  هلـصأ  هنم و  ءزج  هضعب و 
برم بئذلا و  لتق  هتداهـش و  لبقف  هاشلا  دقتفا  دق  دـسألا  ناک  مد و  هیلع  هبنذ و  عفرف  کلذـب  کل  دهـشی  نمف  لاق  ارـضاح  تنک  و 

برـضی هیلهاجلا و  یف  یغب  هأرما  لاحط  مأ  جرهلا و  هنتفلا و  ینعی  یلوألا  لاحلا  یلإ  اهودیعأ  هعذج  اهورک  ناکملاب و  برأ  مزالم 
 . لاحط مأ  نم  ینزأ  لاقیف  لثملا  اهب 

لاق مث  یکب  رکب  ابأ  همطاف  تملک  امل  لاق  همع  نع  یبأ  ینثدح  لاق  هشئاع  نبا  ینثدح  لاق  ایرکز  نب  دمحم  ینثدح  رکب و  وبأ  لاق 
هللا ص لوسر  یل  اهبهو  كدـف  نإ  تلاقف  نوثروی  ءایبنألا ال  نإ  لاق  هنإ  امهرد و  ارانید و ال  كوبأ  ثرو  ام  هللا  هللا و  لوسر  هنبا  اـی 

نب نمحرلا  دبع  باطخلا و  نب  رمع  ءاجف  اضیأ  تدهشف  نمیأ  مأ  تءاج  دهشف و  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  ءاجف  کلذب  دهشی  نمف  لاق 
قدص نمیأ و  مأ  تقدص  یلع و  قدـص  هللا ص و  لوسر  هنبا  ای  تقدـص  رکب  وبأ  لاق  اهمـسقی  ناک  هللا ص  لوسر  نأ  دهـشف  فوع 

لمحی یقابلا و  مسقی  مکتوق و  كدف  نم  ذخأی  هللا ص  لوسر  ناک  کیبأل  کلام  نأ  کلذ  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  قدص  رمع و 
تلاق كوبأ  اهیف  عنصی  امک  اهیف  عنصأ  نأ  هللا  یلع  کلف  لاق  یبأ  اهب  عنـصی  امک  اهب  عنـصأ  تلاق  اهب  نیعنـصت  امف  هللا  لیبس  یف  هنم 

رمع ناک  یقابلا و  مسقی  مهیفکی و  ام  اهنم  مهیلإ  عفدـیف  اهتلغ  ذـخأی  رکب  وبأ  ناک  .دهـشا و  مهللا  تلاـق  نلعفـأل  هللا  لاـق  نلعفتل  هللا 
عطقأ اهثلث و  مکحلا  نب  ناورم  عطقأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  رمألا  یلو  املف  کلذـک  یلع  ناک  مث  کلذـک  نامثع  ناـک  مث  کلذـک 
یتـح اهنولوادـتی  اولازی  ملف  یلع ع  نب  نسحلا  توم  دـعب  کـلذ  اـهثلث و  هیواـعم  نب  دـیزی  عطقأ  اـهثلث و  ناـفع  نب  ناـمثع  نب  ورمع 

نب رمع  یلو  املف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هنبال  زیزعلا  دـبع  اهبهوف  هنبا  زیزعلا  دـبعل  اهبهوف  هتفالخ  مایأ  مکحلا  نب  ناورمل  اهلک  تصلخ 
اهدرف نیسحلا ع  نب 3 یلع  اعد  لب  لیق  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسح  اـعد  اـهدر  همـالظ  لوأ  تناـک  هفـالخلا  زیزعلا 
ناورم ینب  يدیأ  یف  تراصف  مهنم  اهـضبق  هکتاع  نب  دیزی  یلو  املف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هیالو  هدم  همطاف ع  دالوأ  دیب  تناک  هیلع و 

هللا دبع  یلع  اهدر  حافسلا  سابعلا  وبأ  یلو  املف  مهنع  هفالخلا  تلقتنا  یتح  اهنولوادتی  تناک  امک 

اهـضبق مث  همطاف ع  دلو  یلع  هنبا  يدـهملا  اهدر  مث  ثدـح  ام  نسح  ینب  نم  ثدـح  امل  رفعج  وبأ  اهـضبق  مث  نسحلا  نب  نسحلا  نب 
نییمطافلا یلع  اهدرف  نومأملا  یلو  یتح  مهیدیأ  لزت  ملف  هوخأ  نوراه  يدهملا و  نب  یسوم 

اهیف و رظن  هدی  یف  تعقو  هعقر  لوأف  ملاظملل  نومأملا  سلج  لاق  قباس  نب  يدهم  ینثدح  لاق  ایرکز  نب  دمحم  ینثدـح  رکب  وبأ  لاق 
كدـف و یف  هرظانی  لعجف  مدـقتف  يزعت  فخ  همامع و  هعارد و  هیلع  خیـش  ماقف  همطاف  لیکو  نیأ  دان  هسأر  یلع  يذـلل  لاـق  یکب و 

نومأملا یلإ  لبعد  ماقف  هذفنأف  هیلع  ئرق  لجـسلا و  بتکف  اهب  مهل  لجـسی  نأ  رمأ  مث  نومأملا  یلع  جتحی  وه  هیلع و  جتحی  نومأملا 
(. { . كدف ) نادلبلا مجعم  هناوید 119، ( 1 اکدف {  مشاه  نومأم  درب  اکحض  دق  نامزلا  هجو  حبصأ  اهلوأ  یتلا  تایبألا  هدشنأف 
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هللا لوسر  اهـسرغ  هلخن  هرـشع  يدحإ  اهیف  ناک  رایزابلا و  رمع  نب  هللا  دبع  اهعطقأف  لکوتملا  مایأ  یف  ناک  یتح  مهیدـیأ  یف  لزت  ملف 
لیزج لام  کلذ  نم  مهیلإ  ریصیف  مهنولـصیف  رمتلا  کلذ  نم  مهل  اودهأ  جاجحلا  مدق  اذإف  اهرمث  نوذخأی  همطاف  ونب  ناکف  هدیب  ص 

یفقثلا هیمأ  یبأ  نب  نارشب  هل  لاقی  الجر  هجو  رمتلا و  کلذ  رایزابلا  رمع  نب  هللا  دبع  .هعطق }  هذج و  : لخنلا مرص  ( 2 مرصف {  لیلج 
جلفف هرصبلا  یلإ  داع  مث  همرصف  هنیدملا  یلإ 

يرهزلا نع  دمحم  نب  دیلولا  انثدح  الاق  نامثع  نب  نسحلا  دیعـس و  نب  دـیوس  انثدـح  لاق  هبـش  نب  رمع  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب  وبأ  لاق 
هللا ص لوسرل  ناک  ام  بلطت  ذـئنیح  یه  هللا ص و  لوسر  نم  اهثاریم  هلأست  رکب  یبأ  یلإ  تلـسرأ  همطاف ع  نأ  هشئاع  نع  هورع  نع 

رکب وبأ  لاقف  ربیخ  سمخ  نم  یقب  ام  كدف و  هنیدملاب و 

لوسر تاقدص  نم  ائیـش  ریغأ  هللا ال  ینإ و  لاملا و  اذـه  نم  دـمحم  لآ  لکأی  امنإ  هقدـص  هانکرت  ام  ثرون  لاق ال  هللا ص  لوسر  نإ 
یلإ عفدـی  نأ  رکب  وبأ  یبأف  هللا ص  لوسر  اهیف  لمع  امب  اهیف  نلمعأل  هللا ص و  لوسر  دـهع  یف  اهیلع  تناک  یتلا  اهلاح  نع  هللا ص 
اهنفد تیفوت  املف  رهشأ  هتس  اهیبأ  دعب  تشاع  تیفوت و  یتح  هملکت  ملف  هترجه  رکب و  یبأ  یلع  کلذ  نم  تدجوف  ائیـش  اهنم  همطاف 

رکب ابأ  اهب  نذؤی  مل  الیل و  یلع ع 

نع هورع  نع  يرهزلا  نع  رمعم  نع  دـمحأ  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  سیردإ  نب  قاحـسإ  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  اـنربخأ  رکب و  وبأ  لاـق 
لاقف ربیخب  همهـس  كدفب و  هضرأ  نابلطی  ذـئنیح  امه  هللا ص و  لوسر  نم  امهثاریم  ناسمتلی  رکب  ابأ  ایتأ  سابعلا  همطاف و  نأ  هشئاع 
ریغأ هللا ال  ینإ و  لاملا و  اذه  نم  دمحم ص  لآ  لکأی  امنإ  هقدص  انکرت  ام  ثرون  لوقی ال  هللا ص  لوسر  تعمس  ینإ  رکب  وبأ  امهل 

تتام یتح  هملکت  ملف  همطاف  هترجهف  لاق  هتعنص  الإ  هعنصی  هللا ص  لوسر  تیأر  ارمأ 

یبأ نع  یبلکلا  نع  هملـس  نب  دامح  انثدـح  لاق  لیعامـسإ  نب  یـسوم  مصاع و  نب  رمع  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  اـنربخأ  رکب و  وبأ  لاـق 
ای لاق  اننود  هللا ص  لوسر  ثرت  کل  امف  تلاق  یلهأ  يدلو و  لاق  تم  اذإ  کثری  نم  رکب  یبأل  تلاق  همطاف  نأ  ئناه  مأ  نع  حـلاص 
اهل لاقف  كدیب  يذلا  انئیف  راص  انل و  هلعج  يذلا  هللا  مهس  یلب  تلاق  هضف  ابهذ و ال  الام و ال  اراد و ال  كوبأ  ثرو  ام  هللا  لوسر  هنبا 

نیملسملا نیب  تناک  تم  اذإف  هللا  اهانمعطأ  همعط  یه  امنإ  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمس 

لیفطلا یبأ  نع  عیمج  نب  دیلولا  نع  لضفلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  هبیـش  یبأ  نب  رکب  وبأ  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
رکب یبأ  یلإ  همطاف  تلسرأ  لاق 

معطأ هللا  نإ  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمس  ینإ  لاق  هللا ص  لوسر  مهس  لاب  امف  تلاق  هلهأ  لب  لاق  هلهأ  مأ  هللا ص  لوسر  تثرو  تنأ 
هللا ص لوسر  نم  تعمس  ام  تنأ و  تلاق  نیملسملا  یلع  هدرأ  نأ  یلع  هدعب  انأ  تیلوف  هدعب  موقی  يذلل  هلعج  هضبق و  مث  همعط  هیبن 

.ملعأ

هثری ثوروم  هنأب ص  حیرـصت  اذـه  هلهأ و  لب  لاق  هلهأ  مأ  هللا ص  لوسر  تثرو  تنأ  هل  تلاق  اـهنأل  بجع  ثیدـحلا  اذـه  یف  تلق 
يرجی نأ  همعط  ایبن  معطأ  هللا  نأ  هللا ص  لوسر  لوق  نم  طبنتـسا  رکب  ابأ  نأ  یلع  لدی  هنإف  اضیأ  ثرون و  هلوق ال  فالخ  وه  هلهأ و 

یف هلوق  نم  مهف  امک  هسفن  اظفل  رکنملا  یبنلا  کلذـب  ینع  هنأ  مهف  دـق  نوکی  وأ  یبنلا ص  کلذ  يرجم  هتاـفو  دـنع  هللا ص  لوسر 
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.انسفنأب کیدفن  لب  رکب  وبأ  لاقف  هبر  دنع  ام  راتخاف  هبر  دنع  ام  ایندلا و  نیب  هللا  هریخ  ادبع  نإ  هتبطخ 

همطاف نأ  هملـس  یبأ  نع  رمع  نب  دـمحم  نع  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  انثدـح  لاق  یبنعقلا  انربخأ  لاق  دـیز  وبأ  اـنربخأ  رکب و  وبأ  لاـق 
یبنلا ناک  نم  هلوعأ و  انأف  هلوعی  یبنلا  ناک  نم  ثروی  یبنلا ال  نإ  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینإ  لاقف  رکب  یبأ  نم  كدف  تبلط 

كاذ وه  لاقف  هتانب  هللا ص  لوسر  ثری  کتانب و ال  کثری  رکب أ  ابأ  ای  تلاقف  هیلع  قفنأ  انأف  هیلع  قفنی  ص 

ناسح نب  يرتحبلا  انثدح  لاق  قوزرم  نب  لیـضف  انثدح  لاق  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
الجر ناک  رکب  ابأ  نإ  لاقف  همطاف ع  نم  كدف  عزتنا  رکب  ابأ  نإ  رکب  یبأ  رمأ  نجهأ  نأ  دیرأ  انأ  یلع ع و  نب  دیزل  تلق  لاق 

یلع کل  له  اهل  لاقف  كدـف  یناطعأ  هللا ص  لوسر  نإ  تلاقف  همطاف  هتتأـف  هللا ص  لوسر  هلعف  ائیـش  ریغی  نأ  هرکی  ناـک  اـمیحر و 
اهنأ ینعی  دیز  وبأ  لاق  یلب  الاق  هنجلا  لهأ  نم  ینأ  نادهـشت  امتـسل  تلاقف أ  نمیأ  مأ  تءاج  مث  اهل  دهـشف  یلعب ع  تءاجف  هنیب  اذـه 
اهب یقحتـستل  يرخأ  هأرما  وأ  رخآ  لجرف  رکب  وبأ  لاقف  كدـف  اهاطعأ  هللا ص  لوسر  نأ  دهـشأ  اـنأف  تلاـق  رمع  رکب و  یبـأل  تلاـق 

رکب یبأ  ءاضقب  اهیف  تیضقل  یلإ  رمألا  عجر  ول  هللا  میا  دیز و  وبأ  لاق  مث  هیضقلا 

یبأل تلق  لاق  لاونلا  ریثک  نع  لیقع  وبأ  لکوتملا  نب  ییحی  انثدح  لاق  حابـصلا  نب  دمحم  انثدح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
لاقف ءیـشب  مکقح  نم  ابهذ  لاق  وأ  ائیـش  مکقح  نم  مکاملظ  له  رمع  رکب و  ابأ  تیأر  كادف أ  هللا  ینلعج  یلع ع  نب  دمحم  رفعج 

امهالوتأف كادـف أ  تلعج  تلق  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاْقثِم  انقح  نم  انملظ  ام  ًاریِذـَن  َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِدـْبَع  یلَع  نآرقلا  لزنأ  يذـلا  ـال و 
تیبلا لهأ  انیلع  ابذک  امهنإف  نانب  هریغملاب و  هللا  لعف  لاق  مث  یقنع  یفف  کباصأ  ام  هرخآلا و  ایندلا و  یف  امهلوت  کحیو  معن  لاق 

یبنلا ص جاوزأ  نأ  هشئاع  نع  هورع  نع  يرهزلا  نع  کلام  نع  یبنعقلا  عفان و  نب  هللا  دبع  انثدح  لاق  دیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
یبنلا ص ال لاق  دـق  سیل  نهل أ  تلقف  تلاق  نهنمث  لاق  وأ  نهثاریم  هنلأسی  رکب  یبأ  یلإ  نافع  نب  ناـمثع  نثعبی  نأ  یفوت  اـمل  ندرأ 

.هقدص انکرت  ام  ثرون 

یبأ نع  جرعألا  نع  دانزلا  یبأ  نع  کلام  نع  رمع  نب  رـشب  یبنعقلا و  عفان و  نب  هللا  دـبع  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
.هقدص وهف  یلایع  هنوئم  یئاسن و  هقفن  دعب  تکرت  ام  امهرد  ارانید و ال  یتثرو  مسقی  لاق ال  یبنلا ص  نع  هریره 

.هدحو رکب  وبأ  الإ  ثرإلا  ءافتنا  ثیدح  وری  مل  هنأ  روهشملا  نأل  بیرغ  ثیدح  اذه  تلق 

هنأ جرعألا  نمحرلا  دـبع  نع  باهـش  نبا  نع  سنوی  نع  بهو  نبا  نع  یمازحلا  نع  دـیز  وبأ  انثدـح  رکب و  وبأ  لاـق  - 14,1,2,3,4
هذـه تناک  لاق و  هقدـص  تکرت  ام  ائیـش  یتثرو  مسقی  ـال  هدـیب  یـسفن  يذـلا  لوقی و  هللا ص  لوسر  تعمـس  لوقی  هریره  اـبأ  عمس 
بلغ سابعلا و  اهنع  ضرعأ  یتح  امهنیب  اهمـسقی  نأ  رمع  یبأف  امهتموصخ  اـهیف  تناـک  ساـبعلا و  اـهیلع  بلغ  یلع ع  دـیب  هقدـصلا 

(1 اهنالوادتی {  امهالک  نسحلا  نب  نسحلا  نیـسحلا ع و  نب  یلع  دـیب  تناک  مث  یلع ع  ینبا  نیـسح  نسح و  دـیب  تناک  مث  اهیلع ع 
یلع ع نب  دیز  دیب  مث  .ا }  نم  هباوص  ، فیحصت « اهنالوتی :» ب

ناثدحلا نب  سوأ  نب  کلام  نع  يرهزلا  نع  سنوی  انثدـح  لاق  سراف  نب  رمع  نب  نامثع  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
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شارف لامرلا  نیب  هنیب و  سیل  لامر  ریرـس  یلع  سلاج  وه  هیلع و  تلخدـف  لاق  راهنلا  عفترا  ام  دـعب  اموی  هاـعد  باـطخلا  نب  رمع  نأ 
.لاملا : انه خضرلا  ( 2 خضرب {  مهل  ترمأ  دق  هنیدملا و  اورـضح  تایبأ  لهأ  کموق  نم  مدق  دـق  هنإ  کلام  ای  لاقف  مدأ  هداسو  یلع 

کل له  لاقف  أفری  لخد  ذإ  کلذ  یلع  نحن  انیبف  لاق  ءرملا  اهیأ  مسقا  لاق  يریغ  کلذـب  رم  نینمؤملا  ریمأ  ای  تلقف  مهنیب  همـسقاف  { 
یلع و یف  کل  له  لاقف  ءاج  مث  الیلق  ثبل  مث  لاق  مهل  نذأف  معن  لاق  کیلع  نونذأتـسی  ریبزلا  نمحرلا و  دـبع  دعـس و  ناـمثع و  یف 

یف نامـصتخی  امه  ایلع و  ینعی  اذه  نیب  ینیب و  ضقا  نینمؤملا  ریمأ  ای  سابع  لاق  الخد  املف  امهل  نذئا  لاق  کیلع  نانذأتـسی  سابعلا 
ِِهلوُسَر یلَع  ُهّللا  َءافَأ  یتلا  افص } .) ) ناسللا یف  ربخلا  و.هعساولا  كالمألا  : یفاوصلا ( 3 یفاوصلا { 

نم امهدـحأ  حرأ  امهنیب و  ضقا  نینمؤملا  ریمأ  ای  نمحرلا  دـبع  لاـقف  رمع  دـنع  ساـبعلا  یلع و  بتـساف  لاـق  ریـضنلا  ینب  لاومأ  نم 
هقدـص هانکرت  ام  ثرون  لاق ال  هللا ص  لوسر  نأ  نوملعت  له  ضرألا  تاوامـسلا و  هنذإب  موقت  يذـلا  هللا  مکدـشنأ  رمع  لاقف  رخـآلا 

نع مکثدحأ  ینإف  رمع  لاق  معن  الاق  کلذ  ناملعت  له  هللا  امکدـشنأ  لاقف  یلع  سابعلا و  یلع  لبقأف  کلذ  لاق  دـق  اولاق  هسفن  ینعی 
امَف ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام  یلاعت َو  لاق  هریغ  هطعی  مل  ءیشب  ءیفلا  اذه  یف  هلوسر ص  صخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نأ  رمألا  اذه 

و رشحلا 6 } . هروس  ( 1 ٌریِدَـق {  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهّللا  َّنِکل  ٍباکِر َو  ـال  ٍلـْیَخ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ 
لاملا اذه  اهنم  یقب  یتح  مکیف  اهتبث  اهومکاطعأ و  دقل  مکیلع  اهب  رثأتسا  مکنود و ال  اهراتخا  امف  هللا ص  لوسرل  هصاخ  هذه  تناک 

رکب وبأ  لاقف  یفوت  مث  هتایح  یف  کلذ  لعف  لج  زع و  هللا  لام  لعجی  امیف  هلعجیف  یقب  ام  ذخأی  مث  مهتنـس  هلهأ  یلع  هنم  قفنی  ناک  و 
نأ نامعزت  سابعلا  یلع و  یلإ  تفتلا  ذـئنیح و  امتنأ  هللا ص و  لوسر  هب  لمع  امب  اهیف  لمع  دـق  هللا و  هضبقف  هللا ص  لوسر  یلو  اـنأ 

لوسرب رکب و  یبأب  سانلا  یلوأ  انأ  تلقف  رکب  ابأ  هللا  یفوت  مث  قحلل  عبات  دشار  راب  قداصل  اهیف  هنأ  ملعی  هللا  رجاف و  ملاظ  اهیف  رکب  ابأ 
یلع لبقأ  امتنأ و  لاق و  مث  رکب  وبأ  هللا ص و  لوسر  هب  لمع  ام  لثم  اهیف  لـمعأ  یتراـمإ  نم  نینـس  لاـق  وأ  نیتنـس  اهتـضبقف  هللا ص 
عیمج امکرمأ  هدحاو و  امکتملک  ینامتئج و  مث  قحلل  عبات  دشار  راب  اهیف  ینأ  ملعی  هللا  رجاف و  ملاظ  اهیف  ینأ  نامعزت  یلع  سابعلا و 
لوسر نأ  امکل  تلقف  اهیبأ  نم  هتأرما  بیصن  ینلأسی  ایلع  ینعی  اذه  ینءاج  کیخأ و  نبا  نم  کبیـصن  ینلأست  سابعلا  ینعی  ینتئجف 

نأ یل  ادب  املف  هقدص  هانکرت  ام  ثرون  لاق ال  هللا ص 

اهیف و هب  تلمع  امب  رکب و  وبأ  هللا ص و  لوسر  لمع  امب  اهیف  نالمعتل  هقاثیم  هللا و  دـهع  امکیلع  نأ  یلع  اهعفدأ  تلق  امکیلإ  اـهعفدأ 
تاوامـسلا هنذإب  موقت  يذلا  هللا  کلذ و  ریغ  ءاضق  ینم  ناسمتلتف  کلذب أ  امکیلإ  اهتعفدف  کلذب  انیلإ  اهعفدا  امتلقف  یناملکت  الف  الإ 

اهامکیفکأ انأف  یلإ  اهاعفداف  اهنع  امتزجع  نإف  هعاسلا  موقت  یتح  کلذ  ریغ  ءاضقب  امکنیب  یضقأ  ضرألا ال  و 

لاق يرهزلا  نع  سنوی  ینثدح  لاق  كرابملا  نب  هللا  دبع  انثدح  لاق  سیردإ  نب  قاحـسإ  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انثدـح  رکب و  وبأ  لاق 
لـسرأ لوقت  هشئاع  تعمـس  انأ  سوأ  نب  کلام  قدص  لاقف  هورعل  کلذ  ترکذف  لاق  هوحنب  ناثدـحلا  نب  سوأ  نب  کلام  ینثدـح 

کلذ نع  نهدرأ  تنک  یتح  هیلع  هللا  ءافأ  امم  هللا ص  لوسر  نم  نهثاریم  نهل  لأسی  رکب  یبأ  یلإ  نافع  نب  نامثع  یبنلا ص  جاوزأ 
نم دمحم  لآ  لکأی  امنإ  هسفن  کلذب  دیری  هقدـص  هانکرت  ام  ثرون  لوقی ال  ناک  هللا ص  لوسر  نأ  نملعت  مل  هللا أ  نیقتت  تلقف أ ال 

.هب نهترمأ  ام  یلإ  یبنلا ص  جاوزأ  یهتناف  لاملا  اذه 

نمضتی لوألا  ثیدحلا  نأل  لکشم  اذه  تلق 

ینعی هقدـص  هانکرت  ام  ثرون  لاق ال  هللا ص  لوسر  نأ  نوملعت  متـسل  هللا أ  مکتدـشن  لاـقف  ناـمثع  مهیف  هعاـمج  یلع  مسقأ  رمع  نأ 
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.معن اولاقف  هسفن 

نامثع و نوکی  نأ  الإ  مهللا  ثاریملا  نهیطعی  نأ  هلأسی  یبنلا ص  جاوزأل  الـسرتم  نوکیف  کلذـب  ملعی  فیکف  نامثع  مهتلمج  نم  و 
یلع قلطی  دق  هنأل  املع  کلذ  اومس  نظلا و  نسح  هاور و  امیف  رکب  یبأل  دیلقتلا  لیبس  یلع  رمع  اوقدص  ریبزلا  نمحرلا و  دبع  دعس و 

.ملعلا مسا  نظلا 

هل لیق  ثاریملا  بلط  یف  یبنلا ص  تاجوزل  الوسر  نکی  ملف  رمألا  إدـبم  یف  رکب  یبأ  هیاورب  نامثع  نظ  نسح  ـالهف  لـئاق  لاـق  نإـف 
.کلذ لثم  مهل  عقی  سانلا  لک  هقیدصت و  تضتقا  تارامأل  هقدص  هنظ  یلع  بلغی  مث  اکاش  رمألا  إدبم  یف  نوکی  نأ  زوجی 

رخآ لاکشإ  انهاه  و 

 . هناملعی اناک  اذإف  معن  الاقف  کلذ  ناملعت  له  سابعلا  ایلع و  دشان  رمع  نأ  وه  و 

له نحن و  هاندروأ  دـق  ربخلا و  اذـه  یلع  قباس  ربخ  یف  هرکذ  ام  یلع  ثاریملا  ناـبلطی  رکب  یبأ  یلإ  همطاـف  ساـبعلا و  ءاـج  فیکف 
نکمی کلذ و  ملعی  ناک  ایلع  نأ  لاقی  نأ  زوجی  له  هقحتـسی و  يذـلا ال  ثرإلا  بلطی  مث  کلذ  ملعی  سابعلا  ناـک  لاـقی  نأ  زوجی 

اضیأ هیأر و  هنذإ و  هلوقب و  الإ  هتملک  امب  هتملک  رکب و  ابأ  تعزان  دجسملا و  یلإ  اهراد  نم  تجرخ  هقحتست  ام ال  بلطت  نأ  هتجوز 
نأل کلذ  هاطعأ  ناک  نإ  لصألا و  یف  ثراو  ریغ  هنأل  یلع ع  یلإ  هئاذح  هتباد و  هتلآ و  عفد  لکـشأ  دقف  ثروی  ناک ص ال  اذإ  هنإف 

.اریثک وأ  ناک  الیلق  ائیش  هنم  ثری  نأ  عنم  دق  ربخلا  نأل  زئاج  ریغ  اضیأ  وهف  ربخلا  ول ال  ثرت  نأ  هضرعب  هتجوز 

لئاق لاق  نإف 

.اراد اراقع و ال  اضرأ و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  نحن 

ثاریم یفن  نودـصقی  سیل  کلذ و  لثمب  هیراج  برعلا  هداع  نأل  الـصأ  ائیـش  نوثروی  مهنأ ال  هنومـضم  نم  مهفی  مالکلا  اذـه  لـیق 
.قالطإلا یلع  ام  ائیش  اوثروی  نأ  یفنب  حیرصتلاک  کلذ  نولعجی  لب  اهریغ  نود  هدودعملا  سانجألا  هذه 

هنأ ءاذحلا  هلآلا و  هبادلا و  ربخ  یف  ءاج  هنإف  اضیأ  و 

.هقدص هانکرت  ام  ثرون  یبنلا ص ال  نع  يور 

ءیش لک  نع  ثرإلا  ءافتنا  مومع  یضتقی  کلذ  اذک و  اذک و ال  ثرون  لقی ال  مل  و 

هنأل اضیأ  لاکشإ  هیفف  هیبأ  نع  یبلکلا  دمحم  نب  ماشه  هاور  يذلا  وه  یناثلا و  ربخلا  امأ  و 

نکی مل  لاملا  اذه  نإ  باوجلا  یف  رکب  وبأ  اهل  لاقف  کلذب  یل  دهـشت  نمیأ  مأ  نإ  اهیناطعأ و  یبأ  نإ  تلاق  كدف و  تبلط  اهنإ  لاق 
.هللا لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  هب  لمحی } .» و  :» ا ( 1 لمحی {  نیملسملا  لاومأ  نم  الام  ناک  امنإ  هللا ص و  لوسرل 
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لاـم نم  اـصوصخم  اراـقع  وأ  هصوصخم  هعیـض  ساـنلا  ءاـنفأ  نم  هتنبا  ریغ  وأ  هتنبا  کـلمی  نأ  یبنلل ص  زوجی  هل أ  لوقی  نأ  لـئاقلف 
نإف کلذ  یبنلل ص  زوجی  وأ ال  داهتجالاب  مکحی  نأ  هل  زاجأ  نم  لوق  یلع  هیأر  داهتجال  وأ  هیلإ  یلاـعت  هللا  یحوأ  یحول  نیملـسملا 

مأ تلاق  لب  يوعدلا  یلع  ترصتقا  ام  هأرملا  نإف  لیق  کلذ  زوجی  لاق  نإ  هیلع و  نوملسملا  لقعلا و ال  هقفاوی  ام ال  لاق  زوجی  لاق ال 
اهل لاق  لب  کلذ  ربخلا  اذه  نمضتی  مل  هلوبقم و  ریغ  اهدحو  نمیأ  مأ  هداهـش  باوجلا  یف  اهل  لوقی  نأ  یغبنی  ناکف  یل  دهـشت  نمیأ 

.حیحص باوجب  سیل  اذه  هللا ص و  لوسرل  نکی  مل  هللا  لام  نم  لام  اذه  اهل  دهشی  نم  ترکذ  تعدا و  امل 

نأ نمیأ  مأ  یلع ع و  اهل  دهـش  اذإ  هنأل  ربخلا  اذه  یف  ام  لثم  لاکـشإلا  نم  هیفف  هشئاع  نع  ایرکز  نب  دمحم  هاور  يذـلا  ربخلا  امأ  و 
کلذ لیوأت  نم  رکب  وبأ  هفلکت  اـم  ـال  رمع و  نمحرلا و  دـبع  قدـص  اهقدـص و  عاـمتجا  حـصی  مل  كدـف  اـهل  بهو  هللا ص  لوسر 

نأل هللا  لیبس  یف  هنم  لمحی  یقابلا و  مسقی  مکتوق و  اهنم  ذـخأی  ناک  هلوق  نم  عنمی  اهل  هللا ص  لوسر  نم  هبه  اهنوک  نـأل  میقتـسمب 
هذـه ام  سانلا و  نم  دـحأ  لک  نود  هصاخ  اهیف  فرـصتت  نأ  اهتیکلم و  یلإ  اهلاقتنا  اهل  اهنوک  ینعم  نأل  اهل  هبه  اـهنوک  یفاـنی  اذـه 

.هللا لیبس  یف  هنم  لمحی  مسقی و  فیک  هتفص 

لیق کلذ  لعفی  هوبألا  مکحب  ناک  هلعلف  نیملـسملا  لام  تیب  یف  هلام و  یف  همکحک  اهلام  یف  همکح  اهوبأ و  وه ص  لئاق  لاـق  نإـف 
بألا تام  اذإف  هدلو  لام  هنوک  نع  کلذ  هجرخی  هدلو ال  لام  یف  بألا  فرـصت  اهیف  فرـصتی } .» دق  :» ب ( 1 فرصتی {  ناک  اذإف 

نأ یلع  مهدالوأ  لاومأ  یف  ءابآلا  فرـصت  هلاـم  یف  فرـصتیف  هل  باـب  سیل  هنـأل  دـلولا  کـلذ  لاـم  یف  فرـصتی  نأ  دـحأل  زجی  مل 
.نبالا لام  یف  فرصتی  نأ  بألل  نوزیجی  مهمظعم ال  وأ  ءاهقفلا 

هسفن و رکذ  امل  لاق  مث  رجاف  ملاظ  اهیف  رکب  ابأ  نأ  ناـمعزت  ذـئنیح  اـمتنأ  ساـبعلا و  یلعل ع و  رمع  لوق  وه  رخآ و  لاکـشإ  اـنهاه  و 
لاق ال هللا ص  لوسر  نأ  ناملعی  امهنوک  عم  معزلا  اذـه  معزی  فیکف  کلذ  نامعزی  اناک  اذإـف  رجاـف  ملاـظ  اـهیف  ینأ  ناـمعزت  اـمتنأ 

حاحـصلا یف  روکذم  رمع  دنع  یلع  سابعلا و  هموصخ  ثیدح  ینعأ  ثیدحلا  اذـه  نأ  ول ال  بئاجعلا و  بجعأ  نمل  اذـه  نإ  ثروأ 
امنإ هتحـص و  یف  نعطی  هانرکذ  ام  ضعب  ناکل  حاحـصلا  یف  روکذـم  ریغ  ناک  ول  ذإ  هنومـضم  نم  بجعلا  تلطأ  امل  اـهیلع  عمجملا 

.کلذ یف  بیر  حاحصلا ال  یف  ثیدحلا 

ناثدحلا نب  سوأ  نب  کلام  نع  همرکع  نع  بویأ  نع  هیلع  نبا  انثدح  لاق  هبیـش  یبأ  نبا  انثدح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
لصفأ لاقف ال  امهنیب  لصفا  سانلا  لاقف  همتشی  يأ  اذک  اذکلا و  اذه  نیب  ینیب و  ضقا  سابعلا  لاقف  رمع  یلإ  یلع  سابعلا و  ءاج  لاق 

.هقدص هانکرت  ام  ثرون  لاق ال  هللا ص  لوسر  نأ  املع  دق  امهنیب 

یلع اثرإ و  هیالو ال  اهالوتی  امهیأ  هللا ص  لوسر  هقدص  هیالو  یف  لب  ثاریملا  یف  ناعزانتی ال  ارضح  امهنأل  لکشم  اضیأ  اذه  تلق و 
هموصخلا تناک  اذه 

.ثرون لاق ال  هللا ص  لوسر  نأ  املع  دق  کلذ  باوج  نوکی  لهف 

ءاج لاق  يرتخبلا  یبأ  نع  هرم  نب  رمع  نع  هبعـش  انثدـح  لاق  ناسغ  وبأ  ریثک  نب  ییحی  ینثدـح  لاق  دـیز  وبأ  اـنربخأ  رکب و  وبأ  لاـق 
هللا ص لوسر  متعمـس  هللا أ  مکدـشنأ  دعـس  نمحرلا و  دـبع  ریبزلا و  هحلطل و  رمع  لاقف  نامـصتخی  اـمه  رمع و  یلإ  یلع  ساـبعلا و 
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یفوت مث  هلـضف  مسقی  هب و  قدـصتی  هللا  لوسر  ناک  لاق و  معن  اولاقف  ثرون  انإ ال  هلهأ  همعطأ  ام  الإ  هقدـص  وهف  یبن  لام  لـک  لوقی 
ناک ام  املاظ و  کلذـب  ناک  ائطاخ و  کلذـب  ناک  هنأ  نالوقت  امتنأ  هللا ص و  لوسر  عنـصی  ناک  ام  هیف  عنـصی  نیتنـس  رکب  وبأ  هیلوف 

معن و امتلقف  هیف  دهع  يذلا  هدهع  هللا ص و  لوسر  لمع  یلع  هامتلبق  امتئـش  نإ  امکل  تلقف  رکب  یبأ  دعب  هتیلو  مث  ادشار  الإ  کلذـب 
الإ امکنیب  یـضقأ  هللا ال  یتأرما و  نم  یبیـصن  دـیرأ  اذـه  لوقی  یخأ و  نبا  نم  یبیـصن  دـیرأ  اذـه  لوقی  نامـصتخت  نـآلا  یناـمتئج 

.کلذب

ءاهقفلا نإ  یتح  نیثدحملا  مظعأ  کلذ  رکذ  هدحو  رکب  وبأ  الإ  ربخلا  اذـه  وری  مل  هنأ  تایاورلا  رثکأ  نأل  لکـشم  اضیأ  اذـه  تلق و 
الإ هیاورلا  یف  لبقت  یلع ال  وبأ  انخیـش  لاق  دـحاولا و  یباحـصلا  هیاورب  ربخلا  یف  مهجاجتحا  یف  کـلذ  یلع  اوقبطأ  هقفلا  لوصأ  یف 

هباحصلا لوبقب  هیلع  .ب }  نم  هطقاس  ( 1 اوجتحا {  مهلک و  ءاهقفلا  نوملکتملا و  هفلاخف  هداهشلاک  نینثا  هیاور 

.ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  هدحو  رکب  یبأ  هیاور 

لاقف اباوج  کلذل  فلکت  یلع  یبأ  باحصأ  ضعب  نإ  یتح 

ناثدحلا نب  سوأ  نب  کلام  يورف  ائیـش  اذه  یف  هللا ص  لوسر  نم  عمـس  أرما  هللا  دشنأ  لاق  همطاف ع  جاح  موی  رکب  ابأ  نأ  يور  دـق 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  هعمس  هنأ 

قطنی ثیدحلا  اذه  و 

رکب یبأ  مایأ  تایاورلا  هذه  تناک  نیأف  هللا ص  لوسر  نم  هانعمس  اولاقف  ادعـس  نمحرلا و  دبع  ریبزلا و  هحلط و  رمع و  دهـشتسا  هنأب 
.ائیش اذه  نم  يور  رکب  یبأ  همطاف ع و  هموصخ  موی  ءالؤه  نم  ادحأ  نأ  لقن  ام 

يرهزلا نع  ییحی  یبأ  نب  میهاربإ  نع  یسیع } .» :» ب ( 1 ییحی {  نب  دمحم  انثدح  لاق  هبـش  نب  رمع  دیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
نم اهثاریم  تلأس  دق  همطاف  تناک  هورع و  لاق  ثیدحلا  رکذف  رکب  یبأ  یلإ  نامثع  نلسرأ  یبنلا ص  جاوزأ  نأ  هشئاع  نع  هورع  نع 

وأ ائیـش  هللا ص  لوسر  نم  تعمـس  تنک  نإ  یـسفن  یمأ و  كوبأ و  یبأب  یمأ و  تنأ و  یبأب  اهل  لاقف  یبنلا ص  هکرت  اـمم  رکب  یبأ 
هب ترمأ  ام  عبتأ  ینإف  الإ  نیغتبت و  ام  کتیطعأ  نیلوقت و  ام  ریغ  عبتأ  مل  ءیشب  كرمأ 

امل رکب  وبأ  اهل  لاق  لاق  يرتخبلا  یبأ  نع  هرم  نب  ورمع  نع  هبعـش  نع  قوزرم  نب  ورمع  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انثدـح  رکب و  وبأ  لاـق 
ادعو هب  كدعو  وأ  ادهع  کلذ  یف  کیلإ  دـهع  هللا ص  لوسر  ناک  نإ  هنیمألا  هقداصلا  يدـنع  تنأ  یمأ  تنأ و  یبأب  كدـف  تبلط 
هروس ( 2 ْمُکِدالْوَأ {  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِـصُوی  لوقی  یلاعت  هللا  نکل  ءیـشب و  کـلذ  یف  یلإ  دـهعی  مل  تلاـقف  کـیلإ  تملـس  کتقدـص و 

.ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  انإ  لوقی  هللا ص  لوسر  ناک } .» :» یف ب :ا،و  یف اذک  ( 3 تعمس {  دقل  دهشأ  لاقف  ءاسنلا 11 } .

فیکف هلحنلا  وه  دـهعلا و  مظعأ  کلذ  یف  هللا ص  لوسر  اهیلإ  دـهع  هنأ  تعدا  دـق  اهنأل  رهاظ  وه  ام  لاکـشإلا  نم  اذـه  یف  تلق و 
.بجعلا نم  بجعأ  اذه  رکب و  وبأ  اهلأس  امل  اذه  رکذ  نع  تتکس 

نع يراصنألا  هللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  نب  نارمع  نب  زیزعلا  دبع  انثدح  لاق  ییحی  نب  دمحم  انثدح  لاق  دیز  وبأ  انثدـح  رکب و  وبأ  لاق 
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هحلط ریبزلا و  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  یلع و  سابعلل و  لوقی  وه  رمع و  تعمـس  لاق  ناثدحلا  نب  سوأ  نب  کلام  نع  باهـش  نبا 
له هللا  مکدـشنأ  لاق  معن  مهللا  اولاق  هقدـص  انکرت  ام  ءایبنألا  رـشاعم  ثرون  ـال  اـنإ  لاـق  هللا ص  لوسر  نأ  نوملعت  لـه  هللا  مکدـشنأ 
یقب ام  لعجی  مث  .ضومغ }  مالکلا  یف  ،و  لوصألا یف  اذـک  ( 1 هتاقدص {  نم  هنـسلا  هلهأ  هئیف  یف  لخدی  هللا ص  لوسر  نأ  نوملعت 

ای تئج  کیخأ و  نبا  نم  کثاریم  بلطت  سابع  ای  تئجف  رکب  وبأ  اهـضبق  هللا ص  لوسر  یفوت  اـملف  معن  مهللا  اولاـق  لاـملا  تیب  یف 
وبأ یفوت  مث  قحلل  اعبات  اعیطم  أرما  ناک  دـقل  هللا  ارجاف و  انئاخ  اهیف  ناک  رکب  ابأ  نأ  امتمعز  اهیبأ و  نم  کـتجوز  ثاریم  بلطت  یلع 
نم هتجوز  ثاریم  بلطیف  یلع  امأ  کیخأ و  نبا  نم  کثاریم  بلطتف  سابع  اـی  تنأ  اـمأ  اـمکثاریم  ناـبلطت  یناـمتئجف  اهتـضبقف  رکب 

اکرت اماقف و  امکیلإ  عجرت  مل  هللا  الإ و  امکرمأ و  احلـصأف  قحلل  عبات  عیطم  اهیف  ینأ  ملعی  هللا  رجاف و  نئاخ و  اهیف  ینأ  امتمعز  اهیبأ و 
هقدص تیضمأ  هموصخلا و 

بلغف هرخآ  یف  لاق  هوحنب و  کلام  نع  باهـش  نب  رمعم  نع  یناعنـصلا  قازرلا  دبع  انثدـحف  ناسغ  وبأ  لاق  دـیز  وبأ  لاق  - 1,2,3,4
نب دیز  مث  نسحلا  نب  نسحلا  مث  نیسحلا  نب  یلع  مث  نیسحلا  دیب  تناک  مث  نسحلا  دیب  تناک  مث  یلع  دیب  تناکف  اهیلع  اسابع  یلع 

.نسحلا

الوأ و هداملا  مسح  رکب  ابأ  نأل  تالکـشملا  نم  اذه  هیالولا و  ثاریملا ال  نابلطی  اءاج  امهنأ  یلع  احیرـص  لدی  ثیدحلا  اذه  تلق و 
دوعی فیکف  کلذ  یلع  هل  نیدعاسملا  نم  رمع  ناک  ثروی و  یبنلا ص ال  نأ  امهریغ  یلع و  سابعلا و  دنع  ررق 

ءاضق ضقنی  رمع  نأ  انظ  انوکی  نأ  الإ  مهللا  هلوصح  نم  سئی  هنم و  غرف  ناک  دـق  أرما  نـالواحی  رکب  یبأ  هاـفو  دـعب  یلع  ساـبعلا و 
. { لافنألا 41 هروس  ( 2 هلأسملا {  هذـه  یف  .ب }  نم  طقاس  ( 1-1 اناک {  سابعلا  ایلع و  نأل  دیعب  اذـه  هلأسملا و  هذـه  یف  رکب  یبأ 

ضقنی هنأ  نانظی  فیکف  هنایخلا  ملظلا و  یلإ  رکب  ابأ  امتبـسن  ینامتبـسن و  لوقی  هارت  ـال  کـلذ أ  یلع  رکب  یبأ  هـألاممب  رمع  ناـمهتی 
یف تدـجو  دـق  هلحنلا و  ثاریملا و  یف  نیرمأ  یف  ناک  رکب  ابأ  همطاف  عازن  نأ  نونظی  ساـنلا  نأ  ملعا  اـمهثروی و  رکب و  یبأ  ءاـضق 

یبرقلا يوذ  مهس  وه  اضیأ و  هایإ  رکب  وبأ  اهعنم  ثلاث و  رمأ  یف  تعزان  اهنأ  ثیدحلا 

ملـسم نب  دیلولا  انثدح  لاق  ریمع  نب  نوراه  ینثدح  لاق  هبـش  نب  رمع  دیز  وبأ  ینربخأ  يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  لاق 
کلام نب  سنأ  نع  یشاقرلا  دیزی  نع  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نع  هللا  دبع  نب  دمحم  نع  هیواعم  وبأ  هقدص  ینثدح  لاق 

نم نآرقلا  یف  مئانغلا  نم  انیلع  هللا  ءافأ  ام  تاقدصلا و  نم  تیبلا  لهأ  هنع  انتملظ  يذلا  تملع  دـقل  تلاقف  رکب  ابأ  تتأ  همطاف ع  نأ 
هروس ( 2 یبْرُْقلا {  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُـمَلْعا  یلاـعت َو  هلوـق  هیلع  تأرق  مث  یبرقلا  يوذ  مهس 
هتبارق قح  هللا ص و  لوسر  قحل  هللا و  باتکل  هعاطلا  عمـسلا و  كدلو  دلاو  یمأ و  تنأ و  یبأب  رکب  وبأ  اهل  لاقف  هیآلا  لافنألا 41 } .

وه و کلف  تلاق أ  الماک  مکیلإ  ملـسی  سمخلا  نم  مهـسلا  اذـه  نأ  هنم  یملع  غلبی  مل  هنم و  نیءرقت  يذـلا  هللا  باتک  نم  أرقأ  اـنأ  و 
نإف هللا  مکح  اذه  لاق  یلاعت  هللا  مکح  اذه  سیل  تلاق  نیملـسملا  حلاصم  یف  یقابلا  فرـصأ  هنم و  مکیلع  قفنأ  لب  لاق ال  کئابرقأل 

کیلإ دهع  هللا  لوسر  ناک 

تلاق کلهأ  یلإ  کیلإ و  هلک  هتملـس  کتقدص و  ّیلع } .» کل  هبجوأ  :» یف ب یف ا،و  اذک  ( 1 اقح {  مکل  هبجوأ  وأ  ادهع  اذه  یف 
لاق ینغلا  مکءاج  دقف  دمحم  لآ  اورشبأ  هیآلا  هذه  تلزنأ  امل  لوقی  هتعمس  ینأ  الإ  ءیـشب  کلذ  یف  یلإ  دهعی  مل  هللا ص  لوسر  نإ 
اذه مکنع و  لضفی  مکینغی و  يذلا  ینغلا  مکل  نکل  الماک و  هلک  مهـسلا  اذه  مکیلإ  ملـسأ  نأ  هیآلا  هذه  نم  یملع  غلبی  مل  رکب  وبأ 
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رمع یلإ  تفرـصناف  مهنم  دـحأ  تبلط  ام  یلع  کقفاوی  له  يرظنا  کلذ و  نع  مهیلأساف  حارجلا  نب  هدـیبع  وبأ  باـطخلا و  نب  رمع 
کلذ و ارکاذت  دق  اناک  امهنأ  تنظت  کلذ و  نم  همطاف ع  تبجعف  رکب  وبأ  اهل  هلاق  ام  لثم  اهل  لاقف  رکب  یبأل  تلاق  ام  لثم  هل  تلاقف 

هیلع اعمتجا 

تدارأ لاق  هورع  نع  دوسألا  یبأ  نع  هعیهل  یبأ  نبا  نع  دیلولا  انثدح  لاق  ریمع  نب  نوراه  انثدح  لاق  دیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
 . یلاعت هللا  لام  یف  امهلعج  اهیلع و  یبأف  یبرقلا  يوذ  مهس  كدف و  یلع  رکب  ابأ  همطاف 

یلع نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  كاحـضلا  یبأ  نع  ربیوج  نع  مثیه  نع  هیواعم  نب  دـمحأ  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
.عارکلا حالسلا و  یف  هللا  لیبس  یف  هلعج  یبرقلا و  يوذ  مهس  مشاه  ینب  همطاف و  عنم  رکب  ابأ  نأ  بلاط ع  یبأ  نب 

رفعج ابأ  تلأس  لاق  قاحـسإ  نب  دمحم  نع  عیرذ  نب  دیزی  نب  دـمحم  نع  لاله  نب  نایح  انثدـح  لاق  دـیز  وبأ  انربخأ  رکب و  وبأ  لاق 
مهب کلـس  لاق  یبرقلا  يوذ  مهـس  یف  عنـص  فیک  ساـنلا  رمأ  نم  یلو  اـم  قارعلا و  یلو  نیح  اـیلع  تیأر  تلق أ  یلع ع  نب  دـمحم 
هعنم امف  تلقف  هیأر  نع  الإ  نوردـصی  هلهأ  ناک  ام  هللا  امأ و  لاق  نولوقت  ام  نولوقت  متنأ  مل و  فیک و  تلق و  رمع  رکب و  یبأ  قیرط 

هرکی ناک  لاق 

رمع رکب و  یبأ  هفلاخم  هیلع  یعدی  نأ 

دبع نب  یـسوم  نب  هللا  دبع  انیتأ  لاق  كرابملا  نب  دواد  نع  نومیم  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق  رفعج  نب  لمؤملا  ینثدـح  رکب و  وبأ  لاق 
رمع رکب و  یبأ  نع  هتلأسف  هلأس  نم  دـحأ  تنک  لئاسم و  نع  هانلأسف  هعامج  یف  جـحلا  نم  نوعجار  نحن  نسحلا و  نب  نسح  نب  هللا 

یبضغ یه  تتامف و  لسرم  یبن  تنب  هقیدـص  یمأ  تناک  لاقف  هلأسملا  هذـه  نع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  يدـج  لئـس  لاـقف 
 . انیضر تیضر  اذإ  اهبضغل و  باضغ  نحنف  ناسنإ  یلع 

تیمکلل لضفملا  هیاور  نسحلا  وبأ  اندـشنأ  لاق  حابـصلا  نب  یلع  ینثدـح  لاق  مساـقلا  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  ینثدـح  رکب و  وبأ  لاـق 
نینمؤملا و ال ریمأ  ایلع  يوهأ 

.وه كاذک  لاق  معن  تلق  رعشلا  اذه  یف  امهرفکأ  دق  هنإ  لوقت  نسحلا أ  وبأ  یل  لاقف  حابصلا  نبا  لاق 

حلاص یبأ  نع  بئاسلا  نب  دمحم  نع  سابع  نب  لیعامسإ  نع  ملـسم  نب  دیلولا  نع  ریمع  نب  نوراه  نع  دیز  وبأ  انثدح  رکب  وبأ  لاق 
ناک نم  مویلا  تم  نئل  هل  تلاقف  اهعنمف  اهیبأ  نم  اهثاریم  هتلأسف  فلختسا  ام  دعب  رکب  یبأ  یلع  همطاف  تلخد  لاق  ئناه  مأ  یلوم  نع 
یلب تلاق  هللا ص  لوسر  تنب  ای  تلعف  امف  لاـق  هلهأ  هدـلو و  نود  هللا ص  لوسر  تنأ  تثرو  ملف  تلاـق  یلهأ  يدـلو و  لاـق  کـثری 
تنب ای  لاقف  انع  هتعفرف  ءامـسلا  نم  هللا  لزنأ  ام  یلإ  تدـمع  اهتذـخأف و  هللا ص  لوسرل  هیفاـص  تناـک  كدـف و  یلإ  تدـمع  کـنإ 

هللا ص لوسر 

هللا لوسر  تنأ و  تلاقف  تعفر  هیلإ  هللا  هضبق  اذإف  ایح  ناک  ام  همعطلا  یبنلا ص  معطی  یلاعت  هللا  نأ  هللا ص  لوسر  ینثدـح  لـعفأ  مل 
تفرصنا مث  یسلجم  دعب  کتلئاسب  انأ  ام  ملعأ 
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نع هیبأ  نع  نامیلـس  نب  دامح  نب  هللا  دبع  نع  یبلهملا  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  ایرکز  نب  دـمحم  انثدـح  رکب و  وبأ  لاق 
اهتلع یف  تلقث  عجولا و  هللا ص  لوـسر  تنب  همطاـفب  دتـشا  اـمل  تلاـق  نیـسحلا ع  تنب  همطاـف  همأ  نع  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دـبع 

(1 هفئاع {  تحبـصأ  هللا  تلاق و  هللا ص  لوسر  هنبا  ای  تحبـصأ  فیک  اهل  نلقف  راصنألا  نیرجاهملا و  ءاسن  نم  ءاـسن  اهدـنع  عمتجا 
و .مهتربـخ }  مهتوـلب و  : مهتمجع ( 2 مهتمجع {  نأ  دـعب  مهتظفل  مکلاجرل  هیلاق  مکایندـل  .ههراک }  اـهل  هیلاـق  يأ  ، مکایندـل هفئاـع 
يأرلا و لطخ  هانقلا و  روخ  دحلا و  لولفل  احبقف  .مهرومأ }  تملع  : مهتربس ( 4 مهتربس {  نأ  دعب  .مهتضغبأ }  : مهتئنش ( 3 مهتئنش { 
اعدجف و اهتراغ  مهیلع  تنش  اهتقبر و  مهتدلق  دق  مرج  نودلاخ ال  مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخس  نأ  مهسفنأ  مهل  تمدق  امـسئب 
ایندلا و رمأب  نیبیطلا  نیمألا و  حورلا  طبهم  هوبنلا و  دعاوق  هلاسرلا و  یساور  نع  اهوحزحز  نیأ  مهحیو  نیملاظلا  موقلل  اقحس  ارقع و 

یف هرمنت  هتعقو و  لاکن  هتأطو و  هدش  هفیس و  ریکن  هللا  اومقن و  نسح  یبأ  نم  اومقن  يذلا  ام  ُنِیبُْملا و  ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  نیدلا 
هبکار و عتعتی  هتـشاشح و ال  ملکت  احجـس ال  اریـس  مهیلإ  راسل  هقلتعال و  هللا ص  لوسر  هیلإ  هذـبن  مامز  نع  اوفاکت  ول  هللاات  هللا و  تاذ 

هروس هعدر  لهانلا و  رمغب  الإ  لئاطب  لحتم  ریغ  يأرلا  مهب  ریحت  دق  اناطب  مهردصأل  هاتفـض و  حـفطی  اضافـضف  اریمن  الهنم  مهدروأل 
تشع ام  عمتساف و  مله  الأ  َنُوبِسْکَی  اُوناک  اِمب  هللا  مهذخأیس  ِضْرَْألا و  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  تحتفل  بغاسلا و 

ُریِـشَْعلا و َْسِئَبل  یلْوَْملا َو  َْسِئَبل  اوکـسمت  هورع  يأب  اودنتـسا و  إجل  يأ  یلإ  ثداحلا  کبجعأ  دقف  بجعت  نإ  هبجع و  رهدـلا  كارأ 
ْمُهَّنِإ الَأ  ًاْعنُـص  َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  موق  سطاعمل  امغرف  لهاکلاب  زجعلا  مداوقلاب و  یبانذلا  هللا  اولدبتـسا و  ًالََدب  َنیِِملاّظِلل  سئبل 
َْفیَک ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  ّـالِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَـبَُّتی  ْنَأ  ُّقَـحَأ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  مهحیو َأ  َنوُرُعْـشَی  ـال  ْنِکل  َنوُدِـسْفُْملا َو  ُمُه 

اطیبع و اـمد  بقعلا  عـالط  اـهوبلتحا  مث  بلحت } .» :» یف ب یف ا،و  اذـک  ( 1 جـتنت {  امثیر  هرظنف  تحقل  دـقل  هللا  رمعل  اـمأ  َنوُمُکْحَت 
اشأج و هنتفلل  اونئمطا  اسفن و  مکـسفنأ  نع  اوبیط  مث  نولوألا  سـسأ  ام  بغ  نولاتلا  فرعی  َنُولِْطبُْملا و  ُرَـسْخَی  کـلانه  ارقمم  اـقاعذ 

دق مکل و  ینأ  مکیلع و  هرسح  ایف  ادیصح  مکعمج  ادیهز و  مکئیف  عدی  نیملاظلا  نم  دادبتسا  لماش و  جره  مراص و  فیـسب  اورـشبأ 
.نیلسرملا دیس  نییبنلا و  متاخ  دمحم  یلع  هتالص  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َنوُهِراک َو  اَهل  ُْمْتنَأ  اهوُمُکُمِْزُلن َو  ْمُْکیَلَع َأ  تیمع 

اهظیغ و هدشل  نایب  اهدنع و  ناک  امل  حاضیإ  هیف  کلذ و  همتت  نم  هنأ  الإ  ثاریملا  كدـف و  رکذ  هیف  نکی  مل  نإ  مالکلا و  اذـه  تلق 
ابهذم رـصنن  نحن ال  مأ ال و  یبضغ  تناک  له  اهنأ  یف  یـضترملا  هاضقلا و  یـضاق  هب  ضقانی  ام  رکذ  دـعب  امیف  یتأیـس  هنإف  اهبـضغ 

.هنم انسفنأ  یف  يوقی  ام  انلق  يرظن  ثحب  يرج  اذإ  لیق و  ام  رکذن  امنإ  هنیعب و 

وه هباتک و  یف  يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دـمحأ  هعدوأ  ام  مهتاقث و  ثیدـحلا و  لاجر  هاور  ام  لصفلا  اذـه  یف  رکذـن  امنإ  انأ  ملعا  و 
اهاناهأ و امهنإ  مهلوق  نم  مهبتک  یف  مهنم  نویرابخألا  هعیـشلا و  لاجر  هیوری  ام  اـمأ  ثیدـحلا و  باحـصأ  دـنع  ءاـنمألا  تاـقثلا  نم 

هدی دمف  رمع  اهدجو  هب  تجرخ  املف  اباتک  كدفب  اهل  بتکف  ارضاح  رمع  نکی  مل  ثیح  اهل  قر  رکب  ابأ  نإ  اظیلغ و  امالک  اهاعمسأ 
اهردص یف  هدیب  عفدف  هتعنمف  هبلاغم  هذخأیل  هیلإ 

هیوری ءیـشف ال  یتفیحـص  ترقب  امک  کنطب  هللا  رقب  تلاقف  هیلع  تعد  اهنإ  اهاحمف و  اـهیف  لـفت  نأ  دـعب  اـهقرخف  هفیحـصلا  ذـخأ  و 
هعیـشلا تمظن  دق  کلذ و  نم  هللا  قوقحل  فرعأ  یقتأ هللا و  رمع  ناک  هنع و  لجی  هباحـصلا  ردـق  هنولقنی و  ثیدـحلا و ال  باحـصأ 

ای هناوید 2:367،368 } . ( 1 اهلوأ {  یتلا  هتدیصق  نم  رعاشلا  هیوزرم  نب  رایهمل  تایبأ  هلوأ  ارعـش  اهنورکذی  یتلا  هعقاولا  هذه  ضعب 
 { . .ناویدلا نم  .هتبثأ  ام  باوصلا  »و  كارب :» لوصألا یف  ( 2 كاضر {  یلتق  غلاب  كارت  موقلا  هنبا 
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عرقت مک  رهاطلا  هنبا  ای  تایبألا  اهمتأ و  هعیشلا و  ضعب  اهیلع  لیذ  دق  و 

دوهشملا هلحنلا  تیعدا  و 

هلالج مهنأش و  ولع  یف  حداقب  کلذ  سیل  نیرجاهملا و  مالعأ  نیملسملا و  تاداس  یلع  ءالؤه  نم  تبـص  یتلا  هیلبلا  هذه  یلإ  رظناف 
هعفر و ال الإ  مهئایبنأل  ددزت  مل  مهعئارشل  نیجهتلا  بیعلا و  قاحلإ  یف  بتکلا  یفنصم  مهتدسح و  ءایبنألا و  یضغبم  نأ  امک  مهناکم 

.لوقعلا بابلألا و  يوذ  دنع  ارون  هجهب و  سفنلا و  یف  الوبق  ضرألا و  یف  اراشتنا  الإ  مهعئارش  تداز 

یلعب فرعی  .دیزم }  ینب  هلح  یه  ؛و  هرصبلا هفوکلا و  نیب  عضوم  اهنم  ؛ عضاوم هدع  یلع  قلطت  : هّلحلا ( 1 هلحلا {  یف  يولع  یل  لاق  و 
هابـصتغا دـق  یلعل و  ارهظی  الأ  ادارأ  لاق  ادـصق  ام  تلق  كدـف  همطاف  عنمب  رمع  رکب و  یبأ  دـصق  نظت  ام  لـئاضف  وذ  یکذ  إـنهم  نب 

.حرقلاب حرقلا  اعبتأف  اروخ  امهدنع  يری  انالذخ و ال  انیلو و  هقر  هفالخلا 

.دیزم ینب  هلح  برق  ؛ هفوکلا داوس  یف  هدیلب  : انه لینلا  ( 2 لینلا {  هدـلب  نم  یقت  نب  یلعب  فرعی  هیمامإلا  یملکتم  نم  ملکتمل  تلق  و 
نم اهیف  ناک  ادج و  هلیلج  تناک  لب  کلذک  رمألا  سیل  یل  لاقف  ریطخلا  کلذب  سیل  اراقع  اریـسی و  الخن  الإ  كدف  تناک  له  و  { 

هعزانملا یلع  اهتلغ  اهلصاحب و  یلع  يوقتی  الأ  الإ  اهنع  همطاف  عنمب  رمع  رکب و  وبأ  دصق  ام  لخنلا و  نم  نآلا  هفوکلاب  ام  وحن  لخنلا 
نإف سمخلا  یف  مهقح  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  رئاس  یلع و  همطاف و  عنمب  کلذ  اعبتأ  اذهل  هفالخلا و  یف 

رظناف هسائرلا  کلملا و  بلط  نع  باستکالا  فارتحالاب و  الوغشم  نوکی  هسفن و  دنع  رغاصتی  هتمه و  فعضت  هل  لام  يذلا ال  ریقفلا 
اهلاوز یلإ  لیبس  الف  هخسارلا  دئاقعلا  امأف  میشلا  قالخألا و  لوزت  ام  رثکأ  ام  هل و  ءاود  ءاد ال  وه  ءالؤه و  رودص  یف  رقو  دق  ام  یلإ 

مأ ال ثروی  له  یبنلا ص  نأ  یف  رظنلا  یف  یناثلا  لصفلا 

اذه یف  هاضقلا  یـضاق  نع  .اهدـعب }  ام  یفاشلا ص 228 و  ( 1 یفاشلا {  یف  هللا  همحر  یـضترملا  هاکح  ام  عضوملا  اذـه  یف  رکذـن 
.هلاح یلع  هانکرت  الإ  اندنع و  ام  انلق  کلذ  نم  ائیش  انفعضتسا  نإ  هب و  هضرتعا  ام  ینعملا و 

ُمُکیِـصُوی یلاعت  هلوقب  ثوروم } .» :» ا ( 2 ثروم {  هنأ ص  یلع  انلالدتـسا  انع  هتیاکح  هاضقلا  یـضاق  هب  أدتبا  ام  لوأ  یـضترملا  لاق 
.هریغ یبنلا و  هیف  لخدی  ماع  باطخلا  اذه  و  ءاسنلا 11 } . هروس  ( 3 ِْنیَیَْثنُْألا {  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهّللا 

ینعی رکب  وبأ  هب  جتحا  يذلا  ربخلا  نإ  لاقف  کلذ  نع  هاضقلا  یضاق  ینعی  باجأ  مث 

.ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  هلوق 

لحی ناکف ال  هب  اودهشف  نمحرلا  دبع  ادعس و  ریبزلا و  هحلط و  نامثع و  رمع و  هیلع  دهشتسا  یتح  هدحو  وه  هتیاور  یلع  رـصتقی  مل 
بابلا اذه  یف  ام  لقأ  ثاریمب و  تسیل  هقدص و  اهنأب  هللا ص  لوسر  ربخ  دق  اثاریم و  هکرتلا  مسقی  نأ  هیلإ  رمألا  راص  دـق  رکب و  یبأل 

داحآلا رابخأ  نم  ربخلا  نوکی  نأ 
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عم هللا ص  لوسر  لاق  امب  هملعف  ثرـإلا  نع  کـلذ  فرـصی  نأ  بجی  ناـک  سیل  اـقح أ  اـهیف  نأ  هکرتلا  یف  ادهـش  نیدـهاش  نأ  ولف 
صیـصخت عنتمی  هقدـص و ال  هنأ  ثاریمب و  سیل  هنأ  نیب  امنإ  هسفنل و  کـلذ  عدـی  مل  هنـأل  ایعدـم  هلعجن  انـسل  يوقأ و  هریغ  هداـهش 

نع مهردـق  هب  هللا  عفری  مهل  لالجإ  وه  لب  ءایبنألا  یف  صقنب  کلذ  سیل  امهریغ و  لتاقلا و  دـبعلا و  یف  صخی  امک  کلذـب  نآرقلا 
دالوألا و یلع  هکرت  کلذ  یلإ  هیوقلا  یعاودـلا  دـحأ  نأل  هعمجب  اولغاشتی  الأ  یعاودـلا  دـکوأ  نم  کـلذ  راـص  لاـملا و  اوثروی  نأ 

هفراع ریغ  نوکت  نأ  عنتمی  الف  هحیحـصلا  رابخألا  نم  تبث  امیف  بلطلا  نع  تفک  رکب  یبأ  نم  کلذ  همطاف ع  تعمـس  امل  نیلهألا و 
.ایناث تباصأ  الوأ و  تباصأف  تفک  يور  ام  اهل  يور  املف  ثرإلا  تبلطف  کلذب 

یف قح  هل  نمل  کلذ  نیبی  نأ  عدـی  ثرإلا و  یف  مهل  قح  ـال  موقلل و  کـلذ  یبنلا ص  نیبی  نأ  زوجی  فیک  لوقی  نأ  دـحأل  سیل  و 
انایب هل  نایبلا  ریـصی  هریغل و  نیبی  الأ  زاج  هل  نیب  اذإف  مامإلاب  قلعتی  کلذ  یف  فیلکتلا  نأل  کلذ  هب و  لصتی  فیلکتلا  نأ  عم  ثرـإلا 

.هحلصملا بسحب  نوکی  نأ  بجی  نایبلا  نم  سنجلا  اذه  نأل  لوسرلا  نم  هعمسی  مل  نإ  هریغل و 

مأ :» یفاشلا ( 1 اـقداص {  نوـکی  نأ  نوزوـجت  مأ  هیاورلا  هذـه  یف  رکب  یبأ  بذـک  نوـملعت  لاـق أ  هنأ  یلع  یبأ  نـع  یکح  مـث  لاـق 
مهل لیق  کلذ  حص  اذإ  اقداص و  هنوک  زیوجت  نم  دب  الف  هبذک  یلع  هب  عطقی  ءیـش  هنأ ال  ملع  دق  لاق و  هقدص } .» هبذک و  نوزوجت 

درفنی نأ  عنتمی  لمعلا و ال  باب  نم  کلذ  نإ  مهل  لیق  رهتـشا  رهظل و  اقدـص  ناک  ول  اولاق  نإـف  لوسرلا  هفلاـخم  هل  لـحی  ناـک  لـهف 
هباتک َو یف  یلاعت  هلوقل  حـصی  هنأ ال  ملعن  اولاق  نإف  تاداهـشلا  لثم  ماکحألا و  رئاس  لثم  نانثالا  دـحاولا و  لب  هریـسی  هعامج  هتیاورب 

مهل لیق  لمنلا 16 } . هروس  ( 2 َدُواد {  ُناْمیَلُس  َثِرَو 

مهل لیق  لاومألا  یف  الإ  نوکی  ثاریملا ال  قـالطإ  اولاـق  نإـف  همکحلا  ملعلا و  هثرو  نوکی  نأ  زیوجت  عم  لاومـألا  هثرو  هنأ  نیأ  نم  و 
لامب و سیل  باـتکلا  و  رطاف 32 } . هروس  ( 1 انِدابِع {  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  لاق  هنـأل  مکلوق  لـطبی  هللا  باـتک  نإ 

لاملا نود  ملعلا  مهنم  اوثرو  امنإ  ءایبنألا و  هثرو  ءاملعلا  اولاق  نسح و  بدأ  نم  لضفأ  ائیـش  ءابآلا  نع  ءانبألا  تثرو  ام  هغللا  یف  لاقی 
ٍءْیَـش ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  هنع َو  ایکاح  یلاعت  هلوق  وه  هانلق و  ام  یلع  لدی  ام  هیآلا  رخآ  یف  نأ  یلع 
لوقلا اذهل  نکی  مل  الإ  لضفلا و  اذه  ملعلا و  اذه  وه  ثرو  يذـلا  نأ  یلع  هبنف  لمنلا 16 } . هروس  ( 2 ُنِیبُْملا {  ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ 
لطبی کلذ  و  میرم 5،6 } . هروس  ( 3 َبوُقْعَی {  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  یلاعت  لاق  دقف  اولاق  نإف  لوألاب  قلعت 

نأ ملعلا  یلع  فاخ  ایرکز  نأل  ملعلا  هوبنلا و  دارملا  نأ  یلع  لدـی  ام  هیـآلا  یف  اـضیأ و  لاـملا  ناـیب  کـلذ  یف  سیل  مهل  لـیق  ربخلا 
امنإ اهب و  اهفوخ  قلعتی  اصرح  لاومألا  یلع  صرحت  ءایبنألا ال  نأل  کلذ  یلع  لدـی  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  هلوق َو  سردـنی و 

ملعلا و دارملا  نأ  یلع  لدـی  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  هلوق َو  هماقم و  نیدـلاب  موقی  ایلو  یلاعت  هللا  لأسف  عیـضی  نأ  ملعلا  یلع  هفوخ  دارأ 
لاق هریغ  کلذ  ثری  اـمنإ  و  .یفاـشلا }  نم ا و  هباوص  فیرحت  « هقیقحلا :» ب ( 4 هقیقحلا {  یف  بوقعی  لاومأ  ثری  ـال  هنـأل  همکحلا 

لوقلا نم  کیکرف  هثرون  انتایح ال  لاح  یف  هقدص  هانلعج  ام  يأ  هقدص  هانکرت  ام  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  انأ  دارملا  نإ  لوقی  نم  امأف 
هلوق نأل  مهل و  هیزم  ءایبنألا و ال  صیصخت  کلذ  یف  نوکی  هنأل ال  هجولا  اذه  یلع  هلوأتی  مل  ادحأ  نأل  هفلاخی  هباحـصلا  عامجإ  نأل 

هنأک اهسفنب  هلقتسم  مالکلا  نم  هلمج  هقدص  هانکرت  ام 

.هقدصلا ریغ  رخآ  هجو  یلإ  فرصی  اثاریم و  نوکی  الأ  زوجی  ناک  هنأل  هقدص  هنأ  نیبی  لاملا  نوثروی  مهنأ ال  هنایب  عم  ع 

یلع نینمؤملا ع  ریمأ  یلإ  کلذ  عفد  رکب  ابأ  نأ  تبثی  مل  هنإ  یلع  وبأ  لاق  دـقف  کلذ  ریغ  همامعلا و  هلغبلا و  فیـسلا و  ربخ  امأف  لاق 
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هبـصع هنأل  معلا  عم  هل  ثرإ  کلذب و ال  هصخی  نأ  اثراو  ناک  ول  زوجی  فیک  هاور و  يذلا  ربخلا  عم  کلذ  زوجی  فیک  ثرإلا  ههج 
کلذ نوکی  نأ  بجول  هللا ص و  لوسر  جاوزأ  کلذ و  یف  اکیرـش  سابعلا  نوکی  نأ  یغبنی  ناک  دقف  همطاف ع  یلإ  لصو  ناک  نإف 

الأ ثرإلا  ههج  یلع  هیلإ  کـلذ  رکب  وبأ  عفدـی  مل  اذإ  بجی  ـال  هلدـب و  وأ  کـلذ  نم  مهبیـصن  اوذـخأ  مهنأ  فرعیل  اروهـشم  ارهاـظ 
نأ کلذ  یف  حالـصلا  يأر  رکب  وبأ  نوکی  نأ  اضیأ  زوجی  کلذ و  هلحن  یبنلا ص  نوکی  نأ  زوجی  دـق  هنأل  هدـی  یف  کـلذ  لـصحی 

.کلذ لعفی  نأ  هل  مامإلا  نأل  میوقتلا  دعب  هلدبب  قدصت  نیدلا و  هیوقت  نم  هیف  امل  هدیب  نوکی 

هتلوادـتف نیکرـشملا  یلع  هیوقت  هللا و  لـیبس  یف  هدـع  هلعج  نوکی  نأ  عنتمی  مل  هنأ  بیـضقلا  دربلا و  یف  یلع  یبأ  نع  یکح  لاـق و 
هلحن دـق  نکی  مل  هنأ ع  تبثی } .» نأ  :» یفاـشلا ا  ( 1 تبث {  نإ  هب  قدـصتی  نأ  نم  یلوأ  کـلذ  نأ  يأر  هیوقتلا و  نم  هیف  اـمل  همئـألا 

نع باجأ  همطاف ع و  توم  دعب  سابعلا  نینمؤملا ع و  ریمأ  عزانت  ثاریملا و  یبنلا ص  جاوزأ  بلطب  هسفن  ضراع  مث  هتایح  یف  هریغ 
.ربخلل هریغ  رکب و  یبأ  هیاور  اوفرعی  مل  اونوکی  نأ  زوجی  لاق  نأب  کلذ 

نم هفرعی  ثرإلا و  قحتـسی  نم  یلع  یفخی  نأ  کلذ  لثم  یف  عنتمی  هنأ ال  انیب  دق  نکـسمأ و  ربخلا  نهتفرع  امل  هشئاع  نأ  يور  دق  و 
هعامجلا عم  رکب  یبأ  هیاور  نأ  انیب  دق  ثرإلا و  بابرأ  هملعی  ام ال  ثیراوملا  ماکحأ  نم  ماکحلا  ءاملعلا و  فرعی  امک  رمألا  دلقتی 

.کلذ ایور  ول  دوعسم  نبا  ناملس و  هیاور  نم  يوقأ  وه  نید و  هتکرت ع  ضعب  نأ  دهش  ول  نیدهاش  نم  يوقأ 

دق ءارقفلل و  تاقدـصلا  نوک  یـضتقی  نآرقلا  مومع  نأ  امک  ربخلا  اذـهب  صیـصختلا  زاوج  مهانیرأ  نآرقلا  مومعب  اوقلعت  یتم  لاق و 
.هقدصلا مهل  لحت  دمحم ال  لآ  نأ  تبث 

. { . یفاشلا 228،229 ( 1 هاضقلا {  یضاق  مالک  نم  یضترملا  هاکح  ام  رخآ  اذه 

هدروأ و ام  یلع  فطعن  مث  حیحـصلا  بیترتلا  کلذ  یف  مالکلا  بترن  لاـملا و  ثروی  هنأ ص  یلع  لدـی  اـم  ـالوأ  نیبن  نحن  لاـق  مث 
.هیلع ملکتن 

ًاِرقاع ِیتَأَْرما  َِتناک  ِیئارَو َو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  ایرکز ع َو  نع  اربخم  یلاعت  هلوق  انرکذ  ام  یلع  لدی  يذلا  هنع و  هللا  یـضر  لاق 
همع ینب  نم  فاـخ  هنأ  ربخف  میرم 5،6 } . هروس  ( 2 ایِـضَر {  ِّبَر  ُْهلَعْجا  َبوـُقْعَی َو  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف 

مهقئالخ و نم  کلذ  فرعی  ناک  هنأل  داـسفلا  یف  هوقفنیف  هلاـم  اوثری  نأ  مهفاـخ  اـمنإ  ههبـش و  ـالب  معلا  ونب  مه  اـنهاه  یلاوملا  نـأل 
هوبنلا ملعلا و  نود  لاملا  ثاریم  روکذملا  ثاریملاب  دارملا  نأ  یلع  لدـی  يذـلا  مهنم و  هثاریمب  قحأ  نوکی  ادـلو  هبر  لأسف  مهقئارط 

یلع لقتنی  نأ  زوجی  ام  یلع  الإ  اهقالطإ  دهعی } .» ال  :» یفاشلا ا و  ( 3 دیفی {  هعیرشلا ال  هغللا و  یف  ثاریملا  هظفل  نإ  نولوقی  ام  یلع 
لوق نم  مهفی  اذهل ال  اعاستا و  ازوجت و  الإ  لاملا  ریغ  یف  لمعتسی  اهانعم و ال  یف  ام  لاومألاک و  ثراولا  یلإ  ثوروملا  نم  هقیقحلا 
سیل اهریغ و  مولعلا و  نود  ضارعألا  لاومألا و  ثاریم  الإ  قالطإلا  رهاظلاب و  نالف  عم  ثری  نالف  نالف و  الإ  نالفل  ثراو  لئاقلا ال 
ایـضر نوکی  نأ  هثراو  یف  طرتشا  هنأ  هیبن  نع  ربخ  یلاعت  هنإف  اضیأ  هلالد و  ریغب  هزاجم  یلإ  هتقیقح  مالکلا و  رهاظ  نع  لدـعن  نأ  انل 

ملعلا نود  لاملا  یلع  هیآلا  یف  ثاریملا  لمحی  مل  یتم  و 

وه ام  اضرلا و  لخد  دـقف  هناکم  ثری  هماقم و  موقی  نم  لأس  امنإ  ناک  اذإ  هنأل  اثبع  اوغل و  ناـک  ینعم و  طارتشـالل  نکی  مل  هوبنلا  و 
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القاع هلعجا  ایبن و  انیلإ  ثعبا  مهللا  لوقی  نأ  نسحی  هنأ ال  يرت  هطارتشال أ ال  یـضتقم  الف  هلاؤس  همالک و  هلمج  یف  اـضرلا  نم  مظعأ 
[ افلکم [و 

لاملا ثروی  نمم  انیبن ص  نأ  اهتحصل  اضیأ  حص  هلام و  ثوروم  ایرکز  نأ  حص  هلمجلا  هذه  تتبث  اذإف  .یفاشلا }  یفاشلا  نم  ( 1 } 
(2 نیرمألل {  فان  نیرمألل و  تبثم  نمف  لاملا  ثاریم  یف  نیمدقتملا  ءایبنألا  لاح  فلاخی  انیبن ع ال  لاح  نأ  یلع  عقاو  عامجإلا  نأل 

. { . 229

نحن لقی  مل  ثرون و  رکب ال  وبأ  هاور  يذلا  وه  بابلا و  اذه  یف  دراولا  ربخلا  هروص  ررغلا  باتک  یف  لاق  نیسحلا  ابأ  انخیـش  نإ  تلق 
هغیص تدجوف  ثیدحلا  یف  حاحصلا  بتک  انأ  تحفصت  ربخلا و  یف  نعطلا  ثروی  ایرکز  نوک  نم  مزلی  الف  ثرون  ءایبنألا ال  رـشاعم 

نم هریغ  ایرکز و  هصقب  هعیـشلا  جاجتحا  طقـس  دـقف  کلذـب  هصاخ  هسفن  ینع  هللا ص  لوسر  ناک  نإ  نیـسحلا و  وبأ  هلاق  امک  ربخلا 
.نونلاب ءیش  یف  هسفن  نع  ربخی  نأ  هتداع  رجت  مل  هنأل  هصاخ  هسفن  دارأ  نوکی  نأ  يدنع  دعبی  هنأ  الإ  ءایبنألا 

ثوروم ایرکز  نأ  تبث  اذإ  لوقی  نأب  ایرکز  هصقب  جـتحی  مث  اذـکه  ربخلا  هروص  نأ  یلع  قفاوی  نأ  یـضترملا  نم  حـصی  تلق أ  نإف 
.مکحلا اذه  یف  مهلک  ءایبنألا  نیب  قرف  نأ ال  یلع  همألا  عامجإل  اثوروم  نوکی  نأ  زوجی  هللا ص  لوسر  نأ  تبث 

نأ هداقتعال  هافن  امنإ  همألا  نم  اثوروم  ایرکز ع  نوک  یفن  نم  نأل  دعبی  هتوبث  نکل  هجاجتحا و  حص  عامجإلا  اذه  هل  تبث  نإ  تلق و 
ثوروم ریغ  ایرکز ع  نإ  لقی  مل  اذکه  لقی  مل  ناک  اذإف  ءایبنألا  رشاعم  نحن  لاق  هللا ص  لوسر 

نود لاملاب  الإ  مهنم  هفوخ  قیلی  هفوخ و ال  لجأل  اثراو  بلطف  همع  ینب  فاـخ  اـیرکز ع  نأ  هانمدـق  اـم  يوقی  اـمم  یـضترملا و  لاـق 
الهأ سیل  نم  همکح  هملع و  ثروی  نأ  هوبنلل و  لهأب  سیل  ایبن  ثعبی  نأ  فاخی  نأ  نم  یلاعت  هللااـب  ملعأ  ناـک  هنـأل ع  هوبنلا  ملعلا و 

و ا  ( 1 هـثعبلا {  یف  ضرغلا  وـه  يذـلا  رمـألا  نـم  فاـخی  نأ  زوـجی  ـالف  ساـنلا  یف  هرـشن  مـلعلا و  هعاذـإل  ثـعب  اـمنإ  هنـأل  اـمهل و 
لخبلا نضلا و  هیاغ  کلذ  نأل  لاملا  ثرإ  نع  فوخلا  یف  مکیلع  عجری  اذـه  لیق  لیق } .» نإـف  لاـق  :» د ( 2 نإف {  هتثعب } .» :» یفاشلا

هوبنلا یف  کلذ  حصی  یلولا و ال  ودعلا و  رفاکلا و  نمؤملا و  یلاعت  هللا  هقزری  نأ  حصی  دـق  لاملا  نأل  لاحلا  يوتـسی  نأ  هللا  ذاعم  انلق 
ریغ یف  هوفرصی  یصاعملا و  یلع  هوقفنیف  هلامب  اورفظی  نأ  داسفلا  لهأ  نم  مه  همع و  ینب  یلع  یسأی  نأ  نضلا  نم  سیل  اهمولع و  و 
یلع مهنیعی  امب  مهدادـمإ  قاسفلا و  هیوقت  رظحی  نیدـلا  نأل  نیدـلا  یف  ریبدـتلا  نسح  همکحلا و  هیاـغ  کـلذ  لـب  هبوبحملا  ههوجو 

.هل لمأت  نم ال  الإ  الخب  احش و ال  کلذ  دعی  ام  همومذملا و  مهقئارط 

اودسفتـسیف متیعدا  ام  یلع  داسفلا  لهأ  نم  مه  هملع و  اوثری  نأ  همع  ینب  نم  فاخ  نوکی  نأ  زاج  ّالأف } .» :» ا،د ( 3 الف {  لیق أ  نإف 
دق کلذ  نأل  هتمکح  فحـص  هملع و  بتک  وه  نوکی  نأ  نم  هیلإ  مترـشأ  يذلا  ملعلا  اذه  ولخی  انلق ال  مهیلع  هب  اوهومی  سانلا و  هب 

ءایبنألا نأ  ححصی  لاملا و  ینعم  یلإ  عجری  وهف  لوألا  ناک  نإف  بلقلا  لحی  يذلا  ملعلا  وه  نوکی  وأ  زاجملا  قیرط  یلع  املع  یمسی 
نوکی نأ  وأ  هئادأ  هرـشنل و  یبنلا  ثعب  يذـلا  ملعلا  وه  نوکی  نأ  نم  اذـه  لخی  مل  یناثلا  ناک  نإ  اهانعم و  یف  ام  مهلاومأ و  نوثروی 

يرج ام  تاقوألا و  لبقتـسم  یف  يرجی  ام  بقاوعلا و  ملعک  هیلع  همألا  عیمج  عالطإ  بجی  ـال  هعیرـشلاب و  قلعتی  ـال  اـصوصخم  اـملع 
مهعالطإل ثعب  نیذـلا  هتمأ  هلمج  نم  مه  همع و  ینب  یلإ  هلوصو  نم  فاـخی  نأ  یبنلا  یلع  زوجی  ـال  لوـألا  مسقلا  کـلذ و  يرجم 

نأل اضیأ  دساف  یناثلا  مسقلا  هتثعب و  نم  ضرغلا  وه  امم  فاخی  هجولا  اذه  یلع  هنأک  مهیلإ و  هتیدأت  کلذ و  یلع 
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ناک دقف  سانلا  عیمج  یف  هرشن  بجی  امم  وه  سیل  همالعإ و  هعالطإب و  هیلع  فقوی  هتهج و  نم  دافتـسی  امنإ  صوصخملا  ملعلا  اذه 
یفاشلا ( 1 کلذ {  نم  رثکأ  یلإ  جاتحی  هدـی و ال  یف  کلذ  نإف  هیلإ  هیقلی  ـالأ  اداـسف  ساـنلا  ضعب  یلإ  هئاـقلإ  نم  فاـخ  اذإ  بجی 

. { . 229،230

هلاومأ همع  ونب  ثری  نأ  نم  فاخ  اذإ  بجی  ناـک  دـق  هل و  لوقی  ذـئنیح و  هللا  همحر  یـضترملا  یلع  اذـه  سکعی  نأ  سکاـعل  تلق 
نم هضرغ  هل  لصحی  هقدـصلا و  باوث  هل  لصحیف  هدـی  یف  کلذ  نإف  نیکاسملا  ءارقفلا و  یلع  اهب  قدـصتی  نأ  داسفلا  یف  اـهوقفنیف 

.هثاریم نیدسفملا  کئلوأ  نامرح 

رهاظلا و  لمنلا 16 } . هروس  ( 2 َدُواد {  ُناْمیَلُس  َثِرَو  یلاعت َو  هلوق  نوثروی  ءایبنألا  نأ  یلع  لدی  امم  هنع و  هللا  یضر  یـضترملا  لاق 
.لبق نم  هب  انللد  ام  یلع  اهانعم  یف  ام  لاومألا و  یضتقی  ثاریملا  هظفل  قالطإ  نم 

دق هیـآلا و  ءاسنلا 11 } . هروس  ( 3 ِْنیَیَْثنُْألا {  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِـصُوی  یلاعت  هلوق  اضیأ  کـلذ  یلع  لدـی  لاـق و 
نع جرخی  ـال  هلالدـلا و  هذـه  ناـکمل  اـهمومعب  کـسمتی  نأ  بجیف  لیلدـلا  هجرخأ  نم  ـالإ  هظفللا  هذـه  مومع  یلع  همـألا  تعمجأ 

. { . یفاشلا 229،230 ( 1 عطاق {  لیلد  هجرخأ  نم  الإ  اهمکح 

َدُواد اْنیَتآ  ْدََقل  هیآلا َو  لوأ  یف  لاق  يذلا  ملعلا  وأ  کلملا  وأ  هوبنلا  هثارو  یضتقی  اهرهاظف  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َثِرَو  یلاعت َو  هلوق  امأ  تلق 
دوهیلا و بتک  یف  دواد و  هابأ  اضیأ  ثرو  دـق  دواد  دالوأ  نم  هریغ  نإف  لاـملا  نامیلـس  ثاریم  رکذـل  ینعم  ـال  هنـأل  ًاـْملِع  َناْمیَلُـس  َو 

ناک اذإ  رکذـلاب  نامیلـس  صیـصخت  یف  ینعم  يأف  کلذ  اضیأ  نیملـسملا  ضعب  لاق  دـق  رـشع و  هعـست  اوناک  دواد  ینب  نأ  يراصنلا 
یف هجح  وه  له  دحاولا  ربخ  هلأسم  عورف  نم  عرف  ربخلاب  کلذ  صیصخت  یف  ثحبلاف  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِصُوی  امأ  لاملا و  ثرإ 

مومعلا صیـصخت  نم  عنام  الف  تبثی  مل  نإ  دـیج و  انه  همالکف  هجحب  سیل  هنوک  یف  یـضترملا  بهذـم  تبث  نإـف  ـال  مأ  تایعرـشلا 
.هریثک عضاوم  یف  رابخألاب  باتکلا  مومع } .» :» ا،د ( 1 تامومع {  تصصخ  دق  هباحصلا  نإف  ربخلاب 

هیف ام  لوأف  انالف  انالف و  نامثع و  رمع و  دهـشتسا  هنأ  هؤاعدا  رکب و  وبأ  هاور  يذلا  ربخلاب  باتکلا  بحاص  قلعت  امأ  یـضترملا و  لاق 
ریمأ عزان } .» :» یفاـشلا ا و  ( 2 عزانت {  امل  رفنلا  ءالؤه  دهـشتسا  رمع  نأ  يور  يذـلا  فورعم و  ریغ  داهـشتسالا  نم  هاـعدا  يذـلا  نأ 

يذلا ربخلا  هحص  یف  انیفلاخم  لوقم  امنإ  ثاریملا و  یفنل  نمضتملا  ربخلاب  اودهشف  ثاریملا  یف  هنع  هللا  یضر  سابعلا  نینمؤملا ع و 
. { . یفاشلا 230 ( 3 هتیضقل {  درلا  هیلع و  ریکنلا  نع  همألا  كاسمإ  یلع  ثرإلاب  همطاف ع  هبلاطم  دنع  رکب  وبأ  هاور 

لیق هدحو و  رکب  وبأ  الإ  ربخلا  وری  ملف  ثرإلاب  همطاف ع  هبلاطم  یبنلا ص و  هافو  بیقع  امأ  لاق  امیف  هللا  همحر  یضترملا  قدص  تلق 
دق رمع و  هفالخ  یف  ربخلاب  اودهـش  امنإف  هاضقلا  یـضاق  مهرکذ  نیذلا  نورجاهملا  امأ  ناثدـحلا و  نب  سوأ  نب  کلام  هعم  هاور  هنإ 

.کلذ رکذ  مدقت 

ریغ نوکی  نأ  نم  جرخی  لاـح ال  لـک  یلع  ربخلا  نـأل  هجح  هیف  نکی  مل  ربخلا  یلع  رکذ  نم  داهـشتسا  انملـس  ول  مث  یـضترملا  لاـق 
صخی مولعملا ال  نأل  يرجملا  اذـه  يرجی  امب  نآرقلا  رهاظ  نع  عجری  نأ  زوجی  سیل  داحآلا و  راـبخأ  مکح  یف  وه  ملعلل و  بجوم 

.نونظم رمأب  اهنع  جرخی  نأ  زجی  مل  همولعم  رهاظلا  هلالد  تناک  اذإ  مولعمب و  الإ 
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عقی اهب ال  عوطقملا  هنسلا  باتکلل و  صیصختلا  نأ  یلع  ینبم  مالکلا  اذه  لاق و 

عجری ملعلا و ال  لباقی  نظلا ال  نأ  نم  هیلع  هلالدلا  یف  دمتعی  نأ  نکمی  ام  یلإ  انرـشأ  دـق  حیحـصلا و  بهذـملا  وه  داحآلا و  رابخأب 
انونظم و قیرطلا  ناک  نإ  ملع و  یلإ  اـضیأ  دنتـسی  داـحآلا  راـبخأب  صیـصختلا  نإ  اولوقی  نأ  مهل  سیل  لاـق و  نونظملاـب  مولعملا  نع 
ام ال یلع  مهلوق  نم  ینبم  کلذ  نأل  هجح  هنأ  هعیرـشلا و  یف  دـحاولا  ربخب  لمعلا  بوجو  یلع  هلالدـلا  نم  هنوعدـی  اـم  یلإ  اوریـشی 

لیلد یلإ  اوجاـتحال  کـلذ  مهل  ملـس  ول  مهنأ  یلع  عرـشلا  یف  هجح  دـحاولا  ربخ  مهلوق  ینعأ  هداـسف  یلع  لیلدـلا  لد  دـق  هملـسن و 
خسنلا زاوج  لوانتی  امک ال  عضوملا  اذه  لوانتی  هلمجلا ال  یف  هب  لمعلا  یلع  لد  ام  نأل  نآرقلا  صیصخت  یف  لبقی  هنأ  یلع  فنأتـسم 

. { . یفاشلا 230 ( 1 هب { 

مومع نع  عجری  نأ  زاج  امل  ادـحاو و  اربخ  هنوک  نع  جرخ  امل  هوور  هتـسلا  نیرجاهملا  ءالؤه  نأ  انملـس  ول  یـضترملا  لوق  امأ  تلق 
.نونظم ربخلا  مولعم و  هنأل  هب  باتکلا 

هلبق نم  نامثع و  دهع  یلع  نآرقلا  عمج  ثیح  هتـسلا  هذـه  لثم  هیاور  نآرقلا  تایآ  نم  دـحاو  لک  یف  لصح  هتیل  لوقی  نأ  لئاقل  و 
یف رظن  نم  هیآلاب و  مهاتأ  نم  نوفلحی  اوناک  لب  فحـصملا  یف  هیآلا  تابثإ  یف  نولمعی  اوناک  ددـعلا  اذـه  نودـب  مهنإف  ءاـفلخلا  نم 

تتبثأ باتکلا  تایآ  تناک  نإ  کلذک و  باتکلا  تایآ  یف  لوقلاف  نظلا  دیفی  امنإ  ددعلا  اذه  ناک  نإف  کلذ  فرع  خیراوتلا  بتک 
.کلذ لثم  ربخلاف  هوحن  ددعلا و  اذه  هیاور  نم  دافتسم  ملع  نع 

یف اولوع  ام  مهئاهقف  نم  هلبق  نم  نأل  هعیـشلا  رئاـس  نع  هب  درفت } .»«: د  ( 2 درفنا {  لوق  هنإف  دحاولا  ربخ  یف  یـضترملا  بهذم  امأف 
رصع یف  ناک  نم  مث  مهریغ  یمقلا و  رفعج  یبأ  یبلحلا و  هیوباب و  ینبا  ریـصب و  یبأ  سنوی و  هرارزک و  داحآلا  رابخأ  یلع  الإ  هقفلا 

مهنم یضترملا 

ربخب باتکلا  صیـصخت  امأ  هلأسملا و  هذـه  یف  هیلع  دـمتعأ  ام  یلع  هعیرذـلا  رابتعا  یف  تملکت  دـق  هریغ و  یـسوطلا و  رفعج  یبأک 
هرکذل ینعم  الف  هقفلا  لوصأ  نف  نم  اذه  هب و  باتکلا  صیصخت  زاج  عرشلا  یف  هجح  دحاولا  ربخ  نوک  حص  اذإ  هنأ  رهاظلاف  دحاولا 

.انه

فرصنی نأ  بجی  ناکل  اقح  هکرتلا  یف  نأ  ادهش  ول  نیدهاشلا  نإ  باتکلا  بحاص  لوق  طقـسی  اذه  هنع و  هللا  یـضر  یـضترملا  لاق 
نأل ملع  یلإ  دنتسا } .» :» یفاشلا ( 2 دنتسی {  اهب  لمعلاف  هنونظم  تناک  نإ  هداهشلا و  نأل  کلذ  ثرإلا و  نع  فرـصی } .» :» ا،د ( 1 } 

اعمتجا ثیح  نم  هداهـشلا  یلع  دحاولا  ربخ  سیقی  نأ  هل  سیل  دحاولا و  ربخب  لمعلا  ررقت  مل  هداهـشلاب و  لمعلا  تررق  دـق  هعیرـشلا 
نظن دـق  انأ  يرت  اهب أ ال  لمعلا  هعیرـشلا  ریرقت  نم  هاـنرکذ  اـم  نود  نظلا  هبلغ  ثیح  نم  هداهـشلا  یلع  لـمعن  ـال  اـنأل  نظلا  هبلغ  یف 

یلع اهدیفتـسن  یتلا  هحلـصملا  یلع  اذـه  یف  لوعملا  نأ  نابف  هلوقب  لـمعلا  زوجی  ـال  نمم  ریثک  یبصلا و  هأرملا و  قساـفلا و  قدـصب 
.عرشلا لیلد  نم  هلمجلا  قیرط 

كانه تناک  نإ  هل  دهـش  نم  کلذـک  باتکلا و  بحاص  هنظ  اـم  فـالخب  اـهیلإ  راـجلا  هسفنل و  یعدـملا  مکح  یف  رکب  وبأ  لاـق و 
هقدصلا مهل  لحی  لوسرلا ص  تیب  لهأ  يوس  نیملسملا  رئاس  رکب و  ابأ  نأ  کلذ  و  تدجو } .» دق  :» یفاشلا یف  اهدعب  ( 3 هداهش { 
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.هداهشلا مکحلا و  یف  همهت  هذه  اهیف و  اوبیصی  نأ  زوجی  و 

.مترکذ ام  لثمل  هقدص  اهیف  هکرت  یف  نیدهاش  هداهش  لبقی  الأ  یضتقی  اذهف  لوقی  نأ  هل  سیل  لاق و 

بحاص ظحک  اهنم  امهظحف  هقدـصلاب } .» :» یف ب ،و  یفاشلا یف ا،د و  اذـک  ( 1 هقدصلا {  یف  ادهـش  اذإ  نیدـهاشلا  نأل  کلذ  لاق و 
(2 نیملسملا {  رئاسل  اهحیبی  هتثرو و  یلع  اهمرحی  هقدص  اهنوک  نأل  لوسرلا  هکرت  لاح  کلذک  سیل  نیملسملا و  رئاس  لب  ثاریملا 

. { . یفاشلا 230

ول مهتمهت  نم  رثکأ  نوکی  مهـسفنأ  یلإ  عفنلا  رج  یف  هتـسلا  دوهـشلا  رکب و  یبأ  همهت  هب  ینعی  نأ  الإ  مهللا  رثؤم  ریغ  قرف  اذـه  تلق 
دوهـشلا نوکراشی  یبنلا ص ال  لهأ  همـسقلا و  یف  نوکراشی  هریره  یبأ  لهأ  نأل  هقدـص  هکرت  اـم  نأ  ـالثم  هریره  یبأ  یلع  اودـهش 

وبأ هکرتی  امم  مهتـصح  نم  رثکأ  هللا  لوسر  هکرت  امم  دوهـشلا  رکب و  یبأ  هصح  نوکتف  هقدـصلا  مهل  لـحت  ـال  مه  ذإ  مهبیـصی  اـمیف 
نأل اذه  نم  فرطأ  ءیش  یلع  یضترملل  تفقو  ام  مهتصح و  هدایز  بسح  رثکأ  دوهشلا  رکب و  یبأ  یلإ  همهتلا  قرطت  نوکیف  هریره 
دعب اهلک  دوفولا  هیلإ  تدفو  مث  افلأ  نیرشع  كوبت  هازغ  یف  داق  هنأل  ناسنإ  فلأ  نیسمخ  نم  رثکأ  نوملـسملا  تام و  هللا ص  لوسر 

ونب مشاه و  ونب  ناک  اذإ  ام  نیب  افلأ  نیـسمخ  هلمج  نم  مه  هعم و  رفن  هتـس  رکب و  یبأ  یلع  رفوتی  ام  رادـقم  مک  يرعـش  تیلف  کـلذ 
نم هدوهـش  رکب و  یبأ  یلع  رفوتملا  نوکی  يرت أ  نوذـخأی أ  اوناک  اذإ  ام  نیب  هصح و  نوذـخأی  ـال  رفن  هرـشع  ذـئنیح  مه  بلطملا و 

هکرتلا یف  هلهأ  مهکرـش  اذإ  هریره  یبأ  یلع  دوهـشلا  صـصح  للقی  ام  رادقم  مک  کلذ و  غلبی  هنأ  نظأ  ام  مهرد  رـشع  رـشع  هکرتلا 
 . یضترملل هیضترأ  مالکلا ال  اذه  همهتلا و  لوصح  هبجوم  هرثکلا  هدایزلا و  کلت  همهتلا و  عفر  هبجوم  هلقلا  هذه  نوکتل 

سیلف لتاقلا  دـبعلا و  یف  هانـصصخ  امک  کلذـب } .» :» یفاشلا ( 3 ربخلاب {  نآرقلا  صخی  هلوق  اـمأ  هنع و  هللا  یـضر  یـضترملا  لاـق 
صقنی کلذ  سیل  هلوق و  امأف  هاعدا  يذلا  ربخلا  یف  ادوجوم  اذه  سیل  مولعم و  هیلع  عوطقم  لیلدب  رکذ  نم  انصصخ  امنإ  انأل  ءیشب 

مهل لالجإ  وه  لب  ءایبنألا 

نإ یعادـلا و  نأل  هلیـضف  هیف و ال  لالجإ  الف  هیف  صقن  هنأ ال  امک  اصقن و  صقن } .» ّهنإ  :» یفاشلا د و  ( 1 هیف {  نإ  هل  لاق  يذلا  نمف 
ایعاد نوکی  نیرمألا  الک  ربلا و  ریخلا و  هوجو  یف  هفرـص  هدارإ  اضیأ  هیوقی  دقف  هثرولا  یلع  فلخیل  لاملا  عمج  یلع  يوقی  دـق  ناک 

.نیدلاب قلعتی  امیف  يوقأ  هانرکذ  يذلا  یعادلا  لب  لاملا  لیصحت  یلإ 

هعزانملا و نع  تفک  اهنإ  يرمعلف  اـیناث  تباـصأ  ـالوأ و  تباـصأف  بلطلا  نع  تفک  کـلذ  تعمـس  اـمل  همطاـف  نإ  هلوق  اـمأ  لاـق و 
هاورلا رثکأ  يور  دقف  فصنم  یلع  یفخی  نأ  نم  رهظأ  اهطخس  اهبضغ و  یف  رمألا  هملأتم و  هملظتم  هبضغم  تفرـصنا  اهنکل  هحاشملا 

ام یلع  لدـی  ام  هبلاطملا  هعزانملا و  ماقم  نع  اهفارـصنا  دـعب  لاحلا و  کلت  یف  اهمالک  نم  هیف  هیبصع  عیـشتب و ال  نومهتی  نیذـلا ال 
.اهبضغ اهطخس و  نم  هانرکذ 

يوحنلا حصان  نب  دیبع  نب  دمحأ  انثدح  لاق  بتاکلا  دمحأ  نب  دمحم  ینثدح  لاق  ینابزرملا  نارمع  نب  دـمحم  هللا  دـیبع  وبأ  انربخأ 
تلاق هشئاع  نع  هورع  نع  ناسیک  نب  حلاص  انثدح  لاق  قاحـسإ  نب  دمحم  نع  یماطقلا  نب  یقرـشلا  انثدح  لاق  يدایزلا  ینثدح  لاق 

مضلاب و ، همللا ( 2 همل {  یف  تلبقأ  اهبابلجب و  تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  كدف  اهعنم  یلع  رکب  یبأ  عامجإ  همطاف  غلب  امل 
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 . ..اهتدفح نم  .هعامجلا }  هقفرلا و  : دیدشتلا

انثدح لاق  ینامیلا  مساقلا  نب  ءانیعلا  وبأ  انثدح  لاق  یکملا  دـمحم  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  انثدـح  لاق  ینابزرملا  انربخأ  یـضترملا و  لاق 
(3 اـنهاه {  نم  ناـتیاورلا  تعمتجا  مث  اهتدـفح  نم  همل  یف  رکب  یبأ  یلإ  همطاـف  تـلبقأ  هللا ص  لوـسر  ضبق  اـمل  لاـق  هشئاـع  نـبا 

هللا ص لوسر  هیشم  اهتیشم  مرخت  ام  اهلویذ  أطت  اهموق  ءاسن  و  «. { ... انهاه نم  اقفتا  :» یفاشلا

اهنود .تقلع }  تلـصو و  يأ  : تطین ( 1 تطینف {  مهریغ  راـصنألا و  نیرجاـهملا و  نم  دـشح  یف  وه  رکب و  یبأ  یلع  تلخد  یتـح 
تحتتفا مهتروف  تأده  موقلا و  جیشن  نکس  اذإ  یتح  ههینه  تلهمأ  مث  سلجملا  جترا  ءاکبلاب و  موقلا  اهل  شهجأ  هنأ  تنأ  مث  هءالم 

ْمُِّتنَع ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  تلاق  مث  هللا ص  لوسر  یلع  هالـصلا  هیلع و  ءانثلا  لج و  زع و  دمحلاب هللا  اهمالک 
مکلاجر نود  یمع  نبا  اخأ  مکئابآ و  نود  یبأ  هودجت  هوزعت  نإف  هبوتلا 128 } . هروس  ( 2 ٌمیِحَر {  ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح 

ِهَمْکِْحلِاب َو هبر  لیبس  یلإ  وعدی  مهجبث  ابراض  نیکرـشملا  ننـس  نع  الئام  هرکذتلاب } .» ارداص  :» د ( 3 هراذنلاب {  اعداص  هلاسرلا  غلبف 
مانصألا و مشهی  نیکرـشملا  .قلحلا }  نم  سفنلا  جرخم  وه  ؛و  کیرحتلاب ، مظک عمج  : ماظکألا ( 4 ماظکأب {  اذخآ  ِهَنَسَْحلا  ِهَظِعْوَْملا 

میعز قطن  هضحم و  نع  قحلا  رفسأ  هحبص و  نع  لیللا  .قشنا }  : يرفت ( 5 يرفت {  یتح  ربدلا و  اولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا  قلفی 
هـسبق براشلا و  هقذـم  عماطلا و  هزهن  ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  صـالخإلا َو  هملک  تمت  نیطایـشلا و  قئاقـش  تسرخ  نیدـلا و 
سانلا مکفطتخی  نیئـساخ  هلذأ  دقلا  نوتاتقت  و  .هیف }  لبإلا  تلاب  يذـلا  ءاملا  : قرطلا ( 6 قرطلا {  نوبرـشت  مادقألا  إطوم  نالجعلا و 

امَّلُک باتکلا و  لهأ  هدرم  برعلا و  نابؤذ  لاجرلا و  مهب  ینم  نأ  دـعب  یتلا و  ایتللا و  دـعب  هلوسرب ص  هللا  مکذـقنأ  یتح  مکلوح  نم 
.اهاف تحتف  يأ  : هرغاف ترغف  ( 8 هرغاف {  ترغف  وأ  ناطیـشلا  نرق  مجن  وأ  هدئاملا 64 } . هروس  ( 7 ُهّللا {  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَأ 
دمخی تلاق  وأ  هفیسب  اهبهل  هیداع  ئفطی  هصمخأب و  اهخامص  أطی  یتح  یفکت } .» الف  :» د ( 9 ئفکنی {  اهتاوهل و ال  یف  هاخأ  فذق  { 

 . نوعداو نونمآ  نوهکف  هیهافر  یف  متنأ  هللا و  تاذ  یف  ادودکم  هدحب  اهبهل 

 . هشئاع نبا  نع  ءانیعلا  یبأ  ربخ  یهتنا  انه  یلإ 

امأ و 

نیواغلا مظاک  قطن  نیدلا و  بابلج  لمش  قافنلا و  هکیـسح  ترهظ  هئایبنأ  راد  هیبنل  هللا  راتخا  اذإ  یتح  اذه  دعب  دازف  هشئاع  نع  هورع 
هتوعدـل مکاـفلأف  مکاعدـف  مکب  اـخراص  هسأر  ناطیـشلا  علطأ  مکتاـصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا  قینف  ردـه  نیکفـآلا و  لـماخ  غبن  و 

مکبرش ریغ  متدرو  مکلبإ و  ریغ  متمسوف  اباضغ  مکافلأف  مکشمحأ  افافخ و  مکدجوف  مکـضهنتسا  مث  نیظحالتم  هبرقل  نیبیجتـسم و 
ِهَْنتِْفلا ِیف  الَأ  هنتفلا  فوخ  کـلذ  متمعز  اـمنإ  لمدـنی  اـمل  حرجلا  و  .عساو }  يأ  ، بیحر ( 1 بیحر {  ملکلا  بیرق و  دـهعلا  اذـه و 

مکرهظأ نـیب  هللا  باـتک  نوـکفؤت و  ینأ  مـکب و  ینأ  تاـهیهف و  هبوتلا 49 } . هروـس  ( 2 َنیِِرفاـْکلِاب {  ٌهَـطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  اوُـطَقَس َو 
ِمالْـسِْإلَا َْریَغ  عبتی  نم  ًالََدب و  َنیِِملاّظِلل  َْسِئب  نومکحت  هریغل  مأ  نودـیرت  هنع  هبغر  هحـضاو أ  هرماوأ  هحئال و  هدـهاوش  هنیب و  هرجاوز 

ربصن نحن  ءاغترا و  یف  اوسح  نورـست  اهترفن  نکـست  نأ  ثیر  ـالإ  اوثبلت  مل  مث  َنیِرِـساْخلا  َنِم  ِهَرِخآـْلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَـبُْقی  ْنَلَف  ًاـنیِد 
 } َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َنوُْغبَی َو  ِهَِّیلِهاْجلَا  َمْکُحَف  انل َأ  ثرإ  نأ ال  نومعزت  نآلا  متنأ  يدـملا و  زح  لثم  یلع  مکنم 
موی كاقلت  هلوحرم  هموطخم  اهکنودـف  ایِرَف  ًاْئیَـش  تئج  دـقل  یبأ  ثرأ  كابأ و ال  ثرت  هفاحق أ  یبأ  نبا  ای  هدئاملا 50 } . هروس  ( 3

دق تلاقف  اهیبأ ع  ربق  یلإ  تأفکنا  مث  َنُولِْطبُْملا  ُرَـسْخَی  هعاسلا  دـنع  هماـیقلا و  دـعوملا  دـمحم و  میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرـشح 
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 . هثبنه ءابنأ و  كدعب  ناک 

اثلاث اتیب  نیتیبلا  نیذه  عم  ءالعلا  یبأ  نب  یمرح  يور  و 

انفداص توملا  ناک  كدعب  تیلف 

.بتکلا کنود  تلاح  تیضق و  امل 

(2 ءاـبآلا {  ریخ  هنبا  ءاـسنلا و  هریخ } .» اـی  :» ا،د ( 1 ریخ {  اـی  لاـق  هلوـسر ص و  یلع  یلـص  هیلع و  ینثأ  هللا و  رکب  وـبأ  دـمحف  لاـق 
یفَک هللا َو  دهـشأ  ینإ  هلهأ و  بذـکی  دـئارلا ال  نإ  هنذإب و  الإ  تلمع  هللا ص و ال  لوسر  يأر  تودـع  ام  هللا  و  ءایبنألا } .» :» یفاشلا

باتکلا و ثرون  امنإ  اراقع و  اراد و ال  هضف و ال  اـبهذ و ال  ثرون  ـال  ءاـیبنألا  رـشاعم  اـنإ  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  ینأ  ًادیِهَـش  ِهّللاـِب 
ائیـش درأ  نأ  هللا  نم  ییحتـسأل  ینإ  لاقف  كدف  در  یف  ملک  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  یلإ  رمألا  لصو  املف  لاق  هوبنلا  ملعلا و  همکحلا و 

رمع هاضمأ  رکب و  وبأ  هنم  عنم 

. { . یفاشلا 230 ( 3 } 

لاق هیبأ  نع  رهاط  یبأ  نب  دمحأ  نب  هللا  دیبع  ینربخأ  لاق  نوراه  نب  یلع  ینثدح  لاق  ینابزرملا  هللا  دبع  وبأ  انربخأ  یضترملا و  لاق 
نإ هل  تلق  كدف و  اهایإ  رکب  یبأ  عنم  دنع  همطاف ع  مالک  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نیـسحلا  یبأل  ترکذ 
نع هنووری  بلاط  یبأ  لآ  خیاشم  تیأر  یل  لاقف  هغالبلا  قوسنم  مالکلا  نأل  ءانیعلا  یبأ  مالک  نم  هنأ  عونـصم و  هنأ  نومعزی  ءالؤه 
یلع .د }  نم  طقاس  ( 4-4 همطاف ع {  هب  غلبی  يدـج  .د }  نم  طـقاس  ( 4-4 نع {  یبأ  هب  ینثدـح  دـق  مهدالوأ و  هنوملعی  مهئابآ و 

یفوعلا هیطع  نع  ناولع  نب  نیـسحلا  ثدح  دق  ءانیعلا و  یبأ  دج  دجوی  نأ  لبق  هوسرادت  هعیـشلا و  خیاشم  هاور  دـق  و.هیاکحلا  هذـه 
.مالکلا اذه  هیبأ  نع  فیک } .» :» د ( 6 رکذی {  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  عمس  هنأ 

مه همطاف ع و  مالک  نم  اذه  نورکنت  فیک } {  دیز و  نسحلا  وبأ  لاق  مث 

ثیدحلا رکذ  مث  تیبلا  لهأ  انل  مهتوادع  ول ال  هنوققحی  همطاف ع و  مالک  نم  بجعأ  وه  ام  اهیبأ  توم  دـنع  هشئاع  مالک  نم  نووری 
تبحر ام  دعب  يدالب  یلع  تقاض  نیلوألا  نیتیبلا  دعب  تایبألا  یف  داز  هقسن و  یلع  هلوطب 

.مویلا کلذ  نم  هیکاب  وأ  ایکاب  رثکأ  اموی  انیأر  امف  لاق 

فیکف اهعـضاوم  نم  اهذـخأ  اهدارأ  نمف  هریثک  هوجو  هفلتخم و  قرط  نم  هجولا  اذـه  یلع  مـالکلا  اذـه  يور  دـق  یـضترملا و  لاـق 
. { . یفاشلا 231 ( 1 ءایحلا {  هلق  تهبلا و  ول ال  هعناق  تکسمأ  هیضار و  تفک  اهنأ ع  یعدی 

هیاورلا و تعمس  امل  تفک  مث  تمصاخ  تعزان و  اهنأ  یعدا  هنأل  هاضقلا  یضاق  هاعدا  ام  داسف  یلع  لدی  ام  ربخلا  اذه  یف  سیل  تلق 
اهروضح و لاح  اهطخس  یلع  الإ  لدی  مالکلا ال  اذه  نم  یضترملا  هرکذ  ام  يورملا و  ربخلا  بجومب  هیضار  عازنلل  هکرات  تفرـصنا 

تفرـصنا هنم  هعمـس  ام  الإ  هللا ص  لوسر  نع  يور  ام  هنأ  یلاعت  هللااب  رکب  وبأ  اهل  مسقأ  نأ  دعب  ربخلا و  هیاور  دـعب  اهنأ  یلع  لدـی  ال 
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هاضقلا یضاق  لاق  امک  هیضار  تفرـصنا  اهنأ  دقتعأ  تسل  کلذ و  یلع  لدی  ام  يورملا  مالکلا  روکذملا و  ثیدحلا  یف  هطخاس و ال 
یلوـألا ناـک  رخأ  راـبخأ  نم  لـب  ربـخلا  اذـه  نم  ـال  نکل  هدـجاو و  رکب  یبأ  یلع  یه  تتاـم و  هطخاـس و  تفرـصنا  اـهنأ  ملعأ  لـب 

یلع اهب  جتحی  نأ  یضترملاب 

.بولطملا اذه  یلع  لدی  الف  مالکلا  اذه  ربخلا و  اذه  امأ  طخسلا و  کلذ  یلع  اهتوم  هطخاس و  اهفارصنا  یف  هیوری  ام 

داحآلا ههج  نم  دری  نأ  عنتمی  هثرولا و ال  ریغل  هتثرو  یف  هثاریمل  قح  ـال  هنأ  نیبی ع  نأ  زوجی  هنإ  هلوق  اـمأف  هللا  همحر  یـضترملا  لاـق 
لمعلا نأ  عرشلا و  یف  هجح  دحاولا  ربخ  نأ  یف  هدسافلا  هلوصأ  یلع  هنم  ءانب  اذه  لکف } .» :» یفاشلا ( 1 لک {  لمعلا و  باب  نم  هنأل 
ایواست اذإ  ههج } .» نود  ههج  نم  :» یفاـشلا ( 2 يرخأ {  ههج  نم  نیبی  نأ  زوجی  امنإ  داـتقلا و  طرخ  کـلذ  هحـص  نود  بجاو و  هب 
هحازإ نم  دـب  الف  هوثری  الأب  نیدـبعتم  یبنلا ص  هثرو  ناک  اذإ  امهیف و  رییختلا  زوجی  الف  اـمهنیابت  عم  اـمأف  لـمعلا  عوقو  هجحلا و  یف 

.نکی مل  کلذ  لک  هلقنب و  مهیلع  هجحلا  میقی  نم  یلإ  هیقلی  هب و  مههفاشی  مکحلا و  یلع  مهفقوی  نأب  هدابعلا  هذه  یف  مهتلع 

هتیاور و عفدـی  وه  هنم و  قدـصأ  هللا  باتک  نأل  هزوجن  انإ ال  باوجلاف  کلذ  نوزوجت  مأ ال  هیاورلا  یف  هقدـص  نوزوجت  هلوق أ  اـمأف 
انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  یلاعت  هلوقب  لاومألا  یف  الإ  نوکی  ثاریملا ال  قالطإ  نإ  انلوق  یلع  هضارتعا  امأف  اهلطبی 

نأل بیجعف  ءایبنألا  هثرو  ءاملعلا  مهلوق  نسح و  بدأ  نم  لضفأ  ائیـش  ءاـبآلا  نم  ءاـنبألا  تثرو  اـم  مهلوق  و  رطاف 32 } . هروس  ( 3 } 
هرکذ و ام  دعبف  لاومألا  ثاریم  هرهاظب  دیفی  دـییقت  هنیرق و ال  ریغ  نم  ثاریملا  ظفل  قلطم  نإ  انلق  امنإ  قلطم و  ریغ  دـیقم  رکذ  ام  لک 

.لمأتم یلع  یفخی  هب ال  ضراع 

َوَُهل اذـه  َّنِإ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  هلوقب  هلام  نود  هملع  دواد  ثرو  نامیلـس  نأ  یلع  هلالدتـسا  امأف 
هنأ دارملا  نأ  و  لمنلا 16 } . هروس  ( 4 ُنِیبُْملا {  ُلْضَْفلا 

رهاظلاب لاملا  ثرو  هنأ  هب  دیری  نأ  عنتمی  هنأل ال  هیلع  لوعی  ءیشب  سیلف  لوألاب  قلعت  لوقلا  اذهل  نکی  مل  الإ  لضفلا و  ملعلا و  ثرو 
(1 رــصتقی {  نأ  زاــجملا  ینعم  یلع  ظاــفلألا  ضعب  یف  هلالدــلا  تـلد  اذإ  بــجی  سیلف  لالدتــسالا  نــم  ینعملا  اذــهب  مــلعلا  و 

نأ عنتمی  هنأ ال  یلع  عنام  کلذ  نم  عنمی  مل  اذإ  لصألا  یه  یتلا  هقیقحلا  یلع  اهلمحی  نأ  بجی  لب  هیلع  اهب  اهرـصتقی } .» :» یفاشلا ا،
نیرمألاب هلف  اعیمج  لاملا  ملعلا و  یلإ  ُنِیبُْملا  ُلْـضَْفلَا  ریـشی  ِْریَّطلا و  َقِْطنَم  اـنْمِّلُع  اـنإ  کـلذ  عم  لوقی  مث  هصاـخ  لاـملا  ثاریم  دـیری 

.هنظ ام  صلاخب  سیلف  ملعلا  لمتحی  امک  لاملا  لمتحی  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  هلوق َو  امهیلع و  نکی  مل  نم  یلع  لضف  اعیمج 

عیـضی نأ  فاخ  امنإ  لاومألا و  یلع  نوصرحی  اوناک ال  نإ  ءایبنألا و  نأل  سردـنی  نأ  ملعلا  یلع  فاخ  هنإ  ایرکز  هصق  یف  هلوق  اـمأف 
مهنإف اهب  نولخبی  لاومألا و ال  یلع  نوصرحی  ـال  اوناـک  نإ  ءاـیبنألا و  نأ  اـنیب  دـقف  هماـقم  نیدـلاب  موقی  اـیلو  یلاـعت  هللا  لأـسف  ملعلا 

الضف و لب  اصرح } .» الخب و  :» ب ( 2 اصرح {  الخب و ال  کلذ  دعی  داسفلا و ال  یلع  اهب  عافتنالا  نم  نیدسفملا  عنم  یف  نودـهتجی 
وه يذلا  ملعلا  ظفح  یـضتقت  یلاعت  هللا  همکح  نأ  ملعی  هنأل  عایـضلا  ساردنالا و  ملعلا  یلع  فاخی  نأ  ایرکز  نم  زوجی  سیل  انید و 

.هلثم نم  فاخی  ام ال  فاخی  فیکف  مهحلاصم  یف  مهللع  حازنت  هب  دابعلا و  یلع  هجحلا 

(3 ازوـجم {  نوـکی  نأ  دــب  ـال  سیل  سردــنی أ  نأ  مـلعلا  یلع  نمأـی  ناـک  اـیرکز  نأ  نـم  مـترکذ  اـمک  رمـألا  نأ  اوـبهف  لـیق  نإـف 
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امنإ هفوخ  نوکی  نأ  مترکنأ  امف  یبنجأ  بیرغب  هظفح  زوجی  اـمک  هبراـقأ  هلهأ و  نم  وه  نمب  یلاـعت  هللا  هظفحی  نأ  نـأل } .» » یفاـشلا
يدعتی هتیب و  نع  ملعلا  جرخی  یتح ال  مولعلا  هذه  هیف  عمجی  ادلو  هللا  لأسف  هماقم  هیف  اوموقی  ملعلا و ال  اوملعتی  الأ  همع  ینب  نم  ناک 

.همصو کلذب  هقحلیف  هموق  ریغ  یلإ 

ررـض نم  سیل  هیلإ  اوراشأ  يذـلا  فوخلا  نأ  وه  باتکلا و  بحاص  هب  انبجأ  ام  هنع  باوجلاف  بیترتلا  اذـه  لاؤسلا  بتر  اذإ  امأ  انلق 
لزانملا لک  یلع  تداز  امنإ  باوثلا  یف  مهلزانم  هیوایندـلا و  راضملا  لمحتل  اوثعب  امنإ  ءایبنألا  يواـیند و  ررـض  نم  وه  اـمنإ  ینید و 

یه اهنأل  نیدـلا  راضم  یلع  الومحم  نوکی  نأ  هنیعب  ههجو  ملعی  مل  اذإ  هفوخ  نم  رهاظلاف  لاحلا  هذـه  هلاح  تناک  نم  هجولا و  اذـهل 
بجی لیصفتلا  یلع  هفوخ  ههج  ملعی  ملف  فئاخ  انأ  یبنلا ص  لاق  اذإف  راضملا  نم  اهاوس  ام  لمحت  مهثعب  یف  ضرغلا  مهفوخ و  ههج 

ول انک  اذإف  کلذ  یـضتقی  مهتثعب } .» :» یفاشلا ( 1 مهثعب {  مهلاوحأ و  نأل  ایندـلا  نود  نیدـلا  راضم  یلإ  رهاـظلاب  هفوخ  فرـصی  نأ 
لمعلاب یفاشلا } .» دوعتلا  و  :» د ( 2 درفتلا {  هرخآلا و  یف  هبغرلا  اهعفانم و  نع  ففعتلا  اهبابسأ و  ایندلا و  یف  دهزلا  انـضعب  نم  اندتعا 

ایندلا و نود  هرخآلا  یلإ  هفیضن  هلاحب و  قیلأ  هبشأ و  وه  ام  یلع  هنیعب  ههجو  ملعی  يذلا ال  هفوخ  نم  انل  رهظی  ام  یلع  لمحن  انکل  اهل 
. { . 232 ( 3 بجوأ {  ءایبنألا ع  یف  وهف  هانرکذ  نمیف  ابجاو  اذه  ناک  اذإ 

همع و ال ونب  حـلفی  الأ  فاخ  هنإ  لوقی  لب  همـصولا  هذـه  نم  فوخلا  لعجیف  همـصو  کلذـب  هقحلیف  ضرتعملا  لوقی  الأ  یغبنی  تلق 
نأ یلاعت  هللا  لأسف  يویند  ینید ال  رمأـب  قلعتی  بیترتلا  اذـه  یلع  فوخلاـف  کـلذ  یلع  هلادـلا  تاراـمألا  نم  يأر  اـمل  ملعلا  اوملعتی 

ام عفدنی  اذه  یلع  يویند و  ینید ال  رمأب  قلعتم  لاؤسلا  اذه  اهب و  ملاع  انأ  امک  تاینیدلاب  املاع  نوکی  يأ  هملع  هنع  ثری  ادلو  هقزری 
ام لمحت  مهتثعب  یف  ضرغلا  لوقلا  هیوایندـلا و ال  راضملا  لمحتل  اوثعب  ءایبنألا  نأب  لوقلا  قـالطإ  زوجی  ـال  هنأ  یلع  یـضترملا  هرکذ 

راضملا لصحت  دـق  رخآ و  رمأل  اوثعب  امنإ  کلذ و  مهتثعب  یف  ضرغلا  کلذـل و ال  اوثعب  ام  مهنإف  راضملا  نم  هینیدـلا  راـضملا  يوس 
هلخاد ضرغلا و ال  اهنأ  یلع  اعبت ال  انمض و  عرشلا  ءادأ  یف 

ام ال فاخی  فیکف  هللا  نم  ظوفحم  هنأل  هرییغت  نیدلا و  لیدـبت  نم  ایرکز  فاخی  نأ  زوجی  یـضترملا ال  لوق  نأ  یلع  ضرغلا و  یف 
دودحلاک و تایعرشلاب  هلصولا  هریثک  افاطلأ  هدنع  مامإلا  هبیغب  اومرح  دق  نآلا  نیفلکملا  نأل  هلوصأ  یلع  رمتـسم  ریغ  هلثم  نم  فاخی 

نأ زاج  الهف  فطللا  مهـسفنأ  اومرح  دـق  مهنأل  نیفلکملا  یلع  موللا  نأ  کلذ  یف  نولوقی  هباحـصأ  وه و  داـیعألا و  هعمجلا و  هـالص 
اذإف نیفلکملا  یلإ  لوسرلاب  غیلبتلا  یلاعت  هللا  یلع  بجی  امنإ  هنأل  هیعرـشلا  ماکحألا  داسفإ  هرییغت و  نیدلا و  لیدبت  نم  ایرکز  فاخی 

.فطللا مهسفنأ  اومرح  نیذلا  مه  مهنأل  مهیلع  اهظفحی  نأ  هیلع  بجی  مل  اهولدب  نایدألا و  مه  اودسفأ 

نیدـباعلا و نیز  هءارق  اهنإ  لیق  و  نآرقلا 11:77 } . ماکحأل  عماجلا  رظنا  ( 1 ِیئارَو {  ْنِم  َِیلاوَْـملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  ئرق َو  دـق  هنأ  ملعا  و 
تلق يأ  يدعب  یفلخ و  ینعمب  یئارو  نوکی  نأ  امهدـحأ  نیهجو  یلع  هورـسف  نافع و  نب  نامثع  رقابلا ع و  یلع  نب  دـمحم  نع  هنبا 

.هقزری یلوب  مهترهاظم  مهتیوقت و  هبر  ایرکز  لأسف  مهددع  لق  يأ  نالف  ونب  فخ  دق  لوقت  نیدلا  هماقإ  نع  اوزجع  یلاوملا و 

هذه یلع  داضتعا و  هب  نم  مهنم  قبی  مل  اوضرقنا و  اوجرد و  یح و  انأ  یلاوملا و  فخ  يأ  یمادـق  ینعمب  یئارو  نوکی  نأ  امهیناث  و 
.فوخلا هظفلب  قلعتم  یقبی  هءارقلا ال 

يأ لاوم  هعمج  یلاولا و  یف  لمعتـسی  یلاوملا  نأل  يدعب  نم  رمألا  نولی  نیذلا  تفخ  يأ  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  هلوق َو  موق  رـسف  دـق  و 
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تمعنأ امک  ملعلا  هوبنلاب و  هیلع  معنت  ادلو  ینقزراف  نیدلا  نم  ائیش  نودسفی  ءاسؤر  ءارمأ و  یتوم  دعب  یلی  نأ  تفخ 

[ هب  ] اظوفحم نیدلا  لعجا  یلع و 

 . یضترملا مالکل  عفد  اضیأ  هیف  رکنم و  ریغ  لیوأتلا  اذه  و  .د }  نم  هلمکت  ( 1 } 

لآ لاومأ  ثری  هنأل ال  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  هلوقب َو  ملعلا  یلع  لومحم  ثاریملا  نأ  یف  باتکلا  بحاص  قلعت  اـمأ  یـضترملا و  لاـق 
مل هنأ  یلع  مهلاومأ  بوقعی  لآ  نم  هبارقلاب  ثری  ایرکز  دـلو  نـأل  باوصلا  نم  دـیعبف  هریغ  کـلذ  ثری  اـمنإ  هقیقحلا و  یف  بوقعی 

ناـک نم  ثروی } .» :» ا،د ( 3 ثری {  هنأ  یلع  کلذـب  اـهبنم } .» :» د ( 2 اهیبنت {  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  لاـق  لـب  بوقعی  لآ  ثری  لـقی 
. { . یفاشلا 232 ( 4 هبارقلا {  یف  هثاریمب  قحأ 

لیوأتلا اذهف  هجولا  اذه  یلع  هلوأتی  مل  هباحـصلا  نم  ادحأ  نإ  هلوقب  هقدـصلل  هکرت  ام  ثروی  هنأب ع ال  ربخلا  لوأت  نم  یلع  هنعط  امأف 
.هجولا اذه  یلع  هلوأتی  مل  ادحأ  نإ  هفالخ و  یلع  هباحصلا  عامجإ  هل  نیأ  نمف  ربخلا  اذه  یف  انباحصأ  هلاق  ام  دحأ  هانرکذ  يذلا 

هیف ام  ینعملا  اذـه  یلع  هقفاوملا  نم  عنمی  امیف  مالکلا  نم  یـضم  دـقف  هیلع  رکب  وبأ  فقول  رهتـشا و  رهظل و  کلذ  ناک  ول  لاـق  نإـف 
.هیافک

یه هیقت و  موی  نوکی  فیک  فوخ و  هیقت و  موی  تلاق  اـم  رکب  یبـأل  اـهلوق  همطاـف ع و  روضح  موی  ینعأ  مویلا  کـلذ  نکی  مل  تلق 
رثؤی مل  اذإ  یغبنی  ناکف  ایِرَف  ًاْئیَـش  تئج  دـقل  اضیأ  هل  لوقت  یبأ و  ثرأ  كابأ و ال  ثرت  هفاـحق أ  یبأ  نبا  اـی  هفیلخلا  وه  هل و  لوقت 

همطاف ع ملعی  نأ  ربخلا  ینعم  رکب  یبأل  رسفی  نأ  نینمؤملا ع  ریمأ 

.ثروی هنإف ال  هقدص  هانکرت  ام  یبأ  لاق  امنإ  تننظ  امیف  طلاغ  تنأ  رکب  یبأل  لوقتف  هریسفت 

هنالطب ملعی  لاحلا  هیلع  ترج  ام  اهانرکذ و  یتلا  ثیداحألا  یف  رظن  نم  نأل  هرورـضلاب  اعوفدـم  نوکی  داک  لـیوأتلا  اذـه  نأ  ملعا  و 
.ایعطق املع 

یبنلا ص نإ  اذه  نع  باوجلا  یف  لیق  دق  حیحـصب و  سیل  هیزم  ءایبنألل و ال  صیـصخت  کلذ  ذإ  نوکی  هنإ ال  هلوق  یـضترملا و  لاق 
هیزم ءایبنألل و  صیـصخت  اذـه  انتثرو و  هلانت  انیدـیأ ال  نع  هجرخن  نأ  ریغ  نم  اـهل  هدرفن  هقدـصلا و  هیف  يونن  اـم  نأ  دـیری  نأ  زوجی 

. { . یفاشلا 232 ( 1 هرهاظ { 

انکلم یف  دعب  وه  هقدـصلا و  هیف  يونن  ام  هلوق  نیب  هعـضو و  نع  ظفللا } .» :» ا،د ( 2 ظفللا {  هلاحإ  مالکلا و  رهاظل  هفلاخم  هذـه  تلق 
هنأل رخآلا  ینعملل  دیفملا  ظفللاب  نیینعملا  دـحأ  داری  نأ  زوجی  الف  میظع  قرف  ثورومب  سیل  هقدـص  هفلخن  ام  هلوق  ثورومب و  سیل 
یلع حاکنلا  یف  هدایزلا  لح  وحن  اهوددـع  هتمأ و  نع  تایعرـشلا  یف  لوسرلا  صئاصخ  اورکذ  ءاـملعلا  نإـف  اـضیأ  هیمعت و  ساـبلإ و 
کلذ ریغ  همد و  برش  هحابإ  هیلع و  موثلا  لصبلا و  لکأ  میرحت  وحن  نیملـسملا و  نم  هقرف  لوق  یلع  هبهلا  ظفلب  حاکنلا  وحن  عبرأ و 

لبق هعیـشلا  لاومألا و ال  ثروی  هنأ  انردق  ول  هتثرو  هلانی  هنإف ال  ءیـشب  قدـصتی  نأ  يون  دـق  ناک  اذإ  هنأ  هصئاصخ  یف  اورکذـی  مل  و 
.هجح مهدنع  مهعامجإ  هیلع و  هتفئاط  عامجإب  قوبسم  وه  مهبتک و  نم  باتک  یف  انیأر  کلذ و ال  ترکذ  یضترملا 
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نإ هلوق  امأف  یضترملا  لاق 

هلوق ع

.هقدص هانکرت  ام 

مالکلا نم  هلمج 

اـضیأ هقدص  هظفل  تناک  اهیلع و  لعفلا  عوقوب  هبوصنم  نکت  مل  ءادـتبالا و  یلع  هعوفرم  ام  هظفل  تناک  اذإ  حیحـصف  اهـسفنب  هلقتـسم 
هیاورلا لوقن  نأ  هرکذـن  نأ  نکمی  اـم  يوقأ  اهـسفنب و  هلقتـسم  هلمج  اـهنأ  یعدـی  فیکف  عازنلا  عقو  اذـه  یف  هبوصنم و  ریغ  هعوفرم 

هداع رجت  مل  عفرلاب و  هیاورلا  ملـسن  انإ ال  کلذ  نع  باوجلا  هبوصنم و  الإ  نوکت  هومتلوأت ال  ام  یلع  عفرلاـب و  هقدـص  ظـفلب  تءاـج 
نوکی نأ  زوجی  عفرلاب  هیاورلاب  حرـص  مهنم و  ققح  نمف  هلثم  یف  عقی  هابتـشالا  بارعـإلا و  نم  يرجملا  اذـه  يرج  اـم  طبـضب  هاورلا 
داسفإ یلإ  يدؤی  هیف  بابلا  حـتف  رهاظلا و  فالخ  اـضیأ  اذـه  تلق و  یفاشلا 232 } . ( 1 هبوصنم {  یه  هعوفرم و  اـهنظف  هیلع  هبتـشا 

.رابخألا نم  ریثکب  جاجتحالا 

فیک هلوق  ثرإلا و  ههج  یلع  همامعلا  هلغبلا و  فیـسلا و  نینمؤملا ع  ریمأ  یلإ  عفدـی  مل  رکب  ابأ  نأ  یلع  یبأ  نع  هتیاکح  امأ  لاـق و 
هنم بجع  امم  بجعتلا و  یلع  داز  هارن  امف  هبـصعلا  وه  يذـلا  معلا  نود  کلذـب  هصـصخ  فیک  هاور و  يذـلا  ربخلا  عم  کلذ  زوجی 

. { . یفاشلا 232 ( 2 ضقانتلا {  هلاعفأ  نع  یفتنیف  رکب  یبأ  همصع  تبثی  مل  انبجع و 

لوقی ثرإلا و  نع  همطاف ع  عفدی  دحاو ال  موی  یف  لقاعلاف  کلذ  یف  موق  کش  نإ  القاع و  ناک  رکب  ابأ  نأ  یف  دـحأ  کشی  تلق ال 
ثروی و هنأ ال  هنع  یکح  يذـلا  یفوتملا  کلذ  لاـم  نم  رخآ  اصخـش  مویلا  کـلذ  یف  ثروی  مث  ثروأ  ـال  یننإ  یل  لاـق  كاـبأ  نإ 

.لقعلا یلع  لب  همصعلا  یلع  افوقوم  هلاعفأ  نع  ضقانتلا  اذه  ءافتنا  سیل 

هلدبب و قدصت  نیدلا و  هیوقت  نم  کلذ  یف  امل  هدـی  یف  رکب  وبأ  هکرت  هایإ و  هلحن  یبنلا ص  نوکی  نأ  زوجی  هلوق  یـضترملا و  لاق 
هفرعنف و ءیـش  کلذ  نم  رهظی  مل  اهیلع و  هجحلا  اهب و  هداهـشلا  هلحنلا و  بابـسأ  رهظی  نأ  بجی  ناک  دـق  هنأ  الإ  زئاج  هرکذ  ام  لک 
فیـسلا و كرتی  اهلوق و  یلإ  یغـصی  الف  هریغ  نینمؤملا ع و  ریمأ  اهلوق  یلع  دهـشتست  هلحن و  كدف  همطاف  یعدـت  نأ  بئاجعلا  نم 

. { . یفاشلا 232،233 ( 1 تماق {  هداهش  ترهظ و ال  هنیب  ریغب  هلحنلا  لیبس  یلع  نینمؤملا  ریمأ  دی  یف  همامعلا  هلغبلا و 

همتاخ و هاطعأ  هنأ  يور  دقف  هداهـشلا  هنیبلا و  یلإ  جـتحی  مل  کلذـلف  ایلع ع  کلذ  لحنی  وه  لوسرلا ص و  عمـس  رکب  ابأ  لعل  تلق 
بلـسف همامعلا  امأ  هیاورلا و  هب  تدرو  ام  یلع  عادولا  هجح  یف  اهایإ  هلحن  ناـک  دـقف  هلغبلا  اـمأ  رـضاح و  رکب  وبأ  هضرم و  یف  هفیس 

هنأل هیف  عزانی  تیملا و ال  دلو  کلذ  ذخأی  نأ  هداعلاف  ءاذـحلا  و  .هدـقعم }  : رازإلا هزجح  ( 2 هزجحلا {  صیمقلا و  کلذـک  تیملا و 
لوألا لصفلا  یف  انرکذ  دق  انأ  یلع  سانلا  هداع  هذه  اهیف و  تام  یتلا  هبایث  هتنبا  تذـخأ  لسغ ع  املف  هکرتلا  نع  جراخلاک  وأ  جراخ 

.کلذ لعفی  نأ  مامإلل  اهآر و  هحلصمل  اداهتجا  کلذ  لعف  هنأ  رهاظلا  هتباد و  هءاذح و  یبنلا ص و  هلآ  هیلإ  عفد  فیک 

یف هجولا  رکذـل  تقو  الف  هیف  سابعلا  عزان  امل  هنیعب  ههجو  رکذـی  کلذ و  نیبی  نأ  رکب  یبأ  یلع  بجی  ناک  هنأ  یلع  یـضترملا  لاق 
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. { . یفاشلا ص 233 ( 3 تقولا {  اذه  نم  یلوأ  کلذ 

ریغ یف  اهوحن و ال  همامعلا و  هلغبلا و  یف  رکب ال  یبأ  مایأ  یف  سابعلا  عزانی  مل  تلق 

.تناک اذ  امیف  هعزانملا و  هیفیک  انرکذ  دق  رمع و  مایأ  یف  ایلع  عزان  امنإ  کلذ و 

روهظلا و بوجو  یف  هانرکذ  ام  يرجم  يرجی  رخآلا  هجولا  یلع  وأ  هلحن  ناک  نإ  بیضقلا  هدربلا و  یف  هنع  هللا  یضر  یـضترملا  لاق 
ابابـسأ و اهوجو و  انیعدا  اذإ  هلثمب  اننوبلاطی  امب  عضاوملا  هذه  یف  مهـسفنأ  نوبلاطی  هلزتعملا  ینعی  انباحـصأ  يرن  انـسل  داهـشتسالا و 
وأ هوسن  مهیلع  اذـه  ناک  اذإ  داهـشتسالا و  روهظلا و  هیعدـن  امیف  نوبجوی  لب  نکمی  زوجی و  امب  اـنم  نوعنقی  ـال  مهنـأل  هزوجم  ـاللع 

. { . یفاشلا ص 233 ( 1 هوسانت { 

هنإف هدربلا  امأ  رخآ و  فیـس  وه  لب  راقفلا  يذـب  سیل  هضرم و  یف  ایلع ع  هللا ص  لوسر  هلحن  يذـلا  فیـسلا  وهف  بیـضقلا  امأ  تلق 
.خیراوتلا بتک  یف  هروکذم  هریثک  تالقنت  دعب  ءافلخلا  یلإ  هدربلا  هذه  فیسلا و  اذه  راص  مث  ریهز  نب  بعک  اهبهو 

یلع ع عزان  امنإ  کلذـک  ربخلل و  رکب  یبأ  هیاور  نفرعی  مل  نهنأل  ثاریملا  نبلط  امنإ  یبنلا ص  جاوزأ  نإف  هلوق  امأف  یـضترملا  لاق 
راـبخألاب و ینعی  :» یفاـشلا ا و  ( 2 نع {  هدـعبأ  باـبلا و  اذـه  یف  لاـقی  اـم  حـبقأ  نمف  هجولا  اذـهل  ثاریملا  یف  همطاـف ع  توم  دـعب 

ماقملا کلذ  لـثم  لـه  ثاریملا و  نع  هتجوز  تعفد  اـهب  رکب و  یبأ  هیاور  نینمؤملا ع  ریمأ  فرعی  ـال  فیک  باوصلا و  اـهیعاری } .»
(3 یعاری {  دهاش  رضاح  هنیدملا  یف  وه  نمع  الـضف  دالبلا  یـصاقأ  یف  وه  نم  یلع  یفخی  اهعفد  یف  رکب  وبأ  هاور  ام  هتماق و  يذلا 

يرخأ دعب  هرم  هنبلطی  یتح  کلذ  جاوزألا  یلع  یفخی  فیک  دحلا و  نع  هرباکملا  یف  جورخل  اذه  نإ  اهب  ینعی  رابخألا و  نم } .» :» د
دهش نم  دحأ  مهمعز  یلع  نامثع  نهنع و  بلاطملا  نهل و  لوسرلا  نامثع  نوکی  و 

اهعفد یف  ببسلا  نع  نلأس  دق  نکی  نأ  دب  هلام و ال  ثروت  مل  یبنلا ص  تنب  نأ  لاح  لک  یلع  نعمـس  دق  ثروی و  یبنلا ص ال  نأ 
. { . یفاشلا ص 233 ( 1 هنفرعی {  مل  نهنإ  لاقی  فیکف  ربخلا  نهل  رکذف 

تاقدـص نم  اهریغ  كدـفل و  هیالولا  یف  عزاـن  اـمنإ  ثاریملا و  یف  همطاـف  توم  دـعب  عزاـنی  مل  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  حیحـصلا  تلق 
نأ هثاریم و ال  یف  نعزان  نهنأ  تبث  امف  یبنلا ص  جاوزأ  اـمأ  روهـشم و  وه  اـم  کـلذ  یف  ساـبعلا  نیب  هنیب و  يرج  هللا ص و  لوسر 
مل نکسمأ و  ثاریملا  نع  تعفد  دق  همطاف ع  نأ  نفرع  امل  جاوزألا  هذاش و  هیاور  یف  الإ  نهنع  بلاطملا  نهل و  لسرملا  ناک  نامثع 

هللا ص و لوسر  هافو  نم  مایأ  هرـشع  دعب  ناک  رکب  یبأ  دنع  همطاف  روضح  كدف و  ثیدح  نهریغب و  نیفتکا  امنإ  نعزان و  دق  نکی 
.ثاریملا یف  هدحاو  هملکب  سلجملا  کلذ  نم  همطاف ع  دوع  دعب  یثنأ  وأ  رکذ  نم  سانلا  نم  کلذ  دعب  دحأ  قطنی  مل  هنأ  حیحصلا 

همألا لاب  امف  هیف  هجح  ربخب ال  جـتحا  ثاریملا و  نع  همطاف ع  عفد  یف  إطخلاب  مکح  دـق  رکب  وبأ  ناک  اذإف  لـیق  نإـف  یـضترملا  لاـق 
. { . یفاشلا ص 233 ( 2 هباوص {  یلع  لیلد  اهکاسمإ  اهاضر و  یف  هیلع و  رکنت  مل  مکحلا و  اذه  یلع  هترقأ 

الوق کلذ  یف  انرکذ  اضرلا و  يوس  هجو  هل  نوکی  يذلا ال  عضوملا  اذه  یف  الإ  اضرلا  لیلد  نوکی  ریکنلا ال  كرت  نأ  یضم  دق  تلق 
نحن ظفللا  ینعملا و  نسح  اباوج  لاؤسلا  اذه  نع  هیسابعلا  باتک  یف  ظحاجلا  نامثع  وبأ  باجأ  دق  ایفاش و 
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. { . یفاشلا 233 ( 1 اهریغ {  هینامثعلا و  یف  همالک  نیب  هنیب و  لباقیل  ههجو  یلع  هرکذن 

قفاوم هنأل  هلوق  داجتسا  عضوملا و  اذه  یف  هانک  هیلع و  اطخاس  ناک  لب  الصأ  عضوملا  اذه  ریغ  یف  هللا  همحر  یضترملا  هانک  ام  تلق 
.مهدئاقعل سانلا  بح  دشأ  ام  هللا  ناحبسف  هضرغ 

كرت امهتحاس  هءارب  ثاریملا و  عنم  یف  رمع  رکب و  ابأ  ینعی  امهربخ  قدـص  یلع  لیلدـلا  نأ  سانأ  معز  دـق  ناـمثع و  وبأ  لاـق  لاـق 
یلع ریکنلا  كرت  ننوکیل  امهقدـص  یلع  الیلد  ریکنلا  كرت  ناک  نئل  مهل  لاـقی  دـق  لاـق  مث  اـمهیلع  ریکنلا  هللا ص  لوسر  باحـصأ 

هاجانملا و تلاط  دق  امیـس و  مهتلاقم و ال  ناسحتـسا  وأ  مهاوعد  قدـص  یلع  الیلد  امهل  نیبلاطملا  امهیلع و  نیجتحملا  نیملظتملا و 
وبأ اهیلع  یلصی  الأ  تصوأ  اهنإ  یتح  همطاف ع  نم  کلذ  غلب  دق  هدجوملا و  تدتشا  هیکشلا و  ترهظ  هاحالملا و  هعجارملا و  ترثک 

تناک دقل  رکب و 

یبنلا ص ثرن  انلاب ال  امف  تلاق  يدـلو  یلهأ و  لاق  تم  اذإ  رکب  ابأ  ای  کثری  نم  اهطهرل  هجتحم  اهقحب و  هبلاـط  هتتأ  نیح  هل  تلاـق 
(3 مضهتلا {  تنیاع  اهرمأ و  یف  .اهفشاک }  هب و  رهاج  : اهرمأ یف  حلج  ( 2 حلج {  اهیلع و  لتعا  اهقح و  اهسخب  اهثاریم و  اهعنم  املف 
لاق و کیلع  هللا  نوعدأل  هللا  تلاـق و  رـصانلا  هلق  فعـضلا و  هوشن  تدـجو  عروتلا و  نم  تسیأ  و  مضهلا } .» :» یف ا ،و  ملظلا : مضهتلا

.ادبأ كرجهأ  هللا ال  لاق و  ادبأ  کملکأ  هللا ال  تلاق و  کل  هللا  نوعدأل  هللا 

ام یندأ  اهبلط و  باوص  یلع  الیلد  همطاف ع  یلع  ریکنلا  كرت  یف  نإ  اهعنم  باوص  یلع  الیلد  رکب  یبأ  یلع  ریکنلا  كرت  نکی  نإـف 
(4 ءاذـبلا {  نـع  اهردـق  عـفر  إـطخلا و  نـع  اهفرــص  تیــسن و  اـم  اهریکذــت  تـلهج و  اـم  اـهفیرعت  کـلذ  یف  مـهیلع  بـجی  ناـک 

یلع اورکنأ  مهدجت  مل  اذإف  الـصاو  عطقت  وأ  الداع  روجت  وأ  .مالکلا }  نم  حـیبقلا  : رجهلا ( 5 ارجه {  لوقت  نأ  و  .شحفلا }  : ءاذـبلا
تأفاکت دقف  اعیمج  نیمصخلا 

.مکیلع انیلع و  بجوأ  مکب و  انب و  یلوأ  ثیراوملا  نم  هللا  مکح  لصأ  یلإ  عوجرلا  بابسألا و  توتسا  رومألا و 

ثیح هقر  انیل و  اهل  دادزا  هظلغ  هیلع  تدادزا  املک  اهیلع و  يدعتلا  اهملظ و  هب  نظت  فیک  اولاق  نإف  لاق 

.کل هللا  نوعدأل  هللا  لوقیف و  کیلع  هللا  نوعدأل  هللا  لوقت و  مث  ادبأ  كرجهأ  هللا ال  لوقیف و  ادبأ  کملکأ  هللا ال  هل و  لوقت 

ءاهبلا و یلإ  هفالخلا  هجاح  عم  هباحـصلا  شیرق و  هرـضحب  هفالخلا و  راد  یف  دـیدشلا  لوقلا  ظیلغلا و  مـالکلا  اذـه  اـهنم  لـمتحی  مث 
نئاصلا اهماقمل و  ربکملا  اهقحل  مظعملا  مالک  اـبرقتم  ارذـتعم  لاـق  نأ  کـلذ  هعنمی  مل  مث  هبیهلا  هعفرلا و  نم  اـهل  بجی  اـم  هیزنتلا و 

ینکل ینغ و  کنم  یلإ  بحأ  ارقف و ال  کنم  یلع  زعأ  دحأ  ام  اهیلع  ننحتملا  اههجول 

.هقدص وهف  هانکرت  ام  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  انإ  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمس 

ابیرأ و ناک  اذإ  رکاملا  ءاهد  ملاـظلا و  رکم  نم  غلبی  دـق  روجلا و  نم  همالـسلا  ملظلا و  نم  هءاربلا  یلع  لیلدـب  کـلذ  سیل  مهل  لـیق 
يأ و ؛ قماولا بدح  و  ( 2 بدح {  و  .هقح }  یفوتـسملا  : فصتنملا ( 1 فصتنملا {  هلذ  مولظملا و  مالک  رهظی  نأ  اداـتعم  هموصخلل 

دق هحـضاو و  هلـالد  هعطاـق و  هجح  ریکنلا  كرت  متلعج  فیک  قحملا و  .بحلا }  ددوتلا و  : هقملا ( 3 هقم {  قماولا و  .رظانلا }  ءاـنثنا 
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امف امهیلع  بقاعأ  امهنع و  یهنأ  انأ  جـحلا  هعتم  ءاسنلا و  هعتم  هللا ص  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  هربنم  یلع  لاـق  رمع  نأ  متمعز 
ریکنلا و كرتب  نوضقت  فیک  همهفتسا و  هنم و ال  بجعت  هانعم و ال  یف  هأطخ  هیهن و ال  جرخم  عنـشتسا  هلوق و ال  رکنأ  ادحأ  متدجو 

کلذ دعب  هفیقسلا و  موی  رمع  دهش  دق 

 . شیرق نم  همئألا  لاق  یبنلا ص  نأ 

نم دحاو  لک  قاقحتـسا  یف  کشلا  رهظأ  یتح } .» :» یفاشلا ( 4 نیح {  کش  هیف  ینجلاخت  ام  ایح  ملاس  ناک  ول  هتاکـش  یف  لاـق  مث 
نیذلا هتسلا 

نیب ناسنإ  لباق  رکنم و ال  هلوق  نم  کلذ  رکنی  مل  مث  هثاریم  تزاح  هتقتعأ و  یه  راصنألا و  نم  هأرمـال  دـبع  ملاـس  يروش و  مهلعج 
كرت امأف  هلمع  باوص  هلوق و  قدـص  یلع  الیلد  هدـنع  هبهر  هبغر و ال  نم ال  یلع  ریکنلا  كرت  نوکی  اـمنإ  هنم و  بجعت  ـال  هلوق و 

هلالد یفـشت و ال  هجحب  سیلف  قـالطإلا  سبحلا و  ءایحتـسالا و  لـتقلا و  یهنلا و  رمـألا و  هعفرلا و  هعـضلا و  کـلمی  نم  یلع  ریکنلا 
.ءیضت

نیذـلا مه  امهیلع و  جورخلا  امهعلخ و  نع  هباحـصلا  كاسمإ  امهلمع  باوص  امهلوق و  قدـص  یلع  لیلدـلا  لب  نورخآ  لاـق  لاـق و 
ناک ام  نوفـصت  ام  نولوقت و  امک  ناـک  ول  و  صوصنملا } .» :» د ( 1 صوصنلا {  در  لیزنتلا و  دـحج  نم  رـسیأ  یف  نامثع  یلع  اوبثو 

.هدع يوقأ  هورث و  اددع و  رثکأ  اطهر و  فرشأ  ارفن و  زعأ  ناک  نامثع  هیف و  مهلیبسک  الإ  امهیف  همألا  لیبس 

هیاور ایعدا  هعیرـشلا  نم  رهاظلا  هیلع  ام  ثاریملا و  مکحب  امهرارقإ  دعب  امهنکل  صوصنلا و  ارکنی  مل  لیزنتلا و  ادـحجی  مل  امهنإ  انلق 
مهضعب لعل  هیف و  امهتلع  لثم  هتلع  نم  هیلع  امهل  دهـش  هئیجم و  لوقعلا  ججح  یف  اعنتمم  هنوک و ال  الاحم  نکی  مل  ثیدحب  اثدحت  و 

یف ثاعبنالا  : هرجفلا ( 2 هرجفب {  هفرع  کلذ  لبق  نکی  مل  هرهاظ و  یف  انومأم  هطهر  یف  الدـع  ناـک  اذإ  لـجرلا  قیدـصت  يری  ناـک 
مهنم ریثک  نکی  مل  هنأل  دهاشلا و  لیدعت  نظلا و  نسح  ههج  یلع  هل  هقیدصت  نوکیف  هردـغ  هیلع  ترج  و ال  .روجفلا }  یـصاعملا و 

هبتشاف سانلا  لکاوت  ریکنلا و  لق  کلذلف  مهرثکأ  یلع  ههبش  کلذ  ناک  بیغلا و  یلع  هتداهـشب  عطقی  يذلا  ججحلا و  قئاقح  فرعی 
ماوعلا رودص  یف  نامثعل  نکی  مل  هنأل  دشرملا و  دیؤملا  وأ  مدقتملا  ملاعلا  الإ  هلطاب  نم  کلذ  قح  هفرعم  یلإ  صلختی  راصف ال  رمألا 
سانلا نأش  نم  هنم و  هللا  لامب  الـضفت  ءیفلاب و  اراثئتسا  لقأ  اناک  امهنأل  هبیهلا و  هبحملا و  نم  امهل  ناک  ام  ماغطلا  هلفـسلا و  بولق  و 

رکب وبأ  عنص  يذلا  نأل  مهروغث و  لطعی  مل  مهجارخب و  رثأتسی  مل  مهلاومأ و  مهیلع  رفو  ام  ناطلسلا  لامهإ 

افختسم هسفن  یف  افوعضم  ناک  اضیأ  نامثع  نأل  برعلا و  ءاربک  شیرق و  هلجل  اقفاوم  ناک  دق  اهثاریم  همومعلا  اهقح و  هرتعلا  عنم  نم 
غلب اهفاعضأ و  یتأ  ول  رومأل  ریکنلا  عینشتلا و  فذقلا و  متشلاب و  نامثع  یلع  سان  بثو  دقل  اودع و  عمقی  امیـض و ال  عنمی  هردقب ال 
ناک ول  هنإ  امأ  هل  لاقف  هل  نصح  نب  هنییع  ظلغأ  امک  هتهجاوم  هب و  ءارغـإلا  هتأداـبم و  یلع  الـضف  هباـیتغا  یلع  اوءرتجا  اـمل  اـهاصقأ 

.یناقتاف ینبهرأ  کنم  یل  اریخ  ناک  رمع  نإ  هنییع  لاقف  کعنم  کعمقل و  رمع 

نم مهنم  فنـص  لک  دری  دـیعولا  ردـقلا و  هیبشتلا و  یف  مهفالتخا  یلع  ثاریملا  یف  اـنفلاخ  نم  عیمج  اندـجو  اـنأ  بجعلا  لاـق و  مث 
یبنلا ص ثاریم  یف  لوقلا  یلإ  اوراص  اذإ  یتح  الاصتا  نسحأ  ـالاجر و  حـصأ  ادانـسإ و  برقأ  وه  اـم  هموصخ  هیفلاـخم و  ثیداـحأ 
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هاوه و یلإ  يرجی  امنإ  مهنم  ناسنإ  لک  نأ  کلذ  هیلئاق و  اوبذکأ  هودر و  ام  ضعب  ینادی  امب ال  ماعلا  ربخلا  اوصخ  باتکلا و  اوخسن 
.هاضر قفاو  ام  قدصی 

نم ظحاجلا  هب  ضراع  ام  سیل  لیق  نإف  هنع  هللا  یضر  یضترملا  لاق  مث  یفاشلا 233،234 } . یف  هلقن  ( 1 ظحاجلا {  مالک  رخآ  اذه 
ثرإلاب نیبلاطلا  نم  اهریغ  یلع  همطاـف ع و ال  یلع  اـضیأ  اورکنی  ملف  رکب  یبأ  یلع  اورکنی  مل  اـمک  هلوق  ریکنلا و  كرتب  لالدتـسالا 

فلکت نع  مهینغی  مهیفکی و  اهیلع و  جاجتحالا  اهعفد و  کلذـل و  رکب  یبأ  ریکن  نأ  کلذ  هحیحـص و  هضراعم  نهریغ  جاوزألاک و 
(. 2) هراکنإب اونغتسیف  رکنم  هاور  ام  رکب  یبأ  یلع  رکنی  مل  رخآ و  ریکن 

دعب هیلع  تماقأ  ام  اهیلع  رکنی  مل  رکب  ابأ  نأ  لاؤسلا  اذه  لطبی  ام  لوأ  انلق 

تیکبتلا فینعتلا و  ملأتلا و  ملظتلا و  نم  اهجاجتحا 

.ادبأ کملکأ  کیلع و ال  هللا  نوعدأل  هللا  يور و  ام  یلع  اهلوق  و 

اعنقم و رکب  یبأ  راکنإ  ناک  نإف  دعب  فصنملا و  یلع  بضغلا  رکنملا  نم  هریغ و  هرکنی  نأ  بجی  ناک  دقف  يرجملا  اذـه  يرج  ام  و 
یفاشلا ( 1 حـضاو {  اذـه  اهریغ و  ریکن  نع  نغم  هنم  ملظتلا  یلع  اهماقم  همکح و  همطاف  راکنإف  نیملـسملا  نم  هریغ  راکنإ  نع  اینغم 

. { 234

مأ ال همطافل ع  هللا ص  لوسر  هلحن  اهنوک  حص  له  كدف  نأ  یف  ثلاثلا  لصفلا 

.کلذ یف  اندنع  ام  رکذن  مث  هیلع  هب  ضرتعا  ام  ینغملا و  یف  هاضقلا  یضاق  نع  یضترملا  هاکح  ام  لصفلا  اذه  یف  رکذن 

كدف رمأ  یف  لوقلا  هعیشلا  تمظع  امم  هاضقلا و  یضاق  نع  ایکاح  یضترملا  لاق 

همطاـف ع هللا ص  لوسر  یطعأ  ءارسإلا 26 } . هروس  ( 2 ُهَّقَح {  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  تلزنأ َو  امل  هنأ  يردخلا  دیعـس  وبأ  يور  دـق  اولاق و 
 . كدف

اذه یف  يور  يذلا  لک  حصی  مل  نإ  اهبـضغأ  رکب  ابأ  نأ  کش  اولاق و ال  اهدـلو  یلع  اهدرف  کلذ  لثم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لعف  مث 
نیدلا نع  الضف  اهنم  اوبکترا  امم  مرکتلا  مهعنمی  نأ  لمجألا  ناک  دق  بابلا و 

اهلعجی مل  نهرجح و  یف  یبنلا ص  جاوزأ  هکرت  عم  اذه  امهتداهـش  لبقی  ملف  نمیأ  مأ  نینمؤملا ع و  ریمأ  تدهـشتسا  اهنأ  اورکذ  مث 
 . اهقدصی مل  نهل و  کلذ  نأ  کلذ  یف  نهقدص  هقدص و 

تناک اهنأ  امأف  كدف  اهئاعدا  نم  يور  ام  هحص  رکنن  انسل  حیحص و  ریغ  بابلا  اذه  یف  نووری  ام  رثکأ  نأ  کلذ  نع  باوجلا  لاق و 
کلذک ناک  اذإ  ثاریم و  اهنأ  رهاظلاف  هکرتلا  هلمج  یف  تناک  اذإف  اهل  اهنأ  رهاظلا  ناکل  اهدی  یف  تناک  نإ  لب  ملـسم  ریغف  اهدی  یف 

هتحص تملع  اذإ  کلذ  لثم  یلع  لمعی  امنإ  زوجی و  يوعدلا ال  یلع  لمعلا  نأ  یف  فالخ  هنأل ال  اهاوعد  لوبق  رکب  یبأل  زئاج  ریغف 
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همکاح و يدوهیلا  همـصاخ  امل  نینمؤملا ع  ریمأ  نإ  اهنم و  دب  هنیبلا ال  نإ  مث  رارقإ  وأ  هنیب  تلـصح  وأ  اهارجم  يرج  ام  وأ  هدهاشمب 
.اهاوعد تلبق  ام  الحن  تعدا  ول  اهلضف  یلع  قبطی  یتلا  هملس  مأ  نأ 

يوعدـلا لبقی  متلق  نإف  لمعی  نأ  بجی  ناک  يذـلا  ام  يوعدـلا  هذـه  هحـص  ملعی  مل  یلاولا و  وه  نینمؤملا ع  ریمأ  ناک  ول  لاق و  مث 
 . رکب وبأ  هلعف  يذلا  وهف  هنیبلا  سمتلی  متلق  نإ  کلذ و  فالخب  عرشلاف 

ریمأ ناک  کلذ  یف  دـهاشلا  نأ  تبثی  مل  نیدـلا و  هبجوی  يذـلا  وهف  هأرملا  عم  هأرما  لجرلا و  عم  لـجر  رکب  یبأ  لوق  اـمأ  لاـق و  مث 
 . نمیأ مأ  عم  هللا ص  لوسرل  یلوم  اهل  دهش  هنأ  هلوقنملا  هیاورلا  لب  نینمؤملا ع 

دنع زوجت  وأ  نیمیلا  دـهاشلاب و  رکب  وبأ  مکحی  نأ  زوجت  نأ  عنتمی  هنأل ال  اهعم  هنیب  تعدا و ال  اذ  اـملف  لوقی  نأ  دـحأل  سیل  لاـق و 
رکب یبأ  یلع  کلذ و ال  یف  اهیلع  بیع  قحلا و ال  سمتلم  یلع  بجوملا  وه  اذـه  دهـشیف ال و  هریغ  رکذـت  نأ  اهل  دهـش  نم  هداهش 

یف لوعی  نأ  نکمی  ناک ال  انرکذ و  ام  یلع  هقدـص  هکرتلا  نأل  مصخ  اهل  نکی  مل  متی و  مل  امل  اهل  مکحی  مل  نإ  هنیبلا و  سامتلا  یف 
هلحنلا يوعد  یف  تدر  امل  اهنأ  نم  لئاسلا  هلاق  ام  یلع  وبأ  رکنأ  دق  لاق و  هلعف  ام  الإ  رمألا  یف  نکی  مل  لوکن و  وأ  نیمی  یلع  کلذ 

. { . یفاشلا 235 ( 1 هلحنلا {  تعدا  تفک و  ربخلا  هنم  تعمس  املف  کلذ  لبق  ثرإلا  تبلط  ناک  لب  لاق  اثرإ و  هتعدا 

دی یف  هرقأ  نأب  باطخلا  نب  رمع  هلمع  ام  کلذ  یف  لمع  لب  هلحنلا  لیبس  یلع  هدر  هنأ  تبثی  ملف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لعف  اـمأف  لاـق 
هتنس رخآ  یف  رمع  یلإ  اهدر  مث  هدم  کلذب  ماقف  هیف  هللا ص  لوسر  اهلعجی  ناک  یتلا  عضاوملا  یف  اهتالغ  فرصیل  نینمؤملا ع  ریمأ 

يوقی ام  دحأ  مهلوق و  مهلعفب و  جوجحملا  وه  ناکل  فلـسلا  لعف  ام  فالخب  لعف  هنأ  تبث  ول  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  لعف  کلذـک  و 
دهاشلا نأ  نیبی  اذـه  همطاف و  دـلول  اثاریم  هلعجی  مل  ناک و  ام  یلع  كدـف  كرت  نینمؤملا ع  ریمأ  یلإ  یهتنا  امل  رمألا  نأ  هانرکذ  اـم 
قحتست مهضعب  دنعف  ضبقت  مل  اذإ  هبهلا  یف  اوفلتخا  سانلا  نأ  یلع  هملعب  مکحی  نأ  برقألا  ناکل  دهاشلا  وه  ناک  ول  هنأل  هریغ  ناک 

نإ اهدر و  نم  نینمؤملا ع  ریمأ  عنتمی  نأ  هجولا  اذه  نم  عنتمی  الف  اهمدعک  اهدوجو  ریـصی  ضبقت  مل  اذإ  اهنأ  مهـضعب  دنع  دـقعلاب و 
امأف قاقحتـسالا  یف  ایفاک  کلذ  ناکل  اهدـی و  یف  ناک  هنأ  رهظل  عقو  ناک  ول  میلـستلا  نأل  رهاظلا  وه  اذـه  هبهلا و  دـقع  هدـنع  حـص 
هروس ( 1 َّنُِکتُوُیب {  ِیف  َنْرَق  هلوق َو  کلذب و  دهشی  باتکلا  صن  نهل و  تناک  اهنأل  نهیدیأ  یف  تکرت  امنإف  یبنلا ص  جاوزأ  رجح 

. { بازحألا 33

 . هتانب هئاسن و  یلع  رجحلا  نم  هل  ناک  ام  مسق  یبنلا ص  نأ  رابخألا  یف  يور  و 

.هریغی هیلإ  رمألا  یضفأ  امل  نینمؤملا ع  ریمأ  ناکل  هقدص  وأ  اثاریم  ناک  ول  هنأ  کلذ  هحص  نیبی  و 

ثاریم عبر  الإ  سیل  هل  لصحی  يذـلا  نأ  کلذ  هب و  عربتف  هل  راص  دـق  کلملا  نأل  کـلذ  ریغی  مل  اـمنإ  لوقی  نأ  دـحأل  سیل  لاـق و 
رجحلا و باب  یف  نهنم  همطاف  دالوأ  ساـبعلا و  دـالوأل  فصتنی  نأ  بجی  ناـک  دـقف  هللا ص  لوسر  ثاریم  نم  نمثلا  وه  همطاـف ع و 

دق و  .هطیحلا }  : هیقتلا ( 2 هیقتلاب {  قلعتلا  الإ  کلذ  دعب  مهنکمی  سیل  هانلق و  ام  هحـص  یلع  لدی  کلذ  هکرتف  نهنم  قحلا  اذه  ذخأی 
.اهیف مالکلا  قبس 

 . الیل تنفدف  امهنم  ارس  نفدت  نأ  اهیلع و  ایلصی  الأ  تصوأ  رمع  رکب و  یبأ  یلع  اهبضغل  همطاف ع  نأ  هنورکذی  امم  لاق و 
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امک اذه  و 

اهلزنم و دصق  رمع  نأ  فیسلاب و  ریبزلا  برض  طوسلاب و  همطاف ع  برض  رمع  نأ  هریغ  دمحم ع و  نب  رفعج  نع  اهوور  هیاور  اوعدا 
انیلإ بحأ  کیبأ  دـعب  دـحأ  ام  اهل  لاقف  كاـنه  نوعمتجم  مه  رکب و  یبأ  نع  فلخت  نمم  هعاـمج  دادـقملا و  ریبزلا و  یلع ع و  هیف 

 . عامتجالا نم  موقلا  تعنمف  مهیلع  نقرحنل  كدنع  رفنلا  ءالؤه  عمتجا  نئل  هللا  میا  کنم و 

اهیلع ربک  همطاف ع و  یلع  یلـص  يذلا  وه  رکب  ابأ  نأ  يور  دقف  هالـصلا  رمأ  امأ  اهزوجن و  تایاورلا و ال  هذه  قدصن  نحن ال  لاق و 
نفد دقف  کلذ  حص  نإ  الیل و  تنفد  اهنأ  اضیأ  حـصی  تیملا و ال  یلع  ریبکتلا  یف  ءاهقفلا  نم  ریثک  هب  لدتـسا  ام  دـحأ  اذـه  اعبرأ و 

هب نعطی  امم  اذه  یف  امف  لیللاب  نونفدی  راهنلاب و  نونفدی  هللا ص  لوسر  باحـصأ  ناک  دق  الیل و  هنبا  رمع  نفد  الیل و  هللا ص  لوسر 
.هنسلاب یلوأ  رتسأ و  الیل  نهنفد  نأ  ءاسنلا  یف  برقألا  لب 

طوسلاب برضلا  نم  يور  ام  بیذکت  یلع  یبأ  نع  یکح  مث 

کلذ يور  هللا ص  لوسر  یلع  همیلـست  عم  امهیلع  ملـسیف  ربقلا  یتأی  امهالوتی و  ناـک  هنأ  دـمحم ع  نب  رفعج  نع  يورملا  لاـق و  -6
 . مهریغ يدرواردلا و  لاله و  نب  يدهم  جاجحلا و  نب  هبعش  بیهص و  نب  دابع 

یلع مهتیاورک  الإ  هیاورلا  هذه  له  هوعدا و  ام  حصی  فیکف  کلذ  لثم  نیسحلا  نب  یلع  نع  یلع ع و  نب  دمحم  هیبأ  نع  يور  دق  و 
ردـقلا هلیل  یبنلا ص  مأ  هنمآ  توملا و  کلم  همطاف  لیئاربج و  نیـسحلا  لیئاکیم و  نسحلا  لیفارـسإ و  وه  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  نأ 

در اوزوج  دقف  کلذ  قدصن  اولاق ال  نإ  توملا و  کلم  برض  یلع  ردقی  فیک  باطخلا  نب  رمعف  مهل  لیق  اضیأ  کلذ  اوقدص  نإف 
ربخلا اذه  یلع  لیوعتلا  زوجی  هنأ ال  حص  تایاورلا و  هذه 

 . مالسإلا یف  حدقلا  مهضرغ  نأل  يدنوارلا  نبا  قارولاک و  داحلإلا  هضرغ  نم  کلذب  قلعتی  امنإ  و 

ثیح نم  هللا ص  لوسر  بضغ  هنأک  تبث  نإ  اهبضغ  راص  مل  لاق و  هنأ  یلع  یبأ  نع  یکح  و 

.ینبضغأ دقف  اهبضغأ  نمف  لاق 

نیدلا قراف  قفان و  دقف  رمع  رکب و  ابأ  بضغأ  نمف  لاقی  نأ  نم  یلوأ 

.قافن امهضغب  نامیإ و  رمع  رکب و  یبأ  بح  لاق  هنع ع  يور  هنأل 

هلالد اوفعضیل  مالعألا  هدهاشم  عم  اوقفان  یبنلا ص  باحـصأ  نأ  سانلا  مهوتی  نأ  مالـسإلا و  یف  نعطلا  هدصقف  اذه  لثم  دروی  نم  و 
.سوفنلا یف  ملعلا 

نیملـسملا یلع  فالخلل  هدارإ  هعیابملا  نم  عنتما  نم  ددـهی  نأ  هل  نأل  رمع  یلع  انعط  نکی  مل  حـص  ولف  قارحإلا  ثیدـح  امأ  لاـق و 
. { . یفاشلا ص 234،235 یف  یضترملا  هلقن  ( 1 هاضقلا {  یضاق  مالک  یهتنا  تباث  ریغ  هنکل 
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هنیبلاب اهبلاطم  اهعنام و  نإ  هیف و  هبیـصم  تناک  ام  الإ  كدـف  لحن  نم  تعدا  ام  همطاف ع  نأ  یلع  لدـنف  ئدـتبن  نحن  یـضترملا  لاـق 
.هیلع ملکتنف  لیصفتلا  یلع  هرکذ  ام  یلع  فطعن  مث  هنیب  هداهش و  یلإ  جاتحت  اهنأل ال  باوصلا  نع  لداع  تنعتم 

یلإ هیعدی  امیف  جاتحی  هتفـص ال  هذه  نم  حیبقلا و  لعف  اهنم  انومأم  طلغلا  نم  هموصعم  تناک  اهنأ  وهف  هانرکذ  ام  یلع  لدی  يذلا  امأ 
ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  لوألا  نایب  انلق  نیرمـألا  یلع  اوللد  لـیق  نإـف  هنیب  هداـهش و 

همطاف مهنم  هعامج  لوانتت  هیآلا  و  بازحألا 33 } . هروس  ( 2 ًاریِهْطَت { 

کلذ یلع  لدیف  اضیأ  دارملل و  لعفلا  عوقو  یلع  هلالد  انهاه  هدارإلا  کلذ و  یف  رابخألا  ترتاوت  امب  ع 

هلوق ع

.لج زع و  هللا  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  ینم  هعضب  همطاف 

لعف یتم  ناک  لب  لاح  لـک  یلع  هل  اـیذؤم  اـهیذؤی  نم  نکی  مل  بونذـلا  فراـقت  نمم  تناـک  ول  اـهنأل  اهتمـصع  یلع  لدـی  اذـه  و 
هلالدلا یلع  عضوملا  اذه  هبنن  نأ  جاتحن  انأ ال  یلع  اعیطم  هل و  اراس  هیـضتقی  لعفلا  ناک  نإ  اهیلع  دـحلا  هماقإ  وأ  اهمذ  نم  قحتـسملا 

مل اهنأ  کشی  ادحأ ال  نأل  نیملـسملا  نیب  هیف  فالخ  اذه ال  هتعدا و  امیف  اهقدـصب  ملعلا  عضوملا  اذـه  یف  یفکی  لب  اهتمـصع  یلع 
هتعدا ام  ملـست  اهقدصب  ملعلا  عم  بجی  له  یف  اوفلتخا  امنإ  هقداص و  نوکت  نأ  الإ  هبذاک  نوکت  الأ  دعب  سیل  هبذاک و  هتعدا  ام  عدت 
هلادعلا نأ  يرت  یعدملا أ ال  قدص  نظلا  یف  بلغیل  دارت  امنإ  هنیبلا  نأ  یناثلا  لصفلا  یلع  لدی  يذلا  لاق  کلذ  بجی  مأ ال  هنیب  ریغب 

يوقأ هملع  نأل  هداهش  ریغ  نم  هملعب  مکاحلا  مکحی  نأ  زاج  اذهل  هانرکذ و  امل  نظلا  هبلغ  یف  هرثؤم  تناک  امل  تاداهشلا  یف  هربتعم 
نظلا هوقل  هداهـشلا  یلع  رارقإلا  مدق  اذإ  نظلا و  هبلغ  ریثأت  یف  بلغأ  ناک  ثیح  نم  هنیبلا  نم  يوقأ  رارقإلا  ناک  اذهل  هداهـشلا و  نم 

عم اضیأ  جاتحی  يوقلا ال  عم  فیعضلا  مکح  طوقـسل  هداهـش  یلإ  رارقإلا  عم  جتحی  مل  اذإ  عیمجلا و  یلع  ملعلا  مدقی  نأ  یلوأف  هدنع 
.تاداهشلا تانیبلا و  نم  نظلا  رثؤی  ام  یلإ  ملعلا 

اضیأ هانرکذ  ام  هحص  یلع  لدی  يذلا  و 

نم یبارعألا  لاقف  اهنمث  نم  کیلإ  تجرخ  دق  یل و  هذه  لاقف ع  هقان  یف  یبنلا ص  عزان  ایبارعأ  نأ  یف  لقنلا  لهأ  نیب  فالخ  هنأ ال 
تملع نکل  لاق ال و  کلذ  ترضح  ام  تملع و  نیأ  نم  یبنلا ص  لاقف  کلذب  دهـشأ  انأ  تباث  نب  همیزخ  لاقف  کلذب  کل  دهـشی 

.نیتداهشلا اذ  یمسف  نیتداهش  اهتلعج  کتداهش و  تزجأ  دق  لاقف  هللا  لوسر  کنأ  تملع  ثیح  نم  کلذ 

هللا ص و لوسر  هنأل  ملع  ثیح  نم  کلذب  دهش  هل ص و  هقانلا  نأب  ملعلا  یف  یفتکا  همیزخ  نأل  همطاف ع  هصقل  ههیبش  هصقلا  هذه  و 
همطاف ع نأ  ملع  نم  یلع  بجی  ناک  دقف  نمثلا  میلست  عایتبالا و  رـضحی  مل  ثیح  نم  هل  کلذ  یبنلا ص  یـضمأ  اقح و  الإ  لوقی  ال 

اذه هنیب  وأ  هداهش  بلطب  اهیلع  رهظتسی  الأ  اقح  الإ  لوقت  ال 

اهیلإ كدف  .یفاشلا }  نم ا،د و  هتبثأ  ام  باوصلا  و  ؛» ملـسی :» ب ( 1 میلـستب {  بتک  نینمؤملا ع  ریمأ  دهـش  امل  رکب  ابأ  نأ  يور  دق  و 
 . هبتک ام  قرخ  هتیضق و  رمع  ضرتعاف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3363 

http://www.ghaemiyeh.com


هیبأ نع  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللا  دـبع  نب  یـسیع  انثدـح  لاق  نومیم  نب  میهاربإ  نع  یفقثلا  دیعـسلا  نب  میهاربإ  يور 
تنک ام  لاقف  نادهـشی  نمیأ  مأ  یلع و  كدـف و  یناطعأ  یبأ  نإ  تلاق  رکب و  یبأ  یلإ  همطاـف ع  تءاـج  لاـق  یلع ع  نع  هدـج  نع 

همطاف ای  تئج  نیأ  نم  لاقف  رمع  تیقلف  تجرخف  اهیف  اهل  بتکف  مدأ  نم  هفیحـصب  اعد  اهکتیطعأ و  دق  قحلا  الإ  کیبأ  یلع  یلوقتل 
بتک اهیناطعأف و  کلذب  یل  نادهـشی  نمیأ  مأ  ایلع و  نأ  كدـف و  یناطعأ  هللا ص  لوسر  نأ  هتربخأ  رکب  یبأ  دـنع  نم  تئج  تلاق 

لاق اهل  اهب  تبتک  كدف و  همطاف  تیطعأ  لاقف  رکب  یبأ  یلإ  عجر  مث  باتکلا  اهنم  رمع  ذـخأف  یل } .» اهبتک  و  :» یفاشلا ( 2 اهب {  یل 
.هقرخ هاحمف و  باتکلا  یف  قصب  هأرما و  نمیأ  مأ  هسفن و  یلإ  رجی  ایلع  نإ  لاقف  معن 

.اهعضاوم نم  اهذخأ  اهءاصقتسا  اهیلع و  فوقولا  دارأ  نمف  هفلتخم  هوجو  یلع  هفلتخم  قرط  نم  ینعملا  اذه  يور  دق  و 

فالخ یلع  عطقلا  نم  عنمت  نظلا و  بجوت  نأ  اهلاوحأ  لـقأف  کلذـک  تناـک  نإ  اـهنأل و  داـحآ  راـبخأ  اـهنإ  اولوقی  نأ  مهل  سیل  و 
اهیلإ ملسی  فیک  اولوقی  نأ  مهل  سیل  اهانعم و 

یلع هیاورلا  هب  تدرو  ام  یلع  اهملـس  امنإ  هنأل  نیرمألا  نیب  یفانت  هنأل ال  کلذ  هقدص و  هفلخ  ام  نأ  لوسرلا  نع  يوری  وه  كدـف و 
.نیرمألا نیب  فالتخا  الف  ثاریملا  ینعم  یف  ربخلا  يور  ثاریملاب  هبلاطملا  تعقو  املف  هلحنلا } .» :» ا،د ( 1 لحنلا {  لیبس 

ناکل اهدی  یف  کلذ  ناک  ول  لاق  لب  هجح  یلع  کلذ  راکنإ  یف  دمتعا  هانیأر  امف  اهدی  یف  كدف  نوکل  باتکلا  بحاص  راکنإ  امأف 
هفالخ رهاظلا  یضتقی  هجو  یلع  اهدی  نع  جرخی  مل  هنأ  نیأ  نمف  لاق  ام  یلع  رمألا  و  هنأ } .» :» یفاشلا ا و  ( 2 اهل {  اهنأ  رهاظلا 

(3 ُهَّقَح {  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  یلاعت َو  هلوق  لزن  امل  هنأ  باتکلا  بحاـص  هرکذ  يذـلا  دیعـس  یبأ  قیرط  ریغ  هفلتخم  قرط  نم  يور  دـق  و 
 . كدف اهاطعأف  همطاف ع  یبنلا ص  اعد  ءارسإلا 26 } . هروس 

.هجح ریغب  هعفدل  ینعم  الف  ایورم  کلذ  ناک  اذإ  و 

کلذ یلع  لمعی  امنإ  هلوق  امنإ  هتحـص و  امولعم  ناک  اهلوق  نأ  انیب  دق  حیحـص و  زوجی  يوعدـلا ال  یلع  لمعلا  نأ  فالخ  هلوق ال  و 
دقف هنیب  امإ  كانه و  نکی  ملف  هدهاشمب  تملع  امإ  هل  لاقیف  رارقإ  وأ  هنیب  تلـصح  وأ  اهارجم  يرجی  ام  وأ  هداهـشب  هتحـص  ملع  یتم 
نیأ نمف  هنیب  كانه  نکت  مل  هنأ  کبهذم  یلع  نکل  اهلدـعأ و  تانیبلا و  ربکأ  نم  نینمؤملا ع  ریمأ  هداهـش  نأل  هقیقحلا  یلع  تناک 

.ماسقألا هلمج  یف  کلذ  تلخدأ  دقف  هدهاشم  نع  نکی  مل  نإ  ملع و  كانه  نکی  مل  هنأ  تمعز 

اهیلع نومأم  أطخلا  نأ  هموصعم و  اهنأ  یلع  انللد  دـق  سیل  وأ  کلذ  تلق  مل  هل  لیق  ملعلل  ههج  نوکی  هدرجمب ال  اهلوق  نأل  لاـق  نإـف 
امیف هیصاع  هلطبم  تناکل  هبیصم  نکت  مل  ول  اهنأل  لاح  لک  یلع  هتحص  امولعم  هیـضقلا  کلت  یف  اهلوق  ناکل  کلذک  نکی  مل  ول  مث 

دعب اهنم  رهظی  مل  اهنأ  یلع  همألا  تعمجأ  دق  هلثم و  یف  لخدت  ههبشلا ال  ذإ  هتعدا 

ئطخم و اهعنام  لوقی  لئاق  نمف  اوفلتخا  نإ  حیحـصلا و  الإ  عدـت  مل  اهنأ  یلع  اوعمجأ  لب  بایترا  کش و  الب  هیـصعم  هللا ص  لوسر 
.اهقدص ملع  نإ  هنیبلا و  دقفل  بیصم  اضیأ  وه  لوقی  رخآ 

اذه لطبت  هتداهـش  لوبق  تباث و  نب  همیزخ  هصق  یفکی و  ام  ینعملا  اذه  یف  مدـقت  دـقف  هنیبلاب  بلوطل  هریغ  مکاح  ول  هنإ  هلوق  امأ  و 
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.مالکلا

(1-1 نینمؤملا {  ریمأ  نأ  الإ  کلذ  يور  دـقف  ساـنلا  رئاـس  یف  بجاولا  هجولا  یلع  اـیدوهی  مکاـح  نینمؤملا ع  ریمأ  نإ  هلوق  اـمأ  و 
وه کلذ و  لعفی  مل  :» یفاشلا ( 1-1 هلعفی {  نأ  هیلع  بجی  ناک  ام  کلذ  نم  لعفی  مل  هیلع } .» بجاو  وه  کلذ و  لعفی  مل  :» یفاشلا

تبثی ملف  هملس  مأب  هضارتعا  امأف  ناک  نم  انئاک  هنیبب  هبلاط  نم  أطخأ  دق  هیف و  هجحلا  هماقإب  رهظتـسا  هب و  عربت  امنإ  و  هیلع } .» بجاو 
یف دـهاشلا  نأ  تبثی  مل  هنأ  هؤاعدا  هراکنإ و  امأف  هنیب  یلإ  اهاوعد  یف  تجاتحا  کلذـلف  همطاـف ع  همـصع  نم  تبث  اـم  اهتمـصع  نم 

يوعدلا و]  ] درجم الإ  کلذ  یف  دزی  ملف  نینمؤملا  ریمأ  ناک  کلذ 

اهل دـهاشلا  نإ  هلوق  ائیـش و  ینغی  ال  غیزلاب } {  کلذ  عفدـف  اهل  دهـش  هنأب ع  هضیفتـسم  رابخألا  راکنإلا و  حارتقاب } .» :» یفاشلا ( 3 } 
.فورعمب سیل  يذلا  رکنملا  وه  هللا ص  لوسرل  یلوم 

لخدـتف اهیف  مصخ  هقدـص و ال  هکرتلا  نإ  دـعب  اـمیف  هلوق  عم  فیرطف  نیمیلا  دـهاشلاب و  رکب  وبأ  مکحی  نأ  تزوج  اـهنإ  هلوق  اـمأ  و 
ریمأ ناک  ام  هملعت  مل  ول  هیلع و  باتکلا  بحاص  هبن  يذلا  رادقملا  اذه  هعیرـشلا  نم  ملعت  نکت  مل  همطاف  نأ  يرتف  اهلثم أ  یف  نیمیلا 

.هیلع اهقفاوی  هعیرشلاب  سانلا  ملعأ  وه  نینمؤملا ع و 

درلل و هلوق  ضرعی  همهتلا و  هنظلل و  ضرعتی  اهلثم ال  نأل  لطاب  دهشیف  مهریغ  رکذتی  نأ  اهل  دهش  نم  هداهش  دنع  تزوج  اهنإ  هلوق  و 
اهل دهشی  نم  ملعت  نأ  بجی  ناک  دق 

نم هنایـصلا  هلالجلا و  هبترلا و  یف  اهنود  وه  نم  ءاضمإلا و  لوبقلا و  هعم  بجی  يذلا  هجولا  یلع  اهاوعد  نوکت  یتح  دهـشی  نمم ال 
.هیلع هرامأ  هل و ال  لصأ  يذلا ال  زیوجتلل  اهطروتی  هطخلا و  هذه  لثمل  ضرعتی  سانلا ال  ءانفأ 

راکنإ یف  احیحـص  اضرغ  هل  فرعن  انأ ال  هیف  ام  لوأف  هیف  رمألا  هسکع  ثاریملا و  ءاعدا  لبق  لـحنلا  نوکی  نـأل  یلع  یبأ  راـکنإ  اـمأف 
.ابهذم هفلاخم  یلع  دسفی  الف  ابهذم  هل  ححصی  رخآلا ال  لبق  نیرمألا  دحأ  نوک  نأل  کلذ 

امیف ثاریملا  بلطب  ئدـتبت  نأ  زوجی  فیک  هدراو و  هب  اهلک  تایاورلا  ارهاظ و  مدـقتملا  ناک  لحنلا  یف  مـالکلا  نأ  یف  رمـألا  نإ  مث 
کلذ و زوجی  فیک  رایتخالا و  عم  هنم  هقحتـست  ـال  هجو  نم  اـهقحب  تبلاـط  دـق  نوکت  نأ  بجوی  اذـه  سیل  ـالحن أ و  هنیعب  هیعدـت 

ءادـتبالا یف  اهنأل  لحنلا  دـعب  ثاریملاب  تبلاط  ثیح  نم  انیلع  کلذ  لثم  بلقنی  هب و ال  درفنت  لـحنلا  اـهریغ و  هیف  اهکرـشی  ثاریملا 
یلإ لصوتی  نأ  هقح  نع  عوفدملل  نأل  ثاریملاب  هرورض  تبلاط  هنع  تعفد  املف  هنم  كدف  قحتـست  يذلا  هجولا  وه  لحنلاب و  تبلاط 

.هراتخم یه  هنم و  هقحتست  هجو ال  نم  قحلا  ءاعدا  اهیلإ  فاضأ  هنأل  یلع  یبأ  لوق  فالخب  اذه  ببس و  هجو و  لکب  هلوانت 

نم باطخلا  نب  رمع  هلعف  ام  کلذ  یف  لـعف  هنأ  هؤاـعدا  لـحنلا و  هجو  یلع  كدـف  در  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نوکی  نأ  هراـکنإ  اـمأ  و 
هجو يأ  یلع  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لعفب  هیلع  جـتحن  انأ ال  هیف  ام  لوأف  اههوجو  یف  اهتالغ  فرـصیل  نینمؤملا ع  ریمأ  دـی  یف  اهرارقإ 

اـسلجم سلج  نأ  دعب  كدف  در  هنإف  نومأملا  لعف  انرکذل  جـجحلا  نم  سنجلا  اذـهب  جاجتحالا  اندرأ  ول  هجحب و  سیل  هلعف  نأل  عقو 
رمألا حوضو  هجحلا و  مایق  دعب  اهدر  رکب و  یبأل  رخآلا  همطافل و  امهدحأ  امهبصن  نیمصخ  نیب  هیف  مکح  اروهشم 
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نب دـمحم  يور  دـق  هیف و  لقنلا  لهأ  نیب  فالخ  الب  روهـشم  فورعم  وه  ام  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لعف  نم  رکنأ  دـق  هنإف  کلذ  عم  و 
دلو یلع  كدـف  در  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  یلو  امل  لاق  نامثع  لآ  یلوم  دایز  نب  ماشه  مادـقملا  یبأ  نع  هخویـش  نع  یبـالغلا  اـیرکز 
لآ نامثع و  لآ  یف  تدلو  دق  همطاف  نإ  هیلإ  بتکف  کلذب  هرمأی  مزح  نب  ورمع  نب  رکب  یبأ  هنیدـملا  یلع  هیلاو  یلإ  بتک  همطاف و 

(1 ءانرق {  مأ  ءامج  یلإ أ  تبتکل  هاش  حـبذت  نأ  كرمآ  کیلإ  تبتک  ول  ینإف  دـعب  امأ  هیلإ  بتکف  مهنم  درأ  نم  یلعف  نالف  نـالف و 
دلو یف  اهمسقاف  اذه  یباتک  کیلع  درو  اذإف  اهنول  ام  ینتلأسل  هرقب  حبذت  نأ  کیلإ  تبتک  وأ  .نرقلا }  تاذ  : ءانرقلا و.ءاسلملا  : ءامجلا

.مالسلا یلع ع و  نم  همطاف ع 

نب رمع  هیلإ  جرخ  نیخیـشلا و  لعف  تنجه  هل  اولاق  هیف و  هوبتاع  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  یلع  کـلذ  هیمأ  ونب  تمقنف  مادـقملا  وبأ  لاـق 
ترکذ متیسن و  تملع و  متلهج و  مکنإ  لاق  هلعف  یلع  هوبتاع  املف  هفوکلا  لهأ  نم  هعامج  یف  سیق 

لاق هللا ص  لوسر  نأ  هدج  نع  هیبأ  نع  ینثدح  مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  رکب  ابأ  نإ 

.اهاضرأ ام  ینیضری  ینطخسی و  ام  اهطخسی  ینم  هعضب  همطاف 

هنع یتوخإ  انأ و  اـهتثروف  یبأ  زیزعلا  دـبعل  اـهبهوف  ناورم  یلإ  اـهرمأ  راـص  مث  رمع  رکب و  یبأ  دـهع  یلع  هیفاـص  ناـک  كدـف  نإ  و 
اذه الإ  تیبأ  نإف  اولاق  همطاف  دـلو  یلع  اهدرأ  نأ  تیأرف  یل  تعمجتـسا  یتح  بهاو  عئاب و  نمف  اهنم  مهتـصح  ینوعیبی  نأ  مهتلأسف 

.لعفف هلغلا  مسقا  لصألا و  کسمأف 

یف هجولاف  اهیف  دـهاشلا  نکی  مل  هنأ  یلع  کلذـب  هلالدتـسا  هیلإ و  رمألا  یـضفأ  امل  كدـف  نینمؤملا ع  ریمأ  كرت  نم  هرکذ  ام  امأ  و 
هرارقإ یف  هجولا  وه  كدف  در  هکرت ع 

.هیوق هیقتلا  نم  هیقب  یف  هیلإ  رمألا  ءاهتنا  یف  ناک  هنأ  انرکذ  قبس و  امیف  کلذ  انیب  دق  اهرییغت و  اهضقن و  نع  هفک  موقلا و  ماکحأ 

بیجع نمف  بازحألا 33 } . هروس  ( 1 َّنُِکتُوُیب {  ِیف  َنْرَق  یلاعت َو  هلوقب  نهل  تناـک  یبنلا ص  جاوزأ  رجح  نأ  یلع  هلالدتـسا  اـمأف 
نالف و تیب  اذه  لاقی  اذهل  ینکـسلا و  ههج  نم  لمعتـست  نأ  اهیف  هیراج  هداعلا  لب  کلملا  یـضتقت  هفاضإلا ال  هذـه  نأل  لالدتـسالا 

هروس ( 2 ٍهَنِّیَبُم {  ٍهَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  ّالِإ  - َنْجُرْخَی َّنِِهتُوُیب َو ال  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  یلاـعت ال  لاـق  دـق  کـلملا و  کلذـب  داری  ـال  هنکـسم و 
.کلملا هفاضإلا  هذهب  دری  مل  مهتاجوز و  اهیف  نونکسی  یتلا  لاجرلا  لزانم  دارأ  یلاعت  هنأ  یف  ههبش  و ال  قالطلا 1 } .

 . هتانب هئاسن و  یلع  هرجح  مسق  هللا ص  لوسر  نأ  نم  هاور  ام  امأف 

بجول کلذ  نهکلم  دق  ناک  ول  لازنإلا و  ناکسإلا و  نود  کیلمتلا  هجو  یلع  همـسقلا  هذه  نأ  احیحـص  ربخلا  ناک  اذإ  هل  نیأ  نمف 
.اروهشم ارهاظ  نوکی  نأ 

.ررکت مدقت و  ام  وهف  رجحلا  هذه  یف  جاوزألا  هعزانم  هدی  یف  هیلإ  رمألا  راص  امل  نینمؤملا  ریمأ  كرت  یف  هجولا  امأف 

ءیش وه  تیملا و  یلع  ریبکتلا  یف  هب  نولدتسی  ءاهقفلا  نم  اریثک  نإ  اعبرأ و  ربک  همطاف و  یلع  یلص  يذلا  وه  رکب  ابأ  نإ  هلوق  امأ  و 
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نم هیلاخ  ریسلا  راثآلا و  بتک  هروهشملا و  تایاورلاف  الإ  هیبصعلا و  یف  هارجم  يرجی  نممف  هریغ  نع  هاقلت  ناک  نإ  هنم و  الإ  عمس  ام 
کلذ

 . همطاف یلع  یلص  يذلا  وه  ایلع ع  نأ  یف  لقنلا  لهأ  فلتخی  مل  و 

.اهیلع یلص  هللا  همحر  سابعلا  نأب  تدرو  هذاش  هردان  هیاور  الإ 

سابع نبا  تلأس  لاق  يرهزلا  نع  هخیرات  یف  هدانسإب  يدقاولا  يور  و 

یلع لاق  اهیلع  یلص  نمف  تلق  لاق  هأده  دعب  لیلب  اهانفد  لاق  همطاف ع  متنفد  یتم 

ترظنف اهتافو  لبق  شعن  اهل  لمع  همطاف ع  نأ  ینالجعلا  اـیرکز  یبأ  نع  ینئادـملا  نع  هماـسأ  یبأ  نب  ثراـحلا  نع  يربطلا  يور  و 
 . هللا امکرتس  ینومترتس  تلاقف  هیلإ 

دادـقملا و سابعلا و  یلع و  الإ  اهرـضحی  مل  الیل و  تنفد  همطاف  نأل  بنیز  اـهنأ  کـلذ  یف  تبثلا  ریرج و  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  لاـق 
 . ریبزلا

هتربخأ هشئاع  نأ  ریبزلا  نب  هورع  ینثدح  لاق  يرهزلا  نع  هخیرات  یف  هدانسإب  لماک  نب  دمحأ  رکب  وبأ  یـضاقلا  يور  و  - 1,15,2,3
اهیلع و یلص  الیل و  یلع  اهنفد  تیفوت  املف  رهشأ  هتـس  هللا ص  لوسر  دعب  تشاع  هّللا } .» لوسر  تنب  همطاف  :» یفاشلا ( 1 همطاف {  نأ 

 . اهربق اوبیغ  الیل و  اهونفد  نیسحلا ع  نسحلا و  ایلع و  نأ  اذه  هباتک  یف  رکذ 

.الیل تنفد  همطاف  نأ  هیفنحلا  نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  دیبع  نب  ورمع  نع  هنییع  نب  نایفس  يور  و 

.کلذ لثم  يرهزلا  نع  رمعم  نع  ناطقلا  دیعس  نب  ییحی  نع  هبیش  یبأ  نب  هللا  دبع  يور  و 

 . اهتومب رمع  رکب و  وبأ  ملعی  مل  یبنلا ص و  هافو  دعب  همسبتم  رت  مل  همطاف ع  نإ  هخیرات  یف  يرذالبلا  لاق  و 

هیف تایاورلا  رکذن  هیلع و  داهشتسالا  یف  بنطن  نأ  نم  رهشأ  حضوأ و  اذه  یف  رمألا  و 

نأ سمـشلا و  نم  رهظأ  هحـصلا  یف  الیل  اهنفد  نأ  انیب  دقف  الیل  نالف  نالف و  نفد  دقف  حص  نإ  الیل و  تنفد  اهنأ  حـصی  هلوق و ال  امأف 
جاجتحالا عقی  لب  الیل  نالف  نالف و  نفد  دـقل  لاـقیل  هجحلا  وه  هدرجمب  ـالیل  اـهنفد  لـعجی  مل  تادـهاشملل و  عفادـلاک  کـلذ  رکنم 

یلع کلذب 

تحرـص اهیلع و  نالجرلا  یلـصی  یتح ال  الیل  نفدـت  نأب  تصوأ  اهنأ  رتاوتلاک  یه  یتلا  هرهاظلا  هضیفتـسملا  تایاورلا  هب  تدرو  اـم 
امهیلع تلاط  املف  امهل  نذأت  نأ  تبأف  اهادوعیل  اهضرم  یف  اهیلع  انذأتـسا  ناک } .» :» ب ( 1 اناک {  نأ  دعب  ادهع  هیف  تدهع  کلذـب و 

یف امهل  تنذأف  اهیلع  حـلأ  کلذ و  یف  اهملک ع  هیلإ و  هجاـح  اـهالعج  اـمهل و  نذأتـسی  نأ  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  یلإ  اـبغر  هعفادـملا 
تلاق معن  لاق  تدرأ  ام  تعنـص  له  نینمؤملا ع  ریمأل  تلاق  اجرخ  املف  اـمهملکت  مل  اـمهلوخد و  دـنع  اـمهنع  تضرعأ  مث  لوخدـلا 
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يربق یلع  اموقی  یتزانج و ال  یلع  ایلصی  الأ  هللا  كدشنأ  ینإف  تلاق  معن  لاق  هب  كرمآ  ام  عناص  تنأ  لهف 

مل عیقبلا و  یف  اربق  نیعبرأ  شر  و  .یفاـشلا }  نم  طـقاس  ( 2-2 هیلع {  ملع  و  .یفاشلا }  نم  طـقاس  ( 2-2 اـهربق {  یفع  هنأ  يور  و 
 . اهیلع هالصلا  امهراضحإ  اهنأشب و  امهمالعإ  كرت  یلع  هابتاع  امهنأ  هیلإ و  يدتهی  یتح ال  اهربق  شری 

.هجح هیف  نکی  مل  هنع  رخأت  ام  هیلع و  مدقت  ام  ریغ  نم  لیللاب  نفدلا  ریغ  سیل  ناک  ول  الیل و  نفدلاب  انججتحا  انهاه  نمف 

وبأ رکنی  فیکف ال  امهنولوتی  اوناک  هدـج  هابأ و  دـمحم و  نب  رفعج  نإ  هلوق  اهل و  لجرلا  برـض  راکنإ  یلع  یبأ  نع  هتیاـکح  اـمأ  و 
اننظ ام  كاسمإلا و  موقلا و  نع  فکلا  انتمئأ  یلإ  اوبـسنی  نأ  نوعنتقی  انیفلاخم  نأ  نظن  انک  دق  هداقتعا و  امهیف  هداقتعا  کلذ و  یلع 

ءالولا ءانثلا و  مهیلإ  اوبسنی  نأ  یلع  مهسفنأ  نولمحی  مهنأ 

نالف نالف و  جاجحلا و  نب  هبعش  يور  ام  دض  مهنع  اوور  دق  مهب  نیصتخملا  هداسلا  ءالؤه  باحصأ  نأ  دحأ  لک  ملع  دق  و 

.انباقر یلع  سانلا  لمح  انقح و  انملظ  نم  لوأ  امه  مهلوق  و 

.امهنم هب  قحأ  نحن  اسلجم  اسلج  انلبسب و  اعجطضا  انئانإب و  ایفصأ  امهنأ  مهلوق  و 

قاحـسإ یبـأل  هفرعملا  باـتک  یف  رظنیلف  کـلذ  ءاصقتـسا  دارأ  نم  عستم و  لـیوط  وه  هیاکـشلا و  ملظتلا و  نونف  نم  کـلذ  ریغ  یلإ 
نأ زاجل  هبعـش  هرکذ  ام  حص  ول  مث  هیلع  هدایز  ام ال  هرینلا  دیناسألاب  تیبلا  لهأ  نم  لجر  نع  رکذ  دـق  هنإف  یفقثلا  دیعـس  نب  میهاربإ 

.هیقتلا یلع  لمحی 

لهأ نینمؤملا ع و  ریمأ  یف  اولـض  نیذـلا  هالغلا  لاوقأ  نم  اذـه  کلذ و  رکذـی  هلثم  نأ  نظن  انک  امف  لیئاکیم  لیفارـسإ و  هرکذ  امأ  و 
رمع و رکب و  یبأ  یف  اولغ  دـق  انیفلاخم  نم  هعامج  نإ  مث  هنولوقی  امیف  انیلع  بیع  يأف  نیملـسملا  نم  هعیـشلا و ال  نم  اوسیل  تیبلا و 

.کلذ نم  بیع  نیفلاخملا  نم  بابلألا  يوذ  ءالقعلا و  مزلی  هعانشلا و ال  یف  هرکذ  ام  يرجم  يرجت  امهیف  هفلتخم  تایاور  اوور 

رخآلا ربخلا  هیلع و  عمجم  هانیور  يذـلا  ربخلاف  قافن  امهـضغب  نامیإ و  امهبح  نأ  یف  يور  امب  همطاف ع  یف  يور  اـم  هضراـعم  اـمأ  و 
.اذهب کلذ  ضراعی  فیکف  هیف  نوعطم 

یف عینشتف  اهدهاش  نم  یلإ  قافنلا  فاضأ  ثیح  نم  سوفنلا  یف  مالعألا  هلالد  فیعـضت  رابخألا  هذه  دروی  نم  دصق  امنإ  هلوق  امأ  و 
نأل هجح  اهنوک  یف  حدـقی  اهلیلد و ال  نهوی  اهفعـضی و ال  مالعألا ال  دـهاش  نم  نأل  اعفن  يدـجی  ـال  اـم  یلإ  دانتـسا  هعـضوم و  ریغ 
هنم لدت  يذـلا  هجولا  نم  اهیف  رظنلا  نعمأ  نمل  ملعلا  رمثت  امنإ  لاح و  لک  یلع  هلوصحل  هبجوم  ملعلا و ال  یلإ  هئجلم  تسیل  مالعألا 

نوکی هرایتخا ال  ءوسل  کلذ  نع  لدع  نمف 

هباصإ مالعألا و  هذـه  لمأت  نع  هحیحـصلا  بابلألا  هحجارلا و  مالحألا  يوذ  ءالقعلا و  نم  لدـع  دـق  مکف  اـهتلالد  یف  ارثؤم  هلودـع 
کشلا و یفنی  نأ  بجوی  لوقلا  اذـه  نأ  یلع  مالعألا  هلالد  یف  احداق  باتکلا  بحاـص  دـنع  اندـنع و  کـلذ  نکی  مل  اـهنم و  قحلا 

رهتشا دق  نمم  نالف  نالف و  صاعلا و  نب  ورمع  هنبا و  نایفس و  یبأک  همالعأ  دهاش  هرصاع و  یبنلا ص و  بحص  نم  لک  نع  قافنلا 
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مالعألا هلالد  یف  حدـقت  ءالؤه ال  یلإ  قاـفنلا  هفاـضإ  تناـک  نإ  هنیب و  اـننیب و  قاـفتاب  مهباـیترا  نیدـلا و  یف  مهکـش  رهظ  مهقاـفن و 
.مهریغ یف  لوقلا  کلذکف 

 . هعیشلا ریغ  هاور  دق  قارحإلا  ربخ  نأ  انیب  دقف  کلذ  لثم  رمعل  غاسل  حص  ول  حصی و  مل  قارحإلا  ثیدح  نإ  هلوق  امأف 

یلع نوکی  امنإ  عمسی و  وأ  هیلإ  یغصی  رذع  کلذ  یف  له  همطاف ع و  یلع و  تیب  قارحإ  غوسی  فیکف  کلذ  لثم  غوسی  هنإ  هلوق  و 
هدحو یلع  فالخ  عم  تباث  ررقتمب و ال  سیل  تبث و  ررقت و  دق  عامجإلا  ناک  ول  نیملسملل  نیفلاخم  عامجإلل و  نیقراخ  هباحصأ  و 
قارحإ نإف  اهلثمل  همطاف ع  برضی  نأ  نیب  هلعلا و  هذهل  قارحإلاب  ددهی  نأ  نیب  قرف  الف  دعب  هریغ و  کلذ  یلع  هقفاوی  نأ  نع  الضف 

(1 راذتعالا {  اذه  لثم  هدنع  ناک  اذإ  برـضلا  ثیدح  نم  فلاخملا  ضاعتمال  هجو  الف  نیطوس  وأ  طوس  برـض  نم  مظعأ  لزانملا 
.اذه ریغ  عضوم  هیف  لوقلل  هبشأ و  مالکلا  نفب  وهف  همطاف ع  همصع  یف  مالکلا  امأ  تلق  یفاشلا 236-235 } .

نأ لئاقلف  اهل  دهشی  نم  یلإ  هجاح  قبی  مل  هقداص  تناک  اذإ  یضترملا  لوق  امأ  و 

هنیبلاب دـبعی  یلاعت  هللا  نوکی  نأ  زوجی  مل ال  نظلا و  هبلغ  هدایزل  تناک  امنإ  هنیبلا  یلإ  هجاـحلا  نأ  تمعز  مل  کـلذ و  تلق  مل  لوقی 
ناک نإ  لمحلا و  نم  تسیأ  دق  یتلا  زوجعلا  یف  هدـعلاب  یلاعت  هللا  دـبعت  دـق  سیل  بذـکی أ  یعدـملا ال  ناک  نإ  اهملعی و  هحلـصمل 

.محرلا ءاربتسال  اهعضو  لصأ 

یبنلا ص يوعدب  یفتکی  نأ  هروصلا  کلت  یف  نیفلکملا  هحلصم  نأ  ملع  دق  یلاعت  هللا  نوکی  نأ  زوجیف  تباث  نب  همیزخ  هصق  امأ  و 
.هداهشلا نع  اهیف  ینغتسی  اهدحو و 

روهظ زاوج  یـضترملا  بهذـم  نأ  کلذ  نیبی  بذـکی و  یعدـملا ال  ناک  نإ  اهل و  افلاخم  هروصلا  کـلت  ریغ  نوکی  نأ  عنتمی  ـال  و 
هعامج هرـضحب  لاق  يوعد و  یعدا  ریخلا  حالـصلا و  لهأ  نم  ادحاو  نأ  انردق  ول  نیحلاصلا و  همئألا و  يدـیأ  یلع  تاداعلا  قراوخ 

کلذ ال عم  قداص و  هنأ  انملعل  هیلع  ترهظف  هداعلل  هقراخ  هزجعم  یلع  رهظأف  اقداص  تنک  نإ  مهللا  یـضاقلا  مهتلمج  نم  سانلا  نم 
.هنیبب الإ  هاوعد  لبقت 

رکب وبأ  اهیلإ  عفدـی  مل  ملف  تلق  معن  لاق  هقداص  همطاف  تناک  هل أ  تلقف  دادـغبب  هیبرغلا  هسردـملا  سردـم  یقرافلا  نب  یلع  تلأس  و 
درجمب كدف  مویلا  اهاطعأ  ول  لاق  هتباعد  هلق  هتمرح و  هسومان و  عم  انـسحتسم  افیطل  امالک  لاق  مث  مسبتف  هقداص  هدـنع  یه  كدـف و 

دق نوکی  هنأل  ءیـشب  هقفاوملا  راذتعالا و  هنکمی  نکی  مل  هماقم و  نع  هتحزحز  هفالخلا و  اهجوزل  تعدا  ادـغ و  هیلإ  تءاجل  اهاوعد 
هجرخأ ناک  نإ  حیحـص و  مالک  اذـه  دوهـش و  هنیب و ال  یلإ  هجاح  ریغ  نم  ناک  ام  انئاک  یعدـت  اهیف  هقداص  اهنأ  هسفن  یلع  لجـسأ 

.لزهلا هباعدلا و  جرخم 

یلع کلذ  راکنإ  یف  دـمتعی  مل  هنإ  هلوقب  هیلع  یـضترملا  ضارتعا  اهل و  اهنأ  رهاظلا  ناکل  اهدـی  یف  ناک  ول  هاضقلا  یـضاق  لوق  امأف 
نأ امک  هجو  یلع  اهدـی  نع  جرخت  مل  اهنأ  نیأ  نمف  لاق  ام  یلع  رمألا  اـهل و  اـهنإ  رهاـظلا  ناـکل  اهدـی  یف  تناـک  ول  لاـق  لـب  هجح 

رهاظلا
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یف هجح  دیلا  تناکل  اهیف  هفرصتم  يأ  اهدی  یف  تناک  ول  اهنإ  هلوق  ینعم  نأل  هاضقلا  یـضاق  هرکذ  امع  بجی  مل  هنإف  هفالخ  یـضتقی 
مهعایـض و یف  سانلا  فرـصتی  امک  اهقافترا  یف  اهیف و  فرـصتت  اهدـی  یف  تناک  ولف  هلاحم  ـال  هجح  فرـصتلا  دـیلا و  نـأل  هیکلملا 
يدی و یف  ضرألا  هذه  رکب  یبأل  تلاق  الهف  هجح  دیلا  نأل  لحنلا  يوعدـب  ثاریملا و ال  هیآب  جاجتحالا  یلإ  تجاتحا  امل  مهکالمأ 

رکب یبأ  جاجتحا  طقسی  ناک  ذئنیح  هجحب و  الإ  ینم  اهعازتنا  زوجی  ال 

.ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  هلوقب 

ضبقلا و یلع  هبهلا ال  یلع  لدـی  كدـف  اهاطعأف  هلوق  یف  دیعـس  یبأ  ربخ  ربخلاب و  اهیلع  جـتحیل  اـثاریم  اـهتعدا  دـق  نوکت  اـم  اـهنأل 
.اضقانتم مالکلا  اذه  ناکل  فرصتلا  ضبقلا و  وه  ءاطعإلا  ناک  ول  هضبقأ و  ملف  اذک  نالف  یناطعأ  لاقی  هنأل  فرصتلا و 

کلذ یف  اضرغ  هل  فرعن  انإ ال  هلوق  لحنلا و  يوعد  یلع  همدـقتم  تناک  ثرإلا  يوعد  نإ  یلع  یبأ  لوق  نم  یـضترملا  بجعت  امأف 
اذه کلذ و  یف  یلع  یبأ  خیـشلا  دارم  یلع  فقی  مل  یـضترملا  نإف  بهذم  هیفلاخم  یلع  لطبی  بهذم و ال  کلذب  هل  حـصی  هنإف ال 
یلع اوعمجأ  مهنأل  هباحصلا  عامجإب  دحاولا  ربخب  باتکلا  صیصخت  زاوج  یلع  اولدتـسا  انباحـصأ  نإف  هقفلا  لوصأ  یلإ  عجری  ءیش 

. { ءاسنلا 11 هروس  ( 1 ْمُکِدالْوَأ {  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِصُوی  یلاعت  هلوق  صیصخت 

.هقدص هانکرت  ام  ثرون  یبنلا ص ال  نع  رکب  یبأ  هیاورب 

تمدقت ثاریملا  يوعد  نإ  یلع  وبأ  خیـشلا  لاق  اذهلف  ثاریملاب  لحنلاب ال  کلذ  دعب  تبلاط  همطاف ع  نأ  ربخلا  یف  حیحـصلا  اولاق و 
يوعد تناک  ولف  رکب  یبأل  هقفاوم  هیـضار و ال  ریغ  سلجملا  کلذ  نع  تفرـصنا  همطاـف  نأ  تبث  هنـأل  کـلذ  لـحنلا و  يوعد  یلع 

همدـقتم ثرإلا  يوعد  تناک  اذإ  امأ  دـحاولا  ربخب  باتکلا  صیـصخت  یلع  عامجإلا  تبثی  مل  طخـس  نع  تفرـصنا  هرخأتم و  ثرـإلا 
باتکلا صیـصخت  یلع  عامجإلاب  لالدتـسالا  ذـئنیح  حـصی  هنإف  يرخأ  ههج  نم  عازنلا  یلإ  تلقتنا  تکـسمأ و  ربخلا  اهل  يور  اـملف 

.دحاولا ربخب 

اذـه یف  انأ  همدـقتم و  اهنأ  یلع  اهـضعب  لدـی  هرخأتم و  ثرإلا  يوعد  نأ  یلع  اهـضعب  لدـی  هضراعتم  يدـنع  رابخألا  نإـف  اـنأ  اـمأف 
.فقوتم عضوملا 

مدـع توملا و  نامتک  ربقلا و  ءافخإ  امأ  حیحـصف و  لحنلا  يوعدـب  هیادـبلا  نوکت  نأ  یـضتقت  لاـحلا  نأ  نم  یـضترملا  هرکذ  اـم  و 
یف لوقلا  کلذک  اهریغ و  نم  حصأ  رثکأ و  هب  تایاورلا  نأل  يدنع  يوقی  رهظی و  يذـلا  وهف  هیف  یـضترملا  هرکذ  ام  لک  هالـصلا و 

هرـصن هیف  ام  یلإ  تیبلا  لهأ  لیمف  لاح  لک  یلع  هرات و  هراتف و  فلتخی  هنإف  تیبلا  لهأ  لاجر  نع  لوقنملا  امأف  اهبـضغ  اهتدجوم و 
.مهتیب مهیبأ و 

امم مرکتلا  مهعنمی  نأ  لمجألا  ناک  دق  لاق  هدـیج  هظفل  یه  اهیلع و  ملکتی  ملف  هعیـشلا  نع  اهاکح  هظفلب  هاضقلا  یـضاق  لخأ  دـق  و 
نأ یـضتقی  هدهع  ظفح  هللا ص و  لوسر  قح  هیاعر  مرکتلا و  ناک  دقل  هنع و  باوج  مالکلا ال  اذه  نیدـلا و  نع  الـضف  اهنم  ابکترا 
ریغ نم  کلذ  لعفی  نأ  مامإلل  غوسی  دق  اهبلقل و  ابییطت  اهیلإ  ملست  كدف و  نع  نوملسملا  لزنتسی  مل  نإ  اهیضری  ءیشب  هتنبا  ضوعت 
َْول رومألا َو  عجرن  هللا  یلإ  ناک و  ام  هقیقح  ملعن  مهنیب و ال  اننیب و  نـآلا  دـهعلا  دـعب  دـق  هیف و  هحلـصملا  يأر  اذإ  نیملـسملا  هرواـشم 
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ِینَدوُقَی َياَوَه َو  ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْهیَه  ْنَِکل  ِّزَْقلا َو  اَذَـه  ِجـِئاَسَن  ِحْـمَْقلا َو  اَذَـه  ِباَُبل  ِلَسَْعلا َو  اَذَـه  یَّفَـصُم  َیلِإ  َقیِرَّطلا  ُْتیَدَـتْهَال  ُْتئِش 
ٌنوُُطب ِیلْوَح  ًاناَْطبِم َو  َتِیبَأ  ْوَأ  ِعَبِّشلِاب  َُهل  َدـْهَع  ِصْرُْقلا َو َال  ِیف  َُهل  َعَمَط  ْنَم َال  ِهَماَمَْیلِاب  ْوَأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعل  ِهَمِعْطَأـْلا َو  ِرُّیَخَت  َیلِإ  یِعَـشَج 

ِّدِْقلا َیلِإ  ُّنِحَت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَح  ٍهَنِْطِبب َو  َتِیبَت  ْنَأ  ًاراَع  َُکبْسَح  ُِلئاَْقلا َو  َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  ْوَأ  يَّرَح  ٌداَبْکَأ  یَثْرَغ َو 

ِْشیَْعلا َِهبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًهَوْسُأ  َنوُکَأ  ْوَأ  ِرْهَّدلا  ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  َنِینِمْؤُْملا َو َال  ُریِمَأ  اَذَه  َلاَُقی  ْنَِأب  یِسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأ  َأ 

مکحتسی ادوقو و  جضنی  یتح  كاذب  اذه  تبرـضف  یقنملا  ربلا  اذه  بابل  یفـصملا و  لسعلا  اذه  یلإ  تیدتهال  تئـش  ول  يور و  دق 
 . ادوقعم

 . یثنأ رکذ و  نم  مه  همایقلا و  موی  ینرضحی  نذإ  یثرغ  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیبأ  ابغس أ  روضتی  ابرت  امیتی  هنیدملاب  لعل  يور و  و 

.یثرغ یلإ  نوطب  هفاضإب  یثرغ  نوطب  يور  و 

.هطنحلا حمقلا  و 

 . صرحلا دشأ  عشجلا  و 

امأ لکألا و  نم  نطبلا ال  میظعلاف  نیطبلا  امأ  نطبلا و  رماـضلاف  نطبملا  اـمأف  لـکألا  هرثک  نم  نطبلا  میظع  لازی  ـال  يذـلا  ناـطبملا  و 
نم ناسنإلا  ئلتمی  نأ  کلذ  هظکلا و  هنطبلا  هعئاج و  یثرغ  نوطب  نطبلا و  لیلعلاف  نوطبملا  امأ  هنطب و  ـالإ  همهی  ـال  يذـلا  وهف  نطبلا 

 . سفنلل ثلث  بارشلل و  ثلث  ماعطلل و  ثلثف  اثالثأ  هنطب  ءاعو  لعجی  نأ  ناسنإلل  یغبنی  لاقی  ناک  ادیدش و  ءالتما  ماعطلا 

یناشاک

هدنکفا هیاس  هچنآ  ره  زا  ءامسلا ) هتلظا  ام  لک  نم   ) كدف ام  فرصت  رد  ینی  ام ، ياهتـسد  رد  دوب  یلب  كدف ) انیدیا  یف  تناک  یلب  )
( موق سوفن   ) نآ رب  دندرک  یلیخب  سپ  اهیلع ) تحشف   ) .دوب ام  فرصت  رد  كدف  نیمه  ایند  هعتما  عیمج  زا  ینعی  نامـسآ  ار  نآ  دوب 

سوفن  ) نآ زا  دـندرک  يدرمناوج  و  اـهنع ) تخـس  و   ) دـندوب ناـشیا  عاـبتا  تفـالخ و  نایعدـم  هک  ناـمدرم  زا  یهورگ  ياـه  سفن 
دـنتخادنا و تمایق  همکحم  هب  ار  نآ  هرظانم  دنتـشاذگ و  هبراـحم  هعزاـنم و  قیرط  هک  مشاـه  ینب  ینعی  نارگید  ياـه  سفن  نیرخا )

نآ نآ و  همین  رب  شلها  اـب  دومرف  هحلاـصم  حـتف ، زا  دـعب  ربمغیپ  هک  ربیخ  زا  دوب  يا  هیرق  كدـف  .دنتـشاگنا و  مدـعلاک  ار  نآ  دوجو 
زا ار  نآ  دـنتخاس  یلاو  ار  رکبوبا  نوچ  هدومن و  اطع  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  دوخ  تایح  تلاـح  رد  دوب و  تلاـسر  ترـضح  هصاـخ 
زا يرادـن  لوبق  ار  وا  نوچ  هک  داتـسرف  يو  هب  همطاـف  ترـضح  سپ  دومنن  لوبق  ار  ربـمغیپ  هیطع  درک و  بصغ  مالـسلااهیلع  همطاـف 

سپ قدص ) وهف  هانکرت  ام  ثرون  ءایبنالا و ال  رـشاعم  نحن   ) هدومرف ربمغیپ  هک  داد  باوج  راذگ ، نم  هب  ثاریم  قیرط  هب  هیطع ، يور 
نینموملااریما و .مراد  هاوگ  تلاسر  ترضح  ياطع  رد  نم  درادن  تقفاوم  ثیدح  نیا  رد  وت  اب  يرگید  هکنیا  دوجو  اب  دومرف  همطاف 

میا ما 

دوب ناناملسم  زا  هکلب  دوبن  ربمغیپ  زا  هد  نیا  نآ ، تیمامت  ریدقت  رب  تسین و  مامت  تداهـش  نیا  تفگ  .دنداد  هجو  نیا  رب  تداهـش  ن 
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هبطخ تعامج  نآ  هب  درادن  هدیاف  دینـش  تفگ و  هک  دـید  دینـش و  هرباکم  روز و  نیا  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  .دوب  يو  تسد  رد  اما 
هـضور هب  نانک  هیرگ  نانز و  هدیـس  نآ  قح  رد  ناشیا  ندرک  ریـصقت  ناشیا و  خیبوت  تعامج و  نآ  تیقح  مدع  رب  لمتـشم  دـناوخ 

انا بطخلارثکت  مل  اهدـهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدـعب  ناک  دـق  هک : دومرف  لـیثمت  هثاـنا  تنب  دـنه  لوق  هب  تفر و  راوگرزب  ردـپ 
لالتخا عضوم و  یب  رابخا  دومن  يور  وت  زا  دعب  هک  یتسرد  هب  ینعی  اوبلقنا  تبغ و  امل  کموق  لتخا  اهلبا و  ضرالا و  دقف  كاندـقف 
نتفایان هک  یتسرد  هب  هبیجع  عیاقو  همیظع و  روما  دش  یمن  رایسب  يدوب  یم  رضاح  اجنآ  وت  رگا  ملظ ، ترثک  روما و  دیادش  لاوحا و 

يدـش بیاـغ  وت  نوچ  نید  روما  رد  وت  موق  ندوـمن  لـالتخا  ار و  دوـخ  تارطق  گرزب  ناراـب  تسا  نیمز  نتفاـیان  وـچمه  ار  وـت  اـم 
دنکن و نخس  رکبوبا  اب  رگید  هک  دروخ  دنگوس  تشگزاب و  دوخ  هناخ  هب  نآ  زا  دعب  .تسا  رفک  هک  دوخ  یلصا  قیرط  هب  دنتشگزاب 

.ار وا  دننک  نفد  بش  هب  دنرازگن و  زامن  وا  رب  هفیاط  نیا  هک  دومرف  تیصو  تافو  نیح  رد  دومن و  نیرفن  نافلاخم  رگید  رب  وا و  رب 

نآ تهج  نیا  زا  داتفا  تمایق  همکحم  هب  ارجام  نیا  نوچ  تسا و  روکذـم  لیـصفتب ، همغلا  فشک  لـثم  هربتعم  بتک  رد  هیـضق  نیا  و 
دنک یم  هچ  و  كدف ) ریغ  كدفب و  عنصا  ام  و   ) یلاعت يادخ  تسا  يا  هدننک  مکح  وکین  و  هللا ) مکحلا  معن  و  : ) هک دومرف  ترضح 

هدیرب هک  هتملظ ) یف  عطقنت   ) تسا ربق  ادرف  رد  وا  لزنم  سفن ، هکنآ  لاح  و  ثدج ) دغ  یف  اهناظم  سفنلا  و   ) كدف ریغ  كدـف و  هب 
تسا یلادوگ  وا  ياج  و  هرفح ) و   ) وا ياهربخ  ددرگ  بیاغ  و  اهرابخا ) بیغت  و   ) وا ياهرثا  اهراثا )  ) نآ یکیرات  رد  دوش  هدیزیر  و 

نآ هدـننک  ياهتـسد  ار  نآ  دـنک  خارف  و  اهرف ) احادـی  تعـسوا  و   ) نآ يداشگ  رد  دوش  هدرک  هداـیز  رگا  هک  اهتحـسف ) یف  دـیز  ول  )
نآ ياه  هنخر  اه و  جرف  ددنبب  و  اهجرف ) دس  و   ) راچان هب  خولک  گنس و  ار  سفن  نداد  راشف  هب  هنیآ  ره  ردملا ) رجحلا و  اهطغضال  )
زا هفراص  تمه  هب  تسا  عجار  یه )  ) ریمض يوقتلاب ) اهـضورا  یـسفن  یه  امنا  و   ) رایـسب هتـسشن  مه  رب  كاخ  مکارتملا ) بارتلا   ) ار

( يوقتلاب اهـضورا  یـسفن  یتمه  امنا   ) هک تسا  نانچ  ریدقت  مالک و  قوس  زا  دوش  یم  مولعم  نآ  هک  هیندب  قیالع  هینامـسج و  تاذل 
موی  ) نمیا دـبایب  ات  هنما ) یتاتل   ) يراگزیهرپ هب  ار  وا  مهد  تیـضایر  هک  تسا  نم  سفن  نم  دـصقم  تمه و  هک  تسین  نیا  زج  ینعی 

تباث و و  قلزملا ) بناوج  یلع  تبثت  و   ) تبوقع باذـع و  عاونا  تسا و  تمایق  لاوها  نآ  هک  رتگرزب  سرت  زور  رد  ربکالا ) فوخلا 
عاطقنا ایند و  عاتم  ضارعا  زا  سفن  تضاـیر  هک  میقتـسم  طارـص  تسا و  نید  هقیرط  نآ  هک  هاـگ  ندـیزغل  فارطا  رب  دـشاب  راوتـسا 

.یلعا الم  هب  برق  بجوم  یبقع و  رد  تسا  تینما  تحار و  ببس  هب  قح  ترضح  تدابع  تعاط و  هب  هجوت  يوه و 

یلا  ) ار هار  متـسناد  یم  هنیآ  ره  قیرطلا ) تیدـتهال   ) ار هیوـیند  هرخاـف  هسبلا  هذـیذل و  هبرـشا  همعطا و  مهاوـخ  رگا  و  تئـش ) وـل  (و 
ياهتفاب و  زقلا ) اذه  جئاسن  و   ) نیمدنگ نان  نیا  زغم  و  حمقلا ) اذه  بابل  و   ) ایند لسع  نیا  هدش  هدرک  فاص  هب  لسعلا ) اذـه  یفـصم 

نکل و   ) تسا همعطا  بیطا  ذلا و  زا  هسیره  زاجح  هکم و  رد  هک  تسا  نآ  تهج  زا  ود  نیا  هب  معطم  صیـصخت  یمـشیربا  هماج  نیا 
دـشکب ارم  و  یعـشج ) یندوـقی  و   ) نم سفن  يوزرآ  يوـه و  ارم  دـنک  هبلغ  هک  ياوـه ) ینبلغی  نا   ) تسا رود  هـچ  نـکلو  تاـهیه )

لعل و   ) راکمتـس سفن  يارب  زا  ار  نآ  ندـیزگرب  اه و  ماعط  ندومن  رایتخا  يوس  هب  همعطـالا ) ریخت  یلا   ) ماـعط رب  نم  دـیدش  صرح 
نان صرق  رد  ار  وا  دشابن  یعمط  چیه  هک  دشاب  یسک  صرقلا ) یف  هل  عمط  نم ال   ) همامی زاجح و  رد  هک  دیاش  و  همامیلا ) زاجحلاب و 

زاجح همامی و  رد  تسا  نکمم  نوچ  ینعی  مدرم  نایم  رد  يریـس  رد  ار  وا  رم  دشابن  دوهعم  چـیه  و  عبـشلا ) یف  هل  دـهع  و ال   ) مدـنگ
اه و ماعط  عاونا  زا  موش  ریـس  هنوگچ  سپ  نآ  هطـساو  هب  دشابن  ریـس  وا  مکـش  نتفای و  نان  رب  دشاب  هتـشادن  تردق  هک  دـشاب  یـسک 

يرایسب زا  مکـش  گرزب  مشاب  هک  یلاح  رد  منک  باوخ  هک  تسا  رود  هچ  ای  اناطبم ) تیبا  وا   ) ار اه  یندروخ  فانـصا  میامن  رایتخا 
وا  ) هنـشت ياهرگج  و  يرح ) داـبکا  و   ) هنـسرگ ياـه  مکـش  نم  درگادرگ  رد  دـشاب  هکنآ  لاـح  و  یثرغ ) نوطب  یلوح  و   ) یندروخ
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نیا هک  تسا  ییاط  هللادبع  نب  متاح  وا  .وا و  لوق  تسا  لوبقم  هک  يا  هدنیوگ  تسا  هتفگ  هکنانچمه  مشاب  ای  لئاقلا ) لاق  امک  نوکا 
ینک باوخ  هک  ملا  درد و  رظن  زا  ار  وت  تسا  سب  ینعی  دـقلا ) یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و  : ) هتفگ تیب 

هتخاس هک  بآ  حدق  هب  دشاب  دنموزرآ  یگنشت  تیاغ  زا  هک  یئاهرگج  وت  درگ  رد  دشاب  هکنآ  لاح  بارش و  ماعط و  زا  رپ  مکـش  هب 
.تسوپ زا  ار  نآ  دنشاب 

و ال  ) ناـنموم ریما  ارم  دـنیوگ  هکنآ  هب  نینموملاریما ) لاـقی  ناـب   ) مدرگ یـضار  دوـخ و  سفن  زا  موـش  عناـق  اـیآ  یـسفن ) نم  عـنقاا  )
يادـتقم مشاب  ای  مهل ) هوسا  نوکا  وا   ) راگزور تاهورکم  رد  رهدـلا ) هراـکم  یف   ) مشاـبن ناـشیا  کیرـش  هکنآ  لاـح  و  مهکراـشا )

یناشیرپ بعت و  عاونا  اب  یناگدنز  یتشرد  یظیلغ و  رد  شیعلا ) هبوشج  یف   ) ناشیا

یلمآ

ینیوزق

ياهسفن نآ  رب  لیخب  تشگ و  ضیرح  سپ  ایند  کلم  زا  نامـسآ  نآ  رب  دوب  هدنکفا  هیاس  هچنآ  مامت  زا  كدف  ام  تسد  رد  دوب  یلب 
لداـع تسا  يرواد  لـصاف و  تسا  یمکاـح  بوخ  و  نارگید ، ياهـسفن  نآ  زا  تشذـگرد  دومن و  تواخـس  و  نادـناعم ، زا  یموـق 

نآ زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ملظت  نآ و  بضغ  كدف و  هصق  .دنک  وسکی  لطاب  قح و  و  دنک ، وا  تمایق  رد  ام  ناوید  لجوزع ، يادـخ 
كدـف ینارحب  لـضاف  ناـیب  قباـطم  ددرگ و  یم  روکذـم  یلمجم  اـجنیا  نـکیلو  دـشاب ، هتـشاد  ناـیبب  تجاـح  هـک  تـسا  رتروهـشم 

مالسا رگشل  گنهآ  گنج و  نودب  كدف  لها  دش  حتف  ربیخ  نوچ  هک  اریز  دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  صوصخم 
هیلع و هللا  یلص   ) لوسر ار  هیرق  نآ  هک  فالخ  یب  هعیـش  هفاک  دزن  تسا  تباث  دندومن و  میلـست  حلـصب  ار  مامت  یلوقب  ارنآ و  فصن 

يردـخ دیعـس  یبا  زا  هلمج  نآ  زا  تسا  روکذـم  هفلتخم  قرط  زا  تایاور  و  دیـشخب ، مالـسلا ) هیلع   ) همطاف هب  دوخ  تاـیح  رد  هلآ )
هفیلخ رکبوبا  نوچ  داد و  مالسلااهیلع ) همطاف   ) هب ار  كدف  ترـضح  نآ  دش  لزان  هقح ) یبرقلا  اذ  تا  و   ) هیآ نوچ  هک  تسا  يورم 

تسا و نم  لام  كدف  هدزاب و  نم  اب  ترضح  نآ  زا  ارم  ثاریم  هک  داد  ماغیپ  واب  مالـسلااهیلع ) همطاف   ) دنادرگزاب ارنآ  تساوخ  دش 
مغیپ هک  داد  باوج  ثاریم ، هرابرد  دنداد  تداهش  نآ  رب  نمیا  ما  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تسا و  هدیشخب  نمب  ترضح  نآ 

زا دعب  میراذگب  هچنآ  دوخ  لهاب  میهدن  ثاریم  ءایبنا  هورگ  ام  ینعی  هقدـص ) وهف  هانکرت  ام  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  : ) دومرف رب 
هار تما و  راک  رد  و  وا ، تسد  رد  دوب  ناناملـسم  لام  هکلب  دوبن  ترـضح  نآ  زا  هک  تفگ  كدـف  هرابرد  و  تسا ، هقدـص  نآ  دوخ 
زا یضعب  اب  تخادنا و  دوخ  رـس  رب  رداچ  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  .منک  یم  فرـص  هجو  نامه  رب  زین  نم  و  دومن ، یم  فرـص  ادخ 

دندوب رـضاح  راصنا  رجاـهم و  زا  يرایـسب  دوب و  رکبوبا  هک  يرـضحم  هب  ناـنز  نماد  رد  ماـگ  دـمایب  دوخ  موق  ناـنز  ناراکتمدـخ و 
هیرگ و دیلانب و  سپ  دشاب ، لیاح  ات  دنتخیوایب  یطبق  هدرپ  نایم  رد  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر دجـسم  رـضحم  نآ  دنیوگ :

سپ دش ، نکاس  مدرم  شورخ  شوج و  ات  دـنام  شوماخ  زارد  ینامز  نآ  زا  دـعب  دـندمآرد  هیرگب  موق  همه  هچنانچ  تفرگرد  هحون 
شیاتـس دـمحب و  منک  یم  ادـتبا  نیماـضم : هنوـگنیا  تسا  هلمج  نآ  زا  دـنار  كراـبم  ناـبز  رب  غـیلب  تاـملک  دـناوخب و  زارد  هـبطخ 

رکش و ار  وا  و  دومن ، ماعنا  هچنآ  رب  ار  يادخ  دمح  ناطلـس ، دجم و  و  ناسحا ، شیاتـس و  هب  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  هک  يدنوادخ 
تعاطا و  تسا ، يراکـسرت  قح  هچنانچ  لجوزع  يادخ  زا  دیـسرتب  دـیزیهرپب و  تفگ ، هبطخ  رخآ  رد  .دومن و  ماهلا  هچنآ  هب  ساپس 
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زا يادخ  زا  دنسرتن  هک  ار  امش  تسا  هدومن  رما  هچنآ  رد  ار  يادخ  دینک 

وا يوسب  نیمز  لها  اهنامـسآ و  لها  دـننک  یم  بلط  وا  رون  تمظع و  هب  هک  ار  يادـخ  دـینک  دـمح  و  ناـیاناد ، رگم  ناگدـنب  هلمج 
ام و  میئوا ، تجح  ام  و  میئوا ، تراهط  سدق و  لحم  ترـضح و  ناصاخ  ام  وا و  قلخ  رد  میئادخ  هلیـسو  ام  و  زیوآ ، تسد  هلیـسو و 

یمن رابکی و  هن  رارکت  هب  امش  اب  میوگ  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رتخد  ما  همطاف  نم  تفگ : نآ  زا  دعب  .میئوا  يایبنا  ناثراو 
نیا سپ  هدنراد ، ساپ  ياهلد  هدننک و  طبض  ياهشوگب  دیونشب  سپ  رادقم ، رد  ینوزفا  ینیبدوخ و  راختفا و  دصقب  نخس  نیا  میوگ 

وا بسن  رگا  تفگ  سپ  میحر ) فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  مهیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل   ) دناوخرب هیآ 
امـش نونکا  تفگ  سپ  امـش ، نادرم  زا  هن  تسا  نم  مع  رـسپ  ردارب  و  امـش ، ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  هک  ار  وا  دیبای  یم  دـینک  هظحالم 
موقل امکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبت و  هیلهاجلا  مکحفا   ) دـناوخب وا و  زا  تسین  ثاریم  ارم  هک  دـیئامن  یم  اـعدا  دـینک و  یم  ناـمگ 
يارب رتهب  یمکاح  لجوزع  يادـخ  زا  تسیک  و  دـیئامن ، یم  دوع  شیوخ  قباـس  تلم  هب  دـیئوج و  یم  تیلهاـج  مکح  اـیآ  نونقوی )

يا ار  يادـخ  مردـپ  زا  ارم  ثاریم  دـیئابر  یم  نم  گنچ  زا  ایآ  تما  هورگ  تلم و  نابحاص  يا  دـننامیا ، ناقیا و  بحاـص  هک  یموق 
ردپ زا  ثاریم  نم  يرب و  یم  دوخ  ردپ  زا  ثاریم  وت  هفاحق  یبا  رسپ 

دزن دنک  تاقالم  وت  اب  رشح  زور  راهم  راب و  اب  ربب  ناتسب و  ناه  و  ءارتفا ، ناتهب و  يدروآ  یلوق  ایرف ) اتئیش  تئج  دقل  مرب  یمن   ) دوخ
دعوم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تسا  یمیعز  بوـخ  و  ازج ، زور  تسیرواد  و  ادـخ ، تسا  یمکاـح  بوـخ  هچ  راـگدرورپ ،

هیلع لحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  ( ) نوملعت فوس  رقتـسم و  ابن  لکل  و   ) نالطبم دندرگ  راکنایز  رـساخ و  تقو  نآ  تسا و  تمایق 
لیثمتب هثاثا  تنب  دـنه  لوق  زا  تیب  دـنچ  نیا  دومن و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر دوخ  ردـپ  ربق  هب  يور  نآ  زا  دـعب  میقم ) باذـع 
تیـضق امل  مهرودص  يوجن  انل  لاجر  تدبا  بطخلا  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دق  .دناوخرب  شیوخ  لاح 
روکذـم يرگید  تیاور  رد  زین  تیب  نیا  بصتغن و  مویلا  نحنف  انع  تبغ  ذا  انب  فختـسا  لاجر و  اـنتمهجت  بثکلا  کـنود  تلاـح  و 
ياهعقاو لاق و  لیق و  داد و  يور  اهربخ  وت  زا  دعب  ینعی  بغت  مهدهشاف و ال  کموق  لتخا  اهلبا و  ضرالا و  دقف  كان  دقف  انا  .تسا 

و دنتـشاد ، ناهنپ  اهنیـس  رد  هک  اهزار  ام  يارب  یموق  دـندرک  اراکـشآ  يدوبن ، تخـس  نینچ  يدوب  یم  رـضاح  وت  رگا  داـتفا ، راوشد 
زا اهلت  وت  ام و  يور  شیپ  و  دیـشوپب ، يور  ام  زا  تتیانع  باتفآ  و  یتفر ، ناهج  زا  هک  یتقو  دـنتخاس ، یمن  نایع  زورمااـت  هک  اـهنیک 

بیاغ ام  زا  وت  هک  یتقو  دندومن  فافختـسا  و  یتعامج ، دندرک  تشرد  شوخان و  شرت و  ام  رب  يور  دیدرگ ، لیاح  کیر  كاخ و 
میبای و یمن  ارت  ام  دـیوگ : یم  رگید  تیب  رد  و  بولغم ، موق  ياـفج  يدـعت و  تسد  رد  میروهقم و  مولظم و  زورما  اـم  سپ  یتشگ ،

لاح دزن  دشاب  رـضاح  وت  تعامج  رما  دش  لتخم  سپ  دباین ، بآ  کشخ  بل  ای  و  دـنام ، رود  ناراب  زا  نیمز  هچنانچ  میا  هتـشگ  رود 
هب سپ  دنـشاب ، هتـسیرگ  یم  زور  نآ  زا  شیب  درم  نز و  تسا  هدشن  هدید  يزور  چیه  دیوگ ، يوار  .ناشیا  زا  شابم  بیاغ  و  ناشیا ،
هک تسا  ضامغا  یتسـس و  هچ  نیا  مالـسا ، نایبرم  تلم و  ياهوزاب  و  مانا ، ریخ  راصنا  هورگ  يا  تفگ : دومن و  لیم  راـصنا  دجـسم 

.دینکفا یم  باوخ  رد  ار  دوخ  دور  یم  نم  رب  هک  يدادیب  زا  و  دیشوپ ، یم  مشچ  هتسناد  قح  زا  دینک و  یم  نم  تناعا  ترـصن و  رد 
رگم دیدروآ ، رکنم  و  دیدرک ، داینب  دساف  ياهراک  دوز  هچ  دننک ، وا  دنزرف  رد  صخش  بناج  تظفاحم  تفگ : ص )  ) ادخ ربمغیپ  هن 

وا تومب  مالـسا  ناینب  دوب ، گرزب  سب  يا  هعقاو  هک  مسق  نم  یناگدنز  هب  وا  گرم  يرآ  دیدیناریم ، ار  وا  نید  ترـضح  نآ  تومب 
عشاخ متام و  نیا  رد  نیمز  دش  کیرات  و  دیآ ، زجاع  نآ  زا  هراچ  داتفا  نید  رد  هک  هنخر  نیا  دیازفا و  یم  زور  ره  و  تفرگ ، یتسس 
هدرپ و  دـنام ، عیاـض  نید  میرح  دـیرب ، نیا  زا  سپ  دـناوت  یمن  و  دیـسر ، تخـس  گنـس  هب  دـیما  هشیت  و  مغ ، نیا  زا  اـههوک  تـشگ 
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توم زا  شیپ  دوب  هدوـمن  مـالعا  اراکـشآ  نآ  هب  يادـخ  تشگ  لزاـن  هک  هعقاو  نیا  و  تساوـخرب ، ظاـفح  و  تشگ ، هدـیرد  تمرح 
لتق وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و  یلاعت : هلوقب  .وا  تاـفو  زا  لـبق  ار  امـش  دوب  هداد  ربخ  و  وا ، لوسر 

دش لزان  دحا )  ) هعقاو بیرقت  هب  دنا  هتفگ  نیرکاشلا  هللا  يزجیس  ائیـش و  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا 
و دیامرف : یم  .تشگ  هتـشک  دمحم  هک  درک  ادن  سیلبا  دندومن و  موجه  هبلغ و  ناکرـشم  هک  یتقو  دـنداد  تشپ  ناناملـسم  رثکا  هک 
رب دـیدرگ  یمرب  امـش  ددرگ  هتـشک  اـی  دریمب  وا  رگا  سپ  اـیآ  ناربـمغیپ ، وا  زا  شیپ  دـنا  هتـشذگ  هک  يربـمغیپ  رگم  دـمحم  تـسین 
هک دشاب  دوز  و  ررض ، زا  يزیچ  ار  يادخ  زگره  دناسرن  ررض  دوخ  هنشاپ  ود  رب  ددرگزاب  هک  ره  دیور و  یم  سپاو  دوخ و  ياهنشاپ 

بابـسا و امـش  نایم  دیونـش و  یم  دینیب و  یم  امـش  دنرب و  یم  نم  زا  ملظ  هب  ارم  ردپ  ثاریم  .ار  نارکاش  لجوزع  يادـخ  دـهد  ازج 
اب دینایملاع  دنوادخ  هدیزگرب  ناناملسم و  بختنم  امش  دیراد و  هانپ  تشپ و  تسا و  امش  يارس  ارس  تسا و  ایهم  ددم  درم و  قاری و 

، دمآ رد  شدرگب  امش  تناعا  نسحب  مالسا  يایسآات  دیدیرب ، اهتملظ  و  دیدیشک ، اهجنر  دیدومن و  رهاظ  اهراک  و  دیدیـشوک ، برع 
راوتسا نید  ماظن  و  تسشنب ، جرم  جره و  و  تشگ ، نکاس  كرش  شـشوج  و  درم ، ورف  لاتق  شتآ  و  دش ، ناور  وا  ناتـسپ  زا  ریـش  و 

یب تیمح  تعاجـش و  زا  دعب  دیدرگ و  یمزاب  تلوص  توق و  زا  دعب  دیهن و  یم  سپزاب  مدق  مادقا  یعـس و  نآ  زا  دعب  ایآ  دـیدرگ ،
سپ دندرک ، نعط  امـش  نید  رد  و  دندیزاغآ ، ردغ  دهع  زا  دعب  دنتـسکش و  دوخ  دـنگوس  هک  یموق  زا  دیـسرت  یم  دـیوش و  یم  لد 

، دنرادب افج  زا  تسد  دنتـسیازاب و  دیاش  تسین ، ناشیا  لوق  دهع و  رب  دامتعا  و  تسین ، نامیا  ار  ناشیا  هک  ار  رفک  نایاوشیپ  دیـشکب 
قیرط نید  اب  و  دیداهن ، یگدوسآ  تحارتسا و  رب  لد  و  دیدرک ، یـشوخ  تحار و  رب  هیکت  هک  منیب  یم  نانچ  ار  امـش  نم  هک  دـینادب 

یب یمامتب  تسا  نیمز  رد  هک  ره  امـش و  دیوش  رفاک  رگا  و  دیتخادنا ، نوریب  نهد  زا  دوب  اور  اراوگ و  ار  امـش  هچنآ  دیتفرگ و  راکنا 
اب هک  درک  دای  مسق  تفر و  هناخب  سپ  نوبلقنی ) بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و   ) دناوخرب هک  مالک  رخآات  یلاعت  يادخ  تسا  زاین 

بـش هب  دراذـگن و  زامن  رکبابا  وا  رب  هک  دومن  تیـصو  تافو  تقو  ات  دوب  لاـح  نیا  رب  دـنک و  نیرفن  وا  رب  دـنکن و  نخـس  رکباـبا ) )
دـمح و دینـشب  وا  مالک  رکبوبا  نوچ  هک  تسا  يورم  مه  و  اهینب ) اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هتمحر  هللا و  تاولـص   ) دـندرک شنفد 

ادـخ لوسر  يار  زا  نم  هک  مسق  ادـخب  ناردـپ  رتهب  رتخد  نانز و  رتهب  يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  داتـسرف ، لوسر  رب  تاولـص  دومن و  انث 
دور یم  هلیبق  زا  شیپ  هک  تسا  یسک  دیار  .تسا و  لثم  نیا  هلهاب ) بذکی  دیارلا ال  نا  و   ) دوب وا  رماب  مدرک  هچنآ  مدومنن و  زواجت 

وت و  دیوگ ، یمن  دوخ  موق  اب  غورد  ربخ  دیار  هک  دـش  لثم  سپ  دروآ ، ربخ  دـنک و  شیتفت  وکین  بآ  هایگرپ و  ینیمز  ناشیا  يارب  ات 
شفک هباد و  دوب و  ادخ  لوسر  تالآ  هچ  ره  نم  دعب  اما  ارت ، ار و  ام  دزرمایب  ادخ  یتخاس  رهاظ  یتشرد  یتشاذـگن و  چـیه  یتفگ و 

هن کلم و  هن  نیمز و  هن  هرقن و  ـالط و  میهدـن  ثاریم  ناربمغیپ  هورگ  اـم  تفگ : هک  وا  زا  مدینـش  نم  نیا  ریغ  اـما  و  مداد ، یلع  هب  وا 
مرادـن باوـص  زج  یـضرغ  دوـب و  هدوـمرف  هچنآ  هب  مدرک  لـمع  نم  تنـس و  ملع و  تمکح و  ناـمیا و  میهد  ثاریم  نـکیلو  هناـخ 

رمع و دـنداد  یهاوگ  نمیا  ما  نینموملاریما و  تسیک ؟ هاوگ  تفگ  دوـب  هدیـشخب  نم  هب  ادـخ  لوـسر  تفگ : مالـسلااهیلع ) همطاـف  )
ادخ و لوسر  رتخد  يا  یئوگ  یم  تسار  وت  تفگ  رکبوبا  درک  یم  تمـسق  ارنآ  هک  دنداد  یهاوگ  دندمآ و  فوع  نب  نمحرلادـبع 

كدف زا  ادخ  لوسر  دوب  وت  ردـپ  لام  لام  هک  اریز  دـنیوگ ، یم  تسار  زین  نمحرلادـبع  رمع و  دـنیوگ و  یم  تسار  نمیا  ما  یلع و 
هک وت  بناج  زا  نم  رب  تسا  هاوگ  ادخ  درک و  یم  فرـص  ادخ  هار  رد  دومن و  یم  تمـسق  یقاب  و  تشاد ، یمرب  امـش  توق  تشیعم 

دعب و  يداد ، ع )  ) تیب لها  همطاف و  هب  تیافک  ردق  نآ  لصاح  زا  وا  دوب و  هتـسب  دهع  نیا  رب  و  درک ، وا  هک  منک  راک  نآ  رد  زین  نم 
تفالخ رد  و  درک ، ررقم  ناورم  عاطقاب  ع )  ) نسح زا  دـعب  ارنآ  ثلث  وا  هیواعم  دـهع  ات  دـندومن  یم  لمع  بولـسا  نآ  رب  زین  افلخ  زا 

دینادرگزاب مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا  هب  وا  زیزعلادبع  نب  رمع  دهع  ات  دندرب  یم  تسدب  تسد  وا  دالوا  و  دـش ، وا  نآ  زا  مامت  ناورم 
همطاف دالوا  هب  سپ  دـینادرگ  دوخ  کلم  لوا  ارنآ  هکلب  دـنیوگ : هماـع  دوب و  كدـف  دـینادرگزاب  هک  یتمـالظ  لوا  دـنیوگ : هعیـش  و 
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يدهم شرسپ  و  تفرگزاب ، روصنم  دینادرگزاب و  حافس  سابع  ینب  تلود  رد  ات  دندرک  بصغ  زاب  وا  زا  دعب  و  دیشخب ، مالـسلااهیلع 
ررقم رای  زاب  رمع  نب  هللادبع  عاطقاب  دیسر  لکوتم  دهع  ات  دینادرگزاب  نومام  دنتفرگزاب و  نوراه  یسوم و  شرـسپ  ود  دینادرگزاب و 

ارنآ يامرخ  مالسلااهیلع  همطاف  دالوا  دوب  هدناشن  دوخ  كرابم  تسدب  لوسر  ترـضح  هک  دوب  هلخن  هدزای  اجنآ  رد  دنیوگ  تشاد و 
جلاف تشگزاب  هرصب  هب  نوچ  دیربب و  اهتخرد  نآ  داتسرف  یـسک  رای  زاب  يدنتفای  گرزب  ياهلام  و  يدنداتـسرف ، هیده  هب  جاح  يارب 

هب راگدنوادخ  ياضر  زا  راک  نآ  هک  یناد  راوطا  زا  وت  و  تسا ، رایـسب  لاوقا  توافت  لاق و  لیق و  كدف  هصق  رد  هلمجلاب  .دیدرگ و 
هک میریگ  ام  تسا : هتفگ  افلخ  ناراداوه  زا  یسک  و  تسا ، روذعم  هن  قلخ  ادخ و  دزن  ارجام  نآ  بحاص  تسا و  رود  رایـسب  لحارم 
نبا رحبتم  ملاع  .نتـشاد و  دونـشخ  ار  وا  نتـشاذگ و  وا  اب  كدف  دوبن  نکمم  رخآ  تشادنپ ، طلغ  تشادن و  قح  مالـسلااهیلع  همطاف 

ترـضح رتخد  بنیز  رهوش  صاعلاوبا  هک  تسا  هدروآ  انیبن ) لتق  انموق  داراـف   ) تسا نیا  شلوا  هک  هماـن  نآ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا 
هدالق بنیز  دننک  صالخ  ارناشیا  ات  دنداتسرف  هیدف  هکم  لها  ناکرشم و  هلمج  رد  دش  ریـسا  ردب  زور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر

اهر ار  بنیز  ریسا  رگا  تفگ : ناناملـسم  اب  درک و  تقر  تخـس  دیدب  نآ  ترـضح  نآ  داتـسرفب  دوب  هداد  وا  هب  هجیدخ  شردام  هک 
( ییحی نب  رفعج  ییحیوبا  بیقن   ) رب ربخ  نیا  دیوگ : یم  وت و  يادف  ام  ياهلام  اهناج و  يرآ  دنتفگ  دیاش  دیهد  سپ  وا  هیدف  دینک و 

لد هک  دوب  نآ  یضتقم  ناسحا  مرکت و  هن  دندوبن  علطم  رـضاح و  هعقاو  نآ  رد  رمع  رکبوبا و  هک  ینک  یم  نامگ  تفگ  مدناوخ  یم 
هدیس وا  و  دوب ، رتمک  بنیز  زا  وا  تلزنم  ایآ  دنراذگ  وا  اب  ار  دوخ  قح  هک  دنهاوخب  ناناملـسم  زا  و  دننک ، شوخ  كدف  هب  ار  همطاف 

ریغ ای  ار  كدـف  نم  منک  یم  هچ  ثرا و  هب  هن  هلحن و  هب  هن  دـشابن  یقح  كدـف  رد  ار  وا  هک  تسا  یـضرف  رب  نیا  تسا  نیملاع  ءاسن 
يروگ ادرف  وا  لزنم  سفن  نیا  ار و  كدف 

نآ یگداشگ  رد  دننک  هدایز  رگا  هک  تسا  یلادوگ  و  وا ، رابخا  دوش  یم  بیاغ  و  وا ، راثآ  نآ  تملظ  رد  ددرگ  یم  هدیرب  هک  تسا 
مه يور  رب  هک  كاخ )  ) ارنآ ياهجرف  ددنبب  خولک و  گنس و  ارنآ  دراشفیب  هنیآ  ره  نآ  یخارف  رد  نگروگ  تسد  ود  دنک  یعـس  و 

فوخ زور  دـیایب  نمیا  اـت  يراکـسرت  يوقت و  هب  ار  وا  مهد  یم  تضاـیر  ار  دوـخ  سفن  هشیدـنا  منم و  هک  تسین  نیا  ریغ  دنیـشن و 
نان نیا  زغم  لسع و  نیا  یفاصب  مبای  یم  تسد  مرب و  یم  هار  مهاوخ  رگا  رشحم و  هاگشزغل  بناوج  رب  دزغلن  دنام و  تباث  رتگرزب و 
همعط راـیتخاب  ندروـخ  صرح  مدـشکب  نم و  ياوـه  نم  رب  ددرگ  بلاـغ  هک  نیا  تسا  رود  هچ  نکیلو  مشیربا  ياـهتفاب  نیمدـنگ و 

دای يریـس  یکیدزن  نآ  رد  ینعی  دـشابن  يریـسب  دـهع  صرق و  رد  عمط  ار  وا  هک  دـشاب  یـسک  همامی  ای  زاـجح  هب  هک  دـیاش  ذـیذل و 
یل دـهع  و ال   ) دـیمارخ یم  دوب و  ناوج  هک  ار  دـیز  مراد  دای  ینعی  سیمی ) باـش  وه  دـیزب و  يدـهع  : ) دـیوگ برع  دـشاب  هتـشادن 

همامی ای  زاجح  رد  دنشاب  ناریقف  يرایسب  مراد  نامگ  منک و  ریـس  مکـش  هنوگچ  نم  هلمجلاب  .ار و  وا  یناوج  مرادن  داب  ینعی  هبابـشب )
زور هب  بش  نم  هک  نیا  تسا  رود  هچ  دننیبن و  يریس  يور  هک  درذگب  يراگزور  دننک و  یـصرق  عقوت  هک  نمب  دنراید  رتکیدزن  هک 

ینعی هدنیوگ  نآ  تفگ  هک  مشاب  نانچ  ای  هنـشت ، مرگ و  ياهرگج  هنـسرگ و  دشاب  اهمکـش  نم  رود  هب  ماعط و  زا  رپ  مکـش  اب  مروآ 
تسل یناف  الیکا  هل  یـسمتلاف  دازلا  تعنـص  ام  اذا  دیوگ : یم  هدرک  دوخ  تیب  لها  نانز  زا  یـضعب  اب  باطخ  یئاطلا  هللادبع  نب  متاح 

هرفس مه  ینک ، ایهم  نم  رهب  یندروخ  هک  تقو  ره  ینعی  يدعب  نم  ثیداحالا  تامذم  فاخا  ینناف  ابیرق  وا  ادیعب  ایصق  يدحو  هلکآ 
.دوخ زا  دـعب  نعط  تمذـم و  ياهنخـس  زا  مسرت  یم  نم  هک  شیوخ  ای  کیدزن  اـی  رود  یـصخش  مروخن  اـهنت  نم  هک  يوجب  زین  يا 

یـضعب رد  دـقلا و  یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و  دـیوگ : یم  سپ  دـنیامن  تمذـم  دـنیوگ و  دـب  ارم  ینعی 
هلان وزرآ و  هک  دشاب  اهمکش  وت  ورگ  رد  و  رپ ، مکـش  اب  يروآ  رـسب  بش  هک  تسا  سب  راع  نیا  ارت  ینعی  اراع ) کب  یفک   ) اهخـسن

( فوفـس  ) ارنآ رتسکاخ  و  دنا ، هتخوس  یم  شتآ  هب  برع )  ) طحق نامز  هک  یتسوپ  ینعی  دنیوگ ، هددـشم  لاد )  ) هب دـق )  ) يارب دـنک 
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نآ اـب  يزور  دراد و  یبیـصن  تشوگ  زا  هک  دـنروخ  تاـناویح  تسوپ  یگنـسرگ  رد  و  تسا ، دارم  تسوپ  قلطم  اـبلاغ  و  هدرک ، یم 
مشپ و تسا و  هدوب  تسوپ  هیاسمه  هک  مشچ  تخود  دمن  رب  مکش  هنسرگ  تفگ  طحق  فصو  رد  مجع  رعاش  تسا و  هدوب  هیاسمه 

نم دزن  هکنادنچ  مهنامهیم  هدنب  مالغ و  نم  دبعلا  همیش  هذه  ول ال  یف  ام  الزان و  مادام  فیضلا  دبعل  ینا  و  تسا : تیب  نیا  نآ  زا  دعب 
ملاع رد  هک  ره  تفگ : مجع  رعاش  تسا و  هتفگ  فیطل  ناگدنب و  تلـصخ  چـیه  دوب  نیا  هن  رگا  نم  رد  تسین  و  تسا ، هدـمآ  دورف 

هیاسمه هنسرگ  دنیشنب  ریس  دباوخب  دوخ  هک  دناوت  یک  هیامنارگ  نید  لقع و  شدشاب  يدرمناوج 

یماکان و هنامز و  ياهافج  رد  ناشیا  اب  مدرگن  کیرش  و  دنیوگ ، ناشیا  ياوشیپ  نانمومریما و  هک  دوخ  سفن  زا  موش  یم  یضار  ایآ 
.یناگدنز یتشرد  یتخس و  رد  ناشیا  يادتقم  مشابن 

یجیهال

« .هللا مکحلا  معن  نیرخآ و  سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تحشف  ءامسلا ، هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب ،

نآ نتـشاذگاو  رب  دندیزرو  لخب  سپ  تسا ، نامـسآ  هیاس ي  ریز  رد  هک  ییاهزیچ  زا  كدف  غاب  ام  فرـصت  ياهتـسد  رد  دوب  يرآ 
.دنشاب و قح  نابحاص  هک  رگید  یتعامج  سوفن  نآ  نتشذگ  زا  دندرک  ششخب  تواخـس و  دشاب و  نایـصاع  هک  یتعامج  ياهـسفن 

.تمایق زور  رد  ینعی  ادخ  تسا  هدننک  مکح  بوخ  رایسب  هچ 

بیغت اهراثآ و  هتملظ  یف  عطقنت  ثدج  دغ  یف  اهناظم  سفنلا  كدف و  ریغ  كدفب و  عنصا  ام  «و 

.مکارتملا بارتلا  اهجرف  دس  ردملا و  رجحلا و  اهطغضال  اهرفاحادی ، تعسوا  اهتحسف و  یف  دیز  ول  هرفح  اهرابخا و 

یلا قیرطلا  تیدـتهال  تئـش  ول  .قلزملا و  بناوج  یلع  تبثت  ربکالا و  فوخلا  موی  هنمآ  یتاـتل  يوقتلاـب  اهـضورا  یـسفن  یه  اـمنا  و 
لعل همعطالا و  ریخت  یلا  یعشج  یندوقی  ياوه و  ینبلغی  نا  تاهیه  نکل  زقلا و  اذه  جئاسن  حمقلا و  اذه  بابل  لسعلا و  اذه  یفـصم 

« .عبشلاب هل  دهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  نم ال  همامیلاب  وا  زاجحلاب 

نآ یکیرات  رد  تسا  عطقنم  هک  تسا  يربق  ادرف  رد  وا  هاگیاج  سفن  هکنآ  لاح  كدف و  ریغ  كدـف و  اب  درک  مهاوخ  راک  هچ  ینعی 
ياهتـسد ار  نآ  دـنادرگ  خارف  نآ و  یگداشگ  رد  دوش  هدرک  داـیز  رگا  هک  تسا  یلادوگ  وا و  ياـهربخ  تسا  بیاـغ  وا و  ياـهرثا 

.هتخیر مه  رب  كاخ  ار  نآ  ياه  هنخر  دنک  دس  خولک و  گنس و  ار  نآ  دریگ  مه  رب  هنیآ  ره  نآ ، هدننکدوگ ي 

سرت زور  رد  دشاب  نمیا  هک  یلاح  رد  دـیایب  هکنیا  يارب  زا  يراکزیهرپ  هب  ار  وا  مهد  یم  تضایر  هکنیا  رگم  نم  سفن  نیا  تسین  و 
هدرک فاص  لیـصحت  يوس  هب  هار  ما  هتفای  هنیآ  ره  مشاب  هتـساوخ  رگا  .ندـیزغل و  ياج  ياه  هراـنک  دـشاب  رارقرب  تباـث و  گرزب و 

نم هب  دوش  بلاغ  هکنیا  تسا  رود  رایـسب  هچ  نکلو  ار ، مشیربا  نیا  ياه  هدش  هتفاب  ار و  مدـنگ  نیا  زغم  ار و  ایند  لسع  نیا  هدـش ي 
یـسک همامی  زاجح و  رد  دشاب  هک  دـیاش  هکنآ  لاح  اهماعط و  ندـیزگرب  يوس  هب  نم  ماعط  صرح  ارم  دـشکب  نم و  سفن  شهاوخ 

هک دشاب  یسک  دیاش  همامی  زاجح و  رد  ینعی  .یندش  ریس  وا  يارب  زا  دشابن  دوهعم  صرق و  لیـصحت  رد  وا  يارب  زا  دشابن  یعمط  هک 
.دشاب هتشادن  ندش  ریس  رب  ییاناوت  نان و  صرق  لیصحت  رب  تردق 
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: لئاقلا لاق  امک  نوکا  وا  يرح ؟ دابکا  یثرغ و  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیبا  وا  »

هنطبب تیبت  نا  ءاد  کبسح  و 

دقلا یلا  نحت  دابکا  کلوح  و 

؟ شیعلا هبوشج  یف  مهل  هوسا  نوکا  وا  رهدلا ، هراکم  یف  مهکراشا  و ال  نینموملاریما » : » لاقی ناب  یسفن  نم  عنقا  ا 

اهرگج هنسرگ و  دنشاب  اهمکش  نم  یلاوح  رد  هکنآ  لاح  ندروخ و  ماعط  زا  هدرک  گرزب  مکـش  مدرگ  بش  لخاد  هکنیا  ای  ینعیر 
: هدنیوگ تسا  هتفگ  هکنانچ  مشاب  نم  ایآ و  هنشت ؟ دنشاب 

قاتـشم هک  دنـشاب  اهرگج  وت  فارطا  رد  بارـش و  ماـعط و  زا  رپ  مکـش  اـب  يدرگ  بش  لـخاد  هکنیا  نتـشاد  درد  ار  وت  تسا  سب  و 
.ندروخ بآ  یمرچ  حدق  يوس  هب  دنشاب 

ایآ .بارـش  ماـعط و  ياـج  هچ  دنـشاب  هتـشادن  ندروخ  بآ  يارب  یمرچ  حدـق  هقاـف  رقف و  زا  هک  دنـشاب  یناـسک  وت  یلاوح  رد  ینعی 
؟ نامز تاهورکم  رد  ار  ناشیا  مشابن  کیرـش  هکنآ  لاح  و  نانموم » ریما   » دوش هتفگ  هکنیا  هب  مدوخ  سفن  يارب  زا  منک  یم  تعاـنق 

؟ یناگدنز یتشز  يدب و  رد  ناشیا  يارب  زا  اوشیپ  مشابن  ای 

یئوخ

عمجم هلحرم - نود  ربیخ  نیب  اهنیب و  و  ناموی ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنیدـم  نیب  اهنیب و  دوهیلا  يرق  نم  هیرق  كدـف :) : ) هغللا
(: رجحلا اهطغضا  ، ) ربقلا ثدجلا :) ، ) هتکرت یشلا ء : نع  یسفن  توخس ) ، ) لخبلا نم  دشا  وهف  صرح  عم  لخبلا  حشلا :) -، ) نیرحبلا

: هلوق تناک و  ربخ  رقتـسم  فرظ  انیدیا : یف  بارعالا : .هیف  نوکی  يذـلا  هفلام  یـشلا ء و  عضوم  هنظم : عمج  ناظما ) ، ) هطغاض اهلعج 
و كدـف ، نم  لاحلا  لحم  یف  فرظلا  هلمج  اهتلـص و  ءامـسلا  هتلظا  هلمج  هیلوصوم و  ام  رورجم و  راج و  لک : نم  اهل ، مسا  كدـف ،

اهضرا نم  تزح  و ال  ( ) مالسلا هیلع   ) لاق امل  ینعملا : .ثدج  یلع  فطع  هرفح ، هلوق : و  هیلاح ، هلمج  ثدج : دغ  یف  اهناظم  سفنلا 
اهوبلـس و موق ، اهب  تلخبف  كدف ) انیدیا  یف  تناک  : ) لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  دیعب  وه  دـیعب و  ضام  یلا  هجوت  اربش )
مهودیاف و لاملا  اذه  ءاجرب  تیبلا  لها  لوح  سانلا  عمجی  نا  مهنم  افوخ  هتفالخ  بصغل  نودصتملا  مه  ابـصغ و  انیدیا  نم  اهوذخا 

یف اهوکرت  يا  تیبلا  لها  مه  نیرخآ  سوفن  نم  دارملا  نا  حارـشلا  ضعب  نم  رهظی  نیرخآ ) سوفن  اـهنع  تخـس  و   ) مهقح اودرتسا 
ءاخـسلاب ینعی  سیل  تضغا و  تحماس و  يا  نیرخآ  سوفن  اهنع  تخـس  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  اهنع  اوفرـصنا  نیبصاـغلا و  يدـیا 

نم دارملا  نوکی  نا  نکمی  لوقا : .ارـسق  ابـصغ و  الا  كدفب  اوحمـسیلا  هلها  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنال یقیقحلا  ءاخـسلا  اذـه ال  الا  انهاه 
وه اذه  مهیدیا و  یف  اهنوکب  اولخبی  مل  نا  هدادرتسال و  مهترـصن  نع  اودـعق  مهقح و  هبلاطم  نع  اوتکـس  ثیح  راصنالا  مه  نیرخالا 

دعب اهدرل  هترـصن  یف  راصنالا  حماس  دق  كدف و  بصغ  یف  هلها  هملظ و  نمع  هللا  یلا  يوکـشلا  ماقم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنال رهاظلا 
: لاق رـشب ، نب  نایح  انثدح  لاق : هبـش  نب  رمع  دیزوبا  ینثدح  رکبوبا : لاق  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاق  س .)  ) همطاف بناج  نم  اهتبلاطم 

اولاسف اونصحت ، ربیخ  لها  نم  هیقب  تیقب  لاق : يرهزلا ، نع  قاحـسا ، نب  دمحم  نع  هدئاز  یبا  نبا  انربخا  لاق : مدآ ، نب  ییحی  انثدح 
یبنلل تناک  و  کلذ ، لثم  یلع  اولزنف  كدف ، لها  کلذ  عمسف  لعفف ، مهریسی  مهئامد و  نقحی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
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هیلع قفتملا  هعیـشلا و  نیب  روهـشملا  مث  مثیم : نبا  لاق  .باـکر و  ـال  لـیخب و  اـهیلع  فجوی  مل  هنـال  هصاـخ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
لاق يردخلا  دیعـس  یبا  نع  اهنم : .هفلتخم  قرط  نم  کلذ  اوور  و  س )  ) همطاف اهاطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  مهدـنع 
مزع هفالخلا  رکبوبا  یلوت  املف  كدف ، همطاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یطعا  مورلا ): هقح 31 - یبرقلا  اذ  تآ  و   ) تلزنا امل 

هتاـیح و یف  اکدـف  یناـطعا  هنا  لوـقت : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نـم  اـهثاریمب  اـهبلاطی  اـهیلا  تلـسراف  اـهنم  اهذـخا  یلع 
هانکرت امف  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  وه : هاور  ربخب  ثاریملا  نع  اهباجاف  اهب  اهل  ادهشف  نمیا  ما  و  ع )  ) ایلع کلذ  یلع  تدهشتسا 

هیلا انا  هللا و  لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  اهب  لمحی  هدی  یف  نیملسملل  تناک  امنا  یبنلل و  نکت  مل  اهنا  كدف : يوعد  نع  و  هقدص ، وهف 
نع هیبا ، نع  نامیلـس ، دمحم  نب  هللادبع  نع  دیزی ، نب  دمحا  نب  دمحم  ینثدـح  رکبوبا و  لاق : یلزتعملا  حرـش  یف  .هیلی و  ناک  امک 
نم همل  یف  تلبقا  و  اهرامخ ، تثال  كدف ، اهعنم  یلع  رکب  یبا  عامجا  س )  ) همطاف غلب  امل  اعیمج : اولاق  نسح  نب  نسحلا  نب  هللادبع 

دشح دق  رکب و  یبا  یلع  تلخد  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیشم  اهتیـشم  مرخت  ام  اهلویذ ، یف  اطت  اهموق  ءاسن  اهتدفح و 
هنا تنا  مث  مضلا ، رسکلاب و  هیطبق ، اولاق  هیطبق و  مهـضعب : لاق  ءاضیب و  هطیر  مهنیب  اهنیب و  برـضف  راصنالا ، نیرجاهملا و  نم  سانلا 

، دجملا لوطلا و  دمحلاب و  یلوا  وه  نم  دمحب  ءدتبا  تلاق : مث  مهتروف ، نم  اونکـس  یتح  الیوط  تلهما  مث  ءاکبلاب ، موقلا  اهل  شهجا 
، هب مکرما  امیف  هوعیطا  و  هتاقت ، قح  هللا  اوقتاف  اهرخآ : یف  تلاـق  هدـیج  هبطخ  رکذ  و  مهلا ، اـمب  رکـشلا  هل  معنا و  اـم  یلع  دـمحلا هللا 

هتلیسو نحن  و  هلیسولا ، هیلا  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  یغتبی  هرون  هتمظعب و  يذلا  هللا  اودمحا  و  ءاملعلا ، هدابع  نم  هللا  یشخی  امناف 
ادوع لوقا  دـمحم ، تنب  همطاف  انا  تلاق : مث  هئاـیبنا ، هثرو  نحن  و  هبیغ ، یف  هتجح  نحن  و  هسدـق ، لـحم  و  هتـصاخ ، نحن  ،و  هقلخ یف 
زیزع مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  : ) تلاق مث  هیعاد ، بولق  و  هیعاو ، عامساب  اوعمـساف  اططـش  افرـس و ال  کلذ  لوقا  ام  ءدب و  یلع 
نود یمع  نبا  اـخا  و  مکئاـبآ ، نود  یبا  هودـجت  هوزعت  ناـف  هبوـتلا ) - 128 میحر : فوور  نینموملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هـیلع 

هیلهاجلا مکحفا   ) یل ثرا  نا ال  نومعزت  نالا  متنا  مث  یناـثلا ، لـصفلا  یف  دـعب  اـمیف  هرکذنـس  ـالیوط ، اـمالک  ترکذ  مث  .مکلاـجر 
هفاحق یبا  نبا  ای  ثرت  نا  هللا  یبا  یبا ، ثرا  زتبا  نیملسملا ، رشاعم  اهیا  هدئاملا ) - 50 نونقوی : موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبی و 

و دـمحم ، میعزلا  و  هللا ، مکحلا  معنف  كرـشح : موی  كاقلت  هلوحرم  هموطخم  اهکنودـف  ایرف ، ائیـش  تئج  دـقل  یبا ، ثرا  كاـبا و ال 
، میقم باذع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت ، فوس  رقتسم و  ابن  لکل  و  نولطبملا ، رسخی  هعاسلا  دنع  و  همایقلا ، دعوملا 

انل لاجر  تدبا  بطخلا  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول  هنمیه  ءابنا و  كدعب  ناک  دق  هثاثا : تنب  دنه  لوقب  تلثمتف  اهیبا  ربق  یلا  تفتلا  مث 
نلا ری  مل  و  لاق : بصتغن  مویلا  نحنف  انع  تبغ  ذا  انب  فختسا  لاجر و  انتمهجت  بتکلا  کنود  تلاح  تیضق و  امل  مهرودص  يوجن 
هذه ام  مالسالا ، هنضح  و  هلملا ، داضعا  و  هیقبلا ، رشعم  ای  تلاقف : راصنالا  دجسم  یلا  تلدع  مث  ذئموی ، مهنم  هیکاب  كاب و ال  رثکالا 

: لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  اما  یتمالظ ، نع  هنـسلا  و  یقح ، یف  هزمغلا  و  یتنوعم ، نع  هینولا  و  یترـصن ، نع  هرتفلا 
هتوم نا  اه  ، هنید متما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تام  نالا  متیتا ، ام  نالجع  و  متثدـحا ، ام  ناعرـس  هدـلو ) یف  ظـفحی  ءرملا  )

عیـضا لامالا ، تدـکا  لابجلا و  تعـشخ  و  هل ، ضرالا  تملظا  و  هقتار ، دـقف  و  هقتف ، مهبتـسا  و  هنهو ، عسوتـسا  لیلج  بطخ  يرمعل 
ام و   ) لاقف هتافو ، لبق  اهب  مکابنا  و  هتوم ، لبق  هللا  باتک  اهب  نلعا  هلزاـن  کـلت  و  هنوصملا ، تلیذا  و  همرحلا ، تکته  و  میرحلا ، هدـعب 

و ائیـش ، هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم 
مکلمـشی هوعدـلا و  مکغلبت  عمـسم ، يارمب و  مـتنا  و  یبا ، ثارت  مـضتهاا  هـلیق  ینب  اـهیا  نارمع .) لآ  - 144 نیرکاـشلا : هللا  يزجیس 

متهداب و  برعلا ، متیداب  راـتخا ، یتلا  هتریخ  و  بختنا ، یتلا  هللا  هبخن  متنا  و  ننجلا ، رادـلا و  مکل  و  ددـعلا ، هدـعلا و  مکیف  و  توصلا ،
هوعد تاده  كرشلا و  هروف  تنکس  و  برحلا ، نارین  تبخ  و  هبلح ، رد  و  مالسالا ، یحر  مکب  تراد  یتح  مهبلا ، متحفاک  و  رومالا ،

دعب نم  مهنامیا  اوثکن   ) موق نع  هعاجـشلا  دعب  متنبج  و  هدشلا ، دعب  متـصکن  و  مادقالا ، دعب  مترخاتفا  نیدـلا ، ماظن  قثوتـسا  و  جرهلا ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3379 

http://www.ghaemiyeh.com


متنکر و  ضفخلا ، یلا  متدلخا  دق  نا  يرا  دـق  الا و  نوهتنی ) مهلعل  مهل  نامیا  مهنا ال  رفکلا  همئا  اولتاقف  مکنید  یف  اونعط  مهدـهع و 
دق الا و  .دیمح  ینغل  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  نا  و  متغوس ، يذلا  متغـس  و  متیعو ، يذـلا  متدـحجف  هعدـلا ، یلا 

هبقان رهظلا ، هربدم  اهووتحاف  اهومکنودف  نیقیلا ، فعـض  و  هانقلا ، روخ  و  مکترماخ ، یتلا  هلذخلاب  ینم  هفرعم  یلع  تلق  ام  مکل  تلق 
اوملظ نیذلا  ملعیـس  و  نولمعت ، ام  هللا  نیعبف  هدـئفالا ، یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  رانب  هلوصوم  راعـشلا ، هموسوم  راعلا ، هیقاب  فخلا ،
ینثا هللا و  رکبوبا  دـمح  هب  هتملک  امب  رکبابا  س )  ) همطاف تملک  امل  لاق : مکحلا  نب  هناوع  نع  هدنـسب  ثدـح  .نوبلقنی و  بلقنم  يا 

ام و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يار  تودـع  اـم  هللا  و  ءاـبالا : ریخ  هنبا  ءاـسنلا و  هریخ  اـی  لاـق : مث  هلوسر ، یلع  یلـص  هیلع و 
هلآ تعفد  دـقف  دـعب ، اما  کل ، انل و  هللا  رفغف  ترجهاف ، تظلغا  تغلباف و  تلق  دـق  و  هلها ، بذـکی  دـئارلا ال  نا  و  هرماـب ، ـالا  تلمع 
انا  ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناف  کلذ  يوس  ام  اـما  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  هءاذـح  هتباد و  هللا و  لوسر 

تلمع دقف  هنـسلا ) ملعلا و  همکحلا و  نامیالا و  ثرون  انکل  اراد و  اراقع و ال  اضرا و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم 
تلاق لاق : هیبا  نع  دـمحم ، نب  ماـشه  يور  و  رکبوبا : لاـق  .بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  یقیفوتاـم  و  هل ، تحـصن  ینرما و  اـمب 

ام هللا  و  هللا ، لوسر  هنبا  ای  اهل : لباقف  كدـف ، یناـطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یل  دهـشت  نمیا  ما  نا  رکب : یبـال  همطاـف 
هللا و  كوبا ، تام  موی  ضرالا  یلع  تعقو  ءامسلا  نا  تددول  کیبا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یلا  بحا  اقلخ  هللا  قلخ 
هللا یلـص  هللا  لوسر  تنب  تنا  و  کقح ، کملظا  هقح و  ضیبالا  رمحالا و  یطعا  ینارتا  يرقتفت ، نا  نم  یلا  بحا  هشئاع  رقتفت  نال 

هقفنی و  لاجرلا ، یبنلا  هب  لمحی  نیملسملا  لاوما  نم  الام  ناک  امنا  و  ملس ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  نکی  مل  لاملا  اذه  نا  ملس ، هیلع و 
کترجه هللا ال  و  لاق : ادـبا ، کتملک  هللا ال  و  تلاق : هیلی ، ناک  امک  هتیلو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یفوت  املف  هللا ، لـیبس  یف 

یلص و  الیل ، تنفدف  اهیلع ، یلصی  الا  تلصوا  هافولا  اهترـضح  املف  کل ، هللا  نوعدال  هللا  و  لاق : کیلع  هللا  نوعدال  هللا  و  تلاق : ادبا ،
: لاق ایرکز ، نب  دـمحم  ینثدـح  و  رکبوبا : لاق  .هلیل  نوعبـس  ناتنثا و  اهیبا  هافو  اـهتافو و  نیب  ناـک  و  بلطملادـبع ، نب  ساـبع  اـهیلع 
ام سانلا  اهیا  لاق : ربنملا و  دعـصف  اهتلاقم ، هیلع  قش  اهتبطخ  رکبوبا  عمـس  املف  لاق : لوالا  دانـسالاب  هرامع  نب  دمحم  نبلا  عج  انثدح 

، ملکتیلف دهش  نم  و  لقیلف ، عمس  نم  الا  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یف  ینامالا  هذه  تناک  نیا  هلاق ، لک  یلا  هعرلا  هذه 
، ءاسنلاب نورصنتسی  و  هفعـضلاب ، نونیعتـسی  تمره ، ام  دعب  هعذج  اهورک  لوقی  يذلا  وه  هنتف ، لکل  برم  هبنذ ، هدیهـش  هلاعث  وه  امنا 

راصنالا یلا  تفتلا  مث  .تکرت  ام  تکاس  ینا  تحبل ، تلق  ول  و  تلقل ، لوقا  نا  ءاشا  ول  ینا  ـالا  یغبلا  اـهیلا  اـهلها  بحا  لاـحط  ماـک 
متیواف و مکءاج  دقف  متنا ، ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  مزل  نم  قحا  و  مکئاهفـس ، هلاقم  راصنالا  رـشعم  ای  ینغلب  دق  لاقف :

امم رطش  اذه  لوقا : .اهلزنم  یلا  همطاف  تفرصناف  لزن ، مث  انم ، کلذ  قحتسی  مل  نم  یلع  اناسل  ادی و ال  اطـساب  تسل  ینا  الا  مترـصن ،
دیزم ابفاو ال  اثحب  هلئسملا  هذه  یف  ناقیرفلا  ثحب  دق  و  یلزتعملا ، حرشلا  نع  هصنب  هانرکذ  هنـسلا ، لها  قرط  نع  كدف  رما  یف  درو 

حراـشلا هلقن  اـم  کـلذ  یف  یفک  هبهذـم و  قیرف  لـک  دـییاتل  نکمم  هجو  لـکب  صوصنلا  نم  ردـص  اـم  هیف و  درو  اـم  اوـلوا  و  هیلع ،
یضترملا دیسلا  ضوقن  یلع  قلع  ام  و  هللا - همحر  یضترملا - دیسلا  نم  هیلع  درلا  دقنلا و  نم  هلقن  ام  هاضقلا و  یـضاق  نع  یلزتعملا 

یف کش  فالخ و ال  ال  لوالا : یلی : امب  كدف  رما  یف  ثحبلا  صخلن  نحن  و  هیلا ، عجریلف  عالطالا  دارا  نم  هاضقلا ، یضاقل  اراصتنا 
فصنب اهوعرزی  نا  یلع  احلص  اهایا  اهوکلم  اهلها  نال  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  اصلاخ  ایفاص  اکلم  تناک  كدف  نا 

عم یفانی  کلملا و ال  بلـص  یلع  دئاوعلا ال  یلع  لومحم  فصنلا  یلع  مهحلاص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا نم  يور  ام  و  اهدئاوع ،
امف مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفا  اـم  و   ) یلاـعت هلوق  - 1 هوجو : نم  کلذ  یلع  لیلدـلا  و  اـهعیمج ، یلع  هوحلاـص  اـهلها  نا  یلع  لد  اـم 
نا هیالا  هذه  رهاظ  رشحلا .) - 6 ریدق : یش ء  لک  یلع  هللا  و  ءاشی ، نم  یلع  هلسر  طلسی  هللا  نکل  باکر و  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا 

كرتشی لوسرلل ال  هصاخ  وهف  براحملا  دـهاجملا و  فحز  باکرلا و  لیخلا و  فاجیا  ریغ  نم  يرقلا  لها  نم  هلوسر  هللا  هاطعا  اـم 
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و اهنم ، اورجاه  اهوکرت و  وا  اهلها  داب  وا  هیلا  اهوملـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  اـهلها  حـلاص  ضراـک  نیملـسملا  رئاـس  هیف 
یفلا ء یلا  رظنت  هیلاتلا  هیالا  و  هصاـخ ، هل  یهف  فحز ، برح و  نود  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  اـهلها  اهملـس  اـمم  كدـف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هناب  رکب  یبا  فارتعا  .مهریغ 2 - یبرقلا و  يوذ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل وهف  هونع ، ذـخا  يذـلا 

اهنوکب فرتعی  مل  ول  هنا  عم  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون ، ال   ) هلوق وه  یبنلا و  نع  هاور  ثیدـحب  س )  ) همطاف نع  اهعنمب  کـسمت  ثیح 
تعدا ام  دعب  هنا  .اهب 3 - اهطابترا  مدع  رابتعاب  اهعنمی  لب  ثیدحلا ، اذـهب  کسمتلا  یلا  جاتحی  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کلم 

کلم اهناب  هفارتعا  یلع  لدـی  هلحنلا ، یلع  دوهـشلا  بلط  و  دوهـشلا ، اهنم  رکبوبا  بلط  یل ، اـهبهو  دـق  یبا و  هلحناـهنآ  س )  ) همطاـف
نب ماشه  يور  و  رکبوبا : لاق  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاـق  معن  کـلم ، یف  ـالا  هبه  ـال  هنـال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاـب صوصخم 

ای اهل : لاقف  كدف ، یناطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یل  دهـشت  نمیا  ما  نا  رکب : یبال  همطاف  تلاق  لاق : هیبا  نع  دـمحم ،
نکی مل  لاملا  اذـه  نا  لاـق - نا  یلا  کـیبا - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یلا  بحا  اـقلخ  هللا  قلخ  اـم  هللا  هللا و  لوسر  هنبا 

هللا لوسر  یفوت  املف  هللا ، لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  هب  یبنلا  لمحی  نیملـسملا  لاوما  نم  الام  ناک  امنا  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل 
هاور ام  عم  احیرص  هتضراعم  - 1 هوجوب : ثیدحلا  اذه  یلع  لاکـشالا  دری  .خلا و  ادـبا - کتملک  هللا ال  و  تلاق : هیلی ، ناک  امک  هتیلو 
یبا نبا  انربخا  لاق : مدآ ، نب  ییحی  انثدح  لاق : رشب ، نب  ییحی  انثدح  لاق : هبـش  رمع ن  دیزوبا  ینثدح  رکبوبا : لاق  اضیا : حرـشلا  یف 

نقحی نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اولاسف  اونصحت ، ربیخ  لها  نم  هیقب  تیقب  لاق : يرهزلا ، نع  قاحسا ، نب  دمحم  نع  هدئاز 
مل هنال  هصاخ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل تناک  و  کلذ ، لثم  یلع  اولزنف  كدـف ، لـها  کـلذ  عمـسف  لـعفف ، مهریـسی  ومهئاـمد 

حراشلا لاق  .ادنـس 2 - حـیجرتلا  نم  هوجو  هل  نآرقلل و  قفاوم  للعم و  حیرـص و  ثیدـحلا  اذـه  .باکر و  لـیخب و ال  اـهیلع  فجوی 
: تلاق كدف و  تبلط  اهنا  لاق : هنال  اضیا ، لاکـشا  هیفف  هیبا  نع  یبلکلا  دمحم  نب  ماشه  هاور  يذلا  وه  یناثلا و  ربخلا  اما  و  یلزتعملا :
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسرل  نکی  مل  لاملا  اذـه  نا  باوجلا : یف  رکبوبا  اهل  لاقف  کلذـب ، یل  دهـشت  نمیا  ما  نا  و  اـهیناطعا ، یبا  نا 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلل زوجیا  هل : لوقی  نا  لئاقلف  هللا ، لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  هب  لمحی  نیملـسملا  لاوما  نم  الام  ناک  امنا  ملس و 

یلا هیلا - هللا  یحوا  یحول  نیملسملا ، لام  نم  اصوصخم  اراقع  وا  هصوصخم ، هعیض  سانلا  ءانفا  نم  هتنبا  ریغ  وا  هتنبا  کلمی  نا  هلآ )
نکی مل  كدـف  ناب  لوقلاف  هانیب ، امک  رـشحلا  هروس  نم  هسداسلا  هقباسلا  هیالا  عم  هتفلاخم  .حیحـص 3 - باوجب  سیل  اذه  و  لاق : نا 

یلا اهلاقتنا  نا  تبثی  هللا  لوسرل  هصاخ  تناک  كدـف  نا  تبث  اذاف  ناقیرفلا ، هیلع  امل  فلاـخم  دودرم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل
هثراو کت  مل  اهناف  اـهیلع ، هللا  مالـس  همطاـفب  صتخی  ـال  ثرـالاب  ناـک  ول  هناـف  ثرـالاب  ـال  اـهایا  هللا  لوسر  هبهب  ناـک  س )  ) همطاـف

الف هماعلا  بهذم  یلع  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبـصع  عستلا و  یبنلا  جاوزا  اهعم  كرتشت  لب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هل  هرـصحنم 
نع هدنسب  رکب  یبا  نع  حرشلا  یف  هاور  ام  الا  كدف  يوعد  یف  اهعم  اهریغ  كارتشا  هیاور  یف  دری  مل  .كدف و  لک  يوعد  اهل  حصی 

هـضرا نابلطی  ذـئنیح  امه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  امهثاریم  ناسمتلی  رکبابا  ایتا  سابعلا  همطاـف و  نا  هشئاـع  نع  هورع 
لکای امنا  هقدص ) هانکرت  ام  ثرون ، ال  : ) لوقی ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ینا  رکبوبا : امهل  لاقف  ربیخب ، همهس  كدفب و 

: لاق هتعنـص ، الا  هعنـصی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیار  ارما  زیحا  هللا ال  ینا و  و  لاـملا ، اذـه  نم  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 
عم هیمامالا ، بهذـمل  فلاخم  وه  و  دـالوالا ، عم  هبـصعلا  ثرا  نمـضتت  هذاـش  هیاور  هذـه  .تتاـم و  یتح  هملکت  ملف  همطاـف  هترجهف 
عم س )  ) همطاف ثحب  یف  نوکی  نا  دبال و  یناثلا  .اهیف  هصوصخم  ضرا  هعطق  لب  كدف ، هغیـض  ریغ  كدفب  هضرا  نوکی  نا  لامتحا 

، روما وه  و  كدـف ، ریغ  نم  هکرت  امم  یبنلا  ثاریم  يوعد  .ثاریملا 2 - ناونعب  هلحنلا ال  ناونعب  كدـف  يوعد  - 1 نایوعد : رکب  یبا 
ام رئاس  اهنم  و  لوسرلا ، مهـس  هللا و  مهـس  نم  هتایح  یف  هل  ناک  يذلا  سمخلا  مهـس  اهنم  و  ربیخب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  همهـس  اهنم 

يوعدـف هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون  ال   ) هلوق نم  هتیاورب  درفت  ام  هجحب  رکبوبا  اهلک  اهزاح  دـق  امهریغ و  عاـتملا و  رادـلا و  نم  هکلمی 
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یف هاور  امم  دافتـسی  امک  اـهریغب ، ثرـالا  يوعد  كدـفب و  هقلعتم  هبهلا  لـب  كدـف ، وه  دـحاو و  عوضومب  قلعتت  مل  ثرـالا  هبهلا و 
امف تلاق : یلها ، يدـلو و  لاق : تم ؟ اذا  کثری  نم  رکب : یبال  تلاـق  همطاـف  نا  یناـه ، ما  یلا  هدنـسب  رکب  یبا  نع  یلزتعملا  حرـشلا 

: تلاق هضف ، ابهذ و ال  الام و ال  اراد و ال  كوبا  ثرو  ام  هللا ، لوسر  هنبا  ای  لاق : اـننود ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ثرت  کـل 
همعط یه  امنا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  اهل : لاقف  كدـیب ، يذـلا  انئیف  راص  و  انل ، هلعج  يذـلا  هللا  مهـس  یلب 

امهناـف دـحاو ، دروـم  یلع  ادراوـتت  مل  ناـتفلتخم و  نییوعدـلا  ناـب  لوـقلا  نم  دـبال  .نیملـسملا و  نیب  تناـک  تـم  اذاـف  هللا ، اـنمعطا 
یضتقت ثرالا  يوعد  و  هتایح ، یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  کلم  نع  دروملا  جورخب  داقتعالا  یضتقت  هبهلا  يوعد  نال  نابذاکتم ،

یلع ثرالا  يوعد  تحرط  تدر  املف  ثرالا  يوعد  یلع  همدـقم  هبهلا  يوعد  نا  لاقی : نا  الا  مهللا  توملا  نیح  یلا  هکلم  یف  هئاقب 
حرـشلا یف  لاق  همدـقم ، نییوعدـلا  يا  نا  یف  مهمالک  فلتخا  دـق  .دـعب و  هیف  و  مصخلا ، عم  لادـجلا  هجو  یلع  اـهنع و  لزنتلا  هجو 

نم لئاسلا  هلاق  ام  یلعوبا  رکنا  دق  و  رـصم :) ص 269 ج 16 ط   ) كدـف رما  یف  اهحرط  یتلا  هثحابم  نم  ثلاثلا  لصفلا  یف  یلزتعملا 
.هلحنلا و تعدا  تفک و  ربخلا  هنم  تعمس  املف  کلذ ، لبق  ثرالا  تبلط  تناک  لب  لاق : اثرا و  هتعدا  هلحنلا  يوعد  یف  تدر  امل  اهنا 

یف دروملا  ءاقبب  س )  ) همطاف تفرتعا  دـقف  همدـقم  ثرـالا  يوعد  تناـک  ول  هنا  هیلع  یفخ  فیک  یلع ، یبا  نم  بجعلا  لـک  بجعلا 
مل ثیح  هللا - همحر  یـضترملا - دیـسلا  نم  بجعلا  .کلذ و  دـعب  هلحنلا  یعدـت  نا  اهنم  حـصی  فیکف  تافولا ، نیح  یلا  هیبا  کلم 

رمالا هسکع  ثاریملا و  ءاعدا  لبق  لحنلا  نوکی  نا  یلع  یبا  راکنا  اما  و  لاقف : هطبخ  یلا  یفاشلا  یف  اذه  همالک  نع  هباوج  یف  هجوتی 
یلع دتعی  الف  ابهذم  هل  ححـصی  رخالا ال  لبق  نیرمالا  دحا  نوک  نال  کلذ  راکنا  یف  احیحـص  اضرغ  هل  فرعن  نا ال  هیف  ام  لواف  هیف ،

نا فیک  و  هدراو ، هب  اهلک  تایاورلا  و  ارهاظ ، مدـقتملا  ناک  لحنلا  یف  مالکلا  نا  یف  رمالا  نا  مث  هللا : همحر  لاق  مث  ابهذـم ، هفلاـخم 
رایتخالا و عم  هنم  هقحتـست  هجو ال  نم  اهقحب  تبلاط  دق  نوکت  نا  بجوی  اذـه  سیل  وا  الحن  هنیعب  هیعدـت  امیف  ثاریملا  بلطب  ادـتبت 
بذاکتلا و یلا  رـشی  مل  هللا  همحر  دیـسلا  نا  يرت  دـق  لوقا : هب .) درفنت  لحنلا  و  اـهریغ ، هیف  اـهکرتشی  ثاریملا  کـلذ و  زوجی  فیک 

کلم یلع  کلملا  ءاـقبب  فرتعا  دـقف  ـالوا  ثاریملا  یعدا  ول  هناـف  لـحنلا ، ءاـعدا  لـبق  ثاریملل  یعدـملا  یلع  مزلی  يذـلا  ضقاـنتلا 
س)  ) همطاف نم  هرودص  حصی  و ال  هسفن ، بذک  یلوالا و  هاوعد  ضقان  دقف  کلذ  دـعب  لحنلا  یعدا  ولف  توملا ، نیح  یلا  ثروملا 

امک رابخالا ، رهاظ  وا  لاحلا  رهاظ  هلعج  حصی  و ال  ثرالا ، يوعد  یلع  لحنلا  يوعد  مدقتب  عطقلا  نم  دـبالف  هتراهط ، هتمـصع و  عم 
یضترملا بجعت  اماف  رصم :) ص 285 ج 16 ط   ) یلی امب  یلع  یبال  یلزتعملا  حراشلا  رصتنا  دق  .هللا و  همحر  دیسلا  مالک  نم  دافتسی 

هل حـصی  هناف ال  کـلذ ، یف  اـضرغ  هل  فرعن  ـال  اـنا  هلوق : لـحنلا و  يوعد  یلع  همدـقتم  تناـک  ثرـالا  يوعد  نا  یلع  یبا  لوق  نم 
عجری یـش ء  اذه  و  کلذ ، یف  یلع  یبا  خیـشلا  دارم  یلع  فقی  مل  یـضترملا  ناف  بهذم ، هیفلاخم  یلع  لطبی  بهذـم و ال  کلذـب 

صیصخت یلع  اوعمجا  مهنال  هباحـصلا ، عامجاب  دحاولا  ربخب  باتکلا  صیـصخت  زاوج  یلع  اولدتـسا  انباحـصا  ناف  هقفلا ، لوصا  یلا 
و اولاـق : هقدـص ،) هاـنکرت  اـم  ثرون  ـال  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  رکب  یبا  هیاورب  مکدـالوا ) یف  هللا  مکیـصوی  : ) یلاـعت هلوق 

یلع تمدقت  ثاریملا  يوعد  نا  یلعوبا : خیشلا  لاق  اذهلف  ثاریملاب ، لحنلاب ال  کلذ  دعب  تبلاط  س )  ) همطاف نا  ربخلا  یف  حیحـصلا 
ثرالا يوعد  تناک  ولف  رکب ، یبال  هقفاوم  هیضار و ال  ریغ  سلجملا  کلذ  نع  تفرـصنا  همطاف  نا  تبث  هنال  کلذ  و  لحنلا ، يوعد 

يور املف  همدقتم  ثرالا  يوعد  تناک  اذا  اما  دحاولا ، ربخب  باتکلا  صیصخت  یلع  عامجالا  تبثی  مل  طخس  نع  تفرصنا  و  هرخاتم ،
، دحاولا ربخب  باتکلا  صیصخت  یلع  عامجالاب  لالدتـسالا  ذئنیح  حصی  هناف  يرخا ، ههج  نم  عازنلا  یلا  تلقتنا  تکـسما و  ربخلا  اهل 

عـضوملا اذـه  یف  انا  همدـقتم و  اهنا  یلع  اهـضعب  و  هرخاتم ، ثرالا  يوعد  نا  یلع  اهـضعب  لدـی  هضراعتم ، يدـنع  رابخالاف  اـنا  اـماف 
مالک یف  ام  یفخی  ال  لوقا : .یهتنا  حیحـصف ، لحنلا  يوعدـب  هیادـبلا  نوکت  نا  یـضتقت  لاحلا  نا  نم  یـضترملا  هرکذ  ام  و  فقوتم ،

رابخالا و ضراعتب  مکحی  يرخا  و  عامجالا ، ححـصیل  امزج  یلع  یبال  رـصتنی  هراـتف  ضقاـنتلا ، بارطـضالا و  نم  یلزتعملا  حراـشلا 
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اهیلع دری  مل  كدـف و  صوصخ  لحنلا  يوعد  دروم  نا  حـصالا  .لحنلا و  يوعد  مدـقت  یف  یـضترملا  مالک  ححـصی  هثلاث  فقوتی و 
ریغ سمخلا و  یف  همهس  ربیخب و  همهـس  نم  هللا  لوسر  هکرت  ام  رئاس  ثرالا  يوعد  دروم  و  اهدعب ، اهلبق و ال  الـصا ال  ثرالا  يوعد 
هللا لوسر  هلآ  نم  الا  ادی  هللا  لوسر  لاوما  نع  کسمی  مل  الک و  هماقم  ماق  کلذ و  عیمج  یف  رکبوبا  فرصت  دق  و  هعاتم ، نم  کلذ 

رـصتنا ثیح  یلزتعملا  حراشلا  نم  بجعلا  .مکحلا و  نب  هناوع  هیاور  یف  امک  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  اهعفد  ثیح  هئاذـح  هتباد و  و 
س)  ) اهل حـصی  فیک  ،و  رهاظلا ضقانتلاب  رابتعالا  نع  اهمالک  طوقـس  اهـسفنل و  مالـسلااهیلع  همطاف  بذاکت  بجوی  اـمب  یلع  یبـال 

یلع همالک  نم  عضوم  ریغ  یف  رـصا  دـق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  ثاریم  اهناب  فارتعـالا  دـعب  كدـف  یف  لـحنلا  يوعد 
همطاف مالک  یف  ربدـتی  نم  و  کلذ ، یف  هعم  اهتقفاوم  و  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون ، ال   ) هلوق نم  رکبوبا  هاور  ام  هحـصب  همطاف  فارتعا 

مالـسالا و نع  جورخلا  داـحلالا و  رفکلا و  یلا  هب  فرتعملا  تبـسن  هثیدـح و  رکنا  س )  ) همطاـف نا  مهفی  هقفاو  نم  رکب و  یبا  هاـجت 
هیلهاجلا مکحفا   ) یل ثرا  نا ال  نومعزت  نالا  متنا  مث  : ) هدـع دانـساب  یلزتعملا  حراشلا  هرکذ  اـمیف  اـهلوق  یلا  رظناـف  نآرقلا ، هعباـتم 

كابا و ال هفاحق  یبا  نبا  اـی  ثرت  نا  هللا  یبا  یبا ، ثرا  زتبا  نیملـسملا  رـشاعم  اـهیا  نونقوی ) موقل  اـمکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبی و 
دعوملا و  دـمحم ، میعزلا  و  هللا ، مکحلا  معنف  كرـشح ، موـی  كاـقلت  هلوـحرم  هموـطخم  اهکنودـف  اـیرف ، ائیـش  تئج  دـقل  یبا ، ثرا 

و میقم ،) باذـع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذـع  هیتای  نم  نوملعت ، فوس  رقتـسم و  ابن  لکل  و  نولطبملا ، رـسخی  هعاسلا  دـنع  و  هماـیقلا ،
- یتمالظ نع  هنسلا  و  یقح ، یف  هزمغلا  و  یتنوعم ، نع  هینولا  و  یترـصن ، نع  هرتفلا  هذه  ام  : ) راصنالا هب  تبتاع  تبطاخ و  امیف  تلاق 

ولا علا  مکیف  و  توصلا ، مکلمـشی  و  هوعدـلا ، مکغلبت  عمـسم ، يارمب و  متنا  و  یبا : ثارت  مضتهاا  هلیق ، ینب  اـهیا  س :)  ) تلاـق نا  یلا 
، مهبلا متحفاک  و  رومالا ، متهداب  و  برعلا ، متیداـب  راـتخا ، یتلا  هتریخ  و  بختنا ، یتلا  هللا  هبخن  متنا  و  ننجلا ، رادـلا و  مکل  و  ددـعلا ،

ماـظن قثوتـسا  جرهلا و  هوعد  تادـه  و  كرـشلا ، هروف  تنکـس  و  هنتفلا ، نارین  تبخ  و  هبلح ، رد  و  مالـسالا ، یحر  مکب  تراد  یتح 
یف اونعط  مهدهع و  دعب  نم  مهنامیا  اوثکن   ) موق نع  هعاجـشلا ، دعب  متنبج  و  هدشلا ، دـعب  متـصکن  و  مادـقالا ، دـعب  مترخاتفا  نیدـلا ،

فـسا بهتلم و  بلق  نم  تجرخ  یتلا  تاملکلا  هذـه  ربدـت  نم  لوقا : نوهتنی .) مهلعل  مهل  نامیا  ـال  مهنا  رفکلا  همئا  اولتاـقف  مکنید 
دق و  هوجولا ، نم  هجوب  اـهیفلاخم  عم  اـهقح  نع  هعونمملا  هموـلظملا  لوـسرلا  تنب  نیب  هقفاوـملل  قـیرط  مدـع  حوـضوب  مهفی  قـیمع 

فرـصت یف  تناک  كدـف  نا  نایب  ماقملا ، یف  مهی  امم  ثلاثلا  .نیفلاخملا  کئلوا  نع  لوسرلا  هفلاخم  دـهعلا و  ثکنب  اـهیف  تحرص 
یکح اهیف ؟ فرصتلا  نم  رکبوبا  اهعنمف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هکرت  ام  نمـض  یف  تناک  وا  رکبوبا ؟ اهنم  اهعزتناف  س )  ) همطاف

اهنا اماف  كدف : اهئاعدا  نم  يور  ام  هحص  رکنن  انـسل  و  رـصم :) ص 269 ج 16 ط   ) یلی ام  هاضقلا  یـضاق  نع  یلزتعملا  حرـشلا  یف 
نع لقن  .ثاریم و  اهنا  رهاظلاف  هکرتلا  هلمج  یف  تناک  اذاف  اهل ، اهنا  رهاظلا  ناکل  اهدی  یف  تناک  نا  لب  ملـسم ، ریغف  اهدی  یف  تناک 
یف دمتعا  هانیار  امف  اهدـی  یف  كدـف  نوکل  باتکلا  بحاص  راکنا  اماف  رـصم :) ص 275 ج 16 ط   ) همالک در  یف  یضترملا  دیـسلا 

اهدی نع  جرخی  مل  هنا  نیا  نمف  لاق ، ام  یلع  رمالا  و  اهل ، اهنا  رهاظلا  ناکل  اهدـی  یف  کلذ  ناک  ول  لاق : لب  هجح ، یلع  کلذ  راکنا 
هلوق لزن  امل  هنا  باتکلا  بحاص  هرکذ  يذـلا  دیعـس  یبا  قیرط  ریغ  هفلتخم  قرط  نم  يور  دـق  و  هفـالخ ، رهاـظلا  یـضتقی  هجو  یلع 
کلذ ناک  اذا  و  كدـف ، اهاطعاف  مالـسلااهیلع  همطاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اـعد  مورلا ) - 38 هـقح : یبرقلا  اذ  تآ  و   ) یلاـعت
یبنلا ضابقا  وه  رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  هدراولا  كدف ) اهاطعاف   ) رهاظ نا  یف  لاکـشا  ال  لوقا : .هجح  ریغب  هعفدـل  ینعم  الف  ایورم 

ءاهقفلا نونع  ههجلا  هذـه  نم  و  یجراخلا ، لمعلا  یف  هقیقح  ءاطعلا  ناـف  هبهلا ، هغیـص  ءاـشنا  درجم  ـال  اـهایا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
همطاف فرـصت  یف  اهنوک  یلع  لیلد  لدا  و  درلا ، ذخالاب و  لمعلاب و  هلماعم  هاطاعملاف  هیئاشنالا ، هلماعملا  دـقعلا و  لباقم  یف  هاطاعملا 

نم فینح  نب  نامثع  یلا  هجوملا  باتکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا توم  نیح  (س )
لها فرصت  تحت  اهنوک  یف  احیرص  نوکی  نا  داک  هناف  كدف ) انیدیا  یف  تناک  یلب  : ) هیلع هللا  تاولـص  لوقی  ثیح  هباحـصلا  رابک 
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تناک كدـف  نا  ثیح  نم  ثحبلا  هیئاضقلا و  هیقوقحلا و  ههجولا  نم  اهیلا  رظنلا  یلوالا  ناتماه : ناتهج  كدـف  هیـضقل  عبارلا : .تیبلا 
باحـصالا و نم  دحاو  ریغ  هرکذ  امک  ثرالاب  وا  رهاظلا ، وه  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  هبهب  اهیلع  هللا  مالـس  همطافل  اقح 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نع  رکبوبا  هاور  يذلا  ثیدحلا  دامتعاب  ههبشلا  هجو  یلع  وا  ادمعت ، ابـصغ و  اهنم  تذخاف  نیفلاخملا  نم  مج 
، یتش هوجو  نم  فعـضی  و  دنـسلا ، ههج  نم  لوالا : نیهجو : نم  عقی  ثیدحلا  اذـه  یف  ثحبلا  و  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون ، ال  ( ) هلآ

یبنلا جاوزا  و  ع )  ) تیبلا لها  عالطا  مدـعک  و  ههبـشلا ، هلازـال  ساـنلل  هناـیبب  یعادـلا  رفوت  هباحـصلا و  روفو  عم  هلقنب  رکب  یبا  درفتک 
داکی و  هتوم ، نیح  نم  هتکرت  یف  مهفیلکت  اوفرعیل  یبنلا  نم  مکحلا  اذه  مهغالبا  یلا  هجاحلا  سیـسم  عم  هنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ثیح هتلالد  ههج  نم  یناثلا : .هتیب  لها  هیوذ و  يوقتب  هعلو  عم  مهنع  مکحلا  اذه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءافخا  هلاحتـساب  عطقی 
ریصی جوزتی و  کلمی و  نیملسملا  رشبلا و  دارفا  رئاسک  هنا  هیصخش و  ههج  یلوالا  ناتزیامتم : ناتهج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل نا 

یبن هنا  ناونعب  هب  قلعتی  ام  هتوبن و  ههج  هیناثلا  ثروی ، ثری و  کلمی و  کلمیف و  هریغ  عم  هیواستم  قوقح  هل  و  هیبال ، انبا  نوکی  ابا و 
نا نکمیف  احالص ، هاری  ام  یلع  هیف  فرصتی  لاملا  تیب  حاتفم  هدیب  و  ایابسلا ، مئانغلا و  نم  هماعلا  هوجولا  کلام  همالا و  دلاو  نوکیف 

ثروم و ریغ  یبـن  هنا  ناونعب  یبـنلا  هکلمی  اـم  نا  هاـنعم  هیناـثلا و  ههجلا  ثرون ) ـال  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق نم  هدوصقم  نوکی 
تناک ثیح  .دارفالا و  رئاسک  هثراول  هکورتم  اهناف  هصاخلا  هلاوما  نم  هصخـش  رابتعاب  هکلمی  ام  لمـشی  همالل و ال  هماع  هقدص  كرتت 
تدرف نمیا  ما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـهل  دهـشف  هنیبـلا  اـهنم  رکبوـبا  بلط  هلحنلا و  هـهج  نـم  س )  ) همطاـف يوعدـل  اـحرطم  كدـف 
ثحبل هیضقلا  تضرع  نیتارما  لجر و  وا  نیلجر  هداهشب  ققحتت  اهناف  هیعرشلا  هنیبلا  دح  نع  امهناصقنل  امهب  فتکی  مل  وا  امهتداهش 

رئاس لاح  اهلاح  ما  اهل ؟ مکحلل  مالـسلااهیلع  همطاف  نم  يوعدـلا  درجمب  ءافتکالا  بجی  وا  حـصی  له  اهنم ، .یتش  هوجو  نم  یئاـضق 
هنیبلا نا  یف  لوالا  نیرما : یف  رظنلا  یلا  عجری  هیف  ثحبلا  قیقحت  و  هماعلا ؟ هیئاضقلا  نیزاوملا  یلع  اهیوعد  ضرع  نم  دـبال  ساـنلا و 

یف اهیواسی  عقاولا  نع  فشاک  لکف  طـقف ، هیفـشاکلا  ههج  نم  عقاولا و  نع  هیاـکحلا  فرـص  راـبتعاب  یعدـملا  يوعد  تاـبثال  هجح 
وه رهاظلا  و  یعدملا ؟ تابثا  يوعدـلا و  لصفل  هیعوضوم  اهل  اهـصوصخب و  هیئاضق  هجح  یه  ما  اهماقم ، موقی  اهیلع  يوقی  وا  نایبلا 
نع اهتراهط  و  س )  ) همطاف همـصعف  ذـئنیح  و  عایـشلا ، اهماقم  موقی  اذـل  رابتعالا و  اذـهب  هجح  عقاولا و  نع  هفـشاک  هنیبلا  نـال  لوـالا 
نا یعدـملا و  هیـصوصخ  نع  یـشانلا  ملعلا  اذـهل  اهل  مکحیف  اهیوعد  قدـصب  ملعلالا  وی  امم  اهل  لماشلا  ریهطتلا  هیآ  مکحب  بذـکلا 
نم بیغلاب  راهظتـسالا  وا  یحولاک  يوعدـلا  حرط  یلا  دنتـسملا  ریغلا  هملع  درجمب  عازنلا  عوضوم  یف  یـضاقلا  مکح  زاوج  نع  انعنم 

همطاف نا  یلع  لدنف  ءدتبن  نحن  یـضترملا : لاق  یلزتعملا : حرـشلا  یفف  .هلها  وه  نمل  امهوحن  لمرلا و  رفجلا و  مولع  لثم  وا  هضایرلا 
اهنال ال باوصلا ، نع  لداع  تنعتم ، هنیبلاب  اهبلاطم  اهعنام و  نا  و  هیف ، هبیـصم  تناک  اـم  ـالا  كدـف  لـحن  نم  تعدا  اـم  مالـسلااهیلع 

اذه نم  حیبقلا و  لعف  اهنم  نومام  طلغلا ، نم  هموصعم  اهنا  وهف  هانرکذ  ام  یلع  لدی  يذلا  اما  لاق - نا  یلا  هنیب - هداهش و  یلا  جاتحت 
دقف اهاذآ  نم  ینم ، هعـضب  همطاف   ) ثیدح ریهطتلا  هیاب  .اهتمـصع  تابثال  دهـشتسا  مث  .هنیب  هداهـش و  یلا  هیعدی  امیف  جاتحی  هتفص ال 

اهیذوی نم  نکی  مل  بونذـلا  فرتقی  نمم  تناک  ول  اهنال  اهتمـصع ، یلع  لدـی  اذـه  و  لـج ) زع و  هللا  يذآ  دـقف  یناذآ  نم  یناذآ و 
اننا ال یلع  اعیطم ، هل و  اراس  هیـضنقی  لعفلا  ناک  نا  اهیلع ، دـحلا  هماقا  وا  اهمذ ، نم  قحتـسملا  لعف  یتم  لب  لاح ، لک  یلع  هل  اـیذوم 

نیب هیف  فالخ  اذه ال  و  هتعدا ، امیف  اهقدصب  ملعلا  عضوملا  اذه  یف  یفکی  لب  اهتمـصع ، یلع  هلالدـلا  یلع  عضوملا  اذـه  یف  جاتحن 
هنا یف  اوفلتخا  امنا  و  هقداص ، نوکت  نا  الا  هبذاک  نوکت  نا ال  دعب  سیل  و  هبذاک ، هتعدا  ام  عدت  مل  اهنا  کشی  ادحا ال  نال  نیملسملا 
ههج نم  هیفـشاکلا ال  ههج  نم  هنیبلا  نا  یلع  لدتـسا  مث  کلذ ؟ بجی  ما ال  هنیب  ریغب  هتعدا  ام  میلـست  اهقدـصب  ملعلا  دـعب  بجی  لـه 

رارقالا نوک  .هداهـش 3 - ریغ  نم  هملعب  مکاحلا  مکح  زاوج  .اهقدصب 2 - دامتعالل  هنیبلا  یف  هلادـعلا  طارتشا  - 1 هوجوب : هیعوضوملا 
یف لقنلا  لها  نیب  فالخ  هنا ال  اضیا  هانرکذ  ام  هحـص  یلع  لدی  يذـلا  و  : ) لاق نا  یلا  عقاولل - فشکا  هنا  ثیح  نم  هنیبلا  نم  يوقا 
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نم یبارعالا : لاقف  اهنمث ) نم  کیلا  تجرخ  دق  یل و  اذه  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف هقان ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عزان  ایبارعا  نا 
ترـضح ام  و  تملع ، نیا  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  کلذـب ، دهـشا  انا  تباث : نب  همیزخ  لاـقف  کلذـب ؟ کـل  دهـشی 

اذ یمـسف  نیتداهـش ) اهتلعج  کتداهـش و  تزجا  دق  : ) لاقف هللا ، لوسر  کنا  تملع  ثیح  نم  کلذ  تملع  نکل  ال و  لاق : کلذ )؟
دافتسی ثیدحلا  لها  قافتاب  كدفل  هیعدم  س )  ) همطاف تناک  ثیح  هنا  اهنم  و  س .)  ) همطاف هصقل  ههیبش  هیضقلا  هذه  و  نیتداهشلا ،

اذهب هبهلا و  ءاعدا  یلا  دانتسالاب  هنورقم  اهیوعد  ناب  لاقی  نا  الا  هنیبلاب  اهتبلاطم  حصی  الف  اهیلع ، دی  هبحاص  اهیف و  هفرصتم  تناک  اهنا 
رابتعاب اهل  مکحلا  یف  فقوتلا  رکب  یبا  یلا  بسن  امم  رهظیو  نمیا ، ما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهل  دهش  دق  و  هنیبلا ، یلا  جاتحت  رابتعالا 

ریهطتلا و هیال  لومـشم  ایلع  نا  رابتعاب  کلذ  یف  رکب  یبا  اـطخ  نع  ثحبیف  نیتارما ، لـجر و  وا  نیلجرب  ققحتت  اـهناف  هنیبلا ، ناـصقن 
، رثکا نیتارما و  ماقم  اهتداهش  موقی  اهقدصب و  عطقیف  هنجلا  لها  نم  اهنوک  تبث  نمم  نمیا  ما  نیلجر و  ماقم  هتداهـش  موقیف  موصعم ،

هدودرم هیمجع  اـهناب  نمیا  ما  یف  حدـقلا  و  هـصرق ، یلا  راـنلا  رجی  هناـب  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ماـهتاب  امهتداهـش  در  رمع  یلا  بـسن  و 
ثیراوم رئاس  ذخا  و  س )  ) همطاف نم  كدف  ذخا  نا  یه  و  هیـسایسلا ، ههجولا  نم  اهیلا  رظنلا  هیناثلا  .روج  اطخ و  نم  امهلایف  هداهـشلا 

نال نیرمالا ، نیذـهب  الا  رکب  یبا  یلع  هفیقـس  هعیب  رقتـسی  الف  مکحلا ، هفالخلا و  یلع  ءالیتسالل  عبات  ثارولا  رئاـس  نم  اـهنم و  یبنلا 
و ال هتیب ، لها  نم  نیبرقالا  هیوذـب  قلعتتف  هدـعب  هکرت  ام  رفوا  نم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثیراوم  مها  نم  همالا  یلع  هساـیرلا 

عنم و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  ثیروتلا  عنمب  ـالا  تیبـلا  لـها  نع  قحلا  اذـه  بلـسل  رکب  یبا  عم  ساـنلا  هعیب  درجم  یفکی 
هعم عیاب  نمل  نکی  مل  اهلقنب و  درفت  رکبوبا و  اهرکتبا  یتلا  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون ، ال   ) هلمج یه  هماع و  هیـضق  یلا  جاتحی  ثرالا 

ضقن یلا  نورطضی  اهدرل  رکب  یبا  هجو  یف  اوماقو  اهورکنا  ول  مهناف  اهیلع ، ریکنلا  كرت  اهل و  میلـستلا  الا  راصنالا  نیرجاهملا و  نم 
مهتعیب عم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هکرت  امع  تیبلا  لها  رئاس  همطاف و  هثارو  لوبق  میقتـسی  ـالف  هفـالخلا  هساـئرلاب و  هعم  مهتعیب 

، هدرا یتح  كدف  یل  دح  مالسلا :) هیلع   ) رفعج نب  یـسومل  لاق  یـسابعلا  نوراه  نا  یکح  ام  کلذ  یلع  لدی  .هفالخلاب و  رکب  یبال 
هدوصقم نا  رهاظلاف  اهیف ، رظنا  یتح  نوراه : لاقف  رـصم ، شیرع  یلا  لدنجلا  همود  یلا  رحبلا  فیـس  نم  اهدح  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف

ص  ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .هتایح و  یف  هیلع  هتموکح  رقتـسا  ام  وه  هتیب و  لهال  ع )  ) یبنلا هکرت  ام  جذومن  كدـف  نا  مالـسلا ) هیلع  )
: تلق معن ، لاق : هقداص ؟ همطاف  تناکا  هل : تلقف  دادغبب ، هیبرغلا  هسردملا  سردـم  یقرافلا  نب  یلع  تلاس  و  (: ) رـصم 284 ج 16 ط 

ول لاق : هتباعد ، هلق  هتمرح و  هسومان و  عم  انـسحتسم  افیطل  امالک  لاق  مث  مسبتف ، هقداص ؟ هدنع  یه  كدف و  رکبوبا  اهیلا  عفدی  مل  ملف 
راذـتعالا و هنکمی  نکی  مل  و  هماقم ، نع  هتمزحز  و  هفالخلا ، اهجوزل  تعدا  ادـغ و  هیلا  تئاجل  اـهاوعد  درجمب  كدـف  مویلا  اـهاطعا 

اذـه و  دوهـش ، هنیب و ال  یلا  هجاح  ریغ  نم  ناک  ام  انئاک  یعدـت  امیف  هقداص  اهنا  هسفن  یلع  لجـسا  دـق  نوکی  هنـال  یـشب ء  هقفاوملا 
رکب و یبا  بطخ  یف  ربدتلا  نم  رهظی  كدف  هیضق  هسایس  قمع  نا  مث  لزهلا .) هباعدلا و  جرخم  هجرخا  دق  ناک  نا  و  حیحـص ، مالک 

روص و  رکما ، هنم و  یهدا  ذـئموی  نیملـسملا  یف  نوکی  ءایهد و ال  هیهاد  ناک  رکبابا  نا  اهنم  دافتـسی  ثیح  س )  ) همطاف عم  هتملاـکم 
یلص  ) هللا لوسرل  هعاطالاب  هکسمت  هیلع و  دیزم  امب ال  س )  ) همطاف هاجت  هنیل  هتقر و  یلوالا  ثالث : نم  هیضقلا  هذه  یف  هتـسایس  هطخ 
دیری اهناب  س )  ) همطاـف یلع  ساـنلا  شیرحت  و  مدـق ، یلع  امدـق  فرحب و  اـفرح  هتریـس  هتنـسب و  لـمعلا  یلع  هعلو  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

هیبا نع  دمحم  نب  ماشه  يور  و  رصم :) ص 214 ج 16 ط   ) یلزتعملا حرشلا  یف  یلی : امیف  رظناف  ایندلا  ماطحل  ابلط  اهیبا  لوق  فالخ 
و هللا ، لوسر  هنبا  ای  اهل : لاقف  كدف ، یناطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  یل  دهـشت  نمیا  ما  نا  رکب : یبال  همطاف  تلاق  لاق :

تاـم موی  ضرـالا  یلع  تعقو  ءامـسلا  نا  تددول  و  کـیبا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نم  یلا  بحا  اـقلخ  هللا  قـلخ  اـم  هللا 
لوسر تنب  تنا  و  کقح ، کملظا  هقح و  ضیبالا  رمحالا و  یطعا  ینارتا  يرقتفت ، نا  نم  یلا  بحا  هشیاع  رقتفت  نـال  هللا  و  كوبا ،

هب یبنلا  لمحی  نیملسملا ، لاوما  نم  الام  ناک  امنا  و  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  نکی  مل  لاملا  اذه  نا  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
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و لاق : ادـبا ، کتملک  هللا ال  و  تلاق : هیلی ، ناک  امک  هتیلو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یفوت  املف  هللا ، لیبس  یف  هقفنی  و  لاجرلا ،
.اهیلع یلـصی  الا  تصوا  هافولا  اهترـضح  املف  کل ، هللا  نوعدال  هللا  و  لاق : کـیلع ، هللا  نوعد  ـال  هللا  :و  تلاـق ادـبا ، کـترجه  ـال  هللا 
هتملک امب  رکبابا  س )  ) همطاف تملک  امل  لاق : مکحلا ، نب  هناوع  نع  رـصم :) ص 213 ج 16 ط   ) اضیا حرـشلا  یف  و  الیل …  تنفدف 

یلص  ) هللا لوسر  يار  تودع  ام  هللا  و  ءابالا ، ریخ  هنبا  ءاسنلا و  هریخ  ای  لاق : مث  هلوسر  یلع  یلـص  هیلع و  ینثا  هللا و  رکبوبا  دمح  هب ،
اما کل ، انل و  هللا  رفغف  ترجهاف ، تظلغا  تغلباف و  تلق  دـق  و  هلها ، بذـکی  دـئارلا ال  نا  و  هرماـب ، ـالا  تلمع  اـم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  کلذ  يوس  ام  اماف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  هءاذح  هتباد و  و  هللا ، لوسر  هلآ  تعفد  دقف  دعب ،

ملعلا و همکحلا و  نامیالا و  ثرون  انکل  و  اراد ، اراقع و ال  اضرا و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  اـنا  لوقی : هلآ ) و 
هذه هملاکملا و  هذه  یف  رکبابا  يرت  دقف  .بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  و  هل ، تحصن  و  ینرما ، امب  تلمع  دقف  هنـسلا ،
اهیبا رمال  دایقنالا  عوطلا و  و  س )  ) همطافل للذتلا  عوضخلا و  رهظی  هعصاقلا  هلیوطلا  همطاف  هبطخ  نع  اهب  باجا  یتلا  هریصقلا  هبطخلا 

سانلا رظن  یف  مهتناها  هتیب و  لها  یلع و  راغـصتسا  هیناثلا  .ایندـلا  ماطحل  هبلاط  اهیبال و  هقاع  ساـنلا  رظن  یف  س )  ) همطاـف روصی  یتح 
طبهم همرح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تایـصوت  ءوض  یف  اهوبـستکا  یتلا  مهتمرح  کهتنی  تیبلا و  لهالا  یه  مهدـنع  طقـسیل 

، دـعب اما   ) هبطخلا کلت  یف  هلوق  یلا  رظناف  .هیتالا  اهقفاوم  یف  هسایـسلا  هیـضتقی  امب  مهیلع ، لوصلا  یلع  اورتجی  و  هلاـسرلا ، یحولا و 
ربنم رکبوبا  بصغیف  یفخی ، ام ال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماقمب  هناهالا  نم  هیف  ناف  یلع ) یلا  هءاذح  هتباد و  هللا و  لوسر  هلآ  تعفد  دقف 

ص 214  ) یلزتعملا حرشلا  یف  امک  هیناثلا  هتبطخ  یف  هدافا  ام  یلا  رظنا  مث  .هءاذح  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  عفدی  هفیـس و  هللا و  لوسر 
عمـس املف  لاق : لوالا  دانـسالاب  هرامع  نب  دـمحم  نب  رفعج  انثدـح  لاق : ایرکز  نب  دـمحم  ینثدـح  و  رکبوبا : لاـق  رـصم :) ج 16 ط 
لوسر دهع  یف  ینامالا  هذه  تناک  نیا  هلاق ، لک  یلا  هعرلا  هذه  ام  سانلا ، اهیا  لاق : ربنملا و  دعصف  اهتلاقم ، هیلع  قش  اهتبطخ  رکبوبا 
اهورک لوقی : يذلا  وه  هنتف  لکل  برم  هبنذ ، هدیهش  هلاعث  وه  امنا  ملکتیلف ، دهش  نم  لقیلف و  عمس  نم  الا  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

و تلقل ، لوقا  نا  ءاشا  ول  ینا  الا  یغبلا  اهیلا  اهلها  بحا  لاحط  ماک  ءاسنلاب  نورـصنتسی  هفعـضلاب و  نونیعتـسی  تمره ، ام  دعب  هعذج 
یبا نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  یبا  بیقنلا  یلع  مالکلا  اذـه  تارق  یلزتعملا : حراشلا  لاـق  تکرت …  اـم  تکاـس  ینا  ثحبل ، تلق  ول 

: تلق ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلعب  لاق : کحـضف و  کلاسا ، مل  حرـص  ول  تلق : حرـصی ، لب  لاقف : ضرعی ؟ نمب  هل : تلق  يرـصبلا و  دـیز 
امهناشل هراغصتسا  و  مالسلا ) هیلع   ) همطاف یلعب و  هفافختسا  هیاهن  رهظی  و  ینب ، ای  کلملا  هنا  معن ، لاق : هلوقی ؟ یلعل  هلک  مالکلا  اذه 

و لوقلا ، هلاقلا : و  ءاغـصالا ، عامتـسالا و  يا  فیفختلاب ، هعرلا  اما  لاقف : هبیرغ ، نع  هتلاسف  لاق : هبطخلا ، ظاـفلا  بیرغ  نم  هرـسف  اـمب 
هلصا و  هنم ، ءزج  هضعب و  الا  یعدی  ام  یلع  هل  دهاش  يا ال  هبنذ : هدیهش  و  بئذلل ، هلاوذ  لثم  فورصم  ریغ  یملع  بلعثلا  مسا  هلاعث :

نمف لاق : ارـضاح ، تنک  و  کسفنل ، اهتددـعا  دـق  یتلا  هاشلا  لکا  دـق  هنا  لاقف : بئذـلاب  دـسالا  يرغی  نا  دارا  بلعثلا  نا  اولاق : لثم ،
و ناکملاب ، برا  مزالم ، برم : و  بئذلا ، لتق  و  هتداهش ، لبقف  هاشا  دقتفا  دق  دسالا  ناک  و  مد ، هیلع  هبنذ و  عفرف  کلذب ؟ کل  دهشی 

ینزا لاقیف : لثملا  اهب  برـضیف  هیلهاجلا ، یف  یغب  هارما  لاحط  ما  و  جرهلا ، هنتفلا و  ینعی  یلوالا ، لاحلا  یلا  اهودیعا  هعذـج : اهورک 
ءاقلا دیری  هنا  هعفنملا و  بلج  عفنلا و  رجل  دهـشی  هصرق و  یلا  رانلا  رجی  هناب  اذه  همالک  یف  ع )  ) ایلع مهتا  دـقف  .یهتنا  لاحط ، ما  نم 

ماک هلوق : همطافب  هب و  انه  یفک و  و  ءاسنلا ، هفعـضلاب و  نیعتـسیف  يرقهق ، مالـسالا  در  برحلا و  نارین  داـقیا  نیملـسملا و  نیب  هنتفلا 
امهل و انیهوت  هب  یفک  و  اعم ، امه  وا  س )  ) همطاف وا  لاحط  ماب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیبشت  دـصق  له  و  یغبلا ، اهیلا  اهلها  بحا  لاحط 

نوکیف ارانید ، امهرد و ال  کلمی  ثیحب ال  مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  دئاوفلا  بلـس  کلذ  نمـض  یف  دصقی  .هقدنزلا و  رفکلل و  اراهظا 
مهب و زتعیف  سانلا  هیلا  هجوتی  الئل  هئارما  هئارجا و  دـحاک  هتراظنب  لاملا  تیب  نم  همهـس  ـالکآ  نوکی  توقلا و  لیـصحتب  لغتـشا  دـق 

یکذ انهم ، نب  یلعب  فرعی  هلحلا ، نم  يولع  یل  لاق  و  رصم :) ص 236 ج 16 ط   ) یلزتعملا حرشلا  یف  لاق  .هفالخلا  نم  هقح  بلطی 
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- هفالخلا هابـصتغا  دق  و  یلعل - ارهظی  نا ال  ادارا  لاق : ادصق ؟ ام  تلق : كدف ؟ همطاف  عنمب  رمع  رکب و  یبا  دـصق  نظت  ام  لئاضف : وذ 
لینلا و هدـلب  نم  یقت  نب  یلعب  فرعی  هیمامالا  یملکتم  نم  ملکتمل  تلق  .حرقلاب و  حرقلا  اعبتاف  اروخ ، امهدـنع  يری  و ال  اـنیلو ، هقر 

نم اهیف  ناک  و  ادج ، هلیلج  تناک  لب  کلذک ، رمالا  سیل  یل : لاقف  ریطخلا ؟ کلذب  سیل  اراقع  اریـسی و  الخن  الا  كدـف  تناک  له 
هعزانملا یلع  اهتلغ  اهلـصاحب و  یلع  يوقتی  الا  الا  اهنع  همطاف  عنمب  رمع  رکبوبا و  دصق  ام  و  لخنلا ، نم  نالا  هفوکلاب  ام  وحن  لخنلا 

هل لام  يذـلا ال  ریقفلا  ناف  سمخلا ، یف  مهقح  بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  رئاس  یلع و  همطاف و  عنمب  کلذ  اعبتا  اذـهل  و  هفالخلا ، یف 
یف رقو  دـق  ام  یلا  رظناف  هسارلا ، کلملا و  بلط  نع  باستکالا  فارتحالاب و  الوغـشم  نوکی  هسفن و  دـنع  رغاـصتی  هتمه و  فعـضت 
نم کـلذ  دـعب  هنوررقی  اـم  لـکل  نواـیهتی  مـهمکحل و  نوداـقنی  ثـیح  یلا  مهفیوـخت  ساـنلا و  باـعرا  هثلاـثلا  ءـالوه …  رودـص 
یف مالسلااهیلع و  همطاف  باب  یف  رانلا  اولعـشا  وا  مهتیب  قارحاب  مهودده  ثیح  یلا  یبنلا  تیب  لها  یلع  رمالا  مهدیدشتف  مهتارماوم ،
حبک مهتموکح و  رارقتـسا  یف  نوعماطلا  اهبکتری  یتلا  هیرانلا  هیدـیدحلا  هسایـسلا  هذـهل  ریرقت  طایـسلاب  اهوبرـض  مهنا  هدـع  تایاور 

نا هلوق  اماف  هاضقلا : یضاق  باوج  یف  یضترملا  دیسلا  نع  هلقن  امیف  رصم :) ص 283 ج 16 ط   ) یلزتعملا حرشلا  یق  لاق  .مهیفلاخم 
لثم غوسی  هنا  هلوق  هعیـشلا و  ریغ  هاور  دـق  قارحالا  ربخ  نا  انیب  دـقف  کلذ  لـثم  رمعل  غاـسل  حـص  ول  و  حـصی ، مل  قارحـالا  ثیدـح 

هباحـصا یلع و  نوکی  اـمنا  و  عمـسی ، وا  هیلا  یغـصی  رذـع  کـلذ  یف  لـه  و  س )  ) همطاـف یلع و  تیب  قارحا  غوسی  فـیکف  کـلذ ،
نع الضف  هدحو  یلع  فالخ  عم  تباث  ررقتمب و ال  سیل  و  تبث ، ررقت و  دق  عامجالا  ناک  ول  نیملسملل  نیفلاخم  عامجالل و  نیقراخ 

رهظی ننجلا  رادلا و  اوبحاص  ددعلا و  هدعلا و  مه  نیذلا  راصنالا  صوصخ  سانلل و  رکب  یبا  دـیدهت  و  هریغ …  کلذ  یلع  هقفاوی  نا 
قحا و  مکئاهفس ، هلاقم  راصنالا  رـشعم  ای  ینغلب  دق  لاقف : راصنالا  یلا  تفتلا  مث  رـصمط :) ص 215 ج 16   ) هقباسلا هتبطخ  لـیذ  نم 
کلذ قحتسی  مل  نم  یلع  مل  نم  یلع  اناسل  ادی و ال  اطساب  تسل  ینا  الا  مترـصن ، متیواف و  مکئاج  دقف  متنا ، هللا  لوسر  دهع  مزل  نم 

امف تلق :  ) ییحی یبا  بیقنلا  نع  هلاس  ام  نمـض  سف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .اهلزنم  یلا  مالـسلااهیلع  همطاـف  تفرـصناف  لزن ، مث  اـنم ،
باعرالا دشاب  هنورقملا  هیدیدحلا  هسایسلا  هذهب  و  مهاهنف .) مهیلع ، رمالا  بارطضا  نم  فاخف  یلع  رکذب  اوفته  لاق : راصنالا ؟ هلاقم 

ملعیـس و  هدـش ، هوق و  لکب  هفالخلا  کلملاب و  اوکـسمت  هقئافلا و  هنانرلا  اهتبطخب  مهیلع  اهتلعـشا  یتلا  هیمطاـفلا  هروثلا  راـن  اودـمخا 
ياهلد دراد و  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  ره  زا  دوب  كدف  کی  اهنت  ام  تسد  ریز  رد  يرآ  همجرتلا : .نوبلقنی  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا 

، دنوادخ تسا  يرگداد  بوخ  هچ  و  دیدرگ ، هدوبر  ام  تسد  زا  دش و  رگششخب  نآ  رب  نارگید  ياهلد  دروآ و  غیرد  نآ  رب  یمدرم 
سک ره  رادرک  راثآ و  شیکیرات  رد  هک  يروگ  تسا ، روگ  سک  ره  يادرف  لزنم  هکنیا  اب  كدف  زج  ای  كدـف  اب  تسا  راک  هچ  ارم 

شخولک گنـس و  دزاس  روانهپ  شرافح  تسد  دنیازفیب و  شنادیم  رد  رگا  هک  یلادوگ  دوش  یم  ناهن  شرابخا  ددرگ و  یم  عطقنم 
يراکزیهرپ يوقت و  هلیـسوب  هک  مشکرـس  سفن  نیا  منم و  انامه  دزاسلا ، دسم  ار  شنزور  خاروس و  هتـشابنا  ياهکاخ  دزاس و  گنت 

.دنک رذگ  راوتسا  اجرب و  اپ  خزود  هاگترپ  فارطا  رب  دشاب و  شیاسآ  رد  رتگرزب  ساره  زور  رد  هکلب  ات  مهد  یم  ناقوس  ارنآ 

رماـضلاف نطبملا : اـماف  لـکالا ، هرثـک  نم  نطبلا  میظع  لازی  ـال  يذـلا  ناـطبملا ،) ، ) صرحلا دـشا  عشجلا :) : ) هطنحلا حـمقلا :) : ) هغللا
نوطبلا و  ، ) نطبلا لـیلعلاف  نوطبملا  اـما  و  هنطب ، ـالا  همهی  ـال  يذـلا  وـهف  نطبلا : اـما  و  هقلخلاـب ، نطبلا  میظعلاـف  نیطبلا  اـما  و  نطبلا ،

وا ءاذـغلا  اهیف  رخدـی  دـلج  نم  ءانا  دـقلا :) ، ) ادـیدش ءالتما  ماعطلا  نم  ناسنالا  یلتمی  نا  کلذ  و  هظکلا ، هنطبلا :) ، ) هعئاجلا یثرغلا :)
ینعمب لعف  مسا  تاهیه  بارعالا : هب  نوذـغتی  هیدابلا  لها  هرخدـی  سمـشلاب و  فجی  يذـلا  ددـقملا  يوشملا  محللا  دـیدقلا : ینعمب 

هلوق یلع  فطع  تیبا ، وا  اهل ، مسا  هل  عمط  نم ال  و  لعل ، لوقل  مدقم  ربخ  هلمجلا  ردقم و  لعفب  قلعتم  رورجم  راج و  زاجحلاب  دـعب ،
یف ع )  ) نیب ینعملا : تیبا  هلوق  یف  ریمضلا  نع  هیلاح  هلمجلا  یثرغ و  نوطب  هلوقل  ربخ  رقتـسم  فرظ  یلوح ، هلثم ، بوصنم  ینبلغی و 
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نم سیل  ریعـش  نم  نیفاـج  نیـصرقب  هعاـنقلاو  ینهلا ء  بیطلا  لـکالا  نع  هبنجت  نا  فـینح  نب  ناـمثع  یلا  هباـتک  نـم  لـصفلا  اذـه 
دئاوف نم  - 1 هوجو : نم  شیعلا  ینها  لکالا و  بیطا  یلع  هرادتقا  یلا  راشا  و  هینهلا ، لکاملا  نم  دازام  یلع  هردـقلا  مدـعل  هرورـضلا 
هعایـض نمف  اهیحاون ، یف  هعرازلا  وثرحلاب  هلاغتـشا  هنیدـملا و  یف  هلازتعا  مایا  عبنی  یف  لیخنلا  نم  هسرغ  اـم  نویعلا و  نم  هطبنتـسا  اـم 
رفحی اموی  رضح  هنا  ثیدحلا  یف  درو  دقف  عبنی ، یف  مالسلا ) هیلع   ) هلبق نم  هعارزلاب  نیلغتـشملا  هیلاوم  دحا  رزین  نیعب  هفورعملا  نیعلا 

یف .ریعبلا و  قنع  اهناک  ءام  نیع  هتحت  نم  علطف  هرـسک  یتح  رجحلا  برـض  لوعملا و  ذـخا  هئادر و  ع )  ) یقلاف ارجح  باصاف  ارئب  هیف 
ای کتحت  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  لـمح  هتحت  اریعب و  بکر  دـق  اـموی و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع رم  هبعـش  نب  هریغم  نا  رخآ : ثیدـح 

اهاشنا لیخن  عایـض و  مالـسلا ) هیلع   ) هل ناک  هلمجلا  یلع  .هسرغیل و  رمتلا  ایاون  لمحی  ناکف  هللا  ءاش  نا  هلخن  فلا  هئام  هباجاف : یلع ؟
بیطا هیهت  یلا  يدتهی  یتش و  هوجوب  بسکلا  فارتحالا و  یلع  ردـقی  مالـسلا ) هیلع   ) هنا .ءارقفلا 2 - یلع  اهفرـص  هقدص و  اهلعج  و 

ام یلع  ردقیف  نینموملاریما ، نیملسملا و  سیئر  وه  لاملا و  تیب  نم  قوقحلا  ایاطعلا و  نم  هقحتسی  ام  یلا  افاضم  هدی  دک  نم  شیعلا 
.نیدهازلل هوسا  نوکیل  هضایرلا  دهزلا و  مزال  کلذ و  كرت  هنکل  و  دیغرلا ، شیعلا  نم  دیری 

يرتشوش

هوسح هنم  اسحف  ئام ، لسعب و  یتاف  لمجلا  موی  ع )  ) یقستسا جورملا :)  ) یف لسعلا .) اذه  یفصم  یلا  قیرطلا  تیدتهال  تئـش  ول  (و 
ام ینب  ای  هللا  هنا و  لاق : اذه ؟ ملع  نع  هیف  نحن  ام  کلغـش  اما  رفعج : نب  هللادبع  هل  لاقف  دلبلا ، اذهب  بیرغ  وه  و  یفئاطلا ، اذه  لاق : و 
يذ و  تدع ، اذا  شیرق  یف  مراکملا  يذب  سیلا  لاق : رـشقلا ، دض  بللا  مضلاب  بابل ) و   ) .این دلا  رما  نم  طق  یـش ء  کمع  ردص  الم 

نسحلا ثیدح  یف  و  ربلا ، يا : حمقلا ) اذه   … ( ) ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) بابللا بسحلا 
مث هیلع ، اهدرف  هقیتع - تناک  و  هطنحلا - نم  ائیـش  یعیـش  یلا  ینـس  لسرا  هحفنلا :)  ) یف و  اذـه ، لحنلا .) باعلب  ربلا  بابل   ) يرـصبلا

اقیتع و هانـضفر  باوثلا  نم  لیزجلل  ءاجر  ارب  ربلا  لادب  انل  تثعب  اهلوبق : دـعب  هیلا  بتکف  بارت ، اهیف  نکل  هدـیدج  اهـضوع  هیلا  لسرا 
وه قیتعلا و  هکرت  و  هعیـشت ، یلع  هلالد  ضفرلا  نیب  هعمج  هفیطللا ، تاکنلا  نم  هیف  اـم  یفخی  ـال  بارتوبا و  وه  ءاـج و  ذا  هب  انیـضترا 

( زقلا اذه   ) تاجوسنم يا : جیسن ، عمج  جئاسن ) و  (. ) مالـسلا هیلع   ) هتینک بارت  یبا  و  نینموملاریما ، بقل  یـضترملا  و  رکب ، یبا  بقل 
هرکی و  یـشعلاب ، امهقزمیف  نیتلح ، موی  لک  سبلی  ناک  هنال  ءایقیزم ،)  ) نمیلا كولم  نم  رماع  نب  ورمعل  لاقی  ناک  .مسیربـالا و  يا :

ول و  ( ) زقلا اذه  یلا - تئـش - ول  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق لدـب  يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هریغ  امهـسبلی  نا  فنای  و  امهیف ، دوعی  نا 
: تلق ادوقعم .) مکحتسی  ادوقو و  حضنی  یتح  كاذب  اذه  تبرضف  یقنملا ، ربلا  اذه  بابل  یفصملا و  لسعلا  اذه  یلا  تیدتهال  تئش 
و مکجاجد ، رودصب  ربلا  اذه  بابل  تلکال  و  مکجابید ، نم  شوقنملا  يرقبعلاب  تلبرستل  تئش  ول  و  (: ) هیلاما  ) یف هیوباب  نبا  يور  و 

هیلع ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لـصفلا   ) نم : ) لوقی ثیح  هتمظع  تلج  هللا  قدـصا  ینکل  و  مکجاـجز ، قـیقرب  لـالزلا  ءاـملا  تبرـشل 
نیذـلا کئلوا  نوسخبی  اهیف ال  مه  اهیف و  مهلامعا  مهیلا  فون  اهتنیز  ایندـلا و  هایحلا  دـیری  ناـک  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا )

هلقب سفن  تمصتعا  ول  و  اهتبن ، تقرحال  ضرالا  یلا  هررشب  تفذق  ول  ران  یلع  ربصلا  عیطتـسا  فیکف  رانلا ،) الا  هرخالا  یف  مهل  سیل 
يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و  ( ) ياوه ینبلغی  نا   ) دـعب يا : تاهیه ) نکل  و  (. ) اـهتلق یف  راـنلا  جـه  اهجـضنال و 

مهلجعاب نکا  مل  دازلا  یلا  يدیالا  تدم  نا  و  لاق : ماعطلا ، یلع  صرحلا  هدش  عشجلا : یعـشج ) یندوقی  و  (. ) يواملا یه  هنجلا  ناف 
( زاجحلاب لعل  و   ) .هنطب نا  جرخی  ام  هتمیق  تناک  هنطب ، یف  لخدـی  ام  همه  ناک  نم  اولاق : همعطالا ) ریخت  یلا   ) عشجا موقلا  لـجع  اذا 

هماهت نیب  زجح  هنال  ازاجح  یمس  امنا  و  ماشلا ، موخت  یلا  هلابت  ءالبعلا و  نم  ءاعنص  موخت  نم  زاجحلا : یعمصالا : نع  مجعملا )  ) یف

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3388 

http://www.ghaemiyeh.com


دیری نمل  قارعلا  قیرط  یلا  یط  یلبج  نیب  ام  زاجحلا  ماشه  نع  .هیزاجح و  فئاـطلا  و  هیزاـجح ، هنیدـملا  و  هیماـهت ، هکمف  دـجن ، و 
هرح اهنم  سمخلا  رارحلاب  تزجتحا  اهنال  یعمـصالا  لاق  و  روغلا ، دجن و  نیب  تزجح  اهنال  کلذـب  تیمـس  حاحـصلا :)  ) یف .هکم و 

مسط و لزانم  تناک  همامیلا  ریسلا  یف  مجعملا :)  ) یف همامیلا ) وا   ) .هطسو یلع  هدش  يا : رازاب ، زجتحا  لاقی : مقا ، هرح و  میلـس و  ینب 
مسا همامیلا : حاحصلا :)  ) یف .اوج و  یعدت  تناک  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) سیدج
عمط نم ال   ) .هیراجلا هذه  مساب  دالبلا  تیمس  همامیلا ، ءاقرز  نم  رصبا  لاقی  مایا ، هثالث  هریسم  نم  بکارلا  رصبت  تناک  ءاقرز  هیراج 

نا فاخا  لاق : ضرالا ؟ نئازخ  یلع  تنا  عوجت و  کلام  ع )  ) فسویل لیق  یبیتقلا :) نویع   ) یف عبـشلاب ) هل  دـهع  ـال  صرقلا و  یف  هل 
عئاج و راجلا  هنطب و  یلمی ء  مهـضعب : لاق  .هعئاج  يا : یثرغ ) نوطب  یلوح  و   ) نطبلا ـالتمم  اـناطبم ) تیبا  وا   ) .عئاـجلا یـسناف  عبـشا 

نا هورملا  نم  سیل  میرا - هنم  ملظت  دـق  و  یمتـسرلا - یلا  نوماملا  بتک  .یـشطع  يا : يرح ) دابکا  و   ) عئاض ضرعلا  هلاـم و  ظـفحی 
هتنطبل و ورمع  اعم  نارهـسی  ورمع  ورمع و  فیـض  و  لبع : دـلو  .واع  کمیرغ  واط و  كراج  و  هضفلا ، بهذـلا و  نم  کیناوا  نوکت 
ناعبـش و تاب  نم  مالـسلا :) هیلع   ) داجـسلا نع  لامعالا ) باقع   ) یف هبحاص و  عاج  اذا  مول  یتفلا  عبـش  و  یباصلل : عوجلل و  فیـضلا 

هیلع ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) هترما یننا  دـبعلا  اذـه  یلع  مکدهـشا  یتکئالم  لج : زع و  هللا  لاق  واط ، عئاـج  نموم  هترـضحب 
لاق امک  نوکا  وا   ) .ادبا هل  ترفغ  یلالج ال  یتزع و  و  هلمع ، یلا  هتلک  و  يریغ ، عاطا  و  یناصعف ، ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا )

فرعی ام  نالف  و  غوبدم ، ریغ  دلج  نم  دقی  ریـس  رـسکلاب : دقلا  دقلا ) یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسحو  لئاقلا :
نم دقی  يذلا  دقلا  یمس  هب  و  الیطتـسم ، اعطق  هعطق  اذا  ادق  یـشلا ء  دق  هرهمجلا  یف  و  ریـسلا ، نم  هلخـسلا  کسم  يا : دقلا ، نم  دقلا 
اذا دق و  یلتعا  اذا  ناک  ع )  ) ایلع نا   ) ثیدحلا یف  و  اضرع ، طقلا  الوط و  دقلا  نال  طقلا ، فالخ  فاقلا ) حتفب   ) دـقلاو ریطفلا ، میدالا 

تیبلا اذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .اهریغ  لماحملا و  باتقالا و  اهب  دشی  ریطف  دلج  نم  دقت  رویس  فاقلا ) رـسکب   ) دقلا و  طق ،) ضرتعا 
دازلا تعنـص  اـم  اذا  درولا  سرفلا  نیدـجلا و  يذ  هنبا  اـی  کـلام و  هنبا  هللادـبع و  هنبا  اـیا  هتاـیبا : لوا  و  یئاـطلا ، متاـح  یلا  بوـسنم 
تیبت نا  اراع  کب  یفک  يدعب  نم  ثیداحالا  تامذم  فاخا  ینناف  ابیرق  وا  ادـیعب  ایـصق  يدـحو  هلکآ  تسل  یناف  الیکا  هل  یـسمتلاف 

یف هدنتـسم  رکذی  مل  تلق : دبعلا  همیـش  اهریغ  یلالخ  نم  ام  الزان و  ماد  ام  فیـضلا  دبعل  ینا  دقلا و  یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و 
اهیف لقنی  مل  و  يرقنملا ، مصاع  نب  سیق  یلا  ریخالا  یلوالا و  هثالثلا  تایبالا  هلماـک )  ) یف دربملا  بسن  دـق  و  متاـحل ، تاـیبالا  نوک 

عبارلا لصفلا  : ) نیریخالا لدـب  رکذ  یلوالا و  هثالثلا  تاـیبالا  اـضیا  هنویع )  ) یف هبیتق  نبا  لـقن  و  مالـسلا .) هیلع   ) همـالک رعـش  عبارلا 
دهجلا و هصاصخلا و  يداب  یعملا  فیفخ  هراج  اداز و  ءرملا  غیسی  فیک  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع -

متاح یلا  بوسنم  لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لـعلف  اـهلئاق ، رکذـی  مل  دـمع و  یلع  لـیکالا  فارطا  ظـحالی  لـخاب  هراـیز  نم  ریخ  توملل 
ترعشقا هنس  انتباصا  متاح : هارما  راون  تلاق  هبیتق :) نبا  ءارعش   ) یفف هراج ! عبـشی  عوجتی و  ناکف  راثیالا ، دوجلا و  یف  هترهـشل  اسدح 

لاملا و هنـسلا  تقلح  و  سیبادـح ، ابدـح  لبالا  تحار  هرطب و  ضبت  امف  اهدالوا  نع  عضارملا  تنـضف  قافالا ، تربغا  ضرالا و  اـهل 
ینللعی لبقا  و  لیللا ، نم  هادـه  دـعب  الا  اوتکـس  ام  هللا  وف  هیبصلا ، یلا  تمق  نییبصلا و  یلا  متاـح  ماـقف  عوجلا ، نم  كـالهلا  هنا  اـنقیا 

نم لاقف : داع  مث  بهذف  اذه ؟ نم  لاقف : تیبلا ، رسک  عفر  دق  یش ء  اذا  موجنلا  تروجت  املف  تموانتف ، دیری  يذلا  تملعف  ثیدحلاب 
امف عوجلا  نم  بائذلا  ءاوع  نوواعتی  هیبصا  دنع  نم  کتتا  هنالف  کتراج  لاقف : اذه ؟ نم  لاقف : لیللا  رخآ  یف  داع  مث  بهذـف  اذـه ؟

هماعن اهناک  هعبرا  اهتابنج  یشمت  نینثا و  لمحت  هارملا  تلبقاف  .مهایا  هللا و  کعبشا  دق  مهلیجعا  لاقف : .يدعابا  کیلع  الا  الوعم  دجا 
: لاقف محللا ، یلع  اوعمتجاف  نالا  کناش  لاقف : هارملا  یلا  هیدـملا  عفد  هطـشک و  مث  هیدـمب  هتبلاجوف  هسرف ، یلا  ماـقف  اـهلائر ، اـهلوح 
و انیلا ، رظنی  هبوثب  هیحان  عفتلاف  اوعمتجاف  رانلاب ، مکیلع  موقلا  اهیا  اوبه  لوقی : و  اتیب ، اتیب  مهیتای  لبقا  مث  میرـصلا ، نود  نولکاـتا  هاوس 

عبارلا لصفلا  : ) لاقف کلذ  یلع  هتلذعف  رفاح ، مظع و  الا  ضرالا  یلع  ام  انحبصاف و  انم ! هیلا  جوحال  هنا  هغـضم و  هنم  قاذ  ام  هللا  ال و 
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: اضیا هیف  العف و  ام  تاف  یـشل ء  یلوقت  الذعلا و ال  موللا و  یلقا  راون  الهم  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع -
لقیل و  مکلاحر ، یلا  اولبقنا  تلاقف : اهنابطخی ، تیبن  نم  الجر  ینایبذـلا و  هغبانلا  اهدـنع  دـجوف  اهبطخی ، زرفع  تنب  هیوام  متاح  یتا 

تـسبل اروزج و  مهنم  دحاو  لک  رحن  اوقلطناف و  مکرعـشا ، مکمرکا و  هجوزتم  یناف  هبنـصم ، هلاعف و  هیف  رکذی  ارعا  مکنم  دحاو  لک 
تتا و  کلذ ، لثم  اهمعطاف  هغبانلا  تتا  و  هتذـخاف ، هروزج  بنذ  اـهمعطاف  هتمعطتـساف  یتیبنلا  تتاـف  مهتعبتا ، اـهل و  هما  باـیث  هیواـم 

هروزج و یقاب  مهنم  لک  يدها  و  تفرصناف ، لهاکلا - يا  كراحلا - نم  هعطق  مانـسلا و  نم  هعطق  زجعلا و  نم  امظع  اهمعطاف  امتاح 
ناخدلا اذا  یبسح  ام  هللا  كاده  تلاس  اله  هغبانلا : اهدشناف  موقلا  اهحبـص  و  هتاراج ، نم  هدحاو  یلا  يدها  ام  لثم  متاح  اهل  يدـها 

ام هللا  كادـه  تلاس  اله  یتیبنلا : اهدـشنا  امدالا و  هنفجلا  اوسکا  يدایالا و  ینثم  مهحنما  يراسیا و  ممتا  ینا  امربلا  طمـشالا  یـشغت 
لاملا نا  يواما ، متاح : اهدشنا  حوبصم و  نادلولا  نم  میرک  اهترصا و ال  یقلم  تدغ  حاقللا  اذا  حیرلا  تبه  ام  اذا  ءاتشلا  دنع  یبسح 

نیبمف و عنام  اما  يواما  رزن  انلام  یف  لح  اموی  ءاج  اذا  لئاسل  لوقا  ینا ال  يواما ، رکذـلا  ثیداحالا و  لاملا  نم  یقبی  حـئار و  داـغ و 
يدـی نا  ینرـض و  کی  مل  تقفنا  ام  نا  يرت  رجزلا  ههنهنی  ءاطع ال  اما  هرفقب و  يادـص  حبـصی  نا  يواما ، رجزلا  ههنهنی  ءاطع ال  اـما 

یلا تمدق  هدـئاملاب و  تعد  مهداشنا ، نم  اوغرف  املف  رفو  هل  ناک  لاملا  ءارث  دارا  امتاح  نا  ول  ماوقالا  ملع  دـق  رفـص و  هب  تلخب  امم 
هغبانلا یتیبنلا و  سکنف  اهمعطا ، ناک  ام  مهنم  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) دـحاو لـک 
كولم تانب  نم  تناک  متاح و  تجوزتف  اذاول ، اللـستف  امهمعطا ، امهیلا و  هیلا  مدـق  يذـلاب  یمر  کلذ  متاـح  يار  اـملف  امهـسوور ،

نم هیف  لیق  ام  مکنم  لجر  یلابی  اـمف  مکلاوما ، لذـبب  اـهونوص  مکباـسحا  مکباـسحا  هینبل : کلملادـبع  لاـق  جورملا :)  ) یف .نمیلا و 
باحـصا ناک  یبلاعثلا :) تایانک   ) یف اصئامخ و  نتبی  یثرغ  مکتاراج  مکنوطب و  ـالم  یتشملا  یف  نوتیبت  یـشعالا : لوق  دـعب  وجهلا 

ناک مکیوبا  الک  یـشعالا : لوق  هدشناف  ناسح  اموی  يربناف  ریطلا ، مهـسوور  یلع  ناک  هدـنع  اودـعق  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
یلـص  ) یبنلا هل  لاقف  اصئامخ  نتبی  یثرغ  مکتاراج  مکنوطب و  الم  یتشملا  یف  نوتیبت  اصقان  تحبـصا  اوداز و  مهنکل  هماعد و  یعرف 

کتلان نم  هللا ، لوسر  ای  ناسح : لاقف  همقلع ، هیلع  بزعف  لقره  دنع  ینم  بغش  نایفـسابا  ناف  همقلع ، ءاجه  دشنت  ال  هلآ :) هیلع و  هللا 
نع هیانکلا  یف  و ال  ینم ) بغـش  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق نم  نسحاب  هعیقولا  نع  هیانکلا  یف  عمـس  امف  .هرکـش  انیلع  بجو  هدی 

ممتم لاق  یناغالا :)  ) یف و  اذه ، خلا .- هدی - ) کتلان  نم   ) ناسح لوقک  راذـتعالا  یف  و ال  هیلع ) بزعف   ) هلوقک جاجتحالا  راکنالا و 
لبقاف يربخ  هغلبف  مهئانفب ، ینوقلا  دـقلاب و  اقاث  ینودـشف و  برعلا ، نم  یح  ینرـسا  هنا  کلام :- هیخا  نع  هلاس  اـمل  رمعل - هریون  نب 

ام تفرع  مهیلا و  لدـعف  هیلا  موقلا  رظن  و  ینع ، ضرعا  یلا  رظن  اـملف  مهیداـن ، یف  سوـلج  مه  موـقلا و  یلا  یهتنا  یتـح  هتلحار  یلع 
، هللا وف  مهدشنا ، مهکحاض و  مهثداح و  مهیلع و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) ملسف دارا ،
لکان و نا  انب  حیبقل  هنا  لاق : یلا و  رظن  مث  لکا  لزنف و  مهعم  يدغتیل  هولاسف  مهئادغ ، رـضح  ارورـس و  مهالم  یتح  کلذـک  لاز  نا 
نال و یتح  يدـق  یلع  ءاملا  اوبـص  و  اوضهن ، موقلا  کلذ  يار  املف  ماعطلا ، نع  هدـی  کسما  و  انعم ، لکای  انیدـیا ال  نیب  یقلم  لجر 

نا مکب  حـیبقل  هنا  انعم  لکا  انب و  اذـه  مرحت  نورت ، اما  مهل : لاق  اـنلکا  اـملف  ئادـغلا ، یلع  مهعم  ینوسلجاـف  یبا  ءاـج و  مث  ینولح ،
هرقی ملف  هب ، لزنف  هنیدملا ، هیحانب  ذبتنم  وه  باطخلا و  نب  رمع  نب  مصاعب  کیرـش  نب  هلاضف  رم  هیف : .یلیبس و  اولخف  دقلا  یلا  هودرت 

اما هل ، لق  هل : لاقف  مصاعل  یلوم  یلا  هلاضف  تفتلاو  هنع  اولحتراف  مهناکم ، هوفرع  دق  .ء و  یشب  هباحصا  یلا  هیلا و ال  ثعبی  مل  ائیش و 
امئان تاب  يرقلا  یغبت  هتئج  اذا  مصاع  راد  یف  تب  اماذا  كارق  ادـجاو  تسل  يرقلا  یغابلا  اهیا  الا  لاقو : .یلبی  الاقوط  کنقوطال  هللاو 

ماعطلا و نم  لضفلا  نم  هتیب  یف  اـمب  قدـصت  یـسما  اذا  ناـک  ینرقلا  سیوا  نا  هیلحلا :)  ) یف يور  مئاـن و  ریغ  هفیـض  یـسما  اـنیطب و 
نیـسحلا نب  یلع  نا  يور  و  اذـه ، .هب  ینذـخاوت  الف  انایرع  تاـم  نم  و  هب ، ینذـخاوت  ـالف  اـعوج  تاـم  نم  مهللا  لوقی : مث  باـیثلا ،

سیل یلامثلا : هزمحوبا  هل  لاقف  .هعمجلا  مویلا  ناف  هومتیطعا ، الا  لئاس  یباب  یلع  ربعی  ال  هعمج : موی  هل  هالومل  لاـق  مالـسلا ) اـمهیلع  )
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لزن ام  تیبلا  لـها  اـنب  لزنیف  همعطن  ـالف  اقحتـسم  اـنلاسی  نم  ضعب  نوکی  نا  فاـخا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف اقحتـسم ، لاـسی  نم  لـک 
هنم و قدصتیف  هاش  موی  لک  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) حبذی ناک  بوقعی  نا  بوقعیب ،

ناوا دـنع  هعمج  هیـشع  بوقعی  باب  یلع  رتعا  ازاتجم - ابیرغ  ناک  و  هلزنم - هللا  دـنع  هل  اقحم ، اماوص  الئاس  نا  و  هلاـیع ، وه و  لـکای 
مل هنوعمـسی و  مه  و  ارارم - کلذـب  فته  مکماـعط - لـضف  نم  عئاـجلا  بیرغلا  زاـتجملا  لـئاسلا  اومعطا  هباـب : یلع  فـتهی  هراـطفا 

بوقعی و تاب  و  ارباص ، حبصا  ایواط و  تاب  و  یلاعت ، هللا  یلا  هعوج  اکش  ربعتسا و  لیللا  هیشغ  هومعطی و  نا  سئی  املف  هلوق ، اوقدصی 
یبضا و اـهب  تررجتـسا  هلذ  يدـبع  تللذا  بوقعی : یلا  یلاـعت  یحواـف  مهماـعط ، نم  هلـضف  مهدـنع  اوحبـصا و  اـناطب و  اعابـش  هلآ 
و مهمعطا ، يدابع و  نیکاسم  محر  نم  یلا  یئایبنا  بحا  نا  بوقعی ، ای  كدـلو ! یلع  کیلع و  یتبوقع  لوزنو  یبدا ، اهب  تبجوتـسا 

نا تملع  ام  وا  هلـضف ، مکدنع  عابـش و  كدلو  تنا و  و  یل ، ادماح  ایواط  تاب  يدبع  تمحر  اما  بوقعی  ای  اجلم ، يوام و  مهل  ناک 
کنلعجال و یتزع  اما و  یئادـعال ، ینم  جاردتـساو  یئایلوال  ینم  رظنلا  نسح  کلذ  و  یئادـعا ، یلا  اهنم  عرـسا  یئاـیلوا  یلا  هبوقعلا 

! یبئاصمل اضرغ  كدلو 

یل لاـقی  ناـب  یـسفن  نم  عـنقاا  (( ) ایندـلا نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هـیلع   ) هدـهز یف  رـشع - عـبارلا  لـصفلا  هحفـص 485 ، دلجم 6 ، ))
رظنی رـصقلا  یف  ناک  مهریما  صاقو  یبا  نب  دعـس  هیـسداقلا و  موی  نوملـسملا  ناک  رهدـلا ) هراکم  یف  مهکراـشا  ـال  نینموملاریما و 
لها باصا  نامثع : نب  دامح  نع  یفاـکلا ،)  ) یف میا و  نهیف  سیل  دعـس  هوسن  هریثک و  ءاـسن  تمآ  دـق  اـنباف و  مهـضعب : لاـقف  مهیلا ،
هیلع  ) هللادبع یبا  دنع  ناک  و  ماعطلا ، ضعبب  يرتشی  هلکای و  ریعشلاب و  هطنحلا  طلخی  رـسوملا  لجرلا  لبقا  یتح  طحق  ءالغ و  هنیدملا 

دلجم 6،  )) لکان نا  هرکن  اناف  هعب  وا  ماعطلا  اذهب  طلخاف  اریعش  انل  رتشا  هیلاوم : ضعبل  لاقف  هنـسلا ، لوا  هارتشا  دق  دیج  ماعط  مالـسلا )
( مهل هوسا  نوکا  وا   ) .ایدر سانلا  لکای  ادیج و  ایندـلا )) نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  هحفص 486 ،

شیعلا  ) هظلغ يا : هبوشج ) یف   ) هودق يا :

هینغم

رقف نم  لعجی  نا  نیثحابلا  ضعب  لواح  و  یـش ، تازجعم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  نا  خلا ..) قیرطلا  تیدتهال  تئـش  ول  (و 
لاوما تناک  دـق  ..هریغ و  هنع  زجعی  ام  ناسنالا  لعفی  نا  هعقاو  یف  زاجعالا  ینعم  نال  همجلا  هتازجعم  یلا  فاضت  يربک  هزجعم  یبنلا 

و ال ءاملا ، رمتلا و  یلع  هتیب  لها  وه و  اـیواط  تیبی  و  ساـنلا ، یلع  اـهعزویف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  یبجت  هیبرعلا  هریزجلا 
و هیلا ، یبجت  تناک  اهریغ  هریزجلا و  لاوما  نال  هادهم ، همحر  مامالاف  هیلع  .نیعمجا و  سانلل  هادهم  همحر  ناک  نم  الا  اذـه  عیطتـسی 

امازلا ابجاو و  کلذ  يری  وه  و  اذـه ، ص ..)  ) میرکلا لوسرلا  لعف  امک  امامت  اهـضعب  یلا  هجاحلا  دـشا  یف  وه  و  سانلا ، یلع  اهعزوی 
هنم مظعا  ..شیعلا و  همقل  یلا  نحت  دابکا  هلوح  و  میعنلا ، یف  بلقتی  نا  هوارـض  هوسق و  ءرملاـب  یفک  لوقی : و  اـناسحا ، الـضفت و  ـال 

.رقفلا سوبلا و  مهل  عنصی  فرتلا و  ینغلا و  هل  نوعنصی  نیرخالا  باسح  یلع  شیعی  نم  امثا  امول و 

هیاده الب  راس  قیرطلا : فستعا  .اهتدعم و  اهشرک و  المت  شرتکت : .هسانکلا و  يا  همامقلا  لکات  اهممقت : .هنوشحلا و  هبوشجلا : هغللا :
و قیقـشلا ، خالا  ونـصلا : .لاغتـشالا و  يا  ردـصم  اهمـضب  و  تاقورحملا ، واولا - حـتفب  دوقولا - .هریحلا و  ناـکم  ههاـتملا : .هیارد و  و 

یلعا یلا  قفرملا  نم  دـضعلا : .یطـسولا و  عبـصالا  فرط  یلا  قفرملا  فرط  نم  دـعاسلا  عارذـلا : .دـحاو و  لصالا  ناعرف  ناونـصلا :
همیهبلاک بارعالا : .دوصحملا  تابنلا  بح  دیـصحلا : بح  .بولقملا و  سوکعملا : .هیلع و  تنواعت  یلاتق : یلع  ترهاـظت  .فتکلا و 
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نم عنقاا  : ) ینعملا ادومخ ، ادوقو و  ادولج و  هلثم  زییمت و  ادوع  و  اثباع ، يدس و  اهلثم  و  ینلغـشی ، لوعفم  نم  الاح  لثم  ینعمب  فاکلا 
له و  هبذاکلا ؟ هاظملا  و  هغرافلا ، باقلالا  مکحلا  نم  ضرغلا  له  مکاح : لک  مامالا  لاسی  خلا ..) نینموملاریما  اذه  لاقی : ناب  یسفن 

الوق و لاوسلا  اذـه  نع  مکاحلا  باوج  و  ضرالا ؟ هجو  یلع  ادـحاو  هب  عنقت  نا  عیطتـست  وا  کلذـب ، کـسفن  نیب  کـنیب و  عنتقم  نا 
و هیناسنالا ، هدحولاب  اهددح  مکحلا ، یف  هتناکم  هتفیظو و  مامالا  ددح  لاوسلا  اذه  دعب  و  هتیـصخش ، هتقیقح و  ددحی  يذـلا  وه  العف 

یلع نواعتلا  و  عیمجلل ، هیرحلا  نمضت  هاواسملا  هذه  نا  ههیدبلا  نم  و  شیعلا ، هراکم  یف  یتح  یش ء  لک  یف  هیعرلل  مکاحلا  هاواسم 
.عیمجلا هحلصم 

هدبع

دعب اهلیخن  نم  فصنلا  یلع  اهلها  حلاص  ناک  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هیرق  کیرحتلاب  كدـف  ثدـج : دـغ  یف  اهناظم  … 
الئاق لاملا  تیبل  اهدر  هنع  هللا  یـضر  رکبابا  نا  الا  هتافو  لبق  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  اهاطعا  ناک  هنا  یلع  هعیـشلا  عامجا  ربیخ و  حـتف 

مهـسوفن تخـس  نیذلا  نورخالا  موقلا  هیلع و  ناک  امک  هیلا  انا  هللا و  لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  هب  لمحی  یبنلا  دی  یف  الام  تناک  اهنا 
دغ یف  هیف  اهدوجو  نظی  يذـلا  سفنلا  عضوم  یـشلا ء و  دوجو  هیف  نظی  يذـلا  ناکملا  وه  هنظم و  عمج  ناظملا  مشاـهونب  مه  اـهنع 

یـسفن اهیف …  لاحلا  رـصعت  طغـضت و  ثیحب  قیـضلا  نم  اهلعج  اهطغـضا  ردـملا : رجحلا و  اهطغـضال  ربق …  يا  کیرحتلاب  ثدـج 
هللا مرک  ناک  قیرطلا : تیدتهال  طارصلا … وه  هلزلا و  یـشخت  ام  عضوم  قلزملا : بناوج  یلع  اهللذا …  اهـضورا  يوقتلاب : اهـضورا 
زقلا خـلا و  تیدـتهال  تئـش  ول  هلوق  وه  عنام و  هعنمی  مل  ءاش  ذـئاذللا  ياب  عتمتلا  دارا  ولف  ناکمالا  عساو  ناطلـسلا  یلاع  اـماما  ههجو 
ریخت اهیف  لـمع  هیلاـح  خـلا  لـعل  هلمج و  هماـمیلا : وا  زاـجحلاب  لـعل  صرحلا …  هدـش  عشجلا  یعـشج : یندوقی  ياوه و  ریرحلا … 

هل عمط  فیغرلا و ال  يا  صرقلا  دـجی  نم ال  همامیلا  وا  زاجحلاب  نوکی  دـق  هنا  لاحلا  هسفنل و  همعطالا  ریختی  نا  تاهیه  يا  همعطالا 
هعئاـج و يا  یثرغ  اـنوطب  هلوح  نا  لاـحلا  نطبلا و  یلتمم  يا  اـناطبم  تیبی  نا  تاـهیه  عبـشلا و  فرعی  ـال  رقفلا و  هدـشل  هدوجو  یف 

ریغ دلج  نم  ریس  رـسکلاب  دقلا  هظکلا و  رـشالا و  رطبلا و  ءابلا  رـسکب  هنطبلا  هنطبب : تیبت  نا  ناشطع …  يا  نارح  ثنوم  يرح  ادابکا 
 … هنوشخلا هبوشجلا  شیعلا : هبوشج  یف  هدجت … هلکا و ال  بلطت  اهنا  يا  غوبدم 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

لخب نآ  رب  هفیلخ ) هس   ) یهورگ هک  دوـب  اـم  تسد  رد  كدـف  اـیند ) لاـم  زا   ) تسا هدـنکفا  نآ  رب  هیاـس  نامـسآ  هچنآ  ماـمت  زا  هـلب 
وکین دنوادخ  و  دنتشذگ ، نآ  زا  هدومن  شـشخب  شتیبلها ) مالـسلا و  هیلع  ماما   ) نارگید و  دنتفرگ ) ام  تسد  زا  بصغ  هب   ) دندیزرو

ود هنیدـم  نآ و  نیب  تفاسم  هک  هدوب  دوهی  ياه  هیرق  زا  یکی  مان  كدـف  و  دومرف ! دـهاوخ  مکح  لطاب  قح و  نیب  هک   ) تسا يرواد 
نآ تیاکـش  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ترـضح  ملظت  كدـف و  بصغ  ناتـساد  و  هدوـب ، لزنم  کـی  زا  رتـمک  ربـیخ  نآ و  نـیب  لزنم و 

هچنآ زا  يا  همـش  بلطم  ندـش  نشور  يارب  ام  هدـش و  نایب  یـسراف  يزاـت و  ياـهباتک  رد  دنتـشاد  اور  وا  هب  هک  یمتـس  زا  هموصعم 
ربیخ نوچ  اریز  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  صوصخم  كدـف  میئامن : یم  دزـشوگ  هتـشاگنا  اجنیا  رد  ینارحب  حراش 

یتشآ حلـص و  هب  ار  مامت  یلوق  هب  ار و  نآ  فصن  كدـف  لها  دـش  حـتف  دوب ( هار  زور  هس  ماش  تمـس  زا  هنیدـم  ات  هک  يرهـش  ماـن  (
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نیا رد  هفلتخم  قرط  زا  و  دیشخب ، مالسلااهیلع  همطاف  هب  دوخ  تایح  رد  ار  هیرق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندومن ، میلـست 
تاو هیآ  نوچ  هک  هدش  تیاور  تسا ( ناناد  لاجر  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک   ( يردخ دیعـس  یبا  زا  هلمج  زا  هدیـسر ، تایاور  باب 

هب ادـخ  بناـج  زا  نک ( ءادا  ار  رذـگهر  زیچ و  یب  دـنواشیوخ و  قـح  ینعی  س 17ي 26   ( لـیبسلا نبا  نیکـسملا و  هـقح و  یبرقلاذ 
همطاـف دریگب  ار  نآ  تساوـخ  دـش  هـفیلخ  هـک  رکبوـبا  و  داد ، مالـسلااهیلع  همطاـف  هـب  ار  كدـف  ترــضح  نآ  دیــسر  مرکا  ربـمغیپ 

هیبرم و  ( نمیا ما  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  و  هدیـشخب ، نم  هب  مردـپ  هک  تسا  نم  نآ  زا  كدـف  هک  داد  ماـغیپ  وا  هب  مالـسلااهیلع 
لها هب  ناربمغیپ  هورگ  اـم  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  دـنداد ، یهاوگ  نآ  رب  مرکا ( ربـمغیپ  هدـش  دازآ 

راک رد  هک  ترـضح  نآ  تسد  رد  هدوب  ناناملـسم  لام  كدف  و  تسا ، شـشخب  هقدص و  میراذـگ  یقاب  هچنآ  میهدـن ، ثاریم  دوخ 
زا یضعب  اب  هتخادنا  رس  رب  رداچ  مالسلاامهیلع  همطاف  سپ  میامن ، یم  فرص  هار  نامه  رد  زین  نم  هدومن  یم  فرص  ادخ  هار  تما و 

راصنا نیرجاهم و  زا  يرایـسسب  رکبوبا و  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  دوخ  دنواشیوخ  نانز  ناراکتمدخ و 
شوماخ زارد  ینامز  نآ  زا  سپ  دنتـسیرگ ، همه  هک  يروط  هب  دـیراز  دـیلانب و  هاگنآ  دـنتخیوآ ، يا  هدرپ  نایم  رد  و  دـندوب ، رـضاح 

یم ثاریم  تردپ  زا  وت  هفاحق  یبا  رـسپ  يا  هلمج : زا  دومرف  نایب  زارد  يا  هبطخ  سپ  دیدرگ ، مارآ  مدرم  شورخ  شوج و  ات  دندنام 
يوار دومن ، لد  درد و  شجنر و  راـهظا  تما  زا  هدومن  شراوگرزب  ردـپ  سدـقم  ربـق  هب  ور  دـعب  مرب  یمن  ثرا  مردـپ  زا  نم  يرب و 

نانآ اب  هدومن  هجوت  راصنا  دجسم  هب  سپ  دنـشاب ، هتـسیرگ  زور  نآ  زا  شیب  هنیدم  درم  نز و  هک  دوب  هدشن  هدید  يزور  چیه  دیوگ :
امش و رگا  و  دیتخادنا ، نوریب  نهد  زا  اراوگ  همقل  و  دیدش ، نید  رکنم  هک  منیب  یم  ار  امش  نم  دینادب  هلمج : زا  دومرف ، ینانخـس  مه 
دیوگن و نخـس  رکبوبا  اب  هک  درک  دای  دنگوس  تشگزاب و  هناخ  هب  سپ  تسا ، زاین  یب  ادخ  دـیوش  رفاک  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ره 

نفد بش  رد  درازگ و  زامن  وا  رب  سابع  و  دـناوخن ، زامن  وا  رب  رکبوبا  درک  تیـصو  و  تفر ، ایند  زا  لاح  نیا  رب  و  دومن ، نیرفن  وا  رب 
دوخ تفالخ  رد  ناورم  و  داد ، ناورم  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تیافک  ردق  هب  هتفرگ  ار  نآ  دوس  هلغ و  رکبوبا  هصالخ  دیدرگ ،

مالـسلااهیلع همطاف  دالوا  هب  وا  هک  زیزعلادـبع  نبا  رمع  نامز  اـت  دـندرب  یم  تسد  هب  تسد  شنادـنزرف  درک و  فرـصت  ار  نآ  ماـمت 
نآ لوا  دیوگ : ینس  و  دوب ، كدف  درک  در  دوب  هدش  هتفرگ  متس  ملظ و  يور  زا  هک  يزیچ  هملظم و  لوا  دیوگ : هعیـش  و  دینادرگرب ،

سابعلاوبا سابع  ینب  تلود  رد  ات  دندرک  بصغ  زاب  وا  زا  سپ  و  دیشخب ، مالسلااهیلع  همطاف  دالوا  هب  دعب  و  دینادرگ ، دوخ  کلم  ار 
نامز ات  دینادرگب  نومام  و  دنتفرگ ، نوراه  یسوم و  شرسپ  ود  و  دینادرگرب ، يدهم  شرـسپ  و  تفرگ ، روصنم  و  دینادرگرب ، حافس 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دوب  هلخن  هدزای  اجنآ  رد  دنیوگ : و  تشاذگ ، او  رایزاب  رمع  نبا  هللادبع  هب  ار  نآ  دوس  وا  لکوتم و 
ياهلام دنداتـسرف و  یم  ناغمرا  جاـح  يارب  ار  اـهنآ  ياـمرخ  مالـسلاامهیلع  همطاـف  نادـنزرف  هدـناشن ، دوخ  كراـبم  تسد  هب  هلآ  و 

رد دیدحلا  یبا  نبا  دیدرگ ، جلاف  تشگرب  هرـصب  هب  نوچ  دیرب و  ار  اهتخرد  نآ  داتـسرف  سک  رایزاب  دندومن ، یم  تفایرد  يرایـسب 
هکم رد  ات  و   ) دوب كرشم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  رهوش  صاعلاوبا  دسیون : یم  یتبـسانم  هب  مهن  همان  حرش 

( دوب هتخاس  ادج  ار  شرهوش  وا و  نیب  بنیز  ندروآ  مالـسا  هچ  رگا  دزادنا و  یئادج  بنیز  وا و  نیب  تسناوت  یمن  مرکا  ربمغیپ  دوب 
شردام هک  يا  هدالق  بنیز  دنزاس ، اهر  ار  ناشناریـسا  ات  دنداتـسرف  یم  لام  هیدف و  هکم  لها  و  دیدرگ ، ریگتـسد  ریـسا و  گنج  رد 

: دومرف ناناملسم  هب  و  دمآ ، تقر  هب  تخس  دید  ار  هدالق  نآ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  داتـسرف ، دوب  هداد  وا  هب  هجیدخ 
هیدف سپ  وت ، يادف  ام  ياهلام  اهناج و  هللا  لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : تسا ، هتـسیاش  دیهد  سپ  وا  هیدف  دـینک و  اهر  ار  بنیز  ریـسا  رگا 

دیزوبا نبا  ییحی  رفعجوبا  بیقن  رب  ار  ربخ  نیا  دسیون : یم  نآ  زا  سپ  دندرک ، اهر  هیدف  نودـب  ار  صاعلاوبا  هدـینادرگ  زاب  ار  بنیز 
ایآ دـندوبن !؟ رـضاح  هعقاو  نیا  رد  رمع  رکبوـبا و  ینک  یم  ناـمگ  تفگ : مدـناوخ ، یم  دـنک  تمحر  شیادـخ  هـک  يوـلع  يرـصب 
وا تلزنم  ماقم و  ایآ  دنرازگاو ، وا  هب  دوخ  قح  هک  دنهاوخب  ناناملسم  زا  دننک و  شوخ  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  لد  هک  دوبن  یضتقم 
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وا يارب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  تسا ، نایناهج  نانز  هدیس  هکنآ  لاح  دوب و  رتمک  بنیز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن 
دراو وا  رب  هک  یمتـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  لصاحلا  .ندرب  ثرا  هب  هن  شـشخب و  هلحنب و  هن  دـشاب  هدـشن  تباث  یقح  كدـف  هراـبرد 

هک یلاح  رد  درک ؟ مهاوخ  هچ  ار  كدف  ریغ  كدـف و  و  دـیامرف (: یم  ایند  لام  هب  نتـشادن  یگتـسبلد  هرابرد  هدومن و  هراشا  هتـشگ 
یلادوگ و  دوش ، یم  ناهنپ  شیاهربخ  هدـیرب و  شیاهرثا  نآ  یکیرات  رد  هک  تسا  روگ  ربق و  ندرم ( زا  سپ   ( ادرف صخـش  هاگیاج 

هنخر و  دراـشف ، یم  ار  نآ  خوـلک  گنـس و  دـشوکب  نآ  یخارف  رد  نکروـگ  تسد  ود  دوـش و  داـیز  نآ  یگداـشگ  رگا  هک  تـسا 
راوخ هدومن  تیبرت  يراکزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  رد  نم  هشیدـنا  تمه و  و  ددـنبب ، هتـشابنا  مه  يور  كاـخ  ار  شیاـه 

هار مهاوخب  رگا  و.دنام  راوتـسا  هاگـشزغل  فارطا  رب  و  دـشاب ، هدوسآ  تسا  رایـسب  نآ  میب  سرت و  هک  تمایق (  ( يزور رد  ات  منادرگ 
شهاوخ اوه و  هک  تسا  رود  هچ  یلو  مشیربا ، هماج  نیا  ياه  هتفاب  مدـنگ و  نان  نیا  زغم  لسع و  نیا  یگزیکاپ  یفاص و  هب  مرب  یم 
ياهرهش رئاس  هنیدم و  هکم و   ) زاجح هب  دیاش  هکنآ  لاح  دراد و  او  اهماعط  ندیزگرب  هب  ارم  صرح  يرایـسب  و  دبای ، يزوریف  نم  رب 

ار ندش  ریس  و  تسین ) شـسرتسد  رد  نوچ   ) هتـشادن نان  صرق  رد  زآ  عمط و  هک  دشاب  یـسک  نمی ) زا  تسا  يرهـش   ) همامی ای  نآ )
هک مشاب  نانچ  ای  دشاب ، هنشت )  ) مرگ ياهرگج  هنسرگ و  ياهمکش  مرودب  مباوخب و  رپ  مکش  اب  نم  هک  تسا  رود  هچ  ای  درادن !! دای 
وت يارب  درد  نیا  ینعی  دـقلا  یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و  هتفگ : یئاـط ) هللادـبع  نبا  متاـح   ) يا هدـنیوگ 
هچ دوشن  مهارف  نانآ  يارب  و   ) دـننک وزرآ  ار  یتسوپ  حدـق  هک  دـشاب  اهرگج  تدرگ  رد  یباوخب و  رپ  مکـش  اـب  بش  هک  تسا  سب 

(. دنشاب هتشاد  ماعط  هکنآ  ياج 

رد ای  هدوبن  دردـمه  نانآ  اب  راگزور  ياهیتخـس  هب  هک  یلاح  رد  نینموم  رادرـس  رادـمامز و  دـنیوگب  نم  هب  هک  منک  یم  تعاـنق  اـیآ 
؟ مشابن ناشیا  ولج  یماکخلت 

ینامز

دیدحلا یبا  نبا  رظن  زا  كدف  ناتساد 

: يو بلطم  زا  یئاه  هتکن  کنیا  دـیوگ و  یم  نخـس  كدـف  هرابرد  هحفـص  داتـشه  دودـح  رد  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
یتایلام هنایلاس  دننکن و  كرت  ار  دوخ  نیمزرس  دش  رارق  دندش و  میلـست  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سرت  رثا  رب  هک  دوب  نایدوهی  زا  كدف 

تسا و ص )  ) ادخ لوسر  صوصخم  كدف  دمآرد  هدوبن ، گنج  اب  میلـست  نیا  هک  رظن  نیا  زا  .كدف و  فصن  دودـح  رد  دـنزادرپب 
زا ار  نانآ  دـیرخ و  نانآ  زا  ار  كدـف  هدـنام  یقاب  فصن  رمع  .درب  یم  ثرا  هب  ار  نآ  مه  مالـسلااهیلع  همطاف  يو و  یـصخش  کلم 
عنم كدـف  زا  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  .درک  نیمات  قارع  دـمآرد  زا  هک  دوب  مهرد  رازه  هاـجنپ  غلبم  عمج  .درک  نوریب  هقطنم 
رثا رب  دریگب  سپ  دوب  هدرک  فرـصت  رکبوبا  هک  ار  یکدـف  ات  تخادرپ  ضارتعا  ثحب و  هب  رکبوبا  اب  ناـنز  ناـیم  رد  دجـسم  رد  دـش 
هیلع هللا  یلص   ) دمحم دوز  هچ  دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دندرک …  هیرگ  تیاهن  یب  نز  درم و  مالـسلااهیلع  همطاف  نانخس 

ناربمایپ دننامه  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم : ) دیوگ یم  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـیدرک  شومارف  ار  شتاروتـسد  و  هلآ ) و 
یمن يررض  ادخب  دنک  درگ  بقع  هک  یـسک  دیدرگ ؟ یم  زاب  تیلهاج  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  .دنا  هدوب  البق  هک  تسا  يرگید 

صع رکبوبا  تسد  زا  هک  مالسلااهیلع  همطاف  .دنز 
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نفد هنابـش  دناوخن و  زامن  ترـضح  نآ  رب  رکبوبا  هک  درک  تیـصو  سپـس  .منک  یم  نیرفن  وتب  میوگن ، نخـس  وت  اب  تفگ : دوب  یناب 
دیـسر تسایر  هب  هک  هیواعم  اما  دـنداد  همادا  همانرب  نیمه  هب  مه  نامثع  ورمع  تفرگ  فرـصت  رد  ار  كدـف  دـمآ  رد  رکبوبا  .ددرگ 

رد همه  ات  تشگ  تسد  هب  تسد  كدف  دـیزی …  هب  ار  رگید  ثلث  نامثع و  نب  ورمع  هب  ار  رگید  ثلث  دیـشخب و  ناورم  هب  ارنآ  ثلث 
اهراب سابع  ینب  هیما و  ینب  نارود  رد  .داد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  لیوحت  زیزعلادبع  نب  رمع  ماجنارس  دمآ و  ناورم  فرصت 

.دیدرگ تسدب  تسد 

زا دنک ، یم  عافد  هتخوس  رگج  ناگنـشت  زا  دـنک ، یم  تیامح  ناگنـسرگ  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  یعقاو  هانپ  ریقف  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماوع رطاخ  هب  هن  تساهنآ و  زا  سرت  رطاخ  هب  هن  تساهنآ ، ءارآ  بذج  رطاخ  هب  هن  دـیوگ ، یم  نخـس  دـنرادن  بش  نان  هک  یناریقف 

، هدروخ یگنسرگ  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  .تسا  نافیعض  رادفرط  مالـسلا  هیلع  یلع  دنیوگب  هک  رگید  ياههورگ  بذج  یبیرف و 
رکفب دـبای  یم  يا  همقل  هک  هاـگنآ  تسا ، هدیـشک  دـحاو  ردـب  گـنج  بلاـطیبا ، بعـش  رد  ار  رقف  جـنر  دوـخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

زا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  یم  دنلب  شدایرف  هدوبن  ناگراچیب  رکف  هب  هک  دبای  یم  ار  يا  هدش  ریـس  هک  ینامز  تسا و  نادنمتـسم 
دنیآ یم  شا  هناخ  رد  ریقف  ریـسا و  میتی و  رگا  .وا  يارب  دوب  قالخا  کی  نیا  دوب و  ارقف  رکفب  لاـح  ره  رد  گرم  اـت  یگدـنز  زاـغآ 

دوش و یم  لزان  شناکیدزن  ریاس  وا و  هرابرد  یتا  له  هروس  هک  دریگ  یم  هزور  هنـسرگ  مکـش  اب  زور  هس  دهد و  یم  ار  دوخ  راطفا 
زاب هدـش  دـنب  تسایر  هب  شتـسد  رگا  دـهد و  یم  ءارقف  هب  ارنآ  لوپ  دـشورف و  یم  دـنک و  یم  دابآ  ناتـسلخن  تسا  نیـشن  هناخ  رگا 

تسایر هن  تسا ، هانپ  ریقف  مالسلا  هیلع  یلع  يرآ  .دباتش  یم  نانآ  کمک  هب  درب و  یم  ارقف  ياه  هناخب  دریگ و  یم  شودب  ار  اهاذغ 
رکف دنا و  هتخانـشن  بوخ  ار  ادخ  هک  تسا  یناسک  يارب  ناگدـنامرد  زا  تیامح  هب  رهاظت  رقف !! هن  دراد و  یم  زاب  لمع  نیا  زا  ار  وا 

تیامح مدرم و  يار  دیاب  دننک و  یم  هیده  نارادمتسایر  ناربهر و  هب  ار  طوقس  یگرزب و  تلذ ، تزع و  هک  دنتسه  مدرم  دننک  یم 
ابلاغ دنتسه  يراد  مدرم  رکف  هب  هک  یناسک  اریز  تسا ، گرزب  هابتشا  کی  نیا  هک  یتروص  رد  درک  بلج  تسایر  ظفح  يارب  ارنانآ 

دنک و یم  تیامح  نانآ  زا  ادخ  دنتـشاد  رارق  زیزع  مالـسا  ادـخ و  طخ  رد  رگا  هک  یتروص  رد  دـننک ، یم  طوقـس  اهیهار  ود  رـسرب 
یم یهاوگ  شا  یلخاد  یگدنز  دیوگ  یم  نخـس  نادـنمدرد  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـنادرگ  یم  نانآ  هجوتم  مه  ار  مدرم  ياهلد 

ار دوخ  درد  هک  دـنیب  یم  درد  دـقنآ  دوش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هناـخ  هب  هک  يا  هراـچیب  تسا و  نادـنمدرد  ربـهر  هک  دـهد 
زا اه ، ینامرهق  اهگنج و  همه  نآ  اب  رگید  يوس  زا  دوبن و  یبیرفماوع  ایر و  ریوزت و  لها  مالـسلا  هیلع  ماـما  يرآ  .دـنک  یم  شومارف 

شداـهن رد  ار  هفیظو  نیا  یگدـنز  طئارـش  هک  دوـب  یهلا  هفیظو  کـی  نیا  درک ، یمن  ناـنآ  زا  تیاـمح  هـب  رهاـظت  ناـگراچیب  سرت 
.دوب هتخاس  دنمورین 

يزاریش دمحم  دیس 

دعب اهبصغ  و  مالسلااهیلع ، همطافل  اهاطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرل تناک  یـضارا  نیتاسب و  یه  كدف ) انیدیا  یف  تناک  یلب  )
فصولا اذه  ءامسلا و  تحت  يا  ءامسلا ) هتلظا  ام  لک  نم   ) سانلا هیلا  لیمی  الف  لاملا  نع  مالسلا  هیلع  یلع  دی  ءالخ  رکبوبا ال  کلذ 

و  ) .هعابتا رکبوبا و  موقلا  و  اهلها ، دی  یف  اهلعجت  نا  نم  عشت  اهناک  اهذخاب ، کلذ  و  تلخب ، يا  موق ) سوفن  اهیلع  تحشف   ) لومشلل
هبلاطملا مدع  نع  هیانک  حامسلا  و  امهانبا ، همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  مه  موقلا  اهب و  تحمـس  يا  نیرخآ ) موق  سوفن  اهنع  تخس 

ایندلا لاوما  نم  كدف ) ریغ  كدـفب و  عنـصا  ام  و   ) اهنم بوصغملا  بصاغلا و  نیب  مکحی  يذـلا  هللا ) مکحلا  معن  و   ) غلب ام  رمالا  غلب 
هملظ يا  هتملظ ) یف  عطقنت   ) ربقلا يا  ثدـج ) دـغ  یف   ) یـشلا ء دوجو  هیف  نظی  يذـلا  ناکملا  وه  و  هنظم ، عمج  اـهناظم ) سفنلا  (و 
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يا اهتحـسف ) یف  دیزول   ) ثدج یلع  فطع  هرفح ) و   ) اهیلع ثدحا  اذام  يا  اهرابخا ) بیغت  و   ) .اهلاعفا اهتاکرح و  يا  اهراثا )  ) ربقلا
نال طاغـضالا  و  رجحتملا ، نینطلا  وه  ردملا  ردـملا ) رجحلا و  اهطغـضال   ) ربقلا رفحی  يذـلا  اهرفاح ) ادـی   ) اهل تعـسوا ) و   ) اهتعـسو
عمج جرف  مکارتملا ) بارتلا  اهجرف  دس  و   ) نیح دعب  ول  هیلع و  اهمدهتل  ذفنملا و  مدـعل  تیملا  یلع  طغـضت  نا  دـبال و  ربقلا  ناردـج 

تاذلم نع  بانتجالا  و  يوقتلاب )  ) اهللذا يا : اهضورا ) یسفن  یه  امنا  و   ) عمتجملا ینعمب  مکارتملا  و  هیلاخلا ، هعسولا  ینعمب : هجرف ،
نم يذلا  طارصلا  يا  هلزلا ، عضوم  يا  قلزملا  بناوج  یلع  تبثت  و   ) همایقلا موی  وه  و  ربکالا ) فوخلا  موی  هنمآ  یتاتل   ) تایهتشملا و 

.رانلا یف  عقو  هنم  قلز  نم  هنجلا و  لخد  هربع 

و  ) هیلا هراشا  اذه )  ) هظفلب یج  اذل  و  سانلا ، هفرعی  يذـلا  لسعلا ) اذـه  یفـصم  یلا   ) ارداق تنک  يا  قیرطلا ) تیدـته  تئـش ال  ول  (و 
نا تاهیه  نکل  و   ) ریرحلا هنم  عنـصی  ام  وه  و  زقلا ، نم  هجوسنملا  باوثـالا  يا  زقلا ) اذـه  جـئاسن  و   ) هطنحلا يا  حـمقلا ) اذـه  باـبل 
هذه لوانتل  اهتاذـلم ، ایندـلا و  یلع  ضرحلا  هدـش  يا  یعـشج ) یندوقی  و   ) تاذـلملا هذـه  عابتا  یف  یـسفنلا  یلیم  يا  ياوه ) ینبلغی 

صرق یف  يا  صرقلا ) یف  هل  عمط  نم ال   ) دجی همامیل ) وا  زاجحلاب  لعل  و   ) اهنم نسحالا  رایتخا  يا  همعطالا ) ریخت  یلا   ) .تایهتشملا
یف یقیقح  ریقف  دوجو  مدع  دیفن  هلمجلا  هذـه  و  هقاف ، ارقف و  ماعطلا  نم  هنطب  عبـشی  ملف  عبـشلاب ) هل  دـهع  و ال   ) رقفلا هدـش  نم  ربخلا 

تاهیه يا  تیبا ) وا  (. ) لعل  ) هملکل لاجم  نکی  مل  الا  و  مالسالا ، قیبطت  هکربب  مامالا ، مکح  نابا  هضیرعلا ، هلیوطلا  هیمالـسالا  دالبلا 
نوطب یلوح  و   ) رثکا لـیللا  یف  ءارقفلا  عوج  لاـمتحا  نا  راـبتعاب  لـیللا ، رکذ  لـعل  و  نطبلا ، یلتمم ء  يا  اـناطبم )  ) لـیللا یف  تیبا  نا 

، ءاخـسلاب روهـشملا  یئاطلا  متاح  وه  و  لئاقلا ) لاق  امک  نوکا  وا   ) ناشطعلا ینعمب  نارح ، ثنوم  يرح ) داـبکا  و   ) هعئاـج يا  یثرغ )
لیمت يا  دقلا ) یلا  نحت  دابکا  کلوح  و   ) لکالا نم  نطبلا  ناعبـش  يا  هنطبب ) تیبت  نا   ) اضرم يا  ائاد ) کبـسح  و   ) تایبا هلمج  یف 

.غوبدملا ریغ  دلجلا  وه  و  دقلا ، لکا  یلا 

ناب رهدلا ) هراکم  یف  مهکراشا  و ال   ) هقومرملا هناکملا  ریبکلا و  مسالا  یل  نوکی  ناب  نینموملاریما )  ) یل لاقی ) ناب  یـسفن  نم  عنقاا  )
( وا  ) اذه نوکی  الک ال  شیعلا ؟ نم  هبوعص  یف  يدرلا ، نولکای  و  هفرتا ، دیجلا و  لکآ  و  نوعوجی ، عبشاف و  ینود  مهب  هورکملا  لزنی 

.اذکه مهضعب  شیعی  امک  هبوشج  یف  شیعا  لب  اذه  نوکی  ال  هتنوشخ ، يا  شیعلا ) هبوشج  یف  مهل   ) يدتقم و  هوسا ) نوکا   ) ال

يوسوم

هللا و مکحلا  معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اهنع  تخس  موق و  سوفن  اهیلع  تحشف  ءامـسلا  هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب  )
نم مالـسلا  هیلع  ینثتـسا  اهرابخا ) بیغت  اهراثآ و  هتملظ  یف  عطقنت  ثدـج  دـغ  یف  اهناظم  سفنلا  كدـف و  ریغ  كدـفب و  عنـصا  ام 

اثیدح رکبوبا  یعدا  لب  اهل  ملـست  مل  هذـه  یتح  نکل  ءارهزلا و  یلا  هللا  لوسر  نم  ثاریم  وا  هحنم  یه  و  كدـف )  ) اهلک ایندـلا  کلم 
عنم اذهب  و  هقدص ) هانکرت  ام  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  : ) یبنلا نع  هیف  لوقی  نیملـسملا  نم  دحا  ناسل  نع  لقنی  مل  هلقنب و  درفنا 

ثاریملا تایاب  کلذـک  ثاریملا و  یف  نیملـسملا  معت  یتلا  باتکلا  تایاب  مالـسلااهیلع  تجتحا  دـق  یبنلا و  اهیبا  نم  اهثاریم  ءارهزلا 
هیغتبی و ضرغل  اهثاریم  اهمرحی  نا  هفیلخلا  ررق  دقف  حجنت  مل  اهیلع  هللا  تاولـص  اهتالواحم  لک  نکل  دوهـشلاب و  تءاج  ءایبنالا و  یف 

تیبلا لها  سوفن  اهنع  تخس  اهباحصا و  نم  اهتبلس  اهب و  تلخب  يا  موق  سوفن  اهیلع  تحشف  مامالا  لوقی  اذل  و  هسفن …  یف  هجاح 
همایقلا موی  اهب  مکحی  يذلا  وهف  هللا  یلا  مکحلا  در  مث  سانلا  ماوع  نیب  عقی  امک  ماصخلا  عزانتلل و  ادروم  اهولعجی  مل  اهنع و  اوحاشا 
كدـف ریغ  كدـفب و  لعفی  اذام  هناب  اضیا  انریغ  انملعیل و  هسفن  یلع  ارکنتـسم  مهفتـسا  مث  ملظلا  هنم  عقو  قحلا و  هیلع  نمم  صتقی  و 
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یف رکفت  نم  ربخ و  هنم  لقنی  ارثا و ال  ندـبلا  اذـهل  یقبی  ملظم ال  ربق  یلا  هریخالا  هتیاهن  کـلذ و  لـک  هعفنی  اذاـم  ایندـلا و  عاـتم  نم 
اهتحسف یف  دیز  ول  هرفح  و   … ) اهیف ام  كدف و  نع  الضف  اهعاتم  ایندلا و  لاوما  لک  هنیع  نم  تطقس  هیاهنلا  کلت  ریـصملا و  کلذ 

موی هنمآ  یتاتل  يوقتلاب  اهـضورا  یـسفن  یه  امنا  مکارتملا و  بارتلا  اهجرف  دس  ردـملا و  رجحلا و  اهطغـضال  اهرفاح  ادـی  تعـسوا  و 
یه امع  اهریبکت  اهعیـسوت و  اهتدایز و  اهرفاح  دارا  ول  هریغـص  هرفح  هیاهنلا  یه  هذه  و  قلزملا ) بناوج  یلع  تبثت  ربکالا و  فوخلا 
اهنع عطقنیـس  اهیف …  هذـفان  وا  هرغث  لک  بارتلا  دسیـس  هیلع و  طغـضیس  ردـملا  رجحلا و  لب  ائیـش  اهیف  میقملا  اهبحاص  عفنت  مل  هیلع 
یلع لمعی  اذامف  هنم  دبال  ربقلا  اذه  اهنم و  دبال  هیاهنلا  هذـه  تناک  اذا  و  اهرفاح …  ادـی  اهتعـسوا  امهم  اهنکاس  یلع  قیـضت  ءاوهلا و 

اهیلع و اهلمحی  يا  يوقتلاـب  هسفن  ضوری  نا  هفـشقت  ایندـلا و  نع  هفوزعب  دـیری  هنا  هسفن …  داعـسا  یف  هتقیرط  اـنل  نیبی  نا  دـیری  هنا 
اهیف لزت  یتلا  نکامالا  یف  اهمادـقا  رقتـست  هنئمطم و  هنمآ  عزفلا  باقعلا و  باـسحلا و  موی  هماـیقلا  موی  یتاـت  یتح  اـهجاهنم  اـهدوعی 

 … قافنلا درمتلا و  هلا  هاصعلا و  مادقا 

هجیسن عمج  جئاسنلا : .هطنحلا  حمقلا : .ء  یـش  لک  نم  صلاخلا  راتخملا  بابللا : .ء  یـشلا  نم  صلاخلا  ءاقنلا ، ءافـصلا  نم  یفـصملا :
.صرحلا هدش  عشجلا : .اهدایقب  اذخآ  اهماما  یشم  اذا  هبادلا  داق  نم  یندوقی : .هرهق  هاوه : هبلغ  .ریرحلا  زقلا : .كاحملا  وه  جوسنملا و 

رمالاب هل  دـهع  ـال  .فیغرلا  صرقلا : .نمیلا  فارطا  یف  ریبک  دـلب  هماـمیلا : فئاـطلا و …  هنیدـملا و  هکم و  یه  رـسکلاب و  زاـجحلا :
.اضرم ءاد  .یـشطع  يرح : دابکا  .هعئاج  یثرغ : نوطب  .لکالا  هرثکل  نطبلا  میظع  ناطبملا : .نطبلا  ءـالتما  عبـشلا : .هفرعی  ـال  ینـالفلا :

یلا قیرطلا  تیدتهال  تئـش  ول  و   ) .غوبدم ریغ  دلج  نم  ریـس  رـسکلاب  دـقلا : .قاتـشا  نح : .رـشالا  رطبلا و  هظکلا ، ءابلا  رـسکب  هنطبلا :
لعل همعطالا و  ریخت  یلا  یعشج  یندوقی  ياوه و  ینبلغی  نا  تاهیه  نکل  زقلا و  اذه  جئاسن  حمقلا و  هذه  بابل  لسعلا و  اذه  یفصم 
لاق نوکا  وا  يرح  دابکا  یثرغ و  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیبا  وا  عبـشلاب - هل  دـهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  نم ال  همامیلا  وا  زاجحلاب 

هجاح و نع  نکی  مل  تابیطلا  یف  هدـهز  نا  مالـسلا  هیلع  نیب  دـقلا ) یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و  لئاقلا :
یلا لصوملا  قیرطلا  یلا  لصول  دارا  ول  هیدـی …  تحت  کلذ  لک  عقول  هیلا و  يدـتهال  کلذ  دارا  ول  لب  اهلیـصحت  نع  زجع  وا  رقف 
یلا هلصوملا  قرطلا  لکب  هتفرعم  عم  مالسلا  هیلع  هنکل  لصول و  اهمعنا  ریرحلا و  تاجوسنم  نسحا  حمقلا و  بابل  یفـصملا و  لسعلا 
 … همعطالا هذه  نم  ائیـش  راتخی  نا  یلا  هعفدی  هدوقی و  نا  هاوهل  كرتی  نل  مل و  هنا  رومالا  هذـه  یلا  هیدوملا  بابـسالا  لک  کلذ و 

نم ادـحا  لعلف  امهریغ  همامیلا و  زاجحلا و  یف  رکفی  دـالبلا …  نم  همکحی  اـم  یـصاقا  یف  رکفی  وه  و  بیطلا ؟ ماـعطلا  ریختی  فیک 
يذلا یلع  جهن  ماکحلا …  خیرات  یف  دیرف  جهن  هنا  لیوط …  نمز  ذنم  عبـشی  مل  زبخلا و  فیغر  لانی  امهریغ ال  ناکـس  امهناکس و 
اودسی فیغر  یلع  اولـصحی  مل  اوعبـشی و  مل  امبر  نیذلا  سانلا  کئلوا  یف  رکفی  هنا  همالا …  دارفا  نم  درف  لک  عم  ایندلا  یف  شیعی 

- هسفن نع  مامالا  هیفنی  يذلا  عشجلا - عمطلا و  هنا  اهبوعـش … !؟ یلع  ظافحلا  هفعلا و  سورد  هنم  ماکحلا  ملعتی  لهف  مهتعوج …  هب 
لک تمیلف  مهنومکحی …  نم  مهبوعـش و  یف  اورکفی  نا  نود  فارـسالا  خذـبلا و  فرتـلا و  اوشیعی  نا  یلا  ماـکحلا  دوقی  يذـلا  وه 
عایج نوطب  كانه  نوکی  نا  لباقملا  یف  یلتمیف ء و  لکای  نا  هسفن  نع  یفنی  مث  هتاوهش …  هتاذلم و  یلع  مکاحلا  یقبیل  بعـشلا و 

نا رعشلا  دافم  یئاطلا و  هللادبع  نب  متاح  وه  لئاقلا و  لوقل  اقدصم  نوکی  نا  یفن  مث  .لیلقلا  لیلقلاب  بغرت  قاتشت و  یشطع  دابکا  و 
تناف غاستـسی  لکوی و ال  يذـلا ال  دـلجلا  وه  دـقلا و  لاطی  نا  ینمتی  بعـش  کلوح  یلتمت ء و  یتح  لکات  نا  دـیدشلا  ضرملا  نم 

 … هنع هعاجملا  ملا  عفری  هتعوج و  دسیل  هرسک  یلع  هدی  عقت  نا  ینمتیف  هایحلا  قمری  کبعش  فرست و  حذبت و  ضرمت و  یتح  لکات 

.هظلغلا هنوشخلا و  هبوشجلا :
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یناغماد

هک همان  نیا  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد  تسا و  هتخادرپ  رعـش  زا  يدـهاوش  ندروآ  تاغل و  حرـش  حیـضوت و  هب  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
«، نیرخآ سوفن  اهیلع  تخـس  موق و  سوفن  اـهیلع  تّحـشف  ءامـسلا ، هتّلظا  اـم  لـک  نم  كدـف  انیدـیا  یف  تناـک  یلب  : » تسا هدومرف 

رگید یهورگ  دندیزرو و  لخب  نآ  رب  یهورگ  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  تسا ، هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هک  هچنآ  همه  زا  يرآ ، »
یخیرات بلاطم  همجرت  هب  هک  هدرک  داریا  كدف  دروم  رد  هحفـص  جنپ  داتفه و  رد  لصفم  یثحبم  دـندیزرو ،» تواخـس  نآ  هراب  رد 

.دوش یم  هدنسب  نآ 

: تسا هدمآ  كدف  هراب  رد  رابخا  هریس و  رد  هچنآ 

كدـف دروم  رد  ربخ  ثیدـح و  رد  هک  هچنآ  هراب  رد  تسخن  لصف  مینک ، یم  نایب  لصف  هس  رد  ار  تاـملک  نیا  حرـش  اـم  هک  نادـب 
كدف ایآ  هکنیا  رد  موس  لصف  .هن  ای  دوش  یم  هدرب  ثرا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ایآ  هکنیا  رد  مود  لصف  تسا ، هدمآ 

.هن ای  تسا  هدش  هدیشخب  راذگاو و  مالّسلا  هیلع  همطاف  هب  ادخ  لوسر  يوس  زا 

هعیش ياهباتک  هن  تسا ، هدش  لقن  ناشیا  ياهباتک  رد  و  تنـس - لها   - ثیدح لها  لوق  زا  هک  یثیداحا  رابخا و  دروم  رد  لوا : لصف 
زا هچنآ  میروآ و  یم  لصف  نیا  رد  ار  هچنآ  همه  میرواین و  يزیچ  اهنآ  زا  هک  میا  هدرک  طرـش  نتـشیوخ  اـب  اـم  هک  ناـشیا  لاـجر  و 

دمحا رکب  وبا  هتشون  زا  میراد  یم  نایب  تسا ، هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یبارطـضا  فالتخا و 
تـسا هدوب  بیدا  دامتعا و  دروم  اسراپ و  یثدحم  يرهوج  رکب  وبا  نیا  .تسا و  كدف  هفیقـسلا و  باتک  رد  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب 

.دنا هدرک  تیاور  ار  شتافنصم  هدوتس و  ار  وا  ناثدحم  رگید  هک 

، مدآ نب  ییحی  زا  رشب ، نب  نایح  زا  هّبش ، نب  رمع  دیز  وبا  دیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 

، دندوب هدنام  یقاب  هک  ربیخ  مدرم  زا  یهورگ  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  يرهز  زا  قاحـسا ، نب  دـمحم  زا  هدـئاز ، یبا  نبا  زا 
مدرم نوچ  دومرف : نانچ  و  دـنک ، دـیعبت  ار  نانآ  نوخ ، ناج و  ظفح  لابق  رد  هک  دنتـساوخ  ادـخ  لوسر  زا  سپـس  دـندش و  نصحتم 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  صوصخم  ناشیا  نیمزرـس  دندش و  میلـست  طرـش  نامه  اب  مه  نانآ  دندینـش ، ار  عوضوم  نیا  كدف  هدکهد 
.دندوب هدش  میلست  گنج  نودب  دوب - هدشن  هدز  یباکر  بسا و  نآ  رد  هک  دش  مّلس  هلآ و 

ربیخ حتف  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  نینچمه  قاحـسا  نب  دمحم  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
هّللا یّلـص  ربمایپ  ندیـسر  زا  سپ  ای  هار  نایم  ای  ربیخ  رد  ناشیا  ناگداتـسرف  تخادنا و  میب  كدف  مدرم  لد  رب  دـنوادخ  دـش ، هدوسآ 

كدف هنوگ  نیدب  تفریذپ و  ار  ناشداهنشیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندمآ و  شروضح  هب  هنیدم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هحلاـصم كدـف  زا  یمین  اـب  تفرگن و  تروـص  یگنج  نآ  ندوـشگ  يارب  هک  دـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  صوـصخم 

هک تسا  رتاناد  ادخ  دومرف و  حلـص  كدف  مامت  لابق  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  دـیوگ : .دـندرک 
.تسا هدوب  هنوگچ 

رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  مزح  نب  ورمع  نب  رکب  یبا  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  سنا ، نب  کـلام  دـیوگ 
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هب رگید  همین  ضوع  درک و  دـیعبت  ار  نانآ  رمع  هکنآ  ات  دوب  هنوگ  نامه  راک  دومرف و  حلـص  نانآ  اب  كدـف  ياـهنیمز  زا  یمین  لاـبق 
.تخادرپ رگید  ياهزیچ  رتش و  نانآ 

لاوما میوقت  يارب  ار  یناسک  دـنک ، دـیعبت  ار  ناشیا  تساوخ  یم  رمع  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  سنا  نب  کـلام  زا  ریغ  يرگید  سک 
كدف نیمزرس  اهناتـسلخن و  نانآ  .دندوب  تباث  نب  دیز  رخـص و  نب  بابح  ورمع و  نب  هورف  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبا  هک  داتـسرف  نانآ 

رمع يارب  هک  قارع  لاوما  زا  ار  نآ  دوب و  مهرد  رازه  هاجنپ  هک  تخادرپ  دوب ، ناشیا  زا  هک  ار  يا  همین  ياهب  رمع  دـندرک ، میوقت  ار 
.درک دیعبت  ماش  هب  ار  ناشیا  تخادرپ و  دوب ، هدیسر 

نب حلاص  نب  نیـسح  زا  شردپ ، زا  يدـنک ، هرامع  نب  دـمحم  نب  رفعج  زا  نم ، يارب  ایرکز  نب  دـمحم  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
، مه نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  و  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  لوق  زا  مشاه ، ینب  زا  درم  ود  لوق  زا  یح ،

هیلع یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  زا  یفعج ، رباج  زا  رمش ، نب  ریمع  نب  حیجن  نب  لئان  زا  یفیجع ، نارمع  نب  نامثع  نینچمه  شردپ ، زا 
یگمه نسح ، نب  نسح  نب  هللا  دبع  زا  شردپ ، زا  نامیلـس ، نب  دمحم  نب  هللا  دبع  زا  دـیزی ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  نینچمه  مالّـسلا ،

ار شیوخ  رداچ  تسا ، هتفرگ  كدـف  فرـصت  زا  عنم  هب  میمـصت  رکب  وبا  دیـسر ، ربخ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  نوچ  دـنا : هدرک  لـقن 
چیه ربمایپ  نتفر  هار  اب  وا  نتفر  هار  تکرح و  یگنوگچ  دومرف و  تکرح  شناکرتخد  دوخ و  موق  نانز  زا  دنچ  ینت  هارمه  دیـشوپ و 

یطبق دـیپس  يا  هدرپ  ناشیا  وا و  ناـیم  دـندوب ، رـضاح  راـصنا  نارجاـهم و  هوبنا  دـمآ و  رکب  وبا  شیپ  دجـسم و  هب  .تشادـن  تواـفت 
ات دومرف  توکس  ینالوط  یتدم  .دمآ  رب  ناش  هیرگ  دایرف  ناگمه  هک  دروآ  رب  كانهودنا  يا  هلان  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  .دش  هتخیوآ 

تمعن و شیاتـس و  هب  ناـگمه  زا  هک  سک  نآ  شیاتـس  اـب  ار  دوخ  نخـس  دوـمرف : نینچ  سپـس  دـنتفرگ و  مارآ  نتـسیرگ  زا  ناـنآ 
ماهلا هچنآ  هب  هتـشاد و  ینازرا  تمعن  زا  هچنآ  لاـبق  رد  ار  دـنوادخ  شیاتـس  ساپـس و  منک ، یم  زاـغآ  تسا  رت  هتـسیاش  يراوگرزب 
هتسیاش هک  نانچ  نآ  يادخ  زا  تسا : هدومرف  نینچ  نآ  نایاپ  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  هدیدنسپ  ینالوط و  يا  هبطخ  و  تسا ، هدومرف 

.دنزرو و یم  میب  ادـخ  زا  نادنمـشناد  ناگدـنب  نایم  زا  هک  دـیرب  نامرف  ار  وا  تسا ، هداد  نامرف  امـش  هب  هچنآ  رد  دیـسرتب و  تسوا ،
ساپس دنک ، یم  وجتسج  يا  هلیـسو  وا  هب  برقت  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  شرون  تمظع و  ببـس  هب  هک  ار  يدنوادخ 
سپـس مییادخ ، ناربمایپ  ناثراو  ام  میدـنوادخ و  تجح  سدـق و  لحم  وا و  ناگژیو  ادـخ و  قلخ  نایم  دـنوادخ  هلیـسو  ام  دـیراد و 

اب کـنیا  میوگ ، یمن  هدوهیب  هواـی و  ار  نخـس  نیا  منک و  یم  رارکت  میوـگ و  یم  ار  نخـس  نیا  مدـمحم ، رتـخد  همطاـف  نم  تفگ :
امش یناشیرپ  هک  دمآ  امش  يارب  ناتدوخ  زا  یلوسر  انامه   » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  دیهد و  شوگ  قفاوم  ياهلد  اونش و  ياهـشوگ 
دوخ ناردپ  زا  رتارف  ار  مردپ  دیرگنب  فاصنا  هدید  اب  رگا  و  تسا .» نابرهم  فوئر و  نانمؤم  هب  دنمزآ و  امش  تاجن  رب  نارگ و  وا  رب 

.تفای دیهاوخ  رگید  نادرم  هن  میومع ، رسپ  ردارب  ار  وا  و 

کنیا امـش  و  تسا : هتفگ  نایاپ  رد  دروآ و  میهاوخ  ار  نآ  مود  لصف  رد  ام  هک  تسا  هدرک  لـقن  يرگید  ینـالوط  نانخـس  هاـگ  نآ 
زا یسک  هچ  دنشاب  هتشاد  نیقی  هک  یناسک  يارب  دنیوج و  یم  ار  یلهاج  مکح  ایآ   » درادن دوجو  یثرا  نم  يارب  هک  دینک  یم  روصت 

دنوادخ

هک تسا  هنوگچ  هفاحق  وبا  رسپ  يا  دوش ؟ هدوبر  نم  زا  روز  اب  مردپ  ثاریم  دیاب  ناناملسم  ياههورگ  يا  ناه  .تسا » رت  مکح  وکین 
ار نآ  کنیا  يا » هدروآ  یتفگـش  راک  بجع  ، » مربن ثاریم  مردپ  زا  نم  یلو  يربب  ثاریم  تردـپ  زا  وت  تسا  هدومرف  ررقم  دـنوادخ 
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تسا و  دـنوادخ  مکح ، نیرتهب  .دـیآ  ترادـید  هب  وت  رـشح  زور  ات  ریگب  دوخ  يارب  هدز  ماـگل 
یتقو يربخ  ره  يارب  « » .درک دـنهاوخ  نایز  لطاب  لها  دوش  ياپ  رب  زیخاتـسر  هک  هاگ  نآ  و   » دوب دـهاوخ  تمایق  هاگ  هدـعو  رالاس و 

دهاوخ وا  رب  هنادواج  باذع  دزاس و  یم  شنوبز  هک  دیـسر  دهاوخ  یباذع  یـسک  هچ   » هک تسناد » دیهاوخ  يدوز  هب  تسا و  نیعم 
وت زا  سپ  هک  انامه  : » تسج لثمت  هثاثا  رتخد  دنه  تایبا  نیا  هب  درک و  شردپ  ربق  يوس  هب  يور  هاگ  نآ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ،»

ياه هدوت  یتشذـگرد و  وت  نوچ  دـش ، یمن  هتفگ  نوزف  ینخـس  یتشاد  یم  روضح  وت  رگا  هک  تفرگ  تروص  ییاهوهایه  اهراک و 
شرت ریقحت و  ام  هب  تبسن  ینادرم  دنتخاس ، راکشآ  ام  يارب  دنتـشاد  هنیـس  رد  ار  هچنآ  نادرم  زا  یخرب  دش  وت  لئاح  كاخ  گیر و 

« .دوش یم  بصغ  ام  قح  یبئاغ  ام  زا  وت  هک  کنیا  دندرک و  ییور 

راصنا هژیو  هک  دجـسم  ياج  نآ  رب  سپـس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ، هدشن  هدید  هدننک  هیرگ  نز  درم و  همه  نآ  زور  نآ  ات  دـیوگ :
نانچ زین  دوخ  دـنا و  هدوب  مالـسا  نارادـساپ  نید و  ياهوزاب  هک  دـیتسه  یناسک  هدـنامزاب  هک  یناسک  يا  دومرف : درک و  هجوت  دوب ،

زا متس  عفد  دروم  رد  ندز  ترچ  نم و  قوقح  زا  یشوپ  مشچ  نم و  هب  کمک  زا  يراددوخ  نداد و  يرای  رد  یتسـس  نیا  دیا ، هدوب 
« دوش تیاعر  شنادنزرف  رد  یمدآ  قوقح  تمرح و  دـیاب  : » دومرف یمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رگم  تسیچ ؟ نم 

نید امش  دیاب  دشاب ، هدومرف  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ضرف  رب  دیدروآ ، دیدپ  هک  اهتعدب  باتـش  اب  دوز و  هچ 
ناربج لـباق  ریغ  خارف و  نآ ، فاکـش  هنخر و  هک  تسا  یگرزب  تبیـصم  وا  گرم  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  هک  يرآ  .دـیناریمب  ار  وا 

تینوصم هدیرد و  تمرح  هدرپ  هابت و  میرح  وا ، زا  سپ  .دش  داب  رب  اهوزرآ  نازرل و  اههوک  رات و  هریت و  تبیصم  نیا  زا  نیمز  .تسا 
شنادـقف زا  شیپ  هدرک و  نالعا  ار  نآ  وا  گرم  زا  شیپ  ادـخ  باتک  هک  تسا  یگوس  يراتفرگ و  نیا  يرآ  .دـش  هتـشادرب  نایم  زا 

، دنتـشذگ رد  ناربمایپ  وا  زا  شیپ  هک  تسین  يربمایپ  زج  دمحم   » دیوگ یم  نینچ  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدومرف  هاگآ  نآ  زا  ار  امش 
دناسر و یمن  ادخ  هب  ینایز  زگره  دـنک  نانچ  سک  ره  تشگ و  دـیهاوخ  رب  دوخ  ياه  هنـشاپ  رب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ 

یم امـش  هکنآ  لاح  دوش و  هدرب  جارات  هب  مردـپ  ثاریم  دـیاب  راصنا  يا  ناه  .دـهد » یم  شاداـپ  ار  نارازگـساپس  يدوز  هب  دـنوادخ 
گرب زاس و  رامـش و  ياراد  امـش  و  دـسر ، یم  امـش  هب  دیونـش و  یم  ار  ندـناوخ  ارف  یهاوخ و  داـیرف  يادـص  دیونـش ، یم  دـینیب و 

هک دـیتسه  یناگدـیزگ  تسا و  هدومرف  باـختنا  ناتیادـخ  هک  دـیتسه  یناـگبخن  امـش  تسامـش و  نآ  زا  راـید  هناـخ و  نیا  دـیتسه ،
هب امش  يرای  هب  مالسا  يایسآ  ات  دیدرک  دربن  نادنچ  نانآ  اب  دیدرک و  زاغآ  برع  اب  ار  زیتس  گنج و  امـش  .تسا  هدیزگرب  ناتیادخ 

نیکست لطاب  هب  توعد  تفرگ و  مارآ  كرش  ناروف  دش و  شوماخ  گنج  شتآ  ماجنا  رـس  تفرگ و  ناماس  شراک  دمآ و  شدرگ 
هریچ امش  رب  سرت  یتسس و  دیدیشک و  رانک  ار  دوخ  تعاجش  تدش و  يزاتشیپ و  نآ  زا  سپ  کنیا  دش ، راوتـسا  نید  ماظن  تفای و 

نایاوشیپ اب  ، » امش نید  رد  ندز  هنعط  ندرک و  دهع  زا  سپ  مه  نآ  دنتـسسگ ، ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  یمدرم  لابق  رد  مه  نآ  دش ،
حلـص یتسـس و  هب  هک  منیب  یم  نانچ  ار  امـش  هک  ناه  دننک .» سب  دیاش  تسین ، يراوتـسا  دـنگوس  نانآ  يارب  هک  دـینک  گنج  رفک 

همه امـش و  هک  ضرف  رب  دـیداد ، ماـجنا  هک  ار  هچنآ  دـیتشاد  اور  .دـیدش و  رکنم  دیدینـش ، هک  ار  هچنآ  دـیا و  هتفاـی  شیارگ  ییوج 
ینوبز و هب  هجوت  اب  متفگ  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  نم  .تسا  هدوتـس  زاین  یب  دـنوادخ  انامه  دـیوش ، رفاک  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناـسک 

هتـشاد ار  نامه  کـنیا  .تسا  هدـش  ضراـع  امـش  رب  هک  اـه  هزین  یتسـس  نیقی و  فعـض  تسا و  هتفرگ  ورف  ار  امـش  هک  تسا  یتفخ 
غاد یقاب و  امش  رب  گنن  و  زیرگ - یگدنامرد و  زا  هیانک  تسا - هدیرد  ناتیاهشفک  دیهد و  یم  گنج  هب  تشپ  هک  یلاح  رد  دیشاب ،

دیهاوخ دشک  یم  رـس  اهلد  رب  هک  دنوادخ  هتخورفا  رب  شتآ  هب  هک  دـیهد  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تسامـش ، ياه  هماج  رب  ینوبز 
تشگزاب مادک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دننک  یم  متس  هک  نانآ  و  ، » تسا دنوادخ  مشچ  لباقم  رد  دینک  یم  هچنآ  دیـسر و 
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«. دندرگ یم  زاب  هاگ 

نب ماشه  زا  كاحض ، نب  دمحم  زا  ایرکز ، نب  دمحم  دیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 

تـسخن رکب  وبا  تفگ ، رکب  وبا  اب  ار  دوخ  نانخـس  نآ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هک  درک  لـقن  نم  يارب  مکح  نب  هناوع  زا  دـمحم ،
نانز نیرت  هدیزگرب  يا  تفگ : نینچ  داتسرف و  دورد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  شیاین  شیاتس و 

هب ناب  هدید  ما و  هتـسب  راک  ار  وا  نامرف  طقف  ما و  هدرکن  زواجت  ادخ  لوسر  يأر  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  ناردـپ  نیرتهب  رتخد  يا  و 
، دزرمایب ار  وت  ام و  دـنوادخ  يدرک ، راـتفگ  رد  یتخـس  یتشرد و  يدرک و  غـالبا  یتفگ و  نخـس  وت  دـیوگ ، یمن  غورد  دوخ  لـها 
رد اما  مدرک ، میلست  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهـشفک  یـصخش و  لیاسو  بکرم و  نم  یهگناو 

هنیرز و هنیمیس و  ایبنا  هورگ  ام  زا   » دومرف یم  هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  نم  رگید  ياهزیچ  دروم 
هچنآ هب  نم  و  .دـنرب ،» یم  ثرا  هب  تنـس  ملع و  تمکح و  ناـمیا و  اـم  زا  هکلب  دوـش  یمن  هدرب  ثرا  بآ  کـلم و  هناـخ و  نیمز و 

هب ما و  هدرک  لکوت  وا  رب  تسین  ادـخ  هب  زج  نم  قیفوت  و   » مدـیزرو یهاوخ  ریخ  ادـخ  لوسر  يارب  مدرک و  لـمع  تسا  هداد  مناـمرف 
« .مرب یم  هانپ  وا  يوس 

: دومرف رکب  وبا  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  دمحم ، نب  ماشه  دیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
رتخد يا  تفگ : رکب  وبا  .تسا  هدومرف  اطع  نم  هب  ار  كدف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـهد  یم  یهاوگ  نمیا  ما 
يارب تردپ  ینعی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدیرفاین  ار  یـسک  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ  لوسر 
هشیاع رگا  دنگوس  ادخ  هب  داتفا و  یم  نیمز  رب  نامـسآ  متـشاد  یم  تسود  دومرف ، تلحر  تردپ  هک  يزور  دشاب و  رت  بوبحم  نم 

هک وت  قح  هب  تبـسن  مزادرپ  یم  ار  دـیپس  خرـس و  قح  هک  ینم  ینک  یم  روصت  ایآ  یهگناو  یـشاب ، ریقف  وت  ات  تسا  رتهب  دـشاب  ریقف 
تسا ناناملسم  یمومع  لاوما  زا  یلام  هکلب  تسین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  لام  نیا  .منک  یم  متس  ییادخ  لوسر  رتخد 

هک کنیا  درک و  یم  هنیزه  ار  نآ  ادـخ  هار  رد  دومرف و  یم  راوس  ار  نادرم  نآ  دـمآ  رد  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک 
.منک یم  راتفر  دروم  نآ  رد  دومرف ، یم  راتفر  وا  هک  هنوگ  نامه  نم  تسا  هدومرف  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ناشیرپ وت  هراب  رد  زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رکب  وبا  .تفگ  مهاوخن  نخـس  وت  اب  زگره  رگید  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : همطاف 
ادـخ هب  تفگ : رکب  وبا  منک - یم  تنیرفن   - مناوخ یم  ارف  وت  نایز  هب  ار  ادـخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : همطاـف  .منک  یمن  ییوگ 

وبا هک  دومرف  تیـصو  دیـسر ، ارف  همطاف  گرم  نوچ  و  منک . - یم  اعد  وت  يارب   - مناوخ یم  ارف  وت  دوس  هب  ار  ادـخ  نم  هک  دـنگوس 
وا و گرم  نایم  هلـصاف  درازگ و  زامن  وا  رب  بلطملا  دبع  نب  سابع  دش و  هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  همطاف  ندب  .درازگن  زامن  وا  رب  رکب 

.دوب بش  ود  داتفه و  شردپ 

تیاور نیتسخن  تیاور  دانـسا  نامه  اب  هرامع  نب  دـمحم  نب  رفعج  لوق  زا  نم ، يارب  ایرکز  نب  دـمحم  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
شیارگ هجوت و  نیا  مدرم  يا  تفگ : تفر و  ربنم  هب  دمآ و  نارگ  وا  رب  دینش  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نانخـس  رکب  وبا  نوچ  هک  درک 

تـسا هدینـش  هک  سک  ره  ناه ، دوب  اـجک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  راـگزور  هب  اـهوزرآ  نیا  تسیچ  نخـس  ره  هب 
تسوا و مد  شهاوـگ  هک  تسا  یهاـبور  مالّـسلا - هیلع  یلع  ینعی   - وا اـنامه  .دـهد  یهاوـگ  دـهد  یم  یهاوـگ  سک  ره  دـیوگب و 

یم يرای  اهنز  ناوتان و  دارفا  زا  .ددرگرب  بوشآ  هنتف و  نیتسخن و  لاح  هب  دـیراذگب  دـیوگ  یم  هک  تسوا  تسا ، هنتف  ره  هب  هتـسویپ 
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رگا میوگ و  یم  مهاوخب  رگا  نم  انامه  .دنتـشاد  یم  شوخ  وا  يارب  ار  يرگ  یپسور  شنادنواشیوخ  هک  لاحط  ما  نوچمه  دـنیوج ،
راصنا يا  تفگ : درک و  راصنا  هب  يور  سپـس  .دنام  مهاوخ  تکاس  دننک ، میاهر  هک  هاگ  نآ  ات  نم  یلو  مزاس ، یم  هدنامرد  میوگب 

هک دییامش  دننک  تیاعر  ار  ربمایپ  دهع  دیاب  هک  يدارفا  نیرت  هتسیاش  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدیسر  نم  عالطا  هب  امش  ناگلفـس  نانخس 
زا میاشگ و  یمن  نابز  تسد و  دشابن  راوازس  هک  سک  چیه  رب  نم  هک  انامه  دیداد ، يرای  هانپ و  هک  دیدوب  امش  دمآ و  امش  شیپ  وا 

.تشگرب شا  هناخ  هب  مه  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دمآ و  دورف  ربنم 

هچ هب  رکب  وـبا  متفگ : وا  هب  مدـناوخ و  يرـصب  دـیز  یبا  نب  ییحی  نب  رفعج  ییحی  وـبا  بیقن  رب  ار  رکب  وـبا  نانخـس  نیا  میوـگ ، یم 
.مدیـسرپ یمن  وـت  زا  هک  درک  یم  حیرـصت  رگا  متفگ : .تسا  هدرک  حیرـصت  هـک  تـسین  ضیرعت  تـفگ : تـسا  هدز  ضیرعت  یـسک 

يرآ تفگ : تسا  هتفگ  یلع  يارب  ار  نانخس  نیا  مامت  ینعی  متفگ : .تسا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تفگ : دیدنخ و 
- دندروآ یم  نابز  رب  ار  یلع  مان  دنلب  يادص  اب  ناشیا  تفگ : تسا  هدوب  هچ  راصنا  نخس  مدیسرپ  .تسا  یهاشداپ  عوضوم  مکرـسپ 

وبا مالک  لکشم  تاغل  سپس  .تسا  هدیسرت  یم  ناشدوخ  تموکح  راک  ندش  ناشیرپ  زا  رکب  وبا  و  دندناوخ - یم  ارف  وا  اب  تعیب  هب 
هراپ زج  یهاوگ  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثم  تسوا ، مد  هابور  دهاش  هکنیا  تفگ : داد و  حیـضوت  میارب  هک  مدیـسرپ  بیقن  زا  ار  رکب 

نآ لصا  هراب  رد  دشاب و  هتشادن  شیوخ  نت  زا  يا 

يدوب هتـشاد  هگن  دوخ  يارب  وت  هک  ار  يدنپـسوگ  گرگ  تفگ  ریـش  هب  دـناروشب ، گرگ  رب  ار  ریـش  تساوخ  یم  هاـبور  دـنا ، هتفگ 
دولآ نوخ  هک  ار  دوخ  مد  هابور  دهد  یم  یهاوگ  وت  يارب  هراب  نیا  رد  یـسک  هچ  تفگ : ریـش  .متـشاد  روضح  نم  دروخ و  دـیرد و 

رد یپسور  ینز  مان  لاحط  ما  .تشک و  ار  گرگ  تفریذپ و  ار  وا  یهاوگ  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دنپسوگ  هک  مه  ریـش  .درک  دنلب  دوب 
.تسا لاحط  ما  زا  رتراکانز  نالف  دنا  هتفگ  یم  تسا و  هدش  یم  هدز  لثم  وا  يراک  انز  يرایسب  هب  هک  تسا  یلهاج  هرود 

همطاف نوچ  هک  درک  لقن  نم  يارب  شیومع  زا  شردـپ ، لوق  زا  هشیاع ، نبا  لوق  زا  اـیرکز ، نب  دـمحم  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
هب یمهرد  رانید و  تردپ  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : سپـس  تسیرگ و  تسخن  رکب  وبا  تفگ ، نخـس  رکب  وبا  اب  مالّـسلا  اهیلع 
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ار  كدف  تفگ : همطاف  .دوش  یمن  هدرب  یثاریم  ناربمایپ  زا  تسا  هدومرف  دوش و  یمن  هدرب  ثرا 
ما داد ، یهاوگ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دهد ؟ یم  یهاوگ  یـسک  هچ  هراب  نیا  رد  تفگ : رکب  وبا  .تسا  هدیـشخب  نم 

یّلص ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ  دندمآ و  فوع  نب  نامحرلا  دبع  باطخ و  نب  رمع  ماگنه  نیا  رد  .داد  یهاوگ  دمآ و  مه  نمیا 
رمع و نمیا و  ما  یلع و  وت و  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکب  وبا  .تسا  هدومرف  یم  میسقت  ار  كدف  دمآرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدوب  تروص  نآ  هب  تردپ  زا  وت  لام  نیا  هک  تسا  هدوب  نانچ  دیتفگ و  تسار  یگمه  نامحرلا  دبع 
و تسا ، هدومرف  یم  میسقت  ار  نآ  هدنام  یقاب  هدرک و  یم  تخادرپ  ار  امش  كاروخ  یگدنز و  هنیزه  كدف  دمآرد  زا  مّلـس  هلآ و  و 
ار راک  نامه  مهاوخ  یم  تفگ : همطاف  ینک  راک  هچ  نآ  اـب  یهاوخ  یم  وت  کـنیا  .تسا  هداد  یم  بوکرم  ادـخ  هار  رد  یهورگ  هب 

تردـپ هک  منک  راتفر  هنوگ  نامه  مه  نم  هک  دوب  دـهاوخ  نم  رب  وت  هاوگ  ادـخ  تفگ : رکب  وبا  .داد  یم  ماجنا  مردـپ  هک  مهد  ماجنا 
هـضرع همطاف  منک ، یم  لمع  نانچ  هک  ار  ادـخ  تفگ : رکب  وبا  درک  یهاوخ  لمع  نانچ  هک  ار  ادـخ  تفگ : همطاف  .دومرف  یم  راتفر 
هدـنام یقاب  تخادرپ و  یم  ناشیا  هب  تیافک  هزادـنا  هب  تفرگ و  یم  ار  كدـف  هلغ  دـمآ  رد  رکب  وبا  و  شاب ، هاوگ  ایادـخ  راب  تشاد 

.درک یم  میسقت  ار  نآ 
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، مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  دیسر  تموکح  هب  هیواعم  نوچ  و  دندرک ، یم  لمع  هنوگ  نیمه  مه  یلع  نامثع و  رکب و  وبا 
نانچمه نانآ  داد و  دیزی  دوخ  رـسپ  هب  ار  نآ  موس  کی  نامثع و  رـسپ  رمع و  هب  ار  موس  کی  مکح و  نب  ناورم  هب  ار  نآ  موس  کی 

دبع شیوخ  رـسپ  هب  ار  نآ  تفرگ و  رارق  شرایتخا  رد  كدـف  ماـمت  ناورم  تموکح  هرود  رد  هکنآ  اـت  دنتـشاد  تسد  رد  ار  كدـف 
نوچ دیشخب و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دوخ  رسپ  هب  ار  نآ  مه  زیزعلا  دبع  .دیشخب  زیزعلا 

هتفگ مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  رـسپ  نسح  .دوب  كدف  ندـنادرگرب  داد  هک  يداد  نیتسخن  دیـسر ، تموکح  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
هک زیزعلا - دبع  نب  رمع  تموکح  تدم  رد  دنادرگرب و  ناشیا  هب  ار  نآ  تساوخ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ماما  تسا  هدـش 

ناشیا زا  ار  كدف  دیـسر ، تموکح  هب  هکتاع  نب  دیزی  نوچ  .دوب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  تسد  رد  كدف  دوب - مین  لاس و  ود 
هب حافـس  سابعلا  وبا  نوچ  .دـش  يرپس  نانآ  تموکح  هکنآ  ات  تشگ  یم  تسد  هب  تسد  ناورم  ینب  تسد  رد  نانچمه  دتـس و  زاب 

، روصنم تموکح  راـگزور  هب  نسح  ینب  ياـهمایق  زا  سپ  اـما  درک ، در  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دـبع  هب  ار  كدـف  دیـسر ، تموـکح 
زاب ار  نآ  نوراه  یسوم و  وا  زا  سپ  دنادرگرب و  همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  یـسابع  يدهم  شرـسپ  .دتـس  زاب  ناشیا  زا  ار  نآ  روصنم 

.دنادرگرب اه  یمطاف  هب  ار  نآ  دیسر و  تموکح  هب  نومأم  ات  دوب  ناشیا  تسد  رد  نانچمه  دندتس و 

ملاـظم هب  یگدیـسر  يارب  نومأـم  هک  درک  لـقن  نم  يارب  قباـس  نب  يدـهم  لوق  زا  اـیرکز ، نب  دـمحم  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
هک نزب  راج  تفگ : دوب  هداتسیا  شرس  الاب  هک  یـسک  هب  تسیرگ و  تسیرگن و  نآ  رب  دیـسر  شتـسد  هب  هک  همان  نیتسخن  تسـشن ،

ياپ رب  نمی - زا  يرهـش  ّزعت - تخود  ياهـشفک  رـس و  رب  هماـمع  نت و  رب  هعارد  هک  تساـخرب  يدرم  ریپ  تساـجک ؟ همطاـف  لـیکو 
ماجنا رـس  دروآ ، یم  تجح  نومأم  يارب  وا  وا و  يارب  نومأم  .تخادرپ  هرظانم  هب  كدـف  دروم  رد  نومأـم  اـب  دـمآ و  شیپ  تشاد و 
لبعد ماگنه  نیا  رد  .درک  اضما  ار  نآ  دندناوخ و  وا  رب  دش و  هتـشون  دنـس  دوش و  هتـشون  ناشیا  مان  هب  كدف  هلابق  داد  نامرف  نومأم 
نومأم ندـنادرگرب  اب  : » دـناوخ وا  يارب  تسا  تیب  نیا  شعلطم  هک  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  تساـخرب و  نومأـم  روضح  رد  یعازخ 

هک لکوتم  راگزور  ات  دوب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دالوا  تسد  رد  كدف  نانچمه  و  .دش » نادنخ  راگزور  هرهچ  مشاه  ینب  هب  ار  كدف 
شیوخ تسد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  یقاب  لخن  هدزای  كدف  رد  .دیـشخب  رایزاب  رمع  نب  هللا  دبع  هب  ار  نآ  وا 

نارگ و لاوما  مه  نایجاح  دـنداد و  یم  هیدـه  ناـیجاح  هب  مسوم  رد  دـندیچ و  یم  ار  اـهلخن  نآ  ياـمرخ  همطاـف  ینب  دوب و  هتـشاک 
نآ دورب و  كدف  هب  ات  داتسرف  هنیدم  هب  ار  یفقث  هّیما  یبا  نب  نارشب  مان  هب  يدرم  رایزاب ، رمع  نب  هللا  دبع  .دنداد  یم  ناشیا  هب  ناوارف 

.دش جلف  تشگرب ، هرصب  هب  نوچ  درک و  نانچ  وا  .دنک  عطق  ار  اهلخن 

زا يرهز ، زا  دّـمحم ، نب  دـیلو  لوق  زا  ناـمثع ، نب  نسح  دیعـس و  نب  دـیوس  زا  هّبـش ، نب  رمع  دـیز  وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
یّلـص ربمایپ  زا  دوخ  ثاریم  داتـسرف و  مایپ  رکب  وبا  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسا : هتفگ  یم  هشیاع  هک  دـنک  یم  لقن  هشیاع  زا  هورع ،

دوب و مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  كدف  هنیدم و  رد  هک  ار  هچنآ  ماگنه  نآ  رد  وا  دومرف و  هبلاطم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ثرا ام  زا   » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ : رکب  وبا  .درک  یم  هبلاـطم  ار  ربیخ  سمخ  هدـنام  یقاـب  نینچمه 

دنگوس ادخ  هب  نم  .دنوش و  دـنم  هرهب  نآ  دـمآ  رد  زا  دـیاب  مه  دـمحم  لآ  و  .تسا » هقدـص  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  دوش  یمن  هدرب 
یم راتفر  هنوگ  نامه  دروم  نآ  رد  مهد و  یمن  رییغت  تسا  هدوب  وا  دـهع  رد  هک  یلاـح  ناـمه  زا  ار  ادـخ  لوسر  تاقدـص  زا  يزیچ 
وبا زا  همطاف  ببـس  نیدب  درک و  يراددوخ  دـنک ، میلـست  همطاف  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  هکنیا  زا  رکب  وبا  .دومرف  یم  راتفر  ربمایپ  هک  منک 
دوب هدنز  هام  شش  شردپ  زا  سپ  همطاف  .تفگن  نخس  رکب  وبا  اب  تشذگ  رد  هک  یماگنه  ات  تفرگ و  مشخ  وا  رب  دش و  ریگلد  رکب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3403 

http://www.ghaemiyeh.com


.درکن هاگآ  ار  رکب  وبا  درپس و  كاخ  هب  ار  شرکیپ  هنابش  مالّسلا  هیلع  یلع  تشذگ  رد  نوچ  و 

هـشیاع زا  هورع ، زا  يرهز ، زا  رمعم ، زا  دمحا ، نب  دمحم  لوق  زا  سیردا ، نب  قاحـسا  لوق  زا  دیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دوخ  ثاریم  دـندمآ و  رکب  وبا  شیپ  سابع  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  تسا ، هتفگ  یم  هک  درک  لقن  اـم  يارب 

هّللا یّلص  ربمایپ  هک  مدینش  نم  تفگ : ود  نآ  هب  رکب  وبا  .دوب  ربیخ  مهـس  كدف و  نیمز  نآ ، عوضوم  دندرک و  هبلاطم  ار  مّلـس  هلآ و 
هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  هتبلا  و  .تسا » هقدص  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  دوش ، یمن  هدرب  ثرا  ام  زا  : » دومرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
، تسا هداد  یم  ماجنا  هنوگچ  ادخ  لوسر  ما  هدید  هک  ار  يراک  دـنگوس  ادـخ  هب  نم  .دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  لام  نیا  زا  مّلـس  هلآ و 

نخـس رکب  وبا  اـب  تشذـگرد  هک  یماـگنه  اـت  تفرگ و  مشخ  رکب  وبا  رب  همطاـف  .درک  مهاوخ  لـمع  هنوگ  ناـمه  مهد و  یمن  رییغت 
.تفگن

ما زا  حلاص ، وبا  زا  یبلک ، زا  هملس ، نب  دامح  زا  لیعامسا ، نب  یـسوم  مصاع و  نب  رمع  لوق  زا  دیز ، وبا  دیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
، درب یم  ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  يریمب  وت  هک  یماگنه  تفگ : رکب  وبا  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسا  هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  یناه 
زا ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکب  وبا  يربب ؟ ثرا  ربمایپ  زا  ام  ياج  هب  دیاب  وت  ببس  هچ  هب  سپ  دومرف : .مرسمه  نادنزرف و  تفگ :

تسا هداد  رارق  ام  يارب  دنوادخ  هک  یمهـس  تفگ : همطاف  .دوش  هدرب  ثرا  هک  تسا  هدنامن  یقاب  يرز  میـس و  لام و  هناخ و  تردپ 
يزور و نیا  : » دوـمرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مدینـش  نم  تفگ : رکب  وـبا  .تسا  هتفرگ  رارق  وـت  تسد  رد  کـنیا  و 

« .دوب دهاوخ  ناناملسم  همه  نایم  مدرم  نم  هک  یماگنه  تسا و  هدومرف  ینازرا  ام  هب  دنوادخ  هک  تسا  يا  همعط 

ام يارب  لیفطلا  وبا  زا  عیمج ، نب  دـیلو  زا  لضفا ، نب  دـمحم  زا  هبیـش ، یبا  نب  رکب  وبا  لوق  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
یم ثاریم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  وت  ایآ  هک  داتسرف  مایپ  رکب  وبا  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسا ، هتفگ  یم  هک  درک  لقن 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مهـس  سپ  تفگ : همطاف  .دنرب  یم  ثرا  شنادناخ  لها و  هک  هن  تفگ : وا ؟ نادناخ  ای  يرب 
يا يزور  شیوخ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  : » دومرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  مدینـش  نم  تفگ : رکب  وبا  دوش ؟ یم  هچ 

زا سپ  دسر و  تموکح  هب  ربمایپ  زا  سپ  هک  داد  رارق  یـسک  يارب  ار  نآ  دومرف و  حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  سپـس  .دومرف » بیـصن 
يا هدینـش  ربماـیپ  زا  هچنآ  هب  دوخ  وت  دوـمرف : همطاـف  .منادرگرب  ناناملـسم  هب  ار  نآ  مهاوـخ  یم  ما و  هدیـسر  تیـالو  هب  نم  ربماـیپ 

.يرتاناد

زا وت  دـسرپ : یم  رکب  وبا  زا  همطاـف  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  هدـید  یبـیجع  زیچ  ثیدـح  نیا  رد  دـیدحلا - یبا  نبا  میوـگ - یم 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  شا ، هداوناخ  هک  هتبلا  دیوگ : یم  رکب  وبا  شا و  هداوناخ  ای  يرب  یم  ثرا  ربمایپ 

نآ دوخ  رکب  وبا  هک  تسا  يزیچ  نآ  اب  فلاخم  حیرـصت  نیا  دنرب و  یم  ثرا  وا  زا  شا  هداوناخ  دوش و  یم  هدرب  ثرا  مّلـس  هلآ و  و 
راـتفگ زا  رکب  وبا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  ثیدـح  نیا  زا  یهگناو  .دوـش » یمن  هدرب  ثرا  ناربماـیپ  اـم  زا   » هک تسا  هدرک  یم  لـقن  ار 
هرکن تروص  هب  هکنآ  اب  تسا و  ترـضح  نآ  دوخ  ادـخ ، لوسر  ترابع  رد  ربماـیپ  زا  روظنم  هک  تسا  هدرک  طابنتـسا  نینچ  ربماـیپ 
يارب ار  يا  هدنب  دنوادخ  : » دومرف يا  هبطخ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدوب  نانچ  رکب  وبا  تشادرب  روصت و  تسا  هدـمآ 

وبا و  دیزگرب » تسا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  ار  هچنآ  هدـنب  نآ  دومرف و  ریخم  تسه  شراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هچنآ  ایند و  باختنا 
.مینک یم  وت  يادف  ار  دوخ  ياهناج  ام  هک  هن  تفگ : رکب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3404 

http://www.ghaemiyeh.com


هک درک  لقن  ام  يارب  هملـس  وبا  زا  رمع ، نب  دمحم  زا  دمحم ، نب  زیزعلا  دبع  زا  یبنعق ، لوق  زا  دیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
هنیزه .دوش ،» یمن  هدرب  ثرا  ربمایپ  زا  : » دومرف یم  ربمایپ  هک  مدینـش  نم  تفگ : رکب  وبا  دومرف ، هبلاـطم  رکب  وبا  زا  ار  كدـف  همطاـف 
قافنا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سک  ره  رب  میریگ و  یم  هدهع  رب  نم  تسا ، هتـشاد  هدهع  رب  ربمایپ  هک  ار  سک  ره  یگدنز 

یلو درب  دـنهاوخ  ثرا  وت  زا  وت  نارتـخد  هک  تسا  هنوگچ  رکب  وبا  يا  دومرف : همطاـف  .درک  مهاوخ  قاـفنا  مه  نم  تسا ، هدومرف  یم 
.تسا نیمه  تفگ : رکب  وبا  دنرب ؟ یمن  ثرا  وا  زا  ربمایپ  نارتخد 

درک یم  لقن  ناسح  نب  يرتحب  زا  قوزرم ، نب  لیـضف  زا  ریبز ، نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  لوق  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
تـسد زا  ار  كدف  رکب  وبا  هنوگچ  متفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دـیز  هب  مزاس  تشز  ار  رکب  وبا  راک  هکنیا  يارب  تسا : هتفگ  یم  هک 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ار  يراک  تشاد  یمن  شوخ  دوب و  ینابرهم  درم  رکب  وبا  تفگ : دیشک ؟ نوریب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
هدیـشخب نم  هب  ار  كدـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ : تفر و  وا  شیپ  همطاـف  .دـهد  رییغت  تسا  هداد  یم  ماـجنا  مّلس 

همطاف دوس  هب  یلع  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هارمه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسه ؟ یهاوگ  هراب  نیا  رد  ار  وت  ایآ  تفگ : رکب  وبا  .تسا 
دیهد یم  یهاوگ  ایآ  تفگ : رکب - وبا  رمع و  هب  ینعی  دـیز  وبا  هتفگ  هب  ود - نآ  هب  باـطخ  دـمآ و  مه  نمیا  ما  سپـس  .داد  یهاوگ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  تفگ : نمیا  ما  .تسا  هنوگ  نیمه  يرآ  دنتفگ : ؟  متسه تشهب  لها  نم  هک 
يوش نآ  قحتـسم  ات  دنهد  یهاوگ  دیاب  رگید  ینز  ای  رگید  يدرم  همطاف  يا  تفگ : رکب  وبا  تسا ، هدیـشخب  همطاف  هب  ار  كدف  مّلس 

.دوش مکح  وت  دوس  هب  هک 

هنوگ نامه  دش ، یم  راذگاو  مه  نم  هب  هراب  نیا  رد  ندرک  تواضق  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  دیز  وبا  دیوگ :
.مداد یم  ار  يأر  نامه  متفگ - یم  تسا  هتفگ  رکب  وبا  هک 

هک درک  لقن  ام  يارب  لاون  ریثک  زا  لیقع ، وبا  لـکوتم  نب  ییحی  زا  حابـص ، نب  دـمحم  لوق  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
دروم رد  رمع  رکب و  وبا  هک  يدقتعم  ایآ  دـنادرگ  تیادـف  ارم  ادـخ  متفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هب  تسا  هتفگ  یم 

شیوخ هدنب  رب  ار  نآرق  هک  یسک  هب  دنگوس  هن ، دومرف : دنا  هدرب  نایم  زا  ار  امش  قح  زا  يزیچ  ای  دنا ، هدرک  متـس  امـش  رب  امـش  قح 
ایآ موش  تیادف  متفگ : .دنا  هدرکن  متس  ام  هب  مه  لدرخ  هناد  هزادنا  هب  نانآ  هک  دشاب  هدنهد  میب  نایناهج  يارب  ات  تسا  هدومرف  لزان 

: دومرف رقاب  ماما  سپـس  .نم  ندرگ  رب  دیـسر  هراب  نیا  رد  یهانگ  ره  ترخآ و  ایند و  رد  يرآ ، دومرف : مشاب  هتـشاد  تسود  ار  ناـنآ 
.دنا هتسب  غورد  تیب  لها  ام  رب  ود  نآ  هک  دهدب  ار  نانب  هریغم و  يازس  دنوادخ 

هتفگ یم  هک  درک  لقن  ام  يارب  هشیاع  زا  هورع ، زا  يرهز ، زا  کلام  زا  یبنعق ، عفان و  نب  هللا  دبع  لوق  زا  دیز ، وبا  و  دـیوگ : يرهوج 
دنتسرفب و رکب  وبا  شیپ  ار  نافع  نب  نامثع  دنتساوخ  ترضح  نآ  نارسمه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تسا :
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  رگم  متفگ : نانآ  هب  هشیاع - ینعی  نم -  دنهاوخب - ار  دوخ  مهس  متـشه  کی  ای   - دننک هبلاطم  ار  دوخ  ثاریم 

« .تسا هقدص  میراذگ  یقاب  هچنآ  دوش و  یمن  هدرب  ثرا  ام  زا  : » تسا هدومرفن  مّلس  هلآ و 

وبا زا  جرعا ، زا  دانزلا ، وبا  زا  کلام ، زا  رمع ، نب  رـشب  یبنعق و  عفان و  نب  هللا  دـبع  زا  دـیز ، وبا  نینچمه  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
، دـننک میـسقت  یمهرد  رانید و  دـیابن  نم  ثارو  : » تسا هدومرف  هک  درک  یم  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  زا  هریره ،

« .تسا هقدص  دنامب ، یقاب  هچ  ره  ملایع  هنیزه  نانز ، جرخ  زا  سپ  مراذگب  یقاب  هچنآ 
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وبا زج  سک  چیه  ار  ثرا  ندوب  یفتنم  ثیدح  هک  تسا  نآ  روهـشم  اریز  تسا ، یبیرغ  ثیدـح  نیا  دـیدحلا - یبا  نبا  میوگ -  یم 
.تسا هدرکن  لقن  ییاهنت  هب  رکب 

درک لقن  ام  يارب  جرعا  نامحرلا  دـبع  زا  باهـش ، نبا  زا  سنوی ، زا  بهو ، نبا  زا  یمازح ، زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
هک یسک  هب  دنگوس  : » دومرف یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مدینش  مدوخ  تسا ، هتفگ  یم  هک  تسا  هدینـش  هریره  وبا  زا  هک 

« .دوب دهاوخ  هقدص  مراذگ ، یقاب  هچنآ  دوش ، یمن  میسقت  يزیچ  نم  ثاریم  زا  تسوا ، تسد  رد  نم  ناج 

نیمه رس  رب  مه  سابع  یلع و  نایم  ياوعد  درک و  فرصت  سابع  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  فاقوا -  - تاقدص نیا  دیوگ :
رد ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ و  هرانک  نآ  زا  سابع  هکنآ  ات  درک  يراددوخ  دنک ، میسقت  ود  نآ  نایم  ار  نآ  هکنیا  زا  رمع  دوب و 
نب نسح  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نب  یلع  رایتخا  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  راـیتخا  رد  سپـس  تفرگ و  راـیتخا 

.تفرگ رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  رایتخا  رد  مه  نآ  زا  سپ  دندرک و  یم  هرادا  ار  نآ  ود  ره  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  نسح 

ام يارب  ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  زا  يرهز ، زا  سنوی ، زا  سراف ، نب  رمع  نب  نامثع  لوق  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
يور هک  یتـخت  رب  متفر  وا  شیپ  درک ، راـضحا  ارم  باـطخ  نب  رمع  باـتفآ  ندـمآ  رب  زا  سپ  يزور  تسا : هتفگ  یم  هـک  درک  لـقن 

هب دـنراد  هداوناـخ  هک  وت  موق  زا  یهورگ  کـلام  يا  تفگ : نم  هب  .دوب  هتـسشن  یمرچ  یتشپ  رب  دوبن  هدرتـسگ  یـشرف  دوب و  اـهگیر 
ار نامرف  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  متفگ : .نک  میسقت  ناشیا  نایم  ار  نآ  ما ، هداد  نامرف  ار  یلام  تخادرپ  ناشیا  يارب  دنا ، هدمآ  هنیدم 

دبع دعس و  نامثع و  تفگ : دمآ و  رمع  راکتمدخ  افری  لاح  نیمه  رد  نک ، میسقت  تدوخ  درم  يا  تفگ : .يامرفب  يرگید  سک  هب 
دعب یکدـنا  .دـندمآ  ناشیا  داد و  هزاجا  يرآ و  تفگ : یهد  یم  هزاجا  ایآ  دـنهاوخ ، یم  ار  وت  شیپ  ندـمآ  هزاجا  ریبز  ناـمحرلا و 

، دندش دراو  ود  نآ  نوچ  .دـنیایب  راذـگب  يرآ ، تفگ : یهد  یم  هزاجا  دـنهاوخ ، یم  دورو  هزاجا  سابع  یلع و  تفگ : دـمآ و  افری 
لوسر هب  دـنوادخ  هک  یناوارف  كالما  هراب  رد  ود  نآ  نک و  تواضق  یلع - ینعی  نیا -  نم و  نایم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : ساـبع 

تـشرد نخـس  رگیدـکی  هب  رمع  شیپ  یلع  ساـبع و  .دنتـشاد  اوعد  رظن و  فـالتخا  دوب ، هدومرف  ینازرا  ریـضن  ینب  لاوـما  زا  دوـخ 
رمع ماگنه  نیا  رد  .زاـس  هدوسآ  يرگید  زا  ار  یکی  نک و  تواـضق  ود  نآ  ناـیم  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : ناـمحرلا  دـبع  دـنتفگ ،
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  تسا ، ياج  رب  وا  نامرف  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مهد  یم  دنگوس  ییادخ  هب  ار  امـش  تفگ :
هدوب شدوخ  ربمایپ  دوصقم  و  .تسا ،» هقدـص  میراذـگ ، یقاـب  هچنآ  دوش و  یمن  هدرب  ثرا  اـم  زا  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

نیا ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : درک و  یلع  سابع و  هب  يور  رمع  هاگ  نآ  .تسا  هدومرف  نینچ  يرآ  دـنتفگ : تسا 
رد یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  مهد ، یم  حیضوت  امـش  يارب  هراب  نیا  رد  کنیا  نم  تفگ : رمع  .يرآ  دنتفگ : دیناد  یم  ار  عوضوم 

هراـب نیا  رد  دـنوادخ  تسا و  هدوـمرفن  اـطع  ار  نآ  يرگید  هب  هک  تسا  هدوـمرف  هژیو  يزیچ  هب  ار  دوـخ  ربماـیپ  تمینغ ، ءیف و  نیا 
يرتـشا بسا و  چـیه  نآ  يارب  امـش  هک  تسوا  ربماـیپ  نآ  زا  داد ، تمینغ  ناـنآ  لاوـما  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ   » دـیامرف یم  نـینچ 

ربمایپ صوصخم  نیا  و  .تساناوت ،» يراک  ره  رب  يادخ  دـیامرف و  یم  هریچ  دـهاوخ  هک  ره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دـنوادخ  و  دـیتخاتن :
امـش نایم  دادن و  حـیجرت  امـش  رب  ار  رگید  یـسک  دومرف و  یم  هنیزه  امـش  نایم  ار  نآ  مه  ربمایپ  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هنیزه مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا و  هدنام  یقاب  لاوما  نیا  تشاد و  رادیاپ 

ار ادـخ  لاوما  رگید  هک  هنوگ  نامه  ادـخ و  هار  رد  ار  هدـنام  یقاب  هفاضا و  درک و  یم  تخادرپ  نآ  زا  تسخن  ار  دوخ  لـها  هناـیلاس 
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متسه یلاو  نم  تفگ : رکب  وبا  درک ، تلحر  نوچ  .دومرف  نینچ  دوخ  یگدنز  تدم  مامت  رد  و  دومرف ، یم  فرـصم  درک ، یم  هنیزه 
یلع سابع و  هب  رمع  نت - ود  امـش  ماگنه  نآ  رد  هکنآ  لاح  و  درک ، لـمع  دومرف ، یم  لـمع  هراـب  نآ  رد  ربماـیپ  هک  هنوگ  ناـمه  و 

هار هب  وگتـسار و  راکوکین  وا  هک  دناد  یم  ادـخ  تسا و  راکهبت  رگمتـس و  دروم  نآ  رد  رکب  وبا  هک  دـیتشادنپ  یم  نانچ  تسیرگن -
ار نآ  ادخ و  لوسر  هب  رکب و  وبا  هب  مدرم  نیرتراوازس  نم  متفگ  .دروآ  رس  هب  ار  رکب  وبا  رمع  دنوادخ  نوچ  .دوب  قح  وریپ  تسار و 

امـش و  مدرک ، لمع  دندرک ، یم  لمع  رکب  وبا  ادـخ و  لوسر  هک  هنوگ  نامه  متـشاد و  تسد  رد  دوخ  تموکح  زا  لاس  دـنچ  ای  ود 
هک دـناد  یم  دـنوادخ  مراکهبت و  رگمتـس و  هراب  نآ  رد  نم  هک  دـیتشادنپ  یم  تسیرگن - یلع  ساـبع و  هب  لاـح  نآ  رد  و  نت - ود 

ساـبع يا  وت  .دوب  یکی  عقاو  رد  امـش  نخـس  دـیدمآ و  نم  شیپ  کـی  ره  نآ  زا  سپ  .متـسه  قح  وریپ  تسار و  هار  هب  راـکوکین و 
لاـم زا  ار  شرـسمه  هرهب  دـمآ و  مه  یلع  يدرک و  هبلاـطم  ار - ربماـیپ  زا  ینعی  تا - هدازردارب  زا  ار  دوـخ  هرهب  يدـمآ و  نم  شیپ 

، میراذگ یقاب  هچنآ  دوش ، یمن  هدرب  ثرا  ام  زا  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  متفگ  امش  هب  .درک  هبلاطم  شردپ 
لمع هنوگ  نامه  هک  تسا  یهلا  قاثیم  نامیپ و  دهع و  امش  رب  متفگ  مراذگ ، او  نت  ود  امش  هب  متفرگ  میمصت  نوچ  و  .تسا » هقدص 

هب طرش  نیمه  اب  دیتفگ  .دییوگم  نخس  نم  اب  هن  رگ  میا و  هدرک  لمع  نم  رکب و  وبا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دینک 
اهنامـسآ و هک  ییادـخ  هب  دـیهاوخ ، یم  نم  زا  يرگید  يرواد  کنیا  ایآ  .مدرک  راذـگاو  امـش  هب  طرـش  نامه  اب  نم  و  راذـگاو ، ام 
زا رگا  مه  کنیا  درک ، مهاوخن  امـش  نایم  يرگید  تواضق  دوش  ياپ  رب  تمایق  هک  یماگنه  ات  .تسا  ياـج  رب  اـپ  وا  ناـمرف  هب  نیمز 

.منک یم  تیافک  ار  نت  ود  امش  تمحز  نم  دینادرگرب و  مدوخ  هب  دیناوتان ، نآ  هرادا 

هک دـنک  یم  لـقن  يرهز  زا  سنوی ، زا  كراـبم ، نب  هللا  دـبع  زا  سیردا ، نب  قاحـسا  لوق  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وـبا 
لقن هورع  يارب  ار  عوضوم  نیا  دـیوگ : یم  يرهز  .تسا  هدرک  لقن  هنوگ  نیمه  مه  وا  يارب  ار  الاب  ربخ  ناثدـح  نب  سوا  نب  کلام 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  تفگ : یم  هشیاع  مدینـش  مدوخ  نم  تسا ، هتفگ  تسار  سوا  نب  کلام  تفگ : مدرک ،
رارق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هژیو  دـنوادخ  هک  یمیانغ  زا  ار  نانآ  ثاریم  ات  دنداتـسرف  رکب  وبا  شیپ  ار  نافع  نب  ناـمثع 
هّللا یّلـص  ربمایپ  هک  دیناد  یمن  ایآ  دیـسرت ، یمن  يادخ  زا  ایآ  متفگ  متـشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  نانآ  نم  دـنک و  هبلاطم  تسا ، هداد 

ثرا ام  زا  : » دومرف یم  مّلس  هلآ و  هیلع و 

هرهب لام  نآ  دمآ  رد  زا  دمحم  لآ  هتبلا  دوب و  شدوخ  دوجو  ربمایپ  دوصقم  و  .تسا » هقدـص  میراذـگب ، یقاب  هچنآ  دوش ، یمن  هدرب 
.دندش میلست  متفگ  هچنآ  هب  ربمایپ  نارسمه  دنوش و  یم  دنم 

یهورگ رمع  هک  تسا  نآ  نمضتم  تسخن  ثیدح  هک  ینعم  نیدب  .تسا  یتالکشم  ثیداحا  نیا  رد  دیدحلا - یبا  نبا  میوگ -  یم 
ام زا  : » تسا هدومرف  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یمن  رگم  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تسا  هتفگ  هداد و  دنگوس  ار  نامثع  هلمج  زا 

نامثع هک  هورگ  نآ  دوب و  شدوخ  دوجو  راتفگ  نیا  زا  شدوصقم  و  .تسا » هقدـص  میراذـگب ، یقاب  ار  هچنآ  دوش و  یمن  هدرب  ثرا 
تـسا هدـش  رـضاح  هدوب ، هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  دوخ  راـتفگ  نیا  قبط  رب  هک  ناـمثع  هنوگچ  .يرآ  دـنتفگ : دوب  ناـشیا  هرمز  رد  مه 

دبع دعس و  نامثع و  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  دهدب ، ار  ناشیا  ثاریم  هک  دهاوخب  وا  زا  دوشب و  رکب  وبا  شیپ  ربمایپ  نارـسمه  هداتـسرف 
دنا و هدرک  قیدـصت  تسا ، هدرک  تیاور  وا  هچنآ  رد  نظ  نسح  يانبم  رب  رکب و  وبا  زا  دـیلقت  باب  زا  ار  رمع  نخـس  ریبز  نامحرلا و 

.دوش یم  قالطا  ملع  مان  مه  نامگ  رب  یهاگ  هک  دنا  هدرمش  ملع  ار  نآ 
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ربمایپ نارـسمه  یگدـنیامن  ات  تسا  هتـشادن  دوجو  راک  زاغآ  رد  رکب  وبا  تیاور  هب  ناـمثع  نظ  نسح  نیا  ارچ  دـیوگب  یـسک  رگا  و 
تیاور نآ  هب  تبـسن  راک  زاـغآ  رد  تسا  زیاـج  دوش  یم  هتفگ  دریذـپن ؟ ناـشیا  ثاریم  هبلاـطم  يارب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دشاب و هدرک  قیدصت  ار  نآ  تسا ، هدوب  نآ  قیدصت  یـضتقم  هک  یلیالد  اه و  هناشن  هدهاشم  ببـس  هب  سپـس  دـشاب و  هتـشاد  کش 
.دتفا یم  قافتا  لاح  نیا  مدرم  همه  يارب 

نآ ایآ  هک  تسا  هداد  دنگوس  ار  سابع  یلع و  رمع ، تیاور  نیا  قبط  رب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  يرگید  لاکشا  اج  نیا 
همطاف سابع و  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا ، هدوب  هاگآ  ربخ  نیا  زا  ود  نآ  هک  یتروص  رد  يرآ ، دـنا  هتفگ  ناـشیا  دـنناد و  یم  ار  ربخ 
تـسا زیاج  ایآ  دنورب  رکب  وبا  شیپ  میدرک  لقن  ار  نآ  مه  ام  تسا و  هدمآ  یلبق  تایاور  رد  هک  هنوگ  نادـب  دوخ  ثاریم  بلط  يارب 

هتفگ تسا  نکمم  ایآ  دنک و  هبلاطم  تسین  نآ  قحتـسم  هک  ار  یثرا  سپـس  هتـسناد و  یم  ار  ربمایپ  زا  ندربن  ثرا  ربخ  سابع  میوگب 
هناخ زا  دـنک و  هبلاطم  تسین ، نآ  قحتـسم  هک  ار  یلام  هک  تسا  هدومرف  هزاجا  شیوخ  رـسمه  هب  هدوب و  هاگآ  ربخ  نآ  زا  یلع  دوش 

، دیوگب نخس  هنوگ  نآ  دنک و  عازن  رکب  وبا  اب  دیآ و  دجسم  هب  دوخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رگا  یهگناو  تسا ، هتفرگن  تروص  یلع  يأر  هزاجا و  نودب  همطاف  راک  نیا  هک  تسا  یهیدب 
یم لاکشا  یلع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهـشفک  بوکرم و  یـصخش و  لیاسو  ندرک  میلـست  دوش ، یمن  هدرب  یثرا 

رب مه  نآ  تسا ، هدوب  ندرب  ثرا  ناظم  رد  یلع  رـسمه  هک  تهج  نیا  زا  رگا  تسا و  هدوبن  ربمایپ  ثراو  الـصا  هک  یلع  اریز  دریذـپ 
دنک یم  لقن  رکب  وبا  هک  يربخ  اریز  .تسین  زیاج  راک  نیا  مه  زاب  تسا ، هدرک  میلـست  یلع  هب  ار  اهنآ  ثاریم  یفن  ربخ  ندوبن  ضرف 

ناربمایپ هورگ  ام  زا  هک  تسا  هدوب  نینچ  ربخ  نتم  دـیوگب  یـسک  رگا  .رایـسب و  هچ  كدـنا و  هچ  تسا ، ربمایپ  زا  ندرب  ثرا  زا  عنام 
هدـیمهف نینچ  مالک  نیا  نومـضم  زا  دوش  یم  هتفگ  وا  خـساپ  رد  .دوش  یمن  هدرب  ثرا  هب  هناخ  کـلم و  بآ و  نیمز و  رز و  میس و 

زا طـقف  هک  تسین  نیا  دوـصقم  تسا و  يراـج  نیا  رب  برع  تداـع  اریز  دوـش ، یمن  هدرب  ثرا  ناربماـیپ  زا  زیچ  چـیه  هک  دوـش  یم 
یهگناو .دوش  یمن  هدرب  ثرا  ناربمایپ  زیچ  چـیه  زا  هک  دراد  یلک  قالطا  رب  حیرـصت  نیا  هکلب  دوش ، یمن  هدرب  ثرا  ساـنجا  نیمه 

ام زا  : » تسا هدومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  ص )  ) ربمایپ ياهـشفک  یـصخش و  لیاسو  بوکرم و  ندرک  میلـست  ربخ  هلابند  رد 
یفن ياضتقا  نیا  و  .میوش » یمن  هدرب  ثرا  اهزیچ  هچ  زا   » تسا هدومرفن  و  .تسا » هقدص  میراذـگ ، یقاب  هچنآ  دوش ، یمن  هدرب  ثرا 

.دراد ار  زیچ  همه  زا  ندرب  ثرا 

مالّسلا اهیلع  همطاف  دیوگ : یم  وا  .دراد  دوجو  یلاکشا  زین  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  یبلک  دمحم  نب  ماشه  ار  نآ  هک  مود  ربخ  رد  اما 
رد رکب  وبا  .دـهد  یم  یهاوگ  نم  يارب  هراـب  نیا  رد  مه  نمیا  ما  تسا و  هدیـشخب  نم  هب  مردـپ  ار  نآ  تفگ  درک و  بلط  ار  كدـف 
زا هک  تسا  هدوب  ناناملـسم  یمومع  لاوما  زا  یلام  تسا و  هدوبن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  لام  نیا  تسا : هتفگ  خـساپ 
ایآ دیـسرپ  رکب  وبا  زا  ناوت  یم  نیا  ربانب  .تسا  هدومرف  یم  هنیزه  ادـخ  هار  رد  هداد و  یم  بوکرم  یماظن  دارفا  هب  ربمایپ  نآ  دـمآرد 

یمومع لاوما  زا  یـصوصخم  کلم  يرگید  سک  هب  ای  دوخ  رتخد  هب  هک  تسا  هدوب  زیاج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب 
هدیقع هب  مه  نآ  شیوخ  يأر  داهتجا  اب  ای  تسا  هدش  یحو  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  ربمایپ  رب  دروم  نیا  رد  ایآ  دـشخبب  ار  ناناملـسم 

زیاج راک  نیا  نداد  ماجنا  ربمایپ  يارب  الـصا  هکنآ  ای  تسا  هدومرف  لمع  دـنناد  یم  زیاج  ربمایپ  يارب  ار  يداـهتجا  نینچ  هک  یناـسک 
هتفگ ناناملـسم  داقتعا  فالخ  لقع و  فـالخ  رب  ینخـس  تسا ، هدوبن  زیاـج  ربماـیپ  يارب  هک  دـهد  خـساپ  رکب  وبا  رگا  تسا ؟ هدوبن 

تروص نیا  رد  سپ  دش  دهاوخ  هتفگ  وا  هب  تسا ، هدوب  زیاج  دیوگب  رگا  و  تسا ،
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خـساپ رد  تسا  هدوب  مزال  .دهد و  یم  یهاوگ  نم  يارب  مه  نمیا  ما  تسا  هدومرف  هدرکن و  تیافک  اعدا  هب  اهنت  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
همطاف و ياعدا  زا  سپ  دیوگ  یم  هکلب  .تسین  خـساپ  نیا  نمـضتم  ربخ  نیا  تسین و  هتفریذـپ  ییاهنت  هب  نمیا  ما  یهاوگ  دوش  هتفگ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تسا و  دنوادخ  لاوما  زا  یلام  نیا  دـیوگ  یم  رکب  وبا  دـهد ، یم  یهاوگ  وا  يارب  یـسک  هچ  هکنیا 

.تسین یتسرد  باوج  نیا  تسا و  هدوبن  مّلس 

هک یتروص  رد  اریز  تسا ، یلبق  ربخ  لاکشا  ریظن  یلاکشا  مه  نآ  رد  دنک ، یم  لقن  هشیاع  زا  ایرکز  نب  دمحم  ار  نآ  هک  يربخ  اما 
وا هب  ار  كدـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنـشاب  هداد  یهاوگ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  يارب  نمیا  ما  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

تسین و دـشاب  مهارف  مه  اب  همه  رمع  نامحرلا و  دـبع  نخـس  همطاـف و  نخـس  یتسار  هکنآ  ناـکما  تروص  نیا  رد  تسا ، هدیـشخب 
هدیـشخب همطاـف  هب  ربماـیپ  ار  كدـف  رگا  هک  تسین  تسرد  دـییوگ ، یم  تسار  یگمه  تسا  هتفگ  هدرک و  رکب  وـبا  هک  مه  یلیوأـت 

درک و یم  میسقت  ار  نآ  هدنام  یقاب  درک و  یم  تخادرپ  نآ  زا  ار  امـش  هنیزه  ربمایپ   » تسا هتفگ  هک  رکب  وبا  نخـس  نیا  رگید  دشاب 
ندیـشخب هبه و  ینعم  تسا و  كدف  ندوب  هبه  اب  یفانم  هک  دـشاب  تسرد  دـناوت  یمن  .داد » یم  بوکرم  نآ  زا  ادـخ  هار  رد  دارفا  هب 

رد ار  رگید  سک  دنک و  فرـصت  نآ  رد  دهاوخب  هنوگ  ره  دناوت  یم  وا  تسا و  هدـش  لقتنم  همطاف  هب  كدـف  تیکلام  هک  تسا  نیا 
ندرک مهارف  هنیزه  رگید  یشخب  تسا و  هدش  یم  میـسقت  نآ  دمآ  رد  زا  یـشخب  هنوگچ  دشاب ، هنوگنیا  هک  يزیچ  .تسین  یقح  نآ 

نآ فرـصت  مکح  تسا و  هدوب  همطاف  ردپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگب  یـسک  هک  ضرف  رب  .تسا  هدش  یم  بوکرم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا  نکمم  تسا و  ناناملسم  لاملا  تیب  شدوخ و  لاوما  رد  فرصت  لثم  شرتخد  لاوما  رد  ترضح 

.تسا هدومرف  یم  یفرصت  نینچ  همطاف  لاوما  رد  يردپ  مکح  هب  مّلس 

تیکلام عوضوم  نیا  شدـنزرف ، لام  ناونع  هب  همطاف  لاوما  رد  ربمایپ  فرـصت  ضرف  رب  هک  دوش  یم  هداد  خـساپ  نینچ  ضرف  نیا  هب 
هک تسین  وا  ردپ  رگید  سک  چیه  اریز  تسین  زیاج  لام  نآ  رد  فرصت  سک  چیه  يارب  دریمب ، ردپ  نوچ  دنک و  یمن  یفن  ار  همطاف 

یمن زیاج  دنزرف  لاوما  رد  ار  ردپ  فرـصت  ناهیقف  رتشیب  ای  مومع  یهگناو  دنک ، لامعا  ار  نادنزرف  لاوما  رد  ناردپ  فرـصت  دـناوتب 
.دنرامش

رد دیتشادنپ و  یم  يراکهبت  رگمتـس  ار  رکب  وبا  ماگنه  نآ  رد  امـش  دیوگ  یم  هک  تسا  سابع  یلع و  هب  رمع  نخـس  رگید  لاکـشا 
يرادنپ نینچ  ود  نآ  هک  دشاب  تسرد  رگا  دیتشادنپ ، یم  يراکهبت  رگمتـس  مه  ارم  امـش  هک  دـیوگ  یم  ار  نیمه  مه  شدوخ  دروم 

دنا هتشاد 

تـسا نکمم  .دوش ،» یمن  هدرب  ثرا  نم  زا   » تسا هدومرف  ربمایپ  هک  دنا  هتـشاد  ملع  رمع  ياعدا  هب  هکنآ  اب  ناشیا  روصت  نیا  هنوگچ 
سابع و تموصخ  ثیدح  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  تساه ، یتفگـش  نیرت  یتفگـش  زا  نخـس  نیا  هک  یتسار  هب  .دـشاب  هدـمآ  دوجو  هب 
مدرک و یمن  تفگش  نم  تسا ، هدش  لقن  تسا  قافتا  دروم  هک  ثیدح  حیحص  ياهباتک  رد  رمع  زا  ناشیا  نتساوخ  تواضق  یلع و 
رد تسا و  هدش  لقن  حاحص  ياهباتک  رد  ثیدح  نیا  یلو  تخاس ، یم  شودخم  ار  نآ  تحـص  میتفگ  هک  يدراوم  نیا  زا  کی  ره 

.تسین يدیدرت  نآ 

ام يارب  ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  زا  همرکع ، زا  بویا ، زا  هیلع ، نبا  زا  هبیـش ، یبا  نبا  لوق  زا  دیز ، وبا  دیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
نک و تواضق  هدـش  نامهب  نالف و  نیا  نم و  ناـیم  تفگ  ساـبع  دـندمآ و  رمع  شیپ  یلع  ساـبع و  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  لـقن 
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هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنناد  یم  ود  ره  هک  منک  یمن  تواضق  تفگ  رمع  .نک  تواضق  ناشیا  نایم  دنتفگ  مدرم 
« .تسا هقدص  میراذگب ، یقاب  هچ  ره  دوش ، یمن  هدرب  ثرا  ام  زا  : » تسا

تاقدص و یتسرپرس  دروم  رد  هکلب  دندوب  هدماین  ثاریم  رد  عازن  يارب  اهنآ  اریز  تسا ، لکـشم  مه  ثیدح  نیا  نتفریذپ  میوگ ، یم 
، دربب ثرا  هب  کی  مادک  هکنیا  هن  دشاب ، هتشاد  هدهع  رب  ار  نآ  تیلوت  کیمادک  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  فاقوا 

ربمایپ هک  دنناد  یم  ود  ره  دـیوگب  هک  تسا  نیا  شباوج  ایآ  تسا ، هدوب  فاقوا  تیلوت  رـس  رب  مه  عازن  تموصخ و  دـندوب و  هدـمآ 
«. دوش یمن  هدرب  ثرا  ام  زا  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هک درک  لقن  ام  يارب  يرتخبلا  وبا  زا  هرم ، نب  رمع  زا  هبعـش ، زا  ناسغ ، ردپ  ریثک  نب  ییحی  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
امـش تفگ : دعـس  فوع و  نب  نامحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  هب  رمع  دـندمآ و  رمع  شیپ  يرواد  يارب  یلع  سابع و  تسا ، هتفگ  یم 
تسا فقو -  - هقدص ربمایپ ، لام  ره  : » دومرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دیا  هدینـش  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار 

.میا هدینـش  يرآ  دـنتفگ : یگمه  ناـنآ  و  .دوش » یمن  هدرب  ثرا  اـم  زا  دزادرپـب و  ار  دوخ  لـها  يزور  هنیزه و  نآ  زا  هک  هچنآ  رگم 
تلحر هکنیا  زا  سپ  دومرف و  یم  میسقت  ار  نآ  رب  نوزفا  داد و  یم  هقدص  ار  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوزفا : رمع 

رد رکب  وبا  دـیتفگ  یم  نت  ود  امـش  دومرف و  یم  راتفر  ربمایپ  هک  درک  راتفر  هنوگ  نامه  دوب و  نآ  راد  هدـهع  لاس  ود  رکب  وبا  دومرف 
متفگ امـش  هب  مدـش ، نآ  راد  هدـهع  نم  هک  رکب  وبا  زا  سپ  .درک  یم  لمع  تسرد  هکنآ  لاح  تسا و  راک  اطخ  رگمتـس و  راک  نیا 
يرآ دیتفگ  دیریذپب ، ار  نآ  یتسرپرـس  ناتدوخ  دینک  لمع  نآ  رد  وا  دهع  تیاعر  اب  ربمایپ و  دننام  هکنآ  طرـش  هب  دیهاوخ  یم  رگا 

زا مدوخ  بیصن  دیوگ : یم  سابع -  - یکی نیا  .دیا  هدمآ  نم  شیپ  يرواد  هب  کنیا  و 

نامه زج  دنگوس  ادخ  هب  و  مهاوخ ، یم  ار  مرسمه  بیصن  دیوگ : یم  مالّسلا - هیلع  یلع   - یکی نیا  و  مهاوخ ، یم  ار  ما  هداز  ردارب 
.درک مهاوخن  امش  نایم  يرگید  تواضق  ما  هتفگ  هک 

تـسا نآ  زا  یکاح  ناثدحم  رتشیب  رظن  تایاور و  رتشیب  اریز  تسا ، لکـشم  مه  ثیدح  نیا  نتفریذپ  دـیدحلا - یبا  نبا   - میوگ یم 
طقف ار  نآ  هک  يربخ  شریذـپ  دروم  رد  هقف  لوصا  رد  اهقف  و  تسا ، هدرکن  لقن  ییاهنت  هب  رکب  وبا  زج  سک  چـیه  ار  تیاور  نآ  هک 
طقف تداهش  دننام  مه  تیاور  رد  تسا : هتفگ  یلع  وبا  ام  خیش  .دننک  یم  دانتسا  دروم  نیمه  هب  دشاب  هدرک  لقن  هباحـص  زا  نت  کی 
لیلد دـنا و  هدرک  تفلاخم  وا  اب  یگمه  ناملکتم  ناهیقف و  دنـشاب ، هدرک  لـقن  ار  نآ  نت  ود  لـقا  دـح  هک  دوش  یم  هتفریذـپ  یتیاور 

زا یکی  دنا ، هتفریذـپ  .میوش » یمن  هدرب  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام   » تسا هتفگ  هک  ار  ییاهنت  هب  رکب  وبا  تیاور  هباحـص  هک  دـنا  هدروآ 
همطاف اب  هک  يزور  رکب  وبا  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا : هتفگ  دـنک و  ادـیپ  یخـساپ  تسا  هتـساوخ  رایـسب  فّلکت  اب  یلع  وبا  نارای 

و دیوگب ، تسا  هدینش  يزیچ  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  سک  ره  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تفگ : درک ، یم  جاجتحا  مالّسلا  اهیلع 
تـسا نآ  زا  یکاح  عوضوم  نیا  لاح  ره  هب  و  تسا ، هدینـش  ار  ربمایپ  نخـس  مه  وا  هک  دنک  یم  تیاور  ناثدـح  نب  سوا  نب  کلام 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ار  نآ  دنا  هتفگ  نانآ  تسا و  هدرک  داهـشتسا  دعـس  نامحرلا و  دبع  ریبز و  هحلط و  زا  رمع  هک 
اهیلع همطاف  جاجتحا  زور  هب  ناشیا  زا  یکی  هک  تسا  هدـشن  لـقن  چـیه  دـنا  هدوب  اـجک  رکب  وبا  راـگزور  هب  ناـیوار  نیا  میا ، هدـینش 

.دشاب هدرک  لقن  عوضوم  نیا  زا  يزیچ  رکب  وبا  مالّسلا و 

عازن هک  دنرادنپ  یم  نینچ  مدرم  دیوگ : یم  تسا و  هدرک  دـقن  یـسررب و  هنوگ  نیمه  مه  ار  رگید  تایاور  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
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رد نم  هکنآ  لاح  تسا و  هدـش  هدیـشخب  وا  هب  كدـف  هکنیا  ثاریم و  تسا ، هدوب  زیچ  ود  رد  طقف  رکب  وبا  اـب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف 
مه نآ  زا  ار  وا  رکب  وـبا  هدرک و  عازن  مه  یموـس  زیچ  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  ما  هتفاـی  تسد  عوـضوم  نیا  هـب  رگید  ثیداـحا 

نوراه زا  هّبش ، نب  رمع  دیز  وبا  دیوگ : یم  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  رکب  وبا  .تسا  یبرقلا  يوذ  مهس  نآ  تسا و  هدرک  مورحم 
، یـشاقر دیزی  زا  رکب ، یبا  نب  نامحرلا  دبع  نب  دمحم  زا  هللا ، دبع  نب  دمحم  زا  هیواعم ، ردپ  هقدص  زا  ملـسم ، نب  دـیلو  زا  ریمع ، نب 

کلام نب  سنا  زا 

هچنآ تاقدـص و  فاـقوا و  دروم  رد  هک  یناد  یم  تدوـخ  تفگ : دـمآ و  رکب  وـبا  شیپ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  درک  یم  تیاور 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  يا و  هتشاد  اور  متس  ام  هب  تبسن  تسا  هدومرف  دای  یبرقلا  يوذ  مهـس  ناونع  اب  نآرق  رد  میانغ  زا  دنوادخ 
: تفگ رکب  وبا  ...تسوا ،» نادنواشیوخ  ربمایپ و  ادخ و  زا  نآ  مجنپ  کی  انامه  دـیربب  هدـیاف  تمینغ و  هک  زیچ  ره  زا  هک  دـینادب  «و 
مونـش و یم  وا  نادنواشیوخ  ادخ و  لوسر  قح  ادخ و  باتک  دروم  رد  نم  يا ، هدش  دلوتم  وا  زا  هک  يردپ  وت و  يادف  مردام  ردـپ و 
هب سمخ  زا  مهـس  نآ  دیاب  هک  ممهف  یمن  نانچ  هیآ  نیا  زا  یلو  مناوخ  یم  یناوخ ، یم  وت  هک  ار  ادـخ  باتک  مه  نم  مرادربنامرف و 

ار نآ  زا  يرادـقم  هک  هن  تفگ : تسوت  نادـنواشیوخ  وت و  يارب  مهـس  نآ  ایآ  دومرف : همطاف  .دوش  تخادرپ  امـش  هب  لماک  تروص 
.تسین لاعتم  دنوادخ  مکح  نیا  تفگ : همطاف  .مزاس  یم  هنیزه  ناناملسم  حلاصم  رد  ار  شا  هدنام  یقاب  منک و  یم  هنیزه  امـش  يارب 

هتشاد بجاو  امش  يارب  ار  یقح  ای  هدومرف  يدهع  وت  اب  هراب  نیا  رد  ادخ  لوسر  رگا  یلو  تسا  نیمه  دنوادخ  مکح  تفگ : رکب  وبا 
نیا رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفگ : همطاـف  .منک  یم  میلـست  وت  لـها  وت و  هب  ار  نآ  ماـمت  قیدـصت و  ار  وت  نم  تسا ،

رب داب  هدژم  دمحم  لآ  يا  : » دومرف یم  مدینـش  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هکنیا  زج  هب  تسا ، هدومرفن  نم  اب  یـصاخ  دـهع  دروم 
روط هب  ار  مهـس  نیا  مامت  هک  دسر  یمن  يزیچ  نینچ  هب  هیآ  نیا  دروم  رد  نم  ملع  تفگ : رکب  وبا  .دمآ ،» امـش  يارب  تورث  هک  امش 
نیا کنیا  .دوب  دهاوخ  دیآ ، رتشیب  يزیچ  مه  امـش  هنیزه  زا  دیوش و  زاین  یب  هک  يا  هزادـنا  هب  امـش  يارب  یلو  مهدـب  امـش  هب  لماک 

? دنتـسه قفاوم  ینک  یم  هبلاطم  هچنآ  اـب  مادـک  چـیه  نیبب  سرپب و  ناـشیا  زا  دـنراد  روضح  حارج  نب  هدـیبع  وبا  باـطخ و  نب  رمع 
رکب وبا  هک  هنوگ  نامه  مه  رمع  تفگ : مه  وا  هب  دوب  هتفگ  رکب  وبا  هب  هک  ار  ینخـس  نامه  تسیرگن و  رمع  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف 
هدرک قفاوت  هرکاذم و  رگیدکی  اب  هراب  نیا  رد  ود  نآ  هک  درب  نامگ  نینچ  درک و  تفگش  مالّسلا  اهیلع  همطاف  داد و  خساپ  دوب  هتفگ 

.دنا

هک درک  یم  لقن  هورع  زا  دوسالا ، وبا  زا  هعیهل ، یبا  نبا  زا  دـیلو ، زا  ریمع ، نب  نوراه  لوق  زا  دـیز ، وبا  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
.داد رارق  دنوادخ  لاوما  هرمز  رد  ار  ود  نآ  تفریذپن و  رکب  وبا  هک  دومرف  هبلاطم  ار  یبرقلا  يوذ  مهس  كدف و  رکب ، وبا  زا  همطاف 

یبا نب  یلع  نب  دمحم  نب  نسح  زا  كاحـضلا ، وبا  زا  ربیوج ، زا  مثیه ، زا  هیواعم ، نب  دمحا  زا  دیز ، وبا  دیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
مهس رکب  وبا  هک  درک  لقن  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  بلاط 

.داد رارق  حالس  بسا و  دیرخ  يارب  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  تشاد و  زاب  مشاه  ینب  همطاف و  زا  ار  یبرقلا  يوذ 

لقن ام  يارب  قاحـسا  نب  دمحم  زا  عیرذ ، نب  دـیزی  نب  دـمحم  زا  لاله ، نب  نایح  زا  دـیز ، وبا  نینچمه  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
مدرم قارع و  تموکح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  زا  تسا : هتفگ  یم  هک  درک 

: متفگ تشاد ، لومعم  دنتـشاد  رمع  رکب و  وـبا  هک  ار  یـشور  ناـمه  تفگ  درک  راـتفر  هنوـگچ  یبرقلا  يوذ  مهـس  دروـم  رد  دیـسر 
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یمن يزیچ  وا  يأر  زا  نوریب  یلع  نادنواشیوخ  لها و  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : .دییوگ  یم  ار  اهفرح  نیا  امش  ببس  هچ  هب  هنوگچ و 
رمع رکب و  وبا  تفلاخم  هک  دنوش  یعدم  وا  رب  هک  تشاد  یمن  شوخ  دومرف : تسا  هتـشاد  زاب  ار  وا  يزیچ  هچ  سپ  مدیـسرپ  .دنیوگ 

.دنک یم 

: تسا هتفگ  یم  هک  درک  لقن  كرابم  نب  دواد  زا  نومیم ، نب  دـمحم  لوق  زا  نم ، يارب  رفعج  نب  لموم  دـیوگ : یم  يرهوج  رکب  وبا 
یلئاسم میتفر و  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دبع  نب  یـسوم  نب  هللا  دبع  نب  یـسوم  نب  هللا  دبع  شیپ  یهورگ  هارمه  جح  زا  تشگزاب  رد 

ار لاؤس  نیا  تفگ : مدیسرپ ، وا  زا  رمع  رکب و  وبا  هراب  رد  نم  .مدرک  لاؤس  وا  زا  هک  مدوب  یناسک  زا  یکی  مه  نم  .مدیـسرپ  وا  زا  ار 
وگتـسار و ینعم  مامت  هب  ینز  همطاف - ترـضح  ینعی  مردام - هک  تسا  هداد  خساپ  وا  دنا و  هدرک  نسح  نب  هللا  دـبع  مگرزب  ردـپ  زا 

یضار وا  هاگ  ره  میتسه و  نیگمـشخ  وا ، مشخ  ببـس  هب  مه  ام  تشذگ و  رد  یـسک  رب  مشخ  لاح  رد  هک  دوب  یلـسرم  ربمایپ  رتخد 
.دش میهاوخ  یضار  مه  ام  دوش ،

تیاور هب  ار  تیمک  رعـش  نسحلا  وبا  تفگ : حابـص  نب  یلع  دـیوگ : یم  مساـق  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  دـیوگ : یم  يرهوـج  رکب  وـبا 
رمع رکب و  وبا  هب  نداد  مانـشد  هب  یـضار  لاح  نیع  رد  مزرو و  یم  قشع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  : » دـناوخ نینچ  نیا  اـم  يارب  لـضفم 
زور يارب  نانآ  هک  دناد  یم  دوخ  دنوادخ  دنا ، هدش  رفاک  میوگ  یمن  اّما  دندادن  ار  ربمایپ  رتخد  ثاریم  كدف و  هک  دـنچ  ره  متـسین ،

«. دنا هدروآ  مهارف  یهاوخ  شزوپ  ماگنه  هب  يا  هناهب  هچ  زیخاتسر 

.يرآ متفگ : تسا  هدرک  ریفکت  ار  ود  نآ  دوخ  رعش  نیا  رد  تیمک  هک  يدقتعم  ایآ  دیسرپ  نم  زا  نسحلا  وبا  دیوگ : یم  حابـص  نبا 
.تسا نینچمه  تفگ :

هبطخ رکب و  وبا  هب  دوخ  ثاریم  تفایرد  يارب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هعجارم  دروم  رد  رگید  تیاور  ود  یکی  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا  ]
هب هتخات و  نایعیـش  رب  تسا و  یخیرات  ثحابم  زا  نوریب  هک  تسا  هدروآ  ار  یملید  رایهم  زا  يراعـشا  تسا و  هدرک  لـقن  ار  وا  زا  يا 

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  ندربـن  اـی  ندرب  ثاریم  عوضوم  هک  مود  لـصف  رد  .تسا  هتخادرپ  رمع  رکب و  وبا  زا  عاـفد 
در یلزتعم و  رابجلا  دـبع  یـضاق  هب  ضارتعا  رد  یفاشلا  باتک  زا  ار  هللا  همحر  یـضترم  دیـس  بلاطم  تسا ، هداد  رارق  یـسررب  دروم 

یخیرات بلاطم  بوچراـچ  زا  نوریب  یندـناوخ و  لـصفم و  یمـالک  ثحب  هک  تسا  هدروآ  لیـصفت  هب  ار  وا  ینغملا  باـتک  بلاـطم 
هدش هدیشخب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يوس  زا  كدف  ایآ  هک  موس  لصف  تسا  هنوگ  نیمه  .تسا 
هلمج زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  فیطل  يا  هتکن  یهاـگ  تسا و  یلوصا  یهقف و  یمـالک و  قیقد  ثحاـبم  رب  لمتـشم  هک  هن  اـی  تسا 

[ .تسا هدروآ  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  هفیطل  نیا  اهنآ 

وگتـسار تسا ، هتفگ  یم  هچنآ  رد  همطاف  ایآ  مدیـسرپ : دوب  دادغب  رد  یبرغ  ياهنابز  سردم  هک  یقراف  نب  یلع  زا  مدوخ  دیوگ : یم 
رایسب باوج  دیدنخ و  تسا ؟ هدرکن  میلست  تسا ، هتفگ  یم  تسار  هک  وا  هب  ار  كدف  رکب  وبا  ارچ  متفگ : .يرآ  تفگ : تسا ؟ هدوب 

هب ار  كدف  همطاف  ياعدا  درجم  هب  زور  نآ  رگا  تفگ : .دوب  راگزاس  وا  ندرک  یخوش  یمک  تیصخش و  تمرح و  اب  هک  داد  یفیطل 
درک و یم  رانک  رب  شماقم  زا  ار  رکب  وبا  دـش و  یم  یعدـم  شیوخ  رـسمه  يارب  ار  تفـالخ  دـمآ و  یم  زور  نآ  يادرف  داد ، یم  وا 

هدرک میلـست  ار  كدف  یهاوگ  لیلد و  چیه  نودب  دوب و  هتـسناد  قداص  ار  وا  اریز  تشادن  ناکما  رکب  وبا  يارب  يا  هناهب  چـیه  رگید 
.دشاب هتفگ  یخوش  هب  ار  نآ  یقراف  نب  یلع  هک  ضرف  رب  تسا  یتسرد  نخس  نیا  .دوب و 
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: دیوگ یم  .تسا  هدرکن  یضارتعا  هراب  نآ  رد  تسا و  هدرک  نایب  نایعیش  لوق  زا  يا  هدیدنسپ  بوخ و  نخس  مه  رابجلا  دبع  یـضاق 
یتسار هب  تشاد و  یم  زاب  دندش ، بکترم  هچنآ  زا  ار  رمع  رکب و  وبا  تمارک ، نید ، زا  رظن  فرص  هک  تسا  هدوب  نیا  هدیدنسپ  راک 

یم ار  ترضح  نآ  دهع  ساپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمرح  تیاعر  تمارک و  طرش  هک  تسین  یخـساپ  ار  نخـس  نیا 
دنزاس دونشخ  ار  شلد  هک  دش  یم  تخادرپ  يزیچ  همطاف  هب  دنتشذگ ، یمن  كدف  زا  دوخ  قح  زا  ناناملسم  هک  ضرف  رب  دنتـشاد و 
ینامز هلـصاف  زورما  لاح  ره  هب  .تسا  زیاج  دـنادب  تحلـصم  هک  یتروص  رد  مه  ناناملـسم  اب  تروشم  نودـب  ماما  يارب  راک  نیا  و 

.ددرگ یم  زاب  ادخ  هب  اهراک  میناد و  یمن  ار  لاح  تقیقح  تسا و  هدش  رایسب  ناشیا  ام و  نایم 

چیه تسا و  هداد  حیـضوت  ار  نآ  یبدا  يوغل و  تالکـشم  تسا و  هتخادرپ  همان  نیا  رگید  ترابع  حرـش  هب  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا  ]
[ .تسا هدماین  نآ  رد  یخیرات  بلطم  هنوگ 

يزاریش مراکم 

ُمَکَْحلا َمِْعن  ،َو  َنیِرَخآ ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَـس  ،َو  ٍمْوَق ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ، ُءاَمَّسلا ُْهتَّلَظَأ  اَـم  ِّلُـک  ْنِم  ٌكَدَـف  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َْتناَـک  یََلب !
ِیف َدیِز  َْول  ٌهَْرفُح  ،َو  اَهُراَبْخَأ ُبیِغَت  ،َو  اَهُراَثآ ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  ٌثَدَـج  ٍدَـغ  ِیف  اَهُّناَظَم  ُسْفَّنلا  َو.ٍكَدَـف  ِْریَغ  ٍكَدَِـفب َو  ُعَنْـصَأ  اَم  َو.ُهّللا 

َِیتْأَِتل يَْوقَّتلِاب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  َیِه  اَمَّنِإ  ؛َو  ُمِکاَرَتُْملا ُباَرُّتلا  اَهَجَُرف  َّدَس  ،َو  ُرَدَْملا ُرَجَْحلا َو  اَهَطَغْـضََأل  ، اَهِِرفاَح اَدَـی  ْتَعَـسْوَأ  ،َو  اَِهتَحُْـسف
،َو ِحْـمَْقلا اَذَـه  ِباَُبل  ِلَـسَْعلا َو  اَذَـه  یَّفَـصُم  َیلِإ  َقیِرَّطلا  ُْتیَدَـتْهَال  ُْتئِـش  َْول  َو.َِقلْزَْملا  ِِبناَوَج  یَلَع  َُتْبثَت  ،َو  ِرَبْکَأـْلا ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًهَنِمآ 

ِیف َُهل  َعَمَطَال  ْنَم  ِهَماَمَْیلا  ْوَأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعل  -َو  ِهَمِعْطَْألا ِرُّیَخَت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقَی  ،َو  َياَوَه ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْـهیَه  ْنَِکل  َو.ِّزَْقلا  اَذَـه  ِجـِئاَسَن 
: ُِلئاَْقلا َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  ْوَأ  ، يَّرَح ٌداَبْکَأ  ،َو  یَثْرَغ ٌنوُُطب  ِیلْوَح  ًاناَْطبِم َو  َتِیبَأ  ْوَأ  - ِعَبِّشلِاب َُهل  َدْهَع  َال  ،َو  ِصْرُْقلا

ِّدِْقلا َیلِإ  ُّنِحَت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَحَو  ٍهَنِْطِبب  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْسَح  َو 

!. ِْشیَْعلا َِهبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًهَوْسُأ  َنوُکَأ  ْوَأ  ، ِرْهَّدلا ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  َال  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  اَذَه  : َلاَُقی ْنَِأب  یِسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأ  َأ 

همجرت

دـندیزرو و دـسح  لخب و  نآ  رب  یهورگ  مه  نآ  هک  دوب  ام  تسد  رد  « كدـف » اهنت هدـنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  ناـیم  زا  يرآ 
ریغ كدـف و  اب  ارم.تسادـخ  رابهودـنا ) ناتـساد  نیا  رد   ) رواد مکاـح و  نیرتهب  دـندرک و  اـهر  ار  نآ  هنادنمتواخـس  يرگید  هورگ 

رد هک  يربق  ؛ تسا ربق  سک  ره  يادرف  هاگیاج  هک  یلاح  رد  راکچ ؟ كدف 

نآ هدننک  رفح  تسد  دوش و  هدوزفا  نآ  تعـسو  رب  دـنچره  هک  تسا  يا  هرفح  دوش  یم  دـیدپان  شرابخا  وحم و  وا  راثآ  ، شیکیرات
نیا زج.دزاس  یم  دودسم  ار  نآ  ياه  هنزور  مامت  هتشابنا  ياه  كاخ  دنک و  یم  رپ  ار  نآ  خولک  گنس و  ماجنارس  ، دشخب تعسو  ار 
دراو ّتینما  اـب  ، میظع ِكانـسرت  زور  نآ  رد  اـت  مزاـس  یم  مار  مهد و  یم  تضاـیر  اوـقت  اـب  ار  دوـخ  شکرـس )  ) سفن نم  هک  تسین 

( دنگوس ادخ  هب.متسین  ایند  ياه  تذل  لیصحت  هب  رداق  نم  دینکن  رکف  ) .دشاب مدق  تباث  اه  هاگشزغل  رانک  رد  دوش و  تمایق ) هنحص  )
اما ؛ منک هّیهت  ار  سابل  اذـغ و  نیرتهب )  ) دوخ يارب  مشیربا  ياه  هتفاـب  مدـنگ و  زغم  افـصم و  لـسع  زا  متـسناوت  یم  متـساوخ  یم  رگا 
رد دـیاش  هک  یلاـح  رد  دـیامن  ذـیذل  ياـه  ماـعط  باـختنا  هب  راداو  ارم  عمط  صرح و  دوـش و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوـه  هک  تاـهیه 
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هتـشادن و نان  صرق  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیما  یتح  هک  دـشاب  یـسک  ناتـسبرع ) یقرـش  قطانم  زا   ) همامی اـی  زاـجح  نیمزرس 
ياهرگج هنسرگ و  ياه  مکش  نم  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  مباوخب  ریس  یمکـش  اب  نم  ایآ.دشاب  هدیدن  دوخ  هب  ریـس  یمکـش  زگره 

: تسا هتفگ  رعاش  نآ  هک  مشاب  نانچ  ای  دنشاب و  هنشت 

يارب یتسوپ  هعطق  يوزرآ  هک  تسا  يا  هنسرگ  ياه  مکش  وت  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  یباوخب  ریس  مکـش  اب  هک  سب  ار  وت  درد  نیا 
! دراد ندروخ 

هوسا و منکن و  تکرـش  راگزور  ياه  یتخـس  رد  اهنآ  اب  ار  دوخ  اـما  ؛ مناـنمؤم ریما  نم  دوش  هتفگ  هک  منک  تعاـنق  نیمه  هب  نم  اـیآ 
؟ مشابن یگدنز  ياه  يراوگان  رد  ناشیادتقم 

؟ مشابن کیرش  اهنآ  اب  اه  یتخس  رد  مشاب و  نانمؤم  ریما  تسا  نکمم  هنوگچ  ریسفت : حرش و 

؟ مشابن کیرش  اهنآ  اب  اه  یتخس  رد  مشاب و  نانمؤم  ریما  تسا  نکمم  هنوگچ 

: دومرف هک  دمآ  هتشذگ  شخب  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یم نایب  انثتـسا  کی  ناونع  هب  ار  كدـف  زیگنا  مغ  ناتـساد  ، ما هدرواین  رد  دوخ  کلمت  هب  ار  اـیند  نیا  ياـه  نیمز  زا  بجو  کـی  نم 
هچنآ نایم  زا  يرآ  :» دیامرف یم.شنافلاخم  ياه  متس  ملاظم و  رب  يا  هراشا  مه  ایند و  رب  وا  ییانتعا  یب  رب  دشاب  يدیکأت  مه  هک  دنک 

يرگید هورگ  دـندیزرو و  دـسح  لـخب و  نآ  رب  یهورگ  مه  نآ  هـک  دوـب  اـم  تـسد  رد  « كدـف » اـهنت هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ 
ْنِم ٌكَدَف  اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب ! ( ؛» تسادـخ رابهودـنا ) ناتـساد  نیا  رد   ) رواد مکاح و  نیرتهب  دـندرک و  اهر  ار  نآ  هنادـنمتواخس 

ُسوُُفن اَْهیَلَع  { .تسا هدـش  هتفرگ  صرح  اب  هارمه  لخب  يانعم  هب  ه »  » نزو رب  حـش »  » هشیر زا  تحـش » }» ْتَّحَـشَف ، ُءاَمَّسلا ُْهتَّلَظَأ  اَم  ِّلُک 
(. ُهّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیِرَخآ ، ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  .تسا } ندرک  تواخس  يانعم  هب  تخس » }» ْتَخَس ،َو  ٍمْوَق

اب دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نآ  یلاها  ربیخ  حتف  زا  سپ  تشاد  رارق  ربیخ  ياه  هعلق  یکیدزن  رد  هک  كدـف  میناد  یم 
رد زین  ترـضح  نآ  دندرک و  راذگاو  ترـضح  نآ  هب  يریگرد  گنج و  نودب  ار  كدـف  هیرق  فصن  دـندرک و  حلـص  ترـضح  نآ 

تفرـشیپ يارب  يا  هلیـسو  كدف  دـمآرد  دوب  نکمم  نوچ  دیـشخب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شیمارگ  رتخد  هب  ار  نآ  دوخ  تایح 
تسد زا  ار  نآ  تعرس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  نابیقر  ، دوش تفالخ  رما  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

سپ زاب  هب  رضاح  تمیق  چیه  هب  دنتخاس و  جراخ  يدابآ  زا  شخب  نآ  زا  ار  ترضح  نآ  نانکراک  دندروآ و  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف 
.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  همان  نیا  نایاپ  رد  نآ  حرش  هک  دندشن  نآ  ندینادرگ 

.تشاد همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  ات  ربیخ  حتف  زا  هک  تسا  یلاس  راهچ  تدم  اَنیِْدیَأ » ِیف  َْتناَک   » هلمج زا  روظنم 

میب نآ  زا  دـندیزرو و  لخب  كدـف  ّتیکلام  هب  تبـسن  اهنآ  هک  تسا  تموکح  نابـصاغ  هب  هراشا  ٍمْوَق » ُسوُُفن  اَْـهیَلَع  ْتَّحَـشَف   » هلمج
.دنک تسس  ار  اهنآ  تموکح  ياه  هیاپ  تسا  نکمم  دشاب  مشاه  ینب  تسد  رد  رگا  هک  دنتشاد 

همادا دـنراد  كدـف  بصغ  رب  رارـصا  نافلاخم  دـندید  یتقو  هک  تسا  مشاه  ینب  هب  هراـشا  َنیِرَخآ » ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْـهنَع  ْتَخَـس   » هلمج
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.دنداد ناشن  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  ییانتعا  یب  هلیسو  نیا  هب  دنتخاس و  اهر  ار  نآ  هبلاطم 

ماما دـش و  عقاو  كدـف  يارجام  رد  هک  تسا  یکاندرد  ياهارجام  هب  هراشا  انعم و  رپ  رایـسب  تسا  يا  هلمج  ُهّللا » ُمَکَْحلا  َمِْعن   » هلمج
نارود رد  هک  تسا  هدشن  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مینادب  تسا  بلاج.دراپـس  یم  تمایق  زور  رد  یهلا  يرواد  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

.دشاب هتفر  نآ  غارس  هب  تشاد  ار  كدف  ندنادرگ  سپ  زاب  ناوت  هک  شتموکح 

ریغ كدف و  اب  ارم  :» دـیامرف یم  دراد  كدـف  هلأسم  هب  یـصاخ  یگتـسبلد  دـنکن  روصت  یـسک  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
َو ( ؛» دوش یم  دیدپان  شرابخا  وحم و  وا  راثآ  ، شیکیرات رد  هک  يربق  ؛ تسا ربق  سک  ره  يادرف  هاگیاج  هک  یلاح  رد  راکچ ؟ كدف 
رد دراد  نانیمطا  ای  نامگ  ناسنا  هک  تسا  یناکم  يانعم  هب  هنظم »  » عمج ناـظم » }» اَـهُّناَظَم ُسْفَّنلا  َو.ٍكَدَـف  ِْریَغ  ٍكَدَِـفب َو  ُعَنْـصَأ  اَـم 

(. اَهُراَبْخَأ ُبیِغَت  ،َو  اَهُراَثآ ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  .تسا } ربق  يانعم  هب  ثدج » }» ٌثَدَج ٍدَغ  ِیف  .تسا } دوجوم  يزیچ  اجنآ 

دنچره هک  تسا  يا  هرفح  :» دیامرف یم  هتخادرپ  دوش  یم  هتنم  اجنآ  هب  ناسنا  یگدنز  نایاپ  هک  ربق  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  هب  سپس 
ياه كاـخ  دـنک و  یم  رپ  ار  نآ  خولک  گنـس و  ماجنارـس  ، دـشخب تعـسو  ار  نآ  هدـننک  رفح  تسد  دوش و  هدوزفا  نآ  تعـسو  رب 
هشیر زا  طضأ » }» اَهَطَغْضََأل ، اَهِِرفاَح اَدَی  ْتَعَـسْوَأ  اَِهتَحُْـسف َو  ِیف  َدیِز  َْول  ٌهَْرفُح  َو  ( ؛» دزاس یم  دودسم  ار  نآ  ياه  هنزور  مامت  هتـشابنا 

هب ردملا » }» ُرَدَْملا ُرَجَْحلا َو  .تسا } هدش  هتفرگ  راشف  يانعم  هب  تقو »  » نزو رب  تفض »  » هشیر زا  ندروآ و  راشف  يانعم  هب  تاغـضإ » »
(. ُمِکاَرَتُْملا ُباَرُّتلا  اَهَجَُرف  َّدَس  َو  { ، .تشخ هراپ  دننام  دنیوگیم ؛ هدیبسچ  مه  هب  تفس  ياه  لگ 

هب یهاـگ  یتح  دریگ  یم  ياـج  نآ  رد  ناـسنا  مسج  اـهنت  هک  دـنزاس  یم  یکچوک  هرفح  تروص  هب  ًـالومعم  ار  ربق  هکنیا  هب  هراـشا 
عیـسو روط  هب  ار  ربق  ، ناگدنامزاب شرافـس  اب  ای  شدوخ  ربق  هدـننک  رفح  هک  ضرف  هب  دـننک و  یم  دراو  نآ  رد  ار  تیم  ندـب  تمحز 

هک یناسنا.دـنناشوپب  ار  نآ  ياـه  هنزور  ماـمت  دـننک و  رپ  خولک  گنـس و  اـب  ار  نآ  دـیاب  راـچان  اریز  ، درادـن يدوـس  زاـب  دـنک  رفح 
؟ دراد یموهفم  هچ  اهرصق  یتعارز و  ياه  تنیز  اه و  غاب  ایند و  لام  هب  شیگتسبلد  تسا  نینچ  شتشونرس 

رظان تسا  نکمم  ، دوش فرطرب  ناتهودنا  مغ و  ات  دیورب  روبق  لها  ترایز  هب  هودنا  مغ و  ماگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  رگا 
یم اجنآ  رد  ار  دوخ  لزنم  نیرخآ  ناسنا  هک  یماگنه.تسایند  ماقم  لاـم و  يارب  ًـالومعم  اـه  هودـنا  مغ و  هک  دـشاب  بلطم  نیمه  هب 

ددـنبرب ایند  نیا  زا  تخر  ، نفک هعطق  دـنچ  اب  اهنت  دـنک و  یظفاحادـخ  دـیاب  ماقم  لاـم و  نیا  همه  اـب  يزور  دوش  یم  هجوتم  دـنیب و 
.ددرگ یم  لیاز  شهودنا 

دشاب هتـشاد  لیثمت  هبنج  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  لقن  يریازج  هّللا  تمعن  دیـس  موحرم  زا  یناتـساد  اجنیا  رد  يرتست  قّقحم  موحرم 
دوشگ و نابز  داتفا و  ورف  شیاهراوید  زا  یکی  زا  یتشخ  ناهگان  هک  دنتـشاد  عازن  مهاب  يا  هناخ  ّتیکلاـم  رـس  رب  رفن  ود  : دـیوگ یم 
رب لاس  رازه  مدش  كاخ  هک  یماگنه  مدرک  تموکح  لاس  رازه  ، مدوب نیمز  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  لصا  رد  دینیب  یم  هک  ارم  : تفگ

شیپ یتدم  انب  نیا  رد  ارم  سپس  تشذگ  نم  رب  لاس  رازه  درک و  تشخ  هب  لیدبت  تفرگ و  ارم  كاخ  ینز  تشخ  هک  تشذگ  نم 
دهاوخ هنوگچ  امـش  دوخ  هدـنیآ  دـینک  یمن  رکف.دـیا  هتـساخرب  عازن  هب  هناخ  نیا  هرابرد  امـش  ارچ  لاح  نیا  اب  دـندرب  راک  هب  نیا  زا 

.{ ص 340 ج 5 ، يرتست ، موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  دوب {؟
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زج :» دیامرف یم  دزادرپ و  یم  داعملا  موی  تاجن  هّللا و  یلا  ریـسم  ندرک  یط  يارب  هدیاف  رپ  یـسرد  نایب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
اب ار  دوخ  شکرس )  ) سفن نم  هک  تسین  نیا 

اه هاگـشزغل  رانک  رد  دوش و  تمایق ) هنحـص   ) دراو ّتینما  اب  ، میظع ِكانـسرت  زور  نآ  رد  ات  مزاـس  یم  مار  مهد و  یم  تضاـیر  اوقت 
هب قلزملا » }» َِقلْزَْملا ِِبناَوَج  یَلَع  َُتْبثَت  ،َو  ِرَبْکَْألا ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًهَنِمآ  َِیتْأَِـتل  يَْوقَّتلاـِب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  َیِه  اَـمَّنِإ  َو  ( ؛» دـشاب مدـق  تباـث 

{(. .تسا ندیزغل  يانعم  هب  قفش »  » نزو رب  قلز »  » هشیر زا  هاگشزغل  يانعم 

نیا زورما  شکرـس و  سفن  دروم  رد  هاگ  دور و  یم  راک  هب  شومچ  تاناویح  دروم  رد  هاگ  هک  تسا  نتخاس  مار  تضاـیر  تقیقح 
مامت ندومیپ  سفن و  حور و  هیفـصت  تمظع و  اب  ِماقم  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  بلاج.دور  یم  راـک  هب  شزرو  ياـنعم  هب  هژاو 
هتکن ود  هب  ات  مهد  یم  تضایر  ار  شیوخ  سفن  نم  : دـیامرف یم  زاـب  ، دـنیبن ادـخ  زج  هک  یماـقم  هب  ندیـسر  هّللا و  یلا  ریـس  جرادـم 

دوش و رادیب  ینامز  هتفخ  ياهدژا  نیا  هکنیا  زا  دیابن  دزادرپب  سفن  تضایر  يزاسدوخ و  هب  ناسنا  ردقره  هکنیا  تسخن  : دـنک هراشا 
ار شیوخ  راک  باسح  نارگید  دیوگ  یم  ار  ینانخـس  نینچ  تاماقم  نیا  اب  ماما  یتقو  هکنیا  رگید  دشاب و  نمیا  ، دـنک داجیا  يرطخ 

.دنوشن لفاغ  شکرس  سفن  تارطخ  زا  زگره  دننکب و 

فوـخ زور  تماـیق و  زور  ّتینما  ، اوـقت هلیـسو  هب  ار  سفن  تضاـیر  زا  فدـه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  تقد  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
دهاوخن لصاح  سفن  تضایر  هیاس  رد  زج  ّتینما  نیا  هکنیا  هب  هراشا.درامـش  یم  خزود  هاـگترپ  بل  رب  اـه  شزغل  زا  تاـجن  ،و  ربکا

لکشم زین  كانرطخ  تخسرس و  نانمشد  اب  راکیپ  زا  هک  يداهج  ؛ تسا نیمه  ربکا  داهج  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  دش و 
.تسا رت 

ْمُه ُْنمَْألا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  : »» دـیامرف یم  هک  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
اهنآ ؛و  تساهنآ هژیو  اهنت  ینمیا  ، دـندولاین كرـش ) و   ) متـس چـیه  اب  ار  دوخ  ناـمیا  و  دـندروآ ، ناـمیا  هک  اـهنآ  يرآ )، (؛ » َنوُدَـتْهُم

.{ هیآ 82 ماعنا ، دنناگتفای {.» تیاده 

خزود يور  رب  تسا  یلپ  طارص  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  اریز  ، دشاب طارـص  لپ  هب  هراشا  تسا  نکمم  « َقلْزَم » هب ریبعت 
.دننک یم  طوقس  خزود  رد  دنزغل و  یم  اج  نامه  رد  ناحلاصان  تسا و  نیگنس  تخس و  رایسب  نآ  زا  روبع  و 

و ؛ » اِیثِج اهِیف  َنیِِملاّظلا  ُرَذَن  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ایِـضْقَم * ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  ّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  : »» دـیوگ یم  دـیجم  نآرق 
هدرک هشیپ  اوقت  هک  یناسک  سپس  ؛ تسا هتفای  نایاپ  یمتح و  تراگدرورپ  دزن  ، رما نیا  ؛ دیوش یم  منهج  دراو  انثتـسا ) یب   ) امـش همه 
هیآ 71 و 72} میرم ، «.} میزاس یم  اهر  نآ  رد  - دنا هدمآرد  وناز  هب  یلاح  رد  - ار ناراکمتس  ؛و  میشخب یم  ییاهر  نآ ) زا   ) ار دنا 

هدارا و نامیا و  رثا  رب  هاگ  تساـیند و  بهاوم  هب  یـسرتسد  مدـع  یتلآ و  یب  مغ  زا  هاـگ  تسا  هنوگ  ود  سفن  تضاـیر  هک  اـجنآ  زا 
سفن تضایر  دنکن  رّوصت  یسک  هکنیا  يارب  نخس  همادا  رد  اذل  ، تسا بهاوم  نیا  مامت  رب  تردق  نیع  رد  سفن  بیذهت  هب  میمـصت 

یم رگا  دنگوس ) ادخ  هب.متـسین  ایند  ياه  تذـل  لیـصحت  هب  رداق  نم  دـینکن  رکف  :») دـیامرف یم  تسا  لّوا  مسق  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک تاهیه  اما  منک  هّیهت  ار  سابل  اذغ و  نیرتهب )  ) دوخ يارب  مشیربا  ياه  هتفاب  مدنگ و  زغم  افـصم و  لسع  زا  متـسناوت  یم  متـساوخ 
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ای زاجح  نیمزرـس  رد  دیاش  هک  یلاح  رد  دیامن  ذیذل  ياه  ماعط  باختنا  هب  راداو  ارم  عمط  صرح و  دوش و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوه 
هب ریس  یمکش  زگره  هتشادن و  نان  صرق  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیما  یتح  هک  دشاب  یـسک  ناتـسبرع ) یقرـش  قطانم  زا   ) همامی

َو {، .تسا مدنگ  يانعم  هب  حمقلا » }» ِحْمَْقلا اَذَه  ِباَُبل  ِلَسَْعلا َو  اَذَـه  یَّفَـصُم  َیلِإ  َقیِرَّطلا  ُْتیَدَـتْهَال  ُْتئِـش  َْول  َو  ( ؛» دـشاب هدـیدن  دوخ 
ِینَِبْلغَی ْنَأ  َتاَْـهیَه  ْنَِکل  َو  {. .تسا مشیربا  ياـنعم  هب  زقلا » }» ِّزَْقلا اَذَـه  .تسا } هدـش  هتفاـب  ياـنعم  هـب  جیـسن  عـمج  جـئاسن » }» ِجـِئاَسَن

َّلََعل -َو  ِهَمِعْطَأـْلا ِرُّیَخَت  َیلِإ  .دوشیم } هتفگ  دـیدش  صرح  هب  هاـگ  تسا و  عمط  صرح و  ياـنعم  هب  عشج » }» یِعَـشَج ِینَدوُقَی  ،َو  َياَوَه
ْنَم ِهَماَمَْیلا  ِوَأ  ِزاَجِْحلِاب 

 -(. ِعَبِّشلِاب َُهل  َدْهَع  َال  ،َو  ِصْرُْقلا ِیف  َُهل  َعَمَط  َال 

دنک یم  هراشا  یمالـسا  ياهروشک  نامکاح  نارادمامز و  نیگنـس  هفیظو  هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، هدـش هراشا  هک  هنوگ  نامه 
، رانک هشوگ و  رد  دـنهد  یم  لامتحا  ای  دـنناد  یم  هک  یلاح  رد  دـنورب  رخاف  ياه  ساـبل  ذـیذل و  ياهاذـغ  غارـس  هب  دـیابن  اـهنآ  هک 

.دنتسه هنهرب  هنسرگ و  يدارفا 

یم.تسا عوـضوم  نیا  زا  یموـس  هرهچ  عـقاو  رد  هک  دـنک  یم  هلأـسم  نیا  یفطاـع  ياـه  هبنج  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
هک مشاب  نانچ  ای  دشاب و  هنشت  ياهرگج  هنـسرگ و  ياه  مکـش  نم  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  مباوخب  ریـس  یمکـش  اب  نم  ایآ  :» دیامرف

: تسا هتفگ  رعاش  نآ 

يارب یتسوپ  هعطق  يوزرآ  هک  تسا  يا  هنسرگ  ياه  مکش  وت  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  یباوخب  ریس  مکـش  اب  هک  سب  ار  وت  درد  نیا 
هتفرگ مکـش  يانعم  هب  نطب »  » هشیر زا  دشاب  اذغ  زا  رپ  شمکـش  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  ناطبم » } ًاناَْطبِم َتِیبَأ  ْوَأ  ( ؛»! دراد ندروخ 
يارب تفـص  ثنؤـم و  درفم  هغیـص   ) تسا هنـسرگ  ياـنعم  هب  یثرغ » }» یَثْرَغ ٌنوُُـطب  ِیلْوَـح  َو  .تسا } هغلاـبم  هغیـص  هژاو  نـیا  هدـش 

: ُِلئاَْقلا َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  ْوَأ  {، .تسا هدش  هتفرگ  ترارح »  » هشیر زا  تسا  هنشت  صخش  يانعم  هب  ير » }» يَّرَح ٌداَبْکَأ  َو  (.{ ، نوطب

« نج }» ُّنِحَت ٌداَبْکَأ  ََکلْوَح  َو  تسا }.) هدش  هتفرگ  مکـش  يانعم  هب  نطب »  » هشیر زا   ) يروخرپ هنطب » }» ٍهَنِْطِبب َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْـسَح  َو 
هک کشم  هیبش  تسا  يا  هتـسوپ  ای  تسوپ  يانعم  هب  دق » !} ِّدِْقلا َیلِإ  .تسا } يزیچ  هب  هجوت  فطع  لیامت و  يانعم  هب  نین »  » هشیر زا 

متاح هب  رعـش  نیا  .تسا  هدش  هتفگ  دق »  » زین دنزیر  یم  نآ  رد  هک  يا  هدیکـشخ  تشوگ  تاعطق  هب  هاگ  دـنزیر و  یم  يزیچ  نآ  رد 
(.{(. ص 288 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) تسا هدش  هداد  تبسن  برع  فورعم  دنمتواخس  ییاط 

لاس رد  دنا  هتفگ  هدرک و  ریسفت  هدمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  هغالبلا  جهن  ناحراش  رتشیب  ار  ِّدِْقلا » َیلِإ  ُّنِحَت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَح  َو   » هلمج
نیا دندروخ و  یم  زین  ار  تاناویح  هدشن  یغابد  ياه  تسوپ  هک  دیسر  یم  ییاج  هب  ناگنسرگ  عضو  هاگ  یطحق  ياه 

نالف دنیوگ  یم  مدرم  هک  تسا  یفورعم  لثملا  برـض  هب  هراشا  ِّدِْقلا » َیلِإ  ُّنِحَت   » يانعم دنا  هتفگ  یـضعب.تسا  نامه  هب  هراشا  هلمج 
یضعب هدش ) ریـسفت  ندش  لیام  يانعم  هب  « ُّنِحَت تسوپ و« يانعم  هب  ِّدق   ) دوب هدیبسچ  شتـشپ  هب  شمکـش  تسوپ  یگنـسرگ  زا  سک 

يارب ار  نآ  کشخ و  نازوس  باتفآ  ربارب  رد  اه  برع  یهاگ  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  يا  هعطق  هعطق  ياه  تشوگ  يانعم  هب  ار  « دـق » زین
.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لّوا  ریسفت  یلو  ؛ دندرک یم  هریخذ  ادابم  زور 
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.دشاب هتشاد  هغلابم  ای  یعقاو و  هبنج  اهریسفت  تسا  نکمم  تروص  ره  رد 

: تسا هدورس  قشمد  رد  دیدش  یلاسطحق  کی  ناتساد  رد  ار  نآ  هک  نابز  یسراف  رعاش  هتفگ  هب 

درز يور  مین  ییاون  یب  زا  نم 

درک درز  مخر  نایاون  یب  مغ 

قیفر يا  تسا  لحاس  رب  هچ  را  درم  هک 

قیرغ شناتسود  دیاساین و 

شیر دنمدرخ  دنیب  هک  دهاوخن 

شیوخ وضع  رب  هن  مدرم  وضع  رب  هن 

: دیامرف یم  دنراد و  يرگید  نایب  رتشیب  ریسفت  حیضوت و  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ناشیادتقم هوسا و  منکن و  تکرش  راگزور  ياه  یتخس  رد  اهنآ  اب  اّما  ؛ منانمؤم ریما  نم  دوش  هتفگ  هک  منک  تعانق  نیمه  هب  نم  ایآ  »
ًهَوْسُأ َنوُکَأ  ْوَأ  ، ِرْهَّدـلا ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  َال  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  اَذَـه  : َلاَُقی ْنَِأب  یِـسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأ  َأ  ( ؛» مشابن یگدـنز  ياه  يراوگان  رد 

!(. ِْشیَْعلا { .تسا يراوگان  تنوشخ و  يانعم  هب  َِهبوُشُج  } َِهبوُشُج ِیف  ْمَُهل 

: تسا هدومرف  رکذ  تمکح  هس  دوخ  یتسیز  هداس  يارب  عومجم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هک ینامز  رد  هکنیا  يرادـمامز و  ّتیلوئـسم  رگید  نتـسیز و  هنادـهاز  هجیتن  رد  ندوب و  تمایق  زور  باتک  باسح و  داـی  هب  تسخن 
یناور تیوقت  لقاال  ات  دـنک  باختنا  ار  یگدـنز  نیرت  هداس  اهنآ  اب  تاساوم  يارب  تیعمج  ياوشیپ  تسین ، بوخ  مدرم  يّدام  عضو 

هیبش ، تسا سابرک  ًالثم  ام  سابل  رگا  دنیوگب  دشاب و  نامورحم  يارب 

شمارآ اهنآ  هب  رما  نیمه.تسام  يالوم  هرفـس  هیبش  ام  هرفـس  ، تسا نیوج  نان  زا  هداس  رایـسب  ام  ياذغ  رگا  تسا و  نامیالوم  سابل 
زیخاتـسر و زور  هب  طوبرم  لئاسم  زا  رظن  عطق  اب  هکنیا  موس.دزادـنیب  اهنآ  تالکـشم  لـح  رکف  هب  ار  اوشیپ  نمـض  رد  دـهد و  رطاـخ 
هک یلاح  رد  دنیچب  دوخ  يارب  نیگنر  ياهاذغ  زا  يا  هرفـس  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  یفطاع  لئاسم  یهلا  نایاوشیپ  تیلوئـسم 

.دنرادن مه  ار  بش  نان  هک  دنتسه  یناگنسرگ  اهنآ  یگیاسمه  رد 

یمن دـعب  راصعا  رد  رگید و  ناماما  زا  یـضعب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ماـما  شور  نیا  ارچ  هک  تسا  یلاؤس  اـجنیا  رد 
.دمآ دهاوخ  تاکن  ثحب  رد  ادخ  تساوخ  هب  لاؤس  نیا  حورشم  خساپ  تساجک ؟ توافت  نیا  همشچرس.مینیب 

كدف زیگنا  مغ  ناتساد  هتکن :
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كدف.دوب خسرف  دنچ  تسیب و  هنیدم  ات  خسرف و  تشه  زا  رتمک  ربیخ  ات  نآ  هلصاف  هک  ربیخ  قرـش  یلاوح  رد  يا  هدکهد  مان  كدف 
نارفاسم ياه  هاگلزنم  زا  یکی  هعلق  هعرزم و  ناتسلخن و  بآرپ و  يا  همشچ  ياراد  دابآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد 

.دوب هدش  نآ  يداصتقا  قنور  بجوم  رما  نیمه  دمآ و  یم  رامش  هب  هنیدم  هب  ماش 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ.دنهد  يرای  ناناملسم  اب  دربن  رد  ار  ربیخ  ِدوهی  دنتـشاد  دصق  كدف  نایدوهی  : دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  يربط 
اهنآ عضو  زا  اـت  تشاد  لیـسگ  ناـنآ  يوس  هب  رفن  دـصکی  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ور  نیازا  ، دـش ربخ  اـب  میمـصت  نیا  زا  هلآ  هیلع و 

.دنک ادیپ  لماک  یهاگآ 

يزوریپ ربخ  هک  یماگنه.دندوب  ربیخ  گنج  هجیتن  رظتنم  تشحو  سرت و  اب  دـندوب  هدـش  هتخانـش  رـصقم  ارجام  نیا  رد  هک  نایکدـف 
میلست يزیرنوخ  گنج و  نودب  دنتفرگ  میمصت  دش و  یلوتسم  نانآ  رب  يرتشیب  تشحو  دندینش  ار  مالسا  هاپس 

نتفرگ اب  دینک و  راتفر  ربیخ  لها  دننام  زین  ام  اب  دنتشاد  راهظا  دنداتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  يا  هدنیامن  اذل  ، دنوش
رد يزیرنوخ  گنج و  نودب  كدف  بیترت  نیا  هب  ، تفریذـپ زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.دـینک  حلـص  كدـف  كالما  فصن 

.{ ص 154 ج 3 ، يربط ، خیرات  } .تفرگ رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رایتخا 

هروس زا  هیآ 26  نیا  ُهَّقَح {» یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هک  یماگنه  : دـیوگ یم  سابع  نبا  هک  تسا  هدـمآ  یناکـسح  لیزنتلا  دـهاوش  رد 
یکم یعمج  هدیقع  هب  هیآ 38 ) مور ، « ) هقح یبرقلا  اذ  تاف   » هیآ دنچره  تسا ، یندم  تنس  لها  ياملع  حیرصت  هب  هک  تسا  ءارـسا 

دـش لزان  .دـنا } هتـسناد  كدـف  ناـیرج  یفن  يارب  هناـهب  ار  مود  هیآ  ندوب  یکم  هیآ ، ود  نیا  تواـفت  هب  هجوت  نودـب  یـضعب  .تسا 
.{ ص 168 لیزنتلا ، دهاوش  } .داد مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 224} ج 3 ، ریدقلا ، حتف  ریسفت  } .تسا هدرک  لقن  ار  انعم  نیمه  هیبش  شریسفت  رد  مه  یناکوش 

ششخب هبنج  كدف  هک  ضرف  هب  نیاربانب  تفرگ ، رارق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نارازگراک  رایتخا  رد  ارجام  نیا  زا  دعب  كدف 
هک ٌكَدَف » اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب   » هلمج تسا و  هدش  لصاح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  نآ  لیوحت  ضبق و  هلأسم  ، دشاب هتـشاد 

همطاف زا  ار  كدف  رکب  وبا  ؛ ًاکَدَف َهَمِطاف  ْنِم  َعَزَْتنا  َرَْکبابأ  ّنإ  » هلمج هک  هنوگ  نامه.تسانعم  نیا  رب  دهاش  زین  دوب  هدـمآ  قوف  همان  رد 
.تساعدم نیا  رب  يرگید  دهاش  تسا  هدمآ  ص 199 }. {ج 1 ، هرونملا هنیدملا  خیرات  باتک  رد  هک  « تفرگ

جراخ ترضح  نآ  فرصت  زا  ار  كدف  يا  همدقم  چیه  یب  لّوا  هفیلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هکنیا  بجع 
رد رکبوبا  یلو  ؛ دـندرک ضارتعا  ًادـیدش  لمع  نیا  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نانمؤمریما و  هک  تفرگ  دوخ  راـیتخا  رد  تخاـس و 

: تفگ خساپ 

؟ تسا همطاف  لام  كدف  هک  دهد  یم  یهاوگ  یسک  هچ 

یناملسم فرصت  رد  هک  مشاب  یلام  یعدم  نم  رگا  : تفگ خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

هیلع یلع.مبلط  یم  دهاش  یتسه  یعدـم  هک  وت  زا  : تفگ هفیلخ  متـسه ؟ یعدـم  هک  نم  زا  ای  یهاوخ  یم  هاوگ  فرـصتم  زا  وت  تسا 
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وا زا  ارچ  هدش  نآ  کلام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تسا و  همطاف  فرـصت  رد  كدف  هک  تساهتدم  : تفگ مالـسلا 
.{ ص 129 ج 29 ، راونالاراحب ، .دش { تکاس  رکبوبا  یهاوخ ؟ یم  هنیب 

ْنِم اَـنْعَد  ُِّیلَع  اَـی  :» تفگ دوـش  ماـمت  ناـنآ  ررـض  هب  تسا  نکمم  رکبوـبا  توکـس  دـید  یم  تـشاد و  روـضح  سلجم  رد  هـک  رمع 
نیا یلع  يا  ؛ هِیف َهَمِطاَِـفل  اـَلَو  َکـَل  َّقَحاـَل  ، َنیِِملْـسُْمِلل ٌءْیَف  َوُهَف  اَّلِإَو  ، ٍلوُدُـع ٍدوُهُِـشب  َْتیَتَأ  ْنِإَـف  ، َکـِتَّجُح یَلَع  يَْوقَناـَل  اَّنِإَـف  ، َکـِماَلَک
یم لیوحت  ، يدروآ همطاف  ّتیکلام  رب  یلدـع  نادـهاش  رگا  میرادـن  ییوگخـساپ  ناوت  وت  لالدتـسا  ربارب  رد  ام  راذـگاو  ار  تنانخس 

ص 92} یسربط ، جاجتحا  «.} همطاف هن  يراد  قح  نآ  رد  وت  هن  ، دراد ناناملسم  همه  هب  قلعت  كدف  ّالا  میهد و 

نادـناخ زا  ار  يداصتقا  عبنم  نیا  دنتـشاد  میمـصت  زور  نآ  ناـمکاح  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـهاوش  ماـمت  تسا و  ینـالوط  ارجاـم  نیا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد.دوش  اهنآ  تردق  هیام  ادابم  دنریگب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ِِهْتَیب ِلــْهَأَو  ٍِّیلَع  ْنـَـع  ْعَْنماـَـف  ، اـَـهَْریَغ َنوُدــیُِریَال  اَْینُّدــلا  ِهِذـَـه  ُدــِیبَع  َساَّنلا  َّنِإ  ُرَمُع  ُهــَل  َلاـَـق  َهَفاـَُـحق  ِیبَأ  ُنــْب  ِرَْکب  ـوـُبَأ  َیِّلُو  اََّمل  »
وا هب  رمع  دیـسر  تفـالخ  هب  رکبوبا  هک  یماـگنه  َکـَْیلِإ ؛ اُولَْبقَأَو  ًاـِّیلَع  اوُکَرَت  َکـِلَذ  اوُِملَع  اَذِإ  ُهَتَعیِـش  َّنِإَـف  ، ًاکَدَـفَو ، َءْیَْفلاَو ، َسُمُْخلا
اریز ، ریگ زاب  شتیب  لـها  یلع و  زا  ار  كدـف  ءیف و  سمخ و  نیارباـنب  ، دـنهاوخ یمن  ار  نآ  زا  ریغ  دنتـسه و  اـیند  هدـنب  مدرم  : تفگ

ص 194} ج 29 ، راونالاراحب ، دنیآ {.» یم  وت  يوس  هب  هدرک  اهر  ار  وا  دننیبب  ار  رما  نیا  هک  یماگنه  شناوریپ 

هب تبسن  همطاف  ّتیکلام  رب  یلیلد  هکنیا  هناهب  هب  تقو  تموکح  لاح  ره  هب 

: هدومرف ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تسا  ثرا  قیرط  زا  اهنت  دشاب  رگا  تسین و  تسد  رد  كدف 

دنامب ام  زا  يزیچ  رگا  میراذگ و  یمن  راگدای  هب  دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ  تیعمج  ام  ٌهَقَدَص ؛ ُهاَنْکَرَت  اَم  ُثِّرَُون َو  َال  ِءاَِیْبنَْألا  َرِشاَعَم  ُنَْحن  »
«. دوش یم  بوسحم  هقدص 

.دنروآ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  زا  ار  نآ 

: هدمآ تیب  لها  ّتنس و  لها  ثیداحا  رد  هک  تسا  نامه  نآ  حیحص  تسا و  لوعجم  تروص  نیا  هب  ثیدح  نیا  هک  یلاح  رد 

راگدای هب  دوخ  زا  يرانید  مهرد و  ناربمایپ  ِهِّظَِحب ؛ َذَـخا  ِِهب  َذَـخَأ  ْنَمَف  َْملِعلا  اُوثَّرَو  اَمَّنِإ  ًاـمَهْرِد َو  اـَل  ًاراَـنیِد َو  اُوثِرُوی  َْمل  َءاَِـیْبنَْألا  َّنَأ  »
ج یمراد ، ننس  «} تسا هدرب  ایبنا  ثاریم  زا  يرفاو  مهس  دریگب  ار  نآ  زا  يزیچ  سکره  دنتشاذگ  راگدای  هب  یمولع  هکلب  ، دنتـشاذگن

دنام یم  یقاب  ایبنا  زا  هک  یلاوما  هکنیا  زا  هیاـنک  ح 2 }. ص 32 ، ج 1 ، یفاک ، ح 223 ؛ ص 81 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ص 98 ؛ ، 1
.تسین یهجوت  لباق  زیچ  اهنآ  یملع  ثاریم  ربارب  رد 

همطاف هکنیا  هناهب  هب  هاگ  لوعجم و  ثیدـح  نیا  هناهب  هب  هاگ  ار  كدـف  ، یلام تاناکما  زا  تیب  لها  نتخاس  عونمم  يارب  لاـح  ره  هب 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هک  دوب  یلاح  رد  نیا.دنتفرگ  ترضح  نآ  زا  درادن  دوخ  ّتیکلام  يارب  یفاک  دهاش  مالسلا  اهیلع 

حیحـص رد  یفورعم  ثیدح  رد  دندرکن و  عنم  دوب  هدـنام  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  دوخ  ثرالا  مهـس  زا 
ات دـش و  كانبـضغ  وا  رب  ترـضح  نآ  ، درک يراددوخ  ارهز  همطاف  قح  نداد  زا  رکبوبا  هک  یماگنه  :» تسا هدـمآ  نآ  ریغ  يراخب و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  اهنآ  هکنیا  اب  ربیخ } هوزغ  باب  ص 35  ج 3 ، يراخب ، حیحص  «.} تفگن نخـس  يو  اب  دوب  هدنز 
: دومرف یم  هک  دندوب  هدینش 

نامه «.} تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دنک  نیگمشخ  ار  وا  سکره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  ینَبَضْغأ ؛ اهَبَضْغأ  ْنَمَف  یّنِم  ٌهعَْـضب  ُهَمِطاف  »
.{ ص 336 ج 29 ، راونالاراحب ، ص 210 ؛ ج 4 ، كردم ،

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یم دونـشخ  تیدونـشخ  زا  دوـش و  یم  نیگمـشخ  وـت  مشخ  زا  دـنوادخ  همطاـف ! يا  َكاـضِِرل ؛ یـضْرَیَو  ِکَبَـضَِغل  ُبِضْغَی  َهّللا  ّنإ  »
.{ ص 401 ج 22 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 153 و  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ددرگ {.»

هیلع یلع  تسا  هدمآ  ثحب  دروم  همان  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تموکح  نارود  رد  كدف  تشونرس  اما 
زا هن  راک  نیا  هتبلا.دماین  رب  نابـصاغ  زا  نآ  نتفرگ  سپ  زاب  ددصرد  دیـشوپ و  مشچ  لماک  روط  هب  كدـف  زا  نارود  نیا  رد  مالـسلا 
رد هک  ُهّللا » ُمَکَْحلا  َمِْعن   » هلمج دوب و  تشاد  رارصا  نآ  رب  نمشد  هچنآ  زا  ضارعا  ایند و  زا  یتبغر  یب  لیلد  هب  هکلب  ، يدونشخ يور 

.دنک یم  تلالد  انعم  نیا  رب  یبوخ  هب  هدمآ  همان  نتم 

نانچمه وا  زا  دعب  دندقتعم  یضعب  دیـشخب و  مکح  نب  ناورم  هب  ار  كدف  دوخ  تفالخ  رـصع  رد  نامثع  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
شور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  هرابرد  هک  دیـسر  يوما  هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامز  ات  دوب  ناورم  نادنزرف  تسد  رد 

رد هنیدـم  رادـنامرف.نادرگ  زاب  همطاف  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  : تشون « مزح نب  رمع  » هنیدـم رد  دوخ  رادـنامرف  هب  وا  تشاد  يرت  میالم 
زیزعلادـبع نب  رمع  مینادرگ ؟ زاب  هورگ  مادـک  هب.دـنا  هدرک  جاودزا  يدایز  فیاوط  اـب  دنرایـسب و  همطاـف  نادـنزرف  : تشون وا  خـساپ 

نک حبذ  ار  يدنفسوگ  ًالثم  هک  مهدب  وت  هب  يروتـسد  نامز  ره  نم  : تشاگن وا  خساپ  رد  نومـضم  نیا  هب  يدنت  همان  دش  نیگمـشخ 
و  ) دـشاب هنوگچ  نآ  گنر  ینک  یم  لاؤس  نک  حـبذ  ار  يواگ  مسیونب  رگا  خاش و  یب  ای  دـشاب  خاش  اب  ایآ  یهد  یم  باوج  ًاروف  وت 

.نادرگ زاب  یلع  زا  همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدف  ًاروف  دسر  یم  وت  هب  همان  نیا  هک  یماگنه  يریگ ) یم  یلیئارـسا  ینب  ياه  هناهب  ًامئاد 
.{ ص 38 يرذالب ، نادلبلا  حوتف  }

سابع ینب  دندش و  ضرقنم  هّیما  ینب  ماجنارـس.درک  بصغ  ار  كدف  ًادّدجم  يوما  هفیلخ  کلملادبع  نب  دیزی  هک  دـییاپن  يرید  یلو 
یلو ؛ دنادرگزاب همطاف  ینب  هدنیامن  ناونع  هب  یلع  نب  نسح  نب  هّللادـبع  هب  ار  نآ  یـسابع  هفیلخ  حافـس  سابعلاوبا.دـندمآ  راک  يور 
راب یسابع  رگید  هفیلخ  يداهلا  یسوم  یلو  ، دنادرگزاب ار  نآ  یـسابع  يدهم.تفرگ  نسح  ینب  زا  ار  نآ  یـسابع  رفعجوبا  وا  زا  دعب 

{ .ناهج يوناب  نیرترب  ارهز  .داد { همادا  ار  همانرب  نیمه  زین  دیشرلا  نوراه  درک و  بصغ  ار  نآ  رگید 

همطاـف هـب  ار  كدـف  ربماـیپ  هـک  يردـخ  دیعـسوبا  تـیاور  دانتــسا  هـب  نومأـم  : دـسیون یم  كدـف  باـتک  هدنــسیون  ینیوزق  يرئاـح 
رد تیب  لها  زا  هک  يدیدش  هنیک  ببس  هب  یـسابع  لّکوتم  وا  زا  دعب  اما  ؛ دننادرگزاب همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدف  داد  روتـسد  ، دیـشخب

ص 60} كدف ، } .تفرگ سپ  زاب  ار  كدف  رگید  راب  تشاد  لد 

یمیمـصت دوخ  یـسایس  ياه  هشقن  قبط  دمآ  یم  راک  رـس  رب  سک  ره  هک  دوب  هدش  یـسایس  رما  کی  هب  لیدبت  كدف  بیترت  نیا  هب 
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هجام و نبا  ننـس  يربط ، خـیرات  مکاح ، كردتـسم  يراخب ، حیحـص  هب  كدـف  هراـبرد  رتشیب  عـالطا  يارب  } .تفرگ یم  نآ  هراـبرد 
ج 29 راونالاراحب ، باتک  ردـص و  رقاب  دیـس  دیهـش  هللا  هیآ  هتـشون  خـیراتلا  یف  كدـف  باتک  یـسدقم و  رقاب  هتـشون  كدـف ، باتک 

{ .دوش هعجارم 

مراهچ شخب 

همان نتم 

ُداَُری اَّمَع  وُْهلَتَو  ، اَِهفاَلْعَأ ْنِم  ُشِرَتْکَت  ، اَهُمُّمَقَت اَُهلُغُـش  ِهَلَـسْرُْملا  ِوَأ  ؛ اَهُفَلَع اَهُّمَه  ، ِهَطُوبْرَْملا ِهَمیِهَْبلاَک  ، ِتاَبِّیَّطلا ُلْـکَأ  ِینَلَغْـشَِیل  ُْتِقلُخ  اَـمَف 
ِْنبا ُتُوق  اَذَـه  َناَک  اَذِإ  :» ُلوُقَی ْمُِکِلئاَِقب  یِّنَأَکَو  ِهَهاَتَْملا ! َقیِرَط  َفِسَتْعَأ  ْوَأ  ، َِهلاَلَّضلا َْلبَح  َّرُجَأ  ْوَأ  ، ًاِثباَع َلَـمْهُأ  ْوَأ  يًدُـس  َكَْرتُأ  ْوَأ  ، اَِـهب
ُّقَرَأ َهَرِـضَْخلا  َِعتاَوَّرلاَو  ًادوُع ، ُبَلْـصَأ  َهَّیِّرَْبلا  َهَرَجَّشلا  َّنِإَو  َالَأ  «. ِناَـعْجُّشلا َِهلَزاَـنُمَو  ، ِناَْرقَأـْلا ِلاَِـتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَـعَق  ْدَـقَف  ، ٍِبلاَـط ِیبَأ 

.ًادوُمُخ ُأَْطبَأَو  ًادُوقَو  يَْوقَأ  َهَیْذِْعلا  ِتاَِتباَّنلاَو  ، ًادُولُج

ُصَرُْفلا ِتَنَْکمَأ  َْولَو  ، اَْهنَع ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَظَت  َْول  ِهّللاَو.ِدُضَْعلا  َنِم  ِعاَرِّذـلاَو  ، ِءْوَّضلا َنِم  ِءْوَّضلاَک  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَنَأَو 
ُدَهْجَأَسَو.اَْهَیلِإ ُتْعَراََسل  اَِهباَقِر  ْنِم 

418 ص :
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.ِدیِصَْحلا ِّبَح  ِْنَیب  ْنِم  ُهَرَدَْملا  َجُرْخَت  یَّتَح  ، ِسوُکْرَْملا ِمْسِْجلاَو  ِسوُکْعَْملا ، ِصْخَّشلا  اَذَه  ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف 

اه همجرت 

یتشد

ناویح نوچ  ای  و  فلع ، وا  تّمه  مامت  هک  يراورپ  ناویح  نانوچ  دزاس ، مرگرـس  ارم  هزیکاپ  ذـیذل و  ياهاذـغ  هک  ما  هدـشن  هدـیرفآ 
يزاب هب  ارم  ایآ  دـندیرفآ ؟ هدوهیب  ارم  اـیآ  .تسا  ربخ  یب  دوخ  هدـنیآ  زا  و  هدوب ، مکـش  ندرک  رپ  ندـیرچ و  شلغـش  هک  هدـش  اـهر 

یم امش  زا  یصخش  هک  مونش  یم  ایوگ  مراذگب . ؟ مدق  ینادرگرـس  هار  رد  ای  و  مریگ ؟ تسد  رد  یهارمگ  نامـسیر  ایآ  دنا ؟ هتفرگ 
: دیوگ

«. تسا هدنام  زاب  ناعاجش  نادروامه و  اب  دربن  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یتسس  سپ  تسا ، نیمه  بلاط  یبا  دنزرف  ياذغ  رگا  »

ناراب اب  هک  ینابایب  ناتخرد  .تسا  رت  كزان  ناشتـسوپ  رابیوج  هرانک  ناتخرد  و  رت ، تخـس  ناشبوچ  ینابایب ، ناتخرد  دیـشاب ! هاـگآ 
نم و یـسانش }) هایگ   ( BOTANY یناـتوب ملع : هـب  هراـشا   . } تـسا رت  ماود  رپ  رترو و  هلعـش  ناـشبوچ  شتآ  دـنوش  یم  باریس 

رگا دنگوس ! ادخ  هب  میا ، هتسویپ  وزاب  کی  هب  جنرآ  نوچ  ای  میغارچ ، کی  ییانشور  نانوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
و مباتـش ،  یم  همه  راکیپ  هب  مشاب  هتـشاد  تصرف  رگا  و  مباتن ، رب  يور  نآ  زا  دنهدب ، رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اب  دربن  رد  بارعا 
اه هناد  نایم  زا  نش  گنس و  ات  مزاس  كاپ  شیدنا ، جک  مسج  نیا  و  هیواعم »  » هدش خسم  صخش  نیا  زا  ار  نیمز  هک  منک  یم  شالت 

 . ددرگ ادج 

يدیهش

تسا و هدراذـگاو  هک  نآ  اـی  دزادرپ ، فلع  هب  هک  هتـسب  ياـپراچ  نوچ  دزاـس ، ممرگرـس  اراوگ  ياـهیندروخ  اـت  دـنا ، هدـیرفاین  ارم 
رـس يزاب  هب  ای  دنهناو  ارم  ای  دراد ، تلفغ  دنرآ  شرـس  رب  هچنآ  زا  و  دزاس ، رپ  نآ  ياهفلع  زا  ار  مکـش  دـنز و  مه  هب  ار  اه  هبورکاخ 
وبا رسپ  رگا  دیوگب : امش  هدنیوگ  هک  منیب  نانچ  و  نادرگ ،  اهینادرگرس  رد  هنادوخیب  ای  مشاب و  ناشک  ار  یهارمگ  نامـسیر  ای  دنهد 

هک ار  یتخرد  دینادب  .دـنامزاب  نادرم  روالد  اب  گنج  زا  و  دـناشنب ، نادروآمه  نتـشک  زا  ار  وا  یناوتان  تسا ، نیا  كاروخ  ار  بلاط 
و رت ، هتخورفا  شتآ  ار  ییارحص  ياهینتسر  و  رتکزان ، تسوپ  ار  امنشوخ  ياه  هزبس  و  دوب ، رت  تخـس  هخاش  دیور  کشخ  نابایب  رد 

رگا ادـخ  هب  .هتـسویپ  وزاب  هب  جـنرآ  نوچ  و  هتـسر ، تخرد  کی  زا  میخاـش  ود  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  نم و  .رترید  نآ  یـشوماخ 
دیشوک مهاوخ  و  مباتـشب ،  همه  راکیپ  هب  دهدب  تسد  تصرف  رگا  .مباتنرب و  نانآ  زا  يور  دهد ، تشپ  هب  تشپ  نم  گنج  رد  برع 

زا نامیا  اب  و  ددرگ - ادج  هناد  زا  گیر  هک  ات  مزاس  كاپ  هتشگرس  درخ - دبلاک - هتشگرب و  ترطف - زا  صخـش - نیا  زا  ار  نیمز  ات 
-. اهر قفانم  گنچ 

یلیبدرا

دشاب ندروخ  فلع  وا  تمه  هک  هدش  هتسب  همیهب  وچمه  ارم  وبشوخ  ياهماعط  ندروخ  دزاس  لوغشم  هکنآ  يارب  مدشن  قولخم  سپ 
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هچنآ زا  هدش  لفاغ  دوخ و  ياهفلع  زا  ار  هبنکش  دزاس  رپ  دشاب و  هناخ  ياهبورکاخ  وا  یلوغـشم  هک  هدش  هدرک  اهر  ياوراچ  دننام  ای 
ای ار  یهارمگ  نامـسیر  مشکب  ای  هدننک  يزاب  موش  هتـشاذگ  زاب  ای  لطعم  عیاض و  مشاب  هدش  هدرک  كرت  ای  واب  دشاب  هدـش  هتـساوخ 

سپ بلاط  وبا  رسپ  توق  رادقم  نیا  دشاب  هاگ  ره  هک  دیوگ  یم  هک  امـش  هدنیوگب  مرگن  یم  نم  ایئوگ  یناریح و  هار  رد  مور  هار  یب 
رتخـس ینابایب  تخرد  هک  قیقحتب  هکنادب  ناریلد و  اب  ندرک  يربارب  نارـسمه و  اب  ندومن  رازراک  زا  یتسـس  ار  وا  دناشنب  هک  قیقحتب 

زا رت  يوق  نابایب  رد  ناراب  باب  هتـسر  ياـههایگ  تسوپ و  يور  زا  دـنرت  گـنت  زبس  هدـنیآ  شوخ  ياـهتخرد  بوچ و  يور  زا  تسا 
خیب کی  زا  هک  یلاهن  زا  ملاـهن  وچمه  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  ندرم و  ورف  يور  زا  رترید  نتخورفارب و  شتآ  يور 

نم رازراک  رب  برع  هورگ  دنوش  تشپ  مه  رگا  هک  مسق  ادخب  دنتـسرگیدکی و  اب  تنواعم  رد  هک  وزاب  زا  مدعاس  وچمه  دنا و  هتـسر 
دهج هک  دشاب  دوز  اهنآ و  هبراحم  يوسب  منک  باتش  هنیآ  ره  رارشا  نا  ياهندرگ  زا  اهتصرف  دهد  تسد  رگا  ناشیا و  زا  منادرگن  ور 
دیآ نوریب  هک  اـت  حور  یب  دـبلاک  نیزا  هیواـعم و  ینعی  نید  رد  هدـش  هنوگژاـب  صخـش  نیا  زا  ار  نیمز  مزاـس  كاـپ  هکنآ  رد  منک 

مدنگ وج و  نوچ  هدییور  تابن  هناد  هنایم  زا  خولک 

یتیآ

ذیذل و ياهاذـغ  تسا ، فلع  راوخـشن  ناشدوصقم  دـصقم و  همه  هک  هتـسب  لغآ  رد  نایاپراچ  نوچ  هک  دـنا  هدـیرفاین  نآ  يارب  ارم 
مه هب  ار  اه  هبورکاخ  دنک ، رپ  نآ  زا  مکش  دبایب و  يزیچ  ات  هک  مشاب  هتـشگ  اهر  ناویح  نآ  دننامه  ای  دراد  ملوغـشم  دوخ  هب  ریذپلد 
ما هدوـهیب  اـی  دـنراذگاو ، ما  هدـیاف  یب  هک  دـنا  هدـیرفاین  ارم  .دـنزاس و  یم  شهبرف  يور  هـچ  زا  هـک  تـسا  نآ  زا  لـفاغ  دـنز و  یم 

؟ دندنسپ منادرگرس  تریح  قیرط  رد  دنهاوخ و  مهارمگ  ای  دنراگنا ،

اب دربن  زا  دنکفیب و  ياپ  زا  شیناوتان  هک  دیاب  تسا ، نینچ  بلاط  وبا  رـسپ  توق  رگا  دـیوگ ، یم  هک  منیب  یم  ار  امـش  زا  یکی  ییوگ 
ياه هتوب  دراد و  رت  تخس  یبوچ  هتفای ، شرورپ  اهنابایب  رد  هک  تخرد  نآ  هک  دینادب ، .دراد  شزاب  ناریلد  اب  ندیشوک  نادروامه و 

لوسر نم و  .رتشیب  شتآ  دشاب و  رتدنمورین  هلعش  نتخوس ، ماگنه  هب  ار  ینابایب  ناتخرد  يرآ ، .كزان  سب  یتسوپ  فیطل ، زبسرس و 
همه رگا  هک  دنگوس ، ادخ  هب  .میتسه  وزاب  دـعاس و  نوچ  مه  هب  تبـسن  دنـشاب و  هدـییور  هنت  کی  زا  هک  میا  هخاش  ود  دـننام  ادـخ ،

مزیخ و یم  رب  گنج  هب  دیآ  گنچ  هب  تصرف  رگا  تفات و  مهاوخنرب  يور  دنزیخرب ، نم  دربن  هب  دـنهد و  مه  تشپ  هب  تشپ  بارعا 
نآ زا  ار  خولک  ياه  هناد  دـننک و  كاپ  ار  مدـنگ  هکنانچ  .مزاس  هزیکاپ  شیدـنا  جـک  راکهبت  صخـش  نیا  زا  ار  نیمز  ات  مشوک  یم 

.دنزادنا نوریب 

نایراصنا

، تسا ندروخ  فلع  شا  هشیدنا  همه  هک  هتسب  روخآ  هب  ناویح  دننام  هب  دنک  مرگ  رـس  ارم  هزیکاپ  ياهاذغ  ندروخ  ات  مدشن  هدیرفآ 
، دنک یم  رپ  ار  مکش  نآ  ياه  فلع  زا  ، تساه هبورکاخ  ندز  مه  هب  شراک  هک  هدش  اهر  ياپ  راهچ  ای 

ای دنـشاب ، هتـشاذگ  ما  هدوهیب  راکیب و  ای  ، هتخاس میاـهر  هکنیا  زا  تاـهیه  ، دـشاب یم  ربخ  یب  وا  ندرک  ریـس  زا  شبحاـص  روظنم  زا  و 
 . مور ههاریب  ینادرگرس  تریح و  رد  ای  ، مشاب یهارمگ  نانع  هدنناشک 
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نادروامه و اب  گنج  زا  ار  وا  یتسـس  فعـض و  سپ  تسا  نیا  بلاط  یبا  دنزرف  كاروخ  رگا  : دیوگ یم  امـش  زا  يا  هدنیوگ  راگنا 
ناهایگ ،و  رت كزان  ناشتـسوپ  زبسرـس  ناتخرد  ،و  رت تخـس  ناشبوچ  ینابایب  ناتخرد  دـینادب  ! ددرگ یم  عنام  ناعاجـش  اـب  هضراـعم 

،و هتـسر هشیر  کی  زا  هک  میتسه  یتخرد  ود  نوچمه  ادـخ  لوسر  نم و   . تسا رترید  اـهنآ  یـشوماخ  ،و  رت يوق  ناشـشتآ  ییارحص 
رگا ،و  منادرگن رب  يور  نانآ  اب  هلباقم  زا  نم  دنوش  تسدمه  نم  اب  گنج  رد  برع  رگا  مسق  ادخ  هب.میـشاب  یم  وزاب  دـعاس و  نوچ 

دبلاـک نوگنرـس  ،و  هنوراو دوجوم  نیا  زا  ار  نیمز  اـت  دیـشوک  مهاوخ  و   ، مور یم  ماـش ) ) وـس نادـب  ناباتـش  دـهد  تسد  اـه  تصرف 
 . دور نوریب  هدش  ورد  ياه  هناد  نایم  زا  اه  هزیرگنس  ات  ، میامن كاپ  ( هیواعم )

حورش

يدنوار

هلحم همیهبلاک  یف  فاکلا  و  ضرغلا ، مال  ینلغشیل  یف  ماللا  هلسرملا  وا  هطوبرملا  همیهبلاک  تابیطلا  لکا  ینلغشیل  تقلخ  ام  هلوق و  و 
حرطی ام  اهتمه  یلوالاف  هلـسرم ، وا  هطوبرم  تناک  ءاوس  همیهبلا ، هقلخ  لثم  هقلخ  قلخا  مل  يا  فوذحم ، ردـصم  هفـص  هنال  بصنلا ،

: تمقا ضرالا و  نم  هاشلا  تمق  لاقی : اهتفـشب  يا  اهتمقمب  .یعرملا  یف  تابنلا  اهعمج  يا  اهممقت ، هقانلا  لاغتـشا  .فلعلا و  نم  اهیلا 
، اطاشن نیدیلا  عفر  وه  و  صامقلا ، نماهصمقت  يور  .هلک و  هلکا  اذا  ناوخلا ) یع  ام  لجرلا  متقا  : ) لاقیف راعتسی  مث  همقلا ، نم  تلکا 
.ـالمهم و يدـس : .لـفغی و  وهلیو : .ساـنلل  هدـعملا  هلزنمب  رتـجم  لـکل  وه  و  شرکلا ، یف  عـمجت  يا  شرتـکت : .نسحا و  نمیملاـب  و 

دوقولا .رطملا و  ءام  الا  هیقـسی  عرزلا ال  نیکـستلاب : يذـعلا  .ریحتلا و  ههاتملا : .قیرطلا و  ریغ  یلع  ذـخا  فستعا : .بعاللا و  ثباـعلا :
لجرلا مع  ثیدحلا  یف  .ونـص و  اهنم  هدحاو  لک  دحاو و  لصا  نم  ثالث  ناتلخن و  جرخ  اذا  و  رانلا ، تدقو  ردـصم  داقیالا ، مضلاب :

رهطی ناب  هیواـعم  كـالهال  هدـهع  نع  ربع  .تنواـعت و  ترهاـظت : .ءوضلا و  عم  ءوضلاـک  ـالا  دـمحا  نم  اـنا  اـم  و  يور : .هیبا و  ونص 
.هتیرذ و نکنتحـال  یلاـعت  لاـق  اـمک  ناطیـشلا ، هسکع  لاـقی : سوـکعملا ، صخـشلاب  هنع  ینک  و  هثیبـخلا ، هلاـعفا  نم  هنم و  ضرـالا 
ساکع و رمـالا  کـلذ  نود  لاـقی : ساـکعلا ، لـبحلا : کـلذ  مسا  و  لذـیل ، هیدـی  غسر  یلا  ریعبلا  مطخ  یف  ـالبح  دـشی  نا  سکعلا :
.مهرفک و باقع  یلا  مهدر  يا  اوبسک  امب  مهسکرا  یلاعت  لاق  ینعمب ، هسکر  هسکرا و  دق  و  ابولقم ، یـشلا ء  در  سکرلا : .ساکم و 

بح نیب  نم  هردـملا  جرخت  یتـح  هلوق  .باـجاف و  دادـترالا  یلا  هاـعد  ادـترم و  هیواـعم  ناطیـشلا  لـعج  يا  سوکرملا  مسجلا  هلوـق 
و ردملا ، هدحاو  هردملا  .نینموملا و  نیب  نم  نیعدبملا  جرخا  یتح  ردملا و  نم  بوبحلا  یقنا  یتح  يدوهجم  لذـبا  لوقی : دیـصحلا 
ام يا  هفرع : نبا  لاـق  .دوصحملا و  عرزلا  بح  يا  دیـصحلا  بح  یلاـعت و  هلوق  یف  يرهزـالا  لاـق  .سباـیلا و  نیطلا  عطق  راغـص  یه 

بح يا  نیقیلا  قح  لثم  وهف  دیـصحلا ، وه  بحلا : .دصحی و  نا  لماکت  اذا  امهوحن  ریعـشلا و  ربلا و  بح  و  تابنلا ، عاونا  نم  دصحی 
.هللا هبرض  لثم  اذه  .دصحی و  نا  هناش  نم  هب و  تاتقی  يذلا  عرزلا 

يردیک

کلذ ینلغـشیل  تقلخ  ام  يا   ) ینلغـشیل یف  بوصنملا  ریمـضلا  لاـحلا  وذ  و  لاـحلا ، یع  لـحملا  بوصنم  همیهبلاـک ، یف  فاـکلا  و 
تقلخ ام  يا  ردقم ، هدعب  هیلا  فاضملا  و  فوذحم ، ردصم  هفص  وه  لیق  و  .همیهبلا ج - تهباشل  کلذ  ینلغش  ول  يا  همیهبلل  اهباشم 

و شرکلا ، یف  عمجت  يا  شرتکت : .یعرملا  یف  تابنلا  عمج  وه  لیق  و  تاسانکلاب ، هماـمقلا  عبتت  ممقتلا : .همیهبلا و  قلخ ) لـثم  اـفلخ 
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: سوکعملا صخشلا  .دحاو و  لصا  نم  ناتبنی  ناتبعش  ناونـصلا : .رطملا و  ءام  الا  هیقـسی  عرزلا ال  نیکـستلاب  يرغلا  ریحتلا و  ههاتملا :
نع فرحنملا  هبقع  یلا  عجارلا  يا  سوکرملا : مسجلا  .نیدلا و  هیـضتقی  ام  سکع  یلع  هلاعفا  هلاوحا و  عیمج  ناک  هیواعم و  هب  ینع 

تبتلا بح  يا  دیصحلا : بح  و  ثیبخلا ، نم  بیطلا  و  لطابلا ، نم  قحلا  زیمت  يا  دیصحلا : بح  نیب  نم  هردملا  جرخی  یتح  .هقیرط 
اذا امهوحن ، ریعشلا و  ربلا و  بح  تابنلا و  عاونا  نم  دصحی  ام  يا  هفرع : نبا  لاق  دیصحلا ، عرزلا  بح  يا  يرهزالا : لاق  و  دیـصحلا ،

.دصحی نا  هناش  نم  و  هب ، تاتقی  يذلا  عرزلا  بح  يا  نیقیلا  قح  لثم  وهف  دیصحلا ، وه  بحلا  و  دصحی ، نا  لماکت 

مثیم نبا 

دنزیگنا لد  یمرخ  يزبسرس و  ياراد  هک  یناتخرد  عئاود : هدش  اهر  لمهم  هدوهیب و  يدس : هلابز  ندرک  ور  ریز و  وجتـسج و  ممقت :
ایآ تسا  نیمز  فرط  هب  شرس  هک  یـسک  دننام  هنوگژاو  دودرم ، سوکرم : دنوش  یمن  يرایبآ  ناراب  بآ  اب  زج  هک  یناهایگ  هیودب :

کیرش دردمه و  مدرم  اب  راگزور  ياهیتخـس  رد  هک  نیا  نودب  تسا  نانموم  ياورنامرف  نیا  دنیوگب  هک  مشاب  عناق  رادقم  نیا  هب  نم 
دننام بوخ - ياهاذغ  ندروخ  هک  ما  هدشن  هدیرفآ  نیا  يارب  نم  مشاب ؟ اهنآ  شیپاشیپ  رد  وگلا و  یگدـنز  ياهراشف  رد  ای  و  مشاب ؟

هب ار  اه  هبورکاخ  هک  مشاب  هدش  اهر  دنب  زا  ییاپراهچ  نوچمه  ای  و  دزاس ، مرگرس  ارم  تسا - فلع  شا  هشیدنا  هک  هتـسب  ياپراهچ 
نامـسیر ای  موش و  اهر  هدوهیب  فدـه و  یب  هک  نیا  ای  تسا و  لـفاغ  شراـک  ماجنارـس  زا  دـنک و  رپ  ار  دوخ  مکـش  اـت  دـنز  یم  مه 

رسپ كاروخ  رگا  دیوگ : یم  امـش  بناج  زا  يا  هدنیوگ  ایوگ  .مریگ  شیپ  رد  ار  فارحنا  هار  هشیدنا  نودب  ای  و  مشکب ، ار  یهارمگ 
تخرد هک  نادـب  دراد !؟ یم  زاب  ناروالد  ربارب  رد  یگداتـسیا  نانگمه و  اب  دربن  زا  ار  وا  یتسـس  یناوتان و  سپ  تسا ، نیا  بلاطوبا 

رترید تسا و  رتنازورف  تشد  رد  ناهایگ  هلعـش ي  و  دـنرت ، تمواقم  مک  رتکزان و  مرخ  زبسرـس و  ناتخرد  و  رتمواقم ، شبوچ  نابایب 
نوچ هتسویپ و  مه  هب  يامرخ  تخرد  هب  تبسن  امرخ  تخرد  نوچمه  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  تبسن  نم  هک  یتسارب  دوش ! یم  شوماخ 
رگا منادرگ و  یمنرب  ناـشیا  زا  ور  نم  دـنوش  گـنهامه  نم  اـب  دربـن  هب  برع  مدرم  ماـمت  رگا  مسق  ادـخ  هب  .منآ  يوزاـب  هـب  تـسد 
مسج هنوگژاو و  صخش  نیا  زا  ار  نیمز  هحفص ي  ات  دیشوک  مهاوخ  يدوزب  .درب  مهاوخ  شروی  ناشیا  رب  دیآ  متسد  هب  ییاهتـصرف 

.دوش نوریب  هدش  ورد  مدنگ  ياه  هناد  نیب  زا  خولک  هناد ي  ات  مزاس  كاپ  هیواعم )  ) نوگنرس

رد هک  ور  نیا  زا  و  ما ، هتـسر  تیاهماد  زا  ما و  هدـش  اهر  تگنچ  زا  ما ، هتخادـنا  تناهوک  رب  ار  وت  راـهم  هک  نم  زا  وش  رود  اـیند  يا 
اب هک  ییاـهتلم  دـنیاجک  یتـفیرف ، ار  ناـنآ  تیاـه  هچیزاـب  اـب  هـک  یهورگ  نآ  دنتـسه  اـجک  ما ، هدرک  زیهرپ  مریگ  رارق  تیاـهاگترپ 

دوجوم کی  وت  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـنیاهربق ؟ فوج  رد  اـهروگ و  ورگ  رد  ناـنآ  نونکا  مه  يا ؟ هتخادـنا  هنتف  هب  ارناـنآ  تیاـهرویز 
هلیـسو ي هب  هک  یناگدـنب  نآ  لـباقم  رد  مدرک ، یم  ارجا  وت  هراـبرد ي  ار  یهلا  دودـح  يدوـب  سح  لـباق  مسج  کـی  سوـسحم و 

يدرک قرغ  بئاصم  باقرغ  رد  يدناشک و  يدوبان  هب  هک  ینیطالس  یتخادنا و  طوقس  ياهاگترپ  رد  هک  ییاهتلم  یتفیرف و  اهنامرآ 
ما هوبنا  رد  سک  ره  دیزغل و  داهن  ماگ  تیاهاگترپ  رد  سک  ره  تاهیه ! .دوبن  تشگرب  تفر و  رگید  هک  ییاجنآ 

رد هب  ملاس  ناج  وت  تسد  زا  سک  ره  تفای ، تاجن  تفرگ  هلصاف  تماد  ياهبانط  زا  سک  ره  دیدرگ ، قرغ  دش  راوس  تیایرد  جاو 
نینچمه .تسا و  هدیـسر  ارف  نآ  زا  ییادـج  تـقو  هـک  تـسا  يزور  نوـچ  اـیند  وا  دزن  و  درادـن ، شهاـگباوخ  یگنت  زا  یکاـب  درب ،

هک دراد  یم  شوخلد  نیا  رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما سفن  هک  تسا  بلطم  نیا  راکنا  ضرعم  رد  یـسفن ، نم  عنقا  و  ترابع : رد  ماهفتـسا 
مهکراشی و ال  ترابع : رد  واو  دشابن ، دردمه  نانآ  اب  اهیماکخلت  راگزور و  ياهیتخس  رد  هک  یتروص  رد  دنیوگ  نینموملاریما  وا  هب 
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هک ییاه  هزیگنا  زا  يا  هراپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مهدزای : .تسا  یفن  هلزنم ي  هب  و  مهکراشا ، رب : فطع  نوکا ، وا  و  هیلاح ، واو  … 
ندروخ ات  تسا  هدشن  هدیرفآ  نیا  يارب  يو  هک  نآ  هلمج  زا  هداد  هجوت  تسا  هدـش  ایند  رد  ذـیذل  ياهاذـغ  كرت  ییاسراپ و  ثعاب 

زا نینچمه  .تسا  هدمآ  ههاتملا ، تقلخ …  امف  ترابع : رد  بلطم  نیا  حیـضوت  و  دراد ، زاب  یلـصا  فده  زا  ار  وا  بوخ ، ياهاذـغ 
هتـشاد رذـحرب  نایاپراچ ، اب  يدـننامه  ینعی  یمرگرـس  نانچ  دـمایپ  نتخاس  ناشنرطاخ  اب  ذـیذل  ياهاذـغ  ندروخ  هب  ندـش  مرگرس 

هب مرگرس  صخش  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، هدومرف  هراشا  میاهب  هب  هبـش  هجو  هب  اهب ، داری  هلمج ي  ات  اهفلع ، اهمه  ترابع : اب  و  تسا ،
ین یب  نادنمتورث و  ياهشروخ  عون  زا  رگا  ذیذل ، ياهاذغ  ندروخ 

و دوجوم ، ياذـغ  نامه  ینعی  دراد ، رایتخا  رد  هک  یفلع  هب  ندرامگ  تمه  رد  دوب  دـهاوخ  يراوخفلع  ياپراچ  ناس  هب  دـشاب ، نازا 
يروخرپ دروخب و  ار  نآ  رخآ  ات  و  دروآ ، تسد  هب  ایند  عاتم  زا  هک  هچنآ  ره  هب  دوب  دهاوخ  هتسباو  شتمه  دشاب ، دنمزاین  يدرف  رگا 

هلابز لاغـشآ و  زا  مکـش  ندرک  رپ  شتمه  هک  دـنک  رپ  راوخفلع  ناویح  نوچمه  یلـصا  فدـه  زا  تلفغ  اب  ار  دوخ  هبمکـش  دـنک و 
نامـسیر و هملک  وا ، زا  ندیـشک  راک  ندیرب و  رـس  ینعی  وا ، زا  نارگید  یلـصا  دوصقم  دوخ و  راک  ماجنارـس  هب  هجوت  نودب  تساه 
زا یـضعب  هب  مهدزاود : .تسا  نایاپراچ  نتـشاذگ  اهر  دـننامه  ندومن ، هلی  ندرک و  اهر  زا  هیانک  هدروآ و  هراعتـسا  ار ، نآ  ندیـشک 

ندروخ تلع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یناوتان  رب  داـمتعا  ینعی  دوش ، دراو  تسـس  ياـهنهذ  رد  دـیاش  تسا  هداد  لاـمتحا  هک  یتاـهبش 
جنپ هب  هاگنآ  هدروآ ، ناعجشلا ، یناک …  و  ترابع : رد  ار  نآ  حیـضوت  تسا و  هدومرف  هراشا  نانمـشد ، اب  راکیپ  زا  زیچان ، كاروخ 

لیثمت رد  لصا  نیاربانب  يدـنمناوت ، رد  نآ  اـب  دوخ  هسیاـقم  و  یناـبایب ، تخرد  هب  لـیثمت  - 1 تسا : هدـمآرب  باوج  ماـقم  رد  قیرط 
دب ینابایب و  تخرد  ياذغ  دننامه  اذغ  تنوشخ  هیذغت و  یمک  كارتشا  هجو  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نآ  عرف  ینابایب و  تخرد  نامه 

ياضعا يراوتسا  نامه  لیثمت  رد  مکح  و  تسا ، نآ  هدش  هیذغت 

.هدش 2- دای  ههبـش  در  رب  تسا  خساپ  کی  نیا  تسا ، نآ  يدنمناوت  ینابایب و  تخرد  بوچ  تبالـص  نوچمه  وا  يدنمورین  ندـب و 
دنلـصا و ناتخرد  لـیثمت  نیا  رد  اـهغاب ، مرخ  زبسرـس و  ناـتخرد  اـب  هیواـعم  نوچمه  دوخ ، ناـنگمه  نانمـشد و  ندرک  در  دـننامه 

یم تسد  هب  ذیذل  كاروخ  هافر و  رثا  رد  هک  تسا  یباداش  يزبسرس و  نامه  كارتشا  هجو  و  عرف ، ترضح  نآ  نانگمه  نانمشد و 
زاـن و هب  هقـالع  اهدادـیور و  ربارب  رد  تماقتـسا  یمک  تمواـقم و  زا  یناوتاـن  تسوپ و  ندوـب  كزاـن  مرن و  نآ  یعطق  مکح  دـیآ و 
ههبـش ي هجیتـن  رد  دـنرتناوتان و  يو  زا  وا  ناـنگمه  دـننادب  نارگید  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ضرغ  تسا و  هاـفر  تمعن و 
هک تسا  نآ  اجنیا  رد  مکح  و  تسا ، ینابایب  تخرد  هب  لیثمت  دـننام  مید  ناـهایگ  هب  راوگرزب  نآ  لـیثمت  .ددرگ 3 - فرطرب  روبزم 
رد مید  تاتابن  نوچمه  و  رترادـیاپ ، رتمواقم و  نآ  نتخاس  رو  هلعـش  رد  رتاـناوت و  گـنج  شتآ  نتخورفارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

نیا لصا  رگید ، ياـمرخ  تخرد  هب  تبـسن  ییاـمرخ  تخرد  هب  ص ،)  ) ادـخ ربماـیپ  هب  تبـسن  دوخ ، لـیثمت  .تسا 4 - اـپرید  شتآ 
هجو تسادـخ  لوـسر  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگیاج  نآ ، عرف  و  رگید ، ياـمرخ  تخرد  هب  تبـسن  اـمرخ  تـخرد  لـیثمت ،

سابتقا ص )  ) ربمایپ تالامک  شناد و  غارچ  زا  ار  دوخ  یناسفن  تالامک  مولع و  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نیا  كارتشا 

تبسن عارذ  نوچ  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  ار  دوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .هلعش 5 - زا  غارچ  تلع و  زا  لولعم  نتفرگ  هرهب  ناس  هب  هدرک ،
.تسا و ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما عرف : هبـشم ،)  ) وزاب و هب  تبـسن  عارذ  هب :) هبـشم   ) لصا نیاربانب  دناد ، یم  وزاب  هب 
ماـمتا و ینعی  دوخ  دوصقم  هب  ربماـیپ  ندیـسر  يارب  ندوب  هلیـسو  و  وا ، زا  یناـبیتشپ  ربماـیپ و  هب  تبـسن  ماـما  یکیدزن  كارتشا  هجو 
و تسا ، تسد  هب  تبـسن  وزاب  ندوب  لصا  و  وزاب ، هب  تسد  یکیدزن  دـننام  دراوم  همه ي  رد  ربمایپ  ندوب  لـصا  تسا و  نید  لاـمکا 
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ماما ندوبن  ناوتان  نآ  یکی و  لیثمت  ود  نیا  رد  مکح  اما  دـشاب ، یم  هلمح  فرـصت و  يارب  يا  هلیـسو  وزاب  هب  تبـسن  تسد  هک  نیا 
مولع نوچ  هک  تسا  نآ  لوا  كارتشا  هجو  مکح ، نیا  تیعطق  لیلد  و  تسا ، ناروالد  اب  دربن  نانگمه و  اب  هزرابم  زا  مالـسلا ) هیلع  )

روظنم هب  هک  تسا  يزیچ  نیرتـگرزب  دوخ  نیا  تسا  هدوـب  بساـنتم  ص )  ) ربماـیپ شنیب  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ینید  شنیب  ینیقی و 
زین مود  كارتشا  هجو  زا  مکح  توبث  و  دیـشخب ، یم  ورین  نارقا  لاثما و  هزراـبم ي  رب  هتـشاداو و  تعاجـش  هب  ار  وا  نید  زا  تیاـمح 
دوخ زا  تفر  یم  روصت  شا  هرابرد  هک  ار  ییناوتان  درک و  تباـث  ار  مکح  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  نآ  زا  دـعب  .تسا  روط  نیمه 

هب تشپ  وا  اـب  هزراـبم ي  يارب  برع  ماـمت  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  نآ  هلـالج  دـنگوس  اـب  درک ، بلس 
، تفاتـش دـهاوخ  ناشیا  يوس  هب  دـبایب  ار  نانآ  ندز  ندرگ  تصرف  رگا  و  دـنادرگ ، دـهاوخن  رب  اهنآ  زا  ور  هنیآ  ره  دـنهد  مه  تشپ 

رطاخ هب  نانآ  زا  یشوپمشچ  وفع و  یتسردان  نید و  اب  نانآ  ینمشد  لیلد  هب  ندش  هتشک  يارب  نانآ  قاقحتسا  دربن و  ماگنه  هب  ینعی 
راک هب  دوخ  ياج  رد  زج  ار  وفع  تشذگ و  ص )  ) ربمایپ اریز  تسا  مالسا  زاغآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تهابش 

اپ زا  اـجکی  ار  رفن  رازه  داد - صیخـشت  ار  نید  تحلـصم  نوـچ  زور - کـی  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما هـک  دـنا  هدرک  لـقن  .درب  یمن 
، دزاس كاپ  نوگنرس  دبلاک  نوگژاو و  صخش  نآ  زا  ار  نیمز  يور  ات  دشوکب  هک  داد  هدعو  مالسلا ) هیلع   ) ماما مهدزیس : .دروآرد 

ناحجر لیلد  هب  درک  مسج  صخش و  هب  ریبعت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  و  دوب ، هیواعم  صخـش  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم 
يدـح هب  تشاد  هجوت  شحور  لامک  زا  شیب  دوخ  ندـب  لامک  هب  يو  هک  ور  نآ  زا  دوب ، شا  یناور  هبنج ي  رب  هیواعم  یندـب  هبنج 

هب تسا  هدومرف  هراشا  نوگنرس ، يدبلاک  هنوگژاو و  تسا  یسک  هیواعم  هک  نیا  نایب  اب  تسا و  هدوب  دبلاک  مسج و  اهنت  وا  ایوگ  هک 
اـیند و رد  وا  یگنوـگژاو  و  تـسپ ، هـبنج  هـب  یحور  تـالامک  تفاـیرد  زا  وا  یچیپرـس  و  یلاـع ، هـبنج ي  زا  هیواـعم  نتـشاد  هجوـت 

تیانع زا  ییاهن  فدـه  هک  اریز  تسایند ، لاـم  يروآدرگ  هب  هجوت  اـیند و  يارب  اـیند  بسک  تمـس  هب  وا  لـقع  هرهچ ي  ینوگنرس 
ار لامک  جرادم  هار  یقالخا ، لیاذر  هب  یگدولآ  زا  دوخ  یلـصا  ترطف  نتـشاد  نوصم  اب  هک  تسا  نیا  ناسنا  شنیرفآ  هب  يدنوادخ 
ددرگ و ایند  هجوتم  هرسکی  هک  اج  نآ  ات  دوش  ایند  تبحم  هتفیرف  دشکب و  ایند  تمـس  هب  ار  وا  شـشک  رپ  ياه  هزیگنا  رگا  دیامیپب و 
اـهیتسپ و رد  شا  ینوـگژاو  لاـمک و  بتارم  زا  يراـسنوگن  بیترت  نیدـب  دـنک ، طوقـس  اـیند  تبحم  طاـطحنا  لـحارم  رد  هراوـمه 
زا خولک  هناد ي  ات  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  رد  .دـبای  یم  ققحت  نآ ، ياهریجنز  لغ و  اب  شا  يراـتفرگ  تلالـض و  ياـههاگترپ 
هک تسا  نآ  هیبشت  هجو  و  نانموم ، ینعی  هدش  رود  هناد ي  هیواعم و  ینعی  خولک  هناد ي  ددرگ ، ادج  هدش و  رود  مدنگ  هناد ي  نایم 
اریز ددرگ ، راوتـسا  ناشنید  دنک و  دشر  ناشنامیا  ات  دنک ، یم  ادج  ار  اهنآ  صلاخ و  هیواعم  دوجو  زا  ار  نانموم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

، نمرخ بحاص  هک  روط  نامه  تسا ، ناشنید  يدوبان  ناش و  هدـیقع  نتخاس  هابت  يارب  یمهم  هلیـسو ي  اـهنآ  نیب  رد  هیواـعم  دوجو 
.دـنک یم  نوریب  نایم  زا  ددرگ ، یم  هلغ  داسف  ثعاب  نآ  لاثما  خولک و  زا  هک  هچ  ره  اهنآ و  ياه  هتخیمآ  كاـپ و  ار  دوخ  ياـه  هلغ 

، خولک ندروآ  نوریب  رد  نازرواشک  هک  يروط  نامه  تسا  هتفگ  دیدحلا  یبا  نب  دیمحلادبع  هغالبلا  جهن  حراش 

نیا .دزاسن  هابت  ار  لوصحم  دوشن و  تعارز  شیور  رد  داسف  ثعاب  ات  دـننک  یم  شالت  تشک ، ناـیم  زا  اـهنآ  لاـثما  راـخ و  گـنس ،
مدـنگ هناد ي  ترابع : یفرط  زا  درادـن و  ییانعم  تعارز  نایم  زا  لگ  ندرب  نوریب  هک  اریز  تسا ، رظن  لحم  دـیدحلا  یبا  نبا  راتفگ 

.دناسر یمن  ار  انعم  نآ  دیصحلا ،) بح   ) هدش ورد 

دیدحلا یبا  نبا 

اَِهب ُداَُری  اَّمَع  وُْهلَت  اَِهفَالْعَأ َو  ْنِم  ُشِرَتْکَت  اَهُمُّمَقَت  اَُهلُغُش  ِهَلَسْرُْملا  ِوَأ  اَهُفَلَع  اَهُّمَه  ِهَطُوبْرَْملا  ِهَمیِهَْبلاَک  ِتاَبِّیَّطلا  ُلْکَأ  ِینَلَغْشَِیل  ُْتِقلُخ  اَمَف 
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 . ِهَهاَتَْملا َقیِرَط  َفِسَتْعَأ  ْوَأ  َِهلَالَّضلا  َْلبَح  َّرُجَأ  ْوَأ  ًاِثباَع  َلَمْهُأ  ْوَأ  يًدُس  َكَْرتُأ  ْوَأ 

.همقم وذ  وهف  هریغ  روثلاک و  فلظ  يذ  لک  اهتفشب و  يأ  اهتمقمب  اهیدی  نیب  ام  هاشلا  لکأ  ممقتلا  و 

.فلعلا نم  اهشرک  ألمت  اهفالعأ  نم  شرتکت  و 

.هتلمهأ اذإ  هنسر  هتررجأ  لاقی  كرتأ و  کلذک  ینلغشی و  یلع  فطعلاب  بوصنم  هلالضلا  لبح  رجأ  وأ  هلوق 

.حضاو قیرط  ریغ  یف  كولسلا  فاستعالا  و 

.ریحتی يأ  اهیف  هاتی  ضرألا  ههاتملا  و 

.مدقت امیف  هانرکذ  دق  بانص و  قئالص و  نم  باحرلا  اذه  انألمل  ءاشن  ول  رمع  لوق  نم  هبش  تیدتهال  تئش  ول  هلوق  یف  و 

کلام هنبا  هللا و  دبع  هنبا  ایأ  اهلوأ  داوجلا و  یئاطلا  هللا  دبع  نب  متاح  یلإ  هبوسنم  تایبأ  نم  تیبلا  اذه  و 

 } َهَرَجَّشلا َّنِإ  َالَأ َو  ِناَعْجُّشلا  َِهلَزاَنُم  ِناَْرقَْألا َو  ِلاَِتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَعَق  ْدَقَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنبِا  َتُوق  اَذَـه  َناَک  اَذِإ  ُلوُقَی  ْمُِکِلئاَِقب  یِّنَأَک  َو 
ُأَْطبَأ ًادُوقَو َو  يَْوقَأ  َهَیْذِْعلا  ِتاَِتباَّنلا  ًادُولُج َو  ُّقَرَأ  َهَرِضَْخلا  عتارملا } .» یف د«و  ( 2 َِعتاَوَّرلا {  ًادوُع َو  ُبَلْصَأ  َهَّیِّرَْبلا  هبرتلا } .» یف د« ( 1

.ًادوُمُخ

ِتَنَْکمَأ َْول  اَْـهنَع َو  ُْتیَّلَو  اََـمل  ِیلاَِـتق  یَلَع  ُبَرَْعلَا  ِتَرَهاَـظَت  َْول  ِهَّللا  ِدُـضَْعلا َو  َنِم  ِعاَرِّذـلا  ِءْوَّضلا َو  َنِم  ِءْوَّضلاَـک  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ْنِم  اـَنَأ  َو 
ِمْـسِْجلا ِسوُکْعَْملا َو  ِصْخَّشلا  اَذَـه  ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَـهْجَأَس  اَْهَیلِإ َو  ُتْعَراََـسل  اَِـهباَقِر  ْنِم  هصرفلا } .» یف ا،د« ( 3 ُصَرُْفلا { 

 . ِدیِصَْحلا ِّبَح  ِْنَیب  ْنِم  ُهَرَدَْملا  َجُرْخَت  یَّتَح  ِسوُکْرَْملا 

هیربلا هرجشلا 

عتاورلا هلوقب و  هراشإلا  تعقو  هیلإ  هیدنلا و  ضرألا  یف  تبنت  یتلا  هرجـشلا  نم  ادوع  بلـصأ  یهف  هیف  ءام  يذلا ال  ربلا  یف  تبنت  یتلا 
 . ادولج قرأ  هرضخلا 

نم ءاملا  نم  اذخأ  لقأ  نوکی  وه  رطملا و  ءام  الإ  هیقـسی  عرزلا ال  لاذلا  نوکـسب  يذعلا  ایذع و  تبنت  یتلا  هیذعلا  تاتبانلا  لاق و  مث 
 . اهمرج هبالصل  کلذ  ادومخ و  أطبأ  حضانلا و  ءام  وأ  حئاسلا  ءاملا  برشی  امم  ادوقو  يوقأ  نوکت  اهنإ  لاق ع  ایقس  تبنلا 

دضعلا نم  عارذلا  ءوضلا و  نم  ءوضلاک  هللا ص  لوسر  نم  انأ  لاق و  مث 

وه ءوضلا  اذهف  سمشلا  نم  ائیضم  ریصی  سمـشلل  لباقملا  ءاوهلا  نأ  يرت  یناثلا أ ال  ءوضلا  یف  هلع  نوکی  لوألا  ءوضلا  نأل  کلذ  و 
ءوضلا ماد  ام  یناثلا و  ءوضلا  وه  ضرألا  هجو  یلع  يذـلا  ءوضلاف  هنم  ضرألا  هجو  ءیـضیف  ضرألا  هجو  لباقی  هنإ  مث  لوألا  ءوضلا 
ءوضلاب هسفن  هبـشف ع  هلعلا  عبتی  لولعملا  نأل  هءاضإ  ضرألا  هجو  دادزا  هءاضإ  وجلا  دادزا  اذإف  فیعـض  یناثلا  ءوضلاف  افیعـض  لوألا 
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لوألا ءوضلا  بجوت  یتلا  سمشلاب  هؤامسأ  تلج  هناحبس و  راونألا  ءاوضألا و  عبنم  هبش  لوألا و  ءوضلاب  هللا ص  لوسر  هبـش  یناثلا و 
لـصاحلا ءوضلا  نأ  کلذ  ثلاث و  ءوضل  هلع  اضیأ  نوکی  یناثلا  ءوضلا  نأ  یه  هتکن و  انهاه  یناثلا و  ءوضلا  بجوی  لوألا  ءوضلا  مث 

ریـصی ناکملا  کلذ  نإف  ملظم  ناکم  هنم  ابیرق  رادـجلا  کـلذ  لـباقم  رادـج  یلع  قرـشأ  اذإ  یناـثلا  ءوضلا  وه  ضرـألا و  هجو  یلع 
رادجلا کلذ  ناک  رادج  بابلا  کلذ  لباقم  تیبلا  لخاد  ناک  باب و  ملظملا  ناکملا  کلذـل  ناک  نإ  املظم و  ناک  نأ  دـعب  ائیـضم 

هیلاوح امم  هءاضإ  دشأ  تیبلا  کلذ  يذاحی  ام  ناک  رخآ  عضوم  یلإ  بقث  هیف  ناک  نإ  رادجلا  کلذ  مث  تیبلا  یقاب  نم  هءاضإ  دـشأ 
طرشب هیلعلا و  قیرطب  ساکعنالا  هجو  یلع  اضعب  اهـضعب  بجوی  ءوضلا } .» لازی  ال  :» ا،ب ؛» «د یف اذک  ( 1 ءاوضألا {  لازت  اذکه ال  و 

ریمأ نم  هذوخأملا  مکحلا  مولعلا و  ملاع  اذکه  هملظلا و  یلإ  رمألا  دوعی  لحمـضت و  نأ  یلإ  هجرد  هجرد  فعـضت  لازت  هلباقملا و ال 
یف دراولا  يوبنلا  ربخلا  بجومب  أدـب  اـمک  اـبیرغ  مالـسإلا  دوعی  نأ  یلإ  موق  یلإ  موق  نم  تلقتنا  اـمک  فعـضت  لازت  ـال  نینمؤملا ع 

.حاحصلا

ناک اذإ  الإ  عارذ  نوکی  نأ  نکمی  هنأ ال  يرت  لصأ أ ال  دـضعلا  دـضعلا و  یلع  عرف  عارذـلا  نـألف  دـضعلا  نم  عارذـلا  هلوق و  اـمأ  و 
.دضع نم  عارذک  ینم  تحبصأ  دبکلا  بلخ  ای  نیرکب و  رکب  ای  هدلول  زجارلا  لاق  اذهل  هل و  عارذ  دضع ال  نوکی  نأ  نکمی  دضع و 

داحتالا و جازتمالا و  هدش  نع  هبابإلا  هیبشتلا  اذه  نم  دارملا  هسأ و  هلصأ و  دضعلا  يذلا  عارذلاب  هللا ص  لوسر  یلإ  هبـسنلاب  هبـشف ع 
هللا ص لوسر  اهایإ  هاطعأ  دق  هلزنملا  هذه  انیب و  الاصتا  دضعلاب  لصتم  عارذـلا  لوألا و  ءوضلاب  هیبش  یناثلا  ءوضلا  نإف  امهنیب  برقلا 

وحن هریثک  تاماقم  یف 

.ینم لجر  وأ  انأ  الإ  ینع  يدؤی  نأ ال  ترمأ  دق  هءارب  هصق  یف  هلوق 

.یسفن لیدع  لاق  وأ  ینم  الجر  مکیلإ  نثعبأل  وأ  هعیلو  ینب  ای  نهتنتل  هلوق  و 

. { نارمع 61 لآ  هروس  ( 1 ْمُکَسُْفنَأ {  انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  لاقف َو  هسفن  زیزعلا  باتکلا  هامس  دق  و 

.دحاو يربش  كربش و  یمدب و  طوسم  کمد  یمحلب و  طلتخم  کمحل  هل  لاق  دق  و 

(2 تعراسل {  اهباقر  نم  هصرفلا  تنکمأ  ول  هلوق و  یف  هدئافلا  امف  مولعمف  اهنع  تیلو  امل  یلع  برعلا  ترهاظت  ول  هلوق  امأ  تلق  نإف 
.افع زواجت و  هصرفلا  هتنکمأ  ول  نأ  هبقنملا  امنإ  هبقنم و  هنودعی  ءاسؤرلا و  هب  رخفی  امم  اذه  له  اهیلإ و  تعرسأل } .» د«

هللا لوسر  مایأ  داهجلاک  ماشلا  لهأل  هبرح  نأ  قح و  یلع  براـحی  هنأ  برعلا  نم  مهریغ  هباحـصأ و  سوفن  یف  ررقی  نأ  هضرغ  تلق 
رفظ هظیرق و  ینب  دهاج  امل  هللا ص  لوسر  نأ  يرت  مهتفأش أ ال  لصأتـسی  مهیلع و  ظلغی  نأ  هیلع  بجی  رافکلا  دـهاجی  نم  نأ  ص و 

لالذإ نیدـلا و  زازعإ  نم  کـلذ  یف  ملع  اـمل  دـحاو  ماـقم  یف  اربص  ناـسنإ  فلأ  باـقر  دـحاو  موی  یف  دـصح  فعی و  مل  قبی و  مل 
 . ماقم هل  ماقتنالا  ماقم و  هل  وفعلاف  نیکرشملا 

هتدیقع و ساکعنا  دارملا  اسوکرم و  امسج  اسوکعم و  اصخش  هامس  هیواعم  یلإ  اذه  یف  هراشإلا  ضرألا  رهطأ  نأ  یف  دهجأس  هلوق و 
سکرلا لالضلا و  یف  سکترا  مهلوق  نم  اسوکرم  هامس  باوصلا و  قحلل و  هسکاعم  یه  لب  يده  هدیقع  تسیل  اهنأ 
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اکرات ناـک  اـملف  مهرفک  یلإ  مهدر  مهبلق و  يأ  ءاسنلا 88 } . هروس  ( 1 اُوبَـسَک {  اِمب  ْمُهَـسَکْرَأ  ُهّللا  یلاعت َو  لاق  ابولقم  ءیـشلا  در 
نیبرض یلع  ناویحلا  اولاق  رخآ  ریسفتب  اذه  نورسفی  خسانتلا  باحصأ  هلالـض و  یف  اسکترم  ناک  اهیلع  دلوی  دولوم  لک  یتلا  هرطفلل 

.عابسلا مئاهبلاک و  ضرألا  ههج  یلإ  اسوکنم  هسأر  ناک  ام  ینحنملا  ناسنإلا و  بصتنملاف  نحنم  بصتنم و 

هروس ( 2 ٍمیِقَتْـسُم {  ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّمَأ  يدـْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  هلوقب َأ  هراشإلا  تعقو  کـلذ  یلإ  اولاـق و 
. { . کلملا 22

بصتنملا ناویحلا  یلإ  مهسفنأ  لقتنت  هداعسلا  باحصأ  بوبکملا و  ناویحلا  یلإ  توملا  دنع  مهسفنأ  لقتنت  هواقشلا  باحـصأف  اولاق 
.ینعملا اذه  یلإ  ازمر  اسوکرم  اسوکعم و  هامس  هواقشلا  لهأ  نم  هدنع ع  هیواعم  ناک  امل  و 

ردملا و جارخإ  یف  نودهتجی  عارزلا  نأل  کلذ  هنم و  هلهأ  نیدلا و  رهطتی  یتح  يأ  دیـصحلا  بح  نیب  نم  هردملا  جرخت  یتح  هلوق 
هوحن ردملاب و  هیواعم  هبشف  هنم  جرخی  يذلا  بحلا  دسفیف  هتبانم  دسفت  یک  عرزلا  نیب  نم  کلذ  وحن  جسوعلا و  كوشلا و  رجحلا و 

عرزلا هرمث  وه  يذلا  بحلاب  نیدلا  هبش  بحلا و  تادسفم  نم 

یناشاک

همیهبلاک  ) تاذـل اب  وبـشوخ و  ياه  ماعط  ارم  دزاس  لوغـشم  هکنآ  يارب  تابیطلا ) لـکا  ینلغـشیل   ) مدـشن قولخم  سپ  تقلخ ) اـمف  )
هدرک اهر  همیهب  دننام  ای  هلـسرملا ) وا   ) دـشاب ندروخ  فلع  وا  دـصق  تمه و  هک  اهفلع ) اهمه   ) هدـش هتـسب  همیهب  وچمه  هطوبرملا )

دنک و صحفت  دـشاب  نآ  نایم  رد  هک  ییاه  هایگ  ای  دـشاب  هناخ  ياه  هبورکاخ  ندرک  يوریپ  وا  یلوغـشم  هک  اهممقت ) اهلغـش   ) هدـش
( اهب داری  امع   ) دشاب لفاغ  و  وهلت ) و   ) نآ زا  دشاب  هدرک  ادیپ  هک  دوخ  ياهفلع  زا  اهفالعا ) نم   ) ار هبنکش  دزاس  رپ  شرتکت )  ) دروخب

فلکم الـصا  هک  لطعم  عیاض و  موش و  هدرک  كرت  هکنآ  يارب  مدـشن  هدـیرفآ  اـی  يدـس ) كرتا  وا   ) .ار وا  دـشاب  هتـساوخ  هچنآ  زا 
یهارمگ نامسیر  مشکب  ای  هلالضلا ) لبح  رجا  وا   ) هدنوش لوغـشم  وهل  هب  هدننک و  يزاب  اثباع )  ) موش هتـشاذگاو  ای  لمها ) وا   ) مشابن
هدـنیوگ هب  مرگن  یم  نم  هک  ایوگ  و  مکلئاـقب ) یناـک  و   ) ینادرگرـس یناریح و  هار  رد  ههاـتملا ) قیرط   ) مور ههاریب  اـی  فستعا ) وا  )

دعق دقف   ) بلاط یبا  رسپ  توق  رادقم  نیا  دشاب  هاگ  ره  بلاط ) یبا  نبا  توق  اذه  ناک  اذا   ) بلاغ نظ  رب  دیوگ  یم  هک  لوقی )  ) امش
ندرک يربارب  و  ناعجشلا ) هلزانم  و   ) نارسمه اب  ندرک  هلتاقم  زا  نارقالا ) لاتق  نع   ) یتسس فعـض و  ار  وا  دناشنب  سپ  فعـضلا ) هب 

و هرضخلا ) عیاورلا  و   ) ندوب بوچ  رظن  زا  تسا  رت  تخـس  ادوع ) بلـصا   ) ینابایب تخرد  هکنادب  هیربلا ) هرجـشلا  نا  الا و   ) ناریلد اب 
نابایب رد  ناراب  بآ  هب  هتـسر  ياه  هایگ  و  هیذـعلا ) تاتبانلا  و   ) تسوپ ثیح  زا  دـنرتگنت  ادولج ) قرا   ) زبس هدـنیآ  شوخ  ياـهتخرد 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  انا  و   ) ندرم ورف  رظن  زا  تسا  رترید  و  ادومخ ) اطبا  و   ) نتخورفا شتآ  ثیح  زا  دنرت  يوق  ادوقو ) يوقا  )
نم عارذـلا  و   ) دـنا هتـسر  خـیب  کی  زا  هک  یلاهن  زا  ملاهن  وچمه  ونـصلا ) نم  ونـصلاک   ) هنراـقم رد  ص )  ) ادـخ لوس  زا  نم  و  هلا ) و 

زا مه  تسا و  ینعم  يور  زا  مه  تیعم ، هنراقم و  نیا  دنتـسد و  کی  زا  رگیدکی  اب  تنواعم  رد  هک  وزاب  زا  مدعاس  وچمه  و  دضعلا )
يور زا  اـما  تسا و  نآ  ربـخم  دـحاو ) روـن  نم  یلع  اـنا و   ) ثیدـح رد  هکناـنچ  تیناروـن  داـحتا  ینعم ، يور  زا  اـما  تروـص ، يور 
مسق برعلا ) ترهاظت  ول  هللا  و   ) .نآ هب  تسا  رعشم  یمد ) کمد  یمحل و  کمحل  یلع  ای   ) ربتعم ربخ  دننام  هیمسج  تیعم  تروص و 

ول و   ) ناشیا زا  منادرگن  ور  هنیآ  ره  اهنع ) تیلو  امل   ) نم رازراک  رب  یلاتق ) یلع   ) برع هورگ  هدنوش  تشپ  مه  رگا  هک  ادخ  تاذ  هب 
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.لاتق رد  ناشیا  همه  عامتجا  زا  تسا  هیانک  نیا  رارـشا  نآ  ياـه  ندرگ  زا  اـهباقر ) نم   ) اهتـصرف دـهد  تسد  رگا  و  صرفلا ) تنکما 
دوز و  دهجاس ) و   ) ناشیا هبراحم  يوس  هب  منک  باتش  هنیآ  ره  اهیلا ) تعراسل   ) لادج رد  دنیامن  عامتجا  برع  لها  عیمج  رگا  ینعی 
هدش هنوگژاب  صخش  نیا  زا  سوکعملا ) صخشلا  اذه  نم   ) ار نیمز  مزاس  كاپ  هکنآ  رب  ضرالا ) رهطا  نا  یف   ) منک دهج  هک  دشاب 

زا و  سوکرملا ) مسجلا  و   ) هتخادنا یعبـس  عقاوم  یمیهب و  عتارم  رد  ار  دوخ  هدینادرگ و  یقیقح  هلبق  زا  ور  هک  هیواعم  ینعی  نید  رد 
هیلکلاب ار  قح  قیرط  نید و  هتخادرپ و  ینامـسج  تاذل  لیمکت  هب  یناحور  تالامک  لیـصحت  زا  هک  هدش  راسنوگن  حور  دـبلاک  نیا 

جرخت یتح   ) .مناسر ياج  هب  ضرا ، ریهطت  رد  ار  داهتجا  دهج و  قیرط  هتخادنا و  نیلفاسلا  لفـسا  رد  ار  دوخ  نآ  هطـساو  هب  هتخاب و 
یب هک  مدـنگ  وج و  لثم  .هدـیورد  تابن  هناد  نایم  زا  دیـصحلا ) بح  نیب  نم   ) خولک دـیآ  نوریب  هک  دـسرب  يا  هبترم  هب  ات  هردـملا )
ظفل .وا و  ندیناسر  ررـض  رابتعا  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  يارب  زا  تسا  راعتـسم  هردـم )  ) ظفل .هناد  نآ  زا  نامدرم  دـنبای  عفن  ررض ،

ار نیمز  هکنآ  صخلم  .ناشیا  ملع  زا  نامدرم  عافتنا  ناشیا و  هدیقع  صولخ  رابتعا  هب  نانموم  يارب  زا  تسا  راعتسم  دیصح ) بح و  )
.ردم زا  بوبح  دوش  یم  هدرک  زیمت  هچنانچ  لطاب ، زا  ار  قح  منک  زیمت  وا و  لتق  هب  منادرگ  كاپ 

یلمآ

ینیوزق

شا هشیدـنا  همه  هک  هتـسب  روخآ  رب  ياپراچ  دـننام  وکین  ياهـشروخ  ندروخ  ارم  دزاـس  لوغـشم  هک  ما  هدـشن  قولخم  نآ  يارب  نم 
دروخب دـبای  يزیچ  رگید  ای  یفلع  اجنآ  رگا  اـت  ددرگ  اـهبورکاخ  درگ  تقو  همه  هک  هداد  رـس  اـی  چـیه ، رگید  تسا ، ندروخ  فلع 

زا تسا  دوصقم  هچنآ  زا  دشاب  لفاغ  اهفلع و  زا  ار  هبنکـش  دشاب  هدرک  یم  رپ  ددرگ ، یم  اهنخلک  درگ  رهـش  نایم  رد  هک  واگ  وچمه 
ربخ نآ  زا  ناویح  و  دـیامرف ، راک  دـنک و  راب  اـی  دروخب و  ار  وا  اـت  دـنامن  رغـال  دوش و  هبرف  وا  دـهاوخ  یم  بحاـص  ار ، بحاـص  وا 

، راک هزره  موش  هدرک  اهر  ای  راکیب ، لطعم و  موش  هدرک  كرت  ات  ما  هدشن  هدیرفآ  درادن و  يا  هشیدنا  ندینارچ  مکـش  ریغ  دنرادن و 
نیا هاگره  دیوگ : یم  هک  ار  امش  هدنیوگ  منیب  یم  نم  ایوگ  .ینادرگرس و  تریح و  قیرط  رد  مور  هاریب  ای  یهارمگ ، نانع  مشکب  ای 
عمج عیاور )  ) .ناریلد هضراـعم  نازراـبم و  نارـسمه و  گـنج  زا  فعـض  تسا  هدـیناشن  اـپ  زا  ار  وا  سپ  بلاـطوبا  رـسپ  توق  دـشاب 
بآ زج  هک  یتاتابن  ناتخرد و  همجعم  لاذ )  ) نوکس هلمهم و  نیع )  ) رـسکب هیذع )  ) .هدنیآ و شوخ  ینعی  هبجعا  يا  هعار  زا  هعیار ) )
مرخ زبس و  يامن  شوخ  ناتخرد  و  شبوچ ، دشاب  رت  تخـس  یئارحـص  تخرد  هک  دینادب  دیامرف : یم  یمید )  ) ینعی دـنروخن  ناراب 

رتتخس ششتآ  دبای  یمن  ناراب  بآ  زج  اهارحـص و  رد  دیور  یم  هچنآ  و  اهنآ ، تسوپ  دشاب  رت  تقاط  یب  رتگنت و  ینیب  اهغاب  رد  هک 
لوسر زا  نم  قارع .)  ) و ناسارخ )  ) رد زقـس )  ) بوچ ـالثم و  قاـط )  ) بوچ وچمه  ددرگ ، شوماـخ  رترید  شرگخا  دوش و  هتخورفا 
نیونص دنا و  ناونص  ود  ره  تسا و  يرگید  نآ  ونـص  کی  ره  و  هتـشگ ، لباقم  مه  اب  هتـسر  خیب  کی  زا  هک  متخرد  ود  وچمه  ادخ 
وچمه .دـنیوگ  ونـص )  ) ار مع  نبا  و  ردارب )  ) مه نیلجر و  وچمه  نیونـص  ساـیق  ناونـص و  ریغ  ناونـص و  یلاـعت  لاـق  .تسا  هدـماین 

غارچ نآ  زا  هک  غارچ  نیا  وچمه  تسا  هدوب  ءوضلا ) نم  ءوضلاک   ) ینارحب لضاف  هخـسن  رد  هتـسویپ و  مه  تنواعمب  وزاب  زا  مدـعاس 
ناشاهنادرگ زا  اهتصرف  دهد  تسد  رگا  منادرگن و  تشپ  ناشیا  زا  نم  گنج  رب  برع  همه  دندرگ  تشپ  مه  رگا  هک  ادخب  .دنزورفا 

زا هجو  چیه  هب  هک  تسا  نآ  دارم  .منکن  توف  تصرف  و  منزب ، ناشاهندرگ  ینعی  نیریدقتلا  یلع  اهندرگ و  ای  اهتـصرف  نآ  هب  مباتـشب 
دنشاب رازآ  مک  ادخ  يایلوا  هک  نادب  .منارذگب و  غیت  هب  ار  همه  گنج  نآ  رد  دشاب  رسیم  رگا  مدرگن ، لدیب  مچیپن و  رس  ناشیا  لاتق 

ترـضح دـننکفیب ، غیرد  یب  رـس  نارازه  نیملاعلا  بر  ناـمرف  نید و  ترـصن  ماـقم  رد  نکیلو  دـنناجنرن  ترورـض  یب  ار  هچروم  و 
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یمن ماـظتنا  نآ  یب  نید  نوچ  تشکب ، دـندوب  هدـش  ریـسا  هک  هظیرق  ینب  زا  سک  رازه  زور  کـی  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر
تعاجـش نآ  ار  ناشیا  لجوزع  يادخ  يایلوا  زا  یـضعب  اضیا  نید و  نایز  رگم  تشادن  ناشیا  لاحب  يدوس  ناشیا  زا  وفع  تفرگ و 

، دوشن لدـیب  دچیپنرـس و  ناشیا  هلتاقم  زا  دـنرآ ، لتق  هب  ار  واات  دـنریگ  ورف  ار  وا  قح  ریغب  یموق  رگا  تسا  هدرک  تیاـنع  لد  توق  و 
ار نیا  و  ندرک ، نمشد  میلـست  ار  دوخ  هعفادم  تردق  اب  دوب  يدرم  هن  رخآ  دشابن ، نایم  رد  نید  ياپ  دنچ  ره  و  دنـشاب ، نارازه  رگا 

دهج هک  دشاب  دوز  .تسا و  هداتفا  رود  دارم  زا  یـشاک  حراش  ندیمان و  لدع  هن  ناسحا و  هن  لضفت و  هن  حفـص و  هن  وفع  تساور  هن 
هناد نایم  زا  هراپ  خولک  دـیآ  نوریب  اـت  نوعلم  هیواـعم  ینعی  نوگنرـس  دـبلاک  نوگژاو و  صخـش  نیا  زا  نیمز  ندرک  كاـپ  رد  منک 

.ددرگ نمیا  تلالض  نانزهر  زا  تلم  نید و  هار  و  دوش ، كاپ  ناقفانم  خولک  گنس و  زا  نامیا  عورزم  هلغ  ینعی  .هدش  هدیورد 

یجیهال

دـصق تمه و  هک  هدش  هتـسب  نایاپراهچ  دـننام  شوخ ، ياهماعط  ندروخ  ارم  دـنادرگ  لوغـشم  هکنیا  يارب  زا  ما  هدـشن  قولخم  سپ 
دننادرگ یم  رپ  تسا ، ناشیا  ياهتـسد  نایم  ندـیرچ  نآ  لغـش  هک  هدـش  اهر  نایاپراهچ  دـننام  ای  تسا ، ناـشیا  ندروخ  فلع  اـهنآ 
ندیـشک راب  يراوس و  حـبذ و  زا  ناشیا  هب  تسا  هدـش  هتـشاد  هدارا  هک  يزیچ  زا  دنـشاب  لـفاغ  دوخ و  ياـهفلع  زا  ار  دوخ  هبنکش ي 

هکنیا ای  ار ، یهارمگ  نامـسیر  مشکب  هکنیا  ای  لطاب ، مشاب  هدـش  هتـشاذگاو  ای  لصاح ، یب  مشاـب  هدـش  هتـشاذگاو  هکنیا  اـی  .ناـشیا 
بلاط یبا  رسپ  توق  رادقم  تسنیا  رگا  : » هک دیوگ  یم  امـش  هدنیوگ ي  هک  منیب  یم  هک  ایوگ  .یهارمگ و  هار  رد  هار  زا  مور  نوریب 

« .ناریلد اب  ندرک  يربارب  نارسمه و  اب  ندرک  گنج  زا  یتسس  فعض و  ار  وا  تسا  هدناشن  هک  قیقحت  هب  سپ 

هللا لوسر  نم  انا  .ادومخ و  اطبا  ادوقو و  يوقا  هیذعلا  تاتبانلا  ادولج و  قرا  هرـضخلا  عتاورلا  ادوع و  بلـصا  هیربلا  هرجـشلا  نا  الا و  »
تنکما ول  اـهنع و  تیلو  اـمل  یلاـتق  یلع  برعلا  ترهاـظت  وـل  هللا  دـضعلا و  نم  عارذـلا  ونـصلا و  نم  ونـصلاک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

جرخت یتح  .سوکرملا  مسجلا  سوکعملا و  صخـشلا  اذـه  نم  ضرالا  رهطا  نا  یف  دـهجاس  اـهیلا و  تعراـسل  اـهباقر ، نم  هصرفلا 
« .دیصحلا بح  نیب  نم  هردملا 

یناتـسب زبس  ناـتخرد  تسا و  رت  تخـس  وا  بوچ  تسا  مک  نآ  شروخبآ  هکنوچ  یتـشد  تخرد  هک  قیقحت  هب  شاـب و  هاـگآ  ینعی 
اهنآ نتخورفا  تسا ، كدـنا  اهنآ  شروخبآ  هک  یمید  ياـههایگ  تسا و  رتکزاـن  اـهنآ  تسوپ  تسا ، رایـسب  اـهنآ  شروخبآ  هکنوچ 

رت تخـس  وا  ياضعا  تسا  رتمک  شبرـش  لکا و  ردـق  ره  زین  ناسنا  رد  سپ  ینعی  .تسا  رترید  اهنآ  ندـش  شوماـخ  تسا و  رت  يوق 
هلعشم نتسشنورف  رت و  هتخورفا  وا  تعاجـش  رگخا  رت و  يوق  وا  بضغ  شتآ  دشاب و  رت  تخـس  وا  لد  رازراک  هکرعم ي  رد  تسا و 

لد تسس  تسوپ و  كزان  دشاب ، رتشیب  شندیماشآ  ندروخ و  ردق  ره  .دشاب و  رترید  وا  گنج  هلغشم ي  زا  نتشگزاب  وا و  مشخ  ي 
یلاهن اب  تسا  یلاهن  لاصتا  دننام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نم  یگناگی  لاصتا و  هکنآ  لاح  .دشاب و  كانسرت  نوبج و  و 

ادخ هب  دنگوس  .دنشاب و  وضع  کی  زا  هک  نآ  يامرفراک  يوزاب  اب  تسا  رگراک  دعاس  داحتا  دننام  دنـشاب و  هتـسر  لصا  کی  زا  هک 
دوش و نکمم  هچنانچ  ناشیا و  زا  مباتنربور  هنیآ  ره  نم ، اب  هلتاـقم ي  رب  برع  هفیاـط ي  نیا  دـنوش  رگیدـکی  رواـی  نیعم و  رگا  هک 

مزاس كاپ  هکنیا  رد  منک  ششوک  دهج و  هک  دشاب  دوز  نآ و  يوس  هب  مباتشب  هنیآ  ره  ناشیا  ياهندرگ  ندز  زا  تصرف  دهد  تسد 
دور نوریب  هکنیا  ات  رفک ، كرـش و  رد  هدش  سوکنم  سوکعم و  هیواعم ي  ینعی  هنوراو ، دبلاک  نوگنرـس و  صخـش  نیا  زا  ار  نیمز 

.مالسا هدرک ي  ورد  هناد ي  هنایم ي  زا  رفک  خولک 
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یئوخ

هاشلل شرکلا  و  فلعلا ، نم  اهـشرک  المت  يا  اهفالعا :) نم  شرتکت   ) اهتفـشب يا  اـهتمقمب  اهیدـی  نیب  اـم  هاـشلا  لـکا  ممقتلا :) : ) هغللا
مدـعل اهیف  هاتی  ضرا  ههاتملا :)  ) قیرط ریغ  یف  كولـسلا  فاستعالا :) ، ) هتلمها يا  هنـسر : هتررجا )  ) لاقی و  ناـسنالل ، هدـعملا  هلزنمب 

، هیف ءام  يذـلا ال  ربلا  یف  تبنت  یتلا  هیربلا :) هرجـشلا  ، ) لاتقلا هزراـبملا و  یف  وفکلا  وه  نرق و  عمج  نارقـالا :) : ) هغللا .قیرطلا  دوجو 
اذا ونصلا :) ، ) رطملا ءام  الا  هیقـسی  عرزلا ال  لاذلا : نوکـسب  هیذعلا ) تاتبانلا  ، ) ءاملا یلع  هتبانلا  هرجـشلا  یه  هعئار و  عمج  عئاورلا :) )

: بارعالا .هرخآ  یلع  هلوا  بلق  یشلا ء : اسکر  سکر ) ، ) ونص وا  ونص  یه  اهنم  هدحاو  لکف  دحاو  لصا  نم  رثکا  وا  ناتلخن  تجرخ 
هلوق یلع  فطع  يدـس  كرتا  وا  هلـسرملا ، نع  لاح  هلمجلا  ربخ و  ادـتبم و  اـهممقت  اهلغـش  همیهبلا ، نع  هیلاـح  هلمج  اـهفلع ، اـهمه 

هدـهز و یف  یتـح  هیلع  نوضرتـعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل نوفلاـخملا  ناـک  ینعملا : .فستعا  رجا و  لـمها و  هلوق  کلذـک  ینلغـشی و 
هتمواقم هلق  هفعـضل و  بجوم  هنال  ودعلا ، نع  عافدلا  داهجلا و  هفیظو  نم  هیلع  بجی  امب  لخم  هنا  رابتعاب  هلکا  هلق  نومذی  هتـضایر و 

هنع عافدلا  هجو  باتکلا  اذه  یف  ع )  ) رکذتف هرصبلا  یلا  هفوکلا  نم  ضارتعالا  اذه  يدص  عفترا  هناک  و  دودللا ، عاجـشلا  ودعلا  هاجت 
امبر ضارتعا  نع  اباوج  مالکلا  اذـه  نوکی  نا  نکمی  و  ادولج .) قرا  هرـضخلا  عئاورلا  ادوع و  بلـصا  هیربلا  هرجـشلا  ناوـالا  : ) هلوقب
هیتاذ هعاجـشلا  هوقلا و  ناـب  مالـسلا ) هیلع   ) هعفدـف شیعلا ، هبوشج  یلع  هبظاوملا  لـکالا و  هلق  دـهزلاب و  هباحـصا  صیرحت  یلع  دری 

نم انا  : ) لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هتعباتمب  هذـه  هتریـس  دـیا  مث  .هذـیذللا  هیذـغالاب  مسجلا  هیوقت  یلع  فقوتت  ـال  نموملل و 
امهنا وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعوبا بلاطوبا  یبنلاوبا و  هللادبع  هنم  عرفت  ع )  ) بلطملادبع امهلـصاف  دحاو  لصا  نم  نانـصغک  هللا ) لوسر 

یلص  ) یبنلا نع  و  رابخالا ، نم  دحاو  ریغ  یف  امک  یلزالا  ردصملا  نع  هثاعبنا  دوجولا و  لسلـست  یف  دحاو  يرون  لصا  نم  ناقتـشم 
ونصلاک  ) هلوق تور  یتلا  هخسنلا  دیوت  هیاورلا  هذه  .یتش و  رجش  نم  سانلا  رئاس  هدحاو و  هرجـش  نم  یلع  انا و  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا 
داضلاب ءوضلا ) نم  ءوضلاک  (: ) رصم 289 ج 16 ط   ) دیدحلا یبا  نبا  حرش  هخسن  .همجعم و  نون  اهدعب  هلمهملا  داصلاب  ونـصلا ) نم 

ءاوهلا نا  يرت  الا  یناثلا ، ءوضلا  یف  هلع  نوکی  لوالا  ءوضلا  نال  کلذ  و  ص 290 ) : ) لاقف هحرش  یف  هرسف  ءالمالا  اذهب  و  همجعملا ،
، هنم ضرالا  هجو  یـضیف ء  ضرالا  هجو  لباقی  هنا  مث  .لوـالا  ءوضلا  وه  ءوضلا  اذـهف  سمـشلا ، نم  ائیـضم  ریـصی  سمـشلل  لـباقملا 

وجلا دادزا  اذاف  فیعـض ، فیغـص )  ) یناثلا ءوضلاف  افیعـض  لوالا  ءوضلا  مادام  و  یناثلا ، ءوضلا  وه  ضرالا  هجو  یلع  يذـلا  ءوضلاـف 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  هبش  و  یناثلا ، ءوضلاب  هسفن  مالسلا ) هیلع   ) هبـشف هلعلا ، عبتی  لولعملا  نال  هئاضا  ضرالا  هجو  دادزا  هئاضا 

لوالا ءوضلا  مث  لوالا ، ءوضلا  بجوت  یتلا  سمـشلاب  هوامـسا  تلجو  هناحبـس  راونـالا  ءاوضـالا و  عبنم  هبـش  و  لوـالا ، ءوضلاـب  هلآ )
هجو یلع  لـصاحلا  ءوضلا  نا  کـلذ  و  ثلاـث ، ءوضل  هلع  اـضیا  نوکی  یناـثلا  ءوضلا  نا  یه  هتکن و  اـنهاه  و  یناـثلا ، ءوضلا  بجوـی 
دعب ائیـضم  ریـصی  ناکملا  کلذ  ناف  ملظم ، ناکم  هنم  ابیرق  رادجلا  کلذ  لباقم  رادج  یلع  قرـشا  اذا  یناثلا - ءوضلا  وه  و  ضرالا -

یـشانلا ءوضلاک  هللا  لوسر  نم  انا  و  ینعملا : ریـصیف  هیوشن  همالک  یف  نم  هظفل  روکذـملا  حراشلا  ربتعا  دـق  لوقا : املظم …  ناک  نا 
لحمـضی و فعـضی و  نا  یلا  لیج  دـعب  الیج  هتطاسوب  سانلا  رئاس  یلا  تاـضافالا  مولعلا و  عاونا  لسلـست  هنم  دافتـسا  و  ءوضلا ، نم 

یناثلا ءوضلا  نوکی  نا  مزلی  هیمامالا و ال  دقتعم  وه  امک  لسن  دـعب  الـسن  هنم  همامالا  لسلـست  هدافتـسا  نکمی  و  ابیرغ ، مالـسالا  دوعی 
هنا ال هللا و  تاذ  یف  هتعاجش  یلا  ع )  ) تفتلا مث  .یفخی  امک ال  هیلاثملا  تاساکعنالا  تایلباقلا و  تواست  اذا  لوالا  ءوضلا  نم  فعضا 

نا مهدوجو و  نم  ضرالا  ریهطت  مهلاتق و  بجی  نیکرـشملاک  اوراص  مالـسالا و  نع  اودترا  مهنا  نیب  ههاجت و  برعلا  رهاظت  فاخی 
صخـش هناب  هفـصو  قاقـشلا و  قافنلا و  سار  هیواعم  یلا  راشا  و  مهتفاش ، لصاتـسی  مهیلع و  ظلغی  نا  هیلع  بجی  رافکلا  دـهاجی  نم 
اسوکرم همـسج  راصف  هرهاظ  یف  هنطاب  رثا  یتح  هتاوهـش  يوهم  یف  طقـس  و  هتیناسنا ، هقیقح  نع  دترا  ههجو و  یلع  بلقنا  سوکعم 
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دابعلا لضی  داسفلا و  بجوی  دیـصحلا  بح  نیب  هردـملاک  نیملـسملا  نیب  هدوجوف  هیمیهبلا ، يوهلا و  تاکرد  هعیبطلا و  تاـملظ  یلا 
-22 میقتسم : طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نم  ما  يدها  ههجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  : ) یلاعت هلوقب  هراشالا  تعقو  کلذ  یلا  و  اولاق :

(. کلملا

يرتشوش

.دـیعب نوب  امهنیب  و  ایحیل ، لکالا  هل  لعج  امنا  و  لکالل ، هنافرع ال  هبر و  هدابعل  ناسنالا  قلخ  امنا  تابیطلا ) لکا  ینلغـشیل  تقلخ  امف 
، لکای یکل  قلخ  هنا  بسح  نمف  اهیتفـشب ، اهلکا  اهعتر و  يا : اهممقت ) اهلغـش  هلـسرملا   ) همیهبلا وا ) اهفلع  اهمه  هطوبرملا  همیهبلاک  )

المت يا : شرتکت ) ( ) ماعنالا لکات  امک  نولکای  و  : ) یلاـعت لاـق  الـسرم ، وا  اـطوبرم  نیناویح  دـحا  مالـسلا - ) هیلع   ) لاـق اـمک  هناـف -
الا یه  نا  رخالا : لوق  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظن  و  حـبذلا ، نم  اهب ) داری  امع   ) لـفغت يا : وهلت ) اـهفالعا و  نم   ) اهتدـعم يا ، اهـشرک ،

ناسنالا بسحیا   ) المهم يا : مضلاب  يدـس ) كرتا  وا  ( ) لضا مه  لب  ماعنالاک  الا  مه  نا   ) اهب داری  اذام  فرعت  يدـملل ال  هفولعملاـک 
یلع رداقب  کلذ  سیلا  یثنالا  رکذلا و  نیجوزلا  هنم  لعجف  يوسف  قلخف  هقلع  ناک  مث  ینمی  ینم  نم  هفطن  کی  ملا  يدس  كرتی  نا 

عم كرتا  يا : هلالـضلا ) لبح  رجا  وا  (. ) نوعجرت انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکاـنقلخ  اـمنا  متبـسحفا  ( ) اـثباع لـمها  وا  (. ) یتوملا ییحی  نا 
یف رـشع - عبارلا  لصفلا  هحفص 487 ، دـلجم 6 ،  )) هزافملا هماتملا ) قیرط   ) قیرطلا ریغ  یلع  ریـسا  يا : فستعا ) وا   ) .هلالـضلا لـبح 

و هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .اهیف هاتی  ایندلا )) نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هدهز
وه و  رسکلاب ، نارقلا  عمج  نارقالا  لاتق  نع  فعضلا  هب  دعق  دقف  بلاط  یبا  نبا  توق  نیصرقلا  يا : اذه  ناک  اذا  لوقی  مکلئاقب  یناک 

دبالف ناعجشلا  هبراحم  يا : هلزانم  و  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) برحلا یف  نیرقلا 
انجرخ لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلوم  عفار  یبا  نع  يربطلا :) خیرات   ) یف .دـحا و  اهرکنی  همولعم ال  هتوق  نال  رثکا ، هتوق  نا 
حرطف دوهیلا ، نم  لجر  هبرضف  مهلتاقف ، هلها ، هیلا  جرخ  نصحلا  نم  اند  املف  هتیارب ، یبنلا  هثعب  نیح  ربیخ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم 

هدی نم  هاقلا  مث  هیلع ، هللا  حتف  یتح  لتاقی  وه  هدی و  یف  لزی  ملف  هسفن ، نع  هب  سرتتف  نصحلا ، دـنع  ناک  اباب  لوانتف  هدـی ، نم  هسرت 
بحرم جرخ  لاق : یملسالا  هدیرب  نع  .هبلقن و  امف  بابلا ، کلذ  بلقن  نا  یلع  دهجن  مهنماث  انا  هعبس  رفن  یف  ینتیار  دقلف  غرف - نیح 

هیلع  ) یلع هردبف  نیتبرـض ، افلتخاف  زجتری ، وه  هسار و  یلع  هضیبلا  لثم  هبقث  دـق  رجح  نامی و  رفـصعم  رفغم  هیلع  نصحلا و  بحاص 
هوـقلا کـلت  توـقلا و  كاذ  نا  اـمک  .هنیدـملا و  ذـخا  سارـضالا و  یف  عـقو  یتـح  هسار  رفغملا و  رجحلا و  دـقف  هبرـضف ، مالـسلا ،)

یلص  ) یبنلا تاوزغ  یف  یصحی  عمجل ال  هلتق  و  اثالث ، ایندلا  قلط  يذلا  هدهز  کلذک  مالسلا ،) هیلع   ) هریغ یف  ناعمتجی  ناداضتم ال 
اهب درفنا  یتلا  هبئاجع  نم  و  هباتک : لوا  یف  فنصملا  لاق  .هریغ  یف  ناعمتجی  امم ال  ناورهنلا  نیفص و  لمجلا و  یف  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

رکفتملا هیف  رکف  لماتملا و  هلمات  اذا  رجاوزلا  ریکذتلا و  ظعاوملا و  دهزلا و  یف  دراولا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نا  اهیف  هکراشملا  نما  و 
هل ظفحال  نم  مالک  هنا  یف  کشلا  هضرتعی  مل  هکلم ، باقرلاب  طاحا  هرما و  ذفن  هردـق و  مظع  نمم  هلثم  نم  مالک  هنا  هبلق  نم  علخ  و 

داکی و ال  هسفن ، الا  يری  هسح و ال  الا  عمـسیال  لبج  حفـس  یف  عطقنا  وا  تیب  رـسک  یف  عبق  دق  هدابعلا ، ریغب  هل  لغـش  وهداهزلا ال  یف 
هفیـس اتلـصم  برحلا  یف  سمغنی  هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) نم مالک  هناـب  نقوی 

نم هذه  و  لادـبالا ، لدـب  داهزلا و  دـهاز  لاحلا  کلت  عم  وه  و  اجهم ، رطقی  امد و  فطنی  هب  دوعی  لاطبالا و  لدـجی  باقرلا و  عطقیف 
عتاورلا ادوع و  بلـصا  هیربلا  هرجـشلا  نا  الا و  .تاتـشالا  نیب  فلا  دادـضالا و  نیب  اهب  عمج  یتلا  هفیطللا  هصئاصخ  هبیجعلا و  هلئاضف 

لبـالا هیف  عـترت  اـم  تبنا  يا : ثیغلا  عـترا  نم  هنا  دـبالف  عـتاورلا ) ( ) هیطخلا دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف نـکل  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه 
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هرثک نم  هرضخلا  عتاورلاب  هریغ  ضرالا و  نطاب  هبوطرب  الا  یقستال  یتلا  هیربلا  هرجشلاب  هسفن  مالسلا ) هیلع   ) هبش ادولج  قرا  هرضخلا 
هریغ یف  ناداضتی  امنا  و  هوقلا ، کلت  توقلا و  كاذ  نیب  هیف  عمجلا  نکمی  هیربلا  هرجـشلا  لثم  هلثم  ناک  اذا  ذـئنیح  و  ءاـملاب ، اـهیقس 
ناف مهنم  تنا  مانالا و  قفت  ناف  رعاشلا : لاق  هبـشملا ، ناکما  نایبل  هیبشتلا  نوکی  دـق  نایبلا : ءاملع  لاـق  و  هرـضخلا ، عتاورلاـک  نیذـلا 

تاتابنلا و  هیطخلا ) دـیدحلا و  یبا  نبا  مثیم و  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هیودـبلا  تاـتابنلا  لازغلا و  مد  ضعب  کـسملا 
هسفنل و رخآ  هیبشت  ادومخ  اطبا  ادوق و  يوقا و  رطملا  ءامالا  هیقسی  يذلا ال  عرزلا  نوکسلاف  رسکلاب  يذعلا  نم  رسکلاف  حتفلاب  هیذعلا 

تجرخ اذا  يرهوجلا : لاق  ونـصلا  نم  ونـصلاک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  انا  هتوق و  هتوق و  عامتجا  ناکما  بیرقتل  سانلل 
ناونص ناتیکر  دیزوبا  لاق  و  نونلا ، عفرب  ناونص  عمجلا  و  ناونـص ، نانثالا  ونـص و  اهنم  هدحاو  لکف  دحاو  لصا  نم  ثالث  ناتلخن و 

رعاش یشاجنلا  لاق  هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .هدحاو نیع  نم  اتعبن  اتبراقت و  اذا 
ریظن هعایشا  ایلع و  متلعج  انیمس  اموی  ثغلا  لعج  نم  لئاو و  نم  للضملل  لقف  ماشلا : رعاش  لیعج  نب  بعک  در  یف  نیفص  یف  قارعلا 
اننیب بسن  دمحم : نب  فسوی  یف  يرتحبلا  لاق  اذه و  انیملاعلا  نم  لوسرلا  ونـص  لوسرلا و  دعب  سانلا  لوا  یلا  انوحتـست  الا  دـنه  نبا 
نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیطخلا ،) هیرصملا و   ) یف ونـصلا  نم  ونـصلاک  هانلقن  ام  بیدالا و  ونـص  بیدالا  بدا و  هنم  دکوی 
رون قلخ  و  ناکملا ، ناکلا و  قلخف  ناک ، ـال  ذا  ناـک  هللا  نا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  يور  و  ءوضلا .) نم  ءوضلاـک  (: ) مثیم
الازی ملف  ایلا ، ادـمحم و  هنم  قلخ  يذـلا  رونلا  وه  و  راونالا ، هنم  ترون  يذـلا  هرون  نم  هیف  يرجا  و  راونالا ، هنم  ترون  يذـلا  راونـالا 

یف نیرهاط  رهطا  یف  اقرتفا  یتح  هرهاطلا ، بالـصالا  یف  نیرهطم  نیرهاط  نایرجی  الازی  ملف  امهلبق ، نوک  یـش ء  ذا ال  نیلوا ، نیرون 
نیب ارون  یلع  انا و  تنک  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ناملـس  نع  ادنـسم  یعفاـشلا  یجنکلا  يور  .بلاـط و  یبا  هللادـبع و 

، هبلـص یف  رونلا  کلذ  زکر  مدآ  هللا  قلخ  املف  ماع ، فلا  رـشع  هعبراب  مدآ  قلخی  نا  لبق  هسدقی  رونلا و  کلذ  حبـسی  اعیطم  هللا  يدی 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلل لاق  لاقع  یبا  نع  .یلع و  ءزج  اـنا و  ءزجف  بلطملادـبع ، بلـص  یف  اـنقرتفا  یتح  دـحاو  یـش ء  یف  لزن  ملف 

لـصفلا  ) .دـحاو رون  نم  یلع  انا و  تقلخ  هنال  لاـقف : مل ؟ و  لاـقف : .بلاـط  یبا  نب  یلع  لاـق : کـیلا ؟ بحا  مهیاـف  ربخ - یف  هلآ -)
لاق لاق : یلهابلا  هماما  یبا  نع  ادنـسم  یناربطلا  مجعم  نع  و  هتعاـنم ) هتباـهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداـحلا و 

و اهعرف ، یلع  و  اهلـصا ، اناف  هدـحاو ، هرجـش  نم  ایلع  ینقلخ و  و  یتش ، راجـشا  نم  ءاـیبنالا  قلخ  هللا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
نبا طبـس  باتک  یف  .ربخلا و  يوه - اهنع  غاز  نم  اجن و  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهرمث ، نیـسحلا  نسحلا و  و  اـهحاقل ، همطاـف 
هروس ردـص  نم  هیآ  نیعبرا  هاطعا  عست و  هنـس  سانلاب  جـحی  رکبابا  ثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ریـسلا  لـها  رکذ  يزوجلا :

لاق ایلع و  یبنلا  اعد  راس  املف  مسوملا ، لها  یلع  اهارقیل  هءارب 

یف لزن  له  یما  تنا و  یباب  لاق : یبنلا و  یلا  رکبوبا  عجرف  تایالا ، هنم  ذخاف  هفیلحلا  يذـب  رکبابا  كرداف  تایالا ، هذـهب  جرخا  هل :
: لاقف ینءاج  لیئربج  نا  رکب : یبال  لاق  لبنح ) نب  دـمحا  لئاضف   ) یف .ینم و  لـجر  وا  يریغ  ینع  غلبی  ـال  نکل  ـال و  لاـقف : یش ء ؟

تنا انا و  تقلخ  یلع  ای  ربخ - یف  هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  رباج  نع  هدانساب  ماشلا  ثدحم  باتک  نع  .ربخلا و  ایلع - ثعبا 
یتح اوماص  یتما  نا  ول  یلع  ای  هنجلا  لخد  اهنم  نصغب  قلعت  نمف  اهناصغا ، نیسحلا  نسحلا و  و  اهعرف ، تنا  و  اهلصا ، انا  هرجـش  نم 
نبا اهلقن  دـق  و  مالـسلا -) هیلع   ) هل هبطخ  یف  .رانلا و  یف  هللا  مهبکال  كوضغبا  مث  راتوالاک ، اونوکی  یتح  اولـص  و  اـیانحلاک ، اونوکی 

هنیطلا قلخ  لبق  و  رـشبلا ، قلخ  لبق  شرعلا  تحت  الالظ  انک  ءوضلا ، نم  ءوضلا  هلزنمب  دمحا  نم  ینا  و  رخآ - عضوم  یف  دـیدحلا  یبا 
هتباهم و و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) انرما نا  .هیمان  اماسجا  ال  هیلاع ، احابـشا  رـشبلا ، اهنم  ناک  یتلا 

مکل فشکنا  اذاف  نامیالل ، هبلق  هللا  نحتما  دـبع  وا  لسرم ، یبن  وا  برقم ، کلم  هثالث : الا  ههنک  فرعیال  بعـصتسم ، بعـص  هتعانم )
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نبا يور  .ضرالا و  ءامـسلا و  نیب  امم  عسوا  یف  مکناف  هللا ، یلا  هملع  اودرو  اوملـست ، اوتکـساف  الا  و  هولبقاف ، رما  مکل  حـضو  وا  رس ،
: لاقف .اهنع  کلاسا  نا  دیرا  هلاسم  یـسفن  یف  دمحم : نب  رفعجل  تلق  یلالهلا  برح  نب  دمحم  نع  ادنـسم  هللع ) هیناعم و   ) یف هیوباب 
: لاقف یلاوس ؟ لبق  یـسفن  یف  اـم  فرعت  یـش ء  ياـب  هللا و  لوسر  نبا  اـی  هل : تلقف  .ینلاـست  نا  لـبق  کـتلاسمب  کـتربخا  تئـش  نا 

رونب رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  یبنلا : لوق  و  نیمـسوتملل ) تایال  کلذ  یف  نا  : ) لجوزع هللا  لوق  تعمـس  اما  سرفتلا ، مسوتلاب و 
هبعکلا حطس  نم  مانصالا  طح  دنع  یلع  هلمح  قطی  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  ینلاست  نا  تدرا  لاقف : .ینربخاف  تلقف : .هللا 

دق و  الجر ، نوعبرا  هلمح  قیطی  ناک ال  اـعارذ و  نیعبرا  هئارو  یلا  هب  یمرلا  ربیخ و  باـب  علق  یف  هنم  رهظ  اـم  عم  هتدـش و  هتوق و  عم 
اذه نع  هل : تلقف  .هدشلا  هوقلا و  یف  یلع  نود  کلذ  لک  جارعملا و  هلیل  قاربلا  بکر  رامحلا و  سرفلا و  هقانلا و  بکری  یبنلا  ناک 
اما اهتلنل  ءامـسلا  لانا  نا  تئـش  ول  یتح  تعفترا  تقرـش و  یبنلا  رهظ  تولع  امل  لاق : ایلع  نا  لاق : .ینربخاف  کـلاسا  نا  تدرا  هللا  و 
نم ءوضلاک  دمحا  نم  انا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  دق  و  هلصا ، نم  هعرف  ثاعبنا  هملظلا و  یف  هب  يدتهی  يذلا  وه  حابصملا  نا  تملع 
امل هکئالملا  نا  و  ماع ، یفلاب  قلخلا  قلخ  لبق  یلاعت  هللا  يدی  نیب  ارون  اناک  امهیلع  هللا  تاولـص  ایلع  ادـمحم و  نا  تملع  اما  ءوضلا ،
یف نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) یحواف رونلا ؟ اذه  نم  انهلا  تلاقف : عم ، عاعـش ال  هنم  بعـشت  دـق  الـصا  هل  تار  رونلا  کلذ  تار 

یلوسر و يدبع و  دـمحملف  هوبنلا  اما  هماما ، هعرف  هوبن و  هلـصا  يرون  نم  رون  اذـه  مهیلا : هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجش
مخ ریدـغب  یلع  دـی  عفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  تملع  اما  .یقلخ  تقلخ  ام  امه  ول ال  و  ییلو ، یتجح و  یلعلف  هماـمالا  اـما 
لاق املف  راجنلا ، ینب  هریظح  موی  نیسحلا  نسحلا و  لمتحا  دق  و  مهماما ، نیملـسملا و  یلو  لعجف  امهیطبا  ضایب  یلا  سانلا  رظن  یتح 

یلـصی ناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  و  اـمهنم ، ریخ  اـمهوبا  اـمه و  ناـبکارلا  معن  لاـق : امهدـحا ، ینلواـن  هباحـصا : ضعب  هل 
یتح هلجاعا  نا  تهرکف  ینلحترا  ینبا  نا  لاقف : هدجـسلا ، هذـه  تلطا  دـقل  هل  لیق  ملـس  املف  هتادجـس ، نم  هدجـس  لاطاف  هباحـصاب 

تلقف .هوبنلا  لاقثال  قیطم  ریغ  وهف  لوسر  یبنب و ال  سیل  ماما  یلع  یبن و  ماما  یبنلاـف  مهفیرـشت ، مهعفر و  کلذـب  دارا  اـمنا  و  لزنی ،
همئالا ماما  هدلو و  وبا  هنا  کلذـب  دـیری  هرهظ  یلع  ع )  ) ایلع لمح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  لاقف : .هللا  لوسر  نبا  ای  یندز  هل :

: لاقف .یندز  تلقف : .ابـصخ  بدجلا  لوحت  دق  هنا  کلذب  هباحـصا  ملعی  نا  دارا  ءاقـستسالا و  هالـص  یف  هءادر  لوح  امک  هبلـص ، نم 
رهظ نع  ففخی  يذلا  وه  هنا  هموق  ملعی  نا  دیری  ایلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لمتحا 

لمحی موصعم ال  هنال  الا  لمح  ام  و  هلمتحا ، دق  هنا  کلذـب  ملعیل  هلمتحا  و  هدـعب ، نم  هنع  ءادالا  هادـعلا و  نیدـلا و  نم  هیلع  ام  یبنلا 
اهرفغ مث  کتعیـش  بونذ  ینلمح  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل یبنلا  لاق  دق  و  اباوص ، همکح و  سانلا  دـنع  هلاعفا  نوکتف  ارزو 
مکنا هیواعم : یلا  هملـس  ما  تبتک  دـقعلا :)  ) یف .ربخلا و  رخات -) ام  کبنذ و  نم  مدـقت  اـم  هللا  کـل  رفغیل   ) یلاـعت هلوق  کـلذ  و  یل ،

نع داشرالا )  ) يور .هلوسر و  هبحا و  هللا  نا  دهـشا  اـنا  و  هبحا ، نم  اـیلع و  نونعلت  مکنا  کـلذ  و  مکرباـنم ، یلع  هلوسر  هللا و  نونعلت 
: لاقف هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  ( ؟ هلتاقب عنـصی  امع  هولاس  سانلا  نا  فنخم : یبا 

يور .هیعخنلا و  مثیهلا  ما  هتثج  تقرحاف  رانلاب ، کلذ  دعب  هوقرح  مث  هولتقا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لتاقب  عنصی  امک  هب  اوعنـصا 
ایلع مهیلع  لمعتـسا  اشیج و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  لاق : نیـصحلا  نب  نارمع  نع  يذـمرتلا  ننـس  نع  يزوجلا  نبا  طـبس 
املف هوربخا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  اومدـق  اذا  مهنم  هعبرا  دـقاعتف  یبـسلا ، نم  هیراـج  باـصاف  هیرـسلا ، یف  یـضمف  (ع ،)

ثلاثلا و ماق  و  هنع ، ضرعاف  کلذـک  لاقف  یناثلا  ماق  مث  هنع ، ضرعاف  اذـک ، اذـک و  لعف  یلع  یلا  يرت  الا  لاقف : لوـالا  ماـق  اومدـق 
یلع اثالث - اهلاق  یلع - نم  نودـیرت  ام  لاق : و  ههجو - یف  فرعی  بضغلا  و  مهیلع - لـبقا  مث  اـمهنع ، ضرعاـف  کلذـک  ـالاقف  عبارلا 
املف هوفج ، ینافجف  نمیلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  تجرخ  ساش : نب  ورمع  نع  لبنح ) نب  دـمحا  لـئاضف   ) نع .هنم و  اـنا  ینم و 
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اما و لاق : مث  رظنلا  یلا  دحی  لعجف  دجسملا ، اموی  تلخدف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا کلذ  غلبف  هتیاکـش ، ترهظا  هنیدملا  تمدق 
ءاول بحاص  دـصق  اـمل  لاـق : هنع  .یناذ و  دـقف آ  اـیلع  يذآ  نم  نا  تملع  اـما  لاـقف : .کـلذ  نم  هللااـب  ذوعا  تلقف : .ینتیذآ  دـقل  هللا 

لیئربج لزنف  هلتقف ، ءاوللا  بحاـص  یلع  لـمح  هسفنب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هادـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـحا  موی  نیکرـشملا 
نبا لئاضف   ) نع .يربطلا و  هاور  و  امکنم - انا  و  لیئربج : لاقف  .هنم  انا  ینم و  یلع  یبنلا : لاقف  .هاساوملا  یهل  هذه  نا  دمحم  ای  لاقف :

: مویلا کلذ  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  لاق : عادولا - هجح  دهـش  دق  ناک  و  يولـسلا - نع  هدانـساب  اضیا  لبنح )
اضیا هنع  و  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .هاوس ینید  یـضقی  و ال  هنم ، انا  ینم و  یلع 
لتقی يرما  مهیف  یـضمی  یـسفنک  ـالجر  مهیلا  نثعبـال  وا  هعیلوونب  نیهتنیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  لاـق : سنا  نع  هدانـساب 

فـصاخ ینعی  امنا  کینعی و  ام  تلقف : ینعی ؟ هارت  نم  الئاق : یفلخ  رمع  فک  دربالا  ینعار  امف  رذوبا : لاق  .هیرذـلا  یبسی  هلتاقملا و 
مکنبرـضیل لاق : ذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع  اسولج  انک  لاق : ریـشب  نب  نمحرلادـبع  نع  دـسالا :)  ) یف و  (ع .) ایلعینعی لـعنلا 

و لعنلا - فصاخ  نکل  ال و  لاق : وه ؟ انا  رمع : لاق  .ال  لاق : وه ؟ انا  رکبوبا : لاقف  .هلیزنت  یلع  مکتبرض  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  لجر 
لاقف دجـسملا ، یف  هرعاش  باوبا  هباحـصلا  نم  رفنل  ناک  مقرا : نب  دـیز  نع  لبنح ) نبا  لئاضف   ) نع .یبنلا و  لعن  فصخی  یلع  ناک 
ینکل و  هتحتف ، ائیـش و ال  تددـس  ام  لاقف : کلذ  یف  سانلا  ملکتف  یلع ، باب  الا  باوبـالا  هذـه  اودـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

نا دحال  لحی  ال  یلعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  هدانـساب  يذمرتلا  ننـس  نع  .هتعبتاف و  یـشب  ترما 
کلیو لاقف : رـشب  ع )  ) ایلع رکذـی  الجر  عمـس  رمع  نع  لبنح ) نب  دـمحا  لـئاضف   ) نع .كریغ و  يریغ و  دجـسملا  اذـه  یف  بنجی 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : سابع  نبا  نع  .هتیذآ و  دـقف  ایلع  تیذآ  اذا  یبنلا - ربق  یلا  راـشا  و  ربقلا - اذـه  یف  نم  فرعت 
.بلاط یبا  نب  یلع  وا  لاقف : .بلاط  یبا  نب  یلع  وا  لیئربج : هل  لاـقف  هبیتک ، یف  هقلاـمعلا  نلتقـال  عادولا : هجح  یف  اـهبطخ  هبطخ  یف 

یضترملا يور  امک  ینامحلا  يولعلا  دمحم  نب  یلعل  و  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  )
یف راهن  سمـشک  اناک  دـیماحملا  ویلاعملا  هیف  لاتخت  بسن  یفطـصملا  نیب  یـصولا و  نیب  دـیفملا :) نساحم  نویع   ) نع هلوصف )  ) یف

هوبنلا دعب  انرتقا  هللادـبع و  دـنع  اقرفت  دیـص  اهوابآ  هرهطم  یلا  ملع  رهاط  نم  القتنا  اهریـسک  دـیوجت  ماکحا و  مث  اهرادا  امک  جوربلا 
جرخا وا  تنا  جرخت  اما  یکمربلا : رفعجل  نوراه  لاقف  ماشلاب  هیبصعلا  تجاـه  ( 180  ) هنس یف  نا  ریـسلا : یف  و  اذه ، دیدست  قیفوت و 

اهرایخف و هسفن  الا  مکاتا و  هسفنب  نینموملاریما  ناـف  يریمنلا : روصنم  لاـقف  اهحلـصاف ، جرخف  یـسفنب ، کـیقا  لـب  رفعج  لاـقف  اـنا ؟
هقانب همایقلا  موی  یتوت  یلعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : سنا  نع  هلئاضف )  ) یف لبنح  نب  دـمحا  يور  دـضعلا  نم  عارذـلا 

نع حـلاص - نب  دـمحم  نب  دـمحا  یف  بیطخلا - يور  .اـعیمج و  هنجلا  لخدـن  یتح  یتبکر  عم  کـتبکر  و  اـهبکرتف ، هنجلا  قون  نم 
ثالثب یندعو  یبنلا  نا  لاقف : لجر  ماقف  مقیلف ؟ هدع  یبنلا  دنع  هل  تناک  نم  لاقف : رکب  یبا  دنع  اسلاج  تنک  لاق : هدانج  نب  یـشبح 
اهثحاف رمت ، نم  تایثح  ثالث  هل  یثحی  نا  هدـعو  یبنلا  نا  معزی  اذـه  نا  نسحلاابا  ای  لاقف : یلع  یلا  اولـسرا  لاقف : رمت ، نم  تاـیثح 

هللا و قدص  رکبوبا : لاقف  يرخالا ، یلع  هدحاو  دیزت  هرمت ال  نیتس  هیثح  لک  یف  اهودجوف  اهودعف  اهودـع ، رکبوبا : لاقف  اهاثحف  هل ،
یف نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .ءاوس لدـعلا  یف  یلع  فک  یفک و  راـغلا : نم  ناـجراخ  نحن  هرجهلا و  هلیل  یبنلا  یل  لاـق  هلوسر 
هیثح لک  تایثح  ثالثب  یندـعو  لصالا  نا  و  اطقـس ، هیف  نا  رهاظلا  و  اذـکه ، ربخلا  تلق : هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجش
هلابق یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتادـع یف  ءادـنلاب  رمای  ناک  رکبوباف  الا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا رکبوبا  لـسرا  اذـل  هلعل  و  هرمت ، نیتس 
یبنلا نم  هدع  یعدا  نم  لک  ءاعدا  لبقی  ناک  هناب  كدف  در  ربخ  یف  نوماملا  کلذب  حرـص  و  هتادع ، زجنم  ناک  هنال  مالـسلا ) هیلع  )

امهجوزت و لوا  اهجوز  یه و  تناک  اهدلو و  لوا  ناک  اهنبا و  یف  هارما  تلاق  و  اذه ، .كدـف  اهل  یبنلا  هلحنب  همطاف  ءاعدا  لبقی  مل  و 
یلع برعلا  ترهاظت  ول  هللا  دـضع و  نم  عارذـک  ینم  تحبـصا  دـبکلا  بلخ  ای  نیرکب و  رکب  ای  .نیرکب  نبا  رکب  ساـنلا  دـشا  لاـقی 
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: هواسلج هیواعمل  لاق  و  هزرابملا ، یلا  مله  نکل  و  سانلا ، لتقت  هیواعم ال  یلا  ع )  ) بتک امل  یمقلا :) ریسفت   ) یف اهنع  تیلو  امل  یلاتق 
یبنلا تعمـس  دقل  هلاجر و  نم  انا  ام  یلا ، لصی  نا  لبق  ماشلا  لها  نم  فیـس  فلا  هئامب  هنیمرال  ینفـصنا ، ام  لب  لاق : کفـصنا ، دـق 

( مالـسلا هیلع   ) یلع تابرـض  تناک  ثیدـحلا :) بیرغ   ) بتک یف  .نیعمجا و  مهتلتقل  برغملا  قرـشملا و  لـها  كزراـب  ول  هل : لوقی 
کلذ یف  هل  لیقف  اهل ، رهظ  اردص ال  مالسلا ) هیلع   ) یلع عرد  تناک  یبیتقلا :) نویع   ) یف و  یلوالا - هتبرـض  نم  نوتومی  يا : اراکبا -

هتاقالم لوط  عم  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) هیف یلاعت  هللا  تایآ  نم  و  دـیفملا :) داشرا   ) یف .قبی و  الف  يرهظ  نم  يودـع  نکمتـسا  اذا  لاـقف :
و هب ، کتفلا  یف  مهلایتحا  و  هیلع ، مهعمجت  و  مهدید ، انص  ءادعالا و  ناعجـش  نم  اهیف  هب  ینم  نم  هرثک  و  اهایا ، هتـسبالم  بورحلا و 
، هرهظ مهنم  دحا  نع  طق  یلو  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) ام کلذ  یف  دهجلا  لذب 
هل امـصخ  مهنم  دحا  قلی  ملق  مالـسلا ) هیلع   ) هاوس اما  و  هنارقا ، نم  ادحا  باهال  و  هناکم ، نع  حزحزت  و ال  مهنم ، دحا  نع  مزهنا  و ال 
ام هل  تبث  هانفـصو  ام  یلع  رمالا  ناک  اذا  و  انامز ، هنع  مجحا  اـتقو و  هیلع  مدـقا  و  اـنیح ، هنع  فرحنا  اـنیح و  هل  تبث  ـالا و  برح  یف 

و هتعاط ، ضرف  نع  هب  فشک  و  هتماما ، یلع  هب  هللا  لد  امب  هیف  هداعلا  قرخ  و  هرهاظلا ، هزجعملا  و  هرهابلا ، هیـالاب  هدارفنا  نم  هاـنرکذ 
یلا یبا  عفد  اهب  انرکـسع  هرـصبلا و  انلزن  امل  لاق : هیفنحلا  نب  دمحم  نع  يدـقاولا  يور  هلمج )  ) یف .هتقیلخ و  هفاک  نع  کلذـب  هنابا 

لمجلا باحـصا  و  مونلا ، نم  هینیع  حـسمی  وه  هتعزفاف و  موقلا ، لبن  انتلانف  مان  مث  مکیف ، ثدـحی  یتح  ائیـش  نثدـحت  ال  لاق : ءاوللا و 
هلجا اءرما  زرحا  لاق : .دحاو  صیمقب  مویلا  اذه  لثم  یف  هبا  ای  تلقف : دحاو ، صیمق  الا  هیلع  سیل  زربف و  نامثع ، تاراثل  ای  نوحیـصی 
هدـی یف  ءاج و  و  ایهوتم - اهنم  هیفتک  نیب  ناک  و  ءارتبلا - هعردـب  اعد  و  عراد ، انا  تلتاق و  امم  رثکا  رـساح  انا  یبنلا و  عم  تلتاق  هللا  و 

اذه لثم  یفا  هل : لاقف  .یفلخ  نم  عردلا  اذـه  نم  یهوت  دـق  ام  اهب  طبرا  لاق : عسـشلا ؟ اذـهب  دـیرت  ام  سابع : نبا  هل  لاقف  لعن ، عسش 
.طق فحز  یف  تیلو  ام  سابع  نبا  ای  هللا  و  یئارو ، نم  یتوا  نا  فخت  ال  لاق : .کیلع  فاخا  لاق : مل ؟ لاقف : اذـه ؟ لثم  سبلت  مویلا 

اوعمسف اذک  ناکم  اوتا  یتح  موقلا  ءاج  لاقف : سراف  ءاجف  لمجلا  موی  ریبزلا  عم  تنک  لاق : هداتق  نب  نوج  نع  يربطلا ) خیرات   ) یف و 
یبا نبا  دجی  مل  ول  هللا  وف  نالا  کنع  اهیا  ریبزلا : هل  لاقف  .نیربدم  اولوف  بعرلا  مهبولق  یف  فذقف  هدـعلا  ددـعلا و  نم  مکل  عمج  امب 
انیلا بدل  لهـسلا - یف  هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) تبنی رجـش  جفرعلا - الا  بلاط 

نم هعم  ضهن  باـطخلا و  نب  رمع  ءاوللا  یطعا  ربیخ  نصحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لزن  اـمل  یملـسالا : هدـیرب  نع  هیف : .هیف و 
ادغ ءاوللا  نیطع  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  مهنبجی ، هباحـصا و  هنبجی  اوعجرف  هباحـصا ، وه و  فشکناف  ضهن ، نم  سانلا 

هینیع و یف  لفتف  دمرا ، وه  و  ع )  ) ایلع اعدف  رمع ، رکبوبا و  اهل  لواطت  دفلا  نم  ماک  املف  هلوسر ، هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا  بحی  الجر 
لطب حالـسلا  یکاش  بحرم  ینا  ربیخ  تملع  دـق  لوقی : زجتری و  بحرم  اذاف  ربیخ ، لها  یفلف  ضهن ، نم  هعم  ضهن  و  ءاوللا ، هاـطعا 

یتح هتماه  یلع  یلع  هبرضف  نیتبرض ، مالسلا ) هیلع   ) یلع وه و  فلتخاف  بهلت  تلبقا  ثویللا  اذا  برـضا  انیح  انایحا و  نعطا  برجم 
یف .هل و  هللا  حتف  یتح  مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  سانلا  رخآ  مانت  امف  هتبرض ، توص  رکـسعلا  لها  عمـس  هسارـضاب و  اهنم  فیـسلا  ضع 

هتذـخا ربیخ  لزن  املف  جرخیال ، نیمویلا  مویلا و  ثبلیف  هقیقـشلا ، هتذـخا  امبر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  لاق : هنع  رخآ  دانـسا 
اهذخاف عجر ، مث  ادـیدش ، الاتق  لتاقف  ضهن  مث  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیار  ذـخا  رکبابا  نا  و  سانلا ، یلا  جرخی  ملف  هقیقـشلا 

هللا و هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادغ  اهنیطعال  هللا  اما و  لاقف : کلذب ، یبنلا  ربخاف  عجر ، مث  لوالا ، لاتقلا  نم  دشا  لتاقف  رمع ،
هیلع  ) یلع ءاجف  حبـصاف  کلذ ، بحاص  نوکی  نا  مهنم  دحاو  لک  اجر  شیرق و  اهل  تلواطتف  یلع ، مث  سیل  هونع و  اهذخای  هلوسر 

هل لاقف  يرطق ، درب  هقـشب  هینیع  بصع  دق  و  دمرا ، وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءابخ  نم  ابیرق  خانا  یتح  هل  ریعب  یلع  مالـسلا )
يداحلا و لصفلا   ) یـضم یتح  اـمهعجو  اـمف  هینیع ، یف  لـفتف  هنم ، اندـف  ینم ، ندا  یبنلا : هل  لاـقف  .دـعب  تدـمر  لاـق : کـلام  یبنل :

هدع نع  دیناساب  جرفلا ) یبا  لتاقم   ) یف .ربخلا و  هیارلا - هاطعا  مث  هلیبسل ، هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا -
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و لمعب ، نورخالا  هکردیال  و  لمعب ، نولوالا  هقبـسی  مل  لجر  هلیللا  هذه  یف  ضبق  دـقل  لاقف : هیبا  هافو  دـعب  ع )  ) نسحلا بطخ  اولاق :
نع لیئاکیم  و  هنیمی ، نع  لیئربج  هفنتکیف  هتیارب  ههجوی  ناک  دـقل  و  هسفنب ، هیقیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  دـهاجی  ناک  دـقل 

اهسکن الا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهتحت  لتوق  هیار  تمدق  ام  لاق : ع )  ) نسحلا نع  يور  .هیلع و  هللا  حتفی  یتح  عجری  الف  هراسی ،
و هنیمی ، نع  لیئربج  لتاق  اذا  ناک  و  اجنف ، ادـحا  راقفلا  يذ  هفیـسب  ع )  ) برـض ام  و  نیرغاص ، اوبلقنا  اهباحـصا و  بلغ  یلاـعت و  هللا 

موی مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ترظن  لاق : نیهج  نب  هیح  نع  هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) یف .هیدـی و  نیب  توملا  کلم  و  هراـسی ، نع  لـیئاکیم 
کترـسیم و کتنمیم و  تمزه  دـق  و  فیـس ، فلا  هئامل  انئازاب  نا  و  طق ، مویلاک  تیار  ام  هللاات  هل : تلقف  اـساعن ، قفخی  وه  لـمجلا و 

لجر هاتاف  ءاملا ، ءاملا  لوقی  وه  جرخ و  مث  لتقی ، نعطی و  موقلا  رکسع  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع قشف  لاق - نا  یلا  اساعن - قفخت  تنا 
نا :. لاق مث  هوسح  هنم  اسحف  تاه ، لاقف : .لسعلا  اذه  کقوذا  نکل  ماقملا و  اذه  یف  کل  حلصی  ءاملا ال  هل : لاق  لسع و  اهیف  هواد  اب 
هل لاقف  .رجانحلا  بولقلا  تغلب  دـق  هریغ و  یفئاطلا و  کتفرعمل  هللا  کنم و  ابجعل  مالـسلا ) هیلع   ) هل لجرلا  لاـقف  .یفئاـطل  کلـسع 

هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .ء یـش  هب  اه  طق و ال  یـش ء  کمع  ردص  الم  ام  یخا  نبا  ای  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
: یلجعلا فلد  یبا  یف  حاطنلا  نبا  لاق  امک  ع )  ) ناک اهیلا  تعراسل  اهباقر  نم  صرفلا  تنکما  ول  و  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع  )

لیولا هموقل : فطلا  موی  دعس  نب  رمع  لاق  يورـسلا :) بقانم   ) یف رمعلا و  نم  یلخلا  ناک  هزراب  سراف و  کسم  یف  هللا  قلخ  نا  ول  و 
امیف و  دـیفملا :) داشرا   ) یف .بناج و  لک  نم  هیلع  اولمحاف  برعلا ، لاتق  نبا  اذـه  نیطبلا ، عزنا  نبا  اذـه  نوزرابت ، نم  نوردـتا  مکل 

ربا عذج  مکازخا  هیاغ  عمجم  لک  یف  هیلع : شیرق  یکرشم  ضرحی  سایا  یبا  نب  دیـسا  لاق  ردبب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعنص 
حبذی مل  هصعق  التق  احبذ و  مکانفا  يذلا  همطاف  نبا  اذه  یحتـسی  میرکلا و  رحلا  رکنی  دق  اورکنت  املا  مکرد  حرقلا هللا  یکاذملا  یلع 

هل كادـی  تداج  الوحملا  معملا  مطاـف  نبا  ینعا  هبزح  نع  ببذـم  يا  هللا  یملـسلا : طـالع  نب  جاـجحلا  لوقی  دـحا  موی  هلاـعف  یف  و 
ءامدلاب و کفیس  تللع  الفسا و  لفسا  نووهی  ذا  حفسلاب  مهتفـشکف  لساب  هدش  تددش  الدجم و  نیبجلل  هحیلط  تکرت  هنعط  لجاعب 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رـصبا  عفاروبا : لاق  سانلا - همیزه  دعب  دحا  یف  يربطلا -) خیرات   ) یف الهنی و  یتح  نارح  هدرتل  نکی  مل 

رـصبا مث  یحمجلا ، هللادـبع  نب  ورمع  لـتق  مهعمج و  قرفف  مهیلع ، لـمحف  مهیلع ، لـمحا  یلعل : لاـقف  شیرق ، یکرـشم  نم  هعاـمج 
- نورشعلا يداحلا و  لصفلا   ) نب هبیـش  لتق  و  مهتعامج ، قرفف  مهیلع  لمحف  مهیلع ، لمحا  یلعل : لاقف  شیرق ، یکرـشم  نم  هعامج 

یبنلا لاقف  .هاساوملل  هذـه  نا  یبنلل : لیئربج  لاقف  يول ، نبا  رماع  ینب  دـحا  کـلام  هتعاـنم ) هتباـهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف 
یف .یلع و  الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیـس  ال  اتوص : اوعمـسف  امکنم - انا  و  لیئربج : لاقف  .هنم  اـنا  ینم و  هنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

، تاحلطلا هحلط  نبا  و  رماع ، نب  هللادبع  و  مکحلا ، نب  ناورم  و  هبقع ، نب  دیلولا  و  هبتع ، هوخا  هیواعم ، دنع  هلیل  عمتجا  رصن :) نیفص  )
دیلو ای  تنا  اما  و  ردب ، موی  یتمومع  مد  یف  كرـشا  و  يدـج ، لتقف  انا  اما  روتوم  الا  انم  سیل  بجعل ، یلع  رما  انرما و  نا  هبتع : لاقف 
مهل لاقف  باطولا  رفـص  هنکردا  ول  اضیرج و  ءابلع  نهتلفا  و  لوـالا : لاـق  اـمکف  ناورم  اـی  تنا  اـما  و  کـتوخا ، متیا  و  كاـبا ، لـتقف 
انلقث دقل  و  لزاهل ، کنا  هللا  و  هل : لاقف  .حامرلاب  هورجشت  نا  دیرا  لاق : .دیرت  ریغ  يا  ناورم : هل  لاقف  ریغلا ؟ نیاف  رارقالا  اذهف  هیواعم :

رمـساب ال یلع  نسح  یبا  یلع  دـشی  بولط  مکرتا  ول  مکیف  اما  برح  نب  هیواعم  انل  لوقی  کـلذ : یف  هبقع  نب  دـیلولا  لاـقف  کـیلع ،
انرم اتا  بیرغ  لجر  انطـس  کناک و  دـنه  نبا  ای  بعلتا  هل  تلقف  بوثی  درطم  موقلا  عقن  هنم و  تابللا  عمجم  کـتهیف  بوعکلا  هنجهت 

انم اذ  هانیقل و  ام  اذا  انم  هلیح  فعـضاب  بیهم  دـسا  هب  هل  حـیتا  داو  نطبب  بدـی  عبـض  ام  بیبط و  اـهل  سیلف  تشهن  اذا  داو  نطب  هیحب 
هیلع  ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لـصفلا  ( ) ع  ) اـیلع نا  رخآ - عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  هدـیبعوبا - يور  بیجع و 

، هبیتک هبیتک  مکلوق  عمـسال  بئاتک  اودرفنا  لاقف : هب ، اورقاف  بابخ  نب  هللادـبع  لـتقل  جراوخلا  قطنتـسا  هتعاـنم ) هتباـهم و  و  مالـسلا )
( مالـسلا هیلع   ) لاقف .هانلتق  امک  کنلتقنل  و  اولاق : و  بابخ ، نبا  لتق  نم  يرخالا  هب  ترقا  ام  لثمب  هبیتک  لک  ترقا  و  بئاـتک ، اوبتکتف 
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نم لوا  اناف  مهیلع ، اودش  لاق : هباحـصا و  یلا  تفتلا  مث  .مهلتقل  هب  مهلتق  یلع  ردـقا  انا  و  اذـکه ، هلتقب  مهلک  ایندـلا  لها  رقا  ول  هللا  و 
مث هیتبکرب ، هیوسیف  جرخی  مث  هنتم ، جرعی  یتح  هب  برـضی  هلمح  لک  تارم ، ثالث  هرکنم  هلمح  راـقفلا  يذـب  لـمح  و  مهیلع ، دـشی 
هللا یلـص   ) یبنلا نع  نینح  موی  اعیمج  اورف  سانلا  نا  ثراحلا : نب  هریغملا  نع  ادنـسم  خیـشلا ) یلاما   ) يور .مهانفا و  یتح  هب  لمحی 

لـضفلا و هـنبا  ساـبعلا و  بلطملادـبع و  نـب  ثرحلاوـنب  لـفون  هـعیبر و  نایفـسوبا و  بلطملادـبع  ینب  نـم  هعبــس  ـالا  هـلآ ) هـیلع و 
: لاق نا  یلا  بلطملادبع  نبا  انا  بذک  یبنلا ال  انا  لوقی : وه  لدـلدلا و  هتلغب  یلع  یبنلا  و  لیقع ، هوخا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

هیلع  ) یلع برـضف  لاق : .لاخ  مع و  هادـف  رب  نبا  رب  لاقف : .نارقالا  نیب  هب  لیزی  یلع  فیـس  لاق : .هقربلا  کلت  ام  هنبـال : ساـبعلا  لاـق 
نبا نع  محازم ) نب  رصن  نیفص   ) يور .هرکتبم و  هتابرـض  تناک  و  لاق : .هرکذ  هفنا و  یتح  هدقی  مهلک  ازرابم  نیعبرا  ذئموی  مالـسلا )
کع نیب  اننیب و  امیف  جحذم  احر  تنحط  ام  دعب  کلذ  ماشلا - لها  راس  نیح  ع )  ) ایلع عمسا  یناکل  هللا  و  لاق : هیبا  وا  يراصنالا  ریمن 
نیذه نیب  یلخن  یتم  یتح  لاق : ایلع  نا  مث  سمشلا - تلبقتسا  نیح  نم  یصاونلا  هنم  بیشت  میظع  رماب  نییرعـش  الا  ماذج و  مخلو و 

و مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) مث .هللا  تقم  نوفاخت  اما  مهیلا ، نورظنت  فوقو  متنا  و  اـینف ، دـق  نییحلا 
و مادقالا ، تلقن  کیلا  مهللا  دمحم ، هلا  ای  دمـص  ای  دحاو  ای  نمحر  ای  هللا  ای  يدان : مث  هیدـی  عفر  هلبقلا و  یلا  هجوت  هتعانم ) هتباهم و 

هرثک و  انیبن ، هبیغ  کیلا  وکـشن  اـنا  .جـئاوحلا  تبلط  و  راـصبالا ، تصخـش  و  قاـنعالا ، تدـتما  و  يدـیالا ، تعفر  و  بولقلا ، تضفا 
هللا هللا و  الا  هلا  يدان ال  مث  .هللا  هکرب  یلع  اوریـس  نیحتافلا ) ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حـتفا  اـنبر  اـنئاوها ، تتـشت  و  انودـع ،
موی یف  هدیب  باصا  ضرالا  تاوامـسلا و  هللا  قلخ  ذنم  سیئرب  انعمـس  ام  ایبن  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذـلا  هللا  ال و  يراصنالا : لاق  .ربکا 

هللا یلا  هرذـعم  لوقیف : اینحنم ، هفیـسب  جرخی  برعلا  مالعا  نم  هئامـسمخ  یلع  هدایز  نوداعلا  رکذ  ام  یف  لـتق  هنا  باـصا ، اـم  دـحاو 
یلع الا  یتف  و ال  راقفلاوذ ، الا  فیس  ال  اریثک : لوقی  یبنلا  تعمـس  ینا  ینزجح  نکل  هقلفا و  نا  تممه  دقل  اذه ، نم  مکیلا  یلاعت و 
ثیل ام  هللا  الف و  فصلا ، ضرع  یف  هب  محقتیف  انیدـیا  نم  هلوانتی  مث  هموقنف ، هدـی  نم  فیـسلا  ذـخان  انکف  لاـق : .هنود  هب  لـتاقا  اـنا  و 
وحن هونب  هعم  ذـئموی و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رم  لاق : بهو  نب  دـیز  نع  .هعـساو و  همحر  هیلع  هللا  همحر  هنم - هودـع  یف  هیاکن  دـشاب 
هدیب ذخای  کلذ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هرکیف  هسفنب ، هیقی  الا  دحا  هینب  نم  ام  و  هیبکنم ، هقتاع و  نیب  رمی  لبنلا  يرال  ینا  و  هرـسیملا ،
هوحن لبقا  .ینلتقت و  وا  کلتقا  مل  نا  هللا  ینلتق  هبعکلا  بر  یلع و  لاقف : هیما ، ینب  یلوم  رمحا  هب  رـصبف  هئارو ، نم  وا  هیدی  نیب  هیقلیف 

هیلع  ) یلع هزهتناف  فیسلاب ، هبرضیل  ایلع  طلاخ  هیما و  ینب  یلوم  هلتقف  نیتبرض ، افلتخاف  یلع  یلوم  ناسیک  هیلا  جرخف  مالـسلا ،) هیلع  )
يداحلا و لصفلا   ) قنع یلع  نافلتخی  هیلجر  یلا  رظنا  یناک  و  هقتاـع ، یلع  هلمح  مث  هبذـجف ، هعرد ، بیج  یف  هدـی  عضوف  مالـسلا ،)

یناکف هدضع ، هبکنم و  رسکف  ضرالا ، هب  برض  مث  مالسلا ،) هیلع   ) یلع هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا -
هزرابملا یلا  هیواعمل  مالسلا ) هیلع   ) هبلط رکذ  دعب  هیف - .هالتق و  اذا  یتح  لجرلا  نابرضی  هالبـش  امئاق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  رظنا 

هل لاقف  هیلا ، ع )  ) مدـقتف یلا ، ملهف  نسحلاابا  ای  کتزرابم  هرک  هیواعم  ناک  نا  لاق : یقـشمدلا و  دواد  نب  هورع  زربف  هیواـعم - ءاـبا  و 
، هبرـضف هیلع ، لمح  مث  هایا ، ینوعد و  هنم  یل  ظیغاب  مویلا  هیواعم  اـم  هللا  و  لاـقف : .رطخب  کـل  سیل  هناـف  بلکلا ، اذـه  رذ  هباحـصا :

ربخاف بهذا  هورع ، ای  مالسلا :) هیلع   ) لاق مث  .هبرضلا  لوهل  نارکسعلا  جتراف  هرـسی ، يرخالا  هنمی و  امهدحا  تطقـس  نیتعطق  هعطقف 
هعامجلا ماع  دعب  هیواعم  رکذ  یبعـشلا : لاق  هیف : .نیمدانلا و  نم  تحبـصا  رانلا و  تنیاع  دقل  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلا  اما و  کموق ،

راثا دق  نعرالا  دوطلا  لثم  نابعث  انیـشغ  دق  مایالا و  نم  اموی  تیار  دقل  هللا  اما و  دیلولا : نب  دلاخ  نبا  نمحرلادـبع  لاقف  نیفـص ، موی 
.برحلا ردخملا  رـشک  هباینا  نع  ارـشاک  لبالا  بئارغ  برـض  هفیـسب  مهبرـضی  لئاس  مهدا  یلع  وه  و  قفالا ، نیب  اننیب و  لاح  الطـسق 

، نیفنـصملا ظافحلا  نم  یناجزوجلا  ناک  ینطق : رادلا  لاق  يومحلا :) نادلب   ) یف .هل و  هرت  نع  لتاقی  دلاجی و  هنا  هللا  و  هیواعم : لاقف 
رذعتی لاقف : هیلع ، رذعتف  هجاجد ، هل  حـبذی  نم  سمتلاف  هدـنع ، انک  سیدـع : نبا  لاق  مالـسلا .) هیلع   ) یلع نع  فارحنا  هیف  ناا  نکل 
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بـست مل  دـیبل  یبال  تلق  ثرحلا ، نب  ریبزلا  لاق  يربطلا :) خـیرات   ) یف .دـحاو و  تقو  یف  افلا  نیعبـس  لتق  یلع  هجاجد و  حـبذ  یلع 
هئامسمخ و نیفلا و  لمجلا  موی  انم  لتق  هنال  لاق : هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  ، ) ایلع
و دزالا ، نم  نوسمخ  هئامثالث و  فلا ، هئامسمخ  نیفلا و  لمجلا  موی  مالسلا ) هیلع   ) یلع لتق  بوقعی : یبا  نبا  لاق  .انهاه و  سمـشلا 

سجنت ضرـالاف  ضرـالا  رهطا  نا  یف  یعــساس  يا : دـهجاس  .ساـنلا و  رئاـس  نـم  نوـسمخ  هئاـمثالث و  و  هبــض ، ینب  نـم  هئاـمنامث 
الا راد  یف  یـصعی  ـالا  هللا  یلع  قـح  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا یبا  نع  یفاـکلا )  ) یف و  هسجرلا ، لاـمعالاب  اـمک  هـسجرلا  صاخـشالاب 

ماقی هللا دح  و  هنس ، نیعبس  هدابع  نم  لضفا  لدع  ماما  نم  هعاس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .اهرهطت و  یتح  سمـشلل  اهاحـضا 
هلیل و نیعبرا  رطم  نم  اهیف  یکزا  ضرالا  یف  ماقی  دـح  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  .احابـص و  نیعبرا  رطم  نم  لضفا  ضرـالا  یف 

نم لبحلا  تددر  مث  لبحب ، هیدی  تلقع  اذا  اسکع  ریعبلا  تسکع  هترهمج :)  ) یف دیرد  نبا  لاق  سوکعملا  صخـشلا  اذـه  نم  .اهمایا 
مـسا لذیل و  هیدـی  غسر  یلا  ریعبلا  مطخ  یف  البح  دـشت  نا  سکعلا  يرهوجلا : لاق  .سوکعم و  ریعبلا  و  هوقحب ، هتددـشف  هنطب  تحت 
سارلا هسوکعم  اهنوطبری  اوناک  اهنال  ربقلا ، دـنع  هیلبلا  سکع  هنم  و  هلوا ، یلا  یـشلا ء  رخآ  كرد  سکعلا  و  ساکعلا ، لـبحلا  كاذ 

هیلع  ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) اهنوکرتی و  اـهرهظ ، یلی  اـمم  اـهرخوم  یلا  لاـقی  و  اـهنطب ، اـهلکلک و  یلی  اـم  یلا 
.هسار و یلع  هبلق  هسکر : هسکرا و  ساسالا :)  ) یف سوکرملا  مسجلا  .تومت و  یتح  لاحلا  کـلت  یلع  هتعاـنم ) هتباـهم و  و  مالـسلا )

نع رـصن ) نیفـص   ) یف اهیف .) اوسکرا  هنتفلا  یلا  اودر  املک   ) هیف هدر  رـشلا  یف  هسکرا  و  سجر ، سکر  اذه  و  سوکرم ، سوکنم  وه 
: يدانف هنم ، سابلاب  هدش  رهشا  ذئموی  ماشلا  لها  یف  سیل  حابصلا ، نب  بیرک  همـسا  نزی  يذ  نم  لجر  ماشلا  لها  نم  زرب  هعـصعص :

يدان مث  بیرک ، هلتقف  جالح  نب  ثراحلا  هیلا  زربف  زرابی  نم  يدان  مث  بیرک ، هلتقف  يدـیبزلا  حاضو  نب  عفترملا  هیلا  زربف  زرابی ، نم 
مث ءادتعا ، ایغب و  اهیلع  ماق  مث  ضعب ، قوف  مهضعب  مهداسجاب  یمر  مث  بیرک ، هلتقف  ینادمهلا  قورـسم  نب  ذئاع  هیلا  زربف  زرابی ، نم 

باتک یلا  كوعدا  یناورانلا  دابکالا  هلکآ  نبا  کنلخدـی  کحی ال  و  هل : لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  ردـبف  زرابم ، یقب  له  يدان 
لوح و ال ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .تئش  اذا  مدقا  اهیف ، انل  هجاح  ال  کنم ، هلاقملا  هذه  انعمس  ام  رثکا  ام  بیرک : لاقف  .هیبن  هنـس  هللا و 

هعادو نبا  ثراحلا  هیلا  زربف  زرابی ، نم  ع )  ) يدان مث  همد ، یف  طحشتی  اهنم  رخ  هبرض  هبرـض  نا  هلهمی  ملف  هیلا  یـشم  مث  هللااب ، الا  هوق 
هیلع  ) يداـن مث  دـحا ، هیلا  زربـی  ملف  زراـبی ، نم  يداـن  مث  هلتقف ، بلطملا  نب  عاـطملا  هیلا  زربـف  زراـبی ، نم  يداـن  مث  هـلتقف ، يریمحلا 

يدـتعا ام  لثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  صاصق  تامرحلا  مارحلا و  رهـشلاب  مارحلا  رهـشلا   ) نیملـسملا رـشعم  ای  مالـسلا :)
: ورمع لاقف  .اننیب  ساـنلا  نلتقت  ـال  ینزراـبف و  یلا  مله  هیواـعم  اـی  کـحیو  لاـق : مث  نیقتملا ،) عم  هللا  نا  اوملعا  هللا و  اوقتا  مکیلع و 

هتباهم و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) نا عمطا  ین  او  برعلا  لاطبا  نم  هثالث  یلع  لتق  دق  ازهتنم ، همنتغا 
ع)  ) ایلع نا  اضیا : يور  .یلثم و  عدخی  سیلف  کیلا  بهذا  هقالخلا ، بیـصتف  لتقا  نا  الا  دیرت  نا  هیواعم : هل  لاقف  .هب  رفظت  هتعانم ) و 
هسفن هللا يرـشی  نم  سانلا  اهیا  يداـن  مث  ءادوسلا ، یبنلا  هماـمعب  بصعت  مث  زجترملا ، هل  لاـقی  ناـک  یبنلل و  ناـک  يذـلا  هسرق  بکر 

یلع مهفویس  اوعضو  افلا  رشع  ینثا  یلا  فالآ  هرشعلا  نیب  نم  هل  بدتناف  متحرق  امک  حرق  دق  مکودع  نا  هدعب ، ام  هل  موی  اذه  حبری ،
یناف وا ال  اوتومت  وا  راثلا  اولاـنت  یتح  اوتیب  مکبرحب و  اوحبـصا  اوتوفت و  ـال  لـمنلا  بیبد  اوبد  لوقی : وه  یلع و  مهمدـقت  و  مهقتاوع ،

، ضقتنا الا  فص  ماشلا  لهال  قبی  ملف  هدحاو ، هلمح  سانلا  لمح  تئش و  متئش و  ام  مکل  سیل  تئجف  انتئج  ول  متلق  دق  تیصع  املاط 
يرا مهبرـضا و ال  لوقی : وه  هفیـسب و  مهبرـضی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیواعم و  برـضم  یلا  رمالا  یـضفا  یتح  هیلع  اوتا  ام  اودـمها  و 
لثمت باکرلا  یف  هلجر  عضو  املف  هیلع ، وجنیل  هسرفب  هیواعم  اعدـف  هیواه  ما  رانلا  یف  هب  توه  هیواحلا  میظعلا  نیعلا  زرخـالا  هیواـعم 

یلا هعزف  رکذ  .خلا و  باکرلا - نع  هلجر  ینثف  حیبرلا  نمثلاب  دمحلا  يذـخا  یئالب و  یبا  یتفع و  یل  تبا  هبانطالا : نب  ورمع  تایباب 
یتح هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداـحلا و  لـصفلا   ) .فحاـصملا عفر  هل  هریبدـت  ریبدـت و  یف  ورمع 
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نم نایقنیف  ریعشلا  هطنحلا و  یف  نوکی  ردم  رجحب و  هیواعم  مالسلا ) هیلع   ) هبـش دیـصحلا  بح  نیب  نم  ریغـصلا  رجحلا  هردملا  جرخت 
هل سانلا  هیلخت  نکل  ردکلا ، رذـقلا  سجنلا  سجرلا  كاذ  نم  ضرالا  رهطی  نا  ع )  ) دـهجو اذـه ، .ماعطلل  امهنحط  دـیرا  اذا  هردـملا 

هیلع  ) هعم مهدـج  مدـع  مث  هیلع ، ثلاثلل  یناثلا و  هموکحل  مزلتـسملا  لوالل  مهمیدـقت  يروشلا و  موی  هفیقـسلا و  موی  مالـسلا ) هیلع  )
هیواعمل مهقوحل  و  هل ، سانلا  نم  ریثک  كرت  و  هلابق ، یف  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  مایق  و  هیواعم ، عم  هتادـهاجم  یف  مالـسلا )

و نوبـسکی .) اوناک  امب  اضعب  نیملاظلا  ضعب  یلون  کلذک  و   ) هیما ینب  یقاب  مث  مهیلع ، هیواعم  طیلـست  یلاعت  هللا  همکح  یف  تبجوا 
هیواعم وه و  یفنلا  موی  یف  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  متاح  نب  يدـع  نع  هیفاک ) رذـن  رداون   ) یف بوقعی  نب  دـمحم  يور 

لاق هتوص - اهب  ضفخی  هللاءاشنا -  هلوق  رخآ  یف  لوقی  مث  هباحـصا ، هیواـعم و  نلتقـال  هللا  و  هباحـصا : عمـسیل  هتوص  عفر  و  نیفـصب ،
: یل لاقف  .کلذب  تدرا  امف  تینثتـسا ، مث  تلعف  ام  یلع  تفلح  کنا  نینموملاریما  ای  تلقف : مالـسلا ) هیلع   ) هنم ابیرق  تنک  و  يدـع :

مههقفاف مهیف ، اوعمطی  یکو  اولـشفی  الیک  مهیلع  یباحـصا  ضرحا  نا  تدراف  بوذـک ، ریغ  نینموملا  دـنع  انا  و  هعدـخ ، برحلا  نا 
وا رکذـتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف   ) نوعرف یلا  هلـسرا  ثیح  ع )  ) یـسومل لاق  هوانث  لـج  هللا  نا  ملعا  و  هللاءاـشنا ، مویلا  دـعب  اـهب  عفتنی 

و هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  ، ) یـشخی ـال  رکذـتی و  ـال  هنا  هللا  ملع  دـق  و  یـشخی )
.باهذلا یلع  ع )  ) یسومل صرحا  کلذ  نوکیل 

هینغم

ربصلاب و ساقت  امنا  و  ماعطلا ، عونب  ساقت  هعاجـشلا ال  هلوطبلا و  نا  خلا ..) بلاط  یبا  نبا  توق  اذه  ناک  اذا  لوقی : مکلئاقب  یناک  (و 
یلـص  ) یبنلا تاوزع  یف  مامالا  خـیراتلا  اهلجـس  یتلا  فقاوملا  و  تالـضعلا ، مسجلا و  هوقب  و  توملا ، یلع  سفنلا  نیطوت  و  تابثلا ،

هذه نال  هیلهالا ، هرجـشلا  نم  ادوع ) بلـصا  هیربلا  هرجـشلا  نا  الا و   ) برعلا مالـسالا و  سراف  هناب  دهـشت  هبورح - و  هلآ ) هیلع و  هللا 
عئاورلا و   ) ناسنالا دـی  هعنـصلل و  اهیف  رثا  هعیبطلا ال  یلع  کلت  ایحت  و  میعطتلا ، میلقتلا و  حـئاسلا و  ءاملا  دامـسلا و  ثرحلاـب و  اـیحت 

هلعلا سفنل  ادوقو ) يوقا  هیودـبلا  تایابنلا  و   ) باشعالا نم  ادولج ) قرا   ) اـهرظنمب کـبجعت  یتلا  هضغلا  باـشعالا  یه  و  هرـضخلا )
هیهافرلا فرتلا و  یف  و  هبالصلا ، هوقلا و  هنوشخلا  فشقتلا و  یف  نا  یلا  هیبنتلا  وه  اذه  نم  دصقلا  و  هیربلا ، هرجشلا  هبالـصل  هبجوملا 

نم یلع  یتلا و  خلا ..) اونصلاک  هللا  لوسر  نم  انا  و   ) .هرـضخلا عئاورلاک  میعنلا  یف  بلقتی  ناک  هیواعم  نا  مولعم  و  نیللا ، و  فعـضلا ،
دارا هلهابملا  هیآ  یف  انسفنا  هملک  نا  نورسفملا  لاق  .هدعاس و  هفیس و  یلع  و  دوعلا ، بلص  یبنلا  ناک  و  دحاو ، لصا  و  هدحاو ، هنیط 

ول هللا  و   ) .نارمع لآ   61 مکـسفنا - انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  اـنئانبا و  عدـن  اولاـعت  لـقف  اـیلع : ادـمحم و  هناحبـس  اـهب 
هبطخلا یف  لاق  امک  هیلا  توملا  جرخ  وا  توملا ، یلا  لخد  یلابی  مامالا ال  نا  رـسلا  و  اهنع .) تیلو  اـمل  یلاـتق  یلع  برعلا  ترهاـظت 

اغلاب اعاجـش  یلع  قلخ  مامالا : هیرقبع  باتک  رخآ  یف  داقعلا  لاق  و  هبطخلا 5 . یف  لاق  امک  هما  يدـثب  لفطلا  نم  هب  سنآ  وه  لب  ، 55
نیلـضملا نیلاضلا  باقر  یلا  يا  اهیلا ) تعراسل  اهباقر  نم  صرفلا  تنکما  ول  و   ) .هایحلاب یلابی  ـال  يرج ء  عاجـشلا  و  هعاجـشلا ، یف 

و اـهداسف ، هتدـیقع و  ساـکعنال  سوکعملاـب  هتعن  و  هیواـعم ، وه  و  صخـشلا ) اذـه  نم  ضرـالا  رهطا  نا  یف  دـهجاس  و   ) برعلا نم 
يا دیصحلا ) بح  نیب  نم   ) اهوحن سبایلا و  نیطلا  نم  هعطقلا  هردملا ) جرخت  یتح   ) تامرحملا تاوهـشلاب و  هساکترال  سوکرملاب 
نا هیواعم  رـش  نم  هیناسنالا  حـیری  مامالا  نا  ینعملا  لـمجم  و  بوبحلا ، نم  اـمه  ریغ  و  ریعـشلا ، هطنحلاـک و  هجتاـن  عرزلا و  رمث  نم 

.الیبس کلذ  یلا  عاطتسا 

هدبع
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بکر فستعا  ههاتملا : قیرط  فستعا  وا  اهـشرک …  المت  يا  شرتکت  هساـنکلا و  يا  هماـمقلل  اـهطاقتلا  اـهممقت : اهلغـش  هلـسرملا  وا 
هنسحلا همعانلا  هضغلا  باشعالا  راجشالا و  هرـضخلا  عئاورلا  ادولج : قرا  هرـضخلا  هریحلا …  عضوم  ههاتملا  دصق و  ریغ  یلع  قیرطلا 

ادومخ اهنم  اطبا  هیودبلا و  ریغ  تاتابنلا  نم  الاعتـشا  يوقا  نوکت  رانلا  اهب  تدقو  اذا  يا  رانلا  لاعتـشا  دوقولا  ادوقو : يوقا  هیودبلا  … 
سابلا و دیدش  ناک  امک  هلاح  یف  نوکی  لوسرلا  هموثرج  نم  وهف  دحاو  لصا  امهعمجی  ناتلخنلا  ناونـصلا  دضعلا : نم  عارذـلا   …و 

بلق ابولقم و  یشلا ء  در  وه  سکرلا و  نم  سوکرملا  دج و  عنمک  دهج  سوکرملا : مسجلا  سوکعملا و  هشیعملا …  نشخ  ناک  نا 
بح دیـصحلا  بح  سباـیلا و  نیطلا  هعطق  کـیرحتلاب  هردـملا  دیـصحلا : بح  نیب  نـم  رکفلا …  بوـلقم  دارملا  هـلوا و  یلع  هرخآ 

نیفلاخملا نم  نینموملا  رهطی  یتح  يا  هوحن  حمقلاک و  دوصحملا  تابنلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

فلع شا  هشیدنا  هک  هدش  هتـسب  ياپ  راهچ  دننام  دراد  مزاب  دیواج ) یتخبکین  زا   ) وکین ياهماعط  ندروخ  هک  دـنا  هدـیرفاین  ارم  سپ 
هب هک  یفلع  زا  ار  هبنکـش  دنک  یم  رپ  دروخب ، هتفای  يزیچ  ات  دنز  مه  هب  ار  اه  هبورکاخ  هک  هتـشگ  اهر  ياپراهچ  دـننام  ای  تسا ، نآ 

دتـسرف شهاگراتـشک  هب  ات  دوش  هبرف  دهاوخیم  شبحاص  هک  دناد  یمن   ) دنراد رظن  رد  شیارب  هچنآ  زا  دراد  تلفغ  و  هدروآ ، تسد 
ار یهارمگ  نامـسیر  ای  موش ، اهر  هدوهیب  هدـنام و  راکیب  هک  دـنا  هدـیرفاین  ارم  ای  دـهد ) ماجنا  ار  شراک  هدومن  یـشکراب  شیارب  اـی 

كاروخ تسا  نیا  رگا  دیوگ : یم  امش  زا  يا  هدنیوگ  منیب  یم  هک  تسنانچ  و  مدرگ ، راپسهر  يادرگرس  هار  رد  هشیدنا  یب  هدیـشک 
ینابایب تخرد  دینادب  دراد !؟ یم  زاب  ناریلد  اب  يربارب  هضراعم و  نارـسمه و  اب  گنج  زا  ار  وا  یتسـس  فعـض و  سپ  بلاطوبا  رـسپ 

( هدش هتـشاک  بآ  رپ  ياهغاب  رد  هک   ) مرخ زبس و  ياهتخرد  و  تسا ، رتراوتـسا )  ) رت تخـس  شبوچ  دـسر ) یم  نآ  هب  مک  بآ  هک  )
( دنباین يرگید  بآ  ناراب  بآ  زج  هک   ) یتشد ياههایگ  و  تسا ، رتکزان  ناشتسوپ 

رد رتراوتـسا و  شمادـنا  دـماشایب  دروخب و  رتمک  ردـق  ره  ناـسنا  يرآ   ) تسا رترید  اـهنآ  یـشوماخ  رت و  هتخورفا  اـهنآ  شتآ  هلعش 
نم یگتسبمه ) لاصتا و   ) و تسا ) رتکانـسرت  لد و  تسـس  تسوپ و  كزان  دماشایب  دروخب و  رتشیب  ردق  ره  و  تسا ، رتریلد  رازراک 
مه هب  هک   ) وزاب هب  تسا  تسد  لاصتا )  ) دننام و  هدیئور ) خیب  کی  زا  ود  ره  هک   ) لخن زا  تسا  یلخن  لاصتا )  ) دـننام ادـخ  لوسر  اب 

تـسدب اهتـصرف  رگا  و  منادرگن ، رب  ور  ناشیا  زا  دنوش  هارمه  مه  اب  نم  گنج  رب  برع  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  نیاربانب ) دـنا ، هتـسویپ 
زا ار  نیمز  هکنیا  رد  میامن  شـشوک  هک  دشاب  دوز  و  منز ) یم  ندرگ  نید  يرای  ادخ و  هار  رد  ار  همه   ) مباتـش یم  ناشیوس  هب  دـیآ 

ار ورود  قفانم و   ) دیآ نوریب  هدش  ورد  هناد  نیب  زا  یکاخ  هلولگ  هکنیا  ات  مزاس  كاپ  هیواعم )  ) نوگنرس دبلاک  هنوراو و  صخش  نیا 
(. مزاس هدوسآ  یهارمگ  نانزهر  زا  ار  نید  هار  هدنار  نینموم  نیب  زا 

ینامز

ص)  ) ادخ لوسر  زا  مالسلا  هیلع  ماما  يوریپ 

فعـض و هکلب  دـهد  یمن  ورین  ندـب  هب  یگراپمکـش  هک  یتروص  رد  دـنناد ، یم  يروـخرپ  رد  ار  یندـب  يورین  هک  دنتـسه  يرایـسب 
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یم هفاضا  رتدوز  ار  ندـب  يورین  كاروخ  رد  یئوج  هفرـص  هک  تسا  هدرک  تباث  ـالمع  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دروآ  یم  دوجوب  یتسس 
فارـسا دیماشایب و  دـیروخب و  تسا : هدرک  شرافـس  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  يروخرپ و  ات  دـنک 

يارب درب  یم  رسب  يواب  گنج  رد  دیوگ و  یم  نخس  هیواعم  نامز  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .درادن  تسود  ار  ناراکفارسا  ادخ  دینکن 
هجوت دوخ  تعاجـشب  رگید  يوس  زا  .میتسه  تسد  کی  رون و  کی  دننام  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نم  دـیامرف : یم  دوخ  عضوم  میکحت 

نیا زا  هیواعم  ندوب  هنوگژاو  تابثا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیامن  یم  هراشا  هیواعم  داقتعا  قـالخا و  ندوب  هنوگژاو  هب  دـهد و  یم 
رفاک دنیوگ  یم  رگید  هتسد  دنارفاک و  دنیوگ  یم  هتسد  کی   ) دیراد فالتخا  نیقفانم  هب  تبـسن  ارچ  تسا : هتفرگ  کمک  نآرق  هیآ 

یم هجوت  هیآ  نیاب  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا …  هدـینادرگرب  نارفاک  فیدر  رد  ار  اهنآ  نانآ ، لامعا  رطاخ  هب  ادـخ  دنتـسین )،
.تسا نانمشد  اب  ص )  ) ربمایپ شور  نامه  هیواعم  اب  هزرابم  رد  يو  شور  هک  دهد 

يزاریش دمحم  دیس 

همیهبلاک ( ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : ) هناحبس لاق  امک  هدابعلل ، ناسنالا  هقلخ  ناف  تابیطلا ) لکا  ینلغشیل  تقلخ  امف  )
نا يا  اهفلع ) اهمه   ) لکالا الا  اهل  مه  هناف ال  هطوبرملا ، فالخب  اضیا ، لکالا  ریغ  اهمه  هلسرملا  همیهبلا  نال  کلذب  دیقلا  هطوبرملا )

( اهفالعا نم   ) اهشرک المت  يا  شرتکت )  ) هسانکلا یه  و  همامقلل ، اهطاقتلا  يا  اهممقت ) اهلغـش  هلـسرملا   ) همیهبلاک وا )  ) .فلعلا لکای 
رما و هیاغالب و ال  يدس )  ) هناحبس هلبق  نم  كرتا )  ) له وا )  ) لکالا حبذلا و  نم  اهب ) داری  امع   ) لفغت يا  وهلت ) و   ) همامقلا فلع  يا 

فاستعالا فستعا ) وا   ) .هلالـضلا وحن  هعم  هلبح  رجی  لاضلا  ناف  هلالـضلا ) لبح  رجا  وا  ( ؟ بعلا ثبعال و  يا  اـثباع ) لـمها  وا   ) یهن
یناک و   ) یفنلا و  راکنالا ، قیرط  یلع  تاماهفتـسالا  هذه  و  هیتلا ، هریحلا و  يا  ههاتملا ) قیرط   ) يده دصق و  ریغ  یلع  قیرطلا  بوکر 
بلاط یبا  نبا  توق   ) نیـصرقلا نم  هرکذ  يذلا  اذه ) ناک  اذا   ) تابیطلا یلکا  یمعنت و  مدع  یلع  راکنالا  ضرعم  یف  لوقی ) مکلئاقب 
ملعیلف الا )  ) .عاجـش عمج  ناعجـشلا )  ) هبراحم يا  هلزانم ) و   ) هعاجـشلا یف  هلثامی  نم  يا  نارقـالا ) لاـتق  یلع  فعـضلا  هب  دـعق  دـقف 
عئاورلا و   ) دربلا رحلا و  تاساقمب  يوقی  هنال  ادوع ) بلصا   ) ربلا یف  تبنت  یتلا  هیربلا ) هرجـشلا  نا  و   ) لیلقلا یتوق  یلع  رکنملا  لئاقلا 

هتبانلا باشعالا  يا  هیودبلا ) تاتابتلا  و   ) ربلا راجشا  دولج  نم  ادولج ) قرا   ) هرضخلا لامجلا و  هعورلا و  تاذ  راجشالا  يا  هرـضخلا )
لکام ناک  اذاف  مودا ، اهران  ناف  ادومخ ) اطبا  و   ) .هیودبلا ریغ  تاتابنلا  یف  رانلل ، الاعتـشا  يا  ادوقو ) يوقا   ) ناتـسبلا لباقم  ودـبلا ، یف 

لوسرلا هریـشع  نم  ینا  وه  و  یتوقل ، رخآ  ببـس  كانه  و )  ) دـیزا دـئادشلل  هلمحت  رثکا و  هاوق  تناک  ابعـص  هشیع  انـشخ و  ناـسنالا 
ناونـصلا ونـصلا ) نم  ونـصلاک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر نم  انا   ) ءایوقا ف ناعجـش  هریـشعلا  هذه  لک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

يا برعلا ) ترهاظت  ول  هللا  و   ) .کلذک عارذلا  تناک  ادیدش  دضعلا  ناک  اذاف  دـصعلا ) نم  عارذـلا  و   ) دـحاو لصا  امهعمجی  ناتلخن 
تربدا ام  يا  تیلو ) امل   ) یتبراحم يا  یلاتق ) یلع   ) فوقولا تابثلل و  رخالا  رهظ  يوقی  مهنم  لک  نال  رهاـظتلاب  یمـسی  و  تعمتجا ،

یف دـهجاس  و   ) لجو فوخ و ال  الب  اهیلا ) تعراسل   ) اهلتق نم  تنکمت  و  هرفاک ، تناک  ناب  اهباقر ) نم  صرفلا  تنکما  ول  و  اـهنع ، )
مـسجلا و   ) .هلیذرلا یلا  هیف  هلیـضفلا  ساـکعنا  راـبتعاب  اـسوکعم  هنوک  هیواـعم و  يا  سوکعملا ) صخـشلا  اذـه  یف  ضرـالا  رهطا  نا 

- ازاجم لحملا - لاحلا و  وا  هرواجملا  رابتعاب  مسجلا  یلا  هبسنلا  و  تافـصلا ، ءارالا و  بولقم  هنوک  رابتعاب  بولقملا ، يا  سوکرملا )
هبح و  ضرالا ، نم  عوطقملا  يا  دوصحملا  تابنلا  وه  دیصلا  دیـصحلا ) بح  نیب  نم   ) سبایلا نیطلا  هعطق  یه  هردملا ) جرخت  یتح  )

.لطابلا قحلا و  نیب  زیمتلا  نع  اذه  و  هبشا ، ام  ریعشلا و  حمقلاک و 

يوسوم
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.شیشح نبت و  نم  هبادلا  هلکات  ام  فلعلا : .رویطلا  عابسلا و  ادع  ام  رحبلا  ربلا و  باود  نم  مئاوق  عبرا  تاذ  لک  مئاهب  اهعمج  همیهبلا :
: يدـس .اهـشرک  المت  شرتکت : .اهمهفب  اهیدـی  نیب  ام  هاشلا  لکا  ممقتلا : .ءاـشت  اـمک  یعرت  هلمهملا  هدـیقملا ، ریغ  هقلطملا  هلـسرملا :

ناسنالا هلکای  ام  توقلا : .اهیف  هاتی  ضرالا  ههاتملا : .حضاولا  قیرطلا  ریغ  یف  كولـسلا  فاستعالا : .هدئاف  نودـب  وهللا  ثبعلا : .لمهم 
: هیربلا هرجشلا  .ماصخالا  یلا  لوزنلا  لاتقلا و  یف  هلباقملا  هلزانملا : .لاتقلا  هزرابملا و  یف  وفکلا  وه  نرق و  عمج  .نارقالا  .هب  تاتقی  و 

لاذلا نوکـسب  يذعلا ، و  هیذـعلا : .ءاملا  یلع  تبانلا  تابنلا  رجـشلا و  هرـضخلا : عتاورلا  .هیف  ءام  يذـلا ال  ربلا  یف  تبنت  یتلا  هرجـشلا 
اذا ونـصلا : .اهرمج  افطی  مل  اهبهل و  نکـس  اذا  رانلا  تدـمخ  نم  دومخلا : .رانلا  لاعتـشا  دوقولا : .رطملا  ءام  الا  هیقـسی  يذـلا ال  عرزلا 

.یطـسولا عبـصالا  فرط  یلا  قفرملا  فرط  نم  عارذـلا : .يرخالا  ونـص  یه  هدـحاو  لـکف  دـحاو  لـصا  نم  رثکا  وا  ناـتلخن  تجرخ 
.رف بره و  یلوت  و  هنع ، ضرعا  هکرت و  هنع : یلوـت  .تعمتجا  تنواـعت و  برعلا : ترهاـظت  .فـتکلا  یلا  قـفرملا  نم  وـه  و  دـضعلا :

لعج یشلا ء  نم  هنکم  ردق و  تلهست و  صرفلا : تنکما 

.بوـلقملا سوـکعملا : .یتردـق  یتقاـط و  یعـس و  لذـباس و  دـهجاس : .هرخوـم  وا  قـنعلا  هبقرلا ، عـمج  باـقرلا : .هردـق  اناطلـس و  هل 
.دوصحملا تابنلا  بح  دیصحلا : بح  .هدماجلا  بارتلا  هعطق  هردملا : .هرخآ  یلع  هلوا  بق  اذا  اسکر  یـشلا ء  سکر  نم  سوکرملا :

مامالا ضفری  شیعلا ) هبوشج  یف  مهل  هوسا  نوکا  وا  رهدـلا  هراکم  یف  مهکراشا  نینموملاریما و ال  اذـه  لاقی : ناـب  یـسفن  نم  عنقاا  )
رهدـلا و هواسق  یف  هعم  شیعی  تابکنلا و  بئاصملا و  یف  هبعـش  كراشی  مل  اذا  مسالا  هذـهب  یفتکی  نینموملا و ال  هرماب  هتعانق  لـک 

لبق عوجلا  شیعی  مهلبق و  هجاحلا  شیعی  مهلبق و  ناـمرحلا  شیعی  هودـق  مهل و  هوسا  نوکی  نا  بجیف  نینموملاریما  هنا  هتاـبوعص … 
نامرحلا هضایر  مهسفنا  یلع  نوسرامی  لب  مهتیعر  فعضا  عم  نوواستی  خیراتلا  يدم  یلع  ءامظعلا  هریـس  یه  هذه  همالا و  عوجت  نا 

لکا ینلغـشیل  تقلخ  امف   ) .هیف وه  امم  لضفا  دغ  یلا  علطتی  مهتیور و  دنع  ریقفلا  ربصیف  حـلاصلا  لثملا  مهبعـشل  اوبرـضیل  هیرایتخالا 
لمها وا  يدس  كرتا  وا  اهب  داری  امع  وهلت  اهفالعا و  نم  شرتکت  اهممقت  اهلغش  هلـسرملا  وا  اهفلع  اهمه  هطوبرملا  همیهبلاک  تابیطلا 
ءاضقل وا  اهب  لغـشلل  قلخی  مل  هناب  تابیطلل  هکرت  ببـس  یلع  مالـسلا  هیلع  هبن  ههاتملا ) قیرط  فستعا  وا  هلالـضلا  لبح  رجا  وا  اـثباع 

همیهبلاک نوکی  وا  رخآ  رما  لک  نع  هیهال  هتبغر  مهنب و  لکات  نا  اهمه  اهفلعم  یلع  هطوبرملا  هبادـلا  لاح  وه  امک  اهلوانت  یف  تقولا 
هیهال شرتکت  نمست و  یلتمت ء و  یتح  یقبت  اذکه  اهیتفشب و  هملتف  اهقیرط  یف  عقی  امب  لغتـشت  یهف  اهباحـصا  اهلمها  یتلا  هلـسرملا 

وا بیقر  وا  بیـسح  نود  ءاشی  ام  لمعی  المهم  كرتی  نا  لجا  نم  قلخی  مل  هنا  نیب  اـمک  اـهحبذ …  اهنمـس  ءارو  نا  اـهب و  داری  اـمع 
وا هتیاغ  يردی  اهئات ال  ضرالا  یف  داسفلا  لالضلا و  رشنی  نمم  نوکی  وا  فیرش  فده  وا  همیرک  هیاغ  نود  هایحلا  یف  ثبعیل  كرتی 
اذا لوقی : مکلئاقب  یناک  و   … ) هللا هاضرم  یلا  لصی  لماکتی و  نا  لجا  نم  قلخ  لـب  هلک  کـلذ  لـجا  نم  قلخی  مل  هنا  هریـس ، هجیتن 

ادوع و بلـصا  هیربلا  هرجـشلا  نا  الا و  ناعجـشلا …  هلزانم  نارقالا و  لاتق  نع  فعـضلا  هب  دـعق  دـقف  بلاط  یبا  نبا  توق  اذـه  ناک 
نم عارذـلا  ءوضلا و  نم  ءوضلاـک  هللا  لوسر  نم  اـنا  ادومخ و  اـطبا  ادوـقو و  يوـقا  هیذـعلا  تاـتبانلا  ادوـلج و  قرا  هرـضخلا  عـتاورلا 
اذـه هدوع و  قری  هندـب و  فعـضی  هناف  هماعط  وه  اذـه  ناک  نم  نا  وه  ناهذالا و  یف  رطخی  نا  نکمی  اـم  مالـسلا  هیلع  عفد  دـضعلا )
یتلا هدیفملا  هیذـغتلا  نودـصقی  لاطبالا  نا  فورعملا  نم  هتلکاش و  یلع  نمم  ناعجـشلا  لاتق  لاطبالا و  هلباقم  نع  هدوعق  یلا  يدوی 

ير نودب  هعیبطلا  یلع  شیعت  یتلا  هیربلا  هرجـشلا  نا  .بیجی  انه  کلذ و  سکع  هتوق  یف  مامالا  نوکی  فیکف  ندـبلا  هیوقت  یف  عفنت 
تاتابنلا لاحک  هلاح  يریغ  امنیب  هرجشلا  هذهک  کلذک  انا  هیـساقلا و  نمزلا  لماوع  لمحت  یع  يوقاو  ادوع  بلـصا  نوکت  هیانع  و ال 

ام ائیش  هعیبطلا  وسقت  نا  درجمبف  دئادشلا  باعصلا و  یلع  يوقت  اهناف ال  اهقورع  یلع  ارمتـسم  ءاملا  نوکی  هیانع و  نمـض  شیعت  یتلا 
یف اطبا  رانلا و  لاعتـشال  عرـسا  هذـه  رطملا و  ءامب  الا  يوترت  یتلا ال  تاتابنلاب  هسفن  هبـش  کلذـک  تومت و  دـق  لبذـت و  فعـضت و 
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ءوضلا وه  هللا  لوسرف  ءوضلا  نم  ءوضلاک  هللا  لوسر  نم  هسفن  هبـش  کلذـک  .رارمتـساب و  ءاملا  برـشی  نمم  اـهریغ  سکع  ءاـفطنالا 
تیقلت هیدـی  نع  تذـخا و  هنم  لمحی …  امک  لمحا  انا  هسفن و  یف  هدـیقع  يوقا  لمحی  یبنلا  ءوضلا و  کلذ  نم  وه  یلع  لوـالا و 
ونـصلاک تناک  ول  اما  ءوضلا …  نم  ءوضلاک  هرابعلا  نوکت  نا  یلع  اذـه  ناعجـشلا  لاطبالا و  هاقالم  باعـصلا و  لمحت  یف  هلثم  اـناف 
دـضعلا عارذلاب و  هللا  لوسرب  هماحتلا  هبرق و  هدش  هبـش  مث  بلطملادبع …  امهلـصا  دـحاو  لصا  نم  هللا  لوسر  انا و  ینعی  ونـصلا  نم 

برعلا ترهاظت  ول  هللا  و   … ) اهب شطبی  یتلا  هدی  یبنلا و  دنس  ناک  یلع  رخالاب و  امهدحا  يوقتی  امهـضعبل و  ءاضعالا  برقا  امهناف 
لاتق یلع 

تعمتجا و ول  اهلک  برعلا  نا  هتعاجـش و  یلع  مالـسلا  هیلع  مسقا  اهیلا ) تعراسل  اـهباقر  نم  صرفلا  تنکنا  ول  اـهنع و  تیلو  اـمل  ي 
اهبیدات و یلا  عرسال  اهیلع  ردقف  ردقلا  هدعاس  هدعلا و  تلمتکا  فورظلا و  هل  تحمـس  ول  هنا  امک  ابراه  اهنم  رفی  مل  هلاتق  یلع  تبلات 

دهجاس و   … ) مهبیدات مهلاتق و  یلا  هردابملا  بجوف  لطابلا  یلع  نولتاقی  مه  قحلا و  یلع  لتاقی  هنال  ریخات  نودـب  اهنم  صاـصتقالا 
مالـسلا هیلع  نیب  دیـصحلا ) بح  نیب  نم  هردملا  جرخت  یتح  سوکرملا  مسجلا  سوکعملا و  صخـشلا  اذه  نم  ضرالا  رهطا  نا  یف 

نع دـترا  ههجو و  یلع  بلقنا  دـق  سوکعم  هناب  هفـصو  دـق  هیواعم و  یلع  یـضقی  نا  لجا  نم  هتاـقاط  لـکب  دـهاجی  حفاکیـس و  هنا 
بارتلا هردـملا - یف  لاحلا  یه  امک  ادـسفم  ارـضم  نیملـسملا  نیب  هدوجو  یحـضا  همیهبلاک و  حبـصاف  هتوهـش  هیلع  تبلغف  هیناسنالا 

بحلا و هوشی  امم  امهریغ  ناوزلا و  هردـملا و  نم  بحلا  هیقنت  یلع  عارزلا  دـهجی  اذـلف  اـهیف  تیقب  نا  بحلا  دـسفت  یتلا  دـمجتملا -
 … هنم هملسملا  فوفصلا  ریهطت  بجی  ادسفم  یحضا  هیواعم  کلذک  هیف و  هبغرلا  مدع  لعجی 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ُداَُری اَّمَع  وُْهلَتَو  ، اَِهفاَلْعَأ ْنِم  ُشِرَتْکَت  ، اَهُمُّمَقَت اَُهلُغُـش  ِهَلَـسْرُْملا  ِوَأ  ؛ اَهُفَلَع اَهُّمَه  ، ِهَطُوبْرَْملا ِهَمیِهَْبلاَک  ، ِتاَبِّیَّطلا ُلْـکَأ  ِینَلَغْـشَِیل  ُْتِقلُخ  اَـمَف 
ِْنبا ُتُوق  اَذَـه  َناَک  اَذِإ  :» ُلوُقَی ْمُِکِلئاَِقب  یِّنَأَکَو  ِهَهاَتَْملا ! َقیِرَط  َفِسَتْعَأ  ْوَأ  ، َِهلاَلَّضلا َْلبَح  َّرُجَأ  ْوَأ  ، ًاِثباَع َلَـمْهُأ  ْوَأ  يًدُـس  َكَْرتُأ  ْوَأ  ، اَِـهب
ُّقَرَأ َهَرِـضَْخلا  َِعتاَوَّرلاَو  ًادوُع ، ُبَلْـصَأ  َهَّیِّرَْبلا  َهَرَجَّشلا  َّنِإَو  َالَأ  «. ِناَـعْجُّشلا َِهلَزاَـنُمَو  ، ِناَْرقَأـْلا ِلاَِـتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَـعَق  ْدَـقَف  ، ٍِبلاَـط ِیبَأ 

.ًادوُمُخ ُأَْطبَأَو  ًادُوقَو  يَْوقَأ  َهَیْذِْعلا  ِتاَِتباَّنلاَو  ، ًادُولُج

ُصَرُْفلا ِتَنَْکمَأ  َْولَو  ، اَْهنَع ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَظَت  َْول  ِهّللاَو.ِدُضَْعلا  َنِم  ِعاَرِّذـلاَو  ، ِءْوَّضلا َنِم  ِءْوَّضلاَک  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَنَأَو 
ْنِم ُهَرَدَْـملا  َجُرْخَت  یَّتَح  ، ِسوُکْرَْملا ِمْسِْجلاَو  ِسوُکْعَْملا ، ِصْخَّشلا  اَذَـه  ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَـهْجَأَسَو.اَْهَیلِإ  ُتْعَراََسل  اَِـهباَقِر  ْنِم 

.ِدیِصَْحلا ِّبَح  ِْنَیب 

همجرت

هک يراورپ  ناویح  نوچمه  دراد  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  گنراگنر ) و   ) هزیکاپ ياهاذغ  هک  ما  هدشن  هدـیرفآ  نم  دومرف ): ماما  سپـس  )
نآ زا  مکـش  ندرک  رپ  فلع و  ندرک  وجتـسج  شراک  هک  عترم ) نابایب و  رد   ) هدـش اهر  ناویح  نوچ  ای  تسوا و  فلع  شّمه  مامت 

یمرگرـس يزاب و  يارب  اهنت  ای  موش  اهر  هدوهیب  هک  ما ) هدشن  هدـیرفآ  نم  ) .تسا ربخ  یب  تسوا  راظتنا  رد  هک  یتشونرـس  زا  تسا و 
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.مراذگب مدق  ینادرگرس  قیرط  رد  ای  مدرگ و  یهارمگ  نامسیر  راد  هتشررس  ای  مشاب  هدش  هدراذگاو 

فعـض و دیاب  ، دـشاب بلاطوبا  دـنزرف  كاروخ  اهنت  نان ) صرق  ود   ) نیا هاگره  : دـیوگ یم  نینچ  امـش  زا  يا  هدـنیوگ  منیب  یم  ایوگ 
بآ و هک   ) ینابایب تخرد  دیـشاب ! هاگآ  یلو.دـشاب  هتـشاد  زاب  ناعاجـش  اب  هزرابم  نادروآ و  مه  اب  راـکیپ  زا  ار  وا  یمـسج  ِیناوتاـن 

كزان ناشتسوپ  دنراد ) رارق  بآ  رانک  رد  هراومه  هک   ) زبسرـس ناتخرد  اما  تسا  رت  مکحم  شبوچ  دسر ) یم  نآ  هب  يرتمک  ياذغ 
رترو و هلعـش  ناشـشتآ  رت و  يوق  ناشبوچ  دـنوش  یمن  باریـس  ناراب  بآ  اب  زج  هک  ییاه  هتوب  ناـهایگ و  دـنا و  ( رت ماود  مک  و   ) رت

نوچمه ربمایپ  هب  تبـسن  نم  هک ) ارچ  ، مشاب عاجـش  ، اذغ ِیگداس  نیع  رد  نم  هک  تسین  بجعت  ياج  نیا  هوالع  هب  ) .تسا رت  ماودرپ 
ادخ هب  هک ) معاجش  نانچ  یهلا  هوق  لوح و  هب  (و  .وزاب هب  تبـسن  عارذ  نوچمه  دشاب و  هدش  هتفرگ  يرگید  رون  زا  هک  متـسه  يرون 

رد و   ) منادرگ یمن  رب  يور  اهنآ  اب  هزراـبم  نادـیم  زا  نم  ، دـنهدب رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اـب  دربن  يارب  برع  همه  رگا  دـنگوس 
ّطلـسم برع  ناشک  ندرگ  ندرگ  رب  هک  دـهد  تسد  تصرف  رگا  و  مشونب ) تداهـش  تبرـش  ای  موش  زوریپ  ات  متـسیا  یم  اـهنآ  ربارب 

مسج سوکعم و  صخش  نیا  زا  ار  نیمز  هک  منک  یم  شالت  يدوز  هب  تفاتش و  مهاوخ  راکیپ ) يارب   ) اهنآ يوس  هب  تعرس  هب  ، موش
صلاخ كاپ و  یمالـسا  هعماج  و   ) دوش جراخ  هدـش  ورد  ياه  هناد  نایم  زا  هزیرگنـس  كاـخ و  اـت  مزاـس  كاـپ  هیواـعم )  ) هنوگژاو

(. ددرگ

! متسین يراورپ  همیهب  نوچمه  نم  ریسفت : حرش و 

ریگارف هدرتسگ و  دهز  نیا  زا  شفده  هب  تسخن.دـیامرف  یم  هراشا  مهم  هتکن  راهچ  هب  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يراورپ ناویح  نوچمه  ، دراد لوغـشم  دوخ  هب  ارم  گنراگنر ) و   ) هزیکاپ ياهاذغ  هک  ما  هدشن  هدـیرفآ  نم  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا 

زا مکـش  ندرک  رپ  فلع و  ندرک  وجتـسج  شراک  هک  عترم ) نابایب و  رد   ) هدـش اهر  ناویح  نوچ  ای  تسوا و  فلع  شّمه  ماـمت  هک 
ِهَمیِهَْبلاَک ، ِتاَبِّیَّطلا ُلْکَأ  ِینَلَغْشَِیل  ُْتِقلُخ  اَمَف  ( ؛» تسا ربخ  یب  تسوا  راظتنا  رد  هک  یتشونرس  زا  تسا و  نآ 

« ممقت }» اَهُمُّمَقَت اَُهلُغُـش  ِهَلَـسْرُْملا  ِوَأ  ، اَهُفَلَع اَهُّمَه  { ، .دندنب یم  راورپ  يارب  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  اجنیا  رد  هطوبرملا » }» ِهَطُوبْرَْملا
هناخ ندرک  ور  تفر و  يانعم  هب  مغ »  » نزو رب  مق »  » هشیر زا  لصا  رد  تسا و  نآ  ندروخ  هرفـس و  رد  هچنآ  مامت  نتفرگرب  يانعم  هب 

« شرگ  » هشیر زا  لصا  رد  شرتکت » }» ُشِرَتْکَت {، .تسا هدش  هتفرگ  ناویح  ياهبل  هلیسو  هب  لماک  روط  هب  ناهایگ  ندیچرب  نینچمه  و 
ندرک رپ  يانعم  هب  شارتکا »  » نیارباـنب هدـش ، هتفرگ  تاـناویح  هدـعم  ياـنعم  هب  شهج »  » نزو رب  شرگ »  » هشیر زا  و  جرک »  » نزو رب 

(. اَِهب ُداَُری  اَّمَع  وُْهلَت  ،َو  اَِهفاَلْعَأ ْنِم  .تسا } هدعم 

هک دـنیراورپ  تاـناویح  نوچمه  درد  یب  ربخ و  یب  دـنمتورث  هفرم و  یعمج  ؛ دـننایاپراهچ دـننامه  ناـهج  نیا  رد  یهورگ  یتسار  هب 
رد هاگارچ  رد  هک  یتاناویح  نوچمه  بلطایند  ًـالماک  اـّما  دـمآرد  مک  یهورگ  تسا و  هدـش  هتخیر  اـهنآ  فارطا  رد  ناوارف  ياذـغ 
ود نیا  زا  کی  چیه  هکنیا  بجع  تسا و  رت  هدیهوکن  يرگید  زا  یکی  دنچره  ؛ دـنمومذم ود  ره  نیقی  هب  دنتـسه و  فلع  يوجتـسج 
زا یـشکراب  يارب  ای  دوش  یم  هدافتـسا  ناشتـشوگ  زا  دنوش و  یم  حبذ  ای  ادرف  هک  دنرادن  یهاگآ  دوخ  تشونرـس  زا  تاناویح  هورگ 

.دنریگ یم  هرهب  اهنآ 

مـشاب هدش  هدراذگاو  یمرگرـس  يزاب و  يارب  اهنت  ای  موش  اهر  هدوهیب  هک  ما ) هدشن  هدیرفآ  نم  :») دـیامرف یم  هتکن  نیمود  رد  سپس 
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لطاب و يانعم  هب  يدـس » }» يًدُـس َكَْرتُأ  ْوَأ  ( ؛» مراذـگب مدـق  ینادرگرـس  قیرط  رد  اـی  مدرگ و  یهارمگ  نامـسیر  راد  هتـشررس  اـی 
رکف و نودـب  يراک  ماجنا  يانعم  هب  فاستعا »  » هشیر زا  فستعأ » }» َفِسَتْعَأ ْوَأ  ، َِهلاَلَّضلا َْلبَح  َّرُجَأ  ْوَأ  ، ًاِثباَع َلَـمْهُأ  ْوَأ  .تسا } هدوهیب 
هب هیت »  » هشیر زا  تسا  ناکم  مسا  ههاتملا » ! }» ِهَهاَـتَْملا َقیِرَط  .تسا } هدـمآ  زین  هداـج  زا  فارحنا  ياـنعم  هب  تسا و  هدارا  تیادـه و 

{(. .تسا هدش  هتفرگ  تلالض  ینادرگرس و  يانعم 

نوچمه هکنیا  تسخن  : دنک یم  یفن  ناسنا  شنیرفآ  فده  دروم  رد  ار  عوضوم  جنپ  دوخ  نانخس  زا  تمسق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
راک رد  وا  شنیرفآ  زا  یفده  چیه  هکنیا  رگید  دزادرپب و  كاروخ  دروخ و  هب  طقف  هک  دشاب  ینابایب  ای  يراورپ  تاناویح 

دوش نارگید  یهارمگ  تلالض و  لماع  هکنیا  مراهچ  دشاب و  یمرگرـس  يزاب و  ، فده هکنیا  موس  دوش و  اهر  دوخ  لاح  هب  دشابن و 
يارب ناـسنا  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتـن  ، دـش یفن  روـما  نیا  هک  یماگنه.دراذـگب  ماـگ  ینادرگرـس  يداو  رد  شدوـخ  هکنیا  مجنپ  و 

نیا ملاع و  نیا  شنیرفآ  رگا  نیقی  هب  تسین و  یناسنا  لیاضف  لماکت  ادـخ و  هب  برق  زج  يزیچ  نآ  هک  هدـش  هدـیرفآ  یلاـع  یفدـه 
یب فادها  نیا  زگره  میکح  دـنوادخ  تسا و  تمکح  فالخ  رب  وغل و  دـشاب  هتـشاد  نیا  زج  یفدـه  یهلا  بهاوم  اه و  تمعن  همه 

.دهد یمن  رارق  هّجوت  دروم  تسین  راگزاس  وا  تمکح  اب  هک  ار  لطاب  شزرا و 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  الوم  نانخس  نیا 

َرَکَّذـلا َو ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَـعَجَف  يّوَسَف * َقَلَخَف  ًهَقَلَع  َناـک  َُّمث  ینُْمی * ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَـی  َْمل  َأ  ًيدُـس * َكَْرُتی  ْنَأ  ُناـْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  »»
هب سپـس  *!؟ دوبن دوش  یم  هتخیر  محر  رد  هک  ینم  زا  يا  هفطن  وا  ایآ  * دوش یم  اهر  فدـه  یب  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  اـیآ  ؛ » یْثنُأـْلا

هیآ 39-36} تمایق ، دیرفآ {.» نز  درم و  ِجوز  ود  ، نآ زا  *و  تخاس نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  ،و  دمآرد هتسب  نوخ  تروص 

.تسا هتشاد  نآ  زا  گرزب  یفده  هداد  رارق  ناسنا  يارب  اه  یتفگش  همه  نیا  اب  ار  تقلخ  لحارم  نیا  هک  ییادخ  تسا  یهیدب 

،و میا هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  دیدرک  نامگ  ایآ  ؛ » َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  : »» دیامرف یم  رگید  ياج  رد 
.{ هیآ 115 نونموم ، «.} دیوش یمن  هدنادرگ  زاب  ام  يوس  هب 

یم خـساپ  يرّدـقم  لاکـشا  هب  حالطـصا  هب  دزادرپ و  یم  شقباس  نانخـس  اب  طابترا  رد  موس  هتکن  ناـیب  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
بلاطوبا دنزرف  كاروخ  اهنت  نان ) صرق  ود   ) نیا هاگره  : دـیوگ یم  نینچ  امـش  زا  يا  هدـنیوگ  منیب  یم  ایوگ  :» دـیامرف یم  دـیوگ و 

ْمُِکِلئاَِقب یِّنَأَک  َو  ( ؛» دـشاب هتـشاد  زاـب  ناعاجـش  اـب  هزراـبم  نادروآ و  مه  اـب  راـکیپ  زا  ار  وا  یمـسج  ِیناوتاـن  فعـض و  دـیاب  دـشاب ،
زا .تسا  گنج  راکیپ و  يانعم  هب  هلزانم » }» َِهلَزاَنُم ،َو  ِناَْرقَْألا ِلاَِتق  ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَعَق  ْدَـقَف  ، ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنبا  ُتُوق  اَذَـه  َناَک  اَذِإ  :» ُلوُقَی

«(. ِناَعْجُّشلا .دنکیم } راکیپ  لوزن و  دوخ  فیرح  ربارب  رد  وجگنج  صخش  هک  هدمآ  لوزن »  » هشیر

رگا نیاربانب  ، دنتـسه لئاق  يا  هطبار  نیریـش  برچ و  ياهاذـغ  ینامـسج و  يورین  نایم  رد  مدرم  هک  تسا  یناگمه  تینهذ  کی  نیا 
.دنک ییامنرنه  دربن  نادیم  رد  دناوتن  دریگ و  ارف  ار  وا  دوجو  ، فعض دیاب  دنک  تعانق  نآ  دننام  وج و  نان  هب  اهنت  یسک 

: دیامرف یم  دهد و  یم  لاکشا  نیا  هب  ییایوگ  ابیز و  خساپ  لاثم  ود  رکذ  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
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هراومه هک   ) زبسرس ناتخرد  اما  تسا  رت  يوق  شبوچ  دسر ) یم  نآ  هب  يرتمک  ياذغ  بآ و  هک   ) ینابایب تخرد  دیشاب ! هاگآ  یلو  »
دنوش یمن  باریـس  ناراب  بآ  اب  زج  هک  ییاه  هتوب  ناهایگ و  دـنا و  ( رت ماود  مک  و   ) رت كزان  ناشتـسوپ  دـنراد ) رارق  بآ  راـنک  رد 

« عتار  » عمج عتاورلا » }» َِعتاَوَّرلا ،َو  ًادوُع ُبَلْـصَأ  َهَّیِّرَْبلا  َهَرَجَّشلا  َّنِإ  َالَأ َو  ( ؛» تسا رت  ماودرپ  رترو و  هلعـش  ناشـشتآ  رت و  يوق  ناـشبوچ 
ُّقَرَأ َهَرِـضَْخلا  .تسا } عترم  رد  ندـیرچ  ياـنعم  هب  عـفن »  » نزو رب  عـتر »  » هشیر زا  تسا ، مرخ  باداـش و  تخرد  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد 

يَوـْقَأ .ددرگن } باریــس  ناراـب  بآ  زا  زج  دـشاب و  بآ  زا  رود  هـک  دـنیوگیم  ینیمزرــس  هـب  هیذـعلا » }» َهَیْذــِْعلا ِتاَِـتباَّنلا  ،َو  ًادوـُلُج
شکورف هنوگره  هب  سپـس  تسا  شتآ  ندـش  شوماـخ  ياـنعم  هب  دومحم » }» ًادوُمُخ ُأَْـطبَأ  َو  .تسا } مزیه  ياـنعم  هب  دوقو » }» ًادوـُقَو

{(. .تسا هدش  قالطا  یتیلاعف  ندرک 

رایـسب دـننک  ادـیپ  شرورپ  بآ  مک  کشخ و  ياه  نابایب  رد  رگا  ود  ره  ؛ تساه هتوب  هب  هراشا  « تاـتبان ناـتخرد و« هب  هراـشا  « هرجـش »
رت ماود  مک  رایسب  دشاب  رادروخرب  یفاک  بآ  زا  امئاد  دیورب و  اهرهن  بل  رب  رگا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دنمواقم 

گرزب تالکشم  يال  هبال  رد  هک  يدارفا  دنناوتان و  تسس و  دننک  یم  ادیپ  شرورپ  تمعن  زان و  رد  هک  يدارفا  لیلد  نیمه  هب.تسا 
دشاب شک  الب  نادنر  هویش  یقشاع  تسود  هب  هار  دربن  تمعن  هدورپ  زان  .دندنمورین  يوق و  دنوش  یم 

هبال رد  ًالماک  ات  دنناوخ  یم  ارف  لکـشم  ّقاش و  ياه  نیرمت  هب  ار  اهنآ  ، نازابرـس تردـق  حطـس  ندرب  الاب  يارب  زورما  لیلد  نیمه  هب 
لّمحت اب  ار  ناسنا  مسج  حور و  هک  تسا  نیمه  زین  ناضمر  كرابم  هاـم  هزور  ياـه  هفـسلف  زا  یکی.دـنبای  شرورپ  اـه  یتخـس  يـال 

.دنک یم  تیوقت  هزور  تالکشم 

نیا روظنم  هکلب  ، دنک تعانق  یماداب  هب  ناضاترم  نوچمه  دناسرن و  دوخ  ندـب  هب  یفاک  ياذـغ  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
.دباین شرورپ  نیگنر  ياه  هرفس  رس  رب  شون و  شیع و  يال  هبال  رد  هک  تسا 

عاجـش ، اذغ ِیگداس  نیع  رد  نم  هک  تسین  بجعت  ياج  هوالع  هب  :») دیامرف یم  هتـشذگ  نانخـس  دییأت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
اَنَأ َو  ( ؛» وزاب هب  تبسن  عارذ  نوچمه  دشاب و  هدش  هتفرگ  يرگید  رون  زا  هک  متسه  يرون  نوچمه  ربمایپ  هب  تبسن  نم  هک ) ارچ  ، مشاب

(. ِدُضَْعلا َنِم  ِعاَرِّذلا  ،َو  ِءْوَّضلا َنِم  ِءْوَّضلاَک  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم 

دحا زور  رد  تشاد و  رارق  نمـشد  هب  رت  کیدزن  همه  زا  دربن  نادیم  رد  دوب و  تعاجـش  تیاهن  رد  یلو  تسیز  یم  هداس  هراومه  وا 
.متسه وزاب  نامه  عارذ  بتکم و  نامه  وریپ  مه  نم  درکن  رارف  زگره  وا  دندرک  رارف  نارگید  هک 

: دومرف هغالبلا  جهن  راصق  تاملک  رد  هک  هنوگ  نامه 

هلعـش گنج  شتآ  هک  یماگنه  ُْهنِم ؛ ِّوُدَْعلا  َیلِإ  َبَْرقَأ  اَّنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  ْمَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  اَْنیَقَّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا  اَذِإ  اَّنُک  »
زا راصق 9 ، تاملک  هغالبلا ، جهن  دوبن {.» رت  کیدزن  وا  زا  نمـشد  هب  ام  زا  کی  چیه  میدرب و  یم  هانپ  ادخ  لوسر  هب  ام  دـش  یم  رو 

{ ترضح بیرغ  تاملک 

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هلهابم  هیآ  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  يایوگ  دهاش 
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لقن قبط  هک  اجنآ  تسا  هدش  لقن  ادخ  لوسر  دوخ  زا  هک  تسا  یتایاور  درمـش و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سفن  هلزنم 
یلع : دومرف تسا  رت  بوبحم  امـش  دزن  یـسک  هچ  هباحـص  مامت  نایم  رد  : درک لاؤس  مرکا  ربمغیپ  زا  باحـصا  زا  یکی  ؛ یعفاش یجنگ 

: دومرف ارچ ؟ درک  ضرع.بلاط  یبا  نب 

یم لقن  یناربط  مجعم  زا  باتک  نامه  رد  »و  میا هدش  هدـیرفآ  يدـحاو  رون  زا  یلع  نم و  اریز  ٍدِـحاَو ؛ ٍرُون  ْنِم  ٌِّیلَعَو  اَنَأ  ُْتِقلُخ  هَّنَِأل  »
: دومرف ربمغیپ  هک  دنک 

نم یلو  ؛ دیرفآ يدّدعتم  ياه  هرجش  زا  ار  ناربمایپ  دنوادخ  ٍهَدِحاَو ؛ ٍهَرَجَـش  ْنِم  ًاِّیلَعَو  ینقَلَخَو  یَّتَش  ٍراَجْـشَأ  ْنِم  َءاَِیْبنَْألا  َقَلَخ  َهّللا  َّنِإ  »
ص 468 و ج 7 ، يرتست ، هغالبلا  جهن  حرـش  لقن  قباطم  دـعب  هب  ص 315  بلاطلا ، هیافک  درک {» قلخ  يدـحاو  هرجـش  زا  ار  یلع  و 

{469

یلع هب  نداد  رکب و  وبا  زا  نآ  نتفرگ  سپس  جح و  مسوم  رد  هّکم  نارضاح  رب  تئارق  يارب  رکب  وبا  اب  تئارب  هروس  نداتسرف  ناتـساد 
ردـپ و : درک ضرع  تشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  رکبوبا  هک  یماگنه.تسا  فورعم  ، خـیرات بتک  رد  مالـسلا  هیلع 

: دومرف دیتفرگ ؟ نم  زا  ار  تئارب  تایآ  هک  هدش  لزان  نم  هرابرد  يزیچ  ایآ  داب  تیادف  هب  مردام 

هن

ص 37} صاوخلا ، هرکذت  «.} دناسرب تسا  نم  زا  هک  یسک  ای  مدوخ  ارم  مایپ  دیاب  یلو  یِّنِم ؛ ٌلُجَر  ْوَأ  اَنَأ  اَّلِإ  یِّنَع  ْغِّلَُبی  َال  نَِکلَو  »

لیئربج : دومرف رکبوبا  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدـش  لقن  يرتایوگ  تروص  هب  لبنح  دـمحا  دنـسم  رد  تیاور  نیا 
: تسا هتفگ  هدمآ و  نم  دزن 

دنـسم «.} دـناسرب مدرم  هب  دـیاب  تسوت  زا  هک  یـسک  ای  تدوخ  اهنت  ار  تئارب  هروس  مایپ  َکـْنِم ؛ ٌلُـجَر  ْوَأ  َْتنَأ  اَّلِإ  َکـْنَع  َيِّدَُؤی  َنل  »
.{ ص 151 ج 1 ، دمحا ،

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  تردق  نامیا و  رون  زا  نم  تردـق  تّوق و  نامیا و  رون  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِءْوَّضلا » َنِم  ِءْوَّضلاَک   » هب ریبعت 
.دوب دهاوخ  مکحم  زین  عارذ  دشاب  مکحم  وزاب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِدُضَْعلا » َنِم  ِعاَرِّذلاَو   » هب ریبعت  هدش و  هتفرگ  هلآ 

يارب برع  همه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک ) معاجـش  نانچ  یهلا  هّوق  لوح و  هب  و  :») دـیامرف یم  دوخ  تعاجـش  رب  دـیکأت  يارب  سپس 
زوریپ ات  متـسیا  یم  اهنآ  ربارب  رد  و   ) منادرگ یمن  رب  يور  اهنآ  اب  هزراـبم  نادـیم  زا  نم  ، دـنهدب رگیدـکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اـب  دربن 

(. اَْهنَع ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَظَت  َْول  ِهّللا  َو  ( ؛») مشونب تداهش  تبرش  ای  موش 

رد.تسا ّتیعقاو  نیع  دیوگ  یم  هچنآ  تسین و  هغلابم  درم  مالسلا  هیلع  یلع  نیقی  هب  تسا و  هدشن  هدینش  یـسک  زا  نخـس  نیا  دننام 
بلاط یبا  نب  یلع.رگید  تاوزغ  قدـنخ و  دـحا و  ات  هتفرگ  ردـب  نادـیم  زا  ؛ تسا هدرک  تابثا  ار  تقیقح  نیا  مه  دربن  ياـه  نادـیم 

.تفرگ بقل  « ٍراَّرَف ُْریَغ  ٌراَّرَک  » هک اجنآ  ات  دیسرتن  نمشد  رکشل  ینوزف  زا  درکن و  نمشد  هب  تشپ  زگره  هک  دوب  یسک 
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ربیخ ياه  هعلق  حتف  يارب  يراک  دنتفر و  نارگید  هکنآ  زا  دعب  ربیخ  حتف  ناتـساد  رد  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
: دومرف دندادن  ماجنا 

مهاوخ یسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  ِْهیَدَی ؛ یَلَع  ُهّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ُعِجْرَی  َال  ٍراَّرَف  ُْریَغ  ٌراَّرَک  َُهلوُسَر  َهّللا َو  ُّبُِحی  ًالُجَر  ًادَغ  َهَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل  »
نیا وا  تسد  هب  دنوادخ  درک و  دهاوخن  رارف  زگره  دنک و  یم  هلمح  نمـشد  هب  هتـسویپ  دنراد  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  هک  داد 

.{ ص 56 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ج 31 ص 259 ؛ راونالاراحب ، «.} دنک یم  حتف  ار  اه  هعلق 

ندرگ ندرگ  رب  هک  دهد  تسد  تصرف  رگا  و  :» دیامرف یم  همان  زا  شخب  نیا  هتکن  نیمراهچ  نیرخآ و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
نیا زا  ار  نیمز  هک  منک  یم  شـالت  يدوز  هب  تفاتـش و  مهاوخ  راـکیپ ) يارب   ) اـهنآ يوس  هب  تعرـس  هب  ، موـش ّطلـسم  برع  ناـشک 

هعماج و   ) دوش جراخ  هدـش  ورد  ياه  هناد  نایم  زا  هزیرگنـس  كاخ و  اـت  مزاـس  كاـپ  هیواـعم )  ) هنوگژاو مسج  سوکعم و  صخش 
اَذَه ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَهْجَأَسَو.اَْهَیلِإ  ُتْعَراََسل  اَِهباَقِر  ْنِم  ُصَرُْفلا  ِتَنَْکمَأ  َْول  َو  ( ؛») ددرگ صلاخ  كاپ و  یمالسا 

تشپ و يانعم  هب  سکع »  » نزو رب  سکر »  » هشیر زا  تسا  هنوگژاو  يانعم  هب  سوکرملا » }» ِسوُکْرَْملا ِمْسِْجلا  ،َو  ِسوُکْعَْملا ِصْخَّشلا 
هدیکـشخ لـگ  هعطق  ياـنعم  هب  هردـملا » }» ُهَرَدَْـملا َجُرْخَت  یَّتَح  { ، .هدـش هتفرگ  ندراذـگ  نیمز  يور  رـس  اـب  ار  يزیچ  اـی  ندرک  ور 

{(. .تسا هدش  هتفرگ  ندرک  ورد  يانعم  هب  داصح  هشیر  زا  هدش  ورد  يانعم  هب  دیصحلا » }» ِدیِصَْحلا ِّبَح  ِْنَیب  ْنِم  .تسا }

ات دزاس و  یم  هدولآ  ار  نآ  هنحص  نیمز  يور  رب  هیواعم  لاثما  دوجو  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  ینشور  هراشا  َضْرَْألا » َرِّهَطُأ   » هب ریبعت 
.دوش یمن  كاپ  دنورن  نایم  زا 

.تسا قح  وا  رظن  رد  لطاب  لطاب و  وا  رظن  رد  قح  تسا ؛ هنوگژاو  شراکفا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِسوُکْعَْملا » ِصْخَّشلا   » هب ریبعت  و 

شیدـنا و جـک  یناـسنا  زین  رهاـظ  رظن  زا  هکلب  ، تسا هنوراو  وا  راـکفا  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ِسوُکْرَْملا » ِمْسِْجلا   » هب ریبعت  و 
.دوش یم  بوسحم  هنوگژاو  راتفردب و 

ياه هناد  ًابلاغ  ، دـنراد یم  رب  یتعارز  ياه  نیمز  زا  ار  لوصحم  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   ..« .ُهَرَدَْـملا َجُرْخَت  یَّتَح   » هب ریبعت 
نم.دوش هدافتـسا  لباق  ات  دـنزاس  یم  جراخ  اه  هناد  نایم  زا  ار  اهنآ  نازرواشک  دوش و  یم  هتخیمآ  نش  خولک و  گنـس و  اب  شزرااب 

.دنوش صلاخ  ناناملسم  مالسا و  ات  مرادرب  ناناملسم  نایم  زا  ار  شیدنا  جک  شزرا و  یب  دارفا  نیا  دیاب  مه 

؟ تسا راگزاس  َنیَملاْعِلل » ٌهَمْحَر  » ربمغیپ هب  ادتقا  اب  الوم  نخس  نیا  ایآ  هک  دننک  یم  لاؤس  یضعب 

ناشن تدـش  تمحر  ياج  هب  رگا  ؛ دوخ ياـج  رد  بضغ  تدـش و  تسا و  مزـال  دوخ  ياـج  رد  تمحر.يرآ  : مییوگ یم  خـساپ  رد 
زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یناگدـنز.تساطخ  دوش  هتفرگ  راک  هب  تمحر  تدـش  ياج  رد  رگا  تسا و  هابتـشا  دوش  هداد 

: دیوگ یم  دنک و  یم  اعد  هارمگ  تیعمج  نآ  هب  دحا  رد.تسانعم  نیا  هاوگ  دهاش و 

جرخ هب  لمع  تّدش  اهنآ  ربارب  رد  هضیرق  ینب  لدگنس  نکش و  نامیپ  دوهی  ناتساد  رد  یلو  « دنناد یمن  هک  نک  ناشتیاده  ادنوادخ  »
.دهد یم 
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َراّفُْکلا َو ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : »» دـیامرف یم  اجکی  رد  هک  تسا  هتخومآ  دـیجم  نآرق  زا  ار  نشور  تقیقح  نیا  ترـضح  تقیقح  رد 
یم رگید  ياج  رد  و  .{ هیآ 73 هبوت ، !«.} ریگب تخـس  اهنآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا  ؛ » ْمِْهیَلَع ُْظلْغا  َنیِِقفاـنُْملا َو 

: دیامرف

رخف ریسفت  رد  هیآ 159 . نارمع ، لآ  !«.} يدش نابرهم  مرن و  ، نانمؤم ربارب  رد  ، یهلا تمحر  ببس  هب  ؛ » ْمَُهل َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  »»
مهنإف ال یموق  دـها  مهللا  : » لاق هتیعابر  ترـسک  اـمل  یبنلا  نأ  رهتـشا  دـقل  دـیوگیم : دـمح  هروس  ریـسفت  رد  ص 235  ج 1 ، يزار ،

{�« نوملعی

مجنپ شخب 

همان نتم 

: ُهُرِخآ َوُهَو  ِباَتِْکلا  اَذَه  ْنِمَو 

َْنیَأ.ِکِضِحاَدَـم ِیف  َباَهَّذـلا  ُْتبَنَتْجاَو  ، ِِکِلئاَبَح ْنِم  ُّتَْلفَأَو  ، ِِکِبلاَخَم ْنِم  ُْتلَلَْـسنا  ِدَـق  ، ِکـِبِراَغ یَلَع  ِکـُْلبَحَف  اَْـینُد  اَـی  یِّنَع  ِکـَْیلِإ 
ًاصْخَش ِْتنُک  َْول  ِهّللاَو  ِدوُحُّللا ! ُنیِماَضَمَو  ِرُوبُْقلا ، ُِنئاَهَر  ْمُه  اَهَف  ، ِِکفِراَخَِزب ْمِِهْتنَتَف  َنیِذَّلا  ُمَمُْألا  َْنیَأ  ِِکبِعاَدَِمب ! ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا  ُنوُرُْقلا 

َیلِإ ْمِِهتْمَلـْـسَأ  ٍكوـُُلمَو  ، يِواَـهَْملا ِیف  ْمِِـهْتیَْقلَأ  ٍمَـمُأَو  ، ِِّیناَـمَْألِاب ْمِِـهتْرَرَغ  ٍداَـبِع  ِیف  ِهـّللا  َدوُدـُـح  ِکـْیَلَع  ُتْمَقَأـَل  ، ًاـّیِّسِح ًاـَبلاَقَو  ، ًاـِّیئْرَم
ْنَع َّرَوْزا  ِنَمَو  ، َقِرَغ ِکَـجَُجل  َبِکَر  ْنَمَو  ، َقـِلَز ِکَـضْحَد  َئِطَو  ْنَم  َتاَْـهیَه ! َرَدَـص ! اـَلَو  َدْرِواـَل  ْذِإ  ، ِءاَـلَْبلا َدِراَوَـم  ْمِِـهتْدَرْوَأَو  ، ِفَـلَّتلا

.ُهُخاَلِْسنا َناَح  ٍمْوَیَک  ُهَْدنِع  اَْینُّدلاَو  ، ُهُخاَنُم ِِهب  َقاَض  ْنِإ  ِیلاَُبیَال  ِْکنِم  ُِملاَّسلاَو  َقِّفُو ، ِِکِلئاَبَح 

.ِینیِدوُقَتَف َِکل  ُسَلْسَأ  َالَو  ، ِینیِّلِذَتْسَتَف َِکل  ُّلِذَأَال  ِهّللا  َوَف  یِّنَع ! ِیبُزْعا 

اه همجرت 

یتشد

( تسا همان  نیا  زا  یتمسق  )

زا و  هتفاـی ، تاـجن  وت  ياـه  ماد  زا  و  متفاـی ، ییاـهر  وت  ياـه  لاـگنچ  زا  و  هداـهن ، وـت  تشپ  رب  ار  تراـهم  وـش ، رود  نم  زا  اـیند  يا 
رز و اب  هک  ییاه  تما  دـنیاجک  يا ؟ هداد  ناشبیرف  دوخ  ياه  هچیزاب  هب  هک  یناـگرزب  دـنیاجک  ما .  هدـیزگ  يرود  تیاـه  هاگـشزغل 

یـصخش رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ایند  يا  دـنا .  هدـش  ناهنپ  اهدـحل  نورد  و  دـنراتفرگ ! اهروگ  رد  نونکا  هک  یتفیرف ؟ ار  اهنآ  ترویز 
تیاهوزرآ اب  ار  اهنآ  هک  یناگدـنب  تهج  هب  مدرک ، یم  يراج  وت  رب  ار  ادـخ  دودـح  یتشاد ، یندرک  سح  بلاـق  و  يدوب ، یندـید 

اهالب عاونا  فدـه  و  يدرک ، يدوبان  میلـست  ار  اهنآ  هک  ینادـنمتردق  و  يدـنکفا ، تکاله  هب  ار  اهنآ  هک  ییاه  ّتلم  و  يداد ، بیرف 
سک نآ  و  درک ، دهاوخ  طوقس  دراذگ  مدق  وت  هاگشزغل  رد  هک  یسک  تاهیه ! اّما  دنرادن ،  شیپ و  سپ و  هار  رگید  هک  يداد  رارق 

تـشذگ تمالـس  هب  وت  زا  هک  سک  نآ  دش ، زوریپ  تفای  یئاهر  وت  ياه  ماد  زا  هک  یـسک  دیدرگ ، قرغ  دـش  راوس  وت  جاوما  رب  هک 
 . تشذگ هک  تسا  يزور  نانوچ  وا  شیپ  رد  ایند  اریز  تسا ، گنت  شهاگیاج  هک  تسین  نارگن 
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ارم یهاوخ  اجک  ره  هک  مهدن  وت  تسد  هب  ار  مراهم  و  يزاس ، مراوخ  هک  مدرگن  وت  مار  ادخ ، هب  دنگوس  وش ، رود  مناگدـید  ربارب  زا 
، یناشکب

يدیهش

زا هتـسر و  تیاهنامـسیر  زا  ما و  هتـسج  رد  هب  تلاگنچ  زا  نم  و  هتـسسگ ، تسا  هداهن  تشود  رب  تراـهم  هک  دوش  رود  نم  زا  اـیند !
ماد تیاهرویز  اب  هک  یمدرم  دنیاجک  يا ؟ هداد  ناشبیرف  دوخ  ياه  هچیزاب  هب  هک  ینارتهم  دنیاجک  .ما  هدیزگ  يرود  تیاههاگشزغل 

یبلاق ای  یندید  يدوب  يدبلاک  رگا  ادخ  هب  .رادیدپان  اهدحل  يالبال  رد  دـنراتفرگ و  اهروگ  رد  کنآ  .يداهن  ناشهار  رـس  رب  بیرف 
شوختـسد اهوزرآ  اب  ار  نانآ  هک  یناگدنب  رفیک  هب  .متـشاد  یم  اپ  رب  تا  هراب  رد  ار  ادخ  دـح  و  متـشاذگ ،- یمناو  ار  وت  یندوسپب -

لاگنچ رد  و  يدرپس ، ناش  يدوبان  تسد  هب  هک  یناهاشداپ  و  یتخادـنا ، رد  ناشاهیاج  تکـاله  رد  هک  یناـمدرم  و  یتخاـس ، بیرف 
رد رـس  هب  داهن  تهاگـشزغل  رد  اپ  هک  نآ  زگره ! .ندـمآ  نوریب  يارب  یهاگزیرگ  هن  ندـش و  رد  يارب  یهار  هن  .يدروآ  رد  ناشالب 
زا هک  نآ  و  دـیدرگ ، شقیفر  قـیفوت  دـیهر ، تیاهنامـسیر  زا  هک  نآ  و  دـماین ، رد  هب  تفر  ورف  تیاـیرد  ياـفرژ  رد  هک  نآ  و  دـمآ ،
زا .تسا  نآ  نایاپ  زور  ییوگ  هک  تسا  نانچ  وا  هدـید  رد  ایند  تسا و  نکـسم  شگنت  ياج  رگا  دوبن  شکاب  تسا ، نمیا  وت  دـنزگ 

، یناشک میوس  نادب  وس  نیا  زا  ات  مهدن  تدنب  هب  ندرگ  و  ینادب ، راوخ  ارم  هک  موشن  تمار  دنگوس  ادخ  هب  دوش ! ناهن  ما  هدید 

یلیبدرا

زا مدـمآ  نوریب  هک  قـیقحتب  هک  یهاوـخ  هک  اـج  ره  ورب  تست  ناـهوک  يـالاب  رب  وـت  راـهم  نامـسیر  سپ  اـیند  يا  نم  زا  شاـب  رود 
يزابب ار  ناشیا  يداد  بیرف  هک  یناهورگ  دنیاجک  وت  شزغل  عضاوم  رد  نتفر  زا  مدـش  رود  وت و  ياهماد  زا  مدـیمر  وت و  ياهلاگنچ 

اهربقب و دنا  هدش  هدرپس  هک  دـنا  یئاههورگ  ناشیا  دوخ  يزاجم  شیارآب  ار  ناشیا  یتخادـنا  هنتف  رد  هک  تعامج  نآ  دـنیاجک  دوخ 
هدش هدمآ  رد  سحب  يدبلاک  هدش و  هدید  یصخش  وت  يدوب  یم  رگا  هک  دنگوس  ادخب  دنااهروک  ياهدحل  مکـش  رد  هک  یئاه  هچب 

هک یناتما  قح  ینامـسج و  ياهوزرآب  ار  ناـشیا  يداد  بیرف  هک  یناگدـنب  قح  ار و  ادـخ  ياهدـح  وت  رب  مدرک  یم  تماـقا  هنیآ  ره 
رد ار  اـهنآ  يدروآ  دورف  تکـاله و  يوسب  ار  ناـشیا  يدرپـس  هک  یناـهاشداپ  قح  رد  نداـتفا و  ورف  عـضوم  رد  ار  ناـشیا  یتخادـنا 
رب داهن  ياپ  هک  یـسک  تایلب  نازوع  تسا  رود  هچ  ینتـشگزاب  ياج  هن  یندـمآ و  دورف  اجنآ  ار  وا  تسین  هک  اریز  الب  درد و  عضاوم 
هک درادـن  كاب  وت  زا  راگتـسر  تدابع و  رد  دـش  هداد  قیفوت  وت  ماد  زا  هشوگ  هک  ره  خـلت و  بآ  رد  تشگ  قرغ  وت  ندـیزغل  ياـج 

موشن مار  هک  ادخب  سپ  ایند  يا  نم  زا  وش  رود  وا  نتشذگ  ماگنه  دمآ  هک  تسیزور  وچمه  وا  دزن  ایند  وا و  هاگباوخ  واب  دوش  گنت 
ارم راهم  یشک  سپ  ار  وت  رم  موشن  رادرب  نامرف  دوخ  مرن  ارم و  يزاس  راوخ  سپ  ار  وت  رم 

یتیآ

نآ زا  مدـنکفا و  نوریب  تیاهماد  زا  مدرک و  اهر  تیاهلاگنچ  زا  ار  دوخ  نم  .مدـنکفا  تتـشپ  هب  ار  تراسفا  وش ، رود  نم  زا  اـیند  يا 
، یمدرم نآ  دـنیاجک ؟ نونکا  یتفیرف ، تیاهیریلد  اب  هک  ینازارف  ندرگ  نآ  .ما  هدرک  بانتجا  يا  هدـنک  نم  هار  رـس  رب  هک  اههاگترپ 
يدوب و مسجم  يدوجوم  وت  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  .دنا  هتفخ  روگ  رد  همه  يرآ  دـندش ؟ هچ  یتخاس ، نوتفم  تیاهقرب  قرز و  هب  هک 

ناشهار رـس  رب  هک  ییاهلادوگ  رد  ار  اهنآ  يا و  هتفیرف  اهوزرآ  بارـس  هب  هک  ادخ  ناگدـنب  زا  هورگ  نآ  رطاخ  هب  سوسحم ، يرکیپ 
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نآ زا  ار  سکچیه  هک  اجنآ  ـالب  روخـشبآ  هب  يا و  هدرپس  يدوباـن  هطرو  هب  هک  یناـهاشداپ  يا و  هتخاـس  نوگنرـس  يا ، هدرک  هیبعت 
دش و نوگنرـس  داهن ، ياپ  وت  هاگـشزغل  رب  سک  ره  هک  اسوسف  .متخاس  یم  يراج  وت  رب  ار  دخ  دـح  يا ، هدیـشک  تسین  ینتـشگزاب 

.دش زوریپ  دیشک ، نوریب  رس  وت  ربنچ  زا  هک  ره  تشگ و  هقرغ  دنار ، وت  بادرگ  رب  یتشک  سکره 

زا .بورغ  ناتـسآ  رب  تسا  يزور  وا  رظن  رد  ایند  اریز  دریگ ، گنت  وا  رب  راگزور  هک  درادن  نآ  زا  یکاب  هدـنام ، ناما  رد  وت  زا  هکنآ 
هک اـج  ره  هک  مراپـسن  وت  تسد  هب  ار  مراـک  ماـمز  ییوج و  يرورـس  نم  رب  هک  مروآ  یمن  دورف  رـس  وـت  ربارب  رد  وـش ، رود  نم  دزن 

.یشکب ارم  یهاوخ 

نایراصنا

رد نتفر  زا  ،و  مدرک رارف  تیاـهماد  زا  ، متـسج نوریب  تلاـگنچ  زا  ، متخادـنا تندرگ  رب  ار  تراـهم  هـک  ، ریگب هلـصاف  نـم  زا  ، اـیند يا 
 . مدیزگ يرود  تیاههاگشزغل 

نانیا کنیا  !؟ يدومن رورغم  ار  نانآ  ترویز  رز و  اب  هک  ییاهتّلم  دـنیاجک  !؟ یتفیرف ار  ناـنآ  تیاـهیزاب  هب  هک  یناگتـشذگ  دـنیاجک 
سمل راوازـس  یمـسج  ،و  ندـید لـیباق  يدوـجوم  رگا  اـیند  يا  مسق  ادـخ  هب   . دـنیاهدحل يـالبال  رد  هـتفرورف  ،و  روـبق ياـهناگورگ 

ياه هاگترپ  رد  هک  ییاهتلم  ،و  يداد ناشبیرف  اهوزرآ  هب  هک  یناگدـنب  اـب  هطبار  رد  متخاـس  یم  يراـج  وت  رب  ار  ادـخ  دودـح  ، يدوب
شجورخ دورو و  رد  هک  ییاج  هب  ، يدومن دراو  الب  ياه  همـشچ  رـس  هب  يدرک و  يدوبان  میلـست  هک  یناهاشداپ  ،و  یتخادنا تکاله 

 . دشابن تینما 

هب وت  ياهماد  زا  هک  نآ  و  دوش ، قرغ  ددرگ  تمکارتم  ياهبآ  راوس  هک  ره  ،و  دزغلب دـهن  تیاههاگـشزغل  رد  ماـگ  سک  ره  ! تاـهیه
دننام وا  دزن  ایند  ،و  دـشاب یگدـنز  یگنت  راتفرگ  هک  درادـن  یکاب  تسا  ملاس  وت  ياه  هنتف  زا  هک  یـسک  ،و  ددرگ قفوم  دور  وس  کی 

، وش رود  نم  زا   . هدیسر ارف  شنایاپ  هظحل  هک  تسا  يزور 

.يربب یهاوخ  اجک  ره  ات  مراذگن  تتسد  هب  نانع  ،و  یناشن يراوخ  هب  ارم  ات  موشن  وت  مار  مسق  ادخ  هب 

حورش

يدنوار

یف اوناک  تئش ، ثیح  یبهذا  يا  کبراغ : یلع  کلبحف  .یبرق  نم  کیلا  کتنیز  ینمض  ینع و  يدعبا  يا  ایند  ای  ینع  کیلا  هلوق  و 
مل ماطخلا  تار  اذا  اهنال  اهبراغ  یلع  یقلا  ماطخلا  اهیلع  تعر و  اذا  هقاـنلا  نا  هلـصا  و  هوحن ، کلذـب و  مهتاـجوز  نوقلطی  هیلهاـجلا 

رکذـف کتنیز ، بحا  ـال  یناـف  کـمکح  نم  تجرخ  دـق  لوقی : ایندـلا و  بطاـخی  کـبلاخم  نم  تللـسنا  دـق  هلوق  .ء و  یـش  اـهنهی 
.تلـسنا اهئادب و  ینتمر  لثملا  یف  و  جرخ ، يا  مهنیب : نم  لسنا  .ناسنالل و  رفظلا  هلزنمب  عابـسلا  رئاطلل و  بلخملا  و  زاجم ، بلاخملا 

لیق .تلفتا و  ینعمب  مزال  انه  و  يدعتی ، يدعتی و ال  تلفا  .هبلق و  دیق  دقف  اهبحا  نم  یتلا  کفراخز  تکرت  يا  کلئابح : نم  تلفا  و 
داصتف اهل  بصنی  ءابظلا  هکبش  یه  ءابظلا و  هکبـش  یه  و  هلابح ، عمج  لئابحلا  .لوعفملا و  فذحف  کلئابح  نم  یـسفن  تلفا  هتقیقح 
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، نرقلا عمج  نورقلا  .اهناکم و  نع  تلاز  تقلز و  يا  هلجر  تضحد  لاقی : قازلا ، ناکملا  وه  و  صخدـملا ، عمج  ضحادـملا  .اهب و 
دلوتیف هرسکلا  نوعبـشی  موق  هغل  اذه  و  مهیتملـسا ، مهیتیقلا و  مهیتنتف و  نیعـضوملا و  یف  مهیتررغ  یـضرلا : طخب  .نامز و  لها  وه  و 

یف وه  و  فرخزلا ، عـمج  فراـخزلا  .بعللا و  حازملا و  یه  هباعدـلا و  نم  کبعادـمب  يور  و  هاعدـملا ، عـمج  کیعادـمب  .ءاـیلا و 
ذلا لصالا 

اوکرت يا  هنیهر ، عـمج  نئاـهرلا  .نورقلا و  ممـالا و  ریمـض  مه  هیبـنتلل  اـه.نیزملا  فرخزملا : .روزم و  هوـمم  لـک  هب  هبـشی  مث  به ،
ذا زاجم ، انهیه  هرکذ  و  حیقالملا ، نیماضملا و  عیب  نع  یهن  و  لوحفلا ، بالـصا  یف  ام  لصالا : یف  نیماضملا  .مهروبق و  یف  نیمیقم 
هللا دح  اهیلع  ماق  ال  اضیا - اذک  يور  و  ایـسح - ابلاق  ایندلا  تناک  ول  نا  فلح  مث  .دحللا  نمـض  یف  وه  تیملا و  یلع  لمتـشی  دـحللا 

ناکملا .هنسح و  هراعتسا  اذه  و  كالهلا ، فلتلا : .فلاتملا و  یلا  مهتملـسا  کلاهملا و  يواهملا و  یف  مهتقلا  مهترغ و  دابع  قح  یف 
: ناحو .هعـضوم  هخانم : .فرحنا و  ضرعا و  روزا : .همظعم و  یه  و  رحبلا ، هجل  عمج  ججللا  .مدقلا و  هیلع  تبثی  يذـلا ال  ضحدـلا :

.ردصملا یلع  بصن  انیمی  .لهسا و  يا ال  سلسا  .ینع و ال  يدعابت  يا  ینع : یبزعا  .هباهذ و  هخالسنا : .هنیح و  لخد 

يردیک

اذا اهناف  لبالا  یف  مالکلا  لصا  هیلهاجلا و  قالط  وه  و  هیف ، مالکلا  یـضم  لثم  کبراغ : یلع  کلبحف  .ینع  يدـعبا  يا  ینع : کـیلا 
یعدی يذلا  ماعطلا  یه  هاعدم و  عمج  کبعادمب : تجرخ ، يا  تللـسنا : .اهبراغ  یلع  اهمامز  یقلا  ءاشت  ثیح  بهذت  یعرلل  تیلخ 

لـصالا یف  نیماضملا : .حازملا و  یه  هباعدلا و  نم  کبعادمب  يور  و  کترهز ، کفراخزب و  ینعی  هسفن ، ماعطلا  یلا  ءاعدـلا  وا  هیلا 
ضحد و ناکم  .روبقلا و  یف  دوحللا  نمض  یف  مه  يا  نومضم ، عمج  وه  و  روتسم ، یش ء  لکل  ریعتـسا  مث  لوحفلا ، بالـصا  یف  ام 

.داقنا ال  سلسا ، ال  يدعابت ، يا  یبزعا : .ضرعا  فرحنا و  روزا : .مدق و  هیلع  تبثی  قلز ال  يا  کیرحتلاب  ضحد :

مثیم نبا 

رد هک  ور  نیا  زا  و  ما ، هتـسر  تیاهماد  زا  ما و  هدـش  اهر  تگنچ  زا  ما ، هتخادـنا  تناهوک  رب  ار  وت  راـهم  هک  نم  زا  وش  رود  اـیند  يا 
اب هک  ییاـهتلم  دـنیاجک  یتـفیرف ، ار  ناـنآ  تیاـه  هچیزاـب  اـب  هـک  یهورگ  نآ  دنتـسه  اـجک  ما ، هدرک  زیهرپ  مریگ  رارق  تیاـهاگترپ 

دوجوم کی  وت  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـنیاهربق ؟ فوج  رد  اـهروگ و  ورگ  رد  ناـنآ  نونکا  مه  يا ؟ هتخادـنا  هنتف  هب  ارناـنآ  تیاـهرویز 
هلیـسو ي هب  هک  یناگدـنب  نآ  لـباقم  رد  مدرک ، یم  ارجا  وت  هراـبرد ي  ار  یهلا  دودـح  يدوـب  سح  لـباق  مسج  کـی  سوـسحم و 

يدرک قرغ  بئاصم  باقرغ  رد  يدناشک و  يدوبان  هب  هک  ینیطالس  یتخادنا و  طوقس  ياهاگترپ  رد  هک  ییاهتلم  یتفیرف و  اهنامرآ 
ما هوبنا  رد  سک  ره  دیزغل و  داهن  ماگ  تیاهاگترپ  رد  سک  ره  تاهیه ! .دوبن  تشگرب  تفر و  رگید  هک  ییاجنآ 

رد هب  ملاس  ناج  وت  تسد  زا  سک  ره  تفای ، تاجن  تفرگ  هلصاف  تماد  ياهبانط  زا  سک  ره  دیدرگ ، قرغ  دش  راوس  تیایرد  جاو 
.تسا هدیسر  ارف  نآ  زا  ییادج  تقو  هک  تسا  يزور  نوچ  ایند  وا  دزن  و  درادن ، شهاگباوخ  یگنت  زا  یکاب  درب ،

دیدحلا یبا  نبا 
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ُْتبَنَتْجا ِِکِلئاَبَح َو  ْنِم  ُّتَْلفَأ  ِِکِبلاَخَم َو  ْنِم  ُْتلَلَْـسنا  ِدَـق  ِِکبِراَغ  یَلَع  ُِکْلبَحَف  اَْینُد  اَی  یِّنَع  ِکـَْیلِإ  ُهُرِخآ  َوُه  ِباَـتِْکلا َو  اَذَـه  ْنِم  َو 
ِکِضِحاَدَم ِیف  َباَهَّذلا 

ِْتنُک َْول  ِهَّللا  ِدوُحُّللا َو  ُنیِماَضَم  ِرُوبُْقلا َو  ُِنئاَـهَر  ْمُه  اَـهَف  ِکـِفِراَخَِزب  ْمِِهْتنَتَف  َنیِذَّلا  ُمَمُأـْلا  َْنیَأ  ِِکبِعاَدَِـمب  ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا  ُنوُرُْقلا  َْنیَأ 
َیلِإ ْمِِهتْمَلْـسَأ  ٍكُوُلم  يِواَهَْملا َو  ِیف  ْمِِهْتیَْقلَأ  ٍمَمُأ  ِِّیناَمَْألِاب َو  ْمِِهتْرَرَغ  ٍداَبِع  ِیف  ِهَّللا  َدوُدُـح  ِْکیَلَع  ُتْمَقََأل  ًاّیِّسِح  ًاـَبلاَق  ًاـِّیئْرَم َو  ًاـصْخَش 

ْنَع َّرَوْزا  ِنَم  َقِرَغ َو  ِکَـجَُجل  َبِکَر  ْنَم  َِقلَز َو  ِکَـضْحَد  َئِطَو  ْنَم  َتاَْـهیَه  َرَدَـص  َـال  َدْرِو َو  َـال  ْذِإ  ِءَـالَْبلا  َدِراَوَم  ْمِِهتْدَرْوَأ  ِفَلَّتلا َو 
 . ُهُخَالِْسنا َناَح  َمْوَیَک  ُهَْدنِع  اَْینُّدلا  ُهُخاَنُم َو  ِِهب  َقاَض  ْنِإ  ِیلاَُبی  ِْکنِم َال  ُِملاَّسلا  َقِّفُو َو  ِِکِلئاَبَح 

ینع کیلإ 

حسف دقف  اهبراغ  یلع  اهلبح  یقلأ  اذإ  هقانلا  نأل  تئش  ثیح  یبهذا  يأ  قالطلا  تایانک  نم  هیانک  کبراغ  یلع  کلبح  يدعبا و  يأ 
.تلمهأ دقف  اهبراغ  یلع  اهلبح  یقلأ  اذإف  اهمامز  اهدری  امنإ  هنأل  تءاش  نیأ  بهذت  تءاش و  ثیح  یعرت  نأ  اهل 

 . قلازملا ضحادملا  قنعلا و  مانسلا و  نیب  ام  براغلا  و 

مهیتدروأ و مهیتملـسأ و  مهیتیقلأ و  مهیتنتف و  کلذـک  ءاـیلاب و  مهیتررغ  هنع  هللا  یـضر  یـضرلا  طـخب  یتـلا  هخـسنلا  یف  نإ  لـیق  و 
ینب نوبل  تلعف  امب  یمنت  ءابنألا  کیتأی و  مل  هلوقک أ  هرـسکلا  عابـشإ  نم  یهف  اهب  تدرو  هیاورلا  تناک  اذإ  ءایلا و  فذـح  نسحـألا 

مهتنمضت نیذلا  يأ  دوحللا  نیماضم  دایز و 

 . ثانإلا نوطب  لوحفلا و  بالصأ  یف  ام  یه  حیقالملا و  نیماضملا و  عیب  نع  یهن  ثیدحلا  یف  و 

.سانلاب تلعف  امک  دحلا  کیلع  تمقأل  رشبلا  نم  دحاولاک  اسوسحم  اناسنإ  ایندلا  اهتیأ  تنک  ول  لاق  مث 

 . تکلهأ تفلتأ و  نم  مهنم  رفکلا و  لالضلا و  يواهم  یف  تیقلأ  نم  مهنم  تررغ و  نم  مهنم  لاقف  اهلاعفأ  حرش  مث 

.هلزم يأ  ضحد  ناکم  قلز  کضحد  ئطو  نم  لاق و  مث 

نحملا عاونأ  نم  کلذ  ریغ  نوجسلا و  سوبحلاب و  ضرملاب و ال  رقفلاب و ال  یلابی  هخانم ال  قاض  نإ  کنم  ملس  نم  یلابی  لاق ال  مث 
.ایندلا هنتف  نم  همالسلا  بنج  یف  هب  دادتعا  ریقح ال  هلک  اذه  نأل 

ِینیِدوُقَتَف َِکل  ُسَلْسَأ  ِینیِّلِذَتْسَتَف َو َال  َِکل  ُّلِذَأ  ِهَّللاَوَف َال  یِّنَع  ِیبُزُْعا  هؤانف  هؤاضقنا و  برق  مویک  اهنم  ملس  دق  نم  دنع  ایندلا  لاق و 

یبزعا

سلسلا نیب  وهف  سلسی  رسکلاب  لجرلا  سلس  کل  داقنأ  يأ ال  ماللا  حتفب  کل  سلسأ  دعب و ال  يأ  حتفلاب  لجرلا  بزع  لاقی  يدعبا 
.هدایق لهس  يأ 
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یناشاک

وت ناهوک  يالاب  رب  وت  راهم  نامـسیر  سپ  کیراغ ) یلع  کلبحف   ) یهالم اب  رایـسب  يایند  يا  نم  زا  شاب  رود  ایند ) ای  ینع  کـیلا  )
و کلئابح ) نم  تلفا  و   ) وت ياه  لاـگنچ  زا  مدـمآ  نوریب  هک  قیقحت  هب  کـبلاخم ) نم  تللـسنا  دـق   ) .یهاوخ هک  اـج  ره  ورب  .تسا 
( مهتررغ نیذـلا  نیا   ) وـت شزغل  عـضاوم  رد  کضحادـم ) یف   ) نتفر زا  مدـش  رود  و  باهذـلا ) تـبنتجا  و   ) وـت ياـه  ماد  زا  مدـیهر 

یتعامج نآ  دنیاجک  مهتنتف ) نیذلا  ممالا  نیا   ) تدوخ يزاب  حازم و  هب  کبعادمب )  ) ار ناشیا  يداد  بیرف  هک  ییاههورگ  دـنیاجک 
هک دنتـسه  ییاه  هورگ  ناشیا  هک  روبقلا ) نئاـهر  مه  اـه   ) تدوخ يزاـجم  شیارآ  هب  کـفراخزب )  ) ار ناـشیا  یتخادـنا  هنتف  رد  هک 

اصخش تنک  ول   ) دنگوس ادخ  هب  هللا ) و   ) دنروگ ياهدحل  مکش  رد  هک  دنیاه  هچب  و  دوحللا ) نیماضم  و   ) اهربق رد  ار  ناشیا  دندرپس 
هنیآ ره  هللا ) دودح  کیلع  تمقال   ) هدش هدمآرد  سح  هب  يدـبلاک  و  ایـسح ) ابلاق  و   ) هدـش هدـید  یـصخش  وت  يدوب  یم  رگا  ایئرم )

ياهوزرآ هب  یناـمالاب )  ) ار ناـشیا  يداد  بیرف  هک  یناگدـنب  قح  رد  مهتررغ ) داـبع  یف   ) ار یهلا  ياهدـح  وت ، رب  مدرک  یم  تماـقا 
( مهتملسا كولم  و   ) یناملظ نداتفا  ورف  عضاوم  رد  يواهملا ) یف   ) ار ناشیا  یتخادنا  هک  یناتما  قح  رد  و  مهتیقلا ) مما  و   ) ینامـسج

قح رد  و 

عـضاوم رد  ءـالبلا ) دراوم   ) ار ناـشیا  يدروآ  دورف  و  مهتدروا ) و   ) تکـاله يوس  هب  فلتلا ) یلا   ) ار ناـشیا  يدرپس  هک  یناـهاشداپ 
تـسا ورد  هچ  تاهیه )  ) یتشگزاب ياج  هن  و  ردـص ) و ال   ) یندـمآ دورف  ياج  اجنآ ، تسین  هک  اریز  درو ) ذا ال   ) تنحم الب و  دورو 

هداج زا  دـیزغل  قلز )  ) وت ندـیزغل  ياج  رب  داهن  ياپ  هک  یـسک  کضحد ) یطو  نم   ) تافآ تاهاع و  نآ  تاـیاهن  تاـیلب و  نآ  روغ 
نم و   ) تیصعم خلت  بآ  رد  دیدرگ  قرغ  قرغ )  ) وت رطخرپ  يایرد  ياه  هنایم  رب  دش  راوس  هک  ره  و  کججل ) بکر  نم  و   ) تعیرش

و یلاـبی ) ـال  کـنم  ملاـسلا   ) تعاـط تداـبع و  رد  دـش  هداد  قیفوت  قفو )  ) وت ماد  زا  دـش  هتفرگ  هشوگ  هک  ره  و  کـلابح ) نع  روزا 
ناح مویک   ) صخـش نآ  دزن  ایند  و  هدنع ) ایندلا  و   ) وا هاگباوخ  وا  هب  دوش  گنت  هک  هخانم ) هب  قاض  نا   ) درادـن كاب  وت  زا  راگتـسر 
تاذ هب  مسق  کل ) لذا  هللا ال  وف   ) ایند يا  نم  زا  وش  رود  ینع ) یبزعا   ) .وا نتـشذگ  ماگنه  هدـمآ  هک  تسا  يزور  وچمه  هخالـسنا )

نامرف وخ و  مرن  و  کل ) سلـسا  ـال  و   ) ارم يزاـس  راوخ  سپ  ینیلذتـستف )  ) وت هب  موش  مار  رگا  هچ  .ار  وت  رم  موش  یمن  مار  هک  ادـخ 
كاله بناج  هب  ارم  راهم  یشکب  سپ  ینید ) وقتف   ) وت هب  موش  مرن  رگا  هچ  .ار  وت  رم  موش  یمن  رادرب 

یلمآ

ینیوزق

یم ندـیزغل  ياج  ضحدـم )  ) ورب و یهاوخ  اج  ره  ینعی  کبراغ ) یلع  کـلبح   ) دـنیوگ ناـهوک  ندرگ و  ناـیم  شود و  براـغ ) )
زا متفر  ردـب  وت و  ياهلاگنچ  زا  متـسج  نوریب  قیقحت  هب  مدادرـس ، متخادـنا و  تندرگب  تنامـسیر  اـیند ، يا  نم  زا  وش  رود  دـیامرف :
هک بجع  دور  ایند  قیرط  رد  هک  ره  .تسا  اهمدـق  ندـیزغل  ياـج  و  تسا ، ارت  هک  اـههار  رد  نتفر  زا  مدومن  باـنتجا  و  وت ، ياـهماد 
رد هک  روم  ای  دزغلب  دراد  اـپ  رازه  رگا  و  درذـگب ، دـهاوخ  خـی  يور  رب  هراوس  بیـشارس  یهوک  زا  هک  یـصخش  دـننام  دـنام ، ملاـس 

اهیزاب و هب  ناشیداد  بیرف  هک  ناسک  نآ  دنااجک  .دناوتن  هک  دراد  نامد  لیپ )  ) روز رگا  دیآ ، نوریب  دـهاوخ  دـتفا و  هدـنزغل  ساط ) )
دنراتفرگ اهربق و  ورگ  رد  ناشیا  کـنیا  دوخ ، ياـقب  ياهـشیارآ  هب  ناـشیدرک  نوتفم  هک  اـهتما  نآ  دـنااجک  دوخ ، ياـهندومن  حازم 
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یتشاد یم  سوسحم  يدبلاک  و  يدـش ، یم  هدـید  هک  يدوب  یم  یـصخش  وت  رگا  هک  مسق  ادـخب  اهدـحل  نمـض  رد  دـنلخاد  اجنآ و 
ناشیا يدرک  لفاغ  یتفیرف و  هک  یناگدنب  هرابرد  ارت  مدومن  یم  غیلب  تسایـس  ادخ و  دودح  وت  رب  مدومن  یم  تماقا  نایمدآ ، وچمه 

رـس رب  ناش  یتخاس  دراو  افج و  فلت و  گنچ  هب  ناشیدرپس  هک  یناهاشداپ  و  دورفب ، الاب  زا  ناش  یتخادنا  دوب و  یب  ياهوزرآ  هب  ار 
هک اجنآ  انع ، ياهرذگهر  و  الب ، ياهمشچ 

ددرگ و ایند  دصاق  هک  ره  نتـشگزاب  رد  هن  و  ندش ، دراو  رد  هن  دشابن ، ملاس  اجنآ  یـسک  ینعی  .نتـشگزاب  هن  دیاش و  ندـش  دراو  هن 
هاچ رد  ای  گنهن  ماک  رد  هک  یـسک  وچمه  دربن ، هار  تیفاعب  هار  چیه  زا  رودص و  هن  دشاب و  كرابم  وا  رب  دورو  هن  دیامن  وا  رب  دوفو 

و نتـشذگ ، ای  ندنام  هن  و  دناوت ، نتـشگزاب  هن  هک  دـنک  رذـگ  یئاج  رمک  هوک و  رد  ای  دـنک ، هاوخدـب  میلـست  ار  دوخ  ای  دـتفا  گنت 
هن هک  تخاس  دراو  یئاج  ارناشیاایند  و  دـنتفر ، دنتـشاذگ و  ار  ایند  ماکان  رخآ  هب  و  دنتـشادنرب ، ایند  زا  ترخآ  داز  هک  نانآ  هلمجلاـب 

ماقم سپ  زا  يا  هراچ  هن  و  شیپ ، زا  يریبدـت  هن  و  نتـشگزاب ، هار  هن  تسه و  ندـنام  يور  هن  رودـص ، هن  و  اجنآ ، تسا  دورو  ياـج 
ایند یموش  هب  هک  نحم  الب و  دراوم  نآ  زا  ندـش  صالخ  تسا  رود  هچ  لاحم  هتبلا  دوخ  نتـشگزاب  و  لاـمعا ، نآ  اـب  لکـشم  اـجنآ 

تباث دزغلب و  دـهن  وت  ياهـشزغل  رب  ماگ  هک  ره  موش ، داش  وت  زا  مروخ و  وت  بیرف  مهن و  وت  رب  لد  نم  هک  تسا  رود  هچ  اـی  دـنداتفا 
زا دریگ  يراـنک  دوش و  رود  هک  ره  و  دربـن ، نوریب  تمالـس  هب  ناـج  و  ددرگ ، قرغ  دوش  وت  ياـیرد  ياـهجل  راوـس  هک  ره  دـنامن و 

ياـج ار  وا  دـشاب  گـنت  رگا  درادـن  اورپ  وت  زا  دـنام  ملاـس  هک  ره  تسا و  هتـشگ  راگتـسر  تسا و  هتفاـی  قیفوت  وـت  ماد  ياهنامـسیر 
هدیـسر نآ  نتـشذگ  ندش و  هدنک  تقو  هک  دشاب  يزور  دننام  وا  دزن  ایند  دنک و  یناگدـنز  یناکان  یتخـس و  رد  ینعی  .وا  هاکباوخ 

رمع و نامز  وا  دزن  هک  دـنکب  دـناوت  هک  افج  ره  وا  اب  ایند  وک  دراد ، مغ  هچ  دراد  رظن  وا  راک  رد  دراد و  ربخ  ترخآ  زا  هکنآ  دـشاب ،
ءار حتفب  بزع )  ) دـشاب هدـیمد  ای  هتـشگ  کیدزن  شحبـص  هک  یبش  ای  دـشاب ، هدیـسر  رخآ  هب  هک  تسا  زور  کی  وچمه  ایند  یتسه 
دوخ نانع  يروآ و  رد  دوخ  نامرف  هب  ارم و  يزاس  راوخات  ارت  مدرگ  یمن  مار  راوخ و  هک  مسق  ادخب  نم  زا  وش  رود  دـعب  يا  همجعم 

یهاوخ اج  ره  ارم  یشکب  ات  وت  يارب  منک  یمن  مرن 

یجیهال

نیا کضحادـم ! نم  باهذـلا  تبنتجا  کلئابح و  نم  تلفا  کبلاخم و  نم  تللـسنا  دـق  کبراغ ، یلع  کلبحف  ایند ، ای  ینع  کیلا  »
تنک ول  هللا  و  دوحللا ! نیماـضم  روـبقلا و  نئاـهر  مه  اـه  ؟ کـفراخزب مهتنتف  نیذـلا  ممـالا  نیا  کبعادـمب ؟ مهتررغ  نیذـلا  نورقلا 

یلا مهتملـسا  كولم  يواهملا و  یف  مهتیقلا  مما  ینامالاب و  مهتررغ  دابع  یف  هللا  دودـح  کیلع  تمقال  ایـسح  اـبلاق  اـیئرم و  اـصخش 
!« ردص دروال و ال  ذا  ءالبلا ، دراوم  مهتدروا  فلتلا و 

زا متسر  وت و  ياهلاگنچ  زا  متسج  نم  هک  قیقحت  هب  وت ، ناهوک  رب  تسوت  راهم  نامـسیر  هک  ایند  يا  نم  زا  وت  يوس  هب  درگرب  ینعی 
اجک دوخ ؟ ندرک  يزاب  هب  ار  ناشیا  يداد  بیرف  هک  یهورگ  نآ  دنـشاب  اجک  .وت  هاگـشزغل  زا  نتفر  زا  مدرک  بانتجا  وت و  ياـهماد 

هدـش ي هتفرگورف  اهروگ و  ياهورگ  ناشیا  دنـشاب  کنیا  دوخ ؟ تنیز  بیز و  هب  ار  ناشیا  یتخاس  نوتفم  هک  یتعاـمج  نآ  دنـشاب 
هدش هدید  یصخش  وت  يدوب  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس  و  اهدحل !

اهوزرآ و هب  ار  ناشیا  يداد  بیرف  هک  یناگدنب  قح  رد  ار ، ادخ  ياهدح  وت  رب  متـشاد  یم  اپرب  هنیآ  ره  هدـش ، سوسحم  يدـبلاک  و 
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ناشیا يدروآ  دورف  ندش و  تسین  رد  ار  ناشیا  يدرپس  هک  یناهاشداپ  قح  رد  اههاگترپ و  رد  ار  ناشیا  یتخادـنا  هک  یناتما  قح  رد 
.ینتشگزاب ماگنه  هن  یندش و  دراو  ماگنه  دوبن  هک  یماگنه  رد  الب ، ياههاگبآ  رد  ار 

هخانم هب  قاض  نا  یلابیال  کنم  ملاسلا  قفو و  کلابح  نع  روزا  نم  قرغ و  کججل  بکر  نم  قلز و  کضحد  یطو  نم  تاـهیه ! »
.هخالسنا ناح  مویک  هدنع  ایندلا  و 

هضایر یسفن  نضورال  هللا  هئیشمب  اهیف  ینثتسا  انیمی  هللا  میا  .ینیدوقتف و  کل  سلـسا  ینیلذتـستف و ال  کل  لذا  هللاوف ال  ینع ! یبزعا 
« .امودام حلملاب  عنقت  اموعطم و  هیلع  تردق  اذا  صرقلا ، یلا  اهعم  شهت 

قرغ وت  يایرد  نایم  رد  دش  راوس  هک  یـسک  دیزغل و  وت  شزغل  هاگیاج  رد  دز  ماگ  هک  یـسک  اهالب ! نآ  تسا  رود  رایـسب  هچ  ینعی 
دوش گنت  هکنیا  زا  درادـن  یکاب  وت  رـش  زا  تشگ  ملاـس  هک  یـسک  تفاـی و  قیفوت  وت  ياـهماد  زا  دـش  فرحنم  هک  یـسک  تشگ و 

.وا نتشذگ  رد  تقو  دشاب  کیدزن  هک  تسا  يزور  دننام  وا  دزن  رد  ایند  وا و  هاگباوخ 

، ارم راهم  یشکب  ات  وت  يارب  زا  متسین  مرن  ارم و  يزاس  راوخ  هکنیا  ات  وت  يارب  زا  متسین  مار  هک  ادخ  هب  دنگوس  سپ  نم ! زا  وش  رود 

یئوخ

یبهذا يا  قالطلا ، تایانک  نم  هیانک  کبراغ : یلع  کلبح  قنعلا ، مانـسلا و  وا  رهظلا  نیب  وا  لهاکلا ، براوغ : عمج  براغلا ) : ) هغللا
عمج بلاخملا )  ) .تءاش ثیح  بهذـت  تءاش و  ثیح  یعرت  نا  ابل  حـسف  دـقف  اهبراغ  یلع  اهلبح  یقلا  اذا  هقاـنلا  نـال  تئـش ، ثیح 

، هب نیزتی  ام  فرخز : عمج  فراخز ) ، ) تاباعدلا هبعدـم : عمج  بعادـملا ) ، ) قلازملا ضحادـملا :) ، ) حراوجلا رویطلل  یه  بلخم و 
نوطب یف  هنجالاب  دوحللا  یف  مههبـشل  یتوملل  اهراعتـساف  روبقلا  مهتنمـضت  يذلا  يا  نیماضم :) ، ) هقیثولا یه  هنیهر و  عمج  نئاهر ) )

، يدـعبا یبزعا :) ، ) هکربـم ریعبلا :) خاـنم  ، ) یحنت روزا :) ، ) قلزلا ناـکملا  ضحدـلا :) ، ) هکلهملا هاوهم : عـمج  يواـهملا ) ، ) تاـهمالا
، داقنا سلسا :) )

يرتشوش

هینغم

.ءاملا یلع  فارـشالا  درولا : .هباعد و  يا  هبعدم  عمج  بعادم : .ء و  یـش  لک  یلعا  و  قنعلا ، یلی  امم  رهظلا  یلعا  و  قنعلا ، براغلاو :
شهو .نل  سلـسا : .يدـعبا و  یبزعا : .هباهذ و  هخالـسنا : .فرحنلا و  روزا : .لجرالا و  هیف  تبثت  ـال  قلزل : .هنع و  عوجرلا  ردـصلا : و 

: عجهی و  كربـت ، ضبرت : .اـهتاعر و  عم  اهـضبارم  یف  هعمتجملا  منغلا  هضیبرلا : .زبـخلا و  عـم  لـکوی  اـم  موداـملا : .حاـترا و  متـسبا و 
ضمغلا و .يذالا و  یلع  ربصلا  نع  هیانک  اهسوب : اهبنجب  تکرع  .عار و  الب  هکورتملا  هلماهلا : همیهبلا  .تدرب و  هنیع : ترق  .نکـسی و 

هلثم و  لاح ، اموعطم  و  يدـعبا ، ینعمب  لعف  مسا  کیلا  ینع  کیلا  .تلجنا و  تعـشقت : .یفخلا و  توصلا  همهمهلا : .مونلا و  يرکلا :
دقف کیف ، یل  هجاح  ـال  کـبراغ ) یلع  کـلبحف  اـیند  اـی  ینع  کـیلا   ) .ربخ سفنل  و  ادـتبم ، بیطلا ، ینعمب  رـصم  یبوط  و  اـمودام ،

ایندلا و تاذلم  نم  یسفن  تررح  دقل  خلا ..) کبلاخم  نم  تلـسنا  دق  و   ) مقر 77 همکحلا  یف  لاق  امک  اهیف ، هعجر  اثالث ال  کـتقلط 
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.مارکالا لالجلاوذ و  کبر  هجو  یقبی  ناف و  اهیلع  نم  لک  خلا ..) مهترغ  نیذلا  نورقلا  نیا   ) اهئازج هرخالا و  یلع  اهتفقو  و  اهئاوها ،
و  ) اـهقلز ضرـالا  ضخد  و  اـهلاطبا ، هجحلا  ضحد  و  ایندـلا ، باـطحلا  قـلز ) کـضحد  یطو ء  نم  و   ) ارارکت ارارم و  هلثم  مدـقت  و 

انه هب  دارملا  و  لبالا ، كربم  ءاخلا - مضب  خانملا - خـلا ..) هخانم  هب  قاض  نا  یلابی  ال   ) اـهرورغ ایندـلا و  نتف  نم  يا  کـنم ) ملاـسلا 
تارم و لیـصفتلا  قبـس  .رارقلا و  راد  یه  هرخـالا  و  لاوز ، یلا  اـهنال  ایندـلاب ، ترثکی  ـال  لـقاعلا  و  ایندـلا ، نووش  نم  هریغ  شیعلا و 

الا للذتا  و ال  لذلا ، قاثو  یف  عماطلا  نال  ایندلا ، نووش  نم  ناش  یف  عمطا  ال  ینیلذتستف .) کل  لذا  ال  : ) مئاد داهج  یف  مامالا  .تارم 
نمثلا نم  تلذب  امهم  ینیدوقتف ) کل  سلساال  و   ) هعفر هزع و  هل  للذتلا  ناک  نمل 

هدبع

بهذـت اهحیرـستل  لیثمت  هلمجلا  قنعلا و  مانـسلا و  نیب  ام  لـهاکلا و  براـغلا  ینع و  یبهذا  ینع  کـیلا  کـبراغ : یلع  کـلبحف  … 
ضحادملا صلخ و  اهنم  تلفا  دایصلا و  هکبش  هلابح  عمج  لئابحلا  اهتاوهش و  نم  یش ء  هب  قلعی  مل  اهبلاخم  نم  لسنا  تئاش و  ثیح 

اباطخ رـسکلاب  اهلک  تافاکلا  تآاتلا و  حازملا و  یه  هباعدلا و  نم  هبعدم  عمج  بعادملا  و  کبعادمب : مهتررغ  نیذلا  طقاسملا … 
: قلز کضحد  یط ء  و  برشلا …  دعب  هنع  رودصلا  کیرحتلاب  ردصلا  ءاملا و  دورو  واولا  رسکب  درولا  ردص : درو و ال  ال  ایندلل … 

ناح هخالسنا : ناح  مویک  بکنت …  لام و  يا  روزا  قفو : کلابح  نع  لجرالا …  هیف  تبثت  قلز ال  يا  نوکـسف  حتفب  ضحد  ناکم 
 … داقنا يا ال  سلسا  دعب و ال  يا  بزعی  بزع  ینع : یبزعا  هلاوز …  هخالسنا  رضح و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

لفاغ ادـخ  راک  زا  هتـسبن  نآ  هب  لد  هک  یناـسک  ناـیاسراپ و  ندوتـس  اـیند و  شهوکن  رد   ) تسا نآ  ناـیاپ  هماـن و  نیا  زا  یتمـسق  و 
زا نم  ما ) هدرک  اـهر  ار  وـت  هتخادـنا  تندرگ  هب  ار  تراـهم   ) تسا تناـهوک  رب  تراـهم  هک  وـش  رود  نـم  زا  اـیند  يا  دـنا :) هدـنامن 

اهیزاب هب  هک  یناسک  دنیاجک  .مدیزگ  يرود  تیاهیهارمگ )  ) تیاههاگشزغل رد  نتفر  زا  و  هتسر ، تیاهماد  زا  و  هتـسج ، تیاهلاگنچ 
ناـشیا هکنیا  یتخادـنا ؟ ناـشیهارمگ  هنتف و  رد  تیاهـشیارآ  تـنیز و  هـب  هکیناـمدرم  دـنیاجک  يداد ، ناـشبیرف  هـتفرگ  تیاـهیخوش 

دودـح سوـسحم  يدـبلاک  یندـید و  يدوـب  یـصخش  وـت  رگا  ادـخ  هـب  دـنگوس  دنتـسه ! اهدـحل  رد  هـتفرورف  اـهروگ و  ناـگورگ 
ي  ) اههاگترپ رد  هک  یناـمدرم  و  يداد ، بیرف  اـهوزرآ  ببـس  هب  هک  یناگدـنب  يازـس  هب  مدومن  یم  رجا  وت  رب  ار  یهلا  ياـهرفیک ) )

دورف هکیئاج  يدروآ  دورف  یتخس  ءالب و  ياههاگبآ  رد  ار  نانآ  و  يدرپس ، يدوبان  هب  هکیناهاشداپ  و  یتخادنا ، یتخبدب ) تواقش و 
رد هک  ره  و  دزغلب ، دـهن  ماـگ  تهاگـشزغل  رب  هک  ره  مروخ  بیرف  وت  زا  نم  هک  تسا  رود  هچ  .دوـبن  راوازـس )  ) تشگزاـب ندـمآ و 
زا هک  یسک  و  تسا ، هتشگ ) راگتسر   ) هدش قفوم  دریگ  هرانک  تماد  ياهنامـسیر  زا  هکنآ  و  ددرگ ، قرغ  دوش  راوس  تهوبنا  ياهبآ 

یتخس نیا  دناد  یم  نوچ   ( درادن یکاب  دنک ( یناگدنز  یماکان  یتخس و  رد   ) دشاب گنت  شهاگباوخ  ياج  رگا  دنام  ملاس  وت 

ادخ هب  هک  وش  رود  نم  زا  .تسا  هدیـسر  نآ  نتـشذگ  تقو  هک  دنام  يزور  هب  وا  دزن  ایند  و  دیامرف (: یم  اذـل  درذـگ ، یم  يدوز  هب 
، یشکب یهاوخ ( اج  ره  هب   ( ارم ات  مرب ( یمن  تنامرف   ( موش یمن  تراومه  و  يزاس ، راوخ  ارم  ات  مدرگ  یمن  وت  مار  دنگوس 
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ینامز

نآ رفیک  ایند و  مرج 

اـیند و رد  قرغ  هک  هدرک  هیواـعم  هب  هراـشا  رگید  يوس  زا  هتفرگ و  رارق  تیونعمب  هجوـت  تساـیر و  ثحب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ندوب رابتعا  یب  هب  تبـسن  دزاس  کیدزن  تیونعم  هب  ار  وا  دـهد و  قوس  تیونعم  هب  رتشیب  ار  دوخ  هدنونـش  هکنیا  يارب  تسا  تسایر 

هک اهتنایخ  همه  نآ  مرجب  دوب  رادناج  لکـشب  رگا  دیامرف  یم  هک  تسا  نیبدب  ایندـب  اجنآ  ات  دـهد و  یم  هجوت  نآ  ياه  هشقن  ایند و 
یئاه هتکن  نامه  نیا  .مدرک  یم  يراج  نآ  رب  مادعا ) دیعبت و  نادـنز ، هنایزات ،  ) یعرـش دـح  تسا  هداد  ماجنا  ناگتـشذگ  هب  تبـسن 

رد دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .تسا  هدرک  رطخ  مالعا  نآ  هب  تبسن  هداد و  رارق  هجوت  دروم  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  تسا 
تسا زوریپ  هک  یهللا  بزح  .دزادنین  مادب  ار  امش  هدننز  لوگ  دهدن و  بیرف  ار  امـش  ایند  یناگدنز  دراد : هراشا  هتکن  نیاب  دروم  ود 

ماما .دنادرگ  رادیب  ار  وا  ات  دیوگ  یم  نخـس  دوخ  اب  دزاس  انـشآ  دوخ  هفیظو  هب  ار  يو  دهاوخ  یم  تسا و  فینح  دـنزرف  هب  هک  همان 
ار فینح  رسپ  رکف  ات  دیوگ  یم  نخس  تعانق  يروخ و  مک  هب  شیوخ  نداد  تداع  دوخ و  تضایر  زا  بلطم  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع 

ناسنا هک  تسا  لماک  یغیلبت  شور  کی  نیا  .دـنادرگ  هدامآ  نکفین  شتآ  هب  ار  دوخ  زاسب و  دوخ  نان  هب  رخآ  هملک  نتفریذـپ  يارب 
.دهد زردنا  دنک  یم  كرد  ار  بلطم  هیانک  اب  تسا و  تفرعم  لامک و  لها  هک  ار  يرگید  دیوگب و  نخس  دوخ  اب 

يزاریش دمحم  دیس 

کلبحف  ) اهفراخز یف  بغار  ریغ  مالـسلا  هیلع  هنا  دارملا  و  ایند ) ای   ) ینع يدـعتبا  يا  ینع ) کیلا  :( ) هرخآوه باتکلا و  اذـه  نم  (و 
، هقتاع یلع  هلبح  لعجی  ناویحلا  حرـس  اذا  هنا  امک  تئاش ، ثیح  بهذتل  اهحیرـست  نع  هیانک  اذه  و  لهاکلا ، براغلا  کبراغ ) یلع 

اهب یتلا  سرتفملا  ناویحلا  رفاظا  وه  و  بلخم ، عمج  کبلاخم ) نم   ) تررف يا  تللـسنا ) دـق   ) هصوصخم ههج  یلا  لبحلاب  رجی  ـال  و 
، ضحدـم یف  باهذـلا  تبنتجا  .دایـصلا و  هکبـش  یه  هلاـبح و  عـمج  کـلئابح ) نـم   ) تدرـش يا  تـلفا ) و   ) هـلتقی دیـصلا و  ذـخای 

ینعمب هبعدـم ، عمج  کبعادـمب )  ) ایندـلا اهتیا  مهتعدـخ  يا  مهتررغ ) نیذـلا  موقلا  نیا   ) كالهلا طوقـسلا و  لحم  وه  و  ضحدـم ،
( روبقلا نئاهر  مه  اه   ) .هنیزلا ینعمب  فرخز ، عمج  کفراخزب )  ) ایندلا اهتیا  مهتعدخ  يا  مهتنتف ) نیذلا  ممالا  نیا   ) حازملا هباعدلا و 

یف قشلا  وه  و  دـحل ، عمج  دوحللا ) نیماضم  و   ) روشنلا موی  یلا  مهروبق  یف  نوقاب  ءـالوه  کلذـک  نهترملا  دـنع  نهرلا  یقبی  اـمکف 
يا ایـسح )  ) الکیه يا  ابلاق ) و   ) يری اصخـش  يا  ایئرم ) اصخـش  تنک  ول   ) ایندلا اهتیا  هللا ) و   ) مهروبق ققـش  یف  نونومـضم  يا  ربقلا ،

( ینامالاب مهتررغ  دابع  یف   ) هبـشا ام  زیزعتلا و  دلجلا و  مجرلا و  نم  هللا ) دودـح   ) ایندای کیلع ) تمقال   ) ساوحلاب كردـی  اسوسحم 
داـشرالا راـهظا  هیاـنکلا و  نم  هراـبعلا  هذـه  لاـثما  نا  یفخی  ـال  و  کـلجال ، هرخـالا  اوـکرت  اوعدـخناف و  بیذاـکالاب  مهتین  ناـب  يا 

کلهی يذـلا  ضفخنملا  لـحملا  وه  يوهم و  عـمج  يواـهملا ) یف  مهتیقلا  مما  و   ) .هرخـالا یلع  لاـبقالا  ایندـلا و  كرتـب  نیعماـسلل ،
و ءالبلا ) دراوم  مهتدروا  و   ) اوفرتقا اولعف و  ام  یلع  باذعلا  باقعلاب و  يورخالا  فلتلا ) یلا  مهتملـسا  كولم  و   ) هیف عقو  اذا  ناسنالا 
، ءاوترالا دـعب  هعرـشملا  نع  جورخلل  الحم  سیل  يا  ردـص ) و ال   ) ءاـملا دورو  لـحم  سیل  يا  دروـال )  ) ناـکم یف  يا  ذا )  ) باذـعلا
( کضحد  ) یف هلجر  لعج  يا  یطو ) نم   ) هقیفـش ف هحـصان  تنا  تسل  تاهیه )  ) .كالهلا لحم  یلا  مهب  ءاج  ءاملا  مساـب  اـهناکف 

دمتعا نم  نع  ناتیانک  ناذه  قرغ )  ) همظعم رحبلا  هجل  کججل ) بکر  نم  و   ) طقس و  قلز )  ) لجرلا اهیلع  تبثت  یتلا ال  هقلزملا  یه 
و  ) .هاجنلا صالخلل و  قفو )  ) دایـصلا هکبـش  یه  و  هلاـبح ، عمج  کـلابح ) نع   ) لاـم يا  روزا ) نم  و   ) اهتاذـلم لواـنت  ایندـلا و  یلع 
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هباهذ و يا  هخالـسنا )  ) رـضح يا  ناح ) مویک  هدـنع  ایندـلا  و   ) هلزنم هلحم و  يا  هخانم ) هب  قاض  نا  یلابی  ال   ) ایند ای  کـنم ) ملاـسلا 
يدعتبا يا  یبزعا )  ) احیبق ما  ناک  انسح  لزنملا  کلذب  متهی  لزنم ال  نع  باهذلا  دیری  نم  نا  امک  اهناشب  متهی  هنا ال  ینعملا  و  هئانف ،

.هرم اهعنمت  هرم و  هجاح  یطعت  هلیلذ ، ینیلعجت  يا  ینیلدتستف )  ) هلذلل هبجوملا  کتاذلم  هداراب  کل ) لذا  هللا ال  وف  ینع ،  ) ایندلا اهتیا 
ملاعلا داقت  امک  ینیدوقتف )  ) کتاوهش کتاذلم و  تهجوت  املک  ریسا  ناب  کل ، داقنا  يا ال  کل ) سلسا  (و ال 

يوسوم

رکنت کضحادم ) یف  باهذلا  تبنتجا  کلئابح و  نم  تلفا  کبلاخم و  نم  تللسنا  دق  کبراغ  یلع  کلبحف  ایند  ای  ینع  کیلا  )

لعل معن  عمـست …  اهناک  اهبطاخی و  هنا  هتریـسم …  یف  همعطم و ال  یف  هکولـس و ال  یف  اهل  رثا  الف  هتحاس  نع  اهدعبا  ایندـلل و  یلع 
یتلا كرفاظا  نیب  نم  تجرخ  کترجه و  دـقف  انا  اما  يریغ  عم  نیئاشت  ام  تنا و  ایند  اـی  ینع  يدـعبا  نوعمـسی …  اـهقاشع  ـالها و 
لکف اهب  يداطـصتل  اهتبـصن  یتلا  ککارـش  نم  صلختلا  یف  تحجن  دقل  اهنم ، صالخلا  یلع  هردـق  مهل  دـعی  ملف  سانلا  یف  تبـشن 

للزلا و عضاوم  نع  تدعتبا  تبنتجا و  ینا  امک  کلذ  نم  هاجانم  یف  انا  سانلا و  اهب  نیداطـصت  لئابح  کعتم  کتنیز و  کتاوهش و 
ممالا نیا  کبعادمب ، مهتررغ  نیذلا  نورقلا  نیا   … ) اهتقلط هعتم  لک  اهترجه و  هذل  لک  اهنع و  تدـعتبا  ههبـش  لکف  کیف  بطعلا 

سانلا و هیبنت  هب  داری  لاوس  اهلها …  هب  داری  ایندـلل و  باـطخلا  دوحللا ) نیماـضم  روبقلا و  نئاـهر  مهاـهف  کـفراخزب  مهتنتف  نیذـلا 
اهوبلط اهنع  مهتعنم  املف  اهوقاذف  اهتذل  اهتوالحب و  ایندلا  مهتعدخ  نیذـلا  سانلا  نع  هءارقلا  اهنا  هیـساق …  هرم  هقیقح  یلع  مهظاقیا 

یقبت مودت و ال  یتلا ال  اهتنیز  هینافلا و  ایندلا  فراخزب  قحلا  نع  اوفرحنا  نیذـلا  بوعـشلا  ممالا و  نع  لاوس  کلذـک  .مارحلا و  نم 
ول هللا  و   ) .اهنم مهل  جورخ  الف  روبقلا  مهتوتحا  دقل  اهباذع ، نم  كاکفلا  وا  اهنم  جورخلا  نوعیطتسی  روبقلا ال  یف  اوحضا  اعیمج  مهنا 

مهتملـسا كولم  يواهملا و  یف  مهتیقلا  مما  ینامالاب و  مهتررغ  دابع  یف  هللا  دودـح  کیلع  تمقال  ایـسح  ابلاق  ایثرم و  اصخـش  تنک 
یـش ء وا  يری  لجرب  جراخلا  یف  دـسجتت  ول  ایندـلا  نا  مالـسلا  هیلع  مسقا  ردـص ) درو و ال  ذا ال  ءـالبلا  دراوم  مهتدروا  فلتلا و  یلا 

مهتعدـخ داـبعلا و  ترغ  دـق  اـهناب  کـلذ  ببـس  نیب  هصوصنملا و  تاـبوقعلا  هضورفملا و  دودـحلا  اـهیلع  ماـقال  كردـی  سوسحم 
یف ابوعـش  اـمما و  تقلا  کلذـک  مارحلا و  قرط  یف  کـلذ  لـجا  نـم  اوعـسف  لاـملا  هماـعزلا و  هساـیرلا و  مـهیلا  تـببحف  تاـینمالاب 
یلا مهتلصوا  فلتلا و  یلا  مهتملسا  ثیح  كولملا  قحل  امل  دودحلا  اهیلع  میقی  اضیا  .دحا و  مهنم  قبی  ملف  مهیلع  تضق  کلاهملا و 

ناسنالا اهدری  الف  هبوغرم  ریغ  اهنال  رودـصلا  اهنم  دورولا و ال  اهیلا  نوکی  نا  اهناش  نم  سیل  دراوم  یه  ایازرلا و  بئاـصملا و  دراوم 
نم تاهیه   … ) هنع ردصی  هب ال  لح  نم  بغار و  هیف  بغری  يذـلا ال  توملا  هنا  اهنم …  جرخی  اهلخد ال  نم  نال  اهنع  ردـصی  و ال 

ایندـلا هخانم و  هب  قاض  نا  یلابی  کنم ال  ملاسلا  قفو و  کلئابح  نع  روزا  نم  قرغ و  کـججل  بکر  نم  قلز و  کـضحد  یطو ء 
اهنع و دعبلل  هببـسملا  دراوملا  ضعب  نیب  مث  کبالط …  كداور و  نم  نوکا  نلف  ینم  نیدـیرت  ام  دـعب  هخالـسنا ) ناح  مویک  هدـنع 

اهب ماق  ناسنالا و  اهبکترا  اذا  یتلا  تاوهشلل  هیبشت  وه  طقس و  قلز و  اهیف  للزلا  عضاوم  یلع  ساد  همادقا و  عضو  نم  - 1 اهنم : هرفنلا 
اهیف قرغ  اهبلط  رامغ  ضاـخ  ایندـلا و  بلط  نم  .باذعلا 2 - يواهم  یف  طبهی  یـصاعملا و  یف  طقـسی  یتح  رثکتـسا  اهیف و  لسرتسا 

هدسافلا هلطابلا  قرطلا  یلا  فرحنیف  همیرکلا  هداتعملا  قرطلا  یف  هلامآ  قیقحت  هیلع  بعصی  دق  اهلح و  ریغ  نم  اهبلط  یلا  کلذ  هرجف 
اهخاخف اهکارش و  نع  دعتبی  نا  وه  اهنم و  هیجنی  يذلا  میلسلا  حیحـصلا و  قیرطلا  نیب  .کلهیف 3 - جرخی  نا  کلذ  دعب  عیطتسی  و ال 

نیب مث  اهریغ …  همرحملا و  ایندلا  هلطابلا و  لویملا  تاوهشلا و  یه  اهدئاصم  ءافعضلا و  اهب  داطصتف  سانلا  قیرط  یلع  اهبـصنت  یتلا 
نم نا  اهیف ، امب  رکفی  وا  اهب  لغتشی  مل  هبلق و  حاترا  اهنع  دعبلا  اهضفر و  عاطتسا  اهنم و  ملس  اذا  هنا  اهنم ، ملس  نم  هقیرط  مالسلا  هیلع 
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هجاحلا رقفلا و  ضرملا ، هحـصلا و  هدنع  يواستی  ناک  لاوحالا  يا  یلع  رقتـسا و  نکامالا  يا  یف  یلابی  هنیع ال  نم  هطقاس  تحبـصا 
لذا هللا ال  وف  ینع  یبزعا   … ) هیلا تفتلی  هدـعب و ال  ام  رظتنی  وهف  هبورغ  هلوفا و  برتقا  مویک  ایندـلا  یلا  رظنی  هنـال  فوخلا  ناـمالا و 

امل اهل و  عضخی  نل  هنا  هللااب  مسقا  هسفن و  نع  اهدعبا  اددجم و  ایندـلا  ضفر  یلع  دـکا  ینیدوقتف ) کل  سلـسا  ینیلذتـستف و ال  کل 
اهیف ام  اهنتافم و  اهتنیز و  نم  دیرت  ام  یلا  هدوقت  الئل  اهعم  لهاستلا  ضفر  امک  هدبعتست  هلذتست و  نا  اهدنع  لواحتف  تاوهش  نم  اهیف 

.تاوهش نم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

: ُهُرِخآ َوُهَو  ِباَتِْکلا  اَذَه  ْنِمَو 

َْنیَأ.ِکِضِحاَدَـم ِیف  َباَهَّذـلا  ُْتبَنَتْجاَو  ، ِِکِلئاَبَح ْنِم  ُّتَْلفَأَو  ، ِِکِبلاَخَم ْنِم  ُْتلَلَْـسنا  ِدَـق  ، ِکـِبِراَغ یَلَع  ِکـُْلبَحَف  اَْـینُد  اَـی  یِّنَع  ِکـَْیلِإ 
ًاصْخَش ِْتنُک  َْول  ِهّللاَو  ِدوُحُّللا ! ُنیِماَضَمَو  ِرُوبُْقلا ، ُِنئاَهَر  ْمُه  اَهَف  ، ِِکفِراَخَِزب ْمِِهْتنَتَف  َنیِذَّلا  ُمَمُْألا  َْنیَأ  ِِکبِعاَدَِمب ! ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا  ُنوُرُْقلا 

َیلِإ ْمِِهتْمَلـْـسَأ  ٍكوـُُلمَو  ، يِواَـهَْملا ِیف  ْمِِـهْتیَْقلَأ  ٍمَـمُأَو  ، ِِّیناَـمَْألِاب ْمِِـهتْرَرَغ  ٍداَـبِع  ِیف  ِهـّللا  َدوُدـُـح  ِکـْیَلَع  ُتْمَقَأـَل  ، ًاـّیِّسِح ًاـَبلاَقَو  ، ًاـِّیئْرَم
ْنَع َّرَوْزا  ِنَمَو  ، َقِرَغ ِکَـجَُجل  َبِکَر  ْنَمَو  ، َقـِلَز ِکَـضْحَد  َئِطَو  ْنَم  َتاَْـهیَه ! َرَدَـص ! اـَلَو  َدْرِواـَل  ْذِإ  ، ِءاَـلَْبلا َدِراَوَـم  ْمِِـهتْدَرْوَأَو  ، ِفَـلَّتلا

.ُهُخاَلِْسنا َناَح  ٍمْوَیَک  ُهَْدنِع  اَْینُّدلاَو  ، ُهُخاَنُم ِِهب  َقاَض  ْنِإ  ِیلاَُبیَال  ِْکنِم  ُِملاَّسلاَو  َقِّفُو ، ِِکِلئاَبَح 

.ِینیِدوُقَتَف َِکل  ُسَلْسَأ  َالَو  ، ِینیِّلِذَتْسَتَف َِکل  ُّلِذَأَال  ِهّللا  َوَف  یِّنَع ! ِیبُزْعا 

همجرت

: تسا همان  ینایاپ  تمسق  هک  همان  نیا  زا  يرگید  شخب 

ما و هتسر  تماد  زا  ما و  هتفای  ییاهر  وت  لاگنچ  زا  نم  متخاس ) اهر  ار  وت  و   ) متخادنا تندرگ  رب  ار  تراسفا  ، وش رود  نم  زا  ایند ! يا 
اب هک  ییاه  تما  دنیاجک  يداد ؟ بیرف  تیاه  هچیزاب  اب  ار  اهنآ  وت  هک  نیشیپ  ماوقا  نآ  دنیاجک.ما  هدیزگ  يرود  تیاه  هاگـشزغل  زا 

یـصخش وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ایند ) يا  ) .ناهنپ اهدـحل  نورد  دـنروبق و  ياه  ناگورگ  اهنآ  يرآ ) ( ؟ یتفیرف ار  اهنآ  تیاه  تنیز 
یتفیرف و اهوزرآ  اب  ار  اهنآ  هک  یناگدـنب  دروم  رد  متخاس  یم  يراج  وت  رب  ار  یهلا  دودـح  يدوب  سوسحم  یمـسج  تیؤر و  لـباق 

اهنآ هک  ینیطالس  يدنکفا و  تکاله  هب  هک  ییاه  تما 

.جورخ هار  هن  دوب و  يدورو  هار  هن  هک  اجنآ  رد  ؛ یتخاس دراو  الب  روخشبآ  رد  يدرک و  گرم  میلست  ار 

قرغ ددرگ  راوس  وت  يایرد  جاوما  رب  هک  یـسک  و  دنک ) یم  طوقـس  و   ) دزغل یم  دراذگب  ماگ  تیاه  هاگـشزغل  رد  سک  ره  تاهیه !
تشیعم هکنیا  زا  دنامب  ملاس  وت  تسد  زا  هک  سک  نآ  ددرگ و  یم  زوریپ  قفوم و  دور  رانک  وت  ياه  ماد  زا  هک  یسک  اما )  ) دوش یم 

نم زا  ایند ) يا  ) .هدیـسر ارف  شنایاپ  لاوز و  هک  تسا  يزور  نوچمه  شرظن  رد  ایند  هک ) ارچ   ) دش دـهاوخن  نارگن  دوش  گنت  وا  رب 
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ره هب  هک  درپس  مهاوخن  وت  تسد  هب  ار  مرایتخا  مامز  يزاس و  لیلذ  راوخ و  ارم  ات  دـش  مهاوخن  وت  مار  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  وش  رود 
.يربب یهاوخ  اج 

! وش رود  نم  زا  ایند  يا  ریسفت : حرش و 

(. میدرک میسقت  شخب  هس  رب  ار  نآ  ام  (و  .تسا نآ  ینایاپ  تمسق  هک  همان  نیا  زا  يرگید  شخب 

(. ُهُرِخآ َوُه  ِباَتِْکلا َو  اَذَه  ْنِم  (َو 

خیرات لوط  رد  ناهج و  رسارس  رد  شنابطاخم  همه  فینح و  نب  نامثع  شبطاخم  هکنیا  يارب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هداد و رارق  دوخ  بطاخم  ار  ایند  ، غیلب حیـصف و  ابیز و  يریبعت  رد  ، دنوشن شتاذـل  تاماقم و  ایند و  قرب  قرز و  ياه  هسوسو  راتفرگ 

وت لاگنچ  زا  نم  متخاس ) اهر  ار  وت  و   ) متخادنا تندرگ  رب  ار  تراسفا  وش ، رود  نم  زا  ایند ! يا  :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب 
زا ارهاظ  هک  تسا  يا  هلمج  ینع » کیلإ  }» یِّنَع ِْکَیلِإ  ( ؛» ما هدیزگ  يرود  تیاه  هاگـشزغل  زا  ما و  هتـسر  تماد  زا  ما و  هتفای  ییاهر 
هک تسه  زین  لامتحا  نیا  .تسا  وش  رود  ینعی  دـعبأ »  » يانعم هب  لعف و  مسا  کیلإ »  » هک یلاح  رد  هدـش  لیکـشت  رورجم  راـج و  ود 

دوخ يوس  هب  وش و  رود  نم  زا  ینع » دعبأو  کیلإ  عجرا   » ینعی دشاب  تسا  دعبا »  » و عجرا »  » نامه هک  يردـقم  لعف  ياراد  يا  هلمج 
اَْینُد اَی  درگرب }.»

هطقن نیرخآ  ندرگ و  يانعم  هب  تسا و  عقاو  رتش  ندرگ  تشپ و  ناـیم  هک  تسا  یلحم  ياـنعم  هب  براـغ » }» ِکـِبِراَغ یَلَع  ِکـُْلبَحَف 
هدش هتفرگ  یمارآ  هب  ندش  جراخ  ندیشک و  يانعم  هب  لح »  » نزو رب  لس »  » هشیر زا  تللـسنا » }» ُْتلَلَْـسنا ِدَق  .تسا } هدمآ  زین  تشپ 

زا تلفأ » }» ُّتَْلفَأ َو  {، .دوشیم هتفگ  ناگدـنرد  ناگدـنرپ و  لاگنچ  هب  ربنم »  » نزو رب  بلخم »  » عمج بلاخم » }» ِکـِِبلاَخَم ْنِم  .تسا }
ُْتبَنَتْجا َو  { ، .تسا ماد  يانعم  هب  هلابح »  » عمج لئابح » }» ِکـِِلئاَبَح ْنِم  .تسا } نتفاـی  ییاـهر  ياـنعم  هب  فرب »  » نزو رب  تلف »  » هشیر

{(. .تسا هاگشزغل  يانعم  هب  زکرم »  » نزو رب  ضحم »  » عمج ضحادم » }» ِکِضِحاَدَم ِیف  َباَهَّذلا 

باذـج بلاج و  ، ریـشرپ تسا  نکمم  هک  يرتش  هب  تسخن  ، هدرک هیبشت  زیچ  راهچ  هب  ار  ایند  ، هاتوک تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
شندرگ ای  تشپ  رب  ار  وا  راسفا  ، دزاس شیاهر  هاگارچ  رد  دـنک و  رظن  فرـص  نآ  زا  دـهاوخ  یم  شبحاص  هک  یماگنه  یلو  ؛ دـشاب

.ددرگ یم  لوغشم  دوخ  لاح  هب  هاگارچ  رد  دوش و  یم  رود  شبحاص  زا  دنیب  یم  دازآ  ار  دوخ  مه  وا  ، دنکفا یم 

یم ، دـنک هراپ  هتفرگ و  ار  دوخ  دیـص  شکانرطخ  ياه  لاگنچ  اـب  دـهاوخ  یم  هک  دـنک  یم  هیبشت  يا  هدـنرد  هب  ار  وا  مود  هیبشت  رد 
.دیسر دهاوخن  نم  هب  شتسد  متخاس و  اهر  يا  هدنرد  ناویح  نینچ  لاگنچ  زا  ار  دوخ  نم  : دیامرف

ار اه  ماد  نیا  نم  : دیامرف یم  تسا  هدرتسگ  دیص  نتخاس  راتفرگ  يارب  ار  دوخ  ياه  ماد  هک  دنک  یم  هیبشت  يداّیص  هب  موس  هیبشت  رد 
.متسین اهنآ  راتفرگ  زگره  ما و  هتسر  اهنآ  زا  ما و  هتخانش 

قرز و دنزرف و  نز و  ، ماقم لام و  ، تاوهش ياه  شزغل  دراد ؛ ناوارف  ياه  هاگشزغل  هک  دنک  یم  هیبشت  یهاگترپ  هب  مراهچ  هیبشت  رد 
هداتفا وا  ياه  هاگترپ  رد  هن  لاگنچ و  رد  هن  ماد و  رد  هن  بیترت  نیا  هب  ما و  هتـسج  يرود  اه  هاگـشزغل  نآ  زا  نم  : دیامرف یم  ، اه قرب 
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.ما

بیرف تیاه  هچیزاب  اب  ار  اهنآ  وت  هک  نیـشیپ  ماوقا  نآ  دـنیاجک  :» دـیامرف یم  هتخاـس  بطاـخم  ار  اـیند  زاـب  نخـس  همادا  رد  هاـگ  نآ 
َْنیَأ ( ؛» ناهنپ اهدـحل  نورد  دـنروبق و  ياه  ناگورگ  اهنآ  يرآ ) ( ؟ یتفیرف ار  اهنآ  تیاـه  تنیز  اـب  هک  ییاـه  تما  دـنیاجک  يداد ؟

َنیِذَّلا ُمَمُأـْلا  َْنیَأ  .تسا !} یخوـش  حازم و  ياـنعم  هب  هبتکم »  » نزو رب  هبعدـم »  » عـمج بعادـم » }» ِِکبِعاَدَِـمب ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا  ُنوُرُْقلا 
رد نومضم »  » عمج نیماضم » }» ُنیِماَضَم ،َو  ِرُوبُْقلا .تسا } ناگورگ  يانعم  هب  هنیهر  عمج  نئاهر » }» ُِنئاَهَر ْمُه  اَهَف  ِِکفِراَخَِزب ! ْمِِهْتنَتَف 

هدـش قالطا  هتفرگ  رارق  يرگید  زیچ  يال  هب  ـال  رد  هک  يزیچ  ره  هب  سپـس  .تسا  رداـم  مکـش  رد  هک  تسا  ینینج  ياـنعم  هب  لـصا 
نآ رد  ار  تیم  دننکیم و  داجیا  ربق  نییاپ  فرط  رد  هک  تسا  یفاکـش  يانعم  هب  دهم »  » نزو رب  دحل »  » عمج دوحللا » }» ِدوُحُّللا .تسا }

{!(. .دنهدیم رارق 

دندوب و تردق  بحاص  هتـشذگ  رد  هک  یماوقا  دنک ؛ یم  هراشا  نیـشیپ  ماوقا  هب  هک  تسا  نآرق  دّدـعتم  تایآ  زا  هتفرگرب  نخـس  نیا 
هب دنتـشگ  نوفدـم  اه  كاخ  ریز  رد  دـندش و  یهلا  باذـع  راتفرگ  هانگ  نایـصع و  رثا  رب  یگمه  یلو  ؛ تنکم لالج و  هاج و  ياراد 

ُّسُِحت ْلَه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  : »» میناوخ یم  میرم  هروس  هیآ 98  رد.دوش  یمن  هدینش  اهنآ  زا  ییادص  نیرتمک  هک  يا  هنوگ 
چیه زا  يرثا )  ) ایآ ؛ مدرک كاله  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  يراکهنگ ) نامیا و  یب   ) ماوقا رایـسب  هچ  ؛ » ًازْکِر ْمَُهل  ُعَمْـسَت  ْوَأ  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْهنِم 

«. يونش یم  اهنآ  زا  ییادص  نیرتمک  ای  ینک ؟ یم  ساسحا  اهنآ  زا  کی 

ِیلوُِأل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاـسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدـْهَی  ْمَلَف  َأ  : »» میناوخ یم  هط  هروس  هیآ 128  رد 
هک یلاح  رد  ، میدومن كاله  دندرک ) داسف  نایغط و  هک   ) ار نیـشیپ  ماوقا  زا  يرایـسب  هک  تسین  یفاک  اهنآ  تیاده  يارب  ایآ  ؛ » یهُّنلا

«. تسا نادنمدرخ  يارب  ینشور  ياه  هناشن  رما ، نیا  رد  نیقی  هب  دنور !؟ یم  هار  نانآ  هدش ) ناریو   ) ياه نکسم  رد  اهنیا 

زا نینرقلاوذ  : تسا نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک  لقن  قودص  موحرم  یلاما  زا  يزیگنا  تربع  ناتـساد  اجنیا  رد  يرتشوش  هماّلع  موحرم 
یناتسربق رانک 

یم یــسراو  ار  اـهنآ  ًاــبترم  هدروآ و  نوریب  اــهربق  زا  ار  هـمجمج  دــنچ  هتــسشن و  اــجنآ  رد  هـک  دــید  ار  يدرمریپ.تشذــگ  یم 
همجمج مهاوخ  یم  : تفگ ینک ؟ یم  یـسراو  ار  اـه  همجمج  نیا  هچ  يارب  درمریپ  يا  : تفگ داتـسیا و  ، درک بّجعت  نینرقلاوذ.دـنک 

هتخانـشن نونکات  اما  منک  یم  یـسررب  هک  تساه  تدـم  یلو  ؛ مسانـشب ریقف  زا  ار  ینغ  ماقم و  بحاص  ریغ  زا  ار  ماـقم  بحاـص  دارفا 
موحرم هغالبلا  جـهن  حرـش  } .میناـسکی همه  میور  كاـخ  ریز  هب  هک  ادرف  : دـیوگ یم  تسوا و  هب  شرظن  درک  ساـسحا  نینرقلاوذ.ما 

.{ ص 175 ج 12 ، راونالاراحب ، ص 390 ؛ ج 6 ، يرتشوش ،

هب ایند ) يا  :») دـیامرف یم  هتخاس  بطاخم  ار  ایند  يا  هدـنهد  ناکت  هنامیکح و  ریبعت  اب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هک یناگدنب  دروم  رد  متخاس  یم  يراج  وت  رب  ار  یهلا  دودح  يدوب  سوسحم  یمـسج  تیؤر و  لباق  یـصخش  وت  رگا  دنگوس  ادخ 

دراو الب  روخشبآ  رد  يدرک و  گرم  میلست  ار  اهنآ  هک  ینیطالـس  يدنکفا و  تکاله  هب  هک  ییاه  تما  یتفیرف و  اهوزرآ  اب  ار  اهنآ 
ِیف ِهّللا  َدوُدُـح  ِْکیَلَع  ُتْمَقََأل  ، ًاّیِّسِح ًاَبلاَق  ،َو  ًاِّیئْرَم ًاصْخَـش  ِْتنُک  َْول  ِهّللا  َو  ( ؛» جورخ هار  هن  دوب و  يدورو  هار  هن  هک  اـجنآ  رد  ؛ یتخاـس

یکانرطخ ياج  ره  هب  تسا و  هرد  يانعم  هب  هاوهم »  » و يوهم »  » عمج يواهملا » }» يِواَهَْملا ِیف  ْمِِهْتیَْقلَأ  ٍمَمُأ  ،َو  ِِّیناَمَْألِاب ْمِِهتْرَرَغ  ٍداَـبِع 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3466 

http://www.ghaemiyeh.com


َال ْذِإ  ، ِءاَـلَْبلا َدِراَوَـم  ْمِِهتْدَرْوَأ  ،َو  ِفَـلَّتلا َیلِإ  ْمِِهتْمَلْـسَأ  ٍكوـُُلم  َو  { ، .دوـش یم  قـالطا  دـهدیم  رارق  تکـاله  ضرعم  رد  ار  ناـسنا  هک 
هطقن رد  } َرَدَـص َال  َو  .تسا } هدـش  قالطا  دورو  هنوگره  هب  سپـس  تسا  رهن  بآ  رانکرب  ندـش  دراو  يانعم  هب  لصا  رد  درو » }» َدْرِو

{(. .تسا هدش  قالطا  جورخ  عون  ره  هب  سپس  تسا  بآ  رانک  زا  ندش  جراخ  ینعی  درو »  » لباقم

یم هک  تسا  یلیاسو  هکلب  ، يرایتخا هدارا و  هن  دراد و  يا  هشیدـنا  بلق و  هن  هک  تسا  يّدام  بهاوم  هعومجم  يانعم  هب  ایند  نیقی  هب 
هک تسین  يزیچ  هوالع  هب.دروآ  يور  نآ  هب  تواقـش  رد  ندـش  قرغ  يارب  اـی  درک و  يریگ  هرهب  تداعـس  هب  لـین  يارب  نآ  زا  ناوت 
مگ نارورغم  نتخاـس  رادـیب  يارب  تسا  فیرظ  یهیبشت  فیطل و  يا  هیاـنک  ـالوم  فدـه  یلو  ؛ درک يراـج  وا  رب  ار  یهلا  دـح  ناوتب 

هار هدرک 

خیرات هنییآ  رد  ار  دوخ  هدنیآ  دنریگ و  تربع  ناینیـشیپ  تشذگرـس  زا  دـنیآ و  دوخ  هب  دـنوش و  رادـیب  ات  هابتـشا  اپ  ات  رـس  نالفاغ  و 
.دنناوخب هتشذگ 

ياه باـطخ  رد  اـهراب  و.دـنک  یم  لاـبند  يرگید  تروص  هب  ار  بلطم  نیمه  هک  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
كاخ ریز  رد  ناشتورث  دوخ و  دندش و  اهالب  عاونا  راتفرگ  تلفغ  رورغ و  رثا  رب  هک  نیـشیپ  ماوقا  خیرات  یـسررب  هب  ار  ناگمه  دوخ 

تشذگرس رد  یتسار  ؛ » ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  : »» میناوخ یم  دنوادخ  مالک  رد.دناوخ  یم  ارف  دنتـشگ  نوفدم  اه 
.{ هیآ 111 فسوی ، دوب {.» هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  اهنآ 

َِکلذَـک َو َنیِهِکاـف * اـهِیف  اُوناـک  ٍهَمْعَن  َو  ٍمیِرَک *  ٍماـقَم  ٍعوُرُز َو  َو  ٍنوـُیُع * ٍتاـّنَج َو  ْنِم  اوُـکَرَت  ْمَـک  : »» دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
ياـج هب  هک  اـه  همـشچ  اـه و  غاـب  رایـسب  هچ  ؛ » َنیِرَْظنُم اُوناـک  اـم  ُضْرَأـْلا َو  ُءاـمَّسلا َو  ُمِْـهیَلَع  ْتََـکب  اـمَف  َنـیِرَخآ * ًاـمْوَق  اـهاْنثَرْوَأ 

يارجام  ) دوب نینچ  نیا  !* دندوب ینامداش  قرغ  نآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياه  تمعن  *و  شزرا رپ  ياهرصق  اهرازتشک و  *و  دنتشاذگ
هداد یتلهم  اهنآ  هب  هن  تسیرگ و  نانآ  رب  ، نیمز نامـسآ و  هن  * میداد رارق  يرگید  ماوقا  يارب  ثاریم  ار  اه ) تمعن   ) نیا ام  و  ناـنآ )!

هیآ 29-25} ناخد ، «.} دش

قرز و زا  دنتسج و  نآ  ماد  زا  هک  ار  اهنآ  دندش و  ایند  هتفیرف  هک  ار  یناسک  لاح  رگید  هیبشت  دنچ  اب  نخـس  نیمه  همادا  رد  هاگ  نآ 
یسک و  دنک ) یم  طوقس  و   ) دزغل یم  دراذگب  ماگ  تیاه  هاگشزغل  رد  سک  ره  تاهیه ! :» دیامرف یم  دراد  یم  نایب  دنتـسر  نآ  قرب 

هک سک  نآ  ددرگ و  یم  زوریپ  قفوم و  دور  رانک  وت  ياه  ماد  زا  هک  یسک  اما )  ) دوش یم  قرغ  ددرگ  راوس  وت  يایرد  جاوما  رب  هک 
شرظن رد  ایند  هک ) ارچ   ) دش دهاوخن  نارگن  دوش  گنت  وا  رب  تشیعم  هکنیا  زا  دنامب  ملاس  وت  تسد  زا 

{ .تسا هاگـشزغل  ياـنعم  هب  ضحد » } ِکَـضْحَد َئِطَو  ْنَم  َتاَْـهیَه ! ( ؛» هدیـسر ارف  شناـیاپ  هتفاـی و  لاوز  هک  تـسا  يزور  نوـچمه 
هب هجح »  » نزو رب  هجل »  » عمج جـجل » }» ِکَـجَُجل َبِکَر  ْنَم  َو  {، .تسا ندـیزغل  ياـنعم  هب  قلد »  » نزو رب  قلز »  » هداـم زا  قـلز » }» َقـِلَز

يزیچ زا  فارحنا  نتفر و  رانک  يانعم  هب  راروزا »  » هشیر زا  روزا » }» َّرَوْزا ِنَم  ،َو  َقِرَغ .تسایرد } مطالتم  میظع و  ياه  شخب  ياـنعم 
يانعم هب  لصا  رد  خانم » }» ُهُخاَنُم ِِهب  َقاَض  ْنِإ  ِیلاَُبی  َال  ِْکنِم  ُِملاَّسلا  ،َو  َقِّفُو ِِکِلئاَبَح  ْنَع  .تسا } هدش  هتفرگ  ترایز  هشیر  زا  تسا و 

قالطا رارقتسا  لحم  ره  هب  سپس  .دباوخ  یم  نیمز  رب  اجنآ  رد  رتش  هک  تسا  یلحم 
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(. ُهُخاَلِْسنا َناَح  ٍمْوَیَک  ُهَْدنِع  اَْینُّدلا  َو  { ، .تسا هدش 

ره هک  ییاه  هاگـشزغل  تسخن  ، دـنک یم  هیبشت  زیچ  هس  هب  ار  ایند  يّداـم  بهاوم  شینارون  مـالک  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تلفغ یمک  ناسنا  رگا.تسا  نینچ  هراومه  شتاوهـش  اه و  تورث  ، ایند ياه  ماقم  ، تسین راظتنا  زا  رود  نآ  رد  طوقـس  لامتحا  نامز 

.دوش یم  ریسا  سوه  اوه و  لاگنچ  رد  دطلغ و  یم  مارح  هب  لالح  زا  دنک 

اوه و جاوما  هک  دوش  یم  رایـسب  تسا و  لکـشم  رایـسب  نآ  زا  روبع  هک  هدرک  هیبشت  یکانرطخ  جاوم  ياـیرد  هب  ار  اـیند  هکنیا  رگید 
.دنک یم  قرغ  درب و  یم  دوخ  اب  ار  دارفا  هک  تسا  نیگنس  دیدش و  يردق  هب  اه  سوه 

قیفوت دراد  رانکرب  نآ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  یـسک  رگا  هک  دـنک  یم  هیبشت  ییاه  ماد  هب  ار  اـیند  فراـخز  قرب و  قرز و  موس  هیبشت  رد 
يزوریپ راـختفا و  نیرت  گرزب  وا  يارب  درذـگب  تمالـس  هب  نآ  زا  هک  هزادـنا  نیمه  دـش و  دـهاوخ  وا  قـیفر  ادـخ  برق  تداـعس و 

.دشاب یتخس  رد  یگدنز  رظن  زا  دنچره  ، تسا

هب هک  ارچ  ، هدومرف هیبـشت  تسا  ماـب  بل  باـتفآ  نوـچمه  حالطـصا  هب  تسا و  نتفرگ  ناـیاپ  هناتـسآ  رد  هک  يزور  هب  ار  اـیند  ، سپس
: رعاش هتفگ  هب  هک  درذگ  یم  تعرس  اب  يردق 

تسا هداتفا  بابش  لصف  ام  رمع  باتک  زا  دیسر  يریپ  یکدوک  راگزور  هتشگن  یط 

: دومرف هک  میناوخ  یم  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدح  رد 

ُُهفِْرعَت َْسیَلَف  ِتْأَی  َْمل  اَمَو  ًانْزُح  َالَو  ًاروُرُس  َُهل  ُدِجَت  َْسیَلَف  یَضَم  اَمَف  ٌهَعاَس  اَْینُّدلا  اَمَّنِإَف  ِهّللا  ِهَیِصْعَم  ْنَع  اوُرَّبَصَت  ِهّللا َو  ِهَعاَط  یَلَع  اوُِربْصا  »
اریز ، دینک يراددوخ  وا  تیصعم  زا  دیشاب و  ابیکـش  دنوادخ  تعاطا  رب  َتْطَبَتْغا ؛ ِدَق  َکَّنَأَکَف  اَهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  ِهَعاَّسلا  َْکِلت  یَلَع  ِْربْصاَف 
یمن هدماین  هچنآ  و  تسا ) هدش  جراخ  ناسنا  سرتسد  زا  هک  ارچ   ) یمغ هن  دراد و  يرورس  هن  هتشذگ  هچنآ.تسین  شیب  یتعاس  ایند 
هنوگ هب  ینک  هدافتـسا  نآ  زا  یهدـن و  تسد  زا  یگداس  هب  ات  شاب  بقارم  یتسه  نآ  رد  هک  ار  یتعاـس  نیارباـنب  ، تسا هنوگچ  یناد 

.{ ح 21 ص 459 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دنروخب ار  وت  هطبغ  تگرم  زا  دعب  مدرم  هک  يا 

مهاوخن وت  مار  نم  دنگوس  ادخ  هب  وش  رود  نم  زا  ایند ) يا  :») دیامرف یم  هتخاس  بطاخم  ار  ایند  همان  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  هاگ  نآ 
يانعم هب  یبزعا » }» ِیبُزْعا ( ؛» يربب یهاوخ  اج  ره  هب  هک  درپس  مهاوخن  وت  تسد  هب  ار  مرایتخا  مامز  يزاس و  لیلذ  راوخ و  ارم  ات  دش 

هتفگ بزع  دـنا  هدرکن  جاودزا  هک  یناسک  هب  هدـش ، هتفرگ  ندـش  رود  ياـنعم  هب  بورغ »  » نزو رب  بوزع »  » هشیر زا  وش  رود  نم  زا 
يانعم هب  هسالس »  » هشیر زا  سلسا » }» ُسَلْسَأ َال  ،َو  ِینیِّلِذَتْسَتَف َِکل  ُّلِذَأ  َال  ِهّللاَوَف  یِّنَع ! .دنرود } یگداوناخ  یگدنز  زا  اریز  دوش ، یم 

(. ِینیِدوُقَتَف َِکل  تسا } هدمآ  نتشگ  ناسآ  يانعم  هب  هاگ  ندش و  عیطم 

نیا ماجنارـس  دناوخ و  ارف  دیدش  يا  همکاحم  هب  ار  وا  دزاس و  بطاخم  اه  باطخ  هنوگ  نیا  هب  ار  ایند  هک  تسا  هدشن  هدید  نونک  ات 
.دشخب ییاهر  وا  ماد  زا  ار  شیوخ  دنک و  شموکحم  نینچ 

هدیچرب ایند  زا  نماد  هک  دزاس  بطاخم  هدنبوک  ياه  باطخ  نیا  اب  دشک و  همکاحم  هب  ار  ایند  هنوگ  نیا  دـناوت  یم  یـسک  اهنت  يرآ 
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.دشابن نآ  ربارب  رد  میلست  هب  رضاح  یتمیق  چیه  هب  دنزب و  وا  هنیس  رب  در  تسد  ایند  ياه  هار  مامت  هب  یسرتسد  نیع  رد  دشاب و 

یم مالـسلا  هیلع  ماما.تخاس  روبجم  يراک  نانچ  نینچ و  رب  ار  ام  اـیند  دـنیوگ  یم  هک  اـهنآ  هب  تسا  یخـساپ  نخـس  نیا  نمـض  رد 
ياه هاگترپ  يوس  هب  ار  وا  دراپـسن  ایند  هب  ار  دوخ  رایتخا  مامز  ات  دـنک و  یمن  شلیلذ  راوخ و  وا  دوشن  ایند  میلـست  ناـسنا  اـت  : دـیامرف

ار یـسک  زگره  یلو  ؛ دـناوخ یم  ارف  ار  وا  دـنز و  یم  کمـشچ  ناسنا  هب  شقرب  قرز و  اـب  اـیند  هک  تسا  تسرد.دـناشک  یمن  هاـنگ 
اَّمل ُناْطیَّشلا  َلاق  َو  : »» دـیوگ یم  ناطیـش  هرابرد  دـیجم  نآرق  هچنآ  هیبش  تسرد  دـنک  یمن  دوخ  ربارب  رد  میلـست  يوریپ و  هب  روبجم 
الَف ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  ّالِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  ْمُُکتْفَلْخَأَف َو  ْمُُکتْدَـعَو  ِّقَْحلا َو  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهّللا  َّنِإ  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق 
قح هدـعو  امـش  هب  دـنوادخ  : دـیوگ یم  ناطیـش  دوش  یم  مامت  تمایق ) هنحـص  رد   ) راک هک  یماگنه  و  ؛ » ْمُکَـسُْفنَأ اُومُول  ِینُومُولَت َو 
ارم توعد  امـش  مدرک و  ناـتتوعد  هکنیا  زج  ، متـشادن یطّلـست  امـش  رب  نم.مدرک  فـّلخت  و  مداد ، لـطاب )  ) هدـعو امـش  هب  نم  ؛و  داد

هیآ 22} میهاربا ، «.} دینک شنزرس  ار  دوخ  ؛و  دینکن شنزرس  ار  نم  نیاربانب  ، دیتفریذپ

ایند نداد  قالط  هتکن :

یسح یبلاق  یندید و  یـصخش  رگا  ایند  يا  هک  هدومرف  نایب  ایند  همکاحم  هرابرد  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
دزادنا یم  يرگید  يانعم  رپ  ثیدح  دای  هب  ار  ام  ، متخاس یم  يراج  وت  رب  یتفیرف  ار  اهنآ  هک  یناسک  دروم  رد  ار  ادخ  دودح  ، یتشاد

رد برع  فورعم  نایورابیز  زا  ییابیز  نز  تروص  هب  ایند  هفـشاکم  ملاع  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هدش و  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک 
.تسا هدوب  راک  لوغشم  ناتسلخن  رد  هتشاد و  تسد  هب  لیب  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دش  رهاظ  ترضح  نآ  لباقم 

ایآ بلاطوبا  رسپ  يا  : تفگ درک و  نم  هب  ور  ابیز  رایسب  نز  نیا  : دیوگ یم  مالسلا  هیلع  ماما 

يا هدنز  ات  مهد و  ناشن  وت  هب  ار  نیمز  نیازخ  منک و  زاین  یب  يراد  تسد  رد  هک  یلیب  نیا  زا  ار  وت  هک  ینک  جاودزا  نم  اب  يرـضاح 
ار وت  تا  هداوناخ  زا  نم  هک  یتسیک  وت  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دنـشاب ؟ نینچ  وت  زا  دـعب  مه  وت  نادـنزرف  یـشاب و  ناهج  رب  مکاـح 

.نیزگرب نم  زج  يرسمه  درگرب  : متفگ.متسه ایند  نم  : تفگ منک ؟ يراگتساوخ 

: مدرک اشنا  ار  راعشا  نیا  متفرگ و  تسد  هب  ار  لیب  نامه  سپس 

ٍِلئاَِنب ًانوُُرق  ْتَّرَغ  ْنِإ  َیِه  اَم  ٌهَِّینَد َو  اَْینُد  ُْهتَّرَغ  ْنَم  َباَخ  ْدََقل  »

ِِلئاَمَّشلا َْکِلت  ِْلثِم  ِیف  اَُهتَنیِز  َهَْنیَُثب َو  ِزیِزَْعلا  ِّيِز  یَلَع  اَْنتَتَأ 

ٍلِهاَِجب ُتَْسلَو  اَْینُّدلا  ِنَع  ٌفوُزَع  ِینَّنِإَف  َياَوِس  يِّرُغ  اََهل  ُْتلُقَف 

ِلِداَنَْجلا َْکِلت  َْنَیب  ًاعیِرَص  َّلَحَأ  ًادَّمَُحم  َّنِإَف  اَْینُّدلا  اَنَأ َو  اَم  َو 

ِِلئاَبَقلا ِْکُلم  َنوُراَق َو  ِلاَْومَأ  اَهِّرُد َو  ِزُونُْکلِاب َو  ِیْنتَتَأ  اَْهبَه  َو 
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ِِلئاَوَّطلِاب اَِهناَّزُخ  ْنِم  ُُبلْطَی  اَهُریِصَم َو  ِءاَنَْفِلل  ًاعیِمَج  َْسَیل  َأ 

ٍِلئاَن ٍّزِع َو  ٍْکُلم َو  ْنِم  ِکِیف  اَِمب  ٍبِغاَر  ُْریَغ  ِینَّنِإ  َياَوِس  يِّرُغَف 

ِِلئاَوَْغلا َلْهَأ  اَْینُد َو  اَی  ِکَنْأَشَف  ُُهْتقِزُر  ْدَق  اَِمب  یِسْفَن  ْتَِعنَق  ْدَقَف 

ٍِلئاَز َْریَغ  ًاِمئاَد  ًاباَذَع  یَشْخَأ  ِِهئاَِقل َو  َمْوَی  َهّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإَف 

.دیسر دهاوخن  هجیتن  هب  دهد  بیرف  ار  ناسنا  اه  نرق  رگا  دوش و  نارسخ  راتفرگ  دهد  بیرف  ار  وا  تسپ  يایند  هک  سک  نآ 

.دوب هتسارآ  ناوارف  ياه  تنیز  اب  ار  دوخ  دمآ و  نم  يوس  هب  برع ) يورابیز  رتخد   ) هْنیَثب تروص  هب  ایند 

.متسین نادان  مدیشوپ و  مشچ  ایند  زا  نم  هک  ارچ  ورب  يرگید  غارس  هب  : متفگ وا  هب 

.دش نوفدم  اه  كاخ  اه و  گنس  نایم  رد  ماجنارس  ام ) گرزب  ربمایپ   ) دّمحم هک  یلاح  رد  راکچ  ایند  اب  ارم 

يارب ار  لیابق  تموکح  نوراق و  لاوما  تارهاوج و  اه و  جنگ  ایند  هک  ضرف  هب 

.دروایب نم 

؟ دننک یمن  یسر  باسح  اهنآ  نانزاخ  زا  سپس  دوش  یمن  یناف  ماجنارس  اهنیا  همه  ایآ 

.تبهاوم هب  هن  تتّزع و  هب  هن  تتموکح و  هب  هن.مرادن  يا  هقالع  وت  هب  نم  هک  هد  بیرف  ار  يرگید  يرآ 

.دنریذپب ار  اه  یتخبدب  نیا  دنرضاح  هک  ور  یناسک  غارس  هب  ایند  يا  سپ  ، تسا عناق  هدش  هداد  يزور  وا  هب  هچنآ  هب  نم  سفن 

ص 363} ج 72 ، راونالاراحب ، «.} مناسرت وا  لیاز  ریغ  میاد و  باذع  زا  مکانمیب و  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  ياقل  زا  نم 

مشش شخب 

همان نتم 

ًاموُدأَم ِحلِملِاب  ُعَنقَت  ًاموُعطَم َو  ِهیَلَع  ُترَدَق  اَذِإ  ِصرُقلا  َیلِإ  اَهَعَم  ّشِهَت  ًهَضاَیِر  ِیسَفن  ّنَضوُرََأل  ِهّللا  ِهَئیِشَِمب  اَهِیف  ِینَثتَسأ  ًانیِمَی  ِهّللا  ُمیا  َو 
ٍءاَم ِنیَعَک  ِیَتلُقم  ّنَعَدََأل  َو 

419 ص :
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َعَجهَیَف ِهِداَز  نِم  ِّیلَع  ُلُکأَی  َِضبرَتَف َو  اَِهبـشُع  نِم  ُهَضِیبّرلا  ُعَبـشَت  َكُربَتَف َو  اَِهیعِر  نِم  ُهَِمئاّسلا  ُِئلَتمَت  اَهَعُومُد َأ  ًهَغِرفَتـسُم  اَُهنیِعَم  َبَضَن 
تَکَرَع اَهَـضرَف َو  اَّهبَر  َیلِإ  تّدَأ  ٍسفَِنل  َیبوُط  ِهّیِعرَملا  ِهَِمئاّـسلا  ِهَِلماَـهلا َو  ِهَمیِهَبلاـِب  َِهلِواَـطَتُملا  َنِینّـسلا  َدـَعب  يَدَـتقا  اَذِإ  ُُهنیَع  ًاذِإ  تّرَق 
مُهَنُویُع َرَهـسَأ  ٍرَـشعَم  ِیف  اَهّفَک  تَدّـسَوَت  اَهَـضرَأ َو  تَشَرَتفا  اَهیَلَع  يَرَکلا  َبَلَغ  اَذِإ  یّتَح  اَهَـضمُغ  ِلیّللا  ِیف  تَرَجَه  اَهَـسُؤب َو  اَِـهبنَِجب 

ُبزِح َِکئلوُأمُُهبُونُذ  مِهِراَفِغتسا  ِلوُِطب  تَعّشَقَت  مُهُهاَفِـش َو  مِّهبَر  ِرکِِذب  تَمَهمَه  مُُهبُونُج َو  مِهِعِجاَضَم  نَع  تَفاَجَت  مِهِداَعَم َو  ُفوَخ 
َکُصاَلَخ ِراّنلا  َنِم  َنوُکَِیل  َکُصاَرقَأ  فُفکَتل  ٍفیَنُح َو  َنبا  اَی  َهّللا  ِّقتاَفَنوُِحلفُملا  ُمُه  ِهّللا  َبزِح  ّنِإ  الَأ  ِهّللا 

اه همجرت 

یتشد

داش مبایب  هاگ  ره  نان ، صرق  کی  هب  هک  مراداو  تضایر  هب  ار  دوخ  سفن  نانچ  تسا ، نآ  رد  ادـخ  هدارا  اهنت  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب 
و دنک ،  تعانق  شروخ  نان  ياج  هب  کمن  هب  و  دوش ،

هک تسا  راوازـس  اـیآ  دریذـپ .  ناـیاپ  ممـشچ  کـشا  و  دـیآ ، رد  کـشخ  يا  همـشچ  ناـنوچ  هک  مزیر  کـشا  اـه  مـشچ  زا  ردـقنآ 
زا نانآ ] دننامه   ] زین یلع  و  دننک ، ور  لغآ  هب  ندرک  ارچ  زا  سپ  نادنفـسوگ  هلگ  و  دنباوخب ، تحار  دـنروخب و  ناوارف  ناگدـنرچ ،

ياـه هّلگ  و  هدـش ، اـهر  ناـیاپراهچ  زارد ، ناـیلاس  زا  سپ  هک  داـب ! نشور  شمـشچ  دـنک ؟ تحارتـسا  دروـخب و  دوـخ  هشوـت  داز و 
هار رد  هدـناسر و  ماجنا  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  بجاو  ياه  ّتیلوئـسم  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دـهد !!  رارق  وگلا  ار  نادنفـسوگ 

نیمز يور  رب  هدش  هریچ  وا  رب  باوخ  رگا  و  تسا ، هتخادرپ  يراد  هدنز  بش  هب  و  هدیرخ ، ناج  هب  ار  یخلت  یتخـس و  هنوگ  ره  ادخ 
زا ولهپ  و  هدوبر ، ناشنامـشچ  زا  ار  باوخ  داـعم  زا  سرت  هک  تسا  یهورگ  رد  و  هداد ، رارق  دوخ  نیلاـب  ار  تسد  فـک  و  هدـیباوخ ،

انامه و  دنوادخ ، بزح  نانآ  : » دـنا هدودز  ار  ناهانگ  ینالوط  رافغتـسا  اب  تکرح و  رد  راگدرورپ  دای  هب  ناشیاهبل  و  هتفرگ ،  اهرتسب 
خزود شتآ  زا  ار  وت  ات  نک ، تعانق  تدوخ  ناـن  ياـه  صرق  هب  و  فینح ، رـسپ  يا  سرتب  ادـخ  زا  سپ  تسا » راگتـسر  ادـخ  بزح 

 . دشخب یئاهر 

يدیهش

رگا هک  منک  تیبرت  ناـنچ  ار  دوخ  سفن  .مریزگاـن  نآ  رد  هک  دـهاوخن  وا  هک  نآ  زج  مریگ ، یم  دوـخ  هدـهع  رب  ادـخ  هب  دـنگوس  و 
نوچ ات  مرادـب  یم  تسد  ار  ما  هدـید  مدرم  و  ددرگ ،  دنـسرخ  کمن  هب  شروخناـن  زا  و  دوش ، داـش  متفاـی  ندروخ  يارب  یناـن  هدرگ 

رد دنفسوگ  دتفخب و  دزاس و  رپ  ندرک  ارچ  اب  ار  مکش  هدنرچ ، ایآ  .دنازیرب  دراد  هک  یکشا  و  دنامن ، نآ  رد  یبآ  هدیکـشخ  همـشچ 
نوچ زارد  ینایلاس  سپ  زا  هک  داب ! نشور  شمـشچ  دباوخب ؟ مارآ  دروخ و  شا  هشوت  زا  یلع  و  دـتفیب ، دروخب و  هایگ  زا  ریـس  لغآ 

رد تسا و  هتخادرپ  هداهن ، يو  هدهع  رب  شراگدرورپ  هچنآ  هک  یسک  اشوخ  .ارچ  هب  هداد  رس  يا  هدنرچ  ای  اهر ، درب  رس  هب  ییاپراچ 
نیلاب ار  تسد  فک  هتفخ و  نیمز  رب  هدـش  هریچ  وا  رب  باوخ  نوچ  و  هداهنن ، مهرب  هدـید  بش  هب  و  هتخاس ، ییابیکـش  اب  شا  یتخس 

میب زا  هک  یعمج  رد  هداد  رارق 

هدودز ناشناهانگ  راگدرورپ و  دای  هب  ناشاهبل  و  رانکرب ،  هاگباوخ  زا  ناشاهولهپ  و  تسا ، رادیب  بش  هب  ناشاه  هدید  تشگزاب  زور 
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.رایسب نتساوخ  شزرمآ  زا  تسا 

تیافک ار  وت  تنان  ياه  هدرگ  سرتب و  ادخ  زا  فینح ! رـسپ  سپ  .دنراگتـسر » راگدرک  بزح  هک  دینادب  دنراگدرک و  بزح  نانآ  »
.تسا تیانع  تخزود  شتآ  زا  ییاهر  هب  رگا  تسا 

یلیبدرا

هنیآ ره  هک  هَّللا  ءاـشنا  هملکب  ارنآ  مزاـس  یم  نراـقم  ار  ادـخ  ّتیـشم  وا  رد  منکیم  انثتـسا  هک  يدـنگوس  مروخ  یم  ادـخب  دـنگوس  و 
يور زا  نآ  رب  دـبای  تسد  هاگ  ره  وج  صرقب  ددرگ  دونـشوخ  نآ و  هب  نم  سفن  دوش  داش  هک  یتضایر  ار  دوخ  سفن  مهد  تضایر 

بآ دور  دورف  هک  بآ  همـشچ  وچمه  ار  دوخ  مشچ  يدیفـس  مزادـگب  هنیآ  ره  شروخ و  نان  يور  زا  کـمنب  دوشن  عناـق  لوکاـم و 
ات دوخ  ندـیرچ  زا  هدـننک  ارچ  مکـش  دوـش  یم  رپ  اـیآ  نآ  ياهکـشا  ندـش  یهت  دـشاب  بوـلطم  هک  لاـح  نآ  رد  نیمز  رد  وا  ناور 

دنک یمن  باوخ  سپ  دوخ  هشوت  زا  یلع  دروخ  یم  دباتـش و  دوخ  هاگباوخب  ات  دوخ  هایگ  زا  دنفـسوگ  هلگ  دوش  یم  ریـس  دنروخب و 
دـهاوخ و هک  اج  ره  رچب  ات  هتـشاذگاو  نایاپراچب  زارد  ياهلاس  زا  دـعب  دـنک  يوریپ  هاـگره  ماـگنه  نیا  وا  مشچ  ود  ره  واـب  کـنخ 

دیلاـم ار و  دوخ  ضرف  دوخ  راـگدرورپ  يوسب  درازگ  هک  ار  یـسفن  رم  اـشوخ  اوه  تسا و  صرح  ریـسا  هک  هدـش  هدـینارچ  هدـنرچب 
تخاس شرف  وا و  رب  دـش  بلاـغ  کبـس  باوخ  نوچ  هکنآ  اـت  دوخ  شوخ  باوخ  زا  دـیزرو  يرود  ار و  دوخ  یتخـس  دوخ  يولهپ 

دوب هتـسج  يرود  ناشیا و  داعم  زور  سرت  ار  ناشیا  ياهمـشچ  یهورگ  نایم  رد  ار  دوخ  تسد  فک  تخاس  شلاـب  ار و  دوخ  نیمز 
ندش او  نوچ  دوب  هدش  اود  ناشیاهبل  دوخ  راگدرورپ  رکذـب  دـندوب  هدـش  منرتم  یفخ  زاوآ  هب  ناشیا و  ياهولهپ  ناشیا  اهاگباوخ  زا 

ناهانگ ناشیا  نتساوخ  شزرمآ  يزارد  ببسب  نامسآ  زا  غیم 

یتیآ

هب دوش و  نامداش  دبای  ینان  صرق  نوچ  هک  مهد  شرورپ  نانچ  ار  شیوخ  سفن  هک  دـشاب  هچ  دـنوادخ  تیـشم  ات  دـنگوس  ادـخ  هب 
نایاپ هب  شکشرس  دکشخب و  شکشا  همشچرس  هک  مراداو  هیرگ  هب  نانچ  ار  منامـشچ  .دزرو و  تعانق  کمن  هب  شروخنان  ره  ياج 

هب کنیا  هتشگ و  عابـشا  فلع  زا  دنفـسوگ  نآ  ای  دور ؟ یم  دوخ  هاگرارق  هب  کنیا  .تسا و  هتـشابنا  ارچ  هب  ار  مکـش  رتش ، ایآ  .دسر 
؟ دهن یم  يور  دوخ  لغآ 

رد هدـش  اهر  رتش  ای  دنفـسوگ  نآ  هب  زارد  ناـیلاس  زا  سپ  یلع  رگا  تسا ؟ هداتـسیا  زاـب  شـالت  زا  کـنیا  هدـش و  ریـس  زین  یلع  اـیآ 
.داب نشور  شمشچ  دشاب ، هتفای  تهابش  رازفلع ،

ار باوخ  ماگنه  بش  دشاب و  رباص  شیوخ  يالب  رد  دشاب و  هدرازگ  شراگدرورپ  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
زا هک  یمدرم  نایم  رد  .دزاس  شلاـب  ار  دوخ  ياهتـسد  یلاـهن و  ار  نیمز  دـنک ، هبلغ  وا  رب  باوخ  نوچ  اـی  دـنک ، مارح  دوخ  مشچ  رب 

دـبنج و یم  ناـشراگدرورپ  رکذ  هب  ناـشیاهبل  دـنا و  هدـیزگ  يرود  باوـخ  هماـج  زا  دـنا و  هتـشاد  هدـنز  ار  بـش  تماـیق  تـشحو 
هروس . 40 (} .دنراگتسر دنوادخ  بزح  دندنوادخ و  بزح  نانیا   ) .تسا هتشگ  زیچان  ناشناوارف  نتساوخ  شزرمآ  رثا  رد  ناشناهانگ 
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.یبای ییاهر  شتآ  زا  ات  نک  افتکا  نان  صرق  دنچ  نامه  هب  .سرتب  ادخ  زا  فینح ، رسپ  يا  سپ 

نایراصنا

صرق کی  هب  هک  مراداو  تضایر  هب  ار  شیوخ  سفن  نانچنآ  ، منک یم  انثتـسا  نآ  زا  ار  قح  هدارا  طـقف  هک  یمـسق  ، دـنوادخ هب  مسق 
زور بش و  ياه  هیرگ  رد  ار  ممـشچ  هساک  و   ، دنک تعانق  کمن  هب  شروخ  ياج  هب  ،و  دوش داش  دـبای  ندروخ  يارب  هک  ینامز  نان 

رپ ندیرچ  اب  ار  شمکش  هدنرچ  ناویح  هک  هنوگ  نامه  هب  ایآ   . دنامن نآ  رد  یکشا  هتفر  ورف  شبآ  هک  يا  همـشچ  نوچ  ات  مهد  رارق 
دروـخب و دوـخ  هشوـت  زا  مه  یلع  ، دور یم  شهاـگباوخ  بناـج  هب  دوـش و  یم  ریـس  فـلع  زا  هک  دنپـسوگ  همر  و  دـباوخب ، دـنک و 
هک یسک  لاح  هب  اشوخ  دنک !  ادتقا  هدنرچ  نادنپسوگ  ،و  هدش اهر  نایاپراهچ  هب  زارد  ینایلاس  زا  سپ  هک  نشور  شمـشچ  !؟ دباوخب
رب باوخ  هک  یتقو  ات  ، هدرک يرود  شوخ  باوخ  زا  بش  رد  و  هدومن ، لمحت  ار  تالکشم  ،و  هدروآ اج  هب  ار  شراگدرورپ  تابجاو 

ناشیاه هدید  تمایق  زا  سرت  هک  یتیعمج  نایم  رد  ، دنک رس  ریز  شلاب  ار  تسد  ،و  هتفرگ دوخ  شرف  ار  نیمز  دوش  هریچ  وا 

،و تساـیوگ مارآ  هتــسهآ و  ناـشراگدرورپ  رکذ  هـب  ناـشاهبل  و   ، هدـش ادـج  تحارتـسا  رتـسب  زا  ناـشاهولهپ  ،و  هتــشاذگ رادـیب  ار 
 «. دنناراگتسر ادخ  بزح  هک  دینادب  ،و  دنیادخ بزح  نانیا  ،» هتفر نیب  زا  رافغتسا  ترثک  هب  ناشناهانگ 

 . ددرگ منهج  شتآ  زا  تا  یصالخ  بجوم  شور  نیا  ات  ، دشاب سب  ار  وت  تدوخ  نان  ياه  صرق  ،و  نک اورپ  ادخ  زا  ! فینح رسپ 

حورش

يدنوار

و هیلا ، حاترت  يا  صرقلا : یلا  شهت  .رهملا و  تضر  نم  نضورال  .کلذـب و  ساـنلل  اـمالعا  اـبیدات و  هللا  ءاـش  ناـب  همـسق  ینثتـسا  و 
و اعیمج ، اهنقیرا  یعومد و  غرفتـسا  یتح  نیکبال  يا  انیعم  بضن  ءام  نیعک  یتلقم  نعدال  هلوق  .ء و  یـش  یلا  مایقلل  هفخلا  هشاـشهلا :

.اهیف دعب  لفس و  ضرالا و  یف  راغ  ءاملا : بضن  .هتببص و  هتغرفا : ءاملا و  تغرفتسا  و  هتلذب ، يا  اذک  یف  يدوهجم  تغرفتـسا  لاقی :
نیعملا و 

.خان و ریعبلا : كرب  و  یعری ، يذلا  تابنلا  یعرلا : و  عار ، الب  یعرت  یتلا  ماعنالا  همئاسلا : .نویعلا و  هارت  .و  ءالدـلا  هلانت  يذـلا  ءاملا  : 
.مونلا و نم  لیلقلا  يرکلا : ضمغلا و  .مانی و  دـقری و  عجهی : .تابنلا و  بشعلا : .لـبالا و  كوربک  اهـضوبر  رقبلا و  مینغلا و  هضیبرلا :

باـهذ تـبهذ  يا  رافغتـسالا : هرثـک  ببـسب  مهبوـنذ  تعـشقت  .رودـصلا و  یف  توـصلا  دـیدرت  هـمهمهلا : و  تتوـص ، يا  تـمهمه :
.الضفت اهرفغی  یلاعت  هناف  هبونذ  نم  بات  نم  نا  دعو  دق  هللا  ناف  باحسلا ،

يردیک

هیلع لد  لعف  نم  اردصم  نوکی  نا  زوجی  انیمی و  هلوقب  فوذحملا  نیمیلا  رسف  مث  ینیمی ، هللا  میا  يا  ربخلا  فوذحم  ادتبم  هللا : میا  و 
و عـمد ، یقبیـال  یتـح  ءاـکبلا  یف  غلاـبا  يا  اـهنیعم : بضن  ءاـم  نیعک  یتـلقم  نعدـال  .حاـترت و  يا  شهت : .اـنیمی  فـلحا  يا  هللا  مـیا 
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.ضرالا و هجو  یلع  نویعلل  رهاظلا  ءاملا  نیعملا : راغ و  ءاملا : بضن  و  هتببص ، ءاملا  تغرفتسا  و  هتلذب ، اذک  یف  يدوهجم  تغرفتسا 
دیدرت همهمهلا : و  ماـنی ، عجهی : موـنلا ، نم  لـیلقلا  ضمغلا : .تاـبنلا و  نم  یعری  اـم  یعرلا : .اهـضبرم و  یف  هعمتجملا  منغلا  هضیبرلا :

.تقرفت يا  تعشقت : .ردصلا  یف  توصلا 

مثیم نبا 

.دنیزگ يرود  هاگره  ءاز - حتف  هب  لجرلا - بزع  دوش : یم  هتفگ  وش ، رود  یبزعا : تفرگ  هرانک  روزا : ریگ  هرانک  صخش  ضحادم :
زا هدـننکارچ  هـلگ  هـضیبر : .نداد  تداـع  ندرک ، تـیبرت  هضاـیر : .ار  شراـسفا  درک  لـش  مـال :- رـسک  هـب  سلـسی - لـجرلا  لـسلس 

، ریگب هلصاف  نم  زا  ایند  يا  ار  شا  هبمکش  دنک  یم  رپ  شرتکت : .هتسهآ  يادص  همهمه : .تساخرب  دش و  یلاخ  تفاجت : نادنفـسوگ 
تـسد هب  ارم  رایتخا  ماـمز  اـت  مراپـس  یمن  وت  ناـمرف  هب  نت  و  ینک ، يراوخ  تلذ و  راـچد  ارم  اـت  موش  یمن  میلـست  نم  مسق  ادـخ  هب 

اب هک  مهد  یم  یتضاـیر  ناـنچ  ار  دوخ  سفن  منک  یم  انثتـسا  نآ  زا  ار  ادـخ  تساوخ  هک  وـکین  يدـنگوس  ادـخ  هب  دـنگوس  يریگ ،
هک يا  همـشچ  نوچمه  ار  مشچ  هساـک ي  و  دوـش ، عناـق  یکمن  شروـخ  هب  و  ددرگ ، ناـمداش  مروآ  مهارف  شیارب  رگا  یناـن  صرق 

ولهپ هب  ات  دوش ، یم  رپ  شمکـش  ارچ  زا  راوخفلع  ناویح  ایآ  ددرگ  یهت  کشر  زا  ات  منک  یم  اهر  دوخ  لاـح  هب  هتفرگ  ناـیاپ  شبآ 
سپ دـهاوخب ، دروخب و  دوخ  هشوت  زا  رگا  یلع  و  دورب ؟ شهاـگباوخ  هب  اـت  دوش  یم  ریـس  فلع  زا  دنفـسوگ  هلگ ي  اـیآ  و  دـتفیب ؟

هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دـنک  يوریپ  هدرب  ارچ  هب  هلگ ي  راب و  دـنب و  یب  نایاپراهچ  زا  زارد ، ياهلاس  زا  سپ  هک  نشور  شمـشچ 
رابدرب نآ  یتخس  رد  دنک و  ادا  ار  شراگدرورپ  تابجاو 

شلاب ار  شتـسد  فک  شرف و  ار  نیمز  هاگنآ  دنک ، هبلغ  وا  رب  باوخ  هک  یتقو  ات  دـنک  يراددوخ  باوخ  زا  بش  ماگنه  هب  دـشاب و 
هتـشادهاگن و رود  باوخ  رتسب  زا  ار  ناـشیاهولهپ  هدوبر و  ناشمـشچ  زا  ار  باوخ  داـعم  سرت  هک  یناـسک  هرمز ي  رد  دزاـس ، دوخ 

هللا بزح  نا  هللا  بزح  کئلوا  تسا : هدـنکارپ  ناشناهانگ  دایز  رافغتـسا  اب  تسا و  تکرح  رد  یمارآ  هب  راگدرورپ  دای  هب  ناـشیاهبل 
.ددرگ خزود  شتآ  زا  وت  تاجن  ثعاب  ات  دشاب  سب  ار  وت  نان  صرق  دنچ  دـیاب  سرتب و  ادـخ  زا  فینح  رـسپ  يا  سپ  نوحلفملا  مه 

تفگـش رطاخ  هب  اـت  هداد ، رارق  بطاـخم  نادـنمدرخ ، دـننامب  ار  وا  هدرک و  دومناو  درخاـب  يدوجوم  تروص  هب  ار  اـیند  مهدراـهچ :
هدومرف رما  دنا ، هداد  قالط  هک  ینز  دننامه  نآ  زا  يرود  يریگ و  هرانک  هب  هاگنآ  .دوش  نیزگیاج  رتهب  اهلد  رد  باطخ ، نیا  يزیمآ 

نیا لـصا  و  تسا ، قـالط  زا  هیاـنک  لـیثمت ، ناونع  هب  تسا ، هتخیوآ  تناـهوک  رب  وت  راـهم  کـبراغ  یلع  کـلبح  تراـبع : .تسا و 
یلثم تروص  هب  نیا  و  دـنزیوآ ، یم  شناهوک  رب  ار  شراـهم  دـننک ، اـهر  ارچ  يارب  ار  رتش  دـنهاوخب  تقو  ره  هک  تسا  نآ  لـیثمت ،

ایند هک  نیا  زا  هیانک  تسا ، هتسناد  ییاهلاگنچ  بحاص  ار  ایند  سپس  .دوش  اهر  دازآ و  یمکح  زا  هک  یسک  ره  يارب  تسا ، هدمآرد 
دح رس  ات  اهتنیز  اه و  هتساوخ  فرط  هب  ار  ناسنا 

هب هتـسناد و  اهبانط  اه و  هتـشر  بحاص  ار  ایند  نینچمه  و  دشک ، یم  ار  دوخ  همعط ي  ریـش  هک  نانچمه  دـناشک  یم  يدـبا  تکاله 
ماد ياهبانط  هک  روط  نامه  دیابر  یم  یلایخ  ياهشهاوخ  اب  ار  مدرم  لد  ایند  دیوگب  تسا  هتـساوخ  يراعتـسا ، تفـص  نآ  هلیـسو ي 

هراعتسا تهج  نآ  زا  ییایند ، ياهتذل  تاوهش و  يارب  ار  اههاگـشزغل ، ضحادم ) : ) هملک ي زین  و  دزادنا ، یم  ماد  هب  ار  دیـص  دایص ،
زا مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  و  تسا ، لوقع  ندروخ  نیمز  ياج  اجنآ ، دزغل و  یم  قح  هار  زا  اـجنآ  رد  درخ  ياـپ  هک  تسا  هدروآ 

هچیزاب اب  ار  اهنآ  ایند  هک  تسا  هدرک  ینامدرم  زا  شـسرپ  هب  عورـش  هاگنآ  .تسایند  زا  دوخ  يرود  ایند و  رد  ییاـسراپ  اـهنیا ، ماـمت 
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رد شهوکن  و  شنزرس ، لیبس  رب  یـشسرپ  تسا  هدرک  دوخ  هتفیـش ي  ار  نانآ  دوخ  رویز  رز و  اب  هک  ییاهتلم  زا  هتفیرف و  دوخ  ياه 
، تسا فراع  لهاجت  باب  زا  نخـس  نیا  هتبلا  دـنک ، رذـحرب  رازیب و  ایند  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  ناشیا ، اـب  اـیند  دروخرب  وحن  نیا  دروم 

صلاخ عقوم  ایند  هک  تسا  نآ  تهابش  تهج  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  ایند  يارب  ار  هچیزاب  ینعم  هب  هبعدم  عمج  بعادم ، هملک ي :
یخوش يرگید  اب  هک  تسا  یسک  دننام  يدج ، تروص  هب  ناشیدب  ندش  رو  هلمح  دعب  اهنآ و  نتقیرف  مدرم و  يارب  شیاهتذل  ندوب 

ای درازآ و  یم  ار  فرط  هدـش و  دراو  يدـج  هار  زا  هاگنآ  دـبیرف ، یم  ار  وا  مرن  وب  رچ  ياهراک  اهفرح و  اب  ددـنخ و  یم  دـنک و  یم 
لوـگ يارب  يداـم  هلیـسو ي  کـی  اـیند  هک  تسا  هداد  تبـسن  تهج  نآ  زا  اـیند  هب  ار  ندز  لوـگ  رورغ ، هملک ي  دزاـس ، یم  دوباـن 
هرـسک عابـشا  زا  ءای  هک  تسا  نآ  شلیلد  تسا ، هدـمآ  ءای  اب  مهیتررغ  هللا - همحر  یـضر - دیـس  هخـسن ي  رد  .تسا  یمدآ  ندروخ 

هتفر ورف  اهربق و  ناگورگ  ینعی  دنتکرح ، رد  نآ  تمـس  هب  هک  تسا  هدرک  ایند  مدرم  ماجنارـس  هب  هراشا  مهدزناپ : .تسا  هدش  دیلوت 
اهنآ اـب  دـح  نیا  اـت  هک  تسا  يزیچ  هب  اـهنآ  یگتفیـش  ندروـخ و  بیرف  هک  تـسا  هداد  هجوـت  نخـس  نـیا  رد  دـنیاهدحل و  ریز  رد 
ینعی نئاـهر ، ظـفل  و  تسا ، هیبـنت  يارب  ءاـه  هملک  تساـیند ، زا  ناـنآ  نتخاـس  رود  ندرک و  رازیب  يارب  اـهنیا  ماـمت  تسا ، صلاـخان 

دراد لامتحا  و  دنا ، هدش  هتفرگ  مکحم  یناگورگ  دننام  اهربق  رد  نانیا  هک  تسا  هدروآ  هیراع  تهج  نآ  زا  مدرم  يارب  ار  اهناگورگ 
( مالـسلا هیلع   ) ماما مهدزناـش : .اـهربق  رد  میقم  ياهدـبلاک  ناـمه  ینعی  رازگورگ  ياـنعم  هب  هنیهر  و  هراعتـسا ، هن  دـشاب  تقیقح  هک 

ببـس هب  هک  یناگدنب  لابق  رد  ار - یهلا  دودح  دوب ، سوسحم  يدبلاک  تیور و  لباق  یـصخش  ایند  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس 
زا دراوـم  نآ  هک  نیا  ینعی  تشگرب  هار  هن  دراد و  نتفر  هار  هن  هک  تسا  هدرک  راـتفرگ  ییاهتقـشم  هب  هداد و  بیرف  ار  اـهنآ  اـهوزرآ 

نوچمه وگتفگ ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نوچ  .مدرک  یم  ارجا  وا  هرابرد ي  تسین - نکمم  نآ  زا  جورخ  دورو و  تسا  ییاهاج 
رود هچ  دـیوگ : یم  دزاس  یم  دـیماان  دوخ  زا  ار  وا  هک  یـسک  دـننام  هتفای و  عالطا  وا  بیرف  گنرین و  زا  هک  اـیند  يارب  يراـگزومآ 

زا يرازیب  ایند و  زا  يرود  لیالد  زا  یضعب  هب  هاگنآ  وت ! هب  مدامتعا  ندروخ و  لوگ  زا  سپ  ینعی  .مروخب  بیرف  وت  زا  لاح  هک  تسا 
ایند ياهبآ  جاوما  رب  ندش  راوس  ندیزغل و  ثعاب  ایند  هاگشزغل  رد  نداهن  ماگ  زا : دنترابع  هک  دهد ، یم  هجوت  نآ ، هب  ندش  کیدزن 

یگنت زا  یکاب  ایند ، تسد  زا  ملاس  صخـش  هک  نیا  و  تسا ، یتمالـس  هب  ندیـسر  ثعاب  ایند  ياهدنب  زا  يرود  و  ندش ، قرغ  ثعاب 
رد دشاب  گنت  هچ  ره  ایند  تسد  زا  تمالس  زا  سپ  يراتفرگ  يرامیب و  نادنز ، یتسدیهت ، لیبق  زا  ییانگنت  ره  درادن و  شهاگباوخ 

ناسنا بیـصن  ترخآ  رد  كاندرد  باذـع  زا  ایند ، یناوهـش  ياهنادـیم  رد  زات  تخات و  ایند و  رد  شیاشگ  زا  هک  شیاـسآ  نآ  ربارب 
تقو هک  تسا  يزور  نوچمه  نادـب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما یهجوت  یب  یهاـتوک و  رد  اـیند  دوش و  یم  بوسحم  شیاـشگ  دوش ، یم 

هک تهج  نآ  زا  لوا : ایند : ياهتذل  اهتوهـش و  يارب  دنا  هراعتـسا  لابح  جـجل ، ضحادـم ، تاملک  .دـشاب  هدیـسر  ارف  نآ  نتفای  نایاپ 
مارح زرم  هب  لادـتعا  دـح  زا  زواجت  ای  یبلط ، نوزفا  هب  ار  ناسنا  دـنوش و  یگتـسبلد  ثعاب  هک  دـنراد  ار  نآ  هنیمز ي  ایند  ياـهتوهش 

هتـساوخ هک  ور  نآ  زا  مود : .دتفیب  هانگ  دراوم  تکاله و  ياههاگترپ  رد  دزغلب و  قح  هار  زا  یناسنا  سفن  ياپ  هجیتن  رد  و  دنناشکب ،
ار نتشیوخ  هک  تسا  نآ  هدش ، نآ  رد  قرغ  نادب و  مرگرس  هک  یـسک  یمتح  ياهدمایپ  زا  تسا و  نایاپ  یب  ییایند  ياهنامرآ  اه و 

ییاـیرد رد  ار  دوخ  هک  یـسک  نوچمه  هدز ، زابرـس  قح  تمحر  لوبق  زا  هجیتن  رد  و  درادـن ، هراـنک  هک  دـنک  یم  قرغ  ییاـیرد  رد 
هب اـیند  هب  هقـالع ي  هار  رد  دروخ و  ار  اـیند  بیرف  یتـقو  ناـسنا  هک  نیا  رظن  زا  موس : .دوـش  ـالتبم  يدـبا  تکـاله  هب  دـنکفا ، فرژ 
رد ینالقع  يورین  لاب  ود  اب  ندـیرپ  زا  هدـش و  يدـنوادخ  سدـق  تحاس  هب  وا  شرپ  شهج و  عنام  ایند  دیـسر ، دوخ  ياـه  هتـساوخ 
یم زاب  ندـیرپ  زا  ار  هدـنرپ  لاب  دایـص  ياهدـنب  هک  روط  نامه  دراد ، یم  زاب  ادـخ  گرزب  يایلوا  ياههاگلزنم  قح و  سدـق  تحاس 

يرود عوضوم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپـس  .تسا  یحیـشرت  هراعتـسا ي  باب  زا  قرغ  قلز و  بوکر ، یطو ، تاملک  لامعتـسا  .دنراد 
شرایتخا مامز  و  دزاس ، راوخ  ار  وا  ایند  ات  دروآ  دهاوخن  دورف  رـس  ایند  ربارب  رد  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  رارکت و  ار  ایند  زا  دوخ 
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نیا رب  هجوت  ترابع  نیا  رد  دشکب ، دهاوخ  یم  هک  اج  ره  ات  داد  دهاوخن  وا  تسد  هب  ار 

رایتخا مامز  دـناوت  یمن  ایند  دتـسرپب و  ار  اـیند  هتخاـس و  راوخ  ار  دوخ  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  راوخ  اـیند  رد  یـسک  هک  تسا  بلطم 
ات ناسنا  اریز  تسا ، یحضاو  بلطم  نیا  و  دراپس ، نآ  تسد  هب  ار  شرایتخا  نامز  دوخ  یسک  هک  نیا  رگم  دریگ  تسد  هب  ار  یـسک 

دزاس و راوخ  ار  وا  دـناوتب  ایند  هک  تسا  لاحم  تسا  هدرپس  لقع  تسد  هب  ار  نآ  راـیتخا  هدرک و  بولغم  ار  یناویح  يورین  هک  یتقو 
تروص نیرت  تسپ  هب  ار  وا  ایند  دـنک ، يوریپ  ایند - ياه  هولج  ربارب  رد  دوخ - توهـش  زا  تقو  ره  اما  دـشکب ، ایند  لها  یگدـنب  هب 

یگدـنب زا  رت  تسپ  توهـش  یگدـنب  تسا : هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نانچ  دـناشک ، یم  یگدرب  نیرتدـب  هب  دزاس و  یم  راوخ 
رد نـتفرگن  تخــس  هراـما و  سفن  زا  هلقاـع  هوـق ي  ندرک  يوریپ  تلوهــس  يارب  ار - راـسفا ، ندرک  اـهر  تفــص : .تـسا  ناـگدرب 
ات تسا ، هدرک  دای  دنگوس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مهدفه : .تسا  هدروآ  هراعتـسا  سفن - تمدـخ  رد  لقع  نتفرگ  راک  هب  زا  يراددوخ 

و دـنک ، نیزگیاج  فرط  نهذ  رد  دوخ - سفن  تضایر  ینعی  تسا - نآ  ماجنا  ددـص  رد  هتفرگ و  یعطق  میمـصت  نادـب  هک  ار  هچنآ 
هب رگا  دزاس و  دنسرخ  ینان  صرق  هب  ار  دوخ  سفن  يو  هک  نآ  تسخن  تسا : بلطم  ود  مزلتسم  هوقلاب  سفن  تضایر  نیا  فیـصوت 

.دنک هدنسب  یکمن  هب  شروخ  زا  .دریذپب و  ار  نآ  شدنسپلد  ياذغ  نوچ  درک  ادیپ  یسرتسد  نآ 

هب هوق  نآ  فرط  زا  داسف  نیرتشیب  تسا و  یناسنا  سفن  نمشد  یناوهش  هوق ي  نوچ  و  تسا ، توهـش  هوق ي  تضایر  تضایر ، نیا 
لامتحا و  تسا ، هتـساخرب  نآ  هلباقم ي  هب  عطاق  میمـصت  اب  هدرب و  مان  ار  نآ  اصوصخم  ع ،)  ) ماـما ور ، نیا  زا  دوش ، یم  دراو  یمدآ 

تضاـیر و دوجو  اـب  سفن  تسا ، هدرک  فیـصوت  نینچ  ماـما  هک  دـشاب ، یناـسفن  ياوـق  همه ي  تیبرت  ع ،)  ) ماـما دوـصقم  هک  دراد 
هوق ي لزتـنک  هب  هراـشا  و  تسا ، رتراوشد  رتـمهم و  اوـق  ریاـس  لرتـنک  زا  توهـش  لرتـنک  اریز  تسا ، دنـسرخ  یناـن  صرق  هب  نیرمت 

ماما .درک  یم  نایب  دـیدش  تخـس و  فصو  اب  ار  تضاـیر  تیبرت و  هک  تسا  نآ  زا  رتاـسر  تسا ، هدـش  ناـیب  هک  يدـح  هب  یناوهش 
نلوقت ال  هکرابم : هیآ  لیلد  هب  تسا ، هدرک  انثتسا  ار  ادخ  هدارا ي  تیشم و  راتفگ ، رد  بدا  ناونع  هب  دوخ  دنگوس  رد  مالسلا ) هیلع  )
دنوادخ هب  جایتحا ، يدنمزاین و  هلسلس ي  رد  روما  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  بلج  يارب  هللا و  ءاشی  نا  الا  ادغ  کلذ  لعاف  ینا  یشل ء 

شبآ هک  دراذـگ  یماو  دوـخ  لاـح  هب  یبآ  همـشچ  نوـچمه  ار  دوـخ  مشچ  هساـک ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما مود - .دـنوش  یم  یهتنم 
يایلوا يارب  يدبا  یتخبشوخ  زا  هچنآ  یلعا و  الم  هب  قایتشا  رد  و  هدش ، مامت  مشچ  ياهکشا  هک  تسا  نآ  هبش  هجو  دشاب  هدیکشخ 

رد هدنام و  بیرغ  ییاج  رد  هک  سک  نآ  .ددرگی و  هت  کشا  زا  هیرگ  اب  اهنآ ، زا  ندنام  مورحم  سرت  زا  نینچمه  هدش و  هدامآ  ادخ 
، اموعطم ظافلا  .تسا  هتشاد  سنا  اجنآ  اب  هک  دشابن  ییاج  نیتسخن  یلـصا و  نطو  رادید  قوش  هنوگچ  تسا  تشحو  سرت و  عضوم 

هلگ هدـنرچ و  ناویح  هب  دوخ  لـیثمت  هیبشت و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگنآ  .دنـشاب  یم  لاـح  یبیکرت ) رظن  زا   ) هغرفتـسم اـمودام و 
نیا هتبلا  .دشاب  فده  نامه  ایند  زا  شفده  دشاب و  هتشاد  تاناویح  نیا  دننام  یتلاح  زین  وا  هک  ضرف  نیا  اب  تسا ، هتخادرپ  دنفسوگ 

ناوـیح لـیثمت  نیا  رد  لـصا  .ددنـسپب  ار  یتلاـح  ناـنچ  دوـخ  سفن  هب  تبـسن  راوـگرزب  نآ  هـک  نـیا  زا  راـکنا  ناوـنع  هـب  ار  بـلطم 
ثعاب یهیبشت  نینچ  هدوب  یتسپ  تیاهن  رد  لماک  ناسنا  هب  تبـسن  سایق  دروم  لصا  نوچ  .تسا و  راوگرزب  نآ  عرف  و  تساـپراهچ ،

نینچ رد  ینعی  هنیع - نذا  ترق  ع .)  ) ماما ترابع  .تسا  تافص  نآ  نتشاد  مزلتـسم  هیبشت  هک  تسا  یتافـص  هب  تبـسن  يدایز  ترفن 
تنا کنا  قذ  هکرابم : هیآ  دننامه  تسا  یتذل  نانچ  نتفرگ  هرخسم  هب  راکنا و  ضرعم  رد  يربخ  هملج ي  نشور -! شمشچ  یتلاح 
هتفگ هک  تسا  نآ  راوازس  دشاب ، هدرب  مان  تافص  ياراد  سفن  رگا  هک  تسا  هداد  هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما مهدجیه : میرکلا  زیزعلا 
هچنآ دنوادخ و  بجاو  نامرف  يادا  لوا - تسا : هدرک  عمج  یسفن  نانچ  رد  ار  هدیدنسپ  تافـص  نیرتشیب  و  وا ! لاح  هب  اشوخ  دوش ،
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وا رب  دنوادخ  هک  ار 

ربارب رد  يرادـیاپ  زا  هیاـنک  دـشاب ،) هوتـسن  راـبدرب و  اهیتخــس  رد   ) اهــسوب اـهبنجب  تـکرع  و  تراـبع : مود - .تـسا  هتــسناد  ضرف 
وا رازآ  ربارب  رد  هتفرگ و  هدـیدان  تسوا  تیذا  ثعاب  هک  ار  یـسک  هاـگره  يذـالا ، هبنجب  نـالف  كرع  دـنیوگ : یم  .تساـهیراوگان 

و یـشوپ ، مشچ  تشذـگ ، یگدنـشخب ، يراـبدرب ، لـیبق : زا  یقـالخا  لـیاضف  زا  يرامـش  مزلتـسم  دوـخ  لـمع  نیا  .دـشاب و  اـبیکش 
زا بش  رد   ) اهـضمغ لیللاب  رجهت  نا  هلمج ي : موس - .تساهنیا  لاثما  ینمادـکاپ و  یتحاراـن ، لـمحت  نینچمه  و  مشخ ، ندروخورف 
وا رب  باوخ  هک  یتقو  ات  ادخ  رکذ  هب  ندوب  مرگرـس  راگدرورپ و  تدابع  اب  يراد  هدـنز  بش  زا  تسا  هیانک  دـنیزگ ،) يرود  باوخ 
هب مرن  شلاب  رتسب و  نتخاس  هدامآ  يارب  یتمحز  چیه  ینعی  دهد : رارق  دوخ  شلاب  ار  شتـسد  فک  شرف و  ار  نیمز  هاگنآ  دنک  هبلغ 
یف ترابع : .تسا  هزنم  یـشیاسآ  هافر و  ره  زا  رانکرب و  یـشیارآ  عون  ره  زا  و  رود ، هب  یتمحز  عون  ره  زا  هکلب  دهد ، یمن  هار  دوخ 
هلمج زا  مداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  نم  ینعی : دشاب ، هدوب  تسا ، سفن  هب  طوبرم  هک  یلاعفا  زا  کی  ره  هب  قلعتم  دـناوت  یم  رـشعم 

زا ار  باوـخ  داـعم ، زا  سرت  لوا : تسا : هدوـمرف  یفرعم  یگژیو  راـهچ  اـب  ار  اـهنآ  و  تـسا ، نـینچ  ناـنیا  ناـش  هـک  متـسه  یناـسک 
رکذ هب  بش  مامت  رد  اهنآ  ندوب  لوغـشم  زا  هیانک  ترابع  نیا  دـنرادن ، تحارتسا  باوخ و  نانآ  مود : .تسا  هدوبر  ناـنآ  ياهمـشچ 

ناـشراگدرورپ رکذ  هب  هتـسهآ  ناـنآ  ياـهبل  و  موس : .عجاـضملا  نع  مهبوـنج  یفاـجتت  هکراـبم ، هیآ ي  لـثم  تسا ، ناـشراگدرورپ 
تمـسق نیا  و  دـنزاس ، هدـنکارپ  ار  ناشناهانگ  ناوارف  رافغتـسا  اب  و  مراهچ : .اعمط  افوخ و  مهبر  نوعدـی  هکرابم : هیآ  لثم  تسایوگ 

هدروآ هراعتـسا  ناهانگ ، نتفر  نیب  زا  يارب  ار  اهربا ) یگدـنکارپ  ، ) عشقت هملک ي  تسا ، لوا  تمـسق  هس  هجیتن  اـی  همزـال و  مراـهچ 
زا اهنآ  تعنامم  ندناشوپ و  اهناج و  ياه  هحفص  ندرک  هایـس  رد  ینامـسج  ياهتایه  ناهانگ و  هک  تسا  نآ  تهباشم  هجو  و  تسا ،

و هایگ ، ندییور  يارب  یگدامآ  دیـشروخ و  رون  شریذپ  زا  ار  نیمز  هحفـص ي  هک  تسا  یمکارتم  ياهربا  ریظن  یهلا ، راونا  شریذپ 
همه .اهلد  تاحفص  زا  ناهانگ  ندش  وحم  نتفر و  نیب  زا  يارب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  عشقت ) : ) هملک ي سپ  .ددرگ  عنام  نآ ، لاثما 

رد دورو  هب  ار  نانآ  دـنک و  راگدرورپ  تعاطا  هب  راداو  ار  مدرم  دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نآ  يارب  تاراـبع  نیا  ي 
.تسادخ تسد  رد  قیفوت  .دیامن  بذج  ادخ  يایلوا  هگرج ي 

دیدحلا یبا  نبا 

ًاموُدْأَم ِْحلِْملِاب  ُعَنْقَت  ًاموُعْطَم َو  ِْهیَلَع  ُتْرَدَق  اَذِإ  ِصْرُْقلا  َیلِإ  اَهَعَم  ُّشِهَت  ًهَضاَیِر  یِسْفَن  َّنَضوُرََأل  ِهَّللا  ِهَئیِشَِمب  اَهِیف  ِیْنثَتْسَأ  ًانیِمَی  ِهَّللا  ُْمیا  َو 
َِضبْرَتَف َو اَِهبْـشُع  ْنِم  ُهَضِیبَّرلا  ُعَبْـشَت  َكُْربَتَف َو  اَِهیْعِر  ْنِم  ُهَِمئاَّسلا  ُِئلَتْمَت  اَهَعُومُد َأ  ًهَغِْرفَتْـسُم  اَُهنیِعَم  َبَضَن  ٍءاَم  ِْنیَعَک  ِیتَْلقُم  َّنَعَدَأـَل  َو 

َیلِإ ْتَّدَأ  ٍسْفَِنل  َیبوُط  ِهَّیِعْرَْملا  ِهَِمئاَّسلا  ِهَِلماَْهلا َو  ِهَمیِهَْبلِاب  َِهلِواَطَتُْملا  َنِینِّسلا  َدَْعب  يَدَْـتقا  اَذِإ  ُُهْنیَع  ًاذِإ  ْتَّرَق  َعَجْهَیَف  ِهِداَز  ْنِم  ٌِّیلَع  ُلُکْأَی 
ِیف ْتَرَجَه  اَهَسُْؤب َو  اَِهْبنَِجب  ْتَکَرَع  اَهَضْرَف َو  اَهِّبَر 

ْنَع ْتَفاَجَت  ْمِهِداَعَم َو  ُفْوَخ  ْمُهَنُویُع  َرَهْـسَأ  ٍرَـشْعَم  ِیف  اَهَّفَک  ْتَدَّسَوَت  اَهَـضْرَأ َو  ْتَشَرَْتفا  اَْهیَلَع  يَرَْکلا  َبَلَغ  اَذِإ  یَّتَح  اَهَـضْمُغ  ِلـْیَّللا 
ُمُه ِهّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُبْزِح  َکـِئلوُأ  ْمُُهبُونُذ  ْمِهِراَفِْغتْـسا  ِلوُِطب  ْتَعَّشَقَت  ْمُهُهاَفِـش َو  ْمِهِّبَر  ِرْکِذـِب  ْتَمَهْمَه  ْمُُهبُونُج َو  ْمِهِعِجاَـضَم 

 . َکُصَالَخ ِراَّنلَا  َنِم  َنوُکَِیل  َکُصاَْرقَأ  ْفُفْکَْتل  ٍْفیَنُح َو  َْنبِا  اَی  َهَّللا  ِقَّتاَف  َنوُِحْلفُْملا 

دنع هضایرلا  لصأ  وه  عوجلا  عوجلاب و  اهبردی  يأ  هسفن  نضوریل  هلوسر ص  یلاعت  هللا  بدأ  امک  ابدأ  هئیـشملاب  ینثتـسا  فلح و  مث 
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.هقیرطلا بابرأ  ءامکحلا و 

 . حلملاب مادإلا  نم  عنقأ  فیغرلا و  یلإ  يأ  صرقلا  یلإ  شهأ  یتح  لاق 

 . اهؤام ینف  اهنیعم  بضن  و 

اهنکامأ و یف  ضبرت  رقبلا  وأ  منغلا  نم  هعامج  هضیبرلا  ألکلا و  وه  ءارلا و  رسکب  اهیعر  نم  همئاسلا  عبـشت  لاقف أ  هسفن  یلع  رکنأ  مث 
.مانأ عبشأ و  اهلثم  اضیأ  انأ 

 . هلواطتملا نینسلا  یف  دجلا  معلا و  هدابعلا و  قبسلا و  داهجلا و  دعب  مئاهبلا  هباشأ  ذإ } .» یف د« ( 1 ثیح {  اذإ  ینیع  ترق  دقل 

ربص هنع و  یضغأ  يأ  يذألا  هبنجب  نالف  كرع  دق  لاقی  اهلانت  یتلا  هقـشملا  اهـسؤب و  یلع  تربص  يأ  اهـسؤب  اهبنجب  تکرع  هلوق و 
.هیلع

.ضرألا الإ  شارف  اهل  نکی  مل  يأ  اهضرأ  تشرتفا  هلوق 

اهفک تدسوت  و 

.فکلا الإ  هداسو  اهل  نکی  مل 

مهبونج مهعجاضم  نع  تفاجت  و 

. { . هدجسلا 16 هروس  ( 1 ِعِجاضَْملا {  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت  زیزعلا  باتکلا  ظفل 

تمهمه و 

.ایفخ امالک  تملکت 

مهبونذ تعشقت  و 

 . باحسلا عشقتی  امک  تبهذ  تلاز و 

نبا نع  صارقألا  فکت  نأ  یـضتقی  ظفللا  ناک  نإ  صارقـألا و  نع  فکی  نأ  فینح  نبـال  یهن  وه  اـمنإ  کـصارقأ  ففکتل  هلوق و 
رمألل انهاه  ءاتلا  کصالخ و  رانلا  نم  اهب  وجرتل  کصارقأ  ففکتل  فینح و  نبا  ای  هللا  قتاف  اولاـق  بصنلاـب  موق  اـهاور  دـق  فینح و 

.ءاتلاب سنوی 58 } . هروس  ( 2 اوحرفتلف {  کلذبف  أرق  هللا ص  لوسر  نإ  لیق  دق  اهب و  سأب  هغل ال  یه  ءایلا و  ضوع 

رشع عباسلا  ءزجلا  هیلی  دیدحلا و  یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  نم  رشع  سداسلا  ءزجلا  مت 

یناشاک
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یناشاک

نثتسا انیمی   ) ادخ هب  مروخ  یم  دنگوس  و  هللا ) میا  (و 

زا هللا ) ءاش  نا   ) هملک هب  ار  نآ  مزاس  یم  نراقم  ینعی  .ار  ادخ  هدارا  تیشم و  وا  رد  منک  یم  انثتسا  هک  يدنگوس  هللا ) هیـشمب  اهیف  ي 
هنیآره هک  یـسفن ) نضورال  ( ) هللا ءاـشی  نا  ـالا  ادـغ  کـلذ  لـعاف  ینا  یـشل ء  نلوقت  ـال  و   ) هک هلا  ترـضح  لوق  هب  تقفاوم  تهج 

( صرقلا یلا   ) ددرگ دونـشخ  نآ و  هب  نم  سفن  دوش  داش  هک  یتضایر  اهعم ) شهت  هضاـیر   ) ار دوخ  سفن  منک  مار  مهد و  تضاـیر 
هب دوش  عناق  و  حلملاب ) عنقت  و   ) لوکام موعطم و  رظن  زا  اموعطم )  ) وا رب  دبای  تسد  دوش و  رداق  نوچ  هیلع ) تردـق  اذا   ) وج صرق  هب 
بآ همـشچ  وچمه  ءام ) نیعک   ) ار دوخ  مشچ  يدیفـس  مراذـگب  هنیآ  ره  و  یتلقم ) نعد  و ال   ) شروخ نان  ثیح  زا  امودام )  ) کـمن

تهج هب  وا  ياهکشا  ندش  یهت  دشاب  بولطم  هک  لاحنآ  رد  اهعومد ) هغرفتسم   ) نیمز رد  وا  ناور  بآ  دور  ورف  هک  اهنیعم ) بضن  )
و  ) دباوخب ات  كربتف )  ) دوخ ندـیرچ  زا  اهیعر ) نم   ) هدـننکارچ مکـش  دوش  یم  رپ  ایآ  همئاسلا ) یلتمتا ء   ) نیـسپزاب زور  يراگتـسر 
، سفن زا  تسا  تیانک  نیا  دباتش  دوخ  هاگباوخ  هب  ات  ضبرتف )  ) دوخ هایگ  زا  اهبشع ) نع   ) دنفسوگ هلگ  دوش  ریـس  و  هضیبرلا ) عبـشت 

اذا ترق   ) دنک یم  باوخ  سپ  عجهیف )  ) دوخ هشوت  زا  هداز ) نم   ) یلع دروخ  یم  و  یلع ) لکای  و   ) تسا خـیبوت  لیبس  رب  ماهفتـسا  و 
داب ه شوخ  هنیع )

هب هلماهلا ) همیهبلاب   ) زارد ياه  لاس  زا  دـعب  دـنک  يوریپ  هاگره  هک  هلواطتملا ) نینـسلا  دـعب  يدـتقا  ذا   ) ماگنه نآ  رد  وا  مشچ  ود  ر 
هچ يوـه  تسا و  صرح  ریـسا  هک  هدـش  هدـینارچ  هدـنرچ  هب  و  هیعرملا ) همئاـسلا   ) دـهاوخ هک  اـجره  درچب  اـت  هتـشاذگاو  ياـپراچ 
هچ ره  ایند و  رازغرم  رد  درچب  ات  دراذگ  ورف  ار  دوخ  سفن  هک  تسین  زیاج  دشاب  هدـش  قولخم  تدابع  تفرعم و  يارب  هک  یـصخش 
رد ار  دوخ  ضرف  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  درک  ادا  هک  اهـضرف ) اـهبر  یلا  تدا   ) ار یـسفن  رم  اـشوخ  سفنل ) یبوط   ) .دـنک دـهاوخ 
رد دومن  ییابیکش  تادابع و  تاعاط و  تقـشم  رب  درک  ربص  ینعی  ار ، دوخ  یتخـس  يولهپ  دیلام  و  اهـسوب ) اهبنجب  تکرع  و   ) تاقوا

تعاط رد  هدومن  بش  يایحا  شیوخ و  شوخ  باوخ  زا  اهـضمغ )  ) بش رد  دـیزرو  يرود  و  لیللا ) یف  ترجه  و   ) تاـفآ تاـیلب و 
ار دوخ  نیمز  تخاس  شرف  اهـضرا ) تشرتفا   ) وا رب  کبـس  باوخ  هدـش  بلاغ  هکنآ  ات  اهیلع ) يرکلا  بلغ  اذا  یتح   ) شیوخ قلاخ 

ناشیا ياه  مشچ  دشاب  هتخاس  رادیب  هک  یهورگ  نایم  رد  مهنویع ) رهـسا  رـشعم  یف   ) ار دوخ  فک  درک  شلاب  و  اهفک ) تدـسوت  (و 
ياهولهپ مهبونج )  ) ناشیا هاگباوخ  زا  دنـشاب  هتـسج  يرود  و  مهعجاضم ) نع  تفاجت  و   ) ناشیا داعم  زور  سرت  مهداعم ) فوخ   ) ار

مهبونج یفاجتت   ) یلاعت هلوقک  دانت  يور  يارب  ناشیا 

( مههافش  ) ناشیا راگدرورپ  رکذ  هب  دنـشاب  هدش  منرتم  یفخ  زاوآ  هب  و  مهبر ) رکذب  تممه  و  ( ) اعمط افوخ و  نوعدی  عجاضملا  نع 
ناشیا نتساوخ  شزرمآ  يزارد  ببس  هب  مهرافغتـسا ) لوطب   ) نامـسآ زا  غیم  ندشاو  نوچ  دشاب  هدشاو  و  تعـشقت ) و   ) ناشیا ياهبل 

هک دـیاب  و  کـصارقا ) کـفکتل  و   ) فینح رـسپ  يا  یلاـعت  يادـخ  زا  سرتب  سپ  فینح ) نباـی  هللا  قتاـف   ) ناـشیا ناـهانگ  مهبونذ ) )
وت ندش  صالخ  خزود  شتآ  زا  دشاب  ات  کصالخ ) رانلا  نم  نوکیل   ) وت ياه  صرق  ار  وت  دنک  تیافک 

یلمآ

ینیوزق
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تسا یبدا  نیا  و  هللا ) ءاشی  نا  الا   ) میوگ یم  ینعی  .ادخ  تساوخب  نآ  رد  منک  یم  ءانثتـسا  هک  یمـسق  مروخ  یم  ادخ  تاذب  مسق  و 
( هیالا هللا …  ءاشی  نا  الا  ادغ  کلذ  لعاف  ینا  یـشل ء  نلوقت  و ال  یلاعت : هلوق  یف   ) تسا هدومرف  نآ  هب  نآرق  رد  لجوزع  يادخ  هک 

ناج رد  دنراین  نابز  رد  رگا  دنزاسن  یلاخ  ءانثتسا  زا  دنیاشگ  يوعد  هار  نآ  رد  هک  نخـس  ره  دنیامن و  هک  هدعو  هدارا  ره  نافراع  و 
تیضایر هنیآ  ره  هک  دنوادخ  تیشم  طرشب  مروخ  یم  مسق  تفج  تسا  انثتـسا  ناج  اب  وا  ناج  تفگب  انثتـسا  هد  روان  اسب  يا  .دنراد 

کمن هب  دنک  تعانق  شروخ و  نآ  رب  دبای  تسد  هاگره  یصرق  هب  ددرگ  هتفکش  داش و  هک  یتیضایر  نانچ  ار  دوخ  سفن  مهد 

هتخیر هک  سب  زا  هدنامن  نآ  رد  من  دشاب و  هتفر  ورف  شبآ  هک  همشچ  وچمه  ار  دوخ  مشچ  هساک  مراذگب  هنیآ  ره  شروخ و  نان  رد 
ریس ولهپ و  هب  دتفا  یم  سپ  درچ  یم  هچنآ  زا  هدننکارچ  ناویح  مکـش  دوش  یم  رپ  ایآ  اهزور  اهبـش و  دشاب  هتـسیرگ  اهکـشا و  دشاب 
نآ وچمه  دـباوخ  یم  سپ  دوخ  هشوت  زا  زین  یلع  دروخ  یم  هاگباوخ و  يوس  دـنک  یم  مزع  سپ  هاـیگ  زا  دنفـسوگ  همر  ددرگ  یم 

هدنرچ ای  هداد ، ارحـصب  رـس  ياپراچ  هب  زارد  ياهلاس  زا  دعب  دـنک  ادـتقا  هاگره  وا  مشچ  تقو  نیا  رد  اداب  کنخ  داش و  نایاپراهچ ؟
دروخ ورف  مشخ  دیـشوپ و  مشچ  درک و  ربص  ینعی  ار  مدرم  رازآ  دوخ  يولهپ  هب  دیلام  ینعی  يذالا ) هبنجب  دیز  كرع   ) هدش هدینارچ 

وا رب  درذگ  هک  اهیتخس  دنک  لمحت  و  وا ، رب  تسا  بجاو  هچنآ  شیوخ  راگدرورپ  يوسب  دنک  ادا  هک  یسفن  لاح  اشوخ  دیامرف : یم 
نیمز دزاس  شرف  نتـشادهاگن  ار  دوخ  دـناوتن  وا و  رب  یکنیپ  باوخ و  ددرگ  بلاغ  نوچ  ات  شوخ  باوخ  زا  بش  رد  دـنک  يرود  و 

و تمایق ، زور  سرت  ارناشاهمشچ  تسا  هتـشاد  رادیب  هک  ناعـشاخ  نانموم و  زا  یهورگ  نایم  رد  ار  دوخ  تسد  دنک  شلاب  ار و  دوخ 
يزارد هب  هدـش  هدـنگارپ  ناشاهبل و  ناـشراگدرورپ  رکذـب  تسا  ملکتم  هتـسهآ  و  ناـشاهولهپ ، ناـشاهاگباوخ  زا  تسا  هتـشگ  رود 

دیاب فینح و  رـسپ  يا  ادـخ  زا  سرتب  سپ  ددرگ  فشکنم  باتفآ  رونب  نآ  تملظ  دنـشاپب و  غیم  دـننام  هک  ناشناهانگ  ناشرافغتـسا 
نید اب  نتـسج  ایند  زا  تمعن  تحار و  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  همان  نیا  .ندش  صالخ  یناوت  شتآ  زا  ات  دنچ  یـصرق  ارت  دشاب  یفاک 

.دیاین تسار  نتساوخ  ترخآ  تاجن  ندرک و  بلط 

یجیهال

هک ینداد  تضایر  ار  دوخ  سفن  مهد  یم  تضایر  هنیآ  ره  هک  ار  ادخ  تیشم  نآ  رد  منک  یم  انثتـسا  هک  يدنگوس  ادخ  هب  دنگوس 
يور زا  کمن  هب  دـنک  تعانق  ندوب و  یندروخ  يور  زا  نآ  رب  دوش  رداق  رگا  ینان  صرق  يوس  هب  تضایر  نآ  اـب  سفن  دـشاب  داـش 

.ندوب شروخ  نان 

؟ ضبرتق اهبشع ، نم  هضیبرلا  عبـشت  كربتف و  اهیعر  نم  همئاسلا  یلتمتا  اهعومد ، هغرفتـسم  اهنیعم ، بضن  ءام  نیعک  یتلقم  نعدال  «و 
« .هیعرملا همئاسلا  هلماهلا و  همیهبلاب  هلواطتملا  نینسلا  دعب  يدتقا  اذا  هنیع  اذا  ترق  عجهیف !؟ هداز  نم  یلع  لکای  و 

هدرک یلاخ  هک  یتلاح  رد  وا ، ناور  بآ  دـشاب  هتفرورف  هک  یبآ  همـشچ ي  دـننام  ارم  مشچ  هقدـح ي  مراذـگ  یماو  هنیآ  ره  ینعی و 
فلع زا  دنفسوگ  هلگ ي  ددرگ  یم  ریـس  دباوخب و  ات  دوخ  ندیرچ  زا  هدنرچ  ناویح  مکـش  دوش  یم  رپ  ایآ  .وا  ياهکـشا  تسا  هدش 

، دباوخب ات  دوخ 

رایـسب ياهلاس  زا  دـعب  دـنک  يوریپ  هاگره  وا ! مشچ  ماگنه  نیا  رد  داـب  نشور  دـنک !؟ باوخ  اـت  دوخ  هشوت ي  زا  یلع  دروخ  یم  و 
.هدش ظوفحم  هدننکارچ ي  تاناویح  هدش و  هتشاذگاو  ارحص  هب  نایاپراچ  هب  زارد 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3480 

http://www.ghaemiyeh.com


اهضرا تشرتفا  اهیلع  يرکلا  بلغ  اذا  یتح  اهضمغ ، لیللا  یف  ترجه  اهسوب و  اهبنجب  تکرع  اهضرف و  اهبر  یلا  تدا  سفنل  یبوط  »
مههافـش و مهبر  رکذـب  تمهمه  مهبونج و  مهعجاـضم  نع  تفاـجت  مهداـعم و  فوخ  مهنوـیع  رهـسا  رـشعم  یف  اـهفک  تدـسوت  و 

«. نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا ، بزح  کئلوا  ، » مهبونذ مهرافغتسا  لوطب  تعشقت 

« .کصالخ رانلا  نم  نوکیل  کصارقا  کفکتل  فینح و  نبای  هللا  قتاف 

درک كرت  ار و  دوخ  تدش  دوخ  يولهپ  هب  دیلامب  ار و  دوخ  بجاو  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  درک  ادا  هک  یسفن  لاح  هب  اشوخ  ینعی 
نیلاـب ار و  دوخ  نیمز  تخاـس  شارف  وا  رب  ساـعن  تشگ  بلاـغ  هک  یتقو  رد  هکنیا  اـت  ار ، دوخ  باوخ  ندز و  مه  رب  مشچ  بش  رد 

زا دنـشاب  هتـشگ  رود  ناشیا و  داعم  زور  سرت  ار  ناـشیا  ياهمـشچ  دراد  رادـیب  هک  یهورگ  ناـیم  رد  ار ، دوخ  تسد  فک  دـینادرگ 
دـشاب هدـش  لیاز  ناشیا و  ياهبل  ناشیا  راگدرورپ  رکذ  رد  دـشاب  هدرک  ناهنپ  زاوآ  همهمه و  ناشیا و  ياهولهپ  ناشیا  ياههاگباوخ 

رد راگتسر  دنناشیا  ادخ  هورگ  هک  شاب  هاگآ  دنشاب و  ادخ  هورگ  تعامج  نآ   » .ناشیا ناهانگ  ناشیا  رافغتسا  نامز  يزارد  ببس  هب 
« .تمایق زور 

.وت ندش  صالخ  شتآ  زا  دشاب  هکنیا  ات  وت ، نان  ياهصرق  ار  وت  دنک  تیافک  دیاب  هنیآ  ره  و  فینح ! رسپ  يا  ار  ادخ  سرتب  سپ 

یئوخ

، ماـنت يا  كربـتف :) ، ) ضرـالا هجو  یلع  راـج  نیعم :) ءاـم  ، ) ضرـالا یف  راـغ  بضن :)  ) حرفت شهت :) ، ) فلحلا غیـص  نم  هللا :) میا  )
، یعارلا عم  منغلا  عمج  هیعرملا :) همئاسلا  ، ) مامزلا نم  هلمهملا  هلـسرتسملا  هلماـهلا :) همیهبلا  ، ) ماـنیف عجهیف :)  ) منغلا عمج  هضیبرلا :) )

دحا یلا  باتکلا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  ینعملا : .بنج  یلا  بنج  نم  القان  هداـبعلا  یف  هدـشلا  لـمحت  يا  اـهبنجب :) تکرع  )
نا یغبنیف  قحب ، اهزاح  یتلا  هیمالـسالا  هتموکح  شرع  یلع  هتردـق و  نابا  یف  وه  هعـساولا و  هتموکح  راد  نم  هریبک  هیحان  یف  هلامع 

اهلماوع اهتنیز و  اهجرهبب و  هیلع  بلغی  داکی  هناتفلا  هرارغلا  ایندـلا  رهاظم  نم  رهظم  اهنا  یلا  هجوتی  نکل  و  اهب ، نئمطی  اـهیلا و  هجوتی 
جارخلا و لیـس  دورو  نم  و  هبانج ، يا  نیطباضلا  ماکحلا و  ءارمالا و  دایقنا  نم  و  هباب ، یلا  ساـنلا  مومع  هجوت  نم  هبـالخلا  هعـالخلا 

ردقی هیویندـلا و  هناتفلا  رهاظملا  هذـهب  رغی  يذـلا ال  لجرلا  وه  نمف  هدـی ، تحت  هیمالـسالا  دالبلا  یحاون  یتش  نم  مئانغلا  لاومالا و 
یلع اهبقاوع  اهرورغ و  اهدـیک و  ایندـلا و  هرک  هذـفانلا  لمجلا  هذـهب  نقلی  ع )  ) ناکف اهنم ، ناتتفالا  اهب و  رثاتلا  نع  هسفن  طبـض  یلع 
ینع هقلطم  تناف  ایند ) ای  ینع  کیلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب هئانف  نع  هلوح و  نع  ایندـلا  درطی  هماکح و  هناوعا و  بولق  یلع  هسفن و 

تازاجملل اهضرعی  دحلا و  اهیلع  میقی  رـشبلا  نم  دحاولاک  اسوسحم  امـسج  تناک  ول  اهناب  دیدهتلا  دشا  اهددهی  و  یلا ، کل  لیبس  ال 
.سیلدتلا تازاجم  اهیلا  هجوتی  هسلدم  تناکف  اهبالطل  هل  عقاو  ام ال  هئارا  ریرغتلا و  مرجب  - 1 اهیوذ : قح  یف  فالخلا  نم  هتبکترا  امب 

سیلف اهبلط  یف  راص  اهب و  رغ  نمل  هاجن  هنا ال  نیب  مث  .رامدلا  ءالبلا و  دراوم  یلا  مهرج  اهئانبال و  فلتلا  كالهلا و  یلا  بیبستلا  - 2
مرـصنت هریـسی  هحمل  ایندلا  ناف  ایندلا ، رما  هیلع  قاض  نا  و  هاجنلا ، قیرط  یلع  وهف  اهنع  ملـس  نمف  هکلهم ، ججل  هلئاه و  قلازم  الا  اهل 

انورقم ایندـلا  هشیعم  یف  هتریـس  ع )  ) نیبـی مث  .هلیوطلا  هحارلا  دـبالا و  زوفلا  یلا  اهدـئاکم  نع  اـهیف  ملاـسلا  نموـملا  زوـفی  ـالجاع و 
حلملاب عنقت  اهتعوج و  دسل  ریعـشلا  نم  هصرق  لکاب  هسفن  حرفی  ثیح  یلا  ماعطلا  لیلقت  هضایرلاب و  کسمتلا  یف  یلاعت  هللااب  فلحلاب 

هیناـسنالا سفنلا  نا  یلا  راـشا  و  عومدـلا ، نم  هنیع  بضنی  ثیح  یلا  باـسحلا  فـقوم  هللا و  هیـشخ  نم  یکبی  کـلذ  عـم  و  مادـالل ،
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عوجلا و همزالم  وه  و  زایتمالا ، ظـفح  نم  دـبالف  هحارلا ، بلط  لـکالا و  یف  منغلا  رقبلا و  لاـبالا و  نم  مئاـهبلاب  ءادـتقالا  نم  فرـشا 
.هللا باب  یف  رافغتسالاب  بونذلا  لسغ  و  هافشلاب ، هللا  رکذب  همهمهلا  و  لیللا ، فوج  یف  هدابعلا  هللا و  نم  فوخلا 

يرتشوش

هینغم

یلع سفنلا  نطوی  نا  هیلعف  راقتحالا  اذـه  اهرقتحا  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  هارج  ایندـلا  یلع  ارجت  نم  خـلا ..) هضایر  یـسفن  نضورال  )
ام و  تایحـضتلا ، نم  دـیرت  ام  لک  ایندـلا  تطعا  تعنق و  یتح  هسفن  ماـمالا  ضور  اذـل  ..اهتابرـضل و  دعتـسی  و  اـهعتم ، نم  ناـمرحلا 

داهج عارـص و  یف  ناک  مامالا  نا  یلع  اذه  انلدـی  .هب و  بحرت  هل و  مستبت  حـلملا  نم  تارذ  عم  هتلاخنب  ریعـش  صرق  الا  اهنم  تذـخا 
نع اهحبک  سفنلا و  ضیورت  یف  ربکالا  داهجلا  یلا  یغبلا  كرـشلا و  دـض  لاـتقلا  نیداـیم  یف  رغـصالا  داـهجلا  نمف  لـصتم : مئاد و 

ایندلا مالآ  نا  .هرم  نیعبس  موی  لک  یف  هاوه  هشفن و  دهاج  نم  تومی  و  هرم ، سانلا  تومی  یسدق : ثیدح  یف  .تابغرلا و  ءاوهالا و 
و اهنم ، برهی  و  ایندـلا ، نع  ضرعب  لقاعلا  و  دودـسم ، لفقم و  مومهلا  بعاتملا و  لک  نم  صـالخلا  قیرطو  ، هیاـهن ـال  اـهل و  دـحال 

بهنلا بلـسلا و  نم  اهدـسافم ، اـهماثآ و  نم  اـهبعل ، اـهوهل و  نم  برهی  نا  ایندـلا  نم  بورهلا  ینعم  و  هدـحو ، هللا  یلا  هلکب  هجوتی 
هحلـصمل کلاوما  کسفنب و  دـهاجت  و  کلامعا ، کلاوقا و  یف  هیقتت  نا  هللا  یلا  هجوتلا  ینعم  و  قافنلا ، سدـلا و  و  داسفلا ، یغبلا و 

كرت نا  وه  و  اهـضرف ) اهبر  یلا  تدا  سفنل  یبوط   ) .هتفالخ هتایح و  یف  هجهنم  هتفـسلف و  مامالا و  هضایر  یه  هذـه  ..هلایع  هدابع و 
هیلع و هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  لاق  .ضرالا  یف  دسفت  و ال  سانلا ، نع  يذالا  فکت  نا  لقالا  یلع  و  هدعب ، نم  سانلا  هب  عفتنی  ارثا 
(. اهـسوب اهبنجب  تکرع  و   ) مالـسالا نید  یف  ریخ  رـشلا  بلـسف  .کسفن  یلع  اهب  قدـصتت  هقدـص  هناف  سانلا ، نع  كاذا  فک  هلآ :)

و  ) نادجولا هحار  نمحرلا و  هاضرمل  ابلط  ءارضلا  ءالبلا و  نم  ریثکلا  رارـشالا  نم  تلمحت  و  هلیبس ، یف  تدهاج  و  قحلا ، یف  تریص 
يرکلا بلغ  اذا  یتح   ) .خلا سفنل  یبوط  هلوقب : مامالا  هیلا  راشا  يذلا  اهـضرف  ءادا  یف  ریـصقتلا  نم  افوخ  اهـضمغ ) لیللا  یف  ترجه 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  نا  ثیدحلا : یف  .رـسعت و  ام  فلکتت  اهنا ال  و  يرـسیت ، امم  سفنلا  هعانق  نع  هیانک  اذـه  خـلا ..) تشرتفا  اهیلع 
مانی و  راهنلا ، یف  اهیلع  سلجب  هریصح  هل  تناک  هلآ ) هیلع و 

نم کب  ذوعا  ینا  مهللا  هئاعد : نم  .هنم و  ذوعتی  و  هب ، یـضری  ـال  و  رقفلا ، هرکی  ناـک  نکل  ..هبنج و  یف  ترثا  یتح  لـیللا  یف  اـهیلع 
داملا فوخ  مهنویع  رهـسا  رـشعم  یف  و   ) .ارفک نوکی  رقفلا  داک  رخآ : ثیدـح  یف  ..ملظا و  وا  ملظا  نا  نم  ..هلذـلا و  هلقلا و  رقفلا و 

هدجسلا  16 اعمط - افوخ و  مهبر  نوعدی  عجاضملا  نع  مهبونج  یفاجتت  نیذلا  هللا  لها  عم  هعناقلا  هبیطلا  سفنلا  هذـه  تشاع  خـلا ..)
..جهنلا و خسن  نم  يدل  امیف  ففکتل  ءاج  اذکه  کصارقا .) ففکتل  فینح و  نبا  ای  هللا  قتاف   ) هباوث یف  اعمط  و  هباذع ، نم  افوخ  يا 

هدجو اذهب  و  صارقا ، نم  کیدل  امب  کنوعدی  نیذلا  دئاوم  نع  فتکا  يا  کصارقا  کفکتل  لصالا  نا  و  خـسانلا ،، نم  اطخ  اهلعل 
جهن دیدحت  یف  نایب  قدصا  حضوا و  هلاسرلا  هذه  ناف  دعب  .قیفوتلا و  دمتـسن  هنم  و  باوصلاب ، ملعا  هللا  .رانلا و  نم  کصالخ  نوکی 

.مامالا

هدبع

ءام نا …  امک  صرقلا  نم  لاح  اـموعطم  اـهمرح و  اـم  هدـش  نم  هب  حرفت  فیغرلا و  یلا  طـسبنت  يا  شهت  صرقلا : یلا  اـهعم  شهت 
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یتح ال یکبا  يا  يراجلا  اهوام  يا  رـسکف  حـتفب  اهنیعم  راغ  يا  بضن  ءام  نیعک  یه  ینیع و  يا  یتلقم  نکرت  ـال  يا  اـهنیعم : بضن 
نم یلع  لـبالل …  كوربلاـک  منغلل  ضوبرلا  اهـضبارم و  یف  تناـک  اذا  اـهتاعر  عم  منغلا  هضیبرلا  ضبرتف : اهبـشع  نم  عمد …  یقبی 
نم اهدومج  يا  نیعلا  دوربب  هسفن  یلع  ءاعد  هنیع : اذا  ترق  اهماعط …  دـعب  تاناویحلا  تنکـس  اـمک  نکـسی  يا  عجهی  عجهیف : هداز 

اهبنجب تکرع  عار …  الب  اراهن  یعرت  منغلا  نم  لمهلا  هلـسرتسملا و  هلماهلا  هلماهلا : همیهبلاب  هلواطتملا  مزاللاب …  ریبعت  هایحلا  دـقف 
هیلع ارباص  ناک  اذا  يذالا  هبنجب  كرعی  نالف  لاقی  هبنجب و  هقحـسیف  كوش  هتاک  هیلع  ربصلا  بنجلاـب  هکرع  رـضلا و  سوبلا  اهـسوب :
ددری توصلا  همهمهلا  مههافـش : مهبر  رکذب  کلذـک …  حـتفلاب  يرکلا  مونلا و  مضلاب  ضمغلا  و  اهـضمغ : لیللا  یف  ترجه   …و 

یلجنا مامغلا  عشقت  معالا و  هنم  دارا  ردصلا و  یف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآرق رد  هداد  روتـسد  نآ  هب  دنوادخ  هکنانچ   ( مزاس یم  ادـج  ار  ادـخ  تساوخ  تیـشم و  نآ  رد  هک  يدـنگوس  ادـخ  هب  دـنگوس  و 
نآ نم  وگم  يراک  يارب  زگره  ینعی  هللا  ءاشی  نا  الا  يادغ ي 24  کلذ  لعاف  ینا  یشل  نلوقتال  و  دیامرف : یم  میرک س 18 ي 23 
هک یتیبرت  نانچ  منک  یم  تیبرت  ار  دوخ  دهاوخب ( ادخ  رگا  مهد  یم  ماجنا  وگب  ینعی  دـهاوخب  ادـخ  هکنآ  رگم  درک  مهاوخ  ادرف  ار 

هساک هیرگ ( يرایسب  زا   ( و دزاسب ، هدرک  تعانق  کمن  هب  شروخ  رد  و  دبای ، یشروخ  نآ  رب  هک  ینان  صرق  هب  ددرگ  هتفگش  داش و 
) دنامن مکشا  هک  میرگب  ردقنآ   ( تسا هتفر  ورف  شبآ  هک  يا  همشچ  دننام  دوش  یهت  شیاهگشا  هک  مراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  ممـشچ 
ددرگ و یم  ریـس  شهاـیگ  فلع و  زا  دنفـسوگ  همر  و  دـتفا ، یم  ولهپ  هب  هک  دوش  یم  رپ  درچیم  هچنآ  زا  هدـنرچ  ناویح  مکـش  اـیآ 

شمـشچ یلاح  نینچ  رد  دـباوخ ؟ یم  ناـیاپراهچ  دـننام  هدروخ  ار  دوخ  هشوت  هیلع ( هللا  تاولـص   ( یلع و  دور ، یم  هاـگباوخ  يوس 
هـشیدنا تمه و  هک  تسا  گنن  هک  یتروص  رد   ) دـیامن يوریپ  هلگ  رد  هدـنرچ  هلی و  اپراهچ  هب  زارد  ياهلاس  زا  سپ  هک  داب  نشور 

رد و  دشاب ، ابیکـش  یتخـس  رد  و  دـنک ، ادا  هدرک  بجاو  شراگدرورپ  هچنآ  هک  یـسفن  اشوخ  دـشاب !) ندـیماشآ  ندروخ و  صخش 
رد دهد ، رارق  شلاب  ار  شتـسد  هتـشادنپ  شرف  ار  نیمز  دیامن  هبلغ  وا  رب  یکنیپ  باوخ و  هک  ینامز  ات  دـنیزگ  يرود  باوخ  زا  بش 
هب ناشاهبل  و  هتخاس ، رود  اههاگباوخ  زا  ار  ناشاهولهپ  و  هتـشاد ، رادـیب  ار  ناشاهمـشچ  زیختـسر ) زور   ) تشگزاب سرت  هک  یهورگ 

( هدـنکارپ ياـهربا  دـننام   ) ناـشناهانگ شزرمآ ) تساوـخ  رد   ) رافغتـسا يرایـسب  و  تسا ، اـیوگ  هتـسهآ  ناـشراگدرورپ  داـی  رکذ و 
بزح و نانآ  ینعی ) نوحلفملا  مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  دیامرف : یم  میرک س 58 ي 22  نآرق  رد   ) تسا هدش  هدنکارپ 

تنان صرق  دنچ  و  نکم ) ینارچ  مکـش   ) سرتب ادخ  زا  فینح  رـسپ  يا  سپ  .دنراگتـسر  ادخ  بزح  هک  دینادب  دنتـسه ، ادـخ  هورگ 
شتآ زا  تیئاهر  ببس  ات  دشاب  سب  ار  وت  دیاب 

ینامز

ادخ رکذ  اب  نانآ  ياهبل  دنزیخ و  یم  اپ  هب  ادخ  تدابع  يارب  هک  دنکیم  هراشا  ناراد  هدنز  بش  هب  بلطم  لابند  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اب دوش و  یم  ادـج  اهباوختخر  زا  نانآ  يولهپ  دـنک : یم  هراـشا  روط  نیا  میرک  نآرق  رد  هتکن  نیاـب  زیزع  يادـخ  .تسا  تکرح  رد 

هورگ نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  .دننک و  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  میا  هداد  قزر  نانآ  هب  هچنآ  زا  دنیوگ و  یم  نخـس  ادـخ  اب  عمط  سرت و 
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نان و شدارفا  كاروخ  دـشاب ، نینچ  نیا  هکیبزح  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  .دـنزوریپ  هک  یبزح  دـنک  یم  یفرعم  هللا  بزح  ناونعب  ار 
ادخ ار  شدوجو  رـساترس  يرآ  دشاب ، ادخ  شکاروخ  باوخ و  دشاب : ادخ  شرکف  هاگن و  ادخ ، شراک  ادخ ، شفرح  دـشاب ، کمن 

.وا اب  مه  يزوریپ  تسوا و  اب  ادخ  دشاب  هدرک  لاغشا 

يزاریش دمحم  دیس 

كرتا يا ال  هللا ) هئیشمب  اهیف  ینثتـسا   ) امـسق فلحا  يا  ردقم  لعفب  بوصنم  انیمی )  ) تاغل میا ، یف  و  هناحبـس ، هللااب  مسق  هللا ) میا  (و 
اهعنمب هضایر ) یـسفن  نضورال   ) .کلذـب فلحلا  قرفت  الف  الا  و  مارتحالا ، كربتلل و  اذـه  و  هناحبـس ، هللا  ءاش  اذا  ـالا  فلحلا  قلعتم 

صرق يا  صرقلا ) یلا   ) اهتدش ببسب  هضایرلا و  کلت  عم  يا  اهعم )  ) یسفن طسبنت ، حرفت و  يا  شهت )  ) تایهتـشملا تاذلملا و  نع 
لکوی امادا  يا  امودام )  ) حـلملاب سفنلا  عنقت ) و   ) ماـعطلا عاونا  نم  يا  اـموعطم )  ) صرقلا یلع  يا  هیلع )  ) سفنلا تردـق ) اذا   ) زبخلا

اهئام يا  اهنیعم )  ) متوداـغ يا  بضن )  ) هناحبـس ءاـکبلا هللا  هرثک  نم  ءاـم ) نیعک   ) ینیع يا  یتلقم )  ) نکرتا يا  نعدـال ) و   ) .زبخلا عم 
لاحک هبشا  ام  لکاملا و  یف  مالسلا  هیلع  هلاح  نوکی  نا  مالسلا  هیلع  دعبتسا  مث  اهعومد )  ) تغرفا ینیع  نوکلاح  یف  يا : هغرفتسم ) )
اهبـشع نم   ) لبالل كوربلاـک  منغلل ، ضوبرلا  و  منغلا ، يا  هضیبرلا ) عبـشت  و   ) ماـنت يا  كربتف ) اـهیعر  نم  همئاـسلا  یلتمتا  ( ؟ همیهبلا

( هنیع اذا  ترق   ) ادبا اذه  نوکی  ال  اهعبش ؟ دعب  تاناویحلا  تنکس  امک  نکسی  يا  عجهیف ) هداز  نم  یلع  لکای  و   ) .رقتست يا  ضبرتف )
تلمعتسا و  رقتـسملا ، نئمطملا  فالخب  ائاجلم  دجیل  كانه  انه و  هنیع  رظنت  فئاخلا  نال  رارقتـسالا  نانیمطالاب و  ناسنالل  ءاعد  اذه 

نم هلیوطلا  نینسلا  يا  هلواطتملا ) نینسلا  دعب   ) مالـسلا هیلع  یلع  يدتقا ) اذا   ) دضلا یف  دضلا  لامعتـسا  باب  نم  ائازهتـسا  انه  هلمجلا 
یبوط  ) .یعرت یتلا  يا  هیعرملا )  ) باشعالا یف  حرـست  یتلا  يا  همئاسلا ) و   ) اهل یعاد  یتلا ال  هلـسرتسملا  يا  هلماهلا ) همهبلاـب   ) هرمع

ریمـضلا اهبنجب )  ) تقحـس يا  تکرع ) و   ) هنایتا ضرفلا  ءادا  و  ماـکحالا ، نم  اـهیلع  هللا  ضرف  اـم  يا  اهـضرف ) اـهبر  یلا  تدا  سفنل 
هراکملا یف  ربصلا  نع  هیانک  اذه  و  اهیلع ، ارباص  ناسنالا  اهقحسیف  ناسنالا  بنج  یف  هکوش  سوبلا  ناک  اهرض ، يا  اهـسوب )  ) سفنلل

يا اهیلع )  ) مونلا يا  يرکلا ) بلغ  اذا  یتح   ) هدابعلا عرـضتلل و  نیعلا ، ضمغ  هیف  لصالا  اـهمون و  يا  اهـضمغ ) لـیللا  یف  ترجه  (و 
عـضی هدـخم  نودـب  فکلا ، هتداس  لعج و  ناب  اهفک ) تدـسوت  و   ) .شارف ریغب  ضرالا  یلع  مان  ناـب  اهـضرا ) تشرتفا   ) سفنلا یلع 

یلا هیفخملا  رطاوخلا  یتاـتت  اذـکه  و  هبوقعلا ، نم  فوخ  مهنویع  رهـسا   ) داـبعلا نم  هعاـمج  نیب  یف  وه  يا  رـشعم ) یف   ) اـهیلع هسار 
یلع مهبنج  نوعـضی  الف  مهبونج )  ) مونلا لـحم  ینعمب  عجـضم ، عمج  مهعجاـضم ) نع   ) تدـعتبا يا  تفاـجت ) و   ) لـیلل یف  ناـسنالا 

لوـطب تعـشقت  و   ) یفخلا توـصلا  اـنه  اـهب  داری  و  ردـصلا ، یف  ددری  توـص  همهمهلا  مههافـش ) مهبر  رکذـب  تمهمه  و   ) .شارفلا
يا نوحلفملا ) مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا  بزح   ) مهتافـص هذـه  نیذـلا  کئلوا )  ) یجنا اذا  باحـسلا  عشقت  لاقی : مهبونذ ) مهرافغتـسا 

باتکلا هذـهب  مامالا  هیلا  بتک  و  هبداملا ، کلت  رـضح  يذـلا  فینح  نب  نامثع  باطخ  یلا  عوجر  فینح ) نبای  هللا  قتاـف   ) نوزئاـفلا
.کتاجن و  کصالخ ) رانلا  نم  نکیل   ) ههوبشملا بداملا  رضحت  الف  کصارقا ) کفکتل  و   ) هداشرا هبیداتل و 

يوسوم

حلملاب عنقت  اموعطم و  هیلع  تردـق  اذا  صرقلا  یلا  اهعم  شهت  هضایر  یـسفن  نضورـال  هللا - هئیـشمب  اـهیف  ینثتـسا  اـنیمث  هللا - میا  (و 
هـسفن نذـخایل  اهیف  هللا  هئیـشم  ینثتـسا  انیمی  مالـسلا  هیلع  مسقا  اهعومد ) هغرفتـسم  اهنیعم  بضن  ءاـم  نیعک  یتلقم  نعدـال  اـمودام و 

هوق کلذـب  رهقیف  امودام  حـلملاب  اموعطم و  هب  یفتکت  زبخلا و  فیغر  یلا  حرفت  هسفن  نا  لاحلا  اـهیف  لـصت  هبعـص  هدـیدش  هضاـیرب 
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نا هسفن  یلع  ذـخا  کلذـک  و  اهردـصم …  اـهتدام و  عطقی  کلذـب  يرخـالا و  تاوهـشلا  رثکا  ثعبم  یه  یتلا  لـکالا  یلا  هوهـشلا 
نم عم  بحملا  هلاح  هذه  هدنع و  ام  یلا  اعلطت  هللا و  یلا  اقوش  امهیذغی  امهدفری و  ردـصم  یقبی  افجت و ال  یتح  هینیع  عومد  غرفتـسی 
الا اهوفطی  ـال  اـهوفطی و  نم  بلطت  عفدـنت  هرارح  كرحتی و  اـقوش  قرقرتت و  هعمد  سکعنلا  بلقلا  یف  بحلا  قدـص  اذاـف  بحی … 
اذا هنیع  اذا  ترق  عجهیف  هداز  نم  یلع  لـکای  ضبرتف و  اهبـشع  نم  هضیبرلا  عبـشت  كربتف و  اـهیعر  نم  همئاـسلا  یلتمتا ء   … ) ءاـقللا

هسفن یلع  مالکلا  اذه  یف  رکنتسا  هیعرملا ) همئاسلا  هلماهلا و  همیهبلاب  هلواطتملا  نینسلا  دعب  يدتقا 

ییهی امب  اهریغب و ال  رکفت  لابلا ال  همعان  اهکرابم  یف  كربت  تعبـش  تلکا و  اذا  معنلا  یه  همئاسلا و  ناف  همئاـس  وا  هضیبر  نوکی  نا 
هنئمطم ضبرتف  باشعالا  نم  اهل  رفوت  امم  تعبـش  یتلا  اهـضبارم  یف  هضبارلا  مانغالا  یه  هضیبرلا و  عبـشت  اـم  دـنع  کلذـک  اـهل و  ء 
هتیعرب رکفی  نیعلا ال  ریرق  همون  رقم  هعجـضم و  یلا  رداغی  مث  هرخدا  ام  هداز و  لکای  یلع  اذکه  .رما و  اهرکف  وفـص  رکعی  هحاترم ال 

اذه هنهذ  یف  رمی  نا  یلعل  اشاح  همیهبلا و  عم  يواستی  اذـه  نوکی  نمف  مهیلع …  رمی  مهباتنی و  ام  مهمالآ و  مهمومه و  شیعی  و ال 
اءازهتسا اراکنا و  هنیع ) اذا  ترق  : ) لاق مث  .همئاسلا  يوتـسم  یلا  هولع  نم  خومـشلا  کلذ  طقـسی  نا  هللا  ذاعم  هلثم ، هل  ضرعی  وا  رمالا 

دعب کلذـک  نوکی  نا  هللا  ذاعم  يا  هیعرملا  همئاسلا  هلماهلا و  همیهبلاب  هلواـطتملا  نینـسلا  دـعب  يدـتقا  اذا  کلذـک  هلاـح  نوکی  ناـب 
مدع هتایح و  یف  قالمعلا  کلذ  لوحتیل  هقمع  هلوطب و  تالوطبلا  خیرات  رصتخی  فیک  و  هللا …  لیبس  یف  لاتقلا  حافکلا و  داهجلا و 

هنا ءاشت …  ام  ریخلا  نطاوم  رافقلا و  يراربلا و  نم  یعرت  معن  همئاس  یلا  لوحتی  وا  ءاشت  ام  بیـصت  هکورتم  هلمهم  همیهب  یلا  هتالابم 
یتح اهضمغ  لیللا  یف  ترجه  اهسوب و  اهبنجب  تکرع  اهضرف و  اهبر  یلا  تدا  سفنل  یبوط   … ) کلذک نوکی  نل  کلذک و  سیل 
لها نم  تناک  تافـصلا  هذـه  تعمجتـسا  اذا  سفنلا  نا  مالـسلا  هیلع  هبن  اـهفک ) تدـسوت  اهـضرا و  تشرتفا  اـهیلع  يرکلا  بلغ  اذا 
تربص اهسوب : اهبنجب  تکرع  .هلامک 2 - همامتب و  هتدا  هبتماق و  اهیلع  هللا  هبجوا  اـمف  اهـضرف : اـهبر  یلا  تدا  .همارکلا 1 - و  هداعسلا 
لیللا یف  ترجه  - 3 هبـضغی …  اـم  یلا  هللا  یـضری  اـمع  هب  جرخت  ملف  بئاـصم  نحم و  نم  اـهیلع  رمی  اـم  اهئاقـش و  اهـسوب و  یلع 

نفج اهل  ضمغی  مل  نویعلا و  مانت  ام  دـنع  لیللا  یف  منت  مل  اـهفک : تدـسوت  اهـضرا و  تشرتفا  اـهیلع  يرکلا  بلغ  اذا  یتح  اهـضمغ 
اهیلع دجهتت  یتلا  ضرالا  الا  شارف  اهل  نکی  مل  لقث  ساعنلا و  اهبلغ  اذاف  هیلا  عاطقنالا  هللا و  هاجانم  هدابعلا و  دجهتلاب و  هلوغشم  اهنال 

اهنال هدخم  اشارف و ال  فلکتت  سفن ال  یهف  مونلل  هدعملا  هداسولا  هدخملا و  نم  الدب  اهفک  دسوتت  معانلا و  اهشارف  نم  الدب  اهشرفتف 
مههافـش و مهبر  رکذـب  تمهمه  مهبونج و  مهعجاضم  نع  تفاجت  مهداعم و  فوخ  مهنویع  رهـسا  رـشعم  یف   … ) امهنع لغـش  یف 

هبیط هعاـمج  هعم  نوکی  نا  ماـمالا  ینمت  نوـحلفملا )) مه  هللا  بزح  نا  ـالا  هللا  بزح  کـئلوا   ) مهبوـنذ مهرافغتـسا  لوـطب  تعـشقت 
باقعلا باوثلا و  نم  هیف  ام  باسحلا و  نورکذتی  مهنا  مهداعم : فوخ  مهنویع  رهسا  .تافص 1 - هدعب  مهفصو  هنسح  هرشع  باحصا 

نم افوخ  هللا و  نم  هیـشخ  لیللا  فوج  یف  یکبت  دـبعتت و  دـجهتت و  سانلا و  يدـهت  هدـیقعلا و  سرحت  هللا  لـیبس  یف  مهنویع  رهـستف 
: یلاعت هلوق  یف  مهنع  کلذ  یکح  امک  هتاجانم  مهبر و  هدابعب  مهلاغـشنال  الیل  نومانی  ال  مهبونج : مهعجاضم  نع  تفاجت  .هباذع 2 -

تعشقت .دیمحت 4 - لیلهت و  حیبست و  مئاد …  رکذ  یف  مهف  مههافـش : مهبر  رکذب  تمهمه  و  - 3 عجاضملا .) نع  مهبونج  یفاجتت  )
ءـالوه نا  یلا  راـشا  مث  .ربـخ  اـهیف  ـال  رثا و  اـهنم  دوعی  ـالف  یحمنت  مهبونذ و  قزمتت  مهرافغتـسا  هرثـکلف  مهبونذ : مهرافغتـسا  لوطب 

رانلا نم  نوکیل  کصارقا  ففکتل  فینح و  نبا  ای  هللا  قتاف   ) .نوبلاغلا مه  هللا  بزح  هعاتبا و  هللا و  بزح  نولکشی  نیذلا  مه  هوفصلا 
نوکیل هسفن  دارا  نا  هصارقا و  یلا  هجوتم  یهن  وه  صارقالا و  ففکت  نا  هللا و  یقتی  نا  هتلاـسر  رخآ  یف  فینح  نبا  رما  کـصالخ )

هل بتکی  یتح  هدایز  نود  هدودـعملا  صارقالا  هیافکب  رما  وهف  کـفکت  هغیـص  یلع  اـما  ففکت  هغیـص  یلع  اذـه  باـطخلا  یف  عقوا 
 … رانلا نم  هاجنلا 
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یناغماد

يزاریش مراکم 

ِْحلِْملِاب ُعَنْقَتَو  ًاموُعْطَم  ِْهیَلَع  ُتْرَدَـق  اَذِإ  ِصْرُْقلا  َیلِإ  اَـهَعَم  ُّشِهَت  ًهَضاَـیِر  یِـسْفَن  َّنَضوُرَأـَل  - ِهّللا ِهَئیِـشَِمب  اَـهِیف  ِیْنثَتْـسَأ  ًاـنیِمَی  - ِهّللا ُْمیا  َو 
اَِهبْـشُع ْنِم  ُهَضِیبَّرلا  ُعَبْـشَتَو  َكُْربَتَف ؟ اَِهیْعِر  ْنِم  ُهَِمئاَّسلا  ُِئلَتْمَتَأ.اَـهَعُومُد  ًهَغِْرفَتْـسُم  ، اَُـهنیِعَم َبَضَن  ، ٍءاَـم ِْنیَعَک  ِیتَْلقُم  َّنَعَدَأـَلَو  ًاـموُدْأَم ،

! ِهَّیِعْرَْملا ِهَِمئاَّسلا  ،َو  ِهَِلماَْهلا ِهَمیِهَْبلِاب  َِهلِواَطَتُْملا  َنِینِّسلا  َدَْعب  يَدَْتقا  اَذِإ  ُُهْنیَع  ًاذِإ  ْتَّرَق  َعَجْهَیَف ! ِهِداَز  ْنِم  ٌِّیلَع  ُلُکْأَیَو  َِضبْرَتَف ؟

همجرت

هاگره هک  مراد  یم  او  تضایر  هب  ار  شیوخ  سفن  نانچنآ  - منک یم  انثتسا  نآ  زا  ار  ادخ  تیشم  اهنت  هک  يدنگوس  - دنگوس ادخ  هب 
یم کشا  میاه  مشچ  زا  ردـق  نآ  دـنک و  تعانق  شروخ  ناونع  هب  کـمن  هب  دوش و  شوخلد  نآ  هب  دـبای  تسد  ناـن  صرق  کـی  هب 

رد نادنفـسوگ  هـک  هنوـگ  ناـمه  ایآ.دـشاب  هـتخیر  نوریب  ار  دوـخ  بآ  ماـمت  هـک  دوـش  يا  همـشچ  نوـچمه  ماجنارـس )  ) هـک مزیر 
یم تحارتسا  دنوش و  یم  ریـس  فلع  زا  دنتـسه  اه  لغآ  رد  هک  ییاه  هلگ  ای  دنباوخ  یم  دننک و  یم  رپ  اه  فلع  زا  ار  مکـش  ، نابایب

اه لاس  زا  سپ  هک  داب  نشور  شمـشچ  تروص  نیا  رد  دزادرپ ؟ تحارتسا  هب  دوش و  ریـس  دوخ  هشوت  داز و  زا  دـیاب  مه  یلع  ، دـننک
.تسا هدرک  ادتقا  دنرب  یم  ارچ  يارب  نابایب  هب  ار  اهنآ  هک  ینادنفسوگ  نابش و  یب  هدش  اهر  نایاپراهچ  هب  رمع 

؟ ندیباوخ ندروخ و  طقف  ایآ  ریسفت : حرش و 

هرابرد هتشذگ  ياه  ثحب  بیقعت  رد  شکرابم  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نانچنآ - منک یم  انثتـسا  نآ  زا  ار  ادخ  تیـشم  اهنت  هک  يدنگوس  - دنگوس ادخ  هب  :» دـیامرف یم  نآ  قرب  قرز و  ایند و  هب  ییانتعا  یب 
شروخ ناونع  هب  کمن  هب  دوش و  شوخلد  نآ  هب  دـبای  تسد  نان  صرق  کی  هب  هاگره  هک  مراد  یم  او  تضایر  هب  ار  شیوخ  سفن 

هتخیر نوریب  ار  دوخ  بآ  مامت  هک  دوش  يا  همـشچ  نوچمه  ماجنارـس )  ) هک مزیر  یم  کشا  میاه  مشچ  زا  ردـق  نآ  دـنک و  تعاـنق 
هتفرگ مسق  يانعم  هب  نیمی  عمج  نمیأ »  » زا لصا  رد  هک  هدش  هتفگ  تسا و  دنگوس » ادخ  هب   » يانعم هب  هللا »  میأ  }» ِهّللا ُْمیا  َو  ( ؛» دشاب

هدش هللا » میا   » دنا و هدرک  فذـح  ار  نون  سپـس  دوش  یم  هدـناوخ  روسکم  هاگ  حوتفم و  هاگ  هک  تسا  لصو  فلا  نآ  فلا  هدـش و 
رب تلالد  تسا ، عمج  نآ  یلـصا  هشیر  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح  ره  هب  دـنیوگ و  یم  هللا » ما   » دـننکیم و فذـح  زین  ار  ءای  هاـگ  تسا و 

تسا و تیبرت  اب  ندرک  مار  يانعم  هب  لصا  رد  هضایر » }» ًهَضاَیِر یِسْفَن  َّنَضوُرََأل  - ِهّللا ِهَئیِشَِمب  اَهِیف  ِیْنثَتْـسَأ  ًانیِمَی  { - .دراد دکؤم  مسق 
هتفگ هضور  غاـب  هب  رگا  دوـش و  یم  قـالطا  فـلتخم  قرط  زا  یناـحور  ياـه  شرورپ  ینامـسج و  ياـه  شزرو  هب  تهج  نیمه  هـب 

« هشاشه  » هشیر زا  شهت » }» ُّشِهَت .دنا } هتخاس  زبسرس  مرخ و  دنا و  هداد  شرورپ  یمظنم  همانرب  اب  ار  نیمز  هک  تسور  نیا  زا  دوشیم 
ِْحلِْملِاب ُعَنْقَت  ،َو  ًاموُعْطَم ِْهیَلَع  ُتْرَدَق  اَذِإ  ِصْرُْقلا  َیلِإ  اَهَعَم  .تسا } ندرک  مسبت  یلاحشوخ و  يانعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  هلاوح »  » نزو رب 

هک تسا  يزیچ  مودأم  نیاربانب  هدـش ، هتفرگ  دـنروخ ) یم  نان  اب  هک  يزیچ   ) شروخ نان  يانعم  هب  مادإ »  » هشیر زا  امودام » }» ًاـموُدْأَم
کمدرم هب  هاگ  دوش و  یم  قـالطا  مشچ  هرک  ماـمت  هب  هلقم » }» ِیتَْلقُم َّنَعَدَأـَل  َو  { ، .دنـشاب هدروآ  رد  شروخ  ناـن  تروص  هب  ار  نآ 

ای هاچ  ندیکشخ  نیمز و  رد  بآ  نتفر  ورف  يانعم  هب  لصا  رد  بوضن »  » هشیر زا  بضن » }» َبَضَن ، ٍءاَم ِْنیَعَک  .دوشیم } هتفگ  زین  مشچ 
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« نعم  » هشیر زا  نیعم » }» اَُهنیِعَم .دوش } مامت  نآ  کشا  هک  یماگنه  دور  یم  راک  هب  زین  مشچ  دروم  رد  هاگ  هژاو  نیا  تسا و  همـشچ 
مـشچ زا  کشا  نایرج  دروم  رد  سپـس  دوش  یم  هتفگ  يراج  بآ  هب  نیعم » ءام   » تسا و بآ  ندش  يراج  يانعم  هب  نعط »  » نزو رب 

(. اَهَعُومُد ًهَغِْرفَتْسُم  .تسا ،} هتفر  راک  هب  اه 

نا مود  هلحرم  رد  و.دزاس  راکشآ  ًالماک  ار  بلطم  نیا  ندوب  يّدج  ات  دنک  یم  دای  دنگوس  لّوا  هلحرم  رد  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
رما نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیالوم  هک  هنوگ  نامه  دزاس  رهاظ  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  بدا  ات  دیوگ  یم  هّللاءاش 

دروم رد  زگره  و  ؛ » ُهّللا َءاشَی  ْنَأ  ّالِإ  ًادَغ * َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِـشل  ََّنلوُقَت  َو ال  : »» دهد یم  روتـسد  وا  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  ؛ دوب رومأم 
ییوگب  ) هکنیا رگم  ؛ مهد یم  ماجنا  ار  نآ  ادرف  نم  : وگن يراک 

.{ هیآ 23 و 24 فهک ، «.} دهاوخب ادخ  رگا )

رب وا  بیجع  هطلـس  الوم و  دـنمورین  هدارا  زا  یکاح  هک  دروآ  یم  نایم  رد  یّمهم  دـیدش و  رایـسب  تضایر  زا  نخـس  موس  هلحرم  رد 
نان و صرق  هب  يزور  رگا  هک  دـنک  لیمحت  دوخ  رب  ار  یگنـسرگ  ردـق  نآ  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یتضاـیر  هچ.تسا  شیوخ  سفن 

.تسا هدرک  ادیپ  یبوخ  شروخ  نان و  هک  ددرگ  داش  وا  سفن  دسرب  کمن  یمک 

رد یکـشا  هک  دیرگ  یم  ردق  نآ  هک  دهد  یم  ربخ  شکاپ  تاذ  هب  قشع  ادخ و  فوخ  زا  شیوخ  زادگ  زوس و  زا  مراهچ  هلحرم  رد 
هراـشا تقیقح  نیا  هب  هماـن  نیمه  زا  يرگید  ياـج  رد  ترـضح  نآ  دوخ  تسین و  سکره  ِراـک  نیا  نیقی  هب.دـنام  یمن  یقاـب  مشچ 

زگره ار  يراک  تسرد  اوقت و  عرو و  دـینک  یعـس  یلو  ؛ دـیرادن ییاـناوت  اـه  تضاـیر  هنوگ  نیا  هب  اهامـش  مناد  یم  نم  هک  هدومرف 
.دینکن شومارف 

نیا نیقی  هب  تسیچ ؟ يارب  تسا  هدوـمرف  هراـشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هیرگ  همه  نیا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نیا  اـجنیا  رد 
لامج تافص  هب  قشع  راگدرورپ و  برق  اه و  نامـسآ  توکلم  العا و  ملاع  هب  قوش  ؛ فوخ هیرگ  مه  تسا و  قوش  هیرگ  مه  هیرگ 

.تسا دننام  یب  بهاوم  ریظن و  یب  ياه  تمعن  نآ  زا  نتشگ  مورحم  زا  فوخ  شلامک و  و 

هک مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دـسر  هچ  ، دـندرب یم  رـس  هب  سرت  هیرگ  قوش و  هیرگ  نیا  اجر و  فوخ و  نیا  نایم  رد  هشیمه  ادـخ  نادرم 
.تسا نانآ  همه  يادتقم  اوشیپ و 

فلع زا  ار  مکش  ، نابایب رد  نادنفسوگ  هک  هنوگ  نامه  ایآ  :» دیامرف یم  رت  حیرص  یتاهیبشت  رگید و  یتایبدا  اب  دعب  هلمج  رد  هاگ  نآ 
داز زا  دیاب  مه  یلع  ، دننک یم  تحارتسا  دنوش و  یم  ریس  فلع  زا  دنتسه  اه  لغآ  رد  هک  ییاه  هلگ  ای  دنباوخ  یم  دننک و  یم  رپ  اه 

تروص نیا  رد  دزادرپ ؟ تحارتسا  هب  دوش و  ریس  دوخ  هشوت  و 

دنرب یم  ارچ  يارب  نابایب  هب  ار  اهنآ  هک  ینادنفسوگ  نابش و  یب  هدش  اهر  نایاپراهچ  هب  رمع  اه  لاس  زا  سپ  هک  داب  نشور  شمشچ 
« موس  » هشیر زا  دـننک  یم  اهر  نابایب  رد  ارچ  يارب  ار  نآ  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  همئاسلا » }» ُهَِمئاَّسلا ُِئلَتْمَت  َأ  ( ؛» تسا هدرک  ادـتقا 

ناویح هک  تسا  ییاه  فلع  يانعم  هب  اهیعر » }» اَِهیْعِر ْنِم  .تسا } ندـیرچ  يارب  نابایب  رد  ناویح  ندرک  اهر  يانعم  هب  موق »  » نزو رب 
« كورب  » هشیر زا  كربت » }» َكُْربَتَف .هدش } هتفرگ  ندـیرچ  يانعم  هب  یحو »  » نزو رب  یعر »  » هشیر زا  دروخ  یم  ارچ  ماگنه  هب  ار  نآ 
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هارمه هب  هک  تسا  نآ  دننام  نادنفسوگ و  هلگ  يانعم  هب  هضیبرلا » }» ُهَضِیبَّرلا ُعَبْـشَت  َو  .تسا ؟ } نیمز  يور  هب  نتفرگ  مارآ  يانعم  هب 
نیمز هب  اپ و  تسد و  ندرک  عمج  يانعم  هب  ضوبق »  » و ضبق »  » نزو رب  ضوبر »  » و ضبر »  » هشیر زا  دـنیآ  یم  دوخ  لغآ  هب  اه  نابش 

{ .دوش یم  هتفگ  کشخ  ناهایگ  هب  هک  شیشح  لباقم  رد  تسا  رت  ناهایگ  يانعم  هب  بشع » }» اَِهبْشُع ْنِم  .تسا } تاناویح  نتـسشن 
ُُهْنیَع ًاذِإ  ْتَّرَق  .تسا !} کبـس  باوخ  ياـنعم  هب  عوکر »  » نزو رب  عوجه »  » هشیر زا  عجهی » }» َعَجْهَیَف ِهِداَز  ْنِم  ٌِّیلَع  ُلُـکْأَی  َو  َِضبْرَتَـف ؟

يانعم هب  لمح »  » نزو رب  لمه »  » هشیر زا  تسا  هدش  اهر  ناویح  يانعم  هب  هلماهلا » }» ِهَِلماَْهلا ِهَمیِهَْبلِاب  َِهلِواَطَتُْملا  َنِینِّسلا  َدَْعب  يَدَْتقا  اَذِإ 
يانعم هب  یعـس »  » نزو رب  یعر »  » هشیر زا  تسا  لوعفم  مسا  هیعرملا »  }» ِهَّیِعْرَْملا ِهَِمئاَّسلا  َو  .تسا ،} ناپوچ  نودـب  ناویح  ندرک  اهر 

{!(. .دنا هدرب  ارچ  هب  ار  نآ  هک  تسا  یناویح 

ییاهنآ دهد  یم  ناتسرپایند  هب  هک  تسا  یسرد  عقاو  رد  یلو  ؛ دیوگ یم  نخـس  شدوخ  زا  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنچره 
ردـقچ تسا و  ندـیباوخ  ندروخ و  اهنآ  راک  هک  دنتـسه  ینایاپراهچ  نادنفـسوگ و  هب  هیبش  دـنرادن و  یفدـه  شون  شیع و  زج  هک 

: رعاش هتفگ  هب  و.دشاب  نابایب  رد  هدش  اهر  تاناویح  زارط  مه  دیآ و  دورف  ّتیناسنا  تمظع  جوا  زا  هک  تسا  گنن  ناسنا  يارب 

يوش روخ  باوخ و  یب  هک  تسود  هب  یسر  هگنآ  درک  رود  قشع  هلحرم  تروخ ز  باوخ و 

***

عورشمان عورشم و  ياه  تضایر  هتکن :

ینامـسج تضایر.تسا  هتـشاد  دوجو  اه  ناسنا  نایم  رد  سفن  مسج و  تضایر  هخاش  ود  رد  تضایر  هلأسم  هتـشذگ  ياه  ناـمز  زا 
زا يزراب  هرهچ  رگید  قطانم  ات  هتفرگ  میدق  نانوی  زا  یناهج  تاقباسم  یتح  دراد و  ینالوط  رایـسب  هقباس  دشاب  اه  شزرو  نامه  هک 
یم تیوـقت  ار  ناـسنا  حور  ددرگ و  یم  لـصاح  یناـسفن  تایهتـشم  كرت  قـیرط  زا  هک  زین  سفن  تضاـیر  دوـش  یم  بوـسحم  نآ 
یم سفن  ياه  هتـساوخ  كرت  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  تقیقح  دـنفورعم و  نآ  هب  يدـنه  ناضاترم  هک  دراد  ینالوط  هقباـس  ، دـنک

.دنک یم  ادیپ  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  ناوت  هاگ  هک  دسرب  یمیظع  يورین  هب  دناوت 

ياهراک زا  يا  هراپ  ماجنا  يّدام  فادها.يونعم  فادها  يّدام و  فادها  : هدش یم  ماجنا  فدـه  ود  هب  زین  یناسفن  ياه  تضایر  هتبلا 
دنوادخ و هب  برق  نامه  نآ  يونعم  فده  یلو  ؛ دـننک ادـیپ  يا  هزاوآ  مسا و  ای  دنـسرب  یعفانم  هب  قیرط  نیا  زا  ات  هدوب  هداعلا  قراخ 

.تسا تارکنم  كرت  تاوهش و  رب  ّتیمکاح  یقالخا و  لیاذر  زا  حور  نتخاس  كاپ 

َّنَـضوُرََأل  » هلمج و  ِرَبْکَْألا » ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًهَنِمآ  َِیتْأَِتل  يَْوقَّتلِاب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  َیِه  اَمَّنِإ   » هلمج اـب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
.دراد هراشا  يونعم  تضایر  زا  مود  مسق  هب  هدومرف  نایب  ِصْرُْقلا » َیلِإ  اَهَعَم  ُّشِهَت  ًهَضاَیِر  یِسْفَن 

هرابرد یحورـشم  ثحب  دیدحلا ) یبا  نبا  حرـش  رد  هبطخ 214   ) هبطخ 220 لیذ  رد  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هفـسالف و زا  یتاملک  سپـس.تسا  هتفگ  نخـس  سفن  يافـص  رد  یگنـسرگ  ریثأت  هراـبرد  هدرک و  ناـیب  نآ  ماـسقا  سفن و  تضاـیر 

.تسا هدروآ  يدهاوش  هنیمز  نیا  رد  زین  ارعش  راعشا  زا  هدومن و  نایب  دوش  یم  لصاح  تضایر  زا  هک  یتافشاکم  هرابرد  امکح 
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: تسا هدمآ  مکحلاررغ  رد  یثیدح  رد  هلمج  زا  ، هدش هراشا  هلأسم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یفلتخم  ثیداحا  رد 

«. دـش دـهاوخ  دـنم  هرهب  هیهلا ) تاقارـشا  زا   ) دـهد تضاـیر  ار  شیوـخ  سفن  هتـسویپ  هک  یـسک  َعَـفَْتنا ؛ ِهِسْفَن  َهَضاـیِر  َمادَتْـسا  ِنَم  »
: دیامرف یم  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد  و  ح 4809 } مکحلاررغ ، }

.{ ح 4791 كردم ، نامه  «.} تسا سفن  تضایر  مالسا  تعیرش  سفنلا ؛ هضایر  هعیرشلا  »

امهیلع یسوم  ترـضح  هب  یبن  رـضخ  ياه  ّتیـصو  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 
: دوب نیا  مالسلا 

ح لامعلازنک ، «.} یباـی تاـجن  هاـنگ  زا  اـت  هد  تضاـیر  ییابیکـش  اـب  ار  شیوخ  سفن  ِْمثإـْلا ؛ َنِم  ُصلْخَت  ِْربَّصلا  یَلَع  َکَـسْفَن  ِّضَر  »
{44176

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ار دوخ  ياـه  مکـش  یلْعَـألا ؛ َأَـلَْملا  اوُزِواـُجت  ْنَأ  ْمُکاـسَع  ْمَُکبُوُلق  اوُرِّهَطَو  ْمُکَداـسْجأ  اوُرِعأو  ْمُکَداـبْکأ  اوـُئَمْظأَو  ْمُکَنوُُـطب  اوُـعِّوَج  »
ات دیزاس  كاپ  ار  ناتیاه  لد  دینک و  هنهرب  قرب ) قرز و  رپ  ياه  سابل  زا   ) ار اه  ندب  یگنشت و  ار  دوخ  ياهرگج  دیهد و  یگنسرگ 

.{ ح 7541 همکحلا ، نازیم  «.} دیور رتارف  ناگتشرف  زا 

كاـنرطخ و هاـگ  قاـش و  رایـسب  ياـه  تضاـیر  بکترم  ، هدوـمیپ ار  اـطخ  طارفا و  هار  ، سفن تضاـیر  ناوـنع  هب  یهورگ  هاـگ  یلو 
.دوش یم  هدید  ناوارف  هیفوص  بتک  ریاس  یلازغ و  مولعلا  ءایحا  رد  نآ  ياه  هنومن  هک  دنا  هدش  عورشمان 

وا لد  هب  یتلفغ  هاگره  درب و  یم  دوخ  اب  بوچ  لغب  کی  تفر و  یم  اجنآ  رد  هک  تشاد  يا  هبادرـس  « یلبـش » هک تسا  لقن  هلمج  زا 
یم راوید  رب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  وا.تسکـش  یم  اـه  بوچ  همه  هک  دوب  هاـگ  دز و  یم  اـه  بوچ  نادـب  ار  نتـشیوخ  ، دـمآ یم  رد 

ص 235} ج 1 ، ءایلوالا ، هرکذت  } .دیبوک

دنتفر یم  باوخ  هب  هناـخ  لـها  هکنآ  زا  سپ  اـه  بش  یناوج  رد  هک  تسا  هدـمآ  فورعم  ناـیفوص  زا  « دیعـس وـبا  خیـش  » تـالاح رد 
هب ار  بانط  رگید  رـس  هتـسب و  یبوچ  طسو  هب  ار  یبانط.دوب  یبآ  هاچ  دجـسم  هشوگ  رد.دمآ  یم  دجـسم  هب  تساخ و  یمرب  هتـسهآ 

تخاس و یم  قلعم  هاچ  رد  حبـص  عولط  یکیدزن  ات  ار  دوخ  تشاذـگ و  یم  هاـچ  هناـهد  يور  ار  بوچ  سپـس  تسب  یم  دوخ  ياـپ 
.{ ص 361 ینغ ، رتکد  فوصت  خیرات  .دناوخ { یم  نآرق 

هب ات  دیـشاپ  یم  مشچ  رد  کمن  اه  بش  ، زارد ياه  لاس  دـش  تضایر  هب  لوغـشم  هک  يزاغآ  رد  : تسا هدـمآ  « یلبـش رکبوبا  » هراـبرد
.تسا ناوارف  هیفوص  راثآ  رد  هک  اهراک  نیا  لاثما  و  ص 164 }. ج 2 ، ءایلوالا ، هرکذت  } .دورن باوخ 

نآ زا  تدـش  هب  دـیاب  تسا و  عورـشمان  مالـسا  رظن  زا  تسا  يزیروربآ  ییاوسر و  هیام  هچنآ  كانرطخ و  ياـه  تضاـیر  هنوگ  نیا 
قفاوم نآ  اب  مالـسا  هک  دوش  یم  هدـید  عورـشمان  ياـه  تضاـیر  هنوگ  نیا  ، هیفوص زا  یـضعب  دـنه و  ناـضاترم  ناـیم  رد.درک  زیهرپ 
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مرکا ربمغیپ  یناگدنز  رد  هک  تسا  تاحابم  زا  یناسفن  تایهتـشم  زا  یـضعب  سپـس  هانگ و  هنوگره  زا  زیهرپ  ، تضایر نیرتهب.تسین 
هب دندیـشوپ و  یم  نشخ  سابل  هاـگ  هک  دوش  یم  هدـید  اـهنآ  ناراـی  باحـصا و  مالـسلا و  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دنتخادرپ و یم  راگدورپ  تدابع  هب  دندنام و  یم  رادیب  ار  بش  زا  يا  هظحالم  لباق  رادقم  ، دـندرک یم  تعانق  هداس  رایـسب  ياهاذـغ 
.دوزفا یم  اهنآ  ّتینارون  رب  يرون  اه  تضایر  نیا 

رایـسب یکی  هک  میدـناوخ  ار  دایز  نب  مصاع  دایز و  نب  ءالع  ماـن  هب  ردارب  ود  طـیرفت  طارفا و  ناتـساد  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 209  رد 
هب مالسلا  هیلع  ماما  دوب و  تدابع  لوغشم  هناخ  زا  يا  هشوگ  رد  هدیشک و  راک  زا  تسد  یلک  هب  يرگید  تشاد و  یهفرم  یگدنز 

.دییامرف هعلاطم  دعب  هب  هحفص 125  ، باتک نیمه  متشه  دلج  رد  ار  بلطم  نیا  حرش.دومرف  داریا  ود  ره 

مهیلع تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تایاور  رد  مه  هغالبلا و  جهن  رد  مه  هّیعرش  تضایر  هلأسم  هکنیا  نخـس  هاتوک 
هب.دـشاب هدـش  هیـصوت  همه  هب  هک  تسین  نانچ  یلو  ؛ دراد ّتینارون  ّتیناحور و  رد  یتبثم  راثآ  نیقی  هب  تسا و  هدـمآ  ناوارف  مالـسلا 

دنم هرهب  لالح  تاّذـل  زا  هدـش  هداد  هزاجا  مومع ، هب  هک  دوش  یم  هدـید  يدّدـعتم  تایاور  دـیجم و  نآرق  زا  یتایآ  رد  لـیلد  نیمه 
اِمب یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : »» دـنیوگ ساپـس  ار  ادـخ  اـه  تمعن  نیا  زا  يریگ  هرهب  نمـض  دـندرگ و 
«.} متـسه اناد  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  نم  هک  دیهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دـیروخب و  هزیکاپ  ياهاذـغ  زا  ناربمایپ ! يا  ؛ » ٌمِیلَع َنُولَمْعَت 

.{ هیآ 51 نونمؤم ،

***

متفه شخب 

هراشا

ْتَـشَرَْتفا اَْـهیَلَع  يَرَْکلا  َبَـلَغ  اَذِإ  یَّتَـح  ، اَهَـضْمُغ ِلـْیَّللا  ِیف  ْتَرَجَهَو  ، اَهَـسُْؤب اَِـهْبنَِجب  ْتَـکَرَعَو  ، اَهَـضْرَف اَـهِّبَر  َیلِإ  ْتَّدَأ  ٍسْفَِنل  َیبوُـط 
ْمِهِّبَر ِرْکِذـِب  ْتَـمَهْمَهَو  ْمُُهبوـُنُج ، ْمِهِعِجاَـضَم  ْنَـع  ْتَفاَـجَتَو  ، ْمِهِداَـعَم ُفْوَـخ  ْمُهَنوـُیُع  َرَهْـسَأ  ٍرَـشْعَم  ِیف  اَـهَّفَک ، ْتَدَّسَوَـتَو  ، اَهـَـضْرَأ

ْفُفْکَْتلَو ٍْفیَنُح ، َْنبا  اَی  َهّللا  ِقَّتاَف  «. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِهّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ، » ْمُُهبُونُذ ْمِهِراَفِْغتْـسا  ِلوُِطب  ْتَعَّشَقَتَو  ، ْمُهُهاَفِش
.َکُصاَلَخ ِراَّنلا  َنِم  َنوُکَِیل  ، َکُصاَْرقَأ

همجرت

هتـشادرب و نایم  زا  لمحت  اـب  ار  تالکـشم  هداد و  ماـجنا  شراـگدرورپ  ربارب  رد  ار  دوخ  بجاو  هفیظو  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ 
دنک دوخ  شلاب  ار  تسد  فک  دشک و  زارد  نیمز  يور  ، دنک هبلغ  وا  رب  هک  هاگ  نآ  هدراذگ و  رانک  بش  زا ) یـشخب   ) رد ار  باوخ 

مـشچ زا  ار  باوخ  داعم  فوخ  دـنراد ): ار  فاصوا  نیا   ) هک دـشاب  یهورگ  هرمز  رد  ناـسنا ) نیا  (.) دـیامن تحارتسا  يرـصتخم  (و 
ناـشراگدرورپ رکذ  هب  هتـسهآ  ناـشیاه  بل  هراومه  هتفرگن و  رارق  ناـشهاگباوخ  رد  تحارتسا  يارب  ناـشیاهولهپ  هدوبر و  ناـشیاه 

هّللا بزح  هک  دیـشاب  هاـگآ  ، دنتـسه ادـخ  بزح  اـهنآ  » .تسا هـتفر  ناـیم  زا  ناـشناهانگ  ینـالوط  ياهرافغتـسا  رثا  رب  ، تـسا لوغـشم 
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ياه ینامهیم  رد  تکرـش  و   ) نآ ریغ  زا  ار  وت  ، وت نان  ياه  صرق  نامه  دیاب  سرتب و  ادـخ  زا  فینح  رـسپ  يا  نیاربانب  «، دنناراگتـسر
.ددرگ خزود  شتآ  زا  وت  یصالخ  ببس  ات  دراد  زاب  یفارشا )

! زیهرپب یفارشا  ياه  ینامهیم  رد  تکرش  زا  رادنامرف ! يا  ریسفت : حرش و 

بزح » رگید ریبعت  هب  لماک و  ياه  ناسنا  هرابرد  یغیلب  فیـصوت  انعم  رپ  هماـن  نیا  زا  شخب  نیرخآ  نیمتفه و  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوخ بجاو  هفیظو  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  اهنآ  يارب  ار  تفص  راهچ  لمع و  هس  ترضح  ، دراد « هّللا

نآ هدراذگ و  رانک  بش  زا ) یشخب   ) رد ار  باوخ  هتـشادرب و  نایم  زا  لمحت  اب  ار  تالکـشم  هداد و  ماجنا  شراگدرورپ  ربارب  رد  ار 
« یبوط }» َیبوُط ( ؛») دیامن تحارتسا  يرـصتخم  و   ) دنک دوخ  شلاب  ار  تسد  فک  دـشک و  زارد  نیمز  يور  دـنک  هبلغ  وا  رب  هک  هاگ 

دراوم هنوگ  نیا  رد  دوش و  یم  لـماش  ار  اـه  یکین  همه  نیرتهب  نیرت و  هزیکاـپ  هک  دراد  يا  هدرتـسگ  موهفم  تسا و  بیطا »  » ثنؤم
« كرا  » نزو رب  كرع »  » هشیر زا  تکرع » }» ْتَکَرَع ،َو  اَهَـضْرَف اَـهِّبَر  َیلِإ  ْتَّدَأ  ٍسْفَِنل  .دوشیم } هتفگ  يدارفا  يارب  هک  تساـعد  هیبش 
{ .تسا هدش  قالطا  دور  نیب  زا  دوش و  دوبان  هجیتن  رد  هک  يزیچ  ره  رب  يراذگریثأت  هب  سپـس  تسا  نداد  شلام  يانعم  هب  لصا  رد 

هژاو نیا  ضمغ » }» اَهَضْمُغ ِْلیَّللا  ِیف  ْتَرَجَه  َو  .تسا } یتحار  تمعن و  لباقم  رد  یتحاران  هنوگره  يانعم  هب  سوب » }» اَهَـسُْؤب اَِهْبنَِجب 
رد ناسنا  هک  باوخ  تلاح  هب  سپـس  تسا  ندش  یفخم  نداهن و  مه  رب  هدید  یـشوپ و  مشچ  يانعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  ضومغ »  » زا

يانعم هب  يرک » }» يَرَْکلا َبَلَغ  اَذِإ  یَّتَح  { ، .تسا هدش  هدارا  انعم  نیمه  الاب  هلمج  رد  هدش و  قالطا  دهن  یم  مه  رب  هدـید  تلاح  نآ 
(. اَهَّفَک .تسا } هدش  هتفرگ  شلاب  يانعم  هب  هداسو »  » هشیر زا  دسوت » }» ْتَدَّسَوَت اَهَضْرَأ َو  ْتَشَرَْتفا  اَْهیَلَع  تسا } ندیباوخ  باوخ و 

یم یعاـمتجا  يدرف و  فیلاـکت  ضیارف و  ماـجنا  هب  زور  ماـگنه  هب  هک  دنتـسه  راـگدرورپ  هاـگرد  بوبحم  یناـسک  هکنیا  هب  هراـشا 
دـنزادرپ و یم  تاـجانم  زاـین و  زار و  هب  دـنور و  یم  وا  هناـخ  رد  هب  دـننک و  یم  تولخ  دوخ  يادـخ  اـب  بش  ماـگنه  هب  دـنزادرپ و 
رب تمیق و  نارگ  ياه  باوختخر  رد  هن  مه  نآ  دننک  یم  تعانق  يرـصتخم  تحارتسا  هب  دـنک  یم  هبلغ  اهنآ  رب  باوخ  هک  یماگنه 

.دنهد یم  رارق  دوخ  شلاب  ار  تسد  دنشک و  یم  زارد  نیمز  رب  هکلب  ، مرن ياه  شلاب 

يادا هب  زور  ماگنه  هب  هک  تسا  یـسک  دباع.دشاب  تدابع  لوغـشم  يا  هشوگ  رد  زور  بش و  هک  تسین  یـسک  دـباع  هکنیا  هب  هراشا 
مالسلا هیلع  داجـس  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دور  یم  ادخ  هناخ  رد  هب  ماگنه  بش  دزادرپ و  یم  یعامتجا  يدرف و  ضیارف 

: هک تسا  هدمآ 

ص ج 2 ، یفاک ، «.} تسا مدرم  نیرتدباع  دنک  یهلا  تابجاو  هب  لمع  هک  یسک  ِساَّنلا ؛ ِدَبْعَأ  ْنِم  َوُهَف  ِْهیَلَع  ُهّللا  َضَرَْتفا  اَِمب  َلِمَع  ْنَم  »
.{ تیاور 7 ، 84

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مالک  رد  يرت  عماج  تروص  هب  انعم  نیمه 

ْنَع َعِرَو  ْنَمَو  ِساَّنلا  ِدَـبْعَأ  ْنِم  َوُهَف  ِْهیَلَع  َضَرَتـْفا  اَِـمب  َهّللا  یَتَأ  ْنَم  ِساَّنلا  ِلَْـضفَأ  ْنِم  َوُهَف  َّنِِهب  َّلَـجَو  َّزَع  َهّللا  َیَِقل  ْنَم  ٌثاََـلث  ُِّیلَع  اَـی  »
هب باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ِساَّنلا ؛ یَنْغَأ  ْنِم  َوُهَف  ُهّللا  ُهَقَزَر  اَِـمب  َِعنَق  ْنَمَو  ِساَّنلا  ِعَرْوَأ  ْنِم  َوُهَف  َّلَـجَو  َّزَع  ِهّللا  ِمِراَـحَم 

هداد ماجنا  ار  راک  هس  نیا  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  تمایق  رد  ار  ادـخ  هک  یـسک  یلع  ای  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3491 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتدباع دشاب  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تابجاو  هک  یلاح  رد  دوش  دراو  رـشحم  هنحـص  رد  هک  یـسک  : تسا مدرم  نیرت  تلیـضف  اب  دشاب 
دـشاب عناـق  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  تسا و  مدرم  نیرتاوقت  اـب  دزیهرپـب  یهلا  تاـمرحم  زا  هک  یـسک  تسا و  مدرم 

ح 5762} ص 358 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  «.} تسا مدرم  نیرترگناوت 

هدوسآ تحار  مرن و  ياهرتسب  رد  دنرادن  راظتنا  اهنآ  هک  تساهنآ  تعانق  تیاهن  هب  هراشا  اَهَّفَک » ْتَدَّسَوَت  اَهَـضْرَأ َو  ْتَشَرَْتفا   » هلمج
.دروآ ادخ  هاگرد  هب  ور  دزیخرب و  باوخ  زا  ناهاگرحس  هک  دهد  یم  هزاجا  ناسنا  هب  رتمک  ییاهرتسب  نینچ  هوالع  هب  ؛ دنباوخب

زا ار  باوخ  داعم  فوخ  دنراد ): ار  فاصوا  نیا   ) هک دـشاب  یهورگ  هرمز  رد  ناسنا ) نیا  :») دـیازفا یم  نخـس  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 
ناشیاه بل  هراومه  هتفرگن و  رارق  ناشهاگباوخ  رد  تحارتسا  يارب  ناشیاهولهپ  هدوبر و  ناشیاه  مشچ 

زا رهسأ » }» َرَهْسَأ ٍرَشْعَم  ِیف  ( ؛» تسا هتفر  نایم  زا  ناشناهانگ  ینالوط  ياهرافغتسا  رثا  رب  ، تسا لوغشم  ناشراگدرورپ  رکذ  هب  هتسهآ 
يانعم هب  یفاجت »  » هشیر زا  تفاجت » }» ْتَفاَجَت ،َو  ْمِهِداَعَم ُفْوَخ  ْمُهَنُویُع  .تسا } ندنام  رادـیب  يانعم  هب  رفـس »  » نزو رب  رهـس »  » هشیر

هب عجـضم »  » عمج عجاضم » }» ْمِهِعِجاَضَم ْنَع  .تسا } ندرک  يرود  يانعم  هب  ءافج »  » نآ یلـصا  هشیر  هدش و  هتفرگ  ندـیزگ  يرود 
ْمِهِّبَر ِرْکِذـِب  .تسا } هتـسهآ  نتفگ  نخـس  ياـنعم  هـب  هـمهمه »  » هـشیر زا  تـهمه » }» ْتَـمَهْمَه ،َو  ْمُُهبوـُنُج تـسا } هاـگباوخ  ياـنعم 

رب عشق »   » هشیر زا  تسا  ندـش  هدـنکارپ  نتفر و  ناـیم  زا  ياـنعم  هب  عقوت »  » نزو رب  عشقت »  » هشیر زا  تعـشقت » }» ْتَعَّشَقَت ،َو  ْمُهُهاَـفِش
(. ْمُُهبُونُذ ْمِهِراَفِْغتْسا  ِلوُِطب  .تسا } هدش  هتفرگ  نتخاس  فرطرب  يانعم  هب  قشم »  » نزو

ِعِجاضَْملا ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت  : »» دیامرف یم  یعقاو  نانمؤم  فاصوا  رد  هکاجنآ  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  تاریبعت  نیا 
هاگرد هب  ور  دنزیخ و  یم  اپ  هب  هاگنابش  و   ) دوش یم  رود  اهرتسب  زا  ناشیاهولهپ  ؛ » َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اّمِم  ًاعَمَط َو  ًافْوَخ َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی 

هیآ هدجـس ، «.} دننک یم  قافنا  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  دنناوخ و  یم  دـیما  میب و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  و  دـنروآ ) یم  ادـخ 
.{ 16

*و دندیباوخ یم  ار  بش  زا  یمک  اهنآ  ؛ » َنوُرِفْغَتْـسَی ْمُه  ِراحْـسَْألِاب  َو  َنوُعَجْهَی * ام  ِْلیَّللا  َنِم  ًالِیلَق  اُوناک  : »» دیامرف یم  رگید  ياج  رد 
.{ هیآ 17 و 18 تایراذ ، «.} دندرک یم  رافغتسا  ناهاگرحس  رد 

بزح » اـهنآ :» دـیامرف یم  هدرک  یفرعم  هّللا  بزح  ناوـنع  هب  ار  دارفا  نیا  دـیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  زا  هدافتـسا  اـب  نخـس  نـیا  هـمادا  رد 
هیآ 22} هلداجم ، «.} َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإ  َآلَأ  ِهّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  « ؛» دنناراگتسر نازوریپ و  « هّللا بزح  » دینادب ؛ دنا « هّللا

هب باطخ  هک  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  هدنزومآ  رابرپ و  همان  مالسلا  هیلع  ماما  ، ماجنارس

دیاب سرتب و  ادخ  زا  فینح  رسپ  يا  نیاربانب  :» دیامرف یم  هداد  نایاپ  تسا  تداعس  بلاط  ياه  ناسنا  همه  فده  فینح و  نب  نامثع 
خزود شتآ  زا  وت  یـصالخ  ببـس  ات  دراد  زاب  یفارـشا ) ياه  یناـمهیم  رد  تکرـش  و   ) نآ ریغ  زا  ار  وت  وت ، ناـن  ياـه  صرق  ناـمه 
خـسن زا  يرایـسب  رد  یلو  هدـش ؛ هتفرگ  نتـشادزاب  يانعم  هب  فک »  » هشیر زا  ففکتلو » }» ْفُفْکَْتل ،َو  ٍْفیَنُح َْنبا  اَی  َهّللا  ِقَّتاَف  ( ؛» ددرگ

هرفس غارـس  هب  دشاب و  یفاک  وت  يارب  وت  نان  ياه  صرق  ینعی  تسا ؛ هدمآ  تیافک »  » هشیر زا  کفکتلو »  » نآ حورـش  هغالبلا و  جهن 
(. َکُصاَلَخ ِراَّنلا  َنِم  َنوُکَِیل  ، َکُصاَْرقَأ .يورن } نیگنر  ياه 
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دننادنمتورث فارشا و  اهنت  نآ  نیوعدم  دنرادن و  هار  نآ  هب  زگره  ناگنسرگ  هک  ندش  اه  هرفس  اه و  ینامهیم  هنوگ  نآ  هدولآ  اریز 
دهن و یم  وت  شود  رب  ار  هانگ  نیگنـس  راب  دزاس و  یم  رود  نامورحم  دای  زا  تمایق و  ادخ و  دای  زا  ار  وت  ، مارح لام  هب  هدولآ  ًابلاغ  و 

.دوش یم  تمایق  رد  وت  يراتفرگ  ببس 

هس زا  یکی  دیاب  : تفگ وا  هب  يدهم.دش  دراو  « یسابع يدهم  » رب « هّللا دبع  نب  کیرـش  » يزور هک  تسا  هدمآ  بهذلا  جورم  خیرات  رد 
منادـنزرف هب  ای  يریذـپب  نم  فرط  زا  ار  تواضق  بصنم  دـیاب  ای  : تفگ تسیچ ؟ راـک  هس  نآ  : درک لاؤس  کیرـش  يریذـپب ! ار  راـک 

هدعو کی  رت  هداس  همه  زا  : تفگ درک و  يرکف  کیرش.یشاب  نم  نامهم  اذغ  هدعو  کی  لقا  ای ال  يزومایب و  ثیدح  یهد و  میلعت 
.تسا ندوب  نامهیم 

صوصخم و رکـش  اـب  هک  زغم  ذـیذل  ياهاذـغ  زا  یعاونا  هک  داد  روتـسد  دوخ  زپشآ  هب  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  وا  یـسابع  يدـهم 
.دزاس مهارف  وا  يارب  دش  یم  هّیهت  لسع 

دهاوخن تداعـس  يور  اذغ  نیا  زا  دعب  درمریپ  نیا  تفگ  هفیلخ  زپشآرـس  دروخ  ار  نیریـش  برچ و  ياذغ  نآ  کیرـش  هک  یماگنه 
تفرگ هدهع  هب  ار  هفیلخ  دالوا  میلعت  مه  ، ناتساد نیا  زا  دعب  کیرش  ؛ دش هنوگ  نیمه  ًاقافتا  : تفگ يدهم ) ریزو   ) عیبر نب  لضف.دید 
قوقح دوبمک  زا  درک و  وگو  تفگ  یلام  روما  تخادرپ  لوئـسم  اـب  کیرـش  يزور  هکنیا  بلاـج  تفریذـپ و  ار  اـضق  بصنم  مه  و 

لوئسم.تشاد تیاکش  دوخ 

هب يرآ  : تفگ کیرـش  ینک ؟ یم  يراک  بلط  هنوگ  نیا  هک  یتخورف  يا  هراجتلا  لام  اـم  هب  ینک  یم  لاـیخ  رگم  : تفگ یلاـم  روما 
{310 ج3 - بهذلا ، جورم  } .متخورف امش  هب  ار  منید  نم  متخورف  امش  هب  رتاهب  نارگ  هراجتلا  لام  زا  دنگوس  ادخ 

درک و یم  دروخرب  هلأسم  نیا  اب  هنالقاع  کیرـش  رگا.دراذـگب  ناسنا  رد  یبیجع  راـثآ  ، مارح ذـیذل  برچ و  همقل  تسا  نکمم  يرآ 
رد اهنآ  متس  ملظ و  زا  دزاس و  انـشآ  مالـسا  تقیقح  هب  ار  اهنآ  دوب  نکمم  اسب  يا  ، تفرگ یم  هدهع  رب  ار  هفیلخ  نادنزرف  میلعت  اهنت 

.دهاکب هدنیآ 

اه هتکن 

یهلا بهاوم  زا  يریگ  هرهب  نیع  رد  دهز  -1

هاگدید زا  یهلا  نوگانوگ  ياه  تمعن  نیگنر و  ياه  هرفس  زا  ندرک  هدافتسا  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  همان  نیا  قیقد  هعلاطم  اب 
هنیمز نیا  رد  نخس  دراد ؟ دوجو  يداضت  راگدرورپ  بهاوم  زا  يریگ  هرهب  یمالـسا و  دهز  نایم  ایآ  زاجم و  ای  تسا  عونمم  مالـسا 

: درک نایب  نینچ  ناوت  یم  ار  نآ  هراصع  هدرشف.تسا و  رایسب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  دهز  هب  قیوشت  هک  میراد  يدایز  تایاور 

؛ ِهّللا ِدَی  ِیف  اَّمِم  َُقثْوأ  َْکیَدَی  یف  اِمب  َنوُکَت  ْنأ ال  اْینُّدـلا  ِیف  َهَداهَّزلا  َّنِکلَو  ِلاْملا  َِهلازإ  الَو  ِلالَْحلا  ِمیرْحَِتب  ْتَْسَیل  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَداهَّزلا  »
هب هک  تسا  نیا  اـیند  رد  دـهز  یلو  ؛ ینادرگ عیاـض  ار  شیوخ  لاوما  ینک و  مارح  دوخ  رب  ار  لـالح  هک  تسین  نیا  هب  اـیند  رد  دـهز 
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ثیدح نیا  .هدمآ  ص 2443  يذمرت ، ننس  رد  مرکا  ربمغیپ  زا  نخس  نیا  «.} یـشابن هتـسبلد  تسادخ  دزن  هچنآ  زا  شیب  يراد  هچنآ 
هدش لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دهزلا  دحو  ایندلا  یف  دهزلا  بابحتـسا  باب  ثیدح 13  ص 315 ، هعیشلا ج 11 ، لئاسو  رد 

{ .تسا

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ِلَمَْألا ُرَِصق  ُهَداَهَّزلا  »

يراکزیهرپ اه و  تمعن  زا  يرادروخرب  ماگنه  رکـش  اهوزرآ و  هنماد  ندرک  هاتوک  ، دهز مِراَحَْملا ؛ َدـْنِع  ُعُّرَوَّتلاَو  ِمَعِّنلا  َدـْنِع  ُرْکُّشلاَو 
هبطخ 181} هغالبلا ، جهن  «.} تساه مارح  ربارب  رد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دنوادـخ هک  تسا  زیچ  هس  ُهَجْرَف ؛ ُنِصُْحتَو  ُُهنِواَُعت  ٌهَِحلاَص  ٌهَجْوَزَو  ُهُسَْبلَی  ٌبَْوثَو  ُُهلُکْأَی  ٌماَعَط  َنِمْؤُْملا  اَْهیَلَع  ُهّللا  ُبِساَُحیَال  َءاَیْـشَأ  ُهَثاََلث  »
کمک ار  وا  هک  یحلاص  رسمه  دشوپ و  یم  هک  یسابل  دروخ و  یم  ار  نآ  هک  ییاذغ  : دنک یمن  هبساحم  نآ  رب  ار  نمؤم  تمایق  زور 

ص 299} ج 79 ، راونالاراحب ، «.} دیامن یم  ظفح  هانگ  هب  یگدولآ  زا  دنک و  یم 

اهنآ همه  رکذ  هک  رگید  تایاور  تایآ و  نینچمه  درادن و  دهز  اب  یتافانم  بهاوم  نیا  زا  هدافتسا  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا 
.تسا لقتسم  یباتک  روخ  رد 

زین یهلا  هدرتسگ  بهاوم  زا  عورشم  هدافتـسا  كرت  هدش و  ایند  تاذل  كرت  هب  هیـصوت  هک  میناوخ  یم  یتایاور  رد  ، اهنیا ربارب  رد  اما 
: هلمج زا.تسا  هدش  هدرمش  وکین 

ریغ هچنآ  زا  درک و  راطفا  کمن  نان و  هب  هکنآ  زا  دعب  دوخ  تداهـش  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میناوخ  یم  یفورعم  ثیدـح  رد 
: تفگ نینچ  شرتخد  هب  باطخ  دومرف ، رظن  فرص  دوب  هرفس  رد  نآ  زا 

زا هک  تسین  سک  چیه  مرتخد  ِهَماَیِْقلا ؛ َمْوَی  َّلَجَو  َّزَع  ِهّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ُُهفُوقُو  َلاَط  اَّلِإ  ُهُسَْبلَمَو  ُُهبَرْـشَمَو  ُهُمَعْطَم  َباَط  ٍلُجَر  ْنِم  اَم  هَّیَُنب  اَی  »
يارب يدایز  تدم  ّلجوّزع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  هکنیا  رگم  دـنک  هدافتـسا  وکین  سابل  اراوگ و  یندیـشون  بوخ و  ماعط 

.{ ص 276 ج 42 ، كردم ، نامه  «.} دتسیاب دیاب  باسح 

هدمآ ، هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  لامعلا  زنک  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 

: تسا

رد باسح و  اـیند  لـالح  رد  ِباذَْـعلا ؛ ِلوُِطل  َمارَْحلا  ِعَد  ِباـسِْحلا َو  ِلوُِطل  َلـالَْحلا  ِعَدَـف  ، ٌباـقِع اـهِمارَح  ِیفو  ٌباـسِح  اـِهلالَح  ِیف  »
باذـع لوط  ببـس  هب  مارح  زا  دـینک و  رظن  فرـص  باسح  لوط  بجوم  هب  اه  لالح  زا  يا  هراـپ  زا  نیارباـنب  ، تسا باـقع  شمارح 
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.{ ح 8566 لامعلازنک ، «.} دیشوپب مشچ 

: تسا ریز  قرط  زا  یکی  هب  تایاور  تایآ و  نیا  نایم  عمج  دسر  یم  رظن  هب 

.صاوخ يارب  تسا  یمکح  دهز  هب  ندروآ  يور  ماع و  تسا  یمکح  یهلا  بهاوم  زا  هدافتسا  .1

رد نتفر  ورف  طارفا و  زا  دراذگب و  ریثأت  يّدام  ياه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  تایاور  تایآ و  يور  هک  تسا  نیا  يارب  دـهز  تایاور  .2
.دنیوپب ار  طارفا  هار  دنوش و  تاذل  رد  قرغ  مدرم  ادابم  ؛ دهاکب نآ 

ار اهنآ  دایز  ، تشیعم یتخس  ات  دنهد  رارق  تّما  يافعض  یگدنز  نوچمه  ار  دوخ  یگدنز  دیاب  اه  هودق  اه و  هوسا  نید و  نایاوشیپ  .3
.دهدن رازآ 

رد نارگید  هک  یلاح  رد  ندوب  تمعن  زان و  قرغ  هک  ارچ  ، دـهد یم  ناـیاوشیپ  ریغ  یتح  همه  هب  یحور  شمارآ  دـهز  هار  ندـییوپ  .4
.تسا دنسپان  یفطاع  رظن  زا  دهد و  یم  رازآ  ار  حور  دنتمحز 

تمایق هصرع  رد  فوقو  لوط  ات  دنهد  یم  حیجرت  هفرم  یگدنز  رب  ار  هداس  یگدنز  یهورگ  ، دراد باسح  لالح  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .5
.دنشاب هتشادن  باسح  يارب 

هدـش هراشا  نآ  هب  تایاور  تایآ و  رد  هک  یهلا  بهاوم  زا  يرادروخرب  یمالـسا و  روتـسد  نیا  ناـیم  عمج  دـهز و  تقیقح  هراـبرد 
نراقم هقف  فراعملا  هرئاد  باتک  هب  دیناوت  یم  نینچمه.تسا  هدمآ  ییاه  ثحب  زین  باتک  نیمه  موس  دـلج  هبطخ 81، لیذ  رد  ، تسا

.دینک هعجارم  « يداصتقا ییافوکش  دهز و  ثحب  ،» مود دلج  ،

زا یکی  يّدام  تاذل  يا  هراپ  زا  یشوپ  مشچ  دهز و  هب  شیارگ  همه  رب  نوزفا  .6

.تسا هدمآ  همان  نیمه  حرش  رد  سفن  تضایر  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا سوفن  هیکزت  حور و  شرورپ  لماوع 

؟ دننایک هّللا  بزح  -2

.تسا دیجم  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  هدومرف  نایب  هّللا  بزح  هرابرد  همان  نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ 

َنیِذَّلا َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  : »» دیامرف یم  هک  تسا  هدـئام  هروس  هیآ 56  رد  تسخن  هدمآ  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  ود  رد  ریبعت  نیا 
هراشا لبق  هیآ  هنیرق  هب  اجنیا  رد  نانمؤم  } نامیا اب  دارفا  وا و  ربمایپ  ادـخ و  تیالو  هک  یناسک  و  َنُوِبلاْغلا ؛ » ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإَـف  اُونَمآ 

ار .تسا } هدـش  لزان  ترـضح  نآ  نأش  رد  عوکر  لاح  رد  متاخ  ندیـشخب  تیالو و  هیآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب 
«. دنزوریپ ناتسرپادخ ) هورگ   ) ادخ بزح  اریز  دنزوریپ )؛  ) دنریذپب

.تسا هدش  هدرمش  هّللا  بزح  فاصوا  زا  یهلا  يایلوا  یهلا و  تیالو  شریذپ  هیآ  نیا  رد 
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ْمُهَءابآ اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  ال  : »» دـیامرف یم  زین  هلداجم  هروس  هیآ 22  رد 
ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُُهلِخُْدی  ُْهنِم َو  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َنامیِْإلا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع  ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ 

ادـخ و هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه  ؛ » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَر  اهِیف  َنیِدـِلاخ 
ناشنادنواشیوخ ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  دنچره  ، دننک یتسود  شربمایپ  ادخ و  نانمشد  اب  هک  یبای  یمن  دنراد  زیخاتسر  زور 

ار اهنآ  ،و  هدومرف دییأت  ار  اهنآ  دوخ  هیحان  زا  یحور  اب  هتشون و  ناشیاه  لد  هحفص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  ؛ دنـشاب
ادخ ؛ دننام یم  نآ  رد  هنادواج.تسا  يراج  شناتخرد  ياپ  زا  اهرهن  هک  دنک  یم  دراو  یتشهب  ییاه  غاب  رد 

«. دنناراگتسر نازوریپ و  « هّللا بزح   » دینادب ؛ دنا « هّللا بزح  » اهنآ ؛ دندونشخ ادخ  زا  زین  نانآ  تسا و  دونشخ  اهنآ  زا 

اب هیآ  نیا  رد  دنا و  هدش  فصو  یهلا  يایلوا  ادـخ و  يریذـپ  تیالو  ناونع  هب  هّللا  بزح  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  تسخن  هیآ  رد 
هب « هّللا یف  ضُْغب  »و« هّللا یف  ّبُح  » هلأـسم ، هیآ ود  نیا  عومجم  زا.دـنا  هدـش  یفرعم  قـح  نانمـشد  اـب  توادـع  »و  هّللا یف  ضَْغب  » فـصو

هدنز بش  نازیخرحس و  ناونع  هب  ار  هّللا  بزح  هک  هدروآ  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ.دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  فاصوا  ناونع 
.دنرگیدکی موزلم  مزال و  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  اب  عقاو  رد  هدرک  یفرعم  نادهاز  نادباع و  ناراد و 

یعامتجا قالخا  يرادنامرف و  تّیلووئسم  : 46 همان

عوضوم

هلامع ضعب  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هتشون  رتشا  کلام  هب  همان  نیا  دنا  هتشون  يرجه ، لاس 38  رد  نارادنامرف  زا  یکی  هب  همان  )

همان نتم 

َکّمَهَأ َو اَم  یَلَع  ِهّللِاب  نِعَتساَف  ِفوُخَملا  ِرغّثلا  َهاََهل  ِِهب  ّدُسَأ  ِمِیثَألا َو  َهَوَخن  ِِهب  ُعَمقَأ  ِنیّدلا َو  ِهَماَقِإ  یَلَع  ِِهب  ُرِهظَتسَأ  نّمِم  َّکنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 
ِنیّللا َنِم  ٍثغِِضب  َهّدّشلا  ِِطلخا 

420 ص :
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مَُهل ِنلَأ  َکَهجَو َو  مَُهل  طُسبا  َکَحاَنَج َو  ِهّیِعّرِلل  ضِفخا  ُهّدّشلا َو  ّالِإ  َکنَع  ِینُغت  َال  َنیِح  ِهّدّـشلِاب  مِزَتعا  َقَفرَأ َو  ُقفّرلا  َناَک  اَم  ُقفرا  َو 
َِکلدَـع َو نِم  ُءاَفَعّـضلا  َسَأیَی  َال  َکِفیَح َو  ِیف  ُءاَمَظُعلا  َعَمطَی  َال  یّتَح  ِهّیِّحتلا  ِهَراَـشِإلا َو  ِهَرظّنلا َو  ِهَظّحللا َو  ِیف  مُهَنَیب  ِسآ  َکَِـبناَج َو 

ُماَلّسلا

اه همجرت 

یتشد

ار ناراکهانگ  رورغ  یـشکرس و  و  مریگ ، یم  کمک  اهنآ  زا  نید  يرای  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  انامه  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
.مبوک یم  مه  رد 

و يوـج ، يراـی  ادـخ  زا  تالکـشم  رد  سپ  مـنک ،  یم  ظـفح  دـنراد  رارق  نمــشد  دـیدهت  رد  هـک  ار  یمالــسا  روـشک  ياـهزرم  و 
.زیمایب یمرن  كدنا  اب  ار  ییوختشرد 

ربارب ار  تلاب  رپ و  نک ،  یتشرد  دریگن ، ماجنا  راک  یتشرد  اب  زج  هک  ییاـج  رد  و  نک ، ارادـم  تسا  رتهب  ندرک  ارادـم  هک  اـجنآ  رد 
ناسکی ناگمه  اب  ندرک  هراشا  ندرک و  مالـس  رد  مشچ ، هراشا  هاگن و  رد  و  شاب ، نتورف  يور و  هداشگ  مدرم  اـب  نارتسگب ، ّتیعر 

دورد اب  .دندرگن  سویأم  وت  تلادع  زا  ناناوت  ان  و  دننکن ، عمط  وت  متس  رد  نادنمروز  ات  شاب ،

يدیهش

هنخر و  مناباوخ ، یم  نانآ  هب  ار  راکهنگ  ییاتـسدوخ  دای - و - مناهاوخ ، ار  ناش  یناـبیتشپ  نید  يراـی  رد  هک  یناـنآ  زا  وت  دـعب ، اـما 
كدنا هب  ار  یتشرد  و  يوج ، يرای  ادخ  زا  دـیامن  یم  مهم  ار  وت  هچنآ  رد  سپ  .مناوت  نتـسب  اهنادـب  تسا  نآ  زا  یمیب  هک  ار  يزرم 

تیعر ربارب  و  ریگ ،  شیپ  یتشرد  دـیاین  راک  هب  یتشرد  زج  هک  ییاج  و  يوپ ، ینابرهم  هار  دـیاب  یناـبرهم  هک  اـجنآ  و  زیماـیب ، یمرن 
ای ینکفا  نانآ  هب  مشچ  هشوگ  هک  یهاگ  نک ، راتفر  ناسکی  ناگمه  اب  و  ریذپب ، ییوخمرن  ییور و  هداشگ  اب  ار  نانآ  و  شاب ، نتورف 

و دـندنبن ، ناوتان - رب  متـس - عمط  وت  رد  ناگرزب  ات  یناسر ، یتّیحت  یکی  هب  ای  یناوخ ، تراشا  هب  ار  یکی  اـی  ینک ، هاـگن  ناـش  هریخ 
.مالّسلا و  دندرگن ، سویأم  تتلادع  زا  ناناوتان 

یلیبدرا

ببسب منکیم  رب  مالسا و  نید  نتشاد  ياپ  رب  واب  موشیم  يوق  تشپ  هک  یسک  نآ  زا  وت  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دمح و  زا  سپ  اما 
ار وت  درک  كانمغ  هچنآ  رب  ادخب  هاوخ  يرای  سپ  رافک  میب  سرت و  دنب  رد  يولگ  واب  مزاس  یم  راوتسا  ار و  راکهانگ  یشکندرگ  وا 

زاـین یب  هک  یتـقو  یتخـسب  لد  دـنب  رت و  میـالم  ندرک  یمرن  دـشاب  هک  ماد  اـم  نک  یمرن  یمرن و  زا  یبیـصن  هـب  ار  یتخـس  زیماـیب  و 
ار و دوخ  ناسحا  بناج  ناشیا  يارب  نک  مرن  عوضخ و  اـب  ار و  دوخ  لاـب  تیعر  يارب  رآ  دورف  رایـسب و  یتخـس  زجب  ار  وت  دـنادرگن 

باوص زا  وت  لیم  رد  ناگرزب  دننکن  عمط  هک  ات  نتفگ  دورد  ندرک و  تراشا  ندرک و  رظن  نتسیرگن و  رد  ناشیا  نایم  نک  تاساوم 
وت تلادع  زا  نافیعض  دنوشن  دیمون  و 
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یتیآ

یم ورف  نانآ  هب  ار  ناراکهانگ  یشکرس  توخن و  میوج و  یم  يرای  نانآ  زا  نید  نتشاد  ياپرب  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دعب ، اما 
يرای يادـخ  زا  ینک  یم  هک  راک  ره  گنهآ  سپ  .مدـنب  یم  نانآ  هب  تسا  نمـشد  نتفای  هنخر  میب  اهنآ  زا  هک  ار  ییاـهزرم  مبوک و 

هب ار  وت  یتشرد  زج  هک  اجنآ  رد  نک و  ارادم  یمرن و  دیاب ، ارادم  یمرن و  هک  اجنآ  رد  زیمایب و ، یمرن  يا  هراپ  هب  ار  یتشرد  هاوخب و 
ار یکی  يرگن و  مشچ  هشوگ  هب  ار  یکی  هک  دابم  .يوخمرن و  يور و  هداشگ  شاب و  نت  ورف  تیعر  اـب  ياـمن و  یتشرد  دـیاین ، راـک 

عمط هب  ناگرزب  ات  شاب  ناسکی  ناگمه  اـب  .تیحت  دورد و  اـب  ار  یکی  ییوگ و  خـساپ  تراـشا  هب  ار  یکی  اـی  ینک  هاـگن  يوراـیور 
.مالسلاو .دندرگن  دیمون  وت  تلادع  زا  ناناوتان  دنزیگنارب و  ناناوتان  رب  ندرک  متس  هب  ار  وت  هک  دنتفین 

نایراصنا

هنخر ،و  میاـمن یم  عمق  علق و  ار  راـک  هنگ  توخن  ،و  منک یم  هماـقا  ار  نید  ناـنآ  یناـبیتشپ  هب  نم  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  ، دـعب اـما 
یمرن زا  يا  هزیمآ  اب  ار  يریگتخـس  ،و  هاوخب کمک  دـنوادخ  زا  دـیآ  مهم  وت  رب  هچ  ره  رد   . مدـنب یم  ار  اـهزرم  دودـح و  كانـسرت 

تسا رتهب  ارادم  یمرن و  هک  اجنآ  ، زیمآ مهرد 

،و نک دروخرب  ییورشوخ  اب  ،و  شاب نتورف  تیعر  هب  تبسن   ، نک تنوشخ  دیاین  راک  هب  تنوشخ  زج  هک  ییاج  ،و  شاب هتشاد  شمرن 
ات ، نک هلماـعم  ناـسکی  تیحت  هراـشا و  ندرک و  هاـگن  هریخ  مشچ و  هشوـگ  اـب  ناـنآ  هب  نتخادـنا  رظن  رد  ،و  اـمن راـتفر  تمیـالم  اـب 

 . مالسلا و.دنوشن  دیما  ان  تتلادع  زا  ناناوتان  ،و  دندنبن يراکمتس  عمط  وت  هب  نادنمروز 

حورش

يدنوار

هیانک نیللا  نم  ثغضب  هلوق  .ربکتلا و  هوخنلا : .کلها و  رسکا و  عمقا : .هب و  نیعتسا  یـسفن و  لجال  رهظلاک  هلعجا  يا  هب : رهظتـسا  و 
همیزعلا و  دصقلا ، موزل  مازتعالا : .هتعفن و  يا  هتقفرا  لاقی : عفنا ، يا  قفرا  .فنعلا و  دض  وه  و  هارادملا ، قفرلا : .ضعب و  یش ء و  نع 
مالـسلا هیلع  هلعل  سانلا  ضعب  لاق  .لیملا و  فیحلا : .مهراد و  مهلهاس و  دارملا  و  زاجم ، هیعرلل  کحانج  ضفخا  .دجلاب و  رمالا  یف 

.يواس دقف  یسا  نم و  و  هظحللا ، یف  مهنیب  ساو  لاق :

يردیک

.هربک رسکا  يا  میثالا : هوخن  عمقا 

مثیم نبا 

اب هک  يزیچ  زا  يا  هراپ  ثغـض : راکهانگ  میثا : .یهاوخدوخ  ربک و  هوخن : نارازگراـک  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  هلمج  زا 
درمش بجاو  اذکب : مزتعا  .دنماوت  رت  کشخ و  هک  تسا  كاشاخ  زا  یتشم  يانعم  هب  هژاو  نیا  لصا  دشاب و  هدش  طولخم  رگید  زیچ 

یـشکرس نانآ  تسد  هب  مبلط و  یم  کمک  نانآ  زا  نید  ظفح  يارب  نم  هک  یتسه  یناسک  هلمج  زا  وت  دعب ، اما  .دش  دـنبیاپ  نادـب  و 
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هولج گرزب  وت  مشچ  رد  هک  يراک  ره  رد  نیاربانب  .مدنب  یم  نانآ  يرای  هب  ار  يزرم  كانسرت  هار  و  منکش ، یم  مه  رد  ار  ناراکدب 
هب تسا ، بسانم  ندرک  ارادـم  هک  هاگنآ  و  زیمایب ، تمیالم  یمرن و  زا  يرادـقم  اب  ار  یتحاران  یتخـس و  بلطب ، يرای  ادـخ  زا  دـنک 

نتورف و مدرم  هدوت ي  يارب  .زادرپب  يریگتخس  یتشرد و  هب  دیآ ، یم  راک  هب  يریگتخـس  یتخـس و  هک  یماگنه  و  نک ، راتفر  ارادم 
راتفر نداد ، مالـس  هراشا و  هریخ و  هاگن  مشچ و  هشوگ ي  اب  ندرک  هاگن  رد  نک و  راتفر  ییورـشوخ  هب  نانآ  اب  و  شاـب ، ور  هداـشگ 

.دـنوشن دـیماان  وت  تلادـع  زا  ناناوتان  ناتـسدریز و  دـندنبن و  عمط  مشچ  وت  متـس  هب  نادـنمتردق  ناگرزب و  ات  شاب ، هتـشاد  ناـسکی 
هدامآ شیاهنامرف  شریذـپ  يارب  هدومن و  ییوجلد  هدرک ، مـالعا  دوخ  بناـج  زا  هک  یبلطم  هس  اـب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسخن 

بلطم هس  نآ  تسا ، هتخاس 

نانآ اب  دـبلط و  یم  کمک  ناـشیا  زا  نید  ظـفح  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  يو  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع 
ياهزرم زا  هچ  نآ  يارب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  هاهللا  هملک  .ددنب  یم  ار  نماان  ياهزرم  دبوک و  یم  مهرد  ار  ناراکهنگ  یـشکرس 

هب هیبشت  باب  زا  تسا ، گرب  زاس و  هاپس و  هب  زاین  نآ  نتـسب  يارب  دور و  یم  اهنآ  رد  داسف  لامتحا  ندوب  زاب  تروص  رد  هک  روشک 
: تسا هداد  روتـسد  قالخا  مراکم  زا  یبلاطم  هب  نآ  لابند  هب  هاگنآ  تسا ، هدرک  زاب  دوخ  راکـش  ندـیرد  يارب  ار  شناهد  هک  يریش 

هاگـشیپ رد  يراز  اریز  دهاوخب ، کمک  ادخ  زا  دنک  یم  هولج  گرزب  مهم و  وا  رظن  رد  هک  شیاهراک  زا  يراک  ره  رد  هک  نآ  لوا :
یمرن و زا  یعوـن  اـب  ار  یتـشرد  یتخـس و  هک  نآ  مود : .تساـهیراتفرگ  عـفر  رب  کـمک  هلیـسو  نیرتـهب  وا  زا  یهاوـخ  کـمک  وا و 
دـنک و ارادـم  یمرن و  تسا ، بساـنم  شمرن  ارادـم و  هک  یتـقو  اـت  دربـب  راـک  هب  دوخ  ياـج  رد  ار  نخـس  ره  و  دزیمآرد ، تمیـالم 

يارب ینتورف  زا  هیانک  درتسگب ، ار  دوخ  لاب  مدرم  هدوت ي  يارب  موس : .دـنک  یتشرد  تسین  یتخـس  یتشرد و  زج  یهار  هک  یماگنه 
رد هن  تسا  تیعر  اب  زاب  هرهچ ي  ییور و  هداشگ  اب  دروخرب  زا  هیانک  ترابع  نیا  و  دـشاب ، ور  هداشگ  تیعر  اـب  مراـهچ : .تساـهنآ 

نـتفرگ و ناـسآ  زا  هیاـنک  نـیا  و  دـنادرگ ، مرن  ناـنآ  يارب  ار  دوـخ  يوـلهپ  هـک  نآ  مـجنپ : .هرهچ  ندوـب  هـتفرگ  یگدیـشک و  مـه 
، دشاب هتشاد  ناسمه  راتفر  مدرم ، نایم  مالس  هراشا و  دنت ، هاگن  مشچ و  هشوگ ي  اب  هاگن  رد  مشش : .تساهنآ  اب  نتـشادن  يریگتخس 

عمط مشچ  نادنمتردق  ات  تسا  مدرم  نیب  رد  تلادع  هدیدنسپ ي  تفص  هب  روتسد  ترابع  نیا  .تسا و  هرظن  زا  صخا  هظحل  هژاو ي 
رد ات  دنشابن  دیماان  نادنمتردق  قح  رد  وا  تلادع  يارجا  زا  ناناوتان  دنوش و  هریچ  وا  رب  هار  نیا  زا  ات  دنشاب  هتشادن  وا  يراکمتـس  هب 

.تسادخ نآ  زا  قیفوت  دوش ، هدنامرد  هتسیاش  لامعا  ماجنا  زا  دزاس و  ناوتان  ار  دوخ  هجیتن 

دیدحلا یبا  نبا 

َکَّمَهَأ َو اَم  یَلَع  ِهَّللِاب  ْنِعَتْساَف  ِفوُخَْملا  ِْرغَّثلا  َهاََهل  ِِهب  ُّدُسَأ  ِمِیثَْألا َو  َهَوَْخن  ِِهب  ُعَْمقَأ  ِنیِّدلا َو  ِهَماَقِإ  یَلَع  ِِهب  ُرِهْظَتْـسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
َکَحاَنَج َو ِهَّیِعَّرِلل  ْضِفْخا  ُهَّدِّشلا َو  َّالِإ  َْکنَع  ِینُْغت  َنیِح َال  ِهَّدِّشلِاب  ْمِزَتْعا  َقَفْرَأ َو  ُْقفِّرلا  َناَک  اَم  ُْقفْرا  ِنیِّللا َو  َنِم  ٍْثغِِضب  َهَّدِّشلا  ِِطلْخا 
َکِْفیَح َو َال ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطَی  یَّتَح َال  ِهَّیِحَّتلا  ِهَراَشِْإلا َو  ِهَرْظَّنلا َو  ِهَظْحَّللا َو  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآ  َکَِبناَج َو  ْمَُهل  ِْنلَأ  َکَـهْجَو َو  ْمَُهل  ْطُْـسبا 

 . ُمَالَّسلا َِکلْدَع َو  ْنِم  ُءاَفَعُّضلا  َسَْأیَی 

لاقف هرظنلا  هظحللا و  یف  مهنیب  سآ  هلوق و  ینعم  رعاشلا  ذخأ  دق 

ظحللا یف  نإ  اننیب  ظحللا  مسقا 
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 . دحاو ینعملا  هظحللا و  یف  مهنیب  واس  يور و  هوسأ و  مهلعجا  يأ  هظحللا  یف  مهنیب  سآ  هلوق و 

.رهظلاک هلعجأ  هب  رهظتسأ  و 

.بنذملا ئطخملا  میثألا  ءایربکلا و  هوخنلا  و 

 . هنسح هراعتسا  رغثلا  هاهل  هب  دسأ  هلوق و  و 

اهلیوأت حصی  یتلا ال  هطلتخملا  ایؤرلل  مالحألا  ثاغضأ  هنم  بطرلا و  نم  ءیشب  اهـسبای  طلتخم  شیـشح  هضبق  لصألا  یف  ثغـضلا  و 
لاق ثغـضلاک و  امهلعجاف  .د }  نم  طـقاس  ( 2-2 نیللا {  نم  ءیـشب  هدـشلا  جزم } .» :» د ( 1 جزما {  دارملا  اـنهاه و  هظفللا  راعتـساف 

 { . .د نم  طقاس  ( 2-2 ًاثْغِض {  َكِدَِیب  ْذُخ  یلاعت َو 

رشلا حرص  املف  ینامزلا  دنفلا  لاق  هدشلا  الإ  ینغت  هدشلا ال  لاح  یف  نإف  نیللا  عدف  دحلا  کب  دج  اذإ  يأ  هدشلاب  مزتعاف  هلوق 

قبس امیف  اذه  لثم  مدقت  دق  ءافعضلا و  فیح  یلع  مهئلامت  نأ  یف  ءامظعلا  عمطی  یتح ال  يأ  کفیح  یف  ءامظعلا  عمطی  یتح ال  هلوق 

یناشاک

ءایبنا دیـس  رب  دورد  ادخ و  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) دوخ نالماع  زا  یـضعب  بناج  هب  دومن  لاسرا  ار  همان  نیا  هلامع ) ضعب  یلا  )
نتشاد ياپ  رب  نیدلا ) هماقا  یلع   ) وا هب  موش  یم  يوق  تشپ  هک  یتسه  یناسک  نآ  زا  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  هب ) رهظتسا  نمم  کناف  )

هب مزاـس  یم  راوتـسا  و  هب ) دـسا  و   ) ار راـکهانگ  یـشکندرگ  میثـالا ) هوـخن   ) وا ببـس  هب  منک  یمرب  و  هب ) عـمقا  و   ) راـگدرورپ نید 
ام یلع   ) میرک يادـخ  هب  هاوخ  يراـی  سپ  هللااـب ) نعتـساف   ) ار میب  سرت و  ياهدحرـس  اـه و  هنهد  فوخملا ) رغثلا  هاـهل   ) وا تنواـعم 
هب یمهم  هک  ره  اب  یمرن  زا  یبیـصن  هب  نیللا ) نم  ثغـضب   ) ار یتخـس  زیمایب  و  هدشلا ) طلخا  و   ) ار وت  درک  كانمغ  هجنآ  رب  کمها )
هب لد  هنب  و  هدـشلاب ) مزتـعا  و   ) دـشاب رت  میـالم  ندرک  یمرن  هک  ماداـم  قفرا ) قفرلا  ناـک  اـم   ) نک یمرن  و  قفرا ) و   ) دروآ وت  يوـس 

دسر یم  وت  هب  رایـسب  یتخـس  هک  یتقو  ینعی  یتخـس  رگم  هدشلا ) الا   ) وت زا  دنادرگن  زاین  یب  هک  یتقو  کنع ) ینغی  نیح ال   ) یتخس
( کحانج  ) تیعر يارب  روآ  دورف  و  هیعرلل ) ضفخا  و   ) نآ رد  يامن  ییابیکـش  یتخـس و  رب  هنب  لد  سپ  دوشن  لیاز  وت  زا  الـصا  هک 

و مهنیب ) سا  و   ) عوشخ يور  زا  ار  دوخ  لاضفا  بناج  کبناج )  ) ناشیا يارب  نک  مرن  و  مهل ) نلا  و   ) عوضخ اب  ار  دوخ  لاب 

دورد و  هیحتلا ) و   ) ندرک هراشا  و  هراشالا ) و   ) ندومن رظن  و  هرظنلا ) و   ) نتـسیرگن رد  هظحللا ) یف   ) ناشیا ناـیم  اـمن  تیاـعر  هیوست 
باوصان هجو  هب  وت  ملظ  رد  باوص و  هار  زا  وت  لیم  رد  کفیح ) یف   ) ناگرزب دـننکن  عمط  هکنآ  ات  ءاـمظعلا ) عمطی  ـال  یتح   ) نتفگ

( مالسلاو  ) وت داد  زا  کلدع ) نم   ) نافیعض دنوشن  دیمون  و  ءافعضلا ) سائیی  (و ال 

یلمآ

ینیوزق

ناهد منک و  یمرب  راکهنگ  ربک  توخن و  منک و  یم  نید  تماقا  ناشیا  یتشپ  نم  هب  هک  ینانآزا  وت  دیامرف  یم  وا  تلامتسا  ماقم  رد 
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تناعتسا سپ  دیامرف : یم  تلامتسا  زا  دعب  تحیصن  بیدات و  رد  .مزاس و  یم  دودسم  ناشیاب  نآ  ياهنخر  و  مدنب ، یم  میبرپ  دحرس 
زا يا  هصح  اب  ار  یتشرد  یتخـس و  تیعر  كولـس  رد  زیمایب  دنادرگ و  نیگمغ  دـنکفا و  هشیدـنا  رد  ارت  هک  راک  ره  رب  ادـخب  يوج 

فورح و  هاساوم ) هاسا   ) زا تسا  رما ) ( ) سآ  ) .نتفرگ تخس  رگم  دهدن  دوس  هک  یتقو  یتخسب  وش  مزال  مزاع و  يراومه و  یمرن و 
ناد و دوخ  وچمه  ار  وا  ینعی  هب ) سآ   ) دنوش یکی  ینعم  رد  نوچ  دنا  هدرک  مهوت  یضعب  هچنانچ  يوس )  ) هن تسا  وسا )  ) نآ یلصا 

لاب تیعر  يارب  رآ  دورف  و  دیامرف : یم  .دنا  هتخاس  هودق )  ) و هوسا )  ) اریرگید کی  دـناروط و  کی  مه  اب  ینعی  اضعب ) مهـضعب  اسآ  )
رد نتـسیرگن  رد  راذـگم  توافت  و  ار ، ناشیا  جنـسب  رگیدـکی  اب  و  ار ، دوخ  بناج  نادرگ  مرن  شاب و  راومه  هداـتفا و  ینعی  .ار  دوخ 

هنوگنیا زا  مدرم  وت ، لدع  زا  نافیعـض  دندرگن  سویام  و  وت ، لیم  فیح و  رد  ناگرزب  دـننکن  عمط  ات  تیحت  تراشا و  تیانع و  رظن 
دنبای باوصان  راوطا  رگا  فاستعا ، روجب و  ای  تسا ، لیام  فاصنا  لدعب و  هک  دـنیامن  سرفت  دـننک و  طابنتـسا  وا  لاح  یلاو  لاوحا 

.دنرادرب وا  زا  لد  نافیعض  و  دنشک ، رب  ندرگ  ناگرزب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هلامع ضعب  یلا 

.وا ياهمکاح  زا  یضعب  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  یضعب  ینعی و 

کمها و ام  یلع  هللااب  نعتساف  فوخملا ، رغثلا  هاهل  هب  دسا  میثالا و  هوخن  هب  عمقا  نیدلا و  هماقا  یلع  هب  رهظتسا  نمم  کناف  دعب ، اما  »
کحانج و هیعرلل  ضفخا  هدشلا و  الا  کنع  ینغیال  نیح  هدشلا  اب  مزتعا  قفوا و  قفرلا  ناک  ام  قفرا  نیللا و  نم  ثغضب  هدشلا  طلخا 

نم ءافعـضلا  ساـییال  کـفیح و  یف  ءاـمظعلا  عمطیـال  یتح  هیحتلا ، هراـشالا و  هرظنلا و  هظحللا و  یف  مهنیب  سآ  کـبناج و  مهل  نلا 
« .مالسلا کلدع و 

وا زا  منک  يرای  بلط  نم  هک  یـشاب  یناسک  زا  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
يزیچ رب  ادخ  هب  هاوخ  يرای  سپ  ار ، سرت  دـنب  رد  هنهد ي  نآ  هب  مدـنب  یم  ار و  راکهانگ  ربکت  وا  هب  منک  یمرب  نید و  نتـشادرب  رب 

رت قفاوم  ندرک  ارادم  دشاب  هک  یمادام  نک  ارادم  یمرن و  زا  يا  هتسد  هب  ار  یتخس  تدش و  نادرگ  جوزمم  ار و  وت  تسا  رورض  هک 
ار و وت  ياهلاب  تیعر  يارب  زا  زادنیب  ندرک و  یتخـس  رگم  ار  وت  دشخبن  هدـیاف  هک  یماگنه  رد  یتخـس  تدـش و  رب  نک  مزع  وت و  اب 

میظعت ندرک و  هراشا  ندرک و  هاگن  ندرک و  هظحالم  رد  ناشیا  ناـیم  رد  نادرگ  يواـسم  ار و  وت  يولهپ  ناـشیا  يارب  زا  نادرگ  مرن 
.مالسلاو .وت  تلادع  زا  نافیعض  دنشابن  سویام  وت و  ندرک  متس  رد  ناگرزب  دننکن  عمط  هکنیا  ات  ندرک ،

یئوخ

یلعالا و نیکفلا  نیب  ام  تاهللا :) ، ) بنذـملا یطخملا ء  میثالا :) ، ) ربکلا هوخنلا :) ، ) کب يوقتا  يرهظک  کـلعجا  رهظتـسا :) : ) هغللا
ام بارعالا : .هریغب  طلتخی  یشلا ء  نم  بیـصنلا  ثغـضلا :) ، ) دیـصلا ذخال  هاف  احتاف  عبـسلاک  ودعلا  موجه  نع  هیانک  یه  و  لفـسالا ،

هیلع  ) هبتاک نم  یلا  حارـشلا  رـشی  مل  ینعملا : .لیلعتلا  دیفت  یتح  هظفل  عمطی : یتح ال  اهتلـص ، ناک  هینامز و  هیردـصم  ام  قفرلا : ناک 
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رغثلا هاـهل  هب  دـسا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق نم  دافتـسی  نکل  و  همیکحلا ، تایـصوتلا  هذـهب  هبطاـخ  نم  یلا  باـتکلا و  اذـهب  مالـسلا )
رـصع یف  اـهنم  هبقارملا  نم  دـبال  یتلا  روغثلا  و  هلئاـهلا ، هماـهلا  روغثلا  دـحا  یف  نیطبارملا  لاـمعلا  ءارمـالا و  نم  ناـک  هنا  فوخملا )

قاسفلا نینموملا و  نیب  ناک  ام  اهنم  و  برغملا ، قرـشملا و  هیحان  نم  رافکلا  نیملـسملا و  نیب  تناک  ام  اهنم  نیمـسق : یلع  هتموکح 
هریزجلا لامش  نم  دتمت  هیمالـسالا  دالبلا  نم  هعـساو  هعطق  یف  مکحی  هیواعم  ناف  قارعلا ، ماشلا و  روغثک  هیمالـسالا  دالبلا  لخاد  یف 

امک مهدـی  یف  ام  یلع  طلـستلا  مهب و  کتفلل  ایلع  نوعیطی  نیذـلا  نینموملا  نیدـهاجملا  نم  هرغلا  بقاری  ناک  و  قارعلا ، یحاون  یلا 
یلع میثالا ) هوخن  هب  عمقا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق رعـشی  امبر  و  رابنا ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لماع  يرکبلا  ناسح  نب  ناسحب  هلعف 

فوخا تناک  ذـئنیح  هیلخادـلا  روغثلا  ناف  کلذ  یلا  ءامیا  نم  ولخی  ال  فوخملا ) رغثلا  هاهل  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  امک  یناثلالا  ولا 
ثیعلا و نم  نیمکحلا  هیـضق  یف  هنـس  هلیط  هبورـضملا  هندـهلا  مایا  هیواعم  بکترا  دـق  و  رافکلا ، عم  هرواجملا  هیجراـخلا  روغثلا  نم 

یلع هلماع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  دـق  .هیجراخلا و  هیمالـسالا  روغثلا  یف  رافکلا  هبکتری  ـال  اـم  زاـجحلا  قارعلا و  یحاون  یف  داـسفلا 
نیذـلا نیفلاخملا  هاصعلا و  عمق  .انعم 2 - هدام و  نیملـسملا  هیبرت  جمانرب  وه  يذلا  نیدـلا  هماقا  یلع  هناعالا  - 1 هثالث : روما  هظفاحم 

هناعتسالاب هلماع  رما  و  ءادعالا ، موجه  نع  عافدلا  یمالـسالا و  زغثلا  یلع  هبقارملا  .نیملسملا 3 - هزوح  یف  داسفالا  داسفلا و  نودیری 
ام بسحب  طغـضلا ، نیللا و  هدـشلا و  قفرلا و  نم  هبکرم  هطولخم و  نیتهج  تاذ  هسایـس  نم  دادمتـسالا  یلاعت و  هللا  نم  همهی  ام  یلع 

ریتقتلا ناسحالا و  ریـشبتلا و  راذنالا و  یلع  هسایـسلا  ریبدتلا و  رادـم  ناف  فلاخملا ، ودـعلا و  هاجت  ضراوعلا  ثداوحلا و  نم  هضرتعی 
ایاعرلا عم  هتلماعم  یف  هاـصو  يدـنلا و  عضوم  یف  فیـسلا  عضوک  رـضم  ـالعلاب  فیـسلا  عضوم  یف  يدـنلا  عضوف  رعاـشلا : لاـق  اـمک 
امک مههوجو  یف  ءایربکلا  راهظا  مدع  مهتمرح و  ظفحل  مههاجت  حانجلا  ضفخ  مهل و  عضاوتلا  - 1 روما : هعبرا  هاعارمب  نیعیطملا 

رشبلاب و مهئاقل  - 2 رجحلا .) نینموملل 88 - کحانج  ضفخا  و  : ) یلاعت لاـقف  نینموملا  عم  كولـسلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیبن هللا  رما 
همحرب اوـنئمطیل  مهعم  فـطلتلا  مـهب و  ساـنیتسالا  .مـهعم 3 - هیوخـالا  هـطبارلا  مـیکحتل  مهتدوـم و  یلع  هلالدـلل  حرفلا  هشاـشبلا و 

عمطی و ال  المک ، هیمالسالا  هوخالا  مظن  یف  نوکلسنی  ثیحب  ضیعبتلا  عفر  مهنیب و  هاساوملا  .اهب 4 - مهنامیا  اهل  اوصلخی  هموکحلا و 
مکاحلا و لدـع  نم  ءافعـضلا  سئیی  و ال  ءافعـضلا ، یلع  ملظلا  یف  مکاحلا  نم  هدافتـسالا  ءوس  یف  ذوفنلا  هورثلا و  بابرا  ءاـمظعلا و 

نم هک  یتسه  یناسک  زا  یکی  وت  دعب ، اما  دـسیون : یم  نینچ  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  همجرتلا : .ملاظلا  نع  هیاکـشلا 
كانمیب موجه و  ضرعم  زرم  و  مبوک ، یم  اهنآ  هلیسوب ي  ار  راکهنگ  یگرزب  رس  و  متـسه ، مرگتـشپ  اهنادب  نید  ندرک  رادیاپ  يارب 

هک اجنآ  ات  زیمآرد ، شمرن  یکدـنا  اب  ار  يریگتخـس  وجب ، يراـی  تسا  وت  هدـهعب ي  هکیئاـهراک  رد  ادـخ  زا  مزاـس ، یم  دودـسم  ار 
ربارب رد  .ریگ  تخـس  نمـشد  رب  دـنامن  يا  هراـچ  يریگتخـس  زج  نوچ  و  نک ، شمرن  تسا  رتراومه  تراـک  تفرـشیپ  يارب  شمرن 

و نک ، سونام  هدـب و  هار  دوخب  ارنانآ  و  وش ، وربور  اهنآ  اب  یئورـشوخ  اب  شورفم ، اهنادـب  یگرزب  نک و  هشیپ  عضاوت  ربنامرف  تیعر 
ار يربارب  ینک و  شخپ  همه  نایم  ار  دورد  هراشا و  هجوت و  هاگن و  هک  اجنآ  ات  نک  تیاعر  اهنآ  ناـیم  ار  لـماک  يربارب  تاواـسم و 
دننکن و متس  نارگید  رب  وت  هب  برقت  هلیسوب ي  و  دنزرون ، عمط  وت  متس  يرادفرط و  رد  ذوفن  بابرا  ناگرزب و  هکنآ  ات  ینک  تیاعر 

.دندنبنرد مد  ناراکمتس  تیاکش  زا  و  دندرگن ، دیمون  تیهاوخداد  تلادع و  زا  نایاونیب 

يرتشوش

هناونع عیمج  سیل  مالـسلا )) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا  )
، خـلا ضفخا  هلوق و  اما  و  اهافـش ، مالـسلا ) هیلع   ) هلاق امناف  هدـشلا  الا  یلا - نعتـساف - هلوق  اما  و  فوخملا ، رغثلا  هلوق  یلا  لب  اـباتک ،
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نطفتی مل  و  رتشالا ، کلام  هب  دارملا  هلاـمع ) ضعب  یلا   ) .بتکلا نم  ( 27  ) ناونعلا یف  روکذملا  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  هدـهع  لواف 
هیلع  ) هل اـباتک  فوخملا  یلا  ناونعلا  نوـک  نم  اـنلق  اـم  يور  لـمجا ، ثیح  اـضیا  فنـصملا  ناـک  و  مثیم ، نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  هل 

: لاقف رکب  یبا  نب  دمحم  یلع  رـصم  لها  بوثو  ع )  ) ایلع غلب  لوالا  یفف  .یفقثلا  يربطلا و  هعم  هل  امالک  هدـشلا ) یلا  هیلا و  مالـسلا )
هیلع  ) یلع ناک  و  رتشالا - ینعی  ثراحلا - نب  لام  وا  دعـس - نب  سیق  ینعی  اهنع - هانلزع  يذـلا  انبحاص  نیلجرلا : دـحا  ـالا  رـصملام 

یناثلا و لصفلا   ) یتطرش یلع  یعم  مقا  سیقل  لاق  دق  ناک  دق  و  هریزجلاب - هلمع  یلع  رتشالا  در  نیفـص  نم  فرـصنا  نیح  مالـسلا )
رما یـضقنا  اـمل  و  ناـجیبرذآ - یلا  جرخا  مث  هموـکحلا ، هذـه  رما  نم  غرفن  یتـح  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هـیلع   ) هئاـیلوا یف  نورـشعلا -

و میثالا ، هوخن  هب  عمقا  و  نیدلا ، هماقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف  دعب  اما  نیبیـصنب - ذـئموی  وه  و  کلام - یلا  یلع  بتک  هموکحلا 
هبرجت يذـب  سیل  ثدـح  مالغ  وه  و  جراوخ ، اـهب  هیلع  تجرخف  رـصم ، رکب  یبا  نب  دـمحم  تیل  تنک و  و  فوخملا ، رغثلا  هب  دـشا 

، کباحصا نم  هحیصنلا  هقثلا و  لها  کلمع  یلع  فلختسا  و  یغبنی ، امیف  کلذ  یف  رظننل  یلع  مدقاف  ءایـشالل ، برجمب  برحلل و ال 
اهل سیل  هل  لاق  و  اهلها ، ربخ  هربخا  رـصم و  لها  ثیدـح  هثدـحف  هیلع ، لخد  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  کلام  لـبقاف  .مالـسلا  و 

ام قفرا  و  نیللاب ، هدـشلا  طلخاف  کمها ، ام  یلع  هللااب  نعتـسا  و  کـیارب ، تیفتکا  کـصوا  مل  نا  یناـف  هللا ، کـمحر  جرخا  كریغ ،
جورخلل ایهتف  هلحر ، یتاف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع دنع  نم  رتشالا  جرخف  .هدشلا  الا  کنع  ینغی  نیح ال  هدشلاب  مزتعا  و  غلبا ، قفرلا  ناک 

اهمدق نا  رتشالا  نا  ملعف  رـصم ، یف  عمط  ناک  دـق  هیلع و  کلذ  مظعف  رتشالل ، یلع  هیالوب  هوربخا  هنویع و  هیواعم  تتا  و  رـصم ، یلا 
ذخآ مل  هینتیفک  تنا  ناف  رصم ، یلو  رتشالا  نا  جارخلا - لها  نم  لجر  راتسیاجلا - یلا  ثعبف  رکب ، یبا  نب  دمحم  نم  هیلع  دشا  ناک 

، رـصم یلا  قارعلا  نم  رتشالا  جرخ  و  هب ، ماقا  مزلقلا و  یتا  یتح  راتـسیاجلا  جرخف  هیلع ، تردـق  امب  هل  لتحاف  تیقب ، ام  اجارخ  کنم 
هاتاف رتشالا ، هب  لزنف  جارخلا ، لها  نم  لجر  انا  فلع و  ماعط و  اذه  لزنم و  اذـه  هل : لاقف  راتـسیاجلا ، هلبقتـسا  مزلقلا  یلا  یهتنا  املف 
لهال لوقی  هیواعم  لبقا  .تام و  اهبرش  املف  هایا ، هاقـسف  امـس  اهیف  لعا  دق  لسع  نم  هبرـشب  هاتا  معط  اذا  یتح  ماعط  فلعب و  ناقهدلا 

لصفلا  ) مسلا هاقس  يذلا  لبقا  و  رتشالا ، یلع  نوعدی  موی  لک  اوناکف  هومکیفکی ، نا  هللا  وعداف  رصم ، یلا  رتشالا  هجو  ایلع  نا  ماشلا :
نبا هلقن  و  هلثم ، یفقثلا ) تاراغ   ) هاور .رتشالا و  کلهمب  هربخاف  هیواعم  یلا  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و 

ادنـسم هیلاما )  ) یف دیفملا  هاور  .انم و  هنع  لفغ  رـصمبرکب و  یبا  نب  دمحم  دیلقت  یف  بطخلا  نم  ( 67  ) ناونعلا یف  هنع  دیدحلا  یبا 
اثدح ناک  و  لاق - نا  یلا  کلام - یلا  بتکف  رکب ، یبا  نب  دمحم  لتقمب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع ربخلا  درو  هیف : نکل  یبلکلا ، ماشه  نع 

، هاورلا ضعب  نم  امهوت  دهـشتساف  هرقف  هدایز  رهاظلا  .خـلا و  رـصم  رما  یف  رظننل  یلع  مدـقاف  هللا  همحر  دهـشتساف  بورحلاب  هل  ملعال 
لبق کلام  هافو  یلع  تایاورلا  نم  هریغ  قافتال  دمحم  لتقمب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع ربخلا  درو  هرقف  ربخلا  لوا  یف  هریغ  وا  دـیفملا  دازف 
هیلع  ) هلوق .دـمحم  عم  هینامثعلا  هلتاقمب  هیلع  ربخلا  درو  هفرحم  هرقفلا  لعل  و  یتای ، امک  کلام  لتق  دـعب  دـمحم  یلا  هباتک  و  دـمحم ،
درط ناکف  هیفاک ، هیافک  اذ  هللا  همحر  ناکف  هلالج ، رتشالا  کلذ  یفکی  نیدلا و  هماقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف  دعب ، اما  مالـسلا )

هفوکلا دجسم  یف  ینا  یفقثلا : میرموبا  لاق  يربطلا :) خیرات   ) یفف .رامعل  یتح  هریغل  الکشم  نامثع  دعب  هفوکلا  هیالو  نع  یسوم  یبا 
انبرـض و لخد و  رتشالا  اذـه  اولاق  نودتـشی و  یـسوم  یبا  ناملغ  ءاج  ذا  هرجزی  راـمع  ساـنلا و  طـبثی  ربنملا  یلع  مئاـق  یـسوموبا  و 

لاقف .امیدق  نیقفانملا  نمل  کنا  کسفن  هللا  جرخا  جرخا  رتشالا : هب  حاصف  رصقلا ، لخد  دتشی و  ربنملا  نع  یـسوموبا  لزنف  انجرخا ،
هیلع  ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) .رتشـالا مهعنمف  هعاـتم ، بهن  ساـنلا  دارا  و  لـیللا ، یلا  هلجاـف  هیـشعلا ، هذـه  ینلجا  هل :

اوعنتما هقرلا  یلا  نیفص  یلا  هریسم  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع لصو  امل  يربطلا :) خیرات   ) یفف میثالا  هوخن  هب  عمقا  و  هئادعا ) و  مالـسلا )
مکیف ندرج  هل ال  اورسجت  مل  نینموملاریما و  یضم  نئل  هللااب  مسقا  رتشالا : مهل  لاقف  جبنم ، رسج  یلع  ربعیل  یضمف  هل ، رسج  دقع  نم 

بـصنن هل  اولاقف  فلح ، امب  یفی  رتشالا  نا  ضعبل : مهـضعب  لاقف  لاومالا ، نذخال  و  ضرالا ، نبرخال  و  لاجرلا ، نلتقال  مث  فیـسلا ،
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اوعاضا یتف  يا  ینوعاضا و  رعاشلا : لاق  رـسکلاب ، دادـسلا  نم  دـسا  .وهربع و  مث  ساـنلا  عیمج  ربع  یتح  رتشـالا  فقوف  ارـسج ، مکل 
امل مالـسلا ) هیلع   ) هنا تفرع  دقف  رـصمک ، فوخملا  رغثلا  مفلا  فقـس  یـصقا  یف  ریغـص  ناسل  هبـش  هاهل  هب  رغث  دادـس  ههیرک و  مویل 

یش ء لک  یلع  هناف  کمها  ام  یلع  هللااب  نعتعساف  .کلام  وا  سیقالا  هل  سیل  لاق : رکب  یبا  نب  دمحم  یلع  رصم  رما  بارطـضاب  عمس 
قفری مل  اذا  نوجلی  مهضعب  و  نوفلتخم ، صاخشالا  ناف  قفرا  قفرلا  ناک  ام  قفرا  نبللا و  نم  رادقمب  يا : ثغضب  هدشلا  طلخا  ریدق و 

یف حرـشلا  رخآ  یلا  هیعرلل  ضفخا  .هدشلا و  الا  مهنع  ینغی  مهناف ال  لاذرالاک ، هدـشلا  الا  کنم  ینغی  نیح ال  هدـشلاب  مزتعا  .مهب و 
.لصالا نم  ( 27  ) ناونعلا

هینغم

.طلخلا ثعضا : .ودعلا و  هنم  مجهی  ام  رغثلا : .قلحلا  فقس  یف  همحل  هاهللا : .ربکلا و  هوخنلا : .رهقا و  عمقا : .نیعتسا و  رهظتـسا : هغللا :
سآ و  اطخ ، وه  و  عفرلاب ، خـسنلا  ضعب  یف  و  ناک ، ربخ  بصنلاب  قفرا  و  هیفرظ ، ردـصم  ام  ناک  ام  بارعالا : .لدـعا  واـس و  سآ : و 

یف هیویند  وا  هینید  هحلصم  و ال  لماعلا ، اذه  مسا  یلا  نیحراشلا  نم  دحا  رـشی  مل  ینعملا : .عمطی  یلع ال  فطع  سایی  و ال  رما ، لعف 
هب رهظتـسا  نمم  کناف  : ) مامالا لوقل  هعاجـشلا  سابلا و  يوذ  نیحلاـصلا و  هللا  داـبع  نم  هنا  رهظی  .هنع و  ثحبلا  فلکتن  یک  هتفرعم 

و فورعملا ، دمحلاب و  نسحملا  یفاکی ء  و  هلامع ، رابخا  عبتتی  هیعرلا  هحلـصم  یلع  رهاسلا  مامالا  اذـکه  و  خـلا ..) نیدـلا  هماقا  یلع 
نا یلع  نیب ، نیب  لب  نیل ، هدش و ال  ال  سانلا ، عم  کتلماعم  یف  لدتعا  نیللا ) نم  ثغـضب  هدشلا  طلخا  و   ) .دیعولا مذـلاب و  یـسملا ء 
نم زن  ام  و  هناز ، الا  یش ء  یلع  عضو  ام  نمم  قفرلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  .كایند  کنیدل و  فنعلا  نم  ملـسا  قفرلا 

سلجی یمادـقلا  كولملا  ضعب  ناک  .ء و  یـش  هنع  ینغی  ثیح ال  و  فنعلا ، یلع  ءاضقلل  الا  فنعلا  لمعتـست  ـال  .هناـش و  ـالا  یش ء 
هناسحاب يزاجی  نسحملا  و  فعض ، ریغ  یف  نیللا  و  فنع ، ریغ  یف  هدشلا  اندنع  ضیرع : طخب  اهیف  بتک  هعطق  طئاحلا  یلع  سانلل و 
عـضاوتلا ناف  کحانج ) هیعرلل  ضفخا  و   ) .لیل قراط  رغث و ال  بحاص  نع  باـجح  ـال  اـهنیح ، یف  قازرـالا  و  هتئاـساب ، یـسملا ء  و 

نیقی یلع  فیعـضلا  نوکیل  هرظنلا  هظحللاب و  یتح  عیمجلا  نیب  هاواسملاب  کیلع  خلا ..) مهیب  سآ  و   ) سانلا هللا و  دنع  هعفر  كدـیزی 
هدح و ال دنع  يوقلا  فقی  هسفن  تقولا  یف  ..ناک و  نم  انئاک  هیلع  يدـتعی  نمم  هل  فصتنت  کنا  و  همکاحی ، نیـصح  نصح  یف  هنب 

هلاسرلا 26. لوا  یف  دحاولا  فرحلاب  هلثم  مدقت  .نیفعضتسملا و  باسح  یلع  هاباحملا  یف  کنم  عمطی 

هدبع

رغثلا فوخملا : رغثلا  هاهل  ایاطخلا …  لعاف  میثالا  ربکلا و  حتفلاب  هوخنلا  رسکا و  يا  عمقا  هب و  نیعتسا  رهظتـسا  نیدلا : هماقا  یلع  … 
مفب هل  اـهیبشت  رغثلاـب  اـهنرق  قلحلا  باـب  یلع  مفلا  فقـس  یف  هالدـم  محل  هعطق  هاـهللا  کـلامملا و  دودـح  یف  ءادـعالا  قورط  هنظم 

مهنیب وسو  كراش  يا  سآ  هرظنلا : هظحللا و  یف  نیللا …  نم  هدشلا  هب  یش ء  يا  طلخب  ثغضب  نیللا : نم  ثغضب  ناسنالا … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

رد يریگتخس  تیعر و  اب  يراتفرشوخ  ارادم  نآ  رد  هک   ) دوخ نانادرگراک  زا  یکی  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نتشادهاگن يارب  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  دیامرف :) یم  رما  وا  هب  ار  یضتقم  ماگنه 
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هب ار  زرم   ) مدنب یم  ار  نمـشد  هار  كانـسرت  زرم )  ) کنابز و  مناشن ، یم  ورف  ار  راکهانگ  یـشکرس  و  میوج ، یم  يرای  نانآ  هب  نید 
رد سپ  ددرگ ) عطق  سفن  دوش  هتفرگ  نوچ  هک  هدومرف  هیبشت  دـنمان  یم  کنابز  ار  نآ  تسا و  صخـش  يولگ  کیدزن  هک  یتشوگ 

زیمایب يراومه  یمرن و  يرادقم  اب  ار  یتشرد  یتخـس و  اهراک ) رد  تیعر  اب   ) و وجب ، يرای  ادـخ  زا  دزاس  كانهودـنا  ار  وت  هکیراک 
هب و  دـشاب ، رت  هتـسیاش  ارادـم  هک  یماـگنه  نک  یناـبرهم  ارادـم و  و  یناوتب ) يروآ  تسد  هب  ار  شلد  یناـسآ  هب  یتـساوخ  رگا  اـت  )

و اـشگب ، ار  تیور  و  روآدورف ، ار  تلاـب  تیعر  يارب  و  دور ، یمن  شیپ  يریگتخـس  زج  وـت  زا  هک  هاـگنآ  زادرپـب  یتـشرد  یتـخس و 
دورد ندومن و  هراشا  ندرک و  هاگن  ریخ  مشچ و  هشوگ  هب  نتـسیرگن  رد  و  شاب ) وخـشوخ  راومه و  ناـبرهم و   ) نک مرن  ار  تیولهپ 

ینمشد ددصرد   ) دنیامنن زآ  عمط و  وت  ندرک  متس  رد  ناگرزب  ات  هد ) زایتما  يرگید  رب  ار  یکی   ) نک راتفر  ناسکی  ناشیا  نیب  نتفگ 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دنوشن ، دیمون  وت  يرگداد  زا  ناتسدریز  و  دنیاین ) رب  وت  اب 

ینامز

هتخانش و یم  شـشزرا  دودح  رد  ار  سک  ره  هدوب و  سانـش  مدرم  هک  هدوب  یناسک  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندرک  هاگن  رد  تلادع 
هیلع ماما  هار  رد  دـنا  هدرک  یم  یعـس  هدوب و  نانآ  قیوشت  بجوم  ناگدـننادرگ ، لاح  تیاعر  نیمه  هدـشیم و  لـئاق  مارتحا  وا  يارب 

یئوج لد  دوخ  فرط  زا  لوا  هدوب  شرظن  دروم  هک  یبلطم  نایب  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  .دننک  هفیظو  ماجنا  هتـشذگ  ناج  زا  مالـسلا 
فده کی  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دنک  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  هب  رتشیب  رتهب و  ات  دهد  یم  تیـصخش  وا  هب  دنک و  یم 

هک دنکارجا  اجنآ  ات  ار  تلادع  شیپ  زا  شیب  هک  دوخ  رادنامرف  رد  تاواسم  يرورپ و  تلادع  حور  داجیا  نآ  هدرک و  یم  بیقعت  ار 
رد نارگید  اب  دروخرب  زرط  اریز  .یعقاو  تلادع  تسا  نیمه  هک  دوشن  لئاق  نانآ  نایم  یقرف  مدرم  هب  ندرک  هاگن  مالـس و  باوج  رد 

ندش راودیما  نادنمورین و  عمط  ندش  نک  هشیر  ار  يواسم  دروخرب  هجیتن  مالـسلا  هیلع  ماما  دراد و  تیریدم  رد  یمهم  شقن  هعماج 
هـشیپ ار  تلادـع  نآرق : هیآ  نیا  يارب  تسا  یحیـضوت  مالـسلا  هیلع  ماما  شیاـمرف  نیا  هک  تسا  هدرک  یفرعم  تلادـع  هب  ناـگراچیب 

ارجا هعماج  رد  تلادع  هک  هاگنآ  .تسا و  هاگآ  امـش  لامعا  زا  ادـخ  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  .تسا و  رتکیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دـینک 
.دندرگ یم  رتکیدزن  ادخ  هب  همه  دبای و  یم  قنور  مه  یهلا  نید  هکلب  مرتحم ، هعماج  رد  تسا و  دازآ  هدوسآ و  ریدم  اهنت  هن  دش 

يزاریش دمحم  دیس 

رمالا نم  هماکحا ، هماقا  يا  نیدلا ) هماقا  یلع   ) هب نیعتـسا  يا  هب ) رهظتـسا  نمم  کناف   ) هالـصلا دمحلا و  دـعب ) اما   ) هلامع ضعب  یلا 
دسا و   ) یصاعلا ربکت  يا  میثالا ) هوخن   ) هببسب رسکا  علقا و  يا  هب ) عمقا  و   ) هبشا ام  لهاجلا و  داشرا  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و 

فوخلل بجوملا  فوخملا )  ) هکلمملا دودح  یف  ودعلا  هنظم  رغثلا )  ) ذـفنملا انه  دارملا  قحلا و  یف  هیلدتـسملا  همحللا  یه  تاهل ) هب 
یشب يا  ثغضب )  ) نیمثالا یلع  هدشلا ) طلخا  و   ) .هتناعا بلطا  ینمعب : رومالا ، نم  کمها ) ام  یلع  هلاب  نعتـساف   ) ءادعالا موجه  نم 

( قفرا و   ) ناسنالا یلع  سانلا  يرجت  بجوی  ظحملا  نیللا  نا  امک  یلاولا ، نع  سایلا  بجوت  هضحملا  هدـشلا  ناف  نیللا ) نم   ) طیلخ ء 
هدـشلا تناکناب  هدـشلا ) الا  کنع  ینغی  نیح ال  هدـشلاب   ) مزعلا نم  مزتعا ) و   ) لاحلا همئالمل  بجوا  يا  قفرا ) قفرلا  ناک  ام   ) سانلاب

امک مهعم ، همئالملا  نیللا و  نع  هیانک  حانجلا  ضفخ  و  کحانج ) هیعرلل  ضفخا  و   ) مهداسفا نع  نیدـسفملا  عـالقنال  هبجوملا  یه 
لعجت ناب  کبناج ) مهل  نلا  و   ) کنم اوفاخی  یتح  اسوبع  کهجو  بطقت  الف  کهجو ) مهل  طسبا  و   ) .هیوبال هیحانج  رئاطلا  ضفخی 

نیعلا و مامتب  رظنلا  ي  هرظنلا ) و   ) نیعلا فرطب  رظنلا  یه  هظحللا ) یف  مهنیب   ) وس كراش و  يا  ساو )  ) اظیلغ ادـیدش  اـنیل ال  کـبناج 
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مالـسلا و يا  هیحتلا ) و   ) .فطعلل هراشالا ، لاجم  لاجملا  ناک  اذا  هراشرالا ) و   ) رومالا قئاقد  یف  یتح  مهنیب  يواستلا  نع  هیانک  اذـه 
هیلا لیمی  یلاولا  يار  ول  يوقلا  ناف  کلدـع ) نم  ءافعـضلا  سایی  و ال   ) کملظ یف  يا  کفیح ) یف  ءامظعلا  عمطی  یتح ال   ) هبـشا ام 

بجوملا ساـنلا ، طخـسل  بجوـم  اذـه  و  لدـعلا ، نم  فیعـضلا  ساـیی  كاذ  نیح  و  ءاـشی ، فـیک  ملظیل  هبناـج  یلا  هبلج  یف  عـمط 
(. مالسلا و   ) دمحی ام ال  یلا  یهتنی  همالا و  هطلسلا و  نیب  مداصتلل 

يوسوم

یلع مفلا  فقـس  یف  هالدم  همحل  هاهللا : .بنذملا  مثالا ، لعاف  میثالا : .ربکلا  هوخنلا : .رـسکا  رهقا و  عمقا : .نیعتـسا  هب : رهظتـسا  هغللا :
.جزما طلخا : .هنزحا  هجعزا و  هقلقا و  یـشلا ء : همها  .هبناج  فاخی  يذلا  فوخملا : .ودعلا  هنم  مجهی  نا  نکمی  ام  رغثلا : .قلحلا  باب 

ذخ و مزتعا : .بناجلا  نیلو  فطللا  قفرلا : .طلخلا  انه  هب  دصقی  هسبای و  هبطر و  نم  طلتخملا  شیشحلا و  نم  هضبقلا  هلـصا  ثغـضلا :
عمج هظحللا : .لدـعا  مهنیب و  يوس  سآ : .هخارفل  رئاطلا  حانج  ضفخ  نم  ذوخام  عضاوت  هحاـنج : ضفخ  .نیللا  ضیقن  هدـشلا : .مزلا 

.هحمللا نم  معا  هرظنلا  نا  لیق : امبر  هحمللا و  رظنلا ، نم  هرملا  هرظنلا : .نیعلا  رخومب  هیلا  رظن  نالف  ظحل  ظحللا و  نم  هرملا  تاـظحل 
هاهل هب  دسا  میثالا و  هوخن  هب  عمقا  نیدلا و  هماقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف  دعب  اما  : ) حرـشلا .روجلا  فیحلا : .هیلع  مالـسلا  هیحتلا :

رـصملا اذـه  هیالو  هدایقلا و  یف  هعقوم  هل  صخـش  هنا  رهظی  نیحلاصلا و  هلامع  ضعب  یلا  مامالا  اهبتک  هلاـسرلا  هذـه  فوخملا ) رغثلا 
نیعتـسا مهب و  يوقا  نیذلا  لاجرلا  نم  لماعلا  اهیا  تناف  نیدلا : هماقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کنا  - 1 روماب : هیلع  ینثا  دق  تاذـلاب و 

ام هربکت و  یـصاعلا و  هکوش  هب  رـسکا  میثـالا : هوخن  هب  عمقا  .دـیری 2 - ام  ذـیفنت  هرماوا و  قیبطت  هماکحا و  رـشن  نیدـلا و  هماقا  یلع 
ودعلا نم  فوختا  هیحان  لکف  ودعلا ، هنم  ذـفنی  نا  نکمی  ام  هب  عفدا  فوخملا : رغثلا  هاهل  هب  دـسا  .فارحنالا 3 - درمتلا و  نم  هشیعی 

ناک ام  قفرا  نیللا و  نم  ثغـضب  هدـشلا  طلخا  کمها و  ام  یلع  هللااب  نعتـساف   … ) اهنع هدر  هعنم و  یلع  رداق  تناف  اـهنم  لخدـی  نا 
سآ کبناج و  مهل  نلا  کهجو و  مهل  طسبا  کحانج و  هیعرلل  ضفخا  هدشلا و  الا  کنع  ینغت  نیح ال  هدشلاب  مزتعا  قفرا و  قفرلا 

نا دـعب  مالـسلاو ) کلدـع  نم  ءافعـضلا  سایی  کفیح و ال  یف  ءامظعلا  عمطی  یتح ال  هیحتلا  هراشالا و  هرظنلا و  هظحللا و  یف  مهنیب 
نعتسا - 1 روما : نمـض  مظتنت  سانلا و  روما  یلوت  نم  یلاولل و  قالخالا  مراکم  نم  یه  یتلا  لاصخلا  هذهب  هرما  مدقت  امب  هیلع  ینثا 

هیلا و عجرا  هللا و  یلا  دعف  هشیوشت  بجوا  مهم  رما  یف  كرکف  لغتشا  وا  هبیصم  کتبصا  وا  هدش  یف  تعقو  اذاف  کمها : ام  یلع  هللااب 
طلخا - 2 همهی …  امیف  اصوصخ  هروما و  لک  یف  هللااـب  نیعتـسی  نا  بجی  دـبعلاف  هعرـسب  حـتفت  جرفلا  باوبا  ناـف  هنم  هناـعالا  بلطا 
نینثالا نیب  جزمیف  فعض  ریغ  نم  نیللا  لمعتـسی  نا  ملظ و  ریغ  نم  هوقلا  هدشلا و  لمعتـسی  نا  یلاولا  یلع  نیللا : نم  ثغـضب  هدشلا 

ناک اذا  هعقوم  هعضوم و  یف  نیللا  قفرلا و  لمعتسی  نا  هیلع  بجی  .مکاحلا  یف  رفوتت  نا  بجی  یتلا  هلدتعملا  یطسولا  هلاحلا  لصحتف 
نک کحانج : هیعرلل  ضفخا  .کلذ 3 - الا  عفنی  مل  اذا  فنعلا  هدشلا و  لمعتـسی  نا  یلاولا  یلع  نا  امک  هلاحلا  هذـه  یف  ءاودـلا  وه 
مهل طسبا  .هیلا 4 - عامتـسالا  هئاقل و  نع  اربکت  هنع  بجتحت  ـال  ملاـظ و  لـک  نم  هفـصنا  هیلا و  عمـسا  هلبقتـسا و  کبعـشل  اعـضاوتم 

فنعلا و هدـشلاب و  مهذـخات  ـال  کـبناج : مهل  نلا  .مهل 5 - کتدوم  کبح و  یلع  لدـی  يذـلا  مستبملا  هجولاـب  مهاـقلت  کـهجو :
دحاو یلا  ریـشی  الف  هیحتلا  هراشالا و  مهیلا و  رظنلا  نویعلا و  تاـظحل  یف  مهـضعب  عم  مهیواـسی  مهنیب و  یـساوی  نا  هرما  .هوسقلا 6 -

هریغـصلا رومالا  هذـه  لک  یف  هاواـسملا  هذـه  .رخـالا و  نع  فلتخت  ثیحب  درف  یلع  مالـسلا - یه  و  هیحتلا - یقلت  ـال  رخـالا و  نود 
نم اوبلطی  نا  یلع  نوورجی  ریغـصلا ال  یف  هاواسملا  لدـعلا و  نوری  ام  دـنع  مهناف  هاجلا  باحـصا  رابکلا و  دـنع  عمطلا  هداـم  مسحیل 

لدع نم  سایلا  مهبولق  یلا  لخدـی  هاواسملا ال  هذـه  ءافعـضلا  يری  ام  دـنع  کلذـک  و  ایاضقلا …  نم  هیـضق  یف  دـحا  ملظ  مکاحلا 
 … هارج لکب  مهقحب  نوبلاطی  لب  هفاصنا  مکاحلا و 
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یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِِهلاّمُع ِضَْعب  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  .1} تسا شنارادنامرف  زا  یضعب  هب  باطخ 

هغالبلا جـهن  رداصم  باتک  بحاـص  یلو  دـنا ؛ هتـشذگ  نآ  زا  لاـمجا  هب  ناـحراش  زا  يرایـسب  تسیک  هماـن  نیا  بطاـخم  هکنیا  رد 
یماگنه دیازفا : یم  رداصم  بحاص  .تسا  هدش  رکذ  هنوگ  نیمه  زین  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  دناد و  یم  رتشا  کلام  ار  بطاخم 

هک تسا  قارع  زا  یقطانم  نادـلبلا ، مجعم  هتفگ  قبط  « ) هریزج  » هب شتموکح  هقطنم  هب  ار  کـلام  تشگزاـب  نیفـص  زا  یلع  یلع  هک 
یلع دش  نوگرگد  رصم  عاضوا  تفای و  نایاپ  تمکح  هلأسم  هک  یماگنه  داتسرف و  تسا ) هدش  عقاو  تارف  هلجد و  دور  ود  نایم  رد 

هب هک  داد  روتسد  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع 

شفورعم هماندـهع  تسا و  هتخاس  وت  زا  اهنت  راک  نیا  دومرف : تشون و  وا  يارب  ار  همان  نیا  دور و  رـصم  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  ياج 
.داد وا  هب  دمآ  دهاوخ  همان  نیموس  هاجنپ و  رد  هک  ار 

باـسنا رد  يرذـالب  تاراـغلا ، باـتک  رد  یفقث  لـاله  نب  میهاربا  دـنا : هدرک  لـقن  یـضر  دیـس  زا  شیپ  ار  هماـن  نیا  هک  یناـسک  زا 
رد ریثا  نبا  دنا  هدرک  هراشا  نآ  هب  یضر  دیـس  زا  دعب  هک  یناسک  زا  تسا و  لاس 38  ثداوح  رد  دوخ  خیرات  رد  يربط  فارـشالا و 

(.{ ص 376 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تسا دوخ  لماک  باتک 

هاگن کی  رد  همان 

نآ تموکح  نارازگراک  زا  یکی  هب  تسا  یلمعلا  روتسد  عقاو  رد  همان  نیا 

هدش لیکشت  شخب  هس  زا  همان  نیا.دنک  یم  هفیظو  ماجنا  هدامآ  هتخاس و  بطاخم  ار  وا  انعم  رپ  هاتوک و  ياه  هلمج  رد  هک  ترـضح 
: تسا

تیرومأم نیا  شریذپ  يارب  ار  وا  ات  دنک  یم  هراشا  دوخ  ِرازگراک  هتسجرب  ّتیصخش  الاو و  ماقم  هب  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک هدامآ  مهم 

.دنک یم  هیصوت  ردص  هعس  ارادم و  مدرم و  اب  تمیالم  ییور و  شوخ  ّتیعر و  ربارب  رد  ینتورف  هب  مود  شخب  رد 

دیامرف یم  دزـشوگ  وا  هب  یلومعم  تافراعت  ّتیحت و  هاگن و  هراشا و  رد  یتح  ار  مدرم  ناـیم  رد  تاواـسم  تلادـع و  موس  شخب  رد 
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.دنوش سویأم  تلادع  زا  نافیعض  دننک و  ضیعبت  رد  عمط  ، نادنمروز ادابم 

خروم يربـط  هحفـص 79 و  یلاما  رد  دـیفم  خیـش  موحرم  دـنا  هدرک  رکذ  رتشا  کلام  ار  هماـن  نیا  رد  بطاـخم  هک  یناـسک  هلمج  زا 
.تسا لاس 38  ثداوح  رد  هحفص 71  دلج 4 ، دوخ  خیرات  رد  فورعم 

***

اَم یَلَع  ِهّللاـِب  ْنِعَتْـساَف.ِفوُخَْملا  ِْرغَّثلا  َهاََـهل  ِهـِب  ُّدُـسَأَو  ِمِیثَأـْلا ، َهَوَْـخن  ِهـِب  ُعَْـمقَأَو  ، ِنیِّدـلا ِهَماَـقِإ  یَلَع  ِهـِب  ُرِهْظَتْـسَأ  ْنَّمِم  َکَّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ِهَّیِعَّرِلل ْضِفْخاَو  ، ُهَّدِّشلا اَّلِإ  َکـْنَع  ِینُْغتاـَل  َنیِح  ِهَّدِّشلاـِب  ْمِزَتْعاَو  ، َقَفْرَأ ُْقفِّرلا  َناَـک  اَـم  ُْقفْراَو  ، ِنیِّللا َنِم  ٍْثغِِـضب  َهَّدِّشلا  ِطـِلْخاَو  ، َکَّمَهَأ

ِیف ُءاَـمَظُْعلا  َعَمْطَیاـَل  یَّتَـح  ، ِهَّیِحَّتلاَو ِهَراَـشِْإلاَو  ِهَرْظَّنلاَو  ِهَظْحَّللا  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآَو  ، َکَِـبناَج ْمَُهل  ْنـِلَأَو  ، َکَـهْجَو ْمَُـهل  ْطُْـسباَو  ، َکَـحاَنَج
.ُماَلَّسلاَو ، َِکلْدَع ْنِم  ُءاَفَعُّضلا  َسَْأیَی  َالَو  ، َکِْفیَح

همجرت

یـشکرس و مریگ و  یم  کمک  اهنآ  زا  نید  نتـشاد  اپرب  يارب  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  نیقی  هب  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما 
دنوادخ زا  نیاربانب  ، منک یم  ظفح  اهنآ  کمک  هب  ار  كانرطخ  ياه  هاگولگ  منکـش و  یم  مهرد  نانآ  هلیـسو  هب  ار  ناراکهنگ  ربکت 

تـسا رتهب  ندرک  ارادم  هک  مادام.زیمآ  رد  شمرن  اب  ار  لمع  تدـش  يریگ و  تخـس.يوجب  يرای  تسا  مهم  وت  يارب  هک  يروما  رد 
و  ) نارتسگب مدرم  يارب  ار  تلاب  رپ.ریگب و  تدـش  هب  میمـصت  دـنک  یمن  زاین  یب  ار  وت  لمع  تدـش  زج  هک  اـجنآ  رد  اـما  ؛ نک ارادـم 
رد یتح  اهنآ  نایم  رد  ار  تاواـسم  شاـب و  میـالم  وخ و  مرن  ناـنآ  ربارب  رد  وش و  ور  هبور  ناـنآ  اـب  هداـشگ  هرهچ  اـب  و  نک ) عضاوت 

عفن هب  تلادـع  ضقن  رد  نادـنمروز  اـت  نک  تیاـعر  تاـفراعت  تیحت و  ندرک و  هراـشا  مـشچ و  هشوـگ  اـب  ندرک  هاـگن  هدـهاشم و 
.دنوشن سویأم  وت  تلادع  زا  نافیعض  دنزرون و  عمط  ناشدوخ 

.مالسلا و 

! نک ارادم  مدرم  اب  ریسفت : حرش و 

ماقم رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاریبعت  تسا و  رتشا  کلام  ارهاظ  همان  نیا  رد  بطاـخم  ، دـش هراـشا  هماـن  دنـس  رکذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هدرکن همان  نیا  بطاخم  زا  يرکذ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایسب  دنچره  ، دراد کلام  نوچمه  یتیـصخش  اب  بسانت  زین  وا  ندوتس 

.دنا هتشذگ  نآ  زا  لامجا  هب  و 

توق و سفن و  هب  دامتعا  هب  ار  وا  ات  دنک  یم  رکذ  رازگراک  نیا  يارب  يا  هتـسجرب  فاصوا  همان  نیا  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اپرب يارب  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  نیقی  هب  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم.دـیامن  قیوشت  تالکـشم  ربارب  رد  تردـق 

ار كانرطخ  ياه  هاگولگ  منکش و  یم  مهرد  نانآ  هلیسو  هب  ار  ناراکهنگ  ربکت  یشکرس و  مریگ و  یم  کمک  اهنآ  زا  نید  نتـشاد 
يرای نتفرگ و  کمک  ياـنعم  هب  راهظتـسا »  » هشیر زا  رهظتـسأ » }» ُرِهْظَتْـسَأ ْنَّمِم  َکَّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» منک یم  ظـفح  اـهنآ  کـمک  هب 

دوصقم زا  یـسک  نتخاس  فرـصنم  ياـنعم  هب  ضرق »  » نزو رب  عمق »  » هشیر زا  عمقأ » }» ُعَْمقَأ ،َو  ِنیِّدـلا ِهَماَـقِإ  یَلَع  ِِهب  .تسا } ندـیبلط 
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دارفا رس  رب  هک  تسا  ینینهآ  دومع  زرگ و  يانعم  هب  هعمقم »  » تسا و نتشاداو  میلـست  هب  نتـسکش و  مهرد  ندرک و  روهقم  شیوخ ،
ِِهب ُّدُـسَأ  ،َو  ِمِیثَأـْلا .تسا } ینیبرتربدوخ  ربکت و  ياـنعم  هب  هوخن » }» َهَوَْخن ِِهب  .دـنراد } یم  زاـب  ناـشراک  زا  ار  اـهنآ  دـنبوکیم و  درمتم 

يانعم هب  رغثلا » }» ِْرغَّثلا الاب } هلمج  دننام  تسا ؛ هدش  قالطا  یهاگولگ  هنوگره  هب  سپـس  .تسا  کچوک  نابز  يانعم  هب  هاهل » }» َهاََهل
(. ِفوُخَْملا .تسا } هدمآ  فاکش  هنوگره  يانعم  هب  لصا  رد  زرم و 

نیا رد  هک  دوب  هدرک  باختنا  ار  تفرعم  بحاص  ریلد و  عاجـش و  دارفا  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  تاریبعت  نیا 
هتفرگ و یم  کمک  نانآ  زا  كانرطخ  ياهزرم  ظفح  راـک و  هبت  ناشکرـس  ندـیبوک  مهرد  ، نید ناـکرا  هماـقا  ینعی  هناـگ  هس  روما 

.تسا هدوب  اهنآ  زا  یکی  رتشا  کلام  ینعی  همان  نیا  بطاخم 

روما ریبدت  يارب  وت  هب  هک  ار  یتیرومأم  رگا  : دیامرفب دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ایوگ 

ماـش و رکـشل  ياهدـیدهت  ربارب  رد  اـجنآ  روغث  ظـفح  ناشکرـس و  ناـملاظ و  زا  يریگولج  اـجنآ و  رد  ینید  ماـکحا  هماـقا  رـصم و 
هنوگ نیمه  رتشا  کلام  یتسار  هب  مراد و  غارـس  وت  زا  روما  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  یگتـسیاش  بجوم  هب  ما  هدرپس  هیواعم  نارادفرط 

.تسا هدوتس  انعمرپ  هاتوک و  ياه  هلمج  نیا  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب 

.تسانعم نیا  هدنز  هاوگ  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  دش و  عقاو  رتشا  کلام  یگدنز  رد  هک  یثداوح 

نتسویپ يارب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هفوک  هب  ار  رسای  رامع  دگنجب  لمج  نایشروش  اب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز  هلمج  زا 
دیورب تفگ  یم  درک و  یم  جیسب  ار  مدرم  رامع.مدوب  هفوک  دجسم  رد  نم  : دیوگ یم  يوار.دنک  جیـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  هب 

ناود ناود  یسوم  وبا  نامالغ  ناهگان  دندوب ) نادرگرس  مدرم  و   ) دیورن تفگ  یم  دوب و  هداتـسیا  ربنم  يور  يرعـشا  یـسوموبا  یلو 
دمآ و دورف  ربنم  زا  دینش  ار  رتشا  مان  هک  یسوم  وبا.درک  نوریب  دز و  ار  ام  دش و  رـصق  دراو  رتشا  کلام  : دنتفگ دندمآ و  وا  غارـس  هب 
زا وت.دروآ  نوریب  ار  تناج  ادخ  يآ  نوریب  : تفگ دمآ و  وا  غارس  هب  رتشا.دش  رصق  دراو  تفر و  هرامالاراد  رصق  يوس  هب  تعرس  هب 

بـش لّوا  ات  : تفگ کلام.هدب  تلهم  نم  هب  ار  بشما  : تفگ درک و  اضاقت  یـسوموبا.يدوب  ناقفانم  وزج  میدـق  زا  هک  یتسه  یناسک 
خیرات } .درک یهن  ار  اهنآ  رتشا  دننک  تراغ  ار  یـسوموبا  لاوما  دنتـساوخ  یم  دـنتخیر و  مدرم.نامن  اجنآ  رد  بش  یلو  ؛ يراد تلهم 

.{ لاس 36 ثداوح  ص 501 ، ج 3 ، يربط ،

نآ تسیاب  یم  دیسر و  هّقر  نیمزرس  هب  نیفص  نادیم  يوس  هب  دوخ  ریسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  : تسا هدمآ  خیرات  رد  زین 
يارب یلپ  هک  دندشن  رـضاح  دنتـشاد ) هیواعم  هب  یّـصاخ  هقالع  ایوگ  هک   ) اجنآ مدرم.دننک  روبع  رهن  يور  زا  شباحـصا  ترـضح و 

لپ يور  زا  تفرگ  میمصت  ترضح.دنزاسب  شنایرکشل  ترضح و 

هب : تفگ اجنآ  مدرم  هب  رتشا.دنک  روبع  دوب ) تسدرود  ًاتبسن  هک  { ) .دوب ماش  ياهرهش  زا  يرهش  مسا  سلجم »  » نزو رب  جبنم » }» ِجبنَم
مشک یم  امـش  نایم  رد  ار  ریـشمش  دیزاسن  وا  يارب  اجنیا  رد  یبوخ  لپ  امـش  درذگب و  لپ  نیا  يور  زا  نانمؤمریما  رگا  دنگوس  ادخ 

هب تسا  رتشا  نیا  : دنتفگ دندرک و  هاگن  رگیدـکی  هب  اهنآ.مریگ  یم  ار  ناتلاوما  مزاس و  یم  ناریو  ار  ناتنیمز  مشک و  یم  ار  ناتنادرم 
اجنآ زا  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  رتشا  دـندرک و  روبع  رکـشل  مامت.دـش  هتخاس  لپ.دـیزاسب  یلپ  دـیزیخرب.درک و  دـهاوخ  افو  مسق  نیا 
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.درک روبع 

یم تسخن  دـهد  یم  مدرم  اـب  راـتفر  هنیمز  رد  کـلام  هب  ار  یمهم  تاروتـسد  ، نخـس نیا  لاـبند  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  لاـح  ره  هـب 
(. َکَّمَهَأ اَم  یَلَع  ِهّللِاب  ْنِعَتْساَف  ( ؛» يوجب يرای  تسا  مهم  وت  يارب  هک  يروما  رد  دنوادخ  زا  نیاربانب  :» دیامرف

.تسوا زا  نتسج  يرای  ادخ و  كاپ  تاذ  رب  هیکت  اه  ّتیقفوم  همه  هیامریمخ  هکنیا  هب  هراشا 

« صرح  » نزو رب  ثغض » }» ٍْثغِِـضب َهَّدِّشلا  ِِطلْخا  َو  ( ؛» زیمآ رد  شمرن  اب  ار  لمع  تدش  يریگ و  تخـس  :» دیامرف یم  مود  روتـسد  رد 
هایگ ای  مزیه  هتـسب  يانعم  هب  تسامرخ و  هشوخ  ياه  هتـشر  ای  وج  مدـنگ و  هقاـس  دـننام  كزاـن  ياـه  بوچ  زا  يا  هتـسد  ياـنعم  هب 

شمرن لماوع  زا  يا  هعومجم  يانعم  هب  اجنیا  رد  دوشیم و  قالطا  مهرد  هتفـشآ و  ياـه  باوخ  هب  هاـگ  تسا و  هدـمآ  زین  هدیکـشخ 
(. ِنیِّللا َنِم  .تسا }

هکلب ، دـیناسر ناماس  هب  فنُع  لمع و  تدـش  اب  ناوت  یمن  ار  یـصخش  یعامتجا و  همانرب  چـیه  الوصا  يرادروشک و  هکنیا  هب  هراـشا 
توادع هنیک و  هاگ  رفنت و  بجوم  دشاب  هناریگ  تخـس  دـیدش و  ياه  همانرب  اهنت  رگا  هک  دوش  هتخیمآ  مه  اب  تدـش  شمرن و  دـیاب 
بجوم دنریگ و  یمن  يّدج  ار  دوخ  راک  دارفا  زا  يرایـسب  دشاب  تمیالم  شمرن و  ، مامت رگا  دسر و  یمن  ییاج  هب  راک  ددرگ و  یم 

نیع رد  ملاع  دـنوادخ  تسا و  هدـمآ  ًاریذـَن » ًارِّشَبُم َو  » ناونع تحت  ایبنا  همانرب  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا.دوش  یم  لَشف  یتسس و 
نیمحارلا محرا  تمحر  وفع و  ياج  رد  هکنیا 

.تسا نیبقاعملا  دشا  تازاجم  ماگنه  هب  ، تسا

: دیامرف یم  تّدش  ای  تسا  قفِر  ، لصا دوش  مولعم  هکنیا  يارب  موس  روتسد  رد 

َو ( ؛» ریگب تّدش  هب  میمـصت  دنک  یمن  زاین  یب  ار  وت  لمع  تدـش  زج  هک  اجنآ  رد  اما  ؛ نک ارادـم  تسا  رتهب  ندرک  ارادـم  هک  مادام  »
(. ُهَّدِّشلا اَّلِإ  َْکنَع  ِینُْغت  َال  َنیِح  ِهَّدِّشلِاب  ْمِزَتْعا  ،َو  َقَفْرَأ ُْقفِّرلا  َناَک  اَم  ُْقفْرا 

زا یناسک  رگا  یلو  ؛ تسارادـم قفر و  اه  تیریدـم  مامت  رد  هکلب  ، مدرم ّتیمکاح و  نایم  تابـسانم  رد  ساسا  لـصا و  بیترت  نیا  هب 
.تسین زاسراک  يرگید  زیچ  دیدش  دروخرب  زج  ، دننک هدافتسا  ءوس  دنتساوخ  ریدم  ندرک  ارادم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  ربتعم  یتیاور  رد 

ار نآ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدراذگ  زیچ  چـیه  رب  ارادـم  قفر و  ُهَناَش ؛ اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  َعُِزن  َال  ُهَناَز َو  اَّلِإ  ٍءْیَـش  یَلَع  ْعَضُوی  َْمل  َْقفِّرلا  َّنِإ  »
وچ .{ ح 6 ص 119 ، ج 2 ، یفاـک ، «.} دـنک یم  امندـب  تشز و  ار  نآ  هکنیا  رگم  دوـش  یمن  هتفرگرب  يزیچ  زا  دـشخب و  یم  تـنیز 

رایب لمحت  ینیب  شاخرپ 

زا هدافتــسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  یعاــمتجا و  دــسافم  اــب  هزراــبم  يارب  هار  نیرتـهب  هـک  مـینک  یم  هدــهاشم  مـه  زورما 
دنتـسه یکدنا  هورگ  یلو  ؛ دنوش یم  مار  قیرط  نیا  زا  دارفا  تیرثکا  هک  تسارادم  بدا و  اب  مأوت  قطنم  زیمآ و  ّتبحم  ياهدروخرب 
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.دنراد یمنرب  فالخ  لامعا  زا  تسد  لمع  تدش  اب  زج  هک 

نانآ اب  هداشگ  هرهچ  اب  و  نک ) عضاوت  و   ) نارتسگب مدرم  يارب  ار  تلاـب  رپ و  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمـشش  نیمجنپ و  ، نیمراـهچ رد 
(. َکَِبناَج ْمَُهل  ِْنلَأ  ،َو  َکَهْجَو ْمَُهل  ْطُْسبا  ،َو  َکَحاَنَج ِهَّیِعَّرِلل  ْضِفْخا  َو  ( ؛» شاب میالم  وخ و  مرن  نانآ  ربارب  رد  وش و  ور  هبور 

َو : »» دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  اج  کی  رد  ؛ تسا نآرق  هفیرـش  تایآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  تاریبعت  نیا 
.{ هیآ 88 رجح ، «.} رآ دورف  نینمؤم  يارب  ار  دوخ  تفوطع )  ) لاب رپ و  و  ؛ » َنِینِمْؤُْمِلل َکَحانَج  ْضِفْخا 

لآ «.} يدـش نابرهم  مرن و  ، ناـنمؤم ربارب  رد  ، یهلا تمحر  ببـس  هب  ؛ » ْمَُهل َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  : »» دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و 
.{ هیآ 159 نارمع ،

ندرک هراشا  مشچ و  هشوگ  اب  ندرک  هاگن  هدهاشم و  رد  یتح  اهنآ  نایم  رد  ار  تاواسم  و  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیرخآ  نیمتفه و  رد 
سویأم وت  تلادـع  زا  نافیعـض  دـنزرون و  عمط  ناشدوخ  عفن  هب  تلادـع  ضقن  رد  نادـنمروز  اـت  نک  تیاـعر  تاـفراعت  ّتیحت و  و 

ِهَرْظَّنلا ِهَظْحَّللا َو  ِیف  ْمُهَْنَیب  .تسا } هدش  هتفرگ  رگیدکی  اب  نتخاس  ربارب  يانعم  هب  هاساوم »  » هشیر زا  سآ » }» ِسآ َو  ( ؛» مالّسلاو.دنوشن
ْنِم ُءاَفَعُّضلا  َسَْأیَی  َال  َو  { ، .تسا تلادـع  قح و  زا  فارحنا  يانعم  هب  فیح » }» َکِْفیَح ِیف  ُءاَمَظُْعلا  َعَمْطَی  َال  یَّتَح  ، ِهَّیِحَّتلا ِهَراَـشِْإلا َو  َو 

(. ُماَلَّسلا َو  َِکلْدَع ،

يروتـسد دوش  یم  هدید  تاضق  فیاظو  رد  ءاضقلا  باتک  رد  مه  هدمآ و  هعماج  ناریدم  نارادمامز و  دروم  رد  مه  هک  روتـسد  نیا 
مشچ کی  اب  ار  همه  ، دنیآ یم  وا  دزن  عوجر  بابرا  هک  یماگنه  هب  رادمامز  رادنامرف و  ای  یضاق  هک  مالـسا  رد  ًارـصحنم  دیاش  تسا 

اب ، دـنک یم  ادا  لمکا  وحن  هب  ار  مالـس  خـساپ  دـیوگ و  یم  ّتیحت  رگا  دزیخرب  همه  يارب  ، دزیخ یمرب  دـنک و  یم  مارتحا  رگا  ؛ درگنب
همه هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا.مشچ  هشوگ  اب  رگید  یـضعب  دـنک و  هاگن  مشچ  ماـمت  اـب  یـضعب  هب  دـیابن  یتح  دـشاب و  نینچ  همه 
مهم روما  رد  تشاد  راظتنا  دیابن  ددرگ  یم  تیاعر  تلادع  تاواسم و  هداس  روما  نیا  رد  هک  ییاج  دـننادب  دـننکب و  ار  دوخ  باسح 

.دوش عقاو  ضیعبت 

هنادواج ياهدنپ  : 47 همان

عوضوم

هللا هنعل  مجلم  نبا  هبرضامل  نیسحلا ع  نسحلل و  هل ع  هیصو  نم  و 

هام رد  هک  دشاب  یم  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  مجلم  نبا  تبرض  زا  سپ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیـصو  )
( دومرف حرطم  هفوک  رهش  رد  يرجه  لاس 40  ناضمر 

همان نتم 

اَنوُک ِرجَِألل َو  اَلَمعا  ّقَحلِاب َو  َالُوق  اَمُکنَع َو    َ ِيُوز اَهنِم  ٍءیَـش  یَلَع  اَفَـسأَت  اـَل  اَـمُکتََغب َو  نِإ  اَینّدـلا َو  اَـیِغبَت  اـّلَأ  ِهّللا َو  يَوقَِتب  اَمُکیِـصوُأ 
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مُِکنَیب ِتاَذ  ِحاَلَـص  مُکِرمَأ َو  ِمظَن  ِهّللا َو  يَوقَِتب  ِیبَِاتک  ُهَغََلب  نَم  ِیلَهأ َو  ِيَدـَلو َو  َعیِمَج  اَمُکیِـصوُأ َو  ًاـنوَع  ِمُولظَمِلل  ًامـصَخ َو  ِِملاّـظِلل 
اوُعیِضَی َال  مُهَهاَوفَأ َو  اّوبُِغت  اَلَف  ِماَتیَألا  ِیف  َهّللا  َهّللا  ِماَیّصلا  ِهاَلّصلا َو  ِهّماَع  نِم  ُلَضفَأ  ِنیَبلا  ِتاَذ  ُحاَلَـص  ُلوُقَی  اَمُکّدَج ص  ُتعِمَـس  ِّینَإف 

مُِکتَرضَِحب

421 ص :
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ِِهب ِلَمَعلِاب  مُکُِقبـسَی  َال  ِنآرُقلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  مُُهثّرَُویَـس َو  ُّهنَأ  اّنَنَظ  یّتَح  مِِهب  ِیـصُوی  َلاَز  اَم  مُکِّیبَن  ُهّیِـصَو  مُّهنِإَـف  مُِکناَریِج  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو 
ِیف َهّللا  َهّللا  اوُرَظاَُنت َو  َمل  َكُِرت  نِإ  ُّهنِإَف  ُمتیَِقب  اَم  ُهّولَُخت  اـَل  مُّکبَر  ِتَیب  ِیف  َهّللا  َهّللا  مُِکنیِد َو  ُدوُمَع  اَّـهنِإَف  ِهاَلّـصلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  مُکُریَغ َو 

َرمَألا اوُکُرتَت  َال  َعُطاَقّتلا  َُرباَدـّتلا َو  مُکاـّیِإ َو  ِلُذاَـبّتلا َو  ِلُـصاَّوتلِاب َو  مُکیَلَع  ِهّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  مُِکتَنِـسلَأ  مُکِـسُفنَأ َو  مُِکلاَومَأـِب َو  ِداَـهِجلا 
مَُکل ُباَجَتُسی  اَلَف  َنوُعدَت  ُّمث  مُکُراَرِش  مُکیَلَع  ّیلَُویَف  ِرَکنُملا  ِنَع    َ یّهنلا ِفوُرعَملِاب َو 

اوُرُظنا ِِیلتَاق  ّالِإ  ِیب  ُّنُلتقَت  َال  َالَأ  َنِینِمؤُملا  ُریِمَأ  َِلُتق  َنُولوُقَت  ًاضوَخ  َنیِِملـسُملا  َءاَمِد  َنوُضوُخَت  مُکّنَیِفلُأ  َال  ِِبلّطُملا  ِدـبَع  ِیَنب  اَی  َلاَـق  ُّمث 
ِبلَکلِاب َول  َهَلثُملا َو  مُکاّیِإ َو  ُلوُقَی  ِهّللا ص  َلوُسَر  ُتعِمَس  ِّینَإف  ِلُجّرلِاب  اُوّلثَُمت  َال  ٍَهبرَِضب َو  ًَهبرَض  ُهُوبِرضاَف  ِهِذَه  ِِهَتبرَض  نِم  ِّتم  اَنَأ  اَذِإ 

ِروُقَعلا

اه همجرت 

یتشد

یم تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رب  و  دیآ ، امـش  غارـس  هب  هچ  رگ  دیرواین ، يور  یتسرپ  ایند  هب  منک ، یم  شرافـس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  امش 
 . دیشاب هدیدمتس  روای  رگمتس و  نمشد  دینک و  لمع  یهلا  شاداپ  يارب  و  دییوگب ، ار  قح  دیشابم ، كانهودنا  دیهد 

و یگدنز ، روما  رد  مظن  و  ادخ ، زا  سرت  هب  دسر ، یم  اهنآ  هب  ّتیـصو  نیا  هک  ار  یناسک  و  ار ، منادـناخ  نادـنزرف و  مامت  و  ار ، امش 
: دومرف یم  هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  امش  ّدج  زا  نم  اریز  منک ، یم  شرافس  ناتنایم  رد  یتشآ  حلص و  داجیا 

« . تسارترب لاس  کی  هزور  زامن و  زا  مدرم  نیب  نداد  حالصا  »

هراب رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ  ددرگ ! عیاض  ناشقوقح  و  دننامب ، هنـسرگ  هاگ  ریـس و  یهاگ  نانآ  دـنکن  نامیتی ، هراب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ 
اب يراتفرـشوخ  هب  هراوـمه  تسامـش ، مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  ّتیـصو  هـک  دـینک  ّتیاـعر  ار  ناـشقوقح  ناـگیاسمه ،

 . درک دهاوخ  نّیعم  یثرا  نانآ  يارب  میدرب  نامگ  هک  اجنآ  ات  درک  یم  شرافس  ناگیاسمه 

.دنریگ یشیپ  امش  زا  شتاروتسد  هب  ندرک  لمع  رد  نارگید  ادابم  نآرق ، هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 

.تسامش نید  نوتس  هک  ارچ  زامن ، هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 

.دیوش یمن  هداد  تلهم  دوش ، تولخ  هبعک  رگا  اریز  دیراذگم ، یلاخ  ار  نآ  دیتسه  ات  ادخ ، هناخ  هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 

 . ادخ هار  رد  شیوخ  ياه  نابز  اهناج و  لاوما و  اب  داهج  هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ 

فورعم هب  رما  .دیربب  نیب  زا  ار  یتسود  دنویپ  و  دینادرگ ، يور  مه  زا  ادابم  رگیدمه ، ششخب  و  رگیدکی ، اب  نتـسویپ  هب  داب  امـش  رب 
سپـس  ! ) دهدن باوج  دیناوخب  ار  ادخ  هچ  ره  هاگنآ  دـندرگ ، یم  ّطلـسم  امـش  رب  امـش  ياهدـب  هک  دـینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  و 

(. دومرف
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صاصق رد  تلادع  تاررقم  تیاعر  هب  شرافس 

نانمؤم ریما  دـییوگب ، و  دـینزب ] راتـشک  هب  تسد  و   ] دـیرب ورف  نیملـسم  نوخ  هب  تسد  نم  زا  سپ  اداـبم  ّبلطملا : دـبع  نادـنزرف  يا 
کی اـهنت  ار  وا  مدرم ، وا  تبرـض  زا  نم  رگا  دـیرگنب ! تسرد  دوش .  هتـشک  دـیابن  رگید  یـسک  نم  هدنـشک  زج  دـینادب  دـش ، هتـشک 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  دیربم ، ار  وا  ياضعا  رگید  اپ و  تسد و  و  دینزب ، تبرض 

« . دشاب هناوید  گس  دنچ  ره  هدرم ، ياضعا  ندیرب  زا  دیزیهرپب  : » دومرف هک  مدینش  مّلس  هلآ و 

يدیهش

ار اـیند  هک  نیا  و  ادـخ ، زا  ندیـسرت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  دز  تبرـض  ار  وا  داـب - وا  رب  ادـخ  نیرفن  هـک  مـجلم - رـسپ  نوـچ 
و دیاین ، ناتتسد  هب  هک  نآ  زا  يزیچ  رب  دیروخم  غیرد  و  دیآ ، امش  یپ  ایند  دنچ  ره  دیهاوخم 

منادـنزرف و همه  امـش و  .رای  ار  هدیدمتـس  دیـشاب و  راکیپ  رد  راکمتـس  اب  و  دـینک ، راک  ناهج - نآ  شاداپ - يارب  دـییوگب و  ار  قح 
امش ّدج  زا  نم  هک  رگیدکی ، اب  یتشآ  و  اهراک ، نتسارآ  ادخ و  زا  سرت  هب  منک  یم  شرافس  دسر ، ودب  نم  همان  هک  ار  نآ  مناسک و 

ار نانآ  نامیتی ، هراب  رد  ار ! ادخ  ار ! ادخ  نایلاس .» هزور  زامن و  زا  تسا  رتهب  نامدرم  نایم  نداد  یتشآ  : » تفگ یم  هک  مدینش  (ص )
ربمایپ هدش  شرافـس  هک  دییاپب  ار  ناگیاسمه  ار ! ادخ  ار ! ادخ  .دـیراذگم و  ناشعیاض  دوخ  دزن  و  دـیرادم ، ریـس  هاگ  هنـسرگ و  هاگ 

! ار ادخ  ار ! ادخ  .دومن و  دهاوخ  نیعم  یثرا  نانآ  يارب  میدرب  نامگ  هک  نادنچ  دومرف  یم  شرافـس  نانآ  هراب  رد  هتـسویپ  دـنیامش ،
نید نوتـس  زاـمن  هک  زاـمن ، هراـب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  .نآ و  مکح  هب  راـتفر  رد  دریگ  یـشیپ  امـش  رب  يرگید  اداـبم  نآرق  هراـب  رد 

- رگا هک  دـیراگدنام ، ناهج  نیا  رد  هک  نادـنچ  دـیراذگم  یلاخ  ار  نآ  ناتراگدرورپ ، هناخ  قح  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  .تسامش و 
ناتاهناج و هب  ناتاهلام و  هب  ادخ  هار  رد  داهج  هراب  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  .دـیراتفرگ و  ادـخ  باذـع  هب  دـیرادن  هاگن  ار  نآ  تمرح -
فورعم و هب  رما  .دینالسگب  ار  مه  دنویپ  و  دینادرگب ، يور  مه  زا  ادابم  .ندیشخب  مه  هب  نتسویپ و  رگیدکی  هب  داب  امش  رب  ناتاهنابز !

دبع نارـسپ  .دنریذپن  امـش  زا  دینک و  اعد  هاگ  نآ  دنریگ ! تسد  رب  ار  امـش  ینارمکح  امـش  نیرتدب  هک  دیراذگماو  ار  رکنم  زا  یهن 
نم هدنشک  زج  دینادب  دنا ! هتشک  ار  نانمؤم  ریما  دییوگ  و  هدولآ - نادب  ار  اهتسد  و  دیا - هتفر  ورف  ناناملـسم  نوخ  رد  منیبن  بلطملا !

رگید اپ و  تسد و  دینزب و  تبرـض  کی  اهنت  ار  وا  مدرم ، وا  تبرـض  نیا  زا  نم  رگا  دـیرگنب ! .دوش  هتـشک  نم  نوخ  هب  یـسک  دـیابن 
«! .دشاب هناوید  گس  دنچ  ره  هدرم  مادنا  ندیرب  زا  دیزیهرپب  : » دومرف یم  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  هک  دیربم  ار  وا  مادنا 

یلیبدرا

يزیچ رب  رب  دیوش  یم  كانهودنا  ار و  امش  ایند  دنک  بلط  هچ  رگا  ار و  ایند  دینکن  بلط  ادخ و  زا  يراگسرتب  امـشب  منکیم  ّتیـصو 
رم هدنهد و  يرای  ار  هدیـسر  متـس  رم  دیـشاب  ترخآ و  يارب  دینک  راک  قح و  راتفگب  دیئوگب  امـش و  زا  دشاب  هدرک  هرانک  هک  نآ  زا 

يراگسرتب نم  هتشون  واب  دسرب  ار  هک  ره  ار و  دوخ  لها  ار و  دوخ  نادنزرف  همه  ار و  امش  منکیم  ّتیصو  هدننک  یمصخ  ار  راکمتس 
یم هک  امش  ّدج  زا  مدینش  نم  سپ  دوخ  نایم  رد  امش  ندیشیدنا  حالـصب  دوخ و  راک  رد  امـش  ندش  قفتم  نتـسویپ و  مهب  ادخ و  زا 

ياهنهد دیهدم  سپ  نامیتی  رد  ادخ  زا  دیـسرتب  هزور  زامن و  همه  زا  رتهب  ندرک  عازن  عطق  نامدرم و  نایم  ندیـشیدنا  حالـصب  دومرف 
یتسردب سپ  دوخ  ناگیاسمه  رد  ادخ  زا  دیـسرتب  امـش و  دزن  نامیتی  دنوشن  عیاض  دیاب  دـنهاوخ و  هک  تقو  ره  ماعط  ینعی  ار  ناشیا 
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تسامش ربمغیپ  ّتیصو  اهنآ  قح  رد  ناسحا  هک 

دیاب نآرق  ناش  رد  ادخ  زا  دیسرتب  ار و  ناشیا  دهد  ثاریم  ادخ  هک  دشاب  دوز  هک  میدرب  نامگ  هک  ناشیاب  دومرف  یم  تیصو  هشیمه 
تسامـش و نید  نوتـس  نآ  هک  یتسردب  سپ  زامن  ناش  رد  ادخ  زا  دیـسرتب  امـش و  ریغ  نارقب  ندرک  لمعب  ار  امـش  دریگن  یـشیپ  هک 

رگا هک  یتسردـب  سپ  ایند  رد  دـیتسه  هک  ماد  ام  کسانم  زا  ار  هناخ  دـیراذگم  یلاخ  امـش  راگدرورپ  هناخ  ناشرد  ادـخ  زا  دیـسرتب 
دوخ و ياهـسفنب  دوخ و  ياهلام  اب  ندرک  رازراک  باب  رد  ادـخ  زا  دیـسرتب  دـیوشن و  هدرک  تبقارم  هناخ  نآ  دوش  فاطعاب  كورتم 

مه زا  رگیدـکی و  رب  ندـینادرگ  تشپ  زا  دیـسرتب  ندرک و  اطع  رگیدـکی  اب  نتـسویپ و  مهب  داب  امـش  رب  ادـخ و  هار  رد  دوخ  ياهنابز 
تباجا سپ  دینک  اعد  سپ  امش  نادب  امش  رب  دوش  هدرک  یلاو  سپ  تسیابان  زا  ندرک  عنم  یئوکینب و  ندومرف  دینکم  كرت  ندیرب و 

عورش ناناملسم  ياهنوخ  رد  دینک  عورش  هک  ار  امـش  مبایب  هک  دیاب  بلطملا  دبع  نادنزرف  يا  هک  دومرف  سپ  ار  امـش  رم  دوشن  هدرک 
دینادب دیوشم  ناناملسم  لتق  ضّرعتم  نم  ندش  هتشک  ههجب  ینعی  نینمؤملا  ریما  دش  هتشک  نانمؤم  ریما  دش  هتـشک  هک  دنیوگ  یندرک 

تبرض کی  ار  وا  دینزب  سپ  مجلم  نبا  تبرض  نیزا  مریمب  هاگ  ره  دیرگنب  نم  هدنشک  رگم  نم  ببسب  دوشن  هتـشک  دیاب  نامدرم  يا 
یم هک  ادخ  لوسر  امـش  دـج  زا  مدینـش  سپ  هریغ  شوگ و  زا  وا  ياضعا  ندـیربب  درم  نآب  دـننکن  تبوقع  هک  دـیاب  تبرـض و  کیب 

رازآ رایسب  هدنزگ  گسب  دشاب  هچ  رگا  ندیرب و  اضعا  ندرک و  هلثم  زا  دینک  رذح  دومرف 

یتیآ

هچ ره  رب  دنک ، بلط  ار  امـش  ایند  دنچ ، ره  دیـشابم ، ایند  بلط  رد  هک  منک  یم  تیـصو  منک و  یم  تیـصو  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  امش 
راک ترخآ  شاداپ  يارب  دییوگب و  قح  نخـس  .دـیروخم  هودـنا  دـیهد ، یم  تسد  زا  ای  دـیروآ  یمن  تسد  هب  ار  نآ  تسا و  ییایند 

.دینک

.دیشاب روای  ار  مولظم  نمشد و  ار  ملاظ 

اب یتشآ  اهراک و  ماظتنا  ادـخ و  زا  سرت  هب  دـسر ، یم  وا  هب  هتـشون  نیا  هک  ار  سک  ره  ار و  منادـناخ  نادـنزرف و  همه  نت و  ود  امش 
لاس کی  زا  تسا  رترب  رگیدکی  اب  یتشآ  تفگ  یم  هک  مدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هک  .منک  یم  شرافس  رگیدکی 

.هزور زامن و 

.دنوش هابت  امش  دزن  رد  هک  دابم  هنسرگ و  زور  رگید  دیراد و  هگن  ریس  يزور  ار  اهنآ  دابم  .نامیتی  هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  .دنتسه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ناتربمایپ هدش  شرافس  ناگیاسمه ، ناگیاسمه ، هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 
.درک دهاوخ  نیعم  ثاریم  ناشیارب  هک  میدرب  نامگ  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، یم  شرافس  نانآ  هرابرد  هراومه  هلآ )

.دنریگ یشیپ  امش  رب  نآ  هب  ندرک  لمع  رد  نارگید  هک  دابم  نآرق ، هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 

ار نآ  دـیتسه  ات  دابم  .ناتراگدرورپ  هناخ  هرابرد  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ  .تسامـش  نید  نوتـس  زامن  هک  زامن ، هراـبرد  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ 
.دنهدن تلهم  باذع  رد  ار  امش  دوش ، كرت  ادخ  هناخ  ترایز  رگا  هک  دیراذگب  یلاخ 
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راهنز رگیدکی و  هب  شـشخب  رگیدکی و  اب  دنویپ  داب  امـش  رب  ادخ ، هار  رد  دوخ  نابز  ناج و  لام و  هب  داهج  هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 
امـش رب  ناـتناسک  نیرتدـب  هک  دـیراذگم ، ورف  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .رگیدـکی  زا  ندـیرب  رگیدـکی و  هب  ندرک  تـشپ  زا 

.دسرن تباجا  هب  دینک  اعد  هچ  ره  سپ ، نآ  زا  دنبای و  يرورس 

.دش هتشک  نینم  ؤملاریما  هک ، دیروآرب  گناب  دیشاب و  هتفر  ورف  ناناملسم  نوخ  رد  هک  منیبن  بلطملادبع ، نادنزرف  يا  دومرف : سپس 
کی زین  امش  موش  هتشک  تسا  هدز  وا  هک  تبرض  نیا  زا  نم  رگا  دیرگنب  .دوش  هتـشک  ملتاق  زج  نم  نوخ  صاصق  هب  دیابن  هک  دینادب 

یتح ندرک  هلثم  زا  دیزیهرپب  دومرف : هک  مدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  نم  هک  دیربم ، ار  شیاضعا  .دـینز  وا  رب  تبرض 
.دشاب هدنریگ  گس  رگا 

نایراصنا

هتفر ناتتـسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رب  و  دـیوجب ، ار  امـش  ایند  هچرگ  دـییوجم  ار  اـیند  هکنیا  ،و  میاـمن یم  شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  اـمش 
 . دیشاب هدیدمتس  رای  رگمتس و  نمشد.دیشوکب  یهلا  باوث  يارب  ،و  دییوگب قح.دیشابن  فّسأتم 

، یهلا ياوقت  هب  ار  دسر  یم  وا  هب  متیصو  نیا  هک  ره  منادناخ و  نادنزرف و  همه  امش و 

تاذ حالصا  :» دومرف یم  مدینش  ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلص   ) امش دج  زا  هک  ارچ  ، منک یم  شرافس  مدرم  نیب  حالـصا  ،و  یگدنز رد  مظن  و 
 «. تسا رتهب  هزور  زامن و  مومع  زا  نیبلا 

.دنوش هابت  امش  رانک  رد  هک  دابم  ، دیراذگم هنسرگ  یهاگ  ریس و  یهاگ  ار  نانآ  ، نامیتی هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

میدرب نامگ  هک  ییاج  ات  تشاد  شرافس  نانآ  هب  هتـسویپ  ، دنیامـش ربمایپ  شرافـس  دروم  هک  ، ناگیاسمه اب  هطبار  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
ار ادخ  ار  ادخ.دنیوج  یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دیاین  ، نآرق هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ   ! تخاس دـهاوخ  ناشرب  ثاریم 
هک ، دیراذگم یلاخ  ار  اجنآ  دـیتسه  یتقو  ات  ، ناتراگدرورپ هناخ  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادخ.تسامـش  نید  دومع  زامن  هک  ، زامن هراب  رد 

.دیباین تلهم  قح  رفیک  زا  دوش  هتشاذگ  یلاخ  رگا 

،و رگیدـکی هب  لام  شـشخب  مه و  اب  دـنویپ  هب  داب  امـش  رب   . ادـخ هار  رد  ناـتنابز  ناـج و  لاوما و  اـب  داـهج  هراـب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
ناتناراک دب  هک  ، دیراذگناو ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما.مه  اب  هطبار  عطق  يرود و  زا  دیزیهرپب 

 . دسرن تباجا  هب  دینک و  اعد  هاگ  نآ  ، دنوش ّطلسم  امش  رب 

ریما : دـییوگ دـیتفا و  ورف  ناناملـسم  نوـخ  رد  نم  ندـش  هتـشک  هناـهب  هب  هک  ار  امـش  مباـین  ، بلطملا دـبع  نادـنزرف  يا  : دوـمرف سپس 
 . دوش صاصق  دیاب  ملتاق  طقف  هک  داب  ناتمولعم  دش ! هتشک  نینمؤملا  ریما  ، دش هتشک  نینمؤملا 

عطق ار  وا  ياـضعا  ینیب و  شوـگ و  و  دـینزب ، تبرـض  کـی  ار  وا  اـهنت  متفر  اـیند  زا  وا  تبرـض  نیا  زا  نـم  هاـگره  دـییامن  هظحـالم 
هدنریگ زاگ  گس  هراب  رد  دنچ  ره  دینک  يرود  ندرک  هلثم  زا  :» دومرف یم  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  ، دینکم
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 « . دشاب

حورش

يدنوار

هلوق یف  تاذ  ینعم  .ضبق و  يا  يوز : .انزحت و  يا ال  افـسات : .ابلطت و ال  يا ال  ایغبت : .ایندـلا و ال  امکتبلط  نا  يا و  امکتغب  نا  هلوق و 
، انه لصولا  نیبلا : .نیملـسملا و  نیب  ام  انه  دارملا  و  نیتلیبقلا ، وا  نیلجرلا  نیب  ام  وا  هلها  لجرلا و  نیب  یتلا  لاـحلا  نیبلا  تاذ  حـالص 

نیب داسفلا  هیلا  بد  يذلا  لصولا  سفن  حالص  لاق : هناک  سفنلا ، نع  هرابع  تاذلا  نوکی  نا  زوجی  .مکنیب و  عطقت  دقل  هلوق  یف  امک 
: مههاوفا اوبغت  .ارهج و ال  ارـس و  ماتیالا  قح  یف  هللا  اوفاخ  يا  ماتیالا  یف  هللا  هللا  هلوق  .موصلا و  هالـصلا و  لفاون  هرثک  نم  ریخ  ساـنلا 

لب موی  نود  اموی  انیتای  يا ال  هواطع  انبغی  نالف ال  لاقی  و  هعاـس ، مهنع  اولفغت  ـال  هلیل و  لـک  مهیلا  اونـسحا  موی و  لـک  مهومعطا  يا 
.اموی هعدت  اموی و  ءاملا  لبالا  درت  نا  لصالا : یف  بغلا  .ابغ و  اناتا  نالف : انبغا  و  موی ، لک  انیتای 

يور و  هنانساب ، دحا  لک  حرجی  يذلا  روقعلا : بلکلا  .کلذ و  هبـشا  ام  هنذا و  وا  هفنا  تعطق  اذا  هلثم ، هب  لثما  لجرلاب  تلثم  لاقی : و 
.ریثکتلل دیدشتلا  و  لصالا ، وه  لثمی و  و ال 

يردیک

ینع مکلصو  هقیقح  يا  مکنیب ، تاذ  اوحلـصا  نیبیرغلا  یف  .مایـصلا  هالـصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالـص  مالـسلا : هیلع  هلوق 
هشحولا هلازا  سانلا و  نیب  حالصالا  نا  کلذب  دارملا  نوکی  نا  زوجی  يربولا : مامالا  لاق  نیملسملا ، نیب  لاحلا  حالصا  نیبلا  حالصب 

يدعتی ریخ  نیبلا  تاذ  حالص  نا  وه  و  رهاظ ، کلذ  هجو  و  ترثک ، نا  و  مایصلا ، هالصلا و  نم  لفاونلا ، باوث  یلع  هباوث  دیزی  مهنم ،
.هریغ نم  ریثکلا  یلع  یفوی  عونلا  کلذ  نم  لیلقلا  نوکی  نا  زاـجف  لـعافلا ، یلع  ناروصقم  موصلا  هالـصلا و  و  هریغ ، یلا  هلعاـف  نم 
انیتای لب  موی ، نود  اموی  انیتای  يا ال  هواـطع  اـنبغی  ـال  مهلوق  نم  مههاوفا : اوبغت  ـال  .دـیکاتلل و  رارکتلا  و  هللا ، اوقتا  يا  هللا : هللا  و  هلوق :

: اورظانی مل  کلذ  كرت  نا  هناف  .هعاس  تقو و  لک  اومعطا  لب  موی ، نود  اموی  و  هعاس ، نود  هعاس  ماتیالا  اومعطت  ـال  ینعی  موی ، لـک 
.اورظنی مل  باقعلاب و  اولجوع  جحلا  كرت  یلع  سانلا  قفتا  نا  يا 

.هفنا عدج  لیتقلاب  لثم  لاکنلا و  هلثملا : و 

مثیم نبا 

دوخ تمحر  زا  ار  وا  شیادـخ   ) مجلم نبا  هک  یعقوم  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياـیاصو  زا 
.دـنهدن يزور  دـنهد و  اذـغ  ناـنآ  هب  يزور  مههاوفا : باـبغا  متـساوخ ، نینچ  اذـک : تیغب  .دز  تبرـض  ار  راوگرزب  نآ  دـنک ) رود 

.نداد رارق  تربع  دروم  ندیرب ، ار  یـسک  ندب  ياضعا  هلثم : .ندرک  يرود  ندیرب و  رگیدکی  زا  ربادت : تبقارم  يرادهگن و  هرظانم :
هب ادابم  دیایب و  امـش  یپ  رد  ایند  هک  دـنچ  ره  دـیورب ، ایند  لابند  هب  امـش  ادابم  هک  نیا  .منک و  یم  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  امش 

نمـشد دینک ، راک  يورخا  شاداپ  يارب  دییوگب و  تسرد  تسار و  نخـس  و  دیوش ، نیگهودنا  دـیا  هداد  تسد  زا  هک  ایند  زا  يزیچ 
مظن و ادخ و  زا  سرت  يوقت و  هب  دسرب ، وا  هب  ما  همان  ار  هک  ره  منادناخ و  نادـنزرف و  مامت  امـش و  .دیـشاب  هدیدمتـس  رای  راکمتس و 
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حالـصا دومرف : یم  هک  مدینـش  امـش  دـج  زا  نم  اریز  منک ، یم  شرافـس  دوخ ، نایم  فالتخا  رد  یتشآ  حالـصا و  ناتراک و  بیترت 
یتبون تروص  هب  هنسرگ  ناهد  کی  ریس و  ناهد  کی  ار  اهنآ  نامیتی ، قح  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  تسا  رتالاب  هزور  زامن و  زا  نیبلا  تاذ 

ناتربمایپ شرافـس  تیـصو و  دروم  نانآ  اریز  ناتناگیاسمه ، هرابرد ي  ار  ادخ  .دنوش  هابت  عیاض و  امـش  دزن  رد  ادابم  و  دیراد ، هاگن 
.دوش لئاق  ثاریم  دهاوخ  یم  نانآ  يارب  میدرب  نامگ  ام  هک  اجنآ  ات  درک  یم  شرافس  نانآ  هرابرد ي  هراومه  ص )  ) ربمایپ دنتـسه ،

نید نوتـس  هک  زامن  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .دـنریگ  یـشیپ  امـش  رب  نادـب  لمع  رد  نارگید  ادابم  نآرق ، هرابرد ي  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
یب دوش  اهر  دوخ  لاح  هب  نآ  رگا  اریز  دیراذگ ، یلاخ  ار  اجنآ  دیا  هدنز  ات  ادابم  هکم )  ) ادخ هناخ  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادـخ  .تسامش 

مهاب و یتسود  امـش  هب  .ادخ  هار  رد  ناتنایب  نابز و  اهناج و  اهتورث و  اب  داهج  دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  .دید  دـیهاوخ  باذـع  گنرد 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادابم  .مراد  یم  رذحرب  ار  امـش  مه ، زا  ییادج  يرود و  زا  منک و  یم  هیـصوت  ار  رگیدکی  هب  شـشخب 

نانآ مالسلا ) هیلع   ) ماما .دیسر  دهاوخن  تباجا  هب  دینک  اعد  هچره  هاگنآ  دش ، دنهاوخ  طلسم  امـش  رب  نارادرکدب  هک  دینک  كرت  ار 
.تسا ریخ  ياهراک  همه ي  ساسا  هک  تسا  یهلا  يوقت  تسا ، هدومرف  شرافس  هک  يزیچ  لوا  تسا : هدرک  شرافس  زیچ  دنچ  هب  ار 

ریخ و تروص  هب  هک  هچنآ  اب  ینعی  دیآرب ، نانآ  یپ  رد  ایند  هک  دـنچ  ره  دنـشاب ، ایند  یپ  رد  اهنآ  هک  ادابم  و  ایند ، رد  ییاسراپ  مود :
مهارف ینعی  نانآ  رایتخا  رد  نتفرگ  رارق  ناسآ  راـبتعا  هب  ار  تبغر  هیغبلا : هملک ي  .دروآور  اـهنآ  رب  هتخاـس و  هداـمآ  دوخ  رد  یکین 

، ناشیا يارب  ییایند  ریخ  لیاسو  ندمآ 

زا هداد و  تسد  زا  هچنآ  رب  اداـبم  موـس : .تساـهنآ  بغار  بلاـط و  ییوـگ  راـبتعا  نیا  هب  اـیند  هک  ور  نآ  زا  تـسا ، هدروآ  هراعتـسا 
هک نآ  مراهچ : .تسایند  رد  یعقاو  ییاسراپ  مزاول  زا  دوخ  ندروخن  فسات  نیا  هک  دنروخ ، سوسفا  دـنا  هدـنام  مورحم  ایند  تاریخ 

ار راـک  هک  نآ  رگید  و  تسا ، نتفگ  هتـسیاش ي  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نآ  و  دـنیوگب ، ار  قح  زج  دـیابن 
هدیدمتـس روای  و  نمـشد ، رگمتـس  اب  هکنآ  مجنپ : .ددرگ  دودحم  ود  نیا  هب  ناشراتفر  راتفگ و  ینعی  دنهد : ماجنا  يورخا  رجا  يارب 

تـسا نیتـسار  تلادـع  رادـفرط  هک  یـسک  اریز  تسا ، قح  رطاـخ  هب  ندرک  لـمع  قح و  فرح  نتفگ  مزاول  زا  دوـخ  نیا  و  دنـشاب ،
، دنادرگ زاب  تلادع  تلیضف  هار  هب  ار  وا  هک  نیا  ات  دزیتسب  وا  اب  و  دنک ، يرود  روج  ملظ و  تمـس  هب  لیامتم  رگمتـس  زا  دیاب  ریزگان 

امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  و  ددرگ ، یمرب  دیکات  يارب  هرابود  سپـس  .دوب  دهاوخ  هدیدمتـس  روای  رای و  تروص  نیا  رد  سپ 
شرافـس ادخ  زا  سرت  اوقت و  هب  ار ، دسرب  وا  هب  شا  همانتیـصو  هک  ار  ادخ  ناگدنب  زا  سک  ره  نادناخ و  نادـنزرف ، مامت  و  مالـسلا )

-1 دـنک : یم  ناـیب  لـیذ  حرـش  هب  زین  ار  يرگید  لاـصخ  تافـص و  نآ  همادا ي  رد  هدوـمن و  رارکت  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یم 
هتفگ یـضعب  .ددرگ  يرود  ییادـج و  ثعاب  هک  تسا  یتلاح  زا  هیانک  تاذ  هملک ي : .فـالتخا و  فرط  ود  ناـیم  یتشآ  حالـصا و 

داسف و زا  ود  نآ  نیب  نداد  یتشآ  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .شا  هداوناخ  اب  يدرم  اـی  هلیبق و  ود  سک ، ود  نیب  تسا  یتلاـح  دـنا :
ینعی دـشاب ، سفن  ياوه  تاذ ، زا : دوصقم  لصو و  اـجنیا  رد  نیب  زا  دوصقم  دراد ، لاـمتحا  دـنا : هتفگ  یـضعب  .تسا و  هداد  یهاـبت 

يا هملک  تاذ  هملک ي : هک  تسا : هدش  هتفگ  .دـیهد و  تاجن  تسا  راتفرگ  هک  يداسف  زا  دراد ، طابترا  امـش  هب  هک  ار  یـسفن  ياوه 
تبحم سنا و  مزاول  زا  نیبلا  تاذ  حالـصا  یتشآ و  .مکنیب  تاذ  اوحلـصا  هللا و  وقتا  و  هکرابم : هیآ  دننام  دیاز ، لحم و  ریغ  رد  تسا 

نیبلا تاذ  حالصا  هب  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .یسفن  كاپ  تفع و  تفص  ششوپ  ریز  تسا  یتلیضف  دوخ  نآ  و  تسادخ ، هار  رد 
زامن و زا  نیبلا  تاذ  حالـصا  تسا : نیا  تیاور  نآ  تسا و  هدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  دوخ  هک  یتیاور  لیلد  هب  تسا ، هدرک  راداو 

عمج ص )  ) عراش فدـه  نیرتمهم  هک  دیـسر  عالطا  هب  البق  هک  تسا  نامه  اجنیا  رد  يرترب  لیلد  و  تسا ، رتالاب  رمع  مامت  هزور ي 
نیب فالتخا  ندش و  ور  رد  ور  اب  راک  نیا  و  تسادخ ، نید  هتـشر ي  رد  نانآ  دنویپ  ادـخ و  يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  مدرم  يروآ 
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هب لوصو  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرتمهم  هلمج  زا  مدرم  نایم  حلـص  شزاس و  نیاربانب ، درادـن ، ناکما  اهنآ  نایم  رد  هنتف  دوجو  اهنآ و 
، هزور زامن و  نودب  اریز  درادن ، دوجو  هزور ، زامن و  رد  تهج  نیا  و  دوش ، یمن  رـسیم  اهنآ  هلیـسو ي  هب  زج  سدقم  عراش  ياهفده 

سایق يارغـص  هلزنم ي  هب  ربخ  نیا  .دـش  تباث  هزور  زامن و  رب  نآ  يرترب  ور  نیا  زا  تسا ، ریذـپ  ناکما  هدرب  مان  فدـه  هب  ندیـسر 
هرابرد ي ار  نانآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .داد 2 - ماجنا  دیاب  سپ  دشاب ، روط  نیا  هک  هچره  تسا : نینچ  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمـضم 

تبون هب  ینعی  مههاوفا ، بابغا  ریبعت : اب  ار  بلطم  نیا  .تسا و  هدرک  یهن  نانآ  نتـشادهگن  هنـسرگ  زا  هدناسرت و  دـنوادخ  زا  نامیتی 
هابت زا  ار  ناشیا  سپـس  .تساهنآ  ندـنام  هنـسرگ  لامتحا  یتلاح  نینچ  رد  اریز  تسا ، هدرک  نایب  هیانک  رد  ناـشیاهناهد ، يرادـهگن 

لیاضف زا  تسا  یتلیـضف  دوخ  نآ  تسا و  ناشیدب  ناسحا  یکین و  هب  رما  نآ ، همزال ي  هک  ارچ  تسا ، هتـشاد  رذحرب  نامیتی  نتخاس 
اهنآ و لد  ندروآ  تسد  هب  صوصخ  رد  هدرک و  اهنآ  هرابرد ي  ادـخ  زا  سرت  ناگیاسمه و  هرابرد ي  شرافـس  .یکاپ 3 - تفع و 

قوقح ظفح  هب  تبسن  دیکات  رطاخ  هب  و  تسا ، هداد  هجوت  نانآ ، هرابرد ي  ص )  ) ادخ ربمایپ  شرافـس  لیلد  هب  ناشیا  تشاد  یمارگ 
هیمست باب  زا  زاجم  عون  نیا  .تسا  هدومرف  ریبعت  تیصو  نیع  ار  نانآ  ناشیا ، هرابرد ي  ص )  ) ربمایپ تیصو  ظفح  دننام  ناگیاسمه 
ترابع نآ  و  تسا ، رکذ  دروم  تیصو  يارب  يریسفت  مهثرویس ، لاز …  ام  مالسلا :) هیلع   ) ماما نخـس  .تسا  قلعتم  مان  هب  یـش ء  ي 

نینچ نیا  نآ  هرابرد ي  ص )  ) ربمایپ هچ  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  زین 
زا سرت  اهروتسد و  نیناوق و  ینعی  میرک ، نآرق  ياوتحم  هرابرد ي  شرافـس  .دوش 4 - ظفح  دیاب  متح  روط  هب  دـشاب  هدرک  شرافس 

یـشیپ نتفاتـش و  ثعاب  دوخ  نیا  هک  دـنریگ ، یـشیپ  نآرق  هب  لمع  رد  نارگید  ادابم  هک  نیا  زا  یهن  و  اهنآ ، كرت  تروص  رد  ادـخ 
هداد هجوت  يرمـضم  سایق  هلیـسو  هب  زامن  تلیـضف  رب  و  نآ ، هرابرد ي  ادخ  زا  سرت  زامن و  نامرف  هب  شرافـس  .تسودب 5 - نتفرگ 

زین ردـقم  ياربک  میدرک و  لقن  البق  ام  هک  تسا  یثیدـح  نیع  نآ  و  دـشاب ، یم  نیدـلا ، دومع  اهناف  هلمج ي : نآ  يارغـص  هک  تسا 
ادخ هناخ ي  هرابرد ي  شرافس  .دوش 6 - هتشاد  اپ  هب  نید  نآ  نتـشاد  اپ  هب  اب  هک  تسا  مزال  دشاب  روط  نآ  هچنآ  ره  و  تسا : نینچ 

تسا هداد  هجوت  ادخ  هناخ ي  يارب  يرگید  تلیضف  رب  .تشذگ و  البق  بلطم  زار  و  رمع ، لوط  مامت  رد  نآ  ترایز  كرت  زا  یهن  و 
دنوادـخ هک  دوش  یم  بجوم  ادـخ ، هناخ ي  ترایز  كرت  هک  نیا  نآ  دـشاب و  نآ  تمزالم  رد  هشیمه  ناسنا  ات  دوش  یم  ثعاب  هک 

هک یـسک  اریز  دنکن ، تبقارم  تظفاحم و  نانآ  زا  و  درگنن ، تمحر  هدید ي  هب  دنا  هدرک  كرت  ار  وا  هناخ ي  ترایز  هک  یناسک  هب 
يرادهگن ظفح و  ار  وا  زین  دنوادخ  دنکن ، يرادـساپ  شا  هناخ  زا  ادـخ  رطاخ  هب  و  درادـن ، هگن  شا  هناخ  هرابرد ي  ار  ادـخ  تمرح 

داد و دنهاوخن  تلهم  امـش  هب  نانمـشد  تروص  نآ  رد  هک  دشاب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  هک  دراد  لامتحا  و  درک ، دـهاوخن 
ادـخ فطل  اب  نانآ  تزع  ثعاـب  اـجنآ  زا  تبقارم  هللا و  تیب  رد  ناناملـسم  ندـمآ  درگ  اریز  تشاد ، دـنهاوخن  هاـگن  ار  امـش  تمرح 

نانآ و زا  نانمـشد  سرت  هدننز و  گنچ  مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ  تیانع  بلج  ثعاب  ادـخ  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  دـش و  دـهاوخ 
تباـب ادـخ  زا  سرت  ادـخ و  هار  رد  ناـبز  ناـج و  لاـم و  اـب  داـهج  هب  شرافـس  .ددرگ 7 - یم  ناــشیا  ییوـسمه  تـیعمج و  ینوزف 

، رگیدکی هب  تبسن  شـشخب  دنویپ و  هب  شرافـس  .یتسناد 8 - ار  نآ  تلیـضف  البق  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  داـهج  و  نآ ، ندراذـگورف 
لیلد رگیدکی و  زا  ییادج  يرود و  زا  نتشاد  رذحرب  .درادن 9 - غیرد  دوخ  کمک  زا  ادخ  هار  رد  يرگید  هب  تبسن  مادک  ره  ینعی 
لیلد هب  .تساهنآ و  ماـجنا  هب  روتـسد  ینعم  هب  دوخ  نیا  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  زا  یهن  .تسا 10 - نشور  زین  نآ 
هتشاد رذحرب  هضیرف  ود  نیا  كرت  زا  ار  نانآ  ناشیاعد ، ندشن  لوبق  و  اهنآ ، رب  رارـشا  طلـست  هنیمز ي  ندمآ  مهارف  و  نآ ، دب  دمایپ 

نیا يا  هنیمز  نینچ  ندمآ  مهارف  لیلد  .تسا و 

دارفا تعیبـط  زا  فورعم  یتساـک  رکنم و  زورب  ثعاـب  رما  نیا  دـنک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هعماـج  رگا  هـک  تـسا 
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ناراکدب و يدب و  ینوزف  ثعاب  دوخ  نیا  .دیآ  یم  مهارف  ناراکهبت  يرادـمامز  نانآ و  هبلغ ي  طلـست و  هنیمز ي  هدـش و  رادرکدـب 
اعد هچره  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  ناشیاعد  هلیـسو ي  راگدرورپ  تمحر  لوزن  ياضاقت  زا  اهنآ  تمه  یتسـس  ناگتـسیاش و  یتساـک 

.دوش یمن  باجتسم  دننک  یم 

هب ار  ناتتـسد  ناناملـسم  نوخ  رد  هک  منیبب  یلاح  رد  ار  امـش  هک  متـسین  یـضار  نم  زگره  بلطملادـبع ! نادـنزرف  يا  دومرف : هاگنآ 
زج هب  نم  ضوع  رد  هک  دینادب  دنتشک ! ار  نینموملاریما  دنتشک ، ار  نینموملاریما  دییوگ : یم  هک  نیا  هناهب ي  هب  دیا  هدرب  ورف  یتخس 

کی ضوع  رد  مدیسر ، تداهش  هب  مجلم  نبا  تبرض  رثا  رب  نم  رگا  دینک  هجوت  تقد  هب  .دیشکب  دیابن  ار  رگید  یسک  نم  هدنشک ي 
یسک ادابم  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  اریز  دننک ، هلثم  ار  وا  ادابم  و  دینزب ، تبرض  کی  وا  هب  مه  امـش  وا  تبرض 

نادـنزرف زا  دوخ  دـنواشیوخ  دارفا  نانخـس ، نیا  لاـبند  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگنآ  .دـشاب  راـه  گـس  هک  دـنچ  ره  دـینک  هلثم  ار 
داـجیا زا  ار  اـهنآ  لوا : تسا : هداد  رارق  بطاـخم  ریز ، بلطم  دـنچ  هب  شرافـس  شیوخ و  نوخ  دروم  رد  صوصخب  ار  بلطملادـبع 

هب ناناملـسم  نوخ  رد  ار  ناتتـسد  هک  منیبب  یلاـح  رد  ار  امـش  اداـبم  تسا : هدومرف  هدرک و  عنم  وا ، ندـش  هتـشک  هناـهب ي  هب  بوشآ 
ار نینموملاریما  دـیوگ : یم  نینموملاریما  لـتق  نوـلوقت : تراـبع : .دـیا  هدز  راتـشک  هب  تسد  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـیا ، هدرب  ورف  تدـش 

هزیگنا هک  یلیلد  هناهب و  راهظا  يارب  یگدز  ناجیه  ماگنه  هب  هاوخنوخ  درف  ره  هک  تسا  لومعم  يداع و  نایرج  زا  تیاکح  دنتشک ،
لدـع و ياضتقا  اریز  تسا ، هدرک  یهن  دوخ  لتاق  زج  یـسک  نتـشک  زا  ار  نانآ  مود : .دروآ  یم  نابز  رب  تساـب  وشآ  داـجیا  رب  وا  ي 

تـسین زیاج  ندز  تبرـض  فرـص  هب  ار  مجلم  نبا  هک  تسا  هداد  رادـشه  هذـه  اورظنا …  ترابع : اب  ار  اـهنآ  موس : .تسا  نیمه  داد 
هب مراهچ : .تسا  هدوب  تبرـض  نامه  گرم  تلع  دـننک  نیقی  هک  نیا  رگم  دـسرارف ، گرم  رگید  لیلد  هب  تسا  نکمم  هچ  دنـشکب ،
زاب داد  لدـع و  ياضتقا  اریز  دـننزب ، تبرـض  کی  اهنت  تسا ، هدز  هک  تبرـض  کـی  ربارب  رد  ار  مجلم  نبا  تسا ، هداد  روتـسد  ناـنآ 
هلثم رد  هک  نآ  حیـضوت  .هدومرف  یهن  تسا ، هدینـش  ص )  ) ربماـیپ زا  دوخ  هک  یتـیاور  لـیلد  هب  وا  ندرک  هلثم  زا  مجنپ : .تسا  نیمه 

هک تسا  یتسپ  دنـسپان و  قالخا  زا  اـهنیا  ماـمت  هک  دراد ، دوجو  مشخ  شتآ  ندـناشنورف  یلدگنـس و  یمتح و  زواـجت  یعون  ندرک 
نینچ زین  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ص )  ) ربمایپ لوق  لـقن  نیا  .درک  يراددوخ  اـهنآ  زا  دـیاب 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .داد  ماجنا  ار  نآ  دیابن  تسا  هدرک  یهن  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  ار  هچره  و  تسا :

دیدحلا یبا  نبا 

اَنوُک ِرْجَْأِلل َو  َالَمْعا  ِّقَْحلِاب َو  َالُوق  اَمُْکنَع َو  َيِوُز  اَْهنِم  ٍءْیَـش  یَلَع  اَفَـسْأَت  َـال  اَـمُْکتََغب َو  ْنِإ  اَْینُّدـلا َو  اَـیِْغبَت  ـَّالَأ  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  اَمُکیِـصوُأ 
ْمُِکْنَیب ِتاَذ  ِحَالَـص  ْمُکِْرمَأ َو  ِمْظَن  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  ِیلْهَأ َو  يِدـَلَو َو  َعیِمَج  اَمُکیِـصوُأ َو  ًاـنْوَع  ِمُولْظَْمِلل  ًامْـصَخ َو  ِِملاَّظِلل 

ْمُهَهاَْوفَأ َو َال اوُّبُِغت  َـالَف  ِماَْـتیَْألا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ِماَـیِّصلا  ِهَـالَّصلا َو  ِهَّماَـع  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحَالَـص  ُلوُقَی  اَمُکَّدَـج ص  ُْتعِمَـس  یِّنِإَـف 
ِنآْرُْقلَا َال ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ْمُُهثِّرَُویَس َو  ُهَّنَأ  اَّنَنَظ  یَّتَح  ْمِِهب  یِـصُوی  َلاَز  اَم  ْمُکِِّیبَن  ُهَّیِـصَو  ْمُهَّنِإَف  ْمُِکناَریِج  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ْمُِکتَرْـضَِحب َو  اوُعیِـضَی 

َْمل َكُِرت  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ُْمتیَِقب  اَم  ُهوُّلَُخت  َـال  ْمُکِّبَر  ِْتَیب  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ْمُِکنیِد َو  ُدوُمَع  اَـهَّنِإَف  ِهَـالَّصلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  ْمُکُْریَغ َو  ِِهب  ِلَـمَْعلِاب  ْمُکُِقبْـسَی 
ِلُذاَبَّتلا َو ِلُصاَوَّتلِاب َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  .ب }  نم  طـقاس  ( 1 ْمُِکتَنِْـسلَأ {  ْمُکِـسُْفنَأ َو  ْمُِکلاَْومَِأب َو  ِداَهِْجلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  اوُرَظاَُنت َو 

اوُکُْرتَت َعُطاَقَّتلا َال  َُرباَدَّتلا َو  ْمُکاَّیِإ َو 

[ ْمُکُراَرْشَأ  ] ْمُْکیَلَع یَّلَُویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا 
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ُریِمَأ َِلُتق  َنُولوُقَت  ًاضْوَخ  َنیِِملْـسُْملا  َءاَمِد  َنوُضوُخَت  ْمُکَّنَیِْفلُأ  ِِبلَّطُْملا َال  ِدـْبَع  ِیَنب  اَی  َلاَـق  َُّمث  ْمَُکل  ُباَجَتُْـسی  َـالَف  َنوُعْدَـت  َُّمث  ْمُکُراَرِش 
 [ َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َِلُتق   ] َنِینِمْؤُْملا

ِهَّللا ص َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ِلُجَّرلِاب  اُولِّثَُمت  ٍَهبْرَِضب َو َال  ًَهبْرَـض  ُهُوبِرْـضاَف  ِهِذَه  ِِهَتبْرَـض  ْنِم  ُِّتم  اَنَأ  اَذِإ  اوُرُْظنا  ِیِلتاَق  َّالِإ  ِیب  َُّنُلتْقَت  َالَأ َال 
 . ِروُقَْعلا ِْبلَْکلِاب  َْول  َهَْلثُْملا َو  ْمُکاَّیِإ َو  ُلوُقَی 

نمف اهبلط  نع  ایهنم  ایندـلا  هبلطت  نم  ناک  اذإف  امکتبلط  نإ  ایندـلا و  ابلطت  لوقی ال  مکهاوفأ  اوریغت  الف  يور  هرخآلل و  المعا  يور و 
.یلوألا قیرطلاب  اهبلط  نع  ایهنم  نوکی  هبلطت  ال 

ضبق يأ  امکنع  يوز  اهنم  ءیش  یلع  افسأت  لاق و ال  مث 

.اهنم یل  يوز  ام  یتمأ  کلم  غلبیس  اهبراغم و  اهقراشم و  تیرأف  ایندلا  یل  تیوز  هللا ص  لوسر  لاق 

. { . دیدحلا 23 هروس  ( 1 ْمُکَتاف {  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  یلاعت  هلوق  نم  اذه  انزحت و  يأ ال  دحاو  ینعمب  امهالک  ایسأت و  يور و ال  و 

مکنیب و نئاغـضلا  اوفنا  هتوم  موی  هدـنع  اوعمج  دـق  هینبل و  لاـقف  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  هظفللا  هذـه  هذـخأ  نیبلا  تاذ  حالـص  هلوق 
مکیلع

 . همحقم هدئاز  انهاه  تاذ  و 

همف ریغتی  عئاجلا  نأل  كاذف  مههاوفأ  اوریغت  الف  يور  نم  ابغ و  مهوعمطت  نأب  مهوعیجت  يأ ال  مههاوفأ  اوبغت  الف  هلوق 

لاق ع

.کسملا حیر  نم  هللا  دنع  بیطأ  مئاصلا  مف  فولخل 

ماتیألا ینعی  هنأ ال  رهاظلا  ءایلوألا و  ءایصوألل و  ینعملا  یف  ماتیألل و  رهاظلا  یف  یهنلاف  مهوعیضت  يأ ال  مکترضحب  اوعیضی  لاق و ال 
دنع ادج  رزنلا  ردـقلا  الإ  یماتیلا  لاومأ  نم  اوبیـصی  نأ  مهیلع  مرحم  ءایـصوألا  کئلوأ  نأل  مهئایـصوأ  يدـیأ  تحت  لام  مهل  نیذـلا 
تام نیذـلا  ینعی  هنأ  رهظألا  امنإ  مکماتیأ و  هاوفأ  اوریغت  هل ال  لاقی  نأ  نسحی  هلاح ال  هذـه  نم  نکمتلا و  عم  هنوضقی  مث  هرورـضلا 

(1 ًاریِـسَأ {  ًامِیتَی َو  ًانیِکْـسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  یلاعت َو  لاق  امک  مهنع  دوعقلا  حـبقی  مهتاساوم و  نیعتی  ءارقف  مه  مهؤابآ و 
هیانعلا لب  دالوألاب  مهل  هیانع  مئاهبلا ال  نم  ءابآلا  نأل  مألا  لبق  نم  مئاهبلا  یف  بألا و  لـبق  نم  ساـنلا  یف  متیلا  و  ناسنإلا 8 } . هروس 

مألا هلفاک و  دـقفل  هیلإ  ررـضلا  لصو  تام  اذإف  دـلولا  هقفنب  میقلا  لفاکلا  وه  بألا  نإف  سانلا  اـمأ  هقفـشملا و  هعـضرملا  اـهنأل  مـألل 
یمـسی ءاـمکأ و ال  ءیمک و  هلمکتلا  یف  یلع  وبأ  یکح  فارـشأ و  فیرـش و  اولاـق  اـمک  ماـتیأ  یلع  میتی  عمج  کـلذ و  نع  لزعمب 

اذإ الإ  امیتی  یبصلا 

باتکلا صنب  سمخلا  یف  اونیع  نیذـلا  فانـصألا  دـحأ  یماـتیلا  هنع و  متیلا } .» :» ا ( 1 میتـیلا {  مسا  لاز  غلب  اذإ  غوـلبلا و  نود  ناـک 
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زیزعلا

راجلا قوقح  یف  هدراولا  راثآلا  یف  لصف 

هرکذ ع يذلا  ظفللا  ناریجلاب و  یصوأ  مث 

لاز ام  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینإف  يدوهیلا  انراجل  متیدـهأ  لاقف  هاـش  حـبذ  اـمل  رمع  نب  هللا  دـبع  هیاور  یف  اـعوفرم  درو  دـق 
.هثرویس هنأ  تننظ  یتح  راجلاب  ینیصوی  لیربج 

لاق هنأ ص  ثیدحلا  یف  و 

.هراج مرکیلف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم 

.رهظلا همصاق  هماقملا  راد  یف  ءوسلا  راج  هنع ع  و 

.اهاشفأ اهعاذأ و  هئیس  يأر  نإ  اهنفد و  هنسح  يأر  نإ  هماقم  راد  یف  کعم  ءوس  راج  ءالبلا  دهج  نم  هنع ع  و 

مهتیعدأ نم  و 

یناعرت هانیع و  ینارت  راج  نم  بیـشلا و  برقت  هلیلح  نم  الک و  یلع  نوکی  دلو  نم  هنتف و  یلع  نوکی  لام  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا 
 . هب راط  ارش  عمس  نإ  هنفد و  اریخ  يأر  نإ  هانذأ 

.هملظ همشغ و  لاق  هقئاوب  ام  اولاق  هقئاوب  هراج  نمأی  هناسل و  هبلق و  ملسی  یتح  دبعلا  ملسی  هدیب ال  یسفن  يذلا  هعفری و  دوعسم  نبا 

نامقل

.ءوسلا راج  نم  لقثأ  ائیش  رأ  ملف  دیدحلا  هراجحلا و  تلمح  ینب  ای 

.عابت اهتریج  ضعب  ههارک  صخرب  اراد  يرتشی  نم  الأ  اودشنأ  و 

هریغلا هلق  مؤللا و  نیتلصخ  مهنع  اوذخأف  مورلا  ماشلا  لهأ  رواج  یعمصألا  لاق  و 

ءاخسلا و نیتلـصخ  مهنع  اوذخأف  داوسلا  هفوکلا  لهأ  رواج  ءافولا و  هلق  ءانزلا و  نیتلـصخ  مهنع  اوذخأف  رزخلا  هرـصبلا  لهأ  رواج  و 
.هریغلا

.هراد هکرب  مرح  هراج  یلع  لواطت  نم  لاقی  ناک  و 

.هراد هللا  هثرو  هراج  يذآ  نم  لاقی  ناک  و 
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رادـلا نمث  اذـه  هل  لاق  يرتشملا  اهرـضحأ  املف  مهرد  فلأ  هئامب  صاـعلا  نب  دیعـس  راوج  یف  ناـک  هراد و  يودـعلا  مهجلا  وبأ  عاـب 
کلام ال ذخ  يراد و  یلع  در  لاقف  طق  اراوج  دحأ  يرتشا  له  لاق و  صاعلا  نب  دیعس  راوج  لاق  راوج  يأ  لاق  راوجلا  نمث  ینطعأف 

یـضق هتلأـس  نإ  ینبرق و  هدـنع  تدهـش  نإ  ینظفح و  هنع  تبغ  نإ  یب و  بحر  ینآر  نإ  ینع و  لأـس  تدـعق  نإ  لـجر  راوج  عدأ 
كراد و نمث  اذـه  لاق  مهرد و  فلأ  هئام  هیلإ  ثعبف  ادیعـس  کلذ  غلبف  ینع  جرف  هبئان  ینتباـن  نإ  ینأدـب و  هلأـسأ  مل  نإ  یتجاـح و 

.کل كراد 

.يذألا یلع  ربصلا  راوجلا  نسح  نکل  يذألا و  فک  راوجلا  نسح  سیل  نسحلا 

رظنف رؤدأ  عبـس  تلاق  کنیب  ینیب و  مک  لاق  کتراج  انأ  تلاق  و  .هجاحلا }  : هلخلا ( 1 هلخلا {  هیلإ  تکـشف  نسحلا  یلإ  هأرما  تءاج 
.کلهن اندک  لاق  اهایإ و  اهاطعأف  مهارد  هعبس  هشارف  تحت  اذإف  نسحلا 

هادو تام  نإ  هیلع و  هفلخأ  ءیـش  هل  کله  نإ  هدـصقی و  نمم  هامح  هحلـصی و  امب  هل  ماق  لـجر  هرواـج  اذإ  هماـم  نب  بعک  ناـک  و 
لاق داود  یبأ  راجک  راج  تلاق  اراج  تدـمح  اذإ  برعلا  تناک  همارکإ و  یف  غلابف  هداعلا  یلع  هرازف  يدایإلا  داود  وبأ  هرواجف  هلهـأل 

ریهز نب  سیق 

يوآ مث  فوطأ  ام  فوطأ 

. { . بوسنملا 1:100 فاضملا و  ( 1 داود {  یبأ  راجک  راج  یلإ 

.هب بعک  لعف  هراجل  لعفی  ناک  داود و  وبأ  هنم  ملعت  مث 

هرواجأ یل  اراج  رض  ام  یمرادلا  نیکسم  لاق  و 

اذه حلصی  اذ  امل  هباحـصأل  لاقف  یـضترملا 431،44 } . یلامأ  یف  نالوألا  ( 2 اریضحم {  اسرف  هلودلا  بحاص  ملـسم  وبأ  ضرعتـسا 
.ءوسلا راجلا  نم  رارفلل  حلصی  ائیش  اوعنصت  مل  لاقف  برحلا  نم  رافلا  عابتا  ماعنلا و  رمحلا و  دیص  لیخلا و  قابس  اورکذف 

نب دیزی  لوقب  لثمتف  امهراوج  كدامحإ  فیک  لاقف  هیراج  اناک  نامیلس و  دمحم و  هینبا  نع  ناوفص  نب  دلاخ  نب  یلع  نامیلس  لأس 
اهتکرت اضرأ  یل و  اراد  هللا  یقس  يریمحلا  غرفم 

و

دحاولا قحلا  بحاصف  قوقح  هثالث  هل  راج  ناقح و  هل  راج  قح و  هل  راجف  هثالث  ناریجلا  رباج  هیاور  نم  اضیأ  عوفرملا  ثیدـحلا  یف 
هقحف هل  محر  كرشم ال  راج 

كراج يذؤت  الأ  راوجلا  قح  یندأ  محر و  وذ  ملـسم  راج  هثالثلا  بحاـص  هل و  محر  ـال  ملـسم  راـج  نیقحلا  بحاـص  راوجلا و  قح 
.اهنم هل  حدتقت  نأ  الإ  كردق  راتقب 
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.هفرغملا هحدقملا  فرتغت و  حدتقت  تلق 

یـشقاربلا راجلا  قفانملا و  یعوبریلا  راجلا  راوجلا و  نسحلا  سمدـلا  راجلا  راوجلا و  ئیـسلا  راضلا  راجلا  هسمخ  ناریجلا  لاقی  ناک  و 
.كاعری هبلق  كارت و  هنیع  يذلا  .دارقلا }  وه  ؛و  لدسحلا یلإ  بوسنم  : یلدسحلا ( 1 یلدسحلا {  راجلا  هلاعفأ و  یف  نولتملا 

لوقی هللا ص  لوسر  ناک  هریره  وبأ  يور  و 

 . لوحتت هیدابلا  راد  نإف  هماقملا  راد  یف  ءوسلا  راج  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا 

.جحلا هالصلاب و  امهرمأ  مث  کلذ  یلإ  امهریغ  امهقبسی  نأ  اهاهن  هب و  لمعلا  یلإ  هعراسملاب  امهرمأ  نآرقلا  یف  هللا  هللا  هلوق ع 

 . مکنم ماقتنالا  لجعتی  يأ  اورظانت  مل  كرت  نإ  هنإف  لاقف  جحلا  یف  هاصولا  ددش  و 

اهنع یهنمف  هلثملا  امأف 

 . مارح هلثملا  هلثم  لاق ال  کلذ و  نع  یهن  مث  تضهجأ  یتح  بنیز  عور  هنأل  دوسألا  نب  رابهب  لثمی  نأ  هللا ص  لوسر  رمأ 

یناشاک

نسح و ماما  رم  هدومرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  تیـصو  هلمج  زا  و  هللا ) هنعل  مجلم  نبا  هبرـض  امل  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلل و  )
تیصو هللا ) يوقتب  امکیصوا   ) .هیلع بضغ  هللا و  هنعل  مجلم  رسپ  وا  يوس  هب  دیناسر  تبرض  هک  یتقو  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

دنک بلط  هچ  رگا  و  امکتغب ) نا  و   ) ار ایند  دینکن  بلط  هکنآ  هب  و  ایندلا ) ایغبت  نا ال  و   ) ادـخ يراگزیهرپ  اوقت و  هب  ار  امـش  منک  یم 
تسد امش و  زا  دوش  هدرک  هرانک  هک  امکنع ) يوز   ) ایند زا  يزیچ  رب  دیوشم  كانهودنا  و  اهنم ) یش ء  یلع  افسات  و ال   ) ار امـش  ایند 
تیاور یـضعب  رد  ترخآ و  يارب  دـینک  لمع  و  هرخالل ) المعا  و   ) قح راتفگ  هب  دـیوش  ایوگ  و  قحلاـب ) ـالوق  و   ) دـسرن نآ  هب  اـمش 

رم و  انوع ) مولظملل  و   ) نمشد ار  راکمتس  رم  دیشاب  و  امـصخ ) ملاظلل  انوک  و   ) يدبا باوث  يارب  دینک  راک  ینعی  .هدش  عقاو  رجالل ) )
هغلب نم  و   ) ار دوخ  لها  نادنزرف و  همه  و  یلها ) يدلو و  عیمج  و   ) ار امش  منک  یم  تیصو  امکیصوا )  ) نواعم رای و  ار  هدیسر  متس 

راک رد  امش  ندش  قفتم  نتسویپ و  هب  و  مکرما ) مظن  و   ) ادخ زا  يراکسرت  هب  هللا ) يوقتب   ) نم هتـشون  وا  هب  دسرب  هک  ره  هب  و  یباتک )
تاـعزانم و عـطق  رگیدـکی و  نداد  يراـی  تنواـعم و  دوـخ و  ناـیم  رد  امـش  ندیـشیدنا  حالـص  هب  و  مکنیب ) تاذ  حالـص  و   ) دوـخ

راوگرزب دج  زا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  امکدـج   ) مدینـش نم  هک  یتسرد  هب  سپ  تعمـس ) یناف   ) رگیدـمه زا  تاموصخ 
ندیشیدنا حالـص  هب  مایـصلا ) هولـصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالـص   ) تفگ یم  هک  لوقی ) ( ) ص  ) تسا ادخ  لوسر  هک  امش 

ناش رد  ماتیالا ) یف   ) ادـخ زا  دیـسرتب  هللا ) هللا   ) هزور زامن و  همه  زا  تسا  رت  لضاف  ندومن  ناشیا  تاعزانم  عطق  ناـمدرم و  ناـیم  رد 
زا یتقو  ره  رد  ار  ناشیا  دـیهد  ماعط  ینعی  .يزور  ماعط و  زا  ار  ناشیا  ياه  نهد  تبون  هب  دـیهدم  سپ  مههاوفا ) اوبغت  ـالف   ) ناـمیتی

یگنـسرگ و یگرب و  یب  امـش و  دزن  نامیتی ، نآ  دنوشن  عیاض  هک  دیاب  و  مکترـضحب ) اوعیـضی  و ال   ) تاعاس زا  یتعاس  ره  تاقوا و 
قح رد  ناـسحا  هک  یتـسرد  هب  سپ  مهناـف )  ) دوخ ناـگیاسمه  قـح  رد  مکناریج ) یف   ) ادـخ زا  دیـسرتب  و  هللا ) هللاو   ) دـنربن یگنهرب 
یتح  ) ناشیا لاح  تیاعر  هب  دومرف  یم  تیصو  هشیمه  مهب ) یـصوی  لاز  ام   ) تسا امـش  ربمغیپ  تیـصو  مکیبن ) هیـصو   ) ناگیاسمه
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رد نارقلا ) یف   ) ادخ زا  دیسرتب  و  هللا ) هللا  و   ) ار ناشیا  دهد  ثاریم  هک  دشاب  دوز  هک  مهثرویـس ) هنا   ) میدرب نامگ  هک  یتیاغ  ات  اننظ )
( هللا هللا  و   ) ناناملسم زا  امش  ریغ  نآرق  هب  ندرک  لمع  هب  ار  امش  دریگن  یـشیپ  هک  دیاب  و  مکریغ ) هب  لمعلاب  مکقبـسی  ال   ) نآرق ناش 
و هللا ) هللا  و   ) تسا امـش  نید  نوتـس  مکنید ) دومع   ) زامن هک  قیقحت  هب  سپ  اـهناف )  ) زاـمن باـب  رد  هولـصلا ) یف   ) ادـخ زا  دیـسرتب  و 

کـسانم لامعا  زا  ار  هناخ  نآ  دیراذگم  یلاخ  هولخت ) ال   ) دوخ راگدرورپ  هناخ  ندرک  تیاعر  رد  مکبر ) تیب  یف   ) ادخ زا  دیـسرتب 
تبقارم اورظانت ) مل   ) فاطم نآ  دوش  كورتم  رگا  هک  یتسرد  هب  سپ  كرت ) نا  هناف   ) ایند رد  دـیتسه  هک  مادام  متیقب ) اـم   ) فاوط و 
نانمـشد اب  رازراک  باب  رد  داهجلا ) یف   ) ادـخ زا  دیـسرتب  و  هللا ) هللااف   ) فاطلا امـش  زا  دوش  هتفرگ  زاب  هکلب  فاطعا  هب  دـیوشن  هدرک 

ياه نابز  حیاصن  هب  و  مکتنـسلاب )  ) دوخ ياه  سفن  اه و  لام  يادف  هب  مکـسفنا ) مکلاوماب و   ) راگزور هبت  نایـصاع  راگدرک و  نید 
ناطعا و رگیدکی  اب  و  لذابتلا ) و   ) نتـسویپ مه  هب  تسا  امـش  رب  و  لصاوتلاب ) مکیلع  و   ) الع لج و  ادـخ  هار  رد  هللا ) لیبس  یف   ) دوخ

رمـالا اوکرتـت  ـال  و   ) ندـیرب مه  زا  و  عطاـقتلا ) و   ) رگیدـکی رب  ندـینادرگ  تـشپ  زا  دیـسرتب  و  ربادـتلا ) مکاـیا و  و   ) ندوـمن ناـسحا 
امـش رب  دوشن  یلاو  ات  مکیلع ) یلویف   ) يرادرکدب زا  نتـشادزاب  و  رکنملا ) نع  یهنلا  و   ) ییوکین هب  ندومرف  دینکن  كرت  فورعملاب )

زا دعب  مالسلا ) هیلع  لاق  مث   ) امش يارب  دوشن  باجتسم  سپ  مکل ) باجتسی  الف   ) دینک اعد  سپ  نوعدت ) مث   ) امـش نادب  مکرارـشا ) )
هک نیملـسملا ) ءامد  یف  نوضوخت   ) ار امـش  مباین  هک  دیاب  مکنیفلا ) ال   ) بلطملادبع نارـسپ  يا  بلطملادبع ) ینب  ای  : ) هک دومرف  نآ 

ریما دش  هتشک  هک  دییوگ  نینموملاریما ) لتق  نینموملاریما  لتق  نولوقت   ) یندرک عورش  اضوخ )  ) ناناملسم ياه  نوخ  رد  دینک  عورش 
دینادب الا )  ) دینکم زارد  ناناملسم  ياه  نوخ  هب  تسد  صاصق ، بلط  رد  نم  تداهش  هطساو  هب  ینعی  نانموم  ریما  دش  هتشک  نانموم 

نم هک  هاگره  تمانا ) اذا   ) دیرگنب اورظنا )  ) نم هدنشک  رگم  یلتاق ) الا   ) نم ببس  هب  دوشن  هتـشک  هک  دیاب  یب ) نلتقی  ال   ) نامدرم يا 
لثمی و ال   ) ندز نآ  لـثم  هب  یندز  هبرـضب ) هبرـض   ) ار وا  دـینزب  سپ  هوبرـضاف )  ) مجلم نبا  تبرـض  نیا  زا  هذـه ) هتبرـض  نم   ) مریمب

هب سپ  ص ))  ) امکدج تعمـس  یناف   ) نآ ریغ  ینیب و  شوگ و  زا  وا  ياضعا  ندیرب  هب  درم  نآ  هب  دینکن  تبوقع  هک  دیاب  و  لجرلاب )
ول و   ) ندیرب اضعا  ندرک و  هلثم  زا  دـینک  رذـح  هلثملا ) مکای و   ) تفگ یم  هک  لوقی ) ( ) ص  ) ادـخ لوسر  زا  مدینـش  نم  هک  یتسرد 

هدنهدرازآ رایسب  هدنزگ  گس  هب  راک ، نآ  دشاب  هچ  رگا  و  روقعلا ) بلکلاب 

یلمآ

ینیوزق

و يوقتب ، ار  امش  منکیم  تیصو  .تشذگ  یضعب  تسا و  يورم  ترـضح  نآ  زا  نوعلم  مجلم ) نبا   ) تبرـض دعب  تیـصو  هنوگ  دنچ 
زا دوش  هدید  رون  رد  دوش و  هتـشاد  رود  هک  ایند  زا  يزیچ  رب  دـیروخم  فسات  و  ار ، امـش  دـیئوجب  وا  دـنچ  ره  ار  ایند  دـیئوجن  هکنیا 
امش منکیم  تیصو  .راکددم  رای و  مولظم  يارب  و  دیـشاب ، مصخ  ملاظ  يارب  و  دینکب ، ترخآ  رجا و  يارب  راک  دیئوگب و  قح  و  امش ،

یگدنکارپ و زا  ندـش  رود  دوخ و  رما  نداد  ماظتنا  يوقتب و  نم  همان  وا  هب  دـسرب  ار  هک  ره  ار و  دوخ  تیبلها  نادـنزرف و  عیمج  ار و 
رتهب نیبلا  تاذ  حالصا  تفگیم : ص )  ) ادخ لوسر  امش  دج  زا  مدینش  نم  هک  عازن  و  داسف ، عفرب  دابع  نایم  ندرک  حالصا  و  فالخ ،

: یلاعت لاق   ) ندرک وسکی  قاقش  عازن و  ندروآ و  حالصب  دوخ  رما  ناناملـسم و  نایم  ندوب  حلـصم  ینعی  .هزور  زامن و  همه  زا  تسا 
، تسا هدایز  محقم و  تاذ  ظفل  دنیوگیم : یضعب  تسین ، هابتـشا  زا  یلاخ  نیب  تاذ  ظفل  و  هیالا ) مکنیب …  تاذ  اوحـصا  هللا و  اوقتاف 
دینک و حالـصا  ار  ناتاهدوخ  لاح  هلمجلاب  .دیرآ و  حالـصب  تسا  امـش  نایم  هک  یلاح  ینعی  تسا  تلاح  زا  هیانک  تاذ  دنا  هتفگ  و 

اجنیا نیب  دناوتیم  هک  دنا  هتفگ  و  تسا ، قارتفا  یئادج و  بجوم  هک  ار  یتلاح  دینک  حالـصا  ینعی  .تسیئادـج  ینعمب  نیب  دـنا  هتفگ 
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لصو ینعمب 

ود نیا  تفلاخم و  عازن و  زا  ار  نا  دـینک  تظفاحم  و  ار ، تقفاوم  لاصتا و  سفن  دـینک  حالـصا  ینعی  سفن  زا  تراـبع  تاذ  دـشاب و 
.دوشن و ررکم  یئادـج  ینعمب  نیب  و  مکنیب ) اـننیب و  تاذ  حلـصا و  و   ) تشذـگ نیا  زا  شیپ  و  دـیامنیم ، لـطاب  فیعـض و  رخآ  لوق 
تقداـصم و تقفاوم و  قـلخ  ناـیم  نوـچ  اـیند  مه  نید و  مه  هکلب  نید ، ناـکرا  زا  تسا  میظع  ینکر  نیبـلا  تاذ  حالـصا  هلمجلاـب 
رد يور  يدابآ  و  دـنک ، تتامـش  ناطیـش  و  دـنبای ، تسد  نمـشد  اهرطاخ  هن  اـیند و  هن  دریگ و  ماـظتنا  نید  رما  هن  دـشابن  تدـعاسم 

هنـسرگ هاگ  ریـس و  هاگ  و  دـیهدن ، هاگ  دـیهد و  هاگ  ینعی  .ار  ناشاهنهد  دـینکم  تبون  نامیتی  هرابرد  اریادـخ  اریادـخ  .دـهن  یبارخ 
ناشیا هک  ناگیاسمه  هرابرد  اریادـخ  اریادـخ  .دـیئامن و  یغبنی  امک  ناشیا  تاعارم  ینعی  .امـش  شیپ  رد  دـندرگن  عیاض  .دـیراذگ و 

هیاسمه و لام  زا  ار  ناشیا  دهد  ثاریم  دشاب  دوز  هک  ام  میدرب  نامگ  ات  ناشیا  هرابرد  دومنیم  تیصو  هشیمه  دناامش  ربمغیپ  تیـصو 
امش نید  نوتس  نآ  هک  زامن  هرابرد  اریادخ  اریادخ  .امش و  رب  امـش  ریغ  نآ  هب  لمعب  دنکن  تقبـس  دیاب  نآرق ، هرابرد  اریادخ  اریادخ 
دوش هداد  كرت  هناخ  نآ  رگا  هک  دیراد  یتسه  هکنادنچ  ار  نآ  دیراذگم  یلاخ  امش  راگدرورپ  هناخ  هرابرد  اریادخ  اریادخ  .تسا و 

امش يادخ  تبوقع  و  دیباین ، تلهم 

نید و يادعا  اب  داهج  ادـخ  ابلاغ  ادـخ  هار  رد  اهنابز و  اهدوجو و  ای  اهناج ، اهلامب و  ندرک  داهج  رد  اریادـخ  اریادـخ  .دـیبایرد و  ار 
راـک ناـبز  مه  و  نداد ، جـنر  ار  دوخ  مه  و  ندرک ، فرـص  لاـم  مه  راـک  نآ  رد  دـیاب  تسا ، هتـساوخ  نیمز  يور  زا  رکنم  ره  عـفر 

ندینادرگ تشپ  زا  دیسرتب  دیئامن و  اطع  لذب و  مه  اب  دینک و  یتسود  دیدنویپ و  مه  اب  داب  امـش  رب  .ندرک و  راثن  ناج  مه  ندومرف و 
، امش رارـشا  امـش  رب  دنوش  طلـسم  دندرگ و  یلاو  سپ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دینکم  اهر  .رگیدمه  زا  ندیرب  رگیدکی و  رب 

مایا رورمب  دیئامن  لفاغت  لهاست و  مهم  راک  نیا  رد  مدرم  نوچ  امش ، يارب  ددرگن  باجتسم  دینک و  اعد  اریادخ و  دیناوخ  نآ  زا  دعب 
هدرزآ ار  يادخ  دنا و  هدرک  دوخ  هک  دوس  هچ  اعد  سپ  دنریگ ، دوخ  اب  اهتموکح  ایند و  و  دننک ، زارد  تسد  و  دنرادرب ، رـس  رارـشا 
يالب و  دندید ، رخآ  هب  ندرک و  یتسس  نامز  نآ  رارشا  ریاس  هیواعم و  عمق  علق و  رد  هک  ریما  ترضح  دهع  رد  قارع  لها  وچمه  دنا 

.دیدرگ نآ  فاضم  مه  سابع  ینب  يالب  نا  زا  دعب  و  دیشکب ، يراگزور  هیما  ینب 

هتشک دیشاب  هتفگیم  مامت ، یـضوخ  ناناملـسم  ياهنوخ  رد  دینک  ضوخ  هک  ار  امـش  مباین  بلطملادبع  نارـسپ  يا  تفگ : نآ  زا  دعب 
نوخ یتمهت  كدنا  هب  دنهن و  مدرم  رد  غیت  شموق  دندش  هتشک  نوچ  هک  نامز  مظاعا  كولم و  تداع  وچمه  ینعی  .نانمومریما  دش 

هدرمش لهس  تسا ، اهنوخ  رگید  وچمه  هن  ناطلـس  ریما و  نوخ  يو  تسا  عیاقو  رگید  وچمه  هن  هعقاو  نیا  هک  دنزیرب  ار  يادخ  قلخ 
وا تبرـض  نیا  زا  مدرم  نم  هاگره  دینیبب  نم ، هدنـشک  رگم  نم  ضوعب  دوشن  هتـشک  دیاب  .دوش  هتفرگ  نآ  زا  ماقتنا  یناسآ  هب  دوش و 
هن ددرگ  بترتم  تبرـض  نیا  درجم  هب  توم  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  دیوگیم : ینارحب  لضاف  یتبرـض و  ياجب  یتبرـض  ار  وا  دـینزب 

ضحمب افتکا  و  دنربب ، نآ  ریغ  ینیب و  شوگ و  ار  صخش  هکتسنآ  هلثم  .الف  الا  دینز و  یتبرـض  ار  وا  جراخ  زا  رگید  یتلع  مامـضناب 
بلق تواسق  هنیک و  بضغ و  تیاغ و  زا  هک  تسنالهاج  تداع  نیا  و  تسا ، لخاد  نیا  رد  لاکن  عاونا  رگید  ابلاغ  دـننکن و  نتـشک 

دنچ ره  تـسین ، زیاـج  ناتریـس  وـکین  ناـحلاص و  زا  راـکنیا  و  دـننادرگ ، رهاـظ  تـظلغ  تهافـس و  و  دـنیوج ، یفــشت  لاـمعا  نیاـب 
هک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر زا  مدینـش  نم  هک  ار  درم  نیا  دینکم  هلثم )  ) و دیامرفیم : .دـشاب  هتـشاد  ناوارف  هصغ  نارگهودـنا و 

دشاب هدنریگ  گس  اب  دنچ  ره  هلثم )  ) زا دینک  رذح  تفگ :
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یجیهال

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

.هللا هنعل  مجلم  نبا  نیعللا  هبرض  امل  مالسلاامهیلع ، نیسحلا  نسحلل و 

مجلم نبا  نوعلم  ار  وا  دز  تبرض  هک  یتقو  رد  ار  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  رم  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصو  زا  ینعی 
.هللا هنعل 

انوک رجالل و  المعا  قحلاب و  الوق  امکنع و  يوز  اهنم  یـش ء  یلع  افـسات  امکتغب و ال  نا  ایندـلا و  ایغبتال  نا  هللا و  يوقتب  امکیـصوا  »
، مکنیب تاذ  حالـص  مکرما و  مظن  هللا و  يوقتب  یباتک ، هغلب  نم  یلها و  يدـلو و  عیمج  امکیـصوا و  .انوع  مولظملل  امـصخ و  ملاظلل 

« مایصلا هالصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  : » لوقی هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا ، لوسر  امکدج  تعمس  یناف 

! مکترضحب اوعیضی  مههاوفا و ال  اوبغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا 

« .مهثرویس هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  لازام  مکیبن  هیصو  مهناف  مکناریج ، یف  هللا  هللا  و 

ینعی .ار  امش  ایند  دنک  بلط  هچ  رگا  ار و  ایند  دینکم  بلط  هکنیا  هب  ادخ و  يراکزیهرپ  هب  منک  یم  دنزرف  ود  امـش  هب  تیـصو  ینعی 
زا يزیچ  يارب  دیوشم  كانهودنا  دیروخم و  ترسح  دشاب و  رسیم  امش  يارب  زا  ایند  تلود  لام و  هچ  رگا  دیـشابم  ایند  هب  لیام  امش 
زا نمشد و  راکمتـس  يارب  زا  دیـشاب  باوث و  يارب  زا  دینک  لمع  تسار و  قح  نانخـس  هب  دییوگب  امـش و  زا  تسا  هدش  عنم  هک  ایند 
هب نم ، بوتکم  وا  هب  دـسر  یم  هک  ار  یـسک  ارم و  ناشیوخ  ارم و  دالوا  عیمج  ار و  امـش  منک  یم  تیـصو  .روای  هدیـسر  متـس  يارب 

نم هک  قیقحت  هب  سپ  ناناملسم ، امش  هنایم ي  رد  عازن  ندرک  حالصا  امش و  نید  رما  ماظتنا  ادخ و  يراکزیهرپ  يوقت و 

زامن و ینعی  هزور » زامن و  عیمج  زا  تسا  لضفا  نیب  تاذ  حالصا  : » تفگ یم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  امـش  دج  زا  مدینش 
کی ار  ناشیا  ياهنهد  دیراذگم  هنـسرگ  زاب و  سپ  نامیتی ، تیاعر  هرابرد ي  ار ! ادـخ  دیـسرتب  ار  ادـخ  دیـسرتب  .بحتـسم  هزور ي 
عیاض ار و  نامیتی  دیئامن  ریس  هشیمه  دیاب  هکلب  دیرادب ، هنـسرگ  یهاگ  دینک و  ریـس  ار  ناشیا  یهاگ  ینعی  .يرآ  زور  کی  هن و  زور 

ناشیا قیقحت  هب  سپ  امـش ، ناگیاسمه  تاعارم  رد  ار ! ادخ  دیـسرتب  ار ! ادخ  دیـسرتب  امـش و  سلجم  رد  ار  ناشیا  دینادرگم  راوخ  و 
ثاریم هک  تسا  دوز  هک  میدرک  نامگ  هکنیا  ات  ناشیا  هرابرد ي  درک  یم  تیصو  هشیمه  دنشاب ، امش  ربمغیپ  هدش ي  هدرک  تیـصو 

.ناشیا هب  دهد 

ام هولختال  مکبر  تیب  یف  هللا  هللا  و  مکنید ! دومع  اـهناف  هالـصلا  یف  هللا ! هللا  و  مکریغ ! هب  لـمعلاب  مکقبـسی  ـال  نآرقلا ! یف  هللا  هللا  «و 
لذابتلا و لصاوتلاب و  مکیلع  هللا و  لیبس  یف  مکتنـسلا  مکـسفنا و  مکلاوماب و  داـهجلا  یف  هللا  هللا  و  اورظاـنت ! مل  كرت  نا  هناـف  متیقب ،

« .مکل باجتسیالف  نوعدت  مث  مکرارشا ، مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتتال  .عطاقتلا  ربادتلا و  مکایا و 

امـش و ریغ  نآرق  ماکحا  هب  ندرک  لمع  رد  ار  امـش  دریگن  یـشیپ  دـیاب  نآرق ! تیاـعر  رد  ار ! ادـخ  دیـسرتب  ار  ادـخ  دیـسرتب  ینعی و 
رد ار  ادخ  دیسرتب  ار  ادخ  دیـسرتب  تسامـش و  نید  نوتـس  زامن  هک  قیقحت  هب  سپ  زامن ! تیاعر  رد  ار  ادخ  دیـسرتب  ار  ادخ  دیـسرتب 
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رگا هک  قیقحت  هب  سپ  دیـشاب ، هدـنز  هک  یمادام  نآ ، رد  ندرازگ  جـح  زا  ار  نآ  دـیراذگم  یلاخ  امـش ! راگدرورپ  هناخ ي  تیاعر 
امش و ياهلام  هب  ندرک  داهج  تیاعر  رد  ار  ادخ  دیسرتب  ار  ادخ  دیـسرتب  ادخ و  باذع  زا  دش  دیهاوخن  هداد  تلهم  ار ، وا  دیراذگاو 
زا ار  دوخ  دیراد  رود  ندرک و  رگیدکی  اب  یشیوخ  تلصو و  امش  رب  تسا  مزال  و  ادخ ! هار  رد  امـش  ياهنابز  هب  امـش و  ياهـسفن  هب 

تایهنم زا  ندرک  یهن  ار و  تارومام  هب  ندرک  رما  دینکم  كرت  ار و  رگیدکی  ناسحا  ندـیرب  ار و  رگیدـکی  اب  تلـصو  ندرک  تشپ 
زا دوش  یمن  باجتسم  ادخ و  هاگرد  هب  دینک  یم  اعد  سپ  .امـش  رادرکدب  رارـشا و  امـش  رب  ددرگ  یم  مکاح  دینک  كرت  رگا  هک  ار 

.امش يارب 

: مالسلا هیلع  لاق  مث 

الا یب  نلتقیال  الا  نینموملاریما ! لتق  نینموملاریما  لتق  نولوقت  اضوخ ، نیملـسملا  ءاـمد  نوضوخت  مکتیفلا  ـال  بلطملادـبع ، ینب  اـی  »
لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  یناف  لجرلاب  لثمی  هبرضب و ال  هبرض  هوبرضاف  هذه ، هتبرض  نم  تم  انا  اذا  اورظنا  .یلتاق 

(.« روقعلا بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  )

: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  ینعی 

دش هتشک  نانمومریما ، دش  هتشک  هک  دییوگب  ینتفرورف ، ناناملـسم  ياهنوخ  رد  دیورورف  ار  امـش  مباین  دیاب  بلطملادبع ، نارـسپ  يا 
تبرض نیا  زا  مدرم  نم  هک  یتقو  رد  ار  وا  دیهد  تلهم  نم ، هدنشک ي  رگم  نم  ضوع  هب  دوشن  هتشک  دیاب  دیـشاب  هاگآ  نانمومریما !
تسد بل و  ینیب و  مشچ و  شوگ و  ینعی  درم ، نآ  هب  دوشن  هلثم  دیاب  یتبرض و  ضوع  هب  یتبرض  وا  هب  دینزب  تبرـض  سپ  وا ، ندز 
ندرک هلثم  زا  دیشاب  رذحرب  : » هک تفگ  یم  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  دوشن ، هدیرب  اپ  و 

« .دشاب هدنزگ  گس  رب  هچ  رگا  و 

یئوخ

هدـئاز انهاه  تاذ  هموصخلا و  كرت  مکنیب و  حلـصلا  نیبلا :) تاذ  حالـص  ، ) امکنع ضبق  امکنع :) يوز  ، ) ابلطت ال  اـیغبت :) ـال  : ) هغللا
: هللا هللا  بارعالا : لاصیتسالا ، ءالبلا و  مکل  لجع  اورظانت :) مل  ، ) مهوعیجتف موی  دـعب  اموی  مهومعطت  ـال  مههاوفا :) اوبغت  ـال  ، ) همحقم

مهریغ هتیب و  لهال  هماع  هیـصو  هذه  ینعملا : .ریذحتلا  یلع  فوذحمل  لوعفم  ربادـتلا : مکایا و  هللا ، اوقتا  يا  ریذـحتلا  یلع  بوصنم 
همزالم - 1 هیلات : داوم  تس  یف  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  هیدلول  هصاخ  هیـصو  اهیلع  مدق  هدام و  هرـشع  یتنثا  یف  اهمظن  نیملـسملا  نم 
لمعلا قحلاب 5 - لوقلا  همزالم  تناک 4 - امهم  ایندـلا  روما  توف  یلع  فساتلا  كرت  تلبقا 3 - نا  ایندـلا و  بلط  كرت  يوقتلا 2 -

مازتلا يوقتلا 2 - همزالم  - 1 هماعلا : هایاصو  اما  .هنع و  عافدلل  مولظملا  نوع  ملاظلا و  عم  هموصخلا  هرخالا 6 - رجا  كاردا  باوثلل و 
هموصخلا كرت  نیبلا و  تاذ  حالصا  .جئاوحلا 3 - براملا و  یلا  لوصولا  مدع  بجوی  مظنلا  هیاعر  مدـع  ناف  رومالا ، لک  یف  مظنلا 

و یلزتعملا : حراشلا  لاق  هابا ، دـقف  يذـلا  غلابلا  ریغلا  وه  مهتیبرت و  مهتیذـغت و  مهلام و  ظفح  یف  ماتیالا  هیاعر  .قافنلا 4 - عازنلا و  و 
الا یماتیلا  لاوما  نم  اوبیصی  نا  مهیلع  مرحم  ءایصوالا  کئلوا  نال  مهئایـصوا ، يدیا  تحت  لام  مهل  نیذلا  ماتیالا  ینعی  هنا ال  رهاظلا 

رهظالا امنا  و  مکماتیا ، هاوفا  اوریغت  ال  هل : لاقی  نا  نسحی  هلاح ال  هذه  نم  و  نکمتلا ، عم  هنوضقی  مث  هرورـضلا  دنع  ادج  رزنلا  ردـقلا 
هبح یلع  ماعطلا  نومعطی  و  : ) یلاـعت لاـق  اـمک  مهنع ، دوعقلا  حـبقی  و  مهتاـساوم ، نیعتی  ءارقف  مه  و  مهواـبآ ، تاـم  نیذـلا  ینعی  هنا 
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امیتی یبصلا  یمسی  و ال  لاق - نا  یلا  مالا - لبق  نم  مئاهبلا  یف  و  بالا ، لبق  نم  سانلا  یف  متیلا  و  رهدلا ) اریسا 8 - امیتی و  انیکسم و 
.زیزعلا 5- باـتکلا  صنب  سمخلا  یف  اونیع  نیذـلا  فانـصالا  دـحا  یماـتیلا  و  هنع ، متیلا  مسا  لاز  غلب  اذا  غولبلا و  نود  ناـک  اذا  ـالا 
، هیلا هبـسنلاب  هناعالا  ناسحالا و  هنع و  ءوسلا  فک  هقح  نم  هراج و  یلا  هبـسنلاب  نوماملا  یجتلملا ء  هلزنمب  راجلا  ناف  ناریجلا ، هیاعر 

هنا اننظ  یتح  مهب  یـصوی  لاز  ام   ) هلوق نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالـسلا ) هیلع   ) هثدـح ام  راـجلا  قح  یف  يور  اـم  غلبا  و 
، هاش حـبذ  امل  رمع  نب  هللادـبع  هیاور  یف  اعوفرم  درو  دـق  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ يذـلا  ظفللا  و  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاـق  مهثرویس .)

هنا تننظ  یتح  راجلاب  ینیـصوی  لیئربج  لاز  ام  : ) لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  يدوهیلا ؟ انراجل  متیدها  لاقف :
رابخا و ءوسلا  راج  مذ  یف  درو  دق  .رامعالا و  یف  نادیزی  رایدـلا و  نارمعی  محرلا  هلـص  راوجلا و  نسح  نا  ثیدـحلا  یف  و  هثرویس .)

یلا کلذ  یف  هحماسملا  نم  مالـسلا  هیلع  رذـح  دـق  و  هماکحاب ، هب و  لمعلا  همزالم  املعت و  امیلعت و  نآرقلا  همزالم  .هریثک 6 - راثآ 
نواعتلا و قدـصلا و  نم  هماعلا  ماکحاب  نیملـسملا  ریغ  لمع  نم  نالا  هدـهاشن  امک  هب  لـمعلا  یف  مهیلع  نیملـسملا  ریغ  قبـسی  ثیح 

لوسرلا هنس  یه  امک  هعامجلا  هعمجلاب و  هالصلا  هماقا  همزالم  .رومالا 7 - نم  ریثک  یف  نیملسملا  یلع  اومدقت  یتح  لمعلا  یف  دجلا 
جحلا رئاعش  هماقا  همزالم  .مهتدحو 8 - مهبولق و  فیلات  مهعمج و  نیملـسملا و  هیبرت  كالم  نیدلا و  دومع  هیفیکلا  هذـهب  اهناف  (ع )
جحلا ناف  ضعب ، رزا  مهـضعب  دشی  نونواعتی و  نوفراعتیف و  ماعلا  یمالـسالا  دبعملا  اذـه  یف  نیملـسملا  عیمج  عمتجیل  هنـس ، لک  یف 
بجاو هناف  ناسللا ، سفنلا و  لاملاب و  داهجلا  .نوملسملا 9 - رظانی  هیمالسالا و ال  هدحولا  ملثنی  كرت  ولف  یمالسالا  عامتجالا  دومع 

لذـب هیمالـسالا و  دالبلا  یتش  یف  نیملـسملا  ناوخالا  عم  هطبارلا  ظفح  لـصاوتلا و  .لاوحالا 10 - هاضتقا  ام  بسحب  لاـح  لـک  یلع 
.لذاختلا نظلا و  ءوس  هوادعلا و  تقملا و  بجوی  هناف  هعیطقلا  رجهلا و  ربادتلا و  كرت  .ضعب 11 - عم  مهضعب  لاحلا  لاملاب و  نوعلا 

الا عدرل  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  همزالم  - 12

ءالیتسالا رارـشالا و  طلـست  بجوی  امهیف  حـماستلا  ناف  همالا ، هماعلل و  هعفانلا  رومالا  ءارجاب  راربـالا  ماـیق  ءوسلا و  مهلاـمعا  نع  رارش 
: همجرتلا .مهسفنا  یلع  ءالبلا  مهرج  نیملسملا و  ریصقتل  مهعفد  یف  ءاعدلا  رثوی  هیمالسالا و  هعماجلا  یف  هورثلا  هردقلا و  دراوم  یلع 
هک منک  یم  تیـصو  امـشب  نم  درک : تیـصو  نینچ  ع )  ) نیـسح نسح و  هب  دز  ترـضحنآ  رـس  رب  تبرـض  نوـعلم  مجلم  نـبا  نوـچ 

، دیروخم سوسفا  تفر  ردب  امـش  تسد  زا  هک  ایند  زا  هچ  رهب  دیآ ، امـش  لابندب  ایند  هچرگ  دیورن و  ایند  لابندـب  دیـشاب و  راکزیهرپ 
رهب منادناخ و  نادنزرف و  همه  امـشب و  نم  .مولظم  راک  کمک  دیـشاب و  ملاظ  نمـشد  دـینک ، راک  ترخآ  باوث  يارب  دـیئوگب ، قح 

بوخ دیـشاب و  بوخ  مه  اب  دیراد و  مظنم  ار  دوخ  ياهراک  دیزاس و  هشیپ  اوقت  هک : منک  یم  تیـصو  دـسر  ودـب  نم  همان  نیا  سک 
ادخ .هزور  زامن و  هنوگ  همه  زا  تسا  رتهب  ناناملسم  نایم  حالص  حلص و  دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) امـش دج  زا  اریز  دینک  راتفر 

، ار ادخ  .دندرگ  دوبان  دنورب و  نایم  زا  امـش  روضح  رد  دیراذگب و  هنـسرگ  ار  اهنآ  ادابم  هدرم ، ردپ  ناکدوک  هرابرد ي  ار  ادـخ  ار ،
میتشادنپ هک  اجنآ  ات  درک  یم  شرافس  نانآ  هرابرد ي  هتسویپ  دنیامش  ربمیپ  شرافس  دروم  هک  امـش  ياه  هیاسمه  هرابرد ي  ار  ادخ 

.دننک یتسدشیپ  امش  رب  نادب  لمع  رد  نارگید  ادابم  نآرق ، هرابرد ي  ار  ادخ  ار ، ادخ  .تشاد  دهاوخ  ررقم  ناشیارب  ثرا  زا  یمهس 
دیا هدنز  ات  همظعم ، هبعک  ناتراگدرورپ  هناخ  هرابرد ي  ار  ادخ  ار ، ادخ  .تسا  امـش  نید  نوتـس  هک  زامن  هرابرد ي  ار  ادخ  ار ، ادـخ 

هار رد  ناتنابز  ناج و  لام و  اب  داـهج  هراـبرد ي  ار  ادـخ  ار ، ادـخ  .تفاـی  دـیهاوخن  تلهم  ددرگ  كورتم  رگا  اریز  دـیراذگناو  ارنآ 
ار رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دیربب ، مه  زا  دینک و  تشپ  مهب  ادابم  دینک ، ششخب  مهب  دیشاب و  هتسویپ  مه  اب  هک  داب  امـش  رب  .ادخ 

، دسرن تباجا  هب  دشابن و  هتفریذپ  دینک  اعد  هچ  ره  سپس  دندرگ و  نارمکح  امش  رب  امش  نادب  هک  دیهدن  تسد  زا 
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رئاس نم  ماقتنالا  مدـع  همهتلا و  هنظلاب و  ذـخالا  مدـع  لتاقلا و  نع  صاصقلاب  ءافتکالاب  هتریـشع  یـصو  مث  .ءاـضعالا  عطق  هلثملا :) )
بلطملادبع و ناگداز  يا  دومرف : سپـس  همجرتلا : .هلتق  یف  هبکترا  هبرـض  نود  یناجلا  یلع  زواجتلا  مدع  اءادـعا و  اوناک  نا  همالا و 
ار نینموملاریما  دنتـشک ، ار  نینموملاریما  دیئوگب : دـیئالایب و  ناناملـسم  نوخب  تسد  هک  مباین  زیرنوخ  وج و  هنتف  ار  امـش  نییمـشاه ،
ارم هدنـشک ي  زج  نم  نتـشک  رطاخب  دیابن  تخادرپ ) ناناملـسم  تراغ  لتقب و  درک و  هناهب  ار  نامثع  نوخ  هیواعم  هچنانچ   ) دنتـشک
نآ ادابم  دینک ، صاصق  تبرض  کی  اب  وا  زا  مدرک  تافو  مدش و  هتشک  مجلم  نبا  تبرض  نیا  رثا  رب  نم  رگا  دیـشاب  هجوتم  .دیـشکب 

تبـسن هچرگ  هلثم  زا  دیزیهرپب  دومرف : یم  هک  مدینـش  ع )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  نم  اریز  دیربب ، ار  شیاپ  تسد و  دینک و  هلثم  ار  درم 
.دشاب هدنزگ  گس  کیب 

يرتشوش

: لوالا لاق  .قودصلا  ینیلکلا و  یناهبصالا و  يربطلا و  هاور  لوقا : هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  )
، امکنع يوز  یش ء  یلع  ایکبت  و ال  امکتغب ، نا  ایندلا و  ایغبت  الا  و  هللا ، يوقتب  امکیصوا  لاقف : مالسلاامهیلع  انیسح  انـسح و  ع )  ) اعد
باتکلا و یف  امب  المعا  و  ارصان ، مولظملل  امصخ و  ملاظلل  انوک  و  هرخالل ، اعنـصا  و  فوهلملا ، اثیغا  و  میتیلا ، امحرا  و  قحلا ، الوق  و 

یناف لاـق : .معن  لاـق : کـیوخا ؟ هب  تیـصوا  اـم  تظفح  لـه  لاـقف : هیفنحلا  نب  دـمحم  یلا  رظن  مث  .مئـال  همول  هللا  یف  امکذـخات  ـال 
هناف هب  امکیـصوا  لاق : مث  .امهنود  ارما  عطقت  امهرما و ال  عبتاف  کـیلع ، اـمهقح  میظعلا  کـیوخا  ریقوتب  کیـصوا  و  هلثمب ، کیـصوا 

کیصوا مث  لاق : لاق - نا  یلا  یـصوا - هافولا  هترـضح  املف  لاق - نا  یلا  هبحی - ناک  امکابا  نا  امتملع  دق  و  امکیبا ، نبا  امکقیقش و 
یناف اوقرفت ) اعیمج و ال  هللا  لـبحب  اومـصتعا  نوملـسم و  متنا  ـالا و  نتومت  ـال  و   ) مکبر هللا  يوقتب  یلها  يدـل و  عیمج و  نسح و  اـی 

هللا نوهی  مهولصف ، مکماحرا  يوذ  یلا  اورظنا  .مایصلا  هالصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  نا  لوقی : ص )  ) مساقلاابا تعمس 
- نوثالثلا سماخلا و  لصفلا   ) مکناریج یف  هللا  هللا  و  مکترـضحب ، نعیـضی  مههاوفا و ال  اونعت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا  باسحلا ، مکیلع 

الف نآرقلا  یف  هللا  هللا  و  مهثرویس ، هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  لازام  هللا  ص )  ) مکیبن هیـص  مهناف و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف 
كرت نا  هناف  متیقب ، ام  هولخت  الف  مکبر  تیب  یف  هللا  هللا  و  مکنید ، دومع  اهناف  هالـصلا  یف  هللا  هللا  و  مکریغ ، هب  لـمعلا  یلا  مکنقبـسی 

هیرذ یف  هللا  هللا  و  برلا ، بضغ  یفطت  اهناف  هاکزلا  یف  هللا  هللا  و  مکـسفنا ، مکلاوماب و  هللا  لیبس  یف  داهجلا  یف  هللا  هللا  و  اورظاـنت ، مل 
مهوکرشاف نیکاسملا  ءارقفلا و  یف  هللا  هللا  و  مهب ، یصوا  هللا  لوسر  ناف  مکیبن  باحصا  یف  هللا  هللا  و  مکرهظا ، نیب  نملظی  الف  مکیبن 

یغب مکدارا و  نم  مکیفکی  مئال  همول  هللا  یف  نفاخت  ـال  هالـصلا ، هالـصلا  لاـق : مث  .مکناـمیا  تکلم  اـم  یف  هللا  هللا  و  مکـشیاعم ، یف 
الف نوعدـت  مث  مکرارـش ، رمـالا  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  اوکرتـت  ـال  و  هللا ، مکرما  اـمک  ساـنلل  اوـلوق  و  مکیلع ،
یلع اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواعت  و   ) قرفتلا عطاقتلا و  ربادـتلا و  مکایا و  و  لذابتلا ، لـصاوتلاب و  مکیلع  و  مکل ، باجتـسی 

مالسلا و مکیلعا  رقا  هللا و  مکعدوتسا  مکیبن ، مکیف  ظفح  تیب و  لها  نم  مکطفح  باقعلا ) دیدش  هللا  نا  هللا  اوقتا  ناودعلا و  مثالا و 
ینب ای  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  لاق - نا  یلا  (- 40  ) هنـس ناضمر  رهـش  یف  کلذ  و  ضبق ، یتح  هللا  الا  هلا  الب  الا  قطنا  مل  مث  .هللا  همحر 
نسح ای  رظنا  یلتاق ، الا  نلتقی  الا ال  .نینموملاریما  لتق  نینموملاریما  لتق  نولوقت : نیملـسملا  ءامد  نوضوخت  مکنیفلا  بلطملا ال  دبع 

مکایا و لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  لجرلاب  لثمت  و ال  هبرـضب ، هبرـض  هبرـضاف  هذه  هتبرـض  نم  تم  انا  اذا 
هنا راـکب : یبا  نب  ورمع  میمت و  نب  رمع  نع  ثرحلا  نب  هیطع  نع  فـنخم  یبا  نع  یناـثلا  يور  .روـقعلا و  بلکلاـب  اـهنا  وـل  هلثملا و 

( هایاصو و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) یف لاق  نا  یلا  هفوکلا - ءابطا  هل  عمج  برـض  اـمل  مالـسلا ) هیلع  )
اومـصتعا نوملـسم و  متنا  الا و  نتومت  و ال   ) انبر هللا  يوقتب  اذـه  یباـتک  هغلب  نم  یتیب و  لـها  يدـل و  عیمج و  نسح و  اـی  کیـصوا 
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هریبملا نا  .مایـصلا و  هالـصلا و  هماـع  نم  لـضفا  نیبلا  تاذ  حالـص  لوقی : هللا  لوسر  تعمـس  یناـف  اوقرفت ،) ـال  اـعیمج و  هللا  لـبحب 
مکیلع هللا  نوـهی  مهولـصف  مکماـحرا  يوذ  اورظنا  .میظعلا  یلعلا  هللااـب  ـالا  هوـق  ـال  لوـح و  ـال  و  تیبـلا ، تاذ  داـسف  نیدـلل  هقلاـحلا 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  هیص  اهناف و  مکناریج  یف  هللا  هللا  و  مکترضحب ، اوعیضی  مههاوفا و ال  نریغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا  باسحلا ،
اهناف هالصلا  یف  هللا  هللا  و  مکریغ ، هب  لمعلا  یلا  مکنقبسی  الف  نآرقلا  یف  هللا  هللا  و  مهثرویس ، هنا  اننط  یتح  مهب  انیـصوی  لازام  هلآ ) و 

هنج هناف  ناضمر  رهـش  مایـص  یف  هللا  هللا  و  اورظانت ، مل  كرت  نا  هناف  متیقب ، ام  مکنم  ولخی  الف  مکبر  تیب  یف  هللا  هللا  .مکنید و  داـمع 
یف هللا  هللا  و  مکبر ، بضغ  یفطت  اهناف  مکلاوما  هاکز  یف  هللا  هللا  و  مکـسفنا ، مکلاوماب و  هللا  لیبس  یف  داهجلا  یف  هللا  هللا  و  راـنلا ، نم 
یف هللا  هللا  و  مهب ، یـصوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناـف  مکیبن  باحـصا  یف  هللا  هللا  و  مکرهظا ، نیب  نملظی  ـالف  مکیبن  هیرذ 
مئال همول  هللا  یف  اوفاخت  ال  هالصلا ، هالصلا  لاق : مث  .مکنامیا  تکلم  ام  یف  هللا  هللا  و  مکـشیاعم ، یف  مهوکرـشاف  نیکاسملا  ءارقفلا و 

رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  و ال  هللا ، مکرما  امک  انسح ) سانلل  اولوق   ) .ءوسب مکدارا  مکیلع و  یغب  نم  مکیفکی  هناف 
و  ) ربادـتلا قرفتلا و  عطاـقتلا و  مکاـیا و  و  راـبتلا ، لذاـبتلا و  لـصاوتلاب و  مکیلع  مکل ، باجتـسی  ـالف  نوعدـت  مکریغ و  رمـالا  یلویف 
و هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  (. ) ناودـعلا مثالا و  یلع  اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواـعت 

یتح امیتی  لاع  نم  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  دقف  مکترضحب :) اوعیـضی  و ال   ) هلوق دعب  داز  هنا  الا  ینیلکلا  هلثم 
هب عجری  ام  یندا  و  اورظانت :) مل   ) هلوق دـعب  داز  .رانلا و  میتیلا  لام  لکال  بجوا  امک  هنجلا ، کلذـب  هل  لـج  زع و  هللا  بجوا  ینغتـسی 

دتقم هل  عیطم  وا  يده ، ماما  نالجر : دهاجی  امناف  مکتنسلا  و  مکسفنا :) مکلاوماب و   ) هلوق دعب  داز  .فلـس و  دق  ام  هل  رفغی  نا  هللا  نم 
یف  ) هلوق دعب  داز  .مهنع و  عفدلا  یلع  نوردتقت  متنا  و  مکینارهظ ، نیب  مکترضحب و  نملظی  الف  مکیبن ، هیرذ  یف  هللا  هللا  هیف : .هادهب و 

و مهریغ ، نم  مهنم و  ثدحملا  نعل  و  مهب :) یـصوا   ) هلوق دعب  داز  .اثدـحم و  اووی  مل  اثدـح و  اوثدـحی  مل  نیذـلا  مکیبن :) باحـصا 
ام ءاسنلا و  نیفیعضلاب : مکیصوا  لاق : نا  مکیبن  هب  ملکت  ام  رخآ  ناف  مکنامیا  تکلم  ام  ءاسنلا و  یف  هللا  هللا  هیف : .ثدحملل و  يووملا 
نم نیرـشع  ثالث و  هلیل  رخاوالا ، رـشعلا  نم  لایل  ثالث  یف  ضبق  یتح  هرخآ : یف  .مکرارـش و  رمـالا  یلویف  هیف : .مکناـمیا و  تکلم 

مسر و یف  عبارلا  لاق  .ناضمر و  رهـش  نم  نیرـشع  يدـحا و  هلیل  برـض  ناک  و  هرجهلا ، نم  نیعبرا  هنـس  هعمجلا  هلیل  ناضمر ، رهش 
یلع دهشا  و  ع ،)  ) نسحلا هنبا  یلا  یصوا  نیح  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیص  تدهش و  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلس  نع  يور  ههیقف : هیص 

هتیب و لها  ءاسور  هدـل و  عیمج و  وادـمحم  نیـسحلا و  هتیـص  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا  )
یبتک و کیلا  عفدا  نا  و  کیلا ، یـصوا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینرما  ینب  ای  لاق : مث  حالـسلا  باتکلا و  هیلا  عفد  مث  هتعیش ،

لبقا مث  .نیسحلا  کیخا  یلا  هعفدت  نا  توملا  كرضح  اذا  كرمآ  نا  ینرما  و  هحالس ، هبتک و  یلا  عفد  یلا و  یـصوا  امک  یحالس 
( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  هنبا  یلع  لبقا  مث  .نیسحلا  نب  یلع  کنبا  یلا  عفدت  نا  یبنلا  كرما  و  لاقف : ع )  ) نیـسحلا هنبا  یلع 

مث .مالـسلا  ینم  هللا و  لوسر  نم  هئرقاف  یلع ، نب  دمحم  کنبا  یلا  کتیـص  عفدـت و  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا كرما  و  لاقف :
مث لاق - نا  یلا  هبرـض - ناکم  هبرـضف  تلتق  نا  کلف و  توفع  ناف  مدـلا ، یلو  رمالا و  یلو  تنا  ینب  ای  لاقف : نسحلا  هنبا  یلع  لـبقا 

نوملسم و متنا  الا و  نتومت  و ال   ) مکبر هللا  يوقتب  نینموملا  نم  یباتک  هغلب  نم  یتیب و  لها  يدل و  عیمج و  نسح و  ای  کیصوا  ینا 
هللا یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  مکبولق ) نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا 

ضبق یتح  هللا ) الا  هلا  ال  : ) لوقی لزی  مل  مث  لاق - نا  یلا  مایصلا -) هالصلا و  هماع  نم  لضفا  تیبلا  تاذ  حالـص  : ) لوقی هلآ ) هیلع و 
.هرجهلا و نم  تضم  هنـس  نیعبرال  هعمجلا  هلیل  ناضمر ، رهـش  نم  نیرـشع  يدـحا و  هلیل  رخآ  رخاوـالا ، رـشعلا  نم  هلیل  لوا  یف  (ع )

يور .هتیاور و  اضیا  عاـجزلا ) یلاـما   ) نع و  همغلا ) فشک   ) نع و  ع .))  ) نسحلا ا هنبا  یلا  هباـتک  : ) لاـق هنا  ـالا  لوقعلا ) فحت   ) هاور
( هاـیاصو و  مالــسلا ) هـیلع   ) هـلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) متاـح یبــال  نورمعملا )  ) باــتک هاور  هردــص و  جورملا ) )
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یلع ایکبت  ایندلا و ال  ایغبت  و ال  هللا ، يوقتب  امکیصوا  اذکه : هردص  رخاب  و  هیبا ، نع  بدنج  نب  نمحرلادبع  نع  هدانساب  یناتـسجسلا 
و ال انوع ، مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  و  عئاـجلا ، افیـضا  عیاـضلا و  اـنیعا  میتیلا و  اـمحرا  قحلا و  ـالوق  اـمکنع ، يوز  اـهنم  یش ء 
يدل و عیمجو و  نسح  ای  کیـصوا  ینا  و  اذکه : ع )  ) رقابلا نع  یفعجلا  رباج  نع  هدانـساب  هدعب  يور  .مئال و  همول  هللا  یف  مکذـخات 

یبیبح تعمـس  یناف  اوقرفت ) اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  نوملـسم و  متنا  الا و  نتومت  و ال   ) مکبر هللا  يوقتب  اذـه  یباتک  هغلب  نم 
هللا نوهی  مهولصف  مکماحرا  يوذ  اورظنا  .هالصلا  مایصلا و  ماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

یلـص  ) هللا لوسر  هب  ملکت  ام  رخآ  ناف  نیفیعـضلا  یف  هللا  هللا  و  مکترـضحب ، مههاوفا  نریغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا  و  باسحلا ، مکیلع 
اهناف هالـصلا  یف  هللا  هللا  و  مکریغ ، هب  لمعلاب  مکنقبـسی  الف  نآرقلا  یف  هللا  هللا  و  اریخ ، نیفیعـضلاب  مکیـصوا  لاـق : نا  هلآ ) هیلع و  هللا 

هللا و  رانلا ، نم  مکل  هنج  همایـص  ناف  ناضمر  مایـص  یف  هللا  هللا  و  مکنع ، مکبر  بضغ  یفطت  اهناف  هاکزلا  یف  هللا  هللا  و  مکنید ، دومع 
ینب ای  مکیلع  مکلاوما ، مکـشیاعم و  یف  مهوکراشف  نیکاسملا  ءارقفلا و  یف  هللا  هللا  و  اورظانت ، مل  الخ  اذا  هللا  تیب  ناف  جـحلا  یف  هللا 

( ناودـعلا مثالا و  یلع  اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواعت  و  ، ) قرفتلا ربادـتلا و  عطاـقتلا و  مکاـیا و  .راـبتلا و  لـصاوتلا و  ربلاـب و 
نا مکایا  ینب  ای  لاق : یبا  نا  هلتق : دارا  امل  مجلم  نبال  لاق  ع )  ) نسحلا نا  اـنوربخا  و  اذـکه : هلیذ  يور  .تیب و  لـها  نم  هللا  مکظفح 

لـصفلا  ) نسح ای  كایاف  هبرـضب ، هبرـض  و  یلتاق ، الا  یف  نلتقی  الا ال  نینموملا ، ریما  لـتق  اولوقت : نا  نیملـسملا و  ءاـمد  یف  اوضوخت 
مجلم نبا  لاق : لاق : .روقعلا  بلکلاب  ول  اهنع و  یهن  هللا  لوسر  ناف  هلثملا ، و  هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و 

یف كوبا  کشفا  هللا ، نید  یف  مکح  نیح  نیفـص  موی  نم  ناک  اـم  ـالا  بضغلا  ءاـضرلا و  یف  الدـعل  اـنملع  اـم  كوبا  ناـک  نا  هللا  و 
نبا هبرض  امل  : ) فنصملا لوق  .هلتقف  هابا  برض  يذلا  عضوملا  یف  يرخا  هبرض  مث  اهعطقف ، هرـصنخب  هاقلت  هبرـض  هبرـضف  لاق : هنید ؟
هتبرض ینعی : اهنم - زعا  مالـسالا  یف  ناک  ام  هبرـض  مالـسلا ) هیلع   ) یلع برـض  دقل  شایع : یبا  نب  رکبوبا  لاق  داشرالا )  ) یف مجلم )

(-. مالسلا هیلع   ) هل مجلم  نبا  هبرض  ینعی : اهنم - ماشا  مالسالا  یف  برض  ام  هبرض  ع )  ) برض دقل  و  قدنخلا - موی  دو  دبع  نب  ورمع 
یتح هللیهلاب  الا  هیـصولا  دعب  قطنی  مل  هنا  يربطلا  نم  تفرع  دـقف  یلوا ، ناک  هراضتحا ) دـنع  هبرـض  دـعب  : ) لاق فنـصملا  ناک  ول  و 
ثیح نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  هللا … ( ) يوقتب  امکیصوا  مالسلا ) هیلع   ) هلوق هیقفلا .)  ) هیاور نم  کلذک  و  ضبق ،

نم هللا  لـبقتی  اـمنا  ضرـالا … ( ،) …  ءامـسلا و  نم  تاـکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوـقتا  اوـنمآ و  يرقلا  لـها  نا  وـل  و  بـستحی ) …  ـال 
نیذلا یجنن  مث  ایـضقم ، امتح  کبر  یلع  ناک  اهدرا  الا و  مکنم  نا  و  (، ) ایقت ناک  نم  اندابع  نم  ثرون  یتلا  هنجلا  کلت  (، ) نیقتملا
ایندلا  ) .ابلطت يا : ایغبت ) نا ال  و  (. ) ایثج اهیف  نیملاظلا  رذـن  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) اوقتا

ضرالا تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هانلزنا  ءامک  ایندـلا  هایحلا  لـثم  رورغلا … ( ،) عاـتم  ـالا  ایندـلا  هاـیحلا  اـم  و  اـمکتغب … ( ) نا  و 
یف و  نوعتمی .) اوناک  ام  مهنع  ینغا  ام  نودـعوی  اوناک  ام  مهئاج  مث  نینـس  مهانعتم  نا  تیارفا   … ( ) حاـیرلا هورذـت  امیـشه  حبـصاف 
الک لب  ال ، تلاق : كوقلطا ؟ لاق : .یـصحا  ال  تلاق : تجوزت ؟ مک  اهل : لاقف  ئاقرز ، هارما  يز  یف  ع )  ) حیـسملل ایندلا  تلثمت  ربخلا :
درک ییافو  یب  دـیز  اب  همه  اب  لفط  هچ  هیـسرافلاب : لیق  ام  معنل  و  نیـضاملاب ؟ نوربتعیال  فیک  نیقابلا ! کـجاوزا  حـی  و  لاـق : .تلتق 

: اضیا تسا  داماد  رازه  سورع  هزوجع  نیا  هک  داهن  تسـس  ناـهج  زا  دـهع  یتسرد  وجم  اـضیا : داتـسا  نارگید  دنتـشکن  هکنآرتبجع 
هیلع  ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  : ) اضیا تفک  ناتسد  كرت  لاز  نیا  هک  تفک  هک  ارت  ورم  هرز  دهد  ترهپـس  هک  هوشعب 

.هئیطخ لک  سار  ایندلا  بح  ارنامهم و  دشکب  رخآ  رد  هساک  هیـس  نیک  بلطم  نان  رد و  هب  نودرگ  هناخ  زا  ورب  هایاصو ) و  مالـسلا )
امل اهمومه  نم  کنع  عد  و  مکاتآ ) …  امب  اوحرفت  مکتاـف و ال  اـم  یلعاوساـت  ـالیکل  ( ) اـمکنع يوز  اـهنم  یـش ء  یلع  افـساتال  (و 
(. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  قحلاب ) : ) باوصلا و  هیرـصملا .)  ) یف اذـکه  قحلل ) الوق  و  (. ) اهقارف نم  هب  تنقیا 

هشرخ نب  سیق  مدق  : 6 ( ) باعیتسالا  ) یف و  نیب .) …  رقـالا  نیدـلا و  ولا  وا  مکـسفنا  یلع  ول  ءادهـش هللا و  طـسقلاب  نیماوق  اونک  … 
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نا یسع  سیق  ای  هل : لاقف  .قحلاب  لوقا  نا  یلع  هللا و  نم  کئاج  ام  یلع  کعیابا  هل : لاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  یسیقلا 
كرـضی نذا ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف .تیف  الا و  هللا  ال و  لاق : .قحلا  مهل  لوقت  نا  عیطتـست  هال ال  کیلی و  نا  رهدلا  کب  رمی 

یلع هللا و  یلع  يرتفت  يذـلا  تنا  لاقف : هیلا ، لسراف  هللا  دـیبع  کلذ  غلبا  هدـعب ، هللا  دـیبع  هنبا  ادایز و  بیعی  سیق  ناـکف  لاـق : .رـشب 
هللا و باتکب  لمعلا  كرت  نم  لاق : وه ؟ نم  لاق و  .هلوسر  هللا و  یلع  يرتفی  نمب  کتربخا  تئـش  نا  نکل  هللا و  ـال و  لاـقف : هلوسر ؟

نملعتل لاق : معن ، لاق : رـشب ؟ كرـضی  هنا ال  معزت  يذـلا  تنا  و  لاق : .امکرما  نم  كوبا و  تنا و  لاق : کـلذ ؟ نم  و  لاـق : .هیبن  هنس 
دنع سیق  لامف  .باذـعلا  بحاصب  ینوتیا  بذاـک ، کـنا  مویلا  هاـیاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا  )

و نلعلا ، رـسلا و  یف  هللا  نم  فوخلا  و  رقفلا ، ینغلا و  یف  دـصقلا  تایجنملا : نم  ثالث  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  .تامف و  کـلذ 
: باسحلا نم  سانلا  غرفی  یتح  همایقلا ، موی  لـج  زع و  هللا  یلا  قئـالخلا  برقا  مه  هثـالث  اـضیا : .طخـسلا  اـضرلا و  یف  قحلاـب  لوقلا 

لجر و  هریعشب ، رخالا  یلع  امهدحا  نم  لمی  ملف  نینثا  نیب  یـشم  لجر  و  هدی ، تحت  نم  یلع  فیحی  نا  یلا  هبـضغ  هعدی  مل  لجر 
و هرخالل .) : ) هیطخلا یف  نکل  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  رجـالل ) ـالمعا  و   ) .هیلع هلاـم و  یف  قحلا  لاـق 
( رارقلا راد  یه  هرخالا  نا  و   … (، ) ناویحلا یهل  هرخالا  رادلا  نا  و  یلاعت … ( : لاق  هرخالا ، باوث  رجالاب  دارملا  ناف  دحا ، دارملا و 
همیل و یلا و  تیعد  اذا  ربخلا : یف  و  نیقتملل .) هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیری  ـال  نیذـلل  اـهلعجن  هرخـالا  رادـلا  کـلت 

.هایند رما  هللا  حلـصا  هترخآ  رما  حلـصا  نم  .ایندـلا  كرکذـت  اهنال  همیلولا  بجت  و ال  هرخالا ، كرکذـت  اهنال  هزانجلا ، بجاف  هزاـنج 
و هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) ایندلا لام  بح  نم  منغ  هعیطقل  دسفا  نایراض  نابئذ  سیل  اضیا :

هللا رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امـصخ … ( ) ملاظلل  انوک  و   ) .ملـسم يرما  نیدـل  اههاج 
نوعرف یلا  اواج  یسومب  نمآ  نمم  لیئارـسا  ینب  نم  اموق  نا  ربخلا : یف  و  رانلا .) …  مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال  … (، )
مهلویخ اوبکرف  هقرغ ، ههکـاله و  یف  یلاـعت  هللا  نذا  یتـح  هدـنع  اوقبف  هباحـصا ، و  ع )  ) یـسومل هللا  جرفی  نا  یلا  هاـیند  نم  اوـعفتنیل 

هیلع  ) قداصلا نا  ربخلا : یف  .هعم و  اوقرغ  یتح  نوعرق  یلا  مهدر  و  مهلویخ ، هوج  برـض و  اـکلم  یلاـعت  هللا  ثعبف  یـسومب  اوقحلیل 
( مالسلا هیلع   ) لاقف مجوف …  هملظلا ؟ ناوعا  یف  کب  يدون  اذا  کلاح  امف  عیبرلا ، بویاابا و  لماعت  کنا  تئبن  رفاذعل : لاق  مالـسلا )
و اهورقعف ،) : ) یلاعت هلوق  هل  دهشی  .رزولا و  یف  هکیرش  نوکی  و  هیلع ، هللا  هطلس  املاظ  رذع  نم  اضیا : .هب  هللا  ینفوخ  امب  کتفوخ  هل :

هلذخ الا  هترـصن  یلع  ردقی  وه  هاخا و  لذـخی  نموم  نم  ام  ربخلا : يا  انوع ) مولظملل  و  (. ) نیقداص متنک  نا  مهومتلتق  ملف  هلوق … ( 
سماخلا و لصفلا   ) .هملظ دهـشم  رـضحی  الف  هتثاغا  یلع  ردـقی  مل  نمف  ضئارقلا ، نم  مولظملا  هلاغا  اـضیا : .هرخـالا  ایندـلا و  یف  هللا 

رخآ ناک  و  هافولا - هترضح  امل  هفیذح  نا  مالسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  یـشکلا :)  ) یف و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا -
مل و  قح ، بحاص  یلع  املاظ  لاوا  مل  غلبملا و  اذه  ینغلب  يذلا  دـمحلا هللا  لاق : .لیللا  رخآ  تلاق : هذـه ؟ هعاس  هیا  هتنبال : لاق  لیللا -

ع)  ) ناک و  اهتیمهال ، يوقتلاب  رمـالا  ع )  ) ررک هللا ) يوقتب  یباـتک  هغلب  نم  یلها و  يدـل و  عیمج و  امکیـصوا و   ) .قح بحاـص  داـعا 
امک مایصلا  مکیلع  بتک  یلاعت … ( : هلوق  اهتیمها  یف  یفکی  و  قالخالا - سیئر  یقتلا  ربخلا : یف  و  اهب - رما  الا  ربنملا  هب  رقتسی  املق 
مظن و  (. ) نیقتملل هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاـشی  نم  اـهثروی  ضرـالا  نا  یلاـعت … ( : لاـق  و  نوقتت ،) مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع  بتک 

ص)  ) امکدـج تعمـس  یناف  مکنیب ، تاذ  حالـص  و   ) .انم سیلف  نیملـسملا  رماب  متهی  ـال  حبـصا  نم  مالـسلا :) هیلع   ) مهنع و  مکرما )
داز و  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  اـمک  دـج  (: ) هـیطخلا مـثیم و  نـبا   ) یف نـکل  و  دـیدحلا ) یبا  نـبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه 

حلصا نئل  : ) لوقی ع )  ) ناک )و  مایـصلا هالـصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالـص  لوقی   ) .اهریغ یف  سیل  و  ملـس ) و  (: ) هیرـصملا )
بذکلا هیمست  عم  بذاکب ) سیل  حلصملا  (: ) مالـسلا هیلع   ) مهلوق هتیمها  یف  یفکی  و  نیرانیدب ) قدصتا  نا  نم  یلا  بحا  نینثا  نیب 

سماخلا و لصفلا   ) .یلام نم  اهدـتفاف  هعزانم  انتعیـش  نم  نینثا  نیب  تیار  اذا  لضفملل : لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا ناک  .اـقوسف و 
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: لاقف ثاریم ، یف  رجاشتن  ینتخ  انا و  لضفملا و  انب  رم  جاحلا : قئاس  هفینح  یبا  نع  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا -
اذا مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعوبا ینرما  نکل  یلام و  نم  تسیل  اهنا  لاق : و  مهرد ، هئامعبراب  اننیب  حلـصاف  هانیتاف  .لزنملا  یلا  یعم  اولاـعت 

و  ) .نیبلا تاذ  داسف  نیدـلل  هقلاحلا  هریبملا  نا  و  داز : ینیلکلا  جرفلا و  یبا  هیاور  نا  رم  .هلام و  نم  امهنیب  حلـصا  نا  انم  نالجر  عزان 
نالف ال يرهوجلا : لاق  اوبغت ) الف   ) .هنع لفغی  هنال  میتیلا  یمس  هنم  و  هلفغلا ، متیلا : لصا  لیق : بلعث :) سلاجم   ) یف ماتیالا ) یف  هللا  هللا 

نریغت الف  ینیلکلا : جرفلا و  یبا  هیاور  یف  نا  تفرع  دـق  و  مههاوفا )  ) .موی لک  انیتای  لب  موی ، نود  اـموی  اـنیتای  ـال  يا : هواـطع ، اـنبغی 
و تلق : .همف  حـیر  ریغتیف  هتاوهل ، فشنت  هقیر و  بضنی  لـئاسلا  نـال  لاوسلا ، رارکت  وا  عوجلاـب  مهاوفا  نریغت  ـال  يا  لـیق : .مههاوـفا 
هذیذللا و ال همعطالا  نولکای  ءاینغالا  اوار  اذا  مهناف  ندنک ) بآ  نهد  : ) مهلوقب هیـسرافلاب  هنع  ربعی  ام  هاوفالا : بغب  دارملا  نا  رهاظلا 

یف و  مکترضحب ) اوعیـضی  و ال   ) .هلاحلا کلت  مهل  لصحی  اهنم ، مهنوطعی  مهتویب و ال  یلا  هعونتملا  هکاوفلاب  نوبهذی  وا  مهنومعطی ،
اهنوقعلی و قاقزالا  سوور  نم  مهنکماف  یماتیلاب ، اوتای  نا  ءافرعلا  رماف  اولح ، نادمه و  نم  نیت  لسع و  مالسلا ) هیلع   ) هیلا یتا  ربخلا :

.ءابالا هیاعرب  اذه  مهتقعلا  امنا  و  یماتیلاوبا ، مامالا  نا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف اهنوقعلی ؟ مهل  ام  هل : لیقف  احدق ، احدق  سانلل  اهمسقی  وه 
(: مالسلا هیلع   ) لاق ینیلکلا : جرفلا و  یبا  هیاور  یف  نا  تفرع  دق  و  هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  )

.رانلا میتیلا  لام  لکال  بجوا  امک  هنجلا ، کلذـب  هل  یلاعت  هللا  بجوا  ینغتـسی  یتح  امیتی  لاع  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق 
: رباـج ربخ  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  مهث .) رویـس  هنا  اـننظ  یتح  مهب  یـصوی  لاز  اـم  مکیبـن ، هیـص  اـهناف و  مکناریج ، یف  هللا  هللا  (و 

قح هقحف  هل ، محر  كرـشم ال  راج  دـحاولا  قحلا  بحاصف  قوقح ، هثالث  هل  راـج  و  ناـقح ، هل  راـج  و  قح ، هل  راـج  هثـالث : ناریجلا 
كراج يذوت  نا ال  راوجلا  قح  یندا  و  محر ، وذ  ملـسم  راج  هثالثلا  وذ  و  محر ، يذـب  سیل  ملـسم  راـج  نیقحلا  بحاـص  و  راوجلا ،

راج هل  ناک  و  نموم ، لجا  لیئارسا  ینب  یف  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) مظاکلا نع  و  تلق : .اهنم  هل  حدتقت  نا  الا  همـش - يا : كردق - اتقب 
لعفت تنک  امب  اذـه  هل : لیق  و  نیط ، نم  رانلا  یف  اتیب  هل  هللا  ینب  رفاکلا  تام  نا  املف  فورعملا ، هیلوی  نموملاـب و  قفری  ناـکف  رفاـک ،

(: مالـسلا هیلع   ) هیبا نع  قداصلا  نع  یفاکلا ) داهج  ناما  ءاطعا   ) یف .فورعملا و  هیلوت  قفرلا و  نم  نالف  نب  نالف  كراجب  ایندلا  یف 
نا یلا  برثی - لها  نم  مهب  قحل  نم  رالـصنالا و  نیرجاـهملا و  نیب  اـباتک  بتک  ع )  ) یبنلا نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل باـتک  یف  تارق 

عجر امل  دادـغب :) خـیرات   ) یف و  اذـه ، هیبا …  هما و  همرحک  راجلا  یلع  راجلا  همرح  و  مثآ ، راضم و ال  ریغ  سفنلاک  راجلا  نا  لاـق -
عفترم ناخد  یلا  رظن  دادغب  ماشلا  هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) نم نینیمیلا  وذ  رهاط  نب  هللادبع 
کعم ضما و  لاقف : هبجاح  اعد  مث  کلذ ؟ اوفلکتی  نا  اـنناریج  جاـتحی  و  لاـقف : .نوزبخی  لـیق : ناخدـلا ؟ اذـه  اـم  لاـقف : هراوج  یف 

لکل و رماف  سفن ، فالآ  هعبرا  مهریبک  مهریغـص و  ددع  غلبف  مهاصحاف  یـضمف  .عراش  انع  مهعطقی  نمم ال  انناریج  صحا  بتاک و 
امهرد نیسمخ  هئام و  ءاتشلا  یف  هوسکلا  و  مهارد ، هرشع  رهـش  لک  یف  لباوتلا  نم  محل و  انم  ازبخ و  نیونمب  موی  لک  یف  مهنم  دحا 

حوتف  ) یف .شاع و  ام  هوسکلا  الا  فئاطولا  تعطقنا  جرخ  اـملف  دادـغبب ، هماـقم  هدـم  هباد  کـلذ  ناـک  و  مهرد ، هئاـم  فیـصلا  یف  و 
غلبف .نیـصح  زوریف  راوجل  فالآ  هسمخ  و  اـهنمل ، مهرد  فـالآ  هرـشعب  اـهعیبا  لاـقف : هراد  عیب  مراد  ینب  نم  لـجر  دارا  يرذـالبلا :)

هل اراد  عیبی  هل  اراج  نا  عفقملا  نبا  غلب  یبیتقلا :) نویع   ) یف .فالآ و  هرـشع  هاطعا  .كراد و  کـیلع  کـسما  هل : لاـقف  زوریف  کـلذ 
.اهعبت و ال  هل : لاق  رادـلا و  نمث  هیلا  لمحف  .اهعاب  نا  هراد  لظ  همرحب  نذا  تمق  ام  لاقف : هراد ، لظ  یف  سلجی  ناـک  و  هبکر ، نیدـل 

نا و  هارا ، تامف و  لجر  هرواج  اذا  ناک  يدایالا  هماـم  نب  بعک  نا  دواد ) یبا  راـج  : ) مهلوق یف  لـصالا  یناـجرجلا :) تاـیانک   ) یف
نـسح اراج  تدـمح  برعلا  تراصف  کلذ ، هب  لـعفی  رالـصف  رعاـشلا  يداـیالا  دوادوبا  هرواـجف  هیلع ، فلخا  ریعب  وا  هاـش  هل  کـله 

یلا يوآ  مث  فوطا  ام  فوطا  یبالکلا :- هعیبر  یبا  نب  طرق  رواـج  نیح  یـسبعلا - ریهز  نب  سیق  لاـق  دواد ، یبا  راـج  اولاـق : هراوج 
یف نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) مهلثم ناکل  لمعلا  الول  و  مکریغ ) هب  لمعلاب  مکنقبـسی  نآرقلا ال  یف  هللا  دواد و  یبا  راـجاک  راـج 
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اولمع اوناک  ول  و  ارافـسا .) …  لـمحی  راـمحلا  لـثمک  اـهولمحی  مل  مث  هاروتلا  اولمح  نیذـلا  لـثم  ( ) هاـیاصو و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم
 … مهلجرا تحت  نم  مهقوف و  نم  اولکال  مهبر  نم  مهیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  هاروتلا و  اوماـقا  مهنا  ول  و  ، ) مهترخآ مهاـیند و  ترمعل 

و اروجهم .) نآرقلا  اذه  اوذختا  یموق  نا  بر  ای  لوسرلا  لاق  و  : ) همایقلا یف  مهلمع  مدع  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا وکشی  و  (. 
لها یترتع  و  هللا ، باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا  : ) سانلل لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) هلثم اضیا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یـصو  دق 

ول و  ادبا ) اولضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  و  هللا ، نیب  مکنیب و  نادودمم  نالبح  امهنا  و  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  یتیب ،
اورذ هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  هللا ، باتکب  مهلمع  مدـعل  هتایح ، یف  رافکلا  لتاق  امک  مویلا  یملـسم  لتاقل  ایح  ناک 

امل یلاعت  هللا  نا  سابع : نبا  نع  يدـحاولا  يور  هلوسر .) …  هللا و  نم  برحب  اونذاف  اولعفت  مل  ناف  نینموم  متنک  نا  ابرلا  نم  یقب  ام 
دیـسا نب  باـتع  یلا  فیقثل - نوبری  اوناـک  و  موزخم - نم  هریغملا  وـنب  فـیقث و  نم  ریمع  نب  ورمع  وـنب  یتا  هکم  یلع  هلوـسر  رهظا 

.انابر انل  نا  یلع  انحلوص  ورمع : ونب  لاق  .انریغ و  سانلا  یلع  عض  و  هریغملا : ونب  لاقف  هکم ، یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لـماع 
لوا و  عوضوم ، هیلهاجلا  ابر  نم  ابر  لک  نا  الا  لاق : هکم  حـتف  امل  و  هیـالا …  تلزنف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  باـتع  بتکف 

نب دایز  لاق  يربطلا :) لیذ   ) یف و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لـصفلا   ) .ساـبعلا یمع  اـبر  هعـضا  اـبر 
و نآرقلا ، ارقن  نحن  ملعلا و  بهذی  فیک  و  انلقف : .ملعلا  باها  نا  وا  دنع  كاذ  لاق : ائیـش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رکذ  دـیبل :
، هنیدملاب لجر  لضفا  كارال  تنک  نا  دایز ! کما  کتلکث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  همایقلا ؟ موی  یلا  مهئانبا  انئانبا و  هئرقن 

ملید نـع  دواد ) یبا  ننــس   ) يور و  اـهیف !؟ اـمم  یــشب ء  نولمعیـال  لـیجنالا و  هاروـتلا و  نوورقی  يراـصنلا  دوـهیلا و  هذـه  سیل  وا 
یلع هب  يوقتن  حمقلا  اذه  نمابارش  ذختن  انا  و  ادیدش ، المع  اهیف  جلاعن  هدراب  ضراب  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل تلق  يریمحلا :

یف .مهولتاقف و  هوکرتی  مل  ناف  لاق : .هیکرات  ریغ  سانلا  نا  تلف : .هوبنتجاف  لاق : .معن  تلق : رکـسی ؟ له  لاـقف : .اـندالب  درب  اـنلامعا و 
اخیـش يراف  نولوط  نبا  هیبا  هبرتب  زاتجا  تنک  نولوط : نبا  دمحا  نب  هیورامخ  ریز  ینارداملا و  یلع  نب  دمحم  لاق  دادـغب :) خـیرات  )

ناک و یلب ، لاقف : ارقت ؟ نولوط  نب  دمحا  ربق  دنع  كارا  تنک  يذـلا  تسلا  تلقف : هتیار  مث  هدـم  هرا  مل  مث  ربقلل ، امزالم  ارقی  هدـنع 
هتیار لاقف : هنع ؟ تعطقنا  ملف  تلقف : .نآرقلاب  هلـصا  نا  تببحاف  لکلا - نکی  مل  نا  لدعلا -  ضعب  انیلع  هل  ناک  و  دلبلا ، اذه  یف  انیل 

یف هللا  هللا  و  ( ؟ هیالا هذه  تعمس  اما  یل : لاقی  و  اهب ، تعرق  الا  ارقت  امم  هیآ  یب  رمت  ام  يدنع ، ارقت  نا ال  بحا  لوقی : وه  مونلا و  یف 
هیلع هللا  یلص   ) هیبنل لاق  و  اح ،) تمد  ام  هاکزلا  هالصلاب و  یناصوا  و  یسیع …( : نع  هیاکح  یلاعت  لاق  مکنید ) دومع  اهناف  هالـصلا 

: ربخلا یف  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   … (. ) اهیلع ربطـصا  هالـصلاب و  کلها  رما  و  (: ) هلآ و 
، ناماه نوراق و  عم  رشح  هتالص  عیض  نم  ناف  مکتالص ، اوعیضت  ال  اضیا : ءایبنالا : ایاص  رخآ و  یه  و  هالصلا ، هللا  یلا  لامعالا  بحا 

مل كرت  نا  هناف  متیقب  ام  هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللا  و   ) .هالـصلاب افختـسم  انتعافـش  لانت  ال  اضیا : .نیقفاـنملا  عم  راـنلا  لخدـی  و 
نیرحبلا بحاص  یطمرقلا  رهاط  یبا  لوخدل  دـحا  جـحی  ملف  ردـتقملا ، مایا  ( 317  ) هنـس جحلا  لطب  يدوعمـسلا :) هیبنت   ) یف اورظانت )

اـسلاج هفینح  یبا  دنع  تنک  لاق : نومیم  نب  میهاربا  نع  بیذهتلا )  ) یف .هنـسلا  کلت  ریغ  مالـسالا  ناک  ذنم  جـحلا  لطبی  مل  و  هکم ،
هیلع  ) هللادـبعوبا لاقف  .قتعلا  هفینحوبا : لاق  قتعلا ؟ وا  لـضفا  جـحلا  مالـسالا ، هجح  جـح  دـق  لـجر  یف  يرت  اـم  لاـقف : لـجر  هلاـسف 

فاوط هیف  هبقر  قتع  يا  هحی ! و  لاق : مث  تاـبقر - رـشع  دـع  یتح  هبقر - هبقر و  قتع  نم  لـضفا  هجحلا  مثا ، هللا و  بذـک و  مالـسلا :)
اولعف ول  و  جـحلا ، سانلا  لطعل  لاق  امک  ناک  ولف  رامجلا ، یمر  سارلا و  قلح  هفرعب و  فوقو  هورملا و  افـصلا و  نیب  یعـس  تیبلاـب و 

هیلع  ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .جـحلل و  عض  امنا و  تیبلا  اذـه  ناف  اوبا ، نا  اواش و  نا  جـحلا ، یلع  مهربجی  نا  مامالل  یغبنی  ناـکل 
تماد ام  امئاق  نیدلا  لازی  ال  مالسلا :) هیلع   ) هنع .هباذع و  اند  هلجا و  برتقا  دقف  اهیلا  دوعلا  دیری  وه ال  هکم و  نم  جرخ  نم  مالسلا :)

و جحلا ، یف  ینراشتسا  الجر  نا  رامع : نب  قاحـسا  نع  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .هبعکلا
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تضرمف .هنس  ضرمت  نا  کقلخا  ام  یل : لاقف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبال  کلذ  یکحف  جحی ، الا  هیلع  ترـشاف  لاحلا  فیعـض  ناک 
هللا هسبلا  داهجلا  كرت  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هللا ) لیبس  یف  مکتنسلا  مکـسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللا  .هنس و 

داهج ربخلا : یف  .داهجلاب و  الا  نید  ایند و ال  تحلـص  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .هنید و  یف  اـقحم  و  هتـشیعم ، یف  ارقف  ـالذ و  لـج  زع و 
مهیلع یقب  رغـصالا و  اوضق  موقب  ابحرم  ودـعلا : داهج  نم  اوعجر  موقل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  و  ربکالا ، داـهجلا  سفنلا 

مل اـم  ریخب  یتـما  لازی  ـال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  عطاـقتلا ) ربادـتلا و  مکاـیا و  و  لذاـبتلا ، لـصاوتلاب و  مکیلع  و   ) .ربکـالا
مامالا يرب  مایا  هثالث  نانثا  رجاهت  اذا  ربخلا : یف  .نینسلا و  طحقلاب و  اولتبا  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  هاکزلا ، اوتآ  هنامالا و  اودا  اولذاختی و 

نم هدونج  وسیلب  اکنا ال  یش ء  سیل  ربخلا : یف  .هیخال و  ارجاهم  ناک  نم  مهنم ، فانـصال  الا  سانلا  عیمجل  ردقلا  هلیل  رفغی  و  امهنم ،
سیلبا هج  یلع و  یقبی  الف  تیبلا ، لها  انلـضف  مث  یلاعت ، هللا  نارکذـیف  نایقتلی  نینموملا  نا  و  ضعبل ، مهـضعب  هللا  یف  ناوخالا  هرایز 

اذاف ناملـسملا ، رجاهت  ام  احرف  سیلبا  لازی  ال  اضیا : .ملالا  نم  دجت  ام  هدـش  نم  ثیغتـستل  هحور  نا  یتح  تردـحت ، الا  محل  هغـضم 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  دواد :) یبا  ننـس   ) يور .روبثلا و  نم  یقل  ام  هلی  ای و  يدان : هلاـصوا و  تعلخت  هاـتبکر و  تکطـصا  اـیقتلا 

لاق نیزع ؟ مکارا  یلام  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماـخلا و  لـصفلا  : ) لاـقف قلح ، مه  دجـسملا و  لـخد  هلآ )
باجتـسی الف  نومدـت  مث  مکرارـش ، مکیلع  یلویف  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  ال   ) .هعامجلا بحی  هناـک  شمعـالا :

مکرارـش و مکیلع  نیلوال  وا  رکنملا ، نع  نیهنتل  فورعملاب و  نرماتل  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  یبوقعیلا ) خـیرات   ) یف مکل )
، مهمحرا الف  ینومحرتسی  و  مهل ، بیجتسا  الف  مکرایخ  ینوعدیل  مث  ئامسلا ، رطق  مکنعنمال  مکئالخب و  يدیا  یف  مکلاوما  نلعجال 

رومالا يدهت  هوفالا : لوق  هتدشناف  یندشنتساف  ملسم  یبا  یلع  تلخدا  هیوارلا : دامح  نع  یناغالا )  ) یف .مهیقـسا و  الف  ینوقـستسی  و 
ام يوس  اربص  فلا  هئامتس  لتق  هنا  اولاق : .سانلا و  هب  داقنت  يذلا  کلذ  انا  لاق : داقنت  رارش  ابف ال  تلوت  نا  تحلـص و  ام  دشرلا  لهاب 
هنع .هدـنع و  نم  باقعب  مهمعی  نا  هللا  کشوا  الا  هنوریغی  موق ال  رهظا  نیب  رکنملا  برق  ام  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  و.هبورح  یف 
اذا و  هللا ، هلذـخ  امهلذـخ  نم  هللا و  هرـصن  امه  رـصن  نمف  هللا ، قلخ  نم  ناقلخ  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  مالـسلا :) هیلع  )

سبحب اهرحج  یف  لعجلا  بذـعیل  یلاعت  هللا  نا  ربخلا : یف  .یلاعت و  هللا  نم  عاقوب  نذویلف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  كرت 
یبنلا نع  ظحاجلا ) نایب   ) یف .هعاطلا و  لها  لحم  یلا  کلـسملا  لیبسلا و  هل  هللا  لعج  دق  هترـضحب و  نم  ایاطخل  ضرالا ، نم  رطملا 

اومـستقاف هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) رحللا یف  هنیفـس  اوبکر  اموق  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
اوذخا ناف  .تئش  ام  هیف  عنصا  یناکم  وه  لاقف : عنـصت ؟ ام  هل : اولاقف  سافب ، هعـضوم  مهنم  لجر  رقنف  عضوم ، مهنم  لجر  لکل  راصف 

لیئارـسا ونب  تلمع  اـمل  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  یمقلا ) ریـسفت   ) یف .اوـکله و  کـله و  هوـکرت  نا  و  اوـجن ، اـجن و  هیدـی  یلع 
نم هیف  تسرغ  نادلبلا و  نیب  نم  هتبختنا  دلب  ام  ایمرا : یلا  یحواف  مهلذـی ، نم  مهیلع  طلـسی  نا  دارا  مهبر ، رما  نع  اوتع  یـصاعملا و 

ایمرا ماصف  لثملا ؟ اذـه  ینعم  ام  انربخیل  کبر  عجار  اولاقف : لیئارـسا  ینب  رابحا  ایمرا  ربخاف  ابونرخ ؟ تبناـف  فلخاـف  رجـشلا ، مئارک 
اوریغ یـصاعملاب و  اولمعف  اهیف ، مهتنکـسا  نیذـلا  لیئارـسا  ونبف  اهیف  تبنا  ام  اما  و  سدـقملا ، تیبف  دـلبلا  اما  هیلا : یلاعت  یحواف  اعبس 
طلسی اماعط ، هدال و  يدابع و  رش  مهیلع  نطلـسال  و  اناریح ، اهیف  میکحلا  لظی  هنتفب  مهنیلتب  تقلح ال  یبف  ارفک ، یتمعن  اولدب  ینید و 
سانلا یلع  هب  نورختفی  يذـلا  مهرجح  یقلی  و  هب ، نورتغی  يذـلا  مهتیب  برخی  مهمیرح و  یبسی  مهیلتاقم و  لـتقیف  هریحلاـب ، مهیلع 

لکا مث  ایمرا  ماصف  ئافعضلا ؟ نیکاسملا و  بنذ  ام  هنا  کبر ، عجار  هل : اولاقف  لیئارـسا  ینب  رابحا  ایمرا  ربخاف  .هنـس  هئام  لبازملا  یف 
متیار مکنال  مهل : لق  هیلا : یحوا  مث  .كافق  یف  کهج  ندرال و  وا  اذـه  نع  نفکتل  هیلا : یحواـف  اعبـس  ماـص  مث  هیلا ، حوی  ملف  هلکا 

اذک اذـک و  عضوم  تیا  لاق : .هنم  اناما  یتیب  لها  یـسفنل و  ذـخآ  هیتآ و  یتح  وه ؟ یتم  ینملعا  بر  ایمرا : لاقف  .هورکنت  ملف  رکنملا 
یلع ناخ ، یف  نمز  مالغب  وه  اذاف  دلبلا  کلذ  ایمرا  یتاف  .كاذ  وهف  ئاذغ ، مهرش  هدال و  مهثبخا و  هنامز و  مهدشا  مالغ : یلا  رظناف 
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لاقف هلکایف ، مالغلا  کلذ  نم  هیندـت  مث  اهل ، هریزنخ  هیلع  بلحت  هعـصقلا و  یف  اهتفت  رـسکلاب و  یبرت  ما  هل  اذا  و  ناخلا ، طس  هلبزم و 
هنم اندف  .اذه  وهف  یلاعت  هللا  هفص  يذلا و  ایندلا  یف  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) ناک نا  ایمرا :

: هل لاقف 

ینب یبن  ایمرا  انا  لاق : .حلاص  لجر  کنا  الا  ال ، لاق : ینفرعت ؟ هل : لاق  مث  يرب  یتح  هجلاعف  هنا  هفرعف  .رـصنلا  تخب  لاق : کمـسا ؟ ام 
لاق مث  تقولا ، کلذ  یف  هسفن  یف  هاتف  .لعفت  ام  مهب  لعفت  مهلاجر و  لتقتف  لیئارـسا ، ینب  یلع  کطلـسیس  هنا  هللا  ینربخا  لیئارـسا ،
ینب برح  یلا  اعدـف  دـلبلا ، یف  هعیبی  بطتحی و  لبجلا و  یف  جرخی  ناک  و  اباتک ، هل  بتکف  .کـنم  ناـماب  اـباتک  اـنل  بتکا  اـیمرا : هل 
یلع هلبقتسا  سدقملا ، تیب  وحن  هلابقا  ایمرا  غلب  املف  ریثک ، رشب  هیلا  عمتجا  و  سدقملا - تیب  یف  مهنکـسم  ناک  و  هوباجاف - لیئارـسا 

؟ تنا نم  لاقف : اهعفر ، هبـصق و  یلع  نامالا  ریـصف  هباحـصا ، هدونج و  هرثک  نم  هیلا  لصی  ملف  هل ، هبتک  يذـلا  نامالا  هعم  هل و  راـمح 
لها اما  و  کتنمآ ، دـقف  تنا  اما  لاق : .یل  کناما  اذـه  و  لیئارـسا ، ینب  یلع  هللا  کطلـسیس  کناب  کترـشب  يذـلا  یبنلا  ایمرا  لاقف :

هسوق و عزتنا  .نونمآ و  مهف  لصت  مل  نا  و  يدـنع ، مهل  ناما  الف  هیلا  یتیمر  تلـص  ناف و  سدـقملا ، تیب  انه  اه  نم  یمرا  اناف  کتیب 
لبج یلا  رظن  یفا  املف و  .يدـنع  مهل  ناما  ال  لاقف : سدـقملا ، تیب  یف  اهقلع  یتح  هباشنلا  حـیرلا  تلمحف  سدـقملا ، تیب  وحن  یمر 
هلتقف ناک هللا  یبن  اذـه  اولاق : اذـه ؟ ام  لاـقف : یلغی ، جرخ  بارتلا  هیلع  یقلا  اـملک  هطـس ، یلغی و  مد  اذاـف  هنیدـملا ، طـس  بارت و  نم 

.مدـلا و اذـه  نکـسی  یتح  ادـبا  لیئارـسا  ینب  نلتقال  لاقف : .یلغی  جرخ  بارتلا  هیلع  انیقلا  املک  و  یلغی ، همد  و  لیئارـسا ، ینب  كولم 
لحی ال  کلملا ، اهیا  هللا  قتا  ییحی : هل  لاقف  ییحیب  رمی  ناک  و  لیئارـسا ، ینب  ءاسنب  ینزی  رابج  کلم  هنامز  یف  ناک  ییحی ، مد  ناـک 

ای هل : لاق  سارلا و  هملکف  تشط ، یف  هب  هوتاف  هسارب  یتوی  نا  رماـف  .هلتقا  ارکـس :- نیح  نهب  ینزی  نمم  هارم - هل  تلاـقف  اذـه ، کـل 
ییحی و لتق  نیب  ناک  و  نکسی ، یلغی و ال  جرخف  ضرالا ، یلا  ضاف  یتح  تشطلا  یف  مدلا  یلغ  مث  .اذه  کل  لحی  ال  هللا ، قتا  اذه ،

لخدـی ناک  و  مهلتقی ، لزی  مل  و  هنـس ، هئام  رـصنلا  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) تخب جورخ 
زوجع اولاقف : دالبلا ؟ هذـه  نم  دـحا  یقب  لاقف : مهانفا  یتح  یلغی  مدـلا  و  ناویح ، لک  نایبصلا و  ءاسنلا و  لاجرلا و  لـتقیف  هیرق  هیرق 

.یقب نم  رخآ  تناک  و  نکسف ، مدلا  کلذ  یلع  اهقنع  برضف  اهیلا  ثعبف  .اذک  اذک و  عضوم  یف 

قح ریغب  الجر  سانلا  عیمج  لتق  ولف  اضوخ ) نیملـسملا  ءامد  نوضوخت   ) .مکندـجا ال  يا : مکنیفلا ) بلطملا ال  دـبع  ینب  ای  لاـق : مث 
و لتاقلا ، هدع  هب  نولتقی  مهئاربک  دحا  لتق  اذا  ایندلا  لهاف  نینموملاریما ) لتق  نینموملاریما  لتق  نولوقت :  ) .رانلا یف  اعیمج  هللا  مهبکال 
رمع و لتقف  بره ، و  هریحلا - کلم  دـنه - نب  ورمعل  اخا  لـتق  یمیمتلا  هعیبر  نب  دـیوس  ناـک  ققحملا  ریغ  و  ققحملا ، لـتاقلا و  ریغ 

عفتری ناخدـلا  میمت  مجارب  نم  الجر  يارف  رانلاب ، اقارحا  مهنم  نیعـست  هینامث و  لتقف  هموق ، نم  هئام  نلتقیل  فلح  هدـل و  نم و  هعبس 
یف یقلاف  هب  رما  .مجاربلا و  دـفا  یقـشلا و  لاق : .مجاربلا  نم  لاق : تنا ؟ نم  هل : لاق  اند  املف  هدـصقف  .سانلا  معطی  کـلملا  نا  لاـقف :

هتکرـشب رتست  کلم  نازمرهلا  هللادیبع  مهتا  رمع ، هولولوبا  لتق  امل  .هنیمی و  نم  للحت  و  اهقرحاف ، هرمـض  تنب  ءارمحلاب  یتا  مث  رانلا ،
و نیفص ، یف  لتق  یتح  هیواعم  یلا  هللادیبع  بره  ع )  ) عیوب املف  یباف : هدوقی  نا  نامثع  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بلطف  هلتقف ،

هفلخ هللادیبع  یـضمف و  .یل  سرف  یلا  انب  رم  نازمرهلل : هللادیبع  لاق  يرذالبلا : لاق  .هینبا  عم  هلتقف  هریحلا  لها  نم  اینارـصن  اضیا  مهتا 
همهتاف صاقو ، یبا  نب  دعـسل  ارئظ  اینارـصن  هریحلا  لها  نا  يدابعلا  هنیفج  ناک  و  يدقاولا : لاق  .هلتقف و  لفاغ  وه  فیـسلاب و  هبرـضف 

ناک يربطلا )  ) یف و  هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .هینبا لتق  هلتقف و  هولول ، یبا  هعیاشمب  هللادیبع 
لتق دعب  هدـی ، نم  فیـسلا  دعـس  عزن  و  راصنالا - نیرجاهملاب و  ضرعی  یبا - مد  یف  كرـش  نمم  الاجر  نلتقال  و هللا  لوقی : هللادـیبع 
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، شیرق نم  هئام  هب  نلتقیل  هللادیبع  رذن  نایبظ ، نب  دایز  نب  هللادیبع  اخا  بعصم  لتق  امل  .هولول و  یبا  هنبا  نازمرهلا و  و  هرئظ - هنیفج -
عدتراف و اضیا  هب  کتفی  نا  مهف  کلملا ، دبع  دجسف  کلملا ، دبع  يدی  نیب  هعـض  یتح و  هسارب  ءاج  ابعـصم و  لتق  مث  نینامث  لتقف 
نوئـشان و مهنم  نینامث  کلام  نبرهف  یح  نم  تلتق  لاق : هلئـالح و  ءاـکبلا  تیلو  تلعف و  ینتیل  تدـک و  لـعفا و  مل  تممه و  لاـق :

ناسارخب مزاخ  نب  هللادبع  میمت و  برح  یف  يربطلا :)  ) یف بلسم و  حون  حابصالا  نم  یلع  يری  وا  نیرـشعب  نهر  مهب  یفک  بیش و 
: لاق کلتق ؟ نم  قمر : هب  هیخال و  ریهز  لاقف  برحلا ، کلت  یف  لتق  ریهز - وخا  يودـعلا - بیوذ  نب  ثعـشالا  ناک  و  (. 65  ) هنس یف 

نم مهنم  هلتقی و  نم  مهنمف  هیلع ، لمح  الا  رفـصا  نوذرب  یلع  ادـحا  يری  ریهز ال  ناکف  .رفـصا  نوذرب  یلع  لـجر  یننعط  يردا ، ـال 
دـسا  ) يور یلتاق ) الا  یب  نلتقی  الا ال   ) .دـحا اهبکری  رکـسعلا ال  یف  هالخم  تناکف  رفـصلا ، نیذاربلا  رکـسعلا  لـها  یماـحتف  برهی ،

سماخلا و لصفلا   ) لاقف .هذه  نم  هذه  نبضختل  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  لاقف : یلع  انبطخ  لاق : عبـس  نب  هللادبع  نع  هباغلا )
.یلتاق الا  یب  لتقی  الا  دشنا  هللا و  رکذا  لاقف : .هترتع  انربا  الا  دحا  کلذ  لعفی  ال  لجر : هایاصو ) و  مالسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا -

نم اهموق  نم  لجر  یلا  تثعبف  .كرما  یلع  كدـعاسی  كرهظ و  دـشی  نم  کل  بلطا  ینا  مجلم : نبال  ماطق  تلاـق  يربطلا )  ) یف و 
یف کل  له  هل : لاقف  هرجب ، نب  بیبش  هل : لاقی  عجـشا ، نم  ـالجر  مجلم  نبا  یتا  و  اـهباجاف ، هتملکف  نادر ، و  هل : لاـقی  باـبرلا ، میت 
یف هل  نمکا  لاق : هیلع ؟ ردقت  فیک  ادا ، ائیـش  تئج  دـقل  کما ! کتلکث  لاق : .یلع  لتق  لاق : كاذ ؟ ام  لاق : هرخالا ؟ ایندـلا و  فرش 

و لاق : .ریخ  هللا  دـنع  امف  انلتق  نا  و  انراث ، انکردا  انـسفنا و  انیفـش  انوجن  ناف  هاـنلتقف ، هیع  انددـش  هادـغلا  هالـصل  جرخ  اذاـف  دجـسملا ،
حرشنا یندجا  ام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  هتقباس  مالسالا و  یف  هئالب  تفرع  دق  یلع ، نوها  ناکل  یلع  ریغ  ناک  ول  کحی !

یف یه  ماطق و  اواجف  هباجاف ، .انناوخا  نم  لتق  نمب  هلتقنف  لاق : .یلب  لاق : نیحلاصلا ؟ دابعلا  ناورهنلا  لها  لتق  هنا  ملعت  اما  لاـق : .هلتقل 
هلیللا یف  مجلم  نبا  اهیلا  داع  مث  .ینوتاف  کلذ  متدرا  اذاف  تلاق : .یلع  لتق  یلع  انیار  عمجا  دـق  اهل : اولاقف  هفکتعم  مطعـالا  دجـسملا 
اوسلج مهفایـسا و  اوذـخا  و  هب ، مهتبـصعف  ریرحب  مهل  تعدـف  .یبحاص  اهیف  تدـعا  یتلا و  هلیللا  هذـه  لاقف : اـهتحیبص  یف  لـتق  یتلا 

هنرق یف  مجلم  نبا  هبرض  و  قاطلا ، وا  بابلا  هداضعب  هفیس  عقوف  فیسلاب  بیبش  هبرـض  جرخ  املف  یلع ، اهنم  جرخی  یتلا  هدسلا  لباقم 
ریرحلا و اذـه  اـم  لاـقف : هردـص ، نع  ریرحلا  عزنی  وه  هیبا و  ینب  نم  لـجر  هیلع  لخدـف  هلزنم  لـخد  یتح  نادرو  بره  و  فیـسلاب ،

هقحلف سانلا  حاص  و  سلغلا ، یف  هدـنک  باوبا  وحن  بیبش  جرخ  و  هلتق ، یتح  نادرو  هب  العف  هفیـسب  ءاجف  ناک ، امب  هربخاـف  فیـسلا ؟
( مالسلا هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) مثج هذخاف و  فیسلا  بیبش  دی  یف  و  رمیوع ، هل : لاقی  تومرـضح ، نم  لجر 

رامغ یف  بیبش  اجن  هکرتف و  هسفن ، یلع  یشخ  هدی  یف  بیبش  فیسو  هبلط  یف  اولبقا  دق  سانلا  يار  املف  یمرضحلا ، هیلع  هایاصو ) و 
یلع رخات  و  هعرـصف ، هلجر  برـضف  هقیـس  ذخا  ءامدا - ابا  ینکی  نادـمه - نم  الجر  نا  الا  هوذـخاف ، مجلم  نبا  یلع  اودـشف  سانلا ،

لخداف .لجرلاب  یلع  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  مث  هادغلا ، سانلاب  یلصف  بهو ، یبا  نب  هریبه  نب  هدعج  هرهط  یف  عفرف  مالـسلا ) هیلع  )
تلاس و  احابص ، نیعبرا  هتذحش  لاق : اذه ؟ یلع  کلمح  امف  لاق : .یلب  لاق : کیلا ؟ نسحا  ملا  هللا ، ودع  يا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هیلع

یلع هلاد  هذـه  يربطلا  هیاور  .هقلخ و  رـش  نم  الا  كارا  و ال  هب ، الوتقم  الا  كارا  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .هقلخ  رـش  هب  لـتقی  نا  هللا 
هیلع لخد  هلزنم و  لخد  یتح  ابراه  بیبش  یـضم  و  لاقف : سکعلا ، دـیفملا ) داشرا   ) يور و  بیبش ، تلف  مجلم و  نبا  عم  نادرو  لتق 

یـضمف و .معن  لاق : ال ، لوقی : نا  داراف  نینموملاریما ؟ تلتق  کـلعل  اذـه ؟ اـم  هل : لاـقف  هردـص ، دـنع  ریرحلا  لـحی  هآرف  هل ، مع  نبا 
اذـک و  جرفلاوبا ، هلثم  .ساـنلا و  نیب  لـسنا  ثلاـثلا و  تلفا  و  لاـق - نا  یلا  هلتق - یتح  هب  هبرـضف  هیلع  لـخد  مث  هفیـس ، یلع  لمتـشا 

(: يرزجلا لماک   ) یفف بیبش ، لتق  مدـع  نم  يربطلا  هیاور  باوصلا  و  فیحـصت ، هخـسنلا  یف  نکی  مل  نا  جورملا )  ) یف يدوعـسملا 
لخد یتح  اروعذـم  هسلجم  نم  هیواعم  بثوف  .ایلع  انلتق  مجلم  نبا  انا و  هل : لاق  هیلا و  برقتملاک  بیبش  هاـتا  هفوکلا  هیواـعم  یتا  اـمل 

یف نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .مکدـلب نع  هوجرخا  مکنکلهال ، یباـبب ، هنا  ینغلب  وا  اـبیبش  تیار  یناـب  عجـشا  یلا  ثعب  و  هلزنم ،
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هیلع جرخ  هفوکلا  هریغملا  یل  املف و  هلتق ، الا  ادـحا  قلی  ملف  جرخ  لـیللا  هیلع  نج  اذا  بیبش  ناـک  و  هاـیاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم
.هباحصا و لتق  بیبش و  لتقف  اولتتقاف ، سیق - نب  لقعم  لیق : و  طفرع - نب  دلاخ  اهیلع  الیخ  هریغملا  هیلا  ثعبف  هفوکلا ، بیرق  فطلاب 

هیلع  ) هلتقم القن  يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذـت   ) اذـک و  بیبش ، تلق : اضیا : دربملل ) لماکلا   ) يور و  یبوقعیلا ،) خـیرات   ) یف هنم  بیرق 
اعوفرم یمزراوخلا ) بقانم   ) نع القن  همغلا ) فشک   ) اذک و  مهریغ ، يدسلا و  دمحم و  نب  ماشه  قاحـسا و  نب  دـمحم  نع  مالـسلا )

هلجر برـضف  هفیـس  ینادمهلا  ءامدا  وبا  ذخاف  مجلم ، نبا  اوذـخا  سانلا  نا  تنمـضت  اضیا  يربطلا  هیاور  .دـشار و  نب  لیعامـسا  یلا 
ثرحلا نب  هریغملا  هذخا  دایز : یبا  نب  دیزی  لاق  .هذخا و  مهنم  ءامدا  ابا  نا  نادـمه  ترکذ  فنخموبا : لاق  لتاقملا )  ) یف .هعرـصف و 

هیلع  ) یلع لاق  لاقف : امهنیب  عمج  يدوعـسملا  .هب و  ءاج  هدـی و  نم  فیـسلا  ذـخا  هعرـص و  مث  هفیطق ، هیلع  حرط  بلطملا و  دـبع  نب 
نادمه نم  لجر  هقاس  برـضف  نوحیـصی ، هنولوانتی و  ءابـصحلاب و  هنومری  مجلم  نبا  یلع  سانلا  دـشف  .لجرلا  مکنتوفی  ال  مالـسلا :)

( مالـسلا هیلع   ) هنا دانـسالا :) برق   ) يور و  ع .)  ) نسحلا یلا  هب  لبقا  و  هعرـصف ، ههجو  ثرحلا  نب  لفون  نب  هریغملا  برـض  و  هلجرب ،
و هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) .سانلا هذخا  یتح  همزتلاف ، هذخا  هیتبکر و  یلع  عقو  برـض  امل 
( مالـسلا هیلع   ) هنا خیـشلا :) یلاـما   ) يور .دجـسملا و  درو  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) هبرـض نیعللا  نا  تنمـضت  جرفلا  یبا  يربطلا و  هیاور 

بلاطم  ) یف اذـک  و  سیقلا ، دـبع  نم  لـجر  هذـخاف  رف  مجلم  نبا  نا  هیف : و  یفوکلا ) مثعا  خـیرات   ) رکذ اذـک  و  دـجاس ، وه  برض و 
مهنا بتکلا : ضعب  نع  راحبلا )  ) یف ام  مث  .لصفلا  لوا  یف  اـمک  ناـضمر ) رهـش  لـئاضف   ) يور اذـک  و  یعفاـشلا ،) هحلط  نبا  لووس 

نع ربخا  عیـشتلا و  یف  ایلاغ  ناک  رعاشلا  اریثک  نا  هناب :- نب  ورمع  یف  جرفلاوبا -) یناغا   ) يور لب  هریغ ، هرکذـی  مل  اضیا ، ماطق  اولتق 
یلا مجلم  نبا  بطخ  يرونیدلا :) رابخا   ) یف اذه و  اهخبویل …  اهیلع  لوخدلا  داراف  هفوکلا ، اهمدق  همدـق  یف  مجلم  نبا  هبحاص  ماطق 

مهرد و فالآ  هثالث  یلع  الا  کجوزا  ال  تلاقف : رهنلا ، موی  اهمع  اهاخا و  اهابا و  لتق  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  بابرلا ، اهتنبا  ماطق 
دق و و  هذه ) هتبرض  نم  تم  انا  اذا   ) .اولهما يا : راظنالا  نم  اورظنا )  ) .اهکلما کلذ و  اهاطعاف  مالـسلا .) هیلع   ) یلع لتق  هنیق و  دبع و 

کلذ تحلـصا  الا  دحا  هبیعی  امف  هضرعا  تلز  ام  و  مهرد ، فلاب  یفیـس  تیرتشا  لاقف : دربملا ) لماک   ) یف امک  هتبرـض  نیعللا  فص 
دقل نیعللا : لاق  .مهیلع و  تتال  برغملا  قرشملاب و  نم  یلع  تمسق  ول  هبرـض  هتبرـض  دقل  و  هظفل ، یتح  مسلا  هتیقـسا  دقل  و  بیعلا ،

مال لاق  .هللا و  هدـعباف  ینناخ  ناف  فلاب ، هتممـس  و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) فلاـب هتعتبا 
هتبرض دقل  ساب :- هیلع  نوکی  الا  وجرا  تلاق : امل  موثلک -

يربطلا ربخ  نم  رم  امل  هفیسب - لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنا دبال  و  هبرضب ) هبرـض  هوبرـضاف   ) .مهتکلهال ضرالا  لها  نیب  تمـسق  ول  هبرض 
الا كارا  ال  هل :- مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هقلخ ، رـش  هب  لـتقی  نا  هللا  تلاـس  احابـص و  نیعبرا  هتذحـش  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاـق  نیعللا  نا 

يدـنع کل  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  نیعللاب ، هیبا  دـعب  اعد  ع )  ) نسحلا نا  دربملا :) لـماک   ) یف .هقلخ و  رـش  نم  تنا  هب و  ـالوتقم 
نب یلع  نع  ینیلکلا  يور  .اهعطقیف و  ینذا  ضعیف  یهجو  نم  برقی  نا  دـیری  دـیری ؟ ام  نوردـتا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا لاـقف  .ارس 
داو هناف  هب ، مرا  مث  هسانکلا  یف  هل  رفحا  مجلم و  نبا  لتقاف  تم  انا  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلل لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلیقعلا : میهاربا 

مثیهلا ما  تبهوتـسا  لتاقملا :)  ) یف .رانلاب و  هوقرحا  مث  يراوب ، یف  هوجرداف  هلتق  دعب  سانلا  هذـخا  يربطلا :)  ) یف .منهج و  هیدوا  نم 
یفـشا یتح  ینوعد  رفعج : نب  هللادـبع  لاـق  هلتق  اودارا  اـمل  و  جورملا :)  ) یف .اـهتقرحاف و  اـهل  اـهبهوف  ع )  ) نسحلا نم  هتفیج  هیعخنلا 

مث .صاصب  لوملمب  کمع  لحکتل  کنا  لاقف : هب ، هلحک  هرمج  راص  اذا  یتح  ارامـسم  هل  یمحا  و  هیلجر ، هیدی و  عطقف  .هنم  یـسفن 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناف  لجرلاب  لثمی  و ال   ) .قرتحاف رانلا  اهیف  اولعـشا  و  طفنلاب ، اـهولط  مث  يراوب  یف  هوجردا  ساـنلا  نا 
یف روـقعلا ) بلکلاـب  هاـیاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) وـل هلثملا و  مکاـیا و  لوـقی : هلآ ) هیلع و 
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یلع هللا  ینرهظا  نئل  لاـق : هاـنذا  هفنا و  عدـج  هدـبک و  نع  رقب  هنطب  نا  هزمحب  يار  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يربـطلا :) )
: اولاق همعب  لعف  ام  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هظیغ هباحـصا  يار  املف  .مهنم  الجر  نیثـالثب  نلثمـال  نطاوملا ، نم  نطوم  یف  شیرق 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق یف  یلاعت  لزناف  .طق  دحاب  برعلا  نم  دحا  اهلثمی  مل  هلثم  مهب  نلثمنل  رهدلا ، نم  اموی  مهیلع  انرهظ  نئل 

نع یهن  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا افعف  نیرباصلل .) ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و  متبقوع  ام  لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  و  : ) هباحصا لوق 
انرما الا  ادبا  هبطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا انبطخ  ام  لاق : نیـصح  نب  نارمع  نب  نسحلا  نع  خیـشلا ) یلاما   ) يور و  اذه ، .هلثملا 

، ایـشام جحی  نا  لجرلا  رذنی  نا  هلثملا  نم  و  هفنا ، مرخی  نا  لجرلا  رذـنی  نا  هلثملا  نم  نا  الا و  لاق : .هلثملا  نع  اناهن  هقدـصلاب و  اهیف 
لتاقم  ) يور و  اذه ، .هللا  هنعل  هیلعف  لثم  نم  و  هلثملا ، نم  هیحللا  قلح  مالـسلا :) هیلع   ) مهنع .هندب و  دـهیل  بکریلف و  کلذ  رذـن  نمف 

هکردـی و ال  لمعب ، نولوـالا  هقبـسی  مل  لـجر  هلیللا  هذـه  یف  ضبق  دـقل  لاـقف : هیبا  دـعب  بطخ  ع )  ) نسحلا نا  دـیناساب : جرفلا ) یبا 
هنیمی نع  لیئربج  هفنتکیف  هتیارب  ههجوی  ناک  دقل  و  هسفنب ، هیقیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  دهاجی  ناک  دقل  و  لمعب ، نورخالا 

نع لیئاکیم  و 

(، ع  ) یسوم یصو  عشوی  اهیف  یفوت  ام و  ع )  ) یسیعب اهیف  جرع  یتلا  هلیللا  هذه  یف  یفوت  دقل  و  هیلع ، هللا  حتفی  یتح  عجری  الف  هراسی ،
سانلا یکب  یکبف و  هربعلا  هتقنخ  مث  .هلهال  امداخ  اهب  عاتبی  نا  دارا  هئاطع ، نم  تیقب  مهرد  هئامعبسالا  ءاضیب  ءارفص و ال  فلخ  ام  و 
ینفرعی مل  نم  و  ینفرع ، دقف  ینفرع  نم  سانلا ، اهیا  لاق : مث  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا  ، ) هعم

هللا بهذا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  رینملا ، جارـسلا  نبا  انا  هنذاب ، هللا  یلا  یعادلا  نبا  انا  ریذـنلا ، ریـشبلا  نبا  انا  دـمحم ، نب  نسحلا  اناف 
 … (، انـسح اـهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتـقی  نم  و  لوقی … ( : ذا  هباـتک  یف  مهتدوـم  ضرتـفا  نیذـلا  و  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع 

دقل و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  لوقا : و  هلهال .) امداخ  اهب  يرتشی  : ) هلوق یلا  يدوعـسملا  هاور  .تیبلا و  لها  انتدوم  هنـسحلا  فارتقاف 
- لیئربج بجعت  یتح  دحا  یف  اهنم  عضاوم و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هاق و  هسفنب ) هیقیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  دـهاجی 
و هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف .هاساوملا  یهل  هذه  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) هلمع نم  يربطلا - یف  امک 
: هلوق یف  یلع و  الا  یتف  را  قفلا  وذ  الا  فیس  ال  اتوص : اوعمـسف  .امکنم  انا  و  لیئربج : لاقف  .هنم  انا  ینم و  هناف  یتاساوم ؟ نم  هعنمی  ام 

مهنع هللا  بهذا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  )

تیبلا كاذ  یلع  هیما - ینب  یقاب  هیواعم و  نآرقلا - یف  هنوعلملا  هرجـشلا  میدـقتل  اببـس  اوراـص  مهتمئا  نا  اریهطت ) مهرهط  سجرلا و 
امبـسح هنعل - ضرف  نم  میدـقتل  اببـس  اوراص  هثـالثلا  نا  هباـتک ، یف  مهتدوم  ضرتفا  نیذـلا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  .سدـقملا و 
کلذـب فرتعا  دـق  و  مهیلع ، تاولـصلا  مهتدوم و  ضرتفا  نم  یلع  مهنم - هئاربلا  نطاوملا و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهنعل 

اسلاج تنک  لاق : ع )  ) نسحلا نع  یفوکلا ) مثعا  خیرات   ) یف و  اذه ، جرفلا .) یبا  لتاقم   ) هاور امک  ع ،)  ) نسحلا یلا  هباتک  یف  هیواعم 
: رخال لوقی  افتاه  تعمـسف  (ع ) یبا هافو  هعاس  رادـلا  باب  هاـیاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثـالثلا - سماـخلا و  لـصفلا   ) یلع

ناح لوقی : رخآ  افتاه  تعمـسف  همایقلا ،) موی  انمآ  یتای  نم   ) لب رخالا : هباجاف  همایقلا ) موی  انمآ  یتای  نما  ریخ  راـنلا  یف  یقلی  نمفا  )
نفد و  يرونیدلا :) رابخا   ) یف .یضق و  دق  وه  اذاف  یبا  یلا  تلخ  دف  .مالسالا  نکر  برخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یـصو  هافو 

لجرلاب لثمی  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاق اذه و  نفد ؟ نیا  دحا  ملعی  ملف  اسمخ ، ربک  و  ع )  ) نسحلا هیلع  یلص  و  الیل ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع
اذـه هیلا : هباتک  باوج  یف  دعـس - نب  رمع  یلا  بتک  داـیز  نب  هللادـیبع  هللا  نعل  نکل  .اذـک و  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نـال 

همالسلا هینمتل  الو  هلواطتل ، الو  هنع  فکتل  نیسح  یلا  کثعبا  مل  ینا  یتا :- هنم  يذلا  ناکملا  یلا  عجری  نا  ادهع  یناطعا  دق  نیسح 
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فحزاف اوبا  ناو  املس ، مهب  یلا  ثعباف  اوملستسا ، مکحلا و  یلع  هباحصا  نیسح و  لزن  ناف  رظنا  اعفاش ، يدنع  هل  دعقتل  الو  ئاقبلاو ،
و مولط ، عطاق  قاتـشم  قاع  هناف  هرهظ ، هردـص و  لیخلا  یطواف  هتلتق  اذاف  نوقحتـسم ، کلذـل  مهناف  مهب ، لـثمت  مهلتقت و  یتح  مهیلا 

.هباذه تلعف  هتلتق  دق  ول  لوق  یلع  نکل  و  ائیش ، توملا  دعب  رضی  نا  اذه  یف  يرهد  سیل 

هینغم

و موی ، لک  یف  مهومعطا  مههاوفا : اوبغت  و ال  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  مکلاح ، مکنیب : تاذ  .عنم و  يوز : .ادـیرت و  ال  اـیغبت : ـال  هغللا :
عطاقتلا .ءاطعلا و  لذابتلا : .مارتحاب و  مکیلا  رظنی  مل  اورظانت : مل  .اموی و  كرت  و  اموی ، راز  يا  نالف  بغا  نم  موی ، نود  موی  یف  سیل 

بوصنملا هینثتلا  ریمـض  یلع  عیمج  فطع  زوجی  و  امکیـصوال ، هعم  لوعفم  عـیمج  و  بارعـالا : .هیوـشتلا  هلثملا : .ینعمب و  ربادـتلا  و 
فرح رامـضا  یلع  ربادتلا  رذحا  و  رذحا ، مکایا  يا  ابوجو  فوذـحم  لعفل  لوعفم  مکایا  .ریذـحتلا و  یلع  بصن  هللا  و  امکیـصواب ،
نیعللا هلاتغا  نیح  اهلاق  هیصولا  هذه  و  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  نیمامالل : باطخلا  هللا .) يوقتب  امکیصوا  : ) ینعملا .ربادتلا  نم  يارجلا 

هللا حـبق  لاق : نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .مارحلا  ایند  يا  خـلا ..) ایندـلا  ایغبت  نا ال  و   ) اهرخآ یف  ءاج  اـمک  مجلم  نبا 
تاوف نال  و  تاف ، ام  عجری  فسالا ال  نال  امکنع ) يوز  اهنم  یـش ء  یلع  افـسات  و ال   ) .هبرل اـناصعا  هللا  حـبق  هل : ایندـلا  تلاـق  ایندـلا 
ملاظلل انوک  و  ( .؟ ینغ یف  هنع  تنا  ام  یلع  تارـسحلا  مـالالا و  اذاـمل  و  هتباـصا ، هلین و  نم  اریخ  نوکی  ناـیحالا  ضعب  یف  بولطملا 

هکرت بجب  رکنم  ملظلا  و  هب ، لمعلا  ورمالا  بجب  فورعم  مولظملا  نوعف  متح ، ضرف و  نیذه  نم  الک  ناف  انوع ) مولظملل  امـصخ و 
هعم رضت  هنسح ال  ملظلا  كرت  و  هنسح ، هعم  لبقت  هئیـس ال  ملظلا  نا  ..هل  کیرـش  وهف  هلعفب  یـضر  وا  املاظ  ناعا  نم  و  هنع ، یهنلا  و 

انثدحت .یفاکلا و  لوصا  یف  ینیلکلا  هاور  .مرتجا  ام  هللا  رفغ  دـحا  ملظب  مهبال  حبـصا  نم  لاق : ثیح  یبنلا  نع  حیرـصلا  صنلاب  هئیس 
موق نیب  حلصت  نا  نیبلا  تاذ  حالص  و  خلا ..) مکنیب  تاذ  حالص  و   ) .ملظ عم  مالسا  هرقف ال  هبطخلا 147  حرش  رظنا  .ملظلا  نع  تارم 

ام لک  مایـصلا و  هالـصلا و  عیمج  نم  هللا  دنع  لضفا  لمعلا  اذه  ..هدحتم و  مهتملک  و  هدحاو ، مهبولق  لعجت  و  اودـعابت ، اودـسافت و 
ماع هرثاف  ماصحلا  عازنلا و  اما  هقلاخ ، ناـسنالا و  نیب  صاـخ  رما  هداـبعلا  نـال  ریبکت ، لـیلهت و  و  دوجـس ، عوکر و  نم  نوکی  ناـک و 

دابلا و یلع  نیعماطلا  هازغلا و  بلغت  و  هفلخت ، هلـشف و  و  هطاطحنا ، عمتجملا و  فعـض  و  دـسافملا ، ملاظملا و  یلا  امتح  يدوی  یثیح 
ودع انودـع و  تارج  یتلا  برعلا  نحن  هعینـشلا  انعاضوا  نم  کلذ  یلع  لدا  یـش ء  نم  له  .مهتاردـقم و  دابعلا و  حاوراب  مهمکحت 

یف دجوی  نا ال  بئارغلا  هبیرغ  و  انلبقتسم ..؟ انرضاح و  اننایک و  ددهی  هیجیتارتسا ، هقطنم  یف  انضرا  نم  اریبک  ائزج  لتحی  نا  هیناسنالا 
الا روصتن - امیف  رس  و ال  لمشلا .! عمجی  حلصی و  يوق  یبرع  رصعلا  اذه 

یف مدقت  نآرقلا .) یف  هللا  هللا   ) .مهضارغا مهئاوهال و  الا  ریمض  لقع و  هنس و ال  باتکل و ال  نوبیجتسی  نیذلا ال  دیب  هدایقلا  زکرم  نا 
مدقت مکبر ) تیب  یف  هللا  هللا   ) اهریغ هبطخلا 197 و  یف  مدقت  هالصلا ) و   ) اهریغ هبطخلاا 18 و 108 و 174 و  هنم  بطخلا ، نم  دیدعلا 

.اهریغ هبطخلا 154 و  یف  مدقت  خلا ..) فورعملاب  رمالا  اوکرتت  و ال   ) اهریغ ریثک  هبطخلا 27 و  یف 

: لاقف مجلم ؟ نبا  رما  یف  مامالا  لئـس  بلاط : یبا  نب  یلع  هباتک و  رخآ  یف  بیطخلا  میرکلادبع  لاق  خـلا ..) یلتاق  الا  یب  نتلقت  (و ال 
اونیلا و  هماعط ، اوبیطا  ..يوقتلل  برقا  اوفعت  نا  و  هبرضب ، هبرضف  اومصتقت  نا  مترثآ  ناف  مکل ، رمالاف  بصا  نا  و  یلا ، رمالاف  شعا  نا 

لب ککـشتی ، مل  فقاتی و  مل  سارلا - ما  تغلب  دق  هبرـضلا  ناف  نینموملاریما  ای  دـهعا  هبیبط  هل  لاق  امل  قادرج : جروج  لاق  .هشارف و 
ضرالا یف  تام  .يوقتلل و  برقا  اوفعت  نا  و  مد ، قرهی  ـال  و  یلتق ، ببـسب  هنتف  راـثت  ـال  نینـسحلا : یلع  یلما  مث  هللا ، یلا  هرما  ملـسا 
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باتک یف  لاقف  داقعلا  اما  .نورغـصیف  نوشیعی  سانا  كانه  اذا  و  ولعیف ، تومی  ناسنا  انه  اذاف  اومظاـعت .! نم  ساـنلا  یف  ماـق  و  میظع ،
دیری هیاهنلا  کلت  و  هیادبلا ، کلت  نم  امهنیب  هایحلاب  هبـشا  هیاهن  هیادب و  هیاف  دجـسملا ، یف  برـض  و  هبعکلا ، یف  دـلو  مامالا : هیرقبع 

.هدحو هللا  یف  یه هللا و  ریخالا  سفنلا  یح  لوالا  سفنلا  ذنم  مامالا  هایح  نا 

هدبع

ضبق و يا  يوز  امکنع : يوز  اهنم  ماعطلا …  هب  امودام  يا  حـلملا  نم  لاح  امودام  امکتبلط  نا  اهابلطت و  ال  امکتغب : نا  ایندـلا و  … 
اننظ یتح  اهنع …  هوعطقت  ماعطالاب و ال  مههاوفا  اولصو  يا  اموی  كرت  اموی و  مهئاج  موقلا  بغا  مههاوفا : اوبغت  الف  امکنع …  یحن 
هللا نم  همارکلاب ال  مکیلا  رظنی  يا ال  لوهجملل  ینبم  اورظانت  مل  اورظانت : مل  كرت  نا  ثاریملا …  یف  اقح  مهل  لـعجی  مهثرویـس : هنا 

ءاطعلا يا  لدبلا  هلوادم  لدابتلا : لصاوتلاب و  مکیلع  مکنید …  ضرف  مکلامهال  سانلا  نم  و ال 

لثمی و ال  یلتقب …  مهنم  اماقتنا  کفـسلاب  نیملـسملا  ءامد  اوضوخت  يا ال  یهنلا  ینعم  یف  یفن  مکندـجا  ال  مکنیفلا : بلطملا ال  … 
الثم فارطالا  حتفن  هلبق  وا  لتقلا  دعب  هیوشتلا  وه  وا  بیذعتلا  لیکنتلا و  لیثمتلا  هب و  اولثمت  يا ال  لجرلاب :

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

رود شتمحر  زا  ار  وا  ادخ  هک  مجلم  نبا  هک  یماگنه  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
هب ار  امـش  تسا :) هدومرف  رما  وکین  ياـهراک  هب  هدومرف و  یهن  یهاوخنوخ  زا  نآ  رد  و   ) دوب هدز  تبرـض  راوـگرزب  نآ  هب  دـنادرگ ،
رد دنچ  ره  دـیدنبن  لد  ایند  يالاک  هب   ) دـیوجب ار  امـش  دـنچ  ره  دـیهاوخن  ار  ایند  هکنیا  و  منک ، یم  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  يوقت و 

يارب و  دیئوگ ، نخـس  تسرد  تسار و  و  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  امـش  زا  هک  ایند  زا  يزیچ  رب  دـیوشن  كانهودـنا  و  دـشاب ) ناتـسرتسد 
ره متیبلها و  نادنزرف و  همه  امش و  .دیشاب  راکددم  رای و  ار  هدیدمتس  نمـشد و  ار  رگمتـس  و  دینک ، راک  ترخآ ) رد   ) نتفای شاداپ 
دز حالصا  و  ناتراک ، نتـسویپ  مه  هب  ندرک و  بترم  و  ادخ ، زا  سرت  يوقت و  هب  منک  یم  شرافـس  دسر  یم  وا  هب  ما  همان  هک  ار  هک 

نیبـلا تاذ  حالـصا  دوـمرف : یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  امـش  دـج  زا  نم  هک  ددرگ  امـش  نیب  یئادـج  بجوـم  هـک  يدروـخ  و 
نمـشد و  ددرگن ، مظنم  نید  رما  مدرم  نیب  یئادج  اب  اریز   ) تسا رتهب  هزور  زامن و  هیلک  زا  تسا ) یگدـنکارپ  ثعاب  هک  یگنوگچ  )

هاگ ریـس و  هاگ   ) دـیهدن رارق  تبون  ناشاهنهد  يارب  سپ  نامیتی ، هرابرد  دیـسرتب  ادـخ  زا  دروآ ) یناریو  هب  ور  يداـبآ  و  دوش ، هریچ 
و دیراذگم ) ناش  هنسرگ 

دیسرتب ادخ  زا  دیسرتب  ادخ  زا  و  دنوشن ، هابت  دساف و  یتسرپرس ) یب  یگنهرب و  یگنسرگ و  رثا  رب   ) امش دزن  رد 

اهنآ يارب  میدرک  نامگ  ات  دومرف  یم  شرافس  ناشیا  هرابرد  هراومه  دنتسه ، ناتربمغیپ  هدش  شرافس  نانآ  هک  ناتناگیاسمه  هرابرد 
لمع اب  نارگید  هک  نآرق  هرابرد  ادخ  زا  دیسرتب  ادخ  زا  دیسرتب  و  دیامرف ) نییعت  یمهـس  ناشلام  رد   ) دنهد رارق  ثاریم  هیاسمه ) زا  )

ادخ زا  دیـسرتب  ادخ  زا  و  تسا ، امـش  نید  نوتـس  هک  زامن  هرابرد  دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  دـنریگن ، یـشیپ  امـش  رب  نآ  هب 
یلاخ امـش  نتفرن  زا   ) دوش اهر  نآ  رگا  هک  دیتسه  هدنز  ات  دـیراذگم  یلاخ  ار  نآ  همظعم ) هکم   ) ناتراگدرورپ هناخ  هرابرد  دیـسرتب 
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هب داهج  هرابرد  دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  و  دـیوش ) یم  یلتبم  ادـخ  باذـع  هب   ) دـیوش یمن  هداد  تلهم  یهلا ) رفیک  زا  دـنام ،
رب و  دیئامنن ) يراددوخ  زیچ  چیه  زا  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  گنج  نید و  جیورت  يارب   ) ادـخ هار  رد  ناتاهنابز  اهناج و  اهیئاراد و 

ندرک تشپ  زا  و  دیئاشخبب ، مه  هب  هتشاد  یتسود  یگتسباو و  مه  اب  هک  داب  امش 

( تشز راک  زا  نتشاد  زاب   ) رکنم زا  یهن  و  هتسیاش ) راک  ماجنا  هب  ندومن  راداو   ) فورعم هب  رما  دیـسرتب ، مه  زا  یئادج  رگیدکی و  هب 
یم ادـخ  زا  ار  اهنآ  عفد   ) دـینک یم  اعد  نآ  زا  سپ  دـنوش  یم  طلـسم  امـش  رب  ناتنارادرک  دـب  دـیدرک ) اـهر  رگا   ) هک دـینک  اـهر  ار 
سپ دـیا ، هدرک  مهارف  ار  یتخـس  الب و  نیا  هدرزآ و  ار  ادـخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندرکن  رثا  رب  اریز   ) دوشن اور  دـیهاوخ )

( ددرگن هتفریذپ  ناتتساوخرد  دیئامنن  تشگزاب  هبوت و 

: دـیئوگب هکنیا  هناهب  هب  دـیور  ورف  ناناملـسم  ياهنوخ  رد  هک  مبایب  ار  امـش  مهاوخ  یمن  بلطملادـبع  نارـسپ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ 
نم ضوع  هب  دیاب  هک  دینادب  دیهدن ) رارق  يزیرنوخ  گنج و  ببـس  ارم  نتـشک   ) دـش هتـشک  نینموملاریما  دـش ، هتـشک  نینموملاریما 
هلثم ار  وا  دیاب  و  دینز ، یم  وا  هب  یتبرـض  نآ  ضوع  هب  مدرم  نم  وا  تبرـض  نیا  رث  رب  هاگ  ره  دـیرگنب  .ما  هدنـشک  رگم  دوشن  هتـشک 
رگید تشز  ياهراک  ای  و  دیربن ، ار  شیاضعا  رئاس  اپ و  تسد و  بل و  ینیب و  شوگ و  مشچ و  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ای  شیپ   ) دوشن

هب دنچ  ره  دیـسرتب  هدرک  يرود  ندومن  هلثم  زا  دومرف : یم  مدینـش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  زا  نم  هک  دـیرادن ) اور  وا  هب 
و دنشاب ، هتشاد  ناوارف  هودنا  هدنشک  زا  دنچ  ره  دندنـسپ  یمن  تسرپادخ  مدرم  ار  اهرفیک  هنوگ  نیا  اریز   ) دشاب هدنناسر  رازآ  گس 

(. دنزاس یم  راکشآ  ار  ناشیتریس  دب  هدرک و  کنخ  نآ  هب  ار  دوخ  لد  هنیک  يرایسب  زا  هک  تسا  ناتریس  دب  نانادان و  شور  نآ 

ینامز

ار یبلاطم  درادـن  يا  هلـصاف  گرم  اب  هداتفا و  گرم  رتسب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  یعامتجا  طـباور  لوصا 
تداهـش زا  سپ  هک  دهد  یم  رکذت  نانآ  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  نامدود  صوصخب  همه  هدنیآ  هب  طوبرم  هک  دنک  یم  ناونع 

دروم ار  یعونتم  بلاطم  همان  تیـصو  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنهد  رفیک  ار  لتاق  طقف  دـنوشن و  تاساسحا  شوختـسد  ترـضح 
دعب ياه  هلمج  رد  هک  تسا  يراکزیهرپ  هب  هیصوت  مالـسلا  هیلع  ماما  لوا  هتکن  دوش : یم  هراشا  نآ  هتکن  دنچ  هب  هک  هداد  رارق  هجوت 
روط نیا  بلطم  نیا  هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دشاب  امـش  يوجتـسج  رد  ایند  دنچ  ره  دیورن  ایند  لابند  .دهد  یم  حیـضوت  ارنآ 
رارق هجوت  دروم  ار  ترخآ  هرهب  هک  یسک  اما  مینک  یم  هفاضا  شباوث  هب  ام  دریگب  رظن  رد  ار  ترخآ  دوس  هک  یسک  دنک : یم  هراشا 

هب نآ  هباشم  ياه  هیآ  هیآ و  نیا  هب  هجوت  اب  .تشاد  دهاوخن  يدوس  ترخآ  رد  یلو  میهد ) یم  دشاب  هتـشاد  تیفرظ  رگا   ) وا هب  دهد 
ناسنا يوسب  دشاب  ام  رایتخا  رد  هک  دشاب  حالـص  مه  ایند  رگا  میریگب  رظن  رد  ار  تیونعم  دـیاب  لاح  ره  رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا 
تـسد زا  هچنآ  هب  تبـسن  فسات  راهظا  اریز  دیروخن ، فسات  نآ  يارب  دیوشن و  تحاران  دیهد  یم  تسد  زا  هک  ار  يزیچ  .دـیآ  یم 

هتفاین تسد  لماک  دـهز  هب  میرادـن و  تیفرظ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  میا  هدروآ  تسدـب  هچنآ  هب  تبـسن  ندرک  ادـیپ  رورغو  میا  هداد 
دیا هدروآ  تسدب  هچنآ  رثا  رب  دیوشن و  نیگهودنا  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رطاخب  دیوگ  یم  نینچ  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .میا 
ریسم زا  جورخ  دنک ، بیقعت  ار  نآ  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  قح  دیاب  ناسنا  لاح  ره  رد  .دشاب  قح  امـش  فرح  .دیـشابن  لاحـشوخ 

اهنت هن  اریز  تسا ، طوقس  تسکش و  لاح  رد  هشیمه  دورب  ولج  دهاوخب  یسک  ینیچ  نخس  تمهت و  تبیغ ، غورد ، قیرط  زا  هک  قح 
شزرا مه  ادـخ  رظن  رد  هـکلب  دـهد ، یم  تـسد  زا  ار  یعاـمتجا  راـبتعا  دزیر و  یم  وا  يوربآ  دوـش و  یم  راکـشآ  يو  ياـهیورجک 
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ار قح  دیناشوپن ، لطاب  هب  ار  قح  هلمج : زا  دراد  هیکت  نآ  يور  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  تسا  یعوضوم  نیا  .تشاد  دهاوخن 
ادخ يارب  ار  دوخ  ياهراک  مامت  یهلا  نادرم  .دـینک  راک  باوث  يارب  لاح  ره  رد  .دـیزاسن  نامتک  دـیراد  عالطا  نآ  زا  هک  یلاح  رد 

: تسا هداد  هجوت  نآ  هب  ناربمایپ  نابز  زا  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  يا  هتکن  .دـنرادن  يویند  دوس  هب  يرظن  دـنهد و  یم  ماجنا 
طول و حلاص ، دوه ، حون ، نابز  زا  ادخ  هک  تسا  یبلطم  .تسادخ  هدـهع  هب  نم  شاداپ  مهاوخ  یمن  هفیظو  ماجنا  يارب  یـشاداپ  نم 

دیشاب مولظم  روای  رگمتس و  نمشد  .تسا  هتشاد  نایب  بیعش 

یم عطاـق  روطب  تسا  هدـید  ار  نآ  یگدـنز  لوـط  رد  هدرک و  هعلاـطم  میرک  نآرق  رد  ار  ملظ  ماجنارـس  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  . 
نارفاک ياهبلق  رد  دـیامرف : یم  نینچ  نارگمتـس  هرابرد  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دیـشاب  مولظم  روای  رگمتـس و  نمـشد  دـیامرف 

شتآ نانآ  هاگیاج  هدش ، لئاق  کیرش  ادخ  يارب  هدرک و  ادیپ  داقتعا  درادن  لیلد  ادخ  فرط  زا  هک  يزیچ  هب  اریز  مینکفا ، یم  سرت 
یتقو تسا  مظن  ساسا  رب  ناهج  هک  اجنآ  زا  دیراذگب ، مظن  ساسا  رب  ار  یگدنز  همانرب  .اهنآ  يارب  تسا  یهاگیاج  دب  منهج  تسا و 

رد دـیامرف : یم  نینچ  میرک  نآرق  رد  مظن  دوس  هب  عجار  ادـخ  .دـشاب  راـک  رد  مظن  هک  تفرگ  ترخآ  اـیند و  هرهب  اـیند  زا  ناوت  یم 
زور بش و  شدرگ  زا  هک  تسا  لقاع  .دراد  دوجو  نالقاع  يارب  یئاهتمالع  مظن )  ) زور بش و  فـالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ 

ار اهفالتخا  .دریگب  هجیتن  ترخآ  اـیند و  رد  اـت  دـنک  یم  ارجا  مظن  ساـسا  رب  ار  یگدـنز  دزومآ و  یم  سرد  هبرجت و  ناـهج  مظن  و 
هعماج رد  هبرجت  تیونعم و  هک  هاگنآ  تساهنآ و  هقیلـس  قباطم  مدرم  ياه  هتـساوخ  ددعتم و  اهدـید  فلتخم ، راکفا  .دـینک  فرطرب 

ار ناشیدنا  کین  فیلکت  دریگ و  یم  الاب  اهفالتخا  تبـسن  نامه  هب  دبای و  یم  شیازفا  يدام  ياه  هتـساوخ  دشاب ، طوقـس  ریـسم  رد 
باوث مالسلا  هیلع  ماما  .دزاس  یم  رتدایز 

دارفا دوش  یم  بجوم  فالتخا  هک  تسا  نیا  رطاخب  باوث  همه  نیا  دناد و  یم  هزور  زامن و  لاسکی  زا  رتالاب  ار  رفن  ود  نایم  حالصا 
دریگ یم  جوا  اهتدابع  يدعاصت  باسح  يور  دننک و  هجوت  رتشیب  تیونعم  هب  فالتخا  ندـش  فرطرب  اب  دـننامب و  بقع  تیونعم  زا 

: تسا هتفرگ  هرهب  نآرق  هیآ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  تسا و  میهـس  هدننک  حالـصا  صخـش  اهنآ  باوث  رد  و 
هک ادخ  .دیریگ  رارق  یهلا  تمحر  دروم  دیاش  دـینک  زیهرپ  ادـخ  زا  دـیئامن و  حالـصا  دوخ  ناردارب  نایم  دـنرگیدکی  ردارب  نینموم 

روتـسد فالخرب  دارذـگ و  یم  تیونعم  يور  ياپ  تواضق  عقوم  رد  اسب  هچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هدرک  زیهرپ  هب  شراـفس 
تبحم نامیتی  هب  .دراد  هارمه  هب  مه  ار  يراکزیهرپ  دـیآ  یم  تلادـع  يارجا  زا  ثحب  اجک  ره  تهج  نیمه  هب  دـنک  یم  لـمع  ادـخ 

نینچ نامیتی  هب  عجار  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  یمالـسا  یناسنا و  هفیظو  کی  نانآ  هب  هجوت  نامیتی و  زا  تیاـمح  .دـینک 
رد ار  نانآ  لاوما  دندیـسر  دشر  دح  هب  هک  هاگنآ  دـنامب و  ظوفحم  هک  دـیئامنب  ار  تقد  رثکادـح  نامیتی  لام  هب  تبـسن  دـیوگ : یم 

ار نانآ  دنـسرب و  لامک  دح  هب  ات  مینک  ظفح  ار  نانآ  لاوما  هک  تسا  نامیتی  هب  تبـسن  هفیظو  نیرتمهم  نیا  .دیراذگب و  اهنآ  رایتخا 
ردپ و فیدر  رد  دـیجم  نآرق  رد  ار  نانآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میزاس ، ناشراپـسهر  یقرت  ریـسم  رد  میهد و  تاجن  طوقـس  زا 
ص)  ) ربمایپ ادخ ، مهس  فیدر  رد  يو  مهـس  هک  هتفر  الاب  اجنآ  ات  نآرق  رد  میتی  ماقم  .تسا  هداد  رارق  کیدزن  نادنواشیوخ  ردام و 

فیدر رد  ار  هیاسمه  هب  مارتحا  زیزع  يادـخ  .دـینک  مارتحا  ناـگیاسمه  هب  .تسا  هتفرگ  رارق  ص )  ) ربماـیپ کـیدزن  نادـنواشیوخ  و 
هب دینک ! ناسحا  ردام  ردپ و  هب  دیرواین ، كرـش  يا  هرذ  وا  هب  دـینک و  تدابع  ار  ادـخ  تسا : هدومرف  نینچ  هداد و  رارق  دوخ  تدابع 

ار ناهاوخدوخ  ادـخ  دـینک  یکین  دوخ  نازینک  نامالغ و  هدـنامهار و  کیدزن ، رود و  هیاسمه  نیکاـسم و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ ،
هرابرد ادـخ  هک  یتاملک  نامه  ددرگ : یم  نشور  نانآ  هب  یئانتعا  یب  باذـع  هسیاـقم  زا  هیاـسمه  هب  مارتحا  تمظع  .درادـن  تسود 
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ياـههورگ ناـگیاسمه و  هب  هکناـنآ  هراـبرد  هدرک  سکعنم  ارناـنآ  ماجنارـس  هدرب و  راـکب  یهاوـخدوخ  هـب  عـجار  دورمن  نوـعرف و 
نآ ناوریپ  هک  دراد  ینوناق  ینیئآ  بزح و  ره  .دینک  شـشوک  نآرق  هب  لمع  رد  .تسا  هتفرگ  راکب  دننک  یئانتعا  یب  نانآ  فیدرمه 

هدرک ناوارف  ياهـشرافس  نآ  هب  لمع  نآرق و  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دـننک  لمع  تاررقم  نآ  هب  دـیاب  نیئآ  بزح و 
، دوب هدمآ  ادخ  زا  ریغ  فرط  زا  نآرق  رگا  دننک !؟ یمن  تقد  نآرق  بلاطم  رد  ارچ  .تسا 

تقد نآ  رد  دـیاب  تسا و  یعامتجا  ياهیدـنمزاین  يوگخـساپ  ارجا و  لباق  يا  همانرب  هک  نآرق  .یتفاـی  یم  نآ  رد  یناوارف  فـالتخا 
هب ادـخ  .درک  دـنهاوخن  ادـیپ  يا  هقالع  نآ  هب  تسین و  مضه  مهف و  لباق  دـنرادن  یگتـسیاش  هکنانآ  يارب  تفرگ  دـنپ  نآ  زا  درک و 
زا .دننیبن و  ار  وت  هک  میهد  یم  رارق  یباجح  دنرادن  نامیا  هکنانآ  وت و  نایم  یناوخ ، یم  نآرق  هک  هاگنآ  دـیوگ : یم  نینچ  شربمایپ 

زامن .دینامن  بقع  نارگید  زا  نآرق  هب  لمع  رد  دینک  یعس  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، رـشب  تداعـس  همانرب  نآرق ، هک  اجنآ 
دروم کـی  تسیب و  رد  .تسا  هدرک  ناونع  هاـکز  هارمه  ار  زاـمن  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـینک  ظـفح  ار  نآ  تسا  نید  نوتس 

نیا تسا و  هدش  مدقم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تعاطا  رب  هاکز  زامن و  دروم  کی  رد  تسا  هدمآ  مه  اب  هاکز ) هولـص و   ) لام تدابع و 
، دناوخ درادـن  جرخ  هک  ار  يزامن  ناسنا  رگا  اریز  .دـشاب  یلام  تمدـخ  ماجنا  اب  هارمه  یتقو  صوصخب  .تسا  زامن  تمظع  رب  لیلد 

ادخ هناخ  .تسا  لماک  یناملسم  هک  تسا  مولعم  تشادن ، رورغ  دوب و  یهلا  نادرم  عیطم  داد و  ماجنا  تسا  لام  تخادرپ  هک  یتاکز 
هب دنراد و  تردق  هک  اجنآ  ات  تسا  بجاو  مدرم  يارب  : ) دیامرفیم نینچ  جـح  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـینک  ظفح  ار 

يز ار  ادخ  هناخ  دنبای  یم  هار  هکم 

ناهج یمومع  راکفا  رظن  رد  ناناملـسم  ندـش  شزرا  یب  ار  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  یئاـنتعا  یب  هجیتن  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـننک ) ترا 
هب میرک  نآرق  رد  ندـش ) هتـشک  ( ) لـتق  ) هملک .دـینک  داـهج  ناـبز  ناـج و  لاـم ، اـب  .تسا  ساـسح  يا  هتکن  هک  تسا  هدرک  یفرعم 
اما تسا  فورعم  یـسراف  رد  هک  تسا  داهج  نامه  لاتق  دـیزادرپ .) یمن  لاتق  هب  ادـخ  هار  رد  ارچ   ) .تسا هدـمآ  یفلتخم  ياهتروص 

اب دینک و  چوک  گنج  يارب  نیگنـس  کبـس و  : ) تسا هدـش  شرافـس  نآ  هب  نآرق  رد  هک  تسا  گنج  تامدـقم  نآرق  رظن  زا  داهج 
هچ دنادیم و  نآ  ءزج  هکلب  دـنادیم  یناج  داهج  فیدر  رد  مه  ار  نابز  اب  داهج  مالـسلا  هیلع  ماما  و  .داهج ) ادـخ  هار  رد  ناج  لام و 

طباور .دـنادرگیم  جیـسب  عافد  حـتف و  تهج  ار  هعماج  دراد و  رثا  یناج  یلام و  داهج  زا  شیب  داهج  لاتق و  دربشیپ  رد  هک  ینایب  اـسب 
نیاب مالـسلا  هیلع  ماما  هفئاط و  ياضعا  نایم  صوصخب  دراد  دوخ  دارفا  نایم  هطبار  هب  زاـین  یعاـمتجا  ره  .دـینک  ظـفح  ار  یعاـمتجا 

رما ادخ  هک  ار  هچنآ  هک  دنتـسه …  یناسک  نالقاع  : ) تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  مه  زیزع  يادخ  دهدیم و  هجوت  هتکن 
طابترا یهلا  ناربهر  ناکیدزن و  اب  هک  هدرک  شرافـس  ادخ  .دنـسرتیم ) باسح  زور  ادـخ و  زا  دـنیامنیم و  لصو  دـننک ، لصو  هدرک 

لابند مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  ظفح  نانآ  اب  ار  هطبار  دومن و  محر  هلـص  دـیاب  دنتـسه و  ردـپ  مکح  رد  مه  نانآ  اریز  ددرگ ، ظـفح 
ظفح يارب  تسا  يا  هلیـسو  رگید  ریبعتب  طابترا و  ماکحتـسا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  دوخ  هک  دهدیم  هجوت  مه  شـشخبب  هطبار  ظفح 

.تسا نوناق  يرادـهگن  يارب  یعامتجا  هفیظو  کی  نآ  يارجا  نوناق و  ظفح  .دـینک  ظـفح  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  .طاـبترا 
رکنم زا  یهن  دـینکیم ، فورعمب  رما  دـیدش ، راکـشآ  هک  دـیتسه  یمدرم  نیرتهب  امـش  : ) دـیوگیم نینچ  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
دوشیم بجوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  یئانتعا  یب  هک  دهدیم  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  دیروآ .) یم  نامیا  ادخب  دـیئامنیم و 

دوشن هجوت  یعامتجا  روماب  یتقو  هک  تسا  یعیبط  بلطم  کی  نیا  دنـسرن و  تباـجا  هب  اـهاعد  دـندرگ و  طلـسم  مدرم  رب  رارـشا  هک 
اهاعد اعبط  ددرگیم و  عطق  مه  ادخ  اب  طابترا  یعامتجا  طباور  فذح  زا  سپ  دش و  دـنهاوخ  طلـسم  عامتجا  رب  ناکاپان  نارگمتس و 
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.دسریمن تباجاب  مه 

يزاریش دمحم  دیس 

يا ال ایندلا ) ایغبت  نا ال  و   ) هنم فوخلا  يا  هللا ) يوقتب  امکیصوا  ( ) هللا هنعل  مجلم ، نبا  هبرض  امل  مالـسلاامهیلع ، نیـسحلا  نسحلل و  )
یلع توتحا  اذا  ایندـلا  ناف  اهلهال ، اهوعد  و  اـهنع ، اـضرعا  لـب  هاـفرلا ، هحارلا و  بابـسا  هئیهتب  اـمکتبلط  يا  اـمکتغب ) نا  و   ) اـهابلطت
الوق و   ) امکتتاف ناب  یحن : يا  امکنع ) يوز   ) ایندلا نم  يا  اهنم ) یش ء  یلع   ) امتغت يا ال  افسات ) و ال   ) هرخالا نایسن  تبجوا  ناسنالا 
امهم هل  امـصاخم  امـصخ ) ملاظلل  انوک  و   ) .ایندـلا ضرع  نم  یـشل ء  ال  هرخالا ، یف  رجالل ) المعا  و   ) هاجلا لاملا و  بلطل  ـال  قحلل )

نم و   ) هلـصب یلا  تمی  نم  یئابرقا و  يا  یلها ) يدلو و  عمج   ) یـصوا امکیـصوا )  ) ملاظلا دـض  هل  انیعم  انوع ) مولظملل  و   ) ایوق ناک 
مظنی ناب  مکرما ) مظن  و   ) هیهاون نع  ءاـهتنالا  هرماوا و  هعاـط  ـال  اـبجوم  نوکی  یتح  هنم ، فوخلا  يا  هللا ) يوقتب   ) اذـه یباـتک ) هغلب 

( مکنیب تاذ  حالـص  و   ) .نانیمطالا هحارلل و  بجوم  ماظنلا  ناف  هبـشا ، ام  و  هیـسردلا ، و  هیلئاعلا ، و  هیدابعلا ، و  هیلاملا ، هروما  ناـسنالا 
تاذ حالص  لوقی : هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  امکدج ) تعمـس  یناف   ) رجهی و ال  هیداعی ، ال  رخالا ، داوم  مکـضعب  نوکی  ناب 

ضعب نا  مولعملا  نم  و  هایحلا ، هلیط  مایصلا  هالصلا و  لضف  نم  رثکا  حالصلا  لضف  نا  ینعی  مایصلا ) هالـصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا 
ناب مهاوفا ) اوبغت  الف   ) .مکیدـیا تحت  نیذـلا  ماتیالا ) یف   ) دـیکاتلل رارکتلا  و  هللا ) هللا   ) اورکذا هرخالا ، اهـضعب  نم  لضفا  تاـبجاولا 

ال رارمتـساب ، ماتیالا  دـهاعت  نع  هیانک  اذـه  و  اـموی ، كرت  اـموی و  مهئاـج  ینعمب  موقلا  بغا  لاـقی : اـموی ، اوکرتت  اـموی و  مهومعطت 
و)  ) .مهلاح یلع  مکروضح  مکعالطا و  لاح  یف  يا  مکترضحب )  ) هایحلا بناوج  نم  بناج  يا  یف  ماتیالا  يا  اوعیضی ) و ال   ) اعطقتم

ردصملا میقا  مث  هیصو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا مهب  یصوا  يا  مکیبن ) هیـصو  مهناف   ) راج عمج  مکناریج ) یف  هللا  هللا   ) اورکذا
دارملا راجلا و  هکرت  نم  ابیصن  مهل  لعجی  يا  مهثرویس ) هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاز ) ام   ) لعفلا ماقم 

نظی ناک  مالـسلا  هیلع  مامالا  نا  کلذ ال  مـالکلا  رهاوظ  نم  ءـالقعلا ، راـظنا  بسحب  حـجارلا  نوک  تاـماقملا  هذـه  لـثم  یف  نظلاـب 
لک ناف  مکریغ ) هب  لـمعلاب  مکقبـسی  ـال  نآرقلا  یف  هللا  هللا   ) اورکذا و )  ) .تالامعتـسالا یف  عئاـشلا  زاـجملا  نم  وهف  هقیقح ، کلذـب 

و نوسفانتملا ) سفانتیلف  کلذ  یف  و  : ) هناحبس هلوق  لثم  اذه  و  هریغ ، هقبـسی  یتح ال  هتوالت ، نآرقلا و  ماکحا  ظفح  یلع  مزلی  ناسنا 
تاضورفملا تاولـصلا  ذا  هالـصلاب ، موقی  نیدـلا  ناف  مکنید ) دومع  اهناف  هالـصلا  یف  هللا  هللا   ) اورکذا و ) (. ) تاریخلا اوقبتـسا  : ) هلوق

.نیدلا روما  رئاسب  نایتالل  هثعابلا  نیدلا ، هکلم  يوقت  اهنوکل  نیدـلا ، رماوا  رئاس  لاثتمال  سفنلا  هئیهتل  هبجوم  تارم ، سمخ  موی  لک 
( اورظانت مل  كرت  نا  هناف   ) هایحلا یف  متیقب ) ام   ) رمتعملا جاـحلا و  نع  هولخت ) ـال   ) همرکملا هکم  مکبر ) تیب  یف  هللا  هللا   ) اورکذا (و )

هلصا داهجلا ) یف  هللا  هللا  و   ) جحلا یف  رهظت  نیملـسملا  همظع  ناف  همظعلاب ، مکیلا  سانلا  رظنی  امک ال  همارکلاب ، مکیلا  هللا  رظنی  يا ال 
هماکحا قیبطت  هاضر و  لجال  و  هللا ) لیبس  یف   ) الوق مکتنسلا ) و   ) ابرح ابعت و  مکسفنا ) و   ) الذب مکلاوماب )  ) هقشملا ینعمب  دهجلا  نم 

ناب ربادـتلا ) مکایا و  و   ) .اضعب مکـضعب  یطعی  ناب  لذابتلا ) و   ) نارجهلا هعیطقلا و  لباقم  اضعب  مکـضعب  لصی  لـصاوتلاب ) مکیلع  (و 
نع یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  اوکرتت  ـال   ) هرجهی ضعب و  نع  مکـضعب  عطقی  ناـب  عطاـقتلا ) و   ) رخـالا ضعبلل  هربد  مکـضعب  لـعجی 
عمج مکرارـش ) مکیلع  یلوی   ) متکرت نا  ف )  ) امهدـحا هنع  یهن  املک  رکنملا  و  لقعلا ، وا  عرـشلا  هب  رما  اـم  لـک  فورعملا  رکنملا )

یف هناحبس  هللا  نوعدت ) مث   ) باذعلا ناولا  سانلا  اوماس  هولخد و  عنام  الب  مهماما  احوتفم  قیرطلا  اوار  ول  رارـشالا  نال  کلذ  و  ریرش ،
.مکئاعد بیجستی  الف  هرما ، كرتب  هللا ، طخس  متبجوا  مکنال  مکل ) باجتسی  الف   ) کلذ فشک 

یهنلا ینعم  یف  یفن  مکندـجا ، يا ال  مکنیفلا ) ال   ) نیرـضاحلا هئاـبرقا  مالـسلا  هیلع  دارا  بلطملادـبع ) ینباـی  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  مث 
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لتق نولوقت :  ) هبـشا ام  ءاملا و  یف  لوخدـلا  ضوخلا  لصا  و  اضوخ )  ) يایا مهلتقل  اـماقتنا  مهنولتقت  يا  نیملـسملا ) ءاـمد  نوضوخت  )
اذـکه و  نونظم ، هنال  کلذ  و  رمات ، هنال  کلاذ  و  لتق ، هنال  اذـه  سانلا ، اوذـخا  مهـسیئر  لتق  اذا  سانلا  هداع  یه  امک  نینموملاریما )

هذه هتبرض  نم  تم  انا  اذا  اورظنا   ) .هللا هنعل  مجلم  نبا  یلتاق ) ریغ  یب  نلتقت  ال  الا ،  ) طقف لتاقلل  لتقلا  امنا  کلذ و  مرحی  مالسالا  ناف 
وا توملا  لبق  ءاوس  فارطالا  عطقب  هیوشتلا  وه  لیثمتلا  لجرلاب ) لثمی  و ال   ) هدـحاو هبرـض )  ) یل هبرـض  لـباقم  هبرـض ب ) هوبرـضاف 

رقعی يذلا  روقعلا ) بکلاب  ول  و   ) اهولعفت اهورذحا و ال  يا  هلثملا ) مکایا و  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر تعمـس  یناف   ) هدعب
.هرقع نم  ممست  بجوی  و  بلکلا ، بیصی  ضرم  وه  و  مهحرجی ، سانلا و 

يوسوم

مصاـخملا و ماـصخ  موـصخ و  عـمج  مصخلا : .عـنم  ضبق و  يوز : .رـسحت  فـسا : .هتدرا  هتبلط و  اذا  یـشلا ء  تیغب  نم  اـیغبت : هغللا :
ال اوبغت : .هموصخلا ال  كرت  حلـصلا و  نیبلا : تاذ  حالـص  .مکروما  میظنت  مکرما : مظن  .هیلا  یهتنا  هیلا ، لصو  باتکلا : هغلب  .عزانملا 
هدـمعا و هعمج  دومعلا : .مهناریج  ثاریم  نم  مهل  ضرفی  مهئرویـس : .ابح  ددزت  ابغرذ  هنم  رخآ و  هکرت  اـموی و  هاـتا  اهلـصا  اوعیجت و 

وه و  رجاهتلا ، دـض  لصاوتلا : .مارتحاب  مکیلا  رظنی  مل  وا  لجعت ، لب  مکتبوقع  رخوت  مل  اورظانت : مل  .هریغ  تیبلا و  هیلع  موقی  ام  دـمع 
لـصتی نا ال  لصاوتلا ، دـض  عطاقتلا : .يداعتلا  عطاقتلا و  ربادـتلا : .ءاطعلا  مکنیب و  امیف  لذـبلا  هلوادـم  لذابتلا : .هب  فراعتی  امب  ءاـقللا 

امکنع يوز  اهنم  یش ء  یلع  افسات  امکتغب و ال  نا  ایندلا و  ایغبت  الا  هللا و  يوقتب  امکیصوا  : ) حرـشلا .فراعتم  وه  امب  رخالاب  امهدحا 
هیـصو هریخالا …  هتاظحل  یف  همظعلا  لجر  نم  همیظع  هتیـصو  انوع ) مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  رجالل و  المعا  قحلاب و  الوق  و 

 … اهیف ام  قدـصب  قطنت  اهعقاو و  یکحت  هایحلا  هذـه  هراصع  هتاملک  تءاجف  اهتهقیقح  یلع  اهربتخا  اهقمعب و  هاـیحلا  شاـع  ناـسنا 
هیصو یه  و  ملسم …  درف  لک  لوانتت  هلماش  هماع  تءاج  اهنال  هیـصولا  هذه  اهلک  همالا  عمـست  نا  دارا  هیدلو و  مالـسلا  هیلع  یـصوا 

 … ریخ لک  سار  یه  لاوحالا و  تابـسانملا و  عیمج  یف  هتایح و  یف  مامالا  هب  یـصوا  اـم  مها  یه  و  هللا : يوقتب  هیـصولا  .روماب 1 -
مل وا  اهنم  اعنم  یـش ء  یلع  افـساتی  ارـسحتی و  نا ال  امهیلع  نا  امک  امهتدارا  اـمهتبلط و  یه  نا  اـهابلطی و  ـال  ایندـلا و  اـضفری  نا  - 2

هملک ناف  ابعـص  ارم و  ناک  امهم  قحلاب  اقطنا  قحلاـب : ـالوق  - 3 اهل …  ریقحت  ایندـلا و  یف  دـیهزت  اذـه  و  اهعتم …  نم  هیلع  الـصحی 
یقبی و هرخالا  یف  رجالا  یقبی و  مودـی و  ام  لجا  نم  نولمعی  ءـالقعلا  ناـف  رجـالل : ـالمعا  - 4 ریمـضلا …  حیرت  هللا و  یـضرت  قحلا 

هجو یف  افقی  نا  انوع : مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  اـنوک  .ایندلا 5 - روما  نم  رما  لجال  وا  هعمـس  وا  ءایر  لمعلا  نع  یهن  اذـه  مودـی و 
يدلو و عیمج  امکیـصوا و   … ) هنع ملظلا  عفر  هقح و  لیـصحتل  مولظملا  بناج  یلا  انوکی  نا  امهرما  امک  هملظ  نع  هاعنمی  ملاظلا و 
: لوقی ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  امکدـج - تعمـس  یناف  مکنیب  تاذ  حالـص  مکرما و  مظن  هللا و  يوقتب  یباـتک  هغلب  نم  یلها و 
- اضیا همالا  لمشی  کلذ  ناک  نا  و  امهل - هصاخ  هیصو  هیدلو  یـصوا  نا  دعب  مایـصلا ) هالـصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص 
هللا و نم  رذـحلا  هلاـح  یه  و  هللا : يوـقت  - 1 اهمها : هماع و  ایاصوب  همـالا  نم  اذـه  هباـتک  هلـصی  نم  هلها و  هیدـلو و  یـصوی  نا  دارا 

الف اهوبتری  مهروما و  اومظنی  نا  رومـالا : مظن  - 2 هلاحلا …  هذـه  اسفن  احور و  همالا  یف  درف  لـک  شیعی  نا  هتبقارم و  هنم و  فوخلا 
ارود درف  لکل  لعجت  همالا  هساسا و  یلع  كرحتی  اـجمانرب  هسفنل  لـعجی  درفلاـف  مهروما …  لـتختف  بارطـضالا  یـضوفلا و  اوشیعی 

نا نیبلا : تاذ  حالصا  - 3 حاجنلا …  هل  ققحی  ام  هرود و  هعقوم و  ذـخای  دـحاو  لک  اذـکه  حاجن و  هردـق و  هءاـفکب و  هیف  كرحتی 
مهنیب و امیف  اوحلصی  نا  الا  مهیلع  امف  هبحالا  نیب  قرف  ماجسنالا و  اذه  رکع  رما  لصح  اذا  ماجـسنا و  قافو و  یلع  مهنیب  امیف  اونوکی 
هالـصلا و هماع  نم  لضفا  نیفلتخملا  نیب  حالـصالا  یف  یعـسلا  نا  هللا و  لوسر  ثیدـح  رکذ  دـق  فالخلا و  قاقـشلا و  هلاـح  اوعفری 

هنید کلس  یف  مهماظتنا  هللا و  لیبس  كولس  یلع  قلخلا  عمج  عراشلل  بلاطملا  مها  نا  مهضعب : هرکذ  امک  هیلضفالا  هجو  .مایـصلا و 
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.هب و الا  عراشلا  بلاطم  مها  متی  امم ال  نیبلا  تاذ  حالـص  ناکف  سانلا  نیب  هنتفلا  ناروث  عابطلا و  رفانت  عزانتلا و  عم  کـلذ  متی  نل  و 
ماتیالا یف  هللا  هللا  - ) 4 ههجلا …  هذه  نم  هتیلضفا  تققحتف  امهنودب  بولطملا  ناکمال  مایصلا  هالـصلا و  یف  دوجوم  ریغ  ینعملا  اذه 
هجاحب مهف  مهب  لفکتی  وا  مهلیعی  نم  مهل  قبی  مل  مهءابآ و  تام  نیذلا  ماتیالاب  مهاصوا  مکترضحب ) اوعیـضی  مههاوفا و ال  اوبغت  الف 

هبجو و لکای  لب  تالکالا  عباتت  مدـع  ینعی  يذـلا  هاوفالا  بغب  مهعوج  نع  ینک  اوعوجی و  نا  مکاـیا  مهتجاـح …  یـضقی  نم  یلا 
ریفوت مهب و  مامتهالا  مهنع و  لاوسلاب  ماتیالا  ظفحی  لب  مهدوجوب  اوعیضی  نا ال  مهاصوا  رارمتساب …  عبشلا  لصحی  الف  يرخا  مرحی 

اماحرا ناریجلاب  مهاصوا  مهثرویس ) هنا  اننظ  یتح  مهب  یـصوی  لاز  ام  مکیبن  هیـصو  مهناف  مکناریح  یف  هللا  هللا  و  - ) 5 نودیری …  ام 
ناریجلاب یصوا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  نا  هتمظع  نم  میظع و  راجلا  قح  ناف  رافکلا  وا  نیملسملا  نم  ماحرا  ریغ  وا  اوناک 

ثیداحالا ضعب  تددح  دق  کلذ و  ددحی  يذـلا  وهف  فرعلا  یلا  لوکوم  ناریجلا  دـیدحت  و  مهناریج …  نم  مهثروی  نا  داک  یتح 
راوجلا و قح  وه  دحاو  قح  رفاکلا  راجلل  نا  تایاورلا  ضعب  تددح  دـق  و  تاهجلا …  عیمج  نم  راد  نیعبرا  یلا  كرادـب  لصتا  ام 

 … محرلا قح  و  مالسالا ، قح  راوجلا و  قح  قوقح : هثالث  ملـسملا  محرلا  راجلل  مالـسالا و  قح  راوجلا و  قح  ناقح : ملـسملا  راجلل 
مهاعد ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  دودملا  لبحلا  وه  يذلا  هللا  باتکب  هیـصولا  مکریغ ) هب  لمعلاب  مکقبـسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللا  و  - ) 6
یصوا مکنید ) دومع  اهناف  هالـصلا  یف  هللا  هللا  و  - ) 7 هب …  لمعلا  هلمح و  یف  نیمدقتملا  اونوکی  نا  هعیرـشت و  هماکحا و  ذـیفنت  یلا 
نیدلا دومع  هالصلا  اذکه  هیلع و  موقت  یتلا  همیخلا  دومعب  تابجاولا  یلا  هبسنلاب  اههبـش  اهئازجا و  اهطورـشب و  اهومیقی  نا  هالـصلاب 
كرت نا  هناف  متیقب  ام  هولخت  ـال  مکبر  تیب  یف  هللا  هللا  و  - ) 8 ثیدـحلا …  یف  امک  اهاوس  ام  در  تدر  نا  اهاوس و  ام  لبق  تلبق  ناف 

هوکرتی نا  مهرذح  مهرمع و  هدم  هکـسانم  هماقا  هترایز و  اوکرتی  هودـصقی و ال  هیلا و  اوجحی  نا  مارحلا  تیبلاب  هیـصولا  اورظانت ) مل 
مکتنسلا مکسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللا  و  - ) 9 ناوهلا …  باذعلاب و  مهذـخای  لب  مهظفحی  همحرلاب و ال  مهل  هللا  رظنی  الف 

هللا و دابع  یلع  اهب  اولخبی  جاتحملل و ال  اهولذـبی  ناب  لاومالاب  داهجلا  یلع  صن  دـق  هللا و  لیبس  یف  داهجلاب  مهاـصوا  هللا ) لـیبس  یف 
موقتملا ناسللاب  داهجلا  .هللا و  هملک  ءالعا  قحلا و  لجا  نم  داهجلا و  تاحاس  یف  لـتقیف  هللا  لـیبس  یف  اهلذـب  وه  سفنلاـب و  داـهجلا 

.هیلع یضقت  هطقست و  هیرعتل و  قحلا  هملک  یتاتف  هلامعا  هفقاومل و  هیعرـش  ذخای  نا  دیری  يذلا  ملاظلا  ناطلـسلا  هجو  یف  قحلا  هلکب 
کلذـک هیدـه و  ما  هرایز  ایونعم  وا  اـیدام  ناـک  ءاوس  هجو  لـکب  رخـالا  مهنم  لـک  لـصی  يا  لذاـبتلا ) لـصاوتلاب و  مکیلع  و  - ) 10
مهرذح عطاقتلا ) ربادـتلا و  مکایا و  و  - ) 11 هنوعم …  هاج و  لام و  هجاتحی  ام  رخالل  امهنم  دـحاو  لک  لذـبی  يا  لذابتلاب  مهاـصوا 

نم هب  رما  ام  لباقم  یف  عطاقتلا  نع  مهاهن  امک  هب  متهی  هنع و ال  لاسی  الف  هیخال  هرهظ  اـمهنم  دـحاو  لـک  یطعی  يا  اوربادـتی  نا  نم 
اوکرتت ال  مکل ) باجتـسی  الف  نوعدـت  مث  مکرارـش  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  ال  - ) 12 لصاوتلا … 
بـسانی امیف  هلاوحا و  هفورظ و  بسحب  ملـسملا  یلع  هللا  امهبجوا  ناضرف  امهنال  امهب  اوموق  يا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا 

یلع رارشالا  یلوتی  نا  امهکرت  هجیتن  نا  نیبجاولا و  نیذه  یف  ریصقتلا  هبقاع  مهفوخ  مث  .هقیرط  ابولـسا و  اطورـش و  فلکملا  هلاوحا 
رمالا ال اذـهل  هجیتن  اضیا  نیلـسرملا و  دیـس  هنـس  لطبت  نیدـلا و  ماکحا  لطعتت  یـضوفلا و  معت  همالا و  لاح  اودـسفیف  داـبعلا  باـقر 

.نیبجاولا نیذهب  مایقلا  مدع  اهمها  اهنم و  ءاعدلا و  لوبق  طورش  لالتخال  سانلا  هماع  نع  الضف  ءاملعلا  راربالا و  ءاعد  باجتسی 

لیکنتلا هلثملا : .اهکفس  نیملسملا  ءامد  یف  ضوخلا  هیف و  یشم  هلخد و  ءاملا : یف  ضاخ  .هدجو  اذا  هافلا  نم  مکندجا  ال  مکنیفلا : ال 
( یلتاق الا  یب  نلتقت  الا ال  نینموملاریما .) لتق  : ) نولوقت اضوخ  نیملـسملا  ءامد  نوضوخت  مکنیفلا  بلطملادـبع ال  ینب  ای   ) .هیوشتلا و 

ءامد نوکفـست  مکارا  نا  دـیرا  ـال  مهل : ـالئاق  هببـسب  مارحلا  باـکترا  نع  مهاـهن  و  مدـلا - ءاـیلوا  مهنـال  بلطملادـبع - ینب  بطاـخ 
نودب ءامدـلا  نوکفـستف  نینموملاریما  لتق  هنا  هجحب  یمد  یف  هکراشملاب  نومهتت  نم  لک  هنظلا و  ههبـشلا و  یلع  نولتقتف  نمیلـسملا 
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فقوملا اذه  یف  هنا  همظع  یلع  بسح  لوقا : لدعلا و  یضتقم  اذه  بسحف و  يدارملا  مجلم  نبا  وه  یلتاق و  الا  لتقی  لب ال  رربم … 
اولثمت هبرـضب و ال  هبرـض  هوبرـضاف  هذه  هتبرـض  نم  تم  انا  اذا  اورظنا   … ) هسفن همدـب و  مهتدـحو  نوصی  نیملـسملا و  ءامد  ظفحی 

وه نا  ثحبلاب  مهرمای  روقعلا ) بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  لوقی : ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  تعمـس  یناـف  لـجرلاب 
یضتقم کلذ  نوکیل  هدایز  نود  هیلع  هیضاق  نوکت  هتبرـض  يواست  هبرـض  هوبرـضی  نا  اهیلا  توملا  دنتـسا  نا  هبرـضلا  هذه  نم  تام 

نم یبنلا  نع  درو  امب  هللع  کلذ و  هبـشا  اـم  هینیع و  ملث  وا  هلجر  وا  هدـی  عطقب  هتقلخ  اوهوشی  يا  هب  اولثمی  نا  مهاـهن  مث  لدـعلا … 
نب نیسحلا  هبـسن : .مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  .ءالبرک  دیهـش  یلع  نب  نیـسحلا  همجرت  .روقعلا  بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  یهنلا :

ما يربـکلا  هجیدـخ  تنب  ءارهزلا  همطاـف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  تنب  نبا  مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  بلاـط  یبا  نب  یلع 
عمتجت رصتخملا  بسنلا  اذهب  یکزلا …  نسحلا  اوخا  نیمیظعلا و  هیطبس  دحاو  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - یتناحیر  یناث  نینموملا 

هنامز دیـس  هتدجو  هیلا  تیتا  نم  ءامظع  اهدارفا  لک  هسلـس  .هلوطبلا  عم  هیحیرالا  قناعتت  دجملا و  همظعلا و  محتلت  و  همامالا ، هوبنلا و 
لاـصخلا و مئارک  یلا  اـمود  قابـسلا  مه  هبقنم …  مهتفت  مل  همرکم و  مهنع  دـنت  مل  هماـیا ، مـیرک  هموـق و  مـیلح  هـعمتجم و  لـقع  و 

هحفـص مالـسالا  لبق  مهل  تناکف  نیتلاحلا  یف  اوقرفت  مالـسالا و  یف  اوزاتما  اـمک  هیلهاـجلا  یف  اوزاـتما  لاـمکلا  یهتنم  یلا  لوصولا 
مصخ مهکردی  مل  مهمحاز ، نم  یلع  اومدقت  مهقباس و  نم  اوقبس  ءابا  خومش و  سفن و  هفع  همیرک و  لئامـش  هیخـس و  دی  ءاضیب و 

لهاکلا مخفالا و  مانسلا  ملاعلا و  یلح  ایندلا و  هنیز  ضرالا و  حلم  مهنع : ظحاجلا  لاق  امک  اوناکف  هبقنم  یف  مهقحلی  مل  هلیضف و  یف 
مهفلا و ندعم  قیثولا و  باصنلا  كرابملا و  سرغملا  ءاضیبلا و  هنیطلا  فیرـش و  رـصنع  لک  رـس  میرک و  رهوج  لک  بابل  مظعالا و 

یبنلا هالوا  دـقل  هلآ ،- هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - ءابرقا  یلع  هزیم  همطاف  یلع و  تیبل  ناک  دـقل  دیهـشلا : نیـسحلا  هایح  ملعلا …  عوبنی 
هتعـضب نهالغا  هتانب و  زعا  هیفف  هدنع  مهزعا  هللا و  لوسر  یلا  سانلا  بحا  هیف  نال  نیملـسملا  تویب  نم  دحا  اهدهعی  مل  هدـئاز  هیانع 

یف یلع  نب  نیـسحلا  دـلو  میظعلا  تیبلا  اذـه  یف  هاـیاطع …  یبنلا و  هکرب  نم  ریبکلا  هبیـصن  تیبـلا  اذـهل  ناـک  دـقف  ءارهزلا  همطاـف 
حرف لب  هرـسالا  دارفا  عیمج  هحرفلا  تمعو  امک  یبنلا  سفن  یف  میظع  رثا  هتدالول  ناک  هرجهلا و  نم  عبرا  هنـس  نابعـش  نم  سماـخلا 

یف نذا  نا  دعب  هنع  قع  مسالا و  هل  یبنلا  راتخا  دق  هسادقلا و  رهطلا و  تیب  یف  نیـسحلا  دلو  .دیدجلا  دولوملا  اذهب  هبطاق  نوملـسملا 
هیانع هیخاب  هب و  ینتعی  ادیدش و  ابح  هبحی  یبنلا  ناک  دق  نمزلا و  نم  هرتفل  اهنم  يذغتف  هماهبا  همقلا  دق  يرسیلاب و  ماقا  ینمیلا و  هنذا 

نا بجی  اـنه  نمف  يوهلا  بنجتی  هللا و  نع  قطنی  هللا  لوسر  نا  لاـحلا  هعیبطب  هیف : یبنلا  لاوقا  .ءاـنبالاب  ءاـبالا  هیاـنع  نم  دـشا  هریبـک 
یبنلا ینثا  دق  رود و  هلماجملل  رثا و ال  هفطاعلل  نوکی  نا  نود  ینعم  نم  هرابعلا  لمحت  امک  وه و  امک  هتقیقحب  رـسفی  همالک و  ذخوی 

نسحلا و هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - لاق  .امهیلع  هظفاحملا  امهبح و  امهتعباتمب و  نیملـسملا  یـصوا  امهحدم و  نینـسحلا و  یلع 
ینضغبا دقف  امهضغبا  نم  ینبحا و  دقف  نیسحلا  نسحلا و  بحا  نم  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص  لاق - .هنجلا و  لها  بابش  ادیـس  نیـسحلا 

یتلا تایالا  اما  .طابسالا و  نم  طبس  نیسح  انیسح  بحا  نم  هللا  بحا  نیسح  نم  انا  ینم و  نیسح  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص  لاق -  …و 
لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : ) یلاعت هلوق  - 1 اهنم : رکذن  هریثکف  دیهشلا  نیـسحلا  مهدحا  ناک  تیبلا و  لها  قحب  تلزن 
نمف : ) یلاـعت هلوق  .نیـسحلا 2 - نسحلا و  همطاـف و  یلع و  یف  اـهلوزن  یلع  نورـسفملا  عـمجا  دـقف  اریهطت .) …  مکرهطی  تیبـلا و 

لعجنف لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسنو و  انءاسن  مکءانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح 
ءاسکلا و باحصا  لها  لضف  یلع  اذه  نم  يوقا  لیلد  ال  هنسلا : نم  وه  فاشکلا و  ریـسفت  بحاص  لاق  نیبذاکلا .) …  یلع  هللا  هنعل 

همطاف تشم  نسحلا و  دـیب  ذـخا  نیـسحلا و  نضتحاف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مهاعد - تلزن  امل  امهنال  نانـسحلا  همطاف و  یلع و  مه 
یف هعفان  هحیحـص  هبـسن  هیلا  نوبـسنی  هءانبا و  نومـسی  مهتیرذ  همطاف و  دالوا  نا  هیالا و  نم  دارملا  مهنا  مهلعف  اـمهفلخ  یلع  هفلخ و 

: یلاعت هلوق  .هرخالا 3 - ایندلا و 
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مهتدوم انیلع  تبجو  نیذـلا  ءالوه  کتبارق  نم  هللا  لوسر  ای  اولاق : تلزن  مل  اهناف  یبرقلا ) یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  )
همایا و لمجا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  هدـج  عم  دیهـشلا  نیـسحلا  شاع  نیدـلا : نیـسحلا و  .امهانبا  همطاـف و  یلع و  لاـق :

شاع ایماست ، احور و  هیلع  قدغا  هقرو و  افطع  انانح و  هیلع  ضافا  يذلا  رهاطلا  رجحلا  کلذ  نم  لامکلا  یقارم  یف  جرد  اهنـسحا و 
زوف قحاس و  حاجنب  هدج  رود  دیهشلا  نقتاف  هاکاحملا  ریوصتلا و  طاقتلالل و  لفطلا  لهوت  یتلا  نسلا  یه  تاونـس و  نامثلا  برقی  ام 
یف دمحم  نیمالا  ادغ  یتح  تانکـسلا  تاکرحلا و  لاعفلا و  لاصخلا و  يدمحم  ءاج  هکرح …  اعلطت …  ایعو …  اقطنم  حـساک … 

نمزلا نم  فصن  دوقع و  هثالث  تزواجت  هدم  میظعلا  دلاولا  لالظ  یف  ماقا  میرکلا  یبنلا  هایح  تهتنا  امل  و  دیهـشلا …  نیـسحلا  بوث 
هتزع همرک و  هتعاجش و  هتغالب و  هیبا  نع  ذخا  دق  نیقراملا و  نیطساقلا و  نیثکانلا و  دض  هبورح  یف  مامالا  مکح  لالخ  یف  كرتشا 

هلاوقا و یف  یلع  نینموملاریما  اهمجرت  یتلا  قحلا  تاکرح  لک  هماما  تءارت  هیمالـسالا و  ملاـعملا  لـک  نیـسحلا  ماـما  تمـسترا  … 
تناک فیک  هیواعم و  هیلهاج  یلع و  مالـسا  هیلهاجلا  مالـسالا و  نیب  لطابلا  قحلا و  نیب  ریرملا  عارـصلا  شاع  هتافرـصت …  هلاـعفا و 

مالآ و یـسام و  نم  هلمحت  ام  ثادـحالا و  بقری  رمتـسا  ضرالا و  تیغاوط  نم  توغاط  دـی  یلع  هللا  لـیبس  یف  اعیرـص  قحلا  هبقاـع 
عم نیـسحلا  شاع  .نیدـلا  مالـسالا و  ودـع  هیواعم  اهیـسرک  یلع  عبرت  هفـالخلا و  نع  نسحلا  یحنت  اـمنیح  اـصوصخ  ءاـمد  عومد و 

تاءالتبالا نحملاب و  هءولمم  هرتف  شاع  مهتدراطم ، مهتبرغ و  مهدرـشت و  یف  ءافرـشلا  نیملـسملا  عم  هنحم و  هبئاـصم و  یف  مالـسالا 
الکـش فلاطملا  هیاهن  یف  ذخاتل  اهب  هیلع  صوصنملا  اهبحاص  نع  سانلا  نم  موق  اهب  فرحنی  هفالخلا  يار  ثیح  هدج  تومب  ءادـتبا 

حالسلا و هوقب  ول  نینیدتملا و  دراطی  نیدلا و  براحی  لب  نیملسملا  یلع  فطعی  مالـسالا و ال  محری  يذلا ال  ضوضعلا  کلملا  نم 
فارحنالا باوصلا و  یفرط  نیب  هیورلا  تمدعنا  ثیحب  اطرفم  ادعب  دعبی  مویلا  وه  ریغـص  هنا  روصتی  ناک  يذلا  فارحنالا  هنا  دیدحلا 

تاملظلا و یلجنت  هیدـی  یلع  يذـلا  لطبلا  يداهلا و  دـئارلا و  وه  نیـسحلا  ناکف  فیخم  بعرم و  لکـشب  هلاسرلا  ملاعم  تسمطنا  و 
هلها و یلع  يرجی  ام  لکب  ربخا  اهثودـح و  لبق  ءالبرک  هعقاوب  یبنلا  ربخا  ءالبرک : هعقاو  .نیدـلا  قحلا و  یحی  تاـفارحنالا و  تومت 

هنس مکحلا  یلوت  يذلا  هیواعم  نیسحلا  يار  .مهعیماجم  یف  هولوانت  کلذ و  نوثدحملا  يور  دق  نیـسحلا و  هدلو  اصوصخ  هترـسا و 
هملظ و هیواعم و  مارجا  يار  اعقاو …  هبراحی  اهراظ و  مالـسالاب  رتستی  فیک  هار  یلع …  مامالا  یعرـشلا  هفیلخلا  هداهـش  دـعب  41 ه 

هعیبلا ذخا  یتح  کلذب  فتکی  مل  نییومالا و  حلاص  هحلاصل و  هلیوحت  هخسم و  لب  .مالسالا  هیوشت  هیلمع  يار  هداهطـضا و  هروج و 
هفـصی امک  هنا  نینیدتملل …  هتبراحم  نیدلاب و  هراتهتـسا  هتعالخ و  هکتهتب و  نوملـسملا  هفرعی  اذه  دیزی  هوقلا و  رهقلاب و  دیزی  هنبال 

بعلی ناـیقلا و  هدـنع  فزعی  ریباـنطلاب و  برـضی  رمخلا و  برـشی  نید ، هل  سیل  لـجر  دـنع  نم  انمدـق  هکئـالملا  لیـسغ  هلظنح  نبا 
فوس درو  عدر  نود  یقب  نا  هلوصا و  یف  مالسالا  ددهی  هنا  دیزی  یف  نیسحلا  يار  صوصللا … )  ) بارحلا هدنع  رمـسی  بالکلاب و 

عمتجملا ریمـض  كرحت  هیماد  هضهن  نم  دـبال  هنا  يار  هللا …  دـنع  نم  هب  ءاج  ام  یبنلا و  ثارت  یلع  یـضقی  نیدـلا و  ناکرا  لزلزتت 
اذـلف هنع …  عفدـلا  یف  عفدـنت  نیدـلا و  اذـه  ظفحتف  اهتوفغ  نم  هبتنت  اهدـشر و  یلا  دوعت  همالا  لعل  قامعالا  نم  هزهت  یمالـسالا و 

ثیحب املسم  اوعیاب  نا  دعب  مهنکل  مهیلع و  هفیلخ  هوعیابیل  مهیلا  هوعد  هوبتاک و  دق  اوناک  لیقع و  نب  ملسم  هریفـس  هفوکلا  یلا  لسرا 
نکل هفوکلا و  یلا  هجوت  اهنم  هکم و  یلا  هنیدـملا  نم  مدـقف  مهربخب  نیـسحلا  یلا  بتکف  اـفلا  رـشع  هیناـمث  نم  رثکا  هناوید  یـصحا 

امک نییفوکلا 

ءالبرک یلا  لصو  یتح  دحا  هعم  ضهنی  مل  هوملسا و  هنع و  اولذخنا  نیـسحلل و  مهتعیبب  اوفی  ملف  هنایخ  ردغ و  لها  نوخروملا  رکذی 
نوغلبی هورـصان  نیذـلا  هباحـصا  هلها و  وه و  امهنیب  افلا  نیعبـسلا  غلبی  افثک  اشیج  دعـس  نبا  رمع  داـیز و  نبا  هداـیقب  دـیزی  هیلا  هجوف 

لیبس یف  ءادهش  هباحصا  هلها و  عم  اهرثا  یلع  طقس  ایددع  هئفاکتم  ریغ  هکرعم  تناک  دق  لیلقب و  هئاملا  نوزواجتی  امبر  لب  نیعبـسلا 
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نامیالا و نع  عفادت  لذلا و  یبات  ملظلا و  ضفرت  قحلا و  لجا  نم  لضانت  یتلا  هیناسنالا  خـیراتیف  همحلم  مظعا  اورطـس  کلذـب  هللا و 
راوثلا و رارحالا و  لـکل  زمر  یلا  هتداهـش  تلوحت  ءـالبرک و  يرث  یلع  نیتس  يدـحا و  هنـس  مرحملا  نم  رـشاعلا  یف  طقـس  .هدـیقعلا 
نیربکـستملا و هوجو  یف  نودهطـضملا  نوـمولظملا و  هعفری  راعـش  ءاروشاـع …  موـی  لـک  ءـالبرک و  ضرا  لـک  اـهموی  نم  تدـغ 

امنا املاظ و  ادسفم و ال  ارطب و ال  ارشا و ال  جرخا  مل  ینا  و  هروثلل : لوالا  هنایب  یف  دهیـشلا  مامالا  لاق  هموصعم : تاملک  نیملاظلا … 
بلاط یبا  نب  یلع  یبا  يدـج و  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  يدـج  هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ 

حرط نیمکاحلا …  ریخ  وه  موقلا و  نیب  ینیب و  هللا  یضقی  یتح  ربصا  اذه  یلع  در  نم  قحلاب و  یلوا  هللااف  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف 

انم تاهیه  هلذلا و  هلسلا و  نیب  نیتنثا  نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و  رشاعلا : موی  لاق  ثیح  هلذلا  انم  تاهیه  راعـش  نیـسحلا 
ندـعم هوبنلا و  تیب  لها  انا  هنم : هعیبلا  ذـخا  دارا  يذـلا  هبتع  نب  دـیلولل  نیـسحلا  لاق  .نونموملا  هلوسر و  کلذ و  انل  هللا  یباـی  هلذـلا 

عیابی یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  همرحملا  سفنلا  لتاق  رومخلا و  براش  لجر  دیزی  متخی و  انب  هللا و  حتف  انب  هکئالملا  فلتخم  هلاسرلا و 
هیرحلا و نحل  رارحالا  اهراتوا  یلع  عقوی  هراثیف  نوبحملا …  نوفراعلا و  هددری  دیـشن  هوسا و  هودـق و  نیـسحلا  هریخا : هملک  هلثم … 

یلاف اهبئاصم …  هاـیحلا و  قیلاـغم  لـک  کـفی  ازمر  هتروث  نم  ذـخان  همهفن و  هبعوتـسن و  هسردـن و  نا  بجی  همارکلا …  دـلوخلا و 
 … ایندلا راوث  ملاعلا و  رارحا  ای  هتروث  یلا  نیسحلا و 

یناغماد

رد .دز  تبرض  ار  وا  داب  وا  رب  ادخ  نیرفن  هک  مجلم  نبا  هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  تسا  ترضح  نآ  تیـصو  زا 
ادخ و زا  میب  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  «، » امکتغب نا  ایندلا و  ایغبت  ّالا  هللا و  يوقتب  امکیصوا  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  تیصو  نیا 

دیکا شرافـس  تبـسانم  هب  تاحالطـصا  تاغل و  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  .دیآ » امـش  یپ  ایند  دنچ  ره  دییوجم  ار  ایند  هکنیا 
یم هدنـسب  نآ  زا  ییاه  هنیزگ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  هنیمز  نیا  رد  یقالخا  یثحبم  هیاسمه  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

 ... .دوش

: تسا هدش  دراو  هیاسمه  قوقح  رد  هک  يرابخا  رد  یلصف 

ربـخ تروص  هب  تسامـش و  ربماـیپ  شرافـس  تسا  هدومرف  هکنیا  .تسا و  هدومرف  شرافـس  ناـگیاسمه  دروـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هیده نآ  زا  يزیچ  ام  يدوهی  هیاسمه  هب  ایآ  دیسرپ : تشک  يدنپـسوگ  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  مه  رمع  نب  هللا  دبع  لوق  زا  عوفرم 

شرافـس هیاسمه  دروم  رد  ارم  نادـنچ  هراومه و  لـیربج  : » دومرف یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مدینـش  نم  هک  دـیا  هداد 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  .درب » دـهاوخ  ثرا  هیاسمه  زا  هیاسمه  يدوز  هب  مدرب  نامگ  هک  اجنآ  ات  دومرف 
زا و  .دراد » یمارگ  ار  شیوخ  هیاسمه  هک  دـیاب  تسا  هدروآ  ناـمیا  زیخاتـسر  زور  يادـخ و  هب  سک  ره  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و 
زا : » تسا هدش  لقن  ترـضح  نامه  زا  زین  .تسا » تشپ  هدننکـش  مه  رد  تماقا ، لحم  رد  دب  هیاسمه  : » تسا تیاور  ترـضح  نامه 
هب دراد -  یم  هدیـشوپ  ار  نآ  دـنیب  هدیدنـسپ  يراک  رگا  دـشاب ، تماقا  لحم  رد  وت  اب  هک  تسا  يدـب  هیاسمه  تخـس ، ياـهیراتفرگ 

« .دزاس یم  شاف  هدنکارپ و  ار  نآ  دنیبب  یتشز  راک  رگا  و  دراپس - یم  كاخ 

زا دنک و  یناج  نارگ  نم  رب  هک  يدنزرف  زا  دـشاب و  يراتفرگ  نومزآ و  هیام  هک  یلام  زا  ایادـخ  راب  : » تساعد نیا  اهاعد  هلمج  زا  و 
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دراد و هدیـشوپ  دـنیب  يا  هدیدنـسپ  راک  رگا  دـیاپب و  ارم  دوخ  شوگ  مشچ و  اب  هک  يا  هیاسمه  زا  دـنک و  ریپ  ار  یمدآ  دوز  هک  ینز 
هب دنگوس  : » دنک یم  لقن  ربمایپ  لوق  زا  یثیدح  رد  دوعسم  نبا  .مرب » یم  هانپ  وت  هب  دزاس ، رشتنم  ار  نآ  دونش  ار  هدیهوکن  يراک  رگا 
زا شا  هیاسمه  دوش و  میلـست  شناـبز  لد و  هک  یهاـگ  اـت  دوش  یمن  ناملـسم  میلـست و  هدـنب  تسوا  تسد  رد  نم  ناـج  هک  یـسک 

.متس ییوخدنت و  دومرف : تسیچ  اهیدب  زا  دوصقم  دنتفگ  .دشاب » ناما  رد  وا  ياهیدب 

ینیگنـس زا  رت  نیگنـس  ار  يزیچ  ما  هدیـشک  شود  رب  نهآ  گنـس و  نیگنـس  ياهراب  مکرـسپ  تسا : هدومرف  دوخ  دـنزرف  هب  ناـمقل 
کی نتشاد  شوخان  ببس  هب  هک  ار  يا  هناخ  هک  دوش  یم  ادیپ  یـسک  ناه   » هک دنا  هدورـس  يرعـش  .ما و  هدرکن  ساسحا  دب  هیاسمه 

تلـصخ ود  دـندوب ، هیاسمه  نایمور  اـب  ناـیماش  تسا : هتفگ  یعمـصا  دـنک » يرادـیرخ  نازرا  رایـسب  دـسر ، یم  شورف  هب  هیاـسمه 
ناشیا زا  ار  يراکانز  ییافو و  مک  تلصخ  ود  دندش ، هیاسمه  رزخ  اب  هرصب  مدرم  دنتفرگ و  نانآ  زا  ار  یتریغ  مک  یتسپ و  هدیهوکن 

ره تسا  هدش  یم  هتفگ  .دـنتفرگ  نانآ  زا  ار  تریغ  تواخـس و  تلـصخ  ود  دـندش ، داوس  مدرم  هیاسمه  هک  هفوک  مدرم  و  دـنتفرگ ،
شا هناخ  دنوادخ  دهد ، رازآ  ار  دوخ  هیاسمه  سک  ره  دوش و  یم  مورحم  دوخ  هناخ  تکرب  زا  دنک  يزایتسد  دوخ  هیاسمه  رب  سک 

.درب یم  ثاریم  ار 

ار هناخ  ياهب  يرتشم  نوچ  تخورف ، مهرد  رازه  دـص  هب  دوب  صاـع  نب  دیعـس  یگیاـسمه  رد  هک  ار  دوخ  هناـخ  يودـع ، مهجلا  وبا 
: تفگ یگیاـسمه  هچ  تفگ : رادـیرخ  .یهدـب  دـیاب  مه  ار  نآ  یگیاـسمه  ياـهب  تسا ، هناـخ  ياـهب  نیا  تفگ : مـهجلا  وـبا  دروآ ،

سپ ار  ما  هناخ  تفگ : تسا  هدیرخ  ار  نآ  هداد و  لوپ  یگیاسمه  يارب  یـسک  زگره  تفگ : يرتشم  .ار  صاع  نب  دیعـس  یگیاسمه 
هاگ ره  دـسرپ و  یم  ارم  لاوحا  .منیـشن  یم  هناخ  رد  رگا  هک  مهد  یمن  تسد  زا  ار  يدرم  یگیاـسمه  نم  .رادرب  ار  دوخ  لوپ  هدـب و 
دوخ هب  ارم  مور  یم  شروضح  هب  هاـگ  ره  دـنک و  یم  بیغلا  ظـفح  موش  یم  بیاـغ  وا  زا  هاـگ  ره  دـهد و  یم  ممالـس  دـنیب  یم  ارم 

هک دـسرپ  یم  وا  مهاوخن  وا  زا  يزیچ  هک  یتروص  رد  دروآ و  یم  رب  ارم  تجاح  مهاوخ  یم  وا  زا  يزیچ  هاـگ  ره  دراد و  یم  برقم 
دص دیـسر ، صاع  نب  دیعـس  هب  ربخ  نیا  نوچ  .دنک  یم  ییاشگ  هرگ  نم  زا  دسر  نم  يارب  يراتفرگ  رگا  یهاوخ و  یمن  يزیچ  ایآ 

.دشاب تدوخ  نآ  زا  مه  هناخ  تا و  هناخ  لوپ  نیا  تفگ : داتسرف و  وا  يارب  مهرد  رازه 

هیاسمه رازآ  رب  ییابیکش  یگیاسمه  نسح  هکلب  تسین ، هیاسمه  رازآ  زا  يراد  دوخ  رد  یگیاسمه  نسح  تسا : هتفگ  يرصب  نسح 
هناخ دنچ  وت  نم و  نایم  دیسرپ : نسح  .ماوت  هیاسمه  نم  تفگ : درک و  تیاکـش  دوخ  زاین  زا  دمآ و  يرـصب  نسح  شیپ  ینز  .تسا 
هدوب کیدزن  تفگ : داد و  وا  هب  ار  نامه  دوب ، مهرد  تفه  شکـشت  ریز  تسیرگن  نسح  .هناـخ  تفه  تفگ : نز  نآ  تسا ؟ هلـصاف 

.میوش كاله  هک  تسا 

؟ تسا بوخ  يراک  هچ  يارب  بسا  نیا  تفگ : دوخ  نارای  هب  دید و  ناس  ار  وردنت  رایـسب  یبسا  تلود ، بحاص  یناسارخ  ملـسم  وبا 
: تفگ .تسا  هتخیرگ  گنج  زا  هک  یسک  بیقعت  غرم و  رتش  رخروگ و  راکش  یناود و  بسا  هقباسم  رد  تکرـش  يارب  دنتفگ : نانآ 

.تسا هتسیاش  دب  هیاسمه  زا  زیرگ  يارب  دیتفگن  بسانم  بوخ و 

قح کی  هک  يا  هیاسمه  دـنا ، هنوگ  هس  ناگیاسمه  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش  لقن  رباـج  زا  هک  ادـخ  لوسر  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد 
هک تسا  یکرـشم  هیاـسمه  دراد ، قح  کـی  طـقف  هک  يا  هیاـسمه  .قح  هس  هک  يا  هیاـسمه  دراد و  قح  ود  هک  يا  هیاـسمه  دراد و 

هیاسمه تسا و  قح  ود  ار  وا  دـشابن ، دـنواشیوخ  هک  یناملـسم  هیاـسمه  .تسا  یگیاـسمه  قح  طـقف  وا  قح  هک  دـشابن  دـنواشیوخ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3552 

http://www.ghaemiyeh.com


گید يوب  اـب  ار  تا  هیاـسمه  هک  تسا  نیا  یگیاـسمه  قح  نتـشاد  ساـپ  نیرتـمک  و  تسا ، قح  هس  ار  وا  هک  دـنواشیوخ  ناملـسم 
.یتسرف وا  يارب  نآ  زا  يا  هساک  هکنیا  رگم  يزاسن  تحاران  دوخ  ياذغ 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ُهّللا ُهَنََعل  ٍمَْجُلم  ُْنبا  َُهبَرَض  اَّمل  مالسلا  امهیلع  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحِلل َو 

مالسلا هیلع  ماما  يایاصو  زا 

دنس . 1} .دز هبرض  ترضح  نآ  هب  - داب وا  رب  ادخ  تنعل  هک  - مجلم نبا  هک  یماگنه  ، تسا مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب 
: همان

لقن قباطم  ییحی  نب  طول  فنخموبا  هلمج  زا  دنا ؛ هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  یـضر  دیـس  زا  شیپ  يدایز  هورگ  ار  همان  تیـصو  نیا 
باتک رد  ینیلک  لاس 40 و  ثداوح  رد  دوخ  فورعم  خیرات  رد  يربط  نورمعملا و  باتک  رد  یناتسجس  متاح  وبا  و  نیبلاطلا ) لتاقم 

ص 379- ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) رگید یعمج  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  رد  قودص  خیش  بهذلا و  جورم  رد  يدوعـسم  یفاک و 
(.{ 381

هاگن کی  رد  همان 

باطخ ، دوب هداتفا  تداهش  رتسب  رد  هک  تسا  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياوتحمرپ  عماج و  يایاصو  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  همان  نیا 
: تسا مهم  شخب  دنچ  يواح  ، نایعیش همه  هکلب  مالسلا ، امهیلع  نیسح  نسح و  شنادنزرف  هب 

ایند قرب  قرز و  هب  ییانتعا  یب  اوقت و  هب  هیصوت  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما  لّوا  شخب  رد 

.دنک یم  ملاظ  ربارب  رد  مولظم  زا  تیامح  قح و  زا  يرادفرط  و 

هنماد ات  نم  همان  نیا  هک  تسا  یناسک  همه  هداوناخ و  نادـنزرف و  ماـمت  نم  بطاـخم  : دـیوگ یم  ًاحیرـص  نآ  رد  هک  - مود شخب  رد 
.دراد نآ  ّتیّمها  مدرم و  نایم  رد  حالصا  راک و  همه  رد  مظن  هب  توعد  سپس  اوقت و  هب  هیصوت  رگید  راب  - دسر یم  اهنآ  هب  تمایق 

نآرق و هب  لمع  ناگیاسمه و  قوقح  ظفح  ماتیا و  تلافک  هب  توعد  هدراذگ و  مهم  رایسب  هلأسم  دنچ  يور  تشگنا  موس  شخب  رد 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه و  ییادـج  كرت  رگیدـکی و  اب  طابترا  نابز و  ناج و  لام و  اب  داهج  جـح و  زاـمن و  رما  هب  ماـمتها 

.دراد

ار ناناملـسم  نوخ  نم  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  هداد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  بلطملادـبع  نادـنزرف  شخب  نیرخآ  رد 
دنک یم  هیصوت  سپس  دوش و  هتشک  دیاب  وا  تسا و  لوئـسم  نم  لتاق  اهنت.دیریگن  ماقتنا  نآ  نیا و  زا  تداهـش  نیا  هناهب  هب  دیزیرن و 
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.دیراپسب كاخ  هب  دینکن و  هلثم  ار  وا  ندب  يو  نتشک  زا  سپ  هک 

***

لّوا شخب 

هراشا

ِِملاَّظِلل اَنوُکَو  ، ِرْجَْأِلل اَلَمْعاَو  ِّقَْحلِاب  َالُوقَو  ، اَمُْکنَع َيِوُز  اَْهنِم  ٍءْیَـش  یَلَع  اَفَـسْأَت  َالَو  ، اَـمُْکتََغب ْنِإَو  اَْینُّدـلا  اَـیِْغبَت  اَّلَأَو  ، ِهّللا يَْوقَِتب  اَمُکیِـصوُأ 
.ًانْوَع ِمُولْظَْمِللَو  ًامْصَخ 

همجرت

ایند قرب  قرز و  یپ  رد  منک و  یم  شرافـس  منک و  یم  هیـصوت  راگدرورپ ) تفلاـخم  زا  سرت  و   ) يراـکزیهرپ اوقت و  هب  ار  امـش  نم 
شاداپ رجا و  يارب  دییوگب و  قح  نخس.دیروخن  فسأت  دیهد  یم  تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رب  دیایب و  امش  غارس  هب  ایند  دنچره  ، دیشابن

.دیشاب مولظم  راکددم  رای و  ملاظ و  ِتخسرس )  ) نمشد هراومه  ، دینک راک  مدرم ) زا  تشاد  مشچ  يارب  هن   ) یهلا

دیشاب ملاظ  نمشد  مولظم و  رای  ریسفت : حرش و 

رد ترضح  نآ  زا  مه  يرگید  يانعمرپ  ِّتیصو   ) هدومرف نایب  دوخ  تداهش  رتسب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ِّتیـصو  نیمود  نیا 
(. تشذگ همان 23 

نینچ رد  ناسنا  میناد  یم  دومرف و  نایب  تیصو  ناونع  هب  تداهش  رتسب  رد  ار  نانخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
لاوما و میـسقت  یگنوگچ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـصو.دنک  نایب  هاتوک  یتارابع  رد  ار  دوخ  مهم  ياـه  هتـساوخ  دراد  یعـس  یتلاـح 

هدروآ رد  هفوقوم  تروص  هب  ار  اهنآ  تشاد  لام  يرادـقم  رگا  و.تشاذـگن  راـگدای  هب  دوخ  زا  یتورث  لاـم و  نوچ  ، تسین وا  تورث 
ياه شزرا  هرابرد  وا  تیصو.دوب 

.تسا ینید  بجاو  ياه  همانرب  یناسنا و  لیاضف  یمالسا و 

نیا مود  شخب  هنیرق  هب  یلو  ؛ دنتـسه مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  اـهنت  تیـصو  زا  شخب  نیا  رد  بطاـخم  هـچرگ 
.دنا بطاخم  مهم  باطخ  نیا  هب  زین  نارگید  ، همان تیصو 

: دنک یم  شرافس  مهم  عوضوم  تفه  هب  ار  شنادنزرف  تیصو  نیا  لّوا  شخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 

(. ِهّللا يَْوقَِتب  اَمُکیِصوُأ  ( ؛» منک یم  هیصوت  راگدرورپ ) تفلاخم  زا  سرت  و   ) يراکزیهرپ اوقت و  هب  ار  امش  نم  :» دیامرف یم  تسخن 

ياه همانرب  مامت  هیامریمخ  هک  یهلا  ياه  نامرف  ربارب  رد  ینورد  تیلوئـسم  ساسحا  ینعی  اوقت  میا  هتفگ  اهراب  هک  هنوگ  نامه  يرآ 
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بکرم تساوقت و  تشهب  رد  دـیلک.دبای  یمن  ییاـهر  سفن  ياوه  ناطیـش و  ياـه  هسوـسو  زا  یـسک  ، نآ نودـب  تساـیلوا و  اـیبنا و 
.تسا يراکزیهرپ  هّللا  یلا  برق  يارب  راوهار 

دیایب امش  غارس  هب  ایند  دنچره  ، دیشابن ایند  قرب  قرز و  یپ  رد  منک  یم  شرافس  و  :» دیامرف یم  هیصوت  نیموس  نیمود و  رد  ترـضح 
يانعم هب  هالک »  » نزو رب  ءاغب »  » هشیر زا  ود  ره  تغب »  » و ایغبت » }» اَیِْغبَت اَّلَأ  َو  ( ؛» دـیروخن فسأت  دـیهد  یم  تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رب  و 
يانعم هب  یح »  » نزو رب  يز »  » هشیر زا  يوز » }» َيِوُز اَْهنِم  ٍءْیَش  یَلَع  اَفَـسْأَت  َال  ،َو  اَمُْکتََغب ْنِإ  اَْینُّدلا َو  .تسا } هدش  هتفرگ  ندرک  بلط 

(. اَمُْکنَع .تسا } هدمآ  هدش » هتفرگ  يانعم  هب  يوز »  » الاب هلمج  رد  تسا و  نتفرگ  ندرک و  یهن  ندرک و  رود 

اهنیا زا  رتالاب  یشخب  یلو  ؛ تسا هنالوقعم  هافر  يرگید  شخب.تسا  يرورض  ناسنا  یگدنز  يارب  یـشخب  : دراد ییاه  شخب  ایند  هتبلا 
مالـسلا هیلع  ماما  روظنم.دـنک  یمن  یهن  مود  لّوا و  شخب  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیقی  هب.تسا  نآ  دـننام  رخاـفت و  یتسرپاوه و  يارب 

ُعاتَم ّالِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  َو  دیوگ : یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.تسا  موس  شخب 

ادخ و زا  ار  ناسنا  نتفر  ایند  زا  شخب  نیا  لابند  نیقی  هب  هیآ 20 } دیدح ، «} تسین بیرف  هیامرـس  عاتم و  زج  ایند  یگدنز  و  ؛  ِروُرُْغلَا
.دنک یم  ناهانگ  عاونا  هدولآ  دزاس و  یم  رود  ترخآ 

زاب ناسنا  هب  ار  يزیچ  اه  هتفر  تسد  زا  رب  فسأت  اریز  دراد ، ینـشور  لیلد  ، دیروخن فسأت  تفر  تسد  زا  هچنآ  هب  : دیامرف یم  هکنیا 
.دراد یم  زاب  دراد  تسد  رد  هچنآ  ظفح  يارب  تبثم  ياه  ّتیلاعف  زا  ار  ناسنا  دنادرگ و  یمن 

هچنآ دینادب  (؛»  ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  دیامرف «: یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
هب دیروخن و  فسأت  دـیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  تهج  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دـسر ) یم  امـش  هب  تسا  هدـش  رّدـقم  دـنوادخ  يوس  زا 

هیآ 23} دیدح ، «.} دیشابن نامداش  هتسبلد و  تسا  هداد  امش  هب  هچنآ 

درم نآ  دـش و  ماـمت  زاـمن  هک  یماـگنه  دـناوخ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اـب  يدرم  میناوخ  یم  ییاـنعمرپ  ثیدـح  رد 
باحصا زا  هک  ورمع  نب  هّللا  دبع.تسا  تشهب  لها  زا  درم  نیا  : دومرف درک و  هراشا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تشگرب 

: تفگ یهاوخ ؟ یم  نامهیم  ناجومع  : متفگ وا  هب  متفر و  درم  نآ  لابند  هب  نم  : تفگ دوب  هسلج  رد  رضاح 

دیـشود و ار  دنفـسوگ  دـمآ  نوریب  شا  همیخ  زا  رـصع  ماـگنه.دراد  شاـعم  رارما  يارب  یلخن  يدنفـسوگ و  يا و  همیخ  مدـید.يرآ 
درک و راطفا  حبـص  وا.مدنام  رادیب  نم  دیباوخ و  وا  میدروخ  اذغ  رگیدکی  اب.تشاذگ  نم  يور  شیپ  دیچ و  لخن  زا  بطر  يرادقم 

ادـخ لوسر  : متفگ وا  هب  مدـیدن ) وا  یگدـنز  رد  یمهم  زیچ  نم  ) .تفای همادا  زور  هنابـش  هس  راک  نیا  متفرگ و  یبحتـسم )  ) هزور نم 
ار ربخ  نیا  هک  یـسک  نامه  دزن  : تفگ تسیچ ؟ وت  مهم  راک  منیبب  وگب  یتسه ! تشهب  لها  وت  : دومرف وت  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نآ زا  ار  نایرج  مدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  نم.دـیاشگب  وت  يارب  ار  بلطم  نیا  زار  اـت  ورب  تسا  هداد  وت  هب 

دزن : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ، مدرک لاؤس  ترضح 

هداد روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : متفگ مدمآ و  وا  دزن.دیوگب  ار  بلطم  نیا  ّرـس  شدوخ  ات  وگب  وا  هب  درگزاب و  شدوخ 
نیگمغ دـنریگب  نم  زا  دـشاب و  نم  لام  ایند  مامت  رگا  نادـب ) ) .میوگ یم  درادـن  یعنام  نونکا  : تفگ.یهد ربخ  نم  هب  تدوخ  تسا 
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چیه هب  تبـسن  يدسح  هنیک و  نم  لد  رد  مباوخ  یم  هک  ماگنه  بش  منک و  یمن  يداش  دـنهدب  نم  هب  ار  ایند  مامت  رگا  موش و  یمن 
زا رگا  اما  ؛ مراد هزور  ًابلاغ  اهزور  منک و  یم  تداـبع  بش  همه  متـسین  نینچ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  : تفگ هّللا  دـبع.تسین  سک 
رب يراکشآ  يرترب  ار  وت  دنوادخ  مدرگ و  یم  نیگمغ  دوش  هتفرگ  نم  زا  رگا  موش و  یم  داش  دوش  هداد  نم  هب  يدنفسوگ  ایند  لام 

{ .رشح هروس  هیآ 10  لیذ  روثنملا ، رد  ریسفت  } .تسا هداد  ام 

.نآ رابدا  هن  تسا و  نانیمطا  لباق  نآ  لابقا  هن  دور  یم  تسد  زا  يزور  دیآ و  یم  تسد  هب  يزور  هک  تسا  نینچ  ایند  تعیبط  يرآ 

هک يا  همان  هزادنا  هب  سک  چیه  مالک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  : دیوگ یم  سابع  نبا  : میناوخ یم  یثیدح  رد 
: تشون نم  هب  يا  همان  رد  ناشیا  متفرگن  هرهب  تشون  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

ْنُکَْیل َِکتَرِخآ َو  ْنِم  َْتِلن  اَِمب  َكُروُرُس  ْنُکَْیلَف  ُهَتوُفَِیل  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُكْرَد  ُهُّرُسَی  ُهَکِرُْدِیل َو  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُتْوَف  ُهُؤوُسَی  َءْرَْملا  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  »
َدَْعب اَمِیف  َکُّمَه  ْنُکَْیل  ًانْزُح َو  ِْهیَلَع  َسْأَت  اَلَف  اْهنِم  َکَتاَف  اَم  ًاـحِرَف َو  ِِهب  نُکَت  اَـلَف  َكاَْـینُد  ْنِم  َْتِلن  اَـم  اَْـهنِم َو  َکَـتاَف  اَـم  یَلَع  َکُفَـسَأ 

رب  ) هک یلاح  رد  دوش  یم  تحاران  يزیچ  نتفر  تسد  زا  ببـس  هب  یهاگ  ناسنا  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما  ُماَـلَّسلا ؛ ِتْوَْملا َو 
ینتفر تسد  زا  زگره  هک  يزیچ  زا  دوش  یم  نامداش  تسا و  هتشادن  دوجو  نآ  هب  لوصو  ناکما  بابسا ) ملاع  یهلا و  ریدقت  بسح 

زا ترخآ  زا  هک  دـشاب  يزیچ  رب  وت  فساـت  يدروآ و  تسد  هب  تترخآ  زا  هک  دـشاب  يزیچ  هب  دـیاب  وت  يداـش  نیارباـنب  ، تسا هدوبن 
لیذ باتک  نیمه  رد  هک  يریسفت  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  تیاور 3789 . نزح ، باب  ج 3 ، همکحلا ، نازیم  «.} مالسلاو.یهد یم  تسد 

{ .دوش هعجارم  تسا  هدمآ  همان 22 

راـک مدرم ) زا  تشاد  مشچ  يارب  هن   ) یهلا شاداـپ  رجا و  يارب  دـییوگب و  قح  نخـس  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد 
(. ِرْجَْأِلل اَلَمْعا  ،َو  ِّقَْحلِاب َالُوق  َو  ( ؛» دینک

ندرک هیـصوت  رب  « رـصع » هروس رد  یتح  هدش و  حیرـصت  نآ  هب  نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  قح  زا  يرادـفرط 
 «. ِّقَْحلِاب اْوَصاوَت  َو  تسا «: هدش  هیکت  قح  نایب  هب  رگیدکی 

ادخ قح  ییوس  زا  دوش و  یم  لماش  ار  یمکح  یقالخا و  يداقتعا ، ّتیعقاو  ره  هک  دراد  یعیسو  رایسب  يانعم  قح  هکنیا  هّجوت  لباق 
.دریگ یم  رب  رد  زین  ار  نتشیوخ  رب  ناسنا  قح  مدرم و  تموکح و  لباقتم  قح  رگیدکی و  رب  مدرم  قح  قلخ و  رب 

دزودـب و یهلا  شاداپ  هب  هدـید  دریگرب و  قلخ  زا  عمط  مشچ  ناسنا  هک  تسا  ّتین  صولخ  نامه  یهلا  شاداپ  رجا و  يارب  لمع  اـما 
.دهد ماجنا  وا  يارب  صلاخ  ار  یلمع  ره 

رای و ملاظ و  ِتخـسرس )  ) نمـشد هراومه  و  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  یمهم  رایـسب  هلأـسم  هب  هیـصوت  نیمتفه  نیمـشش و  رد  سپس 
(. ًانْوَع ِمُولْظَْمِلل  ًامْصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  َو  ( ؛» دیشاب مولظم  راکددم 

رد ار  مولظم  ناسنا  هک  رتالاب  نیا  زا  یقح  هچ.دمآ  نیشیپ  ياه  هلمج  رد  هک  قح  زا  يرادفرط  رب  تسا  يدیکأت  عقاو  رد  هیـصوت  نیا 
ود نـیا  رد  موـلظم  ملاـظ و  هـکنیا  بلاـج  دراد و  رب  تـسد  شملظ  زا  ملاـظ  دـسرب و  شقح  هـب  موـلظم  اـت  دــهد  يراـی  ملاـظ  ربارب 
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رارق ناناملـسم  تیامح  رتچ  ریز  دـیاب  ناهج  رد  یمولظم  ره  بیترت  نیا  هب  دوش و  یمن  لماش  ار  ناناملـسم  اهنت  تسا و  قلطم  ، هلمج
هب دـندرک  یم  لمع  روتـسد  ود  نیا  هب  اهنت  رـشب  قوقح  نایعدـم  رگا  دوش و  يریگـشیپ  دـیاب  يرگمتـس  ملاـظ و  ره  ملظ  زا  دریگ و 

اهنآ مینیب  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا.دوب  ناتسلگ  ایند  یتسار 

زا تیامح  یعدم  اهراعـش  رد  دنچره  ، دنگنج یم  مولظم  دض  رب  دنتـسیا و  یم  ملاظ  رانک  رد  دـنک  اضتقا  ناشعورـشمان  عفانم  اج  ره 
.دنا مولظم 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

همه ادخ  دنک  متـس  ملظ و  يدحا  هب  دهاوخن  هک  یلاح  رد  دـنک  حبـص  هک  یـسک  َمَرَتْجا ؛ اَم  ُهّللا  َرَفَغ  ٍدَـحَأ  ِْملُِظب  ُّمُهَی  َال  َحَبْـصَأ  ْنَم  »
.{ ح 8 ص 332 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دشخب یم  ار  وا  ناهانگ 

یم ییاهر  ناهانگ  زا  دنک  كرت  شلاکشا  مامت  رد  ار  ملظ  هک  یسک  درمش و  ملظ  عاونا  زا  یعون  ناوت  یم  ار  ناهانگ  رثکا  عقاو  رد 
.دبای

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

نیـشنمه نم  اب  تشهب  رد  دناتـسب  ملاـظ  زا  ار  مولظم  قح  هک  یـسک  اـبِحاَصُم ؛ ِهَّنَْجلا  ِیف  یِعَم  َناَـک  ِِملاَّظلا  َنِم  ِمُولْظَْمِلل  َذَـخَأ  ْنَم  «َو 
.{ ص 359 ج 72 ، راونالاراحب ، «.} دوب دهاوخ 

: میناوخ یم  مکحلاررغ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

.{ ح 10210 ص 446 ، مکحلاررغ ، «.} تسا نامولظم  يرای  تلادع  نیرترب  ِمُولْظَملا ؛ ُهَرُْصن  ِلْدَعلا  ُنَسْحأ  »

یم هضرع  یمومع ) قشمرس  کی  ناونع  هب   ) دنوادخ هاگشیپ  هب  هیداجس  هفیحص  ياعد 38  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یتح 
: دراد

نم روضح  رد  هک  یمولظم  هراـبرد  مبلط  یم  شزوپ  نم  ادـنوادخ  هْرُْـصنَأ ؛ ْمَلَف  ِیتَرْـضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  َکـَْیلِإ  ُرِذَـتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
«. مدرکن شیرای  نم  تفرگ و  رارق  متس  دروم 

***

مود شخب 

هراشا

: تسا هدـمآ  هدروآ ، هغـالبلا  جـهن  رداـصم  هدنـسیون  هچنآ  قبط  یتـیاور  رد  } ِیباَـتِک ُهَغََلب  ْنَم  ِیلْهَأ َو  يِدـَلَو َو  َعـیِمَج  ،َو  اَمُکیِـصوُأ
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تاود داد  روتسد  یلع  ماما  مسویأم ، امـش  تایح  زا  نم  هک  درک  ضرع  یلع  ماما  هب  هنیاعم  زا  دعب  هفوک  فورعم  بیبط  هک  یماگنه 
ِحاَلَـص ،َو  ْمُکِْرمَأ ِمْظَنَو  ، ِهـّللا يَوـْقَِتب  ({ ، ص 379 ج 3 ، هغـالبلا ، جـهن  رداـصم   ) .تشوـن ار  هماـن  تیــصو  نـیا  دــندروآ و  یملق  و 

یم قالطا  ایشا  تقیقح  نیع و  هب  هفـسالف  حالطـصا  رد  هچرگ  تسا ، يزیچ  ساسا  هینب و  تقلخ و  يانعم  هب  لصا  رد  تاذ » }» ِتاَذ
یِّنِإَف ، ْمُِکْنَیب تسا } ساسا  هشیر و  زا  اه  هنیک  اه و  ترودـک  نتخاس  فرطرب  هب  هراشا  نیبلا  تاذ  حالـص  اـی  حالـصا  نیارباـنب  دوش ،

«. ِماَیِّصلا ِهاَلَّصلا َو  ِهَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَص  :» ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اَمُکَّدَج  ُْتعِمَس 

همجرت

دوخ و ياهراک  رد  مظن  یهلا و  ياوقت  هب  دسر  یم  اهنآ  هب  ما  همان  تیصو  نیا  هک  ار  یناسک  منادناخ و  نادنزرف و  مامت  امـش و  نم 
مامت زا  مدرم  ناـیم  حالـصا  :» تفگ یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  امـش  ّدـج  زا  نم  اریز  منک ، یم  هیـصوت  نیبلا  تاذ  حالـصا 

«. تسا رترب  اه  هزور  اهزامن و 

تسا نیبلا  تاذ  حالصا  نیرترب  ریسفت : حرش و 

نیـسح ماما  نسح و  ماـما  شنادـنزرف  رب  نوزفا  هداد و  شرتسگ  ار  دوخ  ناـبطاخم  هماـن  تیـصو  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم ناشیا  تسد  هب  همان  تیـصو  نیا  تمایق  هنماد  ات  هک  ار  یناسک  مامت  نادنواشیوخ و  هداوناخ و  نادـنزرف و  عیمج  ، مالـسلا امهیلع 

منادناخ نادنزرف و  مامت  امش و  نم  :» دیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم  ، دسر

یم هیـصوت  نیبـلا  تاذ  حالـصا  دوخ و  ياـهراک  رد  مظن  یهلا و  ياوقت  هب  ، دـسر یم  اـهنآ  هب  ما  هماـن  تیـصو  نیا  هک  ار  یناـسک  و 
؛» تسا رترب  اـه  هزور  اـهزامن و  ماـمت  زا  مدرم  ناـیم  حالـصا  : تفگ یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  امـش  دـج  زا  نم  اریز  ، منک
هللا یلص  اَمُکَّدَج  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ، ْمُِکْنَیب ِتاَذ  ِحاَلَص  ،َو  ْمُکِْرمَأ ِمْظَن  ،َو  ِهّللا يَْوقَِتب  ، ِیباَتِک ُهَغََلب  ْنَم  ِیلْهَأ َو  يَِدلَو َو  َعیِمَج  َو  اَمُکیِـصوُأ ، )

«(. ِماَیِّصلا ِهاَلَّصلا َو  ِهَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَص  :» ُلوُقَی هلآ  هیلع و 

دیکأت يراکزیهرپ  یهلا و  ياوقت  رب  رگید  راب  تسخن  : تسا هدومرف  شرافـس  مهم  رما  هس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، همان زا  شخب  نیا  رد 
رد وا  تمارک  سک و  ره  تیصخش  رایعم  ترخآ و  رفس  رد  ناسنا  هشوت  داز و  اهنت  درذگ و  یم  نآ  زا  هشیمه  ، تاجن هار  هک  هدومن 

.تسا ْمُکاْقتَأ » ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » ياضتقم هب  ادخ  هاگشیپ 

مظن یسایس و  ، يداصتقا ، یعامتجا ّتینما  مظن و  لماش  هک  هدرک  هراشا  هدرتسگ  یلک و  تروص  هب  اهراک  مظن  هب  شرافس  نیمود  رد 
نآ يارب  ادخ  هک  تسا  یمظن  هیاس  رد  یتسه  ملاع  ياقب  میناد  یم.دوش  یم  تیبرت  میلعت و  هداوناخ و  هب  طوبرم  روما  تادابع و  رد 
رب ناسنا  ندب  فلتخم  ياه  هاگتـسد  رگا  دـش و  یم  یـشالتم  مه  زا  يدوز  هب  دوبن  یمظن  كالفا  تارک و  رد  رگا.تسا  هدرک  رّرقم 
مزال مظن  دقاف  هک  يا  هعماج  ره.ددنب  یم  ورف  ایند  زا  مشچ  دوش و  یم  رامیب  يدوز  هب  ناسنا  دننکن  تکرح  دوخ  صاخ  مظن  ساسا 

ناوارف و دادعتــسا  ياراد  دـنچره  ، دــسر یمن  ییاـج  هـب  زگره  دریگ  شیپ  ار  یمظن  یب  هار  یناـسنا  ره  ددرگ و  یم  ضرقنم  دوـش 
.دشاب دایز  تاناکما 

تیرومأم مادک  ره  هدش و  هتخیمآ  مه  هب  یـصاخ  تبـسن  هب  زلف  هبـش  زلف و  عون  تسیب  زا  شیب  ناسنا  نوخ  نورد  رد  هنومن  ناونع  هب 
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یپ يارب  ناکـشزپ  مامت  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  عورـش  اه  يراـمیب  دروخب  مه  هب  یمک  بیکرت  نیا  رگا.دـنهد  یم  ماـجنا  ار  دوخ 
هیزجت هاگشیامزآ  رد  ار  نوخ  ، يرامیب یلصا  ياه  هشیر  هب  ندرب 

.تسا هدروخ  مه  هب  مظن  تمسق  نیمادک  رد  دننیبب  ات  دننک  یم 

لبق اه  تدم  زا  نیمز  يور  هطقن  نالف  رد  هقیقد و  نالف  تعاس و  نالف  رد  ار  لماک  فوسخ  نامجنم  مینیب  یم  هاگ  یکلف  لئاسم  رد 
یم عـمج  فوـسک  لاـح  رد  دیــشروخ  ندرک  دــصر  يارب  هـطقن  ناـمه  رد  هـظحل و  نآ  رد  یمیظع  هورگ  دــننک و  یم  ینیب  شیپ 

میناوت یم  مه  دـعب  لاـس  نارازه  يارب  یتـح  دـنیوگ  یم  اـهنآ.دوب  نکمم  ینیب  شیپ  نیا  هنوگچ  دوبن  مکاـح  قیقد  مظن  رگا.دـنوش 
.مینک ینیب  شیپ  ار  یکلف  ياه  هدیدپ 

دوب دهاوخ  یتسه  ناهج  رد  گنرمهان  يا  هلـصو  نیقی  هب  ، دریگ شیپ  ار  یمظن  یب  هار  یعامتجا  طباور  رد  دهاوخب  ناسنا  رگا  لاح 
.تسانف رب  موکحم  شنیرفآ  اب  گنهامهان  ییانثتسا و  رما  نینچ  و 

لیلد تسا  رتالاب  مه  هزور  زامن و  زا  هک  هدومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیبلا  تاذ  حالـص  اما 
یتسود تیمیمص و  هب  نآ  لیدبت  اه و  ینمشد  ندودز  اه و  ترودک  عفر  ناتسود و  نایم  رد  حالـصا  هلأسم  رگا  اریز  ، دراد ینـشور 

.دماجنا یم  یتسس  لشف و  هب  نآرق  ریبعت  هب  دوش و  یم  اهنآ  نایم  لزلزت  تتشت و  هب  رجنم  دشابن 

هک هدیدرگ  ناونع  « هّللا لیبس  یف  داهج  » هلزنم هب  یتیاور  رد  یتح  هدش  هدرمش  اه  تدابع  نیرترب  زا  نیبلا  تاذ  حالصا  لیلد  نیمه  هب 

یسک شاداپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ِساّنلا ؛ َْدنِع  ِدِهاجُملا  ِرْجَاَک  ِساّنلا  َْنَیب  حلْصُملا  َرْجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلَعَج  »
ص ج 9 ، یبلعث ، ریـسفت  «.} داد رارق  ، دنک یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  نوچمه  ، دزاس رارقرب  افـص  حلـص و  مدرم  نایم  رد  هک  ار 

.{ 80

داّحتا تدـحو و  هب  ار  یمالـسا  هعماج  دـنک و  یم  داجیا  مهافت  مدرم  نایم  هک  یـسک  تسا و  مالـسا  تّزع  بجوم  داهج  کـش  یب 
بجوم مه  وا  راک  دهد  یم  قوس 

.تسا ناناملسم  مالسا و  تزع 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

حالـصا نامه  دراد  تسود  دنوادخ  هک  ار  یـششخب  اوُدَعاَبَت ؛ اَذِإ  ْمِِهْنَیب  ُبُراَقَت  اوُدَساَفَت َو  اَذِإ  ِساَّنلا  ِْنَیب  ُحاَلْـصِإ  ُهّللا  اَهُّبُِحی  ٌهَقَدَـص  »
«. دـنوش رود  مه  زا  هک  یماگنه  هب  تسا  رگیدـکی  هب  اهنآ  نتخاس  کیدزن  دوش و  يداسف  اهنآ  نایم  هک  یماـگنه  تسا  مدرم  ناـیم 

.{ ح 1 ص 209 ، ج 2 ، یفاک ، }

: دوب هداد  روتسد  ماما ) نارای  زا  یکی   ) لضفم هب  هک  تسا  فورعم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیا 
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هب طوبرم  هک   ) ینیبب يا  هرجاشم  اـم  ناوریپ  زا  رفن  ود  نیب  هک  یماـگنه  ِیلاَـم ؛ ْنِم  اَهِدَْـتفاَف  ًهَعَزاَـنُم  اَِنتَعیِـش  ْنِم  ِْنیَْنثا  َْنَیب  َْتیَأَر  اَذِإ  »
مه اـب  نایعیـش  زا  رفن  ود  يزور  هک  میناوخ  یم  یتـیاور  رد  اذـل  (، هد حلـص  مه  اـب  ار  اـهنآ  و   ) زادرپـب نم  لاـم  زا  دـشاب ) یلاـم  روما 
اهنآ هب  سپس  داد  همتاخ  ار  عازن  درک و  تخادرپ  یعدم  هب  مهرد  دصراهچ  توعد و  دوخ  لزنم  هب  ار  اهنآ  لضفم  دنتـشاد  یفالتخا 

هدراذـگ نم  رایتخا  رد  تالکـشم  هنوگ  نیا  لح  يارب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  لاـم  زا.دوبن  نم  لاـم  زا  نیا  دـینادب  : تفگ
.{ ح 3 و 4 كردم ، نامه  } .تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : میهد یم  نایاپ  ار  ثحب  نیا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یناوارف  ثیداـحا  زا  يرگید  ثیدـح  اـب 
: دومرف

ربخ امـش  هب  ایآ  ُهَِقلاْحلا ؛ َیِه  ِْنیَْبلا  ِتاذ  َداسَف  َّنإَف  ِْنیَْبلا  ِتاذ  ُحالْـصإ  ِهَقَدَّصلا ؟ ِهالَّصلا َو  ِمایِّصلا َو  ِهَجَرَد  ْنِم  ٍلَْـضفِأب  ْمُکُِربْخُأ  ـالأ  »
رد فالتخا  داسف و  اریز  ، تسا نیبلا  تاذ  حالـصا  نآ  تسا ؟ رتالاب  تاکز ) و   ) هقدـص زاـمن و  هزور و  هجرد  زا  هک  يزیچ  هب  مهدـب 

.{ ص 39 ج 1 ، مارو ، هعومجم  ح 5480 و  لامعلازنک ، «.} تسا هدننک  هدوبان  مدرم  نایم 

دنک یم  لقن  یسوط  خیش  یلاما  زا  ، هدش هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هک  يوبن  تیاور  لقن  زا  سپ  یسلجم  هماّلع  موحرم 
: دسیون یم  تیاور  نیا  رکذ  زا  سپ  هک 

نیا ایوگ  ص 44 }. ج 73 ، راونالاراحب ، «} تسا بودنم  بحتسم و  ياه  هزور  اهزامن و  اجنیا  رد  « مایصلا هالـصلا َو  هَّماع  » زا روظنم  »
ماـجنا زا  دـعب  سک  چـیه  :» دوـمرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  يربـتعم  تـیاور  هـنیرق  هـب  یـسوط  خیـش  حیـضوت 

.{ ص 43 كردم ، نامه  «.} تسا هدادن  ماجنا  مدرم  نایم  رد  حالصا  زا  رتهب  یلمع  ، تابجاو

***

موس شخب 

هراشا

اَّنَنَظ یَّتَح  ْمِِهب  یِصُوی  َلاَز  اَم.ْمُکِِّیبَن  ُهَّیِصَو  ْمُهَّنِإَف  ، ْمُِکناَریِج ِیف  َهّللا  َهّللا  َو.ْمُِکتَرْضَِحب  اوُعیِضَی  َال  ،َو  ْمُهَهاَْوفَأ اوُّبُِغت  اَلَف  ، ِماَْتیَْألا ِیف  َهّللا  َهّللا 
َال ، ْمُکِّبَر ِْتَیب  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو.ْمُِکنیِد  ُدوُمَع  اَهَّنِإَف  ، ِهاَلَّصلا ِیف  َهّللا  َهّللا  َو.ْمُکُْریَغ  ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْسَیَال  ، ِنآْرُْقلا ِیف  َهّللا  َهّللا  ْمُُهثِّرَُویَـس َو  ُهَّنَأ 

ِلُصاَوَّتلِاب َو ْمُْکیَلَع  َو.ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ْمُکِـسُْفنَأ َو  ْمُِکلاَْومَِأب َو  ِداَهِْجلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو.اوُرَظاَُنت  َْمل  َكُِرت  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ، ُْمتیَِقب اَـم  ُهوُّلَُخت 
ُباَجَتُْـسی اَلَف  َنوُعْدَـت  َُّمث  ، ْمُکُراَرِـش ْمُْکیَلَع  یَّلَُویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  اوُکُْرتَت  َال.َعُطاَقَّتلا  َُرباَدَّتلا َو  ْمُکاَّیِإ َو  ،َو  ِلُذاَـبَّتلا

.ْمَُکل

همجرت

ادخ ار  ادخ.دنوش  عیاض  امش  روضح  رد  دننامب و  هنسرگ  یهاگ  ریس و  یهاگ  اهنآ  دنکن  ، دینک تیاعر  ار  نامیتی  هک  ، ار ادخ  ار  ادخ 
هب تبـسن  هراوـمه  وا  دنتـسه و  امـش  ربماـیپ  هیـصوت  دروـم  ناـنآ  هک  ارچ  ، دـینک يراـتفر  شوـخ  دوـخ  ناـگیاسمه  دروـم  رد  هک  ، ار

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3560 

http://www.ghaemiyeh.com


لمع هک  ، ار ادخ  ار  ادخ.درک  دهاوخ  کیرش  ثرا  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  میدرب  نامگ  ام  هک  اجنآ  ات  دومرف  یم  شرافـس  ناگیاسمه 
ارچ ، دیراد اپرب  ار  زامن  هک  ، ار ادخ  ار  ادخ.دنریگ  یـشیپ  امـش  رب  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  دـنکن  ، دـییامنن شومارف  ار  نآرق  ماکحا  هب 
هک ، دیراذگن یلاخ  ار  نآ  دیتسه  هدنز  ات  دیراپسن و  یشومارف  هب  ار  ناتراگدرورپ  هناخ  هک  ، ار ادخ  ار  ادخ.تسامـش  نید  نوتـس  هک 
اب داهج  رد  هک  ، ار ادخ  ار  ادـخ  (. ددرگ یم  لزان  یهلا  يالب  و   ) دـش دـهاوخن  هداد  تلهم  امـش  هب  دوش  كرت  ادـخ  هناخ  ترایز  رگا 

، دینکن یهاتوک  دنوادخ  هار  رد  شیوخ  نابز  ناج و  لام و 

دینکن و شومارف  ار  ششخب  لذب و  ّتبحم و  یتسود و  ياهدنویپ  تسا  مزال  امش  رب  و  دیریگ ) هرهب  هار  نیا  رد  هلیـسو  هس  ره  زا  (و 
هک دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما.دییامن  عطق  مه  اب  ار  دوخ  هطبار  دینک و  تشپ  رگیدکی  هب  هکنیا  زا  دیشاب  رذح  رب 

.ددرگ یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچ  ره  سپس  ، دش دنهاوخ  ّطلسم  امش  رب  رارشا 

تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مهم  يایاصو  ریسفت : حرش و 

نآ ، دروم شش  رد  دیامرف و  یم  یقالخا  يدابع و  یعامتجا و  لئاسم  هرابرد  مهم  هیصوت  هد  ، همان زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک ار ، ادخ  ار  ادـخ  :» دـیامرف یم  هدرک  عورـش  نامیتی  زا  تسخن  : دـنک یم  زاغآ  تسا  دـیکأت  تیاهن  رب  لیلد  هک  « هّللا هّللا  » هلمج اب  ار 
اَلَف ، ِماَْتیَْألا ِیف  َهّللا  َهّللا  ( ؛» دـنوش عیاـض  امـش  روضح  رد  دـننامب و  هنـسرگ  یهاـگ  ریـس و  یهاـگ  اـهنآ  دـنکن  ، دـینک تیاـعر  ناـمیتی 

نایم رد  کی  هک  يروما  اهراک و  رب  یهاـگ  هداـم  نیا  هدـش و  هتفرگ  تبقاـع  ياـنعم  هب  دـح »  » نزو رب  بغ »  » هشیر زا  اوبغت » }» اوُّبُِغت
ددزت ابغ  رز  : » دومرف شنارای  زا  یـضعب  هب  هک  هدـش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یفورعم  تیاور  دـننام  ددرگ  یم  قالطا  دوش  یم  ماجنا 

ح ص 374 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتـسم  « ) دوش رتدـیدش  تبحم  ات  دـشاب  نایم  رد  زور  کی  هکلب  این ، نم  ندـید  هب  زور  همه  ابح »
(. ْمُِکتَرْضَِحب اوُعیِضَی  َال  ،َو  ْمُهَهاَْوفَأ (.{ 12210

یتسود و ناسنا  حور  هرطیـس  زا  تیاکح  هک  تسا  هدش  یناوارف  ياهدـیکأت  ، تایاور دـیجم و  نآرق  رد  نامیتی  رما  هب  مامتها  هرابرد 
.دنک یم  یمالسا  ماکحا  رد  نافیعض  زا  تیامح 

« ًادیِدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َهّللا َو  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاخ  ًافاعِض  ًهَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکَرَت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو  :» » میناوخ یم  ءاسن  هروس  هیآ 9  رد 
هرابرد متس  زا   ) دیاب دنسرت  یم  نانآ  هب  نارگید ) متس  زا   ) دنراذگب راگدای  هب  دوخ  زا  یناوتان  نادنزرف  رگا  هک  یناسک  ؛

ّتبحم همزال  هک  هنوگ  نآ  مدرم  نامیتی  اب  و   ) دنیوگب راوتـسا  نخـس  دـنزیهرپب و  ادـخ  نامرف ) ِتفلاخم   ) زا دنـسرتب و  مدرم ) نامیتی 
(«. دنیوگب نخس  تسا 

لاوما هک  یناسک  ؛ » ًاریِعَـس َنْوَلْـصَیَس  ًاران َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  :» » دیامرف یم  دـعب  هیآ  رد 
«. دنزوس یم  خزود )  ) شتآ ياه  هلعش  رد  يدوز  هب  دنروخ و  یم  شتآ  اهنت  تقیقح ) رد   ) دنروخ یم  متس  ملظ و  هب  ار  نامیتی 

: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد 

هب دـشک  یمیتی  رـس  رب  تسد  ، شزاون يارب  سکره  ِهَماـیِْقلا ؛ َمْوَی  ٌرُون  ِهِدَـی  یلَع  ّرُمَت  ٍهَْرعَـش  ِّلُِـکب  َُهل  َناـک  ٍمیتَی  ِْسأَر  یلَع  َحَـسَم  ْنَم  »
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ص 506} ج 10 ، نایبلا ، عمجم  «.} تشاد دهاوخ  يا ) هنسح  و   ) رون تمایق  زور  رد  درذگ  یم  نآ  زا  وا  تسد  هک  ییاهوم  دادعت 

.دنک یمن  یمارتحا  مارکا و  چیه  دنک  یم  اهنآ  اب  شزاون  ّتبحم و  هک  يراک  تسا و  ّتبحم  هنشت  نامیتی  حور  يرآ !

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  روهشم  ثیدح  رد 

عمجم «.} دیآ یمرد  هزرل  هب  نآ  ببس  هب  ادخ  شرع  دنک  یم  هیرگ  میتی  هک  یماگنه  ِنمْحَّرلا ؛ ُشْرَع  ِِهئاُکِبل  َّزَتْها  یَکب  اذإ  َمیتَْیلا  ّنإ  »
ص 506} ج 10 ، نایبلا ،

؟ دروآرد هیرگ  هب  ار  میتی  نیا  یـسک  هچ  نم  ناگتـشرف  يا  :» دیامرف یم  شناگتـشرف  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  لیذ  رد 
: دننک یم  ضرع  ناگتشرف 

دنک دونشخ  ار  شبلق  شوماخ و  ار  وا  هیرگ  سکره  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  نم  هکئالم  يا  : دیامرف یم  دنوادخ.يرت  هاگآ  وت  ایادخ 
«. درک مهاوخ  دونشخ  ار  وا  تمایق  رد  نم 

نیمزرس زا  ریجنا  لسع و  یناوارف  رادقم  يزور  هک  تسا  هدمآ  یفاک  باتک  رد 

زا هک  یناسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما.دنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تمدخ  قارع } ناتـسدرک  ياهرهـش  زا  } ناولُح نادمَه و 
لوانت نآ  زا  دـنروایب و  لـسع  ياـه  کـشم  داد  روتـسد  دـننک و  رـضاح  ار  ناـمیتی  زا  یعمج  داد  روتـسد  دـندوب  ربخاـب  مدرم  عضو 

رد لسع  شکرابم  تشگنا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  و   ) درک میـسقت  مدرم  نایم  رد  ار  اـه  لـسع  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس.دننک 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنروخب ؟ ار  لسع  ناشدوخ  دیهد  یمن  هزاجا  ارچ  : دندرک ضرع  ترضح  هب  تشاذگ ) یم  نامیتی  ناهد 

اب ناردپ  نوچمه  ات  مدراذگ  اهنآ  ناهد  رد  لسع  نم.تسا  نامیتی  ردپ  ماما  ِءَابْآلا ؛ ِهَیاَعِِرب  اَذَـه  ْمُُهتْقَْعلَأ  اَمَّنِإ  یَماَتَْیلا َو  ُوبَأ  َماَمِْإلا  َّنِإ  »
.{ ح 5 ص 406 ، ج 1 ، یفاک ، «.} دوش راتفر  اهنآ 

نامیتی هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  : دیوگ یم  دوب ) مالسلا  هیلع  یلع  بوخ  نارای  زا  هک  فورعم  یباحـص   ) لیفطلاوبا هکنیا  بلاج 
} .مدوب میتی  مه  نم  شاک  يا  : تفگ ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی.دـیناروخ  یم  لسع  ناـمیتی  هب  دوخ  تسد  اـب  درک و  یم  توعد  ار 

ص 29} ج 41 ، راونالاراحب ،

رد هک  ، ار ادخ  ار  ادـخ  :» دـیامرف یم  دـیوگ و  یم  نخـس  ناگیاسمه  قح  زا  دوخ  دّـکؤم  هیـصوت  نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ناـگیاسمه هب  تبـسن  هراومه  وا  دنتـسه و  امـش  ربماـیپ  هیـصوت  دروم  ناـنآ  هک  ارچ  دـینک ، يراـتفر  شوخ  دوخ  ناـگیاسمه  دروـم 

ْمُهَّنِإَف ، ْمُِکناَریِج ِیف  َهّللا  َهّللا  َو  ( ؛» درک دـهاوخ  کیرـش  ثرا  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  میدرب  نامگ  اـم  هک  اـجنآ  اـت  دومرف  یم  شراـفس 
؛ تسا ندرب  ثرا  يانعم  هب  درجم ) یثالث  تروص  هب  « ) ثرو « » مهثرویس }» ْمُُهثِّرَُویَس ُهَّنَأ  اَّنَنَظ  یَّتَح  ْمِِهب  یِـصُوی  َلاَز  اَم.ْمُکِِّیبَن  ُهَّیِـصَو 

{(. .تسا ندراذگ  ثرا  ای  نداد  ثرا  يانعم  هب  لیعفت  باب  لکش  هب  ثرو »  » یلو

اهَّنِإَف  » تسا هدوب  هنوگ  نیا  لصا  رد  تسا و  فاضم  فذح  باب  زا  ای  « دنتسه امـش  ربمایپ  تیـصو  اهنآ  ْمُکِِّیبَن ؛ ُهَّیِـصَو  ْمُهَّنِإ   » هب ریبعت 
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دروم اهنآ  ْمُکِِّیبَن ؛ ِهَّیِصو  ُّلَحَم 

تلادع نیع  سک  نالف  مییوگ  یم  هک  « لدع دیز   » دننام ؛ دنتیصو نیع  اهنآ  هک  تسا  دیکأت  باب  زا  ای  »و  دنتـسه امـش  ربمایپ  تیـصو 
.تسا

يارب ای  « دـنک یم  کیرـش  ثرا  رد  يدوز  هب  ار  اهنآ  میدرب  ناـمگ  اـم  هک  اـجنآ  اـت  ْمُُهثِّرَُویَـس ؛ ُهَّنَأ  اَّنَنَظ  یَّتَح   » هلمج رد  « ّنظ » هب ریبعت 
ماقم ردـق  نآ  میدرب  نامگ  ام  یتسار  هب  هک  تسا  نآ  یقیقح  ياـنعم  هب  اـی  تسا و  ناـگیاسمه  هب  ربماـیپ  شرافـس  رارکت  رب  دـیکأت 

.دشاب میهس  ثرا  رد  نادنواشیوخ  هیبش  تسا  نکمم  هک  تسالاو  هیاسمه 

لاس تسیب  رفن  ود  هاگ  هک  مینیب  یم  يدام  يایند  رد  زورما  هچنآ  سکع  رب  دنراد  یـصاخ  مارتحا  مالـسا  رد  ناگیاسمه  لاح  ره  هب 
.دنربخ یب  رگیدکی  زا  ًالماک  دنرگیدکی و  هیاسمه 

عاــمتجا ، هداوناــخ عاــمتجا  ؛ یعاــمتجا ًــالماک  تـسا  ینید  مالــسا  اریز  ، تــسا نــشور  مالــسا  رد  هیاــسمه  هــب  مارتــحا  هفــسلف 
رگا دنراد و  یصوصخم  هاگیاج  مالسا  رد  مادک  ره  تلم و  کی  عامتجا  رهش و  کی  لها  عامتجا  ، ناگیاسمه عامتجا  ، نادنواشیوخ
جنر دش و  دهاوخ  رتاراوگ  رایسب  یگدنز  ، دننک میـسقت  دوخ  نایم  ار  اه  يداش  اه و  مغ  دنـشاب و  رگیدکی  رکف  رد  ناگیاسمه  ًاعقاو 

یمرب وا  يرای  هب  لکشم  لح  يارب  هیقب  دراد و  لکشم  هیاسمه  نیا  زورما.دروآ  یمن  رد  اپ  زا  ار  سک  چیه  ، تالکشم اهدرد و  اه و 
.بیترت نیمه  هب  زین  دوش  یم  رگید  هیاسمه  تبون  هک  ادرف  ، دنزیخ

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد 

ْنَأ ُهَضَْرقَتْسا  اَذِإَف  ُهَِقئاََوب  ُهُراَج  ُنَمْأَی  َال  ْنَم  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َال  َالَأ  ًالِیلَق  اَّلِإ  ِراَْجلا  ِّقَح  ْنِم  َنوُرْدَت  اَم  ِراَْجلا  ُّقَح  اَم  َنوُرْدَت  ْلَه  »
َُهل ِدُْهْیلَف  ًهَهِکاَف  يَرَتْشا  اَذِإ  ِِهنْذِِإب َو  اَّلِإ  َحیِّرلا  ُْهنَع  ُبُجْحَی  ِءاَِنْبلا  ِیف  ِْهیَلَع  ُلیِطَتْسَی  َال  ُهاَّزَع  ٌّرَش  َُهباَصَأ  اَذِإ  ُهَأَّنَه َو  ٌْریَخ  َُهباَصَأ  اَذِإ  ُهَضِْرُقی َو 

ٌهَثاََلث ُناَریِْجلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث  ُهَناَْیبِص  َنوُِظیاَُغی  ًاْئیَـش  اَْهنِم  ُهَناَْـیبِص  یِطُْعی  اـَل  ًاّرِـس َو  اَْهلِخْدـُْیلَف  َُهل  ِدـُْهی  َْمل  ْنِإَـف 
ٌّقَح َُهل  ْنَم  ْمُْهنِم  ِراَوِْجلا َو  ُّقَح  ِماَلْسِْإلا َو  ُّقَح  ِناَّقَح  َُهل  ْنَم  ْمُْهنِم  َِهباَرَْقلا َو  ُّقَح  ِراَوِْجلا َو  ُّقَح  ِماَلْـسِْإلا َو  ُّقَح  ٍقوُقُح  ُهَثاََلث  َُهل  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

ُِرفاَْکلا ٌدِحاَو 

یـسک دیـشاب  هاگآ.دیناد  یمن  مک  رادـقم  هب  زج  ار  هیاسمه  قح  هک ) مناد  یم  ( ؟ تسیچ هیاسمه  قح  دـیناد  یم  ایآ  ِراَوِْجلا ؛ ُّقَح  َُهل 
یم ماو  وا  زا  هک  یماگنه  دـیاب.تسا  هدرواین  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دنـشابن  ناما  رد  وا  رازآ  تمحازم و  زا  شناـگیاسمه  هک 

رد ار  دوخ  هناخ  دیوگب و  تیلـست  دسر  وا  هب  یتبیـصم  رگا  دیوگب و  کیربت  دسرب  وا  هب  یبوخ  ریخ و  رگا  دهد و  ماو  وا  هب  دـهاوخ 
وا يارب  نآ  زا  يا  هیدـه  ، درخ یم  يا  هویم  هک  یماگنه  وا و  هزاجا  هب  رگم  دوش  اوه  ناـیرج  عناـم  هک  دـنکن  دـنلب  ردـق  نآ  وا  راـنک 

دوخ ناکدوک  تسد  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  اراکـشآ  دـنک و  لزنم  دراو  ار  هویم  ناهنپ  تروص  هب  دتـسرف  یمن  يا  هیدـه  رگا  دتـسرفب و 
.دوش هیاسمه  ناکدوک  یتحاران  هیام  هک  دهدن 

یگیاسمه و قح  مالسا و  قح  : دنتسه قح  هس  ياراد  یضعب  دنا  هتسد  هس  ناگیاسمه  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 
قح زین  رفاک  يرآ )  ) دنراد قح  کی  اهنت  یـضعب  یگیاسمه و  قح  مالـسا و  قح  : دنراد قح  ود  اهنآ  زا  یـضعب  يدـنواشیوخ و  قح 
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.{ ح 14 ص 424 ، ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  «.} دراد یگیاسمه 

ناگیاسمه هب  ناسحا  هلأسم  رب  نادنمتـسم  نامیتی و  نادنواشیوخ ، ، نیدلاو رب  دـیکأت  زا  دـعب  ءاسن  هروس  هیآ 36  رد  زین  دـیجم  نآرق 
.دنک یم  دیکأت  ُِبنُْجلا » ِراْجلا  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِراْجلا  َو   » ناونع تحت  کیدزن  رود و 

راهچ زا  لزنم  لهچ  هیاسمه  دـح  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  رقاب  ماما  ناـنمؤمریما و  مرکا و  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هکنیا  بلاـج 
{ .دوش هعجارم  باب 90  هرشعلا ، بادآ  ص 491  ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  .تسا { فرط 

لزانم دوش و  لزنم  ًاعومجم 160  هک  میقتـسم  طخ  اب  فرط  راـهچ  زا  لزنم  لـهچ  هک  تسین  نیا  تیاور  نیا  زا  روظنم  تسا  ینتفگ 
لهچ عاعش  هب  يا  هریاد  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دنوشن بوسحم  هیاسمه  دشاب  کیدزن  دنچ  ره  ، نآ يال  هبال 

یم تسد  هب  ددع 3/14  رد  عاعش  روذجم  ندرک  برـض  اب  ار  هریاد  حطـس  میناد  یم  دنوش و  یم  هیاسمه  یگمه  فرط  ره  زا  لزنم 
هیاـسمه قوف  تیاور  هب  هّجوت  اـب  همه  هک  دوـش  یم  هناـخ  رازه  جـنپ  دودـح  عوـمجم  ، هداـس هبـساحم  کـی  اـب  اـجنیا  رد  هک  دـنروآ 

.يرفن رازه  تسیب  رهش  کی  دودح.دنا 

مان هب  یصخش  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  : میهد یم  نایاپ  یخیرات  یناتـساد  رکذ  اب  ار  نخـس  نیا 
نم هناخ  تمیق  نیا  : تفگ يرتشم  هب  تخاس  رـضاح  ار  غلبم  يرتشم  هک  یماگنه.تخورف  مهرد  رازه  دص  هب  ار  دوخ  هناخ  مهج  وبا 
مهج وبا  دریگب ؟ زین  ار  هیاسمه  تمیق  یسک  هک  يا  هدینش  نونک  ات  هیاسمه ؟ مادک  : تفگ هدب  مه  ار  نم  بوخ  هیاسمه  تمیق.تسا 
یمن اهر  یناسآ  نیا  هب  تسا  نم  رکف  رد  هشیمه  هک  ار  یـسک  یگیاـسمه  نم.ریگب  ار  تلوپ  نادرگ و  زاـب  نم  هب  ار  ما  هناـخ  : تفگ

نم هناخ  بقارم  مورب  رفـس  هب  رگا  دنک و  یم  ّتبحم  راهظا  منیبب  ار  وا  رگا  دـسرپ و  یم  ار  نم  لاوحا  موش  نیـشن  هناخ  هاگ  ره.منک 
زاین و   ) مهاوخن يزیچ  وا  زا  رگا  دـنک و  یم  تباجا  مهاوخب  یتجاح  رگا  دزاـس و  یم  کـیدزن  دوخ  هب  ارم  مورب  وا  دزن  رگا  تسا و 
رازه دص.دیسر  هیاسمه  دنمتورث  درم  نآ  هب  نخس  نیا.دیوگ  یم  تیلست  دسرب  نم  هب  یتبیصم  رگا  دنک و  یم  مادقا  وا  مشاب ) هتشاد 

ج 17، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .راد { هگن  مه  ار  تا  هناخ  ریگب و  تسوت  هناخ  تمیق  نیا  : تفگ داتـسرف  وا  يارب  مهرد 
.{ ص 9

ار نآرق  ماکحا  هب  لمع  هک  ، ار ادـخ  ار  ادـخ  :» دـیامرف یم  دروآ و  یم  نایم  هب  نآرق  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  هیـصوت  نیموس  رد 
(. ْمُکُْریَغ ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْسَی  َال  ، ِنآْرُْقلا ِیف  َهّللا  َهّللا  َو  ( ؛» دنریگ یشیپ  امش  رب  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  دنکن  ، دییامنن شومارف 

یـشومارف هب  ار  نآ  ياوتحم  دینک و  تعانق  نآ  دیوجت  تئارق و  نآرق و  توالت  هب  اهنت  امـش  دنکن  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نخـس  نیا 
هب دوخ  سانجا  هئارا  رد  اهنآ  ًالثم.دننک  لمع  نآ  ياوتحم  هب  مالسا  زا  ِناگناگیب  هک  یلاح  رد  دیراپسب 

شیپ ینکش  نامیپ  هار  امش  دننک و  لمع  دوخ  ياه  نامیپ  هب  اهنآ  ای  دیشابن و  نینچ  امـش  یلو  ؛ دننک تیاعر  ار  تناما  قدص و  ، رازاب
زورما هک  هنوگ  نامه.دـینامب  بقع  دیـشاب و  اـنتعا  یب  امـش  دنـشوکب و  طابـضنا  مظن و  فـلتخم و  موـلع  لیـصحت  رد  اهنآ.دـیریگ 

هب ناگناگیب  ياه  كرام  اب  ار  دوخ  روشک  رد  هدش  دیلوت  سانجا  یتح  هک  مینک  یم  هدهاشم  یناسنا  عماوج  زا  یـضعب  رد  هنافـسأتم 
دامتعا ناشدوخ  سانجا  هب  یلو  ؛ دـنراد دامتعا  یجراخ  ياهروشک  ساـنجا  هب  مدرم  هک  تسا  موهفم  نادـب  نیا  دنتـسرف و  یم  رازاـب 
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ینامز رد  ناناملسم  زا  يریثک  عمج  هک  یلاح  رد  دنراد  ار  شـشوک  شالت و  تیاهن  یملع  ياه  تفرـشیپ  يارب  هتـسویپ  اهنآ.دنرادن 
.كاندرد رایسب  تسا  يرما  نیا.دندوب  هتفر  ورف  باوخ  رد  ایوگ  دنتشاد  یملع  تضهن  اهنآ  هک 

نیا : درک هفاضا  سپـس  دومرف  یبلطم  ترـضح  ، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  دـیبل  نب  داـیز  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
یلاح رد  دوش  یم  هدیچرب  ملع  هنوگچ  میتفگ  : دیوگ یم  دایز.دوش  یم  هدیچرب  امش  نایم  زا  ملع  هک  دهد  یم  خر  یماگنه  عوضوم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ.دوب  دنهاوخ  نآرق  يراق  تمایق  زور  ات  ام  نادنزرف  نادـنزرف  نادـنزرف و  میناوخ و  یم  نآرق  ام  هک 
اراـصن دوهی و  اـیآ  ییوگ )؟ یم  هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا   ) متـسناد یم  هنیدـم  تلیـضف  اـب  دارفا  زا  ار  وت  نم.داـیز  وت  رب  ياو  : دومرف

.دننک یمن  نآ  تاروتسد  زا  يزیچ  هب  لمع  هک  یلاح  رد  دنناوخ  یمن  ار  لیجنا  تاروت و 

.{ ص 80 ج 11 ، هغابصلا ، جهب  (.} دیوش راتفرگ  تشونرس  نیمه  هب  مه  امش  هکنیا  زا  دیسرتب  )

ياه هبطخ  رد  تسا و  رّوصت  قوف  هک  هدـش  دراو  یمهم  رایـسب  تاریبعت  یمالـسا  تایاور  رد  نآرق و  دوخ  رد  نآرق  ّتیّمها  هراـبرد 
هبطخ زا  یشخب  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  یلو  ؛ تشذگ نیشیپ  ياه  ثحب  رد  هک  تسا  هدمآ  ییانعمرپ  دنلب و  رایسب  نانخس  زین  هغالبلا  جهن 

ناردارب نتفر  تسد  زا  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هکنیا  نآ  مینک و  یم  هدنـسب  میدرک  ثحب  نآ  زا  متفه  دلج  رد  هک   182
دروخ یم  فسأت  شنیتسار 

: دیاتس یم  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  و 

اوُِقثَو اُوباَجَأَف َو  ِداَهِْجِلل  اوُعُد  َهَعْدـِْبلا  اُوتاَمَأ  َهَّنُّسلا َو  اُوَیْحَأ  ُهُوماَـقَأَف  َضْرَْفلا  اوُرَّبَدَـت  ُهوُمَکْحَأَـف َو  َنآْرُْقلا  اُوَلَت  َنیِذَّلا  َِیناَوْخِإ  یَلَع  ِهِّوَأ  »
یم ّربدـت  نآرق  ضیارف  رد.دـنتخاس  یم  راوتـسا  دـندرک و  یم  توالت  ار  نآرق  هک  اهنآ  نم  ناردارب  دـنتفر  اجک  هآ  ُهوُعَبَّتاَف ؛ ِدـِئاَْقلِاب 
یم توعد  داهج  يوس  هب  هک  یماگنه.دـندناریم  یم  ار  تعدـب  دنتـشاد و  یم  هگن  هدـنز  ار  ّتنـس.دندرک  یم  اـپربار  نآ  دـندرک و 

.{ هبطخ 182 هغالبلا ، جهن  «.} دندرک یم  يوریپ  وا  زا  دنتشاد و  نانیمطا  شیوخ  ربهر  هب  دندرک و  یم  تباجا  دندش 

ادخ ار  ادخ  :» دنک یم  هیـصوت  نینچ  نآ  ّتیّمها  يارب  دور و  یم  زامن  غارـس  هب  دوخ  هیـصوت  نیمراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
؛» تسامش نید  نوتس  هک  ارچ  ، دیراد اپرب  ار  زامن  هک  ، ار

(. ْمُِکنیِد ُدوُمَع  اَهَّنِإَف  ِهاَلَّصلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  (َو 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تاـیاور  رد  هدرتسگ  روط  هب  « نید نوتـس  » ریبعت
: دیامرف

؛ ِِهلَمَع ِهَّیَِقب  ِیف  ْرَْظُنی  َْمل  َّحِـصَت  َْمل  ْنِإ  ِِهلَمَع َو  ِیف  َرُِظن  ْتَّحَـص  ْنِإَف  َمَدآ  ِْنبا  ِلَمَع  ْنِم  ِهِیف  ُرَْظُنی  اَم  ُلَّوَأ  َیِه  ُهاَلَّصلا َو  ِنیِّدـلا  َدوُمَع  َّنِإ  »
ریاس هب  دوب  حیحص  زامن  رگا.دوش  یم  رظن  نآ  هب  تمایق ) رد   ) هک تسا  ناسنا  لامعا  زا  يزیچ  نیتسخن  نآ  تسا و  نید  نوتس  زامن 
ح 5} ص 237 ، ج 2 ، بیذهت ، «.} دش دهاوخن  هّجوت  وا  لامعا  ریاس  هب  دوبن  حیحص  رگا  دوش و  یم  یگدیسر  وا ) بوخ   ) لامعا

: دومرف نایب  يرت  هدرتسگ  تروص  هب  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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ٌِدتَو َو ُْتْبثَی  َْمل  َرَسَْکنا  ُدوُمَْعلا َو  َلاَم  اَذِإ  ُباَنْطَْألا َو  ُداَتْوَْألا َو  ِتَتَبَث  ُدوُمَْعلا  َتَبَث  اَذِإ  ِطاَطْسُْفلا  ِدوُمَع  ِلَثَمَک  اَُهلَثَم  ِنیِّدلا  ُدوُمَع  ُهاَلَّصلا  »
دنراد ییآراک  اه  خیم  اه و  بانط  دشاب  رارقرب  تباث و  همیخ  نوتس  هک  یماگنه  همیخ ؛ نوتس  دننام  تسا  نید  نوتـس  زامن  ٌُبنُط ؛ َال 

.{ ح 36 ص 218 ، ج 79 ، راونالاراحب ، «.} تسین هتخاس  يراک  اه  بانط  اه و  خیم  زا  دنکشب  ای  دوش  جک  همیخ  نوتس  رگا  و 

زا ار  وا  اذـل  ، دـنک یم  هدـنز  ناـسنا  رد  ار  اوـقت  حور  دزادـنا و  یم  ادــخ  داـی  هـب  هتــسویپ  ار  ناـسنا  ، زاـمن هـک  تـسا  نـیا  نآ  لـیلد 
یم یـشومارفادخ  هب  ار  ناسنا  ، زامن كرت  اما  ؛ دـنام یم  اپرب  نید  همیخ  بیترت  نیا  هب  دراد و  یم  زاب  تاعاط  كرت  تارکنم و  ، اشحف

.دوش یم  یفالخ  راک  ره  هدولآ  دنک  شومارف  ار  ادخ  هک  سک  نآ  دناشک و 

: دیامرف یم  ادخ  هناخ  ترایز  هرابرد  دوخ  هیصوت  نیمجنپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ادخ هناخ  ترایز  رگا  هک  ، دیراذگن یلاخ  ار  نآ  دیتسه  هدنز  ات  دیراپـسن و  یـشومارف  هب  ار  ناتراگدرورپ  هناخ  هک  ، ار ادخ  ار  ادـخ  »
ْنِإ ُهَّنِإَف  ، ُْمتیَِقب اَم  ُهوُّلَُخت  َال  ، ْمُکِّبَر ِْتَیب  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو  ( ؛») ددرگ یم  لزان  یهلا  يـالب  و   ) دـش دـهاوخن  هداد  تلهم  امـش  هب  دوش  كرت 

(. اوُرَظاَُنت َْمل  َكُِرت 

هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یضعب 

تمظع اب  هتخیمآ  هاگن  زا  ندـنام  رود  ای  شا  هناخ  هب  ییانتعا  یب  تهج  هب  یهلا  فطل  هاگن  زا  ندـنام  رود  هب  هراشا  ار  اوُرَظاَُـنت » َْمل  »
اجنیا رد  رظانت  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رهاظ  هک  یلاـح  رد  دـنا  هتـسناد  ناناملـسم  فعـض  فوفـص و  تدـحو  كرت  ببـس  هب  مدرم 

، راونالاراحب رد  یـسلجم  همالع  موحرم  } .ددرگ یم  لزان  باذـع  دوش و  یم  هتـشادرب  یهلا  تلهم  هکنیا  هب  هراشا.تسا  نداد  تلهم 
زین نیرحبلا  عمجم  رد  .دـنا  هدرک  ریـسفت  میتفگ  هک  انعم  نامه  هب  ار  الاب  هلمج  هغالبلا  جـهن  ناـمجرتم  زا  یعمج  ص 251 و  ج 42 ،

دمحا دیـس  داـعملا و  هریخذ  رد  يراوزبـس  قـقحم  یفاو و  رد  ضیف  موـحرم  دـننام  ناـگرزب  زا  رگید  یعمج  .هدـش  رکذ  اـنعم  نیمه 
{ .دنا هدرک  ریسفت  اولهمت » مل   » يانعم هب  ار  اورظانت » مل   » زین راصبتسالا  حرش  یف  رایخألا  جهانم  رد  یلماع 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ص 271} ج 4 ، یفاک ، «.} دشاب اپرب  هبعک  هک  ینامز  نآ  ات  تساپرب  نید  نیا  ُهَبْعَْکلا ؛ ِتَماَق  اَم  ًاِمئاَق  ُنیِّدلا  ُلاَزَی  َال  »

زا یکی  رکذ  اب  تسا و  نوریب  رصتخم  ثحب  نیا  هلصوح  زا  هک  تسا  دایز  يّدح  هب  ادخ  هناخ  ترایز  جح و  ّتیّمها  هرابرد  تایاور 
: میهد یم  همتاخ  ار  ثحب  نیا  اهنآ 

درک تروشم  ادخ  هناخ  ترایز  هرابرد  نم  اب  یسک  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  : دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رواین ! اجب  جح  : متفگ وا  هب  نم  دوب  لاحلا  فیعض  یمسج ) ای  یلام  رظن  زا   ) هک یلاح  رد 

هک تسا  راوازس  ردقچ  ًهَنَس ؛ ُتْضِرَمَف  َلاَق  ًهَنَـس  َضَرْمَت  ْنَأ  .تسا } هدش  لقن  کقلخأ » ام   » لئاسو خسن  زا  یـضعب  رد  } َکَقَلْخَأ اَم  »
ص ج 4 ، یفاک ، «.} مدـش رامیب  لاس  کی  نم  دـش ) هنوگ  نیمه  و   ) يوش رامیب  لاس  کـی  تسرداـن ) نخـس  نیا  نتفگ  بجوم  هب  )

.{ ح 1 ، 271
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یم نآرق  ناناملـسم  هک  ماداـم  : دـیوگ یم  هک  تسا  فورعم  نوتـسدالگ  ماـن  هب  یـسیلگنا  نارادمتـسایس  زا  یکی  زا  زین  هـلمج  نـیا 
تسا یگرزب  رطخ  رد  ّتینارصن  ، دننار یم  نابز  رب  اه  هنذأم  رب  ماش  حبـص و  ره  ار  دّمحم  مان  دننک و  یم  ادخ  هناخ  فاوط  دنناوخ و 

.دیزاس وحم  ناذا  زا  ار  دّمحم  مان  دینک و  ناریو  ار  هبعک  دینازوسب و  ار  نآرق  هک  داب  امش  رب 

یهاتوک دنوادخ  هار  رد  شیوخ  نابز  ناج و  لام و  اب  داهج  رد  هک  ار  ادخ  ار  ادخ  :» دیامرف یم  دوخ  مهم  هیصوت  نیمشش  رد  سپس 
(. ِهّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمُِکتَنِْسلَأ  ْمُکِسُْفنَأ َو  ْمُِکلاَْومَِأب َو  ِداَهِْجلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو  ( ؛») دیریگ هرهب  هار  نیا  رد  هلیسو  هس  ره  زا  و   ) دینکن

تسا و نانمـشد  لباقم  رد  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و  ظفح  يارب  گنج  ياه  نادـیم  رد  روضح  نامه  سفنا  اب  داـهج  زا  روظنم 
ییاه کمک  مامت  مه  زورما  دش و  یم  هتشذگ  ياه  نامز  رد  مالـسا  رکـشل  جیـسب  يارب  هک  تسا  یلام  ياه  کمک  لاوما  هب  داهج 

زین نابز  هب  داهج.تسا  نآ  لومشم  دوش  یم  ناناملسم  مالـسا و  ظفح  يارب  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف و  فلتخم  لئاسم  رد  هک 
رب رد  ار  یعمج  طابترا  ياه  هناسر  مامت  زا  هدافتسا  زورما  تسا و  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  رمتـسم  تاغیلبت  یقطنم و  ياه  عافد  نامه 

.دریگ یم 

هلیـسو هب  نارادـناج  تاـناویح و  عاونا  ، ناـهایگ زا  معا  هدـنز  تادوجوم  ماـمت  اریز  ، تسا شنیرفآ  ملاـع  رد  یموـمع  ینوناـق  داـهج 
.دنهد همادا  بولطم  تایح  هب  دنناوتب  ات  دنراد  یمرب  دوخ  هار  رس  زا  ار  عناوم  ، داهج

.دنام یم  زاب  تفرشیپ  زا  ای  دوش و  یم  دوبان  دنکن  هزرابم  تفآ  نآ  اب  رگا  هک  دراد  یتفآ  ًالومعم  يدوجوم  ره  ناهج  نیا  تقلخ  رد 

ای دنـسرب  یگنـس  دننام  یعنام  هب  هاگره  دنتکرح و  رد  امئاد  نیمز  قامعا  رد  اذـغ  بآ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناتخرد  ياه  هشیر 
هتم دننام  ناهایگ  فیطل  ياه  هشیر  مینیب  یم  هاگ  دنهد و  یم  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  هدز  رود  ار  نآ  ای  دننکـش و  یم  مه  رد  ار  نآ 

.دننک یم  خاروس  ار  عناوم  يدالوف  ياه 

ندب تسوپ  اذـغ و  ، اوه ، بآ ؛ قیرط راهچ  زا  اه  بورکیم  اریز  ، تسا داهج  لاح  رد  زور  هنابـش  لوط  مامت  رد  ام  ندـب  میورن  رود  هار 
نکمم دنزیخنرب  راکیپ  هب  اهنآ  اب  نوخ  دیفـس  ياه  لوبلگ  نت و  یعافد  يورین  رگا  دنروآ  یم  موجه  درادرب ) یـشارخ  هک  ییاجنآ  )

.دنک یم  ظفح  ار  ام  یتمالس  هک  تسا  هنماد  رپ  شوماخ و  داهج  نیا  اما  دریگب  ار  ام  نماد  اه  يرامیب  عاونا  زور  کی  رد  تسا 

.دش دنهاوخ  هدیشک  تلذ  فعض و  هب  ای  دنوش و  یم  دوبان  ای  یهاتوک  تدم  رد  زین  دننک  كرت  ار  داهج  هک  یعماوج 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

ناشمادنا رب  تلذ  سابل  دنوادخ  دـنیوگ  كرت  ار  داهج  هک  اهنآ  ِِهنیِد ؛ ِیف  ًاقْحَمَو  ِِهتَـشیِعَم  ِیف  ًاْرقَفَو  الُذ  ُهّللا  ُهَسَْبلَأ  َداَهِْجلا  َكَرَت  ْنَم  »
: دیازفا یم  سپس  « درب یم  نیب  زا  جیردت  هب  ار  ناشنید  دوش و  یم  مکاح  اهنآ  یگدنز  رب  جایتحا  رقف و  دناشوپ و  یم 

یم شیپ  داهج  نادیم  يوس  هب  هک   ) شناروتـس مس  هلیـسو  هب  ارم  تما  دـنوادخ  اَهِحاَمِر ؛ ِزِکاَرَمَو  اَِهْلیَخ  ِِکباَنَِـسب  ِیتَّمُأ  َّزَعَأ  َهّللا  َّنِإ  »
.{ ح 8 ص 123 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  «.} دشخب یم  تزع  نمشد ) ربارب  رد   ) شیاه هزین  ناکیپ  هلیسو  هب  و  دنور )
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ص8، ج 5 ، یفاک ، «.} دشن حالـصا  داهج  اب  زج  ینید  ایند و  چیه  دنگوس  ادـخ  هب  داهجلاب ؛)  ) ِِهب اَّلِإ  ٌنیِد  َال  اَْینُد َو  ْتَحَلَـص  اَم  ِهّللا  «َو 
.{ ح 11

.میا هتشاد  یناوارف  ياه  ثحب  باتک  نیمه  رد  مود  دلج  رد  هبطخ 27  لیذ  هلمج  زا  نیشیپ  ياه  ثحب  رد  داهج  ّتیّمها  هرابرد 

تـسا مزال  امـش  رب  و  :» دـیامرف یم  مود  لّوا و  رما  ناـیب  رد  تسخن  دـنک  یم  هیـصوت  رگید  مهم  رما  راـهچ  هب  نخـس  همادا  رد  سپس 
(. ِلُذاَبَّتلا ِلُصاَوَّتلِاب َو  ْمُْکیَلَع  َو  ( ؛» دینکن شومارف  ار  ششخب  لذب و  ّتبحم و  یتسود و  ياهدنویپ 

عطق مه  اب  ار  دوخ  هطبار  دـینک و  تشپ  رگیدـکی  هب  هکنیا  زا  دیـشاب  رذـح  رب  و  :» دـیازفا یم  هیـصوت  نیمراهچ  نیموس و  رد  هاگ  نآ 
(. َعُطاَقَّتلا َُرباَدَّتلا َو  ْمُکاَّیِإ َو  َو  ( ؛» دییامن

زا لذـب  هشیر  زا  « لذابت دوش و« یم  لماش  ار  یفطاع  ینالقع و  يدام و  يونعم و  دـنویپ  طابترا و  هنوگره  «، لـصو » هشیر زا  « لـصاوت »
هب هک  تسا  يدارفا  هب  يدام  ياه  کمک  لذب  رگیدـکی  اب  هعماج  دارفا  دـنویپ  قرط  زا  یکی  اریز  ، تسا ماع  زا  دـعب  صاخ  رکذ  لیبق 

.دنا هدش  دنمزاین  لیلد  ره 

ياـنعم هب  « عطاـقت ندوـمن و« رگیدـکی  اـب  ینمـشد  ندرک و  رهق  مه و  هب  ندرک  تشپ  ياـنعم  هب  دـبع ) نزو  رب  «) ربد » هـشیر زا  « ربادـت »
ییادـج يانعم  هب  ربادـت  اریز  ، تسا ماع  زا  دـعب  صاخ  رکذ  لـیبق  زا  لّوا  هژاو  ود  سکع  هب  هژاو  ود  نیا  و.تسا  هطبار  عطق  هنوگره 

.دوش یم  لماش  ار  دنویپ  عطق  عون  ره  عطاقت  تسا و  لماک 

نامه تسا  مهم  رایـسب  مالـسا  رد  دوش  یم  ماجنا  نآ  لاثما  تاقالم و  قیرط  زا  نابز و  اب  هاگ  هک  ّتبحم  یتسود و  ياهدنویپ  هلأسم 
ربتعم عبانم  رد  ییادـج  نارجه و  شهوکن  رد  يرایـسب  ثیداحا.تسا  روفنم  اهدـنویپ  عطق  اـه و  ییادـج  اـه و  یتبحم  یب  هک  هنوگ 

.دنازرل یم  ار  ناسنا  تشپ  هاگ  هک  هدمآ  ام  ییاور 

یم تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدـح  رد 
: میناوخ

َناَک ِهیِخَأ  ِماَلَک  َیلِإ  َقَبَس  اَمُهُّیَأَف  ٌهَیَالَو  اَمُهَْنَیب  ْنُکَی  َْمل  ِماَلْسِْإلا َو  َنِم  ِْنیَجِراَخ  اَناَک  اَّلِإ  ِناَِحلَطْـصَی  َال  ًاثاََلث  اَثَکَمَف  اَرَجاَهَت  ِْنیَِملْـسُم  اَمُّیَأ  »
دنورب ایند  زا  لاح  نآ  رد  رگا  دننکن  یتشآ  درذگب و  زور  هس  دننک و  رهق  مه  زا  ناملسم  ود  هاگره  باَسِْحلا ؛ َمْوَی  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  َِقباَّسلا 
یشیپ مادک  ره  ندرک  یتشآ  ماگنه  هب  دوش و  یم  عطق  اهنآ  نایم  رد  یمالسا  توخا  دنویپ  تیالو و  دوب و  دنهاوخ  مالـسا  زا  جراخ 

.{ ح 5 ص 345 ، ج 2 ، یفاک ، «.} تفرگ دهاوخ  یشیپ  تشهب  هب  نتفر  يارب  تمایق  رد  وا  دریگ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد 

یماگنه ُرُوبُّثلا ؛ َنِم  َیَِقل  اَم  ُهَْلیَو  اَی  يَداَن  ُُهلاَصْوَأ َو  ْتَعَّلَخَت  ُهاَتَبْکُر َو  ْتَّکَطْـصا  اَیَقَْتلا  اَذِإَف  ِناَِملْـسُْملا  َرَجَتْها  اَم  ًاـحِرَف  ُسِیْلبِإ  ُلاَزَی  اـَل  »
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یم مه  هب  ار  دوخ  ياهوناز  دـننک  یتشآ  مه  اب  هک  یماـگنه  یلو  ؛ دـنک یم  يداـش  هتـسویپ  سیلبا  دـننک  رهق  مه  زا  ناملـسم  ود  هک 
نامه «.} تفرگ ار  منماد  هک  یتبیـصم  نیا  زا  نم  رب  ياو  : دنز یم  دایرف  دوش و  یم  ادج  مه  زا  ایوگ )  ) وا یمـسج  ياهدنویپ  دبوک و 

.{ ح 7 ص 346 ، كردم ،

شالت ملاظم  نتفر  نایم  زا  یتشآ و  يرارقرب  يارب  دیاب  دنادب  ملاظ  ار  لباقم  فرط  مولظم و  ار  شدوخ  یـسک  هک  زین  اجنآ  رد  یتح 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  باتک  رد  يرگید  ثیدح  رد  هکنانچ  ، دنک

َكاَدـِف ُهّللا  َِینَلَعَج  ٌبِّتَعُم  َُهل  َلاَقَف  اَمُهاَلِک  َِکلَذ  َّقَحَتْـسا  اَمَّبُرَو  َهَنْعَّللاَو  َهَءاَرَْبلا  اَمُهُدَـحَأ  َبَجْوَتْـسا  اَّلِإ  ِناَرْجِْهلا  یَلَع  ِناَلُجَر  ُقِرَتْفَی  َال  »
يا تسا و  نعل  قحتسم  ود  نآ  زا  یکی  دننک  رهق  مه  اب  رفن  ود  هاگ  ره  ِهتَلِص ؛ َیلِإ  ُهاَخَأ  وُعْدَیَال  ُهَّنَِأل  َلاَق  ِمُولْظَْملا  ُلَاب  اَمَف  ُِملاَّظلا  اَذَه 

هب : دومرف ارچ ؟ مولظم  دشاب  نعل  قحتسم  دیاب  ملاظ  موش  تیادف  : دنک یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يوار  ، دنـشاب قحتـسم  ود  ره  اسب 
توعد هنالوقعم )  ) یتشآ هب  ار  شردارب  هک  تسا  نآ  ببس 

.{ ح 1 ص 344 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دنک یمن 

.دننک لح  رگیدکی  اب  ار  دوخ  لکشم  زیمآ  تملاسم  یقطنم و  تروص  هب  دیاب  هکنیا  هب  هراشا 

هک دـینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  :» دـیامرف یم  دوخ  راب  رپ  ّتیـصو  نیمهد  نیمهن و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ماـجنارس 
ِرَْکنُْملا ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  اوُکُْرتَت  َال  ( ؛» ددرگ یمن  باجتـسم  دینک  اعد  هچ  ره  سپـس  دش  دـنهاوخ  ّطلـسم  امـش  رب  رارـشا 

(. ْمَُکل ُباَجَتُْسی  اَلَف  َنوُعْدَت  َُّمث  ، ْمُکُراَرِش ْمُْکیَلَع  یَّلَُویَف 

هطبار اـی  تسا و  یهلا  تازاـجم  يوـنعم و  هطبار  کـی  اـهنت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  كرت  رارـشا و  تیمکاـح  ناـیم  رد  اـیآ 
؟ دراد دوجو  مه  يرهاظ 

فورعم و هب  رما  مهم  قیداصم  زا  یکی  هک  ارچ  تسا ، تابثا  لباق  یقطنم  تروص  هب  رگیدـکی  اـب  اـهنیا  دـنویپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
رگا دـنهد و  رّکذـت  اهنآ  هب  مدرم  هّماع  دـنوش  بکترم  یفـالخ  رگا  هک  تسا  تقو  ناـمکاح  ربارب  رد  ود  نیا  هب  مادـقا  رکنم  زا  یهن 

دننیبن دوخ  ربارب  رد  یـضارتعا  عنام و  هنوگ  چـیه  نامکاح  دوش و  كرت  ود  نیا  رگا.دـنیامن  هبلاطم  اـهنآ  زا  دـننک  كرت  ار  یفورعم 
.دندرگ یم  ّطلسم  یمالسا  هعماج  رب  رارشا  دنوش و  یم  روسج 

هطساو هب  تبیصم  هک  اجنآ  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  هکنیا  يارب  دوش ؟ یمن  باجتسم  رورش  نامکاح  رـش  عفر  يارب  اهاعد  ارچ  اّما 
دوخ لامعا  هجیتن  نیا  : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  ددرگ و  یمن  باجتـسم  نآ  عفر  يارب  اعد  ، دـشاب وا  یهاتوک  ناسنا و  دوخ  رایتخا  ءوس 

؟ دیوش راتفرگ  يدب  تبقاع  نانچ  هب  هک  دیدرک  نینچ  ارچ  تسامش 

ياعد دننک  اعد  یطیارش  نینچ  رد  مه  ناکین  رگا  یتح  هدش  لقن  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  تسا  نیا  بلاج 
.{ ح 3 ص 56 ، ج 5 ، یفاک ، (.} ْمَُهل ُباَجَتُْسی  اَلَف  ْمُکُراَیِخ  وُعْدَیَف  : ) دش دهاوخن  باجتسم  اهنآ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّتیّمها  هتکن :
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّتیّمها 

اجنیا رد  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  دـیجم و  نآرق  تایآ  رد  يا  هدرتسگ  ياه  ثحب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّتیّمها  هرابرد 
: مینک یم  تعانق  تیاور  ود  هب  اهنت 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

ُّلِحَت ُبِهاَذَْـملا َو  ُنَمْأَت  ُِضئاَرَْفلا َو  ُماَُقت  اَِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِءاَحَلُّصلا  ُجاَْهنِم  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُلِیبَس  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َْرمَأـْلا  َّنِإ  »
هقیرط اـیبنا و  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ْرمَأـْلا ؛ ُمیِقَتْـسَی  ِءاَدـْعَْألا َو  َنِم  ُفَصَْتُنی  ُضْرَأـْلا َو  ُرَمُْعت  ُِملاَـظَْملا َو  ُّدَُرت  ُبِساَـکَْملا َو 
قوقح ، دوش یم  لالح  اه  بسک  ناما و  نما و  اه  هّداج  ددرگ  یم  اپرب  ضیارف  ریاس  نآ  اـب  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  تسا  ناـحلاص 
ناماس روما  مامت  دش و  دـهاوخ  هتفرگ  ماقتنا  نانمـشد  زا  ددرگ و  یم  دابآ  اه  نیمز  هدـش و  هدـنادرگزاب  شنابحاص  هب  هدـش  بصغ 

.{ ح 1 ص 55 ، ج 5 ، یفاک ، «.} دبای یم 

زا رفن  رازه  دص  نم  هک  داتسرف  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیعـش  هب  لجوّزع  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیمه  لیذ  رد 
ياج هب  رارـشا  اراگدرورپ  : تشاد هضرع  بیعـش  رایخا ! زا  رفن  رازه  تصـش  رارـشا و  زا  رفن  رازه  لـهچ  ؛ داد مهاوخ  رفیک  ار  وت  موق 

: داتسرف یحو  وا  هب  لجوّزع  دنوادخ  ارچ ؟ رایخا  ، دوخ

نم مشخ  تهج  هب  زگره  دـنتفرگ و  شیپ  یتواـفت  یب  شزاـس و  هار  ناراـکهنگ  اـب  ِیبَـضَِغل ؛ اُوبَـضْغَی  َْمل  یِـصاَعَْملا َو  َلـْهَأ  اُونَهاَد  »
.{ ح 1 ص 55 ، ج 5 ، یفاک ، «.} دندشن نیگمشخ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ُهّللا ؛ َُهلَذَخ  اَمَُهلَذَخ  ْنَم  ُهّللا َو  ُهَّزَعَأ  اَمُهَرَصَن  ْنَمَف  ِهّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ِناَْقلَخ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ُیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمَْألا  »
ود نیا  سکره  دنیادخ  ناقولخم  زا  هتسجرب )  ) قولخم ود  رکنم 

ص ج 5 ، یفاک ، «.} دنک یم  لوذخم  ار  وا  ادخ  درادرب  ود  نیا  يرای  زا  تسد  سکره  دـشخب و  یم  تّزع  وا  هب  ادـخ  دـنک  يرای  ار 
.{ ح 11 ، 59

ثیدـح لیذ  هنیرق  هب  یلو  ، دـشاب تلـصخ  يانعم  هب  قلُخ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا.تسا  هیبشت  یعون  عقاو  رد  قولخم  هب  ریبعت 
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  لامتحا  نیا 

یم ماجنا  ار  نآ  شیایلوا  ایبنا و  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  مه  هک  تسا  يروما  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  لاـح  ره  رد 
.دنرومأم نآ  هب  مدرم  مامت  مه  اهنآ و  يایصوا  یهلا و  يایبنا  مه  دهد و 

هدایپ ناناملـسم  یگدنز  رد  هچنانچ  قوف  هناگ  هد  تاروتـسد  هک  درک  فارتعا  تحارـص  اب  دیاب  همان  تیـصو  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد 
یتخبشوخ تداعس و  نیرق  اهنآ  ترخآ  مه  تسیز و  دنهاوخ  يدنلبرس  تردق و  تّزع و  اب  ددرگ و  یم  نیمأت  اهنآ  يایند  مه  دوش 
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ایند و تداعـس  هماـنرب  شتداهـش  رتسب  رد  هک  دور  یمن  راـظتنا  نیا  زج  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دـننام  یتیـصخش  زا  دوب و  دـهاوخ 
.دیامرف نایب  شهاتوک  همان  تیصو  رد  ار  ترخآ 

***

مراهچ شخب 

هراشا

: َلاَق َُّمث 

اَنَأ اَذِإ  اوُرُْظنا.ِیِلتاَق  اَّلِإ  ِیب  َُّنُلتْقَتَال  َالَأ  «. َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َِلُتق  :» َنُولوُقَت ًاضْوَخ ، َنیِِملْـسُْملا  َءاَمِد  َنوُضوُخَت  ْمُکَّنَیِْفلُأَال  ، ِِبلَّطُْملا ِدـْبَع  ِیَنب  اَی 
َْولَو َهَْلثُْملاَو  ْمُکاَّیِإ  :» ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ، ِلُجَّرلِاب اُولِّثَُمت  َالَو  ، ٍَهبْرَِضب ًَهبْرَض  ُهُوبِرْضاَف  ، ِهِذَه ِِهَتبْرَض  ْنِم  ُِّتم 

«. ِروُقَْعلا ِْبلَْکلِاب 

همجرت

: دومرف مالسلا ) هیلع  ماما   ) سپس

هتـشک ناـنمؤمریما  : دـییوگب دـیور و  ورف  ناناملـسم  نوخ  رد  نم ) لـتق  هناـهب  هب   ) متداهـش زا  دـعب  دـنکن  بلطملادـبع ! نادـنزرف  يا 
اهنت ار  وا  ، مدیشوپ مشچ  ایند  زا  تبرض  نیا  زا  نم  هاگره  دیرگنب  تسرد ) ) .دیشکن نم  لتق  ببس  هب  ار  نم  لتاق  زج  دیشاب  هاگآ.دش 

.دشاب تبرض  کی  ربارب  رد  تبرض  کی  ات  دینزب  تبرض  کی 

زا :» دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  دیزاسن ) ادج  ار  وا  ياضعا  ینیب و  شوگ و   ) دینکن هلثم  ار  وا  و 
!«. دشاب هدنزگ  گس  هب  تبسن  دنچره  ، دیزیهرپب ندرک  هلثم 

! شلتاق هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  دیکا  شرافس  ریسفت : حرش و 

هرابرد مهم  روتسد  هس  هدرک  بلطملادبع  نادنزرف  زا  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ار  نخس  يور  ، همان نیا  رخآ  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اهنآ هب  دوخ  لتاق  تشونرس 

.تسا ترضح  نآ  ردص  هعس  ماما و  هداعلا  قوف  تمظع  هناشن  هک  دهد  یم 

دـیور و ورف  ناناملــسم  نوـخ  رد  نـم ) لـتق  هناـهب  هـب   ) متداهــش زا  دـعب  دـنکن  بلطملادــبع ! نادــنزرف  يا  :» دــیامرف یم  تـسخن 
َال ، ِِبلَّطُْملاِدــْبَع ِیَنب  اَـی  : َلاَـق َّمـُث  ( ؛» دیــشکن نـم  لـتق  ببــس  هـب  ار  نـم  لـتاق  زج  دیــشاب  هاگآ.دــش  هتــشک  ناـنمؤمریما  : دــییوگب

ءافلا تسا و  ناوختـسا  زا  تشوگ  ندرک  ادج  دننام  نتخاس  ادج  يانعم  هب  لصا  رد  وهل »  » نزو رب  وفل »  » هشیر زا  مکنیفلا » }» ْمُکَّنَیِْفلُأ
هب سپـس  تسا  بآ  رد  نتفر  ورف  ياـنعم  هب  لـصا  رد  ضوخ »  » هشیر زا  نوضوخت » }» َنوُـضوُخَت .تسا } یناـهگان  نتفاـی  ياـنعم  هب 
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َال َالَأ  «. َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َِلُتق  :» َنُولوُقَت ، ًاـضْوَخ َنیِِملْـسُْملا  َءاَـمِد  .تسا } هدـش  قـالطا  یملع  ثحاـبم  رد  یتح  يزیچ  ره  رد  قیمع  دورو 
(. ِیِلتاَق اَّلِإ  ِیب  َُّنُلتْقَت 

يور زا  یهورگ  دوش  یم  هتشک  یناطلـس  هاشداپ و  ای  یگرزب  صخـش  یتقو  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب  خیرات  لوط  رد  هیـضق  نیا 
یم یـصخش  ياـه  باـسح  هیوـست  هب  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  زین  يرگید  هورگ  دـننز و  یم  تسد  یعیـسو  راتـشک  هب  بصعت 

تـسد هب  رمع  لتق  هناهب  هب  تسا  هدـش  دراو  خـیرات  رد  هک  هنوگ  نامه.دـنناسر  یم  لتق  هب  هناهب  نیا  هب  ار  دوخ  نافلاخم  دـنزادرپ و 
ار داـیز  نـب  هـّللا  دــیبع  ردارب  ، بعــصم هـک  یماــگنه  نینچمه.دــندناسر  لــتق  هـب  ار  یعمج  وا  ناتــسود  ناگدــنامزاب و  ، ؤـلؤلوبا

.دناسرب لتق  هب  ار  شیرق  زا  رفن  دصکی  درک  رذن  هّللادیبع  ، تشک

مارآ ماگنه  نیا  رد.دنا  هدرب  کلملا  دبع  يارب  ار  وا  رـس  هدش و  هتـشک  بعـصم  هک  دـش  ربخ  اب  سپـس  دـناسر  لتق  هب  ار  رفن  داتـشه 
ولج شا  هنامیکح  ینیب  شیپ  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو  ص 87 } ج 11 ، يرتست ، همالع  هغالبلا  جـهن  حرـش  هب  دوش  عوجر  {؛ تفرگ

تروص ترـضح  نآ  كرابم  مان  هب  یـصخش  ياه  باسح  هیوست  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  لـیلد  نیمه  هب  تفرگ  ار  راـک  نیا 
.دماین شیپ  ، دیآ یم  شیپ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  ییاه  ینماان  تفرگن و 

: دیامرف یم  هدرک  رداص  ار  دوخ  مود  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 

تبرض کی  ربارب  رد  تبرض  کی  ات  دینزب  تبرض  کی  اهنت  ار  وا  ، مدیشوپ مشچ  ایند  زا  تبرض  نیا  زا  نم  هاگره  دیرگنب  تسرد ) »)
(. ٍَهبْرَِضب ًَهبْرَض  ُهُوبِرْضاَف  ، ِهِذَه ِِهَتبْرَض  ْنِم  ُِّتم  اَنَأ  اَذِإ  اوُرُْظنا  ( ؛» دشاب

ياه یتحاران  ادابم.دنک  یم  هیـصوت  صاصق  تیفیک  رد  یتح  شدوخ  لتاق  هرابرد  ار  تلادع  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  بلاج 
.دننک صاصق  يا  هنالداع  ریغ  زرط  هب  ار  وا  دوش  ببس  شنایعیش  دیدش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدناوخ  همانرد 23  یتح 

؛ ْمَُکل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َال  اوُفْعاَف َأ  ٌهَنَـسَح  ْمَُکل  َوُه  ٌَهبُْرق َو  ِیل  ُْوفَْعلاَف  ُفْعَأ  ْنِإ  يِداَـعیِم َو  ُءاَـنَْفلاَف  َْنفَأ  ْنِإ  یِمَد َو  ُِّیلَو  اـَنَأَف  َْقبَأ  ْنِإ  »
نم هاگرارق  داعیم و  ایند ) رد   ) انف مشوپب  مشچ  ایند  زا  رگا  و  منک ) وفع  ای  صاصق  مناوت  یم  و   ) مشیوخ نوخ  ّیلو  ، مناـمب هدـنز  رگا 

رد یکین  هنـسح و  مورب ) امـش  نایم  زا  هک  یتروص  رد   ) امـش يارب  تسادـخ و  هب  برق  بجوم  نم  يارب  وفع  ، منک وفع  رگا  تسا و 
«. دزرمایب ار  امش  ادخ  دیرادن  تسود  ایآ  دینک  وفع  نیاربانب  ، تسا دنوادخ  دزن 

هدامآ زگره  طیحم  نآ  طیارش  نیقی  هب  یلو  دوش ؛ وفع  شلتاق  دوب  لیام  یتح  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  مامشتسا  ترابع  نیا  زا 
.دیامرف یم  هیصوت  صاصق  رما  لقاّدح  هب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  دوبن و  وفع  نیا  شریذپ 

شیپ مجلم  نب  نامحرلادبع  ، مالـسلا هیلع  یلع  لتاق  هک  تسا  هدمآ  ریثا  نبا  لماک  رد  نینچمه  يربط و  خـیرات  رد  هکنیا  هّجوت  لباق 
: تفگ دسرب  تداهش  هب  الوم  هکنآ  زا 

تسرد :) دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دسرب  لتق  هب  نآ  اب  شقلخ  نیرتدب  هک  متـساوخ  ادخ  زا  مدرک و  زیت  ار  دوخ  ریـشمش  زور  لهچ  نم 
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، ریثا نبا  لماک  ص 111 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  «.} درک دنهاوخ  صاصق  تدوخ  ریـشمش  اب  یتسه  ادخ  قلخ  نیرتدب  هک  ار  وت  یتفگ )
.{ ص 390 ج 3 ،

دینکن هلثم  ار  وا  و  :» دیامرف یم  دوخ  هیصوت  نیرخآ  نیموس و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ندرک هـلثم  زا  : دوـمرف یم  مدینــش  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  زا  نـم  هـک  دـیزاسن ) ادــج  ار  وا  ياـضعا  ینیب و  شوـگ و  )
ندرک ادج  ندیرب و  يانعم  هب  لصا »  » نزو رب  لثم »  » هشیر زا  اولثمت » }» اُولِّثَُمت َال  َو  ( ؛»! دشاب هدنزگ  گس  هب  تبـسن  دنچره  ، دـیزیهرپب

َْول َهَْلثُْملا َو  ْمُکاَّیِإ َو  :» ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ، ِلُجَّرلِاب .تسا } هدمآ  ندومن  تبوقع  یـسک و  ندب  ياضعا 
یمخز نتخاس و  حورجم  يانعم  هب  دقع »  » نزو رب  رقع »  » هشیر زا  هغلابم  هغیـص  هدـنزگ ، هدـنرد و  يانعم  هب  روقع » }» ِروُقَْعلا ِْبلَْکلِاب 

{«(. .دوش یم  قالطا  زین  رگید  تاناویح  هب  هاگ  یلو  دور  یم  راک  هب  گس  دروم  رد  ابلاغ  هژاو  نیا  .تسا  ندومن 

دحا گنج  رد  هک  یماگنه  یلهاج  بارعا  لیلد  نیمه  هب  دوب و  لومعم  برع  تیلهاج  رد  یناسنا  ریغ  یماـقتنا  ناونع  هب  ندرک  هلثم 
هتفاکـش ار  وا  يولهپ  هکلب  ، دندرکن تعانق  مه  نیا  هب  دـندیرب و  ار  راوگرزب  نآ  ینیب  شوگ و  دـندرک  دیهـش  ار  ربمایپ  يومع  هزمح 

یـس اب  دنک  زوریپ  شیرق  رب  ارم  دنوادخ  رگا  : دومرف هرظنم  نیا  هدـهاشم  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسا  فورعم.دندیـشک  نوریب  ار  وا  رگج 
ِِهب َو ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  : »» دـش لزان  هفیرـش  هیآ  هک  دوب  اجنیا.منک  یم  راتفر  هنوگ  نیمه  اهنآ  زا  رفن ) داتفه  ای   ) رفن

رگا ؛و  دـیهد رفیک  هدـش  يّدـعت  امـش  هب  هک  هنوگ  ناـمه  اـهنت  ، دـینک تازاـجم  دـیتساوخ  هاـگرهو  ؛ » َنیِِرباّـصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل 
هـضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ماـگنه  نیا  رد  هیآ 126 }. لحن ، «.} تسا رتهب  نایابیکـش  يارب  راک  نیا  ، دـینک ییاـبیکش 

{ .لحن هروس  هیآ 126  لیذ  ج 11 ، هنومن ، ریسفت  («.} مریگ یمن  ماقتنا  و   ) منک یم  ربص  منک  یم  ربص  ادنوادخ  تشاد 

ناراک تیانج  نآ  زا  یهجو  نیرتدـیدش  هب  هک  تشاد  تردـق  ًـالماک  هّکم  حـتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میناد  یم 
.داد رارق  دوخ  هدرتسگ  تمحر  وفع و  لومشم  ار  همه  یلو  ؛ دریگب ماقتنا 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  هباحص  زا  یکی  زا  یثیدح  رد  نیا  رب  هفاضا 

اَنَبَطَخ اَم  »

ریـسم رد   ) ام يارب  يا  هبطخ  زگره  ادخ  لوسر  هَْلثُْملا ؛ ِنَع  اَناَهَن  ِهَقَدَّصلِاب َو  اَهِیف  اَنَرَمَأ  اَّلِإ  ًادـَبَأ  ًهَبْطُخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر 
ح ص 216 ، ج 101 ، راونالاراحب ، دومن {.» یهن  ندرک  هلثم  زا  داد و  روتسد  هقدص  هب  نآ  رد  هکنیا  رگم  دومرفن  داریا  داهج ) نادیم 

.{ 4
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نمشد نداد  زردنا  : 48 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( نیّفص رد  يرجه  لاس 38  رفص  هام  رد  هیواعم  هب  همان  )

همان نتم 

دَق ُُهتاَوَف َو    َ یُِـضق اَم  ٍكِردُم  ُریَغ  َّکنَأ  ُتِملَع  دَق  ُُهبیِعَی َو  نَم  َدـنِع  ُهَلَلَخ  ِناَیِدـُبی  ُهاَینُد َو  ِِهنیِد َو  ِیف  َءرَملا  ِناَِغتُوی  َروّزلا  َو    َ یَغبلا ّنِإَف 
ِهِداَِیق نِم  َناَطیّـشلا  َنَکمَأ  نَم  ُمَدنَی  ِِهلَمَع َو  َهَِبقاَع  َدَمحَأ  نَم  ِهِیف  ُِطبَتغَی  ًاموَی  رَذحاَف  مَُهبَذـکَأَف  ِهّللا  یَلَع  اّولَأَتَف  ّقَحلا  ِریَِغب  ًارمَأ  ٌماَوقَأ  َماَر 

ُماَلّسلا ِهِمکُح َو  ِیف  َنآرُقلا  اَنبَجَأ  اّنَِکل  اَنبَجَأ َو  َكاّیِإ  اَنَسل  ِِهلهَأ َو  نِم  َتَسل  ِنآرُقلا َو  ِمکُح  َیلِإ  اَنَتوَعَد  دَق  ُهبِذاَُجی َو  مَلَف 

اه همجرت 

یتشد

یم وت  و  دزاس ، یم  راکشآ  نایوج  بیع  دزن  ار  وا  بیع  و  دنک ، یم  اوسر  ایند  نید و  رد  ار  ناسنا  يزادرپ ، غورد  يرگمتس و  انامه 
نوـگرگد ار  ادـخ  مکح  نیغورد ، ریـسفت  اـب  دنتـساوخ  و  دـندیبلط ، لـطاب  یهورگ  .ددرگ  یمن  زاـب  تفر  تسد  زا  هک  هـچنآ  یناد 

دندروخ یم  فسأت  و  دنلاحشوخ ، هدیدنسپ  ياهراک  نابحاص  هک  سرتب  يزور  زا  هیواعم ، دناوخ .  وگغورد  ار  نانآ  ادخ  و  دنزاس ،
 . دننامیشپ تخس  دنداد  ناطیش  تسد  رد  شیوخ  راهم  هک  یناسک  زور  نآ  تسا ، كدنا  ناشلمع  ارچ  هک 

هبرـض ماما  رکـشل  ریرهلا ، هلیل  بش  رد  دش و  هدرتسگ  نایماشو  ماما  هاپـس  ود  نیب  گنج  یتقو  ، } يدـناوخ نآرق  يرواد  هب  ار  ام  وت 
ات دـندز  هزین  رـس  رب  نآرق  صاع  ورمع  روتـسدب  تشاد  رارف  دـصق  هیواعم  دـنتخاس و  دراو  ماش  نایهاپـس  رب  ار  ییاهن  يراک و  ياـه 
هب تبثم  خساپ  مه  ام  و  یتسین ، نآرق  لها  دوخ  هک  یلاح  رد  .دنرب } ردب  ملاس  ناج  هلیح  نیا  اب  هک  دنراد  زاب  يورشیپ  زا  ار  نایفوک 

 . دورد اب  .میداهن  ندرگ  ار  نآرق  يرواد  هکلب  میدادن ، وت 

يدیهش

وا يوگبیع  هک  سک  نآ  دزن  ار  يو  ناصقن  و  دزاس ، یم  راکـشآ  وا  يایند  نید و  رد  ار  یمدآ  ییاوسر - غورد - يرگمتـس و  انامه 
لیوأـت هب  دنتـساوخ و  دوبن  قح  هب  هک  ار  يزیچ  یمدرم  .یناوتن  ندرک  كرادـت  هدـش  تسد  زا  ار  هچنآ  یناد  یم  وت  و  رادـیدپ ، دوب 

هک نآ  زور  نآ  رد  هک  سرتب  يزور  زا  سپ  دناسر .- ناشرفیک  هب  دـناوخ و - وگغورد  ار  نانآ  ادـخ  دنتـساخرب ، ادـخ  مکح  ندرک 
ار ام  وت  .نامیشپ  هداشگن  شفک  زا  هداد و  ناطیش  تسد  هب  ار  دوخ  راهم  هک  نآ  و  تسا ، نامداش  هدینادرگ  وکین  ار  دوخ  راک  نایاپ 

.مالّسلا و  میداهن ، ندرگ  ار  نآرق  يرواد  هکلب  میدادن  خساپ  ار  وت  ام  .یتسین  نآرق  لها  دوخ  يدناوخ و  نآرق  مکح  هب 

یلیبدرا
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یـسک دزن  ار  وا  صقن  دنزاس  یم  رهاظ  وا و  يایند  نید و  رد  ار  درم  دنرآ  یم  كالهب  ندومن  متـس  ندرک و  ناودع  هک  یتسردب  و 
زا نآ  توف  تسا  هدـش  هدرک  اـضق  هک  ار  هچنآ  یتسین  هدـنبایرد  وت  هک  هیواـعم  يا  یناد  یم  وت  هک  قیقحتب  ار و  وا  دـنکیم  بیع  هک 

لیوات سپ  دـشاب  نامثع  نوخ  نتـساوخ  هک  قحاـنب  دـنلمج  باحـصا  هک  ار  يرما  دـنچ  یهورگ  دـندرک  بلط  قیقحتب  اـیند و  لاوما 
هک يزور  زا  هیواعم  يا  سرتب  سپ  دومرف  تمذم  ینعی  ناشیا  غورد  رب  ار  ناشیا  ادـخ  تشاد  غوردـب  سپ  ادـخ  رب  رذـح  رب  دـندرک 

ار دوخ  وا و  راک  رد  وا  اب  درکن  تعزانم  سپ  شدوخ  ندیـشک  زا  ار  ناطیـش  داد  تردق  هک  یـسک  دشاب  نامیـشپ  دوش و  هدرک  اّنمت 
تباجا ار  وت  لوق  هک  ام  میتسین  نآ و  زا  یتسین  میکحت و  باب  رد  نآرق  مکح  يوسب  هیواعم  يا  ار  ام  هدناوخ  قیقحتب  تشاذـگزاب و 

عقاو قباطم  تسا و  قح  مکح  قفاوم  هک  نآ  مکح  يوسب  ار  نآرق  مینک  یم  تباجا  نکیل  مینک و 

یتیآ

یناد یم  وت  .دزاس و  یم  راکـشآ  شنایوجبیع  دزن  ار  وا  ياهیتساک  دـنک و  یم  هابت  ار  یمدآ  يایند  نید و  ییوگغورد  يراکمتس و 
وگغورد ناشیادخ  دـندومن و  لیوءات  ار  ادـخ  مکح  دـندرک و  تسردان  يراک  دـصق  یمدرم  .دروآ  یناوتن  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  هک 

يارب هداد و  ناطیـش  تسد  هب  شیوـخ  ماـمز  هک  ره  تسا و  دونـشخ  دراد ، هدیدنـسپ  یتبقاـع  هک  ره  هـک  زور ، نآ  زا  سرتـب  .درمش 
توعد ام  .یتسین  نآرق  لها  دوخ  هکنآ ، لاح  يدناوخ و  ارف  نآرق  مکح  هب  ار  ام  وت  .تسا  نامیشپ  هتـساخنرب ، هزیتس  هب  دوخ  ییاهر 

.مالسلاو .میداهن  ندرگ  ار  نآرق  مکح  هکلب  میدرکن ، تباجا  ار  وت 

نایراصنا

شصقن بیع و  ،و  دنک یم  امن  تشگنا  اوسر و  شیایند  نید و  رد  ار  ناسنا  ناتهب  متس و 

(. نامثع نوخ  ) دروآ یهاوخن  تسد  هب  هتفر  تتسد  زا  هچنآ  یناد  یم  وت.دیامن  یم  راکشآ  نایوج  بیع  دزن  ار 

 . درک بیذکت  ار  نانآ  مه  دنوادخ  ، دندز تسد  قح  مکح  لیوأت  هب  دندرک و  دصق  قحان  هب  ار  يراک  یماوقا 

هب ار  شناـنع  هک  نآ  دوش  نامیـشپ  ،و  هتفاـی وکین  ار  شراـک  تبقاـع  هک  یـسک  ددرگ  یم  رورـسم  هک  يزور  زا  شاـب  رذـح  رب  سپ 
ار وـت  باوـج  مه  اـم  ،و  یتـسین نآرق  لـها  هـک  یلاـح  رد  يدـناوخ  نآرق  مـکح  هـب  ار  اـم  وـت   . هتـساخنرب شعفد  هـب  هداد و  ناـطیش 

.میتفریذپ ار  نآرق  مکح  هکلب  ، میدادن

 . مالسلا و 

حورش

يدنوار

هلوق و .هاشفا و  يا  هریغ  رـس  عاذا  لاقی : ءرملاب  ناعیذی  يور  .مثالاب و  هنید  نالف  غتوا  و  هکلها ، هللا : هغتوا  مثالا ، كالهلا و  غتولا : و 
اولواتف هوبلطی  نا  قحلا  یف  نکی  مل  همالا و  هذه  رما  موق  دعب  موق  بلط  يا  هانعم  مهبذکاف  هللا  یلع  اولواتف  قح  ریغب  ارما  ماوقا  ماردـق 

، رمالا اولوا  ءارمالا  نم  مهوبـصن  نمل  اولاقف  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  وعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یلاعت  هلوقک  نآرقلا ،
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نم يا  هلمع : هبقاع  دمحا  نم  .حرفی  طبتغی : .املاظ و  هللا  لبق  نم  یلاولا  نوکی  ذا ال  هملظ ، مهنوکب  هللا  مهبذکاف  هللا ، یلع  نیمکحتم 
.لجرلا اذه  لاح  لثم  ینمتی  يا  طبتغی  و  يور : .هدومحم و  يا  هلامعا ، هبقاع  دجو 

يردیک

يا مهبذـکاف : هللا  یلع  اولوات  .مثـالاب  هنید  نـالف  غتوا  و  هکلها ، يا  هللا  هغتوا  و  مثا ، يا  اـغتو  غتو  دـق  كـالهلا و  کـیرحتلاب : غتولا 
ضایحلا یف  ناتیحلا  اوسبحف  تبـسلا  یف  اودـعت  نا ال  مهرما  هللا  ناف  تبـسلا ، باحـصا  لعف  امک  هللا  هاضری  الیوات ال  مهلاـعفال  اوبلط 

هناک اولوات  یف  لیق  و  هبذکی ، هللا  یلع  لاتی  نم  یبنلا  ثیدح  یف  کلذ  و  هللا ، یلع  اولاتف  يور  و  دحالا ، موی  اهوداص  و  تبـسلا ، موی 
لثم هللا  یلع  مکحی  نم  يا  هبذکی ، هللا  یلع  لاتی  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  نم  خسانلا  نم  فیحصت  وا  هللا ، یلع  اولات  بلق 

.نحجنیل وا  نالف  یعس  هللا  نبیخیل  لوقی  نا 

مثیم نبا 

هابت هانگ  ماجنا  اب  ار  دوخ  نید  ینالف  مثالاب : هنید  نالف  غت  وا  .يدوبان  تکاله ، غتو : هیواعم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
لثم یتلاح  يوزرآ  ینامداش ، هطبغ : .تسا  هدمآ  دنزاس  یم  راکشآ  ینعی  ناعیذی  هر )  ) یضر دیـس  هخـسن  رد  .درب  نیب  زا  تخاس و 
دزن ار  شیرادـقم  یب  یتساـک و  و  دزاـس ، یم  هاـبت  شیاـیند  نـید و  رد  ار  یمدآ  ییوـگغورد  رگمتــس و  یتـسارب  .نارگید  تلاـح 

نامدرم و و  دروآ ، یهاوخن  تسد  هب  دشاب  هدش  ردقم  شنتفر  تسد  زا  هک  هچنآ  یناد  یم  دوخ  وت  و  دـنک ، یم  راکـشآ  شیوجبیع 
سپ تسا ، هدرمـش  وگغورد  ار  ناشیا  دنوادخ  دندرک  هیجوت  ار  راگدیرفآ  حیرـص  نامرف  دندرک و  هدارا  ار  ییاوران  راک  هک  یماوقا 

تـسد هب  ار  شراـیتخا  ماـمز  هک  ره  و  لاحـشوخ ، تسا ، هدیدنـسپ  شراـک  ماجنارـس  هک  نآ  زور ، نآ  رد  هـک  يزور  نآ  زا  سرتـب 
و یتسین ، نآرق  لها  زا  دوخ  هک  نیا  اب  يدرک  توعد  نآرق  مکح  هب  ار  ام  وت  .تسا  نامیشپ  تسا  هدوبن  زیتس  رد  وا  اب  هداد و  ناطیش 

سپ هیواعم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان ي  زا  شخب  نیا  .مالـسلا  .میدش و  اریذپ  ار  نآرق  مکح  ام  هکلب  میدادن ، تبثم  خساپ  وت  هب  ام 
هک دـشاب  یعقوم  همان  دراد  لامتحا  و  تسا ، هتـسج  کـسمت  مکح  رفن  ود  نآ  مکح  هب  هیواـعم  هک  تسا  نآ  زا  سپ  و  تیمکح ، زا 
هب اهنآ  زا  يرود  غورد و  متس ، هرابرد ي  رکذت  اب  ار  همان  زا  شخب  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تفریذپ  ار  تیمکح  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

هدرک زاغآ  شیوجبیع  دزن  رد  وا  بیع  یتساک و  نتخاـس  شاـف  زین  یناـسنا و  ياـیند  نید و  يدوباـن  ینعی  دـنراد  هک  يدـمایپ  لـیلد 
ناـمیا و اـب  فلاـخم  و  تفع ، تلادـع و  دـض  رب  دنتـسه  يا  هلیذر  تافـص  غورد ) متـس و   ) ود نآ  نوچ  شنید  دروم  رد  اـما  .تسا 

زورب هیاس  رد  اهنت  کین  مان  تسا و  کین  مان  نادـنمدرخ ، يارب  ییایند  ياهفدـه  نیرتگرزب  نوچ  شیاـیند ، دروم  رد  اـما  .تناـید و 
نامه تسا ، هدـش  ردـقم  نآ  توف  هک  يزیچ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .یقالخا  لـیاذر  هن  دـیآ  یم  تسد  هب  یقـالخا  مراـکم 

هلزنم ي هب  هک  نامثع  یهاوخنوخ  ینعی  دوب ، هتخاس  دوخ  يارب  يا  هناـهب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـب  گـنج  رد  ار  نآ  هیواـعم  هک  تسا 
ار تقـشم  زا  يراددوـخ  موزل  تمحز و  كرت  ترورـض  رب  لالدتـسا  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغص 

لاح زا  ار  هیواعم  هاگنآ  .درادن  یهاوخنوخ  كرت  زج  يا  هراچ  دشاب  نانچ  سک  ره  تسا : نینچ  سایق  ردقم  ياربک  و  تسا ، هدومن 
باحـصا هب  هراشا  نآ  .تسا و  هتخاس  ربخاب  دـندرک ، هیجوت  هراب  نآ  رد  ار  ادـخ  رما  دـندمآرب و  يا  هدوهیب  راک  یپ  رد  هک  یناـسک 

هقح تفالخ  دـنوادخ و  تموکح  دروم  رد  ینعی  دـندرک ، لیوات  ار  ادـخ  رما  و  دـندوب ، تنطلـس  تموکح و  بلاط  هک  تسا  لـمج 
لیوات هدوهیب  ياه  ههبـش  زا  نآ  لاثما  نامثع و  یهاوخنوخ  اـب  هقح ، تفـالخ  ربارب  رد  ار  دوخ  یـشکرس  جورخ و  و  دـندرک ، هیجوت 
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.دـندرک و بیذـکت  ار  نانآ  ناـنآ ، ههبـش ي  نتخاـس  بآرب  شقن  ناـنآ و  ربارب  رد  یلع  يراـی  يزوریپ و  اـب  دـنوادخ  سپ  .دـندرک 
یم دزرمایب - شیادخ  يدـنوار - بطق  .تسا  رـسیم  زین  لمع  راتفر و  رد  نانچمه  تسا  راتفگ  رد  هک  يروط  نامه  ندرک  بیذـکت 

نآرق لیوات  هب  سپ  دندوب ، تما  نیا  رب  ییاورنامرف  تموکح و  بلاط  یهورگ  تسا : نینچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  يانعم  دیوگ :
بـصن دوخ  هک  ار  نایاورنامرف  زا  یناـسک  هاـگنآ  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللاوعیطا و  هیآ  نیا  لـیوات  لـیبق  زا  دـنتخادرپ ،

، ناشکرـس ناراکمتـس و  ناونع  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  دـننک ، یم  تموکح  دـنوادخ  بناج  زا  هک  دندرمـش  ینایاورنامرف  دـندرک ،
زور زا  ار  هیواعم  ع ،)  ) ماما سپـس  .تسین  نینچ  دشاب ، هدش  بوصنم  ادـخ  بناج  زا  هک  ییاورنامرف  هک  یلاح  رد  تسناد ، وگغورد 

تداعـس ناشبوخ ، راک  هجیتن ي  رد  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  زور  نآ  رد  ینامداش  هک  نیا  رب  وا  نداد  هجوت  اب  تسا  هدـناسرت  تمایق 
و دنـشاب ، هتـشاد  ناشیا  دننام  يا  هبترم  ماقم و  دندرک  وزرآ  هک  نانچ  .دندنکفا  کشر  هب  ار  نارگید  دندروآ و  تسد  هب  ار  هنادواج 

نداد ترابع : .دـیدرگ  نامیـشپ  درکن ، هزیتس  وا  اب  دـشکب و  دـهاوخب  هک  اجره  ات  درپس  ناطیـش  تسد  هب  ار  شراـیتخا  ماـمز  هک  نآ 
دـشابن دوخ  زا  شیپ  دارفا  دننام  هیواعم  هک  تسا  نآ  ندناسرت  زا  فده  .تسا و  هراما  سفن  تعاطا  زا  هیانک  ناطیـش  هب  رایتخا  مامز 

هیواعم و لاوس  تروص  همان ، رخآ  ات  انتوعد  دق  و  مالـسلا :) هیلع   ) ماما نخـس  .دـندوب  یهلا  رما  هیجوت  قیرط  زا  تموکح ، بلاط  هک 
نایب يدراوم  رد  هک  نانچ  تسا ، هتـشادن  يربهر  يارب  یگتـسیاش  اریز  تسین ، نآرق  لها  زا  هیواعم )  ) يو هک  نیا  تسا و  نآ  خساپ 

یـضار وا  تیمکح  هب  هک  دهد  خساپ  وا  هب  ماما  ات  هتـشادن  ییوگ  خساپ  يارب  یگتـسیاش  وا  هک  ار  تهج  نیا  تشذـگ و  بلطم  نیا 
حیـضوت .تسا  هدناسر  وا  عالطا  هب  هیواعم ،) ياضاقت  هب  هن   ) هداد تبثم  خـساپ  وا  نآرق ، مکح  هب  اهنت  هک  ار  بلطم  نیا  مه  و  تسا ،

امکح هلها و  نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقـش  متفخ  نا  و  تسا : هدمآ  هدومرف ، رـسمه  ود  قح  رد  دنوادخ  هک  هکرابم  هیآ  رد  بلطم 
هدرک هسیاقم  نادـب  عازن  فالتخا و  ماگنه  رد  یلوا  قیرط  هب  ار  تما  لاـح  هداد و  رارق  لـصا  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـهلها ، نم 

، درب راک  هب  دندرک ، ضارتعا  تیمکح  رب  هک  یعقوم  جراوخ ، يارب  هنیعب  ار  ناهرب  نیا  داب - یضار  وا  زا  شیادخ  سابع - نبا  .تسا 
هکلب تسین  یلع  مکح  تقیقح  رد  مکح ، نیا  داد : باوج  وا  دنک ؟ مکح  مدرم  هب  ادخ  نید  رد  دناوت  یم  یلع  هنوگچ  دنتفگ : اهنآ 

ایآ هیآ ، رخآ  ات  دیتشاد ) میب  رگا   ) متفخ نا  و  دیوگ : یم  رـسمه  ود  هرابرد ي  هک  اجنآ  تسادـخ ، باتک  رد  ادـخ  بناج  زا  ینامرف 
کی هرابرد ي  اما  دهدب ، يروتـسد  نینچ  اهنآ  تحلـصم  ظاحل  هب  شرـسمه  درم و  کی  هرابرد ي  دنوادخ  هک  تسا  نیا  امـش  رظن 

.تسادخ فرط  زا  قیفوت  .دنتشگزاب  يو  نخس  اب  نانآ  زا  يرایسب  هک  دوب  نیا  دهدن ؟ ینامرف  نانچ  اهنآ  تحلصم  هب  رظن  تما 

دیدحلا یبا  نبا 

َماَر ْدَق  ُُهتاَوَف َو  َیُِضق  اَم  ٍكِرْدُم  ُْریَغ  َکَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق  ُُهبیِعَی َو  ْنَم  َْدنِع  ُهَلَلَخ  ِناَیِْدُبی  ُهاَْینُد َو  ِِهنیِد َو  ِیف  َءْرَْملا  ِناَِغتُوی  َروُّزلا  َیْغَْبلا َو  َّنِإَف 
ْمَلَف ِهِداَِیق  ْنِم  َناَْطیَّشلَا  َنَْکمَأ  ْنَم  ُمَْدنَی  ِِهلَمَع َو  َهَِبقاَع  َدَمْحَأ  ْنَم  ِهِیف  ُِطبَتْغَی  ًامْوَی  ْرَذْـحاَف  ْمَُهبَذْـکَأَف  ِهَّللا  یَلَع  اْوَّلَأَتَف  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ًاْرمَأ  ٌماَْوقَأ 

 . ُمَالَّسلا ِهِمْکُح َو  ِیف  َنآْرُْقلَا  اَْنبَجَأ  اَّنَِکل  اَْنبَجَأ َو  َكاَّیِإ  اَنَْسل  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  َتَْسل  ِنآْرُْقلَا َو  ِمْکُح  َیلِإ  اَنَتْوَعَد  ْدَق  ُْهبِذاَُجی َو 

ناغتوی

.مثإلاب هنید  نالف  غتوأ  هللا و  هکلهأ  هللا  هغتوأ  کله و  مثأ و  يأ  اغتو  غتوی  غتو  دق  كالهلا و  کیرحتلاب  غتولا  ناکلهی و 

نیمیلا یه  هیلألا و  نم  اوفلح  يأ  هللا  یلع  اولأتف  هلوق 
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.هللا هبذکأ  هللا  یلع  یلأت  نم  ثیدحلا  یف  و 

.هلمأ غلبی  مل  هللا و  هبذکأ  اذک  نلعفأل  ارادتقا  اربجت و  مسقأ  نم  هانعم  و 

هللا مهبذکأف  مهئارآ  مهبهاذمل و  اراصتنا  نآرقلا  لیوأت  یف  ههبـشب  اوقلعت  هعـضاوم و  نع  ملکلا  اوفرح  يأ  هللا  یلع  اولوأت  يور  دق  و 
 . حصأ لوألا  مهتالیوأت و  داسف  ءالقعلل  رهظأ  نأب 

.هذه هلاح  لثم  ینمتی  يأ  هیف  طبغی  يور  رورسلا  هطبغلا  رسی و  حرفی و  هیف  طبتغی  و 

نم ناطیشلا  نکمأ  يذلا  فلکملا  یلع  هدئاع  هعراضملا  فرح  یه  یتلا  ءایلا  هبذاجی  ملف  هدایق  نم  ناطیـشلا  نکمأ  نم  مدنی  هلوق و 
 . هیلع امب  ماق  دقف  هدایق  هبذاج  نم  امأف  مدنی  هنإف  هدایق  نم  ناطیشلا  بذاجی  مل  اذإ  لوقی  هدایق 

اثدحم ارشب ال  اقولخم  ینعم  نآرقلا و  تمکح  امنإ  اقولخم و  تمکح  ام  هللا  هلوق و  انبجأ  كایإ  انسل  هلوق و  هلثم  و 

یناشاک

ناودع هک  یتسرد  هب  سپ  ءرملا ) ناعقوی  روزلا  یغبلا و  ناف  : ) هیواعم يوس  هب  داتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  هیواعم ) یلا  )
صقن دنزاس  یم  رهاظ  و  هللخ ) نایدبی  و   ) وا يایند  نید و  رد  هایند ) هنید و  یف   ) .ار درم  دنروآ  یم  تکاله  هب  ندرک  متس  ندومن و 

هک كردم ) ریغ  کنا   ) هیواعم يا  یناد  یم  هک  قیقحت  هب  و  تملع ) دق  و   ) ار وا  دنک  یم  بیع  هک  یـسک  دزن  هبیعی ) نم  دـنع   ) ار وا 
مار دق  و   ) نامثع ترصن  ای  تسا  هیویند  لاوما  هک  نآ  توف  تسا  هدش  هدرک  اضق  هک  ار  يزیچ  نآ  هتاوف ) یضق  ام   ) یتسین هدنبای  وت 

لیوات سپ  ولواتف )  ) لمج باحـصا  نوچ  قحان  هب  ار  ناـمثع  نوخ  دـنچ  یهورگ  دـندرک  بلط  هک  قیقحت  هب  و  قحلاریغب ) ارما  ماوقا 
هب لحم و  چیه  رد  دوبن  هناحبـس  وا  یـضرم  دارم و  هک  ینعم  رب  ار  نآرق  رهاظ  دندرک  لمح  ینعی  یلاعت  يادخ  رب  هللا ) یلع   ) دـندرک

تمذم ینعی  ار  ناشیا  لوق  یلاعت  يادخ  تشاد  غرود  سپ  مهبذکا )  ) نم رب  دندرک  جورخ  دندرک و  نامثع  نوخ  بلط  نآ ، هطساو 
هقاثیم دعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلا   ) همـسا زع  لاق  ثیح  تسا  ترـضح  نآ  تعیب  ضقن  نآ  هک  دـهع  ضقن  هب  ار  ناشیا  دومرف 

زور نآ  رد  دـننک  انمت  نامدرم  ینعی  وا ، رد  دوش  هدرک  انمت  هک  يزور  زا  هیف ) طـبتغی  اـموی   ) هیواـعم يا  سرتب  سپ  رذـحاف ) (. ) خـلا
ینعی هطبغی ) : ) هدش عقاو  تیاور  یـضعب  رد  ار و  دوخ  رادرک  تبقاع  دـشاب  هتفای  هدوتـس  هک  ار  یـسک  لاح  هلمع ) هبقاع  دـمحا  نم  )

وا رد  دشاب  نامیشپ  و  ناطیشلا ) نکما  نم  مدنی  و   ) دبای دومحم  ار  دوخ  راک  تبقاع  هک  یسک  دشاب  لاحـشوخ  رورـسم و  هک  يزور 
هب ار  دوخ  هیلکلاب  دوخ و  راک  رد  وا  اب  درکن  هعزانم  سپ  هبذاجی ) ملف   ) دوخ ندیشک  زا  هدایق ) نم   ) ار ناطیـش  داد  تردق  هک  یـسک 

میکحت باب  رد  نآرق  مکح  يوس  هب  نارقلا ) مکح  یلا   ) هیواعم يا  ار  ام  يا  هدـناوخ  هک  قیقحت  هب  و  انتوعد ) دـق  و   ) تشاذـگاو وا 
كایا  ) ام میتسین  و  انسل ) و   ) نآ زا  ییامن  ماکحا  جارختـسا  هک  يرادن  نآ  تیلها  ینعی  .نآرق  لها  زا  وت  یتسین  و  هلها ) نم  تسل  (و 
قباطم هک  وا  مکح  يوس  هب  همکح ) یلا   ) ار نآرق  مینک  یم  تباجا  نکلو  نارقلا ) انبجا  نکل  و   ) مینک تباـجا  ار  وت  لوق  هک  اـنبجا )

( مالسلاو  ) عقاو قفاوم  تسا و  قح 

یلمآ

ینیوزق
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ینارحب لضاف  .دربب و  مامت  ینعی  دیز ) لامب  عاذا   ) هدنیوگ مه  و  تخادـنا ، رد  ادـن  مدرم  نایم  يدـبب و  تخاس  رهاظ  ار  وا  هب ) عاذا  )
خـسن یـضعب  رد  هانگ و  هب  ار  دوخ  نید  درک  كاله  تخاـس و  دـساف  ینعی  مثـالاب ) هنید  نـالف  غنوا   ) تسا و هدرک  مرـش  ناـغتوی ) )

و ایند ، نید و  رد  ار  صخـش  دزاس  یم  اوسر  امن و  تشگنا  ناتهب  ملظ و  دـیامرفیم  کلها ) يا  قبوا   ) تسا و موقرم  ءرملا ) ناـقبوی  )
توف وت  زا  هک  تسا  هتفر  اضق  ار  هچنآ  نتفایرد  یهاوخن  هک  ینادـیم  وت  .اه و  هدـننک  بیع  دزن  ار  وا  ناصقن  للخ و  دـنادرگیم  ادـیپ 

زا دعب  نامثع  ترصن و  ینعی  دنا : هتفگ  ینادرگیم و  دساف  نآ  هب  ترخآ  یئوج و  یم  ایند  زا  هک  تاجاح  نیا  ینعی  .یباینرد  دوش و 
دندز رد  گنچ  ادخ و  رب  دندرک  لیوات  سپ  قح ، ریغب  یتلزنم  يراک و  دـنچ  یموق  دـندرک  دـصق  و  ددـنب ، یمن  تروص  تقو  توف 
لمج باحـصا  دـننام  دـندیدن ، دوصقم  نآ  يور  دندیـسرن و  دارم  هب  هکنآ  هب  هراشا  ادـخ ، ارناشیا  تخاس  يوگغورد  اهتهبـش و  رد 

هک تسا  قح  اجنآ  مالک  نیا  نکیلو  هتـسناد ، نز  غورد  تسا و  هدرک  بیذکت  يادخ  ار  وا  رگم  دسرن  بلطمب  نوچ  دوصقم  بلاط 
اب و  دننک ، قح  ریغب  تموکح  تفالخ و  هک  تسا  یموق  يوعد  نالطبب  تراشا  دـنا ، هتفگ  دـنک و  بلط  لطابب  دـصقم  نآ  سک  نآ 

و هیالا ) مکنم …  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) هک یلاعت  دنوادخ  لوقب  ندومن  تعاطا  ار  ام  تسا  بجاو  دنیوگ  مدرم 
و دومن ، تنعل  قساف  ملاظ و  رب  هکنیا  لـثمب  دـینادرگ  وگغورد  ارناـشیا  يادـخ  و  امـش ، رب  ناـمرف  بحاـص  ینعی  میرمـالا ) یلوا   ) اـم
زا نک  رذـح  سپ  .نیا  لاـثما  و  هیـالا ) یغبت …  یتـلا  اولتاـقف  يرخـالا  یلع  امهیدـحا  تغب  ناـف  : ) تفگ دومرف و  رما  قح  تعباـتمب 

ار و ناطیش  دهد  تسد  هکیسک  ددرگ  نامیشپ  و  ار ، شلمع  تبقاع  دبای  وکین  هک  یسک  زور  نآ  رد  دوش  داش  دونـشخ و  هک  يزور 
، نآرق مکحب  ار  ام  وت  يدناوخ  .دنکن و  هعفادم  دشکنزاب و  وا  تسد  زا  نانع  و  دشکب ، دهاوخ  اج  ره  ات  دوخ ، نانع  زا  دزاس  نکمم 

.میداهن ندرگ  وا  مکح  رب  میدومن و  تباجا  ار  نآرق  نکیلو  میدومنن  تباجا  ارت  ام  هک  دوبن  نیا  و  نآ ، لها  يدوبن  و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هیواعم یلا 

.هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

دق هتاوف و  یـضق  ام  كردم  ریغ  کنا  تملع  دق  هبیعی و  نم  دـنع  هللخ  نایدـبی  هایند و  هنید و  یف  ءرملا  ناقبوی  روزلا  یغبلا و  نا  «و 
نم ناطیـشلا  نکما  نم  مدـنی  هلمع و  هبقاع  دـمحا  نم  هیف  طـبتغی  اـموی  رذـحاف  مهبذـکاف ، هللا  یلع  اولواـتف  قحلا ، ریغب  ارما  ماوقا  مار 
« .مالسلا .همکح و  یلا  نآرقلا  انبجا  نکلو  انبجا ، كایا  انسل  هلها و  نم  تسل  نآرقلا و  مکح  یلا  انتوعد  دق  .هبذاجی و  ملف  هدایق ،

ار وا  رما  داسف  دننک  یم  راهظا  وا و  يایند  وا و  نید  رد  ار  درم  دـننادرگ  یم  كاله  نتفگ  غورد  ندرک و  ملظ  هک  قیقحت  هب  ینعی و 
ادخ بناج  زا  تسا  هدش  مکح  هک  يزیچ  نآ  هب  دیسر  یهاوخن  هک  وت  یناد  یم  قیقحت  هب  ار و  وا  بیع  دیوج  یم  هک  یسک  دزن  رد 

.دشاب تفالخ  هک  ار  يرما  دنشاب  لمج  باحـصا  هک  یتعامج  دندرک  دصق  هک  قیقحت  هب  .دشاب و  نامثع  نوخ  هک  وا  ندش  توف  هب 
بولغم و ببـس  هب  ار  ناشیا  ادـخ  درک  بیذـکت  سپ  نامثع ، نوخ  بلط  لـیوات  هب  ادـخ  هفیلخ ي  یناـمرفان  رب  دـندرک  لـیوات  سپ 

راـک تبقاـع  هدیدنـسپ  دومحم و  تسا  هتفاـی  هک  یـسک  زور  نآ  رد  دوش  هدرب  هطبغ  هک  ار  يزور  سرتب  سپ  .ناـشیا  ندرک  روهقم 
اب دنک  هعزانم  هک  دناوتن  سپ  دوخ ، يوس  هب  وا  ندیشک  رب  ار  ناطیش  تسا  هتخاس  طلسم  هک  یـسک  تسا  نامیـشپ  مدان و  ار و  دوخ 
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.وا

وا رب  مینک  تباجا  هک  ام  میتسین  نآرق و  لها  زا  یتسین  وت  هکنآ  لاح  نآرق و  ندرک  مکح  يوس  هب  ار  اـم  وت  يدـناوخ  هک  قیقحت  هب 
.مالسلاو .نآ  ندرک  مکح  يوس  هب  ار  نآرق  میدرک  تباجا  نکل  ار ،) وت  )

یئوخ

غتوی غتو  دـق  و  كالهلا ، کیرحتلاب  غتولا  و  ناکلهی ، ناـغتوی :) ، ) هبذاـکلا هداهـشلا  یلع  اریثک  قلطی  قحلا و  فـالخ  روزلا :) : ) هغللا
دحا یلع  لمجملا  لمح  وا  رهاظلا  یف  هنم  دصق  ام  فالخ  یلع  مالکلا  لمح  لیواتلا : اولواتف :) ، ) بلط مار :) ، ) کله مثا و  يا  اغتو :

کـسمت میکحتلا و  دـعب  هیلا  هل  باتک  نم  لصفلا  اذـه  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .اوفلح  يا  اولاتف ، یلزتعملا : حرـشلا  یف  و  هتـالمتحم ،
ادـتبم یف  باتکلا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هنع ردـص  لوقا : .میکحتلا  یلا  هتباجا  دـنع  نوکی  نا  لمتحی  نامکحلا و  هب  مکح  امب  هیواعم 

ینبم نا  نیب  و  دالبلا ، رئاس  یلع  هطلـستل  هبقعتملا  هیمالـسالا  نادلبلا  نم  هریبک  هیحان  یلع  هملاظلا  هتطلـس  رارقتـسا  هیواعم و  هموکح 
یضوفلا هداجیا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هتعاطا  مدع  هیمالـسالا و  هقحلا  هموکحلا  هعاطا  نع  هجورخ  وه  یغبلا و  هتموکح 

هیلع  ) یلع ماهتاب  هعم  هعابتا  نواعت  نامثع و  مدب  بلطلا  نم  هب  کسمت  يذـلا  ناتهبلا  روزلاب و  ادـیوم  اهلهال  هئاوغا  ماشلا و  دالب  یف 
يدبت ایندـلا و  نیدـلا و  یف  هکاله  بجوت  نیلماعلا  نیذـهب  هبـستکملا  هموکحلا  نا  یلع  ههبن  و  کلذ ، یف  هتنواعم  وا  هلتقب  مالـسلا )
هرامآ هفالخب و  هصمقت  نم  هیلا  دصق  ام  همار و  ام  لانی  هنا ال  یلا  راشا  و  خیراتلا ، ریـسم  یف  هریـصبلا  لها  دـقنلا و  لها  دـنع  هیواسم 

هنا ال دوصقملا  وا  هلاـمعا ، يواـسمل  هنع  نورفنتی  نیملـسملا  نا  یناـثلا و  لوـالا و  هموکحک  نیملـسملا  هفاـک  دـنع  حالـصلا  هرهاـظ 
دنع مولعم  ناتهب  روز و  هنـال  ناـمثع  مدـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همهت  تاـبثا  كردـی  ـال  هنا  دارملا  وا  هلتق ، نمع  ناـمثع  راـث  كردـی 

نا رهاظلا  و  مهبذـکاف ، کلذ  یلع  هللا  یلع  اوفلاحتف  قح  ریغب  هرامالا  هنطلـسلا و  نوبلطی  هنودـیوی  نمم  اـسانا  نا  نیب  مث  .نیملـسملا 
و مهلشف ، مهمازهناب و  هللا  مهبذکاف  لمجلا  برح  اوراثا  هرصبلا و  رضح  نمم  امهعایـشا  ریبزلا و  هحلط و  ماوقالا  ءالوه  نم  دوصقملا 

مدنی یتح ال  ناطیـشلا  هاجت  همواقملا  نم  هل  دبالف  هدئاق ، ناطیـشلا  نا  ع )  ) دافا هتبقاع و  ءوس  نم  هفوخ  هیواعم و  رکذـتلا  اذـهب  رذـح 
نا هلها و  نم  نوکی  نآرقلاب و ال  دـقتعی  هنا ال  هنم و  هعدـخ  تناک  نآرقلا  مکح  یلا  هیواعم  هوعد  نا  یلا  راـشا  مث  .هتبقاـع  ءوس  نم 
هللا یلـص   ) یبنلا نع  هفالخلا  همامالا و  رما  یف  نآرقلا  مکح  هباـجا  یلع  اوقفاو  اـمنا  هتباـجا و  یلع  اوقفاوی  مل  هتعیـش  نینموملاریما و 
یلع هلادـلا  تایالا  نم  ع )  ) یبنلا دـعب  هتماـما  نیعت  هماـع  هصاـخ و  صوصنل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هفـالخ  رارقا  همکح  و  هلآ ) هیلع و 

همامالل احلاص  نکی  مل  ذا  هلها  نم  سیل  هنوک  و  هنع ، باوجلا  هلاوس و  هروص  هرخآ  یلا  انتوعد - دـق  و  هلوق : مثیم : نبا  لاـق  .هتماـما 
همکح و یلا  نآرقلا  باجا  امنا  هنا  کلذـب و  هملعا  میکحتلاب  اضرلا  یلا  باـجی  نـال  ـالها  نکی  مل  ثیح  و  ارارم ، هناـیب  قبـس  اـمک 

الـصا اذه  لعجف  هیالا ، اهلها ) نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقـش  متفخ  نا  و  : ) نیجوزلا قح  یف  یلاعت  هلوق  یف  کلذ 
جراوخلا یلع  هنع - هللا  یـضر  سابع - نبا  جـتحا  کلذ  نیعب  و  مهنیب ، قاقـشلا  عوقو  دـنع  همالا  لاح  یلوـالا  قیرطلاـب  هیلع  ساـق  و 

و مالـسلا ) هیلع   ) یلع رماب  سیل  کلذ  نا  مهل : لاقف  لاجرلا ؟ هللا  نید  یف  مکحی  نا  یلعل  زوجی  فیک  اولاقف : میکحتلا  اورکنا  ثیح 
لجرلا و قح  یف  کلذـب  یلاعت  رما  هنا  نورتفا  هیالا  متفخ ) نا  و  : ) نیجوزلا قح  یف  لوقی  ذا  هیاـنک ، یف  یلاـعت  هللا  نم  رماـب  وه  اـمنا 

یف و  لوقا : .قیفوتلا  هللااب  و  هلوق ، یلا  مهنم  ریثک  عجرف  مهتحلـصمل ؟ ایعر  همالا  قح  یف  کلذـب  رمای  امهتحلـصمل و ال  هاـعارم  هتارما 
یف میکحتلاب  هوعدلا  یلا  هباجالا  سیل  همکح ) یف  نارقلا  انبجا  انکل  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دافم  نا  - 1 رظنلا : نم  دراوم  اذه  همالک 
رما نییعت  یف  نآرقلا  مکح  یلا  هباجالا  دارملا  لب  رـشبلا ، يار  هلانی  یهلا ال  عیرـشت  همامالا  ناف  هیواعم ، هضرع  هجو  یلع  هماـمالا  رما 
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کلذ یلع  هوهرکا  اـمنا  میکحتلاـب و  ضری  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا - 2 مالـسلا .) هیلع   ) هیلع قبطنی  امم  مامالا  فاصوا  ناـیب  هماـمالا و 
دبال هدعب و  ناماما  امهنا  ثیح  مهنم  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  اصوصخ  هلها و  ءامدـل  اظفح  هدـنج  نم  سابلا  اووذ  هبلطی  امع  تکـسف 
یف دوهیلا  سار  هب  باجا  امیف  کلذ  ع )  ) حضوا دـق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هررق  ام  یلع  همامالا  رما  امهلمحت  امهئاقب و  نم 
یف لاصخلا  نم  رشع  هعبارلا  بابلا  یف  هللا  همحر  قودصلا  خیشلا  هرکذ  امک  نیفـص ، نم  هعجارملا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) هعم هتبحاصم 

میکحتلا یلع  مالسلا ) هیلع   ) هرکاف هتامم ، دعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  نامز  یف  ءالتبالا  ناحتمالا و  نم  هب  یلی  ام  نمض 
سایق نیجوزلا  فالتخا  یف  هیمکحلاب  هماـمالا  رما  یف  هیمکحلا  ساـیق  نا  .ایناث 3 - امکح  يرعـشالا  یـسوم  یبا  باختنا  یلع  الوا و 

اهب و بلطلا  اهطاقـسا و  یلع  قحلا  امهل  امهب و  هصاخلا  امهقوقح  یلا  عجری  نیجوزلا  نیب  فالتخالا  ناف  یتش ، هوجو  نم  قرافلا  عم 
فیکف هیعرلا  هفاک  یلا  عجری  و  اهیف ، سانلا  نم  رظنلا  يارلل و  لخدـم  یهلا و ال  قح  هماـمالا  رما  نکل  هجو و  لـکب  اـهیلع  یـضارتلا 

مزتلی امب  مصخلا  یلع  جاجتحالا  نسحالاب و  لادجلا  هجو  یلع  الا  حصی  سابع ال  نبا  نع  هلقن  ام  و  هیف ، دارفا  وا  عمج  میکحت  حصی 
هفالخلا همامالا و  نع  لزعمب  نیجوزلا  نیب  میکحتلا  هیاف  الا  و  رسیت ، هجو  ياب  قحلا  یلا  هل  اعاجرا  هتمهتل و  اعفد  هتهبـشل و  اضحد  هب 

هک يا  همان  کـی  زا  همجرتلا : .موصعم  ماـما  قح  یف  موصعملا  نم  صنلاـب  ـالا  تبثی  ـال  اـهنا  نم  هیماـمالا  هب  مزتلا  اـم  یلع  اـصوصخ 
مک و دـنزادنا و  اـیند  نید و  تکـاله  هطرو  رد  ار  درم  غورد  راـتفگ  تموـکح و  رب  شروـش  هک  یتـسار  و  تسا : هتـشاگن  هیواـعمب 

تـسدب هتفر  تسد  زا  یمتح  ياـضق  مکحب  هچنآ  هک  یناد  یم  یبوـخب  وـت  .دـنزاس  ادـیوه  ناـیوجبیع  ناـنیبزیت و  دزن  ار  وا  یتساـک 
غورد دـنوادخ  دـندش و  دـنگوس  مه  دـنوادخ  رب  مه  اب  دـنتفر و  اهنآ  تسیاشان  یماقم  يراک و  لابند  قحاـنب  یمدرم  دروآ ، یناوتن 

سک ره  دـنرب و  کـشر  تسا  شخب  تیاـضر  هدوتـس و  شماجنارـس  هک  ره  رب  هک  يزور  زا  شاـب  رذـحرب  .تخاـس  شاـف  ار  اـهنآ 
نآرق مکحب  ار  اـم  وت  .دروخ  یم  سوـسفا  تسا و  نامیـشپ  هتفر  وا  لاـبند  هدرکن و  یتمواـقم  شربارب  رد  هدیـشک و  راـهم  شناـطیش 
اریذـپ شناـمرف  مکح و  رد  ار  نآرق  یلو  میدوبن  وت  توعد  ياریذـپ  وگخـساپ و  مه  اـم  و  يدوبن ، نآ  لـها  هکنیا  اـب  يدرک  توعد 

.مالسلاو .میتسه 

يرتشوش

نوذرب یلع  یملـسلا  روعالاابا  هیواعم  ثعب  لاقف : هدایز ، عم  هباوج  اذه  يذـلا  هیواعم  مالک  عم  محازم ) نب  رـصن  نیفـص   ) هاور لوقا :
فحصملا و  ماشلا ، لها  فصو  قارعلا  لها  فص  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) نیب راسف  ضیبا ،

يری انم  لک  و  اننیب ، لاط  دـق  رمالا  اذـه  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع یلا  هیواعم  لسرا  و  مکنیب ، اننیب و  هللا  باتک  لوقی : وه  هسار و  یلع 
ام نوکی  نا  فوختا  انا  و  ریثک ، رـشب  اننیب  امیف  لتق  دق  و  رخالل ، هعاطلا  انم  دـحاو  یطعی  نل  و  هبحاص ، نم  بلطی  امیف  قحلا  یلع  هنا 

رذـع و هایح و  هیف  انل  کل و  رما  یف  کل  لهف  كریغ ، يریغ و  هب  بساحی  نطوملا و ال  کلذ  نع  لاسن  انا  و  یـضم ، امم  دـشا  یقب 
، اننیب هللا  باتک  یف  امب  نامکحیف  کباحصا ، نم  رخالا  یباحصا و  نم  امهدحا  نایضر  نامکح  مکنیب  اننیب و  مکحی  نا  همالل  حالص 

یلع هیلا  بتکف  لاـق : .هلها  نم  تنک  نا  نآرقلا  مکحب  ضرا  هیلا و  تیعد  اـمیف  هللا  قتاـف  نتفلا ، هذـهل  عـطقا  کـل و  یل و  ریخ  هناـف 
یغبلا و نا  و  هبیع ، نم  ملـسی  هلـضف و  بجوتـسی  هلعف و  هب  نسح  ام  عابتا  هسفن  ءرملا  هب  لغـش  ام  لضفا  ناف  دـعب  اما  مالـسلا :) هیلع  )
هناف ال ایندلا ، رذـحاف  هریبدـت ، هنع  ینغی  ام ال  هللا  هاعرتسا  ام  هینعی  نم  دـنع  هللخ  نم  نایدـبی  و  هایند ، هنید و  یف  ءرملاب  نایرزی  روزلا 
، هللا یلع  اولواتف  قحلا ، ریغب  ارما  موق  مار  دـق  و  هتاوف ، یـضق  ام  كردـم  ریغ  کنا  تملع  دـقل  و  اـهنم ، هیلا  تلـص  یـش ء و  یف  حرف 

نم ناطیشلا  نکما  نم  مدنی  و  هلمع ، هبقاع  دمحا  نم  هیف  طبتغی  اموی  رذحاف  ظیلغ ، باذع  یلا  مهرطـضا  مث  الیلق ، مهعتم  مهبذکاف و 
نآرقلا و لها  نم  تسل  کنا  تملع  دـقل  و  نآرقلا ، مکح  یلا  ینتوعد  دـق  کنا  مث  .اهیلا  نامطا  ایندـلا و  هترغف  هداحی ، مل  هداـیق و 
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الالض لض  دقف  نآرقلا  مکحب  ضری  مل  نم  و  انبجا ، كایا  انسل  همکح و  یلا  نآرقلا  انبجا  دق  و  ناعتـسملا ، هللا  دیرت و  همکح  تسل 
نا .لیزید و  نبا  نیفـص  نع  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  کلذک  و  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) .ادیعب

هخـسن لاق  هعبت و  مثیم  نبا  نا  بیرغلا  نم  و  ناکلهی ، يا  ناغثوی )  ) دیدحلا یبا  نبا  هلقن  ناعیذی  لطابلا  بذکلا و  يا : روزلا  یغبلا و 
يرخا هخـسن  یف  لعل  و  اذکه ، جهنلا  نم  یتخـسن  یف  لوقی  نا  هیلع  ناک  امنا  و  یـضرلا ، باتک  ریغ  حرـش  وه  لهف  ناعیذی  یـضرلا 

هلعلف فنصملا  هلقن  ام  حص  نا  .نواهتلا و  ءارزالا  و  نایرزی ، دنتسملا  یف  نا  تفرع  دقف  ناک  فیک  و  ناعیذی ، لاق  فنـصملا و  هریغ 
نبا  ) یف امک  ءرملا  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هرملاب  هاشفا  يا : ربخلا  عاذا  نم  ال  هوبرـش ، يا  ضوحلا  یف  ام  موقلا  عاذا  نم 
دنع هللخ  نم  هاور  ارـصن  نا  تفرع  دق  هبیعی  نم  دنع  هللخ  نارهظی  يا : نایدبی  هانید و  هنید و  یف  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا 

تملع دق  .هلوعفم و  ینغی  ام ال  نوکی  و  هللا ، هاعرتسا  ام  هینعی  لعافف  هیلع  و  هریبدت ، هنع  ینغی  ام ال  هللا  هاعرتسا  ام  هدایز  عم  هینغی  نم 
ارصن نا  تفرع  دقف  دحا ، لک  نع  اهتاوف  هللا  یضق  یتلا  ایندلا  هتاوف  یضق  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم هتاوف  یـضق  ام  كردم  ریغ  کنا 

- بعـصم لتق  هفوکلا و  کلملادبع  حتف  رکذ  دعب  لماکلا -)  ) یف .اهنم و  هیلا  تلـص  یـش ء و  یف  حرف  هناف ال  ایندلا  رذـحاف  هلبق  داز 
هیلع  ) هئاـیلوا یف  نورـشعلا - یناـثلا و  لـصفلا  ، ) اـماع اـنذا  کلملادـبع  نذا  و  قنروخلا ، یف  اریثـک  اـماعط  هل  ثیرح  نبا  ورمع  عنص 

اولکاف دئاوملا ، تءاج  مث  هریرـس ، یلع  هعم  هسلجاف  ثیرح ، نب  ورمع  لخدف  مهـسلاجم ، اوذخا  سانلا و  لخدف  هئادـعا ) و  مالـسلا )
اوغرف املف  ناک  یلاریصی  اموی  يرما  لک  یلب و  یلا  میما  ای  دیدج  لک  و  لوالا : لاق  امک  انکل  مادول و  انشیع  ذلا  ام  کلملادبع : لاقف 

لاقف هربخی  ورمع  تیبلا و  اذه  ینب  نم  تیبلا و  اذه  نمل  هلاسی  وه  هعم و  ثیرح  نب  ورمع  رصقلا و  یف  کلملادبع  فاط  ماعطلا  نم 
دق نئاک  وه  ام  ناک  یـضا و  ذا  کی  مل  ناک  دـق  ام  ناکف  ناسنالا  اهیا  کسفنل  حدـکاو  تیم  کناف  لـهم  یلع  لـمعا  کلملادـبع :
یلا مهرطـضا  مث  الیلق  مهعتم  هدعب و  داز  ارـصن  نا  تفرع  دق  مهبذکاف  هللا  یلع  اولواتف  قحلا  ریغب  ارما  ماوقا  بلط  يا : مار  دق  ناک و 
هیلع  ) هفـصوب ارما  مار  نم  رـصعلا  كاذ  یف  هیواعم  لـبق  نکی  ملف  هیلع ، نومدـقتملا  ماوقـالاب  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم .ظـیلغ و  باذـع 

شیرق یف  نکی  مل  نیذلا  فانم  دبع  ینب  نم  ناک  بسنلا  ثیح  نم  هناف  امهنود ، هسفن  دعی  هیواعم  نکی  مل  و  نیلجرلا ، ریغ  مالـسلا )
هیواعم عم  نامثع  ناک  و  هنع ، عافدلا  یف  نامثع  مایا  هیواعم  ناک  ام  اریثک  و  امهقوف ، ناک  هسایسلا  ریبدتلا و  ثیح  نم  و  مهنم ، فرشا 
نعطلاب حیرـصتلا  نم  یقتی  ناک  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما و  يدـعو ، میت  قوف  هسفن  لعجی  هدـحاو ، سفنک  هیما  ینب  یقاب  و 

لک يدبی  ماوعلا  دنع  مهتاملاکم  ریغ  مهـسفنا  دنع  مهتاملاکم  صاوخلل  ناف  هیواعمل ، حـیولتلاب  کلذ  لعفی  هنا  الا  هماعلا  دـنع  امهیف 
: هریغملل هصاوخ  هیواعم و  سلجم  یف  ع )  ) نسحلا لاق  دـق  و  هئارآ ، هتاداقتعا و  رخالا و  فرعی  مهنم  لک  و  رخالل ، هسفن  یف  ام  مهنم 
، کلذ نع  هلئاسی  یلاعت  هللا  نا  و  کقح ، یف  هللا  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) دح لطع  رمع  نا 

یف احیرـصت  هتیب  لها  نم  نینموملاریما و  نم  ذـخای  نا  یعـسی  هیواعم  ناک  .ـالملا و  یف  کـلذ  لوقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنکمی مل  و 
تحرـص نسحلا و  یلا  هباتک  یف  و  یلع ، یلا  هیواعم  بتک  نم  ریثک  نم  کلذ  رهظی  امک  هماعلا ، دـنع  امهیف  نعطلاب  الم  یف  وا  باتا 

یف سانلاب  هالـصلاب  مهرما  ع )  ) یبنلا نا  ءاعدا  راغلا و  بحاـص  مهنوک  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق يذـلا  مهلواـت  و  رمع .) رکب و  یبا  همهتب 
دق و  مالسلا ) هیلع   ) هلوق ینعم  هنع - مثیم  نبا  لقن  امک  يدنوارلا - لاق  .رکب و  یبا  فالختسال  رمع  کسمت  نیرمالا  نیذهبف  هضرم ،

اوعیطا هللا و  اوعیطا  : ) یلاعت هلوقک  نآرقلا  اولواتف  همالا ، هذه  رما  موق  بلط  دـق  هنا  مهبذـکاف  هللا  یلع  اولواتق  قحلا  ریغب  ارما  ماوقا  مار 
و ال هاغب ، نیملاظ  مهنوکب  هللا  مهبذـکاف  هللا ، یلع  نیمکحتم  رمالا  یلوا  ءارمـالا  نم  هوبـصن  نم  اومـسف  مکنم ) رمـالا  یلوا  لوسرلا و 
، اوفلح يا  لاق  اولاتف و  اولواتف  هلوق  لدب  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  و  اذـه ، .انلق  امم  بیرق  وه  و  کلذـک ، یلاعت  هللا  لبق  نم  یلاولا  نوکی 
، ملکلا اوفرح  يا  هللا  یلع  اولوات  يور  دق  و  لاق : مث  .هلما  غلبی  مل  هللا و  هبذـکا  اذـک  نلعف  اربجت ال  مسقا  نم  يا  نیمیلا ، يا  هیلالا  نم 

هیلع  ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) ءالقعلل رهظا  ناب  هللا  مهبذـکاف  مهبهاذـمل ، اراـصتنا  نآرقلا  لـیوات  یف  ههبـشب  اوقلعت  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3582 

http://www.ghaemiyeh.com


مل هریغ و  دجن  ملف  حیحصلا ، وه  یناثلا  لب  تلق : .حصا  لوالا  و  مهتالیوات ، داسف  هئادعا ) و  مالسلا )

هب دارملا  اموی و  رذحاف  .ظفللا  كاذب  اضیا  هدنتسم  نا  تفرع  دق  و  هفنـصم ، طخب  مثیم  نبا  هخـسن  و  مثیم ، نبا  يدنوارلا و  ریغ  لقنی 
هلمع و هبقاع  ادیمح  دجو  يادمحا : نم  هیف  طبتغم  ءایحالا  یف  ءرملا  امنیب  لاق و  طبتغاف ، هتطبغ  نم  مولعملا ، ظفلب  طبتغی  همایقلا  موی 
مه ال طسقلاب و  مهنیب  یـضق  باذعلا و  اوار  امل  همادنلا  اورـسا  و   ) هبذاجی ملف  هبادلا  هب  داقی  لبح  هدایق  نم  ناطیـشلا  نکما  نم  مدـنی 

انتوعد دق  و  نولمعی .) اوناک  ام  الا  نوزجی  له  اورفک  نیذلا  قانعا  یف  لالغالا  انلعج  باذعلا و  اوار  امل  همادـنلا  اورـسا  و  ( ) نوملظی
هلزنم و نآرقلاـب و  داـقتعا  هل  نکی  مل  هنـال  لـب  تلق : .هماـمالل  اـحلاص  نکی  مل  ذا  مثیم : نبا  لاـق  هلها  نم  تسل  نآرقلا و  مکح  یلا 

حامرلا یلع  فحاصملا  .ماـشلا  لـها  عفر  اـمل  رـصن :) نیفـص   ) یف و  دـیرت .) همکح  تسل  داز و  هدنتـسم  نا  تفرع  دـقف  هیلا ، لزنملا 
یف نورشعلا - یناثلا و  لصفلا  ، ) هیواعم نکل  و  هللا ، باتک  یلا  باجا  نم  قحا  انا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  نآرقلا  مکح  یلا  نوعدی 

نید و ال باحصاب  اوسیل  حرس  یبا  نبا  و  هملسم ، نب  بیبح  و  طیعم ، یبا  نبا  و  صاعلا ، نب  ورمع  و  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا
امک همکح  یلا  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  همکح  یف  نآرقلا  انبجا  نکل  انبجا و  كایا  انـسل  .مکنم و  مهب  فرعا  ینا  نآرق ،

نوملعی نیذلا  يوتسی  له   ) نآرقلا مکح  همامالل و  قحتسملا  یف  نآرقلا  هباجا  دارملا  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف
يدهی نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  ( ) نووتسی اقـساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  ( ) نوملعی نیذلا ال  و 

( مالـسلا و   ) .نوهقفی مهف ال  مهبولق  یلع  عبط  نکل  و  لوقعلا ، ههادـب  یلا  رمـالا  لاـحا  اـمم  کـلذ  ریغ  و  نومکحت ) فیک  مکل  اـمف 
( هیطخلا مثیم و  نبا   ) یف سیل  و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه 

هینغم

انه دارملا  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاق  و  اورـسف ، اولوات : .ناکلهی و  يا  ناـغتوی  خـسنلا  ضعب  یف  و  هناحـضفی ، ءرملاـب : ناعیذـی  هغللا :
لوعفم كایا  و  مویل ، هفـص  طبتغی  هلمج  بارعـالا : .حرفی  طـبتغی : .نیمیلا و  یه  هیلـالا و  نم  اوفلح  دـیدحلا : یبا  نبا  ناـف  اولواـطت ،

لقعلا و و  قـالخالا ، نیدـلا و  هغلب  هیواـعم  بطاـخی  ممـالا  خـلا ..) روزلا  یغبلا و  نا  و  : ) ینعملا .انـسل  ربخ  هلمجلا  و  اـنبجال ، مدـقم 
هحیضفلا یلا  کب  نایدوی  بذکلا  ملظلا و  هل : لوقی  مامالا  ..یسرکلاب  کسمتلا  هعفنملا و  هغلب  الا  عمسی  مهفی و ال  وه ال  و  ریمضلا ،

هل بثتـسا  ینم  هنا  ملعی  هیواعم  و  سانلا …  هللا و  دیری  لوقی و  امع  مکحلا ال  نع  ثحبا  ینا  اذام ؟ مث  لوقی : وه  و  سانلا ، هللا و  ماما 
املک ..هاغطلل و  نوفتهی  عاعرلا و  نویزاهتنالا و  قفـصی  فیک  نیعلا  يار  انیار  دـق  ..هایاطع و  هلاوماب و  ماـنغالاک  ساـنلا  قاـس  رمـالا 
کنا تملع  دق  و   ) .قعان لک  عابتا  عاع  جمه و  هلوقب : کلذ  مامالا  نلعا  دق  و  نیفتاهلا ! نیقفـصملا و  ددع  دادزا  اوتع  هیغاطلا  دادزا 

ریغب ارما  ماوقا  مار  دـق  و   ) اقافن ابذـک و  هب  رتستت  کناو  و  هتومب ، بهذ  هناف  ناـمثع ، مدـب  بلطلا  وه  و  هتاوف ) یـضق  اـم  كردـم  ریغ 
لعف امک  امامت  ءارتفا  ابذـک و  نامثع  مدـب  اوعرذـت  هقالخلااوبلط و  لـمجلا ، باحـصا  مه  ماوقـالا  مهبذـکاف .) هللا  یلع  اولواـتف  قحلا 

هیف طبتغی  اموی  رذحاف   ) .راغـصلا راعلاب و  عیمجلا  دنع  اوحـضتفا  و  سانلل ، تفـشکت  مهدصاقم  نال  هناحبـس ، مهبذـکا  دـق  و  هیواعم ،
و خلا ..) نارقلا  مکح  یلا  انتوعد  دق  و   ) اولمع امب  اوئاسا  نیذـلا  و  ینـسحلاب ، نسحملا  هیف  يزجی  اموی  ناسنا  لکل  کل و  نا  خـلا ..)

نب نمحرلادـبع  لاق  .کل  بیجتـسن  یک  یـش ء  یف  هنم  تسلف  تنا  اـما  یعادـلا ، ناـک  اـیا  نیح و  لـک  یف  هتوعدـل  بیجتـسن  نحن 
لیلدـلاب لتاق  امنا  زوجی …  ام ال  لعف  یلع  نینموملاریما  یف  نظی  نا  ملـسمل  لحی  فیک  رطاخلا ص 385 : دیص  باتک  یف  يزوجلا 

هللا لوسر  لاق  دـق  فیک و  هعم ، قحلا  الا و  ادـحا  لتاقی  مل  ایلع  نا  ءاـملعلا  فلتخی  ـال  و  قحلا ، یلع  ناـکف  لاـتقلا ، یلا  هل  رطـضملا 
.راد امفیک  یلع  عم  قحلا  ردا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  )
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هدبع

راصتنالا نامثع و  مد  وه  هتاوف  یضق  ام  هتاوف : یـضق  ام  كردم  هناحـضفی …  هنارهـشی و  ءرملاب  ناعیذی  هایند : هنید و  یف  ءرملاب  … 
بلطب هنتفلا  اوحتف  نیذـلا  کئلوا  مهبذـکاف : هللا  یلع  هنع …  هللا  یـضر  نامثع  تومب  رمالا  ءاضقنال  هکردـی  هنا ال  ملعی  هیواعم  هل و 

هبقاع دمحا  نم  مهبذکب …  مکح  مهبذکاف  لیواتلاب  هماکحا  یلع  اولواطت  يا  هللا  یلع  اولوات  لمجلا و  باحصا  مهب  دیری  نامثع  مد 
همامز و نم  هنکم  يا  ناطیـشلا  نکما  هدیمح و  هبقاعلا  دـحو  نم  وا  لمعلا  ناسحاب  هدومحم  هلمع  هبقاع  لعج  نم  حرفی  طبتغی  هلمع :

هعزانی مل 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نید و رد  ار  صخش  یئوگغورد  يرگمتس و  سپ  دهد :) یم  زردنا  ار  وا  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
هچنآ یباـی  یمن  رد  هک  ینادـیم  وت  و  دـنزاس ، یم  ادـیوه  شیوـج  بیع  دزن  ار  شیردـق  یب  صقن و  و  دـننادرگ ، یم  هاـبت  شیاـیند 
يراک یئاه  هورگ  و  تسا ، هدـش  ردـقم  نآ  نتفر  تسد  زا  هک  ار  شندـش ) هتـشک  زا  دـعب  ناـمثع  يراـی  اـی  اـیند ، رد  ياهـشهاوخ  )

تسایر و ندروآ  تسد  هب  دـهع و  ضقن  ای  یقیقح ، ماما  زا  ندومنن  يوریپ  يارب   ) و دـندرک ، دـصق  تسردان  ار  تفالخ ) تماما و  )
يوزرآ هب  ندیـسر  يارب  و  دنتـشاذگاو ، مدرم  يار  هب  دوخ  لیم  هب  ار  تفالخ   ) دـندومن لیوات  ار  یهلا  راکـشآ  روتـسد  ایند ) يالاک 

دهاوخ اهنآ  هب  ار  نایوگغورد  رفیک  باذع و  و   ) هدناوخ وگغورد  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  دـندومن ) هناهب  ار  نامثع  یهاوخنوخ  شیوخ 
هک یـسک  تسا  نامیـشپ  هتفاـی و  هدیدنـسپ  ار  شراـک  ناـیاپ  هک  یـسک  تسا  دونـشخ  نآ  رد  هک  يزور  زا  شاـب  رذـحرب  سپ  داد )
(. هدرب ار  وا  هتساوخ  هک  اج  ره  هب  ات  هدیشکن  نوریب  وا  فک  زا  ار  دوخ  راهم   ) تسا هدرکن  یگزیتس  اب  هداد و  ناطیـش  هب  ار  شرایتخا 

ماکحا روتـسد و  فالخرب  تیاهراک  نوچ   ) يدوبن نآرق  لها  هکنیا  اب  يدومن  توعد  نآرق  مکح  هب  نیفـص ) گنج  رد   ) ار ام  وت  و 
مکح هکلب  میدادن ، خساپ  ار  وت  ام  و  تسا ) نآ 

.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  میتفریذپ ، ار  نآرق 

ینامز

هانگ .دریگب  تربع  دیآ و  دوخب  دیاش  دنکیم  دزشوگ  هیواعم  هب  هتکن  دنچ  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نید  زا  هدافتـسا  ءوس  تبقاع 
ادخ تایآ  هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  هانگ  هک  یناسک  تبقاع  : ) دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دزاسیم  یـشالتم  ار  ایند  نید و 

ار هدافتـسا  رثکادح  دیاب  اهتـصرف  زا  هشیمه  هک  تسا  یمتح  عوضوم  کی  نیا  ددرگیمنرب و  بقعب  هنامز  خرچ  دننکیم .) بیذکت  ار 
هک تسا  يا  هتکن  نیا  .تسا  لاحم  یهاگ  نآ  ندروآ  تسدـب  دورب  تسد  زا  هک  تصرف  اریز  دومن ، ایند  روما  اـی  تیونعم  تهج  رد 

تـصرف دیوگیم : نانآ  هب  ادخ  دنهد و  ماجنا  بوخ  راک  دندرگ و  زاب  ایندب  دنهاوخیم  ادخ  زا  هک  هدرک  ناونع  اهیمنهج  هرابرد  ادـخ 
اوـسر ار  رهاـظتم  ادـخ  تسین و  ماود  لـباق  یعوـضوم  نآ  زا  يرادرب  هرهب  نیدـب و  رهاـظت  .تسا  هتـشذگ  نآ  تقو  هتفر و  تسد  زا 

زا تسا  هدوب  نیقفاـنم  ربـهر  دوخ  هیواـعم  دروخیم و  مشچب  نارگید  زا  شیب  ناـقفانم  هراـبرد  میرک  نآرق  رد  عوضوم  نیا  .دزاـسیم 
ام دـینک  گنج  رگا  دـنتفگ : یم  اهنآ  هب  گنجب  دوهی  کیرحت  يارب  نیقفانم  : ) تسا هیآ  نیا  تسا  نیقفانم  هرابرد  هک  یتاـیآ  هلمج 
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دننک و یم  گنج  هن  دنیوگ  یم  غورد  نیقفانم  یلو  میئآ  یم  امش  اب  مه  ام  دیتفر  دیدرک و  نطو  يالج  رگا  میهدیم و  يرای  ار  امش 
میدروآ و مک  باوث  ارچ  دـنیوگ  یم  اه  یتشهب  اه  یمنهج  مه  دـنروخ و  یم  ترـسح  اه  یتشهب  مه  تماـیق  زور  .چوک  اـهنآ  اـب  هن 
زا دنک ، راهظا  دـنک و  اهر  ار  ام  منهج  رد  هزات  هک  میداد  ناطیـش  تسدـب  ار  رایتخا  ارچ  میدرواین !؟ باوث  ارچ  دـنیوگیم  اه  یمنهج 

نایناهج راگدرورپ  ادـخ  زا  نم  مرازیب  وت  زا  نم  دـیوگ  یم  دـیدرگ  رفاـک  یتقو  وش  رفاـک  دـیوگ  یم  ناـسناب  ناطیـش  .مسرتیم  ادـخ 
 … تشاد دنهاوخ  رارق  هشیمه  يارب  منهج  رد  هک  تسا  نیا  نانیا  راک  هجیتن  مسرتیم 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنا وهف  هاـیند ) هنید و  یف   ) هناحـضفی هنارهـشی و  يا  ءرملاـب ) ناعیذـی   ) بذـکلا يا  روزلا ) و   ) ملظلا يا  یغبلا ) نا  و   ) هیواـعم یلا 
يا نایدـبی ) و   ) لاکنلا رانلا و  هثروی  امم  لمع ، اـمب  هرخـالا ، یف  حـضتفم  و  ارذـش ، هیلا  نورظنی  ساـنلا و  هبنجتی  ایندـلا  یف  حـضتفم 
مهل ناک  ابذاک  املاظ  ناکناف  دحا ، بیعا  دارا و  اذا  سانلا  ناف  هبیع ، دیری  يا  هبیعی ) نم  دنع   ) هدسافم يا  هلخ ، عمج  هللخ )  ) نارهظی

- هناحبس هللا  ءاضقب  یضق - يا  نامثع  مد  يا  هتاوف ) یضق  ام  كردم  ریغ  کنا   ) هیواعم ای  تملع ) دق  و   ) هل مهبیعت  یلع  هجح  کلذ 
باحـصا ماوقـالاب  دارملا  و  کـلبق ، ناـمثع ، مدـب  بلطلا  وه  ارما )  ) تاـعامج يا  ماوقا )  ) دـصق يا  مار ) دـق  و   ) .بهذـی توفی و  نا 

يا یلاعت  هللا  مهبذـکاف )  ) هماکحا ضقنب  هناحبـس  هللا ) یلع   ) اولواطت يا  اولاتف )  ) نامثع ءایلوا  اونوکی  مل  مهنـال  قحلا ) ریغب   ) لـمجلا
لوی امم  نامثع  مد  مساب  هرامالا  دارا  لیواتلاب ، دارملا  وا  بذاکلا  قداصلا و  مئالع  نم  هنـسلا ، نارقلا و  یف  نیب  اـمب  مهبذـکب ، مکح 

طبتغی  ) همایقلا موی  هب  دارملا  و  اموی )  ) هیواعم ای  رذحاف )  ) .مهیلع مامالا  هبلغب  مهبذک  رهظا  مهبذـکاب ، دارملا  و  هیلا ، همدـب ، مهبلط  رما 
باوثلا لانی  یتح  تاحلاصلا  لمع  ناب  هدومحم  هلمع  هبقاع  لعج  يا  هلمع ) هبقاع  دـمحا  نم   ) مویلا کلذ  یف  رـسی  حرفی و  يا : هیف )

هرجیف صخش  هدایق  ذخای  يذلا  ناویحلا  لثم  ناطیـشلا ، عبتا  ناب  هدایق ) نم  ناطیـشلا  نکما  نم   ) مویلا کلذ  یف  مدنی ) و   ) هرخالا یف 
دق و   ) .هکلهلا دروم  ناطیشلا  هدروی  الف  هسفنب ، وه  لبقتسی  یتح  ناطیشلا ، دی  نم  مامزلا  بذجی  مل  يا  هبذاجی ) ملف   ) دیری ثیح  یلا 
انلق ثیح  انبجا ) كایا  انـسل  و   ) نارقلا لها  نم  يا  هلها ) نم   ) تنا تسل ) و   ) فحاصملا عفر  هدـیکم  یف  نآرقلا ) مکح  یلا  اـنتوعد 
یلع مالـسلا ) و   ) امهریغ و  فکلا ، لاتقلا و  رما  نم  مکح  امب  انیلع  همکح ) یف  نآرقلا  انبجا  انکل  و   ) کـنیب اـننیب و  مکح  نآرقلا  نا 

.يدهلا عبتا  نم 

يوسوم

: نایدـبی .كالهلا  کیرحتلاب  غتولا  ناکلهی و  ناغتوی : .هبذاکلا  هداهـشلا  یلع  اریثک  قلطی  قحلا و  فـالخ  روزلا : .ملظلا  یغبلا : هغللا :
.مکحا یـضقنا ، یـضم و  تاـف ، یـضق : .هقحل  اذا  یـشلا ء  كردا  نم  كردـم : .هصقتنی  هـبیعی : .داـسفلا  نهوـلا و  لـلخلا : .نارهظی 
لیواتلا نم  اولوات : .سانلا  نم  هعامجلا  هموق  عمج  ماوقا : .بلط  مار : .ء  یشلا  كاردا  مدع  هلعف ، تقو  بهذ  اتاوف  رمالا  تاف  تاوفلا :

: نالطیشلا نم  ناطیشلا  نکما  .هرسملا  لاحلا و  نسح  هطبغلا  رـسی و  طبتغی : .اوفلح  اولوات : وا  رهاظلا  فالخ  یلع  مالکلا  لمح  وه  و 
هنید یف  ءرملا  ناغتوی  روزلا  یغبلا و  نا  و  : ) حرشلا .هیلا  هدشی  هنع ، هعفدی  دض  هعزانی ، هبذاجی : .هعزانم  نودب  هنم  هنکم  هدایق و  هملس 
اذهل هبقاعلا  نوکت  فیک  هکرحت و  هجهنم و  ملعی  وه  هیواعم و  یلا  مامالا  اهبتک  هلاسرلا  هذـه  هبیعی ) نم  دـنع  هللخ  نایدـبی  هایند و  و 
ناتفص امهنا  بذکلا و  و  ملظلا - وه  و  یغبلا - اهنم  هل  رکذی  هحیبق  تافص  نم  لمحی  امب  هیواعمل  باطخ  هنا  فرحنملا …  كرحتلا 

هبیع هتـصیقن و  بلطی  نم  دنع  هحئابق  هبویع و  نارهظی  ایندـلا و  نیدـلا و  ناکلهی  امهنا  نیب  امهب و  لمعی  هسفن و  یف  ناشیعت  ناتحیبق 
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مذـی ءالقعلا  يدـل  ناتحیبق  امهنالف  ایندـلا  یف  هنافـشکی  امهنا  اما  امهنع و  هدابع  هللا  یهن  ناتیـصعم  امهنالاف  نیدـلا  ناکلهی  امهنا  اما 
دق هیواعم  ناک  هتاوف ) یضق  ام  كردم  ریغ  کنا  تملع  دق  و   ) .هتعض هتساسخل و  رابتعالا  نع  امهلعاف  طقسی  لقاع و  لک  امهبکترم 

هکاردا و کنکمی  مل  تاف و  دق  نامثع  مد  نا  هربخی  مامالا  انه  هفالخلا و  یلع  نایـصعلا  درمتلا و  نالعال  هعیرذ  نامثع  مد  نم  ذختا 
نم مدـنی  هلمع و  هبقاع  دـمحا  نم  هیف  طبتغی  اموی  رذـحاف  مهبذـکاف  هللا  یلع  اولواتف  قحلا  ریغب  ارما  ماوقا  مار  دـق  و   … ) هتومب بهذ 

نینموملا ما  ریبزلا و  هحلطب و  کلذ  اورسف  دق  قحلا و  ریغب  ارما  اوبلط  موقب  الثم  هیواعمل  برض  هبذاجی ) ملف  هدایق  نم  ناطیـشلا  نکما 
تطقـس مزهنا و  نم  مزهنا  مهنم و  لتق  نم  لتق  ثیح  نم  مهقاـفن  مهبذـک و  هللا  رهظاـف  ناـمثع  لـتقب  نیرتستم  هفـالخلا  اوبلط  هشئاـع 

اذا رورـس  نم  هیف  ام  یلا  هل  اهبنم  همایقلا  موی  نم  هیواـعم  رذـح  مث  مهتناـیخ …  مهبذـک و  ساـنلا  فرع  مهتوعد و  تلطب  مهتجح و 
نم ناطیـشلا  نکما  اذا  اما  و  هتجرد ، یف  اونوکی  نا  هلثم و  نونمتی  سانلا و  هیلع  هطبغیف  هیدل  الوبقم  هللا  دنع  ادومحم  هلمع  هبقاع  ناک 
نم تسل  نآرقلا و  مکح  یلا  انتوعد  دق  و   … ) هراسخلا ربکا  رسخی  مدنلا و  دشا  مدنی  اهدنعف  هلویم  هتاوهش و  یف  هل  ملستسا  هدایق و 

يذلا هفده  مدـخی  ارما  كرتی  هیزاهتنا ال  سانلا  دـشا  هیواعم  ناک  مالـسلاو ) همکح  یف  نآرقلا  انبجا  انکل  انبجا و  كایا  انـسل  هلها و 
قیزمت هفیلخلا و  لاتقل  ایعرش  ارربم  کلذ  ءارو  نم  بلطی  هراثب و  يدانی  نامثع و  صیمق  لمحی  هحلاصل ، همدختسی  الا و  هیلا  یعـسی 

هعفری امنا  هماکحاب و  دـقتعی  هب و ال  نموی  وه ال  نآرقلا و  عفری  و  هرمالا …  هیالولا و  نم  هتـصح  دـیری  یلاـتلاب  نیملـسملا و  هدـحو 
نال نآرقلا  لها  نم  لجرلا  اذه  نوکی  نا  مامالا  یفنی  امهنیب و  عازنلا  یف  نآرقلا  مکح  یلا  مامالا  وعدی  انه  اذـکه  ارکم و  هعدـخ و 

دقتعی ـال  کـلذ و  نم  یـش ء  یلع  سیل  هیواـعم  همارح و  نومرحملا  هلـالح و  نوـللحملا  هماـکحاب  نومزتـلملا  هب  نولماـعلا  مه  هلها 
کمد لالحا  کـلاتق و  نم  هب  نآرقلا  رما  اـم  ذـفنن  نحن  همکح …  یف  نآرقلا  اـنبجا  نحن  هل : لوقی  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  کلذـب … 
هجوب هیلع  يدـتعی  ظفحی و ال  ناصی و  نا  بجی  يذـلا  هفالخلا  بصنم  رمالا و  هیالو  یف  نآرقلا  انعطا  میثا و  دـتعم  ملاظ  غاب  کـنال 

 … هوجولا نم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َهَیِواعُم یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  .1} .تسا هیواعم  هب 

هدمآ دنتسیزیم  یضر  دیس  موحرم  زا  شیپ  ود  ره  هک  لیزید  نبا  نیفص  باتک  نینچمه  محازم و  نب  رصن  نیفص  باتک  رد  همان  نیا 
یـضر دیـس  هچنآ  زا  رت  حورـشم  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  زین  وا  هک  یفوک  مثعا  نب  دـمحا  حوتفلا  باـتک  رد  نینچمه  .تسا 

(.{ ص 383 و 384 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  تسا (  هتفرگ  ار  نآ  يرگید  عبنم  زا  دهدیم  ناشن  هک  تسا  هدش  رکذ  هدروآ 

هاگن کی  رد  همان 
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ياهزور زا  یکی  رد  هک  تسا  هدروآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  هدنـسیون  هکنیا  نآ  مینک و  هراشا  همان  دورو  نأـش  هب  تسا  مزـال  تسخن 
سکره مدرم  يا  : تفگ دیچیپ و  رس  رب  ار  ادخ  لوسر  همامع  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  هدش  هدیچیپ  رایسب  گنج  راک  هک  نیفـص  گنج 
ترـضح نآ  دندش و  ترـضح  نآ  باکر  رد  گنج  هدامآ  رتشیب  ای  رفن  رازه  هد.دوش  هدامآ  دـنک  هلماعم  ادـخ  اب  دـهاوخ  یم  زورما 

یسامح يراعشا  ندناوخ  زا  دعب 

یماگنه.دنتسکش مه  رد  ار  نایماش  فوفص  مامت  دندش و  رو  هلمح  هرابکی  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  ناهارمه.درک  هلمح  ماش  رکـشل  رب 
دنلب اه  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  هک  درک  هیصوت  صاع  نب  ورمع  یلو  ؛ دش رارف  هدامآ  درک و  باکر  رد  اپ  دید  ار  عضو  نیا  هیواعم  هک 
قارع رکشل  رد  هک  دش  ببس  رما  نیمه  دنیامن و  توعد  نآرق  مکح  ربارب  رد  نداهن  ندرگ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایرکشل  دننک و 

ره هدـش  ینالوط  گنج  راک  : تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يا  همان  هیواعم  ماگنه  نیا  رد.دـتفیب  فالتخا 
رد هدنیآ  رد  ام  دـشاب و  رتدـب  هدـنیآ  مسرت  یم  نم  دـندش و  هتـشک  نایم  نیا  رد  يدایز  هورگ.دـناد  یم  قح  رب  ار  دوخ  ام  زا  مادـک 

.دوب میهاوخ  لوئسم  ادخ  هاگشیپ 

هک مَکَح  رفن  ود  هکنیا  نآ  تسا و  ینمشد  هنتف و  عفد  اه و  نوخ  ظفح  ثعاب  تما و  حالص  هک  منک  یم  توعد  يزیچ  هب  ار  وت  نم 
مکح هب  زیهرپب و  ادخ  زا.دنک  مکح  ادخ  نامرف  قباطم  ام  نایم  رد  وت  نارای  زا  يرگید  نم و  نارای  زا  یکی  دنـشاب  ام  تیاضر  دروم 

«. مالسلاو.شاب یضار  نآرق 

هرابرد تسوا  هب  رادـشه  هیواعم و  هب  یلدتـسم  حـیاصن  رب  لمتـشم  هک  تسا  هتـشون  ار  ثحب  دروم  همان  ، خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
میلست ناطیش  توعد  ربارب  رد  هک  سک  ره  يارب  هک  یتبقاع  نامه  تسا  ینامیشپ  نارـسخ و  تمادن و  هیام  هک  شلامعا  موش  تبقاع 

.تسا مّلسم  دراپسب  وا  هب  ار  دوخ  مامز  دوش و 

توـعد ّتلع  هب  هن  تسا  هتفریذـپ  ار  نآرق  تـّیمَکح  هلأـسم  هـک  دراد  یم  مـالعا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ، هماـن نـیا  زا  يرگید  شخب  رد 
.نآرق تمرح  تمظع و  روظنم  هب  هکلب  ، هیواعم

***

َماَر ْدَقَو  ، ُُهتاَوَف َیُِـضق  اَم  ٍكِرْدُم  ُْریَغ  َکَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَقَو  ، ُُهبیِعَی ْنَم  َدـْنِع  ُهَلَلَخ  ِناَیِدـُْبیَو  ، ُهاَْینُدَو ِِهنیِد  ِیف  َءْرَْملا  ِناَِغتُوی  َروُّزلاَو  َیْغَْبلا  َّنِإَو 
ْمَلَف ِهِداَِیق  ْنِم  َناَْطیَّشلا  َنَْکمَأ  ْنَم  ُمَْدنَیَو  ِِهلَمَع ، َهَِبقاَع  َدَمْحَأ  ْنَم  ِهِیف  ُِطبَتْغَی  ًامْوَی  ْرَذْـحاَف  ، ْمَُهبَذْـکَأَف ِهّللا  یَلَع  اْوَّلَأَتَف  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ًاْرمَأ  ٌماَْوقَأ 

.ُماَلَّسلاَو ِهِمْکُح ، ِیف  َنآْرُْقلا  اَْنبَجَأ  اَّنَِکلَو  ، اَْنبَجَأ َكاَّیِإ  اَنَْسلَو  ، ِِهلْهَأ ْنِم  َتَْسلَو  ِنآْرُْقلا  ِمْکُح  َیلِإ  اَنَتْوَعَد  ْدَقَو.ُْهبِذاَُجی 

همجرت

بیع دزن  ار  وا  بویع  دـنکفا و  یم  تکاله  هب  شیایند  نید و  رد  ار  ناسنا  قح  فالخ  رب  لـطاب و  نانخـس  متـس و  ملظ و  دـینادب ) )
.دزاس یم  راکشآ  نایوج 

رما هبلاـطم  رد  وـت ) زا  شیپ   ) یهورگ.دروآ یهاوـخن  تسد  هب  هدـش  رّدـقم  نآ  توـف  دـنوادخ ) يوـس  زا   ) هچنآ هـک  مـناد  یم  نـم 
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ناشفادها هب  زگره  هک  ارچ   ) درک بیذکت  ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  دـندرک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  مه  اب  دنتـساخرب و  قحان  هب  تفالخ ) )
تسد هب  ار  شیوخ  مامز  هک  یناسک  دنداش و  ، دنا هداد  ماجنا  هدیدنسپ  ياهراک  هک  يدارفا  هک  شاب  رذحرب  يزور  نآ  زا  (. دندیسرن
نآرق لها  دوخ  هک  یلاح  رد  يدرک  توعد  نآرق  تیمکح  هب  ار  ام  وت.دننامیشپ  تخس  ، دنا هتفرگن  سپ  زاب  ار  نآ  دندرپس و  ناطیش 
ندرگ ار  شمکح  میداد و  خـساپ  نآرق  هب  هکلب  دوبن  وت  هب  خـساپ  اـم  دوصقم  یلو  میتفریذـپ ) ار  نآرق  ّتیمکح  هچرگ  اـم  ) .یتـسین

.مالّسلا میداهن و 

هیواعم هب  عماج  تحیصن  ریسفت : حرش و 

شوگ هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دنپ  رگا  هک  دوش  یم  روآدای  هیواعم  هب  ار  مهم  هتکن  دنچ  انعم  رپ  هاتوک و  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
مالسا سّدقم  نیمزرس  رد  هّیما  ینب  موش  هرجش  دش و  یمن  ادیپ  مالـسا  ناهج  رد  داسف  همه  نآ  دوب  هتـسب  راک  هب  دوب و  هدینـش  ناج 

.درک یمن  ومن  دشر و 

نید و رد  ار  ناسنا  قح  فـالخ  رب  لـطاب و  نانخـس  متـس و  ملظ و  نیقی  هب  دـینادب ) :») دـیامرف یم  یّلک  يزردـنا  تروص  هب  تسخن 
« روک  » نزو رب  روز  روزلا » }» َروُّزلا َیْغَْبلا َو  َّنِإ  َو  ( ؛» دزاس یم  راکـشآ  نایوج  بیع  دزن  ار  وا  بویع  دنکفا و  یم  تکاله  هب  شیایند 

ددرگ فرحنم  طسو  دح  زا  هک  يزیچ  ره  هب  سپس  هدش  هتفرگ  هنیس  يالاب  تمـسق  يانعم  هب  رون »  » نزو رب  رورت »  » هشیر زا  لصا  رد 
غورد تداهش  يانعم  هب  زین  روز  تداهش  .دوش  یم  هتفگ  روز  نآ  هب  هتشگ  فرحنم  قح  زا  لطاب  نانخـس  هک  اجنآ  زا  هدش و  قالطا 
لاعفا باب  هب  هک  یماگنه  نتشگ و  دساف  ندش و  كاله  يانعم  هب  بجو »  » نزو رب  غتو »  » هشیر زا  ناغتوی » }» ِناَِغتُوی .تسا } لطاب  و 

(. ُُهبیِعَی ْنَم  َْدنِع  ُهَلَلَخ  ِناَیِْدُبی  ،َو  ُهاَْینُد ِِهنیِد َو  ِیف  َءْرَْملا  .تسا } ندومن  دساف  ندرک و  كاله  يانعم  هب  دورب 

هار هنوگ  چیه  هک  دناشک  یم  یکانرطخ  ياه  يداو  هب  هداد و  بیرف  ار  ناسنا  اریز  ، تسین لطاب  راتفگ  ملظ و  زا  رتدب  زیچ  چیه  يرآ 
.دش دهاوخ  یفرعم  دسفم  دساف و  يدرف  مدرم  مومع  راکفا  رد  دهد و  یم  داب  رب  ار  شیایند  نید و  درادن و  نآ  زا  یتشگزاب 

ُتِْملَع ْدَق  َو  ( ؛» دروآ یهاوخن  تسد  هب  هدش  رّدقم  نآ  توف  دنوادخ ) يوس  زا   ) هچنآ هک  مناد  یم  نم  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمود  رد 
(. ُُهتاَوَف َیُِضق  اَم  ٍكِرْدُم  ُْریَغ  َکَّنَأ 

ناشتسد هک  اهنآ  اریز  ، دنناد یم  هیواعم  يوس  زا  نامثع  نیغورد  یهاوخنوخ  هب  هراشا  ار  هلمج  نیا  ، هغالبلا جهن  ناحراش  زا  يرایسب 
دوخ راک  تفرشیپ  يارب  ، دندوب وا  لتق  رد  کیرش  وا  يرای  كرت  توکس و  اب  ای  دوب و  هتشغآ  نامثع  نوخ  هب 

یلو ؛ دـننک صاصق  ات  دراپـسب  اهنآ  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  دنتـساوخ  ماما  زا  دـندرک و  ناونع  ار  نامثع  نوخ  هبلاـطم  ، ماوع قیمحت  و 
دیا هدوب  نامثع  لتق  کیرـش  هک  تناتـسدمه  وت و  دیـسر و  یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  زگره  راک  نیا  اب  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 

.دیناسرب صاصق  هب  ار  نالتاق  دینک و  هبلاطم  ار  وا  نوخ  دیناوت  یمن  زگره 

مالـسلا هیلع  ماـما  زا  ار  نآ  هیواـعم  هک  دـشاب  ماـش  تموـکح  ُُهتاَوَـف » َیُِـضق  اَـم   » هـلمج زا  روـظنم  هـک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نـیا 
لاـمتحا نیا  رب  هاوگ.درک  مهاوخن  بوصنم  یتموکح  نینچ  هب  ار  وت  زگره  نم  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما.دوب  هدرک  تساوخرد 

.تشذگ همان 17  رد  هک  تسا  یبلطم 
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هک ییایند  هب  زگره  وت  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نآ  هدش و  هداد  اجنیا  رد  ناحراش  زا  یـضعب  يوس  زا  زین  يرگید  لامتحا 
.راب گرم  هدوهیب و  رذگ و  دوز  تسا  يرما  شتالکشم  ثداوح و  مامت  اب  تموکح  زور  دنچ  دیسر و  یهاوخن  یهاوخ  یم 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  هلمج  نیا  زا  شیپ  همان  نیا  ياه  لقن  زا  یضعب  رد  هک  تسا  يا  هلمج  ریسفت  نیا  دهاش 

زا هچنآ  اریز  ، زیهرپب ایند  زا  ُهتاَوَف ؛ َیُِـضق  اَم  ٍكِرْدُم  ُْریَغ  َکَّنَأ  ُتِْملَع  ْدََـقل  اَْهنِم َو  ِْهَیلِإ  َْتلَـصَو  ٍءْیَـش  ِیف  َحَرَف  َال  ُهَّنِإَف  اَْینُّدـلا  ِرَذْـحاَف  »
هدـش رداص  نآ  نتفر  تسد  زا  رب  یهلا  نامرف  هچنآ  هب  وت  مناد  یم  نم  تسین و  نیرفآ  يداـش  دوش  یم  وت  بیـصن  اـیند  قرب  قرز و 

.{ ص 537 ج 32 ، راونالاراحب ، ك.ر : «.} دیسر یهاوخن 

یم ، ددرگ رادــیب  تـلفغ  باوـخ  زا  اـت  دــهد  یم  رادــشه  هیواــعم  هـب  دوـخ  هماــن  زا  هـتکن  نیموـس  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما  سپس 
ار اهنآ  دنوادخ  یلو  ؛ دندرک دای  دنگوس  ادخ  هب  مه  اب  دنتـساخرب و  قحان  هب  تفالخ )  ) رما هبلاطم  رد  وت ) زا  شیپ   ) یهورگ :» دـیامرف
« هیطع  » نزو رب  هیلا »  » هشیر زا  اولات » }» اْوَّلَأَتَف ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ًاْرمَأ  ٌماَْوقَأ  َماَر  ْدَق  َو  ( ؛») دندیـسرن ناشفادـها  هب  زگره  هک  ارچ   ) درک بیذـکت 

یم ندـش  مسق  مه  يانعم  هب  ثحب ) دروم  هژاو  دـننام   ) دورب لعفت  باب  هب  هک  یماگنه  هدـش و  هتفرگ  ندرک ، دای  دـنگوس  يانعم  هب 
يارب یهورگ  ینعی  تسا ؛ يأر  هب  ریـسفت  يانعم  هب  اجنیا  رد  هک  هدمآ  اولوأت  هژاو  نیا  ياج  هب  هغالبلا  جهن  خسن  زا  یـضعب  رد  .دیآ 

(. ْمَُهبَذْکَأَف ِهّللا  یَلَع  .دندرک } لیوأت  شیوخ  سفن  ياوه  لیم و  قبط  رب  ار  نآرق  زا  یتایآ  دوخ  فادها  هب  ندیسر 

ار لمج  گـنج  شتآ  تفـالخ  هب  ندیـسر  يارب  هک  ناـشناوریپ  ریبز و  هحلط و  هب  هراـشا  ار  هلمج  نیا  ًاـبلاغ  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش 
ییاناوت تروص  رد  دنروآ و  تسد  هب  ار  هرـصب  تموکح  ات  دننیـشنن  ياپ  زا  هک  دندوب  هدش  نامیپ  مه  اهنآ.دنناد  یم  دندرک  نشور 

نیا یلـصا  ناربهر  زا  هک  هشیاع  دندروخ و  یتخـس  تسکـش  هیقب  دندش و  هتـشک  نارادمدرـس  ماکان و  یگمه  یلو  ؛ دـنهد شرتسگ 
ار اهنآ  دنوادخ  ْمَُهبَذْـکَأَف ؛  » هلمج بیترت  نیا  هب  تشگزاب و  هنیدـم  هب  راسمرـش  دـش و  عقاو  مالـسلا  هیلع  ماما  وفع  دروم  دوب  گنج 

.تفرگ ماجنا  « تخاس رهاظ  ار  ناشغورد  درک و  بیذکت 

شیوخ راک  بقاوع  زا  دشاب و  تمایق  زور  دای  هب  هک  دـهد  یم  رادـشه  هیواعم  هب  دوخ  هتکن  نیمراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یناسک دنداش و  ، دنا هداد  ماجنا  هدیدنـسپ  ياهراک  هک  يدارفا  هک  شاب  رذحرب  يزور  نآ  زا  :» دـیامرف یم  ، ددرگ نارگن  زور  نآ  رد 

هشیر زا  طبتغی » }» ُِطبَتْغَی ًامْوَی  ْرَذْحاَف  ( ؛» دننامیـشپ تخـس  دنا  هتفرگن  سپ  زاب  ار  نآ  دندرپس و  ناطیـش  تسد  هب  ار  شیوخ  مامز  هک 
، يرگید زا  تمعن  بلس  يوزرآ  يانعم  هب  دسح  هن  اما   ) هتفر راک  هب  زین  دسح  يانعم  هب  هاگ  تسا و  رورس  يداش و  يانعم  هب  هطبغ » »

يانعم هب  اجنیا  رد  دمح »  » هشیر زا  دمحأ » }» َدَمْحَأ ْنَم  ِهِیف  هدش }.) نارگید  بیصن  هک  تسا  ییاه  تمعن  هب  ندیـسر  يانعم  هب  هکلب 
لیاسو ندرک و  ناسآ  يانعم  هب  اجنیا  رد  ناکما »  » هشیر زا  نکمأ » }» َنَْکمَأ ْنَم  ُمَدـْنَی  ،َو  ِِهلَمَع َهَِبقاَـع  .تسا } نتفاـی  شیاتـس  هتـسیاش 

زا تسا و  راسفا  يانعم  هب  دایق » }» ِهِداَِیق ْنِم  َناَْطیَّشلا  .دوش } یم  یصخش  ای  زیچ  رب  هطلـس  نآ  هجیتن  هک  تسا  ندومن  مهارف  ار  يراک 
(. ُْهبِذاَُجی ْمَلَف  .تسا } هدش  هتفرگ  ندرک  يربهر  يانعم  هب  هدایق »  » هشیر

ببـس هب  نادـَب  دـندرکن و  لمع  رتهب  رتشیب و  ارچ  هک  دـنروخ  یم  فسأت  لاح  نیع  رد  دنرورـسم و  داش و  ناـکین  زور  نآ  رد  يرآ 
.دنوش یم  مدان  تخس  دننیب  یم  مشچ  اب  هک  ییاهرفیک  لامعا و  تائیس 
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: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرمش  « هَرْسَْحلا ُمْوَی  » ار تمایق  زور  دیجم  نآرق 

نآ رد  ، ناسرتب زیخاتـسر ) زور   ) ترـسح زور  زا  ار  اهنآ  ؛ » َنُونِمُْؤی ْمُه ال  ٍهَْلفَغ َو  ِیف  ْمُه  ُْرمَأـْلا َو  َیُِـضق  ْذِإ  ِهَرْـسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِذـْنَأ  َو  »»
دنتلفغ و رد  اهنآ  زورما )  ) یلو دـنور ) یم  خزود  يوس  هب  نایخزود  تشهب و  يوس  هب  نایتشهب   ) دـبای یم  نایاپ  زیچ  همه  هک  ماگنه 

.{ هیآ 39 میرم ، «.} دنروآ یمن  نامیا 

َباذَْـعلا َو اُوَأَر  اَّمل  َهَمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  ِِهب َو  ْتَدَْـتفَال  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِـکل  َّنَأ  َْول  َو  : »» میناوخ یم  سنوی  هروس  هیآ 54  رد 
تـسا نیمز  يور  ار  هچنآ  یمامت  هدرک  نارگید ) نتـشیوخ و  رب   ) متـس سک  ره  اهنآ و  رگا  ؛ » َنوُمَلُْظی ْمُه ال  ِطْسِْقلِاب َو  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق 

( اما دنوش  یم  نامیـشپ  تخـس   ) دننیبب ار  باذع  هک  یماگنه  و.دهد  یم  هیدف  شیوخ ) تاجن  يارب  ار  همه   ) دـشاب هتـشاد  رایتخا  رد 
«. دش دهاوخن  اهنآ  رب  یمتس  ،و  دوش یم  يرواد  تلادع  هب  اهنآ  نایم  رد  و  دنوش ) رتاوسر  ادابم   ) دننک یم  نامتک  ار  دوخ  ینامیشپ 

دروم دـنا  هدرک  کین  راک  هک  اهنآ  : تسا نیا  شموهفم  هدـمآ و  لوهجم  هغیـص  تروص  هب  « ُطَبَتْغَی » هغالبلا جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد 
.تسا رتراگزاس  هطبغ  موهفم  اب  ریبعت  نیا  دنوش و  یم  عقاو  هطبغ 

وت :» دیامرف یم  دور و  یم  همان  یلصا  فده  غارس  هب  نیشیپ  هدنهد  ناکت  ياهزردنا  زا  سپ  هتکن  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ام دوصقم  یلو  میتفریذـپ ) ار  نآرق  ّتیمکح  هچرگ  ام  ) .یتسین نآرق  لها  دوخ  هک  یلاح  رد  يدرک  توعد  نآرق  ّتیمکح  هب  ار  اـم 
ْنِم َتَْسل  ِنآْرُْقلا َو  ِمْکُح  َیلِإ  اَـنَتْوَعَد  ْدَـق  َو  ( ؛» مالّـسلاو میداـهن  ندرگ  ار  شمکح  میداد و  خـساپ  نآرق  هب  هکلب  ، دوبن وت  هب  خـساپ 

(. ُماَلَّسلا ،َو  ِهِمْکُح ِیف  َنآْرُْقلا  اَْنبَجَأ  اَّنَِکل  ،َو  اَْنبَجَأ َكاَّیِإ  اَنَْسل  ،َو  ِِهلْهَأ

زا ییاهر  يارب  يرازبا  ار  نآرق  هکلب  ، تشادـن نآ  هب  یتسرد  نامیا  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  نیارق  دوبن و  نآرق  لها  هیواـعم  نیقی  هب 
هب ندیسر  یعطق و  تسکش 

.دوب هداد  رارق  دوخ  فادها 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ، دندرک دنلب  اه  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  ماش  رکشل  هک  یماگنه  : تسا هدمآ  نیفص  باتک  رد 

یبَأ َْنبا  ٍهَِملْـسُم َو  َْنب  َبیبَح  ٍطیعُم َو  یبأ  َْنبا  ِصاـْعلا َو  َْنب  وَرْمَع  َهَیِواـعُم َو  َّنکل  ِهّللا َو  ِباـتِک  یلإ  َباـجأ  ْنَم  ُّقَحَأ  ّینإ  ِهّللا  َداـبِع  »
يا ٍلاجِر ؛ َّرَش  ٍلافْطأ َو  َّرَش  اُوناکَف  ًالاجِر  ْمُُهْتبِحَـص  ًالافْطأ َو  ْمُهَْتبِحَـص  ْمُْکنِم  ْمِِهب  ُفَرْعأ  ّینإ  ٍنآُرق  ٍنیِد َو ال  ِباحْـصَِأب  اوُْسَیل  ٍحْرَس 

بیبح طیعم و  یبا  نبا  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و  نکیل  میوگ و  یم  خساپ  نآرق  توعد  هب  هک  متسه  یسک  نیرتراوازـس  نم  مدرم 
رد مدوب و  اـهنآ  اـب  یکچوک  زا.مسانـش  یم  امـش  زا  رتـهب  ار  اـهنآ  نم  دـننآرق  لـها  هن  دـنراد و  نید  هن  حرـس  یبا  نبا  هملـسم و  نب 

ص 489} نیفص ، «.} دندوب نادرم  نیرتدب  ناکدوک و  نیرتدب  اهنآ  متشاد  راک  رس و  اهنآ  اب  زین  یلاسگرزب 

زا یعمج  یلو  ؛ دوبن یـضار  زگره  نآرق  نیغورد  یگتخاـس و  تیمکح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  مولعم  تراـبع  نیا  زا 
لوبق رب  هکنیا  بجع  دندش و  نامیـشپ  دندرک  هدهاشم  ار  نآ  ءوس  تبقاع  هک  یماگنه  دندومن و  لیمحت  ماما  رب  ار  نآ  ، هاگآان نارای 

.دندش ضرتعم  ماما  يوس  زا  تیمکح 
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یتسرپ ایند  زا  هیواعم  هب  رادشه  : 49 همان

عوضوم

اضیأ هیواعم  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هیواعم هب  يرگید  همان  )

همان نتم 

اَِمب اَُهبِحاَص    َ ِینَغتَـسی َنل  اَِهب َو  ًاجََهل  اَهیَلَع َو  ًاصرِح  َُهل  تَحَتَف  ّالِإ  ًائیَـش  اَهنِم  اَُهبِحاَص  بُِصی  َمل  اَهِریَغ َو  نَع  ٌهَلَغـشَم  اَینّدلا  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 
ُماَلّسلا َو    َ ِیَقب اَم  َتظِفَح  یَضَم  اَِمب  َترَبَتعا  َِول  َمَربَأ َو  اَم  ُضقَن  َعَمَج َو  اَم  ُقاَِرف  َِکلَذ  ِءاَرَو  نِم  اَهنِم َو  ُهُغلبَی  َمل  اّمَع  اَهِیف  َلاَن 

اه همجرت 

یتشد

تـسد هب  ایند  زا  يزیچ  ناتـسرپ  ایند  .دراد  یم  زاب  اهزیچ  رگید  زا  مرگرـس و  دوخ  هب  ار  ناسنا  ایند  انامه  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
دـسرب مارح  يایند  هب  هک  یـسک  ددرگ ، یم  رتدنت  نانآ  قشع  شتآ  و  هدوشگ ، ناشیور  هب  صرح  زا  يرد  هک  نآ  زج  دـندروآ  یمن 

زا ندـش  ادـج  نآ ، ماجنا  رـس  اـّما  هدرواـین ، تسد  هب  هک  تسا  نآ  رکف  رد  و  دوش ، یمن  زاـین  یب  یـضار و  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  زا 
ظفح یناوت  یم  هدـنام  یقاب  هک  ار  هچنآ  يریگ ، تربع  هتـشذگ  هچنآ  زا  رگا  تساه .  هدـش  هتفاب  نتخیر  مه  هب  و  اه ، هدروآ  مهارف 

 . دورد اب  .ینک 

يدیهش

يدـنمزآ و هک  زج  دـسرن ، ایند  زا  يزیچ  هب  راد  اـیند  .دزادرپن و  نادـب  زج  اـت  دزاـس ، یم  مرگرـس  ار - یمدآ  اـیند - اـنامه  دـعب ، اـما 
ییادج سپ  نآ  زا  و  هدیـسرن ، نادـب  هچنآ  زا  دـنکن  زاین  یب  ار  يو  هدـیدرگ  وا  هرهب  ایند  زا  هچنآ  و  دوش ، نوزف  نادـب  يو  یگتفیش 
یناوـت ار  هدـنام  تخوـمآ ، تدـنپ  تسا  هتـشذگ  هچنآ  رگا  و  هدرک ،  راوتـسا  هچنآ  نتخیر  مه  رد  و  هدروآ ، مهارف  هـچنآ  زا  تـسا 

! .مالّسلا و  تخودنا ،

یلیبدرا

دنوادخ دنسر  یمن  ناهج و  نآ  زا  ندش  لفاغ  نآ و  ریغ  زا  تسا  نتشاد  زاب  ياج  ایند  هک  یتسردب  سپ  تاولص  دمح و  زا  سپ  اما 
؟؟ ایند

نآ رد  دیـسر  هچ  نآ  هب  نآ  بحاص  دشن  ینغ  زگره  نآ و  عاتمب  تخـس  صرح  نآ و  رب  زآ  صرح و  وا  يارب  دـیاشگ  یم  هک  زجب 
هچ نآ  هب  يریگ  تربع  رگا  درک و  راوتـسا  هچنآ  نتـسکش  درک و  درگ  هچنآ  زا  تسیئادـج  نآ  سپ  زا  نآ و  زا  واب  دیـسرن  هچنآ  زا 

رمع زا  هدنام  یقاب  هچنآ  ینک  ظفح  تشذگ 
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یتیآ

زج دربن ، يا  هرهب  ایند  زا  بلط  ایند  .دـنادرگ  یم  لفاغ  اهزیچ  رگید  زا  هک  دراد ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  نانچ  ار  یمدآ  اـیند  .دـعب  اـما 
.دریگ ینوزف  شیگتفیش  يدنمزآ و  هکنآ ،

درگ هچنآ  زا  تسا ، ییادـج  نآ  زا  سپ  .دـنکن  زاـین  یب  هداـتفین ، شتـسد  هب  زوـنه  هچنآ  زا  ار  وا  هداـتفا  شگنچ  هب  اـیند  زا  هچنآ  و 
هگن ار  هدـنام  یقاب  يریگ ، دـنپ  تسا  هتـشذگ  هچنآ  زا  رگا  .هداد  ماـظتنا  هدرک و  مکحم  هچنآ  نتخیر  مه  رد  نتـسکش و  اـی  هدروآ 

.مالسلاو .تشاد  یناوت 

نایراصنا

هب نآ  هب  یگتفیـش  صرح و  زا  يرد  هکنآ  زج  دـسر  یمن  ایند  زا  يزیچ  هب  رادایند  ، دراد یم  زاب  روما  رگید  زا  ار  یمدآ  ایند  ، دـعب اما 
ایند زا  هچنآ  هب  رادایند  ، ددرگ یم  زاب  شیور 

هتـشر ندـش  هبنپ  ،و  قارف ییادـج و  هدومن  مهارف  هچنآ  لابند  هب  ،و  دوش یمن  زاـین  یب  هدرواـین  تسد  هب  هچنآ  هب  تبـسن  هتفاـی  تسد 
 . مالسلا و.دومن  یهاوخ  ظفح  هدنام  ار  هچنآ  يریگ  تربع  هتشذگ  زا  رگا   . تساه

حورش

يدنوار

.صرحلا جهللا : و 

يردیک

مثیم نبا 

، وجایند تسا و  ترخآ  زا  يریگولج  یمرگرـس و  ياج  ایند  دعب ، اما  دایز  صرح  جـهل : نارگید  هب  ترـضح  نآ  ياه  همان  هلمج  زا 
هدروآ تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  هلیسو  هب  ایند  بلاط  .دوش و  یم  هدوزفا  شزآ  صرح و  رب  هک  نیا  زج  دریگ ، یمن  يا  هرهب  ایند  عاتم  زا 
نتخیر مهرد  ییاـجرباپ  زا  سپ  ییادـج و  يروآ ، عمج  زا  سپ  هک  یلاـح  رد  دوش ، یمن  زاـین  یب  هدرواـین  تسد  هب  هچنآ  زا  زگره 
.مالسلا تشاد و  یهاوخ  یناماس  رس و  دوب و  یهاوخ  ظوفحم  دوخ  يایند  زا  هدنامیقاب ي  رد  يریگ  تربع  هتـشذگ  زا  رگا  .تسا و 

هدش روآدای  ار  ایند  بیاعم  زا  دروم  دنچ  دنک و  مک  ار  ایند  هب  تبغر  لیم و  ات  هدرک  زاغآ  ایند  ياهیتساک  اهبیع و  هب  هجوت  اب  ار  همان 
.تسا راکـشآ  نشور و  تشذـگ  هچنآ  زا  بلطم  نیا  تسا و  ترخآ  ینعی  ایند  ریغ  زا  ضارعا  یمرگرـس و  ثعاـب  اـیند  لوا : تسا :
هراـشا بلطم  نیمه  هب  .ددرگ و  یم  رت  هداـمآ  یگتفیرف  اـیند و  زآ  صرح و  يارب  هـک  نـیا  رگم  دـسر  یمن  يزیچ  هـب  راداـیند  مود :

ار دازیمدآ  نورد  دوب و  دـهاوخ  یموس  مهارف  یپ  رد  دـشاب  الط  زا  رپ  نابایب  ود  بحاـص  مدآ  دـنزرف  رگا  ثیدـح : رد  تسا  هدومرف 
زا دوخ  نیا  دوش و  یمن  زاین  یب  تسا  هدرواین  تسد  هب  هچنآ  زا  هدروآ ، تسد  هب  هچنادب  رادایند  موس : .كاخ  رگم  دـنکن  رپ  يزیچ 

تسایند صقن  مزاول 
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دعب دید و  دـهاوخن  ار  يزاین  یب  يور  زگره  بلطایند  سپ  دوشن ، يزاین  یب  ثعاب  رگا  ایند  زا  يرادـقم  هب  ندیـسر  هک  نیا  رگید  ، 
ییادج ایند ، لام  لیصحت  لابند  هب  - 1 دیامرف : یم  نایب  ایند  زا  ترفن  يرود و  يارب  ار  بلطم  دنچ  نآ  لابند  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

( مالسلا هیلع   ) ماما هاگنآ  .تسکش  دهاوخ  مه  رد  دنا  هدرک  راوتسا  اجرباپ و  هچنآ  .دیسر 2- دهاوخ  هدش ، يروآ  عمج  هک  یلام  زا 
، رمع هدنامیقاب ي  زا  يریگ  هرهب  يارب  هتـشذگ  ناراگزور  ایند و  ياهینوگرگد  زا  ای  رمع ، هتـشذگ ي  زا  يریگ  تربع  ترورـض  رب 
زا قیفوت  .دنک  لیصحت  هلیـسو  نادب  ار  يورخا  تداعـس  شـشوک ، شالت و  اب  ای  دهد و  رده  ار  نآ  دناوت  یم  هک  تسا  هداد  رادشه 

.تسادخ

دیدحلا یبا  نبا 

اَِمب اَُهبِحاَص  َِینْغَتْـسَی  َْنل  اَِهب َو  ًاجََهل  اَْهیَلَع َو  ًاصْرِح  َُهل  ْتَحَتَف  َّالِإ  ًاْئیَـش  اَْهنِم  اَُهبِحاَص  ْبُِصی  َْمل  اَهِْریَغ َو  ْنَع  ٌهَلَغْـشَم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
 . ُمَالَّسلا َیَِقب َو  اَم  َتْظِفَح  یَضَم  اَِمب  َتْرَبَتْعا  َِول  َمَْربَأ َو  اَم  ُضْقَن  َعَمَج َو  اَم  ُقاَِرف  َِکلَذ  ِءاَرَو  ْنِم  اَْهنِم َو  ُهُْغْلبَی  َْمل  اَّمَع  اَهِیف  َلاَن 

نبال ناک  ول  یلاعت  هللا  لوق  اذه  یف  لصألا  اشطع و  دادزا  ابرش  دادزا  املک  رحبلا  ءام  براشک  ایندلا  بحاص  لثملا  یف  لیق  امک  اذه 
.هتوالت تخسن  عفر و  يذلا  نآرقلا  نم  اذه  بارتلا و  الإ  مدآ  نبا  نیع  ألمی  اثلاث و ال  امهل  یغتبال  بهذ  نم  نایداو  مدآ 

باتکلا اذه  محازم  نب  رصن  رکذ  دق  و 

هرخآلا و نع  هلغـشم  ایندـلا  نإف  دـعب  امأ  یـضرلا  اهرکذـی  مل  هدایز  هیف  داز  صاعلا و  نب  ورمع  یلإ  هبتک  نینمؤملا ع  ریمأ  نإ  لاـق  و 
(2 هنوـئم {  هیلع  تلخدأ  اـصرح و  هیلع  تحتف  ـالإ  طـق  اـهنم  ائیـش  بصی  مل  اـهیلع  اـهیف } .» روـهقم  :» نیفـص ( 1 موهنم {  اـهبحاص 

اهیف هبغر  هدیزت  هنوئم } .» :» نیفص

هللا دبع  ابأ  كرجأ  طبحت  الف  هریغب  ظعو  نم  دیعسلا  عمج و  ام  قارف  کلذ  ءارو  نم  كردی و  مل  امع  لان  امب  اهبحاص  ینغتسی  نل  و 
«. { هلطاب یف  هیواعم  نیراجت  و ال  :» نیفص ( 1-1 هلطاب {  یف  هیواعم  كرشت  و ال  هلطاب } .» یف  هیواعم  نیراجت  و ال  :» نیفـص ( 1-1 } 

 { . .عجرت : قحل یلإ  بینت  ( 4 مالسلا {  و  نیفص 124 } . ( 3 قحلا {  هفس  سانلا و  صمغ  هیواعم  نإف 

تاذ هفلأ  انحالـص و  هیف  يذلا  نإف  دـعب  امأ  هباوج  ورمع  هیلإ  بتکف  صاعلا  نب  ورمع  یلإ  یلع ع  هبتک  باتک  لوأ  اذـه  رـصن و  لاق 
ام نیفص 123 } . ( 6 یلإ {  بیجت  نأ  و  يروـش } .» نم  هیلإ  نوعدـت  اـم  یلإ  بیجن  نأ  :» نیفـص ( 5-5 قـحلا {  یلإ  بینت  نأ  اـننیب 

 } { . مالسلا هزجاحملاب و  سانلا  هرذع  قحلا و  یلع  هسفن  انم  لجرلا  ربصف  نیفص 123 } . ( 6 يروشلا {  نم  هیلإ  مکوعدن 

.اظیلغ اباتک  کلذ  دعب  صاعلا  نب  ورمع  یلإ  یلع ع  بتکف  رصن  لاق 

 . صرحلا جهللا  هغالبلا و  جهن  یف  روکذم  وه  لجرلا و  عبتی  بلکلاب  هیف  هلثم  برض  يذلا  وه  و 

لالـضلا و یف  هقفنت  نأ  هیقاب  تظفحل  كرمع  نم  یـضم  اـمب  تربتعا  ول  يأ  یقب  اـم  تظفح  یـضم  اـمب  تربتعا  ول  هلوق ع  ینعم  و 
هعیضت ایندلا و  بلط 
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یناشاک

اما  ) بیاعم رکذ  هب  ناهج  نیا  زا  تسا  ریفنت  همان  نیا  لصاح  هیواعم و  يوس  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زین  نیا  اـضیا ) هیواـعم  یلا  )
ياج ایند  هک  یتسرد  هب  سپ  اهریغ ) نع  هلغـشم  ایندـلا  ناف   ) تلاسر ترـضح  رب  دورد  تزع و  ترـضح  شیاتـس  زا  سپ  اـما  دـعب )

اهبحاص بصی  مل  و   ) ناهج نیا  یناف  هعتما  هب  دـندش  لوغـشم  ناهج و  نآ  زا  دـندش  لـفاغ  ینعی  .نآ  ریغ  زا  تسا  نتـشادزاب  تسد 
اجهل و   ) ار زآ  صرح و  وا  يارب  دیاشگ  یم  هک  رگم  اهیلع ) اصرح  هل  تحتف  الا   ) يزیچ هب  وا  زا  ایند  دنوادخ  دسر  یمن  و  ائیش ) اهنم 
هچنآ هب  اهیف ) لان  امب   ) ایند بحاص  دوش  یمن  زاین  یب  ینغ و  زگره  و  اهبحاص ) ینغتـسی  نل  و   ) نآ عاتم  هب  ار  تخـس  صرح  و  اهب )
تـسا ییادج  عمج ) ام  قارف   ) نآ سپ  زا  و  کلذ ) ءارو  نم  و   ) نآ هعتما  زا  ار  نآ  دیـسرن  هچنآ  زا  اهنم ) هغلبی  مل  امع   ) وا رد  دیـسر 

دزرا یمن  اـیند  تبحـص  قارطمط  قاـط و  نادـنوادخ  يا  تیب : درک  راوتـسا  هچنآ  نتـسکش  و  مربا ) اـم  ضقن  و   ) درک عمج  هچنآ  زا 
تشذگ هچنآ  هب  يریگتربع  رگا  و  یضم ) امب  تربتعا  ول  و   ) نتساخرب شرس  زا  رابکی  هب  سپ  نتسارآ  دوخ  رهب  كدنا  كدنا  قافن 

، هیناطیش تالیوست  لطاب و  روما  رد  نآ  عییضت  زا  ییامن  نآ  تظفاحم  ینعی  رمع  زا  دنام  یقاب  هچنآ  ینک  ظفح  یقب ) ام  تظفح  )

هحیحص ثیداحا  هعطاس و  نیهارب  هب  تیدحا  ترضح  لبق  زا  تسا  بوسنم  هک  یماما  تعباتم  رد  ار  نآ  ینک  فرص  و 

یلمآ

ینیوزق

دیاشگ یم  رگم  يزیچب  ایند  زا  ایند  بحاص  دروخ  یمنرب  باسح و  زور  ریبدـت  راک و  رگید  زا  ار  یمدآ  تخـس  دزاس  لوعـشم  ایند 
هنشت دروخ  رتشیب  دنچ  ره  هک  روش  بآ  هنشت و  ای  بآ  و  یقستسم )  ) لاثم رب  .وا  هب  یگتفیـش  وا و  رد  يا  هزات  صرح  وا  يارب  زا  ایند 

و دوش ، ادیپ  وا  ریمـض  رد  نآ  فاعـضا  يوزرآ  دـبایب  ردـقنآ  نوچ  دوب ، كدـنا  يردـق  ایند  زا  الوا  یمدآ  يوزرآ  تیاغ  ددرگ ، رت 
ددرگیمن و زاین  یب  زگره  ددرگ و  رت  هنسرگ  شمشچ  دبایب  دنچ  ره  و  ددرگ ، رتصیرح  رت و  هتفیـش  زور  ره  ددرگن و  ریـس  هنوگچیه 

میعن زا  ددرگن  زاین  یب  نآ  هب  دیآ  تسدب  ار  یسک  ایند  همه  رگا  يرآ  .وا  زا  نآ  هب  دسریمن  هچنآ  زا  نآ  رد  دبایب  هچناب  ایند  بحاص 
کلم مامت  درب و  راکب  دبایرد و  ناهج  تاوهش  همه  و  دیزب ، ایند  رد  یمدآ  لاس  رازهدص  رگا  هکلب  ایند ، زا  ارنآ  تفاینرد  هک  یبقع 

، دنیامن نیگمغ  لاحدب و  ار  وا  و  دنناتـسزاب ، وا  زا  زور  کی  اهتمعن  نآ  ایند  رد  مه  لاس  رازه  زا  دعب  و  دشاب ، وا  نیگن  ریز  رد  ناهج 
نیا سپ  زا  .تسا و  نادواج  هک  ترخآ  تدـم  ياج  هچ  دـنکن ، تسا  نایم  رد  هک  زور  کی  مغ  كرادـت  لاس  رازهدـص  تمعن  نآ 

یمدآ دـهد ، سپزاب  بات  لما  لوط  نامـسیر  .تسا و  هدرک  راوتـسا  هچنآ  دریرب  مه  زا  و  تسا ، هدرک  عمج  هچنآ  زادوب  قارف  لاـح 
زا تسا  هتـشذگ  هچنآ  هب  يرامگ  رابتعا  رظن  يریگ و  تربع  رگا  و  دوریم ، سپ  سپ  دهد  یم  بات  شیب  دـنچ  ره  بات  نسر  وچمه 

تافام كرادت  و  لامعا ، زا  ای  رمع  زا  ینعی  تسا  هدنام  هچنآ  هب  یبسچ  یم  تخس  ینک و  یم  ظفح  رادغ  ناهج  عیاقو  زا  ای  وت  رمع 
.دنادرگزاب مهب  و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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.هریغ یلا 

.هیواعم ریغ  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

امب اهبحاص  ینغتسی  نل  اهب و  اجهل  اهیلع و  اصرح  هل  تحتف  الا  ائیـش  اهنم  اهبحاص  بصی  مل  اهریغ و  نع  هلغـشم  ایندلا  ناف  دعب ، اما  »
« .مالسلا .یقب و  ام  تظفح  یضم ، امب  تربتعا  ول  و  مربا ! ام  ضقن  عمج و  ام  قارف  کلاذ  ءارو  نم  اهنم و  هغلبی  مل  امع  اهیف  لان 

ترخآ هک  دوخ  ریغ  زا  تسا  هدننک  نادرگور  ایند  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  ینعی 
یب ار و  دوخ  هب  زآ  ار و  دوخ  رب  صرح  وا  يارب  زا  ایند  دیاشگب  هکنیا  رگم  يزیچ ، هب  ایند  بناج  زا  ایند  بحاص  دـسر  یمن  دـشاب و 

زا هکنآ  لاح  ایند و  زا  وا  هب  تسا  هدیـسرن  هک  يزیچ  زا  ایند ، رد  تسا  هدیـسر  هک  يزیچ  نآ  ببـس  هب  ایند  بحاص  ددرگ  یمن  زاـین 
زآ صرح و  زا  تسا  هدرک  مکحم  هک  تسا  يزیچ  زا  نتسکش  تسا و  هدرک  عمج  هک  تسا  يزیچ  زا  ندرک  تقرافم  نآ  رـس  تشپ 
زا ایند ، زا  تسا  یقاب  هک  ار  هچنآ  درک  یهاوخ  تظفاحم  ایند ، لاوحا  زا  تسا  هتـشذگ  هک  يزیچ  نآ  زا  يریگب  تربع  رگا  ایند و  هب 

.مالسلا .ایند و  يارب  زا  ندرک  فرص 

یئوخ

هیلع  ) نینموملاریما نا  لاـق : باـتکلا و  اذـه  محازم  نبرـصن  دـق  و  یلزتـعملا : حراـشلا  لاـق  ینعملا : .دـیدشلا  صرحلا  جـهللا : هغللا :
موهنم اهبحاص  و  هرخالا ، نع  هلغـشم  ایندلا  ناف  دـعب ، اما  : ) یـضرلا اهرکذـی  مل  هدایز  هیف  داز  و  صاعلا ، نب  ورمع  یلا  هبتک  مالـسلا )

مل امع  لان  امب  اهبحاص  ینغتـسی  نل  اهیف و  هبغر  هدـیزت  هنوم  هیلع  تلخدا  و  اصرح ، هیلع  تحتف  الا  طـق  اـهنم  ائیـش  بصی  مل  اـهیلع ،
ناف هلطاب ، یف  هیواعم ، كرشت  هللادبع و ال  ابا  كرجا  طبحت  الف  هریغب ، ظعو  نم  دیعـسلا  و  عمج ، ام  قارف  کلذ  ءارو  نم  و  كردی ،
هیلا بتکف  صاعلا  نب  ورمع  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هبتک  باتک  لوا  اذه  و  رصن : لاق  مالـسلاو .) قحلا ، هفـس  سانلا و  صمغ  هیواعم 

، يروشلا نم  هیلا  مکوعدـن  ام  یلا  بیجت  نا  و  قحلا ، یلا  بینت  نا  اننیب ، تاذ  هفلا  و  انحالـص ، هیف  يذـلا  ناف  دـعب ، اما  هباوج : ورمع 
نب ورمع  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتکف  محازم : نب  رصن  لاق  .مالسلاو  هزجاحملاب ، سانلا  هرذع  و  قحلا ، یلع  هسفن  انم  لجرلا  ربصف 
نع هرکذ  ام  لوقا : .هغالبلا  جـهن  یف  روکذـم  وه  و  لجرلا ، عبتی  بلکلاب  هیف  هلثم  برـض  يذـلا  وه  اظیلغ و  اباتک  کلذ  دـعب  صاعلا 
نع هبره  هیغ و  نع  عوجرلا  یف  صاع  نب  ورمعل  غلاـب  رکذـت  هیواـعم و  ریغ  یلا  هجوم  باـتکلا  اذـه  نا  یف  حیرـص  محازم  نب  رـصن 
نع درجملا  یناسنالا  فدـهلا  هیناحورلا و  هلغـشملا  - 1 نیهجو : یلع  ناسنالا  هلغـشم  نا  یلع  هبن  مالـسلا ) هیلع   ) هناـفلا واـعم  هلاـبح 
لین هللا و  ناوـضر  بلط  مـث  هـتمظع  هاـجت  هیدوـبعلا  مـسر  هرکـش و  ءادـال  هاـضر  لیـصحت  هللا و  یلا  برقتلا  یه  هیداـملا و  لاـیمالا 

و درجتلا ، سدـقلا و  ملاع  نم  یه  یتلا  هیناسنالا  حورلا  یلا  هعجارلا  هیوامـسلا  هیکلملا و  ههجولا  هیاـعر  اـهنم  هیورخـالا و  تاـبوثملا 
هلغشملا .قلطملا 2 - دوجولا  راونا  زومر  هینوکلا و  قئاـقحلا  فـشک  هفرعملا و  ملعلا و  بلط  نم  هیرـشبلا  هیمالـسلا  قـالخالا  هتیاـعر 

نم هیناویحلا  زئارغلا  یلا  عجری  املک  هینانالا و  هاجلا و  لامجلا و  لاـملاک و  هعونتملا  هیداـملا  رومـالا  نم  اـهیف  اـمل  هلماـشلا  هیویندـلا 
باتکلا اذـهب  هبطاخم  همار  ام  نا  ع )  ) نیبف هیبضغلا ، هیوهـشلا و  نیتوقلا  اتلک  اهاشنم  یتلا  تافـسالا  هراکملا و  تاوهـشلا و  دالملا و 

هورثلا و نم  اـهنوش  ایندـلل و  بحم  اـمهعبتی  نمم  اـمهریغ  وا  هیواـعم  وا  محازم  نب  رـصن  هیلع  صن  اـمک  صاـع  نب  ورمع  ناـک  ءاوس 
دادزا املک  حلاملا  ءاملا  براشک  ایندلا  بحاص  نال  اهل  بلاطلل  اهب و  لغاشلل  هکلهم  هقبوم و  هلغشم  ایندلا  نا  نیب  و  هاجلا ، هردقلا و 
یلاعت هللا  لوق  اذه  یف  لصالا  و  : ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .ءاملا  برش  نم  يوتری  ءاقـستسالا ال  ضرمب  یلتبملاک  و  اشطع ، دادزا  ابرش 
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تخـسن عفر و  يذـلا  نآرقلا  نم  اذـه  و  بارتلا ) الا  مدآ  نبا  نیع  المی  و ال  اثلاث ، امهل  یغتب  بهذ ال  نم  نایدا  مدآ و  نبال  ناک  ول  )
نوئشلا رئاس  نع  اهجئاوح  نم  هجاح  ءاضق  وا  اهنوئش  نم  ناش  لین  رثوی  یصحت و ال  جئاوح ال  نوئش و  ایندلل  نا  یلا  افاضم  هتوالت .)

هظفح یلا  جاتحی  اهتورث  لان  نمف  يرخا ، جـئاوح  دادزا  اهنوئـش  نم  اناش  اـهجئاوح و  نم  هجاـح  اـهبلاط  لاـن  اـملک  لـب  .جـئاوحلا  و 
یقبی الف  اهنم  ائیـش  لان  نم  هنا  نیب  مث  ناوعا ، دـنج و  مدـخ و  یلا  جاتحت  اهتیکولم  اههاج و  لان  نم  و  اهیوتحت ، نزاخم  اهنوظفحی و 

و  ) هلوقب نیهجولا  نیب  عماجلا  نع  ربع  و  هبلاط ، هبحاص و  تومب  اما  و  هکاله ، هلاوز و  هلان و  ام  ءانفب  اـما  هنم  عطقنی  هقراـفی و  لـب  هل 
رادایند تسا ، هدـنرادزاب  شدوخ  زج  هچنآ  ره  زا  ایند  هک  یتسارب  دـعب  اما  همجرتلا : مربا .) ام  ضقن  عمج و  اـم  قارف  کـلذ  ءارو  نم 
تسدب نآ  زا  هک  هچنآ  رهب  رادایند  زگره  و  دشاب ، نآ  دنبرد  رتشیب  شلد  دیازفیب و  نآ  رب  شزآ  هکنآ  زج  دباین  تسد  نآ  زا  يزیچب 

هدروآ و مهارف  هک  تسا  هچنآ  ره  زا  ندـش  ادـج  همه  نآ  لابند  رد  .تسا و  هتفاـین  تسد  نادـب  هک  ار  هچنآ  زا  ددرگن  زاـین  یب  درآ 
تیارب تصرف  رمع و  زا  هک  ار  هچنآ  یشاب  ریذپ  تربع  تسا  هتـشذگ  هچنآ  زا  وت  رگا  و  هتخاس ، مکحم  هک  تسا  هچنآ  ره  تسکش 

( مالسلا هیلع   ) هبتک نم  نوعبرالا  عساتلا و  راتخملا  .مالسلاو  يرادهگن ، يرامش و  تمینغ  تسا  اجب 

يرتشوش

ایندـلا و مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لـصفلا   ) نبا  ) یف و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هریغ  یلا  اـم  مالـسلا  هیلع  هل  باـتک  نم  هلوق و  لوقا :
ناک فیک  .ضایب و  مثیم ) نبا   ) یف هیواـعم و  یلا  يا : هیلا )  ) هلدـب هیطخلا ،)  ) یف هریغ و  یل  لدـب  هیواـعم  یلا  دـیدحلا ) یبا  اـهئانف )

(، هنیفـص  ) یف محازم  نب  رـصن  و  هلاوط ،) رابخا   ) یف يرونیدـلا  هرکذ  امک  صاعلا  نب  ورمع  یلا  مالـسلا  هیلع  هنم  ناک  امنا  باـتکلاف 
اهیلع دادزا  الا  ائیش  اهنم  بیصی  ال  اهیف ، موهنم  اهبحاص  اهریغ ، نع  هلغشم  ایندلا  ناف  دعب  اما  ورمع : یلا  مالسلا  هیلع  بتک  لوالا : لاق 

هاراجمب کلمع  طبحت  الف  هریغب ، ظعتا  نم  دیعـسلا  عمج و  اـم  قارف  کـلذ  ءارو  نم  و  غلبی ، ـال  اـمع  لاـن  اـمب  نغتـسی  مل  و  اـصرح ،
و اهریغ ، نع  هلغشم  ایندلا  ناف  دعب ، اما  ورمع : یلا  مالسلا  هیلع  بتک  یناثلا : لاق  .لطابلا و  راتخا  قحلا و  هفـس  هناف  هلطاب ، یف  هیواعم 

لان امب  اهبحاص  ینغتـسی  نل  و  هبغر ، هدـیزت  هنووم  هیلع  تلخدا  و  اصرح ، هل  تحتف  الا  طق  ائیـش  اهنم  بصی  مل  اهیف ، روهقم  اهبحاص 
، هلطاب یف  هیواعم  نیراجت  هللادبع و ال  ابا  كرجا  طبحت  الف  هریغب ، ظعو  نم  دیعـسلا  و  عمج ، ام  قارف  کلذ  ءارو  نم  و  هغلبی ، امع ال 

انا : ) هباجا ارمع  نا  یناثلا : یف  داز  .میکحتلا و  دـعب  يرخا  و  هلیخنلا ، نم  هرات  نیترم  هرکذ  قحلا ، هفـس  ساـنلا و  صمغ  هیواـعم  ناـف 
و کسفن ، هیلا  کتعزان  امم  ایندـلا  نم  کبجعا  يذـلا  ناف  دـعب  ام  هیلا : مالـسلا  هیلع  بتکف  هیلا ) اـنبجاف  اـننیب  اـمکح  نآرقلا  اـنلعج 

امب تعفتنا  یقب و  ام  تظفحل  یضم  امب  تربتعا  ول  و  هرارغ ، اهناف  ایندلا  یلا  نئمطت  الف  کل ، قرافم  کنع و  بلقنمل  اهنم  هب  تقثو 
ایندلا مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) .ورمع یلا  مالسلا  هیلع  هیباتک  نم  هراتخم  فنـصملا  لقن  نا  رهظی  انلقن  امم  و  هب .) تظع  و 

هیلع مظاکلا  نع  یفاکلا )  ) یف اهیلع  اصرح  هل  تحتف  الا  افیش  اهنم  اهبحاص  بصی  مل  اهریغ و  نع  هلغـشم  ایندلا  ناف  دعب  اما  اهئانف ) و 
اصرح و يا : اهب  اجهل  و  هلتقی .) یتح  اشطع  دادزا  ناشطعلا  هنم  برش  املک  رحبلا  ءام  لثم  ایندلا  لثم  : ) مکحلا نب  ماشهل  لاق  مالـسلا 

زقلا هدود  لثمک  ایندـلا  یلع  صیرحلا  لثم  مالـسلا : هیلع  رقابلا  لاق  اهنم  هغلبی  مل  امع  اهیف  لان  امب  اهبحاص  ینغتـسی  نل  .اهب و  اـعولو 
هتایح لوط  ءرملا  نا  رت  ملا  لاقف : مالـسلا  هیلع  همالک  ینعم  یتسبلا  مظن  .جورخلا و  نم  اهل  دـعبا  ناک  افل  اهـسفن  یلع  تدادزا  املک 

ام ضقن  عمج و  ام  قارف  کلذ  ءارو  نم  هجـسان و  وه  ام  طسو  امغ  کلهی  ابئاد و  حـسنی  زقلا  دودـک  هارت  هجلاعی  لازیـال  رماـب  ینعم 
يا هیـسرافلاب : لـیق  و  هرم .) …  لوا  مکاـنقلخ  اـمک  يدارف  اـنومتئج  دـقل  و   … (، ) مکروهظ ءارو  مکاـنلوخ  اـم  متکرت  و  مربا … ( 

ول نتـساخرب و  شرـس  زا  راب  کی  هب  سپ  نتـسارآ  نامناخ  كدنا  كدـنا  قارف  اب  دزرین  ایند  تبحـص  قارطمط  قاط و  نآ  دـنوادخ 
.هب تظع  امم و  تعفتنا  و  هیلع : داز  مالسلا  هیلع  هنا  رصن  هیاور  نم  تفرع  دق  یقب  ام  تظفح  یضم  امب  تربتعا 
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هینغم

نع هتمعا  همامتها  همه و  لک  ایندلا  تناک  نم  ینعملا : .مکحا  مربا : .لح و  مده و  ضقن : .اعلو و  اجهل : .لغشی و  ام  هلغـشملا : هغللا :
ناموهنم ال مامالا : لوقی  کلذ  یف  ..بئاغلا و  یلع  هفهل  دادزا  ائیـش  اهنم  باصا  اـملک  و  اـهب ، علولا  عمطلا و  ءادـب  بیـصا  و  اـهریغ ،

یلا یـش ء  لک  اوهجوی  نا  نیدهاج  نولواحی  مهنا  .رـصعلا  اذه  یف  نییالملا  باحـصا  لیلدـلا  .لام و  بلاط  و  ملع ، بلاط  ناعبـشی 
ضرالا ال عستت  مل  و  اهبرغ ، ضرالا و  قرـش  رامدـلا  بارخلا و  مع  ول  و  همهاسم ، هکرـش  یلا  ایندـلا  یف  اـم  لـک  و  حاـبرالا ، هداـیز 
، تافالا وا  توملاب  مربا ) ام  ضقن  و  ماطلا - عمج - ام  قارف   ) هجیتنلا .لامالا و  قیقحت  لاملا و  نع  ثحب  رمقلا  یلا  اودعـصف  مهعامط 

هتبلط هرخالا  بلاط  نم  و  توملا ، هبلط  ایندـلا  بلط  نم  لاق : .ثداوحلا و  ثراولا و  ناکیرـش : هلام  یف  يرما ء  لکل  مامالا : لاق  امک 
هیف تنک  امم  یـشب ء  سحت  نالا ال  کنا  و  کتایح ، مایا  كرمع و  نم  یـضم ) اـمب  تربتعا  ول  و   ) اـهنم هقزر  یفوتـسی  یتح  ایندـلا 

.تحلصا تنسحا و  و  هللا ، یلا  تبت  هلیلقلا و  کمایا  نم  یقب ) ام  تظفح  )

هدبع

صرحلا هدش  اعول و  يا و  اجهل  اهب : اجهل  اهیلع و  … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ترـضح رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـهد :) یم  دـنپ  ار  وا  هک   ) هیواـعم هب  زین  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
رگم درب  یمن  هرهب  ایند  زیچ  زا  هاوخایند  و  ترخآ )  ) شریغ زا  تسا  نتشاد  زاب  ندرک و  مرگرـس  ياج  ناسنا ) يارب   ) ایند یفطـصم ،

رد هک  ایند ) يالاک   ) هچنآ هب  هاوخایند  و  دنک ) رتشیب  يوزرآ  هدربن  هرهب  دبایب  هچ  ره   ) ددرگ یم  نوزفا  نآ  رب  نشیگتفیـش  صرح و 
شندروآ درگ  زا  سپ  هک  یتروـص  رد  هدرواـین  تسدـب  نآ  زا  هک  ار  ترخآ ) ياـهتمعن   ) هـچنآ زا  ددرگن  زاـین  یب  زگره  هتفاـی  نآ 

( راگزور يدماشیپ  ای  تدوخ  رمع  زا   ) هتـشذگ هچنآ  زا  رگا  و  تسا ، ینتخیر  مهرب  تسکـش و  شندرک  راوتـسا  زا  سپ  و  یئادـج ،
.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  دش ، یهاوخ  دنم  هرهب  هتشادهگن  ار  دوخ  هدنام  یقاب  رد  يریگ  دنپ 

ینامز

دشوک یم  وا  یئامنهار  رد  تسادخ  درم  هک  مالسلا  هیلع  ماما  اما  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  نمـشد  هیواعم  هچ  رگا  دایز  تورث  رمع و 
ياهنیمز نمشد ، تسود و  رب  دنتـسه  تسا  یهلا  تمحر  هک  ناراب  دننامه  ادخ  نادرم  .دنک  یمن  یقرف  وا  يارب  نمـشد  تسود و  و 

نامه نیا  .ددرگیم  رتدایز  شتنوفع  رازنجل ، ای  راز و  هروش  نیمزرـس  دهدیم و  بوخ  هجیتن  بوخ  ینیمزرـس  اما  دنرابیم  دب  بوخ و 
نیمزرس دیور و  یم  شهایگ  ادخ  فطل  هب  بوخ  نیمزرس  : ) تسا هداد  هجوت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  تسا  يا  هتکن 

ایندب هچ  ره  هک  تسا  نیا  دهدیم  هجوت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یساسح  هتکن  درادن …  يرگید  هجیتن  كاشاخ  راخ و  زا  ریغدب 
يادخ .یگدنز  همادا  یتمالـسب و  صرح  صوصخب  دوشیم  رتدیدش  نآ  هب  صرح  ددرگیم و  رتدایز  نآ  هب  هقالع  دوش ، هجوت  رتشیب 

دراد یم  تسود  نانآ  زا  یکی  دنارت  صیرح  ناکرشم  مدرم و  زا  ندنام  هدنز  يارب  نایدوهی  : ) دیوگ یم  نینچ  دیجم  نآرق  رد  زیزع 
رمع هب  هقالع  هچ  تورث و  لام و  هب  هقالع  هچ  .دهدیمن ) تاجن  باذع  زا  ار  نانآ  ینالوط  رمع  یلو  دـنک  یگدـنز  لاس  رازهکی  هک 
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هیواعم هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ساسح  هتکن  .میوریم  هدرک  اهر  هدش  عمج  هچ  ره  ماجنارـس  هک  دماجنا  یم  لام  يروآ  عمج  هب  ینالوط 
زا اهتکالف  اهتـسکش و  عون  .دش  دهاوخ  زوریپ  يراک  ره  رد  ددـنب  راکب  هدـنیآ  رد  دریگب و  دـنپ  هتـشذگ  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا 

ار ناناملـسم  يزوریپ  هدومن و  ردب  گنجب  هراشا  نآرق  ناوریپ  یئامنهار  يارب  زیزع  يادخ  .تسا  ندرکن  ادیپ  تربع  نتفرگن و  دـنپ 
هب یئامنهار  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا ) تربع  نایانیب  يارب  هثداح  نیا  رد  : ) دیامرف یم  هاگنآ  هدرک  ناونع 

(. دوش هدناوخ  ظعو   ) هک هدئاف  هچ  لد ) هایس  رب   ) یلو تسا  هدرک  هیواعم 

يزاریش دمحم  دیس 

دفنتست یه  ذا  اهریغ ) نع   ) اهب ناسنالا  لغـشل  بجوم  يا  هلغـشم ) ایندلا  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) هیواعم ریغ  يا  هریغ ) یلا  )
ایندـل و بحاص  يا  اهبحاص ) بصی  مل  و   ) ایندـلاب لاغتـشالا  ناسنالا  دارا  اذا  هرخالا ، یف  هفرـصی  اطاشن  هل  رذـی  ـالف  ناـسنالا  طاـشن 

اراد ناسنالا  باصا  اذاف  ایندـلا ، یلع  هصرح  داز  يا  اهیلع ) اـصرح   ) بحاـصلا اذـهل  يا  هل )  ) ایندـلا تحتف ) ـالا  ائیـش  اـهنم   ) اهدـیرم
ایندلا دیرم  يا  اهبحاص ) ینغتـسی  نل  و   ) صرح هدش  اعولو و  يا  اهب ) اجهل  و   ) .اذکه و  هقیدح ، هداراب  رخآ  اصرح  هل  ایندـلا  تحتف 

صرحلا بلطلا و  کلذ ) ءارو  نم  و   ) لنی مل  ام  یلا  جاـتحم  وه  لـب  اـهنم ) هغلبی  مل  اـمع   ) ایندـلا یف  يا  اـهیف )  ) كردا و  لاـن ) اـمب  )
عیمجلا نم  عطقنی  ذا  کلذ ، لک  ضقنی  مث  ایندلا ، .لاوما  یلع  هرطیـسلا  مکحا  مربا و  دقف  مربا ) ام  صقن  و   ) توملاب عمج ) ام  قارف  )

ام تظفح   ) تراص فیک  تناک و  فیک  ایندـلا و  نم  یـضم  ام  لاوحا  یف  ترکف  ناب  یـضم ) امب   ) ناـسنالا اـهیا  اـی  تربتعا ) ول  (و 
(. مالسلا و   ) ایندلا بلط  یف  هفلتت  مل  و  كرمع ، نم  یقب )

يوسوم

ضقن ضقن : .ء  یشلاب  علولا  دیدشلا ، صرحلا  جهللا : .لخبلا  عشجلا و  صرحلا : .كردی  بصی : .لغـشت  یتلا  رومالا  هلغـشملا : هغللا :
اهنم اهبحاص  بصی  مل  اهریغ و  نع  هلغشم  ایندلا  ناف  دعب  اما  : ) حرـشلا .ظعتا  ربتعا : .یـضما  مکحا و  مربا : .هلح  لبحلا  همده و  ءانبلا 

عمج و ام  قارف  کلذ  ءارو  نم  اهنم و  هغلبی  مل  امع  اهیف  لان  امب  اهبحاص  ینغتـسی  نل  اهب و  اجهل  اـهیلع و  اـصرح  هل  تحتف  ـالا  اـئیش 
نب ورمع  یلا  مهـضعب : لاق  هیواعم و  یلا  مامالا  هب  ثعب  باتکلا  اذه  مالـسلاو ) یقب  ام  تظفح  یـضم  امب  تربتعا  ول  مربا و  ام  ضقن 

هلغـشت ایند  اهلجا  نم  لتاقی  اهبلطی و  یتلا  ایندلا  ناب  هیواعمل  ریکذت  وه  و  هلولدـم : باطخلا و  مومعب  هربعلاف  لاح  لک  یلع  صاعلا و 
هاجلا و لاملا و  لیـصحت  لبـس  نع  ثحبی  حار  باسحلا و  موی  یـسن  هرخالا و  یـسن  ایندـلاب  لغتـشا  نمف  هرخالا  نع  يا  اـهریغ  نع 
قوشب و باوبالا  کلت  قرطی  ذـخا  اهباوبا و  هماما  تحتفنا  الیلق  ائیـش  اـهنم  كردا  اذا  ناـسنالا  اذـه  نا  هل  نیب  مث  .اـهریغ  هطلـسلا و 

امع هیلع  لصحی  هکردی و  ام  هرظن  یف  یفکی  اهنم و ال  هدایزلا  یف  بغری  اهتاوف و  فاخی  اهب  اکسمتم  اهیلع  اصیرح  یحـضا  هتبغر و 
هرظن دتمی  رارمتـساب  امئاد و  هکردی …  امم  عبـشی  هبلطی و ال  اذل  هیلا و  هجاحب  هنع  دیعبلا  يری  یقبی  لب  هیدی  تحت  عقی  هکردی و  مل 

ام لک  ناف  عنقی  عمطی و ال  عمجی و  يذلا  فیعضلا  ناسنالا  اذه  .هنع و  ینغتسی  هیلا و ال  هجاحب  هنا  نظی  هیدی و  تحت  عقی  مل  ام  یلا 
و هرخالا …  یلا  ایندلا  رداغی  هنفک و  یف  فلی  ام  دنع  هفلخ  هکرتیس  ثداوحلا …  ثراولل و  هکرتی  هنع و  یلختیـس  هبـسکی  هعمجی و 
، اهلطبا توملا و  اهدسفا  دق  اهمـسری  ناک  یتلا  هعیراشم  لک  اهذیفنت …  يونی  اهقیقحت و  یلع  مزعی  ناک  یتلا  هتاعلطت  لک  مدـهنتس 

ظفحل هرمع  نم  یضم  امب  ربتعا  ول  هنا  وه  رما و  یلا  ههبن  مث  یعس …  هیلا  ام  ململ و  ام  تتشی  عمج و  ام  عزویف  توملا  یتای  اذکه  و 
هللا و طخ  یف  یقابلا  هتایح  هطوش  لمکیل  هربعلا  هنم  ذـخای  مث  هرمع  نم  یـضم  ام  ظفحی  نا  بجی  ناسنالا  نا  یلا  هراشا  هنم  یقب  اـم 
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 … هنم یقب  ام  لبقتسملا  یف  حلصیل  هنم  هربعلا  ذخایلف  هرمع  یضام  یف  لض  نمف  هتعاط … 

یناغماد

ایند انامه  سپس  و  «، » اهریغ نع  هلغـشم  ایندلا  ّنا  دعب  اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  هیواعم  هب  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا 
تـسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  یلثم  ریظن  راتفگ  نیا  تسا : هدروآ  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا » ترخآ - نآ - ریغ  زا  هدـنراد  مرگرس 

نیا رد  لصا  دوش و  یم  نوزفا  وا  یگنشت  دماشآ  یم  رتشیب  هچ  ره  هک  دماشایب  ار  ایرد  بآ  هک  تسا  یسک  نوچمه  ایند  هب  مرگرس 
تسا و یموس  يوجتـسج  هب  دـشاب  رز  زا  هتـشابنا  يارحـص  ود  یمدآ  يارب  رگا  : » تسا هدومرف  هک  تسا  دـنوادخ  راتفگ  نیا  دروم ،

.تسا هدش  كورتم  خسن و  نآ  توالت  هک  تسا  یتایآ  زا  نیا  و  دزاس » یمن  هتشابنا  كاخ  زج  يزیچ  ار  یمدآ  مشچ 

ینوزفا وا  تیاور  رد  تسا و  هتـشون  صاع  نب  ورمع  يارب  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  همان  نیا  محازم  نب  رـصن 
اب راد  ایند  و  تسا » ترخآ  زا  یمدآ  هدـنراد  زاب  ایند  دـعب ، اما  : » تسا نینچ  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  نآ  یـضر  دیـس  هک  تسه  ییاه 

يراتفرگ دوش و  یم  هدوشگ  يرتشیب  يدـنمزآ  وا  يارب  هکنآ  رگم  دـسر  یمن  نآ  زا  يزیچ  چـیه  هب  تسا ، نآ  راـتفرگ  زآ  صرح و 
یب تسا  هدیـسرن  نآ  هب  هچنآ  زا  دروآ  تسد  هب  هچنآ  اب  ایند  هب  هتـسب  لد  .دیازفا  یم  نآ  هب  ار  وا  تبغر  هک  دروآ  یم  وا  يارب  ییاه 

تربع دـنپ و  دوخ  ریغ  زا  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  دوب  دـهاوخ  تسا  هدرک  عمج  هچنآ  زا  ییادـج  مه  ماجنا  رـس  دوش ، یمن  زاین 
هتخاس و نوبز  راوخ و  ار  مدرم  هیواعم  هک  وشم  کیرـش  هیواعم  لطاب  رد  زاسم و  هاـبت  ار  شیوخ  دزم  هللا  دـبع  اـبا  يا  کـنیا  دریگ ،

«. مالّسلا و  تسا ، هتفرگ  رخسمت  هب  ار  قح 

هداد خساپ  صاع  ورمع  تسا و  هتـشون  صاع  ورمع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يا  همان  نیتسخن  نیا  دیوگ : یم  محازم  نب  رـصن 
صاع ورمع  هب  یتشرد  همان  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  يریذـپب ، ار  اـم  يداهنـشیپ  ياروش  يدرگرب و  قح  هب  دـیاب  وت  هک  تسا 

.تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  دنک و  یم  تکرح  درم  یپ  زا  هک  تسا  هتسناد  یگس  نوچ  ار  وا  لثم  همان  نامه  رد  تشون و 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ًاْضیأ َهَیِواعُم  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  زا  يرگید  همان 

: همان دنس  .1} .تسا هیواعم  هب 

هک نیفـص  باتکرد  محازم  نب  رـصن  لاوطلا و  رابخالا  رد  ياـفوتم 282 )  ) يرونید حوتفلا و  باـتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  ار  هماـن  نیا 
نیا بطاخم  هغالبلا ، جهن  ناحراش  ناخروم و  زا  یعمج  دنا و  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  دنا  هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  لبق  یگمه 

(. { دوش هعجارم  ص 384  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   ) دنا هتسناد  صاع  نب  ورمع  ار  همان 
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هاگن کی  رد  همان 

صاـع نب  ورمع  ناـحراش  ناـخروم و  زا  يرایـسب  هدـیقع  هب  هماـن  نیا  بطاـخم  دـش  هراـشا  هماـن  دنـس  ثـحب  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه 
زا یـشخب  انعم  نیا  رب  هوالع  نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  هدرک و  حیرـصت  انعم  نیا  هب  لاوطلا  رابخالا  باتک  رد  يرونید.تسا 
نب ورمع  هب  ًاحیرص  مالسلا  هیلع  ماما  شخب  نآ  رد  هک  دنک  یم  رکذ  هدرک  فذح  شنیزگ  ماگنه  هب  یضر  دّیـس  موحرم  هک  ار  همان 

.دنکن يوریپ  هیواعم  زا  هک  دهد  یم  رادشه  صاع 

بیرف هک  دهد  یم  زردنا  دوخ  هدننک  رادیب  نیشنلد و  تاریبعت  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب  هک  ره  همان  نیا  رد  بطاخم  لاحره  هب 
یم صرح  نآ  هب  رتشیب  ندیسر  يارب  هتسویپ  دنوش و  یمن  یضار  دنراد  نآ  زا  هچنآ  هب  ناتـسرپایند  زگره  هک  ییایند  ؛ دروخن ار  ایند 

.دنک یم  هیصوت  ناگتشذگ  خیرات  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  وا  نمض  رد  دننز و 

***

َلاَن اَِمب  اَُهبِحاَص  َِینْغَتْسَی  َْنلَو  ، اَِهب ًاجََهلَو  ، اَْهیَلَع ًاصْرِح  َُهل  ْتَحَتَف  اَّلِإ  ًاْئیَش  اَْهنِم  اَُهبِحاَص  ْبُِصی  َْملَو  ، اَهِْریَغ ْنَع  ٌهَلَغْـشَم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
.ُماَلَّسلاَو ، َیَِقب اَم  َتْظِفَح  یَضَم  اَِمب  َتْرَبَتْعا  َِولَو  َمَْربَأ ! اَم  ُضْقَنَو  ، َعَمَج اَم  ُقاَِرف  َِکلَذ  ِءاَرَو  ْنِمَو  ، اَْهنِم ُهُْغْلبَی  َْمل  اَّمَع  اَهِیف 

همجرت

یمن ایند  زا  يزیچ  هب  تسرپ  ایند.دزاس  یم  هناگیب  دوخ  ریغ  زا  لوغـشم و  دوخ  هب  ار  ناسنا  ایند  نادب ) یهلا  يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
هب زگره  تسرپایند  هک  یلاح  رد  دنک  یم  رتدنت  ایند  هب  ار  وا  قشع  شتآ  دیاشگ و  یم  شیور  هب  ار  صرح  زا  يرد  هکنآ  زج  دـسر 
هک تسا  یلاوما  زا  ییادج  نآ  لابند  هب  و  دزوس ) یم  صرح  شتآ  رد  ًامئاد  و   ) تسین عناق  هدیسرن  نآ  هب  هچنآ  ربارب  رد  دراد  هچنآ 

تسا هتشاد  دوجو  تدوخ ) رمع  هتشذگ  رد  ناینیشیپ و  ناتـساد  رد   ) هچنآ زا  رگا.تسا  هدیبات  ار  هچنآ  ندیباتاو  هدرک و  يروآدرگ 
.مالّسلا درک و  یهاوخ  ظفح  تسا  یقاب  ار  هچنآ  يریگ  تربع 

دناسر یمن  ییاج  هب  ار  ناسنا  ایند  رد  صرح  ریسفت : حرش و 

یّمهم روما  هب  صاع ) نب  ورمع  ای  دـشاب  هیواعم  هاوخ   ) ار دوخ  بطاـخم  یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  هیصوت 

دوخ هب  ار  ناسنا  ایند  نادب ) یهلا  يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  تسخن 

(. اَهِْریَغ ْنَع  ٌهَلَغْشَم  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دزاس یم  هناگیب  دوخ  ریغ  زا  لوغشم و 

دوخ هب  ار  ناسنا  تقو  مامت  دورب  نآ  غارـس  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  رـسدرد  رپ  نوگانوگ و  عونتم و  هدیچیپ و  ردق  نآ  ایند  راک  اریز 
ناگتسب و ناتسود و  نادنزرف و  رسمه و  هب  ندیسر  تحارتسا و  دوخ و  تمالس  هب  یگدیسر  زا  یتح  هک  اجنآ  ات  دزاس  یم  لوغـشم 

رخآ رد  ار  زامن  یتح  دنشاب  زامن  لها  رگا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  اهنآ  راک  دراد و  یم  زاب  یهلا  ضیارف  ماجنا  هب  ندیسر  رتارف  نآ  زا 
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هناخ زا  یماگنه  حبـص  هاگ  دـنروآ و  یم  اجب  مامت  هلجع  اب  تسا  ییایند  لئاسم  رد  ناـشرکف  تاـعکر  ماـمت  رد  هک  یلاـح  رد  تقو 
.تسا یتسرپایند  تعیبط  نیا  دنباوخ و  رد  اهنآ  زاب  هک  دندرگ  یم  زاب  یماگنه  بش  دنباوخ و  رد  اهنآ  نادنزرف  هک  دنود  یم  نوریب 

: دیامرف یم  هتخادرپ  ناتسرپایند  صرح  كانرطخ  هلأسم  هب  هتکن  نیمود  رد 

دنک یم  رتدنت  ایند  هب  ار  وا  قشع  شتآ  دیاشگ و  یم  شیور  هب  ار  صرح  زا  يرد  هکنآ  زج  دـسر  یمن  ایند  زا  يزیچ  هب  تسرپایند  »
َْمل َو  ( ؛») دزوس یم  صرح  شتآ  رد  ًامئاد  و   ) تسین عناق  هدیـسرن  نآ  هب  هچنآ  ربارب  رد  دراد  هچنآ  هب  زگره  تسرپایند  هک  یلاح  رد 

ربارب رد  یگتفیـش  دـیدش و  یگتـسباو  يانعم  هب  جرک »  » نزو رب  جـهل » }» ًاجََهل ،َو  اَْهیَلَع ًاصْرِح  َُهل  ْتَحَتَف  اَّلِإ  ًاْئیَـش  اَْهنِم  اَُهبِحاَص  ْبُِصی 
(. اَْهنِم ُهُْغْلبَی  َْمل  اَّمَع  اَهِیف  َلاَن  اَِمب  اَُهبِحاَص  َِینْغَتْسَی  َْنل  َو  اَِهب ، .تسا } يزیچ 

هیلع مظاک  ماما.ددرگ  یم  رت  هنـشت  دشونب  نآ  زا  ردق  ره  هنـشت  صخـش  هک  هدش  هیبشت  ایرد  روش  بآ  هب  ایند  ، تایاور زا  یـضعب  رد 
: دیامرف یم  مالسلا 

یم نآ  زا  هنشت  ردق  ره  هک  تسایرد  بآ  دننامه  ایند  ُهَُلتْقَی ؛ یَّتَح  ًاشَطَع  َداَدْزا  ُناَشْطَْعلا  ُْهنِم  َبِرَش  اَمَّلُک  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَم  »
ح 24} ص 136 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  ماجنارس  دوش و  یم  رت  هنشت  دشون 

.دنناهاوخ شیب  ناراد  شیب  : دنیوگ یم  هک  تسا  فورعم  یسراف  رد  هک  یلثملا  برض  نامه 

دواد ترـضح  دزن  همـصاخم  ناونع  هب  ردارب  ود  دیوگ  یم  هک  اجنآ  هدومرف  نایب  ییایوگ  ناتـساد  نمـض  ار  هلأسم  نیا  دـیجم  نآرق 
: تفگ اهنآ  زا  یکی  دندمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هن دون و  وا  ؛ تسا نم  ردارب  نیا  ؛ » ِباـطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  اـهِیْنلِفْکَأ َو  َلاـقَف  ٌهَدِـحاو  ٌهَْجعَن  َِیل  ًهَْجعَن َو  َنوُعِْـست  ٌعِْـست َو  َُهل  یِخَأ  اذـه  َّنِإ  »»
«. تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخـس  رد  ؛و  راذـگاو نم  هب  زین  ار  نیا  : هک دـنک  یم  رارـصا  وا  اما  مراد ؛ شیم  کی  اهنت )  ) نم دراد و  شیم 

.{ هیآ 23 {ص ،

شیم هب  نآ  ندوزفا  يارب  وـت  شیم  تساوـخرد  اـب  وا  نـیقی  هـب  : تـفگ درک و  تواـضق  اـهنآ  ناـیم  رد  مالـسلا  هـیلع  دواد  ترـضح 
حلاص لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننک  یم  متس  رگیدکی  هب  ناتسود ) و   ) ناکیرش زا  يرایسب  هدرک و  متـس  وت  رب  ، شیاه

هیآ 24} {ص ، .تسا مک  نانآ  هّدع  یلو  ؛ دنا هداد  ماجنا 

زین دوخ  ردارب  هراـبرد  يزیچ  نیرتمک  هب  یتح  هک  دـنوش  یم  صرح  راـتفرگ  ردـق  نآ  ناتـسرپایند  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناتـساد  نیا 
: رعاش هتفگ  هب  دنتسین و  یضار 

رگد یمیلقا  دنب  رد  نانچمه  هاشداپ  دریگب  را  میلقا  تفه 

: تسا هدمآ  زین  یسدق  فورعم  ثیدح  رد 
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الط زا  رپ  هرد  ود  مدآ  دـنزرف  هاگره  ُبارُّتلا ؛ اَّلإ  َمَدآ  َْنبا  َفْوَج  ُأَلْمَی  ًاِثلاث َو ال  اـمِْهَیلإ  یغَْتباـَل  ٍبَهَذ  ْنِم  ِناـیِداو  َمَدآ  ِْنبِـال  َناـک  َْول  »
هـضور «.} دـنک یمن  رپ  دوـش ) نفد  دریمب و  هک  یماـگنه  هب   ) كاـخ زج  ار  مدآ  مـشچ  تـسا و  يرگید  هرد  ناـهاوخ  دـشاب  هتـشاد 

.{ ص 429 ج 2 ، نیظعاولا ،

: رعاش هتفگ  هب  و 

ار تسودایند  ِگنت  ِمشچ  تفگ 

روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای 

کی يارب  ناصیرح  زا  يرایسب  هک  ارچ  ، تسا نونج  یعون  عقاو  رد  صرح 

یمن تحار  ار  اهنآ  صرح  نونج  اـما  دـننک ؛ یگدـنز  یتحار  هب  رخآ  اـت  دـنناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد  زیچ  همه  هفرم  یگدـنز 
دنهدـب اهنآ  هب  ار  نیمز  هرک  همه  رگا  هاگ  هک  هنوگ  نآ  دراد  یم  او  اسرف  تقاط  ياه  تمحز  شالت و  هب  ار  اهنآ  هتـسویپ  دراذـگ و 

.دنریگب دوخ  رایتخا  رد  زین  ار  هام  هرک  دنزادنیب و  تسد  اه  نامسآ  هب  دنراد  وزرآ 

: تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  یضعب  ياعد  رد  اذل 

ریس زگره  هک  یسفن  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  عَمُْسی ؛ َال  ٍءاَعُد  ْنِم  ُعَشْخَی َو  َال  ٍْبلَق  ْنِم  ُعَبْـشَت َو  َال  ٍسْفَن  ْنِم  ِّبَر  اَی  َِکب  ُذوُعَأ  »
صرح عقاو  رد  ح 24 }. ص 586 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دوش یمن  باجتـسم  هک  ییاـعد  زا  تسین و  نآ  رد  عوشخ  هک  یبلق  دوش و  یمن 

.تسا كاندرد  بقاوع  تالکشم و  نیا  همه  یلصا  أشنم 

: دومرف میهد  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

زج دیاشگ  یمن  یسک  يور  هب  ایند  زا  يرد  چیه  دنوادخ  ُهَْلثِم ؛ ِصْرِْحلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُهّللا  َحَتَف  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ِْرمَأ  ْنِم  ًابَاب  ٍْدبَع  یَلَع  ُهّللا  َحَتَف  اَم  »
.{ ح 12 ص 319 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دوش یم  هدوشگ  وا  يور  هب  زین  صرح  زا  يرد  هکنیا 

؛» تسا هدیبات  ار  هچنآ  ندیباتاو  هدرک و  يروآدرگ  هک  تسا  یلاوما  زا  ییادج  نآ  لابند  هب  و  :» دیامرف یم  هتکن  نیموس  رد  ترضح 
لـصا رد  تسا و  يزیچ  ندرک  مکحم  ندـیبات و  يانعم  هب  ماربا »  » هشیر زا  مربأ » !}» َمَْربَأ اَم  ُضْقَن  َو  َعَمَج ، اَم  ُقاَِرف  َِکلَذ  ِءاَرَو  ْنِم  (َو 
ياـنعم هب  هک  ضقن  ربارب  رد  دوـش  یم  قـالطا  نقتم  مکحم و  راـک  ره  هب  هتفاـی و  شرتـسگ  سپـس  هدـش  هتفگ  نامـسیر  ندـیبات  هـب 

{(. .تسا نتخیر  مه  رد  ندرک و  تسس  ندیباتاو و 

اهنت همه  نآ  زا  دـیوگ و  عادو  دوخ  سیفن  لاوما  مامت  اب  تمحز  شالت و  همه  نآ  زا  دـعب  دـیاب  ناسنا  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  يرآ 
.درب یم  روگ  هب  دوخ  اب  هک  تسوا  مهس  نفک  کی 

: دیامرف یم  ناشدابآ  عرازم  اه و  غاب  ناینوعرف و  ياه  خاک  هرابرد  دیجم  نآرق 
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رایـسب هچ  ؛ » َنیِرَخآ ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َِکلذَـک َو  َنیِهِکاف * اهِیف  اُوناک  ٍهَمْعَن  َو  ٍمیِرَک * ٍماـقَم  ٍعوُرُز َو  َو  ٍنُویُع * ٍتاـّنَج َو  ْنِم  اوُکَرَت  ْمَک  »»
ینامداش قرغ  نآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياه  تمعن  *و  شزرا رپ  ياهرـصق  اهرازتشک و  و  دنتـشاذگ * اج  هب  هک  اه  همـشچ  اه و  غاـب 

.{ هیآ 28-25 ناخد ، «.} میداد رارق  يرگید  ماوقا  يارب  ثاریم  ار  اه ) تمعن   ) نیا ام  و  نانآ ) يارجام   ) دوب نینچ  نیا  !* دندوب

( تدوخ رمع  هتشذگ  رد  ناینیشیپ و  ناتـساد  رد   ) هچنآ زا  رگا  :» دیامرف یم  هتکن  نیمراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، نخـس نیا  لابند  هب 
َو َیَِقب ، اَـم  َتْظِفَح  یَـضَم  اَِـمب  َتْرَبَتْعا  َِول  َو  ( ؛» مالّـسلا درک و  یهاوخ  ظـفح  تسا  یقاـب  ار  هچنآ  يریگ  تربـع  تسا  هتـشاد  دوجو 

(. ُماَلَّسلا

مالـسا یمارگ  لوسر  دـیجم و  نآرق  ناوارف  دـیکأت  دروم  هک  تسا  یّمهم  لئاسم  زا  ناینیـشیپ  تشونرـس  زا  يزودـنا  تربع  رابتعا و 
.تسا مالسلا  مهیلع  نید  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یَمْعَت ْنِکل  ُراْصبَْألا َو  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  ْوَأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَف  َأ  : »» دیامرف یم  نآرق 
ییاه لد  ات  دننیبب ) ار  نیشیپ  ماوقا  زومآ  تربع  رایسب  شوماخ و  راثآ  ات   ) دندرکن ریس  نیمز  رد  نانآ  ایآ  ؛ » ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا 

( هک دوش  یم  رایسب   ) اریز دنونشب !؟ ار ) قح  يادن   ) نآ اب  هک  ییاونش  ياه  شوگ  ؛و  دننک كرد  نآ  اب  ار ) تقیقح   ) هک دنشاب  هتشاد 
.{ هیآ 46 جح ، «.} ددرگ یم  روک  یتسرپایند ) تلفغ و  رثا  رب   ) تساه هنیس  رد  هک  ییاه  لد  هکلب  دوش  یمن  انیبان  رهاظ  ياه  مشچ 

هدنزومآ یـسرد  چیه  اریز  ، تسا هلأسم  نیمه  هب  رظان  تسا  نیـشیپ  ماوقا  خیرات  هدننک  وگزاب  هک  نآرق  تایآ  زا  یمهم  شخب  ًاساسا 
خیرات زا  هتفرگرب  ياه  سرد  زا  رت 

زا ، دنرذگ یم  توافت  یب  یتسه  هنهپ  رد  راگدرورپ  تایآ  رانک  زا  نآرق  هتفگ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  یلو  ؛ تسین رـشب 
يرنه راثآ  ناونع  هب  ًابلاغ  ، هدرک ادیپ  شرتسگ  يرگـشدرگ  هک  زورما  دننک و  یم  روبع  ساسحا  یب  زین  ناینیـشیپ  هدنامزاب  راثآ  رانک 

راثآ نیا  رد  ار  دوخ  هدـنیآ  تشونرـس  هکنآ  یب  دـننک  یم  راختفا  نآ  هب  هتـسویپ  راثآ  نیا  نابحاص  دـنرگن و  یم  اهنآ  هب  یخیراـت  و 
.دننک هعلاطم 

423 ص :
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نایماظن يربهر و  ياه  تّیلوئسم  / اه تمعن  رد  یگدز  رورغ  زا  زیهرپ  : 50 همان

عوضوم

شیجلا یلع  هئارمأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هاپس ناهدنامرف  هب  همان  )

همان نتم 

َُهلاَن َو ٌلضَف  ِِهتّیِعَر  یَلَع  ُهَّریَُغی  ّالَأ  ِیلَاولا  یَلَع  ًاّقَح  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ  ِِحلاَسَملا  ِباَحـصَأ  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِنب  ِّیلَع  ِهّللا  ِدـبَع  نِم 
ًاّرِـس مُکَنوُد  َزِجَتحَأ  ّالَأ  ِيِدنع  مَُکل  ّنِإ  َالَأ َو  ِِهناَوخِإ  یَلَع  ًافطَع  ِهِداَبِع َو  نِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  نِم  َُهل  ُهّللا  َمَسَق  اَم  ُهَدیِزَی  نَأ  ِِهب َو  ّصُخ  ٌلوَط  َال 
ِیف ِيدـِنع  اُونوُکَت  نَأ  ِهِعَطقَم َو  َنوُد  ِِهب  َِفقَأ  َال  ِهّلَحَم َو  نَع  ًاّقَح  مَُکل  َرّخَؤُأ  َال  ٍمکُح َو  ِیف  ّالِإ  ًارمَأ  مُکَنوُد    َ ِيوَطأ اـَل  ٍبرَح َو  ِیف  اـّلِإ 
نَأ ٍحاَلَـص َو  ِیف  اوُطّرَُفت  اـَل  ٍهَوعَد َو  نَع  اوُصُکنَت  اـّلَأ  ُهَعاّـطلا َو  ُمُکیَلَع  ِیل  ُهَمعّنلا َو  ُمُکیَلَع  ِهِّلل  تَبَجَو  َکـِلَذ  ُتلَعَف  اَذِإَـف  ًءاَوَـس  ّقَـحلا 

ََهبوُقُعلا َو َُهل  ُمِظعُأ  ُّمث  مُکنِم  ّجَوعا  ِنّمِم  ّیَلَع  َنَوهَأ  ٌدَحَأ  نُکَی  َمل  َِکلَذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتـسَت  َمل  ُمتنَأ  نِإَف  ّقَحلا  َیلِإ  ِتاَرَمَغلا  اوُضوُخَت 
ُماَلّسلا مُکَرمَأ َو  ِِهب  ُهّللا  ُِحلُصی  اَم  مُکِسُفنَأ  نِم  مُهوُطعَأ  مُِکئاَرَمُأ َو  نِم  اَذَه  اوُذُخَف  ًهَصخُر  اَهِیف  ِيِدنع  ُدِجَی  َال 

اه همجرت 

یتشد

رادـمامز رب  انامه  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ  روشک  ناراد  زرم  حّلـسم و  ياهورین  هب  نانمؤم  ریما  بلاـط ، یبا  نب  یلع  ادـخ ، هدـنب  زا 
رتشیب اه ، تمعن  لاوما و  نآ  اب  و  دوشن ، ینوگرگد  راچد  دـش ، وا  صوصخم  یتمعن  ای  دروآ ، تسد  هب  یلاوما  رگا  هک  تسا  بجاو 

 . دراد اور  يرتشیب  ینابرهم  شناردارب  هب  ددرگ و  کیدزن  ادخ  ناگدنب  هب 

نودب عرش ، مکح  زج  ار  يراک  و  مرادن ، ناهنپ  امش  زا  ار  يزار  چیه  یگنج  رارـسا  زج  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب ! هاگآ 
يا هنوگ  هب  امش  همه  اب  و  مزادرپب ، نآ  هدش  نییعت  تقو  رد  هدرکن و  یهاتوک  امش  قح  تخادرپ  رد  و  مهدن ، ماجنا  امش  اب  تروشم 

 . منک راتفر  يواسم 

رب نم  تعاطا  و  دراد ،  ینازرا  امـش  رب  ار  دوخ  ياه  تمعن  هک  تسادـخ  رب  مهد ، ماجنا  ار  هدـش  دای  ياـه  ّتیلوئـسم  نم  یتقو  سپ 
شالت قح  هب  ندیـسر  يارب  و  دیزرو ، یتسـس  تسا  حالـص  هچنآ  ماجنا  رد  و  دینک ، یچیپرـس  نم  نامرف  زا  دیابن  و  تسا ، مزال  امش 

چیه و  داد ، مهاوخ  رفیک  یتخـس  هب  ار  وا  هک  تسا ، راتفر  جک  ناسنا  نم  دزن  دارفا  نیرتراوخ  دینکن ، يرادیاپ  امـش  رگا  لاح  دینک ،
هک هچنآ  رد  دوخ  ناهدنامرف  زا  و  هتشاد ، تفایرد  ناتناهدنامرف  زا  ار  يرورض  ياه  لمعلا  روتـسد  سپ  تشاد ،  دهاوخن  يرارف  هار 

 . دورد اب  دینک ، تعاطا  دنک ، یم  حالصا  ار  امش  روما  ادخ 

يدیهش
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يو صوصخم  یتمعن  ای  دیـسر ، لام - زا  یتدایز - هب  رگا  هک  تسا  یلاو  رب  دـعب ، امأ  ناـنابزرم ! هب  ناـنمؤم ، ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا 
هب وا  ینابرهم  ادخ و  ناگدنب  هب  يو  یکیدزن  رب  هدرک  شبیـصن  شیوخ  تمعن  زا  ادخ  هچنآ  و  دوشن ، وا  ینوگرگد  بجوم  دیدرگ ،

و مراذـگان ،- نآ  ندـناشوپ  زا  هک  گـنج - زار  زج  مناـشوپن  امـش  زا  ار  يزیچ  هک  نم  رب  تسامـش  قح  دـینادب  .دـیازفیب  شناردارب 
مناسرن ار  نآ  ات  و  منکفین ، ریخأت  هب  نآ  عقوم  زا  ار  امـش  قح  و  مهدـن ، ماجنا  امـش  اب  ندز  يأر  یب  عرـش  مکح - رد  زج - ار  يراـک 

رب نم  تعاـط  تسادـخ و  رب  امـش  نداد  تمعن  مدرک  نینچ  نوچ  و  مناد ،  ربارب  قـح  رد  ار  امـش  همه  و  منادـن ، اور  نآ  رد  يا  هفقو 
و دیوش - رد  اهیتخـس  رد  و  دیراذگم ، سپ  ياپ  تسا  حالـص  هچنآ  رد  و  دیرادن ، گنرد  مدناوخ  ار  امـش  نوچ  و  تسامـش ، هدهع 
، منادرگ تخس  ار  وا  رفیک  و  دوب ، دهاوخن  امش  راتفرجک  زا  رتراوخ  نم  دزن  یسک  دیشابن ، رادیاپ  نینچ  رگا  دیرامـش - ناسآ  ار  نآ 

ادـخ هک  نادـنچ  ار - ناـنآ  ناـمرف  دـیریگب و  دوـخ  ناریما  زا  ار  اهروتـسد - نیا - سپ  .دونـش  دـهاوخن  نم  زا  ار  ییاـهر  تصخر  و 
! دیریذپب دراد - یم  راوزاس  نادب  ار - ناتراک 

یلیبدرا

سپ تاولـص  دمح و  زا  سپ  زا  دعب  اما  نمـشد  عفد  يارب  راد  حالـس  نارای  يوسب  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
ماعنا ناسحا و  هن  واب و  تسا  هدیسر  هک  ار  یتدایز  یلـضف و  دوخ  تیعر  رب  دنادرگن  ریغتم  هکنآ  مکاح  رب  تسراوازـس  هک  یتسردب 

دوخ و ناگدنب  هب  ار  یکیدزن  دوخ  ياهتمعن  زا  نآ  يارب  ادخ  درک  تمـسق  هچنآ  ار  وا  دـنادرگ  دایز  هکنآ  واب  دـشاب  صوصخم  هک 
هچ ادـعا  برح  رد  رگم  ار  یناهنپ  رما  مرادـن  هاگن  منکن و  عانتما  هک  نم  دزن  تسار  امـش  رم  هک  دـینادب  دوخ  ناردارب  رب  ار  ینابرهم 

امـش يارب  منکن  ریخات  تسا و  هیعرـش  ماکحا  هک  رواد  مکح  رد  زجنآ  رب  راک  امـش  یب  مدرون  رد  تسا و  داـسف  هّنظم  برحب  مـالعا 
نوچ سپ  ناسکی  قح  هار  رد  نم  دزن  دیـشاب  هکنآ  نآ و  ندرک  لصف  عطق و  یب  قح  نآـب  منکن  فوقو  شدوخ و  لـحم  زا  ار  یقح 

ندـناوخ زا  دـیدرگن  زاب  هکنآ  نامرف و  تعاط و  امـش  رب  ارم  نارکیب و  تمعن  امـش  رب  ار  يادـخ  رم  دـش  بجاو  ار  اهراک  نیا  مدرک 
دیتسیا هن  تسار  امش  رگا  هک  قح  هار  يوسب  اهتدش  اهیتخس و  رد  دینک  عورـش  هکنآ  دابع و  حالـص  رد  دینکن  ریـصقت  داهج و  يارب 

ار و تبوقع  وا  يارب  منادرگ  گرزب  سپ  قح  هار  زا  دوش  جـک  هک  سک  نآ  زا  نم  رب  رتراوخ  کیچیه  دـشابن  روما  نآ  رب  نم  يارب 
ياهـسفن لـبق  زا  دـیهدب  دوخ و  ناریما  زا  ار  روما  نیا  دـیریگ  ارف  سپ  وا  قح  رد  یتعافـش  یتصخر و  تبوقع  نآ  رد  نم  دزن  دـباین 

ار امش  راک  نآب  ادخ  دنک  حالصا  هچنآ  دوخ 

یتیآ

یتـمعن هب  اـی  داـتفا  شتـسد  هب  یلاـم  رگا  یلاو  هک  تسا  هتـسیاش  .دـعب  اـما  .اـهزرم  ناـنابهگن  هب  نـینم  ؤـملاریما  یلع ، ادـخ  هدـنب  زا 
هب وا  یکیدزن  ینوزف  ببس  دراد ، یم  ینازرا  وا  هب  ادخ  هک  یتمعن  هکلب  .دوشن  نوگرگد  شتیعر  دارفا  هب  تبسن  دیدرگ ، صوصخم 

.ددرگ شناردارب  هب  شینابرهم  هجوت و  ناگدنب و 

تروشم یب  ار  يراک  ار و  گنج  رارسا  زج  مرادن ، یفخم  امش  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  دیراد ، نم  هدهع  رب  امش  هک  یقح  دینادب ،
ياپ زا  مناسرن  شماجنا  هب  ات  منکفین و  ریخءات  هب  دوخ  دعوم  زا  تسامـش  نآ  زا  هک  ار  یقح  .ار و  ادخ  مکح  يارجا  زج  منکن ، امش 

نم زا  هک  تسامـش  رب  دنک و  تیانع  امـش  رب  دوخ  تمعن  هک  تسادخ  رب  مدرک ، نینچ  نوچ  .مهد  يواست  هب  ار  امـش  قح  منیـشنن و 
روصق مناد ، یم  نآ  رد  ار  امـش  حالـص  هک  يراک ، نداد  ماجنا  رد  دـیرادن و  اور  گـنرد  مدـناوخ  ارف  ار  امـش  رگا  دـیربب و  ناـمرف 
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.دینکفا اهیتخس  هب  ار  دوخ  قح  هار  رد  دیزروم و 

هتفر جـک  هار  هب  هتفاـت و  رب  رـس  هکنآ  زا  رت  جرا  یب  رتراوـخ و  نم ، دزن  رد  سکچیه  دـیراد ، اور  فـالخ  میوـگ  یم  هـچنآ  رد  رگا 
امـش رب  هک  ره  زا  ار  نامرف  نیا  سپ  .تسین  ییاهر  نم  تبوقع  زا  ار  وا  درک و  مهاوخ  تبوقع  تخـس  ار  وا  نم  .دوب  دهاوخن  تسا ،

.مالسلاو .دیرب  نامرف  ناشیا  زا  دروآ ، یم  حالص  هب  نادب  ار  ناتیاهراک  دنوادخ  هچنآ  رد  دیریذپب و  تسا  ریما 

نایراصنا

 : ناراد زرم  هب  ، نانمؤم ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  زا 

،و دـنکن نوگرگد  ّتیعر  هب  تبـسن  ار  وا  هتفای  صاصتخا  نآ  هب  هک  یتمعن  ،و  وا هب  هدیـسر  يرترب  هک  تسا  مکاح  هتـسیاش  ، دـعب اـما 
 . دیازفیب ناردارب  هب  شینابرهم  ،و  قح ناگدنب  هب  شندش  کیدزن  رب  تسا  راوازس  هدومن  شبیصن  تمعن  زا  دنوادخ  هک  یمهس 

یهلا ماکحا  رد  رگم  امـش  تروشم  یب  يراک  و  مرادن ، ناهنپ  گنج  رارـسا  زج  امـش  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  نم  رب  امـش  ّقح  دـینادب 
، مزادنین ریخأت  هب  شعضوم  زا  ار  امش  زا  یّقح  چیه  ،و  مهدن ماجنا 

دش هنوگ  نیا  امش  اب  مراتفر  نوچ   . دیشاب يواسم  نم  دزن  قح  هب  تبسن  امش  همه  هک  نیا  ،و  متـسیان زاب  مناسرن  شیاج  هب  ار  نآ  ات  و 
هب هک  يراک  رد  ،و  دـیچیپن رـس  مروتـسد  زا  و  دـییامن ، تعاطا  نم  زا  تسا  بجاو  امـش  رب  و   ، دوش یم  مامت  امـش  رب  دـنوادخ  تمعن 
دزن یسک  دیشابن  راوتسا  نینچ  نیا  نم  هراب  رد  رگا.دیور  ورف  اهیتخس  اهالب و  جاوما  رد  قح  رطاخ  هب  ،و  دییامنن ریـصقت  تسا  حالص 

زا ار  يدهع  نینچ   . تفای دـهاوخن  ییاهر  متـسد  زا  ،و  مهد یم  رفیک  تّدـش  هب  ار  وا  هاگ  نآ  ، دـشابن امـش  راتفر  جـک  زا  رتراوخ  نم 
 . مالسلا و.دیریذپب  دنک  حالصا  نآ  هب  ار  ناتروما  دنوادخ  هکنانچ  ار  نانآ  تاروتسد  ،و  دیریگب دوخ  ناریما 

حورش

يدنوار

یبنلا ناک  و  مهعفنی ، شیجلا  نع  برحلا  یف  رـسلا  ظفح  و  برح ، یف  الا  ارـس  عنتما  يا ال  زجتحا : ـال  .صوصخم و  لـضف  لوطلا : و 
رهـشلا یف  الثم  مورلا  وزغی  نا  دارا  ام  اذا  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنا  یه  هیروتلا  و  هریغب ، يرو  ارفـس  دارا  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دعب لوقی  مث  رثکا ، وا  هنـس  دعب  جرخی  نا  اذه  یف  مالـسلا  هیلع  همزع  و  هشبحلا ، هوزغ  انئارو  نا  هباحـصال  لوقی  ناک  هیف  ناک  يذـلا 
بتک .نولفاغ و  مه  هلها و  یتایل  دوصقملا  بناجلا  یلا  هلحارلا  سار  لوح  رثکا  وا  اخـسرف  هنیدـملا  نم  جرخ  اذاـف  اودعتـسا ، هعاـس :

، ردب هازغ  ببس  اذه  و  هیف ، امب  اولمعی  هیف و  اورظنی  مث  هثالث ، وا  نیموی  هکم  بوص  یلا  هنیدملا  نم  اوجرخی  نا  مهرما  هیرسل و  اباتک 
مل کلذ و  نم  اهیلا  اوجرخ  اوریحتف و  .اذـک  اذـک و  اولعفا  دومحم و  هلخن  یلا  اوجرخا  هیف  اذاف  باتکلا  یف  اورظن  هدـملا  اوراس  اـملف 
هللا لوسرل  حتفلا  ناک  اوبراحف و  هکم  لها  اهب  عمتجا  دق  و  ردب ، یلا  مهفلخ  جرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناک  .ریخ و  لکالا  اوری 

مهنع رـسلا  ظفحف  جورخلا ، نم  هکم  لـها  فوخ  مهعنمل  هنیدـملاب  کـلذ  هعیلط  تناـک  یتلا  هیرـسلا  ملع  ول  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یش ء لک  یف  مکاضر  بلطا  يا  مکح  یف  الا  ارما  مکنود  يوطا  هلوق و ال  .یلوا و  ناک 
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هللا و ال رما  ام  یلع  مکحا  اناف  عرـشلا ، لاوحا  هیفیک  اهتماقا و  دودـحلا و  نم  نیدـلا  رما  یف  مکرواشا  ال  ینعی : مکح ، یف  الا  يوایند 
.مکتهارک هیف و  مکاضر  یلا  رظنا 

يردیک

هللا یلـص  هللا  لوسر  ناک  و  هعدـخ ، برحلا  ناف  برحلاب  قلعتی  ام  الا  مکنع  يرـس  متکا  يا ال  برح : یف  الا  ارـس  مکنود  زجتحا  ـال 
حالـصب قلعتی  اـمیف  مکرواـشا  يا  مکح : یف  ـالا  ارما  مکنود  يوطا  ـال  .هرتـس و  هنع و  ینک  يا  هریغب  يرو  ارفـس  دارا  اذا  هلآ  هیلع و 

و یغبلا ، نم  هنع  هللا  یهن  امیف  نکی  مل  ول  و  اهیف ، يروشلا  يارلل و  لاـجم  ـال  هناـف  هیعرـشلا  فئاـظولا  و  نیدـلا ، ماـکحا  نود  ایندـلا 
، نامکح هل  حـئابقلا  نم  يوقتلا  نال  يربولا : مامالا  لاق  .هبلط  كرت  یف  رذـع  ام ال  هبانتجا  باوث  یف  ناکل  فاـخی ، باـقع  ناودـعلا 

یفکف اهباوث ، نامرح  اهیف  نال  اهیطاعت ، لقاعلل  غسی  مل  حـئابقلا ، باکترا  یف  باقعلا  نع  افع  ولف  باـقعلا ، نم  هاـجن  باوثلاـب و  زوف 
.لقعلا یف  زوجی  هیلع ال  دبزم  يذلا ال  میظعلا  عفنلا  هیوقت  نال  باقعلا  نموی  ناک  نا  و  اهیلا ، ایعاد  يوقتلا  باوثب 

مثیم نبا 

همان نیا  یتخس ، هرمغ : نتـشگرب ، بقع  هب  صوکن : تشادزاب ، درک ، عنم  زجتحا : شنایرکـشلرس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
هدش لئان  نآ  هب  هک  ییرترب  رطاخ  هب  یلاو  مکاح و  هک  تسا  هتـسیاش  دعب ، اما  تسا ، نانابزرم  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب ي  زا 

یکیدزن ثعاب  تسا  هدرک  وا  بیـصن  اهنت  ادخ  هک  ییاهتمعن  دیاب  هکلب  دـشورفن ، رخف  ناتـسدریز  رب  دـنکن و  يدـنت  تیعر  هب  تسا 
ار يزار  چیه  هک  تسا  نآ  نم  رب  امش  قح  هک  دینادب  دوش ، شناردارب  اب  ینابرهم  ادخ و  ناگدنب  هب  تبـسن  وا  رتنوزف  تبحم  رتشیب و 

ندناسر رد  ار ، یعرـش  ماکحا  رگم  مهدن ، ماجنا  امـش  تروشم  نودب  ار  يراک  چیه  و  ار ، گنج  رارـسا  رگم  مرادـن  ناهنپ  امـش  زا 
رگا سپ  دیـشاب ، هتـشاد  يواسم  قح  نم  دزن  رد  امـش  مامت  و  متـسیاب ، قح  نآ  نایاپ  اـت  و  منکن ، یهاـتوک  دوخ  عقوم  هب  یقح  چـیه 

امش دیابن  و  مراد ، امش  رب  يربنامرف  تعاطا و  قح  نم  و  دنک ، مامت  امش  رب  ار  تمعن  هک  تسادخ  رب  دوب  نینچ  نیا  امـش  اب  نم  راتفر 
.دینک لمحت  دوجو  مامت  اب  ار  دئادش  قح  هار  رد  دینک و  یهاتوک  منادب  حالص  نم  هک  يراک  ره  رد  دینک و  یچیپرـس  نم  نامرف  زا 

هب ار  وا  سپ  تسین ، رتراوخ  دـنک  یم  یچیپرـس  هک  نآ  زا  نم ، دزن  رد  سک  چـیه  دـینکن ، ار  اهراک  نیا  نم  هب  تبـسن  امـش  رگا  اما 
و دیریگب ، دوخ  تسدربز )  ) ناهدنامرف زا  ار  نامیپ  نیا  امش  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  يا  هناهب  رذع و  چیه  منک و  یم  تازاجم  یتخس 
( مالسلا هیلع   ) ماما هک  نادب  .تسا  هداد  رارق  نیا  رد  دنوادخ  ار  امش  روما  حالـصا  هک  دیهدب ، اهنآ  هب  یلوق  نینچ  زین  دوخ  فرط  زا 

هاگنآ و  هدرک ، نایب  تسا  بجاو  تیعر  هب  تبـسن  مکاح  رب  هک  ار  هچنآ  تسابطخ - شور  هک  يروط  نامه  یلک - تروص  هب  ادـتبا 
وگزاب دـنک  تیاعر  هک  تسا  مزـال  مکاـح  هب  تبـسن  تیعر  رب  هک  ار  هچنآ  مه  یلیـصفت و  تروص  هب  یلک ر  بلطم  ناـمه  هراـبود 

رما ود  هب  هناوخا  دعب …  اما  ترابع : رد  لوا : اما  .تسا  هدومرف  رما  تسا  بجاو  هک  هچنآ  رب  يدنبیاپ  هب  ار  ناشیا  دعب  تسا و  هدومن 
اریز دوـشن ، تیعر  هب  تبـسن  وا  يراتفردـب  ثعاـب  هتفاـی ، صاـصتخا  یلاو )  ) وا هب  هـک  ییتـسدارف  يرترب و  - 1 تسا : هدومرف  هراـشا 

وا رتشیب  تبحم  یکیدزن و  ثعاب  هدادادخ  ياهتمعن  .تسا 2 - تیالو  دودح  طیارـش و  زا  نتفر  نوریب  ینعم  هب  مدرم  اب  وا  يراتفردب 
چیه - 1 تسا : هدرمش  مزال  دوخ  رب  ار  زیچ  جنپ  مود : اما  .تسا  نیمه  تمعن  رکـش  لماک  طرـش  اریز  ددرگ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن 

گنج هلاسم  رد  اهنآ  اب  تروشم  كرت  لامتحا  .درادن و  ناهنپ  ناشیا  زا  یگنج  رارسا  زج  دشاب - تحلصم  هک  يروما  رد  ار - يزار 
هب لوکوم  ار  گنج  مالسلا ) هیلع   ) ماما رگا  و  دندش ، یمن  رضاح  گنجن  ادیم  رد  نانآ  رتشیب  اسب  هچ  هکنآ ، یکی  تسا : لیلد  ود  هب 
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راداو ار  نانآ  تشذگ - البق  هکنانچ  ع -)  ) ماما اهتقو  رتشتیب  ور  نآ  زا  .دنک  یمن  ادیپ  ناماس  گنج  رما  زگره  دنک ، اهنآ  اب  تروشم 
زار يراد  ناهنپ  نیا  مود : .درب  یم  جنر  دندرک ، یم  یتحاران  راهظا  هک  یلاح  رد  اهنآ  هحماسم ي  یهاتوک و  زا  درک و  یم  داهج  هب 
ور نیا  زا  دـش ، یم  گنج  يارب  نمـشد  كرادـت  یگدامآ و  ثعاب  هک  دوب ، نمـشد  شوگ  هب  ندیـسر  نآ و  راشتنا  سرت  زا  گنج 

، دنا هدرک  لقن  هک  نانچ  درک ، یم  دومناو  ار  يرگید  ياج  هیروت  باب  زا  دش ، یم  گنج  ههبج ي  مزاع  هک  یتقو  ص )  ) ادـخ ربمایپ 
هس ای  ود  تدم  هب  هتفگ و  كرت  ار  هنیدم  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  تشون و  نایهاپس  يارب  يا  همان  دوب ، ردب  گنج  مزاع  هک  یماگنه 

تکرح نایهاپس  ار  تدم  نیا  هک  یتقو  دنیامن ، لمع  نآ  قباطم  دننک و  هاگن  هتشون  نآ  هب  هاگنآ  دننک ، تکرح  هکم  تمـس  هب  زور 
اهنآ دننک ، نانچ  نینچ و  هک  نیا  هدش و  هداد  دومحم ، هلخن ي  تمـس  هب  نتفر  روتـسد  همان  رد  دندید  دندرک ، هاگن  همان  هب  دندرک ،

رد .دـیدرگ  مالـسا  نایهاپـس  نآ  زا  يزوریپ  .دـش و  ردـب  راپـسهر  اهنآ  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ دوخ  و  دـندرک ، لـمع  روتـسد  قبط  مه 
یم شیرق  مدرم  شوگ  هب  بلطم  دراد ، ار  شیرق  گنج  هب  نتفر  دـصق  هک  تفگ  یم  اهنآ  هب  لیـسگ ، ناـمرف  عقوم  رگا  هک  یتروص 

هک یتبیه  سرت و  گنج ، زار  نتشادن  ناهنپ  تروص  رد  تسا  نکمم  .دندرک و  یم  ادیپ  نیملـسم  ربارب  رد  رتشیب  یگدامآ  و  دیـسر ،
ماکحا رد  زج  ناشیا - تروشم  نودب  ار  يراک  چیه  .دش 2 - یم  گنج  هب  مادقا  عنام  دوب ، باحـصا  زا  یخرب  لد  رد  هکم  مدرم  زا 

ناشیا زا  ناهنپ  ار  يراک  چـیه  ینعی  تسا ، هدروآ  يرما  نامتک  يارب  هراعتـسا  ار  یط  ردـصم  زا  يوطا  هملک  دـهدن ، ماجنا  یعرش -
نودب ار  نآ  لاثما  دودح و  دننام  یهلا ، مکح  هک  متـسه  نم  اریز  دشاب ، هدوب  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  هک  نیا  رگم  دهد ، یمن  ماجنا 

یمن ریخات  شدوخ  تقو  زا  ار  ناشیا  قوقح  زا  یقح  چیه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .امش 3 - هن  مهد  یم  ماجنا  یـسک  تبقارم  تروشم و 
هب طوبرم  ماکحا  دننام  دوخ - عضوم  عطقم و  رد  زج  و  دنراد ، يو  رب  هک  یبجاو  قوقح  ریاس  لاملا و  تیب  زا  يررقم  دـننام  دزادـنا 

دروم ود  .دوش  لئاق  يربارب  قح  همه  يارب  .درک 4 - دهاوخن  گنرد  قح  نآ  يادا  هب  تبسن  دراد - هلصیف  هب  زاین  هک  عازن  فرط  ود 
هیلع  ) ماـما هک  يروما  زا  موـس : رما  اـما  .تسا  تلادـع  تفـص  ياـضتقا  هب  راـهچ  هس و  دراوـم  تمکح و  تلیـضف  ياـضتقم  هب  لوا 

ار وا  هک  تسا  يدـنوادخ  یعطق  مکح  اریز  تسا  هدرک  دای  هللا ، قح  ترورـض  زا  تسخن  دراد : قح  ناهدـنامرف )  ) نانآ رب  مالـسلا )
یم ماجنا  دـش ، هتفگ  هک  نانچ  ناشیا  هب  تبـسن  وا  هک  تسا  ییاهراک  یهلا  ياهتمعن  نیرتلماـک  زا  هداد و  رارق  ناـشیا  ربهر  اوشیپ و 

هب رس  - 1 تسا : هدش  روآدای  ار  زیچ  دنچ  هدرک و  وگزاب  تسا  هدوب  بجاو  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  اهنآ  رب  هچنآ  هرابود  هاگنآ  دهد ،
دنک يراـک  هب  توـعد  هک  یماـگنه  هـب  وا  توـعد  زا  .دـننکب 2 - ار  وا  ینامرفان  اـت  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  اریز  دنـشاب  وا  ناـمرف 

نشور شتحلصم  اهنآ  دوخ  يارب  ای  دنیبب و  تحلصم  هک  يراک  ماجنا  رد  .تسا 3 - تعاطا  لامک  رب  لیلد  نآ  هک  دننکن ، یچیپرس 
.دـنریذپب نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  قح و  يرای  رد  ار  اهیراتفرگ  اهیتخـس و  دوجو  مامت  اـب  .دنزرون 4 - یهاتوک  هحماسم و  دـشاب 

هب دنزیخن ، اپ  هب  تساهنآ  ندرگ  رب  درمـشرب و  هک  یفیاظو  هب  تبـسن  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  ار  اهنآ  لبق  بلاطم  لابند  هب  هاگنآ 
هتفریذـپ تازاجم و  یتخـس  یمود ، و  دـنک ، یچیپرـس  وا  نامرف  زا  هک  یـسک  يرابتعا  یب  يراوخ و  یکی  دـنیآ : راتفرگ  تبوقع  ود 

هتفگ و نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  درک ، دزـشوگ  ار  اهنآ  مزال  فیاظو  هک  نیا  زا  سپ  ع .)  ) ماما دزن  رد  وا ، هناـهب ي  ندـشن 
رومام نادـب  هک  ار  هچنآ  ماجنا  يرادربنامرف و  تعاطا و  زین ، دوخ ، بناـج  زا  و  دـنریذپب ، رگداد  ناـیاورنامرف  رگید  يو و  زا  ار  دـنپ 
بناج زا  قیفوت  .دنزاس  لقتنم  دوخ  ناتسدریز  هب  دنک ، حالـصا  ار  اهنآ  ياهراک  هلیـسو  نادب  دنوادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  دنا و  هدش 

.تسادخ

دیدحلا یبا  نبا 

ٌلْـضَف ِِهتَّیِعَر  یَلَع  ُهَرِّیَُغی  َّالَأ  ِیلاَْولا  یَلَع  ًاّقَح  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ِِحلاَسَْملا  ِباَحْـصَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
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َزِجَتْحَأ َّالَأ  يِدـْنِع  ْمَُکل  َّنِإ  َـالَأ َو  ِِهناَوْخِإ  یَلَع  ًاـفْطَع  ِهِداَـبِع َو  ْنِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َمَسَق  اَـم  ُهَدـیِزَی  ْنَأ  ِِهب َو  َّصُخ  ٌلْوَط  َـال  َُهلاـَن َو 
اُونوُکَت ْنَأ  ِهِعَطْقَم َو  َنوُد  ِِهب  َِفقَأ  ِهِّلَحَم َو َال  ْنَع  ًاّقَح  ْمَُکل  َرِّخَؤُأ  ٍمْکُح َو َال  ِیف  َّالِإ  ًاْرمَأ  ْمُکَنوُد  َيِوْطَأ  ٍبْرَح َو َال  ِیف  َّالِإ  ًاّرِس  ْمُکَنوُد 

ٍحَالَص ِیف  اوُطِّرَُفت  ٍهَوْعَد َو َال  ْنَع  اوُصُْکنَت  َّالَأ  ُهَعاَّطلا َو  ُمُْکیَلَع  ِیل  ُهَمْعِّنلا َو  ُمُْکیَلَع  ِهَِّلل  ْتَبَجَو  َِکلَذ  ُْتلَعَف  اَذِإَف  ًءاَوَس  ِّقَْحلا  ِیف  يِْدنِع 
َُهل ُمِظْعُأ  َُّمث  ْمُْکنِم  َّجَوْعا  ِنَّمِم  َّیَلَع  َنَوـْهَأ  ٌدَـحَأ  ْنُکَی  َْمل  َکـِلَذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتْـسَت  َْمل  ُْمْتنَأ  ْنِإَـف  ِّقَْـحلا  َیلِإ  ِتاَرَمَْغلا  اوُـضوُخَت  ْنَأ  َو 

 . ُمَالَّسلا ْمُکَْرمَأ َو  ِِهب  ُهَّللا  ُِحلُْصی  اَم  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمُهوُطْعَأ  ْمُِکئاَرَمُأ َو  ْنِم  اَذَه  اوُذُخَف  ًهَصْخُر  اَهِیف  يِْدنِع  ُدِجَی  ََهبوُقُْعلا َو َال 

حلاسملا باحصأ 

هبغرملاک رغثلا  یه  هحلسملا  هضیبلا و  نومحی  رغثلاب  نوکت  تاعامج 

هیـسداقلا و نیب  ءام  اهنم  ؛ عضاوم یلع  قلطی  : ریغـصتلاب ؛ بیذعلا ( 1 بیذـعلا {  برعلا  یلإ  سراف  حـلاسم  یندأ  ناـک  ثیدـحلا  یف  و 
 { . .لایمأ هعبرأ  هیسداقلا  نیب  هنیب و  ؛ هثیغملا

یتلا هدایزلا  کلت  نوکت  نأ  لضفلا و  وه  لوطلا و  نم  مهیلع  هب  صخ  اـم  هتیـالوب و  هیعرلا  یلع  لواـطتی  ـالأ  یلاولا  یلع  بجی  لاـق 
 . مهیلع هونح  هیعرلا و  نم  هوند  هدایزل  اببس  اهیطعأ 

برحلا رارـسألا و  یط  اهیف  دـمحی  برحلا  نأل  کلذ  برح و  یف  الإ  لاق  رتتـسأ  يأ ال  رـسب  مکنود  زجتحأ  الأ  يدـنع  مکل  لاـق  مث 
.هعدخ

هعیرـشلا و ماکحأ  امأف  هیلع  مکرهظأ  نأ  نسحی  امم  یـسفن  ام  لک  یلع  مکرهظأ  يأ  مکح  یف  ـالإ  ارمأ  مکنود  يوطأ  ـال  لاـق و  مث 
.هنع مکحلا  فرصل  صخشلا  کلذ  لاتحی  نأب  هیضقلا  دسفت  الیک  هعوقو  لبق  هب  مکملعأ  ینإف ال  نیمصخلا  دحأ  یلع  ءاضقلا 

نإف ریهز  لاق  مکحلا  لب  ءاطعلا  ریغ  انهاه  قحلا  هعطقم و  نود  فقی  ـال  هنأ  ءاـطعلا و  ینعی  هلحم  نع  اـقح  مهل  رخؤی  ـال  هنأ  رکذ  مث 
فـشکنی نأ  ءالجلا.مهنیب : مکحی  لجر  وأ  ؛ مکاحلا یلإ  هرفانملا  : راـفنلا هناوید 75. ( 2 ءالج {  وأ  راـفن  وأ  نیمی  ثـالث  هعطقم  قحلا 

 { . .یلجنی رمألا و 

 . سبحتأ فقأ و ال  تعطق و ال  هب و  تمکح  مکحلا  نیعت  یتم  يأ 

«. { مکوحن :» ا ( 3 مکیلع {  یل  همعنلا و  مکیلع  تبجو هللا  یـسفن  یلع  تطرـش  امب  تیفو  انأ  اذإف  لاـق  مهل  طرـش  اـم  یفوتـسا  اـمل  و 
 . هعاطلا

نع اوصکنت  الأ  مکیلع  یل  لاقف و  مهل  طرش  امک  مهیلع  طارتشالا  یف  ذخأ  مث 

هوعد

وأ ودـعلا  برح  یف  هحلـصم  متیأر  وأ  هصرف  مکتنکمأ  اذإ  يأ  حالـص  یف  اوطرفت  هیلإ و ال  مکتوعد  اذإ  داهجلا  نع  اوسعاقتت  ـال  يأ 
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یلإ اهـضوخ  مکنلوهی  ـال  همیظعلا و  قاـشملا  اودـباکت  يأ  قحلا  یلإ  تارمغلا  اوضوخت  نأ  توفتف و  اـهیف  اوـطرفت  ـالف  رغثلا  هیاـمح 
.قحلا

هلبق ع نم  ءارمأ  حـلاسملا  باحـصأ  ءالؤه  یلع  نأ  هب  ینعی  سیل  مکئارمأ  نم  اذـه  اوذـخف  لاق  مث  کلذ  اولعفی  مل  نإ  مهدـعوت  مث 
ناک امل  لوألا  وه  ضرغلا  ناک  ول  هنـأل  يدـعب  یماـقم  هفـالخلا  یف  موقی  نمم  ینم و  ینعی  مکئارمأ  نم  لـب  هنیب  مهنیب و  هطـساولاک 

اذه نود  هفصلا  کلتب  ناک  نم  لحم  نأل  ارمأ  مکنود  يوطأ  رسب و ال  مکنود  زجتحأ  الأ  لوقی  نأ  هدنع  مهلحم 

یناشاک

نیا نینموملاریما ) یلع  هللا  دـبع  نم   ) .دوخ رکـشل  ناریما  رب  هداتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  تباتک  زا  و  شویجلا ) یلع  هئارما  یلا  )
عفد يارب  راد  حالس  نارای  يوس  هب  حلاسملا ) باحصا  یلا   ) تسا نانموم  ریما  هک  ادخ  هدنب  بناج  زا  هتفای  رودص  هک  تسا  يا  همان 

هب سپ  یلاولا ) یلع  اقح  ناف   ) راربا دیس  رایخا و  رورس  رب  تاولـص  راگدرک و  ساپـس  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) راگدرورپ نید  نانمـشد 
هک یتدایز  هلان ) لضف   ) دوخ تیعر  لاح  زا  هتیعر ) نم   ) ار وا  دنادرگن  ریغتم  هکنآ  هریغی ) نا ال   ) مکاح رب  تسا  راوازـس  هک  یتسرد 

تفوطع هب  وا  هب  دشاب  صوصخم  هک  یناسحا  ماعنا و  هن  و  هب ) صخ  لوط  و ال   ) یهاشداپ تیانع  یهلا و  لضف  زا  وا  هب  دشاب  هدیـسر 
وا يارب  درک  تمـسق  هچنآ  هل ) هللا  مسق  ام   ) ار وا  دـنادرگ  هدایز  هکنآ  تسا  راوازـس  یلاو  رب  رگید  و  هدـیزی ) ناب   ) یهانتمان فطل  و 

الا و  ) دوخ ناردارب  رب  ار  ینابرهم  و  هناوخا ) یلا  افطع  و   ) وا ناگدنب  هب  یکیدزن  هدابع ) نم  اوند   ) دوخ ياهتمعن  زا  همعن ) نم   ) ادـخ
رما مرادـن  هاـگن  ینعی  منکن ، عاـنتما  هک  ارـس ) مکنود  زجتجا  ـال  نا   ) نم دزن  تسا  ار  امـش  رم  هک  یتسرد  هب  دـیندب  يدـنع ) مکل  نا 
لها زا  یـضعب  داسف  هب  تسا  يا  هنظم  برح  هب  مالعا  هک  اریز  دومرف  انثتـسا  ار  برح  ءادـعا  برح  رد  رگم  برح ) یف  الا   ) ار ناهنپ 
تسا ناشیا  ندش  هدامآ  ببس  نآ  ودع و  هب  تبسن  ربخ  نیا  راشتنا  مزلتسم  ای  دابع ، زا  یضعب  هب  تبسن  تسا  تهارک  بجوم  ای  دانع 

تساوخ یم  هک  هاگره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هانپ تلاسر  ترـضح  اذهل  و  لادج ، بابـسا  هب  ناشیا  نتـشگ  دعتـسم  لاتق و  هیهت  هب 
هکنآ نم  دزن  تسا  ار  امش  رم  رگید  و  ارما ) مکنود  يوطا  و ال   ) نامدرم زا  ار  رفس  نآ  دیناشوپ  یم  دزاس  هناور  یفرط  هب  ار  يرکشل 
هیویند حالص  هب  قلعتم  هک  يروما  رد  امش  اب  منک  یم  تروشم  ینعی  رواد  مکح  رد  رگم  مکح ) یف  الا   ) ار يراک  امش  یب  مدرونرد 

یقح هلحم ) نع  اقح   ) امـش يارب  منکن  ریخات  و  مکل ) رخوا  و ال   ) .تسین لاجم  وا  رد  ار  تروشم  هک  اریز  هینید ، ماـکحا  هب  هن  تسا 
تیاـعر تهج  هب  عقاو  رد  .نآ  ندرک  لـصف  عطق و  یب  هعطقم ) نود   ) قح نآ  هب  منکن  فوقو  و  هب ) فقا  ـال  و   ) شدوخ لـحم  زا  ار 

تلعف اذاـف   ) رگیدـکی يواـسم  قح  هار  رد  ءاوس ) قحلا  یف   ) نم دزن  دیـشاب  هکنآ  و  يدـنع ) اوـنوکت  نا  و   ) نیمـصاختم دـحا  ندرک 
یلو  ) نارک یب  یتمعن  امش  رب  ار  يادخ  رم  دش  بجاو  همعنلا ) مکیلع  تبجو هللا   ) ار روکذم  ياهراک  نیا  مدرک  هکنوچ  سپ  کلذ )

و ال  ) داـهج يارب  ندـناوخ  زا  دـیدرگنزاب  هکنآ  و  هوعد ) نع  اوـصکنت  ـالا  و   ) ناـمرف تسا و  تعاـط  امـش  رب  ارم  و  هعاـطلا ) مکیلع 
یلا  ) اه یتخـس  اهتدش و  رد  تارمغلا )  ) دینک عورـش  هکنآ  و  اوضوخت ) نا  و   ) دابع حالـص  رد  دینکم  ریـصقت  و  حالـص ) یف  اوطرفت 
روما نآ  رب  کلذ ) یلع   ) نم يارب  دیتسیان  تسار  امـش ، رگا  سپ  یل ) اومیقتـست  مل  متنا  ناف   ) داشر قیرط  قح و  هار  يوس  هب  قحلا )

هب قح  هار  زا  امـش  زا  دوش  جـک  هک  سک  نآ  زا  مکنم ) جوـعا  نمم   ) نم رب  رتراوـخ  یلع ) نوـها   ) کـیچیه دـشابن  دـحا ) نکی  مل  )
دزن دباین  و  يدنع ) دجی  و ال   ) ار لاکن  تبوقع و  وا  يارب  منادرگ  گرزب  سپ  هبوقعلا ) هل  مظعا  مث   ) لالجلا يذ  نامرف  مدع  هطساو 

ار روما  نیا  دیریگارف  سپ  اذـه ) اوذـخف   ) وا قح  رد  یـسک  تعافـش  نآ و  تیـصالخ  زا  یتصخر  تبوقع  نآ  رد  هصخر ) اهیف   ) نم
يزیچ نآ  مکرما ) هب  هللا  حلصی  ام   ) دوخ ياهـسفن  لبق  زا  ناشیا  هب  دیهدب  و  مکـسفنا ) نم  مهوطعا  و   ) دوخ يارما  زا  مکئارما ) نم  )
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ناشیا تیبلاغ  عفرت و  بجوم  هچ  ره  زا  ار  دوخ  ناریما  رم  تسا  ناشیا  تنواـعم  دارم  ار  امـش  راـک  نآ ، هب  ادـخ  دـنک  حالـصا  هک  ار 
ءادعا رب  دشاب 

یلمآ

ینیوزق

عفد يارب  دراد  عامتجا  حالـس  اب  يرگـشل  اجنآ  هک  دحرـس  ره  هحلـسم )  ) عمج حلاسم )  ) .تسا هتـشون  فارطا  ياهرگـشل  ناریما  هب 
یتمعن و ای  دبایرد ، هک  یلضف  ینوزف و  تیعر  رب  ار  وا  دهدن  رییغت  هک  تسنآ  یلاو  لاحب  راورازس  .حالـسلا  رـضاح  یموق  ای  نمـشد 
نتـسج و یکیدزن  دوخ  ياـهتمعن  زا  ادـخ  ار  وا  دـنک  تمـسق  هچنآ  وا  رد  دـنک  داـیز  هکنیا  و  ددرگ ، صوـصخم  نآ  هب  هک  یئاـطع 
تمعن و رفاک  دـشابن  تفـص  نآ  هب  هک  ره  و  ار ، ناردارب  رب  ندـش  لـیام  ندرک و  یناـبرهم  و  ناـنمدزیا ، ناگدـنب  اـب  ندومن  ناـسحا 
رد رگم  ار  يارس  امش  زا  مرادن  عونمم  ناهنپ و  هک  تسا  نیا  نم  دزن  تسا  ار  امش  هک  یقح  .سانـش  قح  رکاش و  هن  دشاب ، ساپـسان 
هب هک  یعطق  ینامرف  ای  یعرش ، یمکح  رد  رگم  منک  امش  تروشم  دید و  باوص  هب  اهراک  ینعی  ار  يرما  امش  زا  منادرگن  و  یگنج ،

، دیراکمه کیرش و  باب  همه  رد  نم  اب  امش  ینعی  دشاب  نامرف  قلطم  دارم  دیاش  مهدن و  تلخادم  تروشم و  لاجم  و  منک ، رما  نآ 
رد نم  يار  میامرف و  يراک  نوچ  نم ، رما  رما ، تسا و  نم  اب  مکح  نکیلو  مراد ، یم  روظنم  امـش  ياضر  حالـص و  راـک  همه  رد  و 
زا هـک  ار  یقح  امـش  یهراـبرد  دزادـنین  سپاو  هـک  نآ  رگید  دوـبن ، اور  نآ  رد  لـلعت  دریگ  قـلعت  نآ  هـب  تـما  امــش و  رما  حـالص 
رد و  مهد ، رارق  زکرمب  ار  قح  ینعی  .مناسرن  عطقم  هب  ار  وا  ات  قحب  متـسیان  رگید  مهنب و  شعـضوم  رد  ار  یقح  ره  ینعی  .شعـضوم 

و مهدـن ، حـیجرت  لطابب  یـضعب  رب  ار  یـضعب  دیـشاب ، ناسکی  قح  رد  نم  دزن  امـش  هکنآ  رگید  و  منکن ، هنهادـم  یتسـس و  باب  نآ 
سپزاب هکنیا  تعاطا و  امش  رب  ارم  و  تمعن ، امـش  رب  ار  يادخ  دش  تباث  ار  اهنیا  امـش  اب  مدرک  نم  هاگره  سپ  مریگن  یـسک  بناج 

اه یتخـس  رد  دیوش  ورف  هکنیا  و  دشاب ، نآ  رد  حالـص  هک  يراک  رد  دینکن  ریـصقت  و  مناوخب ، ار  امـش  هک  یتقو  نم  نامرف  زا  دیورن 
و طیارـش ، نیا  رب  نم  يارب  دیوشن  میقتـسم  امـش  رگا  سپ  دیزاس  تباث  دـیبایرد و  ار  قح  ات  دـیوش  لمحتم  اهجنر  ینعی  .قح  يوسب 

گرزب تبوقع  ار  وا  نآ  زا  دعب  و  امـش ، زا  دریگ  شیپ  یجک  هک  سک  نآ  زا  نم  رب  رتراوخ  یـسک  دوب  دهاوخن  دینکن  يور  تسار 
( تبوقع  ) هبابلاغ اهیف )  ) ریمض مراذگن و  یجک  نآ  رب  ار  وا  و  مرادنرب ، وا  زا  تسد  ینعی  .نم  دزن  باب  نآ  رد  یتصخر  دباین  و  منک ،
هک ینعم  نیاـب  اـی  .تسا  هتخاـس  فاـعم  تبوـقع  زا  و  تسا ، هداد  نذا  ار  وا  اـیوگ  سپ  منکن ، وا  تبوـقع  كرت  ینعی  .تـسا  عـجار 

، دشاب روظنم  ترـضح  نآ  بناج  رد  تصخر  دـیاش  و  دناتـس ، یم  یـصالخ  نذا  وا  يارب  عیفـش  رگم  تبوقع  رد  دـبای  یمن  یعیفش 
دینک اطع  و  دیناتـسب ، دوخ  ناریما  زا  دـهع  رارق  نیا  رب  زین  امـش  سپ  وا  تبوقع  كرت  رد  موش  یمن  صخرم  دوخ  سفن  زا  نم  ینعی 

و تسنآ ، رد  هک  یهجو  رب  دینکرـس  بوخ  ناشیا  اب  ینعی  .ار  امـش  رما  نآ  هب  يادـخ  دـنکیم  حالـصا  هچنآ  دوخ  بناج  زا  ار  ناشیا 
نایز هن  تسا  دوس  ار  امش 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.شویجلا یلع  هئارما  یلا 
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.دوخ هاپس  يارما  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

.حلاسملا باحصا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  »

نم اونذ  همعن  نم  هل  هللا  مسق  ام  هدـیزی  نا  و  هب ) صخ   ) لوط هلاـن و ال  لـضف  هتیعر  یلع  هریغیـال  نا  یلاولا  یلع  اـقح  ناـف  دـعب ، اـما 
مکح و ال یف  الا  ارما  مکنود  يوطا  برح و ال  یف  الا  ارـس ، مکنود  زجتحا  ـال  نا  يدـنع  مکل  نا  ـالا و  .هناوخا  یلع  اـفطع  هداـبع و 

« .ءاوس قحلا  یف  يدنع  اونوکت  نا  هعطقم و  هب  فقا  هلحم و ال  نع  اقح  رخوا 

.نایهاپس ناریما  ینعی  ناراد  هحلسا  نابحاصم  يوس  هب  تسا  نانمومریما  یلع  ادخ  هدنب ي  بناج  زا  بوتکم  نیا  ینعی 

ار وا  دهدن  رییغت  هکنیا  مکاح  رب  تسا  مزال  تسا و  قح  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما 
هب ار  وا  دنادرگ  دایز  هکنیا  تسا و  هدش  وا  صتخم  هک  یتعسو  انغ و  هن  ار و  وا  تسا  هدیـسر  هک  یتزع  یتدایز  وا  تیعر  تیاعر  زا 

شاب هاگآ  .ار  دوخ  ناردارب  رب  ینابرهم  ار و  وا  ناگدنب  هب  یکیدزن  دوخ  ياهتمعن  زا  ادخ  تسا  هدرک  وا  بیصن  تمسق و  هک  يزیچ 
هبراحم هرابرد ي  رگم  ار ، يرطاخ  نونکم  ار و  يرس  امش  دزن  منکن  ناهنپ  هکنیا  نم  دزن  رد  تباث  تسامـش  يارب  زا  هک  قیقحت  هب  و 

مکاح ملع  هب  صتخم  هک  ندرک  مکح  رد  رگم  ار  يرما  امش  زا  مچیپن  رد  هکنیا  تسین و  نآ  راهظا  رد  حالـص  هک  نمـشد  اب  ندرک 
رب یمزج  یعطق و  یلیلد  تجح و  نودب  قح  رب  متـسیان  هکنیا  نآ و  عضوم  زا  ار  یقح  امـش  يارب  زا  مزادناین  ریخات  هب  هکنیا  تسا و 

قح قاقحا  رد  نم  شیپ  رد  امش  دیشاب  هکنیا  نآ و 

.رگیدکی اب  يواسم 

اوضوخت نا  حالـص و  یف  اوطرفت  ـال  هوعد و  نع  اوصکنتـال  نا  .هعاـطلا و  مکیلع  یل  همعنلا و  مکیلع  تبجو هللا  کـلذ  تلعف  اذا  «و 
دجی هبوقعلا و ال  هل  مظعا  مث  مکنم ، جوعا  نمم  یلع  نوها  دـحا  نکی  مل  کلاذ  یلع  یل  اومیقتـست  مل  متنا  ناف  قحلا ، یلا  تارمغلا 

« .مکرما هب  هللا  حلصی  ام  مکسفنا ، نم  مهوطعا  مکئارما و  نم  اذه  اوذخف  هصخر ، اهیف  يدنع 

رب نم  يارب  زا  امـش و  رب  نداد  تمعن  ادـخ  مرک  لـضف و  زا  دوش  یم  مزـال  بجاو و  متفگ ، هک  ار  هچنآ  مدرک  هک  یتـقو  رد  ینعی و 
تحلـصم رد  دینکن  ریـصقت  هکنیا  يراک و  هب  ار  امـش  نم  ندناوخ  زا  دینکن  عوجر  هکنیا  امـش و  يرادربنامرف  ندرک و  تعاطا  امش 

، متفگ هچنآ  رب  نم  يارب  زا  دیداتـسیان  تسار  امـش  رگا  سپ  .قح  يوـس  هب  توـعد  رد  تاـهورکم  دـئادش و  رد  دـیوربورف  يرما و 
تبوقع و وا  يارب  زا  منادرگ  یم  گرزب  سپ  امش ، زا  تسا  هدرک  يراتفر  جک  هک  یـسک  زا  نم  دزن  رد  رتراوخ  یـسک  دوب  دهاوخن 

دیهدب امـش و  ناگرزب  زا  ار  نخـس  نیا  دینک  لوبق  دیریگب و  سپ  یندش ، صالخ  رد  نذا  تبوقع  نآ  رد  نم  دزن  رد  تفای  دهاوخن 
ناشیا تعاطا  ینعی  ایند  نید و  رد )  ) ار امـش  رما  نآ  ببـس  هب  ادـخ  دروآ  حالـصا  هب  هک  ار  هچنآ  امـش  ياهـسفن  بناج  زا  ناشیا  هب 

.ار ندرک 

یئوخ

، رتـسا ـال  زجتحا :) ـال  ، ) هبغرملاـک رغثلا ، یه  هحلــسملا  و  هضیبـلا ، نوـمحی  رغثلاـب  نوـکت  تاـعامج  حــلاسملا :) باحــصا  : ) هـغللا
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نا هظفل  نم  بیکرت  هریغی : نا ال  بارعالا : .هیف  عقو  نم  قرغی  رحبلا  نم  هجللا  هرمغلا :) ، ) هوعدلا اودرت  يا ال  اوعجرت  ال  اوصکنتال :) )
ناف هلوقل  ربخ  وه  و  هریغی ، نا ال  هلوق : یلع  فطع  هدیزی ، نا  و  ناف ، ربخ  هلمجلا  و  هریغی ، هلوقل  لعاف  لضف  و  هیفانلا ، ءال  عم  هبـصانلا 

ماظنلل ینوناق  دنـس  یعیرـشت و  ردـصم  لوا  شویجلا ، ءارما  یلا  اذـه  هباتک  ینعملا : .هدـیزی  هلوقل  ناـث  لوعفم  هداـبع  نم  اوند  اـضیا ،
یف هحلـسملا  يوـقلل  هقلطملا  هسارلا  ماـقم  وـه  یلاوـلا و  نیب  تاـماظنلا  قوـقحلا و  هیف  نیبـی  هینفلا  هیمالـسالا  هلودـلا  یف  يرکـسعلا 

یلاولا و نیب  هطبارلل  باتکلا  اذـه  یف  ضرعت  و  ملـسلا ، برحلا و  یف  رمـالا  مهدـیب  نیذـلا  داوقلا  طابـضلا و  ءارمـالا و  عم  هموکحلا 
تاجرد مهنود  و  قیرفلاب ، رصعلا  اذه  یف  مهنع  ربعملا  هیرکـسعلا  بتارملا  نم  ایلعلا  هجردلا  باحـصا  یلوالا و  هقبطلا  مه  ءارمالا و 

قوقحلا و حضتی  شویجلا  ءارما  یلاولا و  نیب  هلدابتملا  قوقحلا  هطبارلا و  نایب  نم  و  هرـشع ، دـئاق  یلا  یهتنی  نا  یلا  هلزانتم  بتارم  و 
وه ایلعلا و  هیطارقومیدـلا  تاجرد  لمکا  یلع  ماقملا  اذـه  یف  رمـالا  ینب  دـق  و  ءاـسورلا ، نیروماـملا و  رئاـس  ءارمـالا و  نیب  طـباورلا 
هللا نم  رماب  هسآرلا  ماقم  یلا  هئاقترا  نم  یلاولا  هلان  يذـلا  لضفلا  اذـه  نا  نیب  و  شویجلا ، ءارما  یلاولا و  نیب  هیزملا  هبترلا و  طوقس 

مـسق ام  هدیزی  نا  دـبال و  لب  ممهیلع ، هیزم  هجرد و  هل  تبثی  هیعرلا و ال  یلع  هریغی  الا  مزلی  هیعرلا  فرط  نم  هباختناک  يرخا  هلعب  وا 
لوط اذـکه  هتیعر  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس ناک  دـق  و  مهدـحاک ، مهنیب  نوکیف  هناوخا  یلع  افطع  هدابع و  نم  اوند  هتمعن  نم  هل  هللا 
ماقم یف  مزتلا  مث  .دعب  اهیلا  هیرـشبلا  هیطارقومیدلا  تاماظنلا  غلبی  مل  هیطارقومیدـلا  یف  ایلعلا  هجردـلا  وه  اذـه  و  هتیالو ، هتراما و  مایا 

، برحلاب هقلعتملا  رارـسالا  ضعب  یف  الا  رما  لـک  ءارجا  یلع  عـالطالا  یف  هعم  مهکارتشا  - 1 هعبرا : روماب  هثویج  ءارمال  ایلعلا  هتیـالو 
رومالا ماهم  نم  هیبرحلا  رارـسالا  نامتکف  ودـعلا ، هیلع  علطی  الئل  هناوا  لبق  هئاشفا  نع  هنایـص  ءارمالا ، نع  یتح  هئافخا  مزلب  امبر  هناـف 
لودـلا متها  دـق  و  رـصعلا ، اذـه  یلا  هیـضاملا  نورقلا  لـالخ  یف  هیمها  اذـه  هرظن  بستکا  دـق  و  روصعلا ، هذـه  یف  یتح  هیرکـسعلا 

و مثیم : نبا  لاق  .اهب  قلعتی  ام  رئاس  نع  بورحلا و  یف  مهئادعا  جمارب  نع  عالطالا  بسک  سسجتلل و  هماه  تارادا  ءاشنا  یف  يربکلا 
هرما ماقتـسا  امل  هیف  هروشملا  یلع  فقوت  ولف  برحلا ، راتخی  امبر ال  مهرثکا  نا  امهدـحا : نیرمال : مهتروشم  كرت  نوکی  نا  لمتحی 
کلذ متکی  نا  یناثلا : .قبـس  امک  نوهراک  هل  مه  هیلع و  مهلقاثت  نم  رجـضتی  داـهجلا و  یلع  مهلمحی  اـم  اریثک  ناـک  کلذـل  و  اـهب ،

یلا ارفس  دارا  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  کلذل  و  برحلل ، هبهات  هدادعتـسا و  ببـس  نوکیف  ودعلا  یلا  هراشتنا  فوخ 
وا نیموی  هکم  بوص  یلا  هنیدـملا  نم  اوجرخی  نا  مهرما  اباتک و  هیرـسلل  بتک  ردـب  هازغ  يون  امل  هنا  يور  اـمک  هریغب  يرو  برحلا 
نا دومحم و  هلخن  یلا  جورخلاب  هیف  مهرمای  وه  اذاف  هیف  اورظن  هدـملا  اوراس  املف  .هیف  امب  اولمعی  باتکلا و  یف  اورظنی  مث  ماـیا ، هثـالث 

جورخلاب مهرما  نیح  مهملعا  ول  مهل و  رفظلا  ناک  ردب و  یلا  مهفلخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جرخ  اولعفف و  اذک  اذـک و  اولعفی 
نع هباحـصلا  ضعبل  اعنام  اضیا  کلذ  نوکی  نا  زاج  و  يوقا ، مهل  مهدادعتـسا  ناک  شیرق و  یلا  کلذ  رـشتنال  شیرق  یلا  ریـسی  هنا 

هیبرحلا رومالا  ضعب  ءافخا  ناف  رظن ، مهعم  هروشملا  كرت  یلع  اذه  همالک  لمح  یف  لوقا : .مهتکوش  هکم و  لها  نم  افوخ  ضوهنلا 
هللا تاولـص  هئافخا  نم  هرکذ  ام  اما  .عـالطالا و  روشلا و  عم  ناـک  ناورهن  نیفـص و  لـمجلا و  یف  هبورح  نا  عم  هروشملا ، كرت  ریغ 
عمس امل  اولاق : ردب  ثیدح  یف  سابع  نبا  نع  رصم ) ص 369ج 1 ط   ) یف لاق : هتریـس  یف  ماشه  نبا  رکذ  ام  قفاوی  الف  ردب  رما  هیلع 

اوجرخاف مهلاوما  اهیف  شیرق  ریع  یهاه  لاقف : مهیلا  نیملـسملا  بدـن  ماشلا  نم  البقم  نایفـس  یباب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  اونظی  مل  مهنا  کلذ  مهـضعب و  لقث  مهـضعب و  فخف  سانلا  بدـتناف  اهومکلفنی  هللا  لـعل  اـهیلا 

یف کلذ  و  مورلا ، وزغل  ویهتلاب  هباحـصا  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  یلی : اـم  كوبت  هوزغ  یف  رکذ  معن  اـبرح …  یقلی 
نوهرکی و  مهلالظ ، مهرامث و  یف  نوبحی  سانلا  و  رامثلا ، تباط  نیح  و  ءالبلا ، نم  بدج  رحلا و  نم  هدـش  سانلا و  نم  هرـسع  نمز 

ربخا اهنع و  ینک  الا  هوزغ  یف  جرخی  املق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  و  هیلع ، مه  يذلا  نامزلا  نم  لاحلا  یلع  صوخـشلا 
دمصی يذلا  ودعلا  هرثک  نامزلا و  هدش  هقشلا و  دعبل  سانلل  اهنیب  هناف  كوبت  هوزغ  نم  ناک  ام  الا  هل  دمصی  يذلا  هجولا  ریغ  دیری  هنا 
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مهتوعد اهئارجا و  رومالا و  زاجناب  هلالقتسا  مدع  - 2 مورلا …  دیری  هنا  مهربخا  داهجلاب و  سانلا  رماف  هتبها  کلذل  سانلا  بهاتیل  هل 
.یعرـش مکح  ءاشنا  وا  یهلالا  مکحلا  نایب  یف  هعم  هریغ  كارتشال  لاجم  هناف ال  ایهلا  امکح  رمالا  کلذ  نوکی  نا  ـالا  اـهیف  هکرـشلل 

مهل هررقملا  لاملا  تیب  ایاطع  یف  ناک  ءاوس  احیرـص  هتقو  یف  هذفنی  لب  هیف ، ددرتلا  مدع  هتقو و  هلحم و  نع  مهقوقح  ریخات  مدع  - 3
ضارغـال هبترلا  لـمعلا و  يواـست  عم  ضعب  یلع  مهـضعب  حـیجرت  مدـع  مهنیب و  اـمیف  ضیعبتلا  مدـع  .اهنوقحتـسی 4 - امم  اـهریغ  وا 

نم نوحجری  مهناف  هملظلا  هالولا  وا  لودعلا  ریغلا  هالولا  هبکتری  امک  ذوفنلا  يوذ  نم  هیصوت  هلامتسا و  وا  ءاشترا  وا  هیلبق  وا  هیـصخش 
مزلیف یلاعت  هللا  نم  هلداعلا  هیالولا  همعن  مهیلع  متی  طورشلا  هذه  تاعارم  نا  ع )  ) مهملعا مث  .مهریغ  یلع  مهـضارغا  یف  مهمدختـسی 
ءارجا یف  هتوعد  در  مدـع  .رماوالا 2 - نم  مهیلا  ههجو  اـم  فئاـظولا و  نم  مهرما  اـم  لـک  یف  هعاـطلا  - 1 هعبرا : روما  هیاـعر  مهیلع 
تارظن راهظا  یف  طیرفتلا  ریـصقتلا و  مدـع  .اهب 3 - هطوبرملا  ناجللا  تارموملا و  دـقع  نم  کـلذ  یف  مزلی  اـم  اـهزاجنا و  رومـالا و 
.اهئادعا یلع  هدحاو  ادی  اونوکیل  اهتاعامج  اهدارفا و  نیب  هفلالا  اهتدحو و  ظفح  همالا و  رما  حالص  یف  مزلی  ام  باکترا  هیحالـصا و 

یلع تازاـجملا  عیرـشت  یلا  هجوت  مث  .لـطابلا  ضحد  قـحلا و  تیبـثت  یف  اودـهجی  دـئادشلا و  اوـلمحتی  تارمغلا و  اوـضوخی  نا  - 4
ملف (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـقف مهتاـجرد  نع  نیجوعملا  لازنا  نیفلختملا و  نع  تاجردـلا  بترلا و  طاقـسا  فلـالا - نیهجوب : فـلختلا 

قاـفرالا مدـع  هعاـطالا و  طابـضنالا و  كرت  فلختلل و  هیـضتقملا  هبوـقعلا  دـیدشت  ب - مکنم .) جوـعا  نمم  یلع  نوـها  دـحا  نکی 
نوکی یتش  نیناوق  نییماظنلا  قوقحلا  ءاملع  هیلع  عرف  ایلک  الوصا  یطعا  ایرکـسع و  اماظن  اذـه  هباتک  یف  ع )  ) عرـش دـقف  .فلختملاب 
هتـشون دوخ  نوشق  نارـسفا  ناهدنامرفب و  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .اذـه  انرـصع  یلا  هیرکـسعلا  تاماظنلا  یف  اهب  لمعلا  یلع  رادـملا 

رب یتسارب  دـعب ، اـما  .یمالـسا  ياـهزرم  ناهدـنامرف  ناتـسرپرس و  هب  نینموملاریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب ي  فرط  زا  .تسا 
دزاـسن نوگرگد  ار  وا  هناردارب ي  جازم  یئاورناـمرف  تیـالو و  تلیـضف  هک  تسمزـال  شترا  سیئر  لـک و  هدـنامرف  یلاو و  صخش 
بیصن شدنوادخ  هک  یتمعن  نیا  هکلب  دنکن  ادج  تما  زا  ار  وا  تسا  وا  صوصخم  هک  یخماش  ماقم  شناتسدریز و  ایاعرب و  تبـسن 

هدـهع رد  قوقح  نیا  نم  رب  ار  امـش  هک  دـینادب  دـیامن ، رتناـبرهم  وا  شیکمه  ناردارب  رب  دزاـس و  رتکیدزن  شیاهدـنب  هب  ار  وا  هدرک 
عجار رگم  مهد  شرازگ  امـشب  مراذـگب و  امـش  سرتـسد  رد  ار  تاـعالطا  همه ي  منکن و  ناـمتک  امـش  زا  ار  يزار  چـیه  - 1 تسا :
دشاب یهلا  مکح  نایب  رگم  مهدن  ماجنا  امشب  هعجارم  تروشم و  یب  ار  يرما  چیه  .تسمزال 2 - نآ  نامتک  هک  دشاب  یگنج  رارساب 

.مزاسن فقوت  دیدرت و  راچد  مزادناین و  ریخاتب  دوخ  عقوم  زا  ار  اهامـش  قوقح  زا  کی  چیه  .تسا 3 - نم  دوخ  ماقم  صوصخم  هک 
مدرک تیاعر  ار  تاررقم  طئارـش و  نیا  نوچ  .مروآ  باسحب  ربارب  اـیازم  قوقح و  رد  ار  همه  موشن و  لـئاق  امـش  ناـیم  یـضیعبت  - 4

رادربنامرف و - 1 دینک : تیاعر  نمب  تبـسن  ار  قح  راهچ  دـیاب  مه  امـش  و  تسا ، هدـیدرگ  ملـسم  امـش  رب  یهلا  لدـع  تیالو  تمعن 
یهاتوک ریصقت و  تلم  روشک و  روما  حالصا  حالص و  رد  .دینزن 3 - زاب  رـس  نآ  زا  دینکن و  در  ارم  توعد  .دیشاب 2 - رازگ  تعاط 

نیا رب  رگا  هک  دینادب  همتاخ  رد  .دوش  يرجم  قح  ات  دینزب  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  دیشوکب و  تیاهن  قح  يارجا  رد  .دیرادن 4 - اور 
، اهامش نایم  رد  هتفر  جک  هار  هکیسک  زا  تسین  رتنوبز  رتراوخ و  نم  دزن  سکچیه  دیزرو  فلخت  اهنآ  زا  دیوشن و  دنب  ياپ  تاررقم 

دوخ ناهدنامرف  زا  ار  روتسد  نیا  منکن  تیاعر  نآ  زا  یتشذگ  فیفخت و  میامن و  گرزب  تخس و  ار  وا  يازـس  تازاجم و  سپـس  و 
.مالسلاو دیشاب ، دوخ  ياهراک  حالص  هلیسو ي  هک  دینک  هدامآ  ار  دوخ  و  دیریگب ،

يرتشوش

یلع بتک  لاقف : هنیفـص )  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا : لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماـخلا  لـصفلا  )
هریغی نا ال  یلاولا  یلع  اقح  ناـف  دـعب  اـما  نینموملاریما ، یلع  هللادـبع  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب   ) دونجلا ءارما  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
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مکنود زجتحا  الا  يدنع  مکل  نا  الا و  .مهیلع  افطع  هدابع و  نم  اوند  هل  هللا  مسق  ام  هدیزی  نا  و  هب ، صخ  رما  هلان و ال  رما  هتیعر  یلع 
قحلا یف  يدنع  اونوکت  نا  و  ائیش ، مکوزرا  و ال  هلحم ، نع  اقح  مکل  رخوا  و ال  مکح ، یف  الا  ارما  مکل  يوطا  برح و ال  یف  الا  ارس 

نا و  مکایند ، نم  مکنید  حالص  یف  اوطرفت  و ال  یتوعد ، نع  اوصکنت  الف  .هعاطلا  هحیـصنلا و  مکیلع  تبجو  کلذ  تلعف  اذاف  .ءاوس 
نا متیبا  ناـف  .مئـال  همول  هللا  یف  مکذـخای  ـال  قـحلا و  یلا  تارمغلا  اوـضوخت  نا  و  حالـص ، مکتـشیعمل  هعاـط و  وـه هللا  اـمل  اوذـفنت 
نم اذـه  اوذـخف  هداوه ، اهیف  يدـنع  دـجی  هبوقع ال  هبقاعا  مث  کـلذ ، لـعف  نمم  یلع  نوها  دـحا  نکی  مل  کـلذ  یلع  یل  اومیقتـست 

.مکرما و هللا  حلـصی  اـم  لدـعلاو ) …  قحلاـب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتـلا یف  رـشع - سماـخلا  لـصفلا   ) مکـسفنا نم  مهوطعا  مکئارما و 
و دیدحلا ،) یبا  نبا   ) نع اذخا  هیرصملا )  ) یف اذکه  نینموملاریما ) بلاط  یبا  نب  یلع  هللادبع  نم   ) .خیشلا یلاما  نع  لقن  .مالـسلا و 

یلا (. ) نینموملاریما یلع  هللادبع  نم  ( ) مثیم نبا   ) یفف ناک  فیک  و  بلاط .) یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هللادبع  نم   ) هیف تدجو  يذلا 
یلع اقح  ناف  دعب  اما   ) .بیذعلا برعلا ، یلا  سراف  حـلاسم  یندا  اولاق  و  هحلـسالا ، هیف  دـعا  رغث  هحلـسملا ، عمج  حـلاسملا ) باحـصا 

هیعرلا نود  هب ) صخ   ) حتفلاب لوط ) و   ) هسایرلا نم  هلان ) لضف   ) هیعر تحت  مه  نیذلا  هتیعر ) یلع  هریغب  الا   ) هیلع ابجاو  يا : یلاولا )
( هفطعلا  ) هنم و  اقافـشا ، يا : اـفطع ) و   ) همعنل ارکـش  هداـبع ) نم   ) اـبارتقا يا : اوند ) همعن  نم  هل  هللا  مسق  اـم  هدـیزی  نا  و   ) .هردـقلا نم 

یف الا  ارـس  مکنود   ) عنتما يا : زجتحا ) الا   ) قحلا نم  يدنع ) مکل  نا  الا و   ) .نیدلا یف  هناوخا ) یلع   ) لاجرلا ءاسنلا  اهب  ذـخوت  هزرخ 
یف جرخی  املق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  يربطلا :) خیرات   ) یف .دصاقملا و  ودعلا  مهفب  هفـشک  یلع  دـسافملا  بترتل  برح )

، نامزلا هدـش  هقـشلا و  دـعبل  سانلل  اهنیب  هناف  كوبت ، هوزغ  نم  ناک  ام  الا  هل ، دمـصی  يذـلا  ریغ  دـیری  هنا  ربخا  اهنع و  ینک  الا  هوزغ 
بهاتیل مورلا  دیری  هنا  مهربخاف  لالظلا ، تبحا  رامثلا و  تباط  نیح  و  دالبلا ، نم  بدج  رحلا و  نم  هدش  یف  کلذل  ایهت  یبنلا  ناکف 

یلص  ) یبنلا جرخ  هکم - حتف  یف  هیف - و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) .هتبها کلذل  سانلا 
( هلآ هیلع و  هللا 

دقعی مل  هنع و  تفلختف  لئابقلا  یلا  ثعب  و  افیقث ، دـیری  لوقی  لئاق  و  نزاوه ، دـیری  لوقی  لئاق  و  اشیرق ، دـیری  لوقی  لئاقف  هکم ، یلا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا قحل  هنییع  ناک  دق  و  ماتلا ، حالسلا  لیخلا و  یلع  میلـسونب  هتیقلف  ادیدق ، مدق  یتح  تایارلا  دشنی  مل  هیولالا و 
برحلا و ال هلآ  يرا  ام  هللا  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل لاقف  ایقـسلاب ، سباح  نب  عرقالا  هقحل  هباحـصا و  نم  رفن  یف  جرعلاب  هلآ )

رـشنلا دـض  یطلا : يوطا ) و ال  -. ) خـلا رابخالا - مهیلع  یمعت  نا  یبنلا  اعد  مث  .هللا  ءاش  ثیح  یبنلا : لاقف  هجوتت ؟ نیاف  مارحالا  هئیهت 
نمل و  هنیمی ، نع  نمل  لوقی  مکاحلا  ناک  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  هیقفلا :)  ) یف .مامالا  یلا  هناـف  مکح ) یف  ـالا  ارما  مکنود  )
الجر نا  و  هناکم ، امهـسلجی  هسلجم و  نم  موقی  الا  نیعمجا  سانلا  هکئالملا و  هللا و  هنعل  کلذ  یلعف  يرت ؟ ام  لوقت و  ام  هراسی ، نع 

: لاق تنا ؟ مصخا  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف یلعل ، اهرکذـی  مل  هموکح  یف  هیلا  مدـقت  مث  امایا ، هدـنع  ثکمف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب لزن 
یلا تئاج  هارما  نا  اوور  و  اذـه ، .همـصخ  هعم  الا و  مصخلا  فاضی  نا  یهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناف  اـنع ، لوحت  لاـق : .معن 

- کجوز جوزلا  معن  لاـقف : هللا ، هعاـطب  لـمعی  وه  و  هوکـشا ، نا  هرکا  ینا  و  لـیللا ، موقی  راـهنلا و  موصی  یجوز  نا  هل : تلاـقف  رمع 
نطفف هشارف ، نع  اهایا  هتدـعابم  یف  اـهجوز  وکـشت  اـهنا  روس : نب  بعک  هل  لاـقف  باوجلا - ررکی  لـعج  لوقلا و  هیلع  ررکت  تلعجف 

یف لاق : كوکـشت ، هذه  کتارما  نا  هل : لاقف  هب  یتاف  اهجوزب ، یلع  بعک : لاقف  امهنیب ، مکحلا  کتیلو  دـق  و  هل : لاق  ذـئنیح و  رمع 
لعجب بعک  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) مکح دعب  لاق - نا  یلا  ال - لاق : .بارـش  وا  ماعط 

نما بجعا ، کیرما  يا  نم  ملعا  اـم  هللاو  رمع : هل  لاـقف  هلیل - هارما  لـکل  هل  ءاـسن  عبرا  لـح  نم  هتداـبعل  لاـیل  ثـالث  هتارمـال و  هلیل 
نما بجعن  کـیرما  يا  نم  ملعن  ـال  لـجرلل : لاـقی  .هرـصبلا و  ءاـضق  کـتیلو  دـقف  بهذا  اـمهنیب ؟ کـمکح  نـم  ما  اـهرما  کـمهف 
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قورافلا کل  کباحصا  هیمست  نم  ما  هیعرشلا ، ماکحالا  نع  الضف  هیفرعلا  تاعوضوملا  کمهف  مدع  عم  نیملسملا  هفالخ  کیدصت 
عطقا لب  هعطقم ) نود  هب  فقا  و ال   ) وا ءاطع  هلولح  دـنع  قحلا  مکیلا  لصوا  لب  هلحم ) نع  اقح  مکل  رخوا  ـال  و  ( ؟ اذـه کـماقم  عم 

لوق طوقس  رهظی  انحرش  امم  .هموصخلا و  یف  نیمـصاختملا  نوعدی  نیذلا  ماکحلا  ضعبک  هلاحب ، هیلخا  هب  فقا  هلـصفا و ال  قحلا و 
و مکعیـضو ، مکفیرـش و  ءاوس ) قحلا  یف  يدـنع  اونوکت  نا  و   ) .مکحلا هریمـضب  ءاـطعلا و  اـقح )  ) هلوـقب دارملا  نا  دـیدحلا  یبا  نبا 

ءاوس عیضولا  فیرـشلا و  ناک  .امهنیب و  يوس  امنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناف  یناثلا ، عدب  نم  عیـضولا  یلع  فیرـشلا  لیـضفت 
قحلف هحدام ، هرعاش و  هنوک  عم  برـش  اـمل  یـشاجنلا  ع )  ) دـلجف هیلع ، یلاـعت  هللا  مکح  ءارجا  یف  و  هل ، هنم و  قحلا  ذـخا  یف  هدـنع 

کـسما لاق  هناش و  ضعبل  رمع  الخ  لاق : هیبا  نع  ملـسا  نب  دیز  نع  اوورف  هیلع ، نیمدقتملا  فالخب  کلذـب ، ع )  ) لابی مل  هیواعمب و 
يدـی تعـضوف  لخدـیل  يوها  یلا و  تفتلی  ملف  هجاح ، یلع  وه  تلقف : لخدـی  نا  داراف  هتیار ، نیح  هتهرکف  ریبزلا  علطف  بابلا ، یلع 

رمع لدعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) یلع تلخدف  عجر ، مث  هامداف  یفنا  برـضف  هردص ، یف 
؟ سانلل ینتیمدا  تعنـص  ام  یلع  کلمح  ام  لاقف ، هل ، لوقی  ام  رظنال  تمقف  ئاـجف ، هیلا  لـسراف  .ریبزلا  تلق : کـب ؟ لـعف  نم  لاـقف :

هتعمـس املف  یناش - ضعب  یف  تنک  ینا  رذتعملاک : لاقف  باطخلا ؟ نبا  ای  انع  بجتحتا  سانلل ، ینتیمدا  هططمی : هیکحی و  ریبزلا  لاقف 
الا يدـنع  مکل  نا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نم  رکذ  ام  کلذ ) تلعف  اذاـف   ) .ریبزلا جرخ  و  یقحب ، یل  ذـخای  نا  نم  تسئی  هیلا  رذـتعی 

یلاعت هلوق  قادصم  مکل  رهظی  ینعی  همعنلا ) اکیلع  تبج هللا  و  (. ) ءاوس قحلا  یف  يدنع  اونوکت  نا  و  هلوق - یلا  ارـس - مکنود  زجتحا 
مالسالا مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : ) یل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا فالختسا  یتیالو و  یف 

( هعاطلا مکیلع  یلو  (. ) انید

یلا و  نوعکار ) مه  هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) هیف یلاعت  هلوق  یلا  هراشا  هیف 
یف نا  امک  هـالوم .) یلعف  هـالوم  تنک  نم  - ) مهـسفنا نم  مهب  یلوا  هنوکب  ساـنلا  ریرقت  دـعب  هیف - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق 
یلع مهتیالو  نا  و  رکذ ، امب  مهفاصتا  مدـعل  سانلا  یلع  هبجاو  نکت  مل  هیلع  نیمدـقتمل   ) هعاـط نا  یلا  هراـشا  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک
عنم ام  يردـتا  سابع : نبال  لاق  یناثلا  نا  بیرغلا  نم  .مهیلع و  تقح  باذـع  هملک  همقن و  لـب  یلاـعت ، هللا  نم  همعن  نکت  مل  ساـنلا 
مکل عمتجت  نا  شیرق  تهرک  لاق : ال ، لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لـصفلا  : ) لاـق مکنع ؟ ساـنلا 
اشیرق نا   ) کلوق اما  سابع : نبا  هل  لاقف  تباصاف ! تقفو  تراتخاف و  اهسفنال  شیرق  ترظنف  افخج ، سانلا  اوفخجتف  هفالخلا  هوبنلا و 
انفخج ولف  فخجن ) انک  اـنا   ) کـلوق اـما  و  مهلاـمعا .) طـبحاف  هللا  لزنا  اـم  اوهرک  مهناـب  کـلذ   ) موقل لاـق  یلاـعت  هللا  ناـف  تهرک )

و  ) هل لاق  و  میظع ) قلخ  یلعل  کنا  و   ) هل یلاعت  لاق  يذـلا  لوسرلا ، قلخ  نم  هقتـشم  انقالخا  موق  اـنکل  و  هبارقلاـب ، اـنفخج  هفـالخلاب 
راتخی ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و   ) لوقی یلاعت  هللا  ناف  تراتخا ) اشیرق  نا   ) کلوق اما  و  نینموملا ) نم  کـعبتا  نمل  کـحانج  ضفخا 

تقفول و اهل  هللا  رظن  ثیح  نم  شیرق  ترظن  ولف  راتخا ، نم  کلذـل  هقلخ  نم  راتخا  یلاـعت  هللا  نا  تملا  دـق  و  هریخلا ) مهل  ناـک  اـم 
طرف اوطرفت ) و ال   ) .یتباجا مکیلع  بجی  هیلا  مکتوعد  امف  هوعد ) نع   ) اوعجرت يا ال  مضلا ، رـسکلاب و  اوصکنت ) ـال  نا  و  ، ) تباـصا

یف .هئارجا و  هلیبس و  یف  يا : قحلا ) یلا   ) دـئادشلا يا : تارمغلا ) اوضوخت  نا  حالـص و  یف   ) عیـضو رـصق  يا : اطیرفت ، طرف  اظرف و 
رحبلا اذه  یف  یـسفنب  فذقا  نا  یف  كاضر  نا  ملعا  ول  ملعت  کنا  مهللا  لاق : سانلا و  یلا  نیفـص  یف  رامع  جرخ  يربطلا :) خـیرات  )

هنم کل  یـضرا  وه  لامعالا  نم  المع  نا  ملعا  ول  و  نیقـسافلا ، ءالوه  داهج  نم  کـل  یـضرا  وه  ـالمع  مویلا  ملعا  ـال  ینا  و  هتلعفل ،
نامثعب لمجلا  لها  عنص  ام  هلبج  نب  میکح  غلب  هیف : و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) .هتلعفل

هل لاقف  لئاو ، نب  رکب  سیقلادـبع و  نم  هعامج  یف  ءاجف  هرـصنا ، مل  نا  هللا  فاخا  تسل  لاقف : هب ، ریبزلا  هحلط و  ردـغ  و  فینح ، نب 
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هیلع  ) یلع مدقی  یتح  مکنیب  متبتک  ام  یلع  هرامالا  راد  یف  میقیف  فینح ، نب  نامثع  اولخت  نا  دـیرن  لاق : میکح ؟ ای  کلام  ریبزلا : نبا 
انل مکئامد  نا  متحبـصا و  دقل  و  متلتق ، نمب  مکلتقا  یتح  مکنم  هذـهب  تیـضر  ام  مهب  مکطبخا  مکیلع  اناوعا  دـجا  ول  هللا  و  مالـسلا ،)

مهومتلتق نیذلاف  لاق : .نافع  نب  نامثع  مدب  لاق : ئامدلا ؟ کفـس  نولحتـست  مب  یلاعت ، هللا  نوفاخت  اما  .انناوخا  نم  متلتق  نمب  لالح 
لدـع مکح  کنا  مهللا  میکح : لاق  .ایلع  علخی  یتح  فینح  نبا  لیبس  یلخن  ال  ریبزلا : نبا  لاقف  هللا ؟ تقم  نوفاخت  اـما  ناـمثع ؟ اولتق 

قاس لجر  برـض  میکح و  مهلتاق  و  فرـصنیلف ، کش  یف  ناک  نمف  ءالوه  لاتق  نم  کش  یف  تسل  ینا  هباحـصال : لاـق  و  دهـشاف !
نم لاقف : لجر  هب  رمف  هیلع ، اکتا  هلتقف و  هیلا  ابح  مث  هذـقو ، هعرـصف و  هقنع  باصاف  اـهب  هاـمرف  هقاـس  میکح  ذـخاف  اـهعطقف ، میکح 

صاعلا نب  ورمع  لاتق  یف  هتمدقم  یلع  رـشب  نب  هنانک  لعج  رکب  یبا  نب  دمحم  نا  اضیا : هیف  و  ربخلا .- هذـه - یتداس  و  لاق : کلتق ؟
و لاق - نا  یلا  هعم - نمب  اهیلع  دش  الا  ماشلا  لها  بئاتک  نم  هبیتک  هیتات  هنانک ال  لعجف  دمحم ، لتق  رـصم و  ذخال  هیواعم  هثعب  يذلا 

الا تومت  نا  سفنل  ناک  ام  و  : ) لوقی وه  هباحـصا و  لزن  هسرف و  نع  لزن  کلذ  يار  اـملف  بناـج ، لـک  نم  ماـشلا  لـها  هیلع  عمتجا 
سماخلا لصفلا  ، ) نیرکاشلا يزجنـس  اهنم و  هتون  هرخالا  باوث  دری  نم  اـهنم و  هتون  ایندـلا  باوث  دری  نم  ـالجوم و  اـباتک  هللا  نذاـب 

دحا نکی  مل  کلذ ، یلع  اومیقتست  مل  متنا  ناف   ) .دهشتسا یتح  هفیسب  مهبراض  و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع -
یلع لبقا  امل  لاق : هحلط  نب  دیزی  نع  يربطلا  يور  هصخر ) اهیف  يدنع  دـجی  ،و ال  هبوقعلا هل  مظعا  مث  مکنم ، جوعا  نمم  یلع  نوها 
هدـنج یلع  فلختـسا  یبـنلا و  یلا  لـجعت  عادولا  هتجح  یف  هکمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یقلیل  نمیلا  نم  ع )  ) بلاـط یبا  نب 

اند املف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع عم  ناک  يذلا  زبلا  نم  اللح  موقلا  نم  الاجر  اسکف  لجرلا  کلذ  دـمعف  هباحـصا ، نم  الجر  هعم  نیذـلا 
: لاقف .سانلا  یف  اومدـق  اذا  هب  اولمجتیل  موقلا  توسک  لاق : اذـه ؟ ام  کحیو  لاقف : للحلا ، مهیلع  مه  اذاـف  مهاـقلیل  یلع  جرخ  هشیج 

امل هیاکـش  شیجلا  رهظا  و  زبلا ، یف  اهدر  سانلا و  نم  للحلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عزتناـف  یبنلا ، یلا  یهتنت  نا  لـبق  نم  عزنا  کـلیو !
: لوقی هتعمسف  ابیطخ  انیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ماقف  بلاط ، یبا  نب  یلع  سانلا  اکش  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع  و  مهب ! عنص 
ام مکـسفنا  نم  مهوطعا  و  مکئارما ، نم  اذه  اوذـخف   ) .هللا لیبس  یف  وا  هللا - تاذ  یف  نشخال  هنا  هللا  وف  ایلع ، اوکـشت  سانلا ال  اهیا  ای 

: سانلل لوقی  هیواعم  ناک  اذل  و  تحرش ، امک  مهوعیطا  مث  تفـصو  امب  اوفـصتی  نا  یلع  مکئارما  اولمحا  ینعی  مکرما ) هب  هللا  حلـصی 
! ناطلسلا یلع  هارجلا  بلاط  یبا  نبا  مکدوع 

هینغم

ام قحلا : عطقم  .عنم و  متکا و  زجتحا : .ءاـطعلا و  لـضفلا و  ینغلا و  هردـقلا و  لوطلا : .روغثلا و  یلا  حالـسلا  عضاوم  حـلاسملا : هغللا :
و اقح ، نا  ربخ  هریغی  نا ال  نم  ردـصملا  بارعالا : .دـئادشلا  تارمغلا : .اهنع و  اورخاتت  ـال  هوعد : نع  اوصکنت  ـال  .لـطابلا و  هب  عطقی 

لعفلا هرـسفی  فوذـحم  لعف  یلع  تلخد  هیطرـشلا  نا  اومیقتـست  مل  متنا  ناف  مکل ، نا  مسا  زجتحا ، ـال  نا  نم  ردـصملا  و  زییمت ، اوند 
ناف : ) هلوقب اهادـتبا  و  هئارما ، شیجلا و  هداق  یلا  هلاسرلا  هذـه  مامالا  بتک  ینعملا : .اومیقتـسی  مل  متنا  اومیقتـست  مل  ناف  يا  دوجوملا 

هریبدـت نسح  هصالخا و  یف  وهف  لضف  نم  یلاولل  ناک  ناف  هدایـس ، همدـخ ال  و  فیرـشت ، فیلکت ال  هیالولا  خـلا ..) یلاولا  یلع  اقح 
یناوخا متنا  خلا ..) زجتحا  نا ال  يدـنع  مکل  نا  و   ) .اهنع يذالا  ملظلا و  عفد  و  اهنم ، ءافعـضلا  فعـضاب  هسفنل  هریدـقت  یف  و  هیعرلل ،
نامتکلا ءاـفخلا و  یلا  هحلـصملا  هجاـحلا و  تعد  اذا  ـالا  رـس  يا  مکنع  یفخا  ـال  و  نیملـسملا ، مالـسالا و  ریخ  یلع  مکعم  نواـعتا 

ص)  ) مظعالا لوسرلا  لعف  اذـکه  ..كالهلا و  رطخلل و  دالبلا  متنا و  اوضرعتتف  ودـعلا ، یلا  برـستت  نا  انرخ  لاتقلا  برحلا و  هطخک 
هحتفی نا ال  هرما  و  هل ، هملس  اباتک  بتکویدسالا  شحج  نب  هللادبع  هدایقب  شیرق  لفاوق  ضارتعال  هحلـسم  هیرـس  لوا  لسرا  لبق : نم 

تارکتبم نم  سیل  هیبرحلا  تایلمعلا  طیطختلا و  یف  هیومتلا  متکتلا و  نا  اذه  انلدی  ..هتمهمب و  مایقلل  هقالطنا  هیادب  نم  نیتلیل  دـعب  الا 
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نیعفارتملا نیمـصخلا  دـحا  یلع  مکح ) یف  الا  ارما  مکنود  يوطا  ـال  و   ) .کـلذ یلا  نولوـالا  نوقباـسلا  مه  نیملـسملا  نا  و  برغلا ،
یتلا يوعدلا  یف  هیار  يدبی  نا  هل  زوجی  یضاقلا ال  ناب  همکح  یف  هیعـضولا  عئارـشلا  قبـس  مالـسالا  نا  یلع  اذه  لدی  اضیا  ..يدل و 

نم هیار  يدـبا  دـق  ناک  اذا  همکح  مکاحلا و  یف  نعطی  نا  رخالا  فرطلل  نا  .مکحلا و  نالعا  دـنع  هعفارملا و  ءاهتنا  دـعب  الا  اـهرظنی 
ریخات و الب  هب  تبا  لب  هعطقم ) نود  فقا  و ال   ) هبترلا ریدـقتلاک و  ایبدا  وا  ءاطعلا ، بتارلاک و  ناک  ایدام  اقح ) مکل  رخوا  ـال  و   ) لـبق

هقح قح  يذ  لکل  تیدا  يا  کلذ ) تلعف  اذاف   ) .بیرق وا  يوقل  هاباحم  لضافت و  ـالب  ءاوس ) قحلا  یف  يدـنع  اونوکت  نا  و   ) هلطاـمم
يوقی و  مرجملا ، هفاخی  و  يربلا ء ، هنمای  يذـلا  لداعلا  مکاحلا  همعن  نم  مظعا  همعن  هیا  و  همعنلا ) مکیلع  تبج هللا  و   ) الجعم الماک و 

مکاحلا و تاذـل  و ال  هعاط هللا ، یه  لداعلا  مکحلا  هعاط  نال  هعاطلا ) مکیلع  یلو  ( ؟ لطبملا يوقلا  فعـضی  و  قحملا ، فیفعـضلا  هب 
داهجلا وه  و  حالص ) یف  اوطرفت  و ال   ) قحلا هللا و  هوعد  یه  هذه ، لاحلا  و  یتوعد ، نال  هوعد ) نع  اوصکنت  نا ال  و   ) مکحلا یسرک 

مل متنا  ناـف   ) .اـهلیبس یف  هتامتـسالا  و  دـالبلا ، نع  عافدـلا  وه  و  قـحلا ) یلا  تارمغلا  اوـضوخت  نا  و   ) .ودـعلا نم  دودـحلا  هنایـص  و 
تابوقعلا و یـسقاب  هذخای  مامالا  نا  و  هیدنجلا ، تابجاو  داهجلا و  یف  نواهتی  رـصقی و  نمل  دـیعو  دـیدهت و  اذـه  خـلا ..) اومیقتـست 
هحیـصنلا و هوطعا  و  مامالا ، نم  لدـعلا  قحلا و  وه  و  خـلا ..) اذـه  اوذـخ   ) كالهلا رطخلل و  لاومالا  حاورالا و  ضرعی  هنـال  اهدـشا ،

لک سانلا ، بحی  و  هاوه ، رهقی  يذلا  وه  لداعلا  مامالا  ناف  دعب ، .ناما و  ءانه و  یف  سانلا  شیعی  و  رومالا ، میقتست  کلذب  و  هعاطلا ،
نم و  مهفیعـضل ، مهیوق  نم  ذخای  و  مهنم ، ءافعـضلا  فعـضاب  اهردـقی  لب  زایتما ، يا  هیوذ  هسفنل و  يری  و ال  مهل ، صلخی  و  سانلا ،
هذه ترفاوت  یتم  ..هیلع و  تبث  و  هنم ، رهظ  امب  الا  ادحا  بقاعی  و ال  تابجاولا ، قوقحلا و  یف  عیمجلا  نیب  يواسی  و  مهریقفل ، مهینغ 

.رکنملا نع  ایهن  فورعملاب و  ارما  روثت  درمتت و  نا  هیلع  لب  اهلف  الا  عیطت و  هل و  عمست  نا  هیعرلا  یلع  بجو  مکاحلا  یف  لالخلا 

هدبع

: هب صخ  لوط  و ال  حالـس …  ووذ  موق  هحلـسملا  لصا  حالـسلا و  عضاوم  اهنال  روغثلا  يا  هحلـسم  عمج  حلاسملا : باحـصا  یلا  … 
ناوخالا یلع  افطع  دابعلا و  نم  ابرق  هلضف  هدیزی  نا  لضفب  هللا  هصخ  اذا  یلاولا  یلع  بجاولا  نم  يا  لضفلا  میظع  ءاطلا  حتفب  لوطلا 

اذا ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناک  هعدخ و  هناف  برحلا  یف  الا  ارـس  مکنع  متکا  ال  برح : یف  الا  ارـس  ریغتی …  نا  هقح  نم  سیل  و 
هب حرـص  مکح  یف  الا  رما  یف  مکترواشم  عدا  يا ال  هیف  ابیـصن  هل  لعجی  مل  هنع  هاوط  مکح : یف  ـالا  ارما  اـهریغب …  يرو  اـبرح  دارا 

مکل نوکی  نا  هب  عطق  يذلا  دحلا  نود  هعطقم : نود  هب  فقا  مکتروشم …  نود  ذـفانلا  هللا  مکحف  الثم  دودـحلا  نم  دـح  یف  عرـشلا 
يا مکرما : هب  هللا  حلـصی  دـئادشلا …  تارمغلا  قحلا : یلا  تارمغلا  مکتوعد …  اذا  اورخاـتت  ـال  نا  هوعد : نع  اوـصکنت  ـال  نا   …و 

مکرما هب  هللا  حلصی  ام  وه  مکیلع و  بجاولا  قحلا  مکسفنا  نم  مهوطعا  مکئارما و  نم  مکقح  اوذخ 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هدرک و نایب  اهنآ  رب  ار  شیوخ  قح  دوخ و  رب  ار  نانآ  قح  نآ  رد  هک   ) شیاهرگشل نارس  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هب تسا  ناـنموم  ياـمرفراک  رادرـس و  بلاـطیبا  نبا  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  هماـن  نیا  تسا :) هدوـمرف  رما  يوریپ  يرگداد و  هب  ار  ناـشیا 

ببس هدیسر  نآ  هب  هک  یتمعن  هتفای و  ینوزف  هک  ار  امرفراک  تسا  راوازس  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  شنانابزرم :
رایسب هب  ار  وا  هدینادرگ  وا  هرهب  ادخ  هک  یئاهتمعن  و  درادن ) او  ناتسدریز  رازآ  هب  ار  وا  تلزنم  ماقم و   ) دوشن تیعر  رب  وا  لاح  رییغت 
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(. تسا هدرواین  اجب  ار  شراگدرورپ  ياهتمعن  رکش  دنکن  نینچ  هک  ره  هک   ) دراد او  شناردارب  رب  ینابرهم  ادخ و  ناگدنب  اب  یئانـشآ 
رب ار  نمشد  گنج  رارسا  ندش  شاف  هک   ) گنج رد  رگم  مرادن  هدیشوپ  امش  زا  ار  يزار  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب  هاگآ 

ار ماکحا  همه  اریز  تسین  مزال  تروشم  هک   ) یعرش مکح  رد  رگم  مهدن  ماجنا  امـش  اب  روش  نودب  ار  يراک  و  دزاس ) یم  هاگآ  نآ 
شندرک مامت  ندومن و  راوتـسا  یب  نآ  زا  و  منکن ، یهاتوک  امـش  يارب  تسا  اج  هب  هک  ار  یقح  ندناسر  رد  و  دیزومایب ) نم  زا  دـیاب 

دیشاب ربارب  نم  دزن  قح  رد  امش  هکنیا  و  مرادن ، رب  تسد 

نم قح  و  دنک ، مامت  امـش  رب  ار  تمعن  هک  تسا  ادخ  رب  دش  نینچ  امـش  اب  نم  راتفر  هاگ  ره  سپ  مهدن ) يرترب  يرگید  رب  ار  یکی  )
رد و  دـیئامنن ، یهاتوک  منادـب  حالـص  هک  يراک  رد  و  دـینادرگنرب ، ور  نم  ناـمرف  زا  هکنیا  و  تسا ، يرادربناـمرف  يوریپ و  امـش  رب 

ورجک زا  یسک  دیرواین  اجب  نم  هرابرد  ار  اهنیا  امـش  رگا  سپ  دیبایب ) ار  قح  ات  دیدرگ  اهجنر  لمحتم   ) دیور ورف  قح  هار  ياهیتخس 
نیا زین )  ) امـش و  دـشاب ، یمن  وا  يارب  یئاـهر  تصخر  نم  دزن  مناـسر و  یم  گرزب  رفیک  هب  ار  وا  سپ  تسین ، رتراوخ  نم  دزن  اـمش 

دیامرف یم  حالـصا  ار  امـش  راک  نآ  هب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  دیـشخبب  ناشیا  هب  دوخ  زا  و  دـیریگب ، وخ  تسد ) ریز   ) نارـس زا  ار  نامیپ 
.تسا هتسیاش  هکنآ  رب  دورد  و  دیبای ) يزوریف  نمشد  هب  نانآ  کمک  هب  ات  دیئامنن  راوخ  ار  اهنآ  )

ینامز

ناردمتـسایر يارب  یگرزب  سرد  نیا  دنک و  یم  زاغآ  دوخ  يارب  ادخ  هدـنب  هللادـبع  ناونعاب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  یتلود  رارـسا 
یم رطخ  مالعا  دوخ  ناهدنامرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسادـخ  تسدـب  تلذ  تزع و  هک  دـننکزیهرپ  يزاس  تیـصخش  زا  هک  تسا 

رورغ و میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دنـشاب  هتـشاد  تبحم  دوخ  ناتـسدریزب  تبـسن  دـننک و  زیهرپ  یهاوخدوخ  رورغ و  زا  هک  دـنک 
همه رایتخا  رد  تسه  هچ  ره  هکلب  درادـن ، یناهنپ  بلطم  هک  دراد  دـیکات  مالـسا  هیلع  ماما  .دـناد  یم  نارفاک  صوصخم  ار  یهارمگ 
یمن ناگمه  رایتخا  رد  ار  بلطم  ود  طقف  هک  دهد  یم  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنـشاب  هاگآ  تکلمم  ثداوح  زا  همه  ات  دارذـگ  یم 
یگنج رارسا  زا  عالطا  .دریگ  رارق  مومع  رایتخا  رد  دیابن  رودص  زا  لبق  هک  یـضاق  تواضق  مکح و  مود  یگنج ، رارـسا  لوا  دارذگ 

زا لبق  مومع  یهاگآ  مه ، تواـضق  رد  دـنزیم ، هبرـض  تکلمم  تلم و  هب  دـنک و  یم  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  نمـشد  دوش و  یم  عیاـش 
ربارب رد  هک  دراد  دیکات  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنامب  لطعم  یهلا  قوقح  دـننک و  لالخا  مکح  رودـص  رد  هک  دوش  یم  بجوم  رودـص 

و ص )  ) ربمایپ ادـخ ، نآرق : هیآ  نیا  رب  تسا  یحیـضوت  نیا  دـننک و  تعاـطا  دوخ  یهلا  ربهر  زا  دـنراد  هفیظو  مدرم  یهلا  ياـهتمعن 
تعاطا ار  یهلا ) ناربهر   ) رمالا یلوا 

ار نامرفان  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ، تکلمم  مالـسا و  تلم ، طوقـس  بجوم  یهلا  ربهر  هدنامرف و  اب  تفلاخم  هک  رظن  نیا  زا  دینک … 
نیمه هب  دروخ  یم  مهب  هعماج  مظن  دـشاب ، هتـشادن  رفیک  باقع و  فارحنا  رگا  دـناد و  یم  طـقاس  راـبتعا  زا  ار  وا  دـهد و  یم  رفیک 

.تسا هدرک  یفرعم  باقعلا  دیدش  ار  دوخ  زیزع  يادخ  تهج 

يزاریش دمحم  دیس 

و دودحلا : روغثلا و  يا  هحلـسم ، عمج  حلاسملا ) باحـصا  یلا  نینموملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هللادـبع  نم   ) شیجلا یلع  هئارما  یلا 
مـضه مهب و  هناهالاب  هتیعر ) یلع  هریغی  نا ال  یلاولا  یلع  اقح  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) حالـسلا عضاوم  اهنال  کلدب  تیمس 
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رئاس نود  هب ) صخ   ) ریبک لضف  يا  لوط ) و ال   ) دیدج ناطلـس  وا  ریثک  لام  نم  هیلع  لصح  يا  هلان ) لضف   ) مهیلع ربکلا  مهقوقح و 
اوار اذا  ثیح  تالولا ، نم  سوفنلا  فاعض  یلع  هداعلاک  ال  لام ، وا  ناطلـس  ببـسب  ریغتی  نا ال  یلاولا  یلع  قحلا  نا  ینعملا  و  سانلا ،

( هدابع نم  اوند  ( ) هدیزی  ) لعاف ام ) ( ) همعن نم  هل  هللا  مسق  ام  هدـیزی  نا  و   ) .ضرالا یف  اوربجت  هیعرلا و  یلع  اوریغت  ینغ  یف  مهـسفنا 
قحل ائاضق  و  هیلع ، یلاعت  لضفت  امل  ارکـش  هتیعر ، مه  نیذـلا  ساـنلا  یلع  فطعی  يا  هناوخا ) یلع  اـفطع  و   ) رثکا مهنم  برتقی  ناـب 

زجتحا نا ال   ) یلع مکقح  نم  و  يدنع )  ) ءارمالا اهیا  مکل ) نا  الا و   ) .هایا هللا  هاطعا  يذلا  لضفلا  کلذ  ببـسب  هیلع  ردـق  نیح  همالا 
ءادعالا علطی  یتح ال  هیرس  لکب  یتوت  نا  بجی  برحلا  ناف  برح ) یف  الا   ) هکلمملا روما  نم  ارما  مکیلع  یفخا  يا ال  ارـس ) مکنود 

قح وهف  اهیلا ، سوفنلا  قاشتت  امم  دالبلا  یف  عاضوالا  یلع  عالطالا  نا  ثیح  و  هعفادملل ، اوئیهت  و 

ابیصن مکل  لعجا  ناب ال  ارما ) مکنود  يوطا  و ال   ) مهنود رـسلاب  صتخی  نا  ال  هب ، مهفرعی  نا  یـش ء  یلع  علطا  اذا  نا  یلاولا  یلع  مهل 
مزلی ام  مها  نم  نیرمالا  نیذـه  نا  هقیقحلا  یف  ضوافتلا و  روشلا و  یلا  جاتحی  یعرـش ال  مکح ) یف  الا   ) هروشملاب ثدـحی ، رما  یف 

هموکحلاـب و ساـنلا  ناـنیمطا  هل و  داـبتملا  هقـالعلا  بجوـی  نیذـه  نا  ثیح  مـهتیعرل ، و  مهـسفنال ، هـمارکلا  اودارا  اذا  تـالولا  یلع 
و ال  ) نوقحتـست ام  رئاس  مکئیف و  مکئاطعاب  هلولح ، تقو  يا  هلحم ) نع  اقح  مکل  رخوا  و ال   ) .اـهلیبس یف  مهیناـفت  اـهل و  مهـصالخا 

فقی الف  رانید ، فلا  دحاو  لک  قح  نوکب  عطق  الثم  مکل ، نوکی  نا  هب  عطق  يذـلا  دـحلا  نود  يا  هعطقم ) نود   ) قحلاب يا  هب ) فقا 
وه يذلا  کلذ ) تلعف  اذاف   ) ضعب یلع  اضعب  حـجرا  ال  ءاوس ) قحلا  یف  يدـنع  اونوکت  نا  و   ) هئامعـست مهئاطعاب  فلالا  نود  یلاولا 

و)  ) هناحبـس هرکـش  بجیف  اقیفـش  الداع  ایلاو  مکل  یه  ثیح  مکیلع  یلاـعت  هتمعن  تتبث  يا  همعنلا ) مکیلع  تبجو هللا   ) مکل یلع  قح 
و ال  ) اهیلا مکوعدا  هوعد ) نع   ) اوعجرت يا ال  اوصکنت ) نا ال  و   ) .ـالداع ناـک  اذا  یلاولا  هعاـط  بوجول  هعاـطلا ) مکیلع  یل   ) تبجو

یلا  ) دئادشلا یف  اولخدـت  يا  تارمغلا ) اوضوخت  نا  و   ) همالا هلودـلل و  حالـص  وه  رما  یف  يا  حالـص ) یف   ) اورـصقت يا ال  اوطرفت )
( قحلا

دعب مکیلع ، قوقحلا  نم  ترکذ  يذـلا  کـلذ ) یلع  یل  اومیقتـست  مل  متنا  ناـف   ) مکنم هناحبـس  هبلط  يذـلا  قحلا  یلا  اوهتنت  یک  يا 
هل مظعا  مث   ) .هبجاوب لـمعی  مل  و  مکنم ) جوعا  نمم   ) يدـنع لذا  يا  یلع ) نوها  دـحا  نکی  مل   ) مکقوقح مکئاـطعا  مکیف و  یلدـع 

يدـنع  ) جوعملا دـجی ) و ال   ) هیلع يذـلا  قحلا  عیـض  نم  هبوقعلاب  سانلا  قحا  حالـصالا و  ضوع  دـسفاف  رمالا ، هب  طینا  هنال  هبوقعلا )
یلع مکل  هناب  تینب  يذـلا  قحلا  اذـه ) اوذـخف   ) اهکرت هبوقعلا و  لعف  یف  صخرم  یناک  اـهکرتا  ناـب  هصخر )  ) هبوقعلا یف  يا  اـهیف )

هب هللا  حلصی  ام   ) مکیلع یتلا  قوقحلا  يا  مکسفنا ) نم  مهوطعا  و   ) شیجلا یلع  ءارمالا  اهیا  مکیلع  هالولا  يا  مکئارما ) نم   ) مکئارما
.دالبلا یف  رمالا ، هللا  حلصی  یتح  هل  یلاولا  قح  اوطعا  و  یلاولا ، نم  مکقح  اوذخ  يا  مکرما )

يوسوم

اهعمج هیعرلا : .هلدبی  هلوحی و  هریغی : .حالـس  ووذ  موق  هحلـسملا  لصا  حالـسلا و  عضاوم  اهنال  روغثلا  هحلـسم : عمج  حـلاسملا : هغللا :
حتفب لوطلا : .هکردا  یشلا ء : لان  .ناسحالا  هدایزلا ، لضفلا : .هرماوال  نوعضاخلا  کلملا  هیعر  عار و  مهیلع  نیذلا  سانلا  هماع  ایاعر 

: ءاوس .قحلا  هب  عطقی  ام  قحلا : عطقم  .هرـشن  دـض  بوثلا  يوط  یفخا و  يوطا : .رتسا  عنما و  زجتحا : .ابرق  اوند : .لـضفلا  میظع  ءاـطلا 
: ءاملا ضاخ  .هعیـض  یـشلا ء  یف  طرف  اورـصقت ، ال  اوطرفت : .اورخاتت ال  اوصکنت ال  عجر و ال  رخا و  صکن : .تتبث  تبجو : .نوواستم 
: جوعا .لذـلا  وه  ناوهلا و  نم  نوها : .اهیف  عضو  نم  قرغی  رحبلا  نم  هجللا  یه  هرمغلا  لصا  دـئادشلا و  تارمغلا : .هیف  یـشم  هلخد و 
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اما .حلاسملا  باحصا  یلا  نینموملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هللادبع  نم  : ) حرشلا .فیفختلا  لیهستلا و  هصخرلا : .میقتـسم  ریغ  يوتلم ،
افطع هدابع و  نم  اوند  همعن  نم  هل  هللا  مسق  ام  هدیزی  نا  هب و  صخ  لوط  هلان و ال  لضف  هتیعر  یلع  هریغی  الا  یلاولا  یلع  اقح  ناف  دعب 

ءادعالا و نم  نیملـسملا  نوظفحی  هیمالـسالا  روغثلا  یلع  نوطباری  نیذـلا  هشیح  ءارما  یلا  مامالا  اهب  ثعب  هلاسرلا  هذـه  هناوخا ) یلع 
روغثلا یلع  سارحلا  ءالوه  وحن  هماع و  هتیعر  وحن  یلاولا  یلع  بجی  ام  یلا  هیجوت  اهیف  هلاـسر  یه  و  مهنع ، دـیکلا  رـشلا و  نوعفدـی 

دودحلا یلع  هدنج  یلا  یلاولا  نم  هلاسر  هب …  اوفلک  ام  مهماهمب و  مایقلا  هرماوا و  ذـیفنت  موزل  نم  مهیلع  بجی  ام  مث  صاخ ، هجوب 
سانلا یلع  یلاعتلل  هلیسو  نوکت  نا ال  بجی  مکحلا  هلطسلا و  بصانملا و  نا  لوقیف : هتیعر  وحن  یلاولا  یلع  قحلا  وه  ام  مهل  حرـشی 

هفیلخلا و وه  یلاولا  .هریغ و  یلا  یعیبطلا  لدتعملا  میقتـسملا  هراسم  نع  ناسنالا  رومالا - هذـه  لوحت - نا  زوجی  مهیلع و ال  ربکتلا  و 
مامالا لب  هناوخا  یلع  یلاعتم  ربکتم  ناسنا  یلا  هللا - لـضف  نم  یه  و  هلوحت - ـال  نا  بجی  يربک  هیعاـمتجا  هلزنم  هفـالخلا  هیـالولا و 

مهعم شیعی  نا  مهیلع و  فطعلا  هللا و  داـبع  نم  بارتقـالاب  نوکی  اهرکـش  رکـشلا و  قحتـست  یتلا  هللا  معن  نم  هیـالولا  هذـه  نا  يری 
اببـس نوکت  نا  بجی  لب  مهل  رهقلا  مهب و  مکحتلا  یلا  هعیرذ  هیالولا  ذختی  نا ال  یلاولا  یلع  بجی  هرـصتخم  هرابعب  و  مهدـحاک … 

الا مکح و  یف  الا  ارما  مکنود  يوطا  برح و ال  یف  الا  ارـس  مکنود  زجتحا  الا  يدـنع  مکل  نا  الا و   … ) مهیلع ونحلا  مهنم و  برقلل 
اطورـش هسفن  یلع  مهل  مالـسلا  هیلع  طرـش  اوس ء  قحلا  یف  يدـنع  اونوکت  نا  هعطقم و  نود  هب  فقا  ـال  هلحم و  نع  اـقح  مکل  رخوا 

هطرـش ام  هل …  اهودوی  اهب و  اوموقی  نا  بجی  اقوقح  مهیلع  هل  بجو  طورـشلا  هذـهب  مهل  یفو  اذاف  اهقوقح …  اهلباقم  یف  هل  اودویل 
رومالا و لک  همالل  نیبی  نا  هسفن  یلع  ذـخا  دـق  وهف  برح …  یف  الا  ارـس  مهنود  يوطی  ـال  نا  هسفن  یلع  ذـخا  - 1 هسفن : یلع  مهل 
اطخلا و كرادتل  یعستف  اهلکاشم  اهنووش و  لک  فرعت  یک  کلذ  ریغ  وا  هسایس  وا  هیعامتجا  وا  هیداصتقا  تناک  ءاوس  اهل  اهحـضوی 

برحلا روما  کلذ  نم  ینثتسا  معن  .امهنیب  امیف  اهـضرا و  یلع  يرجی  ام  لمحتت  هیلووسملا و  حورب  ایاضقلا  جلاعت  داسفلا و  حیحـصت 
: لیق دـق  برحلا و  داهجلا و  هحلـصمب  رـضی  امم  کلذ  ریغ  وا  اهل  دعتـسف  ودـعلا  اهب  فرعی  وا  اهططخ  لـشفت  ـالئل  اـهیلع  مهلطی  نلف 

ناف لئاسولا !؟ ططخلا و  یه  ام  ههبج و  يا  یلع  نوکت و  یتم  ارـس …  اهروما  یقبت  نا  بجیف  کلذک  تناک  اذا  و  هعدخ ) برحلا  )
حیرص ال مهعم  هنا  نلعا  مکح : یف  الا  ارما  مکنود  يوطا  ال  - 2 هداقلا …  نم  رارقلا  باحصا  نع  الا  ارس  نوکی  نا  بجی  کلذ  لک 

نود رما  هللا و  دارا  امک  هاضتقمب  یـضقی  نا  بجیف  هب  صتخم  اذـهف  هللا  ماکحا  نم  اـمکح  نوکی  نا  ـالا  هلعف  دـیری  ارما  مهیلع  متکی 
وا ریخات  نود  هرشابم  مهیلا  هعفدی  مهواطع  جرخ  اذا  هلحم : نع  اقح  مکل  رخوا  و ال  .هنیح 3 - یف  هب  یضقی  هللا  قح  نال  دحا  هروشم 

عطاق لکـشب  رومالا  یف  لصفی  نا  هسفن  یلع  ذخا  امک  هتقو  نع  هریخات  زوجی  الف  هیلا  هجاحب  هبابرا  ناک  امبر  ذا  قح  اذه  فیوست و 
هدـنع اعیمج  اونوکی  نا  هسفن  یلع  ذـخا  ءاوس : قحلا  یف  يدـنع  اونوکت  نا  و  - 4 اههجو …  فرعی  مل  هددرم  وا  هقلعم  اـهکرتی  ـال  و 
يذلا وه  رمالا  اذه  ءاوس و  دح  یلع  كاذ  یطعی  اذـه  یطعی  امک  لب  كاذ  نم  رثکا  اذـه  یطعی  ناب  ءاطعلا  یف  توافی  الف  نوواستم 

اذاف  … ) ریبزلا هحلطل و  عقو  امک  هیلع  برحلا  نالعا  لب  هنایـصع  هیلع و  درمتلا  یلا  مهعفد  نیربکتـسملا و  نیعفتنملا و  هبیـصع  راـثا 
تارمغلا اوضوخت  نا  حالـص و  یف  اوطرفت  ـال  هوعد و  نع  اوصکنت  ـالا  هعاـطلا و  مکیلع  یل  همعنلا و  مکیلع  تبجو هللا  کـلذ  تلعف 

همعن مکیلع  تبث هللا  ههجو  یلع  هب  تمقو  هتطرـش  يذلا  کلذ  تلعف  اذاف  لاق : هسفن  یلع  مهل  هطرـش  ام  مهل  یفوتـسا  امل  قحلا ) یلا 
مهیطعی قیرطلا و  اذـهب  هتیعر  عم  هفیلخلا  کلـسی  نا  معنلا  مظعا  نم  ناف  رکـشلا  قحتـست  همعن  یه  لداعلا و  یلاولا  همعن  یه  يربک 

اوصعت و ال الف  دـیرا  ام  لـک  یف  يرما  اوعیطت  نا  هعاـطلا : مکیلع  یل  - 1 یه : قوقحلا و  نم  مهیلع  هل  اـم  رکذ  مث  قوقحلا …  هذـه 
ولف اـهیلا  مکتوعد  هوعد  نع  اورخاـتت  اوـمجحت و  ـال  يا  هوـعد : نع  اوـصکنت  ـال  .اــبلط 2 - اوــضفرت  وا  ارما ، یلع  اودرت  وا  اودرمتت 

متدجو اذاف  همالا  حالص  هیف  نوکی  امیف  اوطرفت  يا ال  حالـص : یف  اوطرفت  ال  .ضفر 3 - وا  ریخات  نودب  مترداب  داهجلا  یلا  مکتوعد 
اولمحتت دـئادشلا و  اوعطقت  يا  قحلا : یلا  تارمغلا  اوـضوخت  نا  - 4 اذکه …  اورخاتت و  الف  هوزغ  حلاصلا  نم  ناک  افیعـض و  ودـعلا 
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نوها دـحا  نکی  مل  کلذ  یلع  یل  اومیقتـست  متنا  ناف   … ) لطابلا رباد  عطق  قحلا و  یلا  لوصولا  لـیبس  یف  بئاـصملا  بعاـصملا و 
دق قحلا و  نم  مهیلع  امب  اوموقی  مل  اذا  مهل  هنم  دیعو  اذه  هصخر ) اهیف  يدنع  دـجی  هبوقعلا و ال  هل  مظعا  مث  مکنم  جوعا  نمم  یلع 

هفرش یف  هلانت  هیساق  هبرض  يونعم و  طاقسا  اذه  هئاردزا و  هتلزنم و  طوقس  بجوی  امب  هتناها  فرحنملا و  ریقحت  - 1 نیرماب : مهدده 
کلذ و ال یف  هصخر  هنا ال  مث  کلذ  لثم  هسفن  هل  لوست  نمم  هریغل  اـعدرو  هل  اـبیدات  اـهظیلغت  هیلع و  هبوقعلا  دـیدشت  .هتمارک 2 - و 

مکرما هب  هللا  حلصی  ام  مکسفنا  نم  مهوطعا  مکئارما و  نم  اذه  اوذخف   … ) هنم راذتعالا  لبقی  بنذلا و ال  اذه  نع  وفع  ال  نواهت … 
ینوطعا و مکوحن و  اهب  موقی  مکیلا و  یلاولا  اهیدیوی  نا  بجی  یتلا  رومالا  هذه  هالولا  نم  يدعب  یتای  نمم  ینم و  اوذـخ  مالـسلاو )

 … هبحملا هفلالا و  یلع  عمتجت  همالا و  حلصت  اهب  یتلا  قوقحلا  نم  مکیلع  ام  مکیلع و  تطرش  ام  اهلباقم  یف  مهایا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِْشیَْجلا یَلَع  ِِهئارَمُأ  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} .دشاب یم  شهاپس  نارس  هب 

موحرم یضر  دیس  زا  دعب  تسا و  هدروآ  توافت ) یمک  اب   ) نیفص باتک  رد  محازم  نب  رصن  یضر  دیس  موحرم  زا  شیپ  ار  همان  نیا 
دیس زا  لبق  هک  یناسک  زا  زین  و  ص 387 ) ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تسا هدرک  رکذ  فالتخا  یمک  اب  زین  یلاما  رد  یـسوط  خیش 
هدرک رکذ  ار  نآ  ص 103  هنزاوملاو ، رایعملا  باتک  رد  هک  تسا  يافوتم 220 )  ) یفاکسا رفعجوبا  دنا  هدرک  رکذ  ار  همان  نیا  یضر 

{ .تسا

هاگن کی  رد  همان 

.تسا هدش  لیکشت  شخب  هس  زا  ًاتدمع  همان  نیا 

هچره هکلب  ، دزاس رود  لفاغ و  مدرم  ياه  هدوت  زا  ار  اهنآ  ، تردق دیابن  هک  دیوگ  یم  نخس  نارادمامز  رب  دنوادخ  ّقح  زا  لّوا  شخب 
.دنوش یم  رت  کیدزن  مدرم  هب  دننک  یم  ادیپ  يرتشیب  ییاناوت 

ار امش  دیاب  نم  : دیوگ یم  هدرک و  رکشل  ناهدنامرف  هب  باطخ  مود  شخب  رد 

نآ رد  یهلا  ملسم  مکح  هک  يروما  رد  منک و  وگزاب  امش  يارب  - یگنج هنامرحم  رارـسا  زج  - ار زیچ  همه  منادب و  دوخ  رارـسا  مرحم 
هعماـج عفن  هب  هک  نم  ناـمرف  ربارب  رد  دـیاب  مه  امـش  ، ربارب رد  مزادرپـب و  لـماک  روط  هب  ار  ناـتقح  میاـمن و  تروشم  امـش  اـب  تسین 

.دیرادن غیرد  يراکادف  هنوگ  ره  زا  دیشاب و  عضاخ  عیطم و  ًالماک  تسا  یمالسا 
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ترـضح.دننک یچیپرـس  ناشیاوشیپ  نامرف  تعاطا  زا  دنریگ و  شیپ  رد  فلاخم  هار  هک  دیوگ  یم  یناسک  زا  نخـس  موس  شخب  رد 
.دنک یم  دیدهت  تخس )  ) تازاجم هب  ار  اهنآ 

***

لّوا شخب 

هراشا

.ِِحلاَسَْملا ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهّللا  ِْدبَع  ْنِم 

ْنِم ًاّوـُنُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهّللا  َمَـسَق  اَـم  ُهَدـیِزَی  ْنَأَو  ، ِهـِب َّصُخ  ٌلْوَـط  اـَلَو  ، َُهلاـَن ٌلْـضَف  ِهـِتَّیِعَر  یَلَع  ُهَرِّیَُغی  اَّلَأ  ِیلاَوـْلا  یَلَع  ًاّـقَح  َّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ِِهناَوْخِإ یَلَع  ًافْطَعَو  ، ِهِداَبِع

همجرت

زا  ) دعب اما.تسا  هدش  هتـشاگن  مالـسا ) روشک  ي   ) اهزرم نارادساپ  هب  نانمؤمریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  يوس  زا  همان ) نیا  )
وا هب  هک  یتردق  هدیـسر و  وا  هب  هک  ییاه  يرترب  لضف و  هک  تسا  نیا  تسا  تباث  رادمامز  یلاو و  رب  هک  یقح  یهلا ) يانث  دـمح و 
هب رتشیب  یکیدزن  ببـس  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  ادـخ  هک  ییاه  تمعن  دـیاب  هکلب  ، ددرگن ّتیعر  هراـبرد  وا  لاـح  رییغت  ببـس  ، هدـش هداد 

.ددرگ شناردارب  هب  ینابرهم  ادخ و  ناگدنب 

! دنکن رود  مدرم  زا  ار  امش  ماقم  ریسفت : حرش و 

نیا :») دیامرف یم  هدرک  دای  « اهزرم ناظفاحم  ِِحلاَسَْملا ؛ ِباَحْـصَأ   » ناونع هب  رکـشل  نارـس  زا  همان  نیا  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِهّللا ِْدبَع  ْنِم  ( ؛» تسا هدـش  هتـشاگن  مالـسا ) روشک  ي   ) اهزرم نارادـساپ  هب  نانمؤمریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  يوس  زا  همان )

(. ِِحلاَسَْملا ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 

رد هک  دنتسه  یقطانم  ًالومعم  اهزرم  تسا و  زرم  يانعم  هب  هحلسم  عمج  حلاسم 

زا یمهم  شخب  اه  تموکح  هشیمه  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  هلمح  ای  ذوفن  اـجنآ  زا  نمـشد  تسا  نکمم  دـنراد و  رارق  روشک  فارطا 
دهد یم  ناشن  ریبعت  نیا.دنـشاب  رطاخ  هدوسآ  نانمـشد  هناریگلفاغ  تالمح  زا  ات  دـنرامگ  یم  قطانم  نیا  رد  ار  ناشحلـسم  ياهورین 

.تسا مالسا  شترا  حلسم و  ياهورین  فیاظو  نیرت  مهم  زا  اهزرم  هب  هّجوت  هک 

هدـنیآ شخب  رد  دراد و  یم  ناـیب  یلک  روـط  هب  یلاو  رب  ار  مدرم  قوـقح  دـنک و  یم  عورـش  شدوـخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
.دنک یم  رکذ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  لمجم  نیا  حرش  ناونع  هب  هدراذگ  صاخ  دراوم  يور  تشگنا 

: دیامرف یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  شا  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
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هک ییاه  يرترب  لضف و  هک  تسا  نیا  تسا  تباث  رادمامز  یلاو و  رب  هک  یقح  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما  :» دـیامرف یم  تسخن 
یَلَع ُهَرِّیَُغی  اَّلَأ  ِیلاَْولا  یَلَع  ًاّقَح  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» ددرگن ّتیعر  هرابرد  وا  لاح  رییغت  ببـس  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یتردـق  هدیـسر و  وا  هب 

دادـتما هک  هدـش  هتفرگ  رون »  » نزو رب  لوط »  » هشیر زا  تسا و  تمعن  ياـنعم  هب  لوق »  » نزو رب  لوـط » }» ٌلْوَـط اـَل  ،َو  َُهلاـَن ٌلْـضَف  ِِهتَّیِعَر 
.تسا هدش  قالطا  نآ  رب  هژاو  نیا  تسا ، تمعن  هدنشخب  دوجو  دادتما  اه ، تمعن  هک  اجنآ  زا  دنکیم و  نایب  ار  يزیچ 

{ .تسا نادنمتردق  يانعم  هب  لوطلا » ولوا   » دوش و یم  قالطا  زین  تردـق  هنوگره  هب  ای  یلام  ياه  ییاناوت  صوصخ  هب  هاگ  هژاو  نیا 
(. ِِهب َّصُخ 

دـنکن و مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ، دزاسن نوگرگد  ار  وا  ، تردـق هب  ندیـسر  هک  دـشاب  ناـنچ  دـیاب  رادـمامز  یلاو و  هکنیا  هب  هراـشا 
هک دوش  یم  هدـید  يّدام  نارادـمامز  رد  ًاـبلاغ  هک  يزیچ  ناـمه  دوشن  دادبتـسا  هجیتن  رد  يدنـسپدوخ و  ینیبدوخ و  ، بجُع راـتفرگ 

دندش طلـسم  عاضوا  رب  هک  یماگنه  اما  ؛ دنراد نتـسیز  یمدرم  ندوب و  یمدرم  دروم  رد  ییابیز  نانخـس  تردـق  هب  ندیـسر  زا  شیپ 
رطخ نیا  زا  دنتـسه  اهنآ  يوریپ  طخ  رد  هک  یناسک  یهلا و  يایلوا  اهنت  دنزاس و  یم  دوخ  هشیپ  ار  دادبتـسا  هدرک و  شومارف  ار  همه 

.دننام یم  ناما  رد 

هب ینابرهم  ادخ و  ناگدنب  هب  رتشیب  یکیدزن  ببس  هتشاد  ینازرا  وا  هب  ادخ  هک  ار  ییاه  تمعن  دیاب  هکلب  :» دیازفا یم  هتکن  نیمود  رد 
(. ِِهناَوْخِإ یَلَع  ًافْطَع  ،َو  ِهِداَبِع ْنِم  ًاُّونُد  ِهِمَِعن  ْنِم  َُهل  ُهّللا  َمَسَق  اَم  ُهَدیِزَی  ْنَأ  َو  ( ؛» ددرگ شناردارب 

رتشیب وا  هب  ادخ  تمعن  هچره  دیاب  سکع  هب  هکلب  دناشکب ، دادبتـسا  هب  دنک و  رود  مدرم  زا  ار  وا  دیابن  تردق  اهنت  هن  هکنیا  هب  هراشا 
نیا رکـش  اریز  ، دـشاب هتـشاد  رتشیب  ّتبحم  هدرک  ریبعت  ردارب  هب  اهنآ  زا  ماما  هک  یناسک  هرابرد  ددرگ و  رت  کیدزن  مدرم  هب  دوش  یم 

.دوب دهاوخن  قیرط  نیا  زا  زج  تمعن 

شخب رد  سپـس.دننک  هبلاطم  ماما  زا  ار  دوخ  قح  يادا  هک  دـهد  یم  هزاـجا  شناـبطاخم  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، بیترت نیا  هب 
.دزادرپ یم  اهنآ  رب  شدوخ  قح  نایب  هب  همان  نیا  هدنیآ 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  زا  مکحلاررغ  رد 

يارب ادخ  يوس  زا  تسا  یتمعن  امش  هب  مدرم  زاین  ًامِقَن ؛ َلَّوَحَتَتَف  اهوُّلَمَت  اهوُِمنَتْغاَف َو ال  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َنِم  ًهَمِْعن  ْمُْکَیلإ  ِساّنلا  َِجئاوَح  َّنإ  »
ص 448، مکحلاررغ ، «.} دش دهاوخ  لیدبت  باذع  تمقن و  هب  هک  دیوشن  لولم  نآ  زا  زگره  دیرامـشب و  تمینغ  ار  تمعن  نیا.امش 

.{ ح 10301

***

مود شخب 

هراشا
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َال ،َو  ِهِّلَحَم ْنَع  ًاّقَح  ْمَُکل  َرِّخَؤُأ  اـَل  ،َو  ٍمْکُح ِیف  اَّلِإ  ًاْرمَأ  ْمُکَنوُد  َيِوْطَأ  اـَل  ،َو  ٍبْرَح ِیف  اَّلِإ  ًاّرِـس  ْمُکَنوُد  َزِجَتْحَأ  اَّلَأ  يِدـْنِع  ْمَُکل  َّنِإ  اـَلَأ َو 
اَّلَأ ؛َو  ُهَعاَّطلا ُمُْکیَلَع  ِیل  ،َو  ُهَمْعِّنلا ُمُْکیَلَع  ِهَِّلل  ْتَـبَجَو  َکـِلَذ  ُتـْلَعَف  اَذِإَـف  ًءاَوَـس  ِّقَْـحلا  ِیف  يِدـْنِع  اوـُنوُکَت  ْنَأ  ،َو  ِهـِعَطْقَم َنوُد  ِهـِب  َفـِقَأ 

ٌدَحَأ ْنُکَی  َْمل  َکـِلَذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتْـسَت  َْمل  ُْمْتنَأ  ْنِإَـف  ، ِّقَْحلا َیلِإ  ِتاَرَمَْغلا  اوُضوُخَت  ْنَأ  ،َو  ٍحاَلَـص ِیف  اوُطِّرَُفت  اـَل  ،َو  ٍهَوـْعَد ْنَع  اوُـصُْکنَت 
اَم ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمُهوُطْعَأ  ،َو  ْمُِکئاَرَمُأ ْنِم  اَذَه  اوُذُخَف  ًهَصْخُر ، اَهِیف  يِْدنِع  ُدِـجَی  َال  ،َو  ََهبوُقُْعلا َُهل  ُمِظْعُأ  َُّمث  ، ْمُْکنِم َّجَوْعا  ِنَّمِم  َّیَلَع  َنَوْهَأ 

.ْمُکَْرمَأ ِِهب  ُهّللا  ُِحلُْصی 

.ُماَلَّسلا َو 

همجرت

- امش اب  تروشم  نودب  ار  يراک  چیه  مرادن و  ناهنپ  امش  رب  ار  يزیچ  یگنج  رارـسا  زج  هک  تسا  نیا  نم  رب  امـش  قح  دیـشاب  هاگآ 
عطقم هب  ندیـسر  زا  شیپ  مزادنین و  ریخأت  هب  امـش  زا  ار  یقح  چیه  مفّظوم  نم.مهدن  ماجنا  - یهلا مکح  نایب  تواضق و  ماقم  رد  زج 
فیرش نایم  یتوافت  و   ) دیشاب ناسکی  نم  دزن  ، قح رد  امـش  همه  هک ) تسا  نیا  نم  رب  امـش  قوقح  زا  زین   ) منکن و عطق  ار  نآ  ییاهن 

امش رب  هیآ 3 }. هدـئام ، «} ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » ادـخ تمعن  ، مداد ماجنا  ار  فیاظو  نیا  نم  هک  یماگنه  (. موشن لـئاق  عیـضو  و 
( نآ ریغ  داهج و  يارب   ) نم توعد  زا  هکنیا  تسا و  تعاطا  مراد  هک  یقح  نیتسخن )  ) امـش رب  نم  دـش و  دـهاوخ  لـماک ) و   ) مّلـسم

یتسس تسا  یگمه  تحلصم  حالص و  هب  مهد و  یم  روتسد  نم  هچنآ  رد  دینکن و  یچیپرس 

ماجنا نم  هب  تبـسن  ار  فیاظو  نیا  رگا.دیور  ورف  قح  يوس  هب  قح و  يارب  اه  لکـشم  جاوما  نایم  رد  دـیاب  دـیرادم و  اور  طیرفت  و 
نم دزن  يرارف  هار  مـهد و  یم  رفیک  یتخـس  هـب  ار  وا  سپـس.تسا  رتراوـخ  نـم  دزن  هـمه  زا  دور  یم  جـک  هار  هـک  سک  نآ  دـیهدن 
دنک یم  حالصا  ار  امـش  راک  دنوادخ  نآ  اب  هک  ار  اهنآ  قوقح  دیریگب و  دوخ  يارما  زا  ار  دوخ  قوقح  دیاب  نیاربانب  ، تشاد دهاوخن 

.مالّسلاو.دیزادرپب اهنآ  هب 

ناهدنامرف قوقح  ماما و  قوقح  ریسفت : حرش و 

حورـشم روط  هب  هدومرف  هراشا  نادب  لبق  شخب  رد  هتـسبرس  یلک و  تروص  هب  ار  هچنآ  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یم  نایب 

.دراذگ یم  تشگنا  قح  جنپ  يور  هدرک و  هراشا  دنراد  وا  رب  مدرم  هک  یقوقح  هب  تسخن 

ْمَُکل َّنِإ  َالَأ َو  ( ؛» مرادن ناهنپ  امش  زا  ار  يزیچ  یگنج  رارسا  زج  هک  تسا  نیا  نم  رب  امش  قح  دیشاب  هاگآ  :» دیامرف یم  قح  نیلّوا  رد 
ناهنپ هب  سپـس  .تسا  ندـنکفا  هلـصاف  ندرک و  عنم  نآ  یلـصا  يانعم  و  زجع »  » نزو رب  زجح »  » هشیر زا  زجتحا » }» َزِجَتْحَأ اَّلَأ  يِدـْنِع 

(. ٍبْرَح ِیف  اَّلِإ  ًاّرِس  ْمُکَنوُد  .تسا } هدش  قالطا  تسا  يزیچ  رب  عالطا  ای  هدهاشم  زا  عنام  هک  ندومن  روتسم  نتشاد و 

ای ینیبدـب  ببـس  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  تساـهنآ و  هب  يداـمتعا  یب  زاربا  یعوـن  ، ناتـسود ناراـی و  زا  رارـسا  نتـشاد  ناـهنپ  نیقی  هب 
یفطاع ياهدـنویپ  دـنک ، یناسرربخ  لماک  روط  هب  ّتیعمج  سیئر  هک  یماگنه  اما  ؛ دوش یم  هعقاو  کی  يارب  نوگانوگ  ياهریـسفت 
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لئاسم دننام  ؛ تسین نآ  رارـسا  نامتک  زج  يا  هراچ  هک  تسه  يدراوم  دـنچ  ره  ، دـش دـهاوخ  رتمک  ینیبدـب  نظ و  ءوس  رت و  مکحم 
دزاس یم  مواقم  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  دوش  ربخاب  گنج  يزیر  همانرب  زا  نمشد  رگا  اریز  ، یگنج

ات ار  دوخ  یگنج  ياـه  هماـنرب  گرزب  ناهدـنامرف  هراومه  خـیرات  لوط  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنک  یم  یثـنخ  ار  نآ  دـعوم  زا  شیپ  و 
.دننک دراو  نمشد  رب  عطاق  تابرض  دنناوتب  ات  دنتشاد  یم  ناهنپ  هظحل  نیرخآ 

فورعم خروم  هتفگ  هب  دوش و  یم  هدهاشم  یبوخ  هب  لصا  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  ياه  گنج  خیرات  رد 
نایب شنارای  يارب  ار  ییاهن  دـصقم  دـنک و  تکرح  یگنج  يارب  هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  يدروم  رتمک  يربط 

{ .ترجه مهن  لاس  عیاقو  رد  ص 366  ج 2 ، يربط ، خیرات  .دیامرف {

دومن یم  یـصاخ  همانرب  رومأـم  ار  یهورگ  درک و  یمن  تکرح  نادـیم  يوس  هب  شدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هاـگ  یتح 
دییاشگب و ار  همان  دیدیسر  هک  اج  نالف  هب  دینک و  تکرح  لحم  نالف  يوس  هب  : تفگ یم  داد و  یم  اهنآ  هدنامرف  هب  يا  هتسبرس  همان 
رد درک  یم  نایب  ار  دوخ  دصقم  زاغآ  زا  رگا  نیقی  هب  ص 129 }. ج 5 ، مثیم ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  } .دینک لمع  دوب  نآ  رد  هچ  ره 

اـسب هچ  دندش و  یم  هدامآ  ًالماک  زین  اهنآ  دندرک و  یم  لقتنم  نمـشد  هب  تعرـس  هب  ار  نآ  ناسوساج  دش و  یم  شخپ  هنیدـم  مامت 
.درک یم  ادیپ  رییغت  گنج  تشونرس 

- یهلا مکح  نایب  تواضق و  ماقم  رد  زج  - امش اب  تروشم  نودب  ار  يراک  چیه  و  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  اهنآ  قح  نیمود  هب  سپس 
« یط  » رگید يانعم  تسا و  نتـشاد  یفخم  نتـشاد و  ناهنپ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  یط »  » هشیر زا  يوطأ » }» َيِوْطَأ اـَل  َو  ( ؛» مهدـن ماـجنا 

زاب هشیر  کی  هب  انعم  ود  ره  هک  تسین  دـیعب  دـنیوگ و  یم  قیرط  یط  ار  هار  ندومیپ  تهج  نیمه  هب  .تسا  ندـیدرونرد  ندـیچیپ و 
(. ٍمْکُح ِیف  اَّلِإ  ًاْرمَأ  ْمُکَنوُد  .ددرگ }

رهاظ هب  زورما  يایند  رد  تسا و  هدـمآ  هدرتسگ  تروص  هب  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  تروشم  لـصا  ناـمه  نیا 
دهد و یم  تیصخش  اهنآ  هب  ناوریپ  نارای و  باحصا و  اب  تروشم.تسا  يرگید  روط  لمع  رد  دنچره  ، دوش یم  دیکأت  نآ  رب  رایسب 

ار ّتبحم  یفطاع و  ياهدنویپ  دننک و  یم  تیلوئسم  ساسحا 

.دسرب لقاّدح  هب  اهاطخ  دوش  یم  ببس  ناموصعم  ریغ  رد  نیا  رب  نوزفا.دزاس  یم  مکحم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  دنک و  دروخرب  هناعطاق  دیاب  یضاق  ، مکح رودص  ماگنه  هب  تواضق  رد  اما 

ُموُقَی اَّلَأ  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  ِهَِکئاَلَْملا َو  ِهّللا َو  ُهَنَْعل  َِکلَذ  یَلَعَف  ُلوُقَت  اَم  يَرَت  اَم  ِهِراَسَی  ْنَع  ْنَِملَو  ِِهنیِمَی  ْنَع  ْنَِمل  ُلوُقَی  ُمِکاَْـحلا  َناَـک  اَذِإ  »
تمـس ای  تسار  تمـس  رفن  هب  تامدقم ) یـسررب  رد  هن   ) مکح رودـص  ماقم  رد  یـضاق  هک  یماگنه  ُهَناَکَم ؛ ْمُهُِـسلُْجت  ِهِِسلْجَم َو  ْنِم 

ناوت هک   ) یـسک نینچ  داب ! وا  رب  مدرم  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  ، منک رداص  یمکح  هچ  دیاب  نم  امـش  هدـیقع  هب  : دـیوگب دوخ  پچ 
.{ ح 6 ص 414 ، ج 7 ، یفاک ، دناشنب {.» دوخ  ياج  رب  ار  اهنآ  دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  دیاب  درادن ) ار  ییاهن  مکح  رودص 

ای رییغت  يارب  فلتخم  لـماوع  تسا  نکمم  دـیامن  شاـف  ـالبق  دـنک  مکح  نآ  هب  هک  دراد  رظن  رد  ار  هچنآ  یـضاق  رگا  نیا  رب  هفاـضا 
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.دریگ رارق  مکح  رییغت  يارب  روذحم  راشف و  رد  وا  دننک و  شالت  وا  يأر  فیعضت 

ندیسر زا  شیپ  مزادنین و  ریخأت  هب  امـش  زا  ار  یقح  چیه  مفّظوم  نم  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  قح  نیمراهچ  نیموس و  هب  سپس 
(. ِهِعَطْقَم َنوُد  ِِهب  َِفقَأ  َال  ،َو  ِهِّلَحَم ْنَع  ًاّقَح  ْمَُکل  َرِّخَؤُأ  َال  َو  ( ؛» منکن عطق  ار  نآ  ییاهن  عطقم  هب 

هداد ناکـسا  ییاج  رد  نیعم  هام  کـی  یـسک  تساـنب  رگا  هکنیا  نآ  درک و  ناـیب  یلاـثم  نمـض  رد  ناوت  یم  ار  قح  ود  نیا  تواـفت 
قوقح هک  دوش  یم  نیا  ود  ره  هجیتن  دنکن و  عطق  ار  نآ  دسرب  رس  هب  هام  هکنیا  زا  شیپ  هکنیا  رگید  دزادنین و  ریخأت  ار  هام  نآ  ، دوش

.دزادرپب لیلد  یب  شیازفا  نودب  تساک و  مک و  یب  ار 

یتوافتو  ) دیشاب ناسکی  نم  دزن  ، قحرد امش  همه  هک ) تسا  نیا  نم  رب  امـش  قوقح  زا  زین  و  :») دیامرف یم  قح  نیرخآ  نیمجنپ و  رد 
؛») موشن لئاق  عیضوو  فیرش  نایم 

(. ًءاَوَس ِّقَْحلا  ِیف  يِْدنِع  اُونوُکَت  ْنَأ  (َو 

نیا موهفم  نیاربانب  دنشاب  ناسکی  ناشیعامتجا  ّتیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دیاب  يواسم  طیارش  رد  دارفا  هک  تسا  نیا  روظنم  هتبلا 
یکی ًـالثم  هکنیا  دـننام  دوـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  يارب  یناـسکی  قوـقح  مه  زاـب  تسین  ناـسکی  طیارـش  رگا  هک  تسین  نیا  نـخس 

هب يرگید  يرادـنامرف و  ترامع  نابهگن  يرگید  تسا و  هقطنم  کی  رادـنامرف  یکی  ، يداـع يدرف  يرگید  تسا و  رکـشل  هدـنامرف 
ياهزور رد  ار  نیگنس  رایسب  ياهراک  یکی  ، راتسرپ يرگید  تسا و  بیبط  یکی  هکنیا  ای  یتلود و  ترامع  کی  نابهگن  لاثم  ناونع 

دنتشاد ناسکی  يراک  رفن  ود  رگا  یلو  دنتسین  ناسکی  اهنآ  نیقی  هب.هاتوک  یتدم  رد  کبـس  يراک  يرگید  هتفرگ و  هدهع  هب  یلاوتم 
.مانمگ يداع و  يدرف  يرگید  دشاب و  سانشرس  ياه  لیماف  زا  یکی  دنچره  ، دش دهاوخ  هتخادرپ  ناسکی  اهنآ  قح 

قح راهچ  هب  دزادرپ و  یم  تما  رب  دوخ  قوقح  نایب  هب  دنراد  ناشیاوشیپ  رب  مدرم  هک  هناگ  جنپ  قوقح  نیا  رکذ  زا  دـعب  ماما  هاگ  نآ 
: دنک یم  هراشا 

امش رب  هیآ 3 }. هدـئام ، «} ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » ادـخ تمعن  ، مداد ماجنا  ار  فیاـظو  نیا  نم  هک  یماـگنه  :» دـیامرف یم  تسخن 
َو ُهَمْعِّنلا ، ُمُْکیَلَع  ِهَِّلل  ْتَبَجَو  َِکلَذ  ُْتلَعَف  اَذِإَف  ( ؛» تسا تعاطا  مراد  هک  یقح  نیتسخن )  ) امـش رب  نم  دش و  دـهاوخ  لماک ) و   ) ملـسم

(. ُهَعاَّطلا ُمُْکیَلَع  ِیل 

.تسامش هعماج  درف و  حلاصم  ظفاح  ترخآ و  ایند و  رد  امش  تداعس  نماض  هک  ینامرف  ، دیشاب نم  نامرف  هب  شوگ  دیاب 

؛» دینکن یچیپرس  نآ ) ریغ  داهج و  يارب   ) نم توعد  زا  هکنیا  و  :» دیامرف یم  مود  روتسد  رد  هاگ  نآ 

ندرک یچیپرس  هک  اجنآ  زا  تسا و  ییاج  ای  زیچ  زا  تشگزاب  يانعم  هب  ثکم »  » نزو رب  صکن »  » هشیر زا  اوصکنت » }» اوُصُْکنَت اَّلَأ  (َو 
(. ٍهَوْعَد ْنَع  .تسا } هتفر  راک  هب  زین  انعم  نیا  هب  تسا  تعاطا  زا  تشگزاب  یعون 

دیاب هک  دنرکشل  ناهدنامرف  همان  رد  بطاخم  اریز  تسا ، ماع  زا  دعب  صاخ  رکذ  لیبق  زا  لّوا  روتـسد  هب  تبـسن  مود  روتـسد  نیاربانب 
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.داهج هب  توعد  رد  ًاصوصخم  دنشاب  ماما  نامرف  عیطم  زیچ  همه  رد 

یتسـس و تسا  یگمه  تحلـصم  حالـص و  هب  مهد و  یم  روتـسد  نم  هچنآ  رد  و  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  قح  نیموس  هب  هاـگ  نآ 
(. ٍحاَلَص ِیف  اوُطِّرَُفت  َال  َو  ( ؛» دیرادم اور  طیرفت 

یبولطم هجیتن  یلهاک  یتسس و  رثا  رب  یلو  ؛ دنیوگ یم  کیبل  ار  ناشیاوشیپ  توعد  دنتعاطا و  ریـسم  رد  رهاظ  هب  هک  یناسک  دنرایـسب 
يدج تسا و  يزیچ  توعد  تعاطا  دننادب  ناگمه  ات  هدرمـش  لقتـسم  یّقح  ناونع  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما.دوش  یمن  ناشدـیاع 

.رگید زیچ  ندوب 

یم فّظوم  ار  رکـشل  ناهدنامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنناد  یم  داهج  هلأسم  هب  هراشا  ار  هلمج  نیا  ، هغالبلا جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
.دننکن یهاتوک  یتسس و  دنرمشب و  تمینغ  ار  نآ  ددرگ  مهارف  نمشد  عفد  يارب  یتصرف  نامز  ره  دنک 

: دیامرف یم  ناشنایاوشیپ  رب  مدرم  قح  نیرخآ  نیمراهچ و  نایب  رد  ماجنارس 

« هرمغ  » عمج تارمغ » }» ِتاَرَمَْغلا اوُضوُخَت  ْنَأ  َو  ( ؛» دیور ورف  قح  يوس  هب  قح و  يارب  دـیادش  اه و  لکـشم  جاوما  نایم  رد  دـیاب  «و 
یم ار  يزیچ  هرهچ  مامت  هک  يداـیز  بآ  هب  سپـس  هدـش  هتفرگ  يزیچ  رثا  ندرب  نیب  زا  ياـنعم  هب  رمغ  زا  لـصا  رد  هبرـض »  » نزو رب 

(. ِّقَْحلا َیلِإ  .تسا } تالکشم  دیادش و  جاوما  يانعم  هب  الاب  ترابع  رد  هدش و  هتفگ  رماغ  هرمغ و  دور ، یم  شیپ  دناشوپ و 

رب رادـمامز  قوقح  زا  یکی  نیا  ناج و  دحرـس  ات  يراکادـف  ، تسا مزـال  يراکادـف  مالـسا  روشک  زا  عاـفد  ماـقم  رد  هکنیا  هب  هراـشا 
.تساهنآ درف  درف  رکشل و  ناهدنامرف 

: هنومن يارب.قح  هب  ندیسر  يارب  تارمغ  ضوخ  يراکادف و  راثیا و  ياه  هولج  زا  تسا  رپ  مالسا  خیرات 

راّمع نیفص  گنج  نادیم  رد  : تسا هدروآ  هنس 37  ثداوح  رد  يربط  خیرات 

مدوخ هک  تسا  نیا  رد  وت  ياضر  هک  منادب  نم  رگا  یناد  یم  وت  ادنوادخ  : تشاد هضرع  تفرگ و  رارق  مدرم  ربارب  رد  دـمآ و  نوریب 
یمن رتدونـشخ  ناقـساف  نیا  اب  راکیپ  زا  ار  وت  یلمع  چـیه  زورما  هک  مناد  یم  یبوخ  هب  نم  منک و  یم  نینچ  منک  باترپ  اـیرد  رد  ار 

ص 26} ج 4 ، يربط ، خیرات  } .مداد یم  ماجنا  دزاس  یم  نیا  زا  رتدونشخ  ار  وت  یلمع  متسناد  یم  رگا  دزاس و 

هدرک تکرح  ردب  يوس  هب  شیرق  رکـشل  دـش  ربخاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  ماشه  نبا  هریـس  رد 
( دـیامزایب ار  دوخ  نارای  یگدامآ  نازیم  هک  دوب  نیا  ترـضح  رظن   ) تفگ اهنآ  هب  ار  شیرق  ناـیرج  درک و  تروشم  مدرم  اـب  ربماـیپ 

لثم ام  دـنگوس  ادـخ  هب  میتسه  وت  اب  ام  ورب  هداد  ناشن  وت  هب  دـنوادخ  هک  یهار  نامه  هب  ادـخ ! لوسر  يا  : تفگ تساخرب و  دادـقم 
یم نم.میا  هتـسشن  اجنیا  رد  ام  نک  هزراـبم  نانمـشد  اـب  ورب و  تراـگدرورپ  قاـفتا  هب  وت  : دـنتفگ یـسوم  هب  هک  میتسین  لیئارـسا  ینب 

: میوگ

هطقن نیرترود  هب  ار  ام  رگا  هتخاس  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب.میتسه  امـش  اب  مه  ام  دینک و  راکیپ  اهنآ  اب  تراگدرورپ  اب  وت 
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مه زاب  مدرم  يا  : دومرف سپـس  درک  اعد  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.یـسرب  دصقم  هب  ات  دوب  میهاوخ  وت  اب  يربب  هریزج 
ضرع تساخرب و  ذاعم  نب  دعـس.دندوب  يا  هظحالم  لباق  تیعمج  اهنآ  دوب و  راصنا  هفیاـط  ترـضح  نآ  رظن.دـیهد  تروشم  نم  هب 

وت هب  ام  : درک ضرع.يرآ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟ راصنا  هفیاط  ام  يوس  هب  ترظن  هکنیا  لثم  ادـخ ! لوسر  يا  : درک
.میا هتسب  نامیپ  دهع و  وت  اب  تسا و  قح  يدروآ  ار  هچنآ  میا  هداد  یهاوگ  میا و  هدروآ  نامیا 

هب هراشا   ) يربب ایرد  نیا  راـنک  هب  ار  اـم  رگا  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب.میتسه  وت  اـب  اـم  ورب  یهاوخ  یم  ییوس  ره  هب 
کی دش و  میهاوخ  دراو  وت  اب  مه  ام  يوش  ایرد  نیا  دراو  وت  و  دراد ) رارق  ناتسبرع  هریزج  یبرغ  هیـشاح  رد  هک  تسا  خرـس  يایرد 

.{ ص 120 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 266 و 267 و  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  } .درک دهاوخن  فّلخت  رفن 

رگا :» دیامرف یم  دزیمایب و  مه  هب  ار  راذنا  تراشب و  ات  دنک  یم  دـیدهت  ار  نافّلختم  دوخ  مالک  زا  شخب  نیموس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رفیک یتخـس  هب  ار  وا  سپـس.تسا  رتراوخ  نم  دزن  همه  زا  دور  یم  جک  هار  هک  سک  نآ  دیهدن  ماجنا  نم  هب  تبـسن  ار  فیاظو  نیا 

« جوعا }» َّجَوْعا ِنَّمِم  َّیَلَع  َنَوْهَأ  ٌدَحَأ  ْنُکَی  َْمل  َِکلَذ  یَلَع  ِیل  اوُمیِقَتْـسَت  َْمل  ُْمْتنَأ  ْنِإَف  ( ؛» تشاد دهاوخن  نم  دزن  يرارف  هار  مهد و  یم 
یجک هنوگره  دراد و  يردصم  مسا  يانعم  رپس »  » نزو رب  جوع »  » هدش و هتفرگ  ندش  جک  يانعم  هب  جرح »  » نزو رب  جوع »  » هشیر زا 
ُمِظْعُأ َُّمث  ، ْمُْکنِم .تسا } دارم  انعم  نیمه  الاب  ترابع  رد  .دور  یم  راک  هب  یلمع  يونعم و  تافارحنا  يانعم  هب  هاگ  دوشیم و  لـماش  ار 

(. ًهَصْخُر اَهِیف  يِْدنِع  ُدِجَی  َال  ،َو  ََهبوُقُْعلا َُهل 

هک تسا  نآ  يونعم  رفیک.يرهاظ  رفیک  يونعم و  رفیک  : تسا هدـش  لئاق  رفیک  ود  نافلختم  يارب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  عقاو  رد 
هک تسا  ینامسج  ياه  تازاجم  يرهاظ  رفیک  سکره و  زا  رت  نیئاپ  ؛ دمآ دهاوخ  نییاپ  رایسب  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  اهنآ  ماقم  ردق و 

عافد گنج و  تیریدـم  ًاصوصخم  اه  تیریدـم  رد  راذـنا  تراـشب و  رگا  نیقی  هب.تسا  هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  دوشن  هتخیمآ 

دوخ قوقح  دیاب  نیاربانب  :» دـیازفا یم  هدرک  دومرف  نایب  الاب  رد  هچنآ  هب  ییانعمرپ  هاتوک و  هراشا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
اَذَه اوُذُخَف  ( ؛» مالّـسلاو.دیزادرپب اهنآ  هب  دنک  یم  حالـصا  ار  امـش  راک  دنوادخ  نآ  اب  هک  ار  اهنآ  قوقح  دیریگب و  دوخ  يارما  زا  ار 

(. ُماَلَّسلا َو.ْمُکَْرمَأ  ِِهب  ُهّللا  ُِحلُْصی  اَم  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمُهوُطْعَأ  ،َو  ْمُِکئاَرَمُأ ْنِم 

دهد یم  قح  اهنآ  هب  دومرف و  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  زاغآ  رد  هک  تسا  يا  هناگجنپ  قوقح  هب  هراشا  ْمُِکئاَرَمُأ » ْنِم  اَذَه  اوُذُخَف   » هلمج
هیلع ماما  هک  تسا  يا  هناگراهچ  قوقح  هب  هراشا   ..« .ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  ْمُهوُطْعَأ   » هلمج دـننک و  هبلاـطم  ناـشیاوشیپ  زا  ار  قوقح  نیا  هک 

.تساهنآ روما  حالصا  يارب  اهنآ و  عفن  هب  مه  نآ  هک  یقوقح  ؛ دنک یم  هبلاطم  اهنآ  زا  مالسلا 

رب قح  هب  وا  زا  دـعب  هک  تسا  ینارادـمامز  شدوخ و  هب  هراشا  هک  هدروآ  عمج  تروص  هب  ار  « ءاَُرما » هژاو اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنا مالک  نیا  بطاخم  ناشدوخ  اهنآ  اریز  ، دشاب رکشل  ناهدنامرف  روظنم  هکنیا  هن  ، دننک یم  تموکح  مدرم 
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يداصتقا نارازگراک  یعامتجا  قالخا  : 51 همان

عوضوم

جارخلا یلع  هلامع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( لاملا تیب  نارازگراک  هب  همان  )

همان نتم 

اوُمَلعا اَهُزِرُحی َو  اَم  ِهِسفَِنل  مّدَُقی  َمل  ِهَیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  اَم  رَذحَی  َمل  نَم  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ  ِجاَرَخلا  ِباَحصَأ  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  ِّیلَع  ِهّللا  ِدبَع  نِم 
اَم ِِهباَِنتجا  ِباََوث  ِیف  َناََکل  ُفاَُخی  ٌباَقِع  ِناَودـُعلا  َو    ِ یَغبلا َنِم  ُهنَع  ُهّللا  یَهَن  اَمِیف  نُکَی  َمل  َول  ٌرِیثَک َو  َُهباََوث  ّنَأ  ٌریِـسَی َو  ِِهب  ُمتفّلُک  اَم  ّنَأ 
َال ِهِّمئَألا َو  ُءاَرَفُـس  ِهّمُـألا َو  ُءاَـلَکُو  ِهّیِعّرلا َو  ُناّزُخ  مُّکنِإَـف  مِهِِجئاَوَِحل  اوُِربصا  مُکِـسُفنَأ َو  نِم  َساـّنلا  اوُفِـصنَأَف  ِِهبَلَط  ِكرَت  ِیف  َرذُـع  اـَل 
َال اَهیَلَع َو  َنُولِمَتعَی  ًّهباَد  َال  ٍفیَـص َو  َال  ٍءاَتِـش َو  َهَوسِک  ِجاَرَخلا  ِیف  ِساّنِلل  ّنُعِیبَت  َال  ِِهتَِبلَط َو  نَع  ُهوُِسبحَت  َال  ِِهتَجاَح َو  نَع  ًادَحَأ  اوُمِـشُحت 
ِِهب يَدُعی  ًاحاَلِس  وَأ  ًاسَرَف  اوُدِجَت  نَأ  ّالِإ  ٍدَهاَعُم  َال  ّلَصُم َو  ِساّنلا  َنِم  ٍدَحَأ  َلاَم  ّنّسَمَت  َال  ٍمَهرِد َو  ِناَکَِمل  ًاطوَس  ًادَحَأ  ُّنبِرـضَت  َال  ًادبَع َو 
َال ًهَحیِصَن َو  مُکَسُفنَأ  اوُرِخّدَت  َال  ِهیَلَع َو  ًهَکوَش  َنوُکَیَف  ِماَلسِإلا  ِءاَدعَأ  ِيدَیأ  ِیف  َِکلَذ  َعَدَی  نَأ  ِِملسُمِلل  ِیَغبَنی  َال  ُّهنِإَف  ِماَلـسِإلا  ِلهَأ  یَلَع 

اَنَدنِع َعَنَطصا  ِدَق  ُهَناَحبُس  َهّللا  ّنِإَف  مُکیَلَع  َبَجوَتسا  اَم  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُولبَأ  ًهُّوق َو  ِهّللا  َنیِد  َال  ًهَنوُعَم َو  َهّیِعّرلا  َال  ٍهَریِس َو  َنسُح  َدنُجلا 
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ِمیِظَعلا   ّ ِیَلعلا ِهّللِاب  ّالِإ  َهُّوق  َال  اَُنتُّوق َو  تَغََلب  اَِمب  ُهَرُصنَن  نَأ  اَنِدهُِجب َو  ُهَرُکشَن  نَأ  مُکَدنِع  َو 

اه همجرت 

یتشد

.تایلام يروآ  عمج  نارازگراک  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 

هب هک  ار  یتّیلوئسم  دینادب  داتسرف .  دهاوخن  شیپ  زا  يا  هشوت  داز و  دسرتن ، تمایق  زور  زا  هک  یـسک  انامه  .دورد  ادخ و  دای  زا  سپ 
.دوبن يرفیک  ینمـشد » يراکمتـس و  دننام   » درک یهن  ادخ  هک  هچنآ  يارب  رگا  تسا ، ناوارف  نآ  شاداپ  اّما  كدنا  دیا  هتفرگ  هدـهع 

ندروآ رب  رد  و  دیـشاب ، هتـشاد  فاصنا  مدرم  اب  دوخ  طـباور  رد  تشادـن ،  دوجو  يرذـع  زین  نآ  كرت  رد  شاداـپ  هب  ندیـسر  يارب 
، ّتلم ناگدنیامن  .مدرم و  ناراد  هنازخ  امش  انامه  .دیشاب  ابیکش  ناشیاهزاین 

يارب و  دـیزاسن ،  مورحم  شعورـشم  ياه  هتـساوخ  زا  و  دـیرادن ، زاب  وا  يدـنمزاین  زا  ار  یـسک  زگره  دـیتسه ، ناـیاوشیپ  ناریفـس  و 
، یمهرد نتفرگ  يارب  و  دیشورفن ،  ار  وا  يراک  هدرب  و  يراوس ، بکرم  و  یناتسمز ، ای  یناتـسبات  ياه  سابل  مدرم ، زا  تایلام  نتفرگ 
نایدوهی و تسا ، یّمذ  روظنم  « } تسا مالسا  هانپ  رد  هک  یناملسم  ریغ  ای  دشاب ، رازگزامن   » یسک لام  هب  و  دینزن ، هنایزات  اب  ار  یـسک 

ناملسم هب  زواجت  يارب  هک  يا  هحلسا  ای  بسا  زج  دینکن ، يزادنا  تسد  .دندرک } یم  یگدنز  یمالسا  تلود  هانپ  رد  هک  ینایحیسم 
.دوش یم  هتفرگ  راک  هب  اه 

 . دندرگ مالسا  هاپس  زا  رتدنمورین  ات  دراذگب ، مالسا  نانمشد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  تسین  زیاج  ناملسم  يارب  اریز 

، ادـخ نید  تیوقت  و  ایاعر ، هب  کـمک  و  نایهاپـس ، اـب  يراتفرـشوخ  زا  هتـشادن ، یهاـتوک  هنوگ  چـیه  شیوخ  سفن  هب  نداد  دـنپ  زا 
رب ادخ  هار  رد  هچنآ  و  دینکن ،  تلفغ 

وا تردق  مامت  اب  و  هدوب ، اشوک  يرازگرکش  رد  هک  تسا  هتساوخ  امـش  ام و  زا  ناحبـس  يادخ  انامه  .دیهد  ماجنا  تسا  بجاو  امش 
« . تسین ادخ  بناج  زا  زج  ییورین  و  ، » مینک يرای  ار 

يدیهش

يو نابهگن  هک  ار  يزیچ  داهن  دهاوخ  نادب  يور  هچنآ  زا  دزیهرپن  هک  نآ  دعب ، اّمأ  ناناتس ! جارخ  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ ، هدنب  زا 
هک دادیب  متس و  يارب  ادخ  رگا  و  رایـسب ، نآ  باوث  تسا و  رادقم  كدنا  تسامـش  هدهع  هب  هچنآ  دینادب  و  داتـسرفن ،  شیپاشیپ  دوب 

یهن نآ  زا 

داد سپ  .دراذگ  یمن  نآ  نتـساوخن  يارب  يرذـع  ياج  تسا  نآ  زا  زیهرپ  رد  هک  یباوث  داهن ، یمن  دنـسرت  نآ  زا  هک  يرفیک  دومرف 
ناماما نالیکو و  ار  تما  دیناروجنگ و  ار  تیاعر  امش  هک  دیزرو ، ییابیکـش  نانآ  ياهتجاح  ندروآرب  رد  دیهدب و  دوخ  زا  ار  مدرم 

شـشوپ جارخ ، نتفرگ - يارب  و  دـیرادم - زاب  تسوا  بولطم  هچنآ  زا  ار  وا  و  دـیراذگم ، هدرکان  اور  ار  یـسک  تجاح  .ناریفـس  ار 
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یمهرد يارب  و  دنراد .- رایتخا  رد  هک  ار - يا  هدنب  دـننک و  راک  نادـب  هک  ییاپراچ  دیـشورفم و  ار  تیعر - یناتـسبات - یناتـسمز و 
گنج ای  یبسا  هکنآ  زج  راد ، هدـهع  ار  ناناملـسم  نامیپ  ای  دـشاب  رازگزامن  دـیربم ، یـسک  لام  هب  تسد  دـینزم و  هناـیزات  ار  یـسک 

نانمـشد تسد  رد  ار  رازفا  گنج  بسا و  تسین  اور  ار  ناملـسم  هک  دور ، یم  راـک  هب  ناناملـسم  اـب  گـنج  رد  هک  دـینیب  ار  يرازفا 
ورف ار  يراتفرکین  نایهاپـس  اب  و  دـیرادم ، غیرد  ار  یهاوخریخ  و  ددرگ ،  ناناملـسم  ناـیز  رب  ناـنآ  يورین  بجوم  اـت  دـهن  او  مالـسا 

يادخ هک  دیرآ ، ياج  هب  تسامـش  هدهع  رب  ادخ  هار  رد  هچنآ  و  ندیـشخب ،  ورین  ار  ادخ  نید  ندرک و  يرای  ار  تیعر  و  دیراذگم ،
ییورین چیه  و   » میهد يرای  ار  وا  میراد  ورین  هک  اجنآ  ات  مییوگ و  ساپس  ار  وا  ییاناوت  دح  رد  ات  تسا  هتـساوخ  امـش  ام و  زا  ناحبس 

« .تسین ادخ  بناج  زا  زج 

یلیبدرا

هک ره  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دمح و  زا  سپ  اما  دـنا  جارخ  لام  هدـننک  عمج  هک  نارای  يوسب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا 
ار و دوخ  سفن  دراد  هچنآ  دوخ  سفن  يارب  داتسرفن  شیپ  زا  ناهج  نآ  لاوحا  زا  نآ  يوسب  تسا  هدندرگ  زاب  هک  يزیچ  زا  دیـسرتن 
متس و زا  نآ  زا  ادخ  درک  یهن  هچنآ  رد  دوبن  رگا  نایاپ و  یب  تسا و  رایـسب  نآ  باوث  تسکدنا و  دیا  هدش  فّلکم  هچنآ  هک  دینادب 

كرت رد  دـشابن  يرذـع  چـیه  هک  يزیچ  نآ  زا  ندومن  بانتجا  باوث  رد  يدوب  هنیآ  ره  نآ  زا  دـنوشیم  هدیـسرت  هک  یباذـع  يدـعت 
نانزاخ امـش  هک  یتسردـب  سپ  ناشیا  ياهتجاح  اجنآ  رد  دـینک  ربص  ناتدوخ و  ياهـسفن  زا  ناـمدرم  اـب  دـینک  لدـع  سپ  نآ  بلط 

هچنآ زا  ار  وا  دینکم  عونمم  تسوا و  بوغرم  هک  یتجاح  زا  ار  کیچیه  دیرایم  مشخب  دیناماما و  نالوسر  دیتّما و  نالیکو  دیتیعر و 
هن نآ و  رب  دـننکیم  راک  هک  یناویح  هن  ناتـسبات و  هماج  هن  ناتـسمز و  هماج  جارخ  لام  رد  نامدرم  يارب  دیـشورفم  تسوا و  بولطم 

نامدرم زا  یکچیه  لام  دینکم  سم  دـینزم و  یمهرد  نتفرگ  يارب  ار  یـسک  ینعی  یمهرد  ياجب  هنایزات  ار  کیچیه  دـینزم  هدـنب و 
ببـسب دنک  متـس  هک  دهاعم  لها  زا  ار  یحالـس  ای  یبسا  دیبای  هکنآ  زجب  هدننک  لوبق  هّمذ  هدننک و  دهع  هن  دشاب و  هدنرازگ  زامن  هک 

نآ دشاب  سپ  مالسا  نانمـشد  ياهتـسد  درد  ارنآ  دراذگب  هکنآ  ار  ناناملـسم  رم  تسین  راوازـس  هک  یتسردب  سپ  مالـسا  لها  رب  نآ 
ار و تریس  یئوکین  رکشل  زا  هن  دینک و  نآ  ياشفا  هکلب  ار  تحیـصن  دوخ  ياهـسفن  زا  دینکم  ناهنپ  ناناملـسم و  رب  ناشیا  توق  زیچ 

هناحبس يادخ  هک  یتسردب  سپ  امـش  رب  تسا  راوازـس  هچنآ  ادخ  هار  رد  دیهدب  ار و  توق  ادخ  نید  زا  هن  ار و  ترـصن  تیعر  زا  هن 
هچ نآ  هب  ار  وا  میهد  يراـی  هک  نآ  هب  دوخ و  شـشوکب  ار  وا  مینک  رکـش  هچنآ  ههجب  امـش  دزن  اـم و  دزن  درک  یئوـکین  هک  قـیقحتب 

گرزب راوگرزب و  يادخب  زجب  توق  چیه  تسین  ام و  توق  دیسر 

یتیآ

لد هب  میب  دراد  ندمآ  رد  يور  هک  يزور  باسح ، زور  زا  هک  یسک  .دعب  اما  .جارخ  نارازگراک  هب  نینم  ؤملاریما  یلع  ادخ ، هدنب  زا 
، دـیا هدـش  فلکم  شنداد  ماجنا  هب  هچنآ  هک  دـینادب ، .دتـسرفن  شیپاشیپ  دوب  دـهاوخ  شناـبهگن  زور  نآ  رد  هک  يزیچ  دـهدن ، هار 

نآ زا  مدرم  هک  دوبن  یباقع  زواجت ، متس و  نوچ  هدرک ، یهن  نآ  زا  ار  امـش  دنوادخ  هچنآ  رد  رگا  .رایـسب  نآ  شاداپ  تسا و  كدنا 
رد دیهدب و  ار  مدرم  داد  دوخ ، سپ  .دشابن  يا  هناهب  اهنآ  كرت  يارب  ار  مدرم  هک  تسه  باوث  ردق  نآ  اهنآ  زا  بانتجا  رد  دنـسرتب ،

دـیتسه و تیعر  نانزاخ  امـش  .دـیهد  جرخ  هب  هلـصوح  ناشیاهزاین ، ندروآرب  يارب  دـیراذگم و  ورف  ار  فاـصنا  ناـنآ  اـب  ترـشاعم 
زا ار  وا  دـیآ و  مشخ  هب  هک  ناـسنآ ، دـینکم  گـنرد  نآ  ندروآرب  رد  دراد ، يزاـین  هک  ار  یـسک  .ناـماما  ناریفـس  تـما و  نـالیکو 
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ار اهنآ  هدنب  ای  دـننک  یم  راک  نآ  اب  هک  يروتـس  ای  ار  مدرم  یناتـسمز  یناتـسبات و  هماج  جارخ ، نتفرگ  يارب  دـیرادن و  زاب  شبولطم 
ای یبسا  هکنآ ، رگم  دیربن ، یمذ ، هچ  ناملـسم و  هچ  سکچیه ، لام  هب  تسد  دینزن و  هنایزات  یمهرد  يارب  ار  سکچیه  دیـشورفم و 

نمـشد تسد  رد  ار  اهزیچ  هنوگنیا  هک  تسین  هتـسیاش  ار  ناناملـسم  دننک و  زواجت  ناناملـسم  رب  نادـب  هک  دـیبایب  نانآ  دزن  یحالس 
ورف ار  وکین  راتفر  نایهاپـس  اب  دـینکن و  غیرد  نارگید  یهاوخریخ  زا  .ددرگ  مالـسا  دـض  رب  وا  يدـنمورین  ببـس  ات  دراذـگاو  مالـسا 
ياج هب  تسا  بجاو  امـش  رب  ادـخ  هار  رد  هچنآ  .دـیرادم  اور  گـنرد  نید  تیوقت  رد  دـیتسیام و  زاـب  تیعر  يراـی  زا  دـیراذگم و 
.مینک شیرای  تسه  نامناوت  ات  میشوکب و  میناوت  ات  شیرازگـساپس  رد  هک  تسا  هتـساوخ  امـش  ام و  زا  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دیرآ ،

.تسین دنوادخ  يوس  زا  زج  ییورین  چیه 

نایراصنا

: تایلام نالماع  هب  ، نانمؤم ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 

هداتـسرفن شیپ  دـنک  ظفح  زور  نآ  ياهالب  زا  ار  وا  هک  يزیچ  ، دـنکن رذـح  داهن  دـهاوخ  يور  نآ  هب  هک  یتمایق  زا  هک  ره  ، دـعب اـما 
.رایسب شباوث  ،و  تسا كدنا  تسامش  هدهع  هب  فیلاکت  زا  هچنآ  دیشاب  هاگآ  .

اهنآ زا  بانتجا  باوث  رد  تشادن ، دوجو  دنـسرتب  نآ  زا  هک  يرفیک  ینمـشد  متـس و  دـننام  هدـش  یهن  قح  بناج  زا  هچنآ  يارب  رگا 
ناشتاجاح ماجنا  ربارب  رد  ،و  دیهد فاصنا  ار  مدرم  دوخ  بناج  زا   . دـشابن اهنآ  بلط  كرت  رد  مدرم  يارب  يرذـع  هک  تسه  ردـقنآ 

ار وا  و  دیناجنرن ، شزاین  رطاخ  هب  ار  يدحا.دیتسه  نایاوشیپ  ناگدنیامن  ،و  ّتلم يالکو  و  تیعر ، ناراد  هنازخ  امـش  هک  ، دـینک ربص 
راک و تسد  رد  ياپ  راهچ  ،و  یناتسبات یناتسمز و  سابل  لیبق  زا  هدنهد  تایلام  یگدنز  يرورـض  ثاثا   . دییامنن عنم  شا  هتـساوخ  زا 

یناملسم ریغ  هچ  رازگزامن و  ناملسم  هچ  مدرم  زا  يدحا  لام  هب  ، دینزن هنایزات  ار  یسک  یمهرد  نتفرگ  يارب   ، دیـشورفن ار  شمالغ 
تسین ناملسم  راوازـس  اریز  ، دوش هتفرگ  راک  هب  مالـسا  هیلع  هک  یحالـس  بسا و  رگم  ، دینکن يزارد  تسد  تسا  مالـسا  هانپ  رد  هک 

دراذگاو مالسا  نانمشد  تسد  رد  ار  حالس  بسا و 

 . دوش وا  دض  رب  ناشیا  تکوش  بجوم  ات 

هار رد  هچنآ   . دینکم غیرد  نید  تیوقت  ،و  ّتیعر هب  ندناسر  يرای  و  مالسا ، رگشل  اب  يراتفرشوخ  ،و  شیوخ هب  تبسن  یهاوخریخ  زا 
،و میشاب رازگساپس  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  ار  وا  هک  هتساوخ  امـش  ام و  زا  ناحبـس  يادخ  اریز  ، دیهد ماجنا  تسا  بجاو  امـش  رب  ادخ 

 . گرزب دنوادخ  بناج  زا  زج  تسین  یتردق  ،و  میزیخرب شیرای  هب  تردق  تیاهن  رد 

حورش

يدنوار

يا ال هتجاح : نع  ادـحا  اومـشحت  ـال  .تحلـصا و  يا  مهنیب  ترفـس  و  موقلا ، نیب  حلـصملا  لوسرلا و  وه  و  ریفـسلا ، عمج  ءارفـسلا  و 
جارخلا یف  سانلل  نعیبت  هلوق و ال  .هتبلط و  نع  ادحا  اوعطقت  يا ال  اومـسحت  يور و ال  هتجاح و  نع  هعفدب  ادـحا  اوذوت  اوبـضغت و ال 

، هبادلا مداخلا و  نم  هیلا  نوجاتحی  ام  هب و ال  نولمجتی  ام  اوعیبی  نا  یلع  جارخلا  نودوی  نیذلا  نلمحت  يا ال  فیص  ءاتـش و ال  هوسک 
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دحا لام  نسمت  هلوق و ال  .ـالوعفم و  هوسک  نوکیف  ساـنلل  يور  ساـنلا و  هلوقل  لامتـشالا  لدـب  هیلع  فطع  اـم  ءاتـش و  هوسک  هلوقف 
دارا .هیلع و  فطع  ام  اذک  و  دحا ، نم  لدب  لصم  و  نذـخات ، لقی و ال  مل  نسمت و  لاق ال  ناب  سانلا ، همرح  مظع  دـهاعم  لصم و ال 

، هلعاف مسی  مل  ام  یلع  هب  يدعی  هلوق  .همذلا و  لها  دهاعم  هلوقب  دارا  و  مهعم ، یلـصی  نیملـسملا  هلمج  نم  ناک  نم  لک  لصم  هلوقب 
امهببـسب مهناودـع  دوعی  احالـس  اسرف و ال  همذـلا  لها  يدـیا  یف  اوکرتت  يا ال  يدـعی  يور  اذا  اذـک  .احالـس و  وا  اـسرف  هلوقل  هفص 

اورخدت يور و ال  .هوقلا و  هدـحلا و  هکوشلا : .مکیلع و  نووقتی  اهب  مهناف  هحلـسالا  سارفالا و  اوذـختی  نا  مهونکمت  ینعی ال  مکیلا ،
اومسلف اتویب  متلخد  اذا  یلاعت و  هلوق  هوحن  دنجلا و  نع  هریسلا  نسح  اورخدت  يا ال  مکسفنا ، نع  يا  مکسفنا 

.دحاو و ینعمب  اهلک  هیلع  يدتعا  هیلع و  يدعت  هیلع و  يدع  .مکسفنا و  مه  اهیف و  نیذلا  نیملـسملا  یلع  اوملـسف  يا  مکـسفنا  یلع 
هتیلبا لاقی : هللا ، معن  نم  مکیلع  بجی  امل  ارکـش  ءالبلا  داهجلا  یف  مکـسفنا  یلع  اولمحا  يا  مکیلع : بجوتـسا  اـم  هللا  لـیبس  یف  اولبا 

.هرکشن نال  يا  هرکشن  نا  مکدنع  اندنع و  عنطصا  هللا  ناف  هلوق  .اریخ و  تعنص  هتیطعا و  يا  افورعم 

يردیک

: فیص ءاتش و ال  هوسک  جارخلا  یف  سانلل  نیعیبت  .اوعطقت و ال  يا ال  اومشحت : .ایاعرلا و ال  نیب  مهنیب و  طئاسولا  يا  همئالا : ءارفس  و 
اورهظا و  کلذ : ءادا  یف  اودـهجا  يا  .مکیلع  بجوتـسا  ام  هلیبس  یف  اولبا  .جارخلل و  کلذ  عیب  یلا  مهوئجلت  مهورطـضت و ال  ـال  يا 

.هسفن نم  هراهظا  یف  غلاب  يا  ارذع  نالف  یلبا  لاقف  مکسفنا ، نع  هیف  هیافکلا 

مثیم نبا 

تلاجخ ار و  وا  يدرک  تیذا  هتمـشحا : هتمـشخ و  هداتـسرف ، ریفـس : دوخ  تایلام  نارومام  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  هماـن  هلمج  زا 
ادـخ هدـنب ي  زا  هماـن  نیا  .مدرکن  یهاـتوک  وا  هـب  یکین  زا  مدـناسر ، وا  هـب  يربـخ  اـفورعم : هـتیلبا  يدـنمورین ، هکوـش : ار ، وا  يداد 
شیپ يزیچ  دوخ ، يارب  دـسرتن ، شراک  باسح  لمعلا و  سکع  زا  سک  ره  دـعب ، اما  تسا : تاـیلام  ناروماـم  هب  یلع  نینموملاریما 

اما تسا ، زیچان  كدنا و  دیتسه ، نآ  ماجنا  هب  رومام  امـش  هک  هچنآ  دینادب  .ددرگ  باذع  زا  وا  يرادهگن  ثعاب  هک  تسا  هداتـسرفن 
يراددوخ شاداپ  هنیآ  ره  دوبن ، نیگمهـس  رفیک  زواجت - ملظ و  لیبق  زا  هدرک - یهن  دـنوادخ  هک  يدراوم  رد  رگا  دایز ، نآ  شاداپ 

راتفر فاصناب  مدرم  اب  نیاربانب  .دیشوپ  مشچ  شاداپ  همه  نآ  زا  دوش  یمن  نآ ، یپ  رد  نتفرن  يارب  هک  تسا  گرزب  يردق  هب  نآ  زا 
، ربهر ناگدـنیامن  اهنآ و  لیکو  مه  دـیمدرم و  ناراد  هنازخ  امـش  اریز  دـینک ، دروخرب  هلـصوح  اب  ناشیاه  هتـساوخ  ربارب  رد  دـینک و 
یناتـسمز و ياهـسابل  تاـیلام ، نـتفرگ  ماـگنه  دـیرادن ، زاـب  شفدـه  زا  دـیزاسن و  نیگمـشخ  شتـساوخرد  لـباقم  رد  ار  سکچیه 

لوپ رطاخ  هب  ار  یـسک  زگره  و  دیناسرن ، شورف  هب  ار  اهنآ  رازگتمدـخ  مالغ و  و  تساهنآ ، راک  هلیـسو ي  هک  ینایاپراچ  یناتـسبات ،
لام هب  دینزن ، هنایزات 

هب هک  ار  يا  هحلـسا  بسا و  رگم  دـینزن ، تسد  دـننامیپ ، مه  یمالـسا  تموکح  اب  هک  یناسک  زاـمن و  ناگدـنراداپ  هب  زا  سک  چـیه 
دراذگ یقاب  دوخ  لاح  هب  دنیبب و  مالسا  نانمشد  تسد  رد  ار  اهنآ  ناملسم  تسین  راوازس  هک  دننک  متس  ناناملسم  رب  اهنآ  هلیـسو ي 

دینکن و يراددوخ  ادخ ، نید  توق  مدرم و  هب  کمک  نایهاپس و  يارب  یهاوخریخ  نتـشیوخ و  هب  تحیـصن  زا  دنوش ، بلاغ  وا  رب  ات 
تسا هتـساوخ  یکین  ناسحا و  ربارب  رد  امـش  ام و  زا  كاپ  دنوادخ  اریز  دینکن ، یهاتوک  دیهد و  ماجنا  تسا  مزال  هچنآ  ادخ  هار  رد 
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.درادن دوجو  گرزب  دـنوادخ  يرای  هب  زج  یناوت  ورین و  چـیه  و  مینک ، يرای  ار  وا  ناوت  دـح  رـس  ات  مییوگ و  ناوارف  ساپـس  ار  وا  ات 
ماجنارـس كانـسرت  ياهدـمایپ  زا  سک  ره  هک  نآ  زا  ترابع  هدومرف ، عورـش  یلک  همدـقم  کی  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ار  هماـن  نیا 

اریز دشاب ، راوگان  ياهدمایپ  نآ  باذع و  زا  وا  يرادهگن  تهج  يا  هنیمز  ات  دتـسرف  یمن  شیپ  يزیچ  شدوخ  يارب  دسرتن ، شراک 
همدقم نیا  .دوش  یم  هدامآ  دشاب ، نآ  زا  فئاخ  راک و  نآ  هب  لیام  هک  یتروص  رد  شکانسرت  راک  ای  هاوخلد و  راک  يارب  اهنت  ناسنا 

اب ار  نتشیوخ  ناسنا  هچنآ  ره  و  يریخ ، لمع  نداتسرف  شیپ  لیبق  زا  یفده - هب  تبسن  طایتحا  بناج  نتـشادن  رب  شنزرـس  دروم  رد 
هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دشاب  یم  دنک - یم  ادیپ  رطخ  عفر  يارب  یگدامآ  هلیـسون  ادب  ناسنا  دراد و  یم  هگن  ادخ  باذـع  زا  وا 
دزم رجا و  تسا ، زیچان  كدـنا و  ناشیا  فیلکت  هک  نیا  اب  هدومرف : مـالعا  نادـب  قیوشت  فیلکت و  نداد  هولج  هداـس  لهـس و  روظنم 

هدومن دـنفلکم  هک  يروما  ماـجنا  رب  قیوشت  ار  ناـنآ  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  تراـبع  نیا  .تسا و  ناوارف  نآ 
.دراد ترورـض  نآ  ماجنا  هار  رد  شـشوک  نآ و  هب  مادقا  دشاب ، روط  نیا  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  تسا ،

اهنآ كرت  دوش و  یم  یکاندرد  باذـع  ثعاب  اهنآ  باـکترا  هک  نآ  لـیلد  هب  متـس  زواـجت و  كرت  موزل  رب  تسا  هداد  هجوت  سپس 
هتفریذـپ دزم  رجا و  نآ  بسک  زا  فارـصنا  نیا  رب  يرذـع  چـیه  دوب ، یمن  یتازاـجم  نآ  ماـجنا  رد  مه  رگا  هک  یناوارف  رجا  بجوم 

یم باـجیا  نآ  كرت  دزم  رجا و  دوش ، نآ  كرت  ثعاـب  اـت  دوبن  یکاـنلوه  تازاـجم  ملظ ، ماـجنا  رد  مه  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  .دوبن 
یلوا قیرط  هب  سپ  دراد  دوجو  كاندرد  باذع  زواجت  ملظ و  باکترا  رد  هک  نیا  رب  دسر  هچ  ات  میوشن ، لامعا  نآ  بکترم  ات  درک 

دنسپان تفص  رد  يراتفرگ  زا  نتـشاد  رذحرب  فده  و  تسا ، نانخـس  نیرتابیز  نیرتحیـصف و  زا  ترابع  نیا  .میوشن و  بکترم  دیاب 
تسا لیذ  رما  ود  رماوا ، هلمج ي  زا  هک  هدرک  نایب  یهن  دنچ  رما و  دنچ  لبق  بلاطم  یپ  رد  دعب  .تسا  يراکمتس 

دروخرب هلصوح  اب  مدرم  ياهتـساوخرد  هب  تبـسن  مود - .دننک  راتفر  ارادم  فاصنا و  هب  ناشیاه ، هتـساوخ  مدرم و  هب  تبـسن  لوا - : 
مدرم و ناراد  هنازخ  ناـشیا  هـک  تـسا  هدرک  ناـیب  نـینچ  ار  بـلطم  لـیلد  و  دـشاب ، ناـیرج  رد  اـهنآ  تحلـصم  هـب  اـهراک  اـت  دـننک 

ياربک هک  تسا  يرمـضم  يارغـص  هلزنم ي  هب  نخـس  نیا  .دننانآ  دزن  هب  ناشناربهر  ناگداتـسرف  لاملا و  تیب  رد  ناشیا  ناگدنیامن 
راتفر هلـصوح  فاصنااب و  مدرم  ياه  هتـساوخ  اهیدـنمزاین و  رباربرد  دـیاب  دـشاب ، ناـنچ  نآ  سک  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  نآ 
فده ولج  و  دنروآ ، مشخ  هب  ار  یسک  ادابم  - 1 تسا : ریز  دروم  شش  تسا  هدومرف  یهن  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  يدراوم  زا  .دنک و 

.دنرادنزاب 3- ار  وا  دنوشن و  دوخ  زاین  هب  یسک  ندیسر  زا  عنام  .دوش 2 - دیماان  دنک و  تلجخ  ساسحا  دوخ  زاین  زا  وا  ات  دنتسیاب  وا 
تسا دیفم  وا  یگدنز  راک  رد  هک  يراوس  بکرم  ای  سابل و  لیبق  زا  زاین  دروم  ءایشا  ات  دننکن  روبجم  ار  یسک  لام ، نتفرگ  تقو  رد 

یمالـسا تموکح  اب  هک  باتک  لها  زا  ای  و  ناملـسم ، مدرم  زا  ار  یـسک  لاـم  .دـناسرب 4 - شورف  هب  ار  دوخ  مالغ  راکتمدـخ و  ای  و 
اریز دننک ، زواجت  نیملـسم  مالـسا و  رب  هلیـسو  نادب  هک  دشاب  يا  هحلـسا  بسا و  هک  نیا  رگم  دنریگب  دنرادن  قح  دـنا ، هتـسب  نامیپ 

بجاو و ال نانمشد  تسد  زا  اهنآ  نتفرگ 

ناهدنامرف زا  یضعب  هکلب  دننکن  یهاتوک  ناشدوخ  زا  رگیدکی  هب  تحیصن  زا  .ددرگ 5 - اهنآ  توق  تزع و  ثعاب  ادابم  ات  تسا  مز 
هقیاضم ادخ  نید  تیوقت  تیعر و  هب  يرای  کمک و  نایهاپس و  هب  تبسن  ياوخریخ  زا  نینچ  مه  و  دننک ، تحیصن  ار  رگید  یـضعب 

رب هچنآ  ادخ  تعاط  تمعن و  ساپس  رکش و  زا  و  دنشوکب ، ناوت  دحرـس  ات  ادخ  هار  رد  ات  تسا  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  هاگنآ  دننکن ،
هلزنم ي هب  ترابع  نآ  و  تسا ، هدرک  لالدتسا  هللا …  ناف  ترابع : اب  نآ  ترورـض  بوجو و  يارب  دعب  .دننک و  ادا  تساهنآ  ندرگ 
هب ار  دوخ  يرای  ام و  شـشوک  شالت و  هب  ار  دوخ  ساپـس  گرزب  يادـخ  تسا : نینچ  نآ  يانعم  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغص 
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ياهتمعن نیرتگرزب  زا  ام  هب  تبسن  وا  يرای  کمک و  نینچمه  و  وا ، ساپس  رکـش و  اریز  تسا ، هداد  رارق  ام  ناوت  تردق و  هزادنا ي 
رازگـساپس ام  هک  تسا  هدوب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دـنا  هتفگ  یـضعب  .تسا  هدـش  هتفگ  البق  بلطم  نیا  و  تسام ، يارب  وا 

.تسادخ نآ  زا  قیفوت  .مییوگ  ساپس  ار  وا  دیاب  دنک  ییامنهار  ار  ام  هک  ره  تسا : نینچ  ردقم  ياربک  .میشاب و  یلاعت  قح 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ٌِرئاَس  ] َوُه اَم  ْرَذْحَی  َْمل  ْنَم  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ِجاَرَْخلا  ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 

ِیْغَْبلا َو َنِم  ُْهنَع  ُهَّللا  یَهَن  اَـمِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ٌرِیثَک َو  َُهباََوث  َّنَأ  ٌریِـسَی َو  ِِهب  ُْمتْفِّلُک  اَـم  َّنَأ  اوُمَلْعا  اَـهُزِرُْحی َو  اَـم  ِهِسْفَِنل  ْمِّدَُـقی  َْمل  ِْهَیلِإ  ٌِرئاَـص 
ْمُکَّنِإَف ْمِهِِجئاَوَِحل  اوُِربْصا  ْمُکِـسُْفنَأ َو  ْنِم  َساَّنلا  اوُفِْـصنَأَف  ِِهبَلَط  ِكْرَت  ِیف  َرْذُـع  اَم َال  ِِهباَِنتْجا  ِباََوث  ِیف  َناََکل  ُفاَُـخی  ٌباَـقِع  ِناَوْدـُْعلا 

[ َساَّنلَا  ] َّنُعِیبَت ِِهتَِبلَط َو َال  ْنَع  ُهوُِسبْحَت  ِِهتَجاَح َو َال  ْنَع  ًادَحَأ  اوُمِشُْحت  ِهَِّمئَْألا َو َال  ُءاَرَفُس  ِهَّمُْألا َو  ُءَالَکُو  ِهَّیِعَّرلا َو  ُناَّزُخ 

َلاَم َّنُّسَمَت  ٍمَهْرِد َو َال  ِناَکَِمل  ًاطْوَس  ًادَحَأ  َُّنبِرْضَت  ًاْدبَع َو َال  اَْهیَلَع َو َال  َنُولِمَتْعَی  ًهَّباَد  ٍْفیَـص َو َال  ٍءاَتِـش َو َال  َهَوْسِک  ِجاَرَْخلا  ِیف  ِساَّنِلل 
ِیف َِکلَذ  َعَدَی  ْنَأ  ِِملْسُْمِلل  یِغَْبنَی  ُهَّنِإَف َال  ِمَالْسِْإلَا  ِلْهَأ  یَلَع  ِِهب  يَدُْعی  ًاحَالِـس  ْوَأ  ًاسَرَف  اوُدِجَت  ْنَأ  َّالِإ  ٍدَهاَعُم  ٍّلَصُم َو َال  ِساَّنلا  َنِم  ٍدَحَأ 

ًهَُّوق َو ِهَّللا  َنیِد  ًهَنوُعَم َو َال  َهَّیِعَّرلا  ٍهَریِس َو َال  َنْسُح  َْدنُْجلا  ًهَحیِصَن َو َال  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُرِخَّدَت  ِْهیَلَع َو َال  ًهَکْوَش  َنوُکَیَف  ِمَالْـسِْإلَا  ِءاَدْعَأ  يِْدیَأ 
[ ِلِیبَس ِیف  ُهُوْلبَأ  ]

اَنَْدنِع َعَنَطْصا  ِدَق  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُْکیَلَع  َبَجْوَتْسا  اَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوْلبَأ 

 . ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ّالِإ  َهَُّوق  اَُنتَُّوق َو ال  ْتَغََلب  اَِمب  ُهَرُْصنَن  ْنَأ  اَنِدْهُِجب َو  ُهَرُکْشَن  ْنَأ  ْمُکَْدنِع  َو 

طرف اذإ  اروذـعم  ناسنإلا  نکی  مل  طقف  باوث  اهکرت  یف  لب  اهلعف  یلع  باقع  یغبلا ال  ملظلاـک و  هیلقعلا  حـئابقلا  نأ  انردـق  ول  لوقی 
 . اهیلإ هلاصیإ  یلع  رداق  وه  اعفن  هسفن  مرح  دق  نوکی  هنأل  كرتلا  کلذ  یف 

هبضغتف کیلإ  سلجی  نأ  وه  هتمشح و  ءاج  ادیز و  تمشحأ  اهبلط  نع  هوعطقتف  هجاح  بلاط  اوبضغت  يأ ال  ادحأ  اومـشحت  هلوق و ال 
 . بضغلا ءایحتسالا و  یه  همشحلا و  مسالا  هتبضغأ و  هتمشحأ  هتلجخأ و  هتمشح  یبارعألا  نبا  لاق  هیذؤت و  و 

دب دـبعک ال  هحالفلا و  رقب  وحن  اهیلع  نولمتعی  هبادـک  مهنادـبأ و  بایثک  مهتایرورـض  نم  وه  ام  جارخلا  بابرأل  اوعیبی  نأ  مهاهن  مث 
 . هیدی نیب  یعسی  همدخی و  هنم  ناسنإلل 

.جارخلا ءافیتسال  راشبألا  برض  نع  مهاهن  مث 

ياضر نأک  هللا و  باذع  نم  هنج  کل  ینأک  هیلإ  بتکف  لامعلا  باذع  یف  هنذأتـسی  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلإ  هاطرأ  نب  يدع  بتک  و 
دأتساف هیلع  ارداق  ناک  نإف  هئادأب  هذخف  هب  رارقإلا  الإ  ارطضم  ادهطضم  نکی  مل  امب  رقأ  وأ  هنیب  هیلع  تماق  نم  هللا  طخـس  نم  کیجنی 

نأ نم  یلإ  بحأ  مهتایانجب  هللا  اوقلی  نألف  ءیـش  یلع  ردـقی  هنأ ال  هللااب  هفلحت  نأ  دـعب  هلیبس  لخف  ردـقی  مل  نإ  هسبحاف و  یبأ  نإ  و 
.مهئامدب هاقلأ 
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دالب نم  مالـسإلا  راد  لخدـی  نم  وأ  یمذـلا  وه  انهاه  دـهاعملا  نیدـهاعملا  نم  وأ  نیملـسملا  نم  دـحأ  لامل  اوضرعی  نأ  مهاـهن  مث 
.هدالب یلإ  دوعی  مث  کلذ  وحن  هراجتل و  وأ  هلاسر  ءادأل  امإ  دهع  یلع  كرشلا 

اودـجت نأب  نیدـهاعملا  هلئاغ  اوفاخت  نأ  الإ  لاق  لـطابلا  لـیوأتلا  هرداـصملا و  قیرط  یلع  ساـنلا  لاومأ  ذـخأ  ملظلا و  نع  مهاـهن  مث 
 . ذئنیح کلذ  نع  ءاضغإلا  زوجی  هنإف ال  نیملسملا  دالب  نم  دلب  یلع  هبثو  مهنم  اونظت  احالس و  وأ  الویخ  مهدنع 

لاق هیلإ  هعنـصی  يأ  افورعم  هولبی  وه  لاـقی  مکیلع  بجوتـسا  اـم  هللا  لـیبس  یف  فورعملا  نم  اوعنطـصا  يأ  هللا  لـیبس  یف  اولبأ  هلوق و 
. { . هناوید 116 ( 1 ولبی {  يذلا  ءالبلا  ریخ  امهالبأ  مکب و  العف  ام  ناسحإلاب  هللا  يزج  ریهز 

هلوق وحن  رثکأ  اهفذح  هرکشنل و  انیلإ  نسحأ  يأ  اهفذح  لیلعتلا و  مالب  هرکشن  نأل  يأ  هرکشن  نأ  مکدنع  اندنع و  اعنطصا  دق  هلوق ع 
. { هدئاملا 80 هروس  ( 2 ْمِْهیَلَع {  ُهّللا  َطِخَس  ْنَأ  ْمُهُسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل  یلاعت 

یناشاک

همذ لها  مالـسا و  لها  جارخ  رب  دوخ  ناـنکراک  يوس  هب  هدومرف  لاـسرا  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  نیا  جارخلا ) یلع  هلاـمع  یلا  )
باحـصا یلا   ) ناـنموم ریما  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نآ  هک  تسا  ادـخ  هدـنب  بناـج  زا  هماـن  نیا  نینموملاریما ) یلع  هللا  دـبع  نم  )

مل نم  ناف   ) نایملاع دیـس  رب  تاولـص  نانم و  يادـخ  دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) دـنجارخ لام  یباـج  هک  یناراـی  يوس  هب  جارخلا )
مل  ) ناهج نآ  لاوحا  زا  وا  يوس  هب  تسا  هدـندرگ  زاب  هک  يزیچ  زا  دـسرتن  هک  یـسک  هک ، یتسرد  هب  سپ  هیلا ) ریاس  وه  اـم  رذـحی 

ام نا  اوملعا  و   ) ار وا  سفن  درادـهگن  دـنک و  تظفاحم  هک  ار  يزیچ  اـهزرحی ) اـم   ) دوخ سفن  يارب  داتـسرفن  شیپ  زا  هسفنل ) مدـقی 
مل ول  و   ) نایاپ یب  تسا و  میظع  نآ  باوث  و  ریثک ) هباوث  نا  و   ) ناسآ تسا و  كدنا  دیا ، هدش  فلکم  هچنآ  دـینادب  و  ریـسی ) متفلک 

ندرک يدعت  ندومن و  متـس  زا  ناودعلا ) یغبلا و  نم   ) نآ زا  یلاعت  يادـخ  درک  یهن  هچنآ  رد  يدوبن  رگا  و  هنع ) هللا  یهن  امیف  نکی 
زا ندومن  بانتجا  باوث  رد  يدوب  هنیآ  ره  هبانتجا ) باوث  یف  ناکل   ) نآ زا  دـنوش  یم  هدیـسرت  هک  یلاکن  یباذـع و  فاخی ) باقع  )

، یـصاعم یهن  جیابق و  عنم  رد  ار  هناحبـس  وا  هک  نآ  بلط  كرت  رد  دشابن  يرذع  چیه  هک  ار  يزیچ  هبلط ) كرت  یف  رذع  ام ال   ) نآ
ود

ار وا  دـنام  یم  یقاـب  تسا  حـیابق  بکترم  هک  يا  هدـنب  باـقع  زا  درک  وفع  رگا  سپ  باـقع ، زا  تاـجن  باوث و  زوف  تسا : تمکح 
اوفصناف  ) .نارین باذع  زا  تینما  ببـس  هب  نانج  رد  دشاب  لوخد  بجوتـسم  ات  تخودنا  دیاب  باوث  اوقت ، هب  ذئنیحف  باوث ، زا  نامرح 
ییابیکش دینک و  ربص  و  مهجئاوحل ) اوربصا  و   ) ناتدوخ ياه  سفن  زا  مکسفنا ) نم   ) نامدرم قح  رد  دییامرف  راک  لدع  سپ  سانلا )

دیتما نالیکو  و  همالا ) ءالکو  و   ) دـیتیعر نانزاخ  امـش  هک  یتسرد  هب  سپ  هیعرلا ) نازخ  مکناف   ) ناشیا ياهتجاح  حاجنا  رد  دـیزرو 
هدش عقاو  اومسحت )  ) تیاور یضعب  رد  دیزاسم و  لجخ  دیروایم و  مشخ  هب  و  اومـشخت ) و ال   ) دیناماما نالوسر  و  همئالا ) ءارفـس  (و 

و هتبلط ) نع  اوسبحت  و ال   ) تسا وا  بوغرم  هک  یتجاح  زا  ار  کی  چیه  هجاح ) نع  ادـحا   ) دـینکم عطق  ینعی  نیتلمهم  نیـس  اح و  هب 
لاـم رد  جارخلا ) یف   ) ناـمدرم يارب  دیـشورفم  و  ساـنلل ) نعیبـت  ـال  و   ) تسا وا  بولطم  هچنآ  زا  ار  وا  دـینادرگم  عونمم  سوبحم و 
نادب دننک  یم  راک  هک  يا  هباد  هن  و  اهیلع ) نولمعی  هباد  و ال   ) ناتسبات هماج  هن  و  فیـص ) و ال   ) ناتـسمز هماج  ءاتـش ) هوسک   ) جارخ
( مهرد ناکمل   ) هنایزات اطوس )  ) ار کی  چیه  هتبلا  دینزم  و  ادحا ) نبرضت  و ال   ) ناراکتمدخ زا  دشاب  هک  يا  هدنب  هن  و  ادبع ) (و ال 
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زا ار  سک  چیه  لام  سانلا ) نم  دحا  لام   ) دینکن سم  و  نسمت ) و ال   ) یمهرد ذخا  يارب  زا  دـینزم  ار  یـسک  ینعی  یمهرد ، ياج  هب 
لها زا  دییامن  لوبق  ینعی  هدنراد  هاگن  همذ  هدـننکدهع و  هن  و  دـهاعم ) و ال   ) مالـسا هلبق  هب  دـشاب  هدـنراذگزامن  هک  لصم )  ) نامدرم
متـس هک  مالـسالا ) لها  یلع  هب  يدعی   ) ار یحالـس  ای  یبسا  هدـهاعم ، لها  زا  دـیبای  هکنآ  رگم  احالـس ) اسرف و  اودـجت  نا  الا   ) رفک
هکنآ کلذ ) عدی  نا   ) ار ناملسم  رم  تسین  راوازس  هک  یتسرد  هب  سپ  ملسملل ) یغبنی  هناف ال   ) مالسا لها  رب  نآ  ببس  هب  دوش  هدرک 

رب ناشیا  توق  زیچ  نآ  دشاب  سپ  مهیلع ) هکوش  نوکیف   ) مالـسا نانمـشد  ياهتـسد  رد  مالـسالا ) ءادـعا  يدـیا  یف   ) ار نآ  دراذـگب 
و ال  ) دینک لوبق  ءاغصا  عمس  هب  ار  نآ  هکلب  ار  تحیصن  دوخ  ياه  سفن  زا  دینکم  ناهنپ  و  هحیصن ) مکسفنا  اورخدت  و ال   ) ناناملسم

نید زا  هن  و  هوق ) هللا  نید  و ال   ) ار ترـصن  تیعر ، زا  هن  و  هنوم ) هیعرلا  و ال   ) ار تریـس  ییوکین  رکـشل ، زا  هن  و  هریـس ) نسح  دنجلا 
دق هناحبس  هللا  ناف   ) امش رب  تسا  مزال  راوازـس و  هچنآ  مکیلع ) بجوتـسا  ام   ) ادخ هار  رد  دیهدب  و  هلیبس ) یف  اولبا  و   ) ار توق  ادخ ،

تهج هب  اندهجب ) هرکشن  نال   ) امش دزن  ام و  دزن  مکدنع ) اندنع و   ) درک ییوکین  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  عنطصا )

تیاعر رد  ام  توق  دیسر  هچنآ  هب  انتوق ) تغلب  امب   ) ار وا  میهد  يرای  هکنآ  و  هرصنن ) نا  و   ) دوخ ششوک  هب  ار  وا  مینک  رکـش  هکنآ 
.تزع ترضح  يرای  هب  رگم  تعاط  رد  تسین  یتوق  چیه  و  هللااب ) الا  هوق  و ال   ) ایند نید و  رد  تسا  قح  هچنآ 

یلمآ

ینیوزق

زور زا  نتـشگزاب  نآ  هب  دهاوخ  هچنآ  زا  دـنک  یمن  رذـح  هک  ره  هک  یتسردـب  هتـشون  تاهوجو  لام و  ناطباص  جارح و  نالماع  هب 
هک دینادب  الب و  بیـسآ و  زا  دیامن  تظفاحم  ار و  وا  دـنک و  زارحا  هچنآ  دوخ  سفن  يارب  دراد  یمن  شیپ  باقع ، باوث و  باسح و 
زا یصاعم  یهانم و  رد  دوب  یمن  رگا  و  گرزب ، رایـسب و  شباوث  و  تسا ، درخ  كدنا و  يراک  دیا  هتـشگ  فلکم  نآ  هب  امـش  هچنآ 
.نآ بلط  كرت  رد  ارناشیا  تسین  يرذع  هچنآ  تسه  نآ  زا  بانتجا  باوث  رد  هنیآ  ره  دنسرت ، نآ  زا  هک  یباقع  يدعت  يراکافج و 

نآ نامرح  و  دشابن ، اور  یئابیکـش  نآ  زا  چـیه  و  دنـشخب ، باوث  نآ  تعاطا  رب  رخآ  دورن ، تبوقع  رما  تفلاخم  رب  مریگ  هلمجلاب  و 
امـش هک  اریز  ناشیا ، فیلاکت  اهتجاح و  رب  دینک  ربص  و  دوخ ، بناج  زا  ار  نامدرم  دیهد  فاصنا  سپ  .دـشاب  اهتبیـصم  نیرت  تخس 

یب سک  نینچ  و  دـنهاوخیمزاب ، اه  هدرپس  نآ  نارگید  و  دـنراد ، راک  رـس و  امـش  اب  و  دنراپـس ، یم  امـش  هب  جارخ  .دـیتیعر  ناـنزاخ 
نابز هب  اهماغیپ  دیناماما ، ناربماغیپ  و  دیتما ، نالیکو  امـش  و  دنک ، خارف  دیاب  هلـصوح  و  دیوجن ، غارف  یگدوسآ و  و  دـشابن ، رـسدرد 

عـضاوم رد  فرـص  جارخ و  عمج  نتفرگ و  نداد و  زا  ناشیا  هراـبرد  دـنیامرف  یم  اـهراک  ینعی  دـنهدیم ، يرکـشل  تیعر و  اـب  اـمش 
هلمهم ق نیس )  ) هب مسح )  ) جاتحم

تخاس و لجخ  ار  وا  همشحا )  ) هداهن انب  نآ  رب  ینارحب  لضاف  و  دنا ، هدرک  طبض  لاعفا )  ) باب زا  نیش )  ) هب خسن )  ) یـضعب رد  عط و 
.تسا و هدمآ  ینعم  نیا  هب  زین  درجم  باب  زا  همـشح )  ) دینادرگزاب و هدنمرـش  دـنکفا و  بضغغ  رد  دـیناجنرب و  درک و  یفیرح  متس 

دراد شیپ  رد  هکم  يراک  ینعی  دبلط ، یم  هچنآ  زا  دیرادمزاب  و  تسا ، عقوتم  هک  يدارم  و  دراد ، هک  يراک  زا  ار  یـسک  دینکم  عطق 
راک و زا  ار  مدرم  هلمجلاب  .راپـسب و  جارخ  ددرگزاب و  هک  دیئآ  عنام  ار  وا  دـنک  یتراجت  ای  دروآ  درگ  هشوت  دورب و  دـهاوخ  یم  الثم 

حرط غاب  اجنآ  رایم ، نوریب  بآ  اجنیا  زا  و  راکم ، ار  نیمز  نیا  دیراذگم : لطعم  ناشیاهراک  و  دـیهدم ، ینادرگرـس  و  دـیرایمرب ، راب 
و نیتسوپ )  ) وچمه ار  یناتـسمز ) هوسک   ) و هماج )  ) جارخ رد  نامدرم  رب  هتبلا  دـیناشورفم  .اهنیا و  لاثما  نکم و  رفـس  ییاجب  و  نکم ،
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همیه نآ  اب  هک  يرتسا )  ) ای يرخ )  ) لثم نآ  رب  دـنک  یم  راک  هک  یئاپراچ )  ) هن و  اـبق )  ) و اـبع )  ) وچمه ار  یناتـسبات )  ) هن و  فاـحل ) )
مدرک اجنآ  عجـس  مکحب  هک  دـیق  نیا  دراد و  راک  رد  هک  یمـالغ )  ) هن درآ و  یم  رهـش  زا  درب و  یم  اهرهـش  هب  جاـتحیام  درآ و  یم 

زیچ نوچ  دنـشورفب  وا  رب  دـنریگب و  جارخ  ضوع  رد  دـیاشن  ارچ  دـیاین  وا  زا  راک  چـیه  مالغ )  ) هاگره هک  اریز  تسا ، باوص  اـبلاغ 
و هماج )  ) نوچ دیشورف و  یم  ناشیا  يرورض  بابسا  نیا  دنشاب  هتشادن  رگا  و  دیناسرم ، افج  ار  مدرم  هلمجلاب  .دشاب و  هتـشادن  رگید 

راکب باوص  داهتجا  زا  یعون  روما  نیا  رد  نتخورف و  ناشیا  رب  دنهاوخ  دشاب  تجاح  رد  دئاز  ددـعتم و  نآ  لاثما  و  هدـنب )  ) و هباد ) )
هتبلا دـینزم  .ددرگ و  بارخ  تکلمم  تیعر و  هن  دـنام  لـصی ) مل   ) جارخ هن  ینعی  باـبک )  ) هن دزوـسب و  خیـس )  ) هن هک  تـشاد  دـیاب 

عورشم اقلطم  جارخ  ذخا  يارب  ندز  هک  دنا  هدیمهف  نینچ  یضعب  و  تسین ، ندیناجنر  لباق  ردقنآ  هک  یمهرد  يارب  هنایزات  ار  یسک 
شیپ دـیبایب  هکنیا  رگم  نامیپ ، دـهع و  باحـصا  زا  یمذ  ای  ناملـسم ، رازگزامن و  نامدرم  زا  یـسک  لاـمب  دـیناسرم  تسد  و  تسین ،

و دشابن ، رورـض  ار  ناشیا  حالـس  بسا و  نآ  هک  تسا  نا  دارم  ابلاغ  مالـسا ، لها  رب  نآ  هب  دـنناسر  افج  هک  یحالـس  ای  یبسا  ناشیا 
اریز دیامرف : یم  هچنانچ  دننک ، نانمـشد  ددم  ای  دـنزات ، ناناملـسم  رب  تصرف  تقو  و  دـنبای ، توق  تکوش و  نآ  هب  هک  دوش  نآ  میب 

ناشیا توق  تکوش و  بجوم  ات  مهریغ  یمذ و  زا  مالسا  نانمشد  ياهتـسد  رد  ار  نیا  لاثما  دراذگب  هک  ار  ناناملـسم  تسین  اور  هک 
نیا هاگره  ناناملسم  ریاس  هکلب  ددرگ ، یمزاب  یلاو  لماع و  دید  باوص  داهتجا و  هب  زین  نیا  و  دسر ، مخز  نآ  زا  ار  مالسا  و  ددرگ ،

ناتاهـسفن زا  دیرادم  غیرد  دیراذگم و  اجب  و  مکـسفنا ) نع  يا   ) ضفاخ عزنب  تسا  بوصنم  دنریگزاب  ناشیا  زا  تکوش  دننک  مهوت 
زا هن  ددرگ  نادلب  ینادابآ  ناشیا و  تیهافر  بجوم  هک  یتنوعم  یترصن و  تیعر  زا  هن  و  یتریـس ، نسح  يرکـشل  زا  هن  و  یتحیـصن ،

يرای و ار  تیعر  و  دینکرـس ، وکین  يرگـشل  اب  و  دـیرآ ، اجب  رگیدـکی  اب  یهاوخریخ  تحیـصن و  لامک  هلمجلاـب  یتوق و  ادـخ  نید 
دحا یلبا  اـم  ( ) هاـطعا اـفورعم  ادـیز  یلبا  ـالیمج  ـالعف  لـعف  انـسح  ءـالب  یلبا   ) دیـشوکب تلم  نید و  تیوقت  رد  و  دـیئامن ، یهارمه 

رد دندرک  بوخ  یعس  هرصن ) یف  نسحلا  ءالبلا  اولبا  و  ءاعدلا : یف  و   ) درکن رهاظ  نم  یعـس  دیـشکن و  نم  جنر  سک  چیه  یئالبک )
دنوادخ هک  اریز  تسا ، هتشگ  بجاو  و  امش ، رب  تسا  راوازس  هچنآ  وا  هار  رد  دیرآ  اجب  دینک و  یعـس  و  دیامرف : یم  لوسر  ترـصن 

دسرب هچنآ  هب  ار  وا  مینک  ترصن  و  دوخ ، یعس  دهجب و  مینک  وا  رکش  هک  ار  تلاح  نیا  امـش  دزن  ام و  دزن  تسا  هدرک  ناسحا  یلاعت 
ام هب  نآ  عفن  مینک  یم  وا  هار  رد  ام  هک  تمدـخ  یعـس و  ره  هلمجلاب  .یلاعت و  يادـخب  رگم  ار  یـسک  توق  تسین  و  نآ ، هب  ام  توق 

باوث ردصم  ات  هدومرف ، نآ  هب  ار  ام  و  تسا ، هتفریذپ  ام  زا  دوخ  يامعن  رکـشب  ارنآ  هک  تسا  دنوادخ  ناسحا  هلمج  زا  تسا و  دـیاع 
تـسا هداد  اهتمعن  و  تسا ، هدرک  ناسحا  ام  اب  يادخ  ینعی  تسا  هرکـشن ) نال   ) ریدقت هب  دنا  هتفگ  ددرگ و  دیواج  تداعـس  لیلج و 

هک اریز  هریخا  صوصخم  هن  دشاب  هقباس  تالمج  همه  هب  قلعتم  هللا  ناف  هلوق : دناوت  یم  و  میراد ، تردق  ات  مینک  وا  رکـش  هکنا  يارب 
دنراد لخدم  رکش  رد  همه  اهنآ 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.جارخلا یلع  هلامع  یلا 

.نتفرگ جارخ  رب  وا  نیرشابم  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

.جارخلا باحصا  یلا  نینموملاریما ، یلع  هللادبع  نم  »
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نکی مل  ول  ریثک و  هباوث  نا  ریـسی و  هب  متفلک  ام  نا  اوملعا  اهزرحی و  ام  هسفنل  مدـقی  مل  هیلا  رئاص  وه  ام  رذـحی  مل  نم  ناف  دـعب ، اـما 
مکسفنا و نم  سانلا  اوفصناف  .هبلط  كرت  یف  رذع  ام ال  هبانتجا  باوث  یف  ناکل  فاخی  باقع  ناودعلا  یغبلا و  نم  هنع  هللا  یهن  امیف 

نعیبت هتبلط و ال  نع  هوسبحتال  هتجاح  نع  ادحا  اومشحت  .همئالا و ال  ءارفـس  همالا و  ءالکو  هیعرلا و  نازخ  مکناف  مهجئاوحل  اوربصا 
« .مهرد ناکمل  اطوس  ادحا  نبرضت  ادبع و ال  اهیلع و ال  نولمتعی  هباد  فیص و ال  ءاتش و ال  هوسک  جارخلا  یف  سانلل 

.لانم جارخ و  ندرک  عمج  نارشابم  نابحاصم و  يوس  هب  تسا ، نانمومریما  ادخ  هدنب ي  بناج  زا  بوتکم  نیا  ینعی 

یمرب وا  ررـض  هب )  ) هک يزیچ  زا  دسرتن  هک  یـسک  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اما  و 
هک ار  هچنآ  هـک  دـینادب  باذـع و  زا  ار  وا  دـنک  تظفاـحم  هـک  ار  يزیچ  دوـخ  سفن  يارب  زا  دتـسرف  یمن  شیپ  وا ، يوـس  هـب  ددرگ 

ندرک متس  ملظ و  زا  نآ ، زا  تسا  هدرک  یهن  ادخ  هک  يزیچ  رد  دوبن  رگا  رایـسب و  نآ  باوث  تسا و  كدنا  نآ  هب  دیا  هدش  فلکم 
سپ نآ ، ندرکن  بلط  رد  دوبن  يرذـع  هک  يردـق  نآ  نآ ، زا  ندرک  زیهرپ  بانتجا و  باوث  دوب  هنیآ  ره  دوش ، هدیـسرت  هک  یباذـع 
امش هک  قیقحت  هب  سپ  ناشیا ، تاجاح  ياضق  رد  دینک  ییابیکش  امش و  ياهسفن  بناج  زا  ندرک  تلادع  هب  نامدرم  اب  دینک  لمع 

ناشیا و نتساوخ  تجاح  زا  نامدرم  اب  دیزروم  یگرزب  تمـشح و  دیناماما و  نالوسر  دیتما و  نالیکو  دیـشاب و  تیعر  ناراد  هنازخ 
ياه هماج  نتخورف  هب  جارخ  يادا  رد  ار  ناـشیا  دـیزاسن  رطـضم  ناـشیا و  زا  جارخ  ندرک  هبلاـطم  تهج  زا  ار  ناـشیا  دـینکم  سبح 
ندرک ادا  يارب  زا  هناـیزات  هب  ار  یـسک  دـینزن  ناـمالغ و  هن  اـهنآ و  هب  دـننک  یم  راـک  هک  یناـیاپراچ  هـن  یناتـسبات و  هـن  یناتـسمز و 

.یمهرد

ملـسملل یغبنیال  هناف  مالـسالا ، لها  یلع  هب  يدعی  احالـس  وا  اسرف  اودجت  نا  الا  دهاعم ، لصم و ال  سانلا ، نم  دحا  لام  نسمت  «و ال 
هنوعم و هیعرلا  هریس و ال  نسح  دنجلا  هحیصن و ال  مکسفنا  اورخدت  هیلع و ال  هکوش  نوکیف  مالـسالا ، ءادعا  يدیا  یف  کلذ  عدی  نا 

امب هرصنن  نا  اندهجب و  هرکشن  نا  مکدنع  اندنع و  عنطـصا  دق  هناحبـس  هللا  ناف  مکیلع ، بجوتـسا  ام  هلیبس  یف  اولبا  هوق و  هللا  نید  ال 
« .هللااب الا  هوق  انتوق و ال  تغلب 

دوهی و همذ ي  لها  لام  هن  ار و  ناملـسم  رازگزامن  لام  هن  ار ، نامدرم  زا  یـسک  لام  دیریگم  دینزن و  تسد  دینکن و  سم  دیاب  ینعی 
زا تسین  راوازس  هک  قیقحت  هب  سپ  مالـسا ، لها  رب  نآ  هب  دننک  متـس  يدعت و  هک  ار  يا  هحلـسا  ای  یبسا  دیبایب  هکنیا  رگم  ار ، اراصن 
عنم مالسا و  رب  تدش  توق و  ببـس  دوشب  هکنیا  ات  مالـسا ، نانمـشد  ياهتـسد  رد  ار  هحلـسا  بسا و  دراذگاو  هکنیا  یناملـسم  يارب 

ماعنا و ار و  نداد  توق  ادخ  نید  هب  هن  ار و  ندرک  تناعا  تیعر  رب  هن  ار و  تلصخ  ییوکین  هاپس  رب  ار و  دنپ  امش  ياهسفن  رب  دینکم 
هدرک ییوکین  ناسحا و  هناحبس ، دنوادخ ، هک  قیقحت  هب  سپ  .امش  رب  تسا  راوازـس  مزال و  هک  يریدقت  اب  ادخ ، هار  رد  دینک  ناسحا 

دـسرب هک  يردـق  نآ  هب  ار  وا  نید  مینک  يرای  هکنیا  ام و  تقاـط  ردـق  هب  ار  وا  مینک  رکـش  هکنیا  هب  امـش ، دزن  رد  اـم و  دزن  رد  تسا 
.ادخ هب  رگم  یتردق  توق و  تسین  ام و  تردق  توق و 

یئوخ

: باقع بارعـالا : .هتیطعا  هتیلبا :) ، ) هوقلا هکوشلا :) ، ) هتلجخا هتبـضغا و  يا  ینعمب : هتمـشتحا  و  هتمـشح ) ، ) لوسرلا ریفـسلا :) : ) هغللا
امب هفوصوم  هرکن  ام  رذـع : ام ال  باقع ، هلوقل  هفـص  هلمجلا  هیف و  رتتـسملا  لوعفملل  ینبم  لعف  فاـخی : هربخ ، نع  رخا  نکی  مل  مسا 
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نا یطعا ، يا  عنـص  نم  لاـعتفا  عنطـصا : لوعفم ، ءاتـش : هوسک  هلیقثلا ، دـیکاتلا  نونب  دـکوم  یهن  نعیبـت : ـال  .ناـکم  مسا  وه  هدـعب و 
یلاعت هلوق  وحن  رثکا  اهفذـح  و  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاق  هرکـشن ، نال  يا  ماللا  فذـحب  عنطـصا  هلوقل : هل  لوعفملا  هلزنمب  هرکـشن :

یف دمتعا  یمومعلا و  داصتقالا  اذه  هباتک  یف  ع )  ) مظن دق  ینعملا : هدـئاملا .) مهیلع 80 - هللا  طخس  نا  مهسفنا  مهل  تمدق  ام  سئبل  )
قلعتت یتـلا  هاـکزلا  لاوـما  نم  عـمتجی  ناـمزلا  کـلذ  یف  لاـملا  تیب  یلا  لـصی  اـم  رثـکا  ناـف  قـالخالا ، ناـمیالا و  یلع  اذـه  همظن 
هقفلا یف  هررقملا  اهطئارـشب  نیتکوکـسملا  هضفلا  بهذلا و  هثالثلا و  ماعنالا  هعبرالا و  تالغلا  نم  هاکزلا  هیلع  بجی  امیف  نیملـسملاب 

هذـه ناـف  هونع ، هحوتفملا  یـضارالا  یف  نولمعی  نیذـلا  نیدـهاعملا  همذـلا و  لـها  نم  ذـخوت  یتـلا  جارخلا  لاوـما  نم  یمالـسالا و 
یمسی لوالا  دوقنلالا و  نیعم  رادقم  وا  اهتعارز  نم  مهس  لابق  اهیف  لمعی  نم  یلا  ملستف  امومع  نیملسملا  کلم  یلا  لقتنی  یـضارالا 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  ماشه  نبا  ینربخاف  رـصم :) ص 241 ج 2 ط   ) هتریس یف  ماشه  نبا  لاق  .جارخلاب  یناثلا  همـساقملاب و 
هللا لوسر  اهـسمخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  لج  زع و  هللا  ءافا  امم  ربیخ  تناـک  لاـتقلا و  دـعب  هونع  ربیخ  حـتتفا  هلآ )

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  مهاعدف  لاتقلا  دعب  ءالجلا  یلع  اهلها  نم  لزن  نم  لزن  نیملسملا و  نیب  اهمـسق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
اوناکف اولبقف  هللا ، مکرقا  ام  مکرقا  مکنیب و  اننیب و  اهرامث  نوکت  اـهولمعت و  نا  یلع  لاومـالا  اذـه  مکیلا  تعفد  متئـش  نا  لاـقف : هلآ )

.صرخلا و یف  مهیلع  لدـعی  اهرمث و  مسقیف  هحاور  نب  هللادـبع  ثعبی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  اهنولمعی و  کـلذ  یلع 
هللادبع هتموکح  مایا  رمع  ثعب  دق  و  سراف ، مورلا و  دالب  نم  کلذ  دعب  نوملـسملا  هیلع  یلوتـسا  یتلا  دالبلا  یف  جارخلا  رما  مظن  دق 
عرازم نم  بیرج  فلا  فلا  نیثالث  اهوبـسخف  جارخلا  برـض  قارع و  یف  هرماعلا  یـضارالا  هحاسمل  نامی  نب  هقیذـح  دوعـسم و  نب 

، کلذ نم  لقا  ریعـشلا  نم  نیمهرد و  هطنحلا  نم  مهارد و  هیناـمث  لـیخنلا  نم  بیرج  لـک  یلع  اوبرـضف  لـخنلا  ریعـشلا و  هطنحلا و 
یلا هلاصیا  هظفح و  جارخلا و  اذـه  لیـصحت  هیمالـسالا  هموکحلا  همهم  ناـک  و  مهرد ، فلا  فلا  نوعبـس  هاـم و  غلبی  جارخلا  ناـکف 

ملاع یف  ماظنلا  دمع  نم  جارخلا  لامع  ناکف  هفراصم ، هدراوم و 

لاوما یف  حـماستلا  هنایخلا و  نم  مهرذـح  کـلذ و  یلع  ع )  ) مههبن دـق  کـلذ و  یف  مهنید  مهاوقت و  یلع  دـمتعی  ناـک  و  مالـسالا ،
ءاقل توملا و  وه  ریـسملا  نا  یلا  راشا  اهزرحی ) ام  هسفنل  مدقی  مل  هیلا ، رئاس  وه  ام  رذحی  مل  نم  ناف  : ) هلوقب همالک  ادتباف  نیملـسملا 
رماـب مهلاغتـشا  نا  یلع  هبن  و  باـقعلا ، هکلهلا و  دراوـم  نم  رذـحلا  نم  دـبالف  هسفن  رما  همتها  نمف  هنیئاـخ  هـیفخ و  لـکب  ملاـعلا  هللا 

و ریثک ) هباوث  نا  ریـسی و  متفلک  ام  رابتعاب  مهتدهع ال  یف  نوکی  مهیلع و  مزلی  امیف  هیلو  هللا و  هعاطا  رابتعاب  نوکی  نا  دـبال و  جارخلا 
كرت یف  رذـع  ام ال  هبانتجا  باوث  یف  ناکل  فاخی ، باـقع  ناودـعلا  یغبلا و  نم  هنع  هللا  یهن  اـمیف  نکی  مل  ول  : ) هلوقب کـلذ  دـکا 

ص 239 ج 2  ) هتریـس یف  ماشه  نبا  لاق  هفراصم ، یلا  هلاصیا  جارخلا و  ذخا  یف  فاصنالا  لدـعلا و  هیاعر  یلع  مهـضرح  مث  هبلط .)
اـصراخ هحاور  نب  هللادبع  ربیخ  لها  یلا  ثعبی  رکب - یبا  نب  هللادبع  ینثدح  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناکف  رـصم :) ط 

تاوامسلا تماق  اذهب  دوهی : لوقتف  انلف  متئش  نا  مکلف و  متئش  نا  لاق : انیلع  تیدعت  اولاق : اذاف  مهیلع  صرخیف  دوهی  نیملـسملا و  نیب 
.هنایخلا 2- كرت  هناـمالا و  هیاـعر  مهیلع  مزلیف  هیعرلا  نازخ  مهلعج  - 1 هثالث : هخماش  باقلاب  جارخلا  لاـمع  فصو  مث  .ضرـالا  و 

نم مهل  دبالف  همئالا  ءارفس  مهلعج  .همالا 3 - رما  نم  مهیلا  لوح  ام  یف  هحلصملا  هلادعلا و  هیاعر  نم  مهل  دبالف  همالا  ءالکو  مهلعج 
نع مهوعنمیل  سانلا  هاجت  هبیهلا  همـشحلا و  راهظا  نع  مهاهن  مث  .مهیدیا  تحت  ام  یف  هنامالا  هحـصلا و  هیاعرب  مهترافـس  ماقم  ظفح 

یهن مداخلا و  دـبعلا  لمعلا و  باود  سابللا و  نم  هشیعملا  مزاول  جارخلا  نم  ینثتـسا  مث  .مهبلاطم  نع  مهوسبحی  مهجئاوح و  راـهظا 
هب نیعی  امم  نوکی  نا  الا  هدهع  مالـسالا و  همذ  یف  ارافک  اوناک  نا  مهلاوما و  هرداصم  نع  جارخلا و  لیـصحت  یف  سانلا  برـض  نع 

دالبلا یف  نمالا  ظفح  داسفلا و  هدام  عفدـل  اهطبـض  نم  دـبالف  حالـسلا  سرفلا و  نم  مالـسالا  ءادـعا  هیوقت  مالـسالا و  هفلاـخم  یلع 
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هیوقت لیبس  یف  مهسفنا  نوحضی  نیذلا  دونجلا  عم  هریـسلا  نسح  و  .مهسفنال 2 - حصئلا  لذب  - 1 هعبرا : اروما  مهاصو  مث  .هیمالسالا 
غیلبتلاب و نیدلا  هیوقت  .یموقلا 4 - لخدـلا  دـیزم  دـئاوفلا و  ریفوتل  باستکالا  لمعلا و  یلع  مهیوقی  امیف  هیعرلا  هناعا  و  .مالسالا 3 -

ءادال هیف  هنامالا  هیاعر  جارخلا و  طبـض  فیلاکتلا و  نم  مهیلع  هللا  بجوا  ام  لیبس  یف  دجلاب  مهرما  مث  .هنیناوقب  لمعلا  یلع  هبظاوملا 
: تشاگن جارخ  نادنمراک  هب  هکلا  همان  زا  همجرتلا : .مهمعن  مهدالب و  ءادعالا و  یلع  طلستلا  مالسالا و  همعن  لابق  یف  یلاعت  هللا  رکش 

يارب دسارهن  تسا  تکرح  رد  نادـب  هک  یماجنارـس  زا  سک  ره  دـعب  اما  جارخ  باحـصاب  نینموم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب ي  فرط  زا 
رگا تسا ، رایسب  شباوث  تسا و  كدنا  هدش  راذگاو  امـشب  هک  يا  هفیظو  نیا  دینادب  تسا ، هدرکن  تاعارم  ار  مزال  يریگـشیپ  دوخ 
يارب نآ  زا  بانتجا  باوث  كرد  نامه  دوبن  كاـنمیب  یتبوقع  زواـجت  يرگمتـس و  زا  هدرک  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هچنآ  باـکترا  رد 

جـئاوح و ماجنا  ربارب  رد  دـینک و  تیاعر  ار  فاصنا  مدرمب  تبـسن  دوخ  فرط  زا  .دوب  سب  ادـخ  نامرف  تعاطا  كرت  رد  رذـع  عطق 
دراد هک  يزاین  زا  ار  سکچیه  دیتسه ، همئا  ناریفس  تما و  ءالکو  تیعر و  ناراد  هنازخ  اهامش  اریز  دیشاب  ابیکش  نانآ  ياهیدنمزاین 

دشاب و یناتسبات  هچ  ار  اهنآ  نت  هماج ي  مدرم  زا  جارخ  لیصحت  يارب  .دیرادنزاب  شیاضاقت  زا  ار  وا  دیزاسن و  دوخ  تمشح  راتفرگ 
.دیناسرن شورفب  مه  ار  راکتمدخ  هدنب و  دیـشورفن و  غالا  واگ و  زا  تسا  اهنآ  راک  هلیـسو ي  هک  یناویح  دیـشورفن و  یناتـسمز  هچ 

يزارد تسد  مالسا  هانپ  رد  رفاک  هچ  دشاب و  ناملسم  هچ  يدحا  لامب  دینزن ، هنایزات  کی  ار  يدحا  جارخ  یهدب  مهرد  کی  رطاخب 
يورین هک  دـیاشن  ناملـسم  يارب  هک  ددرگ  مالـسا  لهاب  زواجت  هلیـسو ي  هک  دـشاب  گنج  گرب  زاس و  اـی  بسا  هکنیا  رگم  دـینکن ،

دینکن و غیرد  دوخ  زردنا  تحیصن و  زا  .ددرگ  ناناملسم  ربارب  رد  اهنآ  تکوش  هلیسو  دهناو و  مالـسا  نانمـشد  تسد  رد  ار  یگنج 
هار رد  دیتسیانزاب  ادخ  نید  دییات  تیوقت و  زا  دـیئامنن و  يراددوخ  تیعرب  کمک  زا  دـینکن ، یهاتوک  اه  ینوشق  اب  يراتفرـشوخ  زا 
دوخ شـشوک  همه  اب  ات  هدیـشخب  تمعن  هدرک و  ناسحا  اهامـش  امب و  دـنوادخ  اریز  دـینک ، شالت  هدرک  بجاو  امـش  رب  ادـخ  هچنآ 

.راوگرزب الاو و  دنوادخب  زج  تسین  یناوت  شبنج و  مینک و  يرای  ار  وا  دسرب  ام  يورین  هک  اجنآ  ات  میرازگب و  ار  وا  رکش 

يرتشوش

هدایز و عم  اضیا  هنیفـص )  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  و  لوقا : لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )
مل نم  هناـف  دـعب  اـما  جارخلا ، ءارما  یلا  نینموـملاریما  یلع  هللادـبع  نم  جارخلا  ءارما  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتک  و  لاـقف : هـصیقن ،
نم نحبـصیل  لیلق  امع  هتبقاع  عفن  فرعی  ام ال  یلع  هل  داقنا  هاوه و  عبتا  نم  و  اهزرحی ، مل  هسفنل و  مدـقی  مل  هیلا  رئاص  وه  اـم  رذـحی 

متمدق ام  مکل  نا  اوملعا  و  اوربتعاف ، هاوم ، عبتا  نم  مهاقشا  نا  و  هرض ، فرعی  امع  لدع  نم  ایندلا  یف  سانلا  دعسا  نا  الا و  نیمدانلا ،
ام مکیلع  نا  و  داـبعلاب ، میحر  فور و  هللا  هسفن و  هللا  مکرذـحی  ادـیعب و  ادـما  هنیب  مکنیب و  نا  ول  متددو  کـلذ  يوس  اـم  ریخ و  نم 

هباوث یف  ناک  فاخی  باقع  ناودعلا  ملظلا و  نم  هنع  یهن  ام  یف  نکی  مل  ول  و  ریبکل ، هباوث  نا  ریـسیل و  متبلط  يذلا  نا  و  هیف ، متطرف 
اوبذعت اومحرت و ال  اومحراف  هتبلط ، كرتب  دحال  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) رذـع ام ال 

و ال اباجح ، نذـختت  هیعرلا ال  نازخ  مکناف  مهجئاوحل ، اوربصا  مکـسفنا و  نم  سانلا  اوفـصنا  و  مهتقاط ، قوف  مهوفلکت  هللا و ال  قلخ 
هیف ام  یلع  مکـسفنا  اوربصا  و  هنع ، لفک  نمع  ـالیفک  ـالا  دـحاب  ادـحا  اوذـخات  ـال  و  مکیلا ، اـهیهنی  یتح  هتجاـح  نع  ادـحا  نبجحت 
خلا اورخدت ) و ال   ) هلوق نم  ناونعلا  لیذ  رصن  يور  .مالسلا و  .مدنلا و  کلذ  یف  ناف  ریخلا ، عفد  لمعلا و  ریخات  مکایا و  و  طابتغالا ،

هللا نید  و ال  هنوعم ، هیعرلا  و ال  هریس ، نسح  دنجلا  و ال  اریخ ، مکسفنا  اورخدت  الف  اذکه : دانجالا  ءارما  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک یف 
هوق انتوق و ال  تغلب  ام  هرصنن  نا  و  اندهجب ، هرکشن  ام  مکدنع  اندنع و  عنطصا  دق  هللا  ناف  مکیلع ، بجوتـسا  ام  هلیبس  یف  هولبا  و  هوق ،
یف تطرف  ام  یلع  اترـسح  ای  لوقی : نا  هتبقاع  نوکتف  اهزرحی ) ام  هسفنل  مدقی  مل  هیلا  رئاص  وه  ام  رذحی  مل  نم  ناف  دعب : اما   ) .هللااب الا 
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نم مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  ( ) ریثک هباوث  نا  و  (. ) جرح نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعج  ام  ( ) ریـسی متفلک  ام  نا  اوملعا  و   ) .هللا بنج 
هللا یهن  امل  نایب  ناودـعلا ) یغبلا و  نم  ( ) ناودـعلا یغبلا و  نم  هنع  هللا  یهن  اـمیف  نکی  مل  ول  و  (. ) نولمعی اوناـک  اـمب  ءازج  نیعا  هرق 
نم اما  و   ) هنع فکلاب  هبلط  كرت  هنع و  هللا  یهن  ام  بلط  يا : هبلط ) كرت  یف  رذع  ام ال  هبانتجا  باوث  یف  ناکل  فاخی  باقع   ) .هنع
یه هنجلا  ناـف  يوهلا  نع  سفنلا  لدـعلاو ) …  قحلاـب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماـخلا  لـصفلا   ) یهن هبر و  ماـقم  فاـخ 

: یسوم هب  یلاعت  هللا  یجان  امیف  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف و  يواملا .)

نم سانلا  اوفـصناف   ) .ادحا مهعم  كرـشا  ندـع ال  تانج  مهحیبا  یناف  یمراحم ، نع  عرولا  لثمب  نوبرقتملا  یلا  برقت  ام  یـسوم  ای 
یف هللا  رکذ  و  كاخا ، کتاساوم  و  کسفن ، نم  سانلا  فاصنا  هقلخ  یلع  هللا  ضرف  ام  دـشا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاـق  مکـسفنا )

مکناف مهجئاوحل ، اوربصا  و   ) .اهکرتب هیـصعم  یلع  وا  اهلعفب  هعاط  یلع  تمجه  اذا  یلاعت ، هرکذـب  لب  راکذالا  هئارقب  ـال  نطوم  لـک 
دکوی هناف  رومالا ، هالو  امیـس  نکمتم ال  لک  یلع  بجاو  سانلا  حـئاوح  ءاضقل  ربصلاف  همئالا ) ءارفـس  همالا و  ءالکو  هیعرلا و  نازخ 

یبا نبا   ) هلقن و  نیـسلاب ، هیرـصملا )  ) یف اومـسحت ) ـال  و   ) .ءارفـسلا ءـالکولا و  نازخلا و  مهنوـک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـمب  مهیف 
( یفاکلا  ) یف هتبلط ) نع  هوسبحت  هتجاح و ال  نع  ادحا   ) .اولجخت وا ال  اوبـضغت  ال  يا : نیـشلاب ، اومـشحت ) و ال  ( ) مثیم نبا  دـیدحلا و 
(: مالسلا هیلع   ) رقابلا نع  .هلوسر و  یلاعت و  هللا  ناخ  دقف  هحـصانی  ملف  هیخا  هجاح  یف  یـشم  نموم  امیا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع 

.ایقتلی یتح  یلاـعت  هللا  هنعل  یف  لزی  مل  هیلا  جرخی  مل  و  هل ، نذاتـساف  هلزنم ، یف  وه  و  هجاـح ، بلاـط  وا  ارئاز  املـسم  یتا  ملـسم  اـمیا 
هعبرا لیئارسا  ینب  نمز  یف  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )

نیا لاـقف : مـالغلا  هیلا  جرخف  باـبلا  عرقف  مهنیب ، هرظاـنم  یف  مهدـحا  لزنم  یف  نوعمتجم  مه  هثـالثلا و  دـحاولا  یتاـف  نینموملا ، نم 
تسل هل : تلقف  نالف ، ناک  لاق : بابلا ؟ عرق  يذلا  ناک  نم  هل : لاقف  مالغلا  لخد  لجرلا و  عجرف  تیبلا ، یف  وه  سیل  لاقف : كالوم ؟
اوجرخ اوناـک  دـغلا و  نم  لـجرلا  مهیلا  رکبف  مهثیدـح ، یف  اولبقا  و  هعوـجرل ، مهیقاـب  متغا  ـال  همـالغ و  یلوـملا  ملی  ملف  لزنملا ، یف 

املف لاحلا - فیعـض  اجاتحم  لجرلا  ناک  و  هیلا - اورذتعی  مل  و  معن ، اولاقف : مکعم ، انا  لاق : مهیلع و  ملـسف  مهدحال  هعیـض  نودـیری 
فوج نم  يدانی  دانم  اذا  مهـسوور  یلع  همامغلا  توتـسا  املف  اوردابف  رطم  هنا  اونظف  مهتلظا ، دـق  هماـمغ  اذا  قیرطلا  ضعب  یف  اوناـک 

امم بجعی  ابوعرم  لجرلا  یقب  هثالثلا و  تفطتخا  دـق  همامغلا  فوج  نم  ران  اذاف  .هللا  لوسر  لیئربج  اناف  مهیذـخ ، رانلا  اهتیا  همامغلا :
هللا نا  تملع  اما  عشوی : هل  لاقف  عمـس ، ام  يار و  امب  هربخاف  نون ، نب  عشوی  یقلف  هنیدملا  یلا  عجرف  ببـسلا ، يردـی  موقلاب و ال  لزن 

، لح یف  مهلعجا  انا  لاقف ، عشوی  هثدـحف  مهلعف ؟ ام  و  لاق : کعم ! مهلعفل  کلذ  و  مهنع ، ایـضار  ناـک  نا  دـعب  مهیلع  طخـس  یلاـعت 
( فیـص ءاتـش و ال  هوسک  جارخلا  یف  سانلل  نعیبت  و ال   ) .دـعب مهعفنی  نا  یـسع  و  الف ، هعاسلا  اماف  مهعفنل  اذـه  لـبق  ناـک  ول  لاـقف :

اطوس ادحا  نبرـضت  و ال   ) .هبادـک هوسک ، یلع  فطع  ادـبع ) و ال   ) هانثتـسم لمعلا  هبادـف  اهیلع ) نولمتعی  هباد  و ال   ) هوسکلا ءانثتـسال 
( دـهاعم و ال   ) یلـصی ملـسم  يا : لصم )  ) مهیلع بجی  ام  ریغ  سانلا ) نم  دـحا  لام  نسمت  ـال  و   ) .يدـنع سیل  لوقی  مهرد ) ناـکمل 

لـصفلا  ) ناک هبور : یبا  نبال  سمـش ) دبع  مشاه و  قارتفا   ) باتک نع  و  اذـه ، .نیملـسملا  همذ  یف  یـسوجم  وا  ینارـصن  وا  يدوهی 
ءالوه نولوقی  و  همذـلا ، لها  نم  ملـسا  نمم  هیزجلا  نوذـخای  هیماونب  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا 

ناک دـق  اولاق : هیخالا  اورـصبا  اذاف  هعاب ، وا  هسرف  قفن  دـق  لجرلا  راد  اولخد  امبر  و  لیخلا ، نم  هقدـصلا  نوذـخای  و  هیزجلا ، نم  اورف 
نعم نب  ریمعوبا  نعم  ناک  اقیقر ، کلذـب  ریـصی  هنا  نوری  و  همزلی ، نیدـلا  یف  لـجرلا  نوعیبی  اوناـک  .اهتقدـص و  تاـهف  سرف  اـنهاه 

نب رـشب  نب  یلع  جاـجحلا  عاـب  و  یکتعلا ، ورمع  نب  داـیز  نب  دیعـسوبا  هارتشاـف  هیلع  نید  یف  عیبـف  ربـنعلا ، ینبل  یلوـم  ارح  بتاـکلا 
همـالع لـیخلا  مسوـت  اـمک  نیملــسملا  قاـنعا  یف  نوـمتخی  اوناـک  و  دزـالا ، نـم  لـجر  یلع  بـلهملا  لوـسر  لـتق  هنوـکل  زوحاـملا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3643 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیدملا لها  هبقع  نب  ملسم  عیاب  و  هشبحلا ، مورلا و  نم  جولعلاب  عنصی  امک  مهقاقرتسال  همالع  نیملسملا  فکا  اوشقن  و  مهدابعتـسال ،
(- مالـسلا امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  الا  دیزیل  نق  دـبع  مهنم  الک  نا  یلع  نیعباتلا - ءاحلـص  اهدالوا و  هباحـصلا و  ایاقب  اهیف  و  هفاک -

یقلا وا  بلق  هل  ناک  نم  یلع  یفخی  امک ال  کلذ ، مهل  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع نیمدقتملا  سیـساتب  الا  اولعف  ام  مهلعف  ناک  له  و  خلا .-
( هب يدعی  احالس  وا  اسرف  اودجت  نا  الا   ) .رکب یبا  نب  دمحم  یلا  هباتک  یف  مهثلاث  یلو  مهلاخ و  کلذب  رقا  دق  .دیهش و  وه  عمـسلا و 

رجشلا كوش  هدحاو  هکوش ) نوکیف  مالسالا  ءادعا  يدیا  یف  کلذ  عدی  نا  ملسملل  یغبنی  هناف ال  مالسالا ، لها  یلع   ) هب زواجتی  يا :
ریمضلاف هیلع  و  مهیلع ) ( ) مثیم نبا   ) یف نکل  و  مالسالا ، یلا  عجار  ریمـضلاف  هیلع  و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذکه  هیلع ) )

و ال هحیصن ، مکسفنا  اورخدت  و ال   … ( ) لدعلاو قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) .مالـسالا لها  یلا  عجار 
( مالـسلا هیلع   ) هبتک امم  عبرالا  تارقفلا  هذه  نا  رـصن  هیاور  نم  تفرع  دق  هوق ) هللا  نید  و ال  هنوعم ، هیعرلا  و ال  هریـس ، نسح  دـنجلا 

یف اقدـص  هالبا  هناما و  نینموملاریما  یلباف  ریرج : لوقک  اوطعا  يا : اولبا ) و   ) .مهبـسانت اهناف  قحلا  وه  و  جارخلا ، دانجالا ال  ءارما  یلا 
مکرابتخا نورهظت  العف  اولعفا  يا : ناحتمالا ، رابتخالا و  هیف  لصالا  و  ولبی ،) يذلا  ءالبلا  ریخ  امهالبا  و   ) ریهز لوق  دـئادشلا و  رومالا 

ام (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هلیبـس ) یف  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هللا ) لـیبس  یف   ) .مکناـحتما و 
( اندهجب هرکشن  نا   ) انیلع بجو  امب  انم  لک  یلع  معنا  يا : مکدنع ) واندنع  عنطصا  دق  هناحبس  هللا  ناف  مکیلع   ) بجو يا : بجوتسا )
و ال  ) اهعسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ثیح ال  انتوف ) هب  تغلب  امب  هرصنن  نا  و   ) .هرکش قح  هرکشی  نا  دحا  ردقی  ملف  الا  انتقاط و  ردقب  يا :

(. مثیم نبا   ) یف اسیل  و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) نع اذخا  هیرصملا )  ) یف اذکه  میظعلا ) یلعلا   ) هرصن هرکش و  یف  هللااب ) الا  هوق 

هینغم

نولمتعی .اوبضغت و  يا ال  اومشحت  خسنلا ال  ضعب  یف  و  اوعنمت ، اومـسحت : .نولثمملا و  لسرلا و  ءارفـسلا : .اهظفحی و  اهزرحی : هغللا :
و سانلا ، نم  لدـب  دـهاعم  لصم و ال  بارعـالا : .اودا  اولبا : .هوقلا و  هکوشلا : .هحـالفلا و  هرقبک  اـهیلع  لـمعلا  یف  نوبرطـضی  اـهیلع :

رکـشلا هل  عنـصن  نا  انم  بلط  یلاـعت  هنا  ینعملا  نـال  عنطـصا  لوعفم  هرکـشن  نا  نم  ردـصملا  و  یغبنی ، لـعاف  عدـی  نا  نم  ردـصملا 
هباع یلا  لقعلا  نیعب  رظن  نم  خلا .) هیلا  رئاص  وه  ام  رذحی  نم  ناف  دعب ، اما  : ) لاومالا هابج  یلا  مامالا  بتک  ینعملا : .دکلا  دـهجلاب و 

و  ) کلاهملل هسفن  ضرع  دقف  هیور  رکف و  الب  لعف  نم  و  هرـش ، نم  اجن  هریخ و  لان  هتقیقح - یلع  هربدت  و  هیلع ، مدقی  نا  لبف  لعفلا 
نم هابجلا  اهیا  متیناع  امهم  نذا  ..هتوق و  نیدلا و  هنایـص  و  ایندلا ، هرامع  هب  لاملا  نال  ریثک ) هباوث  نا  و  ریـسی ، هب  متفلک  ام  نا  اوملعا 
هللا یهن  امیف  نکی  مل  ول  و   ) .لمکالا هجولا  یلع  بجاولاب  اوموقت  نا  هطیرش  هباوث  هللا و  هاضرم  یلا  سایقلاب  یشب ء  یه  امف  بعاتملا 

یلوا و كرتلا  ناکل  اذـه  ضرتفا  ول  ءانث ، حدـم و  هکرت  یف  نکل  و  حـیبقلا ، كرت  یلع  باقع  ـال  مذ و  ـال  هنا  ضرتفا  ول  خـلا ..) هنع 
هللا دـعوتی  مل  ول  راصقلا : هتاملک  یف  مامالا  لوق  اذـه  نم  بیرق  و  ققحم ؟ دـکوم و  حـیبقلا  لعف  یلع  باقعلا  ناک  اذا  فیکف  لضفا ،

مهنا یلوـالا  ثـالث : تافـص  هاـبجلا  یف  عمتجت  خـلا ..) هیعرلا  نازخ  مکناـف   ) همعنل ارکـش  یـصعی  ـال  نا  بجی  ناـکف  هتیـصعم  یلع 
هذـه نم  هدـحاو  لک  ..همئالا و  لسر  مهنا  هثلاثلا  .همالا  لبق  نم  ءالکو  مهنا  هیناثلا  .اهحلاصم  یف  قفنتل  هیعرلا  نم  لاومـالا  نوعمجی 

و  ) .هیعرلا نایک  یف  نهولا  فعضلا و  بد  و  عاضوالا ، تدسف  هابجلا  نع  هنامالا  تفتنا  یتم  و  صالخالا ، هنامالا و  یعدتست  ثالثلا 
جاتحم هجاح  كاردا  یلا  لیبسلا  متنک  ناف  لیبس ، هجاح  لکل  و  ایندـلا ، هایحلا  یف  هجاح  ناسنا  لکل  .هتجاح  نع  ادـحا  اومـسحت  ـال 

اذا جاتحملا  هجاح  ءاضقب  ارورـس  رثکا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  ثیدـحلا : یف  .اـهئاضق و  اهدـس و  یلع  اـنوع  هل  اونوکف 
ءاذغ و نم  ناسنالا  هیلا  جاتحی  ام  یلع  هبیرض  ال  خلا ..) هوسک  جارخلا  یف  سانلل  نعیبت  و ال   ) هسفن هجاحلا  بحاص  نم  هیلا - تلصو 

.هرسیم یلا  رسعملا  لهمی  و  هقباس ، هبیرض  ءافول  کلذ  نم  یـش ء  هرداصم  زوجت  اضیا ال  و  ناویح ، هلآ و  باثا و  نکـسم و  ءاسک و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3644 

http://www.ghaemiyeh.com


الا هنوید  ءافول  کلت  ام  عیمج  عیبی  نا  سانلل  نیدملا  یلع  نوبجوی  مهناف  هیمامالا  ءاهقف  اما  هقالطا ، مالکلا و  رهاظ  نم  هانمهف  ام  اذه 
ءافولا بوجو  هلدا  و  هلها ، نم  ناک  نا  ملعلا  بتک  نم  هیلاجاتحی  ام  مهباـیث و  هباـیث و  و  هلاـیعل ، هل و  هلیل  موی و  توق  ینکـسلا و  راد 

و ال لاملا ، لیصحت  یف  قفرلا  بجی  خلا ..) ادحا  نبرـضت  و ال   ) .لیلد نم  صیـصختلل  دبال  و  هریغ ، لاملا و  تیبل  نیدلا  لمـشت  هماع 
اذا كرشملا  همذلا و  لها  دهاعملاب  و  هلبقلا ، لها  یلصملاب  دارملا  و  یسی ، ذوی ي و  یشال ء  امتشال و  ابرض و  لاحی ال  هوسقلا  زوجت 

نیملـسملا دالب  لخد  اذا  لجا ، خلا ..) مالـسالا  لها  یلع  هب  يدـعی  احالـس  وا  اسرف  اودـجت  نا  الا   ) دـهع نذاب و  مالـسالا  دالب  لخد 
زاج اذه  نا  اذا  بیرلا - یلع  نئارقلا  مایقل  هرما  یف  مهبتشا  و  برحلا ، یف  لمعتسی  یش ء  يا  هعم  ناک  و  مالـسالا ، نع  اهنع و  بیرغ 

مکسفنا اورخدت  و ال   ) .اثیدح امیدق و  لودلا  بوعـشلا و  لک  اذه  یلع  و  ودعلا …  هوق  بیرختلل و  اببـس  نوکی  ام  اورداصت  نا  مکل 
هورکـشا هوعیطا و  و  تابجاو هللا ، نم  مکیلع  اـم  اودا  و  هیعرلا ، دـنجلا و  متنا و  يوقتلاـب  اوصاوت  و  قحلاـب ، اوحـصانت  خـلا ..) هحیـصن 
قوقحلاب ملعلا  و  هنامالا ، صالخالا و  و  هنورملا ، ربصلا و  یلا  جاتحت  هبعـص  همهم  لاومالا  هیابج  ناف  دعب ، .قحلا و  هرـصن  داهجلاب و 

اهتیابج لومالا و  هذـه  تناک  و  زجع ؟ وا  عنتما  اذا  هیلع  یه  نمم  ذـخوت  فیک  نم و  یلع  و  بجت ؟ یتم  و  یه ؟ ام  هیعرـشلا ، هیلاملا 
یف هدرلا  فورحل  هبجوملا  بابسالا  نم  وا  اببس 

.رکب یبا  دهع 

هدبع

: هیعرلا نازخ  مکناف  ریـصملا …  ءوس  نم  اهظفحی  هسفنل  المع  لمعی  مل  اهیلا  ریـصی  یتلا  هبقاعلا  رذـحی  مل  نم  هیلا : رئاـص  وه  اـم  … 
ال هتجاح : نع  ادـحا  اـهحلاصم …  یف  قفنتل  لاـملا  تیب  یف  هیعرلا  لاوما  نونزخی  هـالولا  نزاـخ و  عمج  هددـشم  يازف  مضب  نازخلا 

ائیش جارخلا  ءادا  لجال  اوعیبی  نال  سانلا  اورطـضت  يا ال  اهیلع : نولمتعی  هباد  و ال  بولطملا …  رـسکلاب  هبلطلا  اوعطقت و  اومـسحت ال 
نم دـحا  لام  اوسمت  مهاردـلا و ال  لجال  مهوبرـضت  الثم و ال  لمحلا  عرزلا و  یف  مهلامعال  همزـاللا  باودـلا  نم  ـال  مهتوسک و  نم 

اورخدت و ال  هلها …  یلع  اهب  نولوصی  مالـسالا  یلع  نیجراخلل  هدـع  ناک  ام  الا  هرداصملاب  نیدـهاعملا  وا  نیملـسملا  يا  نیلـصملا 
اوعنمت يا ال  نیلوعفمل  هسفنب  هادعف  عنم  ینعم  انهه  رخدا  نمض  هجاحلا و  تقول  هنم  لذبی  هاقبتسا ال  یشلا ء  رخدا  هحیـصن : مکـسفنا 

تافوطعملا یف  لاقی  اذه  لثم  تقو و  لک  اهلامعا  یلع  مکسفنا  اوبساح  لب  هجاحلا  تقول  هریخات  يوعدب  هحیصنلا  نم  ائیش  مکسفنا 
يا هنم  تبلط  يا  هدنع  تعنطصا  لاقی  اندهجب : هرکشن  نا  هیلا …  هتیدا  يا  ارذع  هتیلبا  لاقی  اودا  يا  اولبا  و  مکیلع : بجوتـسا  ام  … 

همعنلا نم  انیلع  هلام  قحب  ءافو  هدابع  قوقح  هیاعر  هل و  انتعاطب  رکشلا  هل  عنصن  نا  انم  بلط  هناحبس  هللااف  ائیش  یل  عنصی  نا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

جارخ و نتفرگ  يارب  ندـناسر  رازآ  زا  نآ  رد   ) دـندوب ریگجارخ  هک  شنانادرگراک  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
: ناریگجاب هب  تسا  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا  همان  نیا  دـیامرف :) یم  یهن  دراد  نایز  شـشورف  هک  يزیچ  شورفب  ندومن  راداو 
، دیـسرتن زیختـسر ) زور  یـسراو  باـسح و   ) ددرگ یم  رب  شیوس  هب  هچنآ  زا  هک  ره  مرکا ، ربـمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ 

دیا هدـش  روماـم  نآ  ماـجنا  هـب  هـچنآ  دـینادب  و  تـسا ، هداتــسرفن  شیپ  درادـهاگن  رفیک ) باذـع و  زا   ) ار وا  هـک  يزیچ  دوـخ  يارب 
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شاداپ رد  دنسرتب  نآ  زا  هک  يرفیک  يور  هدایز  متس و  لیبق  زا  هدومرف  یهن  ادخ  هچنآ  رد  دوبن  رگا  و  رایسب ، نآ  شاداپ  تسکدنا و 
ار نآ  زا  يوریپ  یلو  دوـبن  يرفیک  ار  روتـسد  تفلاـخم  مریگ   ) نآ نتـساوخ  كرت  رد  تسین  يرذـع  هک  تسا  يزیچ  نآ ، زا  يرود 

اریز دیشاب ، ابیکش  ناشاهشهاوخ  رب  و  دینک ، راتفر  مدرم  اب  فاصنا  ارادم و  اب  سپ  دیشوپ ) مشچ  نآ  زا  ناوت  یمن  دنهد ك  یشاداپ 
نینچ دینک و  در  دیاب  يرگید  هتـسد  هب  و  دیراد ، راک  رـس و  یعمج  اب  جارخ  نتفرگ  هطـساو  هب  هک   ) دیتسه تیعر  ناراد  هنازخ  امش 

و دنهد ) یم  روتـسد  تیعر  هرابرد  امـش  هلیـسو  هب  هک   ) دینایاوشیپ ناگدنیامن  مدرم و  ياهلیکو  و  دشاب ) ابیکـش  رابدرب و  دیاب  سک 
شتساوخرد زا  ار  یسک 

زا بآ  ای  راکنا  ار  نیمز  ای  نکن ، نینچ  نکب  نینچ  دـیئوگب  هدراذـگن و  لطعم  ار  شراـک   ) دـینکن عنم  شبولطم  زا  هدرواـین  مشخ  هب 
نآ اب  هکیئاپراهچ  یناتـسبات و  یناتـسمز و  سابل  مدرم  زا  نتفرگ  جاب  ماگنه  دـیئامنن ) نادرگرـس  ار  وا  هصالخ  روآ ، نوریب  اج  نالف 

هتبلا و  دیریگن ) اهنآ  زا  دـندنمزاین  نآ  هب  هچنآ  دـنک  ءادا  ار  جارخ  هک  دـشاب  هتـشادن  یلام  رگا   ) دیـشورفن ار  مالغ  دـننک و  یم  راک 
تسد دنمالسا ) هانپ  رد  هیزج  نداد  اب  هک   ) اه هتـسب  نامیپ  نارازگزامن و  زا  کیچیه  لام  هب  و  دینزن ، هنایزات  یمهرد  يارب  ار  یـسک 

نانمشد تسد  رد  ار  اهنآ  ناناملسم  تسین  راوازس  اریز  دیبایب ، دوش  متس  ناناملـسم  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یحالـس  بسا و  رگم  دینزن 
نتخاس اناوت  تیعر و  رب  کمک  رگشل و  رب  یئوکین  ناتدوخ و  رب  زردنا  دنپ و  زا  و  دنشاب ، هتشاد  یئاناوت  وا  رب  ات  دراذگ  یقاب  مالسا 

ام و زا  ناحبـس  دنوادخ  اریز  دیروآ ، اج  هب  تسا  مزال  بجاو و  امـش  رب  راوازـس و  هچنآ  ادخ  هار  رد  و  دینکن ، يراددوخ  ادـخ  نید 
يرای ار  وا  شیوخ  یئاناوت  هجرد  یهتنم  هب  و  میرازگ ، ساپس  ار  وا  دوخ  شـشوک  اب  وا  یئوکین  ناسحا و  ربارب  رد  هک  هتـساوخ  امش 

.راوگرزب ردق  دنلب  دنوادخ  يرای  هب  رگم  تسین  یئاناوت  ار ) ام  دنچ  ره   ) و مینک ،

ینامز

اب هک  هداد  حیضوت  هتخادرپ و  تایلام  نیرومام  فیاظو  هب  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  تایلام  تفایرد  هار 
حیرـشت مدرم  ربارب  رد  ار  نانآ  تیلوسم  نیرومام و  عضوم  مه  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـننک  لوصو  ار  اهتایلام  يا  همانرب  هچ 
ياـهراک رد  مدرم  لاـح  تیاـعر  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  هماـن  نیا  رد  هچنآ  .ربـهر  ربارب  رد  مه  ادـخ ، ربارب  رد  مه  دـنک ، یم 

یلو درادن  یشزرا  رهاظ  تروصب  دریگب  دهاوخ  یم  تایلام  رومام  هک  یناتسمز  یناتسبات و  سابل  هچ  رگا  .تسا  گرزب  کچوک و 
سابل اهنت  هن  تفرگ ؟ دیاب  دمآ  تسدـب  هچ  ره  ایآ  یلو  دـنک  یم  نیمات  ار  یتکلمم  هجدوب  زا  يا  هشوگ  دوش  هتخیر  مه  يور  یتقو 

نآ زا  دـیاب  تسا  زاین  دروم  یگدـنز  شدرگ  يارب  هک  یتاـناکما  رکون و  هناـخ ، مالـسا  رظن  زا  هکلب  تفرگ ، دـیابن  ار  هیلقن  هلیـسو  و 
هنومن دهدب و  تایلام  مه  دعب  لاس  دنک  ادیپ  تردق  ات  دشاب  هدـنهد  تایلام  يارب  یگدـنز  همادا  ناکما  دـیاب  هصالخ  .دیـشوپ  مشچ 

هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم ناکیدزن  ص )  ) ربمایپ ادخ ، رایتخا  رد  ار  کی  جنپ  دیراد  هک  يدمآرد  زا  دیـشاب  هاگآ  .دریگ  رارق  ریز  هیآ 
هب دـیابن  هک  تسا  نیا  دـهدیم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  بلطم  دـیهد ، رارق  ناگدـنامهار  نیکاسم و  ناـمیتی ، هلآ )

تلهم نمشد 

کی مالسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  نمشد  ندش  دنمورین  زا  يریگـشیپ  .دیامن  مایق  ناناملـسم  مالـسا و  ربارب  رد  دنک و  ادیپ  تردق  هک  داد 
.دیوش هدامآ  نمـشد  هیلع  دیراد  تردق  هک  اجنآ  ات  .تسا  هدرک  حرطم  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  یگنج  یگدامآ  عون 

زا يرازگرکش  یعون  دوخ  ادخ  هار  رد  هفیظو  ماجنا  ناگتسیاش و  هب  یئوگزردنا  رد  هک  دنک  یم  شرافس  ماجنارس  مالسلا  هیلع  ماما 
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هک هاگنآ  هنومن : يارب  .تسا  هداد  هجوت  دایز  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  يا  هتکن  .دـننکن  یهاتوک  تسا  یهلا  ياهتمعن 
فطل زا  تعن  نیا  تفگ : هدروآ  ار  نآ  ناینج  زا  یکی  هک  درک  هظحالم  دید و  دوخ  روضح  رد  ار  سیقلب  تخت  ادـخ  ربمایپ  نامیلس 

دنک يرازگرکش  ادخ  ياهتمعن  زا  هک  یسک  .منک  یم  تمعن  نارفک  هکلب  هن  ای  متسه  وا  ياهتمعن  رازگرکـش  نم  دنیبب  هک  تسادخ 
.تسا میرک  زاین و  یب  ادخ  دنز ، یمن  ادخب  يررض  دنک  نارفک  ادخ  ياهتمعن  زا  هک  یسک  هدرک و  يرازگرکش  دوخ  عفن  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

یــضارالا نـم  یلاوـلا  ذـخای  يذـلا  وـه  جارخلا  و  جارخلا ) باحــصا  یلا  نینموـملاریما  یلع  هللادـبع  نـم   ) جارخلا یلع  هلاـمع  یلا 
و ضرالا ، نم  جرخی  هنال  جارخلاـب ، یمـسی  و  مولعم ، لاـم  لـباقم  یف  یلاولا ، اـهرجویف  نیملـسملا ، لـکل  یه  یتلا  هونع ، هحوتفملا 
ام  ) فخی مل  يا  رذحی ) مل  نم  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) هلودلا هنیزخ  هنوعدی  جارحلا و  نولوتی  نیذلا  مه  جارخلا  باحـصا 
نم ریـصملا ، ءوس  نم  اهظفحی  يا  اهزرحی ) ام  هسفنل  مدـقی  مل   ) باقعلا فخی  مل  ناـب  اـهیلا ، ریـصی  یتلا  هبقاـعلا  يا : هیلا ) رئاـص  وه 

( ریـسی  ) هعاطلا نم  متفلک ) ام  نا  اوملعا  و   ) .باذعلا لاکنلا و  نم  كانه  وجنی  یتح  لمعی  هناف  فاخ ، نم  فالخب  هحلاصلا  لامعالا 
نکی مل  ول  و   ) ملا نزح و  هبوشی  يذـلا ال  يدـبالا  باوثلا  وه  ذا  اریثک )  ) لامعالا کلت  یلع  هناحبـس  هررق  يذـلا  هباوث ) نا  و   ) لـهس
باقع نکی  مل  ول  يا  ناک ، مسا  هنم ، فاخی ) باقع  ( ) ام  ) نایب نم )  ) و يدعتلا ، ملظلا و  يا  ناودـعلا ) یغبلا و  نم  هنع  هللا  یهن  امیف 

( هبلط كرت  یف  رذع  ام ال   ) ملظلا بنتجا  نمل  هناحبـس  هررق  يذلا  باوثلا  يا  هبانتجا ) باوث  یف  ناکل   ) هنع هللا  یهن  يذـلا  ملظلا  یف 
مهنیب مکنیب و  اوـلعجا  يا  مکـسفنا ) نم  ساـنلا  اوفـصناف   ) .ملظلا كرت  باوـث  هرثـکل  ساـنلا ، دـنع  اروذـعم  نکی  مل  هبلطی ، مل  نمف 
مکناف  ) اقیـض ارجـض و  اهب  اومتهت  مل  اهوکرتت و  نا  ال  مهجئاوحل ) اوربصا  و   ) مکقح مهنم  نوذـخات  امک  مهقح ، مهئاطعاب  هفـصنلا ،
ءالکو و   ) سانلا حـلاصم  یف  قفنقل  مهدـنع ، لاومالا  نوظفحی  جارخلا  لاـمع  ناـف  لاـملل ، ظـفاحلا  وه  نزاـخ و  عمج  هیعرلا ) نازخ 

و سانلا ، نیب  مهنیب و  ءاطـسولا  يا  همئالا ) ءارفـس  و   ) .مهیلع رمالا  هفیلخلا  هعیب  یف  لـخد  ثیح  مهب  اـهتقث  همـالا  یطعا  دـقف  همـالا )
ناب هتبلط ) نع  هوسبحت  و ال   ) هیلا اهودوت  ناب ال  هتجاح ) نع  ادـحا   ) اوعطقت يا ال  اومـسحت ) و ال   ) مهیلا نم  ءاـفلخلا و  همـالاب  دارملا 

نعیبت و ال  ( .؟ رودـلا اذـه  یف  سانلاب ، نوفظوملا  لمعی  اذام  يریل  ارـضاح ، ناک  مامالا  تیل  و  لـمعی ، نا  دـیری  اـم  نیب  هنیب و  اولیحت 
تقولا ناکنا  ناف و  هنـسلا ، لوط  ءاسکلا  نم  هیلا  نوجاتحی  ام  يا  فیـص ) ءاتـش و ال  هوسک   ) هذـخا و  جارخلا )  ) ءاـفیتسا یف ) ساـنلل 

ام لمحلا و  عرزلا و  یف  مهلامعال  همزاللا  يا  اهیلع ) نولمتعی  هباد  و ال   ) سکعلاب اذکه  و  جارخلا ، لجال  ءاتـشلا  ءاسک  عابی  افیص ال 
ادحا  ) نینکاسلا ءاتقلال  هواو  و  یهنلل ، هنون  فذح  نوبرضت ، هلصا  نبرضت ) و ال   ) .مهل هنوم  دعی  امم  هیلا  نوجاتخی  ادبع ) و ال   ) هبـشا
ذخا عیبلل و  هوذـخات  ناب  ساـنلا ) نم  دـحا  لاـم  نسمت  ـال  و   ) مکوطعی مل  اذا  لاـملا ، مهنم  مکبلط  لـجال  يا  مهرد ) ناـکمل  اـطوس 

قحتسملا دهاعملا ، دی  یف  احالس ) وا  اسرف  اودجت  نا  الا   ) .نیملسملا همذ  یف  یباتک  دهاعم ) و ال   ) ملسم يا  لصم )  ) هنمث نم  جارخلا 
کلذ عیب  زوجی  ذئنیحف  هصرف ، دجو  اذا  ملـسملا  یلع  يدـعتی  نا  یباتکلا  هعیبط  نم  ناف  مالـسالا ) لها  یلع  هب  يدـعی   ) جارخلا هیلع 

مالسالا و یلع  يا  هیلع ) هکوش  نوکیف  مالسالا  ءادعا  يدیا  یف  کلذ  عدی  نا  ملـسملل  یغبنی  هناف ال   ) جارخلا یف  حالـسلا  وا  سرفلا 
، نیملسملا حصن  نم  مکسفنا  اوعنمت  يا ال  هجاحلا  تقو  یف  هفرصیل  هاقب  اذا  یشلا ء  رخدا  هحیصن ) مکسفنا  اورخدت  و ال   ) .نیملسملا

یف ائیش  دحا  ملعی  ام  اریثکف  ریتاسدلا  مها  نم  اذه  و  هولذباف ، حصن  نم  متلمع  امهم  لب  رخآ ، تقول  حصنلا  کلذ  نوفخت  مکنا  نظب 
( هریس نسح  دنجلا   ) اورخدت و ال )  ) کلذ هبشا  ام  وا  هولئـس  هوعبت و  مهجایتحا  اوملع  اذا  مهنا  معزب  مهل ، هیدبی  هنکل ال  سانلا  حالص 

نید و ال   ) مهتجاح عفر  ردقب  جارخلا  نم  مهونیعا  لب  انوع ، يا  هنوعم ) هیعرلا  و ال   ) مهبتاور اورخدت  الف  هنسح  هریس  مهعم  اوریس  يا 
بجوتـسا اـم   ) هناحبـس هلجـال  اودا  يا  هللا ) لـیبس  یف  ولبا  و   ) .هناحبـس هللا  نید  هیوقتل  لاـملا  نم  نونکمتت  اـم  لـک  اولذـباف  هوق ) هللا 
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یل عنـصی  نا  هنم  تبلط  يا  هدنع  تعنطـصا  لاقی  مکدنع ) اندـنع و  عنطـصا  دـق  هناحبـس  هللا  ناف   ) ضئارفلا نم  بجو  ام  يا  مکیلع )
دارملا و  هرصنن ) نا  و   ) انیلع بجو  ام  ءادا  هرکـش  و  اندوهج ، اناوق و  لکب  يا  اندهجب ) هرکـشن  نا   ) انم هناحبـس  بلط  ینعملا  و  ائیش ،

.حلاصملا یلا  دشرا  بابسالا و  یه  یلاعت  هناف  میظعلا ) یلعلا  هللااب  الا   ) دحال هوق ) و ال   ) انتوق عیمجب  يا  انتوق ) تغلب  امب   ) هنید هرصن 

يوسوم

: جئاوحلا .مهنیب  اولدعا  سانلا : اوفصنا  .حارصلا  ملظلا  ناودعلا : .ملظلا  یغبلا : .اهظفحی  اهزرحی : .هطیحلا  ذخای  فاخی و  رذحی : هغللا :
رسکب هبلطلا : .اوبـضغت  ال  اومـشحت : .لسرلا ال  ءارفـسلا : .لاملا  ظفح  یلوتی  يذلا  نزاخ  عمج  نازخلا : .ءرملا  هجاتحی  هیلا و  رقتفی  ام 

: طوسلا .مهلمعل  اهنوجاتحی  اهیلع : نولمتعی  .سابللا  هوسکلا : .هبیرـضلا  نم  ضرالا  نع  عفدی  ام  بئارـضلا ، جارخلا : .بولطملا  عاطلا 
تقول هابخ  یـشلا ء : رخدا  .هوقلا  هکوشلا : .هب  زواجتی  هب ، ملظی  هب : يدعی  .یمذلا  دـهاعملا : .هوحن  روفـضم و  دـلج  نم  هب  برـضی  ام 

باحصا یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  : ) حرشلا .هل  عنصی  نا  رما  ائیش : عنطصا  .هیلا  هتیدا  يا  ارذع  هتیلبا  لاقی : اودا  اولبا : .هجاحلا 
مه جارخلا و  یلع  هلامع  یلا  مامالا  هبتک  باتکلا  اذـه  اهزرحی ) ام  هسفنل  مدـقی  مل  هیلا  رئاص  وه  ام  رذـحی  مل  ناـف  دـعب  اـما  جارخلا :

مالـسلا هیلع  ادـتبا  .یهاوـنلا  رماوـالا و  ضعب  هیف  هلماـعملا و  فـطل  ریخلا و  لـمع  یف  بیغرت  مـهل و  هظعوـم  هـیف  بئارـضلا و  هاـبج 
باوثلا باسحلا و  نم  هیلا  رئاص  وه  امل  هدعلا  دعی  فاخی و  رذحی و  مل  نم  نا  باذـعلا و  نم  مهتنایـص  سفنلا و  ظفح  یف  مهبیغرتب 
اهظفحی هسفن و  نصحی  اهءوس و  نم  رذـحی  هبقاعلا و  فرعی  نا  ناسنالا  یلع  بجیف  اهظفحی  اهنوصی و  ام  هسفنل  مدـقی  مل  باقعلا  و 

هنا ثیح  نم  ریثک  رجالا  نکل  لاملا و  هیابج  یف  الیلق  نوبعتت  مکنا  ریثک ) هباوث  نا  ریـسی و  هب  متفلک  ام  نا  اوملعا  و   … ) باذـعلا نم 
هنع هللا  یهن  امیف  نکی  ول  و   … ) هیراجتلا اهتکرح  طشنی  اهداصتقا و  شعنی  هلودـلا و  يوقی  هجاحلا و  مهنع  عفری  سانلا و  زوع  دـسی 

باقع ملظلا  یغبلا و  یف  نکی  مل  ول  ینعی  هبلط ) كرت  یف  رذـع  ام ال  هباـنتجا  باوث  یف  ناـکل  فاـخی  باـقع  ناودـعلا  یغبلا و  نم 
ام نکی  مل  اذا  يرخا : هرابعب  هب و  مایقلل  هعفدـی  ام  هیلع  رجـالا  باوثلا و  نم  هکرتی  اـمیف  ناـکل  هنم  ناـسنالا  فاـخی  هیلع و  هللا  هبجوا 

نازخ مکناف  مهجئاوحل  اوربصا  مکـسفنا و  نم  سانلا  اوفـصناف   ) .هتوفی يذـلا  باوثلا  هوعدـی  نا  بجیف  باقعلا  نم  فوخلل  هوعدـی 
اهودا قوقحلا  نم  مکیلع  سانلل  امف  مکـسفنا : نم  سانلا  اوفـصنا  - 1 ایاصو : هدـعب  مهاصوا  همئالا ) ءارفـس  همالا و  ءـالکو  هیعرلا و 

مهتاجاح مهبلاطمب و  مهب و  اوقیضت  اورجضت و  ال  مهجئاوحل : اوربصاف  .ءاوس 2 - قحلا  یف  مه  متناف و  مهنم  ادـحا  اوملظت  مهیلا و ال 
هماعلا و هنیزخلا  ظفح  یف  ءانما  متنا  هیعرلا : نازخ  مکنا  ا - روما : هثالثب  کـلذ  لـلع  هب و  اـهومزلا  ربصلا و  یلع  مکـسفنا  اولمحا  لـب 

اهنع ءالکو  مکتلعج  مهملا و  قفرملا  اذه  یلع  مکیف - اهتقثل  مکتبدتنا - همالاف  همالا : ءالکو  متنا  و  .بعـشلل ب - همالل و  هدـئاع  یه 
ءایلوا ماکحلا و  هداقلاف و  همئالا : ءارفـس  و  ج - هماعلا …  حـلاصملا  اوظفحت  هلادـعلا و  اوعرت  نا  بجیف  هیلع  متلکو  ام  نووش  نولوتت 
یقلتت هبیط  اهوجو  اونوکف  مهنع  هلاکولاب  ایاضقلا  نوفرـصت  مهنع و  هباین  رومالا  نولوتت  مهلبق  نم  الـسر  مکولعج  نیذـلا  مه  رومالا 

نع عنتمی  اهنع و  دتریف  هجاح  بلاط  اوبـضغت  ال  هتجاح ) نع  ادـحا  اومـشحت  و ال  - ) 4 قالخالا …  نسح  همـسبلا و  رـشبلاب و  سانلا 
و ال - ) .هتلباقم 6 نع  اوعنتمت  هنع و  اوبجتحت  ناب  مکنم  بلطی  ام  هتجاح و  نع  ادـحا  اوعنمت  ال  هتبلط ) نع  هوبـسحت  و ال  - ) .اهلوانت 5
رقف و هب  ناک  مهضعب و  یلع  جارخلا  بجو  اذا  ادبع ) اهیلع و ال  نولمتعی  هباد  فیـص و ال  ءاتـش و ال  هوسک  جارخلا  یف  سانلل  نعیبت 

هلمع یف  اهیلا  جاتحی  یتلا  کلذ - ریغ  هرقب و  وا  سرف  وا  رامح  هبادلا - فیـصلا و ال  وا  ءاتـشلا  یف  اهیلا  جاتحملا  هبایث  عابتالف  هجاح 
نبرضت و ال  - ) 7 هریسم .) …  یلا  هرظنف  هرـسع  وذ  ناک  ناف  : ) یلاعت لاق  امک  لب  هتمدخ  یلا  جاتحملا  هدبع  عابی  حالف و ال  عرازک و 

هرابعب اهلیصحتل و  مههوجو  سانلا و  راشبا  برضت  الف  اهتیابج  جارخلا و  لاوما  یلع  لصحت  نا  تدرا  اذا  مهرد ) ناکمل  اطوس  ادحا 
هیبرتلا بیلاـسا  نم  بولـسا  اذـه  هبیطلا و  هملکلا  قفرلا و  نیللا و  لـب  جارخلا  لاـم  لیـصحت  یف  هوسقلا  فنعلا و  لمعتـست  ـال  يرخا 
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هناف ال مالـسالا  لها  یلع  هب  يدعی  احالـس  وا  اسرف  اودـجت  نا  الا  دـهاعم  لصم و ال  سانلا  نم  دـحا  لام  نسمت  و ال  - ) .هیباجیالا 8
نع ربع  و  نیملـسملا - لاوما  یلا  مهیدیا  دتمت  نا  مهاهن  هیلع ) هکوش  نوکیف  مالـسالا  ءادعا  يدیا  یف  کلذ  عدی  نا  ملـسملل  یغبنی 
لام ذـخا  همرحل  کلذ  و  دـهاعملاب - هنع - ربع  همذـلا و  لها  نم  دـحا  لام  ذـخاب  مهیدـیا  دـتمت  نا  مهاـهن  اـمک  لـصملاب - ملـسملا 
معن هیزجلا …  عفد  لباقم  هتیامحب  مازتلـالا  نم  نیملـسملا  نیب  هنیب و  اـمل  دـهاعملا  همالـسال و  ملـسملاف  سفن  هبیط  نودـب  نیفنـصلا 

نا نکمی  امم  اهتاودا  برحلا و  تالآ  نم  کلذ  هبـشا  ام  وا  افیـس  وا  لاتقلل  اـسرف  دـعا  دـق  دـهاعملا  ناـک  ول  اـم  کـلذ  نم  ینثتـسا 
نوکیف نیملـسملا  هب  نوبراحی  رافکلل  هوق  یلا  دـعب  امیف  لوحتی  الئل  هیلع  ءـالیتسالا  هذـخا و  هل  حاـبا  دـقف  نیملـسملا  دـض  مدختـسی 
حصنی یباج  لکف  هحیصن ) مکسفنا  اورخدت  و ال  - ) 9 اهتمظنا …  لودلا و  نیناوق  یف  دوجوم  اذه  هئانتقاب و  هلودلا  حمست  مل  احالس 
دونجلا عم  اونوک  هریـس ) نسح  دـنجلا  و ال   ) .همیلاـعت مالـسالا و  حور  عم  مجـسنت  یتلا  هیعرـشلا  هحیحـصلا و  قرطلا  هملعی  رخـالا و 

هنوعم و ال هیعرلا  و ال   … ) نیدسفملا هرفکلا و  یعماق  نیدلا و  ضرالا و  هامح  مهنال  قالخا  بیطا  كولس و  نسحا  هریس و  لضفاب 
مالـسالا و اوغلب  کلذـک  و  مهدالب ، رهدزت  مهلاوحا و  حلـصت  یتح  مهتیوقت  اهب  نوعیطتـست  هنوعم  لک  ساـنللا  اومدـق  هوق ) هللا  نید 

ناف مکیلع  بجوتسا  ام  هللا  لیبس  یف  ولباو   ) .ازیزع ایوق  هولعجتل  هلیـسو  لکب  هومعدا  هبیطلا و  مکتریـسب  هیلا  اوعدا  هماکحا و  اورـشنا 
اودـج و میظعلا ) یلعلا  هللااب  الا  هوق و  انتوق و ال  تغلب  امب  هرـصنن  نا  اندـهجب و  هرکـشن  نا  مکدـنع  اندـنع و  عنطـصا  دـق  هناحبـس  هللا 
قیطن و هیلع و  ردـقن  امب  هرکـشن  نا  انیلع  ذـخا  هناف  تاریخلا  معنلا و  نم  انل  مکل و  همدـق  امل  مکیلع  هللا  هبجوا  امب  اوموق  اودـهتجا و 

 … میظعلا یلعلا  هللااب  الا  انل  هوق  هردق و ال  هوق و  نم  کلمن  ام  عیطتسن و  امب  هتیوقت  هنید و  رشنب  هرصنن 

یناغماد

وه ام  رذحی  مل  نم  ّناف  دـعب  اما  : » دوش یم  زاغآ  ترابع  نیا  اب  هک  همان  نیا  رد  جارخ  عمج  رب  شنارازگراک  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
دوخ يارب  دشابن ، رذح  رب  زیخاتـسر - تفر -  دهاوخ  نآ  يوس  هب  هچنآ  زا  سک  ره  دعب ، اما  «، » اهزرحی ام  هسفنل  مّدقی  مل  هیلا ، رئاس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : هتفگ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا » هداتـسرفن  شیپ  زا  درادب  ظوفحم  باذع - زا  ار -  وا  هک  يزیچ 
، دنـشورفب جارخ  نتفرگ  يارب  ار  ناگدـنهد  جارخ  يرورـض  مزـال و  لـیاسو  اداـبم  هـک  تـسا  هدرک  عـنم  ار  جارخ  ناگدـننک  عـمج 

.تسا يرب  رما  يرازگتمدخ و  راد  هدهع  هک  يا  هدرب  دـنراد و  مزال  ندز  مخـش  يارب  هک  ار  ییاهواگ  بکرم و  اه و  هماج  نوچمه 
.دننزب ار  هدنهد  جارخ  جارخ ، لوصو  يارب  ادابم  هک  تسا  هدومرف  یهن  ار  نانآ  نینچمه 

هک تساوخ  هزاجا  وا  زا  تشون و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  يا  همان  هاطرا  نب  يدع  دسیون : یم  دوخ  نخس  نیا  یپ  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
متـسه و دـنوادخ  باذـع  زا  يرپس  وت  يارب  نم  ییوگ  تشون : وا  يارب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .دـهد  هجنکـش  ار  نایدوم  نارگراـک و 
هب ار  وا  درک ، رارقا  راشف  نودـب  دـش و  ماـمت  تجح  سک  ره  رب  .دـناهر  یم  دـنوادخ  مشخ  زا  ار  وت  نم  يدونـشخ  هک  يا  هتـشادنپ 

ناوـت رگا  نکفیب و  نادـنز  هب  ار  وا  درک  يراددوـخ  تـخادرپ  زا  رگا  نـک و  لوـصو  وا  زا  دوـب  اـناوت  رگا  نـک ، راداو  نآ  تـخادرپ 
ار ادـخ  دوخ  تاـیانج  اـب  ناـنآ  رگا  هک  نک  شدازآ  درادـن ، تخادرپ  ناوت  هک  ادـخ  هب  وا  نداد  دـنگوس  زا  سپ  تشادـن  تخادرپ 

.منک تاقالم  ار  ادخ  نانآ ، ياهنوخ  اب  نم  هک  تسا  رتشوخ  نم  يارب  دننک  تاقالم 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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ِجارِْخلا یَلَع  ِِهلاّمُع  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} .تسا لاملا  تیب  جارخ و  نارازگراک  هب 

هب تسا  هتـسیزیم  یـضر  دیـس  زا  شیپ  هک  محازم  نب  رـصن  نیفـص  باـتک  رد  هدرک  رکذ  هماـن  نیا  زا  یـضر  دیـس  موـحرم  ار  هچنآ 
، هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدروآ  یـضر  دیـس  هچنآ  اب  يرـصتخم  توافت  اب  تسا  هدمآ  باتک  نیا  زا  اج  ود  رد  همان و  ود  تروص 

رکذ ياهمان  ص 122  هنزاوملاو ، رایعملا  مان  هب  شباتک  رد  زین  هتسیز  یم  یضر  دیـس  زا  لبق  هک  یفاکـسا  رفعجوبا  ص 389 ) ج 3 ،
تهابش ثحب  دروم  همان  اب  نآ  زا  ییاه  شخب  هک  هدرک 

هدـمآ یفاکـسا  رفعجوبا  همان  هیبش  ياهمان  زین  هغالبلا ص 776  جـهن  مامت  باـتک  رد  .دـشاب  يرگید  هماـن  دراد  لاـمتحا  یلو  دراد ؛
{ .تسا

هاگن کی  رد  همان 

يروآدرگ هک  تسا  یتاـمحز  باوـث  زا  نخـس  لّوا  شخب  رد  : دـیامرف یم  هراـشا  مهم  هتکن  دـنچ  هب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  دای  نآ  زا  داعملا  موی  هریخذ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنوش  یم  لّمحتم  هار  نیا  رد  جارخ  ناگدننک 

نتفرگ ماگنه  مدرم  هب  ّتبحم  تلادع و  تیاعر  هرابرد  همان  نیا  مود  شخب  رد 

ریغ دروـم  رد  یتـح  ودـیامرف  یم  یهن  اـهنآ  هـب  ندـناسر  ناـیز  يّدـعت و  فاـحجا و  هنوـگره  زا  دـنک و  یم  دـیکا  شرافـس  جارخ 
.دراد ار  هیصوت  نیمه  زین  دننکن  نمشد  هب  کمک  هک  یناناملسم 

.دناوخ یم  ارف  تردق  تّوق و  مامت  اب  شنییآ  نید و  يرای  راگدرورپ و  ياه  تمعن  زا  يرازگرکش  هب  ار  اهنآ  رخآ  شخب  رد 

***

لّوا شخب 

هراشا

: ِجاَرَْخلا ِباَحْصَأ  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللا  ِْدبَع  ْنِم 

.اَهُزِرُْحی اَم  ِهِسْفَِنل  ْمِّدَُقی  َْمل  ِْهَیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  اَم  ْرَذْحَی  َْمل  ْنَم  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 

ِباََوث ِیف  َناََـکل  ُفاَُـخی  ٌباَـقِع  ِناَوْدـُْعلاَو  ِیْغَْبلا  َنِم  ُْهنَع  ُهّللا  یَهَن  اَـمِیف  ْنُکَی  َْمل  َْولَو  ، ٌرِیثَـک َُهباََوث  َّنَأَو  ، ٌریِـسَی ِِهب  ُْمتْفِّلُک  اَـم  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 
.ِِهبَلَط ِكْرَت  ِیف  َرْذُعَال  اَم  ِِهباَِنتْجا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3650 

http://www.ghaemiyeh.com


همجرت

شیپ زا  يزیچ  دشابن  رذح  رب  تمایق ) گرم و   ) دور یم  نآ  يوس  هب  ماجنارـس  هچنآ  زا  هک  یـسک  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
رگا.رایسب شباوث  اّما  تسا  مک  دیا  هدش  فّلکم  نآ  هب  هچنآ  دینادب.دتسرف  یمن  دراد  نوصم  زور ) نآ  يالب  زا   ) ار وا  هک  دوخ  يارب 

يارب يرذـع  ، نآ زا  ِباـنتجا  ِباوـث  كرد  يارب  زاـب  ، تشادـن يروآ  سرت  رفیک  باـقع و  هدرک  یهن  نآ  زا  ادـخ  هک  ، يّدـعت ملظ و 
.دنام یمن  یقاب  شکرت 

! دیزیهرپب مدرم  هب  متس  ملظ و  زا  ریسفت : حرش و 

دوخ نانمشد  رب  ناناملـسم  هک  یماگنه  : حیـضوت.تسا هونعلا  حوتفم  یـضارا  جارخ  يروآ  عمج  نارومأم  جارخ  باحـصا  زا  روظنم 
لاس ره  دنتـشاذگ و  یم  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  ًابلاغ  یلو  ؛ دمآ یم  رد  نیملـسم  کلم  هب  ًالمع  اهنآ  ياه  نیمز  دندش  یم  زوریپ 

ینیگنـس داـیز و  غلبم  هک  دـش  یم  هتفرگ  اـهنآ  زا  تاـیلام ) اـی   ) هراـجالا لاـم  ناونع  هب  یـضارا  نآ  لوـصحم  زا  يرادـقم  اـی  یغلبم 
نیا.دوبن

تمسق تفای و  نایرج  یمالـسا  رگید  تاحوتف  رد  سپـس  دش و  زاغآ  ربیخ  حتف  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رـصع  زا  هلأسم 
هتبلا.تشاد ناناملـسم  همه  هب  قلعت  دوب و  یهجوت  لباق  غلبم  هک  دـش  یم  نیمأت  جارخ  نیمه  زا  اـه  ناـمز  نآ  رد  لاـملا  تیب  هدـمع 

ارقف و تاـضق و  مالـسا و  شترا  ياـهزاین  فرـص  دـندرک و  یم  يروآ  عـمج  ناناملـسم  زا  ار  تاـکز  هک  دـندوب  يرگید  نارومأـم 
.دش یم  نادنمزاین 

.دنک یم  دیکأت  رما  دنچ  رب  دوخ  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یم درک  دـیهاوخن  ادـیپ  یگداـمآ  نآ  يارب  هنرگو  دـینکن  شومارف  رگید  ناـهج  رد  ار  دوخ  یگدـنز  هک  دـهد  یم  رادـشه  تسخن 
زا يزیچ  دشابن  رذح  رب  تمایق ) گرم و   ) دور یم  نآ  يوس  هب  ماجنارس  هچنآ  زا  هک  یـسک  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف

ِهِـسْفَِنل ْمِّدَُقی  َْمل  ِْهَیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  اَم  ْرَذْحَی  َْمل  ْنَم  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دتـسرف یمن  دراد  نوصم  زور ) نآ  يالب  زا   ) ار وا  هک  دوخ  يارب  شیپ 
(. اَهُزِرُْحی اَم 

: دشاب گرم  رکف  هب  همه  زا  شیب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترایشوه  میناوخ  یم  تایاور  رد  هکنیا 

ترخآ رفس  رکف  رد  ناسنا  ات  هک  تسا  نیا  يارب  ص178 }. ج 74 ، راونالاراحب ، «} تْوَْمِلل ًارْکِذ  ْمُکُرَثْکَأ  ْمُکَسَیْکَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  »
.دنک یم  عادو  ایند  اب  یلاخ  تسد  درک و  دهاوخن  مهارف  ار  رطخرپ  رفس  نیا  لیاسو  دشابن 

؛» رایـسب شباوث  اّما  تسا  مک  دیا  هدش  فّلکم  نآ  هب  هچنآ  دینادب  :» دیامرف یم  جارخ  نارازگراک  هب  باطخ  هتکن  نیمود  رد  هاگ  نآ 
(. ٌرِیثَک َُهباََوث  َّنَأ  ٌریِسَی َو  ِِهب  ُْمتْفِّلُک  اَم  َّنَأ  اوُمَلْعا  (َو 

؟ دـنراد اه  ناسنا  هک  یفیلاکت  مامت  ای  تسا  جارخ  يروآ  عمج  هب  طوبرم  ياه  شـشوک  ترابع  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  ایآ 
یم رظن  هب  رت  بسانم  مود  لامتحا  ، دـش یم  لماش  ار  لامعا  همه  دوب و  ماع  نیـشیپ  هلمج  هکنیا  هب  هّجوت  اب.تسا  لمتحم  انعم  ود  ره 
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ْنِم ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو   » هفیرش تایآ  هب  هراشا  عقاو  رد  دسر و 

.تسا هیآ 185 }. هرقب ، «} َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َرُْسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری   » و هیآ 78 }. جح ، «} ٍجَرَح

.تسا هداد  رارق  یگرزب  ياه  باوث  ام  کچوک  لامعا  لباقم  رد  میرک  داوج و  دنوادخ  يرآ 

باقع و هدرک  یهن  نآ  زا  ادـخ  هک  ، يّدـعت ملظ و  رگا  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  ملظ  كرت  هراـبرد  یبلطم  هب  هتکن  نیموس  رد 
ُهّللا یَهَن  اَمِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو  ( ؛» دنام یمن  یقاب  شکرت  يارب  يرذـع  ، نآ زا  ِبانتجا  ِباوث  كرد  يارب  زاب  تشادـن  يروآ  سرت  رفیک 

(. ِِهبَلَط ِكْرَت  ِیف  َرْذُعَال  اَم  ِِهباَِنتْجا  ِباََوث  ِیف  َناََکل  ُفاَُخی  ٌباَقِع  ِناَوْدُْعلا  ِیْغَْبلا َو  َنِم  ُْهنَع 

تهج هب  هن  نیارباـنب  ، تـسا يا  هداـعلا  قوـف  ِباوـث  نآ  كرت  رد  یلو  ؛ دراد يدـیدش  رفیک  کـش  یب  متـس  مـلظ و  هـکنیا  هـب  هراـشا 
.تساجب رایسب  دیوگ  كرت  ار  نآ  ناسنا  رگا  شکرت ، باوث  بجوم  هب  هکلب  ، شرفیک

: دیامرف یم  هدرک  نایب  يرگید  بلاج  رت و  عیسو  ریبعت  اب  ار  انعم  نیمه  هیبش  زین  دوخ  راصق  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

زاب دوب  هدرکن  شنایصع  ربارب  رد  باذع  هب  دیدهت  دنوادخ  رگا  ِهِمَِعِنل ؛ ًارْکُش  یَصُْعی  اَّلَأ  ُبِجَی  َناََکل  ِِهتَیِـصْعَم  یَلَع  ُهّللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول  »
.{ هملک 290 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  «.} دوشن ینامرفان  شیاه  تمعن  ساپ  هب  دوب  بجاو  مه 

؟ تسیچ جارخ  هتکن :

؟ تسیچ جارخ 

یم تسد  هب  یتـعارز  نیمز  زا  اـی  ناـسنا  لاـم  زا  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  هدـش و  هـتفرگ  جورخ  زا  لـصا  رد  « جرخ »و« جارخ » هژاو
يانعم هب  ار  جارخ  هژاو  یضعب.دیآ 

عـضو تعارز  غاب و  ِنیمز  رب  هک  یتایلام  هب  ًابلاغ  جارخ  : دـیوگ یم  دوخ  تادرفم  باتک  رد  بغار  دـنا و  هتـسناد  نیمز  هراجالا  لام 
اب هک  ییاه  نیمز  ینعی  ؛ هیجارخ ياه  نیمز  رب  هک  تسا  یتایلام  يانعم  هب  اهقف  حالطصا  رد  لاح  ره  هب  ددرگ و  یم  قالطا  ، دوش یم 

لّوا شخب.دوب  لافنا  وزج  هک  دـش  یم  قالطا  يدابآ  ياه  نیمز  تایلام  هب  هاـگ  دـنداد و  یم  رارق  دوب  هدـش  هتفرگ  راّـفک  زا  گـنج 
.یمالسا مکاح  هب  مود  شخب  تشاد و  ناناملسم  همه  هب  ّقلعت 

ماع يانعم  هب  جارخ.صاخ  يانعم  ماع و  يانعم  : دراد انعم  ود  اهقف  حالطصا  رد  جارخ  هک  تسا  هدمآ  ّتنس  لها  بتک  زا  یـضعب  رد 
ياـنعم اـما  و  اـه ) تاـیلام  ماـسقا  ماـمت   ) تسا نّیعم  فراـصم  رد  نآ  فرـص  يروآ و  عـمج  یلوـتم  تلود  هک  تسا  یلاوـما  ماـمت 

هاگ و  ص 52 }. ج 19 ، هیتیوکلا ، هیهقفلا  هعوسوملا  } دهد یم  رارق  هیجارخ  یضارا  رب  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  یلام  نآ  ، صاخ
.تسا هدش  قالطا  زین  دش  یم  هتفرگ  ناناملسم  ریغ  زا  هیزج  مان  هب  هک  یتایلام  هب 

هداج ّتینما  ظفح  ، اه لپ  يانب  دـننام  ؛ ددرگ نیملـسم  هماع  حـلاصم  فرـص  دـیاب  هک  دـنا  هتفگ  اـم  ياـهقف  جارخ  فرـصم  دروم  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3652 

http://www.ghaemiyeh.com


ص ج 22 ، مالکلارهاوج ، } .یتموکح ياهزاین  ریاس  نارادنامرف و  تاضق و  ، نایوج گنج  نازابرـس ، قوقح  ، نادنمزاین هب  کمک  ، اه
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لدع ياه  تموکح  رد  يواسم  روط  هب  دندوب  سرتسد  رد  هک  یناناملـسم  همه  نایم  جارخ  زا  یمهم  شخب  هک  دـش  یم  رایـسب  هتبلا 
.دش یم  میسقت  افلخ ) تموکح  دننام   ) يواسم ریغ  تروص  هب  و  مالسلا ) هیلع  یلع  نانمؤمریما  تموکح  دننام  )

هب همه  تسا و  ناناملـسم  مومع  کلم  دوش  یم  يروآ  عمج  نآ  زا  جارخ  هک  هیجارخ  یـضارا  هک  تسا  نآ  ، میـسقت رب  يواست  لیلد 
ناشیعامتجا تیصخش  بسح  هب  دارفا  نایم  قرف  مدع  ، يواست زا  روظنم  نمض  رد.دنتسه  میهس  نآ  رد  يواسم  روط 

دننام اه  تیلوئسم  بسح  رب  یلو  ؛ هداس رگراک  يرگید  تسا و  یسانشرس  مدآ  صخش  نالف  تسا و  هلیبق  خیش  سک  نالف  هک  تسا 
.دش یم  هدراذگ  توافت  نیقی  هب  نآ  لاثما  رکشل و  یهدنامرف  يرادنامرف و  تواضق و 

***

مود شخب 

هراشا

َالَو ، ِِهتَجاَح ْنَع  ًادَحَأ  اوُمِشُْحت  َالَو  ِهَِّمئَْألا  ُءاَرَفُسَو  ، ِهَّمُْألا ُءاَلَکُوَو  ِهَّیِعَّرلا ، ُناَّزُخ  ْمُکَّنِإَف  ، ْمِهِِجئاَوَِحل اوُِربْصاَو  ، ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  َساَّنلا  اوُفِْـصنَأَف 
ًاطْوَس ًادَـحَأ  َُّنبِرْـضَت  َالَو  ، ًادـْبَع َالَو  ، اَْـهیَلَع َنُولِمَتْعَی  ًهَّباَد  اـَلَو  ، ٍْفیَـص اـَلَو  ٍءاَتِـش  َهَوْسِک  ِجاَرَْخلا  ِیف  ِساَّنِلل  َّنُعِیبَت  اـَلَو  ، ِِهتَِبلَط ْنَع  ُهوُِسبْحَت 

یِغَْبنَیَال ُهَّنِإَف  ، ِماَلْـسِْإلا ِلْهَأ  یَلَع  ِِهب  يَدُْعی  ًاحاَلِـس  ْوَأ  ًاسَرَف  اوُدِجَت  ْنَأ  اَّلِإ  ، ٍدَهاَعُم َالَو  ٍّلَصُم  ، ِساَّنلا َنِم  ٍدَحَأ  َلاَم  َّنُّسَمَت  َالَو  ٍمَهْرِد  ِناَکَِمل 
َهَّیِعَّرلا َالَو  ٍهَریِس ، َنْسُح  َْدنُْجلا  َالَو  ، ًهَحیِـصَن ْمُکَـسُْفنَأ  اوُرِخَّدَت  َالَو.ِْهیَلَع  ًهَکْوَش  َنوُکَیَف  ِماَلْـسِْإلا ، ِءاَدْعَأ  يِْدیَأ  ِیف  َِکلَذ  َعَدَی  ْنَأ  ِِملْـسُْمِلل 

ْنَأَو ، اَنِدْهُِجب ُهَرُکْشَن  ْنَأ  ْمُکَْدنِعَو  اَنَْدنِع  َعَنَطْصا  ِدَق  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإَف  ْمُْکیَلَع ، َبَجْوَتْـسا  اَم  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوْلبَأَو  ، ًهَُّوق ِهّللا  َنیِد  َالَو  ، ًهَنوُعَم
.ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َالَو  ، اَُنتَُّوق ْتَغََلب  اَِمب  ُهَرُْصنَن 

همجرت

خـساپ هک   ) ناشیاه يدـنمزاین  ربارب  رد  دـینک و  تیاعر  مدرم  هب  تبـسن  دوخ  يوس  زا  ار  فاصنا  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف ): ماما  )
همئا و ناریفـس  تّما و  يـالکو  ّتیعر و  ناراد  هـنازخ  امـش  اریز  ، دـیهد جرخ  هـب  ییابیکـش  ربـص و  دراد ) یتالکـشم  نآ  هـب  نـتفگ 

زگره دیرادم و  زاب  شعورـشم )  ) هتـساوخ زا  ار  یـسک  دیزاسن و  هدنمرـش  شتجاح  ضرع  ببـس  هب  ار  سک  چـیه.دیتسه  نایاوشیپ 
زا هک   ) ار يا  هدرب  ای  دنـسر و  یم  ناشیاهراک  هب  نآ  اب  هک  یبکرم  ای  یناتـسمز و  ای  یناتـسبات  سابل  ، راکهدـب زا  جارخ  نتفرگ  يارب 

.دیناسرن شورف  هب  دنریگ ) یم  هرهب  یگدنز  يارب  وا  کمک 

هچ ، مدرم زا  يدحا  لام  هب  زگره.دینزن  هنایزات  یمهرد  نتفرگ  يارب  ار  یسک 

بسا هکنیا  رگم  دیرواین ) رد  لاملا  تیب  کلمت  هب  ار  نآ  و   ) دینزن تسد  ، تسا مالسا  هانپ  رد  هک  یناملسم  ریغ  هچ  دشاب و  ناملـسم 
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اریز دینک ) هرداصم  ار  لیاسو  نآ  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد   ) دوش یم  هتفرگ  راک  هب  ناناملسم  هب  زواجت  يارب  هک  دشاب  یحالـس  ای 
ناناملسم دض  رب  اهنآ  يدنمورین  ببس  ات  دراذگب  یقاب  مالسا  نانمـشد  تسد  رد  ار  یلیاسو  نینچ  هک  تسین  راوازـس  ناملـسم  يارب 

ادخ نید  تیوقت  ّتیعر و  هب  کمک  نایهاپس و  اب  يراتفر  شوخ  زا  و  رگیدکی ) هب  و   ) نتشیوخ هب  زردنا  تحیصن و  زا  زگره.ددرگ 
مامت اب  هک  تسا  هتساوخ  امش  ام و  زا  ، ناحبـس ِدنوادخ  اریز  ، دیهد ماجنا  تسا  بجاو  امـش  رب  ار  هچنآ  ادخ  هار  رد.دینکم  يراددوخ 

کمک هب  زج  روما ) نیا  ماجنا  يارب   ) یتردق چیه  مینک و  يرای  میراد  تردق  هک  اجنآ  ات  ار  وا  نییآ  میروایب و  اجب  ار  وا  رکـش  ناوت 
.تسین گرزب  دنوادخ 

دینک تیاعر  ار  فاصنا  جارخ  نتفرگ  رد  ریسفت : حرش و 

هدراذگ و لئاسم  تایئزج  يور  تشگنا  شخب  نیا  رد  ، همان نیا  نیشیپ  شخب  رد  تایلک  هلـسلس  کی  نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیامرف یم  رداص  جارخ  نارازگراک  يارب  یصاخ  یهاون  رماوا و 

ناشیاه يدنمزاین  ربارب  رد  دینک و  تیاعر  مدرم  هب  تبـسن  دوخ  يوس  زا  ار  فاصنا  تسا  نینچ  هک  لاح  :» دـیوگ یم  نینچ  زاغآ  رد 
ناریفـس تّما و  يالکو  ّتیعر و  ناراد  هنازخ  امـش  اریز  ، دیهد جرخ  هب  ییابیکـش  ربص و  دراد ) یتالکـشم  نآ  هب  نتفگ  خـساپ  هک  )
(. ِهَِّمئَْألا ُءاَرَفُس  ،َو  ِهَّمُْألا ُءاَلَکُو  ،َو  ِهَّیِعَّرلا ُناَّزُخ  ْمُکَّنِإَف  ، ْمِهِِجئاَوَِحل اوُِربْصا  ،َو  ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  َساَّنلا  اوُفِْصنَأَف  ( ؛» دیتسه نایاوشیپ  همئا و 

يارب دندنـسپ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  هک  تسا  نیا  تسا -  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  - دوخ يوس  زا  فاـصنا  زا  روـظنم 
شیوخ يارب  هچنآ  دندنسپب و  اهنآ 

هب زین  ار  اهنآ  قوقح  ، دـنریگ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  قح  هک  هنوگ  نامه  رگید  ریبعت  هب  ای.دـنراد  شوخان  اهنآ  يارب  دـنراد  یم  شوخان 
.دنزادرپب اهنآ 

يوس هب  بکرم  رب  راوس  ربمایپ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تمدـخ  یبارعا  يدرم  میناوخ  یم  یثیدـح  رد 
ِِهب ُلُـخْدَأ  ًـالَمَع  ِینْمِّلَع  ِهـّللا  َلوُـسَر  اـَـی  :» درک ضرع  تـفرگ و  ار  ربـمغیپ  باــکر  برع  درم  نآ.دوـب  تـکرح  رد  تاوزغ  زا  یکی 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  «. موش تشهب  لخاد  مهد  ماجنا  رگا  هک  هد  دای  نم  هب  یلمع  ادخ ! لوسر  يا  ؛ َهَّنَْجلا

وت يارب  مدرم  يراد  تسود  هچنآ  ْمِْهَیلِإ ؛ ِِهتْأَت  اَلَف  َکـَْیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َتْهِرَک  اَـمَو  ْمِْهَیلِإ  ِِهتْأَـف  َکـَْیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  اَـم  »
دومرف و ار  نیا  «. هدـن ماجنا  اهنآ  هرابرد  دـنهد  ماجنا  وت  هرابرد  مدرم  هک  يرادـن  تسود  هچنآ  هد و  ماـجنا  ناـنآ  يارب  دـنهد  ماـجنا 

: درک هفاضا 

ج یفاک ، (.} دوب هلمج  ود  نیا  رد  وت  هتـساوخ  مامت  ینعی  «) راذـگاو دوخ  لاح  هب  ار  نآ  رادرب و  بکرم  زا  تسد  ِهَلِحاَّرلا ؛ َلِیبَس  ِّلَخ  »
.{ ح 10 ص 146 ، ، 2

.تساهنآ مهم  تیلوئسم  هس  هب  هراشا  هک  دومرف  نایب  جارخ  نالماع  يارب  بصنم  هس  الاب  ياه  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

شموهفم هک  دـنتّما  نالیکو  اهنآ  هکنیا  رگید.دوش  فرـص  شفراصم  رد  ات  ندوب  اهنآ  لاوما  ظفاح  يانعم  هب  ، ّتیعر نزاـخ  تسخن 
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ناماما ناریفـس  اهنآ  هکنیا  موس.دـنراد  یم  تفایرد  لماک  روط  هب  تساهنآ  همذ  رب  قح  هک  یناـسک  زا  ار  مدرم  قوقح  هک  تسا  نآ 
نآ و ظفح  مه  دننک و  یم  قوقح  ذخا  مه  نیاربانب  ، دـننک راتفر  مدرم  اب  گرزب  نایاوشیپ  شور  قالخا و  نامه  اب  دـیاب  هک  دنتـسه 

.دننک یم  راتفر  نانآ  اب  هنسح  قالخا  اب  مه 

شتجاح ضرع  ببـس  هب  ار  سک  چیه  :» دـیامرف یم  یهن  نیتسخن  رد.دـنک  یم  یهن  زیچ  شـش  زا  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هدش و هتفرگ  یسک  نتخاس  لجخ  يانعم  هب  مرک »  » نزو رب  مشح »  » و ماشحا »  » هشیر زا  اومـشحت » }» اوُمِـشُْحت َال  َو  ( ؛» دیزاسن هدنمرش 

نامه الاب  هلمج  رد  تسا و  هدمآ  نتخاس  نیگمـشخ  يانعم  هب  زین  هاگ  .دـشخب  یم  ار  انعم  نامه  زین  دورب  لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه 
هدـمآ زین  یگتـسیاش  يانعم  هب  هاگ  تسا و  یگدنمرـش  ایح و  يانعم  هب  تمکح »  » نزو رب  تمـشح »  » تسا و رت  بسانم  لوا  ياـنعم 

(. ِِهتَجاَح ْنَع  ًادَحَأ  .تسا }

ای تساهنآ  هقالع  دروم  اهنآ  نادنفسوگ  یضعب  رگا  ًالثم.دنوشن  هدنمرـش  دوخ  تجاح  ضرع  زا  هک  دینک  راتفر  مدرم  اب  نانچ  ینعی 
جارخ و دـنراد و  راهظا  ار  دوخ  دوصقم  دـنناوتب  هک  دـینک  راتفر  اهنآ  اب  نانچ  ، تساـهنآ هّجوت  دروم  تعارز  ياـه  شخب  زا  یـضعب 

.دینک هبلاطم  رگید  شخب  زا  ار  تاکز 

(. ِِهتَِبلَط ْنَع  ُهوُِسبْحَت  َال  َو  ( ؛» دیرادم زاب  شعورشم )  ) هتساوخ زا  ار  یسک  و  :» دیامرف یم  دوخ  یهن  نیمود  رد  ترضح 

.دینک تیاعر  ار  اهنآ  دنشاب  هتشاد  یعورشم  ياه  هتساوخ  جارخ  ذخا  لاوما و  میسقت  هوحن  رد  اهنآ  رگا  هکنیا  هب  هراشا 

زگره و  :» دـیامرف یم  دراد و  یم  زاب  نید ) تاینثتـسم  حالطـصا  هب  و   ) یگدـنز يرورـض  لـیاسو  نتفرگ  زا  ار  اـهنآ  ، یهن نیموس  رد 
زا هک   ) ار يا  هدرب  ای  دنـسر و  یم  ناشیاهراک  هب  نآ  اب  هک  یبکرم  ای  یناتـسمز و  ای  یناتـسبات  سابل  راکهدب ، زا  جارخ  نتفرگ  يارب 
ًهَّباَد اـَل  ،َو  ٍْفیَـص اـَل  ٍءاَتِـش َو  َهَوْـسِک  ِجاَرَْخلا  ِیف  ِساَّنِلل  َّنُعِیبَـت  اـَل  َو  ( ؛» دـیناسرن شورف  هب  دـنریگ ) یم  هرهب  یگدـنز  يارب  وا  کـمک 

(. ًاْدبَع َال  اَْهیَلَع َو  َنُولِمَتْعَی 

يادا يارب  ار  اهنآ  یگدنز  تایرورض  ، ناراکهدب زا  یتح  دهد  یمن  هزاجا  هک  تسا  مالسا  یناسنا  ًالماک  ماکحا  زا  یکی  روتسد  نیا 
يادا رب  تردـق  هک  ینامز  ات  داد  تلهم  وا  هب  دـیاب  درادـن  رگا  تفرگ و  هرهب  دـیاب  نآ  زا  دراد  يرگید  لاـم  رگا  هکلب  ، دنناتـسب نید 

.دنک ادیپ  دوخ  نید 

(. ٍمَهْرِد ِناَکَِمل  ًاطْوَس  ًادَحَأ  َُّنبِرْضَت  َال  َو  ( ؛» دینزن هنایزات  یمهرد  نتفرگ  يارب  ار  یسک  :» دیامرف یم  یهن  نیمراهچ  رد 

تسا عونمم  یتنوشخ  هنوگ  ره  لاملا  تیب  قح  ذخا  ماگنه  هب  رگید  نایب  هب 

رت نوزف  ار  لاملا  تیب  دـمآرد  ، تفطالم ّتبحم و  سکع  هب  دراد و  نوید  يادا  رد  یفنم  هجیتن  اـه  تنوشخ  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  و 
.دزاس یم 

لامتحا ناـحراش  زا  یـضعب.دینکن  يریگ  تخـس  مدرم  هب  تاـیئزج  رد  ینعی  ؛ دـشاب مک  لاوما  هب  هراـشا  تسا  نکمم  « مهرد » هب ریبعت 
.دیهدن رارق  راشف  رد  ار  مدرم  لاوما  ذخا  يارب  ینعی  تسا  لام  سنج  يانعم  هب  اجنیا  رد  مهرد  هک  دنا  هداد 
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مالسا هانپ  رد  هک  یناملسم  ریغ  هچ  دشاب و  ناملسم  هچ  مدرم  زا  يدحا  لام  هب  زگره  :» دیامرف یم  یهن  نیمجنپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
راک هب  ناناملسم  هب  زواجت  يارب  هک  دشاب  یحالس  ای  بسا  هکنیا  رگم  دیرواین ) رد  لاملا  تیب  کلمت  هب  ار  نآ  و   ) دینزن تسد  ، تسا

رد ار  یلیاسو  نینچ  هک  تسین  راوازس  ناملـسم  يارب  اریز  دینک ) هرداصم  ار  لیاسو  نآ  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد   ) دوش یم  هتفرگ 
َال ٍّلَصُم َو  ، ِساَّنلا َنِم  ٍدَحَأ  َلاَم  َّنُّسَمَت  َال  َو  ( ؛» ددرگ ناناملـسم  دض  رب  اهنآ  يدنمورین  ببـس  ات  دراذـگب  یقاب  مالـسا  نانمـشد  تسد 

ناناملـسم اب  زیمآ  تملاسم  روط  هب  یمالـسا  ياهروشک  لخاد  رد  هک  یبهذم  ياه  تیلقا  همذ و  لها  دراد : انعم  ود  دهاعم » }» ٍدَهاَعُم
.دنراد نامیپ  دهع و  ناناملسم  اب  دنتسه و  یمالسا  ياهروشک  جراخ  رد  هک  يرافک  و  دننک ، یم  یگدنز 

َعَدَی ْنَأ  ِِملْـسُْمِلل  یِغَْبنَی  َال  ُهَّنِإَف  ، ِماَلْـسِْإلا ِلْهَأ  یَلَع  ِِهب  يَدـُْعی  ًاحاَلِـس  ْوَأ  ًاسَرَف  اوُدِـجَت  ْنَأ  اَّلِإ  { ، .تسا لوا  يانعم  نامه  روظنم  اجنیا  رد 
(. ِْهیَلَع ًهَکْوَش  َنوُکَیَف  ، ِماَلْسِْإلا ِءاَدْعَأ  يِْدیَأ  ِیف  َِکلَذ 

یم رارق  مالـسا  نانمـشد  رایتخا  رد  ار  نآ  دـنراد و  یحالـس  يراوس و  بکرم  هک  تسا  يذوفن  دارفا  ناقفانم و  هب  هراـشا  هلمج  نیا 
اهنآ مه  زاب  تمیق  تخادرپ  هک  ارچ  ، دوش هتخادرپ  اهنآ  تمیق  هکنآ  یب  تفرگ  نانآ  زا  ار  لیاسو  نیا  ناوت  یم  دراوم  نیا  رد  دـنهد 

هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  عورـشم  هرداصم  یعون  روتـسد  نیا  عقاو  رد.دـهد  یم  تردـق  تّوق و  همانرب  نامه  دـیدجت  رب  ار 
.دوش هدرمش  مرتحم  دیاب  دنتسه  همذ  لها  هک  یناناملسم  ریغ  ناناملسم و  ریاس  لاوما  یلو  تسا ؛ هداد  هزاجا  ییانثتسا  دارفا 

نآ اب  جارخ  نالماع  یهاگ  هک  تسا  یفاضا  هفیظو  کی  عقاو  رد  یلو  درادن  جارخ  هلأسم  هب  یطابترا  عوضوم  نیا  هک  تسا  تسرد 
.دنهد ماجنا  دیاب  دنوش و  یم  هجاوم 

هب هحلـسا  شورف  زاوج  مدـع  هرابرد  یثحب  زین  ناملاظ و  هب  کمک  تمرح  هراـبرد  یثحب  همّرحم  بساـکم  باـب  رد  یمالـسا  هقف  رد 
حالس رگا  هک  تسا  نیا  تایاور  تایآ و  نیا  موهفم  هدش و  یهن  هلأسم  نیا  زا  صاخ  ماع و  لیالد  اب  هک  تسا  هدمآ  مالسا  نانمشد 

یم کمک  نآ  زا  ناناملـسم  دـض  رب  دوش و  یم  هدرپس  مالـسا  نانمـشد  هب  کیدزن  هدـنیآ  رد  هک  مینیبب  یـسک  تسد  رد  یبکرم  اـی 
نیا رگید  نایب  هب  تسا و  هدومرف  نایب  روتسد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تفرگ و  ار  نآ  يولج  دیاب  دنریگ 

.تسا یلمع  رکنم  زا  یهن  یعون  راک 

نایهاپـس و اب  يراتفر  شوخ  زا  و  رگیدـکی ) هب  و   ) نتـشیوخ هب  زردـنا  تحیـصن و  زا  زگره  :» دـیامرف یم  یهن  نیمـشش  رد  ماجنارس 
باب هب  یتقو  هک  هدـش  هتفرگ  هریخذ »  » هشیر زا  اورخدـت » }» اوُرِخَّدَـت َال  َو  ( ؛» دـینکم يراددوخ  ادـخ  نید  تیوقت  ّتیعر و  هب  کمک 

« اورخدت ال   » نیاربانب ددرگ ، یم  ماغدا  مه  رد  هدش و  لاد  هب  لیدبت  زین  لاعتفا  باب  ءات  هدش و  لاد  هب  لیدـبت  نآ  لاذ  دور  یم  لاعتفا 
َال ،َو  ًهَنوُعَم َهَّیِعَّرلا  َال  ٍهَریِس َو  َنْسُح  َْدنُْجلا  َال  ،َو  ًهَحیِـصَن ْمُکَـسُْفنَأ  .دراد } دیرادم  غیرد  موهفم  اجنیا  رد  تسا و  دینکن  هریخذ  يانعم  هب 

باتک هب   ) تسا هدـمآ  تسا  رکـشل  نارـس  هب  باطخ  هک  يا  همان  رد  نآ  دـعب  ام  هلمج و  نیا  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد  (} ًهَُّوق ِهّللا  َنیِد 
{ .دراد لقن  نیمه  اب  بسانت  رکشل )  ) دنج هب  ریبعت  دوش و  هعجارم  محازم ص 125  نب  رصن  نیفص 

هب یهاوـخریخ  تحیـصن.دهد و  یم  روتــسد  رما  راـهچ  هـب  ار  اـهنآ  یهن  تروـص  هـب  هـلمج  کـی  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما  اـجنیا  رد 
هکنیا هب  هّجوت  اب.مالسا  نیبم  نید  تیوقت  قیرط  رد  شالت  ایاعر و  هب  کمک  هار  رد  ششوک  مالسا ، هاپس  اب  يراتفر  شوخ  ، رگیدکی

يرگید فیلاکت  بقارم  دـیاب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  ریـسم  رد  اهنآ  هک  دوش  یم  نشور  دـنجارخ  نارازگراک  هلمج  نیا  رد  بطاـخم 
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.دنشاب زین  دنراد  هدهع  رب  هک 

دنا هدرک  ریسفت  رگیدکی  يانعم  هب  یضعب  نتشیوخ و  يانعم  هب  ار  سفنا  ًهَحیِصَن » ْمُکَـسُْفنَأ  اوُرِخَّدَت  َال   » هلمج رد  ناحراش  زا  یـضعب 
.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  مود  يانعم  و 

مه دـننک و  هیـصوت  یـسانش  هفیظو  هب  ار  رگیدـکی  مه  ینعی  دـنهد  ماجنا  ار  هناگراهچ  فیاظو  نیا  جارخ  نارازگراـک  رگا  نیقی  هب 
دهاش یمالـسا  هعماج  ، ددرگ راوتـسا  ادـخ  نید  تیوقت  رب  ناشتّین  مامت  مه  دـشاب و  بوخ  ایاعر  اب  مالـسا و  رکـشل  اـب  اـهنآ  دروخرب 

.دوب دهاوخ  یمهم  ياه  تفرشیپ 

هچنآ ادخ  هار  رد  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  تروص  نیا  هب  ار  شیوخ  روتسد  نیرخآ  همان  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
وا نییآ  میروایب و  اجب  ار  وا  رکش  ناوت  مامت  اب  تسا  هتساوخ  امش  ام و  زا  ، ناحبـس ِدنوادخ  اریز  ، دیهد ماجنا  تسا  بجاو  امـش  رب  ار 

َو ( ؛» تسین گرزب  دـنوادخ  کـمک  هب  زج  روـما ) نیا  ماـجنا  يارب   ) یتردـق چـیه  مینک و  يراـی  میراد  تردـق  رد  هـک  اـجنآ  اـت  ار 
هدوسرف ای  ندرک  ناحتما  يانعم  هب  هاگ  تسا و  يزیچ  ماجنا  يارب  ندرک  شـشوک  شـالت و  ياـنعم  هب  لاـعفا ) باـب  زا  « ) اولبا }» اُوْلبَأ

ِدَق ُهَناَْحبـُـس  َهـّللا  َّنِإَـف  ، ْمُْـکیَلَع َبَجْوَتـْـسا  اَـم  ِهـّللا  ِلـِیبَس  ِیف  .تـسا } هدـش  هدارا  لوا  ياـنعم  اـجنیا  رد  تـسا و  هدــمآ  زین  نتخاـس 
هدمآ و نداد  شرورپ  نتخاس و  يانعم  هب  هاگ  تسا و  يزیچ  نتساوخ  ندرک و  بلط  يانعم  هب  عانطصا »  » هشیر زا  عنطصا » }» َعَنَطْصا

ِِّیلَْعلا ِهّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ،َو  اَُنتَُّوق ْتَغََلب  اَِمب  ُهَرُْـصنَن  ْنَأ  ،َو  اَنِدـْهُِجب ُهَرُکْـشَن  ْنَأ  ْمُکَدـْنِع  اَنَدـْنِع َو  .تسا } روظنم  لوا  يانعم  نامه  اـجنیا  رد 
(. ِمیِظَْعلا

.دیبلطب يرای  شکاپ  تاذ  زا  دینک و  ادخ  رب  هیکت  تاروتسد  نیا  همه  ماجنا  رد  ّتیقفوم  يارب  هکنیا  هب  هراشا 

فاطلا ربارب  رد  ام  تسادـخ و  ياه  تمعن  رکـش  یعون  همه  روما  نیا  ماجنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  عیرفت ) ءاف  اب  (؛» هّللا ناـف  » هب ریبعت 
.میهد ماجنا  ار  فیاظو  نیا  هک  میتسه  نویدم  راگدرورپ 

هناگجنپ زامن  ياه  تقو  : 52 همان

عوضوم

هالصلا ینعم  یف  دالبلا  ءارمأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( زامن تقو  هراب  رد  اهرهش  نارادنامرف  هب  همان  )

همان نتم 

ِراَهّنلا َنِم  ٍوضُع  ِیف  ٌهّیَح  ُءاَضَیب  ُسمّـشلا  َرـصَعلا َو  ُمِِهب  اّولَـص  ِزنَعلا َو  ِِضبرَم  نِم  ُسمّـشلا  ِیَفت َء  یّتَح  َرهّظلا  ِساّنلِاب  اّولَـصَف  ُدـَعب  اّمَأ 
َیلِإ ُقَفّشلا  يَراَوَتَی  َنیِح  َءاَشِعلا  ُمِِهب  اّولَص  یًنِم َو  َیلِإ  ّجاَحلا  ُعَفدَی  ُِمئاّصلا َو  ُرِطُفی  َنیِح  َبِرغَملا  ُمِِهب  اّولَص  ِناَخَسرَف َو  اَهِیف  ُراَُسی  َنیِح 

َنِیناّتَف اُونوُکَت  َال  مِهِفَعضَأ َو  َهاَلَص  مِِهب  اّولَص  ِِهبِحاَص َو  َهجَو  ُفِرعَی  ُلُجّرلا  َهاَدَغلا َو  ُمِِهب  اّولَص  ِلیّللا َو  ُِثُلث 
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اه همجرت 

یتشد

زب لغآ  راوید  هزادـنا  هب  نآ  هیاس  هتفر ، برغم  فرط  هب  باـتفآ  هک  دـیناوخب  یتقو  مدرم  اـب  ار  رهظ  زاـمن  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
ات هک  هدـنام  زور  زا  يا  هراـپ  دراد و  هولج  تسا و  دیفـس  دیـشروخ  هک  دـیناوخب  یماـگنه  مدرم  اـب  ار  رـصع  زاـمن  و  دوش ، هدرتسگ 

يوس هب  تافرع  زا  یجاح  و  راطفا ، راد  هزور  هک  دیناوخب  ینامز  مدرم  اب  ار  برغم  زامن  و  دومیپ .  ار  هار  خـسرف  ود  ناوت  یم  بورغ 
مدرم اب  ار  حبـص  زامن  و  درذـگب ، بش  زا  مّوس  کی  و  ناهنپ ، قفـش  هک  دـیناوخب  یتقو  مدرم  اب  ار  ءاشع  زامن  .دـنک و  یم  چوک  ینم 

 . دیشابم رگ  هنتف  و  دیرازگب ، نانآ  ناوتان  دح  رد  ار  تعامج  زامن  و  دسانشب ،  ار  شیوخ  هارمه  هرهچ  صخش  هک  دیناوخب  یماگنه 

يدیهش

زامن و  دوش ، زب  لغآ  راوید  هزادـنا  هب  نآ  هیاس  و  ددرگزاب ، برغم  هب  باتفآ  هک  دـیرازگب  یماـگنه  مدرم  اـب  ار  رهظ  زاـمن  دـعب ، اـما 
و دومیپ ،  ار  هار  گنـسرف  ود  ناوتب  نآ  رد  هک  هدنام  زور  زا  نادـنچ  یـشخب  و  رادومن ، تسا و  هدـیپس  باتفآ  هک  یماگنه  ار  نیـسپ 
هک هاگ  نآ  ار  نتفخ  زامن  و  دوش ، ینم  هناور  تافرع  زا  یجاح  و  دـنک ، راطفا  راد  هزور  هک  دـیناوخب  نانآ  اب  یماگنه  ار  برغم  زامن 

ناهنپ قفش 

و دسانشب ،  ار  دوخ  قیفر  يور  یسک  هک  دشاب - نادنچ  ینـشور  هک - یماگنه  ار  دادماب  زامن  و  درذگب ، بش  زا  موس  کی  ات  ددرگ 
.دیدرگم ناشنداتفا  هنتف  رد  زامن و  زا  نانآ  تهارک  ببس  دیرازگب و  ناشیا  ناوتان  ناوت  دح  رد  نانآ  اب  ار  زامن 

یلیبدرا

ات دـهن  لاوزب  يور  مایق و  زا  باتفآ  ددرگ  زاب  هک  یماگنه  نیـشیپ  زاـمن  ناـمدرمب  دـیرازگ  زاـمن  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اـما 
هدشن درز  دشاب و  دیفـس  باتفآ  هک  لاح  نآ  رد  نیـسپ  زامن  ناشیاب  دیرازگ  زامن  تسنآ و  تلیـضف  تقو  نیا  دزب  هاگباوخ  رادـقمب 
ناشیا اب  دیرازگب  رفـس و  رد  هار  خسرف  ود  رادقم  زور  هراپ  نآ  رد  دوش  یم  هدرک  ریـس  هک  یتقو  زور  زا  هراپ  رد  دشاب  هدنز  دـشاب و 

هک یماگنه  نتفخ  زامن  ناشیا  اب  دـیرازگ  زامن  تافرع و  زا  ناـیجاح  دـندرگ  یم  رب  راد و  هزور  دـنکیم  راـطفا  هک  یتقو  ماـش  زاـمن 
ار و دوخ  بحاصم  يور  دسانشب  درم  هک  یتلاح  رد  ار  حبـص  زامن  ناشیا  دیرازگ  زامن  بش و  کی  هس  ات  باتفآ  یخرـس  دش  ناهنپ 

ناگدنزادنا هنتف  رد  دیشابم  رصتخم و  ینعی  ناشیا  نیرتفیعض  زامن  ناشیا  اب  دیرازگ  زامن 

یتیآ

ناشیا اب  ینامز  ار  رـصع  زامن  .ددرگ و  يزب  نتفخ  ياج  ردـق  هب  باتفآ  هیاس  هک  دـیرازگب  مدرم  اب  ینامز  اـت  ار  رهظ  زاـمن  .دـعب  اـما 
ات ار  برغم  زامن  .دومیپ و  ناوت  هار  گنـسرف  ود  نآ  رد  هک  دشاب  هدنام  ردق  نآ  زور  زا  هدنبات و  دشاب و  دیفـس  باتفآ  هک  دـیرازگب 
هک دـیرازگب  ناشیا  اب  ینامز  ار  ءاشع  زامن  ددرگ و  یم  انم  هناور  یجاح  دـیاشگ و  یم  هزور  راد ، هزور  هک  دـیرازگب  اهنآ  اب  یناـمز 

تخانـش و دناوت  ار  يرگید  تروص  سک  ره  هک  دیرازگب  ناشیا  اب  ینامز  ار  حبـص  زامن  رذگب و  بش  زا  یثلث  ات  ددرگ  ناهنپ  قفش 
.دیدرگن ناشیزیگنا  هنتف  بجوم  هک  دیرآ ، ياج  هب  ناشنیرتناوتان  ناوت  دح  رد  ار  زامن 
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نایراصنا

زامن و   . ددرگ رب  برغم  بناج  هب  راهنلا  فصن  زا  يزب  هاگباوخ  هزادنا  هب  دیشروخ  هک  یتقو  ات  دیناوخب  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  ، دعب اما 
تسا رگ  هولج  دیپس و  زور  زا  يا  هراپ  رد  دیشروخ  هک  هاگ  نآ  دیناوخب  تعامج  هب  ار  رصع 

،و دیامن یم  راطفا  راد  هزور  هک  دیناوخب  مدرم  اب  یتقو  ار  برغم  زامن  و.دومیپ  هار  خسرف  ود  هزادنا  هب  شندرک  بورغ  ات  ناوت  یم  و 
ار حبـص  زامن  و.دـیناوخب  مدرم  اب  بش  زا  ثلث  ات  دوش  یم  ناهنپ  یخرـس  هک  یتقو  زا  ار  اشع  زامن  و.دور  یم  ینم  بناج  هب  یجاـح 
رد ،و  دشاب نانآ  نیرت  ناوتان  زامن  نوچمه  مدرم  اب  ناتزامن   . دهد صیخـشت  ار  شتـسود  هرهچ  دناوت  یم  درم  هک  دـیناوخب  یماگنه 

 . دیشابن مدرم  نداتفا  هنتف  هب  لماع  زامن  نداد  لوط 

حورش

يدنوار

لثم هلوق  .لوزت و  عجرت و  يا  سمـشلا : یفت ء  نیح  رهظلا  اولـص  لاقف  اوعمج ، اذا  هیانکلا  یلع  نیرماـتملل  تالـصلا  تاـقوا  نیب  مث 
راـتخملا تقو  رخآ  کلذـلف  هلثم  هلظ  عقو  اـملف  اـعارذ  هلوط  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـحر  نا  یلا  هراـشا  زنعلا  ضبرم 

نا لاحلا  هالـصلا و  هذـه  مهب  اولـص  يا  هبیجع ، هیانک  راهنلا  نم  وضع  یف  هیح  ءاـضیب  سمـشلا  رـصعلا و  مهب  اولـصو  هلوق  .رهظلل و 
راهنلا نم  وضع  یف  هلوقب  لیجعتلا  داز  و  هوق ، سمـشلل  يا و  هیح  یه  لاق و  یتح  کلذب  ضری  مل  و  دعب ، رفـصت  مل  ءاضیب  سمـشلا 
اودـح ام  یلع  ناک  رظنلا  تمعنا  اذا  .ناخـسرف و  اهیف  راسی  نیح  لاق  ناب  اـهئادا  هعرـس  یف  هغلاـبملا  داز  و  راـهنلا ، نم  ریثک  یقبی  يا 
عوقو نیح  يا  مئاصلا : رطفی  نیح  برغملا  مهب  اولـصو  .ارـصع  هیلثم  یـش ء  لک  لض  راص  اذا  راتخملل  تاـیهقفلا  یف  مالـسلا  مهیلع 
کلت یف  نویعلا  نع  باغ  سمـشلا و  صرق  طقـس  اذا  کلذ  و  هفرع ، موی  تافرع  نم  جاحلا  ضیفی  یتح  سمـشلا  هبوبیغ  صرقلا و 

و برغملا ، یف  الیلق  الیلق  قرـشملا  بناج  نم  تصلقت  یتلا  هرمحلا  تباـغ  اذا  يا  قفـشلا : يراوتی  نیح  ءاـشعلا  مهب  اولـصو  .قاـفالا 
یلا هعامجلا  یف  اذک  و  ساب ، هب  نکی  مل  ادرفنم  هدـعب  وا  کلذ  لبق  یلـص  ول  و  لضفالا ، لیبس  یلع  وه  .سانلاب و  عمجی  نمل  کلذ 

اهبتکی نیترم  بتکیل  قداصلا ، رجفلا  علط  اذا  کلذ  و  هبحاـص ، هجو  فرعی  لـجرلا  هادـغلا و  مهب  اولـصو  .هثلث  لـیللا  نم  بهذـی  نا 
اهولیطاف يدارف  متیلـص  اذا  اماف  هعامج ، سانلاب  متیلـص  اذا  هالـصلا  اولیطت  ناب  هنتف  سانلل  اونوکت  و ال  راهنلا ، هکئالم  لیللا و  هکئالم 

.متئش اذا 

يردیک

روکذملا و ردقلا  یفلا ء  نم  عقی  برغلا و  یلا  سمشلا  لوزت  نیح  يا  .زنعلا  ضبرم  لثم  سمشلا  یفت ء  نیح  رهظلا ، سانلاب  اولـصف 
تقو هماق و  لظلا  نوکی  نا  یلا  سمـشلا  لاوز  نم  نیمدـق  رهظلا  هالـص  تقو  نا  نم  یبلحلا  باتک  نم  لـقن  اـم  لوقلا ، اذـه  قباـطی 
هفیطل هراعتسا  هیح : مالسلا  هیلع  هلوق  .اهرارفصا  لبق  يا  ءاضیب : سمشلا  هلوق و  .سمشلا و  رافصی  نا  یلا  فصن  هماق و  یلع  رـصعلا 

رونلا هیوق  نوللا  ءاضیب  لبق  نم  اهلاح  یلع  اهئاقب  .كالهلا و  یلع  اهئافشا  و  اهضرمب ، اهرارفـصا  اهنول و  سمـشلا  بورغ  هبـش  هناک 
مئاصلا رطفی  نیح  برغملا  هالص  .ناخسرف  هیف  راسی  نا  نکمی  ثیحب  مویلا ، نم  مات  ءزج  یقب  دق  يا و  راهنلا : نم  وضع  یف  .اهتایحب 

کلذ قلع  و  قفالا ، یف  هبایغ  و  سمـشلا ، صرق  طوقـس  نیح  نوکی  امنا  کلذ  و  هفرع ، موی  تاـفرع  نع  عجری  يا  .جاـحلا  عفدـی  و 
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رهـشا صوصخملا  تقولا  یلا  نیلعفلا  هفاضا  ناکف  مهماهفا ، یلا  قبـسا  کلذ  ناک  امبر  نیبطاخملا  نال  جاحلا  عفد  راـطفالا و  تقوب 
هجو فرعی  لجرلا  هادغلا و  مهب  اولص  .هفینح و  یبا  دنع  ضایبلا  و  یعفاشلا ، دنع  اندنع و  برغملا  یف  هرمحلا  وه  قفـشلا : .مهدنع و 

مکتقفاوم نع  فعضی  ثیحب  هعامجلا ، یف  هالصلا  اولیطت  يا ال  مهفعضا : هالص  مهب  اولص  .یناثلا  رجف  عولط  دعب  کلذ  .هبحاص و 

هتعاطاب هب و  نودتقملا  یلتبی  نمم  هب  يدـتقملا  مامالا  نکی  يا ال  نیناتف : اونوکت  .امهریغ و ال  و  یـضرملا ، خـئاشملا و  نم  ءافعـضلا 
.قلخلا یلع  ءالب  هنتف و  باحصا  اونوکت  يا ال  قالطالا  مومعلا و  یلع  هنا  یلوالا  و  هالصلا ،

مثیم نبا 

هیاس هک  یتقو  نآ  دیراد ، اپ  هب  ار  رهظ  زامن  مدرم  اب  دعب ، اما  .زامن  هرابرد ي  اهرهـش  نایاورنامرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
اپ هب  تسا  رگ  هولج  نشور و  زونه  باتفآ  هک  یتقو  نآ  زور ، هدنامیقاب ي  رد  ار  رـصع  زامن  نینچمه  دبای و  دادـتما  زب  لغآ  ردـق  هب 

راطفا ناراد  هزور  هک  یماگنه  رد  دـیناوخب  ار  برغم  زامن  مدرم  اـب  و  دومیپ ، بورغ  اـت  ار  هار  خـسرف  ود  دوشب  هک  يروط  هب  دـیراد 
کی ندش  يرپس  ماگنه  ات  برغم  یخرس  ندش  دیدپان  ماگنه  زا  ار  اشع  زامن  دنوش و  یم  ینم  راپسهر  تافرع ) زا   ) نایجاح دننک و 

و دسانشب ، ار  وا  دنیبب و  ار  دوخ  یهارمه  قیفر و  هرهچ ي  صخش ، هک  دینک  رازگرب  یماگنه  ار  حبـص  زامن  دیراد و  اپ  هب  بش  موس 
نایب ار  هضیرف  زامن  تاقوا  مالسلا ) هیلع   ) همان نیا  رد  .دیدرگن  داسف  هنتف و  ثعاب  دیناوخب و  زامن  ناشدرف  نیرتناوتان  نوچمه  اهنآ  اب 
هاگنآ برغم ، بناج  هب  دیـشروخ  لیم  تشگزاب و  ینعی  دیـشروخ ، تشگزاب  تقو  اب  نآ  نییعت  رهظ و  زامن  تقو  لوا : تسا : هدرک 

فلتخم ياهرهـش  رد  قفا  فالتخا  اب  رهظ  تقو  هک  نیا  رب  هجوت  اب  تسا ، هتـسناد  رهظ  لوا  ار  نآ  هدرک و  زب  لغآ  اـب  يریگ  هزادـنا 
هب بورغ  لیلد  هب  هک  یگدنـشخرد  ینـشور و  لاح  رد  دیـشروخ  ندـنام  یقاـب  هب  ار  نآ  و  رـصع ، زاـمن  تقو  مود : .دـنک  یم  رییغت 
رد هدنز -) دوجوم  هب   ) هیبشت باب  زا  نیمز - يور  رب  دیـشروخ  شبات  يارب  هک  ار  هیح  هایح  ظفل  .تسا  هدرک  نییعت  دـیارگن ، يدرز 

ار زور  زا  مسق  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دعب ، .تسا و  زور  زا  یشخب  یتمسق و  نامه  دوصقم  و  تسا ، هدروآ  هراعتسا  زور ، زا  یتمـسق 
هک برغم  زامن  تقو  موس : .تسا  هدرک  صخشم  دیامیپب ، دناوت  یم  تدم  نآ  رد  ار  هار  خسرف  ود  يداع  روط  هب  رفاسم  هک  یتدم  اب 
هک یعقوم  مود : .دیـشروخ  صرق  ندـش  دـیدپان  تقو  ینعی  راد ، هزور  راطفا  ماگنه  هکنآ : یکی  تسا : هدومرف  یفرعم  هلیـسو  ود  هب 

ماما نخس  فرط  مدرم  ندش  هتخانش  تمالع و  ود  نیا  ندوب  نشور  رطاخ  هب  .دندرگ  یمرب  تافرع  زا  دنوش و  یم  راپـسهر  نایجاح 
فرط زا  باتفآ  یخرـس  نتفر  هب  ار  نآ  ءاشع ، زامن  تقو  مراهچ : .تسا  هدرک  یفرعم  ار  برغم  تقو  اـهتمالع  نآ  اـب  مالـسلا ) هیلع  )

ار ءاشع  زامن  تقو  نایاپ  اهنت  تسا ، هدرک  نییعت  هتفر  بش  زا  موس  کـی  اـت  ار  ءاـشع  زاـمن  تقو  رخآ  .تسا و  هدرک  یفرعم  برغم ،
زج ددرگ ، یم  نشور  رگید  زاـمن  تقو  لوا  اـب  هیموی  ياـهزامن  زا  زاـمن  ره  تقو  رخآ  نوچ  ار ، اـهزامن  هیقب  هن  تسا  هدومرف  نییعت 

ار شزرم  هک  حبص  زامن  تقو  رخآ  اما  و  درادن ، بجاو  ياهزامن  زا  يزامن  مه  نآ  تسا و  بش  هب  هتـسویپ  هک  ءاشع  زمن  تقو  رخآ 
قیفر تروص  صخش  هک  یعقوم  هب  نآ ، نییعت  و  حبص ، زامن  تقو  مجنپ : .تسا  حضاو  مه  نآ  تسا ، هدومرف  نییعت  دیـشروخ  عولط 

هک يا  هناشن  و  دوش ، یم  ادیپ  قرشم  فرط  زا  هک  یخرـس  نامه  تسا ، مود  رجف  عولط  ماگنه  نآ  دسانـشب و  دنیبب و  ار  شهارمه  و 
يراک زا  یهن  يراک و  ماجنا  هب  ار  نایاورنامرف  هاگنآ  .تسا  مدرم  مومع  يارب  یناشن  نیرتنـشور  هدـش ، روآداـی  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

لوط ار  زامن  تابجاو  تئارق و  ینعی  دـناوخب ، ناشدرف  نیرتناوتان  نوچمه  ار  زامن  هک  تسا  نآ  راک ، ماجنا  اما  تسا : هدرک  شرافس 
هجیتن رد  دـنرادن و  ار  يزامن  نانچ  ماـجنا  ناوت  مدرم  همه ي  اریز  دـناوخن ، ار  ینـالوط  ياـه  هروس  رگید  هرقب و  هروس ي  دـهدن و 

هدـش یفن  مالـسا  رد  هک  تسا  ینایز  نیا  دراد و  یم  زاب  تعامج  اب  زامن  ماجنا  زا  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دوش و  یم  اهنآ  تمحز  ثعاـب 
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تـسا نامه  اج  نیا  رد  داسف  هنتف و  لیلد  و  دـنوشن ، هنتف  ثعاب  زامن  نداد  لوط  اب  هک  تسا  نآ  يراک ، كرت  هب  شرافـس  اـما  .تسا 
زا مدرم  ندش  فرصنم  ثعاب  تسا ، نافیعـض  ناناوتان و  ندرکن  تکرـش  ندنام و  بقع  شا  همزال  هک  زامن  نداد  لوط  اب  ناشیا  هک 

.تسا رتاناد  دنوادخ  .دندرگ  یم  تعامج  زامن  رد  یهارمه  ییوسمه و 

دیدحلا یبا  نبا 

[ َْلثِم  ] ُسْمَّشلا َءیِفَت  یَّتَح  َرْهُّظلا  ِساَّنلِاب  اوُّلَصَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

َنیِح َبِْرغَْملا  ُمِِهب  اوُّلَـص  ِناَخَـسْرَف َو  اَهِیف  ُراَُسی  َنیِح  ِراَهَّنلا  َنِم  ٍوْضُع  ِیف  ٌهَّیَح  ُءاَْضَیب  ُسْمَّشلا  َرْـصَْعلا َو  ُمِِهب  اوُّلَـص  ِْزنَْعلا َو  ِِضبْرَم  ْنِم 
ُفِْرعَی ُلُجَّرلا  َهاَدَْـغلا َو  ُمِِهب  اوُّلَـص  ِْلیَّللا َو  ُِثُلث  َیلِإ  ُقَفَّشلا  يَراَوَتَی  َنیِح  َءاَـشِْعلا  ُمِِهب  اوُّلَـص  یًنِم َو  َیلِإ  ُّجاَْـحلا  ُعَفْدَـی  ُِمئاَّصلا َو  ُرِطُْفی 

.َنِیناَّتَف اُونوُکَت  ْمِهِفَعْضَأ َو َال  َهَالَص  ْمِِهب  اوُّلَص  ِِهبِحاَص َو  َهْجَو 

هالصلا تاقوأ  یف  ءاهقفلا  فالتخا  نایب 

اهتقو رخآ  قفألا و  یف  ضرتعملا  وه  یناثلا و  رجفلا  علط  اذإ  رجفلا  تقو  لوأ  هفینح  وبأ  لاقف  هالـصلا  تاقوأ  یف  ءاـهقفلا  فلتخا  دـق 
فسوی وبأ  لاق  لاوزلا و  يوس  هیلثم  ءیش  لک  لظ  راص  اذإ  اهتقو  رخآ  سمـشلا و  تلاز  اذإ  رهظلا  تقو  لوأ  سمـشلا و  علطت  مل  ام 

.هلثم لظلا  راص  اذإ  اهتقو  رخآ  دمحم  و 

برغملا تقو  لوأ  سمـشلا و  برغت  مل  ام  اهتقو  رخآ  نیلوقلا و  یلع  اذه  رهظلا و  تقو  جرخ  اذإ  رـصعلا  تقو  لوأ  هفینح و  وبأ  لاق 
اهتقو رخآ  سمشلا و  تبرغ  اذإ 

.هرمحلا وه  دمحم  فسوی و  وبأ  لاق  هرمحلا و  دعب  قفألا  یف  يذلا  ضایبلا  وه  قفشلا و  بغی  مل  ام 

.رجفلا علطی  مل  ام  اهتقو  رخآ  نیلوقلا و  یلع  وه } .» و  :» ا ( 1 اذه {  قفشلا و  باغ  اذإ  ءاشعلا  تقو  لوأ  هفینح و  وبأ  لاق 

عولط یلإ  زاوجلا  تقو  یقبی  مث  رفـسی  نأ  یلإ  ایقاب  راتخملا  اهتقو  لازی  ـال  یناـثلا و  رجفلا  علط  اذإ  رجفلا  تقو  لوأ  یعفاـشلا  لاـق  و 
.سمشلا

اذـه یلع  هعباتی  مل  ءاضق و  یلـصی  رافـسإلا و  دـعب  اهتقو  جرخی  لب  زاوجلا  تقو  یقبی  هیعفاشلا ال  نم  يرخطـصإلا  دیعـس  وبأ  لاق  و 
لاـق ال نم  ساـنلا  نم  نأ  هیعفاـشلا  نم  يربطلا  بیطلا  وبأ  یکح  سمـشلا و  تلاز  اذإ  رهظلا  تقو  لوأ  یعفاـشلا و  لاـق  دـحأ  لوقلا 

.كارشلا لثم  لاوزلا  دعب  ءیفلا  ریصی  یتح  هالصلا  زوجت 

سمشلا ءیفت  نیح  نینمؤملا ع  ریمأ  لاق  امل  قباطم  اذه  اعارذ و  لظلا  ریـصی  ام  ردقب  لاوزلا  دعب  رهظلا  رخؤی  نأ  بحأ  کلام  لاق  و 
.هریسی هدایزب  رثکأ  وأ  عارذ  وحن  کلذ  زنعلا و  ضبرت  عضومک  يأ  زنعلا  ضبرمک 

اذهب لاوزلا و  دنع  ناک  يذلا  لظلا  یلع  هدایزلا  دـح  نم  لثملا  ربتعی  هلثم و  ءیـش  لک  لظ  راص  اذإ  رهظلا  تقو  رخآ  یعفاشلا و  لاق 
یبأ نع  يؤلؤللا  دایز  نب  نسحلا  هیاور  وه  دـمحأ و  يروثلا و  لاق  اضیأ  هب  لبق و  نم  هانیکح  دـق  دـمحم و  فسوی و  وبأ  لاق  لوقلا 
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امیف هنع  هانیکح  دـق  هیلثم و  لظلا  هروریـص  رهظلا  تقو  رخآ  نأ  وهف  فسوی  وبأ  اهاور  یتلا  یه  هنع و  هروهـشملا  هیاورلا  اـمأف  هفینح 
.مدقت

مل رهظلا و  تقو  جرخ  هلثم  ءیـش  لک  لظ  راص  اذإ  هنأ  هثلاـث  هیاور  هفینح  یبأ  نع  لوقلا و  اذـهب  هفینح  وبأ  درفت  رذـنملا  نبا  لاـق  و 
.هیلثم ءیش  لک  لظ  ریصی  نأ  یلإ  رصعلا  تقو  لخدی 

.رصعلا رهظلا و  نیب  اکرتشم  نوکی  نیلثملا  لثملا و  نیب  تاعکر  عبرأ  ردق  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  روث و  وبأ  لاق  و 

هنیب هدایز  لثملا  یلع  داز  اذإف  رـصعلا  تقو  لوأ  رهظلا و  تقو  رخآ  وهف  هلثم  ءیـش  لـک  لـظ  راـص  اذإ  لاـق  هنأ  کـلام  نع  یکح  و 
.رصعلاب تقولا  صتخا  رهظلا و  تقو  جرخ 

ءادألا زاوجلا و  تقو  امأف  اراتخم  اتقو  هلثم  ءیش  لک  لظ  ریـصی  نأ  یلإ  رهظلا  تقو  نأ  کلام  نع  هیعفاشلا  نم  غابـصلا  نبا  یکح  و 
 . هیمامإلا بهذمل  قباطم  لوقلا  اذه  تاعکر و  عبرأ  ردق  سمشلا  بورغ  یلإ  یقبی  نأ  یلإ  هرخآف 

.هرفص سمشلا  یف  نوکت  یتح  اهریخأتب  اطرفم  نوکی  ءاطع ال  جیرج و  نبا  لاق  و 

.لیللا یتح  توفی  سواط ال  نع  و 

هنأل هفینح  یبأ  نیب  هنیب و  کلذ  یف  فالخلا  رصعلا و  تقو  لخد  دقف  هدایز  یندأ  لثملا  یلع  داز  اذإ  لوقی  یعفاشلا  نإف  رصعلا  امأف 
.مدقت امیف  هنع  هانیکح  دق  هدایز و  یندأ  هیلع  داز  هیلثم و  ءیش  لک  لظ  راص  اذإ  رصعلا  تقو  لوأ  لوقی 

هیح سمشلا  هیف  نوکت  يذلا  تقولا  وه  هیلثم  لظلا  هروریص  دعب  نأل  هفینح  یبأ  بهذمل  قباطم  رـصعلا  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  و 
تقو لازی  کلذ و ال  نم  رثکأ  خسارفلا  نم  راسی  کلذ  قوف  هنإف  کلذ  لبق  امأ  ناخسرف و  هیف  راسی  نیح  راهنلا  نم  وضع  یف  ءاضیب 

.سمشلا بورغ  یلإ  زاوجلا  تقو  یقبی  مث  هیلثم  ءیش  لک  لظ  ریصی  یتح  ایقاب  رصعلل  یعفاشلا  دنع  رایتخالا 

طوقـس اهبورغ  سمـشلا و  تبرغ  اذإف  برغملا  تقو  امأف  نیلثملا  هزواجمب  ءاـضق  ریـصی  هباحـصأ  نم  يرخطـصإلا  دیعـس  وبأ  لاـق  و 
.صرقلا

بیغی صرقلا و  طقسی  نأ  دب  هیعفاشلا ال  نم  يدرواملا  بیبح  نب  یلع  نسحلا  وبأ  لاق  و 

.هریغ دحأ  هیعفاشلا  نم  کلذ  رکذی  مل  اهب و  لصتملاک  اهیلع  یلعتسملا  ءایضلا  وه  سمشلا و  بجاح 

يواسی مهنع و ال  اذه  یکح  دق  لاق  موجنلا  تکبتشا  اذإ  برغملا  تقو  لوأ  تلاق  هعیشلا  نأ  ءاملعلا  هیلح  باتک  یف  یشاشلا  رکذ  و 
.دعب امیف  مهلوق  رکذنس  اذه و  یلإ  هعیشلا  بهذت  مل  هیاکحلا و 

الک جاحلا و  عفدـی  ام  تقو  راطفإلا و  تقو  هنوکب  کلذ  فرع  هنأل  نیعم  تقو  یلع  صنی  ـال  برغملا  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  مـالک  و 
اذه لبق  نم  سانلاب  نولـصی  نیذـلا  دالبلا  ءارمأ  فرع  دـق  نوکی  نأ  الإ  مهللا  هالـصلا  تقو  جاتحی  امک  فیرعت  یلإ  جاتحی  نیرمألا 
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فیرعتلا کـلذ  یلع  باـتکلا  اذـه  یف  مهلیحی  مث  هـنیعب  جاـحلا  هـیف  عفدـی  مـث  مئاـصلا  هـیف  رطفی  يذـلا  تقوـلا  اذـه  یتـم  باـتکلا 
.صوصخملا

 . کلام لوق  وه  دحاو و  تقو  برغملل  یعفاشلا و  لاق 

انرکذ دق  لوألا و  لوقلا  روهـشملا  هنع و  روهـشمب  سیل  قفـشلا و  باغ  اذإ  اهتقو  رخآ  نیتقو و  اهل  نأ  یعفاشلا  نع  روث  وبأ  یکح  و 
 . دواد دمحأ و  لاق  هب  قفشلا و  بیغی  نأ  یلإ  اهتقو  دادتما  وه  مدقت و  امیف  هفینح  یبأ  لوق 

لعف هماقإلا و  ناذألا و  هروعلا و  رتس  هراهطلا و  ردقب  ردقم  وه  لاق  نم  مهنمف  دحاولا  تقولا  رادـقم  یف  یعفاشلا  باحـصأ  فلتخا  و 
.کلذ ریغب  هردق  نم  مهنم  تاعکر و  ثالث 

.قفشلا بیغم  یلإ  زوجتف  همادتسالا  امأف  عورشلا  یف  وه  امنإ  قییضتلا  مهنم  يزاریشلا  قاحسإ  وبأ  لاق  و 

دق دـمحم و  فسوی و  یبأ  دواد و  دـمحأ و  کلام و  لوق  وه  هرمحلا و  وه  قفـشلا و  بیغی  نأ  وه  یعفاشلا  لاـقف  ءاـشعلا  تقو  اـمأف 
 . ینزملا رفز و  لاق  هب  ضایبلا و  وه  يذلا  قفشلا  بیغی  نأ  وه  مدقت و  امیف  هفینح  یبأ  بهذم  انیکح 

لیللا و ثلث  یلإ  دیدجلا  یف  لاق  هفینح و  یبأ  بهذم  وه  میدقلا و  هلوق  وه  اذه  لیللا  فصن  یلإ  راتخملا  اهتقو  رخآ  یعفاشلا و  لاق 
کلام و لاق  هب  لوقلا و  اذهل  اقباطم  نوکیل  رایتخالا  تقو  یلع  لیللا  ثلث  یلإ  اهنإ  ءاشعلا  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  لوق  لمحی  نأ  بجی 

.یناثلا رجفلا  عولط  یلإ  زاوجلا  تقو  یقبی  رایتخالا و  تقو  بهذی  مث  دمحأ  نع  نیتیاورلا  يدحإ 

.ءاضق ریصی  لب  لیللا  فصن  دعب  زاوجلا  تقو  یقبی  يرخطصإلا ال  دیعس  وبأ  لاق  و 

یعفاشلا بهذم  هیاکح  نمـض  یف  لخد  هقفلا و  یف  ناربتعملا  نامامإلا  امه  تاقوألا و  یف  یعفاشلا  هفینح و  یبأ  یبهذم  انرکذ  دـقف 
.ءاهقفلا نم  امهریغ  دمحأ و  کلام و  هلوقی  ام 

هلاسرلاب فورعملا  هللا  همحر  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبع  یبأ  باتک  نع  القن  هرکذن  نحنف  هعیـشلا  نم  هیمامإلا  بهذم  امأف 
یلإ هئاهتنا  دعب  ءیفلا  عوجر  لاوزلا  همالع  صخـشلا و  یعبـس  ءیفلا  عجری  نأ  یلإ  سمـشلا  لاوز  دـعب  نم  رهظلا  تقو  لاق  هعنقملا 

هرئادلا یف  بوصنملا  دومعلاب  وأ  سانلا  نم  ریثک  دـنع  فورعم  وه  سمـشلا و  نازیم  وأ  بالرطـصألاب  کلذ  هفرعم  قیرط  ناصقنلا و 
حطـسلا و هیوتـسم  ضرأ  یف  هریغ  وأ  بشخ  نم  ادوع  بصنیلف  هتلآ  دـجی  مل  وأ  کلذـب  لمعلا  هقیقح  فرعی  مل  نمف  اضیأ  هیدـنهلا 

دوعلا اذه  لظ  نإف  لامحألا  اهب  طاخت  یتلا  هلـسملا  وأ  ککتلا  هب  جسنی  يذـلا  يرذـملا  هبـش  اقیقد  هسأر  اظیلغ و  دوعلا  لصأ  نوکی 
فقیف ءامسلا  طسو  یف  صرقلا  فقی  یتح  هلوط  نم  صقن  سمشلا  تعفترا  املک  دوعلا و  نم  لوطأ  راهنلا  لوأ  یف  کش  الب  نوکی 
لاوزلا تقو  یلع  فوـقولا  دارأ  نم  ربـتعیلف  هداـیزلا  یلإ  ءیفلا  عـجر  برغملا  ههج  یلإ  طـسولا  نع  صرقلا  لاز  اذإـف  ذـئنیح  ءیفلا 

هعضو دنع  دوعلا  لظ  سأر  یلع  اهلعجی  تامالع  ططخب و  کلذ 

سمـشلا نأ  هعوجرب  ذئنیح  فرع  همالعلا  عضوم  یلع  هدایزلا  یلإ  عجر  اذإف  هیلع  ملع  ءیـش  لظلا  یف  صقن  املک  راهنلا و  ردص  یف 
.تلاز دق 
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اهفوقو و دـعب  اهیلإ  هجوتملا  نیمی  اهراسی و  نع  ریـصی  راهنلا و  طـسو  اـهیف  فقی  سمـشلا  صرق  نإـف  هلبقلا  اـضیأ  فرعت  کلذـب  و 
تقبـس نم  ههجو و  ءاقلت  هلبقلا  نأ  فرع  تلاز و  دـق  اهنأ  ملع  هینیع  نیب  نم  نمیألا  هبجاح  یلی  امم  تراص  اذإف  بطقلا  نع  اـهلاوز 

دعب الإ  نیبی  کلذ ال  نأ  الإ  نمیألا  هبجاح  یلی  امم  سمشلا  نیع  يأرف  اهیلإ  هجوت  اذإ  سمشلا  لاوز  فرعی  وهف  هلبقلا  ههجب  هتفرعم 
هانفـصو و يذلا  دومعلا  هیدنهلا و  هرئادلا  سمـشلا و  نازیم  بالرطـصألا و  نم  هانرکذ  امب  هتقو  لوأ  نم  لاوزلا  نیبی  نامزب و  اهلاوز 

دعب نم  رصعلا  تقو  نمیألا  هبجاح  فرط  یلع  سمشلا  هروریـص  ربتعاف  هلبقلا  یلإ  هجوت  هلآلا  دقف  وأ  کلذ  هفرعم  هل  لصحی  مل  نم 
اهرارفصاب سمشلا  نول  ریغتی  نأ  یلإ  دتمی  لصف و  الب  سمـشلا  لاوز  دعب  ینعأ  اهتاقوأ  لوأ  یف  رهظلا  تیلـص  اذإ  رهظلا  نم  غارفلا 

همالع سمشلا و  بیغم  برغملا  تقو  لوأ  ءامسلا و  نم  انراصبأ  هغلبت  امع  صرقلا  طوقسب  اهبیغم  یلإ  یسانلا  رطضملل و  بورغلل و 
سمشلا تماد  امف  برغملا  یلع  لطم  ءامسلا  یف  قرشملا  نأ  کلذ  ءامـسلا و  یف  برغملل  لباقملا  قرـشملا  یف  هرمحلا  مدع  اهبیغم 

طقس و دق  صرقلا  نأ  ملع  هنم  هرمحلا  تبهذ  اذإف  هیف  اهترمح  يریف  ءامسلا  یف  قرـشملا  یلع  اهءوض  یقلت  یهف  انـضرأ  قوف  هرهاظ 
لیللا و نم  لوألا  ثلثلا  یضم  هرخآ  برغملا و  یف  هرمحلا  وه  سمـشلا و  بیغم  اهتقو  لوأ  هرخآلا و  ءاشعلا  تقو  لوأ  هرخآ  باغ و 

نم ضرألا  یلع  سمشلا  عولطل  همدقم  نوکی  هناکم و  یف  هرمحلا  هبقعی  قرـشملا  یف  ضایبلا  وه  رجفلا و  ضارتعا  هادغلا  تقو  لوأ 
هدـعب قفألا  رمحی  مث  اضرع  هدـم  دـعب  سکعنی  مث  ـالوط  علطی  قرـشملا  یف  رهاـظلا  ضاـیبلا  وه  لوـألا و  رجفلا  نأ  کـلذ  ءامـسلا و 

.سمشلل

عولط هادغلا  تقو  رخآ  انرکذ و  امک  ءامـسلا  یف  ادعـص  رـشتنی  ضایبلا و  ضرتعی  یتح  هادغلا  هضیرف  یلـصی  نأ  ناسنإلل  یغبنی  و ال 
.سمشلا

 . هانرکذ دق  رافسإلا و  هانعمف  هبحاص  هجو  فرعی  لجرلا  هلوق ع و  امأف  هالصلا  تیقاوم  یف  ءاهقفلا  هلوقت  ام  اذه 

.هلیوطلا تاوعدلا  هریثکلا و  هءارقلاب  اولیطت  يأ ال  مهفعضأ  هالص  مهب  اولص  هلوق ع و  و 

هنولعفی امب  نیمومأملا  هالص  داسفإ  هالـصلا و  هلاطإب  مهیلع  هقـشملا  لاخدإ  مهباعتإب و  سانلا  اونتفت  يأ ال  نیناتف  اونوکت  لاق و ال  مث 
یعفاشلا و یلوق  دحأ  یلع  زوجی  کلذ ال  نإف  هتفیلخ  فلخ  سانلا  یلـصیف  فلختـسیف  مامإلا  ثدـحی  نأ  وحن  هصوصخم  لاعفأ  نم 

لئاسم نم  کلذ  وحن  هریثک و  ناـکرأب  هنوقبـسی  وأ  نوعفریف  عفر  دـق  هنأ  نومومأـملا  نظیف  دوجـسلا  عوکرلا و  ماـمإلا  لـیطی  نأ  وحن 
.مهبتک یف  ءاهقفلا  اهرکذی 

هیلإ ع و بهذی  ناک  ام  یلع  هالصلا  نم  نیفلکملا  یلع  تضرتفا  هضیرف  لوأ  اهنأل  رهظلا  هالصب  أدب  امنإ  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  ملعا  و 
اهریغ لبق  اهرکذب  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  أدب  اذـهل  یلوألاب و  اهتیمـست  مهلوق  رـصنی  هیمامإلا و  بهذـت  کلذ  یلإ 

.راهنلا لوأ  یه  حبصلا و  مهدنع  هضورفملا  هالصلا  لوأف  ءالؤه  ادع  نم  امأف 

روهمج بهذف  یه  ام  یطسولا  هالصلا  یف  لوقلا  ثحبلا  اذه  یلع  عرفتی  اضیأ  و 

بهذم سایق  حاحصلا و  یف  اهضعب  تایاور  کلذ  یف  اضیأ  اوور  دق  لیل و  یتالص  راهن و  یتالـص  نیب  اهنأل  رـصعلا  اهنأ  یلإ  سانلا 
نورـسفی رهظلا و  اهنأ  مهتمئأ ع  نع  نووری  مهنأ  الإ  یطـسولا  برغملا  تناـک  یلوـألا  تناـک  اذإ  رهظلا  نـأل  برغملا  اـهنأ  هیماـمإلا 
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و هرقبلا 143 } . هروس  ( 1 ًاطَسَو {  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  یلاعت  هلوق  هنم  ءیش و  لک  رایخ  وه  هغللا  یف  طسولا  نأل  یلـضفلا  ینعمب  یطـسولا 
.اضیأ ءاهقفلا  نم  موق  برغملا  اهنأ  یلإ  بهذ  دق 

نم یعفاشلا و  بهذم  وه  تایاور و  اهیف  اضیأ  اوور  راهن و  یتالص  لیل و  یتالص  نیب  اضیأ  اهنأل  حبـصلا  اهنأ  سانلا  نم  ریثک  لاق  و 
.مهضعب هرکذ  اذاش  الوق  الإ  ءاشعلا  اهنأ  اربتعم  دحأ  نع  عمسی  مل  هیمامإلا و  لوقک  رهظلا  اهنإ  لاق  نم  سانلا 

نارصقت نیتالص ال  نیب  اهنأل  لاق  و 

یناشاک

اما  ) زامن تیوقت  نایب  رد  دوخ  ياهرهـش  ناریما  يوس  هب  داتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا  هاولـصلا ) ینعم  یف  دالبلا  ءارما  یلا  )
زامن نامدرم ، اب  دیرازگ  زامن  سپ  رهظلا ) سانلاب  اولصف   ) تلاسر ترـضح  رب  دورد  ایاطعلا و  بهاو  ترـضح  دمح  زا  سپ  اما  دعب )

رادـقم هب  ات  زنعلا ) ضبرم  لثم   ) دـهن یم  لاوز  هب  يور  ماـیق و  زا  باـتفآ  ددرگ  یم  زاـب  هک  یتقو  سمـشلا ) یفت ء  نیح   ) ار نیـشیپ 
نآ رد  ءاضیب ) سمشلا  و   ) ار رصع  زامن  ناشیا  اب  دیرازگب  و  رـصعلا ) مهب  اولـص  و   ) تسا رهظ  زامن  تلیـضف  تقو  نیا  زب و  هاگباوخ 
رد ناخـسرف ) هیف  راسی  نیح   ) زور زا  يا  هراپ  رد  دشاب  هدنز  و  راهنلا ) نم  وضع  یف  هیح   ) هدـشن درز  دـشاب و  دیفـس  باتفآ  هک  لاح 

هیبشت هچ  .تسا  هفیطل  هراعتـسا  لوق  نیا  رد  رافـسا  رد  تسا  هار  خـسرف  ود  رادـقم  هک  زور  هراپ  نآ  رد  دوش  یم  هدرک  ریـس  هکیتقو 
هک ءاضیب  تلاح  رب  وا  ءاقب  و  تکاله ، هب  دـشاب  فرـشم  هک  وا  ضرم  هب  ار  شرارفـصا  و  وا ، توم  هب  ار  سمـش  بورغ  تسا  هدرک 

یتقو مئاصلا ) رطفی  نیح   ) ار ماش  زامن  ناشیا  اب  دیرازگب  و  برغملا ) مهب  اولـص  و   ) تایح هب  ار  تینارون  توق  رب  تسا  وا  ندوب  یقاب 
هب جاح  عفد  رد  راطفا  تقو  ماش و  زامن  تقو  قیلعت  تافرع  زا  جاح  دـندرگ  یم  زاب  و  جاحلا ) عفدـی  و   ) راد هزور  دـنک  یم  راطفا  هک 
اب رازگب  و  ءاشعلا ) مهب  اولـص  و   ) تقو نیا  هب  لعف  ود  نیا  راهتـشا  تهج  هب  نیبطاخم  ماـهفا  هب  تسا  قبـسا  نآ  هک  تسا  نآ  هطـساو 

بـش یکی  هس  ات  لیللا ) ثلث  یلا   ) برغم بناج  زا  یخرـس  دوش  یم  ناهنپ  هک  یماگنه  قفـشلا ) يراوتی  نیح   ) ار نتفخ  زامن  ناشیا 
يور دسانـشب  درم  هک  یتلاح  رد  هبحاص ) هجو  فرعی  لجرلا  و   ) ار حبـص  زاـمن  ناـشیا  اـب  دـیرازگب  و  هادـغلا ) هولـص  مهب  اولـص  (و 
زارد هن  کبس  زامن  ینعی  ناشیا  نیرت  فیعض  زامن  ناشیا  اب  دیرازگب  و  مهفعضا ) هاولص  مهب  اولص  و   ) رون قارشا  هب  ار  دوخ  بحاص 

تعامج دنراین و  تقاط  هک  راوشد  ناریپ  نافیعض و  رب  دشابن  ات  زامن  نتخاس  زارد  هب  هدنزادنا  هنتف  رد  دیشابن  و  نیناتف ) اونوکت  (و ال 
.دنرادب تسد  ار 

یلمآ

ینیوزق

دوش يزب  هاگباوخ  هکنآ  ردق  هب  باتفآ  ددرگزاب  هک  نامز  نآ  ات  دـیرازگب  رهظ  زامن  نامدرم  اب  هتـشون  فارطا  يارما  هب  زامن  هرابرد 
يراوید هیاس  روظنم  ابلاغ  و  رازگب ، رهظ  تقونآ  رد  ینعی  یتح  ياج  هب  نیح  هخـسن  رب  انب  دشکیم و  تقو  نیا  ات  تلیـضف  تقو  رگم 

نوچ دـنامن و  نآ  بناج  ود  رد  هیاس  دـیآ  سار  تمـس  هب  باتفآ  نوچ  دـشاب  هداهن  لادـتعا  برغم  قرـشم و  نایم  تسار  هک  تسا 
تسا یقاب  وا  هیاس  لاوز  تقو  تاقوا  رثکا  دالب و  رثکا  رد  هک  تسا  صخاش  هیاس  روظنم  هن  دیآ  ادیپ  قرـشم  بناج  رد  هیاس  ددرگب 
هدـنز دیفـس و  باتفآ  هک  یتقو  مدرم  اب  دـینک  رـصع  زامن  و  یقیقحت ، هن  تسا  ینیمخت  هلمجلاب  .رتشیب و  ای  رتمک  اـی  صخاـش  ردـقب 
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رد تاـیاور  اـهقف و  لاوقا  ندومیپ و  بش  اـت  هار  خـسرف  ود  ناوت  هک  یتقو  .زور  ناـیاپ  هن  زور  زا  يوضع  رد  هدرمژپ  درز و  هن  تسا 
یضعب یقیقحت و  هن  تسا  ینیمخت  تادیدحت  نیا  هک  تسا  نآ  رد  هدمع  ابلاغ  و  دراد ، مامت  هابتشا  فالتخا و  رـصع  رهظ و  دیدحت 
يدارف زامن  هک  صوصخلا  یلع  تسا  قطاـن  عمج  زاوجب  تیاور  رـصع و  رهظ و  ناـیم  عمج  عنم  رب  هدرک  لالدتـسا  مـالک  نیا  لـثمب 

نتفخ زامن  دنوش و  یم  هناور  تافرع  زا  جاح  دنکیم و  راطفا  راد  هزور  هک  دـینک  تقو  نآ  ناشیا  اب  ماش  زامن  تعامج و  اب  هن  دـننک 
قیفر يور  دسانـشب  درم  هک  یتلاح  رد  دـینکب  حبـص  زامن  بش و  زا  هتفر  کی  هس  ات  برغم  یخرـس  دوشیم  ناهنپ  هک  یتقو  دـیرازگ 

هک دینک  کبس  نادنچ  ینعی  دیرازگ  ناشیا  رتفیعـض  زامن  مدرم  اب  دنـسانشن و  چیه  ار  مه  هک  دشابن  کیرات  هراب  کی  ینعی  ار  دوخ 
دنوش التبم  دندرگن و  رـضاح  دنراین و  تقاط  مدرم  دینک و  زارد  زامن  ینعی  ناگدنزادنا ، هنتف  رد  دیـشابم  درآ و  تقاط  همه  رتفیعض 
نارگ ارچ  یلب  تفگ : تسا ، نارگ  مدرم  رب  هک  رازگب  رتکبـس  تـفگ : یکی  دـندمآ  گـنتب  مدرم  درازگ ، یم  زارد  زاـمن  يزامنـشیپ 

وتب ناعـشاخ  بناج  زا  نم  تفگ : نیعـشاخلا ) یلع  الا  هریبکل  اهنا  و  : ) تفگ یلاعت  قح  تسا و  نارگ  ناعـشاخ  رب  زج  زامن  دـشابن و 
هللا رانا  يوفـص  سابع  هاش  یـضام  هاشداپ  .ینک  تماما  ار  ناشیا  وت  دنتـسین  یـضار  ناعـشاخ  یناـج و  نارگ  درم  وت  هک  مداد  ماـغیپ 

بـش يزارد  زا  هک  درازگ  وا  اب  زامن  ود  کی  يدرازگ  زارد  زامن  دیـس  نآ  و  تشاد ، تدارا  لاـمک  داـمادریم  لضافدیـس  هب  هناـهرب 
.دشن رضاح  تعامج  هب  رگید  دوب  هاتوک  تخس  نآ  بنج  رد  روجهم  ناقشاع  يادلی 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هالصلا یف  دالبلا  ءارما  یلا 

.زامن باب  رد  اهرهش  ناریما  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

راهنلا نم  وضع  یف  هیح  ءاضیب  سمشلا  رصعلا و  مهب  اولـص  زنعلا و  ضیرم  لثم  سمـشلا  یفت ء  نیح  رهظلا  سانلاب  اولـصف  دعب ، اما  »
ثلث یلا  قفـشلا  يراوتی  نیح  ءاشعلا  مهب  اولـص  جاحلا و  عفدـی  مئاصلا و  رطفی  نیح  برغملا  مهب  اولـص  ناخـسرف و  اهیف  راـسی  نیح 

.نیناتف اونوکت  مهفعضا و ال  هالص  مهب  اولص  .هبحاص و  هجو  فرعی  لجرلا  هادغلا و  مهب  اولص  لیللا و 

ار رهظ  زامن  تعامج ، هب  ینعی  نامدرم ، اب  ناریما  يا  دینکب  زامن  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
ردـق هب  دـیاب  دایز  هیاس ي  نآ  ناصقن و  زا  دـعب  نآ  هیاس ي  ندـش  هدایز  ینعی  هیاس ، یتداـیز  بحاـص  ددرگب  باـتفآ  هک  یتقو  رد 

تلیـضف تقو  نامز  نیا  یعارذ و  رادقم  هب  ناصقن  زا  دعب  ثداح  هیاس ي  ندیـسر  زا  دشاب  هیانک  هک  دیاش  دشاب و  زب  کی  هاگباوخ 
لاح ار و  رـصع  زامن  ناشیا  اب  دـینکب  زامن  ناصقن و  زا  دـعب  تسا  هیاس  ندـش  هدایز  نامز  لوا  هک  نآ  بوجو  تقو  هن  تسا و  رهظ 

رد درک  ناوت  رفـس  هک  دشاب  ینامز  هک  دشاب  زور  زا  يوزج  رد  دشاب ، هدرکن  يدرز  هب  لیم  .دشاب و  هدنز  دشاب ، دیفـس  باتفآ  هکنآ 
یم هزور  هک  یتقو  رد  ار  برغم  زامن  ناشیا  اب  دینکب  زامن  .تسا و  رـصع  تلیـضف  تقو  نیا  .ار و  تفاسم  زا  خسرف  ود  رادقم  هب  نآ 
تقو زین  هک  تافرع  زا  جاح  دـننک  یم  چوک  هک  یماـگنه  رد  دـلب و  قفا  زا  دـشاب  باـتفآ  صرق  بورغ  تقو  هک  راد  هزور  دـیاشگ 
تقو تقو  نیا  قرـشم و  تمـس  یخرـس  دوش  ناهنپ  لیاز و  هک  یتقو  رد  ار  اشع  زامن  ناشیا  اـب  دـینک  زاـمن  .تسا و  سمـش  بورغ 

بحاصم تروص  دسانشب  درم  هکنآ  لاح  ار و  حبصزامن  ناشیا  اب  دینک  زامن  بش و  زا  ثلث  کی  نتشذگ  ات  تسا  اشع  زامن  تلیضف 
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ناشیا نیرت  فیعض  زامن  ناشیا  اب  دینک  زامن  .دشاب و  قرشم  قفا  رد  يدیفس  ندش  نهپ  قداص و  حبـص  عولط  زا  ترابع  هک  ار  دوخ 
.تسا نافیعض  زامن  كرت  ببس  هک  زامن  نداد  لوط  رد  ینعی  .نازیگنا  هنتف  زا  دیشابم  تابجاو و  لقا  هب  ینعی  ار 

یئوخ

هـضافالا تقو  ینم :) یلا  جاـحلا  عفدـی  و  ، ) عارذ نم  برقی  هضرع  نیعارذ و  نم  برقی  هلوط  هاـشلا  مون  لـحم  زنعلا :) ضبرم  : ) هغللا
بورغ دعب  هثداحلا  هیبرغملا  هرمحلا  لوزی  قفـشلا :) يراوتی  ، ) یعرـشلا برغملا  نم  ءدـتبی  هفرع  موی  رخآ  وه  ینم و  یلا  تافرع  نم 

: هلوق یف  ءابلا  سانلاب : اولص  بارعالا : .عنام  میغ و ال  نکی  مل  ءامـسلا و  تحت  اناک  اذا  يا  هبحاص :) هجو  فرعی  لجرلا  و  ، ) سمـشلا
امبر هب  بهذ  نا  امک  همامالل  هیدصتب  نیموماملا  یف  هالـصلا  دـجوی  مامالا  نال  هب  بهذ  یف  ءابلاک  هیدـعتلل  نوکت  نا  هبـشی  سانلاب ،

فذـحف زنعلا  ضبرم  لـثم  اـئیف  يا  زنعلا : ضیرم  لـثم  باهذـلا ، یف  هتماـما  بهاذـلا و  هیادـهل  لـعافلا  يدـصت  ماـقم  یف  لمعتــسی 
نم وضع  یف  و  اولـص ، لـعاف  نع  هیلاـح  هلمجلا  ربخ و  ءدـتبم و  هیح  ءاـضیب  سمـشلا  و  یفت ء ، هلوقل  قلطم  لوعفم  وه  فوصوملا و 

اقلعتم اوغل  افرظ  نوکی  نا  نکمی  و  ناخـسرف ، اهیف  راسی  نیح  هلوق : کلذک  و  سمـشلا ، و  هلوقل : ربخ  دعب  ربخ  رقتـسم  فرظ  راهنلا :
ءارما یلا  سانلا  عم  هعامجلا  هالـص  هماقال  روتـسد  اذه  ینعملا : .اولـص  هلوقب : قلعتم  فرظ  مئاصلا ، رطفی  نیح  هلوق : و  اولـص ، هلوقب :
هیبرتلا حم  هالصلا  یف  هعامجلا  نال  رصعلا ، کلذ  یف  اصوصخ  مالـسالا و  یف  ءارمالا  فئاظو  مها  نم  هالـصلا  یف  همامالا  نال  دالبلا 

روس نم  رسیتی  ام  دمحلا  دعب  ءرقی  مامالا  ناف  هروس ، نآرقلا و  يآ  میلعت  اصوصخ  نیدلا و  روما  نم  مهمهی  امل  مهمیلعت  نیملسملا و 
فوفـص یف  هالـصلا  هماقا  نا  امک  هالـصلا  یلع  هظفاحملا  هموادملاب و  هورقی  ام  نوظفحی  هل و  نوتـصنی  نیموماملا  میرکلا و  نآرقلا 

رثا هل  ناک  يرکـسع  یماظن  نف  وه  لاتقلا و  كراعم  داهجلا و  نیدایم  یف  ءادعالا  هاجت  فافطـصالا  یلع  مهب  ردی  همظنم  هصوصرم 
افـص هلیبس  یف  نولتاقی  نیذـلا  بحی  هللا  نا   ) یلاعت هلوق  یف  هیلا  ریـشا  دـق  و  مهئادـعا ، یلع  هبلغلا  مالـسالا و  شویج  مدـقت  یف  ریبک 

.هعامجلا هالـصل  فافطـصالا  یف  اهیلع  نوبردـی  امم  صوصرم  ناینب  مهناک  فص  یف  هلتاقملاف  فصلا ) صوصرم 3 - ناینب  مهناک 
دافتسی معن  عورشملا ، تقولا  تابثال  هب  دانتسالا  نکمی  ثیحب  اعیرـشت  هالـصلا  تاقوا  دیدحت  یلا  عجری  روتـسدلا ال  اذه  نا  رهاظلاف 

یعرـشلا هالـصلا  تقو  دیدحت  هنم  ضرغلا  سیل  .همالا و  لاح  عم  هبـسانم  هلیـضفلاب و  هنورقم  تاقوالا  هذه  یف  هالـصلا  هماقا  نا  هنم 
یف ء تقوب  هدحو  رهظلا  تقو  لوالاف  هضورفملا ، هالـصلا  تاقوا  باتکلا  اذه  یف  نیب  ص 133 ج 5 ) : ) لاق مثیم  نبا  نم  رهظی  امک 

.دالبلا فالتخاب  فلتخی  امم  کلذ  رهظلا و  تقو  لوا  وه  زنعلا و  ضبرمب  هریدقتب  هبن  مث  برغملا ، یلا  اهلیم  اهعوجر و  يا  سمـشلا 
هلوق رهاظ  نا  - 1 هیف : و  رهظلا ، تقو  لوا  زنعلا  ضبرم  رادقم  یلا  لاوزلا  دعب  ثداحلا  لظلا  عوجر  نا  هحیرص  لب  همالک  رهاظ  لوقا :

، رهظلا هالص  تقو  رخآ  رادقملا  اذه  یلا  یفلا ء  غولب  نا  زنعلا ) ضبرم  لثم  سمشلا  یفت ء  یتح  رهظلا  سانلاب  اولص  (: ) مالسلا هیلع  )
اذه یفلا ء  غلبی  نا  یلا  لاوزلا  نیح  نم  رهظلا  اولص  هنا  دوصقملاف  اهءادتبا ، ناکملا ال  نامزلا و  یف  هیاغلا  ءاهتنا  دیفت  یتح  هظفل  نال 

-87  ) ادوهشم ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  لیللا و  قسغ  یلا  سمشلا  كولدل  هولصلا  مقا   ) یلاعت هلوقل  فلاخم  هنا  .رادقملا 2 -
اذا اکولد  دعق  باب  نم  موجنلا  سمشلا و  تکلد  لاقی : اهلیم ، اهلاوزل و  يا  سمشلا ، كولدل  هولصلا  مقا  عمجملا : یف  لاق  ءارـسالا .)

سمـشلا كولد  نا  نم  ع )  ) رقابلا نع  حـص  ام  فالخ  وه  و  اهبورغ ، اـهکولد  لاـقی  و  يرهوجلا : لاـق  ءاوتـسالا ، نع  تلاـم  تلاز و 
ضبرم رادـقم  یلا  یفلا ء  عوجر  سمـشلا و  لاوز  نیح  نم  رهظلا  تقو  نایبب  تادـتبا  هالـصلا و  تاقوا  تعرـش  هیالا  هذـهف  اهلاوز ،

مایا یف  هنیدملاک  سمـشلا  لاوز  دنع  لظلا  لوزی  اهلها و  سوور  سمـشلا  تماسی  یتلا  دالبلا  یف  اصوصخ  تاعاسب  هنع  رخاتم  زنعلا 
لاوز نیح  نم  رهظلا  هالـص  تقو  لوا  نا  نم  هیماـمالا  ءاـهقفلا  هیلع  قـفتا  اـمل  فلاـخم  هـنا  .ءازوج 3 - جرب  یف  سمـشلا  نوـک  نم 

نا رـصعلا و  رهظلل و  تقو  اهبورغ  یلا  سمـشلا  لاوز  نیب  امف  عیارـشلا : یف  ققحملا  لاق  .دـلبلا  راهن  فصن  هرئاد  نع  اـهلیم  وسمـشلا 
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لک همالک : حرش  یف  رهاوجلا  بحاص  لاق  .كرتشمف  امهنیب  ام  هرخآ و  نم  رـصعلا  اذک  اهئادا و  رادقمب  هلوا  نم  رهظلا  صتخی  ناک 
هریغ یـضترملا و  نع  امک  نیملـسملا  نیب  رهظلا  هالـص  ادـبم  لاوزلا  نوک  یف  فـالخ  ـال  لـب  باحـصالا  نیب  روهـشملا  یلع  کـلذ 

یف حدقی  هضارقنا ال  دعب  وه  لیلقب و  هیلع  رفاسملل  اهمیدقت  زاوج  نم  یبعشلا  نسحلا و  سابع و  نبا  نع  یکحی  ام  ادع  هب  فارتعالا 
هللا همحر  رهاوجلا  بحاـص  ضرعت  مث  .نیدـلا  تایرورـض  نم  ایرورـض  نکی  مل  نا  هفـالخ  یلع  نیملـسملا  نم  مهادـع  نم  عاـمجا 
نا نم  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رقابلا و  نع  ءالـضفلا  حیحـص  یف  امف  لاقف : لاوزلا ، نع  رهظلا  تقو  ریخات  اهنم  دافتـسی  هریثک  رابخال 

لاوز نم  عارذ  دعب  رهظلا  تقو  نا  ع )  ) رقابلا نع  هرارز  حیحـص  و  نامدق ، کلذ  دعب  رـصعلا  تقو  نامدـق و  لاوزلا  دـعب  رهظلا  تقو 
عارذلاب ینثدح  لاق : هنا  ناکسم  نبا  نع  لب  سمشلا ، لاوز  نم  مادقا  هعبرا  کلذ  و  رهظلا ، تقو  نم  نیعارذ  رصعلا  تقو  سمشلا و 

هللادبع ربخ  و  مهنم ، هیصحا  نم ال  روفعی و  یبا  نبا  سنالقلا و  بحاص  نیـسح  يدارملا و  ریـصبوبا  دلاخ و  نب  نامیلـس  نیعارذلا  و 
ضبرم ردق  وه  اعارذ و  یفلا ء  ناک  اذا  ناک  هماق و  للظی  نا  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دجسم  طئاح  ناک  هنا  ناکسم  نب 

ناک مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفعجلا  لیعامسا  ربخ  .هریغ و  هوحن  رـصعلا و  یلـص  کلذ  فعـض  ناک  اذا  رهظلا و  یلـص  لازغ 
، فلتخی رادجلا  نا  تلق : رصعلا ، یلص  نیعارذ  ناک  اذا  رهظلا و  یلص  اعارذ  رادجلا  یف ء  ناک  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

قلاخلادبع نب  لیعامسا  ربخ  .هماق و  ذئموی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دجسم  رادج  ناک  لاقف : لیوط ؟ اهضعب  ریصق و  اهـضعب 
لوزت نیح  اهتقو  ناف  رفـسلا  یف  وا  هعمجلا  موی  یف  الا  کـلذ  وحن  وا  مدـقب  لاوزلا  دـعب  رهظلا  تقو  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع 

نب دیعس  نب  رمع  ربخ  .رصعلل و  هماق  رهظلل و  هماق  بتکف : رصعلا ؟ رهظلا و  هالص  تقو  نع  هتلاس  رـصن : یبا  نبا  رمـضم  .سمـشلا و 
ربخ .رـصعلا و  لصف  کیلثم  کلظ  ناک  اذا  رهظلا و  لصف  کلثم  کلظ  ناک  اذا  هرارزل  لق  لاق : مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  لـاله 
یف الا  کلذ  وحن  وا  مدقب  لاوزلا  دعب  لاقف : سمشلا ؟ تلاز  اذا  وها  رهظلا ، تقو  نع  اضیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  جرعالا  دیعس 
هالص نع  هتلاس  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  بیعـش  نبا  ربخ  .لاوزلا و  دعب  لاقف : سمـشلا  تلاز  اذا  اهتقو  ناف  هعمجلا  موی  رفـسلا و 

: تلق کلذ ، نم  رطـشلا  لاق : رـصعلاف ؟ تلق : کئیف ، نم  اعارذ  لاق : یـش ء ؟ يا  نم  اعارذ  تلق : اعارذ  یفلا ء  ناک  اذا  لاقف : رهظلا ؟
: یبراحملا حـیرذ  ربخ  .عارذ و  یلع  رهظلا  تقو  اضیا : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  هرارز  ربخ  .ریثکب و  ربشلا  سیلوا  لاق : ربش ؟ اذـه 

مادقا هعبرا  یلع  رـصعلا  نیمدق و  یلع  تناک  اذا  یلوالا  یلـصن  انا  موقلا : ضعب  لاقف  لاق : نا  یلا  رـضاح ، انا  سانا و  هللادبع  ابا  لاس 
نامث رضحلا  یف  هالصلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  ریـصب  یبا  ربخ  .یلا و  بحا  کلذ  نم  فصنلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاقف 
تلاس هرارز : نب  دیبع  ربخ  هضیرفلاب و  تادب  هماقلا  اثلث  بهذ  اذاف  هماقلا ، اثلث  بهذـی  نا  نیب  کنیب و  ام  سمـشلا  تلاز  اذا  تاعکر 

.معن و لاق : دـحاو ؟ فیـصلا  ءاتـشلاف و  تلق : لاق : لاوزلا ، دـعب  عارذ  لاق : رهظلا ؟ تقو  لضفا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادـبعابا
برقی اضرع و  هضبرم  رادـقم  وه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  زنعلا  ضبرم  نم  دوصقملا  نا  - 1 روما : رابخالا  هذه  عومجم  نم  دافتسی 

فالتخا نا  دحاو و  رما  نیمدقلا  عارذلا و  لازغلا و  ضبرم  زنعلا و  ضبرمک  هفلتخملا  تاریبعتلا  هذـه  نم  دوصقملا  نا  .عارذ 2 - نم 
نم ضرغل  ناـک  رادـقملا  اذـهب  لاوزلا  نـع  رهظلا  هالـص  ریخاـت  نا  .ریداقملا 3 - هذـه  دـحاب  بطاـخملا  نهذ  سنا  هبـسانمب  ریبعتلا 
اذـه رهظلا  ریخات  یف  لفنتملل  هصخرلا  هدارا  یلع  لومحم  لاق : رهاوجلا ، یف  هرکذ  اـمک  لـفنتلا  یف  هصخرلا  هدارا  اـهنم - ضارغـالا :

هیف هلفانلا  عرـشت  ثیح ال  لاوزلا  دـنع  رهظلاب  رمـالا  هیلا  یموی  اـمک  هضیرفلا  تقو  عوطتلا  نع  یهنلل  هتمرح  مهوتی  ـال  هنا  رادـقملا و 
کل هضیرفلا  ناکمل  لاق : مل ؟ تلق : لاق : ناعارذلا ؟ عارذلا و  لعج  مل  يردـتا  یل : لاق  لاق : هرارز  ربخ  یف  و  هعمجلا ، موی  رفـسلاک 

سانلا و عامتجا  راـظتنا  اـهنم - .هلفاـنلا و  تکرت  هضیرفلاـب و  تادـب  اـعارذ  غلب  اذاـف  اـعارذ  غلبی  نا  یلا  سمـشلا  لاوز  نم  لـفنتت  نا 
مایالا یف  ءاوهلا  هدورب  راظتنا  اهنم - .هدالب و  ءارمال  هروتـسد  نم  رهاظلا  وه  اـمک  اـهنم  دـحا  فلخت  مدـع  هعاـمجلا و  یف  مهروضح 

وه رهظلا  هالـصب  داربـالا  نم  دوصقملا  ناـب  رـسف  و  رهظلا ) هالـصب  اودربا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق نم  درو  اـمک  رحلا  هدـیدشلا 
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اذـه و  رهظلا ، تقو  رخآ  نایبل  اذـه  هباتک  یف  ع )  ) ضرعتی مل  و  اذـه ، .رحلا  هروس  رـسکنت  عارذ و  رادـقم  لـظلا  غلبی  نا  یلا  هریخاـت 
بورغ یلا  دتمی  لاوزلا و  نم  رهظلا  هالص  ءادا  رادقم  یـضم  دعب  رـصعلا  هالـص  تقو  و  تقولا ، دیدحت  ماقم  یف  سیل  هنا  یلع  لیلد 

اذا مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  هربجنملا  دقرف  نب  دواد  هلسرم  یف  امک  راهنلا  رخآ  نم  تاعکر  عبرا  رادقمب  رـصعلا  صتخیف  سمـشلا 
رهظلا و تقو  لخد  دقف  کلذ  یضم  اذاف  تاعکر  عبرا  یلصملا  یلصی  ام  رادقم  یـضمی  یتح  رهظلا  تقو  لخد  دقف  سمـشلا  تلاز 

یتح رصعلا  تقو  یقب  رهظلا و  تقو  جرخ  دقف  کلذ  رادقم  یقب  اذاف  تاعکر  عبرا  یلـصی  ام  رادقم  سمـشلا  نم  یقبی  یتح  رـصعلا 
يا هیح ) ءاضیب  سمشلا  رصعلا و  مهب  اولص  و  : ) هلوقب اهل  هعامجلا  دقع  رـصعلا و  هالـص  ءادا  تقو  ررق  هنکل  .خلا و  سمـشلا - بیغت 

لفاوقلا ریـس  دوصقملا  و  ناخـسرف ) اهیف  راسی  نیح   ) هلوقب کلذ  حـضوا  مث  برغملا  قفا  یلا  اـهطوبه  اـهب و  رقب  اـهووض  رـسکنی  مل 
لخد و  رهاوجلا : یف  لقن  امک  نیلثملا  نم  برقی  تقولا  اذه  یف  لظلا  نیتعاس و  نم  برقی  امم  نیخـسرفلا  ریـسم  لغـشی  هلومعملا و 

هیلا یلوسر  تنا  بهذاف  کلذ  نم  تقـض  دقف  هبجا  ملف  یـش ء  نع  ینلاس  هرارز  نا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  یلع  ریـصبوبا 
مل .فیـصلا و  یف  یلـصی  اذـکه  هرارز  ناک  و  کیلثم ، ناک  اذا  رـصعلا  کـلثم و  کـلظ  ناـک  اذا  فیـصلا  یف  رهظلا  لـص  هل : لـقف 
اهل هعامجلا  دقعب  رما  دقف  برغملا  هالص  اما  .سمـشلا و  بورغ  یلا  دتمی  هنا  تفرع  دق  اضیا و  رـصعلا  تقو  رخآ  نایبل  ع )  ) ضرعتی

لوخد راهنلا و  ءاهتنا  دعب  نوکی  امنا  مئاصلا  راطفا  و  مئاصلا ، رطفی  نیح  - 1 نیتمالع : هل  رکذ  سمشلا و  بورغ  وه  اهتقو و  لوا  نم 
اضیا و هفرع  راهن  ءاهتنا  دـعب  وه  و  رعـشملا ، یلا  تافرع  نم  جاـحلا  عفدـی  نیح  - 2 لیللا .) یلا  مایـصلا  اومتا  مث   ) یلاعت هلوقل  لـیللا 

مث ینمب  اوتیبیل  هیورتلا  موی  هیـشع  یف  نوکی  اـمنا  ینم  یلا  جاـحلا  عفد  ناـف  ضومغ  ینم ، یلا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوقب ریبعتلا  یف  نکل 
لیللا لوا  یف  برغملا  هالـص  هماقا  دوصقملاف  لاح  يا  یلع  دودـحم و  تقو  هل  سیل  عساتلا و  مویلا  هحیبص  نم  تاـفرع  یلا  اوبهذـی 

برغملا و تقو  لخد  سمـشلا  تبرغ  اذا  اذک  و  عیارـشلا : یف  لاق  هدیدحت : یف  باحـصالا  تاملک  فلتخا  دـق  و  راهنلا ، ءاهتنا  دـعب 
عبرا رادـقمب  تقولا  رخآ  نم  ءاـشعلا  صتخی  لـیللا و  فـصتنی  یتـح  ءاـشعلا  اـهکراشی  مث  تاـعکر  ثـالث  رادـقمب  هلوا  نم  صتخی 

یف رهاوجلا  بحاص  لاق  رهـشالا ، وه  قرـشملا و  نع  هرمحلا  باهذـب  لیق : صرقلا و  راتتـساب  بورغلا  ملعی  و  لاق : نا  یلا  تاعکر -
لب نیرخاتملا ، نیب  امیس  همیظع  هرهش  المع  يوتف و  الیصحت  القن و  روهشملا  وه  لب  مظعملا  بهذم  هنا  ماثللا  فشک  یف  لب  هحرش :
 … هیلع عامجالا  رئارـسلا  نع  لب  هرکذتلا  نع  امک  باحـصالا  لمع  هیلع  نا  ربتعملا  یف  لب  ردن ، نم  الا  مهتماع  هیلع  نا  ضایرلا  یف 

راظنالا راصبالا و  نع  سمشلا  هبوبیغ  قفالا و  نع  سمشلا  طوقس  وه  راهنلا  ءاهتنا  لیللا و  لوخد  یف  رادملا  نا  یف  لاکـشا  ال  لوقا :
قفالاف لیللا ، لوخد  راهنلا و  هیاهن  رادـم  قفـالا  يا  نع  سمـشلا  طوقـس  نا  یف  ثحبلا  نکل  و  راـهنلا ، ضاـیب  لـحم  داوسلا  لولح  و 

هنع تطبه  اذا  ثیحب  هیوتـسملا  ضرـالا  یف  قفـالا  یهتنمب  لـصتی  رظاـنلا و  نیع  نم  جرخی  موهوم  طـخ  هب  طـیحی  اـم  وه  يرهاـظلا 
اذا ثیحب  رظانلا  لجر  تحت  نم  ضرالا  زکرمب  رمی  همهوتم  هرئاد  هبلا  حـی  ام  وه  یقیقحلا  قفـالا  و  رظاـنلا ، نیع  نع  بیغت  سمـشلا 

ضرالا یف  هسوسحم  يرهاظلا  قفالا  نع  سمـشلا  طوقـسف  هیـضرالا ، هرکلا  نم  لفـسالا  مسقلل  هیذاحم  عقت  سمـشلا  هنع  تزواـج 
قفالا نع  سمـشلا  هبوبیغ  نا  وا  هثداحلا  هبقرـشملا  هرمحلا  باهذ  یه  همـالعب و  ملعیف  يزکرملا  قفـالا  نع  هطوقـس  اـما  هیوتـسملا و 
رابتعا یف  هیمامالا  نیب  فالخ  هنا ال  امک  صرقلا  طوقـس  وه  برغملا  هقیقح  نا  یف  فـالخ  ـال  هنا  لاـقی  نا  یغبنیف  ناـک ، يرهاـظلا 
هرمحلا عافترا  نع  هرابع  هناب  مهضعب  هرسفف  قرشملا ، نع  هرمحلا  باهذ  انعم  قیقحت  یف  مالکلا  امنا  برغملل ، همالع  هرمحلا  باهذ 

یلا قفالا  نع  عفترت  هیقرـشملا  هرمحلا  نال  حیحـصب ، سیل  هنکل  و  كاـنه ، اـهروهظ  برغملا و  قفا  یلا  اـهطوبه  مث  سارلا  قوف  یلا 
قفا نع  هرمحلا  عافتراب  مهـضعب  هرـسف  .ینعملا و  اذهب  سارلا  قوف  نع  هرمحلا  زواجتل  موهفم  لحمـضت و ال  وحمت و  مث  هماقلا  قوف 

هرمحلا تناک  هعم  هعفترملا  هرمحلا  سیق  یقرـشلا و  قفالا  یف  ناسنا  مایق  مهوت  اذا  ثیحب  لدتعم  ناسنا  هماق  زواجتی  ام  یلا  قرـشملا 
نع سمـشلا  طوقـسب  لخدی  برغملا  نا  لصاحلاف  .حیحـصلا  وه  اذـه  و  سارلا ، نع  تزواج  هرمحلا  نا  لاقی  نا  حـصیف  هسار  قوف 
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همق هرمحلا  زواجت  نم  دارملا  وه  اذه  و  دعب ، هیقاب  تناک  نا  هماقلا و  قوف  قرـشملا  قفا  نع  هرمحلا  عافترا  هتمالع  يزکرملا و  قفالا 
طوقـس تقو  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  دنـسملا  هوق  یف  هناب  رهاوجلا  یف  هفـصو  يذـلا  ریمع  یبا  نبا  لسرم  یف  درو  اـمک  سارلا ،

برغملا هیحان  یلا  سارلا  همق  تزواج  اذاف  قرشملا  نم  عفترت  یتلا  دقفتت  هلبقلا و  ءاذحب  موقت  نا  مایصلا  نم  راطفالا  تقو  صرقلا و 
برغملا تقو  لوا  : ) رهاوجلا یف  اـمک  هنع  یکح  اـمیف  لـیقع  یبا  نبا  دارم  وه  اذـه  .یهتنا و  صرقلا - طقـس  راـطفالا و  بجو  دـقف 

الا سارلا  هیمف  نع  هرمحلا  زواجتل  ینعم  هناف ال  لـیللا ) کـلذ  قرـشملا و  نم  ءامـسلا  قفا  دوسی  نا  کـلذ  همـالع  و  صرقلا ، طوقس 
هیراخبلا هقبطلا  یف  سمـشلا  هعـشا  یلجت  نم  وه  امنا  هرمحلا  هذه  روهظ  ناف  وحمت  لحمـضت و  کلذ  دعب  اهناف  هماقلا  قوف  اهعافترا 

یلـصی نا  باطخلاابا  ترما  لاق : بوبحم ، نب  یلع  نب  دـمحم  باـتک  نع  رهاوجلا  یف  هاور  اـم  کـلذ  دـیوی  .قفـالا و  لوح  هیئاوهلا 
مل و  اذه ، .قفشلا  بیغی  نیح  یلـصی  ناک  برغملا و  لبق  نم  یتلا  هرمحلا  وه  لعجف  سمـشلا  علطم  نم  هرمحلا  تلاز  نیح  برغملا 

عبرا رادقم  هرخآ  نم  صتخا  نا  لیللا و  فصن  یلا  دتمی  هنا  تفرع  دق  برغملا و  هالـص  تقو  رخآ  نایبل  اذه  هباتک  یف  ع )  ) ضرعتی
هرمحلاب قفـشلا  رـسف  دـقف  لیللا .) ثلث  یلا  قفـشلا  يراوتی  نیح  ءاشعلا  مهب  اولـص  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاق مث  .ءاشعلا  هالـصب  تاعکر 

انیکح دـق  و  لاق : نا  یلا  هرمحلا - وه  قفـشلا و  بیغی  نا  وه  یعفاـشلا : لاـقف  ءاـشعلا  تقو  اـماف  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاـق  هیبرغملا ،
یف ءاهقفلا  فالتخا  يرت  دقف  .یهتنا  ینزملا - رفز و  لاق  هب  ضایبلا و  وه  يذلا  قفـشلا  بیغی  نا  وه  مدـقت و  امیف  هفینح  یبا  بهذـم 

و لیللا ، نم  نیتعاس  برقی  ام  یلا  برغملا  قفا  یف  یقابلا  ضایبلا  وا  سمشلا  بورغ  دعب  ءاقبلا  هلیلقلا  هیبرغملا  هرمحلا  وه  قفـشلا  نا 
هـضیرف ءادال  الا  یفکی  تقولا ال  اذـه  نا  ثیح  اهتلفان  برغملا و  تقو  قیـضب  لاقف  هیبرغملا  هرمحلاب  قفـشلا  ءاهقفلا  ضعب  رـسف  دـق 

هعاس و رادقم  یلا  سمشلا  بورغ  دعب  عطاسلا  ضایبلا  وه  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  قفشلا  نم  دارملا  نا  رهاظلا  و  اهتلفان ، برغملا و 
هنیدـم یف  هریـسلا  هنـسلا و  ترج  هیلع  و  برغملا ، هالـص  نع  اهقیرفت  دـنع  ءاشعلا  هالـص  ءادال  دوهعملا  هناف  ابیرقت  لـیللا  نم  فصن 

یف هعامجلا  هماقا  تقو  هعـس  هرهاظ  لـیللا و  ثلث  یـضمب  ءاـشعلا  هالـص  ءادا  تقو  رخآ  ع )  ) ددـح .اذـه و  انرـصع  یلا  ع )  ) لوسرلا
لیللا ثلث  نا  دوصقملا  سیل  هفلتخملا و  لوصفلا  یف  راهنلا  لیللا و  فالتخا  نادـلبلا و  عضو  فالتخاب  لیللا  ثلث  یلا  ءاـشعلا  هـالص 

لب اهدودـحب ، تاـقوالا  ناـیب  ددـصب  سیل  باـتکلا  اذـه  نا  اـنرکذ  اـمم  تفرع  اـمل  قـالطالا ، هجو  یلع  ءاـشعلا  هالـص  تقو  هیاـهن 
هجو فرعی  لجرلا  هادغلا و  مهب  اولص  و  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف هادغلا  اما  .اهل و  بسانم  تقو  یف  هعامجلا  هماقال  روتـسد  هنم  دوصقملا 

رجفلا نع  میرکلا  نآرقلا  یف  ربع  امک  هیلا  رظن  اذا  هبحاص  لجرلا  فرعی  ثیحب  رجفلا  ءوض  طـسب  نع  هیاـنک  ریبعتلا  اذـه  و  هبحاـص )
ءوض طسب  هنم  دارملا  ناب  مهـضعب  هرـسفف  رجفلا ) نم  دوسالا  طیخلا  نم  ضیبالا  طیخلا  مکل  نیبتی  یتح   ) لئاق نم  زع  هلوقب  قداصلا 
نم  ) یلاعت هلوق  یف  نم  هظفل  نا  یلع  اءانب  هحیحـصلا ، نویعلا  باحـصال  ضیبالا  طیخلا  نم  دوسالا  طیخلا  زاـتمی  ثیح  یلا  حابـصلا 

طیخلا نم  دوسالا  طیخلا  زاتمیف  ءایـشالا  نیبتی  هملظلا و  فشکی  ثیح  یلا  ءوضلا  طسب  نم  ربتعی  رجفلا  نا  دوصقملاف  لیلعتلل  رجفلا )
تاقوا نایب  دعب  هءارما  ع )  ) یـصو دق  .امهریغ و  وا  فقـس  وا  میغ  نم  عنام  كانه  نکی  مل  اذا  هبحاص  هجو  لجرلا  فرعی  وا  ضیبالا 

یلع رمالا  بعصیف  دوجسلا  عوکرلا و  یف  تابحتـسملا  ءادا  لیوطتلا و  كرتب  هالـصلا  یف  ءافعـضلا  لاح  هاعارم  - 1 نیرماب : هعامجلا 
سانلا اونتفت  يا ال  فلالا - هوجو : یلع  یه  هعاـمجلا و  هماـقا  یف  هنتفلا  كرت  .هعامجلا 2 - نوضغبیف  هقشملا  مهیلع  دری  ءافعـضلا و 
حرشلا یف  هرسف  اذکه  ..هصوصخم ، لاعفا  نم  هنولعفی  امب  نیموماملا  هالص  داسفا  هالـصلا و  هلاطاب  مهیلع  هقـشملا  لاخدا  مهباعتاب و 
فلختل همزلتـسملا  اـهتلاطاب  هعاـمجلا  یلع  دـعاستلا  قاـفتالا و  نع  ساـنلل  نیقداـص  نوـنوکی  مهنا  اـنه  هـنتفلا  هـجو  .یلزتـعملا ب -

رمالل رارکت  هناک  ناـهباشتم و  نیریـسفتلا  ـالک  نا  يرت  تنا  و  لوقا : ج 5 .) ص 134   ) مثیم نبا  هرـسف  اذکه  ءافعـضلا ، نیزجاعلا و 
وا نیفلاخملا  یلع  لوصلا  فالخلا و  هراثال  مهعامتجا  نیموماملاب و  لـسوتلا  مدـع  هنتفلا  نع  یهنلا  نم  دارملا  نوکی  نا  .لوـالا ج -

زاـمن ینعم  رد  هـک  يا  هماـن  کـی  زا  همجرتـلا : .ربدـتف  بـجعلا ، ءاـیربکلا و  مهلخدـیف  مـهفلخ  هـصترملا  فوفــصلاب  ناـتتفالا  مدـع 
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يدنفـسوگ هاگباوخ  هزادـناب ي  دیـشروخ  هیاس  هک  یهاگ  ات  دـیناوخب  مدرم  يارب  ار  رهظ  زامن  دـعب  اما  .تشاـگن  دـالب  ناهدـنامرفب 
يا هزادناب  تسا  یقاب  زور  زا  یتمسق  تسا و  هدنز  نکفاوترپ و  دیـشروخ  هک  دیناوخب  نانآ  يارب  یماگنه  ار  رـصع  زامن  و  ددرگرب ،
راد هزور  هک  دـیناوخب  ناشیارب  هاگنآ  رد  ار  برغم  زامن  اپراهچ ،) اب  ای  هداـیپ   ) درک تفاـسم  یط  نآ  رد  خـسرف  ود  رادـقم  ناوتب  هک 

کی ات  دوش  یم  ناهن  قفـش  هک  دـیناوخب  ناشیارب  هاگنآ  رد  ار  اشع  زامن  و  ینم ،) يوسب   ) دـننک چوک  تافرع  زا  جاح  دـنک و  راـطفا 
فیعـض یئاناوت  ربارب  ار  زامن  دسانـش ، یم  ار  دوخ  بحاصم  هرهچ  يدرم  ره  هک  دـیناوخب  هاگنآ  رد  ار  دادـماب  زامن  و  بش ، زا  موس 

.دیشابم وج  هنتف  زامنرد  و  دیناوخب ، مدرم  نیرت 

يرتشوش

هل باتک  نم  و  ( ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـک  یلا ) مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق 
.لوعفملا ناکملا و  ظفلب  زوجی  ینعم ) یف   ) .هماع نیدـلا  تامیلعت  نال  صوصخم ، ریما  ـال  دـالبلا ) ءارما  (. ) یلا هبتک  مالـسلا ) هیلع  )

لاق عجرت  يا : یفت ء ) یتح   ) .كولدـلا ثیح  نم  رهظلا ) سانلاب  اولـصف  دـعب  اـما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .اـهب  قلعتی  اـم  يا : هالـصا ) )
سمشلا و تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) هتخـسن ام  لظلا  تیکـسلا : نبا  لاق  يرهوجلا :

.لظ وهف  سمـشلا  هیلع  نکی  مل  ام  لظ و  یف ء و  وهف  هنع  تلازف  سمـشلا  هیلع  تناک  اـملک  هبور  لاـق  و  سمـشلا ، خـسن  اـم  یفلا ء 
ضبرم (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  لثم ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نم )  ) .اهلظ دارملا  و  سمـشلا ) )

یف ناخـسرف ) اهیف  راسی  نیح  هیح  ءاضیب  سمـشلا  رـصعلا و  مهب  اولـص  و  (. ) لبالل نطاعملاک  منغلل  ضبارملا  : ) يرهوجلا لاق  زنعلا )
هالـص لوا  نا  هلظنح  نب  رمع  رکذ  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبال  تلق  هفیلخ ، نب  دـیزی  نع  یفاکلا ،)  ) نم رـصعلا  رهظلا و  تقو  باب 

مل سمـشلا  تلاز  اذاـف  سمـشلا ) …  كولدـل  هالـصلا  مقا  : ) یلاـعت هلوق  وه  رهظلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلع  هللا  اهـضرتفا 
یف لزت  ملف  رصعلا  تقو  لخد  هماق  لظلا  راص  اذاف  تقولا  رخآ  وه  هماق و  لظلاریصینا  یلا  تقو  یف  لازت  مث ال  کتحبس  الا  کعنمی 
الا رهظلا  تقو  لخد  دقف  سمشلا  تلاز  اذا  مالسلا ) هیلع   ) هنع .قدص و  لاقف : ءاسملا - کلذ  نیتماق و  لظلا  ریصی  یتح  رصعلا  تقو 
نب دمحم  ریکب و  و  هرارز ، لیـضفلا و  نع  هیقفلا )  ) یف .ترـصق و  تئـش  نا  تلوط و  تئـش  نا  کیلا  کلذ  هحبـس و  اهیدـی  نیب  نا 
لاق و  نامدق - کلذ  دعب  رـصعلا  تقو  و  نامدق ، لاوزلا  دعب  رهظلا  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رقابلا و  نع  یلجعلا ، دیرب  و  ملـسم ،

یضم اذا  رهظلا و  یلص  عارذ  هنم  یضم  اذا  ناک  هماق و  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دجـسم  طیاح  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا
- نوعبرالا یناثلا و  لصفلا   ) نم لفنتت  نا  کل  هلفانلا  ناکمل  ناعارذلا ، عارذلا و  لعج  مل  يردتا  لاق : مث  رصعلا .- یلص  ناعارذ  هنم 

تکرت هضیرفلاب و  تادـب  اعارذ  كویف  غلب  اذاف  عارذ  یـضمی  نا  یلا  سمـشلا  لاوز  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف 
الف كوعدـخ  ام  ریـصب : یبال  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا لاق  هیف ، .هلفاـنلا و  تکرت  هضیرفلاـب و  تادـب  نیعارذ  كویف  غلب  اذا  هلفاـنلا و 

، رصعلا هالص  عیض  نم  هلام  هلها و  روتوملا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناف  هیقن  ءاضیب  سمشلا  اهلص و  رصعلا  نم  کنوعدخی 
سمـشلا رفـصت  یتح  اهعدـی  لاق : رـصعلا ؟ عییـضت  ام  و  لیق : هنجلا - یف  لام  لها و ال  هل  نوکی  ال  لاق : هلام ؟ هلها و  روتوملا  ام  لیق 

هلبقلا ءاذحب  موقت  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) راطفا تقو  باب  یف  مئاصلا ) رطقی  نیح   ) برغملا مهب ) اولـص  (و  بیغتوا
نع .صرقلا و  طقـس  راـطفالا و  بجو  دـقف  برغملا  هیحاـن  یلا  سارلا  همق  تزاـج  اذاـف  قرـشملا ، نم  عفترت  یتـلا  هرمحلا  دـقفتت  و 
نم ینعی  جاحلا ) عفدـی  و   ) .اهبرغ ضرالا و  قرـش  یف  سمـشلا  تباغ  دـقف  قرـشملا  نم  هرمحلا  تباـغ  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا
نم ینعی  هرمحلا - تبهذ  اذا  لاق : تافرع ؟ نم  هضافالا  یتم  هل : لیق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .رعـشملا  یلا  تاـفرع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهفلاخف  سمـشلا  بیغت  نا  لبق  نوضیفی  اوناـک  نیکرـشملا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .یقرـشلا و  بناـجلا 
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یلع لطم  قرـشملا  نا  كاذ  فیک  يردت  قرـشملا و  نم  هرمحلا  تبهذ  اذا  برغملا  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .اهبورغ و  دعب  ضافاف 
( مالـسلا هیلع   ) لیئربج یتا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .انهه و  نم  هرمحلا ، تبهذ  انهه  تباغ  اذاف  هراسی - قوف  هنیمی  عفر  و  اذکه - برغملا 

لـصفلا : ) ینیلکلا لاق  قفـشلا .- طوقـس  اهتقو  رخآ  نیتقو و  اهل  نا  يور  و  دحاو - اهتقو  ناف  برغملا  هالـص  ریغ  نیتقوب  هالـص  لکل 
نال ادـحاو  اتقو  اهل  نا  لوالا  ثیدـحلا  فلاخی  امم  اذـه  سیل  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناـثلا و 

، هلبقلا هرمحلا  غولب  سمشلا  هبوبیغ  همالع  نا  کلذ  ریسی و  یش ء  الا  قفشلا  هبوبیغ  سمـشلا و  هبوبیغ  نیب  سیل  هرمحلا و  وه  قفـشلا 
کلذ تدقفت  و  نوکس ، هدوت و  یلع  اهالص  اذا  اهلفاون  برغملا و  هالص  ناسنالا  یلـصی  ام  ردق  الا  قفـشلا  هبوبیغ  نیب  هنیب و  سیل  و 

قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف لـیللا ) ثلث  یلا  قفـشلا  يراوتی  نیح  ءاـشعلا  مهب  اولـص  و   ) .اقیـض برغملا  تقو  راـص  کلذـل  هرم و  ریغ 
ترخـال یتـما  یلع  قـشا  نا  ـال  وـل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  و  هرمحلا - يا  قفـشلا  باـغ  اذا  همتعلا  بـجت  مالـسلا ) هـیلع  )

نیح رجفلا  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هبحاص ) هجو  فرعی  لجرلا  هادغلا و  مهب  اولـص  و   ) .لیللا ثلث  یلاءاشعلا 
یلاعت رکذ  دقو  اذه ، .مان  وا  یسن  وا  لغش  نمل  تقو  هنکل  ادمع  کلذ  ریخات  یغبنی  و ال  ءامـسلا ، حبـصلا  للجتی  نا  یلا  رجفلا  قشنی 

و ادوهـشم ) ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  لیللا و  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  هالـصلا  مقا  : ) لج زع و  هلوق  یف  سمخلا  تیقاوم 
هرارز نا  يور  نیرکاذلل ) رکذ  کلذ  تائیسلا  نبهذی  تانـسحلا  نا  لیللا  نم  افلز  راهنلا و  یفرط  هالـصلا  مقا  و  : ) همـسا زع  هلوق  یف 

سمشلا كولد  و  هیالا - سمـشلا - كولدل  هالـصلا  مقا  : ) لاق معن  لاقف : هباتک  یف  سمخلا  تاولـصلا  هللا  یمـس  له  ع )  ) رقابلا لاس 
نم افلز  و  یلا - هالـصلا - مقا  و  : ) یلاعت لاق  و  هسماخلا - رجفلا  نآرق  تاولـص و  عبرا  امهنیب  ام  یف  هفاـصتنا و  لـیللا  قسغ  اـهلاوز و 

یناثلا و لصفلا   ) تاقوالا هذـه  یف  تاولـصلا  تلعج  مل  لیق  نا  ع )  ) اـضرلا نع  لـلعلا )  ) یف و  هرخـالا .) ءاـشعلا  هالـص  یه  لـیللا و 
روهشم سمشلا  بورغ  ملاعلا  لهاجلا و  اهفرعی  همولعم  هروهـشم  اهنال  لیق  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا -

هالـص هدـنع  بجوف  روهـشم  رجفلا  عولط  و  هرخالا ، ءاشع  هدـنع  بوجوف  روهـشم  قفـشلا  طوقـس  برغملا و  هدـنع  بجوف  اـهتفرعم 
یلا رهظلا  نم  غارفلا  اهتقو  لعجف  هعبرالا  لثم  روهشم  تقو  رصعلل  نکی  مل  و  رهظلا ، هدنع  بجوف  روهشم  سمـشلا  لاوز  و  حبـصلا ،

تقراف ام  رخآ  مالسلا ) هیلع   ) هنع و  نیناتف ) اونوکت  مهفعضا و ال  هالص  مهب  اولـص  و   ) .هفاعـضا هعبرا  یـش ء  لک  نم  لظلا  ریـصی  نا 
و لبج ، نب  ذاعمب  يراصنالا  بعک  یبا  نب  مزح  رم  دسالا ،)  ) یف .کفلخ و  نم  فعضا  هالـص  لصف  تیلـص  اذا  لاق : نا  یبیبح  هیلع 
: مزح لاق  مزح ، عدـبا  ذاعم  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوتا  اـملف  مزح  فرـصناف  هرقبلاـب  ارقف  برغملا  هالـص  یف  هموق  موی  وه 
ریبکلا و فیعـضلا و  کفلخ  ناف  اناتف  نکت  ذاعم ال  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  تفرـصنا - مث  تیلـصف  هرقبلا  هروس  حـتتفا 
و اهیحـض ) سمـشلاب و   ) کـیلع اـناتف  نوکت  نا  كاـیا  ذاـعمل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  هیف ، و  هیقفلا ،)  ) هاور .هجاـحلااذ و 

یلا اـهتایآ  ارقی  مل  بجر  یف  تاـیداعلا  ارق  نا   ) هءارقلا یطب ء  ماـما  یف  طاـیخلا  ساـبع  لاـق  زتعملا ) نبا  عیدـب   ) یف و  اذـه ، .اـهتاوذ 
(. بهل یبا  ادی  تبت  متخی  نا  هنس - یف  عیطتسی  وه ال  لب  رخا - يا  بجر -

هینغم

: زنعلا ضبرم  .هحطسم و  ضرا  یف  بوصنملا  لدتعملا  یـشلل ء  لظلا  ثدح  اذا  کلذ  فرعی  و  برغلا ، ههج  یلا  لیمت  یفت ء : هغللا :
اهضعب یف  نال  ءانثتـسا ، نود  نادلبلا  عیمج  یف  رهظلا  هالـص  تقو  لخد  دقف  زنع  دقرم  رادقم  یـشلا ء  لظ  غلب  اذا  ینعملا  .اهدقرم و 

و لاقی - اذکه  زنع - دقرم  رادقم  لظلا  غلب  اذا  یلا  لخدی  رخالا ال  اهـضعب  یف  و  رادقملا ، اذه  لظلا  غلبی  نا  لبق  توقولا  اذه  لخدی 
خـسرفلا و  نیخـسرف ، الدتعم  اداتعـس و  اریـس  ناسنالا  ریـسی  نا  هرادقم  و  هنم ، ءزج  راهنلا  وضعب  دارملا  .دـعب و  رفـصت  مل  هیح : ءاضیب 

هرفنل بجوملا  هالـصلا  لیوطت  اهنم  بابـساب  هنتفلل  نیریثم  نیناـتف : .سمـشلا و  بورغ  دـعب  قفـالا  یف  هرمحلا  قفـشلا : .ارتم و   5760
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اولصف : ) ینعملا .ءاضیبل  هفـص  هیحو  رهظلا ، هالـص  اولـص  ینعملا  نال  اولـصل ، قلطم  لوعفم  رهظلا  بارعالا : .ءافعـضلا  هصاخی  سانلا 
دارملا لـیللا و  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  هالـصلا  مقا  ءارـسالا : هروـس  نم  هیالل 78  اعبت  رهظلا  هالـصب  ادـتبا  خـلا ..) رهظلا  ساـنلاب 

هغللا هرقف  یف  انرـشا  .اهریغ و  اهیلع  بتر  مث  مالـسالا ، یف  هالـصلا  نم  ضرف  ام  لوا  رهظلا  نا  ثیدحلا : یف  و  لاوزلا ، انه  كولدـلاب 
یلا دتمی  رصعلا  تقو  نال  بابحتسالل ، تقولا  ذه  و  سمشلا ، رفـصت  نا  لبق  خلا ..) رـصعلا  مهب  اولـص  زنعلا و  ضبرم  نم  دارملا  یلا 

باهذ دعب  خلا ..) ءاشعلا  مهب  اولص  و   ) سمشلا بورا  دنع  خلا ..) برغملا  مهب  اولص  و   ) ءارسالا هروس  نم  هیالا 78  صنب  لیللا  قسغ 
(.. خلا هادغلا  مهب  اولص  و   ) تاعکر ثالث  هالص  رادقمب  بورغلا  دعب  هالصلا  زوجت  ثیح  بابحتـسالل  اذه  اضیا  .قفالا و  نم  هرمحلا 

.هقفلا بتک  یف  لیصفتلا  و  رجفلا ، عولط  دعب 

هدبع

هلوط و ردـق  یلع  ضبرملا  طئاح  نم  لـظ  يا  ییف ء  اـهل  نوکی  نا  یلا  برغلا  ههج  اـهلیم  یف  لـصت  يا  یفت ء  زنعلا : ضیرم  نم  … 
تماد ام  رهظلا  تقو  هیاهن  نم  رصعلا  مهب  نولصت  اولازت  يا ال  ناخـسرف : اهیف  راسی  نیح  هلثم …  یـش ء  لک  لظ  نوکی  ثیح  کلذ 

مئاصلا هدم …  هنوک  رابتعاب  وضعلل  اهیف  یف  ریمضلا  نیخسرف و  ریسلا  عسی  راهنلا  نم  ءزج  یف  کلذ  رفصت و  مل  هیح  ءاضیب  سمـشلا 
نم مهترفن  نیموماملا و  هنتفل  ابجوم  مامالا  نوکی  يا ال  نیناتف : اونوکت  و ال  تافرع …  نم  ضیفی  يا  جاحلا  عفدـی  جاـحلا : عفدـی  و 

لیوطتلاب هالصلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

رب دورد  یلاعت و  يادـخ  شیاتـس  زا  سپ  زامن : تاقوا )  ) هرابرد اهرهـش  ياهمکاح  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  زا 
باتفآ هیاس  هک  ینامز  ات  برغم ) تمس  هب  نامسآ  طسو  زا  دیشروخ  لیم  ماگنه  زا   ) دیرازگ رهظ  زامن  مدرم  اب  یفطـصم ، ترـضح 
هغالبلا جهن  زا  هخسن  دنچ  رد  و  تسا ، نآ  تلیضف  تقو  نیا  و  ددرگ ، نآ  ردق  هب  زیچ  ره  هیاس  ات   ) زب لغآ  راوید )  ) ردق هب  ددرگ  رب 

رـصع زامن  ناشیا  اب  و  ددرگ ) زب  لغآ  راوید  ردـق  هب  هیاس  هک  دـیرازگ  زامن  هاگنآ  ینعی  تسا  زنعلا  ضبرم  لـثم  سمـشلا  یفت  نیح 
( بورغ ات   ) نآ رد  هک  یتقو  نآ ) نایاپ  هن   ) زور زا  يا  هراپ  رد  تسین ) هدرمژپ   ) تسا راد  هولج  دیفـس و  باتفآ  هک  یماگنه  دیرازگ 
، تسا هیهقف  بتک  نآ  لحم  رایـسب و  رـصع  رهظ و  تقو  دـیدحت  رد  نیدـهتجم  ءاهقف و  فالتخا  لاوقا و   ) دومیپ ناوتب  هار  خـسرف  و 
، دنا هتسنادن  زئاج  ندناوخ  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  هدرک  لالدتـسا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  رهاظ  هب  یعمج  دنا : هتفگ 

راد هزور  هک  یماگنه  دـیناوخب  برغم  زامن  نانآ  اب  و  تسا ) ایوگ  ندـناوخ  مه  اب  ندوب  تسرد  هب  نیدـهتجم  يواتف  تایاور و  یلو 
( برغم بناج  زا   ) یخرـس هک  یماگنه  دـیرازگ  ءاشع  زامن  اهنآ  اب  و  دوش ، یم  هناور  ینم  هب  تاـفرع ) زا   ) جاـح و  دـنک ، یم  راـطفا 

ناشیا اب  و  دـنیبب ، ار  دوخ  هارمه  قیفر و  يور  درم  هک  یماگنه  دـیرازگ  دادـماب  زامن  نانآ  اب  و  بش ، زا  کی  هس  اـت  دوش  یم  ناـهنپ 
دینکن زارد  هدادن  لوط  ردق  نآ  ار  زامن   ) دیشابن داسف  هنتف و  ببس  و  دیهاکب ) تابحتـسم  زا   ) اهنآ نیرتناوتان  زامن  دننام  دیرازگ  زامن 

مهدجیه دلجم  رد  هللا ، همحر  یسلجم ، همالع  .دنوشن  رضاح  تعامج  هب  نآ  رثا  رب  دنشاب و  هتـشادن  یئاناوت  امـش  اب  نارازگزامن  هک 
دروخ دز و  لوغـشم  هک  نیفـص  گنج  رد  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیامرف  یم  لقن  یملید  بولقلا  داشرا  زا  راونالاراحب  باتک 

هک مرگن  یم  لاوز  هب  دومرف  تسا ؟ يراک  هچ  نیا  نینموملاریما  ای  درک  ضرع  سابع  نبا  دیئاپ ، یم  ار  باتفآ  رگشل  ود  نیب  رد  دوب 
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اب ام  دومرف : ترضح  هتـشاد !؟ زاب  زامن  زا  ار  ام  گنج  هک  یلاح  رد  تسا  زامن  تقو  ماگنه  نیا  ایآ  تفگ : سابع  نبا  میرازگ ، زامن 
!!(. دومن كرت  ریرهلا  هلیل  رد  یتح  ار  بش  زامن  ترضح  زگره  تفگ : سابع  نبا  زامن ، يارب  میگنج  یمن  ناشیا 

ینامز

ياهزامن تقو  هدوب  ریزگان  مالـسلا  هیلع  ماما  هتـشادن  دوجو  تعاس  مالـسا  ردص  هک  رظن  نیا  زا  زور  هنابـش  ياهزامن  تلیـضف  تقو 
حرش روط  نیا  میرک  نآرق  رد  ار  اهزامن  تقو  زیزع  يادخ  .دنک  هضرع  قفش  هیاس و  دیشروخ  یئادتبا ، ياهسایقم  اب  ار  يزور  هنابش 

نشور حبص  زامن  هک  راد  ياپ  هب  ار  حبص  زامن  هدب  ماجنا  بش  یکیرات  ات  برغم  فرط  هب  دیشروخ  لیامت  زا  ار  رهظ  زامن  دهد : یم 
هب هتـسناد  لصتم  رگیدـکی  هب  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  تقو  هیآ ، نیا  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  راکـشآ  هکئـالم  يارب  و 

تقو هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .رـصع  رهظ و  زامن  نایاپ  برغم  و  تسا : حبـص  زاغآ  بش  یکیرات  نایاپ  هدشن ، ادج  مه  زا  تهج  نیمه 
دوش هدـناوخ  تاقوا  نیا  رد  رگا  ینعی  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ار  تلیـضف  تقو  هدرک  ناـیب  مه  زا  ادـج  ار  ءاـشع  برغم و  رـصع ، رهظ ،
رظن زا  بش  هک  تسا  نیا  رکذت  لباق  هتکن  .تسا  رتمک  باوث  ددرگ و  یم  طقاس  فیلکت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسه  باوث  رثکادـح 

اب دوش  یم  باسح  دعب  زور  فیدر  رد  دـعب  هب   12 تعاس ، بسح  رب  هک  یتروص  رد  تسا  حبـص  ناذا  ات  برغم  زا  یمالـسا  لئاسم 
یم زاغآ  دعب  هب  دودح 11 و 1/4  زا  یعرش  بش  بصن  دوش ، هدناوخ  بش  فصن  ات  دیاب  هک  ءاشع  برغم و  زامن  هلئـسم  نیاب  هجوت 

مالسلا هیلع  ماما  همان ، نایاپ  رد  .دوش 

مدرم هک  تسا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  دیاب  تقد  لرتنک و  تحت  زامن  همانرب  هک  صوصخ  هب  هداد ، هجوت  نافیعض  لاح  تیاعر  هب 
هب هک  یبصعتم  مه  دجنر و  یم  مالسا  زا  فیعض  مه  دنوشن ، تیاعر  نافیعض  دجـسم  رد  یتقو  دنوش  یم  بذج  تیونعم  مالـساب و 

.دراد هدیقع  قح  فرح 

يزاریش دمحم  دیس 

سمشلا  ) عجرت يا  یفت ء ) یتح   ) لاوزلا لوا  نم  رهظلا ) سانلاب  اولصف   ) هالصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) هالصلا ینعم  یف  دالبلا  ءارما  یلا 
قرـشملا هیحان  یلا  یبرغملا  لظلا  عجری  مث  ابیرقت - رهظلا - لوا  هلظ  مدـعی  طئاحلا  ناف  مانغالا  مون  لحم  طئاح  يا  زنعلا ) ضیرم  نم 

رـصعلا و مهب  اولـصو   ) رهظلا هلیـضف  تقو  رخا  هناـف  هلثم ، یـش ء  لـک  لـظ  ریـصی  نا  دارملا  و  برغملا ، وحن  سمـشلا  تعجر  اـملک 
یف رصعلاب  نایتالا  هلیـضف  کلذب  دارملا  و  اهل ، توملاک  وه  يذلا  بیغملا  نم  برتقت  مل  هیح )  ) بورغلل رفـصت  مل  ءاضیب ) سمـشلا 
یلا ناتعاس  تیقب  ناب  ناخسرف )  ) سمشلا یف  يا  اهیف ) راسی  نیح  راهنلا  نم   ) ءزج يا  وضع ) یف   ) سمـشلا رارفـصا  لبق  تقولا  اذه 
مهب اولـص  و   ) .قفالا قوف  هیقاب  سمـشلا  ثیح  راـهنلا  یف  هریـس  نم  ناخـسرف  ناـک  رفـسلا ، ریـسلا و  صخـشلا  دارا  اذا  یتح  بورغلا 
هناف ینم )  ) وحن یلا ) - ) رـشاعلا هلیل  تافرع - نم  جاحلا ) عفدـی  و   ) هعاـس عبر  رادـقمب  بورغلا  دـعب  يا  مئاـصلا ) رطفی  نیح  برغملا 

بیغی يا  يراوتی ) نیح  ءاشعلا  مهب  اولـص  و   ) سمـشلا عولط  دـعب  ینملا  یف  حبـصی  مث  رعـشملا ، یف  تیبیل  ینم ، وحن  یلا  الیل  ریـسی 
اولص و   ) .ءاشعلا تقو  رخآ  هناف  لیللا ) ثلث  یلا  - ) ابیرقت بورغلا - نم  هعاس  دعب  قفـشلا  هبوبیغ  و  لیللا ، لوا  ءایـضلا  وه  و  قفـشلا ) )

رجفلا عولط  وه  و  اـهتقو - لوا  نع  ریخاـت  اذـه  ناـک  و  ءایـضلا ، نم  هبحاـص ) هجو  فرعی  لـجرلا  و   ) حبـصلا هالـص  يا  هادـغلا ) مهب 
هقاط بسح  هتالص  یف  مامالا  ففخی  ناب  مهفعضا ) هالص  مهب  اولصو   ) دجـسملا یف  مهعمج  مونلا و  نم  سانلا  مایق  لجال  قداصلا -

نم مهترفن  نیموماملا و  هنتفل  نیبجوم  يا  نیناتف )  ) هعامجلل همئالا  اهیا  اونوکت ) و ال   ) نیزجاـعلا یـضرملا و  نم  نیموماـملا  فعـضا 
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.هالصلا یف  لیوطتلا  ببسب  هعامجلا  هالص 

يوسوم

نم ضیفی  جاحلا : عفدی  .تارتم  ولیکلا  نم  فصن  هسمخب و  ردقت  هفاسم  هدحو  خسرفلا : .اهدقرم  زنعلا : ضبرم  .عجرت  ییفت ء : هغللا :
دعب قفالا  هرمح  قفـشلا : .رتتـسا  یفتخا و  يراوت : .فورعم  جـحلا  کـسانم  نم  کـسنم  میملا  رـسکب  ینم : .اـهنم  جرخی  يا  تاـفرع 
ییفت یتح  رهظلا  سانلاب  اولصف  دعب  اما  : ) حرشلا .هنتفلل  نیریثم  نیناتف : .راهنلا  لوا  روکبلا ، تاودغ ، اهعمج  هادغلا : .سمـشلا  بورغ 
ظفح همامالا  ماقم  وه  اذـه  هالـصلا و  تاقوا  یلا  اهیف  مههبنی  دالبلا  ءارما  یلا  مامالا  اهبتک  هلاسرلا  هذـه  زنعلا ) ضبرم  نم  سمـشلا  ء 

سمشلا و لیم  لوا  نم  اهتقو  لعجف  رهظلا  هلیضف  تقو  مهل  ددح  هعامج و  سانلاب  اولصی  نا  مهرما  .نیملسملا  نووش  هیاعر  نیدلا و 
هلوقب رهظلا  هالـص  رکذـب  ادـتبا  دـق  ابیرقت و  رتملا  فصن  رتمب و  ردـعی  زنعلا و  دـقرم  رادـقمب  اهلظ  حبـصی  نا  یلا  بورغلاب  اهوادـتبا 

هللا ناوضر  انواهقف  رکذ  دـق  و  ادوهـشم .) ناک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  لیللا و  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  هالـصلا  مقا  : ) یلاـعت
برغملا یلا  اهتقو  دـتمی  همادـعنا و  دـعب  هددـجت  وا  هفقوت  دـعب  لـظلا  هداـیزب  فرعی  لاوزلا و  نم  ادـتبی  رهظلا  هالـص  تقو  نا  مهیلع 

کلذب دهشی  همدقتملا  هیالا  مومع  هنسلا و  یف  هدراولا  تایاورلا  نم  ینعمل  اذه  دیفتسا  دق  اهئادا و  رادقمب  رصعلا  رادقم  هنم  ینثتـسی 
ءاضیب سمشلا  رـصعلا و  مهب  اولـص  و   ) .اهتقو لیللا  یلا  لاوزلا  نمف  لیللا ) …  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدل  هالـصلا  مقا  : ) یلاعت هلوق 

تقو ددـح  دـق  رهظلا و  هالـص  دـعب  اهتقو  رـصعلا و  هالـص  تقول  دـیدحت  اذـه  و  ناخـسرف ) اهیف  راسی  نیح  راهنلا  نم  وضع  یف  هیح 
یقبی ثیح  حضوا  لکشب  هددح  نوکلا و  یف  اهرون  هرـشان  لازت  لب ال  بیغملا - نم  اهبرقل  اهووض - اهیف  رـسکنی  مل  تقوب  اهتلیـضف 

هیامسمخ فالآ و  هسمخ  هب 5500  رقی  خسرفلا  داتعملا و  ریسلا  نم  نیخـسرف  هریـسم  یقبی  ناب  عزجلا  کلذ  ددح  راهنلا و  نم  ءزج 
نیح لوالا : امهدحا : ققحت  دنع  یلصی  نیتقو  برغملل  تقو  ینم ) یلا  جاحلا  عفدی  مئاصلا و  رطفی  نیح  برغملا  مهب  اولـص  و   ) .رتم
تقو نوکی  یناثلا : .برغملا  هالـص  تقو  ادـتبی  اهدـنع  هئافتخا و  سمـشلا و  صرق  طوقـسب  نوکی  راطفالا  نا  مولعم  مئاصلا و  رطفی 

هجحلا و يذنم  عساتلا  موی  نم  برغملا  لوخد  دـعب  کلذ  نوکی  ینم و  یلا  تافرع  نم  هیف  سانلا  ضیفی  تقو  لواب  برغملا  هلیـضف 
اولـص و   ) .بورغلا دعب  تقولا  لوا  یف  جـیجحلا  هضافاب  اهتقو  فرعیف  دـیعب  وه  نم  مهل  اعبت  هفرعی  جاجحلا و  هفرعی  تقولا  اذـه  ناک 

لیللا و ثلث  یلا  هیبرغملا  هرمحلا  ءافتخا  نم  ادتبی  هلیضف و  تقو  ءاشعلا  هالصل  ددح  لیللا ) ثلث  یلا  قفـشلا  يراوتی  نیح  ءاشعلا  مهب 
بابحتسا هیف  نوکیف  لوالا  هثلث  ردقی  لیل و  امهنیب  امف  اهعولط  سمشلا و  روهظ  یلا  هئافتخا  سمـشلا و  صرق  بورغ  نم  ادتبی  لیللا 

یناثلا و رجفلا  عولط  دنع  اهتقو  حبصلا و  هالـص  تقول  دیدحت  اذه  هبحاص ) هجو  فرعی  لجرلا  هادغلا و  مهب  اولـص  و   ) .ءاشعلا هالص 
مهفعـضا و ال هالـص  مهب  اولـص  و   … ) مهتیور دنع  صاخـشالا  زیمی  ناب  مامالا  هحـضوا  دـق  یقرـشلا و  قفالا  یف  ضرتعم  ضایب  وه 

نا مهاهن  .ضیرملا و  وا  ریبکلا  یلع  رمالا  قشیف  هتالصب  لیطی  الف  هتالصب  مامالا  یلصیف  نیموماملا  فعـضا  یلا  رظنی  نیناتف ) اونوکت 
مکحلا یلع  بغـش  هراثا  هیادـب  لکـشی  اذـه  هالـصلا و  نع  زجاعلا  ضیرملا و  ریبکلا و  عنتما  هالـصلا  اولاطا  اذا  مهنال  نیناـتف  اونوکی 

 … راثالا اوسا  جئاتنلا و  حبقا  کلذ  یف  یلاولا و  مکاحلا و  یلع  یلاتلاب  هیف و  نعط  هیلع و  فالتخا  رضاحلا و 

یناغماد

رهظلا سانلاب  اّولـصف  دـعب  اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  زامن  تقو  هراب  رد  اهرهـش  ناریما  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
نوچمه ددرگ  زاب  برغم  هب  دیـشروخ  هک  دیرازگب  یماگنه  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  دـعب ، اما  «، » زنعلا ضبرم  لثم  سمـشلا  ءیفت  یتح 
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دروم رد  قیقد  یهقف و  یثحب  یلو  تسا  هدرکن  لقن  یخیراـت  عوضوم  هنوگ  چـیه  هماـن  نیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنچ  ره  زب .» لـغآ 
بهاذـم يارآ  زا  عالطا  يارب  هک  تسا  هدروآ  اهزامن  ندرازگ  تلیـضف  نامز  هراـب  رد  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  ياـهقف  فـالتخا 

رد اهنآ  نایب  زا  سپ  دنک و  یم  لقن  ار  کلام  یعفاش و  هدیقع  سپـس  هفینح و  وبا  هدـیقع  تسخن  وا  .تسا  دـنمدوس  رایـسب  فلتخم 
قیرط هب  ار  رهظ  تقو  ندرک  ادـیپ  یگنوگچ  تسا و  هدروآ  دـیفم  خیـش  هعنقملا  باتک  زا  ار  هیماـما  هعیـش  هدـیقع  هناگادـج  یلـصف 

.دراد یم  نایب  وا  لوق  زا  صخاش  بصن 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِهالَّصلا یَنْعَم  یف  دالِْبلا  ِءارَمأ  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  اه  همان  زا 

: همان دنس  . 1} .تسا نآ ) ماکحا  زا  یشخب  و   ) زامن يانعم  هرابرد  اهرهش  نارادنامرف  هب 

موس باب  رد  تسا  یضر  دیس  موحرم  نارـصاعم  زا  هک  یبلاعث  روصنم  وبا  ار  همان  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد 
رد هدرک و  رکذ  ار  اه  توافت  رداصم  بحاـص  هک  يا  هظحـالم  لـباق  تواـفت  اـب  تسا  هدروآ  زاـجیالاو  زاـجعالا  ماـن  هب  شباـتک  زا 

ص ج 3 ، هغـالبلا ، جـهن  رداـصم   ) تسا هتفرگن  یـضر  دیـس  هغـالبلا  جـهن  زا  ار  هماـن  نیا  اـعطق   ) یبلاـعث هک  دریگیم  هجیتـن  عومجم 
(.{ 390

هاگن کی  رد  همان 

رب نوزفا  ، دـندوب مدرم  يویند  مه  ینید و  روما  هب  رظان  اهنآ  اریز  ، دـندالب ناریما  نآ  بطاـخم  ، تسا هدـمآ  هماـن  ناونع  رد  هک  ناـنچ 
جنپ ياهزامن  قیقد  تاقوا  یکی  : تسا زیچ  ود  رگنایب  عقاو  رد  همان  ياوتحم.دنتـشاد  هدـهع  رب  زین  ار  تعاـمج  هعمج و  تماـما  هکنیا 

بـسانتمو دریگب  رظن  رد  ار  نیمومأم  نیرت  فیعـض  دیاب  تعامج  ماما  هکنیا  رگید  درک و  ادا  یتقو  هچ  رد  دیاب  ار  مادک  ره  هک  هناگ 
.دناوخب زامن  وا  ناوت  اب 

َنیِح ِراَهَّنلا  َنِم  ٍوْضُع  ِیف  ٌهَّیَح  ُءاَْضَیب  ُسْمَّشلاَو  َرْصَْعلا  ُمِِهب  اوُّلَصَو  ِْزنَْعلا ، ِِضبْرَم  ْنِم  ُسْمَّشلا  َءیِفَت  یَّتَح  َرْهُّظلا  ِساَّنلِاب  اوُّلَـصَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
ُِثُلث َیلِإ  ُقَفَّشلا  يَراَوَتَی  َنیِح  َءاَشِْعلا  ُمِِهب  اوُّلَصَو  ، یًنِم َیلِإ  ُّجاَْحلا  ُعَفْدَیَو  ، ُِمئاَّصلا ُرِطُْفی  َنیِح  َبِْرغَْملا  ُمِِهب  اوُّلَـصَو  ، ِناَخَـسْرَف اَهِیف  ُراَُسی 

.َنِیناَّتَف اُونوُکَت  َالَو  ْمِهِفَعْضَأ  َهاَلَص  ْمِِهب  اوُّلَصَو  ، ِِهبِحاَص َهْجَو  ُفِْرعَی  ُلُجَّرلاَو  َهاَدَْغلا  ُمِِهب  اوُّلَصَو  ، ِْلیَّللا

همجرت

ینامز ات  دشاب ) هتـشذگ  راهنلا  فصن  هریاد  زا  دیـشروخ  هک   ) دیناوخب مدرم  اب  یماگنه  ار  رهظ  زامن  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما 
زونه دیـشروخ  هک  دیروآ  ياجب  اهنآ  يارب  یماگنه  ار  رـصع  زامن  ،و  دشاب هدش  رود  نآ  زا  زب  کی  هاگباوخ  هزادنا  هب  دیـشروخ  هک 
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ار هار  خسرف  ود  باتفآ  بورغ  ات  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  هدییارگن ) يدرز  هب  زونه  ینعی   ) تسا هدـنز  نشور و  زور  زا  یـشخب  رد 
زا سپـس  رعـشم و  يوس  هب   ) تافرع زا  یجاح  دنک و  یم  راطفا  راد  هزور  هک  دیناوخب  یماگنه  اهنآ  يارب  ار  برغم  زامن  درک و  یط 

دـیروآ و اجب  مدرم )  ) نانآ اب  بش  ثلث  ات  ددرگ  یم  ناهنپ  قفـش  هک  یتقو  زا  ار  اشع  زامن  دـنک و  یم  تکرح  ینم  يوس  هب  اـجنآ )
زامن اهنآ  اب  هنوگ  نآ  دیاب  دسانـشب و  ار  وا  دـنیبب و  ار  شقیفر  تروص  دـناوت  یم  ناسنا  هک  دـیناوخب  اهنآ  اب  یماگنه  ار  حبـص  زامن 

ار یهورگ  نآ  ياهاعد  زامن و  نداد  لوط  اب  هک  ) .دیـشابن رگ  هنتف  زگره  دـنناوخب و  دـنناوت  یم  نیمومأم  نیرت  فیعـض  هک  دـیناوخب 
(. دینکفیب تمحز  هب  ار  يرگید  هورگ  دیبیرفب و 

زامن تاقوا  بادآ و  ریسفت : حرش و 

هعمج و ماما  هک  یناریما  نامه  دـندالب  ناریما  نآ  بطاـخم  هک  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، دـش هراـشا  ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دهد یم  حرش  اهنآ  يارب  ار  زامن  تاقوا  ، دندوب زین  تعامج 

دیشروخ هک   ) دیناوخب مدرم  اب  یماگنه  ار  رهظ  زامن  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  دنک و  یم  عورش  رهظ  زامن  زا  ادتبا 
اوُّلَـصَف ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـشاب هدـش  رود  نآ  زا  زب  کی  هاگباوخ  هزادـنا  هب  دیـشروخ  هک  ینامز  ات  دـشاب ) هتـشذگ  راـهنلا  فصن  هریاد  زا 

هـشیر زا  ِِضبْرَم » }» ِِضبْرَم ْنِم  ُسْمَّشلا  { .تسا هدـش  هتفرگ  تشگزاـب  ياـنعم  هب  ءیف »  » هشیر زا  ءیِفَت » }» َءیِفَت یَّتَـح  َرْهُّظلا  ِساَّنلاـِب 
هب ضبرم  دننک ، یم  لغآ  رد  ابلاغ  ار  راک  نیا  تاناویح  هک  اجنآ  زا  تسا و  ناویح  نتسشن  هنیس  هب  يانعم  هب  ضبن »  » نزو رب  ضبر » »
هب هاگ  زب و  هنوگره  يانعم  هب  زعم  تسا و  هدام  زب  يانعم  هب  زنع » }» ِْزنَْعلا .تسا } هدمآ  زب  دنفـسوگ و  تحارتسا  لحم  لغآ و  يانعم 

{(. .تسا هاتوک  مد  و  مشپ ) هن   ) وم ياراد  هک  تسا  یناویح  يانعم 

هیلع ماما  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا  « یتح » هب ریبعت  رهاظ  هک  هنوگ  نآ  مینادـب  رهظ  تلیـضف  تقو  نایاپ  هب  هراشا  ار  « یتح » هاـگ ره 
زب کی  هک  یلحم  اب  عارذ  هدش و  نییعت  عارذ  هزادنا  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  هدومرف  نایب  ار  رهظ  تلیضف  تقو  نایاپ  اهنت  مالسلا 
رد } نیح يانعم  هب  ار  « یتح » رگا درادـن و  یتوافت  نادـنچ  لوط ) زا  هن  ضرع  زا  هتبلا   ) دـنک یم  لاغـشا  نیمز  يور  ندـیباوخ  ماـگنه 

قئادح باتک  ص 539 و  نیکلاسلا ، حابصم  رایتخا  باتک  دننام  .تسا  هدمآ  نیح  یتح   » ياج هب  هغالبلا  جهن  ياه  هخسن  زا  یـضعب 
یماگنه ات  لاوز  لّوا  زا  هک  دوش  یم  نیا  شموهفم  مینک  ریـسفت  تسا  تلیـضف  تقو  زاغآ  رد  رهاظ  هک  ص 517 }. ج 2 ، قئاقحلا ،

ریخأـت ناوـت  یم  ار  رهظ  زاـمن  دوـش  عارذ  کـی  هزادـنا  هب  دوـش ) یم  لـصاح  رهظ  لاوز  هظحل  زا  هک  يا  هیاـس   ) صخاـش هیاـس  هک 
.تعامج زامن  تهج  مدرم  عامتجا  يارب  ای  هلفان  ندناوخ  يارب  ای  تخادنا 

« ِسْمَّشلا ِكُولُدـِل  َهالَّصلا  ِِمقَأ  : »» هدرک نایب  تحارـص  اب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نامه  روما  نیا  ياـهنم  رهظ  زاـمن  تقو  يادـتبا  هتبلا 
.{ هیآ 78 ءارسا ، «.} روآ ياجب  رهظ ) ماگنه   ) دیشروخ لاوز  زا  ار  زامن  ؛

: دیامرف یم  دزادرپ و  یم  رصع  زامن  تلیضف  تقو  رخآ  نایب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

يدرز هب  زونه  ینعی   ) تسا هدنز  نشور و  زور  زا  یـشخب  رد  زونه  دیـشروخ  هک  دیروآ  ياجب  اهنآ  يارب  یماگنه  ار  رـصع  زامن  «و 
ٍوْضُع ِیف  ٌهَّیَح  ُءاَْضَیب  ُسْمَّشلا  َرْصَْعلا َو  ُمِِهب  اوُّلَـص  َو  ( ؛» درک یط  ار  هار  خسرف  ود  باتفآ  بورغ  ات  ناوت  یم  هک  يا  هنوگب  هدییارگن )
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(. ِناَخَسْرَف اَهِیف  ُراَُسی  َنیِح  ِراَهَّنلا  َنِم 

نیا هعیش  ياملع  نایم  فورعم  یلو  ؛ هدمآ یهقف  بتک  رد  هک  تسا  رایسب  فالتخا  ّتنس  لها  ياهقف  نایم  رصع  زامن  تقو  دروم  رد 
يارب مزـال  تقو  رادـقم  زا  سپ  هتبلا   ) تسا راـهنلا  فصن  هریاد  زا  دیـشروخ  لاوز  يادـتبا  رهظ  زاـمن  تلیـضف  تقو  زاـغآ  هک  تسا 

صخاش دوخ  هزادـنا  هب  دوش ) یم  هفاضا  لاوز  زا  دـعب  هک  يا  هیاس   ) صخاش هیاس  هک  تسا  ینامز  نآ  نایاپ  و  رهظ ) هلفان  ندـناوخ 
هتبلا ) .دراد همادا  دـسرب  دوخ  ربارب  ود  هب  صخاش  هیاس  هک  ینامز  ات  دوش و  یم  عورـش  رـصع  زاـمن  يارب  تلیـضف  تقو  سپـس  دوش 

(. درادن یتوافت  هلأسم  نیا  رد  اه  صخاش  یهاتوک  يدنلب و 

فورعم ام  ياهقف  نایم  رد  هچنآ  تسا و  رـصع  زامن  تلیـضف  تقو  نایاپ  هب  هراشا  هدومرف  نایب  الاب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
.درادن نآ  اب  یتوافت  نادنچ  تسا 

یم راطفا  راد  هزور  هک  دـیناوخب  یماگنه  اهنآ  يارب  ار  برغم  زامن  و  :» دـیامرف یم  هدرک  برغم  زاـمن  تقو  هب  هراـشا  موس  هلحرم  رد 
ُرِطُْفی َنیِح  َبِْرغَْملا  ُمِِهب  اوُّلَـص  َو  ( ؛» دـنک یم  تکرح  ینم  يوـس  هب  اـجنآ ) زا  سپـس  رعـشم و  يوـس  هب   ) تاـفرع زا  یجاـح  دـنک و 

(. یًنِم َیلِإ  ُّجاَْحلا  ُعَفْدَی  ،َو  ُِمئاَّصلا

یم عورـش  تکرح  نیا  باتفآ  بورغ  اب  هک  دوب  نشور  مدرم  هماع  رظن  رد  تافرع  زا  جاجح  تکرح  راد و  هزور  راطفا  هک  اـجنآ  زا 
.تسا هداد  رارق  سایقم  ار  نامه  مالسلا  هیلع  ماما  ، هدش

نامه ، تقو تسا و  طایتحا  یعون  عقاو  رد  درذـگب  رـس  يالاب  زا  هیقرـشم  هرمح  هک  ینامز  اـت  راـطفا  برغم و  زاـمن  نتخادـنا  ریخأـت 
(. تیب لها  ياهقف  زا  یعمج  ام و  داقتعا  هب  هتبلا  ) .تسا باتفآ  بورغ 

دـنک و یم  راـطفا  یناـمز  هچ  راد  هزور  هک  هدوب  روهـشم  فورعم و  ناناملـسم  هدوت  ناـیم  هچنآ  هب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـجنیا 
.تسا هدومرف  افتکا  دننک  یم  چوک  تافرع  زا  یک  نایجاح 

نانآ اب  بش  ثلث  اـت  ددرگ  یم  ناـهنپ  قفـش  هک  یتقو  زا  ار  اـشع  زاـمن  و  :» دـیامرف یم  هدرک  اـشع  تقو  هب  هراـشا  مراـهچ  هلحرم  رد 
(. ِْلیَّللا ُِثُلث  َیلِإ  ُقَفَّشلا  يَراَوَتَی  َنیِح  َءاَشِْعلا  ُمِِهب  اوُّلَص  َو  ( ؛» دیروآ اجب  مدرم ) )

یم ادیپ  دیـشروخ  ندش  ناهنپ  زا  دعب  برغم  فرط  رد  هک  یگنر  خرـس  عاعـش   ) هیبرغم هرمح  اجنیا  رد  قفـش  زا  روظنم  هک  دید  دیاب 
ریسفت رد  لامتحا  ود  ره.تسا  هدنام  یقاب  یتدم  ات  گنر  خرس  عاعـش  نآ  ندش  ناهنپ  زا  سپ  هک  یفافـش  يدیفـس  ای  تسا و  دوش )

رد هزورما  تسا و  رتروهشم  لّوا  يانعم  هعیش  ياملع  نایم  رد  یلو  ؛ دوش یم  هتفگ  ود  ره  هب  قفش  اریز  ، تسه مالسلا  هیلع  ماما  مالک 
.دنراد فالتخا  ًالماک  مه  اب  اهنآ  هناگراهچ  ياهقف  دنچره  ، تسا لمع  كالم  ًابلاغ  مود  يانعم  ، ّتنس لها  نایم 

یم ناسنا  هک  دـیناوخب  اهنآ  اب  یماگنه  ار  حبـص  زامن  و  :» دـیامرف یم  هدرک  حبـص  زامن  تقو  زاغآ  هب  هراـشا  مجنپ  رخآ و  هلحرم  رد 
(. ِِهبِحاَص َهْجَو  ُفِْرعَی  ُلُجَّرلا  َهاَدَْغلا َو  ُمِِهب  اوُّلَص  َو  ( ؛» دسانشب ار  وا  دنیبب و  ار  شقیفر  تروص  دناوت 

نایم رد  فورعم  روهشم و  دوش و  یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هچنآ  هتبلا 
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نیا رد.دـنک  یم  عولط  قفا  رانک  رد  هدرتسگ  هدـیپس  ینعی  قداص  حبـص  هک  تسا  ینامز  حبـص  زاـمن  زاـغآ  هک  تسا  نیا  تساـهقف 
هاگن نتفر و  ماب  تشپ  ای  رهش و  نوریب  هب  نتساخرب و  اهرهش  نورد  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ دراد دوجو  رظن  قافتا  ناناملسم  نایم  هلأسم 

يا هزادـنا  هب  دوش  نشور  یمک  اوه  هکنیا  نآ  هدومرف و  نایب  يرت  ناسآ  رایعم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، تسین یناسآ  راک  ندومن  نوریب  هب 
مزال يرتشیب  نامز  رادـقم  تعامج  رد  مدرم  روضح  يارب  هوالع  هب.دسانـشب  دـنیبب و  هتـسشن  شرانک  رد  هک  ار  یـصخش  ناـسنا  هک 

.دنک یم  قیبطت  ًالماک  هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  اب  هک  تسا 

زگره دنناوخب و  دنناوت  یم  نیمومأم  نیرت  فیعض  هک  دیناوخب  زامن  اهنآ  اب  هنوگ  نآ  دیاب  و  :» دیامرف یم  لمعلا  روتسد  نیا  نایاپ  رد 
ْمِِهب اوُّلَـص  َو  ( ؛») دـینکفیب تمحز  هب  ار  يرگید  هورگ  دـیبیرفب و  ار  یهورگ  نآ  ياهاعد  زامن و  نداد  لوط  اـب  هک   ) دیـشابن رگ  هنتف 

(. َنِیناَّتَف اُونوُکَت  َال  ْمِهِفَعْضَأ َو  َهاَلَص 

مرکا ربمغیپ  هک  يا  هیـصوت  نیرخآ  :» دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یثیدـح  رد  هک  تسا  دـح  نآ  ات  عوضوم  نیا  ّتیّمها 
: دوب نیا  دومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنتسه وت  رـس  تشپ  هک  یناسک  نیرت  فیعـض  نوچمه  یناوخ  یم  زامن  هک  یماگنه  َکَْفلَخ ؛ ْنَم  ِفَعْـضَأ  َهاَلَـص  ِّلَصَف  َْتیَّلَـص  اَذِإ  »
ح 870} ص 283 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  «.} ناوخب زامن 

نم هب  مناوخب  زامن  اهنآ  اب  هنوگچ  مدرک  لاؤس  داتسرف  نمی  هب  مالسا ) رـشن  يارب   ) ارم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه 
: دومرف

ص 607} ج 33 ، راونالاراحب ، «.} امیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْنُکَو  ْمِهِفَعْضَأ  ِهاَلَصَک  ْمِِهب  ِّلَص  »

.درک هیصوت  هنوگ  نیمه  زین  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدمآ  زین  تسا  رتشا  کلام  هماندهع  هک  دعب  همان  رد  انعم  نیمه 

ات تسا  هروک  رد  الط  نداد  رارق  يانعم  هب  لصا  رد  هنتف  هشیر  زا  « ناّتف »

هلمج زا  دور  یم  راـک  هـب  یفلتخم  یناـعم  رد  تبـسانم  نـیمه  هب.دوـش  هتخانـش  صلاـخان  زا  صلاـخ  هـتفرگ و  نآ  ياـه  یــصلاخان 
تسا رت  بسانم  ریخا  يانعم  مالـسلا  هیلع  ماما  ترابع  رد  نتخاس و  تحاران  ندومن و  هجنکـش  باذع و  الب و  ، نداد بیرف  ، شیامزآ

.تسا نکمم  زین  ود  ره  نایم  عمج  تسین و  دیعب  زین  نداد  بیرف  يانعم  و 

رثا رب  ای  دـنزب و  همدـص  نآ  تابجاو  زامن و  ناـکرا  هب  هک  دـنناوخب  عیرـس  ار  زاـمن  ناـنچ  نآ  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  موهفم  هتبلا 
زا هدـش  هراشا  مه  نآ  هب  تایاور  رد  هک  دـنناسرب  زامن  دوعق  مایق و  دوجـس و  عوکر و  هب  ار  دوخ  دـنناوتن  نافیعـض  ، باتـش تعرس و 

: دومرف روتسد  نیا  زا  لبق  هک  تسا  هدمآ  رتشا  کلام  همان  دهع  رد  هلمج 

عیاض ثعاب  هک  ناوخب  عیرـس  روط  نآ  هن  دوش و  مدرم  رارف  هیام  هک  نک  ینالوط  ار  زامن  هنوگ  نآ  هن  ًاعِّیَـضُم ؛ َال  ًارِّفَنُم َو  َّنَنوُکَت  اَلَف  »
.تسا مزال  لادتعا  تیاعر  زیچ  ره  رد  يرآ  «. ددرگ زامن  ندش 
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ریاـس هب  ار  نآ  موـهفم  ناوـت  یم  یلو  ؛ هدـش دراو  زاـمن  صوـصخ  دروـم  رد  هچرگ  روتـسد  نیا  هک  تسا  هّجوـت  لـباق  زین  هتکن  نـیا 
یسایس و ، یعامتجا يدابع ، ياه  هنیمز  مامت  رد  یمالـسا  ياه  همانرب  دیاب  هک  داد  شرتسگ  یعامتجا  ياه  همانرب  مامت  هکلب  ، تادابع

باتـش رثا  رب  هک  دـشاب  نانچ  نآ  هن  دوش و  نید  زا  اهنآ  رارف  هیام  دـنک و  نیگنـس  ار  مدرم  راـب  هن  هک  دوش  هداـیپ  هنوگ  نآ  یقـالخا 
.ددرگ اوتحم  یب  یگدز 

راک هب  ار  لصا  نیا  يرادازع  لـسوت و  اـعد و  سلاـجم  ناگدـننادرگ  نینچمه  هعمج و  همئا  مرتحم  ياـبطخ  تسا  هتـسیاش  نینچمه 
هک ریخأت  اب  نانچ  نآ  هن  دوش و  هتفرگ  نآ  حور  هک  دریگ  ماجنا  تعرـس  اب  اه  يرادازع  هیعدا و  ربانم و  اـه و  هبطخ  ناـنچ  هن  ؛ دـندنب

.ددرگ يرازیب  یگتسخ و  ثعاب 

تقو هس  رد  هناگجنپ  ياهزامن  ماجنا  هتکن :

تقو هس  رد  هناگجنپ  ياهزامن  ماجنا 

اهزامن مالسلا  مهیلع  ناموصعم  راصعا  رد  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  میناد  یم 

لاح نیا  اب  یلو  ؛ تسا رتهب  میناوخب  تقو  جنپ  رد  رگا  مه  زورما  هدش و  یم  ماجنا  تلیضف  تقو  جنپ  رد  هناگادج و  تروص  هب  ًابلاغ 
رصع رهظ و  زامن  نایم  عمج  هزاجا  ناراب  دیدش و  يامرس  دیدش و  يامرگ  عقاوم  رد  اهرفـس و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
اهراب نیا  رب  نوزفا.داد  یم  ناراب ) دیدش و  يامرـس  دیدش و  يامرگ  دننام   ) دشاب نایم  رد  یـصاخ  رذع  هکنآ  یب  ار  اشع  برغم و  و 
مهاوخ یم  : دومرف درک و  زاـمن  ود  ناـیم  عمج  يرذـع  چـیه  نودـب  هک  داـتفا  قاـفتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  یگدـنز  رد 

.دننک هدافتسا  تصخر  نیا  زا  دنناوتب  دنشاب  عمج  هب  لیام  رگا  ات  دشاب  نم  تما  يارب  یتصخر 

يدایز تالکـشم  هلأـسم  نیا  دوش و  هدـناوخ  ادـج  ناـنچمه  اـهزامن  هک  دـنراد  رارـصا  ّتنـس  لـها  زا  یمیظع  عمج  هنافـسأتم  یلو 
نادنمراک اه و  هناخراک  رد  نارگراک  زا  يرایسب  عضو  ، هدش نوگرگد  مدرم  یگدنز  اریز.تسا  هدرک  داجیا  ام  رـصع  رد  ًاصوصخم 

تقو جنپ  رد  ار  اهزامن  یناسآ  هب  دنناوت  یمن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  سرد  سالک  رد  نایوجشناد  نالـصحم و  ًاصوصخم  تارادا  رد 
.دننک كرت  ار  زامن  اهنآ  زا  يرایسب  هک  هدش  ببس  رما  نیمه  دنروآ و  اجب 

: يوبن فورعم  ثیدح  ياضتقم  هب  تسا و  تمحر  نید  مالسا  نیقی  هب 

هن ات  تسا  هدراذگ  زاب  یلح  هار  صاخشا  نیا  يارب  « مدش ثوعبم  یناسآ  لهس و  تعیرش  هب  نم  ِهَلْهَّسلا ؛ ِهَحْمَّسلا  ِهَعیرَّشلا  َیلإ  ُْتثُِعب  »
.ناوارف تقشم  يراوشد و  راتفرگ  هن  دنوش و  زامن  كرت  راتفرگ 

 ، دمحا دنسم  کلام ،  أطوم  يذمرت ،  ننس  يراخب ،  حیحص  ملسم ،  حیحص  دننام  ّتنس  لها  فورعم  عبانم  رد  هک  تسا  نیا  بجعت 
عمج هرابرد  تیاور  یـس  دودح  تساهنآ  هدش  هتخانـش  روهـشم و  عبانم  زا  همه  هک  رگید  بتک  قازرلادبع و  فنـصم  یئاسن ،  ننس 

هدـیدان ار  اهنآ  همه  ناردارب  نیا  هک  هدـش  لقن  ررـض  فوخ  و  ناراب )  ) رطم رفـس و  نودـب  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  زاـمن  ناـیم 
دوخ رب  ار  راک  هتفرگ و 
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.دنا هدرک  لکشم  تخس و  رایسب  ناناوج  رب  ًاصوصخم  و 

: ددرگ یم  رب  فورعم  يوار  جنپ  هب  اتدمع  تایاور  نیا 

سابع نبا  .1

يراصنا هّللادبع  نب  رباج  .2

يراصنا بویاوبا  .3

رمع نب  هّللادبع  .4

هریره وبا  .5

.دوش یم  هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  ًالیذ  هک 

هک دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  .1

اجب مه  اب  هنیدم  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ادـخ  لوسر  ٍرَفَـس ؛ ٍفْوَخ َو ال  ِْریَغ  ِیف  ِهَنیدَْـملِاب  ًاعیمَج  َرْـصَْعلا  َرْهُّظلا َو  ِهّللا  ُلوُسَر  یّلَـص  »
راک نیا  ربمایپ  ارچ  : مدیسرپ ریبج  نب  دیعس  زا  : دیوگ یم  ریبز  وبا  « يرفـس هن  دوب و  راک  رد  نمـشد ) زا   ) یـسرت هن  هک  یلاح  رد  دروآ 

: تفگ نم  باوج  رد  مدیسرپ  سابع  نبا  زا  ار  لاؤس  نیمه  زین  نم  : تفگ دیعس  درک ؟ ار 

.{ ص 151 ج 2 ، ملسم ، حیحص  «.} دتفین تمحز  هب  شتما  زا  سک  چیه  تساوخ  یم  ربمغیپ  ِِهتَّمُأ ؛ ْنِم  ًادَحأ  َجِرْحَی  ْنا ال  َدارا  »

: تفگ سابع  نبا  : دیوگ یم  دیز  نب  رباج  .2

تـشه و  تساشع ) برغم و  زامن  نایم  عمج  هب  هراشا   ) مه اب  تعکر  تفه  مرکا  ربمغیپ  ًاـعیِمَج ؛ ًاـِینامَث  ًاـعیمَج َو  ًاْعبَـس  َّیبَّنلا  یّلـص  »
{ .برغملا تقو  باب  ص 140 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  «.} دروآ اجب  تسا ) رصع  رهظ و  زامن  نایم  عمج  هب  هراشا   ) مه اب  تعکر 

: دیوگ یم  رمع  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  هدمآ  قازرلا  دبع  فنصم  رد  .3

َجِرحَی ْنأل ال  : َلاق َِکلذ ؟ َلِْعف  ُیبنلا  يَرَت  َِمل  : َرَمُع ِْنبِال  ٌلُجَر  َلاـقَف  ِبِْرغَْملاَو  ِرْـصَعلاَو  ِرْهُّظلا  َْنَیب  ٍِرفاـسُم  َریَغ  ًاـمیقُم  ِهّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  »
هک یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ٌلُجَر ؛ َعَمَج  ْنإ  ُهَتَّمُأ 

ار راک  نیا  ربمایپ  ارچ  ینک  یم  رکف  : دیسرپ رمع  نبا  زا  یسک  ار ) اشع  و   ) برغم نینچمه  دناوخ و  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  دوبن  رفاسم 
فنـصم («.} دوشن عقاو  داریا  دروم  و   ) دتفین تمحز  هب  دنک  عمج  ود  نیا  نایم  تما  زا  یـسک  رگا  هکنیا  يارب  : تفگ خساپ  رد  درک ؟

.{ ص 556 ج 2 ، قازرلادبع ،
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: دنک یم  لقن  دوعسم  هّللادبع  .4

؛ ٍجَرَح ِیف  یتَّمأ  َنوُکَت  ْنِأل ال  ُُهتْعَنَـص  : َلاـقَف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َُهل  َلـیقَف  ِءاـشِْعلاَو  ِبِْرغَْملاَو  ِرْـصَْعلاَو  یلوـألا  َنَیب  ِهّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  »
درک لاؤس  ترضح  زا  نآ  تلع  زا  یسک  درک  عمج  ار  اشع  برغم و  زین  رصع و  رهظ و  زامن  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

.{ ح 10525 ص 219 ، ج 10 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  «.} دشابن تمحز  رد  نم  تّما  هک  مدرک  ار  راک  نیا  نم  : دومرف

: دیوگ یم  زین  هریره  وبا  .5

«. درک عمج  نمشد ) زا   ) سرت نودب  زامن  ود  نایم  هنیدم  رد  ادخ  لوسر  ٍفْوَخ ؛ ِْریَغ  ْنِم  ِهَنیدَْملا  ِیف  ِْنیَتالَّصلا  َْنَیب  ِهّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  »
.{ ص 283 ج 1 ، زازبلا ، دنسم  }

زا یـضعب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  همه  هراصع  تساهنیا و  زا  شیب  ، تاـیاور میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  هتبلا 
نمـشد زا  سرت  ای  رفـس  ای  ناراب  دننام  یـصاخ  لکـشم  هک  یلاح  رد  دناوخ  یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  زامن  عضاوم 
یـشارت لاکـشا  یـضعب  تسا  راوازـس  لاح  نیا  اب  ایآ.دوب  جرح  رـسع و  عفر  تما و  رب  هعـسوت  ترـضح  نآ  فده  تشادن و  دوجو 

ار دوخ  ياه  يرواد  شیپ  میدینبب و  قیاقح  يور  هب  ار  دوخ  مشچ  ارچ  تسا ؟ هدوب  يرارطضا  دراوم  هب  طوبرم  اهنیا  دنیوگب  دننک و 
هدیشخب شلوسر  ادخ و  هک  اجنآ  مینک ؟ لکشم  تّما  رب  ار  راک  میرمـشب و  مدقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  حیرـص  راتفگ  رب 

یمالسا و ياهروشک  لخاد  رد  اج  همه  رد  لاح و  ره  رد  ناملـسم  ناناوج  دنهاوخ  یمن  ارچ  دنـشخب ؟ یمن  تّما  نابـصعتم  ارچ  دنا 
؟ دننک لمع  هّیموی  ياهزامن  ینعی  ؛ یمالسا هفیظو  نیرت  مهم  هب  اهرازاب  اه و  هناخراک  تارادا و  اه و  هاگشناد  رد  نآ  جراخ 

همه شعیـسو  رظن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نیقی  هب.تسایند  نایاپ  ات  ناکم  ره  نامز و  ره  يارب  مالـسا  میراد  هدـیقع  اـم 
راک دننک  نیعم  تقو  جنپ  رد  زامن  هب  دیقم  ار  همه  رگا  هک  تسا  هتسناد  یم  هدید و  یم  نورق  راصعا و  مامت  رد  ار  ناهج  ناناملـسم 

دهن و ّتنم  دوخ  تّما  رب  درک  ادیپ  تیرومأم  دنوادخ  فرط  زا  اذل  ، دش دنهاوخ  هالـصلا  كرات  یهورگ  دوش و  یم  لکـشم  تّما  رب 
.دشخب تعسو  ار  راک 

َناـک ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  ِلـْیَّللا َو  ِقَـسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َهـالَّصلا  ِمـِقَأ   » هـیآ ریـسفت  رد  يزار  رخف  هـکنیا  هّجوـت  لـباق 
لّوا تقو  ، لاوز تقو  : هدرک نایب  تقو  هس  زامن  يارب  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هچنآ  : دیوگ یم  تحارص  اب  هیآ 78 } ءارسا ، «} ًادوُهْشَم
لّوا دوش و  یم  زاـمن  ود  نیب  كرتـشم  تقو  نیارباـنب  ، دـشاب رـصع  رهظ و  تقو  لاوز  هک  دـنک  یم  اـضتقا  نیا  رجف و  تقو  برغم و 
نایم رـصع و  رهظ و  ناـیم  عمج  زاوج  نآ  همزـال  ددرگ و  زاـمن  ود  نیا  نیب  كرتشم  تقو  دـشاب و  اـشع  برغم و  زاـمن  تقو  برغم 

.تساشع برغم و 

رفـس نودب  رذع و  نودب  زامن  ود  نایم  عمج  میراد  لیلد  نوچ  : دیوگ یم  دعب  یلو  ؛ دـنک یم  نایب  یبوخ  هب  ار  هیآ  ریـسفت  يزار  رخف 
رد داهتجا  دنیوگ  یم  ار  نیا  ص 27 }. ج 21 ، يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت  } .مینک یم  رذع  لاح  هب  دودحم  ار  هیآ  نیاربانب  ، تسین زیاج 

.صن لباقم 

تسا و ّتنـس  تاـقوا  نیا  رد  اـهزامن  نتخاـس  ادـج  تلیـضف و  تـقو  تیاـعر  میتـفگ  ثـحب  نـیا  زاـغآ  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  هـتبلا 
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تروـص هب  ار  هناـگجنپ  ياـهزامن  تاـقوا  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  تصخر  زین  ود  نـیا  ناـیم  عـمج  دـنچره  ، یلوا
.تسا هدومرف  نایب  رگیدکی  زا  هناگادج 

رتشا کلام  هب  همان  : 53 همان

عوضوم

دهع لوطأوه  و  رکب ، یبأ  نب  دـمحم  اهریمأ  رمأ  برطـضا  نیح  اهلامعأو  رـصم  یلع  هالوامل  یعخنلا  رتشألل  هبتک  هل ع  باـتک  نم  و 
 . نساحملل هعمجأو  هبتک 

کلام هب  اهدعب  هک  دوب  جحذم »  » هلیبق زا  .دوشگ  ایند  هب  مشچ  هشیب »  » ياتسور رد  نمی »  » نیمزرـس رد  کلام  ، } رتشا کلام  هب  همان  )
ربمایپ تلحر  زا  سپ  کلام  دش ، فورعم  زین  يردپ » ّدج   » یعخن کلام  هب  هک  دشاب  یم  عخن  نب  ثوغی  شردپ  و  دش ، فورعم  رتشا 

رد .تفر  ناریا  حـتف  رد  هدـمآ  صاّقو  دعـس  کمک  هب  ماـش  زا  و  درک ، تکرـش  ناـیمور  اـب  گـنج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ار هفوک  مدرم  درک ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هک  دوب  یـسک  لّوا  و  دش ، ریگرد  هفوک  رد  وا  دساف  رادنامرف  اب  نامثع  تموکح 

هدـننک نییعت  شقن  نیّفـص  رد  دـش ، هرهـش  وا  تعاجـش  تقایل و  هک  دوب  لمج  گـنج  رد  و  تخاـس ، هداـمآ  وا  لـمج  گـنج  يارب 
رصم هار  نیب  مزلق »  » ياتسور رد  يرجه  لاس 38  رد  دوب و  روهـشم  زین  اوقت  نامیا و  تدابع و  رد  هکلب  تعاجـش  رد  اهنت  هن  تشاد ،

، دیزگرب رـصم  يرادنامرف  هب  ار  وا  هک  یماگنه  يرجه  لاس 38  رد  .دیسر } تداهـش  هب  مومـسم و  رهز  اب  هیواعم  ناسوساج  طّسوت 
( . دراد ار  اه  همان  مامت  ياه  ییابیز  هک  تساه  همان  نیرت  ینالوط  زا  و  دش ، لزلزتم  رکب  یبا  نب  دمحم  عاضوا  هک  ماگنه  نآ 

لوا شخب 

همان نتم 

َرَتْشَْألا ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  ، َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَه.ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

426 ص :
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َو ِِهتَعاَط ، ِراَْثیِإ  ،َو  ِهّللا يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  ، اَهِداَِلب َهَراَمِع  ،َو  اَِهلْهَأ َحاَلِْـصتْسا  ،َو  اَهِّوُدَـع َداَهِج  ،َو  اَهِجاَرَخ َهَیاَـبِج  : َرْـصِم ُهاَّلَو  َنیِح  ، ِْهَیلِإ ِهِدـْهَع  ِیف 
َهّللا َرُْـصنَی  ْنَأ  ،َو  اَِهتَعاَضِإ اَهِدوُحُج َو  َعَم  اَّلِإ  یَقْـشَی  َال  ،َو  اَهِعاَبِّتِاب اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ُدَعْـسَی  َال  ِیتَّلا  ، ِِهنَنُـس ِهِِضئاَرَف َو  ْنِم  : ِِهباَتِک ِیف  ِِهب  َرَمَأ  اَم  ِعاَبِّتا 

اَهَعَزَی ،َو  ِتاَوَهَّشلا َنِم  ُهَسْفَن  َرِسْکَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َو.ُهَّزَعَأ  ْنَم  ِزاَزْعِإ  ،َو  ُهَرَصَن ْنَم  ِرْصَِنب  َلَّفَکَت  ْدَق  ، ُهُمْسا َّلَج  ، ُهَّنِإَف ؛ ِِهناَِسل ِهِدَی َو  ِِهْبلَِقب َو  ُهَناَْحبُس 
.ُهّللا َمِحَر  اَم  اَّلِإ  ، ِءوُّسلِاب ٌهَراَّمَأ  َسْفَّنلا  َّنِإَف  ، ِتاَحَمَْجلا َْدنِع 

اه همجرت 

یتشد

، دراد وا  اب  هک  يدهع  رد  تسا ، ثراح  رـسپ  رتشا  کلام  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ  هدنب  نامرف  نیا  نابرهم ، هدنـشخب و  دنوادخ  مانب 
ار مدرم  راـک  دـنک ، دربـن  شنانمـشد  اـب  و  دروآ ، عمج  ار  راـید  نآ  جارخ  اـت  دـنیزگ  یم  رب  رـصم  يرادـنامرف  هب  ار  وا  هک  یماـگنه 

 . دزاس دابآ  ار  رصم  ياهرهش  و  حالصا ،

تابجاو زا  هدمآ ، ادخ  باتک  رد  هچنآ  و  دراد ، مّدقم  اهراک  رگید  رب  ار  ادخ  تعاطا  هکنیا  و  دهد ، یم  نامرف  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وا 
راکتیانج نآ  ندرک  عیاض  نتخانـشن و  اب  زج  و  دش ، دـهاوخن  راگتـسر  نآ  يوریپ  اب  زج  هک  یتاروتـسد  دـنک ، يوریپ  ار  اه  ّتنـس  و 

 . دیدرگ دهاوخن 

، دهد يرای  ار  وا  هک  دنک  نیمضت  ار  یسک  يزوریپ  دنوادخ  اریز  دنک ، يرای  نابز  تسد و  لد و  اب  ار  ادخ  هک  دهد  یم  نامرف  وا  هب 
 . درامش گرزب  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  دراد  گرزب  و 

هب هراومه  سفن  انامه  : » هک دنک ، شمار  یـشکرس  ماگنه  هب  و  دراد ، زاب  اهوزرآ  يوریپ  زا  ار  دوخ  سفن  ات  دـهد  یم  نامرف  وا  هب  و 
« دروآ تمحر  ادخ  هک  نآ  زج  دراد  یم  او  يدب 

يدیهش

وا اب  هک  يدهع  رد  ثراح ، رـسپ  رتشا  کلام  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ ، هدـنب  زا  تسا  ینامرف  نیا  نابرهم ) هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  )
نداد ناماس  نانمشد و  اب  ندرک  راکیپ  و  درآ ، مهارف  ار  نآ  جارخ  ات  درامگ  یم  رـصم  تموکح  هب  ار  يو  هک  یماگنه  دراذگ ، یم 

و اهراک ، رگید  رب  ادخ  تعاط  نتـشاد  مدـقم  ادـخ و  زا  سرت  هب  دـهد  یم  نامرف  ار  وا  .نآ  ياهرهـش  ندرک  دابآ  رـصم و  مدرم  راک 
نتخانـشن و اب  زج  .دومیپن و  ار  یتخب  کین  هار  نآ  يوریپ  اـب  زج  یـسک  هک  اهّتنـس  بجاو و  زا  دومرف ، دوخ  باـتک  رد  هچنآ  يوریپ 
وا هک  ره  يرای  همـسا ) ّلج   ) وا هچ  نابز ، تسد و  لد و  هب  دنک  يرای  ار  ناحبـس  يادخ  هک  نیا  و  دوبن ،  تخبدب  نآ  نتخاس  عیاض 

.هتفرگ هدهع  هب  دزاس ، دنمجرا  ار  وا  نید - هک - سک  نآ  يدنمجرا  تسا و  هتفریذپ  دشاب  رای  ار 

یم او  يدـب  هب  سفن  انامه   » هک درآ  شنامرف  هب  اهیـشکرس  ماگنه  و  درادزاب ، اهوزرآ  يوریپ  زا  ار  دوخ  سفن  ات  دـیامرف  یم  ار  وا  و 
« . درآ تمحر  ادخ  هک  زج  دراد ،

یلیبدرا
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یلیبدرا

نیا دانع و  بابرا  داسفا  ههجب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نآ  ماـح  راـک  دـش  ناـشیرپ  هک  یماـگنه  دـالب  نآ  ناـنکراک  رب  رـصم و  رهـش  رب 
نآب درک  رما  هک  تسیزیچ  نآ  نیا  نابرهم  هدنـشخب  يادـخ  مانب  وکین  ظعاوم  نآ  نیرتعماـج  ارنآ و  تشون  هک  تسیدـهع  نیرتزارد 
عمج ههجب  رـصم  رد  ار  وا  تخاس  یلاو  هک  یماگنه  وا  يوسب  دوخ  دهع  رد  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  هدـنب 

ار وا  دوـمرف  رما  نآ  ياهرهــش  نتخاــس  روـمعم  نآ و  ناــمدرم  ندروآ  حالــص  نآ و  نانمــشد  اــب  ندرک  ازغ  نآ و  جارخ  ندرک 
اهتنـس اه و  هضیرف  زا  تسنآرق  هک  دوخ  همان  رد  نآـب  دومرف  هچنآ  ندرک  يوریپ  وا و  تعاـط  ندومن  راـیتخا  دـنوادخ و  يراگـسرتب 
يرای رگید  نآ و  ندرک  عیاض  نآ و  راکناب  رگم  دوش  یمن  تخبدب  نآ و  ندرک  يوریپ  هب  زجب  کیچیه  دوش  یمن  دنمتداعس  هکنآ 

نداد يرایب  هدش  نماض  وا  مان  تسگرزب  هک  هناحبـس  وا  هک  یتسردب  سپ  دوخ  نابز  دوخ و  لد  دوخ و  تسدب  ار  يادخ  نید  دـهد 
ياهوزرآ دزن  دوخ  سفن  زا  دنکشب  هک  ار  وا  درک  رما  ار و  وا  دنادرگ  زیزع  هک  ره  ندومن  دنمجرا  ار و  وا  نید  درک  يرای  هک  یسک 

فطل و  هب ؟؟ دنک  محر  ادخ  هک  زجب  يدبب  تسا  هدنیامرف  سفن  هک  یتسردب  سپ  نآ  ياهیشکرس  دزن  ارنآ  دراد  زاب  سفن و 

یتیآ

ماگنه نآرد  .داد  نآ  عباوت  رـصمتراما و  ار  وا  هک  یماگنه  تشون  یعخن  رتشا  کلام  يارب  ار  نامرف  نیا  رتشا  کلام  هب  وا  ناـمرف  زا 
: درادرب رد  يرتشیب  نساحم  وا  ياه  همان  رگید  زا  تساهنامرف و  نیرتزاردنامرف  نیا  .دوب  هدش  هتفشآ  رکب  یبا  نب  دمحم  رب  راک  هک 

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ار وا  هک  یماگنه  دـهن ، یم  وا  اب  هک  ینامیپ  رد  .رتشالا  ثراـحلا  نب  کـلام  هب  نینم ، ؤملاریما  یلع  ادـخ ، هدـنب  زا  تسا  یناـمرف  نیا 
دابآ ار  شیاهرهش  دروآ و  حالص  هب  ار  شمدرم  راک  دنک و  راکیپ  شنانمشد  اب  دروآ و  درگ  ار  اجنآ  جارخ  ات  داد  رصم  ییاورنامرف 

.دزاس

تاـبجاو و زا  هداد ، ناـمرف  نادـب  دوخ  باـتک  رد  هچ  ره  زا  يوریپ  اـهراک و  رگید  رب  وا  تعاـط  ندـیزگرب  ادـخ و  زا  سرت  هب  ار  وا 
دیاب .اهنآ و  نتـشاذگ  عیاض  اهنآ و  راکنا  هب  رگم  دتفین ، تواقـش  هب  و  اهنآ ، زا  يوریپ  هب  رگم  دـسرن  تداعـس  هب  سک  هک  ییاهتنس 

دنک و شیرای  هک  ار  سک  ره  ندرک  يرای  همـسا ، ّلج  يادـخ  هک  دوخ ، نابز  تسد و  لد و  هب  دـیامن  يرای  ار  ناحبـس  يادـخ  هک 
هب اهتوهـش  ربارب  رد  شیوخ  سفن  مامز  هک  دهد  یم  نامرف  ار  وا  .تسا و  هتفرگ  هدهع  رب  دراد  شزیزع  هک  ار  سک  ره  نتـشاد  زیزع 

.دروآ تمحر  دنوادخ  هکنآ  رگم  دهد ، نامرف  يدب  هب  هراومه  سفن  اریز  دراد ، زاب  شیاهیشکرس  زا  دریگ و  تسد 

نایراصنا

.تشاد رارق  یگتفشآ  رد  رکب  وبا  نب  دمحم  رصم  مکاح  راک  هک  دوب  یتقو  هب  همانرب  نیا  و 

تساهنآ نیرت  عماج  اهیبوخ  نتشادرب  رد  تهج  زا  همان و  دهع  نیرت  ینالوط  همان  دهع  نیا 

دیزگرب رـصم  ییاورنامرف  هب  ار  وا  هک  ینامز  رتشا  ثراح  نب  کـلام  هب  شناـمیپ  رد  نینمؤملا  ریما  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  یناـمرف  نیا 
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 . دزاس دابآ  ار  شیاهرهش  ،و  دزیخرب شلها  حالصا  هب  ،و  دیامن داهج  شنمشد  اب  ،و  دنک عمج  ار  نآ  ياهتایلام  ات  ، داد روتسد 

ياه ّتنس  تابجاو و  زا  شباتک  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يوریپ  ،و  ادخ تعاط  نتـشاد  مدقم  ،و  یهلا ياوقت  هب  دهد  یم  نامرف  ار  وا 
و  ، ددرگ یمن  تخبدـب  اـهنآ  ندومن  عیاـض  راـکنا و  هب  زج  ،و  دوش یمن  تخبـشوخ  اـهنآ  يوریپ  هب  زج  یـسک  هک  ، هدومرف رما  دوـخ 
هک ار  سک  نآ  تّزع  ،و  دوخ هدننک  يرای  يرای  دنوادخ  اریز  ، دنک يرای  شنابز  تسد و  بلق و  هب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  هکنآ  رگید 

 . هدش نماض  درادب  زیزع  ار  وا 

رما سفن  هک  دراد ، زاب  اه  یشکرس  ماگنه  هب  ار  نآ  ،و  دنکـش مهرد  اجبان  ياه  هتـساوخ  تقو  هب  ار  سفن  هک  دهد  یم  روتـسد  ار  وا 
 . دیامن محر  دنوادخ  رگم  تسا  يدب  هب  هدننک 

حورش

يدنوار

نا یه : و  روما ، هتـسب  هرما  و  طقف ، ءایـشا  هعبرا  اهیف  هالو  امنا  و  رـصمب ، ایلاو  رتشالا  اکلام  لعج  هنا  دـهعلا  لوا  یف  مالـسلا  هیلع  رکذ 
هرامالا و کلت  هل  ایهتت  اذهبف  یصاعملا  نم  هسفن  اعنام  مارحلا ، نع  هتوهش  اعماق  یلاعت ، هل  ارـصان  هرماوال ، اعبتم  اعیطم هللا  ایقتم  نوکی 

ءانتقا یلع  هثح  مث  .دالبلا  هرامع ) و  ، ) داـبعلا حالـصا  و  ءادـعالا ، داـهج  جارخلا و  هیاـبج  یه : یتلا  هعبرـالا  ءایـشالا  کـلت  هل  رـسیتی 
ابحم نک  و  مارحلا ، یف  لوخدـلا  نم  کسفنب  لخبا  و  كاوه ، عبتت  ال  ـالوا : لاـقف  .هلـصخف  هلـصخ  یلا  هاـعد  و  هحلاـصلا ، لاـمعالا 

قحلا و بحا  و  ادـحا ، ملظت  و ال  لاح ، لک  یلع  فصنا  و  ربکتت ، اریثک و ال  مهنع  فعا  و  مهایا ، ایذوم  مهب ال  اـفیطل  اـمیحر  هیعرلل 
رواشت و ال  دـحا ، یلع  دـقحت  و ال  سانلا ، بویع  نم  کل  رهظ  اـم  رتسا  و  ساـنلا ، بیعی  نمم  دـعبا  و  هیعرلا ، هماـع  اـضر  و  لدـعلا ،

ملاظلا و نواعی  مل  نم  کتصاخ  نکیلو  کلبق ، رارشالل  اریزو  ناک  نم  اریزو  کسفنل  ذختت  و ال  صیرحلا ، نابجلا و ال  لیخبلا و ال 
: رتشالاف هظافلا : اما  .ءاوس و  كدـنع  نسحملا  یـسملا ء و  لعجت  و ال  لطابب ، کحدـمی  اقداص ال  اعر  قحلاب و  الئاق  ناک  لب  مثـالا ،

نوجـش نم  اذـه و  .یعخنلا  میهاربا  طهر  نمیلا  نم  هلیبق  عخنلا : .هنبا و  کلام و  نارتشالا : و  لفـسالا ، هنیع  نفج  یف  بـالقنا  هب  نم 
انا اه  هفوکلا و  سرواج  تابح  ددـعب  رکاسعلا  نم  تعمج  ینا  بلاط  یبا  نبال  لق  هل : لاقف  هیواعم  یلع  لـخد  حاـمرطلا  نا  مـالکلا :

قتـشم هالولل  بتکی  يذلا  دهعلا : .هیواعم و  رـسکناف  کلذ ، عیمج  طقتلی  رتشا  اکید  مالـسلا  هیلع  یلعل  نا  حامرطلا : هل  لاقف  .هدـصقا 
هوبجلا .زمهلا و  هلـصا  زمهی و  و ال  هواـبج ، هتوبج  هیاـبج و  هتعمج  جارخلا  تیبج  اـهجارخ و  توبج  .هتیـصوا و  يا  هیلا  تدـهع  نم 

امنا و  هل ، اکلم  نوکت  ملـسم  ضرا  نم  ذـخوی  جارخلا ال  .هبکرلا و  هسلجلا و  وحن  هلاحلا  هئیهلاـک و  هوبجلا  و  هدـحاولا ، هرملا  حـتفلاب 
نیمئاقلا مالـسالا و  رکـسع  یطعت  هیزجلا : .هتیزج و  يدوی  یمذ  ضرا  یلع  جارخ  و ال  عبرالا ، تالغلا  نم  هباـصن  متاذا  هاـکزلا  هیلع 

نا زاج  و  رجوت ، مامالا  ضرا  .نیملـسملا و  لام  تیب  یف  عضویف  فیـسلاب  تذـخا  ضرا  نم  جارخلا  ذـخوی  امنا  .نیرجاهملا و  ماقم 
تاوهشلا دنع  هسفن  نم  رسکی  نا  هرما  هلوق و  .اهیف و  هعسو  هدوهجم و  لذب  يا  هللا : لیبس  یف  دهاج  .ازاجم و  جارخلاب  اهترجا  یمست 

نم .اهب و  ساب  الف  لالحلا  یف  هتوهش  اماف  مارحلا - نع  هتوهش  ینعی  هسفن - تاوهش  ضعب  رسکی  نا  اکلام  مالـسلا  هیلع  یلع  رما  يا 
.کـلذ و در  یف  باوـثلا  مظعی  اـهاوه و  تبکر  اذا  سفنلا  هبلغ  یه  و  هحمجلا ، عـمج  تاـحمجلا  .اـهفکی و  يا  اـهعزی : .ضیعبتلل و 

هیلع معنا  يا  هللا  همحر  نم  سفنالا  لاقف  ینثتـسا  مث  .مهردلا  نم  ریخ  رانیدـلا  کلوقک  سنجلل ، ماللا  فلالا و  ءوسلاب  هراما  سفنلا 
.همصع یمسی  فطلب 
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يردیک

، زمهلا هلصا  هتعمج و  يا  هوابج  هتوبج  هیابج و  جارخلا  تیبج  لاقی  اهجارخ : هیابج  مالسلا : هیلع  هلوق  .رتشالل  مالـسلا  هیلع  هدهع  یف 
لاومـالا نم  ضئارفلا  هنم : جرخی  اـمل  مسا  جارخلا  .هبکرلا و  هسلجلاـک و  هلاـحلا  هئیهلل و  رـسکلاب  و  هدـحاولا ، هرما  حـتفلاب  هوبجلا  و 

، ریخ کبر  جارخف  اجرخ  مهلاست  ما  یلاعت : هللا  لاق  .هلغلا  و  هیزجلا ، یلع  یفلا و  لام  یلع  هبیرـضلا و  یلع  اعقاو  اظفل  جورخلا  راصف 
تذـخا ضرا  نم  ذـخوی  امنا  جرخلا  اجارخ و  کل  لـعجف  یلاـعت : هلوق  یف  لـعجلا  جارخلا : جرخلا و  و  ریخ ، کـبر  قزرف  ارجا  يا 

دحال اکلم  ناک  اذا  ضرالا  و  ازاجم ، اجارخ  اهترجا  یمـسی  نا  زاج  رجوی و  مامالا  ضرا  نیملـسملا و  لام  تیب  یف  عضویف  فیـسلاب 
یلا هراشا  تاوهشلا : دنع  هسفن  رـسکی  .هتیزج  يدوی  یمذ  ضرا  یلع  جارخ  هباصن و ال  مت  اذا  هاکزلا  هیلع  امنا  اهیف و  هیلع  جارخ  الف 
يا تاحمجلا : دـنع  اهعزی  .کلاهملا و  يواهم  یف  همطتریف  اهاوه  اـهیلخی و  ـال  هداـقنم و  هضاـترم  اـهلعجی  يا  سفنلا  ضرم  جـالع 
نا ینعی  سنجلل  سفنلا  یف  ماللا  .هللا  محر  ام  الا  ءوسلاب  هرامال  سفنلا  نا  .اـهانم  عبتت  اـهاوه و  بکرت  تداـک  .هتعزاـن و  اذا  اـهفکی 

ام نوکیف  هیـصعملا ، نم  اهدـنع  تعنتماف  همـصعلا ، فاطلاب  اهل  فطلا  يا  هللا  اهمحر  یتلا  سفنلا  الا  یـصاعملاب  رماـت  سوفنلا  عیمج 
نوـکی و  مکل ، باـط  نم  يا  مکل  باـط  اـم  اوحکناـف  یلاـعت : هلوـق  یف  اـمک  نم  ینعمب  اـم  نوـکی  نا  زوـجی  و  سفنلا ، نم  ینثتـسم 

عطقنم ءانثتـسا  هنا  لیق  و  همـصعلا ، فطلب  هللا  همحر  نم  الا  دحا ، لک  ءوسلاب  هراما  سفنلا  يا  فوذحملا  هراما  لوعفم  نم  ءانثتـسالا 
(. انم همحر  الا  نوذقنی  مه  و ال   ) یلاعت هلوقک  هلبق  امع 

امنا .ینعمب  ناتغل  هلودلا ) هلودـلا و  لیق  و  هنیعب ، هب  لوادـتی  يذـلا  یـشلا ء  مسا  مضلاب   ) هلودـلا دـیبعوبا : لاق  لود : اهیلع  ترج  دـق 
الجر اوحدـمی  نا  نم  سیکا  سانلا  هلوق : یف  ینعملا  اذـه  رعاشلا  ذـخا  .هدابع  نسلا  یلع  مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتـسی 

هناف مهتافرصت  ءاحلصلا و  ادع  نمب  دادتعا  ءاحلصلا و ال  هنسلا  یلع  حالـصلاب  هرکذ  يرجی  هللا  نا  ینعی  ناسحا  راثآ  هدنع  اوری  یتح 
نم ریثک  فرعی  ـال  سیفن  رهوج  ناـسنالا  سفن  رهوج  .کـل  لـحی  ـال  اـمع  کـسفنب  حـش  .ناـسللا و  نعط  نم  ناـسنالل  صلخم  ـال 

نضی قالخالا و  يواسم  نع  هسفنب  ابری  نا  لقاعلاب  قیقحف  رشب  بلق  یلع  رطخی  تالامک ال  باستکال  تقلخ  امنا  و  اهردق ، قئالخلا 
نال حفـصلا ، نم  غلبا  وفعلا : قبـسی و  يا  طرفی : .هب و  اعلوم  دیـصلا  یلع  اصیرح  يا  ایراض : اعبـس  .تاـکلهملا  یف  ماـطترالا  نع  اـهب 

.ء یش  هیلع  کبلق  یف  یقبی  امبر  و  مرجم ، نع  کهجو  هحفص  ضرعت  نا  وه  حفصلا 

مثیم نبا 

رب ار  وا  هک  یعقوم  تسا ، هتشون  ار  نآ  دزرمایب - شیادخ  یعخن - رتشا  کلام  يارب  هک  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياهنامیپ  دهع و  هلمج  زا 
نیرت و ینالوط  همان  نیا  و  دوب ، هتـشگ  لزلزتم  رکب  یبا  نب  دـمحم  ییاورنامرف  هک  ماـگنه  نآ  رد  درک ، اورناـمرف  نآ  عباوت  و  رـصم ،

نمی مدرم  زا  یعخن  رتشا  ثرح  نب  کلام  نامه  صخش  نیا  .تسا  هتشون  راوگرزب  نآ  هک  تسا  يا  همان  نیرتعماج  نیرتنساحمرپ و 
اهنادب اهگنج  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  یناروالد  تلیـضف و  اب  نارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما باحـصا  نیرتگرزب  هلمج  زا  يو  تسا ،

هناد دادـعت  هب  نم  وگب : بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـش ، دراو  هیواعم  رب  یتقو  حاـمرط  دـنا ، هدرک  لـقن  .تشاد  هیکت 
رتشا مان  هب  یـسورخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : وا  باوج  رد  حامرط  .مراد  هلمح  دـصق  ما و  هدرک  هدامآ  زابرـس  هفوک  دـجنک  ياه 

دنچ نامیپ  نیا  رد  .تسکـش  مهرد  نخـس  نیا  زا  هیواعم  هیحور  .دـنیچ  یم  نیمز  يور  زا  ار  وت  دـجنک  ياه  هناد  نیا  مامت  هک  دراد 
، یلع ادـخ  هدـنب ي  هک  تسا  یناـمرف  نـیا  ناـبرهم  هدنـشخب ي  دـنوادخ  ماـن  هـب  ار ، نآ  دراد  زاـب  اـهعزی : لوا  لـصف  تـسا : لـصف 
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ار اجنآ  تایلام  ات  درک ، رـصم  یلاو  ار  وا  هک  یعقوم  هدومرف ، ررقم  وا ، اب  شیوخ  ناـمیپ  رد  رتشا ، ثراـح  نب  کـلام  هب  ناـنمومریما 
هب ار  وا  دهد  یم  نامرف  .دنک  دابآ  ار  اجنآ  ياهرهش  دزادرپب و  ناماس  نآ  مدرم  روماح  الصا  هب  و  دنک ، راکیپ  نمشد  اب  دروآ ، عمج 
رما بحتـسم  بجاو و  زا  ادـخ  باـتک  رد  دـنوادخ  هچنآ  زا  يوریپ  و  لد ، ناـج و  هب  ادـخ  ناـمرف  شریذـپ  و  ادـخ ، زا  سرت  اوـقت و 
هابت راکنا و  اـب  رگم  دوش ، یمن  تخبدـب  یـسک  چـیه  اـهنآ و  زا  يوریپ  هب  رگم  دـسر  یمن  تداعـس  هب  سک  چـیه  هک  تسا  هدومرف 

ره هک  تسا  هدرمـش  بجاو  دوخ  رب  گرزب  دنوادخ  اریز  دنک ، يرای  شنابز  تسد و  لد و  اب  ار  ادـخ  هک  نآ  رگید  و  اهنآ ، نتخاس 
ياهـشهاوخ هک  دـهد  یم  ناـمرف  ار  وا  .ددرگ و  دـنمجرا  درادـب ، ساـپ  ار  وا  تزع  سک  ره  و  دـیامن ، يراـی  دـنک ، يراـی  ار  وا  هک 

ار یسک  رگم  تسا ، يدب  هب  هدنراداو ي  سفن  هک  نآ  هچ  دنک ، بوکرس  ار  نآ  سفن ، یشکرس  ماگنه  هب  و  دناشن ، ورف  ار  شـسفن 
.تسادخ فطل  دروم  هک 

، تسا هتسباو  اهنادب  تموکح  ماظن  دشاب و  یم  تیالو ، ییاورنامرف و  یلصا  فده  هک  زیچ  دنچ  يروآدای  اب  ار  نامیپ  نیا  ع ،)  ) ماما
اهنآ هلمج  زا  و  تاـیلام ، يروآ  عـمج  ینعی  دـسر ، یم  یلاو  هب  نآ  دوـس  هک  تسا  يزیچ  روـما ، نآ  هلمج ي  زا  تسا ، هدرک  عورش 

نـسح تسایـس و  اب  اهنآ  روما  حالـصا  مدرم و  نانمـشد  اـب  راـکیپ  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  تسا ، تیعر  دوس  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ 
اهرهـش و يزاـسدابآ  لـیبق  زا  دـسر  یم  تیعر  هب  مه  یلاو و  هب  مه  شعفن  هک  تسا  يدراوـم  روـما ، نآ  هلمج ي  زا  و  یتـسرپرس ،

بلطم نیا  ناـیب  ـالبق  ادـخ ، زا  سرت  اوـقت و  - 1 تسا : هداد  کلام  صخـش  يزاـسدوخ  يارب  روتـسد  جـنپ  تسخن  هاـگنآ ، .یحاون 
: ترابع اب  و  تسا ، هدمآ  ادخ ، باتک  رد  هک  بحتسم  بجاو و  زا  یهلا  رماوا  يوریپ  .تسا 2 - یتلیضف  ره  ساسا  اوقت  هک  تشذگ 

هدرک یهلا  رماوا  زا  تعاطا  هب  راداو  بیغرت و  ار  وا  اهنآ ،) نتخاس  هابت   ) اهتعاضا هملک ي : اـت  دـسر ) یمن  یتخبـشوخ  هب   ) دعـسی ـال 
، تسد اب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  تارکنم ، اب  هزرابم ي  و  نمـشد ، اب  دربن  رد  .تسا 3 - هدـش  ماجنا  رارکت  هب  بلطم  نیا  ناـیب  .تسا و 

دنمجرا زیزع و  ار  وا   ) هزعا هلمج ي : ات  تسا ) هدرمـش  بجاو  دوخ  رب  دنوادخ   ) لفکت دـق  ترابع : اب  و  دـنک ، يرای  شنابز ، و  لد ،
هب .مکمادقا 4 - تبثی  مکرصنی و  هللارـصنت  نا  هدمآ : هفیرـش  هیآ  رد  هک  يروط  نامه  تسا  هدرک  راداو  ادخ  يرای  هب  ار  وا  دنادرگ )

ماگنه .تسا 5 - سفن  تفع  تلیـضف  نتـشاد  هب  روتـسد  ناـمرف ، نیا  .دـنک و  بوکرـس  ار  سفن  اهـشهاوخ ، اـه و  هتـساوخ  ماـگنه 
دوخ هک  تسا  سفن  ياوـه  يوریپ  زا  ییابیکـش  ربـص و  تلیـضف  هب  روتـسد  نیا  .درادزاـب  ار  وا  دتـسیاب و  نآ  وـلج  سفن ، یـشکرس 

ترابع نآ  و  تسا ، هتـشاد  رذح  رب  رخآ ، ات  سفنلا  نا  ترابع : اب  سفن  ياوه  زا  .تسا و  تفع  یکاپ و  تلیـضف  تحت  رد  یتلیـضف 
رد و  هک ، سک  ینعی  نم  ینعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  رد  ام  .تسا  ءوسلاـب  هراـمال  سفنلا  نا  هکراـبم ي : هیآ  زا  هدـش  هتفرگ 

.دریگ رارق  دنوادخ  تقفش  فطل و  دروم  هک  یسک  زج  هب  ینعی  تسا  ینثتسم  نوچ  دشاب  یم  بصن  لحم 

دیدحلا یبا  نبا 

ُْدبَع ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَه  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نساحملل  هعمجأ  هبتک و  دهع  لوطأ  وه  رکب و  یبأ  نب  دمحم  اهریمأ  رمأ  برطـضا  نیح 
اَِهلْهَأ َو َحَالِْـصتْسا  اَهِّوُدَع َو  َداَهِج  اَهِجاَرَخ َو  َهَیاَبِج  َرْـصِم  ُهَّالَو  َنیِح  ِْهَیلِإ  ِهِدْهَع  ِیف  َرَتْشَْألا  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا 

یَقْشَی اَهِعاَبِّتِاب َو َال  َّالِإ  ٌدَحَأ  ُدَعْسَی  ِیتَّلا َال  ِِهنَنُس  ِهِِضئاَرَف َو  ْنِم  ِِهباَتِک  ِیف  ِِهب  َرَمَأ  اَم  ِعاَبِّتا  ِِهتَعاَط َو  ِراَْثیِإ  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  اَهِدَِالب  َهَراَمِع 
[ ِِهْبلَق ِهِدَِیب َو   ] ُهَناَْحبُس َهَّللا  َرُْصنَی  ْنَأ  اَِهتَعاَضِإ َو  اَهِدوُحُج َو  َعَم  َّالِإ 

[ َْدنِع ِهِسْفَن  ْنِم   ] َرِسْکَی ْنَأ  ُهَرَمَأ  ُهَّزَعَأ َو  ْنَم  ِزاَزْعِإ  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ِرْصَِنب  َلَّفَکَت  ْدَق  ُهُمْسا  َّلَج  ُهَّنِإَف  ِِهناَِسل  ِهِدَی َو  ِِهْبلَِقب َو 
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[ اَهَعَْزنَی  ] ِتاَوَهَّشلا َو َنِم  ُهَسْفَن 

ُهَّللا َمِحَر  اَم  َّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمَأ  َسْفَّنلا  َّنِإَف  ِتاَحَمَْجلا  َْدنِع  اَهَعَزَی 

 . اهفکب اهعزن  اهبرآم و  اهتاوهش و  یلإ  سفنلا  هعزانم  تاحمجلا  و 

یناشاک

زا ار  نآ  هتشون  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماندهع  هلمج  زا  نیا  اهلامعا ) رـصم و  یلع  هالو  امل  هللا  همحر  یعخنلا  ثراحلا  نب  کلامل  )
برطـضم و هک  یماـگنه  رکب ) یبا  نب  دـمحم  رما  برطـضا  نیح   ) دـالب نآ  ناـنکراک  رب  رـصم و  رب  دوب  یلاو  هک  یعخن  رتشا  يارب 
هک هبتک )  ) تسا اه  هماندهع  نیرتزارد  هماندهع  نیا  و  دهع ) لوطا  وه  و   ) دانع بابرا  نایم  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  راک  دـش  ناشیرپ 
هب منک  یم  ادـتبا  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب   ) .عضاوم نساحم و  عیمج  هب  تسا  نآ  نیرت  عماج  و  نساحملل ) هعمجا  و  ، ) ار نآ  هتـشون 

هدـنب نینموملاریما ) یلع  هللا  دـبع   ) نآ هب  درک  رما  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  هب ) رما  ام  اذـه   ) ناقلخ رب  نابرهم  هدـنیاشخب  يادـخ  ماـن 
دهع رد  هیلا ) هدـهع  یف   ) ار رتشا  ثراح  نب  کلام  رتشالا ) ثراـحلا  نب  کـلام   ) ناـشیا ياوشیپ  تسا و  ناـنموم  ریما  هک  یلع  ادـخ 
تهج هب  اهجارخ ) هوبج   ) رصم رد  ار  وا  تخاس  مکاح  یلاو و  هک  یتقو  رـصم ) هالو  نیح  و   ) وا يوس  هب  دوب  هتخاس  يراج  هک  دوخ 

ندروآ حالـص  و  اـهلها ) حالـصتسا  و   ) نآ راـگزور  هزیتـس  نانمـشد  اـب  ندرک  ازغ  و  اودـع ) داـهج  و   ) راـید نآ  جارخ  ندرک  درگ 
يراکـسرت اوقت و  هب  ار  وا  دومرف  رما  هللا ) يوقتب  هرما   ) بناوج نآ  ياهرهـش  نتخاس  رومعم  و  اهدالب ) هرامع  و   ) فارطا نآ  نامدرم 

نآ هب  دومرف  هچنآ  ندرک  يوریپ  و  هب ) رما  ام  عابتا  و   ) الع لج و  قح  يادربنامرف  تعاط و  ندرک  رایتخا  و  هتعاـط ) راـثیا  و   ) ادـخ زا 
دنمتداعـس هک  دـحا ) دعـسی  یتلا ال   ) دوخ ياهتنـس  اه و  هضیرف  زا  هننـس ) هضئارف و  نم   ) تسا نآرق  هک  دوخ  باتک  رد  هباتک ) یف  )

عم الا   ) ددرگ یمن  تخبدـب  یقـش و  و  یقـشی ) و ال   ) وا ننـس  ضیارف و  ندومن  يوریپ  هب  رگم  اـهعابتاب ) ـالا   ) کـی چـیه  دوش  یمن 
رگید و  هناحبس ) هللا  رصنی  نا  و   ) تاروتسم نآ  نومـضم  نتخاس  عیاض  و  اهتعاضا ) و   ) تارومام نآ  ندومن  راکنا  هب  رگم  اهدوحج )

رد دزاس  لوغـشم  ار  اهنآ  هک  قیرط  نیا  هب  دوخ  نابز  لد و  تسد و  هب  هناسل ) هبلق و  هدیب و   ) ار ادخ  دـهد  يرای  هکنآ  وا  هب  درک  رما 
لفکتم و لـفکت ) دـق   ) وا مسا  تسا  گرزب  هک  يدـنوادخ  هک  قیقحت  هب  سپ  همـسا ) لـج  هناـف   ) تاـیطعلا بهاو  ترـضح  تعاـط 

یسک ندینادرگ  دنمجرا  و  هزعا ) نم  زازعا  و   ) تاعاط رد  ار  وا  دهد  يرای  هک  یـسک  نداد  يرای  هب  هرـصن ) نم  رـصنب   ) هدش نماض 
( تاوهـشلا دنع  هسفن  نم  رـسکی  نا   ) ار وا  درک  رما  و  هرما ) و   ) تانموم نینموم و  زا  وا  ناتـسود  رازعا  هب  ار  وا  دـنادرگ  دـنمجرا  هک 

نیا تاذل  یپ  رد  نآ  ياه  یشکرس  دزن  تاحمجلا ) دنع   ) ار نآ  دراد  زاب  و  اهعزی ) و   ) تاوهش كرت  هب  ار  دوخ  سفن  دنکـشب  هکنآ 
تراشا هرقف 

تایهتـشم زا  رگید  يزیچ  هب  دزادرپن  ینابر و  تعاط  رد  دوش  مار  داقنم و  ات  ار  وا  دیامرف  تضایر  هک  شکرـس  سفن  جالع  هب  تسا 
هب تسا  هدـنیامرف  رما  رایـسب  ءوسلاب ) هراما   ) یندـب ثداوح  هبلغ  تهج  هب  یناسنا  سفن  هک  یتسرد  هب  سپ  سفنلا ) ناـف   ) .ینامـسج

رگم هللا ) محر  ام  الا   ) یناحبس ترضح  تعاطا  زا  هتفر  نوریب  شکرس  بسا  نوچ  تسا ، یبضغ  يوهش و  یعاود  ياضتقم  هک  يدب 
یناطیش تابذج  یناسفن و  رورش  زا  دوش  دوخ  هدنب  ظفاح  دوخ  همیمع  فاطلا  هب  یلاعت و  يادخ  دیامرف  محر  هک 

یلمآ
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ینیوزق

ار رتشا  تشذگ  هچنانچ  و  رکب ) یبا  نب  دمحم   ) راک دوب  هدش  برطـضم  هک  یتقو  رـصم  تموکح  رب  تشون  رتشا  يارب  ار  دـهع  نیا 
رد تسا  هتـشون  هک  تسا  يدهع  رتزارد  همان  نیا  .دیدرگ و  كاله  هارمگ  هیواعم  ردغب  هار  رد  وا  و  دـینادرگ ، رـصم  هناور  وا  ياجب 

نایب رد  ار ، نییآ  تلادـع  نیطالـس  نیزگ و  قح  نایلاو  تسا  یلمعلاروتـسد  ار و  اهیبوخ  تسا  اهمان  شرافـس  نیرتعماج  باب و  نیا 
ناحبـس دزیا  تسا  هدومرف  نآ  هب  هک  ناراکوکین  هدوتـس  بادآ  و  ناـسحا ، لدـع و  تاـعارم  و  يرتسگداد ، يرورپ و  تیعر  نیناوق 

ناصلخم و و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحـصا  رباکا  زا  رتشا  کلام  و  هیالا ) ناسحالا …  لدعلاب و  رمای  هللا  نا  یلاعت : هلوق  یف  )
وا اب  هک  تسا  يرورم  دومن و  یم  وا  رب  دامتعا  همه  بورح  رد  ترـضح  نآ  و  دوب ، زاتمم  تدـجن  تعاجـش و  هب  تسا  وا  ناحـصان 

يارب نم  هک  يدوب  ناـنچ  نم  يارب  وت  کـلام  يا  ینعی  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسرل  تنک  اـمک  یل  تنک  کـلام  اـی  : ) تفگ
نم هک  وگب  بلاط  یبا  نبا  اب  تفگ : دش  لخاد  هیواعم  رب  حامرط  هک  یتقو  دنیوگ : .دشابن و  رترب  نیا  زا  یتلزنم  و  مدوب ، ادخ  لوسر 

هک رتشا  تسه  یسورخ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : حامرط  ماوت ، دصاق  کنیا  هفوک و  سرواک  هناد  ددعب  ما  هدروآ  درگ  يرگشل 
زور رد  ار  رتشا  سورخ و  مشچ  وچمه  درادـن  هژم  تسا و  هتـشگرب  شمـشچ  کلپ  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  رتشا  ارنآ و  عیمج  دـنیچرب 

دیدرگزاب تسبب و  داهنب و  مخز  رب  مرگ  ینیگ  رس  تشگزاب و  رتشا  درک  فینع  یتحارج  دز و  رس  رب  یتبرـض  يدایا  يدرم  كومری 
دنچ رب  لصف  ره  و  تسا ، لصف  دـنچ  رب  همان  نیا  دـینادرگ  رتشا  دـیکچ و  شمـشچب  نوخ  كرچ و  مخز  نآ  زا  تشکب  ار  يداـیا  و 

هس اب  دور ، یم  دالب  ترامع  دابع و  تکلمم و  حالصا  داهج و  جارخ و  عمجب  تراشا  الثم  لصف  نیا  رد  و  لمتـشم ، بلطم  هلمج و 
يوه و تعباتم  زا  سفن  تظفاحم  میس : .یلاعت  قح  نید  ترصن  مود ، يوقت  تمزالم  لوا ، نآ : لاثتماب  دنک  یم  حیرـصت  هک  نامرف 
( رتشا ثراح  نب  کلام  ( ) نانمومریما یلع   ) لجوزع يادخ  هدنب  ناب  هدرک  رما  هک  تسا  يرما  وا  نیا  ینعی  ءالعتـسا  هبلغ و  هب  نایغط 
اب و  نآ ، نانمشد  اب  دنک  داهج  و  ار ، تیالو  نآ  جارخ  دنک  عمج  ات  رصم  رب  تخاس  یلاو  ار  وا  هک  یتقو  وا  هب  شیوخ  تیصو  رد  ار 

و یلاعت ، وا  تعاط  رایتخا  و  یلاعت ، يادـخ  ياوقتب  ار  وا  درک  رما  ار  نادـلب  نآ  دزاس  رومعم  و  ارنآ ، لـها  نیمز و  نآ  دروآ  حـالص 
مورحم و و  اهنآ ، تعباتم  هب  رگم  سک  چیه  ددرگ  یمن  دیعس  هک  اهنآ  وا  ننس  ضیارف و  زا  وا  باتک  رد  الع  وزع  وا  نیمارف  تعباتم 
لد و تسد و  هب  ار  هناحبـس  يادـخ  دـهد  ترـصن  ات  ار  وا  درک  رما  اهنامرف  نآ  نتخاس  عیاض  اهنآ و  راکنا  اـب  رگم  ددرگ  یمن  یقش 
وا و نید  ترصن  هرصن ) یلا  هجاحلا  نع  یلاعت  هناحبس و   ) وا ترصن  دنک و  یلاعت  وا  ترصن  راک  رد  دوخ  ياضعا  عیمج  ینعی  نابز 

زیزع و  دـنک ، ترـصن  ار  وا  هکنآ  ترـصنب  تسا  هدـش  لفکتم  همـسا  لجدـن  ادـخ و  هک  یتسردـب  هچ  دـشاب ، دـالب  داـبع و  حالـصا 
همه دـنچ  ره  یهلا  باطخ  نیا  و  مکرـصنی ) هللا  اورـضنت  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یلاعت : هلوقب   ) دـنادرگ زیزع  ار  وا  هکنآ  ندـینادرگ 

دناوت يراج  ناشیا  تسد  رب  قح  نید  قح و  لماک  ترـصن  هچ  هصاخ  دـشاب  ار  رما  هالو  مکح و  بابرا  نکیلو  هماع  دـشاب  ار  ساـن 
هلداجم سفن  اب  ینعی  .اهوزرآ  دزن  ار  دوخ  دنکشب  هکنآ  ار  وا  درک  رما  ار و  عابتا  ءافعض و  زا  سان  هفاک  هن  یشمتم ، ناشیا  زا  و  دش ،

هچ دـنکفین ، کـلاهم  رد  ار  وا  و  دریگن ، وا  زا  ناـنع  سفن  نسوـت  اـت  اهیــشکرس  دزن  ار  سفن  درادزاـب  و  ددرگن ، وا  بوـلغم  دـنک و 
دنک محر  هک  ارنآ  رگم  هدیهوکن  راک  و  يدبب ، تسا  هدننکرما  تیاغب  هداد  ربخ  لجوزع  دـنوادخ  هچنانچ  یمدآ  سفن  هک  یتسردـب 

هیلع و هللا  یلص   ) لوسر ترضح  .دشخب  تسا  ربکا  داهج  هک  سفن  تدهاجم  رب  ترـصن  قیفوت و  ددرگ و  وا  مصاع  یلاعت و  يادخ 
( ربکالا داهجلا  یلا  رغصالا  داهجلا  نم  انعجر   ) دوب هتشگزاب  تاوزغ  ضعب  زا  هک  یتقو  دومرف  هلآ )

یجیهال
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مالسلا هیلع  هل  دهع  نم  و 

هعمجا هبتک و  دـهع  لوطا  وه  هللا و  همحر  رکب ، یبا  نب  دـمحم  رما  برطـضا  نیح  اهلامعا ، رـصم و  یلع  هللا ، همحر  یعخنلا ، رتشالل 
.نساحملل

ماکح رصم و  تموکح  رب  هللا ، همحر  یعخن  رتشا  کلام  يارب  زا  ار  نآ  تشون  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـصو  زا  ینعی 
هتشون هک  تسا  یتیصو  نیرتزارد  بوتکم  نیا  .هللا و  همحر  رکب  یبا  رسپ  دمحم  تموکح  عضو  تشگ  برطـضم  هک  یتقو  رد  نآ ،

.ار اهیبوخ  رم  تسا  اهتیصو  نیرت  عماج  ار و  نآ  تسا 

هیابج رـصم : هالو  نیح  هیلا  هدهع  یف  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  نینموملاریما ، یلع  هللادـبع  هب  رما  ام  اذـه  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
هضئارف و نم  هباتک ، یف  هب  رما  ام  عابتا  هتعاط و  راثیا  هللا و  يوقتب  هرما  .اهدالب  هرامع  اهلها و  حالـصتسا  اهودـع و  داـهج  اـهجارخ و 

همسا لج  هناف  هناسل ، هبلق و  هدیب و  هناحبس  هللارصنی  نا  اهتعاضا و  اهدوحج و  عم  الا  یقـشی  اهعابتاب و ال  الا  دحا  دعـسیال  یتلا  هننس ،
هراما سفنلا  ناف  تاحمجلا ، دـنع  اهعزی  تاوهـشلا و  دـنع  هسفن  نم  رـسکی  نا  هرما  هزعا و  نم  زازعا  هرـصن و  نم  رـصنب  لـفکت  دـق 

« .هللا محر  ام  الا  ءوسلاب 

ادـخ هدـنب ي  نآ  هب  تسا  هدرک  رما  هک  تسا  يزیچ  بوـتکم  نیا  .هدـنیاشخب  هدـنهد ي  يزور  يادـخ  ماـن  هب  منک  یم  ادـتبا  ینعی 
تهج زا  رـصم ، مکاح  ار  وا  دـینادرگ  هک  یماگنه  رد  وا ، يوس  هب  وا  ندرک  تیـصو  رد  ار ، رتشا  ثراـح  رـسپ  کـلام  ناـنمومریما ،

ياهرهش ندرک  ترامع  رصم و  لها  ندروآ  حالصا  هب  رصم و  نمشد  اب  ندرک  داهج  رصم و  جارخ  ندرک  عمج 

رد تسا  هدرک  نآ  هب  رما  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ندرک  تعباتم  ادـخ و  تعاط  ندرک  رایتخا  ادـخ و  يراکزیهرپ  هب  ار  وا  درک  رما  .رـصم 
ندرک يوریپ  هب  رگم  یسک  دوش  یمن  تخب  کین  هک  یتابحتسم  تابجاو و  نانچنآ  دوخ ، تابحتسم  دوخ و  تابجاو  زا  دوخ  باتک 

مرک هب  هناحبـس ، ار ، ادـخ  دـنک  يرای  هکنیا  نآ و  ندرک  لطاب  عیاض و  نآ و  ندرک  راکنا  اب  رگم  یـسک  ددرگ  یمن  تخبدـب  نآ و 
ندرک يرای  تسا  نماض  لـیفک و  ماـن  گرزب  يادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  دوخ ، ناـبز  تحیـصن  هب  دوخ و  لد  نیقی  هب  دوخ و  تسد 
هراما سفن  دنکشب  هک  وا  هب  درک  رما  تسا و  هتسناد  رهاق  بلاغ و  ار  وا  هک  ار  یـسک  نداد  هبلغ  تسا و  هدرک  وا  يرای  هک  ار  یـسک 

ادخ هک  یتقو  رگم  يدب ، هب  تسا  هدنناشک  سفن  هک  قیقحت  هب  هک  اهیشکرس ، دزن  رد  ار  نآ  درادزاب  اهـشهاوخ و  دزن  رد  ار  دوخ  ي 
.دنک تمحرم 

یئوخ

: بارعالا دـجنملا .- ینثنی - هب ال  بهذ  هبکار و  یلع  بلغت  سرفلا :) حـمج  ، ) اهفکی اهعزی :) ، ) هعمج جارخلا : اـبج  هیاـبجلا :) : ) هغللا
رـصم و روما  لک  یلع  هماع  هیـالو  کـلامل  دـقع  دـق  ینعملا : .هدـهع  هلوقب : قلعتم  هیلعف  هلمج  یلا  فیـضا  فرظ  رـصم : هـالو  نیح 

هحوتفملا یـضارالا  نم  رـصم  ناف  جارخلا  عمج  یف  رـصعلا  کلذ  یف  زکرتت  یتلا  هیداصتقالا  هیلاـملا و  رومـالا  - 1 عبرا : یف  اـهعمج 
هحلسملا يوقلا  یلع  هماعلا  هدایقلا  هل  تبثاف  هیرکسعلا  رومالا  یف  .جارخلا 2 - اهیف  اوررقف  نیملسملا  یلا  هرماعلا  اهیضارا  لقتنا  هونع 

-4 اهلها .) حالـصتسا  و  : ) هلوقب اهنع  ربعف  درف  لک  یلا  هعجارلا  هیقوقحلا  مظنلا  هیعامتجالا و  رومالا  .ءادعالا 3 - داهج  اهل  عماجلا  و 
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یلع ردقیل  مزحلا  بیداتلا و  نم  هسفن  یف  هیلع  مزلی  امب  ءدنبا  مث  .مهـشاعم  یف  سانلل  رمثی  ام  رئاس  سرغلا و  هعارزلاب و  دالبلا  نارمع 
.ننـسلا 3- ضئارفلا و  نم  هباتک  یف  هللا  رما  ام  عابتا  .هتعاط 2 - راـثیا  هللا و  يوقت  - 1 روما : یف  اهرصح  و  مالـسلا ) هیلع   ) هرما ءارجا 

لوق ناسللاب : و  قحلل ، داقتعالا  بلقلاب  و  فیـسلاب ، داهجلا  دیلاب : هللا  هرـصن  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .ناسللا  دیلا و  بلقلاب و  هللا  هرـصن 
داهجلا اهنم  و  یلاعت ، هیـضرملا هللا  حراوجلا  لامعا  لک  یفلا  حت  اهناف  فیـسلاب  داهجلا  یلع  دـیلاب  هللا  هرـصن  رـصحنی  ال  لوقا : .قحلا 
ذئاذـللا وحن  هلویم  هتاوهـش و  رـسکب  رما  هروما و  یف  هیلع  بلغتلا  نع  هسفن  ظفحب  هاصو  مث  .هطرـش  رـضح  هتقو و  ناـح  اذا  فیـسلاب 

.رذحلا دشا  اهنم  هرذح  هیداملا و 

يرتشوش

یشاجنلا خیشلا و  السرم و  هفحت )  ) یف هبعش  نبا  هاور  لوقا : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
نع نسحلا  نب  دمحم  نع  دیج  یبا  نبا  انربخا  رتشالا ، کلام  دـهع  يور  غبـصالا - ناونع  یف  خیـشلا - لاق  .ادنـسم  امهیتسرهف )  ) یف

- یشاجنلا لاق  .غبصالا و  نع  فیرط  نب  دعس  نع  ناولع  نب  نیسحلا  نع  اعیمج  فیرط  نب  نسحلا  ملسم و  نب  نوراه  نع  يریمحلا 
نب نیسحلا  نع  ملسم ، نب  نوراه  نع  يریمحلا ، نع  مامه ، نب  یلع  نع  يدنجلا ، نبا  انربخا  رتشالا ، کلام  دهع  يور  غبـصالا - یف 

و : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  مالسلا )) هیلع   ) هل باتک  نم  و   ) فنصملا لوق  .دهعلاب  غبصالا  نع  فیرط ، نب  دعس  نع  ناولع ،
امل حامرطلا  نا  يور  مثیم  نبا  لاق  یجحذـملا ، یعخنلا ) رتشالل  هبتک   ) .مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  هیطخلا و  یف  اـمک  هل ) دـهع  نم 

: حامرطلا هل  لاقف  .هدصاق  انا  اهو  هفوکلا  سرواج  بح  ددـعب  رکاسعلا  نم  تعمج  ینا  بلاط  یبا  نبال  لق  هل : لاق  هیواعم  یلع  لخد 
( ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هیواعم رـسکناف  کلذ ، عیمج  طقتلی  رتشا  اـکید  یلعل  نا 

هیطخلا  ) یف اتـسیلف  ناتدئاز  ناتملکلا  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هال ) امل و   ) .رکنم ربخ  هنکل  صاصتخالا  هاور  ربخ  حامرطلا  ربخ  تلق :
ه و يرصملا )  ) یف اذکه  رکب ) یبا  نبا  دمحم  رما  برطضا  نیح   ) اهعباوت يا : اهلامعا ) رـصم و  یلع  ( ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  و 
و نساـحملل ) هبتک  عمجا  دـهع و  لوطا  وـه  و  (. ) هللا همحر   ) هیطخلا و  مثیم ) نبا   ) داز و  رکب ،) یبا  نب  دـمحم  اـهریما  رما  : ) باوـصلا

هللا مسب  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نساحملل ) هعمجا  هبتک و  دهع  لوطا  وه  و  : ) باوصلا
.هلمـسب هدوهع  هایاصو و  هبتک و  یقاب  یف  سیلف  الا  هملـسبلاب و  هحتتفا  لقتـسم  باتکک  ناـک  دـهعلا  اذـه  نا  ثیح  میحرلا ) نمحرلا 

نب دعس  نب  همیذج  نب  ثراحلا  نب  هعیبر  نب  هملـسم  نبا  ثوغی  دبع  نب  ثرحلا ) نب  کلام  نینموملاریما  یلع  هللادبع  هب  رما  ام  اذه  )
هیرـصملا و  ) یف اذکه  هیابج ) رـصم  هالو  نیح   ) هیلا هئاصیا  و  هیلا ) هدـهع  یف  (. ) يربطلا لیذ   ) یف امک  جـحذم  نم  عخنلا  نب  کلام 

توبج ردصم ، هوبجلا  و  جارخلا ، تیبج  ردصم  هیابجلاف  حیحـص ، امه  الک  و  هوبج )  ) هیطخلا مثیم و  نبا  یف  نکلو  دـیدحلا  یبا  نبا 
لـصفلا  ) .سرغلا عرزلا و  ءاشفاب  اهدالب ) هرامع  و   ) .نیفلاخملا عم  قفرلاب  اهلها ) حالـصتسا  و   ) .هینامثعلا اهودـع ) داـهج  و   ) .جارخلا

یف و  اذه ، بابلالا .) یلوا  ای  نوقتا  و  : ) یلاعت لاق  هللا ) يوقتب  هرما  ( ) ایندلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
دعب هللا  يوقتب  دـحا  ینرمای  و ال  ریبزلا : نبا  لتق  دـعب  لاقف  فورعملاـب ، رمـالا  نع  یهن  نم  لوا  کلملادـبع  ناـک  يرزجلا :) لـماک  )
هباتک یف  هب  رما  ام  عابتا  و   ) .هدی تحت  هدـیبع و  مهنال  سانلا  هعاط  یلع  هتعاط )  ) .رایتخا يا : راثیا ) و   ) .هقنع تبرـض  الا  اذـه  یماقم 
یبنلا نم  هبوج  ملع و  ام  هنـسلا  و  نآرقلا ، نم  هبوج  ملع و  ام  هضیرفلا  اهدـحا  ناـعمب : ناـیتات  هنـسلا  هضیرفلا و  هننـس ) هضئارف و  نم 
يزجی امهربکاف  اعمتجا  ناضرف  امهنال  ءوضولا  نع  هبانجلا  نم  لسغلا  يزجی  دـق  و  هیقفلا : یف  قودـصلا  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ضرف و ءوضولا  هنس و  لسغلا  نال  ءوضولا  نع  لسغلا  هیزجی  لستغی و ال  مث  ءوضولاب  ادبیلف  هبانجلا  ریغل  لستغا  نم  و  امهرغصا ، نع 
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اذـهب امه  و  هنونـسملا ، هنـسلا  بجاولا و  ضرفلا  اهیناث  .هنـسلا و  باـتکلا و  ینعم  یف  ینعملا  اذـهب  اـمه  ضرف و  نع  هنـس  يزجت  ـال 
کلتب تسیل  یتلا  تاـبجاولا  ننـسلا : و  هنـس ، اـباتک و  همیظعلا  تاـبجاولا  ضرفلا : اـهثلاث ، .بحتـسملا و  بجاولا و  ینعم  یف  ینعملا 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) مالـسلا هیلع   ) همالک یف  ادر  ینعملا و  اذهب  امهلعل  و  هنـس ، اباتک و  هجردلا 
نیقیدصلا نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  ( ) اهعابتاب الا  دحا  دعـسی  یتلا ال  ( ) ایندلا نیدلا و 

تانج هلخدـی  هلوسر  هللا و  عطی  نم  و  (، ) اـمیلع هللااـب  یفک  هللا و  نم  لـضفلا  کـلذ  اـقیفر  کـئلوا  نسح  نیحلاـصلا و  ءادهـشلا و  و 
هلوسر هللا و  صعی  نم  و  ( ) اهتعاضا اهدوحج و  عم  الا  یقـشی  و ال  (. ) میظعلا زوفلا  کلذ  اـهیف و  نیدـلاخ  راـهنالا  اـهتحت  نم  يرجت 
مهدعب نم  فلخف  (، ) نیهم باذـع  هل  اهیف و  ادـلاخ  اران  هلخدـی  هدودـح  دـعتی  هلوسر و  هللا و  صعی  نم  و  (، ) انیبم الالـض  لض  دـقف 

: باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هدی ) هبلقب و  هناحبس  هللا  رصنی  نا  و  (. ) ایغ نوقلی  فوسف  تاوهـشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ 
یف هناسل  لاقم  رکنملل و  هبلق  راکناب  الماک  هرصن  نوکی  یتح  هناسل ) و   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  هبلق ) هدیب و  )

زازعا هرصن و  نم  رـصنب  لفکت  دق  همـسا  لج  هناف  (. ) هداهج قح  هللا  یف  اودهاج  و  : ) یلاعت لاق  هعفرل ، هدی  داهج  رکنملا و  نع  یهنلا 
نم : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  تاوهشلا ) نم  هسفن  رسکی  نا  هرما  و  (. ) مکمادقا تبثی  مکرـصنی و  هللا  اورـصنت  نا  ( ) هزعا نم 

مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  تاوهـشلا ) دنع  هسفن  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
سرفلا حـمج  نم  تاحمجلا ) دـنع   ) .اهفکی يا : اـهعزی ) و   ) .تاـعبتلا ءاـقب  تاذـللا و  عاـطقنا  اورکذا  مالـسلا :) هیلع   ) مهنع .هیطخلا 

احماج ال يراذـع  تعلخ  رعاشلا : لاق  هحمج ) هحمر و ال  اهب  ام  هباد  : ) لاـقی هبلغ ، هسراـف و  زتعا  اـبلاغ و  اـبرح  يرجی  بهذ  هبکارب :
(. يواملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و   ) یلاـعت لاـق  رجاز  رجز  یمدـلا  لاـثما  ضیبلا  نع  یندری 

ناف تاهبـشلا  دـنع  هللا  باتک  دـمتعی  نا  و  میحر ) روفغ  یبر  نا  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  هللا ) محر  ام  الا  ءوسلاب  هراما  سفنلا  ناـف  )
اجلم هناف ال  هتیصعم  یلع  رـصی  هطخـسل و ال  ضرعتی  هللا و ال  اضر  يرحتی  نا  و  نونموی ، موقل  همحر  يده و  یـش ء و  لک  نایبت  هیف 

.هیلا الا  هللا  نم 

هینغم

اهدـعب ام  هیابج و  بارعالا : .هیلع  درمت  اذا )  ) ادا هبحاـصب  سرفلا  حـمج  نم  تاـحمجلا : .عنم و  عزو : .اـهرهقی و  هسفن : رـسکی  هغللا :
اهاقلت هلاسرلا  هذه  ینعملا : .هناحبس  هللا  رـصنب  هرما  يا  هفوذحملا  ءابلاب  رورجم  هللا  رـصنی  نا  نم  ردصملا  و  رـصم ، نم  لامتـشا  لدب 

ریغ برعلا و  ءاملعلا  مامتها  نم  اریبک  اظح  دهعلا  اذـه  ذـخا  و  رتشالا ، دـهعب  فرعت  و  رـصم ، یلع  هالو  نیح  مامالا  نم  رتشالا  کلام 
هیبرعلا هغللاب  هوحرش  نیذلا  اما  و  هلوصف ، نم  دیدعلا  تالاقملا  باتک  نوفلوملا و  لقن  و  نوقرشتسم ، مهنم  و  اثیدح ، امیدق و  برعلا 

نم يدـل  ام  و  یکیکفلا ، ذاتـسالل  هیعرلا  یعارلا و  باتک  لوا  یف  مهنم  هرـشع  ءامـسا  یناتـسرهشلا  دیـسلا  رکذ  و  نوریثکف ، اهریغ  و 
نم و  مهـسایکا ، مهناسرف و  برعلا و  ءامعز  نم  رتشـالا  ناـک  .میم و  دـیدحلا و  یبا  نبا  یلا  هفاـضالاب  هیعرلا  یعارلا و  ـالا  حورـشلا 

و احـصان ، انل  ناک  لاق : ام  هلمج  نم  هیف  لاق  و  تامهملل ، هرخدـی  هیلع و  دـمتعی  مامالا  ناک  و  تیبلا ، لـهال  نیلاوملا  هعیـشلا  سورر 
رتشالا نا  ضیرقتلا  اذه  فشکی  .هتطقـس و  هتهو و ال  فاخی  نمم ال  هلاسرلا 13 : یف  لاق  و  هلاسرلا 33 ، یف  امک  ادیدش  انودع  یلع 

اذه حرـش  یف  ضیفا  لیطا و  نا  يدـصق  نمـسیل  .هیـسورفلا و  هعاجـشلا و  یلا  هفاضالاب  صالخالا ، لقعلا و  ملعلا و  نیب  عمجی  ناک 
هیـساسالا و یناعملا  زربا  نا  ادهاج  لواحا  ینکل  ..هماس و  يراقلا ء و  للم  نم  افوخ  تبتک  ام  لک  یف  یتداع  یه  امک  میتیلا ، دـهعلا 

یتلا هطلـسلا  دیدحتب  دهعلا  اذـه  مامالا  ادـتبا  .هدـئاوف  ترثک  و  هظفل ، لق  ام  مالکلا  ریخ  .هایحلا و  یف  اهریثات  يدـم  و  هماهلا ، ایازملا 
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: ثلاثلا .هیبرحلا  نووشلا  ودعلا ) داهج  : ) یناثلا .هیلاملا  فئاظولا  نم  یه  و  لاومالا ) هیابج  : ) لوالا روما : هعبرا  یه  و  رتشالل ، اهدنسا 
.هیعامجلا نووشلا  نم  کلذ  یلا  ام  و  تامدخلا ، هلودلا و  فئاظو  هحصلا و  هفاقثلا و  نمالا و  لمـشی  و  نینطاوملا ) لاح  حالـصتسا 

لک یف  مکاح  لک  یلع  بجی  امب  هرما  مث  .تالـصاوملا  ناکـسالا و  هراـجتلا و  هعانـصلا و  هعارزلا و  معت  و  دـالبلا ) هراـمع  : ) عبارلا
ناسناب ملعلا  لعف  اذام  ..ادیقعت و  اهدیزی  لب  هایحلا ، تالکـشم  لحی  يوقت ال  الب  ملعلا  خلا ..) هتعاط  راثیا  هللا و  يوتقب  هرما   ) روصعلا

و نییالملا ، هایحب  يدوا  هنکل  ..رمقلا و  حطـس  یلع  ناسنالاب  طبه  و  بیر ، کلذ  یف  ام  میدـقلا ، ملاـعلا  ریغ  دـقل  نیرـشعلا ..؟ نرقلا 
بارخلاب و هنکسن  يذلا  اذه  انبکوک  هتحلـساب  ددهی  تاب  و  ءاسنلا ، لافطالا و  نییالم  درـش  و  ءافعـضلا ، تاوقا  بهن  و  نینمالا ، عور 

.يوقتلا صالخالاب و  الا  ریخلا  نم  ائیش  هیناسنالا  يرت  و  اهلها ، دعسی  و  دالبلا ، رمعت  نا  لیحتسی  و  رامدلا … 

هدبع

حیرصلا عرشلا  حیحصلا و  لقعلا  دئاقل  دقنت  ملف  هیلع  تحمج  اذا  اهعماطم  نع  اهفکی  يا  اهعزی  و  تاحمجلا : دنع  اهعزی   …و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ار وا  نوچ  هتشون  دزرمایب - ار  وا  ادخ  یعخن - رتشا  ثراح ) نبا  کلام   ) يارب هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهنامیپ  دهع و  زا 
نآ و  دوب ، هدـیدرگ  ناـشیرپ  مهرد و  رکب  یبا  نبا  دـمحم  تموـکح  هک  یماـگنه  داد  رارق  اورناـمرف  ناـماس  نآ  فارطا  رب  رـصم  رب 

قیرط يراد ، تکلمم  بادآ  يرورپ ، تیعر  زوـمر  یـسرداد ، روتـسد   ) اـهیراکوکین يارب  هک  تسا  یناـمیپ  نیرتـعمج  نـیرتزارد و 
، دشاب هتشادن  هژم  هتشگرب و  شمشچ  کلپ  هک  دنیوگ  ار  یسک  رتشا  برع  رد   ) تسا هتشون  ناگمه ) هب  زردنا  دنپ و  یـشکرگشل و 

يارب دنیوگ  رتشا  ار  هحور ( هللا  سدق   ( یعخن ثراح  نبا  کلام  و  دشاب ، هتشاد  كاچ  شنیئاپ  بل  ای  مشچ  کلپ  هک  ار  یسک  مه  و 
شرـس رب  دوخ  دـش و  هتفوک  کلام  دوخ  رب  يزرگ  يرجه  مهدزناش  لاس  رد  مور  هاپـس  اـب  برع  رگـشل  راـکیپ  رد  دـنا : هتفگ  هکنآ 

تموکح ناـمز  رد  رـصم  عضو  نوچ  .دـیدرگ  بقلم  رتـشا  هب  زور  نآ  زا  سپ  دز ، كاـچ  ار  وا  مشچ  نآ  نهآ  زا  يا  هراـپ  شخپ و 
نینموملاریما هب  دنتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  یهورگ  و  دش ، مهرد  هیواعم  يراکهابت  يزیگنا و  هنتف  رثا  رب  رکب  یبا  نبا  دمحم 

ناگرزب زا   ( دعـس نبا  سیق  ای  تسا  رفن  ود  زا  یکی  هتـسیاش  رـصم  ینارمکح  دومرف : دیـسر ، ربخ  ناماس  نآ  عاضوا  زا  مالـسلا  هیلع 
، دوش اورنامرف  دیاب  هرابود  میتشادرب  اجنآ  زا  ار  وا  هک  لودع ( لدعا  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیش 

یقاـب دوخ  لغـش  رد  ار  وا  ترـضح  دوـب  لـیم  یب  راـک  نیا  هب  دعـس  نبا  سیق  نوـچ  یلو  دور ، اـجنآ  یعخن  ثراـح  نبا  کـلام  اـی 
جیـسب دومرف  رما  هتـشون  وا  يارب  ار  هماندهع  نیا  دیبلط و  دوب  قارع ) ماش و  نیب  يرهـش   ) نیبیـصن رد  هک  ار  رتشا  کلام  و  تشاذگ ،

نوچ دیدرگ ، هناور  رصم  بناج  هب  دوخ  رگـشل  اب  کلام  داتـسرف ، ار  متفه  یـس و  همان  رـصم  لها  يارب  وا  نتفر  زا  شیپ  و  دنک ، هار 
زا لاس  تسیب  تایلام  جارخ و  نم  ات  ناروخب  رهز  ار  رتشا  هک  داد  ماغیپ  رـصم  رد  تسا  يرهـش  شیرع  ناقهد  هب  دش  رادربخ  هیواعم 

ناغمرا شیارب  مومـسم  لسع  يرادـقم  دراد ، تسود  رایـسب  ار  لسع  دوب  هتـسناد  هک  ناـقهد  دیـسر  شیرع  هب  رتشا  نوچ  مریگن ، وت 
یناگدنز دوردـب  هدـشن  رقتـسم  شفوج  رد  زونه  دومن ، لیم  دولآرهز  لسع  نآ  زا  رتشا  درک ، نایب  ار  نآ  دـئاوف  یئاراوگ و  دروآ و 

دیناروخ رهز  ار  وا  نامثع  مالغ  عفان  و  دش ، عقاو  دراد  هار  زور  هس  رصم  ات  هک  يرهش  مزلق  رد  شتداهش  دنا : هتفگ  یـضعب  و  تفگ ،
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، دوب تسد  ود  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  تفگ : هداتسیا  مدرم  نایم  رایسب  يدنسروخ  اب  دیسر  هیواعم  هب  راوگرزب  نآ  تداهش  ربخ  نوچ  )
هک دوب  رتشا  کلام  نآ  دیدرگ و  ادج  زورما  يرگید  و  دش ، هتشک  هک  دوب  رسای  نبا  رامع  نآ  دیدرگ و  ادج  نیفص  گنج  رد  یکی 

نادنچ دمآ و  يو  دزن  نامثع  مالغ  عفان  رصم - عیبنی و  نیب  هلیا - رهش  رد  درک و  رفـس  رـصم  گنهآ  هب  دیـسر ، وا  گرم  ربخ  نونکا 
هک داد  وا  دروخ  هب  هتخیمآ  رهز  اب  یلسع  تبرش  مزلق  رهش  رد  سپ  تشگ ، هدوسآ  وا  زا  رتشا  رطاخ  هک  درک  تبظاوم  وا  تمدخ  رد 

نوچ وس  نآ  زا  و  تسا ( اهرگشل  لسع  زا  ار  دنوادخ  دینادب  ینعی  لسع  نم  ادونج  نا هللا  الا و  تفگ  دوردب  ار  ایند  کلام  نآ  رثا  رب 
هیلا انا  انا هللا و  دومرف : هدرب  فیرشت  ربنم  رب  تسیرگ و  دش  رطاخ  هدرسفا  نیگهودنا و  رایسب  دیسر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ربخ 

و هدـهع ، یفوا  دـقلف  اکلام  هللا  محر  رهدـلا ، بئاصم  نم  هتوم  ناف  كدـنع  هبـستحا  ینا  مهللا  نیملاعلا ، بر  هللا  دـمحلا  و  نوعجار ،
اهناف هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  هب  انباصم  دعب  هبیـصم  لک  یلع  ربصن  نا  یلع  انـسفنا  انطو  دق  انا  عم  هبر ، یقل  و  هبحن ، یـضق 

نایناهج راگدرورپ  هک  تسا  ازس  ار  يدنوادخ  شیاتس  و  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  زا  ام  ینعی  تابیـصملا  مظعا  نم 
تمحر ار  کلام  ادـخ  تسا ، راگزور  ياهگوس  زا  وا  گرم  اریز  مروآ ، یم  رامـش  هب  وت  دزن  ار  رتشا  تبیـصم  نم  ایادـخراب  تسا ،

، دومن ءافو  دوخ  دهع  هب  هک  دیامرف 

هللا یلص  ادخ - لوسر  تبیـصم  زا  سپ  هک  میا  هدومن  دهعت  ام  هکنیا  اب  درک ، تاقالم  ار  شراگدرورپ  و  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  شتدم 
عخن خیاشم  تفر ، هناخ  هب  هدمآ  نیئاپ  ربنم  زا  نآ  زا  سپ  .دوب  اهتبیصم  نیرتگرزب  نآ  اریز  میشاب ، ابیکـش  یتبیـصم  ره  رب  هلآ  هیلع و 

، ادنف ناکل  لبج  نم  ناک  ول  کلام  ام  کلام و  رد  و هللا  دومرف : دوب ، هدرسفا  فساتم و  راوگرزب  نآ  دندمآ ، ترضح  نآ  تمدخ  هب 
وجرم له  و  یکاوبلا ، کبتلف  کـلام  لـثم  یلع  اـملاع ، نحرفیلو  اـملاع  کـتوم  ندـهیل  هللاو  اـما  ادلـص ، ناـکل  رجح  نم  ناـک  ول  و 

رگا هک  کلام  هنوگچ  دهد و  ریخ  يازج  ار  کلام  ادـخ  ینعی  کلام  لثم  نع  ءاسنلا  تماق  له  و  کلامک ، دوجوم  له  و  کلامک ،
یناهج کلام  يا  وت  گرم  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب  هاگآ  دوب ، تخس  یگنس  دوب  گنـس  رگا  و  دوب ، گرزب  میظع و  یهوک  دوب  هوک 

هیرگ دـیاب  کـلام  دـننام  يدرم  رب  دـنادرگیم ، بارخ  ار  قارع  دونـشخ و  ار  ماـش  لـها  ینعی  دزاـس  یم  داـش  ار  یناـهج  ناریو و  ار 
، تسه یسک  کلام  دننام  ایآ  دوش ، یم  هدید  کلام  دننام  يروای  ایآ  دنیرگب ، ناگدننک 

ربق دـندومن و  لمح  هبیط  هنیدـم  هب  مزلق  زا  ار  کلام  هزانج  دـنا : هتفگ  .دوش و  کلام  دـننام  هک  دـنزیخ  یمرب  یلفط  دزن  زا  نانز  ایآ 
راوگرزب روالد و  دنمدرخ و  يدرم  هکنیا  اب  هنع - هللا  یـضر  رتشا - هک  دـنامن  هدیـشوپ  و  تسا ، روهـشم  فورعم و  اجنآ  رد  وا  رونم 

رد یماخ  سابرک  و  تشذگ ، یم  هفوک  رازاب  زا  يزور  دنا : هتفگ  هکنانچ  دوب ، هتسارآ  یـشیورد  یئاسراپ و  يرابدرب و  رویز  هب  دوب 
رتشا تخادـنا ، وا  رب  يزبـس  هخاـش  فافختـسا  يور  زا  ناـیرازاب  زا  یکی  تشاد ، رـس  رب  هماـمع  ياـج  هب  ار  ناـمه  زا  يا  هراـپ  رب و 

هک یتسناد  چیه  وت  رب  ياو  تفگ : يرازاب  نآ  هب  تخانـش  یم  ار  رتشا  هک  نیرـضاح  زا  یکی  تشذگ ، هدرکن  ءانتعا  هدومن  يرابدرب 
زا يرازاب  درم  نآ  سپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رای  تسود و  رتشا  کـلام  وا  تفگ  هن ، تفگ : يدومن ، تناـها  یـسک  هچ  هب 

زامن زا  ات  داتـسیا  تسا ، لوغـشم  زامن  دجـسم  رد  رتشا  دید  دیامن ، یهاوخرذع  ات  دـش  هناور  رتشا  لابند  هب  هدـمآ  هزرل  هب  هدرک  راک 
رذع تفگ : ینک !؟ یم  راک  هچ  دومرف : هتـشادرب  ار  وا  رـس  رتشا  دیـسوب ، هتخادـنا  وا  ياپ  رب  ار  دوخ  هدرک  مالـس  سپ  تفای ، تغارف 

هب نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین ، یهانگ  چـیه  وت  رب  دومرف : رتشا  مدوب ، هتخانـشن  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  هدـش  رداص  نم  زا  هک  یهاـنگ 
هک دشاب  هتشاد  طلست  دوخ  سفن  رب  ردقنآ  هدوب و  نینچ  رتشا  کلام  دیاب  يرآ  .میامن  شزرمآ  بلط  وت  يارب  هک  مدوب  هدمآ  دجسم 
ره رد  اریز  دهدن ، تسد  وا  هب  یلاح  رییغت  دـنک  یم  ءازهتـسا  ار  وا  ینادان  هک  یعقوم  نینچ  رد  يروالد  تعاجـش و  نانچ  نتـشاد  اب 
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ینعی هللا  لوسرل  تنک  ام  لثم  یل  ناک  دقل  دومرف : وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هکنآ  ات  دوب  دوخ  نامز  ماما  یقیقح  وریپ  زیچ 
تفگ یناگدنز  دوردب  ترجه  متـشه  یـس و  لاس  رد  کلام  لصاحلا  مدوب ، ادخ  لوسر  يارب  نم  هک  دوب  نانچمه  نم  يارب  کلام 

مانب دـیدرگ :( لمعلاروتـسد  تلایا  تراما و  ره  رد  ناهج  نانارمکح  يارب  وا  كراـبم  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هماندـهع  و 
وا اب  دوخ  نامیپ  رد  رتشا  ثراح  نبا  کلام  هب  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا  هدنـشخب  هدنهد  يزور  دـنوادخ 

مدرم لاح  حالـصا  هب  و  دگنجب ، نآ  نمـشد  اب  و  دروآ ، درگ  ار  اجنآ  جارخ  ات  هدینادرگ : رـصم  یلاو  ار  وا  هک  یماگنه  هدومرف ، رما 
زا يوریپ  و  وا ، نامرف  ندیزگرب  و  ادـخ ، زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  ار  وا  دـیامن  یم  رما  .دزاس  دابآ  ار  اجنآ  ياهرهـش  و  دزادرپب ، نآ 

، اهنآ زا  يوریپ  هب  رگم  دوش  یمن  تخبکین  یسک  هک  تابحتسم  تابجاو و  زا  هدومرف  رما  نآ  هب  میرک ( نآرق   ( دوخ باتک  رد  هچنآ 
دنک يرای  نابز  تسد و  لد  هب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  نید (  ( هکنیا و  اهنآ ، نتخاس  هابت  نتفرن و  راـب  ریز  هب  زج  ددرگ  یمن  تخبدـب  و 
رترب هک  يدنوادخ  اریز  دیامن ( رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نابز  هب  دریگ و  ولج  نمشد  زا  تسد  هب  هتشاد و  رواب  نامیا و  لد  هب  (

هک دیامرف  یم  رما  ار  وا  .دیامرف و  دنمجرا  ار  شا  هدنناد  دـنمجرا  و  دـنک ، يرای  ار  دوخ  هدـننک  يرای  هک  هتـشگ  نماض  وا  مان  تسا 
رد هداـتفاین و  وا  تـسد  هـب  ناـنع  اـت   ) دراد زاـب  ار  نآ  اهیـشکرس  ماـگنه  و  دـناشن ، ورف  اهـشهاوخ  تاوهـش و  ماـگنه  ار  دوـخ  سفن 

ترضح  ) دیامرف محر  ادخ  هک  ار  یـسک  رگم  تسین ) هدوسآ  وا  رـش  زا  یمدآ   ) دراد یم  او  يدب  هب  سفن  اریز  دنکفاین ) شیاهیتخس 
نبا یـسوم  ماما  ترـضح  : ( دومرف مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  دوخ  ناردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 

زا یهورگ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  دوخ  ناردـپ  زا  رفعج 
داهج ناشیا  رب  دـنتفای و  تغارف  رغـصا  داهج  زا  هک  یهورگ  لاح  هب  اشوخ  دومرف : دنتـشگزاب ، نوچ  داتـسرف  گنج  هب  ار  نایرگـشل 

، داهج نیرتالاب  دومرف : سپ  سفن ، اب  دروخ  دز و  داهج و  دومرف : تسیچ ؟ ربکا  داهج  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ  تسا ، هدـنام  یقاـب  ربکا 
). دنک داهج  تسوا  اب  هک  دوخ  سفن  اب  هک  تسا  یسک  داهج 

ینامز

، يراکزیهرپ تسا : یبلاطم  هچ  هب  عجار  هک  دهد  یم  حیضوت  اصخش  همان  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  یناونع  طوقـس  راکفا و  شجنس 
یم حرطم  ار  همان  عوضوم  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .سفن  ياوه  اب  هزرابم  یعاـمتجا و  تامدـخب  هجوت  یهلا ، ماـکحا  يارجا 
يا هدـش  مازعا  نآ  هب  هـک  ینیمزرـس  رد  هـک  تـسا  نـیا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـلمج  نـیلوا  دزادرپ و  یم  کـلام  اـب  وـگتفگ  هـب  دـنک 
نیا .تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  ادخ  ایند و  مامت  رد  یلک  تسا  یبلطم  نیا  هک  دـنا  هدرک  تموکح  دـب  بوخ و  يرگید  نارادمتـسایر 

.دنوش هتخانش  دنراد  نامیا  هکنانآ  ات  میناخرچ  یم  مدرم  تسد  رد  ارنآ  هک  تسا  راگزور 

يزاریش دمحم  دیس 

، مامالا هبلطف  رکب ) یبا  نب  دمحم  اهریما  رما  برطضا  نیح   ) اهارق اهدالب و  يا  اهلامغا ) رصم و  یلع  هال  امل و  یعخنلا ، رتشالل  هبتک  )
هللا مسب   ) .تاسایـسلا بادالا و  و  نساـحملل ) هبتک  عمجا  و   ) مالـسلا هیلع  ماـمالل  دـهع ) لوطا  وه  و   ) رتشـالا کـلام  هناـکم  لـعج  و 

ریـسفت انرکذ  دـق  و  هرخالا ، یف  ایندـلا و  یف  هتمحر  ررکملا  لامکلا  تافـص  عیمجل  عمجتـسملا  هلـالا  مساـب  ءادـتبا  میحرلا ) نمحرلا 
و نمیلا ، نم  کلام  لصاو  رتشالا ) ثراحلا  نب  کلام  نینموملاریما  یلع  هللادبع  هب  رما  ام  اذـه   ) ریـسفتلا باتک  یف  الـصفم  هلمـسبلا 

هنفج قرخل  رتشالاب ، یمس  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرل تنک  امک  یل ، ناک  مالسلا  هیلع  مامالا  هیف  لاق  دق  و  ناعجشلا ، نم  ناک 
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نیح  ) فرطلا کلذ  یلا  دهعلا  ءاهتنال  یلا )  ) هیدعتلا ب و  هیـصوب ، یـصوا  يا  هیلا  دهع  هیلا ) هدهع  یف   ) بورحلا ضعب  یف  لفـسالا 
نم جرخی  ام  جارخلا  و  عمجلا ) ینعمب : هیابجلا  و  ، ) رصم جارخ  عمج  لجال  هالو  يا  اهجارخ ) هیابج   ) اهیلع ایلاو  هلعج  يا  رصم ) هالو 

مهحالـص بلط  يا  اهلها ) حالـصتسا  و   ) مورلاک یجراخلا  وا  هیواعمک  یلخادـلا  اهودـع ) داهج  و   ) .قوقحلا عفانملا و  نم  ضرـالا 
یلا ام  نیتاسبلا  تامامحلا و  تیناوحلا و  عراوشلا و  رودـلاب و  اهرمعی  ناب  اـهدالب ) هراـمع  و   ) کـلذ یلا  اـم  بیداـتلا و  داـشرالاب و 
یش لک  یلع  هناحبـس  هتعاط  مدقی  ناب  هتعاط ) راثیا  و   ) یهن رما و  امیف  هعیطیف  هفاخی  ناب  هللا ) يوقتب   ) مالـسلا هیلع  یلع  هرما )  ) کلذ

و اهعابتاب ) الا  دحا  دعسی  یتلا ال   ) هبحتسملا هننس ) و   ) هبجاولا هضئارف ) نم   ) .میرکلا نآرقلا  هباتک ) یف   ) هناحبس هب ) رما  ام  عابتا  و   ) ء
( هبلقب هناحبـس   ) یلاعت هللا )  ) رتشالا رـصنی ) نا  و   ) اهب لمعلا  مدـعب  اهتعاضا ) و   ) اهراکنا يا  اهدوحج ) عم  الا  یقـشی  و ال   ) اهب لـمعلا 

فورعملاب رمالا  قحلا و  هلوقب  هناسل ) و   ) هبشا ام  و  هباتکلا ، داهجلا و  بیداتلاب و  هدی ) و   ) دابعلا دالبلا و  یف  هرما  اذیفنت و  یلع  مزعلاب 
و لفکت ) دـق   ) یمـسملا یف  لالجلا  لصاف  الا  و  فیرـشتلل ، مسـالا  یلا  هفاـضالا  و  مظع ، يا  همـسا ) لـج  هناـف   ) رکنملا نع  یهنلا  و 

زعا نم  ناف  هزعا ) نم  زازعا   ) و مکمادقا ) تبثی  مکرصنی و  هللا  اورصنت  نا  : ) هناحبس هلاق  ثیح  هنید  رصن  يا  هرصن ) نم  رصنب   ) نمض
ام اهیطعی  الف  اهلذی  يا  تاوهشلا ) نم  هسفن  رـسکی  نا   ) مالـسلا هیلع  یلع  هرما ) و   ) .سانلا نیب  هناحبـس  هزعا  هلجال ، مایقلاب  یلاعت  هللا 

سفنلا و تحمج  اذا  يا  تاـحمجلا ) دـنع   ) حـماطملا عماـطملا و  نع  هسفن  فکی  يا  اـهعزی ) و   ) تایهتـشملا تاذـلملا و  نم  هبلطت 
ناسنالا ظقحف  هناحبـس  هللا ) محر  ام  الا   ) هئیـسلا لامعالا  رمـالا  هریثک  يا  ءوسلاـب ) هراـما  سفنلا  ناـف   ) تاذـلملا لـین  نع  ـالا  تصع 

.ءاوسالا تاوهشلا و  ءارو  قایسنالا  نع  یلاعت - همحرب  هسفن -

يوسوم

.دعسی دض  یقشی : .تابحتسملا  ننـسلا : .تابجاولا  ضئارفلا : .لیـضفتلا  و  رایتخالا ، راثیالا : .هعمج  اذا  جارخلا  ابج  نم  هیابجلا : هغللا :
هب ال بهذ  هبکار و  یلع  بلغت  اذا  سرفلا  حـمج  نم  تاحمجلا : .اهفکی  اهعزی : .اهعنمی  هسفن : رـسکی  .هکلها  هلمها و  یـشلا ء : عیض 

هریسم قفار  یبنلا و  رصاع  ناعجشلا  نم  لطب  لاجرلا  نم  میظع  ثراحلا  نب  کلام  رتشالا )  ) .رتشالا ثراحلا  نب  کلام  همجرت  .ینثنی 
هروثلا اهیف  ترجفت  یتلا  هرتفلا  کلت  اصوصخ  هناش و  نم  لیلقتلا  وا  هلهاجت  نکمی  رود ال  هل  ناـکف  هعبرـالا  اهـصاخشا  یف  هفـالخلا 

رود هل  ناک  امک  هفوکلا  نم  هضراعملا  اوداق  نیذلا  اهئامعز  اههوج و  دحا و  رتشالا  ناکف  يومالا  مکحلا  نامثع و  هجو  یف  هیبعـشلا 
هملس نب  ثوغی  دبع  نب  ثرحلا  نب  کلام  وه  هبسن : نیفـصلا …  لمجلا و  یبرح  هیولعلا و  هفالخلا  دهع  یف  كرابم  كرحت  زراب و 
هلمهم نیع  اهدـعب  ءاـخلا و  نونلا و  حـتفب  عخنلا  .رتشـالاب و  فورعملا  یعخنلا  عخنلا  نب  کـلام  نب  همیذـج  نب  ثرحلا  نب  هعیبر  نب 

لزن مهنع ، دـعب  يا  هموق  نم  عختنا  هنـال  عـخنلا  هل  لـیق  و  ددا ) نب  کـلام  نب  دـلج  نب  هلع  نب  ورمع  نب  رـسج   ) یمـسی لـجرل  بقل 
یلع تدـها  یتلا  ناف  رعاـشلا : لوقی  هیف  نمیلا و  دـالب  نم  لـهالا  ریثک  داو  یف  هیرق  مسا  هشیب  .هفوکلا و  مالـسالا  یف  اولزن  و  هشیب ) )
یتح رتشالاب  بقل  اهمامح و  اهیف  ماد  ام  اهئافرط  و  هشیب )  ) نطب نم  لشالا  یـصحلا و  دیدع  اهمالـس  اهیلع  دودرمل  امالـس  اهراد  يان 

: لاق ول  دـصقی و  نم  سانلا  نم  دـحا  ملعی  مل  اکلام  ینولتقا و  رتشالا : تحت  نم  ریبزلا  نبا  خرـص  امدـنع  اذـل  هب و  الا  فرعی  داـک ال 
: هتایح .اهترتشف  هنیع  یلا  احیق  هحارجلا  تلاسف  هسار  یلع  كومریلا  موی  هتباصا  هبرضل  رتشالاب  یمس  .اعیمج و  التقل  رتشالا  ینولتقا و 

هلیصالا هیبرعلا  هلیبقلا  عخنلا  یلا  عجری  نمیلا  نم  یبرع  هنع : هفرعن  ام  لک  لب  مالسالا  لبق  رتشالا  هایح  نع  یـشب ء  خیراتلا  اندفری  مل 
نا نکمی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نمز  یف  ملـسا  هنا  فرعن  اننکل  ملـسا و  نم  دی  یلع  همالـسا و  خـیرات  انیلا  لقنی  مل  هنا  امک 

هجوف حلفی  ملف  مالـسالا  یلا  اهلها  وعدیل  نمیلا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  یبنلا  هجو  امدـنع  هرجهلا  نم  هرـشاعلا  هنـسلا  یف  همالـسا  نوکی 
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نمیلا لها  عباتت  مث  تملساف  ملـست  نا  نادمه - یه  و  لئابقلا - ربکا  عنقی  نا  دحاو  موی  لالخ  یف  عاطتـسا  اهدعب و  مالـسلا  هیلع  ایلع 
ناک هنا  رهظی  هکرعملا و  لوخدل  نمیلا  نم  ءاج  يذلا  دنجلا  عم  كرتشا  هیسداقلا و  كومریلا و  یتکرعم  رتشالا  دهش  .مالـسالا  یلع 
یلا هداوق  دـحا  عم  اشیج  لسرا  حارجلا  نب  هدـیبعابا  نا  هلماک  یف  ریثالا  نبا  رکذ  دـقف  تقولا  کـلذ  یف  هفورعملا  هوجولا  نم  اـهجو 
یلع للدی  اذه  و  هل …  اددم  یعخنلا  رتشالا  کلام  شیجلا - دئاقلا و  کلذـب  و  هب - قحل  لاق و  مث  هیکاطنا …  قیرط  نع  مورلا  دالب 

بحاص لاق  دقف  هتالوطب  هفقاوم و  اورکذ  نوخروملا و  هرکذ  دق  اهیلع و  مدقت  نمل  اددم  نوکت  نا  حلـصت  هقرف  ساری  ناک  اکلام  نا 
لاق نیفـص و  لـمجلا و  یف  هریغ و  قارعلا و  حـتف  یف  هدوهـشملا  تاـماقملا  هل  نیفورعملا  ناـسرفلا  دـحا  رتشـالل  هرکذ  دـنع  باـبللا 

قارعلا و حـتف  دـعب  رـشع و  هعباسلا  هنـسلا  یف  هفوکلا : یف  رتشالا  هورکذـم .) ماشلا  حوتف  یف  فقاوم  رتشالل  ناک  و   ) هباصالا بحاص 
رماف اهنم  اوکتشا  مهنکل  و  اهحتف - دعب  يرسک - همصاع  نئادملا  نولزنی  کلذ  لبق  اوناک  نوملسملا و  اهلزن  و  هفوکلا ، تطتخا  ماشلا 
اوعد ایلـص و  الزنف و  امهتبجعا  هفوکلا و  یلع  امهرظن  عقوف  سانلل  امئالم  الزنم  اداتری  نا  هفیذح  ناملـس و  نم  الک  باطخلا  نب  رمع 

نم هفوکلا  تحـضا  رتشالا و  انلطب  اهب  رقتـسا  نم  هلمج  نم  ناک  نئادملا و  نم  نوملـسملا  لقتنا  تابثلا و  لزنم  اهلعجی  نا  یلاعت  هللا 
اهیلع ام  هیدوم  هفیلخلل  هیف  اهریصمت و  ذنم  هفوکلا  تیقب  ءافلخلا : دهع  یف  هفوکلا  ءافرشلا …  رارحالا و  لکل  ارقتسم  ازکرم و  اهموی 

یف رارمتسالا  مهنم  بلط  نا  اوعسو و  اوبل  داهجلا  مهنم  بلط  ناف  مالـسالا  همدخ  یف  اهدارفا  لک  اهلاجرف و  تابجاولا  قوقحلا و  نم 
نود هفیلخلا  مهنیع  نیذـلا  نییلحملا  مهئارما  عم  مهب  ریـست  هنزتم  هبیتر  مهتریـسم  ترمتـسا  هایحلا و  هانب  ضرـالا و  ءاـنبا  مهف  مهلمع 

اهولوت یتلا  مهزکارمل  الها  اونوکی  مل  ءارما  هال و  اهیلع و  نیع  هفیلخ و  نامثع  ءاـج  یتح  کلذـک  رمـالا  یقب  لاکـشا و  وا  ضارتعا 
بیصنلا مهملظ  نییومالا و  ءارمالا  روج  نم  هفوکلا  لان  دق  نیملسملا و  دالب  نم  اهریغ  وا  ماشلا  رصم و  وا  هرصبلا  هفوکلا و  یف  ءاوس 

عفد حالـصالاب و  بلاطت  یتلا  هیمالـسالا  روغثلا  لئاوا  نم  تناک  یتلا  هیفوکلا  هایحلا  هریـسم  یف  دئار  ذف و  رود  رتشالل  ناک  ریبکلا و 
فقن یک  هریـصق  هرتف  ول  اهعم و  شیعن  نا  انیلع  ناف  هفیلخلا  دـض  هروثلا  اهنم  تقلطنا  یتلا  زکارملا  یه  هفوکلا  نا  راـبتعاب  داـسفلا و 
فیسب هفیلخلا  لتق  تجتنا  یتلا  هیفوکلا  هحاسلا  یلع  ترم  یتلا  ثادحالا  دصرن  هملـسملا و  عومجلا  کلت  تکرح  یتلا  عفاودلا  یع 

لذلا و مهماسف  نیملـسملا  باقر  یلع  قیلطلا  هیواعم  طیلـست  یلع و  مامالا  لتق  اهئارج  نم  ناک  ءایمع  هنتف  ماما  بابلا  تحتف  راوثلا و 
بختنا اـمل  صاـق و  یبا و  نب  دعـس  هفوکلا  یلع  ناـک  رمع  یفوت  امدـنع  ءارمـالا : هفوکلا و  تاسدـقملا …  نیدـلا و  ساد  ناوهلا و 

هفیلخ نامثع 

ابنب هماع  نوملـسملا  عمـس  نا  ام  و  همال ، هوخا  لب  هفیلخلا  بیرق  طـیعم  یبا  هبقع  نب  دـیلولا  هناـکم  نیع  هلزع و  مث  هنـس  ادعـس  یقبا 
مسا داعا  یقیقحلا و  اهلکشب  دیلولا  هروص  مهناهذا  یف  تمسترا  مهقامعا و  نم  اوزتها  یتح  صاخ  لکشب  هفوکلا  لها  اذه و  نییعتلا 
الماح نییعتلا  اذـه  نوکی  نا  اوبقرت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  یف  ناسنالا  اذـه  اهلجـس  یتلا  ثادـحالا  نم  اطیرـش  دـیلولا 
مهنا تایالا ، نم  هیف  هللا  لزنا  ام  دیلولا و  قسف  مهناهذا  یلا  نییعتلا  ابن  داعا  رییغتلا …  همقنلا و  یلع  نیملسملا  لمحت  يرخا  ثادحال 

ام یلع  اوحبـصتف  هلاهجب  اموق  اوبیـصت  نا  اونیبتف  ابنب  قساف  مکئاـج  نا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) لوقت یتلا  اـبنلا  هیآ  تلزن  نمب  نوفرعی 
دق هلعلف  يارلا  بحاص  وه  هفیخلا  نا  املاط  نکل  و  نووتـسی .) اقـساف ال  ناک  نمک  اـنموم  ناـک  نمفا  : ) یلاـعت هلوق  و  نیمداـن ) متلعف 

قئاـقحلا و نیب  لـصفت  هواـشغلا و  عفرت  هقیقحلا و  فشکت  یتـلا  اهدـحو  یه  هیتـالا  ماـیالا  هلادـتعا و  دـیلولا و  هماقتـسا  یلع  فـقو 
هایا هاضتقا  هدم  دعب  مث  هضرقاف  الام  هضرقتساف  دوعـسم  نب  هللادبع  لاملا  تیب  یلع  ناک  هفوکلا و  یف  هرامالا  راد  دیلولا  لزن  .ماهوالا 

حرطف لاملا  نم  ذـخا  امیف  دـیلولل  ضرعت  الف  انل  نزاخ  تنا  امنا  دوعـسم  نبا  یلا  هفیلخلا  بتکف  نامثع  یلا  کلذ  یف  دـیلولا  بتکف 
لوا هذه  تناک  و  کلذ …  یف  یل  هجاح  الف  مکل  انزاخ  تنک  اذا  اما  نیملـسملل  نزاخ  ینا  نظا  تنک  لاق : حـیتافملا و  دوعـسم  نبا 
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جرفلاوـبا رکذ  دـقف  هثداـحلا  هذـه  یلع  یطغتل  رمخلا  هثداـح  تتا  مث  .رتشـالا  مهـسار  یلع  هفوـکلا و  لـها  اـهب  عمـس  یتـلا  تاـنهلا 
دجسملا یف  حبصلا  مهب  یلصیل  ماق  هفوکلاب و  رمخلا  برشف  رمخ  بیرش  ایناز  ناک  هبقع  نب  دیلولا  نا  یناغالا  باتک  یف  یناهفصالا 

قلع هتوص : عفار  وه  هالـصلا و  یف  مهب  ارق  بارحملا و  یف  اـیقت  مکدزا و  لاـق : مهیلا و  تفتلا  مث  تاـعکر  عـبرا  مهب  یلـصف  عماـجلا 
قحا دیلولا  نا  هبر  یقلی  موی  هئیطحلا  دهـش  لوقی : نا  یلا  فورعملا  رعاشلا  هیئطحلا  عفد  ام  اذـه  اباش و  تباش و  امدـعب  ابابرلا  بلقلا 
اولعف ول  بهو و  ابا  اوباف  رشع  یلع  مهدازل  هنم  اولبق  ول  اریخ و  مهدیزیل  يردی  ام  المث و  مکدیزاا  مهتالص  تذفن  دق  يدان و  رذعلاب 

یلا هرما  یف  جرخ  هثداـحلا  هذـه  رثا  یلع  يرجت و  لزت  مل  کـلیبس  اولخ  ول  تیرج و  ذا  کـنانع  اوـسبح  رتوـلا  عفـشلا و  نیب  تنرقل 
، هدیب مامالا  هدلجف  هداهشلا  هیلع  تمیقا  دیلولا و  یعدتسا  رمالا  یف  مامالا  لخدت  دعب  مهددهت و  مهدع و  وا  هنکل  رفن و  هعبرا  نامثع 

یف نیطلا ، مازحلا  یبزلا و  لیـسلا  غلب  لیکلا و  ضاف  هنامز  یف  يومالا و  صاعلا  نب  دیعـس  هناکم  نیع  هفوکلا و  نع  ناـمثع  هلزع  مث 
تناک اهیلع و  رطیـسی  نا  لواح  ثیح  مهفویـس  اهتنج  یتلا  مهتابـستکم  مهنید و  همرح  نع  عافدلل  يرایغلا  نوملـسملا  كرحت  هنامز 
دیعـس دـنع  رمـسی  ناک  شیرقل .) ناتـسب  داوسلا  : ) هرئاج هملک  درمتلا …  هروثلل و  رتشالا  هدایقب  هفوکلا  تکرح  یتلا  یلوـالا  هرذـبلا 
يذـلا داوسلا  نا  معزتا  رتشالا : لاقف  .شیرقل  ناتـسب  داوسلا  اذـه  امنا  دیعـس : لاقف  هفوکلا  لها  ءارق  هیـسداقلا و  لها  ساـنلا و  هوجو 
نودرتا دیعـس : هطرـش  یلع  ناک  يدسالا و  نمحرلادـبع  لاقف  .کلذـک  موقلا  ملکت  کموقل و  کل و  ناتـسب  انفایـساب  انیلع  هللا  هئافا 

عنتما هیلع و  یشغ  یتح  ادیدش  ائطو  هووطوف  هیلع  اوبثوف  لجرلا ! مکنتوفی  ال  انهه ؟ نم  رتشالا : لاقف  .مهل  ظلغا  و  هتلاقم ؟ ریمالا  یلع 
ثالث و هنـس  ثداوح  هتیادب  یف  ریثالا  نبا  رکذ  دـق  .هفوکلا و  نم  مهجارخا  یف  نامثع  یلا  بتک  سانلا و  هرماسم  نع  اهدـعب  دـیعس 

حیبق مالکب  اوملکت  مهنا  کلذ  ببـس  ناک  ماشلا و  یلا  هفوکلا  لها  ءارق  نم  هعامج  نامثع )  ) نینموملاریما ریـس  اهیف  لاـق : نیثـالث و 
ماشلا ریما  هیواعم  یلا  نامثع  بتک  ماشلا و  یلا  هدلب  نع  مهیلجی  نا  نامثع  هیلا  بتکف  مهرما  یف  نامثع  یلا  بتکف  دیعس  سلجم  یف 

مهظعو و مهب و  عمتجا  مهمرکا و  هیواعم و  مهلزنا  اومدـق  املف  مهفلات  مهمرکا و  مهلزناف و  هفوکلا  لها  نم  ءارق  کیلا  جرخا  دـق  هنا 
هعانـش هعاشب و  هیف  مالکب  مهنع  مجرتملا  مهملکتم و  هباجاف  داعتبالا  دارفنالا و  كرت  هعامجلا و  عاـبتا  نم  هنودـمتعی  اـمیف  مهحـصن 

هالـصلا و هیلع و  ءانثلا  هللا و  لوسرل  حدـملا  یف  ذـخا  و  اهنم - اولان  دـق  اوناـک  و  شیرق - حدـم  یف  ذـخا  هملحل و  هیواـعم  مهلمتحاـف 
هل لاقف  .امزاح  الا  دـلی  مل  مهلک  سانلا  دـلو  ول  نایفـسابا  نظا  و  لاق : امیف  لاـق  هلوق و  یف  هفرـش  هدـلاوب و  هیواـعم  رختفا  و  میلـستلا ،
رما هحور و  نم  هیف  خـفن  هدـیب و  هللا  هقلخ  نم  نایفـس  یبا  نم  ریخ  وـه  نمل  مهلک  ساـنلا  دـلو  دـق  تبذـک ، ناـحوص ، نب  هعـصعص 

مهیغ و یف  نودامتی  مه  اذاف  يرخا  هرم  حـصنلا  مهل  لذـب  مث  سیکلا  قمحـالا و  رجاـفلا و  ربلا و  مهیف  ناـکف  هل  اودجـسف  هکئـالملا 
مهنیب ناک  و  ماغطلا …  لوقع  اوشوشی  الئل  ماشلا  نع  مهافن  هدـلب و  نم  مهجرخا  کلذ  دـنعف  مهتقاـمح  مهتلاـهج و  یلع  نورمتـسی 

یلع لاطبالا و  ءالوه  نا  ناحوص …  نب  هعـصعص  یعازخلا و  قمحلا  نب  ورمع  سیق و  نب  همقلع  یعخنلا و  رتشالا  دایز و  نب  لیمک 
نوفرحنی هـالولا  نا  فـیک  مهنیع  ماـب  اوارو  هیمالـسالا  هفوـکلا  ضرا  یلع  هیومـالا  تاـسرامملا  یلع  اوـفقو  نا  دـعب  رتشـالا  مهـسار 

ساـنلا و نیب  هلادـعلا  اوققحی  رکنملا و  کـلذ  اوعفری  نا  اودارا  حالـص  وا  عرو  نود  هنع  نوفرحنی  هصاـخلا و  مهحلاـصمل  مالـسالاب 
ذخاف هولع  هئایربک و  تبثی  نا  دارا  لاو  یلا  مهریـس  نا  الا  هفیلخلا  نم  ناک  امف  لامعلا  نم  هقـسفلا  لزع  حالـصالاب و  اوبلاط  کلذـل 

قح وه  ام  هحارصب  تلاق  هرحلا و  هملکلا  تقلطا  نا  الا  هرجهملا  هعامجلا  هذه  نم  ناک  امف  نایفس  یبا  نییومالا و  شیرق و  حدم  یف 
مهنا هرابک ، هئاملع و  نم  هئاهجو  رـصملا و  ءارق  نم  لب  سانلا  هماع  نم  تسیل  هئف  اهنا  .هوهز  هراختفا و  هیواعم  یلع  تدرف  قدـص  و 

ریبخلا وه  هیواعم و  نکل  و  هیار …  مالسالا و  هملکب  اورهجی  نا  الا  مهـسفنا  یلع  اولآ  ناوهلا و  لذلا و  اوضفرف  مههوجو هللا  اوملـسا 
الف دارا  امک  هیواعم  مهاـبر  دـقف  رینملا ، مالـسالا  ءوض  هقیقحلا و  باوبا  مهماـما  حـتفی  كرحت  لـک  نم  مهیلع  فاـخی  ماـشلا  لـهاب 
نبا دلاخ  نب  نمحرلادبع  یلا  مهریس  اذلف  .هریزجلا  یف  هفوکلا  ءاحلص  نیدلا …  مالسالا و  ناک  نا  هیلع و  مهدسفی  نا  دحال  حمسی 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3699 

http://www.ghaemiyeh.com


مهتلزنم و یلا  تفتلی  نا  نود  اریثک  مهرغص  ءاردزالا و  هناهالا و  متشلا و  بیلاسا  مهعم  سرام  دق  هریزجلا و  یلع  ایلاو  ناک  دیلولا و 
هئیطحلا نبا  ای  لاق : هعـصعص  هب  رم  اذاف  مهاشما  بکر  املک  ناکف  انیهم  ایـساق  انـشخ  اکولـس  موقلا  ءـالوه  عم  کلـس  دـقل  مهماـقم ،

اهدنع ناسللاب و  هوضرا  یتح  رهش  هدمل  هتسرامم  هلالض و  یلع  ارمتسم  یقب  اذکه  رـشلا و  هحلـصا  ریخلا  هحلـصی  مل  نم  نا  تملعا 
ریبزلا و هحلط و  مهـسار  یلع  هضراعملا و  باطقاب  رتشالا  یقتلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنیدـم  یف  .ناـمثع و  یلا  رتشـالا  حرس 
تاکـسمتسملاب و مهتدوز  هنیدملا و  نع  ءابرغلا  نیـضراعملا  رئاس  یبنلا  هباحـص  نم  هضراعملا  هذه  تنحـش  دـق  صاعلا و  نب  ورمع 

سوفن هیلخادلا  هضراعملا  تلعـشا  دـقل  هئابرقاب ، نولثمتی  نیذـلا  هتالو  هلامع و  وا  تاذـلاب  هفیلخلا  اهبکترا  یتلا  ثادـحالا  قئاثولا و 
روجلا فارحنالا و  اوار  نیذلا  نیتماصلا  نیملسملا  رئاس  هذفانلا و  هملکلا  هبحاص  هشئاع  نینموملا  ما  اصوصخ  هیجراخلا و  هضراعملا 

یف مهعم  ثیدـحلل  مهعمج  راصمالا و  نم  هلامع  یعدتـسا  دـق  هفیلخلا  ناـک  تاذـلاب  تقولا  کـلذ  یف  .تافرـصتلا و  مکحلا و  یف 
ءارزو و يرما ء  لکل  نا  مهل : لاق  نامثع - دـنع  هدـنع - اوعمتجا  اـملف  هخیراـت : یف  يربطلا  لوقی  اـهجالع  هیفیک  ساـنلا و  يواـکش 
ام عیمج  نع  عجرا  نا  یلامع و  لزعا  نا  یلا  اوبلط  متیار و  دق  ام  سانلا  عنص  دق  یتقث و  لها  یئاحـصن و  یئارزو و  مکنا  ءاحـصن و 
نا نینموملاریما  ای  يارلا  لئاق : نمف  هفیلخلا  یلع  ءاحصنلا  ءارزولا و  راشا  .یلع و  اوریـشا  مکیار و  اودهتجاف  نوبحی  ام  یلا  نوهرکی 

هتباد هربد  نم  هیف  وه  ام  هسفن و  الا  مهدحا  مه  نوکی  الف  کل  اولذی  یتح  يزاغملا  یف  مهرمجت  نا  کنع و  مهلغـشی  داهجب  مهرمات 
نم مهطعاف  عمط  لها  سانلا  نا  ریـشم : نم  .رما و  مهل  عمتجی  اوقرفتی و ال  کلهت  یتم  هداق  موق  لکل  نا  حـصان : نم  .هتورف و  لمق  و 
ائیش ریغی  نا ال  يار  دق  سانلا و  يواکش  ثادحالا و  لکاشملا و  هتالو  عم  هفیلخلا  لوادت  اذکه  .مهبولق و  کیلع  فطعت  لاملا  اذه 

همیدع اهلعجت  هبرض  اهبرضی  نا  ررق  لب  هضراعملا  بلاطم  نم  یـشل ء  هباجتـسالا  نود  مهلامعا  یلع  هلامع  یقبی  نا  لب  هیلع  وه  امم 
نامثع دنع  نم  صاعلا  نب  ورمع  جرخ  امدـنع  هجورم : یف  يدوعـسملا  لقنی  .هدـحاو  هعاس  ول  هحارلا و  همالـسلا و  بلطب  الا  ریکفتلا 

نم ائیش  كرت  ام  رشلا …  لاق : .کئارو  امف  الاقف : امهیلا ، راصف  انیلا ، هل : الاقف  هنم  هیحان  یف  ناسلاج  ریبزلا  هحلط و  اذاف  دجسملا  یتا 
عجری نا  ررق  دـقف  هتالو  هیلع  اهب  لضفت  یتلا  حـئاصنلا  رئاس  نیب  اـهیف  عمجی  هطخ  مسری  ناـمثع  ناـک  .هب و  رما  وا  هب  یتا  ـالا  رکنملا 

ام لکب  رتشالا  انلطب  فرع  دـق  ضراعم و  لکل  دـیدح  نم  دـیب  برـضی  لاملا و  عزوی  داهجلاب و  سانلا  رماـی  مهلاـمعا و  یلا  هلاـمع 
اذلف اهیلا ، اهیلا  صاعلا و  نب  دیعـس  عجر  نا  هفوکلا  لهاب  قیحی  يذلا  روجلا  ملظلا و  يدـم  هنهذ  یف  مسترا  هفیلخلا و  هلعفی  نا  يونی 

دوقی هفوکلا و  یلا  دوعی  نا  ررق 

هفیس ربنملا و  دعص  سانلا و  عمج  یتح  هفوکلا  لخد  نا  امف  ناک ، اذکه  هدوعلا و  نم  ادیعـس  عنمت  فیـسلا و  لمحت  یتلا  هضراعملا 
ثوعبلا یف  مکزیهجتب  رما  مکیلع و  در  دق  هتریـس  ءوس  هیدعت و  مترکنا  يذلا  مکلماع  ناف  دـعب ، اما  لاق : مث  دـعب  هعـضو  ام  هقنع  یف 

هدرف قیرطلا  یف  ادیعس  یقلف  هکم ، وا  هنیدملا  دیری  ایفختم  ابکار  جرخ  هفوکلا و  لها  نم  فالآ  هرشع  هعیابف  .اهلخدی  نا ال  ینوعیابف 
هنیدملا یلا  دیعس  عجر  حالسلاب و  دیعس - یلع  يا  هیلع - هفوکلا  لها  جرخف  يدوعسملا : لوقی  امک  و  هنیدملا ، یلا  دیعس  فرـصناف 

هرـصبلا و نم  تعادت  یتلا  دادـعالا  ربکا  لثمی  شیج  سار  یلع  هفوکلا  لها  ءاهج  نم و  هثالث  عم  اهیلا  کلذ  دـعب  رتشالا  لحترا  مث 
رمالا ناکف  نیملسملا …  نع  فیحلا  روجلا و  اوعفری  و  هباصن …  یلا  قحلا  اودیعی  یک  هنیدملا  یلا  مالسالا  دالب  نم  اهریغ  رـصم و 

دیلا هل  ناک  دـقف  نامثع  لتق  یف  دـی  نم  رتشالل  نکی  مکل  نئل  .مالـسلا و  هیلع  یلع  مامالا  هیلوت  ناـمثع و  هفیلخلا  لـتق  نم  ناـک  اـم 
لـمجلا و یتـکرعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  نیب  رتشـالا  نیفـص …  لـمجلا و  یبرح  یف  هذـفلا  هتکراـشم  یلع و  هعیب  یف  یلوـطلا 

علطتت اهیلا  هدـحاو ، هیـصخش  الا  هبطاـق  ساـنلا  ماـما  مهماـما و  نکی  مل  هیلع  اوضق  ناـمثع و  هفیلخلا  یلع  راوثلا  زهجا  امدـنع  .نیفص 
ذا همالا  تاقبط  رئاس  اهمکحب  تملح  هیمالسالا و  هیبقانملا  اهیف  تعمتجا  یتلا  هیصخشلا  اهنا  باقرلا ، عضخت  هدئفالا و  ونرت  نویعلا و 
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نب یلع  وحن  نوعرهی  اوحار  سانلا و  رئاس  راوثلا و  رداب  انه  نمف  روجلا  ملظلا و  عفر  هاواسملا و  هلادـعلا و  قیقحت  نکمی  اهیدـی  یلع 
عمسلا یلع  هعیابی  هیدی و  یلع  قفـصی  مامالا  وحن  نیمدقتملا  سار  یلع  رتشالا  انلطب  ناک  دق  .مهیلع و  هفیلخ  هوعیابیل  ع )  ) بلاط یبا 

نیمی نا  لقنی  نم  كانه  ناف  سانلا  اهنم  مئاشت  یتلا  ءالـشلا  هحلط  دـی  یه  اـیلع  تعیاـب  دـی  لوا  نا  رهتـشا  لـقن و  نئل  و  هعاـطلا ، و 
ام دصری  بیغی و  نم  دـقفنی  عومجلا و  بقری  یقب  ایلع و  رتشالا  عیاب  سانلا …  يدـیا  اهتقحل  مث  ایلع  تعیاب  یتلا  یلوالا  یه  رتشالا 

عیابی یتح  ال ، لوقیف : .عیاب  رمع : نبال  مامالا  لوقیف  سانلا  نم  هرمز  یف  رمع ) نبا   ) مهیلع علطی  ذا  کلذـک  مه  اـمنیب  لاـقی و  وا  لـیق 
برـضب مامالا - قفاو  ول  فقوملا - مسحیل  رتشالا  لخدـتی  انه  .الیفک و  يرا  ال  رمع : نبا  لوقیف  .لـیفکب  ینتئا  ماـمالا : لوقی  .ساـنلا 
تعمتجا یلعل و  هعیبـلا  تمت  اذـکه  و  یلع …  هعیب  نع  يرمعلا  فلخت  کـلذ و  نم  رتشـالا  عنم  ماـمالا  نکل  هتعیبـل و  ضفارلا  قنع 

اذه رثاتـسا  دـقف  هقرافی  مامالا ال  بناج  یلا  یقبی  نا  رتشالا  ظح  ناک  مهنکاما و  یف  مهنیعت  هلامع و  عیزوتب  ماق  مث  هتیلوت  یلع  همالا 
یلع و هعیب  هیواعم  ضفر  امدنع  .فرحنملا  يرعشالا  رتشالا و  .تافصلا  تازیمملا و  نم  هیف  امل  مارتحالا  ریدقتلا و  نم  ریثکب  میظعلا 

نـشل هیثولاـثلا  هباـصعلا  تاـیهت  هعیبلا و  ثکن  نایـصعلا و  هشئاـع  نینموملا  ما  ریبزلا و  هحلط و  نم  نوکملا  سدـقملا  ثولاـثلا  نلعا 
يرعـشالا موقیل  بسانملا  تقولا  وه  اذـه  ناسللا و  فرط  نم  الا  مامالل  هعاـطلاب  ندـی  مل  لاو  هفوکلا  یلع  ناـک  هفیلخلا  دـض  برح 

قلتخیف بارحملا  ایاوز  یف  عبقی  هنا  نیثکانلا ، عدر  همـالا و  هدـحو  نع  عافدـلا  یلع و  عم  جورخلا  نع  ساـنلا  طـیبثت  یف  دـئار  رودـب 
یشاملا و نم  ریخ  مئاقلا  مئاقلا و  نم  ریخ  اهیف  دعاقلا  هنتف  نوکتس  اهنا  هیف : لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  اثیدح  سانلل 

يدیا یلع  برضلا  نع  مهیدیا  فک  اهبارق و  یف  مهفویس  دمغ  یلا  مههجوی  سانلا و  حصنی  يرعشالا  هنا  بکارلا ، نم  ریخ  یـشاملا 
قفالا بقرت  اهنا  رونلا ، رصبت  هقیقحلا و  يرت  نا  ینمتت  ددرتملا  فقوم  اهریهامجب  هفوکلا  فقت  سانلا و  نم  ریثکلا  هعیطی  و  نیثکانلا ،

هفوکلا و مامالا  لسر  لخدـی  هیـساقلا  فورظلا  کلت  یف  میقـسلا و  هقطنم  نم  اهـصلخی  يرعـشالا و  دـقع  لحی  نم  اهیا  لـمحی  هلعل 
يرعشالا هجاویل  هعفدی  رتشالا و  مامالا  یعدتسی  انه  لاجملا و  لوطی  هتادیقعت و  هتدقع و  اولحی  مل  مهنکل  يرعـشالا و  عم  نولداجتی 

اهلالخ نم  بسک  هعئار  هلواـحمب  رتشـالا  ماـق  دـق  ساـنلا و  نیب  همومـس  ثفنی  یک  هدـحاو  هصرف  هل  عدـی  ـال  هقثلا و  قحلا و  قطنمب 
هلیبقب رم  املک  هفوکلا و  لخد  ثیح  هاوس  نمل  هربع  هلعجت  هعفـص  هعفـصی  يرعـشالا و  هلوقم  مطحی  نا  عاطتـسا  هحلاصل و  فقوملا 

طبثی بطخی و  يرعـشالا  دـجوف  دجـسملا  یلا  لئابقلا  نم  هعم  عمتجا  نم  عم  لخد  یتح  رـصقلا  یلا  ینوعبتا  مهل : لاق  هعاـمج  اـهیف 
ام یـسومابا و  رتشالا  هجاوی  تاظحللا  کلت  یف  هعزانی و  رامع  .انربنم و  نع  حـنت  کل و  ما  انلمع ال  لزتعا  هل : لوقی  نسحلا  سانلا و 

دناع نا  يرعشالا  سارب  حیطت  هبرض  اهعبتیـس  هملک  اهنا  کسفن ! هللا  جرخا  کل  ما  جرخا ال  هب : رتشالا  حیـصی  یتح  نویعلا  یقتلت  نا 
سانلا لخد  هلیللا و  رـصقلا  یف  نتیبت  کل و ال  یه  لاقف : .هیـشعلا  هذـه  ینلجا  يرعـشالا : لاق  هاجافملا  لوه  تحت  در و  وا  ضفر  وا 
نکمت هردابملا و  مامز  ذخای  نا  بوهوملا  انلطب  عاطتـسا  اذـکه  .هنع  اوفکف  هترجا  انا  مهل : الئاق  رتشالا  مهعنمف  يرعـشالا  عاتم  بهنل 

الاجم همصخل  كرتی  مل  هلهذم و  هعرسب  كرحتی  نا  رتشالا  عاطتـسا  يرعـشالا …  هقلخ  يذلا  یعادتملا  فقوملا  یلع  هرطیـسلا  نم 
یلا لصو  نا  ام  قیرطلا و  یف  وه  ساـنلا و  عمجب  رداـب  لـب  يریدـختلا  طوشلا  نم  هب  ءادـتبا  اـم  لـمکی  وا  هطیحم  یف  همومـس  ثفنی 
هلمج نم  لوقی  یبنلا و  یلع  یلـصی  هدـجمی و  هللا و  دـمحیل  هربنم  داوعا  یلع  فقی  نالا  وه  اه  هیلع و  رطیـس  همحتقا و  یتح  رـصقلا 

سانلا هقفا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مع  نبا  امهس  مالـسالا  یف  مهمظعا  اناکم و  سانلا  مظعاب  هللا  مکئاج  دق  و  همالک … :
رمخلا و برش  يذلا  دیلولا ؟ ما  دیعسا  نورظتنت ؟ امف  مکرفنتـسا  دق  سابلا و  موی  ءاقللا  دنع  مهعجـشا  باتکلل و  مها  رقا  نیدلا و  یف 
هتبطخ و رتشـالا  متنا  نا  اـم  و  مکیبن …  تنب  نبا  نسحلا  عم  اورفناـف  ـالا  مکیف …  هللا  همرح  اـم  حابتـسا  و  رکـس …  یلع  مکب  یلص 

اهب للظ  يرعشالا و  اهقلخ  یتلا  بجحلا  فشکی  نا  هقطنمب  عاطتـسا  دقف  لجر  فلا  رـشعانثا  سانلا  نم  یعادت  یتح  دارا  امب  عدص 
نامیالا قحلا و  لفاوق  تراس  مظعا و  هب  مهحرف  امیظع و  مهب  هحرف  ناکف  راق  يذ  یف  مامالا  عم  اوقتلا  هفوکلا و  لها  جرخ  هماعلا … 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3701 

http://www.ghaemiyeh.com


تناکف فویـسلاب  هذجانملا  الا  تبا  هلاضلا  هباصعلا  نکل  اهدـهم و  یف  هنتفلا  دامخا  هباصن و  یلا  قحلا  هداعا  اهتیاغ  همیکحلا  هتدایقب 
دق سوورلا  نم  هیدی  یلع  مکف  همصاقلا  تابرضلا  هفرـشملا و  فقاوملا  نم  ریثکلا  هل  ناک  رتشالا و  اهیف  كرتشا  یتلا  لمجلا  هکرعم 

یضقی رتشالا و  هیلا  لزنیف  زاربلا  بلطی  مث  نوعلملا  لمجلا  مامزب  ذخای  هبض  ینب  نم  لجر  اذهف  تلدنجت  دق  لاطبالا  نم  مک  توه و 
یف ریثالا  نبا  لوقی  کـیلاود …  اذـکه  هنم و  ضرـالا  رهط  نا  کـلام  هلهمی  مل  قربا  دـعرا و  هسفنب و  دـتعا  سراـف  كاـنه  هیلع و 
دنع فورعم  الا  هیارلا  دحا و  هذخای  ناک ال  لتق و  الا  دحا  ماطخلا  ذخای  ناکف ال  هشئاعب  هعاجشلا  تادجنلا و  لها  قدحا  و  هخیرات :
همار ام  تنع و  هبلطب و  الا  هیلا  لصوی  توملل ال  هنا  هیلع و  نولتاقیل  ناـک  نا  هللا  وف  .نـالف  نبا  نـالف  اـنا  بستنیف : لـمجلاب  نیفیطملا 

مل ریبزلا و  نب  هللادبع  ءاج  هنیع و  تئقفف  مهیلع  یئاطلا  متاح  نب  يدـع  لمح  دـعی و  مل  مث  تلفا  وا  لتق  الا  یلع  باحـصا  نم  دـحا 
هـسار یلع  رتشالا  هرـضف  التتقاف  رتشالا  هیلا  یهتنا  .ءامـسا و  لکثا  و  تلاق : .کتخا  نبا  کنبا  لاق : تنا .؟ نم  هشئاع : تلاـقف  .ملکتی 

ریبزلا و نبا  لاقف  ناک  رتعی  ضرالا  یلع  اطقس  هبحاص و  امهنم  لجر  لک  قنتعا  هفیفخ و  هبرض  هللادبع  هبرض  ادیدش و  احرج  هحرجف 
یلع و باحـصا  لمحف  رتشالاب  فرعی  ناک  امنا  هولتقل  کلام  نم  نوملعی  وف  یعم  اـکلام  اولتقا  اـکلام و  ینولتقا و  کـلام : تحت  وه 

اهـسفن یف  کلذ  رثا  دقف  هشئاع  نینموملا  ما  نهذ  یف  هیح  هروص  کلام  عم  هکارتعا  ریبزلا و  نبا  لوزن  یقب  دـق  .امهوصلخف و  هشئاع 
ءاج نوعلملا  لمجلا  طقـس  امل  لمجلا : هکرعم  هباتک  یف  دـیفملا  خیـشلا  لوقی  اهنبال  لتقلا  اـهتخال و  لـکثلا  هروص  رکذـت  لازت  ـال  و 

تیار فیک  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا  ءاج  هودع ، تبک  هیلو و  رصن  يذلا  هللادمحلا  اهل : لاق  نینموملا و  ما  یلا  رتشالا 
.تهرک نا  یلب و  لاق : .کماب  تسل  تبذـک  تلاق : .رتشالا  کنبا  نا  لاقف : .کما  کتلکث  تنا  نم  تلاقف : هشئاع .؟ ای  کب  هللا  عنص 
کتحرال اثالث  ایواط  تنک  یننا  ول ال  هللا  کیلا و  هللا و  یلا  هروذـعملا  لاقف : .اهنباب  ءامـسا  یتخا  لکثت  نا  تدرا  يذـلا  تنا  تلاقف :

یحایـصلا عقوک  هشونت  حامرلا  يدانی و  تادـغ  اکلاه  کـتخا  نبا  تیفلـال  اـثالث  اـیواط  تنک  یننا  ـال  ول  شئاـعا  لوقی : اـشنا  هنم و 
دعب یتح  ریبزلا  نبا  نهذ  نم  کلت  رتشالا  هبرض  تیقب  دق  اکسامتم و  نکا  مل  خیـش  ینا  هبابـش و  هعبـش و  ینم  هاجنف  اکلام  ینولتقا و 

نهد ال هروراق  هیلع  بص  ول  هبرض  هسار  یف  اذاف  مامحلا  ریبزلا  نبا  عم  تلخد  سیق : نب  ریهز  لوقی  .هسفنب  اجن  هکرعملا و  تاده  نا 
ینولتقا و ریبزلا : نبا  لوق  ناف  .یعخنلا  رتشالا  کمع  نبا  لاق : .ال  تلق : هبرضلا .؟ هذه  ینبرـض  نم  يردتا  ریبزلا : نبا  یل  لاقف  .رقتس 

ثیحب رتشالا  اهب  عتمتی  یتلا  هیمهالا  يدـم  یلع  للدـی  هل  هشئاع  هدیـسلا  هرواحم  کلذـک  هسار و  اهلان  یتلا  هبرـضلل  هارکذ  اـکلام و 
کلام تومل  امل  کلام  عم  لتقی  نا  ریبزلا  نبا  ینمت 

اهنم و ربکا  وه  ام  لبقتـسیل  اهدـمخا  هنتفلا و  یلع  رـصتناف  ماـمالا  حـلاصل  لـمجلا  هکرعم  تهتنا  و  ماـمالا …  شیج  یف  مهم  رثا  نم 
.همارکلا فرشلا و  زعلا و  فقاوم  اهلالخ  نم  لجس  تالاضنلا و  تالوطبلا و  عورا  اهیف  رتشالل  ناک  یتلا  نیفـص  هکرعم  یه  مظعا و 

نئل دـالبلا و  یف  نیمزهنملا  لوـلف  تقرفت  یلع و  ماـمالا  حـلاصل  لـمجلا  هکرعم  تهتنا  .نیفـص  هکرعم  یف  رتشـالا  رود  نم  تاـحمل 
هیولعلا هفالخلا  نمز  لمـشتل  دـتمت  هلـسلس  نم  هقلح  باتک و  یف  لصف  یه  لب  هریخالا  نوکت  نلف  یلوالا  هکرعملا  یه  هذـه  تناـک 
فارطا ددهت  هتقزترم  یه  هذه  نایـصعلا و  درمتلا و  نلعا  دـق  اهنیحتی و  فقاوملا و  صبرتی  یعرـشلا  هفیلخلل  اودـع  كانه  ناف  اهلک 

همالا عامجا  یلع  درمت  هفیلخلل و  هعیبلا  ضفر  يذـلا  هیواعم  ماشلا  یف  نا  .هعاـطلا  هقثلا و  هتحنم  ماـمالل و  ءـالولا  تطعا  یتلا  دـالبلا 
ءاـنبا نم  فـالالا  حاوراـب  تبهذ  یتلا  هیمادـلا  نیفـص  هعقاو  تناـکف  هفلاـخملا  نع  هعدری  هعاـطلا و  یلا  هدری  نا  ماـمالا  یلع  ناـکف 

نا دیرن  انه ال  نحن  و  یعرشلا …  هفیلخلل  یـصخشلا  یئدبملا و  ئادع ، کلملا و  یف  هیواعم  عماطم  الا  مهل  بنذ  نیذلا ال  مالـسالا 
یتلا لکاشملا  نازحالا و  هیف و  اودلاج  نیذلا  لاطبالا  اهلالخ و  ترج  یتلا  ثادحالا  ضرعتسن  نا  دیرن  امک ال  هکرعملا  هذهل  خرون 
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هدـهاشم و هفقاوم و  عیمج  باعیتسا  نود  اهملاعم  رهظا  اهقیداصم و  زربا  یف  رتشـالا  اـنلطب  هریـس  یلع  فقن  نا  دـیرن  اـمنا  اـهتفلخ و 
یلع عارذ  عزانم و  نود  نیفص  لطب  ناک  رتشالا  نال  اهئای  یلا  اهفلا  نم  هکرعملا  عباتن  نا  انم  یعدتـسی  کلذ  نال  هتاکرح  هتالوطب و 

اعاجـش و التاقم  ابلـص و  الطب  فقاوملا  عیمج  یف  همـسا  زرب  اهتیاهن و  یلا  اـهلوا  نم  هکرعملا  قفار  دـق  عفادـملا و  ریغ  نینموملاریما 
هنا اهلالخ  نم  تبثا  نیفـص و  یف  اهبتک  یتلا  رتشالا  تالوطب  نم  هیجذومنلا  روصلا  ضعب  یلع  فقن  نا  دـیرن  اـنه  اـننا  اـغیلب ، اـبیطخ 

هرکذ ام  یفکی  و  اهلجا ، نم  لاتقلا  اهیلع و  هظفاحملا  يدابملاب ء و  اکـسمت  سانلا  دشا  بلاط و  یبا  نب  یلع  هماما  دعب  سانلا  عجـشا 
ضعب هذه  و  هطرفم ، هعاجـش  نع  ذئموی  يدبا  نیفـص و  مث  لمجلا  یلع  عم  دهـش  لاق : ثیح  کلامل  هتمجرت  دـنع  هباصالا  بحاص 

: لوالا دهشملا  یه : اهعورا و  هقرشملا و  روصلا  زربا  لب  نیفص  یف  هیرتشالا  هتریسمل  تاطحم  نوکت  نا  نکمی  یتلا  هقرـشملا  روصلا 
قفوی نا  عاطتسا  يذلا  حتفلا  لوا  کلذ  دعو  هدنج  یلع و  نع  هعنمی  نا  ررق  ءاملا و  هعرـشم  یلا  هیواعم  قبـس  .ءاملا  هعرـشم  لالتحا 

رسیا قوقحلا و  طسبا  زواجت  ناودعلا و  یغبلا و  یلع  رصا  هنکل  هترکف و  نع  هیواعم  یلختی  یک  هددعتم  تاضوافم  تراد  هیلا و 

مامه نب  ثراحلا  یلا  رتشالا  انلطب  تفتلا  عازنلا و  اعطقی  رمالا و  امسحی  نا  رتشالا  ثعـشالا و  یلا  زع  وا  نا  الا  مامالا  نم  ناک  امف  اه 
تفتلا مث  یتمارکل  کبحا  مل  کنم و  یئاول  تذخال  توملا  دـنع  ربصت  کنا  ملعا  ینا  ول ال  ثراح  ای  هل : الئاق  هئاول  هاطعاف  یعخنلا 
ضعیلف فویسلا  مکتـضع  اذا  اهیف و  اووتلاف  حامرلا  مکتلان  اذاف  جرفلا  یجارلا  جرحملا  هدش  اودش  یـسفن  مکتدف  الئاق : هباحـصا  یلا 

هلیخ تمحتقا  هیواعم و  شیج  نم  دارفا  هعبـس  لتقف  عفدـنا  مث  مکتاماهب  موقلا  اولبقتـسا  مث  سارلا  نووشل  دـشا  هناف  هذـجاون  لـجرلا 
.ءاملا نع  ماشلا  لها  فشک  یتح  سانلا  روهمج  هفیـسب  برـضی  رتشالا  لبقا  مث  محازم : نبا  ریبعتب  نیملاظلا و  هاغبلا  اودرط  تارفلا و 
تناک هلیلب  مایالا  کلت  تجوت  دق  هشیج و  مامالا و  حلاصل  راصتنا  زع و  تافق  اهلک و  نیفص  مایا  .ریرهلا  هلیل  رتشالا  یناثلا : دهـشملا 

نم سانلا  فحز  هلیللا  هذـه  یف  .ریرهلا  هلیل  اهنا  مادـقملا ، لضانملا  ذـفلا و  دـئاقلا  اهیف  رتشـالا  ناـک  حاـفکلا و  داـهجلا و  یف  همقلا 
یـشم مث  تقدـنا  ترـسکت و  یتح  حامرلاب  اونعاطت  مث  تینف  یتح  هراجحلا  لبنلاب و  اومتراـف  ضعب  یلا  مهـضعب  نیلتاـقتملا  نیفرطلا 

ضعب و یلع  هضعب  دیدحلا  عقو  الا  عماسلا  عمسی  ملف  دیدحلا  دمع  فیسلاب و  ضعب  یلا  مهضعب  موقلا 

رمایف هرسیملا  هنمیملا و  نیب  امیف  ریـسی  ناک  هلیللا  هذه  یف  رتشالا  انلطب  نا  .تایارلا و  هیولالا و  تلـض  ماتقلا و  راث  سانلا و  تفـشکنا 
فصن یلا  هادغلا  هالص  نم  دیدحلا  دمع  فویـسلاب و  لاتقلا  دالجلا و  رمتـسا  اهیلت و  یتلا  یلع  مادقالاب  ءارقلا  نم  هبیتک  وا  هلیبق  لک 

مویلا و کلذ  یف  لیتق  فلا  نیعبـس  نع  اوقرتفا  هرهظ و  فلخ  هکرعملا  حبـصا و  یتح  ساـنلاب  کـلذ  لـعفی  رتشـالا  لزی  مل  لـیللا و 
.لالـضلا و تایار  دـمخت  راصتنالا و  ققحتی  نا  یلا  طوشلا  لامکا  ررق  رتشالا  ثیح  اهدـعب  ام  اهئار  هلیللا و  هذـه  نکل  هلیللا و  کلت 

باق اوفح  زا  مهل : لاق  اولعف  اذاف  .اذه  یحمر  دـیق  اوفح  زا  ماشلا : لها  وحن  مهب  فحزی  وه  هباحـصال و  لوقی  رتشالا  لاتقلا و  رمتـسا 
افقوم رتشالل  ناف  دالجلا  برحلا و  مهلک  سانلا  لم  نئل  .مادـقالا و  سانلا  رثکا  لم  یتح  کـلذ  لـثم  مهلاـس  اولعف  اذاـف  اذـه  یـسوق 

يار دقل  قیرطلا …  تاقشم  هیلع  تناه  فدهلا  هیمهاب  نمآ  نم  هلداعلا و  هتیضق  نم  نامیا  هرما و  نم  هریـصب  یلع  هنا  کلذ  فالخ 
: لوقی بئاتکلا و  یف  ریسی  جرخ  هسرفب و  اعد  مث  مویلا  رئاس  منغلا  اوعضرت  نا  هللااب  مکذیعا  مهل : الئاق  مهیلا  هجوتف  سانلا  للم  رتشالا 

نم رفن  هیلا  عمتجا  امل  هللااب و  قلحی  وا  رهظی  یتح  رتشالا  عم  لتاقی  هسفن هللا و  يرشی  نم  الا 

دـش لجرت و  ههرب  دعب  نیدلا و  اهب  نوزعت  هللا و  اهب  نوضرت  هدش  یلاخ  یمع و  مکل  يدف  اودش  مهل : لاق  هئادـنل  اوباجتـسا  سانلا و 
لاجرلاب و هدمی  ذخا  هتیحان  نم  تحال  دق  رصنلا  ریشابت  مامالا  يار  امل  مهحازا و  یتح  مهبرضی  ماشلا  لها  رکسعم  یلع  هباحصا  عم 

یمح دقف  نینموملا  رـشعم  ای  اوربصا  هباحـصال : لوقی  وه  نیبملا و  حـتفلا  برتقا  هیحان و  یلا  هیحان  نم  رـصنلاب  فحزی  رتشالا  ذـخا 
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یتلا همیظعلا  لامالا  لمحت  اهنکل  هیـساق و  تاظحل  اـهنا  نیطـساقلا ، رباد  هللا  عطقی  رمـالا و  مسحی  هدودـعم و  تاـعاس  اـهنا  سیطولا :
هبلاط ماشلا  لها  فحاصم  تعفر  امدـنع  تمطحت  دـق  لامالا  کلت  نکل  لدـعلا و  قحلا و  اهیف  رهظی  قافنلا و  لالـضلا و  اهیف  مطحت 

نا دـعب  الا  اهوعفری  مل  ماشلا  لها  نا  هعدـخ و  فحاـصملا  عفر  نا  فرع  دـق  رتشـالا  نا  .الیلـضت  اعادـخ و  میرکلا  باـتکلا  میکحت 
هللادـمحب کل  هلاجر و  نم  هل  فلخ  هیواعم ال  نا  نینموملاریما  اـی  ماـمالل : لاـق  اذـلف  فویـسلا  دـح  تحت  مهباـقر  تحـضا  اومزه و 

نکل .دـیمحلا و  هللااب  نعتـسا  دـیدحلاب و  دـیدحلا  عرقاف  كرـصب  كربص و ال  لـثم  هل  نکی  مل  کـلاجر  لـثم  هل  ناـک  ول  فلخلا و 
يربکلا هعجافلا  تناک  میکحتلا و  لوبق  هعداوملا و  یلع  اورصا  دق  ءالوه  جراوخ  دعب  امیف  اومس  نیذلا  ءارقلا  نم  هعامج  ثعشالا و 

.سانلا و هماع  ثعشالا و  رخالا  فرطلا  لمثی  امهعم و  نم  رتشالا و  یلع و  مامالا  امهدحا  لثمی  نییار  یلا  مامالا  شیج  ترطش  یتلا 
هجوت رـصنلا و  یتح  برحلا  لامکا  یلا  هیارب  اونمآ  نیذلا  رتشالا و  هجوت  دقف  لمعلا ، یف  قارتفالا  ناک  يارلا  یف  قارتفالا  هذـه  یلع 

نم مهابج  تدوسا  دق  مهقتاوع و  یلع  مهفویس  حالسلا  یکاش  دیدحلا  یف  نیعنقم  افلا  نیرشعلا  زهانی  يذلا  هددع  یف  رخالا  فرطلا 
نافع نبا  انلتق  امک  كانلتق  الا  هیلا و  تیعد  ذا  هللا  باتک  یلا  موقلا  بجا  یلع  ای  نینموملا : هرماب  ـال  همـساب  ماـمالا  نوداـنی  دوجـسلا 

هیواعم رکسعم  یلع  فرشا  دق  ریرهلا  هلیل  هحیبص  رتشالا  ناک  دق  کیتایل و  رتشالا  یلا  ثعبا  هل : اولاق  مث  مهبجت  مل  نا  اهنلعفنل  هللاوف 
هذـه سیل  هل : لقف  هتئا  هلوسرل : لوقی  نا  الا  رـصنلا  باوبا  یلع  وه  انلطب و  نم  ناک  امف  هیتاـی  نا  رتشـالا  یلا  ماـمالا  ثعب  .هلخدـیل و 
لصی نا  لبق  تاظحل و  الا  یه  ام  ینلجعت و  الف  یل  حتفی  نا  هللا  توجر  دق  ینا  یفقوم : نع  اهیف  ینلیزت  نا  کل  یغبنی  یتلا  هعاسلاب 
اوهجاو ثعـشالا و  باحـصا  ظاتغاف  قارعلا  لهال  رـصنلا  حتفلا و  لئالد  ترهظ  رتشالا و  لبق  نم  تاوصالا  تلع  مامالا  یلا  لوسرلا 

هللاوف الا  کتایلف و  هیلا  ثعبا  هل : اولاق  مث  موقلا  لاتقب  هترما  الا  كارن  ام  هللا  و  مهلوقب : مامالا 

هربخا رتشالا و  یلا  لوسرلا  لصو  .تعقو و  دـق  هنتفلا  ناف  یلا  لبقا  هل : لوقی  رتشالا  یلا  ایناث  الوسر  مامالا  ثعب  اهدـنع  كاـنلزتعا و 
یلا يرت  الا  نوقلی ، ام  یلا  يرت  الا  کحی  و  الئاق : لوسرلا  یلا  هجوت  هشهدلا و  هتذـخا  راکفالا و  رتشالا  سار  یف  تبرطـضاف  .ربخلا 

يذلا هناکمب  نینموملاریما  نا  انهاه و  ترفظ  کنا  بحتا  لوسرلا : هل  لاقف  هنع .؟ فرصنن  اذه و  عدن  نا  یغبنیا  انل ، هللا  عنـصی  يذلا 
رتشالا یلا  نلـسرتل  اولاق : مهناف  لوسرلا : لاق  .کلذ  بحا  ام  هللا  هللا ال و  ناحبـس  رتشالا : لاـق  هودـع .؟ یلا  ملـسی  هنع و  جرفی  هب  وه 
رـصنلا نا  يارف  هراـسخلا  حـبرلا و  نـی  رتشـالا  نزا  .كودـع و  یلا  کنملـسنل  وا  ناـمثع  اـنلتق  اـمک  انفایـساب  کـنلتقنل  وا  کـنیتایلف 

ثیللا هحیص  مهب  حاص  مهیلا  یهتنا  امل  موقلا و  یلا  اهدنع  هجوتف  برحلا  هذه  یف  حلفی  هددسملا ال  هدایقلا  نودب  تقوملا  يرکسعلا 
هللا دـق و  و  اهیف ؟ ام  یلا  مکنوعدـی  فحاصملا  اوعفر  نورهاـق  مهل  مکنا  اونظف  موقلا  متولع  نیحا  نهولا ، لذـلا و  لـها  اـی  حـیرجلا :

هودع ینولهماف  لاق : .ال  اولاق : .حتفلاب  تسـسحا  دـق  یناف  اقاوف  ینولهما  .مهوبیجت  الف  هیلع  تلزنا  نم  هنـس  اهیف و  هب  هللا  رما  ام  اوکرت 
موقلا عنتما  امدنع  .کتئیطخ و  یف  کعم  لخدن  نذا  اولاق : .رصنلا  یف  تعمط  دق  یناف  سرفلا 

کعیطن انـسل  انا  رتشا …  اـی  کـنم  اـنعد  مهلوقب : هوباـجا  مهنکل  مهیار و  ءوس  مهل  نیب  هرارم و  ملا و  هلک  مهیلا و  هجوت  هتباـجا  نم 
مکتالـص نا  نظن  انک  دوسلا  هابجلا  باحـصا  اـی  متبجاـف  برحلا  عضو  یلا  متیعد  متعدـخنا و  هللا و  متعدـخ و  مهل : لاـقف  .اـنبنتجاف 

هتباد و هجو  مهطایـسب  اوبرـض  مهبـس و  هوبـسف و  توملا …  نم  ایندلا  یلا  الا  مکرارف  يرا  الف  هللا ، ءاقل  یلا  قوش  ایندلا و  یف  هداهز 
 … موقلا عرـصی  فصلا  یلع  فصلا  لمحا  نینموملاریما  ای  یلعل : رتشالا  لاق  و  اوفکف ، یلع  مهب  حاصف  مهباود  هوجو  هطوسب  برض 

نم ولخی  هعدلا ال  نمالا و  بلاط  اظح و  رفوا  اددع و  رثکا  مه  ذا  رتشالا  هحیص  نم  يوقا  تناک  هموکحلا  یلا  موقلا  تاحیص  نکل  و 
لبنا نم  و  اهلجا ، هفقاوم و  مظعا  نم  رتشالا  نم  فقوملا  اذه  .هفیحـصلا و  هباتک  رتشالا و  رایتخا  ثلاثلا : دهـشملا  قفاوم …  رـصان و 
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فقاوم هطعت و  مل  هوق و  هدش و  الا  رثعت  وا  بکنت  اذا  رهدلا  هدزی  مل  يذلا  یلاسرلا  ناسنالا  هیف  یلجت  فقوم  هنا  اهدـسا ، فقاوملا و 
هدیدشلا طوغضلا  تحت  میکحتلا  لوبقل  مامالا  رطضا  .رتشالا  راتخی  مامالا  .اهل  ابـصعت  هئدابمب و  اکـسمت  الا  ریغلا  نم  رایهنالا  لذلا و 

نوکی نا  بحا  دقف  اضرف  هیلع  ضرف  دق  میکحتلا  نا  امب  دوسلا و  هابجلا  باحصا  اهیلا  هاجلا  یتلا 

دیرن سابع و ال  نبا  وا  تنا  تنکا  یلابن  ام  هللا  و  نیلئاق : هوضفر  مهنکل  سابع و  نبا  راتخا  اذلف  هیلا  مهـصلخا  سانلا و  بحا  هلبق  نم 
له و  ثعشالا : لاقف  .رتشالا  لعجا  یناف  یلع : لاقف  .رخالا  نم  ینداب  امکنم  دحاو  یلا  سیل  ءاوس و  هیواعم  نم  کنم و  وه  الجر  الا 

اـضعب انـضعب  برـضی  نا  همکح  لاق : همکح .؟ اـم  و  یلع : لاـقف  .رتشـالا  مکح  یف  ـالا  نحن  لـه  و  رتشـالا ، ریغ  اـنیلع  ضرـالا  رعس 
یلع مه  نم  ثعشالا و  ذخا  هملاظلا و  میکحتلا  هفیحص  تبتک  .میکحتلا  هفیحص  رتشالا و  .دارا  ام  تدرا و  ام  نوکی  یتح  فویـسلاب 
ثیح هرظن  ههجو  هقئاف  هحارـصب  يدبا  اهیف و  هیار  لاق  .رتشالا  انلطب  اهل  یعد  امل  اهیلع و  اودهـشی  یک  سانلا  یلع  اهب  نورودـی  هیار 

حلـص و ال یلع  مسا  هفیحـصلا  هذـه  یف  یل  بتک  نا  یلامـش  اهدـعب  ینتعفن  ینیمی و ال  ینتبحـص  ال  ـالئاق : اـهیف  همـسا  عقوی  نا  یبا 
نم لجر  هل  لاقف  روخلا .؟ یلع  اوعمجت  مل  نا  رفظلا  متیار  دق  متسل  وا  يودع ؟ هلالض  نم  نیقی  یبر و  نم  هنیب  یلع  تسل  وا  هعداوم 
نع کب  هبغر  کناف ال  هفیحـصلا  هذـه  یف  بتک  امب  ررقا  کسفن و  یلع  دهـشاف  مله  اروخ  ارفظ و ال  تیار  اـم  هللا  کـنا و  ساـنلا :

لاجر ءامد  اذه  یفیسب  هللا  کفس  دقل  و  هرخالل ، هرخالا  یف  ایندلل و  ایندلا  یف  کنع  هبغرل  یب  نا  هللا ، و  یلب ، لاق : .سانلا 

یلع عنص  امب  تیـضر  نکل  و  رتشالا : لاق  مث  سیق …  نب  ثعـشالا  وه  لجرلا  کلذ  ناک  امد و  مرحا  يدنع و ال  مهنم  ریخب  تنا  ام 
هعاجـش ناف  لاح  لک  یلع  .باوص و  يدـه و  یف  الا  لخدـی  هناف ال  هنم  جرخ  امم  تجرخ  و  هیف ، لخد  اـمیف  تلخد  نینموملاریما و 

نبا فصنا  دـق  .مجعلا و  برعلا و  عجـشا  هنا  یلع  ناللدـی  امهیف  راد  ام  نیفـص و  لمجلا و  یتکرعم  ناف  ناهرب  یلا  جاتحت  رتشالا ال 
الا هنم  عجـشا  مجعلا  یف  ـال  برعلا و  یف  قلخ  اـم  یلاـعت  هللا  نا  مسقی  اـناسنا  نا  ول  رتشـالا  نع  تماـق  ما  هللا  لاـق : ثیح  دـیدحلا  یبا 

ماشلا لها  هتایح  تمزه  لجر  یف  لوقا  ام  رتشالا : نع  لئس  دق  لئاقلا و  رد  و هللا  مثالا …  هیلع  تیشخ  امل  بلاط  یبا  نب  یلع  هذاتسا 
مکیلا تثعب  دق  و  رصم : لهال  باتک  یف  لوقی  ثیح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  یلع  هللا  تاولـص  و  قارعلا …  لها  هتوم  مزه  و 
راجفلا یلع  رـضا  ابـسح  مهمرکا  اساب و  هللادیبع  دشا  نم  رئاودلا  رذـح  ءادـعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال  مایا  مانی  هللادابع ال  نم  ادـبع 

یف نیملسملا  راوثلل  ناک  دقل  .یلع  دهع  یف  رصم  رتشالا …  ثراحلا  نب  کلام  وه  راع و  وا  سند  نم  سانلا  دعبا  رانلا و  قیرح  نم 
نامثع دهع  یف  رصم  نم  اوجرخ  دقف  عوشخلل  هیبالا  روجلل  هضفارلا  هیمالسالا  حورلا  هلالخ  نم  اوتبثا  اعئار  اذف  ارود  رصم 

هفیلخلا یلع  ءاضقلا  مت  امدنع  هروذج  نم  هتلـصاتسا  ءادـلا و  تمـسح  یتلا  هیاهنلا  تناک  اوسئی  املف  اوعاطتـسا  ام  حالـصالا  نوبلطی 
سیق نینموملاریما …  یلع  دیدجلا  هفیلخلا  هال  لبقتستل و  رصم  یلع  هلامع  رخآ  تهتنا  هیلع  ءاضقلاب  ماثالا و  رورشلا و  کلت  ردصم 

دشا نم  هیحصانم و  هیبحم و  نم  هباحصا و  صلخ  یلع و  هعیش  نم  هنا  دیدجلا ، هفیلخلا  لبق  نم  ءارمالا  لوا  اذه  .هدابع  نب  دعـس  نب 
قحلا و یف  هدانع  یقبیـس  ماظعالا  رابکالاب و  سانلا  یلا  اهلقنی  همیظعلا و  هفقاوم  رکذی و  خیراتلا  یقبیـس  هیـضغبم و  هیواعم و  ءادـعا 

هیلاسرلا هئدابم  نم  هقلطنم  هفقاوم  یقبتـس  هیواعم  یلا  نسحلا  لزانتی  ادیهـش و  یلع  یـضقی  نا  دعب  یتح  هیواعم  ضفر  یلع  هرارـصا 
کتاقث عمجا  هنیدملا و  رهاظ  یلا  جرخا  اهکتیل و  دقف و  رصم  یلا  رـس  هل : لاق  اسیق و  یعدتـسا  هفالخلا  مامالا  یلوت  نا  دعب  همیظعلا 

هللاءاش نا  اهتمدـق  تنا  ناف  کـیلول  زعا  كودـعل و  بعرا  کـلذ  ناـف  دـنج  کـعم  رـصم و  یتاـت  یتح  کبحـصی  نا  تببحا  نم  و 
نییعتلا و موسرم  ناک  هیجوتلا  فیلکتلا و  اذـهب  .نمی  قفرلاـف  هصاـخلا  هماـعلاب و  قفرا  بیرملا و  یلع  دتـشا  نسحملا و  یلا  نسحاـف 

تمهف دق  نینموملاریما  ای  هللا  کمحر  ایلع : باجا  هاطخ  هریسم و  هحص  یلا  نئمطملا  اهب  دتعملا  هسفن  نم  قثاولا  اسیق  نکل 
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هدـع کل  ناک  کهوجو  نم  هجو  یلا  مهثعب  تدرا  نا  کنم و  ابیرق  اوناک  مهیلا  تجتحا  اذاف  کل  هعدا  یناف  دـنجلا  اماف  ترکذ  ام 
نا مث  .کلذ  یلع  ناعتـسملا  وه  یلاعت  هللااف  ناسحالا  قفرلا و  نم  هب  ینتیـص  وا  ام  اما  یتیب و  لـها  یـسفنب و  رـصم  یلا  ریـسا  ینکل  و 

هفلالا و یلا  سانلا  اعد  كانه و  بطخ  نینموملاریما و  باتک  اهلها  یلع  ارق  رـصم و  لخد  ریغ و  هلها ال  نم  دارفا  هعبـسب  جرخ  اـسیق 
اوتکـس و ام  مهنع  توکـسلا  هتطخ  تناکف  هعم  اوعمتجی  مل  هولزتعا و  ضرم  مهبولق  یف  نیینامثعلا و  نکل  يارلا و  داحتا  عامتجالا و 

.رکب یبا  نب  دمحم  هناکم  نیع  مامالا و  هلزع  یتح  تضقانت  تعفادت و  تتفاهت و  ءابنالا و  تفلتخا  ثادـحا و  تثدـح  روما و  ترج 
امل اهنع و  دعس  نب  سیق  لزع  نا  دعب  رـصم  هراما  یلوت  رباصلا  دیهـشلا  هبیبح  مامالا و  بیبر  رکب  یبا  نب  دمحم  .رکب  یبا  نب  دمحم 

دـق و ناک  نیذـلا  هعامج  هعمج و ال  یف  ساـنلا  عم  اوعمتجی  مل  نیذـلا  نیلزتعملا  کـئلوا  یلا  ثعب  یتح  ارهـش  ـالا  ثبلی  مل  اـهلخد 
ریصی ام  یلا  رظنن  یتح  انعدف  لعفن  انا ال  هیلا  اوثعبف  اندالب  نم  اوجرخت  نا  اما  انتعاط و  یف  اولخدت  نا  اما  ءالوه  ای  لاقف : سیق  مهعدا 
مهرما يوقف  هندهلا  لاتقلا و  فقو  نیفـص و  هعقو  تناک  مث  مهرذح  اوذخا  هنم و  اوعنتماف  مهیلع  یباف  انیلع  لجعت  الف  سانلا  رما  هیلا 

مامالا و عماسم  یلا  اهداسف  ءابنا  تلصو  دمحم و  یلع  رـصم  تدسف  .رتشالا  یلوی  یلع  .هیلع  رـصم  تدسف  دمحم و  یلع  اوورتجا  و 
عمجی اهفوفـص و  هجوی  اهروما و  طبـضی  لجر  یف  رکف  هودع و  براحت  هعم  نوکت  نا  لدب  هل  ودع  یلا  هدـلبلا  هذـه  لوحتت  نا  هزه 

هال دـقف و  سیق  اما  .هتریـسم  قیفر  یعخنلا  رتشالا  وا  سمالاب  هلزع  يذـلا  سیق  اما  نیلجر  دـحا  ریغ  دـجی  ملف  اـهیف  نیفلتخملا  لـمش 
ناک میکحتلا و  هندـه  ءانثا  هریزجلا  یف  هلمع  یلع  هعجرا  دـق  ناک  هیلا و  هاعدتـساف  رتشـالا  يوس  هماـما  قبی  ملف  هتطرـش  یلع  ماـمالا 

هوخن هب  عمقا  نیدـلا و  هماقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف  دـعب  اما  هیف : لوقی  اباتک  كاـنه  نم  رتشـالا  یلا  بتکف  نیبیـصن  یف  ماـمالا 
سیل نسلا  ثدـح  مالغ  وه  جراوخلا و  هیلع  تجرخف  رـصم  رکب  یبا  نب  دـمحم  تیل  تنک و  دـق  فوخملا و  رغثلا  هب  دـسا  میثـالا و 

ماقی له  .مالسلا و  کباحصا و  نم  هحیصنلا  هقثلا و  لها  کلمع  یلع  فلختسا  یغبنی و  امیف  رظننل  یلع  مدقاف  بورحلل  هبرجت  يذب 
مدـق نیملاظلا …  هاغطلل و  عوضخلا  ضفر  هنداهملا و  یبات  هبلـص  ادات  وا  اوناک  مهـسوفن هللا و  اوعاب  نمم  هلاثما  کلام و  ریغب  نیدـلا 
اهیلا جرخاف  كریغ  اهل  سیل  هل : لاق  .اهرابخا و  نم  هتلـصو  ام  اـهیف و  هنتفلا  رـصم و  ثیدـح  هثدـح  هلبقتـساف و  ماـمالا  یلع  کـلام 
مزتعا غلبا و  قفرلا  ناک  ام  قفرا  نیللاب و  هدـشلا  طلخا  کمها و  ام  یلع  هللااب  نعتـسا  کیارب و  ءافتکا  کیـص  وا  یناف ال  هللا  کمحر 

یلع مدـقتلا  هیولوا  هیطعی  هباحـصا و  رئاس  نع  مامالا  هزیمی  ریبعتلا  اذـهب  كریغ : اهل  سیل  هدـشلا …  الا  کنع  ینغی  ـال  نیح  هدـشلا 
رتخی مل  نئل  اهیف و  دـسافملا  حـلاصملا و  باحـصا  نییومالا و  تالاثح  تکرحت  اهیف و  نتفلا  تراس  تبرطـضا و  دـق  رـصم  .عیمجلا 

هحـشری يذـلا  لـجرلا  وه  نم  و  نایـصعلا ، درمتلا و  نلعت  یعرـشلا و  هفیلخلا  هعاـط  نع  جرخت  فوسف  همهملا  هذـهل  ءوفکلا  لـجرلا 
كدـح تنا و  رتشا …  ای  كریغ  اهل  سیل  صالخا ؟ هرادـج و  لکب  رمـالا  یلوتی  يذـلا  وه  نم  و  هباـصن ؟ یلا  قحلا  هداـعال  ماـمالا 
اهمکاح رـصم و  یلاو  تنا  نکتلف  اههوج …  لمکا و  یلع  همهملاب  موقت  يذـلا  كدـح  تنا و  یلع و  هقث  زرحت  نا  عیطتـست  يذـلا 

ودـع یلع و  مصخ  هیواعم  نکل  جورخلل و  دعتـسی  وه  اه و  هتوصل و  باجتـسا  نینموملاریما و  ءادـن  رتشالا  یبل  و  یلع …  نع  هباین 
یقبت لهف  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  نیب  اهیلع  دـقعلا  عقو  دـق  رـصم  ماشلا …  یف  عبقی  ناـک  نا  رـصم و  نع  هاـنیع  منت  مل  مالـسالا 

اهاوسا ریداقتلا و  لقا  یلع  نوکی  نلف  رتشالا  اهلخد  نئل  برحلا و  نیزاوم  یف  اهباسح  اهل  بسحی  اذـکه  هیواـعم  یقبی  لـه  هدـیعب و 
تزهجت اذا  فیکف  هلبقی  هیواعم و ال  هیـضتری  یـش ء ال  اذه  اهئانبا و  فوفـصل  ادـحوم  اهتاقرفتمل  اعماج  اهلهال  اظفاح  اهل  اطباض  الا 

یلع اهمـسری  یتلا  ططخلا  عم  رارمتـساب  شیعی  ناک  اذـلف  صالخ  وا  هلیح  هیواـعمل  یقبی  لـهف  ماـشلا  وزغل  تجرخ  اـهنم و  شویجلا 
راد یف  هسیـساوج  هنویع و  هیواعمل  ناک  امل  و  اهوحن ؟ اهجهنی  یتلا  هطوطخ  یه  ام  اهب ؟ لعفی  اذام  ایلاو ؟ اهیلا  لـسری  نم  رـصمل … 

رکفی هتلعج  اریبک  اـمه  هیلا  تلمح  رـصم ، یلع  رتشـالا  نییعت  ءاـبنا  هیلا  تلمح  دـقف  نینموملاریما  نم  برقلاـب  هیمالـسالا و  هفـالخلا 
ملعی امل  کلذ  هئاس  ارـصم و  رتشالا  یلوتی  نا  اریثک  هیواعم  یلع  مظع  هلمع …  رقم  یلا  هلوص  لبق و  هنم  صالخلا  هیفیک  یف  ـالیوط 
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ایوق قحلا  یف  ادینع  برحلا  یف  سارملا  دـیدش  لجر  رتشالا  .رکب  یبا  نب  دـمحمک  سیل  هنا  قحلا ، یف  هتبالـص  رتشالا و  فقاوم  نم 
هیواعم عماسم  یلا  رتشالا  نییعت  ءابنا  تلصو  .هداعـسلا  یه  هداهـشلا  .هوادعلا  دیدش  هیواعمل  اودع  نینموملاریمال  اصلخم  هللا  تاذ  یف 

یف رکفی  ذخا  اذلف  مها  کلذ و  قوف  رمالاف  ددرتلا  هریحلا و  هعفنت  اذام  قلقلا و  بارطـضالا و  هدیفی  اذام  نکل  رـصم و  یلوتی  نا  هزه 
نم هرکف  اهنا  هعماطم …  ققحی  هتینما و  هیف  زرحی  قیرط  یلا  يدـتها  لیوط  ریکفت  دـعب  و  اهیلا …  لصی  نا  لبق  هنم  صـالخلا  هیفیک 

ههج و نم  رتشالا  یلع  یضقی  دحاو  رجح  یف  نیروفـصع  داطـصی  نا  هلالخ  نم  عیطتـسی  بیلاسالا  عدبا  نم  بولـسا  رکفلا و  مظعا 
شیرعلا نکـسی  ناک  جارخلا  لها  نم  ناقهد  یلا  یلوـالا  ههجلا  قیقحتل  دـمع  اذـلف  يرخا  ههج  نم  هبناـج  هیوقت  یف  کـلذ  لغتـسی 

يا ناقهدـلا : لاس  شیرعلا  یف  رتشالا  لزن  املف  هماعط  یف  مسلاـب  رتشـالل  لـتحا  هنـس و  نیرـشع  کـجارخ  كرتا  هل : لاـق  هبغراـف و 
و رتشالل ، هفصو  اذک و  اذک و  هناش  اذک و  اذک و  هرما  نم  نا  لاق : الـسع و  هل  يدهاف  .لسعلا  هل : لیق  هیلا .؟ بحا  بارـشلا  ماعطلا و 
مزلقلا و یف  هتداهش  تناک  رتشالا  نا  لوقت : تایاور  كانه  .فلت و  یتح  هفوج  یف  ترقتسا  امف  هبرـش  هنم  لوانتف  امئاص  رتشالا  ناک 

یف هتطخ  مسر  امدـنع  هناـف  هیناـثلا  ههجلا  اـما  یلوـالا  هجلا  قیقحت  یف  هتقیرط  هذـه  .ناقهدـلا  اذـه  ریغ  هلتاـق  نا  شیرعلا و  یف  سیل 
ءایلوالا نم  هنا  مهدلخ  یف  رقی  یک  .هیلع و  اهفطعی  مهبولق و  اهب  داطـصیل  ماشلا  لها  ماما  يرخا  هطخ  مسری  ناک  رتشالا  یلع  ءاضقلا 

اوناکف هومکیفکی  نا  هللا  اوعداف  رـصم  یلا  رتشالا  هجو  دق  ایلع  نا  سانلااهیا : مهل : لوقی  ناک  هنیعب  نورـصبی  هللا و  رونب  نوری  نیذـلا 
بلق تباصا  همیظع  هبرـض  اهنا  قحلا ، هرـصن  یف  هطوش  لمکی  نا  لـبق  میظعلا  لـطبلا  دهـشتسا  هالـص …  لـک  ربد  یف  هیلع  نوعدـی 

فیلخلا

تلکا هرسح  اهنا  هعمادم …  ترجا  یلع و  بلق  تعج  وا  هبیصم  اهنا  یلع : ردص  یلا  يومالا  ردغلا  اههجو  ءالجن  هنعط  یعرـشلا و  ه 
یلا ابنا  لصو  دقل  مالسالا …  تباصا  هباصالا  یلع و  يزعملا  کلام و  دیهـشلا  عطقنی …  فهلت ال  هحراوج و  تقرحا  ههآ  هدبک و 
ناف كدنع  هبستحا  ینا  مهللا  نیملاعلا : بر  دمحلا هللا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  لاق : .هناوا و  لبق  هداهشتسا  هدنع  ربکف  نینموملاریما 
یلع ربصن  نا  انـسفنا  انطو  دق  اننا  عم  هبر ، یقل  هبحن و  یـضق  هدهعب و  یف  دـقلف و  اکلام ، هللا  محر  لاق : مث  .رهدـلا  بئاصم  نم  هتوم 

هفیلخلا اهب  بصی  مل  يربک  هعجاف  تناک  دـقل  .بئاصملا  مظعا  نم  اهناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  انباصم  دـعب  هبیـصم  لک 
دیدحلا یبا  نبا  لاق  کلام …  یلع  فهلتی  نمزلا  نم  هدمل  مامالا  يور  اذل  قحلا و  مالـسالا و  اهب  بیـصا  امنا  بسحف و  صخـشک 

رد هللا  لاق : مث  هیلع  فساتی  فهلتی و  هاندـجوف  رتشالا  توم  هغلب  نیح  نینموملاریما  یلع  اـنلخد  اولاـق : عخنلا  خایـشا  نم  هعاـمج  نع 
یلع املاع  نحرفیل  املاع و  کتوم  ندهیل  هللا  اما و  ادلـص ، ناکل  رجح  نم  ناک  ول  ادنف و  ناکل  لبج  نم  ناک  ول  کلام  ام  و  کلام ،

هب باصملا  هنا  اننظ  یتح  فساتی  فهلتی و  یلع  لاز  امف  سیق : نب  همقلع  لاق  .کلامک  دوجوم  له  و  یکاوبلا ! کبتلف  کـلام  لـثم 
رع اننود و 

- هللا لوسرل  تناک  امک  یل  رتشالا  ناک  هیف : لوقی  ناک  نینموملاریما  نا  اولع  ارخف و  هقث و  رتشالا  یفکی  .امایا و  ههجو  یف  کلذ  ف 
يودع یف  يری  دحاو  هلثم  مکیف  تیل  لب  نینثا  هلثم  مکیف  تیل  و  رتشالا : داهشتسا  دعب  هباحـصال  لوقی  ناک  و  هلآ .- هیلع و  هللا  یلص 

نع لئـس  دـق  لئاقلا و  رد  و هللا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مکد و  وا  ضعب  یل  میقتـسی  نا  توجر  مکتنووم و  یلع  تفخل  نذا  هیار  لثم 
تام یتح  ادـیدش  یلع  رما  لزی  مل  یبضلا : هریغم  لاق  .قارعلا و  لها  هتوم  مزه  ماشلا و  لها  هتایح  تمزه  لجر  یف  لوقا  اـم  رتشـالا :
برط ناک  هنیزحلا  هزهلا  هذـه  ردـقب  مامالا و  بلق  هعجافلا  تزه  اذـکه  .هرـصبلاب  فنحالا  نم  دوسا  هفوکلاب  رتشالا  ناک  و  رتشـالا ،
نادـی بلاط  یبا  نب  یلعل  ناک  هناف  دـعب  اما  لاق : ماشلا و  لها  یف  ابیطخ  ماق  دـقف  .رتشالا  داهـشتسا  ابن  هلـص  امدـنع و  هحرف  هیواعم و 
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.لسعلا نم  ادنج  نا هللا  لاق : رتشالا و  کلام  وه  مویلا و  يرخالا  تعطق  دق  رسای و  نب  رامع  وه  نیفص و  موی  امهادحا  تعطق  نانیمی 
هموصخ نم  ءاهجولا  ءافرـشلا و  یلع  ءاضقلل  مسلا  لامعتـسا  یف  لصاتم  بح  هدیدش و  هیاوه  هیواعمل  ناک  دقل  .ءانبجلا  هلیـسو  مسلا 

هب م لتقی  ادنج  هامس  مسلا و  هیغاطلا  لمعتسا  دقف  همالحا  هیناما و  یلع  ارطخ  نولکشی  اوناک  نا  هراصنا  لب 

دقعی نا  دعب  هللا  لوسر  نبا  یبتجملا  طبسلا  اذهف  .هللا  لوسر  نبال  همـس  .هیلع  لعفلا  هدر  نم  وا  هنم  افوخ  هتهجاوم  هتیعا  نمم  ءاشی  ن 
دمعیف اهعفد  یف  الیقث  هدوجو  نا  يری  اهب و  یفی  نا ال  هیواعم  يری  نیملـسملا  مالـسالا و  حلاصل  اطورـش  هیلع  طرتشی  هعم و  حلـصلا 

يدنکلا سیق  نب  ثعـشا  تنب  هدعج  نسحلا - هارما  هتارما - نا  يدوعـسملا : رکذ  دقف  ثعـشالا  تنب  هدـعج  هتجوز  طسوتب  همـس  یلا 
ناکف دـیزی  کتجوز  مهرد و  فلا  هئامب  کیلا  تهج  نسحلا و  لتق  یف  تلتحا  نا  کـنا  اـهیلا  سد  هیواـعم  ناـک  دـق  مسلا و  هتقس 

کل انیف  ول  کلذ  ول ال  دـیزی و  هایح  بحن  انا  اهیلا : لسرا  لاملاب و  هیواعم  اهل  یف  نسحلا و  تام  املف  همـس  یلع  اهثعب  يذـلا  کـلذ 
هللا ال هتینما و  تغلب  هتبرـش و  تلمع  دقل  هتوم  دنع  نسحلا  لوق  ترکذ  امک  اذه  مسلا  ثدـح  خـیراوتلا  لک  ترکذ  دـق  .هجیوزتب و 

هتالو هیواعم و  راصنا  نم  ناک  دیلولا  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  .دلاخ  نب  نمحرلادبعل  همس  لوقی …  امیف  قدصی  دعو و ال  امب  یفی 
ذخا هیواعم  دارا  امدنع  هیواعم و  دعب  ادحا  هب  نولدعی  مهدنع و ال  یحـضا  یتح  يوق  ماشلا و  لها  دـنع  لجرلا  اذـه  رما  دتـشا  دـق  و 
امنا مکل و  اماظن  نوکی  لجرل  دقعا  نا  تدرا  دق  یلجا و  برق  ینـس و  تربک  هنا  ماشلا  لها  ای  لاق : قشمد و  یف  بطخ  دیزیل  هعیبلا 

انا

یف اهرـسا  هیواعم و  یلع  کلذ  قشف  دـیلولا  نب  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع  انیـضر  اولاق : اوعمتجا و  اوقفـصاف و  .مکیار  اورف  مکنم  لجر 
اهب هلتقی  هیقـس  هیقـسیف  هیتای  نا  انیکم ، هدنع  ناک  .لاثا و  نبا  هل  لاقی  ایدوهی  هدنع  ابیبط  هیواعم  رماف  ضرم  نمحرلادبع  نا  مث  .هسفن 
نم هللا  كازج  ال  هل : لاق  هیواعم و  هذخاف  يدوهیلا  ایفختسم  قشمد  دلاخ  نب  رجاهملا  هوخا  لخد  مث  تامف  هنطب  قرخناف  هاقـسف  هاتاف 

هتهجاوم و عیطتسی  نمم ال  هریغ  صاق و  یبا و  نب  دعـس  هیواعم  لتق  اذکه  .رمالا و  یقب  روماملا و  تلتق  لاق : .یبیبط  تلتق  اریخ  رئاز 
اثیدح نوثدحملا  يور  دق  و  هجهن : یف  دیدحلا  یبا  نبا  رکذ  .رتشالا  نامیاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هداهـش  .هنم  صلختلا  دیری 

رمعوبا ثیدحلا  اذه  يور  نموم ، هناب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هعطاق  هداهش  یه  هللا و  همحر  رتشالل  همیظع  هلیضف  یلع  لدی 
رذ ما  هتجوز  تکب  هذبرلاب  وه  هافولا و  رذابا  ترضح  امل  رمعوبا : لاق  بدنج  باب  یف  میجلا  فرح  یف  باعیتسالا  باتک  یف  ربلا  نب 

مایقلا نم  یلدب  انفک و ال  کعسی  بوث  يدنع  سیل  ضرالا و  نم  هالفب  تومت  تنا  یکبا و  یل ال  ام  تلاقف : کیکبی .؟ ام  اهل : لاقف 
وا نادل  نیملسم و  نییارما  نیب  تومی  ال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناف  یکبت  يرـشبا و ال  لاقف : كزاهجب .!

نابستحی ناربصتیف و  هثالث 

مکدحا نتومیل  مهیف : انا  رفنل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اضیا  تعمـس  دلولا و  نم  هثالث  انل  تام  دق  ادـبا و  رانلا  نایریف 
کلذ کش - ال  اناف - هعامج  هیرق و  یف  تام  دـق  الا و  دـحا  رفنلا  کئلوا  نم  سیل  نینموملا و  نم  هباصع  هدهـشی  ضرالا  نم  هالفب 
یبهذا لاقف : قرطلا .! تعطقت  جاحلا و  بهذ  دـق  ینا و  تلقف : رذ : ما  تلاقف  .قیرطلا  يرظناف  تبذـک  ـال  تبذـک و  اـم  هللا  لـجرلا و 
مهباکر یلع  لاجرب  انا  اذا  لاحلا  هذه  یلع  وه  انا و  انیبف  هضرماف  هیلا  عجر  مث  رظناف  دعصاف  بیثکلا  یلا  دتشا  تنک  تلاق : .يرـصبتف 
توـمی نیملـسملا  نم  ورما  تلقف : کـل ؟ اـم  هللا  هما  اـی  اولاـق : یلع و  اوـفقو  یتـح  یلا  اوعرـساف  مهلحاور  مهب  بخت  مخرلا  مهناـک 
اوعرسا مهتاهما و  مهئاباب و  هودفف  معن  تلق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحاص  اولاق : رذوبا ، تلق : وه ؟ نم  و  اولاق : هنوفکت ؟

هالفب مکنم  لجر  نتومیل  مهیف : انا  رفنل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناف  اورـشبا  مهل : لاقف  هیلع  اولخد  یتح  هیلا 
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ول تبذک و  تبذک و ال  ام  هللا  هعامج و  هیرق و  یف  کله  دق  الا و  رفنلا  کئلوا  نم  سیل  نینموملا و  نم  هباصع  هدهـشت  ضرالا  نم 
اریما ناک  مکنم  لجر  یننفکی  الا  هللا  مکدشنا  ینا  اهل و  وا  یل  بوث  یف  الا  نفکا  مل  یتارم  وا ال  یل  انفک  ینعـسی  بوث  يدـنع  ناک 

لاق ابیقن ! وا  ادیرب  وا  افیرع  وا 

یف اذـه و  یئادر  یف  مع  ای  کنفکا  انا  هل : لاق  راصنالا  نم  یتف  الا  لاق  ام  ضعب  فراق  دـق  ـالا و  دـحا  رفنلا  کـئلوا  یف  سیل  و  ت :
هیلع و اوماق  هورـضح و  نیذـلا  رفنلا  هلـسغ  يراصنالا و  هنفکف  تاـمف  یننفکت  تنا  رذوبا : لاـقف  یما  لزغ  نم  یتبیع  یف  یعم  نیبوث 

توم اورـضح  نیذلا  رفنلا  ناک  بدنج : باب  لوا  یف  ثیدحلا  اذه  يوری  نا  لبق  ربلادبع  نب  رمعوبا  يور  .نامی  مهلک  رفن  یف  هونفد 
-1 رتشالا : یلع  مامالا  ءانث  .رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  و  يدـنکلا ) يدـع  نب   ) ربدالا نم  رجح  مهنم  هعامج  هفداصف  هذـبرلاب  رذ  یبا 

نیح اوبـضغ هللا  نیذـلا  موقلا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  رتشالا …  مهیلع  یلو  امل  رـصم  لها  یلا  مالـسلا  هیلع  هل  باتک  نم 
رکنم ـال  هیلا و  حارتسی  فورعم  ـالف  نعاـظلا  میقملا و  رجاـفلا و  ربلا و  یلع  هقدارـس  روجلا  برـضف  هقحب ، بهذ  هضرا و  یف  یـصع 

راجفلا یلع  دشا  عورلا ، تاعاس  ءادعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال  مایا  مانی  هللا ال  دابع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دقف  دـعب : اما  .هنع  یهانتی 
لیلک هللا ال  فویـس  نم  فیـس  هناف  قحلا  قباط  امیف  هرما  اوعیطا  هل و  اوعمـساف  جـحذم  وخا  ثراحلا  نب  کلام  وه  راـنلا و  قیرح  نم 

مجحی و مدقی و ال  هناف ال  اومیقاف  اومیقت  نا  مکرما  نا  اورفناف و  اورفنت  نا  مکرما  ناف  هبیرضلا  یبان  هبظلا و ال 

عورا نم  باتکلا  اذه  .مکودع  یلع  هتمیکـش  هدش  مکل و  هتحیـصنل  یـسفن  یلع  هب  مکترثآ  دق  و  يرما ، نع  الا  مدـقی  رخوی و ال  ال 
دق و  قاقحتـسا ، نود  نیحداملا  وا  نیدـیازملا  بحی  يذـلا ال  نینموملاریما  باتک  هنا  رتشالل  هقثلا  ءاطعا  یف  اهنـسحا  ماـمالا و  بتک 

رظناف .هریغ  رخآ  ناسنا  اهیلا  ماستی  مل  یتلا  هحیحـصلا  هتناکم  ترهظا  رتشالا و  تنابا  نویعلا و  لکل  تعمل  رتشالا و  تافـص  تالالت 
يوه و هذخای  هصیقن ال  وا  هدایز  نود  هقاقحتـسا  رادقم  ناسنا  لک  یطعی  باسحلا  هقدـلا و  لجر  ایلع  ناف  اهیف  رکف  هملک و  لک  یلا 

دجو نا  هریغ و  دنع  دجوت  نا  لق  رتشالا  اهب  عتمتی  تافـص  نع  فشکی  اذه  هباتک  یف  ایلع  نا  ضغب ، هیلع  رثوی  هفطاع و ال  هفرجت  ال 
هیدوبعلا هللا ناف  نیلسرملا  لب  نینموملا  تافص  عورا  هذه  هاوهل و  ادبع  سیل  هللادبع و  هنا  اهلواف  .صخش  یف  اهلک  عمتجت  نلف  اهضعب 

راجفلا یلع  دشا  عورلا  تاعاس  ءادعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال  مایا  مانی  ال  هلوقب : هفص  مث و  هل  صالخالا  هب و  لاصتالا  یهتنم  لثمت 
نوکی فیک ال  ماـنی و  فیک  هتینما و  ققحی  هسفن و  یفـشی  هراـث و  كردـی  يذـلا  ملـسملا  ناـسنالا  هروص  اـهنا  راـنلا …  قیرح  نم 

طا هل و  اوعمساف  لاق : مث  هداهش …  لتقلا  هسدقم و  برحلا  و  هدیقع ، ادبم و  رما  و  نید ، هلاسر و  رما  رمالا  و  ادیدش ،

عقت دـق  ءاطخا  نع  مامالا  نم  زارتحا  هنکل  قحلا و  نع  الا  عفادـی  قحلا و ال  نع  الا  قطنی  نل  رتشالا  ناف  قحلا …  قباط  امیف  هرما  اوعی 
هناف هرقفلا : هذه  رکذ  دنع  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هبیرضلا  یبان  هبظلا و ال  لیلک  هللا ال  فویس  نم  فیس  هناف  لاق : مث  دمع …  ریغ  نع 

هلاتقل رکبوبا  هب  هبقل  هنا  حیحـصلا  هللا و  لوسر  هب  هبقل  لیقف  هب  هبقل  نمیف  فلتخا  دیلولا و  نب  دلاخ  بقل  اذـه  هللا ، فویـس  نم  فیس 
رفکلا هیلع  زوجی  هللا  فیس  له  ملسی و  نا  لبق  هیلهاجلا  نمز  یف  له  هللا  فیس  دلاخ  ناک  یتم  لوقا : و  هملیـسم …  هلتق  هدرلا و  لها 

لیخ هدایق  یلع  ناک  يذلا  نم  دحا و  هکرعم  تباغ  له  نیملـسملا و  یلع  سانلا  دـشا  نم  دـلاخ  ناک  دـق  یـصاعملا و  كرـشلا و  و 
هزمح و لتق  نوکرـشملا و  هب  رـصتنا  يذلا  وه  سیلا  اومزهنا ؟ نا  دعب  مهدوجوب  مهتقث  مهل  داعا  يذـلا  دـلاخ  وه  سیلا  نیکرـشملا ،
همیذج و ینب  یلا  لصو  یتح  راسف  مالسالا  یلا  اموق  وعدی  نا  هرما  هعامج و  یلع  یبنلا  هالو  دق  مالـسالا و  یف  ما  اهیف .؟ نوملـسملا 

عنص امم  کیلا  اربا  ینا  مهللا  لاق : مث  ءامسلا  یلا  هیدی  عفر  یبنلا  یلا  ابنلا  لصو  امدنع  مهلتق و  هصرفلا و  منغتساف  راث  مهیلع  هل  ناک 
مالا نم  مهل  بیصا  ام  ءامدلا و  مهل  يدوف  موقلا  نم  یقب  نم  یلا  ایلع  لسرا  مث  دیلولا  نب  دلاخ 
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اذـه ام  رکبوبا …  هنع  عفادـف  همجرب  رمع  رماف  هتجوزب  ینزو  هلتق  يذـلا  دـباعلا  ملـسملا  هریون  نب  کلامب  هلعف  لفغی  له  مث  لاو … 
يذـلا رتشالا  وه  هللا  فیـسب  یمـسی  يذـلا  امنا  هروزملا و  هیمـستلاب  فرتعن  نحن ال  الک  اـشاح و  یطخملا ء  ملاـظلا  یهلـالا  فیـسلا 

: لوقی ثیح  اهتاجرد  یلعاب  هقثلا  يرتل  اهیف  ققح  هریخالا و  هرقفلا  هذه  یلا  رظنا  مث  بلاط …  یبا  نب  یلع  ناسل  یلع  کلذ  قحتسی 
یلع هب  مکترثآ  دق  يرما و  نع  الا  مدقی  رخوی و ال  مجحی و ال  مدقی و ال  هناف ال  اومیقاف  اومیقت  نا  مکرما  نا  اورفنت و  نا  مکرما  ناف 

همسوالا و عفرا  نم  اماس  صلخملا و  یلاولا  اذه  میظعلا  دئاقلا  یطعی  اذکه  مکودع …  یلع  هتمیکـش  هدش  مکل و  هتحیـصنل  یـسفن 
همظع يرتل  راثیالا  اذـه  یف  رکفت  هسفن  یلع  هب  مهرثوی  راثیا  يا  و  هماجحاک …  هماـمجحا  همادـقاک و  همادـقا  لـعج  ثیح  اـهمظعا 

یف رتشالا  یفوت  مث  رـصم  نع  هلزع  نم  هدجوت  هغلب  امل  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  مالـسلا  هیلع  یلعل  باتک  نم  .هبعک 2 - ولع  رتشالا و 
ءاطبتـسا کلذ  لعفا  مل  ینا  کلمع و  یلا  رتشالا  حیرـست  نم  کتدـجوم  ینغلب  دـقف  دـعب : اما  .اهیلا  هلوص  لبق و  كانه  یلا  ههجوت 

بجعا هنووم و  کیلع  رـسیا  وه  ام  کتیلول  کناطلـس  نم  كدـی  تحت  ام  تعزن  ول  دـجلا و  یف  کل  ادایدزا  دـهجلا و ال  یف  کـل 
همایا لمکتسا  دقلف  هللا ! همحرف  امقان  ادیدش  انودع  یلع  احصان و  انل  الجر  ناک  رـصم  رما  هتیل  تنک و  يذلا  لجرلا  نا  .هیال  کیلا و 

اذه یف  رتشالل  یلع  ءاعد  رکذ  دـنع  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هل  باوثلا  فعاض  هناوضر و  هللا  هالوا  نوضار  هنع  نحن  همامح و  یقال  و 
لوسر هوعد  نیب  اهنیب و  يدنع  قرف  هنجلا و ال  هلخدی  هبونذ و  رفکی  هل و  هللا  رفغی  هوعدلا  هذـهب  رتشالا  ناب  کشا  تسل  و  ماقملا … 

نم نیریما  یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  و  .اذه 3 - ضعب  مالسلا  هیلع  یلع  نم  هل  لصح  نمل  یبوط  ای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
هناف انجم ، اعرد و  هالعجا  اعیطا و  هل و  اعمـساف  رتشالا  ثراحلا  نب  کـلام  اـمکزیح  یف  نم  یلع  اـمکیلع و  ترما  دـق  و  هشیج : ءارما 

بناج یلا  .ارعاش  رتشالا  .لثما  هنع  ءطبلا  ام  یلا  هعارـسا  مزحا و ال  هیلا  عارـسالا  امع  هوطب  هتطقـس و ال  ـال  هنه و  فاـخی و  ـال  نمم 
لعل و  بناوجلا ، کلت  یف  ءامظعلا  یهاضی  امیظع  هنم  تقلخ  يرخا  بهاومب  عتمت  هناف  رتشالا  انلطب  اهب  عتمت  یتلا  هقراـخلا  هعاجـشلا 

هیرقبعلا رجفی  نا  یلع  رداق  هنا  هیدـل و  تناک  یتلا  هیرعـشلا  هکلملا  یلع  للدـی  هناف  كراعملا  دـیل  ناک و  نا  هغاـص و  يذـلا  رعـشلا 
حامرلا فویسلاب و  هارابملا  تناک  امنا  ءارعشلا و  هارابمل  همئالم  نکت  مل  لاوحالا  فورظلا و  نکل  تناک و  امم  رثکا  هیرعشلا 

نم یلع  درلا  هبسانمل  رتشالا  هعدتبی  ناک  يذلا  رعشلا  تاقرفتم  ضعب  درسن  انه  نحن  باطخلا و  لصف  مکحلا و  اهل  هرطیـسملا و  یه 
یلع ماما  صاعلا  نب  ورمع  زرب  .اهـضعب  هذه  هصاوخ و  دحا  وا  وه  هب  عتمت  هبقنم  رکذل  وا  هدنج  فوفـص  یف  هیمحلا  هراثال  وا  هادحت 
رسب ارمع  دلق  کلذک  فرـصنا و  هحبق و  نع  مامالا  هزنتف  هتروع  فشک  ضرالا و  یلا  يوه  هذخام  هنم  ذخای  نا  فیـسلا  داک  امل  و 
ایمر رسب  ورمع و  هرتاو  فک  هنعط  اهزربت  هرهاظ  جاجعلا  طسو  هروع  هرغاش و  خیـش  لجر  موی  لکا  .کلذ  یف  رتشالا  لاقف  هاطرا  نب 

لاجرف لاجر  بورحلل  لاجر و  مل  سلل  حابصلا و  یف  لصفلا  اند  دق  تحبصا :) اذا  موقلا  زجانم  ینا  لاق  امنیح  رتشالا  لاق  هرقافلاب و 
میزایحلا دش  دنه  نبا  ای  لافکالا  یغولا  یف  لف  اذا  یسلاب ف  ججدملا  سرافلا  برـضی  لاوهالا  هدهت  محقم ال  بدخ  لک  بورحلا 

قارعلا و لهاب  اشلا م  رفظ  وا  قارعلا  زع  هیف  لاطبالا  هل  وه  نم  يدافتت  ارمال  تیقب  نا  حبـصلا  یف  نا  لامالا  کب  نبهذی  وملل ت و ال 
مهلتق انلف  لاجالا  کئلوا  تلاغ  یبلا ض و  رفنلا  متلتق  اونوکت  نا  لاثمالا  هب  يرجت  برـض  مسلا ر و  لسالاب  ناعطلل  اوربصاـف  لازلزلا 

اذ یف  داـعملا و  یف  زوفلا  بلط  لاـیذا  مهنیب  توملا  نم  ترج  اذا  اـنعط  جیـشولا  نوبطخی  لادـبا  مهلاـثما  لـیلق  طـخلا ب  مظع  نا  و 
یلع نشا  مل  نا  سوبع  هجوب  یف  ایـضا  تیقل  العلا و  نع  تفرحنا  يرف و  تیقب و  هیواعم : اددـهم  لاـق  لاومـالا و  سوفنلا و  ناهتـست 
لها نم  نیرخاتملا  ضعب  لاق  هصن : ام  نیتیبلا  نیذه  لقن  نا  دعب  هباصالا  بحاص  لاق  سوفن  باهذ  نم  اموی  لخت  مل  هراغ  دـنه  نبا 

نم بسنا  وه  معن  ریبک  قرف  امهنیب  لب  الک  هباـصالا ) بحاـص  : ) تلق .بسنا  ناـک  هراـغ  برح  نبا  یلع  نشا  مل  نا  لاـق : ول  بدـالا 
اذکه .هتیاکن و  یف  غلبا  هما  یلا  همصخ  هبسن  لب  کلذب  نونتعی  مهناف ال  ءارعشلا  لوحف  اما  نیرخاتملا و  قئارطب  ریظنلا و  هاعارم  ههج 
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اداوج سابلا  دـیدش  ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  هنع  لاقف  .هتالوطب  هفقاوم و  مجرتی  نا  دارا  هتایح و  سرد  نم  لک  رتشالا  هیرعاش  لـجس 
هب رما  ام  اذه  : ) حرشلا .قفرلا  عضوم  یف  قفری  وطسلا و  عضوم  یف  وطسیف  فنعلا  نیللا و  نیب  عمجی  ناک  ارعاش و  احیصف  امیلح  اسیئر 

حالـصتسا و  اهودع ، داهج  و  اهجارخ : هیابج  رـصم : هالو  نیح  هیلا ، هدـهع  یف  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  نینموملاریما ، یلع  هللادـبع 
یتـلا يرخـالا  تاـیدوبعلا  عیمج  نم  ررحتلا  فدارت  یه  اـهلجا و  فاـصوالا و  عفرا  نم  هیدوبعلا هللا  هفـص  اـهدالب ) هراـمع  و  اـهلها ،

رومالا و هذهل  ادبع  نوکی  نا  ضفری  ادـبع هللا  ناک  نم  ناف  هیرـصنعلا : هیموقلا و  هریـشعلا و  لهالا و  بصنملا و  لاملا و  یف  دـسجتت 
هسفن و ال لذـی  الف  لاملل  ادـبع  نوکی  نا  یـضری  ادـبع هللا ال  ناک  نم  ناـف  قـالطنالا ، ررحتلا و  نوکی  هیدوبعلا  هذـه  قمعت  رادـقمب 

کلذـک اـهدوجو و  هتما و  همارک  یلع  مواـسی  وا  اهقرـسیل  اـهیلا  هدـی  دـمی  وا  هوشر ، اـهاضاقتی  مهاردـلا  نم  هنفح  لـجا  نم  اـهنیهی 
- هفصلا هذه  مظعل  و  هعنطصملا …  ههلالا  مانصالا و  نم  اهریغ  و  هتاوهشل …  ادبع  ملسملا  نوکی  نا  اهساسا  یلع  ضفری  هیدوبعلا هللا 

یلا مارحلا  دجـسملا  نم  ـالیل  هدـبعب  يرـسا  يذـلا  ناحبـس  : ) هناـش یلاـعت  لوقی  اـهب  میرکلا  هلوسر  فصو  هللا  نا  يرن  هیدوبعلا هللا -
یتلا هیدوبعلا  هفصب  ءاج  لب  مساقلا  یباب  وا  لوسرلاب  وا  دمحمب  يرسا  يذلا  ناحبـس  لقی  ملف  هلوح ) انکراب  يذلا  یـصقالا  دجـسملا 

میهاربا ءایبنالا  خیـش  اذـهف  هئایبنااهب ، فصی  هللا  نا  يرن  هفـصلا  هذـه  فرـشل  .اهتاجرد و  یهتنمب  همارکلا  ومـسلا و  فرـشلا و  لثمت 
یلاعت لوقی  نوراه  یسوم و  اذه  و  نینموملا .) اندابع  نم  هنا  نینسحملا  يزجن  کلذک  میهاربا  یلع  مالس  : ) هقح یف  یلاعت  هللا  لوقی 

: هرما عقاو  هنع  هللا  یکحی  یسیع  اذه  و  نینموملا .) اندابع  نم  امهنا  نینسحملا  يزجن  کلذک  انا  نوراه  یسوم و  یلع  مالس  : ) امهنع
قاحـسا و بوقعی و  بویا و  حون و  هیدوبعلاب ، مهلک  ءایبنالا  رکذ  يرج  کلذـک  و  ادـبع هللا .) …  نوکی  نا  حیـسملا  فکنتـسی  نل  )
ادبع هللا و ناسنالا  نوکی  ام  رادقمب  هللا و  دنع  ایلع  هبترم  اهل  هفـصلا  هذه  نا  یلع  للدی  هلک  اذه  و  مهریغ …  طول و  دواد و  ایرکز و 

نع جرخی  الف  هلامعا  هتافرـصت و  عیمج  یف  کلذ  دـسجی  هتیدوبعب هللا و  فرتعی  نینموملاریما  نا  .اقلطنم و  اررحتم و  نوکی  هل  اـعیطم 
یلـص یبنلا - يدی  نیب  دهاجی  ناک  امدنع  هللادبع  وه  هجاهتناب ، مهرما  هدابعل و  مسر  يذلا  هللا  طخ  یف  وهف  هتایح  هلیط  هیدوبعلا  هذه 

یف هللادبع  وهف  اهالوت  هیلا و  تداع  امدـنع  هللادـبع  وه  هتیب و  یف  سلج  هفالخلا و  هنع  تفرحنا  امدـنع  هللادـبع  وه  و  هلآ - هیلع و  هللا 
هعبرالا رومالا  هذـه  و  طقف …  و هللا  ادـیبع هللا ، هاجتالا  تاذ  یف  طـخلا و  سفنب  نونموملا ، نوکی  نا  بجی  کلذـک  و  هلاوحا ، عیمج 

ناک انه  نم  و  اهطئارشب ، اهاعری  اهدودحب و  اهمیقی  نا  عاطتسا  نا  هیالولا ، هرمالا و  یف  بغری  اهلجا  نمف  ملـسملا ، مکاحلا  هیاغ  یه 
درنل نکل  ماطحلا و  لوضف  نم  یـش ء  سامتلا  ناطلـس و ال  یف  هسفانم  انم  ناک  يذلا  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  لوقی : یلع  مامالا 

هنا ال متملع  دق  و  كدودـح …  نم  هلطعملا  ماقت  كدابع و  نم  نومولظملا  نمایف  كدالب  یف  حالـصالا  رهظن  کنید و  نم  ملاعملا 
یفاجلا هتمهن و ال  مهلاوما  یف  نوکتف  لیخبلا  نیملـسملا  هماما  ماکحالا و  مناـغملا و  ءامدـلا و  جورفلا و  یلع  یلاولا  نوکی  نا  یغبنی 

عطاقملا و ال نود  اهب  فقی  قوقحلاب و  بهذیف  مکحلا  یف  یشترملا  موق و ال  نود  اموق  ذختیف  لودلل  فئاحلا  هئافجب و ال  مهعطقیف 
هنایخ هللا و دعی  کلذک  لاحلا  مدـقت و  ناف  اهل  مدـقتی  نا  زوجی  الف  کلذـل  اعیطتـسم  نکی  مل  اذا  اما  .همالا و  کلهیف  هنـسلل  لطعملا 

هیابج رومالا …  هذـهب  موقی  نا  یلاولا  عاطتـسا  اذا  الا  ققحتی  فیظنلا ال  یمالـسالا  عمتجملا  هماقا  نا  نیملـسملا …  هداـبع  هلوسر و 
لاحب اهل  سیل  و  همکاحلا ، هقبطلا  نم  رابکلا  بویجل  ذخوت  مل  هیمالـسا  بئارـض  اهنکل  بئارـضلاب و  انرـصع  یف  هنع  ربعملا  جارخلا :

هذـه رود  لب  لطابلا ، ماکح  لالـضلا و  ءارما  هلعفی  امک  ابروا  اـکیرما و  یف  امهتیـشاح ، کـلملا و  ریمـالا و  یهـالم  یف  فرـصت  نا 
هنکسملا لهال  یطعتل  ذخوت  اهنا  نیسئابلا ، ءارقفلا  هروع  رتس  نیکاسملا و  زوع  عفر  نیجاتحملا و  هجاح  دس  یف  فرصت  نا  بئارضلا 

اهنا .نیقوعملا  یـضرملا و  نیدـعقملا و  نم  ضرالا  یف  برـضلا  هسرامم  یلع  مهل  هردـق  لمعلا و ال  یف  مهل  هلیح  نمم ال  هبرتملا  و 
مکاحلا اهب  موقی  نا  بجی  یتلا  هیناثلا  همهملا  یه  هذـه  و  اهودـع : داهج  ناسنالا …  هیخا  لجا  نم  ناسنالا  یلع  هللا  اهـضرف  بئارض 

امک ایرامعتـسا  وا  ایناودـع  سیل  داهجلا  اذـه  همیظع و  هلیلج و  اهنکل  هریبک و  هقاش و  همهم  اهناف  هلودـلا  ودـع  داـهج  یه  ملـسملا و 
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نا مهتاجوتنم  فیرـصتل  قاوسا  ذوفن و  قطانم  یلا  امهیلع  نم  ضرـالا و  ءامـسلا و  اومـسق  ثیح  انرـصع  یف  يربکلا  لودـلا  هجهتنت 
لاتق نا  مهیف ، هحتفتملا  هیروثلا  حورلا  لتق  مهلالذتسا و  سانلا و  دابعتـسا  اهرهوج  اهتیاغ و  يربکلا  لودلا  اهنـشت  یتلا  بورحلا  هذه 
 … همواقملا ههباجملل و  هعدارلا  هوقلا  کلمت  یتلا ال  هفیعضلا  بوعشلا  دابعتسا  لالغتسا و  لجا  نم  الا  نکی  مل  مویلا  يربکلا  لودلا 

هتدبعتـسا يذلا  ناسنالا  اذه  دبعتـسملا ، لذتـسملا و  قوحـسملا و  روهقملا و  ناسنالا  ینبتی  يذلا  یمالـسالا  داهجلا  فالخب  اذـه  و 
مطحیل یتای  دابعتـسالا ، لالذالا و  ملظلا و  رهقلا و  عفریل  هداهج  یف  مالـسالا  یتایف  قحلا ، رونلا و  هیور  نم  هتعنم  هعنطـصملا و  ههلالا 

 … نیفعـضتسملا لوقع  یلع  نوربکتـسملا  اهعـضو  یتلا  هواشغلا  عفری  نیملاظلا و  تیغاوطلا و  يدیا  اهتعنـص  یتلا  هیرـشبلا  مانـصالا 
لاتقلا داهجلا و  هیلمعل  کلذ  نم  مظعا  غوسم  كانه  له  هتمارک و  هرابتعا و  در  لجا  نم  ناسنالا ، لجا  نم  ناک  یمالـسالا  داـهجلا 

یف داهجلا  و  هرخـالا …  ایندـلا و  هداعـسل  هدوقی  يذـلا  رونلا  رـصبی  هقیقحلا و  یلع  فقی  یک  ناـسنالل  هصرفلا  رفوی  داـهجلا  نا  … 
رـشن داهجب  هنع  ربعملا  مالـسالا  یلا  مهئاعدـل  ءادـتبا  نیکرـشملا  داهج  لوـالا : .ماـسقا  هعبرا  یلا  مسقنی  ءاـهقفلا  هثحب  اـمک  مالـسالا 

.عافدلاب یمسملا  وه  اذه  مهلاوما و  ذخا  مهضرا و  لالتحال  نیملسملا  یلع  برحلا  نونلعی  نیذلا  نیکرشملا  داهج  یناثلا : .مالـسالا 
هاغبلاب مهنع  ربعملا  مامالا  یلع  نیجراخلا  داهج  عبارلا : .عافدلا  نم  اضیا  اذه  لام و  ذخا  وا  همرتحم  سفن  لتق  دیری  نم  داهج  ثلاثلا :

اونیب هلاسم و  هلاسم  لک  یلع  اوتا  مهیلع و  هللا  ناوضر  انواهقف  اهب  طاحا  دـق  تاعیرفت  تالیـصفت و  اهل  هعبرـالا  نیواـنعلا  هذـه   …و 
یه هذـه  و  اهلها : حالـصتسا  و  اهعلاقم …  لـئاسملا و  کـلت  نئازخ  اـهناف  هقفلا  بتک  یلا  عجریلف  اـهدارا  نمف  اـهیف  مالـسالا  مکح 
یلا رظنی  هیداعملا ، هیشاعملا و  مهروما  عیمج  یف  مهحالصا  دالبلا ، لها  حالصا  همهم  اهنا  ملـسملا  مکاحلاب  طانت  یتلا  هثلاثلا  همهملا 

لکاملا هل  ایهتی  یک  لاغتشالا  دجلا و  لمعلل و  هیفاکلا  صرفلا  مهل  ییهی ء  اهیلع و  هایحا  فقوتت  یتلا  تایرورضلا  مهل  رفویف  مهایند 
عدـتری هتماقتـسا و  یلع  میقتـسملا  مودـی  یک  هطوس  هناـسلب و  مهبداـی  مهحلـصی و  نا  یلاولا  یلع  بجی  اـمک  .سبلملا  معطملا و  و 

لجا نم  و  مهتالاسر ، ءایبنالا و  هوعد  تناـک  حالـصالا  لـجا  نم  اـهلجا ، تاـمهملا و  مظعا  نم  همهملا  هذـه  .هداـسف و  نع  دـسافلا 
هیلمع اهنا  نودشرملا ، نوحلصملا و  ثدحت  عیارشلا و  تلزن  سانلا  حالصا  لجا  نم  ءامظعلا …  نیحلصملا و  هروث  تناک  حالصالا 
هعبارلا همهملا  یه  هذـه  .اهدالب و  هرامع  .یمالـسا و  فدـه  یلاسر و  بلطم  اهنکل  داسفلا و  یلع  ءاضقلا  فارحنالا و  علق  یف  هقاش 

وا اهبلطتت  یتلا  لامعالل  هیلوالا  داوملا  ریفوت  هعانـصلا و  هعارزلا و  هراجتلا و  طیـشنتب  موقتت  یتلا  دالبلا  هرامع  اـهنا  ملـسملا ، مکاـحلل 
یف هنا  لماعلا  ملعی  هرامثتـسا و  هلام و  ءاقب  یلا  لاملا  بحاـص  نئمطی  یک  هعدـلا  نمـالا و  یلع  فقوتت  دـالبلا  هراـمع  نا  اـهجاتحت ،

فقوتی دالبلا  هرامع  نا  فرحلا …  لامعالا و  باحصا  حالفلا و  عارزلا و  کلذک  لمعی و  ینبی و  دجیف و  هلمع  یف  ماود  رارمتسا و 
یف هئادـعا  نم  هدوـجو  یف  ددـهم  ریغ  هنا  ملعی  ثحی  درفلا  هب  معنی  يذـلا  نمـالا  یلع  جارخلا و  نم  یبـجی  يذـلا  لاـملا  سار  یلع 

هیرشبلا هداعـسلا  هیناسنالا و  هیهافرلا  یعامتجالا و  لدعلا  بلـص  موقتی  هعبرالا  رومالا  هذهب  لخادلا …  یف  نیدسفملا  نم  وا  جراخلا 
 … نوحلـصملا هیلا  وعدی  ءایبنالا و  هدـشنی  يذـلا  حـلاصلا  عمتجملا  ءانب  یف  ادـئار  ایمالـسا  ارود  يدا  دـق  نوکی  اهب  مکاحلا  مایقب  و 

عم الا  یقـشی  و ال  اهعابتاب ، الا  دـحا  دعـسی  یتلا ال  هننـس ، هضئارف و  نم  هباتک : یف  هب  رما  ام  عابتا  .هتعاـط و  راـثیا  و  هللا ، يوقتب  هرما  )
مهتداعس ققحی  مهحلـصی و  امیف  رظانلا  سانلا و  روما  یلو  هرابتعاب  مکاحلا  یلا  اهجوتم  رظنلا  ناک  یـضم  امیف  اهتعاضا ) اهدوجح و 
ایاصولا هذـهب  هاصوا  املـسم و  هرابتعاب  یلاولا  یلا  هجوت  دـقف  ماقملا  اذـه  یف  اما  کلذ و  هب  ققحتی  ام  یلا  ههجوی  ماـمالا  ناـک  اذـلف 
بکتری ابجاو و ال  كرتی  الف  مالـسالاب  یفرحلا  مازتلالا  لکـشت  هللا  يوقت  هللا و  يوقتب  هرما  .اهفرـش  ایاصولا و  هرغ  دعت  یتلا  همیظعلا 
نونموی هب و  نونیدی  نیذلا  سانلا  لک  نم  مالـسالا  هبلطی  ینعملا  اذـه  میقتـسملا و  طخلا  اذـه  نمـض  ارمتـسم  اذـکه  یقبی  امرحم و 
مالسالا هدعیف  هنع  جورخلا  و  اذه ، نع  فارحنالا  اما  مازتلالا و  نم  يوتسملا  اذهب  نوکی  نا  ملـسم  لک  یف  یلوالا  لصالاف  همیلاعتب ،
هداعـسلا ققحی  هانحـض  وا  یلا  ینعملاب  هللا  يوقت  ملـسم …  لک  یف  رفوتت  نا  بجی  یتلا  هیلـصالا  هدـعاقلل  اقرخ  الالـض و  اذوذـش و 
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ققحتی هعیرشلا  هیف  رحب  همزتلم  هدارفا  لک  تناک  اذا  عمتجملا  ناف  حلاصلا  یمالسالا  عمتجملا  قیقحت  یلع  دعاسی  عمتجملا و  درفلل و 
ننسلا ضئارفلا و  بناج  مزتلا  نم  وه  اقح  دیعـسلا  نا  نیب  مامالا  نا  مث  هدشنی …  مالـسالا و  هب  يدانی  يذلا  میلـسلا  عمتجملا  اهدنع 
ننـسلا ضئارفلا و  هذهل  راکنالا  و  اهمیقی ، هنکل ال  اهب و  فرتعی  وا  اهرکنی  ننـسلا و  کلت  دـحجی  يذـلا  یقـشلا  هلباقم  یف  اهماقاف و 
نازیملا نا  راکنالا …  لحارم  نم  هلحرم  رطخا  لکـشی  اذه  اهل و  نیمیقملل  اهل و  برحلا  رود  ذخای  دق  ذا  دانعلا  ضفرلا و  همق  لثمی 

وه یقـشلا  هللا و  رمال  عیطملا  وه  دیعـسلاف  تارقفلا …  هذه  نم  ذوخاملا  نازیملا  اذه  وه  هئاقـش  درفلا و  هداعـسل  مامالا  هعـضی  يذلا 
.هزعا و نم  زازعا  و  هرصن ، نم  رصنب  لفکت  دق  همـسا  لج  هناف ، هناسل ، هدی و  هبلقب و  هناحبـس  هللا  رـصنی  نا  و   ) .رمالا کلذل  یـصاعلا 

یلغا نم  يرخا  هیـصو  هذه  هللا ) محر  ام  الا  ئوسلاب ، هراما  سفنلا  ناف  تاحمجلا ، دـنع  اهعزی  تاوهـشلا و  نم  هسفن  رـسکی  نا  هرما 
راکنا یف  هدسجتملا  بلقلاب  هرصنلا  هثالث  الاکشا  هرصنلا  هذه  تذختا  دق  هدابع و  هنید و  هرـصنب  هدسجتملا  هللا  هرـصن  یه  ایاصولا و 

دق اهرـسیا و  هرـصنلا و  بتارم  لقا  هذه  هب  رما  امب  لمع  هللا و  عاطا  نمب  رورـسلا  حرفلا و  وا  هنم  ردص  نمم  هب  اضرلا  مدـع  رکنملا و 
كرت نم  نینموملاریما  نع  درو  انه  نم  مارحلاب و  ایـضار  نوکی  ـال  نا  ملـسملا  یلع  بجی  لـب  مارحلاـب  اـضرلا  همحرب  ءاـهقفلا  یتفا 

مالسلا هیلع  ایلع  تعمس  ینا  لاق : هیقفلا  یلیل  یبا  نبا  ثدحی  ءایحالا و  نیب  تیم  وهف  هناسل  هبلقب و  رکنملا  راکنا 

هرکنا نم  يرب ء و  ملس و  دقف  هبلقب  هرکناف  هیلا  یعدی  ارکنم  هب و  لمعی  اناودع  يار  نم  هنا  نونموملا  اهیا  ماشلا : لها  انیقل  موی  لوقی 
لیبس باصا  يذـلا  کلذـف  یلفـسلا  نیملاظلا  هملک  ایلعلا و  هللا  هملک  فیـسلاب  هرکنا  نم  هبحاص و  نم  لضفا  وه  رجا و  دـقف  هناـسلب 

تاـمرحملل بکترملا  عدری  رکنملا و  قیقحت  نم  عنمی  نا  یه  دـیلاب و  هرـصنلا  مث  .نیقیلا  هبلق  یف  رون  قـیرطلا و  یلع  ماـق  يدـهلا و 
هرـصنلا یه  هللا و  هرـصنل  ثلاث  جذومن  كاـنه  تاـبرقلا و  تاـعاطلا و  قیقحت  یلع  هناطلـس  هتوقب و  ساـنلا  دـعاسی  وا  هوقلا  دـیلاب و 

هبتر یف  تسیل  هثالثلا  بتارملا  هذـه  تاعونمملا و  تاـمرحملا و  نع  مهعدری  وا  تاـبجاولا  تاریخلا و  وحن  ساـنلا  هیجوتب  ناـسللاب 
امبر ال عدت و  ریف  هلعفب  اضرلا  مدـعب  هرعـشت  نا  کنم  یفتکی  ناسنا  برف  یجیردـتلا  لسلـستلا  یلوطلا و  لکـشلا  ذـختت  لب  هدـحاو 

الف لاح - لک  یلع  حبرلاب  هجوتم  هدابع  هللا و  نیدل  هرـصنلا  هذه  و  اذکه …  مالکلا و  هیلا  مضت  نا  یلا  جاتحتف  کلذب  رخآ  یفتکی 
هل ققحت  هللا  رما  امب  لمع  یتم  یلاعت و  هللا  هرما  امب  لمع  دق  نوکی  ناسللا  دیلاو و  بلقلاب  هللا  رـصن  یتم  هنال  ادـبا - هراسخلل  ضرعتت 
لک هیلا  تفتلی  نا  بجی  مهم  بلطم  یلع  هبنی  مامالا  نا  مث  رما …  ام  لاثتملاب  ققحت  دـق  هیاغلا و  وه  هللا  اـضر  نـال  هداعـسلا  زوفلا و 

حبکی اهتدح و  رسکی  نا  مالسلا  هیلع  یصوی  هناف  ءاوهالا  تاوهشلا و  وحن  لیمت  یتلا  سفنلا  هذه  وه  هنم و  رذح  یلع  یقبی  ناسنا و 
ثحلا نم  ریثکلا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نع  درو  دـق  هرما و  هللا و  هاضرم  یلا  اهتایهتـشم  اهلویم و  یف  هعـضاخ  اهلعجی  اـهحامج و 
داهجلا اوضق  موقب  ابحرم  لاق : اوعجر  املف  هیرـس  ثعب  هنا  یبنلا  نع  درو  دـقف  همرحملا  اهتابغر  نع  اهعدر  اهتبـساحم و  هبقارم و  یلع 

هیلع  ) قداصلا مامالا  نع  درو  .سفنلا و  داهج  لاـق : ربکـالا ؟ داـهجلا  اـم  هللا  لوسر  اـی  لـیقف : ربکـالا ، داـهجلا  مهیلع  یقب  رغـصالا و 
ملـسملا یلع  بجی  .رانلا  یلع  هدسج  هللا  مرح  یـضر  اذا  بضغ و  اذا  یهتـشا و  اذا  بهر و  اذا  بغر و  اذا  هسفن  کلم  نم  مالـسلا :)

یهتشت ام  اریثک  امرحم و  ارما  تهتشا  امبرف  تاوهشلا  نع  سفنلا  هذه  رـسکی  نا  تعنتما ، اهرـسک  یتم  هنال  اهعنمی  هسفن و  رـسکی  نا 
امدـنع کسفن  فک  هل : لوقی  مالـسلا  هیلع  هنا  هباذـع …  هللا و  بضغ  اهئار  نا و  ارکذـتم  کلذ  یلع  مادـقالا  نع  ملـسملا  اـهعدریف 

.نیحلاصلا نیلسرملا و  نییبنلا و  نم  هللا  مهمحر  نیذلل  الا  ءوسلاب  رمات  اهناف  اهبرام  اهتاوهش و  یلا  عمجت 

یناغماد

رب رـصم  راک  ندـش  هتفـشآ  زا  سپ  هک  یماـگنه  هب  دـیامرف  تمحر  شیادـخ  هک  رتشا  کـلام  يارب  ار  نآ  هک  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
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همان همه  زا  تسا و  همان  دـهع  نیرت  لصفم  همان  نیا  .تسا  هتـشون  هتـشامگ ، رـصم  تراما  هب  ار  وا  راید  نآ  ریما  رکب  یبا  نب  دـمحم 
دبع هب  رما  ام  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  دـهع  نیا  رد  .دراد  يرتشیب  ياهییابیز  ترـضح  نآ  ياه 

هب نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسا  ینامرف  نیا  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  «، » رتشالا ثراح  نب  کلام  نینمؤملا  ریما  یلع  هللا 
یظفل عیانص  تاغل و  حیضوت  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدروآ  هحفص  دص  رد  ار  نآ  حرش  دیدحلا  یبا  نبا  .ثراح » رـسپ  رتشا  کلام 

فلتخم صاخـشا  لوق  زا  هک  يراصق  تاملک  تسا و  یقالخا  ییاه  هنیزگ  رگید  یـشخب  تسا و  خیرات  هلوقم  زا  نوریب  يونعم و  و 
.منک یم  هدنسب  تسین ، یخیرات  هبنج  زا  یلاخ  هک  نآ  زا  یفیاطل  هب  هحفص  دص  نیا  همجرت  رد  هدنب  نیا  .تسا  هدروآ 

، يداد یم  شوگ  ار  نامکاح  رابخا  تدوخ  هک  يراد  رطاـخ  هب  تسا : هدومرف  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دنهاوـخ نخـس  وـت  ینارمکح  یگنوـگچ  هراـب  رد  مدرم  يدوز  هب  کـنیا  يدرک  یم  شهوـکن  ار  یخرب  يدوتـس و  یم  ار  یهورگ 

، دندوب شهوکن  راوازـس  هک  ار  یناسک  تدوخ  هک  نانچ  نآ  يوشن ، هدـیهوکن  دوشن و  هتفرگ  هدرخ  وت  رب  هک  شاب  رذـح  رب  تفگ ،
ناوت یم  دزاس  یم  يراج  شناگدـنب  نابز  هب  ناشیا  هراب  رد  دـنوادخ  هک  یمانـشوخ  اب  ار  ناراـکوکین  .يدرک  یم  شهوکن  بیع و 

ناهاشداپ هراب  رد  ناحبـس  دـنوادخ  ياهملق  مدرم  ياهنابز  تسا  هدـش  هتفگ  .تسا و  هنوگ  نیمه  مه  ناراکهبت  دروم  رد  تخانش و 
.تسا

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ُْرمأ َبَرَطْضا  َنیح  اِهلامعأَو  َرْصِم  یلَع  ُهّالَو  اَّمل  یعَخَّنلا  ِرَتْشْأِلل  ُهَبَتَک 

ِنِساحَْمِلل ُهُعَمْجأو  ُهَبَتَک  ٍدْهَع  ُلَوْطأ  َوُهَو  ٍرَْکب  یبأ  ُنب  ُدَّمَُحم  اهِریمأ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

عـضو هک  دوب  ینامز  رد  نیا  داد و  رارق  نآ  فلتخم  ياه  شخب  رـصم و  رادـنامرف  ار  وا  هک  یماگنه  تسا  یعخن  رتشا  کـلام  يارب 
تسا ینامرف  نیرت  عماج  نیرت و  ینالوط  رتشا ) کلام  فورعم  نامرف   ) نامرف نیا.دوب  هدش  لزلزتم  رکب  یبا  نبدّمحم  ، رصم رادمامز 

: هماندهع دنس  .1} .تسا هتشاد  موقرم  مالسلا  هیلع  ماما  هک 

زا لبق  هک  يدایز  بتک  رد  ار  نآ  دـنچ  ره  دـشاب  هتـشاد  يدنـس  رکذ  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رت  فورعم  رت و  روهـشم  هماندـهع  نیا 
.دشاب هتشاد  كرادم  حرش  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  نآ  ترهش  عقاو  رد  دنا و  هدرک  رکذ  دنا  هتشاگن  وا  زا  دعب  یضر و  دیس 

يافوت هبعش  نب  یلع  نب  نسح  دننام : ناگرزب  زا  یعمج  یضر  دیـس  زا  لبق  هک  دنک  یم  حیرـصت  هغالبلا  جهن  رداصم  هدنـسیون  یلو 
فورعم یلاجر  یشاجن  یضر  دیس  زا  دعب  مالـسالا و  مئاعد  باتک  رد  يافوتم 367  يرصم  نامعن  یـضاق  لوقعلا و  فحت  رد   332

برعلا هیاهن  رد  يریون  تسرهف و  باتک  رد  یسوط  خیش  نینچمه  هدروآ و  ار  نآ  هتابن  نب  غبـصا  لاح  حرـش  رد  تسرهف  باتک  رد 
.تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  قشمد  هنیدم  خیرات  رد  يافوتم 571  رکاسع  نبا  فالتخا و  اب 
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 : هلمج زا  هدش  هتشون  هماندهع  نیا  رب  يدایز  رایسب  ياه  حرش  هک  تسا  رکذ  نایاش 

هفحتلا نیملکتملا 3. ناطلـس  هب  بقلم  يروـجک  دـمحم  خیـش  فورعم  ظـعاو  زا  هسایـسلا  ساـسا  ءاـملعلا 2. ماـظن  كولملا  بادآ  .1
هتشون هیولعلا  هسایسلا  یکیکفلا 5 . قیفوت  داتـسا  هتـشون  هیعرلا  یعارلا و  .4 زا 1097 . دعب  يافوتم  ینارحب  دـجام  دیـس  زا  هینامیلـسلا 

یـسلجم همالع  زا  نینمؤملاریما  دهع  حرـش  ینیوزق 7 . حـلاص  نب  رقاب  دـمحم  زا  نینمؤملاریما  دـهع  حرـش  رفظم 6 . لآ  دـحاولادبع 
ازریم زا  نینمؤملاریما  دهع  حرـش  يافوتم 91358 . ینیوزق  یلع  دیـس  نب  نسح  ازریم  زا  نینمؤملاریما  دهع  حرـش  . 8 يافوتم 1111 .
نامرف لضافلا 12 . حرـش  ینیئاقلا 11 . نیـسح  دمحم  نب  يداه  خیـش  زا  نینمؤملاریما  دـهع  حرـش  ینباکنت 10 . نامیلـس  نب  دمحم 

حرش یف  ربکألا  نوناقلا  هسائرلا 15 . جایسو  هسایسلا  سبتقم  یلماعلا 14 . نسحلا  یبا  یلوم  زا  كولملا  حیاصن  داوج 13 . زا  كرابم 
رداصم  ) يرصانلا رقاب  دمحم  خیشلا  همالع  زا  رتشألا  کلامل  هدهع  یف  یلع  مامالا  عم  جیوسلا 16 . يدهم  دیس  زا  رتشالل  مامالا  دهع 

هب هماندهع  نیا  هدمآ  رابخا  رد  هک  يروط  هب  دراد و  همادا  زین  ام  رـصع  رد  هک  رگید  ناوارف  حورـش  و  ص 426 ) ج 3 ، هغالبلا ، جهن 
هدـش رـشن  ناهج  ياهروشک  ناگدـنیامن  نایم  رد  دنـس  کی  ناونع  هب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  رد  هدـش و  همجرت  فلتخم  ياـه  ناـبز 

{ .تسا

نامرف کی  رد  مهم  هتکن  هاجنپ  هاگن - کی  رد  رتشا ) کلام  مهم  هداعلا  قوف   ) همان

نامرف کی  رد  مهم  هتکن  هاجنپ 

: تسا مزال  ریز  تاکن  هب  هّجوت  - دوش یسررب  هاگن  کی  رد  نآ  ياوتحم  هکنآ  زا  شیپ  - هماندهع نیا  ّتیّمها  هب  ندرب  یپ  يارب 

یلوصا هدرک و  یـسررب  تاهج  مامت  زا  ار  يرادروشک  نییآ  هک  تسا  هغالبلا  جهن  ياه  همان  نیرتاوتحمرپ  نیرت و  ینالوط  همان  نیا 
.تسا هدش  میسرت  نآ  رد  دوش  یمن  هنهک  زگره  هک  رادیاپ 

يا همان  تاراغلا  هدنسیون  یفقث  میهاربا  زا  هبطخ 67 ) دوخ  حرش  رد   ) هاتوک 68 هبطخ  لیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنیا  هّجوت  لباق  .1
اوقت حور و  شرورپ  سوفن و  بیذهت  تهج  یقالخا  يا  همانرب  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  ینالوط  لصفم و  ًاتبـسن 
همان نیا  رکب  یبا  نبدّمحم  هک  دنک  یم  لقن  تاراغلا ) بحاص   ) خروم نامه  زا  نآ  لیذ  رد  تسا و  هتـشون  رکب  یبا  نب  دمحم  يارب 

دش طلسم  وا  رب  صاع  ورمع  هک  یماگنه.دش  یم  بّدأتم  نآ  بادآ  هب  درک و  یم  هاگن  نآ  رد  تشاد و  دوخ  اب  هتـسویپ  رـصم  رد  ار 
هدز تفگش  درک و  یم  هاگن  هتـسویپ  همان  نیا  رد  هیواعم.داتـسرف  هیواعم  يارب  تفرگ و  ار  دّمحم  ياه  همان  مامت  درک  دیهـش  ار  وا  و 

.دش یم 

رد تسا ) هدیمان  قساف  ار  وا  «. ..قساف مکءاج  نا   » هیآ رد  ، نآرق هک  یسک  نامه  نامثع  يردام  ردارب   ) هبقع نب  دیلو  : دیوگ یم  سپس 
.دوب رضاح  هیواعم  دزن  اجنآ 

ردـقچ : تفگ هیواعم.دـننازوسب  ار  ثیداحا  نیا  ات  هد  روتـسد  تفگ  هیواعم  هب  درک  هظحالم  هماـن  نیا  زا  ار  وا  یتفگـش  هک  یماـگنه 
سرد نآ  زا  تسوت و  دزن  بلاط ) یبا  نب  یلع   ) بارت وبا  ثیداحا  دننادب  مدرم  هک  تسا  حیحص  نیا  ایآ  : تفگ دیلو.ینک  یم  هابتشا 

رت و عماج  یملع  بلاطم  دنگوس  ادخ  هب  منازوسب  ار  نیا  لثم  یـشناد  ملع و  ییوگ  یم  نم  هب  وت  رب  ياو  : تفگ هیواعم  يزومآ ؟ یم 
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.ما هدینشن  نونک  ات  نیا  زا  رتراوتسا 

هب زیزعلادـبع  نبرمع  هک  یناـمز  اـت  درک  یمن  اـشفا  ار  نآ  سک  چـیه  یلو  دـنام  یقاـب  هـّیما  ینب  نـئازخ  رد  ماجنارـس  هماندـهع  نـیا 
ص ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  } .دـندش دـنم  هرهب  نآ  زا  یمالـسا  هعماج  تخاس و  رـشتنم  ار  نآ  دیـسر و  تموکح 

.{ 72

هک يا  همان  مییوگب  هک  تسا  نیا  رتراوزس  : دیوگ یم  تاراغلا  هدنـسیون  زا  نخـس  نیا  رکذ  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  ینتفگ 
مالـسلا هیلع  یلع  هک  تسا  يا  هماندـهع  نامه  درک  یم  مکح  نآ  قبط  رب  دومن و  یم  بّجعت  درک و  یم  هاگن  نآ  هب  هتـسویپ  هیواعم 

اهنت رکب  یبا  نب  دـمحم  هماـن  یلو   ) دـنتخومآ نآ  زا  ار  تسایـس  ماـکحا و  اـیاضق و  بادآ و  مدرم  اریز  ، دوب هتـشون  رتـشا  کـلام  هب 
ندیسر زا  شیپ  تخاس و  مومـسم  ار  رتشا  کلام  هیواعم  هک  یماگنه  هماندهع  نیا  تفگ  دیاب  و  دوب ) یقالخا  ییاه  ثحب  نّمـضتم 

نینچ لثم  دش و  یم  هدز  تفگش  تسیرگن و  یم  نآ  رد  هتسویپ  يو.تشگ  لقتنم  هیواعم  هب  وا  يدایا  هلیسو  هب  دش  دیهـش  رـصم  هب 
.دوش يراد  هاگن  نیطالس  نئازخ  رد  دیاب  هک  تسا  يا  هماندهع 

یلو تفرگ  یم  هرهب  نآ  زا  هتـسویپ  هیواعم  هک  هداعلا  قوف  یخیرات  هماـن  نآ  هک  تسا  داـقتعا  نیا  رب  دـیدحلا  یبا  نبا  بیترت  نیا  هب 
.تسا هدوب  کلام  هماندهع  نیمه  دش  اشفا  فشک و  زیزعلادبع  نبرمع  هلیسو  هب  ماجنارس  درک و  یمن  اشفا 

دهاوش نیارق و  اریز  ، مینک یم  دییأت  ًالماک  ار  دیدحلا  یبا  نبا  هیرظن  مه  ام 

.دهد یم  یهاوگ  نآ  رب  فلتخم 

تسا لکشم  رایسب  : دسیون یم  هیناسنالا  هلادعلا  توص  یلع  مامالا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  قادرج  جروج  یحیسم  فورعم  هدنسیون  .2
رد هیمالعا  نیا  رد  دوجوم  یـساسا  تاکن  مامت  هکلب  ، دـبایب رـشب  قوقح  یناهج  هّیمالعا  هماندـهع و  نیا  نایم  رد  یفالتخا  ناسنا  هک 
نآ تسین و  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  رد  هک  تسا  يزیچ  ماما  هماندهع  رد  نیا  رب  هفاضا.دوش  یم  هدید  مالسلا  هیلع  ماما  هماندهع 

ص 425} ج 3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  } .تسا هدنکفا  هیاس  همان  نیا  مامت  رب  هک  تسا  یناسنا  قیمع  فطاوع 

زا یهورگ  کمک  هب  مه  نآ  ، هماندـهع نیا  زا  دـعب  لاس  دصیـس  رازه و  زا  شیب  رـشب  قوقح  یناهج  هیمـالعا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
يونعم و لئاسم  زا  ندوب  یلاـخ  نآ  مهم  هصیقن  دراد و  یـصیاقن  زونه  لاـح  نیع  رد  یلو  هدـش  نیودـت  ناـهج  رـسارس  زا  نارکفتم 

.تسا یناسنا  يالاو  ياه  شزرا 

.میشاب هتشاد  رصم  نیمزرس  ینعی  ؛ رتشا کلام  تیرومأم  لحم  ّتیعقوم  هب  يا  هراشا  تسا  مزال  همان  نیا  ّتیّمها  هب  ندرب  یپ  يارب  .3

رازه نیدنچ  رد  هک  تسا  هدوب  رصم  نیمزرس  هلمج  زا  نیمز و  قرشم  هقطنم  ، يرشب ندمت  هاگتساخ  هک  دنراد  قافتا  ًابیرقت  ناخروم 
هقطنم نیا  « تنارود لیو  » هک اجنآ  ات  دندراذگ  ار  يرـشب  ندمت  ياه  هیاپ  اهنآ  دنوش  ندمت  دراو  طاقن  رگید  هکنآ  زا  شیپ  ، لبق لاس 
يدام ندمت  ناراذگ  هیاپ  هک  یهلا  گرزب  ناربمایپ  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نینچ  عقاو  رد  دراذگ و  یم  مان  يرـشب  ندـمت  هراوهگ  ار 

.دش لقتنم  ملاع  طاقن  رگید  هب  اهنآ  توعد  مایپ  سپس  دنتساخرب  هقطنم  نیا  زا  یگمه  زین  دنا  هدوب  يونعم  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3716 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  یمهم  راثآ.دیوگ  یم  نخس  ناتـساب  رـصم  ندمت  هرابرد  هحفـص  اه  هد  دوخ  فورعم  نّدمت  خیرات  لّوا  دلج  رد  روبزم  خروم 
لاس نارازه  هدنام و  یقاب  نامز  نآ 

.تسا نهک  ندمت  نیا  زا  يرگید  هناشن  زین  تساجرباپ  نانچمه  نورق  راصعا و  ياه  ینوگرگد  مغر  یلع  تسا 

ِنیرت مهم  زا  یکی  یخیرات  كرادم  ساسا  رب  هیردنکسا  رهش  ًاصوصخم  دوب و  يرـشب  شناد  ملع و  مهم  ياه  نوناک  زا  یکی  رـصم 
عقاو رد.دندوزفا  نآ  رب  يرگید  ناوارف  مولع  دوخ  هکلب  ، دـندرک سابتقا  ار  ناینانوی  مولع  اهنت  هن  رـصم  مدرم.تفر  یم  رامـش  هب  اهنآ 

.دوب راکشآ  یندمت  رایشوه و  یمدرم  اب  روانهپ  گرزب و  يروشک  هکلب  ، دش یمن  بوسحم  ناتسا  یمالسا  تموکح  رد  رصم 

رارق مالسا  مچرپ  ریز  نایرصم  نامز  نآ  زا  دش و  حتف  مالسا  رکشل  هلیـسو  هب  مود  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  يرجه  لاس 19  رد  رصم 
اما ؛ دندش اریذپ  دوب  نشور  ّتیناقح  ياه  هناشن  يوق و  گنهرف  ياراد  هک  ار  دیدج  نییآ  نیا  - نایناریا دـننام  - تعرـس هب  دـنتفرگ و 
یبا نب  هّللادـبع  ، ناـمثع ناـمز  رد  هـلمج  زا.دـندش  هدـیزگرب  رـصم  يرادـمامز  هـب  اـفلخ  فرط  زا  ملاـظ  ناـمکاح  یـضعب  هنافـسأتم 

باتک نیمه  مهن  دـلج  رد  همان 38  لیذ  رد  یحرـش  مالـسا ، رد  نامثع -  یعاضر  ردارب  حرـس -  یبا  هللا  دـبع  هنیـشیپ  هرابرد  } حرس
شروش نیا  هنماد  میناد  یم  هک  نانچ  تشگ و  اهنآ  شروش  ببس  رصم  مدرم  رب  وا  متـس  ملظ و  هک  دوب  رـصم  رادمامز  .میا } هتـشون 
تـسد هب  تشون و  ار  هّللا  دـبع  لزع  ناـمرف  هک  اـجنآ  ، دز نماد  شروش  نیا  هب  موـس  هفیلخ  گرزب  ياـطخ  دـش و  هدیـشک  هنیدـم  هب 

هب نایـشروش  هک  یماگنه  هک  داتـسرف  هّللا  دبع  يارب  رگید  صخـش  اب  يرگید  همان  نآ  هارمه  دـندرگرب و  رـصم  هب  ات  داد  نایـشروش 
.دش مهارف  نامثع  لتق  هلئاغ  دنتشگزاب و  هار  طسو  زا  داتفا و  اهنآ  تسد  هب  همان  نیا.دنزب  ندرگ  ار  اهنآ  همه  دنتشگزاب  رصم 

رد نوچ  داتـسرف و  رـصم  تموکح  يارب  ار  رکب  یبا  نب  دّمحم  تسخن  هتـشذگ  ياهاطخ  ناربج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
يارب ار  کلام  نوچمه  يدنمتردق  اناوت و  صخـش  مالـسلا  هیلع  ماما  ، درادن ار  نیگنـس  راب  نیا  ندیـشک  ناوت  وا  هک  دش  تباث  لمع 

نیا

داتـسرف و رـصم  يوس  هب  روانهپ  روشک  نیا  عاضوا  هب  ندیـشخب  ناـماس  يارب  ار  وا  ثحب  دروم  هماـن  نیمه  اـب  دـیزگرب و  تیرومأـم 
.دنشکب یتحار  سفن  رصم  مدرم  دسر و  ماجنا  هب  همانرب  نیا  تشاذگن  هیواعم  تیانج  هک  سوسفا 

***

هب رظن  کی  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  يدّدـعتم  ياه  شخب  زا  یلامجا  هاگن  کی  رد  هماندـهع  نیا  لاـح  ره  هب 
.درک میسقت  شخب  هاجنپ 

عمج هب  لماک  یگدیسر  : تسا هدرک  هصالخ  زیچ  راهچ  رد  رصم  هب  ار  کلام  مازعا  یلـصا  فده  مالـسلا  هیلع  ماما  لّوا  شخب  رد  .1
.نیمزرس نیا  يدابآ  نارمع و  نآ و  لها  حالصا  نیمزرس و  نیا  نانمشد  اب  راکیپ  جارخ و  يروآ 

.ناسنا یگدنز  رد  نآ  شقن  ّتیّمها  زیچ و  ره  زا  شیپ  اوقت  تیاعر  رب  دیکأت  .2

.سفن ياوه  اب  هزرابم  .3
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.وا تیرومأم  ّلحم  ّتیعقوم  هب  کلام  نداد  هّجوت  .4

.لخب زا  بانتجا  حلاص و  لمع  هریخذ  هب  هیصوت  .5

.ّتلم ياه  هدوت  ایاعر و  تیاضر  بلج  يارب  ششوک  شالت و  .6

.یهلا ياه  نامرف  ربارب  رد  یشکرس  زا  یهن  .7

.ماقم زا  یشان  رورغ  ربک و  اب  هزرابم  هار  .8

.دوش یم  اه  تمعن  رییغت  ببس  هک  متس  ملظ و  هنوگره  زا  زیهرپ  لاح و  ره  رد  فاصنا  لدع و  تیاعر  .9

.صاوخ هن  دنک  مدرم  هماع  تیاضر  بلج  هک  دوش  هدرمش  نآ  روما  نیرت  بوبحم  دیاب  .10

.مدرم یشوپ  بیع  رد  شالت  نانیچ و  نخس  نایوج و  بیع  ياه  هسوسو  زا  ندوب  رذحرب  .11

وسرت لیخب و  دارفا  اب  تروشم  زا  ندوب  رذحرب  اهراک و  رد  تروشم  موزل  .12

.تسرپایند و 

.نامیا تقادص و  عرو و  لها  اب  نتشاد  طابترا  سکع  هب  نیشیپ و  رگمتس  ياه  تموکح  نارادمدرس  ندراذگ  رانک  .13

.ناراکدب رفیک  شنزرس و  ناراکوکین و  قیوشت  .14

.اه هنیزه  راب  ندرک  کبس  یکین و  ناسحا و  قیرط  زا  مدرم  نظ  نسح  بلج  .15

.نیشیپ کین  موسر  بادآ و  هب  مارتحا  .16

.نادنمدرخ املع و  اب  تروشم  تسشن و  موادت  .17

.اه ّتیعقوم  اهزاین و  قبط  مادک  ره  هب  یگدیسر  فلتخم و  ياه  هورگ  هب  ایاعر  میسقت  .18

.مورحم رشق  لاح  تیاعر  رب  دیکأت  تیاهن  .19

.رکشل نارسفا  یماظن و  ناهدنامرف  ياه  یگژیو  .20

.حلاص مان و  شوخ  ياه  نادناخ  صاخشا و  قباوس  هب  صاخ  هّجوت  .21

.دشرا ناهدنامرف  ياه  یگژیو  .22
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.تسا نارادمامز  مشچ  ینشور  هیام  هک  تلادع  لصا  رب  دیکأت  .23

.ددرگ کین  راک  رد  ناگمه  يارب  يا  هزیگنا  ات  ناراکوکین  بوخ  ياهراک  زا  شیاتس  .24

.وا یعامتجا  ّتیعقوم  هب  هّجوت  نودب  سکره  راک  شزرا  شجنس  .25

.ماکحا طابنتسا  تالکشم و  لح  رد  ّتنس  باتک و  هب  هعجارم  .26

.اهنآ رد  مزال  تافص  تاضق و  طیارش  .27

.يراوخ هوشر  هب  التبا  زا  يریگولج  يارب  اهنآ  یگدنز  ياه  هنیزه  لماک  نیمأت  تاضق و  ییاضق  ماکحا  نتشاد  رظن  ریز  .28

.اهنآ ياهراک  رب  یتاعالّطا ) نارومأم   ) نویع ندرامگ  نانآ و  هب  یفاک  قوقح  نتخادرپ  دالب و  نارادنامرف  باختنا  رد  رایعم  نایب  .29

.جارخ يروآ  عمج  هب  هّجوت  زا  شیب  يدابآ  نارمع و  هب  هّجوت  تایلام و  جارخ و  عضو  هب  ندیشخب  ناماس  .30

.قیقد روط  هب  اهنآ  نایم  رد  راک  میسقت  صاخ و  نایشنم  دانسا و  نالوئسم  ناریبد و  هب  طوبرم  ياه  یگژیو  .31

تمدخ هناقداص  مدرم  ياه  يدنمزاین  دیلوت  ای  لاقتنا  لقن و  يارب  هک  ییاهنآ  نارگ و  تعنـص  راجت و  عضو  هب  لماک  یگدیـسر  .32
.راکتحا اب  هزرابم  سانجا و  خرن  تالماعم ، رب  قیقد  تراظن  دننک و  یم 

.اهنآ عضو  زا  نتفرگ  ربخ  موادم و  یگدیسر  موزل  ،و  هعماج دمآرد  مک  مورحم و  رشق  هب  رتشیب  دیکأت  مه  زاب  .33

.نالاس نهک  ماتیا و  عضو  هب  یگدیسر  موزل  .34

.ناشرادمامز اب  میقتسم  روط  هب  مدرم  سامت  نداد  هزاجا  یمومع و  تاقالم  يارب  یصخشم  تقو  نییعت  .35

.اهنآ صاخ  تالکشم  ّلح  تهج  نارازگراک  يارب  يرگید  ّصاخ  تقو  نییعت  .36

.اهزور فلتخم  ياهراک  يارب  قیقد  همانرب  میظنت  .37

اب طاـبترا  يارب  یتـغارف  تـقو  نـییعت  نآ و  يرازگرب  یگنوـگچ  تعاـمج و  زاـمن  هـب  نداد  تـّیّمها  ضیارف و  هماـقا  هـب  ماـمتها  .38
.ملاع راگدرورپ 

.ینالوط تّدم  يارب  مدرم  زا  نتفرگن  هلصاف  .39

.روشک رارسا  نابحاص  صاخ و  ناراکمه  اب  دروخرب  یگنوگچ  .40

.رود کیدزن و  دارفا  زا  معا  همه  قوقح  قیقد  تیاعر  .41
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.اه نظ  ءوس  تالکشم و  اهدوبمک و  ربارب  رد  هجوم  رذع  مالعا  .42

.دوش یم  رارقرب  اهنآ  اب  هک  ییاهدادرارق  هب  مارتحا  نانآ و  ربارب  رد  يرایشوه  تیاعر  نیع  رد  حلص  هب  نانمشد  توعد  شریذپ  .43

.زاجم ریغ  يزیرنوخ  زا  دیدش  زیهرپ  .44

.يدنسپدوخ ینیبدوخ و  بجُع و  هنوگره  زا  زیهرپ  .45

.ایاعر رب  نتشاذگ  تنم  زا  ندوب  رذح  رب  .46

.اهراک رد  هلجع  یگدز و  باتش  زا  بانتجا  .47

.تاکرتشم رد  یصاصتخا  قح  نتفرگ  يراوخ و  تنار  زا  زیهرپ  .48

.يرادمامز هب  طوبرم  روما  مامت  رد  یهلا  يایبنا  ادخ و  لوسر  هریس  هب  هّجوت  .49

.تداهش تداعس  راگدرورپ و  زا  قیفوت  تمحر و  تساوخرد  کلام و  دوخ و  يارب  اعد  ماجنارس  .50

هدـش هدراذـگ  کلام  هدـهع  رب  هک  یتیرومام  ّتیّمها  .1: درک هصـالخ  روـحم  هد  رد  ناوـت  یم  رگید  يا  هـیواز  زا  ار  هماندـهع  نـیا 
هب مدرم  فلتخم  ياهرـشق  ایاعر و  میـسقت  .3 .تسا راذـگ  ریثات  رایـسب  تموکح  شور  رد  هک  هداـعلا  قوف  یقـالخا  تارکذـت  .2 .دوب

عیانـص و نابحاص  راجت و  تاضق و  تموکح و  نارازگراک  تاـیلام و  عمج  ناروماـم  اـت  هتفرگ  یماـظن  ياـهورین  زا  شخب  نیدـنچ 
یمومع تاـقالم  يارب  یتـقو  نییعت  موزل  .5 .مورحم تاقبط  هب  هداـعلا  قوف  ماـمتها  .4 .اـهنآ هب  طوبرم  ياـه  یگژیو  فیاـظو و  نییعت 

.تاجاح بابرا  اب  هرهچ  هب  هرهچ  رادید  حالطصا  هب  مدرم و 

يرایشوه اب  هتخیمآ  ِحلص  رما  هب  مامتها  .8 .یبلط زایتما  يراوخ و  تنار  هنوگره  زا  يریگولج  .7 .دنمدرخ يوق و  نارواشم  باختنا  .6
يارب اعد  .10 .مدرم موـمع  يارب  ینید  ضیارف  يرازگرب  رما  هب  ماـمتها  .9 .لـیلد یب  يزیرنوخ  هنوـگره  زا  زیهرپ  نانمـشد و  ربارب  رد 

.راگدرورپ كاپ  تاذ  زا  ندیبلط  کمک  اه و  تیلوئسم  نیا  ماجنا  تهج  تیقفوم 

***

لّوا شخب 

هراشا

َهَیاَبِج : َرْـصِم ُهاَّلَو  َنیِح  ، ِْهَیلِإ ِهِدْهَع  ِیف  َرَتْشَْألا  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  ، َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهّللا  ُدـْبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَـه.ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ِهِِضئاَرَف َو ْنِم  : ِِهباَتِک ِیف  ِِهب  َرَمَأ  اَم  ِعاَبِّتا  َو  ِِهتَعاَط ، ِراَْثیِإ  ،َو  ِهّللا يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  ، اَهِداَِلب َهَراَمِع  ،َو  اَِهلْهَأ َحاَلِْـصتْسا  ،َو  اَهِّوُدَـع َداَهِج  ،َو  اَـهِجاَرَخ

َّلَج ، ُهَّنِإَف ؛ ِِهناَِسل ِهِدَـی َو  ِِهْبلَِقب َو  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َرُْـصنَی  ْنَأ  ،َو  اَِهتَعاَضِإ اَهِدوُحُج َو  َعَم  اَّلِإ  یَقْـشَی  َال  ،َو  اَهِعاَبِّتِاب اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ُدَعْـسَی  اـَل  ِیتَّلا  ، ِِهنَنُس
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ٌهَراَّمَأ َسْفَّنلا  َّنِإَف  ، ِتاَحَمَْجلا َْدنِع  اَهَعَزَی  ،َو  ِتاَوَهَّشلا َنِم  ُهَسْفَن  َرِـسْکَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َو.ُهَّزَعَأ  ْنَم  ِزاَزْعِإ  ،َو  ُهَرَـصَن ْنَم  ِرْـصَِنب  َلَّفَکَت  ْدَـق  ، ُهُمْـسا
.ُهّللا َمِحَر  اَم  اَّلِإ  ، ِءوُّسلِاب

همجرت

وا يارب  هک  ینامرف  رد  رتشا  ثراح  نب  کلام  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا  ، نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
دنک يروآ  عمج  ار  نیمزرس  نآ  رد  لاملا  تیب  قوقح  ات  درپس  وا  هب  ار  رـصم  يرادمامز  هک  ماگنه  نآ  رد  هدومن ، نایب  هدرک  رداص 

.دزادرپب نآ  ياهاتسور  اهرهش و  يدابآ  نارمع و  هب  درامگ و  تمه  نآ  لها  حالصا  هب  ، دیامن راکیپ  اجنآ  نانمشد  اب  و 

رما نآ  هب  دیجم ) نآرق   ) وا باتک  رد  هچنآ  زا  يوریپ  ادخ و  تعاطا  نتـشاد  مّدـقم  راثیا و  هب  دـهد و  یم  نامرف  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا 
يور اهنآ  تعباتم  اب  زج  سک  چـیه  هک  یتاروتـسد  نامه  ، دـهد یم  روتـسد  تابحتـسم )  ) ننـس و  تابجاو )  ) ضیارف زا  معا  هدومرف 

.دوش یمن  عقاو  یتخبدب  تواقش و  ریسم  رد  نآ  نتخاس  عیاض  راکنا و  اب  زج  دنیب و  یمن  تداعس 

دنک يرای  ار  وا  هک  یـسک  يرای  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  ، دنک يرای  نابز  تسد و  بلق و  اب  ار  ادخ  نییآ )  ) هک دـنک  یم  رومأم  ار  وا 
تاوهـش ربارب  رد  ار  شیوـخ  سفن  ياوـه  دـهد  یم  ناـمرف  وا  هب  زین )  ) تسا و هـتفرگ  هدـهع  رب  دراد  زیزع  ار  وا  هـک  یـسک  تّزع  و 

محر دنوادخ  ار  هچنآ  رگم  دنک  یم  رما  اه  يدب  هب  ار  ناسنا  هراومه  سفن  اریز  ، دراد زاب  ار  نآ  ، سفن یـشکرس  ماگنه  هب  دنکـشب و 
.دنک

تسا سفن  ياوه  اب  هزرابم  اوقت و  ، هیصوت نیتسخن  ریسفت : حرش و 

تسا يروتسد  نیا  :» دیامرف یم  سپس  دبلط  یم  کمک  میحر  نامحر و  دنوادخ  مان  زا  ، همان نیا  نیزاغآ  ِشخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هک ماـگنه  نآ  رد  ، هدوـمن ناـیب  هدرک  رداـص  وا  يارب  هک  یناـمرف  رد  رتـشا  ثراـح  نـب  کـلام  هـب  ناـنمؤمریما  یلع  ادـخ  هدـنب  هـک 

حالصا هب  ، دیامن راکیپ  اجنآ  نانمـشد  اب  دنک و  يروآ  عمج  ار  نیمزرـس  نآ  رد  لاملا  تیب  قوقح  ات  درپس  وا  هب  ار  رـصم  يرادمامز 
ِهّللا ُدـْبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذَـه.ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ( ؛» دزادرپب نآ  ياهاتـسور  اهرهـش و  يدابآ  نارمع و  هب  دراـمگ و  تمه  نآ  لـها 

لاملا و تیب  لاوما  تاکز و  يروآ  عمج  هیابج » }» َهَیاَبِج.َرْصِم ُهاَّلَو  َنیِح  ، ِْهَیلِإ ِهِدْهَع  ِیف  َرَتْشَْألا  ِثِراَْحلا  َْنب  َِکلاَم  ، َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع 
َداَهِج ،َو  اَـهِجاَرَخ .تسا } هدـش  هتفرگ  ندرک  يروآ  عمج  ياـنعم  هب  هوادـع »  » نزو رب  هواـبج »  » هشیر زا  لـصا  رد  تسا و  نآ  دـننام 

(. اَهِداَِلب َهَراَمِع  ،َو  اَِهلْهَأ َحاَلِْصتْسا  ،َو  اَهِّوُدَع

زین نانمؤم  يرادمامز  هک  دزاس  نشور  ات  نانمؤمریما ، سپـس.درامش  یم  ادـخ  هدـنب  ار  دوخ  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  نیا  رد 
: دنک یم  نایب  تیرومأم  نیا  يارب  يا  هناگراهچ  فادها  هاگ  نآ.یگماکدوخ  يارب  هن  تسا  راگدرورپ  تیدوبع  هیاس  رد 

.تسا هدش  جارخ  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  هدرک  هراشا  یلام  يداصتقا و  روما  هب  تسخن 

تسد هب  اه  گنج  رد  هک  تسا  ییاه  نیمزرس  تایلام  يانعم  هب  جارخ  هک  تسرد 

زا معا  ؛ دریگ یم  ارف  ار  یمالـسا  تلود  هب  طوبرم  یلام  روما  مامت  دراد و  يرت  هدرتسگ  موهفم  اجنیا  رد  یلو  ؛ دش یم  حتف  ناناملـسم 
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.نآ لاثما  سمخ و  هیزج و  تاکز و  جارخ و 

اهنآ رما  ات  اریز  ، دـنک یم  هراشا  نمـشد  تامجه  عفد  يارب  اهنآ  یگداـمآ  مالـسا و  روشک  یعاـفد  یماـظن و  يورین  هلأـسم  هب  سپس 
.دنور یمن  دوخ  ياهراک  لابند  هب  هدوسآ  رکف  اب  مدرم  دوش و  یمن  لصاح  لخاد  رد  ّتینما  دریذپن  ناماس 

ندرب نیب  زا  ریخ و  ياـهراک  يارب  هزیگنا  داـجیا  هلمج  زا  دـنک  یم  هراـشا  یگنهرف  یعاـمتجا و  روما  حالـصا  هب  فدـه  نیموس  رد 
یضعب هچرگ  ، ییاضق روما  هب  ندیشخب  ماظن  ناگمه و  قوقح  نیمأت  یلغش و  ّتینما  نتخاس  رارقرب  یقالخا و  دسافم  ياه  همشچرس 

رظن هک  تسا  دیعب  یلو  ؛ دنک یم  هراشا  مدرم  يدام  روما  ندیـشخب  ناماس  هب  اهنت  اَِهلْهَأ » َحاَلِْـصتْسا   » هلمج هک  دنا  هدرک  روصت  نینچ 
.دریگ یم  ربرد  ار  يدام  يونعم و  روما  مامت  حالصا  هکلب  ، دشاب نیا  اهنت  مالسلا  هیلع  ماما 

لئاـسم همه  تسا و  هدرتـسگ  اـجنیا  رد  ترـضح  نآ  رظن  هک  دـهد  یم  ناـشن  هماـن  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تاریبـعت  زا  یـضعب 
هلمج دننام  ؛ دوش یم  لماش  زین  ار  یقالخا 

«. ْمِهیِْدیَأ َتْحَت  اَم  ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغ  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِحاَلِْصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَُّوق  َِکلَذ  َّنِإَف  َقاَزْرَْألا  ُمِْهیَلَع  ِْغبْسَأ  َُّمث  »

یتعنص و ، يزرواشک روما  همه  هب  ندیـشخب  ناماس  لماش  هک  دروآ  یم  نایم  هب  دالب  يدابآ  نارمع و  زا  نخـس  ، فده نیمراهچ  رد 
.دوش یم  یناگرزاب  تراجت و 

اب یلو  ؛ تسا هدماین  نایم  هب  يزرواشک  زا  ینخـس  هدـش و  هراشا  راک  بسک و  تراجت و  تعنـص و  هلأسم  هب  اهنت  همان  نیا  رد  هچرگ 
نآ رکذ  هب  زاین  مالـسلا  هیلع  ماما  ایوگ  دنتـشاد  ناوارف  مامتها  رما  نیا  هب  مدرم  هدوب و  يزرواـشک  روشک  کـی  رـصم  هکنیا  هب  هّجوت 

کلام هب  دـنک  یم  جارخ  نتفرگ  زا  نخـس  هک  یماگنه  هب  تسا و  هدومرف  يراـجت  یتعنـص و  ياـهدوبمک  هب  هراـشا  تسا و  هدـیدن 
، جارخ نتفرگ  نیع  رد  دهد  یم  روتسد 

.دزیهرپب دوش  یم  يزرواشک  تالوصحم  دوبمک  ببس  هک  ییاه  يریگتخس  زا  دشاب و  یضارا  يدابآ  نارمع و  بقارم 

يونعم یلـصا  ياـه  هیاـپ  عـقاو  رد  هک  دراد  کـلام  هب  مهم  یقـالخا  روتـسد  راـهچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
.دهد یم  لیکشت  ار  وا  تموکح 

(. ِهّللا يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  ( ؛» دهد یم  نامرف  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا  :» دیامرف یم  تسخن 

ایند و رد  ناسنا  تداعـس  هیامریمخ  هک  يزیچ  نامه  ، اوقت هب  هیـصوت  زا  تسا  رپ  هغالبلا  جـهن  راـصق  تاـملک  اـه و  هماـن  اـه و  هبطخ 
نخـس هب  تسا و  فاحجا  يدـعت و  فالخ و  رما  هانگ و  هنوگره  زا  زیهرپ  ینورد و  تیلوئـسم  ساسحا  يانعم  هب  اوقت.تسا  ترخآ 
ناسنا تیلوئـسم  ردـقره  هتبلا  ددرگن و  فرحنم  زگره  قح  ریـسم  زا  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  يونعم  هدـنرادزاب  تلاح  ، رگید

.دبلط یم  ار  يرتشیب  ياوقت  دشاب  رت  نیگنس 

رما نآ  هب  دیجم ) نآرق   ) وا باتک  رد  هچنآ  زا  يوریپ  ادخ و  تعاطا  نتـشاد  مّدـقم  راثیا و  هب  ار  وا  و  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
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يور اهنآ  تعباتم  اب  زج  سک  چـیه  هک  یتاروتـسد  نامه  ، دـهد یم  روتـسد  تابحتـسم )  ) ننـس و  تابجاو )  ) ضیارف زا  معا  هدومرف 
ِِهب َرَمَأ  اَم  ِعاَبِّتا  ،َو  ِِهتَعاَط ِراَْثیِإ  َو  ( ؛» دوش یمن  عقاو  یتخبدب  تواقـش و  ریـسم  رد  نآ  نتخاس  عیاض  راکنا و  اب  زج  دنیب و  یمن  تداعس 

(. اَِهتَعاَضِإ اَهِدوُحُج َو  َعَم  اَّلِإ  یَقْشَی  َال  ،َو  اَهِعاَبِّتِاب اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُدَعْسَی  َال  ِیتَّلا  ، ِِهنَنُس ِهِِضئاَرَف َو  ْنِم  : ِِهباَتِک ِیف 

هّللا باتک  رد  هک  تسا  یتابجاو  « ضیارف :» دوش یم  هتفگ  هاگ  دننک و  یم  ریسفت  تابحتسم  تابجاو و  هب  ًالومعم  ار  « ننـس »و« ضیارف »
ِیف ِِهب  َرَمَأ  اَم   » هلمج تروص  نیا  رد.تسا  هدش  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مالک  رد  هک  یتابجاو  ماکحا و  « ننـس هدمآ و«

.دوش یم  زین  ماکحا  نایب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تعاطا  هب  رما  لماش  ِِهباَتِک »

تابجاو هب  هراشا  « ضیارف » هک تسه  زین  لامتحا  نیا  هژاو  ود  نیا  ریسفت  رد 

.دراد رارق  نآ  زا  سپ  هجرد  رد  هک  دشاب  یتابجاو  هب  هراشا  « ننس ّتیّمهارپ و«

رگید قرط  تسا و  هار  نیمه  رد  رـصحنم  ترخآو  اـیند  تداعـس  هار  هک  دوش  یم  مولعم  اَـهِدوُحُج » َعَم  اَّلِإ  یَقْـشَی  اـَل  َو   » هب ریبـعت  زا 
رب هّللا  باتک  رد  هک  يروما  هلمج  زا  اریز  ، دـنک یمن  یفن  ار  نآ  ياه  تیادـه  یلقع و  تاکاردا  ریبعت  نیا  هتبلا.تسا  یهارمگ  ببس 

.تسا هدرک  دیکأت  نآ  رب  دیجم  نآرق  زا  هیآ  اه  هد  هک  تسا  درخ  لقع و  زا  يوریپ  هدش  دیکات  نآ 

لاعتم دنوادخ  هک  ارچ  ، دـنک يرای  نابز  تسد و  بلق و  اب  ار  ادـخ  نییآ )  ) هک دـنک  یم  رومأم  ار  وا  :» دـیازفا یم  روتـسد  نیموس  رد 
ِهِدَی َو ِِهْبلَِقب َو  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َرُْـصنَی  ْنَأ  َو  ( ؛» تسا هتفرگ  هدهع  رب  دراد  زیزع  ار  وا  هک  یـسک  تزع  دنک و  يرای  ار  وا  هک  یـسک  يرای 

(. ُهَّزَعَأ ْنَم  ِزاَزْعِإ  ،َو  ُهَرَصَن ْنَم  ِرْصَِنب  َلَّفَکَت  ْدَق  ، ُهُمْسا َّلَج  ، ُهَّنِإَف ؛ ِِهناَِسل

اب داهج  هب  هراشا  دـی  ،و  تاداقتعا هب  هراـشا  بلق  ناـحراش ؛ زا  یـضعب  هتفگ  هب  ناـسل  دـی و  بلق و  هب  دـنوادخ  ندرک  يراـی  هب  ریبعت 
يرازیب هکلب  ، تسین تاداقتعا  هب  هراشا  اهنت  بلق  دندقتعم  یـضعب  یلو  ؛ تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هراشا  ناسل  ،و  نمـشد

رما هکلب  ، تسین نمـشد  اب  داهج  هب  هراشا  اهنت  دـی  نینچمه  تسا و  نآ  ءزج  زین  کین  لامعا  هب  هقالع  قشع و  اـه و  یتشز  زا  ینورد 
دوش یم  لماش  زین  ، تسا یمالـسا  تموکح  هفیظو  ًاعبط  دراد و  یلمع  تامادقا  هب  جایتحا  هک  اجنآ  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

.دریگ یم  ارف  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  هفاضا  حیحص  تیبرت  میلعت و  شزومآ و  هنوگره  ناسل  و 

هیآ دّمحم  هروس  رد  هلمج  زا  تسانعم  نیا  هب  رظان  هک  تسا  نآرق  زا  يا  هفیرش  تایآ  هب  هراشا  ُهَرَصَن » ْنَم  ِرْـصَِنب  َلَّفَکَت  ْدَق   » هب ریبعت 
«. ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  : » 7

سفن ياوه  هک  دهد  یم  نامرف  وا  هب  زین )  ) و :» دیامرف یم  روتسد  نیمراهچ  رد 

دنک یم  رما  اه  يدب  هب  ار  ناسنا  هراومه  سفن  اریز  ، دراد زاب  ار  نآ  ، سفن یشکرس  ماگنه  هب  دنکـشب و  تاوهـش  ربارب  رد  ار  شیوخ 
يانعم هب  عضو »  » نزو رب  عزو »  » هشیر زا  عزی » }» اَـهَعَزَی ،َو  ِتاَوَهَّشلا َنِم  ُهَسْفَن  َرِـسْکَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َو  ( ؛» دـنک محر  دـنوادخ  ار  هچنآ  رگم 

زا ار  اـهنآ  هکنیا  تبـسانم  هب  هـتفر ، راـک  هـب  مـه  درگ  تارفن ، ندرک  عـمج  ياـنعم  هـب  هاـگ  ندرک و  يراد  نتـشیوخ  نتـشاد و  زاـب 
شکرـس لماوع  ای  ثداوح  ياـنعم  هب  هقدـص »  » نزو رب  هحمج »  » عمج تاـحمجلا » }» ِتاَـحَمَْجلا َدـْنِع  .دـنراد } یم  زاـب  یگدـنکارپ 
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(. ُهّللا َمِحَر  اَم  اَّلِإ  ، ِءوُّسلِاب ٌهَراَّمَأ  َسْفَّنلا  َّنِإَف  { ، .تسا

رد سفن  یگدـنراد  زاب  تلاح  اوقت و  حور  رگا.تساه  ناسنا  همه  يارب  تداعـس  لماک  همانرب  یقالخا  روتـسد  راـهچ  نیا  یتسار  هب 
دسافم و اب  هزرابم  هب  دریگ و  شیپ  ار  ّتنس  باتک و  تاروتـسد  زا  يوریپ  یهلا و  تعاطا  هار  ناسنا  نآ  لابند  هب  دوش و  هدنز  ناسنا 
رد تسا و  لماک  یناسنا  ، یناسنا نینچ  ، دنکشب ار  سفن  ياوه  تب  دزیخرب و  نابز  تسد و  بلق و  اب  نانمشد  ياه  هئطوت  اه و  یتشز 

.دوب دهاوخ  هیآ 27 }. رجف ، ُهَِّنئَمْطُْملا {» ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   » باطخ هب  بطاخم  عقاو 

هیآ فسوی ، «} یِّبَر َمِحَر  ام  ّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراـّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َو   » هفیرـش هیآ  زا  ساـبتقا  ِءوُّسلاـِب » ٌهَراَّمَأ  َسْفَّنلا  َّنِإ   » هلمج
(. تسا هداهن  هحص  نآ  رب  نآرق  تروص  ره  رد  رصم  زیزع  رسمه  نابز  زا  ای  دشاب  فسوی  نابز  زا  هلمج  نیا  هاوخ  ) .تسا { 53

كانرطخ رایسب  نآ  زا  یناوهش  ياه  هسوسو  سفن و  ياوه  یلو  ؛ دنسرت یم  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  ناراگزیهرپ  زا  يرایـسب  هچرگ 
.دهد یم  هّجوت  هلأسم  نیا  هب  رتشیب  ار  رتشا  کلام  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دیاش  تسا و  رت 

نیا یلو  ؛ دنسر یم  هنئمطم  سفن  هب  اجنآ  زا  هماّول و  سفن  هب  هراّما  سفن  هلحرم  زا  یهلا  يایلوا  ماقم و  الاو  نانمؤم  هک  تسا  تسرد 
.دیشیدنا وا  تارطخ  هب  دیابن  دشاب و  هدرم  هراما  سفن  هک  تسین  انعم  نادب 

اه هتکن 

هراما سفن  تارطخ  -1

هماّول و سفن  ، هراّما سفن  : دـنا هدـش  لئاق  سفن  يارب  يا  هناگ  هس  لحارم  نآرق  تایآ  زا  ماهلا  اب  نارـسفم  املع و  ناـگرزب  میناد  یم 
.هنئمطم سفن 

تلاح هب  ار  هماول  سفن  دنک و  یم  رما  اه  يدب  هب  ار  ناسنا  هتـسویپ  هک  دنناد  یم  شکرـس  ياه  سوه  اوه و  هب  هراشا  ار  هراّما  سفن 
هب هک  دوش  یم  هتفگ  ناسنا  حور  لماکت  هلحرم  هب  هنئمطم  سفن  دنناد و  یم  هراشا  اوقت  حور  شرورپ  رثا  رب  هانگ  زا  لصاح  تمادـن 

.دوش یم  نکممان  اهنآ  یشکرس  دنریگ و  یم  رارق  لرتنک  تحت  لماک  روط  هب  یناسفن  ياه  سوه  اوه و  هک  دسر  یم  يا  هلحرم 

ینـشور هب  ار  هراّما  سفن  ، فورعم هناگ  هدزناپ  ياه  تاجانم  زا  مود  تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
: دنک یم  تیاکش  هنوگ  نیا  ادخ  هاگشیپ  هب  مدرم ) مومع  هب  نداد  قشمرس  ناونع  هب   ) نآ زا  هدرک و  میسرت 

ِِکلاَهَْملا َِکلاَسَم  ِیب  ُُکلْسَت  ًهَضِّرَعَتُم  َکِطَخَِسبَو  ًهََعلُوم  َکیِـصاَعَِمبَو  ًهَرِداَبُم  ِهَئیِطَْخلا  َیلِإَو  ًهَراَّمَأ  ِءوُّسلِاب  ًاسْفَن  وُکْـشَأ  َْکَیلِإ  یَِهلِإ  »
ًهَُّولْمَم ِوْهَّللاَو  ِْبعَّللا  َیلِإ  ًَهلاَّیَم  ُعَنْمَت  ُْریَْخلا  اَهَّسَم  ْنِإَو  ُعَزْجَت  ُّرَّشلا  اَهَّسَم  ْنِإ  ِلَـمَْألا  َهَلیِوَط  ِلَـلِْعلا  َهَرِیثَک  ٍکـِلاَه  َنَوْهَأ  َكَدـْنِع  ِیُنلَعْجَتَو 

او يدب  هب  هراومه  ارم  هک  یسفن  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  يوس  هب  نم  ایادخ  َهبْوَّتلِاب ؛ ِیُنفِّوَُستَو  َِهبْوَْحلا  َیلِإ  ِیب  ُعِرُْـست  ِوْهَّسلاَو  ِهَْلفَْغلِاب 
هار هب  ارم  ، دیالآ یم  تسد  تمشخ  تابجوم  هب  تسا و  صیرح  تیاه  ینامرفان  هب  دتسرف و  یم  تعرس  اب  هانگ  يوس  هب  دراد و  یم 

رایـسب و شیاه  يراـمیب.دروآ  یم  رد  ناگدـش  كـاله  نیرت  تسپ  تروص  هب  دـناشک و  یم  دوش  یم  تکـاله  هب  رجنم  هک  ییاـه 
یم لـخب  ددرگ  شبیـصن  يریخ  رگا  و  دـشک ) یم  داـیرف  و   ) دوـش یم  باـت  یب  دـسر  وا  هب  یتحاراـن  رگا.تـسا  زارد  شیاـهوزرآ 
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درب و یم  هانگ  يوس  هب  تعرس  هب  ارم.تسا  وهـس  تلفغ و  زا  ّولمم  دراد و  لیامت  رایـسب  هدوهیب  ياه  یمرگرـس  اه و  يزاب  هب.دزرو 
هبوت هب  تبسن 

«. دنک یم  ادرف  زورما و 

.هراما سفن  یلصا  هرهچ  تسا  نیا  يرآ 

یم تـشز  ار  اـه  یبوـخ  دـهد و  یم  هوـلج  اـبیز  ناـسنا  دزن  رد  ار  هاـنگ  هراـّما  سفن  هـک  دوـش  یم  هدافتــسا  یبوـخ  هـب  تاـیاور  زا 
یقاب مه  یتشگزاب  هار  دور و  یم  رانک  اه  هدرپ  هاگ  نآ  ، تشگ راتفرگ  نآ  بقاوع  هب  دش و  نآ  بکترم  ناسنا  هک  یماگنه.دـنایامن 

.دنام یمن 

: دیامرف یم  یهاتوک  مالک  رد  مکحلاررغ )  لقن  قبط   ) نانمؤمریما ماما 

ِّودَْعلا َو َطُّلَـسَت  ْتَطَّلَـسَت  ْتَنَّکَمَت  ْتَعَدَخ َو  اذإ  یّتَح  ِِقفاوُْملا  ِقیدِّصلا  ِهَْمیَِـشب  ُعَّنَـصَتَت  ِِقفانُْملا َو  َقُّلَمَت  ُقَّلَمَتَت  َُهلِّوَسُْملا  ُهَراّمَألا  ُسْفَّنلا  »
ِتـسود هرهچ  رد  دـیوگ و  یم  ّقلمت  ناسنا  هب  ناـقفانم  نوچمه  راـکبیرف  هراـما  سفن  ِءْوَّسلا ؛ َدِراوَم  ْتَدَرْوأَـف  ُِّوتُْعلا  َمُّکَحَت  ْتَمَّکَحَت 

ار وا  دوش و  مکاح  وا  رب  ددرگ و  طلسم  یکانرطخ  نمـشد  نوچمه  وا  رب  دهد و  بیرف  ار  ناسنا  هک  ینامز  ات  دنک  یم  زورب  یقفاوم 
.{ ح 4683 مکحلاررغ ، «.} دناشکب ناهانگ  عاونا  هب 

كاـنرطخ ِراـکبیرف  نـیا  ياـه  يراـکبیرف  راـتفرگ  اداـبم  دیــشاب  شیوـخ  سفن  بـقارم  ًـالماک  دــنا  هداد  روتــسد  لـیلد  نـیمه  هـب 
: دیامرف یم  مکحلاررغ  لقن  قباطم  يرگید  نخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما.دیوش 

هک یسک  دنک  یم  توعد  اه  يدب  هب  ار  ناسنا  هتسویپ  سفن  نیا  ِِمثآَْملا ؛ َیلإ  ِِهب  ْتَحَمَج  اهَلَمْهأ  ْنَمَف  ِءوُّسلِاب  ٌهَراّمَأل  ِسْفَّنلا  هَذه  َّنإ  »
ح 4779} مکحلاررغ ، «.} دناشک یم  ناهانگ  عاونا  هب  ار  وا  دریگب  هدیدان  ار  نآ 

.تفای دهاوخ  ییاهر  مه  ناطیش  رش  زا  دبای  ییاهر  نآ  رش  زا  ناسنا  رگا  تسا و  ناطیش  رازبا  نیرت  مهم  عقاو  رد  هراما  سفن 

رصم روشک  ّتیمها  -2

هک یمهم  یخیرات  راثآ.دوش  یم  بوسحم  ندمت  ياه  هراوهگ  ءزج  تسا و  يرـشب  ندمت  ياه  نوناک  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  رـصم 
رصم نیمزرس  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  ، دیامن یم  لکشم  رایـسب  اهنآ  داجیا  زورما  لیاسو  اب  یتح  دراد و  رارق  نیمزرـس  نآ  رد 

.تسا هدوب  ناهج  ياهروشک  نیرت  هتفرشیپ  وزج  ماّیالا  میدق  زا 

سرادم ؛ تسا هدوب  هتفرـشیپ  هدنلاب و  يروشک  حیـسم ، دالیم  زا  شیپ  نرق  هد  یتح  رـصم  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  كرادـم  دانـسا و 
نیا ياه  شناد  هدروخ و  هرگ  مه  هب  میدق  رد  نانوی  رصم و  ندمت  هتشاد و  دوجو  رـصم  رد  یتاقیقحت  زکارم  اه و  هناخباتک  ، گرزب

.تسا هدش  هلدابم  رگیدکی  اب  نیمزرس  ود 
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رگا هک  هتخاس  رابرپ  دابآ و  يروشک  ار  نآ  هک  تسا  لین  میظع  دور  هداد  یناتـساب  روشک  نیا  هب  دنوادخ  هک  یگرزب  ياه  تمعن  زا 
.دمآ دهاوخ  رد  عرزی  مل  ینابایب  تروص  هب  نآ  زا  یمیظع  ياه  شخب  دنریگب  روشک  نآ  زا  ار  میظع  دور  نیا 

زا عنام  رمع  هکنیا  خیرات  ياه  یتفگـش  زا  دمآ و  رد  ناناملـسم  فرـصت  هب  مود  هفیلخ  رـصع  رد  ترجه  متـسیب  لاس  رد  روشک  نیا 
.دومن تکرح  رصم  يوس  هب  هنارسدوخ  درک و  مهارف  يرکشل  صاع  نب  ورمع  یلو  دوب ؛ رصم  هب  مالسا  رکشل  لوخد 

ار اهنآ  دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  نایرصم  نایمور و  دوش  دراو  مالسا  رکـشل  رگا  هک  دیـسرت  یم  نیا  زا  وا.دیـسر  رمع  هب  ربخ  نیا 
يو هک  دیـسر  صاع  نب  ورمع  هب  یماگنه  هبقع.داتـسرف  وا  يوس  هب  « رماع نب  هبقع  » هلیـسو هب  هتـشون و  يا  هماـن  اذـل  ، دـنبوکب مه  رد 
هبقع هب  هاگ  نآ.دش  رصم  یلحاس  ياهرهش  زا  یکی  دراو  ات  درکن  تفایرد  ار  همان  دادن و  هبقع  هب  تاقالم  تقو  وا.دوب  رصم  کیدزن 

شنازابرـس هب  ورمع.درگرب  ًاروـف  يا  هدـشن  رـصم  لـخاد  رگا  دوـب  هتـشون  رمع.داد  ورمع  تسد  هـب  ار  هماـن  وا.رواـیب  ار  هماـن  : تـفگ
رگا هک  تسا  هدوب  نیا  هفیلخ  روتـسد  : تفگ.میا هدش  رـصم  لخاد  : دنتفگ رـصم ؟ نوریب  ای  تسا  رـصم  میتسه  ام  هک  اجنیا  ایآ  : تفگ
رصم حتف  رد  صاع  ورمع  یلو  ؛ میهد همادا  يورشیپ  هب  دیاب  تسا و  هدشن  لصاح  طرش  نیا  نیاربانب  ، میدرگرب میا  هدشن  رصم  لخاد 
روالد نادرم  زا  رفن  دـنچ  مود  هفیلخ.درک  کمک  ياضاقت  تشون و  رمع  يارب  يا  همان  تسکـش  سرت  زا  دـش و  ور  هبور  لکـشم  اب 
ياملع زا  يرایسب  دنتفریذپ و  ار  مالسا  قایتشا  اب  نایرصم  دش و  حتف  رصم  ماجنارس  داتـسرف  وا  يرای  هب  رفن  رازه  هدزاود  اب  ار  مالـسا 

روشک نیا  رد  مامت  هوکـشاب  يرگید  زا  سپ  یکی  یمالـسا  سرادم  دنا و  هدوب  نیمزرـس  نیا  هتفای  شرورپ  فلتخم  نونف  رد  مالـسا 
.دنتشارفارب رس 

یم قشع  اهنآ  هب  رصم  ّتنس  لها  یتح  دنناوارف و  اجنآ  رد  يولع  بتکم  ناقشاع  تیب و  لها  ناّبحم  هک  تسا  نیا  رصم  تازایتما  زا 
.تسا نیمزرس  نآ  مدرم  یمومع  هاگترایز  اجنآ  رد  بنیز  ترضح  هب  بوسنم  نفدم  هاگراب و  و  نیسحلا » سأر  » ترایز دنزرو و 

خیـش » فورعم ياوـتف  ؛ دنـشاب یمالـسا  بهاذـم  تدـحو  داـجیا  يارب  یبوـخ  هلیـسو  دـنناوت  یم  اـهنآ  دراذـگب  تسایـس  تـسد  رگا 
.تساعدم نیا  رب  هاوگ  هداد  رارق  ّتنس  لها  هناگراهچ  بهاذم  زا  يوریپ  فیدر  مه  ار  هّیماما  هقف  زا  يوریپ  هک  « توتلش

کلام هک  ار  دوخ  نارای  نیرت  هاگآ  نیرت و  يوق  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ، تشاد نیمزرس  نیا  هک  یتّیّمها  ببس  هب  لاح  ره  هب 
رد تشون و  تسا  يرادروشک  تاروتـسد  نیرت  قیقد  لماش  هک  ار  ثحب  دروم  هماندـهع  دـیزگرب و  اجنآ  يرادـمامز  يارب  دوب  رتشا 

.داد رارق  وا  رایتخا 

مود شخب 

همان نتم 

اَم ِْلثِم  ِیف  َكِرُومُأ  ْنِم  َنوُرُْظنَی  َساَّنلا  َّنَأَو  ، ٍرْوَجَو ٍلْدَع  ْنِم  ، َکَْلبَق ٌلَوُد  اَْهیَلَع  ْتَرَج  ْدَق  ٍداَِلب  َیلِإ  َُکتْهَّجَو  ْدَق  یِّنَأ  ُِکلاَم  اَی  ْمَلْعا  َُّمث 
یَلَع ْمَُهل  ُهّللا  يِرُْجی  اَِـمب  َنیِِحلاَّصلا  یَلَع  ُّلَدَتُْـسی  اَـمَّنِإَو  ، ْمِهِیف ُلوُقَت  َْتنُک  اَـم  َکـِیف  َنُولوُقَیَو  ، َکَْـلبَق ِهاـَلُْولا  ِروـُمُأ  ْنِم  ِهِیف  ُرُْظنَت  َْتنُک 

ِسْفَّنلِاب َّحُّشلا  َّنِإَف  ، ََکل ُّلِحَیَال  اَّمَع  َکِسْفَِنب  َّحُـشَو  ، َكاَوَه ِْکْلماَف  ، ِحـِلاَّصلا ِلَمَْعلا  ُهَریِخَذ  َکـَْیلِإ  ِِرئاَخَّذـلا  َّبَحَأ  ْنُکَْیلَف  ، ِهِداَـبِع ِنُْسلَأ 
ُِمنَتْغَت ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَت  َالَو  ، ْمِِهب َفْطُّللاَو  ، ْمَُهل َهَّبَحَْملاَو  ِهَّیِعَّرِلل ، َهَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْـشَأَو.ْتَهِرَک  ْوَأ  ْتَّبَحَأ  اَمِیف  اَْهنِم  ُفاَْـصنِْإلا 
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ُطُْرفَی ، ِْقلَْخلا ِیف  ََکل  ٌریِظَن  اَّمِإَو  ، ِنیِّدلا ِیف  ََکل  ٌخَأ  اَّمِإ  : ِناَْفنِص ْمُهَّنِإَف  ْمُهَلْکَأ ،

427 ص :
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ْنَأ یَضْرَتَو  ُّبُِحت  يِذَّلا  ْلثِم  َکِْحفَـصَو  َكِْوفَع  ْنِم  ْمِهِطْعَأَف  ، ِإَطَْخلاَو ِدْمَْعلا  ِیف  ْمِهیِْدیَأ  یَلَع  یَتُْؤیَو  ، ُلَلِْعلا ُمَُهل  ُضِْرعَتَو  ، َُللَّزلا ُمُْهنِم 
.ْمِِهب َكاَلَْتباَو  ، ْمُهَْرمَأ َكاَفْکَتْسا  ِدَقَو  َكاَّلَو ! ْنَم  َقْوَف  ُهّللاَو  ، َکَقْوَف َْکیَلَع  ِْرمَْألا  ِیلاَوَو  ، ْمُهَقْوَف َکَّنِإَف  ، ِهِْحفَصَو ِهِْوفَع  ْنِم  ُهّللا  َکَیِطُْعی 

اه همجرت 

یتشد

و دـندنار ، مکح  نآ  رب  يرگمتـس  ای  لداع  ياه  تلود  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف  ییاهرهـش  يوس  هب  ار  وت  نم  نادـب ! کلام  يا  سپ 
وت هک  دـنیوگ  یم  نآ  وت  هراب  رد  و  يرگن ، یم  دوخ  زا  شیپ  ناـمکاح  ياـهراک  رد  وت  هک  دـنرگن  یم  ناـنچ  وت  ياـهراک  رد  مدرم 

شناگدـنب نابز  رب  نانآ  زا  ادـخ  هک  تخانـش  ناوت  یکین  مان  هب  ار  ناراـکوکین  اـنامه  و  ییوگ ،  یم  هتـشذگ  نارادـمامز  هب  تبـسن 
.تخاس يراج 

نتـشیوخ تسین  لالح  هچنآ  زا  و  ریگ ، رایتخا  رد  ار  سفن  ياوه  دـشاب ،  تسرد  حـلاص و  لاـمعا  دـیاب  وت  هتخودـنا  نیرتوکین  سپ 
فاـصنا هار  تسا ، دـنیاشوخان  وا  يارب  اـی  دراد ، تسود  هچنآ  رد  هک  تسا  نآ  شیوـخ ، سفن  هب  ندـیزرو  لـخب  اریز  نـک ، يراد 

.ییامیپ

هک یـشاب  يراکـش  ناویح  نانوچ  زگره ، ادابم  شاب .  نابرهم  تسود و  همه  اب  و  هد ، رارق  شیوخ  لد  شـشوپ  ار  مدرم  اـب  یناـبرهم 
.دنـشاب یم  شنیرفآ  رد  وت  دننامه  رگید  هتـسد  و  وت ، ینید  ردارب  يا  هتـسد  دنا ، هتـسد  ود  مدرم  اریز  یناد ، تمینغ  ار  نانآ  ندروخ 

دوخ  ( ELITISM مسیتـیلا یفن : و  یتـسرپ ) داژن   ( APARTHEID دیاـتراپآ و  یتسرپ ) داژن   ( RACISM مزیـسار رّکفت : یفن  }
مــــــسیناتیلوپومساک مسیلانویــــــــسان INTERNATIONALISM و  رتـــــــنا  دــــــــییأت : و  ییارگ ) هـــــــبخن  ینیب و  رترب 

یم ضراع  نانآ  رب  ییاه  ّتلع  ای  دنز  یم  رس  نانآ  زا  یهانگ  رگا  .دنربارب } ردارب و  اهتّلم  همه  هک   COSMOPOLITANISM
يراد تسود  هک  هنوگ  نآ  ریگ ، ناسآ  نانآ  رب  ياشخبب و  ار  ناـنآ  دـندرگ ،  یم  بکترم  یهابتـشا  هتـساوخان ، هتـساوخ و  اـی  دوش ،
رـصم يرادنامرف  ار  وت  هک  سک  نآ  رب  ادخ  و  رترب ، وت  زا  وت  ماما  و  رترب ، نانآ  زا  وت  انامه  .دریگ  ناسآ  وت  رب  دیاشخبب و  ار  وت  ادـخ 

 . تسا هداد  رارق  وت  ندومزآ  هلیسو  ار  نانآ  و  هدراذگاو ، وت  هب  ار  رصم  مدرم  روما  ماجنا  هک  تسا ، رتالاو  داد 

يدیهش

رد مدرم  و  هدید ، متس  یهاگ  داد و  هاگ  هدیدرگ ، اهینوگرگد  شوختـسد  هک  متـسرف  یم  ییاهرهـش  هب  ار  وت  نم  هک  نادب  کلام ! و 
یم نانآ  هراب  رد  هک  دـنیوگ  یم  نآ  وت  هراب  رد  و  يرگن ، یم  دوخ  زا  شیپ  نایلاو  ياهراک  رد  وت  هک  دـنرگن  یم  نانچ  وت  ياهراک 

هتخودنا نیرتوکین  سپ  .تخاس  يراج  شناگدنب  ياهنابز  رب  ناشیا  زا  ادخ  هک  تخانش  ناوت  یکین  مان  هب  ار  ناراکوکین  و  ییوگ ، 
تـسین اور  تیارب  هچنآ  رد  ار  نآ  مامز  شاب و  لیخب  دوخ  سفن  رب  و  ریگ ، رایتخا  رد  ار  شیوخ  ياوه  نادـب و  کین  رادرک  ار  دوخ 

تیعر رب  ینابرهم  و  دراگنا ، یم  شوخان  ای  دراد ، تسود  هچنآ  رد  تسا  نداد  ار  نآ  داد  سفن ، رب  ندیزرو  لخب  هک  نادرگم ، اهر 
هک يراکش  يروناج  نوچمه  شابم  و  ناگمه ،  اب  ندرک  ینابرهم  ار و  نانآ  اب  ندیزرو  یتسود  نادرگ و  یششوپ  دوخ  لد  يارب  ار 

یهانگ .دننامه  وت  اب  شنیرفآ  رد  رگید  هتسد  و  دناوت ، ینید  ردارب  يا  هتسد  دنا : هتسد  ود  ّتیعر  هچ  يرامش ! تمینغ  ار  ناشندروخ 
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، رگنم ناشاطخ  هب  .دور  یم  ناشتسد  رب  ییاطخ  هتساوخان  هتـساوخ و  ای  دوش ، یم  ضراع  نانآ  رب  ییاهتلع  ای  دنز ، یم  رـس  ناشیا  زا 
وت رب  هک  نآ  و  ینانآ ، رترب  وت  هچ  دـیامرف ، وفع  ار  تهانگ  دـیاشخبب و  وت  رب  ادـخ  يراد  تسود  هکناـنچ  رذـگ ، رد  ناـشهانگ  زا  و 

تلیـسو ار  نانآ  تساوخ و  وت  زا  ار  ناشراک  نتخاس  وا  و  رتالاب ، داد  تیـالو  ار  وت  هک  نآ  زا  ادـخ  و  تسا ، رترب  وت  زا  دراد  تیـالو 
تخاس وت  شیامزآ 

یلیبدرا

راگزور ياهشدرگ  ناشیا  رب  هدش  ناور  هک  ییاهرهش  يوسب  ار  وت  متخاس  هجوتم  نم  هک  یتسردب  کلام  يا  نادب  سپ 

یم رظن  هک  يدوب  هچنآ  دننام  رد  وت  ياهراک  زا  دنرگن  یم  نامدرم  هک  یتسردب  ندومن و  متس  ندرک و  ادا  زا  دندوب  وت  زا  شیپ  هک 
هک یتسردـب  ناشیا و  ناـش  رد  یتفگ  یم  هچنآ  وت  ناـش  رد  دـنیوگ  یم  دـندوب و  وت  زا  شیپ  هک  ناـیلاو  ياـهراک  زا  نآ  رد  يدرک 

نیرتسود دشاب و  دیاب  سپ  دوخ  ناگدنب  ياهنابز  رب  ناشیا  يارب  ادخ  دنادرگ  یم  هچ  نآ  هب  ناگتـسیاش  رب  دوش  یم  هدرک  لالدتـسا 
لالح هک  يزیچ  زا  دوخ  سفنب  شاب  لیخب  ار و  دوخ  سفن  ياوه  وش  کلام  سپ  هتـسیاش  رادرک  ندرک  هریخذ  وت و  يوسب  اـهریخذ 
هاگآ هتـشادنپ و  هورکم  هتـشاد و  تسود  هچنآ  رد  نآ  زا  تسندرک  لدع  داد و  سفنب  ندوب  لیخب  هک  یتسردب  سپ  ار  وت  رم  دشابن 

ناشیا رب  شاـبم  ناـشیا و  ياـجب  تمرکم  ندرک و  وکین  ناـشیا و  يارب  ندومن  یتسود  تیعر و  يارب  یناـبرهمب  ار  دوخ  لد  نادرگ 
ای تلم  نید و  رد  دناوت  ناردارب  اب  دنمسق  ود  اهنآ  هک  یتسردب  سپ  ار  ناشیا  ندروخ  يرمش  تمینغ  هک  ریگ  دیـص  هدنرد  يروناج 
یم زاب  هک  ياهببس  یناسفن و  ياهتلع  ار  ناشیا  رم  دیآ  یم  شیپ  یـصاعم و  عاونا  ناشیا  زا  دریگ  یم  یـشیپ  شنیرفآ  رد  دناوت  دننام 

ضارعا دوخ و  وفع  زا  ناشیاب  هدـب  سپ  اطخ  دـمع و  هانگ  رد  ناشیا  ياهتـسد  رب  للع  للز و  زا  هدـش  هداد  تعاط و  زا  ار  اهنآ  دراد 
هک یتسردب  سپ  ناهانگ  زا  دوخ  ضارعا  دوخ و  وفع  زا  ار  وت  ادـخ  دـهدب  هک  يراد  یم  تسود  هچنآ  دـننام  ناشیا  هانگ  زا  ندومن 
هک قیقحتب  ار و  وت  تخاس  یلاو  هک  تسا  سک  نآ  يالاب  يادـخ  تعفر و  يور  زا  تسرترب  وت  رب  رما  مکاح  یناشیا و  يـالاب  رب  وت 

ناشیا اب  وت  ندرک  كولسب  ار  وت  ندرک  شیامزآ  ناشیا و  راک  رد  ار  وت  ندرک  تیافک  وت  زا  یلاعت  قح  تساوخ 

یتیآ

وت ياهراک  رد  مدرم  .رگمتس و  یخرب  رگداد و  یخرب  هدید ، اهتلود  وت  زا  شیپ  هک  ما  هداتـسرف  يدالب  هب  ار  وت  هک  نادب  کلام ، يا 
یم اهنآ  هراـبرد  وت  هک  دـنیوگ  ناـمه  وت  هراـبرد  يرگن و  یم  دوخ  زا  شیپ  ناـیلاو  ياـهراک  رد  وت  هک  دـنرگن  یم  مشچ  ناـمه  هب 

.تخانش ناوت  هتخاس ، يراج  مدرم  نابز  رب  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  ناراکوکین  ییوگ و 

هچنآ رد  دوخ ، سفن  رب  ریگورف و  شیوخ  سفن  ياهاوه  مامز  سپ  .دـشاب  کین  راک  هتخودـنا  وت ، دزن  رد  اه  هتخودـنا  نیرتهب  دـیاب 
.درامـش یم  شوخاـن  اـی  دراد  تسود  هچنآ  رد  تسا  نداد  فاـصنا  سفن ، رب  ندـیزرو  لـخب  هـک  زروـب  لـخب  تـسین ، اور  وا  يارب 

ناشندروخ هک  شابم  هدنرد  یناویح  نانوچ  .زاس  دوخ  لد  راعش  ار  ناشیا  قح  رد  فطل  اهنآ و  نتـشاد  تسود  تیعر و  هب  ینابرهم 
دز و دـهاوخ  رـس  اهاطخ  اهنآ  زا  .شنیرفآ  رد  وت  نادـننامه  ای  دنتـسه  وت  ناشیکمه  ای  دـنهورگ  ود  ناـنآ  اریز  يرامـش ، تمینغ  ار 
هک هنوگنامه  هد ، ناشبیـصن  شیوخ  شیاشخب  وفع و  زا  سپ ، دننک ، ییاهـشزغل  اطخ ، ای  دمعب  دـش و ، دـهاوخ  ناشـضراع  ییاهتلع 

نیمزرس نآ  رب  ار  وت  هکنآ  یتسه و ، اهنآ  زا  رترب  وت  اریز  .دهد  بیـصن  ار  وت  دوخ  شیاشخب  وفع و  زا  زین  دنوادخ  هک  يراد  تسود 
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هب ار  وت  هتساوخ و  وت  زا  ار  ناشراک  نتخاس  .تسا  هداد  تیالو  ار  وت  هک  تسا  یـسک  زا  رترب  دنوادخ  تسوت و  زا  رترب  هداد ، تیالو 
.تسا هدومزآ  اهنآ 

نایراصنا

،و دندرک تموکح  متـس  تلادـع و  هب  نآ  رد  ینایاورنامرف  وت  زا  شیپ  هک  مدرک  هناور  ییاهرهـش  هب  ار  وت  هک  شاب  هاگآ  ، کلام يا 
هک دنرگن  یم  تروص  نامه  هب  وت  عضو  هب  مدرم 

يا هتفگ  یم  رـصم  هتـشذگ  نامکاح  هراب  رد  وت  هک  دنیوگ  یم  وت  قح  رد  ار  نامه  ،و  يا هتـسیرگن  یم  دوخ  زا  شیپ  نامکاح  هبوت 
رد اه  هتخودنا  نیرتبوبحم  دیاب  سپ.تخانش  ناوت  یم  دنک  یم  يراج  شناگدنب  نابز  رب  دنوادخ  هک  يریخ  رکذ  هب  ار  ناگتـسیاش  ،

 . دشاب حلاص  لمع  وت  دزن 

دوخ زا  نداد  فاصنا  دوخ  هب  لخب  اریز  ، زروب لخب  تسین  لالح  وت  رب  هچنآ  زا  دوخ  هب  تبـسن  ، شاـب طلـسم  تیاـهاوه  رب  نیا  رب  اـنب 
تیعر رب   ، هد رارق  دوخ  بلق  راعـش  ار  تیعر  هب  فطل  تبحم و  یناـبرهم.تسا و  ناـسنا  روفنم  اـی  بوـبحم  هچنآ  اـب  هطبار  رد  تسا 

دننام ییاهناسنا  ای  ، دـناوت ینید  ردارب  ای  : دـنهورگ ود  رب  تیعر  هک  ، یناد تمینغ  ار  ناـنآ  ندروخ  هک  شاـبم  هدـنرد  ناویح  نوچمه 
سپ  ، دنک یم  زورب  هابتشا  ای  دمع  هب  نانآ  زا  یناهانگ  ،و  دوش یم  ضراع  نانآ  رب  یهانگ  للع  ، دنز یم  رس  نانآ  زا  ییاهاطخ  هک  ، وت

ارچ ، هدب رارق  یشوپ  مشچ  وفع و  دروم  ار  تیعر  دیامن  تیانع  وت  هب  ار  یشوپ  مشچ  ششخب و  دنوادخ  يراد  هقالع  هک  هنوگ  نامه 
یلاو ار  وت  هک  یـسک  نآ  زا  رترب  دـنوادخ  ،و  دـشاب یم  وت  زا  رتالاب  دراد  تیالو  وت  رب  هک  نآ  و  ینانآ ، زا  رترب  تردـق  رظن  زا  وت  هک 

، هدومن رصم 

 . هداد رارق  شیامزآ  هصرع  رد  ار  وت  نانآ  رطاخ  هب  ،و  هتساوخ وت  زا  ار  ّتیعر  روما  تیافک  دنوادخ 

حورش

يدنوار

هیف ءاحلصلا  هلاقمب  ربتعی  امنا  .نیحلاصلا و  دابعلا  هنـسلا  یلع  حالـصلاب  هرکذ  يرجی  هللا  ناف  کلذ  رهظی  مل  نا  احالـص و  ناک  نم  و 
دارملا لیق : .هیالا و  انوه  ضرالا  یلع  نوشمی  نیذـلا  نمحرلا  دابع  هدابع و  نسلا  یلع  هلوقب  یلاعت  هللا  یلا  مهفاضا  مالـسلا  هیلع  هنال 
بئذلا و  دیـصلاب ، دوعت  يذلا  يراضلا : بلکلا  .هعاط و  نم  اهجرخت  هیـصعم و ال  یف  اهعـضت  يا ال  کسفنب : حش  .مومعلا و  کلذـب 

مهنم طرفی  .افرع و  دـسالا  یلع  الا  لمحت  بلغالا ال  یلعف  .راض  عبـس  لاقیف : قلطا  اذا  و  ساـنلا ، موحل  لـکا  داـتعا  يذـلا  يراـضلا :
نم مهنم  لاعفنالاب  ایهتی  یتاتی و  امب  يا  اـطخلا : دـمعلا و  یف  مهیدـیا  یلع  یتوی  رهظت و  يا  لـلعلا : مهل  ضرعت  .قبـسی و  يا  لـلزلا :

ضرعا نم  نـال  حفـصلا ، نم  غلبا  وفعلا  .نییبـتلل و  لـیق : و  ضیعبتلل ، نم  کحفـص  كوفع و  نم  مهطعاـف  هلوق  .نسح و  ریغ  لـمع 
.ء یش  هیلع  هبلق  یف  ناک  امبر  مرجم  نع  ههجو  هحفص 

يردیک
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مثیم نبا 

هرادا ي ییاورنامرف و  تیفیک  هب  طوبرم  هتـسیاش ي  لامعا  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياهـشرافس  رماوا و  دروم  رد  مود : لـصف 
هب حـجب  هانگ ، زا  يرود  حفـص : روسج ، كاب و  یب  راکـش  هب  تبـسن  و  راکـش ، هدامآ  يراـض : تسا : ریز  حرـش  هب  رهـش  تکلمم و 

: کهن راک ، رد  یبارخ  داسف و  نتخاـس  دراو  لاـغدا : شیاـشگ ، هحودـنم : يزیت ، يدـنت ، هرداـب : يداـش ، یلاحـشوخ ، میج : نوکس 
، درک هاگن  الاب  زا  رصبلا : حمط  .سفن  یـشکرس  سفنلا : حامط  دریگ ، یم  مارآ  نماطی : ینیبدوخ ، هلیخملا : و  ههبا ، یتسـس ، یناوتان ،

يا نادـب  سپ  دایز ، یگرزب  توربج : يدـنلب ، ینعم  هب  ومـس  زا  هلعافم  نزو  هاماسم : بسا ، ندـیود  زاغآ  يوردـنت و  سرفلا : برغ 
هب روط  نامه  مدرم  یتسارب  و  دنا ، هدید  دوخ  رد  ار  دادـیب  داد و  ياهتموکح  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف  ییاهرهـش  هب  ار  وت  نم  کلام 

هرابرد ي وت  هک  دنیوگ  یم  وت  هرابرد ي  ار  نامه  و  يرگن ، یم  دوخ  زا  شیپ  نایاورنامرف  ياهراک  هب  وت  هک  دنرگن  یم  وت  ياهراک 
هب ناوت  یم  دزاس ، یم  يراج  شناگدـنب  نابز  هب  نامیااب  صاخـشا  هرابرد ي  دـنوادخ  هک  ینانخـس  هلیـسو ي  هب  ییوگ و  یم  نانآ 

طلـسم تسفن  ياوه  رب  سپ  دشاب  تحلاص  لمع  دـیاب  وت  ياه  هتخودـنا  نیرتهب  نیاربانب  درک  لالدتـسا  درب و  یپ  ناراکوکین  یکین 
نیع سفن ، ياوـه  هب  تبـسن  لـخب  يریگتخـس و  اریز  شاـب ، ریگتخـس  تسین  لـالح  وـت  رب  هچنآ  ربارب  رد  شیوـخ  سفن  رب  شاـب و 
راتفر ینابرهم  هب  اهنآ  اب  زاس و  تیعر  تبحم  رهم و  نوناک  ار  تلد  تسا  نآ  دنیاشوخان  دنیاشوخ و  هب  تبـسن  يور  هنایم  فاصنا و 
ینید ردارب  ای  دنا  هتسد  ود  نانآ  اریز  يرمش  تمینغ  ار  ناشندروخ  هک  یشاب  ماشآ  نوخ  يا  هدنرد  نوچ  ناشیا  هب  تبـسن  ادابم  نک 

ای دمع  هب  هچ  دنک  یم  تیارس  اهنآ  هب  عامتجا  زا  ییاهییاوران  دنز و  یم  رس  نانآ  زا  ییاهشزغل  دنتسه ، وت  نوچ  یقولخم  ای  و  دناوت ،
دنوادخ يراد  تسود  هک  يروط  نامه  نک  راتفر  ششخب  وفع و  اب  نانآ  هب  تبسن  وت  نیاربانب  .دنیالآ  یم  تسد  یفالخ  هب  اطخ ، هب 

ار وت  هک  تسا  یـسک  قوفام  دـنوادخ  و  تسوت ، قوفام  وت  ياورناـمرف  ییاـهنآ و  قوفاـم  اریز  دـنک ، راـتفر  شـشخب  وفع و  هب  وت  اـب 
ضرعم رد  ار  دوخ  اداـبم  .تسا  هتخاـس  وت  نومزآ  هلیـسو ي  ار  مدرم  هدرپـس و  وت  هب  ار  تموـکح  هک  تسوا  هتبلا  .هداد  رارق  مکاـح 
تـشذگ زا  زگره  یتـسین ، زاـین  یب  شا  یگدنـشخب  وفع و  زا  تسین و  وا  مشخ  لـمحت  ییاـناوت  ار  وت  اریز  یهد  رارق  ادـخ  اـب  زیتـس 

اداـبم و  نکم ، باتـش  ییوخدـنت  رد  یباـی  یم  يزیرگ  هار  رگا  مشخ  ماـگنه  هب  وشم و  داـش  نارگید  تازاـجم  زا  شاـبم و  نامیـشپ 
ندش کیدزن  تناید و  فعـض  لد و  یبارخ  ثعاب  شورن  يا  هک  دیربب ، ارم  نامرف  دیاب  منک  یم  رما  مروذـعم )  ) مرومام نم  ییوگب 

تردق قوفام  هک  ادخ  تردق  تنطلس و  تمظع  هب  دش ، وت  يدنسپدوخ  ای  یـشنم و  گرزب  ثعاب  تردق  هاگره  .تسادخ و  ریغ  هب 
زا ار  وت  دناشن و  ورف  ار  وت  یـشکرس  ینیبدوخ و  شرگن  نیا  اریز  تساناوت ، وا  یناوتان  وت  هچنآ  هب  وت  هب  تبـسن  هک  نک  هاگن  تسوت 

، ینیب ناسمه  ادخ  اب  یگرزب  رد  ار  دوخ  ادابم  .دـنادرگ  یم  زاب  وت  هب  ار  هتفر  تسد  زا  تیارد  لقع و  دراد و  یم  زاب  یـشومارف  دوخ 
هک نادب  .دزاس  یم  هراچیب  تسپ و  ار  یـشکندرگ  ره  راوخ و  ار  يرگمتـس  ره  دنوادخ  اریز  ینادب ! وا  ریظن  تمظع  ییاناوت و  رد  و 

، دوب ناگدـنب  نایم  رد  اهرهـش و  رد  حـلاص  لمع  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناـمرف  ساـسا  رب  لـصف ، نیا  رد  نوچ  نخـس  روحم 
لمع روتسد  هب  ات  ندوب ، ناگتـسیاش  هرمز ي  زا  ترخآ و  رد  کین  مان  لیبق : زا  هداد  هجوت  نآ  ییاغ  للع  زا  یـشخب  هب  ار  وا  تسخن 
نایب ییوگ ) یم  نانآ  هرابرد ي   ) مهیف لوقت  هلمج ي : ات  مداتـسرف ) ار  وت  نم   ) کـتهجو دـق  ینا  تراـبع : اـب  ار  بلطم  نیا  و  دـنک ،

نینچ و يا ، هدش  لیـسگ  يرهـش  تمـس  هب  وت  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  دوخ  هک  هدومرف 
نینچ يرهش  هب  هک  یسک  ره  و  تسا : روط  نیا  زین  نآ  ردقم  ياربک  تسا و  نینچ  اجنآ  رد  وت  لمع  هرابرد ي  مدرم  تلاح  و  نانچ ،
نامه وا  هرابرد ي  مدرم  و  درگن ، یم  دوخ  زا  شیپ  نایاورنامرف  لمع  رب  وا  هک  دنتـسه  وا  لاـمعا  رب  روط  نآ  مدرم  و  دوش ، هداتـسرف 
حلاص لمع  وا  دزن  رد  اهراک  نیرتبوبحم  هک  تسا  مزال  نیارباـنب  دـنز ، یم  لـبق  ناـمکاح  هراـبرد ي  وا  هک  دـننز ، یم  ار  ییاـهفرح 
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اب ینعم  نیا  رب  و  تسادـخ ، دزن  رد  ناـحلاص  هلمج  زا  وا  ماـن  رکذ  رب  لـیلد  دوخ  هک  دوش  لـصاح  مدرم  ناـیم  یمانـشوخ  اـت  دـشاب ،
يارجا مالـسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  .تسا  هدومرف  هراشا  هدابع ، نسلا  یلع  مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاـصلا  یلع  لدتـسی  اـمنا  و  تراـبع :

لابند هب  سپـس  .کین  مان  بسک  هب  تسا  يدایز  قیوشت  دزادنا ،) یم  ناگدنب  نابز  هب  ادـخ  هدومرف : و   ) هداد تبـسن  ادـخ  هب  ار  لوق 
لمع يارب  ار  هریخذ ، هملک ي  و  دـهد ، رارق  دوخ  ياه  هتخودـنا  نیرتهب  ار  بوخ  لمع  هک  تسا  هداد  ار  روتـسد  نیا  لـبق ، بلاـطم 

دنم هرهب  نآ  زا  ترخآ ، رد  اـت  دـنک  یم  بسک  اـیند  رد  ار  نآ  يا  هتخودـنا  نوچمه  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  حـلاص 
ار هتـسیاش  لامعا  زا  مسق  دنچ  هدومن و  نآ  لیـصفت  هب  عورـش  هدرک ، کین  راک  ماجنا  هب  رومام  یلامجا  روط  هب  ار  وا  نوچ  .ددرگ و 

ياوه هب  تبـسن  و  دنکن ، يوریپ  نآ  زا  دـشاب و  طلـسم  شمـشخ  اه و  هتـساوخ  دروم  رد  شـسفن  ياوه  رب  لوا : تسا : هدـش  روآدای 
ریـسفت و تهرک  هلمج ي  ات  حشلا  ناف  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .دـشاب  ریگتخـس  تسین  لالح  وا  رب  هک  یتامرحم  دروم  رد  سفن 

عضوم رد  نداتسیا  فاصنا و  تیاعر  لیبق  زا  يریگتخس و  بابسا  هلیسو ي  هب  سفن  ياوه  هب  تبسن  يریگتخس  نیمه  يارب  حیضوت 
قسف و هطرو ي  هب  هجیتن  رد  دـناشکن  طارفا  فرط  هب  ار  وا  سفن  ياوه  اـت  تسا ، هدیدنـسپ  ینتـشاد و  تسود  دـح  رد  داد ، لدـع و 

دنـسپان تفـص  هب  ات  دـناشکن ، تلادـع  تلیـضف  زا  طارفا  هب  ار  وا  بضغ  هوق ي  راوگان ، رما  کی  عفد  رد  نینچمه  و  دـنکفین ، روجف 
رد نداـتفا  زا  سفن  نداد  رارق  اـنگنت  رد  سفن و  هب  تبـسن  يریگتخـس  لـمع  نیا  هک  تـسا  یهیدـب  دوـش ، راـچد  یکاـپ  یب  مـلظ و 

ياهیگتـسجرب اـهنیا  ماـمت  هک  دـهد  رارق  تیعر  هب  تبـسن  فـطل  تبحم و  رهم  نوناـک  ار  شبلق  مود : .تـسا  تکـاله  ياـههاگترپ 
تهج هب  .دـنا و  هراعتـسا  هدـنرد )  ) عبـس راعـش و  ظافلا  .هدـب  رارق  تبلق  راعـش  ار  اهتلیـضف  نیا  ینعی  دـنتفع ، هکلم  رتچ  ریز  یقالخا 
راتفر شـشخب  تشذگ و  اب  مدرم ، هب  تبـسن  موس : .تسا  هدومرف  هراشا  يرامـش  تمینغ  ار  ناشیا  ندروخ  ترابع : اب  عبـس  هراعتـسا 

ود يارب  هک  تسا  یحیضوت  قلخلا ، یف  مهناف  مالسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .تعاجـش  هب  طوبرم  لیاضف  زا  تسا  یتلیـضف  نیا  و  نک ،
يو اب  مدرم  ندوب  ناسمه  يارب  يریسفت  ءاطخلا ، و  للزلا …  مهنم  طرفی  ترابع : .مدرم  هب  تبسن  تبحم  تشذگ و  بابسا  زا  ببس 

، یکین هراـبرد  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  تراـبع  نـیا  تـسا و  تشذـگ  تـبحم و  بابـسا  زا  ببـس  نـیمود  و 
دوش یم  ضراع  نانآ  رب  عامتجا  رد  هک  ییاهییاوران  اهیرامیب و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دـشاب و  یم  یگدنـشخب  و  تشذـگ ،

.دراد و یم  زاـب  تسا  هتـسیاش  هک  روـط  نآ  مکاـح  فـلتخم  رماوا  يارجا  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  يا  هدـننک  مرگرـس  ياـهراک  ناـمه 
دنتـسه یناسک  اهنآ  هکلب  دنتـسین  موصعم  مدرم  هک  تسنیا  زا  هیانک  تسا ،) هدش  هتـشاذگ  زاب  ناشتـسد   ) مهیدیا یلع  یتوی  ترابع :

اطخ ای  دمع و  هب  هچنآ  رطاخ  هب  مدرم  هذـخاوم ي  نایاورنامرف و  ياهروتـسد  دـنوش و  یم  شزغل  هانگ و  بکترم  هاوخان  هاوخ و  هک 
هک تسا  راوازـس  دـشاب ، نانچنآ  سک  ره  و  تسا : نینچ  تقیقح  رد  زین  سایق  ياربک  دریذـپ  یم  ماجنا  نانآ  تسد  هب  دـنهد ، ماجنا 

هیلع  ) ماما .دـنهد  خـساپ  تشذـگ  وفع و  اب  ار  شیاـطخ  و  دریگ ، رارق  ناـبرهم  هدنـشخب و  صخـش  تبحم  لومـشم  دوش و  هدیـشخب 
راتفر یگدنـشخب  وفع و  هب  وا  اب  دـنوادخ  هک  دراد  یم  تسود  هک  یـسک  نوچمه  هدومرف ، رما  تشذـگ  هب  ار  رتشا  کـلام  مالـسلا )

كالتبا و  مهموق …  کناف  ترابع : نینچمه  .تسا و  نآ  تمـس  هب  شـشک  نیرتمهم  تشذـگ و  هب  قیوشت  نیرتالاب  نیا  هک  دـنک ،
: تسا هراب  نیا  رد  يرگید  رمضم  سایق  يارغص  دوخ ، و  تسا ، تبحم  تشذگ و  هب  رما  ماقم  رد  ادخ  زا  ندناسرت  مهب ،

دیدحلا یبا  نبا 

ءارمألا یف  لوقت  تنک  ام  وحن  نآلا  کترامإ  یف  سانلا  لوقیـس  اموق و  حدمت  اموق و  بیعت  هالولا و  رابخأ  عمـست  تنک  دق  هل  لاق  مث 
 . مذلا قحتسی  نم  مذت  بیعت و  تنک  امک  مذت  باعت و  نأ  رذحاف 
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لثمب نیقسافلا  یلع  لدتسی  کلذک  مهیلع و  ءانثلا  مهحدمب و  سانلا  هنسلأ  نم  هعامس  رثکی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتـسی  امنإ  لاق  مث 
.کلذ

 . كولملا یلإ  هناحبس  قحلا  مالقأ  هیعرلا  هنسلأ  لاقی  ناک  و 

تبحأ امیف  اهنم  فصتنت  نإ  لاقف  وه  ام  حشلا  هل  رسف  هسفنب و  حشی  نأ  هرمأ  مث 

.كامهنالا روهتلا و  نم  اهل  اعماق  ارطیسم و  اهیلع و  اریمأ  نک  تاوهشلا و  یف  لاسرتسالا  نم  اهنکمت  يأ ال  تهرک  و 

نم هیعرشلا و  تادابعلا  نم  امهریغ  موصلا و  هالصلا و  هرکت  اهنأل  تلق  تهرک  هلوق و  ینعم  امف  تبحأ  امیف  هلوق  ینعم  اذه  تلق  نإف 
كرتلا َو فرط  یف  اهیلع  انمیهم  نوکی  نأ  بجی  لـعفلا  فرط  یف  اـهیلع  اـنمیهم  ناـسنإلا  نوکی  نأ  بجی  اـمک  هیلقعلا و  تاـبجاولا 

ِیف ََکل  ٌخَأ  اَّمِإ  ِناَْفنِـص  ْمُهَّنِإَف  ْمُهَلْکَأ  ُِمنَتْغَت  ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَت  ْمِِهب َو َال  َفْطُّللا  ْمَُهل َو  َهَّبَحَْملا  ِهَّیِعَّرِلل َو  َهَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْـشَأ 
َكِْوفَع ْنِم  ْمِهِطْعَأَف  ِإَطَْخلا  ِدْمَْعلا َو  ِیف  ْمِهیِْدیَأ  یَلَع  یَتُْؤی  ُلَلِْعلا َو  ُمَُهل  ُضِْرعَت  َُللَّزلا َو  ُمُْهنِم  ُطُْرفَی  ِْقلَْخلا  ِیف  ََکل  ٌریِظَن  اَّمِإ  ِنیِّدلا َو 

ْنَم َقْوَف  ُهَّللا  َکَقْوَف َو  َْکیَلَع  ِْرمَْألا  ِیلاَو  ْمُهَقْوَف َو  َکَّنِإَف  ِهِْحفَص  ِهِْوفَع َو  ْنِم  ُهَّللا  َکَیِطُْعی  ْنَأ  یَـضْرَت  ُّبُِحت َو  يِذَّلا  ِْلثِم  َکِْحفَـص  َو 
ْمِِهب َكَالَْتبا  ْمُهَْرمَأ َو  َكاَفْکَتْسا  ِدَق  َكَّالَو َو 

همحرلا کبلق  رعشأ 

هیسنجلا و هقر  یـضتقت  کلثم  ناسنإ  وأ  نیدلا  یف  كوخأ  امإ  هیعرلا  نأل  لاق  دسجلل  قصالملا  بوثلا  وه  هل و  راعـشلاک  اهلعجا  يأ 
.هل همحرلا  هیرشبلا  عبط 

مکاحلا رجح  دق  هیفـسلا و  اذه  دی  یلع  ذخ  لاقی  نوفقثی  نوبذهی و  يأ  مهیدیأ  یلع  ذخؤی  کلوق و  لثم  مهیدیأ  یلع  یتؤی  هلوق و 
 . هدی یلع  ذخأ  نالف و  یلع 

 . مهنع تنأ  حفصت  نأ  یغبنی  کنع  هللا  حفصی  نأ  بحت  امک  یلاعت و  هللا  یلإ  کتبسنک  کیلإ  مهتبسنف  لاق  مث 

یناشاک

( لود اهیلع  ترج  دق  دالب  یلا   ) ار وت  متخاس  هجوتم  نم  هک  یتسرد  هب  کتهجو ) دق  ینا   ) کلام يا  نادـب  سپ  کلام ) ای  ملعا  مث  )
ندرک و داد  زا  روج ) لدـع و  نم   ) دـندوب وت  زا  شیپ  هک  کلبق )  ) هنامز ياـه  شدرگ  ناـشیا  رب  تسا  هدـش  ناور  هک  ییاهرهـش  هب 
رد هیف ) رظنت  تنک  ام  لثم  یف   ) وت ياهراک  هب  كروما ) نم   ) دـنرگن یم  نامدرم  هک  یتسرد  هب  و  نورظنی ) سانلا  نا  و   ) ندومن متس 

نولوقی و   ) وت زا  شیپ  کلبق )  ) دوب هدـش  عقاو  هک  ناـیلاو  ياـهراک  زا  هـالولا ) روما  نم   ) وا رد  يدرک  یم  رظن  هک  يدوب  هچنآ  لـثم 
لالدتـسا هک  یتسرد  هب  و  لدتـسی ) امنا  و   ) ناشیا ناش  رد  یتفگ  یم  هچنآ  مهیف ) لوقت  تنک  اـم   ) وت ناـش  رد  دـنیوگ  یم  و  کـیف )

يارب یلاـعت  يادـخ  دـنادرگ  یم  يراـج  هچنآ  هب  مهل ) هللا  يرجی  اـمب   ) ناگتـسیاش ناـحلاص و  رب  نیحلاـصلا ) یلع   ) دوش یم  هدرک 
سلاجم و رد  وا  ریخ  رکذ  هب  هدنب  تیحالـص  رب  درک  ناوت  یم  لالدتـسا  ینعی  دوخ  ناگدـنب  ياه  نابز  رب  هدابع ) نسلا  یلع   ) ناشیا
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بحا نکیلف   ) .ددرگ يراس  اه  نابز  رب  وت  یمانکین  دوش و  يراج  دابع  هنـسلا  رب  وت  ریخ  رکذ  هک  کـلام  يا  نک  یعون  سپ  لـفاحم 
کلماـف  ) دـشاب هتـسیاش  رادرک  هریخذ  حـلاصلا ) لـمعلا  هریخذ   ) وت يوس  هب  اـه  هریخذ  نیرت  تسود  هک  دـیاب  سپ  کـیلا ) رئاخذـلا 

کلام ش سپ  كاوه )

لالح هک  يزیچ  زا  کل ) لحی  ـال  اـمع   ) دوخ سفن  هب  شاـب  لـیخب  و  کـسفنب ) حـش  و   ) ار وا  زاـس  روهقم  ار و  دوخ  سفن  ياوه  و 
ندومرف راک  لدـع  نداد و  فاصنا  اهنم ) فاـصنالا   ) سفن ندومن  یلیخب  هک  یتسرد  هب  سپ  سفنلاـب ) حـشلا  ناـف   ) ار وت  رم  دـشابن 

زا دوـخ  سفن  هب  نک  یلیخب  فاـصنا  هب  سپ  يا  هتـشادنپ  هورکم  هتـشاد و  تسود  هچنآ  رد  تـهرک ) تـببحا و  اـمیف   ) نآ زا  تـسا 
و مهل ) هبحملا  و   ) تیعر يارب  یناـبرهم  هب  هـیعرلل ) هـمحرلا   ) ار دوـخ  لد  نادرگ  هاـگآ  و  کـبلق ) رعـشا  و   ) تزع ترـضح  باذـع 
رب شابم  و  مهیلع ) ننوکت  و ال   ) ناـشیا اـب  ندروآ  ياـج  هب  تمرکم  ندرک و  ییوکین  و  مهب ) فطللاو   ) ناـشیا يارب  ندومن  یتسود 

مهناف  ) هدـنرد ریـش  نوچ  ار  ناشیا  ندروخ  يرمـش  تمینغ  هک  مهلکا ) منتغت   ) هدـنریگ دیـص  هدـنرد و  روناج  ایراض ) اعبـس   ) ناشیا
( قلخلا یف  کل  ریظن  اما  و   ) تلم نید و  رد  دنتسه  وت  رادرب  ای  نیدلا ) یف  کل  خا  اما   ) دنفنص ود  ناشیا  هک  یتسرد  هب  سپ  نافنص )

ناشیا زا  دریگ  یم  یـشیپ  و  یهالم ، عاونا  ناشیا  زا  دریگ  یم  تقبـس  و  للزلا ) مهنم  طرفی   ) شنیرفآ تروص  رد  دنتـسه  وت  دننام  ای 
نایلاو و تعاط  زا  ار  ناشیا  دراد  یم  زاب  هک  ییاهببـس  اـهتلع و  ناـشیا  رب  دـیآ  یم  شیپ  و  لـلعلا ) مهل  ضرعت  و   ) یـصاعم فانـصا 

وت رب  دنشاب  ثعاب  هک  ناشیا  ياهتسد  رب  للع  للز و  دوش  یم  هداد  و  ءاطخلا ) دمعلا و  یف  مهیدیا  یلع  یتوی  و   ) تموکح نایدصتم 
هب ای  نامدرم  ياوغا  هب  ناشیا ، زا  دوش  یم  رداص  سپ  دنتسین  موصعم  ناشیا  نوچ  هک  تسا  نآ  دارم  اطخ  دمع و  هانگ  رد  ناشیا  لغ 

ضارعا زا  و  کحفـص ) و   ) تدوخ وفع  زا  ناشیا  هب  هدـب  سپ  كوفع ) نم  مهطعاف   ) نایغط نایـصع و  عاونا  ناشدوخ ، سفن  نامرف 
هوفع و نم   ) ادـخ ار  وت  دـهدب  هک  هللا ) کیطعی  نا   ) يراد یم  تسود  هچنآ  دـننام  بحت ) يذـلا  لثم   ) ناـشیا هاـنگ  زا  دوخ  ندومن 
زا ینک  ضارعا  هک  تسا  نآ  حفـص  هک  اریز  حفـص .)  ) زا تسا  غلبا  وفع )  ) هکنادـب وـت  ناـهانگ  زا  دوـخ  ضارعا  وـفع و  زا  هحفص )

یتسرد هب  سپ  مهقوف ) کناف   ) .حفـص رب  هدومن  وفع  میدقت  اذهل  نآ و  ماقتنا  وت  لد  رد  دـشاب  یقاب  اما  دوخ ، هجو  هحفـص  زا  مرجم 
زا تسا  رترب  کقوف )  ) وت رب  رما  مکاح  یلاو و  و  کیلع ) رمـالا  یلاو  و   ) ناـشیا رب  يراد  عفرت  یناـشیا و  يـالاب  هب  کـلام  يا  وت  هک 

كافکتـسا دق  و   ) نامدرم نایم  رد  ار  وت  تخاس  یلاو  هک  تسا  سک  نآ  يالاب  ادـخ  و  كالو ) نم  قوف  هللا  و   ) ناشب تعفر و  يور 
درک شیامزآ  و  مهب ) كالتبا  و   ) ناشیا مارم  حاجنا  ینعی  .ناشیا  راک  رد  ار  وت  ندرک  تیافک  وت  زا  هناحبـس  قح  تساوخ  و  مهرما )

ناشیا اب  وت  ندومن  كولس  هب 

یلمآ

ینیوزق

هجو زا  وت  زا  شیپ  اهتلود  راید  نآ  رب  هدش  يراج  قیقحت  هب  هک  يدالب  يوسب  ارت  مدرک  هناور  نم  هک  یتسردب  کلام  يا  نادب  سپ 
شیپ نیا  زا  وت  يدوب  هچنآ  لثم  رد  وت  روما  زا  زورما  دننک  یم  رظن  نامدرم  هک  یتسردب  فاستعا و  روج و  هجو  زا  فاصنا  لدـع و 

رد مدرم  تفگ  دنهاوخ  هتشارفا و  تنطلس  تموکح و  ملع  رصم  رد  دنا و  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  نایلاو  روما  زا  نآ  رد  يدرک  یم  رظن 
راک رد  نک  رظن  کین  سپ  روج ، هب  شهوکن  لدعب و  شیاتس  مذ و  حدم و  زا  رصم  قباس  ناریما  قح  رد  وت  یتفگ  یم  هچنآ  وت  قح 

یتسردـب دـنتخودنا و  شیوخ  يارب  نیرفن  ود  هب  رکذ  و  دـندرک ، روج  بابرا  هک  ینک  نآ  ادابم  ات  رابتعا  يور  زا  نک  لـمات  دوخ و 
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ياهنابز رب  ناشیا  يارب  زا  يادخ  دنادرگ  یم  يراج  هک  يرکذ  هب  دنوش  یم  هتخانش  دابع و  نیحلاص  رب  دوش  یم  هدرک  لالدتسا  هک 
ناشیا لاح  رب  لالدتسا  هتـشگ  میدق  ناشیا  دهع  دشاب و  هتفر  رـس  هب  ناشیا  نامز  هک  یموق  افج  انث و  حدق و  حدم و  زا  دوخ  ناگدنب 

زا درذگ  اهنابز  رب  يدب  ناونعب  رگا  دندرگ و  هدرمش  ءادعس  نیحلاص و  زا  دشاب  اهنابز  رب  ناشیا  ریخ  رکذ  رگا  دننک  دابع  ياهنابز  زا 
یلع زیزعلادبع و  نب  رمع  هیما  ینب  زا  یئاط و  متاح  ناوریشون و  رفاک  زا  الثم  نموم  هاوخ  دشاب  رفاک  هاوخ  دنرامش  ءایقشا  نیحلاط و 
همه دـیاب  رادـقا  بابرا  ریاس  رادـتقالا و  يوذ  يارما  راگماک و  ناهاش  زا  هلماک  سوفن  هیلاع و  ممه  بابرا  هلمجلاـب  ساـیقلا و  اذـه 

لیمج رکذ  نآ  زا  يادـخ  داـبع  سپ  دـنامب ، راـگدای  راـگزور  هحفـص  رب  وـکن  ماـن  لـیمج و  رکذ  ناـشیا  زا  هک  دـننک  نآ  رد  یعس 
نآ يرخذ  رتهب  نیا  زا  هک  تسا  مولعم  دنیامن و  دای  کین  ياعد  هب  دنرامـش و  رایخا  زا  ارناشیا  هدرک  ناشیا  لاح  لیمج  رب  لالدتـسا 
مان لاعتم  يادخ  زا  ع )  ) انیبن و یلع  میهاربا  ترضح  مان و  گرم  زا  سپ  دنامن  ار  وا  هک  مارح  یناگدنز  دوب  سکنآ  رب  دشابن  ار  موق 

یلاعت برلا  هنع  یکح  امک  نیرخالا ) یف  قدـص  ناـسل  یل  لـعجا  و   ) دومرف هک  اـجنآ  تساوخ  دوخ  بقع  رد  لـیمج  رکذ  کـین و 
كاله نوراق  تشاگن  دیاب  وکین  رادرک  اجنآ  رب  تسا  امـش  رادرک  همانراب  راگزور  دـنا : هتفگ  امکح  و  نیرـسفملا ) ضعب  لوق  یلع 

هب شمان  هک  تسنآ  هدرم  زگره  دریمن  مان  وکن  درم  ایدعـس  تشاذـگ  وکن  مان  هک  درمن  ناوریـشون  تشاد  جـنگ  هناخ  لهچ  هک  دـش 
ممه باـبرا  رظن  حـمطم  لود و  باحـصا  ممه  ياـهتنم  هشیمه  هک  عیفر  تیـصو  لـیمج  رکذ  بلط  رب  درک  ثح  لوا  دـنربن  یئوکن 
ینک نآ  عمج  رد  یعـس  هک  اه  هریخذ  نیرت  تسود  هک  دیاب  سپ  دومرف  سپ  تاریخ  رب و  هعاشا  فاصنا و  لدـع و  هضافا  رد  هدوب ،
نوچ و  دشاب ، حالف  حالص و  تراما  هکنآ  زج  دشابن  حالص  دیفم  یعطق  ملعب  کین  مان  هریخذ  نوچ  دشاب  حلاص  لمع  هریخذ  وت  دزن 
دننک وا  لاح  نسح  رب  لالدتـسا  رهاظ  يور  زا  لیمج  رکذ  نادب  مولعم ، ریغ  تقیقح و  دشاب و  نونظ  وا  رما  دورب و  ناهج  زا  صخش 
يرما نآ  هک  دنکن  لیمج  رکذ  تیـص و  بلط  رب  دامتعا  همه  هک  ار  وا  درک  رما  سپ  دشاب  لوکوم  لاعتم  يادخب  نآ  ملع  تقیقح  و 

دزن عقاو  رد  هچنآ  و  درامگ ، حلاص  لمع  رب  تمه  یگمه  هکلب  ددرگ ، هتخودـنا  حیرـص  قح  قبط  رب  هن  هک  دـشاب  اسب  دـشاب ، نونظ 
تنض و  دنکفین ، کلاهم  رد  ارت  ات  راد  هدیشک  يو  نانع  ار و  دوخ  ياهشهاوخ  شاب  کلام  سپ  تسا  رخذ  رجا و  بجوم  وا  يادخ 

ار ماقتنا  تبوقع و  قاقحتـسا  و  ار ، مارح  ماثآ و  رد  عوقو  دوخ  سفن  رب  رادم  اور  ینعی  .ارت  تسین  لالح  هچنآ  زا  دوخ  سفن  هب  نک 
نایم تسا  نتـسبراک  لدـع  و  دوخ ، سفن  بناج  زا  تسا  نداد  فاصنا  كـاله  زا  نتـشادزیزع  سفن و  نتـشادهاگن  یتسردـب  سپ 

يراد و تسود  ارنآ  دنچ  ره  یئوجن  دوخ  رهب  دشابن  اور  ارت  هچنآ  ینعی  .ارنآ  یـشاب  هراک  ای  ارنآ  يراد  تسود  هچنآ  رد  ریغ  دوخ و 
لاق  ) ناـشیا اـب  یئوکین  فطل و  و  ناـشیا ، تبحم  تیع و  راـب  تفوطع  تمحر و  ار  دوخ  لد  نادرگ  راعـش  دـشک و  نادـب  وت  ياوه 

لد و راعـش  ار  تالاح  نیا  هک  دومرف  دـیق  تسا ، لد  اهنا  عبنم  دزیخ  یم  لد  زا  تافـص  نیا  نوچ  امیحر ) نینموملاب  ناـک  و  یلاـعت :
ربـخ نآ  زا  ار  ناـشیا  لد  و  دـنزاس ، رهاـظ  دوخ  زا  عنـصتب  تافـص  نیا  زا  یـضعب  هک  نیعنـصتم  موق  وچمه  هن  نادرگ  شیوخ  هکلم 

مه ددرگ  تاجرد  دیزم  ترخآ و  باوث  بجوم  هچنانچ  هدومحم  تفـص  نیا  و  دـشابن ، لماک  باوث  تابث و  اقب و  ارنآ  سپ  دـشابن ،
اظف تنک  ول  و   ) دـیامرف یم  باطخ  ءایبنا  متاـخ  اـب  یلاـعت  هناحبـس و  قح  ددرگ  تیعر  تبحم  قاـفتا و  تکلمم و  رما  ماـظن  بجوم 

، تسا فیرظ  یلقن  اجنیاو  دـشاب  هچ  سان  رگید  اب  دـشاب  نیا  ءایبنا  دیـس  اب  تیعر  لاح  هاگره  کـلوح ) نم  اوضفن  ـال  بلقلا  ظـیلغ 
نآ داـسف  و  دـنادرگ ، هاـگآ  همیمذ  تلـصخ  نآ  زا  تشاد  راهتـشا  تظلغ  هب  هـک  ار  كوـلم  زا  یـضعب  تساوـخیم  ءاـفرظ  زا  یـضعب 

کلم تسا  ص )  ) یفطصم دمحم  هک  ءایبنا  متاخ  زا  یلضفا  وت  تفگ : ءانثا  نآ  رد  دومنیم  اهـشیاتس  عاونا  ار  وا  دزاس  وا  نیـشنرطاخ 
و هیالا ) بلقلا …  ظیلغ  اظف  تنک  ول  و  : ) دومرف ادـخ  لوسر  اب  زیزع  يادـخ  هک  لیلد  نآ  هب  تفگ : دـش ، بضغ  رد  و  تشگ ، مرگ 

نخـس نآ  زا  ریما  مظتنم ، تباث و  وت  يالو  رب  ناگدـنب  ام  و  دـنقفنم ، عمتجم و  وت  رب  تیعر  بلق  تظلغ  یتشرد و  همه  اب  ریما  يا  وت 
، هدرک دیـصب  تداع  هدـنرد  یعبـس  تیعر  رب  راهنز  شابم  دـش و  هاـگآ  همیمذ  تلـصخ  نآ  رطخ  زا  تشگ ، رادـیب  شیوخ  راـک  رد 
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دـننام و ای  مالـسا  تلم  نید و  رد  وت  اب  دـنناردارب  ای  دنفنـص : ود  ناشیا  هک  یتسردـب  عبـس ، نوچ  ار  ناشیا  ندروخ  يرامـش  تمینغ 
ایوگ هک  اهتیـصعم  اهـشزغل و  ناشیا  زا  دنکیم  تقبـس  دنیمدآ ، زین  ناشیا  هک  دنناسکی  تروص  رد  وت  اب  ینعی  قلخ ، رد  وت  اب  دـنهیبش 

همـصع نمالا   ) نایمدآ رثکا  لاح  تسا  نینچمه  دوش و  یم  نوریب  صخـش  گـنچ  زا  صخـش  ربخ  یب  و  ددرگیم ، رداـص  تساوخیب 
رایـشوه رادیب و  هدنور  دنچ  ره  و  دهجب ، اطخب  يو  نامک  زا  يریت  هک  دـشاب  رایـسب  دـشاب  رهام  وا و  تسا  رادـنامک  دـنچ  ره  و  هللا )

یمدآ هک  دـهدیم  ور  اهتهج  اهثعاب و  ینعی  .اهببـس  اهتلع و  ارناشیا  ددرگ  یم  ضراع  دزغلب و  يو  مدـق  ياج  هک  دـشاب  رایـسب  دـشاب 
ياهتـسد رب  دوشیم  هدنکفا  راچان  ددرگ و  یم  موسوم  يریـصقت  هب  یلاو  تعاط  رد  و  دـنک ، یم  باکترا  یتمیرج  یتیـصعم و  نادـب 

نآ رد  ناشیا  ررض  هچنآ  و  دننک ، یم  باکترا  میارج  دبال  هتسنادن  ای  هتسناد  ینعی  .اطخ  نیح  دمع و  نیح  رد  للز ، للع و  زا  ناشیا 
یئاطخ يو  تسد  رب  هک  دشابن  حلاط  حـلاص و  دـحوم و  كرـشم و  و  رفاک ، نموم و  زا  یمدآ  چـیه  هچ  دـنیامن ، یم  باستکا  تسا 

ردوخ يارب  دـب  سک  چـیه  هتبلا  و  هللا .) همـصع  نم  الا   ) دـیاین روهظ  هب  یتمیرج  وا  زا  يو  تساوخیب  و  دزغلن ، یئاج  شمدـق  دورن و 
دریگیم تقبـس  و  ددرگیم ، رداص  سک  همه  زا  دنچ  یئاطخ  هراما  سفن  ناطیـش و  ياوغا  هب  راچان  نکیلو  ایند ، ای  نید  رد  درادن  اور 

يادخ قح  دیاب  هکلب  ندوشخبن ، چـیه  نتفرگ و  تخـس  ناشیا  رب  دـیابن  سپ  ود  ره  ای  ایند  ای  تسا  ترخآ  لاکن  ررـض و  نآ  رد  هک 
تیالو نانع  يزور  دـنچ  هک  نمحر  دابع  مارکا  ناـسحا و  رد  ندروآ و  ياـجب  تمعن  هیطع و  نآ  رکـش  نتـسناد و  دوخ  رب  شیوخ 

يارس ود  ره  هب  دنیب  کین  یسک  .ندرمش  تمینغ  توف  زا  شیپ  تصرف  و  ندومن ، تغلابم  دنا  هداد  وت  تسد  رد  ناحتما  يارب  ناشیا 
يادخ ارت  دنک  اطع  هک  يرادـیم  تسود  هچنآ  لثم  دوخ  زواجت  دوخ و  وفع  زا  ارناشیا  نک  اطع  سپ  يادـخ  قلخب  دـناسر  یکین  هک 
سفن دارم  تست  يالاب  وت  رب  تسا  رما  یلاو  هکنآ  و  ناشیا ، رب  بلاغ  و  یناـشیا ، يـالاب  وت  هک  یتسردـب  سپ  دوخ ، حفـص  وفع و  زا 

هتـساوخ هک  قیقحت  هب  و  تسا ، هدـینادرگ  یلاو  ارت  هک  تسا  سک  نآ  يـالاب  یلاـعت  هناحبـس و  يادـخ  تسا و  ترـضح  نآ  سیفن 
نایم داد  لدـع و  رما  یلاعت  وا  بناج  زا  ات  ناشیا  رب  تخاس  یلاو  ارت  ینعی  .ار  ناشیا  رما  ینک  تیاـفک  اـت  وت  زا  یلاـعت  يادـخ  تسا 
روخ رد  هاگنآ  شوشغم  ای  ددرگیم  رهاظ  صلاخ  ناحتما  هروک  نیا  زا  تملع  دقن  ات  ناشیا  هب  ارت  درک  ناحتما  و  يراد ، ياپرب  ناشیا 

.دنک هلماعم  وت  اب  دقن  نآ 

یجیهال

لثم یف  كروما  نم  نورظنی  سانلا  نا  روج و  لدع و  نم  کلبق  لود  اهیلع  ترج  دق  دالب  یلا  کتهجو  دق  نیا  کلام ، ای  ملعا  مث  »
یلع مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتـسی  امنا  مهیف و  لوقت  تنک  ام  کیف  نولوقی  کـلبق و  هـالولا  روما  نم  هیف  رظنت  تنک  اـم 

سفنلاب حشلا  ناف  کل ، لحیال  امع  کسفنب  حش  كاوه و  کلماف  حـلاصلا ، لمعلا  هریخذ  کیلا  رئاخذـلا  بحا  نکیلف  هدابع ، نسلا 
« .تهرک وا  تببحا  امیف  اهنم  فاصنالا 

نابحاص اهنآ  رب  تسا  هدـش  يراج  هک  ییاهرهـش  يوس  هب  ار  وت  مدـینادرگ  هجوتم  نم  هک  قیقحت  هب  هک  کلام  يا  نادـب  سپ  ینعی 
، نآ رد  وت  ینک  یم  هاگن  هک  يراک  دننام  وت  ياهراک  رد  دـننک  یم  هاگن  نامدرم  هک  قیقحت  هب  ملاظ و  لداع و  زا  وت  زا  شیپ  تلود 
.ناشیا و مذ  حدـم و  زا  ناـشیا  ناـش  رد  ییوگ  یم  هک  ار  هچنآ  وت  ناـش  رد  دـنیوگ  یم  وت و  زا  شیپ  راـیتخا  ناـبحاص  ياـهراک  زا 

سپ دوخ ، ناگدـنب  ياهنابز  رب  ناشیا  يارب  زا  ادـخ  تسا  هتخاس  يراج  هک  يزیچ  رکذ  رب  رگم  ناراـکوکین  رب  دـننک  یمن  لالدتـسا 
سفن هب  زروب  لخب  وت و  هراما ي  سفن  رب  وش  طلسم  سپ  وکین ، رادرک  ندرک  هریخذ  وت ، يوس  هب  اه  هریخذ  نیرت  تسود  دشاب  دیاب 
يزیچ رد  تسا  سفن  بناج  زا  ندرک  تلادـع  سفن ، هب  ندـیزرو  لخب  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، يارب  زا  تسین  حاـبم  هک  يزیچ  زا  وت 
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.یشاب هتشاد  تهارک  ای  یشاب  هتشاد  تسود  هک 

کل خا  اما  نافنـص : مهناف  مهلکا ، منتغت  ایراض  اعبـس  مهیلع  ننوکتال  مهب و  فطللا  مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کـبلق  رعـشا  «و 
نم مهطعاف  اطخلا ، دـمعلا و  یف  مهیدـیا  یلع  یتوت  للعلا و  مهل  ضرعت  للزلا و  مهنم  طرفی  .قلخلا  یف  کـل  ریظن  اـما  نیدـلا و  یف 
نم قوف  هللا  کقوف و  کیلع  رمالا  یلاو  مهقوف و  کناف  هحفـص ، هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نا  بحت  يذـلا  لـثم  کحفـص  كوفع و 

« .مهب كالتبا  مهرما و  كافکتسا  دق  كالو و 

روناج ناشیا  رب  شابم  ار و  ناشیا  هب  ناـسحا  ار و  ناـشیا  يارب  زا  یتسود  ار و  تیعر  يارب  زا  یناـبرهم  نادرگ  وت  لد  راعـش  ینعی و 
ای نید و  رد  دنشاب  وت  ناردارب  ای  دنشاب ، فنص  ود  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، ناشیا  ندروخ  ینادب  تمینغ  هک  يراکش  هدنرد ي 
رب دوش  یم  لصاح  اهـضرم و  ار  ناشیا  دوش  یم  ضراع  ندـیزغل و  ناـشیا  زا  دریگ  یم  یـشیپ  .ندوب و  قولخم  رد  دنـشاب  وت  دـننام 

تـسود هک  يزیچ  نآ  دننام  وت  ضارعا  وت و  تشذـگ  زا  ناشیا  هب  شخبب  سپ  .ندرک  اطخ  ندرک و  يراک  هتـسناد  ناشیا  ياهتـسد 
وت رب  مکح  رایتخا  بحاص  ناشیا و  رب  یطلـسم  وت  هک  قیقحت  هب  سپ  .ار  دوخ  ضارعا  تشذگ و  زا  ادخ  وت  هب  دـشخبب  هک  وت  يراد 

تیافک وت  زا  ادخ  تسا  هتـساوخ  هک  قیقحت  هب  .تسا و  هدینادرگ  مکاح  ار  وت  هک  یـسک  رب  تسا  طلـسم  ادـخ  وت و  رب  تسا  طلـسم 
.ناشیا هب  ار  وت  تسا  هتخانش  نحتمم  التبم و  جئاوح و  رد  ار  ناشیا  رما  ندرک 

یئوخ

ع)  ) تبثا دقف  روج ) لدـع و  نم  کلبق  لود  اهیلع  ترج  دـق  دالب  یلا  کتهجو  دـق  ینا  کلام  ای  ملعا  مث  : ) لاقف همـساب  هبطاخ  مث 
یه ام  نع  صحفلا  لودلا و  هذه  نع  صحفلا  نم  دبالف  روج ، لدع و  اهناب  اهفصو  تاموکح و  لود و  یضاملا  اهخیرات  یف  رصمل 
لود اهناب  مهنع  ریبعتلا  حصی  له  و  رصم ، حتف  دعب  نییمالسالا  لامعلا  یه  لودلا  یه  لودلا  هذه  نم  دوصقملا  لهف  .هرئاج  وا  هلداع 

نامثع رمع و  هلود  هیراجلا  لودـلاف  نامثع  رمع و  مایا  یلا  رکب  یبا  هفـالخ  رخاوا  نم  هیمالـسالا  هطلـسلا  لومـش  راـبتعاب  ول  لدـع و 
دارملا وا  هلداع ؟ اهناب  اهنم  هدحاو  فصوت  له  و  حرـسلا ، یبا  نبا  لاثما  نم  هیلو  نم  رـصم و  حـتاف  صاع  نب  ورمع  هموکح  وا  الثم ،

له و  لودلا ، هذهل  یلامجا  نایب  نم  دبالف  یتش  لاکشا  هریثک و  نورق  یف  مالـسالا  لبق  لودلا  رـصم  یف  هیلاتتملا  هیراجلا  لودلا  نم 
الامجا اهلود  ضعب  حرشل  ضرعت  دق  هناف  میرکلا  نآرقلا  ءوض  یف  رصم  لود  یلا  هجوتن  لوقنف : .ال  ما  اهیف  هلداع  هلود  فرعت  نکمی 

لاق و   ) هیالا 30 فسوی  هروس  یفف  .رصم  زیزع  هلودب  اهنع  ربعملا  هیلع  هللا  تاولص  یبنلا  فسویل  رصاعملا  رـصم  هلود  .یتای 1 - امیف 
اهمکاح و وه  رصم  زیزع  نا  رهاظلا  و  نیبم .) لالـض  یف  اهیرنل  انا  ابح  اهفغـش  دق  هسفن  نع  اهیتف  دوارت  زیزعلا  هارما  هنیدملا  یف  هوسن 
اهتلود و ناکرا  دحا  وا  اهدنج  سیئر  وه  لب  رـصم  نوعرف  ریغ  رـصم  زیزع  نا  لیق : دق  نوعرفب و  هنع  ربعملا  رـصعلا  اذه  یف  اهـسیئر 

عبس نهلکای  نامس  تارقب  عبـس  يرا  ینا  کلملا  لاق  و  : ) کلملا ایور  نایب  یف  هیآ 42  یلا  رظناف  اهابای ، هدراولا  تایالا  قایـس  نکل 
هلئـسف کبر  یلا  عجرا  لاق  لوسرلا  هءاج  املف  هب  ینوتئا  کلملا  لاق  و  - 50 هیآ - یلا  تاسبای - رخا  رضخ و  تالبنس  عبس  فاجع و 

ام شاـح هللا  نلق  هسفن  نع  فـسوی  نتدوار  ذا  نکبطخ  اـم  لاـق   - 51 میلع - نهدـیکب  یبر  نا  نهیدـیا  نعطق  یتاللا  هوسنلا  لاب  اـم 
کلملا لاق  و  - 54 هیآ - یلا  نیقداصلا - نمل  هنا  هسفن و  نع  هتدوار  انا  قحلا  صحـصح  نالا  زیزعلا  هارما  تلاق  ءوس  نم  هیلع  اـنملع 

زیزع اخیلز و  جوز  نا  حوضوب  دهشی  تایالا  هذه  قایـسف  نیما .) نیکم  انیدل  مویلا  کنا  لاق  هملک  املف  یـسفنل  هصلختـسا  هب  ینوتئا 
زیزع نا  فسوی  هروس  نم  هریخالا  تایالا  صن  نم  دافتسی  و  دحا ، هقوف  سیل  رصم و  روما  یلع  قلطم  مکاح  وه  دحاو و  لجر  رصم 
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زیزع فسوی  راصف  هفاک  رصم  روما  هیلا  ضوف  رصم و  شرع  نع  لزنت  هتوبن  هتمـصع و  هتراهط و  فسوی و  ماقم  یلع  علطا  امل  رـصم 
اهیا ای  اولاق  هیآ 88 - یلا  نینـسحملا - نم  کیرن  انا  هناکم  اندـحا  ذـخف  اریبک  اخیـش  ابا  هل  نا  زیزعلا  اهیا  ای   ) هیآ 78 یف  امک  رـصم ،
جوز وه  رـصم و  زیزعف  نیقدـصتملا .) يزجی  هللا  نا  انیلع  قدـصت  لیکلا و  انل  فواف  هاجزم  هعاضبب  انئج  رـضلا و  انلها  انـسم و  زیزعلا 

، هروما هیلا  ضوف  هل و  داـقنا  فسویب و  نمآ  هنکل  تیب  یلا  تیب  نم  هموکحلا  لوحتت  ثیحب  امـسر  شرعلا  نع  لزنتی  مل  نا  اـخیلز و 
کـش یف  متلز  امف  تانیبلاب  لبق  نم  فسوی  مکئاج  دـقل  و   ) یـسوم نوعرف  لآ  نموم  لوق  نع  نموملا - هیالا 24 - نم  دافتسی  امک 
خیرات یف  هاروتلا  هتبثا  امل  افلاخم  ناک  نا  هانرکذ و  يذلا  اذـه  و  الوسر .) هدـعب  نم  هللا  ثعبی  نل  متلق  کله  اذا  یتح  هب  مکئاج  امم 

، یحولا یلا  دنتـسملا  نآرقلا  روهظ  دعب  دباوصلا  نع  ادیعب  سیل  خیراتلا  هاروتلا و  فیرحتب  مازتلالا  نکل  خـیراوتلا و  اهعبت  فسوی و 
نم یتش  دراوم  یف  هاروتلا  عم  نآرقلا  ضراعتی  و  کـیلا ) هیحون  بیغلا  ءاـبنا  نم  کـلذ  : ) هیآ 102 یف  یلاعت  هللا  لاـق  ههجلا  هذـهب  و 
ناک ریسفتلا  اذه  ءوض  یلعف  .هیلا  عجریلف  عالطالا  دارا  نم  نآرق ) تفع  نوناک   ) فسوی هروسل  انریـسفت  یف  اهیلا  انرـشا  فسوی  هصق 

فسوی نمز  یف  رصم  زیزع  هلود 

ایدانم هتدابعل و  یلاعت و  ارکنم هللا  یحاونلا  لـک  نم  هرئاـج  هلود  نارمع  نب  یـسومل  رـصاعملا  رـصم  نوعرف  هلود  هلداـع و  هلود  (ع )
امیظع ءالب  مهیلع  رجی  مهئاسن و  ییحتـسی  مهئانبا و  حبذی  ثیح  یلا  لیئارـسا  ینبل  املاظ  و  یلعالا ) مکبر  انا   ) داهـشالا سوور  یلع 

خیراتلا لمجم  یلا  رظنلاـب  اذـه  .ناودـعلا  ملظلا و  روجلا و  یف  هیملاـعلا  هرئاـسلا  لاـثمالا  نم  تراـص  یتح  مهتفاـش  نع  مهلـصاتسیل 
اهیف و هینانویلا  هفـسلفلا  طسب  یف  اورثاف  نانوی  هسلاطب  یلا  مالـسالا  لبق  رـصم  هموکح  تهتنا  دـق  .هیوامـسلا و  بتکلا  یف  سکعنملا 

سقوقم رـصعلا  کلذ  یف  اهیلاو  ورـصم  مکاح  ناک  یمالـسالا و  حـتفلا  رـصع  یلا  تیقب  هماع  هبتکم  هفـسلفلا و  میلعتل  ارود  اوسـسا 
ءاسور و نم  دحاو  ریغ  یلا  ثعب  یتلا  بتکلا  عم  مالـسالا  لوبق  یلا  هوعدـی  اباتک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیلا  بتک  يذـلا 

ینغلب لاق : یلذهلا  رکب  یبا  نع  هب  قثوا  نم  ینثدح  ماشه : نبا  لاق  رـصم ) 392 ج 2 ط   ) ماشه نبا  هریس  یفف  رصعلا ، کلذ  كولم 
دق هللا  نا  سانلا  اهیا  لاقف : هیبیدحلا  موی  اهنع  دص  یتلا  هترمع  دعب  موی  تاذ  هباحصا  یلع  جرخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا 

ای نویراوحلا  فلتخا  فیک  و  هباحـصا : لاقف  میرم ، نب  یـسیع  یلع  نویراوحلا  فلتخا  اـمک  یلع  اوفلتخت  ـالف  هفاـک  همحر و  ینثعب 
يذلا یلا  مهاعد  لاقف : هللا ؟ لوسر 

، هللا یلا  یـسیع  کلذ  اکـش  لقاثت و  ههجو و  هرکف  ادـیعب  اثعبم  هثعب  نم  اما  و  ملـس ، یـضرف و  ابیرق  اـثعبم  هثعب  نم  اـماف  هیلا  مکتوعد 
هباحصا و نم  السر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ثعب  و  اهیلا ، ثعب  یتلا  همالا  هغلب  ملکتی  مهنم  دحاو  لک  نولقاثتملا و  حبـصاف 

نب هللادبع  ثعب  و  مورلا ، کلم  رـصیق  یلا  یبلکلا  هفیلخ  نب  هیحد  ثعبف  مالـسالا ، یلا  اهیف  مهوعدـی  كولملا  یلا  اباتک  مهعم  بتک 
هعتلب یبا  نبا  بطاح  ثعب  و  هشبحلا ، کلم  یشاجنلا  یلا  يرمضلا  هیما  نب  ورمع  ثعب  و  سراف ، کلم  يرـسک  یلا  یمهـسلا  هقاذح 
هیامح تحت  ناک  هسلاطب و  كولم  بقع  رـصم  یلع  مکحی  ینانوی  لجر  اذـه  سقوقم  .خـلا و  هیردنکـسالا - کـلم  سقوقملا  یلا 

مارتحا و رشبب و  هیقل  باتکلا  هیلا  ملس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوسر  هئاج  املف  رصعلا ، کلذ  یف  هیطنازیبلا  مورلا  كولم 
لوبقب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهلبق  یتلا  هیطبقلا  هیراـملا  اـهنم  ایادـهب  ابوحـصم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  هدر 

دق و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دنع  هوظح  تلان  یبنلا و  نبا  میهاربا  هل  تدلوف  اهدـلوا  هشارفل و  اهذـختا  اهیرـس و  نسح و 
هیروس و حتف  نیملسملل  بتتسا  ام  دعب  صاعلا  نب  ورمع  اهحتف  یلع  مدقا  هرجهلا و  نم  نیرشعلا  هنـس  مالـسالا  هزوح  یف  رـصم  لخد 

هیقل هفرس  نم  هغلب  ام  هیواعم و  رما  یف  رظنلل  ماشلا  یلا  رمع  رفاس  املف  .هینیطنطسق  یلا  هیقرـشلا  مورلا  کلم  لقره  رف  اهیلع و  اوطلـست 
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حتف ناب  اللعم  نیملسملا  نم  شیجب  رـصم  یلا  هفحز  هیلع  ضرع  هب و  یلخا  قشمد و  برق  هیباج  اهل : لاقی  هیرق  یف  صاعلا  نب  ورمع 
ماقاف مالسالا ، شیج  یلع  اهنع  عافدلل  رـصم  یف  نینکاسلا  مورلا  عومج  نم  هفوخب  اللعم  رمع  هعنمف  مالـسالا ، هکوش  فعاضی  رـصم 

و رمع ، نم  رماب  نیطـسلف  یلا  هبونلا  حتف  دـعب  عجر  ماشلا و  دالب  عیمج  یلع  مالـسالا  هطلـس  رقتـسا  یتح  قشمد  یف  صاعلا  نب  ورمع 
: هیلا بتک  هضتری و  ملف  رمع  یلا  هربخ  غلب  و  رمع ، نم  هصخر  لیصحت  نود  نم  رـصم  دصق  اشیج و  ایهت  یتح  امئاد  رـصم  حتف  همهی 

رفن کعم  امنا  و  مورلا ، عومج  اهب  کعم و  نم  رـصم و  یلا  ترـس  کناف  دـعب  اـما  یـصاعلا  نب  یـصاعلا  یلا  باـطخلا  نب  رمع  نم  )
اذـه لاصیاب  یمنهجلا  رماع  نب  هبقع  رما  و  مهب .) عجراف  رـصم  تغلب  نکی  مل  ناـف  مهب  ترـس  اـم  کـما و  تلکث  ول  يرمعل  ریـسی و 

نالقسع یلا  اهنم  رصم  قیرط  یف  هلحرم  یه  و  حفر ، یف  هکردا  یتح  بوتکملا  لاصیال  عرـساف  الجعم  صاع  نب  ورمع  یلا  باتکلا 
رصم نم  هدلب  یه  تناک  شیرع و  غلب  یتح  هباتک  ذخا  یف  لطامف  عجریل  رمع  نم  دصاق  هنا  سرفت  صاعلا  نب  ورمع  هار  املف  ناموی ،

شیرعلا اذه  لاق : سانلا و  یلع  هارق  رمع و  باتک  هنم  ذخا  هبقع و  بلطف  ماشلا ، ضرا  هیاهن  مورلا و  رحب  لحاس  یف 

لحرف رصم ، لوخد  مدع  انعوجرل  طرش  هفیلخلا  نال  عجرن  نا  انل  یغبنی  ال  لاقف : رـصم ، دالب  نم  اولاق : دالبلا ؟ يا  نم  هیف  نحن  يذلا 
شیجب جریعالا  روقذـم  یمـسی  هل  ادـئاق  لسراف  رـصم ، کلم  سقوقم  یلا  ربخلا  لصو  و  لـالحلا .)  ) لـیج غلب  یتح  رـصم  موخت  یف 

امهنیب و برحلا  دتشا  و  امرف ، ضرا  یف  نیقیرفلا  نم  لتق  امهنیب و  برحلا  دتشا  و  امرف ، ضرا  یف  ناقیرفلا  یقالت  نیملـسملا و  عفدل 
و هرهاقلا ، برقب  اهیف  لزن  نیند و  ما  یلا  لحر  رـصاوق و  یلا  صاعلا  نب  ورمع  مدقت  مورلا و  عمج  مزهف  ریثک  عمج  نیقیرفلا  نم  لتق 

یلا جریعا  عجر  مث  رصعلا ، اذه  یف  رصم  همصاع  اهنآ  امک  رصمل  کلملا  راد  تناک  یه  و  روس ، امهنیب  طاطـسف  بنج  یف  هدلب  یه 
، رصم حتف  رسیتی  مل  لماک و  رهـش  هدم  برحلا  تماد  نیبناجلا و  نم  ریثک  قلخ  لتق  نیند و  ما  یف  ایقالتف  صاع  نب  ورمع  عم  برحلا 
دوسالا و نبا  دادقملا  ماوعلا و  نب  ریبز  مه  نیملسملا و  لاطبا  نم  هعبرا  رمع  لسراف  هنم ، دمتـسا  رمع و  یلا  صاع  نب  ورمع  بتک  و 

مالسالا شیج  يوقف  صاعلا  نب  ورمعب  اوقحل  ریسلا و  یف  اوعرساف  مهددمل  افلا  رشع  ینثا  یف  دلخملا  نب  هملـسم  تماص و  نب  هدابع 
روبعلا ردـقی  دـیدحلا ال  نم  هداح  تاعطقب  اهالم  رـصقلا  یلا  رباـعم  هللختی  قدـنخ  هلوح  هل و  رـصق  یف  نصحت  جریعا و  رما  نهو  و 

رلا اهیلع 

هعبس برحلا  ماد  نیملسملا و  برحل  شویجب  فحزف  سقوقم ، یلا  ربخلا  غلب  و  نصحلا ، حتف  یف  نوملسملا  دهج  و  لجارلا ، بکا و 
: لاقف نصحلا  یلع  اهبصن  یقارم و  هدع  عنصف  نیملسملل  نصحلا  اذه  حتفی  نا  یسع  هللا  لیبس  یف  یسفنب  یحضا  ریبزلا : لاقف  .رهـشا 

بابلا حـتف  طبه و  هلاـجر و  نم  عمجب  نصحلا  دعـصف  ریبکتلاـب ، یعم  اـعیمج  مکتاوصا  اوعفراـف  روسلا  قوف  نم  يریبکت  متعمـس  اذا 
لک نع  هنـس  لک  بهذلا  نم  نیرانید  مهل  طرـش  نصحلا و  حتف  یف  مهدوهج  نم  يار  امل  حلـصلا  نیملـسملا  یلع  سقوقم  ضرعف 

سقوـقم رما  و  کلذـب ، ضری  ملف  لـقره  یلع  ضرع  رـصم و  ضرا  یف  نینکاـسلا  مورلا  نم  هیزجلا  هذـه  اوـبلطف  رـصم ، یف  صخش 
هونع وا  احلـص  رـصم  یف  نوملـسملا  رقتـسا  امل  و  نیملـسملاب ، طبقلا  قحل  هدهع و  ثکنی  مل  سقوقم  نکل  نیملـسملا و  عم  برحلاب 

نم زاجتساف  مالسالا ، شویجل  زکرمک  اهیف  هماقالا  دارا  اهب و  نتف  صاعلا  نبا  ورمع  اهلخد  هیردنکسالا و  اوحتف  مهـضعب و  لوق  یلع 
یتلحار مکیلا  بکرا  تدرا  ام  اذا  یتح  ءام  مکنیب  ینیب و  اولعجت  ال  یلی : امب  هباجاف  هتاحوتف  نع  هیف  حـصفا  بوتکم  نمـض  یف  رمع 

عزانتف نیملـسملا  رکـسعم  اـهلعج  اهنکـسف و  طاطـسفلا  یلا  هیردنکـسا  نم  لـحر  رمع  بوتکم  ارق  اـملف  .تمدـق  مکیلع  مدـقا  یتح 
نم كرتـشا  دـق  و  مهنکاـسم ، دودـح  اوـنیع  مهل و  اوـطخف  شیجلا  ءارما  نم  هعبرا  ورمع  رماـف  طاطـسف  لوـح  مهنکـسم  یف  شیجلا 

راـصنالا نم  رـشع  هتـس  و  ماوعلا ، نب  ریبز  مهـساری  نیرجاـهملا  نم  رـشع  هعبرا  رـصم  برح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوـسر  باحـصا 
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نم رـصم  یلع  ایلاو  راص  نم  لوا  وه  اهیلع و  ایلاو  صاع  نب  ورمع  راص  رـصم  حـتف  مت  امل  .يراـصنالا و  تماـص  نب  هداـبع  مهـساری 
رصم حتف  و  هیلهاجلا ، مایا  یف  ارجات  رصم  یلا  رفاسی  ناک  و  يول ، نب  بعک  نب  صیصه  نبورمع  نب  مهس  نم  یشرق  وه  نیملسملا و 

یف ناک  .نیترم  اهلالخ  رمع  راز  اروهـش ، نینـس و  عبرا  ایلاو  اهیف  یقب  و  هرجهلا ، نم  نیرـشعلا  هنـس  مرحم  هرغ  هعمجلا  موی  رمع  مایا 
هلوح و اوعمتجاف  هفقاس  الا  یلع  ربکف  مالـسالا  یلا  هللا  هادـهف  هیردنکـسا  هفقاسا  نم  يوحنلا  ییحی  یمـسی  لـجر  رـصم  هیردنکـسا 

هتبواجم هلضف و  نم  عمـس  سامل  مارکاب  هلبقتـساف  هیلع  لخد  رـصملا  صاعلا  نبورمع  حتف  املف  همالـسا ، یلع  ماد  مهباجاف و  هورظان 
هیردنکـسالا یف  ام  تزح  دق  ورمعل : اموی  لاقف  .هتمکح  هلـضف و  نم  بستکی  هل  امیدن  هذختا  مالـسالا و  هیناقح  تابثا  یف  يراصنلل 

: ورمع لاقف  انل ، هعد  هنع و  فعاف  هیلا  جاتحن  مکدیفی و  یـش ء ال  انه  نکل  کلذ  یف  کعم  دح  مالک ال  نئازخلا و ال  لاومالا و  نم 
ناک سفل و  دالیف  اپورا  لها  هوعدـی  يذـلا  سیطانوی  هصاخ  نورق  هلیط  هیردنکـسا  كولم  اهعمج  یتلا  همکحلا  بتک  لاق : وه ؟ اـم 

عمتجا یتح  هیلاغ  نامثاب  راجتلا  نم  بتکلا  يرتشاف  هتبتکمل ، اطباض  هبـصن  بتکلا و  عمجب  هریهز  یمـسی  الجر  رماف  همکحلل ، اـبحم 
بجعف .ءاـصحالا  نع  جرخ  اـم  یلا  بتکلا  عـمج  یف  هسلاـطبلا  كوـلم  هدـلق  و  اـباتک ، فـلا  نیـسمخ  هعبرا و  نم  رثـکا  هـتبتکم  یف 

ام ناک  نا  هباجاف : هیلا ، بتکف  باوجلا  هنم  ذـخآ  باطخلا و  نب  رمعل  کلذ  بتکا  نا  نم  دـبال  لاق : و  همـالک ، نم  صاـعلا  نبورمع 
تامامح یلع  ورمع  اهمسقف  اهرثا  حماو  اهمدعاف  اهیضترن  هل ال  افلاخم  ناک  نا  اهب و  انل  هجاح  هللا ال  باتک  قفاوی  ام  بتکلا  هذه  یف 

لها نم  ددجلا  نیخروملا  ضعب  رکنتـسا  دق  .اهونفا و  یتح  رهـشا  هتـس  لالخ  اهودـقواف  دوقولا  نم  الدـب  اهیف  اهوفرـصیل  هیردنکـسا 
قئاقحلا و نع  ثحبلا  صحفلاـب و  رمـالا  نم  مالـسالا  یف  ردـص  اـمل  هیردنکـسا  هبتکم  بتک  قارحاـب  رمع  نم  رمـالا  رودـص  رـصم 

مایا یلا  رصم  یف  مکحی  مل  هنا  نیملسملا  دیب  رصم  حتف  خیرات  صخلم  نم  انرکذ  امم  تفرع  دق  و  لوقا : .نیصلاب  ول  ملعلا و  لیصحت 
یبا نب  حرـس  نب  هللادبع  صاعلا و  نبورمع  الا  یعخنلا  رتش  الل  یخیراتلا  دهعلا  اذه  رودـص  نیح  یلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

دمخا رصم و  یلا  راسف  ورمعب  نامثع  ناعتساف  نامورلا ، هیلع  راثف  صاعلا  نبورمع  هحتاف  لزع  دعب  رصم  یلع  نامثع  هالو  يذلا  حرس 

هللادبع نامثع  حجر  اعزانت و  رصم و  روما  هرادا  یف  اکرتشاف  هللادبع  لزعب  نامثع  ضری  مل  نکل  رصم و  نم  مهجرخا  نامورلا و  هروث 
.رـصم و ال یلع  نایلا  امه و  لتق و  یتح  هیلع  ماـیقلل  اـضرحم  هئادـعال و  اـنیعم  ناـمثع  یلع  اـمقان  هنیدـملا  یلا  عجرف  هیلع  حرـس  نب 

نم دحاو و  جیـسن  نم  امهالک  لب  روجلا  لدـعلاب و  نازاتمی  هلودـلا و ال  ظفل  هفیلخلل  نالماع  امهنا  رابتعاب  امهتموکح  یلع  قدـصی 
یف هجوت  صاعلا  نبا  ورمع  ناف  نیرئاجلا  ماکحلا  نم  و  ع )  ) نینموملا ریما  هیالول  نیفلاخملا  تیبلا و  لـها  ءادـعا  نم  قاـفنلا و  لـها 

هقح و قوف  لاملا  تیب  نم  هذخا  نیملـسملا و  لاومال  هباصتغا  الملل  رهظ  ثیح  یلا  هتورث  غلب  یتح  داخ  دالاو  لاملا  عمج  یلا  رـصم 
ناک کقزر و ال  یف  نکی  مل  ام  کلام  نم  یل  رهظ  دـقف  دـعب ، اـما  هل : اـبتاعم  هیلا  بتکف  باـطخلا  نبرمع  یلا  هربخ  غلب  یتح  همهس 

و يرما ، رثتنا  یمه و  رثکل  هللا  لام  یف  ناتخا  نم  الا  هللا  تاذ  یف  ینمهی  مل  ول  هللا  وف  اذـه ؟ کل  یناف  کلمعتـسا ، نا  لبق  لام  کـل 
و لاملا ؟ اذـه  کل  نیا  نم  یلا  بتکاف  کئانغ  ءاجر  کتدـلق  ینکل  کنم و  ریخ  وه  نم  نیلوالا  نیرجاهملا  نم  يدـنع  ناـک  دـقل 

سالا هصیخر  ادالب  انمدق  اناف  لام  نم  یلرهظ  ام  اماف  نینموملا  ریما  باتک  تمهف  دقف  دعب ، اما  صاعلا : نبورمع  هباجاف  .لجع 

دق کتنخ و  ام  الالح  کتنایخ  تناـک  ول  هللا  اـهابن و  نینموملاریماـب  لـصتا  یتلا  لوضفلا  یف  اـنباصا  اـم  اـنلعجف  وزغلا ، هریثک  راـع و 
ناک اذاف  ینم  ریخ  وه  نم  نیلوالا  نیرجاهملا  نم  كدـنع  نا  ترکذ  و  کتنایخ ، نع  انتنغا  اهیلا  انعجر  اذا  اـباسحا  اـنل  ناـف  ینتنمتئا 

تـسل یناف  دـعب  اما  ایناث : هیلا  بتک  رمع  یلا  هباوج  لصو  املف  .الفق  کل  تحتف  اباب و ال  نینموملاریما  ای  کل  تققد  اـم  هللا  وف  كاذ 
امنا و  ارذع ، اومدـقت  نل  لاومالا و  نویع  یلع  متدـعق  ءارمالا  رـشعم  مکنکل  و  یـش ء ، یف  مالکلا  کفیقثت  باتکلا و  كریطـست  نم 
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هثعب هملسم و  نب  دمحم  باتکلا  یطعاف  .کلام  رطش  هیلا  ملسف  هملـسم  نب  دمحم  کیلا  تهجو  دق  و  راعلا ، نولجعتت  رانلا و  نولکات 
یل ترضحا  هفایضلا و  یلا  ینتوعد  ول  دمحم : لاقف  اماعط ، هل  رضحا  صاعلا  نبورمع  دنع  رـضح  رـصم و  یلا  لصو  املف  رـصم ، یلا 
رماف رمع ، رما  هعاطا  نم  صاعلا  نب  ورمعل  صانم  و ال  کلام ، رطش  رضحا  ینع و  هحنف  رشلل  همدقم  ماعطلا  اذه  نکل  هتلکال و  اماعط 

هللا نعل  افـسات : لاقف  هلیزج  هنازخ  يار  اهیلا  رظن  املف  اهریغ ، رادلا و  ثاثا  هضفلا و  بهذلا و  یـشاوملا و  نم  هلام  نم  رطـش  راضحاب 
بکر ضی  ام  زواجت  هیناوطق ال  هئابع  مهنم  دحاو  لک  یلع  هابا  رمع و  تیار  دق  هللا  و  رمعل ، الماع  هیف  ترص  انامز 

راـصنالا و ناعجـش  نم  هملـسم  نـب  دـمحم  ناـک  .جابیدـلا و  تادرزم  یف  لـئاو  نـب  صاـعلا  بـطح و  ( 1  ) هـمزح هـقنع  یلع  هـیت و 
یف هرما  يرجا  يذـلا  وهف  هقاشلا  هبیهرلا  هرماوا  ءارجال  لاجرلا  رابک  یلا  هثعبی  هبـضغ و  لامع  نم  هراـتخاف  رمع  هموکحل  نیـصلخملا 
یف رمع  رما  يرجا  يذلا  وه  .مانالا و  رـضحم  یف  هبیدات  مالـسالا و  شیج  هراما  نم  هلزع  ماشلا و  یف  دـیلولا  نب  دـلاخ  لاوما  ریطـشت 

فرشا و نب  بعکب  کتف  يذلا  وه  .نئادم و  رصق  باوبا  نم  نیباب  هیف  بصن  هفوکلا و  یف  هانب  يذلا  هرـصق  قارحاب  صاقو  نب  دعس 
لداع اهیف  ناب  ع )  ) اهفصو دهعلا و  اذه  ردص  یف  عقو  یتلا  لودلا  نا  لوقنف : .هتریـس  یف  ماشه  نبا  لاق  امک  ع )  ) یبنلا رـصع  یف  هلتق 

نم عمجلا  ظفلب  لود  اهیلع  قلطی  فلکتب و ال  الا  هلود  تسیل  اهنال  رصم  یلع  هفلخ  صاعورمع و  هموکح  نوکت  نا  حصی  رئاج ال  و 
.امهنم یناثلا  اصوصخ  تیبلا و  لها  هوادـع  قافنلا و  یف  ناقیرع  امهنا  عم  همولعم  امهلاح  ناـمثعورمع و  اـمهعابت  ـال  نارئاـج  اـمهنا 

ول رـصم و  قلخ  اهفرع  اهرابخا و  اهراثآ و  تیقب  امم  مالـسالا  لبق  رـصم  یلع  همکاـحلا  لودـلا  هذـه  نم  دوصقملا  نوکی  نا  دـبالف 
مدقلا و یف  قیرعلا  قیمعلا  خیراتلا  اذه  یلا  اکلام  مالسلا ) هیلع   ) هجوف خیراتلا ، بتک  یف  اهرابخا  تبث  ببسب  وا  فالسالا  نع  لقنلاب 

هلادعلاب رصم  لود  ضعب  فیصوت  یفانی  .لودعلا و ال  اهکولم  ریس  ضعب  نم  همیدقلا و  رصم  یف  هدئاسلا  نیناوقلا  نم  اذه  هدهع  الم 
نم کلذ  دعی  نا  نکمی  و  اهبهذـمب ، طبتری  قوقحلا ال  مظنلا و  ظفح  اهایاعر و  یلا  هبـسنلاب  هلودـلا  هلادـع  نال  نیینث ، مهنوک و  عم 

مومع یلا  قلعتلا  نم  اهلامب  یلاولا  مکاحلا و  هریس  نا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) ههبن مث  .رابخالا  مولعلاب و  هتطاحا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتامارک
كدعب کماقم ، موقی  نم  کیلع  یضقی  کلبق  هالولا  لامعا  یف  یضقت  کنا  امک  نسل و  الا  اهب  جهلت  خیراتلا و  یف  سکعنت  سانلا 

نکیل لب  اهب  نینوتفملا  ایندلا  بالط  هداع  وه  امک  لاومالا  داخدا  یلا  هجوتت  الف  هللا  نذاب  دابعلا  ناسل  یلع  يرجی  ام  ءاحلصلا  لیلد  و 
اذل و  مهنیب ، امیف  لدعلا  ءارجا  هتیعر و  هحار  بجوی  ام  هلماع  یلاولل و  حلاصلا  لمعلا  و  حـلاصلا ، لمعلا  هریخذ  کیلا  رئاخذـلا  بحا 

هدـنب ي نامرف  نیا  .نابرهم  هدنـشخب ي  دـنوادخ  مانب  همجرتلا : .هل  لحی  امع ال  سفنلا  عنم  هلاـمعا و  یف  ریثاـتلا  نع  يوهلا  عنمب  رما 
هک هتفای  رودص  فرش  یماگنه  نامرف  نیا  و  دسانشب ، دوخ  هدهع ي  رد  ارنآ  دیاب  هک  رتشالا  ثراح  نب  کلامب  تسنانموم  ریما  ادخ 

.دیامن 1- دابآ  ارنآ  دالب  دنک و  حالصا  ارنآ  تلم  دگنجب و  نآ  نمـشد  اب  دریگب و  ار  نآ  جارخ  ات  هدومن  رـصم  روشک  رب  یلاو  ار  وا 
اریز دیامن ، يوریپ  هداد  روتسد  ننس  ضئارف و  زا  شباتک  رد  هچنآ  زا  درامش و  تمینغ  ار  شتعاط  دنک و  دوخ  راعش  ار  ادخ  زا  اوقت 

ار ناحبس  دنوادخ  اهنآدب 2 - لمع  كرت  راکناب و  رگم  ددرگن  تخبدب  یسک  و  اهنآ ، زا  يوریپ  اب  رگم  هدیسرن  تداعـسب  سکچیه 
.دنرامـش 3- زیزع  دـننک و  يرای  ار  وا  هکتـسیناسک  تزع  يرای و  نماض  همـسا  لج  يادـخ  اریز  دـنک ، يرای  نابز  لد و  تسد و  اب 
هب ار  وت  نم  کلام  يا  .دـنک  محر  ادـخ  رگم  تسا  هاوخدـب  دوخ  عبطب  سفن  اریز  دراد ، زاب  سفن  یـشکرس  ینارتوهـش و  زا  ار  دوخ 

ار دوخ  زا  شیپ  نایلاو  وت  هک  دننیب  ار  وت  مشچ  نامهب  مدرم  هدـید ، دوخب  یملاظ  لداع و  ياهتلود  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف  يروشک 
دوخ ناگدـنب  نابزب  ار  هتـسیاش  کین و  نامدرم  دـنوادخ  یئوگ ، یم  اهنآ  هرابرد ي  هک  دـنیوگ  یم  ار  ناـمه  وت  هراـبرد ي  و  ینیب ،

تبـسن شاب و  هتـشاد  ار  دوخ  سفن  ياوه  دشاب ، حلاص  لمع  ندرک  زادنا  سپ  وت  رظن  رد  هریخذ  نیرتبوبحم  دـیاب  دـنک ، یم  یفرعم 
دب ای  يراد  تسود  هچنآ  رد  تسا  وا  اب  فاـصنا  تیاـعر  نتـشیوخب  ندرک  غیرد  اریز  نک ، غیرد  تسین  لـالح  وت  رب  هچنآ  زا  دوخب 
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یف لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحـصا  نم  هلاجر  یف  هللا  همحر  خیـشلا  هدـع  دـق  یعخنلا  رتشالا  ثراحلا  نب  کـلام  .يراد 
( ناسحلا حاحصلا و  هیف  عمتجا  ام  وه  و  : ) هصالخلا نم  لوالا  مسقلا 

، یفخی نا  نم  رهظا  مالسلا ) هیلع   ) یلعب هصاصتخا  ناک  هلزنملا  میظع  ردقلا  لیلج  هنع  هللا  یضر  هحور و  هللا  سدق  رتشالا  نب  کلام 
یـشکلا نع  يور  دق  و  یهتنا ، و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  تنک  ام  لثم  یل  ناک  دـقل  لاق : هتومل و  نینموملاریما  فسات  و 

یعن امل  هلوقب  الـسرم  هاور  ام  اهنم  .مهداهز و  مهئاـسور و  راـبکلا و  نیعباـتلا  نم  هنا  ناذاـش  نب  لـضفلا  نع  اـم  اـهنمف  تاـیاور : هیف 
ول اکلاه  هب  یلع  زع  کلام !؟ ام  اکلام و  هللا  محر  لاق : مث  انزح ، هوات  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یعخنلا  ثراحلا  نب  کلام  رتشـالا 

، یعخنلا دوسالا  نب  همقلع  نب  دمحم  نع  وه  هاور  ام  اهنم  .ادق و  ینم  دق  هناک  ادـنف و  ناکل  البج  ناک  ول  ادلـص و  ناکل  ارخـص  ناک 
یتح یلجبلا  دادـش  نب  هعافر  یمیمتلا و  لضفلا  نب  هللادـبع  رتشالا و  ثراحلا  نب  کلام  مهنم  جـحلا ، دـیرا  طـهر  یف  تجرخ  لاـق :

کله هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحاص  رذوبا  اذه  نیملـسملا  هللا  دابع  ای  لوقت : قیرطلا  هعراق  یلع  هارما  اذاف  هذـبرلا ، انمدـق 
انلبقا مث  هبیصملا ، میظع  یلع  انعجرتسا  انیلا و  قاس  ام  یلع  هللا  اندمح  ضعب و  یلا  انضعب  رظنف  لاق : هیلع ، یننیعی  دحا  یل  سیل  ابیرغ 

، هانفد مث  هیلع ، انب  یلصف  رتشالا  انمدق  مث  هنم ، انغرف  یتح  هلسغ  یلع  انواعت  مث  ءاوسلاب ، اننیب  نم  جرخ  یتح  هفنک  یف  انـسفانت  اهعم و 
کیف دـهاج  نیدـباعلا و  یف  كدـبع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بحاـص  رذوـبا  اذـه  مهللا  لاـق : مثلا  بق  یلع  رتشـالا  ماـقف 
مهللا ابیرغ ، ادـیحو  تام  مث  رقتحا  مرح و  یفن و  یفج و  یتح  هبلق  هناـسلب و  هریغف  ارکنم  يار  هنکل  لدـبی  مل  ریغی و  مل  نیکرـشملا ،

هنا تلاقف : تعنـص  یتلا  هاشلا  تمدـق  مث  نیمآ ، انلق  اعیمج و  انیدـیا  انعفرف  لاق : کلوسر ، مرح  هرجاهم  نع  هافن  همرح و  نم  مصقاف 
ثکم لاق : هبحص ، هل  تناک  يرافغلا و  فلد  مالح  نع  يور  ام  اهنم  .انلحترا و  انیدغتف و  اودغتت  یتح  اوحربت  نا ال  مکیلع  مسقا  دق 

قیرطلا هعراق  یلع  يدعقاف  تجضن  اذاف  اهیعنصا  کمنغ و  نم  هاش  یحب  ذا  هتارمال : لاق  هافولا  هترضح  املف  تام  یتح  هذبرلاب  رذوبا 
ناف .هوبیجا  هیلع و  ینونیعاف  هبر  یقل  هبحن و  یـضق  دق  هللا  لوسر  بحاص  رذوبا  اذـه  نیملـسملا  هللا  دابع  ای  یلوق  مهیرت  بکر  لواف 

.نوحلاص هتما  نم  لاجر  یلع  هالصلا  ینفد و  یلسغ و  یلی  هنا  هبرغ و  ضرا  یف  توما  ینا  ینربخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 
دعب اما  نیبیـصنب ، امیقم  ناک  رکب و  یبا  نب  دمحم  هیلا  یعن  امل  رتشالا  کلام  یلا  نینموملاریما  بتک  امم  هنا  نم  راحبلا  یف  ام  اهنم  و 

رـصم رکب  یبا  نبا  دمحم  تیلو  تنک  دق  و  فوخملا ، رغثلا  هب  دسا  میثالا و  هوخن  هب  عمقا  نیدلا و  هماقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کناف 
هقثلا و لـها  کـلمع  یلع  فلختـسا  رـصم و  روما  یف  رظننل  یلا  مدـقاف  دهـشتساف  برحلاـب  هل  ملع  ـال  اثدـح  ناـک  جراوخ و  جرخف 

هیلع  ) یلع لاسرا  هیواعم  غلب  امل  هنا  ریسلا  لها  نم  هعامج  رکذ  دق  .رماع و  نب  بیبش  نب  کلام  فلختسا  کباحصا و  نم  هحیـصنلا 
هلاتغاف نامثع  یلوم  لیق  و  رمع ، یلوم  هیلا  سد  لیق : جارخلا و  لها  نم  لجر  یلا  ثعب  هیلا و  کلذ  مظع  رـصم  یلا  رتشالا  مالـسلا )

موی امهادـحا  تعطق  نانیمی  بلاط  یبا  نب  یلعل  ناک  هناف  دـعب  اما  لاقف : ساـنلا  بطخ  هتوم  هیواـعم  غلب  اـمل  و  کـلهف ، مسلا  هاقـسف 
اعاجـش اسراف  ناک  هنا  دـیدحلا  یبا  نبا  حرـش  یف  .رتشالا و  نب  کلام  وه  مویلا و  يرخالا  تعطق  دـق  رـسای و  نب  رامع  وه  نیفص و 

دقلف اکلام  هللا  محر  هتوم : دعب  هیف  لاق  هرصن و  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ءالوب  ققحتلا  دیدش  اهئامظع  هعیـشلا و  رباکا  نم  اسیئر 
لها رثکا  ناک  دـق  نمی و  لئابق  دـحا  عخن  نم  ذـف  لجر  ناک  رتشالا  نا  لوقا : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  تنک  امک  یل  ناک 

يرسک نامز  ذنم  سراف  هیامح  تحت  لخد  نمی  هعطاقم  نا  - 1 هوجول : نینموملاریمال  نیصلخملا  نم  نیدلا و  یف  هریصب  اووذ  نمی 
مالسالا یلا  اوباجا  هریصب و  يوذ  اوناکف  سرفلاب  اهناکس  تطلتخا  نینسلا و  نم  تارشع  سرفلا  هرادا  تحت  تراص  اهنا  ناورشونا و 

ع  ) یلعل نیصلخملا  نم  لاجر  مهیف  اشنف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تیب  لهاب  اولصتا  هدارا و  عوط و  نع 
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ناب نمی  لها  صخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  .یعخنلا 2 - دایز  نب  لیمک  یعخنلا و  رتشالا  کلام  لاثما  هقحب  نیفراـعلا  ( 
یبا نب  یلع  هوزغ  (: ) رـصم ماشه ط  نبا  هریـس  نم  ص 415 ج 2   ) یف لاـق  هرم ، هریغ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مهیلع  ثعب 

ورمعوبا لاـق  ماـشه : نبا  لاـق  نیترم ، اـهازغ  نمیلا  هیلع  هللا  ناوضر  بلاـط  یبا  نب  یلع  هوزغ  و  نمیلا :) یلا  هیلع  هللا  ناوضر  بلاـط 
امتیقتلا نا  لاق : رخآ و  دنج  یف  دیلولا  نب  دلاخ  ثعب  نمیلا و  یلا  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثعب  یندملا :

جحلا یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  قحتلا  نمی و  یف  عادولا  هجح  هنس  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  .بلاط و  یبا  نب  یلع  ریمالاف 
ص 389 ج  ) هتریس یف  ماشه  نبا  لاق  .هقاس  يذلا  يدهلا  یف  هعم  كرتشاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مارحا  یلع  مرحا  دق  و 

نارجن یلا  هنع  هللا  یـضر  ایلع  ثعب  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  نا  حیجن  یبا  نب  هللادبع  ینثدح  و  قاحـسا : نبا  لاق  رـصم :) 2 ط 
؟ هللا لوسر  تنب  ای  کلام  لاقف : تایهت  تلح و  دق  اهدجوف  اهنع  هللا  یضر  هللا  لوسر  تنب  همطاف  یلع  لخدف  مرحا  دق  هکمب و  هیقلف 

هللا لوسر  هل  لاق  هرفس  نع  ربخلا  نم  غرف  املف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یتا  مث  انللحف ، هرمعب  لحن  نا  هللا  لوسر  انرما  تلاق :
قف تللها  امک  تللها  ینا  هللا  لوسر  ای  لاق : کباحصا  لح  امک  لح  تیبلاب و  فطف  قلطنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  )

كدـبع و کـیبن و  هب  لـها  اـمب  لـها  ینا  مهللا  تمرحا : نیح  تلق  ینا  هللا  لوسر  اـی  لاـق : کباحـصا  لـح  اـمک  لـلحاف  عجرا  لا :
عم همارحا  یلع  تبث  هیدـه و  یف  هللا  لوسر  هکرـشاف  ال ، لاق : يدـه ؟ نم  کعم  لهف  لاق : هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم کلوسر 

و قاحـسا : نبا  لاق  .اـمهنع  يدـهلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رحن  جـحلا و  نم  اـغرف  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
نم هنع  هللا  یـضر  یلع  لبقا  امل  لاق : هناکد  نب  دیزی  نب  هحلط  نب  دیزی  نع  هرمع  یبا  نب  نمحرلادبع  نب  هللادـبع  نب  ییحی  ینثدـح 
هعم نیذـلا  هدـنج  یلع  فلختـساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  لجعت  هکمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یقلتل  نمیلا 
جرخ هشیج  اند  املف  هنع ، هللا  یضر  یلع  عم  ناک  يذلا  زبلا  نم  هلح  موقلا  نم  لجر  لک  اسکف  لجرلا  کلذ  دمعف  هباحصا  نم  الجر 

یهتنت نا  لبق  عزنا  کلیو  لاق : سانلا ، یف  اومدـق  اذا  هب  اولمجتیل  موقلا  توسک  لاق : اذـه ؟ ام  کلی  و  لاق : للحلا  مهیلع  اذاف  مهاقلیل 
لاق .مهب  عنـص  امل  هاوکـش  شیجلا  رهظا  و  لاق : زبلا  یف  اهدرف  سانلا  نم  للحلا  عزناف  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  هب 
تنب بنیز  هتمع  نع  هرجع ، نب  بعک  نب  دمحم  نبا  نامیلـس  نع  مزح  نب  رمعم  نب  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  ینثدـحف  قاحـسا : نبا 
ابیطخ انیف  هللا  لوسر  ماقف  هیلع  هللا  ناوضر  ایلع  سانلا  یکتـشا  لاق : يردخلا  دیعـس  یبا  نع  يردخلا  دیعـس  یبا  دنع  تناک  بعک و 

هریسلا نع  هلقن  اندرا  ام  یهتنا  یکشی ، نا  نم  هللا  لیبس  یف  وا  هللا  تاذ  یف  نشخال  هنا  هللا  وف  ایلع  اوکشت  سانلا ال  اهیا  لوقی : هتعمسف 
لها نیدـلاب و  هریـصب  لها  اوناک  یمالـسالا  حـتفلا  دـعب  هفوک  اونکـس  نیذـلا  هلئابق  نمی و  برع  نا  رهظی  انرکذ  اـممف  .ماـشه  نبـال 
یلع اـیغب  هرـصب  یف  عومجلا  ریبزلا  هحلط و  عمج  اـمل  ههجلا  هذـه  نم  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموـملاریما یبـنلا و  تیب  لـهال  صـالخا 
هفوک لها  هرصن  یلع  ادامتعا  یبنلا  باحصا  رابک  نم  سفن  فلا  غلبی  امب ال  هنیدم  نم  مهیلا  یلع  جرخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هموکح 

هیمالسالا هموکحلا  یف  رـصم  هیعقوم  .نمی  لئابق  نم  هفوکلا  یف  نیرجاهملا  رثکا  لمجلا و  باحـصا  مزهناف  هورـصنف ، مهنم  رـضتساف 
نم تارـشع  نع  دیزی  ام  یلا  هنیدـملا  راثآ  اهیف  نوثحابلا  فشک  دـق  و  نورقلا ، نم  فالآ  ذـنم  هنیدـملا  یف  هقیرعلا  دالبلا  نم  رـصم 

هموکحب کلذ  بقع  مث  اهیف ، هعئاش  تامیلعت  نم  یبهذلا  هرـصع  یف  نانوی  دمتـسا  دق  لوالا  هفـسالفلا  نم  عمج  اهیف  عرب  و  نورقلا ،
هیعامتجالا مظنلا  قئاقد  نایبل  هئیهتم  رصم  تناکف  یطـسجم ، وحن  اهنم  یقب  همیق  ابتک  اوفلا  همکحلا و  رود  اهیف  اوسـساف  اهیف  هسلاطبلا 

يونعملا هیداملا و  هایحلا  نوئش  هفاکل  هضرعت  دهعلا و  اذه  لیوطت  یف  ببسلا  وه  اذه  .دالبلا و  رئاس  نم  رثکا  هیرکسعلا  هیئاضقلا و  و 

هلماکلا هعیرـشلا  یناعم  دـحا  اذـه  و  هداملا ، حورلا و  هیبرتل  نیناوقلا  مظنلا و  نم  ناسنالا  ونب  هیلا  جاتحی  ام  لکل  واح  مالـسالا  ناف  ه ،
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شیعلا نم  هجاذس  یف  اوناک  هریزجلا  راطقا  رئاس  زاجحلا و  یف  برعلا  نکل  .رهدلا و  رخآ  یلا  هیقابلا  عئارشلا و  نم  اهلبق  امل  هخـسانلا 
هراجتلا و هعارزلا و  نم  شاـعملا  عاونا  یتشب  قلعتی  اـمم  مظنلا  لیـصافت  نیناوقلا و  قئاـقد  لـمحت  نوعیطتـسی  ـال  مهفلا  نم  هطاـسب  و 

اهمیلاعت طسبا  یلع  رمالا  يداب ء  یف  مالـسالا  مهاعدف  .اهنوئـش  هسرامم  مدـع  مهتایح و  یف  اهب  سنالا  مدـعل  کلذ ، ریغ  هواضقلا و 
هلـص نیدـلاولاب و  ربلا  نم  هیریخلا  رومالا  همزالم  هتدابع و  عناصلاب و  داقتعالا  نم  هیناسنالا  نوئـش  یکزا  و  قـالخالا ، هدـیقعلا و  یف 

مظنلاب افیلا  هنیدـملا و  یف  اقیرع  اموق  دـج  سراف و  دالب  یلا  مالـسالا  رـشن  امل  و  کلذ ، ریغ  بذـکلا و  ءاشحفلا و  كرت  ماـحرالا و 
هفسالفلا ایاقب  طابقالا و  نم  موق  هماما  دجو  رصم  یف  مالسالا  رشن  اذا  هنا  امک  .هیرذجلا  همیلاعت  طسبل  الاجم  هماما  حسفف  هیعامتجالا 

اهنم هماع  هماه و  میلاعتب  اهیف  ماـق  مالـسلا  هیلع  یلع  هموکح  هزوح  یف  تعقو  اـمل  قدا و  رثکا و  هیندـملا  هاـیحلا  اوسراـم  هسلاـطبلا  و 
الـصف رـشع  هسمخ  یلع  هلـصفن  دق  .هئارجال و  هسفن  کلام  قیفوت  مدعب  سرفتی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  نا  و  دـهعلا ، اذـه  رودـص 

.نوئشلا نم  ناش  لک  یف  هزاتمملا  بادالا  هفلتخملا و  نوئشلا  نم  اهنمضت  امب  ضعب  نع  اهضعب  زاتمی 

حرفلا و میجلا : نوکـسب  حـجبلا ) ، ) هنارفغ بنذـلا و  نـع  ضارعـالا  حفـصلا :) ، ) هـیلع يرجلا ء  دیـصلل ، داـتعملا  يراـضلا :) : ) هـغللا
(: هکهنملا ، ) رمالا یف  داسفلا  لاخدا  لاغدالا :) ، ) رارطضالا قیضلا و  مدع  رمالا و  یف  هعـسلا  هحودنملا :) ، ) هدحلا هردابلا :) ، ) رورـسلا

( بزع ، ) عفترا رـصبلا : حـمط  تایهتـشملا ، نع  اهحامج  سفنلا : حامط ) ، ) نکـسی نماطی :) ، ) ربکلا هلیخملا :)  ) و ههبـالا ) ، ) فعـضلا
مسا ال نع  هیلاح  هلمج  مهلکا : منتغت  بارعالا : ربکلا ، میظع  توربجلا :) ، ) ومـسلا نم  هلعافم  هاماسملا :) ، ) هیرج لوا  هتدح و  سرفلا 

رقتـسم فرظ  کقوف  ءدتبم و  رمالا  یلاو  و  بحت ، يذلا  لثم  احفـص  اوفع و  يا  فوذحم  فوصوم  هفـص  بحت ، يذلا  لثم  ننوکت ،
هیبشتلا عسوتلا و  یلع  نونلا  فذـح  ءایلا و  وه  بصنلا و  همـالع  یلع  ینبم  يدـی  سنجلل و  هیفاـن  يدـی ، ـال  هیلاـح ، هلمجلا  هل و  ربخ 

عم هطباور  نایبل  رتشالل  هدـهع  نم  لصفلا  یف  اذـه  ع )  ) ضرعت دـق  ینعملا : ریذـحتلا ، یلع  بوصنم  هللا ، هاماسم  كایا و  .فاضملاب 
رمالا و هردـقلا و  هدـیب  سانلا و  یلع  لاو  هنا  رابتعاب  هتطبار  یلوالا : لـحارم : هثـالث  یف  هصاـخلا  هماـعلا و  نم  هل  نیـسوسملا  هتیعر و 

نع هدافتسالا  ءوس  مدع  .هیعرلا 2 - هفاـکل  همحرلا  فطللا و  هبحملا و  هبلق  ولم  نوـکی  نا  - 1 روما : یف  اهنیب  و  دـحا ، لـک  عم  یهنلا 
هیناسن الا  یف  هناوخا  اما  و  نیملـسملا ، هفاـکک  نیدـلا  یف  هناوخا  اـما  هاـیاعر ، نـال  مهلکاـی  منغ  یلع  عقو  اـبئذ  ریـصیف  مهیلع  هتردـق 
یلاولا یلا  هتبـسنک  هیلا  مهتبـسن  نا  یلع  ههبن  و  هیبرتلا ، ناـصقنل  مهبونذ  نع  وفعلا  مهاـیاطخ و  نع  حفـصلا  .دهاعملا 3 - یمذـلاک و 

نا نیب  و  رداـقلا ، هللا  نم  هقوف  رمـالا و  یلاولا  نم  هنع  حفـصلا  وجری  هنا  اـمک  مهنع ، حفـصلا  یغبنیف  هللا ، وه  اـضیا  هقوف  هیلع و  رمـالا 
مرجملا وفع  یلع  همادنلا  مدع  .هتمحر 4 - هوفع و  نم  ینغ  و ال  هتبوقع ، هاجت  هردق  يذـلا ال  هللا  عم  برحلا  هلزنمب  هللا  دابع  بیذـعت 

.بضغلا 7- هرداب  نع  بانتجالا  ملحلا و  همزـالم  .هرورضلا 6 - اهاضتقا  اذا  مرجملا  هبوقعل  حارشنالا  رورـسلا و  مدع  .ناک 5 - امهم 
هبلق و عضخی  یتح  هللا  کلم  مظع  یلا  رظنیلف  انایغط  ههبا و  هیف  ناطلـسلا  ثدحا  اذا  و  .هطلسلا 8 - هسایرلا و  ثیدحب  کبلق  دسفت  ال 

فافتحاب هرارتغا  نع  هرذـح  .هساـیرلا 9 - رکـس  یف  لـئازلا  هلقع  دـجی  و  هراـمالا ، لـیبس  یف  هیرج  نع  فکی  هسفن و  زجع  كردـی 
لاکنب هذـخای  نوعرفک و  هنیهی  هللا و  هلذـی  هناف  هتوربج ، هتمظع و  یف  هللا  زرابی  نوعرفک و  هسفن  یغطتف  هل  مهداـیقنا  هلوح و  ساـنلا 

نوچ اهنآب  تبـسن  نک ، فطل  تبحم و  رهم و  زا  رپ  تیعرب  تبـسن  ار  تلد  همجرتلا - : .یـشخی  نمل  هربع  ریـصی  یلـالا و  هرخـالا و 
ای دنتـسه  وت  ینید  ردارب  ای  دنتـسین  نوریب  سک  ود  زا  اریز  يرامـش ، تمینغ  ار  ناـنآ  ندروخ  هک  شاـبم  يا  هدـننک  رازآ  هدـنرد ي 

هرابرد ي يا  هزادناب  دننک ، یم  زواجت  یهاگ  اطخ  ای  دمع و  يور  زا  دنراد و  رارق  اطخ  شزغل و  ضرعم  رد  دـنبوسحم و  وت  عونمه 
الاب وت  یلاو  یئاهنآ و  تسد  الاب  وت  يراد ، ار  دوخ  هانگ  وفع  تشذـگ و  عقوت  دـنوادخ  زا  دوخ  هک  راد  روظنم  وفع  تشذـگ و  اهنآ 

ضرعم رد  ار  وت  اهنآ  هلیـسوب ي  هداهناو و  وتب  ار  اهنآ  راک  هدرک و  یلاو  ار  وت  هک  تسا  یـسک  تسد  الاب  دنوادخ  تسا و  وت  تسد 
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.تسا هداد  رارق  ناحتما 

يرتشوش

هیلع تقفتا  يذـلا  جورملا :)  ) یف روـج ) لدـع و  نم  کـلبق  لود  اـهیلع  ترج  دـق  دـالب  یلا  کـتهج  دـق و  ینا  کـلام  اـی  ملعا  مث 
یلع کلمت  نمم  لباب  كولم  نم  و  انوعرف ، نوثالث  نانثا و  اهریغ  هنعارفلا و  نم  رـصم  كولم  هدع  نا  اهیف - ام  نیابت  عم  خـیراوتلا -

حیسملا لبق  کلذ  و  هرشع ، نیینانویلا  نم  و  هعبس ، مورلا  نم  و  هعبرا ، ماشلا  دالب  نم  اهیلا  اورهظ  نیذلا  قیلامعلا  نم  و  هسمخ ، رـصم 
هدم تناک  و  هرـساکالا ، لبق  نم  سرفلا  نم  اهکلم  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (، ) (ع

نع لئـس  ع )  ) رـضخلا نا  راونالا )  ) یف و  اذـه ، .هئاـمثالث  هنـس و  فلا  نییناـنویلا  قیلاـمعلا و  مورلا و  هنعارفلا و  نم  رـصم  کـلم  نم 
هنیدـملا هذـه  تینب  یتم  مهـضعب  تلاسف  اهنم - نسحا  ضرالا  هجو  یلع  را  مل  و  هنیدـم - یلع  تررم  ینا  لاـقف : هآر  یـش ء  بجعا 

یه اذاف  کلذ  دعب  اهیلع  تربع  هنس و  هئامسمخ  نم  اوحن  اهنع  تبغ  مث  تینب ، یتم  اندادجا  انوابآ و ال  رکذت  ام  هللا ! ناحبـس  اولاقف :
اهیلا تیهتنا  مث  هنس  هئامسمخ  نم  اوحن  تبغف  ملعن ، ال  اولاقف : اهنع  مهتلاسف  منغ  هاعر  اذا  و  هلاسا ، ادحا  را  مل  اهـشورع و  یلع  هیواخ 

انهاه رحبلا  اذه  مکذنم  مهضعبل : تلقف  ولوللا ، اهنم  نوجرخی  نوصاوغ  اذا  رحب و  هنیدملا  کلت  عضوم  اذاف 

اذاف هیلا  تیهتنا  مث  هنـس  هئامـسمخ  نم  اوحن  هنع  تبغ  مث  انهاه ، رحبلا  اذه  نا  الا  اندادجا  انوابآ و ال  رکذی  ام  هللا ! ناحبـس  اولاقف :  ؟
، راغـص قراوز  یف  کمـسلا  نودیـصی  نودایـص  اذا  و  عابـسلاب ، يدربلا و  بصقلاب و  هفتلم  همجا  هناکم  اذا  ضاغ و  دـق  رحبلا  کلذ 

اوحن هنع  تبغف  طق ، انهاه  رحب  ناک  هنا  اندادجا  انوابآ و ال  رکذی  ام  هللا ! ناحبـس  اولاقف : .انهاه  ناک  يذلا  رحبلا  نیا  مهـضعبل : تلقف 
نیا مهـضعبل  تلقف  همئاـق  قاوسـالا  روصقلا و  نوصحلا و  یلوـالا و  هتلاـح  یلع  هنیدـم  وـه  اذاـف  هیلا  تیهتنا  مث  هنـس  هئامـسمخ  نم 
اذاف هنـس  هئامـسمخ  نم  اوحن  اهنع  تبغف  اهلاح ، یلع  هذه  نا  الا  اندادجا  انوابآ و ال  رکذی  ام  هللا ! ناحبـس  لاقف ، تناک ، یتلا  همجالا 
اذـه ثدـح  یتم  انهاه و  تناک  یتلا  هنیدـملا  نیا  هتلاسف  ایعار ، ـالا  ادـحا  را  مل  دـیدش و  ناخدـب  نخدـت  یه  اـهلفاس و  اـهیلاع  یه 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .اذـکه ناک  عضوملا  اذـه  نا  الا  اندادـجا  انوابآ و ال  رکذـی  ام  هللا ! ناحبـس  لاقف : ناخدـلا ؟
نسح و نم  کلبق ) هالولا  روما  نم  هیف  رظنت  تنک  ام  لـثم  یف  كروما  نم  نورظنی  ساـنلا  نا  و  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 

نازیم  ) یف و  دـما ،) لامعلا و  نم  رکـش  نم   ) یف باتک  هدـیبع  یبال  .رـش و  ریخ و  نم  مهیف ) لوقت  تنک  اـم  کـیف  نولوقی  و   ) .حـیبق
ناورم نب  لضفلا  نا  ریـسلا )  ) یف .نهیدثب و  ءاسنلا  قلعی  ناک  رـصم و  جارخ  یلع  یلیالا  دلاخ  نب  هسبنع  ناک  متاحوبا : لاق  یبهذلا )
ربتعاف ناورم  نب  لضف  ای  تنعرفت  تایبالا : هذـه  اهیف  ابوتکم  هماعلا  صـصق  هیلا  تعفرف  ساـنلا ، لاغـشال  اـموی  سلج  مصتعملا  ریزو 

یف تحبـصا  دـق  کنا  لتقلا و  سبحلا و  دایقالا و  مهتدابا  مهلیبسل  اوضم  كالما  هثـالث  لـضفلا  لـضفلا و  لـضفلا و  ناـک  کـلبقف 
یکمربلا و ییحی  نب  لضفلا  لضفلا ) لضفلا و  لضفلا و  ناک  کلبقف   ) هلوقب دارا  لبق  نم  هثالثلا  يدوا  اـمک  يدوتـس  اـملاظ  ساـنلا 

هرزوتـساف مورلاب  مصتعملا  مصتعملل و  هعیبلا  ذخا  يذلا  وه  اذه  ناورم  نب  لضفلا  نا  اورکذ  و  لهـس ، نب  لضفلا  عیبرلا و  نب  لضفلا 
لها هبکن و  کلذل و  هیلع  مصتعملا  دقحف  کلذ ، لضفلا  ذفنی  الف  میدنلا  ینغملا و  ءاطعاب  رمای  مصتعملا  ناکف  هیلع ، بلغ  کلذل و 

سانلا نم  كاب  هل  سیلف  هسفن  ناورم  نب  لضفلا  یلع  کبتل  اولاقف : هلاعفا  هءادرل  سانلا  هب  تمـشف  تاـیزلا ، نبا  هناـکم  لـعج  هتیب و 
بحاص سیداب  نب  زعملا  لتق  ( 413  ) هنس یف  و  يرزجلا :) لماک   ) یف .هیلع و  ینطلسف  یتعاط  یف  هللا  یـصع  مصتعملا : لاق  فرعی و 

بحاص هریزو و  هیقیرفا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3745 

http://www.ghaemiyeh.com


یتلا نم  مهیلع  هجرخا  سانلا و  یف  هثدحا  یش ء  یف  رکفا  هلیل  ترهـس  لاق : هریزو  نع  یکحی  و  نسحلا ، نب  دمحم  هللادبع  ابا  هشیج 
سانلا یف  هللا  قتا  یل : لوقی  وه  و  ردـقلا - میظع  ناک  زعملا و  دـلاو  ریزو  ناک  و  بتاکلا - دـمحم  نب  هللادـبع  تیارف  تمنف  اهتمزتلا ،

اندرو و ام  درت  لیلق  نع  و  کیلع ، یفخ  ام  کنم  یلادب  دـق  و  کیظفاح ، تمربا  کینیع و  ترهـسا  دـقف  هصاخ  کسفن  یف  هفاک و 
تنک ءامـسلا و  اوناک  مه  موق  ریـصم  تیار  دق  تیل و  و  یلع : یلماف  اقح - الا  لوقا  و ال  لوقا - ام  ینع  بتکاف  انمدـق ، ام  یلع  مدـقت 

الف اضرع  الوط و  شعا  مل  تکلم و  ینال  یب  کل  هوسا  مظعا  اضفخ و  عفرلا  داعف  مهب  دـم  اوناـمطا و  یتح  ـالعلا  جرد  اومـس  اـضرا 
نیرهش ریغ  ماقملا  اذه  دعب  قبی  مل  و  یظفح - یف  تایبالا  تخسر  ابوعرم و  تهبتناف  یضقت  دق  كرما  ناوا  ناف  رـصقا  ایندلاب و  رتغت 

ءانث نم  قفتی  ام  اما  و  قحلا ،) مالقا  قلخلا  هنسلا   ) لاقی هدابع ) نسلا  یلع  مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتسی  امنا  و   ) .لتق یتح 
نومیقتسملا نوفراعلا  اما  و  ضرم ، هبلق  یف  نم  ماوعلا و  ناسل  یلع  وه  امناف  نیعنصتملا  نیئارملا  ءاملعلا  لطابلا و  ءارما  ضعبل  سانلا 

هنیز نونبلا  لاملا و  : ) یلاعت لاق  حلاصلا ) لمعلا  هریخذ  کیلا  رئاخذلا  بحا  نکیلف   ) .الک اشاحف و 

نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) الما ریخ  اباوث و  کبر  دنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  هایحلا 
کـسفن حـشو  (. ) يواملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و  : ) یلاعت لاق  كاوه ) کـلماف  ( ) ایندـلا و 

وا تبحا  امیف  اهنم  فاصنالا  سفـصصصلاب  خشلا  ناف  (. ) کل لحی  امع ال  کسفن  خستلو  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  کل ) لحی  امع ال 
نب رمع  نا  لاصخلا )  ) يور .هیطخلا  مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  تهرک ) و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  تهرک )
نم قوس  ایندـلا  امنا  هل : لاقف  ع )  ) رقابلا هیلع  لخدـف  بابلا ، تایلف  همالظ  هل  تناک  نم  يدانی  ایدانم  رماـف  هنیدـملا  لـخد  زیزعلادـبع 

مهاتا یتح  هیف  انحبـصا  يذـلا  لثمب  مهرـض  دـق  موق  نم  مکو  مهرـضی ، امب  موق  جرخ  اـهنم  مهعفنی و  اـمب  موق  جرخ  اـهنم  قاوسـالا 
مهدمحی نم ال  اوعمج  ام  مسق  هنج ، هنم  اوهرک  امم  هدع و ال  هرخالا  نم  اوبحا  امل  اوذخای  مل  امل  نیمولم  ایندـلا  نم  اوجرخف  توملا 

کلت یلا  رظنن  اهیف و  مهقفاونف  اهب  مهطبغن  انک  یتلا  لامعالا  کلت  یلارظنن  نا  نوقوقحم  هللا  نحن و  و  مهرذـعی ، نم ال  یلا  اوراص  و 
تمدق اذا  کعم  نوکی  نا  بحت  يذلا  رظنت  نیتنثا : کبلق  یف  لعجا  هللا و  قتاف  اهنع ، فکنف  اهنم  مهیلع  فوختن  انک  یتلا  لامعالا 

دق هعلـس  یلا  نبهذت  و ال  لدبلا ، هیف  غتباف  کبر  یلع  تمدق  اذا  کعم ، نوکی  نا  هرکت  يذلا  رظنت  و  کیدی ، نیب  همدقف  کبر  یلع 
: لاق مث  .ملاظلا  درو  مولظملا  رـصنا  باجحلا و  لهـس  باوبالا و  حـتفا  هللا و  قتا  و  کنع ، زوجت  نا  وجرت  کلبق  ناک  نم  یلع  تراب 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) تیب لها  اـی  هیا  لاـق : مث  هیتبکر  یلع  رمع  اـثجف  هللااـب ، ناـمیالا  لمکتـسا  هیف  نک  نم  ثـالث 
، قحلا نم  هبضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذا  لطابلا و  یف  هاضر  هلخدی  مل  یـضر  اذا  نم  معن  لاقف : .هوبنلا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا 

زیزعلادـبع نب  رمع  در  ام  اذـه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  بتک : ساطرق و  هاودـب و  رمع  اعدـف  .هل  سیل  اـم  لواـنتی  مل  ردـق  اذا  نم  و 
یف ع )  ) داجسلا نع  اربخ  هیقفلا )  ) يور مهب ) فطللا  مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کبلق  رعشا  و   … ) كدف یلع  نب  دمحم  همالظ 
مهل نوکت  مهیف و  لدـعت  نا  بجیف  کتوقو ، مهفعـضل  کـتیعر  اوراـص  مهنا  ملعت  ناـف  کـتیعر  قح  اـما  و  لاـق - نا  یلا  قوقحلا -

مهیلع ننوکت  و ال   ) .مهیلع هوقلا  نم  كاتآ  ام  یلع  لجوزع  هللا  رکـشت  هبوقعلاب و  مهلجاعت  مهلهج و ال  مهل  رفغت  میحرلا و  دلاولاک 
ریما وه  و  هدرب - یبا  نب  لالب  یلع  راـنید  نب  کـلام  لـخد  هنویع :) یف  هبیتق  نبا   ) لاـق مهلکا ) منتغت   ) .دیـصلل اداـتعم  اـیراض ) اـعبس 

! ینرغا نمم  رغا  نم  و  یناصع ! نمم  لهجا  نم  و  ناطلـسلا ! نم  قمحا  نم  بتکلا  ضعب  یف  تارق  ینا  ریمالا ! اهیا  هل : لاقف  هرـصبلا -
اماظع اهتکرت  و  فوصلا ، تسبل  نمسلاب و  تمدتئا  و  نبللا ، تبرش  محللا و  تلکاف  احاحس  انامس  امنغ  کیلا  تعفد  ءوسلا ! یعار  ایا 

و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  وا ) (. ) هوخا نونموملا  اـمنا  : ) یلاـعت لاـق  اـنموم  ناـک  اذا  نیدـلا ) یق  کـل  خا  اـما  نافنـص  مهناـف   ) .عقعقتت
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مثیم و نبا  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـیدحلا یبا  نبا  یف  اـمک  اـما ) و  : ) باوصلا
: يا طرفی )  ) .مهعون اوذوی  نا  مدآ  ینبل  عوسی  فیکف  اهعون  يذوت  ـال  عابـسلا  و  نمومب ، نکی  مل  نا  قلخلا ) یف  کـل  ریظن   ) .هیطخلا

اما مهیدیا  نم  طبخ  لصحی  يا : اطخلا ) دمعلا و  یف  مهیدیا  یلع  یتوی  و   ) .ضراوعلا يا : للعلا ) مهل  ضرعت  للزلا و  مهنم   ) .ردـصی
یلع ذخوی  و   ) کلوق لثم  مهیدـیا ) یلع  یتوی  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مهلوقع و  لامک  مدـعل  اطخ  اما  ادـمع و 

هلع کلذ  رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) هناف دارملا ، دـض  يرت  امک  وه  و  هدـی …  یلع  مکاـحلا  ذـخا  لاـقی  نوفقثی ، نوبذـهی و  يا  مهیدـیا )
( للعلا مهل  ضرعت  للزلا و  مهنم  طرفی   ) فیدر یف  هرکذ  و  ایراض ) اعبـس  مهیلع  ننوکت  ـال  هیعرلل و  همحرلا  کـبلق  رعـشا  و  : ) هلوقل

ینعملا نوکی  فیکف 

کیلع رمالا  یلاو  مهقوف و  کناف  هحفـص ، هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نا  بحت  يذـلا  لثم  کحفـص  كوفع و  نم  مهطعاف  ( !؟ لاق اـم 
باحصا نم  الجر  نیفص  یف  هیواعم  رسا  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف مهب ) كالتباو  مهرما  كافکتسا  دق  و  كالو ، نم  قوف  هللا  کقوف و 

همعن هیا  و  هیواعم : لاق  .هبیـصم  اهناف  کلذ  لقت  ال  لاق : .کنم  یننکما  يذلا  دـمحلا هللا  لاق : هیدـی  نیب  میقا  املف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هیواعم نا  دهـشا  مهللا  لجرلا : لاقف  .هقنع  ابرـضا  .یباحـصا  نم  هعامج  هدـحاو  هعاس  یف  لتق  لجرب  ینرفظا  هللا  نوکی  نا  نم  مظعا 

لعفی مل  نا  و  هلها ، وه  ام  هب  لعفاف  لعف  ناف  ایندلا ، هذه  ماطح  یلع  هبلغلا  یف  ینلتق  نکلو  یلتق ، یضرت  کنال  و ال  کیف ، ینلتقی  مل 
تعجواف تببس  دقل  هللا  کلتاق  لاقف : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هلها تنا  ام  هب  لعفاف 

(، دیدحلا یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  و ال )  ) .هلیبس ایلخ  .ءاعدلا  یف  تغلباف  توعد  و  بسلا ، یف 

هینغم

رایخالا اما  و  رارـشالا ، نم  ءامعزلا  وماکحلا  مظعم  نکل  و  اریخ ، ارـش و  هماکح  نم  يار  دلب  لک  خـلا ..) دالب  یلا  کتهجو  دـق  ینا  )
یلع ـال  و  مهحاورا ، ساـنلا و  اـباون  یلع  ءارمـالا  كولملل و  ناطلـس  ـال  مهیف .) لوقت  یلا - نورظنی - ساـنلا  نا  و   ) لـیلقلا نم  لـقاف 

ام دـهتجاف  هالولا ، ضعب  دـقتنت  بیعت و  کـلام  اـی  تنک  سمـالاب  و  هبویع ، مکاـحلا و  ملاـظمب  نوقطنی  مه  ..مهراـکفا و  مهتنـسلا و 
اضر مکاحلا  لدعل  حیحـصلا  سایقملا  خلا ..) نیحلاصلا  یلع  لدتـسی  امنا  و   ) .همالملا هلاقلل و  کیلع  الیبس  عدت  نا ال  یف  تعطتـسا 

و هیلا ، تلام  هتبحا و  نا  رشلا  نع  اهعدرا  کسفنب ) خش  كاوه و  کلماف   ) قحلا لدعلا و  الا  لاخ  مهل و ال  معال  نیذلا  هنع  ءافعضلا 
ائیرج ایراض : اعبـس  هغللا : .نامالا  هاجنلا و  قیرط  اهب  کلـست  و  اهنم ، فصتنت  هدحو  اذهب  و  هنع ، تدصو  هتهرک  نا  ریخلا  یلا  اهعفدا 

: ههبالا .هحـسفلا و  هعـسلا و  هحودـنملا : .نحرفت و  نحجبت : .هرماب و  مهنووش  حلـصت  نا  کـنم  بلط  كافکتـسا : .سارتفـالا و  یلع 
: بزع .عجری و  یفی ء : .کتدـح و  کبرغ : .کـحامج و  کـحامط : .ففخی و  نکـسی و  نماـطی : .بجعلا و  هلیخملا : .ءاـیربکلا و 
و ربخ ، ادـتبم و  هیف  تنا  و  ثدـحا ، لعاف  ام  هیف  تنا  ام  بارعالا : .هتمظع  هتردـق و  هتوربج : .ومـسلا و  یف  هارابملا  هاماسملا : .باغ و 
هیعرلل و همحرلا  کبلق  رعشا  و   ) هیعرلل مکاحلا  هبحم  .رذحا  كایا  يا  فوذحم  لعفل  لوعفم  كایا  و  لوعفم ، ههبا  ام و  هلص  هلمجلا 
هل ءاقدصا  هتیعر  نم  لعجی  هناف  لدعلا - هبحملاب و  هسفن  مزلی  مکاح  يا  و  لدعلاک ، امامت  هرورض  هیعرل  مکاحلا  هبحم  خلا ..) هبحملا 

هیعر نم  دحاو  لک  نال  دونج ، شویجالب و  ءودهلا  نمالا و  معی  و  رومالا ، هل  میقتست  اذهب  و  مهنید ، ریغ  یلع  ناک  ول  یح و  ءایحا  و 
صیرح متنع  ام  هیلع  زیزع  هلوقب : میرکلا  هیین  یلع  هناحبـس  ینثا  دق  .عفادی و  ظفاحی و  يدنج  و  هدـعو ، هل  هوق  وه  لداعلا  سئاسلا و 

: نافنص مهتاف   ) .هرخآ ایند و  نیرصاخلا  ننم  وهف  هوقلاب  الا  رما  هل  ذفنی  مکاح ال  يا  .هبوتلا و   128 میحر - فوور  نینموملاب  مکیلع 
هملاظ یلع  هل  انوع  نوکی  و  هسفن ، نم  هفصنی  نا  و  یشب ء ، ناسنالا  هیخا  یلا  یسی ء  يدتعی و  نا ال  ناسنالا  یلع  خلا ..) کل  خل  اما 
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اوناک نا  اـهلها و  یلا  هناـمالا  اودر  هتعیـشل : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا رفعج  ماـمالا  لاـق  .ناطیـشلا  نید  یلع  ما  هنید  یلع  ناـکا  ءاوس 
اـضوع هذخآ  وهف  یلام  يدنع  هل  عقو  مث  فلح ، هیلع و  ینرباکف  يدوهی ، دنع  لام  یل  عقو  هعابتا : هباحـصا و  دحا  هل  لاق  .اسوجم و 
لودـلا ملـسملا و  .هیلع  هتبع  امیف  لخدـت  و ال  هننحت ، الف  کناخ  اذا  ماـمالا : لاـقف  عنـص .؟ اـمک  هیلع ، فلحا  هدـحجا و  یلاـم و  نم 

نطاوملا هلماعم  مهدالب  لخدـی  ملـسم  يا  نولماعی  اوناـک  نیملـسملا  ماـکح  نم  لـئاوالا  نا  یلا  ریـشن  هبـسانملا  هذـهب  و  هیمالـسالا :
هماسالا و نم  عنمی  و ال  زاوجلا و ، نذالا و  نع  لاسی  الف  هتغل  هتنج و  هدلب و  نع  رظنلا  هرصب  تابجاولا  قوقحلا و  عیمج  یف  لیـصالا 

عتمتی و  اهلود ، هیمالـسالا و  دالبلا  نم  ءاش  ثیح  هتدارا  لمب ء  لقتنی  یـسرافلا  یبرعلا و  یکرتلا و  يدتهلا و  ملـسملا  ناکف  هراجتلا ،
لمح یلع  هربجی  نا  مکاحلل  و  لیـصالا ، نطاوملا  عم  هیواـستم  تاـبجاو  هیلع  اـضیا  ..هیعیبطلا  هیندـملا و  هیـسایسلا و  قوقحلا  عیمجب 

هوفع و یلا - للزلا - طرفی  (. ) یملح دومحمل  یمالـسالا  مکحلا  ماظن   ) مهدـلب یف  ماد  اـم  نیملـسملا  اـیاعرلا  نع  عافدـلا  حالـسلا و 
الزتم شیعی  يذلا  یتح  ..مهب  کتحی  و  سانلا ، عم  شیعی  مادام  هوفه ؟ نم  هتفیحص  ولخت  يذلا  نم  و  نوئطخی ، سانلا  لک  هحفص .)
نیذلا يدابع  ای  لئاق : نم  زع  لاق ، .حفـصلا  وفعلا و  هنم  بلطی  نمع  حفـصی  وفعی و  یلاعت  هنکل  و  هفلاخ ، قحب  رـصقی  یطخی ء و  دق 
لقاعلا و  هیلا ، ءاسا  نمع  وفعی  نا  دبعلاب  ریدـجف  .رمزلا   53 اعیمج - بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرـسا 
کیلع رمالا  یلاو  و   ) ریماک مهقوف ) کـناف   ) .میلحلل هبلغلا  نا  کـش  نم  سیل  و  دـساح ، ـال  مهیف و  هل  ودـع  ـال  هناـک  ساـنلا  لـماعی 

هیدوبعلا هللا و یف  نوواستم  اعیمج  هیعرلا  تنا و  اناف و  هتـضبق ، یف  لکلا  نال  كالو ) نم  قوف  هللا  و   ) کنیع كراتخا و  هنال  کقوف )
مکاحلا دـنع  قلاـخلا  هناـما  قلخلا  مهب .) كـالتبا  مهرما و  كافکتـسا  و  ( ؟ نم یلع  و  ربکتلا ؟ اذاـملف  .هتیاـنع  هتمحر و  یلا  راـقتفالا 

.باذعلا هملک  هیلع  تقح  الا  و  اهنم ، نسحاب  هافاک  ینسحلاب  مهساس  ناف  مهب ، هناحبس  هنحتمی 

هدبع

صرحلا نم  لب  بحت  ام  لک  اهئافیا  سفنلا  یلع  صرحلا  سیلف  لحلا  ریغ  یف  عوقولا  نع  کسفنب  لخبا  حـش  کل : لحی  امع ال  … 
: للزلا یف  مهنم  طرفی  هبقاع …  دـمحی  هورکم  اکاله و  بقعی  بوبحم  برف  قحلا  یف  کلذ  ناک  نا  هرکت  ام  یلع  لـمحت  نا  اـهیلع 

تایئسلا یتات  هلصا  مهیدیا و  یلع  هلعاف  بئان  لوهجملل  ینبم  یتوی  اطخلا : دمعلا و  یف  مهیدیا  یلع  اطخلا …  للزلا  قبـسی و  طرفی 
 … مهحلاصم ریبدتب  مایقلا  مهرما و  هیافک  کنم  بلط  كافکتسا  مهرما : كافکتسا  دق  و  خلا …  مهیدیا  یلع 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ياهراک هب  مدرم  و  هدوب ، اهنآ  رد  رگمتس  سرداد و  نانارمکح  وت  زا  شیپ  هک  مداتسرف  یئاهرهش  هب  ار  وت  نم  کلام  يا  نادب ، سپ 
یم نانآ  هرابرد  وت  هک  دـنیوگ  ار  نامه  وت  هرابرد  و  يرگن ، یم  دوخ  زا  شیپ  نانارمکح  ياهراک  هب  وت  هک  دـننک  یم  رظن  نامه  وت 

ار اهنآ  هدرب  یپ  ناراکوکین  هب  ناوت  یم  دـیامرف  یم  يراج  دـب ) کـین و  زا   ) شناگدـنب ناـبز  هب  دـنوادخ  هک  ینانخـس  هب  و  یئوگ ،
دنـشاب مان  دب  اهنابز  رد  رگا  و  دنیامن ، یم  اعد  هدرمـش  راکوکین  ار  ناشیا  مدرم  دـشاب  يراج  اهنابز  رب  یئوکین  اهنآ  زا  رگا   ) تخانش

ناوریشونا دننام  دشاب  رفاک  هچ  زیزعلادبع  نبا  ورمع  دننام  ناملـسم  هچ  نارمکح  ور  نیا  زا  دننک ، یم  نیرفن  هتـسناد  راکدب  ار  نانآ 
رثا رب  دنیامن و  ریخ  ياعد  شا  هرابرد  مدرم  ات  دنامب  راگدای  هب  شیوکین  مان  لیمج و  رکذ  هک  دنک  يراک  دیاب  یموق  رادـمامز  ره  و 
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شاب طلـسم  دوخ  شهاوخ  اوه و  رب  و  دشاب ، هتـسیاش  رادرک  وت  ياه  هتخودنا  نیرتهب  دیاب  سپ  درآ ) تسد  هب  دـیواج  یتخبکین  نآ 
هب لخب  اریز  زروب ، لخب  تسین  اور  لالح و  تیارب  هچنآ  زا  شیوخ  سفن  هب  و  دنکفاین ) تیاهیتخـس  رد  ات  ریگ  تسد  هب  ار  شراهم  )
اور ار  وت  هچنآ  درگ  هک  تسا  نآ  سفن  هب  لـخب   ) دزاـس شوخاـن  اـی  دـیآ  شوـخ  ار  وا  هچنآ  رد  وا  زا  تسا  لدـع  فاـصنا و  سفن 

هد ياج  دوخ  لد  رد  ار  تیعر  اب  یئوکین  يراتفرشوخ و  ینابرهم و  و  یشاب ( نآ  دنموزرآ  رادتسود و  رایـسب  هچ  رگا  يدرگن  دشابن 
میرک نآرق  رد  هکنانچ  ددرگ ، تیعر  یگدنکارپ  بجوم  هک  یشاب  نمـشد  نانآ  اب  نطاب  رد  هدرک  یتسود  راهظا  رهاظ  رد  هکنآ  هن  (

فعاف کـلوح  نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  ول  و  مهل ، تنل  هللا  نم  همحر  اـمبف  دـیامرف : یم  مرکا  ربمغیپ  هب  ي 159  س 3 
مدرم اب  وت  ادـخ  شیاشخب  رثا  رب  ینعی  نیلکوتملا  بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمـالا  یف  مهرواـش  مهلرفغتـسا و  مهنع و 

ناشیارب رذگرد و  نانآ  زا  دننک  يدب  وت  هب  رگا  سپ  دندش ، یم  هدنکارپ  تدرگ  زا  يدوب  لد  تخـس  وخدـنت  رگا  یتشگ و  نابرهم 
ادـخ هک  نک  دامتعا  ادـخ  هب  یتفرگ  میمـصت  رگا  تروشم ) زا  سپ   ) و اـمن ، تروشم  ناـشیا  اـب  گـنج )  ) راـک رد  و  هاوخ ، شزرمآ 
هتسد ود  نانآ  هک  یناد  تمینغ  ار  ناشندروخ  هدوب  هدنرد  روناج  نوچ (  ( ناشیا هب  تبـسن  ادابم  و  دراد ( تسود  ار  ناگدننک  دامتعا 
ادمع هدروآور  نانآ  هب  يراکدب  ياهببس  هدوب و  شزغل  راتفرگ  شیپ  زا  هک  دنتـسه  وت  دننام  شنیرفآ  رد  ای  دنینید  ردارب  وت  اب  ای  دنا :
ءاطخ زا  هک  تسین  یسک  دنتسه  موصعم  هک  ماما  ربمغیپ و  زج  نوچ   ( سپ دریگ ، یم  رارق  ناشرتسد  رد  هتسنادن ( ای  هتسناد   ( اوهـس و 

اب هکلب ( تشادـن ، اور  شـشخب  ناشیا  هب  دـیابن  تشاداو  يراکدـب  هب  اوهـس  ادـمع و  ار  اهنآ  يدـماشیپ  رگا  دـشاب  نمیا  یتسرداـن  و 
اهنآ رب  وت  اریز  دزرمایب ، ار  وت  شتـشذگ  شـشخب و  اب  ادـخ  يراد  تسود  هک  روطنامه  نک  وفع  ار  ناـنآ  دوخ  تشذـگ  شـشخب و 

هدرپـس و وت  هب  ار  تموکح  نیا  هک  یـسک  زا  تسا  رترب  ادـخ  و  تسا ، رترب  وـت  زا  هداتـسرف  ینارمکح  هب  ار  وـت  هک  یـسک  و  يرترب ،
دهاوخ هلماعم  وت  اب  یئامن  راتفر  اهنآ  اب  هنوگ  ره   ( هداد رارق  وت  شیاـمزآ  ببـس  ار  ناـنآ  و  یهد ، ماـجنا  ار  ناـشراک  تسا  هتـساوخ 

دومن

ینامز

ار هتـشذگ  ياـهتموکح  هدـنورپ  وت  .تسا  مدرم  رظن  تقد و  تحت  وت  لاـمعا  هک  دـنک  یم  رطخ  مـالعا  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تساوخ اهنآ و  ياه  هتساوخ  قباطم  یتموکح  همانرب  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  مدرم  نابز  ار و  وت  تموکح  مه  مدرم  ینک ، یم  یسررب 

هب مارتحا  مدرم ، راکفا  شجنـس  .تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  یـساسح  هلئـسم  دوخ  نیا  و  هن ؟ اـی  تسادـخ 
سفن ياوه  يور  زا  هک  نانآ  هب  یئانتعا  یب  تسا و  تساـیر  تردـق و  ماود  بجوم  ناـنآ  يارب  ندـش  لـئاق  باـسح  مدرم ، تارظن 

ار نآ  دربراـک  دـیابن  میناد  یم  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـم  رگا  .دوـب  دـهاوخ  طوقـس  بجوـم  دریگ  یم  همـشچرس 
قوقح هب  هک  يدرف  نآ  اما  دوش ، همکاحم  دش  بکترم  ینلع  هانگ  کی  هک  يدرف  نآ  رگا  .مینادب  یـصوصخم  ياه  هرئادب  دودـحم 
تـسا یتسرپ  تیـصخش  مالـسا و  ضیعبت  نوناق  ضیعبت  عون  کی  نیا  دوشن ، همکاحم  تساوخزاب و  هدرک  زواجت  لاملا  تیب  تلم و 

ار وا  مه  نایناهج  راگدرورپ  ادخ ، نید  يرای  دشاب و  ادخ  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  .درادن  شزاس  زیزع  مالسا  اب  هک 
دوج و هرابرد  مالـسا  رد  هک  نیا  اب  .دـیامن  یم  يرای  ار  وا  دـنک ، يراـی  ار  ادـخ  هک  یـسک  هدرک  دـهعت  ادـخ  اریز  دـنک ، یم  يراـی 

لخب زا  هدش و  هتفگ  یناوارف  بلاطم  قافنا ، تواخس ،

هتـساوخ تشاذگن ، دازآ  ار  وا  دیزرو و  لخب  دیاب  سفن  ياوه  هب  تبـسن  هک  دروآ  یم  راشف  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  هدیدرگ  تمذم 
اذل ددرگ ، یم  نارگید  قوقح  عییـضت  بجوم  اما  تسا ، بوخ  ياهراک  ریـسم  رد  یهاگ  يو  ياه  هتـساوخ  .درکن  نیمات  ار  وا  ياه 
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یناونع طوقـس  نآ  لابندـب  یقالخا و  ینامیا ، طوقـس  زا  ناوتب  اـت  تخاـس  دودـحم  ار  وا  تفرگ و  هدـیدان  ار  شیاـه  هتـساوخ  دـیاب 
.درک يریگولج 

بلطم لالدتسا  حیـضوت و  رد  دنکیم و  شرافـس  کلامب  يا  هفیظو  ره  زا  لبق  ار  ناتـسدریزب  یکین  مالـسلا  هیلع  ماما  تردق !! رورغ 
تـسا يا  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  شرافـس  نیا  .ینک  تبحم  ینید  رداربب  تبـسن  يراد  هفیظو  دنتـسه  تا  ینید  ردارب  رگا  دیامرفیم 
کلام هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنکیم ) داجیا  تبحم  نانآ  نایم  ادخ  دنا  هداد  ماجنا  بوخ  راک  هدروآ و  نامیا  هکنانآ  : ) نآرق هیآ  نیاب 
تبسن هک  تبحم  نیمه  رثا  رب  اسب  هچ  دراد و  تبحم  هب  زاین  رشب  درادن ، یگتسب  وا  نتشاد  نامیاب  تسد  ریزب  یکین  هک  دهدیم  هجوت 

ره دنکیم : لالدتـسا  بلطم  نیاب  ناتـسدریزب  کلام  هجوت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـندرگ  تیادـه  تسار  هار  هب  دوشیم  نافرحنم  هب 
تبسن دیاب  يراد  ادخ  نم و  فرط  زا  ششخب  راظتنا  هک  تبـسن  نامهب  .تسا  قوفام  فرط  زا  شـشخب  دنمزاین  دراد و  شزغل  يدرف 

اب تفلاخمب  دزاس و  رورغم  ار  وت  تردق  ادابم  هک  دنکیم  رطخ  مالعا  کلامب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـشاب  عیـسو  تدـید  مه  ناتـسدریزب 
بلطم نیا  .دش  دهاوخن  وت  لماش  ادخ  تمحر  وفع و  يدرگیم و  راتفرگ  ادخ  بضغب  ترروص  نیا  رد  هک  يزیخرب  یهلا  تاروتسد 

هرهب هتـشاد  ینازرا  امـشب  ادخ  هک  بوخ  ياهیکاروخ  زا  : ) دراد یم  نایب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نابز  زا  ادخ  هیآ  نیاب  تسا  يا  هراشا 
هب دیربب و 

( .تسا هدش  دوبان  دنک  هطاحا  ار  وا  ادخ  بضغ  هکیسک  دریگارف و  ار  امش  ادخ )  ) نم بضغ  هک  دیزادرپن  ادخ  ینامرفان  يرگیغای و 
یمن ینامیشپ  وفع  دهد : یم  هجوت  ناتسدریز  هب  تبسن  ندرک  بضغ  زا  يرود  رفیک و  زا  زیهرپ  وفع ، هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  راب 
دریگ یم  همشچرس  ینآ  نونج  زا  اهتبیـصم  ثداوح و  زا  يرایـسب  هک  یمتح  تسا  یبلطم  نیا  .درادن  هارمهب  ار  طاشن  رفیک  دروآ و 
نونج و  ماقتنا ، بضغ ، بقاوع  زا  رتشا  کلام  دـهاوخ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیآ و  یم  شیپ  رفیک  ماـقتنا و  بضغ ، رثا  رد  هک 

دزاس و دوخ  هشیپ  ار  وفع  دنک ، زیهرپ  بضغ  زا  دنک ، یم  شرافس  واب  دشاب  ناما  رد  دیآ  یم  شیپ  ندش  ینابصع  عقوم  رد  هک  ینآ 
هدنـشخب و  ) وـفع راـفغ و  ادـخ  فاـصوا  زا  یکی  هک  مینادـیم  .دـیامن  زیهرپ  دـهد  یم  هزاـجا  مالـسا  هک  اـجنآ  اـت  ماـقتنا  رفیک و  زا 

هللا هفیلخ  ات  دنک  هدایپ  دوخ  دوجو  رد  ار  ادخ  فاصوا  دیاب  دناد  یم  یهلا  ياه  همانرب  ریسم  رد  ار  دوخ  هکیـسک  و  تسا ) هدننکوفع 
دنچ رد  هدمآ و  رفیک )  ) باقع هملک  هبترم  هدفه  رافغ و  هملک  هبترم  میلح و 5  روفغ  میحر و  روفغ  هملک  هبترم  نآرق 91  رد  .دشاب 

شرافس مالسلا  هیلع  ماما  .تسه  مه  میحر  تسا و  عیرس  رفیک  رد  ادخ  هکنیا  نیع  رد  .رفیک  زا  مه  هتفگ و  نخـس  نارفغ  زا  مه  هیآ 
کلام تردق ، رورغ  دنک  یم 

تـسا یناطیـش  ياهماد  زا  هک  یهاوخدوخ  رورغ و  هک  تسین  دـیدرت  ياج  .دـتفین  یعامتجا  یقالخا و  ینامیا ، فارحناب  دریگن و  ار 
.دهدب تسد  زا  ار  لقع  ناسنا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرفب  هک  دوش  یم  بجوم  دیآ و  یم  شیپ  شیب  مک و  دارفا  يارب  عامتجا و  رد 

دوخ تسد  يالابب  دهد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  وت  دهاوخ  یم  رورغ  یتقو  دـیامرف  یم  ضرم  نیا  اب  هزرابم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
رظن تدوخ  زا  رتملاسب  يا  هدیدرگ  رورغم  یتمالسب  رگا  نک ، هاگن  ار  رتالاب  تردق  يا  هدش  رورغم  تردق  هب  تبـسن  رگا  .نک  هاگن 

زا یئایب و  دوخب  ات  نک  هاگن  تدوخ  زا  رتراکزیهرپ  هب  تسا  هداد  رارق  ناطیـش  ماد  ریـسم  رد  ار  وت  يراـکوکین  تداـبع و  رگا  نکفا 
رد .درادرب  ماگ  یقرت  تمظع و  ریـسم  رد  دـبای و  تاجن  رورغ  ماد  زا  ناملـسم  صخـش  تروص  ره  رد  .يوش  جراخ  فارحنا  ریـسم 
رب هک  دورمن  نوعرف و  لاثما  ای  درک و  ادیپ  رورغ  تدابع  رثا  رب  هک  ناطیش  لثم  ینارورغم  تشونرـسب  عجار  زیزع  يادخ  میرک  نآرق 

تفرگ ار  معلب  ملع  رورغ  .تسا  هتـشاد  نایب  یبلاطم  دندرک  ادیپ  رورغ  ملع  رثا  رب  هک  اروعاب  معلب  لاثما  ای  دندش و  رورغم  تردق  رثا 
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ره رد  درادـن  ادـص  ادـخ  بوچ  .دربن  يدوس  تخادرپ و  یـسومب  ندرک  نیرفن  هب  تفر و  ملع  هحلـسا  قیرط  زا  یـسوم  اب  گـنجب  و 
ره فارطا  رد  يا و  هقطنم  رصع و 

.تسا ناوارف  رادرتفد  تفلک  رادرتفد و  شنمرکون ، یشنم ، رشابم ، رواشم ، لالد ، هطساو ، نک ، رظن  راهظا  دمآرد  بسانت  هب  یـسیئر ،
، شیاـجنگ دـح  رد  فیعـض  دـنمورین و  گرزب ، کـچوک و  دراد  روـخب  پاـچ و  هب  شاـپ و  هب  زیرب و  هک  يدـح  رد  هد  يادـخدک 

يدابآ مدرم  هکیتروصرد  دنرادن  ار  رگیدکی  ندید  مشچ  دنزاس و  یمن  مه  رگیدـکی  اب  تاقوا  زا  یلیخ  دـنریگ و  یم  ار  وا  فارطا 
هک هجراخ  روما  رد  دوشیمن ، هرادا  نایفارطا  نایم  شاپ  تخیر و  اب  اهنت  يدابآ  هرادا  يارب  ادخدک  .دنرادن  ار  مادکچیه  ندید  مشچ 

شاپب زیرب و  دـنک و  تقد  دـیاب  مه  دراد  نایرج  هقطنم  يرادـنامرف  يرادـشخب و  ات  يدابآ  زرم  زا  و  دراد ، دوجو  يداـبآ  فارطا  رد 
، هطـساو رواشم ، همه ، همه و  رتالاب  تاماقم  رادناتـسا و  رادنامرف ، رادـشخب ، دـشاب ، نینچ  نیا  ادـخدک  باسح  یتقو  .دـشاب  هتـشاد 

يارب هکنیا  نیع  رد  دننک و  یم  میظنت  ار  یلک  ثداوح  ریس  طخ  هک  دنتـسه  نایفارطا  نیمه  دنهاوخ و  یم  رتفد و …  سیئر  یـشنم ،
اـسب هچ  دننک و  هرادا  لرتنک و  دـیاب  مه  ار  تسایر  هدودـحم  دـنازیوالگ ، رگیدـکی  اب  ناشنایفارطا  دوخ و  يارب  اهتـسپ  ندرک  هضبق 

مه ناجب  نآ  دـمآرد  رـس  رب  هک  ار  یتسایر  هاگآدوخان  روط  هب  المع  دـننام و  یم  لفاغ  مدرم  تشونرـس  زا  دوخ  عضوم  ظفح  يارب 
یلع ماما  .دننادرگ  یم  یشالتم  دنا  هداتفا 

رتشا کلامب  دزاس ، یم  مورحم  رظن  راهظا  کمک و  زا  ار  شردارب  لیقع  یتح  درادـن و  یئاه  هماـنرب  نینچ  اصخـش  هک  مالـسلا  هیلع 
ندروآ گنچب  يارب  رتنوزف ، نانآ  جرخ  رتدایز ، ناشتمحز  همه  زا  هک  دوخ  نایفارطا  هب  تبـسن  هک  دنک  یم  شرافـس  دوخ  رادناتـسا 

ار نانآ  ياه  هتـساوخ  دـشاب و  مدرم  رکفب  هشیمه  دـنک و  تقد  دنارتفیعـض  همه  زا  ثداوح  ربارب  رد  رتدایز و  ناشراشف  اه  هتـساوخ 
ظفح و يارب  دنا و  لئاق  شزرا  دوخ  كاخ  بآ و  يارب  دنا و  كاخ  بآ و  نیا  لام  لاح  ره  رد  هک  دنتسه  مدرم  اریز  درادب ، مدقم 

دنور یم  شلابند  دنتفای  يرتشیب  عفن  اجک  ره  یهورگ  نینچ  دنتسه و  شیوخ  تعفنم  رکفب  هشیمه  نایفارطا  دنشوکیم ، نآ  تسارح 
عوضوم تسا  هاگآ  رطخ  نیا  زا  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .دنراد  یم  نمـشد  میدقت  ار  دوخ  سیئر  هک  دنتـسه  نایفارطا  نیمه  اسب  هچ  و 

یم نوگژاو  ار  اهتمعن  تسایر و  ملظ ، نیا  تساهنآ و  هب  ملظ  مدرمب  یئانتعا  یب  دـیامرف : یم  هتخیر و  یقـالخا  لـئاسم  بلاـق  رد  ار 
مدرم هب  یئانتعا  یب  هک  تسا  هدید  هدوب و  ایاضق  نتم  رد  دوخ  هدید و  نامثع  اب  ار  مدرم  تفلاخم  هنحـص  رتشا  کلام  هکنیا  اب  .دزاس 

تبـسن و  دریگب ، ار  وا  تردـق ، رورغ  تسا  نکمم  نوچ  زاب  تشاد  یپ  رد  ار  یثداوح  هچ  ناـنآ  ياـه  یتحاراـن  نتـشاگنا  هدـیدان  و 
رصم دنک و  یئانتعا  یب  ناتسدریزب ،

اب گنج  ار  نآ  دهد و  یم  هجوت  مدرمب  یئانتعا  یب  ضراوع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دهدب ، نمـشد  لیوحت  دناشکب و  شتآ  هب  المع  ار 
هتکن تسا  نارگمتس  نیمک  رد  هشیمه  تسادخ و  شمولظم  یماح  هک  یملظ  .دناد  یم  ادخ  ناگدنب  هب  ملظ  دنک و  یم  یفرعم  ادخ 

تروص نیا  رد  دـنهدیم  شیازفا  ار  داسف  دـننک  یم  يرگ  یغای  فلتخم  قطانم  رد  هک  یناسک  تسا : هدرک  هراـشا  نآ  هب  ادـخ  هکیا 
یم ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ  زا  یـسک  هچ  .تسا  نارگمتـس  نیمک  رد  تیادخ  دیدرت  نودـب  .دـیآ  دورف  نانآ  رب  ادـخ  باذـع  هنایزات 

.میریگ یم  ماقتنا  ناراکهانگ  زا  ام  تسا ؟ رترگمتس  دننکیم  یئانتعا  یب  سپس  دنونش 

يزاریش دمحم  دیس 
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و کلبق )  ) تضم ینعمب  ترج  و  هلود ، عمج  لود ) اهیلع  ترج  دـق  دالب  یلا   ) کتلـسرا يا  کتهجو ) دـق  ینا  کـلام  اـی  ملعا  مث  )
و كروما ) نم  نورظنی  سانلا  نا  و   ) هملاظ تناک  اهـضعب  هلداع و  تناک  لودـلا  کلت  ضعب  نا  يا  روجو ) لدـع  نم   ) کتلود لبق 

رظنی اذکه  و  یـس ء ، اذه  نسح و  اذـه  لوقت  تنکف  کلبق ) هالولا  روما  نم  هیف  رظنت  تنک  ام  لثم  یف   ) کتموکح مایا  لمعت  فیک 
یلع لدتسی  امنا  و   ) .مهحئابق حیبقت  مهتانسح و  نیـسحت  نم  مهیف ) لوقت  تنک  ام   ) کتافرـصت یف  و  کیف ) نولوقی  و   ) کیلا سانلا 
الیلد ناک  اصخـش ، سانلا  حدـم  ناف  هدابع ) نسلا  یلع  مهل  هللا  يرجی  امب   ) حـلاصب سیل  مهیا  حـلاص و  ساـنلا  يا  نا  و  نیحلاـصلا )

لاـملل و هـالولا  كولملا و  هریخذ  لـباقم  یف  حـلاصلا ) لـمعلا  هریخذ  کـیلا ،  ) اهرخدـت یتلا  رئاخذـلا ) بحا  نکیلف   ) هحالـص یلع 
لامعالا و نم  کل ) لحی  امم ال   ) اهلذـبت الف  اهب  لـخبا  يا  کـسفنب ) حـش  و   ) هکلهلا دراوم  كدری  ـالئل  كاوه ) کـلماف   ) رهاوجلا

مدعب تهرک ) وا   ) يدعتلا مدعب  تبحاامیف ) اهنم  فاصنالا   ) هکلهلا دراوم  یف  اهفرص  مدعب  سفنلاب ) حشلا  ناف   ) .تافرصتلا لاوقالا و 
لمعلا سفنلاب  حشلا  و  هب ، قئاللا  همارکاب  یتح  لخبیف  اصخش  هرکی  دق  و  همارکا ، یف  فرسیف  اصخش  بحی  دق  ناسنالا  ناف  طیرفتلا ،

یف الخاد  هیعرلا  بح  نوکی  یتح  هیعرلل ) همحرلا  کبلق  رعـشا  و   ) .هل ههرک  وا  ناسنالا  بح  بسح  هتیلباـق ا  بسح  ناـسنا  لـک  عم 
نوکت ناب  مهب ) فطللا  و   ) مهبحت ناب  مهل ) هبحملا  و   ) هل هکلم  رمالا  کلذ  نوکی  رما ، یف  رکفتلا  هرثکب  ناسنالا  ناف  کلذ  و  کبلق ،

یف فرـصتلا  و  مهقوقح ، مهمـضه  دارملا  و  مهلکا ) منتغت   ) مهرـضت يا  ایراض ) اعبـس  مهیلع  ننوکت  و ال   ) مهعم کتلماعم  یف  افیطل 
نونموملا امنا   ) هناحبس لاق  امک  املـسم  ناکنا  نیدلا ) یف  کل  خا  اما   ) نامـسق يا  نافنـص )  ) سانلا يا  مهناف )  ) .باصتغالاب مهلاوما 

و اطخلا ، مهنم  قبـسی  يا  للزلا ) مهنم  طرفی   ) املـسم نکی  مل  امیف  اضعب ، مهـضعب  هباشتی  سانلا  ناف  قلخلا ) یف  کـل  ریظن  وا  ( ) هوخا
مهل ضرعت  و   ) .ردبی یتح ال  هماما  فقیف  هیلا  ناسنالا  لصی  نا  نودـب  ردـبی  ءاطخلا  امنا  و  ءاطخلا ، دـیری  هنا ال  نایبل  قبـسلاب ، ریبعتلا 
هعیبط اذه  و  ءاطخلا ) دمعلا و  یف   ) حیبقلا لمعلا  مهیدـیا ) یلع  یتوی  و   ) للعلا کلت  ببـسب  نوئیـسیف  هئیـسلا  لامعالا  هلع  يا  للعلا )

( هحفـص هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نا  بحت  يذـلا  لثم   ) مهتئاسا نع  کحفـص ) کـفوع و  نم  مهطعاـف   ) اـموصعم سیل  ذا  ناـسنالا ،
هـسفن هب  دارملا  و  کـیلع ) رمـالا  یلاو  و   ) هیعرلا نم  هبترم  یلعا  يا  مهقوـف )  ) کـلام اـی  کـناف )  ) .کـماثآ کـبونذ و  یلا  هبـسنلاب 

( هللا و   ) هبتر کقوف )  ) همیرکلا

زاجناب مهرما )  ) هیافک کنم  هناحبس  بلط  يا  كافکتسا ) دق  و   ) هیهن هرما و  یف  هناحبس  هتظحالم  مزاللاف  كالو ) نم  قوف   ) هناحبس
مهیلع ایلاو  کلعج  ثیح  مهببسب  كربتخا  يا  مهب ) كالتبا  و   ) مهحلاصمب مایقلا  مهتابلط و 

يوسوم

فـصنا و  لدـعلا ، فاـصنالا : .لـخبلا  حـشلا : .هجاـحلا  تقوـل  ءرملا  هوـبخی  اـم  هریخذ  عـمج  رئاخذـلا : .ملظلا  روـجلا : .ترم  ترج :
نیذـلا سانلا  هماع  ایاعر  اهعمج  هیعرلا : .بایثلا  نم  ندـبلا  یلی  ام  راعـشلا  ربخا و  رعـشا : .لدـعلاب  امهلماع  امهنیب و  يوس  نیمـصخلا 

همینغ و هدـع  یـشلا ء : منتغا  .هیلع  ییرجلا ء  دیـصلل ، داتعملا  يراـضلا : .ناویحلا  نم  سرتفملا  عبـسلا : .هب  قفر  هب : فطل  .عار  مهیلع 
: كافکتـسا .نولعفی  مهیدـیا : یلع  یتوی  .هبیـصت  رهظت ، ضرعت : .اطخلا  للزلا : .قبـسی  طرفی : .يواسملا  لیثملا و  ریظنلا : .همنغ  زهتنا 

وه مدـنلا و  نم  نمدـنت : .هبوقعلا  همقنلا : .ههجاوملا  یف  نموقت  ال  نبـصنت : .هایا ال  هیفکی  نا  هنم  بلط  یـشلا ء  لجرلا  یفکتـسا  لاقی 
.داسفلا لاغدالا : .رارطـضالا  مدع  هحـسفلا و  رمالا و  یف  هعـسلا  هحودنملا : .هدـحلا  هردابلا : .هاهابملا  راهظا  حرفلا و  حـجبتلا : .نزحلا 

هدحلا و برغلا : .عنمی  فکی : .حامجلا  زوشنلا و  حامطلا : .ضفخی  نماطی : .وهزلا  ربکلا و  هلیخملا : .ربکلا  ههبالا : .فعضلا  هکهنملا :
دـق و ینا  کـلام ، اـی  ملعا  مث   ) .ربکت رتخبت و  لاـتخا : .همظعلا  هطلـسلا و  هردـقلا و  ینعمب  هغلاـبم  هغیـص  توربجلا : .باـغ  يا  برغ 
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كروما نم  نورظنی  سانلا  نا  و  روج ، لدع و  نم  کلبق ، لود  اهیلع  ترج  دق  دالب  یلا  کتهج 

هللا يرجی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتـسی  امنا  و  مهیف ، لوقت  تنک  ام  کیف  نولوقی  و  کلبق ، هالولا  روما  نم  هیف  رظنت  تنک  اـم  لـثم  یف 
هدیعی نا  دیری  امک  دلب - لک  یلا  و  هیلع - هال  يذلا و  دـلبلا  اذـه  یلا  کلام  رظن  تفلی  نا  دـیری  انه  مامالا  نا  هدابع ) نسلا  یلع  مهل 
لوقی نا  دـیری  هنا  هالولا …  هاجتا  هجلاخی  ناک  يذـلا  هروعـشب  هرکذـی  و  هیعرلا ، نم  ادرف  ناک  امدـنع  تاونـس ، عضب  لـبق  هسفن  یلا 

لهف اهیلع ، اولوت  نیذـلا  کئلوا  هریـس  لقنی  خـیراتلا  اذـه  و  ملظلا ، روجلا و  اهیلع  لوادـت  دـق  دالب  یلا  کتهج  دـق و  یننا  کـلامل :
هنا قحلاب ، ریـسلا  هاواسملاب و  لمعلا  لدـعلاب و  ذـخالا  هیلع  نیعتی  هنا  وا  ئاش ، امهیا  کلـسیف  نیقیرطلا  دـحا  راتخی  نا  یلاولل  نکمی 

تنک کنا  وه  نییعتلا  اذه  یلع  لیلد  يوقا  و  طقف ، لدعلا  و  لدعلا ، هنا  اضیا  هیعرلا  هدیرت  یلاولا و  نم  مالـسالا  هدیری  دـحاو  قیرط 
تکرحت دق  کلام  ای  کنا  يدهلا ، لدـعلاب و  اوریـسی  نا  کیلا  کسفن  حـمطت  هالولا و  عم  شیعت  هفوکلا  یف  تنک  هیعرلا ، نم  ادرف 

کیلع بجی  لب  هیالولا …  هیلووسملا و  زکرم  یف  تحبـصا  ایندـلا و  کتتا  امدـنع  نالا  هسرامت  فیکف  فارحنالا  ملظلا و  هجو  یف 
نیحلاصلا نسلا  نا  حضوی  مامالا  نا  مث  مهل …  هیعر  تنک  امدنع  کعم  هالولا  هلمعی  نا  ینمتت  تنک  ام  هیعرلا  عم  لمعت  نا 

نیقی ال هفرعم و  نع  مهثیدـح  نوکی  اذـلف  نوری  امب  الا  نوملکتی  مهناف ال  هناسحا  هحالـص و  یلع  للدـی  ناـسنا  قح  یف  مهثیدـح  و 
کلماف حـلاصلا ، لمعلا  هریخذ  کـیلا  رئاخذـلا  بحا  نکیلف   … ) کـلذ نع  مهعنمی  مهحالـص  ناـف  هنم  نوصقنی  ـال  هیف و  نودـیزی 

نامیالا و نیرق  حـلاصلا  لمعلا  تهرک ) وا  تبحا  امیف  اهنم  فاصنالا  سفنلاب  حـشلا  ناف  کل ، لحی  ـال  اـمع  کـسفنب  حـشو  كاوه 
نم امهل  امل  اـمهنیب  کـکفی  مل  ناـمیالا و  عم  هباـتک  یف  هللا  هرکذ  دـق  حـلاصلا و  لـمعلا  هعبتی  ناـمیالا  لـحی  ثیحف  هتریـسم ، قیفر 
عرز ناسحالا و  ریخلا و  لعف  نم  میقتـسم  هاجتا  یف  اهـساسا  یلع  ناـسنالا  كرحتی  بلقلا  یف  هدـیقع  ناـمیالاف  قاـفولا ، لاـصتالا و 

لولـشملا دـسجلا  لثم  نامیالا  اذـه  لثم  ناف  حـلاصلا  لمعلا  نع  ایراع  درف  بلق  یف  نامیالا  ضرفی  نا  نکمی  سانلا و ال  نیب  بحلا 
دسجتی حلاصلا  لمعلا  و  ریسملا …  ههجو  رایتخالا و  کلمی  اهساسا  یلع  یتلا  هکرحلا  کلمی  نا  نود  هیرشبلا  هروصلا  کلمی  يذلا 

دی دـم  فیعـضلا و  هناعا  هاکزلا و  ءاتیا  هالـصلا و  ماقا  ناسحالا و  لدـعلاب و  رمای  هللااف  هیهاون  نع  ءاـهتنالا  هرماوا و  یف  هللا  هعاـطا  یف 
ناسنالا اذـهل  ققحی  ام  لکب  رمای  یلاعت  هنا  .نیزوعملا  ءارقفلا و  زوع  دـس  نیجاـتحملا و  هقئاـض  عفر  میتیلا و  نیکـسملا و  یلا  نوعلا 

دلا هداعس 

لمعلا وه  ءرملا  هرخدـی  ام  عفنا  نا  اهنم ؟ عفنا  هریخذـلا و  هذـه  نم  لضفا  كانه  له  حـلاصلا و  لمعلاب  رمای  یلاعت  هنا  هرخـالا  اـین و 
عاطتسا هاوه  یلع  رطیسی  نا  عاطتسا  اذا  ناسنالا  ناف  کسفنب  حشو  كاوه  کلماف  کلامل : الئاق  هتحیصن  هجوی  مامالا  نا  مث  حلاصلا 

نع جرخی  بحا  اـمیف  هاوـه  عاـطا  اذا  ناـسنالا  نا  هقح ، قـح  يذ  لـک  یطعی  ساـنلا و  فـصنی  هلادـعلا و  رـشنیف  هللا  هدارا  قـقحی  نا 
ههلا ذختا  نم  تیارا  : ) هناحبـس لاقف  هللا  نود  نم  هل  ادباع  هاوه  عاطا  نم  هللا  دع  دـق  دـسافلا و  يوهلا  اذـهل  ادـبع  نوکیل  هتیدوبع هللا 

سفنلا هذه  نم  فاصنالاب  حشلا  هل  رـسفی  کسفنب و  حش  هل  لوقی  مامالا  نا  مث  هللا …  لیبس  نع  دصی  يوهلل  عابتالا  ناف  هاوه ) … 
وه کلذ  هللا و  هیـصعم  یف  اهیـصعی  هللا و  هعاط  یف  اهعیطیف  هسفن  نم  رذـح  یلع  نوکی  نا  بجی  ناسنالا  ناف  تهرک  وا  تبحا  اـمیف 

یحـضی اذلف  هدی  تحت  ام  لک  نم  هعاتم و  هلام و  نم  هدنع  یلغا  اهنا  ناسنالا ، اذه  هکلمی  ام  یلغا  لثمت  سفنلا  هذه  نا  اهفاصنا … 
اذـه اهیلع  ءرملا  صرحی  رادـقملا و  اذـهب  هزیزع  تنک  اذاف  هکلمی ، یـش ء  لجا  نم  اهیف  یحـضی  هکلمی و ال  یـش ء  لکب  اهلیبس  یف 

مهیلع و روجلاب  سانلا  فاـصنا  مدـع  مارحلا و  باـکترا  یلا  هعفدـت  ـالف  ناوهلا  نم  اهیدـتفی  و  راـنلا ، نم  اـهکفی  نا  بجیف  صرحلا 
ایراض اعبـس  مهیلع  ننوکت  و ال  مهب ، فطللا  و  مهل ، هبحملا  و  هیعرلل ، همحرلا  کبلق  رعـشا  و   … ) مهیف قحلا  لدعلا و  نع  فارحنالا 
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یلع یتوی  و  للعلا ، مهل  ضرعت  و  للزلا ، مهنم  طرفی  قلخلا ، یف  کـل  ریظن  وا  نیدـلا ، یف  کـل  خا  اـما  نافنـص : مهناـف  مهلکا  منتغت 
کناف هحفـص ، هوفع و  نم  هللا  کیطعی  نا  یـضرت  بحت و  يذلا  لثم  کحفـص  كوفع و  نم  مهطعاف  اطخلا ، دـمعلا و  یف  مهیدـیا 
فطعی میحرلا ، بالاک  یلاولا  مهب ) كالتبا  مهرما و  كافکتـسا  دـق  و  كالو ! نم  قوف  هللا  و  کقوف ، کیلع  رمـالا  یلاو  و  مهقوف ،

سانلا عم  هل  هریس  كولـسلا  اذه  ذختی  امدنعف  هوسالا  هودقلا و  لثمی  هنال  هتیعرل  هداعـسلا  فورظ  رفوی  زجاعلا ، نیعی  فیعـضلا ، یلع 
بولقلا و عمجت  هقیرط  نسی  کلذـب  فطللا و  همحرلا و  فطعلا و  بحلا و  نولدابتیف  مهـسفنا  ساـنلا  نیب  اـمیف  رمـالا  اذـه  سکعنی 
فطعلا و روص  عورا  هفالخلا  هدـس  یف  وه  یلع و  مامالا  لثم  دـق  مالـسلا و  مائولا و  هدـئام  یلع  ساـنلا  لمـش  ملت  يدـیالا و  دـحوت 

یلع توم  دعب  هیواعم  یلع  هینادمهلا  هرامع  تنب  هدوس  تلخد  هذـفلا …  روصلا  کلت  نم  هقرـشم  هروص  هذـه  هتیعر و  یلع  نانحلا 
ام و  انرما ، نع  کلئاس  هللا  نا  تلاق : .کتجاح  ام  لاق : نا  یلا  هرما  لآ  و  نیفص ، مایا  هیلع  اهضیرحت  یلع  اهبنوی  لعجف  مالسلا ، هیلع 

لبنـسلا و دصح  اندصحیف  کناطلـس  هوقب  شطبی  کناکمب و  ومـسی  نم  کلبق ، نم  انیلع  مدـقتی  لازی  و ال  انقح ، نم  کیلع  ضرتفا 
هعاطلا ول ال  و  انلاوما ، ذخا  انلاجر و  لتقف  انیلع  مدـق  هاطرا  نب  رـسب  اذـه  فتحلا ، انقیذـی  فسخلا و  انموسی  لمرحلا ، سود  انـسودی 

کلمحا نا  تممه  دقل  هدوس ؟ ای  کموقب  نیددهت  يایا  هیواعم : لاقف  .كانرفک  الا  كانرکش و  انع  هتلزع  ناف  هعنم  زع و  انیف  ناکل 
انوفدم لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  اهنمضت  حور  یلع  هلالا  یلـص  لاق : مث  هعاس  هدوس  تقرطاف  .همکح  کیف  ذفنیف  هیلا  كدراف  بتق  یلع 

یلع نینموملاریما  هللا  وه و  تلاق : هدوس .؟ ای  اذـه  نم  هیواعم : لاقف  انورقم  نامیالا  قحلاب و  راصف  الدـب  هب  یغبی  قحلا ال  فلاـح  دـق 
مث هتالص ، نم  لتفنا  ینار  املف  یلـصی  امئاق  هتفداصف  انیلع ، راجف  انتاقدص  هالو  دق  ناک  لجر  یف  هتئج  دقل  هللا  و  ع ،)  ) بلاط یبا  نب 

یلع و دـهاشلا  تنا  مهللا  لاق : مث  یکبف  ربخلا ، هتربخاـف  معن  تلق : هجاـح .؟ کـلا  لاـق : فطعت و  هفار و  قفر و  همحرب و  یلع  لـبقا 
مکبر نم  نیب  هنیب  مکتئاـج  دـق  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  اـهیف : بتکف  دـلج  هعطق  جرخا  مث  کـقلخ  ملظب  مـهرمآ  مـل  ینا  مـهیلع و 

نم کیلع  مدـقی  یتح  انلمع  نم  كدـی  یف  امب  ظفتحاف  اذـه  یباتک  تارق  اذاف  مهئایـشا  سانلا  اوسخبت  نازیملا و ال  لیکلا و  اوفواـف 
کنم و هضبقی 

نیحتی اـیراض  اعبـس  مهیلع  ننوکی  ـال  هتیعر و  یلا  همحر  فطعب و  رظنی  ریبکلا  بلقلا  بحاـص  نوکی  نا  بجی  یلاولاـف  مالـسلا … 
کتهلاب و مهلاـنیف  مهـضارعا  یلع  اناودـع و  اـملظ و  اـهیلع  طلـستیف  مهلاوما  یلع  باذـعلا و  اهقیذـیف  مهـسفنا  یلع  ضقنیل  صرفلا 

اما نیدلا و  یف  کل  خا  اما  نافنص : مهناف  لوقی : ثیح  هلمکا  نایب و  عورا  اهرـصخا و  هرابع و  لجاب  کلذ  مامالا  للعی  و  هناهملا … 
هسراغمب و قحلا  تدـترا  اهداعباب و  هیناسنالا  تشع  ناسنالا ، اذـهل  مالـسالا  همحر  ای  نسحلااـبا …  اـی  تنا  قلخلا هللا  یف  کـل  ریظن 

درف لک  نادـجو  یف  نماکلا  ریخلا  ضهتـسی  لطابلا و  يدـتحی  اقالمع  هیناسنالا  ماما  فقتل  ناکملا  نامزلا و  قمع  كرکفب  تقرتخا 
خا اما   … ) ناسنا باها  یف  اکرحتم  امالـسا  تئجف  .کلاوقا  کلامعا و  یف  کـلذ  تمجرت  ناـسنالا و  مه  تلمح  دـقل  ساـنلا ، نم 

تقلطنا هرابع  اهنا  نیرـشعلا ، نرقلا  یف  ناسنالا  هیلا  لصوت  ام  يدـحتت  اهرـصق  یلع  هرابع  قلخلا  یف  کل  ریظن  اما  نیدـلا و  یف  کل 
اهنم لمجا  هغایصب  یتای  نا  عطتسی  مل  يذلا  نیرشعلا  نرقلا  یف  ناسنالا  رکف  يدحتتل  نمزلا  اذه  لک  تقرتخا  انرق و  رـشع  هعبرا  لبق 

قوقح و لب  کیلع  قح  هل  اذه  ادبملا و  هدیقعلا و  کعم  هطبرت  نیدـلا  یف  کل  خا  اما  قیمعلا …  نومـضملا  سفن  یلع  يوتحی  … 
یلع سانلا  نم  درف  لـکل  اـقح  ضرفی  كرتشملا  ینعملا  اذـه  نیوکتلا و  هقلخلا و  لـصا  کـعم  هعمجت  قلخلا  یف  کـل  خا  كاـنه 

نم ردـص  اذاف  نانحلا  هقرلا و  هقفـشلا و  قحتـسی  نیلجرلا  الک  و  قلخلا ) یف  کـل  ریظن  اـما  نیدـلا و  یف  کـل  خا  اـما   … ) نیرخـالا
ناکمالا و ال تحت  لخدی  ناسنا  نم  ردصی  نا  نکمی  ائیـش  کلذ  ناف  اطخ  وا  ادمع  هل  موسرم  وه  ام  زواجت  وا  هرثع  وا  هلز  امهدـحا 
اهرئارج و مهبنجی  وا  مهیلع  اهرتسی  وا  مهل  اهرفغی  نا  یلاولل  نکما  کلذ و  نم  یـش ء  ردص  اذاف  هللا ، دی  هدشرت  وا  همـصعلا  هطوحت 
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هوفعب هللا  هنع  وفعی  نا  هسفن  هرارق  یف  ینمتی  رثع  وا  اطخا  ول  هنا  فیک  هسفن  یلاولا  رظنیل  هیف و  بوغرم  بولطم و  یش ء  اذهف  اهراثآ 
نا نکمی  یتلا  رومـالا  یف  نوکی  اـمنا  اذـه  اـعبط  و  مهنع …  هوفع  یف  هتیعر  تاـینما  عم  یلاولا  اذـه  نکیلف  هقوف  وه  نم  کلذـک  و 
نا دـحال  سیلف  اهلیـصحت  بجی  یتلا  قوقحلا  وا  اهیف ، نواهتلا  زوجی  یتلا ال  دودـحلا  نم  ناک  اذا  اـما  اـهنع ، یفعی  وا  اـهیف  لـهاستی 

لووسملا هلعج  هیلووسملا و  لمحت  یلع  رداقلا  یلو  يذـلا  وه  اهلک و  رومالا  هدـیب  عیمجلا و  قوف  هللا  نا  مث  اهنع …  وفعی  وا  اهرتسی 
 … نامالا حالصلا و  هعدلا و  سانلل  رفوی  هایحلا و  حلصی  هیعرلا و  سوسیف  رومالا  همزا  یلوتی  يذلا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مود شخب 

هراشا

اَم ِْلثِم  ِیف  َكِرُومُأ  ْنِم  َنوُرُْظنَی  َساَّنلا  َّنَأَو  ، ٍرْوَجَو ٍلْدَع  ْنِم  ، َکَْلبَق ٌلَوُد  اَْهیَلَع  ْتَرَج  ْدَق  ٍداَِلب  َیلِإ  َُکتْهَّجَو  ْدَق  یِّنَأ  ُِکلاَم  اَی  ْمَلْعا  َُّمث 
یَلَع ْمَُهل  ُهّللا  يِرُْجی  اَِـمب  َنیِِحلاَّصلا  یَلَع  ُّلَدَتُْـسی  اَـمَّنِإَو  ، ْمِهِیف ُلوُقَت  َْتنُک  اَـم  َکـِیف  َنُولوُقَیَو  ، َکَْـلبَق ِهاـَلُْولا  ِروـُمُأ  ْنِم  ِهِیف  ُرُْظنَت  َْتنُک 

ِسْفَّنلِاب َّحُّشلا  َّنِإَف  ، ََکل ُّلِحَیَال  اَّمَع  َکِسْفَِنب  َّحُـشَو  ، َكاَوَه ِْکْلماَف  ، ِحـِلاَّصلا ِلَمَْعلا  ُهَریِخَذ  َکـَْیلِإ  ِِرئاَخَّذـلا  َّبَحَأ  ْنُکَْیلَف  ، ِهِداَـبِع ِنُْسلَأ 
ُِمنَتْغَت ًایِراَض  ًاُعبَـس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَت  َالَو  ، ْمِِهب َفْطُّللاَو  ، ْمَُهل َهَّبَحَْملاَو  ِهَّیِعَّرِلل ، َهَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْـشَأَو.ْتَهِرَک  ْوَأ  ْتَّبَحَأ  اَمِیف  اَْهنِم  ُفاَْـصنِْإلا 

ْمِهیِدـْیَأ یَلَع  یَتُْؤیَو  ، ُلَلِْعلا ُمَُهل  ُضِْرعَتَو  ، َُللَّزلا ُمُْهنِم  ُطُْرفَی  ، ِْقلَْخلا ِیف  ََکل  ٌریِظَن  اَّمِإَو  ، ِنیِّدـلا ِیف  ََکل  ٌخَأ  اَّمِإ  : ِناَْفنِـص ْمُهَّنِإَـف  ْمُهَلْکَأ ،
ِیلاَوَو ، ْمُهَقْوَف َکَّنِإَف  ، ِهِْحفَصَو ِهِْوفَع  ْنِم  ُهّللا  َکَیِطُْعی  ْنَأ  یَضْرَتَو  ُّبُِحت  يِذَّلا  ِْلثِم  َکِْحفَـصَو  َكِْوفَع  ْنِم  ْمِهِطْعَأَف  ، ِإَطَْخلاَو ِدْمَْعلا  ِیف 

.ْمِِهب َكاَلَْتباَو  ، ْمُهَْرمَأ َكاَفْکَتْسا  ِدَقَو  َكاَّلَو ! ْنَم  َقْوَف  ُهّللاَو  ، َکَقْوَف َْکیَلَع  ِْرمَْألا 

همجرت

هب مدرم  دنتشاد و  تموکح  نآ  رب  يرگمتس  لداع و  ياه  تلود  وت  زا  شیپ  هک  مداتـسرف  يدالب  يوس  هب  ار  وت  نم  نادب  کلام ! يا 
تفگ دنهاوخ  وت  هرابرد  ار  نامه  ،و  يدرک یم  رظن  دوخ  زا  شیپ  نارادمامز  روما  رد  وت  هک  دـننک  یم  رظن  هنوگ  نامه  وت  ياهراک 
ناوـت یم  دزاـس  یم  يراـج  شناگدــنب  ناـبز  رب  دــنوادخ  هـچنآ  هـب  ار  حــلاص  دارفا  نادــب )  ) یتـفگ و یم  اـهنآ  هراــبرد  وـت  هـک 

ریگ تسد  رد  ار  دوخ  سوه  اوه و  مامز.دشاب  حلاص  لمع  هریخذ  وت  دزن  ریاخذ  نیرت  بوبحم  دیاب  نیاربانب  ، تخانش

ناشن وت  هب  تسا  هورکم  بوبحم و  هچنآ  رد  ار  فاصنا  هار  ، نتـشیوخ هب  لخب  اریز  ، شاب لیخب  تسین  لـالح  وت  رب  هچنآ  هب  تبـسن  و 
هک شاـبم  يا  هدـنرد  نوـچمه  ناـنآ  دروـم  رد  هد و  رارق  تیعر  هب  فـطل  ّتبحم و  تمحر و  نوناـک  ار  شیوـخ  بـلق  دـهد و  یم 
ره رد   ) دنتـسه وت  هیبش  شنیرفآ  رد  هک  ییاه  ناسنا  ای  دناوت و  ینید  ردارب  ای  دـنهورگ  ود  اهنآ  اریز  ، يرامـش تمینغ  ار  ناشندروخ 

دهد یم  تسد  اهنآ  هب  یتالکـشم  دنز و  یم  رـس  ییاهاطخ  اه و  شزغل  مدرم  زا  نادب ) يرامـشب و  مرتحم  ار  اهنآ  قوقح  دـیاب  لاح 
هنوگ نیا  رد   ) دوش یم  رهاظ  یفالخ )  ) ياهراک ، اطخ ای  دـمع  يور  زا  نانآ  تسد  هب  و  دراد ) یم  زاـب  هفیظو  ماـجنا  زا  ار  اـهنآ  هک  )

اطع وت  هب  شوفع  زا  دـنوادخ  يوش  یم  دونـشوخ  يراد و  تسود  هک  نک  اـطع  اـهنآ  هب  ردـق  نآ  دوـخ  تشذـگ  وـفع و  زا  دراوـم )
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روما ریبدـت  هداد و  رارق  اهنآ  رادـمامز  ار  وت  هک  تسا  یـسک  قوف  دـنوادخ  تسوت و  قوف  تیاوشیپ  یتسه و  اهنآ  قوف  وت  اریز  ، دـنک
.دنک یم  شیامزآ  ار  وت  نانآ  هلیسو  هب  هتساوخ و  وت  زا  ار  اهنآ 

رامشب مرتحم  ار  نادنورهش  همه  قوقح  ریسفت : حرش و 

هب ار  نخـس  يور  ، دومرف نایب  هماندهع  نیا  نیتسخن  شخب  رد  یلک  روط  هب  هک  یعماج  انعم و  رپ  يایاصو  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک مداتـسرف  يدالب  يوس  هب  ار  وت  نم  نادـب  کلام ! يا  :» دـیامرف یم  تسخن.دراذـگ  یم  صاخ  طاقن  يور  تشگنا  هدرک و  کلام 

روما رد  وت  هک  دننک  یم  رظن  هنوگ  نامه  وت  ياهراک  هب  مدرم  دنتـشاد و  تموکح  نآ  رب  يرگمتـس  لداع و  ياه  تلود  وت  زا  شیپ 
یِّنَأ ، ُِکلاَم اَی  ْمَلْعا  َُّمث  ( ؛» یتفگ یم  اهنآ  هرابرد  وت  هک  تفگ  دنهاوخ  وت  هرابرد  ار  نامه  يدرک و  یم  رظن  دوخ  زا  شیپ  نارادمامز 

ْنِم ِهِیف  ُرُْظنَت  َْتنُک  اَم  ِْلثِم  ِیف  َكِرُومُأ  ْنِم  َنوُرُْظنَی  َساَّنلا  َّنَأ  ،َو  ٍرْوَج ٍلْدَـع َو  ْنِم  ، َکَْلبَق ٌلَوُد  اَْهیَلَع  ْتَرَج  ْدَـق  ٍداَِلب  َیلِإ  َُکتْهَّجَو  ْدَـق 
َنُولوُقَی ،َو  َکَْلبَق ِهَالُْولا  ِرُومُأ 

(. ْمِهِیف ُلوُقَت  َْتنُک  اَم  َکِیف 

ُّلَدَتُْسی اَمَّنِإ  َو  ( ؛» تخانـش ناوت  یم  دزاس  یم  يراج  شناگدنب  نابز  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  ار  حلاص  دارفا  نادب )  ) و :» دیازفا یم  سپس 
(. ِهِداَبِع ِنُْسلَأ  یَلَع  ْمَُهل  ُهّللا  يِرُْجی  اَِمب  َنیِِحلاَّصلا  یَلَع 

هراشا - تسین روشک  نآ  هب  رصحنم  نیقی  هب  هک  - رصم روشک  عضو  هب  همّدقم  باب  زا  دوخ  نانخس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دوب و رصم  رب  فسوی  ترضح  نارود  تموکح  دننام  ؛ لدع تموکح  ؛ تشاد يروج  لدع و  ياه  تموکح  وت  زا  شیپ  هک  دنک  یم 

.دوب نارمع  نب  یسوم  ترضح  رصاعم  نوعرف  هلمج  زا  هنعارف  زا  يرایسب  تموکح  روج  تموکح 

مدرم هدوـت  یموـمع  راـکفا  ، روـج لدـع و  رظن  زا  اـه  تموـکح  شجنـس  راـیعم  هـک  : دـیامرف یم  هراـشا  مـهم  بـلطم  نـیا  هـب  سپس 
یلو دش  دـهاوخ  هدرپس  یـشومارف  هب  ًابلاغ  لمع  رد  دـنچره  ، دوش یم  هتفگ  نخـس  نآ  زا  ایند  مامت  رد  زورما  هک  يزیچ  نامه  ، تسا

هک دوب  نیا  رب  مدرم  روصت  تشاد و  ینخس  نینچ  هب  داقتعا  یـسک  رتمک  دومرف  نایب  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  زور  نآ  رد 
.تسا متس  ملظ و  اب  هتخیمآ  هراومه  دادبتسا  تسین و  ریذپ  ناکما  دادبتسا  نودب  تموکح 

ود ره  موهفم  هک  « ِكُولُْملا َیلإ  ِّقَْحلا  ُمْالقأ  ِهَیِعَّرلا  ُهَنِْسلأ   » ای « ِّقَْحلا ُمْالقأ  ِْقلَْخلا  ُهَنِْسلأ  :» تسا هدمآ  نادنمـشناد  تاریبعت  زا  یـضعب  رد 
دنوادـخ ای  دـسیون  یم  نارادـمامز  يارب  نآ  اب  ار  دوخ  ياـه  هماـن  هک  تسا  قح  ملق  مدرم  ياـه  هدوت  ناـبز  هکنیا  نآ  تسا و  یکی 

يارب یبوخ  رایـسب  رایعم  یعمج  شوه  یمومع و  تواضق  هک  تسا  نیا  فده  لاح  ره  رد  دـنک و  یم  هبتاکم  اهنآ  اب  هلیـسو  نیدـب 
.تساه تموکح  شزرا  شجنس 

یم يزغم  يوشتـسش  ار  اهنآ  ای  دـندزد  یم  ار  مدرم  راکفا  يراکایر  نیغورد و  تاغیلبت  قیرط  زا  اه  تموکح  هک  دوش  یم  هاگ  هتبلا 
تواضق دراوم  هنوگ  نیا  رد.دنهد 

.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  بولطم  رثا  دوش و  یم  رامیب  یمومع 
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اب ار  ِهِدابِع » ِنُْسلأ  یلَع  ْمَُهل  ُهّللا  يِرُْجی  اِمب  َنیِحلاّصلا  یَلَع  ُلدَتُْسی  امَّنإ   » هلمج ناناملسم  ینونک  نارادمامز  تسا  هتـسیاش  لاح  ره  هب 
بلطم نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنراپـسب و  لد  هب  دنناوخب و  ار  نآ  هزور  همه  دننک و  بصن  دوخ  ناگدـید  ربارب  رد  دنـسیونب و  رز  بآ 

تواضق مدرم  اب  میقتـسم  سامت  قیرط  زا  هکلب  ، دننکن تعانق  نایفارطا  یهاوگ  هب  اهنت  دنزاس و  رود  دوخ  فارطا  زا  ار  ناقّلمتم  دـیاب 
.دنبایرد ار  یمومع  راکفا 

اهنت دندیشوپ و  یم  لدبم  سابل  هنابش  هاگ  ، دننک ارجا  ار  تلادع  دندوب  لیام  هک  نیشیپ  نارادمامز  زا  یـضعب  تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
یم یـسررب  اه  هطـساو  سامت  فذـح  اب  اقیقد  ار  عاضوا  دـندرک و  یم  شدرگ  مورحم  قطانم  ًاصوصخم  رهـش  فلتخم  تـالحم  رد 

.دندومن

: دهد یم  کلام  هب  مهم  روتسد  شش  ، هماندهع زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ُهَریِخَذ َْکَیلِإ  ِِرئاَخَّذـلا  َّبَحَأ  ْنُکَْیلَف  ( ؛» دـشاب حـلاص  لمع  هریخذ  وت  دزن  ریاـخذ  نیرت  بوبحم  دـیاب  نیارباـنب  :» دـیامرف یم  زاـغآ  رد 
(. ِِحلاَّصلا ِلَمَْعلا 

يراک دیاب  ، دراد دـیما  شراگدرورپ  ياقل  هب  هک  ره  سپ  ؛ » ًاِحلاص ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
.{ هیآ 110 فهک ، «.} دهد ماجنا  هتسیاش 

لمع دنک و  یم  دوعـص  وا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخـس  ُهُعَفْرَی ؛ » ُِحلاّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
.{ هیآ 10 رطاف ، (.} دهد یم  هتسیاش  شاداپ  دنک و  یم  لوبق  و   ) درب یم  الاب  ار  حلاص 

.دزاس یم  خسار  ار  تاداقتعا  درب و  یم  الاب  ار  هزیکاپ  نانخس  حلاص  لمع  رگید  ریسفت  هب 

هک ؛ » ِْربَّصلِاب اْوَصاوَت  ِّقَْحلِاب َو  اْوَصاوَت  ِتاِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ٍرْـسُخ * یَِفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  : »» میناوخ یم  رـصع  هروس  رد 
هدرک و شرافس  قح  يادا )  ) هب ار  رگیدکی  ،و  دنا هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  ؛ دننایز رد  همه  اه  ناسنا 

هیآ 3 و 4} رصع ، دنا {.» هدومن  هیصوت  ییابیکش  تماقتسا و  هب  ار  رگیدکی 

لیخب تسین  لـالح  وـت  رب  هچنآ  هب  تبـسن  ریگ و  تسد  رد  ار  دوـخ  سوـه  اوـه و  ماـمز  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموـس  نـیمود و  رد 
« حش }» َّحُـش َو  َكاَوَه ، ِْکْلماَف  ( ؛» دـهد یم  ناشن  وت  هب  تسا  هورکم  بوبحم و  هچنآ  رد  ار  فاصنا  هار  ، نتـشیوخ هب  لخب  اریز  ، شاب
زا یـضعب  تسا  یقالخا  مهم  لـیاذر  زا  ود  ره  نیا  دـیآرد و  تداـع  تروص  هب  هک  تسا  صرح  اـب  مأوت  لـخب  ياـنعم  هب  لـصا  رد 

هچنآ زا  ادیدش  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  یلع  ماما  مالک  رد  هژاو  نیا  زا  هدافتسا  .تسا  رتدیدش  لخب  زا  ش »   » دنا هتفگ  نآرق  نارسفم 
َکِـسْفَِنب .دراد } یم  زاـب  دوخ  تورث  لاوما و  زا  ار  مدرم  هک  یلیخب  نوچمه  راد  زاـب  نآ  زا  ار  نتـشیوخ  زیهرپـب و  تسا  مارح  وت  رب 

(. ْتَهِرَک ْوَأ  ْتَّبَحَأ  اَمِیف  اَْهنِم  ُفاَْصنِْإلا  ِسْفَّنلِاب  َّحُّشلا  َّنِإَف  ، ََکل ُّلِحَی  َال  اَّمَع 

لرتنک ار  دوخ  دناوتب  ناسنا  ، تاوهـش ناجیه  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  ، هدومرف دیکأت  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  سفن  ياوه  ّتیکلام 
.دناشک یم  یهاگترپ  ره  هب  ار  وا  دوش  ناسنا  يورین  لقع و  رکف و  کلام  ، سفن ياوه  رگا  سکع  هب  دنک و 
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میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

دیسرتب سفن  ياوه  زا  ْمِِهتَنِْسلَأ ؛ ِِدئاَصَح  ْمِِهئاَوْهَأ َو  ِعاَبِّتا  ِنِم  ِلاَجِّرِلل  يَدْعَأ  ٌءْیَـش  َْسیَلَف  ْمُکَءاَدْعَأ  َنوُرَذْحَت  اَمَک  ْمُکَءاَوْهَأ  اوُرَذْحا  »
یم يراج  ناسنا  نابز  رب  « باسح یب  » هچنآ سفن و  ياوه  يوریپ  زا  رت  نمشد  يزیچ  هک  ارچ  ، دیراد میب  نانمـشد  زا  هک  هنوگ  نامه 

.{ ح 1 ص 335 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  «.} تسین دوش 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  مکحلاررغ  رد  يرگید  ثیدح  رد 

سفن ياه  هتساوخ  ربارب  رد  موادم  داهج  قیرط  زا  اهِداهِج ؛ ِماوَِدب  ْمُکَسُْفنأ  اوُِکْلمأ  »

ح 4898} مکحلاررغ ، «} دیوش شیوخ  سفن  کلام 

زا يرانید  مهرد و  تسین  رـضاح  هک  لیخب  نوچمه  ناسنا  هک  درادـن  نیا  زج  یموهفم  تسا  مارح  هچنآ  ربارب  رد  نتـشیوخ  هب  لخب 
یم لاـح  همه  رد  ار  فاـصنا  هار  هک  تسا  نآ  راـک  نیا  هجیتن.دـنک  یگداتـسیا  تاـمرحم  ربارب  رد  دـهدب  یـسک  هب  ار  دوـخ  لاوـما 

.تسین وا  هقالع  دروم  هک  يروما  ای  تسوا  هقالع  دروم  هک  يروما  رد  هاوخ  ؛ دیوپ

هدرپ یمالـسا  نیناوق  تمظع  تحامـس و  زا  هک  دنک  یم  هراشا  یمهم  رایـسب  هلأسم  هب  روتـسد  نیمراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ّتبحم تمحر و  نوناک  ار  شیوخ  بلق  و  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  ناونع  دوبن  حرطم  ایند  رد  زور  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  دراد و  یمرب 

(. ْمِِهب َفْطُّللا  ْمَُهل َو  َهَّبَحَْملا  ِهَّیِعَّرِلل َو  َهَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْشَأ  َو  ( ؛» هد رارق  ّتیعر  هب  فطل  و 

ساـمت رد  ًامیقتـسم  وا  نت  اـب  هک  دوـش  یم  هتفگ  ناـسنا  نیریز  ساـبل  هـب  لـصا  رد  راعـش  تـسا و  « راعـش » هـشیر زا  « رعـشا » مـیناد یم 
هب تبسن  فطل  ّتبحم و  تمحر و  اب  ًامیقتسم  وت  بلق  دیاب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  ریبعت  نیا  باختنا.تسا 

.دشاب سامت  رد  ایاعر 

ّتبحم تسا و  يراـتفر  شوخ  یتـسود و  نیتـسخن  هبترم  تمحر  هک  دـشاب  نیا  رد  فـطل  ّتبحم و  تمحر و  تواـفت  تسا  نکمم 
دنراد تمحر  قاقحتسا  یضعب  ؛ دشاب ایاعر  تیعقوم  هب  تبسن  بتارم  نیا  توافت  دیاش  زین.تسا  هجرد  نیرخآ  فطل  رتالاب و  هجرد 

.دنا فطل  راوازس  تسا  رتشیب  همه  زا  ناششالت  تمدخ و  هک  ییاهنآ  ّتبحم و  هتسیاش  دنرتدیفم  رتدنمدوس و  هک  یضعب  و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 

هتشاد ار  تفص  هس  نیا  هک  تسا  یسک  هتسیاش  يرادمامز  ییاوشیپ و  ٍلاَصِخ ؛ ُثاََلث  ِهِیف  ٍلُجَِرل  اَّلِإ  ُهَماَمِْإلا  ُُحلْصَت  َال  »

سپـس ددرگ  بضغ  عناـم  هک  يراـبدرب  ملح و  تفـص  نیمود  دوـش و  هاـنگ  عناـم  هک  تسا  ییاوـقت  عرو و  تفـص  نیتـسخن  «. دـشاب
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  تفص  نیموس  ترضح 

«. دشاب نابرهم  يردپ  نوچمه  هک  دـنک  یکین  ایاعر  هب  تبـسن  نانچ  ِمیِحَّرلا ؛ ِدـِلاَْولاَک  ْمَُهل  َنوُکَی  یَّتَح  ِیلَی  ْنَم  یَلَع  ِهَیَالِْولا  ُنْسُحَو  »
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ح 8} ص 407 ، ج 1 ، یفاک ، }

يا هدنرد  نوچمه  نانآ  دروم  رد  و  :» دیامرف یم  دش  نایب  مراهچ  روتسد  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکأت  عقاو  رد  هک  روتـسد  نیمـشش  رد 
دنتسه وت  هیبش  شنیرفآ  رد  هک  ییاه  ناسنا  ای  دناوت و  ینید  ردارب  ای  دنهورگ  ود  اهنآ  اریز  ، يرامش تمینغ  ار  ناشندروخ  هک  شابم 

« ورض  » هشیر زا  تسا  هدنرد  يانعم  هب  ایراض » }» ًایِراَض ًاُعبَس  ْمِْهیَلَع  َّنَنوُکَت  َال  َو  ( ؛») يرامشب مرتحم  ار  اهنآ  قوقح  دیاب  لاح  ره  رد  )
راک هب  زین  تعارز  هب  نادنفـسوگ  هلمح  رد  ور  نیا  زا  تسا ، يزیچ  اـب  یـسک  هب  دـیدش  هلمح  ياـنعم  هب  لـصا  رد  برـض »  » نزو رب 

(. ِْقلَْخلا ِیف  ََکل  ٌریِظَن  اَّمِإ  ،َو  ِنیِّدلا ِیف  ََکل  ٌخَأ  اَّمِإ  : ِناَْفنِص ْمُهَّنِإَف  ، ْمُهَلْکَأ ُِمنَتْغَت  .دوریم }

اه لد  رب  هک  اـهنآ.اه  هزین  اهریـشمش و  رب  هن  تسا  مدرم  ياـه  لد  بوـلق و  رب  ، هنـالداع ردـتقم و  ، حیحـص تموـکح  هیاـپ  کـش  یب 
.دنرطخ رد  امئاد  دننک  یم  هیکت  ریشمش  رب  هک  اهنآ  تسا و  ناما  نما و  ناشروشک  دنراد  تموکح 

رداص ایاعر  هرابرد  ار  فطل  ّتبحم و  تمحر و  روتـسد  دـنک  قیوشت  اه  لد  رب  تموکح  هب  ار  کلام  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ار اـیاعر  قح  ندروخ  هک  دـشاب  يا  هدـنرد  ناویح  نوچمه  مکاـح  هکنیا  نآ  دزادرپ و  یم  نآ  لـباقم  هطقن  ناـیب  هب  سپـس.دنک  یم 

جراخ تلاح  ود  زا  یمالسا  تموکح  رد  ایاعر  هکنیا  نآ  دنیزگ و  یم  رب  دوخ  روتسد  يارب  ار  لیلد  نیرتهب  هاگ  نآ  درامشب  تمینغ 
یگدـنز نیملـسم  اب  هک  دنتـسه  یتیلقا  ای  دـناد و  یم  ناملـسم  ردارب  ار  یناملـسم  ره  مالـسا  میناد  یم  دنناملـسم و  تیرثکا  : دنتـسین

.دشاب هتشاد  ار  ّتبحم  تیاهن  دیاب  ناسنا  هب  تبسن  ناسنا  دنناسنا و  اهنآ  دنراد و  زیمآ  تملاسم 

لئاق دوخ  ریغ  يارب  تایح  قح  ناناملـسم  : دنیوگ یم  هک  مالـسا  نانمـشد  مومـسم  تاغیلبت  رب  تسا  ینالطب  طخ  عقاو  رد  راتفگ  نیا 
نیا يرآ.دنک  نید  نیا  دراو  رابجا  هب  ار  نارگید  دراد  رارصا  مالسا  هکنیا  ای  دنارذگ و  ریشمش  مد  زا  دیاب  ار  همه  دندقتعم  دنتسین و 

لخاد رد  دنشاب و  هتـشاد  زیمآ  تملاسم  یگدنز  ناناملـسم  اب  دنناوت  یم  بهاذم  همه  ناوریپ  اه و  ناسنا  مامت  دهد  یم  ناشن  راتفگ 
هدید زورما  يایند  رد  هچنآ  فالخ  رب.دـشاب  ظوفحم  ناشیوربآ  سومان و  لام و  ناج و  ، مالـسا نیناوق  هیاس  رد  یمالـسا  ياهروشک 

رب تسا و  یکانتشحو  ياه  ضیعبت  هیام  اکیرمآ  دننام  يا  هتفرـشیپ  ارهاظ  روشک  لخاد  رد  تسوپ  ِگنر  فالتخا  یتح  هک  دوش  یم 
تسادج و مه  زا  اهنآ  یعامتجا  زکارم  ، دنرفنتم ناتسوپ  هایس  زا  ًابلاغ  اجنآ  ناتـسوپدیفس  هنیمز  نیا  رد  یـسایس  ياه  شیامن  فالخ 

.دنتسین رگیدکی  اب  يراکمه  هب  رضاح  یعامتجا  لئاسم  زا  يرایسب  رد 

مدرم زا  نادب ) و  :») دیامرف یم  ، تسا يراد  مدرم  تیریدم و  تاروتسد  نیرت  مهم  زا  هک  روتسد  نیمجنپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
زا نانآ  تسد  هب  و  دراد ) یم  زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ار  اهنآ  هک   ) دهد یم  تسد  اهنآ  هب  یتالکـشم  دـنز و  یم  رـس  اهاطخ  اه و  شزغل 
هک نک  اطع  اهنآ  هب  ردـق  نآ  دوخ  تشذـگ  وفع و  زا  دراوم ) هنوگ  نیا  رد   ) دوش یم  رهاظ  یفالخ )  ) ياـهراک ، اـطخ اـی  دـمع  يور 

يانعم هب  طرـش »  » نزو رب  طرف »  » هشیر زا  طرفی » }» ُطُْرفَی ( ؛» دنک اطع  وت  هب  شوفع  زا  دـنوادخ  يوش  یم  دونـشوخ  يراد و  تسود 
 { .دور یم  راک  هب  زین  دریگ  یم  تقبس  يراک  ماجنا  يارب  هک  یسک  دروم  رد  هژاو  نیا  .تسا  يراک  ماجنا  رد  ندرک  باتش  هلجع و 

ِدْـمَْعلا َو ِیف  ْمِهیِدـْیَأ  یَلَع  یَتُْؤی  ،َو  ُلَلِْعلا ُمَُهل  ُضِْرعَت  َو  { ، .تسا شزغل  اـطخ و  ياـنعم  هب  هلغ »  » نزو رب  هلز »  » و لـلز » }» ُلـَلَّزلا ُمُْهنِم 
(. ِهِْحفَص ِهِْوفَع َو  ْنِم  ُهّللا  َکَیِطُْعی  ْنَأ  یَضْرَت  ُّبُِحت َو  يِذَّلا  ِْلثِم  َکِْحفَص  َكِْوفَع َو  ْنِم  ْمِهِطْعَأَف  ، ِإَطَْخلا

.دنزن رس  وا  زا  ییاطخ  هک  تسین  مالسلا ) مهیلع  ناموصعم  زج   ) یناسنا چیه  تسا  یهیدب 
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يوعد دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـنوش و  یم  ییاه  شزغل  راتفرگ  دوخ  لاح  بسانت  هب  کی  ره  لهاج  دنمـشناد و  ، گرزب کچوک و 
ماقم هتـسیاش  اما  تسین  هانگ  هچ  رگا  هک  دوش  یم  هدید  یلوا  كرت  یهاگ  یهلا  يایبنا  زا  یـضعب  تالاح  رد  یتح  دـنک  یهانگ  یب 

: رعاش هتفگ  هب  تسین و  زین  اهنآ 

!؟ یهانگ یب  يوعد  دبیز  هنوگچ  ار  ام  دز  یفص  مدآ  رب  نایصع  قرب  هک  اجنآ 

يداع تلاح  اهنیا  لاثما  نازیزع و  نتفر  تسد  زا  ، یگدنز رد  تسکش  ، یناحور ینامسج و  ییاه  یتحاران  رثا  رب  ناسنا  هاگ  نینچمه 
.دوش یم  ییاه  شزغل  راتفرگ  لاح  نیا  رد  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 

ات  ) ار اهاطخ  زا  وفع  دـنک  تموکح  رـصم  نانکاس  ینعی  مدرم  زا  میظع  یهورگ  رب  دـهاوخ  یم  هک  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد شیاهاطخ  هب  ار  يو  دوش  تیوقت  وا  دوجو  رد  راک  نیا  هزیگنا  هکنیا  يارب  دـهد و  یم  روتـسد  دراد ) هار  تسا و  رـسیم  هک  اجنآ 

رذگب و دوخ  يایاعر  ياهاطخ  زا  مه  وت  سپ  ، درذگب وت  ياهاطخ  زا  ادخ  یتسین  لیام  ایآ  : دیامرف یم  ، هداد هّجوت  راگدرورپ  هاگشیپ 
.ددرگن نامولظم  قوقح  عییضت  یمظن و  یب  بجوم  ششخب  وفع و  هک  ییاج  ات  هتبلا.ریگن  تخس  نانآ  رب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رسمه  نانآ  زا  یهورگ  دش و  رشتنم  ناناملسم  نایم  رد  ناقفانم  هلیسو  هب  کفا  ناتساد  هک  یماگنه 
.دنتفرگ رارق  يزاس  هعیاش  نیا  ریسم  رد  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  زین  نانمؤم  زا  يا  هدع  دندرک ، تّفع  هّداج  زا  فارحنا  هب  مهتم  ار 

هعیاش اب  ار  دوخ  هطبار  دنتفرگ  میمصت  ناناملسم  زا  یضعب  هک  نانچ  نآ  ، درک دروخرب  راک  نیا  اب  ًادیدش  دش و  لزان  نآرق  زا  یتایآ 
ْمُْکنِم َو ِلْضَْفلا  اُولوُأ  ِلَتْأَی  َو ال  : »» دش لزان  هیآ.دنزاس  مورحم  دوخ  يّدام  ياه  کمک  زا  ار  اهنآ  دننک و  عطق  یلک  روط  هب  نانکارپ 

ٌروُفَغ ُهّللا  ْمَُکل َو  ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوُحَفْـصَْیل َأ ال  اوُفْعَْیل َو  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنیِرِجاهُْملا  َنیِکاسَْملا َو  یبْرُْقلا َو  ِیلوُأ  اُوتُْؤی  ْنَأ  ِهَعَّسلا 
ناکیدزن هب  ندرک  قافنا  زا  هک  دننک  دای  دنگوس  دیابن  دنتسه  یگدنز  تعسو  و  یلام )  ) يرترب ياراد  امـش  نایم  زا  هک  اهنآ  ؛ » ٌمیِحَر

تـسود ایآ  ، دنـشوپب مشچ  دننک و  وفع  دیاب  اهنآ  ، دنیامن غیرد  دنتـسه ) ّتیمورحم  راتفرگ  هک   ) ادخ هار  رد  نارجاهم  نادنمتـسم و  و 
.{ هیآ 22 رون ، (.} دیشاب نابرهم  هدنشخب و  مه  امش   ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دزرمایب ؟ ار  امش  دنوادخ  دیرادن 

( دراوم هنوگ  نیا  رد   ) حفـص یلو  ؛ تساطخ رفیک  زا  ندومن  رظن  فرـص  يانعم  هب  ندرک  وفع  هک  تسا  نیا  ، حفـص وفع و  نایم  قرف 
.دراپسب یشومارف  هب  دیوشب و  دوخ  نهذ  زا  ار  اطخ  یلک  هب  هک  تسا  نآ 

ناحراش زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  ، درک تیاده  تفرگ و  ار  ناراکاطخ  تسد  دـیاب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ْمِهیِدـْیَأ » یَلَع  یَتُْؤی   » هلمج
.دوش یم  يراج  اهنآ  تسد  رب  اطخ  ياهراک  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  ، دنا هتفگ 

هک تسا  یـسک  قوف  دنوادخ  تسوت و  قوف  تیاوشیپ  یتسه و  اهنآ  قوف  وت  اریز  :» دیامرف یم  رتشیب  دـیکأت  حیـضوت و  يارب  هاگ  نآ 
ِیلاَو ،َو  ْمُهَقْوَف َکَّنِإَف  ( ؛» دنک یم  شیامزآ  ار  وت  نانآ  هلیـسو  هب  هتـساوخ و  وت  زا  ار  اهنآ  روما  ریبدت  هداد و  رارق  اهنآ  رادـمامز  ار  وت 

(. ْمِِهب َكاَلَْتبا  َو  ْمُهَْرمَأ ، َكاَفْکَتْسا  ِدَق  َو  َكاَّلَو ! ْنَم  َقْوَف  ُهّللا  ،َو  َکَقْوَف َْکیَلَع  ِْرمَْألا 

رارق يرگید  تموکح  تحت  دوخ  ّدح  رد  دنک  یم  تموکح  یهورگ  رب  سک  ره  هک  دوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
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وت رب  نم  رگا  متـسه و  تلاـمعا  بقارم  وـت و  رب  مکاـح  مه  نـم  شاـب  هتـشاد  هّجوـت  درک  یهاوـخ  تموـکح  رـصم  رب  وـت  رگا  ؛ دراد
دناوت یم  ات  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  هب  هّجوت  نیقی  هب  تسام و  رب  مکاح  دنوادخ  هک  مشاب  بقارم  دـیاب  منک  یم  تموکح 

.دشاب یهلا  وفع  راظتنا  رد  نآ  زا  رتالاب  دوخ و  رب  مکاح  وفع  راظتنا  رد  دناوتب  ات  دریگ  هرهب  ّتبحم  تشذگ و  وفع و  زا 

موس شخب 

همان نتم 

،َو ٍَهبوُقُِعب َّنَحَْجبَت  َال  ،َو  ٍْوفَع یَلَع  َّنَمَْدنَت  َال  َو.ِِهتَمْحَر  ِهِْوفَع َو  ْنَع  َِکب  یَنِغ  َال  ،َو  ِِهتَمِْقِنب ََکل  َدَـیَال  ُهَّنِإَف  ِهّللا  ِبْرَِحل  ، َکَسْفَن َّنَبِْـصنَت  َال  َو 
ٌبُّرَقَت ،َو  ِنیِّدـِلل ٌهَکَْهنَم  ،َو  ِْبلَْقلا ِیف  ٌلاَغْدِإ  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ُعاَطُأَف ُُرمآ  ٌرَّمَُؤم  یِّنِإ  : ََّنلوُقَت َال  ،َو  ًهَحوُدـْنَم اَْهنِم  َتْدَـجَو  ٍهَرِدَاب  َیلِإ  َّنَعِرُْـست  َال 

َال اَم  یَلَع  َْکنِم  ِِهتَرْدـُق  ،َو  َکَقْوَف ِهّللا  ِکـُْلم  ِمَظِع  َیلِإ  ْرُْظناَـف  ، ًهَلیِخَم ْوَأ  ًهَهَّبُأ  َِکناَْطلُـس  ْنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَـم  َکـَل  َثَدْـحَأ  اَذِإ  َو.ِرَیِْغلا  َنِم 
ْنِم َْکنَع  َبَزَع  اَِمب  َکـَْیلِإ  ُءیِفَی  ،َو  َکـِبْرَغ ْنِم  َکـْنَع  ُّفُکَی  ،َو  َکِـحاَمِط ْنِم  َکـَْیلِإ  ُنِماَُـطی  َکـِلَذ  َّنِإَـف  ، َکِـسْفَن ْنِم  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَت 

.ٍلاَتُْخم َّلُک  ُنیُِهی  ،َو  ٍراَّبَج َّلُک  ُّلُِذی  َهّللا  َّنِإَف  ، ِِهتوُرَبَج ِیف  ِِهب  َهُّبَشَّتلا  َو  ِِهتَمَظَع ، ِیف  ِهّللا  َهاَماَسُم  َكاَّیِإ َو  َِکْلقَع !

اه همجرت 

یتشد

نارگید شـشخب  رب  .دوـب  یهاوـخن  زاـین  یب  وا  تمحر  شـشخب و  زا  و  تسین ، یتاـجن  وا  رفیک  زا  ار  وـت  هک  زیتـسم ، ادـخ  اـب  زگره 
نم هب  وگن ، مدرم  هب  .شاب  هتشادن  باتـش  يدرگ  اهر  نآ  زا  یناوت  هک  یمـشخ  زا  و  نکم ،  يداش  ندرک  رفیک  زا  و  شابم ، نامیـشپ 

ياهتموکح  ( ABSOLUTISM مسیتولوسبا تموکح : یفن  دوش -{ ، تعاطا  دـیاب  سپ  مهد ، یم  نامرف  زین  نم  دـنداد و  ناـمرف 
ماقم اب  رگا  و  تساه .  تمعن  لاوز  بجوم  و  هدرمژپ ، ار  نید  دـساف و  ار  لد  ینیب  گرزب  دوخ  هنوگ  نیا  هک  يدادبتـسا }) هقلطم و 

زا ار  وت  هک  رگنب ،  تسا  وت  زا  رترب  هک  راگدرورپ  تموکح  یگرزب  هب  يدـش  ینیب  گرزب  دوخ  ای  ّربکت  راـچد  يراد ، هک  یتردـق  و 
 . دنادرگ یم  زاب  یلصا  هاگیاج  هب  ار  تا  هشیدنا  لقع و  و  دناشن ، یم  ورف  ار  وت  يور  دنت  و  دهد ، یم  تاجن  یشکرس  نآ 

راوخ ار  یـشکرس  ره  دنوادخ  اریز  یناد ، وا  دننامه  يدنوادخ  هوکـش  رد  و  يرادنپ ، دنوادخ  دننامه  یگرزب  رد  ار  دوخ  هک  زیهرپب 
 . دنک یم  شزرا  یب  ار  يدنسپ  دوخ  ره  و  دزاس ، یم 

يدیهش

رب و  تفای ، یهاوخن  يزاین  یب  وا  زا  شزرمآ  شـشخب و  رد  تفاـترب و  یناوتن  ار  وا  رفیک  هک  نکم  ادـخ  اـب  گـنج  هداـمآ  ار  دوخ  و 
نم دنا و  هدرامگ  ارم  وگم  و  باتشم ، یناهرب  نآ  زا  ار  دوخ  یناوت  هک  یمشخ  هب  و  نکم ،  يداش  رفیک  رب  وشم و  نامیـشپ  شـشخب 

یکیدزن تسا و  تمعن  لاوز  بجوم  هابت و  هدرمژپ و  ار  نید  دنک و  هایـس  ار  لد  راک  نیا  هچ  .میاپ  یم  ار  رما  تعاطا  و  میامرف ، یم 
تموـکح یگرزب  يرامــشب ، گرزب  ار  دوـخ  درآ و  دــیدپ  وـت  رد  یتوـخن  يرادروـخرب ، نآ  زا  هـک  یتردــق  رگا  و  تـفآ ،  ـالب و 

نینچ هک  تسین ،  تردـق  نآ  دوـخ  رب  ار  وـت  دراد و  وـت  رب  هـک  ار  یتردـق  و  تـسیچ ، هـک  رگنب ، تسوـت  زا  رترب  هـک  ار  راـگدرورپ 
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یگرزب رد  هک  زیهرپب  .دنادرگ  یم  زاب  ياج  هب  ار  تا  هتفر  درخ  دناشن و  یم  ورف  ار  وت  يزیت  دناباوخ و  یم  ار  وت  یشکرس  نتسیرگن 
ره دزاـس و  یم  راوـخ  ار  یـشکرس  ره  ادـخ  هک  یناد  وا  دـننامه  ار  دوـخ  تمظع  اـیربک و  رد  یناوـخ و  دربـنمه  ار  ادـخ  نـتخورف ،

.رادقم یب  ار  ینیبدوخ 

یلیبدرا

ادخ مشخ  رهق و  اب  ار  وت  رم  تسین  یتوق  چیه  هک  یتسردب  سپ  وت  رب  وا  ندرک  بضغ  وت و  اب  ادـخ  برح  يارب  ار  دوخ  نکم  بصن 
يدـب و ههجب  ندرک  تبوقعب  شابم  داش  راک و  هاـنگ  ندرک  وفع  رب  وشم  نامیـشپ  وا و  ندرک  وفع  زا  ار  وت  تسین  يزاـین  یب  چـیه  و 

موشیم هدرب  نامرف  سپ  تیعر  رب  ما  هدننک  رما  ما  هدش  هداد  تراما  نم  هک  وگم  یتعسو و  نآ  زا  یبای  هک  یبضغ  يزیتب  نکم  باتش 
تمعن و تیعمج  تیهافر و  ریغب  تسنتـسج  یکیدزن  ار و  نید  رم  تسنم  فعـض  عضوم  لد و  رد  تسا  داسفا  نیا  هک  یتسردب  سپ 
رب هک  ادخ  یهاشداپ  تمضعب و  نک  رظن  سپ  ربک  یگرزب و  اب  وت  تموکح  تنطلـس و  زا  ایند  رد  وت  هچنآ  وت  يارب  درآ  دیدپ  نوچ 

یتسین اناوت  هک  يزیچ  رب  وت  زا  وا  یئاناوت  تست و  يالاب 

يزیت زا  وت  زا  دراد  یم  زاب  وت و  ربکت  يدـنلب و  زا  وت  يوسب  دـنکیم  نیکـست  نیا  هک  یتسردـب  سپ  دوخ  سفن  زا  نآ  رب  یتسین  اناوت 
اب وت  ندرک  دربن  زا  نک  رذح  وت  درخ  زا  رابکتـسا  هطـساوب  وت  زا  دـش  بیاغ  هک  ار  يزیچ  يوسب  دـنادرگ  یم  زاب  وت و  يدنـسپ  دوخ 
یم راوخ  ار و  شکندرگ  ره  دنادرگ  یم  لیلذ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  وا  يراوگرزب  رد  واب  ار  دوخ  ندرک  دـننام  یگرزب و  رد  ادـخ 

ار شکرس  ربکتم  ره  دزاس 

یتیآ

زاین یب  زگره  وا  شیاشخب  وفع و  زا  تسین و  یناوت  وا  مشخ  ربارب  رد  ار  وت  هک  نکم  جیـسب  ادـخ  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  کلام ، يا 
ناـمداش دوخ  هدرک  زا  يدومن ، تبوقع  ار  یـسک  هاـگره  وشم و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  يدوشخب ، ار  یـسک  هاـگره  .دوب  یهاوـخن 

نم ناـمرف  دـیاب  دـنا و  هتخاـس  ریما  امـش  رب  ارم  هک  يوگم  باتـشم و  تسه ، ییاـهر  ناـکما  تنآ  زا  هک  یمـشخ ، هب  زگره  .شاـبم 
هطلـس و زا  هاگره ، .تساهتمعن  رد  اهینوگرگد  ندـش  کیدزن  نید و  یتسـس  لد و  داـسف  ببـس  يرادـنپ  نینچ  اریز ، .دوش  تعاـطا 

ییاـهراک رب  تسوت و  زا  رترب  هک  رگنب  دـنوادخ  کـلم  تمظع  هب  دـمآ  دـیدپ  يرورغ  اـی  یتوخن  وت  رد  یتـسه  نآ  رد  هک  یتردـق 
دهاک و یم  ورف  ار  يزارفارـس  يدنت و  دهد و  یم  نیکـست  ار  وت  یـشکرس  نتـسیرگن  نیا  .تسین  ییاناوت  اهنآ  رب  ار  وت  هک  تساناوت 

.دنادرگ یم  زاب  وت  هب  تسا  هتخیرگ  وت  زا  هک  ار  يدرخ 

ار يرابج  ره  ادـخ  هک  يزاس  دـننامه  وا  هب  ار  دوخ  توربج ، ایربک و  رد  اـی  يراد  ربارب  ادـخ  اـب  تمظع  رد  ار  دوخ  هکنیا  زا  زیهرپب 
.دزاس رادقمیب  تسپ و  ار  يا  هماکدوخ  ره  دنک و  راوخ 

نایراصنا

هک یتشذگ  زا.یـشاب  یمن  زاین  یب  شتمحر  وفع و  زا  ،و  تسین وا  رفیک  لّمحت  ار  وت  هک  ، هدـم رارق  ادـخ  اب  گنج  فقوم  رد  ار  دوخ 
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باتـش دراد  دوجو  نآ  زا  نتفر  نوریب  هار  هک  یمـشخ  هب  و  شاـبم ،  داـش  يا  هداد  هک  يرفیک  رب  ،و  وـشم نامیـشپ  يا  هدرک  مدرم  زا 
فعـض شهاک و  ،و  لد داسف  بجوم  عضو  نیا  هک  ، موش تعاطا  دیاب  مهد  یم  نامرف  ، ما هدرامگ  امـش  رب  نم  هک  نزم  دایرف  ،و  نکم

یگرزب هب  دروآ ، دوجو  هب  ربـک  ینیب و  گرزب  دوـخ  وـت  يارب  تموـکح  هاـگره   . تسا تردـق  لاوز  ندـش  کـیدزن  ثعاـب  ،و  نید
ربک رظن  نیا  هک   ، نک رظن  تسین  ییاناوت  تردق و  نآ  تدوخ  رب  ار  وت  دراد و  وت  رب  هک  یتردق  تسوت و  قوف  هک  دـنوادخ  تنطلس 
دوخ نتـشاد  ربارب  زا   . دنادرگ یم  زاب  وت  هب  ار  هتفر  تسد  زا  لقع  ،و  دراد یم  زاب  وت  زا  ار  تدش  يدنت و  ،و  دـناشن یم  ار  ترورغ  و 

شزرا یب  ار  يربکتم  ره  و  راوخ ، ار  یشکندرگ  ره  وا  ترضح  هک  ، شاب رذح  رب  دنوادخ  توربج  اب  دوخ  هّبشت  زا  ،و  قح تمظع  اب 
 . دنک یم  تسپ  و 

حورش

يدنوار

نونلا فذـح  و  هتبوقع ، یلع  کل  هوق  الف  هیـصاعم  یف  هللا  زرابت  يا ال  هتمقنب  کل  يدـی  هناف ال  هللا  برحل  کسفن  نبـصنت  هلوق ال  و 
دیاب اهانینب  ءامسلا  یلاعت و  هللا  لاق  هقاط ، يا  نادی  نالفب  یلام  لاقی  .لامعتسالا و  هرثکل  لیق  فاضملل و  هتعراضمل  کل  يدی  نم ال 
لمعب نحرفت  يا ال  هبوقعب  نحجبت  هلوق و ال  .هتمقا و  یـشلا ء : تبـصن  .کلذ و  قیقحتل  یهنلا  رمـالا و  یف  نالخدـی  دـیکاتلا  اـنون  و 
حرفا دح و  کتبوقعب ال  حرفت  يا ال  هانعم  یف  نسحالا  و  ناتغل ، هب  حجب  یـشلاب ء و  حجب  دق  .حرفلا و  حـجبلا : .هیلع و  بقاعت  هتلمع 

: هحودنملا .دتحا و  امدنع  اطخ  تاطقـس و  يا  بضغ  رداوب  هنم  تردب  لاقی : هدح ، يا  هرداب : یلا  نعرـست  .زوجی و ال  امیف  كوفعب 
لخدا اذا  لصالا  یف  لغدا  لاقی : داسفلا ، لغدلا : .هیف و  نکی  مل  بلقلا  یف  داسف  ءادتبا  يا  بلقلا  یف  ناغدا  کلذ  ناف  هلوق  .هعسلا و 

یـشلا ء تریغ  کلوق  نم  مسا  ریغلا  .فندم و  يا  كوهنم  لجر  مهلوق  نم  هل ، فعـض  يا  نیدلل : هکهنم  .هدسفی و  هفلاخی و  ام  هیف 
رظناف کلملا  ببسب  همظع  کیلع  تلخد  اذا  مالـسلا : هیلع  لوقی  ردصم ، مظعلا  و  همظعلا ، مظعلا : ربکلا و  هلیخملا : ههبالا و  .ریغتف و 
کیلا عفدـی  حامجلا و  کلذ  ضعب  هکرحلا و  کلت  نکـسی  يا  کیلا ، نماطی  رظنلا - کلذ  يا  کلذ - ناـف  کـقوف ، هللا  هردـق  یلا 

نا زوجی  .ضیعبتلل و  نم  کحامط  نم  و  عفترا ، یـشلا ء  یلا  هرـصب  حمط  و  تحمج ، لثم  هارملا  تحمط  لاقی : راقولا و  هنیکـسلا و 
برغ .کسفن و  یلا  ربکلا  نم  نوکی  يذـلا  كرظن  ضعب  دری  يا  کحامطب ، قلعتی  ذا  انرکذ ، اـم  یلع  رمـضمب  قلعتی  کـیلا  نوکی 

يا هتمظع  یف  هللا  هاماسم  كایا و  هلوق و  .عجری و  يا  کیلا : یفی ء  .هضعب و  يا  هبرغ  نم  تففک  لاقی : هیرج ، لوا  هتدح و  سرفلا :
الا کناف  هلوق  .میظعلا و  ربکلا  توربجلا : .ولعلا و  وه  ومـسلا و  نم  هلعافم  هاماسملا  .هللا و  ءادر  اـهناف  ءاـیربکلاب  يدرتت  نا  كرذـحا 

.هیلع لدی  يذلا  ردصملا  یلا  هراشا  نوکیف  کلذ  لعفت  نا ال  يا  فوذحم ، لوعفم  ملظت  لعفت 

يردیک

کل دـی  هناف ال  .قحلا  ریغب  قلخلا  یلع  مکحلا  و  هنایـصع ، هتفلاخمب و  هناطلـس  یف  هللا  نع  زانت  يا ال  هللا : برحل  کـسفن  نبـصنت  ـال 
هفاضالا و هذه  لثم  یف  مهدصق  و  هتبوقع ، هتمقن و  عفد  ببـسب  ناطـسبنت  نادـی  کل  سیل  هقیقحب  هتبوقعب و  کل  هقاط  يا ال  هتمقنب :

فاضملا مکح  یف  کل : هلوق : ناک  اذا  و  رهاظلا ، لاصفنالاب  ریکنتلا  یف  یفنملا  قح  ءادال  فاضالا و  ینعم  دیکوتل  ماللا  تدیز  امنا 
.بضغلا و دـنع  ءاطخلا  نم  هنم  ردـصت  ءرملا و  نم  ردـبت  ام  هردابلا : .ناتدوجوم و  كادـی  ریدـقتلا ال  ربخ و  نم  ادـتبملل  دـبالف  هیلا 
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هحالـص نم  رثکا  هداسف  ناکل  هیلع ، ردـقی  ام  عیمج  یلع  مادـقا  ول  ناسنالا  نال  عاطاف : رمآ  رموم  ینا  نلوقت  .هعـسلا و ال  هحودـنملا :
امب رمای  نا  بجیف  هتیالو ، هسفن و ال  ملست  مل  هیف  عاطی  ام  عیمجب  رمای  یلاولا  ناک  ول  و  هیف ، ریخ  يوهلا ال  هوهشلا و  هیلا  وعدی  ام  نال 
يا یمحلا  هتکهن  مهلوق  نم  فعض  وا  ناصقن  يا  نیدلل : هکهنم  .هیف  داسف  هنایخ و  لاغدا  بلقلا : یف  لاغدا  .نیدلا  لقعلا و  هیـضتقی 

و کتبوعص ، نم  للذی  کتوخن و  نم  نکسی  يا  کحامط : نم  کیلا  نماطی  .ربکتلا  هلیخملا : همظعلا و  ههبالا : .هتنـضا و  هتدهجا و 
و كریغ ، یلا  کنع  زواجتی  اهیلخی  و ال  کئالتعا ) و   ) کبـضغ هروس  کیلا  دری  يا  یلاب ، هادع  کلاذـلف  دری ، ینعم  نماطی ، نمض 

نیعب کسفن  یلا  كرظن  ضعب  کلذ  نکـسی  يا  عفترا  يا  یـشلا ء  یلا  هرـصب  حمط  مهلوق : نم  وه  و  کحامطب ، قلعتی  یلا  نا  لیق 
نیعب رظنلا  نم  مکعنمی  هتردـق  و  هللا ، کـلم  مظع  یلا  رظنلا  نا  ینعی  راعتـسم ، اـنه  وه  و  هدـح : فیـسلا  برغ  .ءاـیربکلا و  بجعلا و 

یف کعقوی  و  کـیف ، هرثوی  نا  نع  هراـمالا  سفنلا  حالـس  و  ناطیـشلا ، حالـس  کـلذ  لـک  یف  کتردـق ، کـکلم و  یلا  ماظعتـسالا 
.هرخآ یلا  يرازا  همظعلا  یئادر و  ءایربکلا  یلاعت : هلوق  نم  هتمظع : یف  هللا  هاماسم  كایا و  .کیواهم 

مثیم نبا 

هب تبـسن  یتشرد  زا  هیانک  ادخ  اب  دربن  زا  دوصقم  هدومرف و  عنم  دـهد ، رارق  ادـخ  اب  دربن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ار  وا  مراهچ :
 … کل يدی  هناف ال  ترابع : .تسوا  ینامرفان  یـشکرس و  نامه  مدرم  هرابرد ي  ادخ  اب  هزرابم ي  تساهنآ ، هب  ملظ  ادخ و  ناگدنب 

اور ادخ  اب  گنج  ادخ و  ناگدنب  هب  ندرک  متس  هک  نیا  رب  تسا  هداد  هجوت  هلیسو  نادب  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هتمحر  و 
هک دشاب  ییاهراک  زا  راک  نآ  هک  یتقو  دیرم  اذهب ال  یلام  دوش : یم  هتفگ  .تسا  تردق  نتـشادن  زا  هیانک  تسد  نتـشادن  و  تسین ،

ترثـک لـیلد  هب  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ، نآ  ندوب  فاـضم  هبـش  لـیلد  هب  نیدـیلا  هملک ي : زا  فذـح ن  .تسین و  ناوت  روخ  رد 
رد ادـخ  ناگدـنب  هب  ملظ  اـب  ار  دوخ  هک  تسین  اور  دـشاب  ناـنچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  ساـیق  ردـقم  ياربـک  .تسا و  لامعتـسا 

تازاجم هب  یلاحـشوخ  زا  نینچمه  هدومن و  عنم  هدرک ، هک  یتشذـگ  رب  ینامیـشپ  زا  ار  وا  مجنپ : .دـهد  رارق  ادـخ  اب  گـنج  ضرعم 
زا وا  زا  اهنیا  همه ي  اریز  تسا ، هدومرف  یهن  دراد ، ار  نآ  زا  زیرگ  هار  هک  یلاح  رد  ییوخدنت ، مشخ و  رد  ندرک  باتـش  نارگید و 

خزود شتآ  تمـس  هب  ارناسنا  هک  تسا  یناطیـش  هلزنم ي  هب  هوق  نیا  یناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا ، بضغ  هوق ي  یگتخیـسگ  راسفا 
يرما زا  ار  وا  نینچمه  هدرک و  یهت  تسام  نید  فلاخم  هدوبن و  نامرف  راوازس  هک  يراک  هب  نداد  نامرف  زا  ار  وا  مشـش - .دشک  یم 

رب نوچ  دننک  ارجا  ار  وا  نامرف  دیاب  مدرم  دـشیدنیب  دوخ  اب  هک  نیا  لیبق  زا  .تسا  هدرک  یهن  دوش  وا  یلددـب  ثعاب  تسا  نکمم  هک 
نیا هب  و  تسا ، نید  لد و  یبارخ  ثعاب  نیا  یتسارب  سب ، تسا و  ناـمرف  رودـص  وا  رب  و  وا ، رما  روتـسد و  ییاونـش  تعاـطا و  مدرم 

نآ لوا ، تسا : ریذـپ  ناکما  ریز  حرـش  هب  هار  هس  زا  لد  یبارخ  داسف و  ریغلا ، لاغدا …  هناف  تراـبع  رد  تسا  هدومرف  هراـشا  یبارخ 
يانعم تسادخ و  هار  زا  نآ  هدننک ي  فرصنم  بلق و  رگناریو  موش ) تعاطا  دیاب  سپ  متسه  اورنامرف  نم  هک   ) روصت هنوگ  نیا  هک 
ثعاـب هک  نآ  موـس ، .تسا  نآ  داـینب  ندـش  تسـس  نید و  یبارخ  ثعاـب  يرکف ) زرط  نینچ   ) هک نـیا  مود ، .زین  بـلق  نتخاـس  هاـبت 

رد ار  دوخ  يورین  مامت  مدرم  هک  نیا  يارب  تسا  زاس  هنیمز  هک  تسا  یلماوع  نیرتمهم  زا  يراکمتـس  اریز  تسادـخ  ریغ  هب  یکیدزن 
نیا .مهـسفناب و  ام  اوریغی  یتح  موقب  اـم  ریغی  ـال  هللا  نا  هکراـبم : هیآ  دراد  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  دـنربب و  راـک  هب  وا  يدوباـن  تهج 
اهنآ مامت  رد  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  تاسایق  يارب  ارغـص  همدـقم ي  هس  هلزنم ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  زا  شخب 

یهاوـخدوخ و درد  يوراد  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما متفه : .تسین  اور  نآ  ماـجنا  دـشاب  لـیبق  نیا  زا  هک  هچ  ره  و  تـسا : نـینچ 
هب هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هدومرف  ییامنهار  دریگب ، ار  وا  نماد  شا  ییاورناـمرف  تموکح و  لوط  رد  تسا  نکمم  هک  يدنـسپدوخ 
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ناوت هن  هتـشادن ، ار  نآ  ییاناوت  دوخ ، دروم  رد  وا  دوخ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  تسا و  وا  تردـق  قوفاـم  وا و  قوفاـم  هک  ادـخ  تمظع 
و تسا ، هدمآ  وا  غارس  هب  هک  تسا  یهاوخدوخ  شخبمارآ  يوراد  نیمه  هک  دشیدنیب ، دراد ، دوخ  زا  ینایز  عفد  هن  یتعفنم و  بلج 

يو مشخ  هوق ي  ریثات  تحت  هک  ار  وا  هشیدنا  لقع و  زا  رادـقم  نآ  و  دنکـش ، یم  مهرد  ار  وا  مشخ  تدـش  دـناشن و  یم  ورف  ار  نآ 
هـس زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  زا  تمـسق  نیا  .دنادرگ و  یم  زاب  وا  هب  دوب ، هتفر  تسد  زا  بضغ  هوق ي  شروی  اب  هتفرگ و  رارق 

، تسا شخبافـش  يوراد  هلزنم ي  هب  هک  يراـک  ماـجنا  ترورـض  رب  اـهنآ  رد  هـک  دنتـسه  يرمـضم  ساـیق  هـس  يارب  ارغـص  همدـقم 
.تسا مزال  وت  رب  شنداد  ماجنا  دـشاب ، ناـنچ  نآ  هک  هچره  و  تسا : نینچ  زین  تاـسایق  ياربک  تامدـقم  .تسا و  هدومرف  ییاـمنهار 

ادـخ ریظن  ار  دوخ  ینیب و  ناسمه  یعون  اهنیا  هک  تهج  نادـب  هتـشاد و  راـنکرب  توربج  راـهظا  ینیب و  گرزب  دوخ  زا  ار  وا  متـشه :
تقیقح .دـنادرگ و  راوخ  لـیلذ و  ار  ربکتم  دـنوادخ  اـت  دوش  یم  نیا  ثعاـب  ربکت  هک  نآ  هچ  تسا ، هدومرف  رذـحرب  تسا ، ندرمش 

، تخاس دـهاوخ  تلیلذ  راوخ و  دـنوادخ  یـشاب ، هتـشاد  ینیب  گرزب  دوخ  ربکت و  رگا  کـلام  يا  وت  یتسارب  تسا : نینچ  لالدتـسا 
دوخ كرت  اب  دـیاب  دـشاب ، نانچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  همدـقم ي  هلزنم ي  هب  نیمه 

!(. زرون ربکت  سرتب و  ادخ  زا  کلام ، يا  وت  سپ  دوش : یم  نیا  هجیتن  ، ) دسرتب ادخ  زا  ینیب  گرزب 

دیدحلا یبا  نبا 

مهلوق ال هوحن  هفاضإلا و  دارملا  همحقم و  ماللا  هتمقنب  کل  يدی  هنإف ال  یـصاعملاب  هزرابت  يأ ال  هللا  برحل  کسفن  نبـصنت  هلوق ال 
 . کل ابأ 

.عاطأف ءیشلاب  رمآ  لاو  ریمأ و  ینإ  لقت  يأ ال  رمؤم  ینإ  نلوقت  هلوق و ال 

 . مقس فعض و  نیدلل  هکهنم  داسفإلا و  لاغدإلا  و 

هتتامإ هداجیإ و  همادعإ و  یلع  هتردق  یلاعت و  هللا  همظع  رکذی  نأ  هرمإلا  هسائرلا و  لجأل  هدنع  همظعلا  ههبألا و  ثودح  دنع  هرمأ  مث 
.هنم ئطأطی  هربکت و  همظعت و  نم  ضغی  يأ  هئاولغ  نم  نماطی  کلذ  رکذت  نإف  هئایحإ  و 

.کتفلا شطبلا و  یف  هعرسلا  هوطسلل و  راعتسی  فیسلا و  دح  برغلا  و 

 . ءافأ نم  هنأل  مومضم  هعراضملا  فرح  کلقع و  نم  کنع  دعب  امب  کیلإ  عجری  يأ  ءیفی  هلوق و 

ولعلا وه  ومسلا و  یف  هتارابم  یلاعت  هللا  هاماسم  و 

یناشاک

وت وت و  رب  وا  ندومن  بضغ  ینعی  وت ، اب  ادـخ  ندرک  برح  يارب  یلاعت ) هللا  برحل   ) ار دوخ  سفن  نکم  بصن  کسفن ) نبـصنت  ـال  )
( هتمقنب  ) ار وت  رم  تسین  یتوق  چیه  هک  یتسرد  هب  سپ  کل ) يدی  هناف ال   ) وا رما  اب  تفلاخم  تهج  هب  ندیـشک  باقع  هلـسلس  رد  ار 

هکلب .وا  ینابرهم  تفار و  ندرک و  وفع  زا  هتمحر ) هوفع و  یلع   ) ار وت  تسین  يزاین  یب  چیه  و  کب ) ینغ  و ال   ) ادـخ مشخ  رهق و  اب 
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و هبوقعب ) نحجبت  و ال   ) راکهانگ زا  ندرک  وفع  رب  وشم  نامیـشپ  و  وفع ) یلع  نمدـنت  و ال   ) ییوا تمحر  جاـتحم  ترخآ  اـیند و  رد 
يزیت هب  هحودـنم ) اهنع  تدـجو  هرداـب  یلا   ) نکم باتـش  و  نعرـست ) ـال  و   ) رادرک يدـب  تهج  هب  ندرک  تبوقع  هب  شاـبم  ناداـش 
ایاعر رب  مدش  هداد  تموکح  تراما و  نم  هک  وگم  و  رموم ) ینا  نلوقت  و ال   ) سفن رد  یـشیاجنگ  یتعـسو و  نآ  زا  یبای  هک  یبضغ 
راتفگ نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) ناف   ) رما نآ  رد  موش  یم  هدرب  نامرف  سپ  عاطاف )  ) اـهنآ رب  ما  هدـننکرما  رما )  ) نآ هطـساو  هب  و 
صقن فعـض و  لحم  و  نیدـلل ) هکهنم  و   ) دابع رب  ربکت  بجع و  هطـساو  هکنآ  هطـساو  هب  لد  رد  تسا  يراسفا  بلقلا ) یف  لاـغدا  )

ام ریغی  هللا ال  نا   ) یلاـعت هلوقک  تمعن  تیعمج و  تیهاـفر و  ریغت و  هب  تسا  نتـسج  یکیدزن  و  ریغلا ) نم  برقت  و   ) ار نید  رم  تسا 
زا کناطلـس ) نم   ) ییوا رد  وت  هچنآ  هیف ) تنا  ام   ) وت يارب  دروآ  دـیدپ  نوچ  و  کل ) ثدـحا  اذا  و  ( ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب 
هک کقوف )  ) ادـخ یهاشداپ  تمظع  هب  هللا ) کلم  مظع  یلا   ) نک رظن  سپ  رظناف )  ) ار ربک  اـی  یگرزب و  هلیخم ) وا  ههبا   ) وت تموکح 

سفن زا  کسفن ) نم   ) نآ رب  یتسین  اناوت  هک  يزیچ  رب  هیلع ) ردـقت  ام ال  یلع   ) وت زا  وا  ییاـناوت  و  کـنم ) هتردـق  و   ) تسا وت  يـالاب 
ینعی .وت  يدنلب  زا  کحامط ) نم   ) وت يوس  هب  دنک  یم  نیکست  کیلا ) نماطی   ) ندرک رظن  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) ناف   ) دوخ

وت يدنـسپدوخ  يزیت  زا  کبرغ ) نم   ) وت زا  دراد  یم  زاب  و  کنع ) فکی  و   ) .دزاـس یم  فرطرب  ار  وت  ربک  دنکـش و  یم  ار  وت  ربکت 
زا کلقع ) نم   ) رابکتـسا هطـساو  هب  وت  زا  دش  بیاغ  هک  ار  يزیچ  کنع ) بزع  امب   ) وت يوس  هب  دنادرگ  یم  زاب  و  کیلا ) یفی ء  (و 
وا هب  ار  دوخ  ندرک  دننام  و  هب ) هبشتلا  و   ) وا یگرزب  رد  هتمظع ) یف   ) ادخ اب  ندرک  دربن  زا  نک  رذح  هللا ) تاماسم  كایا و   ) وت درخ 
لک نیهی  و   ) ار شکندرگ  ره  دـنک  یم  لیلذ  رابج ) لـک  لذـی   ) ادـخ هک  یتسرد  هب  سپ  هللا ) ناـف   ) وا يراوگرزب  رد  هتوربج ) یف  )

ار شکندرگ  ربکتم  ره  دزاس  یم  راوخ  دیامن و  یم  تناها  و  لاتخم )

یلمآ

ینیوزق

رب ولع  تمحر و  مدع  دابع و  رب  ملظ  تیـصعم و  رب  تئرجب  یلاعت  سدقت و  يادخ  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  سفن  راهنیز  ینکن  بصن 
تیاـغ وا  تمحر  وـفع و  زا  يزاـین  یب  ارت  تسین  و  هتمحرب ) هنم  هللا  اـنذاعا   ) يادـخ مشخ  اـب  تقاـط  ارت  تسین  هک  یتسردـب  ناـشیا 

يدرگن نامیـشپ  .ناشیا و  للز  اـطخ و  زا  حفـص  وفع و  داـبع و  تمحر  زا  نآ  رب  درک  رما  هچنآ  رب  تسا  صیرحت  تیاـهن  دـیدهت و 
یشیط بضغ و  هب  یباتشن  و  دشاب ، بولق  تظلغ  بابرا  رارشا و  تفـص  نیا  و  یتبوقع ، رب  يدرگن  رختفم  داش و  و  يوفع ، رب  زگره 

هکنادـنچ ینعی  .یجرف  تعـسو  جرح  قیـضم  نآ  زا  و  یندـش ، نوریب  هار  نآ  رد  عوقو  زا  ییاـیب  ددرگ و  رداـص  لـمات  یب  وـت  زا  هک 
.ددرگن و رداص  یـشاب  هتـشاد  یندـش  نوریب  یبرهم و  نآ  زا  هک  تبوقع  بضغ و  زا  يرما  وت  تسد  رب  هک  نک  نآ  رد  یعـس  یناوت 

عضوم نآ  رد  لقاع  دیآ و  یمن  حالصب  راک  دریذپن و  حالصا  تیعر  اب  وا  رما  نآ  نودب  رگم  درادنپ  لهاج  هک  دشاب  اهتبوقع  رایـسب 
تـسا لیام  ریخ  رـش و  هب  ناشیا  سوفن  هک  یموق  نینچمه  و  دربب ، کلم  راک  زا  للخ  نآ  درآزاب و  حالـصب  داـسف  نآ  قفر  فطلب و 

تیاغ زا  نیا  ددرگ و  لـصاح  زین  يرتخبت  حرف و  نآ  زا  ار  ناـشیا  سفن  هک  دـشاب  و  دـننک ، تبوقع  هب  لـیجعت  عضاوم  نیا  لـثم  رد 
هتـشاد يار  هچنآ  رب  منکیم  رما  موق ، نیا  رب  ما  هدش  هدرک  ریما  نم  هک  بجع  رورغ و  يور  زا  دوخ  اب  یئوگن  .دـشاب و  سفن  ترارش 

وا رب  دـشاب  هدـش  نوریب  یتلزب  وا  تعاط  زا  انایحا  یـسک  رگا  و  ددرگ ، رورغ  بجوم  هشیدـنا  نیا  و  موشیم ، هدرب  ناـمرف  سپ  مشاـب ،
و ددرگ ، نآ  للخ  لد و  داسف  بجوم  دزیگنارب  ناطیـش  هک  هسوسو  نیا  ینعی  لد ، رد  دشاب  لاغدا  لاح  نیا  و  دنکن ، .وفع  دشخبن و 
برقت و بجوم  و  دنازیرب ، نآ  تشوگ  دناهاکب و  دزادگب و  ار  نت  هک  یضرم  وچمه  دشاب ، نید  نتساک  ندش و  فیعض  بابـسا  زا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3766 

http://www.ghaemiyeh.com


اما ریغی و  یتـح  موـقب  اـم  ریغی  ـال  هللا  نا   ) هدوـمرف دـیجم  مـالک  رد  یلاـعت  قـح  هچناـنچ  ددرگ ، تمعن  لاوز  ریغت و  ندـش  کـیدزن 
دنهد رییغت  هک  هاگنآ  ات  تنکم  تمعن و  زا  دـشاب ، ار  یموق  هچنآ  دـهدیمن  رییغت  یلاعت  هناحبـس و  قح  هکیتسردـب  ( ) هیالا ..مهـسفناب 

و یـساپسان ، هب  حالـص  بلط  ریخ و  دـصق  زا  دوب ، رمـضم  ناشیا  ياهرطاخ  رد  و  دـشاب ، نماـک  ناـشیا  سوفن  رد  هچنآ  دوخ  ناـشیا 
وت سفن  رد  دالب  دابع و  رب  ناطلسزا  ینآ  رد  هک  تلاح  نیا  وت  يارب  زا  دنک  ثادحا  هاگره  .یسانشان و  قح  مومذم  تفص  رب  ققحت 

تردق وت و  رب  بلاغ  وت و  يالاب  هناش ) مظع   ) يادخ یهاشداپ  یگرزب  رد  نک  لمات  نک و  رظن  سپ  راختفا ، ربک و  ای  ناش  یگرزب و 
هاش و زا  داـبع  يراوخ  زجع و  يادـخ  يراوگرزب  رد  لـمات  نیا  سپ  دوخ ، بناـج  زا  یتسین  نآ  رب  رداـق  وت  هچنآ  رب  وت  زا  یلاـعت  وا 
يدـنت و وت  زا  دراد  یمزاـب  و  وت ، ربـکت  يدنلبرـس و  زا  دـنادرگیم  مک  و  ارت ، سفن  یـشگرس  وت  يوسب  دـنادرگ  یم  نکاـس  يادـگ 
زا ربکت  ببـسب  هک  ار  رابتعا  یهاگآ و  نآ  ینعی  .وت  لـقع  زا  وت  زا  تسا  هدـش  بیاـغ  هچنآ  وت  يوسب  دـنادرگ  یمزاـب  ارت و  ینـسوت 
وا هب  ندومن  هبـشت  و  وا ، تمظع  رد  یلاعت  يادخ  اب  ندرک  يربارب  زا  ارت  داب  رذح  .دـنادرگیمزاب  وتب  هتـشگ  بیاغ  هدـش  مک  وت  لقع 

يربکتم ره  دنادرگیم  راوخ  و  دنک ، هلباقم  وا  اب  هک  ار  یـشکندرگ  ره  دنادرگیم  لیلذ  يادخ  هکیتسردـب  سپ  وا ، توربج  رد  یلاعت 
ددرگ و عمج  تمادن  تبانا و  نآ  اب  دشاب و  هتـشاد  هبوت  یتیـصعم  ره  دنا : هتفگ  قیقحت  بابرا  .دزارفا و  يوعد  هب  ندرگ  وا  اب  هک  ار 

تباـنا هبوت و  زا  و  دـنک ، رابکتـسا  راذـتعا  زا  بجعم  هچ  ددرگن  عمج  تباـنا  هبوـت و  اـب  هک  رابکتـسا  تیبـصع و  رگم  دـبای ، قـیقحت 
.دنامب و رمتسم  رـصم و  شیوخ  تیـصعم  رب  سیلبا )  ) تشگ و نورقم  هبوت  هب  مدآ )  ) تیـصعم هک  دوب  اجنیا  زا  و  دیامن ، فاکنتـسا 
، دیلپ راوخ و  ینعی  هرذم )  ) تسیا هفطن  وا  لوا  دیامن ، رابکتسا  بجع و  هک  ار  مدآ  نبا  تسیچ  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  مه 
و تسا ، نیگرس  ینعی  تسا  هرذع )  ) لماح هتـسویپ  تلاح  ود  نیا  نایم  رد  وا  وبدب و  هدیدنگ و  ینعی  هرذق )  ) تسیا هفیج  وا  رخآ  و 

یف ریـصی  هتروص  نسح  دـعب  دـغ  یلع  هرذـم  هفطن  لـبق  نم  ناـک  هتروصب و  بجعم  نم  تبجع  دـنا : هدرک  مظن  نینچ  ار  ینعم  نیا 
مهترطبا مدآ  دـالوا  يرا  تسا  هتفگ  نینچ  يرگید  هرذـعلا و  لـمحی  نیذـه  نیب  اـم  هتوخن  هبجع و  یلع  وـه  هرذـق و  هفیج  ضرـالا 

ءاع تنا و  هفطن و  نم  کمسج  هبنت و  هتفگ : يرگید  هینم و  مهرخآ  اورختفا و  وا  ینم  مهلوا  اورطب و  ملف  هیندلا  ایندلا  نم  مهظوظح 
یف مهل  نکی  ناـف  ءاوح  مـالا  مدآ و  مهوبا  ءاـفکا  لاـثمتلا  ههج  نم  ساـنلا  دومرف : ناوـید  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیا  ملعت و  اـمل 

هک دشاب  ررقم  یئاود  ار  کی  ره  دنندب  كاله  بجوم  هرهاظ  ضارما  هچنانچمه  هکنادب  ءاملا  نیطلاف و  هب  نورخافی  فرـش  مهلـصا 
صاخ دـشاب  یئاود  ار  یـضرم  ره  دـننایدا  داسف  ناج و  كاله  بجوم  هک  هنطاب  ضارما  نینچمه  دوش ، هدرک  اود  نادـب  نآ  جـالع 

اب هدش  لصاح  ار  صخـش  هک  تسا  ءالعتـسا  ءالیتسا و  رد  رظن  نآ  ببـس  و  تسا ، هنطاب  ضارما  نیرتدب  ربک  ضرم  و  ضرم ، نادـب 
رد رظن  یلاعت و  قح  ياقب  تمظع و  رد  لـمات  ضرم  نیا  ياود  یمدآ و  زجع  فعـض و  و  یلاـعت ، قح  يـالیتسا  تمظع و  زا  لوهذ 

ناـشیا سفن  رب  ناطیـش  هسوسو  هب  ضرم  نآ  هاـگره  هبذـهم  قـالخا  هیکاز و  سوفن  باـبرا  .دـشاب  هدـنب  ياـنف  یگراـچیب و  زجع و 
میظعت هک  موق  ره  و  دنک ، تدعاسم  یلاعت  وا  فطل  رگا  دـننک ، یلاعت  قلاخ  يایربک  تمظع و  ندرک  دایب  نآ  جالع  ددرگ  یلوتـسم 

نایغط ولغ و  رـس  زا  و  ددرگنزاب ، نآ  زا  ینک  فیوخت  یلاعت  وا  ءالعتـسا  هب  یهد و  ناشیا  دایب  یلاـعت  وا  تمظع  دـننک و  رابکتـسا  و 
حالـص و يور  هنوگچیه  هدروخ ، ناـشیا  لد  رهوج  و  هدـش ، نمزم  ناـشیا  رد  ربـک  ضرم  هک  دنـشاب  موـق  نآ  ناـشیا  دـنتفین ، دوـخ 

رهاظ باوج  تسا ، وا  داسفا  هسوسو و  رثا  دـشاب و  ناطیـش  زا  یناسفن  ضارما  ایآ  هک  تسا  لاوس  اـجنیا  .دنـشاب  هتـشادن  يراگتـسر 
 … مالسلا هیلع  بویا  ناسل  نع  میرکلا  باتکلا  یف  و   ) دوشیم هداد  تبسن  ناطیش  هب  یهجو  زا  هرهاظ  مه  هنطاب و  ضارما  هک  تسنآ 
رگید یماقم  بلطم  نیا  لیصفت  قیقحت و  و  کلذ ) یلع  لدی  ام  یفاکلا  هضور  ثیداحا  یف  و  ( ) باذع بصنب و  ناطیشلا  ینسم  ینا 

.دهاوخیم
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یجیهال

هبوقعب و ال نحجبت  وفع و ال  یلع  نمدنت  هتمحر و ال  هوفع و  نع  کب  ینغال  هتمقنب و  کل  دیال  هناف  هللا ، برحل  کسفن  نبصنت  «ال 
نم برقت  نیدـلل و  هکهنم  بلقلا و  یف  لاغدا  کلذ  ناف  عاطاف ، رمآ  رموم  ینا  نلوقت  هحودـنم و ال  هنع  تدـجو  هرداب  یلا  نعرـست 

ام یلع  کنم  هتردـق  کقوف و  هناحبـس  هللا  کـلم  مظع  یلا  رظناـف  هلیخم  وا  ههبا  کناطلـس  نم  هیف  تنا  اـم  کـل  ثدـحا  اذا  ریغلا و 
نم کنع  بزع  امب  کیلا  یفی ء  کبرغ و  نم  کنع  فکی  کـحامط و  نم  کـیلا  نماـطی  کـلذ  ناـف  کـسفن ، نم  هیلع  ردـقتال 

« .لاتخم لک  نیهی  رابج و  لک  لذی  هللا  ناف  هتوربج ، یف  هب  هبشتلا  هتمظع و  یف  هللا  هاماسم  كایا و  .کلقع 

یب وا و  تبوقع  رد  تسین  وت  يارب  زا  یتردـق  توق و  هک  قیقحت  هب  سپ  ادـخ ، ندـش  نمـشد  يارب  زا  ار  وـت  سفن  رادـم  اـپرب  ینعی 
نکم باتش  یندرک و  تبوقع  رد  وشم  ناداش  یندرک و  تشذگ  رب  شابم  نامیشپ  وا و  شـشخب  وا و  تشذگ  زا  ار  وت  تسین  يزاین 

ما هدننک  مکح  ما و  هدش  هتشاد  تراما  بصنم  نم  هک  ییوگن  هتبلا  دیاب  يا و  هعسوت  نآ  زا  یشاب  هتفای  هک  یبضغ  تعرـس  يوس  هب 
نید و رد  تسا  یتسـس  فعـض و  لد و  داـقتعا  رد  تسا  داـسف  ندرک  لـخاد  نخـس  نیا  هک  قیقحت  هب  سپ  .مشاـب  عاـطم  دـیاب  سپ 

وت طلـست  زا  یـشاب ، یم  نآ  رد  وـت  هک  يزیچ  نآ  رد  وـت  يارب  زا  دـیآ  دـیدپ  هک  تقو  ره  .ادـخ و  زا  ریغ  هب  تـسا  نتـسج  یکیدزن 
هک يزیچ  رب  وت  سفن  زا  وا  ییاناوت  وت و  هب  طلـست  رد  هناحبـس ، ادخ ، یهاشداپ  یگرزب  يوس  هب  نک  هاگن  سپ  يربکت ، ای  یگرزب و 
زا دراد  یمزاب  ار و  وت  یـشکرس  وت  زا  دـنادرگ  یم  نکاس  وت ، ندرک  هاگن  نآ  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، سفن  زا  نآ  رب  یتسین  اـناوت  وت 
اب ندرک  هزیتس  رد  شاـب  رذـحرب  .وت  شناد  لـقع و  زا  وت  زا  دوب  هدـش  رود  هک  ار  هچنآ  وت  يوس  هب  دـنادرگ  یمرب  ار و  وت  يدـنت  وت 

ار و يرهاـق  ره  دـنادرگ  یم  راوخ  ادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، هبلغ ي  رهق و  رد  وا  هب  ار  دوـخ  نتخاـس  دـننام  وا و  یگرزب  رد  ادـخ 
.ار يربکتم  ره  دنادرگ  یم  ریقح 

یئوخ

(: لاغدالا ، ) رارطـضالا قیـضلا و  مدع  رمالا و  یف  هعـسلا  هحودنملا :) ، ) هدحلا هردابلا :) ، ) رورـسلا حرفلا و  میجلا : نوکـسب  حـجبلا ) )
نع اـهحامج  سفنلا : حاـمط ) ، ) نکـسی نماـطی :) ، ) ربـکلا هـلیخملا :)  ) و ههبـالا ) ، ) فعـضلا هـکهنملا :) ، ) رمـالا یف  داـسفلا  لاـخدا 

، ربکلا میظع  توربجلا :) ، ) ومسلا نم  هلعافم  هاماسملا :) ، ) هیرج لوا  هتدح و  سرفلا  بزع ) ، ) عفترا رصبلا : حمط  تایهتشملا ،

راکفالخ وفع  زا  زگره  .یتسین -  زاین  یب  شتمحر  وفع و  زا  يرادـن و  ار  وا  ماقتنا  باـت  اریز  زیخمرب  ادـخ  اـب  زیتس  گـنجب و  زگره 
ءارجا منامرف  مهدنامرف و  نم  وگم  باتشم ، مکحت  يدنتب و  يراد  زیرگ  هار  ات  .لابم -  تبوقع  هجنکش و  رب  زگره  .شابم -  نامیشپ 

هظحالم ي زا  نوچ  .دروآ -  یم  رابب  بوشآ  ینوگرگد و  دنک و  یم  دیدپ  نید  رد  یتسـس  لد و  رد  داسف  دوخ  نیا  اریز  دوش ، یم 
هک نک  هجوت  تسا و  وت  تسد  ـالاب  هک  نک  ادـخ  گرزب  کـلمب  یهاـگن  داد  تسد  وـتب  يزارفارـس  ربـکت و  تمواـقم  تموـکح و 

دراد و زاب  ارت  يدنت  دناشن و  ورف  ارت  یـشکرس  هجوت  نیا  اریز  يرادن  تردق  مه  دوخ  رب  وا  ربارب  رد  وت  دراد و  تردق  وت  رب  دنوادخ 
يدـننامه يرـسمه و  رـس  توربج  یگرزب و  رد  دـنوادخ  اب  ادابم  .ددرگ -  زاب  وت  هب  هتفر  ردـب  ترـس  زا  ینیب  دوخ  رثا  رب  هک  یلقع 

.دنک یم  نوبز  ار  يا  هدنلاب  ره  راوخ و  ار  يرابج  ره  دنوادخ  اریز  یشاب  هتشاد 

يرتشوش
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هیلع  ) یبنلا لاق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .هدابع  ملظب  هللا ) برحل  کـسفن  نبـصنت  ( ) ـال  ) هیطخلا و  مثیم ) نبا   ) یف و 
دقف ایلو  یل  لذا  نم  دـمحم ! ای  یل - لاق  نا  یلا  ینهفاش - یحوا و  ام  باجحلا  ءارو  نم  یلا  یلاعت  یحوا  یب و  يرـسا  امل  مالـسلا :)

: تلق .هتبراح  ینبراح  نم  و  هبراحملاب ، یندصرا 

، کل هقاط  ال  يا : کل ) يدـی  هناف ال   ) .هیالولاب امکتیرذ  کیـص و  ول  کـل و  هقاـثیم  تذـخا  نم  لاـق : اذـه ؟ کـیلو  نم  و  بر ! اـی 
هتمقنب ضرالا  ءامـسلل و  يدـی  و ال  هتمقنب ) (. ) هرـشعب دـحاول  يدـی  ال   ) مهلاـثما نم  و  اـفیفخت ، هلثم  یف  نیدـیلا  نم  نونلا  نوفذـحی 

هللا وفعی  یتح  مهمحری  هدی و  تحت  نیذلا  هللا  دابع  نع  وفعی  نا  دـبالف  هتمحر ) هوقع و  نع  کب  ینغ  و ال   ) .فیعـض ناسنال  فیکف 
( هبوقعب  ) .نرخافت نیهابت و ال  يا : میجلا  میدـقتب  نحجبت ) و ال   ) .يوقتلل برقا  وفعلاف  وفع ) یلع  نمدـنت  و ال   ) .همحری هنع و  یلاـعت 

هبوقعلا نم  هدـحلا  هبجوت  ام  دارملا  و  هدـح ، يا : هرداب ) یلا  نعرـست  و ال   ) .لامکلاب نوکی  اـمنا  راـختفالا  و  صقنب ، راـختفالاک  هناـف 
امنا هحودـنملا  نال  و  هیطخلا ، و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  اـهنع ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  اـهنم ) تدـجو  )

هحودنم رمالا  اذه  نع  یل  لاقی : هحودنم ) ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .نع عم  لمعتست 
رموم ینا  نلوقت  و ال   ) .لاعفنالا مدنلا و  هعبتیف  فالخلا  فشک  یلا  ابلاغ  يدوی  هنال  هرداب  یلا  عارسالا  نع  ع )  ) یهن امنا  و  هعس ، يا :

.همحل تصقن  هتنضا و  اذا  یمحلا ) هتکهن   ) نم هکهنم ) بلقلا و  یف  داسف  يا : لاغدا )  ) .لایخلا کلذ ) ناف  عاطاف  رمآ 

دلاخ کلذ  غلب  هرـصبلا  هدرب  یبا  نب  لالب  یلو  امل  یعمـصالا : لاق  دقعلا )  ) یف .ثداوحلا  تاریغتلا و  يا : ریغلا ) نم  برقت  نیدلل و  )
عشقت هللا ال  اما و  عشقت ؟) لیلق  نع  فیص  هباحس   ) لئاقلا تنا  لاقف : الالب  کلذ  غلبف  عشقت  لیلق  نع  فیص  هباحس  لاقف : ناوفص  نب 
درزلا یبا  تیب  یف  ام  الا  نامیالا  نم  لـالب  بلق  یف  اـم  لوقی : دـلاخ  ناـک  و  طوس - هئاـم  هبرـضف  درب ، بوبوش  اـهنم  کبیـصی  یتح 

، اربک يا : هلیخم ) وا   ) .همظع يا : ههبا ) کناطلـس  نم  هیف  تنا  ام  کـل  ثدـحا  اذا  و   ) .سلفم لـجر  درزلاوبا  و  رهوجلا - نم  یفنحلا 
(: یفاکلا  ) یف کقوف .) هللا  کلم  مظع  یلا  رظناف  (. ) لاهجلا بایث  نم  بوث  لاخلا  و  : ) جاجعلا لاق  هلیخم ، وذ  لاخ و  وذ  نـالف  لاـقی 

اهیا رفعج : هل  لاقف  بایثلا ، ناقلخ  هیلع  بارتلا و  یلع  سلاج  هل  تیب  یف  وه  یـشاجنلا و  یلع  هشبحلا  یف  بلاط  یبا  نب  رفعج  لخد 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امیف دـجن  انا  رفعج ! ای  لاقف : ناقلخلا ، هذـه  کیلع  بارتلا و  یلع  اسلاج  كارا  ینا  کلملا !

مهل ثدحی  امدنع  اعـضاوت  هل  اوثدحی  نا  هدابع  یلع  هللا  قح  نم  نا  ع )  ) یـسیع یلع  یلاعت  هللا  لزنا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا 
امل هبون - کلم  عا  هتصق  نع  هلاس  هسبح و  نم  ناورم  نب  دمحم  روصنملا  جرخا  جورملا :)  ) یف و  همعن …  یل  هللا  ثدحا  املف  همعن ،

دوعقلا نم  کعنم  ام  هل : تلقف  اشارف ، هل  تددعا  دـق  ضرالا و  یلع  دـعقف  اهکلم  یناتا  لاقف : هیلا - هیما  ینب  نم  هدـع  عم  بره  ناک 
رمخلا و نوبرـشت  مل  هلاس  هنا  هیف :) و   … ) هللا هعفر  اذا  یلاعت  هللا  همظعل  عضاوتی  نا  کلم  لکل  قح  کلم و  ینال  لاقف : انـشارف ؟ یلع 

یف کسفن ) نم  هیلع  ردقت  ام ال  یلع  کنم  هتردق  و  ( ؟ مکنید یف  مکیلع  مارح  کلذ  لک  ضرالا و  یف  نودـسفت  ریرحلا و  نوسبلت 
(، هیلع کنم  کیلع  ردـقا  هللا   ) نیترم اتوص  یفلخ  نم  تعمـسف  یل ، امالغ  برـضا  تنک  يراصنالا : دوعـسم  یبا  نع  دواد  یبا  ننس 

( لاله یبا  هباتک   ) یف .رانلا و  کتقفلل  لعفت  مل  ول  اما  لاـقف : .هللا  هجول  رح  وه  تلقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا وه  اذاـف  تفتلاـف 
هنم هب  هللا  كدـع  وا  امل  هللا  وف  قحلاب  لمعاف  اضیا  تنا  و  یبارعالا : لاقف  .ابرـض  کتعج  وا  الا  قحلا و  لق  یبارعال : هالولا  ضعب  لاق 
اذا هل : لاق  اباتک و  هسار  یلع  موقی  ناک  لجر  یلا  عفد  کلملا  ریـشدرا  ناـک  یبیتقلا :) نویع   ) یف .کـنم و  هب  ینتدـع  وا  اـمم  مظعا 
نع ریـصی  اضعب و  هضعب  لکای  نا  کشوی  دـسج  تنا  امنا  هلاب  تسلف  کـسما   ) باـتکلا یف  و  یلا ، هعفداـف  یبضغ  دتـشا  دـق  ینتیار 

رسجلا یلاا  يدنسلل  ناک  و  هیف :) و  (. ) بارتلا دودلل و  بیرق  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
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ناک دادغب :) خیرات   ) یف .صاصقلا و  رکذا  يدنس ! ای  کلی  و  هل : لوقیف  طایسلاب  سانلا  برض  اذا  هیلا  موقی  ناب  هرما  دق  ریغـص  مالغ 
، لوالاف لوالا  مهمدـقی  ناک  امنا  و  موصخلاب ، وعدـی  مث  اهیف  رظنیف  هرطمق  نم  هعقر  جرخی  یتح  ءاضقلل  سلجی  یـضاقلا ال  کـیرش 
ای هتدـح ، طارـصلا و  رکذا  هللادـبع  نبا ! کیرـش  ای   ) اهیف اذاف  انیلا  اهجرخاف  هعقرلا ، هذـه  یف  اـم  ملعن  نا  بحن  کیرـش : نبـال  لـیقف 

کعافترا يا : کحامط ) نم   ) .کیلا نکسی  يا : کیلا ) نماطی  کلذ  ناف  (. ) یلاعت هللا  يدی  نیب  فقوملا  رکذا  هللادبع ! نب  کیرش 
(: مالـسلا هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف .کتدح  يا : کبرغ ) نم  کنع  فکی  و  (. ) یـشلا ء یلا  هرـصب  حـمط   ) نم كداعبا ، و 

خیرات  ) یف .یبضغ و  کنع  فکا  هیلع  کتکلم  نمع  کبضغ  کسما  یسوم  ای  یسوم : هب  یلاعت  هللا  یجان  امیف  هاروتلا  یف  بوتکم 
رماف لجرب  یتا  ذا  هدـنع  انا  موی و  تاذ  روصنملا  یلع  هرـصبلا  لها  نم  دـفو  یف  راوس  نبا  لخد  لاق : هلاضف  نب  كراـبم  نع  دادـغب )

يرصبلا نسحلا  لاق  تلق : وه ؟ ام  و  لاق : .ثیدحب  کثدحا  الا  تلقف : .رضاح  انا  نیملسملا و  نم  لجر  لتقی  یسفن : یف  تلقف  هلتقب ،
مهذـفنی یعادـلا و  مهعمـسی  ثیح  دـحاو  دیعـص  یف  سانلا  یلاعت  هللا  عمج  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق 

: لوقیف هللا  دنع  نم  دانم  موقیف  رصبلا ،

لبقاف افع ، نم  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) الا نموقی  ـالف  دـی ، هللا  یلع  هل  نم  نموقیل 
نبا لاق  و  عجری ، يا : ءاف  نم  یفی ء ) و   ) .هنع اـیلخ  لاـق : .نسحلا  نم  هتعمـس  هللا  تلق : نسحلا ؟ نم  هتعمـس  هللا  لاـقف : یلع  روصنملا 

هل لصحی  فیکف  الا  و  کلقع ) نم  کنع   ) .دـعب یفخ و  يا : بزع ) اـمب   ) .ءاـبلاب هتیدـعت  دـعب  هل  هجو  ـال  و  ءاـفا ، نم  دـیدحلا : یبا 
ناطلس ناک  ول  و  هقبلا ، هملوت  هقرعلا و  هنتنت  هقرشلا و  هلتقت  لمعلا ، ظوفحم  للعلا  نونکم  لجالا  موتکم  فیعـض  ناسنا  وه  و  هلیخم ،

هللا ناف   ) .لانت یتلا ال  هتیرهاق  هتوربج ) یف  هب  هبـشتلا  هتمظع و  یف   ) .ولعلا یف  هتلباـقم  يا : هللا ) هاـماسم  كاـیا و   ) .ضرـالا هجو  لـک 
مل هءادر  هللا  عزان  نمف  هللا  ءادر  ربکلا  ربخلا : یف  .میظع و  هنا  لاخی  ربکتم  يا : لاتخم ) لک  نیهی  و   ) .لواـطتم يا : راـبج ) لـک  لذـی 
نع یحنت  اهل  لیقف  نیقرـسلا ، طقلت  ءادوس  هنیدـملا و  قیرط  ضعب  یف  رم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  الافـس ، الا  یلاـعت  هللا  هدزی 
ربخ یف  .هرابج و  اـهناف  اـهوعد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف اـهلوانتی  نا  موقلا  ضعب  مهف  ضرعمل ، قیرطلا  نا  تلاـقف : یبنلا ، قیرط 

رذـلا روص  یف  هللا  مهلعجی  نیربکتملا  نا  رخآ : یف  .منهج و  یف  هللا  هبکا  اـمهنم  ائیـش  لواـنت  نمف  هرازا ، ربـکلا  هللا و  ءادر  زعلا  رخآ :
ام رخآ : یف  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .باسحلا نم  هللا  عرفی  یتح  سانلا  مهاطوتی 

رغـصا وه  هسفن و  یف  سانلا  مظعا  لازی  الف  هللا ، کعـض  عضتا و  هل  لیق  ربکت  اذاف  اهکـسمی  کلم  همکح و  هسار  یف  ـالا و  دـبع  نم 
.مهنیعا و یف  سانلا  عفرا  هسفن و  یف  سانلا  رغـصا  لازی  الف  هللا  کشعن  شعتنا  لاق : مث  هللا ، هعفر  عضاوت  اذاف  سانلا ، نیعا  یف  ساـنلا 

.داحلالا یندا  ربکلا  رخآ : یف 

هینغم

یلع کل  هقاط  و ال  هباذع ، هبضغ و  کیلع  لحیف  هللا ، هیـصعمب  کسفن  ثدحت  ال  هحودنم .) یلا - هللا - برحل  کسفن  نبـصنت  (و ال 
ناف تلعف ، ام  یلع  مدـنت  الف  کیلا  ءاسا  نمع  توفع  نا  و  هتمحر ، هللا و  وفع  نع  هاج  وا  لامب  کل  ینغ  ـال  اـضیا  ..هلمحت و  هعفد و 

.هرقبلا ال يوتلل 237  برقا  اوفعت  نا  و  یلاعت : هلوق  رکذا  و  كودـع ، نم  کـظیغ  تیفـش  اذا  حرفت  ـال  اـضیا  ..لـضف و  ریخ و  وفعلا 
ینا نلوقت : و ال   ) .ناودعلا رـشلا و  یلع  هل  اعیجـشت  وفعلا  نکی  مل  نا  و  کیلع ، يدتعا  ام  لثمب  ناک  ول  یتح و  قولخم  یلع  يدـتعت 
ریغت ـال  ینعملا  و  رهدـلا ، بئاون  نیغلا - رـسکب  ریغلاـب - و  فعـضلا : هکهنملاـب  و  داـسفالا ، لاـغدالاب  دارملا  و  ریما ، يا  خـلا ..) رموـم 

رورغ اذه  نال  اوعیطی ، اوعمسی و  نا  الا  سانلا  یلع  ام  و  یهانلا ، رمالا  ریمالا  انا  لوقت : و  هسایرلا ، بصنمب 
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نم کفنا  یف  ناطیـشلا  خـفن  اذا  کلقع .) یلا  کـل - ثدـح  اذا  و   ) .هکلهتلا یلا  هبحاـصب  یقلی  و  نیدـلا ، فعـضی  و  بلقلا ، دـسفی 
نم یـش ء  کل  ثدح  اذا  رخاسلا ، رعاشلا  لاق  امک  دسالا  هروص  اخافتنا  یکحت  ضیرع  خماش و  کنا  کلایخ  یف  سوسو  و  ربکلا ،

ام الا  ارـض  اعفن و ال  کسفنل  کلمت  هتـضبق ال  یف  کنا  و  یـش ء ، اهینادی  یتلا ال  هللا  همظع  رکذت  و  ناطیـشلا ، نم  هللااب  ذعتـساف  اذه 
نا هغلابلا  هظعوملا  هذه  نم  فشتکت  ..کلقع و  كدشر و  یلا  تنا  عجرت  و  هناشل ، بهذـی  و  ناطیـشلا ، فکی  كدـنع  ..هللا و  ءاش 

ضرمل ءاود  هنا ال  هناطلـس و  هتردق و  یف  هللا  عم  امئاد  ادبا و  دـبعلا  لقع  نوکی  نا  عضاوتلا - یلع  یفنلا  هضایر  یلا  دـیحولا  لییـسلا 
نم و  هدحو ، همظعلا هللا  ..هفسو و  لهج  هناف  مظاعتلا  عد  خلا ..) هللا  هاماسم  كایا و   ) .هلالج هلامک و  یف  هناحبس  هللا  هفرعم  الا  بولقلا 

.لطبا ضحداوقحتسی : ام  قوف  سانلا  هللا و  هعفر  اهتلزنم  نود  هسفن  عضو  نم  و  هازخا ، هلذا و  اهیلا  لواطت 

هدبع

هقاط يا ال  هتمقن  عفدت  نا  دی  کل  سیل  يا  هتمقنب  کل  يدی  روجلا و ال  ملظلاب و  هتعیرش  هفلاخم  هللا  برحب  دارا  هللا : برحل  کسفن 
هحودنملا لعف و  وا  لوق  یف  بضغلا  دنع  هدحلا  نم  ردبی  ام  هردابلا  ینعم و  اظفل و  حرفک  هب  حـجب  هبوقعب : نحجبت  و ال  اهب …  کل 

ریغلا هفعـضا و  هکهن  هفعـضم  هکهنم  داسفلا و  لاخدا  لاغدالا  طلـسم و  يا  مظعمک  رموم  عاطاف : رمآ  رموم  صلخملا …  يا  عستملا 
هزمهلا مضب  ههبالا  هلیخم : وا  ههبا  اهیف …  عوقولل  ضرعت  يا  اهنم  برقت  هطلسلاب  رارتغالا  لودلا و  لدبتب  رهدلا  تاثداح  حتفف  رسکب 
زوشنلا باتکک  حامطلا  کحامط : نم  کیلا  بجعلا …  ءالیخلا و  رـسکف  حتفب  هلیخملا  ءایربکلا و  همظعلا و  هحوتفم  ءابلا  دیدشت  و 
هاماسم کلقع …  نم  باغ  يا  بزع  امب  کیلا  عجری  ییفی ء  هدـحلا و  نوکـسف  حـتفب  برغلا  هنم و  ضفخی  يا  نماطی  حامجلا و  و 

… ولعلا يا  ومسلا  یف  هارابملا  هاماسملا  هتمظع : یف  هللا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا هدوبن  وا  مشخ  یئاناوت  ار  وت  هک  يراد ( اور  متس  مدرم  هب  هدومن  نید  تفلاخم   ( يزاس هدامآ  ادخ  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  ادابم  و  ) 
یناوت یم  هک  یمـشخ  هب  و  شاـبم ، داـش  رفیک  هب  نامیـشپ و  تشذـگ  شـشخب و  زا  زگره  و  یتسین ، زاـین  یب  شیناـبرهم  شـشخب و 

هب ارم  نامرف  دـیاب  سپ  منک  یم  رما  مهاوخ ( هچ  ره  هب   ( رومام و نم  وگم  یلدود ( هب  یـشکرس و  زا   ( و امنم ، باتـش  يوشن  بکترم 
تموکح تنطلس و  هاگ  ره  و  ددرگ ، اهتمعن  لاوز  رییغت و  نید و  یتسـس  فعـض و  لد و  یبارخ  داسف و  ببـس  شور  نیا  دنریذپ و 

دوخ هب  تبـسن  وا  یئاناوت  هب  تسا و  وت  قوف  هک  ادخ  یهاشداپ  یگرزب  هب  دروآ  دیدپ  يدنـسپوخ  ربک و  ای  یگرزب  تمظع و  تیارب 
) زیچ ره  رب  ادـخ  ندوب  بلاغ  يراوگرزب و  رد  ندومن  هشیدـنا   ( نتـسیرگن نیا  هک  رگنب  یتسین  اـناوت  نآ  رب  شیوخ  بناـج  زا  هچنآ 

یمرب تیوس  هب  هتـشگ  رود  وت  زا  هک  يدرخ  لـقع و  زا  و  درادـیم ، زاـب  وت  زا  ار  يزارفارـس  و  دـناشن ، یم  ورف  ار  وت  یـشکرس  ربک و 
نتشاد ربارب  زا  شاب  رذحرب  و  ینارب .( دوخ  زا  ار  يدنسپدوخ  ربک و  هدمآ  زاب  دوخ  هب  هک  دوش  یم  ببس  راک  نیا  رد  هشیدنا   ( ددرگ
تـسپ راوخ و  ار  يربکتم  شکندرگ  ره  ادخ  اریز  شیئاناوت ، رد  وا  هب  ار  شیوخ  نداد  رارق  دـننام  و  شیراوگرزب ، رد  ادـخ  اب  دوخ 

.دنادرگ یم 

ینامز
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يزاریش دمحم  دیس 

هناف ال  ) .هبراحملل هسفن  بصن  يذلاک  رئاجلا  یلاولا  ناف  روجلا ، ملظلاب و  یلاعت  هتعیرش  هفلاخم  يا  هللا ) برحل  کسفن  نبصنت  (و ال 
امهم ناسنالا  ناف  هتمحر ) هوفع و  نع  کب  ینغ  و ال   ) ءاوس کب  دارا  اذا  یلاعت  هباذع  عفدل  هوق  دـی و  کل  سیل  يا  هتمقنب ) کلدـی 

، هل افلاخم  هسفن  بصنی  ال  هتمقن ، عفد  نم  نکمتی  صخش و ال  یلا  جاتحی  هلزنملا  هذهب  وه  نم  و  یلاعت ، هلضف  یلا  جاتحم  اعیفر  ناک 
ذا ادبا ، مدنت  الف  هنع  توفع  مث  کیلا  مرجا  مرجم  نع  توفع  ناف  وفع ) یلع  نم  دنت  و ال   ) هب هتبوقع  لزنی  وا  هنم  هتمحر  عطقی  یتح 
اقح تناک  امهم  هبقاع  رش  هبوقعلا  ناف  ادحا ، هب  تبقاع  ام  ببسب  نحرفت  يا ال  هبوقعب ) نحجبت  و ال   ) .ماقتنالا نم  هبقاع  نسحا  وفعلا 

رف لب  اصلخم ، ارفم و  يا  هحودنم ) اهنم  تدجو   ) بضغلا دـنع  لعف  وا  لوق  نم  ناسنالا  نم  رهظی  ام  یه  و  هرداب ) یلا  نعرـست  (و ال 
مزاللاف يا  عاطاف )  ) هیعرلا اهتیا  مکل  رما )  ) اذکب هفیلخلا  بناج  نم  ترما  دـق  رمئوم ) ینا  نلوقت  و ال   ) .ءدـهی یتح  بضغلا  راثآ  نم 
لاخدا يا  بلقلا ) یف  لاغدا   ) ربکلل هبجوملا  هلزنملا ، هذـهب  هسفن  ناسنالا  لعج  يا  کلذ ) ناـف   ) مهقوف کـسفن  يرت  ناـب  عاـطا ، نا 

نیدل هفعـضم  يا  نیدلل ) هکهنم  و   ) قح ریغب  بقاع  هاوه  فالخ  هیعرلا  تلمع  اذا  ریکفت  اذکه  رکفی  يذـلا  صخـشلا  ذا  هیف  داسفلل 
ریغ تاروطت  یف  عوقولا  و  هطلـسلاب ، رارتغـالا  يا  ریغلا ) نم  برقت  و   ) عفرتـلا ربـکلا و  ناودـعلا و  ملظلا و  بجوی  کـلذ  ذا  ناـسنالا 

هطلسلا ببس  اذا  يا  هلوعفم  ههبا )  ) هل و نایب  نم )  ) و ثدحا ، لعاف  ام ) ( ) ههبا کناطلـس  نم  هیف  تنا  ام  کل  ثدحا  اذا  و   ) .هدومحم
هللا کلم  مظع  یلا   ) کبلق نم  ربکلا  جارخا  کـسفن و  حاـمج  رـسکل  رظناـف )  ) بجعلا ءـالیخلا و  يا  هلیخم ) و   ) همظع اربک و  کـل 
نم هیلع  ردقت  ام ال  یلع   ) کنم هناحبـس  هتردق ) و   ) هیف یه  ام  ترغـصتسا  و  ترغـص ، اهنم  مظعا  یلا  ترظن  اذا  سفنلا  ناف  کقوف )

، کلذ لثم  یلع  تنا  ردـقت  امم ال  هبـشا  ام  هتامالا و  ضارمالا و  راقفالاب و  کسفن  یف  فرـصتلا  یلع  رداق  یلاعت  هنا  ینعی  کسفن )
کعافترا و يا  کحامط ) نم   ) ضفخی يا  کیلا ) نماـطی   ) هناحبـس هتمظع  یف  رکفتلا  رظنلا و  کـلذ ) ناـف   ) .کـسفن یلا  هبـسنلاب 

باغ يا  کنع ) بزع  امب   ) عجری يا  کیلا ) یفی  و   ) کسفنل کمیظعت  هدـح  يا  کـبرغ ) نم   ) عنمی يا  کـنع ) فکی  و   ) كربک
يا هللا ) هاماسم  و   ) کلام ای  رذـحا  يا  كایا )  ) .هریقح هریغـص  یه  امیظع ، هسفن  ناسنالا  يری  نا  لقعلا  لوهذ  نم  ناف  کلقع ) نم  )

( هتوربج یف  هب  هبـشتلا  و   ) هتمظع یف  هلباقم هللا  کلذ  ناف  امیظع ، کسفن  يرت  ناب  هتمظع ) یف   ) ولعلا ومـسلا و  یف  هتلباـقم  هتاراـبم و 
ناف  ) هلک هللا کلملا  ذا  هکلم ، ریغ  یف  نوکی  ناسنالا  ربجت  و  هکلم ، یف  وه  امنا  هربج  ناف  رابج ، هناحبـس  وه  اـمک  اراـبج ، نوکت  ناـب 

ربکتم يا  لاتخم ) لک  نیهی  و   ) .نودیری ام ال  یلع  سانلا  ربجی  رابج ) لک  لذی  هللا 

يوسوم

نحجبت و ال  وفع ، یلع  نمدـنت  و ال  هتمحر ، هوفع و  نع  کـب  ینغ  ـال  هتمقنب و  کـل  دـی  ـال  هناـف  هللا  برحل  کـسفن  نبـصنت  ـال  (و 
هکهنم و  بلقلا ، یف  لاغدا  کـلذ  ناـف  عاـطاف  رمآ  رموم  ینا  نلوقت  ـال  و  هحودـنم ، اـهنم  تدـجو  هرداـب  یلا  نع  رـست  ـال  و  هبوقعب ،
ابـصانم ناسنالا  نوکی  نا ال  وه  ادـج و  ریطخ  رما  یلع  هل  اهبنم  کلام  یلا  هتظعوم  هجوی  ماـمالا  لازی  ـال  ریغلا ) نم  برقت  و  نیدـلل ،

ءادعلا هبـصانم  اما  رخالا و  امهنم  لک  رهقل  هردقلا  ناکلمی  نیذللا  نیئفاکتملا  نیب  يرجت  امناف  ترج  نا  ءادعلا  هبـصانم  ناف  هئادع هللا 
اذـه عیطتـسی  فیک  .لیوط  رکف  یلا  جاتحت  جـئاتنلا ال  هرهاـظ  هبـصانم  ینغ  قلاـخ  ریبک  يوق  نیب  ریقف و  قولخم  ریغـص  فیعـض  نیب 

دوجولا و هیلع  ضافا  نمل  ءادعلا  هبصانمب  موقی  فیک  ینغلا ؟ هقلاخ  نم  هتیرارمتسا  هدوجو و  لصا  دمتسا  يذلا  فیعـضلا  قولخملا 
ملـسملا ایحی  اذه  یلع  تیمملا  ییحملا  دیعملا  يدبملا  یطعملا  رداقلا  وه  رومالا و  همزا  هدیب  هللا …  تاریخلا .!؟ معنلا و  هیلع  قدغا 

نال یصاعملاب  لمعی  ملـسملاف ال  هیلع  برحلا  نالعا  نم  دعت  هیـصاعم  لک  هتیـصعم و  یلا  هللا  هعاط  نع  جرخی  اذلف ال  تومی  هیلع  و 
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هدبعی و وا  هباذع  نم  افوخ  هعیطی  هدبعی و  وا  رارحالا  هدابع  کلت  عاطی و  دـبعی و  نا  لها  هنال  هعیطی  هدـبعی و  وهف  لیمج  هللااب  هداقتعا 
الف عراشلا  نم  هیلا  اعوفدم  هیف  ابوغرم  هرابتعاب  وفعلا  نا  مث  مالـسلا …  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلوقم  دـح  یلع  هتنج  یف  اعمط  هعیطی 

ناسنا یلع  هبوقع  سرام  اذا  یلاولا  کلذـک  هیف و  بغر  هللا و  هدارا  لعف  یلع  مدـنی  فیک  هنم و  ردـص  دـق  وفع  یلع  ملـسم  نمدـنی 
یلع بجی  کلذک  اهتقو و  یف  اهافوتـسا  دـق  الا هللا و  اهمقی  مل  هنال  کلذ  یلع  هتردـق  هوهزب و  ثدـحتی  اهب و  حـجبتی  الف  اهقحتـسا 
کل ثدحا  اذا  و   … ) هیف همرح  ام ال  یلا  کلذ  نع  فرـصنی  نا  بجی  لب  عرـشلا  هفلاخم  یف  هبـضغ  هلخدی  نا ال  بضغ  اذا  یلاولا 
کلذ ناف  کسفن ، نم  هیلع  ردقت  ام ال  یلع  کنم  هتردق  کقوف و  هللا  کلم  مظع  یلا  رظناف  هلیخم  وا  ههبا  کناطلـس  نم  هیف  تنا  ام 
هتمظع یف  هللا  هاماسم  كایا و  .کلقع  نع  کنع  بزع  امب  کیلا  یفی ء  و  کبرغ ، نم  کنع  فکی  و  کحامط ، نم  کیلا  نماـطی 
ضعب دنع  اعیمج  هایحلا  تاذاذل  قوفت  فصوت ، هذل ال  مکحلل  لاتخم ) لک  نیهی  و  رابج ، لک  لذی  هللا  ناف  هتوربج ، یف  هب  هبـشتلا  و 
شیعیل سییاقملا  لک  مطحتت  مادقالا و  لزتف  رطخلا  نمکی  انه  هرخالا و  رادلا  و  هللا ، اهبحاص  یسنت  هرکـس  یـسرکلا  اذهل  نا  سانلا ،
ینتعزان ول  هللا  و  : ) هدـلو دیـشرلا  نوراه  بالا  بطاـخیف  ماـحرالا  عطقت  مکحلا  لـجا  نم  .یـسرکلا  بوکر  یلع  هظفاـحملا  ساـیقم 

هیخال و نیمالا  سار  يدهی  نوماملا و  نیمالا و  نیوخالا  نیب  بورحلا  رودت  مکحلا  لجا  نم  و  کنیع ) هیف  يذـلا  تذـخال  کلملا 
لجا نم  نامع و  یف  هیبا  یلع  هبـالقناب  سوباـق  نبـالا  موقی  مکحلا  لـجا  نم  تاـعزانملا و  تاـبالقنالا و  لـصحت  مکحلا  لـجا  نم 

نولخدیف قحلل  سانلا  نم  ریثک  رکنتی  مکحلا  لجا  نم  حالسلا  قافر  نیب  تایفـصتلا  لصحت  ءاقدصالا و  نیب  كراعملا  رودت  مکحلا 
اذا اهکیرحت ، رومالا و  فیرصت  کلمی  يذلا  یهانلا  رمالا  هنا  هسفن  دجو  لاعنلا و  قفخ  حالسلا و  هعقعق  يار  اذا  ناسنالا  نا  رانلا … 

باسح یلع  ول  هماقم و  هبصنم و  یف  یقبی  نا  یلا  هاوه  هدوقی  هسفن و  هرغت  اهعنم  اهئاضق و  کلمی  وه  هیدل و  سانلا  تاجاح  نا  يار 
نوعرف لاق  امک  یلعالا ) مکبر  انا  : ) لوقی نا  یلا  مکاحلاب  یغطت  دق  مکحلا  هذل  نا  مهتحار …  مهعومد و  مهئالـشا و  سانلا و  ءامد 

قدتل کلملا  باوبا  یلع  هروثلا  لعجت  ریمـضلا و  نیدلا و  دسفت  اهناف  تغط  اذا  هذـللا  هذـه  نا  هریغ …  لاق  امک  هلودـلا  انا  لوقی : و 
باجعالا فقوم  فقو  یش ء و  لک  کلمی  هنا  لیخت  اذا  ناطلـسلا  وا  کلملا  اذه  نا  ریغـصلا …  یعیبطلا  همجح  یلا  هیدعت  همظع و 

فرعیل تاقولخملا  رئاس  یلع  هیلع و  هتردق  هبر و  یلا  تفتلی  نا  هیلع  همیظعلا ، هللا  هردـق  یلا  هلیلق  هطیـسب  هتفل  تفتلی  نا  هیلعف  هسفنب 
کلمی لهف  هتیمی  نا  کلمی  هللااف  هسفن …  نم  ناسنالا  هکلمی  امم  رثکا  ناسنالا  اذه  قح  یف  هردقلا  نم  کلمی  هقوف  وه  يذلا  هللا  نا 

هللا ءافـشلا …  یلع  هردـقلا  ناسنالا  اذـه  کلمی  لهف  هضرمی  نا  هردـقلا  کلمی  هللا  تومی …  الف  کـلذ  يدـحتی  نا  ناـسنالا  اذـه 
ناک لهف  ءامـسلا  هتـضفر  ضرالا و  هتظفل  ثیحب  يولهب  اضر  دـمحم  ناریا  هاش  عم  لعف  امک  هتحار  هنما و  هبلـسی  نا  هردـقلا  کـلمی 

اهتمظع و هللا و  هردق  نم  طیرـشلا  اذه  رم  اذاف  هوذـبن …  هل و  اورکنت  ءاقدـصالا  یتح  الک …  هحارلا …  نمالا و  رفوی  نا  هرودـقمب 
عفتری الف  اهب  قئاللا  اهعـضوم  اهعـضیل  هسفن  عافترا  هئایربک و  نم  ففخی  ءایح و  هسار  یطاطی ء  هناطلـس  کـلملا و  هردـق  قوف  اـهنا 

نم ففخت  هللا  هردقل  همیظعلا  هروصلا  کلت  لب  هدح ، ابـضغ و  ءالقعلا  همـس  نع  جرخی  ادانع و ال  هسرطغ و  هیتی  اربجت و ال  اربکت و 
ربکتی ربجتیف و  عیفرلا ، لحملا  کلذ  یف  هسفن  ضرفی  هللااب و  هبـشتی  نم  نا  هدشر …  یلا  دوعی  هلقع و  یلا  عجری  هلعجت  کلذ و  لک 

امبر لب  هفلـص  هربک و  یف  هعدی  هنیهی و ال  هللا و  هلذـی  ناسنالا  اذـه  لثم  نا  هدـحلملا ، هدرمنلا  هرفاکلا و  هنعرفلا  یلا  کلذ  هدوقی  و 
 … اهیزخ ایندلا و  نا  وه  هقیذی  یک  اناش  اهلقا  هقلخ و  رقحا  هیلع  طلس 

یناغماد

ناوت یگرزب و  دوش ، یم  رگ  هولج  دـیآ و  یم  شرظن  رد  تراما  تسایر و  تمظع  تهبا و  هاگ  ره  هک  دـهد  یم  نامرف  وا  هب  سپس 
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رورغ و شـشوج  عوضوم  نیا  رکذـت  هک  دروآ  دای  هب  ندـناریم  نتخاـس و  هدـنز  ندروآ و  دوجو  هب  ندرب و  ناـیم  زا  رد  ار  دـنوادخ 
.دیارگ یم  ینتورف  هب  يرکذت  نینچ  اب  دناشن و  یم  ورف  ار  ربکت 

يزاریش مراکم 

موس شخب 

،َو ٍَهبوُقُِعب َّنَحَْجبَت  َال  ،َو  ٍْوفَع یَلَع  َّنَمَْدنَت  َال  َو.ِِهتَمْحَر  ِهِْوفَع َو  ْنَع  َِکب  یَنِغ  َال  ،َو  ِِهتَمِْقِنب ََکل  َدَـیَال  ُهَّنِإَف  ِهّللا  ِبْرَِحل  ، َکَسْفَن َّنَبِْـصنَت  َال  َو 
ٌبُّرَقَت ،َو  ِنیِّدـِلل ٌهَکَْهنَم  ،َو  ِْبلَْقلا ِیف  ٌلاَغْدِإ  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ُعاَطُأَف ُُرمآ  ٌرَّمَُؤم  یِّنِإ  : ََّنلوُقَت َال  ،َو  ًهَحوُدـْنَم اَْهنِم  َتْدَـجَو  ٍهَرِدَاب  َیلِإ  َّنَعِرُْـست  َال 

َال اَم  یَلَع  َْکنِم  ِِهتَرْدـُق  ،َو  َکَقْوَف ِهّللا  ِکـُْلم  ِمَظِع  َیلِإ  ْرُْظناَـف  ، ًهَلیِخَم ْوَأ  ًهَهَّبُأ  َِکناَْطلُـس  ْنِم  ِهِیف  َْتنَأ  اَـم  َکـَل  َثَدْـحَأ  اَذِإ  َو.ِرَیِْغلا  َنِم 
ْنِم َْکنَع  َبَزَع  اَِمب  َکـَْیلِإ  ُءیِفَی  ،َو  َکـِبْرَغ ْنِم  َکـْنَع  ُّفُکَی  ،َو  َکِـحاَمِط ْنِم  َکـَْیلِإ  ُنِماَُـطی  َکـِلَذ  َّنِإَـف  ، َکِـسْفَن ْنِم  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَت 

.ٍلاَتُْخم َّلُک  ُنیُِهی  ،َو  ٍراَّبَج َّلُک  ُّلُِذی  َهّللا  َّنِإَف  ، ِِهتوُرَبَج ِیف  ِِهب  َهُّبَشَّتلا  َو  ِِهتَمَظَع ، ِیف  ِهّللا  َهاَماَسُم  َكاَّیِإ َو  َِکْلقَع !

همجرت

وفع و زا  زگره  یتسین و  زاین  یب  وا  تمحر  وفع و  زا  يرادـن و  ار  وا  رفیک  بات  اریز  ، هدـن رارق  ادـخ  اـب  دربن  ماـقم  رد  ار  دوخ  زگره 
یم نیگمـشخ  هک  یماـگنه  هب  زگره.نکن  يداـش  لاـبم و  دوخ  هب  يا  هداد  هک  يرفیک  زا  شاـبن و  نامیـشپ  يا  هدومن  هک  یـششخب 
یم رما  ؛ مریما نم  وگم  زگره  ریگم ) یناهگان  میمـصت  و   ) نکم باتـش  نشخ  مادقا  ماجنا  هب  یبای  یم  نآ  يارب  يا  هراچ  هار  يوش و 

رد  ) اه ینوگرگد  ندـش  کیدزن  نید و  یبارخ  فعـض و  وت و  لد  رد  داـسف  لوخد  بجوم  ، نیا هک  دوش  یم  تعاـطا  نم  زا  منک و 
هک دنوادخ  تردق  تمظع  هب  ، دیآ دـیدپ  وت  رد  بجُع  ای  رورغ  ربک و  يراد  رایتخا  رد  هک  یتردـق  رثا  رب  هاگره  تسا و  وت ) تردـق 
نآ زا  ار  وت  هاگن  نیا  اریز  ، نکفایب رظن  يرادن  ار  نآ  تردق  نتشیوخ  هرابرد  وت  هک  تسا  رداق  وت  هب  تبـسن  يروما  رب  تسوت و  قوف 

وت يدنت  تّدش و  زا  دروآ و  یم  نییاپ  یشکرس 

زا شاب و  رذحرب  شتمظع  رد  دنوادخ  اب  ییاتمه  يوعد  زا.دـنادرگ  یم  زاب  وت  هب  هتفر  تسد  زا  تلقع  يورین  زا  هچنآ  دـهاک و  یم 
.دراد یم  راوخ  ار  يّربکتم  دنسپدوخ  درف  ره  لیلذ و  ار  يرابج  ره  دنوادخ  اریز  ، راد رانکرب  ار  دوخ  شتوربج  رد  وا  هب  هبشت 

! شابم رورغم  زگره  ریسفت : حرش و 

.دزادرپ یم  رگید  مهم  هیصوت  تفه  هب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» یتسین زاین  یب  وا  تمحر  وفع و  زا  يرادن و  ار  وا  رفیک  بات  اریز  ، هدن رارق  ادخ  اب  دربن  ماقم  رد  ار  دوخ  زگره  :» دیامرف یم  تسخن 
(. ِِهتَمْحَر ِهِْوفَع َو  ْنَع  َِکب  یَنِغ  َال  ،َو  ِِهتَمِْقِنب ََکل  َدَی  َال  ُهَّنِإَف  ِهّللا  ِبْرَِحل  ، َکَسْفَن َّنَبِْصنَت  َال  (َو 

عییضت شناگدنب و  رب  متس  ملظ و  نامه  - دنا هدرک  طابنتـسا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نآ  - ادخ اب  گنج  زا  روظنم 
رتشیب يزیچ  « هّللا برح   » هب ریبعت  یلو  ؛ دندنسپان تشز و  ناهانگ  همه  هک  تسا  تسرد.هانگ  تیـصعم و  هنوگره  هن  تساهنآ  قوقح 
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.دبلط یم  ار  نآ  زا 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یثیدح  نخس  نیا  دهاش 

ِینَدَـصْرَأ ْدَـقَف  ًاِّیلَو  ِیل  َّلَذَأ  ْنَم  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ِینَهَفاَش  یَحْوَأ َو  اَم  ِباَـجِْحلا  ِءاَرَو  ْنِم  ََّیلِإ  یَحْوَأَـف  ِیب  یِّبَر  يَرْـسَأ  ْدََـقل  »
یم هک  ار  هچنآ  نم  هب  يونعم )  ) ياه باجح  تشپ  زا  درب  جارعم  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  یماگنه  ُُهْتبَراَح ؛ ِیَنبَراَـح  ْنَم  َِهبَراَـحُْملِاب َو 
نأ رـشبیل  ناک  امو  : » تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  ریبعت  نیا  هباشم  } دومرف دـیوگب ) دـیاب  هچنآ   ) زین روضح  رد  درک و  یحو  تسیاـب 
هاگ دشیم و  لزان  ربمغیپ  بلق  رب  امیقتسم  هاگ  یهلا  مایپ  هیآ 51 ) يروش ،  ) الوسر لسری  وا  باجح  يارو  نم  وأ  ایحو  ألإ  هللا  هملکی 
مود لوا و  تمسق  هب  اهنت  الاب  تایاور  رد  هک  یحو  هتشرف  نداتسرف  قیرط  زا  هاگ  دینـش و  روط  هوک  رد  یـسوم  هک  ییادص  نوچمه 

تسا و هدمآ  رب  نم  اب  گنج  ماقم  رد  دراد  لیلذ  راوخ و  ارم  ّیلو  هک  یـسک  دمحم  يا  : تفگ نم  هب  هک  اجنآ  ات  .تسا } هدش  هراشا 
,{ ح 10 ص 353 ، ج 2 ، یفاک ، («.} منکش یم  مه  رد  ار  وا  و   ) منک یم  هبراحم  وا  اب  دزیخرب  هبراحم  هب  نم  اب  هک  یسک 

زیهرپ يرگید  ادخ و  تمحر  وفع و  هب  زاین  یکی  تسا  هتفرگ  زیچ  ود  ترابع  نیا  رد  ار  ادـخ  اب  گنج  مدـع  لیلد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.یهلا باذع  تبوقع و  زا 

دوخ هب  يا  هداد  هک  يرفیک  زا  شابن و  نامیـشپ  يا  هدومن  هک  یـششخب  وفع و  زا  زگره  و  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیموس  نیمود و  رد 
راختفا ندرک و  يداش  يانعم  هب  بجو »  » نزو رب  حجب »  » هشیر زا  حـجبت » }» َّنَحَْجبَت َال  ،َو  ٍْوفَع یَلَع  َّنَمَدـْنَت  َال  َو  ( ؛» نکن يداش  لابم و 

(. ٍَهبوُقُِعب .تسا } ندومن 

رثا دشاب  تّدم  هاتوک  رد  رفیک  رثا  رگا  اریز  ، نک تازاجم  رتمک  ریگب و  ار  وفع  بناج  یناوت  یم  ات  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نخس  نیا 
.دوب دهاوخ  تّدم  زارد  رد  وفع 

سرت رب  دراد و  سوکعم  هجیتن  اهنآ  رد  وفع  هک  یتیلقا  ربارب  رد  یلو  ؛ تسا قداـص  مدرم  بلاـغ  دروم  رد  هک  تسا  یمکح  نیا  هتبلا 
.داد جرخ  هب  لمع  تّدش  دیاب  ، دوش یم  لمح  هدننک  وفع  فعض  و 

نـشخ مادقا  ماجنا  هب  یبای  یم  نآ  يارب  يا  هراچ  هار  يوش و  یم  نیگمـشخ  هک  یماگنه  هب  زگره  :» دیازفا یم  هیـصوت  نیمراهچ  رد 
هب ناسنا  زا  هک  تسا  يا  هدز  باتـش  لاعفا  تاکرح و  هرداب » }» ٍهَرِدَاب َیلِإ  َّنَعِرُْـست  اـَل  َو  ( ؛») ریگم یناـهگان  میمـصت  و   ) نکم باـتش 

اَْهنِم َتْدَـجَو  .تسا } هدـش  هتفرگ  ندرک  تعرـس  ياـنعم  هب  رودـص »  » نزو رب  رودـب »  » هشیر زا  .دـنزیم  رـس  بضغ  مـشخ و  ماـگنه 
نیا .هدش  هتفرگ  ندیـشخب  تعـسو  يانعم  هب  حدـم »  » نزو رب  ح »  » هشیر زا  تسا  هراچ  هار  تعـسو و  يانعم  هب  هحودـنم » }» ًهَحوُدـْنَم
{(. .هدرتسگ عیسو و  ناکم  يانعم  هب  ناکم  مسا  ای  دنا  هتخاس  عیسو  ار  نآ  هک  ییاج  يانعم  هب  دشاب  لوعفم  مسا  تسا  نکمم  هژاو 

ره هک  میا  هدوـمزآ  اـهراب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوـخ  يرکف  لادـتعا  دوـش  یم  هتخورفارب  مشخ  زا  ناـسنا  هک  یماـگنه  نـیقی  هـب 
تسا نکمم  بضغ  مشخ و  ماگنه  هب  صاخشا  نیرت  لقاع  یتح.تسا  هدوب  اطخ  هک  هدش  تباث  ًادعب  میتفرگ  لاح  نآ  رد  یمیمـصت 

نوخ مدش  ینابصع  هک  یماگنه  : دنیوگ یم  هک  تسا  فورعم  ماوع  نایم  رد  هک  يریبعت  نیا  و.دنیآ  رد  دارفا  نیرت  نادان  تروص  هب 
.تسا تلاح  نیمه  هب  هراشا  عقاو  رد  مدش  راک  نالف  بکترم  مدیدن و  ار  يزیچ  تفرگ و  ار  منامشچ 
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  اذل 

ح مکحلاررغ ، «.} دزاس یم  راکـشآ  ار  شبویع  دـنکفا و  یم  تکاله  هب  ار  شبحاص  بضغ  ُهَِبیاعَم ؛ يدـُْبیَو  ُهَبِحاص  يِدُْری  ُبَضَْغلا  »
{6892

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ار رش  دزاس  یم  راکشآ  ار  ناسنا  بویع  تسا  ینیـشنمه  دب  بضغ  َْریَْخلا ؛ ُدِعاَُبیَو  َّرَّشلا  ِینُْدیَو  َِبئاَعَْملا  يِْدُبی  ُبَضَْغلا  ُنیِرَْقلا  َْسِئب  »
ح 6893} مکحلاررغ ، «.} دنک یم  رود  ار  ریخ  کیدزن و 

لاح نامه  رد  اهنآ  رگا.دـنیوگ  یم  ینخـس  ارما  دزن  دـنیآ و  یم  هفرط  کـی  يدارفا  هاـگ  هک  دوش  یم  رت  نشور  یماـگنه  هتکن  نیا 
بلطم ، قیقحت زا  سپ  اسب  هچ  دنونـشب و  مه  ار  لباقم  فرط  نانخـس  دـننک و  هلـصوح  دـیاب.دش  دـنهاوخ  نامیـشپ  دـنریگب  میمـصت 

.دوش نوگرگد 

.روتسد هن  رفیک و  هن  میمصت  هن  بضغ  ماگنه  هب  : درک لمع  فورعم  لثملا  برض  قباطم  دیاب  نیاربانب 

منک و یم  رما  ؛ مریما نم  وگم  زگره  و  :» دیامرف یم  و  دنک ، یم  یهن  ًادـیدش  یگماکدوخ  رورغ و  هلأسم  زا  ار  وا  هیـصوت  نیمجنپ  رد 
اه ینوگرگد  ندش  کیدزن  نید و  یبارخ  فعض و  لد و  رد  داسف  لوخد  بجوم  نیا  هک  دوش  یم  تعاطا  نم  زا 

لخاد يانعم  هب  لقع »  » نزو رب  لغد »  » هشیر زا  لاغدإ » }» ٌلاَغْدِإ َِکلَذ  َّنِإَف  ، ُعاَطُأَف ُُرمآ  ٌرَّمَُؤم  یِّنِإ  : ََّنلوُقَت َال  َو  ( ؛» تسا وت ) تردق  رد  )
زین داسف  موهفم  دـنوش ، یم  دراو  تروص  نیا  هب  الومعم  نادـسفم  نادـساف و  هک  اجنآ  زا  .تسا  هنایفخم  تروص  هب  ییاج  رد  ندـش 

يانعم زین  الاب  ترابع  رد  دـیآ و  یم  دـسفم  صخـش  يانعم  هب  هاگ  داسف و  يانعم  هب  رمق »  » نزو رب  لد »  » .دراد و دوجو  نآ  رد  ابلاغ 
هتفرگ ندومن  فیعض  ندرک و  هتـسخ  يانعم  هب  حدم »  » نزو رب  کهن »  » هشیر زا  هکهنم » }» ٌهَکَْهنَم ،َو  ِْبلَْقلا ِیف  .تسا } جردنم  داسف 

ثداوح يانعم  هب  ریغ » }» ِرَیِْغلا َنِم  ٌبُّرَقَت  ِنیِّدِلل َو  .دوش }  یم  قالطا  یناوتان  فعض و  بابسا  ای  یناوتان  فعـض و  هب  هکهنم  هدش و 
«{(. هبیغ  » نزو رب  هریغ »  » عمج تسا ، هدننک  نوگرگد 

هیلع ماما  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  دادبتـسا  ینیب و  گرزبدوخ  رورغ و  ، يرادـمامز تموکح و  كاـنرطخ  تاـفآ  زا  یکی  کـش  یب 
دـنیب و یمن  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  قیاقح  دـنک و  یم  دـساف  ار  ناسنا  رکف  هکنیا  تسخن.دراد  كاـنرطخ  دـمایپ  هس  هدومرف  مالـسلا 

نید دزاس و  یم  متـس  ملظ و  ناهانگ و  یـصاعم و  عاونا  راتفرگ  ار  ناسنا  هکنیا  رگید.دریگ  یم  هنالداع  ریغ  هنادرخبان و  تامیمـصت 
.دوش یم  مدرم  اب  تموکح  هطبار  رد  اه  ینوگرگد  تارییغت و  ببس  یتلاح  نینچ  هکنیا  موس.دنک  یم  فیعضت  ار  وا 

.تسا هتفرگ  همشچرس  اج  نیمه  زا  خیرات  لوط  رد  یمومع  ياه  شروش  زا  يرایسب 

یمن نید  فعـض  هانگ و  هدولآ  مه  ، دـشیدنا یم  تسرد  مه  ، دـنک نوریب  رـس  زا  رورغ  داـب  دـشاب و  عضاوتم  رادـمامز  رگا  سکع  هب 
.دشخب یم  تردق  ار  تموکح  ياه  هیاپ  هک  يا  هطبار  نامه  ، تشاد دهاوخ  مدرم  اب  هنامیمص  هطبار  مه  ،و  دوش
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رد.تسا هدرک  نایب  نارورغم  موش  تشونرـس  هرابرد  يا  هدنهد  ناکت  تاریبعت  مکحلاررغ  رد  شراصق  تاملک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  ییاج 

، مکحلاررغ «.} تسا هدناسرن  لتق  هب  ار  يو  رورغ  هدننک  دوبان  لماوع  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ِرورُْغلا ؛ ُتالِتاق  ُُهُلتْقَت  َْمل  ْنَِمل  یبوُط  »
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ح 7175 }

بارش یتسم  زا  رترید  رایسب  رورغ  تلفغ و  یتسم  زا  ناسنا  ِروُمُْخلا ؛ ِرْکُس  ْنِم  ًهَقافإ  ُدَْعبأ  ِروُرُْغلاَو  ِهَْلفَْغلا  ُرْکُس  »

.{ ح 5750 مکحلاررغ ، «.} دوش یم  رایشوه 

.دنک ادیپ  همادا  لاس  هاجنپ  دیاش  رورغ  یتسم  اما  ؛ دشاب بش  کی  ای  زور  کی  تسا  نکمم  بارش  یتسم  يرآ 

هدرک مایق  شترـضح  دـض  رب  هک  ییاه  هورگ  ناقفانم و  زا  یعمج  هب  هراشا  اـب  هغـالبلا  جـهن  مود  هبطخ  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف یم  دندوب 

یتخبدب ماجنارس  دندرک و  يرایبآ  ار  نآ  رورغ  بآ  اب  دندیـشاپ و  روجف  رذب  اهنآ  رُوبُّثلا ؛ اوُدَصَح  َروُرُْغلا َو  ُهْوَقَـس  َروُجُْفلا َو  اوُعَرَز  »
«. دندومن ورد  ار  تکاله  و 

ماما ، تساهنآ همانرب  یلـصا  ناکرا  زا  زین  نامرد  قرط  هئارا  هکلب  ، تسین درد  نامرد  صیخـشت و  اهنت  هاگآ  نابیبط  راـک  هک  اـجنآ  زا 
رثا رب  هاگره  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  نامرد  هار  هب  رورغ  تافآ  رکذ  زا  سپ  هماندهع  نیا  همادا  رد  یهلا  بیبط  نیا  مالسلا  هیلع 

هب تبسن  يروما  رب  تسوت و  قوف  هک  دنوادخ  تردق  تمظع  هب  ، دیآ دیدپ  وت  رد  بجُع  ای  رورغ  ربک و  يراد  رایتخا  رد  هک  یتردق 
زا دروآ و  یم  نییاپ  یـشکرس  نآ  زا  ار  وت  هاگن  نیا  اریز  ، نکفایب رظن  يرادـن  ار  نآ  تردـق  نتـشیوخ  هراـبرد  وت  هک  تسا  رداـق  وت 
ْنِم ِهِیف  َْتنَأ  اَـم  َکـَل  َثَدْـحَأ  اَذِإ  َو  ( ؛» دـنادرگ یم  زاـب  وت  هب  هتفر  تسد  زا  تلقع  يورین  زا  هچنآ  دـهاک و  یم  وت  يدـنت  تّدـش و 

ْوَأ .تـسا }  دارم  اـنعم  نـیمه  ـالاب  هـلمج  رد  هدــمآ و  رورغ  ربـک و  ياـنعم  هـب  هاـگ  تـمظع و  ياـنعم  هـب  هـهبا » }» ًهَـهَّبُأ َکــِناَْطلُس 
ْنِم ِْهیَلَع  ُرِدـْقَت  َال  اَم  یَلَع  َْکنِم  ِِهتَرْدـُق  ،َو  َکَقْوَف ِهّللا  ِْکُلم  ِمَظِع  َیلِإ  ْرُْظناَف  { ، .تسا يدنـسپدوخ  بجع و  يانعم  هب  هلیخم » }» ًهَلیِخَم

هتفرگ ندروآ  نییاپ  ندرک و  مارآ  ندـناشن و  ورف  يانعم  هب  هندرگ »  » نزو رب  هنأمط »  » هشیر زا  نماطی » }» ُنِماَُطی َکـِلَذ  َّنِإَـف  ، َکِـسْفَن
يدنت تدش و  يانعم  هب  برغ » }» َِکبْرَغ ْنِم  َْکنَع  ُّفُکَی  َو  .تسا } یـشکرس  يانعم  هب  حامط » }» َکِحاَمِط ْنِم  َْکَیلِإ  .تسا } هدش 

َْکنَع .تسا } ندش  بیاغ  يانعم  هب  بزع » }» َبَزَع اَِمب  َْکَیلِإ  ُءیِفَی  َو  .تسا }

(. َِکْلقَع ْنِم 

يارب رثا  هس  همـشچرس  ، ار وا  عیـسو  تردـق  دـنوادخ و  کلم  تمظع  هب  هاگن  ، دوخ ياـنعم  رپ  رایـسب  تاراـبع  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ببـس هب  هتفر  تسد  زا  لقع  دهاک و  یم  اهنآ  لمع  تّدش  زا  ، دنک یم  هدایپ  رورغ  بکرم  زا  ار  اهنآ  : درامـش یم  تردق  هب  نارورغم 

.دنادرگ یم  زاب  اهنآ  هب  ار  رورغ  زا  یشان  تلفغ 

یمیظع نافوط  ربارب  رد  یهاک  رپ  نوچمه  دریگ  یم  ماـجنا  ادـخ  رما  هب  هک  ثداوح  زا  يرایـسب  ربارب  رد  اـه  ناـسنا  نیرت  يوق  يرآ 
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رب هضراع  نیا  میناد  یم  تسا و  هتفرگ  نایاپ  ناشزیچ  همه  یبلق  رصتخم  تسیا  کی  اب  وگروز  نامکاح  هک  میا  هدینش  رایسب.دنتسه 
لولس کی  نایغط  زج  يزیچ  هک  ناطرس  قیرط  زا  ای.تسا  هدش  هتخل  نوخ  زا  یکچوک  هعطق  هلیسو  هب  بلق  ياه  گریوم  نتفرگ  رثا 

ياهرصق مامت  يا  هلزلز  هاگ.دنا  هدمآ  رد  ياپ  زا  دوش  یمن  هدید  مشچ  اب  هک  یسوریو  ای  بورکیم  کی  هطساو  هب  ای  تسین  فیعض 
تـسا یکچوک  تاراشا  همه  اهنیا.تسا  هدرب  دوخ  اب  ار  همه  یبالیـس  هدیبوک و  مه  رد  ار  زیچ  همه  يدابدـنت  هدرک و  ناریو  ار  اهنآ 

.دوش یمن  رورغ  راتفرگ  دشاب  یماقم  ره  رد  ، دشیدنیب روما  نیا  هب  ناسنا  رگا.راگدرورپ  نایاپ  یب  تردق  زا 

هب لجا  دیسر  ارف  یبن  نامیلس  گرم  نامز  هک  یماگنه  دیوگ  یم  نآرق.درادن  رطاخ  هب  نامیلـس  تموکح  زا  رتالاب  یتموکح  ، خیرات
رایتخا رد  هچنآ  مامت  اب  دوب  هدرک  هیکت  شیاصع  رب  هک  لاـح  ناـمه  رد  هکلب  ، دنیـشنب نیمز  رب  هداتـسیا  تلاـح  زا  هک  دادـن  تلهم  وا 

رب دروخ و  مه  رب  وا  لداعت  دـیوج و  ار  شیاصع  هنایروم  هک  نامز  نآ  رگم  دـشن  ربخاب  شگرم  زا  سک  چـیه  تفگ و  عادو  تشاد 
.داتفا نیمز 

قیرط زا  ناّربکتم  ربک  نارورغم و  رورغ  ندناشن  ورف  يارب  دمآ  الاب  رد  هک  یبلاطم  رب  دیکأت  رد  هیـصوت  نیمتفه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد وا  هب  هبـشت  زا  شاـب و  رذـحرب  شتمظع  رد  دـنوادخ  اـب  ییاـتمه  يوـعد  زا  :» دـیامرف یم  دوـش و  یم  دراو  یهلا  رفیک  هـب  دـیدهت 

َكاَّیِإ َو ( ؛» دراد یم  راوـخ  ار  يّربـکتم  دنــسپدوخ  درف  ره  لــیلذ و  ار  يراــبج  ره  دــنوادخ  اریز  ، راد راــنکرب  ار  دوـخ  شتوربـج 
،َو ٍراَّبَج َّلُک  ُّلِذـُی  َهّللا  َّنِإَف  ، ِِهتوُرَبَج ِیف  ِِهب  َهُّبَـشَّتلا  ،َو  ِِهتَمَظَع ِیف  ِهّللا  .تسا } ندرک  هلباقم  ییوج و  يرترب  يانعم  هب  هاـماسم » }» َهاَـماَسُم

رثا رب  ناسنا  هک  تسا  یتالیخت  يانعم  هب  ءالهج »  » نزو رب  ءالیخ »  » هشیر زا  تسا  رورغم  ربکتم  يانعم  هب  لاتخم » }» ٍلاَتُْخم َّلُـک  ُنیُِهی 
{(. .دنیب یم  گرزب  ار  دوخ  نآ 

سونایقا رباربرد  يزیچان  هّرذ  هک  یلاح  رد  دـنراد  ار  ادـخ  اب  ییاتمه  يوعد  ًالمع  دنتـسمرس  رورغ  ربک و  داب  زا  هک  یناسک  عقاو  رد 
ناّربکتم و رگا  دناشکب و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  نامه  انعم  یب  ِيزاورپدنلب  هنوگ  نیا  رفیک.دنتـسه  وا  تمظع 

.دمآ دنهاوخ  نییاپ  ربک  رورغ و  بکرم  زا  دننک  شیوخ  راک  نایاپ  هب  هّجوت  نارورغم 

.تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ییانعمرپ  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد 

هرابرد ترضح  نآ  زا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دش  لاؤس  رفک ) هلحرم  نیتسخن  ( ؛» ِداَْحلِْإلا یَنْدَأ  »

.{ ح 1 ص 309 ، ج 2 ، یفاک ، «.} تسا نآ  تسخن  هلحرم  ّربکت  ُهاَنْدَأ ؛ َْربِْکلا  َّنِإ  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

نوزوم دـنوادخ  ییایربک  تماق  رب  اـهنت  هک  تسا  ییادر  ، یگرزب ِراَّنلا ؛ ِیف  ُهّللا  ُهَّبَکَأ  َکـِلَذ  ْنِم  ًاْئیَـش  َهّللا  َعَزاـَن  ْنَمَف  ِهّللا  ُءاَدِر  ُْربِْکلا  »
یم خزود  شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنیبب ) گرزب  ار  دوخ  و   ) دزیخرب هعزاـنم  هب  رما  نیا  رد  دـنوادخ  اـب  هک  یـسک  تسا 

.{ ح 5 ج 2 ، یفاک ، «.} دنکفا
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تاـیاور رد.دریگ  یم  ار  ّربـکتم  رورغم و  صخـش  ناـماد  هک  تسا  یعاـمتجا  يدرف و  یفنم  رایـسب  راـثآ  تـلع  هـب  اـهنیا  ماـمت  هـتبلا 
ربک هک  تسا  هدش  دراو  يدّدعتم 

ج 2، یفاک ، هب  } .دزاس لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  دـنک و  شنزرـس  ار  قح  نارادـفرط  دریگب و  هدـیدان  ار  قح  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس 
{ .دوش هعجارم  ربکلا  باب 

: دومرف هک  ، میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

تسا نآ  ربک  َکِمَدَک ؛ ُهُمَد  َال  َکِضْرِعَک َو  ُهُضْرِع  ًادَحَأ  َّنَأ  يَرَت  َال  ِساَّنلا َو  َیلِإ  َرُْظنَت  ِهِْریَغ َو  َیلِإ  ُهَزَواَجَتَت  َّقَْحلا َو  َكُْرتَت  ْنَأ  ُْربِْکلا  »
سک چیه  نوخ  دوخ و  يوربآ  نوچمه  ار  سک  چیه  يوربآ  ینک و  هاگن  مدرم  هب  يور و  لطاب  غارس  هب  ییوگ و  كرت  ار  قح  هک 

.{ ح 3 ص 90 ، ج 74 ، راونالاراحب ، «.} ینادن دوخ  نوخ  شزرا  ياراد  ار 

مراهچ شخب 

همان نتم 

َمَلَظ ْنَم  َو  ِْملْظَت ! ْلَعْفَت  اَّلِإ  َکَّنِإَف  ، َِکتَّیِعَر ْنِم  يًوَه  ِهِیف  َکـَل  ْنَم  َو  َکـِلْهَأ ، ِهَّصاَـخ  ْنِم  َو  َکِـسْفَن ، ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأ  َهّللا َو  ِفِْصنَأ 
، ُهَتَّجُح َضَحْدَأ  ُهّللا  ُهَمَصاَخ  ْنَم  ،َو  ِهِداَبِع َنوُد  ُهَمْصَخ  ُهّللا  َناَک  ِهّللا  َداَبِع 

428 ص :
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.َبُوتَی ْوَأ  َعِْزنَی  یَّتَح  ًابْرَح  ِهَِّلل  َناَک  َو 

َنیِِملاَّظِلل َوُـه  َنیِدَهَطْـضُْملا َو  َهَوـْعَد  ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنِإَـف  ٍْملُظ ، یَلَع  ٍهَماَـقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلـیِْجعَت  ِهـّللا َو  ِهَـمِْعن  ِرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  َو 
.ِداَصْرِْملِاب

اه همجرت 

یتشد

رگا هک  نک ، تیاعر  ار  فاصنا  يراد ، تسود  ار  نانآ  هک  دوخ  ّتیعر  زا  يدارفا  اب  و  کیدزن ، نادنواشیوخ  اب  و  مدرم ، اب  ادخ و  اب 
هک ار  نآ  و  دوب ، دهاوخ  وا  نمشد  شناگدنب  ياج  هب  ادخ  دراد  اور  متس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  و  یتشاد ،  اور  متس  ینکن  نینچ 

يراکمتـس نوچ  يزیچ  و  دنک ،  هبوت  ای  ددرگ ، زاب  هک  هاگنآ  ات  دراد ، گنج  رـس  ادخ  اب  هک  دریذپن ، ار  وا  لیلد  دوش ، نمـشد  ادـخ 
نیمک رد  دونـش و  یم  ار  ناگدیدمتــس  ياـعد  ادـخ  هـک  دزاـس ، یمن  کـیدزن  ار  وا  رفیک  و  دـنک ، یمن  نوـگرگد  ار  ادـخ  تـمعن 

 . تسا ناراکمتس 

يدیهش

نانآ داد  رگا  هک  يراد ، یم  تسود  شیوخ  تیعر  زا  هک  ار  سک  نآ  و  هدب ، دوخ  زا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  مدرم و  ادـخ و  داد 
، دریگ نمشد  ادخ  هک  ار  نآ  و  دوب ، وا  نمشد  شناگدنب  ياج  هب  ار  ادخ  دنک  متس  ادخ  ناگدنب  رب  هک  نآ  و  يراکمتـس ،  یهدن  ار 

تمعن نداهن ، متـس  داینب  نوچ  زیچ  چـیه  و  درآ ،  هبوت  ددرگزاب و  هک  هاگ  نآ  ات  دراد ، گنج  رـس  ادـخ  اب  وا  دریذـپن و  ار  يو  لیلد 
.ناراکمتس نیمک  رد  تسناگدیدمتس و  ياعد  ياونش  ادخ  هک  دراین ، کیدزن  ار  وا  رفیک  و  درادن ، نوگرگد  ار  ادخ 

یلیبدرا

نآ رد  ار  وت  هکنآ  زا  تلادـع و  قیرطب  دـناوت  لها  هک  دوخ  هصاخ  زا  دوخ و  سفن  زا  ار  نامدرم  هد  فاصنا  ار و  يادـخ  هد  فاصنا 
ادـخ ناگدـنب  رب  دـنک  متـس  هک  ره  یـشاب و  راکمتـس  متفگ  هچنآ  ینکن  رگا  وت  هک  یتسردـب  سپ  وت  تیعر  زا  تسا  سفن  يوزرآ 

دنکرب هکنآ  ات  نمشد  ار  ادخ  دشاب  ار و  وا  تجح  دزاس  لطاب  ادخ  دنک و  ینمـشد  هک  ره  دوخ و  ناگدنب  دزن  وا  نمـشد  ادخ  دشاب 
زا وا  بضغ  وا و  مشخ  لـیجعت  ادـخ و  تـمعن  نداد  رییغت  يوـسب  رت  هدـنناوخ  يزیچ  تـسین  دـنک و  هبوـت  ار و  دوـخ  هاـنگ  دوـخ  زا 

تسا هاگرذگ  رب  ار  ناراکمتس  رم  هناحبس  رم  وا  تسنامولظم و  ياعد  هدنونش  ادخ  هک  یتسردب  سپ  يراکمتس  رب  نداتسیا 

یتیآ

، يراد یم  شتسود  هک  ار  سکره  تیعر ، دارفا  زا  تنادنواشیوخ و  صاوخ  هرابرد  نک و  ادا  تسا ، هدرک  هضیرف  وت  رب  ادخ  هچ  ره 
زین ادـخ  ناگدـنب ، رب  نوزفا  دـنک ، متـس  ادـخ  ناگدـنب  رب  هک  ره  يا و  هدرک  متـس  ینک ، نینچ  هن  رگا  هک  .يامن  تیاعر  ار  فاصنا 

دتـسیا و زاب  راک  نیا  زا  ات  دشاب  گنج  رد  وا  اب  هراومه  دزاس و  تسردان  ار  شتجح  دنک ، تموصخ  هک  ره  اب  ادخ  .دوب و  وا  مصخ 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3780 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  ناگدیدمتـس  ياعد  ادخ  اریز  دزیگنینرب ، ار  ادخ  مشخ  دنکن و  نوگرگید  ار  ادخ  تمعن  يراکمت ، نوچ  زیچ  چیه  .دنک  هبوت 
.تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دونش و 

نایراصنا

یهدن فاصنا  رگا  هک  ، هد فاصنا  يراد  هقالع  وا  هب  هک  تتیعر  زا  یناسک  تنادـناخ و  زا  صاوخ  دوخ و  بناج  زا  ار  مدرم  ادـخ و 
مـصخ دنوادخ  هک  ره  ،و  دشاب یم  وا  مصخ  هدیدمتـس  ناگدنب  ياج  هب  دنوادخ  دنک  متـس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  ره  و   ، يا هدرک  متس 

رییغت رد  يزیچ   . دنک هبوت  درادرب و  تسد  متس  زا  هک  یتقو  ات  تسادخ  اب  براحم  راکمتس  صخـش  ،و  دنک لطاب  ار  شرذع  دشاب  وا 
نیمک رد  ،و  ناگدیدمتـس ياـعد  ياونـش  دـنوادخ  هـک  ، تـسین يراکمتـس  زا  رت  يوـق  وا  تبوـقع  هـب  نداد  تعرـس  ،و  ادـخ تـمعن 

 . تسا ناراکمتس 

حورش

يدنوار

توم هنم  و  هب ، بهذ  يا  هب : فحجا  .عجری و  يا  عزنی : .اـهلطبا و  هتجح : ضحدا  .کـسفن و  نم  ساـنلا  فصنا  هللا و  فـصنا  هلوـق 
.ء یش  لکب  بهذی  فاحج 

يردیک

.عجری يا  عزنی : لطبا ، يا  ضحدا : .لاحلا  هلالدل  نیلعفلا  یلوعفم  فذحف  هللا ، دابع  ملظت  کلذ ، لعفت  نال ال  يا  لعفت : الا  کناف 

مثیم نبا 

: هوغص ناناملسم ، هونبا  نیملسملا : عامج  راگزور ، ياهیراوگان  اهیتخـس و  رهدلا : تاملـسم  درب ، ار  نآ  فحجا : .ددرگ  یمرب  عزنی :
نادـنواشیوخ دوخ و  هب  تبـسن  مدرم  اب  ادـخ و  اـب  تسکـش ، مهرد  درب و  نیب  زا  ار  وا  تجح  هناـهب و  هتجح : ضحدا  هقـالع ، لـیم ،

اب سک  ره  و  يا ، هدرک  متـس  ینکن  فاصنا  تیاعر  رگا  اریز  نک ، راتفر  فاـصنا  هب  یتسه  اـهنآ  هاوخاوه  هک  ییاـیاعر  و  کـیدزن ،
زیتس رد  وا  اب  ار  هک  ره  لالدتـسا  ادخ  درک و  دهاوخ  ینمـشد  وا  اب  دوخ  ناگدنب ، ياج  هب  دنوادخ  دنک ، راتفر  متـس  هب  ادخ  ناگدنب 

، يراکمتـس دننام  زیچ  چیه  و  تسا ، زیتس  رد  دنوادخ  اب  دیامنن ، هبوت  دنکن و  يراددوخ  ات  یـسک  نانچ  و  دـنادرگ ، تسردان  دـشاب 
ناراکمتس نیمک  رد  دونش و  یم  ار  ناگدیدمتس  ياعد  دنوادخ ، اریز  دوش ، یمن  وا  ندروآ  مشخ  هب  دوز  ادخ و  تمعن  رییغت  ثعاب 
يدونـشوخ ثعاب  رتشیب  هک  یلمع  نآ  داد و  لدـع و  رد  ندوب  یناگمه  و  قح ، هار  رد  لادـتعا  وت  دزن  رد  اهراک  نیرتهب  دـیاب  .تسا 

ربارب رد  صاوـخ  مـشخ  و  درب ، یم  نـیب  زا  ار  صاوــخ  يدونــشوخ  مدرم ، هدوــت ي  مـشخ  اریز  .دــشاب  ددرگ ، یم  مدرم  هدوــت ي 
تقو رد  و  رتجرخرپ ، رتنیگنس و  هافر ، عقوم  رد  اورنامرف  يارب  تیعر  زا  یسک  چیه  .تسا  یشوپمشچ  لباق  مدرم ، مومع  يدونـشوخ 

رد و  رتساپس ، مک  ششخب  تقو  و  رترصم ، تساوخرد  ماگنه  هب  و  رت ، یضاران  تلادع  فاصنا و  تقو  ردو  رت ، هدیاف  مک  يراتفرگ 
عاـمتجا نید و  نوتـس  هک  یتروـص  رد  تسین  صاوـخ  زا  رتربـص ، مک  راـگزور  دـئادش  رد  و  رتریذـپان ، رذـع  يزیچ ، ندادـن  تقو 
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.دشاب اهنآ  هب  تا  یبلق  لیم  هارمه و  اهنآ  اب  دیاب  نیاربانب  .دنتـسه  هعماج  مدرم  هدوت ي  نیمه  نمـشد ، ربارب  رد  يورین  و  ناناملـسم ،
اب فاصنا  اما  .تسا  هدرک  رما  تسوا  رادفرط  هک  ییایاعر  دوخ و  هب  تبسن  مدرم ، ادخ و  اب  فاصنا  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مهن :

مدرم نایم  ندرک  راتفر  تلادع  هب  مدرم ، اب  فاصنا  اما  .تسادخ و  ياهتمعن  ربارب  رد  وا ، تایهنم  زا  يراددوخ  رماوا و  هب  لمع  ادـخ 
هجیتن هک  یسایق   ) یلوصفم سایق  هب  یفاصنا ، نینچ  بوجو  دروم  رد  .دنراد و  وا  ناکیدزن  ناشیوخ و  رب  وا و  رب  هک  یقوقح  نداد  و 

هب ینعی  یملاظ ، ینکن  ار  راک  نآ  رگا  وت  یتسارب  لوا : سایق  يارغص  تسا ، هدرک  لالدتسا  ددرگ ،) یم  يرگید  سایق  يارغـص  شا 
و تسوا ، نمشد  شناگدنب  ياج  هب  دنوادخ  دراد ، اور  متـس  ادخ  ناگدنب  هب  سک  ره  و  نآ : ياربک  و  يا ، هدرک  متـس  ادخ  ناگدنب 

ارغـص دوخ ، هجیتن ، نیمه  .تسا و  وت  نمـشد  شناگدنب  ياج  هب  دـنوادخ  ینکن  نانچ  رگ  سپ  دوش : یم  نینچ  نآ  ردـقم  هجیتن ي 
و هللا ) …  همصاخ  نم  و   … ) دزیتسرد و وا  اب  ادخ  هک  سک  ره  و  مالسلا :) هیلع   ) ماما نخس  شیاربک  هک  تسا  يرگید  سایق  يارب 
زا هک  یتقو  ات  هتفریذپن و  ار  ترذع  وا ، اب  ندوب  زیتس  رد  ماگنه  يدرکن ، ار  راک  نآ  رگا  وت  اریز  دوش : یم  نینچ  نآ  ردـقم  هجیتن ي 
رب رادشه  ملظ ، یلع  یش ء …  سیل  و  مالسلا :) هیلع   ) ماما راتفگ  .یتسه  ادخ  اب  گنج  رد  يا  هدرکن  هبوت  يراددوخ و  متـس  ملظ و 

ثعاب زیچ  ره  زا  شیب  يرگمتس  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  دمایپ ، نیا  تسا و  یگـشیپ  متـس  ای  فاصنا و  نتـشادن  يارب  يرگید  دمایپ 
، تسا روکذم  دمایپ  ترورـض  نایب  داصرملاب ، هللا …  ناف  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .تسوا  مشخ  رد  تعرـس  ادخ و  تمعن  رییغت 

تمعن رییغت  هنیمز  هک  یتروص  رد  دبای ، عالطا  رگمتـس  راک  رب  دونـشب و  ار  هدیدمتـس  ياعد  هاگره  ناحبـس  يادخ  هک  نآ  حیـضوت 
.دزاس یم  نوگرگد  ار  شتمعن  دوز  دشاب ، مهارف 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ِهِیف يًوَه   ] ََکل ْنَم  َِکلْهَأ َو  ًهَّصاَخ  ْنِم  َکِسْفَن َو  ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأ  َهَّللا َو  ِفِْصنَأ 

ُهَتَّجُح َو َضَحْدَأ  ُهَّللا  ُهَمَـصاَخ  ْنَم  ِهِداَبِع َو  َنوُد  ُهَمْـصَخ  ُهَّللا  َناَک  ِهَّللا  َداَبِع  َمَلَظ  ْنَم  ِْملْظَت َو  ْلَعْفَت  َّالِإ  َکَّنِإَـف  َکـِتَّیِعَر  ْنِم  يًدُـه  ِهِیف 
[ ُعَمْسَی  ] َهَّللا َّنِإَف  ٍْملُظ  یَلَع  ٍهَماَقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلیِْجعَت  ِهَّللا َو  ِهَمِْعن  ِرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءْیَش  َْسَیل  َبُوتَی َو  ْوَأ  َعِْزنَی  یَّتَح  ًابْرَح  ِهَِّلل  َناَک 

ِداَصْرِْملِاب َنیِِملاَّظِلل  َوُه  َنیِدَهَطْضُْملا َو  َهَوْعَد  ٌعیِمَس 

.هیعمسلا هیلقعلا و  تابجاولا  هدابعلا و  نم  کیلع  ضرف  امب  هل  مق  يأ  هللا  فصنأ  هل  لاق 

تنک کلذ  لعفت  مل  یتمف  کتیعر  نم  هیلإ  لیمت  هبحت و  نم  کلهأ و  هصاخ  كدـلو و  نم  کسفن و  نم  سانلا  فصنأ  لاـق و  مث 
 . املاظ

 . کلذ یف  هیلع  هیاصولا  دکأ  ملظلا و  نع  هاهن  مث 

یناشاک

زا و  کلها ) هصاخ  نم  و   ) دوخ سفن  زا  کسفن ) نم   ) ار نامدرم  هد  فاصنا  و  ساـنلا ) فصنا  و   ) ار ادـخ  هد  فاـصنا  هللا ) فصنا  )
وت تیعر  زا  کتیعر ) نم   ) تسا سفن  يوزرآ  وا  رد  ار  وت  هک  یسک  زا  و  يوه ) هیف  کل  نم  و   ) تلادع قیرط  هب  دوخ ، صاخ  لها 
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دنک ملظ  هک  ره  و  هللا ) دابع  ملظ  نم  و   ) یشاب راکمتـس  ملظت )  ) متفگ هچنآ  ینکن  رگا  لعفت ) نا ال   ) وت هک  یتسرد  هب  سپ  کناف ) )
همکحم رد  دوخ  ناگدنب  دزن  هدابع ) نود   ) وا مصخ  ادخ  دشاب  همـصخ ) هللا  ناک   ) ار ناشیا  ملاظم  دـنکن  در  دـنوادخ و  ناگدـنب  رب 

( ابرح ناک هللا  و   ) ار وا  تجح  دزاس  لطاب  هتجح ) ضحدا   ) وا اب  ادخ  دنک  ینمشد  تمصاخم و  هک  ره  و  هللا ) همـصاخ  نم  و   ) تمایق
هل سیل  و   ) نآ زا  دنک  هبوت  و  بوتی ) و   ) دروآ تبانا  هب  يور  دوخ و  زا  ار  مثا  دـنکرب  هکنآ  ات  عزنی ) یتح   ) نمـشد ار  ادـخ  دـشاب  و 

بـضغ مشخ و  لیجعت  و  هتمقن ) لیجعت  و   ) ادخ تمعن  رییغت  يوس  هب  هللا ) همعن  رییغت  یلا   ) رت هدنناوخ  يزیچ  تسین  و  یعدا ) یش ء 
هدنونـش نیدهطـضملا ) هوعد  عمـس   ) یلاعت يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  هللا ) ناف   ) يراکمتـس رب  نداتـسیا  زا  ملظ ) یلع  هماـقا  نم   ) وا

رهاب شنیب  رضاح و  شناد  هب  تسا  یهاگرذگ  رب  داصرملاب )  ) ناراکمتس يارب  هناحبس  وا  و  نیملاظلل ) وه  و   ) تسا نامولظم  ياعد 

یلمآ

ینیوزق

زا دشاب  یشهاوخ  وا  رد  ارت  هک  ره  زا  و  دوخ ، لها  ناصلاخ  زا  و  دوخ ، سفن  زا  ار  نامدرم  هد  فاصنا  و  ار ، دوخ  يادخ  هد  فاصنا 
هدرک ملظ  ینکن  نینچ  رگا  هک  راذـگم  ورف  .رآ  ياـجب  ناـگرزب  دوخ و  رب  ناـمدرم  قح  يادـخ و  قح  ینعی  .دوخ  تیعر  ناـکیدزن 

وا اب  يادخ  هک  ره  و  دوخ ، دابع  بناج  زا  دشاب  وا  مصخ  یلاعت  يادخ  ادخ  دابع  رب  دـنک  ملظ  هک  ره  و  هتـشاد ، اور  فیح  .یـشاب و 
نمـشد و ار  دوخ  يادخ  رم  صخـش  نآ  هک  دـشاب  و  درادـن ، عومـسم  وا  رذـع  و  ار ، وا  تجح  دزاس  لیاز  لطاب و  دـنک  تمـصاخم 

کلم دنا : هتفگ  هیالا ) هیدی …  یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و  یلاعت : لاق   ) دنک هبوت  و  تیصعم ، نآ  زا  دتسیازاب  هک  تقو  نآ  ات  براحم ،
( نادنفسوگ  ) دنبایرد یتلفغ  کلم  زا  نوچ  ناگرگ )  ) هلزنم هب  رارشا  ایوقا و  و  نادنفـسوگ )  ) هلزنم هب  تیعر  تسا و  نابـش )  ) لزنمب

ایوقا ناطلس  نوچ  و  دشابن ، ناطلـس  رگا  دروخب ، ار  رتدرخ  رتگرزب  ایرد  رد  تسا  نایهام )  ) لثم نایمدآ  لثم  دنا  هتفگ  .دنروخب و  ار 
کلام ، ) دوب ناهاش  لزع  همان  متس  دندرگ ، فرشم  لاوز  رب  اهتلود  و  ددرگ ، بارخ  راید  كاله و  قلخ  دشاب  نوع  ار  ناراکمتـس  و 

منغلا کیلا  تعفد  ءوسلا ، یعار  ایا  رئاجلا : ناطلـسلل  ابطاخم  یلاـعت  هللا  لوقی   ) ما هدـناوخ  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  رد  دـیوگ  راـنید )
، حاحصلا نامسلا 

مویلا ریسکلا ، ربجت  مل  هلاضلا و  وات  مل  عقعقت و  اماظع  اهتکرت  و  فوصلا ، تسبل  و  نمسلاب ، تمدتئا  نبللا و  تبرش  و  محللا ، تلکاف 
، مدرپس حیحـص  هبرف  نادنفـسوگ  وت  هب  دـب  نابـش  يا  دـنکیم : باطخ  راکمتـس  ناطلـس  اب  یلاعت  قح  ینعی  یهتنا .) کـنم  اـهل  مقتنا 

نآ يدرک  اـهر  و  يدیــشوپ ، ناـش  مـشپ  و  يدرک ، شوروـخ  ناـن  ناـشنغور  يدــیماشآ و  ناشریــش  و  يدروـخ ، ناـشیا  تشوـگ 
يدرکن تسرد  و  ار ، اهنآ  هدـش  مگ  یتفرگن  هانپ  رد  و  دـهدیم ، زاوآ  تسوپ  ناـبنا  ناـیم  رد  هک  یلاـخ  ياهناوختـسا  ار  نادنفـسوگ 

هدیـس  ) هب وا  ملظ  زا  مدرم  دوب  ملاـظ  لوا  نولوط ) نب  دـمحا   ) هک دـنا  هدروآ  .مشکب و  وـت  زا  ناـشیا  ماـقتنا  زورما  ار ، اـهنآ  هتـسکش 
؟ دوش راوس  تقو  هچ  وا  تفگ : هدیـس )  ) دندرب تیاکـش  تثاغتـسا و  تسا  راطقا  راوز  دـصقم  رـصم )  ) رد زورما  وا  رازم  هک  هیـسفن )
، دناوخب تفرگب و  وا  زا  هعقر  و  تشگ ، هدایپ  تخانشب ، ار  هدیس )  ) وا داتـسیاب ، وا  رذگهر  رب  تشون و  يا  هعقر  سپ  ادرف ، هب  دنتفگ :

شاداپ رد  و  داد ، یهاشداپ  کلم و  شیوخ  دابع  رب  ار  امـش  زیزع  يادخ  تسا : نیا  شنومـضم  لصاح  هچنآ  دوب  هتـشون  هعقر  رد  و 
ناوارف تمعن  دیتفرگ ، ملظ  رهق و  وا  ناگدـنب  رب  سپ  دیـشخب  تنکم  تردـق و  و  دـیتخاس ، شیوخ  دـیبع  ریـسا و  ار  نمحردابع  نآ 
تمحر نیازخ  دیراب و  ورف  امـش  رب  شیوخ  قزر  و  دیدرپس ، یهلا  عیادو  اب  یهاریب  یتخـس و  روج و  هار  سپ  داد  نایاپ  یب  هاگتـسد 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3783 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نامولظم  ياعد  ياهریت  هک  دیناد  یم  قیقحتب  لاح  نیا  اب  دیتسبب و  تاریخ  رد  و  دـیدیربب ، دابع  قازرا  ار  امـش  و  داشگب ، امـش  رب 
، هنهرب ياهندب  هنـسرگ و  ياهـسفن  مرگ و  ياهلد  بابرا  زا  صوصخلا  یلع  و  دیآ ، تباجتـسا  هناشن  تباجا و  فده  رب  ناهاگرحس 
و میا ، هدنریگ  هانپ  يادخب  ام  هک  دیناوت  یم  هک  نادنچ  دینک  روج  میا و  هدننک  ربص  ام  هک  دیهاوخیم  هچنآ  دـیناوتیم و  هچنآ  دـینکب 
رب دیجم  مالک  زا  هیآ  نیا  نوبلقنی ) بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و   ) میا هدـنرب  تیاکـش  ازج  زور  مکاح  يوسب  ام  هک  دـینک  ملظ 

نیا نوچ  نولوط ) نبا   ) نتـشگزاب دـنهاوخ  تشگزاب  مادـک  هب  ندرک  ملظ  هک  نانآ  دـننادب  هک  دـشاب  دوز  ینعی  هدروآ  سابتقا  هجو 
وا مشخ  باذع و  لیجعت  ادـخ و  تمعن  رییغت  ندـش  ثعاب  رد  رتیوق  زیچ  چـیه  تسین  .دـیربب و  ملظ  زا  دیـسرتب و  میظع  دـناوخب  همان 
هاگ نیمک  هب  ناملاظ  يارب  زا  وا  ار و  نامولظم  ياعد  تسا  هدنونـش  هناحبـس  يادخ  یتسردـب  هک  دابع  ملظ  رب  نتـشاد  ياپ  زا  یلاعت 
هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیا  زا  مه  دـش ، دـناوتن  نوریب  وا  ماقتنا  گنچ  زا  تسا ، هاگرذـگ  رب  رظتنم  ار  ناـشیا  تسا و 

هدومرف هک  تسا  يورم  مالسلا ) هیلع  ریما   ) ترـضح ردپ  بلاطوبا )  ) زا مولظملا ) یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی  )
رب هیفوص )  ) زا یـضعب  دـنیوگ  .تسا و  فیرـش  لیلج و  تیاـغ  هب  نخـس  نیا  و  يرخا ) راد  یلع  لدـی  مولظملا  یلع  ملظلا  ذاـفن  نا  )

، نم راـگدرورپ  يا  نیمولظملاـب ) رـضا  نیملاـظلاب  کـملح  نا  بر  اـی   ) تفگ دوب  هدرک  بلـص  جاـجح )  ) ار وا  هک  تشذـگ  يدرم 
رد وا  هدـش و  مئاـق  تماـیق  رگم  دـید  باوخ  رد  سپ  نیمولظم ، هب  دـیناشک  اـفج  دـیناسر و  ررـض  نیملاـظ  اـب  وت  ملح  هک  یتسردـب 

نیمولظملا لخدا  دق  نیملاظلاب  یملح   ) هک درک  ادن  يدانم  و  دیدب ، تنج  نییلع  یلعا  رد  ار  بولـصم  درم  نآ  هدـش  لخاد  تشهب ) )
یئاتسور رب  ملظ  نآ  هن  دنامب  یئاشداپ  تکوش و  نآ  هن  متس  ناتسدریز  رب  دندرک  هک  مجع  ناورـسخ  زا  يراد  ربخ  نییلع ) یلعا  یف 

دنامب

یجیهال

ملظ نم  ملظت و  لعفت  الا  کـناف  کـتیعر ، نم  يوه  هیف  کـل  نم  کـلها و  هصاـخ  نم  کـسفن و  نم  ساـنلا  فصنا  هللا و  فصنا  »
یلا یعدا  یـش ء  سیل  .بوتی و  عزنی و  یتح  ابرح  ناک هللا  هتجح و  ضحدا  هللا  همـصاخ  نم  هدابع و  نود  همـصخ  هللا  ناـک  هللاداـبع 

.داصرملاب نیملاظلل  وه  نیمولظملا و  هوعد  عیمس  هللا  ناف  ملظ ، یلع  هماقا  نم  هتمقن  لیجعت  هللا و  همعن  رییغت 

وت و لها  ناصوصخم  فرط  زا  وت و  سفن  فرط  زا  نامدرم  قوقح  رد  لدع  هب  نک  لمع  ادخ و  قوقح  رد  لدـع  هب  نک  لمع  ینعی 
یسک يا و  هدرک  متـس  لدع  هب  يدرکن  لمع  رگا  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، تیعر  زا  وت  تبحم  لیم و  تسا  وا  رد  هک  یـسک  فرط  زا 

تجح و دش  لطاب  ادخ ، وا  اب  درک  ینمـشد  هک  یـسک  وا و  ناگدنب  زا  ریغ  هب  وا  نمـشد  ادخ  دشاب  ادـخ ، ناگدـنب  رب  درک  متـس  هک 
يوس هب  رت  هدنناوخ  يزیچ  تسین  دنک و  هبوت  ار و  ملظ  نآ  دوخ  زا  دـشکاو  هکنیا  ات  ینمـشد  ادـخ  يارب  زا  دـشاب  وا و  باقع  رذـع 

ار نامولظم  ياعد  تساونش  ادخ  هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ، متـس  ملظ و  ندرک  اپرب  زا  وا  تبوقع  لیجعت  ادخ و  تمعن  لاوز  رییغت و 
.ناشیا تبوقع  يارب  زا  ندیشک  راظتنا  ناکم  رد  ناملاظ  يارب  زا  تسوا  و 

یئوخ

نم وا  هلها  وا  هسفن  یلا  هبـسنلاب  ءاوس  هفلخ ، هللا و  عم  فاـصنالا  هیاـعرب  هرما  - 10 ینعملا : عجری ، عزنی :) ، ) اـهلطبا هتجح :) ضحدا  )
ضحدا هللا  همـصاخ  نم  و  ملاـظلل ، مصخ  هللا  ملظ و  هناـف  ءـالوه  هیاـعرل  هداـبع  نم  دـحا  قح  هللا و  قح  مضهی  ـالف  هتیعر ، نم  هاوهی 
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.مکحلا هرامالا و  بلس  معنلا و  رییغت  بجوی  ملظلا  بوتی و  یتح  ابرح  ناک هللا  هتجح و 

متـس ینکن  رگا  نک ، تاعارم  ار  تلادع  فاصنا و  تناتـسود  تنادـناخ و  تدوخ و  فرط  زا  مدرم  دـنوادخب و  تبـسن  همجرتلا - :
دنک تموصخ  یـسک  اب  ادخ  نوچ  تسوا و  مصخ  شناگدـنب  فرط  زا  ادـخ  دـنک  متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  سک  ره  و   ) يا هدـیزرو 

دنوادخ و تمعن  لاوز  رد  رترثوم  يراکمتـس  همادا ي  زا  زیچ  چـیه  دـنک ،) هبوت  ددرگرب و  ات  دـگنجب  وا  اب  دـیامن و  لطاب  ار  شلیلد 
 - .تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دونش و  یم  بوخ  ار  ناشکمتس  نیرفن  ادخ  اریز  تسین ، وا  ماقتنا  لیجعت 

يرتشوش

: هل لاقف  اسلاج  يار  سلجملا  یـضقنا  املف  ملاظملل ، اموی  تایزلا  نبا  سلج  یناغالا :)  ) یف کسفن ) نم  ساـنلا  فصنا  هللا و  فصنا 
لـصا تسل  و  تنا ، لاق : کملظ ؟ نم  و  لاق : .فاصنالا  ینزوعا  دق  مولظم و  ینا  لاقف : هانداف  کیلا ، ینیندت  .معن  لاق : هجاح ؟ کلا 
دارطا کناسل و  لوط  کل و  یتبیه  کنع  ینبجحی  لاق : .الوذبم  یسلجم  يرت  دق  ینع و  کبجحی  نم  و  لاق : .یتجاح  رکذاف  کیلا 
تبثی الئل  یمساب  هتیدا  جارخ  اهیلع  بجو  اذاف  نمث ، ریغب  ابـصغ  کلیک  اهذخا و  هینالفلا  یتعیـض  لاق : کتملظ ؟ میف  لاق : .کبجح 

لوق اذه  هل : لاقف  .هلثم  ملظلا  یف  عمـسی  مل  امم  اذـه  اهجارخ و  يدوا  انا  اهتلغ و  ذـخای  کلیکوف  یکلم ، لطبیف  اهکلم  یف  مسا  کل 
اذا دوهـشلا و  مه  هنیبلا  لاق : .معن  لاق : .بیجا  یتح  هبـضغ  نم  ریزولا  یننم  ویا  لجرلا : لاقف  .ءایـشا  دوهـش و  هنیب و  یلا  هیلع  جاـتحت 
نبا کحضف  .سرطغتلا  یغلا و  الا  ءایشالا  هذه  شیا  ءایـشا ، دوهـش و  هنیب و  کلوق  ینعم  امف  یـش ء  یلا  مهعم  جاتحی  سیلف  اودهش 
ملظ نم  و  ملظت ، لعفت  الا  کناف  کتیعر  نم  يوه  هیف  کل  نم  کلها و  هصاخ  نم   ) .هتعیض درب  هل  عقو  مث  تقدص - لاق : تایزلا و 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم رهمجرزبل : ناورـشونا  لاق  جورملا :)  ) یف هدابع ) نود  همـصخ  هللا  ناـک  هللا  داـبع 
، کلملل حلـصی  نم  کل  فصا  ینکلو  کلذ ، فرعا  ال  لاقف : .هحـشرت  رهظاف  کلملل  يدلو  نم  حلـصی  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

هذه تناک  نمف  ملظلا ، نم  مهدـعبا  محرلل و  مهلـصوا  و  هیعرلاب ، مهفارا  هماعلا و  نم  مهعزجا  و  بدالل ، مهبلطا  یلاعملل و  مهامـسا 
ناسلیط زخ و  هبج  هیلع  اموی  جرخف  زارطلا ، یلع  اینارـصن  الجر  نارزیخلا  تهج  و  دادـغب :) خـیرات   ) یف .کـلملاب و  قیقح  وهف  هتفص 

، هرهظ یف  طایس  راثآ  اذا  .یـضاقلاب و  مث  هللااب  هاثوغا  و  لوقی : وه  فوتکم و  هیدی  نیب  هباحـصا و  نم  هعامج  هعم  هراف و  نوذرب  یلع 
رهـشا هعبرا  ذم  اذه  ینذخا  رهـشلا  یف  هئام  یلثم  ءارک  یـشولا و  اذـه  لمعا  لجر  انا  لاق : هبناج و  یلا  سلج  کیرـش و  یلع  ملـسف 

: ینارصنلل کیرش  لاقف  .يرت  ام  يرهظب  لعفف  ینقحلف  مویلا  هنم  تلفاف  اوعاض  دق  لایع  یلو  توقلا  یلع  يرجی  زارط  یف  ینـسبتحاف 
امک هعم  سلجاف  کلی  مق و  لاق : .سبحلا  یلا  هب  رم  هدیسلا ، مدخ  نم  اذه  هللا ! کحلصا  لاقف : .کمصخ  عم  سلجاف  ینارصن  ای  مق 

هب رم  اذه ، نم  رثکا  قحتـسی  وه  اطاوسا و  يدیب  هتبرـض  امنا  لاق : .لجرلا  اذه  رهظب  یتلا  راثالا  هذـه  ام  لاقف : هعم  سلجف  کل ، لاقی 
حر لجرلل : لاق  ینارـصنلا و  بوث  عماجم  یلا  هدـیب  برـض  مث  ایذـبر  اطوس  جرخاف  هراد  لخد  هءاسک و  کیرـش  یقلاف  سبحلا  یلا 

اوبرهف و سبحلا ، یلا  ءالوه  اوذـخ  اـنهاه : لاـقف  هوصلخی  نا  هناوعا  مهف  ینارـصنلا ، هب  برـضی  لـعجف  طوسلا  عفر  مث  کـلها ، یلا 
ذخاـی نم  هل  نکی  مل  هیلع و  یـصعتساف  هبکری  نوذربلا  یلا  ماـق  و  ملعتـس ، لوقی : یکبی و  ینارـصنلا  لـعجف  اـطاوسا  هبرـضف  هودرفا ،

یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) لاقف یسیع  نب  یـسوم  یلا  یـضمف  کنم ، عوطا هللا  هناف  کلی ! هب و  قفرا  کیرـش : هل  لاقف  هباکرب ،
تتا اضیا : هیف ) و   ) .کیرـشل ضرعتا  هللا ال  ال و  لاق : .کیرـش  لاقف : اذـه ؟ کب  لعف  نم  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک 

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بحاص  ریرج  دـلو  نم  هارما  یـضاقلاب : مث  هللااب  انا  تلاقف : یلجبلا  ریرج  دـلو  نم  هارما  اـموی  کـیرش 
لخن هیف  یل  تارفلا  یطاش  یلع  ناتسب  یل  ناک  یسیع ، نب  یسوم  ریمالا  تلاق : کملظ ؟ نم  نالا ، کنع  اهیا  لاقف : مالکلا - تددر 
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ریمالا يرتشاف  یناتـسبب ، موقی  لخنلا و  ظفحی  ایـسراف  هیف  تلعج  اـطئاح و  مهنیب  ینیب و  تینب  یتوخا و  تمـساق  یئاـبآ و  نع  هتثر  و 
طئاحلا اوعلتقاف  لعاف  هئامـسمخب  ثعب  هلیللا  هذـه  یف  ناک  اـملف  هعبا ، ملف  ینبغرا  ینمواـس و  یتوخا و  عیمج  نم  یـسیع  نبا  یـسوم 
رـضحی یتح  هباب  یلا  یـضما  اهل : لاق  مث  متخف ، .هنیط  مالغ ! ای  لاـقف : .یتوخا  لـخنب  طـلتخا  ائیـش و  یلخن  نم  فرعا  ـال  تحبـصاف 
کیرش یلا  ضما  لاق : طرشلا و  بحاصب  اعدف  کیلع ، کیرش  يدعا  لاق : یـسوم و  یلع  بجاحلا  لخدف  هباب  یلا  تبهذف  کعم ،
.ینیفعی نا  ریمالا  يار  نا  طرـشلا : بحاص  لاقف  یلع ! اهتیدـعا  بصت  مل  يوعد  تعدا  هارما  كرما ! نم  بجعا  تیار  اـم  هل : لـق  و 
هلاسرلا يداف  کیرش  یلا  بهذ  مث  سبحلا ، هلآ  نم  هریغ  شارفب و  سبحلا  یلا  اومدقتی  نا  هناملغ  رما  و  جرخف ، ضما ، کلی  و  لاق :

بجاحلا هجوف  یسیع  نب  یسوم  ربخلا  غلب  .سبحلا و  یلا  ینحلـصی  ام  تمدقف  اذه  یب  لعفت  کنا  تفرع  دق  لاقف : سبحی ، نا  رماف 
ثعبف .اضیا  سبحف  هبحاصب ، هوقحلا  لاق : هلاـسرلا  يدا  اـملف  هیلع ؟ یـش ء  يا  لوسر ، كاذ  نم  اذـه  هل  لـق  هل : لاـق  کیرـش و  یلا 

اودا املف  هماعلاک ، تسل  ینا  یب و  فختـسا  هنا  هوملعا  مالـسلا و  هوغلبا  هیلا و  اوضما  لاقف : کیرـش  ءاقدـصا  نم  هعامج  یلا  یـسوم 
منی سبحلا ال  یلا  هب  بهذیف  لجر  دیب  دحاو  لک  ذخایف  انهاه ؟ نم  ینومتملک  سانلا  نم  هریغ  یف  متئج  مکارا  یلام ال  لاق : هلاسرلا 
اقح لاق : تنا ؟ داجا  اولاق  رصعلا - دعب  ناک  و  هیف - الا  هللا  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
املف اعیمج ، مهجرخا  بابلا و  حـتفف  سبحلا  باب  یلا  لیللا  یف  یـسیع  نب  یـسوم  بکر  .مهـسبحف و  ملاظ ، هلاـسرب  اودوعت  ـال  یتح 
یلا یلقثب  ینقحلا  همالغل : لاق  هلزنم و  یلا  اهب  هجوا  اهمتخف  رطمقاب  اعدـف  هربخاف ، ناجـسلا  ءاج  ءاضقلل  کیرـش  سلج  دـغلا و  ناک 
غلب دادغب و  یلا  هفوکلا  هرطنق  وحن  یـضم  و  هیف ، زازعالا  انل  اونمـض  دقل  هیلع و  انوهرکا  نکلو  مهنم  رمالا  اذـه  انبلط  ام  هللا  و  دادـغب ،
معن لاق : .یناوعا  عد  مهـسبحت ؟ کناوخا  رظنا  تبثت  لوقی : هللا و  هدـشانی  لـعج  هقحلف و  هبکوم  یف  بکرف  یـسیع  نب  یـسوم  ربخلا 

تیفعتـساف هفیلخلا  یلا  تیـضم  الا  سبحلا و  یلا  اعیمج  اودری  وا  حرابب  تسل  هیف و  یـشملا  مهیلع  بجی  مل  رما  یف  کل  اوشم  مهنال 
کیرش لاقف  .سبحلا  یلا  اوعجر  دق  لاق : ناجسلا و  هءاج  یتح  هناکم  فقاو  کیرـش  سبحلا و  یلا  اعیمج  مهدرب  یـسوم  رماف  هنم ،
ءاضقلا سلجم  سلج  دجسملا و  لخدا  یتح  هیدی  نیب  هب  اورمف  مکحلا ، سلجم  یلا  اعیمج  يدی  نیب  هودوق  هماجلب و  اوذخ  هناوعال :
کئلوا یـسوم : لاقف  .هیدـی  نیب  اهعم  سلاج  وه  رـضح و  دـق  کمـصخ  اذـه  لاقف : تءاجف  اذـه ، نم  هملظتملا  هیریوجلا  نیا  لاـق :

: لاق .تقدص  لاق : هذه ؟ هیعدت  امیف  لوقت  ام  لاق : مث  مهوجرخا ، معنف  نالا  اما  کیرش : لاقف  .ء  یـش  لک  لبق  سبحلا  نم  نوجرخی 
و لاق : .هعاتم  یـسرافلا و  تیب  هارملا  لوقت  لاق : یـش ء ؟ کل  یقب  لاق : .لعفا  لاق : .اعیرـس  اهطئاح  نبا  اهنم و  تذـخا  اـم  عیمج  درف 

نب یـسوم  دیب  ذـخاف  هسلجم  نم  کیرـش  بثو  مث  یموقف ، کیرـش : اهل  لاق  .ال  هارملا : تلاق  هنیعدـت ؟ یـش ء  کل  یقب  .کلذ  دری 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) لاق یشب ء ؟ رمات  ریمالا ! اهیا  کیلع  مالـسلا  لاق : مث  هسلجم  هسلجاف  یـسیع 

الالدا همـصخ  لیطتـسی  لعجف  هل ، مصخ  عم  هسنومل  لیکو  کیرـش  یلا  مدقت  هیف :) و   ) .کحـضو رمآ ؟ یـش ء  يا  ایندـلا ) نیدـلا و 
و  ) .تاعفص رشع  عفصف  هب  کیرش  رماف  هسنوم ، لیکو  انا  اذه و  لوقتا  لاق : .کل  ابا  فک ال  کیرـش : هل  لاقف  هسنوم ، نم  هعـضومب 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما دعـص  یفاکلا :)  ) یف بوتی .) عزنی و  یتح  ابرح  ناـک هللا  و   ) اـهلطبا يا : هتجح ) ضحدا  هللا  همـصاخ  نم 

مث هثـالث  بونذـلا  تلق : ینرعلا : هبح  هل  لاـقف  کـسما - مث  هثـالث - بونذـلا  نا  ساـنلا ! اـهیا  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  ربنملا 
: هثالث بونذلا  .معن  مالکلا ، نیب  ینیب و  لاح  رهب  یل  ضرع  نکلو  اهرسفا ، نا  دیرا  انا  الا و  اهترکذ  ام  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .تکسما 

هبقاع دبعف  روقغملا  بنذلا  اما  .معن  لاق : .انل  اهنیبف  هبح : لاق  .هیلع  فاخی  هبحاصل و  یجری  بنذ  و  روفغم ، ریغ  بنذ  و  روفغم ، بنذف 
مهـضعب دابعلا  ملظف  رفغی  يذـلا ال  بنذـلا  اما  و  نیترم ، هدـبع  بقاعی  نا  نم  مرکا  ملحا و  یلاعت  هللا  ایندـلا و  یف  هبنذ  یلع  یلاعت  هللا 

هحسم ول  فکب و  افک  ول  ملاظ و  ملا  ینزوجی  یلالج ال  یتزع و  و  لاقف : هسفن  یلع  امـسق  مسقا  هقیلخلل  زرب  اذا  یلاعت  هللا  نا  ضعبل ،
هللا مهثعبی  مث  هملظم  دـحا  یلع  دـحال  یقبی  یتح ال  ضعب  نم  مهـضعب  دابعلل  صتقیف  ءاـمجلا ، یلا  ءاـنرقلا  نیب  اـم  هحطن  ول  فکب و 
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وه امک  هل  نحنف  هبرل  ایجار  هبنذ  نم  افئاخ  حبـصاف  هنم  هبوتلا  هقزر  هقلخ و  یلع  یلاعت  هللا  هرتس  بنذف  ثلاثلا  بنذلا  اما  و  باسحلل ،
یـش سیل  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .باقعلا هیلع  فاخن  همحرلا و  هل  وجرن  هسفنل 

: باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  نیدهطـضملا ) هوعد  عیمـس  هللا  ناف  ملظ ، یلع  هماقا  نم  هتمقن  لیجعت  هللا و  همعن  رییغت  یلا  یعدا  ء 
نبا یف  نکی  مل  تارفلا - نبال  ردـتقملا  لتق  رکذ  دـعب  يرزجلا -) لـماک   ) یف مثیم .) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  نیمولظملا ) )

تبتکف اهل ، کلم  یف  هارما  ملظ  مهضعب  نا  کلذ  نمف  مهعنمی ، الف  نوملظی  نودیری و  ام  نولعفی  اوناک  هباحصا  نا  الا  بیع  تارفلا 
تبتک دق  تلاقف : اهل  فقوف  هملک ، ینم  عمـست  نا  هللااب  کلاسا  هل : تلاق  اموی و  هتیقلف  اباوج ، اهل  دری  وه ال  هرم و  ریغ  هنم  وکـشت  هیلا 

نم هعم  نمل  لاق  هلاح  ریغت  يار  مایا و  دـعب  ناـک  اـملف  .یلاـعت  هللا  یلا  اـهتبتک  کـتکرتف و  ینبجت  مل  هرم و  ریغ  یتمـالظ  یف  کـیلا 
مهفارـشا سرفلا و  هوجو  يار  امل  يربطلا :)  ) یف .لاق و  امک  ناکف  جرخ ، دق  همولظملا  هارملا  کلت  هعقر  باوج  الا  نظا  ام  هباحـصا :

مهذاقنا لیجعتب  هیلا  اولهتبا  مهبر و  یلا  اوعرـضت  هملظ و  نم  مهب  لزن  ام  اوکـشف  اوعمتجا  روجلا ، یف  اعباتت  الا  یبا  میثالا  درجدزی  نا 
یتح لبقا  قلخ  مامت  هروص و  نسح  یف  لـیخلا  یف  هلثم  ری  مل  ارئاـع  اـسرف  هرـصق  یف  موی  تاذ  يارف  ناـجرجب  ناـک  هنا  اومعزف  هنم ،

لواحف هیلع ، لخدـی  مجلی و  جرـسی و  نا  هب  رماف  هربخ  درجدزی  ربخاف  لاحلا ، زواجتم  ناک  هنال  هنم  ساـنلا  بجعتف  هباـب ، یلع  فقو 
یلع ادبل  یقلا  هدیب و  همجلاف  هسفنب  جرخف  مهیلع ، سرفلا  عانتما  هیلا  یهناف  کلذ ، نم  مهنم  ادـحا  نکمی  ملف  کلذ  هبکارم  بحاص 

نماثلا لصفلا   ) هربدتسا هرفنیل ، هبنذ  عفر  اذا  یتح  کلذ  نم  یشب ء  سرفلا  كرحتی  ملف  دبل ، همازح و  دشو  اجرس  هقوف  عضو  هرهظ و 
کلذ نیاعی  مل  مث  هناکم ، اـهنم  کـله  هحمر  هداوف  یلع  هحمرف  سرفلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - و 

عنـص نم  اذه  تلاق : اهنیب و  هیعرلا  تضاخ  و  هیف ، ببـسلا  یلع  فقوی  مل  كردـی و  ملف  ایرج  هجورف  الم  سرفلا  نا  لاقی : .سرفلا و 
نا هربابجلا  نم  رابج  هکلمم  یف  ءایبنالا  نم  یبن  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .اـنب و  هتفار  اـنل و  هللا 

و نیمولظملا ، تاوصا  ینع  فکتل  کتلمعتسا  امنا  و  لاومالا ، ذاختاا  ءامدلا  کفس  یلع  کلمعتسا  مل  ینا  هل : لق  رابجلا و  اذه  تئا 
ای سبحلا : دویقلا و  یف  مه  هیبال و  لاق  یکمربلا  ییحی  دلو  ضعب  نع  دادـغب ) خـیرات   ) یف .ارافک و  اوناک  نا  مهتمالظ و  عدا  مل  ینا 

ترس مولظم  هوعد  ینبای ! هوبا : هل  لاقف  .سبحلا  فوصلا و  سبل  دویقلا و  یلا  رهدلا  انراصا  همیظعلا  لاومالا  یهنلا و  رمالا و  دعب  هبا !
مث مهنع  انامز  رهدلا  تکـس  قدغ  نایر  رهدلا  انمز و  همعن  یف  اودغ  دق  موق  بر  لوقی : اشنا  مث  اهنع ، هللا  لفغی  مل  اهنع و  انلفغ  لیلب 

(: مالـسلا هیلع   ) قداصلا نع  .یغبلا و  هبوقع  رـشلا  لجعا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف قطن و  نیح  امد  مهاکبا 
.كرشلا یلاعت  هللا  دنع  نالدعی  امهناف  یغبلا  دسحلا و  مهنیب  اوقلا  هدونجل : سیلبا  لوقی 

هینغم

هـسفن نم  سانلل  فصنا  دقف  هیلع - ما  ناک  هل  هب ، لمعی  قحلاب و  فرتعی  نم  لک  خـلا ..) کسفن  نم  سانلا  فصنا   ) .لطبا ضحداو :
هنم قحتسا  و  تاذلاب ، هللا  دئاع  دقف  راج  ملاظ و  نمف  نذا  و  کش ، کلذ  یف  ام  لداع ، هللا  خلا ..) لعفت  الا  کناف   ) هئاقدصا هلها و  و 

: نیملـسملا عامج  .دـئادشلا و  تاـململا : .حاـحلالا  فاـحلالا : .شحاـفلا و  صقنلا  فاـحجالا : هغللا : .هرخآ  اـیند و  ناوهلا  تقملا و 
نیدلا دامع  ریخ  هماعلا  و  لقثاب ، قلعتم  هصاخلا  لها  نم  و  اربص ، ارذع و  ارکـش و  هنوعم و  اهلثم  و  زییمت ، هنووم  بارعالا : .مهتعامج 

، هیلع فطع  ام  و 

هدبع
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ابراحم و يا  ابرح  لطبا و  ضحدا  هتجح : ضحدا  هللا  همـصاخ  صاـخ …  لـیم  هیلا  کـل  يا  يوه  هیف  کـل  نم  کـتیعر : نم  يوه 
 … هملظ نع  علقی  يا  برضیک  عزنی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک یتـیعر  ره  کـیدزن و  ناـشیوخ  دوخ و  بناـج  زا  و  زیهرپـب ) شیهاون  زا  دـنب و  راـک  ار  وا  رماوا   ) نک راـتفر  فاـصنا  هب  ادـخ  اـب 
متـس وت  مان  هب  تناتـسود  ناشیوخ و  راذگب  هن  امن و  متـس  اهنآ  هب  دوخ  هن   ) هدم تسد  زا  ار  فاصنا  مدرم  هرابرد  يرادیم  شتـسود 

ره اب  ادخ  و  تسا ، نمشد  وا  اب  شناگدنب  ياج  هب  ادخ  دنک  متس  ادخ  ناگدنب  اب  هک  یسک  یـشاب و  راکمتـس  ینکن  رگا  هک  دنیامن )
زا  ) هکنیا ات  تسا  ادخ  اب  گنج  رد  سک  نآ  و  دریذپ ) یمن  ار  شرذع   ) دـنادرگ یم  تسردان  ار  شلیلد  ناهرب و  دـشاب  نمـشد  هک 

ار وا  تمحر ) زا  يرود   ) ندروآ مشخ  دوز  ادـخ و  تمعن  نتفاـی ) تسد  زا   ) رییغت و  دـیامن ، تشگزاـب  هبوت و  دـشک و  تسد  متس )
ماقتنا  ) تسا ناراکمتس  نیمک  رد  اونـش و  ار  ناگدیدمتـس  ياعد  ادخ  اریز  تسین ، ادخ ) ناگدنب  رب   ) يرگمتـس زا  رترثوم  زیچ  چیه 

(. دیشک دهاوخ  ار  نآ 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

، یلاعت هرماوا  نوکرتی  مهرذت  الف  کلها ) هصاخ  نم  کسفن و  نم   ) مهقوقح ءاطعاب  سانلا ) فصنا  و   ) رما امب  نایتالاب  هللا ) فصنا  )
لها نا  بلاغلا  ناف  کباحـصا ، کتیـشاح و  نم  هیلا ، لیم  کـل  يا  کـتیعر ) نم  يوه  هیف  کـل  نم  و   ) ساـنلا قوقح  نوعیـضی  وا 

.ینغتـسا هآر  نا  یفطیل  ناسنالا  نا  و  ینغ ، یف  مهـسفنا  نوری  ثیح  سانلا  قوقحب  و ال  هللا ، ضئارفب  نومتهی  هتیـشاح ال  ناطلـسلا و 
و  ) سانلاب نوئاشی  ام  نولمعی  مهحارـس  تقلطا  ثیح  کلها  کتیـشاحب و  وا  کسفنب  سانلا  ملظت )  ) فاصنالا لعفت ) ـال  نا  کـناف  )

هنال اهلطبا ، يا  هتجح ) ضحدا  هللا  همـصاخ  نم  و   ) ملاظملا در  یلوتی  یلاعت  هللا  ناف  هدابع ) نود  همـصخ  هللا  ناـک  هللا  داـبع  ملظ  نم 
ملظلا نع  علقی  يا  عزنی ) یتح   ) ابراحم يا  ابرح ) هللا   ) ملاظلا اذه  ناک ) و   ) .ریوزتلا بذـکلا و  هیلع  ربعی  الف  تایعقاولاب ، ملاع  هناحبس 

اهباهذـب هللا ) همعن  رییغت  یلا   ) ابیبست هوعد و  رثکا  يا  یعدا ) یـش ء  سیل  و   ) اهنم عازنالل  لحم  هملظملا و ال  تمت  ول  امیف  بوتی ) وا  )
ملظ یف  رمتـسی  ناـسنالا و  میقی  نا  نم  يا  ملظلا ) یلع  هماـقا  نم   ) ناـسنالا یلع  هباـقع  هلاـکن و  يا  هتمقن ) لـیجعت  و   ) ناـسنالا نـع 

( داصرملاب نیملاظلل  وه  و   ) ملاظلا کلم  لاوزل  مهئاعد  نیموملظملا و  هیاکش  عمـسی  يا  نیدهطـضملا ) هوعد  عیمـس  هللا  ناف   ) .سانلا
مهذخال مهبقاری  بقرتلا  دصرلا و  لحمب  يا 

يوسوم

ماقا .هبوقع  همقن : .دـشا  بسنا و  یعدا : .عجری  عزنی : .اـهلطبا  هتجح : ضحدا  .عزاـنملا  مصخلا : .لدـعا  اـنه  هفـصانم و  مسقا  فصنا :
.بضغلا طخـسلا : .قیرطلا  داـصرملا : .نیمولظملا  .نیروـهقملا  نیدهطـضملا : ینـالفلا  .هلعف  یلع  رمتـسا  هیلع و  ماود  یـشلا ء : یلع 
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.مهتعامج نیملـسملا : عامج  .هایالب  هبوطخ و  رهدـلا : نم  تاململا  .لاوسلا  یف  هدـشلا  حاحلالا و  فاـحلالا : .هب  بهذـی  هب : فحجی 
! ملظت لعفت  الا  کناف  کتیعر ، نم  يوه  هیف  کل  نم  کلها و  هصاخ  نم  کسفن و  نم  سانلا  فصنا  هللا و  فصنا   ) .لیملا وغـصلا :
یش ء سیل  .بوتی و  وا  عزنی  یتح  ابرح  ناک هللا  هتجح و  ضحدا  هللا  همـصاخ  نم  و  هدابع ، نود  همـصخ  هللا  ناک  هللا  دابع  ملظ  نم  و 

هللا فاصنا  داصرملاب ) نیملاظلل  وه  نیدهطضملا و  هوعد  عیمس  هللا  ناف  ملظ ، یلع  هماقا  نم  هتمقن  لیجعت  هللا و  همعن  رییغت  یلا  یعدا 
سفنلا نم  سانلا  فاصنا  ایهن و  هل  بکتری  رما و ال  هل  یصعی  یش و ال  لک  یلع  رداقلا  هنا  یش ء و  لک  هدیب  نا  رقی  هب و  فرتعی  نا 

ریـسلا قحلا و  هفلاخم  یلا  کلذ  هدوقی  هعم ال  هاوه  نمم  دـحال  وا  هلهال  وا  هسفنل  هاوه  هدوقی  هلهال و ال  هعفد  قحلا  هیلع  ناـک  ول  هنا 
هتاوهـش و هئاوها و  ماما  هشیرک  ءرملا  یحـضی  ثیحب  نامیالا  هوق  فعـضت  ناسنالا و  يوه  رطیـسی  اـم  اریثک  هلطاـبلا و  ءاوهـالا  ءارو 

ناف روجلا  ملظلا و  وه  يوهلل  عابتالا  اذه  نا  و  مهتریشع ، مهلهال و  مهبح  مهئاوها و  فلخ  اوفرحنا  نمم  نیریثک  نع  خیراتلا  انثدحی 
یفوتـسا مهنع و  هملظ  عفد  هللا  یلوت  سانلل  املاظ  ناک  نم  هللا و  دابع  یلع  ملظلا  روجلا و  هلباقم  نوکی  فاـصنا  هیف  نکی  مل  اـم  لـک 

ریقفلا و یـساو  نم  هلوق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  درو  دـق  .عفاد و  ـال  هل و  هجح  ـال  هناـف  همـصخ  هللا  ناـک  نم  هنم و  مهقح 
.اقح نموملا  کلذف  هسفن  نم  سانلا  فصنا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مراهچ شخب 

َمَلَظ ْنَم  َو  ِْملْظَت ! ْلَعْفَت  اَّلِإ  َکَّنِإَـف  ، َکـِتَّیِعَر ْنِم  يًوَه  ِهِیف  َکـَل  ْنَم  ،َو  َکـِلْهَأ ِهَّصاَـخ  ْنِم  ،َو  َکِـسْفَن ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأ  َهّللا َو  ِفِْصنَأ 
.َبُوتَی ْوَأ  َعِْزنَی  یَّتَح  ًابْرَح  ِهَِّلل  َناَک  ،َو  ُهَتَّجُح َضَحْدَأ  ُهّللا  ُهَمَصاَخ  ْنَم  ،َو  ِهِداَبِع َنوُد  ُهَمْصَخ  ُهّللا  َناَک  ِهّللا  َداَبِع 

َنیِِملاَّظِلل َوُـه  َنیِدَهَطْـضُْملا َو  َهَوـْعَد  ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنِإَـف  ٍْملُظ ، یَلَع  ٍهَماَـقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلـیِْجعَت  ِهـّللا َو  ِهَـمِْعن  ِرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  َو 
.ِداَصْرِْملِاب

همجرت

اریز ، نک تیاعر  دناوت  هقالع  دروم  ایاعر  زا  هک  یناسک  دوخ و  نادـناخ  نتـشیوخ و  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـنوادخ و  ربارب  رد  فاصنا 
شناگدنب زا  شیپ  دنوادخ  دنک  متس  ادخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  درک و  یهاوخ  متـس  ییامنن ) تیاعر  ار  فاصنا  و   ) ینکن نینچ  رگا 

زا تسد  هک  ینامز  ات  تسادخ  اب  دربن  ماقم  رد  دریذپ و  یمن  ار  شرذع  دشاب  وا  نمشد  دنوادخ  هک  یـسک  دوب و  دهاوخ  وا  نمـشد 
.دنک هبوت  درادرب و  متس 

دنوادـخ اریز  ، تسین رت  عیرـس  متـس  ملظ و  رب  رارـصا  زا  وا  رفیک  ماقتنا و  لیجعت  دـنوادخ و  ياه  تمعن  رییغت  رد  زیچ  چـیه  نادـب ) )
.تسا ناراک  متس  نیمک  رد  دونش و  یم  وت ) دض  رب   ) ار نامولظم  ياعد 

! سرتب نامولظم  نیرفن  زا  ریسفت : حرش و 
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ضیعبت هنوگره  عفر  تلادع و  هب  توعد  يا  هدش  باسح  مکحم و  تاریبعت  اب  ار  کلام  ، هماندهع زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
رد فاصنا  :» دیامرف یم.دنک  یم 

َهّللا َو ِفِْصنَأ  ( ؛» نک تیاعر  دناوت  هقالع  دروم  ایاعر  زا  هک  یناسک  دوخ و  نادـناخ  نتـشیوخ و  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـنوادخ و  ربارب 
(. َِکتَّیِعَر ْنِم  .تسا } هقالع  لیم و  يانعم  هب  يوه » }» يًوَه ِهِیف  ََکل  ْنَم  ،َو  َِکلْهَأ ِهَّصاَخ  ْنِم  ،َو  َکِسْفَن ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأ 

هب لیامت  ضیعبت و  هنوگره  كرت  مدرم  ربارب  رد  فاصنا  تسوا و  یهاون  رماوا و  زا  تعاطا  دنوادخ  ربارب  رد  فاصنا  زا  روظنم  هتبلا 
دنسر یم  تردق  هب  یتقو  هک  دنتسه  هدوب و  نآ  راتفرگ  لاح  هتشذگ و  رد  نارادمامز  بلاغ  هک  يزیچ  نامه  تسا ؛ رظن  دروم  دارفا 

ضیعبت نیا.دـنهد  یمن  نارگید  هـب  نآ  زگره  هـک  دـنوش  یم  لـئاق  یتازاـیتما  دوـخ  هقـالع  دروـم  دارفا  ناگتـسب و  ناتـسود و  يارب 
.تساه تموکح  ياه  یناماسبان  تافارحنا و  عاونا  همشچرس 

ببـس تلادـع  هک  ییاج  نآ  زا  دوش و  یم  قالطا  يزیچ  ره  همین  هب  هک  هدـش  هتفرگ  « فصن » هشیر زا  « فاصنا » هک تشاد  هّجوت  دـیاب 
نایب رد.دـنا  هتفگ  فاصنا  نآ  هب  تهج  نیا  زا  ، دـنک میـسقت  هنـالداع  نارگید  دوخ و  ناـیم  رد  ار  یعاـمتجا  قوقح  ناـسنا  دوش  یم 
هچنآ دـهاوخب و  مه  نارگید  يارب  دـهاوخ  یم  دوـخ  ناـکیدزن  ناتـسود و  دوـخ و  يارب  هچره  ناـسنا  هک  تـسا  نآ  فاـصنا  رگید 

.درادن اور  زین  نارگید  هرابرد  دراد  یمن  اور  شا  هقالع  دروم  دارفا  دوخ و  هرابرد 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

هیلع ماما  تسا و  زیچ  هس  لامعا  نیرترب  ُهَْلثِم » ْمَُهل  َتیِـضَر  اَّلِإ  ٍءْیَِـشب  یَـضْرَتَال  یَّتَح  َکِسْفَن  ْنِم  ِساَّنلا  ُفاَْصنِإ  ٌهَثاََلث  ِلاَمْعَْألا  ُدِّیَـس  »
دوخ يارب  ار  هچره  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  : دیامرف یم  نآ  ریـسفت  رد  درمـش و  مدرم  هرابرد  فاصنا  تیاعر  ار  نآ  نیلّوا  مالـسلا 

.{ ح 3 ص 144 ، ج 2 ، یفاک ، «.} یهاوخب مه  نارگید  يارب  ار  نآ  دننام  یهاوخ  یم 

دهدب و ادخ  ياضر  هار  رد  ار  یمین  ؛ دنک میـسقت  هنالداع  ار  یهلا  بهاوم  لقاّدح  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  دروم  رد  فاصنا  اما 
.دراد هگن  نتشیوخ  يارب  ار  یمین 

ماقم هب  دـنچره  ، دـشاب هدرک  تیاعر  ار  فاصنا  مک  تسد  ات  دـنک  میـسقت  هنوگ  نیمه  هب  زین  ار  دوخ  رگید  تاـناکما  رکف و  تقو و 
.دشاب هدیسرن  راثیا  يالاو 

نارگید هفک  زا  رت  نیگنـس  ار  دوـخ  ناـکیدزن  نتـشیوخ و  هفک  تسا  لـیام  ناـسنا  هشیمه  اریز  ، تسین یناـسآ  راـک  ، راـک نـیا  هـتبلا 
ار يزیچ  نیرت  تخـس  یهاوخ  یم  ایآ  :» دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربخ  رد  اذل  ، دنک
: دوب نیا  زیچ  هس  نآ  درمش و  رب  ار  زیچ  هس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  منک ؟ وگزاب  وت  يارب  تسا  هدرک  بجاو  مدرم  رب  دنوادخ  هک 

نتـشیوخ و هب  تبـسن  مدرم  هرابرد  فاصنا  تیاـعر  نِطْوَم ؛ ِّلُـک  ِیف  ِهّللا  ُرْکِذ  َكاَـخَأ َو  َکـُتاَساَُوم  َکِـسْفَن َو  ْنِم  ِساَّنلا  ُفاَْـصنِإ  »
.{ ح 8 ص 145 ، ج 2 ، یفاک ، «.} ندوب ادخ  دای  هب  لاح  ره  رد  نتشاد و  ینید  ناردارب  اب  تاساوم 

یگدـنز بهاوم  مامت  هرابرد  تاساوم  قوقح و  دروم  رد  فاصنا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ًارهاظ  تاساوم  فاصنا و  نایم  رد  تواـفت 
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.تسا

هجیتن اربک و  ارغـص و  زا  بکُرم  ، عقاو رد  هک  دـنک  یم  رکذ  دوخ  راتفگ  يارب  یلیلد  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
دنک متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک  یـسک  درک و  یهاوخ  متـس  ییامنن ) تیاعر  ار  فاـصنا  و   ) ینکن نینچ  رگا  اریز  :» دـیامرف یم.تسا 

اب دربن  ماقم  رد  دریذپ و  یمن  ار  شرذع  دشاب  وا  نمـشد  دـنوادخ  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  وا  نمـشد  شناگدـنب  زا  شیپ  دـنوادخ 
َو ِهِداَبِع ، َنوُد  ُهَمْصَخ  ُهّللا  َناَک  ِهّللا  َداَبِع  َمَلَظ  ْنَم  َو  ِْملْظَت ! ْلَعْفَت  اَّلِإ  َکَّنِإَف  ( ؛» دنک هبوت  درادرب و  متس  زا  تسد  هک  ینامز  ات  تسادخ 

یم لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه  تسا و  ندـش  لطاب  يانعم  هب  ضحم »  » نزو رب  ضحد »  » هشیر زا  ضحدا » }» َضَحْدَأ ُهّللا  ُهَمَـصاَخ  ْنَم 
یَّتَح ًابْرَح  ِهَِّلل  َناَک  ،َو  ُهَتَّجُح .تسا } رذـع  شریذـپ  مدـع  يانعم  هب  اجنیا  رد  تجح  ندرک  لطاب  .تسا  ندومن  لاطبا  ياـنعم  هب  دور 
الاب هلمج  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .تسا  ندومن  اهر  ندرک و  ادـج  ندـنکرب و  يانعم  هب  مظن »  » نزو رب  عزن »  » هشیر زا  عزنی » }» َعِْزنَی

(. َبُوتَی ْوَأ  .تسا } هدش  هتشون  واو  وا »  » ياج هب  هغالبلا  جهن  خسن  زا  یضعب  رد  .دشاب  واو  يانعم  هب  وا »  » هک دنک  یم  باجیا  بسانت 

میکح لداـع و  دـنوادخ  میناد  یم  تسا و  راکـشآ  شحاـف و  ملظ  اـه  ضیعبت  عاوـنا  هب  ندروآ  يور  فاـصنا و  كرت  تسا  نشور 
تمصاخم ینمشد و  هب  دنوادخ  هک  دنک  یم  دیکأت  انعم  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  ینتفگ.تسا  نامولظم  رای  ناملاظ و  نمـشد 

رد تسا  نکمم.تسانعم  نیمه  هب  هراشا  ُهَتَّجُح » َضَحْدَأ   » هب ریبعت  دریذپ و  یمن  وا  زا  ار  يا  هناهب  رذـع و  چـیه  دـنک  مادـقا  سکره 
هتفریذپ يرذع  چیه  متـس  ملظ و  دروم  رد  یلو  ؛ دوش هتفریذپ  وا  تیرافغ  قیرط  زا  ادخ و  فطل  هب  یهجوم  ریغ  راذعا  رگید  ناهانگ 

زا قوقح  دنک و  هبوت  هتـشذگ  زا  دـشکب و  ملظ  زا  تسد  هک  تسا  نیا  وا  تبوقع  راگدرورپ و  تموصخ  زا  تاجن  هار  اهنت  تسین و 
.دیامن ناربج  دنادرگ و  زاب  شنابحاص  هب  ار  هتفر  تسد 

چیه نادب ) :») دیامرف یم.دهد  یم  حرش  تسا  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  ار  ناملاظ  دیدش  رفیک  نخس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نامولظم ياعد  دنوادخ  اریز  ، تسین رت  عیرـس  متـس  ملظ و  رب  رارـصا  زا  وا  رفیک  ماقتنا و  لیجعت  دنوادخ و  ياه  تمعن  رییغت  رد  زیچ 

یَلَع ٍهَماَقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلیِْجعَت  ِهّللا َو  ِهَمِْعن  ِرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  َو  ( ؛» تسا ناراـک  متـس  نیمک  رد  دونـش و  یم  وت ) دـض  رب   ) ار
رب دهـض » هشیر  زا  تسا و  هدید  متـس  مولظم و  يانعم  هب  دهطـضم »  » عمج نیدهطـضملا » }» َنیِدَهَطْـضُْملا َهَوْعَد  ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنِإَف  ، ٍْملُظ

(. ِداَصْرِْملِاب َنیِِملاَّظِلل  َوُه  َو  { ، .تسا هدش  هتفرگ  ملظ  يانعم  هب  يدهم »  » نزو

زین ناهج  نیا  رد  هکلب  ، دوش یمن  تمایق  هب  هلاوح  اهنت  اهنآ  رفیک  تازاجم  دننادب  هک  تسا  ناملاظ  هب  يا  هدـنبوک  رادـشه  هلمج  نیا 
اه تمعن  رییغت  ثعاب  تعرـس  اب  هچنآ  يرآ.تدم  هاتوک  رد  هکلب  ، تدـم زارد  رد  هن  مه  نآ.دـش  دـنهاوخ  دوخ  لامعا  رفیک  راتفرگ 

.تسا متس  رب  رارصا  ملظ و  رب  هماقا  دناوخ  یم  ارف  ار  یهلا  باذع  دوش و  یم 

وا نآ  ببس  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  متـس  يرگید  رب  سک  چیه  :» دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
.{ ح 12 ص 332 ، ج 2 ، یفاک ، «.} شلام رد  ای  شناج  رد  يرفیک  ؛ دهد یم  رفیک  ار 

: تسا هدمآ  زین  مکحلاررغ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  راصق  تاملک  رد 

.{ ح 8047 مکحلاررغ ، «.} دنک یم  عیرست  وا  تکاله  رد  دنوادخ  دنک  متس  هک  یسک  هَْکلُه ؛ ُهّللا  َلَّجَع  ِرْوَْجلِاب  َلِمَع  ْنَم  »
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یگدنز ناراکمتـس  زا  یکی  روشک  رد  هک  ایبنا  زا  یکی  هب  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  نینچمه 
: وگب وا  هب  ورب و  رابج  درم  نیا  غارس  هب  هک  داتسرف  یحو  ، درک یم 

ْمُهَتَماَلُظ َو ْعَدَأ  َْمل  یِّنِإَف  َنیِمُولْظَْملا  َتاَوْصَأ  یِّنَع  َّفُکَِتل  َُکْتلَمْعَتْسا  اَمَّنِإ  ِلاَْومَْألا َو  ِذاَخِّتا  ِءاَمِّدلا َو  ِکْفَـس  یَلَع  َْکلِمْعَتْـسَأ  َْمل  ِینَّنِإ  »
تهج نیدـب  ار  ماقم  نیا  هکلب  يریگب  ار  مدرم  لاوما  يزیرب و  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هک  مدادـن  وت  هب  ار  ماقم  نیا  نم  ًاراَّفُک ؛ اُوناَک  ْنِإ 

رفاک دنچره  ، منک یمن  رظن  فرص  هتفر  اهنآ  رب  هک  یمتـس  زا  نم  اریز  ، یناشنبورف نم  هاگردب  ار  نامولظم  هلان  يادص  هک  مداد  وت  هب 
.{ ح 14 ص 333 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دنشاب

نآرق زا  نم  :» دیوگ یم  تسا  هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  مولع  زا  يرایـسب  هک  سابع  نبا 
اِمب ًهَیِواخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف  : »» درک هراشا  هیآ  نیا  هب  سپـس  «. دنک یم  ناریو  ار  اه  هناخ  متـس  ملظ و  هک  مدرک  هدافتـسا  یبوخ  هب  دیجم 

، فهک هروس  لیذ  ج 15 ، هنومن ، ریسفت  «.} تسا هدنام  ناریو ) و   ) یلاخ ناشمتس  ملظ و  ببـسب  هک  تساهنآ  ياه  هناخ  نیا  ؛ » اوُمَلَظ
هیآ 42}

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

رتدوز همه  زا  هک  يزیچ  ریخ  ياهراک  زا  ِمِحَّرلا ؛ ُهَعیِطَق  ُیْغَْبلا َو  ًَهبوُقُع  ُّرَّشلا  ُعَرْسأ  ِمِحَّرلا َو  ُهَلِص  ُِّرْبلا َو  ًاباَوث  ُْریَْخلا  ُعَرْسأ  »

دـسر یم  ناسنا  هب  همه  زا  رتدوز  شرفیک  هک  يزیچ  رـش  ياهراک  زا  تسا و  محر  هلـص  يراکوکین و  دـسر  یم  ناسنا  هب  شـشاداپ 
.{ ص 1408 ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  «.} تسا محر  عطق  ملظ و 

مجنپ شخب 

همان نتم 

یَـضِِرب ُفِحُْجی  ِهَّماَْـعلا  َطْخُـس  َّنِإَـف  ، ِهَّیِعَّرلا یَـضِِرل  اَـهُعَمْجَأ  ،َو  ِلْدَْـعلا ِیف  اَـهُّمَعَأ  ،َو  ِّقَْحلا ِیف  اَهُطَـسْوَأ  َکـَْیلِإ  ِرُومُأـْلا  َّبَحَأ  ْنُکَْیل  َو 
ِیف َُهل  ًهَنوُعَم  َّلَقَأ  ،َو  ِءاَخَّرلا ِیف  ًهَنوُؤَم  ِیلاَْولا  یَلَع  َلَْقثَأ  ِهَّیِعَّرلا  َنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو.ِهَّماَْعلا  یَـضِر  َعَم  ُرَفَتُْغی  ِهَّصاَْخلا  َطْخُـس  َّنِإ  ،َو  ِهَّصاَْخلا
ْنِم ِرْهَّدلا  ِتاَِّمُلم  َْدنِع  ًاْربَص  َفَعْـضَأ  ،َو  ِْعنَْملا َْدنِع  ًارْذُع  َأَْطبَأ  ،َو  ِءاَطْعِْإلا َدـْنِع  ًارْکُـش  َّلَقَأ  ،َو  ِفاَْحلِْإلِاب َلَأْسَأ  ،َو  ِفاَْصنِْإِلل َهَرْکَأ  ،َو  ِءاَلَْبلا

.ْمُهَعَم َُکْلیَم  ،َو  ْمَُهل َكُْوغِص  ْنُکَْیلَف  ، ِهَّمُْألا َنِم  ُهَّماَْعلا  ، ِءاَدْعَْأِلل ُهَّدُْعلا  َو  َنیِِملْسُْملا ، ُعاَمِج  ،َو  ِنیِّدلا ُداَمِع  اَمَّنِإ  َو.ِهَّصاَْخلا  ِلْهَأ 

اه همجرت 

یتشد

نیرت هدرتـسگ  مدرم  يدونـشخ  بلج  رد  و  نیرتریگارف ، لدـع  رد  و  نیرت ، هناـیم  قـح  رد  وـت ، دزن  رد  اـهزیچ  نیرت  ینتـشاد  تسود 
رثأ یب  ناگمه  يدونشخ  ار  صاوخ  مشخ  اّما  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناکیدزن )  ) صاوخ يدونشخ  مدرم ، یمومع  مشخ  انامه  هک  دشاب ،

رد و  رتمک ، ناـشیرای  یتخـس  راـگزور  رد  اریز  دـننک  یم  لـیمحت  تموکح  رب  ار  ینیگنـس  راـب  هراومه  هعماـج ، ّصاوخ  دـنک .  یم 
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هتساوخ عنم  ماگنه  هب  و  رت ، ساپس  مک  اه  ششخب  اطع و  رد  و  رتراشفاپ ، ناشیاه  هتـساوخ  رد  و  رت ، یـضاران  همه  زا  تلادع  يارجا 
روشرپ تاعامتجا  و  نید ، راوتسا  ياه  نوتس  هک  یتروص  رد  دنشاب .  یم  رت  تماقتسا  مک  تالکشم  ربارب  رد  و  رتریذپ ، رذع  رید  اه 

 . دشاب نانآ  اب  وت  قایتشا  هتشاد و  شیارگ  اهنآ  هب  سپ  دنشاب ، یم  مدرم  مومع  یعافد ، هریخذ  ياهورین  و  نیملسم ،

يدیهش

، رتریذپلد ار  تیعر  دوب و  رتریگ  ارف  ار  تلادع  و  دنامورف ، هن  و  درذـگب ، قح  زا  هن  هک  يرادـب  تسود  رتشیب  ار  نآ  اهراک  زا  دـیاب  و 
ماگنه هب  و  دـناسرن ،  ینایز  ار  ناگمه  يدونـشخ  ناکیدزن  مشخ  و  دـنادرگ ، رثا  یب  ار  ناکیدزن  يدونـشخ  ناگمه  يدونـشخان  هک 

و رتمک ، همه  زا  نانآ  يرای  يراتفرگ  زور  رد  و  تسا ، رتشیب  تیعر  دارفا  همه  زا  یلاو  رب  ناـکیدزن  راـب  ینیگنـس  یناگدـنز ، یخارف 
، دنرازگ رتمک  همه  زا  ساپس  اطع  ماگنه  هب  دنهتس و  نارگید  زا  رتنوزف  دننک  تساوخرد  نوچ  و  دنراد ، رتشوخان  همه  زا  ار  فاصنا 
هک نانآ  انامه  و  دنریگ ،  هشیپ  رتمک  همه  زا  ار  ییابیکـش  راگزور  یتخـس  رد  دنریذپ و  رذـع  همه  زا  رترید  دـنهدن  نانآ  هب  نوچ  و 

تلیم دوب و  نانآ  هب  وت  شیارگ  دیاب  سپ  .دننامدرم  هماع  نانمشد ، اب  راکیپ  هدامآ  و  ناناملـسم ، یهوبنا  بجوم  و  دننابیتشپ ، ار  نید 
.ناشیا يوس  هب 

یلیبدرا

رم اهنآ  نیرتعماج  ندرک و  لدع  رد  دـشاب  اهنآ  نیرتماع  تسقح و  هچنآ  رد  دـشاب  اهنآ  هنایم  وت  يوسب  ياهراک  نیرتسود  هک  دـیاب 
اب دوش  یم  هدیزرمآ  صاوخ  مشخ  هک  یتسردـب  ار و  صاوخ  يدونـشوخ  درب  یم  ماوع  مشخ  هک  یتسردـب  سپ  تیعر  يدونـشوخ 
ار وا  رم  يرای  يور  زا  رتمک  یخارف و  راگزور  رد  تّقـشم  يور  زا  یلاو  رب  رتنارگ  تیعر  زا  ار  کـیچیه  تسین  ماوع و  يدونـشوخ 
زا رتدنک  نداد و  دزن  رکـش  يور  زا  رتمک  هغلابم و و  حاحلاب و  رت  هدـنهاوخرد  ار و  وا  فاصنا  رم  رت  هدـنراد  تهارک  يراتفگ و  رد 

تسین نیا  زج  تیعر و  صاوخ  زا  راگزور  مومع  ياهندمآ  دورف  دزن  یئابیکش  يور  زا  رتفیعـض  نتـشادزاب و  دزن  ندروآ  رذع  يور 
زا ناشیا  اب  وت  لیم  ار و  ناشیا  رم  وت  تجح  هک  دیاب  سپ  دنتما  ماوع  نانمشد  يارب  يزاس  راک  ناناملـسم و  عامجا  نید و  نوتـس  هک 

عبط يور 

یتیآ

ار تیعر  يدونـشخ  رتزاسمد و  تلادـع  اب  دوب و  رتراگزاس  يور  هنایم  اب  هک  دـشاب  ییاهراک  وت ، دزن  رد  اهراک  نیرتبوبحم  هک  دـیاب 
ياه هدوت  رگا  ناکیدزن  مشخ  هکنآ ، لاح  درپسب و  ياپ  ریز  ار  ناکیدزن  يدونـشخ  مدرم ، ياه  هدوت  مشخ  اریز  دـشاب  هتـشاد  یپ  رد 
يراب یلاو  شود  رب  شیاسآ  یخارف و  ماگنه  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـکیدزن  صاوخ و  .ددرگ  زیچاـن  دنـشاب ، دونـشخ  وت  زا  مدرم 

تواضق نانآ  هرابرد  فاصنا  هب  هک  دـنرادن  شوخ  دـنزیخرب و  شیرای  هب  سک  ره  زا  رتمک  دـیآ  شیپ  يا  هثداح  نوچ  دـنا و  نارگ 
، دـنهدن نانآ  هب  رگا  دـنیوگ و  یم  ساپـس  همه  زا  رتمک  دـنبای ، ییاطع  رگا  دـنبلط و  یم  یلاو  زا  رارـصا  هب  ار  زیچ  همه  ناـنیا  .دوش 

ناناملسم یهوبنا  نید و  نوتس  اما  .تسا  كدنا  سب  ناشییابیکش  راگزور ، ياهیتخس  ربارب  رد  .دنریذپ  یم  شزوپ  نارگید  زا  رترید 
.دشاب رتنوزفا  ناشیا  هب  وت  لیم  رتشیب و  نانآ  هب  وت  هجوت  دیاب  سپ ، دنتسه ، مدرم  هماع  نانمشد ، ربارب  رد  گرب  زاس و  و 
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نایراصنا

هک ارچ  ، دشاب تیعر  يدونـشخ  رد  شنیرت  عماج  ،و  تلادع رد  شنیرت  یناگمه  ،و  قح رد  شنیرت  هنایم  وت  دزن  روما  نیرتبوبحم  دیاب 
 . تسا رثا  یب  مومع  يدونشخ  ربارب  رد  صاوخ  مشخ  ،و  دنک یم  هجیتن  یب  ار  صاوخ  يدونشخ  مومع  مشخ 

رد ،و  رتدونـشخان فاصنا  ماگنه  ،و  رت يرای  مک  تالکـشم  ناـمز  ،و  رت جرخ  رپ  یلاو  رب  ّتیعر  زا  يدـحا  هاـفر  یناـسآ و  تقو  هب  و 
رتربص یب  راگزور  ثداوح  رد  ،و  رتریذپ رذع  رید  اطع  زا  عنم  تقو  ،و  رت ساپس  مک  ششخب  نامز  ،و  رترارصا اب  هتساوخ  شهاوخ و 

لیم هجوت و  دیاب  سپ  ، دنمدرم هدوت  نمشد  اب  گنج  يارب  ناگدش  ایهم  ،و  ناناملـسم ّتیعمج  ،و  نید نوتـس  انامه   . تسین صاوخ  زا 
 . دشاب نانآ  هب  وت 

حورش

يدنوار

.لیملا وغصلا : کتاعارم و  يا  كوغص : .مهنود و  نمع  هماعلا  و  ءاینغالا ، نع  هیانک  هصاخلا  و 

يردیک

لیملا وفصلا : بهذی و  فحجی : اهلدعا  اهطسوا :

مثیم نبا 

فرط ود  زا  قح  هار  رد  لادـتعا  هب  هک  دـشاب  يراک  وا  دزن  رد  اهراک  نیرتهب  هک  تسا  هتخاس  رومام  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما مهد :
اریز دـشاب ، رتعماـج  مدرم ، ياـضر  بلج  هب  تبـسن  و  هدوب ، تلادـع  لـماش  رتشیب  روما  همه ي  زا  دـشاب و  رتـکیدزن  طـیرفت  طارفا و 
هیلع  ) ماما .دراد  هارمه  ار  صاوخ  يدونـشوخ  اهنت  هکلب  ددرگ ، یمن  مدرم  هدوت ي  لاـح  لـماش  هک  تسا  يوحن  هب  یهاـگ  تلادـع 

هجوت ار  ندوب  اـهنآ  يدونـشوخ  یپ  رد  ندروآ و  تسد  هب  لد  و  مدرم ، يارب  ار  یناـگمه  تلادـع  ترورـض  تهج ، ود  هب  مالـسلا )
دناوت یمن  ناشتیعمج  یمک  لیلد  هب  صاوخ  یلاحـشوخ  ناشتیعمج ، يداـیز  لـیلد  هب  هدوت ، مشخ  ربارب  رد  هک  نآ  یکی  تسا : هداد 

دهاوخن وا  لاـح  هب  يدوس  مدرم  هدوت ي  مشخ  ماـگنه  هب  صاوخ  تیاـضر  تخاـت و  دـنهاوخ  وا  هب  تیرثـکا  هکلب  دـنک ، تمواـقم 
مـشچ لباق  دنـشاب ، یـضار  مدرم  هدوت ي  هک  یعقوم  صاوخ  مشخ  اما  .ددرگ  یم  نید  یناوتان  یتسـس و  ثعاـب  دوخ  نیا  و  تشاد ،

هدیهوکن تافص  اب  ار  صاوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  مود  .تسا  رتمهم  مدرم  هدوت ي  تیاضر  نیاربانب  تسا ، تشذگ  یـشوپ و 
رب لیلد  هدیدنسپ ، تافص  هب  هدوت  فیـصوت  و  تسا ، مدرم  هدوت ي  هب  تبـسن  اهنآ  هب  نداد  تیمها  مک  ثعاب  دوخ  هک  هدرک  یفرعم 

اهنآ رطاخ  هب  هک  یتمحز  تهج  زا  هافر ، عقوم  رد  مکاح  يارب  اـهنآ  ندوب  هنیزهرپ  - 1 صاوخ : تافص  اما  .تساهنآ  هب  رتشیب  هجوت 
ظفح ایند و  هب  اهنآ  يدنمقالع  تهج  هب  مکاح ، يراتفرگ  عقوم  اهنآ  ندوب  هدیاف  مک  .مدرم 2 - هدوت ي  هن  دتفا ، یم  مکاح  شود  هب 

هدوت ي هب  تبـسن  تسد  رد  اهنآ  رتشیب  يدنمزآ  لیلد  هب  ناشندوب ، رت  یـضاران  تلادـع  فاصنا و  ماگنه  هب  .دنراد 3 - هک  یتیعقوم 
مکاح هب  تبـسن  يرتشیب  تارج  دنـشاب ، هتـشاد  یتساوخرد  هب  زاین  هک  یتقو  اهنآ  اریز  دـنرتراشفاپ ، تساوخرد  ماـگنه  هب  .مدرم 4 -
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مکاح فرط  زا  شـشخب  ماگنه  هب  نانآ  .دـننک 5 - یم  همزمز  وا  شوگ  رد  ییامندوخ و  وا  دزن  رد  يداـع ، مدرم  زا  شیب  و  هتـشاد ،
داقتعا و  دنرتراوازـس ، دنهد  یم  هچنآ  هب  و  دـنراد ، يرتشیب  قح  مدرم  هدوت ي  زا  اهنآ  دـندقتعم  هکنآ  لیلد  هب  دنتـسه ، رتساپـس  مک 

ار مکاح  رذـع  مدرم ، هدوت ي  زا  رترید  دـهدن ، اهنآ  هب  يزیچ  یلاو  رگا  .دسرت 6 - یم  اهنآ  زا  دراد و  زاین  اهنآ  هب  مکاح  هک  دـنراد 
زا اهنآ  هک  داقتعا  نیا  هب  دـنرت ، تشذـگ  مک  اـهنآ  دـنک ، یهاوخ  ترذـعم  اـهنآ  زا  يراـک  رد  مکاـح  رگا  هک  نیا  ینعی  دـنیاریذپ :
هب دـنرتربص ، مک  راگزور ، ياهیتخـس  ماگنه  هب  ناـنآ  .تساـهنآ 7 - قح  مزـال و  بجاو و  اـهنآ  رب  قوـقح  نداد  دـنرترب و  نارگید 

هدوت ي ياهیگژیو  اما  .دنبات  یب  یضاران و  دنراد  تسد  رد  ایند  لام  زا  هچنآ  هب  تبسن  و  دنراد ، شیاسآ  هافر و  هب  هک  یتداع  رطاخ 
زا هراعتسا  نوتـس ، هب  هناخ  يراوتـسا  دننام  اهنآ  دوجو  هب  نید  ییاپرب  رابتعا  هب  ار  نوتـس )  ) دومع ظفل  دننید ، نوتـس  نانآ  - 1 مدرم :

.دنهد یم  لیکشت  ار  هعماج  تیرثکا  هک  دنتسه  اهنآ  اریز  دنناناملسم ، هدوت ي  نامه  مدرم ، هدوت ي  .تسا 2 - هدروآ  مدرم  هدوت ي 
نیا .دندوب و  رازراک  لها  نامز  نآ  رد  ناشیا  مه  هک  ور  نآ  زا  زین  و  دننانمـشد ، ربارب  رد  ییورین  تیعمج ، يدایز  لیلد  هب  نانآ  - 3

هب و  تسا ، صاوخ  رظن  بلج  رب  اهنآ  نتشاد  مدقم  و  مدرم ، هدوت ي  تبحم  بلج  يارب  يا  هزیگنا  دوخ  هتـسد ، ود  ره  يارب  اهیگژیو 
.تسا هدومرف  مدرم  هدوت ي  اب  یلدمه  یهارمه و  هب  رومام  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما لیلد  نیمه 

دیدحلا یبا  نبا 

[ اَضِِرل  ] اَهُعَمْجَأ ِلْدَْعلا َو  ِیف  اَهُّمَعَأ  ِّقَْحلا َو  ِیف  اَهُطَسْوَأ  َْکَیلِإ  ِرُومُْألا  َّبَحَأ  ْنُکَْیل  َو 

[ اَضِِرب  ] ُفِحُْجی ِهَّماَْعلا  َطْخُس  َّنِإَف  ِهَّیِعَّرلا  یَضِِرل 

[ اَضِر  ] َعَم ُرَفَتُْغی  ِهَّصاَْخلا  َطْخُس  َّنِإ  ِهَّصاَْخلا َو  یَضِِرب 

ِهَّماَْعلا یَضِر 

َّلَقَأ ِفاَْـحلِْإلِاب َو  َلَأْـسَأ  ِفاَْـصنِْإِلل َو  َهَرْکَأ  ِءَـالَْبلا َو  ِیف  َُهل  ًهَنوُعَم  َّلَـقَأ  ِءاَـخَّرلا َو  ِیف  ًهَنُوئَم  ِیلاَْولا  یَلَع  َلَْـقثَأ  ِهَّیِعَّرلا  َنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو 
[ ُدوُمَع  ] اَمَّنِإ ِهَّصاَْخلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِرْهَّدلا  ِتاَِّمُلم  َْدنِع  ًاْربَص  َفَعْضَأ  ِْعنَْملا َو  َْدنِع  ًارْذُع  َأَْطبَأ  ِءاَطْعِْإلا َو  َْدنِع  ًارْکُش 

 . ْمُهَعَم َُکْلیَم  ْمَُهل َو  َكُْوغِص  ْنُکَْیلَف  ِهَّمُْألا  َنِم  ُهَّماَْعلا  ِءاَدْعَْأِلل  ُهَّدُْعلا  َنیِِملْسُْملا َو  ُعاَمِج  ِنیِّدلا َو  ُداَمِع 

هعفنی مل  هماعلا  تطخس  اذإ  امأف  هماعلا  اضر  عم  ریمألا  هصاخ  طخسب  هالابم  هنإف ال  هماعلا  اضر  یف  داهتجالا  هرامإلا  نوناق  نأ  هفرع  مث 
هنومدـخی و یلاولا و  نومزالی  هلهأ  نم  هورثلا  يوذ  هئاینغأ و  نم  نورـشع  وأ  هرـشع  دـلبلا  یف  نوکی  نأ  لثم  کلذ  هصاخلا و  اـضر 

هنع نونغی  هدنع ال  تابرقلا  تاعافشلا و  بابرأ  یلاولا و  یـشاوح  نم  مهعراض  نم  ءالؤه و  نإف  مهل  قیدصلاک  راص  دق  هنورماسی و 
ینغ هماعلا ال  لدب و  مهل  ینغ و  مهنع  ءالؤه  نأل  کلذ  هماعلا و  تیضر  اذإ  ءالؤه  طخس  رـضی  كاذک ال  هل و  هماعلا  رکنت  دنع  ائیش 

 . کلذک هصاخلا  سیل  دحأ و  همواقی  الف  برطضا  جاه و  اذإ  رحبلاک  اوناک  هیلع  اوبغش  اذإ  مهنأل  مهنم و  لدب  مهنع و ال 

تاجاحلاب و هیلع  نولقثی  مهنأل  هیالولا  مایأ  هصاوخ  نم  یلاولا  یلع  اررـض  رثکأ  اعفن و ال  لـقأ  ءیـش  سیل  لاـق  اـم  معن  لاـق ع و  مث 
 . هیلع اوملسی  مل  قیرطلا  یف  هوقل  ول  یتح  هوضفر  هورجه و  لزع  اذإف  تاعافشلا  لئاسملا و 
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لیملا روصقم  اغصلا  حتفلا و  رسکلاب و  .فیرحت }  «، وفصلا :» ب ( 1 وغصلا {  و 

یناشاک

قفاوم تسا و  قح  هچنآ  رد  دشاب  اهنآ  هنایم  قحلا ) یف  اهطـسوا   ) وت دزن  اهراک  نیرت  تسود  هک  دیاب  و  کیلا ) رومالا  بحا  نکیلو  )
اهنآ نیرت  عماج  و  هیعرلا ) یضرل  اهعمجا  و   ) قلخ هب  ندومن  لدع  رد  دشاب  اهنآ  نیرت  ماع  و  لدعلا ) یف  اهمعا  و   ) قلطم دوبعم  هدارا 

يدونشخ اضر و  درب  یم  هصاخلا ) یـضرب  فحجی   ) ماوع مشخ  هک  یتسرد  هب  سپ  هماعلا ) طخـس  ناف   ) تیعر يدونـشخ  اضر و  رم 
ماوع ياضر  اب  هماعلا ) یضر  عم   ) دوش یم  هدیزرمآ  رفتغی )  ) صاوخ مشخ  هک  یتسرد  هب  و  هصاخلا ) طخس  نا  و   ) مامتلاب ار  صاوخ 

تقشم تدش  ینعی  تنوم  رظن  زا  هنوم )  ) یلاو رب  رت  نارگ  یلاولا ) یلع  لقثا   ) تیعر زا  کی  چیه  تسین  و  هیعرلا ) نم  دحا  سیل  (و 
ناـمز رد  ءـالبلا ) یف   ) ار وا  رم  ندرک  يراـی  يور  زا  رتـمک  و  هـل ) هنوـم  لـقا  و   ) یلاو نآ  یناـسآ  یخارف و  ناـمز  رد  ءاــخرلا ) یف  )
هغلابم حاحلا و  هب  رت  هدـنهاوخرد  و  فاحلالاب ) لاسا  و   ) روما رد  ار  وا  لدـع  رم  رت  هدـنراد  تهارک  و  فاصنالل ) هرکا  و   ) يراتفرگ

و  ) نتـشاد زاب  دزن  عنملا ) دـنع   ) رت هدـندروآرذع  رید  و  ارذـع ) اطبا  و   ) نداد اطع  دزن  ءاطعالا ) دـنع   ) رترکـش مک  و  ارکـش ) لـقا  (و 
صاوخ زا  هصاخلا ) لها  نم   ) راگزور مومغ  ياه  هدمآ  دورف  دزن  رهدلا ) تاملم  دنع   ) ییابیکـش يور  زا  رتفیعـض  و  اربص ) فعـضا 

عاـمج و   ) نید نوتـس  هک  تسین  نیا  زج  و  نیدـلا ) دومع  اـمنا  و   ) رادـقم تعفر  رد  یمظع  هقبط  زا  ار  دوخ  دـنرادنپ  یم  هک  تیعر 
رابک راغص و  زا  تما  ماوع  همالا ) نم  هماعلا   ) نانمشد عفد  يارب  يزاسراک  و  ءادعالل ) هدعلا  و   ) ناناملـسم ندش  عمج  و  نیلمـسملا )

ناشیا اب  وت  تعیبط  لیم  و  مهعم ) کلیم  و   ) ار ناشیا  رم  وت  تبحم  دشاب  دیاب  سپ  مهل ) كوغص  نکیلف  )

یلمآ

ینیوزق

و تسا ، رتهب  تسا  رتکیدزن  طسو  هب  رما  دنچ  ره  هچ  قح ، رد  طسو  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  وت  يوسب  اهراک  نیرتتـسود  دشاب  هک  دیاب  و 
حالـص هک  رما  ره  رد  نک  رایتخا  نآ  ینعی  .ار  تیعر  يدونـشخ  اهنآ  نیرتعماج  دشاب و  معا  نآ  عفن  رثا  ینعی  لدع  زا  اهنآ  نیرتماع 

دناسریم و ررض  هماع  مشخ  هک  ور  نآ  زا  دشاب ، نارگ  ناشیا  رب  دشابن و  اضر  نادب  ار  ناصاخ  دنچ  ره  دشاب  نآ  رد  قلخ  هماع  لاح 
صاوخ مشخ  و  سان ، هفاک  مشخ  اب  صاوخ  زا  رفن  دـنچ  يدونـشخ  دـناسر  یمن  دوس  ارت  ینعی  ارناصاخ  ياضر  دـنادرگ  یم  صقاـن 

قح هکنآ  هب  تسا  تراشا  قحلا ) یف  اهطسوا  مالسلا : هیلع  هلوق  و   ) هماع يدونشخ  اب  دناسر  یمن  ررض  رثا و  ینعی  دوش  یم  هدیـشخب 
.دننک و ریبعت  يوس ) طارـص   ) و قیرط ) ءاوس   ) هب قح  قیرط  زا  يور  نیا  زا  دـشاب  وا  بتارم  لدـعا  طسوا و  رما  ره  رد  قالطالا  یلع 
زا یلاو  رب  رتنارگ  تیعر  زا  کی  چیه  تسین  و  لفغت ) الف   ) ار میوق  نید  نادصاق  قح و  نابلاط  دشاب  یلک  هدـعاق  میظع و  هدـیاف  نیا 
رت هدـننک  لاوس  ار و  فاصنا  رت  هراک  و  يراتفرگ ، الب و  تقو  رد  ار  وا  يرای  يور  زا  رتمک  یناسآ و  تقو  رد  جرخ  تمحز و  يور 
دزن ربص  يور  زا  رتفیعـض  ءاطع و  ندادـن  تقو  ار  رذـع  رت  هدـنریذپ  رید  ءاطع و  نداد  هاـگ  رترکـش  مک  حاـحلا و  هغلاـبم و  يور  زا 
دراد دوخ  ناصاخ  اب  هک  یلیم  زا  یلاو  هکنآ  دشاب  اطخ  هکنیا  تسا  مولعم  سک  همه  رب  هلمجلاب  .هصاخ و  لها  زا  هنامز  ياه  یتخس 

، دراگنا چیه  فانصا  رگید  عراز و  نایرگشل و  ینعی  ایاعر  هماع  زا  ار  سان  ریاس  و  درامگ ، ناشیا  ياضر  يدونـشخ و  رب  تمه  همه 
ایهم نیملـسم و  ندـش  عمج  نید و  نوتـس  هک  تسین  نیا  زج  .دـناد و  ناسکی  ناشیا  ياضر  طخـس و  و  دراذـگ ، عیاض  ناشیا  رما  و 
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دـشاب دیاب  سپ  دیاین ، نمـشد  عفد  یئاهنت  هب  ناشیا  زا  هچ  صاوخ ، زا  دودـعم  دـنچ  يددـع  هن  دـنتما  هماع  نانمـشد  عفد  يارب  هدـش 
.ناشیا اب  وت  تعیبط  لیم  و  ارناشیا ، رم  وت  تبحم 

یجیهال

یـضرب فحجی  هماعلا  طخـس  ناـف  هیعرلا ، یـضرل  اـهعمجا  لدـعلا و  یف  اـهمعا  قحلا و  یف  اهطـسوا  کـیلا و  رومـالا  بحا  نکیل  و 
« .هماعلا یضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخس  نا  هصاخلا و 

وت و لها  ناصوصخم  فرط  زا  وت و  سفن  فرط  زا  نامدرم  قوقح  رد  لدع  هب  نک  لمع  ادخ و  قوقح  رد  لدـع  هب  نک  لمع  ینعی 
یسک يا و  هدرک  متـس  لدع  هب  يدرکن  لمع  رگا  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، تیعر  زا  وت  تبحم  لیم و  تسا  وا  رد  هک  یـسک  فرط  زا 

تجح و دش  لطاب  ادخ ، وا  اب  درک  ینمـشد  هک  یـسک  وا و  ناگدنب  زا  ریغ  هب  وا  نمـشد  ادخ  دشاب  ادـخ ، ناگدـنب  رب  درک  متـس  هک 
يوس هب  رت  هدنناوخ  يزیچ  تسین  دنک و  هبوت  ار و  ملظ  نآ  دوخ  زا  دـشکاو  هکنیا  ات  ینمـشد  ادـخ  يارب  زا  دـشاب  وا و  باقع  رذـع 

ار نامولظم  ياعد  تساونش  ادخ  هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ، متـس  ملظ و  ندرک  اپرب  زا  وا  تبوقع  لیجعت  ادخ و  تمعن  لاوز  رییغت و 
دیاب هنیآ  ره  .ناشیا و  تبوقع  يارب  زا  ندیشک  راظتنا  ناکم  رد  ناملاظ  يارب  زا  تسوا  و 

اضر و رم  اهنآ  نیرت  هدـننک  عمج  تلادـع و  رد  اهنآ  نیرت  لماش  قح و  رد  اهنآ  لدـعا  وت  يوس  هب  وت  ياـهراک  نیرت  تسود  دـشاب 
هب ار و  صاوـخ  يدونـشوخ  دزاـس  یم  لـطاب  درب و  یم  تیعر  ماوـع  يدونـشخان  بضغ و  هک  قـیقحت  هب  سپ  ار ، تیعر  يدونـشخ 

.تیعر هماع ي  ندوب  دونشوخ  اب  تسا  هدش  هدیشخب  تیعر  صاوخ  ندوب  اضران  هک  قیقحت 

ارکـش لقا  فاحلالاب و  لاسا  فاصنالل و  هرکا  ءالبلا و  یف  هنوعم  لقا  ءاخرلا و  یف  هنووم  یلاولا  یلع  لقثا  هیعرلا  نم  دـحا  سیل  «و 
نیملـسملا و عامج  نیدلا و  دومع  امنا  .هصاخلا و  لها  نم  رهدلا ، تاملم  دنع  اربص  فعـضا  عنملا و  دنع  ارذع  اطبا  ءاطعالا و  دـنع 

.مهعم کلیم  مهل و  كوفص  نکیلف  همالا ، نم  هماعلا  ءادعالل ، هدعلا 

رد ناشیا ، تاجاح  بلاطم و  ياضق  ببـس  هب  وا ، ندرب  جنر  تقـشم و  يور  زا  مکاح  رب  رت  نیگنـس  تیعر  زا  یـسک  تسین  ینعی و 
تهج زا  رتاـضران  وا و  يراـتفرگ  تدـش و  تقو  رد  وا ، هب  ندرک  تناـعا  يور  زا  وا  يارب  زا  رتـمک  وا و  یگدوـسآ  هعـسوت و  تقو 
رذـع لوبق  رترید  ندرک و  شـشخب  اـطع و  دزن  رد  رترازگرکـش  كدـنا  ندرک و  رارـصا  حاـحلا و  رد  رت  هدـننک  لاوس  وا و  تلادـع 

عمج نید و  نوتس  تسین  .تیعر و  صاوخ  مدرم  زا  هنامز ، دیادش  لوزن  دزن  رد  رتابیکش  فیعض  اطع و  زا  ندرک  عنم  دزن  رد  ندرک 
ناشیا اب  وت  لیم  ناشیا و  يارب  زا  وت  يافص  دشاب  سپ  تما ، زا  ماوع  رگم  نانمشد ، عفد  يارب  زا  توق  ناناملسم و  هدننک ي 

یئوخ

هیـشمت یف  هیعرلا  اضرل  عمجا  وه  اـم  لدـعلا و  ءارجا  یف  هیعرلا  عیمجل  معا  وه  اـم  قحلا و  ءادا  یف  لـضفالا  وه  اـم  هیاـعرب  هرما  - 11
مدع هیعرلا و  هماع  بضغ  ناب  کلذ  للع  و  هیماسلا ، تاماقملا  باحصا  ذوفنلا و  بابرا  نم  هصاخلا  طخس  بجوی  ناک  نا  رومالا و 
هاجت همواقملا  هترـصن  یف  نیداج  هموکحلل و  نیـصلخم  اوناک  امهم  هصاخلا  ردقی  يولبلا و ال  هروثلا و  بجوی  مهعـضو  نع  مهاضر 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3797 

http://www.ghaemiyeh.com


همقنل اببـس  راص  هیمومعلا  قوقحلا  هتیدات  مدـع  هتـسایس و  ءوس  نا  ثیح  نامثع  نامز  یف  ثدـح  امک  يولبلا  لـها  نیرئاـثلا و  لویس 
مکحلا و ناورمک  هتـصاخ  ردقی  مل  نامثع و  اورـصح  هنیدملا و  یف  اوعمتجا  هفوک و  رـصم و  نم  اوزاحناف  یمالـسالا ، شیجلا  هماع 

هدـسجب یقلا  هراد و  یف  نامثع  لتق  یتح  نیمجاهملا  نیرئاثلا و  لیـس  اودـصی  نا  مهئاهد  مهذوفن و  لامک  عم  هیما  ینب  لاجر  رئاـس 
، ائیش رثوی  صاوخلا ال  ضعب  طخسف  یلاولا  عم  اقفاوم  ایضار و  مومعلا  ناک  اذا  نکل  و  هماهلا ، ثداوحلا  نم  هعبت  ام  هعبت  عیقبلا و  یلا 

فرط زا  مدرم  دـنوادخب و  تبـسن  همجرتلا - : .مومعلا  مهدـعاست  اذا ال  یلاولا  همواقم  یلع  نوردـقی  نیلیلقلا ال  دارفالا  درفلا و  نـال 
متـس ادخ  ناگدنب  هب  سک  ره  و   ) يا هدیزرو  متـس  ینکن  رگا  نک ، تاعارم  ار  تلادـع  فاصنا و  تناتـسود  تنادـناخ و  تدوخ و 

ددرگرب و ات  دگنجب  وا  اب  دیامن و  لطاب  ار  شلیلد  دنک  تموصخ  یـسک  اب  ادخ  نوچ  تسوا و  مصخ  شناگدنب  فرط  زا  ادخ  دـنک 
ناشکمتـس نیرفن  ادخ  اریز  تسین ، وا  ماقتنا  لیجعت  دنوادخ و  تمعن  لاوز  رد  رترثوم  يراکمتـس  همادا ي  زا  زیچ  چیه  دـنک ،) هبوت 

یمومع تیاضر  رت و  هنالداع  رت و  تقیقح  اب  هک  راد  تسود  رتشیب  ار  یئاهراک  .تسا -  ناراکمتس  نیمک  رد  دونش و  یم  بوخ  ار 
اب تلود  ناـصوصخم  مشخ  یلو  دـنک  یم  لاـمیاپ  ار  تلود  ناـصوصخم  تیاـضر  تلم  مشخ  اریز  دـنک ، یم  بلج  رتـهب  ار  اـیاعر 

رایـسب هنیزه  شیاسآ  حلـص و  ماگنه  رد  یلاو  نایفارطا  ناصوصخم و  دوش ، یم  تشذـگرد  ناربج و  تلم  یمومع  تیاـضر  دوجو 
رتوررپ دـیآ و  یم  ناشدـب  رتشیب  تلادـع  زا  دـنهد ، یم  کـمک  واـب  رتمک  يراـتفرگ  ماـگنه  رد  دـننک و  یم  لـیمحت  وا  رب  ینیگنس 

و دنریذپ ، یم  رذع  رترید  دوش  غیرد  رگا  دننک و  یم  رکـش  رتمک  دوش  هداد  يزیچ  اهنآ  هب  نوچ  دـننک ، یم  ماقم  اطع و  تساوخرد 
تلم یمومع  هدوت ي  نانمشد  نفد  هریخذ ي  ناناملسم و  هعماج  تناید و  نوتس  انامه  .دنرتابیکشان  راگزور  راوگان  ياهدماشیپ  رد 

.دشاب اهنآ  اب  تلد  اهنآ و  نخس  هب  تشوگ  دیاب  دنشاب ،

يرتشوش

یف ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .اهلدـعا يا : اهطـس ) وا  کیلا  رومالا  بحا  نکیل  (و 
قفوالا بختنی  عیمجلا  اضر  بلج  نکمی  ثیحف ال  هیعرلا ) یـضرل  اهعمجا  و  (. ) يوقتلل برقا  وه  اولدعا  ( ) لدـعلا یف  اهمعا  قحلا و 

طخـس نا  و   ) .مهتیلقال هصاخلا ) یـضرب   ) بهذ هب : فحجا  نم  فحجی )  ) .رماب مهاضر  مدـع  و  هماعلا ) طخـس  ناف   ) .مهرثکا اـضرب 
یلاولا یلع  لقثا  هیعرلا  نم  دـحا  سیل  و   ) .رثکالل كرتی  لقالا  و  نورثکالا ، مهنـال  هماـعلا ) یـضر  عم   ) .رـضی ـال  و  رفتغی ) هصاـخلا 

و عنملا ، دنع  ارذع  اطبا  ءاطعالا و  دنع  ارکش  لقا  و  فاحلالاب ، لاسا  فاصنالل و  هرکا  و  ءالبلا ، یف  هل  هنوعم  لقا  ءاخرلا و  یف  هنووم 
یف مهتنووم  لقث  اما  .مهب  ثارتکالا  مدـع  بجوی  کـلذ  لـک  و  هصاـخلا ) لـها  نم   ) .هلزاون يا : رهدـلا ) تاـملم  نع  اربص  فعـضا 

: لاق .هب  دیصتا  بلک  لاق : .کتجاح  ینلـس  اموی : هل  لاق  حافـسلا  نا  یناغالا )  ) یفف حافـسلا ، دنع  همالد  یبا  هنووم  لثم  هلثمف  ءاخرلا 
انل حلـصت  هیراج  و  لاق : .امالغ  هوطعا  لاق : .هدوقی  بلکلاب و  دیـصی  مالغ  و  لاق : .هوطعا  لاق : .اهیلع  دیـصتا  هباد  و  لاق : .هاـیا  هوطعا 

: لاق .مهعمجت  اراد  هوطعا  لاق : .اهنونکسی  راد  نم  مهل  دبالف  كواما  كدیبع و  ءالوه  لاق : .هیراج  هوطعا  لاق : .هنم  انمعطت  دیصلا و 
تابن ام ال  لاق : هرماغلا ؟ ام  و  لاق : .هرماغ  بیرج  هئام  هرماع و  بیرج  هئام  کتیطعا  دـق  لاق : نوشیعی ؟ نیا  نمف  هعیـض  نکت  مل  ناف 

لصفلا  ) .هرماع اهلک  اهولعجا  لاق : کحـضف و  .دسا  ینب  یفایف  نم  هرماغ  بیرج  فلا  هئامـسمخ  انا  کتعطقا  دق  حافـسلل : لاقف  .هیف 
: لاق همالد  یبا  نع  اضیا  هیف  ام  مهلثمف  ءالبلا  یف  مهتنوعم  هلق  اما  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
، هارـشلا لاتقل  یبلهملا  متاـح  نب  حور  عم  ینجرخاـف  برح ، ثعب  یف  ینجرخیل  فلحف  نارکـس ، اـنا  يدـهملا و  وا  روصنملا  یب  یتا 
کحـضف و هیـضترت ، ارثا  مویلا  كودـع  یف  ترثال  کحالـس  یعم  کسرف و  یتحت  نا  ول  هللا  اما و  حورل : تلق  ناعمجلا  یقتلا  املف 
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امهریغب اعد  یلا و  امهعفد  هحالـس و  عزن  هسرف و  نع  لزن  .کطرـشب و  ءافولاب  کنذـخ  کیلا و ال  کلذ  نعفدال  میظعلا  هللا  و  لاـق :
کترجتـسا ینا  تلق : و  کب ، ذئاعلا  ماقم  اذه  ریمالا  اهیا  تلق : عمطلا  هوالح  ینع  لاز  يدی و  یف  کلذ  لصح  املف  امهب ، لدبتـساف 

ام یجی ء و  امل  لوقت  اذام  بارهلا  یف  تیضم  اهتکرتف و  هروهشم  اهتیار  فویسلا  بهف  بارض  لزانت و  نعاطتل و  یغولا  یف  مدقا  نا 
ریمالا اهیا  هللا  كدشنا  تلقف : .هیلا  جرخا  لاقف : جراوخلا  نم  لجر  زرب  .اذه و  کنع  عد  لاقف : باشنلا  یف  توملا  تادراو  نم  يری 

ینم تعبـش  اـم  عئاـج  هللا  اـنا و  ایندـلا و  نم  موی  رخآ  هرخـالا و  نم  موی  لوا  هناـف  ریمـالا  اـهیا  تلقف : .نجرختل  هللا  و  لاـق : .یمد  یف 
ینآر املف  فصلا ، نع  تزرب  کلذ و  تذـخاف  هجاـجد ، نیفیغرب و  یل  رماـف  جرخا ، مث  هلکآ  یـشب ء  یل  رماـف  .عوجلا  نم  هحراـج 
لتقتا تلق : .ال  لاق : کلتاقی ؟ نم ال  لـتقتا  تلقف : فقوف  .تنا  اـمک  اذـه  اـی  کلـسر  یلع  هل : تلقف  عرـسا ، يوحن و  لـبقا  يراـشلا 

لعفا ال  تلق : .هللا  هنعل  یلا  ینع  بهذاف  ال  لاق : کنید ؟ یلا  هلتقا  نم  وعدت  نا  لبق  کلذ  لحتستفا  تلق : .ال  لاق : کنید ؟ یلع  الجر 
.ارت کلها و  یلها و  نیب  ملعت  وا  یلع  کظفحت  لاحب  ینفرعت  وا  هرت ، وا  طق  هوادـع  اننیب  تناک  لـه  تلق : .لـق  لاـق : .ینم  عمـست  وا 

هدارا نمل  ءوسلا  دـیرا  کنید و  نیدا  کبهذـم و  لحتنا  كاوهال و  ینا  و  يارلا ، لیمج  الا  کل  هللا  انا و  ـال  و  تلق : .هللا  ـال و  لاـق :
یعم نا  تلق : .فرـصناف  اریخ  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هللا كازج  اذه  ای  لاق : .کل 
یتح هیلا  تمدـقتف  .لعفاف  لاق : .انیلع  مهناوه  رکـسعلا  لها  يری  اننیب و  هدوملا  دـکاتتل  کـتلکاوم  بحاو  کـعم  هلکآ  نا  بحا  اداز 

تلقف تفرـصنا ، فرـصنا و  مث  ینعد  انیفوتـسا و  املف  اکحـض ، اوبلغ  دـق  سانلا  اهفراعم و  یلع  انلجرا  انعمج  انباود و  قانعا  فلتخا 
رهظا اـمل  روصنملا  مع  یلع  نب  هللادـبع  نا  هیف ) و   … ) کـتیفک اـمک  هنرق  کـیفکی  نا  يریغل  لـقف  ینرق  کـتیفک  دـق  اـما و  حورل :

ینا هللاوف  مهعم ، جرخا  نا  هللااـب  كذـیعا  ینا  هل : لاـقف  دـنجلا ، یف  هیلا  جرخی  نا  همـالدابا  روصنملا  رما  ماـشلا  هیحاـنب  هیلع  فـالخلا 
یناف ال رکـسعلا ، اذـه  لثم  یلع  ینم  کلذ  برجت  نا  کل  بحا  اـم  هللا  و  تلقف : .کـموش  بلغی  ینمی  ناـف  ضما  لاـقف : .مووشملا 
: تلقف .دب  جورخلا  یف  کلامف  اذه  نم  ینعد  لاق : .هبرجت  لوطا  فرعاا و  قثوا  یـسفنب  ینا  الا  یموش  ما  کنمیا  بلغی  امهیا  يردا 

لعفاف نیرشعلا  كرکسع  نوکی  نا  نالا  تئش  ناف  اهببس  تنک  تمزه و  اهلک  ارکـسع  رـشع  هعـست  هللا  تدهـش و  انا  کقدصا ، نالا 
یبا نبا  دنع  هل  هراجل  هداهـشب  همالد  وبا  دهـش  ینئادـملا : لاق  اضیا ) هیفف   ) فاصنالل مهتیهرکا  لثم  اما  .هافعا و  اکحـض و  قرغتـساف 

نا هدـشناف : تاه  لاق : .تئـش  ام  ضقا  مث  کیتآ  نا  لبق  تلق  ام  عمـسا  لاق : هداهـشلا  نم  غرف  املف  لجر ، اهیف  اهعزان  ناتا  یلع  یلیل 
لاقف ثئابنلا  کلت  فیک  اـموی  ملعیل  مهراـئب  ترفح  يرئب  اورفح  نا  ثحاـبم و  مهیفف  ینع  اوثحب  نا  مهنع و  تیطغت  ینوطغ  ساـنلا 

دق لاقف : لجرلا  یلع  لبقا  اولعفف و  اهیلا ، اهوعفدا  لاق : .مهرد  هئامب  تلاق  .مکب  لاق : .معن  تلاق : .ناتالا  ینیعیبتا  هارملل : یلیل  یبا  نبا 
تیـضما دـق  همالد : یبال  لاـق  و  کـل ، ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) ناـتالا تبه  و 

بلوط امل  .فرـصنا و  .معن و  لاـق : تیـضرا ؟ تیار ، نمل  یکلم  تبهو  هل و  تدهـش  نمم  تعتبا  و  کـنع ، ثحبا  مل  کـتداهش و 
هنوبلطت و يذـلا  یطعا  نا  یلیبس  يدـعب  وا  موقلا  هلج  یلبق  بتکت  یننوبتکت و  ذا  طیـسقتلا  انا و  اـم  و  لاـق : طیـسقتلا  لاـمب  يرتحبلا 

هلثمف فاحلالاب  مهتیلاسا  اما  يدنع و  ابلطم  لاملا  نوکی  فیکف  مهدنع  لاملابلطااسانا  تبحـص  يدـجا  یلع و ال  يدـجی  نا  یطرش 
بحا امهیا  هل : لاقف  لضفلا  مهیال  يردـی  دـحا  امف  هلاون  هساب و  اموی  هباـشت  يداـهلا : دـشنا  هصفح  یبا  نب  ناورم  نا  اـضیا ) هیف   ) اـم

نا یل  نذاتفا  هتیـسن ، کنکلو  اذـه  نم  ریخ  وه  ام  نسحت  تنا  هل : لاقف  نیواودـلا  یف  نودـت  فلا  هئام  ما  هلجعم  افلا  نوثالثا  کیلا :
لمحف .اعیمج  نالجعی  لب  لاق : کحـضف و  .نیواودـلا  یف  فلا  هئاملا  یل  نودـت  افلا و  نیثالثلا  یل  لجعت  لاق : .معن  لاـق : .كرکذا 

(: هبیتق نبا  ءارعش   ) یفف یلجعلا ، ساهنلا  نب  هبیتع  ءاطع  هئیطحلا  رکش  هلق  لثم  هلثمف  ءاطعالا  نع  مهرکش  هیلقا  اما  .عمجا و  هیلا  لاملا 
جرخف هلـضف ، نم  کیطعاف  یموق  نع  لضف  یلام  یف  ام  و  هددم ، نم  کیطعاف  لمع  یف  انا  ام  لاقف : هلاسف  هییتع  یلع  هئیطحلا  لخد 

و ال مالـسلا ، میلـست  ملـست  مل  کنا  لاق : عجر  املف  .هدرب  رماف  هئیطحلا ، اذـه  لاق  .ال  لاق : هفرعتا ؟ هموق : نم  لجر  هل  لاـقف  هدـنع  نم 
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هب بهذا  همالغل : لاق  و  بحت ، ام  اندـنع  کلف  سلجا  لاق : .کلذ  وه  لاق : .معلا  نبا  بیحرت  تبحر  و ال  راجلا ، ساـنیتسا  تسناتـسا 
نماثلا و لـصفلا   ) ضاـیب هنمیلا و  هربحلا و  هیلع  ضرعی  لـعجف  مـالغلا  هب  قلطناـف  هل ، هتیرتشا  ـالا  یـش ء  یلا  نریـشی  ـالف  قوسلا  یلا 
مهرد و یتئامب  هل  يرتشاف  ظالغلا ، هیسکالا  سیبارکلا و  یلا  ریشی  وه  رصم و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا -
: لاق .دیرت  امیف  هلع  کل  لعجا  الا  ینرما  دق  هنا  لاق : .یبسح  ال  لاق : .اذـه  ریغ  هجاح  نم  له  مالغلا : هل  لاقف  ارمت ، ارب و  هتلحار  رقوا 
مذ نایـسف ال  الئاط  طعت  مل  لخبت و  ملف  تلئـس  لاقف : بهذ  مث  هذه ، نم  مظعا  یموق  یلع  دـیاذهل  نوکی  نا  یل  هجاح  .کبـسح ال 

هلثمف تاململا  دنع  مهربص  هیفعـضا  اما  دجولا و  لئانلا  یلع  ودعی  دق  یطعتف و  هیجـس  کنم  دوجلا  ورما ال  تنا  دـمح و  کیلع و ال 
ءاسنلا و عم  هیف  ناسح  ناک  و  ناسح - نصح  عراف  یف  بلطملادبع  تنب  هیفـص  تناک  يربطلا )  ) یقف ربیخ ، یف  تباث  نب  ناسح  لعف 

هللا یلص   ) یبنلا نیب  اهنیب و  ام  تعطق  هظیرق و  ونب  تبراح  دق  نصحلاب و  فیطی  لعجف  دوهی  نم  لجر  انب  رمف  هیفـص : تلاق  .نایبصلا 
اناتا نا  مهنع  انیلا  اوفرـصنی  نا  نوعیطتـسی  مهودـع ال  روحن  یف  نوملـسملا  یبنلا و  انع و  عفدـی  دـحا  مهنیب  اـننیب و  سیل  هلآ ) هیلع و 

دوهی و نم  انءار  نم و  انتاروع  یلع  لدـی  نا  هنمآ  ام  هللا  ینا و  و  نصحلاب ، فیطی  يرت  امک  يدوهیلا  اذـه  نا  ناسح ! ای  تلقف : تآ ،
: تلاق .اذه  بحاصب  انا  ام  تفرع  دقل  هللا  و  بلطملادبع ، تنب  ای  کل  هللا  رفغی  لاقف : .هلتقاف  هیلا  لزناف  هباحـصا  یبنلا و  انع  لغـش  دـق 

هنم تغرف  املف  هتلتق ، یتح  دومعلاب  هتبرـضف  نصحلا  نم  هیلا  تلزن  مث  ادومع  تذخا  مث  تزجتحا  ائیـش  هدنع  را  مل  کلذ و  لاق  املف 
- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) تنب ای  لاق : .لجر  هنا  الا  هبلس  نم  ینعنمی  مل  هناف  هبلساف  هیلا  لزنا  ناسح ! ای  تلقف : نصحلا  یلا  تعجر 
( دومع : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  دامع ) امنا  و   ) .هجاح هبلـسب  یلام  بلطملادبع ! ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

.مهلابق یف  هوقلا  يا : ءادعالل ) هدعلا  و   ) .مهعمجم يا : نیملـسملا ) عامج  نیدلا و   ) .هیطخلا و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک 
صاوخ یلع  الماحتم  ناورشونا  نب  زمره  ناک  جورملا :)  ) یف مهعم .) کلیم  مهل و   ) .کلیم يا : كوغـص ) نکیلف  همالا ، نم  هماعلا  )

نم روکذم  لجر  فلا  رشع  هثالث  هنس - هرـشع  یتنثا  هکلم  ناک  و  هکلم - هدم  یف  لتق  هنا  لیق  و  مهل ، ایوقم  مهماوع  یلا  الئام  سانلا 
.سرفلا صاوخ 

هینغم

نا ال قحلا  لامعتـسا  یف  لادـتعالا  ینعم  و  لدـتعملا ، انه  طسوالاب  دارملا  قحلا .) یف  اهطـسوا  کیلا  رومـالا  بحا  نکیل  و  : ) ینعملا
- الثم یعارللف - نیرخالا ، قوقح  یلع  هظفاحملا  دودـح  یف  هقح  ناـسنالا  سراـمت  نا  و  رخآ ، قح  ناطلـس  یلع  قح  ناطلـس  یغطی 

بلاطمل بیجتـسی  نا  یعارلا  یلع  اضیا  و  ریخلا ، عفنلاـب و  مهیلع  دوعی  اـم  مهحلاـصم و  دودـح  یف  نکل  و  هیعرلا ، یلع  هعاـطلا  قح 
یف نیقحلا  نیب  نزاوتلا  لصحی  اذـهب  .هرما و  یلع  ابولغم  نوکی  ثیحب ال  هتدایـس  مکحلا و  هبیهب  ظافتحالا  قاـطن  یف  نکل  و  هیعرلا ،
ناف ءانثتـساالب ، عیمجلا  هحلـصمل  لمعی  نا  یـش ء  لک  لبق  یعارلا  یلع  يا  لدـعلا ) یف  اـهمعا  و  : ) هیطارقعدـلا .فسعت  فنع و  ریغ 

نا مکاحلا  نم  هیلقالا  تبلط  اذا  هصاخلا ) اضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف   ) هیرثکـالا هحلـصم  وه  و  معـالا ، مهـالاب  ذـخا  هیلع  رذـعت 
هینیدـلا ههجولا  نم  اـما  بیجتـسی ، ـال  ضفری و  نا  هیلعف  مهلالغتـسا - هیرثکـالا و  باـقر  نم  اـهنکمت  یتلا  تازاـیتمالا  اـهیلع  قدـغی 

امبر و  تارهاظملا ، تابارـضالاب و  هلودـلا  نایک  زهی  هماعلا  طخـس  نالف  هسایـسلا  ههجولا  نم  اما  و  روجلا ، ملظلا و  ناکمل  هحـضاوف 
يا هیلع  بترتی  الف  هیلقالا  طخـس  اما  .الاغتـشا  رانلا  دیزی  فنعلا  و  لاحلا ، هذه  یف  ائیـش  يدـجی  هصاخلا ال  اضر  و  هحلـسملا ، هروثلاب 
عم رفتغی  هصاخلا  طخس  نا  و  : ) هلوقب مامالا  هدارا  ام  اذه  و  هماعلا ، اضر  بناج  یف  روکـشم  لب  روفغم ، وهف  اذه  لجا  نم  و  روذحم ،

انموی یتح  عیرـشتلا  ملاع  یف  اغلاب  ارثا  كرت  يذلا  عئارـشلا  حور  هباتک  یف  ویکـستنوم  ریهـشلا  یـسنرفلا  عرتشملا  لاق  و  هماعلا .) اضر 
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یه و  هدبتـسملا ، هموکحلا  عاونا : یلا  تاموکحلا  مسقنت  لاق : هیبرعلا ، اهنم  اهریغ ، ریثک  و  هیبوروالا ، تاغللا  عیمج  یلا  مجرت  و  اذه ،
نکل و  دـحاو ، اهیف  مکحی  و  هیکلملا ، هموکحلا  .هئاوها و  هتدارا و  یلع  عیمجلا  لمحی  و  ماظن ، نوناق و  الب  دـحاو  درف  اهمکحی  یتلا 
هذـه .بعـشلا و  اهمکحی  و  هیطارقمیدـلا ، هموکحلا  .صاـخقیرف و  اـهیف  مکحی  هیطارقتـسرالا ، هموکحلا  .هتباـث و  هررقم  نیناوق  قفو 

اهب ینغتی  و  ماما ، حـلاصلا  ریخلا و  یلا  فدـهی  عرتشم  فوسلیف و  لک  اـهب  نموی  و  بوعـشلا ، عیمج  اهدـشنت  هیطارقمیدـلا  هموکحلا 
یه و  برغلا ، قرـشلا و  یف  هیباینلا  یـسلاجملا  اهتعـضو  یتلا  ریتاسدـلا  یلوالا  هدـملا  یف  اهیلع  تصن  و  رارحـالا ، ءارعـشلا  ءاـبدالا و 
اذه ینعم  و  هماعلا .) اضر  عم  رفتغی  هصاحلا  طخـس  نا  و  هصاخلا ، اضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  : ) هلوقب مامالا  اهانع  یتلا  تاذـلاب 

انیما و ماد  ام  مکحلا  یف  یقبی  هنا  و  اهل ، کلام  هطلـسلل ال  لثمم  اهفادـها ، اهتایاغ و  نیماتل  هعامجلا  نع  لیکو  مکاحلا  نا  هعقاو  یف 
ناک و  لاملا ، وا  هاجلا  وا  هثارولاب  مهریغ  یلع  نوطلستی  نیذلا  مه  و  هصاخلا ، يواسم ء  یلا  مامالا  راشا  مث  یقبطلا : طلـستلا  .اصلخم 
لقثا هیعرلا  نم  دحا  سیل  و  : ) هلوقب مهئواسم  یلا  مامالا  راشا  ءالبنلا ، فارشالاب و  مهـسفنا  نومـسی  مه  وا  مهنومـسی  لبق  نم  سانلا 
دیبعف مه  رظن  یف  هیعرلا  اما  یـش ء ، اهدـحی  یتلا ال  مهعامطا  مهبلاطمب و  مکاحلا  قاهرا  ـالا  هئفلا  هذـه  دـنع  یـش ء  ـال  ادـبا  خـلا ..)

یتلا تاراکتحالا  تاکرـشلا و  عم  هومـساقتی  و  دوسالا ، بهذـلا  قفدـتی  یک  راهن  لیل  اوملعیل  هلدـملا ، سوبلا و  يواهم  یلا  نوقاسی 
- مویلا مهتوعد  و  ریثکلا ! مهنم  اندنع  .هاواسملا و  لدعل و  هملک  نم  مهبولق  یلع  لقثاءیش  و ال  مهذوفن .، مهدوجو و  اهنم  نودمتسی 

نم مهرهطت  نمالا و  برعلل  نموت  اهدـحو  یه  اهنال  هدـحتملا ، تاـیالولا  هلظم  تحت  لیئارـسا  عم  برعلا  فقی  نا  مهباـنذا - ناـسلب 
عامج نیدـلا و  دامع  امنا  و  : ) هلوقب هیرثکالا  نساحم  یلا  مامالا  راشا  مث  ریهاـمجلا : نید  مالـسالا  .هیروثلا  رـصانعلا  هینطولا و  يوقلا 

القتسم هتاذ  یف  مهفی  وا  دجوی  نا  نکمی  و ال  هایحلا ، رهاظم  نم  هنال  نیدلا ، دوجول  هیعیبط  هرورض  يرشبلا  رصنعلا  خلا ..) نیملسملا 
تدسفل مهئاوها  قحلا  عبتا  ول  و  مهئاوهال : اعبت  هولعجل  هفرتملا  هئفلاب  نیدلا  رـصحنا  ول  هیناث  ههج  نم  و  ههج ، نم  اذـه  ..ناسنالا  نع 

لظ یف  الا  هایحلا  عیطتست  یتلا ال  هفعـضتسملا  هئفلا  یه  مالـسالل  هبـصخلا  هیربلا  .نونموملا و   71 نهیف - نم  ضرالا و  تاومـسلا و 
هذـهل لیفکلا  نماضلا و  وه  مالـسالا  و  يوصقلا ، اهتینما  ایلعلا و  اهلثم  يداـبملا ء  هذـه  تناـک  اـنه  نم  و  هاواـسملا ، لدـعلا و  قحل و 

لوق ریسفت  دجن  اذهب  و  بعـش ، لک  یف  بلغالا  رثکالا  یه  هئفلا  هذه  و  دیرت ، وا ال  دیرت  ثیح  نم  اهنامیا  اهنید و  وه  نذا  و  هینمالا ،
فارـشالا اهب  ماق  ملاظملا  رزاجملا و  نم  ریثکلا  نا  خیراتلا  انثدحی  .نیملـسملا و  عامج  نیدلا و  دامع  یه  همالا  نم  هماعلا  نا  مامالا :

ضرـالا تاومـسلا و  توکلم  حاـتفم  مهاـطعا  مهمعزب  هللا  نا  و  ءاـیحا ، مه  و  ءاـسنلا ، لاـجرلا و  فولا  اوقرحا  مهنا  و  نیدـلا ، مساـب 
روصعلا هفـسالف  نم  هعامج  لاق  .بوعـشلا و  نویفا  نیدلا  لوقی : نا  سکرام  اعد  ام  اذه  ..نوئاشی و  ام  اوطبری  و  نودـیری ، ام  اولحیل 

ناطلس نم  صلختی  و  اهدحو ، هعیبطلا  نم  هناطلس  قحلا  دمتسیل  ناطلـس ، لک  نم  هدیرجت  و  نیدلا ، نع  قحلا  لصف  بجی  یطـسولا :
قحلا و نع  نیدلا  درجت  اذا  .هللا و  دنع  نم  دمتـسم  هنا  نیمعاز  مهمکح  ذافنا  مهنایغط و  هطلـستملا  هقبطلا  هنم  تذختا  يذـلا  نیدـلا 

هلاثما سکرام و  نم  مهفلا  اذهل  رس  و ال  اکیرما ..! هیناودع  هیزانلا و  هینویهـصلاک و  امامت  هیناسنالا  ملاعلا و  یلع  هثراک  حبـصی  میقلا 
مالـسالا هیلا  نم  سکرام و  كردا  ول  .هماعلا و  اضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخـس  نا  و  هلوقب : مامالا  مهیلا  راشا  نیذلا  هصاخلا  عئاظف  الا 

و مهتابغر ، مهیناما و  نع  ربعی  و  ریهامجلا ، فادها  ققحی  يذـلا  دـیحولا  نیدـلا  وه  اولاقل : هیبن  نع  تبث  ام  هللا و  باتک  یف  وه  امک 
هرطیـسلا و قح  نم  و  زایتما ، لـک  نم  دارفـالا  تاـئفلا و  مالـسالا  درج  دـقل  ..نورعـشی  ـال  ثیح  نم  هل  نوصلخی  و  هب ، نونیدـی  مهنا 
قوقحلا و یف  دـحاو  يوتـسم  یلع  عیمجلا  عـضو  و  مهریغ ، یلع  هسدـقم  اـقوقح  مهـسفنال  نوری  نیذـلا  معازم  لـطبا  و  ءالعتـسالا ،

نم مهباسح  نم  کیلع  ام  اضیا : هل  لاـق  .هیـشاغلا و   22 رطیـسمب - مهیلع  تسل  رکذم  تنا  امنا  میرکلا : هیبنل  هناحبـس  لاق  .تابجاولا 
یلع لیبس  نم  دمحمل  نکی  مل  اذا  .ماعنالا و   107 لیکوب - مهیلع  تنا  ام  اظیفح و  مهیلع  كانلعج  ام  و  اضیا : .ماعنالا و   52 یش ء -

نودـیری نیدـلا  دـض  هوقلا  هدـعلا و  مهنا  هبلاغلا - هیرثکالا  يا  هماعلا - مامالا  اهب  تعن  یتلا  فاـصوالا  نم  و  هاوسب .؟ فیکف  قولخم 
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و تاقبطلا ، نیب  عارـصلا  هیمتحب  لتاقلا  ادبملا  دیوی  فصولا  اذه  نا  ناظ  نظی  دق  ..حیدملا و  هیاغ  اذـه  ..اداسف و  ضرالا و  یف  اولع 
نا دـعب  هاطخ  تبث  لوقلا  اذـه  وا  ادـبملا  اذـه  نا  هباوج : یف  لوقن  .جاتنالا و  تاودا  هکیلم  هنم  اوعزتنیل  لمعلا  بر  یلع  لامعلا  هروث 

نامـضلا و ضیوعتلا و  لمعلا و  تاعاس  دـیدحت  روجالا و  هدایز  نم  لاـمعلا  بلاـطمل  باجتـسا  و  هئاـیربک ، نع  لـمعلا  بر  لزاـنت 
.اهبحاص و جاتنالا و  تاودال  اسارح  مهنم  لعجی  لامعلا و  یضری  امم  کلذ  یلا  ام  و  دالبلا - ضعب  یف  عوبـسالا - یف  نیموی  لیطعت 

نع عفادت  ضهنت و  نا  لیحتـسی  و  همالل ، يرقفلا  دومعلا  مهنا  هیلع  فطعن  .هاغطلا  دض  هدـعلا  هوقلا و  هماعلا  مامالا : لوق  یلع  فطعن 
..نوفظوملا ءابطالا و  ءاملعلاو و  نونانفلا  ءابدالا و  مهنم  و  هایحلا ، نووش  عیمج  و  داصتقالا ، جاتنالا و  موقی  مهیلع  و  مهریغب ، اهـسفن 

لعف باغت  .مامنلا و  یعاسلا : .لفاغت و  لهاجت و  باغت  .دقحلا  رتولا : .مهضغبا و  مهانـشاو.هلودلا : نطولا و  همالل و  لامها  مهلامهاف 
.هلعلا فرح  فذح  یلع  ینبم  رما 

هدبع

طخسل رثا  الف  هماعلا  یضر  هصاخلا و  طخس  ول  اما  هعم  یناثلا  عفنی  الف  هصاخلا  یـضرب  بهذی  يا  فحجی  هصاخلا : یـضرب  فحجی 
لها نم  هصاخلا : لها  نم  رهدـلا  لاوسلا …  یف  هدـشلا  حاحلالا و  فاـحلالا  فاـحلالاب : لاـسا  فاـصنالل و  رفتغم …  وهف  هصاـخلا 

.مالسالا و هعامج  يا  هعمج  رسکلاب  یـشلا ء  عامج  نیملـسملا : عامج  نیدلا  لیـضفتلا …  لاعفا  نم  هدعب  ام  لقثاب و  قلعتم  هصاخلا 
هدعب ام  دامع و  ریخ  هماعلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک يرگداد  يربارب و  رد  نآ  ندرک  یناگمه  و  تسا ، قح  رد  يور  هنایم  یـشاب  هتـشاد  تسود  راـک  ره  زا  شیب  دـیاب  هک  يراـک  و 
هدمآ نارگ  صاوخ  رب  دنچ  ره  دشاب  همه  لاح  حالص  هب  هک  نک  رایتخا  ار  نآ  راک  ره  رد   ) ددرگ یم  تیعر  يدونشخ  ببـس  رتشیب 

يدونـشخ ربارب  رد  نت  دـنچ  مشخ  و  دزاس ، یم  لاـمیاپ  ار  نت  دـنچ  يدونـشخ  ءاـضر و  ناـگمه  مشخ  اریز  دنـشابن ) یـضار  نآ  زا 
و رت ، هدـننک  يرای  مک  يراتفرگ  رد  و  رتراب ، نارگ  یناسآ  هافر  ماگنه  رد  نارمکح  رب  سکچیه  تیعر  زا  و  دراد ، تیمها  ناـگمه 
رد و  رت ، هدنریذپ  رذع  رید  در  ماگنه  و  رتساپس ، مک  ششخب  عقوم  و  رترارـصا ، رپ  شهاوخ  رد  و  رت ، یـضاران  يربارب  فاصنا و  رد 

( زا يریگولج   ) يارب هدامآ  اهناملسم و  یهوبنا  نید و  نوتس  و  تسین ، صاوخ  زا  رت ، تسس  یئابیکش  رد  راگزور  ياهیتخس  دماشیپ 
هدوب و هارمه  نانآ  اب  دیاب  سپ  تسین ) هتخاس  يراک  یئاهنت  هب  نانآ  زا  هک  صاوخ  زا  نت  دنچ  هن   ) دنتـسه مدرم  زا  ناگمه  نانمـشد 

.دشاب اهنآ  اب  وت  تبغر  لیم و 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

و طیرفت ، طارفا و ال  هیف  نکی  مل  ام  لذبلا  بحا  الثم  اقح  هنوک  ههج  نم  اهلدعا  يا  قحلا ) یف  اهطـسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیل  (و 
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اهاطعا رانید ، فلا  لذب  دارا  اذاف  سانلا ، اهلدع  لمـشی  ناب  لدعلا ) یف  اهمعا  و   ) نیرـضم امهنوک  مدعل  امهـسفنا ، یف  نیزئاج  اناکنا 
نود مهضعب  هیعرلا ال  عیمج  یضرل  بجوت  ناب  هیعرلا ) اضرل  اهعمجا  و   ) .ازئاج نیرمالا  لک  ناک  نا  و  هئاملال ، الثم ، صخـش  فلال 

( فحجی هماعلا  طخس   ) نا مولعملا  نم  مومعلا و  بضغ  روذحم  یف  عقو  هصاخلا  مه  ضعبلا و  یضر  ظحال  اذا  ناسنالا  ناف )  ) ضعب
سانلا نـال  مهدـنع ، يواکـشلا  اورثکا  اذا  اـضیا ، ناـسنالا  یلع  هصاـخلا  طخـسی  نا  نوبجوی  هماـعلا  ذا  هصاـخلا ) اـضرب   ) بهذـی يا 

( رفتغی  ) سانلا رئاس  باسح  یلع  مهقح  نم  هدایزلا  نودیری  نیذلا  سانلا ، ضعب  يا  هصاخلا ) طخس  نا  و   ) .ضعبب مهـضعب  نوطبترم 
هیعرلا نم  دـحا  سیل  و   ) هصاخلا ضعب  طخـس  نا  و  هماعلا ، ءاضر  ظحالی  نا  ناسنالا  یلع  بجی  اذـل  و  هماعلا ) اـضر  عم   ) رثئوی ـال  و 

هرکا و   ) هدـشلا و  ءالبلا ) یف  هل   ) هثاغا انوع و  يا  هنوعم ) لقا  و   ) هحارلا و  ءاخرلا ) یف   ) دـیری بلطتی و  ام  يا  هنوم ) یلاولا  یلع  لـقثا 
هئاطعا يا  ءاطعالا ) دـنع  ارکـش  لقا  و   ) لاوسلا یف  حاحلالا  يا  فاحلالاب ) لئـسا  و   ) رثکا ال  هقح ، ءاطعا  یلاولا  دارا  اذا  فاـصنالل )

( رهدلا تاملم  دنع  اربص  فعضا  و   ) هیطعلا نع  هعنم  اذا  یلاولا  رذع  لبقی  يا ال  عنملا ) دنعا  رذع  اطبا  و   ) هبشا ام  بصنملا و  لاملا و 
ام و  لقثاب ، قلعتم ، راجلا  و  هیشاحلا ، مه  و  ناسنالاب ، برقلا  هیـصوصخلا و  لها  يا  هصاخلا ) لها  نم   ) ناسنالاب ملت  یتلا  هثداوح  يا 

نولتبی ابلاغ  هعیفرلا  تاقبطلا  و  هعیفرلا ، هقبطلا  نم  مهسفنا  نودعی  هصاخلا  ناف  حضاو  کلذ  یف  رسلا  و  تالیـضفتلا ، لضفا  نم  هدعب 
عاـمج و   ) هنوئـش رئاـس  هرماـب و  نوـموقی  نیذـلا  نیدـلا ) داـمع  اـمنا  و   ) .هموـهوم تازاـیتما  مهـسفنال  نوری  مهنـال  ضئاـقنلا ، هذـهب 
نوری ثیح ال  مهنال  همالا ) نم  هماعلا   ) هبراحم تراـص  اذا  اـمیف  ءادـعالل )  ) یلاولا اـهئیهی  یتلا  هدـعلا ) و   ) مهتعاـمج يا  نیملـسملا )

و  ) .مهجئاوح ءاـضق  مهعم و  طـالتخالاب  مهل )  ) کئاغـصا يا  كوغـص ) نکیلف   ) تـالاجملا عیمج  یف  نوـلمعی  تازاـیتما  مهـسفنال 
مه مهنال  هصاخلا ، یلا  رطضم  ناسنالا  نا  وه  و  هرکذ ، نم  دبال  یش ء  انه  و  مهنع ، کسفن  فرـصت  مهبجحت و ال  الف  مهعم ) کلیم 

یلـص  ) لوسرلا ناک  امک  هماعلا ، طخـسی  امب ال  اضیا ، مهئاضرا  مزاللاف  لاوحالا  ههجاومل  دادعتـسالا  ریکفتلا و  یف  هنوکراشی  نیذلا 
هللا هعاط  یف  نیفرطلا ، ءاضرا  نیتهجلا و  عمج  نم  نکمت  نم  ساـنلا  حـجنا  و  کـلذ ، نـالعفی  مالـسلا  هیلع  ماـمالا  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

.رومالا لکشا  نم  اذه  نکل  و  هناحبس ،

يوسوم

هصاخلا اضرب  فحجی  هماعلا  طخس  ناف  هیعرلا ، اضرل  اهعمجا  و  لدعلا ، یف  اهمعا  و  قحلا ، یف  اهطس  وا  کیلا  رومالا  بحا  نکیل  (و 
و ئالبلا ، یف  هل  هنوعم  لقا  و  ئاخرلا ، یف  هنووم  یلاولا  یلع  لقثا  هیعرلا  نم  دحا  سیل  .هماعلا و  اضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخـس  نا  و 

لها نم  رهدلا  تاملم  دنع  اربص  فعـضا  و  عنملا ، دنع  ارذع  اطبا  و  ئاطعالا ، دنع  ارکـش  لقا  و  فاحلالاب ، لاسا  و  فاصنالل ، هرکا 
عم سانلا  مهعم ) کلیم  و  مهل ، كوغـص  نکیلف  همالا ، نم  هماعلا  ءادـعالل  هدـعلا  نیملـسملا و  عامج  نیدـلا و  دامع  امنا  .هصاخلا و 

هصاخلا مه  و  هتبیه ، ناطلسلا و  هلزنم  ومـسب  ولعی  و  اهفرـش ، هلودلا و  داجماب  عتمتی  همیعن ، هلظ و  یف  شیعی  فنـص  نافنـص ، مکاحلا 
مامالا مهفصی  سانلا  نم  فنصلا  اذه  هیکلملا و  هحاسلا  هذه  یف  شیعی  نمم  مهتلکاش  یلع  نم  هاضق و  ءارزو و  هالو و  باتک و  نم 

فنـصلا اذه  اهلمحی  تافـصلا  هذه  هلیلقلا ، تاملکلا  هذه  نمـض  اهنع  ربعیل  مهرئامـض  یلا  لخدی  برق و  نع  مهـسوفن  ارقی  هناک  و 
راجت یلا  مکحلا  لاجر  لوحت  مویلا  ذا  عشبا  حـبقا و  لکـش  یلع  نکل  نمزلا و  اذـه  یف  و  نالا ، فنـصلا  سفن  اـهلمحی  اـمک  امیدـق 

- سانلا نم  فنصلا  اذه  .همیق و  وا  نزو  يا  لثملا  تالاسرلا و  میقلا و  يدابملل ء و  دعی  مل  تامارک ، یبهاو  ریمـض و  هعاب  تحس و 
هرما و تحت  مهلک  مهارت  هیلع  ایندلا  هلبقم  سانلا ، نیب  اعاطم  هملکلا  ذفان  مکاحلا  نوکی  امدـنع  هیـسائرلا - هیکلملا و  هیـشاحلا  مه  و 

یف درف  لک  نال  هیلع  مهتابلط  ددـعتت  یلاولا و  يدـل  مهتاعافـش  رثکت  مهارت  صـالخالا و  بحلا و  نورهظی  دولا و  هل  نوصلخی  هیهن 
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انه نم  هجاح و  ءاضق  هلاسی  وا  هیـضق  یف  هعفـشی  دـحاو  لک  بابحا و  فراـعم و  ءاقدـصا و  ءـالمز و  هصاـخ و  هیـشاح  هل  هیـشاحلا 
هذـه یلع  هارت  امنیب  هسفن  درفلا  اذـه  .هریثک و  هریثک و  لب  هدـحاو  تسیل  یه  اـهزاجنا و  اـهئاضق و  یف  یلعـالا  مکاـحلا  یلا  لـسوتی 
هرکی تاذلاب  فنـصلا  اذه  .هل و  رکنتی  مکاحلا و  هدیـس  بیاعم  رهظی  سرتفم  بئذ  یلا  ءالبلا  مایا  یف  بلقنی  هب  ذا  ءاخرلا  مایا  هلاحلا 

هملـسم هعوـمجم  نم  اصخـش  هیعر و  نم  ادرف  هنوـک  نم  یعیبـطلا  همجح  یلا  هدری  هحاـمج و  نم  حـبکی  فاـصنالا  نـال  فاـصنالا 
ناطلسلا و هیـشاح  نم  وه  ذا  هیـضتری  ینعملا ال  اذه  رومالا و  رئاس  یف  مهقفاوی  ءاطعلا و  یف  مهلدعی  صئاصخلا و  یف  مهعم  يواستی 

هنال فاک  ریغ  هئاطع  هلیلق و  هتـصح  نا  يری  اضیا  هنال  دـمحی  مل  رکـشی و  مل  یطعا  ام  یطعا  ول  ضیرعلا و  یماسلا  ماـقملا  بحاـص 
مل هناها  کلذ  دع  هدئاف  هحلصم و  هیف  امب  هیلا  رذتعا  هتجاح و  یف  هدرو  هبلطم  کلملا  هعنم  ول  اما  و  هلاجر …  مکاحلا و  هیـشاح  نم 

.هلیلق و هلق  مه  هتیـشاح و  مکاحلا و  هصاخ  مه  سانلا و  نم  لوالا  فنـصلا  وه  اذـه  حامـسلا …  ضری  مل  راذـتعالا و  لـبقی  مل  و و 
کلذ لک  مهقحلی  رومالا و ال  هذهب  نومعنی  نیذلا ال  هجاوملا  هیرـشبلا  فوفـصلا  نولکـشی  نیذـلا  هماعلا  مه  رخآ و  فنـص  كانه 

نم اهریغ  تایفـشتسملا و  ءاشنا  سرادملا و  حـتف  تاقرطلا و  قش  نم  هماعلا  همحرلا  ماعلا و  نوناقلا  مهلاطی  امنا  و  ناسحالا ، ریخلا و 
نال اصلخم - الداع  مکاحلا  ناک  اذا  هصاـخلا - نم  هل  صلخا  مکاـحلل و  ءاـف  دـشا و  نوکی  ساـنلا  نم  فنـصلا  اذـه  تاـکرتشملا و 

صلخی نا  ناریا  یف  ملسملا  بعـشلا  عاطتـسا  فیک  نیعلا  ماب  انیار  دق  نحن  هئافو و  مکاحلا و  صالخا  نم  عبنی  امنا  هئافو  هصالخا و 
هنس رشع  هسمخلا  نع  دیزی  ام  اهریهامج  اهنطو و  نع  هدعبم  ترمتـسا  توغاطلا و  اهافن  نا  دعب  یتح  اهلایف  یقبی و  هینیدلا و  هتدایقل 

عاطتسا هافنم و  یف  وه  ینیمخلا و  هللا  هیآ  مامالا  هدایق  لوح  فتلی  نا  هددعتملا  هنییالم  هعساولا و  هریهامجب  بعشلا  اذه  عاطتـسا  دقف 
مه نوکی  نا  بجی  هماعلا - وا  ریهامجلا - هذـهف  هیمالـسالا  هلودـلا  ینبی  توغاطلا و  شرع  طقـسی  هروثلا و  دوقی  نا  صالخالا  اذـهب 

هصاخلا طخس  ربجی  هماعلا  یضر  ناف  کلذب ، ضرت  مل  هیشاحلا و  تبضغ  نا  اهتداعـس و  اهتیهافر و  قیقحت  اهاضر و  زارحا  مکاحلا 
اذـه وحن  اهجوتم  هرظن  نوکی  نا  بجی  مکاحلاف  هماـعلا  طخـس  عم  دـیفی  ـال  نییعفن - نییزراـهتنا  مهراـبتعاب  هصاـخلا - یـضر  اـمنیب 

.رصتناو رفظ  الا  مهفطع  مهد و  ناطلس و  بستکا  ام  داسف و  رش و  لکل  هبراضلا  هوقلا  ءادعالا و  هجو  یف  عینملا  دسلا  مهناف  فنصلا 

یناغماد

رگا هک  تسا  مدرم  هماع  تیاضر  بلج  رد  شـشوک  يریما  نوناـق  هک  دـهد  یم  ناـشن  وا  هب  سپـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
صاوخ تیاضر  دنوش ، یـضاران  هماع  رگا  هکنآ  لاح  درادـن و  ینایز  وا  يارب  صاوخ  یتیاضران  دنـشاب ، یـضار  ریما  زا  مدرم  هماع 

رارق یلاو  مازتلا  رد  نادـنمتورث  نارگناوت و  زا  نت  تسیب  هد  رهـش  رد  رگا  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  .تشاد و  دـهاوخن  يدوس  وا  يارب 
زا ناشریاظن  ناـنیا و  همه  دـنوش ، تسود  نوچمه  وا  يارب  رهاـظ  هب  دـنیامن و  ییارـس  هناـسفا  وا  اـب  دـننک و  تمدـخ  ار  وا  دـنریگ و 

ماجنا يراک  وا  يارب  دنناوت  یمن  دندنـسپن  ار  وا  مدرم  هماع  هک  یتروص  رد  شهاگرد  نابرقم  ناگدـننک و  تعافـش  ریما و  نایفارطا 
هماع رگا  تسین و  لدـب  نیزگیاج و  هماع  يارب  هکنآ  لاـح  درک و  مهارف  نیزگیاـج  لدـب و  ناوت  یم  صاوخ  يارب  یهگناو  دـنهد ،
لاح تسین و  نآ  لابق  رد  یگداتـسیا  ياراـی  ار  سک  چـیه  دوش  یناـفوط  نوچ  هک  دوب  دـنهاوخ  اـیرد  نوچمه  دـنروشب  وا  رب  مدرم 

.دنتسین نینچ  صاوخ  هکنآ 

يزاریش مراکم 

مجنپ شخب 
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یَـضِِرب ُفِحُْجی  ِهَّماَْـعلا  َطْخُـس  َّنِإَـف  ، ِهَّیِعَّرلا یَـضِِرل  اَـهُعَمْجَأ  ،َو  ِلْدَْـعلا ِیف  اَـهُّمَعَأ  ،َو  ِّقَْحلا ِیف  اَهُطَـسْوَأ  َکـَْیلِإ  ِرُومُأـْلا  َّبَحَأ  ْنُکَْیل  َو 
ِیف َُهل  ًهَنوُعَم  َّلَقَأ  ،َو  ِءاَخَّرلا ِیف  ًهَنوُؤَم  ِیلاَْولا  یَلَع  َلَْقثَأ  ِهَّیِعَّرلا  َنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو.ِهَّماَْعلا  یَـضِر  َعَم  ُرَفَتُْغی  ِهَّصاَْخلا  َطْخُـس  َّنِإ  ،َو  ِهَّصاَْخلا
ْنِم ِرْهَّدلا  ِتاَِّمُلم  َْدنِع  ًاْربَص  َفَعْـضَأ  ،َو  ِْعنَْملا َْدنِع  ًارْذُع  َأَْطبَأ  ،َو  ِءاَطْعِْإلا َدـْنِع  ًارْکُـش  َّلَقَأ  ،َو  ِفاَْحلِْإلِاب َلَأْسَأ  ،َو  ِفاَْصنِْإِلل َهَرْکَأ  ،َو  ِءاَلَْبلا

.ْمُهَعَم َُکْلیَم  ،َو  ْمَُهل َكُْوغِص  ْنُکَْیلَف  ، ِهَّمُْألا َنِم  ُهَّماَْعلا  ، ِءاَدْعَْأِلل ُهَّدُْعلا  َو  َنیِِملْسُْملا ، ُعاَمِج  ،َو  ِنیِّدلا ُداَمِع  اَمَّنِإ  َو.ِهَّصاَْخلا  ِلْهَأ 

همجرت

رظن زا  رت و  لـماش  تلادـع  رظن  زا  رت و  لـماک  همه  زا  قح  تیاـعر  تهج  رد  هک  دـشاب  يروـما  وـت  دزن  اـهراک  نیرت  بوـبحم  دـیاب 
يدونـشخان اما  ؛ دزاس یم  رثا  یب  ار  عقوترپ ) تیلقا   ) صاوخ يدونـشخ  مدرم  هدوت  مشخ  اریز  دـشاب ، رت  عماج  مدرم  یمومع  تیاضر 

.تسا ریذپ  ناربج  هدوشخب و  مدرم  هماع  تیاضر  اب  ناصاخ 

زورب ماـگنه  هـب  رت و  نیگنـس  یلاو  رب  ، حلـص شمارآ و  تلاـح  رد  یگدـنز  ياـه  هـنیزه  رظن  زا  اـیاعر  زا  سک  چـیه  هـک ) نادـب   ) و
نیب يواـسم  قوـقح  تیاـعر  و   ) فاـصنا ربارب  رد  اـهنآ.تسین  عـقوت ) رپ  یــضار و  دوـخ  زا   ) صاوـخ زا  رت  يراـی  مـک  ، تالکــشم

شـشخب اطع و  ربارب  رد  رت و  هدننک  رارـصا  همه  زا  تموکح ) زا  يزیچ   ) تساوخرد ماگنه  هب  دنرتدونـشخان و  همه  زا  نادـنورهش )
راگزور ِتالکـشم  اب  ییورایور  ماگنه  هب  دنوش و  یم  رذع  ياریذـپ  رترید  ناشیاه ) هتـساوخ  زا   ) عنم ماگنه  هب  دـنرت و  ساپـس  مک 

( نادب  ) تسا و رتمک  همه  زا  اهنآ  تماقتسا  ربص و 

اهنآ يوس  هب  شوگ  نیاربانب  ، دنتسه تلم  هدوت  اهنت  نانمشد ، ربارب  رد  یعافد  يورین  ناناملسم و  تیعمج  هدنهد  لکش  نید و  نوتس 
.شاب هتشاد  اهنآ  هب  هّجوت  هد و  ارف 

شاب مدرم  هدوت  اب  هراومه  ریسفت : حرش و 

نامز ره  زا  شرثا  ، اـه تموکح  يریگ  لکـش  رـشب و  زورما  تاـیح  رد  هک  دزادرپ  یم  یمهم  هتکن  هب  هرقف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رظن زا  رت و  لـماک  همه  زا  قح  تیاـعر  تهج  رد  هک  دـشاب  يروما  وت  دزن  اـهراک  نیرت  بوبحم  دـیاب  :» دـیامرف یم.تسا  رتراکـشآ 

هب طسو »  » هشیر زا  طسوأ » }» اَهُطَسْوَأ َْکَیلِإ  ِرُومُْألا  َّبَحَأ  ْنُکَْیل  َو  ( ؛» دشاب رت  عماج  مدرم  یمومع  تیاضر  رظن  زا  رت و  لماش  تلادع 
رتهب تسا  لادتعا  طسو و  دح  رد  هک  يزیچ  اریز  دـهدیم  نیرتهب »  » موهفم دراوم  هنوگ  نیا  رد  یلو  هدـش ؛ هتفرگ  يزیچ  نایم  يانعم 

رت لقاع  همه  زا  هکنآ  نوحبست ؛» الول  مکل  لقأ  ملأ  مهطسوأ  لاقو  : » دیامرف یم  هیآ 28  ملق  هروس  رد  دیجم  نآرق  .تسا  رت  لماک  و 
«{ هرایخو ءیشلا  لضفأ  ءئشلا  طسوأ  : » تسا هدمآ  برعلا  ناسل  رد  و  دییوگیمن » ادخ  حیبست  ارچ  متفگن  امش  هب  نم  ایآ  تفگ : دوب 

(. ِهَّیِعَّرلا یَضِِرل  اَهُعَمْجَأ  ،َو  ِلْدَْعلا ِیف  اَهُّمَعَأ  ،َو  ِّقَْحلا ِیف 

تلادـع تیاـعر  رظن  زا  مه  رت و  عماـج  ، قوقح ظـفح  رظن  زا  مه  : دنـشاب یگژیو  هس  نیا  ياراد  هک  یتاررقم  نیناوق و  تسا  یهیدـب 
یتموکح زا  دـنوادخ  هک  یماگنه  تسا و  قلخ  ادـخ و  ياـضر  دروم  ، دـنک بلج  رتهب  ار  مدرم  ياـه  هدوت  تیاـضر  مه  رت و  لـماش 

.تسا هدش  نیمضت  نآ  ياقب  ماود و  ، دنشاب دونشخ  نآ  زا  ادخ  قلخ  یضار و 

رد هراومه  هک  هاوخدوخ  دـنمتورث و  یتیلقا  هن  تسا  مدرم  عطاـق  تیرثـکا  ياـضر  مهم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  هک  اـجنآ  زا 
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.دننک یم  یگدنز  اه  تموکح  هیشاح 

ناصاخ يدونشخان  اما  دزاس  یم  رثا  یب  ار  عقوترپ ) تیلقا   ) صاوخ يدونشخ  مدرم  هدوت  مشخ  اریز  :» دیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد 
مدرم هماع  تیاضر  اب 

لـصا رد  لهج »  » نزو رب  فحج »  » هشیر و  فاحجا »  » هدام زا  فحجی » }» ُفِحُْجی ِهَّماَْعلا  َطْخُـس  َّنِإَف  ( ؛» تسا ریذپ  ناربج  هدوشخب و 
یَـضِِرب .تسا } هدـمآ  ندرک  بارخ  نتخاس و  رثا  یب  نتخادـنا و  تقـشم  هب  يانعم  هب  سپـس  تسا  يزیچ  تسوپ  ندـنک  ياـنعم  هب 

(. ِهَّماَْعلا یَضِر  َعَم  ُرَفَتُْغی  ِهَّصاَْخلا  َطْخُس  َّنِإ  ،َو  ِهَّصاَْخلا

ود رب  هشیمه  هعماج  کی  دارفا.دـهد  یم  لیکـشت  ار  رادـیاپ  ياه  تموکح  يانبریز  عقاو  رد  دـمآ  ـالاب  هاـتوک  ياـه  هلمج  رد  هچنآ 
صالخا و راهظا  قلمت و  یـسولپاچ و  اب  دـنریگ و  یم  ار  نارادـمامز  فارطا  ًالومعم  هک  يدـنمتورث  تیلقا  : دـنوش یم  میـسقت  هورگ 
رد اهنآ  يوزاب  تسد و  اب  یعامتجا  یگدـنز  ياه  خرچ  هک  مدرم  تیرثکا  اهنآ  ربارب  رد  دنـشیوخ و  عفانم  نیمأت  رکف  رد  يراکادـف 

دنوش یضاران  یتموکح  زا  لّوا  هورگ  رگا.دندنم  هقالع  ناشروشک  هب  همه  زا  شیب  دنشک و  یم  تمحز  همه  زا  شیب  ، تسا تکرح 
دوش و یم  لح  مدرم  ياه  هدوت  تسد  اب  هعماج  تالکشم  ؛ دیآ یمن  دوجو  هب  یلکشم  چیه  دنشاب  دونشخ  یـضار و  مود  هورگ  یلو 

مدرم ياه  هدوت  مشخ  ياـهب  هب  تیلقا  هورگ  نیا  تیاـضر  رگا  یلو  ؛ دـنک یمن  داـجیا  اـهراک  ریـسم  رد  يرییغت  تیلقا  نآ  داـیرف  داد 
: رعاش هتفگ  هب  دیآ و  یم  رد  هزرل  هب  تموکح  ياه  هیاپ  هک  تسا  ماگنه  نآ  ددرگ  بلج 

ددرگ یم  دایرف  اه  هلان  نیا  دوش  رگ  رت  نوزف  هتسهآ  هتسهآ  هنیس  رد  دش  هلان  اه  سفن 

.دش دهاوخ  اه  بالقنا  مایق و  هب  هتنم  دنک  ادیپ  همادا  اه  یتیاضران  هچنانچ 

مورحم و ياـه  هدوت  بناـج  هراومه  دنتـشاد  یعـس.تسا  هلأـسم  نیا  يارب  هنومن  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا و  ربمغیپ  یگدـنز 
.دننکن انتعا  دندید  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  صاوخ  تفلاخم  هب  دنریگب و  ار  هعماج  طسوتم 

دنچره ، دوش یم  داـی  نآ  زا  ینید  يرـالاس  مدرم  اـی  ینید  یـسارکومد  اـی  یمدرم  یـسارکومد  هب  زورما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
دننک یم  تعانق  ظافلا  هب  اهنت  یهاگ 

.تسا هدش  هتخیر  دیدج  ظافلا  بلاق  رد  هک  تسا  یمیدق  یموهفم  عقاو  رد  و.دنرادن  هجوت  تایعقاو  هب  و 

یعس یعمج  ياه  هناسر  رب  هطلس  اب  هک  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  صاخ  هورگ  نیا  يوس  زا  يزومرم  رایسب  تنطیش  یعون  هزورما  هتبلا 
تسا نامه  اهنآ  ياه  هتساوخ  دوش  روصت  هک  يا  هنوگ  هب  دنهدب  يزغم  يوشتـسش  حالطـصا  هب  بیرف و  ار  یمومع  راکفا  دننک  یم 

.درب یپ  اهنآ  درگش  هب  ناوت  یم  تقد  یمک  اب  دنچره  ، دنهاوخ یم  مدرم  ياه  هدوت  هک 

مدرم ياه  هدوت  رایتخا  رد  ار  ینامسج  طرش  دیق و  یب  تاذل  ینارسوه و  لیاسو  هکنیا  نآ  دنوش و  یم  لسوتم  يرگید  هویش  هب  هاگ 
فدهاب و ِناهاگآ  رگا.دننامب  ربخ  یب  درذـگ  یم  هعماج  رد  هچنآ  زا  ات  دـنزاس  یم  مرگرـس  هلیـسو  نیدـب  ار  اهنآ  دـنهد و  یم  رارق 

مه رد  ار  ناتفـص  ولاز  نیا  یگدـنز  راموت  هک  درک  دـنهاوخ  یمایق  نیقی  هب  دـنتفین  اه  ماد  نیا  رد  ات  دـنزاس  رایـشوه  ار  اـهنآ  ، نمؤم
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.دچیپب

يور تشگنا  هتخادرپ و  يرتشیب  حرـش  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، تسا يدایز  ّتیّمها  ياراد  هلأسم  نیا  هک  اـجنآ  زا 
لیـصفت هب  ار  هعماج  شک  تمحز  ياه  هدوت  ياـه  یگژیو  نینچمه  صاوخ و  زا  هورگ  نآ  تافـص  دراذـگ و  یم  هلأـسم  تاـیئزج 

.دنک یم  رکذ  اهنآ  يارب  یگژیو  تفه  دور و  یم  یضار  دوخ  زا  صاوخ  هدیهوکن  تافص  غارس  هب  تسخن.درامش  یمرب 

رب ، حلـص شمارآ و  تلاح  رد  یگدنز  ياه  هنیزه  رظن  زا  ایاعر  زا  سک  چـیه  هک ) نادـب   ) و :» دـیامرف یم  تفـص  نیمود  نیلّوا و  رد 
ِهَّیِعَّرلا َنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو  ( ؛» تسین عقوت ) رپ  یـضار و  دوخ  زا   ) صاوخ زا  رت  يرای  مک  ، تالکـشم زورب  ماگنه  هب  رت و  نیگنـس  یلاو 

(. ِءاَلَْبلا ِیف  َُهل  ًهَنوُعَم  َّلَقَأ  ،َو  ِءاَخَّرلا ِیف  ًهَنوُؤَم  ِیلاَْولا  یَلَع  َلَْقثَأ 

یمن رپ  یناسآ  نیا  هب  هک  دـنا  هتخود  دوخ  عفانم  يارب  ییاه  هسیک  دـنراد و  رامـش  یب  ياه  هتـساوخ  رایـسب و  تاعقوت  یلاو  زا  اـهنآ 
زورب ماگنه  هب  سکع  هب  دوش و 

مدرم ياه  هدوت  هدـهع  رب  نآ  هار  رد  يراکادـف  راثیا و  روشک و  ظفح  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  دنـشک و  یم  رانک  ار  دوخ  تالکـشم 
.دنهد رظن  دننک و  تراظن  دیاب  طقف  هک  دنتسه  يزاتمم  رشق  اهنآ  ؛ تسا

َهَرْکَأ َو  ( ؛» دنرتدونـشخان همه  زا  نادنورهـش ) نیب  يواسم  قوقح  تیاعر  و   ) فاـصنا ربارب  رد  اـهنآ  :» دـیامرف یم  تفـص  نیموس  رد 
.دنریگ رارق  فص  کی  رد  يا  همانرب  چیه  رد  نارگید  اب  دیابن  هک  دنناد  یم  يزاتمم  رشق  ار  دوخ  اریز  ( ، ِفاَْصنِْإِلل

َلَأـْـسَأ َو  ( ؛» دــنرت هدــننک  رارــصا  هـمه  زا  تموــکح ) زا  يزیچ   ) تساوــخرد ماــگنه  هــب  و  :» دــیازفا یم  فــصو  نیمراــهچ  رد 
رارصا و يانعم  هب  سپس  هدمآ  ندیـشک  هفالم  ندناشوپ و  يانعم  هب  لصا  رد  فرح »  » نزو رب  فحل »  » هشیر زا  فاحلإ » }» ِفاَْحلِْإلِاب

راکبلط ار  دوخ  اریز  {( ، .دناشوپ یم  ار  فرط  دوجو  مامت  هک  دنک  یم  رارصا  يردق  هب  ایوگ  تسا ؛ هتفر  راک  هب  يزیچ  رد  يراشفاپ 
ياه هدوت  فالخ  هب.دـننک  ناونع  ررکم  رد  ررکم  ار  دوخ  هتـساوخ  دـنناوت  یم  دـنکیدزن و  نارادـمامز  هب  نیا  رب  هفاضا  دـنناد و  یم 

.دنرادن نامکاح  هب  ینادنچ  یسرتسد  الوصا  دنزاس و  یم  هارمه  يرتمک  رایسب  رارصا  اب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  هک  مدرم 

رترید ناشیاه ) هتـساوخ  زا   ) عنم ماگنه  هب  دنرت و  ساپـس  مک  شـشخب  اطع و  ربارب  رد  و  :» دـیامرف یم  فصو  نیمـشش  نیمجنپ و  رد 
مکاح هیحان  زا  یتمدخ  ار  شـشخب  اطع و  هک  ارچ  ( ، ِْعنَْملا َْدنِع  ًارْذُع  َأَْطبَأ  ،َو  ِءاَطْعِْإلا َدـْنِع  ًارْکُـش  َّلَقَأ  َو  ( ؛» دـنوش یم  رذـع  ياریذـپ 

رگا هک  دنرادنپ  یم  نینچ  ًابلاغ  اهنآ.دـننیب  یمن  يرازگـساپس  هب  يزاین  نید  يادا  ربارب  رد  دنرمـش و  یم  نید  يادا  هکلب  ، دـننیب یمن 
تموکح رب  تایح  قح  اهنآ  نیاربانب  دـهد ، همادا  دوخ  تایح  هب  دـناوت  یمن  تموکح  ، دـشابن تموکح  رما  رب  ناشتراظن  تیاـمح و 

.تسا مک  دوش  هداد  اهنآ  هب  هچره  دنراد و 

یم هجومان  هنیمز  نیا  رد  ار  اهرذع  مامت  دنریذپب و  ار  يرذع  دنرـضاح  رتمک  دوشن  نیمأت  اهنآ  ياه  هتـساوخ  رگا  لیلد  نیمه  هب  زین 
.هانگ زا  رتدب  رذع  هاگ  دننیب و 

؛» تسا رتمک  همه  زا  اهنآ  تماقتـسا  ربص و  راگزور  ِتالکـشم  اب  ییورایور  ماگنه  هب  و  :» دـیامرف یم  یگژیو  نیرخآ  نیمتفه و  رد 
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ثداوح هب  تاملم  هژاو  سپس  هدش  هتفرگ  ندرک  عمج  يانعم  هب  مغ »  » نزو رب  مل »  » هشیر زا  تاملم » }» ِتاَِّمُلم َْدنِع  ًاْربَص  َفَعْضَأ  (َو 
ِرْهَّدلا .دزاس } یم  دوخ  هب  هجوتم  هدرک و  عمج  ار  ناسنا  رکف  مامت  ثداوح  هنوگ  نیا  ییوگ  هدـش  قالطا  هدـننک  تحاران  دـیدش و 

دنا هدشن  هدیدبآ  هدـیزرو و  زگره  هدوب و  ور  هبور  تالکـشم  اب  رتمک  هتفای و  شرورپ  تمعن  زان و  رد  اهنآ  اریز  ( ، ِهَّصاَْخلا ِلْهَأ  ْنِم 
دـنریگ و یم  رارق  ثداوح  هروـک  رد  دـنبای و  یم  شرورپ  تالکـشم  يـال  هبـال  رد  هک  هعماـج  شک  تمحز  ياـه  هدوـت  سکع  رب 

.دنوش یم  مکحم  هدیدبآ  يدالوف  نوچمه 

یم دوش و  یمن  ادیپ  نیبرتربدوخ  یـضار و  دوخ  زا  كدـنا  ِهورگ  نیا  هرابرد  رت  فافـش  رتایوگ و  رتهب و  نیا  زا  یمیـسرت  یتسار  هب 
مدرم ياه  هدوت  رب  يرترب  اهنآ و  هب  تموکح  زاین  دوخ و  یتاذ  تازایتما  هرابرد  هک  تسا  یتامهوت  زا  یشان  تافـص  نیا  مامت  میناد 

.دناشک یم  تسردان  ياهریسم  نیا  هب  ار  اهنآ  ، تالایخ ماهوا و  نیا.دنراد 

و :» دـیامرف یم  ؛ تسا هدـش  هصالخ  زیچ  هس  رد  هماع  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب  هعماـج و  شک  تمحز  ياـه  هدوت  ياـه  یگژیو  اـما 
هب شوگ  نیاربانب  ، دنتـسه تلم  هدوت  اهنت  ، نانمـشد ربارب  رد  یعافد  يورین  ناناملـسم و  تیعمج  هدنهد  لکـش  نید و  نوتـس  نادب ) )

دراوم هنوگ  نیا  رد  تسا و  ردـصم  لصا  رد  عامج » }» ُعاَمِج ،َو  ِنیِّدـلا ُداَمِع  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» شاب هتـشاد  اهنآ  هب  هّجوت  هد و  ارف  اهنآ  يوس 
ْنُکَْیلَف ، ِهَّمُأـْلا َنـِم  ُهَّماَْـعلا  ، ِءاَدــْعَْأِلل ُهَّدــُْعلا  ،َو  َنیِِملـْـسُْملا .ندرک } عـمج  ندوـب و  عماـج  ینعی  دور  یم  راـک  هـب  یفــصو  ياــنعم  هـب 

انعم کی  هب  ناققحم  زا  یعمج  هتفگ  هب  داـص  رـسک  حـتف و  هب  وغـص »  » .تسا نتـشاد  يزیچ  هب  شیارگ  ياـنعم  هب  وغـص » }» َكُْوغِص
(. ْمُهَعَم َُکْلیَم  ،َو  ْمَُهل .تسا } هدمآ 

هعماـج دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  نید  عورف  لوصا و  دـشابن  مدرم  هماـع  تیاـمح  رگا  نیقی  هب.ییاـنعمرپ  هدـنز و  تاریبعت  هچ 
ياعدارپ تیلقا  هب  دیاب  تموکح  ، لیلد نیمه  هب.دوب  دهاوخن  یعفادم  ، نانمشد موجه  ربارب  رد  ددرگ و  یم  هتـسسگ  مه  زا  ناناملـسم 

.تساهنآ زا  ایند  نید و  ياقب  تفرشیپ و  ییافوکش و  هک  دراد  فوطعم  یناسک  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  دشاب و  انتعا  یب  رثا  یب 

دنراد یگژیو  هد  مدرم  شک  تمحز  ياه  هدوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هماندـهع  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تارابع  عومجم  زا 
نایب یـضاردوخ  زا  صاوخ  هدـیهوکن  تافـص  نایب  ماگنه  هب  هراشا  اب  رگید  فصو  تفه  هدـش و  هتفگ  لیذ  رد  نآ  یگژیو  هس  هک 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هدش و 

.تسا کبس  یلاو  رب  ، شمارآ ماگنه  هب  اهنآ  هنیزه  .1

.تسا دایز  رایسب  تالکشم  رد  اهنآ  کمک  يرای و  .2

.دندونشخ ناسکی  قوقح  تیاعر  فاصنا و  زا  .3

.دنزرو یمن  رارصا  دایز  دوخ  جئاوح  زا  يزیچ  ياضاقت  ماگنه  هب  .4

.دنرازگرکش دوش  هیده  اهنآ  هب  يزیچ  هک  یماگنه  .5

.دنریذپرذع ، دشاب راک  رد  اهنآ  ياه  هتساوخ  نتفریذپ  يارب  یعنام  رگا  .6
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.دنراد ناوارف  تماقتسا  ییابیکش و  راگزور  تالکشم  ربارب  رد  .7

يزیچ نامه  نیا  دنا و  یمالسا  هعماج  یلصا  نکر  مدرم  شک  تمحز  ياه  هدوت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َنیِِملْـسُْملا » ُعاَمِج   » هب ریبعت 
باـسح ادـج  مه  زا  ار  هعماـج  تارفن  رگا  رگید  ناـیب  هب.تسا  هدـش  ریبـعت  نآ  زا  « مظعا داوس  » ناونع هب  رگید  تاـیاور  رد  هک  تسا 
کچوک حلاصم  هک  ینامتخاس  دـننامه  - میریگب رظن  رد  رگیدـکی  اب  دـنویپ  اب  ار  اهنآ  رگا  یلو  ؛ تشاد دـهاوخن  موهفم  هعماج  مینک 

تمحز ياه  هدوت  نیمه  هلیـسو  هب  اهنت  رما  نیا  دنک و  یم  ادـیپ  ار  یلـصا  موهفم  هعماج  - تسا هتـسویپ  مه  هب  یمکحم  طالم  اب  نآ 
.دوش یم  لصاح  هعماج  شک 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  هک  اجنآ  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  ْمُهَعَم » َُکْلیَم  ،َو  ْمَُهل َكُْوغِـص  ْنُکَْیلَف   » هلمج
ِهایَْحلا َهَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  ُهَهْجَو َو ال  َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلا  ِهادَْـغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  : »» دـیامرف یم  هلآ 

ْعُِطت اْینُّدلا َو ال 

اهنت دـنناوخ و  یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  ؛ » ًاـطُُرف ُهُْرمَأ  َناـک  ُهاوَه َو  َعَبَّتا  اـنِرْکِذ َو  ْنَع  ُهَْبلَق  اـْنلَفْغَأ  ْنَم 
لفاغ نامدای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناـسک  زا  ریگمرب و  اـهنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  اـیند  ياـهرویز  يارب  زگره  ؛و  دـنبلط یم  ار  وا  ياـضر 

.{ هیآ 28 فهک ، «.} نکم تعاطا  ، تسا یطارفا  ناشراک  دندرک و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  میتخاس و 

هرابرد دـیجم  نآرق.دـندوب  نینچ  زین  نیـشیپ  يایبنا  مامت  هکلب  ، دـهد رارق  دوخ  هاگ  هیکت  ار  هورگ  نیا  دوب  رومام  مرکا  ربمغیپ  اهنت  هن 
هاوخدوخ نادنمتورث  زا  یهورگ  ، دنتفرگ ار  وا  فارطا  دندروآ و  نامیا  حون  هب  لدـکاپ  ناناوج  هک  یماگنه  :» دـیوگ یم  ربمغیپ  حون 

اهنآ هب  دـش  رومأم  حون  زاـسرود و  دوخ  رود  زا  ار  هورگ  نیا  دـیاب  میروآ  ناـمیا  وت  هب  اـم  یهاوخ  یم  رگا  هک  دـندرک  داریا  حون  هب 
: دیوگ خساپ  نینچ 

الَف ْمُُهتْدَرَط َأ  ْنِإ  ِهّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی  ْنَم  ِمْوَـق  اـی  َو  َنوـُلَهْجَت * ًاـمْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  ْمِهِّبَر َو  اُوقـالُم  ْمُهَّنِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراـِطب  اـَنَأ  اـم  َو  »»
دنهاوخ تاقالم  ار  ناشراگدرورپ  اهنآ  اریز  ، منک یمن  درط  دوخ  زا  امش ) رطاخ  هب   ) دنا هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نم  و  ؛ » َنوُرَّکَذَت

یم جرخ  هب  تلاهج  هک  منیب  یم  یهورگ  ار  امـش  یلو  دوب )؛ دـنهاوخ  نم  مصخ  تمایق  هاگداد  رد  ، منارب دوخ  زا  ار  اهنآ  رگا   ) درک
هیآ دوه ، «.} دیوش یمن  رکذتم  ایآ  منک !؟ درط  ار  اهنآ  رگا  دهد  یم  يرای  ادخ  تازاجم )  ) ربارب رد  ارم  یسک  هچ  نم ! موق  يا  دیهد 

.{ 29 و 30

اه تموکح  عاونا  هتکن :

: دنا هدرک  میسقت  مسق  راهچ  هب  رشب  خیرات  لوط  رد  ار  تموکح  نادنمشناد  زا  یضعب 

ره رد  اهنآ  رب  ار  دوخ  هدارا  ینوناق  چیه  نودب  دوش و  یم  طلسم  هعماج  رب  درف  کی  هک  تسا  یتموکح  نآ  يدادبتسا و  تموکح  .1
(. هتشذگ رود  ياه  خیرات  رد  لیابق  ياسؤر  تموکح  دننام   ) دنک یم  لیمحت  زیچ 

.تسا هتشاد  ررقم  دوخ  يارب  یماظن  نوناق و  یلو  ؛ تسا يدحاو  درف  مکاح  زین  نآ  رد  هک  یهاشداپ  تموکح  .2
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.دننک یم  تموکح  هعماج  رب  فارشا  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  تسا  یتموکح  نآ  و  یسارکوتسیرآ )  ) فارشا تموکح  .3

لئاسم يارب  ار  دوخ  ناگدـنیامن  تاـباختنا  قیرط  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هعماـج  یعقاو  مکاـح  تلم  هک  یـسارکومد  تموکح  .4
.هطساو اب  هاگ  تسا و  هطساو  یب  تاباختنا  هاگ  هک  دنیزگ  یمرب  ییاضق  ییارجا و  ینوناق و 

نیا هب  بوصنم  دـنوادخ  فرط  زا  ناـنآ.دراد  ار  دوخ  هژیو  هاـگیاج  زین  موصعم  ناـماما  اـیبنا و  تموـکح  ینعی  ؛ یهلا تموـکح  هتبلا 
يرایسب رد  مدرم  ياه  هدوت  تیامح  بلج  دوخ و  راک  تفرشیپ  يارب  مه  اهنآ  دنچ  ره  ، دنبلاط ار  ادخ  ناگدنب  ریخ  مامت  دنتموکح و 

مرکا ربمغیپ  تموکح  رد  انعم  نیا.دندیـشخب  یم  دوخ  تموکح  هب  يرتشیب  تیمـسر  نآ  اب  دـنتفرگ و  یم  هرهب  ناـشتعیب  زا  عقاوم  زا 
.دوش یم  هدید  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مشش شخب 

همان نتم 

اَّمَع َّنَفِـشْکَت  اَلَف  ، اَهَرَتَس ْنَم  ُّقَحَأ  ِیلاَْولا  ، ًابُویُع ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  ِساَّنلا ؛ ِِبئاَعَِمل  ْمُُهبَلْطَأ  ، َكَْدنِع ْمُهَأَنْـشَأَو  َْکنِم ، َِکتَّیِعَر  َدَْـعبَأ  ْنُکَْیلَو 
اَم َْکنِم  ُهّللا  ُِرتْسَی  َْتعَطَتْـسا  اَم  َهَرْوَْعلا  ُِرتْساَف  ، َْکنَع َباَغ  اَم  یَلَع  ُمُکْحَی  ُهّللاَو  ، ََکل َرَهَظ  اَـم  ُریِهْطَت  َکـْیَلَع  اَـمَّنِإَف  اَْـهنِم ، َکـْنَع  َباَـغ 

َالَو ، ََکل ُحِضَیَال  اَم  ِّلُک  ْنَع  َباَغَتَو  ، ٍْرتِو ِّلُک  َبَبَس  َْکنَع  ْعَْطقاَو  ، ٍدْقِح ِّلُک  َهَدْقُع  ِساَّنلا  ِنَع  ِْقلْطَأ.َِکتَّیِعَر  ْنِم  ُهَْرتَس  ُّبُِحت 

429 ص :
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.َنیِحِصاَّنلِاب َهَّبَشَت  ْنِإَو  ، ٌّشاَغ َیِعاَّسلا  َّنِإَف  ٍعاَس  ِقیِدْصَت  َیلِإ  َّنَلَْجعَت 

اه همجرت 

یتشد

مدرم اریز  یبـلط ،}) تصرف   ( OPPORTUNISM مسینوـتروپآ یفن :  } نک رود  دوـخ  زا  دـنرتوج  بیع  هک  ار  ناـنآ  ّتیعر ، زا 
و ینادرگ ، راکـشآ  تسا  ناـهنپ  وت  رب  هچنآ  اداـبم  سپ  تسا ، رتراوازـس  همه  زا  نآ  نتـشاد  ناـهنپ  رد  تّما  ربهر  هک  دـنراد  یبویع 

یتشز یناوت  یم  هک  نادنچ  سپ  دـشاب ، یم  ناهج  يادـخ  اب  تسا  ناهنپ  وت  زا  هچنآ  رد  يرواد  هک  یناشوپب ،  تسادـیوه  هک  هچنآ 
هتشر و  ياشگب ، مدرم  رد  ار  يا  هنیک  ره  هرگ  دناشوپب ،  وت  رب  ادخ  دنام  هدیـشوپ  ّتیعر  رب  يراد  تسود  هک  ار  نآ  ات  ناشوپب ، ار  اه 

نیچ نخس  اریز  نکم ، باتش  نیچ  نخـس  قیدصت  رد  .ریگ  هرانک  تسین  نشور  رظن  رد  هک  هچنآ  زا  و  نک ، عطق  ار  ینمـشد  عون  ره 
 . تسا راکتنایخ  اّما  دوش  یم  رهاظ  هدنهد  زردنا  سابل  رد  هچرگ 

يدیهش

زا یلاو  تساـهبیع و  ار  مدرم  همه  هک  دـیوج ، رتـشیب  ار  مدرم  بیع  هک  شاـب  نمـشد  وا  اـب  راد و  رترود  دوـخ  زا  ار  نآ  تـیعر  زا  و 
تـسادیپ تیارب  هک  ار  نآ  دـیاب ، ینادرگ و  راکـشآ  تسا  ناهن  وت  رب  ار  هچنآ  ادابم  سپ  .تساهنآ  ندیـشوپ  هب  رتراوازـس  یـسکره 

تـسود هک  ار  نآ  ات  ناشوپب  ار  یتشز  یناوت  هک  نادـنچ  سپ  .تسا  ناهج  يادـخ  اب  تسا  ناهن  وت  زا  هچنآ  رد  يرواد  و  یناشوپب ، 
.يامن هراپ  ار  ینمـشد  ره  هتـشر  ياشگب و  يراد - مدرم  زا  هک  ار - هنیک  ره  هرگ  .دناشوپب  وت  رب  ادخ  دنام ، هدیـشوپ  تیعر  رب  يراد 

دنچ ره  دزاب  تنایخ  درن  نیچ  نخـس  هک  ریذـپم ، ار  نیچ  نخـس  هتفگ  ناباتـش  ریگ و  هاگآان  تسین  راکـشآ  تیارب  هچنآ  زا  ار  دوخ 
.دزاس ناهاوخریخ  دننامه  ار  دوخ 

یلیبدرا

سپ ار  نامدرم  ياـهبیع  رم  دـشاب  ناـشیا  نیرت  هدـننک  بلط  وت  دزن  ناـشیا  نیرتنمـشد  وت و  زا  وت  تیعر  نیرترود  دـشاب  هک  دـیاب  و 
نآ زا  وت  زا  تسبیاغ  هچنآ  زا  زاسم  اراکشآ  سپ  بویع  ندیشوپ  زا  تسیسک  نیرتراوازس  مکاح  تساهبیع  نامدرم  رد  هک  یتسردب 
وت زا  تسبیاغ  هچنآ  رب  دـنکیم  مکح  ادـخ  ار و  وت  رم  دـش  رهاظ  هچنآ  ندـینادرگ  كاپ  تسا  مزال  وت  رب  تسین  نیا  زج  سپ  بویع 
هرگ نامدرم  زا  اشگب  دوخ  تیعر  زا  ار  وا  شـشوپ  يراد  تسود  هچنآ  وت  زا  ادخ  دناشوپب  ات  یناوت  هک  ماد  ام  ار  یتشز  ناشوپب  سپ 

باتـش نآ و  ندرک  ار  وت  رم  دشاب  حیحـص  هچ  ره  زا  ار  دوخ  امن  نادان  ار و  ماقتنا  ره  ببـس  دـنویپ و  دوخ  زا  نک  عطق  ار و  هنیک  ره 
راک رد  تسا  هدـننک  تنایخ  زامغ  هک  یتسردـب  سپ  يدـب  يارب  مکاح  شیپ  تسا  هدـننک  باتـش  هک  زاّمغ  لوق  نتـشاد  روابب  نکم 

ناحلاص

یتیآ

رد اریز  .تسا  مدرم  يوجبیع  نارگید  زا  شیب  هک  دشاب  یـسک  وت ، دزن  رد  نانآ  نیرتنمـشد  وت و  زا  تیعر  دارفا  نیرترود  هک  دیاب  و 
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هاوخم تسا ، ناهنپ  ترظن  زا  هچنآ  مدرم  ياهبیع  زا  .تسا  رتراوازس  اهنآ  ندیـشوپ  هب  رگید  سک  ره  زا  یلاو  تسا و  ییاهبیع  مدرم 
زا هچنآ  رب  هک  تسادـخ  تسا و  راکـشآ  وت  رب  هک  تسا  ییاـهزیچ  نتخاـس  هزیکاـپ  تسوت ، هدـهع  رب  هچنآ  اریز  دوش ، راکـشآ  هک 

روتـسم تیعر  زا  یهاوخ  هک  ار  وت  ياهبیع  دـنوادخ  اـت  ناـشوپب ، ار  نارگید  ياـهبیع  یناوت  اـت  .دـنک  يرواد  تسا ، هدیـشوپ  ترظن 
وت زا  هچنآ  زا  ار  دوخ  لسگب و  ار  توادـع  ره  هتـشر  نک و  نوریب  لد  زا  ياشگب و  ار  يا  هنیک  ره  هرگ  مدرم  زا  .دـناشوپب و  دـنامب ،

نوچ ار  دوخ  دـنچ ، ره  تسا ، راکتنایخ  نیچ ، نخـس  اریز  .نکم  قیدـصت  ار  نیچ  نخـس  هتفگ  نز و  لفاغت  هب  دـنا ، هتـشاد  هدیـشوپ 
.دیامناو ناهاوخکین 

نایراصنا

مدرم رد  اریز  ، تسا رتوج  بیع  مدرم  قح  رد  هک  دشاب  یسک  وا  هب  تبـسن  وت  هنیک  تّدش  رد  ،و  وت میرح  زا  وت  ّتیعر  نیرترود  دیاب 
تسا ناهنپ  وت  رب  مدرم  زا  هک  یبویع  اب  هطبار  رد  سپ  تسا ، رتراوازـس  سک  همه  زا  بویع  نآ  ندناشوپ  رد  یلاو  هک  تسه  یبویع 
ّتیعر بویع  زا  هچنآ  هب  تبسن  و   ، يراد حالـصا  هفیظو  تسا  مولعم  وت  دزن  مدرم  بویع  زا  هچنآ  رد  طقف  هک  ارچ  ، نکم يواکجنک 

.دنک یم  يرواد  دنوادخ  تسا  ناهنپ  وت  رب 

.دنامب هدیشوپ  مدرم  زا  يراد  هقالع  هک  ار  وت  بویع  دنوادخ  ات  ، ناشوپب ار  مدرم  بویع  یناوت  یم  ات  سپ 

تیارب نارگید  زا  هچ  ره  رد  ،و  نک عطق  ار  یماقتنا  ره  هتشر  ،و  ياشگب يراد  لد  هب  مدرم  زا  هک  يا  هنیک  ره  هرگ   . دنک یـشوپ  هدرپ 
هیبش ار  دوخ  هچرگ  تسا  نئاخ  نیچ  نخس  اریز  ، نکم باتـش  نانیچ  نخـس  راتفگ  ندرک  رواب  رد  ، نز تلفغ  هب  ار  دوخ  هدشن  تباث 

 . دهد ناشن  ناهاوخ  ریخ 

حورش

يدنوار

.احضاو نوکی  ام ال  لک  نع  لفاغت  يا  کل : حضی  ام ال  لک  نع  باغت  .مهضغبا و  مهانشا : و 

يردیک

.هعیبطلا هزیرغلا : لفاغت و  يا  باغت : .مهضغبا  مهانشا :

مثیم نبا 

وـت و هب  تبـسن  تیعر  زا  درف  نیرترود  دـیاب  و  ندز ، یهاـگآان  یناداـن و  هب  ار  دوـخ  یباـغت : هنیک ، رتو : مدرم ، نیرتنمـشد  مهانـشا :
اورنامرف تسا  هتسیاش  هک  دنراد  ییاهصقن  بیع و  مدرم ، اریز  دننامدرم ، ییوجبیع  یپ  رد  رتشیب  هک  دنشاب  یناسک  ناشیا ، نیرتنمشد 

تسا مزال  وت  رب  اریز  ینک ، يریگیپ  تسا ، هدیشوپ  وت  رب  هک  مدرم  زا  ار  یبیاعم  نآ  ادابم  .درادب و  هدیشوپ  ار  اهنآ  سک ، ره  زا  شیب 
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ات نک  یـشوپ  بیع  یناوت  یم  ات  نیاربانب  دـنک ، یم  مکح  دوخ  ياهنپ  ياهبیع  هب  تبـسن  دـنوادخ  و  يربب ، نیب  زا  ار  رهاـظ  ياـهبیع 
هتـشر ي نک و  ییاشگ  هدقع  ار  يا  هنیک  عون  ره  مدرم  زا  دـناشوپب ، يرادـب ، یفخم  مدرم  زا  يراد  تسود  هک  ار  ییاهبیع  دـنوادخ 

نیچ نخـس  وگدـب و  نخـس  هب  و  نک ، رود  دوخ  زا  تسا  دنـسپان  وت  رظن  هب  هچره  و  لسگب ، دوخ  زا  ار  یمدرم  تساوخزاـب  عون  ره 
رظن گنت  دارفا  .تسا  راکبیرف  دروآرد ، ناهاوخریخ  ناگدنهد و  دنپ  شـشوپ  رد  ار  دوخ  دنچ  ره  نیچ ، نخـس  اریز  شابم  روابدوز 
فرط ار  وسرت  دارفا  نینچمه  و  دـنناسرت ، یم  یتسد  یهت  زا  دـنراد و  یم  زاب  یکین  زا  ار  وت  هچ  هدـم ، تلاـخد  دوخ  تروشم  رد  ار 

ار وت  صرح ، يرایـسب  زا  اریز  نکن  دوخ  روش  دراو  ار  صیرح  زین  دـنوش و  یم  اهراک  رد  وت  یتسـس  ثعاب  اریز  هدـم ، رارق  تروشم 
رد هک  دنتـسه  ینوگانوگ  ياهتلـصخ  صرح ، سرت و  لخب ، نیارباـنب ، دـهد ، یم  هولج  ترظن  رد  ار  متـس  دـنک و  یم  ملظ  هب  راداو 
رد تیعر  درف  نیرتنمشد  نیرترود و  هک ، نیا  رب  تسا  هداد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مهدزای : دنیوسمه ! ادخ  هب  ینامگدب  تهج 

اهرتس ساـنلا …  یف  ناـف  تراـبع : نیا  اـب  بلطم  نیا  ترورـض  رب  و  دـننارگید ، ییوجبیع  یپ  رد  رتـشیب  هک  دنـشاب  یناـسک  وا ، دزن 
المرب ار  مدرم  هدیشوپ ي  ياهبیع  دیابن  سپ  تسا ، مدرم  یشوپ  بیع  هب  رتراوازـس  یـسک  ره  زا  اورنامرف  نوچ  .تسا و  هداد  رادشه 

- مدرم يرهاظ  ياهبیع  هک  نآ  رگید  و  دوخ ، زا  اهنآ  نتـشاد  رود  نانیچ و  نخـس  ندرب  نیب  زا  اب  رگم  تسین  نکمم  مه  نیا  و  دنک ،
عون ره  اریز  تسا ، هداد  رارق  دیکات  دروم  ناوت ، دـح  رد  یـشوپ  بیع  هار  زا  ار  بلطم  نیا  و  دربب ، نیب  زا  دـیاب  ار  یناهنپ - بیاعم  هن 

وا هک  ار  شیاـهبیع  دـنوادخ  هک  تسا  هداد  لـمع  نآ  دـمایپ  هب  هجوت  راـک ، نیا  هب  قـیوشت  يارب  و  تسا ، سوماـن  هلزنم ي  هب  یبـیع 
هداد روتـسد  وا  هب  مهدزاود : .دراد  یم  یفخم  مدرم ، بیاعم  ناهانگ و  نتـشاد  ناهنپ  لباقم  رد  درادـب ، ناـهنپ  مدرم  زا  دراد  تسود 
ارنآ لیاسو  و  هدرک ، رود  دوخ  زا  تسا ، هلیذر  قالخا  زا  اهنیا  هک  نیا  لیلد  هب  مدرم  زا  ار  دوخ  یبلق  شجنر  هنیک و  عون  ره  ات  تسا 

زا و  دنک ، رواب  ار  لیلد  یب  مهبم و  نخس  ره  ادابم  مهدزیس : .دربب  نیب  زا  نانیچ ، نخس  نتفریذپ  ینیچ و  نخـس  نتـشاد  رواب  لیبق  زا 
هک تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  هدرک و  عنم  ار  يو  ناـنیچ  نخـس  نخـس  هنـالوجع ي  نتـشاد  رواـب 

شرتسگ مدرم و  نایم  ياهتوادع  اهیزوت و  هنیک  داجیا  نانآ ، يراکبیرف  لیلد  تسا و  نیحصانلا  یعاسلا …  ناف  ترابع  نآ  يارغص 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیابن  دشاب ، راکبیرف  هک  ره  و  تسا : نینچ  سایق  ردقم  ياربک  .تسا و  نیمز  يور  داسف  اشحف و 

دیدحلا یبا  نبا 

اَّمَع َّنَفِـشْکَت  َالَف  اَهَرَتَس  ْنَم  ُّقَحَأ  ِیلاَْولا  ًابُویُع  ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  ِساَّنلا  ِِبیاَعَِمل  ْمُُهبَلْطَأ  َكَْدنِع  ْمُهَأَنْـشَأ  َْکنِم َو  َِکتَّیِعَر  َدَْـعبَأ  ْنُکَْیل  َو 
اَم َْکنِم  ُهَّللا  ُِرتْسَی  َْتعَطَتْـسا  اَم  َهَرْوَْعلا  ُِرتْساَف  َْکنَع  َباَغ  اَم  یَلَع  ُمُکْحَی  ُهَّللا  َکـَل َو  َرَهَظ  اَـم  ُریِهْطَت  َکـْیَلَع  اَـمَّنِإَف  اَْـهنِم  َکـْنَع  َباَـغ 

اَم َال ِّلُک  ْنَع  َباَغَت  ٍْرتِو َو  ِّلُک  َبَبَـس  َْکنَع  ْعَْطقا  ٍدـْقِح َو  ِّلُک  َهَدـْقُع  ِساَّنلا  ِنَع  ِْقلْطَأ  َکـِتَّیِعَر  نع } .» :» یف د ( 2 ْنِم {  ُهَْرتَس  ُّبُِحت 
َنیِحِصاَّنلِاب َهَّبَشَت  ْنِإ  ٌّشاَغ َو  َیِعاَّسلا  َّنِإَف  ٍعاَس  ِقیِدْصَت  َیلِإ  َّنَلَْجعَت  ََکل َو َال  ُحِضَی 

كدنع مهانشأ 

 . کیلإ مهضغبأ 

.اذک نع  نالف  یباغت  لاقی  لفاغت  باغت  و 

حضو یضاملا  رهظی و  حضی  و 
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راثآلا نم  کلذ  یف  درو  ام  سانلا و  بویع  رکذ  نع  یهنلا  یف  لصف 

بویعلا بلاط  نأل  سانلا  بویع  نم  هیف  رثکت  امب  کبویع  هرثک  یلع  تللدتـسا  دـقل  هل  لاقف  فارـشألا  ضعب  دـنع  الجر  لجر  باع 
.اهنم هیف  ام  ردقب  اهبلطی  امنإ 

.بویعلا ولوأ  لاجرلا  بیع  یلع  بیغ  رهظب  تیأر  نم  أرجأ  رعاشلا و  لاق  و 

بیعت تنأ  بیع و  نم  کیف  مک  بعشتم  هبیع  بیعی و  نم  ای  رخآ  لاق  و 

.ضعب عم  مهضعب  شیعی  مهتالفغب  سانلا  اوعد  عوفرملا  ربخلا  یف  و 

نع کعمـس  هزن  ینب  ای  لاقف  یلإ  یبأ  تفتلاـف  لـجر  یف  عقی  اـنعم  لـجر  یبأ و  ریاـسأ  تنک  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  نب  دـیلولا  لاـق  و 
کئاعو و یف  هغرفأف  هئاعو  یف  ام  ثبخأ  یلإ  رظن  امنإ  لئاقلا  کیرـش  عمتـسملا  نإف  هب  مالکلا  نع  کناسل  هزنت  امک  ینخلا  عامتـسا 

.اهلئاق یقش  امک  اهدار  دعسل  هیف  یف  لهاج  هملک  تدر  ول 

.کجرف نم  ثدح  کیف و  نم  ثدح  ناثدح  ثدحلا  سابع  نبا  لاق  و 

.مارکلا اهظفل  املاط  هغضمب  تظملت  دقف  کحیو  کسمأ  هبیتق  هل  لاقف  ملسم  نب  هبیتق  دنع  الجر  لجر  باع  و 

هللا هجول  رح  يدـبع  لاق  اذـک  لاق  هعم  ام  لاق و  هبیرلا  نم  هعم  ام  تمهف  هبحاصل أ  امهدـحأ  لاقف  هبیر  هعم  هل و  نیراجب  لـجر  رم  و 
.کفرع ام  رشلا  نم  ینفرعی  مل  ذإ  یلاعت  هل  ارکش 

.انازخ اهل  اوناک  نیحلاصلا  یلإ  تراص  اذإ  یتح  نیملسملا  نم  ریثک  یف  عیشتل  هشحافلا  نإ  ضایع  نب  لیضفلا  لاق  و 

.تومی هیف ال  بیع  يذلا ال  لاقف  هیف  بیع  دحأ ال  نم  له  رهمجرزبل  لیق  و 

اجرلا یف  برین  يذب  تسل  رعاشلا و  لاق  و 

اورتس ام  سانلا  يواسم  نم  سمتلت  رخآ ال  لاق  و 

اهبیع نع  امهنإف  کسفنب  أدبا  رخآ  لاق  و 

نحإ ماوقأ  نیب  ینیب و  تناک  دق  لاقف و  ءارتبلا  هتبطخ  یف  دایز  ینعملا  اذه  یفوتسا  دقف  دقح  لک  هدقع  سانلا  نع  قلطأ  هلوق ع  امأف 
نم اناسحإ و  ددزیلف  انـسحم  مکنم  ناک  نمف  یمدق  تحت  ینذأ و  ربد  کلذ  تلعج  دـق  و  .هوادـعلا }  یه  ،و  هنحإ عمج  : نحإلا ( 1 } 

فشکأ مل  یضغب  نم  .ینعمب }  لسلا  لالسلا و  ( 2 لالسلا {  هلتق  دق  مکدحأ  نأ  تملع  ول  ینإ  هتءاسإ  نع  عزنیلف  ائیسم  مکنم  ناک 
هردـص و ال یف  ام  یلع  مکنم  ئرما  لک  لمـشیلف  الأ  هرظاـنأ  مل  لـعف  اذإـف  هتحفـص  یل  يدـبی  یتح  ارتس  هل  کـتهأ  مل  اـعانق و  هنع 

هجدو یلع  يرجت  هرفش  هناسل  ننوکی 
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راثآلا نم  کلذ  درو  ام  هیاعسلا و  عامس  نع  یهنلا  یف  لصف 

نأل هیاعـسلا  نم  رـش  هیاعـسلا  لوبق  نیتسائرلا  وذ  لاق  نسح  مالک  ینعملا  اذه  یف  درو  دقف  عاس  قیدصت  یلإ  نلجعت  هلوق ع و ال  امأف 
ناک اقداص  ناک  ول  هنإف  هتیاعـس  یلع  یعاسلا  تقماف  هزاـجأ  هلبق و  نمک  ءیـش  یلع  لد  نم  سیل  هزاـجإ و  لوبقلا  هلـالد و  هیاعـسلا 

.همرحلا عاضأ  هروعلا و  کته  ذإ  امیئل 

.غلبی هقثلا ال  نإ  ریمألا  اهیأ  الک  لاق  هقثلا  هب  ینربخأ  بعصم  لاقف  هرکنأف  هنع  هغلب  رمأ  یلع  فنحألا  ریبزلا  نب  بعصم  بتاع  و 

.ایفاک ناکل  سانلا  یلع  نوکی  ام  رضأ  نوکی  ام  قدصأ  هنأ  الإ  یعاسلا  بیع  نم  نکی  مل  ول  لاقی  ناک  و 

صتخی امم  کلذ  ناک  و  .برعم }  ؛ لخلا محللا و  نم  لمعی  قرم  : جابکـسلا ( 3 جابکسلا {  خبطی  نأ  دحأل  نذأت  هرـساکألا ال  تناک 
هیف هل و  ماعط  یلإ  هعامج  نحن  اناعد و  انالف  نإ  ناورشونأ  یلإ  عاس  عفرف  کلملا  هب 

.ناوخإلل هرایتخا  ءوس  یلع  کقیدص  انممذ  کتحیصن و  اندمح  دق  هتعقر  یلع  ناورشونأ  عقوف  جابکس 

راج لاق  اهرکذا  لاق  هحیـصن  يدنع  نإ  ریمألا  اهیأ  لاقف  قشمد  یلع  کلملا  دبع  هفیلخ  وه  کلملا و  دـبع  نب  دـیلولا  یلإ  لجر  ءاج 
تنک نإ  كانبقاع و  ابذاک  تنک  نإف  کعم  انلـسرأ  تئـش  نإف  ءوس  راج  کـنأ  اـنتربخأ  دـقف  تنأ  اـمأ  لاـقف  ارـس  هثعب  نم  عجر  یل 

.فرصناف لاق  ریمألا  اهیأ  ککرتأ  لب  لاق  كانکرت  انتکرت  نإ  كانتقم و  اقداص 

ام عمسا  هل  لاق  مالکلل  لجرلا  أیهت  املف  اوفرـصناف  متئـش  اذإ  هئاسلجل  لاقف  هولخلا  هلأس  اناسنإ  نأ  کلملا  دبع  نع  یکحی  اذه  لثم  و 
لاق هیاعسلا  بحأ  ینإف ال  یلإ  دحأب  یعست  وأ  بوذکمل  يأر  هنإف ال  ینبذکت  وأ  کنم  یـسفنب  فرعأ  انأف  ینحدمت  نأ  كایإ  لوقأ 

.تئش اذإ  لاق  فارصنالاب  نینمؤملا  ریمأ  نذأیف  أ 

.غلبملا ریمألا  بس  امنکل  هودع و  ریمألا  بس  ام  كرمعل  ءارعشلا  ضعب  لاق  و 

 { .اضیأ ینعملا  نزولا و  میقتسم  وه  و  «، يذلا نکی  نإ  یف د« ( 1 يذلا {  اذ  ناک  نإ  کنم  یئانم  تمرح  رخآ  لاق  و 

لاق امک  یل  نوکت  نأ  بحأ  ریمألا  اهیأ  ناسارخ  یلإ  صخـش  امل  هعدوی  جرخ  دـق  ییحی و  نب  رفعجل  حـلاص  نب  کلملا  دـبع  لاق  و 
رعاشلا

هبغش ءادل  نیشاولا  یلع  ینوکف 

 { . .هموصخلا هدیدشلا  : ءادللا ( 1 بوغش {  دلأ  یشاولل  انأ  امک 

.رضی ءاج  امب  یشاولا  عفن  اهب  اموی  یشو  یشاولا  اذإ  لئاقلا و  لاق  امک  نوکأ  لب  لاق 

كدـعی لضفلا و  نع  کب  لدـعی  الیخب  کتروشم  یف  نلخدـت  هلوق ع و ال  هبتر  نم  نوشاولا  کطح  ام  فنحألا  نب  سابعلا  لاـق  و 
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هرقبلا 268. هروس  ( 2 ًالْـضَف {  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهّللا  ِءاشْحَْفلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلَا  یلاعت  هللا  لوق  نم  ذوخأم  رقفلا 
نوفاختف مکفوخیف  مترقتفا  مکلاومأب  متحمـس  نإ  مکنأ  مکیلإ  لیخی  َْرقَْفلا  ُمُکُدـِعَی  ینعم  لخبلا و  انهاه  ءاـشحفلا  نورـسفملا  لاـق  { 

.نولخبتف

اردق اهنیب  نإ  لوقی  ءامکحلا  مالک  یلع  لاع  فیرش  مالک  هللااب  نظلا  ءوس  اهعمجی  یتش  زئارغ  صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  نإف  هلوق ع 
تلتق تمدقأ  نإ  هسفن  یف  لوقی  نابجلا  نأل  هللااب  نظلا  ءوس  وه  كرتشملا  ردـقلا  کلذ  هفلتخم و  عئابط  زئارغ و  تناک  نإ  اکرتشم و 
عجرت رومألا  هذه  لک  مورأ و  ام  ینتاف  بأدأ  دهتجأ و  دجأ و  مل  نإ  لوقی  صیرحلا  ترقتفا و  تقفنأ  تحمس و  نإ  لوقی  لیخبلا  و 
رقفلا ینغلا و  نأ  ردـقم و  قزرلا  نأ  ردـقم و  لجألا  نأ  ملعل  اقداص  هنیقی  ناک  هللااب و  ناـسنإلا  نظلا  نسحأ  ول  هللااـب و  نظلا  ءوس  یلإ 

هنوک یلاعت  هللا  یضق  ام  الإ  کلذ  نم  نوکی  هنأ ال  ناردقم و 

یناشاک

( مهبلطا  ) وت دزن  ناشیا  نیرت  نمشد  و  كدنع ) مهانـشا  و   ) وت زا  وت  تیعر  نیرترود  کنم ) کتیعر  دعبا   ) دشاب هک  دیاب  و  نکیلو ) )
نامدرم نایم  رم  هک  یتسرد  هب  سپ  ابویع ) سانلا  یف  ناف   ) ار نامدرم  ياهبیع  رم  ساـنلا ) بیاـعمل   ) دـشاب ناـشیا  نیرت  هدـننک  بلط 

نکم و فشک  سپ  نفـشکت ) الف   ) بویع نآ  ندـیناشوپ  زا  تسا  یـسک  نیرتراوازـس  مکاـح  اـهرتس ) نم  قحا  یلاولا   ) تسا اـهبیع 
مزال وت  رب  هک  یتسرد  هب  سپ  کیلع ) امناف   ) ناشیا بویع  زا  اهنم )  ) وت زا  تسا  بیاـغ  هچنآ  زا  کـنع ) باـغ  اـمع   ) زاـسم راکـشآ 

یلاعت يادـخ  و  مکحی ) هللا  و   ) بویع نآ  زا  ار  وت  رم  دـش  رهاظ  هچنآ  ندرک  راهظا  ندـینادرگ و  كاپ  کـل ) رهظ  اـم  ریهطت   ) تسا
( تعطتسا ام   ) ار یتشز  ناشوپب  سپ  هروعلا ) رتساف   ) مدرم رئارـس  زا  وت ، زا  تسا  بیاغ  هچنآ  رب  کنع ) باغ  ام  یلع   ) دنک یم  مکح 

نم  ) ار نآ  شـشوپ  يراد  یم  تسود  هچنآ  هرتـس ) بحت  اـم   ) وت زا  یلاـعت  يادـخ  دـناشوپب  اـت  کـنم ) هللا  رتـسی   ) یناوـت هک  ماداـم 
زا نک  عطق  و  کنع ) عطقا  و   ) ار هنیک  ره  هرگ  دـقح ) لـک  هدـقع   ) ناـمدرم زا  ياـشگب  ساـنلا ) نع  قلطا   ) دوخ تیعر  زا  کـتیعر )
رم دشابن  حیحـص  هچ  ره  زا  کل ) حصی  ام ال  لک  نع   ) ار دوخ  يامن  نادان  و  باغت ) و   ) ار ماقتنا  ره  دنویپ  رتو ) لک  ببـس   ) تدوخ

نتـشاد رواب  هب  نکم  باتـش  و  عاس ) قیدصت  یلا  نلجعت  و ال   ) نآ هب  یـشاب  ملاع  هکنآ  دوجو  اب  وت ، لاح  هب  دـشابن  قیال  ینعی  ار  وت 
تـسا هدـننک  تنایخ  زامغ ، هک  یتسرد  هب  سپ  شاغ ) یعاسلا  ناف   ) يدـب راهظا  تهج  هب  مکاح  شیپ  تسا  هدنباتـش  هک  زامغ  لوق 

ناحصان هب  لوق  نآ  رد  دشاب  دننام  هچ  رگا  و  نیحصانلاب ) هبشت  نا  و   ) ناحلاص راک  رد 

یلمآ

ینیوزق

دهدن و هار  دوخب  ار  نیچ  نخس  نیـشاو و  هک  دیامن  یم  رما  مومذم  عرـش  لقع و  رد  تسا و  هنع  یهنم  قلخ  تاروع  سـسجت  نوچ 
بلط هکنآ  وت  دزن  ناشیا  نیرت  هتشاد  نمـشد  و  وت ، زا  وت  تیعر  نیرترود  دشاب  هک  دیاب  دیامرف و  یم  .دنکن  تیعر  يواسم  فشکت 

نآ ندیـشوپب  سک  همه  زا  تسا  یلوا  یلاو  تسا و  اـهبیع  ناـمدرم  رد  هتبلا  هک  ارچ  ار  ناـمدرم  ياـهبیع  تسا  ناـشیا  نـیرت  هدـننک 
نآ طرش  دشاب  يرورس  تیالو و  یموق  رب  ارت  نوچ  هک  هدمآ  تمکح  هب  نیقطان  زا  یـضعب  مالک  رد  .ناشیا  نتخاسن  اوسر  بویع و 

ناشیا رض  شیوخ و  ریخ  ار  ناشیا  ریخ  يرامـش ، شیوخ  تیب  لها  هلزنم  هب  ار  موق  نآ  عیمج  هک  دشاب  نآ  تمعن  نآ  رکـش  مدقت و 
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نیا ءاـمکح  زا  یـضعب  زا  .یناد و  شیوخ  نادـنزرف  ياـجب  ار  ناـشیا  نادـنزرف  شیوخ و  ضرع  ار  ناـشیا  ضرع  شیوخ و  رـض  ار 
كریز و هبلق و  تنا و  هسارف  لجر  هلزنمب  کلملا  نا  کلملا  اهیا  ملعا  و  : ) هتفگ باطخ  هجو  رب  هک  دـنا  هدرک  لقن  هلـضاف  تاـملک 
: سفنا هثالث  هیعرلا  نا  ملعاف  لدـعلا  هورذ  تدرا  اذا  حور و  الب  دـسج  ءاقب  ام  کلدـع و  هحور  و  کتیعر ، هالجر  کـناوعا و  هادـی 

لصاو کناف  کنبا  محرا  و  كاخا ، مرکا  و  كابا ، ربف  انبا ، مهریغص  اخا و  مهطـسو  و  ابا ، مهریبک  لعجاف  ریغـص ، و  طسو ، و  ریبک ،
تـسین اور  هک  مدرم  بوـیع  زا  وـت  زا  تسا  بیاـغ  هچنآ  زا  نکم  فـشک  بـلط  سپ  یهتنا ) هـتمحر  هـتمارک و  هللا و  رب  یلا  کلذـب 

رب دـنکیم  مکح  لجوزع  يادـخ  و  وت ، يارب  قلخ  بیاعم  زا  دـشاب  رهاظ  هچنآ  نتخاس  كاپ  رگم  وت  رب  تسین  سپ  نآ ، رد  سـسجت 
هک يراد  یم  تسود  هچنآ  وت  زا  دـشوپب  اـت  یناوت ، یم  هکنادـنچ  ار  داـبع  لـلخ  تروع و  ناـشوپب  سپ  وـت ، زا  هدـنام  بیاـغ  هچنآ 
نآ هتـسیاش  دراد ، اور  ناشیا  ضرع  کته  دشوپن و  مدرم  بویع  هک  ره  هک  تسا  مولعم  هچ  وت  تیعر  زا  وت  بویع  زا  دنام  هدیـشوپ 
هیلع نینموملاریما  زا  .دـنادرگ  هدـیرد  يو  تمرح  هدرپ  و  ترخآ ، اـیند و  رد  دزاـس  اراکـشآ  يو  بویع  لـجوزع  يادـخ  هک  دـشاب 

لالتخا بابـسا  زا  یببـس  يوقا  نوچ  هبوثب ) لاق  وا  یبوثب  هترتسل  هشحاف  یلع  انموم  تدجو  ول   ) هدومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا 
قیال نآ  راهظا  هچنآ  ندروآ  ناشیا  يور  رب  و  درخ ، همیرج  رهب  تیعر  ندرک  تذـخاوم  تسا و  جاـجل  يزرو و  هنیک  تموکح  رما 
هتشر دوخ  زا  نک  عطق  و  یـشاب ، هتـسب  لد  رد  ناشیا  زا  هک  هنیک  ره  هدرگ  نامدرم  زا  ياشگب  هک  دیامرف  یم  تیـصو  یلاو  زا  دشابن 

نـشور نایاناد  و  نآ ، ندومن  شاف  نادـب و  ضرعت  ارت  دـشابن  حیحـص  هچ  ره  زا  زرو  لفاغت  و  ار ، دوخ  يامناو  نادان  و  ار ، ماقتنا  ره 
مه دیـسرپ و  نآ  زا  دروآ و  دیاب  نابز  رب  هکنآ  زا  تسا  مادک  و  دومن ، دیاب  ضامغا  نآ  زا  هک  تسا  تمیرج  مادک  هک  دـنناد  ریمض 
یلع ینا  هریثک و  روما  نع  ینیع  ضمغا  تسا : روکذـم  ترـضح  نآ  ناوید  رد  و  دـشاب ، توافتم  نامدرم  بتارم  توافتب  لاـح  نیا 
سیل اهتلق و  تئش  ول  ءایشا  نع  تکسا  ریصب و  وه  ءرملا و  یضغا  یماعت و  امبر  نکل  یـضغا و  یمع  نم  ام  ریدق و  ضومغلا  كرت 
ءافکا ریغ  ءافکا و  زا  سان  نایم  رما  داسف  نوچ  ریبخ و  عیمجلا  قالخاب  ینا  یتقاط و  يداهتجاب و  یـسفن  ربصا  ریما  لاـقملا  یف  اـنیلع 

زا هک  ددرگ  یم  رداص  ناشیا  یعـس  ببـسب  هالو  تسد  رب  روج  اطخ و  اسب  و  دـشاب ، یم  نازامغ  نایوگدـب و  یعـسب  تاـقوا  بلاـغ 
رما ددرگ ، یم  تبوقع  يزخ و  بجوم  ترخآ  رد  تکلمم و  رما  لالتخا  بجوم  ایند  رد  دـندرگیم و  زجاع  نآ  حالـصا  كرادـت و 

دشاب یم  ضرغ  بحاص  نیاخ و  نیچ  نخس  وگدب و  هچ  وا ، ربخ  نتـشاد  رواب  وگدب و  لوق  قیدصت  هب  ینکن  باتـش  هتبلا  هک  دومرف 
ربخ نآ  و  دنک ، سـسجت  مدرم  ياهللخ  بویع و  هک  دشاب  نآ  یعاس  هکنادب  .دنک  هضرع  وت  رب  نیحـصان  تروصب  ار  دوخ  دـنچ  ره 

هک دـشاب  هاگ  هقبط  نیا  دوجو  و  رکنم ، زا  یهن  فرعم و  هب  رما  هن  حالـصا و  هن  رارـضا  دـشاب و  داسفا  وا  دـصق  و  درب ، يرگید  شیپ 
هک دنـشاب  هتـشاد  رـسیم  رمخ و  مکح  دشاب و  رثکا  دشا و  ناشیا  ررـض  نکیلو  رگید ، ناراکدب  يارب  مه  دشاب  یتحلـصم  رب  لمتـشم 
هب ار  وا  دومن ، راضحا  ار  درم  نآ  ریما  دوب  هدرک  یعـس  ار  مدرم  یـضعب  يریما  شیپ  یـصخش  دنیوگ  دـشاب  ناشعفن  زا  رتشیب  ناشمثا 

یـسک هک  منکن  لوبق  وت  زا  زگره  راک  نیا  راکنا  هک  دومرف  ریما  دومن ، يربت  درک و  راکنا  نآ  زا  درم  نآ  دومرف ، تذـخاوم  ربخ  نآ 
و هدومن ، لاحنیا  صحفت  ربخ و  نیا  سـسجت  رد  تبثن  طایتحا و  لامک  و  تست ، ناراـی  ناتـسود و  زا  مه  هک  دروآ  نم  دزن  ربخ  نیا 

نمـضتم هک  نم  لوـق  هک  دـشاب  نوـچ  ریما  يا  تفگ : صخـش  نآ  تسا  ناـهاوخریخ  ناـیوگ و  تسار  ناـنیما و  زا  یکی  نم  دزن  وا 
لوق قدـص  نم و  بذـک  يراد ؟ رواب  داسف  تسا و  فالخ  نمـضتم  هک  ضرغ  بحاص  لوق  يرادـن و  رواـب  دادـس  تسا و  حـالص 

نم ررـض  رد  یعـس  هکنآ  دـشاب  نم  تسود  هنوگچ  تسا  ناتـسود  زا  ارم  وا  یتفگ  هکنآ  بجع  و  تشگ ، ققحم  اجک  زا  ارت  یـشاو 
هب اجک  اهربخ  نینچنیا  لداع  تسا ، لوقلا  قداص  لداع و  درم  نآ  دـیامرف : یم  ریما  هکنآ  رتبجع  و  دـنک ، عفر  ریما  اب  نم  دـب  دـنک و 
بر طخـس  بجوم  تسا و  یتفـص  رت  ثیبخ  هک  تیاشو  و  دنک ، مدرم  ياهللخ  سـسجت  دیامن و  داسفا  مدرم  نایم  و  دنک ، عفر  ریما 

رد هاچ  هکنآ  لاح  تسا و  هاوخریخ  ار  ناناملـسم  ایآ  تسا  هاوخریخ  يدرم  یتفگ  هکنآ  رتبجع  و  دـنادرگ ، شیوخ  هویـش  نیملاـعلا 
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یم طـخاس  ضرعم و  وا  زا  ار  قلخ  ادـخ و  و  دـهد ؟ یم  داـسفب  تیعر  اـب  وا  رما  هک  تسا  هاوخریخ  ار  ریما  اـی  دـنک ؟ یم  ناـشیا  هار 
تبثت و  دومن ، یم  تیاشو  رد  طایتحا  دوب  یم  تبثت  طایتحا و  لها  زا  وا  رگا  تسا  تبثت  طایتحا و  لـها  زا  هک  يدومرف  و  دـنادرگ ؟
یلاعت هناحبـس و  قح  و  دشابن ، تبثت  لها  زا  ریما  هک  دیاشن  دشاب  تبثت  لها  زا  وا  رگا  و  دومرف ، یم  دوخ  ناتـسود  بویع  يافخا  رد 
اوتبثتف ابنب  قساف  مکئاج  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) هدومرف هدناوخ  قساف  ار  یـشاو  هدومرف و  رما  نیبت  تبثت و  هب  ار  ریما  دیجم  مالک  رد 

فقوت و سپ  يربخ  یقساف  ار  امش  درایب  رگا  ینعی  نیمدان ) متلعف  ام  یلع  اوحبصتف  هلاهجب  اموق  اوبیـصت  نا  اونیبتف  رگید ) تئارقب  (و 
دیناسر یتبیـصم  ادابم  دوش  مولعم  نآ  بذک  قدص و  ات  رگید  تئارق  رب  انب  دیرآ  اجب  شیتفت  صحفت و  ای  دـینک ، نآ  رد  یگداتـسیا 

یب هک  تسنایلاو  نآ  نییبت  حیـضوت و  نایب  لقن و  نیا  زا  ضرغ  .نامیـشپ  مدان و  دیا  هدرک  هچنآ  رب  دـیدرگب  سپ  ینادان  هب  ار  یموق 
دندومن شیوخ  قروق )  ) ارنآ دندومرف و  عارتخا  جابکس ) ( ) هرساکا  ) دهع رد  هک  دنا  هدروآ  .دننک  نایعاس  لوق  قیدصت  نیبت  تبثت و 

هیبنت يدندرمش و  گرزب  یتمیرج  ار  نآ  يدندرک و  شرت )  ) يور هب  يور  هکرـس )  ) وچمه يدروخ  جابکـس )  ) تصخر یب  هک  ره 
نادب ار  کلم  نابوسنم  نایانشآ و  زا  یضعب  درک و  یجابکـس  دلب  فراعم  زا  یـصخش  ناوریـشون  دهع  رد  رگم  يدندومن ، بیدات  و 
دومن ءاهنا  ناوریـشون  هب  تیاعـس  هجو  رب  ربخ  نآ  هدروخ  نابزیم  شآ  تاذ  تثابخ  تیاغ  زا  موقنآ  زا  یمارحب  کمن  دومن ، تفایض 

رد ناوریشون  تخپب  ام  يارب  جابکس  درب و  هناخ  هب  رگید  سک  دنچ  اب  ارم  مان  نالف  نارگناوت  زا  تسا  یتسود  ارم  هک  تروص  نیدب 
: تفگ دومن ، رارـصا  راکنا و  درک و  زاغآ  بارطـضا  درم  نآ  داهن ، نایم  رد  يو  اـب  یعاـس  نآ  ربخ  داتـسرف و  درم  نآ  بلطب  ناـهنپ 
وا اب  لداع  کـلم  دـیامن ، تذـخاوم  نایوگدـب  لوق  ببـسب  ارم  درادـن  اور  ناطلـس  تسا ، ءارتفا  بذـک و  ضحم  ربخ  نیا  هک  اـشاح 

ماعط دوخ  فارتعا  هب  هک  سک  نینچ  نخـس  رب  نم  هک  تسا  یـشاو  لوق  قیدصت  نم  ضرغ  هن  رادم  رطاخ  رد  هشیدـنا  چـیه  تفگ :
زا منک  مالعا  ارت  هک  تسنآ  نم  ضرغ  نکیلو  مدـنبن ، راکب  وا  لوق  و  منکن ، دامتعا  زگره  دـنک  ءاهنا  نم  هب  وا  ربخ  دروخ و  تسود 

ناتـسود و زا  و  یـشخبن : عالطا  دوخ  للخ  بیع و  رب  ار  وا  و  یئامنن ، داـمتعا  وا  یتسود  رب  وا و  رب  دـعب  نم  هک  وت  رد  يو  تین  ءوس 
رد .تشگ و  رازیب  وا  ییانـشآ  زا  تسب و  راکب  کلم  دـنپ  و  دـمآ ، نوریب  هدرک  اعد  ار  کلم  صخـشنآ  يرامـشن ، دوخ  ناهاوخریخ 
نت رهن  رد  هدـش  هنهرب  ناملـسم  نالف  هک  داد  ربخ  ار  وا  یئیـشاو  هک  دـنا  هدرک  لـقن  لوغم  كولم  ياـمظع  زا  یـضعب  رب  زا  خـیراوت 

میظع یتیانج  نیا  يزیگنچ  ءاسای  رد  تسشب و 

نزو هب  دندزیم  دـهع  نآ  رد  هک  دوب  يرز  نآ  الط و  ای  هرقن  زا  یـشلاب  نامرحم  زا  یکی  تسد  رب  کلم  غیلب ، یتسایـس  بجوم  دوب و 
زا ناکم  نآ  رد  شلاب  نآ  هک  درک  میلعت  ار  وا  و  داتسرف ، وا  دزن  ناهنپ  دوشب  شیب  امک  رانید  داتـشه  هدش  رکذ  بتک  رد  هک  یـصاخ 

يارب دوب  هداتفا  بآ  رد  نم  زا  رز  شلاب  دیوگ  دـننک  لاح  نآ  لاوئـس  وا  زا  ناوید  رد  نوچ  و  دـیامن ، نفد  هدرک  لسغ  اجنآ  هک  رهن 
دشاب شلاب  نامه  نم  لوق  تحص  ناشن  و  متسجن ، دقن  نآ  يو  فوخ  زا  دیدب  بآ  رد  ارم  صخش  نیا  و  مدش ، بآ  رد  نآ  نتـسج 
دندرک رـضاح  ناوید  هب  ار  وا  نوچ  درک و  نفد  اجنآ  شلاب  نآ  صخـش  نآ  مشاب ، مرجم  نم  ددرگن  ادیپ  رگا  دنبلطب  هداتفا  اجنآ  هک 
.تفای یصالخ  تشگ و  ققحم  وا  قدص  دش و  رهاظ  رز  نآ  دندیواکب و  عضوم  نآ  تفگب ، شیوخ  تجح  دوب  هتفای  نیقلت  هچنانچ 

زا ار  نموم  هک  تسه  فیطل  ياهریبدـت  ناهنپ و  ياههار  تیاش  کلـسم و  رد  داب  مک  ملاـع  زا  ناـشیا  ماـن  هک  ار  نایـشاو  هکنادـب  و 
ار قلخ  رم  تسا  گرزب  يالب  نیا  نوچ  و  دوریم ، هار  زا  ناشیا  همدمد  هب  و  دشاب ، یمن  هار  اهنآ  هب  هدش  هدیرفآ  میرک  رغ و  هک  اجنآ 

مامت دنا  هتخاس  هنمد  هلیلک و  نابز  زا  هچنآ  باب  نیا  رد  هلمج  نآ  زا  هتخادرپ ، اهنخس  دنا و  هتخاس  اهلقن  اهباتک و  باب  نیا  رد  یموق 
داهن تسار  ناحول  هداس  ات  تسا 
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هک هدروآ  ینـسحم  قالخا  رد  .دنتفین و  تیـصعم  هاچ  رد  موق  نآ  نامـسیر  هب  و  دنوشن ، طلغ  رد  نایوگدـب  نانخـس  زا  داقتعا  کین 
کی و  هدنام ، ریطخ  لام  وا  زا  و  هتفای ، تافو  فراعم  زا  سک  نالف  هک  هفیلخ  مصتعم  هب  تشون  همان  تیاعـس  زمغ و  يور  زا  یـسک 

میلـست دوش  گرزب  میتی  نوچ  هک  دنراپـسب  هنازخ  هب  ضرق  مسر  هب  یقاب  دنراذگب و  لفط  فافک  ات  دوش  نامرف  رگا  دراد  لفط  رـسپ 
لام رب  و  دازرمایب ، لجوزع  يادـخ  ار  یفوتم  تشون : وا  هعقر  تشپ  رب  مصتعم  دوش  یم  یقنور  يریفوت و  ار  هنازخ  ـالاح  .ددرگ و  وا 

.داب راتفرگ  يادخ  تنعل  هب  زامغ  و  داهد ، شرورپ  ریخ  هب  ار  میتی  و  دانک ، تکرب  وا  ثاریم  و 

یجیهال

امع نفشکت  الف  اهرتس ، نم  قحا  یلاولا  ابویع ، سانلا  یف  ناف  .سانلا  بیاعمل  مهبلطا  كدنع ، مهانـشا  کنم و  کتیعر  دعبا  نکیلو 
ام کنم  هللا  رتسی  تعطتـسا ، ام  هروعلا  رتساف  .کنع  باغ  ام  یلع  مکحی  هللا  کل و  رهظ  ام  ریهطت  کیلع  اـمنا  و  اـهنم ، کـنع  باـغ 

« .کتیعر نم  هرتس  بحت 

هب سپ  .ار  نامدرم  ياـهبیع  رم  ناـشیا  نیرت  هدـنوشایوج  وت ، دزن  رد  ناـشیا  نیرت  نمـشد  وت و  زا  وت  تیعر  نیرترود  دنـشاب  دـیاب  و 
وت زا  تسا  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  زاسم  راکشآ  هتبلا  سپ  نآ ، ندناشوپ  رب  تسا  راوازس  مکاح  هک  تسا  ییاهبیع  نامدرم  رد  هک  قیقحت 

بیاغ و هچنآ  هب  دـنک  یم  مکح  ادـخ  .وت و  يارب  زا  تسا  رهاظ  هک  يزیچ  نآ  ندـینادرگ  كاپ  رگم  وت  رب  تسین  سپ  اهبیع ، نآ  زا 
یم تسود  وت  هک  ار  هچنآ  وت  زا  ادخ  دناشوپ  یم  هک  يراد ، تردق  هک  يردق  هب  ار  اهیدـب  بویع و  ناشوپب  سپ  وت ، زا  تسا  ناهنپ 

.وت تیعر  زا  ار  نآ  ندیشوپ  يراد 

ناف عاس ، قیدصت  یلا  نلجعت  کل و ال  حلـصیال  ام  لک  نع  باغت  رتو و  لک  ببـس  کنع  عطقا  دقح و  لک  هدقع  سانلا  نع  قلطا  »
.نیحصانلاب هبشت  نا  شاغ و  یعاسلا 

، ریغ رب  ار  وت  دسح  ره  تهج  دوخ  زا  نک  عطق  ناشیا و  هب  ناسحا  هب  ار  وت  رب  دسح  ینعی  ار ، يدسح  ره  هرگ  نامدرم  زا  اشگب  ینعی 
وت و اب  مدرم  راتفگ  رادرک و  زا  تسین  وت  هتـسیاش ي  قیـال و  هک  زیچ  ره  زا  نک  لـهاجت  لـفاغت و  ادـخ و  هب  ندرک  لـکوت  ببـس  هب 
هب دـشاب  هیبش  هچ  رگا  تسا ، هدـننک  هعدـخ  وگدـب  هک  قیقحت  هب  سپ  ناـمدرم ، يوگدـب  نخـس  ندرک  رواـب  يوس  هب  نکم  باـتش 

.ناگدنهددنپ

یئوخ

کلبق کلبق ، رارشالل  ایباغت  یباغتی  یباغت  نم  رما  باغت : بارعالا : لفاغتلا  لهاجتلا و  یباغتلا :) ، ) دقحلا رتولا :) ، ) مهضغبا مهانشا :) )
لقثا مه  فلا - یلی : امب  مهعضاوت  مهبدا و  لامک  عم  یلاولاب  هقصالملا  هصاخلا  فصو  مث  ینعملا : .رارشالا  نع  لاح  رقتـسم  فرظ 

یف ناک  امک  کیلامملا ، ناملغلا و  مشحلا و  مدخلا و  بحاصی  یفارشا  شاعم  نم  نوعقوتی  ام  هنووملا و  ههج  نم  یلاولا  یلع  سانلا 
نال فاصنالا  لدـعلل و  ساـنلا  هرکا  مه  .لاـحلا ج - قیـض  ءـالبلا و  لولح  دـنع  هنوعم  ساـنلا  لـقا  مه  .هیفاـعلا ب - ءاـخرلا و  لاـح 

.هلطاب ما  تناک  اقح  مهجئاوحل  اضاقتلا  میدقت  لاوسلا و  یلع  سانلا  رصا  مه  .مهریغ د - قوقحب  يدعتلا  زواجتلا و  یضتقی  مهعـضو 
نع نورفیف  ثداوحلا  هاجت  بئاونلا و  یف  اربص  فعـضا  مه  .عنملا و - دـنع  راذـتعالا  لوبقل  اطبا  ایاطعلل و  ارکـش  ساـنلا  لـقا  مه  ه -
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نیملـسملا و هعماج  مهنم  لکـشتی  و  هظافح ، نیدلا و  دامع  مه  یلی : امب  سانلا  نم  هماعلا  فصو  مث  سابلا ، هدش  دـنع  داهجلا  فص 
هبن هنائنـش و  هداعباب و  هرما  سانلا و  بویع  بالط  همامنلا و  لها  فصو  مث  .ءادعالا 12 - نع  عافدلا  یف  هدـعلا  مه  مظعالا و  داوسلا 
لک عطقب  هرما  .هنم 13 - مهفوخ  هنع و  مهروفن  بجوی  قح ال  اهنع  شیتفتلا  مدـع  سانلا و  بویع  یلع  رتسلا  یلاولا  هحلـصم  نم  نا 

سانلا لاوحا  نم  اـهیف  لوخدـلا  یلاولل  حـصی  ـال  روما  نع  لـهاجتلا  .مهرودـص 14 - یف  ءاضغبلا  نکمت  ساـنلا و  دـقح  بجوی  اـم 
یعاسلا فصو  ققحتی و  صحفتی و  یتح  هریغ  نع  هیدل  یعـسی  نم  قیدـصت  یف  فقوتلا  .هل 15 - رهظی  حصی و  امم ال  هیـصوصخلا 

.حصان هروص  یف  شاغ  هناب 

یئاهبیع مدرم  رد  اـعبط  اریز  رادـب ، رت  نمـشد  نک و  رود  دوخ  زا  ار  وا  تسا  رتوجبیع  مدرم  هب  تبـسن  اـیاعر  زا  سک  ره  همجرتلا - :
ارنآ دـیاب  ینادـب  ار  هچ  ره  اریز  ینادـب  ار  اهنآ  بیع  هک  شاـبم  ماـقم  رد  .دـشوپب  ار  اـهنآ  نارگید  زا  رتشیب  یلاو  تسیاـب  هک  تسه 

تیعر زا  ارت  بیع  ادـخ  ات  شوپب  ار  اهیدـب  یناوت  یم  اـت  دـنک ، یم  مکح  نآ  هراـبرد ي  ادـخ  ناـهنپ  وت  زا  هچنآ  یلو  ینک  حالـصا 
رد .زروب -  لـفاغت  تسین  نشور  وت  رب  هچنآ  زا  ریگم و  هدـهعرب  اـهنآ  زا  ینوـخ  نکم و  يزوـت  هنیک  هجو  چـیهب  مدرم  اـب  .دـشوپب - 

.دننک یم  ریشب  بآ  هاوخریخ  سابل  رد  نانآ  اریز  نکم ، باتش  نیچ  نخس  نایچتروپار  قیدصت 

يرتشوش

امع نفـشکت  الف  اهرتس  نم  قحا  یلاولا  ابویع  سانلا  یف  ناف  سانلا ، بناعمل  مهبلطا  كدنع  مهانـشا  کنم و  کتیعر  دـعبا  نکیل  (و 
و اضرلاب ، لدـعلاب ال  مکحا  و  تاینلا ، داسجالا ال  کلما  اـمنا  ینا  مجعلا : كولم  ضعب  لاـق  یبیتقلا ) نویع   ) یف اـهنم ) کـنع  باـغ 

.یلب اولاق : مکرارـشب ؟ مکئبنا  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .رئارـسلا و  نعال  لامعالا  نع  صحفا 
ام یلع  مکحی  هللا  و  کل ، رهظ  ام  ریهطت  کیلع  امناف   ) .بیعلا ءآربلل  نوغاـبلا  و  هبحـالا ، نیب  نوقرفملا  و  همیمنلاـب ، نوواـشملا  لاـق :

نماثلا و لصفلا   ) مل اـم  و  دـحلاب ، هریهطت  هیلع  ناـک  هتـشحاف  رارقـالا  وا  هنیبلاـب  یلاولل  ترهظ  اذاـف  دودـحلا  یف  اـمک  کـنع ) باـغ 
لاق هیلا ، اهبـسن  نم  یلع  دـحلا  لعج  لب  هیلع  لیبس  هل  سیل  کلذـک  رهظی  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

مه کئلوا  ادـبا و  هداهـش  مهل  اولبقت  هدـلج و ال  نینامث  مهودـلجاف  ءادهـش  هعبراب  اوتای  مل  مث  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  و   ) یلاـعت
یف و  ملعی .) امع  هتلفغ  میرکلا  لامعا  فرـشا  نم  : ) ربخلا یف  هرتس ) بحت  ام  کنم  هللا  رتسی  تعطتـسا  ام  هروعلا  رتساف  (. ) نوقـسافلا

تعفر املف  هیلا ، رظنی  يرـسک  اماج و  هباحـصا  نم  لجر  قرـسف  بهذ ، نم  اهیف  لکای  یتلا  يرـسک  تاماج  تناـک  هبیتق ) نبا  نویع  )
هیلع لخد  مث  .هیلع  یـشفی  نم ال  هآر  و  اهدری ، نم ال  اهذـخا  دـقف  نعتت  ال  يرـسک : لاقف  اهبلطی  عجرف  ماجلا  خابطلا  دـقتفا  دـئاوملا 

: لاق كاذ ؟ نم  هتقطنم - یلا  راشا  و  اذه - و  هفیـس - یلا  راشا  و  اذه - يرـسک  هل  لاقف  ابهذ ، هتقطنم  هفیـس و  یلح  دـقو  دـعب  لجرلا 
(. تاهبـشلاب دودحلا  ارداو  رذعلا ، لبقا  و   ) هدعب فحتلا )  ) داز رتو ) لک  ببـس  کنع  عطقا  و  دقح ، لک  هدقع  سانلا  نع  قلطا   ) .معن

زتعملا و نبا  اوعیاـب  نیذـلا  رود  یف  اـم  ضبقب  تارفلا  نبا  هریزو  رما  زتعملا ، نبا  علخ  هفـالخلا و  یلا  ردـتقملا  دـیعا  اـمل  ریـسلا )  ) یف
نبا راد  یف  امه  اندجو  ناذه  هل : اولاقف  نیقودنـصب  اموی  هوءاجف  ردتقملا ، نئازخ  یلا  اهذفنی  اهاریف و  لمحت  ضبقت و  مهتعتما  تناک 

، اران اوتاه  ناملغ  ای  لاق : مث  .حـتفت  ال  لاقف : .مهباسنا  مهئامـساب و  سانلا  هعیاب  نم  دـئارج  معن  اولاق : .امهیف  اـم  متملعا  لاـقف : .زتعملا 
عماجلا همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) هللا و  لاـقف : رـضح  نم  یلع  لـبقاف  راـنلا ، اوججاـف  مهرما  محفب و  نوشارفلا  ءاـجف 

مهلک ملاعلا  تاین  دسفتف  هتفرع  ینا  مسا  اهیف  هل  نم  لک  نظل  هدحاو  هقرو  نیقودنـصلا  نیذه  نم  تیار  ول  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل 
- هبتاک ناک  و  هلقم - نبا  یلع  لبقا  هترـضحب  اقرتحا  املف  رانلا ، یف  امهلافقاب  احرطف  اـمهوقرح ، يار ، اذـه  اـم  و  هفیلخلا ، یلع  یلع و 
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، ربخلا اذه  اوعیـشا  رـضح : نمل  لاق  مث  .ینم  نامالا  سانلل  بتکاق  هفیلخلا  کلذب  ینرما  زتعملا ، نبا  عیاب  نم  لک  تنمآ  دـق  هل : لاقف 
نلجعت و ال  کل ، حصی  ام ال  لک  نع   ) .لفاغت يا : باغت ) و   ) .اهوحن وا  فلا  هئام  کلذ  یف  بتکف  نامالا  نورتتسملا  بلطف  هوعاشاف 
نوماملا ناک  دقعلا )  ) یف .بجاو  حصانلاب  هبشتملا  شاغلا  نم  زرحتلا  و  نیحـصانلاب ) هبـشت  نا  شاغ و  یعاسلا  ناف  عاس  قیدصت  یلا 

همیمنلا نال  همیمنلا  نم  رـش  همیمنلا  لوبق  نیتسایرلا : وذ  لاق  و  قدـصلا !؟ یلع  هللا  مهنعلی  موقب  مکنظ  ام  لاـق : هاعـسلا  هدـنع  رکذ  اذا 
، هرکناف یـش ء  یف  سیق  نب  فنحالا  اموی  ریبزلا  نب  بعـصم  بتاـع  .هلبق و  نمک  یـش ء  یلع  لد  نم  سیل  هزاـجا و  لوبقلا  هلـالد و 

یف و  تحسلل .) نولاکا  بذکلل  نوعامس   ) لاقف لئاقلا  کیرـش  عماسلا  هللا  لعج  دق  و  غلبی ، هقثلا ال  نا  الک  لاق : .هقثلا  ینربخا  لاقف :
هنع رـشلا  فکف  لاق : .ال  لاق : .هیلع  کنم  کیلع و  هنم  لبقی  نا  بحتا  لاـقف : ردنکـسالا  یلا  لـجرب  یـشو  ـالجر  نا  مجعلا :) ریـس  )
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) اضیا شاو  لوقل  قیدصلا  عدـت  الف  اقیدـص  اموی  یغب  یـشاولا  اذا  رعاش : لاق  .رـشلا و  کنع  فکی 

اهکابنا يذلا  نم  نظفحت  اهتغلب و  همیمن  نلبقت  ال  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 

، اذه اهکاح  دق  ام  لثمب  کنع  بذیـس  همیمن  هنع  كابنا  يذلا  نا  اهکاش  دق  نم  لجر  کلجرب  یقتف  هکوش  كریغ  لجرب  نشقنت  ال 
متاـح و نب  حور  همیزخ و  نب  مزاـخ  روصنملا  هیلا  هجو  نیملـسملا  نیب  هنیب و  دـهعلا  ناتـسربط  دبهبـصا  ضقن  اـمل  يربـطلا :)  ) یف و 
: هباحـصال لاق  بیـصخلاوبا و  لاتحاف  ماقملا ، مهیلع  لاط  یتح  مهلتاقی  وه  هل و  نیرـصاحم  هنـصح  یلع  اوماقاف  هـالوم ، بیـصخلاابا 

یتیحل یسار و  قلح  تبرض و  میظع  رما  ینم  بکر  هل : لاق  دبهبصالاب و  قحلف  هب  کلذ  اولعفف  یتیحل ، یـسار و  اوقلحا  ینوبرـضا و 
دبهبصالا کلذ  هنم  لبقف  مهرکسع ، هروع  یلع  لیلد  هنا  هعم و  هنا  هربخا  و  کعم ، ياوه  نوکی  نا  مهل  ینم  همهت  کلذ  اولعف  امنا  و 

ابون کلذ  لعج  هقالغا و  هحتف و  دنع  هعـضت  لاجرلا و  هعفری  ءاقلا  یقلی  رجح  نم  مهتنیدم  باب  ناک  و  هفطلا ، هتـصاخ و  یف  هلعج  و 
امیف یب  هناعتـسالا  ککرتل  لاق : کلذ ؟ تننظ  فیک  و  لاق : یتحیـصن  تلبق  یب و ال  تقث  كارا و  اـم  بیـصخلاوبا : هل  لاـقف  مهنیب ،

یف بونی  نمیف  هلعجف  هب  قثو  نا  یلا  بحی  ام  هنم  يریف  کلذ  دـعب  هب  نیعتـسی  لعجف  کتاقثبالا ، هب  قثتـال  اـمیف  یلیکوت  کـینعی و 
مهملعا مهیلا و  اهامر  هباشن و  یف  باتکلا  ریـص  مزاخ و  حور و  یلا  بتک  مث  هب  سنا  یتح  کلذ  یلوتف  هقالغا ، هتنیدـم و  باب  حـتف 

اوبـس هلتاقملا و  نم  اهیف  نم  اولتقف  مهل ، حتف  هلیللا  کلت  یف  ناک  املف  بابلا ، حتف  یف  امهل  اهامـس  هلیل  امهدعو  هلیحلاب و  رفظ  دق  نا 
لتقف مس  هیف  هل  امتاخ  دبهبـصالا  صمف  يدهملا ، نب  میهاربا  ما  هلکـشب  يدـهملا و  نب  روصنملا  ما  یه  هیرتحبلاب و  رفظ  يرارذـلا و 

( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هسفن

هینغم

نم و  ءاـسخالا ، ءاهفـسلا و  هلخ  هذـه  ..تارثعلا و  تاروعلا و  يرحتی  ساـنلا و  صقتنی  يذـلا  خـلا ..) کـنم  کـتیعر  دـعبا  نکیل  (و 
نا کب  یلوالا  لب  لهاجت ، باغتف و  اهنم  یـش ء  کغلب  نا  و  اهنع ، ثحبت  ال  خـلا ..) ابویع  ساـنلا  یف  ناـف   ) مهلثم وهف  مهیلا  یغـصی 
هنال شاغ  یعاسلا  ناف   ) بقاعی بساحی و  يذـلا  وه  هللا  هیلع و  علطت  مل  ارربم  هل  لعل  و  اذـه ، تبثی  مل  لثمب  مهتملا  نع  همهتلا  عفدـت 

و نیما ، بوثی  رتست  نئاخ  نم  مکف  ءایر  اعنصت و  نیحصانلاب ) هبـشت  نا  و   ) هللا یعـس  نم  و  هب ، یعـس  نم  نیب  ءاضغبلا  هوادعلا و  یقلی 
.لاونلا انه  لضفلاب  دارملا  هغللا : .نیحلاصلاب  لثمت  رداغ 

هدبع
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قحا يا  نم  هلص  ضام  لعف  رتس  اهرتس : نم  قحا  اهل …  ابلط  دشالا  بئاعملل  بلط  مهضغبا و ال  مهانـشا  سانلا : بئاعمل  مهبلطا  … 
راتوالا بابـسا  کنع  عطقا  مهعم و  هریـسلا  نسحب  سانلا  بولق  نم  داقحالا  دقع  للحا  يا  هدقع : سانلا  نع  رتسلاب …  اهل  نیرتاسلا 

 … سانلا بئاعمب  مامنلا  وه  یعاسلا  لفاغت و  يا  باغت  هوادعلا و  رسکلاب  رتولا  هیعرلا و  یلا  هئاسالا  كرتب  تاودعلا  يا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

بویع و ار  مدرم  اریز  دراد ، رارصا  مدرم  ياهیتشز  نتفگ  هب  هک  یشاب  هتـشاد  نمـشد  رود و  همه  زا  شیب  ار  یـسک  تیعر  زا  دیاب  و 
نکم یپ  تسا  هدیـشوپ  وت  هب  مدرم  ياهیتشز  زا  هچنآ  سپ  تسا ، مکاـح  اـهنآ  ندـناشوپ  يارب  سک  رتراوازـس  هک  تسا  یئاـهیتشز 
مکح تسا  ناهنپ  وت  زا  هچنآ  رب  ادـخ  و  دوش ، راکـشآ  وت  رب  ناشیا ) ياهیتشز  زا   ) هچنآ ندیـشوپ  تسا  وت  رب  هک  امنم ) يواـکجنک  )

، يراد ناهنپ  تیعر  زا  يراد  یم  تسود  هک  ار  وت  یتشز  دـناشوپب  ادـخ  هک  ناشوپب  ار  مدرم )  ) یتشز یناوت  یم  ات  سپ  دـیامرف ، یم 
هک هچ  ره  زا  و  نک ، ادـج  ار  یتساوخزاب  ماقتنا و  ره  هتـشر  دوخ  زا  و  هدـم ) هار  لد  رد  ار  اهنآ  هنیک   ) اشگب ار  هنیک  ره  هرگ  مدرم  زا 

نخـس اریز  امنب ، باتـش  نیچ  نخـس  وگدب و  راتفگ )  ) نتـشاد رواب  قیدـصت و  رد  و  امنب ، نادان  ار  دوخ  دـیآ  رظن  رد  تسردان  ار  وت 
ثعاب دیاش  وا  راتفگ  لوبق  رد  باتـش  سپ   ) دروآ رد  ناگدنهددنپ  تروص  هب  ار  دوخ  دنچ  ره  تسا  هدـنهد  بیرف  راکنایخ و  نیچ 

(. دشابن يدوس  ار  نآ  زا  دعب  یناشیرپ  هک  دوش  یئاطخ 

ینامز

یم کیدزن  ساسا  نآ  هب  ار  دوخ  يرادرب ، هرهب  يارب  نابلطدوس  دـخرچب  يدام  عفانم  ساسا  رب  هک  یهاگتـسد  يرگاشفا  رگاـشفا و 
زا دنوش و  رتکیدزن  دوخ  ات  دنزادرپ  یم  ماقم  نآ  نایفارطا  ناگدننادرگ و  زا  یئوگدب  ینیچ و  نخـس  هب  رتشیب  دوس  يارب  دننادرگ و 
نآ نیا و  دوسب  هدرک و  يروآ  عمج  ار  نآ  نیا و  رارـسا  دوخ ، نـالالد  قیرط  زا  دـننک  نیماـت  ار  دوـخ  عـفن  هکنیا  يارب  رگید  يوـس 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  .ددرگ و  نیمات  دنا  هداد  لوپ  يو  هب  هدرک و  کیرحت  ار  نیچ  نخـس  هک  نانآ  هتـساوخ  ات  دننک  یم  يرگاشفا 
.هدب رارق  دوخ  بوضغم  ار  نانآ  نک و  زیهرپ  نایوگدب  مامت  زا  هک  دهد  یم  هجوت  رتشا  کلام  هب  تسا  هاگآ  خـلت  تیقح  نیا  هب  هک 

زا مدرم  بیع  ندرکاشفا  تسا و  مدرم  بیع  نتخاس  راکشآ  یئوج  بیع  یئوگدب و  دیامرف  یم  بلطم  حیضوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک ار  مدرم  ياهبیع  دیاب  دناشوپب  ار  اهنآ  يراد  راظتنا  ادـخ  زا  دـشاب و  یفخم  وت  ياهبیع  يراد  تسود  هکیروطنامه  .تسا  ناهانگ 

هیلع ماما  .دـنا  مدرم  رارـسا  قودنـص  دـنراد  تسد  رد  ار  زکرم  کی  تیلوئـسم  هک  یـصاخشا  اریز  يراد ، ناـهنپ  تسا  مدرم  رارـسا 
ایند و رد  ددرگ  عیاـش  نینموم  ناـیم  رد  يدـب  دـنراد  تسود  هک  یناـسک  تسا : هتفرگ  هرهب  نآرق  هیآ  نیا  زا  بلطم  نیا  رد  مالـسلا 

شرافـس زمر  نآرق  زا  هیآ  نیا  رد  زیزع  يادخ  .دیناد  یمن  امـش  دنادیم و  ادخ  دوب  دهاوخ  نانآ  صوصخم  كاندرد  یباذع  ترخآ 
کلام دهاوخیم  دیامن  یم  اهبیع  ندیناشوپ  هب  شرافس  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .تسایند  باذع  نآ  دراد و  یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

دریگ و رارق  رامـش  تشگنا  یهورگ  هرـصاحم  رد  تسایر  ماقم  هک  نیا  زا  رتـالاب  یباذـع  هچ  ددرگن و  راـتفرگ  اـیند  باذـع  هب  رتشا 
تـسدب هک  یتسایر  نادـنز  رد  هدروآ ، دوجوب  دوخ  هک  یئایند  رد  نامثع  دـننام  ماجنارـس  دـنک و  هطبار  عطق  جراخ  يایند  اـب  ـالمع 

هتبلا .فرحنم  نایفارطا  نایوج و  بیع  هب  نداد  شوگ  یئوج و  بیع  ماجنارـس  تسا  نیا  دسرب و  لتق  هب  هدـش  هتخاس  وا  يارب  ناورم 
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تـسوپ مشچ و  شوگ ، تداهـش  دیناوت  یمن  امـش  دنک : یم  باذع  تساوخن  رگا  دشخب و  یم  تساوخ  رگا  تسادج  ادـخ  باسح 
ندش فرطرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  .دناد  یمن  ار  امش  ياهراک  زا  يرایسب  ادخ  هک  دینک  یم  رکف  دیراد ، یفخم  تمایق  رد  ار  دوخ 

نک هشیر  ار  مدرم  ياه  هنیک  نک ، فرطرب  ار  مدرم  ياه  هدقع  دـنکیم ، شرافـس  تیونعم  هب  هجوت  مدرم و  ياه  هنیک  یئوج و  بیع 
رد جـیردتب  هکلب  دربیم  تینابـصع  یتیاضران و  فرطب  ار  هعماج  اهنت  هن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هعماج  رد  هدـقع  هنیک و  یتقو  اریز  امن ،

ار اهنآ  میا  هتساوخ  هکنانآ  اه و  هدشاشفا  هنیک  .تسا  هدقعو  هنیک  شتآ  رد  طوقس  نآ  ماجنارس  دهدیم و  رارق  ینلع  تفلاخم  ریـسم 
يور زا  مدرم  دوش و  زیهرپ  نآ  رد  یتیاضران  داـجیا  زا  هک  دـنامیم  ظوفحم  یتقو  تساـیر  هعماـج و  .میزادـنیب  یعاـمتجا  راـبتعا  زا 

کیدزن ود  ره  اـی  و  تیونعم ، زا  ندـش  رادروخرب  اـی  رتـشیب و  دوس  يارب  هاوخ  دـندرگ ، کـیدزن  تساـیر  ماـقم  هب  قـشع ، هقـالع و 
: دهدیم زیهرپ  تسا  زاس  هدقع  هک  یقالخا  ياهـضرم  زا  زیزع  يادخ  .تسایر و  ظفح  نآ  دراد و  رب  رد  ار  هجیتن  کی  اریز  دـندرگ ،

قیوشت دـیادزیم  ار  اه  هدـقع  هک  يروما  زا  ربارب ، رد  و  نارگید و …  بویع  ندرکاشفا  تناها ، ینیچ ، نخـس  تمهت ، تبیغ ، غورد ،
.دوش هرادا  یگتسبمه  اب  هعماج  ات  محر و …  هلص  ینامهم ، ناتسدریز ، هب  کمک  تبحم ، قلخ ، نسح  دنکیم :

يزاریش دمحم  دیس 

يا سانلا ) بئاعمل  مهبلطا   ) كدـنع مهـضغبا  يا  مهانـشا ) و   ) كریغ كداعتبا  نم  رثکا  هنع  دـعتبت  کـنم ) کـتیعر  دـعبا  نکیل  (و 
نوجاتحی لکلا  و  لکلا ، یلا  جاتحی  هناف  اهرتس ) نم  قحا  یلاولا  ابویع  سانلا  یف  ناف   ) سانلا بویعل  اـنایب  اـصحفت و  اـبلط و  مهدـشا 
نـصحفت يا ال  نفـشکت ) الف   ) .هابقع دـمحی  ام ال  مداصتلا و  یلا  رجنی  امم  هرخالا ، نم  امه  دـحا  نافرطلا  یفنت  مهبیع  دارا  اذاف  هیلا ،

امع ال صحفتلاب  رمای  مل  سسجتلا و  نع  یهن  هناحبـس  هللا  ناف  رهظ ) ام  ریهطت  کیلع  امناف   ) بئاعملا نم  يا  اهنم ) کنع  باغ  امع  )
یلاعت هعدـف هللا  کنع ) باغ  ام  یلع  مکحی  هللا  و  ( ) رهاظلاب نورومام  امنا  : ) مهلوق نم  ءاهقفلا  نیب  رهتـشا  ام  ءاشنم  وه  اذـه  و  ملعی ،

نا ال بحت  یتلا  کبویع  نم  يا  کتیعر ) نم  هرتس  بحت  ام   ) نم کـبیع  کـنم ) هللا  رتسی  تعطتـسا  اـم   ) بیعلا يا  هروعلا ) رتساـف  )
کلت تلاز  بابـسالا  کلت  ناسنالا  لازا  اذا  هصاخ ، بابـسا  دـئال  داقحالا و  ناف  دـقح ) لک  هدـقع  سانلا  نع  قلطا   ) .هیعرلا اـهفرعی 

یف همرکی  مل  هنال  ناسنالا  يداعی  اذه  الثم  هوادع ، لک  يا  رتو ) لک  ببـس  کنع  عطقا  و   ) مئادلا دـقحلا  ثروت  یتلا  هیـسفنلا  دـقعلا 
تلاز رومالا  هذـه  ناسنالا  كرادـت  اذاف  هرفـس ، نم  هعوجر  دـنع  هرازام  هنال  يداعی  ثلاث  و  هطعی ، مل  هنـال  يداـعی  كاذ  و  سلجم ،

ام وا  ءاطعا ، وا  هبوقع ، وا  هوعد ، نم  کل ) حـصی  ام ال  لک  نع   ) هفرعملا مدـع  یف  بئاغلاک  نک  يا  باغت ) و   ) داـقحالا تاوادـعلا و 
مهمئارج سانلا و  بئاعم  رکذـب  یعـسی  عاس ) قیدـصت  یلا  نلجعت  و ال   ) رمالا رـضحت  مل  همهفت و  مل  کناک  کسفن  لـعجاف  هبـشا ،

دیرا حصان  انا  لوقی  هنال  کل ، نیحصانلاب ) هبـشت  نا  و   ) داسفلا بجوی  بذکی و  شغی و  شاغ ) یعاسلا  ناف   ) مهیلع کتبوقع  لزنتل 
.اهنم كرذح  ذخاتل  ایافخلا ، یلع  کعالطا 

يوسوم

.ءاطعلا لضفلا : .فرحنا  هبداح و  هب : لدع  .مامنلا  یعاسلا : .لفاغت  باغت : .هوادعلا  رتولا : .هفشک  حبقتسی  ام  هروعلا : .مهضغبا  مهانشا :
، ابویع سانلا  یف  ناف  سانلا ، بئاعمل  مهبلطا  كدـنع  مهانـشا  کنم و  کـتیعر  دـعبا  نکیل  و   ) .ملظلا روجلا : .صرحلا  دـشا  هرـشلا :

رتساف کنع ، باغ  ام  یلع  مکحی  هللا  .کل و  رهظ  ام  ریهطت  کیلع  امناف  اهنم ، کنع  باغ  امع  نفـشکت  الف  اـهرتس ، نم  قحا  یلاولا 
و رتو ، لک  ببـس  کنع  عطقا  و  دـقح ، لک  هدـقع  سانلا  نع  قلطا  .کتیعر  نم  هرتس  بحت  اـم  کـنم  هللا  رتسی  تعطتـسا  اـم  هروعلا 
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اهرـشنی هلیـضف  رهطلا  نیحـصانلاب ) هبـشت  نا  و  شاغ ، یعاسلا  ناف  عاس ، قیدـصت  یلا  نلجعت  کل و ال  حـصی  اـم ال  لـک  نع  باـغت 
رهطلا و اذه  و  سانلل ، هرودقلا  نولکـشی  رومالا و  نولوتی  نیذـلا  نیلووسملا  یف  اهیلع  دـکوی  اهب و  یلحتلاب  هئانبا  بلاطی  مالـسالا و 

هعیبطلا بسحب  کلذ  ناف  مهتاروع ، فشک  سانلا و  بیاعم  عامـس  نع  مکاحلا  عافتراب  الا  نوکی  هیعرلل ال  هیفاـصلا  هرظنلا  ومـسلا و 
هینادـجولا رومالا  نم  و  هبرجتلا ، تحت  عقاو  یـش ء  اذـه  زازئمـشالا و  نم  ائیـش  سفنلا  یف  عرزی  سانلا و  یلع  دـقحلا  یبری  هیرـشبلا 

کلذ قلخی  هقدصت - مل  و  ائیش - هقح  یف  تعمتسا  نم  اما  ناسللا و  هجولا و  هقالط  رـشبلاب و  هاقلتت  ائیـش  هنع  فرعت  نمف ال  هقداصلا 
نم درف  لک  یحضا  ددعت و  رثکت و  اذا  فیکف  یشلا ء  ضعب  کتیسفن  ریغتت  هوحن و  رذحلا  نم  الیلق  ارادقم  ول  کسفن و  یف  عامسلا 

يذلا ال یـسلا ء  فرطلا  لکـشی  اذه  و  ریغتت ، هلاوحا  یـست ء و  هنونظ  دسفت و  هتیـسفن  ناف  مکاحلا  سفن  یف  دـقح  هبح  عرزی  سانلا 
ناـف اـهنم ، هنع  باـغ  اـم  فـشکی  اـهاصقتی و  نا  نود  ترهظ  اذا  دودـحلا  میقی  نا  هتمهم  یلاوـلا  نا  ساـنلا …  نم  مالـسالا  هدـیری 

رتسلا و اذـه  کته  نم  هعینم  هناصح  یف  رتستملا  یـصاعلا  نوکی  اهب و  لماعلا  ریغ  رـضت  اهناف ال  اهبحاص  اهب  رهاـجی  مل  اذا  هیـصعملا 
میقی نا  بجو  کلذ  نم  یـش ء  مکاحلا  دنع  تبث  اذا  هناف  هسفنب  هسفن  کته  هئایح و  رتس  هسفنب  طاما  يذـلا  رهاجتملا  فالخب  اذـه 
اذـه نوه  هرـصانع و  عیمجب  عمتجملل  داسفا  هادا  تحبـصا  اهبحاص  اـهب  رهاـجت  اذا  هیـصعملا  نـال  هیـصعملا  نع  هعدری  دـحلا و  هیلع 
یلا هتحیـصن  هجوی  مامالا  نا  اهماحتقا …  لهـس  همرحلا و  سابل  اهنع  عزتنا  دق  نمزلا و  نم  هرتف  دعب  ودـغت  یتح  اهتمرح  نم  رهاجتلا 

سانلا راتـسا  کتهی  نا  هباد  ناک  نم  ناف  اهیلع  لوصحلل  شتفی  اهنع و  ثحبیف  سانلا  بیاعم  بلطی  نم  هتحاـس  نع  دـعبی  نا  یلاولا 
هنال یفع  رتس و  نم  قحا  یلاولاـف  رتسلا  وفعلا و  هیف  نکمی  اـمم  کـلذ  نم  یـش ء  رهظ  اذا  و  بیاـعملا ، نم  یـش ء  اـهیف  ساـنلا  ناـف 

دحلا هبکترم  یلع  مقیلف  هنع  وفعلا  یلاولل  سیل  یش ء و  رهظ  اذا  اما  رامضملا و  لاجملا و  اذه  یف  هوسالا  اهیبرم و  سوفنلا و  بذهم 
عفری نا  مهعم و  هریـسلا  نسحب  سانلا  نم  داقحالا  دـقع  لحی  نا  یلا  یلاولا  هجوی  مامالا  نا  مث  هللا …  باسح  یلا  یفخ  اـم  عدـیل  و 

لهاجتی عفرتی و  لب  هنم  یش ء  یلا  یغصی  الف  هالولا  هنع  عفرتی  امم  یش ء  هیلع  رم  اذا  مهیلا و  هئاسالا  مدع  هکولس و  نسحب  تاوادعلا 
سابل سبل  نا  یـشاولا و  اذـه  ناف  عمجلا  قرفی  دولا و  دـسفی  نا  دـیری  ثیبخ  شاو  یلا  عمتـسی  نا ال  هرمای  هرقفلا  هیاهن  یف  رمـالا و 

.همیلسلا هحیحصلا  هتعیبط  یلاولا  یلع  دسفی  داقحالا و  ریثی  ثیح  ءادعالا  دلا  هناف  نیصلخملا  نیحصانلا 

یناغماد

موزل رد  رگید  یلـصف  تسا و  هدروآ  هدمآ ، دروم  نیا  رد  هچنآ  مدرم و  ياهبیع  رکذ  زا  یهن  هراب  رد  یلـصف  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
رارق باتع  دروم  يراک  يارب  ار  فنحا  ریبز ، نب  بعـصم  تسا : نینچ  نآ  دروم  ود  یکی  هک  تسا  هدرک  نایب  ینیچ  نخـس  ندینـشن 

صخـش زگره  ریما ، يا  تفگ : فنحا  .تسا  هداد  ربـخ  نم  هب  داـمتعا  دروـم  يدرم  تفگ : بعـصم  درک ، راـکنا  ار  نآ  فـنحا  .داد 
.دنک یمن  ینیچ  نخس  دامتعا  دروم 

ناورشونا شیپ  ینیچ  نخس  .دنتسناد  یم  هاشداپ  خبطم  هژیو  ار  نآ  و  دزپب ، جابکس  هک  دنداد  یمن  هزاجا  یسک  هب  یناساس  ناورسخ 
وا هعقر  رب  ناورـشونا  دوـب ، نآ  رد  جابکـس  هک  درک  توـعد  یکاروـخ  هب  میدوـب  یهورگ  هک  ار  اـم  ینـالف ، هک  درک  شرازگ  نینچ 

.مینک یم  شهوکن  شناردارب  ندرک  باختنا  دب  دروم  رد  ار  وت  تسود  مییاتس و  یم  ار  وت  یهاوخ  ریخ  تشون :

.تسا یتحیـصن  ارم  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  وا  شیپ  يدرم  دوب ، قشمد  رد  دوـخ  ردـپ  نیـشناج  کـلملا  دـبع  نب  دـیلو  هک  یماـگنه 
ام دوخ  راک  نیا  اب  وت  تفگ : دـیلو  .تسا  هتـشگرب  دوخ  یگنج  تیرومأم  زا  هدیـشوپ  نم  ياه  هیاسمه  زا  یکی  تفگ : وگب ، تفگ :
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یـشاب وگغورد  رگا  میتسرفب ، قیقحت  يارب  وت  هارمه  ار  یـسک  یهاوخ  یم  رگا  کـنیا  یتسه ، يدـب  هیاـسمه  هک  یتخاـس  هاـگآ  ار 
.مینک یم  تیاـهر  ینک ، اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  اـم  رگا  تشاد و  میهاوخن  شوـخ  ار  وـت  یـشاب  وگتـسار  رگا  داد و  میهاوـخ  ترازآ 

.ورب تراک  یپ  درگرب و  تفگ : .منک  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وت  ریما  يا  تفگ :

نانیشنمه هب  کلملا  دبع  .دیوگ  نخس  وا  اب  تولخ  رد  تساوخ  وا  زا  یسک  هک  تسا  هدش  لقن  مه  کلملا  دبع  زا  ناتساد  نیا  ریظن 
وا هب  کلملا  دبع  دش ، نتفگ  نخـس  هدامآ  درم  نآ  هک  نیمه  دنتفر و  نوریب  نانآ  دیورب و  نوریب  دیناد  یم  بسانم  رگا  تفگ : دوخ 
یم رگا  و  مرتانـشآ ، نتـشیوخ  هب  وت  زا  نم  هک  ینکن  شیاتـس  ارم  هک  شاـب  رذـح  رب  نک ، شوگ  میوگ  یم  ار  هچنآ  تسخن  تفگ :

ینیچ نخـس  یـسک  هراب  رد  یهاوخ  یم  رگا  تسین و  ییأر  دننک ، یم  بیذکت  ار  وا  هک  یـسک  يارب  هک  ینک  بیذـکت  ارم  یهاوخ 
یهاوخ یم  هاگ  ره  تفگ : دهد  یم  تشگزاب  هزاجا  نینمؤملا  ریما  ایآ  تفگ : درم  نآ  .مراد  یمن  تسود  ار  ینیچ  نخـس  نم  ینک ،

هب ار  ربخ  نآ  هک  سک  نآ  هکلب  تسا ، هدادن  مانشد  ار  وا  ریما  نمشد  هک  تدوخ  ناج  هب  : » تسا هدورس  نینچ  نارعاش  زا  یکی  .ورب 
« .تسا هداد  مانشد  ار  وا  دناسر  یم  ریما 

يزاریش مراکم 

مشش شخب 

اَّمَع َّنَفِـشْکَت  اَلَف  ، اَهَرَتَس ْنَم  ُّقَحَأ  ِیلاَْولا  ، ًابُویُع ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  ؛ ِساَّنلا ِِبئاَعَِمل  ْمُُهبَلْطَأ  ، َكَدـْنِع ْمُهَأَنْـشَأَو  ، َْکنِم َکـِتَّیِعَر  َدَْـعبَأ  ْنُکَْیلَو 
اَم َْکنِم  ُهّللا  ُِرتْسَی  َْتعَطَتْـسا  اَم  َهَرْوَْعلا  ُِرتْساَف  ، َْکنَع َباَغ  اَم  یَلَع  ُمُکْحَی  ُهّللاَو  ، ََکل َرَهَظ  اَـم  ُریِهْطَت  َکـْیَلَع  اَـمَّنِإَف  اَْـهنِم ، َکـْنَع  َباَـغ 

َّنَلَْجعَت َالَو  ، ََکل ُحِـضَیَال  اَم  ِّلُک  ْنَع  َباَغَتَو  ، ٍْرتِو ِّلُک  َبَبَـس  َْکنَع  ْعَْطقاَو  ، ٍدـْقِح ِّلُک  َهَدـْقُع  ِساَّنلا  ِنَع  ِْقلْطَأ.َکـِتَّیِعَر  ْنِم  ُهَْرتَس  ُّبُِحت 
.َنیِحِصاَّنلِاب َهَّبَشَت  ْنِإَو  ، ٌّشاَغ َیِعاَّسلا  َّنِإَف  ٍعاَس  ِقیِدْصَت  َیلِإ 

همجرت

رد اریز  ، دـنمدرم بویع  يوجتـسج  رد  رتشیب  هک  دنـشاب  یناسک  وت  دزن  رد  اـهنآ  نیرت  ضوغبم  وت و  هب  تبـسن  اـیاعر  نیرترود  دـیاب 
تسا مزال  نیاربانب  دناشوپب ، ار  اهنآ  هک  تسا  رتراوازس  همه  زا  یلاو  تسا و ) ناهنپ  اهرظن  زا  هک   ) دراد دوجو  یبویع  مدرم  بلاغ ) )

وت زا  هچنآ  ینک و  حالـصا  هتـشگ  رهاظ  وت  رب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  اهنت  وت  هفیظو.يزاسن  راکـشآ  تسا  ناـهنپ  وت  رب  هک  ار  یبویع 
زا يراد  تسود  هک  ار  وت  بویع  ادخ  ات  نک  یـشوپ  بیع  يراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات.دنک  یم  يرواد  نآ  هرابرد  ادخ  هدـنام  یفخم 

ار ینمـشد  توادع و  بابـسا  اشگب و  زیمآ ) ّتبحم  بوخ و  دروخرب  اب   ) دنراد هنیک  هک  ار  اهنآ  هدـقع.دناشوپب  ، دـشاب ناهنپ  تتیعر 
تنایخ نیچ  نخـس  اریز  ، نکم باتـش  نانیچ  نخـس  قیدـصت  رد  نک و  لفاغت  تسین  نشور  وت  يارب  هچنآ  زا.اـمن  عطق  دوخ  هراـبرد 

.دوش رهاظ  ناحصان  سابل  رد  دنچره  ، تسا هشیپ 

شاب شوپ  بیع  ریسفت : حرش و 

هک دزرو  یم  دیکأت  دیوگ و  یم  نخس  تیعر  هب  تبسن  یلاو  یشوپ  بیع  هرابرد  اتدمع  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم راک  نیا  هب  قیوشت  ار  وا  هک  یناسک  زا  نطاب و  بویع  نتخادرپ  سـسجت و  زا  دـیاب  تسا و  رهاظ  بویع  اب  هزرابم  اـهنت  وا  هفیظو 
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بویع يوجتـسج  رد  رتشیب  هک  دنـشاب  یناسک  وت  دزن  رد  اهنآ  نیرت  ضوغبم  وت و  هب  ایاعر  نیرترود  دیاب  :» دیامرف یم.دزیهرپب  دـننک 
هدش هتفرگ  توادـع  هنیک و  يانعم  هب  عمـش »  » نزو رب  انـش »  » هشیر زا  مهانـشا » }» ْمُهَأَنْـشَأ َْکنِم َو  َِکتَّیِعَر  َدَْـعبَأ  ْنُکَْیل  َو  ( ؛» دـنمدرم

(. ِساَّنلا ِِبیاَعَِمل  ْمُُهبَلْطَأ  ، َكَْدنِع .تسا }

نیا ياه  تنایخ  بویع و  رادمامز  یلاو و  هب  برقت  يارب  دنوش و  یم  رضاح  نایوج  بیع  زا  یهورگ  نارادمامز  فارطا  رد  ًالومعم 
هب تبـسن  نظ  ءوـس  راـتفرگ  ار  وا  دـننک و  یم  بوـشم  اـهنآ  هب  ار  یلاو  نـهذ  دـنرب و  یم  ار  دارفا  يوربآ  دـنهد  یم  حرـش  ار  نآ  و 

داجیا وس  کی  زا  ؛ دنتموکح یناماسبان  هیام  هک  ینک  رود  دوخ  زا  ار  هورگ  نیا  دیاب  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.دنزاس  یم  سکره 
رذـب موس  يوس  زا  دـنزاس و  یم  تسـس  تلم  ياه  هدوت  اب  ار  نارادـمامز  هطبار  رگید  ییوس  زا  دـننک و  یم  مدرم  نایم  رد  فالتخا 

.دنشاپ یم  اج  همه  رد  ار  نظ  ءوس  ینیبدب و 

.دنک یم  ادیپ  برقت  یلاو  هب  نآ  نیا و  زا  ییوج  بیع  اب  دنکن  روصت  سک  چیه  هک  دشاب  نانچ  دیاب  يرآ 

اهرظن زا  هک   ) دراد دوجو  یبویع  مدرم  بلاغ )  ) رد اریز  :» دیازفا یم  هتخادرپ  لالدتـسا  هب  نخـس  نیا  دییأت  دـیکأت و  يارب  ماما  سپس 
؛» يزاسن راکشآ  تسا  ناهنپ  وت  رب  هک  ار  یبویع  تسا  مزال  نیاربانب  ، دناشوپب ار  اهنآ  هک  تسا  رتراوازس  همه  زا  یلاو  تسا و ) ناهنپ 

(. اَْهنِم َْکنَع  َباَغ  اَّمَع  َّنَفِشْکَت  اَلَف  ، اَهَرَتَس ْنَم  ُّقَحَأ  ِیلاَْولا  ، ًابُویُع ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  )

ادـخ تسا  هدـنام  یفخم  وت  زا  هچنآ  ینک و  حالـصا  هتـشگ  رهاـظ  وت  رب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  اـهنت  وت  هفیظو  :» دـیازفا یم  همادا  رد 
(. َْکنَع َباَغ  اَم  یَلَع  ُمُکْحَی  ُهّللا  ََکل َو  َرَهَظ  اَم  ُریِهْطَت  َْکیَلَع  اَمَّنِإَف  ( ؛» دنک یم  يرواد  نآ  هرابرد 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نارای یناهنپ )  ) بویع امـش  زا  کی  چیه  ِرْدَّصلا ؛ ُمِیلَـس  اَنَأ  ْمُْکَیلِإ َو  َجُرْخَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  یِّنِإَف  ًاْئیَـش  ِیباَحْـصَأ  ْنَع  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  ِینِْغْلُبی  َال  »
.{ ص 230 ج 16 ، راونالاراحب ، «.} مشاب نیب  شوخ  امش  همه  هب  مراد  تسود  نم  اریز  ، دنکن لقن  نم  يارب  ارم 

طاقن ياراد  مدرم  بلاغ  هرخالاب  هک  دراد  تقیقح  نیا  هب  هراشا  هدومرف  نایب  دوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
یلاو مه  دنوش و  یم  نیبدب  رگیدکی  هب  مدرم  مه  ددرگ  راکشآ  فعض  طاقن  نیا  رگا.تسا  هدیـشوپ  نارگید  رب  هک  دنتـسه  یفعض 

ناکما دـنک و  یم  هراپ  ار  اـهنآ  داـحتا  هتـشر  دـش ، هراـشا  نآ  هب  زین  ربماـیپ  ثیدـح  رد  هک  ینیبدـب  نیا  ددرگ و  یم  نیبدـب  اـهنآ  هب 
زا صحفت  سسجت و  زا  احیرص  دیجم  نآرق  لیلد  نیمه  هب.دیامن  یم  بلس  یلاو  اب  ار  همه  رگیدکی و  هب  ار  اهنآ  هنامیمص  يراکمه 

.{ هیآ 12 تارجح ، «.} اوُسَّسَجَت َو ال  : » دیامرف یم  هدرک و  یهن  یناهنپ  بویع 

رهاظ هناروسج  ار  شیوخ  بویع  دنز و  فالخ  ياهراک  هب  تسد  اراکـشآ  دـنک و  يرد  هدرپ  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  یلاو  هفیظو 
رد هک  ار  یهلا  دودح  دهد و  جرخ  هب  لمع  تدش  دشن  قفوم  هار  نیا  زا  رگا  دزادرپب و  زیمآ  تملاسم  قرط  زا  نآ  حالـصا  هب  دیامن 

.دنک ارجا  ، تسا عامتجا  رکیپ  يارب  مزال  یحارج  مکح 

یشوپ بیع  يراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  :» دیامرف یم  دوش و  یم  دراو  يرگید  هار  زا  نخـس  نیا  لیمکت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
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ُهَْرتَس ُّبُِحت  اَم  َْکنِم  ُهّللا  ُِرتْسَی  َْتعَطَتْسا  اَم  َهَرْوَْعلا  ُِرتْساَف  ( ؛» دناشوپب دشاب  ناهنپ  تتیعر  زا  يراد  تسود  هک  ار  وت  بویع  ادخ  ات  نک 
(. َِکتَّیِعَر ْنِم 

.دراد روتسم  ار  وت  بویع  ادخ  ات  شاب  شوپ  بیع  نارگید  هرابرد  هکنیا  هب  هراشا 

.تسا ناشوپ  بیع  راظتنا  رد  رت  یلاع  رت و  مهم  یشاداپ  زین  ترخآ  رد.تسایند  رد  یهلا  شاداپ  نیا 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 

دراد روتسم  ار  نآ  دنیبب و  شناملسم  ردارب  زا  يدب  راک  هک  یسک  ِهَرِخْآلا ؛ اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُهَرَتَس  ِْهیَلَع  اهآَر  ٍهَشِحاف  یف  ُهاخَأ  َرَتَس  ْنَم  »
ح 6392} لامعلازنک ، «.} تشاد دهاوخ  روتسم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  بیع  دنوادخ 

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

رد ساَّنلا ؛ َدـْنِع  ْمَُهل  َبُویُع  َال  اُوتاَمَف َو  َساَّنلا  ُمِِهبُویُع  ْنَع  ُهّللا  َتَکْـسَأَف  ِساَّنلا  ِبُویُع  ْنَع  اُوتَکَـسَف  ٌبُویُع  ْمَُهل  ٌماَْوقَأ  ِهَنیِدَْـملِاب  َناَـک  »
اذـل ، دـناشوپ مدرم  زا  ار  اـهنآ  بویع  مه  دـنوادخ  دـندناشوپ  ار  نارگید  بویع  یلو  دنتـشاد  یبوـیع  هک  دـندوب  ییاـه  هورگ  هنیدـم 

.{ ح 4 ، 213 ج 72 ، راونالاراحب ، «.} دنتفرگ یمن  اهنآ  رب  یبیع  چیه  مدرم  دنتفر  ایند  زا  هک  یماگنه 

هدقع :» دیامرف یم  تسخن.دـهد  یم  رتشا  کلام  هب  هماندـهع  زا  شخب  نیا  رد  رگید  روتـسد  راهچ  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
هنیک و ياـنعم  هب  دـقح » }» ٍدـْقِح ِّلُـک  َهَدـْقُع  ِساَّنلا  ِنَع  ِْقلْطَأ  ( ؛» اـشگب زیمآ ) ّتبحم  بوـخ و  دروـخرب  اـب   ) دـنراد هنیک  هک  ار  اـهنآ 

{(. .تسا زورب  روهظ و  يارب  تصرف  راظتنا  رد  هدش و  هتفهن  بلق  رد  هک  تسا  یتوادع 

.دنک زوت  هنیک  یلاو  هرابرد  ار  مدرم  تسا  نکمم  یفلتخم  لماوع  هک  تسا  نشور 

هدـقع دزاس و  فرط  رب  هناراوگرزب  کین و  راتفر  اب  تسا  هتفهن  اه  هنیـس  رد  هک  ار  اـه  هنیک  نیا  دـشاب و  رایـشه  رادـیب و  دـیاب  یلاو 
.دنک ییاشگ 

درک یفالخ  راک  یسک  رگا  دنک و  اهر  مدرم  هب  تبـسن  ار  دوخ  نورد  ياه  هنیک  هک  هدش  هداد  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
ناربج عقوم  هب  دینکن و  شومارف  دننک  یم  امـش  هرابرد  مدرم  هک  ار  یبوخ  ياهراک  دنا  هتفگ  میدق  زا.دـنک  شومارف  دریگن و  لد  هب 

.تسا رت  بسانم  لّوا  يانعم  یلو  دییاینرب ؛ ماقتنا  ماقم  رد  دیراپسب و  یشومارف  هب  ار  اهنآ  دب  ياهراک  دییامن و 

نزو رب  رتو » }» ٍْرتِو ِّلُک  َبَبَـس  َکـْنَع  ْعَْطقا  َو  ( ؛» نک عطق  دوخ  هراـبرد  ار  ینمـشد  توادـع و  بابـسا  و  :» دـیازفا یم  مود  روتـسد  رد 
یم اهنت  وا  ناگدنامزاب  دوش  هتشک  یسک  هاگره  هک  اجنآ  زا  .تسا  ندوب  اهنت  درفم و  يانعم  هب  ود  ره  رطس »  » نزو رب  رتو »  » و رکف » »
دارم اـنعم  نیمه  ـالاب  هلمج  رد  دور و  یم  راـک  هب  زین  توادـع  هنیک و  ياـنعم  هب  هژاو  نیا  دـنریگیم  لد  هب  ار  وا  هـنیک  اـعبط  دـننام و 
لاثما ینیب و  گرزبدوخ  ای  ، قوقح عییـضت  ای  تسا  يراتفردب  هجیتن  ای  ؛ تسین ببـس  یب  ًالومعم  اه  توادـع  میناد  یم  اریز  {( ، .تسا

.نآ
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.دوش یم  لدبم  یتسود  هب  اه  ینمشد  ددرگ  عطق  بابسا  نیا  هک  یماگنه 

هب یباـغت »  » هشیر زا  تسا  رما  لـعف  باـغت » }» َباَـغَت َو  ( ؛» نک لـفاغت  تسین  نشور  وت  يارب  هچنآ  زا  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموس  رد 
نآ زا  دنز  یم  لفاغت  یـشومارف و  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  ییوگ  هدش  هتفرگ  يربخ  یب  لهج و  يانعم  هب  هوابغ »  » هدام زا  لفاغت  يانعم 

(. ََکل .تسا } يزیچ  ندش  نشور  يانعم  هب  حوضو »  » هشیر زا  حضی » }» ُحِضَی َال  اَم  ِّلُک  ْنَع  .تسا } ربخ  یب  لهاج و  رما 

نتخادرپ اریز  ، نزب لفاغت  يراکشومارف و  هب  ار  دوخ  تایئزج  رد  شاب و  هتشادن  مدرم  راک  رد  يرگوجتسج  رب  رارصا  هکنیا  هب  هراشا 
.دنز یم  نماد  اه  توادع  اه و  هنیک  تافالتخا و  هب  دراد و  یمزاب  مهم  یلک و  روما  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناسنا  ، تایئزج هب 

رد دنچره  ، تسا هشیپ  تنایخ  نیچ  نخس  اریز  نکم  باتـش  نانیچ  نخـس  قیدصت  رد  و  :» دیامرف یم  روتـسد  نیرخآ  نیمراهچ و  رد 
شـشوک شالت و  هنوگره  يانعم  هب  لصا  رد  یعـس »  » هشیر زا  عاس » }» ٍعاَس ِقیِدْـصَت  َیلِإ  َّنَلَْجعَت  َال  َو  ( ؛» دوش رهاـظ  ناحـصان  ساـبل 
َیِعاَّسلا َّنِإَـف  .دراد } دارفا  ییوـج  بیع  ینیچ و  نخـس  رد  یعـس  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  یـسک  هـب  دراوـم  هنوـگ  نـیا  رد  یلو  تـسا ؛

َهَّبَـشَت ْنِإ  َو  { ، .تسا هدـش  هتفرگ  یهاوخدـب  تناـیخ و  ياـنعم  هب  شغ »  » هشیر زا  تسا  هاوخدـب  نئاـخ و  ياـنعم  هب  شاـغ » }» ٌّشاَـغ
(. َنیِحِصاَّنلِاب

نایم رد  تسردان  تسرد و  یناسر  ربخ  اب  هک  تسا  یسک  نیچ  نخس  میناد  یم 

: دنا هتفگ  میدق  زا.دشاپ  یم  اه  هنیس  نیمزرس  رد  ار  توادع  رذب  دزادنا و  یم  مه  ناج  هب  ار  اهنآ  دارفا 

.تسا شک  مزیه  تخبدب  نیچ  نخس  تسا  شتآ  نوچ  گنج  سک  ود  نایم 

هن دنزیرب  شتآ  نآ  رب  بآ  رگید  ریبعت  هب  دننک و  يراج  نابز  رب  غورد  یتح  دارفا  نداد  حلص  يارب  دهد  یم  هزاجا  مالسا  ، سکع هب 
.دنیازفایب نآ  رب  یمزیه  هکنآ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

امـش هب  ایآ  َِبیاَعَْملا ؛ ِءآَُرْبِلل  َنوُغاَْـبلا  ِهَّبِحَأـْلا  َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا  ِهَمیِمَّنلاـِب  َنوُءاَّشَْملا  َلاَـق  ِهّللا  َلوُسَر  اَـی  یََلب  اُولاَـق  ْمُکِراَرِِـشب  ْمُُکئِّبَنُأ  اـَل  «َأ 
: دومرف هّللا  لوسر  ای  يرآ  دندرک  ضرع  منک ؟ یفرعم  ار  مدرم  نیرترورش 

ص 369، ج 2 ، یفاک ، «.} دنزاس یم  بویع  هب  مهتم  ار  ناکاپ  دننکفا و  یم  ییادج  ناتسود  نایم  رد  هک  دنتـسه  ینانیچ  نخـس  اهنآ 
.{ ح 1

یناسر عالطا  دراوم  یشوپ و  بیع  دراوم  هتکن :

نیا ، هدومرف نایب  نانیچ  نخـس  نایوج و  بیع  درط  نایلاو و  یـشوپ  بیع  دروم  رد  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  هعلاـطم  اـب 
مالـسا دالب  طاقن  اصقا  رد  هک  دنتـشاد  ینانیچربخ  نویع و  نینمؤملاریما  ماـما  صخـش  مرکا و  ربمغیپ  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس 
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؟ تسین یشوپ  بیع  فالخ  رب  راک  نیا  ایآ  دندناسر  یم  اهنآ  هب  ار  نایلاو  نارازگراک و  ارما و  یناهنپ  راکشآ و  ياهربخ 

غارس وا  زا  یناهنپ  یبویع  هچنانچ  دنک  تروشم  یصخش  هرابرد  امش  اب  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  مالسا  تاروتسد  رد  نیا  رب  هفاضا 
.دنا هتسناد  انثتسم  تبیغ  هلأسم  زا  ار  نآ  دینک و  وگزاب  وا  يارب  دیراد 

تـشونرس رد  هک  تسا  یـصخش  یـصوصخ و  بویع  هراـبرد  یـشوپ  بیع  زا  نخـس  اریز  ، تسین هدیـشوپ  نادـنچ  لاؤس  نیا  خـساپ 
زا نخـس  دیآ و  یم  نایم  هب  مالـسا  روشک  ماظن  هعماج و  حلاصم  ياپ  هک  یماگنه  یلو  ؛ دراد یمک  رایـسب  ریثأت  ای  درادن  ریثأت  هعماج 

ببـس هب  ادابم  تشاد  یناسرربخ  درک و  سـسجت  قیقحت و  دـیاب  نیقی  هب.دراد  يرگید  مکح  ، دـشاب نایم  رد  اهنآ  ياشفا  اه و  هئطوت 
ياج اجنیا.دور  داـب  رب  یـضارعا  لاوما و  دوش و  هتخیر  ییاـه  نوخ  هاـگ  دریگب و  ار  یهورگ  ناـماد  يا  هدرتسگ  ناـیز  ررـض و  نآ 

.تسین تیراّتس  یشوپ و  بیع 

باختنا ای  ، تراجت رما  رد  تکارـش  اـی  دـشاب  جاودزا  هب  طوبرم  هاوخ  دـنک  مادـقا  يراـک  هب  دـهاوخ  یم  یناملـسم  هاـگره  نینچمه 
هک يروما  ندرک  ناهنپ  ، دنیشنب وا  اب  تروشم  هب  دنک و  قیقحت  یعلطم  صخش  زا  هراب  نیا  رد  تنواعم و  يدنمراک و  يارب  یـصخش 

بویع ناـمتک  اـب  رما  نیا  رد  درادـن  قح  دوش  یم  عـقاو  تروـشم  فرط  هک  یـصخش  تسا و  تناـیخ  یعوـن  دراد  رما  نآ  رد  ریثأـت 
.دنک تنایخ 

.دوش یم  نشور  تروشم  ماقم  رد  یعامتجا و  روما  رد  یناسرربخ  یشوپ و  بیع  نایم  لصاف  دح  بیترت  نیا  هب 

متفه شخب 

همان نتم 

َهَرَّشلا ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیِرَح  َالَو  ، ِرُومُْألا ِنَع  َکُفِعُْـضی  ًاناَبَج  َالَو  ، َْرقَْفلا َكُدِعَیَو  ، ِلْضَْفلا ِنَع  َِکب  ُلِدـْعَی  ًالیَِخب  َِکتَروُشَم  ِیف  َّنَلِخْدـُت  َالَو 
.ِهّللِاب ِّنَّظلا  ُءوُس  اَهُعَمْجَی  یَّتَش  ُِزئاَرَغ  َصْرِْحلاَو  َْنبُْجلاَو  َلُْخْبلا  َّنِإَف  ، ِرْوَْجلِاب

اه همجرت 

یتشد

تروشم رد  ار  وسرت  .دـناسرت  یم  یتسدـگنت  زا  و  دراد ، یم  زاب  يراکوکین  زا  ار  وت  هک  هدـن ، تلاـخد  ندرک  تروشم  رد  ار  لـیخب 
اب ار  صرح  هک  هدن ، تلاخد  ندرک  تروشم  رد  ار  صیرح  .دـنک  یم  تسـس  ار  وت  هّیحور  اهراک  ماجنا  رد  هک  هدـن ، تلاخد  ندرک 

يادـخ هب  ینامگدـب  اهنآ  هشیر  هک  دنتـسه  ینوگانوگ  زئارغ  صرح ، سرت و  لخب و  اـنامه  .دـهد  یم  تنیز  ترظن  رد  يراـکمتس 
 . تسا گرزب 

يدیهش
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اهراک رد  ات  ار  وسرت  هن  .دـناسرت و  یم  یـشیورد  زا  و  دـنادرگ ، زاب  يراکوکین  زا  ار  وت  هک  روایم  رد  دوخ  ینز  يأر  رد  ار  لـیخب  و 
هدنروآ مهارف  هک  تسادج  ادج  ییاهتـشرس  زآ  سرت و  لخب و  هک  دیارایب ، تیارب  ار  متـس  صرح  ات  ار  دنمزآ  هن  و  دـیامن ، تتـسس 

.تسادخ هب  ینامگدب  اهنآ 

یلیبدرا

لخاد ناطیـش و  دننام  یـشیوردب  ارت  دهد  هدعو  ناسحا و  لضف و  زا  ار  وت  دنادرگ  زاب  هک  ار  لیخب  دوخ  تروشم  رد  زاسم  لخاد  و 
وت يارب  دیارایب  هک  ار  لام  عمج  رب  صیرح  هن  رطخ و  رپ  ياهراک  زا  ار  وت  دزاس  فیعض  ار  كانـسرت  لد  دب  دوخ  تروشم  رد  زاسم 

نامگدب ارنآ  دنکیم  عمج  هک  هدنکارپ  ياهتعیبط  صرح  يرگجیب و  لخب و  هک  یتسردـب  يراکمتـس و  ناودـعب و  ار  صرح  تدـش 
ادخب

یتیآ

هک دـنیارآ  یم  وت  مشچ  رد  ار  عمط  صرح و  اریز  ناصیرح ، اب  هن  دـنراد و  زاـب  شـشخب  دوج و  زا  ار  وت  هک  نزم  يءار  نـالیخب  اـب 
.دراد ربرد  ار  همه  ادخ  هب  نظ  ءوس  هک  دنتسه  نوگانوگ  ییاهتلصخ  يدنمزآ ، سرت و  لخب و 

نایراصنا

وـسرت لدزب و  اب  نینچمه  ،و  دناسرت یم  یتسدـیهت  زا  ،و  ددرگ عنام  شـشخب  زا  ار  وت  هک  نکم  تروشم  دراو  ار  لیخب  دوخ  روما  رد 
یم ترظن  رد  ار  يرگمتــس  نتخودـنا و  رب  صرح  هـک  راـک  عـمط  اـب  هـن  ،و  دـیامن یم  تســس  تیاـه  هماـنرب  يارجا  رد  ار  وـت  هـک 

 . تسا دنوادخ  هب  نظ  ءوس  ناسنا  رد  اهنآ  هدننک  عمج  هک  دنا  مه  زا  يادج  ییاه  تشرس  صرح  سرت و  لخب و  انامه  ، دیارآ

حورش

يدنوار

.عئابطلا زئارغلا : .صرحلا و  دشا  هرشلا : و 

يردیک

مثیم نبا 

، دـب دـمایپ  لـیلد  هب  و  صیرح ، وـسرت و  رظن ، گـنت  تسا : هدوـمرف  یهن  هتـسد  هس  نداد  رارق  تروـشم  فرط  زا  ار  يو  مهدراـهچ :
لدعی ترابع : لوا ، سایق  يارغص  هک  تسا  هدومرف  هراشا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  هورگ  هس  نیا  زا  مادک  ره  اب  ندرک  تروشم 

هچنآ يرظن و  گـنت  ینعی  دراد ، تحلـصم  يو  رظن  رد  هک  هچنآ  رب  زج  رظن ، گـنت  صخـش  هک  نآ  حیـضوت  .تـسا  رقفلا  کـب … 
ریخ راک  زا  هدننک  تروشم  صخش  نتشاد  رود  ثعاب  دوخ  نیا  و  دهد ، یمن  يار  تسا ، یگراچیب  زا  ندناسرت  لیبق  زا  نآ  همزال ي 
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سرت سفن و  ظفح  موزل  هب  رگم  دهد  یمن  رظن  وسرت  صخش  اریز  تسا ، رومالا  نع  کفعضیل  هلمج ي : مود ، سایق  يارغص  .تسا 
ددرگ یم  نمشد  ربارب  رد  یگداتسیا  رد  فعض  دربن و  زا  یتسس  ثعاب  اهنیا  مامت  و  تسا ، نیمه  تحلصم  وا  رظن  رد  هک  نمشد  زا 

لاـم و يروآ  عمج  صیرح ، مدآ  رظن  زا  تحلـصم  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، روجلاـب  هرـشلا  کـل  نیزی  هلمج : موس : ساـیق  يارغـص  . 
نینچ ساـیق  هس  ره  رد  ردـقم  ياربک  .تسا  فاـصنا  تلادـع و  دنمـشزرا  قیرط  زا  زواـجت  ثعاـب  دوخ  نیا  و  تسا ، نآ  يرادـهگن 

هتـشاد رذـحرب  هورگ  هس  ره  زا  ار  يو  يرگید  رمـضم  سایق  اب  هاگنآ  .تسین  اور  وا  زا  یهاوخ  تروشم  دـشاب  نانچ  سک  ره  تسا :
دسانشب ار  اهنآ  ات  هدومن  صرح  سرت و  يرظن ، گنت  ینعی  هتسد ، هس  ره  دنسپان  تافص  هشیر ي  هب  هراشا  نآ  يارغـص  اب  هک  تسا ،

هشیر کی  زا  هک  دنتسه  نوگانوگ  ياهیوخ  ینعی  ییاه  هزیرغ  اهنآ  هک  تسا  هدش  روآدای  دنک ، يرود  اهنآ  نابحاص  زا  هجیتن  رد  و 
نظ ءوس  هشیر ي  هک  نآ  حیضوت  تسادخ ، هب  ینامگدب  انامه  هک  دنـسر  یم  یماجنارـس  هب  دنوش و  یم  سفن  دیاع  هتفرگ و  تاشن 

هب اهیکین  همه ي  هدـنهد ي  هدنـشخب و  رایـسب  وا  هک  یتهج  زا  ار  ادـخ  تسا  هاگآان  هک  یـسک  اریز  تسادـخ  اب  ییانـشآان  ادـخ ، هب 
يزیچ دنوادخ  هک  نیا  و  تسا ، نامگدب  ادخ  هب  هجیتن  رد  دسانش و  یمن  تسا ، هتفای  تیلباق  وا  نامرف  تعاطا  هار  زا  هک  تسا  یسک 

اب و  دراد ، یم  زاب  شـشخب  لذـب و  زا  ار  وا  یتسدـگنت  نداد  هولج  اب  نیاربانب  دـنک ، یمن  ناربج  هدرک ، شـشخب  لذـب و  هدـنب  هک  ار 
دوخ ناگدـنب  یتـسه  هب  هک  یتیاـنع  فطل و  رظن  زا  ار  ادـخ  وسرت  صخـش  نینچمه  و  دزاـس ، یم  وس  مه  يرظن  گـنت  تسپ  يوخ 

، دناد یمن  يدوبان  زا  دوخ  رادهگن  ار  وا  تسا و  نامگدب  ادخ  هب  نیاربانب  تسا ، هاگآان  وا  تامدقم  زار  هب  تبسن  و  هتخانـشن ، دراد ،
سرت دنـسپان  يوخ  همزـال ي  دوخ  نیا  هک  دراد  یم  زاـب  نآ  لاـثما  گـنج و  هب  مادـقا  زا  ار  يو  تلاـح  نیا  تسا و  گرم  نارگن  و 

دنسپان صرح  رگا  هک  دراد  هدیقع  تسا و  نامگدب  وا  هب  تبسن  هتخانشن و  هدش  دای  هبنج ي  ود  زا  ار  ادخ  صیرح  نینچمه  تسا و 
راداو ار  وا  هجیتن  رد  دناسر  یمن  دزرو  یم  صرح  نآ  هب  تبـسن  تسوا و  هقالع ي  دروم  هچنادب  ار  وا  دـنوادخ  دزاسن  دوخ  هشیپ  ار 

هیلع  ) ماما هک  نظ  ءوس  هشیر ي  نامه  هب  دنسپان ، قالخا  هتـسد  هس  نیا  سپ  .تسا  نینچ  یمدآ  سفن  دنادرگ و  یم  زآ  صرح و  هب 
.دنوش یم  یهتنم  دومرف  مالسلا )

دیدحلا یبا  نبا 

یناشاک

زا ار  وت  دـنادرگ  زاب  هک  لضفلا ) نع  کب  لدـعی   ) ار لیخب  دوخ  تروشم  رد  الیخب ) کتروشم  یف   ) زاسم لـخاد  و  نلخدـت ) ـال  (و 
هچ رقفلا ) مکدعی  ناطیـشلا   ) یلعت هلوقک  ناطیـش  تداع  دـننام  یـشیورد  هب  ار  وت  دـهد  هدـعو  و  رقفلا ) كدـعی  و   ) ناسحا لضف و 

( رومالا نع  کفعـضی  انابج  و ال   ) نآ يوس  هب  دیامن  یم  هار  ار  وت  وا  و  دب ، يوخ  هب  تسا  میالم  هک  تسا  يزیچ  وا ، دزن  نسحتـسم 
( هرشلا کل  نیزی  اصیرح  و ال   ) رطخرپ ياهرما  زا  ار  وت  دزاس  فیعض  هک  ار  رگج  یب  كانـسرت  ترواشم ، رد  زاسم  لخاد  رگید ، و 
نبجلا و لخبلا و  ناف   ) يراکمتـس ناودع و  تبحاصم  هب  روجلاب )  ) .ار صرح  تدـش  وت  يارب  دـیارایب  هک  ار  لام  عمج  صیرح  هن  و 

ءوس اهعمجی   ) هدنکآ لیاذر  يدـب و  هب  هدـنکارپ و  دـنا  یئاهتعیبط  صرح  یلددـب و  لخب و  هک  یتسرد  هب  سپ  یتش ) زئارغ  صرحلا 
راوزـس قیال و  هچنآ  هب  تفرعم  مدـع  زا  دوش  یم  یـشان  ینامگدـب  هچ  ادـخ  هب  ینامگدـب  تسا  اهنآ  لماش  عماـج و  هک  هللااـب ) نظلا 

چیه وا  بناج  زا  ضاـیف و  تسا و  داوج  وا  هک  دـناد  یمن  هناحبـس ، وا  تافـص  هب  تسا  لـهاج  هک  یـسک  سپ  تسا  دوجولا  بجاو 
ضایف ادبم  رب  درادن  دامتعا  هک  اریز  صرح ، لخب و  تفص  هب  تسا  فصتم  تفص ، نیا  هب  لهاج  و  ضاوعا ، هضافا  رد  تسین  یلخب 
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نادان ناسرت ، .صرح و  هب  ار  هراما  سفن  دهد  یم  توق  رقف و  زا  دیامن  یم  وا  فیوخت  لذب و  زا  دـنک  یم  ریغ  عنم  نآ  هطـساو  هب  و 
تردق ریدقت  هب  تسا  نامگدب  وا  سپ  لایخ ، نامگ و  هب  لاتق  زا  دزیرگ  یم  نآ  هطـساو  هب  ناگدنب و  لاجآ  رد  ردـق )  ) رـس هب  تسا 

.لالجلاوذ

یلمآ

ینیوزق

تفـص رب  ارت  دـناسرتب  و  لاون ، لـضف و  زا  ارت  دـنادرگزاب  هک  ار  لـیخب  دوخ  روما  تروـشم  رد  يزاـسن  لـخاد  هکنآ  رگید  تیـصو 
.دنک و یم  فیوخت  دهد و  یم  هدعو  رقفب  ار  امش  ناطیش  هیالا ) ..رقفلا  مکدعی  ناطیشلا  یلاعت : لاق  امک   ) لام تلق  رقف و  زا  ناطیش 

نیزم هک  ار  صیرح  رگید  .اـهراک و  رب  تارج  روما و  ذاـفن  زا  ارت  دـنادرگ  یم  تسـس  هک  ار  رگج  یب  لددـب و  ینعی  .ارناـبج  رگید 
، دنـشاب نانهارتم  لخب  اب  تفـص  ود  نیا  و  تجاح ، زور  يارب  نتـشاذگ  ندرک و  عمج  نتخودنارب و  صرح  تدـش  وت  رظن  رد  دزاس 

.لاعتم يادخب  ینامگدب  ار  اهنآ  دشک  یم  هتشر  رد  دنک و  یم  عمج  قرفتم  دندنچ  یتعیبط  یصیرح  یلددب و  یلیخب و  هک  یتسردب 
و تسا ، رهاظ  درخ  بابرا  شیپ  نیا  و  تسا ، یلاعت  يادـخب  نظئوس  اهنآ  رب  ثعاب  هک  ینعم  نیا  رد  دنـشاب  كرـشم  اهنآ  همه  ینعی 

.مداد كرت  يور  نیا  زا  دناشک  یم  نانخس  هب  دوش و  یم  لاقم  لیوطت  بجوم  نآ  ریرقت  حیضوت و 

یجیهال

کل نیزی  اصیرح  رومالا و ال  نع  کفعـضی  انابج  رقفلا و ال  كدـعی  لضفلا و  نع  کـب  لدـعی  ـالیخب  کـتروشم  یف  نلخدـتال  و 
« .هللااب نظلا  ءوس  اهعمجی  یتش  زئارغ  صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  ناف  روجلاب ، هرشلا 

هن .نتـشگ و  جاـتحم  هب  ار  وت  دـناسرتب  ندرک و  ناـسحا  زا  ار  وـت  دزاـس  فرحنم  هک  ار  لـیخب  وـت  تروـشم  لـها  رد  نکم  لـخاد  و 
سپ ار ، ندرک  متـس  رب  صرح  وت  يارب  زا  دهد  تنیز  هک  ار  صیرح  هن  اهراک و  رد  ار  وت  دنادرگ  تسـس  هک  ار  لدیب  نبج  بحاص 

.ادخ مرک  هب  ندوب  نامگدب  ار  اهنآ  دنک  یم  عمج  دنا ، هفلتخم  ياهتعیبط  صرح ، نبج و  لخب و  هک  قیقحت  هب 

یئوخ

نا یلا  راشا  دـق  .صیرحلا و  عم  هروشملا  نع  یهنلا  .ناـبجلا 18 - عم  هروشملا  نع  یهنلا  .لـیخبلا 17 - عم  هروشملا  نع  یهنلا  - 16
مهیار و یف  رثوت  یتلا  قالخالا  يواسم  نم  ءالوه  عبط  یف  زکر  اـم  راـبتعاب  بیـصم  حـلاص  يار  یلا  يدـتهت  ـال  ءـالوه  عم  هروشملا 

نم لاح  یف  هحلـصم  ءادـعالا  عم  داهجلا  برحلا و  يری  نابجلا ال  نا  اـمک  دـحا  لـکل  لذـبلا  راـثیالا و  نع  عنمی  لـیخبلاف  هردـکت ،
نا یلا  هبن  مث  .هرـشلا  یلا  وعدـی  ایندـلل  عماجلا  صیرحلا  نا  امک  ودـعلا  نع  ءافخالا  سفنلا و  ظفح  یلا  هوعدـی  هنبج  نال  لاوحـالا ،

.هتفرعم هلق  یلاعت و  هللااب  نظلا  ءوس  وه  دحاو و  ءدبم  یلا  عجرت  مئامذلا  هذه 

.دـهد ب- یم  میب  یتسد  یهت  زا  دـنک و  یم  فرـصنم  ناسحا  لـضف و  زا  ار  وت  اریز  لـیخب ، .نکم -  دوخ  روش  مه  ار  هفیاـط  دـنچ 
وت رظن  رد  ار  قح  فالخ  رب  يزادنا  تسد  اریز  دنمزآ ، صیرح و  .دناشک ج - یم  فعض  یتسـسب و  يراک  ره  رد  ار  وت  اریز  وسرت ،
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.تسا ادخ  هب  ینامگدب  اهنآ  همه  هشیر  هک  دندب  تلصخ  دنچ  صرح  سرت و  لحب و  دهد ، یم  شیامن 

يرتشوش

یلا ثعب  ع )  ) نینموملا ریما  نا  یفاکلا )  ) یف .ناطیـشلاک  رقفلا ) كدعی  لضفلا و  نع  کب  لدعی  الیخب  کتروشم  یف  نلخدـت  (و ال 
ع)  ) ایلع لاسی  ناک ال  هدفر و  هلئان و  لموی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلفاون وجری  نمم  لجرلا  ناک  و  هغبیغبلا - رمت  نم  قاسوا  هسمخب  لجر 
: هل لاقف  .دـحاو  قسو  قاسوالا  هسمخ  نم  هیزجی  ناک  دـقل  و  نالف ، کلاس  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هل لجر  لاـقف  ائیـش - هریغ  ـال  و 

ملف هلاسملا  دعب  هیطعا  مث  هلاسملا  دعب  نم  الا  ینوجری  يذـلا  طعا  مل  انا  اذا  تنا ! لخبت  انا و  یطعا  کبرـض ، نینموملا  یف  هللا  رثکال 
، هیلا هجئاوح  بلط  هل و  هدبعت  دنع  هبرل  بارتلا  یف  هرفعی  يذلا  ههجو  یل  لذـبی  نا  هتـضرع  ینال  کلذ  و  هنم ، تذـخا  ام  نمث  هطعا 
هناسلب و هنجلا  هل  ینمتی  ثیح  هل  هئاعد  یف  یلاعت  هللا  قدصی  ملف  هفورعم  هتلصل و  عضوم  هنا  فرع  دق  ملسملا و  هیخاب  اذه  لعف  نمف 

امف هنجلا ، مهل  بلط  دـقف  هرفغملاب  مهلاعد  اذاـف  تاـنموملا ) نینمومللرفغا و  مهللا   ) هئاـعد یف  لوقیف  هلاـم  نم  ماـطحلاب  هیلع  لـخبی 
ال هینبل : لاق  .مهنم و  اوسا  انکل  نیکاسملا  انعمطا  ول  دوسالاوبا : لاق  دـقعلا )  ) یف .لعفلاب و  هققحی  مل  لوقلاب و  اذـه  لـعف  نم  فصنا 

مهلک ساـنلا  ینغی  نا  ءاـش  ول  هناـف  هللا  اودواـجت  ـال  و  مهلثم ، مکنوری  یتح  مکنم  نوعنقی  ـال  مهناـف  مکلاوما  یف  نیکاـسملا  اوعمطت 
: دـشنا و  كریغ ، دـیب  ام  بلط  نم  ریخ  كدـیب  ام  لاق : .رقفلا و  الا  مهل  حلـصی  ـال  ینغلا و  مهحلـصی  ـال  اـموق  نا  ملع  هنکلو  لـعفل ،
(: هبیتق نبا  نویع  ءانبج  رابخا   ) یف رومالا ) نع  کفعضی  انابج  و ال   ) لیخب لاوس  نم  ریخ  لخبلل  هلـض و  الهج و  لخبلا  یف  یننومولی 

: هل لاقف  یبلهملا  متاح  نب  حور  عم  ابرح  همالد  وبا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) دـهش
بح ثروا  مل  مکثروا و  توملا  بح  بلهملا  نا  دـساونب  یب  يزخنف  لاـتقلا  یلا  ینمدـقی  نا  حورب  ذوـعا  ینا  لاـقف : لـتاقف ، مدـقت 

ام هتیور  راصبالا  عنم  يذلا  بطعلا ال و  اهب  نورقم  هعاجـشلا  نا  تملع  دـق  دـنه و  ینعجـشت  تحـضا  رخآ : لاق  دـحا و  نع  توملا 
لتقلا مهلاعف ال  یغبا  مهنم و ال  تسل  اوبث و  اهئابوح و  یلا  مهتعد  اذا  مهیعس  هللا  لضا  موق  برحلل  بدا  هل  نم  يدنع  توملا  یهتشی 

نبا لسرا  .اضکر و  هیلا  یـضما  فیکف  یـشارف  یلع  توملا  ضغبال  ینا  لاق : وزغت ؟ …  الا  یبارعال : لیق  بلـسلا و  الا  اهنم  ینبجعی 
یح انا  ریمالا و  ینمتشی  لاقف : هل  ظلغا  دایز و  نبا  هفنعف  سادرم  همزهف  نیعبرا - یف  وه  و  هیدا - نب  سادرم  یلا  نیفلا  عم  الجر  دایز 
نم لاقف  هیریغملا  بحاص  دیعـس  نب  هریغملا  هیلع  جرخ  ءاـنبجلا ، نم  يرـسقلا  دـلاخ  ناـک  .تیم و  اـنا  یل و  وعدـی  نا  نم  یلا  بحا 
اما دایز : نبا  لاق  برهلا و  یف  دج  امل  ءاملا  معطتـسا  هب و  دج  نیح  امیلظ  مولظلا  داع  لاقف : مهـضعب  هرکذف  .ءام  ینومعطا  شهدـلا :

نیدلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) غرفموبا هیف  لاقف  مکفویـس ، اوحتفا  هشهدـل : وا  نبجل  وا  هیف  هنکلل 
نما تعمـس  تیار و  امیف  رظناف  هلتقم  نبجلا  عفقملا : نبا  لاق  عایـضلل و  كرما  لک  تعـضا و  دیعب  نم  کفیـس  تحتف  موی  و  ایندلا )

نم رظنا  همرحم  صرحلا  عفقملا : نبا  لاق  روجلاب ) هرـشلا  کـل  نیزی  اـصیرح  ـال  و  ( ؟ اربدـم لـتق  نم  ما  رثکا  ـالبقم  برحلا  یف  لـتق 
لجرلا رثکی  ال  اولاق : و  صرحلا ؟ هرـشلاب و  کیلا  بلطی  نم  ما  هیطعلاب  هل  کـسفن  وخـست  نا  قحا  مرکتلا  لاـمجالاب و  کـیلا  بلطی 

یندی هکاردا  لع  هکردیل و  یش ء  یلع  صیرح  نم  مک  لاق : و  هتحن ، هتحطن و  هما  صم  یف  طرفا  اذا  لجعلا  ناف  هیخا ، یلع  جئاوحلا 

ءوس لخبلا  اشنم  نوک  اما  هللااب ) نظلا  ءوس  اهعمجی   ) .هفلتخم يا : یتش )  ) .عئابط يا : زئارغ ) صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  ناف   ) هبطع یلا 
هـسفن یلع  ءاقبالاب  هرمای  ءایخـسالا  نم  لجر  یلا  ءالخبلا  نم  لجر  بتک  دقعلا :)  ) یف .حضاوف و  هعفنی  ام  هفالخا  مدع  یف  هللااب  نظلا 

ارما كرتا  نا  هرکا  ینا  و  الـضف ) هنم و  هرفغم  مکدـعی  هللا  ءاشحفلاب و  مکرمای  رقفلا و  مکدـعی  ناطیـشلا  : ) هیلع درف  رقفلاب ، هفوخی  و 
هنا هعوقرم و  هیوره  هبج  سابلب  فرعی  روصنملا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) دـمحم نب  رفعجل  لیق  يربطلا )  ) یف .عقی و  هلعل ال  رمـال  عقو  دـق 
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هالتبا ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یتح هل  فطل  يذـلا  دـمحلا هللا  لاقف : .هصیمق  عقری 
ناطلـسلا و نصح  لاومالا  نا  ول ال  لاقف : لخبلاب ) سانلا  نورمای  نولخبی و  نیذلا   ) روصنملا دـنع  مثیهلا  ارق  هیف ) و   ) .هکلم یف  رقفلاب 

ملعا امل  و  لاملا ، لذبل  هذاذـللا  نم  دـجا  امل  ارانید ، امهرد و ال  هنم  زرحا  انا  هلیل و  تبام  امهنیز ، امهزع و  ایندـلا و  نیدـلل و  هماعد 
هوشنم نبجلا  نوک  اما  هللااب و  ءرملا  نظ  ءوس  نم  لخبلا  ائدـتبم و  ءاج  اریخ  هللااب  نظ  نم  رعاشلا : لاق  .هبوثملا و  لیزج  نم  هئاـطعا  یف 

نم متررف  نا  رارفلا  مکعفنی  نل  لق  : ) هلوق یف  مهیلع  یلاعا  در  دـق  و  تومی ، داهجلا ال  رـضحی  مل  نا  لاخی  هنا  هللااب ، نظلا  ءوس  اضیا 
يرـسک ناک  و  همحر .) مکب  دارا  وا  ءوس  مکب  دارا  نا  هللا  نم  مکمـصعی  يذـلا  اذ  نم  لق  الیلق  الا  نوعتمت  نذا ال  لتقلا و  وا  توملا 

همذـم مهلخب و  رـض  نم  مهیلع  لخدـی  مل  لخبلا  لها  نا  ول  و  هللااب ، نظلا  نسح  لها  مهناف  هعاجـشلا ، ءاخـسلا و  لهاب  مکیلع  لوقی :
، هللااب نظلا  ءوس  صرحلا  اشنم  نوک  اما  .امیظع و  ناکل  فلخلا ، یف  مهبرب  مهنظ  ءوس  ـالا  مهـضغب  یلع  بولقلا  قاـبطا  مهل و  ساـنلا 
.هللااب و رفکلا  لوصا  دحا  ربکلا  دسحلاک و  صرحلا  لب  صرحی ، مل  هل ، یلاعت  هللا  ردق  ام  الا  قزرلا  نم  هیلا  لصی  هنا ال  نقیت  ول  هنالف 
: دـیز نب  يدـع  لاق  .لطاب و  صرحلاف  اقح  ردـقلا  ناک  اذا  اباتک : هتقطنم  یف  دـجو  رهمجرزب  يرـسک  لتق  اـمل  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف

صرحلادهج قبسی  دق  قزرلا  هظح و  نم  یطبملا  كردی  دق  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

هینغم

لب هیروتاتکدلا ، دادبتسالا و  لباقم  یف  يروشلا  ماظنلا  انه  هرومـشلاب  درملا  سیل  خلا ..) الیخب  کتروشم  یف  نلخدت  و ال  : ) هروشملا
نانثالا ناذه  و  صیرحلا ، لیخبلا و  نابجلا و  يارب  ذخالا  نع  یهنی  مامالا  ..هحیـصنلا و  یعولا و  هنم  يرت  نم  يارب  سانئتسالا  درجم 

، الوسک نوکی  دقف  لیخبلا  اما  هایندل ، یعسلا  یف  راهن  لیل  حدکی  اهرش  اعشج و  رثکا  صیرحلا  نکل  و  كاسمالا ، ضبقلا و  یف  ءاوس 
و لـیق - اـم  یلع  اـهل - اـمک  نیبراـش  هللا  يرت  هلمنلاـک  هتاذ  لـالخ  نـم  اـهروصتی  ءایـشالا و  یلا  رظنی  موـمعلا  هـجو  یلع  ناـسنالا  و 

اصرح مالـستسالاب  نابجلا  و  كاسمالاب ، لیخبلا  رمای  رقفلا  نم  افوخ  انه و  نم  و  رئبلا ، ههوف  مجحب  ءامـسلا  يرت  رئب  یف  هعدفـضلاک 
وه هربتخم  یف  هیعیبطلا  ءایـشالا  للحی  يذلا  ثحابلا  ملاعلا  نظی  دق  .راخدالا و  مجلا و  درجمل  حدـکلاب  صیرحلا  رمای  و  هایحلا ، یلع 
ام لک  ..هتاذ و  نع  درجتی  نا  لیحتسی  ناسنا  ياک  ملاعلا  نال  اطخ ، اذه  ..ههیزن و  هدرجم و  هرظن  ءایشالا  هذه  یلا  رظنی  يذلا  دیحولا 
نم دلوتی  هروعش  نا  هریغ  نیب  هنیب و  قرفلا  و  یـصخشلا ، هروعـش  یتاذلا و  هکاردا  لالخ  نم  ردصی  امنا  لوق  مکح و  نم  هنع  ردصی 

بتک يذلا  هللااب  نظلا  ءوس  نم  مامالا  لاق  امک  وا  لایخلا ، مهولا و  نم  دلوتی  هناف  لیخبلا  نابجلاک و  هریغ  روعش  اما  هبرجتلا ، سحلا و 
.هصاخلا و هناطبلاو.فسوی :  87 نورفاکلا - موقلا  الا  هلا  حور  نم  سایی  ـال  هنا  هللا  حور  نم  اوساـیت  ـال  و  لاـق : و  همحرلا ، هسفن  یلع 
: بارعالا .ربکلا  هزعلا : .بجعلا و  وهزلا : .كوحرفی و  كوحجبی : .ابح و  افلا : .هدـشلا و  لقثلا و  هنووملا : .ینعمب و  رازوالا  راصالا و 

، هرک امم  لاح  اعقاو  و  زییمت ، هنووم  و  دجاو ، لوعفم  فلخلا  ریخ 

هدبع

 … صرحلا دـشا  کیرحتلاب  هرـشلا  تلذـب و  ول  رقفلا  نم  کفوخی  كدـعی  لذـبلاب و  ناسحالا  انه  لضفلا  لضفلا : نع  کب  لدـعی 
هلضف هللا و  مرکب  نظ  ءوس  یف  عمتجت  هفرفتم  عئابط  زئارغ  یتش : زئارغ  صرحلا 

يرفعج همالع 
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مالسالا ضیف 

یب هن  و  دناسرت ، یم  یـشیورد  يزیچ و  یب  زا  هتـشاد  زاب  شـشخب  یکین و  زا  ار  وت  هک  هدـم  هار  ار  لیخب  دوخ  راک )  ) شاگنک رد  و 
زور تهج  نتخودـنا   ) صرح يرایـسب  زا  هک  ار  صیرح  هن  و  دـنادرگ ، یم  تسـس  اـهراک  رد ) مادـقا   ) زا ار  وـت  هـک  ار  وـسرت  لد و 

هک دنـشاب  یم  ینوگاـنوگ  ياـهتعیبط  صرح  سرت و  لـخب و  سپ  دـهد ، یم  هوـلج  ترظن  رد  ار  مدرم ) هـب   ) يرگمتـس يدـنمزاین )
اریز دنـسانش ، یمن  ار  وا  ادخ  هب  نامگدـب  و  تسا ، ادـخ  هب  ینامگدـب  اهوخ  نیا  ءاشنم  ! ) دروآ یم  درگ  ار  اهنآ  ادـخ  هب  ینامگدـب 
یمن دنسپ  ادخ  راک  رد  مادقا  زا  دناوخ  رادهگن  ار  وا  رگا  وسرت  و  دزرو ، یمن  لخب  نارگید  هب  دناد  هدنـشخب  رایـسب  ار  وا  رگا  لیخب 

(. دنز یمن  صرح  نتخودنا  يارب  دناد  هدنهد  يزور  ار  وا  رگا  صیرح  و  دسرت ،

ینامز

هب .دـشابن  ایند  لام  هب  صیرح  وسرت و  لیخب ، دـنکیم : نایب  ار  رواشم  تمالع  بلطم  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رواـشم  تاصخـشم 
دراد یصخش  ضرم  هک  مه  يرواشم  زا  درک ، زیهرپ  دیاب  دنتسه  نیچنخس  وج و  بیع  رگتیاعـس ، هک  ینارواشم  زا  هک  تبـسن  نامه 

عنم قافنا  زا  دوب  لـیخب  رواـشم  یتقو  .تسا  هدرک  ناونع  ادـخ  هب  نظئوس  ار  نآ  زمر  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  درک  يریگ  هراـنک  دـیاب 
نارگید دوخ و  هب  ندرک  ملظ  هب  ار  سیئر  دوـب  صیرح  یتـقو  دـنکیم ، يریگوـلج  یبـالقنا  ياهمادـقا  زا  دوـب  وـسرت  یتـقو  دـنکیم ،

نماد هک  یثداوح  اهرطخ و  رتشیب  مالـسلا  هیلع  ماما  تاکن  هب  هجوت  اب  .تسا  سیئر  ترخآ  ایند و  تکـالف  بجوم  همه  دـناشکیم و 
ادخ دهدیم و  روتسد  اشحف  هب  دناسرتیم ، رقف  زا  ناطیش   ) .تساهنآ یتقایل  یب  نیرواشم و  فعض  ساسا  رب  درگیم  ار  اهتسایر  اهتلم و 

(. دنکیم شرافس  ار  فطل  ششخب و 

نایرابرد - 1 دهدیم : هجوت  نایفارطا  زا  صوصخم  زایتما  ود  هب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  حیرص  ربتعم و  رواشم  باختنا 
ملظ هانگ و  رد  نانیا  هکنیا  لوا  هتکن  دهدیم  هجوت  هتکن  ود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  .ریذپن  يرابرد  هب  ار  قباس 

تـسایر هب  ار  تلم  درادن و  رابتعا  مدرم  رظن  زا  هکنیا  یکی  دیآ  راک  رـس  رب  دـیابن  تلع  ود  هب  رگمتـس  دنتـسه و  میهـس  ناگتـشذگ 
رد هکنیا  مود  هتکن  .دنک  ظفح  ار  تسایر  شلاثما  وا و  رطاخب  ادـخ  هک  درادـن  وربآ  ادـخ  هاگتـسد  رد  هکنیا  رگید  دـنکیم و  نیبدـب 
زا .تسین  راچان  سیئر  هتـشذگ  نایفارطا  باختنا  زا  دـنناوارف و  دـنراد  یعامتجا  يوربآ  هک  یبوخ  دارفا  ریبدـت  رکف و  رظن  زا  هعماج 
ادخ .دنرتنابرهم  سیئر  هب  مه  دـنرادن و  نارگید  هب  یگتـسباو  مه  دـنراد و  لاملا  تیب  تسایر و  رب  يرتمک  تمحز  مه  رگید  يوس 

دراد و مود  هتکن  هب  رظن  ریگب  میمصت  اهراک  رد  سپس  نک  تروشم  دوخ  نایفارطا  اب  دنکیم  شرافس  شربمایپ  هب  میرک  نآرق  رد  هک 
دوجوب رصم  يرادناتسا  يارب  مه  رتشا  کلام  دراد  یعس  هدید  ص )  ) ربمایپ هاگتـسد  رد  ارنانآ  ياه  هنومن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

کی دزن  دوخب  را  نایوگحیرـص  .دـنهد  ماجنا  مه  اب  ایر  زا  یلاخ  دجـسم و  رد  ار  دوخ  راک  همه  تیمیمـص  افـص و  اـب  مدرم  دـیآ و 
دندرگیم رتلاحشوخ  شیوخ  بویع  كرد  زا  دنـشاب و  هتـشاد  تلم  نید و  رد  دنـشاب و  لامک  مهف و  لها  هک  ینارادمتـسایر  نادرگ 

یمدرم تموکح  ریـسم  نیا  رد  هک  دوش  رکذ  مه  بیع  حالـصا  هار  نآ  لابندـب  ددرگ و  نایب  نشور  حیرـص و  اـهبیع  رگا  صوصخب 
حیحـص مه  ار  بویعم  ياهراک  دنـشاب و  قلمتم  سولپاچ و  هک  دـندرگیم  ینایفارطا  لاـبند  ناداـن  نارادمتـسایر  .دـنکیم  ادـیپ  دـشر 

ماما .دوشیم  هدیناشک  طوقس  هب  ماجنارس  دریگیم و  جوا  دوشیم و  يزیر  هیاپ  يروتاتکید  تموکح  تروص ، نیا  رد  هک  دننک  یفرعم 
قح و فرح  ناروای  نایوج و  تقیقح  نایوگحیرص ، دنکیم  شرافـس  دنک  اپرب  را  یمدرم  یهلا  تموکح  دهاوخیم  هک  مالـسلا  هیلع 
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دوخب دننزیم  ار  قح  فرح  دنریگیم و  هدیدان  ار  تتسایر  يرادناتـسا و  دنرادیم و  نایب  ار  اهدرد  اورپ  نودب  هک  ار  فارحنا  نافلاخم 
یصخش عفانم  رکفب  ناسولپاچ  .دننک  ظفح  دنهاوخیم  ار  تسایر  دنراد و  ادخ  مدرم و  درد  هک  دنتسه  نانیا  مه  هک  نادرگ  کیدزن 
سیقلب : ) تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  بلطم  نیا  ابـس  هکلم  سیقلب  ناتـساد  رد  ادخ  .دنخرچیم  دیخرچ  عفن  فرط  ره  زا  دنتـسه و 

يادـخ مانب  : ) تسا هتـشون  نآ  رد  تسا و  نامیلـس  زا  همان  نیا  .تسا  یلاع  رایـسب  هک  هداتفا  نم  شیپ  يا  هماـن  ناـیفارطا  يآ  تفگ :
؟ منک هچ  نم  دیهدب  رظن  امـش  .دیئایب  نم  شیپ  دیتسه  نم  میلـست  هک  یلاح  رد  دینکن و  یهاوخدوخ  نم  هب  تبـسن  نابرهم  هدنـشخب 

ارجا يداد  يروتـسد  ره  میگنج ، درم  دنمورین و  ام  دـنتفگ : سیقلب  نایفارطا  (. ) مریگب عطاق  میمـصت  امـش  رظن  زا  لبق  مناوت  یمن  نم 
عبات ام  دنتفگ  دنهد ، يرای  نامیلس  ربارب  رد  ار  سیقلب  دننک ، رظن  راهظا  نایفارطا  هکنیا  ياجب  یهدیم .)؟ يروتـسد  هچ  نیبب  مینکیم !

میلست يرادروشک  رظن  زا  مه  سیقلب  ماجنارس  تسا و  طوقس  سپس  يروتاتکید و  يارب  يزاس  هنیمز  زا  هنومن  کی  نیا  میروتسد و 
ضارتعا واب  مدرم  سیقلب و  ناشیکمه  زا  يدرف  چـیه  هکنیا  بلاج  تشاذـگ و  نامیلـس  راـیتخا  رد  ار  ءابـس  تکلمم  دـش و  ناـمیلس 

( .منکیمن باختنا  يرای  کمک و  يارب  ار  ناهارمگ  نم  : ) دیوگیم دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دندرکن 

ناراکزیهرپ و دـهدیم : حیـضوت  رتشا  کلامب  ار  نانآ  باختنا  ناـیفارطا و  هرادا  شور  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـکوکین  زوسلد و  رواـشم 
راکزیهرپ هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  .تسایر  هب  هن  دنزیم و  هبرض  نیدب  هن  راکزیهرپ  اریز  نک ، کیدزن  رتشیب  هچ  ره  ار  نایوگتـسار 

هیلع ماما  تسا ، تلم  یئافوکـش  بجوم  یئوگتـسار  دراد و  هعماج  يارب  یناوارف  ياهرطخ  غورد  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـیوگیمن  غورد 
: تسا هدش  هتخانش  يراکزیهرپ  ساسا  یئوگتسار  هدمآ و  نآرق  رد  هک  تسا  یهجوت  نیا  دهدیم و  هجوت  مه  یئوگتسار  هب  مالـسلا 

میلعت هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب ) دـنهاوخ  يراکزیهرپ  هتـسد ، ود  نیمه  دـیامن  قیدـصت  ار  نآ  دزاس و  هشیپ  ار  یتسار  هکیـسک  )
یهاوخدوخ رورغ و  ماد  رد  ار  یـسک  دـناوتن  هک  دـهد  زیهرپ  قلمت  یـسولپاچ و  هب  تداع  زا  ار  نانآ  هک  دـنکیم  شرافـس  ناـیفارطا 

( ار اهاصع  نامـسیر و   ) دنتخیر ار  دوخ  ياهوداج  : ) تسا هدش  نایب  روط  نیا  نوعرف  ناسولپاچ  تشونرـس  نآرق  رد  .دنزاس  راتفرگ 
ماـمت تهج  نیمهب  دروخ ، ار  اـهاصع  همه  تخادـنا ، ار  دوخ  ياـصع  هک  یـسوم  میزوریپ .) اـم  دـنگوس  نوعرف  تزع  هب  دـنتفگ : و 

هدش رورغم  یـسولپاچ  يرگوداج و  رثا  رب  يرآ  میدروآ .) نامیا  نایناهج  راگدرورپ  هب  دـنتفگ : دـنداتفا و  هدجـسب  نوعرف  نارحاس 
ماما رگید  شرافس  ناکاپان  هب  نداد  رفیک  راکوکین و  زا  رکشت  .دیچیپ  مه  رد  ار  نانآ  ياهوزرآ  همه  یسوم  ياصع  اب  ادخ  دندوب و 
کین راکب  فرحنم  قیوشت  راکوکین و  بجوم  یکین  زا  ریدـقت  .دـنادیم  یکاپ  هعـسوت  ار  نآ  زمر  تسا و  رتشا  کـلامب  مالـسلا  هیلع 
فیعض نامیا  رظن  زا  هک  يراکوکین  ندیسرت  ندمآ و  دوخب  فرحنم و  هبوت  بجوم  راکهانگ  هب  نداد  رفیک  رگید ، يوس  زا  تسا و 
يایحا بجوم  نآرق  رد  صاصق  رگید  يوس  زا  هداد و  شرافـس  نآ  هب  ادـخ  هک  تسا  یتمعن  رکـش  ناـمه  نیا  .دوب و  دـهاوخ  تسا 

رتشا کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يزاس !؟ نمـشد  .دننکیم  زیهرپ  یـشکمدآ  زا  نارگید  لتاق ، مادعا  اب  اریز  تسا  هدـش  یفرعم  ناهج 
مدرمب کمک  يراتفرشوخ ، رثا  رب  ینیبشوخ  نیا  تسا و  رگیدکی  هب  تبسن  ینیبشوخ  هب  زاین  فئاظو ، دربشیپ  يارب  هک  دهدیم  هجوت 

اریز دوشیم ، زاغآ  مدرمب  ملظ  یئانتعا و  یب  زا  هک  تسا  نظئوس  ینیبشوخ ، ربارب  رد  دیآ و  یم  تسدب  نانآ  ياهتمحز  زا  نتـساک  و 
.دیآ یم  شیپ  رگید  نوگانوگ  ثداوح  نظئوس و  رکف ، نیا  لابندب  دتفیب و  ماقتنا  رکفب  دوشیم  ببـس  دـش  یئانتعا  یب  یـسکب  یتقو 
ماما دراد و  ناوارف  تمحز  دـشاب ، ندرک  یکین  قیرط  زا  رگا  صوصخب  يزاس  تسود  تسا و  ناـسآ  يزاـس  نمـشد  رگید  ریبعت  هب 

ششوک ددرگیم  نآ  شیازفا  بجوم  هک  یئاهراک  رد  نک و  ظفح  دوخب  تبسن  ار  مدرم  ینیبشوخ  هک  دنکیم  شرافـس  مالـسلا  هیلع 
، دـیزیهرپب رگیدـکی  ندرک  هرخـسم  زا  : ) دـیوگیم نینچ  هعماج  فالتخا  نظئوس و  لوصاب  تبـسن  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .امن 
، دـینک زیهرپ  اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  تسا …  قسف  اهراک  نیا  .دـیهدن  رازآ  ار  رگیدـمه  نداد  رگیدـکیب  تشز  بقل  اب  دـینزن ، هنعط 
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ناردارب زا  یـضعب  هدرم  تشوگ  دیراد  تسود  ایآ  .دیئامنن  تبیغ  رگیدکی  زا  دینکن ، يواکجنک  .تسا  هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  اریز 
 … ( دیروخب ار  دوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

کل ال لوقیف  لضفلا ) نع  کب  لدعی  الیخب   ) راکفالا ءارالا و  حفصت  ببـسب  قحلا  نع  صحفلا  روشلا  کتروشم ) یف  نلخدت  (و ال 
انابج ـال  و   ) كدـنع اـم  تیطعا  تنا  نا  رقفلا ) كدـعی  و   ) هبـشا وا  ذـخالا  قاقحتـسا  مدـعل  وا  رقفلا ، نم  اـفوخ  طـعت ، ـال  لـضفتت و 

وه هرـشلا ) کل  نیزی   ) هبـشا ام  و  لاملا ، کلملا و  یلع  اصیرح ) و ال   ) .تالکـشملا ههجاوم  نم  فاخی  هنال  رومـالا ) نع  کفعـضی 
يا زئارغ ) صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  ناف   ) کلذ وحن  وا  لام  کل  نوکیل  لاومالا ، بهنا  کل  لوقیف  روجلاب )  ) تاذـلملا یف  طارفالا 

، الیخب نوکی  ناسنالا ، یطعا  ام  هضیوعت  هناحبس و  هئاطعاب  نظلا  یـسلاف ء  هللااب ) نظلا  ءوس  اهعمجی   ) ناسنالا یف  هقرفتم  یتش )  ) عابط
.اصیرح نوکی  یلاعت  هریدقتب  نظلا  یسلا  و  انابج ، نوکی  هرصن  هتناعاب و  نظلا  یسلا  و 

يوسوم

کل نیزی  اصیرح  و ال  رومالا ، نع  کفعـضی  انابج  و ال  رقفلا ، كدعی  لضفلا و  نع  کب  لدـعی  الیخب  کتروشم  یف  نلخدـت  (و ال 
تلثم ول  لاصخ  هثالث  صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  هللااب ) نظلا  ءوس  اهعمجی  یتش  زئارغ  صرحلا  نبجلا و  لخبلا و  ناـف  روجلاـب ، هرـشلا 

، مهقئاقح مهریکفت و  یف  ءالقعلا  اهحبق  مهلاعفا و  مهثیدـح و  یف  ءافرـشلا  اهمذ  هعابتا و  سوفن  یف  نیدـلا  اهلتق  ئوس ، لاثم  تناکل 
یف عله  نبجلا ، .داهجلا  نع  ءرملاب  دعقت  هعیبطلا و  دسفت  بعرلا و  عرزت  اهنا  هئورملا ، یلع  یـضقت  نیدـلا و  تیمت  قحلا و  عنمت  اهنا 
دیلا كرابیف  عفصی  .سانلا  سخال  هتمارک  نع  لزانتی  مائللا و  ماما  نابجلا  عکری  ئاضعالا ، یف  بارطضا  ریکفتلا و  یف  ءوس  بلقلا و 

ضرالا نوعیضی  مهنا  مهمایا  تکروب  ءانبجلا و ال  نویع  تمان  .هراقح ال  الذ و  اهشیعی  مایا  ضعب  هنع  فعتل  اهمثلی  لب  هتعفـص ، یتلا 
اهنجـسیل الا  اهقلخی  مل  هللا  ناک  هتجاحب و  کسمتـسی  رقفلا ، سانلا  دـعی  قوقحلا و  عنمی  هناف  لیخبلا  اما  و  ناسنالا …  تامارکلا و  و 

، ئاینغالا باسح  هرخالا  یف  بساحی  ءارقفلا و  هشیع  ایندلا  یف  شیعی  هدابع ، یلع  لخبی  و  هللااب ، نظلا  یـسی ء  هنا  ادبوم ، لیخبلا  اذه 
ام بلطی  هتعـس  یلع  هنطب  حتفنیف  صیرحلا  اما  و  فورعم .!؟ یلا  يدهی  وا  اریخ  مدـقی  اذـه  لثم  له  باسحلا و  سئب  شیعلا و  سئبف 

و یطعی ، عنمی و ال  و  عمجی ، امب  زوجی  صیرح ، هنا  اضیا ، رـشبلا  شورق  مل  یلا  کعفدـل  نوراق  لاـمب  هتئج  ول  دـجی ، ـال  اـم  دـجی و 
 … هذه هترقف  یف  مامالا  هلوقی  امک  هروشملل  الها  اونوکی  نا ال  ایزخ  هثالثلا  ءالوه  یفکی 

یناغماد

یفلتخم ياه  يوخ  هچ  رگ  يدنمزآ  سرت و  لخب و  هک  انامه  : » تسا هدومرف  نینمؤملا  ریما  هک  هلمج  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
نامیکح همه  نخس  زا  رتارف  شزرا و  رپ  ینخس  دیوگ : یم  دنتـسه ،» كرتشم  هس  ره  ادخ  هب  تبـسن  نتـشاد  نظ  ءوس  رد  یلو  تسا 

.تسا

دوخ اب  وسرت  صخـش  اریز  تسا ، دنوادخ  هب  تبـسن  نظ  ءوس  هک  تسا  یکرتشم  لصف  ياراد  تلـصخ  يوخ و  هس  نیا  دـیامرف  یم 
یم دـنمزآ  و  موش ، یم  ریقف  مشخبب ، منک و  جرخ  رگا  دـیوگ  یم  لیخب  و  موش ، یم  هتـشک  منک ، مادـقا  مورب و  ولج  رگا  دـیوگ  یم 
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رد نآ  هشیر  روما و  نیا  تشگزاب  و  مهد ، یم  تسد  زا  مسرب ، نآ  هب  مهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  منکن  تیدـج  شـشوک و  رگا  دـیوگ 
لجا و هک  دناد  یم  یبوخ  هب  دشاب  تسار  وا  نیقی  نامگ و  شوخ  ادخ  هب  تبـسن  یمدآ  رگا  هک  تسا  دنوادخ  هب  تبـسن  ینامگدـب 

.دوب دهاوخن  لاعتم  دنوادخ  ياضق  نودب  اهنآ  زا  کی  چیه  تسا و  ردقم  همه  يدنمزاین  يرگناوت و  يزور و 

يزاریش مراکم 

متفه شخب 

َهَرَّشلا ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیِرَح  َالَو  ، ِرُومُْألا ِنَع  َکُفِعُْـضی  ًاناَبَج  َالَو  ، َْرقَْفلا َكُدِعَیَو  ، ِلْضَْفلا ِنَع  َِکب  ُلِدـْعَی  ًالیَِخب  َِکتَروُشَم  ِیف  َّنَلِخْدـُت  َالَو 
.ِهّللِاب ِّنَّظلا  ُءوُس  اَهُعَمْجَی  یَّتَش  ُِزئاَرَغ  َصْرِْحلاَو  َْنبُْجلاَو  َلُْخْبلا  َّنِإَف  ، ِرْوَْجلِاب

همجرت

یم رقف  یتـسد و  هت  زا  دزاـس و  یم  فرـصنم  ندرک  یکین  ناـسحا و  زا  ار  وت  اریز  ، هدـم تلاـخد  دوخ  تروـشم  رد  ار  لـیخب  زگره 
رذحرب صیرح  دارفا  اب  تروشم  زا  دنک و  یم  فیعضت  روما  ماجنا  رد  ار  وت  هیحور  هک  نکم  تروشم  وسرت  صخش  اب  زین  دناسرت و 

دنتسه ینوگانوگ  تالیامت  «، صرح »و« سرت »و« لخب » اریز.دنهد یم  تنیز  ترظن  رد  يرگمتس  قیرط  زا  ار  ندیزرو  صرح  هک  شاب 
.تسا دنوادخ  هب  « نظ ءوس  » اهنآ عماج  هک 

! زیهرپب نارواشم  هنوگ  نیا  زا  ریسفت : حرش و 

زا هکنیا  بلاج  دزادرپ و  یم  اهنآ  ياـه  یگژیو  تافـص و  یلاو و  نارواـشم  هلأـسم  هب  هماندـهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لئاـسم يارب  ینارواـشم  دـیاب  رادـمامز  یلاو و  ره  هک  هدرک  ضرف  یمّلـسم  رما  ار  نآ  اریز  ، دـیوگ یمن  نخـس  تروشم  موزل  لـصا 

زا دـنیزگرب و  روما  نیا  دربشیپ  يارب  ار  هار  نیرتهب  اهنآ  راکفا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دـشاب  هتـشاد  یماـظن  يداـصتقا و  یـسایس و  فلتخم 
.دوش تیاعر  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ایاعر  حلاصم  دزیهرپب و  يدرف  راکفا  رب  هیکت  يأر و  هب  دادبتسا 

هاتوک یتارابع  رد  ار  اهنآ  اب  تروشم  ءوس  راثآ  دراد و  یم  رذحرب  تّدش  هب  هورگ  هس  اب  تروشم  زا  ار  رتشا  کلام  مالسلا  هیلع  ماما 
یم فرـصنم  ندرک  یکین  ناسحا و  زا  ار  وت  اریز  ، هدم تلاخد  دوخ  تروشم  رد  ار  لیخب  زگره  :» دیامرف یم.دراد  یم  نایب  انعمرپ  و 

زا دنک و  یم  فیعـضت  روما  ماجنا  رد  ار  وت  هیحور  هک  نکم  تروشم  وسرت  صخـش  اب  زین  دـناسرت و  یم  رقف  یتسد و  هت  زا  دزاس و 
ِیف َّنَلِخْدـُت  اـَل  َو  ( ؛» دـنهد یم  تنیز  ترظن  رد  يرگمتـس  قیرط  زا  ار  ندـیزرو  صرح  هک  شاـب  رذـحرب  صیرح  دارفا  اـب  تروشم 

هب هرـشلا » }» َهَرَّشلا ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیِرَح  َال  ،َو  ِرُومُْألا ِنَع  َکُفِعُْـضی  ًاناَبَج  َال  ،َو  َْرقَْفلا َكُدـِعَی  ،َو  ِلْضَْفلا ِنَع  َِکب  ُلِدـْعَی  ًالیَِخب  َکـِتَروُشَم 
(. ِرْوَْجلِاب تسا } دیدش  صرح  يانعم 

درف اب  تروشم  هک  تسا  نشور.لکوت  تعانق و  تعاجـش و  ، تواخـس : دـنک یم  هیـصوت  لصا  هس  هب  ار  وا  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دزاس یم  لزلزتم  ار  تعانق  صیرح  اب  دنک و  یم  تسس  ار  تعاجش  ياه  هیاپ  وسرت  صخش  اب  دریگ و  یم  ار  تواخس  يولج  لیخب 

.تسایاعر رب  ندرک  متس  نآ  همزال  هک 
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دنزادنا و یم  گنـس  اهوسرت  نانمـشد  اب  دربن  یماظن و  روما  رد  دنوش و  یم  عنام  نالیخب  ایاعر  یهافر  روما  ربارب  رد  ، رگید يوس  زا 
ار وا  روشک  فلتخم  نوئش  رد  هک  دنوش  باختنا  یناسک  نایم  زا  دیاب  یلاو  نارواشم  نیاربانب  ، دنهار ّدس  ناصیرح  يداصتقا  روما  رد 

.دنراد رذحرب  دهد  یم  دابرب  ار  مدرم  حلاصم  هک  يروما  زا  دننک و  تیوقت  ار  يو  میمصت  هدارا و  دنهد و  يرای 

یم زاـب  لـصا  کـی  هب  ار  اـهنآ  همه  هتخادرپ و  دنـسپانو  تشز  تفـص  هس  نیا  ياـه  هـشیر  هـب  ثـحب  نـیا  ناـیاپ  رد  ماـما  هاـگ  نآ 
َّنِإَف ( ؛» تسا دـنوادخ  هب  نظ  « ءوس » اهنآ عماج  هک  دنتـسه  ینوگانوگ  تالیامت  «، صرح و« سرت » »و« لـخب » اریز :» دـیامرف یم.دـنادرگ 

ای ناـسنا  تاذ  نورد  زکرمتم  ياـه  هزیگنا  هـحیرق و  تعیبـط و  ياــنعم  هـب  هزیرغ  عـیمج  زئارغ » }» ُِزئاَرَغ َصْرِْحلا  َنـْبُْجلا َو  َلـُْـخْبلا َو 
دننکیم و خاروس  ار  ناسنا  نورد  ییوگ  هدش  هتفرگ  ندرک  خاروس  يانعم  هب  ضرق »  » نزو رب  زرغ »  » هشیر زا  .تسا  رگید  نارادـناج 

(. ِهّللِاب ِّنَّظلا  ُءوُس  اَهُعَمْجَی  یَّتَش  .دنهد } یم  ياج  نآ  رد  يا  هزیگنا 

: دیامرف یم  ، هدز تسد  یقیمع  يواکناور  هب  عقاو  رد  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ششخب زورما  رگا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دنراد و  نظ  ءوس  یهلا  بهاوم  لضف و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  دنزرو  یم  لخب  رگا  نالیخب 
هک دنرادنپ  یم  نینچ  دننامگدب و  قح  نارای  ترـصن  دروم  رد  یهلا  هدـعو  هب  اهوسرت  دـننام و  یم  رد  دـنوش و  یم  ریقف  ادرف  دـننک 
هک تسا  نآ  ببـس  هب  دـنا  هدرک  هشیپ  ار  صرح  رگا  ناصیرح  دـنوش و  دوبان  دـننامب و  اـهنت  تسا  نکمم  دـننکن  ینیـشن  بقع  رگا 

.دنراد نظ  ءوس  ادخ  تردق  هب  عقاو  رد  دنرادن و  ادخ  رب  لکوت 

ْمُکُدِعَی ُهّللا  ِءاشْحَْفلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدـِعَی  ُناْطیَّشلا  : »» دـیامرف یم  اج  کی  رد  ، تسا یناعم  نیا  رب  هاوگ  زین  دـیجم  نآرق  تایآ 
هدعو دنوادخ  یلو  ، دنک یم  رما  اه  یتشز  هب  دهد و  یم  یتسد  هت  رقف و  هدـعو  قافنا ) ماگنه   ) ار امـش  ناطیـش  ؛ » ًالْـضَف ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم 

.{ هیآ 268 هرقب ، «.} دهد یم  امش  هب  ینوزف  شزرمآ و 

؛و دـیدرگن نیگمغ  و  دـیوشن ! تسـس  زگره  ؛ » َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  َو ال  : »» دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
هیآ 139} نارمع ، لآ  «.} دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امش 

هک دـینک  قافنا  و  ؛ » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  ْمُکِـسُْفنَِأل َو  ًاْریَخ  اوُقِْفنَأ  َو  : »» دـیامرف یم  يرگید  ياـج  رد  نینچمه 
.{ هیآ 16 نباغت ، «.} دنناراگتسر دننامب  نوصم  نتشیوخ  صرح  لخب و  زا  هک  یناسک  ؛و  تسا رتهب  امش  يارب 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  هیـصوت  ماگنه  مرکا  ربمغیپ  مـالک  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  ، هدـمآ هماندـهع  شخب  نیا  رد  ماـما  مـالک  زا  هچنآ 
عیارشلا للع  زا  یثیدح  رد.تسا  هدش  دراو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم 

ََکل ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  ًاصیِرَح  ْرِواَُشت  َال  َِکتَیاَغ َو  ْنَع  َِکب  ُرُصْقَی  ُهَّنِإَف  َلیِخَْبلا  ِرِواَُشت  َال  َجَرْخَْملا َو  َْکیَلَع  ُقِّیَُضی  ُهَّنِإَف  ًاناَبَج  ْرِواَُشت  َال  ُِّیلَع  اَی  »
ياه هار  هک  نکن  تروشم  وسرت  اب  یلع  يا  ِّنَّظلا ؛ ُءوُس  اَهُعَمْجَی  ٌهَدِـحاَو  ٌهَزیِرَغ  َصْرِْحلا  َلُْـخْبلا َو  َْنبُْجلا َو  َّنَأ  ُِّیلَع  اَـی  ْمَلْعا  اَـهَّرَش َو 

تروشم صیرح  اب  دراد و  یم  زاب  فدـه  هب  ندیـسر  زا  ار  وت  هک  نکم  تروشم  لیخب  اـب  ددـنب و  یم  وت  رب  ار  تالکـشم  زا  جورخ 
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زاب هشیر  کی  هب  صرح  لخب و  نبج و  هک  یلع  يا  نادـب  دـشخب و  یم  تنیز  وت  يارب  تسا  رتدـب  هچنآ  زیچ  ود  نایم  رد  اریز  ، اـمنن
« یتش رئازغ   » ماما مالک  رد  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ح 1 . ص 559 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع  «.} تسا نظ  ءوس  اهنآ  عماج  دندرگ و  یم 
زا رهاظ  بسح  هب  .تسا  فلتخم  يایاوز  زا  عوضوم  هس  نیا  هب  ندرک  هاگن  ببـس  هب  هدحاو » هزیرغ   » ربمغیپ مالک  رد  تسا و  هدـمآ 

{ .دندرگ یم  زاب  لصا  کی  هب  عقاو  رد  یلو  دنتسه ؛ ادج  مه 

اه ناسنا  یگدنز  رد  تروشم  ّتیّمها  هتکن :

یتح یعامتجا و  تالکـشم  وس  کی  زا  اریز  ، تسا نشور  ًالماک  نآ  لیلد  تسا و  یعاـمتجا  لـئاسم  نیرت  مهم  زا  تروشم  عوضوم 
یگمه رگا  هک  تسا  یشوه  يأر و  ار  یسک  ره  يرکف و  ار  يرس  ره  رگید  ییوس  زا  تسا و  ییاه  یگدیچیپ  ياراد  ًابلاغ  ، یصخش

.دیآ یم  تسد  هب  ینشور  ياه  لح  هار  دنوش  توعد  لکشم  لح  يارب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مکحلاررغ  رد  ور  نیا  زا 

رگید نالقاع  يأر  دنمدرخ  ناسنا  تسا  راوازس  ِءامَکُْحلا ؛ َمُولُع  ِهِْملِع  یلإ  َّمُضَیَو  ِءالَقُْعلا  َْيأَر  ِِهیأَر  یلإ  َفیُِضی  ْنأ  ِِلقاْعلا  یَلَع  ٌّقَح  »
.{ ح 496 مکحلاررغ ، «.} دیامن همیمض  دوخ  ملع  هب  ار  نادنمشناد  مولع  دنک و  هفاضا  دوخ  يأر  هب  ار 

اب ار  شیوخ  مهم  ياهراک  هک  یناسک  هداد  ناشن  هبرجت  دوش و  یم  رتشیب  تروشم  ّتیّمها  دشاب  رت  مهم  راک  ردـق  ره  تسا  یهیدـب 
زا ار  دوخ  هک  يأر  هب  نادبتـسم  سکعرب  دنوش و  یم  شزغل  راتفرگ  رتمک  دـنهد  یم  ماجنا  نادـنمدرخ  یـشیدنا  حالـص  تروشم و 

ماما رابرهگ  ینارون و  تاملک  رد  اذـلو.ددرگ  یم  كانرطخ  ای  هنیزه و  رپ  تاهابتـشا  راتفرگ  ًابلاغ  دـننیب  یم  زاین  یب  نارگید  راـکفا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع 

اب هک  یسک  دوش و  یم  كاله  دنک  هشیپ  يأر  هب  دادبتسا  هک  یسک  اَِهلوُقُع ؛ ِیف  اَهَکَراَش  َلاَجِّرلا  َرَواَش  ْنَمَو  َکَلَه  ِِهیْأَِرب  َّدَبَتْـسا  ِنَم  »
.{ 161 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  «.} دوب دهاوخ  اهنآ  ياه  لقع  کیرش  دنیشنب  تروشم  هب  رظن  بحاص  نادرم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  یثیدح  رد 

، راونالاراحب «.} دنـسر یم  دوخ  حالـص  ریخ و  هب  هکنیا  رگم  دننک  یمن  تروشم  یهورگ  چیه  ْمِهِدْشُر ؛ َیلِإ  اوُدُه  اَّلِإ  ٌمْوَق  َرَواَشَت  اَم  »
.{ ح 4 ص 105 ، ج 75 ،

: تسا هدش  لقن  تاروت  زا  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

.{ ح 13 ص 43 ، ج 74 ، راونالاراحب ، «.} دوش یم  نامیشپ  دنکن  تروشم  هک  یسک  مَْدنَی ؛ ْرِشَتْسَی  َْمل  ْنَم  »

امهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هک  نانچ  تسدریز ، ای  دـنک  تروشم  دوخ  زا  رتـالاب  نـالقاع  اـب  ناـسنا  هک  دـنک  یمن  تواـفت 
لاح نیا  اب  یلو  ؛ دنتشادن يربارب  وا  لقع  اب  اه  لقع  : دومرف دندرب  وا  دزن  ار  رفعج  نب  یسوم  شردپ  مان  هک  یماگنه  هدش  لقن  مالسلا 

: دومرف ینک ! یم  تروشم  یصخش  نینچ  اب  : دندرک ضرع  ترضح  نآ  هب.درک  یم  تروشم  هایس  نامالغ  اب  هاگ 
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ج راونالاراحب ، «.} دـهد رارق  وا  نابز  رب  ار  لکـشم  لح  دـیلک  لاعتم  دـنوادخ  اسب  يا  ِهناَِسل ؛ یَلَع  َحَـتَف  اَمَّبُر  یلاعَتَو  َكَراَبَت  َهّللا  َّنِإ  »
.{ ص 25 ص 101 ، ، 72

: تسا هدمآ  تشذگ  هچنآ  رب  نوزفا  تروشم  ياه  هفسلف  دروم  رد  هکنیا  بلاج 

هک یلاح  رد  دراد  عوضوم  نآ  هرابرد  یصلاخ  رکف  تروشم  فرط  ًالومعم  هک  تسا  نیا  يارب  هدش  دیکأت  تروشم  هب  روتسد  هکنیا 
: تسا سوه  اوه و  هب  بوشم  وا  رکف  تسا ) حرطم  شعفانم  نوچ   ) هدننک تروشم 

.{ ح 10049 مکحلاررغ ، (.} يوَْهلِاب ٌبوُشَم  ِریشَتْسُْملا  ُْيأَرَو  ٌفْرِص  ِریشُْملا  َْيأَر  َّنِأل  ِهَرَواشُْملا  یَلَع  َّضُح  اّمنإ  )

يدرف دـیاب  تروشم  فرط  ؛ درک تروشم  دـیابن  ناوت و  یمن  سک  ره  اب  ، تسا هدـمآ  ماما  هماندـهع  ترابع  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هتبلا 
تروص شیاهرایعم  اب  دـیاب  تروشم  : میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  اذـل  ، دـشاب هدوب  هاوخریخ  ،و  نامیا اب  ، لقاع

: دنک یم  رکذ  تروشم  يارب  رایعم  راهچ  ماما  سپس.تسا  نآ  دوس  زا  رتشیب  شررض  هنرگ  دریگب و 

.دشاب یلقاع  درف  تروشم  فرط  .1

.دشاب نیدتم  شیدنادازآ و  .2

.دشاب نابرهم  تسود  .3

.دراد موتکم  ار  نآ  سپس  دهدب ) حیحص  تروشم  دنادب و  ار  وت  طیارش  ات   ) يزاس هاگآ  تنورد  رارسا  زا  ار  وا  .4

.دـسر یم  لاـمک  دـح  هب  یهاوـخریخ  ددرگ و  یم  لـماک  تروـشم  دوـش  عـمج  طیارـش  نیا  هاـگره  : دـیامرف یم  ثیدـح  ناـیاپ  رد 
.{ ح 30 ص 102 ، ج 72 ، راونالاراحب ، }

ایند ، تروشم شرتسگ  اب  هک  دنک  یم  نامگ  ناسنا  هاگ  تسا و  هتشذگ  زا  رت  هدرتسگ  رایسب  اروش  تروشم و  هلأسم  زورما  يایند  رد 
عفانم ریسم  رد  هتفرگ و  دوخ  هب  یسایس  گنر  ًابلاغ  یتروشم  سلاجم  اهاروش و  نیا  هنافّسأتم  هکنآ  لاح  تفر  دهاوخ  حالـص  هب  ور 
هکنیا نآ  نشور  هناـشن.تسا  هداد  تسد  زا  ار  تروـشم  تسادـق  صوـلخ و  نآ  تـقیقح  رد  تـسا و  یـصاخ  ياـه  هورگ  اـی  دارفا 

دارفا زا  يرایسب 

هک يراک  ؛ دـنوش باختنا  تاسلج  هنوگ  نیا  يارب  هدـنیامن  ناونع  هب  نیگنـس  ياـه  هنیزه  فرـص  اـب  دـننک  یم  شـالت  اـه  هورگ  اـی 
.دننک ورد  دوخ  عفن  هب  نآ  زا  رتشیب  ات  دنشاپ  یم  يرذب  هکلب  ، تسین مدرم  ياه  هدوت  حلاصم  نیمأت  فده  دیوگ  یم  اراکشآ 

فرط هک  هتکن  نیا  رب  دـیکأت  اـب  ار  ثحب  نیا  دوب و  هراـب  نیا  رد  یهاـتوک  هراـشا  اـهنت  فدـه  تسا  رایـسب  تروـشم  هراـبرد  نخس 
: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میهد  یم  نایاپ  یثیدح  رکذ  اب  دراد  ینیگنس  تیلوئسم  هراومه  تروشم 

ماـقم رد  وا  دـهاوخب و  تروـشم  وا  زا  شنمؤـم  ردارب  هک  یـسک  ُهَُّبل ؛ ُهّللا  ُهَبَلَـس  َهَحیِـصَّنلا  ُهْضَحْمَی  ْمَلَف  ُنِمْؤُْـملا  ُهوُـخَأ  ُهَراَشَتْـسا  ِنَم  »

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3841 

http://www.ghaemiyeh.com


.{ ح 36 ص 104 ، ج 72 ، راونالاراحب ، تفرگ {.» دهاوخ  يو  زا  ار  وا  لقع  ادخ  دنکن  یهاوخریخ  هناصلاخ  تروشم 

متشه شخب 

همان نتم 

ُناَوْـخِإَو ، ِهَِمئَأـْلا ُناَوـْعَأ  ْمُهَّنِإَـف  ، ًهَناَِـطب َکـَل  َّنَنوُـکَی  اَـلَف  ِماـَثْآلا  ِیف  ْمُهَکِرَـش  ْنَمَو  ، ًاریِزَو َکَْـلبَق  ِراَرْـشَْأِلل  َناَـک  ْنَم  َکـِئاَرَزُو  َّرَـش  َّنِإ 
ْنِواَُعی َْمل  ْنَّمِم  ، ْمِهِماَثآَو ْمِهِراَزْوَأَو  ْمِهِراَصآ  ُْلثِم  ِْهیَلَع  َْسَیلَو  ، ْمِهِذاَـفَنَو ْمِِهئاَرآ  ُلـْثِم  َُهل  ْنَّمِم  ِفَلَْخلا  َْریَخ  ْمُْهنِم  ٌدِـجاَو  َْتنَأَو  ، ِهَمَلَّظلا

، ًاْفلِإ َكِْریَِغل  ُّلَقَأَو  ، ًاـفْطَع َکـْیَلَع  یَنْحَأَو  ، ًهَنوُعَم َکـَل  ُنَسْحَأَو  ، ًهَنوُؤَم َکـْیَلَع  ُّفَخَأ  َکـَِئلوُأ  ِهِْمثِإ  یَلَع  ًاـِمثآ  اـَلَو  ، ِهِْملُظ یَلَع  ًاـِملاَظ 
اَّمِم َْکنِم  ُنوُکَی  اَمِیف  ًهَدَـعاَسُم  ْمُهَّلَقَأَو  ََکل  ِّقَْحلا  ِّرُِمب  ْمَُهلَْوقَأ  َكَدـْنِع  ْمُهَُرثآ  ْنُکَْیل  َُّمث  ، َِکتاَلَفَحَو َِکتاَوَلَِخل  ًهَّصاَخ  َِکَئلوُأ  ْذِـخَّتاَف 

ٍلِطاَِبب َكوُحَْجبَی  َالَو  َكوُرُْطی  اَّلَأ  یَلَع  ْمُهْـضُر  َُّمث  ؛ ِقْدِّصلاَو ِعَرَْولا  ِلْهَِأب  ْقَْصلاَو.َعَقَو  ُْثیَح  َكاَوَه  ْنِم  َِکلَذ  ًاـِعقاَو  ، ِِهئاَِـیلْوَِأل ُهّللا  َهِرَک 
.ِهَّزِْعلا َنِم  ِینُْدتَو  ، َوْهَّزلا ُثِدُْحت  ِءاَرْطِْإلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ، ُْهلَعْفَت َْمل 

اه همجرت 

یتشد

يدارفا نینچ  ادابم  سپ  هتـشاد ، تکرـش  ناـنآ  ناـهانگ  رد  و  هدوب ، ناراکدـب  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  وت ، ناریزو  نیرتدـب 
 . دنناراکمتس ناگدنهد  يرای  و  ناراکهانگ ، ناروای  نانآ  هک  اریز  دنشاب ، وت  زار  مرحم 

هتـشادن ار  اهنآ  تشز  رادرک  ناهانگ و  اّما  هتـشاد ، ار  اهنآ  لاـثما  يرکف  تردـق  هک  یـشاب  هتـشاد  ناـنآ  زا  رتهب  ینانیـشناج  دـیاب  وت 
 . دنشاب هدناسرن  کمک  یهانگ  رد  ار  يراک  هانگ  و  هدرکن ، يرای  یمتس  رب  ار  يراکمتس  هک  یناسک  دنشاب :

زا ار  ناـنآ  .تسا  رتمک  وت  ریغ  اـب  ناـنآ  یتسود  و  رتشیب ، ناـشینابرهم  و  رتـهب ، ناـشیرای  و  رت ، کبـس  وت  رب  دارفا  زا  هنوگ  نیا  هنیزه 
رد و  دنرت ، حیرص  همه  زا  ییوگ  قح  رد  هک  ار  يدارفا  نانآ  نایم  زا  سپس  هد ،  رارق  دوخ  ناراد  زار  و  کیدزن ، ناتسود  و  صاوخ ،

 . دنیاشوخان ای  دشاب  وت  دنیاشوخ  هچ  نک ، باختنا  دنشابن ، راک  ددم  ار  وت  ددنسپ  یمن  شناتسود  يارب  ادخ  هک  ار  هچنآ 

یتشز لامعا  يارب  ار  وت  و  دنیاتـسن ، ناوارف  ار  وت  هک  هد  شرورپ  نانچ  ار  نانآ  و  دـنویپب ، نایوگتـسار  ناراکزیهرپ و  اب  یناوت  یم  ات 
 . دراد یم  او  یشکرس  هب  ار  ناسنا  و  دروآ ، یم  يدنسپ  دوخ  هزادنا ، یب  شیاتس  هک  دننکن ، قیوشت  يا  هدادن  ماجنا  هک 

يدیهش

نینچ اداـبم  سپ  .هدومن  تکرـش  ناـنآ  ناـهانگ  رد  هک  نآ  هدوب و  ناراکدـب  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  وـت ، ناریزو  نیرتدـب 
هک تفای  یهاوخ  ناشیا  زا  رتهب  ینیشناج  وت  و  راک ،  کمک  ار  ناراکمتـس  و  دنناراکهانگ ، ناروای  نانآ  هک  دنـشاب  وت  مرحم  ناسک 

و هدوبن ، رای  متـس  رد  ار  يراکمتـس  هک  نآ  .درادن  هدهع  رب  ار  نانآ  دب  رادرک  ناهانگ و  و  دوب ، نانآ  نوچ  راک  ندراذگ  يأر و  رد 
وت زج  اب  ناشیتسود  رتشیب و  ناش  ینابرهم  و  رتهب ، ناشیا  يرای  و  تسا ، رتکبـس  وت  رب  نانیا  راب  .راکددـم  شهانگ  رد  ار  يراـکهانگ 
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وت هب  ار  قح  خلت  نخـس  هک  نیزگب  نارگید  رب  ار  سک  نآ  و  ریذپب ،  تیاهـسلجم  رد  ریگ و  دوخ  تولخ  صاخ  ار  نانیا  سپ  .رتمک 
ناـیاسراپ و هـب  .دـنک و  تا  يراـی  رتـمک  دراد - دنــسپان  شناتــسود  زا  ار  نآ  ادـخ  و  ییوـگ - اـی  ینک  هـچنآ  رد  و  دـیوگ ، رتـشیب 

داش ار  ترطاخ  يا  هدرکن  هک  يا  هدوهیب  راـک  ندوتـس  اـب  و  دنیاتـسن ، ناوارف  ار  وت  هک  رورپب  ناـنچ  ار  ناـنآ  و  دـنویپب ، نایوگتـسار 
.دراداو یشکرس  هب  و  درآ ، يدنسپ  دوخ  ناوارف  ندوتس  هک  دنیامنن ،

یلیبدرا

رد ار  ناشیا  رم  دـشاب  کیرـش  هک  ره  ریزو و  دـنا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  ار  ناراکدـب  رم  دـشاب  هدوب  هک  تسیـسک  وت  ناریزو  نیرتدـب 
ناراکمتـس و ناردارب  دنناراک و  هنگ  نارای  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  زار  بحاص  صاخ و  لها  سک  نآ  دشابن  هک  دیاب  سپ  ناهانگ 

ندرک ناور  لثم  ناشیا و  ياهلقع  لثم  دشاب  ار  وا  رم  هک  یسک  نآ  زا  ترازو  يارب  تسیلدب  نیرتهب  هک  ار  یسک  ناشیا  زا  هدنبای  وت 
يراکمتـس رب  ار  راکمتـس  دشاب  هدادـن  يرای  هک  سک  نآ  زا  ناشیا  ناهانگ  ناشیا و  نارگ  ياهراب  لثم  وا  رب  دـشابن  ناشیا و  نامرف 

زا رتنابرهم  يرای و  يور  زا  ار  وت  رتنابرهم  وکین و  تقشم  يور  زا  وت  رب  دنرت  کبـس  هورگ  نآ  وا  هانگ  رب  ار  راگ  هانگ  هن  وا و  ندرک 
هدـیزگرب هک  دـیاب  سپ  دوخ  ياهتولخ  يارب  دوخ  هّصاـخ  ار  اـهنآ  ریگ  ارف  سپ  تفلا  يور  زا  ار  وت  ریغ  رم  رتمک  تفوطع و و  يور 

زا وت  زا  دوش  عقاو  هچنآ  رد  نداد  يرای  يور  زا  ناشیا  نیرتمک  تسقح و  هچنآ  خلت  راتفگب  ناشیا  نیرتلئاق  دشاب  وت  دزن  ناشیا  نیرت 
دوش عقاو  هک  اج  ره  تدوخ  سفن  يوزرآ  زا  راتفگ  نآ  دوش  عقاو  هک  لاح  نآ  رد  دوخ  ناتسود  يارب  ادخ  ارنآ  درمش  هورکم  هچنآ 
حدم رد  دننکن  هبلغ  هکنآ  رب  ار  ناشیا  نادرگ  مار  نآ  زا  سپ  یتساران  قسف و  لها  زا  وش  رود  یتسار و  يوقت و  لهاب  وش  نابـسچ  و 

ار و توخن  ربـک و  درآ  دـیدپ  تحدـم  رد  هغلاـبم  يرایـسب  هک  یتسردـب  سپ  ارنآ  یـشاب  هدرکن  هک  لـطابب  ار  وت  دـننکن  داـش  وـت و 
ار يدنمجرا  بجع و  دنادرگ  یم  کیدزن 

یتیآ

مدمه زارمه و  نانیا  هک  ادابم  .ناشیا  ناهانگ  کیرـش  تسا و  هدوب  وت  زا  شیپ  ناراکدب  ریزو  هک  تسا  يریزو  وت ، ناریزو  نیرتدـب 
زا یبایب  ناشیارب  ار  نیشناج  نیرتهب  یناوت  یم  وت  هک ، یلاح  رد  .دنا  هدوب  ناگـشیپ  متـس  راکددم  ناراکهانگ و  روای  اریز  دنوش ، وت 
هک یناسک  زا  دنرادن ، شود  رب  نانآ  هانگ  راب  نوچ  یهانگ  راب  یلو  دنـشاب  ناشیا  دننامه  ینادراک  هشیدنا و  يءار و  رد  هک  یناسک 

ناشینابرهم رتهب و  ناشیرای  تسا و  رتمک  وت  رب  نانیا  جـنر  .دنـشاب  هدرکن  يراـی  شهزب  رد  ار  يراـکهزب  شمتـس و  رد  ار  يرگمتس 
وت ناریزو  نیرت  هدـیزگرب  هک  دـیاب  .نیزگرب و  یتسود  هب  تولج  تولخ و  رد  ار  ناـنیا  .تسا  رتـمک  وت  ریغ  اـب  ناـشیتسود  رتـشیب و 
وت رتمک  ددنسپ  یمن  شناتسود  رب  دنوادخ  هک  ییاهراک  رد  دشاب و  خلت  قح  دنچ ، ره  دنرآ ، نابز  رب  قح  نخـس  هک  دنـشاب  یناسک 

هاوخب نانآ  زا  سپـس ، دنویپب ، نایوگ  تسار  ناراگزیهرپ و  هب  .دیآ  شوخان  ار  وت  اهراک  نانخـس و  نیا  هک  دنچ ، ره  دننک ، يرای  ار 
يدنسپدوخ ببس  قلمت ، هب  هتخیمآ  شیاتـس  اریز  دنرادن ، تنامداش  يا ، هدشن  نآ  بکترم  هک  یلطاب  هب  دنیاتـسن و  ناوارف  ار  وت  هک 

.دراداو یشکرس  هب  ار  یمدآ  دوش و 

نایراصنا

وت نامرحم  زا  دیابن  یـسک  نینچ  ، هتـشاد تکرـش  ناشناهانگ  رد  ،و  هدوب رارـشا  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  تسا  يریزو  وت  يارزو  نیرتدب 
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روشک رد  هک  یبایب  نانآ  زا  رتهب  ینیـشناج  يراد  تردق  هک  یلاح  رد  هتبلا   ، دنا متـس  لها  ناردارب  ،و  هانگ لها  نارای  نانیا  هک  ، دشاب
رد ار  متـس  لـها  هک  یناـسک  زا   ، تـسین وا  رب  مـه  ناـنآ  ناـهانگ  نیگنـس  راـب  ،و  تـسا یناد  راـک  يأر و  ياراد  ناـنآ  دـننام  يراد 

قیرط رد  وت  هب  تبـسن  ،و  رتهب ناشیراکمه  و  رتکبـس ، وت  رب  نانیا  هنیزه.تسا  هدرکن  يرای  ناشهانگ  رد  ار  ناراکهانگ  يراـکمتس و 
.تسا رتمک  هناگیب  اب  ناشتفلا  ،و  رت لیام  تفوطع 

هک دـشاب  يریزو  وت  دزن  ناشنیرت  هدـیزگرب  تیارزو  زا  دـیاب  زین  و   . هد رارق  شیوخ  سلاجم  اهتولخ و  رد  دوخ  ناـصاخ  زا  ار  ناـنیا 
نیا هچرگ  ، دهد يرای  ار  وت  رتمک  درادن  شوخ  شئایلوا  يارب  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ،و  دـیوگب رتشیب  وت  هب  ار  قح  خـلت  نخس 
دایز ار  وت  هک  هد  میلعت  نانچنآ  ار  نانآ  ،و  دـنویپب قدـص  ینمادـکاپ و  لـها  هب   . دـسرب دـهاوخ  هک  اـج  ره  هب  وت  لـیم  هیلع  رب  هماـنرب 

یشکندرگ هب  ،و  دنک توخن  ربک و  داجیا  ناوارف  دیجمت  هک  ، دنیامنن داش  ار  وت  يا  هدادن  ماجنا  هک  يراک  هب  هدوهیب  ،و  دننکن فیرعت 
 . دیامن کیدزن 

حورش

يدنوار

کـسلاجم و يا  کـتالفح : .هدوم و  يا  اـفلا : .همحرلا و  فطعلا : .قفـشا و  ینحا : .مثـالا و  لـقثلا و  وـه  رـصالا و  عـمج  راـصالا  و 
.ربکتلا وهزلا : .كورسی و  يا  كوحجبی ، كوح و ال  دمی  ناب ال  مهبدا  يا  كورطی : الا  یلع  مهضر  .کلفاحم و 

يردیک

.ربکتلا وهزلا : حدملا و  ارطالا : .کلفاحم و  کسلاجم و  يا  کتالفح : قشا ، فطعا و  يا  ینحا : و  مثالا ، لقثلا و  رصالا : و 

مثیم نبا 

: وهز داـیز ، شیاتـس  ءارطا : اـهنمجنا ، سلاـجم و  رد  وـت  ياهتـسشن  کـتالفح : ناـهانگ ، راـصا : صخـش ، ناـکیدزن  لـجرلا : هناـطب 
، دنا هتشاد  تکرش  ناشناهانگ  رد  نانآ  اب  یهارمه  هب  هدوب و  رارشا  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یناسک  تناریزو  نیرتدب  ینیبدوخ ،

اهنآ ياج  هب  وت  هک  یتروص  رد  دـنا ، هدوب  نارگمتـس  مدـمه  ناراـکهانگ و  رواـی  راـی و  ناـنآ  هچ  دنـشاب ، وت  صاوخ  زا  دـیابن  سپ 
یناسک نآ  زا  دنـشاب ، هتـشادن  ار  اهنآ  ياهیتشز  ناهانگ و  اما  دنـشاب  اهنآ  ریبدت  هشیدنا و  ياراد  هک  ینک  ادـیپ  یناوت  یم  ار  یناسک 

راـب یناـسک  نینچ  تسا : هدوـمن  یهارمه  شهاـنک  رد  يراـکهنگ  اـب  هـن  و  هدرک ، يراـی  شیراکمتـس  هار  رد  ار  يرگمتـس  هـن  هـک 
ياهنمجنا اهتولخ و  رد  ار  اهنآ  نیاربانب  تسا ، رتمک  نارگیدب  ناشـشیارگ  رتشیب و  وت  هب  ناشیدنمقالع  رتکبـس و  وت  يارب  ناشتاعقوت 

رتمک و  دیوگب ، رتشیب  وت  هب  خلت  دنچ  ره  ار  قح  نخـس  هک  دشاب  یـسک  وت  دزن  رد  ناشیا  بختنم  دیاب  و  هدـب ، رارق  ناکیدزن  زا  دوخ 
اهندوتسان خلت و  نخس  نآ  هک  دنچ  ره  دنک ، کمک  شیاتس و  ددنـسپ ، یمن  شناتـسود  زا  ادخ  هک  يراتفر  راتفگ و  دروم  رد  ار  وت 

، دننکن شیاتـس  دایز  ار  وت  هک  نک  عناق  ار  نانآ  نک و  کیدزن  نایوگتـسار  ناراگزیهرپ و  هب  ار  دوخ  دشاب  وت  سفن  ياوه  فالخرب 
یشکرس يدنسپدوخ و  ثعاب  صخش ، ندوتس  دایز  اریز  دنهدن ، رارق  وت  یلاحـشوخ  ثعاب  ار  نآ  يا  هدرکن  یفالخ  وت  هک  نیا  زا  و 
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هداد رادـشه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ور  نیا  زا  تسا  ناراـیتسد  ناریزو و  باـختنا  بوخ  ياـهراک  هلمج  زا  نوچ  مهدزناـپ : .ددرگ  یم 
باختنا هب  لیامت  هجوت و  ات  دنا  هتسیاش  هک  یناسک  هب  تبـسن  مه  دنراد و  باختنا  يارب  یگتـسیاش  هک  یناسک  هب  تبـسن  مه  تسا ،

نیا زا  ار  وا  دندوب و  رورش  دساف و  نامکاح  مرج  کیرش  ریزو و  يو  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناگتـسیاش  ریغ  .دوشب  اهنآ 
: ترابع شیارغص  هک  يرمضم  سایق  هلیـسو ي  هب  مه  و  تسا ، هدرک  یهن  دهد ، رارق  دوخ  صاوخ  نامیدن و  زا  ار  يدارفا  نینچ  هک 

.هدم رارق  دوخ  میدن  ار  وا  دشاب  نانچ  هک  یسک  ره  و  تسا : نینچ  سایق  ردقم  ياربک  هتـشاد و  رذحرب  ار  وا  تسا  فلخلا  مهناف … 
تسا هتسیاش  هک  دنتسه  يدارفا  نانآ  دندساف و  دارفا  رارـشا و  نآ  زا  رتهب  هک  یناسک  يارب  تسا  زیمت  مهئارآ ، لثم  هل  نمم  ترابع :
دننامه یمالک  ذوفن  ریبدت و  دارفا  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رارشا  هب  تبـسن  اهنآ  یکین  لیلد  مه  و  دوش ، یهاوخ  کمک  ناشیا  زا 

هاگنآ .دنا  هدرکن  يرای  شا  يراکمتـس  هار  رد  ار  يرگمتـس  و  دـنرادن ، ار  اهنآ  ياهیتشز  ناهانگ و  یلو  دـنراد  روما  ماجنا  رد  اهنآ 
 … فخا کئلوا  ترابع : هک  دهد ، رارق  دوخ  روای  رای و  ار  اهنآ  ات  تسا  هدومرف  قیوشت  يرمضم  سایق  هلیـسو ي  هب  ار  وا  ع ،)  ) ماما
اهنآ راوازـس  هک  یعـضو  ای  لام  ره  هب  تبـسن  اهنآ  هک  تهج  نآ  زا  دـنا ، هنیزه  مک  نانآ  هک  نیا  اما  .تسا  ساـیق  نآ  يارغـص  اـفلا 

درادـن دایز  تمحر  هب  يزاـین  تسیاـشان  ياـهراک  زا  اـهنآ  نتـشادزاب  اـی  ندرک و  یـضار  دروم  رد  نیارباـنب  دنرادنتـشیوخ  دنتـسین 
رارـشا زا  هک  يدـعب  و  قح ، هاگـشیپ  رد  هک  یبرق  ماقم  هب  تبـسن  یفرط  زا  .تسیاشان و  لاح  لام و  رد  نادـنمزآ  رارـشا و  فالخرب 

زین سایق  ردـقم  ياربک  .تسا و  رتمک  ناشـشیارگ  یگتـسبلد و  نارگید ، هب  دنـشاب و  یم  وا  هب  رت  هتـسبلد  رت و  ناـسر  يراـی  دـنراد ،
تولخ و رد  ار  اهنآ  دومرف : ور  نیا  زا  .دراد  ار  ترازو  نتفرگ و  روای  رای و  يارب  یگتـسیاش  دشاب  نانچ  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ 
اب دنـشاب  يرتشیب  دامتعا  دروم  رتکیدزن و  ناگمه  زا  دـنراد  یگتـسیاش  هک  ار  ینانآ  سپـس  .هدـب  رارق  دوخ  ناکیدزن  زا  دوخ  نمجنا 
زا هنوگ  نآ  رد  ار  وا  .دنیوگب 2 - وا ، هب  رتشیب  دشاب  خلت  دنچ  ره  ار  قح  نخـس  هک  ینانآ  - 1 تسا : هدرک  صخشم  ریز  ياهیگژیو 
رد ینعی : تسا ، بوصنم  لاح و  اعقاو  هملک ي : .دننک  يرای  کمک و  رتمک  ددنـسپ  یمن  شیایلوا  زا  دـنوادخ  هک  شراتفر  راتفگ و 

مهم يراد - شیارگ  نادب  هک  هچنآ  ایو  هتساخرب  تسفن  ياوه  زا  شیب  مک و  نخـس  هک  هاگنآ  و  وا ، زا  ینخـس  نانچ  ندزرـس  لاح 
هیلع  ) ماما روظنم  هک  دراد  لامتحا  دیامن ، تدعاسم  رتمک  دنک و  تحیصن  رتشیب  ار  وت  هک  ینک  دامتعا  یـسک  هب  دیاب  دشابن  ای  دشاب 

( مالسلا هیلع   ) ماما دوصقم  تسا  نکمم  و  مهم …  ریغ  ای  دشاب  مهم  دادیور  نیا  هچ  دشاب : نینچ  اعقاو ) …   ) نخـس نیا  زا  مالـسلا )
رد وت و  هب  تبـسن  یتیعقوم  ره  ینعی  دشاب ، هک  روطره  وت  یبلق  هقالع ي  تساوخ و  هب  تبـسن  رگتحیـصن  صخـش  نآ  هک  دـشاب  نیا 

ناراکزیهرپ هب  ار  دوخ  - 1 تسا : هداد  یتاروتسد  نانآ  شنیزگ  یبایشزرا و  دروم  رد  هاگنآ  .دشاب  هتشاد  وت  ینطاب  هتـساوخ ي  ربارب 
رب دهد  نیرمت  تداع و  ار  مدرم  .دنا 2 - ینمادکاپ  یکاپ و  تلیضف  لیذ  رد  یتافص  اهنیا  هک  دزاس  کیدزن  کین  لامعا  نابحاص  و 
رد و  دنوشن ، یلاحشوخ  ثعاب  تسا ، هدادن  ماجنا  وا  هک  يراک  هرابرد ي  نتفگ  نخس  اب  ای  دننک و  يراددوخ  وا  شیاتس  زا  هک  نیا 

ار وا  دایز  شیاتـس  زا  .دـننکن و  اولعفی  مل  امب  اودـمحی  نا  نوبحی  و  هکرابم ي : هیآ ي  رد  هدـش  شهوکن  عمج  رد  دراو  ار  وا  هجیتن 
تافص اب  شیاتس  دنویپ  تسا و  هرغلا  ءارطالا …  هرثک  ناف  ترابع : شیارغص  هک  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  .تسا  هتـشاد  رذحرب 

.تسا يرورض  نآ  زا  بانتجا  دشاب  نانچ  نآ  هک  يزیچ  ره  تسا : نینچ  ردقم  ياربک  .تسا و  نشور  هدش ، دای  دنسپان 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ُّرَش ]

[ ِراَرْشَْأِلل َکَْلبَق   ] َناَک ْنَم  َِکئاَرَزُو  َّرَش  َّنِإ 
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َْریَخ ْمُْهنِم  ٌدِـجاَو  َْتنَأ  ِهَمَلَّظلا َو  ُناَوْخِإ  ِهَمَثَْألا َو  ُناَوْعَأ  ْمُهَّنِإَف  ًهَناَِطب  ََکل  َّنَنوُکَی  َـالَف  ِماـَثْآلا  ِیف  ْمُهَکِرَـش  ْنَم  ًاریِزَو َو  َکَْـلبَق  ِراَرْـشَْأِلل 
ًاِمثآ ِهِْملُظ َو َال  یَلَع  ًاِملاَظ  ْنِواَُعی  َْمل  ْنَّمِم  ْمِهِماَثآ  ْمِهِراَزْوَأ َو  ْمِهِراَـصآ َو  ُلـْثِم  ِْهیَلَع  َْسَیل  ْمِهِذاَـفَن َو  ْمِِهئاَرآ َو  ُلـْثِم  َُهل  ْنَّمِم  ِفَلَْخلا 

ًهَّصاَـخ َکـَِئلوُأ  ْذِـخَّتاَف  ًاـْفلِإ  َكِْریَِغل  ُّلَـقَأ  ًاـفْطَع َو  َکـْیَلَع  یَنْحَأ  ًهَنوـُعَم َو  َکـَل  ُنَسْحَأ  ًهَنوـُئَم َو  َکـْیَلَع  ُّفَـخَأ  َکـَِئلوُأ  ِهِْمثِإ  یَلَع 
ًاِعقاَو ِِهئاَِیلْوَِأل  ُهَّللا  َهِرَک  اَّمِم  َْکنِم  ُنوُکَی  اَمِیف  ًهَدَعاَسُم  ْمُهَّلَقَأ  ََکل َو  ِّقَْحلا  ِّرُِمب  ْمَُهلَْوقَأ  َكَْدنِع  ْمُهَُرثآ  ْنُکَْیل  َُّمث  َِکتَالَفَح  َِکتاَوَلَِخل َو 

 . َعَقَو ُْثیَح  َكاَوَه  ْنِم  َِکلَذ 

مهنکمی نأ  دیعبف  مهسفنأ  یف  هتباث  هکلم  راص  دق  هنیسحت  ملظلا و  نأل  کلذ  هملظلل و  هناطب  لبق  نم  اوناک  دق  هناطب  ذختی  الأ  هاهن ع 
میرحتب هنـسلا  باتکلا و  یف  صوصنلا  تءاج  دـقف  هداع  اهتروریـص  اهرارکتل و  مزاللا  يزیرغلا  قلخلاـک  تراـص  دـق  ذإ  اـهنم  ولخلا 

ًادُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  یلاعت َو  لاق  مهل  انیعم  ناک  مهب  ناعتـسا  نم  نإف  مهب  هناعتـسالا  میرحت  مهتدعاسم و  هملظلا و  هنواعم 
. { هلداجملا 22 هروس  ( 2 َُهلوُسَر {  َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  لاق ال  و  فهکلا 51 } . هروس  ( 1 } 

.املق نیملاظلا  يأ  مهل  .د }  یف ا، هباوص  ، فیرحت «، يری :» ب ( 3 يرب {  نم  نیأ  همایقلا  موی  يدانی  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاج  و 

نم هئیطخ  الإ  وه  له  هیف  لوقأ  نأ  تیـسع  ام  لاق و  جاجحلا  یف  لوقت  ام  هل  لاـقف  جراوخلا  نم  لـجرب  کـلملا  دـبع  نب  دـیلولا  یتأ 
لوقت ام  لاقف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلإ  دیلولا  تفتلاف  امهمتشی  لبقأ  کعم و  جاجحلا  نعل  هللا و  کنعلف  كران  نم  ررـش  كایاطخ و 

کنظأ ام  رمعل  لاق  دیلولا و  بضغف  هنع  اوفعت  نأ  امإ  مکمتـش و  امک  هومتـشت  نأ  امإف  مکمتـشی  لجر  اذه  هیف  لوقأ  ام  لاق  اذـه  یف 
كاعد ام  هل  لاقف  دـیلولا  هطرـش  بحاص  نایرلا  نب  دـلاخ  هقحل  ابـضغم و  جرخف  ماق  انونجم و  الإ  کنظأ  ام  رمع و  لاقف  ایجراخ  الإ 
كرمأ ول  العاف  تنک  لاق أ و  کقنع  برـضب  ینرمأی  یتم  رظتنأ  یفیـس  مئاق  یلإ  يدیب  تبرـض  دقل  نینمؤملا  ریمأ  هب  تملک  ام  یلإ 
انعیطم کنإف  کفیـس  عض  دلاخ  ای  لاق  هیلإ و  رظنف  هفیـس  ادلقتم  هسأر  یلع  فقوف  نایرلا  نب  دلاخ  ءاج  رمع  فلختـسا  املف  معن  لاق 

امهتعـضو دق  ینإ  مهللا  عفنت  هب و  رـضت  تنک  کنإف  کملق  تنأ  عض  هل  لاقف  دیلولل  بتاک  هیدی  نیب  ناک  هب و  كرمأن  رمأ  لک  یف 
.اتام یتح  نینیهم  نیعیضو  الاز  ام  هللا  وف  لاق  امهعفرت  الف 

رکب ابأ  كایإ  هللا و  انافاع  هیلإ  نیدـلا  یف  هل  خأ  بتک  ناطلـسلا  يرهزلا  طلاخ  امل  لاق  نیدـلا  مولع  ءایحإ  باـتک  یف  یلازغلا  يور  و 
هللا معن  کتلقثأ  دـق  اریبک و  اخیـش  تحبـصأ  دـقف  کمحری  کل و  هللا  وعدـی  نأ  کفرع  نمل  یغبنی  لاحب  تحبـصأ  دـقف  نتفلا  نم 

ِساّنِلل َو ال ُهَُّننِّیَُبَتل  لاق  یلاعت  هنإف  ءاملعلا  یلع  قاثیملا  هللا  ذـخأ  کلذـک  سیل  هیبن و  هنـس  نم  کملع  هباتک و  نم  کمهف  امب  کیلع 
لیبس تلهس  ملاظلا و  هشحو  تسنآ  کنأ  تلمتحا  ام  فخأ  تبکترا و  ام  رسیأ  نأ  ملعا  و  نارمع 187 } . لآ  هروس  ( 1 ُهَنوُُمتْکَت { 

رودت ابطق  رکب  ابأ  كوذختا  كاندأ  نیح  الطاب  كرتی  مل  اقح و  دؤی  مل  نم  یلإ  كوندب  یغلا 

یلع کشلا  کـب  نولخدـی  مهتلالـض  یلإ  هیف  نودعـصی  املـس  مهیـصاعم و  مهئـالب و  یلإ  هیلع  نوربعی  ارـسج  مهملظ و  یحر  هیلع 
ام بنج  یف  کنم  اوذـخأ  ام  رثکأ  ام  کیلع و  اوبرخ  ام  بنج  یف  کل  اورمع  ام  رـسیأ  امف  ءالهجلا  بولق  کـب  نوداـتقی  ءاـملعلا و 

اوُعَبَّتا َهالَّصلا َو  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  مهیف  یلاعت  هللا  لاـق  نمم  نوکت  نأ  کـنمؤی  اـم  کـنید و  کـلاح و  نم  اودـسفأ 
کنید وادف  لفغی  نم ال  کیلع  ظفحی  لهجی و  نم ال  لماعت  کنإ  رکب  ابأ  ای  میرم 125 } . هروس  ( 1 ایَغ {  َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا 
میهاربإ هروس  ( 2 ِءامَّسلا {  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  دیعب َو  رفـس  رـضح  دقف  كداز  ئیه  مقـس و  هلخد  دقف 
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ِینُْدت َوْهَّزلا َو  ُثِدُْـحت  ِءاَرْطِْإلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ُْهلَعْفَت  َْمل  ٍلِطاَِبب  َكوُحَْجبَی  َكوُرُْطی َو َال  َّالَأ  یَلَع  ْمُهْـضُر  َُّمث  ِقْدِّصلا  ِعَرَْولا َو  ِلْهَِأب  ْقَْصلا  َو 
ِهَّزِْعلا َنِم 

.كءاصلخ کتصاخ و  مهلعجا  لوقی  هحیصف  هملک  عرولا  لهأب  قصلا  هلوق و 

رخفی يأ  حـجبی  نمم  كولعجی  لطابب ال  كوحجبی  کهجو و ال  یف  كوحدـمی  الأ  مهدوع  يأ  كورطی  الأ  یلع  مهـضر  مث  لاـق 
دـشأ ریمأ  رغثلا  اذه  یمح  حمـسأ و ال  مکنم و ال  لدعأ  انیأر  ام  مهل  اولوقی  نأب  ءارمألا  ءارمألا  باحـصأ  حجبی  امک  هلعفی  مل  لطابب 

ءاج دق  کلذ و  وحن  مکنم و  اسأب 

.بارتلا نیحادملا  هوجو  یف  اوثحا  ربخلا  یف 

.کنم یسفنب  ملعأ  انأ  ینفصت  ینحدمت و  نأ  دیرت  دیرت أ  ام  هراسی  ماق  نمل  کلملا  دبع  لاق  و 

نم اهتنیز و  دقف  هتنئاز  هفالخلا  تناک  نم  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هتعیب  موی  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلإ  يرـسقلا  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  ماق  و 
.انیز کهجو  نسح  ردلل  ناک  هوجو  نسح  ناز  ردلا  اذإ  لئاقلا و  لاق  امکل  کنإف  اهتفرش  دقف  هتفرش  تناک 

.سلجی نأ  هرمأ  الوقعم و  مرح  الوقم و  اذه  مکبحاص  یطعأ  دقل  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاقف 

امأ لاقف  ماقف  هیمأ  ابأ  ای  بطخاف  مق  قدـشألا  دیعـس  نب  ورمعل  هیواعم  لاقف  نوبطخی  سانلا  ماق  دـیزی  هنبال  هعیبلا  هیواعم  دـقع  اـمل  و 
نإ مکدشرأ و  هیأر  یلإ  متجتحا  نإ  مکعـسو و  هملح  یلإ  مترقتفا  نإ  هنونمأت  لجأ  هنولمأت و  لمأ  نینمؤملا  ریمأ  نبا  دـیزی  نإف  دـعب 

دجمف دجوم  قبسف و  قبوس  حراق  عذج  مکلمش  مکانغأ و  هدی  تاذ  متیدتجا 

.اذه ضعب  اندرأ  امنإف  سلجاف  هیمأ  ابأ  ای  تعسوأ  هیواعم  لاقف  هنم  فلخ  نینمؤملا و ال  ریمأ  فلخ  وه  عرقف و  عروق  و 

.کسفن یف  ام  قوف  لوقت و  ام  نود  انأ  هل  لاقف  امهتم  هدنع  ناک  هیف و  عسوأ  ءانث  ههجو  یف  یلع ع  یلع  لجر  ینثأ  و 

اذإ رئبلا  رفاح  یهمأ  لاقی  تغلاب  ینعی  دـیلولا  ابأ  ای  تیهمأ  دـقف  ادـیور  رثکأف  هیلع  ینثأ  دـق  نایفـس و  یبأ  نب  هبتعل  سابع  نبا  لاق  و 
 . اهرفح یصقتسا 

یناشاک

یناراکدب رم  اریزو ) کلبق  رارشالل   ) دشاب هدوب  هک  تسا  یسک  نآ  ناک ) نم   ) وت ناریزو  نیرتدب  هک  یتسرد  هب  کئارزو ) رـش  نا  )
( مهکرش نم  و   ) .دنا هدوب  تفالخ  نایعدم  مایا  رد  هک  دنتسه  ینایلاو  رارـشا ، نیا  هب  دارم  نیعم و  ریزو و  دنا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  ار 

لها سک  نآ  دـشابن  هک  دـیاب  سپ  هناطب ) کل  ننوکی  الف   ) ناهانگ لیـصحت  رد  ماـثالا ) یف   ) ار ناـشیا  رم  دـشاب  کیرـش  هک  ره  و 
ناردارب و  هملظلا ) ناوـخا  و   ) دـنناراکنهانگ ناراـی  همثـالا ) ناوـعا   ) ناـشیا هک  یتـسرد  هب  سپ  مهناـف )  ) وـت زار  بحاـص  صاـخ و 

ترازو يارب  تسا  یلدـب  یفلخ و  نیرتـهب  فلخلا ) ریخ   ) هک ار  یـسک  ناـشیا  زا  يا  هدـنبای  وـت  و  مهنم ) دـجاو  تنا  و   ) ناراـکمتس
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و  ) ناشیا نامرف  نتـشگ  ناور  لثم  و  مهذافن ) و   ) ناشیا ياه  لقع  اهیار و  لثم  دشاب  ار  وا  رم  هک  یـسک  نآ  زا  مهئارا ) لثم  هل  نمم  )
نواعی مل  نمم   ) ناشیا ناهانگ  و  مهرازوا ) و   ) نایـصع روج و  زا  ناشیا  نارگ  ياهراب  لثم  وا  رب  دشابن  و  مهراصا ) لثم  مهیلع  سیل 

و  ) وا متس  رب  هملظ ) یلع   ) ار راکمتـس  دشاب  هدادن  يرای  هک  دشاب  یـسک  زا  وا  ینعی  تسا - قلخ  ریخ  نییبت  يارب  زا  زین  نیا  املاظ -)
و  ) تدـش تقـشم و  رظن  زا  هنوم )  ) وت رب  دنرتکبـس  ناشیا  کیلع ) فخا  کئلوا   ) وا هانگ  رب  ار  يراـکهانگ  هن  و  همثا ) یلع  اـمثا  ـال 

تهج زا  افطع )  ) وت رب  دنرتنابرهم  و  کیلع ) ینحا  و   ) ندومن يرای  ثیح  زا  هنوعم )  ) ار وت  رم  دنتسه  رت  نابرهم  وکین  و  کل ) نسحا 
ار ناشیا  ریگارف  سپ  هصاخ ) کئلوا  ذـختاف   ) نتفرگ تفلا  رظن  زا  افلا )  ) وت ریغ  يارب  زا  دـنرتمک  و  كریغل ) لقا  و   ) ندرک یناـبرهم 

دـشاب هک  دـیاب  سپ  كدـنع ) مهرثا  نکیل  مث   ) دوخ ياه  سلجم  و  کـتالفح ) و   ) دوخ ياـهتولخ  يارب  کـتاولخل )  ) دوخ هصاـخ 
ياضر اب  قفاوم  تسا و  قح  هچنآ  راتفگ  یخلت  هب  ناشیا  نیرت  لباق  قحلا ) رمب  مهلبقا   ) وت دزن  ناـشیا  نیرت  لـضاف  نیرت و  هدـیزگرب 

هرک امم   ) وت زا  دوش  عقاو  هک  يزیچ  نآ  رب  کنم ) نوکی  امیف   ) نداد يرای  يور  زا  ناشیا  نیرتمک  و  هدعاسم ) مهلقا  و   ) قلطم دوبعم 
رد کلذ ) اعقاو   ) دوش رداص  ناشیا  زا  زیچ  نآ  هک  دهاوخن  دوخ و  ناتـسود  يارب  هئایلوال )  ) ادـخ ار  نآ  درمـش  هورکم  هچنآ  زا  هللا )

ثیح  ) وت سفن  يور  زا  وا  ياوه  زا  كاوه ) نم   ) وا رادرک  رد  تدعاسم  تلق  و  وا ، زا  تحیصن  راتفگ و  نآ  دوش  عقاو  هک  لاح  نآ 
سفن ياوه  زا  دوش  عقاو  هک  اج  ره  باوصان  رد  تدعاسم  تلق  باوص و  لوق  نآ  اشنم  هک  دـیاب  ینعی  دوش  عقاو  هک  ییاج  ره  عقو )

تحلـصم تهج  هب  ینک  يراک  هکنآ  هن  فلاخمای  دـشاب  وا  قفاوم  هاوخ  دـنادرگ  لیاز  ار  نآ  اـت  هدوب  یهلا  ياـضر  یب  هک  دـشاب  وت 
عرو لها  هب  وش  نابـسچ  و  قدصلا ) عرولا و  لهاب  قصلا  و   ) دوش نآ  رجز  عنم و  ددـصرد  وا  راگدرک و  هدارا  قفاوم  راگزور و  لها 

دننکن هبلغ  هکنآ  رب  كورئطی ) نا ال  یلع   ) ار ناشیا  نادرگ  مار  نآ  زا  سپ  مهضر ) مث   ) یتساران قسف و  لها  زا  وش  رود  یتسار و  و 
هب سپ  ءارطالا ) هرثک  ناف   ) ار نآ  یـشاب  هدرکن  هک  یلطاـب  هب  هلعفت ) مل  لـطابب   ) ار وت  دـننکن  داـش  و  كوحجبی ) ـال  و   ) وت حدـم  رد 

دنادرگ یم  کیدزن  و  هزعلا ) نم  یندت  و   ) ار توخن  ربک و  دروآ  یم  دیدپ  وهزلا ) ثدـحت   ) تحدـم رد  هغلابم  يرایـسب  هک  یتسرد 
يدنمجرا بجعت و 

یلمآ

ینیوزق

راک و و  دندرگ ، ایند  لاغشا  سبلتم  نوچ  دنراد ، سفن  رد  یتمالـس  یگتفای و  هار  ینامیا و  هلمجلا  یف  هک  یموق  هکنآ  دشابن  یفخم 
رد عوقو  زا  و  دنیامن ، ظفحت  هظحالم و  لامک  رطخ  نآ  رد  رما  لوا  هک  دشاب  نآ  بلاغ  دـنهن ، ناشیا  تیافک  فک  رد  قلخ  روما  راب 

مارح و تنایخ و  رب  تارج  و  دوش ، مک  ناشیا  سفن  رد  زرحت  ظـفحت و  نآ  هتفر  هتفر  و  دـننک ، یـشاحت  فیح  روج و  مارح و  هزب و 
هب تبـسن  یمدآ  لاح  تسا  نیمه  و  دندرگ ، رتریلد  يراکدـب  رب  و  رتانیب ، باسح  یب  باوبا  هب  سپ  ددرگ ، يوق  ناشیا  عبط  رد  روج 

( هنم یلاعت  هللا  انذاعا   ) دوش هتفایرد  ریغ  زا  دوخ و  زا  تلاح  نیا  دشاب  هتـشاد  باوص  هب  لمات  هک  ره  یلاعت ، قلاخ  تیـصعم  تعاط و 
رتکیدزن ظفحت  یتسار و  حالـص و  هب  ناراکون  ثادحا و  تالو  نالماع و  ءارزو و  زا  هک  دش  مولعم  سپ  دش  نیبم  همدقم  نیا  نوچ 

دوخ دلب  نایاباب  نایادخدک و  زا  لقاال  ینعم  نیا  سک  ره  و  ندومن ، فیح  نتخودنا و  قئاقد  هب  ناگدیزرو  ناراک و  هنهک  زا  دنشاب 
رد هک  دشاب  هدرک  رجاف  رارشا  رئاج و  ماکح  لمع  ترازو و  صخش  هک  صوصخلا  یلع  دشاب و  هتسناد  رهـش  نآ  مکاح  نایطرـش  و 

كرت رد  تحلـصم  تمکح و  تاهج  رگید  و  دـیاشن ، چـیه  ار  دامتعا  و  دـشاب ، هدوب  قباس  مئاق  داسف  ملظ و  رب  مدـق  ود  زا  لاح  نیا 
هک تسنآ  وت  يارزو  نیرتدب  هک  یتسردب  دیامرف : یم  .دوش  یم  روکذم  ترـضح  نآ  مالک  رد  هک  تسه  ثادحا  رایتخا  موق و  نیا 
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.دنشاب نیمزالتم  هیبش  تفص  ود  نیا  ناهانگ ، ماثآ و  رد  ناشیا  اب  دشاب  هدش  کیرش  هکنآ  و  ریزو ، وت  زا  شیپب  ار  رارـشا  دشاب  هدوب 
نارای ناردارب و  و  دنناراکهانگ ، ناراکددم  ناشیا  هک  یتسردـب  نامرحم ، ناصاخ و  ناکیدزن و  زا  ارت  سک  نانچ  دـشابن  دـیاب  سپ 

زین ارناشیا  هک  یناسک  زا  دریگ  ناشیا  ياج  هک  ار  یلدـب  نیرتهب  ناشیا  ضوع  تفای  یناوت  یم  وت  هکنآ  لاح  و  ناراکافج ، ناملظ و 
زا هتـشگزاب  موق  نآ  رب  هچنآ  ناشیا  رب  دشابن  .روما و  ندرب  شیپ  اهینادراک و  تکلمم و  روما  رد  موق  نآ  ياهیار  لثم  دـشاب  لصاح 

تنواعم هک  یناسک  زا  تساوخ  یب  هچ  تساوخب و  هچ  دـنا ، هتخودـنا  رارـشا  ترازو  رد  هک  تاعبت  ناهانگ و  ینعی  .رازوا  راـصآ و 
تیبرت و ار  ناشیا  دوخ  هک  ثادـحا  موق  نیا  .ناشیا  ناهانگ  رب  دـنا  هدومن  يرای  ار  ناراـکهانگ  هن  و  وا ، ملظ  رب  ار  ملاـظ  دـنا  هدرکن 

رکـش نآ  رب  و  دنرامـش ، رایـسب  نآ  كدنا  دنا  هتفای  وت  تمعن  نوچ  ناشیا  هچ  تمحز ، جرخ و  يور  زا  وت  رب  دنرتکبـس  ینک  رایتخا 
رتمک و  ینابرهم ، تفوطع و  يور  زا  وت  رب  دـنرت  لیام  يرای و  ترـصن و  يور  زا  وت  يارب  زا  دـنرتوکین  و  دنـسانش ، ردـق  دـنرازگ و 

دـشاب هتـشاد  مدرم  هنامز و  لاوحا  هب  ملع  هک  ره  میتفگ  هک  هجو  نآ  زا  وت ، ياجب  ار  يرگید  دـننکن  راثیا  و  وت ، ریغ  اـب  دـنریگ  تفلا 
زا وت  رایتخا  دـشاب  دـیاب  سپ  .دوخ  ياهـسلجم  اهتولخ و  يارب  دوخ  هصاخ  ارناـشیا  ریگارف  سپ  دسانـشب ، قیقحت  هب  دـش  هتفگ  هچنآ 
ارت رتمک  هک  سک  نآ  و  دناسر ، ررـض  نآ  ار  وا  دنچ  ره  قح  ترـصن  يارب  ار  قح  خلت  وت  اب  دیوگ  رتشیب  رتحیرـص و  هک  ارنآ  ناشیا 
زا زین  تفـص  نیا  و  دوخ ، ناتـسود  يارب  دـشاب  هراک  ارنآ  یلاعت  يادـخ  هک  قیـالان  يرما  زا  دوش  رداـص  وت  زا  هچنآ  رد  دـنک  يراـی 
زا دشکب  اج  ره  وت  زا  باوصان  لعف  رب  تدعاسم  تلق  باوص و  لوقنآ  دسرب  دـشکب و  ینعی  کلذ ) اعقاو   ) دزیخ يوقت  يرادـنید و 

بتک یـضعب  زا  .دیآ و  نارگ  وت  رطاخ  رب  وا  خلت  لاوقا  لامعا و  و  دـشاب ، افج  وت  رب  رایـسب  دـنچ  ره  ینعی  .وت  شهاوخ  عبط و  ياوه 
دنچ ره  قح  نخـس  و  بضغف ) هیف  وه  ام  رـشلا  نم  هیف  لیق  حرفف و  هیف  سیل  ام  ریخلا  نم  هیف  لیق  نمل  ابجع   ) دـنا هدرک  لقن  هیوامس 
دیآ نیریش  ماک  رد  دنچ  ره  لطاب  نخس  و  دهن ، تیفاع  تحـص و  رثا  جازم  رد  خلت  يوراد  لاثم  رب  نکیل  دنک و  خلت  ار  عمتـسم  ماک 

هک نیطالـس  كوـلم و  رب  دـشاب  بجاو  و  دـشخب ، هرمث  كـاله  تلع و  داـید  زا  ار  جازم  رورحم  راـمیب  ثلثم  ياوـلح  وـچمه  نکیل 
ولع و ببسب  ارناشیا  سوفن  هچ  دشاب ، مصعا ) بارغ   ) زا رتردان  رمحا و  تیربک  زا  رتزیزع  ناشیا  ترـضح  رد  قح  لوق  هکنآ  دننادب 

همه دیاب  سپ  رتمک ، زا  رتمک  قح  هب  لوق  رب  تئرج  ار  ناشیا  برق  نابلاط  و  دـشاب ، رتمک  قح  هملک  عامتـسا  یخلت  رب  ربص  ءالعتـسا 
قیاقح تخانـش  رد  يریبدت  عفنا  .دندرگ و  ریلد  قح  راتفگ  رب  ات  دـننکن  مهف  ناشیا  زا  قح  لاقثتـسا  ناکیدزن  هک  دـننک  نآ  رد  یعس 

دنا و هدرکن  هیقت  نامز  ناهاشداپ  زا  هک  دنناوخب  موق  نآ  مالک  و  دننک ، هعلاطم  ناگتـشذگ  تایاور  بتک و  هک  دـشاب  نآ  هماع  هیلک 
رد هصصخم  تالاح  هیئزج و  لاوحا  رب  نآ  قابطا  و  دشاب ، یلک  يایاضق  قالطا و  هجو  رب  لاوقا  نآ  نکیل  و  هدومن ، نایب  فرص  قح 

یـشلا ء کبح   ) هک دـباین  شیوخ  حدـق  بیع و  دوخ  هب  لیم  تبحم و  تیاغ  زا  یمدآ  هک  اجنآ  زا  و  دوب ، لاضعا  ضومغ و  تیاـغ 
دتفا تجاـح  مه  و  دـنام ، یفتخم  وا  رب  حالـص  قرط  رثـکا  سپ  دـناوتن ، هقلطم  ییاـضق  نآ  رب  شیوخ  لاوحا  قیبـطت  مصی ) یمعی و 

دوصقم نیا  و  دهد ، هضرع  یلاو  يامنباوص  يار  رب  مک  شیب و  یب  باوص  لوق  قح و  هملک  هک  قداص  یقفشم  و  صلخم ، یحصانب 
هک تسا  لوقنم  ءامکح  زا  یضعب  زا  .تفخ  ناوتن  لفاغ  دارم  نینچ  زا  و  تفگ ، ناوتن  نآ  كرتب  نکیل  تسا و  ردان  زیزع و  دنچ  ره 
هک دننادب  هک  كولم  رب  دشاب  بجاو  و  اهتدـجو ) امف  یبر  اهب  طحـسا  یناطلـس و ال  اهب  یـضرا  هملک  بلط  یف  هلیل  ترهـس  : ) هتفگ

نداد هار  و  هشیدـنا ، دـساف  نایوگ  حازم  و  هشیپ ، قفانم  نایوگ  دـمآ  شوخ  نانخـس  اب  تسا  یلاو  لیم  کـلم  لـالتخا  بابـسا  مظعا 
نیقی هب  هچنآ  دنـسانش ، نازرا  قلخ  همه  ناـیز  ناوارفب  دوخ  دوس  كدـنا  و  دنـشیدنین ، دوخ  دوس  زج  موق  نآ  هچ  دوـخ ، دزن  ناـشیا 

دنچ ره  دـشاب  دوس  ار  ناشیا  نامگ  هب  هچنآ  و  دـنیوگن ، وا  يور  رد  دـشاب  نایز  ار  ناشیا  هکنآ  ناـمگ  هب  دـشاب  تیعر  یلاو و  دوس 
ماک چیه  دنک  تداع  لطاب  راتفگ  توالح  رب  یلاو  عبط  نوچ  و  دنهد ، هضرع  یلاو  رادنپ  رظن  رد  دشاب  نایز  نیقی  هب  ار  قلخ  یلاو و 
نابز رب  لطاب  نیریش  فرح  زج  و  دنـشکرد ، نابز  میب  زا  زین  تلود  ناهاوخریخ  ناحـصان و  سپ  ندرک ، دناوتن  قح  یخلت  لمحت  وا 
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سابل رد  ار  وا  لامعا  حـباقم  و  دـننک ، یلاو  نیـشنرطاخ  یتسار  قدـص و  فالخ  رب  ار  روما  همه  هک  دـشک  نادـب  راـک  سپ  دـنراین ،
تلود و نانمـشد  تقیقح  رد  موق  نیا  و  دنیامن ، او  تلم  کلم و  حالـص  دشک  تلود  نید و  داسف  هب  هچنآ  و  دنهد ، هضرع  نساحم 

مالک نیا  تسود و  هن  دشاب  نمشد  وا  عفن ، ای  دوس  رـض ، ای  دشاب  ریخ  ارت  هک  دشاب  هتـشادن  اورپ  هک  ره  هچ  ناتـسود ، هن  دنـشاب  تما 
تـسا روکذم  خیراوت  رد  .هتفای  لاوز  هتفرگ و  یتسـس  ببـس  نیا  زا  اهتلود  رثکا  و  تسا ، روکذم  باتک  نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  مه 

وا يوسب  ناخزیگنچ  زا  همان  و  دمآ ، تلاسر  هب  وا  دزن  مهف  اب  اناد و  يدرم  زیگنچ  بناج  زا  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  دـهع  رد  هک 
یم لوسر  اب  هدماین  رورغ  جازم  قفاوم  باطخ  نیا  ار  ناطلس  دوب ، هدناوخ  دنزرف  میرکت  يور  زا  ار  ناطلس  همان  نآ  رد  زیگنچ  دروآ 

عضاوت هک  تسا  نآ  دنسیون  راکماک  ناهاشداپ  رادتقالا و  يوذ  نیطالس  اب  هک  اهمان  نوناق  هدرک  باطخ  دنزرف  هب  ار  ام  ناخ  دیوگ :
نیا زا  نم  هتفگ  یم  لوسر  نآ  دوبن ، باوص  زا  نوریب  تفر  یم  اـم  باوـنب  تبـسن  یعـضاوت  ملق  ناـبز  رب  رگا  دـنراد ، یعرم  بدا  و 
یم نیقی  هب  زیگنچ  تکوـش  تمظع و  و  دـنادرگ ، یم  سبتلم  دوـخ  رب  رما  عـقاو  تسا و  میظع  يرورغ  ار  وا  هک  مدرک  مـهف  نـخس ،

لامک ارناطلس  تمدخ  يوب  تبسن  لیلج  ناخ  نآ  زا  باطخ  نیا  هک  منک  هضرع  متـشاد  رطاخ  رد  هچنآ  متـسراین  دناشوپ  یم  دناد و 
نیناوخ زا  اطخ  کلم  زا  یـضعب  ناخ  ما  هدینـش  هک  دـسرپ  یم  وا  زا  ناطلـس  سپ  متفگ  تقو  قبط  رب  یباوج  تسا ، لیجبت  عضاوت و 

، درک رهق  ار  اطخ  ناناخ  هدرک و  ریخـست  ریـشمش  هب  ار  اطخ  کلم  ماـمت  یلب  دـیوگ : لوسر  تسا ؟ تسار  هتخاـس  صلختـسم  اـجنآ 
هرهچ هک  مدـید  متفگب  نیا  نوچ  دراد ، بلاغ  سب  یتکوش  و  رهاق ، سب  یتنطلـس  متفگ : یتفای ؟ نوچ  يو  تکوش  تمظع و  تفگ 
اجنآ قح  باوج  هک  متـسناد  وا ؟ توق  تکوش و  اب  ارم  تکوش  توق و  يدـید  نوچ  تفگ : سپ  تشگ ، هتخورفا  بضغ  زا  ناطلس 
بنج رد  وا  تمظع  نکیلو  تسا  ناشلا  میظع  یناخ  ناخزیگنچ  دنچ  ره  داب  اقب  ار  ناطلس  متفگ  مدیسرتب  يو  توطس  زا  دشابن ، اور 

توق و زا  و  تفرگ ، رد  رگید  نانخس  و  تشگ ، نکاس  يو  بضغ  كدنا  سپ  دیاین ، باسح  رد  و  درادن ، يرادقم  ناطلـس  تمظع 
هدرک شیوخ  تمـشح  رورغ  رب  هیکت  دنام ، لفاغ  بلاغ  یمـصخ  نانچ  تملاسم  ارادم و  رد  شیوخ  راک  ریبدـت  و  زیگنچ )  ) تکوش

تیاکح نیا  رد  دیسر ، هچنآ  وا  هب  دیسر  و  دیشک ، هک  اجنآ  هب  راک  دیشک  سپ  تشاگنا ، فیعض  توطس  توق و  نآ  اب  ار  زیگنچ ) )
رتققحم يورب  تمکح  نیا  قدـص  هدینـش  اهنآ  هک  ره  تسا ، رایـسب  خـیراوت  رد  تایاکح  هنوگ  نیا  تسا و  مامت  تربع  ار  نیطالس 

ارت هک  نک  يزومآ  هار  هد و  میلعت  ناـنچ  ار  ناـشیا  سپ  لوـق ، رد  یتـسار  عرو و  لـهاب  نادرگ  مظنم  نابـسچ و  هب  ار  دوـخ  دـشاب و 
هدشن ءانث  هتسیاش  یشاب و  هدرکن  هچنآ  ینعی  .یشاب  هدرکن  ار  نآ  هک  یلطاب  هب  دننادرگن  رختفم  داش و  و  دنربن ، هار  زا  ءانث  رد  ءارطاب 

ربک دنک  یم  ثادحا  ءانث  رد  هغلابم  ینعی  ءارطا  ترثک  هک  یتسردب  دننادرگ ، لیام  دوخ  هب  ار  وت  رطاخ  ات  دـندبن  وت  رب  لطاب  هجو  رب 
( نیغ  ) هب دـشاب  هرغلا ) نم   ) رگا تلفغ  ندـش و  رورغم  زا  اـی  تزع ، یـشکرس و  زا  ار  صخـش  دـنادرگ  یم  کـیدزن  و  ار ، توخن  و 

همجعم

یجیهال

هملظلا و ناوخا  همثالا و  ناوعا  مهناف  هناطب ، کل  ننوکی  الف  ماثالا ، یف  مهکرش  نم  اریزو و  کلبق  رارشالل  ناک  نم  کئارزو  رـش  »
هملظ یلع  املاظ  نواعی  مل  نمم  مهرازوا ، مهراصآ و  لثم  هیلع  سیل  مهذافن و  مهئارآ و  لثم  هل  نمم  فلخلا  ریخ  مهنم  دـجاو  تنا 
هصاخ کئلوا  ذختاف  افلا ، كریغل  لقا  افطع و  کیلع  ییحا  هنوعم و  کل  نسحا  هنووم و  کیلع  فخا  کئلوا  .همثا  یلع  امثآ  و ال 

« .کتالفح کتاولخل و 

رد رارـشا  اب  دشاب  کیرـش  هک  یـسک  وت و  زا  شیپ  رارـشا  يارما  يارب  زا  ریزو  تسا  هدوب  هک  دشاب  یـسک  وت  ناریزو  نیرتدـب  ینعی 
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دنناراکمتـس و ناردارب  دنناراکهانگ و  نارگیرای  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  اوجن ، زار و  بحاص  وت  يارب  زا  دشابن  دیاب  سپ  ناهانگ ،
ذافن ناشیا و  ياهریبدت  اهلقع و  لثم  تسوا  يارب  زا  هک  یسک  زا  ناشیا  زا  رتهب  لدب  نیشناج و  ناریزو  زا  یـشاب  هتفای  وت  هکنآ  لاح 

شمتس رب  ار  يراکمتس  دنشاب  هدرکن  يرای  هک  یناسک  زا  ناشیا  ياهلاب  ناشیا و و  ناهانگ  لثم  وا  رب  دشابن  هکنآ  لاح  ناشیا و  رکف 
ندرک و يرای  يور  زا  وت  يارب  زا  دـنرتهب  ندرک و  فیلکت  يور  زا  وت  رب  دـنرت  کبـس  تعامج  نآ  .شهانگ  رب  ار  يراکهانگ  هن  و 

يارب زا  صتخم  ار  تعاـمج  نآ  ریگب  سپ  نتـشاد ، تفلا  يور  زا  ار  وت  ریغ  رم  دـنرتمک  ندوب و  ناـبرهم  يور  زا  وـت  رب  دـنرت  لـیام 
.وت ياه  سلجم  اهتولخ و 

كاوه نم  كاذ  اعقاو  هئاـیلوال ، هللا  هرک  اـمم  کـنم  نوکی  اـمیف  هدـعاسم  مهلقا  کـل و  قحلا  رمب  مهلوقا  كدـنع  مهرثآ  نکیل  مث  »
ثدـحت ءارطالا  هرثک  ناف  هلعفت ، مل  لطابب  كوحجنی  ـال  كورطی و  نا  یلع  مهـضر  مث  .قدـصلا  عرولا و  لـهاب  قصلا  عقو و  ثیح 

.هرغلا نم  یندت  وهزلا و 

ناگدننک کمک  رتمک  وت ، يارب  زا  ار  قح  خلت  نخـس  ناشیا  نیرت  هدنیوگ  وت ، دزن  رد  ارزو  نیرت  هدیزگرب  دشاب  دیاب  هنیآ  ره  ینعی 
يور زا  راک  نآ  دشاب  دوخ ، ناتـسود  يارب  زا  ار  نآ  ادـخ  تسین  یـضار  هک  ییاهراک  زا  وت  زا  دوش  عقاو  هک  يراک  رد  ار  وت  ناشیا 

رب ار  ناشیا  هدب  بدا  تضایر و  سپ  یتسار ، يراکزیهرپ و  بحاص  ناسک  هب  دنویپب  .دشابن و  ای  دوش  عقاو  هک  یتقو  رد  وت  شهاوخ 
شیپ حدم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، نآ  يا  هدرکن  هک  یلطاب  راتفگ  هب  ار  وت  دننادرگن  داش  وت و  يور  شیپ  رد  ار  وت  دننکن  حدم  هکنیا 

.تلفغ هب  ار  وا  دنادرگ  یم  کیدزن  سک و  نآ  رد  ار  توخن  دنک  یم  دیدپ  ندرکور 

یئوخ

(: ءارطالا ، ) لفاحملا سلجاملا و  یف  کتاسلج  کتالفح :) ، ) ماثالا رـصا : عمج  راصالا ) ، ) هب نوقـصالملا  هتـصاخ  لـجرلا : هناـطب ) )
یـسوم نع  هیاکح  یلاعت  هللا  لاق  امک  ریهظلا  نواـعملا و  وه  ریزولا  نا  ملعا  و  ینعملا : ربکلا ، وهزلا :) ، ) ءاـنثلا حدـملا و  یف  هغلاـبملا 

یخا نوره  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  یلوق و  اوهقفی  یناسل  نم  هدـقع  للحا  يرما و  یلرـسی  يردـص و  یل  حرـشا  بر   ) نارمع نبا 
هنا نالف  ریزو  ظفل  نم  ردابتی  یتح  كولملا  ءاسورلا و  نواـعی  نمب  ناونعلا  اذـه  صـصخ  دـق  و  هط ) هروس   25  - يرزا 28 هب  ددـشا 
نم کلم  لک  رـصم و  هنعارف  نم  نوعرف  لکل  ناک  دق  كولملا و  نم  اکلم  يواسی  هذوفن  نادیم  هعـس  رابتعاب  رـصم  یلاو  و  ناطلس ،

لاغشا هدنع و  هاجلا  بسک  دیدجلا و  یلاولاب  قاصتلالل  سانلا  ایها  مه  نونواعم و  ءارزو و  نییمالـسالا  هتالو  نم  لاو  لک  هک و  ولم 
ردقی املق  و  رومالا ، يراجم  یلع  عالطالا  هبرجتلا و  نم  مهل  امب  هل  نوعلا  لذب  ءانثلا و  نیـسحت  ایادهلا و  میدقت  هیدل و  هرازولا  ماقم 

: لاقف ملظلا  یلع  هنرمتملا  هباصعلا  کلت  لاح  نیب  هیلع  هللا  تاولص  هنکل  و  ءالوه ، لاثما  نع  صلختلا  نم  دیدج  کلم  وا  دیدج  لاو 
مهناف هموکحلا  روما  یف  هناطب  هذاختا  هیلع و  دامتعالا  زوجی  ملاظملا و ال  ماثالا و  یف  هکرش  دقف  ریرشلا  یلاولل  اریزو  ریزولا  ناک  اذا 

یف مهذافن  مهئارآ و  لثم  مهل  - 1 هوجو : نم  ءالوه  لاثما  یلع  نولـضفی  نیرخآ  لاجر  یلا  هادـه  مث  .هملظلا  ناوخا  همثالا و  ناوعا 
فخا کئلوا  .رثکا 2 - مهذافن  لقـصا و  مهئارآ  نوکیف  مثالا  ملظلا و  یلع  هنواـعملا  مدـعل  رازو  ـالا  راـصالا و  نم  نووربم  رومـالا 

نیقباسلا ءارزولا  نم  رثکا  یلاولل  مهتنوعم  .لاومالا 3 - راخدا  هشیعملا و  یف  فارسالا  اوداتعی  مل  دادس و  حالص و  لها  مهنال  هنووم 
نع هیلع  مهفطع  اصلاخ و  یلاولل  مهبح  ناکف  دـئاکملا  عماـطملا و  مهبولق  ءافـص  ریغی  مل  .رومالا 4 - یف  هحماسملاب  مهدایتعا  مدـعل 
نم باختنالاب  هرما  مث  .لیلق  یلاولا  ریغ  عم  مهتفلاف  نیضاملا  رارشالا  ناوعا  عابتا و  مه  نیرخآ  سانا  عم  اوفلای  مل  .بلقلا 5 - میمص 
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هملظلا هالولا  هداع  فالخ  یلع  کـل ) قحلا  رمب  مهلوقا  كدـنع  مهرثآ  نکیل  مث  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـقف نیحلاـصلا  ءارزولا  کـئلوا 
لجرب کلملادبع  نب  دـیلولا  یتا  یلی : امک  هفیطل  هصق  انه  یلزتعملا  حراشلا  رکذ  دـق  و  هلطابلا ، مهئاوها  یلع  مهدـیوی  نمل  نیبلاطلا 

، كران نم  ررـش  و  كایاطخ ، نم  هئیطخ  الا  وه  له  هیف ، لوقا  نا  تیـسع  ام  و  لاـق : جاـجحلا ؟ یف  لوقت  اـم  هل : لاـقف  جراوخلا ، نم 
هیف لوقا  ام  لاق : اذـه ؟ یف  لوقت  ام  لاقف : زیزعلادـبع  نب  رمع  یلا  دـیلولا  تفتلاف  امهمتـشی ، لبقا  کعم و  جاجحلا  نعل  هللا و  کنعلف 

و رمع : لاقف  ایجراخ ، الا  کنظا  ام  رمعل : لاق  دیلولا و  بضغف  هنع ، اوفعت  نا  اما  و  مکمتش ، امک  هومتشت  نا  اماف  مکمتشی ، لجر  اذه 
هب تملک  ام  یلا  كاعد  ام  هل : لاقف  دـیلولا ، هطرـش  بحاص  نایرلا  نبا  دـلاخ  هقحل  و  ابـضغم ، جرخف  ماـق  و  اـنونجم ، ـالا  کـنظا  اـم 

املف معن ، لاق : كرما ؟ ول  العاف  تنک  وا  لاق : کقنع ، برـضب  ینرمای  یتم  رظتنا  یفیـس  مئاق  یلا  يدیب  تبرـض  دـقل  نینموملاریما ؟
رما لک  یف  انعیطم  کناف  کفیس ، عض  دلاخ  ای  لاق : هیلا و  رظنف  هفیـس ، ادلقتم  هسار  یلع  فقوف  نایرلا  نب  دلاخ  ءاج  رمع  فلختـسا 

رتالف امهتعضو  دق  ینا  مهللا  عفنت ، هب و  رـضت  تنک  کناف  کملق  تنا  عض  هل : لاقف  دیلولل ، ناک  بتاک  هیدی  نیب  ناک  و  هب ، كرمان 
تعاش هیما  ینب  ملاظم  نا  ملعی  هفالخلل  يدصت  امل  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لوقا : .اتام  یتح  نینیهم  نیعیـضو  الاز  ام  هللا  وف  لاق : امهعف ،

اهب نیعلوملا  يدایا  عطق  ملاظملا و  کلت  لیطعتل  ریبدـت  نسحا  ربدـف  طقـسی  هفالخلا  شرع  داکف  تمطـالت  هیمالـسالا و  راـطقالا  یف 
لای مل  هماقم و  یف  هانرکذ  امک  همطاف  ینب  یلا  كدف  درو  بطخلا  نم  تیبلا  لها  بس  طاقسا  هذفن  ام  مها  نم  و  نکمم ، هجو  لکب 

.نینس ثالث  برقی  امم  الا  هفالخلا  ریرس  یلع  هوکرتی  مل  نکل  عامتجالا و  حالصا  یف  ادهج 

، دـنا هدرک  يراکمه  ناهانگ  رد  اهنآ  اب  دـنا و  هدوب  وت  زا  شیپ  راکدـب  نایلاو  ریزو  هک  دـنا  یناـسک  وت  ناریزو  نیرتدـب  همجرتلا - :
ار اهنآ  زا  رتهب  اهنآ  ياجب  یناوت  یم  وت  دننارگمتـس ، ردارب  ناراکهنگ و  رای  هک  اریز  دنـشاب  وت  ناصوصخم  نارادـفرط و  نانیا  ادابم 
، دنا هدرکن  يراکمه  ناراکهنگ  ناراکمتـس و  اب  دنرادن و  ار  اهنآ  لابو  ورزو  یلو  دـنراد  ار  اهنآ  ذوفن  تایرظن و  هک  یناسک  یبایب ،
ار اـهنآ  دـنرت ، تفلا  مک  اـه  هناـگیب  اـب  دـنرتنابرهم و  وـت  هب  تبـسن  دـننک و  یم  لـیمحت  وـت  رب  يرتـمک  هنیزه  نمادـکاپ  نادرم  نیا 

ربارب هدرپ  یب  ار  قح  هک  دشاب  یسک  وت  شیپ  اهنآ  رت  هدیزگرب  سپس  هد  رارق  دوخ  ینلع  ياهنمجنا  يرـس و  ياه  هسلج  ناصوصخم 
نانمادکاپ و هب  .دشابن -  هچ  دـشاب  وت  هاوخلد  هچ  دـنک  تدـعاسم  رتمک  ارت  شناتـسود  يارب  قح  تساوخ  فلاخم  رد  دـیوگب و  وت 

ارت دماشوخ  شیاتـس و  هدوهیب  يا  هدرکن  هک  یئاهراکب  دنیوگن و  ارت  قلمت  هک  رورپب  روآ و  راب  نانچ  ار  اهنآ  دـنویپب و  نایوگتـسار 
.دناشک رورغب  دروآ و  يدنسپدوخ  حدم  اریز  .دنیوگن 

يرتشوش

رمع لاس  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف هناطب ) کل  ننوکی  الف  ماثالا  یف  مهکرش  نم  و  اریزو ، کلبق  رارشالل  ناک  نم  کئارزو  رش  نا  )
وه شیجب  رـصنتسا  ال  لاق : هدرب و  هیلا  باتکلاب  رماف  هفئاصلا ، ازغ  هنا  هل : لیقف  جاجحلا  بتاک  ملـسم  یبا  نب  دیزی  نع  زیزعلادبع  نب 

و لاق : جاجحلا ؟ یف  لوقت  ام  هل : لاقف  جراوخلا  نم  لجرب  کلملادبع  نب  دیلولا  یتا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .بردلا و  نم  هدرف  مهیف ،
یلا دـیلولا  تفتلاف  .کعم  جاجحلا  نعل  هللا و  کنعلف  كران ، نم  ررـش  و  كایاطخ ، نم  هئیطخ  الا  وه  لـه  هیف ، لوقا  نا  تیـسع  اـم 
.هنع اوفعت  نا  اما  و  مکمتش ، امک  هومتشت  نا  اماف  مکمتشی ، لجر  اذه  هیف ؟ لوقا  ام  لاقف : اذه ؟ یف  لوقت  ام  لاقف : زیزعلادبع  نب  رمع 

نایرلا نبا  دـلاخ  هقحل  و  ابـضغم ، جرخ  ماق و  .انونجم و  الا  کنظا  ام  و  رمع : لاقف  .ایجراخ  الا  کنظا  ام  رمعل : لاق  دـیلولا و  بضغف 
برـضب ینرمای  یتم  رظتنا  یفیـس  مئاق  یلا  يدیب  تبرـض  دـقل  هفیلخلا ، هب  تملک  ام  یلا  كاعد  ام  هل : لاقف  دـیلولا ، هطرـش  بحاص 

: هل لاق  هیلا و  رظنف  هفیس ، ادلقتم  هسار  یلع  فقوف  دلاخ ، هءاج  رمع  فلختـسا  املف  .معن  لاق : .كرما  ول  العاف  تنک  وا  لاق : کقنع ؟
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اـضیا تنا  عضو  هل : لاقا  اضیا - دـیلولل  ناک  بتاک  هیدـی  نیب  ناک  و  هب - كرمان  رما  لـک  یف  اـنعیطم  کـناف  انفیـس ، عض  دـلاخ ، اـی 
و همثالا ) ناوعا  مهناف   ) .اتام یتح  نیعیـضو  الاز  ام  و  امهعفرت ) الف  امهتعـضو  ینا  مهللا  : ) لاق عفنت و  هبرـضت و  تنک  کناف  کملق ،

اونواعت و ال  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) يوقتلا ربلا و  یلع  اونواعت  و  : ) یلاعت لاـق  دـق 
، بارخ یه  اذاف  اهـضبق  یف  لسراف  نیرود )  ) اـهل لاـقی  اـضرا  ماـشه  عطقا  يربطلا :)  ) یف هملظلا ) ناوخا  و  (. ) ناودـعلا مثـالا و  یلع 

مث اهارق ) نیرود و  : ) بتکف رانید ، هئامعبرا  لاق : .یل  لعجت  اـم  لاـق : هلیحلا ؟ فیک  کـحی  و  ماـشلاب - ناـک  بتاـک  دـیوذل - لاـقف 
و ادبا ، هیالو  یل  یلت  ال  اهارق !؟) نیرود و  : ) ماشه هل  لاقف  دیوذ  هیلع  لخد  ماشه  یلو  املف  اریثک ، ائیـش  ذخاف  نیواودلا ، یف  اهاضما 
: هل لاقف  انباحـصا  نم  لجر  هیلع  لخد  ذا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا دنع  تنک  لاق : روفعی  یبا  نبا  نع  یفاکلا )  ) یف .ماشلا  نم  هجرخا 
(: مالسلا هیلع   ) لاقف کلذ ؟ یف  لوقت  امف  اهحلصی  هانـسملا  وا  هیرکی  رهنلا  وا  هینبی  ءانبلا  یلا  یعدیف  قیـض  انم  لجرلا  باصا  امبر  هنا 

یف همایقلا  موی  هملظلا  ناوعا  نا  ملقب ، هدـم  و ال  ال ، اهیتبال ، نیب  اـم  یل  نا  ءاـک و  مهل و  تیک  وا و  هدـقع  مهل  تدـقع  ینا  بحا  اـم 
نا ملق ، هدـم  و ال  ال ، لاقف : مهلامعا  نع  ع )  ) رفعجابا تلاـس  ریـصب : یبا  نع  .داـبعلا و  نیب  لـجوزع  هللا  مکحی  یتح  راـن  نم  قدارس 
یف مهذافن ) مهئارآ و  لثم  هل  نمم  فلخلا  ریخ  مهنم  دـجاو  تنا  و   ) .هلثم هنید  نم  اوباصا  ـالا  ائیـش  مهاـیند  نم  بیـصی  ـال  مکدـحا 
رزو هرزاو  رزت  و ال  : ) یلاعت لاق  ماثالا ، نم  مهلامحا  مهلاـقثا و  يا : مهرازوا ) و   ) .مهبونذ يا : مهراـصآ ) لـثم  هیلع  سیل  و   ) رومـالا
یف ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .يرخا مثاب  همثآ  مثات  ـال  يا : شفخـالا : لاـق  يرخا )
یبا نب  دیزی  دیز و  نب  هماسا  لزعب  هربق  یلع  وه  زیزعلادـبع و  نب  رمع  بتک  کلملادـبع  نب  نامیلـس  یفوت  امل  يرایـشهجلا ) ءارزو  )
نیع هفرط  سانلا  روما  یف  نامکحی  امهرقا  نا  هتییحتسا  یلاعت و  هللا  تفخ  ینا  لاقف : .لجرلا  نفدی  یتح  ربص  الا  سانلا  لاقف  ملـسم ،
ینا لاقف : جاجحلا  یلا  ثعب  هناوع : وبا  لاق  دـقعلا )  ) یف همثا ) یلع  امثآ  هملظ و ال  یلع  املاظ  نواعی  نمم ال   ) .مهروما تیل  دـق و  و 

یلا و بحا  وهف  ینعدت  نا  و  ءوسلا ، ناوعا  فاخی  فیعض  قرخا  ریبکب  نعتست  یب  نعتست  نا  تلق : .یلمع  یف  کب  نیعتـسا  نا  دیرا 
ینا هللا  و  کل ، مهتبیه  طـق  اریما  اوباـه  ساـنلا  تملع  اـم  ینا  يرخا  و  تلق : .کـتمحقا  كریغ  دـجا  مل  نا  لاـق : .محقا  ینمحقت  نا 

؟ فیک لاق : .لمع  یلع  کل  تسل  حبصا و  یتح  كرکذ  نم  مونلا  ینیتای  امف  لیللا  نم  راعتال 

یناک قیرطلا  نع  تلدعف  تمقف  .فرصنا  ینم ، مد  یلع  ارجا  وه  اقلخ  ضرالا  هجو  یلع  ملعا  هللا ال  ینا و  لاقف : .هیلع  تدعاف  تلق :
نب یسیع  نب  یلع  دلق  ناسارخ  نع  ییحی  نب  لضفلا  فرص  دعب  دیـشرلا  ناک  يرایـشهجلا :)  ) یف .خیـشلا و  اودشرا  لاقف : رـصبا ، ال 

هلومعم هردب  فلا  دیـشرلا  یلا  لمحف  هلیلج  الاوما  عمج  اهکولم و  ناسارخ و  لها  هوجو  لتقف  لاومالا ، یف  لضفلا  یلع  رثکیل  ناهام 
اهلیبس ناسارخ  نا  ییحی : لاقف  .اذـه  نع  لضفلا  ناک  نیا  ییحیل : لاق  اهب و  رـسف  .مهرد  فلا  فالآ  هرـشع  اـهیف  ریرحلا و  ناولا  نم 

مهدیدانـص و لتق  یـسیع  نب  یلع  و  مهتعاط ، بلجتـسا  اهـسوور و  تاین  حلـصا  لضفلا  اهنم و  لمحت  لاومالا و ال  اـهیلا  لـمحت  نا 
مهرد لک  ناکم  قفنتس  هذه و  فاعضا  هیف  تدجول  خرکلاب  فرایـصلا  بورد  نم  بردل  تدصق  ول  و  مهلاوما ، لمح  مهتنخارط و 

نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ناسارخ رما  ضقتنا  املف  دیـشرلا ، یلع  لوقلا  اذه  لقثف  .هرـشع  اهنم 
دقل ییحی ، هللا  ینقدص و  لوقی : ثیدحلا و  اذه  رکذتی  لعج  هسفنب  اهیلا  ضوهنلا  یلا  دیشرلا  جاتحا  ثیللا و  نب  عفار  جرخ  و  ایندلا )

: ءافلخلا ضعب  لاق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف هنوعم ) کل  نسحا  هنوم و  کـیلع  فخا  کـئلوا   ) .ائیـش تغلب  اـم  فلا و  فلا  هئاـم  تقفنا 
اذا و  مهریما ، هناک  ناک  مهریما  سیل  موقلا و  یف  ناک  اذا  لاق : هدـیرت ؟ فیک  اولاق : .ینمها  دـق  رما  یلع  هلمعتـسا  لـجر  یلع  ینولد 
هیلع  ) هنا لتاقملا :)  ) یف .اهل و  وه  متقدـص  لاق : .یثراحلا  داـیز  نب  عیبرلا  ـالا  هملعن  ـال  اولاـق : .مهنم  لـجر  هناـک  ناـک  مهریما  ناـک 

كردص یف  هللا  ناک  دقل  هللا  وف  اتیم ، ایح و  هللا  کمحری  مالسلا :) هیلع   ) هل لق  نذالل : لاق  ادئاع و  هعصعص  هاتا  برـض  امل  مالـسلا )
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تنک دقل  هللا  کمحری  تنا  هعـصعصل و  لق  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هعـصعص  هلاقم  نذالا  هغلباف  امیلع ، هللا  تاذـب  تنک  دـقل  امیظع و 
بحاص ناک  مجعملا :)  ) یف افلا ) كریغل  لـقا  و   ) .اـهجوت يا : اـفطع ) کـیلع   ) .قفـشا يا : ینحا ) و   ) .هنوعملا ریثک  هنووملا  فیفخ 

هترـضح و یلا  هیعدتـسی  هلودـلا - نکر  نب  هلودـلارخف  ریزو  دابع - نب  بحاصلا  یلا  لسرا  دـق  یناـماسلا  روصنم  نب  حون  ناـسارخ 
نیب عاش  يردق و  عفترا  مهب  موق  هقرافم  یل  نسحی  فیک  لاق : نا  هراذتعا  هلمج  نم  ناکف  هینـسلا ، لوذبلا  لذـب  هتمدـخ و  یف  هبغری 

.رثکا وا  لمج  هئامعبرا  یلع  لمحی  ام  هصاـخ  ملعلا  بتک  نم  يدـنع  یلاـقثا و  هرثک  عم  یلاوما  لـمحب  یل  فیک  مث  يرکذ ؟ ماـنالا 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .کتاعامتجا يا : کتالفح ) کتاولخل و  هصاخ  کئلوا  ذـختاف  )

یلا روصنملا  ثعب  سنا : نبا  کلام  لاق  دقعلا )  ) یف کل ) قحلا  رمب  مهلوقا  كدنع   ) .اراتخم مهرثکا  يا : مهرثآ ) نکیل  مث  ( ) ایندـلا
مهیدـیاب هزوالج  تطـسب و  دـق  عاطن  هیدـی  نیب  تدـضن و  دـق  شرف  یلع  سلاـج  وه  اذاـف  هیلع  اـنلخد  هاـنیتاف و  سواـط ، نبا  یلا  و 

نع ینثدح  هل : لاقف  سواط  نبا  یلا  تفتلا  هسار و  عفر  مث  الیلق  انع  قرطاف  انسلجف  اسلجا ، نا  انیلا  یمواف  قانعالا ، نوبرضی  فویسلا 
همکح یف  هللا  هکرـشا  لجر  همایقلا  موی  اباذع  سانلا  دـشا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لوقی : یبا  تعمـس  معن ، لاق : .کیبا 

: لاقف هیلا  تفتلا  مث  .همد  نم  ینالمی  نا  هفاخم  هبایث  نم  یبایث  تممـضف  کلام : لاق  هعاس ، کسماف  هلدـع ، یف  روجلا  هیلع  لـخداف 
نیذـلا دومث  دالبلا و  یف  اهلثم  قلخی  مل  یتلا  داـمعلا  تاذ  مرا  داـعب  کـبر  لـعف  فیک  رت  ملا  : ) لوقی یلاـعت  هللا  نا  معن  لاـق : .ینظع 

هعاس کسماف  همد ، نم  یبایث  المی  نا  هفاخم  هبایث  نم  یبایث  تممـضف  کلام  لاق  داـصرملابل .) کـبر  نا  داولاـب …  رخـصلا  اوباـج 
ام لاقف : کسماف  هاودـلا ، هذـه  ینلوان  لاق  مث  هنع  کسماف  هاودـلا ، هذـه  ینلوان  سواط ! نبا  ای  لاـق : مث  هنیب ، اـننیب و  اـم  دوسا  یتح 

: سواط نبا  لاقف  .ینع  اموق  لاق : کلذ  عمـس  املف  .اهیف  ککیرـش  نوکاف  هیـصعم  اهب  بتکت  نا  یـشخا  لاق : اـهینلوانت ، نا  کـعنمی 
هللا هرک  امم  کنم  نوکی  امیف  هدـعاسم  مهلقا  و   ) .هلـضف سواط  نبال  فرعا  تلز  اـمف  کـلام : لاـق  .مویلا  ذـنم  یغبن  اـنک  اـم  کـلذ 

کیلع دوعی  ام  کنورـصبی  و  قحلا ، یلع  کنوفقی  مهناـف  (: ) فحتلا هیاور   ) یف داز  و  عقو ) ثیح  كاوه  نم  کـلذ  اـعقاو  هئاـیلوال 
مکحلا یلا  بتک  ادایز  نا  یبعـشلا : لاق  دقعلا )  ) یف ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) هعفن

، هضف ابهذ و ال  سانلا  نیب  مسقت  الف  ءاضیبلا  ءارفـصلا و  هل  یفـصا  نا  یلا  بتک  هیواعم  نا  هفئاصلا - یلع  ناک  يراـفغلا و  ورمع  نب 
امهنم هل  هللا  لعجل  هللا  یقتاف  اقتر  دـبع  یلع  اتناک  ضرالا  تاوامـسلا و  نا  ول  و  هیواعم ، باتک  لـبق  هللا  باـتک  تدـج  و  هیلا : بتکف 

: نسحلل لاقف  یبعشلا ، يرـصبلا و  نسحلا  یلا  هریبه  نبا  لسرا  هیف :) و   ) .ء یفلا  نم  عمتجا  ام  مهل  مسقف  سانلا  یف  يدان  مث  .اجرخم 
یلع تیـشخ  اهذفنا  مل  نا  هللا و  طخـس  تقفاو  اهتذفنا  اذاف  اهیف ، ام  ضعب  اهیف  کلملادبع  نب  دیزی  دـنع  نم  انیتات  بتک  یف  يرت  ام 

.رومام دـبع  تنا  امناف  ددـس ، براق و  هل : لاق  یبعـشلا و  هل  قفرف  هلاسف  .كدـنع  زاجحلا  هیقف  یبعـشلا  اذـه  نسحلا : هل  لاـقف  یمد ؟
نا هریبه ! نب  ای  هللا ، یف  دیزی  فخت  دیزی و ال  یف  هللا  فخ  هریبه ! نب  ای  هل : لاقف  تنا ؟ لوقت  ام  لاق : نسحلا و  یلا  هریبه  نبا  تفتلاف 

دیزی هیف  کیلا  بتک  ام  رظناف  قلاخلا ، هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  ال  هریبه ! نباا  هللا ، نم  کعنمی  دـیزی ال  نا  دـیزی و  نم  کـعنام  هللا 
برضف .هباتک  نم  کب  یلوا  هللا  باتک  دیزی و  نم  کب  یلوا  هللا  ناف  هذفنت ، الف  هفلاخ  ام  هذفناف و  هقفاو  امف  هللا  باتک  یلع  هضرعاف 

یلا لسراف  نسحلا  اماف  نیفلاب ، یبعشللو  فالآ  هعبراب  هل  رما  و  هبعکلا ، بر  ینقدص و  اذه  لاق : نسحلا و  فتک  یلع  هدیب  هریبه  نبا 
، دیزی هنبا  فالختـسا  یف  سیق  نب  فنحالا  هیواعم  رواش  هیف :) و   ) .اهیلع رکـش  اهلبقف و  یبعـشلا  اما  و  اهقرف ، اوعمتجا  املف  نیکاسملا 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نوها کطخـس  هللا و  انطخـسا  كانبذک  نا  كانطخـسا و  كانقدـص  نا  لاقف : هنع  تکـسف 
کلملادبع نب  دیلولا  یلع  يرهزلا  لخد  و  هیف :) و   ) .تقدص هیواعم : هل  لاقف  .هللا  طخـس  نم  انیلع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 

بتکی مل  تانـسحلا و  هل  بتک  هتیعر  ادبع  یعرتسا  اذا  هللا  نا  اننوثدحی  لاق : وه ؟ ام  و  لاق : .ماشلا  لها  هب  انثدحی  ثیدح  ام  هل : لاقف 
دواد هیبنل  لوقی  یلاعت  هللا  ناف  لاق : .یبن  هفیلخ  لب  لاـق : .یبن  ریغ  هفیلخ  ما  هللا  یلع  مرکا  هللا  هفیلخ  یبنا  .لـطاب  لاـق : .تائیـسلا  هیلع 
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نع نولـضی  نیذلا  نا  هللا  لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  قحلاب و ال  سانلا  نیب  مکحاف  ضرالا  یف  هفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  ( ) (ع
نع اننورغیل  سانلا  نا  لاق : .یبن  ریغ  هفیلخب  کنظ  امف  هفیلخ ، یبنل  دیع  اذهف و  باسحلا ) موی  اوسن  امب  دـیدش  باذـع  مهل  هللا  لیبس 
رمع راشتـسا  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف و  باسحالا .) لوقعلا و  يوذ  و  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  قدـصلا ) عرولا و  لهاب  قصلا  و   ) .اـننید

ام وهف  اولدـع  نا  نیذـلا  مه  لاق : مه ؟ نم  و  لاـق : .رذـعلا  لـهاب  کـیلع  هباحـصا : ضعب  هل  لاـقف  مهلمعتـسی  موق  یف  زیزعلادـبع  نب 
: يا كورطی ) الا  یلع   ) .اضایر هضایر و  هضوری  رهملا  ضار  نم  مهضر ) مث   ) .رمع دهتجا  دق  سانلا  لاق  اورصق  نا  و  مهنم ، توجر 

لصفلا  ) .حدملا و  ءارطالا ) هرثک  ناف  هلعفت  مل  لطابب   ) .كوحرفی ال  يا : اهدیدشت ، میجلا و  میدقتب  كوحجبی ) و ال   ) .كوحدمی ال 
: يا هرغلا ) نم   ) برقت يا : یندـت ) و   ) .ربکلا يا : وهزلا ) ثدـحت  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و 

نبا لاق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف .ربکلا و  دفاو  حدملا  اولاق  هللا ) نم  تقملا  بجوی  کلذـب  رارقالا  و  ( ) فحتلا  ) ربخ یف  داز  و  رارتغالا ،
ملثلا نم  هملث  نوکتف  کـنم ، کـلذ  ساـنلا  فرعی  نا  هیکزتلا و  حدـملا و  بح  کـناش  نم  نوکی  نا  اـیلاو  تنک  اذا  كاـیا  عفقملا :

و هسفن ، حدامک  حدـملا  لباق  نا  ملعا  و  اهل ، کنم  نوکحـضی  اهب و  کنوباتغی  هبیغ  و  هنم ، کنوحتتفی  اباب  اهنم و  کـیلع  نومحتقی 
.بیعم هل  لباقلا  حودمم و  هل  دارلا  ناف  هدر ، یلع  هلمحی  يذلا  وه  حدملا  هبح  نوکی  نا  ریدج  ءرملا 

هینغم

صوصخلاب و  هیف ، سیل  امب  هیلع  نونثی  و  عنـصتلا ، ءایرلاب و  مکاحلا  نوقلی  سانلا  رثکا  خلا … ) رارـشالل  ناک  نم  کئارزو  رـش  نا  )
ناوعا نم  مامالا  رذح  اذل  و  هتلکاش ، یلع  هتلیصف و  نم  ناک  نم  الا  هبحصی  ریرشلا ال  نا  ههادبلا  نم  و  رارشالا ، هاغطلا و  نم  ناک  اذا 

هتریس تنسح  نم  راتخی  نا  و  مهدصاقم ، مهخیرات و  هناوخا و  هناوعا و  یـضام  یلا  رظنی  نا  هلماع  یـصوا  و  هملظلا ، ناوخا  همئالا و 
نم هیاغلا  اوغلب  ول  یتح و  مئارجلا  بلاثملا و  ییف  قبوسلا  لها  عد  هلماعل : مامالا  لوقی  خـلا ..) مهنم  دـجاو  تنا  و   ) .هتریرـس تباـط  و 

، حالـصلا نیدلا و  لهاب  کیلع  ..هیـصوصلل و  هادا  مهئاکذ  مهلوقع و  نم  نوذختی  و  نوللـضی ، نوعداخی و  مهناف  ءاکذـلا ، یعولا و 
ریثکلا مهیف  و  هلثم ، یف  نوبغری  ام  مهسفنا  نم  ناسنا  لک  نوطعی  مهنال  هیلع ، الضف  مهل  نوری  و ال  مهحـصنتسا ، نم  نوشغی  مهناف ال 

ریخلا و نمءیـش  هدنع  ناک  نا  مرجملاب  هناعتـسالا  نع  یهنی  مامالا ال  نا  یلا  هراشالا  دجت  .میکحلا  لقعلا  و  میلـسلا ، يارلا  لها  نم 
هرـش انعنمی  نا  یغبنی  و ال  رـش ، ریخ و  هیف  الا و  دـحا  نم  ام  ..هریمـض و  هنید و  يا  نانئمطالا  هب و  قوثولا  نع  یهنی  امنا  و  ناسحالا ،

ملعلا و لها  اما  لهجلا ، يوهلا و  لها  یلع  لـیقث  رم و  قحلا  کـل .) قحلا  رمب  مهلوقا  كدـنع  مهرثآ  نکیل  مث   ) .هریخب عاـفتنالا  نع 
عمتـسا و  کیلا ، هبرقف  مهنم  دحاوب  ترفظ  اذاف  ..مئال  همول  هیف  نوشخی  و ال  هب ، نورهجی  و  نوکی ، ناک و  ینا  مهتلاض  قحلاف  لدعلا 

هرـسم هلجاع و  هعفنمل  لطاب  یلع  كدعاسی  نم ال  کیلا  برق  اضیا  خـلا ..) کنم  نوکی  امیف  هدـعاسم  مهلقا  و   ) هناش نم  عفرا  و  هل ،
لعفی امک  خـلا ..) كورطی  نا ال  یلع   ) مهدوع يا  مهـضر ) مث   ) هلعف یغبنب  ام  كرت  و  هکرت ، یغبنی  اـم  لـعف  کـل  نیزی  ـال  و  هلئاز ،
قئاللا ناکملا  یف  مهلزنی  و  مهفادـها ، مهتلیخد و  ملعی  یعاولا  مکاحلا  نا  کش  نم  سیل  ..ءاـیرلا و  قاـفنلا و  لـها  نم  نویزاـهتنالا 

.دـیوعتلا و ضیورتلا : دـیورتلاو.مهقالخا و  مهتلکاش و  ام  نئاخ  فیزم  وا  فیخـس ، لهاج  ـالا  مهفاـته  مهقیفـصتب و  رتغی  ـال  و  مهب ،
.عطقی لوعفم  ابصن  و  هدئاز ، ءابلا  یعداب  و  ضفاخلا ، عزنب  بصن  لحم  یف  ام  مزلا  ام  .هدض و  ءالبلا : ءوس  .ناسحا و  ءالبلا : نسح 

هدبع

بنذلا يا  مثالا  لعاف  مثآ  عمج  همثالا  هتراهظ و  فالخ  بوثلا  هناطب  نم  وه  هتصاخ و  رـسکلاب  لجرلا  هناطب  هناطب : کل  ننوکی  … 
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 … لدب ینعمب  یمسالا  ینعملا  یف  هلمعتـسم  نم  دجاوب و  قلعتم  وا  فلخلاب  قلعتم  مهنم  فلخلا : ریخ  مهنم  ملاظ …  عمج  هملظلا  و 
هفلالا رسکلاب  فلالا  افلا : كریغل  لقا  و  رازوالا …  کلذک  مثالا و  بنذلا و  وه  رسکلاب و  رـصا  عمج  راصالا  مهرازوا : مهراصآ و 
كاوه نم  یلاولا …  سفن  یلع  هتبوعص  قحلا  هرارم  رملا و  قحلاب  الوق  مهرثکا  کیدل  مهلـضفا  نکیل  کل : قحلا  رمب  هبحملا …  و 

دـشا نم  ناک  نا  يا و  هلزنم  يا  هیلا  کلیم  نم  الزان  هنوک  لاح  هللا  هرک  ام  یلع  كدـعاسی  يا ال  هللا  هرک  امم  لاح  اعقاو  عقو : ثیح 
كوحرفی يا  كوحجبی  کحدـم و ال  یف  اودـیزی  يا  كورطی  نا ال  یلع  مهدوع  يا  مهـضر  كورطی : نا ال  یلع  کتابوغرم … 

ربکلا يا  هزعلا  نم  برقت  يا  یندت  بجعلا و  حتفلاب  وهزلا  هتلعف و  نکت  مل  کیلا و  میظع  لمع  هبسنب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

وت زا  شیپ  هک  تسا  يریزو  یبلط ) یم  کمک  شا  هشیدـنا  يار و  زا  هتـشامگ  تکلمم  نوئـش  رب  هک  ار  یـسک   ) وت ناریزو  نیرتدـب 
صاوخ و زا  دـیابن  سک ) نینچ   ) سپ هدوب ، زابنا  کیرـش و  اهنآ  اـب  هتـسیاشان ) ياـهراک   ) ناـهانگ رد  نارادرکدـب و  رارـشا و  ریزو 

ياراد هک  یناسک  رد  اهنآ  ياج  هب  وت  هک  یلاح  رد  دنتسه ، نارگمتس  هارمه )  ) ردارب ناراکهانگ و  رای  نانآ  اریز  دشاب ، وت  ناکیدزن 
ياهراک ناهانگ و  نانچ  هک  یباـیب  ار  ریزو  نیرتهب  یناوتیم  دنتـسه  تکلمم ) روما  رد   ) اـهنآ دـننام  وکین  ياـهیربراک  اـه و  هشیدـنا 

يرای یهارمه و  شهانگ  رب  ار  راکهانگ  متس و  رب  ار  رگمتس  و  تسین ، وا  رب  دنا ) هدش  بکترم  رارشا  تموکح  رد  هک   ) نانآ تشز 
و دنـشاب ) یم  رازگـساپس  هدومن  ینادردـق  نآ  زا  هتـسناد  رایـسب  ار  وت  تمعن  كدـنا  اریز   ) رتکبـس وت  يارب  ناشیا  هنیزه  دـنا : هدرکن 
رد ار  ناـشیا  سپ  تسا ، رتـمک  وت  ریغ  اـب  ناـشیتسود  و  رتـشیب ، یناـبرهم  يور  زا  وت  هب  ناـشتبغر  لـیم و  و  رتوکین ، تیارب  ناـشیرای 

رتشیب وت  هب  قح  خـلت  نخـس  هک  دـشاب  يریزو  وت  دزن  ناشیا  نیرت  هدـیزگرب  دـیاب  و  هد ، رارق  ناکیدزن  زا  دوخ  ياهـسلجم  اـهتولخ و 
شهاوخ ندوتس  رتمک  خلت و  نخس  هچ  رگا  دیاتسب  ددنسپ  یمن  شناتسود  يارب  ادخ  هک  ترادرک  راتفگ و  رد  ار  وت  رتمک  و  دیوگ ،

هب ار  دوخ  و  یـشابن .) دونـشخ  وا  شور  زا  دـیآ و  نارگ  وت  رب  وا  خـلت  رادرک  راـتفگ و  دـنچ  ره   ) دوش تیگنتلد  ببـس  وت  يوزرآ  و 
هکنیا زا  و  دنیاتـسن ، ار  وت  رایـسب  هک  زومایب  راداو و  ار  نانآ  و  شاب ) نیـشنمه  اهنآ  اـب  هشیمه   ) نابـسچب نایوگتـسار  ناراـکزیهرپ و 

رد رارـصا  يرایـسب  اریز  دـنزاس ) هجوتم  دوخ  هب  ار  وت  ات   ) دـننادرگن داش  ار  وت  تسین ) نایب  هتـسیاش  و   ) يا هدرواین  اـج  هب  یتسرداـن 
.دروآ یم  راب  یشکرس  هتخاس  دنسپدوخ  ار  صخش  شیاتس 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

نم و   ) سفنلا فرحنم  ساـنلا ، دـنع  هورکم  هنـال  اریزو ) کـلبق  رارـشالل  ناـک  نم   ) لـمعلل رزاوملا  وـه  ریزوـلا  کـئارزو ) رـش  نا  )
مثآ عمج  همثالا ) ناوعا  مهناف   ) کل هصاخ  اریزو و  يا  هناطب ) کل   ) ریزولا اذه  لاثما  ننوکی ) الف   ) یـصاعملا و  ماثالا ) یف  مهکرش 

نیعی لب  لداـعلا ، نیعی  ـال  ملاـظلا  وخا  و  ملاـظ ، عمج  هملظلا ) ناوخا  و   ) .نیمثـالا نیعی  مثـالا  یلع  داـتعا  نم  ناـف  مثـالا ، لـعاف  يا 
دالبلا ناف  فلخلا ) ریخ   ) ءارزولا ءالوه  لدب  يا  مهنم )  ) دجت يا  دـجاو )  ) کلام ای  تنا ) و  - ) عقت اهلاکـشا  یلع  رویطلا  ناف  ملاظلا -

العف لعفلاب  نایتالا  و  لمعلا ، هیفیک  هفرعمب  رومالا ، یف  مهذافن ) و   ) هبئاصلا مهئارآ ) لثم  هل  نمم   ) نیلدـتعملا ءاـمکحلا  نع  ولخت  ـال 
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املاظ نواعی  مل  نمم   ) .مثالا ینمعب : رزو ، عمج  مهرازوا ) و   ) لیقثلا لمحلا  بنذلا و  وه : و  رـصا ، عمج  مهراصا ) لثم  هیلع  سیل  (و 
رمخلا و برـشک  ریغلل ، املظ  مثالا  نکی  مل  نا  و  همثا ) یلع  امثا  و ال   ) سانلا دنع  هللا و  دنع  یـس ء  قباس  هل  نوکی  یتح  هملظ ) یلع 

اودیری یتح  تالولا ، نم  لاومالا  ذخا  او  داتعی  مل  مهناف  هنوم ) کیلع  فخا   ) ءوس هقباس  مهل  سیل  نیذلا  ءارزولا  کئلوا )  ) هبـشا ام 
اونح و رثکا  يا  افطع ) کیلع  ینحا  و  ، ) لمعلا مهیلع  لـقثی  یتح  مکحلا  یف  اولهرتی  مل  مهنـال  هنوعم ) کـل  نسحا  و   ) کـنم اـهلثم 

سانلا اوفلا  یتح  مکح  مهل  قبـسی  مل  ذا  هبحم ، هفلا و  يا  افلا ) كریغل  لقا  و   ) .مهتمعن یلو  کنا  نوری  هنـال  کـیلع ، اـفطعت  ـالیم و 
دارملا یـشب ء و  لفتحت  نا  تدرا  اذا  کتالفح ) و   ) هراشتـسالل مهب  ولخت  کتاولخل ) هصاخ   ) ءارزولا نم  ددـجلا  کـئلوا ) ذـختاف  )

قحلا رمب  مهلوقا   ) هریغ یلع  همدقت  يذلا  کیدل  مهلـضفا  يا  كدـنع ) مهرثا  نکیل  مث   ) کلذ هابـشا  دایعالل و  سانلاب  کتاعامتجا 
دـیقلا و نع  كاکفنا  هنال  ولح ، وه  يذـلا  لطابلا  فالخب  رم ، قحلا  نال  رم )  ) ظفلب نایتالا  و  ضحملا ، قحلاب  املکت  رثکا  يا  کـل )
ریزولا ال کلذ  نوکی  ناب  هبـشا  ام  و  هلاطبلا ، یف  رمعلا  فرـصک  هئاـیلوال ) هللا  هرک  اـمم  کـنم  نوکی  اـمیف  هدـعاسم  مهلقا  و   ) .هعبتلا

ناکنا يا و  عقو  ثیح  كاوه  نم   ) هورکملا هللا کلذ ) اعقاو   ) هنـسحلا رومالا  یف  كدـعاسی  امنا : و  رمالا ، اذـه  لثم  یلع  كدـعاسی 
كاوه بسح  لمعی  هنا ال  فرعی  کل  ریزولا  هدعاسم  مدعب  ناف  هللا ، هرک  امم  لاح  اعقاو )  ) هملک و  کتابوغرم ، دشا  نم  رمالا  کلذ 

نیقداصلا قدصلا ) و   ) .هناحبس هللا  نم  نیفئاخلا  عرولا ) لهاب   ) کلام ای  برتقا ، يا  قصلا )  ) حالـصلا هللا و  رماوا  بسح  لمعی  امنا  و 
ال يا : كوـحجبی ) ـال  و   ) كوحدـمی ـال  يا  كورطی ) ـال  نا  یلع   ) هضاـیرلا نم  مهدوـع ، يا  مهـضر ) مث   ) مهلاوـقا مهلاـمعا و  یف 

حدـملا و  ءارطالا ) هرثک  ناق   ) كریغ هلعف  امنا  و  هلعفت ، مل  کنا  لاحلا  و  اذـک ، یلاولا  لعف  اولوقی  ناـب  هلعفت ) مل  لـطابب   ) كوحرفی
لک و  زازتعالا ، ربکلا و  يا  هزعلا ) نم   ) حودمملا برقت  يا  یندت ) و   ) سفنلاب بجعلا  رخفلا و  يا  وهزلا )  ) حودـمملا یف  ثدـحت ) )

هلیذر کلذ 

يوسوم

: کتالفح .فطعا  ینحا : .ماـثالا  راـصالا : .راـصنا  نودـعاسم و  ناوعا : .هب  نوقـصالملا  هتـصاخ  لـجرلا : هناـطب  .یـصاعملا  ماـثالا :
.كورسی كوحجبی : .هیف  غلابملا  حدملا  ءارطالا : .مهدوع  مهضر : .برق  قصلا : .مهلضفا  مهرثآ : .لفاحملا  عماجملا و  یف  کتاسلج 

، همثالا ناوعا  مهناف  هناطب ، کل  ننوکی  الف  ماثالا  یف  مهکرش  نم  و  اریزو ، کلبق  رارشالل  ناک  نم  کئارز  رـش و  نا   ) .ربکلا وهزلا :
مهماثآ مهرازوا و  مهراـصآ و  لـثم  هیلع  سیل  و  مهذاـفن ، مهئارآ و  لـثم  هل  نمم  فلخلا  ریخ  مهنم  دـجاو  تنا  و  هملظلا ، ناوخا  و 

لقا و  افطع ، کیلع  ینحا  و  هنوعم ، کل  نسحا  و  هنووم ، کیلع  فخا  کئلوا  همثا ، یلع  امثآ  هملظ و ال  یلع  املاظ  نواعی  مل  نمم 
امیف هدـعاسم  مهلقا  کل و  قحلا  رمب  مهلوقا  كدـنع  مهرثآ  نکیل  مث  .کتالفح  کتاولخل و  هصاـخ  کـئلوا  ذـختاف  اـفلا ، كریغل 

كورطی و نا ال  یلع  مهضر  مث  قدصلا  عرولا و  لها  قصلا  .عقو و  ثیح  كاوه  نم  کلذ  اعقاو  هئایلوال ، هللا  هرک  امم  کنم  نوکی 
یلاـعم وفعلا  اوفع  ریزولا ، یلاـعم  اوفع  ریزولا ، هزعلا ) نم  یندـت  وهزلا و  ثدـحت  ءارطـالا  هرثـک  ناـف  هلعفت ، هل  لـطابب  كوحجبی  ـال 

املظ سانلا  دشا  مه  لب  هملظلل  ناوعا  نمزلا  اذه  ءارز  سیل و  هملظ - انئارز  لک و  و  اننامز - یف  هملظلا  یمـسن  اذکه  ریزولا  ذاتـسالا 
همج تاحفص  اندوسل  مهرتافد  حتفنل  انئج  ول  هناهملا ، راتهتسالا و  هنایخلا و  لیلـضتلا و  بیلاسا  عظفا  ناسنالا  یلع  اوسر  ام  هواسق ، و 

تاریخ بهن  دق  ریزولا  اذـه  و  نییالملا ، نییالم  هترازو  مساب  قرـس  دـق  ریزولا  اذـهف  يزخ …  راع و  اهلک  تاناهم ، خاس و  وا  اهلک 
اذه و  هئانب ، نم  میدـقلا  نمزلا  یف  قیقرلا  راجت  زجعی  ارـصق  ینبی  نا  عاطتـسا  دـق  ریزولا  اذـه  و  نادـجولا ، ریمـضلا و  براح  دـلبلا و 

تاـسموملا و لـک  رخـس  دـق  ریزولا  اذـه  و  هئاـند …  رهع و  هلک  هواعدـلا  تاـناح  يوهلا و  تاـنب  نیب  ءارمحلا  هیلاـیل  ییحی  ریزوـلا 
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تارابختـسالا هلاک  تحت و  هدیدم  هدمل  الیمع  لمع  دق  ریزولا  اذـه  .هزکرم و  ملتـسی  یک  نیلووسملاب  لصتی  نا  لجا  نم  تارهاعلا 
نم ریثک  یلع  یضق  يواسام  عقاو  اننامز ، یف  ءارزولا  لاح  وه  اذه  هراذقلا …  الا  اهنم  جرخی  هعولاب ال  کیلاود …  اذکه  هیبنجالا و 

توغاطلا دهع  یف  اوناک  نیذلا  ءارزولا  ءالوه  عم  یلاولا  لماعتی  نا ال  یصوی  مامالا  نا  .هفعـضتسملا  بوعـشلل  لامالا ، تاحومطلا و 
ههج و نم  یلاولاب  سانلا  هقث  یلع  رثوی  میدـقلا  مهفارحنا  هذاشلا و  مهتاسرامم  نیـشملا و  مهکولـس  هثیبخلا و  مهتیـسفن  ناف  هل  اناوعا 

.رارشالا ءارزولا  ءالوه  نع  هیلدب  جذامن  میدقت  نع  زجاع  هنا  ملسملا و  عمتجملل  یعامتجالا  ءانبلا  یف  کیکشتلا  یلا  ریهامجلا  عفدی 
نم یمالـسالا  عمتجملا  یف  ناف  ابناج  مهیحنی  توغاطلا ، اونواع  نیذلا  ءارزولا  ءالوه  یحنی  نا  یلاولل  هتیـصوب  مامالا  عفدی  انه  نم  و 

عفدـنی نا  عیطتـسی  سندـتی  مل  يذـلا  رهاـطلا  ناـسنالا  اذـه  مهروـج و  یف  مهنعی  مل  هملظلا و  هقفارمب  سندـتی  مل  نـمم  هئاـفکلا  هـب 
 … هریمض هراهط  هنطاب و  هفاظن  یـضتقمب  لمعی  لطابلا و  عفدی  قحلا و  تبثی  یک  نانح  فطعب و  یعـسی  هبغرب و  نواعی  صالخاب و 
نلعی قحلا و  رمب  ملکتی  نم  یلاوـلا  سفنل  ءـالوه  بحا  نکیل  مهـصالخا و  مهتقاـث و  یف و  نوـفلتخی  ددـجلا  ناوعـالا  ءـالوه  نا  مث 

اباستکا وا  هل  ءاضرا  هیـضق  تاماعز و ال  تاـیبوسحم و  هیـضق  تسیل  هیـضقلا  ناـف  هضرت  مل  یلاولا و  بجعت  مل  نا  هیراـع و  هقیقحلا 
یهنلا فورعملاب و  رمالا  باب  نم  اذه  هللا و  نع  هدعبی  امع  یلاولا  نعی  مل  نم  نوکی  نا  بجی  یلاولل  ناوعالا  بحا  کلذـک  هدول و 

قدـصلا و عرولا و  لها  هلوح  عمجی  نا  یلاولا  یلع  نا  مث  .ناـکم  ناـمز و  لـک  یف  ناـسنا و  لـک  نم  هقیقحت  بولطملا  رکنملا  نع 
كولسلا و ریمـضلا و  یف  فارحنا  یلا  يدوی  دق  اربک و  اوهز و  سفنلا  یف  لعجی  کلذ  ناف  هحدم  هئارطا و  مدع  مهـسوفن  یف  عرزی 

امیلس لظی  نل  حدملا  براش  امیلس  لظی  دق  رمخلا  براش  رعاشلا : لاق  دق 

یناغماد

هیآ ود  یکی  هب  داهـشتسا  زا  سپ  دـنا » هدوب  رارـشا  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  دنتـسه  ینانآ  وت  ناریزو  نیرتدـب  انامه   » هلمج حرـش  نمض 
رد دیـسرپ  وا  زا  دیلو  دـندروآ ، کلملا  دـبع  نب  دـیلو  شیپ  ار  جراوخ  زا  يدرم  تسا : هدروآ  ار  ریز  یخیرات  ناتـساد  دـیجم ، نآرق 
وت هلعـش  زا  يررـش  وت و  ياـهاطخ  زا  یکی  وا  هک  تسا  نیا  زج  رگم  میوگب ، هچ  یهاوخ  یم  تفگ : ییوـگ ؟ یم  هچ  جاـجح  هراـب 

تسیرگن زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  دیلو  .درک  ود  نآ  هب  نداد  مانشد  هب  عورش  دانک و  تنعل  ار  جاجح  وت  هارمه  ار و  وت  دنوادخ  تسا ،
دیهاوـخ یم  رگا  تسا ، هداد  مانـشد  ار  امـش  هک  تسا  يدرم  میوـگب ، هچ  تفگ : رمع  ییوـگ ؟ یم  هچ  درم  نـیا  هراـب  رد  تـفگ : و 

: تفگ زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  دش و  نیگمشخ  دیلو  .دینک  وفع  ار  وا  ای  تسا و  هداد  مانـشد  امـش  هب  هک  هنوگ  نامه  دیهد  شمانـشد 
نوریب نیگمـشخ  تساخرب و  مرادنپ و  یمن  يا  هناوید  زج  ار  وت  مه  نم  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .مرادـنپ  یمن  یجراخ  زج  ار  وت 
نانمؤم ریما  اب  هک  تشاداو  ار  وت  يزیچ  هچ  تفگ : دناسر و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  ار  دوخ  دیلو ، هطرـش  رالاس  نایر  نب  دلاخ  .تفر 

رمع .دـهد  یم  تندرگ  ندز  هب  نامرف  یماـگنه  هچ  مدوب  رظتنم  متـشاد و  تسد  رد  ار  مریـشمش  هتـسد  نم  ییوگب  نخـس  هنوگ  نیا 
نب دلاخ  دیـسر ، تفالخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نوچ  .يرآ  تفگ : يداد ؟ یم  ماجنا  ار  نآ  داد  یم  نامرف  وت  هب  هک  ضرف  رب  تفگ :

.داتسیا وا  رس  الاب  دمآ و  دوب  هدرک  لیامح  ار  دوخ  ریشمش  هک  یلاح  رد  نایر 

رمع لباقم  .يرادرب  نامرف  میهدـب  اـم  هک  یناـمرف  ره  رد  وت  هک  راذـگب  راـنک  ار  تریـشمش  دـلاخ  يا  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  رمع 
یناسر و یم  دوس  مه  نآ  اب  هک  راذگب  نیمز  رب  ار  تملق  تفگ : مه  وا  هب  دوب ، راد  هدهع  مه  ار  دـیلو  يریبد  هک  دوب  هتـسشن  يریبد 
هک یماگنه  ات  سپ  نآ  زا  ریبد  نآ  دلاخ و  دنگوس  ادخ  هب  ناسرم و  تعفر  هب  ار  نانآ  مداهن  ورف  ار  ود  نیا  نم  ایادـخ  راب  نایز ، مه 

.دندوب نوبز  هیامورف و  دندرم ،
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زا یکی  تخیمآ  رد  نادـنمتردق  اـب  تسویپ و  هفیلخ  هاـگرد  هب  يرهُز  هک  نیمه  دـسیون : یم  نیدـلا  موـلع  ءاـیحا  باـتک  رد  یلازغ 
هک يا  هدـش  یتلاح  راتفرگ  وت  دراد ، تمالـس  هب  اـه  هنتف  زا  ار  وت  اـم و  دـنوادخ  رکب ، اـبا  يا  تشون : نینچ  شیارب  وا  ینید  ناردارب 
يا هدـش  هدروخلاـس  يریپ  وـت  هک  .دروآ  تمحر  وـت  رب  دـنک و  اـعد  وـت  يارب  تسا  هتـسیاش  دسانـش ، یم  ار  وـت  هـک  سک  ره  يارب 
راب تسا و  نیگنـس  رایـسب  هداد ، شزومآ  شربمایپ  تنـس  زا  هدنامهف و  وت  هب  دوخ  باتک  زا  هچنآ  زا  وت  هب  تبـسن  دنوادخ  ياهتمعن 

نـشور مدرم  رب  ار  نآ  هکنآ  يارب  : » تسا هدومرف  هکلب  هتفرگن  ناـمیپ  دـهع و  نینچ  نیا  اـملع  زا  دـنوادخ  .تسوـت  شود  رب  ینارگ 
نیا يا ، هدیـشک  شود  رب  هک  یهانگ  نیرت  کبـس  يا و  هدش  بکترم  هک  يراک  نیرت  هداس  نادب  و  شدیرادم ،» هدیـشوپ  دـیزاس و 

هدومیپ ناسآ  ار  یهارمگ  هار  دـهد ، یمن  ماجنا  ار  قح  هک  یـسک  هب  ندـش  کیدزن  اب  يا و  هدـش  نارگمتـس  ییاهنت  سینا  هک  تسا 
گنـس هک  دنا  هدروآ  رد  يروحم  تروص  هب  ار  وت  هکلب  دنا ، هدرکن  اهر  ار  یلطاب  ناشدوخ  هب  وت  نتخاس  کیدزن  اب  نارگمتـس  .يا 

يارب ینابدرن  دنرذگ و  یم  نآ  زا  دوخ  هانگ  هب  ندیسر  يارب  هک  دنا  هداد  رارق  یلپ  ار  وت  ددرگ و  یم  وت  درگ  رب  ناشیا  متس  بایسآ 
یم دوخ  یپ  رد  ار  نانادان  ياهلد  دننکفا و  یم  کش  ناملاع  لد  رد  وت  مان  هانپ  رد  یهگناو  .دـنا  هتفرگ  شیوخ  یهارمگ  هب  لوصو 

هرهب وت  زا  هک  اهزیچ  رایـسب  هچ  دنا ، هداد  یهابت  هب  ار  وت  شوخ  لاح  نید و  هکنآ  لابق  رد  دنا  هدرک  دابآ  وت  يارب  هک  هچنآ  دنـشک ،
نیـشناج یهورگ  ناشیا  زا  سپ  : » تسا هدومرف  ناش  هراب  رد  دنوادخ  هک  یـشاب  هورگ  نآ  زا  هک  یتسین  ناما  رد  دنا و  هدرک  يرادرب 

یـسک اب  وت  رکب  ابا  يا  .داتفا » دـنهاوخ  یهارمگ  هب  يدوز  هب  دـندرک و  يوریپ  اهتوهـش  زا  دـنتخاس و  هابت  ار  زاـمن  هک  دـندش  ناـنآ 
نک اوادم  تسا ، هدش  دنمدرد  هک  ار  دوخ  نید  دنام ، یمن  لفاغ  هک  تسا  لکوم  وت  رب  يا  هتشرف  تسین و  نادان  هک  ینک  یم  هلماعم 

یمن هدیـشوپ  نامـسآ  نیمز و  رد  ادـخ  رب  زیچ  چـیه  و   » تسا شیپ  رد  زارد  رود و  يرفـس  هک  زاـس  مهارف  ار  شیوخ  هشوت  داز و  و 
.مالّسلا و  دنام ،»

رد دنیوگن و  قلمت  ار  وت  هک  نک  تیبرت  نانچ  ار  ناشیا  سپس  و  «، » كورطی ّالا  یلع  مهضُر  مث   » هلمج نیا  حرش  نمض  نینچمه  يو 
«. دیشاپب كاخ  سولپاچ  نارگشیاتس  هرهچ  رب  : » تسا هدمآ  ربخ  رد  تسا : هدروآ  نینچ  دننکن ،» شیاتس  تروضح 

رتورف نم  دومرف : وا  هب  .دوب  مهتم  قافن  هب  یلع  رظن  رد  درم  نآ  درک ، حدم  ناوارف  دوتـس و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  روضح  رد  يدرم 
.يراد لد  رد  هک  منآ  زا  رتارف  یتفگ و  هک  متسه  نآ  زا 

، دشاب هتسارآ  ار  سک  ره  تفالخ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : تساخرب و  يرسق  هللا  دبع  نب  دلاخ  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  اب  تعیب  زور  هب 
رعاش هک  يا  هنوگ  نامه  وت  يدناسر ، فرش  هب  ار  تفالخ  وت  کنیا  دشاب ، هدناسر  فرش  هب  ار  سک  ره  يا و  هتسارآ  ار  تفالخ  وت 

: تسا هتفگ 

انیز کهجو  نسح  رّدلل  ناک  هوجو  نسح  ناز  ّردلا  ذا  و 

.دنیشنب داد  نامرف  تسا و  هدش  مورحم  درخ  زا  هدش و  ینازرا  يرونخس  امش  تسود  نیا  هب  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع 

يزاریش مراکم 

متشه شخب 
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ُناَوْـخِإَو ، ِهَمَثَأـْلا ُناَوـْعَأ  ْمُهَّنِإَـف  ، ًهَناَِـطب َکـَل  َّنَنوُـکَی  اَـلَف  ِماـَثْآلا  ِیف  ْمُهَکِرَـش  ْنَمَو  ، ًاریِزَو َکَْـلبَق  ِراَرْـشَْأِلل  َناَـک  ْنَم  َکـِئاَرَزُو  َّرَـش  َّنِإ 
ْنِواَُعی َْمل  ْنَّمِم  ، ْمِهِماَثآَو ْمِهِراَزْوَأَو  ْمِهِراَصآ  ُْلثِم  ِْهیَلَع  َْسَیلَو  ، ْمِهِذاَـفَنَو ْمِِهئاَرآ  ُلـْثِم  َُهل  ْنَّمِم  ِفَلَْخلا  َْریَخ  ْمُْهنِم  ٌدِـجاَو  َْتنَأَو  ، ِهَمَلَّظلا

، ًاْفلِإ َكِْریَِغل  ُّلَقَأَو  ، ًاـفْطَع َکـْیَلَع  یَنْحَأَو  ، ًهَنوُعَم َکـَل  ُنَسْحَأَو  ، ًهَنوُؤَم َکـْیَلَع  ُّفَخَأ  َکـَِئلوُأ  ِهِْمثِإ  یَلَع  ًاـِمثآ  اـَلَو  ، ِهِْملُظ یَلَع  ًاـِملاَظ 
اَّمِم َْکنِم  ُنوُکَی  اَمِیف  ًهَدَـعاَسُم  ْمُهَّلَقَأَو  ََکل  ِّقَْحلا  ِّرُِمب  ْمَُهلَْوقَأ  َكَدـْنِع  ْمُهَُرثآ  ْنُکَْیل  َُّمث  ، َِکتاَلَفَحَو َِکتاَوَلَِخل  ًهَّصاَخ  َِکَئلوُأ  ْذِـخَّتاَف 

ٍلِطاَِبب َكوُحَْجبَی  َالَو  َكوُرُْطی  اَّلَأ  یَلَع  ْمُهْـضُر  َُّمث  ؛ ِقْدِّصلاَو ِعَرَْولا  ِلْهَِأب  ْقَْصلاَو.َعَقَو  ُْثیَح  َكاَوَه  ْنِم  َِکلَذ  ًاـِعقاَو  ، ِِهئاَِـیلْوَِأل ُهّللا  َهِرَک 
.ِهَّزِْعلا َنِم  ِینُْدتَو  ، َوْهَّزلا ُثِدُْحت  ِءاَرْطِْإلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ، ُْهلَعْفَت َْمل 

همجرت

یـسک نینچ.تسا  هتـشاد  تکرـش  اهنآ  ناهانگ  رد  هدوب و  « رورـش نارادـمامز  » ریزو وت  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  وت  يارزو  نیرتدـب 
نانیـشناج یناوت  یم  وت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا.دنناراکمتـس  ناردارب  ناراـکهنگ و  نواـعم  اهنآ.دـشاب  وت  رارـسا  مرحم  دـیابن  زگره 

لاـمعا نیگنـس  راـب  یلو  ؛ دنتـسین اـهنآ  زا  رتـمک  یعاـمتجا  ذوـفن  رکف و  رظن  زا  هک  یناـسک  زا  ، ینک باـختنا  ناـنآ  ياـج  هب  یبوـخ 
رد ار  يراکهانگ  هدرکن و  يرای  شمتـس  رد  ار  يرگمتـس  زگره  هک  یناسک  زا  ؛ دنرادن شود  رب  ار  اهنآ  یـصاعم  ناهانگ و  ، فالخ
اب ناشتفلا  سنا و  رتشیب و  وت  اب  ناشتبحم  رتهب و  ناشیرای  يراکمه و  رت و  کبـس  وت  رب  دارفا  نیا  هنیزه.دنا  هدومنن  تنواعم  شهانگ 

وت ریغ 

زا  ) سپس.هدب رارق  یـصوصخ  لفاحم  رد  شیوخ  رادزار  اه و  تولخ  رد  دوخ  صاوخ  زا  ار  اهنآ  نیاربانب  ، تسا رتمک  ناگناگیب ) (و 
وت اب  یهارمه  تدعاسم و  رد  دنـشاب و  رت  هجهللا  حیرـص  همه  زا  وت  يارب  خلت  قیاقح  نتفگ  رد  هک  راد  مدـقم  ار  يدارفا  اهنآ ) نایم 

.هن ای  دشاب  وت  لیم  قفاوم  هاوخ  ؛ دننک کمک  رتمک  دراد  یمن  تسود  شیایلوا  يارب  دنوادخ  هک  يروما  رد 

یـسولپاچ قلمت و  زا  و   ) دـننکن اـجیب  شیاتـس  وت  زا  هک  نک  تیبرت  يروـط  ار  اـهنآ  سپـس  دـنویپب  یتـسار  قدـص و  عرو و  لـها  هب 
راب هب  يدنسپدوخ  بجُع و  ، ناوارف شیاتس  حدم و  اریز  ، دنیامنن دیجمت  يا  هدادن  ماجنا  هک  یتسردان  لامعا  هب  ار  وت  زین ) دنزیهرپب و 

.دزاس یم  کیدزن  رورغ  ربک و  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم 

دب بوخ و  يارزو  ریسفت : حرش و 

ناراکمه ناریزو و  ياه  یگژیو  تافص و  غارس  هب  شخب  نیا  رد  ، هتشذگ شخب  رد  نارواشم  تافص  نایب  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ياه هیصوت  سپس  کین و  تافـص  نادجاو  دعب  دنک و  یم  یفرعم  دنراد  یفنم  تافـص  هک  ار  يدارفا  تسخن.دور  یم  تموکح  رد 

: دیامرف یم.دهد  یم  حرش  دوشب  افیا  اهنآ  هب  تبسن  دیاب  هک  ار  یمزال 

یـسک نینچ  تسا  هتـشاد  تکرـش  اهنآ  ناهانگ  رد  هدوب و  « رورـش نارادمامز  » ریزو وت  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  وت  يارزو  نیرتدـب  »
ََکل َّنَنوُکَی  اَـلَف  ِماـَثْآلا  ِیف  ْمُهَکِرَـش  ْنَم  ،َو  ًاریِزَو َکَْـلبَق  ِراَرْـشَْأِلل  َناَـک  ْنَم  َکـِئاَرَزُو  َّرَـش  َّنِإ  ( ؛» دـشاب وـت  رارـسا  مرحم  دـیابن  زگره 

راک هب  رارسا  مرحم  يانعم  هب  هژاو  نیا  سپـس  تسا ) نییور  سابل  هک  هراهظ »  » لباقم  ) تسا نیریز  يانعم  هب  لصا  رد  هناطب » }» ًهَناَِطب
{(. .تسا هتفر 
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یسررب دنک و  یم  هراشا  هقباس  ءوس  هقباس و  نسح  هلأسم  هب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

گرب تروص  هب  زورما  يایند  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا.درمش  یم  مزال  مهم  ياهراک  يارب  اهنآ  باختنا  رد  ار  صاخشا  قباوس 
.تسا هدمآ  رد  نادنمراک  نارازگراک و  هدنورپ  لّوا 

؛» دنناراکمتـس ناردارب  ناراکهنگ و  نواعم  اهنآ  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  فافـش  روط  هب  ار  نآ  لـیلد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
(. ِهَمَلَّظلا ُناَوْخِإ  َو  { ، .تسا راکهنگ  يانعم  هب  مثآ »  » عمج همثألا » }» ِهَمَثَْألا ُناَوْعَأ  ْمُهَّنِإَف  )

تداع و تلاح و  تروص  هب  هدیهوکن  تشز و  تافـص  دـنا  هتـشاد  يراکمه  هشیپ  متـس  ملاظ و  دارفا  اب  اه  لاس  هک  یناسک  یـضعب 
رد هقباس  ءوس  نودـب  قیال و  ياه  ناسنا  هکنآ  هژیو  هب  دنتـسین  دامتعا  لباق  مه  زاب  دـننک  هبوت  راهظا  ضرف  هب  هدـمآرد و  اهنآ  هیجس 

باختنا نانآ  ياج  هب  یبوخ  نانیـشناج  یناوت  یم  وت  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  :» دـیازفا یم  نخـس  همادا  رد  اذـل  ، دـنراد دوجو  هعماـج 
رب ار  اهنآ  یصاعم  ناهانگ و  فالخ ، لامعا  نیگنس  راب  یلو  ؛ دنتـسین اهنآ  زا  رتمک  یعامتجا  ذوفن  رکف و  رظن  زا  هک  یناسک  زا  ، ینک

َْتنَأ َو  ( ؛» دنا هدومنن  تنواعم  شهانگ  رد  ار  يراکهانگ  هدرکن و  يرای  شمتس  رد  ار  يرگمتـس  زگره  هک  یناسک  زا  ؛ دنرادن شود 
هب لصا  رد  رصم »  » نزو رب  رـصإ »  » عمج راصآ » }» ْمِهِراَصآ ُْلثِم  ِْهیَلَع  َْسَیل  ،َو  ْمِهِذاَفَن ْمِِهئاَرآ َو  ُْلثِم  َُهل  ْنَّمِم  ِفَلَْخلا  َْریَخ  ْمُْهنِم  ٌدِجاَو 

تسا و هدـش  قالطا  دراد  یم  زاب  تیلاـعف  زا  ار  ناـسنا  هک  نیگنـس  ياـهراک  هب  سپـس  تسا  نتخاـس  سوبحم  يرادـهگن و  ياـنعم 
عمج رازوأ » }» ْمِهِراَزْوَأ َو  .تسا } هدش  هدارا  انعم  نیمه  الاب  هلمج  رد  دـنک و  یم  ینیگنـس  ناسنا  شود  رب  هک  یناهانگ  هب  نینچمه 

قالطا دنکیم  ینیگنس  ناسنا  شود  رب  شتیلوئسم  هک  گرزب  ناهانگ  هب  تسا و  نیگنس  راب  يانعم  هب  لصا  رد  رصم »  » نزو رب  رزو » »
(. ِهِْمثِإ یَلَع  ًاِمثآ  َال  ،َو  ِهِْملُظ یَلَع  ًاِملاَظ  ْنِواَُعی  َْمل  ْنَّمِم  ، ْمِهِماَثآ َو  .تسا } رصا  زا  رت  نیگنس  ناهانگرزو  دنا : هتفگ  یضعب  هدش و 

ياـهراک يارب  دـیابن  تسه  اـهنآ  نیـشیپ  هدـنورپ  رد  هایـس  هطقن  کـی  هک  یناـسک  یتـح  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  ریبـعت  نیا  زا 
.دشاب نشور  ناگمه  رب  اهنآ  هقباس  نسح  تسا  مزال  هکلب  ، دنوش هدیزگرب  نآ  لاثما  ترازو و  ، مهم

وت رب  دارفا  نیا  هنیزه  :» دیامرف یم  دریگ و  یم  هجیتن  نینچ  نخس  نیا  نایاپ  رد 

ار اهنآ  نیاربانب  ، تسا رتمک  ناگناگیب ) و   ) وت ریغ  اب  ناشتفلا  سنا و  رتشیب و  وت  اب  ناشتّبحم  رتهب و  ناشیرای  يراـکمه و  رت و  کـبس 
ََکل ُنَسْحَأ  ًهَنوُؤَم َو  َکـْیَلَع  ُّفَخَأ  َکـَِئلوُأ  ( ؛» هدـب رارق  یـصوصخ  لـفاحم  رد  شیوـخ  رادزار  اـه و  توـلخ  رد  دوـخ  صاوـخ  زا 
هدـمآ ندرک  تبحم  يانعم  هب  فطع »  » تسا و نتـشاد  يزیچ  ای  صخـش  هب  هجوت  فطع  يانعم  هب  لصا  رد  ینحا » }» یَنْحَأ ،َو  ًهَنوُعَم

َِکتاَوَلَِخل َو ًهَّصاَخ  َِکَئلوُأ  ْذِـخَّتاَف  تسا } نتفرگ  سنا  نتـشاد و  تفلا  يانعم  هب  فلا » }» ًاْفلِإ َكِْریَِغل  ُّلَـقَأ  ،َو  ًاـفْطَع َکـْیَلَع  .تسا }
لحم ره  هب  سپـس  دوش  یم  عمج  نآ  رد  بآ  هک  تسا  یلحم  يانعم  هب  لصا  رد  تفه »  » نزو رب  لفح »  » عمج تالفح » }» َِکتاَلَفَح

{(. .دوشیم هتفگ  لفحم  زین  سلجم  هب  تسا و  هدش  قالطا  یسلجم  گرزب و  عامتجا 

: دنک یم  رکذ  دنتسین  هقباس  ءوس  ياراد  هک  يدارفا  يارب  توق  هطقن  راهچ  انعم  رپ  هاتوک و  تارابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.دنشاب عقوترپ  ات  هدیسرن  اهنآ  هب  ملظ  نامکاح  زا  یعورشمان  عفانم  ًالبق  اریز  ، دنراد یلاو  رب  يرتمک  هنیزه  اه  نآ  .1
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.هناصلخم ناشیاه  کمک  تسا و  صلاخ  ناشتاّین  هک  ارچ  ، تسا رتشیب  رتهب و  اهنآ  يرای  .2

هب ددرگ و  یم  اهنآ  ّتبحم  شـشوج  ببـس  تاّین  تافـص و  رد  یگنهامه  هقیلـس و  رکف و  داحتا  اریز  ، تسا رتشیب  ناـشتّبحم  اـهنآ  .3
تسابرهک هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  تسامس  ضرا و  نیا  ردناک  هرذ  هرذ  مکح :

.تساهنآ وت و  نایم  يرایسب  بذاجت 

.دنهاوخ یم  ار  وت  دننیب و  یم  ار  وت  اهنت.دنرادن  يّرس  رس و  ناگناگیب  اب  اهنیا  .4

ءوس قباوس  زا  مدرم  نوچ  هکلب  ، دوب دـنهاوخن  یلاو  يارب  یبوخ  نانواعم  اهنت  هن  نیـشیپ  ناملاظ  نارای  هک  تسا  حـضاو  زین  هتکن  نیا 
.دوش یم  مک  زین  رادمامز  یلاو و  هب  ناشدامتعا  دننک و  یمن  يراکمه  اهنآ  اب  دنهاگآ  اهنآ 

: فورعم تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 

ار یملق  هک  یناـسک  دنتـسه  اـجک  : دـنز یم  داـیرف  يداـنم  تماـیق  زور  ًاـمَلَق ؛ - َنیِملاّـظِلل ْيَا  - ْمَُهل َئَِرب  ْنَم  َْنیأ  ِهَماـیِْقلا  َمْوَـی  يداـُنی  »
يدرم هک  دنک  یم  لقن  ار  یناتساد  («. دننیبب ار  ناشلامعا  رفیک  دنیایب و  ، دنسیونب یملظ  مکح  ات   ) دنداد ناملاظ  تسد  هب  دندیـشارت و 

زا یهانگ  وا.میوگب  وا  هرابرد  هچ  نم  : تفگ ییوگ ؟ یم  هچ  جاجح  هرابرد  : دیـسرپ وا  زا  دیلو.دندروآ  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  دزن  ار 
هب دیلو.ود  ره  هب  نداد  مانشد  هب  درک  عورـش  و.وت  اب  ار  جاجح  مه  دنک و  تنعل  ار  وت  مه  ادخ.دوب  تشتآ  زا  يا  هلعـش  وت و  ناهانگ 

زیزعلا دبع  نب  رمع  ییوگ ؟ یم  هچ  صخش  نیا  هرابرد  : تفگ درک و  یهاگن  دوب  شرانک  رد  هک  دیلو ) هدازومع   ) زیزعلادبع نب  رمع 
دیلو.نک وفع  ار  وا  ای  هدب  یمانـشد  وا  دـننامه  ای.دـهد  یم  مانـشد  امـش  همه  هب  هک  تسا  يدرم  نیا  میوگب ؟ یهاوخ  یم  هچ  : تفگ

یم رکف  نونجم  ار  وت  اـهنت  مه  نم  : تفگ رمع.مناد  یم  هناـگیب  یجراـخ و  مدآ  کـی  طـقف  ار  وت  نم  : تفگ وا  هب  دـش و  نیگمـشخ 
.تفر نوریب  نیگمشخ  تساخرب.منک و 

هب ارچ  : تفگ زیزعلادـبع  نب  رمع  هـب  تـفر و  وا  هارمه  تساـخرب و  دوـب  دـیلو  یماـظتنا ) يورین   ) هطرـش سیئر  هـک  ناـیر  نـب  دـلاخ 
دهد یم  روتـسد  نم  هب  یک  مدوب  رظتنم  مدوـب  هدرب  ریـشمش  هضبق  هب  ار  متـسد  نم  یتـفگ ؟ نینچ  تسا ) دـیلو  روـظنم  ! ) ناـنمؤمریما

ارجاـم نیا  ) .يرآ : تفگ دـلاخ  يداد ؟ یم  ماـجنا  دوب  هداد  وـت  هب  يروتـسد  نینچ  رگا  : تفگ ریزعلا  دـبع  نب  رمع.منزب  ار  وـت  ندرگ 
هک یلاح  رد  داتـسیا  ظفاحم ) ناونع  هب   ) رمع رـس  يـالاب  دـمآ  دـلاخ  دیـسر  تفـالخ  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه  تشذـگ )
یم روتـسد  هچ  ره  رد  یـشاب  ام  عیطم  دیاب  وت  راذـگب  نیمز  رب  ار  تریـشمش  : تفگ درک و  وا  هب  یهاگن  رمع.تشاد  رمک  رب  ریـشمش 

يدز و یم  ررـض  نآ  اب  هاگ  اریز  ، راذگب نیمز  رب  ار  تملق  مه  وت  : تفگ وا  هب.دوب  دـیلو  قباس  هدنـسیون  بتاک و  وا  ربارب  رد  میهد و 
نیا نم  ادنوادخ  : تشاد هضرع  دعب.يدناسر  یم  تعفنم  هاگ 

.دـندرم ات  دـندوب  راوخ  تسپ و  ود  ره  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  : دـیوگ یم  يوار.ربم  الاب  ار  اـهنآ  زگره  وت  متـشاذگ  نیمز  رب  ار  ود  ره 
.{ ص 43 ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  }

يارب ار  یتافـص  هتخادرپ و  اهنآ  نایم  يدـنب  هبتر  هب  نارازگراک  ارزو و  هقباس  نسح  هلأسم  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
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.درمش یم  اه  نیرترب 

؛» دنـشاب رت  هجهللا  حیرـص  همه  زا  وت  يارب  خلت  قیاقح  نتفگ  رد  هک  راد  مدقم  ار  يدارفا  اهنآ ) نایم  زا   ) سپـس :» دیامرف یم  تسخن 
(. ََکل ِّقَْحلا  ِّرُِمب  ْمَُهلَْوقَأ  َكَْدنِع  ْمُهَُرثآ  ْنُکَْیل  َُّمث  )

کمک رتمک  دراد  یمن  تسود  شیایلوا  يارب  دـنوادخ  هک  يروما  رد  وت  اب  یهارمه  تدـعاسم و  رد  و  :» دـیازفا یم  مود  فصو  رد 
(. َعَقَو ُْثیَح  َكاَوَه  ْنِم  َِکلَذ  ًاِعقاَو  ، ِِهئاَِیلْوَِأل ُهّللا  َهِرَک  اَّمِم  َْکنِم  ُنوُکَی  اَمِیف  ًهَدَعاَسُم  ْمُهَّلَقَأ  َو  ( ؛» هن ای  دشاب  وت  لیم  قفاوم  هاوخ  دننک 

ياراد رگید  نایب  هب.يدرگرب  باوث  هار  هب  يوش و  رایـشوه  ات  دـنرادرب  وت  يراـی  زا  تسد  اـهنآ  یتفر  اـطخ  هار  رگا  هکنیا  هب  هراـشا 
.دنتسیا زاب  وت  يرای  زا  لطاب  رد  دننک و  يرای  ار  وت  ، قح رد.دنشاب  تیصخش  رکف و  لالقتسا 

(. ِقْدِّصلا ِعَرَْولا َو  ِلْهَِأب  ْقَْصلا  َو  ( ؛» دنویپب یتسار  قدص و  عرو و  لها  هب  :» دیامرف یم  فصو  نیمراهچ  نیموس و  رد 

.تسا راوگان  اراوگ و  ياهربخ  اه و  تروشم  رد  ییوگتسار  نامه  « قدص الاب و« دح  رد  اوقت  يانعم  هب  « عرو »

هلزنم هب  یلو  ؛ خـلت تاقوا  زا  يرایـسب  رد  تسا و  نیریـش  یهاگ  قح  ناـیب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ـالاب  تراـبع  رد  « ِّقَْحلا ُِّرم  » هب ریبعت 
نیا دـنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  هاکناج  ياه  يرامیب  یلو  دزاس  یم  خـلت  ار  ناسنا  ماـک  ًاـتقوم  هچ  رگ  هک  تسا  یـشخبافش  يوراد 

تأرج اهنآ  هک  تسا  نارادمامز  نایفارطا  صاوخ و  ياه  شیامزآ  زا  یکی 

.دنسارهن وا  مشخ  زا  دننک و  خلت  دنمدوس  دیفم و  اما  خلت  قیاقح  نتفگ  اب  ار  مکاح  ماک  دنشاب  هتشاد  ار  تراسج  و 

هار زا  دـننکن و  يرای  ار  وا  دنـشاب و  عاجـش  هک  تسوا  نایفارطا  يارب  يرگید  نومزآ  دور  یم  اطخ  هار  مکاح  هک  اجنآ  رد  نینچمه 
.دنراد مدقم  قلخ  ادخ و  ياضر  رب  ار  وا  ياضر  هدرک و  تکرح  اهنآ  لابند  هب  هتسب  شوگ  مشچ و  هکنیا  هن  دننادرگ  زاب  اطخ 

تیبرت يروط  ار  اهنآ  سپـس  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  رداص  نایفارطا  ارزو و  هرابرد  يروتـسد  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دیجمت يا  هدادـن  ماجنا  هک  یتسردان  لامعا  هب  ار  وت  زین ) دـنزیهرپب و  یـسولپاچ  قلمت و  زا  و   ) دـننکن اـج  یب  شیاتـس  وت  زا  هک  نک 

َُّمث ( ؛» دزاـس یم  کـیدزن  رورغ  ربـک و  هب  ار  ناـسنا  دروآ و  یم  راـب  هب  يدنـسپدوخ  بجُع و  ، ناوارف شیاتـس  حدـم و  اریز  ، دـنیامنن
ینیب گرزبدوخ  ربکت و  يانعم  هب  وهزلا » }» َوْهَّزلا ُثِدُْحت  ِءاَرْطِْإلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ، ُْهلَعْفَت َْمل  ٍلِطاَِبب  َكوُحَْجبَی  َال  َكوُرُْطی َو  اَّلَأ  یَلَع  ْمُهْـضُر 

انعم نیا  رد  نآ  لامعتـسا  هک  هدـمآ  هرغ »  » خـسن زا  یـضعب  رد  .تسا  رورغ  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  هزعلا » }» ِهَّزِْعلا َنِم  ِینْدـُت  َو  { ، .تـسا
{(. .تسا رت  نشور 

زا « َكوُرُْطی هدـمآ و« ندرک  تـیبرت  نداد و  نـیرمت  ياـنعم  هـب  اـجنیا  رد  هـک  تـسا  « تضاـیر » هـشیر زا  « ْمُهـْـضُر » هـکنیا هـب  هّجوـت  اـب 
ماما فده  ، تسا ینامداش  يانعم  هب  و  حرف ) نزو  رب  «) حََجب » هشیر زا  « َكوُحَْجبَی تسا و« ناوارف  شیاتس  حدم و  يانعم  هب  « ءارطا » هشیر
دشاب کین  ياهراک  ماجنا  دروم  رد  هاوخ  ؛ دنکن یلاحشوخ  راهظا  دهدن و  ناشن  شوخ  يور  نایفارطا  یحادم  ربارب  رد  هک  تسا  نیا 

رورغم و ار  وا  دراذــگ و  یم  رثا  رادــمامز  لد  رد  ًاجیردــت  ناـیفارطا  يوـس  زا  لـمع  نـیا  رارکت  هـک  ارچ  دــب  ياــهراک  كرت  اــی 
.تسا يرایسب  تافارحنا  همشچرس  رورغ  نیقی  هب  دنک و  یم  یضاردوخزا 
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دینکن اجیب  حدم  نم  هرابرد  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

دییوگب یلو  ؛ متـسه ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  طقف  نم  دندناوخ ) ادخ  ار  وا  و   ) دنا هدرک  حیـسم  ترـضح  هرابرد  اراصن  هک  هنوگ  نآ 
{ .رگید بتکو  ص 12  ج 1 ، أطوم ، } .وا هداتسرف  ادخ و  هدنب 

: میناوخ یم  یفورعم  تیاور  رد 

.{ ص 11 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  «.} دیشاپب كاخ  وگ  قلمت  نارگشیاتس  تروص  هب  باَرُّتلا ؛ َنیِحاَّدَْملا  ِهوُجُو  ِیف  اُوثْحا  »

: میناوخ یم  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

هب ینک  یـسک  قح  رد  یـشیاتس  هکنیا  زا  زیهرپب  َُکبِّذَُـکی ؛ ِهِفْـصَو َو  ْنَع  ُقِّدَُـصی  ُهَْلِعف  َّنإَف  ِهیف  َْسَیل  اِمب  ٍدَـحَأ  یلَع  َِیْنُثت  ْنأ  َكاـّیإ  »
ح ص 466 ، مکحلا ، ررغ  «.} دنک یم  بیذـکت  ار  وت  دزاس و  یم  راکـشآ  ار  وا  یعقاو  فصو  وا  لامعا  اریز  تسین  وا  رد  هک  يزیچ 

.{ 10735

المرب ار  اـه  تیعقاو  شاداـپ  تشاد  مشچ  همهاو و  سرت و  نودـب  اـه  تردـق  یـشاوح  ناـیفارطا و  هک  تسین  یناـسآ  راـک  نیا  هتبلا 
.تسا نیتسار  نادحوم  نأش  رد  نیا  دنشاب و  هتشاد  راظتنا  رز  هن  دنسرتب و  روز  زا  هن  ؛ دننک

.رز دیما  ای  درادن  رس  میب  هک  دَُوب  ملسم  ار  یسک  ندرک  ناهاشداپ  تحیصن  : فورعم رونخس  نآ  هتفگ  هب 

شرس رب  یهن  يدنه  ریشمش  هچ  شرز  يزیر  ياپ  رد  هچ  دحوم 

{ تبحص بادآ  لقن  رد  ناتسلگ ، } سب دیحوت و  داینب  تسا  نیا  رب  سک  دشابن ز  شساره  دیما و 

دـنهدب و تداع  قح  نتفگ  هب  ار  دوخ  نارواشم  نارای و  هک  دراد  تردـق  زکارم  نایدـصتم  همه  هب  يدـیکا  هیـصوت  نخـس  نیا  هتبلا 
زا متشه  دلج  رد  یحورشم  ثحب  یـسولپاچ ، قلمت و  ياه  نایز  اجیب و  یناوخانث  حدم و  هرابرد  } .دنـشاب خلت  قیاقح  شریذپ  هدامآ 

{ .تسا هدمآ  هبطخ 216  لیذ  باتک  نیمه 

مهن شخب 

همان نتم 

َِکلَذ ِیف  َّنِإَف  ، ٍءاَوَس ٍَهلِْزنَِمب  َكَْدنِع  ُءیِسُْملا  ُنِسْحُْملا َو  َّنَنوُکَی  َال  َو 

430 ص :
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یَعْدَِأب ٌءْیَـش  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َو.ُهَسْفَن  َمَْزلَأ  اَم  ْمُْهنِم  ًاّلُک  ْمِْزلَأ  َو  ِهَءاَسِْإلا ! یَلَع  ِهَءاَسِْإلا  ِلْهَِأل  ًابیِرْدَت  ،َو  ِناَسْحِْإلا ِیف  ِناَسْحِْإلا  ِلْهَِأل  ًادیِهْزَت 
َْکنِم ْنُکَْیلَف.ْمُهَلَِبق  َُهل  َْسَیل  اَم  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  ِهِهاَرِْکتْسا  ِكْرَت  ،َو  ْمِْهیَلَع ِتاَنُوئَْملا  ِهِفیِفْخَت  ،َو  ْمِْهَیلِإ ِِهناَسْحِإ  ْنِم  ِِهتَّیِعَِرب  ٍعاَر  ِّنَظ  ِنْسُح  َیلِإ 

ْنََمل ِِهب  َکُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  َو.ًالیِوَط  ًابَـصَن  َکـْنَع  ُعَطْقَی  ِّنَّظلا  َنْسُح  َّنِإَـف  َکـِتَّیِعَِرب  ِّنَّظلا  ُنْسُح  ِِهب  َکـَل  ُعِمَتْجَی  ٌْرمَأ  َکـِلَذ  ِیف 
،َو ِهَّمُْألا ِهِذَـه  ُروُدُـص  اَِهب  َلِمَع  ًهَِحلاَص  ًهَّنُـس  ْضُْقنَت  اـَل  َو.ُهَدـْنِع  َكُؤاََـلب  َءاَـس  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َءاَـس  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  ،َو  ُهَدـْنِع َكُؤاََـلب  َنُسَح 

ُرْزِْولا ،َو  اَهَّنَـس ْنَِمل  ُرْجَْألا  َنوُکَیَف  ، ِنَنُّسلا َْکِلت  یِـضاَم  ْنِم  ٍءْیَِـشب  ُّرُـضَت  ًهَّنُـس  َّنَثِدُْحت  َال  َو.ُهَّیِعَّرلا  اَْهیَلَع  ْتَحَلَـص  َو  ُهَْفلُْألا ، اَِهب  ْتَعَمَتْجا 
ُساَّنلا ِِهب  َماَقَتْـسا  اَم  ِهَماَقِإ  َو  َكِداَِلب ، ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَـص  اَم  ِتِیْبثَت  ِیف  ، ِءاَمَکُْحلا َهَشَقاَنُم  ،َو  ِءاَمَلُْعلا َهَسَراَدـُم  ِْرثْکَأ  َو.اَْهنِم  َتْضَقَن  اَِمب  َْکیَلَع 

.َکَْلبَق

اه همجرت 

یتشد

یم قیوشت  يراک  دب  رد  ناراکدب  و  تبغر ، یب  يراکوکین  رد  ناراکوکین  اریز  دنشابن ، ناسکی  ترظن  رد  راکدب  راک و  وکین  زگره 
 . هد شاداپ  ناشرادرک  ساسأ  رب  ار  نانآ  زا  مادک  ره  سپ  دندرگ ،

رابجا مدـع  و  تایلام ، فیفخت  و  مدرم ، هب  يراکوکین  زا  رتهب  ّتیعر  هب  یلاو  داـمتعا  بلج  يارب  يا  هلیـسو  چـیه  کـلام ! يا  نادـب 
نیا هک  يوـش ، نیبـشوخ  ّتیعر ، يراداـفو  هب  اـت  شوـکب  ردـقنآ  هار  نیا  رد  سپ  دـشاب ،  یمن  دـنرادن ، تسود  هک  يراـک  هب  مدرم 

 ، دراد یم  رب  وت  زا  ار  تالکشم  ینالوط  جنر  ینیبشوخ 

هدیدنـسپ بادآ  و  شاب .  رت  نامگ  دـب  يدرک  يراتفر  دـب  هک  نانآ  هب  و  شاب ، نیبشوخ  رتشیب  يدرک  ناسحا  رتشیب  هک  ناـنآ  هب  سپ 
و نزم ، مه  رب  دندش ، حالـصا  نآ  اب  ّتیعر  و  هدروخ ، دـنویپ  نآ  اب  مالـسا  ّتلم  و  دـندرک ، لمع  نآ  هب  تّما  نیا  ناگرزب  هک  ار  يا 

دراو نایز  هتشذگ  بوخ  ياه  ّتنس  هب  هک  یبادآ 

مـسیلآ وـتیر  دـقن  و  بادآ ) ننــس و  تلاـصا  هـب  مارتـحا   ( TRADITIONALISM مسیلانویـسیدرت دـقن : هـب  هراـشا   } دـنک یم 
هیلع  ) ماـما هاگدـید  زا  تسا ، یمومع ) رییغت   ( DIALECTIC کـیتکلاید سکع  هـک  یطارفا ) یتـسرپ  بادآ   ( RITUALISM

مرتحم ار  وکین  ننس  بادآ و  دیاب  حیحص  یبایزرا  اب  هکلب  درک ، درط  دیاب  ار  اه  ّتنس  همه  هن  دنراد و  تلاصا  اهتّنس  همه  هن  مالسلا )
ناوارف نادنمشناد ، اب  یتسکش .  مه  رد  ار  اهنآ  هک  دشاب  وت  يارب  نآ  رفیک  و  ّتنـس ، هدنروآ  يارب  شاداپ  هک  رواین ، دیدپ  .درمش ،}

زین هتشذگ  رد  هک  تسا  ینوناق  مظن و  يرارقرب  و  اهرهـش ، حالـصا  ینادابآ و  هیام  هک  نک ، ثحب  ناوارف  نامیکح  اب  و  نک ، وگتفگ 
 . تشاد دوجو 

يدیهش

راداو يدـب  هب  ار  رادرک  دـب  و  دـنک ، مک  یکین  رد  ار  راکوکن  تبغر  نآ  هک  دـیآ ، ربارب  تا  هدـید  رد  رادرک  دـب  راکوکن و  اداـبم  و 
تیعر هب  ار  یلاو  نامگ  زیچ  چیه  هک  نادب  و  تفرگ ،  دوخ  هدهع  رب  وا  هک  شاب  راد  هدهع  ار  نآ  نانآ  زا  کی  ره  هراب  رد  و  دیامن ،

نآ رد  یقح  هک  ار  هچنآ  ناشیا  زا  ندرمـشن  شوخان  و  دراد ، کبـس  ار  ناشراب  دـنک و  ناـنآ  قح  رد  هک  ییکین  نوچ  دراـین ، کـین 
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هب .دـیادز و  یم  وت  زا  ار  زارد  جـنر  نیا  هک  دـیآ ، مهارف  تیارب  تیعر  ینامگ  شوخ  هک  دـیاب ، نانچ  وت  راتفر  سپ  .نانآ  رب  درادـن 
نییآ .هدـید و  يدـب  وت  زا  هک  دـیاب  رتشیب  نادـب  تا  ینامگدـب  هدیـسر و  یکین  ودـب  وت  زا  هک  رتراوازـس  سک  نآ  وت  ینامگ  شوخ 

اب ّتیعر  و  دـنا ، هتـسویپ  مه  هب  تلیـسو  نادـب  مدرم  و  دـنا ، هدوـمن  راـتفر  نادـب  تّما  نیا  ناـگرزب  هک  زیرم  مـه  رب  ار  يا  هدیدنـسپ 
دشاب و ّتنس  هدنهن  نآ  زا  شاداپ  ات  دناسر ، نایز  ار  هتشذگ  کین  ياهتنـس  زا  يزیچ  هک  هنم  ار  ینییآ  و  دنا ، هدرک  شزاس  رگیدکی 
ار تیاهرهش  راک  هچنآ  رد  هن ، نایم  رد  نخس  ناوارف  نامیکح  اب  نک و  وگتفگ  ناوارف  نادنمشناد  اب  .دنام و  وت  رب  نآ  نتسکش  هانگ 

.رارقرب دنا  هدوب  نآ  رب  وت  زا  شیپ  مدرم  هک  ار  یمظن  دراد و  راوتسا 

یلیبدرا

لها رم  تسندرک  تبغر  یب  هیوست  نآ  رد  هک  یتسردـب  سپ  ناـسکی  یتـلزنمب  وت  دزن  راکدـب  وت و  دزن  راـکوکین  دـشابن  هک  دـیاب  و 
مزـال هچ  نآ  هب  ناـشیا  زا  ار  یکی  ره  نک  مازلا  ناـشیا و  يدـب  رب  ار  يدـب  لـها  رم  تـسندرک  وـخ  ناـشیا و  ناـسحا  رد  ار  ناـسحا 

کبـس ناشیاب و  ندومن  ناـسحا  زا  دوخ  تیعرب  مکاـح  ناـمگ  یئوکینب  رت  هدـنناوخ  يزیچ  تسین  هک  نادـب  دوخ و  سفن  دـینادرگ 
سپ ناشیا  بناج  زا  ار  وا  راوازـس  تسین  هچنادب  ناشیا  زا  ار  دوخ  هارکا  ندرک  كرت  ناشیا و  زا  ار  تدـش  تقـشم و  وا  ندـینادرگ 

یئوکین هک  یتسردـب  سپ  تدوخ  تیعرب  نظ  ناـمگ و  یئوکین  نآـب  ار  وت  رم  دوش  عمج  هک  يراـک  روما  نآ  وـت  زا  دـشاب  هک  دـیاب 
هک دـشاب  یـسک  نوچمه  واـب  وت  ناـمگ  دـشاب  وکین  هک  یـسک  نیرتراوازـس  هک  یتسردـب  ار و  زارد  جـنر  وت  زا  دـنکیم  عطق  ناـمگ 
وت ناحتما  تسا  دب  هک  تسیـسک  نوچمه  واب  وت  نامگ  تسا  دب  هک  یـسک  نیرتراوازـس  هک  یتسردـب  وا و  دزن  وت  ناحتما  تسوکین 

حالصاب تفلا و  نآ  ببسب  هدش  عمج  تّما و  نیا  رباکا  نایعا و  نآب  دنا  هدرک  لمع  هک  ار  هتـسیاش  هقیرط  ینکـشن  هک  دیاب  وا و  دزن 
دشاب سپ  دشاب  نآ  فلاخم  هتشذگ و  ياهمتس  نآ  زا  يزیچب  دناسر  دنزگ  هک  ار  ینـشور  دروآ  یم  دیدپ  تیعر و  نآ  رب  دنا  هدمآ 

ار ندناوخ  سرد  نادرگ  رایسب  اهتنس و  نآ  زا  یتسکش  هچنآ  ببسب  دشاب  وت  رب  هانگ  ار و  هقیرط  نآ  درک  عضو  هک  اریـسک  رم  باوث 
تسار هچنآ  ندرک  تسار  وت و  ياهرهش  راک  دیآ  حالصب  هچنآ  نتخاس  راوتسا  رد  ناهیقف  نامیکح و  اب  ندرک  ثیدح  ناملاع و  اب 

دندوب وت  زا  شیپ  هک  نامدرم  نآب  دنداتسیا 

یتیآ

یلو دنامن ، یتبغر  يراکوکین  هب  ار  ناراکوکین  هک  دوش  ببـس  راک  نیا  اریز  دنـشاب ، ربارب  وت  دزن  رد  راکدب  راکوکین و  هک  دـیابن  و 
يزیچ نیرتهب  نادب ، .تسا و  هتخاس  مزلم  نادـب  ار  دوخ  وا  هک  نک  راتفر  نانچ  کی  ره  اب  .دـیازفیب  تبغر  يراکدـب  هب  ار  ناراکدـب 

نانآ و جنر  راب  زا  تسا  نتساک  تیعر و  قح  رد  تسا  یلاو  ندرک  یکین  دوش ، یم  ببـس  شتیعر  هب  تبـسن  ار  یلاو  نظ  نسح  هک 
تیعر نظ  نسح  هک  یـشاب  نانچ  هراب  نیا  رد  دـیاب  وت  .دنتـسین و  مزلم  نادـب  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  هب  ناـشندرکن  راداو  هارکا  هب 

قح رد  هک  تسا  رتراوازس  یـسک  وت ، نظ  نسح  هب  .دزاس  یم  رود  وت  زا  ار  يرایـسب  جنر  نانآ ، نظ  نسح  اریز  .دیآ  مهارف  وت  يارب 
.یشاب هدرک  يدب  وا  قح  رد  هک  رتراوازس  نآ  ینامگدب ، هب  یشاب و  هدرک  ناسحا  رتشیب  وا 

نکشم تسا ، هدش  وکین  شلاح  هدمآ و  ماظن  هب  تنـس  نآ  رب  تیعر  دنا و  هدرک  لمع  نآ  هب  تما  نیا  ناگرزب  هک  ار  ییوکین  تنس 
دنا و هداهن  وکین  ياهتنس  نآ  هک  دوش  یناسک  هرهب  کین  شاداپ  هاگنآ  دناسر ، نایز  هتـشذگ  يوکین  ياهتنـس  هب  هک  روایم  یتنـس  و 
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هتـشاد ياپرب  مدرم  وت  زا  شیپ  هک  ییوکین ، ياهماظن  دـیآ و  ناماس  هب  تروشک  راـک  اـت  .يا  هتـسکش  ار  اـهنآ  هک  دـنام  وت  رب  هاـنگ 
مظن و نآ  دروآ و  یم  حالص  هب  ار  وت  دالب  روما  هچنآ  تیبثت  رد  نک  وگتفگ  ناوارف ، نامیکح ، نادنمشناد و  اب  دنامب ، رارقرب  دندوب 

.دنا هتشاد  ياپ  رب  وت  زا  شیپ  مدرم  هک  نییآ 

نایراصنا

بیغرت يدـب  رد  ار  راکدـب  ،و  تبغر یب  کین  راک  ماجنا  رد  ار  راکوکین  راک  نیا  هک  ، دنـشابن ناسکی  تربارب  رد  راکدـب  راکوکین و 
هب یکین  زا  رتهب  تیعر  رب  مکاح  ینیبشوخ  بلج  يارب  يزیچ  هک  شاب  هاگآ   . شخب شاداپ  ناشراک  هب  تبـسن  ار  مادک  ره  ، دنک یم 

ینک راتفر  دیاب  یتروص  هب   . تسین درادن  نانآ  رب  مکاح  هک  یّقح  هب  ناشندرکن  رابجا  ،و  ناشیا شود  رب  هنیزه  ندرک  کبس  و  نانآ ،
یم رب  وت  زا  ار  ینالوط  یجنر  ینامگ  شوخ  نیا  هک  ، يرآ مهارف  مکاـح  هب  هبناـج  همه  کـمک  رد  ار  تتیعر  رب  یناـمگ  شوخ  هک 

وت بناج  زا  هک  تسا  رتراوازس  یـسک  تینامگ  دب  هب  ،و  هدید ناسحا  وت  زا  هک  تسا  رت  هتـسیاش  یـسک  وت  ینامگ  شوخ  هب  و   ، دراد
 . هدیسر یتحاران  وا  هب 

نآ هیاپ  رب  هعماج  حالصا  ،و  هدش رارقرب  تفلا  مدرم  نایم  رد  نآ  ببس  هب  ،و  دنا هدرک  راتفر  نآ  ساسا  رب  تما  ناگرزب  هک  ار  یشور 
ياهشور هک  تسا  یسک  يارب  رجا  شاداپ و  هک  ، رواین دوجو  هب  دنز  یم  ررض  هتشذگ  ياهـشور  هب  هک  ار  یـشور  ،و  ربم نیب  زا  هدوب 

 . تسوت ندرگ  رب  اهشور  نآ  ندرب  نیب  زا  هانگ  ،و  هدرک اپ  رب  ار  تسرد 

اب دـنا  هدـش  میقتـسم  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  مدرم  هچنآ  نتـشاد  اـپرب  ،و  تسا نآ  رب  تیاهرهـش  راـک  حالـص  هـچنآ  نتخاـس  راوتـسا  رد 
 . نک وگتفگ  دایز  نادنمشیدنا  نادنمشناد و 

حورش

يدنوار

.دیوعتلا بیردتلا : و 

، مهیلا انسحم  نوکی  نا  ببسب  نظلا ، نسح  هیعرلا  عیمجب  نوکی  نا  اهنم :) : ) رخا ءایشاب  لصفلا  اذه  یف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مث 
ریغی نا ال  اهنم : .همکحلا و  ملعلا و  لها  سرادـی  نا  اهنم : .هلجال و  مهمزلی  ام ال  یلع  مههرکی  ناب ال  و  مهیلع ، نوملا  ففخی  ناـب  و 

نصحتت هیعرلا  مهب و  زعی  نیدلاف  مالسالا ، دنج  اهعفراف  عبس ، هیعرلا  تاقبط  نا  رکذ  مث  .هئیس  هقیرط  ثادحاب  مهنیب  هنسح  هنـس  لک 
هیعرلا دـنجلا و  .کلذـب و  مهوقف  مهل ، هللا  هلعج  يذـلا  جارخلاب  دـنجلا  هوق  .یلاولا و  نیز  مه  و  مهنوکب ، نمات  لبـسلا  و  مهناـکمب ،

.ءارقفلا و مه  و  یلفـسلا ، هقبطلا  قوقح  ءاضق  باتکلا و  لاـمعلا و  هاـضقلا و  راـجتلا و  نم  هیقاـبلا  فانـصالاب  ـالا  مهل  ماوق  ـال  مهلک 
رماف دنجلاب ، قلعتی  ام  انههرکذ  و  تاقبطلا ، کلت  نم  هدـحاو  لکل  الیـصفت  رکذ  مث  .هضیرف  لکلا  یلع  مهتنوعم  بجاو و  نیکاسملا 

لاوحا لیـصفت  لصفلا  اذه  دعب  رکذی  .دانجالا و  سوور  دهاعتب  رما  اهدـعو و  .هلـصخ  رـشع  هعـضب  هل  نم  دـنج  لک  سار  لعجی  نا 
مهنع تانوملا  هفیفخت  هتیعرب و  لاو  نظ  نسح  یلا  یش ء  سیل  لوقنف : احوضو  اهل  دیزن  انا  الا  هحـضاوف  ظافلا  اما  .رخالا و  تاقبطلا 

يا مهلبق  هل  سیل  اـم  هلوـق  .نسح و  نیتـیاورلا  ـالک  تاـنوملاب و  قـلعتی  یلع  هفیفختب و  قـلعتی  نع  .مهیلع و  تاـنوملا  هفیفخت  نم  و 
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لـصالا یف  ءالبلا  .کتمعن و  يا  هدـنع : كوالب  نسح  .ابعت و  يا  ابـصن : کنع  عطقی  .هدـنع و  يا  قح  نالف  لـبق  یل  لاـقی  مهدـنع ،
و اهثکن ، وه  و  لزغلا ، لبحلا و  رعشلا و  ضقن  نم  زاجم  هحلاص  هنـس  ضقنت  .انـسح و ال  ءالب  هللا  هالبا  لاقی : رـشلا ، ریخلاب و  رابتخالا 

نم هراعتـسم  هملاکملا ، هقطانملا و  هثفانملا : .لقتلا و  مثالا و  رزولا : .مهولربک و  مهلئاوا و  همالا : رودـص  .دـهعلا و  ءانبلا و  ضقن  نم 
هقاقتـشا هتـسلاج و  لجرلا : تنفاث  لاقی ، ءاثلا ، میدقتب  ءامکحلا  هنفاثم  يور  و  خفنلاب ، هیبش  ثفنلا  .کیف و  نم  هتثفن  ام  یه  و  هثافنلا ،

یلع لجرلا  تنفاث  اضیا  .لاـقی  و  هتبکر ، هنقث  تقـصلا  کـناک  خانتـسا ، اذا  هئاـضعا  نم  ضرـالا  یلع  عقی  اـم  یه  و  ریعبلا ، هنفث  نم 
.اتباث یشلا ء  لعج  و  حیحصتلا ، تیبثتلا  .هیلع و  هتنعا  اذا  یشلا ء 

يردیک

لاقی ءامکحلا : هنفاثم  تانووملاب و  قلعتی  یلع  هفیفخت و  قلعتی  نعف  مهیلع ، يور  و  مهنع : تانووملا  هفیفخت  .دیوعتلا و  بیردـتلا : و 
ءاملعلا و نیب  قرف  و  هملاکملا ، هب  ینع  ثفنلا ، نم  هثفانم  يور  و  هتبکر ، هنفثب  کتبکر  هنفث  تقـصلا  کناک  هتـسلاج  لـجرلا  تنفاـث 

.ءاکذ هبرجت و  عم  هیناسنالا  مولعلا  عیمجب  نوطیحی  نیذلا  ءامکحلا  و  ءاکذ ، مهل و ال  هبرجت  و ال  ملع ، مهل  نیذلا  ءاملعلاف  ءامکحلا ،

مثیم نبا 

تروص نآ  رد  اریز  دنـشاب ، هبترم  کی  رد  ناسکی و  وت  شیپ  راکدـب  راـکوکین و  دـیابن  و  وگتفگ ، هثفاـنم : ندرک ، تداـع  بیردـت :
.هدـب و رفیک  شاداپ و  يا  هدرک  باختنا  دوخ  هچنادـب  ار  یـسک  ره  ددرگ و  یم  يدـب  هب  راداو  راکدـب  لیم و  یب  یکین  هب  راکوکین 

نآ ماجنا  رب  رداق  هک  هچنآ  هب  ناشیا  ندرکن  راداو  ناشیا و  ندرک  رابکبـس  تیعر و  هب  شـشخب  یکین و  زا  رتهب  زیچ  چـیه  هک  نادـب 
وت ینیب  شوخ  ثعاـب  هک  ینک  راـتفر  دروم  نیا  رد  يروط  دـیاب  نیارباـنب ، .ددرگ  یمن  تیعر  رب  مکاـح  ینیب  شوخ  ببـس  دنتـسین ،

شوخ يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  یتسارب  .دزاس  یم  رود  وت  زا  ار  ینـالوط  شجنر  تیعر ، هب  ینیب  شوخ  اریز  ددرگ ، تیعر  هب  تبـسن 
رد بوخ  وت  نومزآ  هتوب  زا  هک  تسا  یسک  ینیبدب  هب  درف  نیرتراوازس  و  هدمآ ، نوریب  بوخ  وت  نومزآ  زا  هک  تسا  یسک  وت ، ینیب 

مظنم نآ  اب  تیعر  هتـشر ي  دش و  مدرم  داحتا  سنا و  ثعاب  دنا و  هتـشاد  تما  نیا  ناگرزب  هک  ار  یبوخ  شور  زگره  .تسا  هدماین 
هک تسا  یسک  يارب  دزم  رجا و  تروص  نآ  رد  دشاب ، رضم  هتشذگ  ياهتنس  هب  هک  ریگن  شیپ  ار  يون  شور  و  ربن ، نیب  زا  هدیدرگ ،

هرابرد نایاناد  اب  شاب و  تبحصمه  رتشیب  نادنمشناد  اب  .دوب  دهاوخ  وت  ندرگ  هب  ینکش  تنس  هانگ  هدروآ و  دوجو  هب  ار  اهتنـس  نآ 
راکوکین هک  نیا  زا  ار  وا  .نک 3 - تروشم  وگتفگ و  دش  یم  تسار  اهنآ  رب  تلم  روما  وت  زا  شیپو  تسا  تکلمم  حالص  هک  هچنآ 

رذحرب يرمـضم  سایق  نمـض  رد  یلمع  نانچ  زا  ار  وا  راک  نیا  دب  دمایپ  لیلد  هب  هدرک و  یهن  دنـشاب ، ناسکی  يو  دزن  رد  راکدـب  و 
رطاخ هب  کین  ياـهراک  رتشیب  هک  تسا  نآ  بلطم  زار  و  دـشاب ، یم  هءاـسالا  کـلذ …  ناـف  تراـبع : نآ  يارغـص  هک  تسا  هتـشاد 

دشاب و رتالاب  ناشماقم  نارگید  زا  نانآ  هک  دنراد  لیم  دنراد و  يراظتنا  نینچ  هک  نایاورنامرف  زا  صوصخ  هب  تسا  نآ  کین  شاداپ 
ناسکی راکدب  تلزنم  ماقم و  اب  ار  دوخ  ماقم  راکوکین  هاگ  ره  .دنشاب و  رتمانشوخ  دنراد  هک  یتالکشم  تامحز و  همه  نآ  رطاخ  هب 

رتشیب نوچ  روط  نیمه  و  دوب ، دهاوخ  شتمحز  جنر و  زا  ینادرگیور  يارب  يا  هزیگنا  یکین و  زا  وا  فارـصنا  ثعاب  دوخ  نیا  دنیبب ،
ادـیپ ماقم  لزنت  اهنآ  رظن  رد  اداـبم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا و  ناـمکاح  سرت  زا  اـهنت  دـننک  یم  كرت  ار  يراکدـب  هک  یناـسک 
.درک دـنهاوخ  یهاتوک  هفیظو  ماجنا  ماقم  رد  رتشیب  دـنیبب ، ناسمه  ناراکوکین  اب  ار  دوخ  ماقم  ناراکدـب  رگا  هک  یتروص  رد  دـننک ،

سپـس .تسا  بانتجا  راوازـس  ددرگ ، يراکدب  هب  قیوشت  يراکوکین و  ندرب  نیب  زا  ثعاب  هچ  ره  و  تسا : نینچ  سایق  ردقم  ياربک 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3868 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب راکدب  راکوکین و  دیامرف : یم  دوخ  نامرف  دییات  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما

یکین و راکوکین  يارب  نیاربانب  دنـشاب ، هدامآ  دوخ  لمع  هجیتن ي  يارب  دنادب و  دننآ ، راوازـس  هک  ییدب  یکین و  ضرعم  رد  ار  دوخ 
يزیچ رب  ندرکن  روبجم  نانآ و  ندرک  رابکبـس  تیعر و  رب  یکین  هب  تبـسن  ار  وا  مهدزناش : .دشاب  هتـشاد  رظن  رد  يدب  راکدـب  يارب 

نتفر نیب  زا  مزلتسم  دوخ  هک  تسا  ناشیدب  مکاح  ینیبشوخ  ثعاب  اهنیا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، هداد  هجوت  هتشادن ، اهنآ  رب  یقح  هک 
مدرم دـنک ، يراتفرـشوخ  مدرم  هب  هک  یتقو  مکاح  هک  نآ  حیـضوت  تسا  ناشیا  بناج  زا  شیاسآ  يو و  ینالوط  تمحز  شجنر و 

هدیدرگ اهنآ  هب  يو  ینیبشوخ  ثعاب  دوخ  نیا  و  دننک ، یم  ادیپ  شیارگ  تعاطا  تبحم و  هب  نطاب  رد  هدش و  دنم  هقالع  وا  هب  رتشیب 
اب ار  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنک ، یمن  اهنآ  فرط  زا  رطخ  ساسحا  اهنآ و  نتخاس  هاوخاوه  رد  تمحز  هب  يزاین  هجیتن  رد  و 

شور هار و  هب  تبـسن  ینکـش  تنـس  زا  ار  وا  مهدفه : .تسا  هداد  رارق  دیکات  دروم  هدنع  هب …  کنظ  نسحی  نم  قحا  نا  و  ترابع :
همدص ثعاب  نیا  اریز  هتشاد ، رذحرب  تسا ، هدوب  مدرم  عفن  هب  داحتا و  سنا و  ثعاب  و  دنا ، هتـشاد  وا  زا  لبق  تما  ناگرزب  هک  یکین 
.تسا هدومرف  عنم  دنزب ، همدص  هتشذگ  ياهتنس  هب  هک  يون  شور  نتفرگ  شیپ  زا  ار  يو  مهدجیه : .تسا  نید  رد  يراکشآ  داسف  و 

و تسا ، اهتنـس  نوکیف …  ترابع : سایق  يارغـص  هک  تسا ، هدرک  هراشا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  راک  نیا  یتسردان  لـیلد  هب  و 
دوجو هب  ار  هتـشذگ  ياهتنـس  نآ  هک  تسا  یـسک  يارب  دزم  رجا و  هدیـسر و  اهنآ  رب  ررـض  هک  یتنـس  هب  ددرگ  یمرب  اهنم  رد  ریمض 
کلام هب  مهدزون : .درک  يرود  نآ  زا  دیاب  تسا و  بانتجا  راوازـس  دـشاب  نانچ  نآ  هچره  سپ  تسا : نینچ  ردـقم  ياربک  هدروآ و 

اب و  دـنک ، تبحـص  اهنآ  اب  ینید  نیناوق  یعرـش و  ماکحا  هب  عجار  ینعی  دـنک ، دـمآ  تفر و  دایز  دنمـشناد  اب  هک  تسا  هداد  روتـسد 
لمع یبرجتریغ  یبرجت و  نیناوق  هب  انـشآ و  یهلا  رارـسا  هب  اهرهـش  ناگدـنب و  نایم  رد  و  سانـشادخ ، هک  یناسک  ینعی  اناد  نامدرم 
مدرم هک  یمسارم  نتشاد  اپ  هب  دروم  رد  و  تسا ، روشک  روما  هدننک ي  حالصا  هک  ینیناوق  ناکرا و  يراوتـسا  هرابرد ي  دنا و  هدرک 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .دنک  تروشم  وگتفگ و  دنا  هتشاد  اپ  هب  وا  زا  شیپ 

دیدحلا یبا  نبا 

ْمِْزلَأ ِهَءاَسِْإلا َو  ِلْهَِأل  ًابیِرْدَت  ِناَسْحِْإلا َو  ِیف  ِناَسْحِْإلا  ِلْهَِأل  ًادیِهْزَت  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  َكَْدنِع  ُءیِسُْملا  ُنِسْحُْملا َو  َّنَنوُکَی  َو َال 
.ُهَسْفَن َمَْزلَأ  اَم  ْمُْهنِم  الُک 

ءیسملل هعفری و  ام  نسحملل  نکی  مل  اذإ  لاقف و  یباصلا  هذخأ  دقف  ءاوس  هلزنمب  كدنع  ءیـسملا  نسحملا و  ننوکی  هلوق ع و ال  امأ 
اهب قیدص  دالب ال  دالبلا  رش  بیطلا  وبأ  لاق  نایغطلا و  یلع  ءیسملا  رمتسا  ناسحإلا و  یف  نسحملا  دهز  هعضی  ام 

[ ٍلاَو  ] ِّنَظ ِنْسُح  َیلِإ  یَعْدَِأب  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  نسحملل َو  ءازج  ءیسملا  هبوقع  ءیسملل و  بدأ  نسحملا  قح  ءاضق  لاقی  ناک  و 

ٌْرمَأ َِکلَذ  ِیف  َْکنِم  ْنُکَْیلَف  ْمُهَلَِبق  َُهل  َْسَیل  اَم  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  ِهِهاَرِْکتْـسا  ِكْرَت  ْمِْهیَلَع َو  ِتاَنُوئَْملا  ِهِفیِفْخَت  ْمِْهَیلِإ َو  ِِهناَـسْحِإ  ْنِم  ِِهتَّیِعَِرب  ٍعاَر 
َكُؤَالَب َنُسَح  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  ًالیِوَط َو  ًابَـصَن  َکـْنَع  ُعَطْقَی  ِّنَّظلا  َنْسُح  َّنِإَـف  َکـِتَّیِعَِرب  ِّنَّظلا  ُنْسُح  ِِهب  َکـَل  ُعِمَتْجَی 

ُهَْدنِع َكُؤَالَب  َءاَس  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َءاَس  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  ُهَْدنِع َو 

ْنِم ٍءْیَِـشب  ُّرُـضَت  ًهَّنُـس  َّنَثِدُْحت  ُهَّیِعَّرلا َو َال  اَْهیَلَع  ْتَحَلَـص  ُهَْفلُْألا َو  اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ِهَّمُْألا َو  ِهِذَه  ُروُدُص  اَِهب  َلِمَع  ًهَِحلاَص  ًهَّنُـس  ْضُْقنَت  َو َال 
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اَم ِتِیْبثَت  ِیف  ِءاَمَکُْحلا  َهَشَقاَنُم  ِءاَمَلُْعلا َو  َهَسَراَدُم  ِْرثْکَأ  اَْهنِم َو  َتْضَقَن  اَِمب  َْکیَلَع  ُرْزِْولا  اَهَّنَـس َو  ْنَِمل  ُرْجَْألا  َنوُکَیَف  ِنَنُّسلا  َْکِلت  یِـضاَم 
 . َکَْلبَق ُساَّنلا  ِِهب  َماَقَتْسا  اَم  ِهَماَقِإ  َكِدَِالب َو  ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَص 

یلإ تنسحأ  اذإ  کنأل  کلذ  کنم و  شحوتسا  کیلإ  ءاسأ  نم  کیف و  هنظ  نسح  کیلإ  نسحأ  نم  نأ  لصفلا  اذه  ردص  هصالخ 
نأل هبحت  کنأ  وه  رخآ و  رمأ  داقتعالا  کلذ  عبتی  مث  کـبحأ  دـق  هنأ  كداـقتعا  کـلذ  عبت  ناـسحإلا  کـلذ  کـنم  ررکت  ناـسنإ و 

کنأل دیز  یلإ  تأسأ  اذإ  کلذ  نم  سکعلاب  هیف و  کنظ  نسح  هیلإ و  تنکس  هتببحأ  اذإ  هبحی و  نم  بحی  نأ  یلع  لوبجم  ناسنإلا 
اذإ تنأ و  هضغبت  نأ  وه  رخآ و  رمأ  داقتعالا  کلذ  عبتی  مث  کضغبأ  دـق  هنأ  كداقتعا  کلذ  عبت  هءاـسإلا  تررکت  هیلإ و  تأـسأ  اذإ 

.هب کنظ  ءاس  تشحوتسا و  هنم و  تضبقنا  هتضغبأ 

کلأسأ لاق  كدلول  ینلسف  لاق  هلأسملل  عضوم  يدنع  قبی  ملف  يدی  تألم  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  کسفنل  ینلـس  عیبرلل  روصنملا  لاق 
نم دیزت  نأ  کلأسأ  امنإ  نینمؤملا و  ریمأ  ای  لاق  بابـسألا  هیـضتقت  رمأ  وه  امنإ  لأسی و  بحلا ال  نإ  عیبر  ای  روصنملا  لاقف  هبحت  نأ 

نسحتساف هتببحأ  کبحأ  اذإ  کبحأ و  ررکت  اذإف  کناسحإ 

رجألا ضقن و  امب  هیلع  رزولا  نوکیف  همألا  یحلاص  نم  هلبق  نم  اهب  لمع  دـق  یتلا  هحلاصلا  ننـسلا  ضقن  نع  هاهن  مث  کلذ  روصنملا 
یلإ القع  فاضأ  دقف  راشتـسا  نم  هکرب و  هروشملا  نإف  هلمع  حـلاصم  یف  ءامکحلا  ءاملعلا و  هحراطمب  هرمأ  مث  اوسـسأ  امب  کئلوأل 

.هلقع

.مهیطعأ نیذلا  لاق  نم  مث  لاق  ینوطعی  نیذلا  لاق  کیلإ  سانلا  بحأ  نم  هیواعم  نب  سایإل  لجر  لاق  لوألا  ینعم  یف  ءاج  امم  و 

کضغب یف  ینعت  کبح و ال  یلع  ینعأف  هضغبم  عنملا  هبحم و  ءاطعلا  لعج  هللا  نإ  کلملا  دبع  نب  ماشهل  لجر  لاق  و 

یناشاک

یب ناسکی و  یتلزنم  هب  ءاوس ) هلزنمب   ) وت دزن  راکدب ، راکوکین و  دشاب  هدوبن  هک  دیاب  و  كدـنع ) یـسملا ء  نسحملا و  ننوکی  (و ال 
ناسحا لها  رم  تسا  ندرک  تبغر  یب  ناسحالا ) لهال  ادیهزت   ) هیوست نآ  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) یف  ناف   ) ناحجر توافت و 

ناشیا يدـب  رد  يدـب  لها  هب  تبـسن  هئاسالا ) یف  هئاسالا  لهال   ) تسا ندرک  وخ  و  ابیردـت ) و   ) ناشیا ناـسحا  رد  ناـسحالا ) یف   ) ار
تداع هک  تسا  نآ  ثعاب  دوخ و  ناسحا  زا  دـننادرگب  تبغر  ناسحا  لها  هک  دوش  یم  نآ  بجوم  ار  یـسم ء  نسحم ، هیوست  ینعی 

.دوخ سفن  رب  دـینادرگ  هچنآ  هب  هسفن ) مزلا  ام   ) ناشیا زا  ار  کی  ره  نک  مازلا  و  مهنم ) ـالک  مزلا  و   ) دوخ يدـب  رد  ناراکدـب  دـننک 
نظ نسح  یلا   ) رت هدنناوخ  يزیچ  تسین  هکنادـب  و  یعداب ) یـش ء  سیل  هنا  ملعا  و   ) نآ لثم  هب  ار  ناسحا  تئاسا و  زاس  لباقم  ینعی 

( مهیلع تانوملا  هفیفخت  و   ) ناشیا هب  وا  ندومن  ناسحا  زا  مهیلا ) هناسحا  نم   ) دوخ تیعر  هب  تبسن  مکاح  نظ  نسح  هب  هتیعرب ) لاو 
سیل ام  یلع   ) ناشیا رب  ار  دوخ  هارکا  ندرک  كرت  و  مهایا ) ههارکتسا  كرت  و   ) ناشیا رب  ار  تدش  تقـشم و  وا  ندینادرگ  کبـس  و 

یف  ) وت زا  دـشاب  هک  دـیاب  سپ  کنم ) نکلیف   ) ناـشیا زا  عقوم  یب  هارکا  ندرک  كرت  ینی  ناـشیا ، دزن  ار  وا  تسین  هچنآ  رب  مهلبق ) هل 
تدوخ تیعر  هب  نظ  ییوکین  کتیعرب ) نظلا  نسح   ) نآ هب  ار  وت  رم  دوش  عمج  هک  يراک  هب ) کل  عمتجی  رما   ) روما نا  رد  کـلذ )

نم قحا  نا  و   ) ار زارد  جـنر  ـالیوط ) ابـصن   ) وت زا  دـنک  یم  عطق  کـنع ) عطقی   ) نظ ییوکین  هک  یتسرد  هب  سپ  نظلا ) نسح  ناـف  )

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3870 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  یسک  نآ  هدنع ) كوالب  نسح  نمل   ) وا هب  وت  نامگ  تسا  کین  هک  یـسک  نیرتراوازـس  هک  یتسرد  هب  و  هب ) کنظ  نسح 
هب وت  نامگ  تسا  دب  هک  یسک  نیرتراوازـس  هک  قیقحت  هب  و  هب ) کنظ  ءاس  نم  قحا  نا  و   ) وا دزن  وت  شیامزآ  ناحتما و  تسا  کین 

هقیرط نکـشم  و  هحلاص ) هنـس  نضقنت  ـال  و   ) .وا دزن  وت  شیاـمزآ  تسا  دـب  هک  تسا  یـسک  هدـنع ) كوـالب  ءاـس  نمل   ) وا شیـالآ 
هب هدـش  عمج  و  هفلالا ) اهب  تعمتجا  و   ) تما نیا  رباکا  نایعا و  نآ  هب  دـنا  هدرک  لمع  هک  همالا ) هذـه  رودـص  اهب  لمع   ) ار هتـسیاش 

دیدپ و  هنـس ) نثدحت  و ال   ) تیعر جهن ، نآ  رب  دـنا  هدـمآ  حالـص  هب  و  هیعرلا ) اهیلع  تحلـص  و   ) تعامج نایم  رد  تفلا  نآ ، ببس 
نوکیف  ) دشاب نآ  فلاخم  اهتنس و  نآ  هتشذگ  زا  يزیچ  هب  دناسر  دنزگ  ننسلا ) کلت  یضام  نم  یشب ء  رـضت   ) هک ار  یـشور  روایم 

( اهنم تضقن  امب   ) وت رب  هانگ  لابو  و  کیلع ) رزولا  و   ) ار هقیرط  نآ  درک  عضو  هک  ار  یسک  رم  اهنـس ) نمل   ) باوث دشاب  سپ  رجالا )
و  ) ءاملع اب  ار  ندناوخ  سک  ود  نادرگ  رایـسب  و  ءاملعلا ) هسرادم  رثکا  و   ) باوث هظحالم  یب  ننـس ، نآ  زا  یتسکـش  هچنآ  ببـس  هب 

رما  ) نآ رب  دیآ  حالص  هب  هچنآ  نتخاس  راوتسا  رد  هیلع ) حلـص  ام  تیبثت  یف   ) ناهیقف نامیکح و  اب  ندرک  ثیدح  و  ءامکحلا ) هثفانم 
وت زا  شیپ  هک  ینامدرم  نآ  هب  دنداتسیا  تسار  هچنآ  ندرک  تسار  و  کلبق ) سانلا  هب  ماقتسا  ام  هماقا  و   ) وت ياهرهـش  راک  كدالب )

دندوب

یلمآ

ینیوزق

، یهدن ناراکدب  شاداپ  و  یئازفین ، ناراکوکین  ردـق  ینعی  یناسکی ، تاواسم و  هیاپ  رد  وت  دزن  راکدـب  راکوکین و  دـشابن  هک  دـیاب  و 
ددرگ ثعاب  دهد و  تداع  و  یکین ، رد  ار  ناراکوکین  دـنادرگ  تبغر  یب  ینعم  نیا  هک  دـشاب  هیاپ  کی  وت  شیپ  ار  قیرف  ود  ره  نیا 
یکین هب  ار  ناکین  ینعی  دـنا ، هتخاس  مزال  دوخرب  هچنآ  قیرف  ود  نیا  زا  کی  ره  رب  نک  راـب  نادرگ و  مزـال  و  يدـب ، رد  ار  ناراکدـب 

میقتـسم تمکح  نیا  تاعارم  یب  تنطلـس  رما  و  دشاب ، کلم  بابرا  یلمع  ياهتمکح  لیلالج  زا  نیا  و  يدب ، هب  ار  نادـب  و  هد ، ازج 
.ددرگن

ندـینادرگ کبـس  و  تیعر ، اـب  یلاو  ناـسحا  زا  تیعر  هب  یلاو  یناـمگ  وـکین  ببـس  رد  رتـیوق  زیچ  چـیه  تسین  هک  ار  نیا  نادـب  و 
وت را  دشاب  لصاح  هک  دیاب  سپ  ناشیا ، شیپ  ار  یلاو  تسین  هک  قح  نآ  رب  ناشیا  هارکا  ندرک  كرت  و  ناشیا ، زا  اهتقشم  اهتمحز و 
جنر وت  زا  دراد  یمزاب  نظ  یئوکین  هک  یتسرد  هب  تیعر ، هب  وت  یناـمگ  وکین  نآ  ببـس  هب  ارت  ددرگ  عمتجم  هک  يرما  باـب  نیا  رد 

جاجل و تشقانم و  يریگ و  تخـس  قیرط  تیعر  اب  یلاو  نوچ  هک  دنامن  یفخم  همیقتـسم  ءارآ  هحیحـص و  لوقع  بابرا  رب  .ار  زارد 
( مهرودـقم ردـق  یلع   ) باـب نآ  رد  و  دنـشاب ، وا  رما  لـالتخا  لاوز و  بلط  هتـسویپ  و  دـمرب ، يو  زا  تیعر  ياـهلد  درپـس ، ترفاـنم 

مه مغ و  رد  ناشیا  تفلاخم  ریبدت  ناشیا و  راک  هشیدنا  رد  تاقوا  مامت  و  ددرگ ، نامگ  دـب  ناشیا  رب  یلاو  سپ  دنـشیدنا ، تاریبدـت 
نوچ و  ددرگ ، گنت  يو  رب  راک  و  ددرگ ، خلت  يو  شیع  سپ  دیاساین ، رطاخ  غارف  اب  هظحل  و  درواینرب ، تحار  هب  سفن  چیه  دـشاب ،

وا ناشیا  ياهلد  دـنکن ، فیلکت  ار  ناشیا  دوخ  قح  زا  هدایز  و  دریگ ، شیپ  تلماجم  ناسحا و  و  تلهاسم ، یناسآ و  قیرط  تیعر  اـب 
یئوکین و هدنب  نایمدآ  ینعی  ناسحالا ) دـیبع  ناسنالا   ) هک دنـشاب  وا  تلود  هاوخاوه  رـصان و  بحم و  و  ددرگ ، عیطم  رادتـسود و  ار 
تیعر و اب  ناسحا  درک  تیـصو  نوچ  .یفتنم  وا  زا  یلعف  یبلق و  ياهجنر  و  دشاب ، نئمطم  نمیا و  تیعر  زا  وا  رطاخ  سپ  دـنناسحا ،

دـشاب وکین  هک  تسا  یـسک  نآ  واب  وت  نامگ  دشاب  وکین  هک  یـسک  نیرتراوازـس  هک  یتسرد  هب  و  دیامرف : یم  ار  ناشیا  بولق  بلج 
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، وا دزن  وت  شیامزآ  تمعن و  دـشاب  دـب  هک  تسا  سک  نآ  واب  وت  نامگ  دـشاب  دـب  هکنآ  رتراوازـس  هک  یتسردـب  و  وا ، دزن  وت  تمعن 
هک نانآ  هن  هتـشگ ، تباث  ریخ  ناسحا و  ناشیا  دزن  ارت  هک  ینک  نانآ  رب  دامتعا  دـیاب  ناشیا ، ترـصن  هب  دـتفا  تجاح  ارت  هاگره  سپ 
هک دش  هتفگ  هک  ورنآ  زا  یهن ، ناشیا  يافو  رب  لد  و  ینک ، دامتعا  ناشیا  رب  دـیابن  هک  دـنا  هدـید  یتخـس  يدـب و  وت  زا  نیا  فالخرب 

يدرخ و یب  ناـشن  نتـشاد  تحیـصن  یتـسود و  عـقوت  یــسک  زا  ناـسحا  یب  و  دـشاب ، یمدرم  ناـسحا و  هـناد  دیــص  یمدآ  ياـهلد 
و تما ، نیا  نایعا  رباکا و  نادب  دنشاب  هدرک  لمع  هک  ار  هتسیاب  یتقیرط  هتسیاش و  یتنس  نکم  بارخ  نکشم و  .دشاب و  یگدومزآان 

یتنـس ینک  ثادحا  دیابن  تیعر و  رما  تقیرط  نآ  رب  دشاب  هدمآ  حالـص  هب  و  تعامج ، نایم  تفلا  تنـس  نآ  هب  دشاب  هدـش  عمتجم 
ببـس هب  دشاب  وت  رب  هانگ  لابو و  و  دشاب ، نآ  ناعـضاو  يارب  زا  ننـس  نآ  رجا  سپ  هتـشذگ ، ننـس  نآ  زا  يزیچ  هب  دناسر  ررـض  هک 
ماوعا روهد و  ياضقنا  مایا و  یلایل و  بلقت  هب  هک  دـشاب  هیراج ) هقدـص   ) هحلاـص تنـس  يرآ  ار ، ننـس  نآ  ماـکحا  وت  ندرک  ضقن 
رایـسب و  ار ) يرـسک  هاگراب  دـنکن  یم  بارخ  زونه  راگزور  هک  نیب  لـمع  نسح  يازج   ) .دریذـپن لاوز  تروص  و  ددرگن ، یـضقنم 

دالب رما  نآ  رب  دیآ  حالص  هب  هچنآ  نتخاس  راوتسا  رد  ءامکح  اب  نک  ینیـشن  مه  تبحاصم و  و  ءاملع ، اب  نک  تارکاذم  تسرادم و 
تنفاث  ) زا تسا  هلعافم ) ( ) هنفاثم  ) وت زا  شیپ  ناشیا  رما  هتشگ  تسار  و  نامدرم ، دنا  هتشگ  میقتـسم  نادب  هچنآ  نتـشاد  تسار  و  وت ،

( هثداحم  ) هب ریسفت  ثفن )  ) زا تسا  هدوب  هثفانم )  ) ینارحب حراش  هخسن  رد  رگم  دشاب و  رتش )  ) يوناز رس  هنفث )  ) و هتسلاج ) اذا  لجرلا 
تسا هدرک 

یجیهال

هئاسالا لهال  ابیردـت  ناسحالا و  یف  ناسحالا  لهال  ادـیهزت  کلذ  یف  ناـف  ءاوس ، هلزنمب  كدـنع  ییـسملا ء  نسحملا و  ننوکیـال  و 
« .هسفن مزلا  ام  مهنم  الک  مزلا  هئاسالا و  یلع 

ببـس وت  دزن  رد  ناشیا  يواست  هک  قیقحت  هب  سپ  رگیدکی ، اب  يواسم  رادقم  هبتر و  رد  وت  دزن  رد  راکدب  راکوکین و  دـشابن  دـیاب  و 
زا کی  ره  نادرگ  مزال  ندرک و  دـب  هب  رادرکدـب  ندرک  تداـع  يارب  زا  ندرک و  یکین  هب  راـکوکین  ندـش  تبغر  یب  يارب  زا  تسا 

.ندرک يدب  ندرک و  یکین  زا  دوخ ، سفن  يارب  زا  دنا  هدینادرگ  مزال  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  رادرکدب  راکوکین و 

یلع مهایا  ههارکتسا  كرت  مهنع و  تانووملا  هفیفخت  مهیلا و  هناسحا  نم  هتیعرب  لاو  نظ  نسح  یلا  یعداب  یـش ء  سیل  هنا  ملعا  «و 
نا الیوط و  ابـصن  کنع  عطقی  نظلا  نسح  ناف  کتیعرب ، نظلا  نسح  هب  کل  عمتجی  رما  کـلاذ  یف  کـنم  نکیلف  مهلبق ، هل  سیل  اـم 

« .هدنع كوالب  ءاس  نمل  هب  کنظ  ءاس  نم  قحا  نا  هدنع و  كوالب  نسح  نمل  هب  کنظ  نسح  نم  قحا 

کین يوس  هب  رت  هدنوش  ثعاب  رت و  هدنناوخ  يزیچ  تسین  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی و 

رب رابجا  ندرکن  ناشیا و  زا  تافیلکت  نداد  فیفخت  ناشیا و  يوس  هب  ندرک  یکین  ناسحا و  زا  دوخ  تیعر  هب  یمکاح  ندوب  نامگ 
ار وت  دنک  عمج  هک  يرما  تیعر  نظ  نسح  رد  وت  بناج  زا  دشاب  دیاب  سپ  ناشیا ، بناج  زا  ار  وا  راوازس  تسین  هک  يزیچ  رب  ناشیا 

قیقحت هب  ار و  زارد  ندیـشک  تمحز  بعت و  وت  زا  دـنک  یم  عطق  نظ  نسح  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، تیعر  هب  نظ  نسح  رد  ناشیا  هب 
هدرک وا  هب  ماـعنا  ینعی  .وا  دزن  رد  وت  تمعن  دـشاب  وکین  هک  دـشاب  یـسک  هنیآ  ره  وا ، هب  وت  نظ  تسا  وکین  هک  یـسک  رتراوازـس  هک 

هداد وا  هب  تمحز  وا و  دزن  رد  وت  تمحز  دشاب  دب  هک  دـشاب  یـسک  هنیآ  ره  وا  هب  وت  نظ  تسا  دـب  هک  یـسک  نیرتراوازـس  یـشاب و 
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.یشاب

نم یشب ء  رضت  هنس  نثدحت  هیعرلا و ال  اهیلع  تحلـص  هفلالا و  اهب  تعمتجا  همالا و  هذه  رودص  اهب  لمع  هحلاص  هنـس  ضقنت  «و ال 
تیبثت یف  ءامکحلا ، هشقانم  ءاملعلا و  هسرادم  رثکا  .اهنم و  تضقن  امب  کیلع  رزولا  اهنس و  نمل  رجالا  نوکیف  ننـسلا ، کلت  یـضام 

« .کلبق سانلا  هب  ماقتسا  ام  هماقا  كدالب و  رما  هیلع  حلص  ام 

حالـص مدرم و  سنا  تفلا و  نآ  هب  تسا  هدش  عمج  تما و  نیا  لیاوا  نآ  هب  دـنا  هدرک  راتفر  هک  ار  یکین  هقیرط ي  نکـشم  ینعی و 
، ار هسونام  لیاوا  مدرم  ياه  هقیرط  نآ  هتـشذگ ي  زا  يزیچ  هب  یناسرب  ررـض  هک  يا  هقیرط  نکم  دـیدپ  تیعر و  لاـح  نآ  رب  تسا 

رایـسب نادرگب  ار و  نآ  وت  نتـسکش  ببـس  هب  وت  يارب  زا  هانگ  ار و  هقیرط  نآ  تسا  هتـشاذگ  انب  هک  یـسک  يارب  زا  باوث  دشاب  سپ 
راـتفگ تسار  كریز  لـمع  ملع و  ناـبحاص  هک  ار  ناـمیکح  زا  نتفرگ  ربـخ  دنـشاب و  شناد  ناـبحاص  هک  ار  ناـملاع  زا  نـتفرگارف 

دنا هدرک  تسار  هک  يزیچ  نتشاد  اپرب  رد  وت و  ياهرهش  رما  تسا  نآ  رب  حالـص  هک  يزیچ  ندرک  رارقرب  رد  دنـشاب ، رادرک  تسرد 
.وت زا  شیپ  نامدرم  ار  نآ 

یئوخ

یلع مهکرت  قدصلا و  عرولا و  لهاب  برقتلاب  مالـسلا ) هیلع   ) هرما مث  ینعملا : .ثحبلا  هثداحملا و  هشقانملا :) ، ) دـیوعتلا بیردـتلا :) )
یلاولا یف  رثوی  مهدسفی و  ءارطالا  ناف  قحتـسی  امب ال  هوحدمی  ءانثلاب و  هورطیف  قدـصلا  عرولا و  قیرط  نع  اوفرحنی  الئل  ارح  مهلاح 

هدـحاو و هرظنب  مهعیمج  یلا  رظنی  نا  هاـنعم  سیل  مهنیب و  قحلا  هلادـعلا و  هیاـعرب  هرما  مث  .اـضیا  وه  دـسفیف  ارورغ  اوـهز و  هبـسکیف 
نا یلع  ههبن  مث  .هئاسالاب  هئاس  الا  لها  بیردـت  ناسحالا و  یف  ناسحالا  لها  دـیهزت  بجوی  هناـف  اءاوس  یـسملا ء  نسحملا و  نوکی 

ام لذبب  ایاعرلاب  ناسحالا  - 1 نارما : کلذ  یلا  یش ء  یعدا  هفطع و  بلج  هیعرلا و  نظ  نسح  بلج  یلاولا  هیلا  هجوتی  نوکی  ام  مزلا 
یف سیل  اـم  یلع  مههارکتــسا  كرت  تاـنووملا و  جارخلا و  نـم  مـهنم  بـلطی  اـم  فـیفخت  .جـئاوحلا 2 - هنووـملا و  نم  نوجاـتحی 

جاتحی مهتدارا و ال  یف  هیلع  رمالا  لهـسی  ایاعرلا  مع  اذا  یلاولاـب  نظلا  نسحف  یلاولا  یلع  مهداـمتعا  مهنظ و  نسح  بلجل  مهتدـهع 
یتلا هحلاصلا  ننـسلا  هیاعرب  هاصو  مث  .ناـحتمالا  هبرجتلا و  رثا  نوکی  نا  دـبال و  نظلا  نسح  و  مهیلع ، نیظفاـحملا  نویعلا و  ثب  یلا 

اسار و اهکرت  وا  عدبلاب  اهلیدبت  ننـسلا و  هذه  ضقن  حصی  الف  اهب  اوفلا  نیملـسملا و  نیب  تعاش  هیمالـسالا و  همالا  رودـص  اهب  لمع 
نم تراصف  اهیلع  مهرقاف  یبنلا  نم  دهـشم  یف  اهولمع  وا  ع )  ) یبنلاب اءادتقا  نوملـسملا  اهب  لمع  یتلا  هنـسحل  ننـسلا ! اهنم  دوصقملا 

رد اریز  نادـم ، ربارب  رگنم و  مشچ  کیب  ار  راکدـب  تسردان و  راتفرـشوخ و  تسرد و  نامدرم  همجرتلا - : .هتباثلا  هیمالـسالا  ننـسلا 
يرادرک دـبب  تسرداـن  راکدـب و  نادرم  دـنوش و  یم  تبغر  یب  یتـسرد  ندرک و  تمدـخب  راتفرـشوخ  تسرد و  نادرم  تروـصنیا 

دوخب ار  تیعر  دیاب  .ناسرب -  دنا  هتـساوخ  دوخ  يارب  دوخ  هک  ناشراک  شاداپ  هب  ار  ودـنیا  زا  کی  ره  دـندرگ ، یم  راداو  قیوشت و 
ینک و کبـس  یناوت  یم  ات  ار  اهنآ  جراخم  هنیزه و  راب  ینک و  ناسحا  اهنآ  هب  هک  تسنیا  شهار  نیرتهب  ینک و  راودیما  نیبشوخ و 

ینیبشوخ دش و  یهاوخ  نتـشیوخ  تیعرب  مه  وت  اعبط  هنیمز  نیا  رد  ینکن ، راداو  روزب  تسین  اهنآ  هدهع ي  رد  هک  يزیچ  هب  ار  اهنآ 
دیاـب هداد  بوـخ  شیاـمزآ  وـت  شیپ  سک  رهب  تبـسن  .دراد -  یمرب  تشود  زا  ار  يراد  هلاـبند  ناوارف و  هودـنا  جـنر و  اـهنآ  هب  وـت 

دنا هدز  راکب  تما  نیا  تسخن  ناربهر  ناورشیپ و  هک  یکین  شور  .شاب -  نیبدب  واب  هداد  دب  شیامزآ  یسک  ره  یـشاب و  نتـشیوخ 
کین تاروتـسد  نیاـب  هک  يدـب  هزاـت و  شور  نکم و  ضقن  دـنا  هدرک  حالـصا  ار  تیعر  راـک  دـنا و  هتـسویپ  مهب  ار  هدوت  نآ  اـب  و 
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هرابرد ي .يریگب -  ندرگب  ارنآ  ضقن  لاب  وت و  دنرب و  رجا  هتشاذگ  ار  کین  ياهشور  هکنانآ  ات  روایم  دیدپ  دنز  یم  همطل  هتـشذگ 
ناگنازرف اب  نک و  وگتفگ  رایسب  علطم  نادنمشناد  اب  تسا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  مدرم  ياهراک  هرادا ي  روشک و  یحالصا  تاروتسد 

.امن نمجنا  رایسب  هاوخریخ 

يرتشوش

هءاسالا لهال  ابیردـت  ناسحالا و  یف  ناسحالا  لهال  ادـیهزت  کلذ  یف  ناف  ءاوس  هلزنمب  كدـنع  یـسملا ء  نسحملا و  ننوکی  ـال  (و 
احلاص لمع  نم  : ) هءاسالا ناسحالا و  نم  هسفن ) مزلا  ام  مهنم  الک  مزلا  و   ) .هداـتعا اذا  یـشلاب ء  برد  يرهوجلا : لاـق  هءاـسالا ) یلع 

لکوتملا لاق  مجعملا )  ) یف کناوعا .) هب  عفنت  و  هب ، هللا  کـعفنی  کـنم  اـبدا  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  و  اـهیلعف .) ءاـسا  نم  هسفنلف و 
نماثلا لصفلا   ) زامه : ) لاق و  باوا ) هنا  دبعلا  معن  : ) لاقف مذ  یلاعت و  هللا  حدم  دـق  لاقف : .کناسل  یف  ءاذـب  کنع  ینغلب  ءانیعلا : یبال 
متـشا مل  اقداص و  نثا  مل  فورعملاب  انا  اذا  رعاشلا : لاـق  و  میمنب ) ءاـشم  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - و 

سانلا و حدـمت  یتم  یلا  ءانیعلا : یبال  لیق  اـمفلا و  عماـسملا و  هللا  یل  قشو  همـساب  رـشلا  ریخلا و  تفرع  میفف  اممذـملا  میئللا  سکنلا 
سیل هنا  ملعا  و   ) .یمذلا یبنلا و  بسلت  برقعلاک  نوکا  نا  هللااب  ذوعا  و  یـسی ء ، یـسملا ء  نسحی و  نسحملا  مادام  لاقف : مهوجهت ؟

سلجم نم  لـجر  ماـق  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف مهنع ) تاـنووملا  هفیفخت  مهیلا و  هناـسحا  نم  هتیعرب  عار  نظ  نسح  یلا  یعداـب  یش ء 
فخ نا  ثبل  امف  لعفف  افورعم ، ریمالا  اهیا  هلوا  لجر : لاقف  .بنذ  یلا  هل  ام  لجرلا و  اذـه  ضغبال  ینا  دـلاخ : لاـقف  يرـسقلا ، دـلاخ 

دمحم نب  سابعلا  یلع و  نب  یسیع  یسوطلا و  سابعلا  یبال  روصنملا  لاق  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف .هئاسلج و  دحا  راص  هبلق و  یلع 
هالختسا هناف  یـسوطلا  الخ  هیار  مهعیمج  بوصتـساف  هلجد ، روک  داوسلا و  يدهملا  دیلقت  یلع  تمزع  دق  ینا  هصاوخ : نم  مهریغ  و 

یلا هببحت  نا  دیرت  تناف  لاق : .هللا  ال و  لاق : کلذب ؟ یضرتا  لیهـستلا  لمعتـسا  کتریـس و  ریغ  يدهملا  کلـس  نا  تیارا  هل : لاق  مث 
یف رظانلا  يدهملا  لعجت  یـسوم و  نب  یـسیع  هیالولا  هذه  یلوت  نکل  و  کنم ، برق  ام  امیـس  مهیلا ال  هضغبی  هایا  كدیلقت  هیعرلا و 

هلزعی مث  ادـحا  یلوی  روصنملا ال  ناک  يربطلا :)  ) یف .هیلجرب و  صحف  یتح  هنم  کحـضف  مهفاصناب ، هذـخاب  هرمات  سانلا و  تامالظ 
همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم جرختسیف  نیکـسملا  حلاص  رادل  اقـصالم  هلجد  یطاش  یلع  نیطبلا  دلاخ  راد  یف  هاقلا  الا 

نم تیب  یف  لزع  هنم و  ذـخا  نم  مسا  هیلع  بتک  لزعف و  هب  رما  یـش ء  نم  ذـخا  امف  الام  لوزعملا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
هب یـضرت  ائیـش  کل  تایه  دـق  ینا  يدـهملل : لاق  مث  عاتملا ، لاملا و  نم  تیبلا  کلذ  یف  ام  رثکف  ملاظملا ، لام  تیب  هامـس  لاملا و 
ام لک  مهیلع  ددراف  ملاظم  اهتیمـس  یتلا  لاومالا  هذه  مهنم  تذخا  نیذـلا  ءالوه  عداف  تم  انا  اذاف  ائیـش ، کلام  نم  مرغت  قلخلا و ال 

اذکه مهلبق ) هل  سیل  ام  یلع  مهایا  ههارکتسا  كرت  و   ) .یلو امل  يدهملا  کلذ  لعفف  هماعلا ، یلا  مهیلا و  دمحتست  کناف  مهنم  ذخا 
نبا نویع   ) یف .هقاط  يا : لبق  هب  یلام  و  يرهوجلا : لاـقف  مهلبق ) هب   ) لـصالا نا  دـعبی  ـال  مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یتخـسن  یف 
نم اهلانی  یتلا  همارکلا  یف  بغری  نا  یلاولل  یغبنی  و ال  اهبولقب ، هتعاط  یلا  هیعرلا  نادـبا  داق  نم  كولملا  سوسا  مجعلا : تلاق  هبیتق )

نظلا نسح  هب  کل  عمتجی  رما  کلذ  یف  کنم  نکیلف   ) .ریبدتلا يارلا و  باوص  رثالا و  نسحب  اهقحتسی  یتلا  یف  نکلو  اهرک ، هماعلا 
، کیلع کل و  هلزنملا  هذه  فرعاف  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  الیوط )  ) .ءالب ارش و  يا : ابـصن ) کنع  عطقی  نظلا  نسح  ناف  کتیعرب 

نبا ناک  نویعلا )  ) یف داعملا .) یف  کل  اهب  هللا  بجوی  ام  عم  هماعلا ، دـنع  ءـالبلا  نسح  راثکتـسا  و  عنـصلا ، نسح  یف  هریـصب  كدزتل 
ینیب و ام  ءاضا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) الا افورعم  هتیلوا  الجر  تیار  ام  لوقی : سابع 

نم قحا  نا  و  هدـنع ، كوالب  نسح  نمل  هب  کنظ  نسح  نم  قحا  نا  و   ) .هنیب ینیب و  اـم  ملظا  ـالا  ءوس  هتیلوا  ـالجر  تیار  ـال  و  هنیب ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3874 

http://www.ghaemiyeh.com


هنا ملعیلف  یـش ء  نم  اهتعدوا  امف  اهکولم ، نئازخ  هیعرلا  بولق  مجعلا :) بتک  یف  نویعلا   ) یف هدـنع ) كوالب  ءاس  نمل  هب  کنظ  ءاس 
مهیاف لاق : .هئیـسلا  نع  ضرعملا  ءاطعلل و  لذابلا  لاق : لضفا ؟ هـالولا  يا  هللادـبع : نب  لیعامـسال  روصنملا  لاـق  يربطلا )  ) یف .اـهیف و 

یلع هعاـطلا  ما  کـلملا  هجاـح  یف  غـلبا  فوـخلا  یلع  هعاـطلاف  لاـق : .هبوـقعلا  قرخلاـب و  اـهل  مهعبتا  هیعرلل و  مهکهنا  لاـق : قرخا ؟
: لاق .هلفغلا  دنع  غلابت  داهتجالا و  رمـضت  هبحملا  یلع  هعاطلا  و  هنیاعملا ، دـنع  غلابت  ردـغلا و  رـست  فوخلا  دـنع  هعاطلا  لاق : هبحملا ؟

ءارزو  ) یف .سفنلا و  لذـب  هباجالا و  هعرـس  لاق : کلذ ؟ همالع  ام  لاق : .هعفنملا  هرـضملاب و  مهالوا  لاق : هعاطلاب ؟ یلوا  ساـنلا  ياـف 
هعمس هنال  هبابـسا  عیمج  بویاابا و  لتقیـس  هنا  نامیلـس : نب  حلاص  لاق  ینایروملا  بویا  یبا  یلع  روصنملا  بضغ  امل  يرایـشهجلا :)

مث تعطقف  ریزولا  لجر  عطقب  رما  بضغف و  کلملا  لجر  ریزولا  هباد  تبرـضف  هل  اریزو  ریاـسی  ناـک  كولملا  نم  اـکلم  نا  ثدـحتی 
ریزولا ال اذـه  لها  و  لاق : مث  هلتقف ، هلجر  تعطق  دـق  ادـبا و  ینبحی  اذـه ال  هسفن : یف  کلملا  لاـق  مث  ارب  یتح  هتجلاـعمب  رماـف  مدـن 
هطعضلاب و هاخا  هلتقف و  ینظ  ادع  ام  و  هلعفف ، ینایروملا  یف  کلذ  لعفیـس  هنا  تملعف  حلاص : لاق  .اعیمج  مهلتقف  هتلتق  دق  یننوبحی و 
نماـثلا و لـصفلا   ) هفلـالا اـهب  تعمتجا  همـالا و  هذـه  رودـص  اـهب  لـمع  هحلاـص  هنـس  ضقنت  ـال  و   ) .اربص هیخا  ینب  لـتق  باذـعلا و 

هللا ضئارفک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ننـس  ناف  هیعرلا ) اهیلع  تحلـص  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
تضقن امب  کیلع  رزولا  اهنس و  نمل  رجالا  نوکیف  ننسلا  کلت  یضام  نم  یشب ء  رـضت  هنـس  نثدحت  و ال   ) .بجاو اهب  لمعلا  یلاعت 

ول ال و  یصحت ، نا  نم  رثکا  مهثادحاف  مهعابتا  نم  مهدعب  ءاج  نم  اما  اهلحم و  یف  هروکذم  کلذک  اننـس  هثالثلا  ثدحا  دق  و  اهنم )
یف يربطلا  لاق  .لـمعلا  ثیح  نم  ممـالا  سخا  اـهب  اوراـص  مهـسفنا  مهنا  اـمک  لـلملا  لذرا  هتلعجل  اـمولعم  ناـک  مالـسالا  لـصا  نا 
نم ءادـعا  تیلاو و  نم  ءاـیلوا  نحن  اولاـق  هوعیاـبف و  هتعیـش  هباحـصا و  ع )  ) اـیلع یتا  هفوکلا  نم  جراوخلا  تجرخ  اـمل  و  هخیراـت :) )
هعم نیفص و  لمجلا و  هعم  دهش  ناک  یمعثخلا و  دادش  یبا  نب  هعیبر  هءاجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هنس  هیف  مهل  طرشف  تیداع 

رکبابا و نا  ول  کلی ! و  یلع : هل  لاق  .رمع  رکب و  یبا  هنـس  یلع  هعیبر : لاقف  هلوسر  هنـس  هللا و  باتک  یلع  عیاب  هل : لاـقف  معثخ - هیار 
یناکل هللا  اما و  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  رطنف  هعیابف  .قحلا  نم  یـش ء  یلع  انوکی  مل  هلوسر  هنـس  هللا و  باتک  ریغب  ـالمع  رمع 

و هرـصبلا …  جراوخ  عم  رهنلا  موی  لتقف  اهرفاوحب ، لویخلا  کتئطو  دـق  کب و  یناک  و  تلتقف ، جراوخلا  هذـه  عم  ترفن  دـق  کب و 
یبا ربخلا : یف  .اهب و  لمع  نم  رزو  لثم  هیلع  ناک  هئیس  هنس  نس  نم  و  اهب ، لمع  نم  رجا  لثم  هل  ناک  هنسح  هنـس  نس  نم  ربخلا : یف 

( ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هنال لاق : کلذ ؟ فیک  و  لیق : .هبوتلاب  هعدـبلا  بحاصل  هللا 
لاق يربطلا  یف  ءاملعلا ) هسرادم  رثکا  و   ) .مالـسالا مده  یف  یـشم  دـقف  هرقوف  هعدـب  بحاص  یلا  یـشم  نم  و  اهبح ، هبلق  برـشا  دـق 

رکذ و ال ثیدحلا   ) لاق يرهزلا  باهش  نب  دمحم  ناف  کثدحی ، نم  ملعلا  لها  نم  کعم  الا و  اسلجم  سلجت  ال  يدهملل : روصنملا 
مهدنع ام  جارختـسا  یف  ءاصقتـسالا  يا : ءامکحلا ) هشقانم  و   ) .هره وخا ز  قدـص  و  مهوثنوم ) الا  هضغبی  لاجرلا و ال  روکذ  الا  هبحی 

قحی کلذ  ناف  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  کلبق -) سانلا  هب  ماقتـسا  ام  هماـقا  كدـالب و  رما  هیلع  جلـص  اـم  تیبثت  یف   ) .همکحلا نم 
میکحلا سیلاطاطـسرا  ماـقاف  هللا ،) هعاـط  یلا  لـیبسلا  یه  هحلاـصلا  ننـسلا  نـال  ـالاثم ، ـالیلد و  هب  یفتکی  و  لـطابلا ، عفدـی  و  قحلا ،
ضرالا لها  ترت  دـق و  ینا  سیلاطاطـسرا : هبدومل  ردنکـسالا  لاق  يرونیدـلا ) لاوط  راـبخا   ) یفف .هلخاد  هکلم و  جراـخ  ردنکـسال 

مهنولتق و یف  يدعب  نم  یـضرا  لها  یلع  اورفاظتی  نا  تفخ  دـق  و  مهلاوما ، يذـخا  مهدالب و  یلع  یئاوتحا  مهکولم و  یلتقل  اعیمج 
كولملا ءانبا  یلا  ضرا و  لک  یف  هسایرلا  لها  نم  ناک  نم  فیرـش و  هیبن و  لک  یلا  لسرا  نا  تیار  دق  و  یلع ، مهقنحل  مهنودـیبی 

سانلا ناک  هسایرلا  ههابنلا و  لها  كولملا و  ءانبا  تلتق  نا  کنا  عم  نیدـلا ، عرولا و  لها  يار  کـلذ  سیل  هبدوم : هل  لاـقف  .مهلتقاـف 
مهجوتتف کـیلا  مهعمجتف  ههاـبنلا  لـها  كولملا و  ءاـنبا  یلا  تثعب  ول  نکلو  كدـعب ، نم  اـقنح  دـشا  کـضرا  لـها  یلع  کـیلع و 

ادـلب هدـحاو و  هروک  مهنم  لجر  لک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) کـلمت ناـجیتلاب و 
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، كدالب كالما  نع  هبحاص  يدی  یف  ام  ذـخا  یلع  مهنم  دـحاو  لک  صرح  کلملا و  یف  مهـسفانتب  کلذـب  مهلغـشت  کناف  ادـحاو 
یف .فئاوطلا و  كولم  مهل  لاـقی  نیذـلا  مه  هلعف و  هنم و  کـلذ  ردنکـسالا  لـبقف  مهـسفناب ، مهلغـش  لـعجت  مهنیب و  مهـساب  یقلتف 

همکحلا نم  هفرع  ام  سیلاطاطسرا  نم  فرع  الع و  ردنکسالا و  اشن  املف  ردنکسالا ، بدا  سیلاطاطـسرا  ناک  يرایـشهجلا :) ءارزو  )
مهنمای سیل  موق  هرکـسع  هصاوخ و  یف  رثک  دـق  هنا  هربخی  هیلا  بتکف  هروشملا ، يارلا و  یف  هیلع  دـمتعی  ناک  هل و  ریزولا  هبـش  ناـک 

، مهممه ردقب  اهیف  یتلا  لئاضفلا  هذهب  یفت  الوقع  مهل  يری  سیل  مهتلآ و  ذوذش  مهتعاجش و  مهممه و  دعب  نم  يری  امل  هسفن  یلع 
نم ترکذ  اـم  اـما  و  همهلا ، دـعب  ءاـفولا  نمف  مهممه  اـماف  ترکذ ، نیذـلا  موـقلا  نع  ترکذ  اـم  تمهف  سیلاطاطـسرا : هـیلا  بـتکف 
نا مزعلا و  یهوت  شیعلا  هیهافر  ناف  ءاسنلا ، ناسحب  هصـصخا  شیعلا و  یف  ههفرف  هلاح  هذه  تناک  نمف  مهلوقع  صقن  عم  مهتعاجش 

و ال تالاقملا ، صالخا  تاینلا و  وفص  هب  یعدتست  انسح  کقلخ  نکیلو  هرطاخملا ، بوکر  نم  دعابی  همالسلا و  ببحی  ءاسنلا  بح 
نبا نویع   ) یف .هضغب و  هاـساوملا  عم  ـال  هبحم و  راـثیتسالا  عـم  سیلف  هلثم ، کباحـصا  طاـسوا  نکمی  ـالام  شیعلا  ذـیذل  نم  لواـنتت 
اهنم کـلذ  کـبلط  ناـف  اـهنم ، هبحملاـب  رفظت  اـهیلا  ناـسحالاب  هیعرلا  کـلما  ردنکـسالا : یلا  سیلاطاطـسرا  نم  اـباتک  تارق  هبیتق :)

اذا هیعرلا  نا  ملعا  فورعملاب و  بولقلا  یلا  اهطختف  نادـبالا ، کـلمت  اـمنا  کـنا  ملعا  و  کـفاستعاب ، هنم  ءاـقب  مودا  وه  کـناسحاب 
عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .لعفت نا  نم  ملـست  لوقت ، نا ال  دهجاف  لعفت ، نا  یلع  تردق  لوقت ، نا  یلع  تردق 

، هطخب هیف  عقویل  رطـسا  هعبرا  عضوم  دهعلا  یف  عدی  نا  بتاکلا  رما  الجر  یلو  اذا  ناورـشونا  ناک  هیف :) و  ( ) ایندلا نیدـلا و  حـلاصمل 
(: جورملا  ) یف و  هفاخالاب .) سانلا  هلفـس  سـسو  هبهرلاب ، هبغرلا  هماعلل  جرخا  هبحملاب و  سانلا  رایخ  سـس   ) هیف عقو  دـهعلاب  یتا  اذاف 

کتکلمم لها  همالس  كدی و  تحت  ام  کطبـض  كدنجل و  کتـسایس  نم  ینغلب  ریـشدرا : نب  دونجلا  روباس  یلا  مورلا  کلم  بتک 
رما و ال یف  لزها  مل  لاصخ : نامثب  کلذ  تلن  روباس : هیلا  بتکف  .کجهانم  بکرا  کتقیرط و  هیف  کلاسا  نا  تببحا  ام  كریبدـتب 
و تقم ، الب  افوخ  هرک و  الب  هقم  سانلا  بولق  تبلتجا  و  يوهلل ، ینغلل ال  تبراح  و  طق ، ادـیع  ـال و  ادـع و  فلخا و  مل  و  طـق ، یهن 

هرـصع ءامکح  نم  الجر  روجمارهب  نب  درجدزی  رـضحا  هیف :) و   ) .لوضفلا تمـسح  و  توقلاب ، تممع  و  بضغلل ، بنذـلل ال  تبقاع 
و هقـشم ، ریغ  نم  مهنم  قحلا  ذـخا  و  هیعرلاب ، قفرلا  لاقف : کلملا ؟ حالـص  ام  لـضافلا ! میکحلا  اـهیا  هل : لاـق  هتکلمم و  یـصاقا  یف 

نا مهناف  هناوعا ، هوارزو و  لاقف : کلملا ؟ رما  حالص  امف  هل : لاقف  .ملاظلا  نم  مولظملا  فاصنا  و  لبسلا ، نما  و  لدعلاب ، مهیلا  ددوتلا 
هارج نئاغض و  اهبـشی  لاق : اهنفدی ؟ اهنکـسی و  يذلا  ام  اهئـشنی و  نتفلا و  بشی  يذلا  امف  هل : لاقف  .دسف  اودسف  نا  و  حلـص ، اوحلص 

يذلا و  مورحم ، هظقی  ذتلم و  هلفغ  و  رسعم ، لما  رسوم و  قافشا  بولقلا و  رئامضب  نسلالا  طاسبنا  و  هصاخلاب ، فافختـسالا  هماعلا و 
.اضرلا بضغلا و  یف  مزحلاب  لمعلا  و  لزهلا ، ذتلی  نیح  دجلا  راثیا  هلولح و  لبق  فاخی  امل  هدعلا  ذخا  اهنکسی 

هینغم

و مهیلع ، داـج  دوجلاـب و  مهرما  و  مهمحر ، محارتلاـب و  هداـبع  رما  هناحبـس  هللا  نا  هسفن .) یلا - یـسملا ء - نسحملا و  ننوکی  ـال  (و 
اذه یلع  مهنیب  امیف  تاقالعلا  اومیقی  نا  مهرما  و  هری ، ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  هری ، اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  ساسا  یلع  مهلماع 
هنا ملعا  و   ) .تیواس تیلاعت و  کمظعا ..! کمرکا و  ام  انبر  کناحبـس  ..مهلماع  مهاطعا و  ام  لـثمب  ـالا  مهنم  یـضری  ـال  و  ادـبملا ،

كاح ام  مثالا  و  بلقلا ، هیلا  نامطا  و  سفنلا ، هیلا  تنامطا  ام  ربلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  خـلا ..) یعداب  یـش ء  سیل 
وا هب ، قثت  هبحت و  هیعرلا  ناب  سانلا  فرعا  مکاحلا  نوکی  اذـه  یلع  .كوتفا و  سانلا و  كاـنفا  نا  و  ردـصلا ، یف  ددرت  و  بلقلا ، یف 
ملع نظلا و  مهب  نسحا  نینـسحملا  نم  مهیلا  ناک  ناف  هتلماعم ، هتریـس و  نع  ساکعنا  مهتیهارک  وا  مهبح  نال  هیلا ، نکرت  ـال  هرکت و 
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ودـع ناسنالا  ناب  هنیقیل  هنوتقمی  مهنا  ملع  نظلا و  مهب  ءاسا  نیئیـسملا  نم  ناک  نا  و  ناسحالا ، دـبع  ناسنالا  ناـب  هملعل  هنوبحی  مهنا 
: هداعلا فرعلا و  .هلداجملا  هثداحملا و  هثقانملا : .هثحابملا و  هسرادـملا : .فرعلا و  هقیرط  هریـسلا و  هنـسلا : هغللا : .هیلا  ءاسا  نمل  هعبطب 

یلع هعدبلا  .لوبقلاب و  سانلا  نم  هعامج  هاقلتت  فولاملا  فورعملا  یـشلا ء  هغللا  لصا  یف  هنـسلا  و  خلا ..) هحلاص  هنـس  ضقنت  (و ال 
هعیرشلا لها  حالطصا  یف  هنسلا  و  قباس ، لاثم  ریغ  نم  ءادتبا  لعف  ام  لک  فلسلا  ریبعتب  و  هفلات ، هعامجلا و ال  هفرعت  ام ال  يا  سکعلا 

هیفرعلا ال انه  هنـسلاب  دارملا  و  ثیدحلا ، یه  هدحاو  هملکب  و  ریرقت ، وا  لعف  وا  لوق  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر هللا نع  تبث  ام 
داوک هئیـس  و  لوضفلا ، فلخک  حالـصلا  ریخلاـب و  ساـنلا  یلع  دوعت  اـم  یه  و  هنـسح ، نیعون : یلا  هیفرعلا  هنـسلا  مسقنت  .هیعرـشلا و 
هنـس نس  نم  و  اهب ، لمع  نم  رجا  هل  ناک  هنـسح  هنـس  نس  نم  هلوقب : میـسقتلا  اذـه  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا راشا  .تانبلا و 

نوربعی ءاهفلا  و  تاهجلا ، نم  ههجب  سانلل  حالـص  اهیف  هداع  ریغی  نا  هلماع  مامالا  رذـح  دـق  .هب و  لمع  نم  رزو  لثم  هیلع  ناـک  هئیس 
هل لاق  ثیح  اهب  ذخای  نا  میرکلا  هیبن  هناحبس  رما  دق  .هللا و  عرـش  مثف  هحلـصملا  تناک  امنیا  نولوقی : و  ءالقعلا ، ءانبب  هداعلا  هذه  نع 
وا هداعلا - تناـک  .فرعلا و  هملک  یف  دـهاشلا  .فارعـالا و   199 نیلهاـجلا - نع  ضرغا  فرعل و  اـب  رما  وفعلا و  ذـخ  لـئاق : نم  زع 

هـصاخب یمالـسالا  هقفلا  مکاحملا و  تاداهتجا  یف  و  نیقوقحلا ، نعرثالا  غلبا  اهل  و  تاعمتجملا ، یف  رطیـست  هوق  تلاز  ام  و  فرعلا -
هعرازملا و هبراضملا و  نامـضلا و  نهرلا و  نیدـلا و  راـحبالا و  ءارـشلا و  عیبلاـک و  تـالماعملا ، اهیعدتـست  یتلا  قوقحلا  تاـبثا  یف 

ذختا لب  هیعرـشلا ، دعاوقلل  هممتم  هداعلا  ترهظ  اذکه  ..کلذ و  ریغ  یلا  ..هکرـشلا  حلـصلا و  هقفنلا و  رهملا و  هعیدولا و  هیـصولا و 
و دحاو ، طرشب  اهکرابی  مالسالا  ..حالسلا و  هوقب  ذفنت  صوصن  یلا  اهنم  ریثکلا  اولوح  و  هیعـضولا ، نیناوقلل  اردصم  نویقوقحلا  اهنم 

ظفح انه  ملعلاب  دارملا  سیل  ءامکحلا .) هضقانم  و  ءاـملعلا ، هسرادـم  رثکا  و  : ) ءاـملعلا هسرادـم  .هحلـصملا  ریخلا و  فدهتـست  نا  وه 
ملع هفـسلفلا و  هسارد  همکحلاب  دارملا  سیل  اضیا  و  مکلا ، هعیبطلا و  و ال  هلوصا ، هقفلا و  هفرعم  و ال  وحنلا ، فرـصلا و  دعاوق  هغللا و 

کلذ مامالا  حـضوا  امک  دابعلا ، لاوحا  و  دالبلا ، حلـصی  و  هایحلا ، مدـخی  اـم  همکحلا  ملعلاـب و  دارملا  اـمنا  و  امهـسیردت ، مـالکلا و 
الا هقیقح  اقح و  همکح  ملع و ال  هنا ال  اذه  ینعم  و  کلبق .) سانلا  هب  ماقتسا  ام  هماقا  و  كدالب ، رما  هیلع  حلص  ام  تیبثت  یف   ) .هلوقب

.هایحلا بناوج  نم  بناج  يا  یف  هیرشبلا  ریخ  فدهتسی  ام 

هدبع

نـسحا اذا  مهیلا : هناسحا  نم  همارکلا …  قاقحتـسا  اهمزلا  نسحملا  باقعلا و  قاقحتـسا  هسفن  مزلا  یـسملا ء  ناـف  هسفن : مزلا  اـم  … 
ثدحت هئاسالا  ناف  مهیلا  ءاسا  ول  ام  فالخب  مهب  هنظ  نسحیف  ناسنالا  دایق  ناسحالا  ناف  هل  هعاطلاب  مهبولق  نم  قثو  هتیعر  یلا  یلاولا 

ابـصن کنع  مهدـنع …  يا  حـتفف  رـسکب  مهلبق  مهلبق : سیل  اـم  مهب …  هنظ  ءوسیف  هنایـصعل  هصرفلا  نوزهتنیف  مهـسوفن  یف  هوادـعلا 
 … انمدق امم  حضاو  هرابعلا  ریسفت  ائیـس و  وا  انـسح  اقلطم  عنـصلا  انه  ءالبلا  هدنع : كوالب  ءاس  بعتلا …  کیرحتلاب  بصنلا  الیوط :

هثداحملا هثفانملا  ءامکحلا : هئفانم  ءاملعلا و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب ار  نارادرکدـب  دزاس و  تبغر  یب  ندرک  یئوکین  زا  ار  ناراکوکین  نآ  هک  دـشاب  هیاپ  کـی  هب  وت  دزن  راکدـب  راـکوکین و  دـیابن  و 
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يزیچ نادـب  و  هد ) رفیک  ار  رادرکدـب  شاداپ و  ار  راکوکین   ) هد ءازج  هدـیزگ  هچنآ  هب  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  و  دراداو ، ندرک  يدـب 
شجنر اـهنآ و  ياـه  هنیزه  ندـینادرگ  کبـس  ناـشیا و  هب  وا  شـشخب  یئوکین و  زا  رتهب  تیعر  هب  تبـسن  مکاـح  ینیب  شوخ  ببس 

تـسد هب  ار  تیعر  هب  ینیب  شوخ  هک  ینک  راک  باـب  نیا  رد  دـیاب  سپ  تسین ، درادـن  اـهنآ  هب  یقح  هک  يزیچ  رب  ناـنآ  زا  نتـشادن 
يریگتخـس و  دوش ، یم  يریگتخـس  ببـس  تیعر  هب  ینیبدب  هکنآ  يارب   ) درادـیم رود  وت  زا  ار  رایـسب  جـنر  ینیب  شوخ  اریز  يروآ ،

یم تصرف  یپ  رد  هدمآ  رب  وت  اب  تفلاخم  ددصرد  یئاناوت  هزادنا  هب  هدیشوک  وت  لزع  لاوز و  هب  دندیجنر  نوچ  دروآ و  یم  شجنر 
رتراوازـس و  یهدیم ) تسد  زا  ار  یگدوسآ  هدوب و  كانهودـنا  نیگمغ و  ناشیا  راک  رد  هشیدـنا  رثا  رب  هراومه  راچان  وت  و  دـندرگ ،

هب دیاب  هک  یسک  رتاوازس  و  يا ، هدومزآ  رتوکین  هدومن و  ناسحا  وا  هب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  یـشاب  نیب  شوخ  وا  هب  دیاب  هک  یـسک 
هب نک  دامتعا  يدش  دنمزاین  ناشیا  يرای  هب  هاگ  ره  سپ   ) يا هدومزآ  رتمک  هدرک و  كولس  دب  وا  اب  هک  تسا  یسک  یـشاب  نیبدب  وا 

ءاسور و هک  ار  يا  هتسیاش  هقیرط (  ( تنس نکشم  و  هدید .( یتخس  يدب و  وت  زا  هک  یـسک  هب  هن  يا ،  هدومن  ناسحا  وا  هب  هک  یـسک 
، هدیدرگ مظنم  نآ  رب  تیعر  راک (  ( و هدش ، ادیپ  نآ  ببـس  هب  مدرم ( نیب   ( سنا تفلا و  و  دـنا ، هدومن  راتفر  نآ  هب  تما  نیا  ناگرزب 

یهاوخن دوس  نادب  يدرک  نینچ  رگا   ( سپ دناسر ، نایز  هتشذگ  ياهتنـس  زا  يزیچ  هب  هک  يرب  راک  هب  ار  يا  هقیرط  تنـس و  دیابن  و 
ار اهتنـس  نآ  هچنآ  هب  دوب  دـهاوخ  ار  وت  هانگ  و  تشاذـگ ، ءانب  ار  وکین ( ي   ( اهتنـس نآ  هک  تسا  ار  یـسک  شاداـپ  دزم و  اریز ( درب ،

هتـشاد اپرب  وت  زا  شیپ  مدرم  هچنآ  نتـشاد  اپرب  دـنادرگ و  مظنم  ار  وت  ياهرهـش  راک  هچنآ  نتخاس  راوتـسا  هرابرد  .يداد و  تسکش 
هدنام رادیاپ  وت  تموکح  هشیمه  نآ  رثا  رب  هک   ( نک وگتفگ  نارادرک  تسرد  نایوگتسار و  اب  هرکاذم و  نادنمشناد  اب  رایـسب  دندوب 

دریگ ماجنا  یگتسیاش  هب  تیعر  راک  و 

ینامز

موسر بادآ و  هب  تبـسن  یگنهامه  ای  تفلاـخمب  مدرم  رد  ینیبشوخ  حور  داـجیا  ینیبشوخ و  هب  شرافـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اب تفلاخم  اریز  درک ، تفلاخم  درادن  یبهذم  هشیر  دنچ  ره  تسا  مدرم  عفنب  هک  یموسر  بادآ و  اب  هک  دراد  دیکات  دهدیم و  هجوت 

اهـشکمشک و زا  يرایـسب  ءاشنم  هدـشن  هتـشادرب  یلوصا  یماگ  هکنیا  زا  رظنفرـص  ددرگیم و  هجاوم  تسکـش  اب  ابلاغ  موسر  بادآ و 
یسوم یتقو  هک  میناوخیم  نوعرف  ناتـساد  رد  .دریگیم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  مه  رادناتـسا  تسایر  اسب  هچ  هک  هدمآ  دوجوب  اهفالتخا 

هک یتلم  .دـننک  تدابع  ار  نآ  هک  دنتـساوخ  تب  يو  زا  شناوریپ  دیـشک  یتحار  سفن  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  ار  ناـینوعرف  ندرک  قرغ 
مایق فارحنا  نیا  ندودز  يارب  مه  یـسوم  دنرادرب و  یتسرپ  تب  زا  تسد  دنناوتیمن  دـنا  هدـیتسرپ  ناج  یب  راد و  ناج  تب  رمع  کی 

تـسد رگید  زور  دندش و  تسرپ  هلاسوگ  زور  کی  دنتـساخرب ، تفلاخمب  مه  اهنآ  درک  بیقعت  ار  دوخ  هفیظو  یـسوم  .تسا  هدرک 
.دینک ربخ  ار  ام  دیدش  زوریپ  یتقو  میا  هتـسشن  اجنیا  ام  دینک  گنج  مه  اب  دـیورب  تیادـخ  وت و  : ) دـنتفگ هتـشادرب  یـسوم  نامرف  زا 

.دننکیم و نینچ  وا  تلم  اما  درادیمرب  ماگ  یهلا  یعرش و  ریسم  نیا  رد  هدرک و  مایق  یتسرپ  تب  اب  هزرابم  يارب  یـسوم  تسا ، بجعت 
ندودز ررـض  نوچ  دمآ ، هاتوک  دیاب  درادـن  تفلاخم  نآرق  مالـسا و  اب  هک  اجنآ  ات  تافارخ  اب  هزرابم  رد  هک  تسا  یـسرد  دوخ  نیا 

هضرع لمع  نامه  هباشم  يا  هدش  لرتنک  لمع  تسا  رتهب  دنگنجب  يا  هفارخ  اب  دنهاوخیم  هکیناسک  .تسا  نآ  عفن  زا  شیب  هفارخ  نآ 
رکف زا  دـهدیم ، هجوـت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  يرخآ  بلطم  ملع !؟ شورف  .دـننادرگ  فرطرب  ار  هفارخ  ناـمز ، رورمب  دـننک و 
غیرد يرکف  کمک  ملع و  راهظا  زا  دنتسین ، تسایر  رهاظت و  قلمت ، ملع ، شورف  لها  نادنمشناد  .تسا  ندرک  هدافتـسا  نادنمـشناد 
ابلاغ نانآ  هک  دریگب  کمک  نانآ  زا  تکلمم  هرادا  يارب  دشاب و  سامت  رد  نادنمـشناد  اب  هک  تسا  رادمتـسایر  هفیظو  نیا  دنرادن و 
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زا دورب و  اهنآ  لابند  دنک  تروشم  عالطا  لها  اب  دنکیم  شرافس  شربمایپ  هب  ادخ  یتقو  دنرادن  غیرد  يرکف  کمک  زا  ناگیار  روطب 
دهاوخب يرکف  کمک  نانآ 

اب هنیـس  هب  تسد  هدیـشک ، فص  نارکفتم  نادنمـشناد و  دنراد  راظتنا  تردـق  رورغ  رثا  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ناوریپ  اما 
، دنهدن تاقالم  هزاجا  واب  هتفر و  نانآ  نان  ندیرب  يارب  دنمـشناد  هک  دننک  رکف  نایفارطا  هزات  دننک ، تاقالم  تساوخرد  هآ  کشا و 
زا سپ  دوـشیم و  هدیـشک  طوقـسب  تکلمم  ناتـسآ و  هجیتـن ، رد  دـبای  یمن  یهاـگآ  هبرجت و  رظن و  زاربا  يارب  یهار  مـه  دنمـشناد 

هیلع یلع  ماما  .دیدرگ  میژر  طوقس  بجوم  نانآ  ندیـشک  رانک  دندرکن و  کمک  میژر  هب  هک  دننکیم  مهتم  ار  نادنمـشناد  طوقس ،
نادنمـشناد اب  اصخـش  هک  دـنکیم  شرافـس  کـلام  هب  نوگاـنوگ  ثداوح  زا  يریگـشیپ  يارب  دراد  نید  زوس  لد و  درد  هک  مالـسلا 

نارکفتم هک  دشاب  هتشادن  راظتنا  دریگ و  هرهب  طوقس  زا  تکلمم  ظفح  مالـسا و  هعـسوت  هار  رد  نانآ  رکف  زا  .دشاب و  هتـشاد  طابترا 
(. سرپب عالطا  لها  زا   ) دـیوگیم مه  ادـخ  .دنـشکب  فص  شا  هناخ  رد  رب  قلمت  یـسولپاچ و  اب  ناهاوخ  تسایر  نابلطایند و  لثم  مه 
اپ تسد و  ملع  شورف  يارب  دروآ و  دورف  میلست  رس  ادخ  ریغ  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  هتخانش  ار  ادخ  هک  يدنمشناد  یتسار 

!؟ تسا یشورف  مه  ملع  رگم  یتسار  دنک و 

يزاریش دمحم  دیس 

( ادیهزت کلذ  یف  ناف   ) نسحملا مرتحت  امک  یسملا ء  مرتحتف  نییواستم  يا  ءاوس ) هلزنمب  كدنع  یـسملا ء  نسحملا و  ننوکی  (و ال 
بعتی مل  يذلا  هلزنمب  یتلزنم  ءاوتـسا  يرا  دـق  و  ناسحالا ، یف  یل  یعاد  نسحملا ال  لوقی  ذا  ناسحالا ) یف  ناسحالا  لهال   ) اریفنت و 

، سانلا يدل  اهورکم  تنک  الا  هئاسالا و  یف  عنام  هل  هنا  رهظی  یـسملا ء ، لوقی  ذا  هئاسالا ) یلع  هئاسالا  لهال  ابیردت  و  ( ؟ نسحی مل  و 
هناها و  نسحملا ، مارکاـب  هسفن ) مزلا  اـم   ) نیئیـسملا نینـسحملا و  نم  يا  مهنم ) ـالک  مزلا  و  ( .؟ هئاـسالا یف  رارمتـسالا  نم  عناـم  ـالف 

يا یعداب ) یـش ء  سیل  هنا  ملعا  و   ) هناهالا هسفنل  بلط  هتئاساب  یـسملا ء  و  مارکـالا ، هسفنل  بلط  هناـسحاب  نسحملا  ناـف  یـسملا ء ،
، هل مهتبحمب  قـثو  مهنم و  نما  هنـال  مهجا ، مهیلا  نسحا  اذاـف  مهیلا ) هناـسحا  نم  هتیعرب ، عار  نـظ  نـسح  یلا   ) هوـعد بـلط و  رثکاـب 

هوبحا مهیلع  ففخ  اذا  اما  مهرکف ، هرهرک ، رومـالا  یف  مهیلع  ددـش  اذا  هناـف  مهیلع )  ) تابوعـصلا يا  تاـنوملا ) هفیفخت  و   ) .مهبحیف
هنا ال لاحلا  یشب ء و  مهنایتا  یلع  مههرکی  ناب ال  مه  دنع  يا  مهلبق ) هل  سیل  ام  یلع  مهایا   ) ههرکا يا  ههارکتسا ) كرت  و   ) مهبحاف

کلذ هیعرلا  یلع  یلاولا  قح  نم  سیل  هنا  لاحلا  و  امئاد ، هسلجم  روضح  یلع  مههرکی  ناک  کلذ ، هل  قحی 

اونظی یتح  کیلا ، کتیعر  نم  نظلا ) نسح   ) هببـسب يا  هب ) کل  عمتجی  رما   ) ترکذ يذـلا  کلذ ) یف   ) کـلام اـی  کـنم ) نکیلف  . )
اذا هیعرلا  ذا  الیوط )  ) ابعت و  ابـصن )  ) کنع لیزی  يا  کنع ) عطقی   ) کلذ تلعف  اذاف  اقاش ، ارما  مهلمحت  مهریخ و ال  الا  دیرت  کنا ال 

، انوع هل  نونوکی  مهناف  نظلا  هب  اونـسحا  اذا  ام  فالخب  هروما ، یف  هونیعی  مل  و  هلکـشم ، موی  لک  یف  هل  اودـجوا  یلاولاب ، نظلا  اوئاسا 
و اصلخم ، ادهاجم  الماع  هتیار  ناب  هل ، کناحتما  يا  هدنع ) کئالب  نمل  هب  کنظ  نسح  نم  قحا  نا  و   ) .القث هیلع  اونوکی  نا  ضوع 

لعجی نا  مزـاللاف  هدـنع ) کـئالب  ءاـس  نمل  هب  کـنظ  ءاـس  نم  قحا  نا  و   ) یـسلا ء نسحلا و  یف  لمعتـسی  و  عنـصلا ، ینعمب  ءـالبلا 
، یلاولل مهمذ  مهحدـم و  ریداقم  نازیملا ، لعجی  نا  ال  هقباسلا ، لامعالا  یف  ساـنلا  ریداـقم  نظلا ، ءوس  نظلا و  نسح  نازیم  ناـسنالا 

هذه رودص  اهب  لمع  هحلاص  هنـس  صقنت  و ال  -. ) هطلـسلا باحـصا  نم  رارعالا  دنع  هداعلا  یه  امک  يرطملا - برقی  و  دـقانلا ، درطی 
یتح کلذ  یلع  رمالا  رمتسی  و  الاقثتسا ، ننـسلا  ضعب  اوکرتیف  لهرتلا  لسکلا و  مهذخای  اریثک  هالولا  ناف  مهنم ، نوقباسلا  يا  همالا )
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و هیعرلا )  ) هنسلا کلت  یلع  يا  اهیلع ) تحلص  و   ) سانلا نیب  هفلالا )  ) هنسلا کلتب  يا  اهب ) تعمتجا  و   ) سانلا نیب  هنسلا  کلت  تومت 
مهـضعب سانلا  فلتای  اهیف  و  مالـسالا ، ردـص  لمع  نم  هعامجلا  ناـف  هناـکم ، بینتـسی  لـب  هعاـمجلا ، روضح  كرتی  نا  لـثم  کـلذ 

، همیدقلا هنسلا  یف  هفرصل  طاشن  مهل  قبی  مل  هدیدجلا ، هنسلا  هذه  یف  مهطاشن  سانلا  اوفرص  اذاف  .مهئالو  اهب  یلاولا  حلـصی  و  ضعبب ،
باب نم  هرایزلا ال  قلطم  باب  نم  هنا  سانلل  نلعا  نا  و  هبسانمب - نابعش  نم  نیرشعلا  موی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هرایز  الثم  نسی  ناک 
مهیلع همئالک  هقباسلا ، هنـسلا  .کلت  نس  يا  اهنـس ) نمل  رجالا  نوکیف   ) هنم فصنلا  یف  هدایزلا  یلا  سانلا  یتای  ـالف  هصاـخ - هراـیز 

يا ءاملعلا ) هسرادم   ) کلام ای  رثکا ) و   ) هنسلا کلت  كرتل  هبجوم  کتقیرط  تراص  ثیح  اهنم ) تضقن  امب  کیلع  رزولا  و   ) .مالسلا
حلـص ام  تیبثت  یف   ) عاضوالا یلع  نوعلطملا  مه  ءامکحلا  و  مهتثراحم ، يا  ءامکحلا ) هثفانم  و   ) مالـسالا نوئـش  یف  مهعم  هثحاـبملا 

رارقتـسال اببـس  راص  اذام  ملعت  یتح  کلبق ) سانلا  هب  ماقتـسا  ام  هماقا  و   ) دالبلا عاضوا  رارقتـسال  اببـس  نوکی  ناـب  كدـالب ) رما  هیلع 
هکرتتف کلذ  سکعب  راص  اذام  و  هب ، لمعتف  هیضاملا ، تاموکحلا  یف  کلبق  مهتماقتسا ، سانلا و 

يوسوم

مث  ) .ربکت رتخبت و  لاتخا : .همظعلا  هطلـسلا و  .هعدبلا و  لباقم  یه  هقیر و  برغ  هدـحلا و  هنـسحلا  کلامعا  كوالب : .بعتلا  بصنلا :
لثم یف  كروما  نم  نورظنی  سانلا  نا  و  روج ، لدع و  نم  کلبق ، لود  اهیلع  ترج  دـق  دالب  یلا  کتهج  دـق و  ینا  کلام ، ای  ملعا 
یلع مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاصلا  یلع  لدتـسی  امنا  و  مهیف ، لوقت  تنک  ام  کیف  نولوقی  و  کلبق ، هالولا  روما  نم  هیف  رظنت  تنک  ام 

هـسفن یلا  هدیعی  نا  دیری  امک  دلب - لک  یلا  و  هیلع - هال  يذلا و  دلبلا  اذـه  یلا  کلام  رظن  تفلی  نا  دـیری  انه  مامالا  نا  هدابع ) نسلا 
دق دالب  یلا  کتهج  و  مهیلع ، تانووملا  هاجتا  هجلاخی  ناک  يذلا  هروعـشب  هرکذی  و  هیعرلا ، نم  ادرف  ناک  امدنع  تاونـس ، عضب  لبق 

کنظ نسح  نم  قح  نا  .الیوط و  ابصن  کنع  عطقی  نظلا  نسح  ناف  کتیعرب  نظلا  نسح  هب  کل  عمتجی  رما  کلذ  یف  کنم  نکیلف 
لعفلا باکترا  یه  هیصعملا  اطخلا ، ریغ  هیـصعملا  هدنع ) كوالب  ءاس  نمل  هب  کنظ  ءاس  نم  قحا  نا  و  هدنع ، كوالب  نسح  نمل  هب 

مل اذا  اـطخلا  نع  یفع  دـق  هللا  هتیروظحمب و  لـهجی  وه  روظحملل و  باـکترا  اـطخلا  اـمنیب  هفرعملا  راـیتخالا و  لـماک  عم  روـظحملا 
نع فارحنا  هیـصعملا  نال  منهج ، راـن  اـهلعافل  هللا  دـعا  دـق  هیـصعملا  اـمنیب  هیف  عوقولا  یلا  تدا  یتلا  هتامدـقم  یف  ناـسنالا  نواـهتی 
له هیلع و  هبج  وا  ام  كرت  وا  هنع  یهن  اـمیف  هادـحتی  هللا و  یلع  درمتی  یـصاعلا  راـبجلا ، زیزعلا  هللا  عم  برح  یف  لوخد  هماقتـسالا و 
ماما نازیملا  اتفک  لداعتت  له  هیهاون ، نع  یهتنا  هرماواب و  لمع  هللا و  عاطا  نم  عم  یـصاعلا  درمتملا  ناسنالا  اذـه  يواـستی  نا  نکمی 

!؟ هلتاقی قحلا و  رقتحی  درف  نیب  هنع و  عفادـی  قحلا و  مرتحی  درف  نیب  هب ، لماع  ناسنا  نوناقلا و  نع  جراخ  ناسنا  نیب  يواسیف  ءالقعلا 
: کلذ یف  رـسلا  ام  و  ریثک …  وا  لیلق  یف  نیدرفلا  نیب  يواسی  نا  ضفری  و  عیطملا ، لباقم  یف  مرجملا  عضو  یباـی  ءـالقعلا  نازیم  نا 

نیتمیرج عیطملا  مرجملا و  نیب  هاواسملا  یف  نا  لوقی : همکحلاب و  حصفی  هلعلاب و  قطنی  ءایحالا  ریمض  ءالقعلا و  لقع  وه  مامالا و  نا 
مهدایقنا مهتعاط و  دـعب  مهرما  اودـج  اذا و  مهنال  مهناسحا  مهتعاط و  یف  ناسحالا  هعاطلا و  لها  دـهزت  هاواـسملا  هذـه  نا  یلوـالا :

اما و  نیتلاحلا …  اتلک  یف  هدحاو  هجیتنلا  لاح و  لک  یلع  هلصاح  هاواسملا  نال  هعاطلا  یف  نوبغری  الف  نیـصاعلا  يوتـسم  سفن  یلع 
امل ءالوه  بدالا و  ءاسا  باقعلا  نما  نم  نال  اهیلع  نورمتـسی  هئاسالا و  یلع  نوورجتی  هئاسالا  لها  نا  یه  هاواسملل  هیناـثلا  همیرجلا 

وه هراتخا  امب  یـصاعلا  عیطملا و  نم  دـحاو  لک  لماعی  نا  بجی  اذا  .هیلع  اورمتـسا  نایغطلا و  یف  اوداـمت  باـقعلا  مدـع  یلا  اونئمطا 
هلوق درو  میرکلا  لیزنتلا  یف  اهل و  هراتخا  هب و  هسفن  مزلا  ام  قحتـسیف  دـیری  ام  یلع  همادـقا  دـنع  اراتخم  ارح  ـالقاع  ناـک  هناـف  هسفنل 

( نومکحی ام  ءاس  مهتامم  مهایحم و  ءاوس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلاک  مهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتجا  نیذلا  بسح  ما  : ) یلاعت
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نا مث  نووتسی …  اقـساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  امرکتم ، ماعنالاب  تلوطت  ائدتبم و  تلق  كوانث  لج  تنا  لیمک و  ءاعد  یف  و 
عیراشملا تاریخلا و  تاربملا و  نم  مهل  لمعاف  مهعم  کماقمل  حاـت  رت  کـتیعرب و  کـنظ  نسحی  نا  تدرا  اذا  یلاولل  لوقی  ماـمالا 

عمست دعت  مل  همیرکلا ، کیدایا  لالخ  نم  هیفاص  كوحن  مهسوفن  تناک  اذا  كدوجوب و  نوسنای  کل و  نوحاتری  مهلعجی  ام  هماعلا 
اذه همیرک و  مهعم  کتشیعم  انـسح و  مهب  کنظ  لعجی  هسفنب  اذه  ریخب و  الا  کیلع  اثیدح  همارکل و ال  احرج  ءوسب و ال  ادقن  مهنم 

همایا و یـصقتت  نا  تلواح  ناسناب  کنظ  ءاس  اذا  کـنال  اـهنع  ینغب  تنا  هریبک  اـباعتا  کـنع  ففخی  کـتیعرب  کـنم  نسحلا  نظلا 
و هفلالا ، اهب  تعمتجا  همالا و  هذه  رودص  اهب  لمع  هحلاص  هنس  ضقنت  و ال   … ) هریبک تاقشم  هیف  اذه  هتانکس و  هتاکرح و  هتایح و 

.اهنم تضقن  امب  کیلع  رزولا  اهنس و  نمل  رجالا  نوکیف  ننسلا  کلت  یضام  نم  یشب ء  رضت  هنس  نثدحت  .هیعرلا و ال  اهیلع  تحلص 
ثیدحلا درو  کلبق ) سانلا  هب  ماقتـسا  ام  هماقا  و  كدالب ، رما  هیلع  حلـص  ام  تیبثت  یف  ءامکحلا  هشقانم و  ءاملعلا و  هسرادـم  رثکا  و 

رزو اهرزو و  هیلع  ناک  هئیـس  هنـس  نس  نم  همایقلا و  موی  یلا  اهب  لمع  نم  رجا  اهرجا و  هل  ناک  هنـسح  هنـس  نس  نم  هللا : لوسر  نع 
عراشلا و اهبحا  تاقلطم  وا  تامومع  تحت  لخدـت  اهنال  امرحم  اعیرـشت  تسیل  هحلاصلا  ننـسلا  هذـه  همایقلا و  موی  یلا  اهب  لمع  نم 

ینبی نا  ناسنا  دارا  ولف  اریخ  هلعاف  هقدص و  کلذ  دعی  هتـسرامم و  یلا  سانلا  عفدی  مالـسالا و  هبحی  ریخلا  لعف  الثم  اهتماقا  یف  بغر 
لخدت اهنال  اهیلع  نوریسی  ریخلا  لهال  اهنسح  هنـس  اهنکل  عراشلا و  اهیلع  صنی  مل  هربملا  هذه  ناف  ءارقفلا  هناعا  لجا  نم  هیریخ  هربم 

اهل و سانلا  هماقا  هدم  ارمتـسم  ارجا  اهعدبم  بسکی  یتلا  تاریخلا  نم  هحلاصلا  هنـسلا  هذـه  نوکتف  ماعلا  ریخلا  لعف  بابحتـسا  تحت 
تحت لخدی  امم  نوفرحنملا  اهعدتبی  یتلا  یهف  هئیسلا  هنسلا  اما  و  تاریخلا …  نم  اهلاثما  ءاشنا  یف  ببسلا  ناک  اهسیسات  نال  اهلاثمال 

اهمثا و هقحالی  یقبی  اهلعاف و  اهیلع  رزوی  امم  هئیـسلا  هنـسلا  هذـه  ناف  رمخلا  برـشل  هناح  ناسنا  ماقا  ول  امک  همالا  یلع  مرحم  مومع 
ننـسلا یلا  رظنی  يذـلا  وه  حـلاصلا  یلاولا  .هلالـضلا و  هذـه  عدـبم  رـشلا و  اذـه  حاتفم  ناک  هنال  نمزلا  هلیط  هراعدـلل  هناح  لـک  مثا 

یتلا هقرفملا  عدـبلا  یلا  رظنی  هیلع و  همدـقتم  تناـک  نا  اـهب و  لـمعیف  فصلا  دـحوت  همـالا و  عمجت  عمتجملا و  دـیفت  یتلا  هحلاـصلا 
یقتلی نا  یلاولا  یلع  نا  مث  کلذ ، یف  هسفن  هل  لوست  نم  عدر  اهعنم و  یف  یعـسی  لب  اـهنع  دـعتبیف  نیدـلا  عرـشلا و  دـعاوق  فلاـخت 

مهنا تافارخلا  عدـبلا و  ماـما  اـعینم  ادـس  نوفقی  هعیرـشلا و  نع  نوعفادـی  نیدـلا و  یلع  نوظفاـحی  نیذـلا  ءاـنمالا  مهناـف  ئاـملعلاب ،
هناسنا و مطحت  نا  دـیرت  یمالـسالا و  عمتجملا  دـسفت  یتلا  هللـضملا  يواعدـلا  هفرحنملا و  راکفالا  لک  اـهیلع  رـسکتت  یتلا  نوصحلا 

لکتی مهنم و ال  نیدـلا  يار  ذـخای  مهعم و  عمتجی  نا  یلاولا  یلع  بجی  یمالـسا  رکف  نم  نولمحی  امب  ءاـملعلا  نا  هنارق …  سودـت 
اوسرد نیذـلا  ءامکحلاب  عمتجی  نا  یلاولا  یلع  نا  مث  .میقتـسملا  لـیبسلا  نع  هلـضی  هنید و  هیلع  دـسفی  کـلذ  ناـف  هرظن  هیار و  یلع 
ءالوه نا  ءاقـشلا …  اهیلع  رجی  امم  هداعـسلا  اهل  ققحی  ام  و  اهقرفی ، امم  اهدحوی  ام  و  اهدـسفی ، امم  هیعرلا  حلـصی  ام  اوفرع  هایحلا و 

اونوکی نا  هربخ  نم  مهدنع  امب  اوعاطتسا  رومالا و  نطاوب  یلا  اوذفن  هایحلا و  اوربخ  دق  اهعضاوم - ءایشالا  نوعـضی  نیذلا  ءامکحلا -
 … لدعلاو قحلا  هماقا  دابعلا و  دالبلا و  حالص  یف  هل  اناوعا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهن شخب 

یَلَع ِهَءاَسِْإلا  ِلْهَِأل  ًابیِرْدَت  ،َو  ِناَسْحِْإلا ِیف  ِناَسْحِْإلا  ِلْهَِأل  ًادیِهْزَت  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ، ٍءاَوَس ٍَهلِْزنَِمب  َكَدـْنِع  ُءیِـسُْملا  ُنِسْحُْملا َو  َّنَنوُکَی  َال  َو 
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ِهِفیِفْخَت ،َو  ْمِْهَیلِإ ِِهناَـسْحِإ  ْنِم  ِهـِتَّیِعَِرب  ٍعاَر  ِّنَـظ  ِنْـسُح  َیلِإ  یَعْدَأـِب  ٌءْیَـش  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَـلْعا  َو.ُهَـسْفَن  َمَْزلَأ  اَـم  ْمُْـهنِم  ًاـّلُک  ْمِْزلَأ  َو  ِهَءاَـسِْإلا !
َّنِإَف َِکتَّیِعَِرب  ِّنَّظلا  ُنْسُح  ِِهب  ََکل  ُعِمَتْجَی  ٌْرمَأ  َِکلَذ  ِیف  َْکنِم  ْنُکَْیلَف.ْمُهَلَِبق  َُهل  َْسَیل  اَم  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  ِهِهاَرِْکتْسا  ِكْرَت  ،َو  ْمِْهیَلَع ِتاَنُوئَْملا 

َءاَس ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َءاَس  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  ،َو  ُهَدـْنِع َكُؤاََلب  َنُسَح  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  َو.ًالیِوَط  ًابَـصَن  َْکنَع  ُعَطْقَی  ِّنَّظلا  َنْسُح 
ُّرُضَت ًهَّنُس  َّنَثِدُْحت  َال  َو.ُهَّیِعَّرلا  اَْهیَلَع  ْتَحَلَص  َو  ُهَْفلُْألا ، اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ،َو  ِهَّمُْألا ِهِذَه  ُروُدُص  اَِهب  َلِمَع  ًهَِحلاَص  ًهَّنُـس  ْضُْقنَت  َال  َو.ُهَْدنِع  َكُؤاََلب 

َهَـشَقاَنُم ،َو  ِءاَـمَلُْعلا َهَسَراَدـُم  ِْرثْـکَأ  َو.اَْـهنِم  َتْضَقَن  اَِـمب  َکـْیَلَع  ُرْزِوـْلا  ،َو  اَهَّنَـس ْنَِـمل  ُرْجَأـْلا  َنوُـکَیَف  ، ِنَـنُّسلا َکـِْلت  یِـضاَم  ْنـِم  ٍءْیَِـشب 
.َکَْلبَق ُساَّنلا  ِِهب  َماَقَتْسا  اَم  ِهَماَقِإ  َو  َكِداَِلب ، ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَص  اَم  ِتِیْبثَت  ِیف  ، ِءاَمَکُْحلا

همجرت

دنوش تبغر  یب  اه  یکین  هب  ناراکوکین  دوش  یم  ببـس  راک  نیا  اریز  ، دنـشاب ناسکی  ترظن  رد  راکدب  راکوکین و  دارفا  دیابن  زگره 
.هد شاداپ  دنا  هتساوخ  دوخ  يارب  هچنآ  قباطم  ار  اهنیا  زا  کی  ره  نیاربانب  ؛ دندرگ قیوشت  دب  لامعا  هب  ناراکدب  و 

مدع نانآ و  رب  اه  هنیزه  ندرک  کبـس  اهنآ و  هب  ناسحا  زا  رتهب  تیعر  ِيرادافو )  ) هب یلاو  دامتعا  بلج  يارب  يا  هلیـسو  چیه  نادـب 
نیب شوخ  دوخ  هراـبرد  اـیاعر  يراداـفو  هب  اـت  شوکب  ردـق  نآ  هار  نیا  رد  نیارباـنب  ، تسین دـنرادن  هفیظو  هک  يراـک  هب  ناـشرابجا 

وت نظ  نسح  دروم  دناوت  یم  هک  یـسک  نیرتراوازـس  دزاس و  یم  رود  وت  زا  ار  یناوارف  جنر  یگتـسخ و  ، ینیب شوخ  نیا  اریز  ، يوش
تـسا هدـش  عـقاو  وـت  يراتفردـب  دروـم  هک  سک  نآ  سکع ) هب   ) يا و هدرک  تمدـخ  وا  هب  رتـهب  وـت  هک  تـسا  سک  نآ  دریگ  رارق 

.یشاب نیبدب  وا  هب  دیاب  هک  تسا  یسک  نیرتراوازس 

هب تیعر  روما  هتفرگ و  تفلا  نآ  اب  مالسا  تلم  دنا و  هدرک  لمع  نآ  هب  تما  نیا  ناماگشیپ  هک  ار  يا  هدیدنسپ  دیفم و  ّتنس  زگره 
داجیا دزاس  یم  دراو  نایز  هتشذگ  هنسح )  ) ياه ّتنس  زا  يزیچ  هب  هک  ار  یشور  ّتنـس و  زگره  نکـشم و  هدش  حالـصا  نآ  هلیـسو 

هدرک ضقن  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  تسوت  رب  شهاـنگ  هدرک و  رارقرب  ار  نآ  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  يارب  اـه  ّتنـس  نآ  رجا  هک  نکم 
هرابرد دیاب ) اه  ثحب  اهوگو و  تفگ  نیا  و   ) زادرپ ثحب  هب  رایسب  زین  نادنمشیدنا  اب  نیشنب و  وگو  تفگ  هب  دایز  ، نادنمـشناد اب  ، يا

یم اپرب  تسا  هدوب  مدرم  راک  تفرـشیپ  ثعاب  وت  زا  شیپ  ار  هچنآ  دوش و  یم  حالـصا  وت  دالب  روما  ، نآ هلیـسو  هب  هک  دشاب )  ) يروما
.دراد

نک ایحا  ار  هنسح  ياه  تنس  ریسفت : حرش و 

.دنک یم  هیصوت  رگید  مهم  رما  دنچ  هب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دیامرف یم  دزرو و  یم  دیکأت  ناراکدب  رفیک  ناراکوکین و  شاداپ  هرابرد  تسخن 

تبغر و یب  اه  یکین  هب  ناراکوکین  دوش  یم  ببـس  راک  نیا  اریز  ، دنـشاب ناـسکی  ترظن  رد  راکدـب  راـکوکین و  دارفا  دـیابن  زگره  »
َّنَنوُکَی َال  َو  ( ؛» هد شاداپ  دـنا  هتـساوخ  دوخ  يارب  هچنآ  قباطم  ار  اهنیا  زا  کی  ره  نیارباـنب  دـندرگ ، قیوشت  دـب  لاـمعا  هب  ناراکدـب 

تداع يانعم  هب  بیردـت » }» ًابیِرْدَـت ،َو  ِناَسْحِْإلا ِیف  ِناَسْحِْإلا  ِلْهَِأل  ًادـیِهْزَت  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَـف  ، ٍءاَوَس ٍَهلِْزنَِمب  َكَدـْنِع  ُءیِـسُْملا  ُنِسْحُْملا َو 
درـسلد يانعم  هب  اجنیا  رد  هک  دـیهزت »  » لباقم رد  دـشاب  هتـشاد  ار  قیوشت  ياـنعم  دـناوت  یم  اـجنیا  رد  تسا و  يزیچ  هب  یـسک  نداد 
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(. ُهَسْفَن َمَْزلَأ  اَم  ْمُْهنِم  ًاّلُک  ْمِْزلَأ  ِهَءاَسِْإلا َو  یَلَع  ِهَءاَسِْإلا  ِلْهَِأل  ..تسا } نتخاس 

ناـهج رب  ناربماـیپو  دـنوادخ  تیریدـم  زا  ؛ تسا تیریدـم  مهم  لوـصا  زا  یکی  هدرک  ناـیب  روتـسد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هـچنآ 
.هداوناخ رد  ردپ  کی  تیریدم  ات  هتفرگ  تیناسنا 

ناحلاص و هب  ار  تشهب  هدـعو  دـنوادخ.دمان  یم  ریذـن » »و« رـشبم » ار وا  دـهد و  یم  روتـسد  راذـنا  تراشب و  هب  ار  ربمایپ  دـیجم  نآرق 
.تسا هداد  ناراکدب  هب  ار  خزود 

يراج يراس و  ، هیبنت قیوشت و  ناونع  تحت  دـنراد  تموکح  گنهرف و  دـیاقع و  رد  هک  یتافالتخا  مامت  اب  ماوقا  ماـمت  رد  لـصا  نیا 
نکمم.دـبلط یم  يا  هزیگنا  زین  فالخ  راک  زا  نداتـسیازاب  دـهاوخ و  یم  هزیگنا  يراکوکین  همادا  اریز  تسا ، نشور  نآ  لیلد.تسا 

همه رد  اـه  هزیگنا  نیا  یلو  ؛ دـنراذگب راـگدای  هب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  زا  یبولطم  راـثآ  ینید  تاداـقتعا  يوـنعم و  ياـه  هزیگنا  تسا 
.دوش یم  تسس  زین  اه  هزیگنا  نآ  دشابن  رفیک  شاداپ و  هلأسم  رگا  هوالع  هب  تسین 

نانآ هب  ار  نآ  مکاح  درادـن  لیلد  دندنـسپب  دوخ  يارب  ار  يزیچ  اهنآ  یتقو  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  یفیطل  هراشا   ..« .ًاـّلُک ْمِْزلَأ  َو   » هلمج
.داد وا  هب  دیاب  ار  شدوخ  هتساوخ  نیاربانب  ، ار رفیک  راکدب  هدیدنسپ و  دوخ  يارب  ار  شاداپ  راکوکین.دهدن 

نامه دوش  یم  راکوکین  راک  همادا  يارب  يا  هزیگنا  راکدب  رفیک  راکدـب و  لمع  كرت  يارب  يا  هزیگنا  راکوکین  شاداپ  ، رتالاب نیا  زا 
: هدومرف هغالبلا  جهن  رد  يرگید  يابیز  ترابع  رد  ماما  هک  هنوگ 

.{ راصق 177 تاملک  هغالبلا ، جهن  «.} دینک تازاجم  ناراکوکین  شاداپ  هطساو  هب  ار  راکدب  ِنِسْحُْملا ؛ ِباَوَِثب  َءیِسُْملا  ِرُجْزا  »

دیآ یم  لقع  رس  رب  دوش و  یم  هیبنت  دنیب  یم  مورحم  ناراکوکین  يونعم  يدام و  ياه  شاداپ  زا  ار  دوخ  راکدب  یتقو  هکنیا  هب  هراشا 
.دتسیا زاب  دنک و  هبوت  دوخ  راک  زا  اسب  هچ  و 

چیه نادـب  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  نییبت  وا  يارب  ار  ایاعر  ّتبحم  نظ و  نسح  بلج  هلیـسو  نیرتهب  ، روتـسد نیمود  رد  ماما  هاگ  نآ 
هب یلاو  دامتعا  بلج  يارب  يا  هلیسو 

َو ( ؛» تسین دنرادن  هفیظو  هک  يراک  هب  ناشرابجا  مدع  نانآ و  رب  اه  هنیزه  ندرک  کبـس  اهنآ و  هب  ناسحا  زا  رتهب  تیعر  ِيرادافو ) )
اَم یَلَع  ْمُهاَّیِإ  ِهِهاَرِْکتْسا  ِكْرَت  ،َو  ْمِْهیَلَع ِتاَنُوئَْملا  ِهِفیِفْخَت  ،َو  ْمِْهَیلِإ ِِهناَسْحِإ  ْنِم  ِِهتَّیِعَِرب  ٍعاَر  ِّنَظ  ِنْسُح  َیلِإ  یَعْدَِأب  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعا 

(. ْمُهَلَِبق َُهل  َْسَیل 

انعم نینچ  ار  هلمج  ناوت  یم  ، دـیآ یم  « تردـق » يانعم هب  هاگ  »و  دزن » يانعم هب  هاگ  « لَِبق » هکنیا هب  هّجوت  اـب  ْمُهَلَِبق » َُهل  َْسَیل  اَـم   » هب ریبعت 
رگا لبق »  » دـندقتعم یـضعب  دـنچره  } .تسین اهنآ  ناوت  تقاط و  رد  هک  يزیچ  ای  تسین  اهنآ ) هدـهع  رب  و   ) اـهنآ دزن  هک  يزیچ  : درک

{ تسا ناوت  تردق و  يانعم  هب  دوش  لامعتسا  ادج  رگا  تسا و  دزن  يانعم  هب  امتح  دوش  ریمض  هب  هفاضا 

دننک کبـس  نانآ  رب  ار  اه  هنیزه  نارادمامز  دـشاب و  ایاعر  رکف  هب  یلاو  رگا  هک  تسا  هداد  ناشن  اهراب  هبرجت  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
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رارقرب اهنآ  نایم  رد  یمکحم  يوق و  یفطاع  هطبار  دنهاوخن  اهنآ  زا  دـنرادن  نآ  رب  تردـق  ای  تسین  اهنآ  فیاظو  زا  هک  ار  يروما  و 
.دنک یم  نیمأت  هدیچیپ  لکشم و  ثداوح  رد  رادمامز  هب  ار  اهنآ  تیامح  هک  يا  هطبار  ؛ دش دهاوخ 

رادمامز هب  ایاعر  نظ  نسح  هن  ، هدروآ نایم  هب  ایاعر  هب  رادمامز  نظ  نسح  لماوع  زا  نخـس  ماما  هک  تسا  ّتیّمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
رادمامز ردق  نآ  هک  تسا  نیا  ماما  روظنم  یلو  ؛ تسا رت  بسانم  یلّوا  ریبعت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  روصت  هک  یلاح  رد 

.ددرگ نئمطم  دوخ  هب  اهنآ  يرادافو  هب  هک  دنک  یبوخ  ایاعر  هب 

نیب شوخ  دوخ  هب  ایاعر  يرادافو  هب  اـت  شوکب  ردـق  نآ  هار  نیا  رد  نیارباـنب  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  ماـما  لـیلد  نیمه  هب 
ُنْـسُح ِِهب  ََکل  ُعِمَتْجَی  ٌْرمَأ  َکـِلَذ  ِیف  َکـْنِم  ْنُکَْیلَف  ( ؛» دزاـس یم  رود  وت  زا  ار  یناوارف  جـنر  یگتـسخ و  ینیب ، شوخ  نیا  اریز  ، يوش
تباث يانعم  هب  رـصن »  » نزو رب  بصن  هشیر  زا  تسا  بعت  جـنر و  يانعم  هب  بت » }» ًابَـصَن َْکنَع  ُعَطْقَی  ِّنَّظلا  َنْسُح  َّنِإَف  َِکتَّیِعَِرب  ِّنَّظلا 

اجنآ زا  دوشیم و  هتفگ  بصن  دـنزاسیم ، مکحم  ار  نآ  ياج  دـنبوک و  یم  نیمز  رب  ار  هزین  هک  یماگنه  الثم  هدـش ؛ هتفرگ  نداد  رارق 
یبصان تهج  نیا  زا  ار  تیب  لها  نانمـشد  تسا و  هدـش  قالطا  نآ  رب  هژاو  نیا  دزاس ، یم  فقوتم  راک  زا  ار  ناسنا  بعت  جـنر و  هک 

(. ًالیِوَط .دنا } هتشارفارب  توادع  مچرپ  ییوگ  هک  دنیوگ  یم 

وا هب  ای  دوش و  اپرب  وا  دض  رب  یشروش  دهد  یم  لامتحا  نامز  ره  ، دشاب هتشاد  نظ  ءوس  دوخ  تیعر  هب  رادمامز  هاگ  ره  تسا  نشور 
اهنآ يرادافو  زا  هک  یماگنه  اما  ؛ تخاس دهاوخ  تحاران  ار  وا  رکف  مئاد  روط  هب  نیا  دننیچب و  وا  ربارب  رد  يا  هئطوت  ای  دـننک  تنایخ 

.دزادرپب نانمشد  رش  عفد  يدابآ و  نارمع و  روما و  مظن  هب  دناوت  یم  رطاخ  شمارآ  اب  ، دشاب نئمطم 

نیرتراوازـس و  :» دـیامرف یم  دراد و  یم  نایب  يرگید  يابیز  ریبعت  هب  ار  هیـصوت  نیمه  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هک سک  نآ  سکع ) هب   ) يا و هدرک  تمدـخ  وا  هب  رتـهب  وت  هک  تسا  سک  نآ  دریگ  رارق  وت  نظ  نسح  دروم  دـناوت  یم  هک  یـسک 

َنُسَح ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  َو  ( ؛» یشاب نیبدب  وا  هب  دیاب  هک  تسا  یسک  نیرتراوازس  تسا  هدش  عقاو  وت  يراتفردب  دروم 
هب دریگ و  یم  تروص  بئاصم  هلیـسو  هب  هاگ  اهتمعن و  هلیـسو  هب  هاگ  هک  تسا  ندرک  شیاـمزآ  نآ  یلـصا  ياـنعم  ءـالب » }» َكُؤاََـلب

ءالب و نسح  ناونع  هب  انعم -  ود  ره  هب  الاب  هلمج  رد  تسا و  هدـمآ  تبیـصم  يانعم  هب  هاگ  تمعن و  يانعم  هب  هاگ  ءالب  تهج  نیمه 
(. ُهَْدنِع َكُؤاََلب  َءاَس  ْنََمل  ِِهب  َکُّنَظ  َءاَس  ْنَم  َّقَحَأ  َّنِإ  ،َو  ُهَْدنِع تسا }.) ولب » یلب   » هشیر زا  هژاو  نیا   ) تسا هدش  لامعتسا  ءالب -  ءوس 

دوش و یم  مهارف  يرتشیب  نظ  نسح  ، ینک یکین  رتشیب  ردـق  ره  تسا  نظ  نسح  ببـس  ندرک  یکین  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  هب  هراـشا 
.تسا رتشیب  مه  نظ  ءوس  ، دشاب رتشیب  يدب  ردقره  دوش  یم  نظ  ءوس  ببس  ندرک  يدب  هک  هنوگ  نامه 

هب دش و  نشور  وا  نم و  نایم  ياضف  مدرک  یکین  سکره  هب  : تفگ یم  سابع  نبا  هک  تسا  هدـمآ  هبیتق  نبا  رابخالا  نویع  باتک  رد 
ج 8، يرتشوش ، هغالبلا  جهن  حرـش  لقن  قبط  ص 64 ، ج 1 ، هبیتق ، نبا  } .تشگ کیرات  وا  نم و  نایم  ياـضف  مدرک  يدـب  سک  ره 

.{ ص 519

یلاو رادمامز و  ، دـنتفرگ رارق  هذـخاؤم  تازاجم و  دروم  لیلد  ره  هب  یناسک  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  نخـس  نیا  زا  ناوت  یم  نمـض  رد 
.دزیهرپب اهنآ  هب  نظ  نسح  زا  دشاب و  رذحرب  اهنآ  زا  دیاب 
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***

یم رذحرب  حلاص  ياه  ّتنس  نتسکش  زا  ار  رتشا  کلام  دزادرپ و  یم  يرگید  مهم  هتکن  هب  نخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هتفرگ تفلا  نآ  اب  مالسا  تلم  دنا و  هدرک  لمع  نآ  هب  تما  نیا  ناماگشیپ  هک  ار  يا  هدیدنسپ  دیفم و  ّتنس  زگره  :» دیامرف یم.دراد 

ناماگشیپ يانعم  هب  اجنیا  رد  رودص » }» ُروُدُص اَِهب  َلِمَع  ًهَِحلاَص  ًهَّنُس  ْضُْقنَت  َال  َو  ( ؛» نکشم هدش  حالصا  نآ  هلیـسو  هب  تیعر  روما  و 
(. ُهَّیِعَّرلا اَْهیَلَع  ْتَحَلَص  ،َو  ُهَْفلُْألا اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ،َو  ِهَّمُْألا ِهِذَه  .تسا } مالسا  ردص  ناناملسم  نانیشن و  ردص  و 

رب نآ  هدـنام و  راگدای  هب  ناینیـشیپ  ناگتـشذگ و  زا  هک  تسا  ییاه  شور  تاداع و  يانعم  هب  هاگ  : دور یم  راک  هب  انعم  ود  رد  ّتنس 
.هئیس هنسح و  : تسا مسق  ود 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  فورعم  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه 

ًهَئِّیَـس ًهَّنُـس  َّنَس  ْنَم  ٌءْیَـش َو  ْمِهِروُجُأ  ْنِم  َصُْقنَی  ْنأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِهِروُجُأ  ُْلثِم  ُهُرْجأ َو  َُهل  َناک  ُهَدـَْعب  ْنَم  اِهب  َلِـمَع  ًهَنَـسَح  ًهَّنُـس  َّنَس  ْنَم  »
دنک و يراذگ  هیاپ  ار  یکین  ّتنس  هک  یسک  ٌءْیَـش ؛ ْمِهِرازْوأ  ْنِم  َصُْقنَی  ْنأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمِهِرازْوأ  ُْلثِم  ُهُرْزِو َو  ِْهیَلَع  َناک  ُهَدَْعب  اِهب  َلِمَعَف 

شاداپ زا  يزیچ  هکنآ  یب  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  دـنا  هدرک  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  شاداپ  نآ و  شاداپ  دوش  لمع  نآ  هب  يو  زا  دـعب 
نآ هب  هک  یناسک  هانگ  دننامه  نآ و  هانگ  دوش  لمع  نآ  هب  وا  زا  دعب  دنک و  يراذگ  هیاپ  ار  يدب  ّتنـس  هک  یـسک  دوش و  مک  اهنآ 
زا هعیش  عبانم  رد  ثیدح  نیا  هیبش  ح 910 . لامعلازنک ، «.} دوش هتـساک  يزیچ  اهنآ  ناهانگ  زا  هکنآ  یب  دوب  دهاوخ  دـنا  هدرک  لمع 

{ .دوش هعجارم  ص 257 و 258  ج 68 ، راونالاراحب ، هب  .تسا  هدش  لقن  توافتم  تاریبعت  اب  فلتخم و  قرط  هب  موصعم  ناماما 

يانعم هب  رظان  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  تسوا و  ریرقت  لعف و  مرکا و  ربمایپ  نخـس  يانعم  هب  هک  تسا  نیا  ّتنـس  مود  يانعم 
الَو هلمج : هنیرق  هب  ) .تسا لّوا 

دجاسم يزاس  كاپ  ای  نامیتی  مارکا  ای  يراکوکین  هتفه  ناونع  هب  ار  لاس  زا  يا  هتفه  یهورگ  ای  یصخش  ًالثم  ُّرُضَت )...  ًهَّنُس  َّنَثِدُْحت 
لمع نآ  هب  يدارفا  دنام و  یم  یقاب  حلاص  ّتنس  نیا.دنهد  تبـسن  عرـش  هب  ار  نآ  هکنآ  یب  دنهد  یم  رارق  ناتخرد  عاونا  نتـشاک  ای 

اه ّتنس  هنوگ  نیا  زگره  دهد  یم  روتسد  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  ماما.دریگ  یم  تروص  یکین  ياهراک  نآ  وترپ  رد  دننک و  یم 
.دنوش دنم  هرهب  شتاکرب  زا  دننک و  لمع  نآ  هب  مدرم  دراذگب  دنکشن و  ار 

لاثما نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدنز  اه و  ییوج  ماقتنا  زا  تیلهاج  نامز  رد  هچنآ  دننام  ؛ دشاب يدسفم  دساف و  ياه  ّتنـس  رگا  هتبلا 
.درک هزرابم  یناسنا  ریغ  طلغ و  یفارخ و  ياه  ّتنس  هنوگ  نیا  اب  دیاب  ، تشاد دوجو  نآ 

ّتنس دننام.دومرف  دییأت  ار  اهنآ  هکلب  ، تسکشن زگره  ار  نیـشیپ  حلاص  ياه  ّتنـس  مرکا  ربمغیپ  هک  دهد  یم  ناشن  زین  مالـسا  خیرات 
.درک هزرابم  تخس  یفارخ  تشز و  ياه  ّتنس  اب  یلو  ؛ دوب هدنام  راگدای  هب  بلطملادبع  زا  هک  ییاه 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  يرگید  تروص  هب  ار  بلطم  نیمه  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

يارب اه  ّتنس  نآ  رجا  هک  نکم  داجیا  دزاس  یم  دراو  نایز  هتشذگ  هنسح )  ) ياه ّتنس  زا  يزیچ  هب  هک  ار  یشور  ّتنـس و  زگره  «و 
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ٍءْیَِشب ُّرُضَت  ًهَّنُـس  َّنَثِدُْحت  َال  َو  ( ؛» يا هدرک  ضقن  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  تسوت  رب  شهانگ  هدرک و  رارقرب  ار  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک 
(. اَْهنِم َتْضَقَن  اَِمب  َْکیَلَع  ُرْزِْولا  ،َو  اَهَّنَس ْنَِمل  ُرْجَْألا  َنوُکَیَف  ، ِنَنُّسلا َْکِلت  یِضاَم  ْنِم 

هکلب ، دنکشب ار  نآ  هک  نک  داجیا  اهنآ  يارب  یتمحازم  هن  نکشب و  امیقتـسم  هن  ار  نیـشیپ  حلاص  ياه  ّتنـس  : دیامرف یم  ماما  عقاو  رد 
.دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  يوریپ  ببس  هب  مدرم  ات  یشوکب  اه  ّتنس  نآ  ظفح  رد  دیاب 

نیمه نایاپ  رد  ، یناسنا عماوج  رد  نآ  راثآ  هئیـس و  ياه  ّتنـس  نینچمه  اه و  تعدب  اب  نآ  قرف  هنـسح و  ياه  ّتنـس  ّتیّمها  هرابرد 
.تفگ میهاوخ  نخس  ثحب 

امکح املع و  راـنک  رد  هراومه  دـهد  یم  روتـسد  کـلام  هب  هماندـهع  زا  شخب  نیا  رد  هیـصوت  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ثحب اهوگو و  تفگ  نیا  و   ) زادرپ ثحب  هب  رایسب  زین  نادنمشیدنا  اب  نیشنب و  وگو  تفگ  هب  دایز  ، نادنمشناد اب  و  :» دیامرف یم  ، دشاب

هدوب مدرم  راک  تفرشیپ  ثعاب  وت  زا  شیپ  ار  هچنآ  دوش و  یم  حالصا  وت  دالب  روما  ، نآ هلیسو  هب  هک  دشاب )  ) يروما هرابرد  دیاب ) اه 
هب ندب  زا  راخ  ندیـشک  نوریب  يانعم  هب  لصا  رد  شقن »  » هشیر زا  هشقانم » }» َهَشَقاَنُم ،َو  ِءاَمَلُْعلا َهَسَراَدـُم  ِْرثْکَأ  َو  ( ؛» دراد یم  اپرب  تسا 

ثحب يانعم  هب  امکح  هشقانم  نیاربانب  تسا ، هدـش  قالطا  لـماک  یـسرباسح  قیقد و  ثحب  هنوگ  ره  هب  سپـس  تسا  شاـقنم  هلیـسو 
(. َکَْلبَق ُساَّنلا  ِِهب  َماَقَتْسا  اَم  ِهَماَقِإ  ،َو  َكِداَِلب ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَص  اَم  ِتِیْبثَت  ِیف  ، ِءاَمَکُْحلا .تسا } نادنمشناد  اب  قیقد 

الاب تاعوضوم  ماکحا و  رد  ار  دوخ  شزومآ  حطس  هراومه  دنک  یم  هیصوت  کلام  هب  دوخ  يایاصو  زا  تمسق  نیا  رد  ماما  عقاو  رد 
نادنمـشیدنا اب  ددرگ و  رتانـشآ  يرادروشک  لوصا  یهلا و  ماکحا  هب  اـت  دنیـشنب  وگو  تفگ  هب  هتـسویپ  نادنمـشناد  اـملع و  اـب  ، دربب

ود نیا  هب  تبـسن  رادـمامز  یهاگآ  هک  یماگنه  دریگ و  هرهب  مهم  تاعوضوم  صیخـشت  رد  اهنآ  براـجت  زا  اـت  دـنک  ثحب  هتـسویپ 
.دنام یم  رارقرب  یقاب و  نانچمه  نیشیپ  هنسح  ياه  ّتنس  دوش و  یم  حالصا  دالب  رما  دنک ، ادیپ  شیازفا  شخب 

: تسا نیا  باب  تایاور  هلمج  زا  هدروآ و  « ْمِِهتَبْحُص ِءامَلُْعلا َو  ِهََسلاُجم  ُباب  » ناونع هب  یباب  یفاک  لوصا  لّوا  دلج  رد  ینیلک  موحرم 

: دومرف یم  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وا زا  و   ) مینیشنب ینانیمطا  دروم  صخش  رانک  رد  نآ  رد  هک  یسلجم  ٍهَنَس ؛ ِلَمَع  ْنِم  یِسْفَن  ِیف  َُقثْوَأ  ِِهب  ُِقثَأ  ْنَم  َیلِإ  ُهُِسلْجَأ  ٌسِلْجََمل  »
ص 39، ج 1 ، یفاک ، «.} مهد ماجنا  حـلاص  لامعا  لاس  کی  هک  تسا  نآ  زا  رت  شخب  ناـنیمطا  نم  لد  رد  مریگ ) ارف  یـشناد  ملع و 

.{ ح 5

مدنزرف :» درک تحیصن  شدنزرف  هب  هک  دنک  یم  لقن  نامقل  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تملع یشاب  ملاع  رگا  ؛ وش نیـشنمه  اهنآ  اب  دنلوغـشم  گرزب  دنوادخ  دای  هب  یهورگ  يدید  هاگره.نک  باختنا  تقد  اب  ار  سلاجم 
وت دنک و  لزان  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ  اسب  يا  دـنهد و  یم  میلعت  وت  هب  یـشاب  لهاج  رگا  دـشخب و  یم  دوس  ار  وت  اجنآ  رد 

یـشاب ملاع  رگا  اریز  ، نکم تسلاجم  اهنآ  اب  دنتـسین  ادـخ  دای  هب  هک  يدـید  ار  یعمج  هاگره  دزاس و  تمعن  لومـشم  نانآ  هارمه  ار 
دنک و لزان  نانآ  رب  یتبوقع  دنوادخ  اسب  هچ  دـنیازفا و  یم  تلهج  رب  یـشاب  لهاج  رگا  دـشخب و  یمن  يدوس  وت  هب  اجنآ  رد  تملع 
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.{ ح 1 ص 39 ، ج 1 ، یفاک ، .دزاس { هارمه  اهنآ  اب  ار  وت 

: دیامرف یم  درمش  یم  رب  ار  قیفوت  بلس  لماوع  هک  یماگنه  یلامث  هزمحوبا  فورعم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

«. يا هتشادرب  نم  يرای  زا  تسد  یتفاین و  املع  سلاجم  رد  ارم  وت  دیاش  ِینَْتلَذَخَف ؛ ِءاَمَلُْعلا  ِِسلاَجَم  ْنِم  ِینَتْدَقَف  َکَّلََعل  ْوَأ  »

یمن يزیچ  رگا  درب و  یمن  دای  زا  ار  دوخ  شناد  مولع و  ناسنا  هک  تسا  نیا  نادنمشناد  اب  وگو  تفگ  ینیـشنمه و  تاکرب  هلمج  زا 
: دیامرف یم  شنانخس  زا  رگید  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هنوگ  نامه  دنزومآ  یم  وا  هب  دناد 

.{ ح 273 ص 49 ، مکحلاررغ ، «.} ْمَْلعَی َْمل  ام  َداْفَتْساَو  َِملَع  ام  َْسنَی  َْمل  ِْملِْعلا  َهَسَرادُم  َرَثْکأ  ْنَم  »

اه ّتنس  شیادیپ  همشچرس  هتکن :

نایرس و هک  يرما  ره  هب  سپس  هدش و  هتفرگ  تروص  رب  بآ  نتخاس  يراج  يانعم  هب  نف ) نزو  رب   ) ّنس هدام  زا  لصا  رد  ّتنس  هژاو 
هب هعماج  رد  یهورگ  ای  صخـش  يوس  زا  هک  يدـب  ای  بوخ  بادآ  تاداع و  مامت  هب  تسا و  هدـش  قالطا  ّتنـس  دـنک  ادـیپ  ناـیرج 

ياه ّتنس  هب  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  هتفگ  ّتنس  دتفا  یم  نایرج 

اب هک  يدارفا  نایم  رد  حلص  داجیا  ای  نامیتی  شزاون  تهج  يا  هلاس  ره  رمتسم  همانرب  نداد  رارق  ًالثم  ؛ دنا هدرک  میسقت  هئیـس  هنـسح و 
زا هدافتـسا  ام  رـصع  رد  ای  نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدنز  دـننام  ییاه  همانرب  دوش و  یم  بوسحم  هنـسح  ّتنـس  دـنراد  فالتخا  مه 

.تسا هئیس  ّتنس  لاس  رخآ  هبنشراهچ  رد  هرجفنم  هقرتحم و  داوم 

رد ار  نآ  هنومن  هک  تسا  هدمآ  دنراذگ  یم  هئیس  ّتنس  ای  هنـسح  ّتنـس  هک  یناسک  هرابرد  یناوارف  ياه  ثحب  یمالـسا  تایاور  رد 
.دیدرک هعلاطم  هتشذگ  ياه  ثحب 

شاداپ رجا و  دننک  یم  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  دادعت  هب  دراذگب  يا  هنـسح  ّتنـس  هک  یـسک  هدش  دیکأت  تایاور  نیا  رد  ًاصوصخم 
هب دنراذگ  یم  هئیس  ّتنس  هک  اهنآ  دوش و  هتساک  يزیچ  اهنآ  باوث  زا  هکنآ  یب  دش  دهاوخ  هداد  دنوادخ  يوس  زا  راذگ  ّتنس  يارب 

دوش و مک  اهنآ  ناهانگ  زا  يزیچ  هکنآ  یب  دوش  یم  هتشون  اهنآ  لامعا  همان  رد  هانگ  رزو و  دننک  یم  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  دادعت 
دهد یم  ماجنا  هرشابملاب  ار  یلمع  ناسنا  هاگ  میناد  یم  اریز  ، دریگ یم  همشچرس  رش  ریخ و  رب  نواعت  بیبست و  هلأسم  زا  عقاو  رد  نیا 

.تسا بیبست  یعون  دب  بوخ و  ّتنس  داجیا  بیبستلاب و  هاگ  و 

اریز ، دـنرادنپ یم  رکف  هتوک  نویباهو  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  درادـن  نتـشاذگ  تعدـب  هب  یطابترا  یعامتجا  ياه  ّتنـس  هلأسم  هتبلا 
ياه تعدب  یعون  اه  ّتنس  یلو  ؛ دشابن نآ  ءزج  دوش و  هداد  تبسن  ربمغیپ  ّتنـس  نآرق و  سدقم و  عراش  هب  هک  تسا  يزیچ  تعدب 

نامیتی شزاون  دننام   ) دشاب عرش  فادها  ریسم  رد  رگا  هک  دوش  یم  هدراذگ  سدقم  عرش  هب  دانسا  نودب  هک  تسا  یعامتجا  یفرع و 
نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  دننام   ) دشاب نآ  دض  رب  رگا  تسا و  بولطم  دوش و  یم  بوسحم  هنـسح  ّتنـس  نامورحم ) هب  کمک  و 

.تسا بولطمان  هئیس و  ّتنس  دوب ) یلهاج  ياه  ّتنس  زا  هک 
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يرازگرب اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـالیم  نشج  دـننام  يروما  اـب  بصعتم  ياـه  یباـهو  هکنیا  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
یلاح رد  دنریگ  یم  هابتـشا  تعدب  اب  ار  ّتنـس  هک  تساهنآ  مهف  ءوس  زا  دننک  یم  تفلاخم  ناگتـشذگ  تاوما و  يارب  هیزعت  مسارم 

ج 4، دمحا ، دنسم  ص 176 و  ج 4 ، یقهیب ، ننس  } .دنا هدروآ  اه  باتک  رد  ناشدوخ  ار  هئیس  هنـسح و  ّتنـس  هب  طوبرم  تایاور  هک 
.{ ص 362

مهد شخب 

همان نتم 

اَْهنِمَو ، ِهَّصاَْخلاَو ِهَّماَْعلا  ُباَّتُک  اَْهنِمَو  ، ِهّللا ُدُونُج  اَْهنِمَف  ٍضَْعب  ْنَع  اَهِـضْعَِبب  یَنِغ  َالَو  ، ٍضْعَِبب اَّلِإ  اَهُـضَْعب  ُُحلْـصَیَال  ٌتاَـقَبَط  َهَّیِعَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 
ِتاَعاَنِّصلا ُلْهَأَو  ُراَّجُّتلا  اَْهنِمَو  ، ِساَّنلا ِهَِملْسُمَو  ِهَّمِّذلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِجاَرَْخلاَو  ِهَیْزِْجلا  ُلْهَأ  اَْهنِمَو  ، ِْقفِّرلاَو ِفاَْصنِْإلا  ُلاَّمُع  اَْهنِمَو  ِلْدَْعلا  ُهاَُضق 

431 ص :
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یلص ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  ْوَأ  ِِهباَتِک  ِیف  ًهَضیِرَف  ِهِّدَح  یَلَع  َعَضَوَو  ، ُهَمْهَس َُهل  ُهّللا  یَّمَـس  ْدَق  ٌّلُکَو  ، ِهَنَکْـسَْملاَو ِهَجاَْحلا  يِوَذ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  اَْهنِمَو 
.ًاظوُفْحَم اَنَْدنِع  ُْهنِم  ًادْهَع  هلآ  هیلع و  هللا 

اه همجرت 

یتشد

هورگ زا  کی  چیه  و  درادن ، ناکما  يرگید  اب  زج  کی  ره  حالـصا  هک  دنـشاب  یم  ینوگانوگ  ياه  هورگ  زا  مدرم  نادـب ! کلام  يا 
نارازگراک رتسگداد ، تاضق  یصوصخ ، یمومع و  ناگدنسیون  و  ادخ ، نایرکـشل  اهرـشق ، نآ  زا  .تسین  زاین  یب  رگید  هورگ  زا  اه 

هقبط زین  و  نارو ، هشیپ  تعنـص و  نابحاص  ناناگرزاب ، راّجت و  تایلام ، ناگدننک  تخادرپ  ناگدنهد ، هیزج  یعامتجا ،  مظن  لدع و 
رد ار  نآ  بجاو  رادقم  و  هتـشاد ، رّرقم  یمهـس  دنوادخ  کی  ره  يارب  هک  دنـشاب ،  یم  نادنمتـسم  نادـنمزاین و  ینعی  هعماج ، نییاپ 

 . تسا مزال  ام  رب  نآ  يرادهگن  تسادخ و  فرط  زا  ینامیپ  هک  هدرک  نییعت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  ای  نآرق 

يدیهش

زا .دـیاشن  يزاین  یب  رگید  یخرب  زا  یخرب  هب  و  دـیاین ، تسار  رگید  یخرب  هب  زج  یخرب  راـک  هک  تساهفنـص  ار  تیعر  هک  نادـب  و 
هب راک  هک  دنا  نارواد  اهنآ  زا  .دنیامن و  هفیظو  ماجنا  هنامرحم  ای  یمومع و  ياه  همان  نتشون  رد  هک  ناریبد  دنیادخ و  نایهاپـس  نانآ 

.ناناملـسم و ناّیمذ و  زا  دـنا ، جارخ  هیزج و  لهأ  نانآ  زا  و  دـننار ،  ارادـم  فاـصنا و  هب  دوخ  راـک  هک  دـننالماع  دـنراد و  تلادـع 
ار نآ  بجاو  نازیم  هتشاد و  نیعم  ار  هتسد  ره  بیـصن  ادخ  .ناشیورد و  نادنمتجاح و  زا  نیدورف  هقبط  نارگتعنـص و  دنناناگرزاب و 

.تسام دزن  هدش  يرادهگن  تسادخ و  بناج  زا  ینامیپ  هک  هتشاگن ، ص )  ) شربمایپ ّتنس  ای  دوخ  باتک  رد 

یلیبدرا

تـسین يزاین  یب  چیه  بلاطم و  لوصح  رد  رگید  یـضعبب  زجب  اهنآ  زا  هراپ  دنیامن  حالـصب  هک  دـنا  هقبط  تفه  رب  ّتیعر  هکنادـب  و 
دنماوع ناگدنسیون  ناشیا  زا  یضعب  رازراک و  رد  دنیادخ  نایرکشل  اهنآ  زا  یضعب  سپ  برآم  لوصو  رد  یضعب  زا  ار  ناشیا  یضعب 

هیزج و لها  رگید  یخرب  ینابرهم و  دـنلدع و  اب  نـالماع  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنتلادع و  اـب  نایـضاق  اـهنآ  زا  رگید  یـضعب  صاوخ و  و 
یـضعب اهتعنـص و  لها  دننارجات و  اهنآ  زا  رگید  یـضعب  نامدرم و  زا  ناناملـسم  سوجم و  يراصن و  دوهی و  زا  همذ  لها  زا  دنجارخ 

دوخ و باتک  رد  ار  اهنآ  بیصن  مهس و  تسا  هدیمان  هناحبس  قح  ار  همه  یـشیورد و  جایتحا و  نادنوادخ  زا  دنرت  نییاپ  هقبط  رگید 
هک ام  دزن  وا  زا  ار  يدهع  دوخ  ربمغیپ  تنـس  ای  دوخ  باتک  رد  تسوا  هضیرف  هچنآ  رب  تاقبط و  نآ  زا  کی  ره  هبترم  رب  تسا  هداهن 

تسا هدش  هتشاد  هاگن 

یتیآ

ناـشیا زا  یفنـص  .دنـشابن  زاـین  یب  رگیدـکی  زا  دوشن و  حالـصا  رگیدـکی  هب  زج  ناـشراک  هک  تسا  ییاهفنـص  ار  تیعر  هک  نادـب ،
راک رد  دیاب  هک  دنا  نارازگراک  یفنص ، دنرتسگ و  تلادع  نایضاق  یفنـص  ماع و  ای  صاخ  ناریبد  یفنـص ، دنا و  يادخ  ياهرکـشل 
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دنا و ناناگرزاب  یفنص  ناملسم و  هچ  یمذ و  هچ  دننارازگجارخ ، ناگدنهد و  هیزج  یفنص  دنراد و  راک  هب  ار  ارادم  فاصنا و  دوخ 
باتک رد  ار  نآ  نازیم  هدرک و  نیعم  یمهس  دنوادخ  ار  کی  ره  .دنـشاب  نادنمتـسم  نادنمتجاح و  هک  نیدورف  یفنـص  نارگتعنص و 

.دوش یم  يرادهگن  ام  دزن  رد  هک  هداد  يروتسد  هدومرف و  نایب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) شربمایپ تنس  دوخ و 

نایراصنا

هورگ زا  یهورگ  نتـشاد  اب  و  دوش ، یمن  حالـصا  رگید  هورگ  هب  زج  هورگ  ره  هک  دنفلتخم  ياههورگ  تکلمم  مدرم  هک  شاب  هاگآ 
 ، ارادم فاصنا و  نارومأم  ،و  لدع نایضاق  ،و  یصوصخ یمومع و  ناگدنسیون  ،و  قح شترا  زا  دنترابع  نانیا.تسین  يزاین  یب  رگید 
ره مهس  دنوادخ   . ناگداتفا نادنمزاین و  زا  نییاپ  هقبط  ،و  نارگتعنـص نارجات و  و  ناملـسم ، ناملـسم و  ریغ  زا  تایلام  هیزج و  لها  و 

بجاو هزادنا  ّدح و  رب  ار  ظوفحم  يدهع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  ّتنـس  ای  شباتک  رد  ،و  هدومرف ررقم  ار  تاقبط  نیا  زا  کی 
 . تسا هداد  رارق  ام  دزن  نآ 

حورش

يدنوار

و نیملسملل ، مهل و  هللا  يار  هحلصمل  مهنم  هب  افتکی  ازجی و  همذلا  لها  نم  ذخوی  ام  هیزجلا  .مهتاجرد و  مهبتارم و  سانلا : تاقبط  و 
هیلع و هللا  یلص   ) هتعباتم یلا  عاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هوبنل  ارکنم  ناک  نا  لدعلا و  دیحوتلاب و  رقی  نم  عم  هارادملا  لامعتـسا 

یـضارالا نم  جارخلا  ظفل  لامعتـسا  زوجی  فیـسلاب و  تذـخا  یتلا  ضرـالا  نم  نوکی  اـمنا  جارخلا  هقیقح  نا  اـنرکذ  دـق  ءا و  هلآ )
و ءاش ، امب  همذـلا  لها  نم  نیملـسملا و  نم  ءاـش  نم  ماـمالا  اـهلبقی  نا  زوجی  هیقیقحلا  جارخلا  ضرا  .ازاـجم و  اـضیا  رخـالا  ثـالثلا 

همذـلا لها  نم  هلوقف  ریخات  میدـقت و  مالکلا  یف  لیق  .سانلا و  هملـسم  همذـلا و  لها  نم  جارخلا  هیزجلا و  لها  اـهنم  و  لاـق : کلذـل 
.هجاحلا رقفلا و  هنکسملا : .مهل و  نییبت  جارخلا  لهاب  سانلا  هملسم  نم  قلعتی و  و  مهل ، نایب  هیزجلا  لهاب  قلعتم 

يردیک

لها و  همذلا ، لها  نم  هیزجلا  لها  هریدقت  سانلا : هملسم  .همذلا و  لها  نم  ذخوی  ام  هیزجلا : .مهتاجرد و  مهبتارم و  سانلا : تاقبط  و 
.سابتلالا نم  هفلو ال  مالکلا  قفلف  سانلا ، هملسم  نم  جارخلا 

مثیم نبا 

هبترم رد  و  دوخ ، ياج  رد  مادک  ره  نداد  رارق  تسا و  هتسباو  اهنآ  هب  رهـش  رما  هک  یمدرم  ياههورگ  هب  نداد  هجوت  رد  موس : لصف 
هتـسباو رگید  هقبط ي  هب  يا  هقبط  ره  هک  بلطم  نیا  رب  هراـشا  و  دوش ، هداد  رارق  هبترم  نآ  رد  اـت  هدرک  اـضتقا  يوبن  تمکح  هک  يا 

هب هراشا  هاگنآ  .تسا  نآ  رب  هعماج  ینیـشنرهش و  داینب  تسین و  رـسیم  يرگید  هلیـسو ي  هب  زج  مادـک  ره  حالـص  هک  نآ  هچ  تسا ،
هتسیاش هقبط  نآ  هک  هچنآ  ره  هرابرد ي  شرافس  و  دنماقم ، نآ  راوازس  دنراد و  یگتسیاش  يا  هقبط  فنص و  ره  زا  هک  دراد  یناسک 

.تسا نآ 
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دریگ یمن  ماجنا  ناشراک  هک  دنا  هتسد  دنچ  تیعر  هک  نادب  و  اهتعفنم ، اهدوس ، قفارم : اهتـسشن ، یمیم ) ردصم   ) دعقم عمج  دعاقم :
هنامرحم يداع و  نایـشنم  ناریبد و  یـضعب  و  دندنوادخ ، نایهاپـس  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسین ، زاین  یب  مه  زا  و  رگیدکی ، کمک  هب  رگم 

هیزج مدرم  زا  یـضعب  و  دـننک ، یم  راـتفر  ارادـم  فاـصنا و  اـب  هک  یناـنکراک  یخرب  رتـسگ و  تلادـع  نارواد  رگید  یـضعب  دـنا و 
هک نییاپ  هقبط ي  زا  یخرب  و  نارگتعنـص ، ناـناگرزاب ، زا  یهورگ  ناملـسم و  مدرم  همذ و  لـها  زا  ناگدـنهد  تاـیلام  ناگدـنهد و 
رد ار  نآ  رادقم  هزادـنا و  هک  تسا ، هدرک  نیعم  يا  هرهب  یمهـس و  نانیا  زا  یهورگ  ره  يارب  دـنوادخ  و  دنناتـسدیهت ، نادـنمزاین و 

ظوفحم تیب ) لها   ) ام دزن  رد  هک  تسا  هدرک  ررقم  داب - وا  نادناخ  وا و  رب  ادخ  مالس  دورد و  شربمایپ - تنـس  رد  ای  دوخ و  باتک 
.تسا

دیدحلا یبا  نبا 

ِهَّصاَْخلا َو ِهَّماَْعلا َو  ُباَّتُک  اَْهنِم  ِهَّللا َو  ُدُونُج  اَْهنِمَف  ٍضَْعب  ْنَع  اَهِـضْعَِبب  یَنِغ  ٍضْعَِبب َو َال  َّالِإ  اَهُـضَْعب  ُُحلْـصَی  ٌتاَـقَبَط َال  َهَّیِعَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ُلْهَأ ُراَّجُّتلا َو  اَْهنِم  ِساَّنلا َو  ِهَِملْـسُم  ِهَّمِّذـلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِجاَرَْخلا  ِهَیْزِْجلا َو  ُلْهَأ  اَْهنِم  ِْقفِّرلا َو  ِفاَْصنِْإلا َو  ُلاَّمُع  اَْهنِم  ِلْدَْـعلا َو  ُهاَُضق  اَْهنِم 

[ ِِهتَضیِرَف َو   ] ِهِّدَح یَلَع  َعَضَو  ُهَمْهَس َو  َُهل  ُهَّللا  یَّمَس  ْدَق  ٌّلُک  ِهَنَکْسَْملا َو  ِتاَجاَْحلا َو  يِوَذ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  اَْهنِم  ِتاَعاَنِّصلا َو 

ًاظوُفْحَم اَنَْدنِع  ُْهنِم  ًادْهَع  ِهِِّیبَن ص  ِهَّنُس  ْوَأ  ِِهباَتِک  ِیف  ًهَضیِرَف 

اندمتم هسنج و  ینب  نم  صاخـشأ  یلإ  امـضنم  نوکی  نأ  نم  اهعم  دب  هقلخ ال  قلخ  هنأ  هانعم  عبطلاب و  یندـم  ناسنإلا  ءامکحلا  تلاق 
رـشبلا و نم  موق  عم  ام  عضوم  یف  میقی  نأ  دـب  لب ال  قوسلا  روسلا و  تاذ  هنیدـملا  نکاـس  ندـمتملاب  دارملا  سیل  هنیعب و  ناـکم  یف 

نکـسم یلإ  دربلا و  رحلا و  يذأ  هنع  عفدـیل  هسبلی  ام  یلإ  رطـضم  هتروص و  میقیل  هبرـشی  هلکأی و  ام  یلإ  رطـضم  ناسنإلا  نـأل  کـلذ 
هدـحو ال ناـسنإلا  نأ  مولعم  هیلع و  هکرحلا  فرـصتلا و  نم  نکمتیل  هل  ـالزنم  نوکیل  تاـناویحلا و  نم  هریغ  هیداـع  هنع  دریل  هنکـسی 

کلذ بوثلا و  ثارحلل  كوحی  ریغلا  کـلذ  ثرحلا و  هریغل  مهـضعب  ثرحی  هعاـمج  نم  دـب  ـال  لـب  اهانددـع  یتلا  رومـألاب  لقتـسی 
هل لمحی  ءانبلا  کلذ  نکسملا و  هریغ  هل  ینبی  کئاحلا 

قیقدـلا و اهب  نجعی  بحلا و  اهب  نحطی  یتلا  هلـآلا  لیـصحت  رمأ  هریغ  هیفکی  ءاقـسلا  کـلذ  ءاـملا و  فیرحت } .» ریغ  :» ب ( 1 هریغ { 
لـصحیف قبـشلا  هیعاد  اـهیلإ  وعدـت  یتلا  هجوزلا  لیـصحتب  ماـمتهالا  هریغ  هیفکی  ءایـشألا  هذـهل  لـصحملا  کـلذ  نیجعلا و  اـهب  زبخی 

ءانغ ضعبب و ال  الإ  اهـضعب  حلـصی  تاقبط ال  مهنإ  هلوق ع  ینعم  اذـهلف  ایندـلا  تماق  اـمل  کـلذ  ـال  ول  ضعبل  ساـنلا  ضعب  هدـعاسم 
 . ضعب نع  اهضعبب 

-2 لامعلا {  مهنم  هاضقلا و  مهنم  باتکلا و  مهنم  و  .د }  نم ا  هتبثأ  نم ب،و  طقاس  ( 2-2 دنجلا {  مهنم  لاقف  مهمسق  مهلصف و  مث 
مهنم راجتلا و  مهنم  نیملسملا و  نم  جارخلا  بابرأ  مهنم  همذلا و  لهأ  نم  هیزجلا  بابرأ  مهنم  و  .د }  نم ا  هتبثأ  نم ب،و  طقاس  ( 2

 . تاقبطلا نودأ  مه  هنکسملا و  تاجاحلا و  ووذ  مهنم  تاعانصلا و  بابرأ 

یناشاک
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دنیآ یمن  حالـص  هب  هک  ضعبب ) الا  اهـضعب  حلـصی  ال   ) دـنا هقبط  تفه  رب  تیعر  هک  یتسرد  هب  نادـب  و  تاـقبط ) هیعرلا  نا  ملعا  (و 
زا یـضعب  تسین  يزاین  یب  چـیه  و  ضعب ) نع  اهـضعبب  ینغ  و ال   ) بلاـطم لوصح  رد  رگید  یـضعب  هب  رگم  تاـقبط ، نآ  زا  یـضعب 

باتک اهنم  و   ) رازراک رد  دنتسه  ادخ  ياهرگـشل  تاقبط  نآ  زا  یـضعب  سپ  هللا ) دونج  اهنمف   ) برام لوصو  رد  یـضعب  زا  ار  ناشیا 
دـنلدع و نایـضاق  نآ ، زا  رگید  هفیاـط  و  لدـعلا ) هاـضق  اـهنم  و   ) صاوخ دـنماوع و  ناگدنـسیون  رگید  یخرب  و  هصاـخلا ) هماـعلا و 
هیزجلا و لها  اهنم  و   ) ینابرهم دنلدعاب و  نالماع  نآ ، زا  رگید  یتعامج  و  قفرلا ) فاصنالا و  لامع  اهنم  و   ) يوبن تعیرـش  نامکاح 

لها راجتلا و  اهنم  و   ) ناناملـسم نایمذ و  زا  سانلا ) هملـسم  همذلا و  لها  نم   ) جارخ دنا و  هیزج  لها  نآ  زا  رگید  یـضعب  و  جارخلا )
يوذ نم   ) دنرت تسپ  هقبط  نآ ، زا  رگید  یهورگ  و  یلفسلا ) هقبطلا  اهنم  و   ) نارو هشیپ  دننارجات و  نآ ، زا  رگید  هقرف  و  تاعانـصلا )

تـسا هدیمان  همهـس ) هللا  یمـس  دق   ) قاقحتـسا بابرا  زا  کی  ره  و  لک ) و   ) یگراچیب جایتحا و  نادـنوادخ  زا  هنکـسملا ) هجاحلا و 
عـضو و   ) تاکز نالماع  نیکاسم و  ارقف و  هچمه  .تاقدص  زا  ار  ناشیا  بیـصن  مهـس و  لامجالا  یلع  دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادـخ 

هک هبجاو  لمع  موزل  زا  تسا  وا  هضیرف  هچنآ  رب  هتـضیرف ) و   ) ار تاقبط  نآ  زا  کـی  ره  هلزنم  هبترم و  رب  تسا  هداـهنب  و  هدـح ) یلع 
هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) دوخ ربمغیپ  رهطا  تنـس  و  هیبن ) هنـس  و   ) تسا دـیجم  نآرق  هک  دوخ  باـتک  رد  هباـتک ) یف   ) ار نآ  هدومن  تبث 
زا تسا  یماقم  هناگتفه  تاقبط  نآ  زا  ار  کی  ره  هچ  .تسا  هدش  هتـشاد  هگن  ام  دزن  هک  اظوفحم ) اندنع   ) وا زا  ار  يدهع  هنم ) ادـهع 

تقاط ردق  هب  لامعا ،

یلمآ

ینیوزق

هب دشاب  يزاین  یب  و  رگید ، یضعب  هب  رگم  یضعب  رما  دریذپن  حالـص  هک  دشاب  هقبط  دنچ  تکلمم  لها  هفاک  ینعی  تیعر  هک  نادب  و 
: میود .ایند  نید و  نانمـشد  عفد  يارب  دـناایهم  هک  ادـخ  ياهرگـشل  لوا : .دنـشاب  تفه  تیعر  تاـقبط  رگید  ضعب  زا  یـضعب  ببس 
: مراهچ .دننادرگ  يراج  لدع  قح و  هب  مدرم  نایم  يواتف  دودح و  ماکحا و  ات  لدع  نایضاق  میس : .هصاخ  سان و  هماع  ناگدنـسیون 
هب يرکشل  تیعر و  روما  قیـسنت  و  لاملا ) تیب   ) طبـض دنیامن و  لمع  دابع  نایم  یمرن  فاصنا و  يور  زا  هک  قفر  فاصنا و  نالماع 

راهنز هب  هک  رافک  ای  دـنباتک  لها  هک  همذ  لها  زا  کی  نیا  ناگدـنهد  هیزج  نارازگ و  جارخ  مجنپ : .هدـش  ضوفم  ناشیا  نیزر  يار 
بابرا ناشیا  يویند و  ردـق  بسح  هب  دـنرتورف  هقبط  متفه : .ناراـک  هشیپ  نارجاـت و  مشـش : .ناناملـسم  هورگ  زا  نآ  دـنا و  هدـمآرد 

هدرب مان  قیقحت  هب  ار  تاقبط  نیا  زا  کی  ره  دـنا و  هتـشگ  التبم  رقف  رـضب و  ناحتما  رابتخا و  يور  زا  هک  دنـشاب  تنکـسم  تجاح و 
ای دوخ  باتک  رد  وا  يارب  هدرک  نییعت  بجاو و  هچنآ  ینعی  .وا  هضیرف  هزادنا و  قبط  رب  تسا  هدرک  عضو  و  ار ، وا  مهس  يادخ  تسا 

.تسا عضو )  ) لوعفم ادهع )  ) وا لوق  سپ  هدش  هتشاد  هاگن  ینعی  ظوفحم  ام  دزن  وا  بناج  زا  يدهع  ص )  ) دوخ یبن  تنس  رد 

یجیهال

هصاخلا و هماعلا و  باتک  اهنم  هللا و  دونج  اهنمف  ضعب ، نع  اهـضعبب  ینغال  ضعبب و  ـالا  اهـضعب  حلـصیال  تاـقبط  هیعرلا  نا  ملعا  «و 
لها راجتلا و  اهنم  سانلا و  هملـسم  همذـلا و  لها  نم  جارخلا ، هیزجلا و  لها  اهنم  قفرلا و  فاصنالا و  لامع  اهنم  لدـعلا و  هاضق  اهنم 

وا هباتک ، یف  هتضیرف  هدح  یلع  عضو  همهس و  هل  هللا  یمس  دق  لک  هنکـسملا و  هجاحلا و  يوذ  نم  یلفـسلا  هقبطلا  اهنم  تاعانـصلا و 
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« .اظوفحم اندنع  هنم  ادهع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هیبن  هنس 

زاین یب  رگید و  یضعب  ندوب  هب  رگم  نآ  زا  یضعب  دنبای  یمن  حالـص  هک  دنفنـص  دنچ  هفیاط و  دنچ  تیعر  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی 
هماع ي حلاصم  ناگدنسیون  نآ  زا  یـضعب  دنیادخ و  داهج  رد  نایهاپـس  نآ  زا  یـضعب  سپ  رگید ، یـضعب  زا  نآ  زا  یـضعب  دنتـسین 
هب نانکراک  نآ  زا  یضعب  دنـشاب و  عرـش  ماکح  هک  دنلدع  هب  ناگدننک  مکح  نآ  زا  یـضعب  دنماکح و  هصاخ ي  حلاصم  نامدرم و 
زا سوجم و  اراـصن و  دوـهی و  همذ ي  لـها  زا  دـنجارخ ، هیزج و  لـها  نآ  زا  یـضعب  دنـشاب و  تاـیالو  یلاو  هک  دـنتورم  فاـصنا و 

دنا و هشیپ  هفرح و  لها  ناگدننک و  هلماعم  تراجت و  نآ  زا  یضعب  دنشاب و  هیجارخ  یضارا  عارز  هک  نامدرم  زا  ناناملسم  تعامج 
مهـس و تسا  هدرک  نیعم  تسا و  هداهن  مان  ادـج  ار  کی  ره  رقف و  جایتحا و  ناـبحاص  زا  دـنفئاوط  نیرت  تسپ  هفیاـط  نآ  زا  یـضعب 
رد هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دوخ ، ربمغیپ  هقیرط ي  رد  ای  دوخ ، باتک  رد  شبجاو  شدح و  رب  ار  کی  ره  تسا  هداد  رارق  ار و  وا  دسر 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يایصوا  ام  دزن  رد  تسا  ظوفحم  وا و  زا  تسا  هدش  تیصو  هک  یتلاح 

یئوخ

، اهوحن لامعلا و  هقبط  هیعامتجالا و  هقبطلا  مهلوق : کـلذ  نم  هبترملا و  هقبطلا :) ، ) هیعرملا هیـشاملا  هیعارلا ، هیـشاملا  هیعرلا :) : ) هغللا
جارخلا هیزجلا :)  ) .دجنملا هباتکلا - هلمع  نم  ملاعلا و  باتک : ج : بتاکلا ) ، ) رکـسعلا يدنج : دحاولا  دونج و  دانجا و  عمج  دنجلا :) )

: لیق نورغاص ) مه  دـی و  نع  هیزجلا  اوطعی  یتح  : ) یلاـعت لاـق  ماـع ، لـک  یف  ماـمالا  هذـخای  یمذـلا  سار  یلع  لوهجملا  فورعملا 
مهنم اهب  یفتکی  اهب و  يزتجی  اهنال  لیق : و  مهیلع ، امل  مهنم  هیاضق  اهنال  کلذب  تیمس 

دونج اهنم  اهمسا ، ینغ  سیلب و  ههبشملا  ءال  اهـضعبب  ینغ  ال  تاقبط ، هلوقل  هفـص  هیلعف  هلمج  ضعبب ، الا  اهـضعب  حلـصی  ال  بارعالا :
هنم ادـهع  هضیرف  هلوق  یلع  فطع  هیبن  هنـس  وا  لمجلا ، رئاس  نم  اهیلع  فطع  ام  اذـکه  و  افرظ ، هنوکل  اـهربخ  مدـق  هیمـسا  هلمج  هللا 

، الاح نوکی  نا  لمتحی  همهس و  هللا  یمس  دق  هلوق : نم  هبسنلا  نع  ماهبالل  عفارلا  زیمتلا  یلع  بوصنم 

سیل هعبـس و  تاـقبط  هیعرلل  تبثا  هیعرلا و  ساـنلا و  تاـقبط  ناـیبل  كراـبملا  هدـهع  نـم  لـصفلا  اذـه  یف  ع )  ) ضرعت دـق  ینعملا :
هیطارقمیدـلا لدـعلل و  فلاخم  تاقبطلا  ماظن  ناف  هدـییات  تاقبطلا و  ماظن  ناف  هدـییات  تاـقبطلا و  ماـظن  تاـبثا  کـلذ  نم  دوصقملا 

قلطملا مکحلا  نا  یلع  ینبملا  هرـسالا  هیلبقلا و  ماظنلا  نم  عرـش  یعامتجالا  هلوحت  یف  رـشبلاف  .قوقحلا  یف  هنیعرلا  يواستب  همکاحلا 
هلیبقلا و نمـض  یف  الا  درفلل  هایح  الف  ءاش ، نم  لذـی  ءاش و  نم  زعی  ءاش  اـمب  دارفـالا  یلع  مکحی  هرـسالا  یبا  هلیبقلا و  سیئرل  تباـث 

یف رـشبلا  هیلا  لصو  یعامتجا  ماظن  یندا  اذـه  و  هلیبقلا ، سیئر  هرـسالا و  بحاص  هاری  ام  یلع  رورـشلا  تاریخلا و  یف  اهعم  كرتشی 
رعشلا نم  تویب  لظ  یف  نکسی  نینسلا  نم  افالآ  ماظنلا  اذه  یف  رشبلا  لظ  دق  و  ءارحصلا ، یلا  باغلا  نم  هلاقتنا  یعامتجالا و  هلماکت 

مکل لعج  انکـس و  مکتویب  نم  مکل  لعج  هللا  و  : ) هلوق یف  رودلا  اذه  یلا  یلاعت  هللا  راشا  دق  و  روک ، یلا  روک  نم  لقتنی  دـلجلا و  وا 
هیالا لحنلا  نیح - یلا  اعاتم  اثاثا و  اهراعشا  اهرابوا و  اهفاوصا و  نم  مکتماقا و  موی  مکنعظ و  موی  اهنوفختست  اتویب  ماعنالا  دولج  نم 
رصم یف  هیندملا  راثآ  فاشتکا  مهضعب  رکذ  دقف  نینسلا  نم  فالآ  لبق  یقرا  یندم  ماظن  یلا  ماظنلا  اذه  نم  مما  تلوحت  دق  و  (. 80

یحاوض نیرهنلا و  نیب  یف  هنیدـملا  ترهدزا  مث  نورقلا ، نم  فالاب  کلذ  لبق  ام  یلا  نیـصلا  یف  ماـع و  فلا  رـشع  هسمخ  لـبق  نم 
نانوی و یف  هنیدملا  نم  ترهظ  ام  الا  هریخالا  روصعلا  هذه  یلا  مایخلا  تحت  نوشیعی  هربارب  اقیرفا  ابورا و  لئابق  لظ  سراف و  ناریا و 
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تازایتمالا رابتعا  یلا  هعجرم  یلبقلا و  ماظنلا  نم  لوحتلا  دـعب  ممالل  لصحی  تاقبطلا  ماظنف  .اهرزج  ضیبـالا و  رحبلا  یحاوض  ضعب 
ضیبالا و سنجلا  نا  ثیح  هیبونجلا  ایقیرفیا  یف  نالا  عاـش  اـمک  هماـعلا ، قوقحلا  یف  ضیعبتلا  یلع  ینتبی  فانـصالا و  دارفـالا و  نیب 

فلاخی تاقبطلا  ماـظنف  هعـساو ، قوقحب  نیلـصالا  دـالبلا  ناکـس  رثکا  مه  نادوسلا و  نع  نوزاـتمی  دـالبلا  یف  همکاـحلا  هرـسالا  مه 
انقلخ انا  سانلا  اهیا  ای  : ) لوقی ثیح  فیرشلا  نآرقلا  یف  مالسالا  هب  يدان  امک  قوقحلا  یف  يواستلا  دارفالا و  نیب  یخاتلا  يواستلا و 
قلعت دـق  و  تارجحلا ) ریبخ 13  میلع  هللا  نا  مکیقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراـعتل  لـئابق  ابوعـش و  مک  اـنلعج  یثـنا و  رکذ و  نم  مک 

اهـضعب لئابقلا  جیوزت  مدـع  برعلا و  ریغ  عم  مهتانب  جـیوزت  مدـع  اهنم  یتش : هوجو  نم  زایتمالا  رابتعا  یتاقبطلا و  ماظنلا  یلع  برعلا 
هدوصقم .هدـهج و  لکب  همهوتملا  تازایتمالا  هذـه  ءاقلا  یتاقبطلا و  ماظنلا  وحمب  ع )  ) یبنلا متها  دـق  و  هناـش ، ولع  راـبتعاب  ضعب  عم 

نم هیدـصتت  ام  یف  هیعرلا  فالتخا  نایب  لب  ینعملا : اذـهب  تاـقبطلا  تاـبثا  سیل  تاـقبط ) هیعرلل  نا  ملعا  و   ) هلوق نم  مالـسلا ) هیلع  )
ردقی نکسملا و ال  سبلملا و  لکاملا و  نم  هشاعم  یف  هریثک  جئاوح  یلا  جاتحی  عبطلاب  یندم  ناسنالا  نا  ثیح  هیرشبلا  هایحلا  نوئش 

نم اناش  هقبط  لک  يدـصتی  تاقبط و  یلا  هلغاشم  بسحب  هیعرلا  مسقنی  نا  دـبالف و  رومالا  هذـه  لک  هرادا  یلع  دارفا  لب  دـحاو  درف 
لعج مهتایح و  جـئاوح  لمکی  مهتـشیعم و  رما  متی  یتح  ضعب  عم  مهـضعب  هلامعا  لصاح  لدابتی  مث  لغاشملا ، نم  الغـش  نوئـشلا و 

هباتکل نودـصتملا  هماعلا  باتک  .ءادعالا 2 - موجه  نع  نوعفادـملا  روغثلا و  دودـحلل و  نوظفاحملا  دونجلا  - 1 تاقبط : عبس  هیعرلا 
رظنلا سانلا و  نیب  عفارتلل  نودـصتملا  مکاحملا  ءاسور  لدـعلا و  هاضق  .تالـسرملا 3 - نم  اهریغ  قوقحلا و  تادـهاعملا و  دوقعلا و 

فاصنالا و یلع  نوظفاحملا  هیبسحلا  رومـالا  لاـمع  .هررقملا 4 - هیئاـضقلا  نیزاوملا  بسحب  هریغ  نع  قحلا  تاـبثا  يواعدـلا و  یف 
ام هماعلا و  هطرـشلا  هراداب  روصعلا  هذه  یف  هفیظولا  هذه  قلعتی  اهنوذفنی و  هیئاضقلا و  ماکحالا  نورجی  نیذلا  مه  سانلا و  نیب  قفرلا 

سانلا هملـسم  همذـلا و  لها  نم  هلوق  مثیم و  نبا  لاق  سانلا ، هملـسم  همذـلا و  لها  نم  جارخلا  هیزجلا و  لـها  .رفاخملا 5 - نم  اهعبتی 
هیزجلا و لهال  اریسفت  نوکی  نا  زوجی  و  جارخلا ، لهال  ریسفت  سانلا  هملسم  هیزجلا و  لهال  ریسفت  همذلا  لهاف  لوالا ، لهالل  لیضفت 
و نییمذلاب ، هیزجلا  لها  صاصتخا  یف  لاکـشا  ال  لوقا : .همذلا  لها  نیملـسملا و  رئاس  نم  جارخلا  ضرا  لبقی  نا  مامالل  نال  جارخلا 

مهل هصرف  شویجلا و ال  زیهجت  نیدلا و  روماب  نولغتـشم  نیملـسملا  نال  ایمذ  مالـسالا  ردـص  یف  مه  رثکا  ناک  اضیا  جارخلا  لها  اما 
و اهجارخ ، نودوی  اهیف و  نولمعی  همذـلا  لها  يدـیا  یف  نوکی  نوملـسملا  اهکلمی  ضرا  لکف  اهـسرح  ضرالا و  عرزب  لاغتـشالا  یف 

دعب امیف  اوملسا  مالـسالل  نیعباتلا  همذلا  لها  نم  اریثک  نا  فلا - نیهجوب : اجیردت  اوداز  نیملـسملا و  نم  جارخلا  لها  یف  رهظ  نکل 
نادلبلا یف  رـشتنا  هرومعملا و  نم  ریثک  یف  مالـسالا  عاش  ام  دـعب  هنا  .هک ب - ولـس  نسح  مالـسالا و  قدـص  لئالد  نم  مهل  رهظ  امل 

لها راجتلا و  .جارخلا 6 - لها  نم  اوراص  ثرحلا و  هعارزلا و  رمال  نیملـسملا  نم  عمج  يدـصت  دـقف  ماشلا  رـصمک و  هرماعلا  هیئانلا 
هقبطلا .اهریغ 7 - هرامعلا و  هیانبلا و  هراجتلا و  نم  اهنوئـش  یتش  هرادا  رـشبلا و  هاـیح  رادـم  اـهیلع  یتلا  هریثکلا  فرحلا  تاعانـصلا و 

عم هب  لدابتت  عامتجالا  یف  اعفان  المع  مدقت  اهنا ال  رابتعاب  یلفـسلاب  هقبطلا  هذـه  نع  ریبعتلا  و  هنکـسملا ، هجاحلا و  يوذ  نم  یلفـسلا 
نم ال لطاعلل و  لحم  هنا ال  هیعرلا  تاقبط  مظن  یف  ع )  ) نیب دق  .رخالا و  تاقبطلا  لمع  نم  شیعت  نا  دـبالف و  رخالا  تاقبطلا  لامعا 

امبر نوشیعی  لغاشملا و  هذهل  نودصتی  تاعامج ال  نم  همالا  نیب  يرت  امف  يرـشبلا ، یحلا  عمتجملا  یف  عامتجالا  دـیفی  المع  لمعی 
نولماعی مهلام و  سار  نم  حابرالا  نولصحتی  نیذلا  لاملا  سوور  بابرا  مهنمف  .نیریغملا  صوصللاک و  مهف  هیعرلا  نیب  شیع  دغرا 

و هرقبلا .) - 278 هلوسر - هللا و  نم  برحب  اونذاف  اولعفت  مل  ناف  نینموم  متنک  نا  اوبرلا  نم  یقب  ام  اورذ  و   ) یلاعت هللا  لاق  دـق  و  ابرلاب ،
مهنم .عامتجالل و  ـالمع  اولمعی  نا  نود  نم  رورـسلا  ءاـهنلاب و  نوشیعی  روصقلا و  نونکـسی  روصعلا  هذـه  یف  هقبطلا  هذـه  عاـش  دـق 

یف نولذـبی  سانلا و  نم  ءاطـسبلا  مهیلا  هجوتیف  کلذ  لاثما  لمرلا و  تاجنرینلا و  رحـسلا و  یعدـی  نمم  عیداـخملا  لـیحلا و  باـبرا 
نولـصحی نمم  مهوذح  اذـح  نم  شیواردـلا و  ذـیواعتلا و  باحـصا  مهنم  .مهلاوما و  نم  صیخرلا  یلاغلا و  هلطابلا  مهیواعد  لیبس 
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لیصحتل سانلاب  ثیغتسی  رودلا و  قاوس و  الا  یف  رودی  هفکب و  لاسی  نم  مهنم  .لیحلا و  دئاکملا و  عاوناب  نیلفاغلا  ءاطـسبلا و  لاوما 
هذه یف  لخدت  هریثک ال  تاقبط  اهیف  دجوی  یمالـسا  دلب  یف  سانلا  تاقبط  روصعلا  هذه  لثم  یف  دعول  .يدکتلاب و  قزرلا  شاعملا و 

فصوف اهتمادا  هایحلا و  نوئـش  هرادا  یف  ضعب  یلا  اهـضعب  جایتحا  تاقبطلا و  هذه  نم  لکل  یعامتجالا  عقوملا  ع )  ) نیب مث  .هعبـسلا 
صوصللا وا  نیمجاهملا  ءادـعالا  هاجت  عاـفد  ـال  ظاـفح و  ـال  ثیحب  مهل  هحارلا  نمـالا و  هلیـسو  هیعرلا و  نوصح  - 1 مهناب : دونجلا 

هیـشمت یلاولل  نکمی  دنجلا ال  دوجو  ولف ال  یلخادلا  فلاخملا  یجراخلا و  ودعلا  هاجت  هالولل  ههبا  هنیز و  .مهدوجوب 2 - الا  نیبلاسلا 
دونجلا .نیرفاکلا 4 - ءادعالا  هاجت  نیدلل  زع  قحلا  هرصنب  داهجلا  نیدایم  یف  نوموقی  نیذلا  هیمالسالا  دونجلا  .اهبیردت 3 - رومالا و 

یلع مجاـهی  نا  ودـعلا  يرتجی ء  ـال  دونجلا و  نم  اـفوخ  ساـنلا  لاوما  بلـسی  نا  صللا  يرتـجی ء  ـالف  یتـش  هوجو  نم  نمـالل  لـبس 
جارخلا وه  امود و  هیلا  لصی  هیفاک  هوجو  نم  هجئاوح  دس  يدنجلا و  شاعمل  دبال  .دونجلا و  نم  افوخ  مهلاوما  مهبلـسی  نیملـسملا و 

امهرد و نوکی  دق  و  هیجارخلا ، ضرالا  هطنح  نم  هصحک  هشیعملل  هحلاص  اسانجا  نوکی  دق  هیجارخلا و  یضارالا  نم  لصحتی  يذلا 
هلغـش نع  یلختلا  یلا  جاتحی  جارخلا  اذه  ول ال  هناف  هل  ررقملا  جارخلا  یلع  موقی  امنا  دنجلا  دوجوف  جئاوحلا ، عفر  یف  فرـصی  ارانید 

لیـصحت نیح و  لک  یف  ودعلا  همواقم  داهجلل و  نیدعم  اونوکی  نا  دبال و  دونجلا  ناف  ایدـنج  یقبی  الف  هشیعملا  بلط  ءارو  یعـسلا  و 
نیب هدهاعم  قبط  یلع  ذخوی  امنا  جارخلا  ناف  باتکلا ، لامعلا و  هاضقلا و  نم  ثلاثلا  فنصلا  یلا  جاتحی  دنجلا  یلا  هلاصیا  جارخلا و 
امبر هیضرملا و  هدقاعملا  قبط  ضرالا  لامع  نم  جارخلا  نولـصحی  لامع  نم  دبال  مث  دانـسا  میظنت  نم  دبالف  یلاولا  ضرالا و  لامع 
هذـه لـح  یف  یـضاقلا  یلا  عوـجرلا  نم  دـبالف  ضعب  عـم  مهـضعب  وا  یـضارالا  لاـمع  یلاوـلا و  لاـمع  نیب  تاـفالخ  كاـنه  اـشنی 

یـضقی ام  عم  الا  هشیعملا  یلع  نوردـقی  باتکلا ال  هیئاـضقلا و  هیلاـملا و  هیعافدـلا و  هوقلا  نم  هبکرملا  هعماـجلا  هذـه  و  تاـفالخلا ،
دلب نم  اهلقنی  نم  یلا  اهویهی و  اهعنصی و  نم  یلا  اهدوجو  جاتحی  یتلا  شایرلا  ثاثالا و  عاونا  ءادغلا و  سابللا و  نم  هشیعملا  جئاوح 
دلب لک  لها  صصختی  اهبرغ و  ضرالا و  قرش  یف  هرشتنم  اهبوعـش  اهنونفب و  هعـصلا  لهاف  تاعانـصلا  يوذ  راجتلا و  مه  و  دلب ، یلا 

دلب و يا  یف  هعنص  لک  دوجو  نوفرعتی  نیذلا  راجتلا  مه  دلب  یلا  دلب  نم  تاعونـصملا  هذه  لمح  یف  هطـساولا  مهب و  هصاخ  هعنـصب 
عامتجالا یف  نکر  هعنـصلا  اووذ  راجتلاف و  نیبلاطلا ، يدـیا  لاـنم  یف  اهنوعـضی  ثیح  يرخا  قاوسا  یلا  اـهلقن  یف  قاـشملا  نولمحتی 

کلذ دـعب  مث  .مهریغ  قفر  هغلبی  ام ال  مهیدـیاب  قفرتلا  نم  هنوفکی  مهقاوسا و  نم  هنومیقی  مهقفارم و  نم  هیلع  نوعمتجی  امل  یندـملا 
، لمعلا یلع  نوردقی  نیذلا ال  خایـشالا  هزجعلا و  تاهاعلا و  يوذ  دوجو  نم  الداع  امظنم و  احیحـص و  ناک  امهم  عامتجالا  ولخی  ال 

هذه نم  لاخ  عامتجا  دوجو  نکمی  ال  رشق ، نود  نم  هرمثم  هملاس  هرجش  دوجو  نکمی  هنا ال  امکف  هرجشلا  نم  رـشقلاک  هقبطلا  هذهف 
نم دـبالف  لمعلا ، هل  رذـعتف  مقـسلا  هضرتعا  وا  مرهلا  هضرع  مث  هتحـص  نارود  هبابـش و  مایا  هتمدـخ  يدا  نم  مهنمف  یلفـسلا ، هقبطلا 

مهدفر و قحی  نیذلا  مه  و  هتمارک ، هیاعر  هتمرح و  ظفح  نم  دبالف  هتـضرع  ههاعل  هوقلا  نم  مرح  نم  مهنم  و  هتنووم ، لمحتب  هتیاعر 
ردقب هظفاحملا  هیاعرلا و  قح  یلاولا  یلع  مهنم  لکل  هعبـسلا و  تاقبطلا  هذه  لک  هللا  همحر  عسی  مهتـشیعم و  لئاسو  هیهت  مهتنوعم و 

درک و حالـصا  يرگید  اب  ار  مادک  ره  دیاب  هک  دوش  یم  لیکـشت  يدنچ  ياه  هقبط  زا  تلم  هکنادب  کلام ، يا  همجرتلا : .هحلـصی  ام 
ناگدنـسیون .دگنج ب - یم  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  هک  یـشترا  هللا ، دونج  فلا - .دـندنمزاین  مهب  طبترم و  هتـسویپ و  مه  اب  همه 

هبتریلاع نارازگراک  یلاو و  یصوصخ  ياه  همان  ناگرزب  لاجر و  يارب  هک  صوصخم  نایـشنم  یمومع و  ناراد  رتفد  هصاخو ، هماع 
تالیکشت قفر : فاصنا و  نادنمراک  .مکاحم د - نایـضاق  اه و  ناتـسداد  لداع ، نارگداد  نایـضاق و  .دنیامن ج - یم  میظنت  ار  وا  ي 

تایلام ناراکهدب  ناناملسم ، یمذ و  رافک  زا  جارخ  هیزج و  لها  .رکنم ه - زا  یهن  فورعمب و  رما  هرادا  يرادرهش ، ینابرهـش و  لک 
.دـنزادرپب و- تلودـب  ار  نیمز  دـمآرد  مهـس  دـیاب  نآ  نیفرـصتم  تسا و  یمالـسا  تلود  هصلاخ ي  هک  یئاـهنیمز  تاـیلام  يرس و 

هیامرـس هک  هراچیب  نامدرم  دنراد : زارد  بلط  تسد  دندنمزاین و  هک  نانوبز  ناگراچیب و  .نارگتعنـص ز - نارو و  هشیپ  ناناگرزاب و 
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نآرق دوخ  باتک  رد  دنوادخ  .دنجاتحم  دوخ  توق  يارب  دنا و  هتـسشن  زاب  دننک و  راک  دـنناوت  یمن  ای  دـنرادن و  یلغـش  راک و  يا و 
رارق شقاقحتـسا  روخرد  هدرب و  ماـن  تسا  روشک  رد  هک  تورث  زا  یـشخب  تاـقبط  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  شربمغیپ  تنـس  دـیجم و 

.تسا ظوفحم  نوصم و  ام  دزن  تسا و  هدرپس  امب  نآ  شخپ  هجدوب و  روتسد  نیا  هداهن ، ینیعم 

يرتشوش

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نع اهضعبب  ینغ  و ال  ضعبب ، الا  اهضعب  حلـصی  تاقبط ال  هیعرلا  نا  ملعا  (و 
نع فنالا  ینغی  و ال  نینذالا ، نع  ناینغت  نانیعلا ال  و  الثم ، ندـبلاب  الا  حلـصی  سارلاف ال  ناسنالا ، ءاـضعاک  ضعب ) ایندـلا ) نیدـلا و 

هعیرـشلا و  هعیرـشلا ، اهجایـس  هقیدح  ملاعلا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق یعفاشلا ) هحلط  نبا  لووس  بلاطم   ) یف .نیلجرلا  نع  نادـیلا  مفلا و 
لاملا لاملا و  مهلفکی  ناوعا  شیجلا  و  شیجلا ، اهدـضعی  عار  کلملا  و  کلملا ، اهب  موقی  هسایـس  هعاطلا  و  هعاطلا ، هل  بجت  ناطلس 

هماـعلا و باـتک  اـهنم  و  هللا ، دونج  اـهنمف   ) .ملاـعلا ماوـق  هب  ساـسا  لدـعلا  و  لدـعلا ، مهدبعتـسی  داوـس  هیعرلا  و  هیعرلا ، هعمجی  قزر 
اهنم و  سانلا ، هملـسم  همذـلا و  لها  نم  جارخلا  هیزجلا و  لها  اهنم  و  قفرلا ، فاصنالا و  لامع  اهنم  و  لدـعلا ، هاضف  اهنم  و  هصاـخلا ،

تاقبط فنص  نم  لوا  ناک  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف هنکسملا .) هجاحلا و  يوذ  نم  یلفسلا  هقبطلا  اهنم  و  تاعانـصلا ، لها  راجتلا و 
و تانابـسحلا ، لامعالا و  نصح  نیواودلا و  نود  نم  لوا  بسارهل  ناک  و  دیـشمج ، مهلزانم  ینب  باتکلا و  تاقبط  فنـص  سانلا و 

یلع عضو  همهس و  هللا  یمس  دق  الک  و   ) .خلب هنیدم  ینب  شیجلا و  قازرال  جارخلا  هیابج  نیـضرالا و  هرامع  یف  دجو  دونجلا  بختنا 
( هیبن هنس  وا  هباتک  یف  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هتضیرف ) و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هضیرف ) هدح 

اهیلع نیلماعلا  نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا   ) لجوزع لاقف  هباتک  یف  هضیرف  هریخالا - یه  و  هعباسلا - هقبطلا  دـح  یلع  عضو 
.هیبن هنس  یف  هضیرف  یلوالا  تسلا  تاقبطلا  دح  یلع  و  لیبسلا ) …  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا  و 

نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم ریثک  دح  یلع  هنـسلا  یف  عضوی  مل  امل  اظوفحم ) اندنع  هنم  ادهع  )
هیلع  ) هترتع کلذ  ملعب  صخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا مالـسلا :) هیلع   ) لاق ساـنلا  هفرعی  یـش ء  یلوـالا  تسلا  تاـقبطلا  ایندـلا ) و 

: هیف یفوت  يذـلا  هضرم  یف  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ادنـسم  رافـصلا ) نسحلا  نب  دـمحم  تاجرد  رئاصب   ) یف و  مالـسلا .)
اولـسراف یلیلخ ، یل  اوعدا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق مث  ههجوب ، امهنع  ضرعا  امهآر  املف  امهیوبا ، یلا  اتلـسراف  یلیلخ ، یل  اوعدا 

بابب ینثدح  لاق : کثدح ؟ ام  مالـسلا :) هیلع   ) هل اتلاق  هدنع  نم  جرخ  املف  هثدحی ، هثدـحی و  لزی  ملف  هیلع  بکا  ءاج  املف  یلع ، یلا 
یف مهب ) الا  هیعرلا  موقت  سیل  نیدلا و  زع  هالولا و  نیزو  هیعرلا  نوصح  هللا  نذاب  دونجلاف   ) .باب فلا  حتفی  باب  لک  باب  فلا  حتفی 

.هسایـس و نسح  لدـعب و  الا  هرامع  و ال  هرامعب ، الا  لام  لامب و ال  الا  لاجر  و ال  لاجرب ، الا  ناطلـس  ال  لاقی : ناک  هبیتق :) نبا  نویع  )
مهلمش دق  ناک  امل  كولملا ، نم  فلس  نمیف  اهلثمب  عمسی  مل  هسایس  هشویجل  رافصلا  ثیللا  نب  بوقعی  هسایس  تناک  جورملا :)  ) یف
يدانف لیحرلا  دارا  رما  ثدـح  مث  اوعتری  نا  سانلل  حابا  سراف و  ضراب  ناک  هتبیه ، نم  مهبولق  ـالم  هرب و  نم  مهرمغ  هناـسحا و  نم 
بطاخ و  ءادنلا ، عامس  دعب  هکولت  نا  هفاخم  هبادلا  مف  نم  شیـشحلا ! جرخا  لجر  هباحـصا  یف  یئرف  عترلا ، نع  باودلا  عطقب  هیدانم 

وذ هداوق  نم  لجر  هرکـسع  یف  اـضیا  یئرو  .هبطرلا  نع  باودـلا  عطقب  رما  يا : هدـیرب ) رت  زا  ار  باود  ریما  : ) هیـسرافلاب ـالئاق  هبادـلا 
تنک حالـسلا و  اوسبلا  ریمالا : يدانم  يدان  لاقف : کلذ  یف  هل  لـیقف  هترـشب ، نیب  هنیب و  بوث  ـال  هندـب  یلع  دـیدحلا  عردـلا  هبترم و 

نع بایثلا  سبلب  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لغاشتلا ینعـسی  ملف  هبانجلا  نم  لـستغا 
.حالسلا
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هینغم

نیدـلا و وا  باسنالا  هاجلاوا و  لاملا  یلا  هلـص  هیاب  تمی  انه ال  سانلا  فینـصت  نا  یلا  ریـشن  یـش ء  لـک  لـبق  و  عمتجملا : فینـصت 
لعافت و  دیعبلا ، خیراتلا  يدـم  یلع  لیج  نع  الیج  هیناسنالا  اهتثرو  یتلا  هیعامتجالا  فئاظولا  لامعالا و  ساسا  وه  امنا  و  بهذـملا ،

نا نیثحابلا  نم  هعامج  دـنع  فورعملا  و  عامتجالا ، ملع  اهنع  ثحبی  فئاظولا  هذـه  ..راکفالا و  رعاشملا و  و  ناکملا ، نامزلا و  اـهیف 
یف هیعامتجالا  فئاظولا  و  یقبطلا ، عمتجملا  نع  اوثدحت  افـصلا  ناوخا  نکل  و  هنع .! ملکت  ملعا و  اذـهل  نطفت  نم  لولا  نودـلخ  نبا 
هیلا راشا  لجا ، ..نورق  هعبرا  یلاوحب  افـصلا  ناوخا  لبق  رتشالا  دـهع  یف  هیلا  مامالا  راشا  و  نورق ، هعبراـب  نودـلخ  نبا  لـبق  مهلئاـسر 
هدعب نم  لمها  مث  ملک ، نودلخ  نبا  هیف  عسوت  و  هلاسر ، وا  هلاقم  یف  افـصلا  ناوخا  هنع  ملکت  و  هلامع ، نب  لماعل  هیـصوک  وا  دهاشک 

.دیدج نم  هایحاف  تنوک  تسیجوا  یسنرفلا  فوسلیفلا  ءاج  یتح  دیزت  وا  نورق  هعبرا 

تاقبط هیعرلا  نا  ملعا  و   ) .دـهعلل هفـص  اظوفحم  و  ادـهع ، اهلثم  و  هضیرف ، کلذ  ضرف  يا  هیردـصملا  یلع  بصن  هضیرف  بارعـالا :
هحلـصم و  دـحاو ، فدـه  یلع  نواعتلا  طبارتلا و  عم  الا  فلختلا  وا  مدـقتلا  نم  غلب  ام  اغلاب  عمتجم  يا  یف  هاـیحلا  میقتـست  ـال  خـلا ..)

هئف لک  و  رادـج ، هرـسا  لک  و  هنبل ، درف  لکف  عیمجلا ، نواعت  نم  عمتجملا  حرـص  نوکتی  ثیحب  تائفلا  دارفالا و  عیمج  نیب  هکرتشم 
هحالفلا لها  نیب  نواعتلاک  رهاظم ، روص و  نواعتلا  اذهل  ..ءانبلا و  عدصتی  یـضوفلا و  دوست  کسامتلا  نواعتلا و  اذه  نودـب  و  هفرغ ،
همهاسم مث  نیملعملا ، ءاملعلا و  و  نیسدنهملا ، ءابطالا و  عم  عیمجلا  مث  کلهتـسملا ، رجاتلا و  عم  نیتئفلا  نیتاه  نواعت  و  هعانـصلا ، و 
هراشالا هذه  دعب  .تابجاولا و  نم  کلذ  وحن  و  بئارضلا ، عفد  هیرکـسعلا و  همدخلاک  هماعلا  تایلووسملا  لمحت  یف  نینطاوملا  هفاک 

یلا مامالا  مهبسن  و  هللادونج ) - ) 1 یه : و  تاقبط ، عست  اهنم  رکذ  وا  مامالا  اهرصح  ضعب - یلا  اهـضعب  هجاح  تاقبطلا و  محالت  یلا 
باتکب دارملا  و  هصاخلا .) هماعلا و  باـتک  - ) .مهدالب 2 نیملـسملا و  نع  نیدلا و  نع  اعافد  هلیبس  یف  نودهاجی  مهنال  هناحبـس ، هللا 

.مهیلا 3- نم  و  شیجلا ، ریماویلاولا  یـضاقلل و  ررحی  نم  هصاـخلاب  دارملا  و  اـهوحن ، بئارـضلاک و  هماـعلا  نووشلا  ررحی  نم  هماـعلا 
ذیفنتل هطلـس  و  نیناوقلا ، عضوب  عمتجملا  حـلاصم  ظفحت  هیعیرـشت  یلا  هطلـسلا  مسق  يزیلکنالا  كول  نوج  نا  اولاق : لدـعلا .) هاضق  )

نیتطلسلا نع  اهلضفب  بلاط  و  هیئاضقلا ، هطلسلا  یه  و  هثلاث ، هطلس  اهیلا  فاضاف  یسنرفلا  ویکـستنوم  هدعب  نم  ءاج  مث  نیناوقلا ، هذه 
یلا عمتجملا  مامالا  میسقت  .ناک و  ربخ  یف  كول  نوج  حبـصا  ویکـستنوم و  مساب  ثاثلا  تاطلـسلا  لصف  ادبم  طبتراف  هیرحلل ، انامض 

نم قوقحلل  هیاـمح  اهتاذـب  اهلالقتـسا  و  اـهریغ ، نع  هیئاـضقلا  هطلـسلا  لـصف  یلا  یموی ء  ءاـضقلا - هـالولا و  دونجلا و  اـهنم  تاـئف ،
فاصنالا لامع  - ) .هنسلا 4 نآرقلا و  هتفرعم  یلا  قیرطلا  نا  هدحو و  مالسالا هللا  یف  عیرـشتلا  نا  مولعملا  نم  و  ءادتعالا ، فاستعالا و 

نیذلا باتکلا  لها  مه  و  همذـلا ) لها  نم  ..هیزجلا  لها  - ) .مهب 5 اوقفری  سانلا و  اوفـصنیل  هفیلخلا  مهنیعی  نیدلا  هالولا  يا  قفرلا ) و 
-9 تاعانصلا .) لها  - ) .نوملـسملا 8 مه  و  جارخلا ، نوعفدی  نیذـلا  يا  همالا ) هملـسم  نم  ..جارخلا  - ) .نیملسملا 6 طورش  نولبقی 
و ماتیالا ، لمارالا و  مه  و  هنکـسملا ) هجاحلا و  يوذ  نم  : ) هلوقب کـلذ  ماـمالا  حـضوا  و  نیکاـسملا ، ءارقفلل و  يا  یلفـسلا ) هقبطلا  )
اهمکح و تائفلا  هذه  نم  هدحاو  لکل  .هلایع و  هقفنو  هتقفن  هلخد  دـسی  بساک ال  مداخ و  حالف و  لماع و  لک  و  لمعلا ، نع  زجاعلا 

.یلی امیف  لیصفتلاب  عرش  لمجملا  فینصتلا  هذه  دعب  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن هنس  وا  هللا  باتک  یف  قحلا  نم  ددحملا  اهبیصن 

هدبع

نم داتعملا  یف  نیررحملا  نیبساحملاک و  هماـعلل  نولماـع  مهنم  هبتکلا  بتاـک و  عمج  ناـمرک  باـتک  هصاـخلا : هماـعلا و  باـتک  … 
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ام هئادعا و  هئایلوال و  بتکی  امیف  رظنلا  مهیلوی  هرارساب و  مهیلا  یـضفی  مکاحلاب  نوصتخم  مهنم  ملاظملا و  جارخلاک و  هماعلا  نووش 
 … قحلا نم  هبیصن  همهس  همهس : هللا  یمس  دق  الثم …  هملس  هبرح و  نووش  یف  ررقی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

، رگید یضعب  هب  رگم  دسر  یمن  ناماس  هب  یضعب  راک )  ) هک دنشاب  یم  هتسد  دنچ  دنتـسه ) نامرف  ریز  هک  یمدرم   ) تیعر هک  نادب  و 
وا نانمـشد  عفد  يارب  هک   ) ادـخ ياهرگـشل  نیتسخن )  ) اـه هتـسد  نآ  زا  یـضعب  سپ  تسین : يزاـین  یب  رگید  هورگ  زا  ار  یهورگ  و 

ار ماکحا  هک   ) سرداد ياهیضاق  موس )  ) اهنآ زا  یضعب  و  یصوصخ ، یمومع و  ناگدنـسیون  مود )  ) اهنآ زا  یخرب  و  دنتـسه ، هدامآ )
راتفر ارادم  فاصنا و  اب  هک  ینارمکح ) نیرومام   ) نانادرگراک مراهچ )  ) اهنآ زا  يا  هتـسد  و  دـنیامن ) ارجا  لدـع  يور  زا  مدرم  نیب 

مالـسا هانپ  رد  نانآ  سومان  ناج و  لام و  ات  دنهد  یم  جاب  هک  يرافک   ) همذ لها  ناگدنهد  هیزج  مجنپ )  ) اهنآ زا  یـضعب  و  دـنیامن ،
و رگتعنـص ، ناگرزاب و  رگادوس و  مشـش )  ) نانآ زا  یخرب  و  دـنزادرپ ) یم  ار  ادـخ  قوقح  هک   ) ناملـسم ناگدـننک  جارخ  و  دـشاب )

مان ار  وا  هرهب  بیـصن و  دنوادخ  هتـسد  دنچ  نیا  زا  کی  ره  يارب  و  دنناگراچیب ، نادـنمزاین و  هک  نانتورف  متفه )  ) اهنآ زا  يا  هتـسد 
ناـمیپ و هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  شربـمغیپ - تنـس  رد  اـی  میرک ) نآرق   ) دوـخ باـتک  رد  ار  نآ  بجاو  هزادـنا  دـح و  و  تـسا ، هدرب 

(. دشاب یم  ام  سرتسد  رد  دوهع  دودح و  نآ   ) تسا هدش  يرادهگن  ظوفحم و  ام  دزن  هک  تسا  هداد  يروتسد 

ینامز

هناردارب مه  اب  دـیاب  لاح  ره  رد  دـنراد و  رگیدـکیب  زاین  تلم  تسا و  هتـسویپ  مهب  هعماج  هک  تسین  دـیدرت  ياج  هعماج  یگنهاـمه 
عوضوم دننکیم  شرافس  يردارب  یگنهامه و  داحتا ، هب  عجار  نآرق  مالسلا و  هیلع  ماما  رگا  .دوش  هرادا  نانآ  يایند  ات  دننک  یگدنز 

تایلام دنوش ، هرادا  طاشن  اب  ظوفحم و  هعماج  رد  نوگانوگ  ياهلغـش  هک  یماگنه  .ددرگ  رتدایز  نآ  هب  تبغر  ات  دنیامنیم  دـییات  ار 
رد نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـننک  هفیظو  ماـجنا  دـنناوتیم  رتهب  اـهناگرا  ماـمت  دوشیم و  هرادا  رتبوخ  تکلمم  دـنزادرپیم و  رتـهب 

.تسین يرورض  یحیضوت  اجنیا  رد  دراد ، لقتسم  شرافس  تاقبط  نیا  همهب  عجار  دعب  بلاطم 

يزاریش دمحم  دیس 

ینغ و ال   ) يرخالا هقبطلا  صقاونب  موقت  هقبط  لک  نال  ضعبب ) الا  اهـضعب  حلـصی  ال   ) هفلتخم تاقبط ) هیعرلا  نا   ) کلام اـی  ملعا ) (و 
( هللا دونج  اهنمف   ) .اذـکه و  سکعلاب ، و  باطحلا ، یلا  جاتحی  زابخلا  الثم  تاقبطلا ، رئاس  یلا  هقبط  لک  جاـیتحال  ضعب ) نع  اهـضعبب 
هماعلا و باتک  اهنم  و   ) هناحبـس هیلا  بوسنملا  مالـسالا  دـالب  تاـمح  مهنوک  باـب  نم  هتفاـضا هللا  و  دـالبلل ، نوظفاـحملا  شیجلا  يا 

نیذـلا مه  هصاخلا  باتک  و  ملاظملا ، جارخلاک و  سانلا ، هماعل  نوبتکی  نیذـلا  مه  هماـعلا  باـتک  و  بتاـک ، عمج  باـتک ، هصاـخلا )
مه امنا  و  سانلا ، هماعب  نوطبتری  نمم ال  کلذ  هبشا  ام  و  ءادعالا ، رابخا  مهلزع و  مهبصن و  لامعلا  یلا  هبـسنلاب  یلاولا  رماوا  نوبتکی 

نیذـلا قفرلا ) فاصنالا و  لامع  اـهنم  و   ) لدـعلاب ساـنلا  نیب  نوضاـقلا  يا  لدـعلا ) هاـضق  اـهنم  و   ) .هرـس لـها  یلاولا و  صاوخ  نم 
لکب لکاشملا  نوجلاعی  و  رومالا ، یف  فاصنالا  مهل  نم  لاومـالا ، یلاولا  مهعدوی  نم  و  مهغیلبت ، ساـنلا و  راـضحاب  یلاولل ، نولمعی 
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هیامح لباقم  یف  هیزجلا - ناونعب  مهلاوما - نم  اردـق  نودوی  نیذـلا  سوجملا  يراصنلا و  دوهیلا و  هیزجلا ) لـها  اـهنم  و   ) نیل قفر و 
هیعارزلا مهحلاصمل  مهورجاتسا  نمم  هونع ، هحوتفم  اهنوکل  هلودلل  یه  یتلا  یـضارالا  راجیا  نوعفدی  نیذلا  جارخلا ) و   ) مهل هلودلا 
نوبسکی نورجتی و  نیذلا  راجتلا ) اهنم  و   ) هلودلا هعاط  یف  اولخد  اوملستسا و  نیذلا  يا  سانلا ) هملـسم  همذلا و  لها  نم   ) هبـشا ام  و 
دادحلاک هعنص  مهل  هجاحلا  يوذ  نم  یلفسلا  هقبطلا  اهنم  و   ) مههبشا نم  راجنلا و  دادحلاک و  هعنـص  مهل  نیذلا  تاعانـصلا ) لها  (و 
.نیوانعلا کلت  تحت  نولخدی  نیذلا ال  نم  ءارقفلا ، يا  هنکسملا ) هجاحلا و  يوذ  نم  یفسلا  هقبطلا  اهنم  و   ) مههبـشا نم  راجنلا و  و 

هناش يا  هدح ) یلع  عضو  و   ) همکح هبیـصن و  يا  همهـس ) هل   ) هناحبـس نیع  يا  هللا ) یمـس  دـق   ) تاقبطلا هذـه  فانـصا  نم  لک ) (و 
اندـنع ( ) ص ( ) هنم ادـهع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبـن هنـس  وا   ) میکحلا نآرقلا  هباـتک ) یف   ) هـیلع هـل و  بجاوـلا  نـیب  يا : هـضیرف ) )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا نایبب  همکح  ملعنف  اظوفحم )

يوسوم

دهع بجومب  نیملسملا  هدهع  یف  نوشیعی  نیذلا  باتکلا  لها  مه  همذلا : لها  .همذلا  لها  نم  ذخوت  هبیرض  هیزجلا : .بتارم  تاقبط :
ضرالا یلع  هبیرـض  جارخلا : .قیرطلا  وه  لیبس و  عمج  لبـس : .عینم  یمحم  ناکم  لک  نصح  عمج  نوصحلا : .هبیـصن  همهـس : .امهنی 

عمج صاوخلا : .تادهاعملل  هنمضتملا  قاروالا  یلع  قلطی  تالماعملا و  یف  رارقلا  دقعلا و  وه  دقعم و  عمج  دقاعملا : .عراشلا  اهردق 
قفرتلا .اهعفانم  يا  رادلا  قفارم  هنم  هب و  عفتنی  ام  قفرم  عمج  قفارملا : .رـسلا  بحاص  انه  کسفنب و  هصخت  يذـلا  هماعلا  دـض  هصاخلا 

الا اهـضعب  حلـصی  تاقبط ال  هیعرلا  نا  ملعا  و   ) اذـک یلع  .هیلع  اهلمح  هسفن : نطو  .ءاـطعلا  هناـعالا و  دـفرلا : .اـهب  هناـعالا  مهیدـیاب :
فاصنالا و لامع  اهنم  و  لدـعلا ، هاضق  اهنم  و  هصاخلا ، هماعلا و  باتک  اهنم  و  هللا ، دونج  اهنمف  ضعب : نع  اهـضعبب  ینغ  و ال  ضعبب ،

يوذ نم  یلفسلا  هقبطلا  اهنم  و  تاعانصلا ، لها  راجتلا و  اهنم  و  سانلا ، هملـسم  همذلا و  لها  نم  جارخلا  هیزجلا و  لها  اهنم  و  قفرلا ،
هنم ادهع  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هیبن - هنس  وا  هباتک  یف  هضیرف  هدح  یلع  عضو  .همهـس و  هل  هللا  یمـس  دق  لک  و  هنکـسملا ، هجاحلا و 
نم اهدنع  امب  نیرخالا  دمت  نا  هلالخ  نم  عیطتست  هجوت  صاصتخا و  هقبط  لکل  هفلتخم و  تاقبط  يرـشبلا  عمتجملا  اظوفحم ) اندنع 

یتلا هیداصتقالا  هلکـشملا  عفری  یـضوفلا و  رایهنالا و  عنمیف  نیرخالا  ءاطع  عم  لماکتی  عمتجملا و  هجاـح  دـسی  ءاـطعلا  اذـه  ئاـطع ،
عمتجملا ینغتـسی  یتلا ال  تاقبطلا  کلتل  تسرهفلا  مامالا  یطعی  انه  و  هنمـض …  كرحتت  یتلا  اـهلاجم  یف  هنیعم  هقبط  زجع  اهببـسی 

لدعلا هاضق  هصاخلا …  هماعلا و  باتک  هللا …  دنج  هلمجم ، نیوانع  اهنا  همیرکلا …  هیندملا  هایحلا  ءانب  یف  اهتکراشم  اهئاطع و  نع 
هماعلا نیوانعلا  هذـه  هنکـسملا …  تاجاحلا و  يوذ  نم  هفیعـضلا  هقبطلا  اریخا  و  عانـصلا …  راـجتلا ، جارخلا …  هیزجلا و  لـها  … 

 … یجیردت لکشب  نکل  اهتیمها و  اهرود و  نایب  اهلیصفت و  یف  مامالا  لخد  اذلف  حاضیا  نایب و  یلا  جاتحت 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهد شخب 

اَْهنِمَو ، ِهَّصاَْخلاَو ِهَّماَْعلا  ُباَّتُک  اَْهنِمَو  ، ِهّللا ُدُونُج  اَْهنِمَف  ٍضَْعب  ْنَع  اَهِـضْعَِبب  یَنِغ  َالَو  ، ٍضْعَِبب اَّلِإ  اَهُـضَْعب  ُُحلْـصَیَال  ٌتاَـقَبَط  َهَّیِعَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 
ِتاَعاَنِّصلا ُلْهَأَو  ُراَّجُّتلا  اَْهنِمَو  ، ِساَّنلا ِهَِملْـسُمَو  ِهَّمِّذلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِجاَرَْخلاَو  ِهَیْزِْجلا  ُلْهَأ  اَْهنِمَو  ، ِْقفِّرلاَو ِفاَْصنِْإلا  ُلاَّمُع  اَْهنِمَو  ِلْدَْـعلا  ُهاَُضق 
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یلص ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  ْوَأ  ِِهباَتِک  ِیف  ًهَضیِرَف  ِهِّدَح  یَلَع  َعَضَوَو  ، ُهَمْهَس َُهل  ُهّللا  یَّمَـس  ْدَق  ٌّلُکَو  ، ِهَنَکْـسَْملاَو ِهَجاَْحلا  يِوَذ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  اَْهنِمَو 
.ًاظوُفْحَم اَنَْدنِع  ُْهنِم  ًادْهَع  هلآ  هیلع و  هللا 

همجرت

لیمکت حالـصا و  يرگید  هلیـسو  هب  زج  کی  ره  هک  دنا  هتفای  لیکـشت  يددـعتم  ياه  هورگ  زا  روشک  کی  مدرم  نادـب  کلام ) يا  )
.تسین زاین  یب  يرگید  زا  مادک  چیه  دوش و  یمن 

(. دننک یم  ظفح  نانمشد  بیسآ  زا  نیمأت و  ار  هعماج  مظن  ّتینما و  هک   ) دنتسه دنوادخ  نایرگشل  یهورگ 

تبث ، هجدوب میظنت  ، تلود یلام  ياه  باسح  نتـشاد  هگن  اهنآ  هماـنرب  هک   ) دنتـسه یـصوصخ  یمومع و  ناگدنـسیون  يرگید  هورگ 
(. تسا مدرم  تیبرت  میلعت و  دانسا و 

(. دنزادرپ یم  قوقح  قاقحا  تموصخ و  لصف  هب  هک   ) دنرتسگداد لدع و  تاضق  يرگید  عمج 

.دنتسه تموکح ) نارازگراک  و   ) ارادم فاصنا و  نالماع  يرگید  هدع 

تموکح هانپ  رد  هک  دنتسه  ناناملسم  ریغ  زا  جارخ  هیزج و  لها  رگید  يرشق  و 

(. دنزادرپ یم  یتایلام  یمالسا  تموکح  هب  ناشلام  ناج و  ظفح  ربارب  رد  و   ) دننک یم  یگدنز  یمالسا 

(. دنزادرپ یم  ار  نآ  جارخ  دننک و  یم  يزرواشک  ار  یجارخ  ياه  نیمز   ) ناناملسم زا  یهورگ  و 

.دنا نارگ  تعنص  نارجات و  يرگید  عمج 

ماجنا رب  رداق  هک  دنتـسه  لاس  نهک  ناوتان و  ناریپ  ناگداتفاراک و  زا  و   ) نامورحم نادـنمزاین و  زا  عاـمتجا  نییاـپ  هقبط  رگید  هورگ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  ّتنـس  ای  دوخ  باتک  رد  هتـشاد و  ررقم  یمهـس  اه  هورگ  نیا  زا  مادکره  يارب  دنوادخ  (. دنتـسین يراک  چیه 

.تسا ظوفحم  ام  دزن  رد  وا  يوس  زا  يدهع  تروص  هب  هک  هدرک  نییعت  يا  هناگادج  هفیظو  هلآ 

یعامتجا فلتخم  راشقا  ریسفت : حرش و 

هک ار  یمدرم  دزادرپ و  یم  یعامتجا  یـسایس و  ياه  ثحب  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  دوخ  هماندـهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هتسیاش ماسقا  نیا  رکذ  زا  شیپ.دیامرف  یم  میـسقت  هورگ  تیعمج و  رـشق و  تفه  ای  هقبط  تفه  هب  دننک  یم  یگدنز  هعماج  کی  رد 
هدیرفآ یعامتجا  یعیبط  روط  هب  ناسنا  هک  دوش  هراشا  دنا  هدرک  هراشا  نآ  هب  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  هتکن  نیا  هب  تسا 

نیمأت هدهع  زا  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  سک  چیه  هک  تسا  دایز  عونتم و  يردق  هب  رـشب  ياهزاین  وس  کی  زا  اریز  عبطلاب ) یندم   ) هدـش
یم شیپ  لماکت  لوحت و  يوس  هب  امئاد  يرـشب  هعماج  هکلب  ، تسین تخاونکی  یگدنز  هب  عناق  یناسنا  چیه  نیا  رب  نوزفا.دـیآرب  اهنآ 

ره هکنیا  زج  درادـن  دوجو  يا  هنالقاع  هار  چـیه  تالکـشم  لح  يارب  دـنک و  یم  رت  نوزفا  ار  وا  ياـهزاین  عونت  ، تفرـشیپ نیا  دور و 
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دنزادرپب اهزاین  نیا  زا  یشخب  نیمأت  هب  هورگ 

يا هدع  ، دنـشاب مظن  ظفح  رومأم  یهورگ  ؛ دنوش دنم  هرهب  همه  تامحز  زا  ناگمه  ات  دـننک  هضواعم  نارگید  اب  ار  دوخ  راک  هجیتن  و 
يور فلتخم  عیانـص  هب  يرـشق  نادنزرف و  تیبرت  میلعت و  هب  یتّیعمج  ، دـنزادرپب ییاذـغ  داوم  نیمأت  يارب  يرادـماد  يزرواشک و  هب 

...و دننک  تاموصخ  لصف  دنشاب و  یضاق  یهورگ  دنزادرپب و  نارامیب  نامرد  هب  دنوش و  بیبط  یعمج  ، دنروآ

ياه هخاش  نارازه  ای  اهدص  ، نامرد تشادهب و  ًالثم  رشب  ياهزاین  نیمأت  زا  شخب  کی  رد  هاگ  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  راک  زورما 
.دننک یم  تیلاعف  هتشر  کی  رد  هورگ  ره  هدش و  ادیپ  یصصخت 

میـسقت تسا  رـشب  یعاـمتجا  یناگدـنز  همیخ  دوـمع  تفه  عـقاو  رد  هک  هقبط  تفه  هب  ار  هعماـج  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ساـسا  نـیا  رب 
.دنتسه رشق  تفه  نیمه  ساسا  هدمع و  یلو  ؛ درک ادیپ  ناوت  یم  زین  يرگید  تاقبط  دنچره  ، هدومرف

حالصا يرگید  هلیـسو  هب  زج  کی  ره  هک  دنا  هتفای  لیکـشت  يددعتم  ياه  هورگ  زا  روشک  کی  مدرم  نادب  کلام ) يا  :») دیامرف یم 
.تسین زاین  یب  يرگید  زا  مادک  چیه  دوش و  یمن  لیمکت  و 

(. دننک یم  ظفح  نانمشد  بیسآ  زا  نیمأت و  ار  هعماج  مظن  ّتینما و  هک   ) دنتسه دنوادخ  نایرکشل  یهورگ 

تبث ، هجدوب میظنت  ، تلود یلام  ياه  باسح  نتـشاد  هگن  اهنآ  هماـنرب  هک   ) دنتـسه یـصوصخ  یمومع و  ناگدنـسیون  يرگید  هورگ 
(. تسا مدرم  تیبرت  میلعت و  دانسا و 

(. دنزادرپ یم  قوقح  قاقحا  تموصخ و  لصف  هب  هک   ) دنرتسگداد لدع و  تاضق  يرگید  عمج 

.دنتسه تموکح ) نارازگراک  و   ) ارادم فاصنا و  نالماع  يرگید  هّدع 

ناج و ظفح  ربارب  رد  و   ) دننک یم  یگدنز  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  دنتسه  ناناملسم  ریغ  زا  جارخ  هیزج و  لها  رگید  يرشق  و 
(. دنزادرپ یم  یتایلام  یمالسا  تموکح  هب  ناشلام 

(. دنزادرپ یم  ار  نآ  جارخ  دننک و  یم  يزرواشک  ار  یجارخ  ياه  نیمز   ) ناناملسم زا  یهورگ  و 

.دنا نارگ  تعنص  نارجات و  يرگید  عمج 

ماجنا رب  رداق  هک  دنتسه  لاس  نهک  ناوتان و  ناریپ  ناگداتفا و  راک  زا  و   ) نامورحم نادنمزاین و  زا  عامتجا  نییاپ  هقبط  رگید  هورگ  و 
اَْهنِم َو  ِهّللا ، ُدُونُج  اَْهنِمَف  ٍضَْعب  ْنَع  اَهِـضْعَِبب  یَنِغ  َال  ،َو  ٍضْعَِبب اَّلِإ  اَهُـضَْعب  ُُحلْـصَی  َال  ٌتاَـقَبَط  َهَّیِعَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛») دنتـسین يراـک  چـیه 

ِهَِملْـسُم ِهَّمِّذـلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِجاَرَْخلا  ِهَیْزِْجلا َو  ُلْهَأ  اَْهنِم  َو  ِْقفِّرلا ، ِفاَْصنِْإلا َو  ُلاَّمُع  اَْهنِم  ِلْدَْـعلا َو  ُهاَُضق  اَْهنِم  ِهَّصاَْخلا َو  ِهَّماَْـعلا َو  ُباَّتُک 
(. ِهَنَکْسَْملا ِهَجاَْحلا َو  يِوَذ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  اَْهنِم  ِتاَعاَنِّصلا َو  ُلْهَأ  ُراَّجُّتلا َو  اَْهنِم  ِساَّنلا َو 

تافـص و اه و  یگژیو  هرابرد  یطوسبم  حرـش  هب  نآ  لابند  هب  هدرک و  اـهنآ  قوقح  فیاـظو و  هب  یلاـمجا  يا  هراـشا  ماـما  هاـگ  نآ 
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.دزادرپ یم  تاقبط  نیا  زا  کی  ره  قوقح  فیاظو و 

یلص ربمغیپ  ّتنس  ای  دوخ  باتک  رد  هتـشاد و  ررقم  یمهـس  اه  هورگ  نیا  زا  مادکره  يارب  دنوادخ  و  :» دیامرف یم  یلامجا  هراشا  رد 
َُهل ُهّللا  یَّمَـس  ْدَق  ٌّلُک  َو  ( ؛» تسا ظوفحم  ام  دزن  رد  وا  يوس  زا  يدهع  تروص  هب  هک  هدرک  نییعت  يا  هناگادج  هفیظو  هلآ  هیلع و  هللا 

(. ًاظوُفْحَم اَنَْدنِع  ُْهنِم  ًادْهَع  َمَّلَس  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  ْوَأ  ِِهباَتِک  ِیف  ًهَضیِرَف  ِهِّدَح  یَلَع  َعَضَو  ،َو  ُهَمْهَس

.دننک یم  يرادهگن  ناگناگیب  موجه  لباقم  رد  مالسا  روشک  ياهزرم  زا  هک  دنتسه  ینازابرس  هّللا  دونج  زا  روظنم  تسا  نشور 

یلاو و ناصاخ  زا  هک  دنتـسه  یناگدنـسیون  هصاخ  باتک.تسا  هدرک  دای  هصاخ  هماـع و  باـتک  هب  اـهنآ  زا  ماـما  هک  مود  هورگ  اـما 
هدننک اضما  رارسا و  بحاص  دنرادمامز و 

اهدمآرد و باتک  باسح و  هک  دوش  یم  لماش  ار  ینادنمراک  مامت  هماع  باتک  نآ و  دننام  حلـص و  ياه  نامیپ  مهم و  ياهدادرارق 
لماش ام  رـصع  رد  تسا  نکمم  دننک و  یم  يروآ  عمج  ار  تابلاطم  ، دنزادرپ یم  ار  اه  یهدب  دنراد ، تسد  رد  ار  تلود  ياه  هنیزه 

.دوش لماش  زین  ار  ناناوج  ناناوجون و  شرورپ  شزومآ و  زکارم 

.دنا تاضق  نآ  سأر  رد  هک  دریگ  یم  ارف  ار  مالسا  يرتسگداد  هاگتسد  مامت  لدع  تاضق  اما 

یم نییعت  مالسا  روشک  فلتخم  ياه  شخب  اهرهـش و  هرادا  يارب  هک  تسا  ینارادشخب  نارادنامرف و  هب  هراشا  ، قفر فاصنا و  لامع 
هتـسجرب تفـص  ود  نیا  دـجاو  هک  دـنوش  باختنا  یناسک  نایم  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  قفر  فاصنا و  هب  نآ  هفاضا  دـنوش و 

.دننک راتفر  ارادم  قفر و  ّتبحم و  اب  مدرم  اب  مه  دنناسرب و  راد  قح  هب  ار  قح  دنشاب و  فاصنا  لها  مه  ؛ دنا

هانپ رد  هک  دـنا  باتک  لها  ِناناملـسم  ریغ  هیزج  لها  ؛ تسا مالـسا  روشک  نادنورهـش  زا  هورگ  ود  هب  هراـشا  جارخ  هیزج و  لـها  اـما 
عفادم مالـسا  تموکح  دنزادرپ و  یم  تسا  یکدنا  غلبم  ًابلاغ  هک  يا  هنارـس  تایلام  هلاس  ره  دننک و  یم  یگدنز  یمالـسا  تموکح 

.تساهنآ سومان  لام و  ناج و  ظفاح  اهنآ و  قوقح 

يزرواشک و دـنراد و  رایتخا  رد  هیجارخ ) یـضارا  مان  هب   ) ار یمالـسا  هعماـج  هب  قلعتم  یـضارا  هک  دنتـسه  ینازرواـشک  مود  هورگ 
.دنزادرپ یم  تسا  یضارا  نآ  هراجالا  لام  عقاو  رد  هک  جارخ  ناونع  هب  یغلبم  لاس  ره  دننک و  یم  يرادغاب 

زور و نآ  رد  ار  یمالـسا  هعماـج  زا  یمهم  تمـسق  هدـش  داـی  اـهنآ  زا  يرگید  مهم  رـشق  ناوـنع  هب  هک  تاعانـص  لـها  راـجت و  اـما 
.دراد اهنآ  هرابرد  يددعتم  ياه  هیصوت  هماندهع  نیا  همادا  رد  ماما  هک  دنهد  یم  لیکشت  زورما  ًاصوصخم 

هماندهع نیا  همادا  رد  ماما  هک  دندنمزاین  هداتفا و  راک  زا  ناوتان و  ریپ و  دارفا  هدش  دای  اهنآ  زا  نییاپ  هقبط  ناونع  هب  هک  هورگ  نیرخآ 
نانآ عضو  هب  یگدیسر  هرابرد 

.تسا هدرکن  دای  تروص  نآ  هب  هناگ  تفه  ياه  هورگ  زا  یهورگ  چیه  زا  هدومرف و  دیکأت  رایسب 
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عامتجا ياه  هیال  هتکن :

دنناـــم ؛ دـــنا قفـــالا  بــیرق  هــک  هدـــمآ  يداـــیز  یناـــعم  هــب  تــغل  رد  « هــقبط ،» دوـــش یم  ریبـــعت  تاـــقبط  هــب  نآ  زا  هاـــگ 
نیا یلو  ؛ تسا یعامتجا  هورگ  يانعم  هب  اجنیا  رد  ترامع و  تاقبط  ای  نیمز  ياـه  هیـال  فنـص و  ، لـسن ، هبترم ، لاـح ، تیعمج ، هورگ

هک تسا  یگدنز  هب  هراشا  یتاقبط  یگدنز  اذـل  تسا و  يرگید  زا  رترب  یکی  هک  دراد  ییاه  هورگ  هب  هراشا  رتشیب  ام  رـصع  رد  هژاو 
رد هتبلا  هک  دـنک  یم  یعادـت  ار  یفنم  یموهفم  تهج  نیمه  هب.دـنهد  لیکـشت  دـمآرد  مک  یهورگ  دـنمتورث و  یهورگ  ار  عامتجا 

.درادن نآ  هب  يا  هراشا  زین  ماما  مالک  تسین و  يوغل  يانعم  لصا 

.دور یم  راک  هب  انعم  نیمه  هب  زین  قباطت  تقباطم و  هدش و  هتفرگ  زیچ  ود  نایم  تاواسم  يانعم  هب  قَبَط  هشیر  زا  هژاو  نیا 

تفه نیوانع  زا  کی  چـیه  تحت  هک  دـنراد  دوجو  يرـشب  هعماج  رد  زین  يرگید  ياه  هورگ  هک  دـننک  روصت  یناـسک  تسا  نکمم 
هفیظو ماجنا  هعماج و  یقـالخا  روما  رب  هک  یناـسک  ، هبـسح نـالماع  ، یتاـعالطا نارومأـم  ، نارگراـک هلمج  زا  دـنریگ  یمن  رارق  هناـگ 

.اهنآ لاثما  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نارومأم  ، دنراد تراظن  نارو  هشیپ  نابساک و 

هورگ هعومجم  ریز  هبـسح  نالماع  ًالثم  ؛ درمـش قوف  هناگ  تفه  ياه  هورگ  هعومجم  ریز  ار  اـهنیا  زا  کـی  ره  ناوت  یم  تقد  اـب  اـما 
ُلاّمُع » ناونع تحت  یتاعالطا  نارومأم  راجت و  ناونع  تحت  نارو  هشیپ  هبـسک و  »و  تاعانَّصلا ُلْها   » ناونع تحت  نارگراک  تاـضق و 

.دنریگ یم  رارق  « ْقفِّرلا ِفاْصنإلا َو 

مهدزای شخب 

همان نتم 

ُجِرُْخی اَِمب  اَّلِإ  ِدُونُْجِلل  َماَِوقَال  َُّمث.ْمِِهب  اَّلِإ  ُهَّیِعَّرلا  ُموُقَت  َْسَیل  ِْنمَْألا َو  ُُلبُـسَو  ، ِنیِّدـلا ُّزِع  ،َو  ِهَالُْولا ُْنیَز  ،َو  ِهَّیِعَّرلا ُنوُصُح  ، ِهّللا ِنْذِِإب  ، ُدُونُْجلاَـف
ِْنیَذَِهل َماَِوق  َال  َُّمث.ْمِِهتَجاَح  ِءاَرَو  ْنِم  ُنوُکَی  ْمُهُِحلُْصی َو  اَمِیف  ِْهیَلَع  َنوُدِمَتْعَی  ،َو  ْمِهِّوُدَع ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقَی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل  ُهّللا 

ْنِم ِْهیَلَع  َنُونَمَتُْؤی  َو  ِِعفاَنَْملا ، َنِم  َنوُعَمْجَی  ،َو  ِدـِقاَعَْملا َنِم  َنوُمِکُْحی  اَِمل  ، ِباَّتُْکلا ِلاَّمُْعلا َو  ِهاَـضُْقلا َو  َنِم  ِِثلاَّثلا  ِْفنِّصلاـِب  اَّلِإ  ِْنیَْفنِّصلا 
ْمِِهقاَوْسَأ ْنِم  ُهَنوُمیُِقی  ،َو  ْمِهِِقفاَرَم ْنِم  ِْهیَلَع  َنوُعِمَتْجَی  اَمِیف  ، ِتاَعاَنِّصلا يِوَذ  ِراَّجُّتلِاب َو  اَّلِإ  ًاعیِمَج  ْمَُهل  َماَِوق  َال  َو.اَهِّماَوَع  ِرُومُأـْلا َو  ِّصاَوَخ 

ْمُهُدـْفِر َو ُّقِـحَی  َنیِذَّلا  ِهَنَکْـسَْملا  ِهَجاَْـحلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  َُّمث.ْمِهِْریَغ  ُقـْفِر  ُهـُُغْلبَی  اـَل  اَـم  ْمِهیِدـْیَِأب  ِقُّفَرَّتـلا  َنـِم  ْمُهَنوـُفْکَی  َو 
اَّلِإ َِکلَذ  ْنِم  ُهّللا  ُهَمَْزلَأ  اَم  ِهَقیِقَح  ْنِم  ِیلاَْولا  ُجُرْخَی  َْسَیل  ،َو  ُهُِحلُْـصی اَم  ِرْدَِـقب  ٌّقَح  ِیلاَْولا  یَلَع  ٍّلُِـکل  ،َو  ٌهَعَـس ٍّلُِـکل  ِهّللا  ِیف  َو.ْمُُهتَنوُعَم 

.َلُقَث ْوَأ  ِْهیَلَع  َّفَخ  اَمِیف  ِْهیَلَع  ِْربَّصلا  ،َو  ِّقَْحلا ِموُُزل  یَلَع  ِهِسْفَن  ِنیِطْوَت  ،َو  ِهّللِاب ِهَناَِعتْسِالا  ِماَِمتْهِالِاب َو 

اه همجرت 

یتشد

روما .دنروشک  ّتینما  قّقحت  ياههار  و  نید ، هوکش  نارادمامز ، راقو  تنیز و  و  ّتیعر ، راوتسا  هاگهانپ  ادخ ، نامرف  هب  نایهاپس  سپ 
اب داهج  يارب  نآ  اب  هک  دوش  یمن  ماـجنا  ّتیعر  تاـیلام  جارخ و  هب  زج  نایهاپـس  يرادـیاپ  و  ددرگن ،  راوتـسا  نایهاپـس  اـب  زج  مدرم 
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دقن دـنزاس -{ .  فرطرب  ار  دوـخ  ياـه  يدـنمزاین  و  دـننک ، هـّیکت  نآ  هـب  شیوـخ  روـما  حالـصا  يارب  و  دـندرگ ، تیوـقت  نمـشد 
هعماج رد  يدنمـشزرا  ّمهم و  هاگیاج  هکنیا  اب  نایماظن  شترا و  هک  یماـظن ) روما  هب  نداد  تلاـصا   (MILITATISM مسیراتیلیم

، دنشاب رادیاپ  دنناوت  یمن  موس  هورگ  اب  زج  مدرم ، نایهاپس و  سپس  .داد } تلاصا  يرگ  یماظن  یماظن و  هب  دیابن  اّما  دنراد ، یمالسا 
دوـس هب  هچنآ  و  دـننک ، یم  راوتـسا  ار  تـالماعم  اـهدادرارق و  هک  دـنتموکح ، ناگدنـسیون  و  تـلود ، نارازگراـک  و  تاـضق ، نآ  و 

و ناناگرزاب ، نودب  هدش  دای  ياه  هورگ  و  دندامتعا .  دروم  یـصوصخ  یمومع و  ياهراک  رد  و  دنروآ ، یم  مهارف  تسا  ناناملـسم 
يرایسب و  دننک ، یم  هضرع  اهرازاب  رد  و  دنروآ ، یم  مهارف  ار  یگدنز  لئاسو  نانآ  اریز  دنروایب ، ماود  دنناوت  یمن  عیانـص  نابحاص 

هک دننادنمتـسم  نادنمزاین و  زا  نییاپ  هقبط  رگید ، رـشق  تسا .  جراخ  نارگید  ناوت  زا  هک  دنزاس  یم  تسد  اب  ار  یگدـنز  لیاسو  زا 
 . درک يرای  ششخب و  اهنآ  هب  دیاب 

رب دوش  حالـصا  ناشروما  هک  يرادـقم  هب  ناـنآ  همه  و  تسا ، یـشیاشگ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هدـش ، داـی  نوگاـنوگ  راـشقا  ماـمت  يارب 
شالت هک  نآ  زج  دشاب  ّقفوم  دناوت  یمن  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  ادـخ  هچنآ  ماجنا  زا  رادـمامز  و  دـنراد ، ّصخـشم  یّقح  رادـمامز ،

ییابیکـش راوشد ، ای  دـشاب  ناسآ  اهراک ، همه  رد  و  دزاس ، هدامآ  قح  ماجنا  يارب  ار  دوخ  و  دـبلطب ، يراـی  ادـخ  زا  و  دـیامن ، ناوارف 
 . دزرو

يدیهش

و دنزگ ، یب  اه  هار  و  تسدنمجرا ، نانآ  هب  نید  .راقو  تنیز و  ار  نایلاو  و  دنراوتسا ، ياهژد  ار  تیعر  ادخ - نامرف  هب  نایهاپس  سپ 
رد نادب  ات  .دریذپن  یتسرد  هدومرف  نیعم  نانآ  يارب  ادخ  هک  یجارخ  اب  زج  نایهاپس  راک  و  دریگن ،  رارق  نایهاپـس  هب  زج  تیعر  راک 

ار ناشیدنمزاین  هک  دیاب - هزادـنا  نآ  جارخ  زا  ار  نانآ  و  .دـنهد - ناماس  نادـب  ار  دوخ  راک  دـنوش و  دـنمورین  دوخ  نمـشد  اب  داهج 
نـالماع و دننایـضاق و  هـک  ناـمدرم  زا  هتـسد  نیموـس  اـب  زج  دـنامن  ياـپ  رب  نایهاپـس - تـیعر و  هتـسد - ود  نـیا  .دـیامن و  تیاـفک 
یصوصخ و ياهراک  رد  و  دنروآ ، یم  مهارف  تسا  ناناملسم  دوس  هچنآ  دننک و  یم  راوتـسا  ار  اهدقع  راک  هک  ناوید ، ناگدنـسیون 

تسد هب  هک  يدوس  اب  دنوش و  یم  مهارف  هک  نارگتعنـص  ناناگرزاب و  اب  زج  دوشن  راوتـسا  هلمج  نیا  راک  .دندامتعا و  دروم  یمومع 
دننیدورف هقبط  سپـس  .دنناوتن  نآ  دننام  نارگید  هچنآ  رد  دننک ، یم  تیافک  ار  مدرم  راک  .دنراد و  یم  ياپ  رب  ار  اهرازاب  دنرآ ، یم 

- تمینغ زا  ادخ - دزن  نانآ  زا  کی  ره  يارب  .ناشیا و  ندرک  يرای  و  نانآ ، هب  ندیـشخب  تسا  راوازـس  هک  ناشیورد  نادـنمزاین و  زا 
وا رب  ادـخ  هچنآ  هدـهع  زا  دـیاب  هکنانچ  یلاو  و  دـهد ، ناماس  ار  ناشراک  هک  نادـنچ  یقح ، یلاو  رب  ار  کـی  ره  و  تسا ، یـشیاشگ 

، راک ماجنا  رد  ییابیکـش  و  ندومن ، هدامآ  قح  يارجا  يارب  ار  دوخ  نتـسج و  يرای  ادخ  زا  شـشوک و  اب  زج  دیاین ، رب  هدرک  بجاو 
.راوشد ای  دشاب  ناسآ  وا  رب 

یلیبدرا

میاق هک  تسین  ناناملـسم و  ینمیا  ياههار  نامیا و  يدـنمجرا  نایلاو و  شیارآ  دـنتیعر و  ياهراصح  ادـخ  ناـمرفب  نایرکـشل  سپ 
يوق هک  یجارح  زا  ادـخ  ناشیا  يارب  دروآ  نوریب  هچ  نآ  هب  رگم  ار  نایرکـشل  تسین  یماـظن  چـیه  سپ  ناـشیاب  زجب  تیعر  دـنوش 

زا سپ  ناشیا  تجاح  سپ  زا  دشابیم  ار و  ناشیا  دروا  حالـصب  هچنآ  رد  نآ  رب  دننکیم  دامتعا  ناشنانمـشد و  داهج  رد  نآب  دـنوشیم 
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ناگدنسیون هک  يزیچ  نآ  ههجب  ناگدنسیون  نالماع و  نایـضاق و  زا  میـس  فنـصب  زجب  ار  فنـص  ود  نیا  رم  تسین  یماوق  چیه  نآ 
رب فنص  ودنا  دنوش  هتـشاد  نمیا  تاهج و  ياهتعفنم  زا  دننک  عمج  نالماع  تاحکانم و  تالماعم و  ياهدقع  زا  ارنآ  دنزاس  راوتـسا 

دنوشیم عمتجم  هچنآ  رد  اهتعنـص  نابحاص  راجتب و  رگم  ار  ناشیا  همه  رم  تسین  یماظتنا  چیه  نآ  ماوع  اهراک و  صاوخ  زا  زیچ  نآ 
ياهتـسدب یگتـسهآ  قیرط  زا  ار  دوخ  دننکیم  تیافک  دوخ و  تالماعم  اهرازاب و  زا  ارنآ  دنراد  یم  ياپب  دوخ و  ياهتعفنم  زا  نآ  رب 

ترصن ار  ناشیا  تسا  راوازس  هک  یشیورد  جایتحا و  لها  زا  رتریز  هقبط  نآ  زا  سپ  ناشیا  ریغ  تعفنم  نآب  دسر  یمن  هچنآ  زا  دوخ 
رادـقمب تسیقح  یلاو  رب  تیعر  زا  ار  کی  ره  رم  مکاح و  رب  یـشیاجنگ  ار  یکی  رم  تسیئادـخ  تردـق  رد  ناـشیا و  نداد  يراـی  و 

ایند نید و  راک  دروآ  حالصب  هچنآ 

یتیآ

راک ددرگ و  نما  اهنآ  هب  اههار  دـبای و  تّزع  اهنآ  هب  نید  .نایلاو  تنیز  دـنا و  تیعر  راوتـسا  ياـهژد  ادـخ  ناـمرف  هب  اهرکـشل ، اـما 
اب داهج  رد  ات  هتـشاد  ررقم  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یجارخ  هب  زج  دباین ، ناماس  رکـشل  راک  .دریذـپن و  تماقتـسا  اهنآ  هب  زج  تیعر 

ياپرب فنص ، ود  نیا  .دروآرب  ار  ناشیاهزاین  دننک و  دامتعا  شیوخ  ياهراک  ندروآ  ناماس  هب  رد  نآ  هب  دنریگ و  ورین  ناشنانمـشد 
درگ ار  تموکح  عفانم  دندنب و  یم  ار  اه  هدهاعم  اهدقع و  نانیا  دنا ، ناریبد  نارازگراک و  نایضاق و  هک  موس  فنـص  هب  رگم  دننامن 

هب رگم  دـننامن  راوتـسا  مدرمـشرب ، هک  اـهنیا  .دوـب و  ناوـت  یکتم  اـهنآ  هب  یموـمع ، هچ  یـصوصخ و  هچ  راـک ، ره  رد  دـنروآ و  یم 
رد نارگید  هک  ییاهراک  هب  دنراد و  یم  ياپرب  ار  اهرازاب  دـننک ، لصاح  يدوس  ات  دـنیآ و  یم  مهدرگ  هک  نارگتعنـص  ناناگرزاب و 

تسا راوازس  دنا و  نانیکسم  نادنمزاین و  ینعی  نیدورف ، فنـص  هاگنآ ، .دنهد  یم  ناماس  ار  تیعر  روما  دنا  ناوتان  اهنآ  نداد  ماجنا 
کی ره  .تسا و  یشیاشگ  فانصا ، نیا  زا  کی  ره  يارب  دنوادخ ، دزن  رد  .دنک  ناشیرای  دزاونب و  دوخ  ششخب  هب  ار  نانآ  یلاو  هک 

، هتـشاد ررقم  وا  رب  ادخ  هچنآ  هدهع  زا  یلاو  .دروآ و  حالـص  هب  ار  شراک  دراد و  وکین  وا  لاح  هک  ردـق  نآ  تسا ، یقح  یلاو  رب  ار 
رب هاوخ  اهراک ، رد  ندیزرو  ییابیکش  قح و  يارجا  هب  شیوخ  نتخاس  مزلم  يادخ و  زا  نتساوخ  يرای  شـشوک و  هب  رگم ، دیاین  رب 

.دیامن ناسآ  ای  دیآ  راوشد  وا 

نایراصنا

سپس  . دننامن ياپرب  نانآ  نودب  مدرم  هک  ، دنا تینما  ياههار  و  نید ، يدنمجرا  ،و  نامکاح تنیز  ،و  مدرم ژد  دنوادخ  نذا  هب  شترا 
یم اناوت  نمـشد  اب  گنج  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  یتایلام  ، ددرگن راوتـسا  هداد  رارق  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  یتایلام  اب  زج  شترا  ماـظن 

تاـیلام شترا و  راـک  سپـس   . تسا ناـنآ  ياهیدـنمزاین  عفر  هیاـم  ،و  دـنیامن یم  هیکت  نآ  هب  دوـخ  یگدـنز  حالـصا  يارب  ،و  دـنوش
مکحم ار  اهدادرارق  هک  رگباسح  نایشنم  تموکح و  نارازگراک  تاضق و  زا  دنترابع  هک  موس  هورگ  اب  زج  ددرگن  راوتسا  ناگدنهد 

 . دوش یم  دامتعا  نانآ  رب  یمومع  یصوصخ و  روما  رد  ،و  دنیامن یم  عمج  تسا  ّتیعر  دوس  هب  ار  هچنآ  ،و  دننک یم 

نآ هب  ار  اهرازاب  ،و  دنروآ یم  مهارف  تسا  دنمدوس  مدرم  يارب  هچنآ  هک  نارگتعنص  نارجات و  اب  زج  دوشن  ناماس  هب  زین  نانیا  راک  و 
دنمزاین و عمج  سپس   . تسین هتخاس  ناشیا  ریغ  زا  هک  ییاهراک  ، دننز یم  تسد  تسا  مدرم  عفن  هب  هک  ییاهراک  هب  ،و  دنراد یم  اپرب 
ره يارب  ،و  تسا یـشیاشگ  دـنوادخ  دزن  اههورگ  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  و   . تسا مزال  ناشیا  يرای  ناسحا و  هک  تسا  هداتفا  راک  زا 
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وا هدهع  رب  دنوادخ  هچنآ  يادا  زا  یلاو  و  تسا ، یّقح  یلاو  هدهع  رب  دیامن  حالصا  ار  نانآ  روما  هک  يرادقم  هب  تاقبط  نیا  زا  کی 
هکنیا هچ  ، نآ رب  تماقتسا  قح و  يریگ  راک  هب  رب  دوخ  ندومن  اّیهم  ،و  دنوادخ زا  نتساوخ  يرای  شـشوک و  اب  زج  دیاین  رب  هداد  رارق 

 . تخس ای  دشاب  ناسآ  وا  رب 

حورش

يدنوار

دارملا لـیق : .برـضلا و  عونلا و  فنـصلا : .مهدوـنج و  هیعرلا و  هماـع  ینعی  نیفنـصلا  نیذـهل  ماوـق  ـال  مث  هلوـق  .ماـظنلا و  ماوـقلا : و 
دض قفرلا : .تعفتنا و  يا  هب  تقفترا  ام  وه  و  رمالا ، یف  قفرملا  عمج  مهقفارم  نم  هلوق  .حصا و  لوالا  و  جارخلا ، دنجلا و  نیفنـصلاب 

.ینعمب هب  تقفر  هب و  تقفرت  لاقی : فنعلا ،

يردیک

لک يا  هعـس : لـکل  هللا  یف  .عفتنی و  يا  هب  قفتری  اـم  وه  قفرملا و  عمج  قفارملا : .هیعرلا  دونجلا و   ) ینعی نیفنـصلا : نیذـهل  ماوـق  ـال 
مهنم عقاو  ریـصقتلا  و  دابعلا ، ههج  نم  لصی  ام  هنم  دابعلا و  یلا  هللا  ههج  نم  لصی  ام  هنم ، فلتخی  ردـقملا  نا  ـالا  هللا  هیاـفکل  یفکم 

.ینغ عتم  امب  الا  ریقف  عاج  ام  ثیدحلا  یف  ءاج  امک 

مثیم نبا 

شمارآ و لـیاسو  تزع و  نید  يارب  تنیز و  ثعاـب  ناـنارمکح  يارب  و  اـهژد ، هـلزنم ي  هـب  مدرم  يارب  ادـخ ، رما  هـب  نایهاپـس  اـما 
دنوادخ هک  یقوقح  تایلام و  هلیـسو ي  هب  رگم  دریذپن  مظن  هاپـس  و  نایهاپـس ، هلیـسو ي  هب  رگم  دنام  یمن  رادیاپ  تیعر  و  دـنتینما ،

و دنشاب ، یکتم  نادب  دوخ  راک  ماظن  شیارآ و  رد  هتـشاد و  ار  نانمـشد  اب  دربن  ییاناوت  هلیـسو  نادب  ات  تسا  هدرک  ررقم  ناشیا  يارب 
هب رگم  دوب  دـهاوخن  یناماس  رـس و  زین  هاپـس ) تیعر و   ) هورگ ود  نیا  يارب  یهگناو  .دـنزاس  فرطرب  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  زاـین 

عمج ار  اهتایلام  و  هدرک ، تواضق  مدرم  نایم  فالتخا  رد  هک  ناگدنـسیون  و  نانکراک ، هاـضق ، زا  دـنترابع  هک  موس  هورگ  هلیـسو ي 
ناناگرزاب و هلیـسو ي  هب  رگم  دـننام  یمن  راوتـسا  نانیا  همه ي  زاب  .دـننک و  یم  طبـض  تبث و  ار  ماع  صاخ و  روما  هدرک و  يروآ 
زا دـعب  تسین و  هتخاس  نارگید  زا  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ار  ییاـهراک  دـنرازاب و  يرادـیاپ  دوس و  يروآ  عمج  ثعاـب  هک  نارگتعنص 

تاقبط نیا  زا  مادـک  ره  يارب  دـنوادخ  دزن  تسا و  مزال  اهنآ  هب  کمک  شـشخب و  هک  ناگراچیب  ناتـسدیهت و  زا  نییاـپ  هقبط  اـهنیا 
یفرط زا  دهد و  ناماس  ناشراک  هب  هک  دنراد  قح  نارمکح  رب  دوخ  دح  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  و  تسا ، ردقم  یـشیاشگ  هافر و  مدرم ،

قـح و يارجا  يارب  یگداـمآ  دـنوادخ و  زا  ندـیبلط  يراـی  شـشوک و  شـالت و  اـب  رگم  تسین  راـک  نـیا  ماـجنا  رب  رداـق  نارمکح 
ماما لوا : تسا : بلطم  دنچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامرف  زا  شخب  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نارگ ! ای  ناسآ  يراک  ره  رد  تماقتسا 

هتسد ي کمک  هب  زج  يا  هتسد  چیه  تسا  هداد  هک  یحیضوت  قباطم  و  هدرک ، میسقت  هتسد  تفه  هب  ار  اهرهـش  مدرم  مالـسلا ) هیلع  )
هتسد يارب  یلیصفت  ناناملسم ) همذ و  لها  زا  ، ) سانلا هملـسم  همذلا و  لها  نم  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .دنام  یمن  راوتـسا  رگید 

و ناگدـنهد ، تایلام  رگنایب  سانلا ، هملـسم  ترابع  هیزج و  لـها  يارب  تسا  حیـضوت  ریـسفت و  همذ  لـها  تراـبع  اـما  .تسا  لوا  ي 
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جارخ نیمز  هک  دراد  قح  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  بیترت  نیا  هب  دشاب  هدوب  جارخ  هیزج و  لها  حیـضوت  روکذم ، ترابع  تسا  نکمم 
، تسا هدرک  نییعت  یسک  ره  يارب  دنوادخ  هک  یمهس  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دنک و  لوبق  همذ ، لها  ناناملـسم و  رگید  زا  ار 

نآرق رد  لامجا  روط  هب  هک  هقدص ، تایلام و  ناگدنروآ  عمج  نیکاسم ، ارقف ، دننام : تسا  تاقدص  زا  قح  نابحاص  زا  کی  ره  قح 
رد دوخ ، بناج  زا  ینامیپ  دهع و  ناونع  هب  دنوادخ  هک  یسک  ره  عضوم  .تسا و  هدش  نایب  ص )  ) ربمایپ تنس  رد  لیـصفت  روط  هب  و 

، تسا طوبرم  اهنآ  دوخ  هب  اهنت  هک  هعماج  مدرم  زا  کی  ره  هبترم  ماـقم و  زا  تسا  تراـبع  تسا  هدرک  نییعت  شربماـیپ  نادـناخ  دزن 
هچنآ دنامب و  دوخ  عضوم  دـح و  رد  هک  تسوا  هفیظو ي  و  دـنک ، زواجت  نآ  زا  دـیابن  هک  دراد  یـصاخ  عضوم  ماقم و  یهاپـس  اریز 

رد دیاب  هک  دنراد  یصاخ  عضوم  مادک  ره  هک  نارگید ، هاضق و  نانکراک ، نایشنم ، نینچ  مه  و  دهد ، ماجنا  تسا  ماقم  نآ  همزال ي 
و ص )  ) ربماـیپ دزن  ناـمیپ  نیا  هک  تساـهنآ  هدـهع ي  رب  ادـخ  بناـج  زا  یناـمیپ  ناوـنع  هب  هک  تسا  يا  هـفیظو  و  دـننامب ، دـح  نآ 
، مهتنوعم هللا …  نذاب  دونجلاف  ترابع : اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مود : .تسا  فیاظو  نآ  عماج  یمالـسا  تعیرـش  ظوفحم و  شنادناخ 
تسین و راوتـسا  نآ  نودب  هک  يروط  هب  تسا  يرگید  هب  هتـسباو  هدربمان  ياههورگ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب 
( مالـسلا هیلع   ) ماما هاگنآ  .تسا  هتـسباو  اهنآ  هعومجم ي  هب  رهـش  هعماج ي  تاـیه  تروص و  .تسا و  یمتح  نادـب  شا  يدـنمزاین 

راهچ رد  ار  نایهاپـس  هب  يدـنمزاین  لیلد  و  دـنیاهنآ ، هعماج  ماـظن  رد  لـصا  هک  نیا  لـیلد  هب  تسا  هدرک  عورـش  نایهاپـس  زا  تسخن 
نوچمه اهنآ  هک  نآ  ظاـحل  هب  ار  اـهژد )  ) نوصحلا هملک ي : .دـنمدرم  ياـهژد  هلزنم ي  هب  نایهاپـس  - 1 تسا : هدرک  ناـیب  یگژیو 

هاپس نودب  مکاح  اریز  دننانارمکح ، تنیز  نایهاپس  .تسا 2 - هدروآ  هاپس  زا  هراعتسا  دننک ، یم  تبقارم  يرادهگن و  تیعر  زا  يژد 
نانآ .تسا 3 - نشور  زین  نآ  دـساف  دـمایپ  درب و  یمن  ار  وا  نامرف  دـنک و  یمن  انتعا  وا  هب  سک  چـیه  هک  تسا  مدرم  زا  يدرف  لـثم 
يارب نانآ  دوجو  اریز  هدومرف ، قـالطا  موزلم ، رب  مزـال  هیمـست  باـب  زا  نایهاپـس  رب  ار  تزع  هملک ي  دـننید ، تمرح  تزع و  ثعاـب 

هراعتسا تسا ، تینما  ثعاب  هاپـس  دوجو  اهاج  رگید  اه و  هداج  رد  هک  نیا  باب  زا  ار  نما  هملک ي  .تسا 3 - يرورض  مزال و  تزع 
راک دشاب ، نینچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  تسا و  هدروآ 

دروم سایق  هجیتن  دنام ، یمن  رادیاپ  نایهاپس  اب  زج  تیعر  ینعی  مهب  الا  هیعرلا  موقی  سیل  و  ترابع : .ددرگن  راوتـسا  وا  نودب  تیعر 
هب تمکح  تحلـصم و  هیاپ  رب  هک  تسا  قح  نایهاپـس  يو  روظنم  دـنک  نشور  ات  هدومرف  هللا  نذاب  مالـسلا :) هیلع   ) ماما .تسا و  رکذ 

لیلد هب  دوش و  یم  هتفرگ  اهنآ  زا  تایلام  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدنهد و  تایلام  مود ، هتـسد  .یهاپـس  عون  ره  هن  دـنا ، هدـمآ  دوجو 
ال ترابع : نیاربانب  .دراد  هراشا  مهتجاح ، دونجلل …  ماوق  مث ال  ترابع : رد  تسا ، هورگ  نیا  هب  زاین  هاپـس ، هب  زاین  همزـال ي  هک  نیا 

يارب ار  نآ  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  مهتجاح ، نووقی …  نیذـلا  ترابع : هک  تسا  ییاعدـم  جارخلا ، ماوق … 
هاپـس نیاربانب  .دنام  یمن  رادیاپ  هاپـس  نآ  نودب  دشاب ، نانچ  هچره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  و  تسا ، هدروآ  اعدـم  نیا  تابثا 
هتفرگ مدرم  هدوت ي  زا  يا  هتـسد  زا  تایلام  یفرط  زا  دنام و  یمن  راوتـسا  تسا ، هدومرف  نییعت  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  یتایلام  نودب 

هجو مالـسلا ) هیلع   ) ماما زین  دنـشاب و  یم  نایـشنم  نانکراک و  هاضق ، موس : هتـسد ي  .دنام  یمن  رادیاپ  نانآ  نودـب  هاپـس  دوش و  یم 
امل ترابع : رد  هدومرف  هراـشا  تلع  نیمه  هب  و  تسا ، یکی  ناـنیا  هب  يدـنمزاین  تلع  اریز  دـنک ، یم  ناـیب  ار  اـههورگ  نیا  كرتشم 

میظنت و  دـننیما ، یـصوصخ  ای  یمومع و  ياهراک  ماـمت  رب  مدرم  مکاـح و  فرط  زا  اـهنآ  مادـک  ره  اریز  اـهماوع ، و  هب …  نومکحی 
ردقم ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  .تساهنآ و  تسد  هب  عفانم ، يروآ  عمج  و  اهدادرارق ، ماکحا 

ناـناگرزاب و مراـهچ : هتــسد ي  .تـسا  یمتح  وا  هـب  مدرم  هاپــس و  يدــنمزاین  سپ  دــشاب  ناـنچ  نآ  سک  ره  و  تـسا : نـینچ  نآ 
هداد هجوت  بلطم  نیا  هب  و  دـسر ، یمن  ناماس  هب  اهنیا  نودـب  لبق  ياههورگ  راـک  هک  تسا  یعدـم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نارگتعنص ،

نتخاس مهارف  زا  ناناگرزاب  راک  اریز  دندوس ،) هدـیاف و  يروآ  عمج  ثعاب  نانیا   ) مهقفارم نم  هیلع  نوعمتجی  امیف  ترابع : رد  تسا 
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ییاهزیچ ناشیوزاب ، يورین  هدیاف ي  نامه  ینعی  نارگتعنص ، راک  نینچمه  و  بسک ، ياهرازاب  نتـشاداپ  هب  شورف و  دیرخ و  الاک و 
ثعاب نانیا  اهنآ  راک  تیمها  مدرم و  هدوت ي  زاین  ندروآرب  ماـقم  رد  نیارباـنب  دوش ، یمن  دـیاع  يدوس  نینچ  نارگید  زا  هک  دنتـسه 
.تسنآ زا  شیپ  تارابع  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  هلمج  نآ  و  دـنمدرم ، هب  تعفنم  هدـیاف و  ندیـسر 

هداد هجوت  ناشیا  هب  يدنمزاین  تهج  هب  و  دوش ، یم  لیکشت  تسد  یهت  دنمزاین و  مدرم  زا  هک  هعماج  نییاپ  هقبط ي  مجنپ : هتـسد ي 
کمک و هک  نآ  بلطم  حیضوت  تسا ) مزال  اهنآ  هب  ششخب  کمک و  هک  یناسک   ) مهتنوعم مهدفر و  قحی  نیذلا  ترابع : رد  تسا 
هک تساهنآ  هلیـسو ي  هب  و  هدناسر ، کمک  يرای و  اهنادب  هک  دوش  یم  یـسک  زا  اهنآ  ینابیتشپ  رظن و  بلج  ثعاب  اهنادـب  شـشخب 

، دـندرگ یم  لـئان  يورخا  شاداـپ  هب  و  دـسر ، یم  نادنورهـش  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  تکرب  هراومه  دوش و  یم  لزاـن  ادـخ  تمحر 
لیلد هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نآ  زا  سپ  .دوش  يرای  کمک و  اهنآ  هب  اـت  دـنک  یم  باـجیا  مدرم ، زا  هتـسد  نیا  هب  زاـین  نیارباـنب ،

یـشیاشگ هافر و  دنوادخ ، دزن  مدرم ، تاقبط  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  دـیامرف : یم  هاگنآ  درک ، هراشا  مدرم ، ياهرـشق  مامت  هب  جایتحا 
ادـخ هب  دامتعا  مدرم ، روما  ریبدـت  رد  هک  نیا  اـت  تسا ، ظوحلم  راـگدرورپ  فطل  تیاـنع و  رد  ادـخ و  تاذ  رد  ینعی ، تسا ، ردـقم 

هک دـنادب  مکاـح  اـت  دـنراد  روخرد  یقح  مکاـح  رب  مدرم  زا  يا  هقبط  ره  دـیامرف : یم  زین  .تسوا و  زا  تیاـنع  زاغآرـس  اریز  دـنک ،
.تسادخ نآ  زا  قیفوت  .دزرون  تلفغ  نآ  زا  تسا و  مزال  وا  رب  اههورگ  نی  زا  کی  ره  لاح  تیاعر 

دیدحلا یبا  نبا 

ُجِرُْخی اَِمب  َّالِإ  ِدُونُْجِلل  َماَِوق  َُّمث َال  ْمِِهب  َّالِإ  ُهَّیِعَّرلا  ُموُقَت  َْسَیل  ِْنمَْألا َو  ُُلبُس  ِنیِّدلا َو  ُّزِع  ِهَالُْولا َو  ُْنیَز  ِهَّیِعَّرلا َو  ُنوُصُح  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ُدُونُْجلاَف 
ِْنیَذَِهل َماَِوق  َُّمث َال  ْمِِهتَجاَح  ِءاَرَو  ْنِم  ُنوُکَی  ْمُهُِحلُْصی َو  اَمِیف  ِْهیَلَع  َنوُدِمَتْعَی  ْمِهِّوُدَع َو  ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقَی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل  ُهَّللا 

ِلاَّمُْعلا ِهاَضُْقلا َو  َنِم  ِِثلاَّثلا  ِْفنِّصلِاب  َّالِإ  ِْنیَْفنِّصلا 

َّالِإ ًاعیِمَج  ْمَُهل  َماَِوق  اَـهِّماَوَع َو َال  ِرُومُأـْلا َو  ِّصاَوَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  َنُونَمَتُْؤی  ِِعفاَـنَْملا َو  َنِم  َنوُعَمْجَی  ِدـِقاَعَْملا َو  َنِم  َنوُمِکُْحی  اَِـمل  ِباَّتُْکلا  َو 
[ اَّمِم  ] ْمِهیِْدیَِأب ِقُّفَرَّتلا  َنِم  ْمُهَنوُفْکَی  ْمِِهقاَوْسَأ َو  ْنِم  ُهَنوُمیُِقی  ْمِهِِقفاَرَم َو  ْنِم  ِْهیَلَع  َنوُعِمَتْجَی  اَمِیف  ِتاَعاَنِّصلا  يِوَذ  ِراَّجُّتلِاب َو 

ٍّلُِکل ٌهَعَـس َو  ٍّلُِکل  ِهَّللا  ِیف  ْمُُهتَنوُعَم َو  ْمُهُدـْفِر َو  ُّقِحَی  َنیِذَّلا  ِهَنَکْـسَْملا  ِهَجاَْحلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  َُّمث  ْمِهِْریَغ  ُْقفِر  ُهُُغْلبَی  َـال  اَـم 
ِهَّللِاب َو ِهَناَِعتْـسِالا  ِماَِمتْهِالِاب َو  َّالِإ  َکـِلَذ  ْنِم  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُهَمَْزلَأ  اَـم  ِهَقیِقَح  ْنِم  ِیلاَْولا  ُجُرْخَی  َْسَیل  ُهُِحلُْـصی َو  اَـم  ِرْدَِـقب  ٌّقَح  ِیلاَْولا  یَلَع 

 . َلُقَث ْوَأ  ِْهیَلَع  َّفَخ  اَمِیف  ِْهیَلَع  ِْربَّصلا  ِّقَْحلا َو  ِموُُزل  یَلَع  ِهِسْفَن  ِنیِطْوَت 

نم هنومکحی  امل  باتکلا  لامعلا و  هاضقلا و  دـنجلا و  یلإ  فرـصی  جارخلا  هیاـمحلل و  دـنجلا  لاـقف  تاـقبطلا  هذـه  لاـمعأ  رکذ  مث 
بابرأ نم  لکل  دـب  هنع و ال  ءانغ  يذـلا ال  ءارـشلا  عیبلا و  لجأل  راجتلا  نم  اعیمج  ءـالؤهل  دـب  ـال  عفاـنملا و  نم  هنوعمجی  دـقاعملا و 

مهتنوعم و بجت  نیذـلا  هجاحلا  رقفلا و  لهأ  مه  یلفـسلا و  هقبطلا  ءالؤه  یلت  مث  مهلاـثمأ  ءاـنبلا و  راـجنلا و  دادـحلاک و  تاعانـصلا 
 . مهیلإ ناسحإلا 

افنص افنص  هقبط و  هقبط  رکذف  لصفلا  اذه  دعب  عرش  دق  هنإف  دعب  امیف  هرکذی  امل  ادیهمت  میسقتلا  اذه  لصفلا  اذه  یف  مهمـسق  امنإ  و 
لیصفتلا نم  هدعب  یتأی  امل  تسرهفلاک  دیهمتلا  اذه  دهم  هنأک } {  هلاحب و  قیلی  امب  مهنم  فنص  لک  یف  هقبط و  لک  یف  هاصوأ  و 
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یناشاک

و  ) نامکاح نایلاو و  شیارآ  و  هالولا ) نیز  و   ) دنتیعر ياهراصح  هیعرلا ) نوصح   ) ادخ نامرف  هب  نایرگـشل  سپ  هللا ) نذاب  دونجلاف  )
مئاق هک  تسین  و  هیعرلا ) موقت  سیل  و   ) ناناملـسم ینمیا  ياه  هار  و  نمالا ) لبـس  و   ) ناـمیا نید و  يدـنمجرا  تزع و  و  نیدـلا ) زع 
هچنآ هب  رگم  مهل ) هللا  جرخی  امب  الا   ) ار نایرگشل  تسین  یماظن  چیه  سپ  دونجلل ) ماوق  مث ال   ) ناشیا هب  رگم  مهب ) الا   ) تیعر دنوش 

رب مهودع ) داهج  یلع   ) نآ هب  دـنوش  یم  يوق  هک  یجارخ  زا  هب ) نووقی  يذـلا  جارخلا  نم   ) ناشیا يارب  یلاعت  يادـخ  دروآ  نوریب 
نم نوکی  و   ) ار ناشیا  دروآ  حالـص  هب  هچنآ  رد  مهحلـصا ) امیف   ) نآ رب  دنک  یم  دامتعا  و  هیلع ) نودـمتعی  و   ) دوخ نانمـشد  داهج 

زا سپ  نیفنـصلا ) نیذـهل  ماوق  مث ال   ) نآ هب  تسا  فوقوم  ناشیا  تجاح  ینعی  ناشیا ، تجاـح  سپ  زا  دـشاب  یم  و  مهتجاـح ) ءارو 
تاضق زا  لامعلا ) هاضقلا و  نم   ) موس فنـص  هب  رگم  ثلاـثلا ) فنـصلاب  ـالا   ) ار فنـص  ود  نیا  رم  تسین  یماـظن  یماوق و  چـیه  نآ 

ناگدنـسیون نآ  هک  يزیچ  نآ  تهج  هب  دـقاعملا ) نم  نومکحی  امل   ) ناگدنـسیون و  باتکلا ) و   ) تاـکز نـالماع  ناـمکاح و  ینعی 
و  ) تاهج ياهتعفنم  زا  ار  نآ  دننک  عمج  نالماع  و  عفانملا ) نم  نوعمجی  و   ) تاحکانم تالماعم و  ياهدقع  زا  ار  نآ  دنزاس  راوتسا 
و ال  ) اهنآ ماوع  اـهراک و  صاوخ  زا  اـهماوع ) رومـالا و  صاوخ  نم   ) زیچ نآ  رب  فنـص  ود  نآ  دـنوش  هتـشاد  نیما  و  هیلع ) نونمتوی 
و تاعانـصلا ) يوذ  و   ) نارجات هب  رگم  راجتلاب ) الا   ) هثالث تاقبط  نآ  زا  ار  ناشیا  همه  رم  تسین  یماـظتنا  چـیه  و  اـعیمج ) مهل  ماوق 

یم ياپ  هب  و  هنومیقیو )  ) دوخ ياهتعفنم  زا  مهقفارم ) نم   ) نآ رب  دنوش  یم  عمتجم  هچنآ  رد  هیلع ) نوعمتجی  امیف   ) اهتعنـص دـنوادخ 
قیرط زا  مهیدـیاب ) قفارتلا  نم   ) ار دوخ  دـننک  یم  تیافک  و  مهنوفکی ) و   ) دوخ تالماعم  اـهرازاب و  زا  مهقاوسا ) نم   ) ار نآ  دـنراد 

هک نیریز  تاقبط  زا  ناشیا  ریغ  تعفنم  مهریغ ) قفر   ) نآ هب  دنسر  یمن  هچنآ  زا  هغلبی ) امم ال   ) دوخ ياهتـسد  هب  یمرن  یگتـسهآ و 
قحی نیذلا   ) نانیکسم ناجاتحم و  زا  هنکـسملا ) هجاحلا و  لها  نم   ) نیریز هقبط  سپ  یلفـسلا ) هقبطلا  مث   ) دنتنکـسم تجاح و  لها 

ره رم  تسا  ادخ  تردـق  رد  و  هعـس ) لکل  هللا  یف  و   ) ناشیا يرای  ترـصن و  ار  ناشیا  تسا  راوازـس  هک  دـننانآ  مهتنوعم ) مهدـفر و 
هب هچنآ  رادـقم  هب  هحلـصی ) ام  ردـقب   ) تسا یقح  یلاو  رب  تیعر  زا  ار  یکی  ره  رم  و  قح ) یلاولا  یلع  لـکل  و   ) یـشیاجنگ ار  یکی 

ایند نید و  راک  ار  وا  دروآ  حالص 

یلمآ

ینیوزق

تزع و ببس  دننامکاح و  شیارآ  و  يداعا ، رش  زا  دنظوفحم  ناشیا  هانپ  رد  تیعر  هچ  دنتیعر  ياهنصح  يادخ  نذاب  نایرگشل  سپ 
زیاف تسا  مدآ  ینب  بلاطم  نیرتگرزب  دصاقم و  نیرتهب  هک  نما  دصقم  هب  سک  ناشیا  نودب  هچ  دننما ، ياههار  دـننید و  يدـنمجرا 
هچنآ هب  رگم  ار  نایرگـشل  دـشابن  ماظن  ماوق و  سپ  ناشیا  هب  رگم  دریذـپ  حالـص  تیعر و  رما  دـنام  ياپرب  هک  تسین  و  دـش ، دـناوتن 

رد نآ  رب  دننک  یم  دامتعا  و  ناشیا ، نانمـشد  داهج  رد  دنبای  یم  توق  نآ  هب  هک  تیعر  جارخ  زا  ناشیا  يارب  زا  يادخ  دروآ  نوریب 
ار فنـص  ود  نیا  رما  دـشابن  ماوق  نآ  زا  سپ  .ناشیا  تجاح  زور  يارب  زا  ایهم  جارخ  نآ  دـشاب  یم  و  ار ، ناشیا  دـنک  حالـصا  هچنآ 

عرـش قبط  رب  مکح  هک  نایـضاق )  ) هتـشذگ نایم  رد  دنا  هقبط  هس  نآ  و  میـس ، فنـص  هب  رگم  ار  جارخ )  ) لها و  دونج )  ) ینعی متفگ 
هتـشر رـس  هک  ناگدنـسیون )  ) دـشاب و ناـشیا  اـب  تیعر  روما  قتف  قتر و  تاوکز و  جارخ و  عمج  هک  نـالماع )  ) دـننک و مدرم  ناـیم 
هتخاس نیما  ار و  عفانم  دننک  یم  عمج  و  ار ، تیعر  تلم و  روما  دـنب  تسب و  دـنزاس  یم  راوتـسا  ناشیا  هچ  دـنراد ، یم  هاگن  باسح 
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و دـننادرگ ، رب  رحب و  رد  هک  نارگادوس )  ) هب رگم  یگمه  ار  تعامج  نیا  تسین  ماوق  نآ و  ماوع  صاوخ و  زا  اـهراک  رب  دـنوش  یم 
بلط و رد  ناشیا  عاـمتجا  قاـفتا و  يارب  ینعی  ناـمدرم ، عفاـنم  زا  نآ  رب  دـنوش  یم  عمتجم  هچنآ  رد  اـهتفرح  اهتعنـص و  نادـنوادخ 
اهراک و ینعی  .ار  ناشیا  دننک  یم  تیافک  و  نامدرم ، تالماعم  اهرازاب و  رما  زا  دنراد  یم  ياپ  هب  هکنآ  يارب  و  سان ، عفانم  لیصحت 

الثم داد  دناوتن  ناماس  راک  نآ  ناشیا  ریغ  یعـس  هک  دوش  یم  مامت  ناشیا  تسد  رب  هک  اهراک  زا  دـننادرگ  یم  هتخاس  ناشیا  تاجاح 
.دننام یم  زاب  تشیعم  راک  زا  مدرم  دنـشابن  ناشیا  رگا  هک  دـنزاس  یم  ءانب )  ) و جـسن )  ) و ثرح )  ) تالآ هک  نانآ  و  ءانب )  ) و جاسن ) )
لاوما زا  یـضعب  هب  ناشیا  تناعا  هچ  ناـشیا ، تنوعم  ترـصن و  تسا  بجاو  تباـث و  هک  نانیکـسم  ناـجاتحم و  زا  رتورف  هقبط  سپ 

رب تمحر  دـیآ  دورف  ناشیا  ببـس  هب  سپ  ءاعد ، هب  هجوت  بولق و  تمه  هب  ار  نیعیطم  دـننک  تناعا  زین  ناشیا  هک  دـشاب  نآ  بجوم 
ره يارب  زا  تسا  ادخ  دزن  رد  لج و  زع و  يادخ  دزن  يورخا  لضف  باوث و  دوش  هتفایرد  و  نایملاع ، رب  تکرب  باحس  درابب  و  قلخ ،

یمک تعـسو و  یگنت  هن  دـشاب  ار  تحلـصم  تمکح و  دـنادرگ  جاـتحم  يرگید  هب  ار  یموق  رگا  ییاـجنگ  یخارف و  اـهنیا  زا  کـی 
نآ رما  درآ  حالـص  هب  هچنآ  ردـق  هب  تسا  تباـث  قح  یلاو  رب  ار  هورگ  نیا  زا  کـی  ره  و  اریبک ) اولع  کـلذ  نع  یلاـعت   ) وا تردـق 

عیاض و مادک  چیه  رما  ات  دناد  مزال  بجاو و  دوخ  رب  مهرادقم ) یلع   ) ار تاقبط  نیا  عیمج  بناج  تیاعر  دیاب  یلاو  ینعی  .ار  هورگ 
میتفگ هک  روما  نیا  زا  یلاعت  هناحبس و  قح  ار  وا  تسا  هدینادرگ  مزال  هچنآ  قح  هدهع  زا  یلاو  دیآ  نوریب  هک  تسین  و  دنامن ، دساف 
هچنآ رد  قح  رب  ندرک  ربص  و  قح ، موزل  رب  سفن  نداد  رارق  و  هدـنهد ، يرای  يادـخ  هب  نتـسج  تناعتـسا  یعـس و  مامتها و  هب  رگم 

، نارگ دشاب و  لیقث  ای  ناسآ  نآ و  لمحت  وا  رب  دشاب  کبس 

یجیهال

جرخی امب  الا  دونجلل  ماوقال  مث  مهب ، الا  هیعرلا  موقت  سیل  نمالا و  لبس  نیدلا و  زع  هالولا و  نیز  هیعرلا و  نوصح  هللا  نذاب  دونجلاف  »
نیذهل ماوقال  مث  مهتجاح ، ءارو  نم  نوکی  مهحلـصی و  امیف  هیلع  نودمتعی  مهودع و  داهج  یف  هب  نولوقی  يذلا  جارخلا  نم  مهل  هللا 

نم هیلع  نونمتوی  عفانملا و  نم  نوعمجی  دـقاعملا و  نم  نومکحی  امل  باتکلا ، لامعلا و  هاضقلا و  نم  ثلاثلا  فنـصلاب  الا  نیفنـصلا 
مهقاوسا نم  هنومیقی  مهقفارم و  نم  هیلع  نوعمتجی  امیف  تاعانـصلا  يوذ  راجتلاب و  الا  اعیمج  مهل  ماوق  اهماوع و ال  رومالا و  صاوخ 

مهدـفر و قحی  نیذـلا  هنکـسملا  هجاـحلا و  لـها  نم  یلفـسلا  هقبطلا  مث  مهریغ ، قفر  هغلبیـال  اـمم  مهیدـیاب  قفرتـلا  نم  مهنوـفکی  و 
« .هحلصی ام  ردقب  قح  یلاولا  یلع  لکل  هعس و  لکل  هللا  یف  مهتنوعم و 

دـشاب اپرب  هک  تسین  دـننما و  ياههار  دـننید و  توق  دـننامکاح و  تنیز  دـنتیعر و  ياه  هعلق  اهراصح و  ادـخ  رما  هب  نایهاپـس  ینعی 
جارخ زا  ناشیا  يارب  زا  تسا  هدروآ  نوریب  ادـخ  هک  يزیچ  هب  رگم  نایهاپـس  يارب  زا  یندوب  اـپرب  تسین  سپ  ناـشیا ، هب  رگم  تیعر 

ناشیا و حالص  دشاب  هک  يزیچ  رد  نآ  رب  دننک  یم  دامتعا  ناشیا و  نمشد  اب  ندرک  داهج  رد  نآ  ببـس  هب  دنبای  یم  توق  هک  هچنآ 
یندوب اپرب  تسین  سپ  تایرورـض ، زا  نآ  ریغ  بکرم و  حالـس و  هقفن و  زا  دنـشاب  نآ  هب  جاتحم  ینعی  ناشیا ، جایتحا  شیپ  زا  دشاب 
راوتسا هک  يزیچ  تهج  زا  ناگدنسیون ، تیالو و  ياهیلاو  عرش و  ماکح  زا  میس  فنص  هب  رگم  تیعر  هاپس و  فنص  ود  نیا  يارب  زا 

وا رب  دنا  هدش  هتشاد  دامتعا  جارخ و  عفانم و  زا  تالو  دننک  یم  عمج  تاحکانم و  تالماعم و  ياهدقع  زا  عرـش  ماکح  دننادرگ  یم 
نابحاص ناگدـننک و  تراجت  هب  رگم  یگمه  ناشیا  يارب  زا  یندوب  اپرب  تسین  ناگدنـسیون و  هماع ي  هصاـخ و  ياـهراک  تهج  زا 

یم تیافک  ناشیا و  ياهرازاب  رد  ار  نآ  دـنراد  یم  اپرب  ناشیا و  عفانم  زا  نآ  رب  دـندرگ  یم  عمتجم  هک  ییاهزیچ  رد  هشیپ  تفرح و 
تـسپ يا  هفیاط  سپ  .ناشیا  ریغ  تعفنم  نآ  هب  دسر  یمن  هک  ییاهزیچ  زا  ناشیا ، ياهتـسد  هب  ندش  عفتنم  تهج  زا  ناشیا  هب  دـننک 
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تسادخ مرک  دوج و  رد  ناشیا و  ندرک  تناعا  ناشیا و  هب  اطع  تسا  بجاو  هک  دنشاب  ینانچنآ  رقف  جایتحا و  لها  زا  فیاوط  نیرت 
.وا لاح  حالص  دشاب  هک  يردق  هب  یقح  یلاو  رب  تسا  کی  ره  يارب  زا  کی و  ره  يارب  زا  تعسو 

یئوخ

روس نصحک  نوصح  مالـسالا  نوصح  ءاـهقفلا  هنم : هعاـفترال و  هیلع  ردـقی  ـال  عفترملا  ناـکملا  وه  و  نوـصحلا : دـحاو  نصحلا :) )
.تادهاعملل هنمضتملا  قاروالا  یلع  قلطی  تالماعملا و  یف  رارقلا  دقعلا و  وه  و  دقعم : عمج  دقاعملا )  ) .نیرحبلا عمجم  هنیدملا -

هللا یف  و  هغلبی ، ائیـش ال  يا  هیمـسا : ام  هظفل  هغلبی : ام ال  دونجلل ، ققحتم  ماوق  يالا ال  ذـحم  ربخلا  سنجلل و  هیفان  ءـال  دونجلل : ماوقـال 
.هعس هلوقب  قلعتم  رورجم  راج و  لکل  هل و  ربخ  رقتسم  فرظ  هللا  یف  و  رخوم ، ءدتبم  هعس  هعس : لکل 

رب اهنآ  دوجو  یب  تیعر  دشاب ، یم  اههار  تینما  هلیـسو ي  نید و  تزع  نایلاو و  تنیز  تیعر و  هانپ  ادـخ  نذاب  نایرکـشل  همجرتلا :
هدرک و نیعم  اهنآ  يارب  تایلام  ولا  رخ  زا  ادخ  هک  دوخ  قوقح  تفایرد  هلیـسوب ي  رگم  دننام  یمن  اپ  رـس  رب  اهنآ  دنام و  یمن  اپ  رس 

هتسد ود  نیا  .دننک  یم  زاین  عفر  دنیامن و  یم  حالـصا  ار  دوخ  یگدنز  دنوش و  یم  دنمورین  نانمـشد  اب  گنج  رد  نآ  یمرگتـشپ  هب 
تلود نادـنمراک  و  يرتـسگداد ) هاگتـسد   ) نایــضاق زا  دـنترابع  هـک  دـنک  هرادا  دـیاب  یموـس  هتــسد  ار  نارازگجارخ  نایرکــشل و 

یم دـقعنم  ار  تادـهاعم  تالماعم و  هکنآ  يارب  يرتفد ) روما  نایدـصتم   ) ناگدنـسیون و  نارادـشخب ) نارادـنامرف و  نارادناتـسا و  )
رگم دوش  یمن  هرادا  اـهنیا  همه  یگدـنز  .تسا  هدرپـس  اـهنآ  هب  یئزج  یلک و  ياـهراک  دـننک و  یم  يروآ  عـمج  ار  دـئاوع  دـننک و 
دوخ تسد  اب  دنروآ و  یم  دوجوب  دتسوداد  رازاب  دننک و  یم  يروآ  عمج  ار  یگدنز  لئاسو  هک  نارگتعنص  ناناگرزاب و  هلیـسوب ي 

هک دنا  هراچیب  نیئاپ و  هتـسد  نآ  سپـس  دنزاسب ، دنناوت  یمن  نارگید  هک  دنزاس  یم  دننک و  یم  يروآ  عمج  ار  یناگدـنز  ياهرازبا 
تسا یئاج  یلاو  دزن  ار  اهنآ  مادک  ره  دومن ، کمک  اهنادب  ادخ  يارب  درک و  شـشخب  اهنآ  هب  دیاب  هک  یناسک  دننیکـسم ، دنمزاین و 

مزال وا  رب  ادخ  هک  یتمدخ  نیا  هدهع ي  زا  یلاو  .دهد  کمک  اهنآ  هب  دوش  حالـصا  اهنآ  یگدنز  هک  يا  هزادـناب  تسا  مزال  وا  رب  و 
.نیگنس ای  وا  رب  دشاب  کبس  نآ  رب  ربص  يراکتسرد و  رب  دوخ  ندرک  راداو  دنوادخ و  زا  تناعتسا  ششوکب و  رگم  دیاینرب  هدرک 

يرتشوش

نوکی مهحلـصی و  ام  یف  هیلع  نودـمتعی  مهودـع و  داهج  یف  هب  نووقی  نیذـلا  جارخلا  نم  مهل  هللا  جرخی  امب  الا  دونجلل  ماوقال  مث  )
.ملظلا لثمب  رزنتسا  لدعلا و ال  لثمب  رزغتـسا  ام  و  کلملا ، دامع  جارخلا  لوقی  ییحی  نب  رفعج  ناک  نویعلا )  ) یف مهتجاح ) ءارو  نم 
هراـمعب جارخلا  رورد  و  جارخلا ، روردـب  كرما  ماوـق  نا  ملعا  و  هنبا - یلا  ریـشدرا  نب  روباـس  دـهع  یف  يرایـشهجلا -) ءارزو   ) یف و 

سانلا ماوع  و  ببس ، ضعبل  رومالا  ضعب  ناف  مهل ، هنواعملا  مهیلع و  لدعلاب  هلها  حالـصتساب  نوکی  هرامعلا  یف  هیاغلا  غولب  و  دالبلا ،
رصبلا لها  نم  نونوکی  نم  کباتک و  نم  هیلع  ردقت  نم  لضفا  کلذل  رتخاف  هجاح ، رخالا  یلا  مهنم  فنص  لکل  و  هدع ، مهصاوخل 

وا ناخ  مهنم  ادـحا  نا  یلع  تعلطا  ناف  هنم ، غارفلا  هنکمی  هب و  علطـضی  اصقـش  مهنم  يرما  لـک  یلا  دنـسا  و  هیاـفکلا ، فاـفعلا و  و 
لاق يربطلا )  ) یف باتکلا ) لامعلا و  هاضقلا و  نم  ثلاثلا  فنصلاب  الا  نیفنصلا  نیذهل  ماوق  مث ال   ) .هتبوقع یف  غلاب  هب و  لکنف  يدعت 

کلملا و ناکرا  مه  لاق : مه ؟ نم  هل : لیق  .مهنم  فعا  یباب  یلع  نوکی  رفن ال  هعبرا  یباـب  یلع  نوکی  نا  یلا  ینجوحا  اـم  روصنملا :
همول هللا  یف  هذخات  ضاقف ال  مهدحا : اما  یه ، هدحاو و  تصقن  نا  مئاوق  عبراب  الا  حلصی  ریرسلا ال  نا  امک  مهب  الا  کلملا  حلـصی  ال 
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- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) .هیعرلا ملظی  یـصقتسی و ال  جارخ  بحاص  ثلاثلا : و  فیعـضلا ، فصنی  هطرـش  بحاص  رخالا : و  مئال ،
نورهظی و  رومالا ، نم  نومکحی  امل  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  و  دقاعملا ) نم  نومکحی  امل  ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

صاوخ نم  هیلع  نونمتوی  و   ) .لامعلا لمع  عفانملا  عمج  عفانملا ) نم  نوعمجی  و   ) .هاـضقلل ماـکحالاف  ناـک  فیک  و  فاـصنالا ،) نم 
لـصفللف هاضقلاب  اما  و  حضاو ، باتکلا  لامعلاب و  الا  جارخلا  دنجلا و  ماوق  مدـع  مث  باتکلل ، لاق  ام  یلع  نامتیالا : اهماوع ) رومالا و 

هیاور یف  و  مهقفارم ) نم  هیلع  نوعمتجی  اـمیف  تاعانـصلا  يوذ  راـجتلاب و  ـالا  اـعیمج  مهل  ماوق  ـال  و   ) .فـالتخالا لوصح  عـم  مهنیب 
هیاور یف  و  مهریغ ) قفر  هغلبی  ام ال  مهیدـیاب  قفرتلا  نم  مهنوفکی  مهقاوسا و  نم  نومیقی  و  (. ) مهقفارم نم  نوعمجی  امیف  ( ) فحتلا )
رـضاح عیبی  رـصملا و ال  نم  اجراخ  هراجت  مکدـحا  یقتلی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مهریغ .) قفر  هغلبی  امم ال  ( ) فحتلا )

نوعدـی نوـعرازلا  و  هـعارزلا ، ربکـالا  ءاـیمیکلا  مالـسلا :) هـیلع   ) قداـصلا نـع  .ضعب و  نـم  مهـضعب  هللا  قزری  نوملــسملا  و  داـبل ،
نینموملاریما یلاوملا  تتا  مالسلا :) هیلع   ) هنع .کترضحب و  نوحالفلا  ملظی  ال  یلعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .نیکرابملا و 

ناملس و جوز  هیوسلاب و  ایاطعلا  مهعم  انیطعی  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  .برعلا  ءالوه  کیلا  وکـشن  اولاقف : مالـسلا ) هیلع  )
عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) انیبا بیراعالا  حاصف  مهیف  مهملکف  لعفن ، اولاق ال  ءالوه و  انیلع  اوبا  ابیهـص و  الالب و 

دق ءالوه  نا  یلاوملا ! رـشعم  ای  لوقی : وه  هءادر و  رجی  بضغم  وه  جرخف و  کلذ ، انیبا  نسحلاابا  ای  کلذ  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
یناف مکل  هللا  كراب  اورجتاف  نوذـخای ، ام  لثم  مکنوطعی  مکنوجوزی و ال  ـال  مکیلا و  نوجوزتی  يراـصنلا  دوهیلا و  هلزنمب  مکوریص 

نم یلفـسلا  هقبطلا  مث   ) .اهریغ یف  دـحاو  هراجتلا و  یف  ءازجا  هعـست  ءازجا  هرـشع  قزرلا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمس 
مرک هیـضتقی  ممالا و  عیمج  هب  لاق  اذل  یلقع و  مکح  وه  و  مهتنوعم ) و   ) مهواطعا يا : مهدفر ) قحی  نیذلا  هنکـسملا  هجاحلا و  لها 
ملف هب  ثاغتـساف  ریـسا  مهیف  هزنع و  یلع  هل  رفـس  یف  متاح  رم  اولاقف : .هیلهاجلا  یف  یتح  هب  امزتلم  میرک  لـک  ناـک  اذـل  و  قـالخالا ،
یف یف  و   ) لصالا طقس و  فنصملا  لقن  یف  هعس ) لکل  هللا  یف  و   ) .هءادف يدا  یتح  دیقلا  یف  هناکم  ماقا  مهمواسف و  هکاکف ، هرضحی 

هقدانزلا نم  لجر  ینلاس  لاق : لوحالا  رفعج  یبا  نع  یفاکلا )  ) يور .مالکلا  قایس  هیلع  لدی  و  فحتلا ،)  ) یف امک  هعـس ) لکل  هللا  ء 
کلذ لبقف  عبرا  ناتنث و  ثالث و  هالـصلا  لثم  کلذ  امنا  هل : تلقف  .نیرـشع  هسمخ و  مهرد  فلا  لـک  هاـکزلا  تراـص  فیک  لاـقف :

ام دـجوف  نیکاسملا  لاومالا و  بسح  یلاـعت  هللا  نا  لاـقف : کـلذ  نع  هتلاـسف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع اـبا  کـلذ  دـعب  تیقل  مث  ینم ،
نم لـبالا  یلع  هلاـسملا  هذـه  تءاـج  لاـقف : هتربخاـف  هیلا  تعجرف  مهدازل ، مهفکی  مل  ول  نیرـشع و  هسمخ و  فلا  لـک  نم  مهیفکی 

نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .مالکلا اذـه  بحاص  تیطعال  هعاط  ادـحا  تیطعا  ینا  ول  زاجحلا ،
یف هناوخا  عبتت  يرتخبلا  یبا  لعفک  تلعف  مارکلا  واش  بلطت  تنک  ولف  رعاشلا : لاق  هحلصی ) ام  ردقب  قح  یلاولا  یلع  لکل  و  ( ) ایندلا

هماما یلا  وعدـی  ناک  امل  دـیبع  نب  ورمعل  لاق  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  یفاکلا )  ) يور رثکملا و  نع  لـقملا  ینغاـف  دـالبلا 
باـقرلا و یف  مهبولق و  هفلوملا  اـهیلع و  نیلماـعلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا   ) هیآ یف  لوقت  اـم  ینـسحلا : هللادـبع  نب  دـمحم 
: لاق .اءزج  هینامثلا  نم  ءزج  لک  یطعاف  ءازجا  هینامث  یلع  اهمسقا  لاق : هقدصلا ؟ مسقت  فیک  لیبسلا ) نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و 
؟ فالآ هرـشعلل  تلعج  ام  دحاولا  اذهل  تلعج  هثالث  وا  نیلجر  وا  ادـحاو  الجر  مهنم  فنـص  فالآ و  هرـشع  مهنم  فنـص  ناک  نا  و 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا تفلاخ  دقف  لاق : .معن  لاق : ءاوس ؟ اهیف  مهلعجتف  يداوبلا  لها  رضحلا و  لها  تاقدص  عمجت  و  لاق : .معن  لاق :
و ال رـضحلا ، لها  یف  رـضحلا  لها  هقدص  يداوبلا و  لها  یف  يداوبلا  لها  هقدـص  مسقی  یبنلا  ناک  هتریـس ، یف  تلق  ام  لک  یف  هلآ )

سیل و   ) .فظوم تقوم  یش ء  کلذ  یف  سیل  يری و  ام  مهنم و  اهرضحی  ام  ردق  یلع  اهمـسقی  امنا  هیوسلاب و  مهـصصصیب  اهمـسقی 
فخ امیف  هیلع  ربصلا  قحلا و  موزل  یلع  هسفن  نیطوت  و  هللااب ، هناعتسالا  مامتهالاب و  الا  کلذ  نم  هللا  همزلا  ام  هقیقح  نم  یلاولا  جرخی 

وه امنا  و  هنع ، هیطخلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ولخل  جهنلا )  ) یف سیل  هتلمجب  مالکلا  نا  الا  هیرصملا )  ) یف اذکه  لقث ) وا  هیلع 
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نماثلا و لصفلا   ) اهنع هیرصملا  تلقن  یتلا  هخسنلا  وا  هیرصملا  هیشاح و  جهنلاب  هقحلا  مهضعب  نا  رهاظلاف  لوقعلا ،) فحت   ) هیاور یف 
.جهنلا و نم  سیل  هنا  الا  همالک  مالکلا  هلمجلاب  و  نتملاب ، هیـشاحلا  تطلخ  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
: باسحلا نم  غرفی  یتح  همایقلا  موی  یلاعت  هللا  یلا  قلخلا  برقا  مه  هثـالث  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  لاـصخلا )  ) یفف ناـک  فیک 

رخالا یلع  امهدحا  عم  لمی  ملف  نینثا ، نیب  یـشم  لجر  و  هدی ، تحت  نم  یلع  فیحی  نا  یلا  هبـضغ  لاح  یف  هتردق  هعدـت  مل  لجر 
اهل یضرت  یتح ال  کسفن  نم  سانلا  فاصنا  هثالث : لامعالا  دشا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هیلع و  هل و  ام  یف  قحلا  لاق  لجر  و  هریعـشب ،

و ال دمحلا هللا ، و  هللا ، ناحبس   ) سیل لاح ، لک  یلع  هللا  رکذ  و  لاملا ، یف  خالا  کتاساوم  و  هلثمب ، اهنم  مهل  تیضر  الا  یـشب ء  مهنم 
.هتکرت و هنا  یلاعت  هللا  یهن  یش ء  کیلع  درو  اذا  و  هب ، تذخا  هللا  رما  نم  یـش ء  کیلع  درو  اذا  نکلو  طقف ، ربکا ) هللا  و  هللا ، الا  هلا 

هالجر هادی و  همایقلا و  موی  ءاج  مهیف ، لدعی  ملف  هرشع ، یلو  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  سنا  نع  لامعالا ) باقع   ) يور
همایقلا موی  هنع  لجوزع  هللا  بجتحا  سانلا ، جئاوح  نع  بجتحا  لاو  امیا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  .ساف و  بقث  یف  هسار  و 

.كرشم وهف  هوشر  ذخا  نا  و  الولغ ، ناک  هیده  ذخا  نا  و  هجئاوح ، نع  و 

هینغم

.مهتدعاسم مهدفر : .هیبعشلا و  یلفسلا : هقبطلا  .مهعفانم و  مهقفارم : .تالماعملا و  دقاعملا : هغللا :

.هجاحلا لهال  هفص  قحب  نیذلا  و  لاح ، اعیمج  و  هللا ، نذاب  نونلاک  مه  يا  فوذحم  ادتبمل  اربخ  فوذحمب  قلعتم  هللا  نذاب  بارعالا :
نع ینغ  و ال  ضعبب ، الا  اهـضعب  حلـصی  تاقبط ال  هیعرلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) مامالا لاق  لصاف  الب  قباسلا  عطقملا  یف  هلادعلا : هوقلا و 

قباسلا و عطقملا  یف  اهرکذ  یتلا  عستلا  تقبطلا  محالتل  نایب  ریسفت و  وه  هددصب  نحن  يذلا  يا  هلماکب  عطقملا  اذه  ضعبب و  اهـضعب 
ال خـلا ..) هیعرلا  نوصح  هللا  نذاب  دونجلاف  (. ) ع  ) مامالا عم  هیناث  هیلا  دوعن  و  مدـقت ، اـمب  کـلذ  انحرـش  و  ضعب ، یلا  اهـضعب  جاـیتحا 
و ملظلا ، داس  اهنازیم  لتخا  اذاـف  عیمجلا ، نیب  تاـبجاولا  قوقحلا و  عیمج  یف  هاواـسملا  یه  و  هلادـعلاب ، ـالا  بیطت  هاـیحلا و  میقتـست 

نایـساسا نارـصنع  هلادعلا  هوقلا و  نا  اذه  ینعم  و  دادبتـسا ، هلادع  الب  هوقلا  و  هوق ، الب  هلادع  هنا ال  ههادبلا  نم  ..عاضوالا و  تدـسف 
هلادعلا اما  ماظنلا ، نمالا و  بتتسی  و  نطولاونیدلا ، ناصی  مهب  و  اهـساسا ، هوقلا و  ردصم  مه  دنجلا  و  میوقلا ، دوجولا  هبیطلا و  هایحلل 

امیف ساقت - تناک  هلودـلا  هوق  نا  یلا  هراشالا  ردـجت  .مهنع و  اهنع و  ثیدـحلا  یتای  و  هالولا ، هاضقلا و  هلادـع  اهمها  و  رهاظم ، اهلف 
لبانقلاک هعون  حالـسلل و  مهالا  رثـالاف  هحلـسالا - تروطت  ملعلا و  مدـقت  نا  دـعب  مویلا و  اـما  هرثک ، هلق و  يرـشبلا  رـصنعلاب  یـضم -

تاودا نم  هریغ  ینورتکلالا و  لقعلا  و  هثیدحلا ، تابابدلا  تاصاوغلا و  و  هلتاقملا ، هفذاقلا  تارئاطلا  ههجوملا و  خـیراوصلا  هیوونلا و 
هایح ال  مهتاـجاح .) یلا - دـنجلل - ماوق  ـال  مث  : ) بئارـضلا .اوج  ارحب و  ارب و  تالـصاوملا  لـقنلا و  لـئاسو  و  سـسجتلا ، فشکلا و 

بئارـضلا و ضرف  الا  هلودلل  دراوم  هنا ال  ههادبلا  نم  و  تاجاحلا ، دسل  هیفاکلا  هقفنلاب  الا  درف  وا  هئیه  هیال  ما  طقف  دونجلل  ال  هلودلل ،
مهتردق هبـسنب  سانلا  یلع  ضرفت  نا  - 1 یه : و  بئارـضلل ، طورـش  هعبرا  ثمـس  مدآ  ریهـشلا  يداصتقالا  يزیلکنالا  ررق  .اهتیابج و 

طرـش اذه  .هنیعم و  هیبرـضلا  نوکت  نا  .مالـسالا 2 - یف  هیزجلا  هاـکزلا و  سمخلا و  هیرف  یلع  قـبطنی  طرـشلا  اذـه  .اـهلمحت و  یلع 
.بعشلل و نکمم  جاعزا  لقا  ببست  یتلا  تاقوالا  قرطلاب و  یبجت  نا  .ناودع 3 - یضوف و  نیعتلا  مدع  نال  هعیرش ، لک  یف  یساسا 

لق هلاسرلا 24 : یف  هابجلا  دحال  هلوق  کلذ  نم  هلئاسر ، هایاصو و  نم  ریثکلا  یف  هلامع  یلع  هیف  ددش  و  طرشلا ، اذه  یلع  مامالا  دکا 
مهل طسبا  و  کـحانج ، هیعرلل  ضفخا  هلاسرلا 45 : یف  .هعجارت و  الف  ال ، لئاق : لاـق  ناـف  هودوتف ؟ قح  مکلاوما  یف  لـه  یحلا : لـهل 

ریغ یلا  ..مهرد  ناکمل  اطوس  ادحا  نبرضت  ..هوسک و ال  جارخلا  یف  سانلل  نعیبت  ال  هلاسرلا 50 : یف  .کبناج و  مهل  نلا  و  کهجو ،
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: نیملسملا ءاهقف  نم  هعامج  لاق  .هلودلا و  هنیزخل  يرورـض  وه  ام  الا  بعـشلا  فلکت  یثیحب ال  بئارـضلا  مظنت  نا  بجی  .کلذ 4 -
لاـم تیبـل  يرورـض  وـه  اـم  ردـقب  ءاـینغالا  یلع  ضرفی  نا  هفیلخللف  هنـسلا - نآرقلا و  یف  اـهیلع  صوـصنملا  قوـقحلا  فـت  مـل  اذا 

.لاملا و تیب  یلع  مامالا  ضرتقی  نورخآ : لاق  و  زجاع ، سئاب و  لکل  شیعلا  نموت  و  حاورـالا ، لاومـالا و  یمحت  اـهنال  نیملـسملا ،
الا لکلا و  نع  طقس  ءاینغالا  ضعب  هب  ماق  نا  ایئافک  ابوجو  رداق  لک  یلع  بجی  يذلا  داهجلا  باب  یف  لخدی  عرفلا  اذه  نا  انیار  یف 

نیذهل ماوق  مث ال   ) .اهردقب ردقت  هرورضلا  نا  یلع  هدحاو  هملک  هیمالسالا  بهاذملا  تقفتا  .فورظلا و  هیعدتست  امبسح  مامالا  ذفن 
هقبطلا باتکلا و  راجتلا و  هالولا و  يا  لامعلا  هاضقلا و  اما  يرت ، اـمب  اـمهنع  اـنملکت  و  جارخلا ، لـها  دـنجلا و  مه  و  خـلا ) نیفنـصلا 
میقست ال  هعس ) لکل  هللا  یف  و   ) هللا ءاش  نا  اهبـسانی  امب  كانه  هلاوقا  حرـشنو  دهعلا ، اذه  یف  مامالا  مهل  ضرعتیـسف  هیبعـشلا - ایندلا -

هفطلب و عیمجلا  دـمی  یلاعت  وه  و  هللااب ، الا  درف  وا  هئفل  هوق  لوح و ال  تقولا ال  سفن  یف  و  اهلماکب ، هتاـئف  نواـعتب  ـالا  عمتجملا  هاـیح 
جرخی و ال  هیلووسملا ، هذـه  عون  نع  مالکلا  یتای  و  درف ، لک  هئف و  لـک  نع  لووسم  یلاولا  خـلا ..) قح  یلاولا  یلع  لـکل  و   ) هلـضف

.یلاعت هب  هناعتسالا  صالخالا و  ربصلا و  دهجلاب و  الا  هللا  ماما  ررحتی  اهنم و 

هدبع

فللا و بیترت  یلع  رـشن  هدـعب  ام  وه و  دـقاعملا : نم  نومکحی  اهل …  اعفاد  مهتاـجاح  عیمجب  اـطیحم  نوکی  يا  مهتجاـح : ءارو  نم 
فیرـصت جارخلا و  هیابج  نمالا و  ظفح  نم  عفانملا  عمج  هاضقلا و  ناش  نم  وه  امم  اههباش  اـم  ءارـشلا و  عیبلا و  یف  دوقعلا  دـقاعملا 

يا تاعانـصلا  يوذ  راجتلل و  ریمـضلا  مهقفارم : نم  هیلع  باتکلا …  مه  نونمتوملا  لامعلا و  ناش  کلذ  هماعلا  مهعفاـنم  یف  ساـنلا 
يا قفرتلا  نم  تاقبطلا  رئاس  نوفکی  قاوسالا و  نومیقی  اهل  اهلجال و  نوعمتجی  یتلا  عفاـنملا  يا  قفارملا  ببـسب  مهلبق  نمل  ماوق  مهنا 

مهتلصو مهتدعاسم  مهدفر  مهتنوعم : مهدفر و  قحی  تاقبطلا …  رئاس  نم  مهریغ  بسک  هغلبی  ام ال  مهیدیاب  بسکتلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نانمـشد رـش  زا  ار  اهنآ  هک   ) اه هعلق  اـهژد و  دـننام )  ) تیعر يارب  ادـخ  ناـمرف  هب  نایهاپـس  هک ) تسا  نآ  اـه  هتـسد  نیا  دوس   ) سپ
تیعر و  دنتـسه ، ناورهر ) يارب   ) شیاسآ نما و  ياههار  نید و  يدـنمجرا  نانارمکح و  یگتـسارآ  تنیز و  و  دـنراد ) یم  هدوسآ 
ناشیا يارب  ادـخ  هک  يا ) هبجاو  قوقح   ) جارخ هب  رگم  تسین  نایهاپـس  يارب  یـشیاسآ  ماظن و  و  ناشیا ، ندوب  اب  رگم  دـنامیمن  اـپرب 

نآ و  دـنیامن ، یم  دامتعا  دوخ  راک  حالـصا  رد  نآ  هب  و  دـندرگ ، یم  اناوت  ناشنانمـشد  اب  گـنج  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  هدومرف  نییعت 
رگم تسین  ناگدنهد ) جارخ  نایهاپس و   ) هتـسد ود  نیا  يارب  یـشیاسآ  ماظن و  و  دور ، یم  راک  هب  ناشیا  يدنمزاین  تجاح و  ماگنه 

جاب و هک  نانادرگراک  و  دنیامن ، یم  مکح  اهیئوشانز ) دتـس و  داد و  ي   ) اهدقع يارب  هک  اهیـضاق  زا  تسا  ترابع  هک  موس  هتـسد  هب 
هاگن باسح  هتـشر  رـس  و   ) دوش یم  دامتعا  اهنآ  هب  یـصوصخ  یناگمه و  ياهراک  يارب  هک  ناگدنـسیون  و  دنروآ ، یم  درگ  جارخ 

اهرازاب هدروآدرگ  ار  ناشاهدوس  هک  ینارگتعنص  نارگادوس و  هب  رگم  تسین  اه  هتسد  نیا  همه  يارب  یشیاسآ  ماظن و  و  دنراد ) یم 
هتـسد نیا  زا  سپ  داد ، دـناوتن  ناماس  ار  اهراک  نآ  ناـشیا  ریغ  شـشوک  یعـس و  هک  دـنهد  یم  ماـجنا  یئاـهراک  و  دـنراد ، یم  اـپرب 

کی ره  يارب  ادخ  دزن  و  تسا ، مزالو  بجاو  نارگناوت ) رب   ) اهنآ هب  کمک  ششخب و  دنناگراچیب و  نادنمزاین و  هک  دنتسه  نانتورف 
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هن هدوب  تحلصم  تمکح و  قبط  هدینادرگ  دنمزاین  یضعب  هب  ار  یضعب  رگا  سپ  یناوتان ، یگنت و  هن   ) تسا یشیاشگ  تاقبط  نیا  زا 
و دروآ ، حالص  هب  ار  نآ  راک  هک  يا  هزادنا  هب  تسا  یقح  نارمکح  رب  ار  اه  هتـسد  نآ  زا  کی  ره  و  تردق ) یمک  یگنت و  يور  زا 

ندومن هدامآ  و  ادخ ، زا  نتساوخ  يرای  و  ششوک ، یعـس و  هب  رگم  دیآ  یمنرب  هدینادرگ و  مزال  وا  رب  ادخ  هچنآ  هدهع  زا  نارمکح 
.راوشد نارگ و  ای  ناسآ  راک  رد  نآ  رب  یئابیکش  و  قح ، نتسب  راک  هب  رب  دوخ 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

هدارـالاب ائیـش  دری  مل  ول  ذا  هتدارا  هللا و  نذاـب  نوکلا  یف  یـش ء  لـک  نا  موـلعملا  نمف  ـالا  و  كربـتلل ، اذـه  هللا )- نذاـب  دونجلاـف - )
نیز و   ) .ءادـعالا رطخ  نم  ساـنلا  دـنجلا  ظـفحی  کلذـک  هلها ، نصحلا  ظـفحی  اـمکف  هیعرلا ) نوصح   ) اـقالطا ارـصی  مل  هینیوکتلا ،

ءادعالا سوفن  یف  هبهر  هوطس و  مهل  نوکی  ذا  نیدلازع ) و   ) هبشا ام  سبالملاب و  ناسنالا  نیزتی  امک  دنجلاب ، نیزتی  یلاولا  ذا  هالولا )
و هیعرلا ) موقت  سیل  و   ) هوقلا ببـسب  یتای  امنا  نمالا  ذا  مهـسفنا ، مهـضارعا و  مهلاوما و  یلع  سانلا  نمای  مهب  نال  نمـالا ) لبـس  (و 
ذا جارخلا ) نم  مهل  هللا  جرخی  امب  الا  دونجلل  ماوق  مث ال   ) .اذکه و  صل ، لک  بهن  و  عماط ، لک  راثل  دنجلا  ول ال  ذا  مهب ) الا   ) میقتـست

( مهودع داهج  یلع  هب  نووقی  يذلا   ) لاملا وه  هعاطلا ، ءاول  تحت  مهعمج  و  هبشا ، ام  داتعلا و  حالـسلا و  نم  شیجلا  نوئـشب  لفاکلا 
ءارو نم  نوکی  و   ) هبشا ام  دازلا و  حالسلا و  نم  مهحلصی ) امیف   ) جارخلا کلذ  یلع  يا  هیلع ) نودمتعی  و   ) نیملسملا ودع  وه  يذلا 

نم ثلاثلا  فنـصلاب  ـالا   ) جارخلا لـها  و  دونجلا ، نیفنـصلا ) نیذـهل  ماوق  ـال  مث   ) .اهدـسیف مهتاـجاح ، عیمجب  اـطیحم  يا  مهتجاـح )
، تاعفارملا نوبتکی  نیذلا  باتکلا ) و   ) جارخلا نوعمجی  نیذلا  لامعلا ) و   ) ماظنلا دـسف  مداصتلا و  عقو  الا  مهلکاشم و  لحیل  هاضقلا )
و هاضقلاک ، تالماعملا  رئاس  ءارـشلا و  عیبلا و  یف  دقعلا  ینعمب  دـقعم  عمج  دـقاعملا ) نم  نومکحی  امل   ) هبـشا ام  جارخلا و  ریداقم  و 
و  ) هلودـلا لاوما  رئاـس  جارخلا و  نوعمجی  نیذـلا  لاـمعلا  مه  و  عفاـنملا ) نم  نوعمجی  و  ( ) ماوق ـال  : ) مالـسلا هیلع  هلوقل  هقلع  اـمل ) )
( راجتلاب الا  اعیمج  مهل  ماوق  و ال   ) .ءاشنالا هباتکلاب و  اهماوع ) رومالا و  صاوخ  نم   ) هلودـلا نوئـشل  ءانما  نونوکی  يا  هیلع ) نونمتوی 
هقباسلا ال فانصالا  و  لاملا ، دجوی  يذلا  فنـصلا  مهنال  کلذ  و  سانلا ، نم  تاعانـصلا ) يوذ  و   ) لاملا نوعمجی  نورجتی و  نیذلا 

هیفیک عفانملا و  نوعمتجی  مهنا  ببـسب  يا  تاعانـصلا ، يوذ  راجتلل و  ریمـضلا  مهقفارم  نم  هیلع  نوعمتجی  امیف   ) لاـملاب ـالا  نوموقی 
باحـصا یفکی  يا  مهنوفکی )  ) اـم و )  ) قاوسـالا نوـمیقی  مهقفارم  لـجال  مهنا  يا  مهقاوـسا ) نم  هنوـمیقی  و   ) .اهرادـصا اـهداریا و 

هیفیک فرعی  مهریغ ال  نال  مهریغ ) قفر  هغلبی  ام ال   ) تاعونصملا جاتنا  یف  مهیدیاب )  ) لمعلا و  قفرتلا ) نم   ) سانلا رئاس  تاعانـصلا ،
( قحی نیذلا  هنکسملا  هجاحلا و  لها  نم   ) .لمعلا یلع  هتردق  مدعل  لمعی  لکای و ال  هنال  اذهب ، یمس  و  یلفسلا ،) هقبطلا  مث   ) هعنـصلا

همدـقتملا تاقبطلا  هذـه  نم  لکل )  ) هناحبـس هللا  قلخ  یف ) و   ) مهل نوعلا  ءاطعا  يا  مهتنوعم ) و   ) مهتدـعاسم يا  مهدـفر )  ) بجی يا 
ییهی ء و  هحلـصی ) ام  ردـقب  قح  یلاولا  یلع   ) تاقبطلا هذـه  نم  لکل ) و   ) ناسنالا هیلا  جاتحی  ام  لک  ضرالا  یف  یه  دـق  ذا  هعـس ) )

الا  ) هیلع تاـقبطلل  يذـلا  قحلا  کـلذ ) نم  هللا  همزلا  اـم  هقیقح  نم  یلاولا  جرخی  سیل  و   ) .هلودـلل ماـعلا  مظنملا  وه  یلاوـلا  اذا  هرما ،
موزل یلع   ) هتاذ ریـضحت  يا  هسفن ) نیطوت  و   ) هب مایقلا  یلع  ردـقی  یتح  هفلک  امیف  هنیعیل  هللااـب ) هناعتـسالا  و   ) ساـنلا روماـب  ماـمتهاب )

.هب نایتالا  بعص  هیلع و  لقث ) وا   ) هلعف لهس  ناب  هیلع ) فخ  امیف   ) قحلا یلع  يا  هیلع ) ربصلا  قحلا و 

يوسوم
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امب الا  دونجلل  ماوق  مث ال  .مهب  الا  هیعرلا  موقت  سیل  و  نمالا ، لبـس  و  نیدـلا ، زع  و  هالولا ، نیز  و  هیعرلا ، نوصح  هللا  نذاب  دونجلاف ، )
مث ال مهتجاح ، ءارو  نم  نوکی  و  مهحلـصی ، امیف  هیلع  نودـمتعی  و  مهودـع ، داهج  یلع  هب  نووقی  يذـلا  جارخلا  نم  مهل  هللا  جرخی 
و عفانملا ، نم  نوعمجی  و  دـقاعملا ، نم  نومکحی  امل  باـتکلا ، لاـمعلا و  هاـضقلا و  نم  ثلاـثلا  فنـصلاب  ـالا  نیفنـصلا  نیذـهل  ماوق 

هیعرلا نوصح  هللا ، دونج  .دعب  امیف  لیصفتلا  یتایـس  قباسلا و  نایبلا  نم  عسوا  نایبلا  اذه  اهماوع ) رومالا و  صاوخ  نم  هیلع  نونمتوی 
تافارحنالا نا  نوناقلا ، یلع  جراخلا  میثالا و  فرحنملا  نوعمقی  ثیح  نیدـلا  زع  مه  مهتیاـمحل و  درف  لـک  نماـیف  يدـعتلا  نوعنمب 

مهدوجوب و الا  موقت  هیعرلا و ال  دعـست  نیدلا و ال  اذهل  کهتنملا  هعیرـشلا و  یلع  لواطتملا  نودـصی  مهتوقب  هنال  مهدوجوب  تومت 
همزح دـنجلا و  اهلکـشی  یتلا  هوقلا  الا  هعدـلا  نامالا و  یطعی  لـه  اـهعفانم و  اـهحلاصم و  یف  هددـهم  تناـک  اذا  هیعرلا  دعـست  فیک 

ءادعالا هجو  یف  اوفقی  نا  اوعیطتسی  مهلاح و  اوحلـصی  مهتجاح و  اودسی  یک  هنوطعب  قزر  نم  مهل  دبال  دونجلا  ءالوه  نا  مث  .نیتملا 
اهیف عوطت  یتلا  همدخلا  ریغ  یف  هتاقوا  ضعب  فرـصی  نا  یلا  رطـضی  هناف  هل  جرخی  يذـلا  هشاعمب  فتکم  ریغ  يدـنجلا  ناک  اذا  الا  و 

یف امک  لدـعلاب  نومکحی  هموصخلا و  نولـصفی  نیذـلا  ءانمالا  مهناف  باتکلا  لامعلا و  هاضقلا و  لاح  اـما  دـنجلا …  لاـح  اذـه  … 
يوذ راـجتلاب و  ـالا  اـعیمج  مـهل  ماوـق  ـال  و   … ) باـتکلا نـم  تـالماعملا  عفاـنملا و  نولجـسیف  رومـالا  نوطبـضی  نیذـلا  وا  هاـضقلا 

مث .مهریغ  قفر  هغلبی  ـال  اـم  مهیدـیاب  قفرتـلا  نم  مهنوفکی  .مهقاوسا و  نم  هنومیقی  مهقفارم و  نم  هیلع  نوـعمتجی  اـمیف  تاعانـصلا ،
ام ردـقب  قح  یلاولا  یلع  لکل  و  هعـس ، لکل  هللا  یف  مهتنوعم و  مهدـفر و  قحی  نیذـلا  هنکـسملا  هجاـحلا و  لـها  نم  یلفـسلا  هقبطلا 

و قحلا ، موزل  یلع  هسفن  نیطوت  و  هللااب ، هناعتـسالا  ماـمتهالاب و  ـالا  کـلذ  نم  هللا  همزلا  اـم  هقیقح  نم  یلاولا  جرخی  سیل  و  هحلـصی ،
نیذـلا مهف  هیاصتقالا  اهتکرح  دالبلا و  طاشن  مهیلع  موقی  نیذـلا  دـمعلا  مه  عانـصلا  راجتلا و  نا  لقث ) وا  هیلع  فخ  امیف  هیلع  ربصلا 

مهی ام  قوسلا و  هجاتحی  ام  نوریف  هتجاح ، بسح  لک  سانلل  علـسلا  نورفوی  قاوسالا و  یف  اهلذـب  اهداریتساب و  هیلوالا  داوملا  نوئیهی 
رثکی فیک  قاوسالا  یف  تاجاحلا  رفوتت  امدـنع ال  انماما  دـجن  نحن  صقنلا ، عنم  زوعلا و  دـس  یف  مهدـهج  يراصق  نولذـبیف  ساـنلا 

هریخالا هقبطلا  اما  .دالبلا و  بارخ  داسفالل و  هعیرذ  صقنلا  اذه  نم  ذختت  داحلالا و  رفکلا و  عومج  كرحتت  تارهاظملا و  بغشلا و 
هیلع تقلقا  ـالیوط و  یلع  رکف  تلغـش  دـق  هقبطلا  هذـه  نمزلا ، مهفعـسی  مل  فورظلا و  مهدـعاست  مل  نیذـلا  نم  ءارقفلا  هقبط  یه  و 

هعئارلا هتیرظن  بسح  رفو  لب  اهناش  اهکرتی و  مالـسالا و  اهلمهی  مل  هریقفلا  همودـعملا  هقبطلا  هذـه  شیعلا ، هذـل  نم  هتعنم  هعجـضم و 
اهلمحتت هیمالـسا  هضیرف  کلذ  لعج  سبلملا و  لکاملا و  نکـسملا و  نم  اهل  یندالا  دـحلا  ریفوت  اهـشاعنا و  لـجا  نم  لبـسلا  نسحا 

همظنا یف  ققحتی  مل  نیکاسملا  ءارقفلاب و  مامتهالا  نم  عونلا  اذه  اهمدـع و  دـنع  نیملـسملا  هماع  اهدوجو و  دـنع  هیمالـسالا  هلودـلا 
 … همیدقتلا هایحلا  همق  تزاتجا  اهنا  یعدت  یتلا  همدقتملا  لودلا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهدزای شخب 

ُجِرُْخی اَِمب  اَّلِإ  ِدُونُْجِلل  َماَِوقَال  َُّمث.ْمِِهب  اَّلِإ  ُهَّیِعَّرلا  ُموُقَت  َْسَیل  ِْنمَْألا َو  ُُلبُـسَو  ، ِنیِّدـلا ُّزِع  ،َو  ِهَالُْولا ُْنیَز  ،َو  ِهَّیِعَّرلا ُنوُصُح  ، ِهّللا ِنْذِِإب  ، ُدُونُْجلاَـف
ِْنیَذَِهل َماَِوق  َال  َُّمث.ْمِِهتَجاَح  ِءاَرَو  ْنِم  ُنوُکَی  ْمُهُِحلُْصی َو  اَمِیف  ِْهیَلَع  َنوُدِمَتْعَی  ،َو  ْمِهِّوُدَع ِداَهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقَی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل  ُهّللا 

ْنِم ِْهیَلَع  َنُونَمَتُْؤی  َو  ِِعفاَنَْملا ، َنِم  َنوُعَمْجَی  ،َو  ِدـِقاَعَْملا َنِم  َنوُمِکُْحی  اَِمل  ، ِباَّتُْکلا ِلاَّمُْعلا َو  ِهاَـضُْقلا َو  َنِم  ِِثلاَّثلا  ِْفنِّصلاـِب  اَّلِإ  ِْنیَْفنِّصلا 
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ْمِِهقاَوْسَأ ْنِم  ُهَنوُمیُِقی  ،َو  ْمِهِِقفاَرَم ْنِم  ِْهیَلَع  َنوُعِمَتْجَی  اَمِیف  ، ِتاَعاَنِّصلا يِوَذ  ِراَّجُّتلِاب َو  اَّلِإ  ًاعیِمَج  ْمَُهل  َماَِوق  َال  َو.اَهِّماَوَع  ِرُومُأـْلا َو  ِّصاَوَخ 
ْمُهُدـْفِر َو ُّقِـحَی  َنیِذَّلا  ِهَنَکْـسَْملا  ِهَجاَْـحلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  َُّمث.ْمِهِْریَغ  ُقـْفِر  ُهـُُغْلبَی  اـَل  اَـم  ْمِهیِدـْیَِأب  ِقُّفَرَّتـلا  َنـِم  ْمُهَنوـُفْکَی  َو 

اَّلِإ َِکلَذ  ْنِم  ُهّللا  ُهَمَْزلَأ  اَم  ِهَقیِقَح  ْنِم  ِیلاَْولا  ُجُرْخَی  َْسَیل  ،َو  ُهُِحلُْـصی اَم  ِرْدَِـقب  ٌّقَح  ِیلاَْولا  یَلَع  ٍّلُِـکل  ،َو  ٌهَعَـس ٍّلُِـکل  ِهّللا  ِیف  َو.ْمُُهتَنوُعَم 
.َلُقَث ْوَأ  ِْهیَلَع  َّفَخ  اَمِیف  ِْهیَلَع  ِْربَّصلا  ،َو  ِّقَْحلا ِموُُزل  یَلَع  ِهِسْفَن  ِنیِطْوَت  ،َو  ِهّللِاب ِهَناَِعتْسِالا  ِماَِمتْهِالِاب َو 

همجرت

زج تیعر  ماوق  دنا و  ّتینما  ياه  هار  نید و  تزع  نارادمامز و  تنیز  تیعر و  ياه  هاگهانپ  اهژد و  - راگدورپ نذا  هب  - نایهاپـس اما 
.تسین نکمم  اهنآ  هلیسو  هب 

تیوقت نآ  هلیسو  هب  نمشد  اب  داهج  يارب  هک  يزیچ  نامه  ، تسین ریذپ  ناکما  جارخ  هلیـسو  هب  زج  نایهاپـس  ماوق  يراوتـسا و  سپس 
نایهاپس  ) هورگ ود  نیا.دنزاس  یم  فرطرب  ار  شیوخ  ياه  يدنمزاین  نآ  اب  دننک و  یم  هیکت  نآ  هب  دوخ  حالـصا  يارب  دنوش و  یم 

تلود نارازگراک  تاضق و  زا  یموس  هورگ  اب  زج  نارازگ ) جارخ  و 

يروآ عمج  ار  اه  تایلام  دنشخب و  یم  ماکحتـسا  ار  اهدادرارق  اهنآ  اریز  ، دنریذپ یمن  يراوتـسا  ماوق و  ، ناراد باسح  اه و  یـشنم  و 
.دنتسه نانیمطا  دامتعا و  دروم  یمومع  یصوصخ و  روما  ِطبض  رد  دننک و  یم 

یگدـنز لئاسو  نارگتعنـص ) راجت و   ) اهنآ اریز )  ) دـنبای یمن  ناماس  نارگتعنـص  نارو و  هشیپ  راـجت و  نودـب  زین  اـه  هورگ  نیا  همه 
تـسد اب  ار  يرازبا  لیاسو و  ناـنآ ) زا  یهورگ   ) دـننک و یم  هضرع  اـهرازاب  رد  هدرک و  يروآ  عمج  ار  رگید ) ياـه  هورگ   ) ناـشیا

اهنآ هب  تسا  مزـال  هک  دنتـسه  ناـگداتفا  راـک  زا  نادـنمزاین و  ، نییاـپ رـشق  سپـس.دنتسین  نآ  هب  رداـق  نارگید  هک  دـنزاس  یم  دوـخ 
.دوش کمک  تدعاسم و 

یقح ناشراک  حالصا  رادقم  هب  یلاو  رب  کی  ره  نینچمه  هداد  رارق  یتعسو  ، تاقبط نیا  زا  کی  ره  يارب  دوخ  شنیرفآ  رد  دنوادخ 
زا نتـسج  يرای  شـشوک و  مامتها و  اب  زج  دـیآ  یمن  رب  هتخاـس  مزلم  نآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هچنآ  يادا  هدـهع  زا  یلاو  زگره.دـنراد 
ای دشاب  کبـس  وا  رب  هک  دشاب  يروما  هاوخ  ، نآ ربارب  رد  تماقتـسا  ییابیکـش و  قح و  تمزالم  رب  شیوخ  نتخاس  هدامآ  دـنوادخ و 

.نیگنس

یعامتجا ياه  هورگ  دنویپ  ریسفت : حرش و 

هدوـمن یعاـمتجا  هدـمع  هورگ  تـفه  هـب  بلاـج  عماـج و  ، یلاـمجا يا  هراـشا  هماندـهع  نـیا  هتـشذگ  شخب  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
یماـظن و يورین  هک  اـجنآ  زا  دزادرپ و  یم  کـی  ره  ياـه  یگژیو  اـه و  تیلوئـسم  فیاـظو  حرـش  هب  دـعب  هب  اـجنیا  زا  سپـس.تسا 

.دنک یم  عورش  نآ  زا  تسا  هعماج  نکر  نیرت  مهم  یماظتنا 

دـنا و ّتینما  ياه  هار  نید و  تزع  نارادـمامز و  تنیز  تیعر و  ياه  هاگهانپ  اهژد و  - راـگدورپ نذا  هب  - نایهاپـس اـما  :» دـیامرف یم 
نکمم اهنآ  هلیسو  هب  زج  تیعر  ماوق 
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ره ياـنعم  هب  تغل  رد  هدـش  هتفرگ  تزع »  » زا هک  زیزع »  » هژاو زع » }» ُّزِع ،َو  ِهاـَلُْولا ُْنیَز  ،َو  ِهَّیِعَّرلا ُنوُصُح  ، ِهّللا ِنْذِإـِب  ، ُدُونُْجلاَـف ( ؛» تسین
( زاـمن نزو  رب   ) زازع دوـش  یم  داـجیا  یتخـس  هب  نآ  زا  روـبع  هک  ینیمز  هب  ور  نیا  زا  تسا  تخـس  نآ  هب  ندیـسر  هک  تـسا  يزیچ 

دنمورین يوق و  دارفا  نینچمه  دنیوگ  یم  زیزع  نآ  هب  دشاب  لکشم  نآ  هب  یـسرتسد  یبایمک  رثا  رب  هک  يزیچ  ره  زین  دوشیم و  هدیمان 
یبایمک و يانعم  هب  مه  تردق و  يانعم  هب  مه  تزع  هژاو  اذـل  دـنوشیم و  هدـیمان  زیزع  نکمم ، ریغ  ای  تسا  لکـشم  اهنآ  رب  هبلغ  هک 

ُموُقَت َْسَیل  ِْنمَْألا َو  ُُلبُـس  ،َو  ِنیِّدلا .تسا } تردق  يانعم  هب  زع  هملک  نیـشیپ  هلمج  رد  .دور و  یم  راک  هب  ندوب  اهبنارگ  يانعم  هب  مه 
(. ْمِِهب اَّلِإ  ُهَّیِعَّرلا 

.دیامرف یم  نایب  نمؤم  نایرکشل  دوجو  يارب  رابرپ  هجیتن  تبثم و  رثا  جنپ  ، هاتوک هلمج  دنچ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تسا مزال  یهاگهانپ  اهنآ  تارطخ  نانمـشد و  بیـسآ  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  هکنیا  هب  هراشا.دنا  تیعر  ياهژد  اهنآ  هکنیا  تسخن 
يارب ار  تالکـشم  عاونا  دوش و  یم  نانمـشد  عمط  ببـس  اـهنآ  رد  روتف  فعـض و  هنوگره  اریز  ، دـنردتقم نایرکـشل  هاـگهانپ  نآ  و 

یم مکحم  ياهژد  دوجو  ، دوب ییادـتبا  هداس و  رایـسب  اـه  حالـس  هکنیا  هب  رظن  خـیرات  هتـشذگ  رد.دروآ  یم  دـیدپ  نیملـسم  هعماـج 
اهژد ، دربرود ياه  پوت  اه و  کشوم  یگنج و  ياهامیپاوه  دوجو  اب  زورما  دنچره  ، دریگب ار  اه  بیـسآ  زا  يرایـسب  يولج  تسناوت 

.دنرادن ینادنچ  ییآراک 

دـشاب و ذوفن  تردـق و  بحاـص  هک  تسا  مرتـحم  مدرم  رظن  رد  يرادـمامز  اریز  ، درمـش یم  نارادـمامز  تنیز  ار  نآ  مود  هلمج  رد 
.دوش یم  لصاح  نامرف  رب  رس  دنمورین و  يرکشل  قیرط  زا  لّوا  هجرد  رد  ذوفن  تردق و 

زین مدرم  يونعم  روما  هک  دراد  تقیقح  نیا  هب  ینشور  هراشا  ، درمش یم  نید  تردق  تزع و  ببـس  ار  دنمورین  رکـشل  هک  موس  هلمج 
دودـح و يارجا  قوقح و  قاقحا  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یمهم  شخب  ؛ دریذـپ یمن  ناماس  دـنمورین  یـشترا  دوجو  نودـب 

.تسا دنمورین  يرکشل  هب  هتسباو  مه  نآ  ، دراد ورین  تردق و  هب  زاین  داد  لدع و  شرتسگ  طسب و 

يوق رکشل  کی  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدمآ  نایم  هب  دنمورین  نایرکـشل  هلیـسو  هب  ّتینما  قرط  زا  نخـس  نآ  رد  هک  هلمج  نیمراهچ 
یم وا  زا  زین  لخاد  نانمشد  هکلب  ، دناسرت یم  هیآ 60 }. لافنا ، «} ْمُکَّوُدَع ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت   » ناونع هب  ار  جراخ  نانمـشد  اهنت  هن 

یماظتنا يورین  هک  هداعلا  قوف  دراوم  رد  هکنیا  ای  تسا و  یماظتنا  یماظن و  يورین  زا  معا  اـجنیا  رد  دونج  هک  لـیلد  نیا  هب  ای.دنـسرت 
.دنزاس یم  رارقرب  اهنآ  هلیسو  هب  ار  ّتینما  دننک و  یم  جیسب  روشک  لخاد  رد  ار  یماظن  يورین  ًالومعم  دیاین  رب  ّتینما  نیمأت  هدهع  زا 

لبق هلمج  راهچ  زا  يریگ  هجیتن  هلزنم  هب  تسا  نکمم  تسین ، ریذپ  ناکما  اهنآ  هلیـسو  هب  زج  تیعر  ماوق  : دیامرف یم  هک  مجنپ  هلمج 
هلزلز رد  ؛ دنباتش یم  مدرم  يرای  هب  اه  شترا  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  نآ  دشاب و  یلقتـسم  هلمج  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا.دشاب 

.دتسرفب مدرم  کمک  هب  ار  یماظن  يورین  تسا  راچان  تلود  ، هبقرتم ریغ  ِخلت  ثداوح  اه و  بالیس  ، اه

یم جارخ  نالماع  نایهاپـس و  هطبار  رد  دـنک و  یم  نایب  بیترت  هب  رگید  ياه  هورگ  اب  ار  یعامتجا  هورگ  نیا  طاـبترا  ماـما  هاـگ  نآ 
نآ هلیسو  هب  نمشد  اب  داهج  يارب  هک  يزیچ  نامه  ، تسین ریذپ  ناکما  جارخ  هلیسو  هب  زج  نایهاپس  ماوق  يراوتـسا و  سپـس  :» دیامرف

َماَِوق َال  َُّمث  ( ؛» دـنزاس یم  فرطرب  ار  شیوخ  ياه  يدـنمزاین  نآ  اب  دـننک و  یم  هیکت  نآ  هب  دوخ  حالـصا  يارب  دـنوش و  یم  تیوقت 
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ِءاَرَو ْنِم  ُنوُکَی  ْمُهُِحلُْـصی َو  اَـمِیف  ِْهیَلَع  َنوُدِـمَتْعَی  ،َو  ْمِهِّوُدَـع ِداَـهِج  یَلَع  ِِهب  َنْوَْوقَی  يِذَّلا  ِجاَرَْخلا  َنِم  ْمَُهل  ُهّللا  ُجِرُْخی  اَِـمب  اَّلِإ  ِدوـُنُْجِلل 
(. ْمِِهتَجاَح

هب هکلب  ، تشادن دوجو  هناگادج  زاتمم و  رشق  کی  لکش  هب  رکشل  هاپس و  ادخ  لوسر  رصع  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسا  خیرات  زا 
رب هحلسا  دنرادرب  حالس  دنتشاد  تردق  هک  گرزب  کچوک و  ، ناوج ریپ و  ، نمشد اب  هلباقم  يارب  زاین  ماگنه 

ناشدوخ زا  زین  يراوس  بکرم  دندرک و  یم  هیهت  دوخ  ار  حالـس  ًابلاغ.دنتفاتـش  یم  دربن  نادـیم  يوس  هب  ربمایپ  هارمه  دنتـشاد و  یم 
هیهت دنتـشاد  دارفا  هک  یتاعربت  تاکز و  قیرط  زا  ار  رکـشل  هقوذآ  داد  یم  روتـسد  ربماـیپ  نادـیم ، يوس  هب  تکرح  زا  لـبق  هتبلا.دوب 

.دننک

نانمــشد هتفاـی  ناـمزاس  نایرکــشل  اـب  هلباـقم  زج  يا  هراـچ  تفاــی و  شرتـسگ  مالــسا  تموـکح  هـک  دــعب  ياــه  ناــمز  رد  یلو 
دروم جارخ و  يانعم  هرابرد  .دنزاس { مهارف  اهنآ  يارب  ییاه  ناگداپ  دنهد و  نامزاس  مالسا  هاپس  هب  دندش  راچان  ناناملسم  ، دنتشادن

{ .میا هدرک  رکذ  همان 51  لیذ  یحورشم  ثحب  نآ 

.دوب گرزب  ناگداپ  کی  دوخ  هک  دش  یم  هدرمش  « دنجلا هفوک  » ناونع هب  هفوک  رهش  ًالوصا 

داهج رب  رداق  دارفا  همه  هفیظو  هک  هّللا  لیبس  یف  داـهج  ناونع  هب  دنتـسویپ و  یم  نایهاپـس  هب  زین  يداـع  دارفا  ساـسح  عقاوم  رد  هتبلا 
.دنداتسیا یم  نایهاپس  رانک  رد  تسا 

لابلا غراف  تشیعم  رظن  زا  دـیاب  تسا  هدرک  مالـسا  هزوح  ظفح  يارب  يراکادـف  هداـمآ  ار  دوخ  هک  یهورگ  نینچ  کـی  لاـح  ره  هب 
.تسا هدش  هداد  رارق  اهنآ  يارب  هّللا  لیبس  یف  ناونع  هب  تاکز  زا  یمهس  نینچمه  جارخ و  مان  هب  یصاخ  تایلام  ، مالسا رد  اذل  ، دشاب

یَلَع ِِهب  َنْوَْوقَی  َنیِذَّلا   » هلمج دـشاب  نایهاپـس  فلتخم  ياهزاین  هب  هراشا  دـناوت  یم  هدـمآ  ماما  نخـس  رد  هک  يا  هناگ  هس  ياـه  هلمج 
.تسا بکرم  حالس و  لیبق  زا  گنج  نادیم  هب  طوبرم  ياهزاین  هب  هراشا  ْمِهِّوُدَع » ِداَهِج 

.تسا یگدنز  تایرورض  نیمأت  هب  هراشا  ْمُهُِحلُْصی » اَمِیف  ِْهیَلَع  َنوُدِمَتْعَی  َو   » هلمج

.دشاب اهنآ  یهافر  روما  هب  هراشا  دناوت  یم  ْمِِهتَجاَح » ِءاَرَو  ْنِم  ُنوُکَی  َو   » هلمج

.دزاس فرطرب  ار  اهنآ  ياهزاین  مامت  هک  دنشاب  هتشاد  يدمآرد  نایهاپس  : دنا هدرک  ریسفت  نینچ  ار  هلمج  نیا  ناحراش  زا  یضعب 

یم دـنک  یم  نایب  ناراد  باسح  نارازگراک و  تاضق و  ینعی  مجنپ  مراهچ و  موس و  هورگ  اب  ار  هورگ  ود  نیا  طابترا  ماـما  هاـگ  نآ 
باـسح اـه و  یــشنم  تـلود و  نارازگراـک  تاـضق و  زا  یموـس  هورگ  اـب  زج  نارازگ ) جارخ  نایهاپــس و   ) هورگ ود  نـیا  :» دـیامرف

ِطبض رد  دننک و  یم  يروآ  عمج  ار  اه  تایلام  دنـشخب و  یم  ماکحتـسا  ار  اهدادرارق  اهنآ  اریز  ، دنریذپ یمن  يراوتـسا  ماوق و  ، ناراد
ِلاَّمُْعلا َو ِهاَضُْقلا َو  َنِم  ِِثلاَّثلا  ِْفنِّصلِاب  اَّلِإ  ِْنیَْفنِّصلا  ِْنیَذَِـهل  َماَِوق  َال  َُّمث  ( ؛» دنتـسه نانیمطا  دامتعا و  دروم  یمومع  یـصوصخ و  روما 
ره هب  سپـس  تسا  ندز  هرگ  لحم  يانعم  هب  لـصا  رد  دجـسم »  » نزو رب  دـقعم »  » عمج دـقاعم » }» ِدـِقاَعَْملا َنِم  َنوُمِکُْحی  اَِـمل  ، ِباَّتُْکلا
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هرگ يانعم  هب  دقع »  » نآ یلصا  هشیر  تسا و  هدش  قالطا  دنکیم  داجیا  نیفرط  نایم  رد  یهرگ  هکنیا  تبسانم  هب  يدادرارق  هلماعم و 
(. اَهِّماَوَع ِرُومُْألا َو  ِّصاَوَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  َنُونَمَتُْؤی  َو  ِِعفاَنَْملا ، َنِم  َنوُعَمْجَی  َو  { ، .تسا ندز 

موس فنـص  ناونع  هب  هدرک و  ماغدا  فنـص  کی  رد  ار  یعامتجا  ياه  هورگ  زا  هورگ  هس  دوخ  ینارون  ترابع  نیا  رد  ماما  عقاو  رد 
مهم رثا  کی  هورگ  هس  نیا  زا  مادک  ره  يارب  هداد و  رارق  جارخ  ناگدننک  يروآ  عمج  نایهاپس و  ینعی  ؛ نیشیپ فنـص  ود  لباقم  رد 

.تسا هدرک  رکذ  یعامتجا 

زا مدرم  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  دشابن  اهنآ  تراظن  رگا  اریز  ، دنـشخب یم  ماکحتـسا  ار  اهدادرارق  اهنآ  : دـیامرف یم  تاضق  دروم  رد 
یم رارق  بیقعت  تحت  مکاـحم  فرط  زا  اریز  ، دـننکن فّلخت  دوش  یم  ببـس  لدـع  مکاـحم  دوجو  یلو  ؛ دـننز زابرـس  دوخ  تادـهعت 

.دنوش یم  تازاجم  راتفرگ  دنریگ و 

نارومأم هک  تسا  تسرد.هدومرف  رکذ  ار  عفانم  عمج  رب  تراـظن  هلأـسم  نارادـشخب  نارادـنامرف و  نارازگراـک و  ینعی  ؛ لاّـمع يارب 
.دننارادشخب نارادنامرف و  ینعی  نالماع  اهنآ  لامعا  رب  رظان  یلو  ؛ دنتسه نآ  عمج  لابند  هب  جارخ  تایلام و  يروآدرگ 

دروـم مالـسا  روـشک  ياـه  هـنیزه  اهدـمآرد و  صاـخ و  ماـع و  روـما  طبـض  رد  اـهنآ  هـک  هدرمــش  نـیا  ار  باـتک  يدوـجو  هدـیاف 
ناماس هاپس  رما  نآ  حالصا  اب  دوش و  یم  حالصا  تایلام  جارخ و  رما  دنهد  مه  تسد  هب  تسد  هورگ  هس  نیا  هک  یماگنه.دننانیمطا 

.دریذپ یم 

یم اهنآ  نانکراک  تاضق و  رد  هصالخ  دنا و  هورگ  کی  هورگ  هس  نیا  هک  دـنا  هدرک  روصت  نینچ  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
البق هک  دنتـسه  یعامتجا  هورگ  هس  اهنآ  نیقی  هب  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  زاب  تاضق  هب  هدمآ  هناگ  هس  ياه  هلمج  رد  هچنآ  دـنوش و 

طابترا مه  اب  هس  ره  نیقی  هب  یلو  ؛ تسا هدرک  رکذ  يا  همانرب  هفیظو و  کی  ره  يارب  زین  اـجنیا  رد  هدومرف و  هراـشا  اـهنآ  هب  ماـما  مه 
.دنا هدش  رکذ  ثلاث  فنص  ناونع  هب  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  گنتاگنت  کیدزن و 

نایب مود  فنـص  ناونع  هب  ار  جارخ  يروآدرگ  هلأسم  درک و  هراـشا  فنـص  ود  هب  ماـما  ًـالبق  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
؟ دنهد یم  لیکشت  ار  موس  فنص  هورگ  هس  زا  یکی  زاب  لاّمع  اجنیا  رد  هنوگچ  دومرف 

دـننک و یم  دابآ  ار  هیجارخ  ياه  نیمز  هک  ینازرواـشک  دوب و  هاپـس  زا  نخـس  ماـما  مـالک  ردـص  رد  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خـساپ 
يروآ عمج  رما  رب  هک  تسا  ینارادـشخب  نارادـنامرف و  ینعی  ؛ تلود نارازگراک  زا  نخـس  اـجنیا  رد  یلو  ؛ دـنزادرپ یم  ار  نآ  جارخ 

.دنتسه نآ  عمج  يدصتم  اهنآ  نارومأم  دنراد و  تراظن  جارخ 

َنیِلماع  » هب رظان  تسا و  هدـش  قالطا  رادـشخب  رادـنامرف و  ، رادناتـسا هب  ماما  تاملک  رد  اهراب  لماع  عمج  لاّمع  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت 
.تسین هدمآ  تاکز  دروم  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تاکز ) يروآ  عمج  نارومأم  ( ؛» اْهیَلَع

هاگ قوف و  ام  يرـس و  لئاسم  طبـض  تبث و  هاـگ  ناگدنـسیون  نیا  راـک  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اَـهِّماَوَع » ِرُومُأـْلا َو  ِّصاَوَخ   » هب ریبعت 
اهدمآرد و مه  دننک و  ظفح  ار  هدش  يدنب  هقبط  دانـسا  مه  دنراد  هفیظو  اهنآ.تسا  یلومعم  ياهدمآرد  اه و  هنیزه  تبث  هب  طوبرم 
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.ار يراج  ياه  هنیزه 

: دیامرف یم  هدرک  نایب  هتشذگ  فانصا  اب  ار  يرگید  هورگ  دنویپ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

یگدـنز لیاسو  نارگتعنـص ) راجت و   ) اهنآ اریز )  ) دـنبای یمن  ناماس  نارگتعنـص  نارو و  هشیپ  راجت و  نودـب  زین  اه  هورگ  نیا  همه  »
تـسد اب  ار  يرازبا  لیاسو و  نانآ ) زا  یهورگ   ) دـننک و یم  هضرع  اهرازاب  رد  هدرک و  يروآ  عمج  ار  نیـشیپ ) ياـه  هورگ   ) ناـشیا

ْنِم ِْهیَلَع  َنوُعِمَتْجَی  اَـمِیف  ، ِتاَـعاَنِّصلا يِوَذ  ِراَّجُّتلاـِب َو  اَّلِإ  ًاـعیِمَج  ْمَُهل  َماَوـِق  اـَل  َو  ( ؛» دنتـسین نآ  هب  رداـق  نارگید  هک  دـنزاس  یم  دوـخ 
اهنآ زا  ناسنا  هک  تسا  يروما  ياـنعم  هب  روحم »  » نزو رب  قفرم »  » عمج نینچمه  و  دجـسم »  » نزو رب  قفرم »  » عمج قفارم » } » ْمِهِِقفاَرَم

تسا ندرک  هدافتسا  ندش و  دنم  هرهب  يانعم  هب  قفرتلا » }» ِقُّفَرَّتلا َنِم  ْمُهَنوُفْکَی  ْمِِهقاَوْسَأ َو  ْنِم  ُهَنوُمیُِقی  َو  { ، .دوشیم دنم  هرهب  عفتنم و 
هچ تسا ؛ هدیرفآ  فلتخم  ار  یعامتجا  ياه  تیعقوم  اهدادعتـسا و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مهریغ ) قفر  هغلبیال  ام   ) هلمج و 
رب سک  ره  هک  تسا  نیمه  یعاـمتجا  یگدـنز  هجیتن  تسین و  هتخاـس  رگید  يدرف  زا  تسا و  هتخاـس  يدرف  زا  هک  ییاـهراک  رایـسب 

{ .دـنهد یم  هرهب  وا  هب  ربارب  رد  دـندرگ و  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  نارگید  دوش و  یم  لوغـشم  يراـک  هب  دوـخ  ناوـت  دادعتـسا و  قـبط 
(. ْمِهِْریَغ ُْقفِر  ُهُُغْلبَی  َال  اَم  ْمِهیِْدیَِأب 

يروآ عمج  ناـنآ  راـک  هک  تسا  نارو  هشیپ  راـجت و  هب  هراـشا  ْمِِهقاَوْسَأ » ْنِم  ُهَنوُمیُِقی   » و  ..« .َنوـُعِمَتْجَی اَـمِیف   » هلمج هک  تسا  نشور 
ناگدـننک فرـصم  راـیتخا  رد  اـهنآ  نتـشاذگ  اـهرازاب و  رد  اـهنآ  ندرک  هضرع  کـیدزن و  رود و  قطاـنم  زا  مدرم  زاـین  دروم  داوـم 

زاین دروم  لیاسو  تمحز  جنر و  شالت و  اب  اهنآ  هک  تسا  نارگتعنـص  هب  هراشا   ..« .ْمِهیِْدیَِأب ِقُّفَرَّتلا  َنِم  ْمُهَنوُفْکَی  َو   » هلمج یلو  ؛ تسا
.دنراذگ یم  نادنمزاین  رایتخا  رد  هتخادرپ و  هتخاس و  - نامز نآ  طیارش  قبط  هتبلا  - دوخ ياه  تسد  اب  ار  مدرم 

تعارز هن  دنهد و  یم  ماجنا  يدیلوت  راک  هن  ؛ دنرادن اه  ناسنا  یگدنز  رد  یمهم  شقن  راجت  هک  دنرادنپ  نینچ  یـضعب  تسا  نکمم 
نیقی هب  دـشاب  سانـش  هفیظو  یناـسنا  ، رجاـت رگا  یلو  تسا ؟ هدرمـش  هعماـج  ناـکرا  زا  ار  اـهنآ  ماـما  هنوگچ.تعنـص  يرادـماد و  و 
یمن تفاـی  رگید  قطاـنم  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  ناـهج  زا  يا  هـقطنم  ره  رد  وـس  کـی  زا  اریز  ، دـهد یم  ماـجنا  ار  یمهم  ياـهراک 

يا هطقن  زا  ار  زاین  دروم  داوم  نیا  لاقتنا  یهورگ  دیاب  دننک  هدافتـسا  یهلا  تاکرب  همه  زا  دـنهاوخب  نیمز  يور  مدرم  همه  رگا.دوش 
یم دیلوت  ناتسا  کی  رهـش و  کی  رد  هک  يداوم  رد  یتح  رگید  ییوس  زا.دنراجت  نامه  هورگ  نیا  دنریگب و  هدهع  هب  رگید  هطقن  هب 

زا حالطصا  هب  دننک و  یـشورف  هدرخ  دنروایب و  رازاب  هب  ًاصخـش  دنا  هدرک  دیلوت  ار  هچنآ  دنرادن  ییاناوت  ًابلاغ  ناگدننکدیلوت  دوش ،
هشیپ هب  صخش  نآ  دنشورفب و  دراد  یفاک  هیامرس  هک  یـسک  هب  اجکی  ار  دوخ  تالوصحم  دنراچان  هکلب  ، دنناسرب فرـصم  هب  دیلوت 

دنراد هضرع  مدرم  هب  یشورف  هدرخ  روط  هب  نارو  هشیپ  دهدب و  ءزج  نارو 

دیاب دـشابن و  بذـج  لباق  دـیلوت  لحم  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  یتعنـص  یماد و  يزرواشک و  تادـیلوت  زا  يرایـسب  موس  يوس  زا 
نامه هورگ  نیا  دـنریگب و  هدـهع  هب  ار  تارداص  راک  دـیاب  یهورگ  اذـل  ، دـننک هضرع  ایند  ياهرازاب  رد  هدرک  يروآ  عمج  ار  اـهنآ 
دیلوـت هدـهع  زا  هک  دراد  زهجم  ياـهرابنا  هب  جاـیتحا  اـهنآ  يراد  هگن  هریخذ و  ظـفح و  هـک  یتـالوصحم  رد  صوـصخ  هـب  دـنراجت 
شدرگ يارب  نارو ) هشیپ  راـجت و   ) هطـساو ود  نیا  ًـالومعم  ینعی  ؛ دـنراد یمهم  شقن  رما  هس  نـیا  رد  راـجت.تسا  جراـخ  ناگدـننک 

تبثم يراک  ماجنا  نودب  دنهاوخب  یهورگ  ره  دوش و  ددعتم  طئاسو  رگا  لاح.دراد  ترورـض  فلتخم  تالوصحم  لاوما و  حـیحص 
دنهدب و مه  تسد  هب  تسد  ای  دننک  راکتحا  دنا  هدرک  يرادیرخ  هک  ار  یـسانجا  راجت  ای  دنیازفیب و  سانجا  ياهب  رب  دـنریگب و  هرهب 
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.درادن تراجت  هلأسم  لصا  هب  یطابترا  دوش و  یم  بوسحم  فارحنا  ، دنهد لیکشت  بذاک  ياه  تمیق  اب  هایس  رازاب 

یتح تراـجت و  رما  رب  تراـظن  يارب  نآ  دـننام  یناـگرزاب و  ترازو  ناونع  هب  يا  هناـخ  ترازو  اـه  تلود  ماـمت  رد  لـیلد  نیمه  هب 
، نارگتعنـص راـک  عـقاو  رد  هک  دراد  دوـجو  تادراو  تارداـص و  ماـجنا  يارب  اـهنآ  هب  مزـال  ياـه  هیامرـس  نداد  راـجت و  هب  کـمک 

.دننک یم  لیمکت  ار  نارادماد  نازرواشک و 

هب تسا  مزال  هک  دنتـسه  ناگداتفا  راک  زا  نادنمزاین و  نییاپ ، رـشق  سپـس  :» دـیامرف یم  ، هدرک دای  عامتجا  نییاپ  رـشق  زا  ماما  هاگ  نآ 
ششخب اطع و  يانعم  هب  دفر » }» ْمُهُْدفِر ُّقِحَی  َنیِذَّلا  ِهَنَکْـسَْملا  ِهَجاَْحلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  یَْلفُّسلا  ُهَقَبَّطلا  َُّمث  ( ؛» دوش کمک  تدعاسم و  اهنآ 

(. ْمُُهتَنوُعَم َو  .تسا } ندرک  کمک  و 

دننام ینهذ و  یگداتفا  بقع  ، نوگانوگ ثداوح  ، وضع صقن  ، يرامیب ، يریپ رثا  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  يا  هعماج  ره  رد  تسا  یهیدب 
زا حور  مسج و  تمالـس  یناوج و  ماگنه  هب  هورگ  نیا  زا  يرایـسب.دنا  هدـننک  فرـصم  اهنت  دنـشاب و  هدـننک  دـیلوت  دـنناوت  یمن  نآ 

دریذپ یم  نادجو  هن  دهد  یم  هزاجا  لقع  هن.دندش  راتفرگ  یعـضو  نینچ  هب  نامز  تشذگ  رثا  رب  یلو  ؛ دندوب هدمع  ناگدننک  دیلوت 
زا یـشخب  دـننک و  یم  زاب  یباسح  هورگ  نیا  يارب  ایند  مامت  رد  لیلد  نیمه  هب  دـنوش  فذـح  یعاـمتجا  ياـه  تیاـمح  زا  اـهنیا  هک 
یم لیکـشت  اـهنآ  زا  تیاـمح  هب  يزکارم  زین  عاـمتجا  رد  دوش و  یم  اـهنآ  زا  ییاریذـپ  يرادـهگن و  فرـص  تموـکح  ياهدـمآرد 

.دراد قلعت  اهنآ  هب  تاکز  سمخ و  زا  يا  هدمع  مهس  هدش و  دیکا  هیصوت  هورگ  نیا  هب  یگدیسر  هرابرد  مالسا  رد.ددرگ 

نکمم وس  کی  زا.دوش  یم  مهارف  هعماج  رگید  راشقا  يارب  یمهم  تالکـشم  دـنوش  هتفرگ  هدـیدان  هورگ  نیا  هچناـنچ  نیا  رب  نوزفا 
دوخ راک  زا  رگید  راشقا  ای  ، دـننزب اه  ییاشگ  هدـقع  اه و  تیانج  ای  فالخ  ياهراک  هب  تسد  دوخ  یگدـنز  نیمأـت  يارب  اـهنآ  تسا 

ضرف رب  دننیبب  یم  هک  یماگنه  اما  ؛ دش دنهاوخ  راتفرگ  یبئاصم  هچ  هب  دنوش  هورگ  نیا  دننام  يزور  رگا  دننک  رکف  دنوش و  درـسلد 
.دش دنهاوخن  نارگن  دوخ  هدنیآ  هب  دننک  یم  تیامح  اهنآ  زا  هعماج  تموکح و  یگداتفاراک  زا 

یمن فافک  ناشدمآرد  اما  ؛ دنراد یتیلاعف  هک  دنتـسه  یناسک  تجاح  لها  : تسا هورگ  ود  هب  هراشا  تنکـسم  تجاح و  لها  هب  ریبعت 
.دنشاب هتشاد  يدمآرد  دنناوت  یمن  اقلطم  هک  تسا  ناریگ  نیمز  ناگداتفاراک و  زا  هب  هراشا  تنکسم  دهد و 

دنوادخ :» دیامرف یم  دنک و  یم  یمهم  هتکن  هب  هراشا  رگیدکی  اب  یعامتجا  تاقبط  نیا  طابترا  رکذ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
؛» دنراد یقح  ناشراک  حالصا  رادقم  هب  یلاو  رب  کی  ره  نینچمه  هداد  رارق  یتعسو  تاقبط ، نیا  زا  کی  ره  يارب  دوخ  شنیرفآ  رد 

(. ُهُِحلُْصی اَم  ِرْدَِقب  ٌّقَح  ِیلاَْولا  یَلَع  ٍّلُِکل  ،َو  ٌهَعَس ٍّلُِکل  ِهّللا  ِیف  (َو 

شنیرفآ همشچرس  تسخن  : دنریگ یم  کمک  همـشچرس  ود  زا  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  تاقبط  نیا  مامت  هکنیا  هب  هراشا 
شـشوک شالت و  اب  دنناوت  یم  اه  هورگ  نیا  زا  مادک  ره  هک  هدیرفآ  ملاع  نیا  رد  یتاناکما  اه و  تمعن  بهاوم و  دنوادخ  هک  تسا 

هب هک  دراد  هفیظو  یمالـسا  تموکح  ، عیرـشت ناهج  رظن  زا  اما  و  نیوکت ، ناهج  بسح  رب  نیا  ، دنوش دـنم  هرهب  نآ  زا  يزیر  همانرب  و 
زا دناوت  یم  ییارجا و  تردق  مه  تسا و  یلام  تردق  ياراد  مه  تموکح  اریز  ، دنـسرب شیوخ  دصاقم  هب  ات  دنک  کمک  اهنآ  همه 

.دریگب هرهب  یعامتجا  تاقبط  همه  هب  کمک  يارب  تردق  ود  نیا 
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ماجنا یبوخ  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  دناوت  یم  هنوگچ  یلاو  هک  دیوگ  یم  نخس  بلطم  نیا  هرابرد  نخـس  نیا  همادا  رد  سپس 
يرای شـشوک و  مامتها و  اب  زج  دیآ  یمن  رب  هتخاس  مزلم  نآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هچنآ  يادا  هدـهع  زا  یلاو  زگره  :» دـیامرف یم  دـهد 
کبس وا  رب  هک  دشاب  يروما  هاوخ  ، نآ ربارب  رد  تماقتسا  ییابیکـش و  قح و  تمزالم  رب  شیوخ  نتخاس  هدامآ  دنوادخ و  زا  نتـسج 
يانعم هب  نیطوت » }» ِنیِطْوَت ،َو  ِهّللِاب ِهَناَِعتْسِالا  ِماَِمتْهِالِاب َو  اَّلِإ  َِکلَذ  ْنِم  ُهّللا  ُهَمَْزلَأ  اَم  ِهَقیِقَح  ْنِم  ِیلاَْولا  ُجُرْخَی  َْسَیل  َو  ( ؛» نیگنس ای  دشاب 
ییوگ هدـش  هتفرگ  نطو  هدام  زا  لصا  رد  .ندرک  راداو  يراـک  هب  ار  نتـشیوخ  ینعی  سفن » نیطوت   » تسا و يزیچ  رب  نتخاـس  راداو 
ِهِـسْفَن .تسا } هدمآ  زین  نداد  تداع  يانعم  هب  هاگ  هژاو  نیا  .دنک  یم  فقوت  نآ  رد  دهد و  یم  رارق  شیوخ  نطو  ار  راک  نآ  ناسنا 

(. َلُقَث ْوَأ  ِْهیَلَع  َّفَخ  اَمِیف  ِْهیَلَع  ِْربَّصلا  ،َو  ِّقَْحلا ِموُُزل  یَلَع 

ربارب رد  هفیظو  ماجنا  رد  یلاو  تیقفوم  يارب  طرش  هس  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 

هدامآ موس  طرش  ادخ و  زا  نتسج  يرای  مود  طرش  هار ، نیا  رد  ششوک  شالت و  لّوا  طرش  : تسا هدومرف  رکذ  یعامتجا  ياه  هورگ 
تالکـشم زا  دشوکب و  هناصلخم  دـنک و  هیکت  دـنوادخ  رب  یلاو  هاگره  نیقی  هب.تسه  هار  نیا  رد  هک  یتالکـشم  لمحت  يارب  ندوب 

.دش دهاوخ  زوریپ  قفوم و  دسارهن  هفیظو  ماجنا  قیرط  رد 

مهدزاود شخب 

همان نتم 

، ًاْملِح ْمُهَلَْضفَأ  ،َو  ًاْبیَج ْمُهاَْقنَأ  ،َو  َکِماَمِِإل ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل َو  َکِسْفَن  ِیف  ْمُهَحَْصنَأ  َكِدُونُج  ْنِم  ِّلَوَف 

432 ص :
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َُّمث.ُفْعَّضلا ِِهب  ُدُعْقَی  َال  ،َو  ُْفنُْعلا ُهُرِیُثی  َال  ْنَّمِم  ،َو  ِءاَیِْوقَْألا یَلَع  ُوْبنَی  ،َو  ِءاَفَعُّضلِاب ُفَأْرَی  َو  ِرْذُْعلا ، َیلِإ  ُحیِرَتْسَی  ،َو  ِبَضَْغلا ِنَع  ُئِْطُبی  ْنَّمِم 
ِءاَـخَّسلا َو ،َو  ِهَعاَـجَّشلا ِهَدـْـجَّنلا َو  ِلـْهَأ  َّمـُث  ، ِهَنـَـسَْحلا ِقـِباَوَّسلا  َو  ِهَِـحلاَّصلا ، ِتاَـتُوُیْبلا  ِلـْهَأ  ،َو  ِباَـسْحَْألا ِتاَءوُرُْملا َو  يِوَذــِب  ْقَْـصلا 

َکِـسْفَن ِیف  َّنَمَقاَفَتَی  َال  ،َو  اَمِهِدـَلَو ْنِم  ِناَدـِلاَْولا  ُدَّقَفَتَی  اَم  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ْدَّقَفَت  َُّمث.ِفْرُْعلا  َنِم  ٌبَعُـش  ،َو  ِمَرَْکلا َنِم  ٌعاَمِج  ْمُهَّنِإَف  ؛ ِهَحاَمَّسلا
َدُّقَفَت ْعَدَـت  َال  َو.َِکب  ِّنَّظلا  ِنْسُح  ،َو  ََکل ِهَحیِـصَّنلا  ِلْذـَب  َیلِإ  ْمَُهل  ٌهَیِعاَد  ُهَّنِإَف  ؛ َّلَق ْنِإ  ِِهب َو  ْمُهَتْدَـهاَعَت  ًافُْطل  َّنَرِقْحَت  َال  ،َو  ِِهب ْمُهَْتیَّوَق  ٌءْیَش 

.ُْهنَع َنُونْغَتْسَیَال  ًاِعقْوَم  ِمیِسَْجِلل  ،َو  ِِهب َنوُعِفَْتنَی  ًاعِضْوَم  َکِفُْطل  ْنِم  ِریِسَْیِلل  َّنِإَف  ، اَهِمیِسَج یَلَع  ًالاَکِّتا  ُمِهِرُومُأ  ِفیَِطل 

اه همجرت 

یتشد

وا نماد  و  رتشیب ، وت  ماما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  يارب  وا  یهاوخریخ  هک  نیزگرب  ار  یسک  هاپس  یهدنامرف  يارب 
، نادنمتردق اب  و  دروآ ، تمحر  ناوتان  رب  و  دشاب ، رتریذپ  رذع  و  دیآ ، مشخ  هب  رید  هک  یناسک  زا  دشاب ، رترب  وا  ییابیکـش  رت ، كاپ 

 . درادن زاب  تکرح  زا  ار  وا  یناوتان  و  دناشکن ، زواجت  هب  ار  وا  یتشرد  دنک ، دروخرب  تردق  اب 

هک ناشخرد ، وکین و  یقباوس  ياراد  اسراپ ، ینادناخ  هدـش ، باسح  ّتیـصخش  ياراد  راد ، هشیر  ياه  هداوناخ  اب  نایماظن  رد  سپس 
ار اه  یکین  و  هدرک ، عمج  دوخ  رد  ار  يراوگرزب  همه  نانآ  نک ، رارق  رب  کیدزن  طباور  دنرظن ، دنلب  هدنشخب و  روشحلس و  روالد و 

ادابم و  دـشیدنا ، یم  شدـنزرف  هراب  رد  نابرهم  يردـپ  هک  شیدـنیب  يا  هنوگ  هب  ناـنآ  ياـهراک  رد  سپ  دـنا .  هدروآ  درگ  دوخ  رد 
- دشاب كدنا  دنچ  ره  نانآ - هب  تبـسن  وت  يراکوکین  و  دنک ، هولج  گرزب  ترظن  رد  ینک  یم  دـنمورین  نادـب  ار  نانآ  هک  ار  هچنآ 

کچوک روما  هب  یگدیسر  و  دنادرگ ،  وکین  وت  هب  تبسن  ار  ناشنامگ  و  دناوخ ، وت  یهاوخریخ  هب  ار  نانآ  یکین ، اریز  رادنپم ، راوخ 
یب وت  گرزب  ياه  یکین  هب  و  دنرب ، یم  دوس  وت  كدـنا  یکین  زا  اریز  راذـگماو ، ناشگرزب  ياهراک  هب  یگدیـسر  رطاخ  هب  ار  نانآ 

 . دنتسین زاین 

يدیهش

رتکاـپ و ار  وا  نماد  یناد و  رتـشیب  دوخ  ماـما  وا و  لوسر  ادـخ و  يارب  يو  یهاوـخریخ  هک  راـمگب  ار  یـسک  دوـخ  نایهاپـس  زا  سپ 
نآ و  دیآرب ، ناتـسدیوق  اب  و  درآ ، تمحر  ناناوتان  رب  و  دیارگ ، شزوپ  نتفریذـپ  هب  دوز  دـیآ و  مشخ  هب  رید  هک  رترب ، شا  يرابدرب 

، دنیاسراپ ینادناخ  زا  دنراد و  کین  يرهوگ  هک  نانآ  زا  و  دناشنن ،  ياج  رب  ار  يو  یناوتان  و  دـنازیگناین ، رب  ار  وا  یتشرد  هک  سک 
هدرک مهارف  دوخ  رد  ار  يراوگرزب  ناـنیا  هک  نادرمناوج ، ناگدنـشخب و  ناروآ و  مزر  ناریلد و  سپ  .رادروخرب  وکین  یتقباـس  زا  و 

هچنآ ادابم  و  شیوخ ، دنزرف  هراب  رد  ردام  ردپ و  هک  شیدنیب  نانچ  نانآ  ياهراک  رد  سپ  .هدروآ  درگ  ار  اهییوکین  دنا و 

نآ هک  دیاین ، درخ  دشاب  كدنا  دنچ  ره  ناشیا  هراب  رد  تا  ییوکین  و  دـیامن ، گرزب  تا  هدـید  رد  ینک  یم  دـنمورین  نادـب  ار  نانآ 
دامتعا هب  ار  نانآ  درخ  ياهراک  هب  یگدیـسر  و  دـنادرگ ،  وکین  تا  هراب  رد  ار  ناشنامگ  دـناوخ و  وت  یهاوخریخ  هب  ار  ناـنآ  یکین 

یب نآ  زا  هک  ییاج  ار  نآ  رایـسب  و  دنریگرب ، دوس  نآ  زا  تسا و  ییاج  ار  وت  فطل  كدـنا  هک  راذـگماو ، گرزب  ياهراک  یـسراو 
.دندوبن زاین 
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یلیبدرا

لضاف تناید و  تسا و  تناما  دارم  نابیرگ  عرش و  ماکحا  يور  زا  ماما  رم  ار و  وا  لوسر  ار و  يادخ  رم  تدوخ  سفن  رد  نایرکشل 
دشاب نابرهم  يریذپ و  رذع  يوسب  دبای  تحارتسا  ندرک و  بضغ  زا  دبنج  رید  هک  یسک  نآ  زا  ملح  يور  زا  ناشیا  نیرت 

ار وا  دـناشن  یتشرد و  ار  وا  دزیگ  یمن  رب  هک  یـسک  نآ  زا  ناـشیا و  بولطمب  دـنکن  لـیم  ناتـسد و  ریزب  دـیوج  يدـنلب  نافیعـضب و 
نادـنوادخب هتـسیاش و  ياه  هناـخ  لـهاب  بسن و  بسح و  نادـنوادخب  بسچب  نآ  زا  سپ  تسبجاو  نآ  تماـقا  هک  يزیچ  زا  یتسس 

يراوگرزب عاونا  زا  عماج  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  يدرمناوج  تواخس و  نابحاصب  ناریلد و  مدق و  تابث  لها  سپ  وکین  ياه  هقباس 
زا ناردپ  ناردام و  ار  وا  دنکیم  وجتسج  هک  ار  يزیچ  ناشیا  ياهراک  زا  نک  وج  تسج و  نآ  زا  سپ  یئوکین  لوصا  زا  دنیاهخاش  و 

دّهعت هک  یناسحا  یفطل و  يرمـشن  ریقح  نآب و  ار  ناشیا  ینک  تیوقت  هک  ار  يزیچ  وت  سفن  رد  دیاین  راوشد  هک  دیاب  ناشنادنزرف و 
تحیـصن و ندرک  اطعب  ار  اهنآ  تسا  هدنناوخ  فطل  نآ  هک  یتسردـب  سپ  تفطالم  نآ  دـشاب  كدـنا  هچ  رگا  نآب و  ار  ناشیا  ینک 

اهراـکنا گرزب  رب  ندرک  داـمتعا  ههجب  ار  ناـشیا  دروخ  ياـهراک  سّـسجت  نکم  كرت  وتب و  یناـمگ  یئوـکینب  وـت و  يارب  هظعوـم 
دنتـسین زاین  یب  هک  تسیعقوم  ار  وت  گرزب  فطل  رم  نآب و  دنریگ  یم  هدیاف  هک  تسیعـضوم  وت  فطل  زا  ار  یکدنا  رم  هک  یتسردـب 

نآ زا 

یتیآ

دیاب ناـنیا  .راـمگرب  راـک  هب  تسوت ، ماـما  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  هب  اـهنآ  نیرت  هاوخکین  ترظن  رد  هک  ار  نآ  دوخ  نایرکـشل  زا  هاـگنآ 
، ناناوتان هب  .دنبای  شمارآ  دنهاوخ ، شزوپ  اهنآ  زا  نوچ  دـنوش و  كانمـشخ  رید  دنـشاب ، هاپـس  دارفا  نیرتابیکـش  نیرت و  نمادـکاپ 
بسح و بحاص  مدرم  هب  هاگنآ  .دناشنن  ياجرب  ناشیمرن  دریگنین و  رب  متـس  هب  ناشیتشرد  .دنـشاب  ریگتخـس  نادنمروز ، رب  نابرهم و 
نادنمتواخـس و ناریلد و  ناروشحلـس و  اـب  دوـخ  دـنویپ  زین  دـنراد و  وـکین  يا  هقباـس  هـک  حـلاص  ياهنادـناخ  زا  دـنویپب ، مانــشوخ 
هک زادرپب  نانچنآ  ناشیاهراک  هب  هاگنآ  .یبوخ  ناسحا و  ياه  هخاش  دـنا و  مرک  ياه  هعومجم  نانیا  اریز  يامن ، راوتـسا  نادرمناوج 

گرزب ترظن  رد  دیابن  تسا ، هدش  اهنآ  يدنمورین  ببـس  هک  يا  هدرک  يراک  رگا  .دنزادرپ  یم  شیوخ  دـنزرف  راک  هب  ردام  ردـپ و 
یم ببـس  وت  ناسحا  فطل و  اریز  .دنک  هولج  كدنا  ترظن  رد  دشاب ، درخ  دنچ  ره  نانآ  قح  رد  وت  ناسحا  فطل و  دیابن  زین  دیآ و 

زا يزادرپ ، یم  گرزب  ياـهراک  هب  هک  هناـهب ، نیدـب  دـیابن  .دـنبای  نظ  نسح  وت  هب  دـنرادن و  غیرد  وـت  زا  دوـخ  تحیـصن  هک  دوـش 
ار گرزب  ياهراک  هب  هجوت  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  تسا  ییاج  ار  کچوک  فاطلا  اریز  ینام ، لفاغ  ناشکچوک  ياهراک 

.دوب دنهاوخن  زاین  یب  نآ  زا  هک  تسا  ییاج  مه 

نایراصنا

تـشترا یهدـنامرف  هب  ار  وا  تسا  رترابدرب  رت و  نماد  كاپ  رت و  هاوخ  ریخ  تیاوشیپ  ربماـیپ و  دـنوادخ و  هب  تبـسن  وت  شیپ  هک  نآ 
نانآ زا  ،و  دنزارف ندرگ  نادـنمروز  ربارب  رد  ،و  نابرهم ناناوتان  هب  ،و  دـنرتریذپ شزوپ  ،و  دـنیآ مشخ  هب  رید  هک  نانآ  زا  ، نک باختنا 

 . دناشنن ياج  رب  ار  يو  یناوتان  ،و  دزیگنینرب ار  وا  تنوشخ  هک 
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ناعاجش و نادرم و  روالد  اب  نآ  زا  سپ  ، نک رارقرب  دنویپ  وکین  قباوس  ياراد  هتسیاش و  ياه  هداوناخ  ،و  تفارش مراکم و  نابحاص  اب 
نانچ نانآ  زا  سپـس   . دـنناسحا یبوخ و  زا  ییاه  هخاش  ،و  يراوگرزب عماج  ناـنیا  اریز  ، زاـس رارقرب  هطبار  نادرمناوج  ناگدنـشخب و 
هدید رد  يزاس  یم  دنمورین  نآ  هلیـسو  هب  ار  نانآ  هک  يزیچ  دیابن  ،و  دنیامن یم  ییوجلد  ناشدنزرف  زا  ردام  ردپ و  هک  نک  ییوجلد 

تبسن ار  نانآ  وت  فطل  اریز  ، دشاب کچوک  هچ  رگ  يرامـش  کچوک  يا  هدش  دهعتم  ناشیا  هب  تبـسن  هک  یفطل  و  دیآ ، گرزب  تا 
یکین هک  ، شوپم مشچ  ناشگرزب  ياهراک  یـسررب  دـیما  هب  نانآ  زیچان  روما  یـسررب  زا   . دـیامن یم  ناـمگ  شوخ  هاوخ و  ریخ  وت  هب 

 . دنتسین زاین  یب  نآ  زا  هک  تسا  یفقوم  زین  وت  گرزب  ناسحا  يارب  و  دندرگ ، یم  دنم  هرهب  نآ  زا  هک  دراد  ییاج  وت  كدنا 

حورش

يدنوار

يا زیمتلا ، یلع  هبـصن  ابیج  کمامال  هلوسرل و  هللا و  مهحـصنا  هلوق  .نیما و  يا  بیجلا  حصان  لجر  لاقی : هقیقح ، صیمقلل  بیجلا  و 
و هرذع ، لوبق  یلا  وا  هوحن ، رـصقملل و  رذعلا  هماقا  یلا  رذعتلا  یلا  عرـسی  يور و  و  بلقلا ، یقن  يا  بیجلا : حصان  وه  .ابلق و  مهاقنا 
.ریغلا و رذـع  دـیهمتب  هحار  یف  هسفن  لعجی  يا  نسح : مـالک  رذـعلا  یلا  حـیرتسی  .هماـقم و  هیلا  فاـضملا  میقا  فاـضملا و  فذـح 
نمم ال هلوق و  .یـسفن و  نع  هتعفد  يا  هیلع  توبن  هتیبنا و  لاقی : مهیلع ، دعابتی  یفاجتی و  يا  ءایوقالا : یلع  وبنی  .محری و  يا  فوری :

يوذب قصلا  مث  هلوق  .قفرلا و  دـض  فنعلا : .هبـضغ و  رهظی  هجعزی و ال  فنعلا و ال  هجیهی  نم ال  دـنج  لک  یلع  لو  يا  فنعلا  هریثی 
یلع یلوی  نم  بیترت  رکذ  نع  جرخی  ـال  مـالکلا و  بساـنتی  قاـصلالا  عم  هنـال  قصلا  مث  يرخـالا  هیاورلا  نم  حـصا  اذـه  باـسحالا 

هتدـقفت لاقی  .باسحالا و  يوذ  لاجرب  دونجلا  هیالو  قصلا  يا  فوذـحم ، قصلا  لوعفم  .مالکلا و  ننفتی  يرخالا  هیاورلاب  .دـنجلا و 
تدهعت انالف و  تدهاعت  لاقی : هغل ، دهاعتلا  و  یـشلاب ء ، ظفحتلا  دـهعتلا : .مظع و  يا  رمالا : مقافت  .هتدـهعت و  هتبیغ و  دـنع  هتبلط  يا 

هیوار لجر  لاقی : امک  دیکاتلل ، ءاهلاب  هیعاد  لاق  امنا  لیق : و  کل ، هحیـصنلا  لذب  یلا  مهل  هیعاد  هناف  افطل  نرقحت  و ال  هلوق : .یتعیض 
.نبللا یعاود  عد  ثیدحلا : یف  و  هدعب ، ام  وعدیل  عرضلا  یف  كرتی  امل  نبللا  هبعاد  مهلوق  نم  هنا  حیحصلا  و  رعشلل ،

يردیک

يری و  هلوبق ، لیمی  يا  رذـعلا : یلا  حـیرتسی  .صیمقلا و  بیج  نم  راعتـسم  بیجلا  و  صلاخلا ، حـصانلا  مهاقنا و  يا  ابیج : مهحـصنا 
یلع هنوک  لاح  ءافعـضلا ) نع  اوبنی  يا و  هنع  دـعابت  یفاجت و  يا  هنع  اـبن  لاـقی  .ءاـیوقالا  یلع  اوبنی  ءافعـضلاب و  فاری  .هیف و  هتحار 
.مظع رمالا : مقافت  ادیکات  هغلابم و  عمجلا  عمج  تاتویبلا : .یلعب  هادعف  وطـسی  دـشی و  ینعم  وبنی  نمـض  وا  مهیلع  ادـیدش  يا  ءایوقالا 

عرـضلا یف  كرتی  ام  وه  نبللا و  هیعاد  نم  راعتـسم  وه  لیق  و  هیوار ، همالع و  یف  امک  هغلابملل ، ءاـتلا  هحیـصنلا : لذـب  یلا  هیعاد  هناـف 
.هدعب ام  وعدیل 

مثیم نبا 

ادخ و رطاخ  يارب  تنایهاپـس  زا  کلام  يا  ینابرهم ، هطیح : ناگدنامزاب ، نادنزرف ، فلخ ، عمج  فولخ : گرزب  يراک  رمالا : مقافت 
هک يدارفا  نآ  زا  دشاب ، همه  زا  رترابدرب  رتلقاع و  رت ، لدکاپ  رتریذـپدنپ ، هک  نک  باختنا  ار  یـسک  دوخ  يارب  ماما ، و  ص ،)  ) ربمایپ
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دشابن یناسک  نآ  زا  .دشاب  فیرح  ریگتخس و  نادنمروز  هب  نابرهم و  ناتسدریز  هب  دریذپب ، ار  هانگ  رذع  دوز  دوش و  نیگمـشخ  رید 
شوخ فیرـش و  ياه  هداوناخ  زا  راد و  هشیر  هک  يدارفا  اب  یهگناو  .دوش  ریگنیمز  یتسـس  یناوتان و  زا  ای  دـنک و  یتشرد  راهظا  هک 
مدرم رامش  رد  يراوگرزب و  عماج  اهنآ  اریز  نک ! ینیشنمه  نادرمناوج  ناگدنشخب و  ناریلد ، ناراوگرزب ، اب  شاب ! مدمه  دنا  هقباس 
مدرم هک  ار  ییکین  نک و  یگدیـسر  نادنزرف  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  کی  دننام  مدرم ، ياهراک  هب  دـعب ، .دنـسانش و  قح  ناسحا و  اب 
زیچان دنچره  يا ، هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتبحم  هدـعو ي  هدـم و  هولج  گرزب  دوخ  دزن  يا ، هدـش  اهنآ  يدـنمناوت  ثعاب  هتـشاد و  اور 

ياهراک رد  کمک  .ددرگ و  یم  نانآ  ینیبشوخ  وت و  هب  تبـسن  نانآ  یهاوخریخ  ثعاب  وت  لمع  نیا  اریز  رامـشم ، کچوک  دـشاب ،
دـنرب و یم  دوس  نآ  زا  هک  تسنانچ  وت  زیچاـن  کـمک  اریز  نکن ، كرت  ناـشیا  مهم  ياـهراک  هب  یگدیـسر  لـیلد  هب  ار  تیمها  مک 

.دنتسین نآ  زاین  یب  مدرم  هک  دراد  ار  دوخ  ياج  مهم  ياهکمک 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ْمُهَرَهْطَأ  ] َکِماَمِِإل َو ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل َو  َکِسْفَن  ِیف  ْمُهَحَْصنَأ  َكِدُونُج  ْنِم  ِّلَوَف 

ُهُرِیُثی ْنَّمِم َال  ِءاَیِْوقَْألا َو  یَلَع  ُوْبنَی  ِءاَفَعُّضلِاب َو  ُفَأْرَی  ِرْذـُْعلا َو  َیلِإ  ُحـیِرَتْسَی  ِبَضَْغلا َو  ِنَع  ُئِْطُبی  ْنَّمِم  ًاـْملِح  ْمُهَلَْـضفَأ  ًاـْبیَج َو  ْمُهاَْـقنَأ 
ِهَدْجَّنلا َو ِلْهَأ  َُّمث  ِهَنَـسَْحلا  ِِقباَوَّسلا  ِهَِحلاَّصلا َو  ِتاَتُوُیْبلا  ِلْهَأ  ِباَسْحَْألا َو  ِتاَءوُرُْملا َو  يِوَذـِب  ْقَْصلا  َُّمث  ُفْعَّضلا  ِِهب  ُدـُعْقَی  ُْفنُْعلا َو َال 
اَمِهِدـَلَو َو َال ْنِم  ِناَدـِلاَْولا  ُدَّقَفَتَی  اَم  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ْدَّقَفَت  َُّمث  ِفْرُْعلا  َنِم  ٌبَعُـش  ِمَرَْکلا َو  َنِم  ٌعاَمِج  ْمُهَّنِإَف  ِهَحاَمَّسلا  ِءاَخَّسلا َو  ِهَعاَجَّشلا َو 

ِّنَّظلا ِنْسُح  ََکل َو  ِهَحیِـصَّنلا  ِلَْذب  َیلِإ  ْمَُهل  ٌهَیِعاَد  ُهَّنِإَف  َّلَق  ْنِإ  ِِهب َو  ْمُهَتْدَـهاَعَت  ًافُْطل  َّنَرِقْحَت  ِِهب َو َال  ْمُهَْتیَّوَق  ٌءْیَـش  َکِسْفَن  ِیف  َّنَمَقاَفَتَی 
ُْهنَع َنُونْغَتْسَی  ًاِعقْوَم َال  ِمیِسَْجِلل  ِِهب َو  َنوُعِفَْتنَی  ًاعِضْوَم  َکِفُْطل  ْنِم  ِریِسَْیِلل  َّنِإَف  اَهِمیِسَج  یَلَع  ًالاَکِّتا  ُمِهِرُومُأ  ِفیَِطل  َدُّقَفَت  ْعَدَت  َِکب َو َال 

مهرهطأ هنظ و  یف  مهحصنأ هللا  ناک  نم  هدونج  نم  شیجلا  رمأ  یلوی  نأ  هرمأ  شیجلا  ءارمأب  قلعتی  امیف  هاصولاب  صتخم  لصفلا  اذه 
.هبیج یف  قورسملا  لعجی  قرسی  يذلا  نأل  بیجلا  هراهطب  هنامألا  هفعلا و  نع  ینکی  انیمأ و  افیفع  يأ  ابیج 

لجأل شیجلا  ءارمأ  یف  اهنم  دب  تلق ال  جارخلا  هالو  یف  هیـصولا  هذـه  نوکت  نأ  یغبنی  امنإ  شیجلا  هالوب  اذـهل  قلعت  يأ  تلق و  نإف 
.مئانغلا

لبقی يأ  رذعلا  یلإ  حیرتسی  بضغلا و  نع  ئطبی  نمم  لاقف  ریمألا  کلذ  فصو  مث 

همحرلا هفأرلا  مهمحری و  مهب و  قفری  ءافعضلا  یلع  ...فیرحت }  «، فأری :» د ( 1 فؤری {  هدنع و  نکسی  هیلإ و  حیرتسی  رذع و  یندأ 
فنع و هبـضغ  جیهی  فنعلا ال  هریثی  ءافعـضلا و ال  یلع  يدعتلا  ملظلا و  نم  مهنکمی  يأ ال  دـعبی  مهنع و  یفاجتی  ءایوقألا  نع  وبنی  و 

 . ازجاع سیل  يأ  فعضلا  هب  دعقی  هوسق و ال 

ناک مهریغ و  یلإ  مهادـعتی  مهیلع و ال  کلذ  یف  هلوعم  لعجی  مهمرکی و  يأ  تاتویبلا  لهأ  باـسحألا و  يوذـب  قصلی  نأ  هرمأ  مث 
 { . .ا یف  ام  تبثأ  و  «، اوبسحتسا :» ب «، اوبسحتسا :» د ( 2 اویحتسا {  اومرکتی  مل  مه  نإف  باسحألا  يوذب  مکیلع  لاقی 

باجیإلا یف  تناک  نإ  هدئاز و  انهاه  نم  فرعلا  نم  بعش  مرکلا و  نم  عامج  اهنإ  لاق  مث  ءاخـسلا  هعاجـشلا و  لهأ  مهدعب  رکذ  مث 
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هعمجی يأ  مرکلا  عامج  يأ  شفخألا  نسحلا  یبأ  بهذم  یلع 

.مثإلا عامج  رمخلا  یبنلا ص  لوقک 

.فورعملا فرعلا  و 

ضیعبتلل اهتقیقح  یلع  نم  نوکت  نأ  زوجی  هؤازجأ و  هماسقأ و  یه  يأ  فرعلا  بعش  يأ  فرعلا  نم  بعش  هلوق و  یف  نم  کلذک  و 
 . هفعلا لدعلا و  وحن  فورعملا و  مرکلا و  نم  اضیأ  اهریغ  نأل  کلذ  فورعملا و  ماسقأ  مرکلا و  نم  هلمج  لالخلا  هذه  يأ 

.هیلع مالکلا  لدی  امم  هرکذنس  امل  ءارمألا  یلإ  دانجألا ال  یلإ  عجری  انهاه  ریمضلا  مهرومأ  نم  دقفت  مث  هلوق 

 . ءایوقألا ءافعضلا و  هلوق  وه  دانجألا و  رکذ  قبس  لب  الک  تلق  ءارمألا  روکذملا  امنإ  قبس و  امیف  رکذ  دانجألل  رجی  مل  هنإ  تلق  نإف 

رقحتـسی الأ  مظع و  نإ  هب و  مهیوقی  ام  هدنع  مظعی  الأ  هرمأ  دلولا و  لاح  نم  نادلاولا  دقفتی  ام  شیجلا  رومأ  نم  دـقفتی  نأ  هرمأ ع  و 
مهاظحأ هدنع و  هدونج  سوءر  رثآ  نوکی  نأ  هرمأ  اهریغـص و  دقفت  نع  مهرومأ  میـسج  دقفت  هعنمی  الأ  لق و  نإ  هب و  مهدهعت  ائیش 

کلذ ول ال  دنجلا  ءارمأل  دنجلل ال  الوأ  روکذملا  ریمـضلا  نأ  یلع  لادلا  ریمـضلا  وه  اذه  هتنوعم  یف  مهاساو  نم  هیلإ  مهبرقأ  هدـنع و 
.مالکلا مظتنا  امل 

یناشاک

رم هللا )  ) تدوخ سفن  رد  ار  ناشیا  نیرت  حصان  کسفن ) یف  مهحـصنا   ) تدوخ ياهرگـشل  زا  نادرگ  یلاو  سپ  كدونج ) نم  لوف  )
رب تادودح  تماقا  تاماکحا و  ذافنا  تایعرـش و  يارجا  يور  زا  ار  وت  ماما  رم  و  کمامال ) و   ) ار وا  لوسر  و  هلوسرل ) و   ) ار يادـخ 

ناشیا نیرت  هزیکاپ  و  ابیج ) مهاقنا  و   ) تاقولخم هفاک  ياضر  تقفاوم  تایربلادیـس و  تعیرـش  تعباتم  تاـیطعلا و  بهاو  هدارا  هجو 
ناشیا نیرت  لضاف  و  املح ) مهلضفا  و   ) تناید تناما و  تفـص  هب  دشاب  فوصوم  ینعی  تناما ، زا  تسا  تیانک  نیا  نابیرگ و  رظن  زا 

تحارتسا و  رذعلا ) یلا  حیرتسی  و   ) ندرک بضغ  زا  دبنج  رید  هک  یـسک  نآ  زا  بضغلا ) نع  یطبی  نمم   ) يرابدرب ملح و  تهج  زا 
ناتـسدریز و رب  دیوج  يدنلب  و  ءایوقالا ) نع  اوبنی  و   ) نافیعـض هب  دشاب  نابرهم  و  ءافعـضلاب ) فاری  و   ) نتفریذـپ رذـع  يوس  هب  دـبای 
و ال  ) ریغ یتشرد  ای  شدوخ  یتشرد  ار  وا  دزیگنینرب  هک  دـشاب  یـسک  نآ  زا  و  فنعلا ) هریثی  نمم ال  و   ) ناشیا بولطم  هب  دـنکن  لیم 
هب وش  نابسچ  نآ  زا  سپ  باسحالا ) يوذب  قصلا  مث   ) تسا بجاو  نآ  تماقا  هک  يزیچ  زا  یتسس  ار  وا  دناشنن  و  فضعلا ) هب  دعقی 
هب و  هنـسحلا ) قباوسلا  و   ) هدیدنـسپ هتـسیاش و  ياه  هناخ  لها  هب  و  هحلاصلا ) تاتویبلا  لها  و   ) رثام مراکم و  زا  اه  ییوکین  نابحاص 

ءاخـسلا و و   ) هلتاقم هکرعم  رد  ناریلد  و  هبراـحم ، رد  نامدـق  تباـث  سپ  هعاجـشلا ) هجنلا و  لـها  مث   ) وکین ياـه  هقباـس  نادـنوادخ 
عاوـنا زا  دـنعماج  مرکلا ) نم  عاـمج   ) فـیاوط نیا  هک  یتـسرد  هـب  سپ  مهناـف )  ) يدرمناوـج تواخـس و  ناـبحاص  هـب  و  هحامـسلا )

ياـهراک زا  نک  وجتـسج  نآ  زا  سپ  مهروما ) نم  دـقفت  مث   ) ییوکین لوصا  زا  دـنییاه  هخاـش  و  فرعلا ) نم  بعـش  و   ) يراوـگرزب
تیاهن ینعی  دوخ  نادـنزرف  زا  امهدـلو ) نم   ) ناردـپ ناردام و  ار  نآ  دـننک  یم  وجتـسج  هک  ار  يزیچ  نادـلاولا ) هدـقفتی  ام   ) ناشیا

( هب مهتیوق  یـش ء   ) وت سفن  رد  دـییاین  راوشد  هک  دـیاب  و  کسفن ) یف  نمقافتی  و ال   ) ناـشیا روما  رد  دراد  یعرم  تمحرم  تقفش و 
هک ار  یتمیالم  یناسحا و  یفطل و  هب ) مهتدـهاعت  اـفطل   ) يرمـشن ریقح  و  نرقحت ) ـال  و   ) نآ هب  ار  ناـشیا  ینک  تیوقت  هک  ار  يزیچ 
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هحیـصنلا لذـب  یلا   ) ار ناشیا  تسا  هدـنناوخ  مهل ) هیعاد   ) تفار فطل و  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  هناـف )  ) نآ هب  ار  ناـشیا  ینک  دـهعت 
فطل دقفت   ) نکم كرت  و  عدت ) و ال   ) وت هب  نامگ  ییوکین  و  کب ) نظلا  نسح  و   ) وت يارب  هظعوم  تحیـصن و  ندرک  اطع  هب  کل )

نم ریـسیلل  ناف   ) ناشیا گرزب  ياهراک  هب  ندرک  دامتعا  تهج  هب  اهمیـسج ) یلع  الاکتا   ) ار ناشیا  درخ  ياهراک  سـسجت  مهروما )
میـسجلل و   ) نآ هب  دنریگ  یم  هدـیاف  هک  تسا  یعـضوم  هب ) نوعفتنی  اعـضوم   ) ار وت  فطل  زا  یکدـنا  رم  هک  یتسرد  هب  سپ  کفطل )

نآ زا  دنتسین  زاین  یب  هک  هنع ) نونغتسی  ال   ) تسا یعقوم  زین  ار  وت  گرزب  فطل  و  اعقوم )

یلمآ

ینیوزق

زا دشاب  همه  رتکاپ  و  ارت ، ماما  ار و  وا  لوسر  ار و  يادـخ  وت  دزن  دـشاب  ناشیا  نیرتحـصان  هک  ار  نآ  دوخ  ياهرگـشل  زا  رامگب  سپ 
یگتـسهآ بضغ  تقو  هک  نانآ  زا  يرابدرب  لقع و  يور  زا  ناشیا  نیرت  لـضاف  و  دـشاب ، رتشیب  وا  تفع  تناـما و  ینعی  بیج  يور 

وا رذع  نآ  ات  ددرگ  رهاظ  يرذـع  ار  مرجم  هک  دـنناد  نآ  رد  شیوخ  سفن  تحار  ینعی  .دـنیوج  تحارتسا  رذـع  يوس  هب  و  دـننک ،
وفع و هب  لسوت  هن  دشاب ، تبوقع  بضغ و  ءارجا  ار  ناشیا  نویع  هرق  سوفن و  تحار  هک  رارـشا  وچمه  هن  دـننارن  تبوقع  دـنریذپب و 
زا ناشیا و  يارب  دوشن  مار  ناتسدربز و  رب  دیوج  تعفر  دنک و  يدنلب  و  ناتسدریز ، ءافعض و  رب  راوخ  مغ  دشاب و  نابرهم  و  تمحر ،

یتسـس و دنادرگن  زجاع  راک و  زا  دـناشنن  و  دـننک ، افج  روج و  سپ  قلخ  یتشرد  دربن  ياج  زا  دزیگنین و  رب  ار  ناشیا  هک  ناسک  نآ 
سپ لیام  یتسـس  سفن و  تناهم  هب  هنو  لیام ، افج  تظلغ و  هب  هن  طیرفت ) طارفا و   ) زا دـشاب  نیبناج ) ءاوس   ) رد هکلب  سفن ، تناهم 

و مالـسا ، هقباس  لثم  هنـسح ، ياهقباس  هتـسیاش و  ياهنادـناخ  لها  اب  و  موق ، فارـشا  زا  رثام  مراکم و  نادـنوادخ  اـب  شاـب  قصـالم 
دوج و نابحاص  عیاقو و  بورح و  فقاوم  رد  ناعاجش  كراعم و  ناریلد  اب  سپ  تما  حالصا  رد  نسح  یعس  ترـصن و  ترجاهم و 
یئوکین و ياهبعـش  اـهخاش و  و  يراوگرزب ، مرک و  فانـصا  دـنعماج  موق  نیا  هک  یتـسرد  هب  سپ  توتف ، يدرمناوج و  تواـخس و 

راوشد گرزب و  دیاب  دوخ  دنزرف  زا  ردام  ردپ و  دننک  یم  نآ  دقفت  هک  ار  نآ  ناشیا  روما  زا  نک  يوجتـسج  دقفت و  سپ  ار  یمدرم 
تلزنم عیفرت  ردق و  میظعت  تجاح و  هب  فاعـسا  و  دفر ، اطع و  زا  نآ  هب  ار  ناشیا  یـشاب  هدینادرگ  يوق  هک  يزیچ  وت  سفن  رد  دیاین 

هک تسا  نآ  ضرغ  .دـشاب  مک  دـنچ  ره  نآ  هب  ار  ناشیا  ینک  دـهاعت  هک  رگید  يرماب  ای  لاـم  هب  یناـسحا  يرامـشن  ریقح  .ناـشیا و 
يارب نآ  هک  یهدـن  كرت  دـهد  يور  گرزب  یناسحا  رگا  شیب  مک و  گرزب  درخ و  ینک  ناسحا  فطل و  تقو  همه  ناشیا  هرابرد 
رایـسب هچ  رگا  يراگنا  درخ  ار  نآ  هک  يور  نآ  زا  یهدـن  كرت  مه  دـشاب  درخ  یفطل  یـضتقم  ماقم  رگا  و  يرامـش ، رایـسب  ناـشیا 

لذب هب  ار  ناشیا  تسا  ثعاب  ناسحا  هک  یتسردـب  .ینادرگ  مورحم  رایـسب  مک و  زا  سپ  ددرگن  یـضار  تتمه  مک  هب  دـهدن و  تلد 
زا ار  ناشیا  روما  قیقد  قح و  دقفت  يراذگن  .تست و  هقیلخ  هیجـس و  نآ  هک  دـنناد  نوچ  وت  هب  نامگ  نسح  و  وت ، يارب  زا  تحیـصن 

و نآ ، هب  دنوش  یم  عفتنم  هک  تسا  یعـضوم  ناشیا  اب  تبـسن  ارت  فطل  زا  كدنا  یتسرد  هب  هچ  روما ، لیلج  حالـصا  رب  دامتعا  يور 
لیالج نوچ  قباس ، بلطم  رب  تسا  دـیکات  زا  یعون  مـالک  نیا  رد  نآ ، زا  دـندرگ  یمن  ینغتـسم  هک  تسا  یعقوم  مه  ار  نآ  گرزب 
بجوم یلاو  دقفت  زا  ناشیا  ولخ  لوط  و  دهدن ، تسد  دشابن و  رسیم  تقو  همه  موق  نآ  هب  تبـسن  یلاو  زا  ناسحا  میاظع  تادقفت و 

نیا لاثم  و  دشاب ، هدرک  یم  موق  فارشا  اب  تقو  همه  فیطل  تادقفت  هک  دیامن  یم  شرافس  ددرگ ، یم  تبحم  فعض  رطاخ و  رافن 
، لعف ای  لوق  هب  دنک  تینهت  دوش  دلوتم  ار  ناشیا  یلفط  رگا  و  دنک ، دای  نآ  هب  ار  ناشیا  دنروآ  وا  يارب  هک  هوابون )  ) الثم دشاب  رایـسب 

اذا رعاشلا :) لاق  و   ) دیص هلصاح  ریغ  و  دنک ، دیق  هلصاح  تبحم  ات  دشخب  دیفم  یئاود  دریگ و  ربخ  دنـشاب  هتـشاد  هناخ  رد  يرامیب  ای 
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كرش یف  ناسحالاب  هلخدا  هتقزر و  دق  يذلا  ریخ  یف  هک  رشاف  بلخلا  بلقلا و  هزوح  هنم  کلمت  بل و  یخا  بح  داطـصت  نا  تئش 
بولقلا تابح  تابحم  یجحلا  بللاوذ و  داطصی  کلذک ال  بصنم  وجلا  يرذ  نم  رطقک  بحل  هفـسم  يوهی  وجلا  ریط  رت  ملا  بحلا 

، تسا رگشل  روماب  قعلتم  ایاصو  نیا  بح و  الب 

یجیهال

حیرتسی بضغلا و  نع  یطبی ء  نمم  املح  مهلضفا  ابیج و  مهاقنا  کمامال و  هلوسرل و  کسفن هللا و  یف  مهحـصنا  كدونج  نم  لوف  »
.فعضلا هب  دعقیال  فنعلا و  هریثیال  نمم  ءایوقالا ، یلع  وبنی  ءافعضلاب و  فاری  رذعلا و  یلا 

مهناف هحامـسلا ، ءاخـسلا و  هعاجـشلا و  هدـجنلا و  لها  مث  هنـسحلا ، قباوسلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  لـها  باـسحالا و  يوذـب  قصلا  مث 
« .فرعلا نم  بعش  مرکلا و  نم  عامج 

زا ادخ و  لوسر  يارب  زا  ادـخ و  يارب  زا  وت  سفن  دزن  رد  ناشیا  نیرت  كاپ  وت  نایهاپـس  يارب  زا  رایتخا  بحاص  ریما و  نادرگب  ینعی 
یـسک زا  ندوب  رابدرب  يور  زا  ار  ناشیا  نیرتدایز  ار و  شغ  بیع و  زا  رت  نماد  كاپ  ینعی  نماد ، ناـبیرگ و  يور  زا  وت ، ماـما  يارب 

دشاب دنک  هک 

رب دزروب  يدـنلب  نافیعـض و  اـب  دنـشاب  ناـبرهم  راـکهانگ و  نتـساوخ  رذـع  يوـس  هب  دـشاب  بغار  دـبای و  تحار  ندرک و  مشخ  رد 
یتسس ماکحا  يارجا  زا  ار  وا  دناشنن  دشابن و  هدنریگ  تخس  ینعی  مدرم ، رب  نتفرگ  تخـس  ار  وا  دزیگنینرب  هک  یـسک  زا  نادنمروز ،

هتـسیاش و ياه  هداوناخ  یگرزب و  نابحاص  هب  دوش  مزال  بسچب و  سپ  .دـشابن  روما  رد  لهاسم  لـهاکتم و  ینعی  ریبدـت ، يار و  رد 
عمج ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  يدرمناوج ، تواخس و  تعاجش و  تعفر و  لها  هب  وش  مزال  بسچب و  سپ  هنسح ، تلصخ  نابحاص 

.دنشاب ناسحا  دوج و  زا  ییاه  هبعش  دنشاب و  يراوگرزب  مرک و  هدننک ي 

نا هب و  مهتدهاعت  افطل  نرقحت  هب و ال  مهتیوق  یـش ء  کسفن  یف  نمقافتی  امهدلو و ال  نم  نادلاولا  هدقفتی  ام  مهروما  نم  دقفت  مث  »
نم ریـسیلل  ناف  اهمیـسج ، یلع  الاکتا  مهروما  فیطل  دقفت  عدت  .کب و ال  نظلا  نسح  کل و  هحیـصنلا  لذب  یلا  مهل  هیعاد  هناف  لق ،

« .هنع نونغتسیال  اعقوم  میسجلل  هب و  نوعفنی  اعضوم  کفطل 

وت لد  رد  رامـشم  گرزب  دوخ و  دـنزرف  زا  رداـم  ردـپ و  دـنوش  یم  اـیوج  هک  ار  يزیچ  نآ  نایهاپـس  روما  زا  شاـب  اـیوج  سپ  ینعی 
هچ رگا  نآ و  هب  ناـشیا  يارب  زا  يا  هدـش  دـمتعم  هک  ار  یناـسحا  رامـشم  ریقح  نآ و  هب  ار  ناـشیا  وت  يا  هدرک  تیوقت  هک  ار  يزیچ 

ینامگ کین  وت و  يارب  زا  یهاوخکین  ندیـشخب  هب  ار  ناشیا  رم  هدنوش  ثعاب  تسا  یتفـص  ناسحا  هک  قیقحت  هب  سپ  دشاب ، كدـنا 
قیقحت هب  سپ  ناشیا ، گرزب  روما  ندـش  ایوج  هب  ندرک  دامتعا  تهج  زا  ار  ناشیا  کـچوک  روما  ندـش  اـیوج  نکم  كرت  .وت و  هب 

زاین یب  هک  تسا  ییاج  وت  ناـسحا  زا  گرزب  يارب  زا  نآ و  هب  دـندرگ  یم  عفتنم  هک  تسا  ییاـج  وت  ناـسحا  زا  كدـنا  يارب  زا  هک 
.نآ زا  دنتسین 

یئوخ
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یطبی ء: وطب ) ، ) يوقتلل مهمزلا  سفنلا و  بلقلا و  یف  مهرهطا  ابیج :) مهاقنا  ، ) رکـسعلا يدـنج : دـحاولا  دـنج و  عمج  دونج ) : ) هغللا
دعق ، ) هواسقلا هدشلا و  فنعلا :) ، ) هجیه هراثا ) ، ) دعابت یفاجت و  وبنی : ابن ) ، ) فوور وهف  همحر  دشا  همحر  هفار : فور ) ، ) عرسا دض 

( مقف ، ) هفانصا لکل  هعماج  يا  مثالا  عامج  رمخلا  لاقی : هعمج ، یـشلا ء :) عامج  ، ) لذبلا هحامـسلا :) ، ) هعفرلا هدجنلا :) ، ) هزجعا هب :)
یل نیع ) هرق  : ) هغللا .حتفلاب  فلخ  عمج  نوفلختملا  فولخلا :) ، ) دجنملا ءاوتسا - یلع  رجی  مل  مظع و  رمالا : مقافت  مظع ، رمالا : امقف 

، هاعر هالک و  يا  هطیح : هطایح و  اطوح و  هطوحی  هطاـح  ردـصم  همیـشلا  نزو  یلع  هطیحلا ) ، ) کـل یل و  رورـس  حرف و  يا  کـل : و 
: ربخلا هنم  عرـسا و  دض  اطبا  باتکک و  ءاطب  مرکک  مضلاب  وطب ) ، ) بلقلاب راکنتـسالا  هدشلا و  لمحت  لقثلا : نم  لاعفتـسا  لاقثتـسا ) )
، بسنلا فرـش  هرخـالا  یف  هعفنی  مل  حـلاصلا  لـمعلا  یف  هطیرفت  ییـسلا ء و  هلمع  هرخا  نـم  يا  هبـسن ، هـعفنی  مـل  هـلمع  هـب  اـطب  نـم 

لاقی عاجشلا :) زهت   ) .هغل حسفا  و  مضلاب ، ناکملا  حسف  هعـسی و  ناکم  نع  هل  تجرف  عفن : باب  نم  احـسف  سلجملا  یف  هل  تحـسف ) )
ءاـمحالا ثحلا و  ضیرحتلا  مهثح و  يا  لاـتقلا ، یلع  نینموملا  ضرح  و  یلاـعت : هلوق  لـک :) اـنلا  ضرحت  و  ، ) هکرح اذا  هبزه  هزه و 

کلذک هبسنلا و  نع  ماهبالل  عفار  مهاقنا  هلوقل  زیمت  ابیج : مهحـصنا ، هلوقب  قلعتم  کسفن  یف  کسفن : یف  مهحـصنا  بارعالا : هیلع ،
: بضغلا نع  ازواجتم  یطبی ء  يا  هزواـجملا  دـیفی  یطبی ء و  هلوقب  قلعتم  بضغلا : نع  مهلـضفا  هلوق  نم  زیمتلا ، یلع  بوصنم  اـملح 

نم هیناثلا  هجردلا  یف  كدونج  نم  لو  يا  یخارتلا  دیفی  قصلا : مث  هیدعتلل ، ءابلا  فضلا : هب  دعقی  ال  ءالعتـسالا ، دـیفی  ءایوقالا : یلع 
یهن نمقافتی : ال  هنـسحلا ، لاـمعالا  نم  بعـش  همارکلا و  عمجم  يا  نا  ربخ  عاـمج : ناـث ، خارت  هدـجنلا : لـها  مث  باـسح ، ـالا  يوذ 

: هب نوعفتنی  اعضوم ، عوفرم  وه  اهمـسا و  یلع  مدق  نا  ربخ  رقتـسم  فرظ  کفطل : نم  ریـسیلل  عدت ، هلوقل ال  هل  لوعفم  الاکتا : دکوم ،
لثم نادجولا  نم  ردصم  مسا  هتدج : کیلا ، مهـصخا  مهبحا و  ینعی  هرثالا  نم  لیـضفتلا  لعفا  رثآ : اعـضوم ، هلوقل  هفـص  هیلعف  هلمج 

هماقتـسا بارعالا : .مهئارو  نم  هلوقل  ناـیب  فولخ : نم  نم ، هلوقل  هلـص  رقتـسم  فرظ  مهئارو : .هنم  نکمت  اـمم  يا  دـعولا : نم  هدـع 
، داهجلا یف  صالخالا  باحـصا  يا  بحاص : ینعمب  اذ  عمج  اووذ : غرفم ، ینثتـسم  مهرودـص : همالـسب  الا  لضفا ، هلوق  ربخ  لدـعلا :

نیرئاسلا یلع  هیالولا  ماقمل  قحتـسی  یتح  فاصوالا  نم  يدنجلا  هب  فصتی  نا  مزلی  ام  نایبل  لصفلا  اذه  یف  ع )  ) ضرعت دق  ینعملا :
یف ءارمالا  طابـضلا و  هیبرت  ماظنلا و  میلعتل  سرادـم  دـهاعم و  روصعلا  هذـه  یف  اشنا  دـق  يرکـسعلا و  ماظنلا  روما  مها  نموه  اذـه  و 
امبر هبعص  تاناحتما  یلا  اهنم  لک  یهتنی  هددعتم  تارود  یف  هقاش  هیرکسع  تابیردت  تانیرمت و  تامیلعتلا  هذه  نمضتت  شویجلا و 

ودعلا و هجاوی  امنا  يدنجلا  ناف  یلمعلا ، هبیردت  یلا  هجوتی  امم  رثکا  يدنجلا  هیحور  یلا  هجوتی  مالـسالا  نکل  .اهنم و  نوحجانلا  لق 
عمجی مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  ناـک  دـقف  هلاـمعا ، همـسج و  هوق  یلع  دـمتعی  اـمم  رثـکا  هتدـیقع  هوق  هناـمیا و  هحورب و  هنع  عفادـی 

نیرمتلاب هلوسر  هللااب و  مهداقتعا  دیوی  نمحرلا و  هدابع  قیرط  مهل  نیبی  نآرقلا و  يآ  مهملعی  هعامجلا  هالص  فوفص  یف  نیملـسملا 
یف نیبردملا  لاطبالا  نوزرابی  ملاعلا  یف  شویجلا  داوق  ربکاک  لاجر  مهنیب  نم  جرختی  مالـسالل و  هیمیلعتلا  لوصالا  یلع  بیردتلا  و 

فوخلا عقی  هعاجشلا  هلوطبلاب و  روصعلا  هذه  یف  اورهتـشا  یتح  مهیلع  نوبلغی  مهنورهقیف و  هیـسرافلا  هینامورلا و  هیرکـسعلا  تایلک 
یلع دمتعت  هقئافلا  هلوطبلا  هذه  و  رهش .) هریسم  بعرلاب  ترصن  و  : ) هلوقب ع )  ) یبنلا رختفا  دق  و  مهئامسا ، رکذ  نم  ءادعالا  بولق  یف 
ماقم قحتسی  نم  ع )  ) فصو دق  و  هیلمعلا ، تابیردتلا  مسجلا و  هوق  یلع  دمتعت  امم  رثکا  نییمالـسالا  داوقلا  یف  نامیالا  حورلا و  هوق 

نم هعاطلا  ضرتفملا  ماـمالل  هلوسر و  هللا و  عوطا  حـصنا و  نوکی  نا  - 1 فاصوا : هعبـسب  اریما  نوکی  نا  یغبنی  دنجلا و  یلع  هیالولا 
صالخالا و اذه  مدق  دق  و  هقشملا ، دهجلا و  نم  هفلک  امهم  هماما  اضر  هلوسر و  هللا و  اضر  لیصحت  یف  ادهج  اولای  الف  دارفالا ، رئاس 

شیرق هلتاقمل  فحزلا  راصنالا  یلع  ع )  ) ضرع نیح  ردب  هیـضق  یف  سوالا  سیئر  ذاعم  نب  دعـس  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسرل  حـصنلا 
شیرق نع  ربخلا  هاتا  لزن و  مث  رصم .) ص 374 ج 1 ط   ) هتریس یف  ماشه  نبا  لاق  هدارا ، ام  مهیلع  ضرع  هباحـصا و  عمجف  ردب  یف 

امل ضما  هللا  لوسر  ای  لاقف : ورمع  نب  دادـقملا  ماق  مث  لاق : نا  یلا  شیرق - نع  مهربخاـف  ساـنلا  راشتـساف  مهریع  اوعنمیل  مهریـسمب 
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نکل و  نودـعاق ) انهیه  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذا   ) یـسومل لیئارـساونب  تلاـق  اـمک  کـل  لوقن  ـال  هللا  کـعم و  نحنف  هللا  كارا 
اندلاجل فوخم - دیعب  عضوم  دامغلا - كرب  یلا  انب  ترـس  ول  قحلاب  کثعب  يذـلا  وف  نولتاقم ، امکعم  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذا 

امنا سانلا و  اهیا  یلع  اوریـشا  مالـسلا :) هیلع   ) هللا لوسر  لاـق  مث  .هب  هل  اـعد  اریخ و  هللا : لوسر  هل  لاـقف  هغلبت ، یتح  هنود  نم  کـعم 
اذاف انراید  یلا  لصت  یتح  کمامذ  نم  ءاءرب  انا  هللا  لوسر  ای  اولاق : هبقعلاب  هوعیاب  نیح  مهنا  سانلا و  ددع  مهنا  کلذ  راصنالا و  دیری 
اهیلع يرت  راصنالا  نوکت  نا ال  فوختی  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  ناکف  انئاسن ، انئانبا و  عنمن  امم  کعنمن  انتمذ  یف  تناف  انیلا  تلصو 

هیلع  ) هللا لوسر  کـلذ  لاـق  اـملف  .مهدـالب  نم  ودـع  یلا  مهب  ریـسی  نا  مهیلع  سیل  نا  هودـع و  نم  هنیدـملاب  همهد  نمم  ـالا  هرـصن 
تئج ام  نا  اندهش  و  كانقدص ، و  کب ، انمآ  دقف  لاق : لجا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  اندیرت  کناکل  هللا  و  ذاعم : نب  دعس  هل  لاق  مالـسلا ،)

يذـلا وف  کعم  نحنف  تدرا  امل  هللا  لوسر  ای  ضماف  هعاطلا  عمـسلا و  یلع  انقیثاوم  اـندوهع و  کـلذ  یلع  كاـنیطعا  و  قحلا ، وه  هب 
انا ادغ  انودـع  انب  یقلت  نا  هرکن  ام  دـحاو و  لجر  انم  فلخت  ام  کعم ، هانـضخل  هتـضخف  رحبلا  اذـه  انب  تضرعتـسا  ول  قحلاب  کثعب 

ابلق و شیجلا  دارفا  رهطا  نوکی  نا  .هللا 2 - هکرب  یلع  انب  رـسف  کنیع  هب  رقت  ام  انم  کیری  هللا  لعل  ءاقللا  یف  قدص  برحلا  یف  ربصل 
هقوسی ـال  یتـح  بضغلا  ریثـی  اـم  هاـجت  هسفن  یلع  اطلـست  اـملح و  مهتبثا  نوکی  نا  .تارکنملا 3 - شحاوـفلا و  نـع  اـبنجت  هریرس و 

ءارمالا و عمط  یـضتقم  وه  امک  هاوه  فلاخی  ام  باـکتراب  هترما  تحت  اوعقو  نم  یلا  هبـسنلاب  هدـشلا  باـکترا  یلع  هتراـما  توربج 
.بنذملا 5- نع  حفـصلا  وفعلاب و  فصتی  افالخ و  بکترا  نمع  راذـتعالا  لبقی  نمم  ناک  .ذوفنلا 4 - دیلا و  طسب  هوقلا و  باحـصا 
، ءافعـضلاب فاری  بلقلا  قیقر  نوکی  هرماوا ، ذافن  نیرئاسلا ال  دنع  ابیهم  ءادعالا  هاجت  همیکـشلا  هدشب  افوصوم  ایدـنج  نوکی  ام  نیح 

نیداتعملا ءایوقالل  امواقم  ناـک  - 6 حتفلا .) مهنیب 29 - ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا   ) لـئاق نم  زع  هلوقب  نینموملا  هللا  فـصو  اـمک 
دئادشلا و هاجت  اروبص  امیلح و  ناک  .ءافعـضلا 7 - یلع  مهملاظم  لیمحت  مهدصاقم و  مهعفانم و  زارح  هلودـلا ال  یف  ذوفنلا  لامعال 
ام ال باکترا  یلا  هبذـجی  هریثیف و  هثداحلا  هبوعـص  هبئانلا و  هدـش  فنعلا و  هیف  رثوی  الف  دـئاقعلا  دـقعلا و  نم  هبونی  ام  لح  یف  ارکفم 

تافـصلا هذـه  زارحا  و  اذـه ، .لح  هب  يذـلا  بطخلا  رمالا و  ریبدـت  لمعلا و  نع  دـعقی  لـساکتیف و  افعـض  هسفن  یف  دـجی  وا  هب  قیلی 
ام یلا  هبـسنلاب  رـسیتی  امبر ال  هلواطتم  هیلاتتم و  تاناحتما  براجت و  یلا  مهلاوحا و  نع  لماک  سرد  یلا  جاتحی  دارفـالا  یف  همیرکلا 

هرسالا هطباض  لوالا  .هیناسفنلا  هیلاعلا  تافصلا  هذه  دوجو  یلع  لیلدلا  هرامالاک و  نانوکت  نیتطباض  ع )  ) ررقف دارفالا  نم  هیلا  جاتحی 
ماظنلا یف  لظت  برعلا  تناکف  یلودـلا  ماظنلا  یلا  یلبقلا  ماظنلا  نم  لوحتلا  دـعب  ـالیوط  ارود  یقبت  هلیبقلا  نم  هلیـصف  یه  تیبلا و  و 

ولا یبـقلا  سیئر  هدارا  هیف  مکاـحلا  سیل  یلعا  یموکح  ماـظن  یلا  برعلا  لوحف  مالـسالا  ماـظن  ءاـج  یتـح  هریثـک  نورق  ذـنم  یلبقلا 
هیبرت لفکت  یتلا  یهف  تیبلا  هرسالا و  هیبرت  تحت  تیقب  هلملا  نکل  و  هیوبنلا ، تاروتـسدلا  مالـسالا و  نوناق  هیف  مکاحلا  لب  اهتاررقم 

قباوسلا هحلاـصلا و  تاـتویبلا  لـها  باـسحالا و  يوذـف  نیـصوصخملا ، نیملعملا  وا  بتاـکملا  هلیـسوب  وا  هطـساوالب  همیلعت  درفلا و 
ءاشناب فیقثتلا  هیبرتلا و  لئاسو  هیف  لمکا  بعـشلا و  یف  یموکحلا  ماـظنلا  مت  اذاـف  .هحیحـص  هیبرت  نوبرملا  نوبدوملا و  مه  هنـسحلا 

نع درفلا  لصفنیف  هیقرتملا  بوعـشلا  هیقارلا و  لودلا  یف  امک  دارفالا  عیمج  لمـشت  هیلاعلا و  هطـسوتملا و  هیئادـتبالا و  تامیلعتلا  رود 
ماقم لغش و  يال  هدهعت  یف  دمتعی  رود و  لک  یف  هیسردملا  تاداهشلاب  بلاطیف  یموکحلا  ماظنلا  هیبرت  یلا  لقتنی  هرـسالا و  تیبلا و 
يذلا هدوهج  نال  هما  هیبا و  یلا  هترـسا و  هتیب و  یلا  رظنی  هیملعلا و ال  دهاعملا  تایلکلا و  هیـسردملا و  تاداهـشلا  نم  هدی  یف  ام  یلا 

بترلا و نم  هقحتـسی  اـم  هتیـصخش و  رهوج  تبثی  هملع  رود  قاروا  هیـسردملا و  هتاداهـش  یف  سکعنملا  لیـصحتلا  لـیبس  یف  هلذـب 
، دارفالا هیبرت  لفکتی  دح  یلا  غلبت  مل  مالسلا ) هیلع   ) هرصع یف  هینفلا  هیمالسالا  هموکحلا  نکل  .نوئشلا و  رئاس  ماظنلا و  یف  تاجردلا 

نم هرداصلا  هداهشلا  ماقم  موقی  هفورعم  هرسا  حلاص و  تیب  یلا  باستنالاف  هرـسالا ، تیبلا و  یلا  دارفالا  هیحالـص  یف  دامتعالا  ناک  و 
دارفالا و هیبرت  یف  تاتویبلا  هرـسالا و  ماظن  یلع  همئاق  هلیوطلا  اهراودا  یف  سرفلا  هموکح  تناـک  اـمک  یمـسر  دـهعم  وا  هیملع  هیلک 
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ینانویلا فوسلیفلا  هیعامتجالا  همکحلا  کلت  نیب  دـق  و  نیـسحتلا ، بجعلا و  بجوی  اـم  یلا  ذوفنلا  هعـسلا و  نم  تغلب  نا  مهبیداـت و 
یف ع )  ) ضرعت دق  ینعملا : لاق : هنیعب ، یلزتعملا  حرـشلا  نم  هلقنن  ریهـشلا  حـتافلا  ردنکـسالا  هب  باجا  ام  یف  سیلاطوطـسرا  ریهـشلا 

طابترال کلذ  و  دالبلا ) یف  لدـعلا  هماقتـسا  هالولا  نیع  هرق  لضفا  نا  و  : ) لاقف هلادـعلل  هئارما  دـنجلاب و  قلعتملا  لـصفلا  اذـه  نمض 
وه ماـعلا  هاـنعمب  دـنجلا  نا  یه  و  ماـقملا ، یف  همهم  هتکن  یلع  هیبنتلا  دـعب  اهرکذـن  یتـش  هوجو  نم  دـنجلاب  دـالبلا  یف  لدـعلا  ءارجا 

تاـماظنلا یف  دـنجلا  نم  عرفت  دـق  و  هدـیب ، رومـالا  ءارجا  یلع  هردـقلا  هوقلا و  نوـکی  ثیحب  هیعرلا  یف  فیـسلاب  مئاـقلا  کـلاملا و 
مهذخا صوصللا و  درط  قرطلا و  قاوسالا و  هسارحب  دالبلا  یف  نمالا  ءارجا  یلا  رظنت  یتلا  هماعلا  هطرـشلا  هرادا  - 1 یلی : ام  هیرصعلا 

عازنلا و نع  عنملا  ههج  نم  نمالا  یلع  ظفاحملا  ینوناقلا و  اـهقیرط  ریغ  نم  ساـنلا  نم  هدافتـسالا  دـیری  نم  لـک  درط  مهتبقاـعم و  و 
شیجلا هرادا  .هطرـشلا 3 - هرادا  یلع  هدـئاسلا  هماعلا  تاماظتنالا  ظفح  هرادا  .اهعاوناب 2 - تایانجلا  باکترا  هلتاقملا و  هبراـضملا و 

لک نا  ثیح  نم  فلا - یتش : حاون  نم  هعورف  دـنجلاب و  لدـعلا  طبتری  جراخلا و  نم  ءادـعالا  موجه  هاجت  دالبلا  یف  نمالل  ظـفاحلا 
اهعوقو و دـعب  اهعفرل  ضرعتت  اهعفدـل و  يدـصتت  یتلا  یه  هطرـشلا و  هرادا  یلع  ضرعتف  ساـنلا  نیب  تعقو  هحنج  وا  هیاـنج  وا  هقرس 
اهطابـضنا و ثیح  نم  هطرـشلا  هرادا  دـیب  لدـعلا  حاتفم  نوکیف  تامکاحملا  یلع  ضرعلل  ایاضقلا  حیرـشت  تافارتعالا و  قاروا  مظنت 

ادبم اذهف  اهعاوناب ، تایانجلا  ثدحیف  لاتقلا  عازنلل و  هصرف  سانلا و  عاتم  نوقرسیف  صوصلل  هصرف  دجوت  یتح ال  بعـشلل  اهتـسارح 
یلع اهطبض  ایاضقلا و  حیرشت  تاداهـشلا و  تافارتعالا و  قاروا  میظنت  یف  هقیقحلا  قحلا و  هیاعر  ثیح  نم  دالبلا و  یف  لدعلا  ءارجا 

قرطلا و هراـظن  ساـنلا و  هسارحب  نتعم  ریغ  دـنجلا  ناـک  وـلف  ملاـظلا ، نع  موـلظملا  قـح  قاـقحا  مکاـحملا و  یلع  ضرعلل  اـهتقیقح 
هوشرلا و ذخایف  نیما  ریغ  نیدریغ و  يدنجلا  ناک  ول  و  ماظنلا ، لدعلا و  لتخا  هیانجلا و  هقرـسلا و  رثکل  اراهن  الیل و  رودلا  قاوسالا و 
وا هوشرلاب  اهخطلی  اهـسسدی و  عقاولا و  نع  یکحت  ام  یلع  تاداهـشلا  قاروا  تافارتعالا و  طبـضی  الف  هردـقلا  يوذ  ذوفن  تحت  عقی 

هردـقلا نم  ابلاغ  اشنی  لدـعلا  جایـس  ملث  وملظلا  نا  ثیح  نم  .بعـشلا ب - نیب  ملاـظملا  رثکی  لدـعلا و  نمـالا و  لـتخیف  کـلذ  ریغ 
يدنجلا دی  یف  هردقلا  فیـسلا و  ناک  املف  زواجتلا ، ناودعلل و  ضرعتی  مهـضارعا و  ءافعـضلا و  لاوما  یف  عمطی  يذلا  وه  ردتقملاف 

هوجو نم  سانلا  یلع  ملظلا  دونجلا  ءارمالا و  باکترا  نم  خـیراوتلا  بتک  یلم ء  دـق  .بعـشلا و  دارفا  یلع  ملظلل  ضرعتی  يذـلا  وهف 
سانلا و لاوما  یف  نوعمطیف  طوسلا  فیـسلا و  مهدیب  نیذلا  مه  رـصع  لک  یف  لدـعلا  مهب  لتخی  ملظلا و  مهنم  عقی  نم  رثکا  یتش و 

کلملا نا  ول  هانعم : ام  یسراف  رعاش  لاق  دقف  ازواجتم  املاظ و  هسفن  یلاولا  ناک  اذا  امیس  مهریغ  قوقح  یلع  نوزواجتی  مهـضارعا و 
 … سمخ هیعرلا  نم  کلملا  ذخا  ول  .اناودع و  املظ و  حافتلا  تارجش  نمافلا  هدیبع  لصاتـسی  اناودع  املظ و  هیعرلا  نم  هحافت  لکا 
یلا نوحمطی  اـم  اریثـک  دونجلا  ءارما  نا  ثیح  نم  .اناودـع ج - اـملظ و  هیعرلا  لاوما  نم  هجاـجد  فلا  هدـیبع  هدـنج و  يوشی  اـملظ 

بهنلا و لتقلا و  یلا  رجت  تاروث  بورح و  كانه  عقتف  هـالولا  یلع  نوروثی  نتفلا و  نوریثیف  یلغا  بصاـنم  یلعا و  بتارم  لیـصحت 
خیراتلا یف  نتفلا  رثکا  و  مهیلع ، جرح  نم ال  یـضرملا و  نادلولا و  ءاسنلا و  نم  ءافعـضلا  ءایرب و  الا  معتف  هنتفلا  ران  لعتـشی  رـسالا و 

دعب ع )  ) یبنلا هرما  دیلولا  نب  دلاخ  اذهف  ع ،)  ) یبنلا هموکح  یف  مالـسالا و  ردص  یف  یتح  شویجلا  ءارما  عماطم  حماطم و  نم  تاشن 
و دلاخ ، لعف  امم  کیلا  اربا  ینا  مهللا  يدانف : ع )  ) یبنلا یلا  ربخلا  لصوف  ءایربا  الاجر  مهنم  لتق  همیذـج و  ینب  یلع  ادـعف  هکم  حـتف 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثعب  رصم :) ص 283 ج 2 ط   ) ماشه نبا  هریـس  یف  لاق  .دلاخ  اطخ  یفالتل  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  ثعب 
ینب اوئطوف  هرم  نب  جلدم  روصنم و  نب  میلـس  برعلا : نم  لئابق  هعم  التاقم و  هثعبی  مل  ایعاد و  هکم  حتتفا  نیح  دیلولا  نب  دلاخ  هلآ ) و 

: قاحـسا نبا  لاق  اوملـسا ، دـق  سانلا  ناف  حالـسلا  اوعـض  دـلاخ : لاقف  مهحالـس ، اوذـخا  موقلا  هار  املف  هنانک ، نب  رماـع  نب  همیذـج 
مث اوفتکف  کلذ  دـنع  دـلاخ  مهب  رما  حالـسلا  اوعـضو  املف  لاق - نا  یلا  همیذـج -  ینب  نم  ملعلا  لـها  نم  انباحـصا  ضعب  ینثدـحف 

مهللا لاق : مث  ءامسلا  یلا  هیدی  عفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  ربخلا  یهتنا  املف  مهنم  لتق  نم  لتقف  فیـسلا  یلع  مهـضرع 
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: لاق يدومحملا  رفعج  نب  میهاربا  نع  ثدح  هنا  ملعلا  لها  ضعب  ینثدح  ماشه : نبا  لاق  .دـیلولا  نب  دـلاخ  عنـص  امم  کیلا  اربا  ینا 
نیح یـش ء  اهنم  یقلح  یف  ضرتعاف  اهمعط  تذذتلاف  ( 1  ) سیح نم  همقل  تمقل  ینا  تیار  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق 

ام ضعب  اهب  کیتایف  اهثعبت  كایارـس  نم  هیرـس  هذـه  هللا ، لوسر  ای  ضر :)  ) قیدـصلا رکبوبا  لاقف  هعزنف ، هدـی  یلع  لـخداف  اـهتعلتبا 
هللا یلص   ) هللا لوسر  یتاف  موقلا  نم  لجر  تلفنا  هنا  ینثدح  و  ماشه : نبا  لاق  .هلهسیف  ایلع  ثعبتف  ضارتعا  اهضعب  یف  نوکی  بحت و 

همهنف هعبر  ضیبا  لجر  هیلع  رکنا  معن  لاق : دـحا ؟ هیلع  رکنا  له  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  ربخلا ، هربخاـف  هلآ ) هیلع و 
لوسر ای  لوالا  اما  باطخلا : نب  رمع  لاقف  امهتعجارم ، تدتشاف  هعجارف  برطـضم  لیوط  رخآ  لجر  هیلع  رکنا  و  هنع ، تکـسف  دلاخ 

بلاطیبا نب  یلع  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعد  مث  لاـق - نا  یلا  هفیذـح - یبا  یلوم  ملاـسف  رخـالا  اـما  هللادـبع و  ینباـف  هللا ،
هعم مهئاج و  یتح  یلع  جرخف  کیمدق ، تحت  هیلهاجلا  رما  مهرما و  یف  رظناف  موقلا  ءالوه  یلا  جرخا  یلع  ای  لاقف : هیلع  هللا  ناوضر 
نم یش ء  قبی  مل  اذا  یتح  بلکلا  هغلیم  مهل  يدیل  هنا  یتح  لاومالا  نم  مهل  بیصا  ام  ءامدلا و  مهل  يدوف  هللا  لوسر  هب  ثعب  دق  لام 

: اولاق مکیدوی ؟ مل  لام  وا  مد  نم  هیقب  مکل  یقب  له  مهنم : غرف  نیح  یلع  مهل  لاقف  لاملا  نم  هیقب  هعم  تیقب  هادو ، الا  لاـم  ـال  مد و 
بکترا دق  و  نوملعت …  ملعی و ال  امم ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  اطایتحا  لاملا  اذه  نم  هیقبلا  هذه  مکیطعا  یناف  لاق : ال ،

لدعلا دضع  یف  تف  امم  حیـضف  عیـضو و  هجو  یلع  هلیبق  هلها و  رـسا  هریون و  نب  کلام  لتق  رکب  یبا  هموکح  ردـص  یف  اذـه  دـلاخ 
ملاظملا و نتفلا و  رثکا  تدجو  مهلاوحا  یف  تلمات  بوعشلا و  نم  بعش  يا  خیرات  تحفـصت  اذا  و  دعب ، كرادتی  مل  امب  یمالـسالا 

هزئاحلا هماعلا  هیلودـلا  تاماظنلا  نیناوقلاب و  یـضملا ء  رـصعلا  اذـه  یلا  دـمت  و  شویجلا ، سوور  ءارمالا و  لبق  نم  هئـشان  تایانجلا 
یضمت کلذ ال  عم  ءافعضلا و  ءایربالا و  نع  ملاظملا  عفدل  اجلملا  بوعشلا  عیمج  یف  مالسلا  ملـسلا و  یلع  هظفاحملا  هدحتملا  ممالل 

ع)  ) يدان دق  .یصحت و  ملاظم ال  لتاقم و  نمضتت  كانه  انه و  شیجلا  ءارما  نم  هئشان  هیرکـسع  هروث  عمـست  یتح  رهـشا  لب و  هنس 
نا یلا  اریـشم  هالولا  نیع  هرق  هلادعلا  نا  یلع  هبن  هلادعلا و  ظفحب  هل  لیثم  يذلا ال  یخیراتلا  هدهع  یف  هدـقع  يذـلا  لصفلا  اذـه  یف 

ماظن یف  بجی  ام  مها  یلا  ماقملا  اذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) هجوت مث  .هانیب  امک  هریثک  حاون  نم  دنجلاب  هطبترم  دالبلا  یف  لدعلا  هماقتـسا 
اهبحی اهدویف و  هحلاصمل  هظفاح  هنم و  هئـشان  هموکحلا  بعـشلا  يری  نا  بعـشلا و  هموکح  هموکحلا  نوکی  نا  وه  و  هلداعلا ، هلودلا 

.اهل بحلا  مهراهظا  هیعرلا و  هدوم  روهظ  - 1 هیرذج : روما  هسمخ  یف  هذهک  هموکح  یف  بعشلا  همالا و  هطبار  حرـشف  هبلق ، رهظ  نع 
نادـلولا هطاحا  رومالا  هالو  یلع  مهتطاحا  .اهیلا 3 - هبـسنلاب  هموصخلا  دقحلا و  مدع  هموکحلا و  یلا  هبـسنلاب  مهرودـص  همالـس  - 2

هدم عاطقنا  ینمت  كرت  .اهملاظم 5 - نع  اروفن  هلودلا  مکحلا و  همادا  لاقثتـسا  مدع  اهل 4 - هحیصنلا  صالخ و  الا  راهظا  عم  دلاولاب 
هلین بعـشلا و  كرد  یلع  همئاق  هیبعـش  هموکح  تاراما  یه  هذـه  .اهناودـع و  اهملظ و  نع  صـالخلل  اءاـجر  اـهلاوزب  هموکحلا  هبلغ 

وه هذهک  هموکح  هراما  هحیحصلا و  هلیصالا  هیطارق  ومیدلا  یلع  ینبملا  بعـشلا  یلع  بعـشلا  هموکحب  هنع  ربعملا  هیـسایسلا  هقوقحل 
ظفحی هودع و  موجه  هنع  عفدی  هعفانم و  سرحی  هل  هنم و  دنجلا  نا  بعـشلا  كردـی  ثیحب  هیعرلا  بعـشلا و  عم  دـنجلا  هطبار  نسح 
هیعرلا همالا و  یلع  هبـسنلاب  داهطـضالا  رهقلا و  یلع  تماق  تاـموکحلا  رثکا  نا  کـش  ـال  اـمم  .هدارفا و  نیب  هاواـسملا  لدـعلا و  یلع 

رابج لاجرل  تامـسک  هینوعرف  هیدورمن و  تاموکح  مالعا  خـیراتلا  یف  یقب  همیدـقلا و  روصعلا  یف  اهـسیسات  يدابم ء  یف  اـصوصخ 
و دیعب ، نمز  نم  خیراتلا  قمع  یف  مهنفد  دعب  مهئامـسا  عامـس  نم  ضئارفلا  دـعتری  امبر  بهنلا و  باهرالا و  الا  مهنم  عقوتی  مالظ ال 

نم سانلا  ناکف  مهرـسا ، مهلتق و  سانلا و  رهقل  نیروماملا  دنجلا  يدـیا  یلع  هیعرلل  اهداهطـضا  هرابجلا و  تاموکحلا  رهق  رهظی  امنا 
نمـض یف  ع )  ) یـصوف باهرالا  مالیالا و  الا  هنم  رظتنی  ملاـظ ال  ودـعک  يدـنجلا  نوهجاوی  ممـالا  بوعـشلا و  رثکا  یف  دـیعب و  نمز 

هناف اهیلع ، هتموکح  مالسالا  سسا  هیوخا  هید  هطبار و  یلا  اهلیوحت  دنجلا و  بعـشلا و  نیب  هطبارلا  هذه  بلقل  یعـسلا  یلا  اذه  هدهع 
ملسم لک  مالسالا  دونج  دونج و  نیملسملا  لک  ع )  ) یبنلا رصع  یفف  همالا  عیمج  اهب  فلک  و  هماعلا ، رومالا  نم  دنجلا  فئاظو  لعج 
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زواجتی دنجلا و  نم  بعشلا  بهری  یتح  نوزیامتم  بعش  دنج و  كانه  نکی  ملف  همالا  میمص  نع  شان  یمالسالا  دنجلاف  لقاع ، غلاب 
اهلک مستی  مل  یتش  بوعش  مالسالا  لظ  یف  لخد  هیلاوتملا و  هلصاوتملا  تاحوتفلاب  هیمالسالا  همالا  عسوت  امل  و  بعـشلا ، یلع  دنجلا 

نا بعشلا  كردی  ثیحب ال  بعـشلا  دارفا  رئاس  دنجلا و  نیب  هیدولا  هطبارلا  ظفحب  اذه  هدهع  یف  ع )  ) یـصو یمالـسالا  دنجلا  همـسب 
قییضتلا مدعب  ع )  ) رما مث  قوقحلا : ظفح  هلیضفلا و  ءایحاب  مالسلا  هیلع  هتیصو  .هرما  یلع  مکاح  هیلع و  رهاق  هنع  زاتمم  فنـص  دنجلا 

دادعتـسالا و نم  مهل  ام  بسحب  یلعا  تاجرد  یلا  ءاقترالا  یف  مهیلع  عیـسوتلا  لب  هدـحاو ، هجرد  یف  مهرـصح  دونجلا و  ءارما  یلع 
ءارمالا دحا  هناف  دعب  ام  یف  دایز  نب  قراط  رما  نم  خیراتلا  یف  يرج  امک  اذه  و  مهلامآ .) یف  حـسفاف  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاقف اهل  هقایللا 
لحاوس یلع  هیمالـسالا  دونجلا  ءالیتسا  دعب  سلدنالا  حتف  یلا  هتمه  هتغلب  هیمالـسالا  تاحوتفلا  خـیرات  یف  ذاذـفالا  داجمالا  داوقلا  و 

دالب یلع  فحزلا  قراطلا و  لبج  قیضم  ربع  کلذ  بجوی  و  شکارملا ، یلا  یصقالا  برغملا  یلا  رـصم  هیروس و  نم  ضیبالا  رحبلا 
اذهک حتف  یلع  هتطبغ  وا  هتمه  روصقل  رصعلا  کلذ  یف  هیمالسالا  دونجلل  ماعلا  دئاقلا  ریصن  نب  یسوم  صخری  رحبلا و ال  ءارو  ودعلا 

نم هریبک  هیاب  یتا  و  سلدنا ، هکلمم  حتف  يدنج و  فالآ  هعبس  یف  رحبلا  قیضم  ربع  کلذ و  یلع  مزع  قراط  نکل  و  هداوق ، دحا  نم 
تیقب نورق  هینامث  ذـنم  ملعلا  ندـمتلاب و  هینغ  هیمالـسا  هکلمم  سلدـنا  راصف  هیرکـسعلا  تاحوتفلا  خـیرات  یف  همهلا  ولع  هیلوجرلا و 
رئاسل ابیغرت  هلیضفلل و  اءایحا  داهجلا  یف  رثاملا  نم  مهل  ام  طبض  اذهک و  لاجر  یلع  ءانثلا  نسحب  ع )  ) رما و  اذه ، انرصع  یلا  اهراثآ 

یلا وطسرا  هلاسر  عضوملا  اذه  یف  رکذن  نا  یغبنی  هیلع و  وطسرا  درو  وطسرا  یلا  ردنکـسالا  هلاسر  .همهلا  مهلا و  يرـصاقلا  دارفالا 
هماعلا و یلا  مهنع  لدعی  و ال  هرمالا ، هسایرلاب و  مهـصخی  نا  و  باسحالا ، يوذ  تاتویبلا و  لها  یلع  هظفاحملا  ینعم  یف  ردنکـسالا 

هکلمم قارعلا  وه  رهـشناریا و  ردنکـسالا  کـلم  اـمل  .هتیـصو  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مـالکل  ادییـشت  کـلذ  یف  ناـف  هلفـسلا ،
و هرئادلا ، كالفالا  ناف  دـعب ، اما  مالـسلا ، انم  میکحلا  اهیا  کیلع  نانوی : دالبب  وه  وطـسرا و  یلا  بتک  اراد  نب  اراد  لتق  هرـساکالا و 

ریغ کتمکح ، یلا  رارطـضالا  سمل  نیدـجاو  دـجاناف  نیبئاد ، اهب  ساـنلالا  صا  یتلا  رومـالاب  انتدعـسا  تناـک  نا  هیئامـسلا و  لـلعلا 
نم انولب  امل  کیهن  كرم و  دامتعالا ال  و  کیارب ، ءادـتقالا  کتروشم و  یلا  ( 1  ) همانتسالا کتلزنمب و  رارقالا  کلضفل و  نیدحاج 

لوعن کفنن  امف  انل ، ءادـغلاک  انلوقع  انناهذا و  یف  هخـسرت  انیف و  هعوجنب  کلذ  راص  یتح  هتعفنم ، انج  نم  انقذ  و  اـنیلع ، کـلذ  ادـج 
انیلا قبس  امم  ناک  دق  و  لاکشالاب ، لاکشالا  هوق  و  لوصالا ، یلع  عورفلا  لیوعت  و  روحبلا ، نم  لوادجلا  دادمتـسا  هنم  دمتـسن  هیلع و 

معنملا رکـش  رـصقی  و  هفـصو ، نع  لوقعلا  زجعی  ام  شطبلا  هیاکنلا و  نم  ودعلا  یف  انغلب  و  رفظلا ، نم  انل  حیتا  و  حـلفلا ، رـصنلا و  نم 
ام هوقعلا  اهلها - هوقعب  انللح  املف  سراف ، ضرا  لباب و  یلا  هریزجلا  هیروس و  ضرا  انزواج  انا  کلذ  نم  ناک  و  هب ، ماـعنالا  عقوم  نع 

و هب ، ءاج  نم  بلـصب  انرماف  اندـنع ، هوظحلل  ابلط  و  انیلا ، هیدـه  مهکلم  سارب  انقلت  امثیر  الا  نکی  مل  مهدالب ، هحاـس  و  رادـلا - لوح 
انیارف مهنم ، فرـشلا  يوذ  مهرارحا و  مهکولم و  دالوا  نم  كانه  ناک  نم  عمجب  انرما  مث  هئافو  هئاوعرا و  هلق  و  هئـالب ، ءوسل  هترهش 

مهئاور و نم  رهظی  ام  نا  یلع  الیلد  مهقطانم ، مهرظانم و  هعئار  مهناـهذا ، مهباـبلا و  هرـضاح  مهمـالحا ، مهماـسجا و  همیظع  ـالاجر 
نا ول ال  مهیدیاب ، مهئاطعا  و  مهتبلغ ، یلا  لیبس  انل  نوکیل  نکی  مل  ام  مهـساب  مهتدـجن و  هدـش  و  مهیدـیا ، هوق  نم  هءارو  نا  مهقطنم 

و مهلـصا ، ثتجن  و  مهتفاـش ، لصاتـسن  نا  مهرما  یف  يارلا  نم  ادـیعب  رن  مل  و  مهیلع ، اـنرهظا  و  مهب ، اـنرفظا  و  مـهنم ، اـنلادا  ءاـضقلا 
يداب ء فاعـساب  لجعن  نا ال  اـنیارف  مهقئاوب ، مه و  رئارج  نم  نمـالا  یلا  کلذـب  بولقلا  نوکتل  مهفالـسا ، نم  یـضم  نمب  مهقحلن 

هایا کبیلقت  و  كدنع ، هتحص  دعب  هیف  كانرـشتسا  امیف  کیار ، انیلا  عفراف  مهیف ، کتروشمب  مهیلع  راهظتـسالا  نود  مهلتق  یف  يارلا 
ردنکـسالا ءامظعلا ، میظع  كولملا و  کلمل  وطـسرا : هیلا  بتکف  .کـیلع  اـنیلع و  نکیلف  مالـسلا  لـها  یلع  مالـس  و  كرظن ، یلجب 

للذتلا و  دوجـسلاب ، عوخبلا  سیلاطوطـسرا  هلوخ ، لقا  هدیبع و  رغـصا  نم  كولملاب ، رفظلا  هل  يدهملا  ءادعالا ، یلع  رـصنلاب  دیوملا 
هفورح و فیلات  هیناعم و  فیقثت  یف  دهتجا  و  هیف ، قطانلا  دشتحا  نا  قطنملاب و  هوق  هناف ال  دعب ، اما  .هعاطلا  یف  ناعذالا  و  مالسلا ، یف 
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هفارتغا و  فصو ، لک  یلع  هزاربا  و  لوق ، لک  نع  هعافترا  ومـس  کلملا و  ولع  طسب  نم  هردـقلا  هلانت  اـم  لـقاب  هطاـحالا  یلع  هیناـبم 
یلا تداذـم  هتبیقن  نمی  و  هواش ، زورب  و  هقبـس ، هلهـص  یف  کلملا  لضف  مالعا  تامدـقم  نم  يدـنع  ررقت  ناک  دـق  و  باـنطا ، لـکب 
هیلا يدوا  تنک  مایا  هیار ، حاجن  بیقعت  یلع  یمه  عقو و  و  هظفل ، توص  یعمس  سح  یف  برطضا  و  هصخش ، هروص  يرـصب  هساح 

دودرم لقع  وه  امناف  کلذ ، یف  هیلا  ینم  نکی  امهم  و  هنم ، هملعت  یلا  هجاحلاب  یسفن  یلع  ایضاق  تحبصا  ام  هایا  یمیلعت  فلکت  نم 
ینجل اختی  امع ال  یل  هتلاسم  يایا و  هتبطاخم  کلملا و  باتک  یلا  الج  دق  و  هتمکح ، هملع و  نم  هیلاوت  هیلا و  وا  هطبنتـسم  هلقع ، یلا 

تدشتحا هیف و  تدهتجا  نا  و  کلملا - یلع  هیلا  ریـشا  امیف  انا  و  درو ، هیلع  ردـص و  هنعف  هدـنع ، نم  هجاتنا  کلذ و  حاقل  یف  کشلا 
ءایـشالا و مظعم  بنج  یف  ازجتی  امک ال  لب  دوجولا ، عم  مدعلاک  هئاصقتـسا - هقاطنتـسا و  یف  ینم  هقاطلا  عسولا و  دح  تزواجت  و  هل ،
ام کـلملا  یلا  دار  اـنا  و  هیلا ، یتقاـف  هدـش  ینع و  هاـنغ  مظعب  ینیقی  یملع و  عـم  لاـس ، اـم  یلا  کـلملا  هباـجا  نم  عـنتمم  ریغ  ینکل 

هدـجنلا و نم  اهمـسق  سرافل  نا  و  لئاضفلا ، نم  امـسق  هلاحم  هبرت ال  لکل  نا  هل : لئاقف  هنع ، هتذـخا  اـمب  هیلع  ریـشم  و  هنم ، هتبـستکا 
بتارم یلع  مهئایندا  بلغت  و  مهتیلع ، لزانم  یلع  مهتلفـس  ثروت  و  مهباقعا ، یلع  ءاعـضولا  فلخت  مهفارـشا  لتقت  نا  کـنا  هوقلا و 
رذحلا رذحاف  هوجولا  لذ  و  هلفـسلا ، هبلغ  نم  مهناطلـسل  انیهوت  دشا  مهیلع و  مظعا  وه  ءالبب  طق  كولملا  لتبی  مل  و  مهراطخا ، يوذ 

هیور ام ال  هنم  مهمهد  مجان  كدالب  لها  كدنج و  یلع  مویلا  دعب  مجن  نا  هناف  هکرحلا ، هبلغلا و  نم  هقبطلا  کلت  نکمت  نا  نم  هلک 
و مهتکلمم ، مهنیب  عزوف  رارحالا ، ءامظعلا و  کئلوا  نم  کلبق  نم  یلا  دمعا  هریغ و  یلا  يارلا  اذه  نع  فرـصناف  هعم ، هیقب  هیف و ال 
و همـسال ، مزال  کـلملاب  یمـستملا  ناـف  هکلم ، رغـص  نا  و  هسار ، یلع  جاـتلا  دـقعا  هتیحاـن و  مهنم  هتیلو  نم  لـک  کـلملا  مسا  مزلا 

ابلاغت اعطاقت و  اربادـت و  هبحاص  نیب  هنیب و  مهنم  کلم  لـک  عقوی  نا  کـلذ  بشنی  سیلف  هریغل ، عضخی  ـال  هسار  یلع  جاـتلا  دوقعملا 
و مهنیب ، ابرح  کل  مهبرح  دوعی  و  کیف ، مهراتوا  کیلع و  مهناغـضا  کلذـب  اوسنی  یتح  دـنجلا  لاـملاب و  ارخاـفت  و  کـلملا ، یلع 

نا و  کل ، اوناد  مهنم  توند  نا  و  هماقتسا ، اهب  کل  اوث  دحا  الا  هریصب  کلذ  نودادزی  مث ال  مهسفنا ، یلع  مهنم  اقنح  کیلع  مهقنح 
ناما کنع و  مهل  لغاش  کلذ  یف  و  كدـنجب ، هبهرتسی  و  کمـساب ، هراج  یلع  مهنم  کلم  نم  بثی  یتح  کب ، اوززعت  مهنع  تیان 

هایا یتباجا  نم  اقح  یلع  و  اظح ، یل  هتیار  ام  کلملا  یلا  تیدا  دـق  .مایالاب  هقث  و ال  رهدـلل ، ناما  ناک ال  نا  و  كدـعب ، مهثادـح  ال 
و هیلع ، یب  ناعتـسا  امیف  همه  دـعبا  ایار و  لضفا  و  هیور ، ذـقنا  و  انیع ، یلعا  کـلملا  و  هیف ، هحیـصنلا  هتـضحم  و  هنع ، ینلاـس  اـم  یلا 
و لجالا ، سیفنت  و  کلملا ، دـیطوت  و  عنـصلا ، بقاوع  و  معنلا ، دـئاوع  نم  افرعتم  کـلملا  لاز  ـال  هیف ، هیلع  هروشملا  هنییبتب و  ینفلک 

نکیلف ءانف ، و ال  ءاهتنا ، و ال  هل ، هاضقنا  يذـلا ال  مالـسلا  و  رـشبلا ، هردـق  هلانت  ام  يوصق  هیاغ  یلع  هتردـق  هیف  یتات  ام  لمالا ، كرد 
فئاوطلا كولم  مهف  سراف  لها  نم  ءامظعلا  كولملا و  ءانبا  رهـش  ناریا  یلع  فلختـسا  و  هیارب ، کلملا  لمعف  اولاـق : .کـلملا  یلع 

هبتاکم یلا  رظنلا  تفلی  نا  یغبنی  .مهنم و  کـلملا  عزتناـف  کـباب  نب  ریـشدرا  ءاـج  نا  یلا  مهنیب  هعزوم  هکلمملا  هدـعب و  اوقب  نیذـلا 
بجعا ثیح  شویراد  مایا  ناریا  یف  هکلاملا  هرسالاب  هباجعا  نم  ردنکسا  باتک  نم  دافتسی  ام  - 1 هوجو : نم  هذه  وطسرا  ردنکسا و 

مه مهباه و  دـعب ، امیف  هکلم  یلع  مهقئاوب  نمایل  مهتفاش  لاـصیتسا  مهلتقب و  مه  یتح  مهیلع  هبلغلا  دـعب  مهنم  فاـخ  مهباـهو و  مهب 
ءاضق ناـک  مهیلع  هبلغلا  ناـب  فرتعا  مهتعاجـش و  مهتلاـسب و  مهلقعت و  روفو  مهقطنم و  هوق  نم  مهباـه  هیدـی ، تحت  ءارـسا  ءـالذا و 
زکرم نانوی  یف  یتح  اهلثم  دـجوی  فیقثت ال  هیبرت و  هکلاملا  هرـسالا  یف  ناک  هنا  کـلذ  نم  دافتـسی  و  ارـسیم ، ایرـشب  ارما  ـال  اردـقم 

یف سانلا  هماع  تناک  و  مها ، دـعتت  هکلاملا ال  هرـسالا  یلع  هروصقم  تناـک  هفاـقثلا  هیبرتلا و  هذـه  نا  .روصعلا 2 - هذه  یف  هفـسلفلا 
هشیعملا یندا  لین  ماکحلا و  هدارا  تحت  لمعلا  الا  هایحلا  نوئـش  نم  نوسمی  یـش ء ال  لکل  نیدقاف  فارط  الا  هعـساولا  هکلمملا  هذه 

یف رـسلا  وه  اذه  و  ءاشی ، ام  یقبت  ءاشی و  ام  مهنم  لکات  هکلاملا  هرـسالا  مهاعری  منغلاک  هقیقحلا  یف  مهف  ماعنالا ، مئاهبلا و  هلانی  امم 
نطولا نع  عافدلا  یف  بوعشلا  هماع  متهت  ههجلا ال  هذه  نم  و  فارطالا ، هعساش  دالب  یف  هریثکلا  بوعشلا  هذه  یلع  هموکحلا  ناکما 
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اهیلع مجاهی  بعـش  وا  هیحان  یف  هموکحلا  فعـض  اذاف  ءارمالا ، ههج  نم  هب  نورموی  ام  الا  یـسایسلا  رمالا  اذـه  یف  مهل  لخدـت  ـال  و 
لقی ام  مجاهف  یبرعلا ، حتفلا  مایا  یلا  ناریا  یف  بعشلا  هموکحلا و  نیب  یشالتلا  اذه  یقب  عفادم و  عزانم و  الب  اهیلع  طلـستی  ودعلا و 

قحتسی .نیـصلا 3 - دنهلا و  روغث  یلا  ماشلا  هیروس و  یحاون  نم  هدودمملا  هیروطاربمالا  یلع  بلغ  يودب و  يدنج  فلا  نیعبرا  نع 
نع هباوج  یف  رهظا  دقف  ناریا ، یف  هکلاملا  هرـسالا  لتقب  همزع  نع  رورغملا  حـتافلا  ردنکـسا  درل  وطـسرا  میکحلا  ریبدـت  نم  بجعلا 

ثیبخلا و مزعلا  اذه  هبقاع  ءوس  نم  هیلع  یلمی  ام  ءاغـصا  یلا  هلیمتـسیل  دـینعلا  رابجلا  اذـه  هاجت  دایقنا  عوضخ و  لک  ردنکـسا  باتک 
رـشبلا نم  نیئالم  یلع  نودادزی  یتش  مما  نوئـش  نوریدـی  نومکحی و  نیذـلا  ناریا - یف  هربدـملا  هکلاملا  هرـسالا  لتق  ناب  هیلع  للد 
یفنملا جرملا  جرهلا و  هنم  دلوی  مهئانف و  هیرـشبلا و  همالا  یـشالت  بجوی  مانغالا - ماعنالاک و  الا  هایحلا  نوئـش  نم  نوسمیال  نیذـلا 
هبکترا امک  ارامد  ابارخ و  اداسف و  ضرالا  یف  ثیعی  هعنم  هوق و  بسک  اذا  یـشحولا  فقثملا  ریغلا  رـشبلا  ناـف  رـشبلا ، نم  تاـعامجل 

یف راشا  مالسلا ) هیلع   ) هنا لوقنف : دوعن  .نیـص و  یف  هیـشحو  لئابق  یلع  رمالا  زیگنچ  و  ابوروا ، یف  هیـشحولا  لئابقلا  یلع  رمالا  الیتآ 
لاح نم  دافتـسی  ام  هیناثلا  هطباضلا  .هیف  اشن  دلوت و  يذـلا  هتیب  هترـسا و  هظحالم  نم  بستکی  درفلا  یلع  دامتعالا  نا  یلا  اذـه  همالک 
مهنع نوربعی  تیب و  هرسا و  مهل  فرعی  بوعـشلا ال  رئاس  نم  ریثک  قلخ  مایالا  هذه  یف  نیملـسملا  هعامج  یف  لخد  هناف  هسفن ، درفلا 

نع یبنت ء  هفـص  یه  و  هدجنلا ، - 1 فاصوا : هعبرا  کلذـل  نیبف  مهقالخا  نم  دافتـسی  ام  یلا  عجری  مهیلع  دامتعالا  ناکف  یلاوملاـب 
و ءاخسلا ، .هظفح 3 - بجی  امع  عافدلا  یف  مادقالا  هعرس  هریغلا و  نع  یبنت ء  هفص  یه  و  هعاجـشلا ، .هیلوجرلا 2 - عنمت  همهلا و  ولع 

نع یبنت ء  هفـص  یه  و  هحامـسلا ، .رایغالا 4 - یلع  راثیالا  بح  راـخدالا و  لاـملا و  بح  مدـع  دـیلا و  طـسب  نع  یبنت ء  هفـص  یه 
درف یف  تعمتجا  اذا  هیـصخش  تافـص  هذهف  .دوجلا  طسب  قلخلا و  نسحب  مهیلع  طلـستلا  هلوح و  مهفیلات  سانلا و  عمج  یلع  رادتقالا 

دـنجلا و ءاسور  لضفا  نا  یلا  لصفلا  اذـه  رخآ  یف  راشا  مث  .دـنجلا  یلع  هیالولا  ءاـطعا  یف  هیلع  داـمتعالا  بجوت  هرمـالل و  اـهلهوت 
هدودحملا هررقملا  مهبتاور  صوصخ  یلع  رصتقی  هنووملا و ال  نم  هدجی  امیف  مهیلع  رفوی  هنوعملا و  یف  مهیـساوی  نم  شویجلا  ءارما 

ذئنیح نوکیف  نیح  لـک  یف  مهنوع  نورظتنی  مهئارو  نیفلختملا  مهلها  هنووم  مهـسفنا و  هنووم  نم  هیلا  نوجاـتحی  اـمل  مهینغی  ثیحب 
هک نک  هدـنامرف  نوشق  رب  دوخ  نایرکـشل  زا  ار  سکنآ  همجرتلا : .مالـسالا  هزوح  نع  عافدـلا  ودـعلا و  داهج  یف  ادـحاو  اـمه  مهمه 

رت و صالخا  اب  وت  ربهر  ماـما و  هب  تبـسن  و  ع )  ) ادـخ لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  همه  زا  دوخ  شیپ  رد  - 1 دـشاب : ریز  لئاصخ  ياراد 
وا مشخ  هک  دشاب  یناسک  زا  دشاب و  رتشیب  يرابدرب  ملح و  رد  همه  زا  .دشاب 3 - رتاسراپ  رتنمادکاپ و  همه  زا  .دشاب 2 - رت  هاوخریخ 

.دـشاب 6- نابرهم  فوور و  ءافعـض  نایاونیب و  هب  تبـسن  .دشاب 5 - ریذـپرذع  .دورن 4 - ردــب  دوـخ  ياـج  زا  يدوزب  دریگن و  ارف  ار 
ردب ياج  زا  ار  وا  اهراک  يراوشد  یتخـس و  هک  دـشاب  یناسک  زا  .دشاب 7 - راددوخ  ریذپانریثات و  ذوفن  اب  دـنمورین و  دارفا  هب  تبـسن 

دنموربآ راد و  هداوناخ  نامدرمب  ار  دوخ  سپـس  .دنادرگن  ریگ  نیمز  ار  وا  یتسـس  یناوتان و  دزاسن و  هراچیب  دوخیب و  دوخ  زا  دربن و 
سپ نآ  زا  .نک و  باـختنا  اـهنآ  ناـیم  زا  ار  دوخ  ناهدـنامرف  نک و  کـیدزن  بوخ  هقباـس و  شوـخ  ياـه  هداوناـخ  هب  ناـبوسنم  و 
اهنآ دوجو  رد  اهیبوخ  همه  دنتمارک و  فاصوا  عماج  نانآ  اریز  ریگب  رظن  رد  دنراد  مدرم  تواخس و  اب  هک  ار  ریلد  درمدار و  نامدرم 
چیه دننک و  یم  یئوجلد  دوخ  دنزرف  زا  ردام  ردپ و  هچنانچ  ریگب  رظن  تحت  ار  اهنآ  نک و  یسراو  ناشاهراک  همه  زا  سپس  .تسه 

درخ و تمـشچ  رد  اهنادب  تبـسن  یئوجلد  فطل و  چـیه  دـنکن و  هولج  راد  هرگ  لکـشم و  وت  رظن  رد  اهنادـب  یـشخب  ورین  تیوقت و 
یم وتب  ینیبشوخ  يدنمـصالخا و  یهاوخ و  ریخ  ثعاب  اـهنآ  يارب  دوخ  نیا  اریز  دـشاب ، زیچاـن  كدـنا و  هچ  رگ  دـیاین و  کـچوک 

ار اهنآ  ریگ  مشچ  هدـمع و  ياهراک  هکنیا  داـمتعاب  نکن  رظن  فرـص  اـهنآ  سراـن  مشچ  زیر و  ياـهراک  دـقفت  یـسراو و  زا  ددرگ ،
مهم ياهراک  رد  دنوش و  دنم  هرهب  نآ  زا  هک  دراد  یتیعقوم  کچوک  درخ و  ياهراک  رد  وت  یئوجلد  فطل و  اریز  يدرک ، یـسرزاب 

.دنشابن ینغتسم  وت  یسرزاب  زا  دوخ  ياج  رد  مه 
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يرتشوش

احـصان ناک  نم  نولوی  امنا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع نومدـقتملا  ناک  کمامال ) هلوسرلو و  کـسفن هللا  یف  مهحـصنا  كدونج  نم  لوف  )
یتح هتارماب  ینزو  هب  ارداغ  ادمعتم  انموم  هریون  نب  کلام  لتق  يذلا  دیلولا  نب  دـلاخ  لثم  یلوی  رکبوبا  ناکف  هلوسر ، هللا و  نود  مهل 

( ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نب هریغملا  لثم  یلوی  رمع  ناـک  و  هیلع ، رمع  کـلذ  رکنا 
نامثع هریغملا  انه  امل  فوع  نب  نمحرلادـبع  فارتعاب  و  نیقفانملا ، هیلوتب  هیلع  ضرتعا  امل  نامثع  فارتعاب  اقفانم  ناـک  يذـلا  هبعش 

و هفوکلا ، هال  مث و  هتداهـش  ءادا  نم  عبارلا  دهاشلا  رمع  عنم  دوهـشلا و  هیلع  ماق  هرـصبلاب و  انـصحم  هریغملا  انز  دـق  هل و  هرایتخا  دـعب 
ول هتالـص  یف  مهل  لوقی  هتالـص و  یف  ینغتی  نارکـس و  اعبرا  حبـصلا  مهب  یلـصی  ناک  يذلا  هبقع  نب  دـیلولا  لثم  یلوی  ناک  نامثع 
هللا یلص   ) یبنلا ناک  و  هقسفب ، دیلولاک  هرفکب  نآرقلا  لزن  يذلا  رماع  نبا  لثم  یلوی  ناک  و  عبرالا ، یلع  مکحبص  هالـص  دیزا  متئش 

و  ) .لوسرلا احـصان هللا و  انیدتم  ناک  نم  الا  یلوی  الا  هنایدـلا  یـضتقم  نا  عم  هبعکلا ، بوثب  اقـصال  ناک  ول  همد و  ردـها  هلآ ) هیلع و 
و : ) باوصلا و  فنصملا ، لقن  اذکه  رذعلا ) یلا  حیرتسی  بضغلا و  نع  یطبی  نمم  املح  مهلضفا  و   ) .هناما مهرثکا  يا : ابیج ) مهاقنا 

مث بضغت ، ال  لاق : .ینصوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل لجر  لاق  ربخلا  یف  .قایسلا  هل  دهشی  و  فحتلا )  ) یف امک  رذعلا ) یلا  عرسی 
کلمی نم  دیدشلا  امنا  هعرـصلاب ، دیدشلا  سیل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .بضغت و  ال  لاقف : داعا  مث  بضغت ، ال  لاقف : داعا 

کل له  یخا  نبا  ای  هل : لاق  غرف  املف  هیلع ، حلا  فنحالا و  لجر  متـش  .ملحلاب و  ادیـس  ییحی  هللا  یمـس  اولاق : .بضغلا و  دـنع  هسفن 
لاطتـسا .لاقث و  لمجب  ودحت  مویلا  ذنم  کناف  ءاذغلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف

نا هنم  تلفنا  امف  يرقب  هاتاف  یبلغتب  لجر  لزن  نویعلا )  ) یف یلع و  هب  تطلـس  يذلا  بنذلا  نم  هللا  رفغتـسا  لاقف : مهدـحا  یلع  لجر 
لجر لاق  .هلوقم و  هملک  تلق  امناف  لجرلا  اهیا  لک  لاقف : ضبقناـف  ـالاثم  ـالا  لـثمت  هتـسا و  کـح  يرقلل  حـنحنت  اذا  یبلغتلا  و  لاـق :

بضغلا هزع  كایا و  لاقی : ناک  .هدحاو و  عمست  مل  ارشع  تلق  نا  کنکل  رخالا : لاقف  .ارـشع  نعمـستل  هدحاو  تلق  نئل  هللا  و  رخال :
هالوم باتک  دروف  هرصبلا ، روک  هل  یلوم  یلو  هرـصبلا و  هبیتق  نب  ملـس  یلو  روصنملا  ناک  و  اذه ، .راذتعالا  لذ  یلا  کتریـصم  اهناف 

املس نا  ائیرج - هیلع  ناک  و  شایع - نبا  هل  لاقف  .الاکن  هنلعجال  ملس  ارجت  یلع  لاق : روصنملا و  طاشتساف  طایسلاب ، هبرـض  املـس  نا 
ام دسفی  تعفر و  ام  هنم  یطاطی  نا  كالوم  دارا  كربنم و  هتدعصا  کفیس و  هتدلق  کنکلو  هیبا  هوق  هتوقب و ال  كالوم  برـضی  مل 

هتـسا یف  یطبنلا  بضغ  نا  و  دـی ، وا  ناسلب  هجرخی  یتح  ادـهی  مل  بضغ  اذاف  هسار  یف  یبرعلا  بضغ  نا  کلذ ، لمتحی  ملف  تعنص 
ءافعضلاب و فاری  و   ) .ملـس نع  فک  .لعف و  فوتنم و  ای  کب  هللا  لعف  لاق : روصنملا و  کحـضف  .هبـضغ  بهذ  يرخ و  بضغ  اذاف 
یلثم ال هوبن و  فیـسلل  نا  الا  فیـسلا  انا  لاق : هل ، ذفنی  مل  اذا  هبحاص : هیلع  ابن  نم  و  هبیرـضلا ، یف  لمعی  مل  اذا  فیـسلا : ابن  نم  وبنی )

هیلع  ) هلوق یف  لصالا  و  ءایوقالا ) یلع  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هبراضم کیلع  وبنت 
هفـصو اذه  ناک  و  مهنیب ) ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا   ) نامیالا لها  یف  یلاعت  هلوق  ءایوقالا ) یلع  وبنی  ءافعـضلاب و  فاری  و  ( ) مالـسلا

هل حلـصی  رمالا ال  اذه  نا  رمع : لاق  اولاق : فعـضلا ) هب  دعقی  فنعلا و ال  هریثی  نمم ال  و   ) .ودـع یلو و  لک  هنم  هفرعی  مالـسلا ) هیلع  )
نبا نویع   ) یف امک  سانلا - ملک  یتح  فنعلا  هیاغ  یف  ناک  هسفن  رمع  نا  الا  تلق : .فنع  ریغ  یف  يوقلا  و  فعـض ، ریغ  یف  نیللا  ـالا 
دجا ینا ال  لاقف : .نهرودخ  یف  راکبالا  فاخا  دق  هنا  یتح  مهفاخا  دق  هناف  مهل  نیلی  نا  یف  هملکی  نا  فوع  نب  نمحرلادبع  هبیتق -)
قصلا مث   ) .جاجحلا فیس  نم  بیها  رمع  طوس  ناک  اولاق : .یقتاع و  نع  یبوث  اوذخال  يدنع  مهل  ام  نوملعی  ول  مهنا  کلذ ، الا  مهل 

وه امک  نیـسوق  نیب  اهتلعج  ثیح  دیدحلا ) یبا  نبا   ) نم تاءورملا )  ) هملک ذـخا  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  باسحالا ) تاءورملا  يذـب 
و  ) لاق هنا  عم  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف تناک  نا  اهتدایز و  رهاظلاف  فحتلا ،)  ) هیاور یف  و ال  مثیم ) نبا   ) یف هملکلا  تسیل  نکل  اهباد ،
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نب يدع  لاق  نویعلا :)  ) یف هنـصلا ) قباوسلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  لها  و   ) .اضیا واولا  هنم  ذخات  نا  هیرـصملا )  ) یلع ناکف  باسحالا )
و کل ، نولمعی  مهف ال  هرخالل  نولمعی  برـض  نابرـض : ءارقلا  هل : لاـقف  .مهلوا  ءارقلا  نم  موق  یلع  ینلد  هیواـعم : نب  ساـیال  هاـطرا 
- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا   ) لهاب کیلع  لاق : عنـصا ؟ امف  لاق : .اهنم  مهتنکمف  مهتیلو  تنا  اذا  مهب  کنظ  امف  ایندـلل  نولمعی  برض 
: رعاشلا لاق  .هرـصنلا  يا : هدجنلا ) لها  مث   ) .مهلوف مهباسحال  نویحتـسی  نیذلا  تاتویبلا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

الا دوجلا ، هحامسلا ، يرهوجلا : لاق  هحامسلا ) ءاخسلا و  هعاجشلا و  و   ) یمومه مهب  ترسک  انترـصنل  ارکب  توعد  مهتدجنتـسا و  اذا 
بتک هببتق ) نبا  نویع   ) یف دایقناب  هنیرقلل  حمـس  يداوف و  هتولـس  دـعب  نم  ابـص  سملتملا : لاق  هحماسملا ، اهیف  لصالا  نا  رهاـظلا  نا 

مهلیبف ناسارخ ، شیج  یلع  فنحالا  ناک  هللااـب و  نظلا  نسح  لـها  مهناـف  ءاخـسلا  هعاجـشلا و  لـهاب  مکیلع  هتبزارم : یلا  ناورـشونا 
توصلا وحن  یضم  هفیس و  ذخاف  فنحالا ، بکر ، نم  لوا  ناکف  سانلا  عزفف  لبطلا ، مهعم  اولبقا  قرف و  عبرا  مهشویج  اوقرف  ودعلا و 
توصلا باحـصا  دـقف  املف  هلتقف ، لبطلا  بحاص  یلع  لمح  مث  اقدـنت  وا  هدعـصلا  بضخی  نا  اـقح  سیئر  لـک  یلع  نا  لوقی : وه  و 

، هللااب نظلا  نسح  یلا  نودهی  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  فرعلا ) نم  بعـش  مرکلا و  نم  عامج  مهناف   ) .ذورلا ورم  حـتفف  اومزهنا  لبطلا 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ( ) هدـقفتی : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  دـقفتی ) اـم  مهروما  نم  دـقفت  مث  ( ) هردـقب ناـمیالا  و 
بتک دقعلا )  ) یف امهدـلو ) نم  نادـلولا   ) هیطخلا و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 

، الفط هتبر  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هتلمح  اهدلوب ، هقیفرلا  هربلا  هقیفـشلا  مالاک  لدعلا  مامالا  زیزعلادبع : نب  رمع  یلا  يرـصبلا  نسحلا 
امل بلهملا  نا  دربملا :) لماک   ) یف .هتاکشب و  متغت  هتیفاعب و  حرفت  و  يرخا ، همطفت  هرات و  هعضرت  هنوکسب ، نکـست  هرهـسب و  رهـست 

بلهملا مکل  ناک  فیک  هلاس : امیف  جاجحلا  هلاسف  جاجحلا ، یلا  حتفلاب  الوسر  ثعب  هرکـسع  یلع  یلوتـسا  یجراخلا و  هبر  دیع  لتق 
نرقحت و ال  هب ، مهتیوق  یش ء  کسفن  یف   ) نمظعی ال  يا : نمقافتی ) و ال   ) .دلولا رب  انم  هل  دلاولا و  هقفش  هنم  انل  ناک  لاق : هل ؟ متنک  و 
تدهعت انالف و  دهعت  و  هب ، دهعلا  دیدجت  یـشلاب ء و  ظفحتلا  دهعتلا  يرهوجلا : لاق  و  هب ، مهدـهع  تددـج  يا : هب ) مهتدـهاعت  افظل 

نم حـصفا  یتعیـض ) تدـهعت   ) نوک ملـس  نا  تلف : نینثا  نیب  نوکی  امنا  دـهاعتلا  نـال  هتدـهاعت )  ) کـلوق نم  حـصفا  وه  و  یتعیض ،
هلوقک نینثا  نیب  اقلطم  لعافتلا  سیل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) همالک لیلدب  هتدهاعت ،)  ) نم انالف ) تدهعت   ) هیحـصفا ملـسن  الف  اهتدـهاعت ) )

کل و هحیـصنلا  لذـب  یلا  مهل  هیعاد  هناف  لق  نا  و   ) .ورمع ضرامت  دـیز و  لهاجت  مهلوقک : و  اـینج ) اـبطر  کـیلع  طـقاست  : ) یلاـعت
هرثک لاتقلا و  هداعتسا  لاقف : اهل  اذحش  دونجلل و  ابیردت  رومالا  دشا  نع  ءامکحلا  ضعب  لئس  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف کب ) نظلا  نسح 

، اهماما ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امیف همینغ  اهئارو و  نم  داوم  اهل  نوکت  نا  و  رفظلا ،
دارا يربطلا :)  ) یف سانلا و  سوور  یلع  عاجـشلل  فیرـشتلا  هبـصانملا و  دـعب  نیدـهتجملاب  غالبالا  رفظلا و  دـعب  شیجلل  مارکالا  مث 

یلاجر تینفا  وهتعاط  یف  يرمع  تینفا  دق  لاق : هیلع و  هبلق  نوفطعتسی  هتمیخـس و  نولـسی  اموق  روصنملا  یلا  دفوی  نا  هدئاز  نب  نعم 
هعاجم راتخا  نمیف  ناکف  هعیبر ، ءانفا  نم  هتریـشع  نم  هعامج  بختناف  هتعاـط ! یف  لاـملا  تقفنا  نا  یلع  طخـسی  مث  نمیلا  برح  یف 

یتح یمر  نعط و  برـضف و  كودع  هب  تیمر  کمهـس ، کفیـس و  كدبع و  نعم  روصنملل : هعاجم  لاقف  لاق - نا  یلا  رهزالا - نب 
شاو وا  عاس  نم  هنه  کسفن  یف  ناک  ناف  کلوخ ، نم  اوحبصاف  نمیلا ، نم  اجوعم  ناک  ام  يوتـسا  بعـص و  ام  لذ  نزح و  ام  لهس 

یضرلاب باتکلا  ارق  نعم و  یلا  راص  املف  نعم ، نم  رذعلا  لبقف  .هتعاط  یف  هرمع  ینفا  نم  هدبع و  یلع  لضفتلاب  یلوا  تناف  دساح  وا 
امیجل و تمع  امعن  ینتیلوا  دـق  کنا  نعم  ای  عامطاب  نعم  ای  کعیبا  الا  امـسق  لئاو  نم  سلجم  یف  تیلآ  هعاجم : لاقف  هینیع  نیب  لبق 

ثالث هلاـس  هنا  هعاـجم  یلع  نعم  معن  تناـک  یعاـنلا و  هفته  یکلهب  دیـشی  یتح  اـعطقنم  رهدـلا  کـیلا  لازا  ـالف  عاـجم  لآ  تصخ 
یـش ء ياب  تلاق  اهل  رکذ  اذا  تناک  و  دعب - دـحا  اهجوزتی  مل  ءارهز  اهل  لاقی  هدیـس  هتیب  لها  نم  هارما  قشعتی  ناک  هنا  اهنم  جـئاوح :
: لاقف نعم  شیج  یف  اهوبا  ناک  و  اهب ، هجوزی  نا  هلاس  یـش ء  لوا  ناک  نعم  یلا  عجر  املف  هئاـسکب -؟ ما  فوصلا  هتبجبا  ینجوزتی ؟
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هیف يذـلا  طئاحلا  هل : لاق  هنا  اهنم  و  هدـنع ، نم  اهرهما  مهرد و  فالآ  هرـشع  یلع  اـهایا  هجوزف  .كرکـسع  یف  اـهوبا  ءارهز و  دـیرا 
اهنم و  هل ، هریص  هنم و  هارتشاف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) كرکـسع یف  هبحاص  یلزنم 
اولبا نیذـلا  موقلا  یل  رکذا  جراوخلاب : هرفظ  دـعب  بلهملل  جاجحلا  لاق  دربملا ) لـماک   ) یف هفرـص و  مهرد و  فلا  نیثـالثب  هل  رما  هنا 

سراف اذه  بلهملا : لاقف  لیوط  لجر  لخدف  داقرلا ، نیاف  جاجحلا : لاقف  داقرلا ، مهتلمج  یف  رکذ  اعمج  فصوف  مهءالب ، یل  فصو 
ینلعجی ربصلا و  ینمزلی  نم  عم  ترـص  املف  سانلا ، ضعبک  تنکف  بلهملا ، ریغ  عم  لـتاقا  تنک  ینا  جاـجحلل : داـقرلا  لاـقف  .برعلا 
کفطل نم  ریسیلل  ناف  اهمیسج ، یلع  الاکتا  مهروما  فیطل  دقفت  عدت  و ال   ) .اسراف ترـص  ءالبلا  یلع  ینیزاجی  هدلو و  هسفن و  هوسا 

ام ناوخـالا  دـالوا  یلع  فقو  و  هتیاـفک ، ردـق  یلع  اراد  هل  ینب  ـالا  خا  کـمرب  نب  دـلاخل  نکی  مل  نویعلا )  ) یف هب ) نوعفتنی  اعـضوم 
مهل وه  اهبهو  هیراج  نم  الا  دلو  هناوخال  نکی  مل  و  ادبا ، مهشیعی 

هینغم

ءاخـسلا و کلذـک  و  ینعمب ، هعاجـشلا  هدـجنلا و  .دتـشی و  یفاـجتی و  وـبنی : .ههازنلا و  صـالخالا و  نع  هیاـنک  اـبیج : مهاـقنا  هغللا :
مقافت .فورعملا و  فرعلا : .ء و  یشلا  نم  هفئاطلا  يا  هبعش  عمج  نیشلا - مضب  بعـش - .عماج و  میجلا - رـسکب  عامج - .هحامـسلا و 

.لامعالا لیلجب  اوفرع  اوربتخا و  نیذلا  ءالبلا : ووذ  .مهدهعت و  مهظفح و  مهتطیح : .لضفا و  رثآ : .امیظع و  راص  بطخلا :

هیعرلا نا  مامالا : لاق  مقر 10 ، هرقف  قباس  عطقم  یف  شیجلا : هداق  عدتل ، هلجا  نم  لوعفم  الاکتا  و  املح ، هلثم  و  زییمت ، ابیج  بارعالا :
ضعب حلـصی  اذامل ال  ماـمالا : نیب  مقر 11 ، هرقف  هیلی  يذـلا  عـطقملا  یف  و  اعـست ، اـهنم  رکذ  و  ضعب ، نـع  اهـضعبل  ینغ  ـال  تاـقبط 

رکذ و  مهتداق ، دونجلا و  مه  و  تائفلا ، وا  تاقبطلا  يدحال  مامالا  ضرعت  هددصب  نالا  نحن  يذلا  عطقملا  یف  و  ضعبب ، الا  تاقبطلا 
صلخملا و  هتمهم ، هتمال و  حـصانلا  شیجلا  هسائرل  رتخا  .خـلا  كدونج  نم  لوق  : ) لاـق دـئاق  لـک  یف  رفاوتت  نا  یغبنی  یتلا  طورـشلا 

عمطی یک ال  يوقلا  یلع  دتـشی  و  فیعـضلا ، محری  و  رذعلا ، لبقی  و  هظیغ ، مظکی  و  هسفن ، کلمی  يذلا  میلحلا  و  هریمـض ، هنیدـل و 
لمعیف بقاوعلا ، ربدـتی  یتح  لـهمتی  و  هیباـنلا ، هکرحلا  هیـساقلا و  هملکلا  یلع  ربصی  يا  فنعلا ) هریثی  ـال  نمم  و   ) هزیحت هروج و  یف 

ریغ نم  نیلی  هملکب  و  هیور ، همکحل و  لب  زجع  نع  تکـسی  تکـس ال  اذا  فعـضلا ) هب  دـعقی  و ال   ) .میکحلا لقاعلا  ناـش  اـهبجومب ،
اهتاردـقم عیمج  اهنایکب و  همالا  ریـصم  نال  هیاغلل ، ریطخ  لـیقث و  بع ء  شیجلا  هداـیق  ناـف  دـعب ، .فنع و  ریغ  نم  يوقی  و  فیعض ،

هدـجو هدـک  هرثمب  نطاوملا  یحـضی  اذـه  لجا  نم  ..حدافلا و  بطخلاب  عیمجلا  یلع  دوعی  هنم  اطخ  ینداف  هدـئاق ، شیجلاـب و  طونم 
تاقفنلا تاینازیملا و  مخـضاب  سفن  بیط  نع  یـضری  و  هلایع ، هلها و  لـجا  نم  یحـضی  اـمک  اـمامت  هشیج  لـیبس  یف  نینـسلا  لاوط 

وه قالطالا  یلع  هداقل  مظعا  ناف  یلاتلاب  ..حیرلا و  عم  یـش ء  لک  بهذ  دـئاقلل - هیـسایسلا  هیرقبعلا  رفاوتت  مل  اذاف  ..هتحار  شیجلل و 
فنعلا و یلع  ءاضقلل  و  امغرم ، الا  فنعلا  لمعتـسی  و ال  هرهاق ، هرورـضل  الا  اـبرح  ریثی  ـال  و  مدـقی ، ینم  مجحی و  ینم  فرعی  يذـلا 
- یلا تائورملا - يوذـب  قصلا  مث   ) .ءاودـلا رخآ  وه  و  رانلاب ، یکلاک  امامت  اهتعیبطب  رـش  هوسقلا  برحلا و  نال  همیرجلا ، باهرالا و 

..مرکلا هعاجشلا و  قدصلاک و  قالخالا  مراکمب  دعب - نم  لبق و  نم  سانلا  مهفرع  نیذلا  هنسحلا  قباوسلا  لها  کیلا  برق  فرعلا .)
رفس وا  هفیظو  یلع  لوصحلل  طرشک  اهبلطت  و  تائیسلا ، نع  اهولخ  قباوسلا و  هفیحص  یلع  هیمسرلا  تاهجلا  دمتعت  رصعلا  اذه  یف  و 

هلاسر هلجم  هترشن  هغالبلا  جهن  یف  هیعامجالا  ءارالا  ناونعب  الاقم  هدومح  باهولا  دیع  ذاتـسالا  بتک  تاونـس  ذنم  .کلذ و  یلا  اموا 
باسحالا تائورملا و  يوذـب  قصلا  مث  مامالا : لوق  بتاکلا  لـقن  بیرقتلا و  هوعد  باـتک  یف  هلجملا  هذـه  راد  هتجردا  مث  مالـسالا ،

هدوشناب انعامـسا  لمکنل  اهل و  عاترن  نا ال  یغبنی  نکل  و  هذاش ، ودـبت  دـق  باسحالا  تاـتویبلا و  همغن  نا  یلی : اـمب  هیلع  قلع  ..خـلا و 
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و مهدنع ، امب  عافتنالا  یلا  اعد  امنا  و  مهزییمت ، یلا  عدـی  مل  وهف  هیطارقمیدـلا  یفانت  باسحالا ال  يوذـب  هتیـصو  ناف  هبیبحلا ، مامالا 
ءالوه .هحامـسلا و  هدـجنلا و  لها  مث  هنـسحلا  قباوسلا  و  هلوقب : کلذ  عبتا  مامالا  نا  مث  مدـلا ، لبن  عم  قـالخالا  لـبن  قستی  اـم  اریثک 

فدـهلا و وه  لدـعلا  و  هلیـسو ، باسحالا  تاتویبلا و  رکذ  نوکب  هیلع  .زییمت  نود  کلت  نم  نونوکی  اـمک  هقبطلا  هذـه  نم  نونوکی 
مهنا طقف  لاوقالاب  لاعفالاب ال  مهرعـشا  یفاکلا و  شیعلا  مهل  نما  و  دنجلا ، هحلـصم  یلع  رهـسا  خلا ..) مهروما  نم  دـقفت  مث   ) .هیاغلا

عقر يدـنجلا و  هیوقتل  هقاط  نم  کلمت  اـم  لـک  لذـبا  هب ) مهتیوق  یـش ء  کـسفن  یف  نمقاـفتی  ـال  و   ) کـمامتها کـتیانع و  عضوم 
دنجلا و یلا  هیدست  فورعم  یف  دهزت  ال  خلا ..) هب  متداعت  افطل  نرقحت  و ال   ) نسحم لضفتمک و  ال  کیلع ، بجاو  ضرفک  هتایونعم 
و ال ( .؟ لبقتی ام  لقی  فیک  و  لوقی : کلذ  یف  و  هللا ، دنع  الوبقم  ایـضرم و  نوکی  نا  مامالا  دنع  فورعملا  ریخلا و  سایقم  ..لق و  نا 

ههکافلا وا  يولحلاک  ریـسیلا  فیطللا  و  هشاعالا ، حالـسلا و  شیجلا  یلا  هبـسنلاب  ریطخلا  میـسجلا و  خلا ..) مهروما  فیطل  دقفت  عدـت 
لامک ریسیلاف  ریطخلا ، هرفول  ریـسیلا  كرتی  و ال  كاذ ، اذهب و  متهی  نا  هلماع  یـصوی  مامالا  و  اهریغ ، دایعالا و  هبـسانمب  مهیلا  يدهت 

.دعب اهبتکا  مل  ینعفنت  یتلا  هملکلا  لعل  لاقف : بتکت .؟ مک  یلا  نیفلوملا : ضعبل  لیق  ..اهنع  ینغ  هجاح ال  دسل  ریطخلا  و  عفان ،

هدبع

یلع وبنی  و  لـقعلا …  ملحلا  بلقلا و  ردـصلا و  رهاـط  يا  بیجلا  یقن  لاـقی  هقوط و  صیمقلا  بیج  اـبیج : مهاـقنا  کـمامال و   …و 
يذـلا لیبقلل  نییبت  خـلا  قصلا  مث  باـسحالا : يوذـب  قصلا  ءافعـضلا …  ملظ  نع  مهیدـیا  فکیل  مهیلع  ولعی  دتـشی و  وبنی  ءاـیوقالا :
فرعلا هبعـش و  عمج  حتفف  مضب  بعـش  هنم و  عومجم  مرکلا  نم  عامج  مهفاصوال و  حرـش  هواسور و  هنم  نوکی  دنجلا و  هنم  ذـخوی 
مهتیوق یش ء  لکف  نوقحتسی  امع  ادئاز  مظعلا  یف  هیاغ  هب  مهتیوق  ائیـش  دعت  يا ال  مظع  رمالا  مقافت  هب : مهتیوق  یـش ء  فورعملا … 

لک لب  هتراقحل  هکرتتف  اریقح  مهعم  کفطلت  نم  ائیش  دعت  يا ال  هب : مهتدهاعت  افطل  هلینل …  نوقحتسم  مه  هنایتا و  کیلع  بجاو  هب 
 … مهبولق نم  عقوم  هلف  لق  نا  فطلت و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

يارب وا و  لوسر  ادـخ و  يدونـشخ ) ءاضر و  ندروآ  تسدـب   ) يارب هک  ار  یـسک  رامگ  رب  تنایهاپـس  زا  اـهراک ) ماـجنا  يارب   ) سپ
زا دشاب : نانآ  نیرترابدرب  رتدـنمدرخ و  و  رادرک ) تسرد  راتفگ و  تسار   ) رتلدـکاپ رت و  هدـنریذپ  دـنپ  تیاوشیپ  ماما و  زا ) يوریپ  )
راک هب  مشخ  هک  دننیب  نآ  رد  ار  یگدوسآ  هک  ناتریـسدب  دننام  هن   ) دنریذپ راکهانگ )  ) رذـع دوز  و  دـنیآ ، مشخ  هب  رید  هک  یناسک 

اج زا  ار  وا  یتشرد  هکنانآ  زا  و  دیامن ، يزارف  ندرگ  يریگتخس و  نادنمروز  هب  و  هدوب ، نابرهم  ناتـسدریز  هب  و  دنریذپن ) رذع  هدرب 
ياه هداوناخ  زا  هکنانآ  اب  شاب  نیشنمه  سپ  درادن .) زاب   ) دناشنن راک ) ماجنا  رد   ) ار وا  یمرن  و  دراد ) اور  متـس  نآ  رثا  رب  هک   ) دنکن

ناریلد و نایوجگنج و  اب  و  دنشاب ، یم  قلاخ ) زا  يوریپ  قلخ و  هب  تمدخ   ) وکین ياه  هقباس  ياراد  هک  یناسک  مانشوخ و  فیرش و 
ناسحا ياه  هخاش  يراوگرزب و  عماج  نانآ  اریز  نیزگرب ) یمدرم  نینچ  زا  ار  تروشک  رگشل و  ياسور   ) نادرمناوج ناگدنشخب و 
یئوکین دیاب  و  دنیامن ، یم  یگدیـسر  ناشدنزرف  هب  هک  يردام  ردپ و  نوچ  نک  یگدیـسر  اهنآ  ياهراک  هب  سپ  دنتـسه ، یئوکین  و 

يا هدـش  دـهعتم  ناـشیارب  هک  یهارمه  و  دـیاین ، راوشد )  ) گرزب وت  دزن  يا  هتخاـس  اـناوت  نآ  اـب  ار  اـهنآ  هدومن و  ناـنآ  هراـبرد  هک 
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نآ دیآ  شیپ  گرزب  ناسحا  رگا  سپ  رایـسب ، ای  كدنا  نک  یئوکین  اهنآ  هرابرد  هراومه   ) دشاب كدـنا  هچ  رگا  يرامـشم  کچوک 
یم وت  هب  نیب  شوخ  هاوخریخ و  ار  نانآ  ناسحا  اریز  روآ ) اـجب  رامـشم و  کـچوک  زین  ار  نآ  دوب  كدـنا  رگا  و  رادـنپم ، گرزب  ار 
دیما داـمتعا و  هب  نک  اـهر  ار  تیمها  مک  ياـهراک  رد  ندرک  يراـی  و  دـنهد ) یم  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  تناـمرف  هجیتن  رد  هک   ) دـیامن

درادن تیمها  نادنچ  نآ  دننام  هدمآ و  ایند  هب  هزات  هچب  دابکرابم  رامیب و  شـسرپ  وگم  هاگچیه   ) اهنآ گرزب  ياهراک  هب  یگدیـسر 
گرزب ناسحا  و  دـنرب ، یم  دوس  نآ  زا  هک  دراد  یئاج  وت  كدـنا  ناسحا  اریز  مهارمه ) اهنآ  اب  گرزب  ياـهراک  رد  هک  نم  يارب  و 

هک راذگم  گرزب  ناسحا  هار  هب  مشچ  ار  اهنآ  نکم و  كرت  ار  كدنا  ناسحا  هصالخ   ) دنتـسین زاین  یب  نآ  زا  هک  دراد  یتیعقوم  مه 
(. دوب دهاوخ  يریگلد  شجنر و  ببس 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

( هلوسرل هللا و   ) هاوس نم  حـصنا  هنوکب  کسفن  نئمطت  يا  کسفن ) یف  مهحـصنا   ) مهرئاس یلع  ایلاو  مهلعجا  يا  كدونج ) نم  لوف  )
و قنعلا ، فرط  یف  هقوط  صیمقلا  بیج  ابیج )  ) مهرهطا يا  مهاـقنا ) و   ) همیرکلا هسفن  يا  کـمامال ) و   ) هنـسلا باـتکلا و  عیطی  ناـب 

اذاف بضغلا ) نع  یطبی ء  نمم   ) مهملحا نوکی  ناب  املح ) مهلـضفا  و   ) هقنع مزلی  ثولب  هنایتا  مدع  و  بلقلا ، ردـصلا و  هراهط  دارملا 
یضقیف ءافعضلاب ) فئری  و   ) هسفنل هحار  هلعج  و  هرذع ، لبق  یـسملا ء  هیلا  رذتعا  اذاف  رذعلا ) یلا  حیرتسی  و   ) .هبـضغ ذفنی  مل  بضغ 

( فنعلا  ) هجیهی و ال  هریثی ) نم  و   ) ءافعضلا اوملظی  یتح ال  مهدح ، دنع  مهفقویف  ءایوقالا ) یلع   ) ولعی دتـشی و  يا  وبنی ) و   ) مهجئاوح
نیب مث  نهو ، فعـض و  هلاح  یف  ناکنا  و  حلاصلا ، رمالا  ذفنی  لب  فعـضلا ) هب  دعقی  و ال   ) هئداه هنکاس  هسفن  نال  رمالا ، یف  هدشلا  و 

يوذـب  ) دـنجلا هیلوت  یف  قصلا ) مث  : ) هلوقب تافـصلا  هذـه  هیف  عمتجی  نمم  دـنجلا ، تـالو  نوکی  نا  یغبنی  نم  مالـسلا ، هیلع  ماـمالا 
تاتویب و  حالصلاب ، هفورعملا  يا  هحلاصلا ) تاتویبلا  لها  و   ) هلیضفلا بسحلا و  باحـصا  يا  باسحالا )  ) هلوجرلا هورملا  تاورملا )

وه و  سانلا ، دـنع  نزو  هل  و  براجتلا ، هتکرع  امل  هریغ ، نم  لـضفا  هریـشعلا  بحاـص  ناـسنالا  و  هریـشع ، هل  نم  دارملا  و  تیب ، عمج 
نسحت ال هتقباس  تنـسح  نمف  هنـسحلا ) قباوسلا  و  - ) یبلاغ کلذ  لک  و  دمحی - ام ال  ضعب  یلا  عرـسی  الف  هتریـشع  فرـش  ظحالی 
هعاجـشلا و و   ) هبلغلا و  هناعالا ، ینعمب  هدـجنلا  ناف  باعـصلا ، رومـالا  یلع  نوبلغی  و  ساـنلا ، نونیعی  نیذـلا  هدـجنلا ) لـها  مث   ) هتقح

عامج  ) تافصلا هذهب  نیفصتملا  يا  مهناف )  ) .ءایشالا نوقیضی  و ال  مهردص ، هعسل  رومالا  یف  نوحمسی  نیذلا  هحامـسلا ) ءاخـسلا و 
فورعم مهبناوج  نم  بناـج  لـک  نا  يا  فورعملا ، ینعمب  فرعلا  و  هبعـش ، عمج  فرعلا ) نم  بعـش  و   ) هنم عومجم  يا  مرکلا ) نم 

، هرخالاب هب  طانی  لب  دالبلا ، لاومالا و  جورفلا و  ءامدـلا و  هدـیب  يذـلا  دـنجلا  رما  یلوی  نـال  حلـصی  ناـسنالا  اذـه  لـثم  و  رکنم ، ریغ 
و ال  ) .مهنوئـش عیمجب  مایقلا  نم  امهدلو ) نم  نادلاولا  دقفتی  ام   ) مهتاجاح و  مهروما ) نم   ) صحفت يا  دـقفت ) مث   ) رفکلا نامیالا و 
ام لک  ینعملا  و  هب )  ) تافـصلا کلتب  نیفـصتملا  دونجلا  هالو  يا  دونجلا ، يا  مهتیوق ) یـش ء  کـسفن  یف   ) نمطفی ـال  يا  نمقاـفتی )

فرصی ام  لک  ناف  هقاقحتسا ، نم  رثکا  و  میظع ، هلثم  یلع  هتفرـص  ام  کسفن ، یف  لوقتف  كدنع ، مطفی  ال  یلاولا ، اذه  لثم  هب  تیوق 
ریغ ریقح  هنال  کفطل  نم  ائیـش  كرتت  الف  هب ) مهتدـهاعت   ) اناسحا و  افطل ) نرقحت  و ال   ) .قاقحتـسا قحب و  نوکی  یلاولا  اذـه  لـثمل 

اولذـبی نال  يا  هحیـصنلا ) لذـب  یلا  مهل  هیعاد   ) فطللا کلذ  يا  هناف )  ) انـسح اعقوم  مهبولق  نم  عقی  لق ) نا  و   ) فطل لک  لـب  مهم ،
و ال  ) .مهب فطلت  اذـل  و  مهیلع ، فطاع  مهنم  بیرق  کناب  کب ) نظلا  نسح  و   ) همدـخلا نسح  دـنجلا و  ظفح  یف  کـل )  ) هحیـصنلا

ناب اهمیـسج ) یلع  الاکتا   ) الثم مهدحا  مسجب  عقو  لمد  نع  لاست  ناک  اهراغـص  يا  مهروما ) فیطل   ) نع صحفتلا  يا  دقفت ) عدت 
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و هب ) نوعفتنی   ) مهبولق یف  اعـضوم ) کـفطل  نم  ریـسیلل  ناـف   ) مهروـما ریغـص  نع  دـقفتلل  یعاد  ـالف  رومـالا  میظع  دـقفتا  ینا  رکفت 
دبالف هنع ) نونغتسی  اعقوم ال  میـسجلل  و   ) مهب هطبترملا  هریغـصلا  ءایـشالا  نع  لئـست  کنا  یتح  کب  مهنظ  نسح  هدش  کلذ  بجوی 

.هیلا نوجاتحی  امب  ریقحلا  میظعلا  نع  صحفلا  نم  یلاولل 

يوسوم

عمج تائورملا : .هکرحی  هریثی : .دعابتی  ولعی ، وبنی : فطعی ، فاری : .رخاتی  یطبی ء : .قرسی  وا  نوخی  شغی و ال  حصان ال  بیجلا : یقن 
عامج .هعفرلا  هریغ ، هنع  زجعی  امیف  یـضمی  وهف  هناعا  يا  هدـجن  بحاص  نـالف  لاـقی  هدـجنلا : .هلوجرلا  لاـمک  هوخنلا و  یه  هئورم و 

امم ریغصلا  رغـصتست  ال  افطل : نرقحت  .مظع ال  مقافت : .هتبیغ  لاح  هبلط  هدقفت : .نسح  رما  لک  فورعملا و  فرعلا : .هعمتجم  یـشلا ء :
ابیج و مهاقنا  و  کمامال ، هلوسرل و  کسفن هللا و  یف  مهحصنا  كدونج  نم  لوف   ) .رمتـسا هیلع و  ماود  ذا  رمالا : دهاعت  .مهیلا  هیدست 
و ال فنعلا ، هریثی  نمم ال  ءایوقالا و  یلع  وبنی  و  ئافعضلاب ، فاری  و  رذعلا ، یلا  حیرتسی  و  بضغلا ، نع  یطبی ء  نمم  املح : مهلضفا 
هعاجشلا و هدجنلا و  لها  مث  هنـسحلا ، قباوسلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  لها  باسحالا و  تائورملا و  يوذب  قصلا  مث  .فعـضلا  هب  دعقی 

عبس تناکف  زجوم  لکشب  یمالسالا  عمتجملا  تاقبط  مامالا  ددع  فرعلا ) نم  بعش  و  مرکلا ، نم  عامج  مهناف  هحامـسلا ، ءاخـسلا و 
لکل تالیـصفتلا  نایب  یف  لخدی  لصفلا  اذه  یف  .ءارقفلا و  و  راجتلا ، باتکلا ، جارخلا ، لها  لامعلا ، هاضقلا ، دونجلا ، یه  تاقبط و 

هاغطلا و رشتن  مهالول ال  هالولا  هنیز  نیدلا و  زع  عینملا ، هجایس  نطولا و  هامح  مه  دونجلا  .دنجلا  هقبط  یلوالا : هقبطلا  .اهسارب  هدحاو 
انوع ناکف  شیجلا  حلص  ذا  تالوطبلا ، ققحتت  مهتلوصب  تامارکلا و  درتست  مهیدیا  یلع  هبابش  بعشلا و  ءانبا  دونجلا  نوعماطلا ، رثک 

عـضی ماـمالا  نا  .ناودـعلا و  ملظلا و  بارخلا و  رامدـلا و  ناـک  دـسف  اذا  نوناـقلا و  داـس  لدـعلا و  رـشتنا  نمـالا  قیقحت  ریخلا و  یلع 
نا بجی  یتلا  تافـصاوملا  هذـه  هرادـجب ، هتبترم  لـتحی  ـالعاف  ایدـنج  نوکیل  ملـسملا  يدـنجلاب  عمتجت  نا  بجی  یتلا  تافـصاوملا 

لمحی يذلا  يدئاقعلا  يدـنجلا  ققحت  فاصوالا  هذـه  و  ئامکحلا ، ءالقعلا و  اهیلا  لصوتی  نا  نکمی  ام  یقرا  یه  يدـنجلاب  عمتجت 
نم اهریغ  هیدـسجلا و  تافـصاوملا  ذـخات  هقبطلا و ال  نوللا و ال  ضرعلا و ال  لوطلا و ال  ربتعت  ـال  اـهنا  هاـیحلا  یف  هل  افدـه  مالـسالا 

اهمجرتی یتـلا  هدـیقعلا  همالـس  ملـسملا  يدـنجلا  یف  رفوتت  نا  بجی  یتـلا  یلوـالا  هفـصلا  .نـالا  لودـلا  ضعب  اـهربتعت  یتـلا  رومـالا 
 … مامالل هلوسرل و  صالخالا هللا و 

للـضی و دسفی و  هنال  نامیالا  قحلا  هلود  یف  ایدـنج  نوکی  نا  الها  سیل  مامالا  رمای  الماع  هللا  لوسرل  اعیطم  هللااب  انموم  نکی  مل  نمف 
طخ نمـض  لمعی  هللا ال  لوسرل  اصلخم  انموم  نکی  مل  نم  و  هللا …  لـجا  نم  لـمعی  ـال  هللااـب  اـنموم  نکی  مل  نم  مدـهی ، ککـشی و 

حبصی هناف  مامالل  اصلخم  نکی  مل  نم  و  هبولطملا …  هیمالسالا  فادهالا  قیقحت  لجا  نم  لتاقی  نا  عیطتـسی  اهجاهنم و ال  هلاسرلا و 
هب ذـخای  الف  هباصعا  یلع  رطیـسی  نا  عیطتـسی  ثیحب  اـمیلح  يدـنجلا  نوکی  نا  هیناـثلا  هفـصلا  .هل  حنـست  هصرف  لوا  یف  هیلع  اـجراخ 
نا یبای  ءافعضلاب و  فاری  رذعلا ، لبق  هنم  رذتعا  مث  هیلا  یـسا ء  اذا  هل و  هموسرملا  هیعرـشلا  هدودح  نع  هجرخی  هذخام و ال  بضغلا 

هعیرـشلل هعباتم  قح  نع  لب  فعـض  نع  نکی  مل  نال  اذا  لطاب و  یف  لخدی  مل  بضغ  اذا  وهف  ءارقفلا  قح  ذـخا  یلع  ءایوقالا  طلـسی 
هنسحلا قباوسلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  باسحالا و  لهاب  ققحتی  ام  ابلاغ  اذه  هریسلا و  نسح  كولسلا ، دیج  نوکی  نا  هثلاثلا  هفصلا  … 
.هرضاح نسح  یلع  هقباوس  نسحب  سناتسی  نا  نکمی  هنسحلا  قباوسلا  بحاص  هئانبا و  یف  حالصلا  نوکی  ام  ارثک  حلاصلا  تیبلا  ناف 

عفرل دونجلا  نال  اهتازیمم  هیدنجلا و  صئاصخ  صخا  نم  هفصلا  هذه  هعاجشلا و  هدجنلا و  لها  نم  يدنجلا  نوکی  نا  هعبارلا  هفـصلا 
.هدـجنلا هعاجـشلا و  اتنیرق  امه  هوقلا و  مزحلا و  بلطتی  اذـه  هاواسملا و  طسب  هلادـعلا و  قیقحت  ءادـتعالا و  عفد  ملظلا و  عفد  ملظلا و 
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اونموی مل  ایریمـض و  نیدـلاب  اوطبتری  مل  نیذـلا  رارـشالا  کئلوا  اصوصخ  سانلا و  نیب  هتبیه  تطقـس  اعاجـش  يدـنجلا  نکی  مل  اذاف 
سانلا نما  اوبلـس  نوعیطتـسی و  امثیح  اودـسفا  مهتوطـس  مهتوق و  مهتعاجـش و  دـنجلا و  نم  اوفاخی  مل  نا  ءالوه  ناف  ایبلق ، هعیرـشلاب 

هعابتا و عیمج  نم  مالـسالا  اهبلطی  هفـصلا  هذه  .هحامـسلا و  ءاخـسلا و  لها  نم  يدنجلا  نوکی  نا  هسماخلا  هفـصلا  .نوردقی  امدـنع 
ناک اذا  يدنجلا  یف  نادـکاتی  حامـسلا  حفـصلا و  ناف  سانلا  هماع  نم  هریغ  نم  رثکا  هیحالـصب  عتمتی  هنال  يدـنجلا  یف  دـکاتت  اهنکل 
ههج مث و  .رارقتـسالا  نمالا و  ظفحب  جلوملا  هرابتعاب  هدی  تحت  عقت  وا  هسفنب  اهطبـضی  ام  اریثک  هفلاخملا  نال  عرـشلا  نم  قیرط  امهل 

هنـسحلا قباوسلا  باسحالا و  لها  کلذـک  هفورعم و  همرک و  نم  مهیلع  قدـغی  مهب و  لصتی  تاتویبلا و  لـهاب  قصتلی  نا  یلا  ماـمالا 
مل مه  ناف  باسحالا  يوذـب  مکیلع  لیق : دـقف  اهیلع  هظفاحملا  مهباـسحا و  هاـعارم  یلا  ساـنلا  نم  ریثکب  عفدـی  باـسحالا  مرک  ناـف 

اهباسحا لجال  تاذوذشلا  نم  اریثک  بنجتت  هظفاحملا  تاتویبلا  ضعب  ناف  انیدیاب  هانـسمل  اذه و  انکردا  دق  نحن  اویحتـسا و  اومرکتی 
مهتقیرط و یلع  مهناب  انسح  انظ  یلاولا  دنع  لعجت  مهحالص و  یلا  دشرت  مهقباوس  ناف  هنسحلا  قباوسلا  لها  اما  و  اهنید …  لجال  ال 
و ال هب ، مهتیوق  یـش ء  کسفن  یف  نمقافتی  و ال  امهدـیلو ، نم  نادـلاولا  دـقفتی  ام  مهروما  نم  دـقفت  مث   … ) نورمتـسیس مهحـالص 

مهروما فیطل  دـقفت  عدـت  .کب و ال  نظلا  نسح  و  کل ، هحیـصنلا  لذـب  یلا  مهل  هیعاد  هناـف  لـق ، نا  هب و  مهتدـهاعت  اـفطل  نرقحت 
كدـنج سوور  رثآ  نکیل  .هنع و  نونغتـسی  اعقوم ال  میـسجلل  و  هب ، نوعفتنی  اعـضوم  کفطل  نم  ریـسیلل  ناـف  اهمیـسج ، یلع  ـالاکتا 

مهمه نوکی  یتح  مهیلها ، فولخ  نم  مهئار  نم و  عسی  مهعـسی و  امب  هتدـج ، نم  مهیلع  لضفا  و  هتنوعم ، یف  مهاـسا  نم و  كدـنع 
ءاج يدنجلا  یف  رفوتت  نا  بجی  یتلا  تافـصاوملا  رکذ  دعب  کیلع ) مهبولق  فطعی  مهیلع  کفطع  ناف  ودعلا ، داهج  یف  ادـحاو  امه 
یف فدـهلا  دـیحوت  هل  رفوی  امع  اوثحبی  هیلع و  اوفطعی  يدـنجلاب و  اومتهی  یک  هـالولا  یلا  تردـص  اـنه  رماوـالا  هب ، تایـصوتلا  رود 

وه ودـعلا و  یلا  هجوتی  نا  بجی  لـب  هتاـمامتها  هتاـهجوت و  ضعب  هفلتخملا  مومهلا  هددـعتملا و  کـلاسملا  ذـخات  ـالف  ودـعلا  برح 
مالـسالا ماـمتها  يدـم  یلع  ءاوضـالا  یقلت  رماوا  تایـصوت و  هلمج  اـهنا  هفلخ …  نم  هـلها  هداعـس  یلا  حاـترم  هداـیقلا  یلا  نـئمطم 

بلطت عاطیف و  اهلوق  عمسی  نا  بجی  یتلا  هدیـشرلا  هدایقلا  هیـصوت  ئاخا ، فطاعت و  همحر و  دو و  تایـصوت  اهنا  ملـسملا ، يدنجلاب 
نم نادلاولا  دـقفتی  ام  مهروما  نم  دـقفت  مث  - 1 لوقی : ثیح  ایاصولا  رماوالا و  هذـه  هلمج  یلا  هللا  کـمحر  رظناـف  باـجتف …  ارما 

، حافکلا یف  هوخا  داهجلا ، یف  ءاکرـش  هلماعم  مهعم  لماعتت  نا  کنم  یفتکی  هنا ال  هالولا ، یلا  مامالا  هردـصی  رما  لوا  اذـه  امهدـلو ،
، هباذـع هئاقـش و  باسح  یلع  ول  مهل و  هیهافرلا  هئانب و  هداعـسلا ال  ریفوت  همهی  يذـلا  بالا  هلزنمب  نوکت  نا  یلا  مامالا  کلمحی  لـب 
ابح و مهدـیزی  فطل  لک  ناف  هب  مهدـهعتی  افطل  رقتحی  ـال  نا  - 2 دونجلا …  یلع  هالولا  یف  دـسجتت  نا  بجی  اـهفطع  هوبـالا و  هرظن 

دسی هناکم ال  هعقوم و  لکل  ناف  ریبکلا ، رمالا  هعرزی  نا  نکمی  ابیط ال  ارثا  سفنلا  یف  عرزی  هرغص  یلع  ریغـصلا  رمالا  اذه  ناف  هعاط ،
کل و هحیـصنلا  لذب  یلا  مهل  هیعاد  هناف  لق  نا  هب و  مهتدـهاعت  افطل  نرقحت  و ال  لاق : ثیح  مامالا  هیلا  راشا  ام  اذـه  وه و  الا  هدـسم 
اعقوم ال میسجلل  هب و  نوعفتنی  اعضوم  کفطل  نم  ریـسیلل  ناف  اهمیـسج  یلع  الاکتا  مهروما  فیطل  دقفت  عدت  و ال  کب ، نظلا  نسح 

 … هنع نونغتسی 

یناغماد

الاو تورم و  اب  ياهنادناخ  زا  هک  نک  هجوت  یناسک  هب  هاگ  نآ  «، » ...باسحالا تآورملا و  يوذب  قصلا  مث   » هلمج نیا  حرـش  نمض 
و تسا : هتفگ  نینچ  هدرک و  لقن  وا  هب  ار  وطسرا  خساپ  تسا و  هتـشون  وطـسرا  هب  ردنکـسا  هک  ار  يا  همان  دیدحلا  یبا  نبا  .دنرهگ ،»
هتشون و رابتالاو  راد و  هداوناخ  دارفا  يرادهگن  تظفاحم و  باب  رد  ردنکسا  يارب  وطسرا  هک  ار  یخساپ  دروم  نیا  رد  تسا  هتسیاش 
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يدییأت هک  میروایب  دنکن ، هعجارم  ناگلفس  هماع و  مدرم  هب  نانآ  زا  دراد و  هژیو  يریما  تسایر و  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هدرک  داهنشیپ 
.تسوا تیصو  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نخس  دروم  رد 

نانوی رد  هک  وطسرا  يارب  تشک ، ار  اراد  رسپ  ياراد  دوشگ و  تسا ، ناورسخ  روشک  قارع و  نامه  هک  ار  رهش  ناریا  ردنکسا  نوچ 
اهراک رد  ار  ام  نادـنچ  ینامـسآ  ياـهتلع  كـالفا و  شدرگ  دـنچ  ره  سپـس  داـب و  مالـس  وت  رب  اـم  زا  میکح  يا  تشون : نینچ  دوب 

یم ساسحا  رتهب  ار  نآ  کنیا  وت ، شناد  تمکح و  هب  ام  زاین  ببس  هب  یلو  دنا  هدش  ام  نامرف  رخـسم  مدرم  هک  تسا  هدرک  بایماک 
وت یهن  رما و  هب  داـمتعا  وت و  هشیدـنا  هب  ءادـتقا  وت و  اـب  تروشم  رد  میراد و  وت  تلزنم  هب  رارقا  میتـسین و  وـت  لـضف  رکنم  اـم  مینک ،
رد نآ  ندوب  اراوگ  ببس  هب  هک  نانچ  نآ  .میا  هدومزآ  ار  نآ  تکرب  میا و  هدیـشچ  ار  تمعن  نآ  هزم  هک  مینک  یم  شمارآ  ساسحا 

هتـشر مینک و  یم  دامتعا  نآ  رب  هراومه  تسا و  هدش  اذغ  نوچمه  ام  يارب  وت  زردـنا  دـنپ و  ام ، درخ  نهذ و  رد  نآ  خوسر  ام و  رظن 
هنت و رب  اه  هخاش  هک  هنوگ  نامه  دریگ و  یم  ددـم  اهایرد  ناراب  شراب  زا  هک  اهرابیوج  نوچمه  میهد ، یم  ددـم  نآ  اب  ار  دوخ  رکف 

يارب يزوریپ  رفظ و  حتف و  نادنچ  انامه  .تسا و  رگیدکی  زا  هدیدنـسپ  ياه  هشیدـنا  نتفرگ  ورین  نوچ  تسا و  یکتم  تخرد  هشیر 
هب تمعن  هک  سک  نآ  نابز  تسا و  ناوتان  نآ  فصو  زا  راتفگ  هک  میا  هتخاس  هدنامرد  ار  نمـشد  نادنچ  تسا و  هتفرگ  تروص  ام 

هریزج هیروـس و  ياهنیمزرـس  زا  هک  تسا  نآ  حوـتف  نـیا  هـلمج  زا  .دـنام  یم  ورف  تـسا و  هاـتوک  ساپـس  زا  تـسا ، هدـش  ینازرا  وا 
زا دـنچ  ینت  هک  تشذـگن  يزیچ  میدوب  شمدرم  راـید و  نآ  کـیدزن  هک  نیمه  میدیـسر و  سراـپ  نیمزرـس  لـباب و  هب  میتشذـگ و 

.دنسر يا  هرهب  ّظح و  هب  ام  هاگشیپ  رد  هکنآ  دیما  هب  دندروآ ، هیده  نم  يارب  ار  دوخ  هاشداپ  رس  نایسراپ 

همه میداد  روتـسد  سپـس  .دنتخیوآ  راد  رب  ار  نانآ  میداد  نامرف  ناشیا  يراتفر  دـب  تمرح و  تیاعر  یمک  ییافو و  یب  ببـس  هب  ام 
هدامآ و ناشیا  نهذ  هشیدنا و  هک  درخ  اب  تخـس  دـنمونت و  مدـید  ینادرم  .دـندرک  عمج  ار  فیرـش  دارفا  ناگدازآ و  ناگدازهاش و 
هک دیسر  یم  رظن  هب  نینچ  دوب و  نانآ  يدنمورین  يریلد و  رب  لیلد  ناش  هشیدنا  نخـس و  دوب و  هدیدنـسپ  نانآ  نخـس  رهاظ و  عضو 

نکمم تشادـن و  دوجو  نانآ  رب  ام  ندـش  زوریپ  يارب  یهار  داد ، یمن  هبلغ  درک و  یمن  زوریپ  ناـشیا  رب  ار  اـم  دـنوادخ  ياـضق  رگا 
هب ار  ناـنآ  مینک و  عـطق  ار  ناـنآ  همه  هشیر  نب و  هک  مـینیب  یمن  تحلـصم  درخ و  زا  رود  ار  راـک  نـیا  اـم  .دـنوش  میلـست  هـک  دوـبن 

میدید تحلصم  نینچ  یلو  دریگ  رارق  ناما  رد  ناشیا  ياهیزیگنا  هنتف  ناهانگ و  زا  لد  هنوگ  نیدب  ات  میزاس  قحلم  ناشیا  ناگتشذگ 
، میا هتساوخ  ار  وت  يأر  هک  هراب  نیا  رد  نیا  ربانب  مینکن ، باتش  وت  اب  تروشم  نودب  ناشیا  نتشک  دروم  رد  هیرظن  نیا  لامعا  رد  هک 

وت رب  ام و  رب  مالس  لها  مالس  نک و  شرازگ  ام  يارب  دوخ ، نشور  هشیدنا  اب  نآ  ندیجنس  نآ و  تحص  یسررب  زا  سپ  ار  دوخ  رظن 
.داب

تسا و هدـش  دـییأت  نانمـشد  رب  يزوریپ  رد  هک  ردنکـسا  ناگرزب ، گرزب  ناهاش و  هاـش  يارب  تشون : نینچ  ردنکـسا  يارب  وطـسرا 
هب هدـننک  رارقا  هک  سیلاط  وطـسرا  شناـگدرب  نیرتمک  ناگدـنب و  نیرتکچوک  زا  دوش ، یم  هداد  هیدـه  وا  هب  ناـهاشداپ  رب  یگریچ 

تسا دوجوم  لیاضف  زا  یشخب  راچان  هب  نیمزرس  ره  يارب  انامه  ...دراد  يرادرب  نامرف  هب  فارتعا  مالس و  رد  عضاوت  تسا و  هدجس 
یم نیزگیاج  ناشیا  ياج  هب  ار  هیام  ورف  دارفا  یشکب ، ار  ناشیا  فارشا  وت  رگا  تسا و  يدنمورین  يریلد و  سراف  نیمزرـس  مهـس  و 
یم هریچ  ردقنارگ  صاخشا  بتارم  هب  ار  تسپ  شزرا و  یب  صاخشا  يراد و  یم  ینازرا  ناگلفس  هب  ار  ناگدیشک  رب  لزانم  ینک و 
راد هدهع  وربآ  یب  صاخشا  هریچ و  روشک  رب  ناگلفـس  هک  دنوش  یمن  راتفرگ  نیا  زا  رت  تخـس  ییالب  هب  زگره  ناهاشداپ  و  يزاس ،

ادابم شاب و  رذح  رب  راک  نیا  زا  ینعم  مامت  هب  نیا  ربانب  .تسا  رت  كانرطخ  نانآ  یهاشداپ  يراوخ  يارب  زیچ  ره  زا  هک  دنوش  اهراک 
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نآ دنک  جورخ  وت  نیمزرـس  مدرم  رکـشل و  رب  نانآ  زا  یـسک  سپ  نیا  زا  رگا  هک  يروآ  مهارف  ار  یگریچ  ناکما  ناگیام  ورف  يارب 
نامه هب  درگرب و  رگید  هشیدنا  هب  هشیدنا  نیا  زا  .دنام  دهاوخن  یقاب  يا  هدیدنسپ  شور  چیه  هک  تفرگ  دهاوخ  ورف  ار  ناشیا  نانچ 

یم دشاب ، کچوک  دنچ  ره  هیحان ، ره  هب  هک  ار  سک  ره  نک و  میـسقت  ناشیا  نایم  ار  ناشروشک  نک و  دامتعا  ناگرزب  ناگدازآ و 
جات مان و  هب  دهن ، رـس  رب  جات  دوش و  هداهن  هاشداپ  مان  سک  ره  رب  اریز  راذگب ، یهاش  جات  شرـس  رب  هدب و  یهاشداپ  ناونع  يرامگ 

دوخ و نایم  لئاسم  راتفرگ  ناهاشداپ  نآ  زا  کی  ره  تسین و  يرگید  سک  لاـبق  رد  ینتورف  يارب  رـضاح  هک  دـلاب  یم  ناـنچ  دوخ 
نانآ هنوگ  نیدب  دوش و  یم  مرگرـس  دوخ  هاپـس  لام و  یناوارف  هب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  یهاشداپ  هنوگچ  هک  دوش  یم  شا  هیاسمه 
هکنآ ياج  هب  ناشیا  زیتس  گنج و  دـننک و  یم  شومارف  دـنا ، هتـشاد  وت  هدـهع  رب  هک  ار  ییاهنوخ  وت و  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياه  هنیک 

تریـصب هچ  ره  و  دوش ، یم  ناشدوخ  زا  نانآ  مشخ  هب  لدبم  وت  هب  تبـسن  ناشیا  مشخ  دوب و  دهاوخ  ناشدوخ  نایم  دشاب  وت  هجوتم 
يرود ناـشیا  زا  رگا  دـنوش و  یم  کـیدزن  وت  هب  يوش  کـیدزن  ناـشیارب  رگا  دـنوش  یم  رت  هار  هب  ور  وت ، يارب  دوـش  نوزفا  ناـشیا 

ار وا  دروشب و  يرگید  رب  وت  مان  هب  ناشیا  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دبای  تردق  تزع و  وت  مان  هب  دهاوخ  یم  کی  ره  ییوج 
زا سپ  هک  تسا  رطاخ  ینمیا  بجوم  دنزادرپ و  یمن  وت  هب  دوب و  دنهاوخ  دوخ  مرگرـس  اهراک  هنوگ  نیا  هب  دـناسرتب و  وت  رکـشل  اب 

.هن يدامتعا  رهد  شدرگ  هب  تسین و  یناما  راگزور  هب  هک  دنچ  ره  دنرواین ، دیدپ  ون  ياهراک  وت  ندمآ  نوریب 

تحیـصن ضحم  هک  ار  نآ  کنیا  مهدـب ، تسا  هدیـسرپ  نم  زا  هاشداپ  هک  ار  هچنآ  خـساپ  هک  دوب  بجاو  قح  راختفا و  هیام  نوچ  و 
نم زا  فطل  هب  هچنآ  رد  تسا و  رتارف  هشیدـنا  رتراوتـسا و  شور  رترب و  شنیب  ياراد  دوخ  هاـشداپ  هک  دـنچ  ره  متـشاد  هضرع  تسا 

تخانش رد  هراومه  هاش  هک  تسا ، رتشیب  یتمه  يراد  دوخ  تسا  هدومرف  ینزیار  نآ و  ندرک  نشور  هب  فلکم  ارم  هتـساوخ و  يرای 
تردق دح  زا  رتارف  یتردق  ياراد  اهوزرآ  كرد  لاح و  شیاسآ  یهاشداپ و  نتخاس  راوتسا  اهراک و  هدیدنـسپ  هجیتن  اهتمعن و  هرهب 

.داب هاش  رب  دشابن  یتیاهن  دح و  ار  نآ  هک  نایاپ  یب  يدورد  .تسا و  رشب 

تشامگ دوخ  ینیشناج  هب  رهشناریا  یحاون  رب  ار  یناریا  ناگداز  گرزب  ناگدازهاش و  درک و  لمع  وطسرا  يأر  هب  ردنکـسا  دنیوگ 
ریـشدرا هکنآ  ات  دوب  هدـش  شخب  ناشیا  نایم  روشک  دـندوب و  ياـج  رب  وا  زا  سپ  هک  دنتـسه  فیاوطلا  كولم  هقبط  ناـمه  ناـشیا  و 

.دیشک نوریب  ناشیا  تسد  زا  ار  یهاشداپ  دمآ و  ناکباب 

يزاریش مراکم 

مهدزاود شخب 

ُحیِرَتْسَی ،َو  ِبَضَْغلا ِنَع  ُئِْطُبی  ْنَّمِم  ، ًاْملِح ْمُهَلَْـضفَأ  ،َو  ًاْبیَج ْمُهاَْقنَأ  ،َو  َکِماَمِِإل ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل َو  َکِسْفَن  ِیف  ْمُهَحَْـصنَأ  َكِدُونُج  ْنِم  ِّلَوَف 
ِتاَءوُرُْملا َو يِوَذـِب  ْقَْـصلا  َُّمث.ُفـْعَّضلا  ِِهب  ُدـُعْقَی  اـَل  ،َو  ُفـْنُْعلا ُهُرِیثـُی  اـَل  ْنَّمِم  ،َو  ِءاَـیِْوقَْألا یَلَع  وـُْبنَی  ،َو  ِءاَـفَعُّضلِاب ُفَأْرَی  َو  ِرْذـُْعلا ، َیلِإ 
،َو ِمَرَْکلا َنِم  ٌعاَمِج  ْمُهَّنِإَف  ؛ ِهَحاَمَّسلا ِءاَخَّسلا َو  ،َو  ِهَعاَجَّشلا ِهَدْـجَّنلا َو  ِلْهَأ  َُّمث  ، ِهَنَـسَْحلا ِِقباَوَّسلا  َو  ِهَِحلاَّصلا ، ِتاَتُوُیْبلا  ِلـْهَأ  ،َو  ِباَـسْحَْألا

ًافُْطل َّنَرِقْحَت  َال  ،َو  ِِهب ْمُهَْتیَّوَق  ٌءْیَـش  َکِسْفَن  ِیف  َّنَمَقاَـفَتَی  اـَل  ،َو  اَمِهِدـَلَو ْنِم  ِناَدـِلاَْولا  ُدَّقَفَتَی  اَـم  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ْدَّقَفَت  َُّمث.ِفْرُْعلا  َنِم  ٌبَعُش 
یَلَع ًـالاَکِّتا  ُمِهِروـُمُأ  ِفـیَِطل  َدُّقَفَت  ْعَدَـت  اـَل  َو.َکـِب  ِّنَّظلا  ِنْسُح  ،َو  َکـَل ِهَحیِـصَّنلا  ِلْذـَب  َیلِإ  ْمَُهل  ٌهَیِعاَد  ُهَّنِإَـف  ؛ َّلَـق ْنِإ  ِِهب َو  ْمُهَتْدَـهاَعَت 

.ُْهنَع َنُونْغَتْسَیَال  ًاِعقْوَم  ِمیِسَْجِلل  ،َو  ِِهب َنوُعِفَْتنَی  ًاعِضْوَم  َکِفُْطل  ْنِم  ِریِسَْیِلل  َّنِإَف  ، اَهِمیِسَج
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همجرت

رت لـقاع  رت و  لد  كاـپ  همه  زا  رت و  هاوخریخ  همه  زا  تماـما  ربماـیپ و  ادـخ و  هب  وت  دزن  رد  هک  هد  رارق  یـسک  ار  تهاپـس  هدـنامرف 
ربارب رد  ناـبرهم و  فوـئر و  افعـض  هب  تبـسن  هـک  دـشاب  یـسک.دریذپ  یم  رذـع  دوز  دریگ و  یم  مـشخ  رید  هـک  یناـسک  زا  ، دـشاب
غارـس هب  سپـس.دروآ  یمن  رد  وناز  هب  ار  وا  فعـض ، درب و  یمن  رد  هب  اج  زا  ار  وا  ، تالکـشم هک  یـسک  ، دشاب تردـقرپ  نادـنمروز 

تعاجـش و یگدـنزارب و  ياراد  هقباس و  شوخ  حـلاص و  ياه  نادـناخ  زا  یگداوناخ  ِتلاـصا  تیـصخش و  ياراد  هک  ورب  یناـسک 
اهنآ ياهزاین ) تالکشم و  و   ) اهراک سپس.دنتسه  یگتسیاش  یکین و  ياه  هخاش  تمارک و  نوناک  اهنآ  اریز  ، دنشاب مرک  تواخس و 

ردپ هک  هنوگ  نآ  نک  یسررب  ار 

دیابن زین  دیآ و  گرزب  وت  رظن  رد  يا  هدرک  تیوقت  نآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  هک  يزیچ  دیابن  زگره.دننک  یم  دقفت  ناشدنزرف  زا  ردام  و 
نظ نسح  یهاوخریخ و  هب  ار  اهنآ  رما  نیا.يرمـشب  ریقح  دشاب  کچوک  دـنچره  ، يراد یم  زاربا  اهنآ  هرابرد  هک  ار  یتبحم  فطل و 

(. دزاس یم  مکحم  ار  یفطاع  ياهدنویپ  و   ) دنک یم  راداو  وت  هب  تبسن 

عفر اریز  ؛ زاـسم اـهر  اـهنآ  یلک  روما  حالـصا  رب  ندرک  هیکت  ببـس  هب  ار  اـهنآ  ِکـچوک  روـما  حالـصا  يارب  شـالت  دـقفت و  زگره 
زا هک  دراد  یتیعقوم  مهم  ياهزاین  عفر  هک  هنوگ  نامه  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  دراد  یهاگیاج  دوخ  يارب  کچوک  ياهزاین 

.دوب دنهاوخن  زاین  یب  نآ 

رکشل هدنامرف  طیارش  ریسفت : حرش و 

زا دعب  لیصفت  رکذ  لیبق  زا  هک  دیوگ  یم  نخس  رکشل  ناهدنامرف  طیارـش  زا  لیـصفت  هب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک هد  رارق  یـسک  ار  تهاپـس  هدنامرف  :» دیامرف یم.دنک  یم  رکذ  فصو  هدراهچ  رکـشل  ناهدنامرف  يارب  عومجم  رد  تسا و  لامجا 
ِیف ْمُهَحَْـصنَأ  َكِدُونُج  ْنِم  ِّلَوَف  ( ؛» دـشاب رت  لقاع  رت و  لد  كاپ  همه  زا  رت و  هاوخریخ  همه  زا  تماما  ربماـیپ و  ادـخ و  هب  وت  دزن  رد 

تمسق نیا  هک  ییاجنآ  زا  تسا و  نابیرگ  نهاریپ و  هقی  يانعم  هب  لصا  رد  بیج » }» ًاْبیَج ْمُهاَْقنَأ  َو  َکِماَمِِإل ، ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل َو  َکِسْفَن 
َو { ، .ددرگ یم  قالطا  زین  بلق  رب  هاگ  هنیـس و  رب  هاگ  هژاو  نیا  تسا  رواـجم  بلق  اـب  زین  هنیـس  دراد و  ترواـجم  هنیـس  اـب  نهاریپ  زا 

(. ًاْملِح ْمُهَلَْضفَأ 

ماما يزوریپ  مرکا و  ربماـیپ  تمظع  قح و  نییآ  تفرـشیپ  رکف  هب  اـهنت  رکـشل  هدـنامرف  ًـالّوا  دوش  یم  ببـس  هناـگ  هس  فاـصوا  نیا 
.دشخب ناماس  ار  رکشل  روما  یفاک  ِتیارد  لقع و  يرابدرب و  اب  اثلاث  دشوکب و  هار  نیا  رد  هناصلخم  هناصلاخ و  ًایناث.دشاب 

موق مه  مأ  اذـهب  مهمالحأ  مهرمأـت  مأ  : » دـیوگ یم  نارفاـک  هراـبرد  دـیجم  نآرق  } لـقع ياـنعم  هب  تسا  نکمم  اـجنیا  رد  « ملح » هژاو
.دنک یم  تیوقت  ار  مود  يانعم  نآ  زا  دعب  ياه  هلمج.دشاب  يرابدرب  يراد و  نتشیوخ  يانعم  هب  دیاش  و  هیآ 32 }) روط ، « ) نوغاط

یم.ریخا فصو  يارب  تسا  یلیـصفت  عـقاو  رد  هک  دـنک  یم  هراـشا  رگید  فـصو  ود  هب  فـصو  هس  نیا  رکذ  زا  دـعب  ماـما  هاـگ  نآ 
،َو ِبَضَْغلا ِنَع  ُئِْطُبی  ْنَّمِم  ( ؛» دریذـپ یم  رذـع  دوز  دریگ و  یم  مشخ  رید  هک  دـشاب  یناـسک  زا  دـیاب ) وـت  رکـشل  هدـنامرف  :») دـیامرف

(. ِرْذُْعلا َیلِإ  ُحیِرَتْسَی 
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هک تسا  یئزج  ياـهاطخ  روظنم  تسین  زاـس  تشونرـس  مهم و  لـئاسم  ربارب  رد  يریذـپرذع  يراـگنا و  لهـس  روظنم  تسا  یهیدـب 
.دشاب ریذپرذع  درسنوخ و  روما  نیا  ربارب  رد  دیاب  رکشل  هدنامرف.دنزب  رس  سک  همه  زا  تسا  نکمم 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  رگید  فصو  راهچ  هب  نخس  نیا  همادا  رد  ترضح 

یمن رد  هب  اج  زا  ار  وا  ، تالکشم هک  یسک  ، دشاب تردقرپ  نادنمروز  ربارب  رد  نابرهم و  فوئر و  افعـض  هب  تبـسن  هک  دشاب  یـسک  »
رثا ياـنعم  هب  لـصا  رد  رذـن »  » نزو رب  وبن »  » هشیر زا  وبنی » }» وـُْبنَی ،َو  ِءاَـفَعُّضلِاب ُفَأْرَی  َو  ( ؛» دروآ یمن  رد  وـناز  هب  ار  وا  ، فعـض درب و 
انعم نیمه  الاب  ترابع  رد  هتفر و  راک  هب  ندـشن  میلـست  ندوبن و  قفاوم  ياـنعم  هب  سپـس  تسا  نآ  لاـثما  ریت و  ریـشمش و  نتـشاذگن 

{ .تسا هدـمآ  ندـنازیگنارب  اـی  نتخیگنارب و  ياـنعم  هب  هراـثا »  » هشیر زا  هریثیـال » }» ُهُرِیُثی اـَل  ْنَّمِم  ،َو  ِءاَـیِْوقَْألا یَلَع  .تسا } هدـش  هدارا 
(. ُفْعَّضلا ِِهب  ُدُعْقَی  َال  ،َو  ُْفنُْعلا

ار اهنآ.دننابرهم  فیعض  دارفا  ربارب  رد  يدارفا  نینچ  دنشاب ؛ تماقتسارپ  عاجـش و  ، تیـصخش اب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  فاصوا  نیا 
رس زگره  دنتسیا و  یم  تردق  اب  نادنمروز  ربارب  رد  سکع  هب  دنهد و  یم  رارق  ّتبحم  دروم  دنریگ و  یم  دوخ  تیامح  رتچ  ریز  رد 

يراک چـیه  سک و  چـیه  ربارب  رد  دـننک و  یم  لح  تردـق  ریبدـت و  لقع و  اب  ار  تالکـشم.دننک  یمن  مخ  اهنآ  لـباقم  رد  ار  دوخ 
.دنهد یمن  ناشن  فعض 

هدرک هراشا  قیال  هدنامرف  کی  هتسجرب  تافـص  رگید و  فصو  تشه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، هناگ هن  فاصوا  نیا  نایب  زا  دعب  هاگ  نآ 
ياراد هقباس و  شوخ  حلاص و  ياه  نادناخ  زا  یگداوناخ  ِتلاصا  تیـصخش و  ياراد  هک  ورب  یناسک  غارـس  هب  سپـس  :» دـیامرف یم 

ِِقباَوَّسلا ،َو  ِهَِحلاَّصلا ِتاَـتُوُیْبلا  ِلـْهَأ  ،َو  ِباَـسْحَْألا ِتاَءوُرُْملا َو  يِوَذـِب  ْقَْصلا  َُّمث  ( ؛» دنـشاب مرک  تواخـس و  تعاجـش و  یگدـنزارب و 
(. ِهَحاَمَّسلا ِءاَخَّسلا َو  ،َو  ِهَعاَجَّشلا ِهَدْجَّنلا َو  ِلْهَأ  َُّمث  ، ِهَنَسَْحلا

.دوش یم  لامعتسا  تیصخش  يانعم  هب  ًالومعم  هک  هدش  هتفرگ  « ءرَم » هشیر زا  « تورم » عمج « ِتاَءوُُرم »

مشاه و ینب  هفیاط  زا  سک  نالف  : مییوگ یم  هکنیا  لثم  دراد  تثارو  تبثم  ياه  هبنج  داژن و  تلاصا  هب  هراشا  « بَسَح » عمج « ِباَسْحَأ »
.تسا مارتحا  بحاص  تاداس 

.دنتسه لمعلا  حلاص  نمادکاپ و  هک  تسا  ییاه  نادناخ  هب  هراشا  « ِهَِحلاَّصلا ِتاَتُوُیْبلا  ِلْهَأ  »

هب دوخ  زا  یکین  مان  ناشبوخ  لاـمعا  ببـس  هب  هتـشذگ  رد  هکلب  زورما  اـهنت  هن  هک  تسا  ییاـه  هداوناـخ  هب  رظاـن  « ِهَنَـسَْحلا ِِقباَوَّسلا  و«
.دنا هدراذگ  راگدای 

.تسالاو یعامتجا  هاگیاج  گرزب و  حور  ماقم و  ندوب  عیفر  يانعم  هب  اجنیا  رد  دیآ  یم  عافترا  يانعم  هب  لصا  رد  هک  « ِهَدْجَّنلا »

.دراد ینشور  يانعم  تسا  يروالد  يانعم  هب  هک  « ِهَعاَجَّشلا »

.دناسر یم  ار  تواخس  موهفم  نامه  « ِءاَخَّسلا »
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.تسا يراوگرزب  ردص و  هعس  يانعم  هب  « ِهَحاَمَّسلا و«

یضعب دنچره  ، دراد هراشا  ناسنا  هتـسجرب  تافـص  لیاضف و  زا  یکی  هب  هک  دراد  یتوافتم  یناعم  هژاو  تشه  نیا  زا  کی  ره  نیاربانب 
»و تحامـس »و« ءاخـس  » نـینچمه »و  تواخــس »و« هدـجن » دـننام ؛ دـنا هدرمــش  فدارتـم  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت  هغـالبلا  جـهن  نارـّـسفم  زا 

«. هحلاصلا تاتویبلا  لها  »و« باسحا » ای

نینچ هک  ییاه  هورگ  اب  ینعی  ؛ دراد هراشا  گنتاگنت  کیدزن و  طباور  نتـشاد  هب  ، تسا ندـیبسچ  هب  رما  شموهفم  هک  « ْقِْصلأ » هب ریبعت 
.نک رارق  رب  طابترا  رکشل  ناهدنامرف  باختنا  تهج  دنراد  ییاه  یگژیو 

.دنا يزوریپ  حتف و  نیرق  رتشیب و  ییآراک  رتدامتعا و  لباق  دنتافص  نیا  ياراد  هک  اهنآ  کش  یب 

رب یلیلد  دـناوت  یم  یگمه  تسا  يدرمناوـج  تواخـس و  تعاجـش و  يراوـگرزب و  هناـشن  هک  یلاـمعا  هقباـس و  نسح  ، تثارو ، داژن
نیرتهب دناوتب  کلام  ات  هدز  تسد  یـسانش  ناور  يواکناور و  یعون  هب  اجنیا  رد  ماما  عقاو  رد  دشاب و  نآ  بحاص  يالاو  تیـصخش 

.دنیزگرب رکشل  یهدنامرف  يارب  ار 

ْمُهَّنِإَـف ( ؛» دنتـسه یگتـسیاش  یکین و  ياـه  هخاـش  تـمارک و  نوناـک  اـهنآ  اریز  :» دـیامرف یم  نخـس  نـیا  هـمادا  رد  ماـما  ور  نـیا  زا 
عماج ینعی  دوریم  راک  هب  یفـصو  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  ردصم  لصا  رد  میتفگ  البق  هک  هنوگ  نامه  عامج » }» ٌعاَمِج

(. ِفْرُْعلا َنِم  ٌبَعُش  ،َو  ِمَرَْکلا َنِم  .ندرک } عمج  ندوب و 

هدش هتخانـش  فورعم و  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  تفرعم  نافرع و  هدام  زا  هژاو  نیا.دراد  هراشا  اه  یکین  عاونا  همه  هب  « فْرُع » هب ریبعت 
یم فورعم  ای  فرع  هب  ریبعت  نآ  زا  دنتسه  هدش  هتخانـش  يروما  ناسنا  لقع  حور و  يارب  اه  یبوخ  اه و  یکین  هک  اجنآ  زا.دیآ  یم 
هیلع ماما.دنوش  یم  بوسحم  رکنم  هتخانشان و  يروما  دنرادن  تیخنس  ناسنا  كاپ  حور  اب  هک  اه  يدب  اه و  یتشز  سکع  هب  دوش و 

زا ییاه  هبعـش  مرک و  تیـصخش و  زا  ینوناک  ، دنـشاب هناگ  تشه  تافـص  نآ  دجاو  هک  یناسک  : دـیامرف یم  ترابع  نیا  رد  مالـسلا 
.دنتسه یناسنا  هتسجرب  تافص 

یم رداص  نانآ  اب  راتفر  زرط  هرابرد  روتـسد  راهچ  رکـشل  ناهدـنامرف  يارب  ، هتـسجرب مهم و  فاصوا  نیا  رکذ  زا  دـعب  ماـما  هاـگ  نآ 
سپس :» دیامرف یم  تسخن.دنک 

ْمِهِرُومُأ ْنِم  ْدَّقَفَت  َُّمث  ( ؛» دننک یم  دقفت  ناشدنزرف  زا  ردام  ردپ و  هک  هنوگ  نآ  نک  یسررب  ار  اهنآ  ياهزاین ) تالکـشم و  و   ) اهراک
(. اَمِهَِدلَو ْنِم  ِناَِدلاَْولا  ُدَّقَفَتَی  اَم 

ّتبحم و رپ  ، زوسلد ردام  ردـپ و  نوچمه  دـیاب  رکـشل  همه  هب  تبـسن  هکلب  ءزج  ناهدـنامرف  هب  تبـسن  رکـشل  هدـنامرف  بیترت  نیا  هب 
يرادیاپ هدـنامرف و  هب  اهنآ  يرادافو  ببـس  هک  دزاس  رارقرب  اهنآ  اب  یمکحم  یفطاع  دـنویپ  دـشاب و  ناشیاهزاین  هرابرد  رگوجتـسج 

.دوش گنج  نادیم  رد  نانآ 

ال }» َّنَمَقاَفَتَی َال  َو  ( ؛» دیآ گرزب  وت  رظن  رد  يا  هدرک  تیوقت  نآ  هلیسو  هب  ار  اهنآ  هک  يزیچ  دیابن  زگره  :» دیازفا یم  مود  روتـسد  رد 
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ِیف .تسا } هدـمآ  انعم  نیمه  هب  هک  مهف »  » نزو رب  مقف »  » هدام زا  تسا و  ندوب  ریطخ  گرزب و  يانعم  هب  مقاـفت »  » هشیر زا  نمقاـفتی »
(. ِِهب ْمُهَْتیَّوَق  ٌءْیَش  َکِسْفَن 

.شاب نآ  زا  رتهب  رکف  رد  رمشب و  کچوک  ار  نآ  مه  زاب  دشاب  گرزب  وت  تامدخ  هزادنا  ره  هکنیا  هب  هراشا 

َو ( ؛» يرمشب ریقح  دشاب  کچوک  دنچره  ، يراد یم  زاربا  اهنآ  هرابرد  هک  ار  یتّبحم  فطل و  دیابن  زین  و  :» دیامرف یم  موس  روتـسد  رد 
یتسرپرـس و يانعم  هب  هاگ  نتـسب و  نامیپ  يانعم  هب  هاگ  دهع »  » هدام زا  و  دهاعت »  » هشیر زا  مهتدـهاعت »  }» ْمُهَتْدَـهاَعَت ًافُْطل  َّنَرِقْحَت  َال 

يانعم نیمه  هب  هراشا  دینک  نیلعن » دهاعت   » دجسم رد  دورو  ماگنه  هب  هدش  دراو  تایاور  یـضعب  رد  هکنیا  تسا و  ندومن  یگدیـسر 
: میناوخ یم  هنویاع  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد   ) تسا ندوبن  هدولآ  تهج  ندرک  یسراو 

ینعی تسا ؛ هدـش  هدارا  انعم  نیمه  زین  ـالاب  تراـبع  رد  ص 367 .) ج 80 ، راونالاراحب ، « ) مکدجاسم باوبا  دـنع  مکلاعن  اودـهاعت  »
(. َّلَق ْنِإ  ِِهب َو  .رکشل } رما  هب  یگدیسر 

یم هدرک و  رکذ  هاپس ) رکشل و  ناهدنامرف  یئزج  یلک و  روما  هب  یگدیـسر   ) دوخ راتفگ  نیا  يارب  یلیلد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ٌهَیِعاَد ُهَّنِإَف  ( ؛») دزاس یم  مکحم  ار  یفطاـع  ياهدـنویپ  و   ) دـنک یم  راداو  وت  هب  نظ  نسح  یهاوخریخ و  هب  ار  اـهنآ  رما  نیا  :» دـیامرف

(. َِکب ِّنَّظلا  ِنْسُح  ،َو  ََکل ِهَحیِصَّنلا  ِلَْذب  َیلِإ  ْمَُهل 

یلک روما  حالصا  رب  ندرک  هیکت  ببس  هب  ار  اهنآ  ِکچوک  روما  حالصا  يارب  شالت  دقفت و  زگره  :» دیامرف یم  روتسد  نیمراهچ  رد 
ياهزاین عفر  هک  هنوگ  نامه  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  دراد  یهاگیاج  دوخ  يارب  کچوک  ياهزاین  عفر  اریز  ، زاسم اـهر  اـهنآ 

َکِفُْطل ْنِم  ِریِـسَْیِلل  َّنِإَف  ، اَهِمیِـسَج یَلَع  ًالاَکِّتا  ُمِهِرُومُأ  ِفیَِطل  َدُّقَفَت  ْعَدَـت  َال  َو  ( ؛» دوب دـنهاوخن  زاـین  یب  نآ  زا  هک  دراد  یتیعقوم  مهم 
(. ُْهنَع َنُونْغَتْسَیَال  ًاِعقْوَم  ِمیِسَْجِلل  ،َو  ِِهب َنوُعِفَْتنَی  ًاعِضْوَم 

هکنیا ای  دـنوش  لفاغ  گرزب  کچوک و  روما  زا  دـیابن  هعماج  ناریدـم  مامت  هکلب  ، ناهدـنامرف هک  تسا  تقد  نایاش  ًـالماک  هتکن  نیا 
دوش یم  هاگ  اریز  ، دننیبب دوخ  هاگیاج  رد  ار  مادـک  ره  هکلب  ، دـنزادرپب هعماج  هتـسجرب  مهم و  ياهزاین  زاس و  تشونرـس  روما  هب  اهنت 

.دوش یم  ببس  یلک  روما  ندرک  شومارف  هک  دناسر  یم  بیسآ  هزادنا  نامه  هب  یعرف  روما  ندرک  شومارف 

هب طوبرم  لئاسم  یماظن و  ياـه  شزومآ  ّتیّمها  هب  نتخادرپ  ياـج  هب  ماـما  ، هتـشذگ ياـه  ثحب  ماـمت  رد  هکنیا  رگید  بلاـج  هتکن 
روما دنچره  تسا ، روما  نیا  تسا  يزوریپ  ببس  هچنآ  نوچ  ، دزادرپ یم  هاپس  ناهدنامرف  یحور  ياه  هبنج  يونعم و  روما  هب  ، حالس

.دراد ار  دوخ  هاگیاج  زین  رگید 

تافـص یگداوناخ و  ياه  یگژیو  غارـس  هب  هعماج  ناریدـم  ناهدـنامرف و  باـختنا  يارب  هک  دوش  یم  هدـید  رتمک  زورما  ياـیند  رد 
ناریدم نیمه  يوس  زا  گرزب  ياه  تنایخ  هک  هدش  هدید  رایسب  لیلد  نیمه  هب.دنورب  اهنآ  ياوقت  ینمادکاپ و  تواخـس و  يونعم و 

.دریگ یم  تروص 

مهدزیس شخب 
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همان نتم 

ِفُولُخ ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسَی  ْمُهُعَـسَی َو  اَِمب  ، ِِهتَدِـج ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَْضفَأ  ،َو  ِِهتَنوُعَم ِیف  ْمُهاَـساَو  ْنَم  َكَدـْنِع  َكِدـْنُج  ِسوُءُر  َُرثآ  ْنُکَْیل  َو 
ِهاـَلُْولا ِْنیَع  ِهَُّرق  َلَْـضفَأ  َّنِإ  َو  َکـْیَلَع ، ْمَُهبُوُلق  ُفِطْعَی  ْمِْهیَلَع  َکَـفْطَع  َّنِإَـف  ؛ ِّوُدَْـعلا ِداَـهِج  ِیف  ًادِـحاَو  ًاّـمَه  ْمُهُّمَه  َنوُکَی  یَّتَـح  ، ْمِهِیلْهَأ

.ِهَّیِعَّرلا ِهَّدَوَم  ُروُهُظ  ،َو  ِداَِلْبلا ِیف  ِلْدَْعلا  ُهَماَِقتْسا 

كْرَت ،َو  ْمِِهلَوُد ِلاَْقِثتْسا  ِهَِّلق  ،َو  ِرُومُْألا ِهَالُو  یَلَع  ْمِِهتَطیِِحب  اَّلِإ  ْمُُهتَحیِصَن  ُّحِصَت  َال  ،َو  ْمِهِروُدُص ِهَماَلَِسب  اَّلِإ  ْمُُهتَّدَوَم  ُرَهْظَتَال  ُهَّنِإ  و 

433 ص :
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ِنْـسُِحل ِرْکِّذلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ؛ ْمُْهنِم ِءاَلَْبلا  وُوَذ  یَْلبَأ  اَم  ِدیِدْعَت  ،َو  ْمِْهیَلَع ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ِیف  ْلِصاَو  ،َو  ْمِِهلاَمآ ِیف  ْحَْسفاَف  ، ْمِِهتَّدُم ِعاَطِْقنا  ِءاَْطِبتْـسا 
َّنَرِّصَُقت َال  ،َو  ِهِْریَغ َیلِإ  ٍئِْرما  َءاََلب  َّنَّمُـضَت  َال  ،َو  یَْلبَأ اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْفِرْعا  َُّمث.ُهّللا  َءاَش  ْنِإ  ، َلِکاَّنلا ُضِّرَُحت  ،َو  َعاَجُّشلا ُّزُهَت  ْمِِهلاَْـعفَأ 

اَم ِِهئاََلب  ْنِم  َرِغْـصَتْسَت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُهَعَـض  َال  ،َو  ًاریِغَـص َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َمِظُْعت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُفَرَـش  َکَّنَوُعْدَـی  َال  ،َو  ِِهئاََلب ِهَیاَـغ  َنوُد  ِِهب 
.ًامیِظَع َناَک 

اه همجرت 

یتشد

رد رتشیب  دوخ  یلام  تاناکما  زا  و  دـناسر ، کمک  نازابرـس  هب  رتشیب  همه  زا  هک  دـشاب  یـسک  وت ، هاپـس  ناهدـنامرف  نیرت  هدـیزگرب 
، نمـشد اب  دربن  رد  ات  دنـشاب ، لماک  شیاسآ  رد  ناشدوخ  و  ههبج ، تشپ  رد  ناشیاه  هداوناخ  هک  يا  هزادـنا  هب  دراذـگ ، ناـشرایتخا 

.دنشیدنیب زیچ  کی  هب  اهنت  مالسا  نازابرس 

رد لدع  يرارقرب  نارادمامز ، مشچ  ینشور  نیرترب  انامه  و  دناشک ،  یم  وت  هب  ار  ناشیاه  لد  نازابرـس ، هب  تبـسن  وت  ینابرهم  انامه 
تبسن مدرم  ّتبحم  ندش  راکشآ  اهرهش و 

قوش تبغر و  اب  هک  تسا  ینامز  نانآ  یهاوخریخ  و  دیآ ، یمن  دـیدپ  اه  بلق  یکاپ  اب  زج  ّتیعر  ياهلد  ّتبحم  هک  تسا ،  ربهر  هب 
ّتلم رب  يرادـمامز  تدـم  ندـش  ینـالوط  و  دـشاب ، هتـشاذگن  ّتیعر  شود  رب  ار  ینیگنـس  راـب  تموکح  و  هتفرگ ، ار  ربـهر  نوماریپ 

 . دشابن راوگان 

يروآدای اریز  رامـش ، رب  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یّمهم  ياهراک  و  نک ، شیاتـس  نانآ  زا  هراومه  و  روآ ، رب  ار  نایهاپـس  ياـهوزرآ  سپ 
جنر قیقد ، یبایشزرا  کی  رد  و  هّللا .  ءاشنا  دراد ، یماو  شالت  هب  ار  اهوسرت  و  دنازیگنا ، یم  رب  ار  ناعاجش  نانآ ، دنمشزرا  ياهراک 

، هتشاذگن يرگید  باسح  هب  ار  یسک  جنر  شالت و  زگره  و  نک ، ییاسانش  ار  نانآ  زا  کی  ره  تامحز  و 

یمانمگ ای  يرامشب ، گرزب  ار  شکچوک  راک  هک  ددرگن  بجوم  یسک  یگرزب  تفارـش و  ات  رامـشم ، زیچان  ار  وا  تمدخ  شزرا  و 
 . ینادب زیچان  ار  وا  گرزب  راک  هک  دوش  ثعاب  یسک 

يدیهش

دیاشخبب نانآ  رب  دراد  هچنآ  زا  و  راک ، کمک  ار  نانآ  دـشاب و  رای  نایهاپـس  اب  هک  دوب  نآ  وت  دزن  هاپـس  نارـس  نیرت  هدـیزگ  دـیاب  و 
هب وت  ینابرهم  هچ  .دیآ  مهارف  نمـشد  اب  داهج  رد  ناش  یگمه  مزع  ات  دیاش ، دـنا  هداهن  ياج  هب  هک  ار  ناشناسک  دوخ و  هک  نادـنچ 

تیعر نایم  اهرهـش و  رد  تلادـع  يرارقرب  تسا ، نشور  نادـب  نایلاو  هدـید  رتشیب  هچنآ  .دـیامن و  ناـبرهم  وت  رب  ار  ناـشاهلد  ناـنآ 
تـسار ناش  یهاوخریخ  و  دوش ، دـنزگ  یب  ناشیا  لد  هک  هاگ  نآ  زج  ددرگن  اراکـشآ  ناـنآ  یتسود  و  تسا ،  ندـش  دـیدپ  یتسود 

رـس رب  ار  نانآ  ندنام  رید  زا  وگتفگ  و  دنرامـشن ، نیگنـس  ار  نانآ  تموکح  ماود  دنـشاب و  نابرهم  لدـکی و  نایلاو  اب  هک  زج  دـیاین 
، رآ نابز  رب  دنا  هدرک  یششوک  هک  ار  یناسک  جنر  و  راد ، هتـسویپ  یکین  هب  ار  ناشندوتـس  و  رآرب ، ار  ناشدیما  سپ  .دنراذگاو  راک ،
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رادقم زین  هّللا ،  ءاش  نإ  دنادرگ ، لیام  ششوک  هب  ار  لد  دب  ناسرت  و  دنازیگنا ، رب  ار  ریلد  ندرک ، دای  ار  نانآ  يوکین  راک  ناوارف  هک 
هک یتمحز  هدـید و  هک  یجنر  هزادـنا  هب  وا  شاداـپ  رد  و  راذـگم ، يرگید  باـسح  هب  ار  یکی  جـنر  راد و  رظن  رد  ار  کـی  ره  جـنر 

، دوش ببـس  يدرم  هبتر  يدورف  يرامـش و  گرزب  ار  وا  كدـنا  جـنر  هک  دوش  بجوم  یـسک  یگرزب  ادابم  و  رایم ، ریـصقت  هدیـشک 
.يرآ باسح  هب  راوخ  ار  يو  گرتس  ششوک 

یلیبدرا

ندیناسرب وت  نداد  يرای  رد  نایرکـشل  اب  دنک  تاساوم  هک  یـسک  نآ  وت  دزن  وت  رکـشل  ناسیئر  نیرت  هدیزگرب  دـشاب  هک  دـیاب  یم  و 
هتـشاد شیاجنگ  ناشیاب و  دـسرب  یناسآ  یخارفب و  هک  يزیچب  دوخ  يرگناوت  ناشیاب و  دـیامن  ناسحا  دـنک و  لضف  ناـشیاب و  قزر 
رازراک رد  دصق  کی  همه  ناشیا  دصق  دشاب  ات  ناشیاب  ات  قزر  ندـیناسرب  ناشیا  ناگدـنام  سپ  زاب  زا  دـنناشیا  بقع  زا  هک  یناسکب 
ناشیا تحیـصن  دوش  یمن  تسرد  وت  رب  ار  ناشیا  ياهلد  دزاس  یم  نابرهم  ناشیا  اب  وت  تقفـش  هک  یتسردـب  سپ  نانمـشد  اب  ندرک 

ياضقنا ندرمـش  رید  كرت  ار و  ناشیا  ياهتلود  ندرمـش  نارگ  یمکب  ناشیا و  ياـهراک  ناـیلاو  رب  ناـشیا  تشاد  هگن  ببـسب  رگم 
ندرک راهظا  ندرمـش و  رد  ناشیا و  شیاتـس  یئوکین  رد  ناشیا  اب  نک  دـنویپ  ناشیا و  ياـهوزرآ  رد  هد  تعـسو  سپ  ناـشیا  تدـم 

دای يرایـسب  هک  یتسردب  سپ  دنکفا  تکاله  رد  ار  نانمـشد  رنه و  عاونا  زا  ناشیا  زا  شیامزآ  نادنوادخ  دـنا  هدرک  شیامزآ  هچنآ 
زا دعب  دشاب  ادخ  تساوخ  رگا  برح  رب  هتـشگزاب ؟؟ دنکیم  بیغرت  برحب و  ار  ریلد  درآ  یم  شبنجب  ار  ناشیا  ياهرادرک  ندرک و 

ریـصقت درم و  نآ  ریغ  يوسب  ار  درم  شیاـمزآ  روآ  یم  رد  دوـخ  ناـیم  رد  ندرک و  شیاـمزآ  ناـشیا  زا  يدرم  ره  يارب  سانـشب  نآ 
دـشاب هچنآ  وا  رنه  شیامزآ و  زا  ندرمـش  گرزبب  يدرم  يراوگرزب  ار  وت  دناوخن  دیاب  ار و  وا  شیامزآ  نایاپ  دزن  نآ  حدـمب  نکم 

گرزب میظع و  دشاب  هچنآ  وا  رنه  شیامزآ و  زا  يرمش  ریغص  هکنآ  يوسب  يدرم  یتسپ  هن  ریغص و  ریقح و 

یتیآ

زا دناسر و  يرای  نانآ  هب  دزرون و  روصق  هاپس  دارفا  هب  شـشخب  رد  هک  دشاب  یـسک  وت ، دزن  رد  وت ، هاپـس  نارـس  نیرت  هدیزگرب  دیاب 
کی لدـکی و  ات  دـنک ، تیافک  دـنا ، هداهن  ياج  رب  هک  ار ، ناش  هداوناخ  دوخ و  هنیزه  هک  دزاس  ناشدـنم  هرهب  نادـنچ  شیوخ  لام 

ینامداش هیام  نیرتهب  هک  دـیاب  .دزاس و  ناـبرهم  وت  هب  ار  ناـشیاهلد  اـهنآ  هب  وت  یناـبرهم  اریز  دـنروآ ، نمـشد  داـهج  هب  يور  يءار 
تمالـس هب  رگم  دیاین ، دیدپ  یتسود  نیا  .تیعر و  دارفا  نایم  رد  یتسود  ندمآ  دیدپ  دشاب و  دالب  رد  تلادـع  نتـشاد  ياپرب  نایلاو 

رب ار  ناشیا  تلود  راـب  دنـشاب و  دوخ  ناـیلاو  درگ  رب  دوخ  ياـهراک  يارب  هک  هاـگنآ  رگم  دوبن ، تسرد  ناـشیهاوخکین  .ناـشاهلد و 
ناشیکین هب  هتسویپ  روآرب و  کین  ار  ناشیاهدیما  سپ  .دنوشن  لولم  ناشییاورنامرف  ندیشک  رید  زا  دنرامشن و  نیگنس  شیوخ  شود 

زا دزیگنا و  یمرب  ار  ناریلد  ناشکین ، ياهراک  زا  ندرک  دای  اریز  رآ ، ناـبز  رب  هراومه  دـنا ، هدرک  لـمحت  هک  ار  ییاـهجنر  ياتـسب و 
ات دـنا ، هدرک  یجنر  لمحت  يراک  هچ  رد  کی  ره  هک  راد  رظن  رد  هراومه  .هللا و  ءاـش  نا  .دـنک  یم  بیغرت  راـک  هب  ار  ناگدـنامراک 

فرـش و .هدـم  شـشاداپ  هدرک ، لمحت  هک  یتنحم  جـنر و  زا  رتمک  يراذـگن و  يرگید  باـسح  هب  هدرک  لـمحت  یکی  هک  ار  یجنر 
هب درخ  ار  شگرزب  جـنر  هک  درادـناو  ار  وت  یـسک  یتـسدورف  يرمـش و  گرزب  ار  شکدـنا  جـنر  هک  درادـناو  ار  وت  یـسک  یگرزب 

.يروآ باسح 
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نایراصنا

هب دوخ  يرگناوت  زا  و  دیامن ، تیاعر  ار  تاساوم  نایهاپس  هب  کمک  رد  هک  دشاب  یسک  وت  دزن  تهاپس  نارـس  نیرت  هدیزگرب  دیاب  و 
نانآ هشیدنا  ات  ، دیامن هرادا  دنا  هداهن  ياج  هب  دوخ  زا  هک  ار  نانآ  ياه  هداوناخ  نایهاپـس و  دناوتب  هک  يا  هزادنا  هب  دنک  ناسحا  نانآ 

هک يزیچ  نیرترب   . دـنادرگ یم  وت  هجوتم  ار  ناشیاهلد  نانآ  هب  تبـسن  وت  تیانع  هک  ارچ  ، دـشاب هشیدـنا  کـی  نمـشد  اـب  گـنج  رد 
تیعر یتـسود  و   . تسا تیعر  تبحم  یتـسود و  روهظ  ،و  اهرهـش رد  تلادـع  يرارقرب  دوش  یم  نارادـمامز  ینـشور  مشچ  بجوم 

تیاـمح ار  دوـخ  نارادـمامز  هکنآ  زج  ددرگن  تـسار  تـسرد و  ناـشیا  یهاوـخ  ریخ  ،و  ناـنآ لد  تمالـس  هـب  رگم  دوـشن  راکـشآ 
ياهوزرآ سپ   . دنشاب هتشادن  ار  ناشتموکح  نامز  ندیسر  نایاپ  هب  عقوت  ،و  دنرامشن نیگنـس  دوخ  رب  ار  نامکاح  تموکح  ،و  دنیامن

هتـشاد رظن  رد  ار  تیلاـعف  ناـبحاص  يـالتبا  شـشوک و  تمحز و  جـنر و  و  راد ، هتـسویپ  ار  ناـنآ  ندوتـس  وـکین  ،و  روآ رب  ار  ّتیعر 
سپـس  . هّللا ءاـش  نا  دراد  یماو  شوـک  هب  ار  وـسرت  ،و  هدروآ ناـجیه  هب  ار  ریلد  بوـخ  ياـهراک  ندرک  داـی  رایـسب  هکنیا  هـچ  ، شاـب

هدرب هک  یجنر  هزادنا  هب  شدزم  رجا و  رد  ،و  هدم تبسن  يرگید  هب  ار  یسک  تمحز  ،و  سانشب ّتقد  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  شـشوک 
راک هک  ددرگن  تلع  صخـش  ندوب  یلومعم  ،و  يرامـش گرزب  ار  شکدـنا  شـشوک  هک  دوشن  ثعاب  یـسک  ماقم  ،و  نکم یهاتوک 

 . یناد كدنا  ار  شگرزب 

حورش

يدنوار

ذخـالا ننحتلا و  فطعتلا و  هطیحلا : .هقفـشلا و  فـطعلا : .هیاـفکلا و  ینغلا و  هدـجلا : .يورم و  اـمهالک  ناـتغل  مهاـسآ  مهاـساو و  و 
یف نالف  یلبا  لاقی  و  رخاتملا ، نابجلا  ثحت  يا  لکانلا : ضرحت  .هعسلا و  هحـسفلا : .اهیف و  عسو  يا  مهلامآ  یف  خسفاف  هلوق  .هقثلاب و 

یشلا ءالبلا  لیق  .هاوس و  نم  یلا  دحا  هلعف  انـسح  العف  بسنت  يا ال  هریغ ، یلا  يرما ء  ءالب  نمـضت  .امیظع و ال  ارما  لعف  يا  برحلا ،
.انهه ء 

يردیک

تعلظ نم  ءاظلاب  يور  کلغش و  يا  کعلضل : عسو  يا  حسفاف : .فطعتلا  ننحتلا : هئالکلا و  هطایحلا : هطیحلا و  نوفلختملا  فولخلا :
هعلظا هیشم و  یف  زمغ  يا  ریعبلا  علظ  نم  وه  لیق : و  بوطخلا ، هرثک  نم  کب  قیضی  ام  يا  مهترثک  نم  مهب  تقاض  يا  اهلهاب  ضرالا 

.هملکلا قافتا  هدوملا و  هفلالا و  یلع  هببسب  عمتجت  یتلا  يا  هقرفملا  رین  هعماجلا  هتنسب  هریغ 

مثیم نبا 

هب ناشناتـسدریز ،) هب   ) دوخ تاناکما  زا  و  دنـشاب ، ربارب  یگدنز  رد  هاپـس  دارفا  اب  هک  دنـشاب  یناسک  تهاپـس  نارـس  زا  نیبختنم  دیاب 
، دنـشاب وسمه  نمـشد  اب  راکیپ  هار  رد  نانآ  هک  نیا  ات  دنیامن ، کمک  دننک ، یگدنز  هافر  رد  ناشیاه  هداوناخ  نانآ و  هک  يا  هزادنا 
یتـسود و زورب  و  روشک ، رـسارس  رد  تلادـع  نتـشاداپ  هب  دوش  یم  ناـنارمکح  ینـشور  مشچ  راـختفا و  ثعاـب  هک  يزیچ  نیرتـالاب 
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دوخ مکاح  هاوخریخ  .دشاب و  یهت  هنیک  زا  ناشیاه  هنیـس  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  زورب  نانآ  تبحم  یتسود و  و  تسا ، مدرم  تبحم 
ناشیا تموکح  نایاپ  راظتنا  هب  دننک و  ساسحا  رتمک  ناشتـشپ  رب  ار  تموکح  راب  ینیگنـس  دندرگ و  نمیا  وا  زا  هک  نیا  زج  دنتـسین 

، نک ینادردـق  ناشتامحز  زا  يا  هدومزآ  هک  ار  یناسک  و  نک ، دای  یکین  هب  اهنآ  زا  و  روآرب ، ار  نانآ  ياه  هتـساوخ  نیاربانب  دنـشابن 
، موس بلطم  ادـخ ! تساوخ  اب  ددرگ ، یم  دومخ  دارفا  قیوشت  و  شبنج ، ناجیه و  ثعاب  اهنآ  کین  لامعا  زا  دای  یـسانشردق و  اریز 

هاگیاج رد  ار  مادک  ره  و  دنشاب ، فاصوا  نآ  دجاو  دیاب  هک  تسا  ییاهیگژیو  تافص و  هب  مدرم  زا  يا  هتسد  ره  نتسارآ  هب  روتـسد 
نتشاد اب  نانآ  هک  تسا  هدومرف  هراشا  یناسک  نییعت  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نایهاپـس : ینعی  لوا  هتـسد ي  اما  دهد : رارق  دوخ  بسانم 
.تسا هداد  یهاون - رماوا و  زا  معا  ییاهروتسد - نانآ  هرابرد ي  .دننک و  یم  زارحا  ار  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  یگتـسیاش  ییاهیگژیو ،

رد ینعی  تسا ، رتلدکاپ  رتریذپدنپ و  شربهر  اوشیپ و  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ادـخ و  هب  تبـسن  هک  یـسک  - 1 اهیگژیو : فاصوا و  اـما 
نیرترابدرب .تسا 2 - يرادتناما  زا  هیانک  بیجلا ، حصان  حالطـصا  .تسا  رتنیما  دوخ ، ربهر  ادخ و  لوسر  ادـخ ، نامرف  قبط  رب  لمع 

نانآ زا  یـسک  رگا  و  دـنوش ، یم  نیگمـشخ  رید  هک  یناسک  زا  تسا : هدومرف  هدرک و  یفرعم  ار  رترب  درف  نینچ  هاـگنآ  .دـشاب  مدرم 
یم يزارف  ندرگ  نادنمروز  اب  اما  دننک ، یمن  یتشرد  اهنآ  هب  تبسن  دننابرهم و  ناتـسدریز  هب  دنریذپ و  رذع  دوز  دنک ، یهاوخرذع 

اج زا  ار  نانآ  تنوشخ  هک  یناسک  نآ  زا  دنرواین  ور  نادنمروز  هب  نافیعـض  زا  ضارعا  اب  دـنیوج و  یم  يرترب  اهنآ  رب  ینعی  دـنیامن 
همه ي اب  رتش  ندیـشود  نخـس : نیا  دننام  دشکب ، دـهاوخ  هک  اجره  هب  ار  نانآ  ات  دـنرادن  تنوشخ  یتشرد و  تلـصخ  ینعی  دـنکن ،
و دنکن ، یلمع  هب  راداو  ار  وا  ناجیه  دنا : هتفگ  یضعب  دوش و  یم  ریش  ندز  سپ  ثعاب  هک  تسین ، تحلصم  تسد  فک  مامت  ورین و 
زا ناگدیدمتـس  قح  نتفرگ  یهلا و  دودـح  يارجا  زا  ار  وا  یناوتان  شمرن و  و  ددرگن ، وا  شجنر  ثعاـب  داد ، ماـجنا  ار  يراـک  رگا 

، تالاح رظن  زا  هقباس  شوخ  مانـشوخ و  راکتـسرد و  ياهنادـناخ  فیرـش و  ياه  هداوناخ  زا  هک  یناـسک  .درادـن 3 - زاب  ناراکمتس 
يدرف - 1 رماوا : اما  .دنشاب  نادرمناوج  ناگدنـشخب و  زا  .دنـشاب 5 - ناریلد  نایوجگنج و  زا  یناسک  .دنشاب 4 - کین  راتفگ  راتفر و 
تسپ نیا  رد  ینعی  دوش ، نیـشنمه  کیدزن و  هدش  دای  دارفا  اب  .دشاب 2 - اهیگژیو  نیا  ياراد  هک  درامگرب  تسایر  هب  ار  نایهاپـس  زا 

اریز ینعی  فرعلا ، نم  مهناف …  ترابع : نیا  اب  تسا  هدومن  قیوشت  بیغرت و  ار  وا  ناـنآ  هراـبرد ي  دـشاب و  هارمه  اـهنآ  اـب  ماـقم  و 
باب زا  تسا ، هدوتـس  یکین ، زا  ییاه  هخاش  يراوگرزب و  عماج  تفـص : اب  ار  نانآ  .دـنناسحا و  راـسخاش  يراوگرزب و  عماـج  ناـنآ 

، يرادـتناما تسا ، يدارفا  نانچ  هارمه  مزال و  هدـش  دای  ياهتلیـضف  ینعی  يراوگرزب  زا  یهوبنا  اریز  دوخ ، موزلم  رب  مزال  مان  قـالطا 
زا تلیضف  ود  يروالد  يرابدرب و  .دنراد  رارق  ینمادکاپ  یکاپ و  ناونع  تحت  هک  دنتسه  یبوخ  ياهتلصخ  يدرمناوج  یگدنشخب و 

نامه دـشاب ، هدـش  دای  لیاضف  مهناف ، ترابع : رد  ریمـض  عجرم  دراد  لامتحا  .دنتـسه و  تعاجـش  ناونع  لیذ  رد  یقالخا و  لـیاضف 
هچنآ اهنآ و  ياهراک  هب  يردام ، ردـپ و  دـننامه  .دنیاهتب 3 - ریمـض  عجرم  هک  یل  ودـع  مهناف  تسا : هدـمآ  هکرابم  هیآ  رد  هک  روط 
کمک هک  نیا  زا  ار  وا  .تساهنآ 4 - هب  تبسن  ینابرهم  تیاهن  زا  هیانک  نخس  نیا  و  دنک ، یگدیسر  تساهنآ ، تحلـصم  هب  طوبرم 

تهج نادـب  تسا ، هدومرف  یهن  درامـش ، گرزب  دوخ  دزن  رد  ددرگ  یم  اهنآ  تیوقت  ثعاب  هک  ار  یناسر  تعفنم  عون  ره  ای  یلاـم و 
نیا و  درامـش ، زیچان  تسا ، هداد  اهنآ  هب  هک  یتبحم  هدـعو ي  اداـبم  .ددرگ 5 - یم  ناشیا  قح  رد  وا  یهاـتوک  ثعاـب  لـمع  نیا  هک 

هک دنچ  ره  تسا ، هداد  اهنآ  هب  هک  يا  هدـعو  ماجنا  ناحجر  هب  و  دـنکن ، لمع  دوخ  هدـعو ي  هب  وا  ات  دوش  ثعاب  ندرمـش  کچوک 
هب تبسن  نانآ  ینیبشوخ  یهاوخریخ و  ثعاب  وت  لمع  نیا  اریز   ) کب نظلا  هیعاد …  هناف  هدرک : لالدتسا  ترابع  نیا  اب  دشاب ، زیچان 
زا ار  وا  .یهد 6 - ماجنا  تسا  راوازـس  دـشاب ، روط  نیا  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  رمـضم ، سایق  نیا  ردـقم  ياربک  و  ددرگ .) یم  وت 

نیا اـب  يو  لـمع  تیوـلوا  يارب  و  تسا ، هتـشادزاب  دزادرپـن ، تیمها  مک  ياـهراک  هب  مهم ، ياـهراک  هب  یگدیـسر  لـیلد  هب  هک  نیا 
شزرا ردـقنآ  تیمها  مک  ياهراک  دروم  رد  وت  کمک  اریز   ) هنع نونغتـسی  اعقوم ال  ریـسیلا …  ناـف  تسا : هدرک  لالدتـسا  تراـبع 
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هک يدـیفم  کمک  شزرا  زا  مهم  ياهراک  رد  کمک  اریز  تسا ، نشور  ترابع  ياـنعم  و  دـشاب ،) اـهنآ  هدافتـسا ي  دروم  هک  دراد 
زا هک  نیا  رب  تسا ، هدرک  رومام  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما - 7 دراد .) ار  دوخ  ياج  یکمک  عون  ره  ، ) دهاک یمن  دشاب  زیچان  كدنا و 

و هدوب ، ربارب  یگدنز  رد  هاپس  زا  ناتسدریز  اب  هک  یسک  نآ  دنروبزم ، تافص  دجاو  هک  دنیزگرب  دوخ  دزن  رد  ار  یناسک  هاپـس  نارس 
دوش یکی  ناشمزع  هلیسو  نیدب  ات  دنک ، یم  کمک  دنـشاب  هافر  رد  ناشنادنزرف  هداوناخ و  اهنآ و  هک  يا  هزادنا  هب  دوخ  تاناکما  زا 

هک نیا  نایب  اب  ناتـسدریز ، هب  هجوت  هنیمز ي  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دـندرگ  درف  کی  هلزنم ي  هب  نمـشد  اـب  راـکیپ  هار  رد  و 
هلزنم ي هب  تراـبع  زا  شخب  نیا  .تسا و  هدرک  اهنادـب  تبحم  هب  قـیوشت  ار  وا  تسا ، ناـنآ  بوـلق  بلج  يراـی  هجوـت و  نیا  دـمایپ 
تحلصم و شنداد  ماجنا  دوش ، نانآ  بولق  بلج  ثعاب  هک  هچره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص 
کمک و هک  هتـشاد  راهظا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، هدوب  اهفده  نیرتمهم  زا  اهنادـب  حیحـص  تبحم  نوچ  یفرط  زا  .تسا و  بجاو 

ندرمشن نیگنس  راب  .ناشیا 2 - زا  تبقارم  نایاورنامرف و  هب  مدرم  تقفـش  - 1 تسین : ریذـپ  ماجنا  رما  هس  ماجنا  اب  زج  اهنآ  هب  تبحم 
هک دنتـسه  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  روما  نیا  .ندوبن  ناشیا  تموکح  تدـم  نتفرگ  نایاپ  راـظتنا  هب  .نانآ 3 - تموکح 

هتـساوخ نیرتمهم  زا  دوخ  دـشابن ، ریذـپ  ماجنا  نآ  هلیـسو ي  هب  زج  اه  هتـساوخ  نیرتمهم  هک  هچنآ  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک 
اهنآ هب  یناـکما  دوخ  فرط  زا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا : هداد  يو  هب  ار  مدرم  زاـین  ندروآرب  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تساه 8 -

هلیسو نیا  هب  زج  الاب  هناگ ي  هس  دراوم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  دوخ  نیا  اریز  دوش ، هدروآرب  هلیـسو  نادب  ناشیا  ياهنامرآ  هک  دهدب 
اب ات  تسا  هداد  نامرف  .تسا 9 - هدرک  داریا  هجیتن  ياف  اب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسور  نیا  زا  .دریذـپ و  یمن  ماـجنا 

نیا ترورـض  يارب  و  دزاس ، راوتـسا  اهنآ  اب  ار  دوخ  هطبار  تسا  هدومزآ  ار  اهنآ  هک  یناسک  تامحز  زا  ینادردـق  اهنآ و  زا  دـیجمت 
- ادخ تساوخ  هب  اهنآ - کین  لامعا  ندرک  دای  اریز  هللا ، ءاشنا  رکذـلا …  هرثک  ناف  تسا : هدومرف  لالدتـسا  دوخ  ترابع  نیا  اب  راک 

ساـیق يارغـص  هلزنم ي  هب  هیـضق  نیا  تسا و  یحـضاو  بلطم  نیا  .ددرگ و  یم  دومخ  دارفا  قـیوشت  اـهنآ و  شوـج  بنج و  ثعاـب 
.دراد ترورض  دشاب ، نانچ  نآ  هچره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم 

و يراذگب ، يرگید  باسح  هب  ار  یـسک  شالت  جنر و  ادابم  راذگب ، شدوخ  باسح  هب  ار  یـسک  ره  تمحز  جـنر و  اهنیا ، رب  هوالع 
یتسپ و  گرزب ، ار  وا  مک  راک  جنر و  هک  دوش  نآ  ثعاب  یـسک  یگرزب  دیابن  ینک ، یهاتوک  ادابم  شراک  نایاپ  رد  شاداپ  عقوم  رد 

.يرمشب زیچان  ار  وا  گرزب  راک  جنر و  هک  دوش  نآ  ثعاب  یسک  ماقم 

وا دوخ  باـسح  هب  ار  یـسک  ره  تمحز  و  دسانـشب ، هدیـشک  هک  یتمحز  یجنر و  اـب  ار  یـسک  ره  تیعقوم  اـت  تسا  هدرک  رما  - 10
تامحز شاداپ  رد  ادابم  .دراذگب 12 - يرگید  باسح  هب  ار  یسک  شالت  تمحز و  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  وا  .دراذگب 11 -

دوش نآ  ثعاب  یسک  یگرزب  دیابن  و  .دنک 13 - دادملق  زیچان  ای  .دروآ و  باسح  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هجیتن  رد  دـنک و  یهاتوک  وا 
، دروآ باسح  هب  کچوک  ار  وا  گرزب  تمحز  جنر و  هک  دوش  ثعاب  یـسک  ماقم  یتسپ  ای  درامـش و  گرزب  ار  وا  مک  تامحز  هک 

.ددرگ یم  ادخ  هار  رد  داهج  هب  تبسن  یلبنت  یتسس و  هزیگنا ي  اهنیا  مامت  اریز 

دیدحلا یبا  نبا 

ِفُولُخ ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسَی  ْمُهُعَـسَی َو  اَِمب  ِِهتَدِـج  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَْضفَأ  ِِهتَنوُعَم َو  ِیف  ْمُهاَـساَو  ْنَم  َكَدـْنِع  َكِدـْنُج  ِسوُءُر  َُرثآ  ْنُکَْیل  َو 
ُهَماَِقتْسا ِهَالُْولا  ِْنیَع  ِهَُّرق  َلَْضفَأ  َّنِإ  َْکیَلَع َو  ْمَُهبُوُلق  ُفِطْعَی  ْمِْهیَلَع  َکَفْطَع  َّنِإَف  ِّوُدَْعلا  ِداَهِج  ِیف  ًادِحاَو  ًاّمَه  ْمُهُّمَه  َنوُکَی  یَّتَح  ْمِهِیلْهَأ 
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هطوطخم ( 1 ْمِِهتَطیِِحب {  َّالِإ  ْمُُهتَحیِصَن  ُّحِصَت  ْمِهِروُدُص َو َال  ِهَمَالَِـسب  َّالِإ  ْمُُهتَّدَوَم  ُرَهْظَت  ُهَّنِإ َال  ِهَّیِعَّرلا و  ِهَّدَوَم  ِروُهُظ  ِدَالِْبلا َو  ِیف  ِلْدَْعلا 
[ ْمِهِرُومُأ  ] ِهَالُو یَلَع  .هروسکملا }  هددشملا  ءایلاب  « مهتطیحب :» جهنلا

[ ْنِم  ] ْلِصاَو ْمِِهلاَمآ َو  ِیف  ْحَْسفاَف  ْمِِهتَّدُم  ِعاَطِْقنا  ِءاَْطِبتْسا  ِكْرَت  ْمِِهلَوُد َو  ِلاَْقثَتْسا  ِهَِّلق  ِرُومُْألَا َو 

ِءَالَْبلا وُوَذ  یَْلبَأ  اَم  ِدیِدْعَت  ْمِْهیَلَع َو  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ِیف 

[ ْمِِهلاَِعف  ] ِنْسُِحل ِرْکِّذلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ْمُْهنِم 

َّنَرِّصَُقت ِهِْریَغ َو َال  َیلِإ  ٍئِْرما  َءَالَب  َّنَّمُـضَت  یَْلبَأ َو َال  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْفِرْعا  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َلِکاَّنلا  ُضِّرَُحت  َعاَجُّشلا َو  ُّزُهَت  ْمِِهلاَْعفَأ 
اَم ِِهئَالَب  ْنِم  َرِغْصَتْسَت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُهَعَـض  ًاریِغَـص َو َال  َناَک  اَم  ِِهئَالَب  ْنِم  َمِظُْعت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُفَرَـش  َکَّنَوُعْدَی  ِِهئَالَب َو َال  ِهَیاَغ  َنوُد  ِِهب 

ًامیِظَع َناَک 

.مهیلهأ مهدالوأ و  نم  هنوفلخی  نمم  يأ  مهیلهأ  فولخ  نم  هلوق 

ردصم همیـشلا  نزو  یلع  هطیحلا  یه  مهننحت و  مهیلع و  مهفطعتب  يأ  مهتالو  یلع  مهتطیحب  الإ  کل  دنجلا  هحیـصن  حصی  لاق ال  مث 
ام حیحـصلا  اهرـسک و  ءایلا و  دـیدشتب  مهتطیحب  الإ  اهنووری  سانلا  رثکأ  هاعر و  هـألک و  يأ  هطیح  اـطایح و  اـطوح و  هطوحی  هطاـح 

 . هانرکذ

 . اهلاوز اونمتی  مل  مهلود و  اولقثتسی  مل  مث  مهءارمأ  اوبحأ  اذإ  الإ  کل  دنجلا  هحیصن  حصت  يأ ال  مهلود  لاقثتسا  هلق  هلوق و 

 . نابجلا كرحی  عاجشلا و  مزع  فهری  امم  کلذ  نإف  مهنم  ءالبلا  يوذ  ءالب  لفاحملا  سلاجملا و  یف  رکذی  نأ  هرمأ  مث 

یف ارومغم  نوکی  یک ال  هریغ  یلإ  هئالب  رکذ  مومضم  ریغ  ادرفم  مهنم  یلبأ  نم  لک  رکذا  يأ  هریغ  یلإ  ئرما  ءالب  نمـضت  هلوق و ال 
.هریغ رکذ  بنج 

 . اهقئاقح یلع  رومألا  رکذا  لب  مهباسنأ  هعضل  هعضلا  يوذ  ءالب  رقحت  مهفرش و ال  لجأل  فرشلا  يوذ  ءالب  مظعت  هل ال  لاق  مث 

هیلع وطسرأ  در  وطسرأ و  یلإ  ردنکسإلا  هلاسر 

نأ باسحألا و  يوذ  تاتویبلا و  لهأ  یلع  هظفاـحملا  ینعم  یف  ردنکـسإلا  یلإ  وطـسرأ  هلاـسر  عضوملا  اذـه  یف  رکذـن  نأ  یغبنی  و 
.هتیصو نینمؤملا ع و  ریمأ  مالکل  ادییشت  کلذ  یف  نإف  هلفسلا  هماعلا و  یلإ  مهنع  لدعی  هرمإلا و ال  هسائرلاب و  مهصخی 

اهیأ کیلع  نانویلا  دالبب  وه  وطـسرأ و  یلإ  بتک  اراد  نب  اراد  لتق  هرـساکألا و  هکلمم  قارعلا  وه  رهـشناریا و  ردنکـسإلا  کـلم  اـمل 
انإف نیبئاد  اهب  انل  سانلا  حبصأ  یتلا  رومألاب  انتدعـسأ  تناک  نإ  هیئامـسلا و  للعلا  هرئادلا و  كالفألا  نإف  دعب  امأ  مالـسلا  انم  میکحلا 
یلإ مانتـسا  یف ا،و  اذک  ( 1 همانتـسالا {  کتلزنمب و  رارقإلا  کلـضفل و  نیدحاج  ریغ  کتمکح  یلإ  رارطـضالا  سمل  نیدجاو  دـج 
انیلع کلذ  ادج  نم  انولب  امل  کیهن  كرمأل و  دامتعالا  کیأرب و  ءادتقالا  کتروشم و  یلإ  هنابتسالا } .» :» یف ب ؛و  هیلإ نکـس  : رمألا
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هنم دمتـسن  هیلع و  لوعن  کفنن  امف  انل  ءاذـغلاک  انلوقع  انناهذأ و  یف  هخـسرت  انیف و  هعوجنب  کلذ  راـص  یتح  هتعفنم  اـنج  نم  اـنقذ  و 
جلفلا و رصنلا و  نم  انیلإ  قیس  امم  ناک  دق  لاکشألاب و  لاکشألا  هوق  لوصألا و  یلع  عورفلا  لیوعت  روحبلا و  نم  لوادجلا  دادمتـسا 

ناک هب و  ماعنإلا  عقوم  نع  معنملا  رکش  رصقی  هفـصو و  نع  لوقلا  زجعی  ام  شطبلا  هیاکنلا و  نم  ودعلا  یف  انغلب  رفظلا و  نم  انل  حیتأ 
هحاس اهلهأ و  .رادلا }  لوح  ام  : هوقعلا ( 2 هوقعب {  انللح  املف  سراف  ضرأ  لباب و  یلإ  هریزجلا  هیروس و  ضرأ  انزواج  انأ  کـلذ  نم 
ءوسل هترهـش  هب و  ءاج  نم  بلـصب  انرمأف  اندـنع  هوظحلل  ابلط  انیلإ و  هیدـه  مهکلم  سأرب  مهنم  رفن  اناقلت  امثیر  ـالإ  نکی  مل  مهدـالب 

(1 الاجر {  انیأرف  مهنم  فرـشلا  يذ  مهرارحأ و  مهکولم و  دالوأ  نم  كاـنه  ناـک  نم  عمجب  اـنرمأ  مث  هئاـفو  هئاوعرا و  هلق  هئـالب و 
نم رهظی  اـم  نأ  یلع  ـالیلد  مهقطاـنم  مهرظاـنم و  هعئار  مهناـهذأ  مهباـبلأ و  هرـضاح  مهمـالحأ  مهماـسجأ و  همیظع  هلاـجر } .» :» ب
ول مهیدیأب  مهئاطعإ  مهتبلغ و  یلإ  لیبس  انل  نوکیل  نکی  مل  ام  مهسأب  مهتدجن و  هدش  مهیدیأ و  هوق  نم  هءارو  نأ  مهقطنم  مهئاور و 

مهلـصأ و ثتجن  مهتفأش و  لصأتـسن  نأ  مهرمأ  یف  يأرلا  نم  ادـیعب  رن  مل  مهیلع و  انرهظأ  مهب و  انرفظأ  مهنم و  انلادأ  ءاضقلا  نأ  ـال 
یف يأرلا  ئداب  فاعـسإب  لعجن  الأ  انیأرف  مهقئاوب  مهرئارج و  یلإ  نمألا  کلذـب  بولقلا  نکـستل  مهفالـسأ  نم  یـضم  نمب  مهقحلن 

یلجب هایإ  کبیلقت  كدـنع و  هتحـص  دـعب  هیف  كانرـشتسا  امیف  کـیأر  اـنیلإ  عفراـف  مهیف  کـتروشمب  مهیلع  راهظتـسالا  نود  مهلتق 
.کیلع انیلع و  نکیلف  مالسلا  لهأ  مالس  كرظن و 

رغـصأ نم  كولملاب  رفظلا  هل  يدهملا  ءادعألا  یلع  رـصنلاب  دیؤملا  ردنکـسإلا  ءامظعلا  میظع  كولملا و  کلمل  وطـسرأ  هیلإ  بتکف 
نإ قطنملاب و  هوق  هنإف ال  دـعب  امأ  هعاطلا  یف  ناعذإلا  مالـسلا و  یف  للذـتلا  دوجـسلاب و  عوخبلا  سیلاط  وطـسرأ  هلوخ  لـقأ  هدـیبع و 

کلملا و ولع  هطـسب  نم  هردـقلا  هلانت  ام  لقأب  هطاحإلا  یلع  هینابم  هفورح و  فیلأت  هیناعم و  فیقثت  یف  دـهتجا  هیف و  قطاـنلا  دـشتحا 
کلملا لضف  مالعإ  تامدقم  نم  يدنع  ررقت  ناک  دق  بانطإ و  لکب  هفارتغا  فصو و  لک  یلع  هزاربإ  لوق و  لک  نع  هعافترا  ومس 

هظفل و توص  یعمس  سح  یف  برطـضا  هصخـش و  هروص  يرـصب  هساح  یلإ  تدأ  ذم  هتبیقن  نمی  هوأش و  زورب  هقبـس و  هلهـص  یف 
یمهو عقو 

امهم هنم و  هملعت  یلإ  هجاحلاب  یسفن  یلع  ایـضاق  تحبـصأ  ام  هایإ  یمیلعت  فلکت  نم  هیلإ  يدؤأ  تنک  مایأ  هیأر  حاجن  بیقعت  یلع 
کلملا و باتک  یلإ  الج  دق  هتمکح و  هملع و  نم  هیلاوت  هیلاوأ و  هطبنتـسم  هلقع  یلإ  دودرم  لقع  وه  امنإف  کلذ  یف  هیلإ  ینم  نکی 
هب ریـشأ  امیف  انأ  درو و  هیلع  ردـص و  هنعف  هدـنع  نم  هجاتنإ  کلذ و  حاقل  یف  کشلا  ینجلاختی  امع ال  یل  هتلأـسم  ياـیإ و  هتبطاـخم 
لب دوجولا  عم  مدعلاک  هئاصقتسا  هفاظنتـسا و  یف  ینم  هقاطلا  عسولا و  دح  تزواجت  هل و  تدشتحا  هیف و  تدهتجا  نإ  کلملا و  یلع 

هدـش ینع و  هانغ  میظعب  ینیقی  یملع و  عم  لأس  ام  یلإ  کلملا  هباجإ  نم  عنتمم  ریغ  ینکل  ءایـشألا و  مظعم  بنج  یف  أزجتی  اـمک ال 
نإ لئاضفلا و  نم  امسق  هلاحم  هبرت ال  لکل  نإ  هل  لئاقف  هنم  هتذخأ  امب  هیلع  ریـشم  هنم و  هتبـستکا  ام  کلملا  یلإ  دار  انأ  هیلإ و  یتقاف 

مهتیلع و لزانم  یلع  مهتلفـس  ثروت  مهباقعأ و  یلع  ءاعـضولا  فلخت  مهفارـشأ  لتقت  نإ  کنإ  هوقلا و  هدجنلا و  نم  اهمـسق  سرافل 
هلفسلا و هبلغ  نم  مهناطلسل  انیهوت  دشأ  مهیلع و  مظعأ  وه  ءالبب  طق  كولملا  لتبی  مل  مهراطخأ و  يوذ  بتارم  یلع  مهءایندأ  بلغت 

كدالب لهأ  كدنج و  یلع  مویلا  دعب  مهنم  مجن  نإ  هنإف  هکرحلا  هبلغلا و  نم  هقبطلا  کلت  نکمت  نأ  هلک  رذحلا  رذحاف  هوجولا  لذ 
ءامظعلا و کئلوأ  نم  کـلبق  نم  یلإ  دـمعا  هریغ و  یلإ  يأرلا  اذـه  نع  فرـصناف  هعم  هیقب  ـال  هیف و  هیور  ـال  اـم  هنم  مهمهد  مجاـن 

یمستملا نإف  هکلم  رغص  نإ  هسأر و  یلع  جاتلا  دقعا  هتیحان و  مهنم  هتیلو  نم  لک  کلملا  مسا  مزلأ  مهتکلمم و  مهنیب  عزوف  رارحألا 
هنیب مهنم  کلم  لک  عقوی  نأ  کلذ  ثبلی } .» :» ا ( 1 بشنی {  سیلف  هریغل  عضخی  هسأر ال  یلع  جاتلا  دوقعملا  همـسال و  مزال  کلملاب 
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کیف و مهراتوأ  کیلع و  مهناغـضأ  کلذب  اوسنی  یتح  دنجلا  لاملاب و  ارخافت  کلملا و  یلع  ابلاغت  اعطاقت و  اربادت و  هبحاص  نیب  و 
ابرح کل  مهبرح  دوعی 

اوناد مهنم  توند  نإ  هماقتـسا  اهب  کل  اوثدحأ  الإ  هریـصب  کلذ  یف  نودادزی  مث ال  مهـسفنأ  یلع  مهنم  اقنح  کیلع  مهقنح  مهنیب و 
کنع مهل  لغاش  کلذ  یف  كدنجب و  هبهرتسی  کمـساب و  هراج  یلع  مهنم  کلم  نم  بثی  یتح  کب  اوززعت  مهنع  تیأن  نإ  کل و 

.مایألاب هقث  رهدلل و ال  نامأ  ناک ال  نإ  كدعب و  مهثادحأل  نامأ  و 

انیع و یلعأ  کلملا  هیف و  هحیصنلا  هتـضحم  هنع و  ینلأس  ام  یلإ  هایإ  یتباجإ  نم  اقح  یلع  اظح و  یل  هتیأر  ام  کلملا  یلإ  تیدأ  دق 
معنلا دئاوع  نم  افرعتم  کلملا  لاز  هیف ال  هیلع  هروشملا  هنییبتب و  ینفلک  هیلع و  یب  ناعتـسا  امیف  همه  دعبأ  ایأر و  لضفأ  هیور و  ذـفنأ 

.رشبلا هردق  هلانت  ام  يوصق  هیاغ  یلع  هتردق  هیف  یتأت  ام  لمألا  كرد  لجألا و  سیفنت  کلملا و  دیطوت  عنصلا و  بقاوع  و 

.کلملا یلع  نکیلف  ءانف  هیاغ و ال  ءاهتنا و ال  هل و ال  ءاضقنا  يذلا ال  مالسلا  و 

هدعب و اوقب  نیذلا  فئاوطلا  كولم  مهف  سراف  لهأ  نم  ءامظعلا  كولملا و  ءانبأ  رهشناریا  یلع  فلختسا  هیأرب و  کلملا  لمعف  اولاق 
مهنم کلملا  عزتناف  کباب  نب  ریشدرأ  ءاج  نأ  یلإ  مهنیب  هعزوم  هکلمملا 

یناشاک

نآ مهاساو ) نم   ) وت دزن  وت  رگـشل  نارورـس  ناسیئر و  نیرت  هدیزگرب  دشاب  یم  هک  دیاب  یم  و  كدنع ) كدنج  سوور  رثا  نکیلو  )
ناسحا دنک و  لضف  و  مهیلع ) لضفا  و   ) ناشیا قزر  لاصیا  هب  دوخ  نداد  يرای  رد  هتنوعم ) یف   ) نایرگشل اب  دنک  تاساوم  هک  یسک 

و مهئارو ) نم  عسی  و   ) ناشیا هب  دسرب  یناسآ  یخارف و  هب  هک  يزیچ  هب  مهعـسی ) امب   ) دوخ يرگناوت  زا  هتدج ) نم   ) ناشیا رب  دـیامن 
مهمه نوکی  یتح   ) ناشیا لها  ياه  هدـنام  سپ  زاب  زا  مهیلها ) فولخ  نم   ) دـنناشیا بقع  زا  هک  یناسک  هب  دـشاب  هتـشاد  شیاـجنگ 

( مهیلع کفطع  ناف   ) نانمـشد اب  ندومن  رازراک  رد  ودعلا ) داهج  یف   ) دصق کی  ناشیا ، همه  ياهدصق  دـشاب  هکنآ  ات  ادـحاو ) امه 
حصت و ال   ) رابک راغص و  زا  وت  رب  ار  ناشیا  ياهلد  دزاس  یم  نابرهم  کیلع ) مهبولق  فطعی   ) ناشیا رب  وت  تقفش  هک  یتسرد  هب  سپ 

رب ناشیا  تقفـش  تشاد و  هاـگن  ببـس  هب  رگم  مهروما ) هـالو  یلع  مهتطیحب  ـالا   ) ناـشیا تحیـصن  دوش  یمن  تسود  و  مهتحیـصن )
رید كرت  و  مهتدم ) عاطقنا  ءاطبتسا  كرت  و   ) ار ناشیا  ياهتلود  ندرمش  نارگ  یمک  هب  و  مهلود ) لاقثتسا  هلق  و   ) ناشیا روما  نایلاو 

ناشیااب نک  دنویپ  و  لصاو ) و   ) ناشیا ياهوزرآ  رد  مهلاما ) یف   ) هد شیاجنگ  سپ  حسفاف )  ) ناشیا ياهتلود  تدم  ياضقنا  ندرمش 
ندرک راهظا  ندرمش و  رد  و  یلبا ) ام  دیدعت  و   ) ناشیا ياه  لمع  رب  ندومن  شیاتـس  تحدم و  ییوکین  رد  مهیلع ) ءانثلا  نسح  نم  )

ناف  ) ناشیا زا  رنه  شیامزآ و  نادنوادخ  مهنم ) ءالبلا  ووذ   ) دنا هدنکفا  هیلب  رد  ار  نانمـشد  رنه و  عاونا  زا  دنا  هدومن  شیامزآ  هچنآ 
یم شبنج  هب  عاجـشلا ) زهت   ) ار ناشیا  کـین  ياـهرادرک  رم  مهلاـعف ) نسحل   ) ندرک داـی  يرایـسب  هک  یتسرد  هب  سپ  رکذـلا ) هرثک 

دشاب ادخ  تساوخ  رگا  هللا ) ءاشنا   ) برح رب  ار ، نازیرگ  هتشگزاب  دنک  یم  بیغرت  و  لکانلا ) ضرحت  و   ) برح هب  ار  ریلد  دروآ 

عاوـنا دـندرک و  شیاـمزآ  هک  ار  يزیچ  نآ  یلبا ) اـم   ) ناـشیا زا  يدرم  ره  يارب  مهنم ) ءرما  لـکل   ) سانـشب نآ  زا  سپ  فرعا ) مث  )
و  ) درم نآ  ریغ  يوس  هب  ار  درم  شیامزآ  هریغ ) یلا  ءرما  ءالب   ) روایم رد  دوخ  نایم  رد  و  نمـضت ) و ال   ) دـندیناسر نمـشد  هب  هورکم 
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ار وت  دناوخن  هک  دیاب  و  کنوعدی ) و ال   ) ار وا  شیامزآ  نایاپ  دزن  هئالب ) هیاغ  نود   ) درم نآ  حدم  هب  نکم  ریـصقت  و  هب ) نرـصقت  ال 
ریغص دشاب  هچنآ  اریغص ) ناک  ام   ) وا رنه  شیامزآ و  زا  ندرمش  گرزب  هب  هئالب ) نم  مظعت  نا  یلا   ) يدرم يراوگرزب  ءرما ) فرـش  )
ناک ام   ) وا رنه  شیامزآ و  زا  يرمـش  ریقح  هکنآ  يوس  هب  هئالب ) نم  رغـصتست  نا  یلا   ) يدرم یتسپ  هن  و  ءرما ) هعـض  ـال  و   ) ریقح و 

گرزب میظع و  دشاب  هچنآ  امیظع )

یلمآ

ینیوزق

ینعی دوخ  تنوعم  رد  رگشل  اب  دننک  تاساوم  هک  نانآ  وت  دزن  وت  رگـسع  نامدقم  رگـشل و  نارادرـس  نیرت  هدیزگرب  دشاب  هک  دیاب  و 
ریغ دوخ  لام  زا  صخـش  هک  دشاب  نآ  تاساوم  دنرامـش  دوخ  تجاح  هیبش  ناشیا  تجاح  و  دـننادرگ ، هوسا  ناشیا  نایم  دوخ  لاوما 

لاضفا .دشاب و  راثیا )  ) زا یعون  تاساوم  سپ  دنیوگن  تاساوم  ار  نآ  دشخب  لضف  زا  رگا  هک  دشابن  فافک  زا  دـئاز  هچنآ  دـشخب  ار 
زا دـنا  هتـشاذگ  بقع  رد  هک  نانآ  هب  دـنک  افو  مه  یخارف و  هب  دـنک  افو  ناـشیاب  هک  ردـقم  نآ  هب  دوخ  يرگناوت  زا  ناـشیا  رب  دـنک 

.ودع و داهج  رد  هشیدنا  دصق و  کی  ریقف  ینغ و  ریما و  رومام و  زا  همه  ناشیا  ياهتمه  دـشاب  هدوب  هکنآ  ات  دوخ  لها  ناگدـنامزاب 
ناریما همیظع ، تایالو  و  هلیلج ، لاوماب  دهد  صیـصخت  ناطلـس  نوچ  هک  اریز  تسا ، تنطلـس  تامهم  حلاصم و  زا  یکی  زین  رما  نیا 

رد مه  نارگید  و  دندرگ ، هاوخاوه  صلخم و  ار  ناطلـس  ناعبات  ریما و  نآ  دننک ، لذـب  دوخ  ناعبات  اب  لاوما  نآ  ناشیا  و  ار ، روکذـم 
راخدا دـننک و  لخب  نادـب  هک  دـشخب  ناریما  نآ  هب  هلیلج  بصاـنم  لاوما و  نیا  سکع  رب  رگا  و  دـنیامن ، تبغر  تعباـتم  تعاـطا و 

عضت ال  ناوید : رد  تسا  ترضح  مالک  زا  .دریذپ و  ضاقتنا  ناشیا  تدوم  و  ددرگب ، ناطلس  زا  مدرم  لد  دنهدن  دوخ  هعبتب  و  دنیامن ،
رب وت  تقفـش  یتسرد  هب  سپ  عیاذ  هفرع  اکـسم  کفرع  نکی  میرک  رح  یف  هعـضو  عیاـض  طـقاس  عنـص  كاذـف  طـقاس  یف  فورعملا 

.تاساوم بابرا  اب  صاخ  تفوطع  امیس  تیعر و  اب  تفوطع  قلطم  رب  تسا  صیرحت  وت ، رب  ار  ناشیا  ياهلد  دنادرگ  یم  لیام  ناشیا 
.تسا و تیعر  یتسود  ندش  رهاظ  و  دالب ، رد  تسا  لدع  ندوب  ددرگ  یم  نایلاو  رورس  بجوم  هک  يزیچ  نیرتوکین  هک  یتسرد  هب 

دوش یمن  تسرد  .نیک و  ضغب و  يرامیب  زا  ناشیا  ياهنیـس  تمالـس  هب  رگم  ناشیا  زا  تدوم  راثآ  ددرگ  یمن  رهاظ  هک  یتسرد  هب 
ندوبن نارگ  .دوخ و  روما  نایلاو  رب  ناـشیا  ندرک  يرادـهاگن  ندرک و  تیاـمح  هب  رگم  ناـشیا  ياـهلد  تمالـس  ناـشیا و  تحیـصن 
ياهلد رب  یلاو  هک  دـشاب  یم  مک  هکنآ  هب  تسا  تراشا  رگم  ای  تسا  مدـع  ینعم  هب  اجنیا  تلق )  ) ظفل اهرطاخ و  رب  ناشیا  ياـهتلود 

ره دنـشابن  دونـشخ  یلاو  زا  هک  دشاب  نانچ  بلغا  مدرم  تداع  هچ  دـشاب ، نارگ  مک  هک  دـنک  نانچ  سپ  دـشابن ، نارگ  چـیه  تیعر 
و ناشیا ، ياهوزرآ  رد  هد  یخارف  سپ  .ار  نایلاو  تدم  ياضقنا  ندرمـش  رید  كرت  .درپس و  لدـع  هدوتـس  قیرط  و  دـنک ، اطع  دـنچ 

نابحاص هلیمج  یعاسم  زا  دنا  هتخاس  رهاظ  دنا و  هدرب  جنر  هچنآ  ندرک  رکذ  ندرمـش و  رد  و  ناشیارب ، وکین  يانث  رد  هد  یگتـسویپ 
و ار ، ناریلد  دروآ  یم  زازتـها  طاـشن و  رد  ناـشیا  ياـهراک  یئوکین  ندرک  داـی  رایـسب  هک  یتـسرد  هب  هچ  .ناـشیا  زا  هبرجت  هعقاو و 

.دشاب يادخ  تساوخ  رگا  ار  هدنور  سپ  یعس  نسح  مادقا و  رب  دنک  یم  بیغرت 

ریغ هب  ار  یسک  یعـس  جنر و  هدم  تبـسن  و  هدش ، هدومزآ  نادب  هک  راک  نآ  رد  ار  ناشیا  قح  ناشیا  زا  کی  ره  يارب  سانـش  هب  سپ 
نآ دنـشاب  هتـشاد  رتـشیب  كولم  دزن  تمرح  برقت و  هک  رگید  یموق  و  دـنناسر ، اـج  هب  گرزب  یتمدـخ  یموـق  هک  دـشاب  رایـسب  وا ،
زا یموق  راک  سپ  دیامنن ، قیقحت  یتسار  هب  ار  هیـضق  نآ  فارحنا  لیم و  زیمت و  فعـض  هار  زا  یلاو  و  دننک ، يرجم  دوخ  زا  تمدخ 
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نیا تمدخ  و  دشاب ، يرگید  رب  مان  دنک و  نیا  راک  و  ار ، نآ  عفن  دشاب و  ار  نیا  جنر  دـهن ، عضوم  ریغ  رد  ازج  .دسانـش و  رگید  موق 
لد دــندرگ و  سویاـم  یلاو  فاـصنا  زا  اهتمدــخ  ناـبحاص  ءــالب و  باــبرا  هـک  ددرگ  نآ  بجوـم  سپ  درب ، يرگید  دزم  دروآ و 

ماحنقا تامدخ و  رب  مادقا  رد  تبغر  دننادب ، کلم  یـسانشان  قح  يزیمت و  یب  هک  مه  رگید  یموق  و  دنزاس ، دساف  اهتین  .دننادرگب و 
هچنانچ وا  قح  و  هنم ، عقاو  زا  رتمک  سک  ره  یعس  هک  تسنآ  ضرغ  .دشک  اهتلود  لاوز  روما و  لالتخا  هب  راک  سپ  دننکن ، تاکله 

هتخاسان اهراک  و  ددرگ ، هدرسفا  نآ  رد  اهتبغر  دشاب  لمع  زا  رتمک  شاداپ  هاگره  هک  زاسم  صقان  چیه  وا  يازج  سانـش و  هب  تسه 
دنناسر اج  هب  درخ  یتمدخ  دنلمتشم  یفرش  دجم و  رب  هک  ناشیا  عابتا  زا  یـضعب  نوچ  هک  دشاب  نآ  تالو  تداع  بلاغ  نوچ  .دنامب 

و دنرامـش ، درخ  ار  نآ  دندروآ  گرزب  یتمدخ  ردـق  یب  نامدرم  زا  یـضعب  رگا  و  دـنهد ، گرزب  شاداپ  و  دنرامـش ، گرزب  ار  نآ 
بجوـم و  دزیخ ، فارحنا  لـیم و  زا  و  فاـصنا ، زییمت و  تلق  زا  دـشاب  تلادـع  نیناوـق  فلاـخم  زین  نـیا  و  دـنیامرفن ، قیـال  شاداـپ 

.نآ فالخ  هب  دومرف  تیصو  دشک  کلم  روما  لالتخاب  مه  میتفگ  هچنانچ  سپ  ددرگ ، اهتمدخ  رد  اهتبغر  یگدرسف 

یجیهال

فولخ نم  مهئارو  نم  عسی  مهعـسی و  امب  هتدـج  نم  مهیلع  لـضفا  هتنوعم و  یف  مهاـساو  نم  كدـنع  كدـنج  سوور  رثآ  نکیلو  »
مهتطیحب الا  مهتحیـصن  حصت  کیلع و ال  مهبولق  فطعی  مهیلع  کفطع  ناف  ودعلا ، داهج  یف  ادحاو  امه  مهمه  نوکی  یتح  مهیلها ،

دیدعت مهیلع و  ءانثلا  نسح  یف  لصاو  مهلامآ و  یف  حسفاف  مهتدم ، عاطقنا  ءاطبتسا  كرت  مهلود و  لاقثتـسا  هلق  مهروما و  هالو  یلع 
« .هللا ءاش  نا  لکانلا ، ضرحت  عاجشلا و  زهت  مهلاعف  نسحب  رکذلا  هرثک  ناف  مهنم ، ءالبلا  ووذ  یلبا  ام 

دنک مرک  دوخ و  لاوما  رد  ار  ناـشیا  دـنک  يراـی  هک  یـسک  وت ، دزن  رد  وـت  هاپـس  نارـس  نیرت  هدـیزگرب  دـشاب  دـیاب  هنیآ  ره  ینعی و 
ناشیا بقع  رد  هک  ار  یناسک  دـشاب  هتـشاد  شیاجنگ  دـشاب و  هتـشاد  ناشیا  شیاـجنگ  هک  يریدـقت  اـب  دوخ ، يرگناوت  زا  ناـشیارب 

لیم و هک  قیقحت  هب  سپ  نمـشد ، اب  ندرک  داهج  رد  مزع  کی  ناشیا  مزع  دشاب  هکنیا  ات  ناشیا ، دالوا  لها و  ناگدـنامزاب  زا  دنـشاب 
نابحاص رب  ناشیا  ندش  نابرهم  هب  رگم  ناشیا  ینابرهم  دبای  یمن  تحـص  وت و  هب  ار  ناشیا  ياهلد  دـهد  یم  لیم  ناشیا  رب  وت  تبحم 

رد هدـب  تعـسو  سپ  ناشیا ، تلود  تدـم  ياضقنا  ندرمـش  رید  كرت  هب  ناشیا و  ياـهتلود  ندرمـش  نارگ  یمک  هب  روما و  راـیتخا 
تمحز جنر و  نابحاص  دـنا  هدیـشک  جـنر  هک  ار  هچنآ  ندرک  رکذ  ررکم  ناشیارب و  کین  شیاتـس  رد  دـنویپ  رد  ناشیا و  ياهوزرآ 
صیرح ندرک و  داهج  هب  ار  عاجـش  دروآ  یمرد  تکرح  هب  ناشیا  رادرک  نسح  نتخاس  روکذم  يرایـسب  هک  قیقحت  هب  سپ  ناشیا ،

.دهاوخب ادخ  رگا  نآ  رب  ار  نوبج  دنادرگ  یم 

یلا يرما ء  فرش  کنوعدی  هئالب و ال  هیاغ  نود  هب  نرصقت  هریغ و ال  یلا  ءرما  ءالب  نمـضت  یلبا و ال  ام  مهنم  ءرما  لکل  فرعا  مث  »
.امیظع ناک  ام  هئالب  نم  رغصتست  نا  یلا  ءرما  هعض  اریغص و ال  ناک  ام  هئالب  نم  مظعت  نا 

يدرم تقـشم  يوـس  هب  ار  يدرم  تنحم  تقـشم و  نکم  مض  ار و  نایهاپـس  زا  يدرم  ره  تقـشم  تبحم و  رادـقم  نادـب  سپ  ینعی 
گرزب هک  ار  وت  يدرم  بسن  بسح و  یگرزب  دوشن  ببـس  دیاب  وا و  تنحم  تیاهن  دزن  رد  درم  رجا  رد  ینکن  ریـصقت  دیاب  .رگید و 

وا بسن  بسح و  یگرزب  بیرقت  هب  ینعی  کچوک ، دشاب  هک  ار  هچنآ  وا  تنحم  زا  رجا  رد  يرامش 

رجا رد  يرامـشب  رجا  کـچوک  هک  ار  وـت  ددرگ  ببـس  يدرم  هبترم ي  یتـسپ  دـیابن  ار و  وا  کـچوک  تنحم  يرامـشب  رجا  گرزب 
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.ار وا  گرزب  تقشم  تنحم و 

یئوخ

دنیامن یم  کمک  اهنادب  دنراد و  يدردمه  نوشق  رگید  دارفا  اب  هک  دنشاب  یناسک  وت  دزن  رد  تنوشق  ناهدنامرف  نیرت  هدیزگرب  دیاب 
هک دشاب  اهنآ  هداوناخ ي  دارفا  اهنآ و  دوخ  یگدنز  تعسو  هلیسو ي  هک  اجنآ  ات  دننک  یم  لذب  اهنادب  دنراد  سرتسد  رد  هچنآ  زا  و 

دنـشوکب و نمـشد  اب  داهج  رد  تهجکی  لدـکی و  هکنیا  ات  دنتـسه  اهنآ  زا  جراخم  راظتنا  مشچ  دـنا و  هداهن  اجب  دوخ  رـس  تشپ  رد 
.دنشاب و وت  صلخم  دنزرو و  رهم  وت  اب  لد  زا  هک  دوش  یم  نیا  هیام  اهنآ  اب  وت  يزورهم  ینابرهم و  هک  یتسار  دنـشابن  رطاخ  ناشیرپ 

خساپ وطسراب و  ردنکسا  همان ي  .مارکلا  ءارقلل  عفنلا  دیزمل  ابلط  ماقملا  اذه  یف  وطـسرا  عم  ردنکـسا  هبتاکم  مجرتن  نا  انه  انب  ردجی 
تشک ار  اراد  نب  اراد  دروآ و  گنچب  دوب  سراپ  ناورسخ  تکلمم  قارع و  روشک  هک  رهش  ناریا  ردنکسا  نوچ  وا : همانب ي  وطـسرا 

للع نادرگ و  ياهخرچ  هکیتسارب  دـعب ، اـما  داـب  دورد  وت  رب  اـم  فرط  زا  میکح  يا  تشون : ار  هماـن  نیا  دوب  ناـنوی  رد  هک  وطـسراب 
یگنازرف تمکح و  هب  ششوک  دج و  لامک  اب  ام  زاب  یلو  تسا  مدرم  همه  دزنابز  هک  هدرک  دنمتداعس  يروماب  ار  ام  هچ  رگ  نامسآ 

زا يوریپ  میتسه و  مرگلد  وت  تروشمب  میراد و  رارقا  وت  يالاو  ماـقمب  میناوتن و  راـکنا  ار  وت  تلیـضف  میناد ، یم  دـنمزاین  ار  دوخ  وت 
هـشیر ام  رد  هک  اجنآ  اـت  میدیـشچ  ار  نآ  عفن  هدومزآ و  ار  نآ  دوس  نوچ  میراد ، داـمتعا  وت  یهن  رماـب و  هدرمـش و  مزـال  ار  وت  يار 

هرهب شناد  يایرد  نآ  زا  يرهن  نوچ  میناوت و  دامتعا  وت  رظنب  هشیمه  هدیدرگ و  ام  درخ  ياذغ  هدومن و  خوسر  ام  ناهذا  رد  هدرک و 
تسج و تقبس  امب  يزاتـشیپ  يزوریپ و  نانچ  میوش ، یم  دنمورین  وت  ياهرظنب  دنمونت و  هنت  زا  میتسهلا  هخاش  نوچ  میوش و  یم  دنم 
زا تمعن  نیا  رکـش  دیاینرد و  تفگب  شفـصو  هک  میدیـسر  اجنادب  نمـشد  رب  هبلغ  یبوکرـس و  رد  دـمآ و  بیـصن  ار  ام  يدـنمرفظ 
رد نوچ  میتخات و  سراف  نیمزرس  لباب و  هب  ات  میتشذگ  رد  هریزج  هیروس و  نیمزرـس  زا  ام  هک  تسا  هلمج  نیا  زا  دیاینرب و  ام  تسد 

يارب ناشدوخ  تسدب  ار  ناشهاشداپ  رـس  نانآ  دوخ  زا  نت  دنچ  هک  تشذگن  يرید  میدـش  نیزگ  ياج  اهنآ  دالب  هصرع  هناخ و  نب 
اریز دندش  هتخیوآ  رادب  دندروآ  ار  رـس  هکنانآ  میداد  نامرف  دنـسر ، یماقمب  دندرگ و  دـنم  هرهب  ام  دزن  رد  ات  دـندروآ  شکـشیپ  ام 

، دندروآ درگ  دوب  روشک  نآ  رد  هکینادرمدار  ناگدازهاش و  همه  ات  میدادنامرف  سپـس  دوب ، نیمه  اهنآ  یئافویب  يراتفر و  دـب  يازس 
لقع و هک  تسا  لیلد  دوخ  نیا  و  راتفگ ، شوخ  رظنم و  شوخ  هدومزآ ، دنمدرخ و  گرزب و  رـس  ناولهپ و  دنمونت و  میدید  یمدرم 

دوجو اهنآ  رب  يزوریپ  هبلغ و  يارب  یهار  ار  ام  هک  اـجنآ  اـت  دنتـسه  وجگنج  درمدار و  ناولهپ و  دـنراد و  دوخ  رد  يدـنمورین  قطنم 
یمن رود  ار  نیا  دوخ  رظنب  .هدومن و  طلـسم  اهنآ  رب  هدرک و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  ام  هدـیخرچ و  اـم  دوسب  ردـق  اـضق و  هکنیا  زج  هتـشادن 

هدوسآ نانآ  یئوجماقتنا  يزارد و  تسد  زا  ات  میزاس  قحلم  ناشی  اه  هتشذگب  ومیزادنارب  هشیر  زا  مینک و  رب  نب  زا  ار  همه  هک  میناد 
تروشم امش  اب  مینادن و  هراب  نیا  رد  ار  امـش  يار  ات  مینکن  باتـش  نانآ  راتـشک  رد  هک  میدروآ  رظن  رد  و  میـشاب ، هداهن  لد  رطاخ و 

رب نایوگ  دورد  دورد  همه ي  و  دیجنـسب ، ار  بلطم  نیا  يور  ریز و  و  دیزاس ، نشور  ام  يارب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  يار  امـش  مینکن ،
دییات نانمـشد  رب  يزوریپ  رد  هک  ردنکـسا  ناگرزب ، گرزب  ناهاش و  هاش  يوسب  تشون : نینچ  وا  خـساپ  رد  وطـسرا  .داب  امـش  اـم و 

رد هک  سیلاطوطـسرا  وا  ياـه  هتـسباو  نیرتـمک  اـه و  هدـنب  نـیرتدرخ  فرط  زا  هدـش ، وا  هاگـشیپ  هیدـه  ناـهاشداپ  رب  رفظ  هتفاـی و 
تراهم نآ  رد  ایوگ  هچ  ره  ار  تفگ  دـعب ، اما  .هداهن  ندرگ  اریو  دایقنا  يربناـمرف و  للذـت و  دورد و  و  دـیاس ، یناـشیپ  شهاگـشیپ 

تنطلـس و وـلع  طـسب  تردـق و  هـجرد  نیرتـمکب  هطاـحا  دـشوکب ، شیناـبم  فورح و  فیلاـت  یناـعم و  شجنـس  رد  دـهد و  جرخب 
نادیم رد  هاشداپ  نآ  تلیضف  هیمالعا  تامدقم  زا  .تسا  رترب  یلیصفت  یفیـصوت و  يراتفگ و  ره  زا  اریز  دناوتن ، وت  تعفر  يدنمزارف 
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مشوگ هدرک و  زادنارو  ار  وا  رکیپ  ما  هدید  سح  هک  يا  هجرد  نانچ  تسا  هدیدرگ  ررقم  نم  رب  مدقم  نمی  هبترم و  زورب  تقباسم و 
ار دوخ  مدوب  وا  شزومآ  هب  فلکم  رهاظب  نم  هکینارود  نامه  زا  هتسب ، تروص  ممهو  رد  وا  يار  یشخبماک  هدینش و  ار  وا  هزاوآ ي 

یم سکعنم  نم  رد  وا  لقع  وترپ  زا  هک  دوب  ینامه  دـش  یم  ءاقلا  يوب  نم  زا  هچنآ  ره  و  متـسناد ، یم  وا  تمکح  نتخومآ  دـنمزاین 
نم و اـب  يو  باـطخ  هاـشداپ و  هماـن ي  زا  مدرک ، یم  لدـب  در و  شتمکح  ملع و  زا  وا  اـب  يرظن  مهب  هک  دوب  یطابنتـسا  و  دـیدرگ ،
زا مه  هتساوخ  هجیتن  نم  رد  دوخ  نشور  يار  زا  هدرک و  رادیب  نم  رکف  رد  ار  دوخ  رظن  مرادن  یکش  هک  تسا  نشور  نم  زا  شـسرپ 

یشالت شـشوک و  همه  اب  منک  هراشا  هاشداپ  ترـضحب  نم  هچنآ  ددرگرب  واب  ددرگ و  تفایرد  وا  زا  مه  دوش و  رداص  يرظن  نمب  وا 
نوچ شرینم  يار  ربارب  رد  مه  زاب  مشوکب  نآ  یجنس  هتکن  یـسرزاب و  رد  مرذگب و  نآ  رد  تقاط  عسو و  دح  زا  میامن و  نآ  رد  هک 

شسرپ مباتن و  رب  رس  هاشداپ  تباجا  زا  نم  لاح  ره  رد  یلو  ءایـشا ، مظعم  ربارب  رد  يزجتی  ءزج ال  نوچ  دوجوب و  تبـسن  تسا  مدع 
نامه دوخ  نم  جاتحم ، دنمزاین و  رایسب  ودب  نم  تسا و  زاینیب  نم  يار  زا  شترـضح  هک  مناد  یم  هکنیا  اب  مراذگن ، خساپ  یب  ار  يو 

منک تراشا  يوب  مدومن  تفایرد  شتمکح  زا  هک  ار  نامه  و  منادرگ ، زاب  يوب  مدرک  هدافتـسا  هدروآ و  تسدب  هاشداپ  نآ  زا  هک  ار 
زا تـسیا  هرهب  ار  سراـپ  نیمزرـس  هکیتـسار  و  لـئاضف ، زا  تـسیا  هرهب  ار  ینیمزرـس  ره  یکاـخ و  ره  راـچانب  .میوـگ  شترـضحب  و 

يزاس و یم  اـهنآ  نیزگیاـج  ار  تسپ  یمدرم  یـشکب  ار  نیمزرـس  نآ  دنمتفارـش  مدرم  وت  رگا  هکیتسارب  و  يدـنمورین ، يراوگرزب و 
راتفرگ زگره  ناهاشداپ  ینک و  یم  هریچ  ناشنادـنموربآ  رب  ار  نانوبز  و  يراپـس ، یم  شابوا  تسدـب  ارناـشناگرزب  روشک  ناـمناخ و 

رب یتخـسب  دـیاب  نایوربآ ، یب  شابوا و  هبلغ ي  زا  دـشاب  نانآ  تنطلـس  نیهوت  هیام ي  رتشیب  رتکاندرد و  رتگرزب و  هک  دـنوشن  یئالب 
هیلع رب  یـشروش  شابوا  نیا  زا  هچنانچ  اریز  يزاس ، روشک  رما  رد  تکرح  تردـق و  بحاص  ار  شابوا  هفئاط  هکنیا  زا  یـشاب  رذـح 
رظن نیا  زا  تشاذـگ ، دـنهاوخن  یقاب  ار  یـسک  درک و  ینیب  شیپ  ناوتن  هک  دـسر  اهنادـب  یئالب  دـهد  خر  وت  روشک  لها  وت و  رکـشل 

ار ناـشروشک  زاونب و  هاوخب و  دـناوت  سرتـسد  رد  هک  ناـگدازهاش  ناـگرزب و  نیا  زا  سکنآ  ره  و  ریگ ، شیپ  يرتـهب  رظن  درگرب و 
نامرف ورملق  هچ  رگا  راذگب و  وا  رس  رب  یجات  هنب و  وا  رب  هاشداپ  مان  يدرک  نیمزرس  ياورنامرف  ار  مادک  ره  و  نک ، میسقت  اهنآ  نایم 

نیا و  دورن ، يرگید  نامرف  راب  ریز  دنهن  جات  هک  ره  رـس  رب  دبـسچب و  مان  نیدب  دندناوخ  هاشداپ  ار  سک  ره  اریز  دـشاب ، کچوک  وا 
ترخافم نوشق  لام و  رظن  زا  رگیدکی  اب  دریگرد و  تنطلـس  کلم و  رـس  رب  عازن  هقرفت و  هزیتس و  اهنآ  نایم  هک  ددرگ  ببـس  ریبدـت 

وت اب  دـیاب  هک  یگنج  و  دنراپـس ، یـشومارف  تسدـب  یتخیر  اهنآ  زا  هک  اهنوخ  و  دـننک ، شومارف  ار  وت  ياـه  هنیک  هکنآ  اـت  دـنزاغآ 
هچ ره  سپس  و  ددرگ ، لدبم  ناشدوخ  هنایم  هنیک  هب  دنرورپ  اه  هنیس  رد  تسیاب  هک  وترب  هنیک ي  و  ددرگرب ، ناشدوخ  نایمب  دنیامنب 

کیدزن اهنادب  رگا  دندرگ ، رترادرک  تسار  رت و  نیب  شوخ  وتب  تبسن  دنوش  رت  هتـسب  لد  دوخ  ماقم  هب  دندرگ و  رتانیب  هنیمز  نیا  رد 
وربآ تزع و  وت  زا  ینیزگ  يرود  اهنآ  زا  رگا  و  دـننک ، داـیقنا  تعاـطا و  راـهظا  وتب  تبـسن  ینک  یئوجلد  اـهنآ  کـی  ره  زا  يوش و 
نیا رد  دـناسرتب و  ار  وا  وت  رکـشل  هلیـسوب  دروشب و  دوخ  هیاسمه  رب  وت  ینابیتشپ  راـبتعاب  ماـنب و  مادـک  ره  هکنآ  اـت  دـنوش  راتـساوخ 

راگزور نیا  رد  هچ  رگ  یشاب ، شیاسآ  رد  اهنآ  دنزگ  زا  وت  دنیاینرد و  هزیتس  ماقم  رد  وت  اب  دننک و  رظنفرص  وت  زا  زیتس  شکمشک و 
هضرع هاشداپ  هاگشیپب  متسناد  یم  دوخ  ترکف  شناد و  هرهب  ار  هچنآ  نم  .تسین  هنامز  تشذگب  يدامتعا  درادن و  دوجو  یـشیاسآ 

رد و  مدیناسر ، ضرعب  ار  دوخ  هبئاش  یب  زردنا  متـشاگن و  ترـضحنآ  خساپ  رد  هناصلخم  هک  نم  هدـهع ي  رب  دوب  یقح  نیا  متـشاد 
هتساوخ کمک  نم  زا  نآ  هرابرد  هچنادب  تبسن  رتالاو  یتمه  رتهب و  ییار  رتذفان و  هشیدنا  تسا و  رتانیب  نم  زا  هاشداپ  نآ  لاح  نیع 

هدنیاپ و شکلم  داب و  رادروخرب  غیرد  یب  ياهناسحا  هلصاو و  ياهتمعنلا  هاشداپ  هشیمه  .دراد  هتشاداو  نآ  رد  روش  حیضوتب و  ارم  و 
یب هتـسویپ و  اهتنا و  یب  يدورد  دیآرب ، تسا  اسر  رـشب  تردق  هچنآ  تیاهنب  شیورین  هک  اجنآ  ات  داب  اسر  شیوزرآ  زارد و  شرمع 

ناـگدازهاش و تسب و  راـکب  ار  وا  رظن  درک و  لـمع  وطـسرا  يارب  هاـشداپ  دـنا : هـتفگ  ناـخروم  .داـب  هاـشداپ  رب  ریذـپانانف  تیاـهن و 
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زا سپ  هک  دندوب  فئاوطلا  كولم  ناهاشداپ  نامه  نانآ  و  تخاس ، اورنامرف  نیزگیاج و  ناریا  روشک  رـسارس  رب  ار  سراپ  ناگدازآ 
دحتم ار  تکلمم  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  روشک  دـمآ و  کـباب  نب  ریـشدرا  اـت  دوب  میـسقت  ناـنآ  ناـیم  ناریا  روشک  دـندنام و  ياـجب  وا 

دالب و رد  تسا  داد  لدـع و  ندـش  اجرباپ  تسا  ناـیلاو  تیاـضر  یناـمداش و  ثعاـب  هک  يزیچ  نیرتهب  یتسارب  و  همجرتلا : .تخاـس 
ناوتن ناـنآ  لد  نادـجنگ  زا  ار  يزرورهم  یتـسود و  هنیجنگ ي  نیا  هک  یتـسارب  و  ناـنآ ، هب  تبـسن  تسا  تیعر  يرادتـسود  روهظ 
هکنیاب رگم  دوشن  ققحم  نایلاوب  تبـسن  نانآ  صـالخا  یهاوخریخ و  .دشاب 2 - كاپ  هنیک  زا  ناش  اه  هنیـس  هکنیاب 1 - رگم  دروآرب 

اوراـن نیگنـس و  دوخرب  ار  یلاو  طلـست  تنطلـس و  دـننادب و  دوخ  دوسب  ار  نآ  دـنیآرب و  ناـیلاو  درگ  رطاـخ  ناـنیمطا  اـب  هناتـسود و 
يوزرآ نادـیم  دـیاب  .دـننادن  متـس  دوخ  رب  ار  وا  تموکح  ءاـقب  دـننکن و  هرامـش  زور  وا  تموـکح  تلود و  لاوز  يارب  دنرامـشن و 

ماجنا هک  يا  هدنزرا  تامدخ  ینک و  شیاتـس  اهنآ  زا  يرازگ و  زاب  اهنآ  ربارب  رد  ار  یقرت  هار  یـشخب و  هعـسوت  ار  نوشق  ناهدنامرف 
هرانک دزیگنارب و  رتهب  ار  ناریلد  يوش  روآ  دای  ار  اهنآ  بوخ  تامدخ  رتشیب  هچ  ره  اریز  يرآ  رظن  رد  يرامـشرب و  هشیمه  دـنا  هداد 

.دشاب تمدخ  راکب و  قیوشت  ار  ناریگ 

مسا هعض :) ، ) نبـسنت ال  فیـضی : فاضا  نم  هلیقثلاب  هدکوم  یهن  هغیـص  نفیـضت :) ال  ، ) داهجلا یف  صالخالا  رهظا  يا  یلبا :) : ) هغللا
لمح قحلا و  نع  لام  يا  نیکستلاب  اعلض  علـضی  حتفلاب  علـض  لاقی  کعلـضی :) ام  ، ) هبـسح هماقم و  هسخ  يا  عضی  عضو  نم  ردصم 

.میظع رما  يا  لیلج  بطخ  اذه  و  بوطخلا :) ، ) لقثم يا  علضم 

: نود هیف ، البا  ام  يا  دـئاعلا  فذـحب  هلوصوم  نوکی  نا  لمتحی  هئالتبا و  يا  هیردـصم  ام  هظفل  نوکی  نا  لمتحی  یلبا : اـم  بارعـالا :
هظفل بوطخلا : نم  يرما ء ، هعض  کنوعدی  يا ال  يرما ء  فرـش  هلوق : یلع  فطع  هعـض : و ال  هئالب ، هیاغ  هلوق : یلا  فاضم  فرظ 
لـصا یخاتلا  هاواسملا و  ضیعبتلا : كرت  هاواسملاب و  مالـسلا  هیلع  هتیـصو  ینعملا : .هتنـسب  هلوقل  هیناث  هفـص  هقرفملا : ریغ  هیناـیب ، نم 

و هیرـشبلا ، هماعلا  قوقحلا  جمانرب  یف  جردا  و  عارتخالا ، ریکفتلاب و  هرینملا  هریخالا  روصعلا  هذه  یف  بوعـشلا  لک  هیلا  لام  یمالـسا 
، ءاوس جهن  یلع  نالسکلا  مهنم و  داجلا  حلاطلا و  مهنم و  حلاصلا  هایحلا : نوئش  نم  لینلا  یف  دارفالا  يواست  سیل  هنم  دوصقملا  نکل 

نییعت یلع  ینتبی  لصالا  اذـهف  لمعلا ، یف  هدـج  هیملعلا و  هتبتر  بسح  یلع  هایحلا  ظح  نم  هقح  قح  يذ  لک  لین  هنم  دوصقملا  لـب 
دهجلا و قح  لاصیاب  رماف  یلبا ) ام  مهنم  يرما ء  لکل  فرعا   ) لاقفلا الا  اذـه  همالک  نم  لصفلا  اذـه  یف  ع )  ) حرـش دـق  و  قوقحلا ،

لجر دهج  هفاضا  - 1 روما : یف  ضیغبلا  ضیعبتلا  رـسف  زایتمالا و  هبترلا و  نم  هبجوی  امب  قحلا  اذـه  نافرع  هبحاـص و  یلا  صـالخالا 
باستحا .هقحتـسی 3 - ام  یلع  هقح  هیاعر  یف  ریـصقتلا  داجلا و  دـهاجملا  قح  ءاـفیتسا  مدـع  .هبحاـص 2 - ریغل  هباـستحا  هریغ و  یلا 

تاضیعبتلا یه  هذهف  .هتعض  باسحب  عیـضو  لجر  نم  ریبک  لمع  راغـصتسا  .هفرشل 4 - هیاعر  اریبک  فیرش  لجر  نم  ریغـصلا  لمعلا 
تمدـخ يراد و  روظنم  ار  وا  تمدـخ  قح  مادـک  ره  يارب  دـیاب  همجرتلا : .قوقحلا  يوذ  نع  قوقحلا  بلـس  بجوت  یتـلا  هعونمملا 

وا كدنا  تمدخ  هک  دوشن  ثعاب  سکچیه  ماقم  تفارش و  يرامـشن ، تسه  هچنآ  زا  رتمک  يرواین و  باسح  يرگید  ياپب  ار  یکی 
.يریگ مکب  ار  وا  گرزب  تمدخ  هک  دوشن  ببس  سکچیه  یئاونیب  ینوبز و  يروآ و  باسحب  گرزب  ار 

يرتشوش

هتیـساو لجرلا و  تیـسآ  لاقی : هرهمجلا  یف  لاق  مهاساو ) نم   ) .كدنع اراتخم  مهرثکا  يا : كدـنع ) كدـنج  سوور  رثآ  نکیل  (و 
اهلثم هملک  برعلل  سیل  همهبم  هملک  دجو ) (: ) یبلاعثلا هیبرع  رـس   ) یف هتدج ) نم  مهیلع   ) .لضفت يا : لضفا ) هتنوعم و  یف   ) .هاساوم
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نزحلا یف  و  انادـجو )  ) هلاضلا یف  و  هدـجوم )  ) بضغلا یف  و  ادوجو )  ) لاقی مدـعلا  دـض  یفف  اهردـصم ، فالتخاب  اـهیناعم  فلتخیف 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .حتفلاب فولخ ) نم  مهءارو  نم  عسی  مهعـسی و  امب  (. ) هدج  ) و ادجو )  ) لاملا یف  و  ادجو ) )
ادحا امه و  مهمه  نوکی  یتح   ) .ءاسنلا یقب  لاجرلا و  ازغ  اذا  فولخ : یح  دیرد  نبا  لاق  مهیلها ) ( ) ایندلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 

: یـسوطلا سابعلاوبا  هل  لاقف  کلکای ) هنمـس  کعبتی و  کبلک  عجا  : ) لاق يذلا  قدص  هداوق : ضعبل  روصنملا  لاق  ودـعلا ) داهج  یف 
مث ( ) فحتلا  ) هیاور یف  هلبق  داز  کـیلع ) مهبولق  فطعی  مهیلع  کـفطع  ناـف   ) .کعدـی هعبتیف و  فیغرب  كریغ  هل  حوـلی  هتعجا  نا 
یف فطعلا ) رثالا و  و  لاعفلا ، نسحب  کلذ  ققح  و  هعـسوتلاب ، داصرالا  و  مهل ، همرکتلا  و  مهراـثیا ، یف  کـسفن  تاذ  مهمـالعا  رتاو 

و  ) .هبهرلا هبغرلا و  نم  اهبابـساب  اهرطاوخ  و  اهرطاوخب ، اهبولق  اهبولقب و  اهنادبا  داق  نم  هتیعرل  سانلا  سوسا  ءامکحلا : تلاق  دقعلا ) )
مالکلا اذه  مهرودـص ) همالـسب  الا  مهتدوم  رهطت  هنا ال  و  هیعرلا ، هدوم  روهظ  و  دالبلا ، یف  لدـعلا  هماقتـسا  هالولا  نیع  هرف  لضفا  نا 

همالک نم  هنوک  یف  لقث ) وا  هیلع  فخ  ام  یف  یلا - یلاولا - جرخی  سیل  و  : ) هلوق نم  رم  ام  ریظن  مهرودص )  ) یلا نا ) و   ) نم هتلمجب 
، جهنلا نم  هحیحصلا  خسنلا  یه  هنع و  اهولخل  هب  هیطخلاا  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) هداهـشب جهنلا  نم  سیل  نکل  مالـسلا ) هیلع  )

فیرحت عـم  نتملاـب  هیـشاحلا  اـهلبق  نم  وا  هیرـصملا )  ) تطلخف جـهنلاب  هیـشاح  هقحلاـف  فـحتلا )  ) هیاور نـم  مهـضعب  هذـخا  اـمنا  و 
هاتا ذا  هدنع  انا  انیبف  زیزعلادبع  نب  رمع  یلع  اموی  تلخد  يرهزلا : لاق  یبوقعیلا ) خیرات   ) یفف ناک  فیک  .هماقتسالاب و  هضافتـسالا ) )

لـصفلا ، ) اذـه لثمب  هیلا  بتک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  لامع  ضعب  نا  هل : تلقف  همرم ، یلا  تجاتحا  دـق  هتنیدـم  نا  لماع  نم  باتک 
( روجلا نم  اهقرط  قن  و  لدعلاب ، اهنـصحف  دعب  اما  : ) هیلا ع )  ) بتکف ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

یف امک  مهروما ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  رومالا ) هالو  یلع  مهتطیحب  الا  مهتحیـصن  حصت  و ال   ) .هلماع یلا  کلذب  بتکف 
کلملاف هبحاص  نع  امهدـحاب  ینغ  لدـعلا ال  کلملا و  نا  هنبال : ریـشدرا  لاق  دـقعلا )  ) یف .هیطخلا  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  )

و بتارملا ، لها  عم  کثیدـح  لعجا  ینب  ای  .عئاضف  سراـح  هل  نکی  مل  اـم  و  مودـهمف ، سا  هل  نکی  مل  اـم  و  سراـح ، لدـعلا  سا و 
یلع بجی  امم  ءامکحلا : تلاق  .لوقعلا و  يوذ  نم  كانع  ام  هانع  نمل  كرـس  و  نیدـلا ، لهال  كرـشب  و  داـهجلا ، لـهال  کـتیطع 
رادم ناطلسلا و  بهذ  هسایـسلا  تدسف  اذاف  هنید ، رما  هماقال  هریمـض  نطاب  یف  و  هناطلـس ، رما  هماقال  هلاعفا  رهاظ  یف  لدعلا  ناطلـسلا 

اهبتارم رومالا  بیترت  عم  امهیلع  الا  رودی  و ال  امهب ، الا  نامیالا  رفکلا و  لهال  ناطلس  موقی  ال  فاصنالا ، لدعلا و  یلع  اهلک  هسایسلا 
قحلا و مالـسالا  طئاحف  قیثو ، باب  عینم و  طئاح  مالـسالا  نا  سانلا ! اهیا  لاقف : صمحب  دـیوس  نب  دیعـس  بطخ  .اهلزانم و  اـهلازنا  و 
قحلاب و ءاضق  نکلو  طوسلاب ، ابرض  فیسلاب و ال  التق  ناطلسلا  دادتشا  سیل  و  ناطلسلا ، دتشا  ام  اعینم  مالسالا  لازی  و ال  لدعلا ، هباب 

نم نکیل  هیـصوی : هیوریـش  هنبال  زیوربا  بتک  دـقعلا )  ) یف مهتدـم ) عاـطقنا  ءاطبتـسا  كرت  و  مهلود ، لاقثتـسا  هلق  و   ) .لدـعلاب اذـخا 
ناک فرش  اذ  وا  هتعفرف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هعـض یف  ناک  ارما  کتیالول  هراتخت 
یف .هتوبث و  نم  هیلا  بحا  کناطلـس  هلازا  نا  هبلقب  عقی  نمم  ادـحا  اهل و ال  عضتاف  هبوقعب  هتبـصا  ارما  هلعجت  و ال  هتعنطـصاف ، ـالمهم 
یلع لخدـی  نمم  ناـک  و  ماـشلا ، یلا  مهعم  لدـبع  نبا  جرخ  هیما  ینب  لاـمع  اـهنع  جرخا  قارعلاـب و  ریبزلا  نبا  رفظ  اـمل  یناـغالا :) )

دیرشتلا رسالا و  لذلاب و  اولمش  دق  ماوعلا  ینب  نرصبا  له  تعفن - امبر  تیلو  يرعش - تیل  ای  هلیل : هل  لاقف  هدنع  رمسی  کلملادبع و 
نم هللا  نکمی  نا  کلملادبع : لاقف  اولکن  دق  ماوقا و  كزعل  تلذ  دق  قارعلا و  فاتکاب  كارالهمااولزن  امثیح  فتح  هیربلا  یلع  مهنا 

: يا حـسفاف )  ) ممالا ریاس  انع  لکنی  ابرـض  قنح  یلع  ماوقا  مجاـمج  برـضن  مرحلا  بحاـص  لـتقی  ماذـج و  نم  شرج و  نم  سیق و 
یلبا ام  دـیدعت  و   ) اذـکه لوالاب و  ءانثلا  یناث  لصو  مهیلع  ءانثلا  نسح  مدا  يا : مهیلع ) ءانثلا  نسح  یف  لـصاو  مهلاـمآ و  یف   ) عسوا

یلا هسلجاف  جاجحلا  یلع  جراوخلاب  هرفظ  دعب  بلهملا  مدق  دربملا :) لماک   ) یف .هنـسحلا  مهلاعفا  دعلاب  لصفت  يا : مهنم ) ءالبلا  ووذ 
مکرما هللا اودـلق  و  يدایالا : طیقل  لاق  امک  هللا  تنا و  لاق : مث  بلهملا ، دـیبع  متنا  قارعلا ! لها  اـی  لاـق : هرب و  همارکا و  رهظا  هبناـج و 
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شیعلا ءاخر  نا  افرتم  ـال  اعلـضلا  مصقی  هاـشح  داـکی  مه  هثعبی  ثیر  ـالا  مونلا  معطی  ـال  اعلطـضم  برحلا  رماـب  عارذـلا  بحر  مکرد 
اذه بلحی  لاز  ام  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اعـشخ هب  هورکم  ضع  اذا  هدـعاس و ال 

لاقف لجر  هیلا  ماقف  اعرـض  امحق و ال  يارلا ال  مکحتـسم  هتریرم  رزـش  یلع  ترمتـسا  یتح  اعبتم  اروط و  اـعبتم  نوکی  هرطـشا  رهدـلا 
، هب جاجحلا  رـسف  راعـشالا  هذـه  دـشنا  مث  يدایالا ، طیقل  لاق  امک  بلهملا  یف  لوقی  وه  ایرطق و  هعاسلا  عمـسا  یناکل  هللا  و  جاجحلل :

نبا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  مهلاعف ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  مهلاعفا ) نسحل  رکذـلا  هرثک  ناف   ) .ارورـس ـالتما  یتح 
امل یبضلا : لضفملا  لاق  ینـسحلا ، هللادـبع  نب  میهاربا  برح  یف  نییبلاطلا  لتاقم  یف  عاجـشلا )  ) .كرحت يا : زهت )  ) .هیطخلا و  مثیم )

یهانلا اهیا  ای  الا  یفاوقلا : فیوعل  اـتایبا  ترکذـف  یـشب ء ، ینکرح  یل : لاـق  روصنملا  رکـسع  نیب  هنیب و  تدتـشا  برحلا و  تمحتلا 
یلع اوحورت  مارک  نایتفل  لوقا  مئان  تنا  ذا  مونلا  هنم  عنمی  هرتوب و  تیبی  نا  رح  لک  يرت  ملاح  تنا  امنا  ریـسب  تدـجا  اـم  دـعب  هرازف 
مهنم کـسفن  تدـعاب  نا  تنا  لـه  مئاوللا و  هعبتت  ـال  مرتـخی  نم  اهدـعب و  زخی  ـال  یحی  نم  هفقو  اوفق  مئاکـشلا  نههاوفا  یف  درجلا 

، تایبالا دـعا  لب  ال  لاق : کلذ ؟ ریغ  وا  تلق : تهبنتف و  لتقیـس ، هنا  ههجو  یف  تنیبت  و  دـعا ، لاقف : ملاـس  کـلذ  دـعب  اـم  یف  ملـستل 
نماثلا و لصفلا   ) .هب يدـهع  رخآ  ناـک  و  هلتقف ، رئاـغ ، مهـس  هاـتا  و  ینع ، باـغف  لـمح ، اـمهعطقف و  هیباـکر ، یف  یطمتف  اهتدـعاف ،

داز هللا ) ءاش  نا   ) .فیعـضلا نابجلا  يا : لکانلا )  ) .بغرت يا : ضرحت ) و  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -
يذ لک  ءالب  نوتبثیف  سانلا ، دنع  قحلاب  لوقلا  و  هنامالا ، لها  نم  نویع  مهیلع  کل  نوکی  نا  عدت  مث ال  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  هدـعب 

(. مهئالبب کملعب  کئلوا  قثیل  مهنم  ءالب 

جاجحلا یلا  يرقـشالا  نادـعم  نب  بعک  هجو  جراوخلاب  بلهملا  رفظ  امل  دربملا :) لماک   ) یف یلبا ) اـم  مهنم  يرما  لـکل  فرعا  مث  )
مهیخـس مهداوج و  اعاجـش و  اسراف و  دـیزیب  یفک  مهدیـس و  مهـسراف و  هریغملا  لاـق : .بلهملا  ینب  نع  ینربخا  جاـجحلا : هل  لاـقف 

كافک و  باغ ، ثیل  دـمحم  و  فاعز ، توم  بیبح  و  عقان ، مس  کلملادـبع  و  كردـم ،)  ) نم رفی  نا  عاجـشلا  یحتـسی  و ال  هصیبق ،
اوناک لاق : دجنا ؟ ناک  مهیاف  لاق : تایبلا  ناسرفف  اولیلا  اذاف  اراهن  حرـسلا  هامح  اوناک  لاق : مکیف ؟ اوناک  فیکف  لاق : هدجن  لضفملاب 

نبا دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  نمضت ) و ال  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  نفیضت ) و ال   ) .اهفرط نیا  يردی  هغرفملا ال  هقلحلاک 
یف داز  هئالب ) هیاغ  نود  هب  نرـصقت  و ال   ) .ءـالبلا اذ  تملظ  نوکتف  هریغ ) یلا  يرما  ءـالب  (. ) فحتلا  ) هیاور یف  لـب و  هیطخلا  مثیم و 
هرفظ دـعب  بلهملل - لاق  جاجحلا  نا  دربملا :) لماک   ) یف هزهب .) کنم  هصـصخا  و  هنم ، ناک  امب  مهنم  الک  فاک  و  ( ) فحتلا  ) هیاور

فصو اولبا ، نیذلا  موقلا  یل  رکذا  هیلع - ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) همودق جراوخلاب و 
لضفملا و هصیبق و  وابیبح  اکردم و  دیزی و  هریغملا و  هینب  مدق  و  ءانغلا ، یف  مهلضافت  ءالبلا و  یف  مهبتارم  یلع  مهرکذف  .مهءالب  یل 
تقدص و جاجحلا : لاق  .مهترخال  مهملظا  نا  ول ال  مهیلع و  هتمدقل  ءالبلا  یف  دحا  مهمدقت  ول  هللا  هنا و  لاق : ادمحم و  کلملادـبع و 
ام هنالب  نم  مظعت  نا  یلا  يرما  فرـش  کنوعدی  و ال   ) .هللا فویـس  نم  فویـسل  مهنا  تبغ ، ترـضح و  نا  ینم و  مهب  ملعاب  تنا  ام 

یلا نورظنی  سانلا  رثکا  ناف  هسافنلا ، هیاغ  یف  مالکلا  اذـه  امیظع ) ناک  ام  هئالب  نم  رغـصتست  نا  یلا  يرما  هعـض  و ال  اریغـص ، ناـک 
نا هلع  كدـنع  ارما  ندـسفی  و ال  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  اذـه و  .مهلوقع  هفاخـس  نم  وه  و  لامعالا ، ریداقم  یلا  لاجرلا ال  بتارم 
نم دـحا  دهـشتسا  نا  و  نیقتملل ، هبقاعلا  ءاشی و  نم  هیتوی  هزعلا هللا  ناف  ءالب ، نسح  اهیف  هل  ناک  دـق  هل ، ثیدـح  هوبن  و ال  هل ، تضرع 
ناف هدقف ، رثا  مهیلع  يری  یتح ال  هب ، قثوملا  قیفـشلا  یـصولا  هب  فلخی  امب  هلایع  یف  هفلخاف  كودـع ، یف  هیاکنلا  لها  و  كدونج ،

(. کتیالو یف  دیدشلا  فلتلا  ضیراعم  بوکرل  نوسلسی  و  کتعاط ، هب  نورعشتسی  و  کتعیش ، بولق  کیلع  فطعی  کلذ 
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هینغم

نـسحی نا  هیلعف  هعاطلا  ءالولا و  هوطعی  شیجلا و  هل  عمـسی  نا  دـئاقلا  دارا  اذا  کیلع .) مهبولق  یلا - كدـنج - سوور  رثآ  نکیل  (و 
اذـه يدوی  دـئاق  يا  و  لـغاش ، يا  هنع  مهلغـشی  ـال  داـهجلا  یلا  اوفرـصنی  یک  مهمها  اـم  عـیمج  مهیفکی  و  نوـلیعی ، اـم  یلا  و  مهیلا ،

دلولا و هلزنمب  دنجلا  و  هلهال ، مکریخ  مکریخ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  .میرکتلا  میظعتلل و  لها  وهف  هدونج  عم  بجاولا 
هینما وه  و  نیلسرملا ، ءایبنالا و  ثعب  هب  هتدارا و  هللا و  هفص  لدعلا  خلا ..) لدعلا  هماقتسا  هالولا  نیع  هرق  لضفا  نا  و   ) .مهدئاقل لهالا 

مهطاحا تابجاولا و  قوقحلا و  یف  سانلا  نیب  يواس  و  لدـعلاب ، مکح  مکاح  ياف  نید ، هفئاط و  لک  نم  و  بعـش ، لک  یف  هیرثکالا 
مکاح يا  و  ءابالا ، نع  ناطلـسلا  ثرو  نا  و  ءالولا ، هعاطلا  هیطعت  و  داـقنت ، هل و  صلخت  هیرثکـالا  يا  هیعرلا  ناـف  هتیاـعر - هتیاـنعب و 

، لدـعلاب هطونم  هیعرلا  هادراف  عاـمجالاب ، بختنا  نا  و  هیلع ، درمتت  هاـبات و  هیعرلا  ودـع  وهف  قیرف  یلع  اـقیرف  رثوی  و  روجی ، یباـحی و 
اهناف نادـلبلا  نم  ریثک  یف  تاباختنالا  اما  .همالا  هماعلا و  طخـس  مثف  روجلا  ملظلا و  دـجوی  امثیح  و  هیرثکالا ، هدارا  مثف  نوکی  امثیحف 

باصتغال هینلع  هیواسم  الا  تاوصالا - بسکل  عارتقالا  مایا  بازحالا  جـمد  ام  و  هنایخلا ، هوشرلا و  ریوزتلا و  فنعلا و  لظ  یف  يرجت 
و هالولا - لود  يا  - مهلود لاقثتـسا  هلق  ..مهرودـص و  همالـس  ..هیعرلا و  هدوم  ماـمالا : لوق  و  نیفلاـحتملا ..! یلع  اـهعیزوت  هطلـسلا و 

لاوز نوئطبتـسی  و  مهمکح ، نولقثتـسی  و ال  مهل ، اوصلخا  سانلا و  مهبحا  اولدـع  یتم  هالولا  نا  هانعم  مهتدـم  عاطقنا  ءاطبتـسا  كرت 
لـصا و و   ) ءاخرلا نمالا و  نم  هیغتبت  ام  هیعرلل  ققحت  یک  ادهاج  لمعا  مهلامآ .) یف  خسفاف   ) .مودـت لوطت و  نا  نونمتی  لب  مهتلود ،

ههازن و وا  طاشن ، هعاجش و  هرداب  يدنج  نم  تیار  اذا  خلا ..) ءالبلا  وود  یلبا  ام  دیدعت  و   ) ءانثلل الها  ناک  نم  یلع  يا  مهیلع ) ءانثلا 
..لوسکلا نابجلا  طشنی  نا  یسع  و  یجترالا ، لطبلا  زتهیل  هلثم  یف  کسفنل  بغرت  ام  ریدقتلا  رکشلا و  نم  هطعاف  هلمع - یف  اصالخا 

کیلع بعصی  کلقثی و  کعلـضیو.یلوطب : لمعب  موقی  يدنج  لکل  بترلا  همـسوالا و  حنمت  تاموکحلا  هنـس  هیلع  ترج  ام  اذه  و 
.مظعت لوعفم  ام  اریغص  ناک  ام  .هقرفملا و  اهدض  و  عامجالاب ، هتباثلا  هعماجلا : هنـسلا  .حیرـصلا  هصن  باتکلا : مکحم  .هلمح و  هلح و 

اهنم هریغـصلا  يرت  وا  تانـسحلا ، نم  هیف  هسیل  ام  هیلا  بسنت  نا  یلع  لجرلا  هناکم  کـنلمحت  ـال  هئـالب .) هیاـغ  یلا - نفیـضت - ـال  (و 
یلا لـعفلا ال  یلا  لـئاقلا و  یلا  ـال  لوقلا  یلا  رظنا  هملکب : .هلـضف و  هقح و  هسخبت  نا  یلع  ناـسنا  هعـض  کـعنمت  ـال  اـضیا  .هریثک و 

هظحالملا هذه  ..هرورـس و  هتطبغل و  یعدا  کلذ  ناف  هدح ، یلع  هلمعب  مهنم  دحاو  لک  رکذاف  يدـنج  نم  رثکا  نسحا  اذا  و  لعافلا ،
.هقدلا هغلاب  مامالا  نم 

هدبع

لـضفا مهل و  هتنوعمب  مهدعاس  يا  دنجلا  یـساو  نم  دنجلا  ءاسور  لضفا  نکیلف  هلزنم  یلعا  لضفا و  يا  رثآ  كدنع : كدنج  سور 
فئاـظو نم  هیلا  ملـس  اـم  دـنجلا و  قازرا  نـم  هدـیب  اـم  دارملا  ینغلا و  حـتفف  رـسکب  هدـجلا  هتدـج و  نـم  داـج  ضاـفا و  يا  مـهیلع 

فولخ نم  رایدلا  یف  مهوکرت  نمل  الماش  ءاطعلا  لعجی  لب  مهل  ضرف  امم  ائیش  مهـصقنی  ضرفلا و ال  یف  مهیلع  رتقی  نیدهاجملا ال 
یلع يا  مهیلع  مهیلع : کفطع  ناف  لاجرلا …  رفـس  دعب  هزجعلا  ءاسنلا و  نم  یحلا  یف  یقبی  نم  نوکـسف  حتفب  فلخ  عمج  نیلهالا 

مهروما هالو  یلع  مهتظفاحمب  يا  هناصو  هظفح  ینعمب  هطاح  رداصم  نم  ءاحلا  رـسکب  هطیح  رومالا : هالو  یلع  مهتطیحب  ءاسورلا … 
ووذ یلبا  ام  هلوط …  نوبلطی  اریصق  مهنمز  نودعی  لب  مهتدم  عاطقنا  اوئطبتسی  مهتلود و ال  اولقثتسی  نا ال  مهئاقب و  یلع  مهـصرح  و 

رخاـتملا يا  لـکانلا  ضرحی  مادـقالل و  هکرحی  يا  عاجـشلا  زهی  کـلذ  دـیدعتف  مهنم  همیظعلا  لاـمعالا  لـها  عنـص  اـم  مهنم : ءـالبلا 
 … لیمجلا هلمع  یهتنم  غلبی  ام  نود  ءازجلا  یف  هب  رصقت  هریغ و ال  یلا  ءرما  لمع  نبسنتال  هریغ : یلا  يرما  ءالب  دعاقلا …

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3967 

http://www.ghaemiyeh.com


يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ار دوخ  اهنآ  اب  لام  لصا  زا   ) دنک تاساوم  یئاراد ) لام و   ) یهارمه رد  رگشل  اب  هک  دشاب  یـسک  تهاپـس  نارـس  رت  هدیزگرب  دیاب  و 
تسد رد  هک  رگـشل  راب  راوخ و   ) شیوخ یئاناوت  زا  و  دنیوگن ) تاساوم  ار  نآ  دشخب  يدایز  زا  رگا  هک  نآ  يدایز  زا  هن  دناد ، ربارب 

لدـکی و نمـشد  اب  گنج  رد  هکنیا  ات  دنـشاب ، شیاسآ  رد  ناش  هداوناخ  ناشیا و  هک  يا  هزادـنا  هب  دـیامن  ناسحا  اـهنآ  هب  تسا ) وا 
هجوتم و وت  هب  ار  ناشاهلد  ناشیا  هب  وت  کمک  ینابرهم و  اریز  دنشاب ) هتشادن  هداوناخ  یتسردان  مغ  رازراک  رد   ) دندرگ هشیدنا  کی 

عقوم هب  ار  ناـنآ  هناـیهام  هریج و  هدومن  تاـساوم  نایرگـشل  اـب  هک  تشاداو  ار  رگـشل  نارـس  هاـشداپ  رگا  يرآ   ) دـیامن یم  ناـبرهم 
و دوـش ) یم  تـکلمم  راـک  نـتفرن  شیپ  یبارخ و  ثعاـب  ددرگ و  یم  رب  ناـشاهلد  هـنرگو  دــنوش ، یم  وا  هاوـخاوه  هـمه  دــنزادرپب 

یم تیعر  یتسود  نتخاس  راکـشآ  اهرهـش و  رد  يرگداد  لدع و  نتـشاد  اپرب  دراد  یم  دونـشخ  ار  نانارمکح  هک  يزیچ  نیرتوکین 
( ملاس هنیـس  اب   ) هاوخریخ و  هنیک ) مشخ و  يرامیب  زا   ) ناشاه هنیـس  ندـنام  ملاس  هب  رگم  ددرگ  یمن  راکـشآ  ناـنآ  یتسود  و  دـشاب ،

رـسب نتـشادن  راظتنا  و  ناشتموکح ، ندرمـشن  نیگنـس  ندوب و  نانآ  درگ  نانارمکح و  يرادهگن  هب  يرادتـسود  هب  رگم  دـننام  یمن 
یجنر هدومن  یشیامزآ  هک  ار  یناسک  و  نک ، دای  یئوکین  هب  ار  اهنآ  و  روآرب ، ناشیا  ياهوزرآ  سپ  اهنآ ، تموکح )  ) تدم ندیسر 

زا  ) هتــسشن و  درادــیماو ، شبنج  هـب  هدروآ  ناـجیه  هـب  ار  ریلد  ناـشراکوکین  ندرک  داـی  اریز  روآ ، ناـبز  هـب  ار  ناـشتمه  دــنا  هدرب 
(. دروآ یم  راک  هب  هرابود  ار  وا   ) دیامن یم  بیغرت  یلاعتیادخ  تساوخ  هب  ار  هدنامراک )

فاصنا لدع و  زا  هدرب  جـنر  ات   ) هدـم تبـسن  يرگید  هب  ار  یـسک  جـنر  و  نادـب ، شدوخ  يارب  ار  نانآ  زا  کی  ره  راک  جـنر و  سپ 
یهاتوک شراک  ندـناسر  رـسب  ماگنه  وا  هب  شاداـپ  رد  دـیاب  و  دـننک ) مادـقا  گرزب  ياـهراک  هب  مه  نارگید  ددرگن و  دـیمون  یلاو 

هک دزاسن  راداو  ار  وت  سک  یتسپ  و  يرامش ، گرزب  ار  وا  کچوک  راک  جنر و  هک  درادن  نآ  رب  ار  وت  یسک  یگرزب  دیاب  و  یئامنن ،
رد نانادرگراک  یتبغر  یب  ببـس  و  تسا ، يرگداد  لدـع و  فالخرب  راتفر  نینچ  اریز   ) يرادـنپ کچوک  ار  شگرزب  راـک  جـنر و 

(. دوش یم  اهراک  ماجنا 

ینامز

یگنج یگدامآ  یگداوناخ و  تیصخش 

اب يدارفا  هکنیا  نآ  دراد و  رتشا  کلام  هب  شرافس  کی  هدنامرف  باختنا  يارب  فلتخم  تانایب  اب  بلطم  عومجم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
يارب ار  راد  هشیر  هداوناـخ و  اـب  يدارفا  هکنیا  نآ  دراد و  رتـشا  کـلام  هـب  شرافـس  کـی  یهدـنامرف  يارب  ار  راد  هـشیر  هداوناـخ و 

ناتسدریزب تبـسن  تسا ، نادجو  اب  تسا ، تیفرظ  ياراد  تیـصخش  اب  درف  هک  دهدیم  هجوت  هتکن  نیاب  سپـس  .دنک  لوبق  یهدنامرف 
دارفا تیـصخش  رد  رگا  .دـنکیم  هرادا  یبوخب  ار  ناتـسدریز  رگید  تهج  زا  دروآ و  یمن  دوجوب  وت  يارب  یلکـشم  دـنکیم و  تیاعر 

تـسایر ماقم و  لوپ ، ربارب  رد  دنرادن و  یگداوناخ  هشیر  هک  دنزیم  رـس  يدارفا  هیحان  زا  هعماج  دـسافم  ثداوح و  رتشیب  مینک  تقد 
داتفا یتخـسب  یتقو  هدش ، قلخ  صیرح  رایـسب  ناسنا  : ) دنتـسه هیآ  نیا  هنومن  نانیا  .دنزابیم  مه  ار  شیوخ  نید  زا  هکلب  چیه  ار  دوخ 

دنکیم شرافس  نازابرسب  عجار  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  .دنکیم ) یلاخ  هناش  هفیظو  ماجنا  زا  تفای  تسد  یکین  هب  هک  هاگنآ  دلانیم و 
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هب تبـسن  ناـسنا  هک  دـیآ  یم  دوجوب  یتقو  هقـالع  ینیبشوخ و  نیا  دنـشاب و  نیبـشوخ  وتب  تبـسن  ار  تناتـسدریز  هک  نک  یعـس  هک 
دوخ نت  هراپ  ار  نانآ  دیامن  فطل  اهنآ  هب  دیاب  دـنادیم و  حور  يذ  ار  اهنآ  هکنیا  زا  رظنفرـص  دـنک و  تبحم  يراتفرـشوخ و  نارگید 

تیامحب تبسن  دنراد ، فالتخا  دوخ  نایم  رد  ناتسدریز  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دشاب  کیرش  نانآ  يداش  مغ و  رد  دنادب و 
هک ادخ  .تسا  یگنج  یگدامآ  عونکی  دوخ  نیا  دنتسه و  اریذپ  لد  ناج و  زا  ار  وا  ياهروتـسد  دنراد و  داحتا  المع  دوخ  سیئر  زا 

هدـمع طرـش  نازابرـس  یگتـسبمه  یحور و  یگدامآ  اـما  تسا ، نآ  نکر  کـی  هحلـسا  هیهت  دـنکیم ، یگنج  یگداـمآ  هب  شراـفس 
هیلع ماما  زاب  .دراد  دـیدش  زاین  یگنج  ياه  هیامرـس  مامت  هب  تسا  هیواعم  اب  گـنج  رـصم و  مزاـع  هک  رتشا  کـلام  .تسا و  يزوریپ 

ناسحا و رکون و  ناسنا   ) اریز دنکیم ، لماک  شرافـس  نآ  همادا  قیوشت و  ینادردـقب و  تبـسن  یگنج  هیحور  ندرب  الاب  يارب  مالـسلا 
ادخ شرافس  زمر  تسا  نیمه  دشکیم و  راکب  رتشیب  ار  ماقم  ترهش و  نادنموزرآ  ساپـس ، ینادردق و  رگید  يوس  زا  .تسا ) تبحم 

ایند و رد   ) ادخ باذع  دیدرک  تمعن  نارفک  رگا  منک و  نوزفا  ار  امـش  تمعن  دـیدروآ  ياجب  ار  تمعن  رکـش  رگا  : ) رکـش دروم  رد 
( .تسا دیدش  ترخآ )

يزاریش دمحم  دیس 

یف مهاسا  نم و   ) هئامعز دنجلا  سور  و  كرظن ، یف  هبتر  مهالعا  كدنع و  مهلضفا  يا  مهرثا  كدنع ) كدنج  سور  رثآ  نکیل  (و 
نم هدیب  ام  دارملا  هلام و  هانغ و  نم  يا  هتدج ) نم   ) مهیلع داج  يا  مهیلع ) لضفا  و   ) مهدحا هناک  مهل  هتنوعمب  مهدعاس  ناب  هتنوعم )

مهراید یف  مهوکرت  مهدالب و  یف  اوقب  نیذلا  مهلها  يا  مهئارو ) نم  عسی  و   ) مهیفکی يذـلا  ردـقلاب  يا  مهعـسی ) امب   ) دـنجلا قازرا 
امه مهمه  نوکی  یتح   ) لاجرلا رفـس  دعب  هزجعلا  لافطالا و  ءاسنلا و  نم  یحلا  یف  یقبی  نم  وه  و  فلخ ، عمج  مهیلها ) فولخ  نم  )

کلذ و  ءادعالا ، داهج  مهالا  مه  مهل  قبی  مل  مهتموکح  هنوم  مهیلها و  هنوم  مهـسفن و  هنوم  اوفک  اذا  مهناف  ودعلا ) داهج  یف  ادـحاو 
هماع دـنجلا  یلع  وا  ءاسورلا  یلع  يا  مهیلع )  ) کلام ای  کـلیم  و  کـفطع ) ناـف   ) .ءادـعالا نیعا  یف  هتبیه  و  هلودـلا ، حاـجن  بجوی 

رارقتـسا ببـس  وه  يذـلا  مهنانیمطا  مهحرفل و  بجوملا  هالولا ) نیع  هرق  لضفا  نا  و   ) کل مهئال  رثکی و  و  کـیلع ) مهبولق  فطعی  )
یف لدعلا  هماقتـسا   ) رارمتـساب كانه  انه و  رظنی  اذل  و  ائاجلم ، دـجی  نا  دـیری  يذـلا  فئاخلا  نیع  یف  امک  اهبارطـضا ، مدـع  نیعلا و 
هنا و   ) هلودلل مهبح  يا  هیعرلا ) هدوم  روهظ  و   ) .ضعب یلع  مهضعب  هیعرلا  يدعت  مدع  هموکحلا و  هلادعل  ناسنا  لک  نمای  ناب  دالبلا )

مهطایتحا و يا  مهتطیحب ) الا   ) هحیحـص هحیـصن  یلاولل  نوحـصنی  يا ال  مهتحیـصن ) حـصت  و ال   ) هـالولل مهبح  و  مهتدوم ) رهظت  ـال 
اوظفحت هالولا  اوبحا  اذا  سانلا  ناف  مهیلع  هروث  روهظ  مدعل  ریبدتلا  مهذخا  و  هالولا ، ءاقبل  هیعرلا  بح  يا  رومالا ) هالو  یلع   ) مهظفح

و  ) .یلاولا نوبحی  مهنا  اذه  مهلمع  نم  فشکنا  یلاولا  یلع  اوطاتحا  اذاف  مهسفنا ، یلع  ریخلاب  دوعی  مهظفح  نا  نم  اوملع  امل  مهیلع 
نودعی ناب  مهتدم ) عاطقنا  ءاطبتـسا  كرت  و   ) اهلاوز نوجری  مهیلع  هیلقث  اهوری  هلودلا و  هیعرلا  لقثتـسی  ناب ال  مهتلود ) لاقثتـسا  هلق 

يا مهلاما ) یف   ) کلام ای  عسو  يا  حسفاف )  ) هوطبتسیف لاط  دق  مهتدم  عاطقنا  نا  نوری  الف  لوطلا ، اهل  نودیری  اریـصق و  مهتلود  نمز 
.کلذ هبشا  ام  هعانـصلا و  هعارزلا و  عیجـشت  نمالا و  عیـسوتب  کلذ  نونمتی و  ام  یلع  مهلوصح  مزلی  کتابث  ناوری  یتح  هیعرلا  لاما 

ناب مهنم ) ءالبلا  وذ و  یلبا  ام  دـیدعت  و   ) ءارطالا ءانثلا و  نم  نوقحتـسی  امب  امئاد ، مهیلع  ینثت  ناب  مهیلع ) ءانثلا  نسح  یف  لـصاو  (و 
یتح ءاقبلا  لوط  نومدـقملا  کل  وجری  و  مادـقالا ، یلع  سانلا  عجـشی  کلذ  ناف  همیظعلا  لامعالاب  اوماق  نیذـلا  لاـمعا  عئانـص  دـعت 

ثحت يا  ضرحت ) و   ) مادـقالل هکرحت  يا  عاجـشلا ) زهت   ) هب اوـتا  اـم  و  مهلاـعفا ) نسحل  رکذـلا  هرثـک  ناـف   ) کحدـم نم  اودیفتـسی 
.یلاعت هللا ) ءاش  نا   ) لمعی مدقتیل و  دعاقتملا ، رخاتملا  يا  لکانلا ) )
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نبـسنت يا ال  ءرما ) ءالب  نفیـضت  و ال   ) هلیلجلا عئانـصلا  نم  لمع  امب  يا  ناحتمالا ، ینعمب  ءـالبلا  نم  یلبا ) اـم  ءرما  لـکل  فرعا  مث  )
و ال  ) هقاقحتسا نم  لقا  ءازجلا  نم  هطعت  يا ال  هئالب ) هیاغ  نود  هب  نرصقت  و ال   ) بذک هل و  ملظ  هناف  هریغ ) یلا   ) صخـش لک  لامعا 

نم رثکاب  هیزجت  هقاقحتـسا و  نم  رثکا  هیوطتف  اریغـص ) ناک  ام   ) هلمع و  هئالب ) نم  مظعت  نا  یلا   ) هماقم زع  و  ءرما ) فرـش  کنوعدی 
کلذب سانلا  هداع  ترج  امک  امیظع ) ناک  ام  هئالب  نم  رغـصتست  نا  یلا   ) هماقم هعفر  مدـع  و  ءرما ) هعـض   ) کنوعدـی و ال )  ) .هئازج

لامعالا رباکاب  ول  رغاصالا و  نوحدمی  ههفات و ال  لامعاب  ءامظعلا  نوحدمی  مهناف 

يوسوم

: هطیحلا .رـست  نیعلا و  هب  رقت  ام  نیعلا : هرق  .نوفلختملا  فلخ  عمج  فولخلا : .ینغلا  میجلا  رـسکب  هدجلا : .مهبرقا  مهاظحا و  مهرثآ :
یلع هضرح  .هکرحت  عاجشلا : زهت  .انسح  المع  لمع  انسح : ءالب  یلبا  .بلقلاب  راکنتسالا  هدشلا و  لمحت  لاقثتـسا : .هیاعرلا  هقفـشلا و 

.دعاقلا رخاتملا ، لکانلا : .هیلع  هثح  رمالا :

نم یـش ء  هدیب  ناک  اذا  مهیلع  مهمرکا  دونجلل و  هنوعم  مهدـشا  ناک  نم  هنم  مهبرقا  یلاولا و  یلا  دونجلا  ءاسور  بحا  نوکی  نا  - 3
هماقتـسا هالولا  نیع  هرق  لضفا  نا  و   ) .ءادعالا داهج  یف  ماجـسنالا  قافولا و  یطعی  محالتلا و  ردی  هقفـشلا  بحلا و  راهظا  ناف  ینغلا ،

هال یلع و  مهتطیحب  الا  مهتحیـصن  حـصت  و ال  مهرودـص ، همالـسب  الا  مهتدوم  رهظت  هنا ال  .هیعرلا و  هدوم  روهظ  و  دالبلا ، یف  لدـعلا 
یلبا ام  دـیدعت  مهیلع و  ءانثلا  نسح  یف  لصاو  مهلامآ و  یف  حـسفاف  مهتدـم ، عاطقنا  ءاطبتـسا  كرت  و  مهلود ، لاقثتـسا  هلق  رومالا و 

.هللا ءاش  نا  لکانلا ، ضرحت  و  عاجشلا ، زهت  مهلاعفا  نسحل  رکذلا  هرثک  ناف  مهنم ، ءالبلا  ووذ 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهدزیس شخب 

هراشا

ِفُولُخ ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسَی  ْمُهُعَـسَی َو  اَِمب  ، ِِهتَدِـج ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَْضفَأ  ،َو  ِِهتَنوُعَم ِیف  ْمُهاَـساَو  ْنَم  َكَدـْنِع  َكِدـْنُج  ِسوُءُر  َُرثآ  ْنُکَْیل  َو 
ِهاـَلُْولا ِْنیَع  ِهَُّرق  َلَْـضفَأ  َّنِإ  َو  َکـْیَلَع ، ْمَُهبُوُلق  ُفِطْعَی  ْمِْهیَلَع  َکَـفْطَع  َّنِإَـف  ؛ ِّوُدَْـعلا ِداَـهِج  ِیف  ًادِـحاَو  ًاّـمَه  ْمُهُّمَه  َنوُکَی  یَّتَـح  ، ْمِهِیلْهَأ

.ِهَّیِعَّرلا ِهَّدَوَم  ُروُهُظ  ،َو  ِداَِلْبلا ِیف  ِلْدَْعلا  ُهَماَِقتْسا 

ِءاَْطِبتْسا كْرَت  ،َو  ْمِِهلَوُد ِلاَْقِثتْسا  ِهَِّلق  ،َو  ِرُومُْألا ِهَالُو  یَلَع  ْمِِهتَطیِِحب  اَّلِإ  ْمُُهتَحیِـصَن  ُّحِصَت  َال  ،َو  ْمِهِروُدُص ِهَماَلَِـسب  اَّلِإ  ْمُُهتَّدَوَم  ُرَهْظَتَال  ُهَّنِإ  و 
ْمِِهلاَْعفَأ ِنْسُِحل  ِرْکِّذلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ؛ ْمُْهنِم ِءاَلَْبلا  وُوَذ  یَْلبَأ  اَم  ِدیِدْعَت  ،َو  ْمِْهیَلَع ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ِیف  ْلِصاَو  ،َو  ْمِِهلاَمآ ِیف  ْحَْـسفاَف  ، ْمِِهتَّدـُم ِعاَطِْقنا 

َنوُد ِِهب  َّنَرِّصَُقت  َال  ،َو  ِهِْریَغ َیلِإ  ٍئِْرما  َءاََلب  َّنَّمُـضَت  َال  ،َو  یَْلبَأ اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْفِرْعا  َُّمث.ُهّللا  َءاَش  ْنِإ  ، َلِکاَّنلا ُضِّرَُحت  ،َو  َعاَـجُّشلا ُّزُهَت 
.ًامیِظَع َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َرِغْصَتْسَت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُهَعَض  َال  ،َو  ًاریِغَص َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َمِظُْعت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُفَرَش  َکَّنَوُعْدَی  َال  ،َو  ِِهئاََلب ِهَیاَغ 
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همجرت

رتشیب دوخ  تاناکما  زا  دننک و  تاساوم  همه  زا  شیب  نایهاپس  هب  کمک  رد  هک  دنشاب  یناسک  دیاب  وت  دزن  رکـشل  ناهدنامرف  نیرترب 
هب ؛ دـنوش هرادا  یبوخ  هب  دنتـسه  اهنآ  لّفکت  تحت  هک  یناسک  مه  نازابرـس و  تارفن  مه  هک  يا  هزادـنا  هب  ، دـنیامن کـمک  ناـنآ  هب 
وت هب  ار  ناشیاه  بلق  نانآ  هب  وت  ینابرهم  ّتبحم و  اریز  ، تسا نمـشد  اب  داهج  نآ  دنـشیدنیب و  زیچ  کـی  هب  اـهنآ  همه  هک  يا  هنوگ 

.دزاس یم  هجوتم 

يرارقرب دوش  یم  نارادمامز  مشچ  ییانشور  بجوم  هک  يزیچ  نیرترب  نادب ) )

لد یکاپ  اب  زج  اهنآ  هب  تبـسن  ایاعر  هقالع  ّتبحم و  تساـهنآ و  هب  اـیاعر  ّتبحم  هقـالع و  ندـش  راکـشآ  دـالب و  همه  رد  تلادـع 
یم عقاو  دیفم  ًالماک  یتروص  رد  اهنآ  یهاوخریخ  دوش و  یمن  راکـشآ  نارادمامز ) هب  نظ  ءوس  هنوگره  ندـش  فرط  رب  و   ) ناشیاه

تدـم نتفرگ  ناـیاپ  ِراـظتنا  دـشابن و  نیگنـس  ناـشیا  رب  اـهنآ  ِتموکح  دـنوش و  عمج  نارادـمامز  درگادرگ  دوخ  لـیم  اـب  هک  دوش 
رظن نیا  زا  ار  اهنآ  ياهزاین  و   ) شخب تعـسو  تهاپـس  ربارب  رد  یگدـنز ) يارب   ) ار اهوزرآ  نادـیم  نیاربانب  ، دنـشکن ار  ناـشتموکح 

ياهراک ِيروآدای  اریز  ، رامشرب دنا  هداد  ماجنا  اهنآ  زا  يدارفا  هک  ار  یمهم  ياهراک  یپایپ  امن و  قیوشت  ار  اهنآ  هتـسویپ  نک ) نیمأت 
.هّللاءاش نا.دنک  یم  قیوشت  راک  هب  ار  ناراک  مک  دراد و  یماو  رتشیب  ِتیلاعف  هب  ار  ناشعاجش  دارفا  اهنآ  ِکین 

ار وا  تمدخ  شزرا  یهدن و  تبسن  يرگید  هب  ار  یسک  بوخ  راک  زگره  یسانشب و  تقد  هب  ار  کی  ره  تامحز  شزرا  دیاب  سپس 
ای يرامـشب و  گرزب  ار  شکچوـک  راـک  هک  دوـش  نیا  بجوـم  یـسک  تیـصخش  اداـبم.يرواین  باـسح  هب  تـسه  هـچنآ  زا  رتـمک 

.يروآ باسح  هب  زیچان  ار  شجرا  رپ  تمدخ  هک  ددرگ  ببس  یسک  ماقم  یکچوک 

رکشل ناهدنامرف  نیرترب  ریسفت : حرش و 

هب ، دوب هدومن  قباس  شخب  رد  رکـشل  ِناهدنامرف  باختنا  يارب  هک  ییاه  هیـصوت  لابند  هب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یگدیـسر رتهب  رکـشل  روما  هب  هک  نک  باختنا  یناهدنامرف  دنک  یم  هیـصوت  کلام  هب  دور و  یم  رکـشل  هاپـس و  رما  هب  مامتها  غارس 

زا دننک و  تاساوم  همه  زا  شیب  نایهاپـس  هب  کمک  رد  هک  دنـشاب  یناسک  دیاب  وت  دزن  رکـشل  ناهدنامرف  نیرترب  :» دـیامرف یم.دـننک 
اهنآ لّفکت  تحت  هک  یناسک  مه  نازابرس و  تارفن  مه  هک  يا  هزادنا  هب  ، دنیامن کمک  نانآ  هب  رتشیب  دوخ  تاناکما 

رد رثآ » }» َُرثآ ْنُکَْیل  َو  ( ؛» تسا نمـشد  اب  داهج  نآ  دنـشیدنیب و  زیچ  کی  هب  اهنآ  همه  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ دنوش هرادا  یبوخ  هب  دنتـسه 
َكِدـْنُج ِسوُءُر  .تسا } يرگید  نداد  يرترب  يانعم  هب  راثیا »  » هشیر زا  هدـمآ ، نیرترب  يانعم  هب  تسا و  لیـضفت  لعفا  هغیـص  اـجنیا 

« دوجو  » هشیر زا  ردصم و  هژاو  نیا  .تسا  یلام  ییاناوت  يانعم  هب  هدج » }» ِِهتَدِج ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَْضفَأ  َو  ِِهتَنوُعَم ، ِیف  ْمُهاَساَو  ْنَم  َكَْدنِع 
هب ناسنا  هک  تسا  یناگدـنامزاب  يانعم  هب  فلخ »  » عمج فولخ » }» ِفُولُخ ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسَی  ْمُهُعَـسَی َو  اَِمب  { ، .تسا هدـش  هتفرگ 

َنوُکَی یَّتَح  ، ْمِهِیلْهَأ .دوش } یم  قالطا  ناوتان  دارفا  کچوک و  نادنزرف  نانز و  هب  الومعم  دراذـگیم و  نطو  رد  دوخ  زا  رفـس  ماگنه 
(. ِّوُدَْعلا ِداَهِج  ِیف  ًادِحاَو  ًاّمَه  ْمُهُّمَه 

هک یطباور  ؛ یفطاع هن  تسا  « یماظن » حالطـصا هب  کشخ و  یطباور  اه  ناگی  دارفا  رکـشل و  ناهدـنامرف  نایم  هطبار  زورما  يایند  رد 
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طباور هک  هدومرف  دیکأت  شیپ  نرق  هدراهچ  ، ماما هک  یلاح  رد  دـنز  یم  رود  دـیدهت  تشادزاب و  تازاجم و  همیرج و  روحم  رب  ًابلاغ 
یفاک هزادنا  هب  دنریگب و  رظن  رد  ار  اهنآ  ياه  هداوناخ  تالکشم  یتح  هاپـس و  دارفا  ِتالکـشم  ناهدنامرف  دیاب  دشاب و  یفطاع  دیاب 
تـسا یهیدب.نآ  ریغ  هن  دنـشاب  نمـشد  اب  دربن  رکف  هب  اهنت  دنهن  یم  ماگ  داهج  نادیم  هب  هک  یماگنه  ات  دننک  نیمأت  ار  اهنآ  یگدنز 

.تسا رت  کیدزن  يزوریپ  هب  يرکشل  نینچ 

دننک و هاگن  شیوخ  دنزرف  هداوناخ و  هب  رس  تشپ  هب  رگید  مشچ  اب  دنشاب و  هتخود  نادیم  يوس  هب  مشچ  کی  رکشل  تارفن  هاگره 
.دوش یم  تسس  نمشد  اب  ندیگنج  يارب  ناشمزع  هدارا و  دنشاب  اهنآ  نارگن 

زین ناهدنامرف  نارادنامرف و  هب  یتح  دنک و  یم  تیاعر  ار  دـهز  رثکاّدـح  دوخ  یـصخش  یگدـنز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  بلاج 
هیصوت دنتسه  وا  تلافک  تحت  هک  ییاه  هورگ  هب  یلو  ؛ تشذگ فینح  نب  نامثع  هب  ماما  همان  رد  نآ  حرـش  هک  دراد  ار  هیـصوت  نیا 

.دراد لوقعم  دح  رد  یگدنز  شیاشگ 

اریز :» دیامرف یم  هدمآ  رب  روتسد  نیا  يارب  تلع  نایب  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

(. َْکیَلَع ْمَُهبُوُلق  ُفِطْعَی  ْمِْهیَلَع  َکَفْطَع  َّنِإَف  ( ؛» دزاس یم  هجوتم  وت  هب  ار  ناشیاه  بلق  نانآ  هب  وت  ینابرهم  ّتبحم و 

یماگنه : دوش یم  نینچ  مالک  موهفم  ددرگ  یم  رب  هاپس  دارفا  هب  « مَُهبُوُلق »و« مِْهیَلَع » رد ریمـض  ترابع  ِرهاظ  بسح  رب  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
اب } .دوب دنهاوخ  رادافو  دنراد و  یم  تسود  ار  وت  لد  میمـص  زا  نایرکـشل  ، ینک ّتبحم  رکـشل  هب  رکـشل  ناهدـنامرف  قیرط  زا  وت  هک 

الاب ریامـض  عجرم  رد  اذل  رکـشل ، دارفا  کلام و  هطبار  زا  هن  دوب  رکـشل  اب  رکـشل  ناهدـنامرف  یفطاع  هطبار  زا  نخـس  هکنیا  هب  هجوت 
فذح طسو  نیا  رد  ار  ییاه  هلمج  یضر  دیـس  موحرم  هک  مینک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  رگا  یلو  دسر ؛ یم  رظن  هب  یگنهامهان  یعون 

نیا زا  لبق  ماما  دوش  یم  مولعم  هاگنآ  تسا ، هدـمآ  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  لوقعلا و  فحت  باتک  رد  هک  ییاه  هلمج  نامه  هدرک 
مهراـثیإ یف  کـسفن  تاذ  مهمـالعإ  رتاو  مث  : » دـیوگ یم  دـنکیم و  ناهدـنامرف  روـما  هب  ماـمتها  هراـبرد  کـلام  هب  یـشرافس  هلمج 

دوش یم  نشور  تهج  نیمه  هب  مهیلع .» کفطع  نإف  فطعلاو  رثألاو  لاعفلا  نسحب  کلذ  ققحو  هعسوتلاب  داصرالاو  مهل ، همرکتلاو 
(.{ دینک تقد   ) تسا کلام  اب  اهنآ  هطبار  زا  نخس  ددرگ و  یم  رب  ناهدنامرف  هب  عمج  ياهریمض  هک 

تیریدـم اه و  تموکح  ، اـه تلود  ياـقب  ببـس  هک  دـنک  یم  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
راکـشآ دالب و  همه  رد  تلادع  يرارقرب  دوش  یم  نارادمامز  مشچ  ییانـشور  بجوم  هک  يزیچ  نیرترب  نادب ) :») دـیامرف یم.تساه 

(. ِهَّیِعَّرلا ِهَّدَوَم  ُروُهُظ  ،َو  ِداَِلْبلا ِیف  ِلْدَْعلا  ُهَماَِقتْسا  ِهَالُْولا  ِْنیَع  ِهَُّرق  َلَْضفَأ  َّنِإ  َو  ( ؛» تساهنآ هب  ایاعر  ّتبحم  هقالع و  ندش 

تموکح ظفح  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هک  دوش  یم  نارادمامز  مدرم و  نایم  یفطاع  دنویپ  ببـس  داد  لدـع و  شرتسگ  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا

و  ) ناشیاه لد  یکاپ  اب  زج  اـهنآ  هب  اـیاعر  هقـالع  ّتبحم و  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  مدرم  ّتبحم  تّدوم و  روهظ  لـماوع  هب  سپس 
(. ْمِهِروُدُص ِهَماَلَِسب  اَّلِإ  ْمُُهتَّدَوَم  ُرَهْظَت  َال  ُهَّنِإ  و  ( ؛» دوش یمن  راکشآ  نارادمامز ) هب  نظ  ءوس  هنوگره  ندش  فرطرب 
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.تسا توادع  هنیک و  هنوگ  ره  یفن  ینیب و  شوخ  هب  هراشا  رودص  ِتمالس 

ّتبحم و دـنریگن  لد  هب  نانآ  زا  یتوادـع  هنیک و  هنوگ  چـیه  دنـشاب و  نیب  شوخ  نارادـمامز  لامعا  هب  اـیاعر  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
.ددرگ یم  راکشآ  تموکح  هب  نانآ  يرادافو 

نارادـمامز ناوخاـنث  تسا  نکمم  ، سرت فوخ و  راـبجا و  مکح  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
دنم هقالع  نارادمامز  هب  اهنآ  ياه  لد  هک  دوش  یم  راکشآ  رهاظ و  ینامز  یعقاو  تدوم.دنرادن  رودص  ِتمالس  هک  یلاح  رد  دنشاب 

.دشاب

دـنوش و عمج  نارادـمامز  درگادرگ  دوخ  لیم  اب  هک  دوش  یم  عقاو  دـیفم  ًالماک  یتروص  رد  اـهنآ  یهاوخریخ  :» دـیازفا یم  همادا  رد 
یَلَع ْمِِهتَطیِِحب  اَّلِإ  ْمُُهتَحیِصَن  ُّحِصَت  َال  َو  ( ؛» دنـشکن ار  ناشتموکح  تدم  نتفرگ  نایاپ  ِراظتنا  دشابن و  نیگنـس  ناشیا  رب  اهنآ  ِتموکح 

هب ءاطبتسا » }» ِءاَْطِبتْسا كْرَت  ،َو  ْمِِهلَوُد .تسا } هدش  هتفرگ  لقث »  » هشیر زا  ندرمش  نیگنس  ینعی  لاقثتسا » }» ِلاَْقِثتْـسا ِهَِّلق  ،َو  ِرُومُْألا ِهَالُو 
(. ْمِِهتَّدُم ِعاَطِْقنا  .تسا } هدش  هتفرگ  ندوب  دنک  يانعم  هب  بطق »  » نزو رب  ءطب »  » هشیر زا  ندرمش  دنک  يانعم 

مدرم رب  یتاعالطا  یماظتنا و  يورین  رکـشل و  طلـست  يرهاظ و  تردق  هلأسم  يور  اه  تموکح  ياقب  ماود و  يارب  ماما  هکنیا  بلاج 
ناشن یبوخ  هب  زین  ار  نانآ  ّتبحم  بلج  هار  تسا و  نانآ  یفطاع  ياه  هبنج  مدرم و  ياه  لد  رب  شا  هیکت  مامت  هکلب  ، دنک یمن  هیکت 

یم مدرم  رب  يرهاظ  هطلـس  يورگ  رد  ار  دوخ  ياقب  اه  تموکح  زا  يرایـسب  زورما  يایند  یتح  هتـشذگ و  رد  هک  یلاح  رد.دـه  یم 
.دنا هدیچیپ  مه  رد  ار  ناشتردق  راموط  دنا و  هدرک  مایق  اهنآ  دض  رب  تصرف  ندمآ  مهارف  اب  یضاران  مدرم  میا  هدید  ًابلاغ  دنرمش و 

: دیوگ یم  « يرهز » هک تسا  هدمآ  يرتشوش  هماّلع  موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

هک دیـسر  وا  هـب  شنارادـنامرف  زا  یکی  زا  يا  هماـن  مدوـب  وا  دزن  نـم  هـک  اـنثا  ناـمه  رد  مدـش  زیزعلا  دـبع  نـب  رمع  رب  دراو  يزور  »
همان نیا  هیبش  مالسلا  هیلع  یلع  نارادنامرف  زا  یکی  ًاقافتا  : متفگ وا  هب  نم.دراد  تمرم  ریمعت و  هب  زاین  وا  رهش  هک  دوب  نیا  شنومـضم 

هب ار 

: تشون وا  خساپ  رد  ماما  دوب و  هتشون  ترضح  نآ 

زا ار  شیاه  هداج  نک و  مکحم  تلادع  اب  ار  دوخ  رهـش  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  ِرْوَْجلا ؛ َنِم  اهَقُرُط  َِّقن  ِلْدَْعلِاب َو  اْهنِّصَحَف  ، ُدـَْعب اّمأ  »
همالع هغالبلا  جهن  حرـش  } .تشون شرادنامرف  خساپ  رد  ار  نامه  زیزعلادبع  نب  رمع  ، نخـس نیا  ندینـش  اب  « نادرگ كاپ  روج  ملظ و 

{ .تسا هدمآ  ص 306  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  رد  ناتساد  نیا  ص538 . ج 8 ، يرتشوش ،

تعسو تهاپس  ربارب  رد  یگدنز ) يارب   ) ار اهوزرآ  نادیم  نیاربانب  :» دیامرف یم  يدام  ياه  قیوشت  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
عمج ياهریمض  و  مهلامآ »  » ریمـض هک  دوش  یم  روصت  هاگ  } ْمِِهلاَمآ ِیف  ْحَْسفاَف  ( ؛») نک نیمأت  رظن  نیا  زا  ار  اهنآ  ياهزاین  و   ) شخب

دوجوم نیارق  یلو  هدرکیم ؛ تشگزاب  اهنآ  هب  مامت  هک  هدوب  یهباشم  ریامـض  البق  اریز  ددرگرب ، ایاعر  هب  دـیاب  هدـمآ  نآ  زا  دـعب  هک 
نیا رب  هفاضا  ناهدنامرف  هب  طوبرم  لئاسم  هب  تسا  یتشگزاب  اه  هلمج  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  لکانو ) عاجـش  هژاو  دـننام   ) ترابع رد 
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هلمج نیا  هک  یلاح  رد  هتـشاد  فوذـحم  ار  نآ  هک  هدوب  طـسو  نیا  رد  يا  هلمج  اـه ، هلمج  شنیزگ  ماـگنه  هب  یـضر  دیـس  موحرم 
مث ال تسا : هدـمآ  مهتم » عاطقنا   » هلمج رکذ  زا  دـعب  لوقعلا  فحت  رد  .تسا  رکـشل  ناهدـنامرف  هب  اه  هیـصوت  نیا  تشگزاب  رگناـیب 

({(. ص 89 لوقعلا ، فحت  «. ) مهتب هتعو  متغم  یلإ  كدوج  نلکت 

رکـشل و ناهدـنامرف  رگا  تسا  یهیدـب.دوش  یم  یهافر  يرورـض و  ياهزاین  مامت  لماش  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  اـهوزرآ )  ) لاـمآ
.دوش یم  مک  دربن  نادیم  رد  اهنآ  ییآراک  دشابن  تحار  یگدنز  نیمأت  هیحان  زا  ناشرکف  نایهاپس 

یمهم ياهراک  یپایپ  امن و  قیوشت  ار  اهنآ  هتسویپ  :» دیامرف یم  هتخادرپ  یناور  ياه  قیوشت  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دراد و یماو  رتشیب  ِتیلاعف  هب  ار  ناشعاجـش  دارفا  اهنآ  ِکین  ياهراک  ِيروآدای  اریز  ، رامـشرب دـنا  هداد  ماـجنا  اـهنآ  زا  يدارفا  هک  ار 

یلصا يانعم  ءالب » }» ِءاَلَْبلا وُوَذ  یَْلبَأ  اَم  ِدیِدْعَت  ،َو  ْمِْهیَلَع ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ِیف  ْلِصاَو  َو  ( ؛» هّللا ءاش  نا.دنک  یم  قیوشت  راک  هب  ار  ناراک  مک 
تمعن يانعم  هب  هاگ  ءالب  تهج  نیمه  هب  دریگ و  یم  تروص  بئاصم  هاگ  اه و  تمعن  هلیـسو  هب  هاگ  هک  تسا  ندرک  شیاـمزآ  نآ 

زا هژاو  نیا   ) دوش یم  رداص  رکشل  زا  هک  تسا  يا  هنانامرهق  ياهراک  هب  هراشا  الاب  ترابع  رد  .تسا  هدمآ  تبیـصم  يانعم  هب  هاگ  و 
ِنْـسُِحل ِرْکِّذـلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ْمُْهنِم  تسا }.) هدـش  هتفرگ  هداـم  نیمه  زا  زین  تسـالاب  تاراـبع  رد  هک  یلبأ  هژاو  تسا و  ولبی » ئلب   » هشیر

ْمِِهلاَْعفَأ

هـشیر زا  ضرحت »  }» ُضِّرَُحت َعاَجُّشلا َو  .تسا } دـیدش  کـیرحت  نداد و  شبنج  ياـنعم  هب  ظـح »  » نزو رب  زه »  » هشیر زا  زهت » }» ُّزُهَت
بقع وسرت و  اـی  راـک  مک  ناـسنا  ياـنعم  هب  لـکانلا » }» َلِـکاَّنلا تسا } يزیچ  رب  ندرک  بیغرت  ندـنازیگنارب و  ياـنعم  هب  ضیرحت » »

(. ُهّللا َءاَش  ْنِإ  .تسا } هدش  هتفرگ  ندرک  ینیشن  بقع  ندیسرت و  يانعم  هب  لوکن »  » هشیر زا  تسا ، هدننک  ینیشن 

زورما يایند  رد  ًاصوصخم  تسه و  هدوب و  رثؤم  یعامتجا  ياهراک  تفرـشیپ  يارب  هشیمه  راکرپ  قیال و  دارفا  قیوشت  هلأسم  نیقی  هب 
ساپـس و حول  نداد  هنومن و  ناهدـنامرف  هنومن و  زرواشک  ، هنومن رگتعنـص  ، هنومن داتـسا  باـختنا.دوش  یم  هداد  ّتیّمها  نآ  هب  رایـسب 

.دریگ یم  تروص  اتسار  نیمه  رد  اه  هناسر  رد  اهنآ  مان  ندرک  ناونع  گرزب و  ياه  هزیاج 

راک هب  ار  قیال  دارفا  وس  کی  زا  ؛ دراد فعاضم  رثا  - هدومرف هراشا  الاب  راتفگ  رد  ماـما  هک  ناـنچ  - اـه قیوشت  نیا  هکنیا  هّجوت  ناـیاش 
.دزادنا یم  ریسم  رییغت  رکف  هب  دننیب  یم  هتسکش  رس  نایم  نآ  رد  ار  دوخ  هک  راک  مک  تسس و  دارفا  رگید  يوس  زا  دراد و  یماو 

سپـس :» دیامرف یم  هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  هب  - اه قیوشت  هلأسم  ینعی  - نخـس نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
رتمک ار  وا  تمدخ  شزرا  یهدن و  تبسن  يرگید  هب  ار  یسک  بوخ  راک  زگره  یـسانشب و  تقد  هب  ار  کی  ره  تامحز  شزرا  دیاب 

هب دهعت »  » نزو رب  نمضت »  » هشیر زا  نمضتال » }» َّنَّمُضَت َال  ،َو  یَْلبَأ اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْفِرْعا  َُّمث  ( ؛» يرواین باسح  هب  تسه  هچنآ  زا 
هدن و رارق  يرگید  يارب  ار  یسک  توق  طاقن  هک  دراد  هراشا  نیا  هب  الاب  هلمج  رد  تسا و  يزیچ  ندش  لماش  نتـشاد و  رب  رد  يانعم 

( ِِهئاََلب ِهَیاَغ  َنوُد  ِِهب  َّنَرِّصَُقت  َال  ،َو  ِهِْریَغ َیلِإ  ٍئِْرما  َءاََلب  .زاسم } يرگید  همیمض 

کلام هک  دـنک  یم  دـیکأت  تسا  رگیدـکی  لّمکم  لاح  نیع  رد  دراد و  هراـشا  یـصاخ  هتکن  هب  کـی  ره  هک  هلمج  هس  نیا  رد  ماـما 
تامحز شزرا  دشاب و  بقارم  ًالماک 
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مداخ اهنت  هن  هوالع  هب  دنراذگب  وا  ِباسح  هب  ار  نآ  هدوب  یمهم  راک  یلصا  هدنهد  ماجنا  یـسک  رگا  دسانـشب و  ار  تسد  ریز  تارفن 
.دوش یبایزرا  زین  وا  تمدخ  نازیم  ًاقیقد  هکلب  ، دنسانشب ار  یلصا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  تاروتسد  نیا  لیمکت  رد  رگید  روتسد  ود  هاگ  نآ 

تمدخ هک  ددرگ  ببس  یسک  ماقم  یکچوک  ای  يرامـشب و  گرزب  ار  شکچوک  راک  هک  دوش  نیا  بجوم  یـسک  تیـصخش  ادابم  »
ْنَأ َیلِإ  ٍئِْرما  ُهَعَـض  َال  ًاریِغَـص َو  َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َمِظُْعت  ْنَأ  َیلِإ  ٍئِْرما  ُفَرَـش  َکَّنَوُعْدَـی  َال  َو  ( ؛» يروآ باسح  هب  زیچان  ار  شجرا  رپ 

(. ًامیِظَع َناَک  اَم  ِِهئاََلب  ْنِم  َرِغْصَتْسَت 

هب تسخن  هک  تسا  لومعم  مدرم  رثکا  ناـیم  رد  هچنآ  سکع  هب.لـماع  صخـش  هب  سپـس  نک  هاـگن  لـمع  هب  تسخن  رگید  ریبعت  هب 
.دنوش اطخ  هابتشا و  راتفرگ  صاخشا  لامعا  یبایزرا  رد  دوش  یم  ببس  رما  نیمه  لمع و  هب  هاگ  نآ  دننک  یم  هاگن  هدننک  لمع 

مد تسا  رکشل  ناهدنامرف  رد  هک  يا  هتسجرب  تافـص  زا  تسخن  دوخ  هماندهع  زا  شخب  نیا  عومجم  رد  ماما  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
رگید راب  نایاپ  رد  هدروآ و  نایم  هب  ایاعر  مومع  زا  نخـس  نآ  لابند  هب  دراد و  رکـشل  دارفا  هرابرد  مزال  ياه  هیـصوت  دعب  دنز و  یم 

.دراد نآ  هب  يدکؤم  ياه  هیصوت  دنار و  یم  نخس  رکشل  ناهدنامرف  قیوشت  هب  طوبرم  لئاسم  زا 

مامت زا  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  نایرکـشل  ناهدنامرف و  هب  طوبرم  ياه  ثحب  يال  هبال  رد  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  نیاربانب 
.تسا هتفگ  نخس  نانآ  يارب  یهاوخریخ  مدرم و  ياه  هدوت 

مهدراهچ شخب 

همان نتم 

اَهُّیَأ ای  :» ْمُهَداَشْرِإ َّبَحَأ  ٍمْوَِقل  َیلاَـعَت  ُهّللا  َلاَـق  ْدَـقَف  ِرُومُأـْلا  َنِم  َکـْیَلَع  ُِهبَتْـشَی  ،َو  ِبوُطُْخلا َنِم  َکُِعلُْـضی  اَـم  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  ْدُدْرا  َو 
ُذْخَْألا ِهّللا  َیلِإ  ُّدَّرلاَف  ِلوُسَّرلا » ِهّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

.ِهَقِّرَفُْملا ِْریَغ  ِهَعِماَْجلا  ِِهتَّنُِسب  ُذْخَْألا  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُّدَّرلا  ،َو  ِِهباَتِک ِمَکْحُِمب 

اه همجرت 

یتشد

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  ادخ ، هب  دنکان ، ههبش  وت  يارب  هک  يروما  و  دیآ ، یم  دیدپ  وت  يارب  نایماظن  ماکحا  رد  هک  یتالکشم 
: تسا هدومرف  دنک  ناشتیاده  هتشاد  هقالع  هک  یمدرم  يارب  ادخ  اریز  نادرگ ،  زاب  مّلس  هلآ و 

هب ار  نآ  دیراد ، عازن  يزیچ  رد  رگا  و  دینک ، تعاطا  دنتـسه  امـش  زا  هک  یناماما  لوسر و  ادخ و  زا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ندنادرگ  زاب  و  نآرق ، هب  ندرک  لمع  ینعی  ادخ ، هب  يزیچ  ندنادرگ  زاب  سپ  دینادرگ » زاب  شلوسر  ادخ و 

 . یگدنکارپ لماع  هن  تسا ، شخب  تدحو  هک  وا  ّتنس  هب  ندرک  لمع  ینعی  مّلس  هلآ و  و 
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يدیهش

هک ار  یمدرم  یلاعت  يادـخ  هچ  رآ ، زاب  شلوسر  ادـخب و  راکـشآ ،  ان  اهراک  تقیقح  راوشد و  دوش و  نارگ  وت  رب  راـک  هک  اـجنآ  و 
سپ دیرب  نامرف  ار  شیوخ  رما  نادنوادخ  لوسر و  ادخ و  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » تسا هتفگ  هدوب  ناش  ییامنهار  رادتـسود 

وا باتک  مکحم  نتفرگ  ادخ  هب  ندـنادرگزاب  و  دـینادرگزاب » لوسر  ادـخ و  هب  ارنآ  دـیدیزرو ، تموصخ  رگیدـکی  اب  يزیچ  رد  رگا 
! .تسناگمه هتفریذپ  هک  تسوا  عماج  تنس  نتفرگ  لوسر  هب  ندنادرگزاب  .تسنآرق و 

یلیبدرا

هک قیقحتب  سپ  اهراک  زا  وت  رب  ددرگ  هبتـشم  لکـشم و  ياهراک  زا  ار  وت  دـنادرگ  نارگ  هچنآ  وا  لوسر  ادـخ و  يوسب  نادرگزاب  و 
ار و ادـخ  دـیرب  ناـمرف  دـیا  هدـیورگ  هکناـنآ  يا  ار  ناـشیا  ندومن  هار  تشاد  تسود  هک  یهورگ  يارب  زا  یلاـعت  قح  تسا  هدومرف 

سپ نآ  مکح  دشاب  لکشم  امش  رب  هک  يزیچ  رد  دینک  عازن  فالخ و  رگا  سپ  امـش  زا  ار  مکح  نادنوادخ  ار و  لوسر  دیرب  نامرف 
تـسا نتفرگ  ارف  لوسرب  ندرک  در  وا و  باتک  مکحمب  تسا  نتفرگ  ارف  ادخب  رما  ندرک  سپ  لوسر  ادخ و  يوسب  ارنآ  دـینادرگ  زاب 

رگیدکی زا  نامدرم  هدنزاس  قرفتم  تسین  تسا  عرش  ماکحا  همه  هدننک  عمج  وا  هقیرطب 

یتیآ

هک یموق  هب  یلاـعت  يادـخ  اریز  .نک  عوجر  شلوسر  ادـخ و  هب  راـک  نآ  رد  دوـش  زیمآ  ههبـش  ددرگ و  راوـشد  وـت  رب  يراـک  نوـچ 
نامرف شیوخ  رمالاولا  لوسر و  زا  دـینک و  تعاطا  ادـخ  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ) تسا هتفگ  دوب ، ناشتیادـه  رادتـسود 

هیآ هروس 4 ، . 41 (} .دینک عوجر  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـیراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیدرک  فالتخا  يرما  رد  نوچ  دـیرب و 
درگ ار  ناناملـسم  هک  یتنـس  تسوا ، عماج  تنـس  نتفرگ  لوسر ، هب  عوجر  تسوا و  باتک  تامکحم  نتفرگ  ادـخ ، هب  عوجر  .{ 59

.دزاس یمن  هدنکارپ  دروآ و  یم 

نایراصنا

هک  ، هد عاـجرا  شربماـیپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  ّلـح  ددرگ  لـصاح  ههبـش  تیارب  هک  يروما  رد  دوش و  لکـشم  وـت  رب  اـهراک  هک  ییاـج 
: هدومرف هتشاد  هقالع  ار  ناشتیاده  هک  یمدرم  هب  دنوادخ 

دیدرک فالتخا  يا  همانرب  رد  رگا  ،و  دـینک تعاـطا  ار  ناـتدوخ  زا  رمـالا  یلوا  ربماـیپ و  ادـخ و  ، دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »
 «. دینادرگ زاب  لوسر  ادخ و  هب  ار  شمکح 

تسا و يأر  کی  رب  ناگمه  هدـننک  عمج  هک  تسوا  ّتنـس  نتفریذـپ  لوسر  هب  عاجرا  ،و  وا مکحم  تاـیآ  لوبق  ادـخ  هب  نادرگ  زاـب 
 . تسین هدنکارپ 

حورش
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يدنوار

هعلظا و  هیشم ، یف  زمغ  يا  ریعبلا  علظ  نم  وه  لیق  و  متهملا ، علاظلا : .ماظعلا و  رومالا  نم  کمهی  ام  يا  بوطخلا : نم  کعلـضی  ام  و 
.مئاق هلیل  مهلوقک : هقرفتملا ، ریغ  هعماجلاب  هنسلا  فصو  هدعب و  ام  اذک  و  هباتک ، مکحمب  ذخالا  هللا  یلا  دارلاف  يور  .هریغ و 

يردیک

مثیم نبا 

شربمایپ ادـخ و  هب  دـیاب  ینک  هچ  یناد  یمن  ینام و  یمرد  هک  یلکـشم  ياـهراک  رد  وت ، يارب  دـشاب  لکـشم  نیگنـس و  کعلـضی :
لوسرلا و اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  نینچ  دراد و  یم  تسود  ار  ناگدنب  تیادـه  دـنوادخ  هک  ینک  عوجر 
هب عوجر  و  نآرق ، تامکحم  هب  ندرک  لمع  ینعی  ادـخ  هب  عوجر  .لوسرلا  هللا  یلا  هودرف  یـش ء  یف  متعزاـنت  ناـف  مکنم  رمـالا  یلوا 

نامرف .یگدـنکارپ 14 - هقرفت و  ثعاب  هن  تسا  فالتخا  ندرب  نیب  زا  ثعاب  هک  یتنـس  وا ، تنـس  هب  ندرک  لمع  ینعی  ص ،)  ) ربمایپ
اب دهد  عوجر  ربمایپ  ادخ و  هب  دزاس  یم  هبتشم  وا  رب  ار  اهراک  دوش و  یم  وا  یگدنامرد  ثعاب  هک  یلکشم  ياهراک  رد  ات  تسا  هداد 
هب ریـسفت  ار  ربمایپ  هب  عوجر  و  نآرق ، تامکحم  يریگارف  هب  ریـسفت  ار ، ادخ  هب  نداد  عوجر  مه ، دعب  و  هکرابم ، هیآ ي  هب  لالدتـسا 

فده روحم و  اریز  دشاب ، هدنروآدرگ  عماج و  هک  تسا  هدرک  فیرعت  یگژیو  نیا  اب  ار  تنس  و  تسا ، هدومرف  وا ، تنـس  نتفرگارف 
.تسوا هار  هب  نتفر  ادخ و  یگدنب  رب  مدرم  عامتجا  داحتا و  ترورض  رب  تنس 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ُهَناَْحبُس  ] ُهَّللا َلاَق  ْدَقَف  ِرُومُْألا  َنِم  َْکیَلَع  ُِهبَتْشَی  ِبوُطُْخلا َو  َنِم  َکُِعلُْضی  اَم  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َیلِإ  ْدُدْرا  َو 

َیلِإ ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ْمُهَداَـشْرِإ  َّبَحَأ  ٍمْوَِقل  َیلاَـعَت 
 . ِهَقِّرَفُْملا ِْریَغ  ِهَعِماَْجلا  ِِهتَّنُِسب  ُذْخَْألا  ِلوُسَّرلَا  َیلِإ  ُّدَّرلا  ِِهباَتِک َو  ِمَکْحُِمب  ُذْخَْألا  ِهَّللا  َیلِإ  ُّدَّرلاَف  ءاسنلا 59 } . هروس  ( 1 ِلوُسَّرلَا {  ِهّللا َو 

هلیمی هدوئی و  ام  يأ  بوطخلا  نم  هعلضی  ام  هلوسر  هللا و  یلإ  دری  نأ  هرمأ  مث 

هجو کلتل  ناک  نإ  ءاظلاب و  اهاور  نم  هیاور  نم  حصأ  هیاورلا  هذه  هلقثل و 

یناشاک

زا بوـطخلا ) نم   ) ار وـت  دـنادرگ  نارگ  هچنآ  کعلـضی ) اـم   ) وا لوـسر  ادـخ و  يوـس  هب  نادرگ  زاـب  و  هلوـسر ) هللا و  یلا  ددرا  (و 
قح هک  قیقحت  هب  سپ  هناحبـس ) هللا  لاـق  دـقف   ) اـهراک نآ  زا  وت  رب  ددرگ  هبتـشم  و  رومـالا ) نم  کـیلع  هبتـشی  و   ) لکـشم ياـهراک 

هللا و وعیطا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی   ) ار ناـشیا  ندومن  هار  تشاد  تسود  هک  یهورگ  يارب  زا  مهداـشرا ) بحا  موقل   ) هدوـمرف هناـحبس 
، ار رما  نادـنوادخ  و  مکنم ) رمالا  یلوا  و   ) ار وا  لوسر  ار و  ادـخ  دـیرب  نامرف  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  نآ  يا  لوسرلا ) اوعیطا 
يزیچ و رد  دینک  فالخ  عازن و  رگا  سپ  یش ء ) یف  متعزانت  ناف   ) لداع ماما  دنلوسر و  نابیان  هک  امـش ، زا  ناریما  نامکاح و  ینعی 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3977 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ هللا ) یلا  دارلاـف   ) وا لوسر  ادـخ و  يوس  هب  لوسرلا ) هللا و  یلا   ) ار نآ  دـینادرگ  زاـب  سپ  هودرف )  ) امـش رب  زیچ  نآ  دوـش  هبتـشم 
رد و  لوـسرلا ) یلا  دارلا  و   ) ار وا  مکحم  نقتم و  باـتک  تسا  هدـنریگارف  هباـتک ) مکحمب  ذـخالا   ) ادـخ هب  هبتـشم  رما  نآ  هدـننکدر 

ماکحا و عیمج  هدننک  عمج  هک  وا  هقیرط  تنـس و  هب  تسا  هدنیامن  ذخا  هعماجلا ) هنـسب  ذخالا   ) ادـخ ربمغیپ  هب  هیفخ  لئاسم  هدـنیامن 
تسا و تفلا  تدوم و  تیعمج و  قافتا و  ببـس  نآ  هچ  رگیدکی  زا  نامدرم  هرمز  هدنزاس  قرفتم  تسین  هقرفملا ) ریغ   ) تسا لئاسم 

نآ تالکشم  لالح  دننآ و  ظفاح  رمالاولا ،

یلمآ

ینیوزق

( مالسلا هیلع   ) ماما لاثم  رب  دنا  هدومن  یم  مایق  نآ  هب  دوخ  هدوب  یم  لوکوم  ناشیا  هب  عرـش  فرع و  ماکحا  يارجا  قباس  نایلاو  نوچ 
مه ات  دنا ، هدومن  یم  نییعت  لداع  یضاق  لماع و  دوخ  تباینب  اجنآ  دبال  هک  دشاب  رود  ناشیا  زا  هک  راید  نآ  روما  رگم  هلاکو  هباین و 
یم رما  سپ  دـنراد ، ءاـضما  ءارجا و  يوتف  اـضق و  عرـش و  ماـکحا  مه  و  رگـشل ، روما  بیترت  جارخ و  کـلم و  طبـض  زا  فرع  روما 
قح مکح  قیقحت  زا  يدرگ  زجاع  سپ  لکـشم ، ياهراک  زا  ارت  دنراد  نارگ  هچنآ  وا  لوسر  ادـخ و  يوس  هب  نادرگ  زاب  هک  دـیامرف 

يارب و ملع  یب  و  دـنک ، فوقو  اههبـش  دزن  هک  تسنآ  ضرغ  ار ، نآ  رد  باوص  قیرط  ینادـن  روما ، زا  وت  رب  ددرگ  هبتـشم  و  نآ ، رد 
هک نانآ  يا  دـنک : ناشیا  داشرا  تسا  هتـساوخ  هک  یموق  يارب  هناحبـس  قح  تسا  هتفگ  قیقحت  هب  .دـنکن  ءاضما  ماـکحا  دوخ  ياوه 
هب رما  نابحاص  هاگره  دنا : هتفگ  امـش و  زا  ار  رما  نادنوادخ  ار و  لوسر  دـینک  تعاطا  ار و  يادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا  هدروآ  نامیا 

عازن فالتخا و  رگا  .ریاج  كولم  لـطاب و  ياـفلخ  وچمه  دنـشاب  ینثتـسم  اـجنیا  زا  دـننار  مکح  قلخ  ناـیم  قح  ریغ  هب  هبلغ و  رهق و 
مکح اـجنآ  ار  نیما  لوـسر  لوـق  میرک و  يادـخ  رما  ینعی  .لوـسر  ادـخ و  يوـس  ار  مـکح  نآ  دـینادرگ  زاـب  سپ  يزیچ  رد  دـینک 

هب در  سپ  .دیآ  دیدپ  هنتف  فالتخا و  ات  دیهن  دوخ  ياوه  يار و  ربانب  هن  دینک  لوسر  ادخ و  لوق  يوجتسج  شیتفت و  سپ  دینادرگ ،
دنلطاب بلاط  هک  یموق  هکلب  دنکن ، تما  نایم  فالتخا  عازن و  عفر  نآ  هک  تاهباشتم  هن  دشاب  یلاعت  وا  باتک  مکحم  هب  ذخا  يادخ 
نوعبتیف غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف  یلاعت : لاق  امک   ) دـنیاشگب فالتخا  هنتف و  هار  ات  ار  نآرق  تاهباشتم )  ) دـننک بلط  لیام  قح  زا  و 

هن قح  نیعتم  لیبس  رب  ار  مدرم  تسا  هعماج  هک  ص )  ) وا تنـس  هب  دـشاب  ذـخا  لوسر  يوسب  درو  هیالا ) هنتفلا …  ءاغتبا  هنم  هباشت  اـم 
زا هچنآ  ینعی  دشاب ، یـصیصخت  فصو  دناوت  ار و  تنـس  دشاب  یحیـضوت  فصو  دـناوت  و  هدـنزودنا ، فالتخا  هدـنزادنا و  یئادـج 

لماحم و هوجو و  وذ  دـشاب و  تاهباشتم )  ) لیبق زا  هچنآ  هن  دـننک  ذـخا  نادـب  هنیب  تامکحم  زا  فـالتخا  عفار  دـشاب و  عماـج  تنس 
دیجم باتک  هرابرد  یلاعت  قح  هکنآ  لاـثم  رب  ددرگ ، هابتـشا  فـالتخا و  هنتف و  بجوم  نادـب  ذـخا  هک  لـمتحم  ار  هدـساف  تـالیوات 

هک يروما  رد  عطق  لوـق  لـصف و  مکح  ص )  ) وا تنـس  رد  هک  دـشاب  بجاو  سپ  هیـالا ) غـیز …  مهبوـلق  یف  نیذـلا  اـماف   ) هدوـمرف
دیاین مزال  هچنانچ  دوشن  تنس  رد  عازن  ار  تما  هک  دیاین  مزال  نیا  زا  یئوگ  رگا  .دوش و  تفای  نآ  رد  ار  مدرم  دتفا  عزانت  فالتخا و 

هب باتک  رد  عازن  عفر  هچنانچ  میئوگ  باوج  .دشاب  هچب  عازن  عفر  دشاب  تنـس  رد  عازن  رگا  سپ  دشابن ، باتک  رد  عازن  ار  تما  هکنآ 
نایب يارب  ناشیا  لوق  هک  دشاب  نیقیلا  ملع  هب  ناملاع  نید و  نانیما  لوق  هب  مه  تنس  رد  عازن  عفر  دشاب  نیبم  رـسفم و  هک  دشاب  تنس 
هلمج زا  مه  ناشیا  لاوقا  و  ددرگ ، در  ناشیاب  توبن  ترـضح  زا  دعب  تما  فالتخا  سپ  باتک ، نایب  يارب  دـشاب  تنـس  وچمه  تنس 
ینعی هدننک ، عمج  دـشاب  لصف  یمکح  وا  دزن  هک  یـسک  لوق  رب  رگم  عزانت  فالتخا و  دزن  نتـشگ  زاب  دـشابن  اور  سپ  دـشاب ، تنس 

نیبصعتم زا  یـضعب  رگم  هماع  هصاخ و  قافتاب  بکرم و  عامجاب  سک  نیا  و  هدـنهد ، قیرفت  هن  عازن  ره  رد  دـنک  فـالتخا  عفر  هتبلا 
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مالسلا مهیلع  وا  تیبلها  تسا و  ع )  ) ریما ترضح  وا  ملع  هب  سبلتب  وا و  تباینب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر زا  دعب  نیبصان  هماع و 
زا تسه  یملع  یمکح و  ناـشیا  شیپ  ار  هیف  عزاـنتم  لوق  ره  و  ار ، ربـمغیپ  نید  قلطم  ناـملاع  و  ار ، تما  دـندوب  قح  هب  ناـماما  هک 

ع)  ) ناشیا ریغ  هب  و  دنک ، لصف  هب  یجنایم  و  دنک ، عفر  فالتخا  نآ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر تنـس  یلاعت و  يادـخ  باتک 
مولعم فالخ  یب  هلمجلاب  هدرکن و  نآ  ریغ  هعبرا و  نیدـهتجم  زا  ناشیا  ياـملع  هماـع و  لـطاب  ياـفلخ  زا  سک  چـیه  ار  يوعد  نیا 
.دشاب لوسر  ادخ و  دزن  نآ  و  دـشاب ، مولعم  اجنآ  عطق  مکح  و  دـشابن ، عازن  فالتخا و  هک  دوش  عفر  اجنآ  فالتخا  عازن و  هک  تسا 

مدـع نآ و  هب  ملع  روصق  زا  دوـشن  عـفر  عازن  نآ  دوـش و  هدرک  ضرع  تنـس  باـتک و  رب  نوـچ  تنـس و  باـتک و  تاـمکحم  ینعی 
طیحم یملع  ار  وا  هک  تسه  تما  ياملع  هلمج  رد  یسک  ایآ  میئامن  عبتت  هظحالم و  هک  دشاب  نآ  ریبدت  نونکا  تسا ، نآ  رب  تطاحا 

هتبلا ریدقت ) يا  یلع  و   ) دشاب وا  ياج  هب  سک  نینچ  لوسر  زا  دعب  هک  دشاب  بجاو  و  هن ، ای  دشاب  تنس  باتک و  هب  رـصاق  ریغ  عساو 
چیه بابلا ) یف  ام  لقا  و   ) سک چیه  وا  زج  تسا  هدرکن  يوعد  نیا  مه  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  رگم  لوق  چیه  هب  دشابن  سک  نیا 

زا دـعب  عوجر  فالتخا  عازن و  تالاح  رد  سپ  هتفاـی  لاـقتنا  وا  تیبلهاـب  وا  ملع  و  هدوب ، عسوا  متا و  وا  ملع  هک  هتـشادن  کـش  سک 
رتشیب اج  همه  زا  ناشیا  شیپ  فـالتخا  هک  موق  نآ  لوق  رب  هن  دـشابن ، فـالتخا  اـجنآ  هک  شتیبلها  دـشاب و  وا  لوق  رب  لوسر  ادـخ و 

کی ره  شیپ  هکلب  دشابن ، روصتم  نآ  زا  شیب  هک  دشاب  نادنچ  فالتخا  مهریغ  هعبرا و  نیدـهتجم  زا  هماع  ياملع  نایم  الثم  .دـشاب 
همه هداـم  و  دـنکفا ، فـالتخا  رد  ار  یملاـع  هک  دـشاب  عازن  فـالتخا و  نادـنچ  شدوخ  لاوقا  رد  ار  وا  هک  هفینحوـبا  ـالثم  هدارفناـب 

اور نوچ  فصنم  يا  سپ  منک ، شیب  منامب  هدنز  رگا  لوق و  دـصب  دـح  رد  مدرک  مکح  تفگ  هک  رمع  الثم  .دـشاب و  ملاع  ياهعازن 
ناشن ای  دـشاب ، اج  همه  زا  شیب  اجنآ  درد  هک  یئوج  اجنآ  زا  اود  ای  دـشاب ، شیب  اج  همه  زا  اجنآ  فالتخا  هک  يرب  اجنآ  عازن  دـشاب 
يواعد فالتخا و  هک  دننک  يوعد  تعامج  نیا  لثم  رگا  تسا  یمرـش  یب  تیاغ  و  دـشاب ، رت  هارمگ  وت  زا  هک  یـسرپ  یـسک  زا  هار 
هکنوچ .هتـشگ  ادیپ  ناشیا  بناج  زا  همه  اهعازن  نیا  هک  دننک  عفر  فالتخا  نآ  و  دنیامن ، زاب  لصف  مکح  ناشیا  ات  دنرب  ناشیا  شیپ 

عازن و دـیاب  تسا  رودـقم  ات  هک  تسا  مولعم  سک  همه  رب  يراـب  تسب  راـک  دـیاب  شیوخ  رب  تمه  رم  تسه  شیر  هدارت  رم  رـس  رب 
همه زا  اجنآ  درد  نیا  هک  یئاج  هن  دـشاب ، نآ  ياود  عفر و  دـیما  اجنآ  هک  ندرب  یموق  دزن  نید  رد  دوخ  هابتـشا  تریح و  فـالتخا و 
همه زا  شیب  ناشیا  شیپ  فالخ  هک  دنفرتعم  زین  دوخ  هک  دـنا  هماع  ياملع  ءافلخ و  هن  فالخ  یب  موق  نیا  هتبلا  و  دـشاب ، رتناوارف  اج 

عطق و ملع  يوعد  سک  چیه  هدیسر  ثاریم  ناشیا  هب  تنس  باتک و  ملع  تیاصو  مکح  هب  هک  ناد  قیاقح  ناماما  زج  و  تسا ، سک 
باجتحا باـقن  رد  رـس  ناـشیا  نوچ  یلب  ندرک ، ناشیدـب  عوجر  دـمآ  بحاو  سپ  هدرکن  ماـکحا  لـیاسم و  عیمج  رد  لـصف  مکح 

اجنیا دـمآ ، دـیدپ  ناشیا  تایاور  ماکحا و  رد  مه  دوب  تنـس  باتک و  رد  ار  سان  هماع  هک  هابتـشا  فـالتخا و  هنوگناـمه  دندیـشک ،
امهم  ) ات دندومن  ناشیا  نیعبات  نیدـهتجم  لوق  هب  عوجر  مه  دوش ، عفر  وا  دزن  عازن  دـناوت و  لصف  مکح  هک  دـنامن  سک  نوچ  راچان 

هک یتخانش  یملع و  قبط  رب  دومرف  مالعا  دومن و  رما  یلاعت  هناحبس و  قح  نوچ  هلمجلا  یف  .دننک و  عفر  عازن  فالتخا و  نآ  نکما )
لصف مکح  هک  اجنآ  عازن  نآ  مینادرگ  زاب  نید  رد  دتفا  هابتشا  مینک و  عزانت  نوچ  هکنآ  اب  تسا ، رخدم  نماک و  اهترطف  سوفن و  رد 
لوسر تیب  لها   ) دـشاب و رت  مامت  اجنآ  تنـس  باـتک و  هب  ملع  هک  میرب  یئاـج  عازن  نکما ) اـمهم   ) دـمآ بجاو  سپ  دـشاب ، نآ  رد 

یعیش ینس و  لوق  هب  دندوب  ءایصوا  دندوب و  هتفای  لوسر  زا  ملع  هک  دندوب  رت  هتسیاش  ار  رما  نیا  هابتـشا  فالخ و  یب  مالـسلا ) مهیلع 
لماش یعطق  ملع  رب  دوخ  فالتخا  یلاعت  هللا  تیادـه  هب  ام  سپ  دـیاشن ، ار  تافتلا  ناشیا  لوق  هک  نیبصان  زا  نیبصعتم  زا  یـضعب  ـالا 
عماج زیاح و  ناشیا  ار  تنس  باتک و  هچ  دشاب ، تنس  باتک و  رب  ندرک  ضرع  تقیقح  رد  نیا  و  مینک ، ضرع  مالسلا  مهیلع  ناشیا 

دشابن اور  يراب  دشاب ، ملعا  شناگدنب  ياهرذعب  لج  زع و  قح  دوشن  عفر  مه  نآ  هب  هابتشا  نیا  نوچ  و  خسار ، ملع  نآ  رد  دنـشاب و 
رگید یموق  شیپ  دوخ  هابتـشا  عازن و  و  میارد ، هب  دـشاب  ناـشیا  دزن  تنـس  باـتک و  هب  یعطق  ملع  هک  یموق  تعباـتم  زا  تسد  هکنآ 
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یب نابایب  رد  دنـشاب و  هدرک  مگ  هار  هیداب  رد  جح  هار  رد  الثم  یتعامج  هک  دـشاب  نآ  لاحنیا  لاثم  .میرب  ناریح  نادان و  دوخ  وچمه 
هتبلا ار  هار  نآ  دشاب و  هار  دلب  هک  دنشاب  یسک  بلاط  همه  ناکدرک  مگ  هار  هتفرگ  یبناج  یتمس و  کی  ره  هدش ، قرفتم  نان  بآ و 
ناریح نادرگرس و  دنا  هتفرگ  یهار  هس  هس  و  ود ، ود  و  کی ، کی  دنناور  یتمـس  هب  مادک  ره  نابایب  نیا  رد  مدرم  میدید  سپ  دناد ،
ناـیب نآ  رد  ناـشیا  لاـثم  رب  زین  اـم  دـنیوج ، یم  هار  ناـشن  دـننک و  یم  رظن  هار  رد  راوریحتم  دـندرگ و  یم  زاـب  دـنور  یم  ددرتـم  و 

ناگدرک و مگ  هار  ام  وچمه  ناـشیا  هک  مینیب  میبلط  هار  ریفن  تناعتـساب و  میئآ و  ناـشیا  زا  مادـک  ره  کـیدزن  میا  هتـشگ  نادرگرس 
هتفرگ هداج  هدوسآ  نئمطم و  یجوف  هک  مینیب  و  میربب ، ناشیا  زا  دـیما  سپ  دـنیوج ، یم  هار  همیـسارس  مئاـه و  دنناگتـسکش ، یتشک 

ناشیاب ار  دوخ  و  میریگ ، ناشیا  هلابند  و  میزاتب ، ناـشیا  يوس  ماـمت  دـیماب  و  میدرگ ، رورـسم  دـنور  یم  ریحت  شیوشت و  یب  و  دـنا ،
.میراد ناشیا  درگ  رب  مشچ  میزات و  ناشیا  بقع  زا  و  مینادرگ ، قحلم 

یجیهال

اهیا ای  : ) مهداشرا بحا  موقل  هناحبـس  هللا  لاق  دـقف  رومالا ، نم  کـیلع  هبتـشی  بوطخلا و  نم  کعلـضی  اـم  هلوسر  هللا و  یلا  ددرا  و 
ذخالا هللا : یلا  درلاف  لوسرلا ) هللا و  یلا  هودرف  یـش ء  یف  متعزانت  ناف  مکنم ، رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا 

« .هقرفملا ریغ  هعماجلا  هتنسب  ذخالا  لوسرلا  یلا  درلا  هباتک و  مکحمب 

هبتـشم گرزب و  ياهراک  زا  وا  مکح  ار  وت  دنک  هدنامرد  دزاس و  گنل  هک  يزیچ  ادخ  لوسر  ادخ و  يوس  هب  نادرگرب  نکب و  در  و 
: هک ار  ناشیا  ندرک  تیادـه  تشاد  تسود  هک  ار  یتعامج  رم  هناحبـس ، يادـخ  تسا  هتفگ  هک  قیقحت  هب  سپ  روما ، زا  وت  رب  دـشاب 
رد دیدرک  هعزانم  رگا  سپ  ار ، امش  زا  مکح  نابحاص  ار و  ادخ  لوسر  ادخ و  دینک  تعاطا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک  نانچنآ  يا  )
در تسوا و  باـتک  مکح  هب  ندرک  ذـخا  ادـخ  يوس  هب  ندرک  در  سپ  لوـسر ) ادـخ و  يوـس  هب  ار  نآ  مکح  دـینک  در  سپ  يرما ،

.تسوا ماظن  رم  قرفم  ریغ  ماکحا  عیمج  هعماج ي  هقیرط ي  هب  ندرک  ذخا  لوسر  يوس  هب  ندرک 

یئوخ

نآرقلا صن  وه  هیمالسالا  هموکحلا  یف  نوناقلاف  هابتشالا : دیدرتلا و  دنع  تبثتلا  هانعم و  نییبت  نوناقلا و  هیاعرب  مالـسلا  هیلع  هتیـصوت 
ضرعلا ههج  نم  اهرما  هیلع  هبتشی  اهمکح و  هیلع  لکشی  یلاولا  یلع  روما  ضرعی  ام  اریثکف  حیحصلا ، تباثلا  لوسرلا  هنس  حیرصلا و 

هعاطا هللا و  هعاطا  بوجو  نم  نوناقلا  هعاطاب  رمالا  دعب  همکح  هللا  نیب  دـق  عازنلا و  دـلوتی  ءارالا و  اهمکح  یف  فلتخیف  نوناقلا  یلع 
یغبنی و  لوسرلا .) هللا و  یلا  هودرف  یـش ء  یف  متعزاـنت  نا  و   ) لاـقف ع )  ) لوسرلا دـعب  نوناـقلل  ظـفاحلا  رمـالا  یلوا  هعاـطا  هلوـسر و 

دارفا نیب  عقی  ام  وه  هلوسر  هللا و  یلا  عوجرلا  هعفر  یف  بجوی  يذـلا  عزانتلا  اذـه  نا  لوالا  نیهجو : نم  هیـالا  هذـه  داـفم  یف  ثحبلا 
هلوسر هللا و  یلا  دودرملا  عازنلا  نوکیف  هلوسر ، هعاط  هللا و  هعاط  فیدر  یف  مهتعاـط  بجوا  يذـلا  رمـالا  یلوا  ریغ  هیمالـسالا  همـالا 

دب و ال  رمالا ، یلوا  ریغ  همالا  نیب  عازنلاب  صوصخم  وا  رمالا ، یلوا  عم  همالا  نم  عمج  وا  درف  نیب  يرخا  و  همالا ، نم  نیدرف  نیب  هراـت 
یلوا هعاط  بوجول  ینعم  لوسرلا و ال  هللااک و  هعاطلا  بجاو  اودـعرم  الا  یلوا  نال  رمالا ، یلوا  لمـشی  عازنلا ال  اذـه  ناـب  لوقلا  نم 

نیموصعم و مهنوک  نم  دـبال  لوسرلا و  یف  جردـنم  رمالا  اولواف  لوسرلا ، هللا و  یلا  هعفر  یف  دری  ثیحب  مهعم  عازنلا  ریوصت  رمـالا و 
عزانتلا اذـه  نا  یناثلا  .عازنلا  یف  افرط  مهنوک  عم  قالطالا  یلع  رمالا  یلوا  هعاط  بوجو  عمتجی  هابتـشالا و ال  ءاطخلا و  نع  نینوصم 
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نوناـقلا صن  وـه  یتـلا  یعرـشلا  مکحلل  هیلک  يربـکب  ملعلا  یف  هـیمکحلا و  ههبـشلا  یف  نوـکی  نا  دـبال و  هیـالا  یف  هـنع  ثوـحبملا 
یلا اوعجر  یتح  ءاملا  نم  ءاملا  ناب  نیلئاق  عمج  هرکناف  لازنا ، الب  لوخدلا  نم  لسغلا  بوجو  یف  هباحصلا  فالتخاک  هیلا ، عوجرملا 

باـتکلا لـها  مهنا  ثیح  نم  سوجملا  مکح  یف  عازنلاـک  و  لازنا ، ـالب  لوخدـلل  لـماشلا  ءاـسنلا ) متـسم  ـال  وا   ) یلاـعت هلوـق  موـمع 
هلوقل باتک  لهالا  نا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما انالوم  هلالدب  اوعجر  یتح  یبرحلا  رفاکلاب  نوقحلم  ما  هیزجلا  مکح  مهلمـشیف 

دونجلا زیهجت  یف  اهفرـص  اهعیب و  زاوجب  موق  لاقف  رمع ، هموکح  نامز  یف  هبعکلا  یلح  رما  یف  عازنلاک  و  سرلا ،) باحـصا  و   ) یلاعت
یبنلا هب  لمع  ام  لاومالا و  ماکحا  نم  نآرقلا  یف  لزن  اـم  یلا  نینموملاریما  اـنالوم  مهعجرا  یتح  مالـسالا  رکاـسع  هیوقتل  هیمالـسالا 

: دراوم یف  عقو  امک  هسفن  ع )  ) یبنلا عم  همالا  عزانی  دـقف  هیعوضوملا  تاهبـشلا  یف  اما  .اهل و  ضرعتلا  مدـع  نم  هبعکلا  یلح  یف  (ع )
مهلوق و یلا  عجرف  هباحـصلا  رثکا  هیار  درف  نصحتلا  الوا  یبنلا  يارف  دحا ، یف  نیکرـشملا  عم  برحلل  نوصحلا  نم  جورخلا  یف  اهنم 

یبنلا نیب  يروشلا  عرش  دق  و  بلطملادبع ، نب  هزمح  مهنم  هباحصلا  رابک  نم  نیعبس  یلع  دیزی  ام  لتق  نیملسملا و  همیزه  یلا  یضفا 
مکحم یلا  عوجرلاب  عزاـنتلا  عفرل  ع )  ) رما دـق  و  نارمع .) لآ   159 رمالا - یف  مهرواش  و   ) یلاعت هللا  لاقف  رابتعالا  اذـهب  نیملـسملا  و 

نم همکحملا  تایالا  یلا  عوجرلا  وه  الوا  عازنلا  دـنع  عجرملا  نا  هنم  رهاظلا  و  باتکلا ) مکحمب  ذـخالا  هللا : یلا  درلاف   ) لاقف باتکلا 
باتکلا و ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذـلا  وه  : ) یلاعت لاقف  باتکلا ، ما  اـهناب  یلاـعت  هللا  اهفـصو  یتلا  نآرقلا 

فرع قفاوتی  ینعملا : یلع  هحـضاو  هلـالد  اـهل  یتـلا  یه  همکحملا  هیـالا  همکحملا ؟ هیـالا  یه  اـمف  نارمع .) لآ  تاـهباشتم 7 - رخا 
فرع قفاوتی  يذـلا  رهاظلا  صنلا و  نیب  عماـجلا  وه  حالطـصالا  بسحب  مکحملا  و  اـهنم ، همهف  یلع  نآرقلا  هیلع  لزن  يذـلا  ناـسللا 

و صنف ، هغل  هنم  مهفی  ام  ریغ  لمتحی  مل  نا  ظفللا  تالالدلا : ثحبم  یف  هتدـبز  یف  یئاهبلا  خیـشلا  لاق  مالکلا ، نم  همهف  یلع  ناسللا 
: ینعملا یلع  هلالدلا  رهاظلا  وه  مکحملاف  .هباشتم  نیریخ  الا  نیب  مکحم و  نیلوالا  نیب  عماجلا  لوام و  حوجرملا  رهاظ و  حجارلاف  الا 

دیحوتلا یلع  لدی  ام  ماکحالا و  تایاک  ایداقتعا  الصا  وا  ایلمع  امکح  اهنمـضتل  مومعلل  اموهفم  ارما  هانعم  نوک  یلا  افاضم  دوصقملا 
نم دحاو  ریغ  لئاوا  یف  هعقاولا  هعطقملا  فورحلاک  دوصقملا  یلع  هلالدلا  هرهاظ  هیالا  نکت  مل  ناف  .هیلامجلا  هیلالجلا  هللا  تافـص  و 

-17 هینامث - ذئموی  مهقوف  کبر  شرع  لمحی  و   ) یلاعت هلوقک  حیضوتلا  نایبلا و  یلا  جاتحی  ضماغ  مهبم  ینعم  یلع  لدت  وا  روسلا ،
هنـسلا یلا  عجرتف  عازنلا  عفرت  همکحم  هیآ  كانه  نکت  مل  ناف  .فالتخالا  دـنع  اهیلا  عجری  یتلا  همکحملا  تایالا  نم  تسیلف  هقاحلا )

صوصنلا و نکت  مل  و  همالا ، دـنع  تباث  هباحـصا و  نیب  اهیلع  عمجم  ع )  ) یبنلا نع  رداص  ریرقت  وا  لوق  یه  هقرفملا و  ریغلا  هعماـجلا 
کلذ یف  لیلقب  باحصالا  نیب  اهیلع  عمجملا  مالسلا ) هیلع   ) هنع هرداصلا  ایاضقلا 

اونمآ نیذلا  اهیا  ای  (: ) نایبلا عمجم   ) نع هفیرشلا  هیالا  هذه  ریسفت  لقنب  لصفلا  اذه  متخن  .فیرـشلا و  دهعلا  اذه  ردص  يذلا  رـصعلا 
رمالا درفا  اـمنا  و  اـضیا ، هلوسر  هعاـط  اومزلا  يا و  لوسرلا ) اوعیطا  و   ) هنع مکاـهن  هب و  مکرما  اـم  یف  هللا  هعاـط  اومزلا  يا  هللا ) اوعیطا 

نآرقلا یف  سیل  ام  موزل  بجی  هنا ال  مهوت  نم  مهوتل  اعطق  نایبلا و  یف  هغلابم  هللا ، هعاـطب  هنرتقم  هتعاـط  تناـک  نا  لوسرلا و  هعاـطب 
يدـحا یف  سابع  نبا  هریره و  یبا  نع  ءارمالا  هنا  امهدـحا  نـالوق : هیف  نیرـسفملل  مکنم ) رمـالا  یلوا  و  - ) لاـق نا  یلا  رماوـالا - نم 

سابع نبا  هللادبع و  نب  رباج  نع  ءاملعلا  مهنا  رخالا  و  يربطلا ، یخلبلا و  یئابجلا و  هراتخا  يدـسلا و  ناریم و  نب  نومیم  نیتیاورلا و 
مهیلا عوجرلا  بجی  ماکحالا و  یف  مهیلا  عجری  نیذلا  مهنال  مهضعب : لاق  و  هعامج ، اطع و  نسحلا و  دهاجم و  يرخالا و  هیاورلا  یف 

بجوا ع )  ) دمحم لآ  نم  همئالا  رمالا  یلوا  نا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا رقابلا و  نع  اوور  مهناف  انباحصا  اما  .هالولا و  نود  عزانتلا  دنع 
ملع هتمصع و  تبث  نم  الا  قالطالا  یلع  دحا  هعاط  هللا  بجوی  نا  زوجی  هلوسر و ال  هعاط  هتعاط و  بحوا  امک  قالطالاب  مهتعاط  هللا 
رمای نا  هللا  لج  مهاوس ، ءاملعلا  ولا ال  رمالا  یف  لصاحب  کلذ  سیل  حـیبقلاب و  رمـالا  مزلی  ـالا  و  طـلغلا ، هنم  نماو  هرهاـظک  هنطاـب  نا 
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، هیف اوفلتخا  ام  عمتجی  نا  لاحم  هنا  امک  نوفلتخملا  عاطی  نا  لاحم  هنال  لعفلا ، لوقلا و  یف  نیفلتخملل  دایقنالاب  وا  هیـصعی  نم  هعاطب 
اعیمج قلخلا  قوف  رمالا  اولوا  هتعاطب و  هلوسر  هعاط  نرق  امک  هلوسر  هعاطب  رمالا  یلوا  هعاط  نرق  هللا  نا  اضیا  کلذ  یلع  لدـی  امم  و 

مهتمـصع و مهتماما و  تبث  نیذـلا  دـمحم  لآ  نم  يدـهلا  همئا  هفـص  هذـه  و  قلخلا ، رئاـس  قوف  رمـالا و  یلوا  قوف  لوسرلا  نا  اـمک 
.ریسفتلا نع  هانلقن  ام  یهتنا  مهتلادع ، مهتبتر و  ولع  یلع  همالا  تقفتا 

.هتنسب هلوقل  هیناث  هفص  هقرفملا : ریغ  هینایب ، نم  هظفل  بوطخلا :

رد ار  مدرم  شدوخ  دنوادخ  دوش  تلدب  یمکح  رد  يا  ههبـش  دیآ و  شیپ  یلکـشم  يدـه  عرـش  نوناق  ادـخ و  ماکحا  رد  ار  وت  رگا 
ار و رمالا  یلوا  زا  دـیربب و  ار  ادـخ  لوسر  نامرف  دـیربب و  ار  ادـخ  نامرف  دـیدیورگ  هک  یناسک  ایا  : ) هدومرف هدرک و  داشرا  هراب  نیا 

لمع زا  ترابع  ادخب  مکح  در  دـیوش ) ایوج  شلوسر  ادـخ و  زا  ار  نآ  داد  خر  یعازن  فالتخا و  امـش  نایم  یمکح  هرابرد ي  رگا 
قاـفتا دروم  تباـث و  ررقم و  شور  تنـسب و  عوجر  ینعمب  ادـخ  لوسر  زا  شندـش  اـیوج  مکح و  در  و  تسا ، نآرق  نشور  تاـیآلا 

.دشابن فالتخا  دروم  هک  تسا  ترضحنآ 

يرتشوش

علـضمل لمح  عدـصلا و  یـسا  یقتلا و  ربلا و  هدـنع  یـشعالا : لاق  .کلیمی  القث  کلقثی  يا : کعلـضی ) ام  هلوسر  هللا و  یلا  ددرا  (و 
( یلاعت هللا  لاق  دـقف  رومالا ، نم  کیلع  هبتـشی  و   ) میظعلا رمالا  بطخلا ، دـیرد : نبا  لاق  همیظعلا ، رومالا  يا : بوطخلا ) نم   ) لاـقثالا

یبا نبا  یف  امک  هناحبس ) ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه 
ناـف مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوـعیطا  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) مهداـشرا بحا  موـقل   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و 

یف داز  و  الیوات .) نسحا  ریخ و  کـلذ  رخـالا  مویلا  هللااـب و  نونموت  متنک  نا   ) هدـعب و  لوسرلا ،) هللا و  یلا  هودرف  یـش ء  یف  متعزاـنت 
مکیلع هللا  لضف  ول ال  مهنم و  هنوطبنتسی  نیذلا  هملعل  مهنم  رمالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هودر  ول  و  : ) یلاعت لاق  و  (: ) فحتلا  ) هیاور

و هقرفملا ) ریغ  هعماجلا  هتنـسب  ذـخالا  لوسرلا  یلا  درلا  و  هباتک ، مکحمب  ذـخالا  هللا  یلا  درلاف  (. ) الیلق الا  ناطیـشلا  متعبتـال  هتمحر  و 
و هنم ، هباشتملا  زیمن  و  هباـتک ، نم  مکحملا  طبنتـسن  نیذـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لـها  نحن  و  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  داز 

هیلع  ) همالک نم  رهظی  و  ءادعالا .) نم  مهلثم  یف  انم  تدهاش  ام  لثمب  كودع  یف  رـسف  هرـصا ، عضو  و  هللا ، خسن  امم  خـسانلا  فرعن 
ال هنـس ، هنوک  زارحا  ریغ  نم  یـش ء  یلع  سانلا  عامجا  نا  و  اهیلع ، عمجملا  هنـسلا  باتکلا و  مکحم  یف  رـصحنت  هجحلا  نا  مالـسلا )

.هب هربع 

هینغم

یف هحیرـصلا  هحـضاولا  تایالا  یلا  عجراف  مارحلا  لالحلا و  نم  مکح  کیلع  هبتـشا  اذا  خلا ..) کعلـضی  ام  هلوسر  هللا و  یلا  ددراو  )
یف عوقولا  هیـشخ  تاهبـشلا  قئاف  الا  و  كادف ، تیدتها  ناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  عطقلا  قیرطب  تبث  ام  و  هللا ، باتک 

.تامرحملا

هدبع
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باتکلا مکحم  هباتک : مکحمب  ذـخالا  کیلع …  لکـشی  ام  دارملا  هعلـض و  یف  هبرـض  عنمک  انالف  علـض  بوطخلا : نم  کعلـضی  ام 
ذخف تذخا  اذاف  ءارالا  اهب  تقرتفا  ننـس  هنع  تیور  نکل  هعماج و  اهلک  لوسرلا  هنـص  هقرفملا : ریغ  هعماجلا  هتنـسب  حیرـصلا …  هصن 

… هیلا هتبسن  یف  فلتخی  امم ال  هیلع  عمجا  امب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

( باتک  ) هب یـشاب ) نادرگرـس  قح  مکح  نتـسناد  يارب  هک   ) ددرگ هبتـشم  وت  رب  هک  یئاهراک  ینامرد و  هک  یلکـشم  ياـهراک  رد  و 
میرک س 4 نآرق  رد   ) دنک یئامنهار  تیاده و  هتـساوخ  هک  یهورگ  يارب  ناحبـس  دنوادخ  هک  نادرگزاب  وا  ربمغیپ  تنـس )  ) ادخ و

ینعی لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  یش  یف  متعزانت  ناف  مکنم ، رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  وعیطا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  هدومرف : ي 59 
) مرکا ربمغیپ  نیـشناج  قح و  رب  هفیلخ  اوشیپ  ماـما و   ( ناـتدوخ زا  رمـالا  یلوا  لوسر و  ادـخ و  زا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 

تواضق سفن  ياوه  يور  زا   ( دیئامن عوجر  شلوسر  ادـخ و  هب  دـینک  ادـیپ  فالتخا  یمکح  رد  رگا  سپ  دـیئامن ، يوریپ  تعاطا و 
) تسین يدیدرت  هابتـشا و  نآ  ینعم  رد  هچنآ   ( وا باتک  زا  مکحم  نتفرگ  ارف  ادخ  هب  عوجر  سپ  ددرگ ( يراکهابت  ببـس  هک  دینکن 

فالتخا هک  یتنس   ( دزاس یمن  هدنکارپ  دروآ و  یم  درگ  هک  یتنس  تسا  وا  ماکحا (  ( تنـس نتفرگ  ارف  لوسر  هب  عوجر  و  دشاب ، یم 
). دشاب یمن  ادیوه  حضاو و  نآ  زا  دوصقم  هک  هدننک  هدنکارپ  تنس  هن  دنادرگ ، هناگی  هشیدنا  يار و  رد  ار  همه  دیامن و  یم  عفر  ار 

ینامز

یملع ینید و  یسایس ، ياوقت 

دیاب ار  قح  نیفرط  عضوم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  .تسا  مدرم  نایم  رد  تلادع  يارجا  ظفح و  کلامب  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  شرافس 
درک كرد  ار  تـقیقح  یتـقو  اـما  دوـشیم  تحاراـن  یهاـگ  هـتفرگ  رارق  تلادـع  يارجا  ناـیرج  رد  هـک  یـسک  دـنچ  ره  درک  ءارجا 
دوخ هفیظوب  هک  دراد  عطق  اریز  .دوشیم  يور  رادفرط  ددرگیم و  یـضاق  نادـنمقالع  زا  درک  هعجارم  نآ  هب  دـش و  تیوقت  شنادـجو 

يوقت هب  دـینک  ارجا  ار  تلادـع  : ) دـهدیم شرافـس  هک  ادـخ  هتکن ، نیاـب  هجوت  اـب  .تسا  هدومن  ارجا  ار  ادـخ  روتـسد  هدرک و  لـمع 
هب تلادـع  يارجا  دـیوگیم  هکنیا  اـب  تـهج  نـیمهب  ار و  یهلا  يوـقت  مـه  هـتفرگ و  رظن  رد  ار  یـسایس  يوـقت  مـه  تـسا ) رتـکیدزن 

ماما .تسا  یملع  فالتخا  زا  زیهرپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  بلطم  نیرخآ  .دنکیم  يوقت  هب  شرافـس  زاب  تسا  رتکیدزن  يراکزیهرپ 
یظفل ياهفالتخا  نیمه  اریز  تشاذگ ، توکسم  ار  نآ  دیاب  دوشیم  فالتخا  ثحب و  لباق  عوضوم  هک  اجنا  دراد  دیکات  مالـسلا  هیلع 

ارجا دیاب  دنا  هداد  رظن  ص )  ) ربمایپ ادخ و  تسا و  حضاو  بلطم  هک  اجنآ  .دشکیم  طوقـس  یعامتجا و  یـسایس ، فالتخاب  هک  تسا 
درک و راذگاو  لوسر  ادخب و  نآرق  حیرـصب  دـیاب  تسا  هدیـسرن  ینایب  ص )  ) ادـخ لوسر  فرط  زا  ای  مهم و  بلطم  هک  اجنآ  درک و 

ادخ هن  تقیقح  رد  دنزیم  نماد  ار  اهفالتخا  ص )  ) ربمایپ ادخ و  مانب  هک  نانآ  بلطم ، نیاب  هجوت  اب  .تشاذگ  توکسم  رگید  يانعمب 
هرابرد وطـسرا  ردنکـسا و  زا  يا  همان  دیدحلا  یبا  نیا  .تسا  یعطق  طوقـس  فالتخا  ماجنارـس  اریز  .ار  شبلاطم  هن  دنا و  هتخانـش  ار 

: تشون دوب  نکاس  نانوی  رد  هک  وطسرا  هب  يا  همان  تفای  طلست  ناریا  رب  هک  ردنکسا  تسا : نیا  نآ  هصالخ  هک  دنکیم  لقن  فالتخا 
مناسرب و لتقب  ار  اهنآ  ایآ  میراد  امـش  يرکف  کمک  تروشم و  هب  زاین  تردق  نیا  ظفح  يارب  اما  میا  هتفای  تسد  تردق  رب  هچ  رگا 
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یب نارکف و  هتوـک  یناـسرب ، لـتقب  ار  هـقطنم  فارـشا  رگا  .دراد  يزاـیتما  يا  هـقطنم  ره  تشوـن : وطـسرا  يراد ؟ يرگید  هماـنرب  اـی 
راشف تحت  ار  وت  دیایب و  دوجوب  ینامرهق  نانآ  نایم  زا  تسا  نکمم  دنسرب  تردقب  هقبط  نیا  هاگره  دنسریم و  تسایر  هب  اهتیصخش 

ار مادـک  ره  امن و  باختنا  تسایر  هب  ار  اهنآ  نک و  میـسقت  اهنآ  نادـنمورین  نایم  ار  تردـق  هک  دوشیم  داهنـشیپ  نیارباـنب  دـهد  رارق 
رگیدکی ناجب  دنکیم و  رخافت  يرگید  رب  کی  ره  یطئارـش  نینچ  رد  .دشاب  کچوک  وا  تکلمم  دنچ  ره  امن  يراذگجات  هناگادـج 

ناما رد  وت  هجیتن  رد  .دـنبوکب و  ار  دوخ  بیقر  ات  دوشیم  رتکیدزن  وتب  هکلب  دـنریگیم ، هدـیدان  وتب  تبـسن  ار  دوخ  ياه  هنیک  دـتفایم و 
.دومن ظفح  ار  دوخ  ذوفن  درک و  لمع  وطسرا  روتسدب  ردنکسا  .دوب  یهاوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

ملسلا و یف  همیظعلا  رومالا  يا  بوطخلا ) نم   ) کیلع لکشی  يا  کعلضی ) ام   ) هنـسلا باتکلا و  یلا  يا : لوسرلا ) هللا و  یلا  ددرا  (و 
، اونمآ نیذـلا  اهیا  ای  مهداشرا : بحا  موقل  یلاعت  هللا  لاق  دـقف   ) عنـصت اذام  يردـت  الف  رومالا ) نم  هبتـشی   ) ام و )  ) .هبـشا ام  برحلا و 

مهیلع رشع  ینثالا  همئالا  مه  و  هفالخلا ، باحصا  يا  مکنم ) رمالا  یلوا  و   ) هنـسلا عابتاب  لوسرلا ) اوعیطا  و   ) باتکلا عابتاب  هللا  اوعیطا 
نیبناجلا نم  بناج  يا  نورتل  هنسلا  باتکلا و  یلا  عوجرلاب  لوسرلا ) هللا و  یلا  هودرف   ) ماکحالا نم  یش ء ) یف  متعزانت  ناف   ) مالـسلا

هتنـسب ذـخالا  لوسرلا  یلا  درلا  و   ) .اهباشتم سیل  يذـلا  حیرـصلا  هصن  يا  هباـتک ) مکحمب  ذـخالا  هللا  یلا  درلاـف   ) یعرـش لـیلد  هیلع 
نم اهناب  لوقی  مهضغبف  اهیف  همالا  تفلتخا  یتلا  هنـسلا  يا ال  هقرفملا ) ریغ   ) لوسرلا نم  تدرو  اهنا  یلع  همالا  تعمجا  یتلا  هعماجلا )

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هیلع هارتفم  هبوذکم  اهناب  لوقی  مهضعب  و  لوسرلا ،

يوسوم

يرما ءالب  نفیضت  یلبا و ال  ام  مهنم  يرما ء  لکل  فرعا  مث  .همیظعلا  رومالا  بوطخلا : .کیلع  بصعتسی  کلقثی و  ام  کعلـضی : ام 
يرما ء هعض  و ال  اریغـص ، ناک  ام  هئالب  نم  مظعت  نا  یلا  يرما ء  فرـش  کنوعدی  هئالب و ال  هیاغ  نود  هب  نرـصقت  و ال  هریغ ، یلا  ء 

هللا لاق  دقف  رومالا ، نم  کیلع  هبتشی  و  بوطخلا ، نم  کعلضی  ام  هلوسر  هللا و  یلا  ددرا  .امیظع و  ناک  ام  هئالب  نم  رغصتست  نا  یلا 
یلا هودرف  یـش ء  یف  متعزانت  ناف  مکنم ، رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) مهداشرا بحا  موقل  یلاـعت 

قحلا طسب  لدعلا و  هماقا  هقرفملا ) ریغ  هعماجلا  هتنـسب  ذـخالا  لوسرلا  یلا  درلا  و  هباتک ، مکحمب  ذـخالا  هللا : یلا  درلاف  لوسرلا ) هللا و 
اهعدی اهـساسا و  مدهی  اهناکرا و  ضوقی  ملظلا  لب  مودت  نل  مودت و  اهنا ال  .اهیف  لدـع  هلود ال  یف  ریخ  و ال  هالولا ، تابجاو  مها  نم 

اهدو وفصی  هیعرلا ال  ناف  مهفطع  مهتدوم و  بستکی  هتیعر و  نیب  لدعلا  طسبی  يذلا  وه  لداعلا  مکاحلا  نا  و  همداقلا ، لایجالل  هربع 
هیعرلا ال هذه  نا  مث  .یعارلا  نم  مامتهالا  فطعلا و  هقفـشلا و  تار  اذا  الا  هملاس  اهرودص  نوکت  هملاس و ال  اهرودـص  تناک  اذا  الا 

لاوز اهـسفن  یف  يرت  مهئاقب و ال  یلع  صرحت  اهتالو و  یلع  هظفاحملا  یف  عفدـنت  تناک  اذا  الا  اهتال  ول  اهتحیـصن  یف  هقداص  نوکت 
تناک اذا  الا  اهلامعا  یف  صلخت  هیعرلا ال  نا  هزعلا …  همارکلا و  اهل  ققحت  یتلا  هلودـلا  هذـه  مودـت  نا  رارمتـساب  ینمتت  لـب  مهتلود 

اهحلاصم نع  عفادت  اهناشب و  متهت  هیعرلا و  یلا  رظنت  تناک  مث  اهبعش  فادها  لمحت  اهرشنت و  اهتدیقع و  یلع  ظفاحت  اهتلود  هلودلا 
هیفیک مهنقلی  هالولل و  هتحیصن  لمکی  مامالا  نا  مث  .هتدایس  بعشلا و  هداعـس  ققحت  یتلا  لبـسلا  عیمج  ییهتف ء  اهحلـصی  امیف  رظنت  و 

اهب مهدضع  دش  مهلامآ و  عامتسا  ناف  دنجلا  لامآ  یف  حسفی  نا  - 4 هیقبلا …  یه  هذه  رماوا و  هدع  تمدقت  دق  دونجلاب و  مامتهالا 
ناک هناف  هسفنل  وه  هراتخا  امب  یـصاعلا  ءاـنثلا و  نسح  هموادـم  - 5 مهم …  بلطم  اذـه  سایلا و  مدـع  حومطلا و  باب  مهماما  حـتفی 
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میرکلا لیزنتلا  یف  اهل و  هراتخا  هب و  هسفن  مزلا  ام  قحتـسیف  دیری  ام  یلع  همادـقا  غباونلا  دونجلا  اهققح  یتلا  هیلوطبلا  فقام  ارح  القاع 
ام ءاس  مهتامم  مهایحم و  ءاوس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک  مهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتجا  نیذـلا  بسح  ما  : ) یلاعت هلوق  درو 

اقـساف ال ناـک  نمک  اـنموم  ناـک  نمفا  اـمرکتم ، ماـعنالاب  تلوطت  ائدـتبم و  تلق  كواـنث  لـج  تنا  لـیمک و  ءاـعد  یف  و  نومکحی )
تاربملا و نم  مهل  لـمعاف  مهعم  کـماقمل  حاـت  رت  کـتیعرب و  کـنظ  نسحی  نا  تدرا  اذا  یلاولل  لوقی  ماـمالا  نا  مث  نووتـسی … 

نا مث  هاوتـسم …  هتالهوم و  نمـض  كوحن  مهـسوفن  تناک  یلاولا  هربکی  الف  اریغـص  لمعلا  مهلعجی  ام  هماعلا  عیراشملا  تاریخلا و 
هبتشا ام  ثدح  ثادحالا و  تمقافت  رومالا و  تدتـشا  نا  میلـسلا  نازیملا  هیطعیل  یلاولا  یلا  عجری  دونجلا  نع  هثیدح  رخآ  یف  مامالا 

مل نا  و  همکح ، وه  اـم  يری  هولتیف و  هباـتک  یف  هللا  یلا  هلوسر …  هللا و  یلا  عجری  نا  بجی  هل  لوقی  ماـمالا  ناـف  همکح  یلاوـلا  یلع 
هلیفکلا اـهناف  هرهطملا  هنـسلا  یلا  عـجریلف  كاردـالا  یف  زجع  وا  طابنتـسالا  یف  ضوـمغل  یفاـشلا  ناـیبلا  زیزعلا  باـتکلا  یف  هل  رهظی 

تایصوت یه  هذه  مالسالا و  اهاری  امک  ملسملا  يدنجلا  طورش  یه  هذه  تاعیرشتلا …  نم  ریثکل  هسـسوملا  تالمجملا و  لیـصفتب 
نم اهنا  اهومسب …  زتعن  رخفن و  نا  انل  قحی  الهف  دونجلا ، حلـصی  ام  نانحلا و  فطعلا و  قفرلا و  هیلمع  یف  هالولا  یلا  هفیرـشلا  مامالا 

 … نمیهملا عدبملا و  دئارلا و  مالسالا  تایطعم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهدراهچ شخب 

هراشا

اَهُّیَأ ای  :» ْمُهَداَشْرِإ َّبَحَأ  ٍمْوَِقل  َیلاَـعَت  ُهّللا  َلاَـق  ْدَـقَف  ِرُومُأـْلا  َنِم  َکـْیَلَع  ُِهبَتْـشَی  ،َو  ِبوُطُْخلا َنِم  َکُِعلُْـضی  اَـم  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  ْدُدْرا  َو 
ُذْخَْألا ِهّللا  َیلِإ  ُّدَّرلاَف  « ِلوُسَّرلا ِهّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

.ِهَقِّرَفُْملا ِْریَغ  ِهَعِماَْجلا  ِِهتَّنُِسب  ُذْخَْألا  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُّدَّرلا  ،َو  ِِهباَتِک ِمَکْحُِمب 

همجرت

اهنآ هتفگ  زا  و   ) نادرگزاب ربمایپ  ادخ و  هب  ددرگ  یم  هدیچیپ  هبتشم و  ، فلتخم ياهراک  رد  دوش و  یم  نیگنس  ، وت رب  هک  یمهم  روما 
(. ریگب کمک  ماکحا  فشک  يارب 

تعاطا دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : هدومرف نینچ  دـنک  ییامنهار  داشرا و  ار  اهنآ  دراد  تسود  هک  یهورگ  هب  لاعتم  دـنوادخ 
شلوسر ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  رگا  ار و  دوخ  موصعم )  ) نایاوشیپ و  ادخ )  ) ربمایپ دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دـینک 

تایآ زا  روتـسد  نتفرگ  میرک و  نآرق  هب  نتـسج  کسمت  يانعم  هب  ادـخ  هب  ندـنادرگ  زاب  (. دـیبلطب يرواد  اهنآ  زا  و   ) دـیهد عاـجرا 
نآ رد  یفالتخا  هک  تسا  ترـضح  نآ  قافتا  دروم  یعطق و  ّتنـس  هب  کسمت  ناـمه  ربماـیپ  هب  ندـنادرگزاب  تسا و  نآ  تاـمکحم 

.تسین
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تالکشم ّلح  هار  ریسفت : حرش و 

ماکحا هب  طوبرم  لئاسم  رد  کلام  هفیظو  نییبت  هب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ریاـس حلـص و  گـنج و  ، رکـشل هب  طوبرم  لـئاسم  رد  ار  یهلا  ماـکحا  فشک  هار  دزادرپ و  یم  هیمکح  تاهبـش  حالطـصا  هب  عرش و 
اریز ، دناوخ یم  ارف  عبانم  زا  هدافتسا  اب  یهلا  ماکحا  رد  داهتجا  هب  ار  وا  حالطصا  هب  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  تموکح  هب  طبترم  لئاسم 

هبتـشم و ، فلتخم ياـهراک  رد  دوش و  یم  نیگنـس  ، وـت رب  هک  یمهم  روـما  :» دـیامرف یم.دـید  یم  وا  رد  ار  یگداـمآ  نینچ  ترـضح 
اَم ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  ْدُدْرا  َو  ( ؛») ریگب کـمک  ماـکحا  فشک  يارب  اـهنآ  هتفگ  زا  و   ) نادرگزاـب ربماـیپ  ادـخ و  هب  ددرگ  یم  هدـیچیپ 

(. ِرُومُْألا َنِم  َْکیَلَع  ُِهبَتْشَی  ،َو  ِبوُطُْخلا َنِم  َکُِعلُْضی 

دنک ییامنهار  داشرا و  ار  اهنآ  دراد  تسود  هک  یهورگ  هب  لاعتم  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  دانتـسا  هفیرـش  هیآ  هب  هاـگ  نآ 
ار و دوخ  موصعم )  ) نایاوشیپ و  ادخ )  ) ربمایپ دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : هدومرف نینچ 

َّبَحَأ ٍمْوَِقل  َیلاَعَت  ُهّللا  َلاَق  ْدَقَف  ( ؛») دیبلطب يرواد  اهنآ  زا  و   ) دیهد عاجرا  شلوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  رگا 
ِهـّللا َو َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیـَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْـکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُـسَّرلا َو  اوـُعیِطَأ  َهـّللا َو  اوـُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اـَـهُّیَأ  اــی   » ْمُهَداـَـشْرِإ

{ (. هیآ 59 ءاسن ، «} ِلوُسَّرلا

تسا و نآ  تامکحم  تایآ  زا  روتـسد  نتفرگ  میرک و  نآرق  هب  نتـسج  کسمت  يانعم  هب  ادـخ  هب  ندـنادرگ  زاب  :» دـیازفا یم  سپس 
ِهّللا َیلِإ  ُّدَّرلاَف  ( ؛» تسین نآ  رد  یفالتخا  هک  تسا  ترـضح  نآ  قافتا  دروم  یعطق و  ّتنـس  هب  کسمت  نامه  ربماـیپ  هب  ندـنادرگزاب 

(. ِهَقِّرَفُْملا ِْریَغ  ِهَعِماَْجلا  ِِهتَّنُِسب  ُذْخَْألا  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُّدَّرلا  ،َو  ِِهباَتِک ِمَکْحُِمب  ُذْخَْألا 

نآ وس و  نیا  هب  ار  ناسنا  هاگ  هک  تسا  ینیگنس  راب  يانعم  هب  لصا  رد  عنم ) نزو  رب  (؛» ْعلَض » هکنیا هب  هّجوت  اب  َکُِعلُْـضی » ام   » هب ریبعت 
لح ّتنـس  باتک و  هب  هعجارم  قیرط  زا  دـیاب  دـمآ  شیپ  يا  هدـیچیپ  لکـشم و  مکح  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ، دـنک یم  لـیام  وس 

.دوش

هب هراـشا.دوش  یم  هتفگ  يراـک  عون  ره  هب  هک  روما  ربارب  رد  ، تسا مهم  راـک  ياـنعم  هب  متخ ) نزو  رب  «) بطخ » عمج « بوُطُخ » هب ریبعت 
تاقالطا تامومع و  زا  ای  ّتنـس  باتک و  صوصن  زا  دـش  لکـشم  شمکح  اـجک  ره  يداـع  روما  رد  مه  همهم و  روما  رد  مه  هکنیا 

.ریگب کمک 

.دوب ماما  دوخ  شقادصم  نامز  نآ  رد  هک  تسا  موصعم  نایاوشیپ  هب  هراشا  رایتخا  نابحاص  يانعم  هب  ْرمَألا » ِیلوُأ   » هب ریبعت 

.تسین يدیدرت  کش و  نآ  ریسفت  موهفم و  رد  هک  تسا  تایآ  تامکحم  هب  هراشا  ِِهباتِک » ُمَکُْحم   » هب ریبعت 

هب ذخا  تساهنآ و  نایم  رد  روهشم  ناناملسم و  لوبق  دروم  هک  تسا  يوبن  هریس  ثیداحا و  هب  هراشا  « هقّرفم ریغ  هعماج  ّتنس  » هب ریبعت 
.دوش یمن  يا  هقرفت  فالتخا و  هنوگ  چیه  ببس  نآ 

تـسا هقف  هناگراهچ  هلدا  زا  یعطق  لیلد  ود  هک  عامجا  لقع و  لیلد  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
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؟ تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس 

کی ار  عامجا  هاوخ  ؛ ار عامجا  تیجح  مه  هدرک و  نایب  ًاحیرص  ار  لقع  لیلد  تیجح  مه  ّتنس  باتک و  اریز  ، تسا نشور  نآ  خساپ 
.مینادرگزاب موصعم  مالک  ّتنس و  هب  ار  نآ  ای  مینادب و  لقتسم  لیلد 

؟ دننایک رمالا  ولوا  هتکن :

تقو نامکاح  نارادمامز و  ار  نآ  زا  دوصقم  ًابلاغ  ّتنس  لها  نارّسفم.تسا  رظن  فالتخا  نارّسفم  نایم  رد  رمالا  اولوا  ریـسفت  هرابرد 
لکـش ره  زا  دنراد  هفیظو  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  ریـسفت  نیا  هجیتن  دنا ! هدشن  لئاق  نآ  يارب  مه  ییانثتـسا  هکنیا  بجع  دنناد و  یم 

.دشاب اه  لوغم  تموکح  رگا  یتح  دننک  يوریپ  یتموکح 

يانعم هب  ار  رمالا  اولوا  « لـالظ یف  »و« راـنملا » ریـسفت ناگدنـسیون  دـننام  دـنراد  يرتشیب  ینیب  نشور  هک  ریخا  نارّـسفم  زا  یـضعب  یلو 
یم نیا  هب  طورـشم  ار  نآ  یلو  دنتـسه  مدرم  یگدنز  رد  یـشقن  ياراد  هک  دـنناد  یم  ینابـصنم  بحاص  املع و  مدرم و  ناگدـنیامن 

.دشاب هدوبن  مالسا  تاررقم  فالخ  رب  هک  دننک 

يافلخ اهنت  یضعب  دننک و  یم  رصحنم  دنتسه  يونعم  رادمامز  هک  ینادنمشناد  هب  ار  رمالا  اولوا  رگید  یضعب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.تشاد دهاوخن  دوجو  يرمالا  یلوا  رگید  هنمزا  رد  دوش  یم  نیا  نآ  همزال  هک  دنرمش  یم  رمالا  اولوا  ار  هناگراهچ 

.تسا دراو  نآ  هب  داریا  لاکشا و  نامه  هک  دنرمش  یم  رمالا  یلوا  ءزج  زین  ار  هباحص  رگید  یضعب 

يدام و روما  مامت  رد  ادـخ  يوس  زا  مدرم  ياوشیپ  هک  دـنموصعم  ناماما  اهنت  رمـالا  یلوا  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هعیـش  نارّـسفم  یلو 
تسا یهیدب.تسا  قلطم  هدمآ  هفیرش  هیآ  رد  هک  رمالا  اولوا  زا  تعاطا  بوجو  هکنیا  نآ  تسا و  نشور  مه  نآ  لیلد.دنتسه  يونعم 

رب فطع  هلـصاف  نودـب  رمالا  ولوا  هکنیا  صوصخ  هب.درادـن  انعم  دوشب  اطخ  ای  هانگ  راتفرگ  تسا  نکمم  هک  یـسک  زا  قلطم  تعاطا 
.دوش یم  لماش  ار  رمالا  یلوا  مرکا و  ربمغیپ  ناسکی  روط  هب  هدمآ  نآ  زا  شیپ  هک  « اوعیطا هدش و« لوسر 

ریسفت رد  يزار  رخف  ؛ دنا هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هداد و  فاصنا  اجنیا  رد  ّتنس  لها  نارّسفم  زا  یـضعب  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
: دیوگ یم  هیآ  نیا  لیذ  دوخ 

دشابن اطخ  زا  موصعم  رگا  اریز  ، دشاب موصعم  دیاب  ًامتح  درمشب  مزال  ارچ  نوچ و  نودب  عطق و  روط  هب  ار  وا  تعاطا  ادخ  هک  یـسک  »
رد داضت  یعون  دوخ  نیا.تسین  راگزاس  یقطنم  چـیه  اب  دـشاب  مزال  وا  زا  يوریپ  هچنانچ  دوش  یم  ییاـطخ  بکترم  هک  یماـگنه  هب 

عونمم راک  نیا  دیوگ  یم  وس  کی  زا  اریز  ، دنک یم  داجیا  یهلا  مکح 

رما و عامتجا  ببس  عقاو  رد  نیا  تسا و  مزال  دیوگ  یم  دهد و  یم  راک  اطخ  رمالا  یلوا  زا  يوریپ  هب  روتـسد  رگید  يوس  زا  تسا و 
«. دوش یم  دحاو  عوضوم  رد  یهن 

.دشاب نیموصعم  هب  رظان  نیقی  هب  قوف  هیآ  رد  رمالا  یلوا  هک  دریگ  یم  هجیتن  سپس 
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: دیوگ یم  هتفریذپن  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  ندوب  موصعم  يزار  رخف  هک  اجنآ  زا  اهتنم 

ج 10، يزار ، رخف  ریسفت  «.} دنوش یم  تما  هعومجم  رمالا  یلوا  بیترت  نیا  هب  و.دنموصعم  دننک  قافتا  يزیچ  رب  رگا  تما  عومجم  »
! تسا عامجا  يانعم  هب  رمالا  یلوا  هکنیا  هجیتن  هنس 1357 }. رصم ، پاچ  ص 144 ،

رمالا یلوا  تعاطا  قیرط  زا  دوش  یم  هدیچیپ  امـش  رب  هک  یلئاسم  دـیوگ  یم  نآرق  هک  تسا  هدـش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  يزار  رخف  یلو 
ندروآ تسد  هب  قیرط  زا  ار  تالکـشم  ناوت  یمن  تسا و  دودعم  دودحم و  ، عامجا قافتا و  دروم  لئاسم  هک  تسا  حضاو  دینک  لح 

تموکح دـنهد و  رد  نت  رمالا  یلوا  تموکح  هب  دـیاب  ناناملـسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هوـالع  هب.درک  لـح  تما  همه  قاـفتا 
نکمم رتمک  دنوش  هدیزگرب  رما  نیا  يارب  اهنآ  ناگدـنیامن  تاباختنا  قیرط  زا  رگا  یتح  تسین  ریذـپ  ناکما  قافتا  هب  تما  هعومجم 

ناونع هب  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  بیترت  نیا  هب  دننک و  مادـقا  تفلاخم  نیرتمک  نودـب  ارآ و  قافتا  هب  هدـنیامن  باختنا  رد  مدرم  تسا 
.دوش یم  لطاب  یمالسا  نامکاح 

هب نآرق  هنوگچ  ، هتـشادن دوجو  ربـمغیپ  ناـمز  رد  ، موصعم ماـما  ياـنعم  هب  رمـالا  یلوا  هک  تسا  نیا  دـنام  یم  هک  یمهم  لاؤـس  اـهنت 
؟ تسا هدومرف  رما  اهنآ  تعاطا 

هیآ هکلب  ، دنتـسیز یم  هیآ  لوزن  رـصع  ربمغیپ و  نامز  رد  هک  دنتـسین  یناسک  اـهنت  هیآ  ناـبطاخم  اریز  ، تسا نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
اولوا هک  يزار  رخف  یتح  دنا و  هتـسناد  نآ  لومـشم  ار  نامز  ره  نامکاح  نارادمامز و  زین  ّتنـس  لها  اذل  ، تساه نامز  همه  هب  رظان 

.دهد یم  رارق  رایعم  ار  نامز  رصع و  ره  رد  عامجا  مه  وا  ، دریگ یم  ناناملسم  عامجا  يانعم  هب  ار  رمالا 

یبا نب  یلع  هب  نآ  رد  رمالا  اولوا  هک  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  ّتنـس  لها  هعیـش و  زا  معا  یمالـسا  عبانم  رد  مینادـب  تسا  هتـسیاب 
ص 425 و ج 3 ، قحلا ، قاقحا  هب  ثیداحا  نیا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  .تسا { هدـش  ریـسفت  لـماک ) قادـصم  کـی  ناونع  هب   ) بلاـط

{ .دوش هعجارم  ءاسن  هروس  هیآ 59  لیذ  ج 3 ، هنومن ، ریسفت 

مهدزناپ شخب 

همان نتم 

ُرَـصْحَی َالَو  ، ِهَّلَّزلا ِیف  يَداَمَتَی  َالَو  ، ُموُصُْخلا ُهُکِّحَُمت  َالَو  ، ُرُومُْألا ِِهب  ُقیِـضَتَال  ْنَّمِم  ، َکِسْفَن ِیف  َِکتَّیِعَر  َلَْضفَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث 
ْمُهَذَـخآَو ، ِتاَُـهبُّشلا ِیف  ْمُهَفَقْوَأَو  ؛ ُهاَْـصقَأ َنوُد  ٍمْهَف  یَنْدَأـِب  یِفَتْکَی  اـَلَو  ، ٍعَـمَط یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْـشت  اـَلَو  ، ُهَفَرَع اَذِإ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  ِءْیَْفلا  َنـِم 

ِهَعَجاَرُِمب ًامُّرَبَت  ْمُهَّلَقَأَو  ، ِجَجُْحلِاب

434 ص :
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َُّمث ، ٌلِیلَق َِکَئلوُأَو  ٌءاَرْغِإ  ُُهلیِمَتْـسَی  َالَو.ٌءاَرْطِإ  ِهیِهَدْزَی  اـَل  ْنَّمِم  ، ِمْکُْحلا ِحاَـضِّتا  َدـْنِع  ْمُهَمَرْـصَأَو  ، ِرُومُأـْلا ِفُّشَکَت  یَلَع  ْمُهَرَبْصَأَو  ، ِمْصَْخلا
ْنِم ُهُْریَغ  ِهِیف  ُعَمْطَیَال  اَم  َْکیََدل  َِهلِْزنَْملا  َنِم  ِهِطْعَأَو.ِساَّنلا  َیلِإ  ُُهتَجاَح  ُهَعَم  ُّلِقَتَو  ، ُهَتَّلِع ُلیُِزی  اَم  ِلْذَْبلا  ِیف  َُهل  ْحَْسفاَو  ِِهئاَضَق ، َدُهاَعَت  ِْرثْکَأ 

ُلَمُْعی ، ِراَرْـشَْألا يِْدیَأ  ِیف  ًاریِـسَأ  َناَک  ْدَق  َنیِّدلا  اَذَه  َّنِإَف  ، ًاغِیَلب ًارَظَن  َِکلَذ  ِیف  ْرُْظناَف.َكَْدنِع  َُهل  ِلاَجِّرلا  َلاَِیتْغا  َِکلَذـِب  َنَمْأَِیل  ، َِکتَّصاَخ
.اَْینُّدلا ِِهب  ُبَلُْطتَو  ، يَوَْهلِاب ِهِیف 

اه همجرت 

یتشد

و درواـین ، هوتـس  هب  ار  اـهنآ  ناوارف ، هعجارم  هک  یناـسک  نک ، باـختنا  تواـضق  يارب  ار  دوخ  دزن  درف  نیرترب  مدرم ، ناـیم  زا  سپس 
وا يارب  یهاگآ  زا  سپ  قح  هب  تشگزاب  و  دـنکن ، يراشفاپ  شتاهابتـشا  رد  دزاسن ، كانمـشخ  ار  وا  رگیدـکی  اب  ناـفلاخم  دروخرب 
اب همه  زا  تاهبـش  رد  و  دـهدن ،  تیاضر  كدـنا  یقیقحت  اـب  بلاـطم  تخانـش  رد  و  دـنک ، نک  هشیر  لد  زا  ار  عمط  دـشابن ، راوشد 
زا روما  فشک  رد  دوشن ، هتـسخ  نایکاش  یپایپ  هعجارم  رد  و  دـشاب ، رتشیب  همه  زا  وا  رارـصا  لیلد  نتفای  رد  و  دـنک ، لـمع  رتطاـیتحا 

بیرف ار  وا  ناوارف  شیاتـس  هک  یـسک  دشاب ، رت  هدنرب  همه  زا  تموصخ  لصف  رد  تقیقح ، ندـش  راکـشآ  زا  سپ  و  رتابیکـش ، همه 
 !!. دنکدنا رایسب  یناسک  نینچ  دزاسن و  فرحنم  ار  وا  ینابز  برچ  و  دهدن ،

مدرم هب  و  ددرگ ، فرط  رب  وا  ياهزاین  هک  شخبب  وا  هب  ردقنآ  و  شیدنیب ، وا  ياه  تواضق  رد  رتشیب  هچ  ره  یـضاق ، باختنا  زا  سپ 
دزن رد  نانآ  هئطوت  زا  ات  دننکن ، عمط  وا  رد  ذوفن  هب  وت ، ناکیدزن  هک  راد  یمارگ  ار  وا  ردقنآ  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  و  دشابن ، دنمزاین 

 . دشاب نامأ  رد  وت 

و هتخادرپ ، یتسرپ  اوه  هب  نید  مان  اب  هک  دوب ، هتـشگ  ریـسا  ناراکدب  تسد  رد  نید  نیا  انامه  هک  رگنب  کین  مداد  هک  یتاروتـسد  رد 
 . دندروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ  يایند 

يدیهش

يو نامـصخ  زیتس  ددرگن و  راوشد  وا  رب  اهراک  هکنآ  .تسا  نیرترب  وت  دزن  هک  نیزگ  ارنآ  دوخ  تیعر  زا  مدرم  نایم  يرواد  يارب  و 
ات و  درگنن ، عمط  هب  وا  سفن  .دنامن و  رد  نادب  تشگزاب  رد  تخانـش  ار  قح  نوچ  و  دوبن ، رادیاپ  اطخ  رد  و  دـناشکن ، تجاجل  هب  ار 

، درب راک  هب  همه  زا  شیب  ار  تجح  دشاب و  شیب  همه  زا  شگنرد  اه  تهبش  رد  و  دنکن ،  هدنسب  تخانـش  كدنا  هب  قح ، هب  ندیـسر 
يرواد رد  دشاب  نشور  مکح  نوچ  دوب و  رتابیکـش  اهراک  نتـشگ  راکـشآ  رد  دیآ و  هوتـس  هب  رتمک  يوعد  نابحاص  دـش  دـمآ  زا  و 

سپ .دنا  كدنا  نانیا  و  دنازیگناین ، رب  ار  وا  یئوگ  دمآ  شوخ  دـناشکن و  ینیبدوخ  هب  ار  يو  ناوارف  شیاتـس  هک  سک  نآ  .رت  عطاق 
تبتر و  دتفا ، مک  نامدرم  هب  يو  زاین  هک  نادنچ  رآ  راک  هب  یتسد  هداشگ  ودب  ششخب  رد  راد و  رامیت  ناوارف  ار  سک  نینچ  يرواد 

هراب نیا  رد  .دـنام  نمیا  وت  دزن  نامدرم  دـنزگ  زا  و  دـنکن ، عمط  يو  هراب  رد  یـسک  تناکیدزن  زا  هک  رب  ـالاب  نادـنچ  دوخ  دزن  ار  وا 
دندروخ یم  ار  ایند  نید  مان  هب  دندنار و  یم  سوه  يور  زا  راک  نآ ، رد  دوب ، راتفرگ  ناراکدب  تسد  رد  نید  نیا  هک  رگنب  کین 

یلیبدرا
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ياهراک واـب  دوشن  گـنت  هک  یـسک  نآ  زا  دوخ  سفن  رد  ار  دوخ  تیعر  نیرتهب  ناـمدرم  ناـیم  ندرک  مکح  يارب  نک  راـیتخا  سپ 
نآب و دوش  فراع  نوچ  قح  يوسب  نتشگزاب  زا  وشن  هدنامرد  ندیزغل و  رد  دنشکن  زارد  نانمـشد و  وا  راتفگب  دنوشن  بلاغ  نامز و 

ههبش رد  دشاب  ناشیا  نیرت  هدننک  فوقو  مهف  نایاپب  ندیـسر  یب  یمهف  كدناب  دنکن  افتکا  ندرک و  عمط  رب  وا  سفن  دوشن  رو  هدید 
تاـعفارم و رد  وا  يوـسب  مـصخ  ندـیدرگ  زاـب  ببـسب  یگنتلد  يور  زا  ناـشیا  نیرتـمک  اـهتجحب و  ناـشیا  نـیرت  هدـنریگ  ارف  اـه و 
ار وا  دزاسن  ّربکتم  هک  دشاب  یسک  نآ  زا  مکح و  ندرک  نشور  دزن  اهنآ  نیرت  عطاق  اهراک و  ندش  نشور  تقشم  رب  اهنآ  نیرترباص 

ندراذگب ندرک  دّهعت  نادرگ  رایـسب  نآ  زا  سپ  دـنکدنا  فوصوم  هورگ  نیا  نتخیگنارب و  ار  وا  دـنادرگن  لیام  ندوتـس و  يرایـسب 
نآب دوش  كدنا  اضبق و  مایق  زا  ندش  زجاع  رد  ار  وا  رذع  دزاس  لیاز  هک  ار  يزیچ  ندیـشخب  رد  وا  يارب  نادرگ  هداشگ  مدرم و  راک 

تدوخ هّصاخ  نامزالم  زا  وا  ریغ  نآ  رد  دنکن  عمط  هک  يزیچ  تست  يوسب  هک  یتبترم  یتلزنم و  نآ  زا  ار  وا  هدب  نامدرمب و  جایتحا 
وت نید  هک  یتسردب  سپ  هدنـسر  کین  يرظن  راک  نیرد  نک  رظن  سپ  ناتهبب  وت  دزن  ار  وا  نامدرم  نتفرگ  هاگان  زا  نآب  دوش  نمیا  ات 

ایند نآب  دش  یم  هدرک  بلط  سفن و  يوزرآب  نآ  رد  دش  یم  هدرک  لمع  هک  ناراکدب  ياهتسد  رد  راتفرگ  دوب 

یتیآ

وا رب  اـهراک  هک  ناـسک ، نآ  زا  .دوـب  نارگید  زا  رترب  وـت  دزن  رد  هک  نـیزگب  ار  تـیعر  دارفا  زا  یکی  مدرم ، ناـیم  رد  يرواد  يارب  و 
رگا درک و  دنناوتن  لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  يءار  جاجل ، هزیتس و  اب  نایعدم  هک  يدرم  .دیآ  یمرب  اضق  راک  هدهع  زا  دیآ و  یمن  راوشد 

يدـنمزآ هب  شـسفن  دـیامنن و  گـنرد  نآ  هب  شیارگ  رد  تخانـش  ار  تقیقح  نوچ  دزروـن و  رارـصا  نآ  رب  دـش ، ییاـطخ  بکترم 
رتهب ار  ههبش  دراوم  رگید  سک  ره  زا  دیاب ، وت  یضاق  .دنکن  هدنسب  دسر ، تقیقح  قمع  هب  هکنآ  یب  مهف ، كدنا  هب  ددرگن و  لیامتم 

رتابیکش تقیقح ، فشک  رد  دوش و  لولم  نارگید  زا  رتمک  اوعد  نابحاص  هعجارم  زا  دشاب و  یکتم  لیلد  هب  همه  زا  شیب  دسانـشب و 
بیغرت قیوشت و  زا  .دناشکن  شیدنـسپدوخ  هب  شیاتـس  ینابز و  برچ  .دهد  يءار  عطاق  دـش ، راکـشآ  مکح  نوچ  دـشاب و  همه  زا 

نک دهعت  وکین  ار  وا  نوچ  يدرم  يرواد  سپ  دنیآ ، تسد  هب  كدنا  ناسک  نینچ  .دوشن  لیامتم  اوعد  فرط  ود  زا  یکی  هب  نارگید 
دزن رد  ار  وا  .دتفین و  مدرم  هب  شزاین  دوش و  فرطرب  شیراتفرگ  ات  هد  جرخ  هب  یتسد  هداشگ  وا ، هب  لام  لذب  رد  .رادـهگن و  وکین  و 

.دنام ناما  رد  نارگید  بیسآ  زا  وت  دزن  رد  دننکن و  عمط  وا  هرابرد  تناکیدزن  هک  هد  یتلزنم  نانچ  دوخ 

هلیـسو ار  نآ  دننک و  یم  لمع  نآ  رد  سوه  اوه و  يور  زا  .تسا  ریـسا  ناراکدب  تسد  رد  نید  نیا  هک  نک  رظن  وکین  راک ، نیا  رد 
.دنا هداد  رارق  ایند  بلط 

نایراصنا

دروخ رب  ،و  دـنکن انگنت  راـچد  ار  وا  تواـضق  روما  هک  یـسک  ، نک باـختنا  ار  تدوخ  دزن  صخـش  نیرترب  مدرم  نیب  تواـضق  يارب 
،و دـنامنرد نآ  هب  تشگ  زاب  زا  قح  تخانـش  ماگنه  و  دزرون ، يراشفاپ  اطخ  رد  ،و  دـیامنن يزابجل  راـتفرگ  ار  يو  هدـنورپ  نایعدـم 
، دشاب رتشیب  همه  زا  تاهبش  رد  شگنرد  و   ، دیامنن افتکا  مهف  كدنا  هب  دوصقم  تقیقح  هب  ندیسر  رد  ،و  دنکن لیم  عمط  هب  شنورد 
رد ،و  رتابیکـش همه  زا  روما  فشک  رد  ،و  دوش لولم  رتمک  ناگدـننک  عازن  دـمآ  تفر و  زا  ،و  دریگ راـک  هب  همه  زا  شیب  ار  لـیالد  و 
هب ار  وا  فیرعت  دـیجمت و  ،و  دـنکن ینیب  دوخ  راچد  ار  وا  مدرم  شیاتـس  هک  یـسک  ، دـشاب رت  عطاـق  همه  زا  مکح  ندـش  نشور  تقو 
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 . دنکدنا هعماج  رد  تافص  نیا  هب  ناگتسارآ  هک  ، دیامنن لیام  هدننک  فیرعت 

،و دـنک فرط  رب  ار  شزاین  هک  رادـقم  نآ  شاب  تسد  هداشگ  وا  هب  لام  تخادرپ  رد  ،و  نک یـسررب  رتشیب  هچ  ره  ار  یـضاق  تواضق 
عیاض زا  ات  ، دـیامنن عمط  وا  هب  ذوفن  رد  يدـحا  تناکیدزن  زا  هک  رب  الاب  دوخ  دزن  ار  شماقم  ناـنچنآ  ،و  دوش مک  مدرم  هب  شجاـیتحا 
ریـسا نید  نیا  هک  ، اسر غیلب و  یتّقد  نک  تقد  تهج  ره  زا  یـضاق  باختنا  هنیمز  رد   . دـنامب ناما  رد  وت  دزن  مدرم  طسوت  هب  شندـش 

 . دوب نانآ  یبلط  ایند  هلیسو  ،و  دندرک یم  لمع  سوه  اوه و  هب  نآ  رد  ، دوب رارشا  تسد 

حورش

يدنوار

مث اهلصف ، هفص و  هرشع  ثالث  هل  نم  ءاضقلل  راتخی  نا  الوا  رماف  لامعلا ، هاضقلا و  لاوحا  لیـصفت  لصفلا  اذه  یف  مالـسلا  هیلع  رکذ 
نم كدنع  مهتلـضفا  سانلا  نیب  ءاضقل  رتخا  الوا  لاق  هناف  ینعملا : اما  .هل و  هحلـصم  ایـضاق  هلعجی  نمل  ءایـشا  هعبرا  یف  رظنی  نا  هرما 

نوکی ینعی  موصخلا : هکحمی  و ال  اـهماما ، اـهئاضما و  نع  زجعی  ـال  رومـالا و  ریبدـت  یف  مهوارآ  قیـضی  ـال  نیذـلا  هلمج  نم  نوکی 
یف يدامتی  هلق و ال  .جل و  يا  کحم  و  هجال ، يا  هکح  ام  لاقی : و  جاجللا ، کحملا : .هموکح و  هل  نم  لک  هب  یضری  مهدنع  ایضرم 

برطـضی اعر ال  هقفلا و  یف  مدقلا  تباث  املاع  نوکی  هنا  ینعی  اریثک ، لازی  رارمتـسالا و ال  یلع  رومالا  یف  هتالز  نوکت  ینعی ال  هلزلا 
قحلا و یلا  عجری  کلذ  یف  قحلا  فرع  مث  رما  یف  لطابب  مکح  نا  هانعم  هفرع  اذا  قحلا  یلا  یفلا ء  نم  رصحی  هلوق و ال  .عماطملل و 
هلوق و ال .عوجرلا و  یفلا ء : .ارصح و  رصحی  رـصح  لاقی : زجعلا ، رـصحلا : .کلذب و  یفی ء  مل  هب و  مکح  ناک  يذلا  لطابلا  كرتی 

غلابی و  هیلع ، ولعت  هیلا و  رظنت  هوحن  كرصب  عفرت  نا  وه  و  هیلع ، تعلطا  هیلع : تفرشا  و  اعامط ، نوکی  يا ال  عمط  یلع  هسفن  فرـشت 
فقی هتاعیرفت  نع  شتفی  یتح  هیلع  راصتقالا  هسفن  نم  یضری  هلاسم ال  نم  ائیش  فرع  اذا  و  هنم ، لیلقلاب  یفتکت  ملعلا و ال  بلط  یف 

فشکت یلع  مهربخا  يور و  .مهاضما و و  مهعطقا و  مهمرصا : .رجضتلا و  مربتلا : .قحلا و  رهظی  هقیقحلا و  فرعی  یتح  ههبـشلا  دنع 
حاضیالا و  حوضولا ، نم  لاعتفا  وه  قحلا و  حاضتا  دنع  يور  .فشکت  نم  معا  اذه  و  هریغب ، وا  هدیب  ءاوس  رهظی  ثیح  نم  يا  رومالا 

یلع اصیرح  هلعج  يا  اذک : یلع  هارغا  .وهزلا و  نم  هلعتفا  هاهدزا  و  حدم ، هفخـسی  يا ال  ءارطا : هیهدزت  .نیب و ال  يا  حضوا ، ردـصم 
هلاتغا ردصم  لایتغالا  .هبیغلا و  بایتغالا : .اهدعبی و  اهبهذی و  يا  هتلع : حـیزی  ام  .هب و  هتارج  يا  دیـصلاب ، بلکلا  تیرغا  لاقی : هلعف ،

نم لاح  يوهلاب  هیف  لمعی  هلوق  .لبق و  نم  هب  رما  اـم  عیمجل  دـیکات  اـغیلب  ارظن  کـلذ  یف  رظناـف  هلوق  .ردـی و  مل  ثیح  نم  هذـخا  اذا 
.ربخ دعب  نال  ربخ  وا  نیدلا 

يردیک

هناف ال رما  یف  همدـق  تلز  يا  قحلا : یلا  یفلا  نم  رـصحی  .جاجلاب و ال  موصخلا  هبلغی  ینعی ال  جاجللا  کحملا  موصخلا : هکحمت  ـال 
يا ال ءارطا : هیهدزی  ـال  .مهاـضما و  مهعطقا و  مهمرـصا : رجـضتلا  مربـتلا : .کـلذ و  هیلع  بعـصی  ـال  و  قحلا ، یلا  عوـجرلا  نم  ینعی 

.حدم هفختسی 

مثیم نبا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 3991 

http://www.ghaemiyeh.com


: ءارطا یهاوخدوخ ، وهز : زا  لاعتفا  باب  ردـصم  اهدزا : یبات ، یب  یگتـسخ ، مربت : یناوتاـن ، یگدـنامرد ، رـصح : تجاـجل ، کـحم :
زا نک ، باختنا  ار  تیعر  دارفا  نیرتهب  مدرم  نایم  تواضق  يارب  یهگناو  ییوگدـب ، ندروخ ، لوگ  لایتغا : دایز ، حدـم  ییوگاـنث و 

هابتشا رد  وا  دننکن و  لیمحت  وا  رب  تجاجل  اب  ار  دوخ  رظن  عازن ، ياهفرط  و  دنکن ، هولج  لکشم  تخـس و  وا  ياهراک  هک  یناسک  نآ 
و دشابن ، عمط  صرح و  هب  لیامتم  شسفن  ياوه  و  دشابن ، هدنامرد  نادب  تشگزاب  زا  قح  تخانش  ماگنه  هب  و  دنکن ، يراشفاپ  دوخ 

لمات رتشیب  تاهبش ، ربارب  رد  هک  ناسک  نآ  زا  .دنکن  هدنسب  دایز ، هشیدنا ي  رکف و  تمحز  نودب  لئاسم ، زا  كرد  مهف و  كدنا  هب 
يارب دـنوش و  یم  هتـسخ  ناهاوخداد  هعجارم ي  زا  رتمک  ناگمه  زا  و  دـنور ، یم  ناـهرب  لـیلد و  غارـس  همه  زا  رتشیب  و  دـننک ، یم 

هب راداو  ار  وا  دایز  شیاتس  هک  یـسک  .دنرتعطاق  سک  همه  زا  یمکح  ندش  نشور  ماگنه  هب  رت و  هلـصوحاب  همه  زا  اهتیعقاو  فشک 
مک اهیگژیو  نینچ  هب  هتـسارآ  تاضق  هتـسیاش و  دارفا  نینچ  نیا  و  دـنکن ، نوریب  لادـتعا  زا  ار  وا  بیرف  قیوشت و  دزاـسن و  ینیبدوخ 
ولج دشاب و  هافر  رد  شا  یگدنز  هک  هدب  وا  هب  ایند  لام  زا  يردق  هب  نک و  یـسراو  رایـسب  ار  وا  تواضق  اهنیا ، همه ي  زا  دعب  .دنا و 
نآ رد  وت  ناکیدزن  رگید  هک  هدـب  یهاگیاج  ماقم و  دوخ  دزن  رد  ار  وا  و  دـشاب ، هتـشادن  مدرم  هب  زاین  دریگب و  ار  وا  هناهب ي  رذـع و 

، شاب هتـشاد  رظن  ریز  الماک  ار  تواضق )  ) رما نیا  سپ  .دشاب  نمیا  وت  دزن  رد  دارفا  ییوگدب  زا  وا  هلیـسو  نیدـب  ات  دـننکن  عمط  ماقم 
ایند هب  ندیـسر  هلیـسو ي  ار  نآ  دـندرک و  یم  راتفر  سوه  اوه و  يور  زا  نآ  رد  هک  دوب  راتفرگ  یناراکدـب  تسد  رد  اضق  نیا  اریز 

هرابرد ي هدومرف و  یفرعم  ییاهیگژیو  اب  ار  ناـنآ  و  دـننک ، یم  مکح  داد  لدـع و  هب  هک  ینایـضاق  مود : هتـسد ي  .دـندوب  هداد  رارق 
دنچ اـب  ار  يرترب  نیا  و  دـشاب ، تیعر  درف  نیرتهب  وا  رظن  زا  دـیاب  یـضاق ، باـختنا  دروم  رد  اـما  تسا : هدرک  رداـص  يرماوا  ناـشیا 

زا .دـننک 2 - هولج  لکـشم  تخـس و  وا  رب  اـهراک  هعجارم ، ماـگنه  هب  هک  دـشابن  یناـسک  نآ  زا  - 1 تسا : هدرک  صخـشم  یگژیو 
.دـنک يرواد  قح  فالخرب  ات  دـننک  راداو  تجاجل  اب  ار  وا  ینعی  دـننک ، لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  رظن  اوعد ، ياهفرط  هک  دـشابن  یناسک 

هب مادقا  وا  دننک و  یـضار  ار  وا  عازن  ياهفرط  هک  دـشاب  یناسک  نآ  زا  یـضاق  هک ، نیا  زا  تسا  هیانک  نخـس  نیا  دـنا : هتفگ  یـضعب 
هب تشگزاب  اریز  دنکن ، يراشفاپ  دوخ  هابتشا  هب  هدز ، رس  وا  زا  یهابتشا  رگا  .دریذپب 3 - ار  اهنآ  لوا  فرح  و  دنکن ، یسررب  ثحب و 

رطاخ هب  دـب  هاضق  هک  يروط  نآ  دـنامنرد ، قح  هب  تشگزاـب  زا  قح  تخانـش  ماـگنه  هب  .تسا 4 - یهارمگ  رد  همادا  زا  رتـهب  قـح 
هب نتشاد  عمط  مشچ  اریز  دنکن ، زآ  صرح و  هب  لیم  شسفن  ياوه  .دننک 5 - یم  راتفر  دوخ  طلغ  راک  یتشز  سرت  زا  ماقم و  ظفح 

هشیدنا ي رکف و  نودب  لئاسم - زا  كرد  مهف و  كدـنا  هب  .ددرگ 6 - یم  قح  هار  زا  فارحنا  ناشیا و  هب  زاین  ساسحا  ثعاـب  مدرم 
نیا اریز  دـنک ، لمات  كان  ههبـش  لئاسم  رد  رتشیب  سک  همه  زا  .تسا 7 - هابتـشا  اطخ و  هنیمز ي  دوخ  نیا  اریز  دنکن ، هدنـسب  دایز -

زا رتـمک  سک  هـمه  زا  .دورب 9 - ناـهرب  لـیلد و  غارـس  هب  سک  هـمه  زا  شیب  .تسا 8 - هانگ  رد  عوقو  لامتحا  ياـج  لـئاسم  لـیبق 
همه زا  نـینچمه  .تسا 10 - قوقح  ندرک  عیاـض  راـک ، زا  یگنتلد  یگتـسخ و  همزـال ي  اریز  دوش ، هتـسخ  ناـهاوخداد  هعجارم ي 

، قح يارجا  رد  ریخات  هک  اریز  دـشاب ، همه  زا  رت  عطاق  تقیقح ، فشک  ماـگنه  هب  .دشاب 11 - رت  هلـصوحاب  اهتیعقاو  فشک  رد  سک 
زا هک  دشابن  یناسک  نآ  زا  .دهد 13 - قوس  یهاوخدوخ  يوس  هب  ار  وا  نارگید ، دایز  شیاتس  هک  دشابن  یناسک  زا  .دراد 12 - اهتفآ 

كدنا طیارش  نیا  دجاو  دارفا  رامـش  هک  بلطم  نیا  رب  ع ،)  ) ماما هاگنآ  .دوش  فرحنم  لادتعا  قح و  هار  زا  بیرف ، یهاگآان و  يور 
هک نآ  تسخن ، رماوا : اما  .تسا  تواضق  طرشا  هنیا  هک  نآ  هن  دنرتراوازس  طیارـش  نیا  نیدجاو  هک  دهد  هجوت  ات  هدرک  مکح  تسا 

هشیر ي ات  دهد ، رارق  رایسب  یسررب  دروم  ار  وا  ییاضق  ياهراک  هکنآ  مود ، .تسا  هدش  دای  تافـص  دجاو  هک  دنک  باختنا  ار  سک 
رگید هک  دهدب  وا  هب  ایند  لام  زا  يردق  هب  موس : .دنکرب  نب  زا  دنک - روطخ  شبلق  هب  يدروم  رگا  قح - هار  زا  فارحنا  هب  ار  وا  عمط 

ات دناسرب  لقادح  هب  ار  مدرم  هب  وا  يدنمزاین  هک  تسا  يا  هزادنا  نآ  تیافک و  رادقم  زا  هیانک  بلطم  نیا  .دـنامن و  وا  يارب  يا  هناهب 
دـشاب یفوذحم  لعف  يارب  لوعفم  و  لذبلا ، زا  لدب  لیزی  ام  هلمج ي : رد  ام  هملک ي : دراد  لامتحا  .دشاب  هتـشادن  عمط  مشچ  اهنآ  هب 
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لامتحا و  دـهدب ، وا  هب  دربب ، نیب  زا  ار  وا  هناهب ي  رذـع و  هک  ار  يزیچ  دـشاب : هدومرف  ایوگ  دراد ، تلالد  نآ  رب  لذـبلا  هملک ي  هک 
يانعم رد  تسا  نکمم  .دنک و  یگدـنز  هافر  رد  هک  دـهد  وا  هب  ایند  لام  زا  يردـق  هب  ینعی  دـشاب ، حـسفی  يارب  لوعفم  هک  دور  یم 

یهاگیاج دوخ  دزن  رد  ار  وا  مراهچ : .دنامن  يا  هناهب  رذع و  هک  دشخب  شیاشگ  ار  وا  یگدنز  یعون  هب  ینعی : دشاب ، حـسفی  ردـصم 
.دشاب و ناما  رد  نانمـشد  ییوگدب  زا  هلیـسو  نادب  ات  دنـشاب ، هتـشادن  عمط  مشچ  يو  زا  نآ ، دوجو  اب  يو  ناکیدزن  رگید  هک  دهد ،

باختنا رد  مجنپ : .تسا  يرورض  مزال و  یضاف  هب  نآ  نداد  دراد ، ار  دیاوف  نیا  هچره  و  تسا : نینچ  رمضم  سایق  نیا  ردقم  ياربک 
لالدتـسا نینچ  دروم  نیا  رد  .دـسرب و  ییاهن  هجیتن ي  هب  ات  دـنک ، يرتشیب  تقد  ع ،)  ) ماـما رماوا  يارجا  اـهیگژیو و  نیا  اـب  یناـسک 

نوچ ار  تواضق  ناراکدـب ، هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ظاحل  نیا  هب  ار  ریـسالا  هملک ي  .ایندـلا و  نیدـلا …  اذـه  ناـف  تسا : هدومرف 
، تسا نانچ  هاگره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  ترابع  نیا  .دـنریگ و  یم  رایتخا  رد  يریـسا 
زا قیفوت  .دراد  ترورض  دهد ، تاجن  ناراکهبت  رارـشا و  تراسا  زا  ار  نآ  دنک و  لمع  قح  قباطم  هک  یـسک  باختنا  رد  تقد  سپ 

.تسادخ نآ 

دیدحلا یبا  نبا 

ِهَّلَّزلا َو َال ِیف  يَداَمَتَی  ُموُصُْخلا َو َال  ُهُکِّحَُمت  َـال  ُرُومُأـْلا َو  ِِهب  ُقیِـضَت  َـال  ْنَّمِم  َکِـسْفَن  ِیف  َکـِتَّیِعَر  َلَْـضفَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث 
ِتاَُـهبُّشلا َو ِیف  ْمُهَفَقْوَأ  ُهاَْـصقَأ َو  َنوُد  ٍمْهَف  یَنْدَأـِب  یِفَتْکَی  َـال  ٍعَمَط َو  یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْـشت  َـال  ُهَفَرَع َو  اَذِإ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  ِءْیَْفلا  َنِم  ُرَـصْحَی 

ْمُهَرَبْصَأ ِمْصَْخلا َو  ِهَعَجاَرُِمب  ًامُّرَبَت  ْمُهَّلَقَأ  ِجَجُْحلِاب َو  ْمُهَذَخآ 

ِِهئاَضَق َو َدُهاَعَت  ِْرثْکَأ  َُّمث  ٌلِیلَق  َِکَئلوُأ  ٌءاَرْغِإ َو  ُُهلیِمَتْسَی  ٌءاَرْطِإ َو َال  ِهیِهَدْزَی  ْنَّمِم َال  ِمْکُْحلا  ِحاَضِّتا  َْدنِع  ْمُهَمَرْصَأ  ِرُومُْألا َو  ِفُّشَکَت  یَلَع 
[ ْحِْسفَأ ]

[ ُحیُِزی  ] اَم ِلْذَْبلا  ِیف  َُهل  ْحَْسِفا 

ِلاَجِّرلا َلاَِیتْغا  َِکلَذـِب  َنَمْأَِیل  َِکتَّصاَخ  ْنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  ُعَمْطَی  اَم َال  َْکیَدـَل  َِهلِْزنَْملا  َنِم  ِهِطْعَأ  ِساَّنلا َو  َیلِإ  ُُهتَجاَح  ُهَعَم  ُّلِقَت  ُهَتَّلِع َو  ُلـیُِزی 
 . اَْینُّدلا ِِهب  ُبَلُْطت  يَوَْهلِاب َو  ِهِیف  ُلَمُْعی  ِراَرْشَْألا  يِْدیَأ  ِیف  ًاریِسَأ  َناَک  ْدَق  َنیِّدلا  اَذَه  َّنِإَف  ًاغِیَلب  ًارَظَن  َِکلَذ  ِیف  ْرُْظناَف  َكَْدنِع  َُهل 

موصخلا هکحمت 

.هجال يأ  ارمع  دیز  کحام  جل و  يأ  لجرلا  کحم  اجوجل  يأ  اکح  ام  هلعجت 

.لطابلا یف  يدامتلا  نم  ریخ  قحلا  یلإ  عوجرلا  بانأ و  عجر و  لز  نإ  يأ  هلزلا  یف  يدامتی  هلوق و ال 

نأل قطنملا  یف  ایعی  يأ ال  رصحی  هنأ ال  وه  هدایز و  انهاه  نأ  الإ  عوجرلا  ءیفلا  هنیعب و  لوألا  ینعملا  وه  ءیفلا  نم  رـصحی  هلوق و ال 
.الجخ یعلا  ههاهفلاک و  هباصأ  عجری و  نأ  نع  رصح  لز  اذإ  نم  سانلا  نم 

اهایح انیلع و  سفنأ  فارسإ  ءارمحلا  رضم  نم  ثیللا و  دشنأ  فوخلا و  قافشإلا و  فارـشإلا  قفـشت و  يأ ال  هسفن  فرـشت  هلوق و ال 
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.ارضمت انیلع 

)(. { . فرش ناسللا  ( 1 ینیتأی {  فوس  یقزر  وه  يذلا  نأ  یقلخ  نم  فارشإلا  ام  تملع و  دقل  هنیذأ  نب  هورع  لاق  و 

.قفارملا عفانملا و  توف  نم  فاخت  هسفن و  قفشت  ینعملا و ال  و 

 . ثحبلا دشأ  ثحبی  یصقتسی و  لب  موصخلا  رمأ  نم  يأرلا  ئداب  هل  رطخی  امب  اعناق  نوکی  يأ ال  مهف  یندأب  یفتکی  لاق و ال  مث 

ام حبقأ  حیبق و  مربتلا  رجضلا و  قلقلا و  نإف  هطرش ع  ام  نساحم  نم  هلـصخلا  هذه  ارجـضت و  يأ  مصخلا  هعجارمب  امربت  مهلقأ  هلوق و 
.یضاقلا نم  نوکی 

 . ضیرحتلا ءارغإلا  حدملا و  ءارطإلا  هفختسا و  يأ  اذک  هاهدزا  مهاضمأ و  مهعطقأ و  يأ  مهمرصأ  هلوق و 

نوکی نأ  تاوشرلا و  قفارملا و  نع  هب  ففعتی  هنیع و  ألمی  اعـساو  ءاـطع  هل  ضرفی  نأ  هتیـضقأ و  هماـکحأ و  یلع  علطتی  نأ  هرمأ  مث 
 . هدنع هرکذ  مهحیبقت  هب و  لاجرلا  هیاعس  نم  هبرق  عنمیل  هب  صاصتخالا  ریثک  هنم  ناکملا  بیرق 

بلطل يوهلاب  لب  هدنع  قحلاب  نوضقی  اونوکی  مل  مهنأ  هماکح و  نامثع و  هاضق  یلإ  هراشإ  هذه  اریسأ  ناک  دق  نیدلا  اذه  نإ  لاق  مث 
.ایندلا

مهنم ءيرب  نامثع  مهیلع و  مهمثإف  هنود  رومألا  اوعطق  هلهأ  هیلع  یلوتسا  افیعض و  ناک  هنإف  نامثع  هللا  محر  نولوقیف  انباحصأ  امأ  و 

مهرداون ضعب  رکذ  مهمزلی و  ام  هاضقلا و  یف  لصف 

.نابضغ وه  یضاقلا و  یضقی  عوفرملا ال  ثیدحلا  یف  ءاج  دق 

.هدعقم هسلجم و  هتراشإ و  هظحل و  یف  مهنیب  لدعیلف  نیملسملا  نیب  ءاضقلاب  یلتبا  نم  اضیأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  و 

مهنإ لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  وه  ام  لاق  ماشلا  لهأ  هیوری  ثیدـح  ام  باهـش  نبا  ای  هل  لاـقف  نامیلـس  وأ  دـیلولا  یلع  باهـش  نبا  لـخد 
برقأ امیأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  اوبذـک  لاقف  تائیـسلا  هیلع  بتکی  مل  تانـسحلا و  هل  بتک  هیعر  ادـبع  یعرتسا  اذإ  یلاـعت  هللا  نأ  نووری 

ِّقَْحلِاب َو ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای  دواد  هیبنل  لوقی  یلاعت  هنإف  لاق  یبن  لب  لاـق  هفیلخ  مأ  یبن  هللا  یلإ 
نإ نامیلس  لاقف  هروس ص 26 } . ( 1 ٌدـیِدَش {  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ال 

.اننید نع  اننورغیل  سانلا 

یـضقتست نأ  کل  لحی  مل  اقداص  تنک  نإف  ءاضقلا  نسحأ  ام  هللا  هیـضقتسی و  نأ  دارأ  هاطرأ و  نبال  يودعلا  هللا  دبع  نب  رکب  لاق  و 
.قسافلا یضقتست  نأ  لحی  هللا ال  تقسف و  دقف  ابذاک  تنک  نإ  نسحی و  نم ال 

.لزعلا فاخی  هدمحملا و  بحی  همئاللا و  هرکی  نأ  ضاقب  سیلف  یضاقلا  یف  نک  اذإ  ثالث  يرهزلا  لاق  و 
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ءاضقلا و تیلو  کنأل  لاق  کلذ  مم  يردأ  امف  یلهأ  یکب  تلزع  املف  یلهأ  یکبف  ءاضقلا  تیلو  شمعألل  دایز  نب  براـحم  لاـق  و 
هنم عزجت  ههرکت و  تنأ 

.تقدص لاق  کعزجل  کلهأ  یکبف  تعزج  لزعلا و  تهرکف  هنع  تلزع  کعزجل و  کلهأ  یکبف 

مهنحتماف الودـع  اوناک  اودهـشف و  لخن  حرق } .) ) توقای رظنا  ،و  ناتـسبلا : انه حارقلا  ( 1 حارق {  یلع  نودهـشی  موقب  همربـش  نبا  یتأ 
اهیأ تنأ  مهدحأ  هل  لاقف  مهتداهش  درف  ملعن  اولاق ال  هلخن  نم  حرق } .) ) توقای رظنا  ،و  ناتـسبلا : انه حارقلا  ( 1 حارقلا {  یف  مک  لاقف 

.مهزاجأ تکسف و  هناوطسأ  نم  هیف  مک  انملعأف  هنس  نیثالث  ذنم  دجسملا  اذه  یف  یضقت  یضاقلا 

(3 یهاش {  یتأف  هراک  وه  یـضقتسا و  ناک  دـق  جـحلا و  دـیرت  تلبقأ  دـق  نارزیخلا و  یقلتی  هفوکلا  ءاضق  یلع  وه  کیرـش و  جرخ 
حلملاب هلکأی  ءاملاب و  هلبی  لعجف  هعم  ناک  ام  هداز و  فخف  فاوت  ملف  اـثالث  اـهب  ماـقأف  نادـلبلا 5:224 } . مجعم  یف  تایبألا  ربخلا و 

اقح تلق  دق  يذلا  ناک  نإف  يونغلا  لاهنملا  نب  ءالعلا  لاقف 

ضاق وه  ریمع و  نب  کلملا  دبع  یلإ  عیرـس  نب  دیلولا  اهوخأ  هلیمج و  تناک  ثیرح و  نب  ورمع  یلوم  عیرـس  تنب  مثلک  تمدـقت  و 
مهقوسی دوهشلاب  دیلو  هاتأ  یعجشألا  لیذه  لاقف  اهیخأ  یلع  اهل  یضقف  هفوکلاب 

هملع ملعی  رصقلا  یف  نم  ناک  ولف 

نم عاش  امل  امهدرأف  إضوتملا  یف  انأ  هحنحنلا و  هلعـسلا و  ینتءاج  امبرل  هللا  یعجـشألا و  هللا  نعل  لوقی  ریمع  نب  کلملا  دـبع  ناک  و 
.هرعش

لاصخ سمخ  مزلا  اریخ  هیف  یـسفن  کلآ و  مل  باتکب  ءاضقلا  یف  کـیلإ  تبتک  دـقف  دـعب  اـمأ  هیواـعم  یلإ  باـطخلا  نب  رمع  بتک 
یتح فیعـضلا  ندا  هعطاقلا و  نیمیلا  وأ  هلداعلا  هنیبلاب  کیلعف  نامـصخلا  کیلإ  مدقت  اذإ  کظح  لضفأب  ذخأت  کنید و  کل  ملـسی 
سآ هب و  قفری  مل  نم  هقح  عیـض  امنإ  هلهأ و  یلإ  عجر  هقح و  كرت  هدهعتت  مل  نإ  کنإف  بیرغلا  دهعت  هناسل و  طسبنی  هبلق و  دتـشی 

.ءاضقلا لصف  کل  نبتسی  مل  ام  سانلا  نیب  حلصلاب  کیلع  کظفل و  کظحل و  یف  موصخلا  نیب 

عوجلا و ال دیدش  نابضغ و ال  تنأ  ضقت و  ءاضقلا و ال  سلجم  یف  عتبت  عبت و ال  رراضت و ال  رراست و ال  حیرش ال  یلإ  رمع  بتک  و 
.بلقلا لوغشم 

میلعت یلع  ذـخأت  کنأل  لاق  مل  لاق و  کتداهـش  زیجأ  انأ ال  لاق  بدؤم  لاقف  کتعانـص  اـم  لاـقف  یـضاقلا  راوس  دـنع  لـجر  دـهش 
لهف ءاـضقلا  یلع  كوهرکأ  معن  لاـق  ینوـهرکأ  مهنإ  لاـق  ارجأ  نیملـسملا  نیب  ءاـضقلا  یلع  ذـخأت  اـضیأ  تنأ  لاـق و  ارجأ  نآرقلا 

.کتداهش مله  لاق  رجألا  ذخأ  یلع  كوهرکأ 

 } ثحابم مهیفف  ینع  اوثحب  نإ  مهنع و  تیطغت  ینوطغ  سانلا  اذإ  هیدی  نیب  سلج  نیح  لاقف  یلیل  یبأ  دنع  دهشیل  همالد  وبأ  لخد  و 
«. { سانلا نإ  » هیف یناغألا 10:234،و  ( 1
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مهرائب ترفح  يرئب  اورفح  نإ  و 

.ثئابنلا کلت  هیفخت  ام  ملعیل 

.ءیشلا کلذ  همیق  هدنع  نم  هیلع  دوهشملا  یطعأ  ایضار و  هفرص  کثحبن و  همالد و ال  ابأ  ای  کیطغن  لب  لاقف 

هل ناک  هیف و  یـضقی  ام  ردی  ملف  هثاریم  یثنخلا و  یف  هنوتفتـسی  موق  هب  لزنف  اهیـضاق  برعلا و  مکاح  یناودـعلا  برظلا  نب  رماع  ناک 
یمنغ یف  موقلا  ءالؤه  عرسأ  دقل  هلیصخ  ای  اهل  لاقف  اهیلع  هدجی  ءیشلا  یف  یعرلا و  نع  ءاطبإلا  یف  اهمال  امبر  هلیصخ  اهمسا  هیراج 
یّسم لاـثمألا 2:295« عمجم  یف  ( 1 یـسم {  اهل  لاقف  مذ  كالخ  هلابم و  هعبتا  کلذ  نم  کـیلع  ربکی  اـم  تلاـق و  ثکملا  اولاـطأ  و 

.یحور وأ  اهدعب  لیصخ  یّحبص } .» وأ  اهدعب  لیخس 

نإف مضهلا  طاحتلا و  لاق  قحلا  نم  ریخ  وه  يذـلا  ام  لیق و  قحلا  نم  ریخ  وه  ام  وأ  قحلا  یف  مکل  له  نوعزانتی  موقل  یبارعأ  لاـق  و 
.رم هلک  قحلا  ذخأ 

.کیلإ امکاحت  اذإ  نیمصخلا  مالک  نم  رثکأ  کمالک  نأ  ینغلب  لاقف  ینتلزع  مل  لاقف  هتاضق  ضعب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لزع  و 

مصاخت و ییحتست  ام  یضاقلا أ  لاقف  کلملا  دبع  مایأ  یف  یضاقلا  باب  یلإ  امصخ  مدقف  مالغ  وه  ماشلا و  هیواعم  نب  سایإ  لخد  و 
یتح اقح  مویلا  لوقت  کنظأ  ام  لاق  اذإ  یتجحب  قطنی  نمف  لاق  کـحیو  تکـسا  لاـقف  هنم  ربکأ  قحلا  لاـقف  اریبک  اخیـش  مـالغ  تنأ 
انیلع دـسفی  یک ال  ماشلا  نم  هجرخأ  هتجاح و  ضقا  لاقف  هربخأ  کلملا و  دـبع  یلع  لخد  یـضاقلا و  ماقف  هللا  الإ  هلإ  لاـقف ال  موقت 

.سانلا

قحلا نع  هنإف  لطابلا  یلإ  .عرسأ }  : جلمه ( 2 جلمه {  نإ  هنإ و  یـضاقلا  اهیأ  یبارعألا  لاقف  ضاق  یلإ  يرـضح  یبارعأ و  مصتخا  و 
.فوطعل

هیواعم نب  سایإ  یلإ  اعفارتف  قمحلاب  هنم  اهارتشا  لجر  یلع  هیراج  لجر  در  و 

.در در  سایإ  لاقف  معن  تلاق  کمأ  کتدلو  هلیل  نیرکذت  لاقف أ  هذه  تلاقف  لوطأ  کیلجر  يأ  سایإ  اهل  لاقف 

.قحلاب اهیف  یضقی  همأ ال  تسدق  رمع ال  نب  هللا  دبع  هیاور  نم  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاج  و 

لدعلا هکف  هقنع  یلإ  هادی  هلولغم  همایقلا  موی  هب  ءیج  الإ  سانلا  نیب  مکحی  دـحأ  سیل  هریره  یبأ  هیاور  نم  عوفرملا  ثیدـحلا  نم  و 
.روجلا هملسأ  و 

نـسحلا ابأ  ای  مق  لاقف  هیلإ  رمع  تفتلاف  سلاج  یلع  هنع و  هللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  یلع  لـجر  يدعتـسا 
ابأ ای  لاقف  ههجو  یف  ریغتلا  رمع  نیبتف  هلحم  یلإ  یلع ع  عجر  لجرلا و  فرـصنا  مث  ارظانت  هعم و  سلجف  ماقف  کمـصخ  عم  سلجاـف 
عم سلجاف  یلع  ای  مق  تلق  اله  یمـصخ  هرـضحب  ینتینک  لاق  كاذ  ام  لاق و  معن  لاق  ناک  اـم  تهرک  اریغتم أ  كارأ  یل  اـم  نسحلا 
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.رونلا یلإ  هملظلا  نم  انجرخأ  مکب  هللا و  اناده  مکب  متنأ  یبأب  لاق  ههجو و  لبقی  لعج  ایلع و  رمع  قنتعاف  کمصخ 

همکح یف  هنظلا  حدقت  یضاقلا ال  هللا  دبع  نب  راوس  یف  یقحاللا  دیمحلا  دبع  نب  نابأ 

هیلعف هیـشفی  نم ال  هرـس  عدوتـسی  نأ  دارأ  نم  دینجلا  لاقف  ءاضقلا  یلوف  میور  هل  لاقی  دـهزلا  حالـصلاب و  رکذـی  لجر  دادـغبب  ناک 
.اهیلع ردق  نأ  یلإ  هنس  نیعبرأ  ایندلا  بح  متک  هنإف  میورب 

یفوکلا بهشألا 

مکتمایق تماق  دق  دادغب  لهأ  ای 

.لینلا طارشملاب و  طبنلا  يدیأ  مسی  جاجحلا  ناک  و 

تربک دق  ءاضقلا و  یلإ  داع  مث  نینس  عست  یضقی  یقبف ال  هنتفلا  یف  یـضقأ  لاق ال  ءاضقلا و  حیرـش  لزتعا  ریبزلا  نبا  هنتف  تعقو  امل 
تراص کنهذ و  دسف  کنـس و  تربک  هللا  فاخت  نأ  کل  ناح  ام  هل أ  لاقف  ءاضقلا  سلجم  نم  فرـصنا  دـق  لجر و  هضرتعاف  هنس 

.تام یتح  هتیب  مزلف  دحأ  یل  كدعب  اهلوقی  هللا ال  لاقف و  کیلع  زوجت  رومألا 

عقو اذإ  مکحیو  لاق  سأب  کیلع  نکی  مل  تدـهتجا  ول  لیق  كالهلا  فاخأ  لاق  تبجأ  ول  ءاـضقلا  نم  بره  دـق  هبـالق و  یبـأل  لـیق 
.حبسی نأ  یسع  مک  رحبلا  یف  حباسلا 

نإف اهجارخ  یلعف  دـب  ناک و ال  نإ  کحیو  لاق  ناهبـصأ  ءاضق  یلع  بویأ  ابأ  ای  هللا  کینارأ  لاقف  ینوکذاشلا  نامیلـسل  لـجر  اـعد 
.ماتیألا لاومأ  ذخأ  نم  لهسأ  ءاینغألا  لاومأ  ذخأ 

لاقف اهل  یـضقف  کلملا  دبع  یـضاق  وه  یبعـشلا و  یلإ  اهل  مصخ  عم  اهمـساک  هلیمج  تناک  دارج و  نب  یـسیع  تنب  هلیمج  تعفترا 
.اطوس نیثالث  هبرض  هیلع و  یبعشلا  ضبقف  امل  یبعشلا  نتف  یعجشألا  لیذه 

تایبألا تعاش  دق  ءاضقلا و  سلجم  نم  اموی  یبعشلا  فرصنا  مث  یلیل  یبأ  نبا  لاق 

لاق اهنقل و  اهیلع و  فقوف  تیبلا  همتت  ظفحت  امل و ال  یبعـشلا  نتف  لوقت  بایثلا و  لسغت  مداخب  انررمف  هعم  نحن  سانلا و  اهدـشانت  و 
.قحلاب الإ  اهل  .د }  یف  ام  تبثأ  و  «، تیضق :» ا،د ( 1 انیضق {  ام  هللا  هللا و  هدعبأ  لاق  کحض و  مث  اهیلإ  فرطلا  عفر 

همئاللا و کل  متیلا و  هنبال  لکثلا و  هیوبأل  یـضاقلا  لاقف  مع  ینب  انبا و  نیوبأ و  كرت  یلعب و  تام  تلاـقف  ضاـق  یلإ  هأرما  تءاـج 
.موصخلا عفترت  نأ  یلإ  انیلإ  لاملا  یلمحا  هلذلا و  همع  ینبل 

لهف هللا  دبع  ابأ  ای  لاق  ءاضقلا  یلت  حالصلا  هقفلا و  مالسإلا و  دعب  هللا  دبع  ابأ  ای  هل  لاقف  یضقتسا  ام  دعب  اکیرش  يروثلا  نایفـس  یقل 
.یطرش نم  سانلل  هللا  دبع  ابأ  ای  دب  لاق و ال  ضاق  نم  دب  سانلل 
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.اودسفأ خیش  يأ  ءاضقلا  کیرش  یلو  امل  لوقی  یح  نب  حلاص  نب  نسحلا  ناک  و 

مث مایأ  هتـس  یلع  اهددری  لعج  کل  لوقأ  ام  لعفا } .» :» یف د ( 2 لقعا {  رذ  ابأ  ای  هللا ص  لوسر  یل  لاق  هنع  هللا  یـضر  رذ  وبأ  لاـق 
طقـس ول  ائیـش و  ادـحأ  نلأست  ـال  نسحأـف و  تأـسأ  اذإ  کـتینالع و  کتریرـس و  یف  هللا  يوقتب  کیـصوأ  عباـسلا  مویلا  یف  یل  لاـق 

.نینثا نیب  نیضقت  امیتی و ال  نلفکت  هیالو و ال  نیلت  هنامأ و ال  ندلقتت  کطوس و ال 

لاق ذاعمب  ذاع  دقف  هللااب  ذاعتـسا  نم  لوقی  یبنلا ص  تعمـس  دق  تسل  هل أ  لاقف  رمع  نب  هللا  دـبع  یـضقتسی  نأ  نافع  نب  نامثع  دارأ 
 . ینیضقتست نأ  کنم  هللااب  ذوعأ  ینإف  لاق  یلب 

یف هیده  لبقی  نأ  زوجی  اولاق ال  ارومأ  ءاضقلا } .» :» یف ب باوصلا و  وه  یف ا،د و  اذـک  ( 1 یضاقلا {  بادآ  یف  ءاهقفلا  رکذ  دق  و 
نإ هموصخ و  هموکح و  هل  نمم  ءاضقلا  مایأ  یف  اهلوبق  زوجی  ءاضقلا و ال  مایأ  لبق  هیلإ  يدـهی  هداع  هل  تناک  نمم  الإ  ءاـضقلا  ماـیأ 

رـضحی نأ  زوجی  اهلوبق و  زوجی  ءاضقلا ال  مایأ  لبق  تناک  امم  عفرأ  سفنأ و  هیدهلا  تناک  نإ  کلذـک  همیدـق و  هداع  هل  نمم  ناک 
مدقم یتأی  زئانجلا و  دهشی  یضرملا و  دوعی  نأ  زوجی  لیملاب و  رعشی  صیصختلا  نأل  موق  نود  موق  دنع  رضحی  مئالولا و ال  یـضاقلا 

دیدشلا و ال نزحلا  لاح  یف  ناشطع و ال  عئاج و ال  نابضغ و ال  وه  یضقی و  نأ  زوجی  ءارشلا و ال  عیبلا و  هرـشابم  هل  هرکی  بئاغلا و 
یغبنی جعزم و  درب  یف  جعزم و ال  رح  یف  نیثبخألا و ال  عفادی  وه  هقلقی و ال و  ضرملا  هبلغی و  ساعنلا  یـضقی و  دیدشلا و ال  حرفلا 
کلذب يذأتی  احیـسف ال  هسلجم  نوکی  نأ  بحتـسی  رذعل و  الإ  بجتحی  دـحأ و ال  لک  هیلإ  لصی  زراب  عضوم  یف  مکحلل  سلجی  نأ 

نأ بحتـسی  موصخلاب و  قفرلاب  مهیـصوی  مهذختی و  نأ  زاج  ءالکو  یلإ  جاتحا  نإف  ءاضقلل  دجاسملا  یف  سولجلا  هرکی  اضیأ و  وه 
.ءاضقلا نع  هب  بتکی  امب  افراع  نوکی  نأ  هبتاک  طرش  نم  هیلإ و  جاتحا  نإ  ابتاک  ذختی  نأ  سبح و  هل  نوکی 

اموق هدـنع  دوهـشلا  نوکی  نأ  زوجی  ـال  اقـساف و  هبتاـک  نوکی  نأ  زوجی  ـال  زوجی و  ـال  هنأ  رهظـألا  اـیمذ و  هنوک  زاوج  یف  فلتخا  و 
اهطورش لمکتسا  نمیف  هماع  هداهشلا  لب  نینیعم 

یناشاک

ار دوخ  تیعر  نیرتهب  کسفن ) یف  کتیعر  لضفا   ) نامدرم نایم  سانلا ) نیب   ) ندرک مکح  يارب  نک  راـیتخا  سپ  مکحلل ) رتخا  مث  )
رب دنوشن  بلاغ  و  موصخلا ) همکحمت  و ال   ) نامز ياهراک  وا  هب  دوشن  گنت  هک  یسکنآ  زا  رومالا ) هب  قیضت  نمم ال   ) دوخ سفن  رد 

یفلا ء نم   ) دوشن هدنامرد  و  رـصحی ) و ال   ) ندـیزغل رد  دـنکن  زارد  و  هلزلا ) یف  يدامتی  و ال   ) نایغط جاجل و  هب  نانمـشد ، وا  راتفگ 
رب وا  سفن  دوشن  رو  هدید  و  عمط ) یلع  هسفن  فرشت  و ال   ) نآ هب  دوش  فراع  نوچ  هفرع ) اذا   ) قح يوس  هب  نتشگزاب  زا  قحلا ) یلا 

( تاهبـشلا یف  مهفقوا   ) مهف نایاپ  هب  ندیـسر  یب  هاصقا ) نود   ) یمهف كدنا  هب  دـنکن  افتکا  و  مهف ) ینداب  یفتکی  و ال   ) ندرک عمط 
نیرت مک  و  مهلقا ) و   ) اهتجح هب  دشاب  ناشیا  نیرت  هدنریگارف  و  جـجحلاب ) مهذـخا  و   ) اه ههبـش  رد  دـشاب  ناشیا  نیرت  هدـننک  فوقو 

و مهربـصا ) و   ) تاـعفارم رد  وا  يوـس  هب  مصخ  ندـیدرگزاب  ببـس  هب  مـصخلا ) هـعجارمب   ) یگنتلد ثـیح  زا  اـمربت )  ) دـشاب ناـشیا 
( مکحلا حاضتا  دنع   ) دشاب ناشیا  نیرت  عطاق  و  مهمرصا ) و   ) اهراک ندش  نشور  تقـشم  رب  رومالا ) فشکت  یلع   ) ناشیا نیرترباص 
و هلیمتـسی ) و ال   ) ندوتـس يرایـسب  ار  وا  دزاسن  ربکتم  هک  دشاب  یـسک  نآ  زا  رگید ، ءارطا ) هیهدزی  نمم ال   ) مکح ندـش  نشور  دزن 

دنکدنا لیلق )  ) هروکذم فاصوا  هب  فوصوم  هورگ  نیا  کئلوا ) و   ) ناشیا ندومن  بیغرت  نتخیگنارب و  ءارغا )  ) ار وا  دـنادرگن  لیام 
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یف هل  حـسفا  و   ) ناناملـسم نایم  رد  وا  راک  ندراذـگ  هب  ندرک  دـهعت  هئاضق ) دـهاعت   ) نادرگ رایـسب  نآ  زا  سپ  رثکا ) مث   ) ناهج رد 
لقت و   ) اضق هب  مایق  زا  ندش  زجاع  رد  ار  وا  رذع  دزاس  لیاز  هک  ار  يزیچ  هتلع ) حیزی  ام   ) ندیشخب رد  وا  يارب  نک  هداشگ  و  لذبلا )

نآ زا  ار  وا  هدـب  و  کیدـل ) هلزنملا  نم  هطعا  و   ) نامدرم هب  وا  جایتحا  ساـنلا ) یلا  هتجاـح   ) اـطع لذـب و  نآ  هب  دوش  كدـنا  و  هعم )
هصاخ نامزالم  زا  کتصاخ ) نم   ) وا ریغ  نآ  رد  دنکن  عمط  هک  يزیچ  هریغ ) هیف  عمطی  ام ال   ) تسا وت  يوس  هب  هک  یتبترم  یتلزنم و 

( کلذ یف  رظناف   ) ناتهب هب  وت  دزن  ار  وا  نامدرم  نتفرگ  هاگان  زا  كدنع ) هل  لاجرلا  لایتغا   ) نادب دوش  نمیا  ات  کلذـب ) نمایل   ) دوخ
( اریسا ناک  دق   ) نید نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  نیدلا ) اذه  ناف   ) روما نآ  هب  هدنـسر  کین  يرظن  اغیلب ) ارظن   ) راک نیا  رد  نک  رظن  سپ 
رد وا  هب  دوش  یم  هدرک  لمع  هک  يوهلاب ) هیف  لمعی   ) هملظ لها  زا  نادسفم  ناراکدب و  ياهتسد  رد  رارـشالا ) يدیا  یف   ) راتفرگ دوب 

رابتعا یب  يایند  وا  هب  دوش  یم  هدرک  بلط  و  ایندلا ) هب  بلطت  و   ) سفن يوزرآ 

یلمآ

ینیوزق

سکنآ زا  دزاس  یم  روکذـم  هک  طورـش  تافـص و  نیا  هب  وت  شیپ  ار  دوخ  تیعر  نیرتهب  نامدرم  نایم  مکح  يارب  نک  رایتخا  سپ 
ماقم نیا  زا  خلا ) ینولیقا  ینوعد و   ) رکب یبا  لوق  دنادن و  نآ  زا  یـصفت  و  دمآرب ، دناوتن  هدهع  زا  سپ  اهراک ، وا  رب  دوشن  گنت  هک 

نآ زا  ای  ذافنا  تلق  سفن و  فعض  زا  ای  مکح ، رد  للز  ملع و  ءاکذ و  تلق  زا  ندیشوک  جاجلب و  نامصخ  وا  رب  دنیاین  بلاغ  تسا و 
هک دـنا  هدرک  لـقن  هصاـخ  هماـع و  دـشاب  تاـموصخ  باـبرا  زا  نتـشگ  مزلم  ندـش و  توهبم  بوـلغم و  بجوـم  هچ  ره  نیا و  زا  و 

دندمآ و رمع  دزن  ثاریم  عازن  يارب  يردام  يردپ و  رگید  ردارب  ود  دندنام و  يردام  ردارب  ود  وا  زا  درمب و  رمع  نامز  رد  یـصخش 
هدید هک  اجنآ  زا  هدومرفن ، يزیچ  ینایعا  ردارب  ود  يارب  درک و  مکح  يردام  ردارب  ود  يارب  ار  ثاریم  نآ  ثلث  رمع  دـنتفگ  هب  هصق 
رگید ردارب  ود  نآ  دشاب  يردپ  ردارب  رب  قباس  ثاریم  رد  يردام  ردارب  اذهل  ردـپ  تبـسن  رب  تسا  مدـقم  ثاریم  رد  ردام  تبـسن  دوب 
راکنا ریما  يا  ینعی  انما ) هبارقب  انک  رشاف  ارامح  ناکان  ابا  نا  به  ریما  ای  : ) دنتفگ ریغ ، تکراشم  یب  دنتسناد  یم  صتخم  ار  دوخ  هک 

ردام تبـسن  هب  زاسب  کیرـش  ار  ام  يراب  دشاب  هناگیب  بسا  جاتنب  تبـسن  رخ  هچنانچ  رادم  روظنم  وا  تبـسن  چیه  دوب  رخ  ام  ردپ  هک 
ار هلاسم  نیا  دینادرگ و  کیرـش  ار  ناشیا  تشگ و  هدنمرـش  رمع  تسه  زین  ار  ام  تبـسن  نآ  تسین و  ردام  تبـسن  ریغ  ار  ناشیا  هچ 

دنکن يراد  ياپ  هکنآ  میس  فصو  اهنیا  لاثما  تسا و  نیا  دننام  مه  قادص  رد  تالاغم  هصق  و  دنیوگ ، هکرشم  هکرتشم و  هیرامح و 
صخـش هک  دـشاب  نآ  مکح  تیحالـص  طورـش  زا  سپ  دـشاب ، یمن  تلز  یب  یمدآ  نوـچ  دـشکن ، زارد  نآ  رد  اـطخ و  تـلز و  رد 

وا تفـص  تسا  نیا  و  درآ ، راذتعا  دنک  راثع  تردـنب  رگا  ینعی  دـشاب ، هدـننک  عوجر  دوخ  ياطخ  زا  هکلب  دـشابن ، تلز  رب  يدامتم 
زا دعب  نآ  هب  دوش  فراع  نوچ  قح  يوس  هب  نتـشگزاب  زا  دنامن  زاب  دشاب و  هدش  يوخ  هتـسویپ و  رادـتعا  راثع و  ار  وا  هکنآ  هن  نیبا 
رب هکنآ  هن  دیامن ، كرادت  للخ  نآ  و  ددرگ ، زاب  نآ  زا  دـنهد  عالطا  ار  وا  ای  دـبای  عالطا  دوخ  تلز  رب  نوچ  ینعی  تلاهج  تلفغ و 

عوجر هکنآ  داقتعاب  درامش  سومان  ار  نآ  ای  جاجل  رابکتسا و  دانع و  زا  ای  ربدت  لمات و  ءوس  تلفغ و  تیاغ  زا  دنامب  رـصم  تلز  نآ 
هب تقو  همه  صخش  هک  دشاب  نآ  لوا  تفص  ياضتقم  هک  تسنآ  تفص  ود  نیا  نایم  قرف  دناس و  ررض  ار  وا  هاج  تمشح و  نآ  زا 

دیامنن لطاب  رب  هرباکم  جاجل و  ددرگ  فراع  نوچ  هک  تسین  نیا  زج  یناث  ياضتقم  و  ددرگ ، رـصبتسم  فراع و  دوخ  تلفغ  اطخ و 
نامثع لاوحا  و  لطابلا ) یف  يدامتلا  نم  ریخ  قحلا  یلا  عوجرلا   ) دنا هتفگ  هک  تسا  اجنیا  زا  و  دیاین ، راوشد  تخـس و  ار  وا  عوجر  و 

هک دوب  نآ  باوص  هک  تسنآ  مهوم  باب  نیا  رد  دـنبوسنم  تمکح  هب  هک  یموق  مـالک  هک  نادـب  تسا و  باـب  نیا  زا  وا  ثادـحا  و 
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داسف سپ  دنروآ  نابز  رب  یفرح  دنهد و  ذافن  یمکح  دنشیدنا و  یئار  نوچ  موق  نامدقم  نانیعتم و  تمشح و  باحصا  هاج و  بابرا 
راک طلغ  و  دـنزاسن ، اوسر  ار  دوخ  و  دـننادرگن ، حـضاو  دوخ  ياطخ  دـننک و  عوجر  نآ  زا  دوز  ددرگ ، رهاظ  ناشیارب  نآ  ياـطخ  و 

یضعب رد  هوجو و  یضعب  زا  نخس  نیا  دوشن ، دساف  ناشیا  هب  مدرم  داقتعا  ددرگن و  مک  اهلد  رد  ناشیا  هوکش  تمـشح و  ات  دنیامنن ،
یقح زا  دـشاب  هدرک  وفع  ای  دوش  رهاظ  نآ  فالخ  و  یقاقحتـسا ، نامگ  هب  دـشاب  هدرک  یئاطع  دوخ  لام  زا  الثم  دـشاب ، قح  عضاوم 

و ددرگن ، عیاض  یسک  قح  و  دشابن ، یعرش  مکح  هک  اجنآ  روما ، نیا  دننام  هدروخ و  يزاب  نآ  رد  هک  یببس  هب  تسا  هدوب  ار  وا  هک 
هب فورعم  يرجات  هک  تسا  روکذـم  اهنابز  رب  و  سومان ، نادـنوادخ  زا  دـشاب  اهلقن  باـب  نیا  رد  .دـسرن و  ار  تلم  کـلم و  يررض 
هب هدوب  یتابن  هعطق  نآ  و  دـنکفا ، نهد  رد  ساـملا  نآ  ندرمـش  رز  تقو  و  دـیرخب ، ریطخ  یغلبم  هب  ساـملا )  ) هعطق رهاوج  تخاـنش 
رب نادـند  و  درمـش ، هب  عیاب  رب  رز  مامت  و  درواین ، نابز  رب  چـیه  ار  سوماـن  تیاـعر  هجاوخ  تفرگ ، ندـش  بآ  هتخاـس  هیبش  ساـملا 

دشابن اور  تلز  رب  يدامت  تلفغ و  رب  رارصا  روما  نیا  لثم  رد  اما  .دروخ و  ورف  تابن  زا  رت  نیریـش )  ) هصغ نآ  و  درـشفیب ، نآ  یخلت 
دـشاب نآ  دننام  نیا  و  دش ، هتفگ  هک  ددرگ  یناعم  نآ  مهوم  يار  مکح و  نآ  زا  عوجر  رهاظ  بسح  هب  عضاوم  یـضعب  رد  دـنچ  ره 

دومن دهاوخ  نآ  زا  یهن  دش و  دهاوخ  روکذم  اجنیا  بیرقنع  و  نآ ، دننام  دننک و  مارح  لتق  هب  دوخ  ناطلس  دیدشت  ریاج  كولم  هک 
نیا هب  دنک  عنم  قافنا  اطع و  زا  ار  یمدآ  ناطیـش  هک  رقف  هدعو  الثم  دنک ، یم  ار  یمدآ  ناطیـش  هک  تسا  تالیوست  رگید  لاثم  رب  و 
 ).. هک یلاعت  هناحبـس و  قح  تداهـش  هب  يوش ، راتفرگ  رقف  هب  یـشخبب  لام  نوچ  هک  دهد  هدـعو  ار  وا  و  دـناسرتب ، رقف  زا  هک  تلیح 

ره هک  تسن  یفخم  دشابن ، عمط  هب  لیام  فرـشم و  وا  سفن  هکنآ  مجنپ  طرـش  هیالا ) اشحفلاب …  مکرمای  رقفلا و  مکدعی  ناطیـشلا 
ددرگ عمط  هب  لیام  هک  یضاق  مکاح و  ره  سپ  دنام ، یمع  باجح  رد  قح  هدهاشم  زا  رظن  نآ  درتسگ  یـسک  مشچ  رب  لاب  عمط  اج 

ءافتکا .ددرگ و  هبتـشم  سبلتم و  يو  رب  قح  هک  دناوتن  دنک  لمع  مکح  قح  قبط  رب  دهاوخ  دـشاب و  نید  لها  زا  دوخ  معزب  مه  رگا 
فوقو هکنآ  متفه  طرـش  .دناسر  نایاپ  هب  دـنک و  ءاصقتـسا  هکلب  نایاپ ، هب  ندیـسر  یب  یمهف  كدـناب  موصخ  نایم  مکح  رد  دـنکن 

تاـنیب و هب  کـسمت  و  دـیامن ، زارتـحا  تاهبـش  زا  روـما  همه  رد  هک  دـشاب  نآ  نموـم  طرـش  اههبـش ، رد  دـشاب  ناـشیا  نیرت  هدـننک 
، دنشاب تفص  کی  هلزنم  لزان  هلمج  ود  نیا  هیدرم ، ياهتهبش  هن  هحـضاو  ياهتجح  هب  دشاب  ناشیا  نیرت  هدنریگ  ارف  .دنک  تامکحم 
تاـعفارم و رد  مصخ  تعجارم  ببـس  هب  نتـشگ  لولم  یگنت و  لد  رد  ناـشیا  نیرتـمک  .دـنیامن و  تلاـح  کـی  دـبدحت  قیقحت و  و 
رب ناشیا  نیرترباص  .دشابن و  مکح  هتسیاش  کنت  شقلخ  و  دشاب ، فیعض  شا  هلصوح  هکنآ  يرآ  .ناشیا  جاجل  تاشقانم و  يرایسب 

، دنـشاب تفـص  کی  هلزنم  لزان  و  دـندرگ ، زاب  مه  اب  یهجو  زا  زین  تفـص  ود  نیا  لاـح ، تقیقح  نتخاـس  نشور  شیتفت و  تقـشم 
یب دسر  ناشیا  اب  يوعد  اهرکنا ) نم  یلع  نیمیلا  یعدملا و  یلع  هنیبلا   ) الثم دنـشاب  هدناوخ  هقف  ملع  رد  هک  اجنآ  زا  ناصقان  یعمج 

ملع و يور  زا  شیتفت  ریبدـت و  یـضعب  رگا  و  دـشاب ، نید  یب  رجاف  دـنچ  ره  ناـک ) نم  اـنیاک   ) دـنهد مسق  ار  رکنم  فشکت  لـمات و 
تمهت زا  یعون  لحم  عضوم  هکنآ  ای  دنراد  عومسم  لمات  یب  یعدم  زا  هنیب  ات  ددرگ  حضاو  رکنم  نالطب  دوش  هدرک  نآ  رد  تریصب 

لاثما دوهـش و  قیرفت  دننام  ددرگ ، رهاظ  تداهـش  فالخ  رب  تقیقح  دور  راکب  صحفت  ریبدت و  زا  يزیچ  باب  نآ  رد  رگا  و  دـشاب ،
ع)  ) ریما ترـضح  يایاضق  زا  هک  ره  و  ددرگ ، دادـیب  اـفج و  روما و  رایـسب  داـسف  قوقح و  رایـسب  هعاـضا  بجوم  لاـمها  نیا  و  نآ ،

دزن مکح  رب  ناشیا  نیرت  هدـننک  عطق  و  دـنادرگ ، مولعم  ماکحا  ریبدـت  قرط  زا  یـضعب  و  دـنادب ، متفگ  هچنآ  تقیقح  دـشاب  هدـناوخ 
رد لصف  مکح  نآ و  يارجا  رد  وا  نیبم و  یعرش  مکح  و  ددرگ ، مولعم  مکاح  دزن  نیمـصخ  رما  هک  دشاب  رایـسب  قح ، ندش  نشور 

بانطا مدرم و  ینادرگرـس  بجوم  سپ  رگید ، هظحـالم  اـی  تمیزع ، یتسـس  يار و  فعـض  زا  دزادـنا  قیوعت  هب  دـیامن و  لـلعت  نآ 
لیام و  وا ، يانث  رد  هغلاـبم  ار  وا  دـنادرگن  ربکتم  هک  سک  نآ  زا  .ددرگ  دـیاع  ساـن  هب  میظع  ررـض  ببـس  نیدـب  و  دوش ، تاـعزانم 

يرکن ءاهدرب و  لمتشم  نیمصخ  دحا  هک  دشاب  رایسب  ار ، وا  ندرک  بیغرت  و  یـسک ، نتخیگنارب  بناج  ود  زا  یکی  هب  ار  وا  دنادرگن 
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هب لیام  رعشی ) ثیح ال  نم   ) ار وا  سفن  دبیرفب و  فورعم  یقیرط  عوبطم و  یبولسا  هب  ءارطا  ءانث و  تاملک  هب  ار  اضق  بحاص  دشاب ،
تلع نیا  و  دشابن ، ربخاب  دوخ  فارحنا  لیم و  زا  و  دنکن ، مهف  دوخ  زا  لاح  نآ  ملع  ءاکذ و  يوعد  اب  یضاق  نآ  و  دنادرگ ، شیوخ 

هک دشاب  رایسب  و  یفخم ، ینطاب و  نکیل  و  دشاب ، هوشر  زا  یمسق  نیا  و  دتفا ، رتشیب  ار  تسایر  هاج و  نابلاط  هیلعتسم و  سوفن  بابرا 
رد وا  و  دـشابن ، لام  زج  هوشر  درادـنپ  و  دورب ، هار  زا  ینطاب  هوشر  نیا  هب  و  دورن ، هار  زا  يرهاظ  هوش  رب  سفن  ولع  زا  مکح  بحاص 
هب چیه  یضاق  و  دشاب ، یفخ  فیطل  هار  زا  هک  دشاب  رایسپ  يرگید  رب  نیمصخ  دحا  ءارغا  نینچ  مه  و  دشاب ، دازآ  عمط  زا  هیضق  لوا 

راکنا نعط و  نآ  رد  هک  دنک  رکذ  لقن  هجو  رب  نانخس  یـضاق  شیپ  مصخ  زا  ات  دزیگنارب  ار  یـسک  الثم  .دورب  هار  زا  و  دربن ، هار  نآ 
، دشاب نامگ  رد  نآ  بذک  قدص و  رد  دنچ  ره  ددرگ  نادرگرس  صخش  نآ  رب  و  دبنج ، هب  ياج  زا  یضاق  سفن  سپ  دشاب ، یـضاق 

ناشیا بلط  رد  سپ  دنشاب ، مک  روکذم  تافـصب  هورگ  نیا  .دنک و  فیح  لیم و  ربخ  یب  ددرگ و  هتخیگنارب  ياج  زا  ءارغا  نآ  رد  و 
ای یفیح  ناشیا  زا  ادابم  ات  طایتحا  يارب  ار  وا  ياضف  ندیسراو  ندوب و  رادربخ  نادرگ  رایـسب  نآ  زا  سپ  تشامگ  دیاب  مامتها  تیاغ 

لیاز هچنآ  اـطع  رد  وا  يارب  زا  نادرگ  خارف  .دـشاب و  ملظ  لـطاب و  رب  يارغا  یعوـن  نیا  دوـشن ، نآ  كرادـت  ددرگ و  عـقاو  یئاـطخ 
هب ددرگ  مک  و  دـنامن ، عیاض  راک  نآ  ات  دـیاب  راک  نآ  تنوم  رد  هچنآ  هلمجلاب  .نآ و  ریغ  یتسدـگنت و  رقف و  زا  ار  وا  تلع  دـنادرگ 
مک تفگ : .ندرک و  دـناوت  یتسارب  مکح  و  دـشابن ، هوشر  نتفرگرب  یثعاب  هناهب و  ار  وا  نامدرم  يوسب  وا  تجاـح  عساو  ياـطع  نآ 

تعانق زا  هکلب  ددرگن ، لذب  تحسف  زا  ددرگ  رگا  و  ددرگن ، تجاحیب  زگره  یمدآ  هک  وا  تجاح  دشابن  تفگن : و  وا ، تجاح  دشاب 
هچنآ دوخ  دزن  تلزنم  زا  ار  وا  هدب  .برع و  تغل  رد  امیـس  دوهعم  تسا  يرما  مدـع  عضوم  رد  تلع  عضو  کلذ  عم  و  ددرگ ، سفن 

تجاح رقف و  دعـس  و  وا ، ءاضق  ندومن  دـهاعت  تسا  مزال  هچنانچ  وت  ناصاخ  زا  وا  ریغ  نآ ، هلازا  رد  ینعی  نآ ، رد  درک  عمط  دـناوتن 
امیـس یئوگدـب و  هب  ندرک  دـنناوتن  عمط  نیدـساح  ات  ندوزفا ، تلزنم  ندومن و  تمرح  ندومرف و  راـبتعا  ار  وا  تسا  مزـال  لاـمب  وا 

ار سک  نینچ  هک  اریز  دننکفا ، كاله  الب و  رد  دننادرگ و  عیاض  وت  دزن  ار  وا  هاگان  هکنآ  زا  ببـس  نیاب  دشاب  نمیا  ات  .ریما  ناصاخ 
دشک نادب  و  دننک ، وا  نتخاس  عیاض  رد  عمط  مدرم  و  دنامن ، نمیا  دشاب  هتشادن  هصاخ  یتلزنم  نوچ  و  دشاب ، رایسب  دساح  نمـشد و 

هاـضق و راـیتخا  رد  مدوـمرف  هچنآ  رد  نک  رظن  .دـنک و  هیقت  لـیم و  ناـصاخ  هب  تبـسن  و  دـنکن ، ءارجا  هقح  ماـکحا  سرت  نآ  زا  هک 
رد راـتفرگ  ریـسا و  قـیقحت  هب  نیا  زا  شیپ  دوـب  نید  نیا  هک  یتسردـب  هـچ  اـسر ، غـیلب و  يرظن  هروکذـم  بادآ  تافـص و  تاـعارم 

هدرک بلط  و  عبط ، ياوه  هب  نآ  رد  دـش  یم  هدرک  لمع  رکب  یبا  نب  دـمحم  رب  وا و  رب  قباس  نایلاو  دـهع  رد  ینعی  .رارـشا  ياهتـسد 
زا رتحیبق  رایسب  نیا  و  دندوب ، هتخاس  ایند  غرم  دیص  ماد  نید  هناد  دندرک ، یم  ایند  بلط  نیدب  سبلت  هار  زا  ینعی  .ایند  نآ  هب  دش  یم 

میکح  ) نیا فالخ  هب  دشابن  قافن  ریوزت و  لالضا و  ایر و  یعدتسم  نآ  هچ  دنک ، ایند  هنادب  مه  ایند  غرم  دیص  صخش  هک  دشاب  نآ 
ریگ ایند  مادب  ایند  غرم  ریزگ  تسین  راکش  نیزرا  يراب  هتفگ : يونزغ )

یجیهال

یفلا ء نم  رصحیال  هلزلا و  یف  يدامتی  موصخلا و ال  هکحمیال  رومالا و  هب  قیضتال  نمم  کتیعر  لضفا  سانلا  نیب  مکحلل  رتخا  مث  »
جـجحلاب و مهذـخآ  تاهبـشلا و  یف  مهفقوا  هاصقا و  نود  مهف  ینداب  یفتکی  ـال  عمط و  یلع  هسفن  فرـشت  ـال  هفرع و  اذا  قحلا  یلا 

ءارغا هلیمتسی  ءارطا و ال  هیهدزیال  نمم  مکحلا ، حاضیا  دنع  مهمرصا  رومالا و  فشکت  یلع  مهربصا  مصخلا و  هعجارمب  امربت  مهلقا 
« .لیلق کئلوا  و 

گنت هک  یـسک  زا  وت ، سفن  شیپ  رد  ار  وت  تیعر  نیرت  لضاف  ناـمدرم  ناـیم  رد  ندرک  مکح  يارب  زا  نیزگرب  نک و  راـیتخا  ینعی 
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ار وا  دزادنین  جاجل  هب  دشاب و  هتـشادن  ندرک  مکح  تصرف  هلغـشم  يرایـسب  زا  هک  یـسک  دشابن  ینعی  اهراک ، ار  وا  دشاب  هدـینادرگن 
ار و قح  دسانـشب  هاـگره  قح  يوس  هب  نتـشگرب  زا  دوـشن  لدـگنت  ماـکحا و  رد  شزغل  رد  دـشابن  رمتـسم  ناراـکاوعد و  تموـصخ 

هدننک فقوت  دشاب  ندیمهف ، ياهتنم  هب  ندیسر  نودب  ندیمهف  كدنا  هب  دنکن  افتکا  ندرک و  عمط  رب  وا  سفن  دشابن  لیاسو  فرـشم 
ندرک عوجر  ببـس  هب  نامدرم  زا  هدنوش  گنت  لد  رتمک  تانیب و  هب  اهتجح  هب  مدرم  نیرت  هدـنریگ  ههبتـشم و  روما  رد  نامدرم  نیرت 

هب هک  یـسک  زا  مکح ، ندش  رهاظ  دزن  رد  ار  يواعد  مدرم  نیرت  هدنرب  اهراک و  نتخاس  راکـشآ  رد  مدرم  نیرتابیکـش  ناراکاوعد و 
رد ندرک  شیاتس  ار  وا  دزادنین  ربک 

.نامدرم رد  دنشاب  تفای  مک  تافص  نیا  هب  هفوصوم  تعامج  نآ  .مکح و  رب  ندرک  ضیرحت  ار  وا  دنادرگن  لیام  ور و  شیپ 

هریغ هیف  عمطیال  ام  کیدل  هلزنملا  نم  هطعا  .سانلا و  یلا  هتجاح  لقت  هتلع و  حـیزی  ام  لذـبلا  یف  هل  حـسفا  هئاضق و  دـهاعت  رثکا  مث  »
، رارشالا يدیا  یف  اریـسا  ناک  دق  نیدلا  اذه  ناف  اغیلب ، ارظن  کلذ  یف  رظناف  كدنع ، هل  لاجرلا  لایتغا  کلاذب  نمایل  کتـصاخ ، نم 

.ایندلا هب  بلطت  يوهلاب و  هیف  لمعی 

كدنا ار و  وا  رذع  دنادرگ  لیاز  هک  يردق  نآ  هب  ششخب  رد  وا  يارب  زا  هدب  تعسو  ار و  وا  ندرک  مکح  نک  هظحالم  رایـسب  ینعی 
ناصاخ زا  وا  ریغ  وا  رد  دنکن  عمط  هک  يردق  نآ  وت  دزن  رد  برق  تلزنم و  زا  ار  وا  شخبب  نامدرم و  يوس  هب  ار  وا  جایتحا  دـنادرگ 

، یتیاهن هب  ندرک  هاگن  وا  تموکح  رد  نک  هاـگن  سپ  وت ، دزن  رد  ار  وا  ندرک  تمذـم  تلزنم  نآ  ببـس  هب  دـشاب  نمیا  هکنیا  اـت  وت ،
هب دش  یم  هدرک  بلط  دوخ و  سفن  شهاوخ  هب  نآ  رد  دـندرک  یم  لمع  هک  رارـشا  تسد  رد  دوب  ریـسا  نید  نیا  هک  قیقحت  هب  سپ 

.ار ایند  سفن  شهاوخ 

یئوخ

هبـسنلاب قلعتی  یناسفن  ءاشنا  وه  مکاحت و  مکاح و  امکحت و  مکحت  امیکحت و  مکح  هنم  ءاج  مکحی و  مکح  ردصم  مکحلا ) : ) هغللا
مل اذا  اءاشنا  بذکلا و  و  قدصلا ، لمتحی  و  هئارو ، امع  یکح  اذا  اربخ  اقیدـصت و  یمـسیف  ابلـس  وا  اباجیا  لومحملا  عوضوملا و  نیب 

عراشلا بلط  وه  و  یعرـشلا ، مکحلا  لاقیف : عرـشلا  یلا  بسنی  و  کلذ ، ریغ  ءاعدـلا و  مسقلا و  یهنلا و  رمـالا و  نم  هماـسقاب  کـحی 
ضعب یف  لقتـسم  ءاشنا  وه  وا  هماسقاب  یعـضولا  مکحلا  هنم  دلوتی  هتیوست و  وا  هنودب  وا  هتفلاخمب  مذـلا  قاقحتـسا  عم  هکرت  وا  لعفلا 
ءاشنا یئاضقلا  مکحلا  و  متا ، معا و  ریـسفتلا  اذـه  و  نیفلکملا ، لاعفاب  قلعتملا  هللا  باطخ  هرعاـشالا  دـنع  یعرـشلا  مکحلا  و  هروص ،

کحام جل و  لجرلا : کحم ) ، ) فلح رکنا و  اذا  امک  هیفن  وا  هیلع  یعدملا  فرتعا  وا  هنیبلا  میقا  اذا  امک  نیعفارتملا  دحال  قح  تابثا 
(: ءارطالا ، ) ربکلا وه  وهزلا و  نم  لاـعتفا  هیهدزی :) ـال  ، ) عطقلا مرـصلا :) ، ) قلزملا هلزملا ، رطخلا و  عضوم  هلزلا :) ، ) هجـال اـمرع : دـیز 

فرظلا ضیعبتلل و  نم  هظفل  نمم : لـضفا ، هلوقب  قـلعتم  فرظ  کـسفن : یف  بارعـالا : .هرغ  یلع  ذـخالا  لاـیتغالا :) ، ) حدـملا هرثـک 
: هتلع لیزی  ام  عمجلا ، درفملا و  یف  لمعتـسی  کئلوا  ربخ  لیلق : لضفا ، هلوق  یلع  فطع  مهفقوا : و  لضفا ، لـعاف  نم  لاـح  رقتـسم و 

هرادا جاتحی  ینعملا : .لاجرلا  لایتغا  هلوقب  ناقلعتم  نافرظ  كدنع : هل  هتلع ، لیزی  الذب  وا  ائیش  يا  اهدعب  امب  هفوصوم  هیمـسا  ام  هظفل 
عفر نمــضتی  نوناـق  یلا  و  یلکلا ، هجوـلا  یلع  دارفـالا  نـیب  دودـحلا  قوـقحلا و  نـییعت  نمــضتی  یلک  نوناـق  یلا  عاـمتجالا  نوـئش 

انه نم  و  نیناوقلا ، هذـه  ءارجـال  هوق  یلا  و  هماـعلا ، نیناوـقلا  اهنمـضتی  یتـلا  قوـقحلا  یف  هموـصخلا  عازنلا و  دـنع  مهنیب  فـالتخالا 
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یه هثالثلا  يوقلا  هذه  و  هیرجملا ، هوقلا  هیئاضقلا و  هوقلا  هننقملا و  هوقلا  یلا  همالا  بعـشلا و  یلع  همکاحلا  عمتجملا  يوق  نومـسقی 
هقلعتملا نوئشلا  یف  اهنم  يا  هلخادم  مدع  اهنوئش و  یف  يوقلا  هذه  لک  لالقتـسا  نم  دبال  هیقرتم و  هندمتم  هما  بعـش و  هرادا  ناکرا 
لـصفلا اذه  یف  ع )  ) ضرعت دق  .هقح و  یلا  قح  يذ  لک  لصی  عمتجملا و  یف  هلادـعلا  ققحتت  رومالا و  میقتـسی  یتح  يرخالا  هوقلاب 

الها نوکیل  باـقلالا  فاـصوالا و  نم  یـضاقلا  یف  مزلی  اـم  هیئاـضقلا و  هوـقلا  یلا  رـصم  هـالو  نیح  همحرلا  هیلع  رتشـالل  هدـهع  نم 
هذـه یف  ع )  ) جردا دـقف  کسفن ) یف  کتیعر  لضفا  سانلا  نیب  مکحلل  رتخا  مث   ) لاقف سانلا  نیب  مکحلا  ءاضقلا و  بصنم  يدـصتل 
همالا دارفا  لضفالا  ناک  اذا  و  همالا ، دارفا  لـضفا  نم  نوکی  نا  دـبال و  ءاـضقلل  يدـصتملا  نا  ثیح  هیئاـضقلا  هوقلا  لالقتـسا  هلمجلا 

لالقتسالا کلذ  دکا  ام  یلا  افاضم  لضفالا ، لضافلا و  یلع  مکحی  لوضفملا ال  نال  هریغ  هیلع  طلـستی  هرما و ال  یف  القتـسم  نوکیف 
لایتغا کلذب  نمایل  کتصاخ  نم  هریغ  هیف  عمطی  ام ال  کیدل  هلزنملا  نم  هطعا  و   ) هلوق نم  لصفلا  رخآ  یف  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امب 

هوق مدـع  اهریبدـت و  هوجوب  هطاحالا  هلقل  رومـالا  هب  قیـضت  ـال  - 1 هتـساباقلا : زوحی  نمب  لضفالا  ع )  ) رـسف مث  كدـنع .) هل  لاـجرلا 
یف لاق  موصخلا ، هکحمت  و ال  .اهلـصف 2 - اهلح و  یف  دیدرتلا  کشلا و  هضرعی  اهیف و  راحیف  هیلع  هدراولا  ایاضقلل  هیزجتلا  لیلحتلا و 

هیضتری نمم  هنوک  نع  هیانک  کلذ  لیق : و  جاجللاب ، قحلا  یلع  هبلغی  يا  مثیم : نبا  لاق  و  اجوجل ، يا  اکح  ام  هلعج  یلزتعملا : حرشلا 
قحلاب هکـسمت  هنامیا و  هبیه  هرما و  یف  هتبالـص  هدشب  هنوک  نع  هیانک  نوکی  نا  نکمی  لوقا : .هلوق  لواب  لبقی  هجالت و  الف  موصخلا 
يدامتی و ال  - 3 ما ال ؟ دـیدهتلا  عیمطتلا و  هیف  رثوی  له  ما ال و  هوشرلا  لبقی  له  هنونحتمی  اکحم  هلعج  یف  موصخلا  عمطی  ـال  ثیحب 
یـضاقلا رظن  بلج  یف  امهنم  دـحاو  لک  ثبـشت  نیعفارتملا و  لیحت  ههج  نم  امئاد  هابتـشالا  ضرعم  یف  یـضاقلا  نا  ثیح  هلزلا ، یف 

یلا عوجرلا  هیلع  بعـصی  هلزلا و ال  یف  يداـمتی  ـال  قحلا  فـالخ  هنا  هل  فشک  مث  يار  هل  ضرع  اذاـف  هل  قحلا  نوکب  داـمتعالا  یلا 
هنا ال وه  و  هدایز ، انه  اه  نا  الا  هنیعب ، لوالا  ینعملا : وه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  هفرع ، اذا  قحلا  یلا  عوجرلا  نم  رـصحی  ـال  .قحلا 4 -

یبای هنا ال  مثیم  نبا  فاضا  یعلا و  ههاهفلاک و  هباصا  عجری و  نا  نع  رصح  لز  اذا  نم  سانلا  نم  نال  قطنملا ، یف  ایعی  يا ال  رـصحی 
نم هدافتـسالا  یف  عمطلاـب  هسفن  ثدـحی  ـال  نا  .ءوسلا 5 - هاـضق  هلعفی  اـمک  هئانـشلا  نم  اـفوخ  ههاـجل و  اـظفح  قـحلا  یلا  عوـجرلل 

قحلا و نع  لیملا  هوشرلا و  ذـخا  یلا  کلذ  هرجی  مث  ههاـج ، وا  هلاـم  نم  دیفتـسیل  اـهاج  وا  هورث  مهنم  رفوـالا  یلا  هجوتیف  نیعفارتملا 
یف یحطـسلا  رظنلاب  یفتکی  هقیقحلا و ال  مهفل  اققحم  هیلع  هضورعملا  هیـضقلا  فشک  یف  اقیقد  نوکی  نا  .قحلا 6 - فالخب  مکحلا 

هروصحم ریغ  هریثک  یه  هقیقحلا و  فشک  قرط  نع  مرجلا و  فشک  قرط  نع  هیـضقلا  هنتکی  لب  مهبذک ، نییعادـتملا و  قدـص  مهف 
باش هل  الوم  عم  دـبع  رفاس  هنا  کلذ  نم  رکذ  اممف  .بجعلا  هنم  یـضقی  ام  هریثکلا  هاـیاضق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم رهظ  دـق  و  ادـج ،

( مالسلا هیلع   ) یلع دنع  اعفارت  هفوک و  الخدف  قرتسملا  هلماعم  هعم  لماع  هدبع و  هنا  هدیسل و  کلاملا  وه  هنا  رفسلا  ءانثا  دبعلا  یعداف 
رادجلا نیتبقث  رفحب  رما  اموی و  امه  رضحاف  هوجولا ، نم  هجوب  هقیقحلل  زواجتملا  دبعلا  فرتعی  مل  امهدح و  هنیب ال  كانه  نکی  مل  و 

هباه و کلذ  دبعلا  عمس  املف  دبعلا ، قنع  برـضا  ربنق  ای  لاع  توصب  يدان  مث  نیتبقثلا ، کلت  نم  امهـسار  جارخاب  امهرما  اسکاعتم و 
هقیقحلا و فشک  یف  هلئاه  قئارط  روصعلا  هذـه  مکاحم  یف  ررق  دـق  و  هقیقحلاب ، هل  اـفارتعا  کـلذ  راـصف  اروف  هبقثلا  نم  هسار  جرخا 

مل و  هواـضقلا ، بصنم  يدـصتل  هلهوت  هبیهر  هیـصخش  هل  لکـشت  درفلا و  هلیـضف  بجوت  یتـلا  تافـصلا  یه  هذـهف  .مئارجلا  فـشک 
یتح ههبشلا  یفرط  دحاب  ذخای  الف  ههبـشلا ، ضورع  دنع  هیعرلا  فقوا  - 1 لاقف : يرخا  هتسب  اهلمکا  یتح  تافـصلا  هذهب  ع )  ) فتکی
مهف یلع  تارامالا  لئالدلا و  عمج  یف  رـصقی  الف  جـجحلاب ، مهذـخآ  .ناـنیمطالا 2 - بجوی  یملع  لیلدـب  قحلا  هل  نیبی  صحفی و 
مهل عسیل  مههوجو  یف  حیـصی  مهرهنی و ال  الف  موصخلا ، هعجارم  نم  اقلق  ارجـضت و  ساـنلا  لـقا  و  .ناـک 3 - قیرط  يا  نم  هقیقحلا 
هیلع  ) هطرـش ام  نساحم  نم  هلـصخلا  هذـه  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  موصخلا  قح  عیـضی  قحلا و ال  هل  فشکنیف  لاملا  لاحلا و  ناـیب 

رومـالا هقیقح  فشک  یلع  ساـنلا  ربـصا  نوکی  نا  .یـضاقلا 4 - نم  نوکی  ام  حـبقا  حـیبق و  مربتلا  رجـضلا و  قلقلا و  ناـف  مالـسلا ،)
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حدـملا و هیف  رثوی  نا ال  .مکحلا 6 - رودـص  رخوی  اعطاق و ال  احیرـص و  قحلا  حوضو  دـنع  مکحی  نا  .لئالدـلا 5 - عمج  ثحبلاب و 
نایب دعب  ع )  ) نلعا دق  .نیمصخلا و  دحا  یلا  هرظن  بلجیف  ریغلا  ضیرحت  هیف  رثوی  اربکتم و ال  ریـصیف  امهریغ  وا  نییعادتملا  نم  ءانثلا 
یتح نونموی  کبر ال  ـالف و   ) یلاـعت هللا  لاـق  اـمک  هوبنلا  نوئـش  نم  هواـضقلا  نا  ملعا  .لـیلق و  اـهل  نیدـجاولا  ناـب  فاـصوالا  هذـه 

هماعلا هسایرلا  نوئش  نم  یهف  ءاسنلا ) امیلست 65 - اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی 
الا هسلجی  سلجم ال  هواضقلا  دنـسم  نا  ثیدحلا  یف  درو  دق  و  هیاصولا ، مکحب  یـصولل  هلاسرلاب و  یبنلل  هتباثلا  ایندلا  نیدـلا و  یلع 
نا هسفن و  دنع  نم  دح  هواضقلا ال  يدـصت  زوجی  الف  یـصولا ، یبنلا و  نم  بصنملا  اذـه  بسک  نم  دـبالف  یقـش ، وا  یـصو  وا  یبن 
نم طئارشلا  هذه  عامتجا  عم  دبال  هنا  ملعا  و  یضاقلا : طئارـش  رکذ  دعب  ضایرلا )  ) یف لاق  .یـضاقلا  فاصوال  ادجاو  ادهتجم و  ناک 

يوتفلا صنلا و  قافتا  نم  یـضم  امل  اعامجا  هیف  اهعامتجا  درجم  یفکی  و ال  اـمومع ، وا  اـصوصخ  اهعمجتـسمل  ءاـضقلاب  ماـمالا  نذا 
هیلع اوقفتا  ام  یف  هجولا  حدـقنی  هنم  اعطق و  هنذاب  الا  هیف  فرـصتلا  دـح  زوجی ال  الف  ءاضقلا ، بصنمب  مالـسلا ) هیلع   ) هصاصتخا یلع 

کلذ دعب  ینثتسا  مث  .یهتنا  ایضاق ، مهنیب  یلوالا  قیرطلاب  هریغ  وا  طئارـشلل  عمجتـسملا  يا  هل ، ماوعلا  بصنب  ءاضقلا  دقعنی  هنا ال  نم 
افالخ هیف  اولقنی  مل  لب  انباحصا  نیب  روهـشملا  یف  امهقح  یف  همکح  مزل  امهنیب  مکحف  هیعرلا  نم  دحاوب  نانثا  یـضارت  ول  معن  هلوقب :
دراوم نم  ناک  کلذ  یلع  لیلدلا  متول  لوقا : .یهتنا  کلذ ، مهنم  دحا  رکنی  مل  هباحصلا و  نمز  یف  کلذ  عوقو  یلا  نیدنتسم  الصا 
هیقفلا ءاضق  ذفنی  مامالا  مدع  عم  و  لاق : نا  یلا  .هماعلا  هلدالاب  ابوصنم  ایـضاق  یـضارتلا  یـضاق  ناکف  مومعلا  هجو  یلع  نذالا  رودص 
ایـضاق هتلعج  دقف  ایـضاق  هولعجاف  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع یبا  لوقل  يونتفلا  یف  هطرتشملا  تافـصلل  عماجلا  ع )  ) تیبلا لها  ءاهقف  نم 

ادهتجم و اهیقف و  ناک  نا  یـضاقلا و  بصن  طارتشا  نم  مدقت  ام  هظفل : ام  کلاسملا  یف  یناثلا  دیهـشلا  نع  لقن  دق  .هیلا و  اومکاحتف 
مدعل وا  هتبیغل  اما  کلذ  مدع  عم  اما  و  هاضقلا ، بصن  نم  هنکمت  مامالا و  روضح  لاحب  صتخم  هب  یـضارتلا  عم  الا  همکح  ذوفن  مدع 

عماجلا یمامالا  لدعلا  هیقفلا  ءاضق  اندنع  ذفنی  و  لاق : مث  .یهتنا  مامالا ، بصن  وه  طورشلا و  هلمج  نم  طرشلا  اذه  طقـسیف  هدی  طسب 
یلا اضعب  مکضعب  مکاحی  نا  مکایا  هجیدخ : یبال  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  لوقل  هلوقب  نامـصخلا  ضارتی  مل  نا  طورـشلا و  یقابل 

نا یلا  هیلا - اومکاحتف  ایضاق  هتلعج  دق  یناف  ایـضاق  مکنیب  هولعجاف  انایاضق  نم  ائیـش  ملعی  مکنم  لجر  یلا  اورظنا  نکل  روجلا و  لها 
نید یف  هعزانم  امهنیب  نوکی  انباحـصا  نم  نیلجر  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا تلاس  لاق : هلظنح ، نب  رمع  هیاور  اهنم  بیرق  و  لاق :

هذخای امناف  هل  مکحف  توغاطلا  یلا  مکاحت  نم  مالسلا ) هیلع   ) لاقف کلذ ؟ لحی  هاضقلا …  یلا  وا  ناطلـسلا  یلا  امکاحتف  ثاریم  وا 
ناک نم  یلا  اورظنا  لاق : ناعنصی ؟ فیک  تلق : هب ، رفکی  نا  یلاعت  هللا  رما  دق  توغاطلا و  مکحب  ذخا  هنال  اتباث  هقح  ناک  نا  اقحس و 

دافتـسی لوقا : .خلا  امکاح - مکیلع  هتلعج  دق  یناف  امکح  هب  اوضراف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  مکنم 
، مامالا نذاب  ءاضقلا  طارتشا  نع  ءانثتسا  كانه  سیلف  مومعلا  هجو  یلع  ایـضاق  طئارـشلل  عماجلا  هیقفلا  بصن  مامالا  نا  نیثیدحلا  نم 

نیثیدحلا نم  کلذ  هدافتسا  ناک  نا  ءاضقلا و  يدصت  يزجتملل  زوجی  الف  اقلطم  ادهتجم  نوکی  نا  مزلی  یـضاقلا  نا  ءاهقفلا  رهاظ  و 
فیلکتلا هتـس : هیف  هطرتشملا  تافـصلا  نا  ملعا  و  ضایرلا : یف  لاق  یلی : اـمک  طئارـش  یـضاقلل  ءاـهقفلا  رکذ  دـق  هنا  ملعا  .لکـشم و 

ول ملعلا و  و  انزلا ، نع  دـلوملا  هراهط  هلادـعلا و  و  هسمخلا ، لوصالاب  داقتعالا  يا  صخالا  ینعملاب  نامیالا  و  لقعلا ، لامک  غولبلاب و 
یف هناف  نظلا  هلیـسوب  ول  ملع و  هقیقحلا  یف  هناف  یعطقلا  لیلدـلاب  هماقم  مئاقلا  یعرـشلا  مکحلاـب  يداـهتجالا  نظلل  لـماشلا  ینعملاـب 
هریغ کلاسملاک و  هعامج  رئابع  یف  عامجالا  هیلع  لب  اننیب  هدجا  کلذ  نم  یـش ء  یف  فالخالب  هروکذلا ، و  هسفن ، مکحلا ال  قیرط 

- معن هبـشالا  هباتکلاب ؟ هملع  طرتشی  له  و  ءاضقلا ، هل  دـقعنی  مل  ناسینلا  هبلغ  ولف  اطباض  نوکی  نا  دـبال  و  لاـق : نا  یلا  عیمجلا - یف 
: لوقا .یهتنا  ءاضقلا - هل  دقعنی  هنا ال  رهشالا  برقالا  و  لاق : نا  یلا  ددرت  یمعالل  هداقعنا  یف  هارملل و  ءاضقلا  دقعنی  و ال  لاق : نا  یلا 

ناف یضاقلل  رـشع  یتنثالا  تافـصلا  نم  لصفلا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ ام  یلع  یـضاقلا  طئارـش  نم  ءاهقفلا  هرکذ  ام  قبطنی  ال 
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مایا یف  ایـضاق  احیرـش  بصن  دق  فیک و  صخالا ، ینعملاب  نامیالا  طرـشک  طئارـشلا  هذـه  نم  ریثک  نم  ولخی  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
طئارـشلا هذه  نا  لاقی  نا  الا  دلوملا ، هراهط  هروکذلا و  طارتشا  نع  لاخ  همالک  نا  امک  صخالا ، ینعملاب  انموم  نکی  مل  هتموکح و 

کئلوا و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق یلا  هجوتلا  عم  ریثکب  یضاقلل  طئارشلا  نم  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ ام  نود  اهناف  همالک  يوحف  نم  دافتسی 
هذـه دـحال  دـقافلا  یـضاقلا  بصن  زوجی  الف  بوجولا  هجو  یلع  یـضاقلا  یف  ع )  ) اهددـع یتلا  طئارـشلا  هذـه  طرتشی  له  و  لیلق .)

دق یضاقلا و  یف  طئارشلا  هذه  لک  دوجو  هیاعر  بوجو  مدع  ءاهقفلا  مالک  رهاظ  طئارشلا ؟ هذه  دجاو  دوجو  دنع  وا  اقلطم  طورشلا 
ریثکب دری  مل  ههورکم و  هبحتـسم و  نامـسق : یه  بادالا و  یف  یناثلا  رظنلا  ضایرلا : یف  لاق  .هل  هبحتـسم  تافـص  نم  اهـضعب  اورکذ 

هتیعر و راعـشا  بحتـسملاف  ههارکلا ، ننـسلا و  هلدا  یف  هحماسم  مهتعباتمب  ساب  الف  باحـصالا  اهرکذ  نکل  هیاور و  ـال  صن و  اـهنم 
نوکی و  هیلا ، لوصولا  لهـسی  ءاـضف  وا  هبحر  لـثم  زراـب  عضوم  یف  هئاـضق  یف  سولجلا  و  هربخ ، رهتـشی  مل  نا  نا  هلوصوب  مهراـبخا 

مومع یلا  ارظن  اهیلا  سانلا  هوجو  نوکیل  هلبقلا  ربدتسم  هباحتسا ، یلع  رثکالا  لوق و  یلع  هلیضفلا  لیصحتل  هسولج  یف  هلبقلا  لبقتسم 
لها نع  کلذ  دـعب  لاوسلا  و  لاق : نا  یلا  مهعئادو - سانلا و  جـجح  نم  لوزعملا  مکاحلا  دـی  یف  اـم  اءدـتبم  ذـخای  نا  هحلـصملا و 

، هماقالا دنع  دوهشلا  قیرفت  بحتسی  و  هقالطا ، بجی  نم  قلطیل  مهسبح  مهلاقتعا و  بجوم  نع  ثحبلا  مهئامسا و  تابثا  نوحبـسلا و 
امبر هرکی و  لب  مهقیرفت  بحتسی  الف  نایعالا  ءاحلـصلا  ءاملعلا و  نم  ناشلا  رئاصبلا و  يوذ  ادع  هبیرلا  عضوم  یف  اصوصخ  قثوا  هناف 

ملعلا و لها  نم  رـضحتسی  نا  و  مهبولق ، رـسک  کلذ  یف  لصحی  امبر  لب  مهب  هناـهملا  هضاـضغلا و  نم  مهقیرفت  نمـضتی  اـمل  مرحی 
نم ائیـش  یلو  نم  يوبنلل : ءاضقلا ، تقو  بجاحلا  ذاختا  يا  باجتحالا  تاـهورکملا : .هبتـشملا و  لـئاسملا  یف  هنواـعی  نم  داـهتجالا 

لغـشی ام  عم  یـضقی  نا  و  لاق : نا  یلا  هرقف - هتقاف و  هتجاح و  نود  یلاعت  هللا  بجتحا  مهتقاف  مهتجاح و  نود  بجتحاف  ساـنلا  روما 
امک تالغـشملا  نم  کلذ  وحن  نیثبخالا و  هعفادـم  ساعنلا و  هبلغ  ضرملا و  شطعلا و  عوجلا و  یلاـعت و  هللا  ریغل  بضغلاـک  سفنلا 
اموق نیعی  بتری و  نا  و  لاق : نا  یلا  نابعش - وه  الا و  یضقی  ال  رخآ : یف  و  نابضغ ، وه  یضقی و  ال  يوبنلا : یفف  رابخالا  نم  دافتسی 

نا یلا  ارظن  همیرحتب  لوق  لقن  و  بترملا ، ریغلا  لدعلا  نم  هضاضغلا  سانلا و  یلع  قییضتلا  نم  هیلع  بترتی  امل  مهریغ  نود  هداهـشلل 
لاق دق  هلها و  نع  قحلا  عاض  مهتداهش  لبقت  مل  اذاف  مهریغ  هداهشلا  لمحتی  امبر  هناف  هداهشلا  یلوبقم  هداهش  لاطب  بجوم ال  کلذ 
یلع بجی  یلوـالا  عـبرا : یه  و  هبادآ : مکحلا و  فئاـظو  ثحبم  یف  لاـق  .یهتنا و  قلطاـف ، مـکنم ) لدـع  يوذ  اودهـشا  و   ) هناـحبس

و اعم ، هیدـی  نیب  امهـسلجیف  امهل  ناکملا  امهعم و  مالکلا  و  هیلع ، املـس  اذا  هدرو  اـمهیلع  مالـسلا  یف  موصخلا  نیب  هیوستلا  یـضاقلا 
هقالط لوخدلا و  یف  نذالاک  مارکالا  عاونا  نم  کلذ  ریغ  امهنیب و  مکحلا  یف  لدعلا  و  اهمالکل ، عامتسالا  تاصنالا و  امهیلا و  رظنلا 

کقطنم و کهجوب و  نیملسملا  نیب  ساو  مث  حیرشل : مالسلا ) هیلع   ) یلع لوق  هتلمج  نم  لاق : نا  یلا  هضیفتسملا - صوصنلل  هجولا 
اثیدح ناشلا  اذهلا  یلزتعملا  حراشلا  رکذ  دق  .یهتنا و  کلدع ، نم  كودع  سایی  و ال  کفیح ، یف  کبیرق  عمطی  یتح ال  کسلجم 

نـسحلاابا ای  مق  لاقف : هیلا ، رمع  تفتلاف  سلاج ، یلع  باطخلا و  نب  رمع  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  یلع  لـجر  يدعتـسا  و  یلی : اـمک 
یف ریغتلا  رمع  نیبـتف  هلحم ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عجر  لـجرلا و  فرـصنا  مث  ارظاـنت  هعم و  سلجف  ماـقف  کمـصخ ، عم  سلجاـف 

: تلق اله  یمصخ ، هرضحب  ینتینک  لاق : كاذ ؟ ام  و  لاق : معن ، لاق : ناک ؟ ام  تهرکا  اریغتم ، كارا  یلام  نسحلاابا ، ای  لاقف : ههجو ،
هملظلا نم  انجرخا  مکب  هللا و  انادـه  مکب  متنا  یباب  لاق : و  ههجو ، لبقی  لعج  و  ایلع ، رمع  قنتعاف  کمـصخ ، عم  سلجاـف  یلع  اـی  مق 

یف ءاهقفلا  رکذ  دق  و  لاق : ءاهقفلا : نع  القن  یـضاقلا  بادآ  یف  یلزتعملا  حراشلا  هرکذ  ام  لصفلا  اذـه  رخآ  یف  رکذـن  .رونلا و  یلا 
هموصخ و هموکح و  هل  نمم  ءاضقلا  مایا  یف  اهلوبق  زوجی  و ال  ءاضقلا ، مایا  یف  هیدـه  لبقی  نا  زوجی  ال  اولاق : اروما ، یـضاقلا  بادآ 

نا زوجی  و  اهلوبق ، زوجی  ءاضقلا ال  مایا  لبق  تناـک  اـمم  عفرا  سفنا و  هیدـهلا  تناـک  نا  کلذـک  و  همیدـق ، هداـع  هل  نمم  ناـک  نا 
و زئانجلا ، دهشی  و  یضرملا ، دوعی  نا  زوجی  و  لیملاب ، رعشی  صیصختلا  نال  موق  نود  موق  دنع  رـضحی  مئالولا و ال  یـضاقلا  رـضحی 
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لاح یف  و ال  ناشطع ، عئاج و ال  و ال  نابـضغ ، وه  یـضقی و  نا  زوجی  و ال  ءارـشلا ، عیبلا و  هرـشابم  هل  هرکی  و  بئاـغلا ، مدـقم  یتاـی 
و ال جعزم ، رح  یف  و ال  نیثبخالا ، عفادی  وه  و ال  هقلقی ، ضرملا  و  هیناعی ، ساعنلا  یضقی و  و ال  دیدشلا ، حرفلا  و ال  دیدشلا ، نزحلا 

هـسلجم نوکی  نا  بحتـسی  و  رذعل ، الا  بجتحی  و ال  دحا ، لک  هیلا  لصی  زراب  عضوم  یف  مکحلل  سلجی  نا  یغبنی  و  جعزم ، درب  یف 
قفرلاب مهیصوی  مهذختی و  نا  زاج  ءالک  یلا و  جاتحا  ناف  ءاضقلل ، دجاسملا  یف  سولجلا  هرکی  و  اضیا ، وه  کلذب  يذاتی  احیـسف ال 

، ءاضقلا نع  هب  بتکی  امب  افراع  نوکی  نا  هبتاک  طرش  نم  هیلا و  جاتحا  نا  ابتاک  ذختی  نا  و  سبح ، هل  نوکی  نا  بحتسی  موصخلاب و 
اموق هدـنع  دوهـشلا  نوکی  نا  زوجی  و ال  اقـساف ، هبتاک  نوکی  نا  زوجی  ـال  و  زوجی ، ـال  هنا  رهظـالا  و  اـیمذ ، هنوک  زاوج  یف  فلتخا  و 

یف رداصلا  مکحلا  نا  رصعلا  اذه  یف  هیئاضقلا  نیناوقلا  یف  ررقملا  نم  هنا  ملعا  .اهطورش و  لمکتسا  نم  یف  هماع  هداهشلا  لب  نینیعم 
هرم لوا  هیضقلا  اهیلع  ضرعی  یتلا  هیئادتبالا  همکحملا  بتارم : ثالث  یلا  هیئاضقلا  هرئادلا  اومسقف  نیترم ، ضقنلا  لبقی  هدحاو  هیضق 

رظنلا دیدجت  بلطی  فانیتسالا و  همکحم  یلع  هضرعی  نا  هیلع  مکحلا  ردص  نمل  نوکی  همکحملا  هذه  یـضاق  نم  مکح  ردـص  اذاف 
نا هیلع  وه  نملف  همربا  ناـف  هیئاـضقلا ، نیناوقلا  ثیح  نم  ـاللخ  هیف  يار  نا  مکحلا  ضقن  فاـنیتسالا  همکحم  یـضاقل  زوـجی  و  هیف ،

لبقی ـال  اـتاب  اـیعطق  ریـصی  هتمربا  ناـف  ـاللخ  هیف  تار  نا  هضقنی  نا  اـهلف  زیمتلا ، همکحم  یه  یلعا و  هـمکحم  یلا  هثلاـث  هرم  هـضرعی 
اذا قحلا  یلا  یفلا ء  نم  رـصحی  و ال  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقف لصفلا ، اذه  نمـض  یف  هثالثلا  بتارملا  هذه  یلا  ع )  ) راشا دق  و  ضقنلا ،

همکحم یلع  هضورعملا  هیضقلا  یف  یئادتبا  مکح  رودص  دعب  نوکی  امنا  قحلا  یلا  عوجرلا  ناف  یفانیتسالا ، مکحلا  یلا  هراشا  هفرع )
ماکحالا لمـشی  یلاولا  لبق  نم  اهنع  صحفلا  ءاضقلا و  دهاعت  ناف  هئاضق ) دـهاعت  رثکا  و   ) هلوقب هثلاثلا  هجردـلا  یلا  راشا  مث  ءاضقلا ،

هاضقلل یـصوا  مث  .اللخ  اهیف  یلاولا  يار  اذا  اهـضقن  یف  نوکی  امنا  اهنع  دهاعتلا  صحفلا و  هدئاف  و  هضورعملا ، ایاضقلا  یف  هرداصلا 
یـصوا مث  .قحلا  نع  لیملا  هوشرلا و  ذخا  یلا  هشیعملا  قیـض  مهیدوی  الف  مهتاجاح ، دس  مهتنوومل و  یفکی  ثیحب  مهل  لذبلا  روفوب 
نوکیل مهتبتر  طح  یلاولا و  يدـل  مهداقتنا  یلع  دـحا  يرتجی ء  ـال  ثیحب  یلاولا  دـنع  مهل  هیلاـعلا  هلزنملا  ءاـطعا  مهبناـج و  ظـفحب 

دوصقملا مهعفنب و  قحلا  نع  لیملا  نم  مهنم  اودارا  امل  اوقفاوی  مل  اذا  مهلزع  یف  یعسلاب  ذوفنلا  يوذ  لبق  نم  مهدیدهتل  هنظم  کلذ 
هسفنب یضاقلا  نئمطی  یتح  اهیف  دحا  لخدت  مدع  هیرجملا و  هوقلا  هننقملا و  هوقلا  نع  هیئاضقلا  هوقلا  لالقتسا  ظفح  هلمجلا  هذه  نم 

نود نم  هب  مکحی  هزیمی و  قحلا و  نع  صحفیف  دـحا ، هیلع  هضورعملا  هیـضقلا  یف  قحلا  صیخـشت  نیب  هنیب و  لوحی  ـال  هنا  دـقتعی  و 
زا تدوخ  رظن  رد  ار  دوخ  يایاعر  نیرتهب  اهنآ  تافالتخا  رد  مدرم  نایم  تواضق  يارب  نیزگ  رب  سپـس  همجرتلا : .لجو  ـال  فوخ و 
هب ار  اهنآ  يوعد  لها  .دننامن 2 - رد  اهنآ  لصف  لح و  رد  دندرگن و  لکشم  اهنآ  رب  اهراک  - 1 دنشاب : تافص  نیا  ياراد  هک  یناسک 

دندـیمهف هکنیا  ضحمب  دـنورن و  نآ  لابند  دـندش  راچد  یئاـطخ  شزغلب و  رگا  .دـنرواین 3 - ناحتما  ضرعم  رد  دنـشکن و  يزابجل 
دنشکن عمط  هاگترپ  رد  ار  دوخ  دشابن 5 - راومهان  راوشد و  اهنآ  رب  نآ  ندـیمهف  زا  سپ  قحب  تشگرب  عوجر و  .دندرگرب 4 - قحب 

زا لاح ، نیا  اب  .دنشاب  یفاک  قیقحت  یئاهن و  مهف  لابند  دننکن و  ءافتکا  ایاضق  رد  یئادتبا  یحطس و  مهفب  .دندرگن 6 - نآ  نوماریپ  و 
زا و  دـندرگب ، قح  ندـش  نشور  يارب  تجح  لیلد و  لابند  رتشیب  همه  زا  و  دنـشاب ، رتطاتحم  قح  ماـهبا  ههبـش و  دروم  رد  مدرم  همه 

ایوگ نشور و  ار  قح  نوچ  دنشاب و  رترابدرب  تقیقح  فشک  يارب  سک  همه  زا  و  دنوشن ، قلخ  گنت  ریگلد و  يوعد  لها  تعجارم 
اهنآ رد  بیغرت  قیوشت و  دزاسن و  نیبدوخ  هتفیرف و  ار  اهنآ  شیاتـس  هک  دنـشاب  یناسک  زا  .دنـشاب  عطاق  مکح  رودـص  رد  دـندیمهف 
يارب شاب و  علطم  اهنآ  راک  نایرجب  نک و  یـسرزاب  اهنآ  تواضق  زا  رایـسب  سپـس  .دـنبایمک  ناـنیا  دربن ، ار  اـهنآ  لد  ددرگن و  رثوم 

لقادـحب رگید  مدرمب  ار  يو  تجاـج  دـنکب و  ار  وا  زاـین  عفر  هک  يا  هزادـناب  راد  ررقم  یفکم  قوقح  نک و  ناوارف  شـشخب  یـضاق 
ات دـنزرون  عـمط  ماـقم  نادـب  وـت  نارازگراـک  صاوـخ  زا  مادـکچیه  هک  راد  ررقم  عـینم  سب  یماـقم  دوـخ  دزن  رد  وا  يارب  .دـناسرب 

نید نیا  اریز  شاـب  هتـشاد  اـسر  يرظن  هراـب  نیا  رد  دنـشاب ، نوصم  دوخب  تبـسن  وت  هاگـشیپ  رد  رگید  نادرم  دربتـسد  زا  هلیـسونیدب 
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دـندرک و یناطیـش  ياهوزرآ  ندروآرب  هلیـسو  ارنآ  هدـش و  یم  لمع  نآ  رد  سوه  يوهب و  و  تسا ، هدوب  ریـسا  دـب  یمدرم  تسدـب 
.دندومن یبلطایند  نآ  هلیسوب 

يرتشوش

دبوم نادـبوم  تام  امل  فاتکالا  اذ  روباـس  نا  لاـقی  ظـحاجلا :) جاـت   ) یف کـسفن ) یف  کـتیعر  لـضفا  ساـنلا  نیب  مکحلل  رتخا  مث 
ماعطلاب اعد  هیلع و  لخد  مدق  املف  هیلا  هجوف  هنامالا ، هلاتلا و  ملعلا و  یف  هاضقلا  ءاضقل  حلصی  هنا  رخطـصا  هروک  نم  لجر  هل  فصو 

و ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اهفـصنف هجاجد  روباس  ذخاف  هعم ، لکاف  اندـف  هیلا  هاعد  و 
فخا کماعطل و  ارما  هناف  اماعط  اهب  طلخت  هجاجدلا و ال  نم  لک  نا  هیلا  یموا  و  هیدی ، نیب  اهفصن  لجرلا و  يدی  نیب  اهفـصن  عضو 

ماعط یلا  هدـی  دـم  مث  روباس  لبق  فصنلا  نم  لجرلا  عرفف  لکای ، ناک  ام  وحنک  لـکاف  فصنلا  یلع  روباـس  لـبقا  و  کتدـعم ، یلع 
نیب هرـش  نم  نولوقی : اوناک  كولملا  نم  انفلـس  ناف  كدلب ، یلا  فرـصنا  عد و  و  هل : لاق  هدـئاملا  تعفر  املف  هظحلی ، روباس  رخآ و 

( موصخلا هکحمت  رومالا و ال  هب  قیـضت  نمم ال   ) .اهرـش دـشا  ءاعـضولا  هقوسلا و  هیعرلا و  لاوما  یلا  ناک  ماعطلا  یلا  كولملا  يدـی 
یف یـضاقلا  داود  یبا  نب  دـمحا  يدـی  نیب  بیبـطلا  عوشیتـخب  يدـهملا و  نب  میهاربا  عزاـنت  دـقعلا : یف  .جاـجللا  یلع  هنوـلمحی  يا :

یفادـحاتعزان اذا  میهاربا ! ای  لاقف : یـضاقلا  کلذ  ظـفحاف  هل ، ظـلغا  میهاربا و  هیلع  يرزف  داوسلا ، هیحاـنب  راـقع  یف  مکحلا  سلجم 
فو و  هنکاس ، کحیر  اجهن و  کقیرط  امما و  كدـصق  نکیل  و  دـیب ، هیلا  رـشت  اتوص و ال  هیلع  تعفر  ام  نیلعت  ـالف  مکحلا  سلجم 

؟ موصخلا ددرت  مک  یلا  ءاضقلا - یلع  ناک  و  راثد - نب  براحمل  دـثرم  نب  همقلع  لاـق  نویعلا :)  ) یف .اـهقوقح و  هموکحلا  سلاـجم 
لازا ینارا ال  نکلو  قشعم  یب  اـم  مقـس و  نم  یب  اـم  قروملا و  داهـسلا  اذـه  اـم  تقرا و  یـشعالا : لاـق  اـمک  موصخلا  ینا و  لاـقف :
ایتفلا دـیرت  تنک  نا  سایا : هل  لاقف  اهیف  لوطف  هلاسم  نع  هیواعم  نب  سایا  لجر  لاس  قرطا و  يدـنع و  سمی  مل  امب  يداغا  ثداحب 

نا و  ذئموی - هرـصبلا  ءاضق  یلع  ناک  و  یلعی - نب  کلملادبعب  کیلعف  ءاضقلا  دـیرت  تنک  نا  و  یبا ، ملعم  یملعم و  نسحلاب  کیلعف 
حلـصن یتح  ائیـش  هدز  کبحاصل : لوقی  ائیـش و  طح  کل : لوقی  کل  لوقی  ام  يردت  و  لیوطلا - دیمحب  کیلعف  حلـصلا  دیرت  تنک 

یسودسلا و ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) حلصب کیلعف  بغـشلا  دیرت  تنک  نا  و  امکنیب ،
تعفترا دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .ابیغ و  هنیب  عدا  کل و  سیل  ام  عدا  کبحاصل  لوقی  و  کیلع ، ام  دـحجا  کل : لوقی  لوقی ، ام  يردـت 

لیذـه لاـقف  اـهل ، یـضقف  کلملادـبع - یـضاق  وه  و  یبعـشلا - یلا  اـهل  مصخ  عـم  اهمـساک - هلیمج  تناـک  و  یـسیع - تنب  هلیمج 
اروج یضقف  اهیبکنم  تزه  مث  ادادیور  ایـشم  تشم  اهیبجاح و  یـسوق  اه و  ایانثب  هتنتف  اهیلا  فرطلا  عفر  امل  یبعـشلا  نتف  یعجـشالا :

تعاـش دـق  ءاـضقلا و  سلجم  نم  اـموی  فرـصنا  مث  اـطوس ، نیثـالث  هبرـض  هیلع و  یبعـشلا  ضبقف  اـهیلع  ضقی  مل  صخلا م و  یلع 
اهیلع و فقوف  تیبلا ، همتت  ظفحت  و ال  امل ) یبعـشلا  نتف   ) لوقت بایثلا و  لسغت  مداـخب  رمف  هعم ، عمج  ساـنلا و  اهدـشانت  تاـیبالا و 

اهتجحب تلدا  امل  هارملا  نا  دقعلا )  ) یف و  تلق : .قحلاب  الا  اهل  انیضق  ام  هللا  و  هللا ، هدعبا  لاق : کحـض و  مث  اهیلا ،) فرطلا  عفر   ) اهنقل
: لاق مسبت و  هیلا  رظن  املف  کلملادبع  یلع  یبعشلا  لخد  مث  تایبالا - یبعشلا ) نتف   ) اشناف عفدم ، نم  كدنع  له  جوزلل : یبعشلا  لاق 

سلجم یف  یتمرح  نم  کهتنا  امب  ابرض  هتعج  وا  لاقف : تایبالا ؟ هذه  لئاقب  تلعف  ام  هل : لاق  مث  اهیلا ) فرطلا  عفر  امل  یبعـشلا  نتف  )
لـصفلا : ) دـیزی نب  دامح  لاق  هبیتق ) نبا  رابخا  فلتخم   ) یف هلزلا ) یف  يداـمتی  ـال  و   ) .تنـسحا لاـق : .یلع  هب  يرتفا  اـمب  هموکحلا و 

، لیوارس سبلف  ارازا ، دجی  مل  مرحم  نع  لئس  دق  هفینحابا و  تدهش  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  لاق  سابع  نبا  نع  دیزی  نب  رباج  نع  رانید  نب  ورمع  انثدح  هللا ، ناحبـس  تلقف : .هیدـفلا  هیلع  لاقف :
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نع داـمح  انثدـح  اذـه ، نم  اـنعد  لاـقف : .نیفخ  سبل  نیلعن  دـجی  مل  اذا  و  لیوارـس ، سبل  ارازا  دـجی  مل  اذا  مرحملا : یف  لوقی  هلآ )
اضیا هبیتق  نبا  يور  هفرع ) اذا  قحلا  یلا   ) .عوجرلا يا  یفلا ء ) نم   ) اردص قیضی  ال  يا : رـصحی ) و ال   ) .هرافکلا هیلع  لاق : هنا  میهاربا 

نبا نع  دیعـس  نب  ییحی  انثدح  هل : تلقف  .عطقلا  هیلع  لاقف : .اید  قرـس و  لجر  نع  لئـسف  هفینح ، یبا  دـنع  تنک  لاق : هناوع  یبا  نع 
يذلا لجرلاف  تلقف : .اذه  ینغلب  ام  لاقف : .رثک  رمث و ال  یف  عطق  ال  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  جـیدخ  نب  عفار  نع  نابح 

مکحلا یف  ءاشرلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  لاق  عمط ) یلع  هسفن  فرـشت  و ال   ) .بهـشلا لاغبلا  هب  ترج  دقف  هعد ، لاق : .هدر  هتیتفا 
هنیع تئقف  دـق  مصخلا و  كاتا  اذا  مهـضعب : لاق  ماکحالا ، تاعوضوملا و  یف  هاصقا ) نود  مهف  ینداب  یفتکی  ـال  و   ) .هللااـب رفکلا  وه 
تنک لاق : یبعشلا  نع  ججحلا ) یف  مهذخآ  تاهبشلا و  یف  مهفقوا  و   ) .اعیمج هانیع  تئقف  دق  هلعلف  همـصخ  یتای  یتح  هل  مکحت  الف 

ام و  لاق : .همولظم  الا  اهارا  اـم  تلقف : .ادـیدش  ءاـکب  یکبت  بئاـغ و  وه  اـهجوز و  یکتـشت  هارما  هیلع  تلخد  ذا  حیرـش  دـنع  اـسلاج 
فـسوی ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هوخا ناف  لعفت  ال  لاـق : .اـهئاکبل  تلق : کـملع ؟

ماشلا و سایا  مدـق  نویعلا )  ) یف مصخلا ) هعجارمب   ) .الالم ارجـض و  يا : امربت ) مهلقا  و   ) .نوملاظ هل  مه  نوکبی و  ءاشع  مهابا  اوءاج 
.هنم ربکا  قحلا  سایا : لاقف  یلا ؟ اریبک  اخیش  مدقتا  یضاقلا : هل  لاقف  کلملادبعل ، ضاق  یلا  اریبک  اخیش  هل  امـصخ  مدقف  امالغ  ناک 
یلع لخدـف  یـضاقلا  ماقف  .هللا  الا  هلا  الا  دهـشا  لاق : .موقت  یتح  اقح  لوقت  کنظا  ام  لاـق : یتجحب ؟ قطنی  نمف  لاـق : .تکـسا  لاـق :

ءایکذا  ) یف رومالا ) فشکت  یلع  مهربصا  و   ) .سانلا یلع  دسفی  ماشلا ال  نم  هجرخا  هتجاح و  ضقا  لاقف : ربخلاب  هربخاف  کلملادبع 
هلـسارف ارهج ، ارـس و  هل  یکزف  هنع  لاسف  هلوق ، لوبق  یـضاقلا  بحاف  روتـسم  لجر  نادمه  اندلبب  ناک  بئاسلاوبا : لاق  يزوجلا ) نبا 

، دوهشلا عم  لجرلا  رضح  یضاقلا و  سلج  و  اهیف ، هداهشلا  میقیف  رضحیل  بتک  یف  هطخ  ذخاب  رما  هلوق و  لبقیل  سلجملا  روضح  یف 
و هل : لـیقف  هلوق ، لوبق  ینعـسی  ملف  ءارم  هنا  یل  فشکنا  لاـقف : کـلذ  ببـس  نع  لئـسف  یـضاقلا ، هلبقی  مل  هداهـشلا  هماـقا  دارا  اـملف 

هداهـشلل مویلا  هتوعد  املف  یـسلجم ، یلا  يراد  نم  هیلع  ینیع  عقت  ثیح  نم  هتاوطخ  دعاف  موی  لک  یف  یلا  لخدی  ناک  لاق : فیک ؟
.مهعطقا يا : مهمرـصا ) و   ) .هلبقا ملف  عنـصتم  هنا  تملعف  اثالث  وا  نیتوطخ  تداز  دـق  یه  اذاف  ناکملا  کلذ  نم  هاطخ  تددـعف  ءاـج 

: اضیا ءایکذالا )  ) یف مکحلا ) حاضتا  دنع  )

نم مهرد  فلا  نیثالثب  الامج  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ناسارخ لها  نم  لجر  عاب 
لیحا مهرد و  فلا  ینطعا  هل : لقف  هیلا  بهذا  هل : لاقف  هرواشف  ثایغ  نب  صفح  باحـصا  ضعب  یتاـف  اـهنمثب ، هلطمف  هدـیبز  لـیکو 

: لاقف هربخاف ، عجرف  مهرد  فلا  هاطعاف  لعفف  .کیلع  رواشا  یتح  ینتاف  اذـه  لعف  اذاف  ناسارخ ، یلا  جرخا  یقاـبلا و  لاـملاب  کـیلع 
عداف یـضاقلا  یلا  سلج  اذاف  جرخا  لاملا و  ضبقب  الجر  لکوا  رـضحاف و  یـضاقلا  یلع  کقیرطف  ادـغ  تبکر  اذا  هل : لقف  هیلا  دـع 

باتکلاب اهل  رماف  مکحلا ، یف  رظنی  هرمف ال  یلیکو  سبح  کیـضاق  نوراهل : هدیبز  تلاقف  یـضاقلا  هسبحف  لعفف ، .کل  یقب  امب  هیلع 
: لجرلل لاقف  رـضحف  هفیلخلا ، باتک  دورو  لبق  لیکولا  یلع  کل  لجـسا  یتح  ادوهـش  یل  رـضحا  لجرلل : لاـقف  ربخلا  اـصفح  غلب  و 
: يا هیهدزی ) نمم ال   ) .مکحلا تذفنا  دق  درو و  هباتک  نا  هفیلخلل  لق  مداخلل : لاقف  هارقف  باتکلا  ذخا  لجـسلا  نم  غرف  املف  کناکم 
(: يرایشهجلا  ) یف حدم ، يا : ءارطا )  ) اعنقتت نا  نسحلا  اهاهز  هوجو  تلبقا  تملس  انقفاوت و  املف  هعیبر : یبا  نب  رمع  لاق  هفختـسی ، ال 

یف عضاوت  ادحا  يرت  تسل  و  هردق ، قوف  لان  يذلا  نا  یلع  لد  دق  الا و  هراما  یف  ربکت  ادحا  يرت  تسل  لوقی : دـلاخ  نب  ییحی  ناک 
نب هریغملا  ناـک  نویعلا )  ) یف صیرحت ، ضیـضحت و  يا : ءارغا ) هلیمتـسی  ـال  و   ) .هناطلـس یف  لاـن  اـمم  رثکا  هسفن  یف  وها  ـالا  هراـما 
لعج هدنع  اعمتجا  املف  هلغبب ، هیلا  ثعبف  همـصخ  کلذ  غلب  هبـش و  نم  اجارـس  لجر  هیلا  يدـهاف  هفوکلا  یلع  ایـضاق  یفقثلا  هللادـیبع 

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رثکا املف  جارـسلا ، نم  ءوضا  يرما  نا  لوقی : جارـسلا  بحاص  لعج  جارـسلا و  بحاص  یلع  لمحی 
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(: فحتلا  ) هیاور یف  و  لیلق ) کئلوا  و   ) .هترسکف جارـسلا  تحمر  هلغبلا  نا  کحیو  لاق : هیلع  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 
مهـضعب یغبیل  ءاطلخلا  نم  اریثک  نا  و   ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  مالـسلا ) هیلع   ) همالک و  لیلق .) مه  کلذک و  ناک  نم  كءاضق  لوف  )

: يا حسفا ) هئاضق و  (. ) دهعت ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  دهاعت ) رثکا  مث  (. ) مه ام  لیلق  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  ضعب  یلع 
، سانلا یلا  هتجاح  هعم  لقت  و  (. ) هب نیعتـسی  و  ( ) فحتلا  ) یف داز  هتلع ) (. ) حیزی ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  لیزی ) ام  لذبلا  یف  هل   ) عسوا

کلذ یف  رظناف  كدنع  هل   ) .مهرـش يا : لاجرلا ) لایتغا  کلذب  نمایل  کتـصاخ  نم  هریغ  هیف  عمطی  ام ال  کیدل  هلزنملا  نم  هطعا  و 
یلا هراشا  هذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  ایندلا .) هب  بلطی  يوهلاب و  هیف  لمعی  رارشالا  يدیا  یف  اریـسا  ناک  دق  نیدلا  اذه  ناف  اغیلب  ارظن 
ناک نامثع  نا  نولوقیف : انباحـصا  اما  و  ایندـلا ، بلطل  يوهلاب  لـب  هدـنع ، قحلاـب  نوضقی  اونوکی  مل  مهنا  هماـکح و  ناـمثع و  هاـضق 

( مالـسلا هیلع   ) هتدارا ملعی  مـل  تـلق : .مـهنم  يرب ء  ناـمثع  مـهیلع و  مهمثاـف  هـنود ، رومـالا  اوـعطق  و  هـلها ، هـیلع  یلوتـسا  اـفیعض و 
عیمج نامز  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دری مل  هنا  نیا  نم  و  نامثع ، نامز  صوصخل 

مدع نامثع  فعض  نم  ملسملا  نا  امک  هیقشقشلا ، یف  اهنم  و  ماقم ، ریغ  یف  مهیف  مالـسلا ) هیلع   ) هتاملک هل  دهـشت  و  هیلع ، نیمدقتملا 
رمالا لینل  هلیسو  همد  هروریص  هبحل  هیواعم  هلذخ  همد و  اولحتـسا  هلتق و  یلع  راصنالا  نورجاهملا و  عمجا  امل  هسفن  نع  عفدلا  هتردق 

سانلاب یلص  برش و  يذلا  هبقع  نب  دیلولا  همال  هیخا  لعفب  یتح  مهلاعفاب  ایـضار  ناک  مهالو و  نمف  الف  هیلع  هلها  ءالیتسا  اما  و  هیلا ،
هیلع دحلا  هماقا  دری  ملف  عبرالا ، یلع  حبـصلا  مکدیزا  متئـش  نا  سانلل : لاقف  اهیف  ملکت  هتالـص و  یف  ینغ  هرکـس و  یف  اعبرا  حبـصلا 

( هباعیتسا  ) یف ربلادبع  نبا  لاق  .هفنال و  امغر  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هماقا  یتح  هبرـش  یلع  دوهـشلا  هفوکلا  لها  هماقا  دـعب 
اهرداف يدـع ، میت و  دـعب  کیلا  تراص  دـق  لاقف : هیلا  هفالخلا  تراص  نیح  ناـمثع  یلع  لـخد  نایفـسابا  نا  يرـصبلا : نسحلا  لاـق 

هنا اوور  نا  الاعف و  کلذ  نامثع  هنم  لبق  دـق  و  ران …  هنج و ال  ام  يردا  کـلملا و ال  وه  اـمناف  هیما ، ینب  اـهداتوا  لـعجا  هرکلاـک و 
ای لاق : هلجرب و  هبرضف  هزمح ، ربقب  نامثع  مایا  نایفسوبا  رم  رخآ : عضوم  یف  هسفن  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .الاقم و  رهاظلا  یف  هلوق  رکنا 

مهمثا نوک  نم  هباحـصا  نع  هلقن  ام  اما  .هب و  نوبعلتی  مویلا  انناملغ  دـی  یف  یـسما  فیـسلاب ، هیلع  اندـلتجا  يذـلا  رمالا  نا  هراـمعابا !
!؟ نامثع تنا و  ام  نامثعب : کلتقا  هل : لاق  هلتق و  دارا  امل  جیدح  نب  هیواعمل  رکب  یبا  نب  دمحم  لاق  دقف  هیلع ، مثا  نامثع ال  مهیلع و 

( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلاعت لاق  دق  نآرقلا و  مکح  ذـبن  روجلاب و  لمع  نامثع  نا 
هللا انارب  دـقف  كوارظن  کلذ و  هل  تنا  تنـسح  هانلتقف و  هیلع  کـلذ  اـنمقنف  نوقـسافلا ) مه  کـئلواف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  (و 

.هلاثم یلع  کلعاج  هبنذ و  مظع  یف  هکیرش  تنا  هبنذ و  نم  هللا - ءاش  نا  یلاعت -

هینغم

عوجرلا نم  هردص  قیضی  ال  یفلا ء : نم  رصحی  .بضغلا و ال  یلا  يدوی  وه  و  جاجللا ، کحملا  لصا  و  هبـضغت ، ال  هکحمت : ال  هغللا :
انه لایتغالاب  دارملا  .وهزلا و  نم  هیهدزی : .بسنا و ال  لوالا  و  قطنلا ، یف  ایعی  ال  هریغ : لاق  و  هدبع ، دمحم  خیشلا  لاق  امک  قحلا ، یلا 

.هیاشولا

طقملا یف  مامالا  ثدحت  ءاضقلا : .هطعاب  قلعتم  کبسنملا  ردصملا  و  ماللا ، دعب  هرمـضم  ناب  بوصنم  نمایل  و  زییمت ، امربت  بارعالا :
ویکستنوم قبـس  مامالا  نا  یلا  هرـشاعلا  هرقفلا  یف  انرـشا  و  هاضقلا ، ءاضقلا و  نع  عطقملا  اذه  یف  نالا  ثدحتی  و  دونجلا ، نع  قباسلا 

و فاستعالا ، ءادـتعالا و  نم  سانلا  قوقحل  هیاـمح  هیذـیفنتلا ، هیعیرـشلا و  نیتطلـسلا : نع  اهلـصف  هیئاـضقلا و  هطلـسلا  لالقتـسا  یلا 
وا ذـفنی  نا  انرـصع - یف  یـضاقلا - قحی  .هصاـخلا و ال  ثداوحلا  عئاـقولا و  یلع  هررقملا  نیناوقلا  قیبطت  یف  یـضاقلا  همهم  رـصحنت 
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اعفد یـصخشلا  هملعب  یـضقی  نا  یـضاقلا  زوجی  ال  نییقوقحلا : ءاهقفلا و  نم  ریثک  لاق  لب  هب ، هصاخلا  هتئیه  امهنم  لکل  نـال  عرـشی ،
یتلا هعقاولا  ریدقت  یف  هعساو  هطلس  هاطعا  و  عوضوملا ، نع  ثحبلا  یف  یضاقلل  هیرحلا  قلطا  دق  عرـشملا  ناف  لاح  هیا  یلع  .همهتلل و 

ربلا لاق : نم  یلع  مالس  ..فسعت و  لحمت و  الب  اعم  صنلاو  قحلا  عم  قفتی  امب  هعقاولا  فیکی  نا  ریدقلا  یضاقلا  ناکماب  و  هیدی ، نیب 
ءاهقفلا نحن  انریبعتب  و  صنلا ، حورب  اذـخا  سانلا  یلع  نولئاقلا  نحن  فطعن  كوتفا و  ساـنلا و  كاـتفا  نا  ..بلقلا و  هیلا  ناـمطا  اـم 

تاعزانملا تاموصخلا و  لصف  ءاضقلا  نم  هیاغلا  کتیعر .) لضفا  ساـنلا  نیب  ءاـضقلل  يا  مکحلل - رتخا  مث   ) .طاـنملا حـیقنتب  ـالمع 
نا - 1 یلی : امیف  مامالا  اهیلا  راشا  یتلا  تافـصلا  یـضاقلا  یف  تلماکت  اذا  الا  هیاغلا  هذـه  یلا  لصن  ـال  و  هقح ، قح  يذ  لـک  ءاـطعاب 

يذـلا مکاحلا  نع  هاضقلا  لالقتـسا  عم  نییعتلا  یفانتی  .لودـلا و ال  مظعم  اذـه  یلع  و  ماعلا ، باـختنالاب  ـال  نییعتلاـب  یـشاقلا  راـتخی 
هدـحتملا تایالولا  یف  و  رخالا ، نووش  یف  لخدـتی  ـال  و  هصاـصتخا ، هتمهم و  یلا  نییعتلا  دـعب  قیرف  لـک  فرـصنی  ثیح  مهراـتخی 

، ایکافولس وکیشت  یف  کلذک  و  یتایفوسلا ، داحتالاب  نویبعـشلا  هاضقلا  نیعی  بولـسالا  اذهب  و  باختنالا ، قیرط  نع  هاضقلا  نوراتخی 
یضاقلا یف  هیقلحلا  هیملعلا و  هئافکلا  نوردقی  وا ال  نوهجی  نینطاوملا  رثکا  نا  اهنم  لکاشملا ، نم  دیدعلا  یلا  يدوت  هقیرطلا  هذه  و 

رشب یضاقلا  نا  اهنم  و  بازحالا ، تاعزنلل و  عوضخلا  بیغرتلا و  بیهرتلا و  لظ  یف  ابلاغ - يرجت - تاباختنالا  نا  اهنم  و  بختنملا ،
نا .يواـسملا 2 - نم  کـلذ  یلا  اـم  ..هریغ و  نع  فارحنـالا  وا  لـماحتلا  و  هتوصب ، هل  لدا  هب و  قثو  نم  عم  لـیملا  نع  موـصعم  ریغ 
یلع اـهقبطی  و  اـهرداصم ، نم  ماـکحالا  جرختـسی  ادـهتجم  اـملاع  نوـکی  نا  بجی  يا  رومـالا ) هب  قیـضت  ـال  نمم   ) یـضاقلا نوـکی 
هداع ثدحی  يرجی و  ام  لمحتی  ردـصلا ، عساو  یـضاقلا  نوکی  نا  اهحجرا  لوقا  هریـسفت  یف  و  موصخلا .) هکحمت  ال  - ) .اهدراوم 3
یفلا نم  رصحی  و ال  اطخلا - يا  هلزلا - یف  يدامتی  ال  - ) .هاضقلا 4 یضاقلا و  هبیه  سمت  نا ال  هطیرـش  تارتاهملا ، نم  موصخلا  نیب 

ال - ) .هلیـضف 5 اطخلا  نع  عوجرلا  ناـف  هاـطخ ، یلع  رـصی  ـال  و  هیلا ، عجری  نا  هیلعف  اوصلا  فرع  مث  اـطخا ، اذا  هفرع ) اذا  قحلا  یلا  ء 
نا مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا رفعج  مامالا  لوقب  .یـشرلا و  لبقی  و ال  يوهلاـب ، یـضقی  ـال  اـفیفع  نوکی  نا  عمطلا ) یلع  هسفن  فرـشت 

یئاهنلا مکحلا  نلعی  ال  هاصقا .) نود  مهف  ینداب  یفتکی  ـال  - ) .هالوم 6 هرمال  اعیطم  هاوهل ، افلاخم  هنیدـل ، اظفاح  هسفنل ، انئاص  نوکی 
هقیرط یه  هذـه  .اعوضوم و  اـمکح و  هثداـحلاب  لـصتی  اـمع  ثحبلا  و  اـهلمکاب ، يوعدـلا  تاـهج  یلع  فوقولا  يرحتلا و  دـعب  ـالا 

(. تاهبشلا یف  مهفقوا  - ) .نولوقی 7 امب  قوثولا  هقیقدـلا و  تاظحالملا  و  ماتلا ، ءارقتـسالا  دـعب  الا  یـشب ء  نوئبنتی  مهناف ال  ءاـملعلا ،
لک نع  قلطملا  یئاهنلا  مکحلا  نالعاب  تبلاو  تاموصحلا  لصفب  مزلم  یـضاقلا  نال  مکحلا ، نع  ماجحالا  انه  فوقولاب  دارملا  سیل 
یف اـما  تاراـفکلا ، تاداـبعلا و  یف  نکمم  هنـال  طاـیتحالاب ، لـمعلا  هب  دارملا  سیل  اـضیا  و  ءاـضقلا ، نم  ضرغلا  ضقتنا  ـالا  و  دـیق ،
امنا و  حلصلا ، یف  دهجلا  لذبی  نا  الا  مهللا  ..باجیالا  بلسلاب و  اهیلع  عزانتملا  قوقحلا  براضتل  بلاغلا - یف  رذعتمف - تاموصخلا 
ایلعلا مکاحملا  تاداهتجا  یلا  عوجرلاب  لصالا  اذه  نویقوقحلا  ددح  دـق  .صنلا و  عم  حیحـص  لصا  یلا  عوجرلا  انه  فوقولاب  دارملا 
لمع دـجوت  مل  ناف  نینـس ، ذـنم  مهدالب  یف  نولماعتملا  اهفلا  یتلا  دـیلاقتلا  فرعلا و  یلاف  ـالا  و  اـهیلع ، عزاـنتملا  هثداـحلا  رئاـظن  یف 

نیملسملا ءاهقف  اما  .نیلوصالا  حالطصا  یف  ناسحتسالاب  اذه  یمسی  و  یضاقلا ، اهری  امک  هلادعلا ، دعاوق  و  هعیبطلا ، نوناق  يدابمب ء 
نیناوقلا تدمتعا  اهیلع  و  تاهبشلاب ، دودحلا  ءرد  هدعاق  اهنم  دراوملا ، هرثکب  هریثک  یه  و  هررقم ، هیعرـش  الوصا  دعاوق و  مهیدل  ناف 

يربلا ء میرجت  نا  و  هتنادا ، تبثت  یتح  يرب ء  ناسنا  لک  نال  مهتملا ، حلاصل  نوناقلا  ریـسفت  کشلا  دنع  بجی  لوقت : ثیح  هثیدحلا 
مهالا و هدـعاق  اهنم  و  سکعلا ، تبثی  یتح  ناک  ام  یلع  ناـک  اـم  ءاـقباب  باحـصتسالا  دـیلا و  اـهنم  و  مرجملا ، هئربت  نم  اداـسف  رثکا 

هرورضلا و  تاروظحملا ، حیبت  تارورـضلا  و  نقیتملا ، ردقلاب  ذخالاو  ، نایعالا یف  همالـسلا  تالماعملا و  یف  هحـصلا  هلاصا  و  مهملا ،
لوصالا و نم  کلذ  یلا  ام  ..لاومالا و  مارتحا  ثداحلا و  رخات  هلاصا  و  فاصنالا ، لدـعلا و  هدـعاق  هعرقلا و  اهنم  و  اهردـقب ، ردـقت 

نم اشنت  یتلا  هیعطقلا  نئارقلا  نیمیلا و  دوهشلا و  رارقالاک و  ججحلاب ) مهذخآ  - ) .تاحفصلا 8 تائم  یف  اهنع  اوثدحت  یتلا  دعاوقلا 
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هیلا عمتـسی  و  هیدـل ، ام  لکب  یلدـیل  مصخلل  لاجملا  حـسفی  يا  مصخلا ) هعجارمب  اـمربت  مهلقا  - ) .اهتاسبالم 9 يوعدلا و  یف  ریـسلا 
.لـلملا لـسکلا و  فرعت  ـال  عبتتلا  ثحبلا و  یف  بوود  رومـالا ) فشکت  یلع  مهربصا  - ) .میرک 10 قلخ  و  بجر ، ردـصب  یـضاقلا 

فورظلا و نکت  امهم  هیلع  الا  یضم  و ال  هب ، الا  ءاضق  و ال  هریغ ، یف  لما  الف  قحلا  حضتا  یتم  مکحلا .) حاضتا  دنع  مهمرـصا  - ) 11
فیخس قمحا  و  فیفک ، لهاج  الا  حیدملل  برطی  ال  ءارطالا ) هیهدزی  ال  - ) .سارل 12 اعطق  و  ناسلل ، اصق  تناک  ول  یتح و  بقاوعلا 

و فیعـضلا ، یلع  يوقلا  عم  نوکی  نل  نوکی و  ..ادبا ال  ءارغا ) هلیمتـسی  ال  - ) .هللا 13 یلع  ضرعلا  دـعب  الا  ریغـص  ریثک و ال  ثیح ال 
الب لیلق )  ) تافصلا هذه  مهیف  تلماکت  نیذلا  کئلوا   ) .لدعلا قحلا و  نازیم  میقتسیل  كاذ ، نم  اذهل  ذخای  لب  ریقفلا ، یلع  ینغلا  عم 

، قحلا یف  بلصا  و  تامکاحملا ، لوصا  هعیرشلاب و  فرعا  وه  نم  مدقی  و  مهنع ، ثحبی  يرحتی و  نا  مکاحلا  یلعف  اذه  عم  و  بیر ،
و یلدـعلا ، شیتفتلا  ادـبم  یلا  اذـهب  ریـشی  یـضاقلا ، هاضق  يا  هئاضق ) دـهاعت  رثکا  مث  ، ) مهعادـخ موصخلا و  فادـهال  انطفت  رثکا  و 

هیرـصع هموکح  لک  یف  ..هماکحا و  هتافرـصت و  یلع  بساحم  بقارم و  هناـب  طورـشلا - هیف  ترفاوت  نا  و  یـضاقلا - راعـشا  بوجو 
.ربصلا کلاسا  ینا  مهللا  لوقی : ـالجر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـس  لذـبلا .) یف  هل  حـسفا   ) .هب هصاـخ  هرئاد  و  شیتفتلل ، ماـظن 
ینقزرا مهللا  هئاعد : یف  لوقی  مامالا  ناک  و  هیفاک ، هقفن  کیدل  نوکی  نا  هبقاعلا  نم  .هیفاعلا و  هلاساف  ءالبلا ، هللا  تلاس  دـقل  هل : لاقف 

هللا یلـص   ) همحرلا یبن  لاق  اهیلا ، يدوی  رقفلا  و  هللا ، هیـصعم  ءاقـشلا  عاونا  مظعا  .هب و  یقـشا  رقفب  ینلتبت  ..ینیفکی و ال  ـالالح  اـقزر 
رما انه  نم  .یطویـسلل و  ریغـصلا  عماـجلا  باـتک  نع  ثیدـحلا  اذـه  يور  .رفکلا و  یلا  رجی  يا  ارفک  نوکی  رقفلا  داـک  هلآ :) هیلع و 

مامالا راشا  اذه  یلا  و  هب ، للعتی  رذع  مهنم  دحاول  نوکی  یک ال  مدقت  امک  اضیا  دنجلا  هاضقلل و  همیرکلا  هایحلا  لئاسو  نیماتب  مامالا 
هموکحلا نا  و  هبتار ، ددـحی  هیبرغلا ال  نادـلبلا  ضعب  یف  یـضاقلا  نا  لاقی : .تاـموکحلا و  نم  دـیدعلا  هیلع  .هتلع و  لـیزی  اـم  هلوقب :

و  ) .هیفکی هیوری و ال  هیف ال  امب  نوکلا  ناف  هلایع  هجاحوهتجاح  نم  رثکا  بلط  نم  ..تغلب و  اـم  هغلاـب  هتاـقفن  هفیلاـکت و  عیمجب  موقت 
نمایل و   ) هبـصنم صخـشلا و  تاذل  ال  میرکلا ، قلخلا  ملعلل و  اریدـقت  فیفعلا  ملاعلا  یـضاقلا  ناش  نم  عفرا  خـلا ..) هلزنملا  نم  هطعا 

هیاعـسلا نع  مهتنـسلا  اوفک  و  هوعاطا ، هوباه و  یـضاقلل  رابکالا  مارتحالا و  کنم  سانلا  يار  اذا  كدـنع .) هل  لاجرلا  لایتغا  کلذـب 
و هماکح ، نامثع و  هاضق  یلا  هراشا  هذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  خلا ..) رارشالا  يدیا  یف  اریـسا  ناک  دق  نیدلا  اذه  ناف   ) كدنع هدض 

هاضقلا و  دادبتـسا ، داسف و  هلادـع  الب  هوقلا  و  هوق ، الب  هلادـع  الف  دـعب ، .ایندـلا و  بلطل  يوهلاب  لـب  قحلاـب ، نوضقی  اونوکی  مل  مهنا 
همیرکلا هایحلا  میقتـست  و ال  رخالل ، ممتم  ءزج  امهنم  لک  و  قوقحلا ، نع  کئلوا  و  نایکلا ، نع  ءالوه  عفادی  هوقلل ، دنجلا  لدـعلل و 

رفون نا  انیلعف  داسفلا  للخلا و  اذه  یقتن  یکل  و  همالا ، بعشلا و  هایح  یف  صقن  وهف  امهنم  دحاو  یف  للخ  صقن و  يا  و  اعم ، امهب  الا 
.اهتوق اهتایح و  همالا و  باسح  یلع  هیهافرلاب  عتمتسی  نا  نطاوم  يال  قحی  و ال  يدنج ، ضاق و  لکل  یفاولا  یفاکلا  شیعلا  لئاسو 

هدبع

هلعج هکحما  موصخلا : هکحمت  و ال  هاضقلا …  یف  مـالکلا  یلا  دـنجلا  یف  مـالکلا  نم  لاـقتنا  خـلا  رتخا  مث  کـتیعر : لـضفا  ساـنلا 
اطخلا یف  هطقسلا  حتفلاب  هلزلا  هیار و  یلع  رارصالا  جاجللا و  یلع  موصخلا  همصاخم  هلمحت  يا ال  هبضغا  وا  قلخلا  رـسع  يا  ناکحم 

: عمط یلع  هسفن  فرـشت  ـال  و  قحلا …  یلا  عوـجرلا  نم  هردـص  قیـضی  ـال  يا  هردـص  قاـض  حرفک  رـصح  هفرع : اذا  قـحلا  یلا  … 
همـصو هتقحل  ههازنلا  هلزنم  یلعا  یف  وه  هیلا و  رظن  نم  رومـالا  تـالفاس  نم  عمطلاـف  قوف  نم  هیلع  عـالطالا  یـشلا ء  یلع  فارـشالا 

یتای نا  نود  هب  رقا  مهف و  لواب  هل  ودـبی  امب  مکحلا  یف  یفتکی  ال  هاـصقا : نود  مهف  هلواـنت …  هیلا و  طـبه  نمب  کـنظ  اـمف  هصیقنلا 
اهیف مکحلا  حضتی  ام ال  تاهبـشلا  کتیعر و  لضفال  عابتا  هدعب  ام  اذه و  تاهبـشلا : یف  مهفقوا  و  لماتلا …  دـعب  مهفلا  یـصقا  یلع 
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 … هموصخلل مهعطقا  مهمرـصا  رجـضلا و  للملا و  مربتلا  حیحـص و  لصا  یلا  هثداحلا  دری  یتح  ءاضقلا  یلع  فوقولا  یغبنیف  صنلاـب 
ریمـض فرعتلا و  فاشکتـسالاب و  هعبتت  هدهاعت  هئاضق : دهاعت  رثکا  هیلع …  ءانثلا  هدایز  هفختـسی  هیهدزی ال  ال  ءارطا : هیهدزی  نمم ال 

ایفاک هذـخای  ام  نوکی  یتح  هل  عسوا  يا  ءاطعلا  لذـبلا  هتلع : لیزی  ام  لذـبلا  هقباسلا …  فاصوالاب  فوصوملا  هیعرلا  لضفال  هئاـضق 
یلع دحا  ورجی  الف  هماعلا  هباهت  امک  هصاخلا  هتباه  كدـنع  هتلزنم  تعفر  اذا  کتـصاخ : نم  هریغ  هیف  هتلزنم …  ظفح  هلثم و  هشیعمل 

… هتللجا نمل  الالجا  کنم و  افوخ  كدنع  هب  هیاشولا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

دیآرب یمکح  ره  هدهع  زا   ) دیاین تخـس  وا  هب  اهراک  هک  یـسک  نک  رایتخا  ار  تتیعر  نیرتهب  مدرم  نیب  يرواد  تواضق و  يارب  س 
زا و  دـنکن ، يرادـیاپ  شزغل  رد  و  دـنیامنن ، لـیمحت  وا  رب  ار  دوخ  يار  جاـجل  هزیتـس و  رد  ناگدـننک  عازن  و  دـشاب ) ناوتاـن  هکنآ  هن 

، ددرگ زاب  دندومن  انشآ  شزغل  نآ  هب  ار  وا  ای  دش  هاگآ  دوخ  ءاطخ  هب  نوچ   ) دوشن هدنامرد  تخانش  ار  نآ  هاگ  ره  قح  هب  تشگزاب 
قح هب  دـناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  عمط  رگا  اریز   ) دـشابن لئام  زآ  عمط و  هب  وا  سفن  و  دـیامن ) یگداتـسیا  شیوخ  هابتـشا  رب  هکنآ  هن 

هجرد یهتنم  ات  دیامن  وجتـسج  هکلب   ) دنکن ءافتکا  یفاک  هشیدنا  ندرب  راک  هب  نودب  مهف  كدـنا  هب  نداد ) مکح  رد   ) و دـنک ) مکح 
تسد هب  ار  تقیقح  ات  هبتشم  رما  رد   ) دشاب رتشیب  همه  زا  شگنرد  لمات و  تاهبش  رد  هک  یـسک  و  دروآ ) تسد  هب  تسا  مزال  هچنآ 
ندرب جنر   ) رب و  ددرگ ، گنتلد  هاوخداد  هعجارم  زا  همه  زا  رتمک  و  دریگ ، ارف  همه  زا  شیب  ار  اهلیلد  تجح و  و  دهدن ) مکح  درواین 

مکح يروف  درب  یپ  بلطم  هب  نوچ   ) دشاب رت  هدنرب  همه  زا  مکح  ندش  نشور  ماگنه  رتابیکش و  همه  زا  اهراک  نتخاس  راکشآ  رد )
و درادن ، او  ینیبدوخ  هب  ار  وا  ندوتـس  رایـسب  هک  یـسک  دوش ) اه  هدننک  عازن  ینادرگرـس  بجوم  هک  دزادناین  ریخات  دـهدب و  ار  نآ 

دنیآ یم  تسدب  مک  تافـص  نیا  هب  هتـسارآ  ناگدنهد  مکح  و  دنادرگن ، فرط ) ود  زا  یکی  هب   ) لئام ار  وا  ندز  لوگ  نتخیگنارب و 
رس وا  زا  یئاطخ  ادابم   ) نک یسراو  ریگ و  ربخ  رایسب  وا  تواضق  زا  نآ  زا  سپ  دومن ) ششوک  یعـس و  رایـسب  ناشیا  بلط  رد  دیاب  )
نآ اـب  مدرم  هب  شزاـین  و  دربـب ، نیب  زا  ار  وا  رذـع  هک  زاـس  خارف  ار  شیگدـنز  شخبب  وا  هب  ردـقنآ  و  دومن ) ناربـج  یناوتن  هک  دـنز 

تلزنم و شیوخ  دزن  و  دـیامن ) مکح  اـهراک  رد  یتـسرد  یتـسار و  هب  هتـشادن  نتفرگ  هوشر  يارب  يا  هناـهب  اـت   ) دـشاب مک  شـشخب 
دزن ار  وا  مدرم  یناهگان  ندرک  هابت  زا  ببـس  نیا  هب  ات  دنکن  عمط  وا  ندرب ) نیب  زا   ) رد وت  ناکیدزن  زا  يرگید  هک  هدـب  وا  هب  یگرزب 

قح مکح  نایب  زا  هدوبن  هدوسآ  دشاب  هتشادن  یتلزنم  ماقم و  رگا  تسا و  رایسب  یضاق  ربکشر  نمشد و  اریز   ) دشاب هدوسآ  نمیا و  وت 
رارشا و تسد  رد  نید  نیا  اریز  نک ، هشیدنا  تهج  ره  زا  مدرمش  اهنآ  يارب  هک  ار  یتافص  تاضق و  ندیزگرب  هرابرد  سپ  درت ) یم 

.دنا هتساوخ  یم  ایند  نآ  اب  هدش و  یم  راتفر  شهاوخ  اوه و  يور  زا  نآ  رد  هک  هدوب  راتفرگ  نارادرکدب 

ینامز

حیحص لوصا  يور  هک  یتواضق  .دراد  میقتسم  طابترا  هعماج  تیثیح  وربآ و  تشونرس ، اب  تواضق  یضاق  راک  رب  تراظن  باختنا و 
طوقـس و فارحنا ، بجوـم  لوـصا  هکلب  دـنکیم ، نیبدـب  همکاـح  هاگتـسد  یـضاق و  هب  ار  مکح  نـیفرط  ناـکیدزن  اـهنت  هـن  دـشابن ،

نآ لابندب  دـنوشیم و  هدروخرـس  ناگدـننک ، هعجارم  ناتـسدریز و  دـش ، رـس  دوخ  یهاگتـسد  یتقو  .ددرگیم  هعماج  رد  یـشکدوخ 
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هدننک هعجارم  ات  دنربیم ، هانپ  یشکدوخ  نمادب  موس  هورگ  دننامیم و  توافت  یب  رگید  یهورگ  دنزیخیمرب ، قیمع  تفلاخمب  یهورگ 
رد يرکف  رظن  زا  دشاب  هدننک  هعجارمب  هتسباو  نانآ  یگدنز  وربآ و  دنتسه و  يوب  هتـسباو  رظن و  تحت  هک  يدارفا  دشاب و  يدرف  هچ 

شزغل نیرتکچوک  هک  مدرم  لام  ناج و  اب  طابترا  مه  دراد و  يونعم  ماقم  مه  یضاق  هدش ، دای  تاکنب  هجوت  اب  .دنشاب  یطئارـش  هچ 
دریذپب ار  ماقم  نیا  دـیاب  يدرف  تسا و  قیقد  كانرطخ و  رایـسب  یـضاق  هفیظو  نیاربانب  .دراد  هعماج  يارب  ینوگانوگ  ياهرطخ  يو 

، دنک تقد  وا  يونعم  ياهزایتما  رد  دیاب  هکنیارب  هفاضا  دنکیم  باختنا  ار  یضاق  هکیـسک  .دشاب  لماک  يونعم  فلتخم  تاهج  زا  هک 
يدارفا هب  يزاین  دوخ  يوربآ  لام و  ناج و  ظفح  دوخ و  هفیظو  يارجا  يارب  ات  دـهدب ، یمرگلد  واب  مه  ماقم  تیبثت  يداـم و  رظن  زا 

( يوقتلل برق  اوهاولدعا   ) حیضوت رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یئاه  هتکن  نیاب  هجوت  اب  .دشاب  هتشادن  دنتسه  تواضق  هرئاد  زا  جراخ  هک 
اب یضاق  ات  دزاس ، مهارف  ار  تلادع  ظفح  هنیمز  دیاب  یضاق  هدننک  بصن  مه  دنک و  تیاعر  ار  تلادع  دیاب  یـضاق  مه  درادیم ، نایب 
یب هک  تسا  یـضاق  راک  رب  تراظن  دـهدیم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یـساسح  هتکن  .دـهد  همادا  دوخ  راک  هب  تحار  لایخ 

هکلب تسا  طرـش  هدننک  بصن  تراظن  اهنت  هن  .دـش  دـهاوخ  قح  ریـسم  زا  یـضاق  فارحنا  بجوم  ندرکن ، لرتنک  ندـنام و  توافت 
کلام هب  بلطم  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  تلادع  فده و  ظفح  بجوم  دوخ  رگیدکی  اب  طابترا  اهیـضاق و  نایم  رظن  لدابت 

رد يوریم  هدوب  هیواعم  تسدـب  هک  رـصم  هقطنم  رد  وت  هک  لاح  تسا و  هدوب  هیواـعم  رارـشا  تسد  رد  نید  هک  دـنکیم  رطخ  نـالعا 
ات یئاـمنب  نآ  ندرک  هضرع  تیونعم و  يارجا  رد  ار  تقد  رثکادـح  دـیاب  تسا ، هدرکیم  مکح  تیداـم  سوه و  اوه و  هک  يا  هقطنم 

میداد رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  هفیلخ  ار  وت  اـم  : ) دـنکیم دواد  هب  ادـخ  هک  تسا  یـشرافس  نیا  .دـنوش  حالـصا  دـنیآ و  دوخب  مدرم 
هار زا  هک  یناسک  درادـیم و  زاب  ادـخ  هار  زا  ار  وت  سفن  ياوه  هک  يورن  سفن  ياوه  لابند  ینک  تواضق  قح  يور  زا  دـیاب  نیاربانب 

: هتشاد نایب  تروص  نیاب  يرهز  ار  بلطم  دنراد .) يدیدش  باذع  دننام  زاب  ادخ 

مالسلا هیلع  ماما  .دروخیمن  تواضق  دردب  دشاب  هتشاد  تشحو  لزع  زا  دراد و  تسود  ار  شیاتس  دسرتب ، شنزرس  زا  هک  یـضاق  نآ 
فاصنا دیاب  مه  هدننک  هعجارم  دشاب ، هتشاد  تلادع  دیاب  یـضاق  هک  تبـسن  نامه  هب  هک  تسا  رکذت  لباق  هتکن  نیا  رمع  هاگداد  رد 

ار مالسلا  هیلع  یلع  زا  تیاکش  یسک  .تسا  یقیاقح  يایوگ  ناتـساد  نیا  .رتهب  هچ  دشاب  راتـساوخ  ار  تلادع  رگا  دنک و  تیاعر  ار 
دوخ یکاش  رانک  زیخرب و  نسحلاابا  ای  تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یهاگن  رمع  .دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  یلع  درب و  رمع  شیپ 
ماما هرهچ  رد  ار  یتحاران  تمالع  هک  رمع  .دنتسشن  دوخ  ياج  مادک  ره  سپس  دندش  یئوجزاب  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  نیـشنب !
.مدش تحاران  يرآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  يدش !؟ تحاران  نم  تواضق  زا  یتحاران !؟ ارچ  نسحلاابا  ای  تفگ : دناوخ  مالسلا  هیلع 
هتفگ دیاب  وت  نسحلاابا  ای  یتفگ  يدرک و  مارتحا  نم  نمشد  ربارب  رد  ارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يدش !؟ تحاران  ارچ  تفگ : رمع 

دیـسوبیم و ار  ترـضح  تروص  تخادـنا و  مالـسلا  هیلع  ماما  ندرگب  تسد  تساـخرب و  رمع  .نیـشنب  یکاـش  راـنک  یلع ! اـی  یـشاب 
درک و تیاده  هلیـسو  ار  ام  ادخ  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  رونلا .) یلا  هملظلا  نم  انجرخا  مکب  هللا  ان  ادـه  مکب  متنا ! یباب  : ) تفگیم

.دیناشک رون  يوسب  تملظ  زا  ار  ام  امش  هلیسوب 

يزاریش دمحم  دیس 

یف  ) یـضاقلا یـضاقلا و  نوئـش  یف  مالکلا  یلا  دـنجلا  یف  مکحلا  نم  لاـقتنا  اذـه  و  کـتیعر ) لـضفا  ساـنلا  نیب  مکحلل  رتخا  مث  )
يا موصخلا )  ) هبـضغت ـال  يا  هکحمت ) ـال  و   ) ماـکحالا اـیاضقلا و  نم  رجـضیف  رومـالا ) هب  قیـضت  ـال  نمم   ) هب نئمطت  ناـب  کـسفن )

هردص قیضی  يا ال  رـصحی ) و ال   ) .عجر هاطخب  ملع  اذاف  ءاطخلا ، یف  هطقـسلا  يا  هلزلا ) یف   ) رمتـسی يا ال  يدامتی ) و ال   ) نوعفارتملا
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فارتعالا نع  نوربکتی  نیذلا  هاضقلا  ضغب  فالخب  قحلا ، فالخب  مکح  نا  دعب  هفرع ) اذا   ) هیلا عوجرلا  يا  قحلا ) یلا  یفلا ء  نم  )
ایاضقلا ماکحالل و  مهف ) ینداب  یفتکی  و ال   ) هبـشا اـم  وا  هاـج  وا  هوشر  عمطل  قحلا  كرتیف  عمط ) یلع  هسفن  فرـشت  ـال  و   ) ءاـطخلاب

فطع اذه  و  ههبتشملا ، ایاضقلا  ماکحالا و  يا  تاهبشلا ) یف   ) افوقو مهرثکا  يا  مهفقوا ) و   ) قیقحتلا روغلا و  لماتلاب و  هاصقا ) نود  )
و امربت ) مهلقا  و   ) همکاحملا يدل  موصخلا  اهب  یتای  یتلا  هلدالاب  اذخا  ائانتعا و  مهرثکا  يا  ججحلاب ) مهذخا  و  (. ) لضفا : ) هلوق یلع 

یف لـجعی  ـالف  رومـالا ) فشکت  یلع  مهربـصا  و   ) رجـضی ـال  مربـتی و  ـال  هتعجارم  نم  مصخلا  رثـکا  اذاـف  مصخلا ) هعجارمب   ) ارجض
دنع  ) قحلارمل انایب  هموصخلل و  اعطق  مهرثکا  يا  مهمرـصا ) و   ) هیف مکحی  نا  دیری  يذلا  رمالا  رهظی  یتح  ربصی  فطلی و  لب  مکحلا ،

و ال  ) .ینثملا بناج  یلا  لام  هیلع  ینث  اذا  یتح  ءانث  يا  ءارطا )  ) احرف هفختـسی  يا ال  هیهدزی ) ـال  نمم   ) هحوضو يا  مکحلا ) حاـضتا 
نم یلاولل  دبال  نکل  لیلق )  ) تافصلا هذهب  نوفصتملا  کئلوا ) و   ) هبناج یلا  لام  هوحن  وا  لاملاب  دحا  هارغا  اذا  یتح  ءارغا ) هلیمتـسی 
هیلع بقارم  کنا  فرعی  یتح  هماکحا  یف  هعبتت  يا  هئاضق ) دـهاعت   ) کلام ای  رثکا ) مث   ) مهیـضقتسی مهدـجی و  یتح  مهنع  صحفلا 
رظنی یتح ال  هتجاح  يا  هتلع ) لزی  ام   ) ءاطعالا یف  هیلع  عسو  يا  لذـبلا ) یف  هل  حـسفا  و   ) .کنم افوخ  لطابلاب  مکحلا  یف  تلفی  ـالف 

، فرعلا باب  نم  لقت )  ) هظفل و  سانلا ) یلا  هتجاح   ) کلذب عم  يا  هعم ) لقت  و   ) هبـشا ام  هوشرلا و  یلا  جاتحی  و ال  سانلا ، لاوما  یلا 
ابیهم نوکی  یتح  کتـصاخ ) نم  هریغ  هیف  عمطی  ام ال   ) هرقوت همظعت و  ناب  کیدـل ) هلزنملا  نم  هطعا  و   ) هتجاح مدـع  دارملاـف  ـالا  و 

اذا هناف  كدـنع )  ) هل مهتیاش  يا و  هل ) لاجرلا  لایتغا   ) هلزنملا نم  هتیطعا  يذـلا  کلذـب ) نمایل  و   ) .اروف همکح  ذـفنی  ساـنلا و  دـنع 
یف رظناف   ) مکحلا دسفی  کلذـب  هتطاس و  دروا و  هیلع  مکحلا  نم  نکمتی  صخـشل ال  عضخ  اذا  و  هل ، عضخی  نا  دـبال و  ادـحا  فاخ 
یف اریسا  ناک  دق  نیدلا  اذه  ناف   ) ترکذ امب  مامتهالاب  اغیلب ) ارظن   ) هل کتلماعم  هیفیک  یضاقلا و  فاص  وا  نم  ترکذ  يذلا  کلذ )

هب بلطت  و   ) هیـسفنلا لویملا  و  يوهلاب ) هیف  لـمعی   ) ءاوهـالاب نولمعی  ماـکحلا  هـالولا و  ناـک  ثیح  ناـمثع  نمز  یف  رارـشالا ) يدـیا 
هرخالا ال  ایندلا )

يوسوم

.عوجرلا ییفلا ء : .قیضی  رصحی ال  قیـضلا و ال  رـصحلا : .رمتـسی  يدامتی : موصخلا  .قلخلا  رـسع  اجوجل  ابوضغ  هلعجت  ال  هکحمت : ال 
هعبتت هدـهاعت : .ضیرحتلا  ءارغـالا : .حدــملا  ءارطـالا : .هفختــسا  هاـهدزا : .مهاـضما  مـهعطقا و  مهمرــصا : .ماـسلا  رجــضلا و  مربـتلا :

، هکلهلا لایتغالا : .اهعفری  اهوحمی و  هتلع : لیزی  .ءاطعلا  لذـبلا : لذـبلا  .ءاـطعلا  یف  هیلع  عسو  یف : هل  حـسفا  .فرعتلا  فاشکتـسالاب و 
يدامتی موصخلا و ال  هکحمت  رومالا و ال  هب  قیـضت  نمم ال  کسفن  یف  کتیعر  لضفا  سانلا  نیب  مکحلل  رتخا  مث   ) .هلفغ یلع  لتقلا 

یف مهفقوا  و  هاصقا ، هود  مهف  ینداب  یفتکی  عمط و ال  یلع  هسفن  فرـشت  و ال  هفرع ، اذا  قحلا  یلا  یفلا ء  نم  رـصحی  ـال  و  هلزلا ، یف 
، مکحلا حاضتا  دـنع  مهمرـصا  و  رومـالا ، فشکت  یلع  مهربصا  و  مصخلا ، هعجارمب  اـمربت  مهلقا  و  جـجحلاب ، مهذـخآ  و  تاهبـشلا ،

یه مامالا و  اهرکذ  یتلا  عمتجملا  تاقبط  نم  هیناثلا  هقبطلا  یه  هذـه  لیلق ) کئلوا  و  ئارغا ، هلیمتـسی  ـال  و  ئارطا ، هیهدزی  ـال  نمم 
ءایبنالا و الا  اهلانی  همیظع ال  هبترم  اهناف  کلذ  هل  قحی  نم ال  مکحی و  نا  هل  قحی  نم  نیب  اهیلع و  مالـسالا  ددـش  دـق  هاـضقلا و  هقبط 

کف تاموصخلا و  لصف  هیلمع  ءاضقلا  نامز …  لـک  یف  هلیلق  هلق  مه  طورـشلا و  مهیف  عمتجت  یتلا  همـالا  نم  صاوخلا  ءایـصوالا و 
نکی مل  نا  منهج  ران  یلا  یـضاقلا  فرجت  دق  اریطخ  افطعنم  لکـشت  رومالا  هذه  لاومالا  جورفلا و  ءامدـلا و  یف  مکح  تاعزانملل و 

یبن الا  هسلج ) ام   ) هسلجی اسلجم ال  تسلج  دق  حیرـش  ای  یـضاقلا : حیرـشل  نینموملاریما  لاق  اذل  و  ههیجوت ، هللا و  مکح  نم  هقث  یلع 
یـضق لجر  هنجلا ، یف  دـحاو  رانلا و  یف  هثالث  هعبرا  هاضقلا  لاق : ثیح  قداصلا  مامالا  هنم  رذـح  اـم  اذـه  .یقـش و  وا  یبن  یـصو  وا 
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رانلا یف  وهف  ملعی  وه ال  قحلاب و  یضق  لجر  و  رانلا ، یف  وهف  ملعی  وه ال  روجب و  یـضق  لجر  و  رانلا ، لها  نم  وهف  ملعی  وه  روجب و 
امب همالا  دارفا  رئاس  همکحل  عضخت  هلودلا  فئاظو  یف  هیماسلا  هبترملا  لتحی  ءاضقلاف  .هنجلا  یف  وهف  ملعی  وه  قحلاب و  یـضق  لجر  و 
یلع اهقیبطت  یف  رهما  هللا و  رماواب  ملعا  هرابتعاب  لب  هل  ایـصخش  ایار  اهرابتعاب  هیـضقلا  لوانتی  یـضاقلا ال  نـال  یلعـالا  مکاـحلا  مهیف 
اذه یلوتی  نا  هل  قحیل  یف  عمتجت  نا  بجی  تافـصاوم  یـضاقلا  یف  طرتشی  مامالا  و  هللا …  تادارم  لقن  یف  هطیح  دشا  اهقیداصم و 
نا لوالا : .رومالا  هدـعب  اهکاردا  نکمی  هیلـضفالا  هذـه  مکاحلا و  دـنع  هیعرلا  لضفا  نوکی  نا  تافـصلا  هذـه  لواف  عیفرلا : بصنملا 
ههج یف و  دـسنت  رومالا و ال  هیلع  سبتلت  الف  الح  هلکـشم  لکل  دـجی  نا  عیطتـسی  هنا  ینعی  رومالا  هب  قیـضت  ـال  نمم  یـضاقلا  نوکی 

نا عیطتسی  اهتاقرفتم ، هعیرـشلا و  باوبا  عیمجب  املم  اقلطم  ادهتجم  نوکی  نا  یلع  فقوتی  اذه  هموصخلا و  هذهل  هیعیرـشتلا  جراخملا 
 … ثادحالا لکاشملا و  نم  هیلع  ضرعی  ام  ماما  يدـیالا  فوتکم  فقی  الف  لح  یلا  جاتحت  هلیبس و  ضرتعت  هلاسم  لک  یف  یـضقی 
ناف اعرـسم  رمالا  یف  یـضقی  نا  دـیری  اجوجل  موصخلا  هعزانم  هلعجت  ثیحب ال  موصخلا  هکحمت  ـال  نمم  یـضاقلا  نوکی  نا  یناـثلا :

ثیحب هلذلا  یف  يدامتی  نا ال  ثلاثلا : اهعمجاب …  هیـضقلا  بناوج  باعیتسا  مدع  اهتایط  یف  لمحت  دـق  اهنال  مکحلا  دـسفت  هجاجللا 
یلا یفی ء  قحلا و  یلا  عجری  لب  هیـصعملا  فارحنالا و  یف  ارمتـسم  یقبی  هئاطخا ال  تاـمالع  هیدـل  تحـضتا  همکح و  یف  اـطخا  ول 

: سماخلا .هدنع  عمط  نم  حلاصل  همکح  یف  راج  مهل و  لذ  سانلا  يدیا  یف  امب  عمط  نم  ناف  عمطلل  هسفن  فرـشت  ال  عبارلا : .لدـعلا 
هلاسملا و بناوج  عیمج  یلع  فقی  یلوالا و  اهطویخ  نم  هیضقلا  بعوتسی  نا  بجی  لب  هاصقا  نود  هیـضقلل  مهف  ینداب  یفتکی  نا ال 

یصقتلا باعیتسالا و  اذه  یف  و  اهلح ، هلکشملا و  یف  اهتقالع  اهل  همهم  روما  نع  فشکی  رومالل  باعیتسالا  اذه  ناف  اهب  هقالع  هل  ام 
تاهبشلا یف  مهفق  وا  یضاقلا  نوکی  نا  سداسلا : هیضقلا …  یف  لداعلا  مساحلا و  لحلا  یلا  ابلاغ  لصحی  رومالا  هذهل 

دنع فوقولا  ناف  زوجی  مارح ال  کلذ  نال  اهیف  لصفلا  تبلا و  یلع  مدـقی  اهبتـشم ال  رمالا  یقب  هلاسملا و  ملاعم  حـضتت  مل  ول  ثیحب 
لوسر ناف  نیدلا  اهیضمی  هیعرش  تناک  اذا  ججحلاب  ذخالا  یضاقلا  كرتی  نا ال  عباسلا : تاکلهلا …  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا 

مربتی نا ال  نماثلا : .هقیقحلا  یلا  لوصولا  یف  برقالا  وه  اذه  تانیبلا و  نامیالاب و  مکنیب  یـضقا  امنا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
امهنم اذه  یعدتـسی  دـق  هیلع و  ردـقی  امب  هقح  امهنم  لک  تبثی  نا  نیمـصاختملا  هعیبط  ناف  هل ، مصخلا  هعجارمب  رجـضی  یـضاقلا و 
هیـضق برف  هلکـشملاب  هقلعتملا  رومـالا  یـصقت  یلع  ربـصلا  هکلمب  عتمتی  نمم  یـضاقلا  نوکی  نا  عساـتلا : هرم …  نم  رثـکا  هتعجارم 

هموصخلا یف  یـضقی  یـضاقلا و  مکحی  نا  رـشاعلا : يورتلا …  مدـع  ربصلا و  ذافنل  زوجی  ـالف  لـحت  یکل  دـحاو  طـیخ  یلا  جاـتحت 
دـسفی کلذ  نال  ههوج  تناب و  هملاعم و  تحـضتا  اذا  مکحلا  یف  لـیجاتلا  زوجی  ـال  قحلا و  حـضتی  قیقحتلا و  لمکتـسی  نا  درجمب 

نم نا  لوقی  مامالا  نا  مث  .ءارغالا  حدملاب و ال  یـضاقلا  رثاتی  نا ال  رـشع : يداحلا  هتارمث …  هیلع  عیـضی  هقح و  قحلا  بحاص  یلع 
نا نکمی  طورـشلا  هذـه  بلغا  نا  و  سانلا …  نم  رداونلا  یف  الا  ققحتلا  هزیزع  طورـش  اهناف  ادـج  لیلق  طورـشلا  هذـه  هیف  تعمتجا 

هیزنت یف  اهرود  اهتیمهال و  طورشلا  نم  تایئزجلا  هذه  ضعب  رکذ  مامالا  نکل  و  هلادعلا …  داهتجالا و  امه  نیطرش و  تحت  كدنت 
یلع اوتا  مهیلع و  هللا  ناوضر  اهنواهقف  هثحب  یمالـسالا  هقفلا  یف  همهملا  باوبالا  نم  ءاضقلا  باـب  نا  و  همکح …  ههازن  یـضاقلا و 

يذلا ملسملا  یضاقلا  مکحب  لبقت  نا  اهدارفا  رئاسب  هیمالسالا  همالا  یلع  اوبجوا  اهنووش و  فلتخم  اهبناوج و  عیمج  اونیبف  هلاسم  لک 
یلا اومکاحتی  نا  نیملـسملا  یلع  اومرح  امک  دحا ، نم  هدر  زوجی  ذفنی و ال  همکح  ناب  اومکح  هبولطملا و  طئارـشلا  عیمج  هیف  تمت 

مهلئاسر یف  هنودـم  انئاهقف  يواتف  نا  و  هب …  اورفکی  نا  هللا  مهرما  دـق  توغاطلا و  یلا  اـمکاحت  کـلذ  اودـع  لـب  یندـملا  ءاـضقلا 
دهاعت رثکا  مث   … ) لداع دهتجم و ال  ملـسم و ال  ریغ  ضاق  لک  کلذـب  نودـصقی  روجلا و  هاضق  یلا  عفارتلا  زوجی  ال  لوقت : هیلمعلا 

نم هریغ  هیف  عـمطی  ـال  اـم  کیدـل  هلزنملا  نم  هطعا  .ساـنلا و  یلا  هتجاـح  هعم  لـقت  و  هتلع ، لـیزی  اـم  لذـبلا  یف  هل  حـسفا  هئاـضق و 
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لمعی رارشالا ، يدیا  یف  اریسا  ناک  دق  نیدلا  اذه  ناف  اغیلب ، ارظن  کلذ  یف  رظناف  كدنع ، هل  لاجرلا  لایتغا  کلذب  نمایل  کتـصاخ 
مامالا هجوی  نالا  هسفن و  یـضاقلا  یف  رفوتت  نا  بجی  یتلا  طورـشلا  نع  مدـقت  امیف  ثیدـحلا  ناـک  ایندـلا ) هب  بلطت  و  يوهلاـب ، هیف 
هتناما دـیجلا و  هکولـس  هنـسحلا و  هتریـس  یلع  یقبی  یک  یـضاقلا  اذـه  عم  لماعتلا  هیفیک  یف  تاداـشرالا  هیطعی  یلاولا و  یلا  هرماوا 

نا تفتلی  نا  بجی  لب  ءاشی  فکی  كرحتی  یـضاقلا  كرتی  الف  ءاضقلا  دراوم  یلاولا  عبتتی  نا  مالـسلا  هیلع  هرماوا  لواف  هقداـصلا … 
دنع فقی  هماکحا و  یف  ققدی  نا  رطـضی  باسحلا  اذه  بسحی  امدنع  و  هماکحا ، عبتت  هئاضق و  دـصرت  هنع  مانت  یلاولل ال  انیع  كانه 

نا ال هیلع  طرتشا  ءاضقلا  یلع  حیرـش  ناک  هفالخلا و  یلوت  امل  هناف  مامالا  نع  ابیرغ  سیل  اذـه  هیملـس و  هیمالـسا  هفقو  هثداـح  لـک 
نم اریثک  عفری  ءافتکالا  ناف  هزوع  عفری  هتجاح و  دـسی  ثیحب  ءاطعلا  یف  هیلع  عسوی  نا  یناثلا : رمالا  .هیلع  هضرعی  یتح  ءاـضقلا  ذـفنی 
یلع مواسی  نا  هسفن  هل  لوست  هتجاح و  هب  رغت  دـقف  هسام  هجاح  هل  تناک  ول  ام  سکعب  اذـه  نیمـصاختملا و  ءاقرفلا  دـحا  وحن  لیملا 
ناک ول  سانلا و  نم  هریغ  عنمت  هجرد  هنم  هبرقی  نا  ثلاثلا : رمالا  .ءاضقلا  یف  زوجی  مکحلا و  یف  فیحیف  هتاجرد  یندا  یف  ول  قحلا و 

نا عیطتـسی  دـحا  ـال  نا  هنم و  یلاولا  عضو  یلا  حاـتری  امدـنع  یـضاقلا  ناـف  هنم ، لـینلا  وا  هیف  نعطلا  یف  عمطی  نا  یلاولا  صاوخ  نم 
مث یضاقلا  رایتخا  یف  هقدلا  یلع  هثحیل  یلاولا  یلا  مامالا  هجوتی  اذه  دعب  و  لدعلاب …  یضقی  قحلاب و  اهدنع  مکحی  هیلع  هبلق  يرغی 

: لوقی

ءاوهالاب و مهنامز  یف  لمع  لب  هتداراب  هیف  عبتی  مل  همکحب و  هیف  ضقی  مل  هیما  ینب  نم  رارـشالا  يدیا  یف  اریـسا  ناک  نیدـلا  اذـه  نا 
باـقر یلع  ناـمثع  دـهع  یف  اوطلـست  دـق  هیما  ینب  نا  هواـضق …  همکح و  هیلا  داـعی  نا  بجیف  ایندـلا  هـب  بـلط  تاوهـشلا و  تـعبتا 

مل مهنا  عفنلاب ، مهیلع  دوعی  مهتحلصم و  مدخی  ام  الا  همیلاعت  نم  اوقبطی  مل  همرح و  نیدلا  اذهل  اوعری  مل  مالسالا و  مساب  نیملـسملا 
 … هایحلا نووش  عیمج  یف  لب  ءاضقلا …  مکحلا و  یف  هرود  هل  داعی  نا  بجیف  هیلع  اومکح  لب  هب  اومکحی 

یناغماد

هب هراشا  تاحالطصا و  تاغل و  حرش  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  تسا ، یضاق  شنیزگ  دروم  رد  هک  همان  دهع  نیا  زا  یلـصف  حرـش  رد 
رد هک  تسا  نامثع  نامکاح  نایضاق و  دروم  رد  دوب ،» ریسا  نید  نیا  هک  انامه  : » تسا هدومرف  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  راتفگ  نیا  هکنیا 

یلزتعم باحـصا  هکنآ  لاح  دنا و  هدرک  یم  تواضق  سفن  ياوه  هب  ایند و  بلط  رد  هکلب  دـندرک  یمن  تواضق  قح  هب  وا  تموکح 
ماجنا وا  عالطا  نودب  ار  اهراک  دندش و  هریچ  وا  رب  شنادنواشیوخ  دوب ، فیعض  يدرم  هک  دازرمایب  ار  نامثع  دنوادخ  دنیوگ  یم  ام 

رب هچنآ  تاضق و  هراب  رد  زنط  هب  هتخیمآ  فیطل و  یلـصف  تسا ، يرب  نانآ  زا  نامثع  تسا و  ناشدوخ  رب  ناـشیا  هاـنگ  دـنداد و  یم 
.دوش یم  هدنسب  نآ  زا  ییاه  هنیزگ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  ناشیا  ردان  ياهراک  زا  یخرب  رکذ  تسا و  مزال  ناشیا 

تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  نینچمه  دنک ،» تواضق  دیابن  تسا  نیگمشخ  هک  یلاح  رد  یضاق   » هک تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 
هب ناشیا  نایم  دوخ  تساخرب  تسـشن و  ندرک و  هراشا  نتـسیرگن و  رد  دیاب  دوش  یم  ناناملـسم  نایم  تواضق  راتفرگ  سک  ره   » هک

« .دنک راتفر  تلادع 

يرهز دننک  یم  تیاور  ار  نآ  ماش  مدرم  هک  تسیچ  نیا  باهش  رسپ  يا  دیسرپ : وا  .تفر  نامیلس  ای  دیلو  شیپ  يرهز  باهش  نبا  - 
، درامگ یم  تیعر  ینابـش  هب  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هاگ  ره  هک  دـننک  یم  تیاور  ناـنآ  تفگ : یثیدـح  هچ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ :
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ای تسا  رتکیدزن  ادخ  هب  ربمایپ  دنا ، هتفگ  غورد  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : .دـسیون  یمن  ار  تائیـس  دـسیون و  یم  وا  يارب  ار  تانـسح 
نینچ دواد  دوخ  ربمایپ  هب  هروس ص - زا  مشش  تسیب و  هیآ  رد   - لاعتم دنوادخ  تفگ : باهش  نبا  .ربمایپ  دیدرت  نودب  تفگ : هفیلخ 

وت هک  نکم  يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  مکح  قح  هب  مدرم  نایم  سپ  میداد ، رارق  هفیلخ  نیمز  رد  ار  وت  اـم  دواد ، يا  : » دـیامرف یم 
زا ار  ام  مدرم ، انامه  تفگ : نامیلس  .تسا » تخس  یباذع  نانآ  يارب  دنوش  هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  دنک ، هارمگ  ادخ  هار  زا  ار 

.دنهد یم  بیرف  نامدوخ  نید 

، مناد یمن  وکین  ار  تواضق  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رکب  .دوش  تواضق  راد  هدـهع  يودـع  هللا  دـبع  نب  رکب  تساوخ  هاطرا  نبا  - 
رگا يراـمگب و  تواـضق  هب  دـناد  یمن  وکین  ار  تواـضق  هک  ار  یـسک  تسین  اور  وت  يارب  مشاـب ، وگتـسار  دوخ  نخـس  نیا  رد  رگا 

.يرامگب تواضق  هب  ار  قساف  هک  تسین  اور  دنگوس  ادخ  هب  متسه و  قساف  مشاب ، وگغورد 

دشاب و هتـشادن  شوخ  ار  شهوکن  هکنیا  تسین ، یـضاق  دـشاب ، یـضاق  رد  نوچ  هک  تسا  زیچ  هس  تسا  هتفگ  يرهز  باهـش  نبا  - 
.دسرتب دوخ  لزع  زا  دشاب و  هتشاد  شوخ  ار  شیاتس 

دنتـسیرگ و مه  زاب  مدـش  رانک  رب  نوچ  .دنتـسیرگ و  ما  هداوناخ  دارفا  مدـش  تواضق  راد  هدـهع  تفگ : شمعا  هب  دایز  نب  براـحم 
يدرک و یم  یبات  یب  نآ  زا  یتشاد و  یمن  شوخ  ار  نآ  يدش ، یضاق  نوچ  هک  دوب  يور  نیا  زا  تفگ : دوب  ببس  هچ  هب  مناد  یمن 

وت لها  مه  زاب  يدرک و  یبات  یب  نآ  زا  یتشادن و  شوخ  ار  يرانکرب  يدش ، رانک  رب  نوچ  دنتسیرگ و  وت  یبات  یب  ببـس  هب  وت  لها 
.یتفگ تسار  تفگ : .دنتسیرگ  وت  یبات  یب  ببس  هب 

تداهـش دندوب ، مه  لداع  رهاظ  هب  هک  نانآ  .دندروآ  یـضاق  همربش  نبا  شیپ  یناتـسلخن  دروم  رد  نداد  یهاوگ  يارب  ار  یهورگ  - 
.درک در  ار  نانآ  تداهش  .میناد  یمن  دنتفگ : تسامرخ  لخن  دنچ  ناتـسلخن  نیا  رد  تفگ : درک و  ناحتما  ار  نانآ  همربش  نبا  .دنداد 
تسا نوتـس  دنچ  دجـسم  نیا  رد  وگب  ام  هب  ینک  یم  تواضق  دجـسم  نیا  رد  تسا  لاس  یـس  یـضاق  يا  تفگ : وا  هب  نانآ  زا  یکی 

.تفریذپ ار  ناشیا  یهاوگ  درک و  توکس  یضاق 

نب ساـیا  شیپ  هعفارم  هب  ناـشراک  دـهد ، سپ  زینک  تقاـمح  ببـس  هب  تساوـخ  یم  دوـب ، هدـیرخ  يدرم  زا  هک  ار  يزینک  يدرم ، - 
ار وت  تردام  هک  ار  یبش  ایآ  دیـسرپ  سایا  .یکی  نیا  تفگ : تسا  رتزارد  وت  ياـپ  مادـک  دیـسرپ  زینک  نآ  زا  ساـیا  .دیـشک  هیواـعم 

.هدب سپ  ار  وا  امتح  تفگ : سایا  .يرآ  تفگ : يراد ؟ دای  هب  دییاز 

دهاوخن كاپ  سدقم و  دوشن ، تواضق  قح  هب  ناشیا  نایم  هک  یتما   » هک تسا  هدـمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  تیاور  زا  عوفرم  ربخ  رد  و  - 
تمایق زور  هکنیا  رگم  دهد  مکح  مدرم  نایم  هک  تسین  سک  چیه   » تسا هدـمآ  هریره  وبا  تیاور  زا  عوفرم  ثیدـح  رد  زاب  و  .دوب ،»

یم اهر  لاح  ناـمه  هب  ار  وا  متـس  دـیاشگ و  یم  ار  وا  يرگداد  تسا ، هتـسب  شندرگ  رب  شیاهتـسد  هک  دـنروآ  یم  یلاـح  رد  ار  وا 
« .دنک

نسحل ابا  يا  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  رمع  دوب ، هتـسشن  رمع  روضح  رد  یلع  .دروآ  يرواد  رمع  شیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يدرم  - 
هیلع یلع  تشگرب و  درم  نآ  .دندرک  هضرع  ار  دوخ  لیالد  و  تسـشن ، یعدـم  رانک  تساخرب و  .نیـشنب  دوخ  یعدـم  رانک  زیخرب و 
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يزیچ رگم  منیب  یم  ریغتم  ار  وت  ارچ  نسحلا  ابا  يا  تفگ : دش و  یلع  هرهچ  رد  رییغت  هجوتم  رمع  .تشگرب  دوخ  ياج  هب  مه  مالّسلا 
اب يدرک و  مارتـحا  ارم  یعّدـم  روضح  رد  تفگ : ار ؟ زیچ  هچ  دیـسرپ  رمع  .يرآ  تفگ : یتشادـن ؟ شوخ  تفرگ  تروـص  هچنآ  زا 
هب عورـش  دیـشک و  شوـغآ  رد  ار  یلع  رمع ، .نیـشنب  دوـخ  یعدـم  راـنک  زیخرب و  یلع  يا  یتـفگ  یم  شاـک  يا  يدـناوخ ، ما  هینک 

تملظ زا  ار  ام  امش  هلیسو  هب  دومرف و  تیاده  ار  ام  امش  يرای  هب  دنوادخ  هک  داب  امش  يادف  مردپ  تفگ : درک و  شا  هرهچ  ندیسوب 
.درک لقتنم  رون  هب 

یم سک  ره  تفگ : دـینج  .دـش  تواضق  راد  هدـهع  ماجنا  رـس  هک  دوب  میور  مان  هب  ییاسراپ  حالـص و  هب  هرهـش  يدرم  دادـغب  رد  - 
رب ماجنا  رـس  ات  تشاد  ناهن  ار  ایند  تبحم  لاس  لهچ  هک  دیوگب  میور  هب  دنکن  شاف  ار  نآ  هک  دیوگب  یـسک  هب  ار  دوخ  زار  دهاوخ 

.تفای تسد  نآ 

یم وت  هب  ار  هچنآ  دومرف  نم  هب  یپایپ  زور  شش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  داب  دونـشخ  وا  زا  يادخ  هک  رذوبا  - 
هاگ ره  منک و  یم  شرافـس  تیاهراک  راکـشآ  ناهن و  رد  دنوادخ  زا  سرت  هب  ار  وت   » دومرف متفه  زور  نک ، لمع  شیدـنیب و  میوگ 

هدـهع و  رادرب - ار  نآ  دوخ   - داتفا نیمز  رب  تا  هناـیزات  رگا  یتح  هاوخم  يزیچ  سک  چـیه  زا  نک و  یکین  نآ  زا  سپ  يدرک  يدـب 
« .نکم يرواد  تواضق و  سک  ود  نایم  زگره  نکم و  تلافک  ار  یمیتی  چیه  ریذپم و  تیالو  يریما و  وشم و  تناما  راد 

يزاریش مراکم 

مهدزناپ شخب 

ُرَـصْحَی َالَو  ، ِهَّلَّزلا ِیف  يَداَمَتَی  َالَو  ، ُموُصُْخلا ُهُکِّحَُمت  َالَو  ، ُرُومُْألا ِِهب  ُقیِـضَتَال  ْنَّمِم  ، َکِسْفَن ِیف  َِکتَّیِعَر  َلَْضفَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث 
ْمُهَذَـخآَو ، ِتاَُـهبُّشلا ِیف  ْمُهَفَقْوَأَو  ؛ ُهاَْـصقَأ َنوُد  ٍمْهَف  یَنْدَأـِب  یِفَتْکَی  اـَلَو  ، ٍعَـمَط یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْـشت  اـَلَو  ، ُهَفَرَع اَذِإ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  ِءْیَْفلا  َنـِم 
َالَو.ٌءاَرْطِإ ِهیِهَدْزَی  اـَل  ْنَّمِم  ، ِمْکُْحلا ِحاَـضِّتا  َدـْنِع  ْمُهَمَرْـصَأَو  ، ِرُومُأـْلا ِفُّشَکَت  یَلَع  ْمُهَرَبْـصَأَو  ، ِمْصَْخلا ِهَعَجاَرُِمب  ًاـمُّرَبَت  ْمُهَّلَقَأَو  ، ِجَـجُْحلِاب

َنِم ِهِطْعَأَو.ِساَّنلا  َیلِإ  ُُهتَجاَح  ُهَعَم  ُّلِقَتَو  ، ُهَتَّلِع ُلیُِزی  اَـم  ِلْذَْـبلا  ِیف  َُهل  ْحَْـسفاَو  ِِهئاَـضَق ، َدُـهاَعَت  ِْرثْکَأ  َُّمث  ، ٌلـِیلَق َکـَِئلوُأَو  ٌءاَرْغِإ  ُُهلیِمَتْـسَی 
َنیِّدلا اَذَـه  َّنِإَف  ، ًاغِیَلب ًارَظَن  َِکلَذ  ِیف  ْرُْظناَف.َكَدـْنِع  َُهل  ِلاَجِّرلا  َلاَِیتْغا  َِکلَذـِب  َنَمْأَِیل  ، َِکتَّصاَخ ْنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  ُعَمْطَیَال  اَم  َْکیَدـَل  َِهلِْزنَْملا 

.اَْینُّدلا ِِهب  ُبَلُْطتَو  ، يَوَْهلِاب ِهِیف  ُلَمُْعی  ، ِراَرْشَْألا يِْدیَأ  ِیف  ًاریِسَأ  َناَک  ْدَق 

همجرت

انگنت رد  ار  يو  فلتخم  روما  هک  یـسک.نیزگرب  مدرم  نایم  رد  تواضق  يارب  دوخ  دزن  ار  درف  نیرترب  دوخ  ياـیاعر  ناـیم  زا  سپس 
دـنکن و يراشفاپ  شتاهابتـشا  شزغل و  رد  ، درادـن او  تجاجل  مشخ و  هب  ار  وا  رگیدـکی  اب  موصخ  نافلاخم و  دروخرب  دـهدن و  رارق 

مهف رد  ، دشاب هتـشادن  لیامت  عمط  هب  وا  سفن  دـشابن و  لکـشم  وا  رب  قح  يوس  هب  تشگزاب  دوش  نشور  وا  رب  شیاطخ  هک  یماگنه 
همه زا  لیلد  تجح و  هب  کسمت  رد  ، دشاب رتطاتحم  همه  زا  تاهبـش  رد  دور و  شیپ  نایاپ  ات  دنکن و  افتکا  قیقحت  كدـنا  هب  بلاطم 
ندش راکـشآ  ماگنه  هب  رتابیکـش و  روما  تقیقح  فشک  رد  ، دوش هتـسخ  رتمک  اوعد  فارطا  ررکم  هعجارم  اب  دنک و  يراشفاپ  رتشیب 

هک یناسک  زا.دشاب  رت  عطاق  همه  زا  مکح  ياشنا  رد  قح 
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نیا هتبلا  ، دـنکن لیامتم  هدـننک  حدـم  ناوخ و  انث  هب  ار  وا  رایـسب  يانث  حدـم و  و  دـهدن ) بیرف  و   ) دزاسن رورغم  ار  وا  ، ناوارف شیاتس 
.دنا مک  دارفا  هنوگ 

شزاین هک  نانچنآ  نارتسگب  ار  تتواخس  هرفـس  وا  هب  قوقح  لذب  رد  نک و  یـسررب  ار  وا  ياه  يرواد  رتشیب  هچره  تیدج  اب  سپس 
ار شماقم  ردق  نآ  تلزنم  رظن  زا  و  ددرگ ) يراوخ  هوشر  هب  هدولآ  هدرکن  يادخ  ادابم   ) دنکن ادیپ  مدرم  هب  یتجاح  دربب و  نیب  زا  ار 

هنوگ نیا  ندناسر  نایز  هئطوت و  زا  قیرط  نیا  هب  دنکن و  عمط  وا  رد  ذوفن  هب  تبـسن  وت  کیدزن  نارای  زا  يدحا  هک  ربب  الاب  دوخ  دزن 
نید نیا  اریز  نک ) ارجا  قیقد  روط  هب  ار  تاروتـسد  نیا  همه  و   ) رگنب تقد  اب  متفگ  هچنآ  رد  سپـس  دـشاب  ناـما  رد  وت  دزن  رد  دارفا 

زا یتسرپاوه و  وس  کی  زا   ) دندرک یم  بلط  ار  ایند  نآ  هلیسو  هب  دش و  یم  لمع  نآ  هرابرد  سوه  اوه و  اب  دوب  رارـشا  تسد  ریـسا 
(. دوب هتخاس  لزلزتم  ار  نید  ناکرا  همه  یتسرپایند  رگید  يوس 

دنشاب تفص  هدزاود  نیا  دجاو  دیاب  تاضق  ریسفت : حرش و 

رگید ياه  ثحب  زا  ار  نآ  هتـشاد و  نایب  تاـضق  هراـبرد  یمهم  ثحب  رتشا  کـلام  هب  دوخ  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یلقتسم هوق  ار  هیئاضق  هوق  دنهد و  یم  يدایز  ّتیّمها  نآ  هب  زورما  يایند  رد  هک  دشاب  ییاضق  لالقتسا  هب  يا  هراشا  ات  هدرک  لقتسم 

ناهدنامرف ياه  یگژیو  زا  دعب  تاضق  ياه  یگژیو  رکذ  نیا  رب  هفاضا.دنسانش  یم  يراذگنوناق  هوق  و  تلود )  ) ییارجا هوق  ربارب  رد 
هب و  یلخاد ، ياه  عازن  لباقم  رد  هیئاضق  هوقو  دـنک  یم  ظفح  بناجا  لباقم  رد  ار  مالـساروشک  رکـشل ، هک  دراد  ار  ماـیپ  نیا  رکـشل 

.ینورد یتینما  نماض  يرگید  تسا و  ینورب  یتینما  نماض  یکی  رگید  نایب 

ِمْکُْحِلل ْرَتْخا  َُّمث  ( ؛» نیزگرب مدرم  نایم  رد  تواضق  يارب  دوخ  دزن  ار  درف  نیرترب  دوخ  ياـیاعر  ناـیم  زا  سپـس  :» دـیامرف یم  تسخن 
(. َکِسْفَن ِیف  َِکتَّیِعَر  َلَْضفَأ  ِساَّنلا  َْنَیب 

ساسح و ، نیگنس رایسب  يرما  تواضق  هلأسم  هک  ارچ  تفر ، اه  نیرترب  غارس  هب  دیاب  ًامتح  تاضق  دروم  رد  هک  دناسر  یم  ریبعت  نیا 
.دنشخب ناماس  رس و  ار  نآ  دنناوت  یم  اه  نیرترب  اهنت  هک  تسا  زاس  تشونرس 

یمن باـختنا  - تسا جـیار  زورما  ياـهروشک  یـضعب  رد  هک  هنوـگ  نآ  - مدرم يارآ  اـب  تاـضق  هک  دـهد  یم  ناـشن  « ْرَتْـخا » هـب ریبـعت 
يزیچ ییاضق  تیحالـص  هلأسم  اریز  ، دنیزگ یمرب  دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  هلیـسو  هب  ای  ًامیقتـسم  ار  اهنآ  ربهر  رادمامز و  هکلب  ، دنوش

.دنهدب يأر  دننک و  يرواد  نآ  هرابرد  دنناوتب  مدرم  هک  تسین 

هچ اه  نیرترب  دـهد  یم  ناشن  تسا و  لامجا  زا  سپ  لیـصفت  لیبق  زا  عقاو  رد  هک  درامـش  یمرب  اـهنآ  يارب  تفـص  هدزاود  هاـگ  نآ 
: دنا یناسک 

(. ُرُومُْألا ِِهب  ُقیِضَت  َال  ْنَّمِم  ( ؛» دهدن رارق  انگنت  رد  ار  يو  فلتخم  روما  هک  یسک  :» دیامرف یم  .1

يا هدیچیپ  هلأسم  ره  هک  دشاب  يدح  رد  تاعوضوم  تخانـش  مالـسا و  نیناوق  فلتخم و  لئاسم  هرابرد  اهنآ  یهاگآ  هکنیا  هب  هراشا 
عوضوم صیخشت  رد  مه  دشاب و  فقاو  عرـش  ماکحا  هب  مه  رگید  نخـس  هب.دنریگن  رارق  انگنت  رد  دننادب و  ار  نآ  لح  هار  دیآ  شیپ 
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.دراد دوجو  زّربم  نادهتجم  رد  اهنت  فصو  نیا  دنک و  لوصا  زا  عورف  جارختسا  لوصا و  هب  عورف  در  دناوتب  ات  هاگآ 

َال َو  ( ؛» درادــن او  تجاـجل  مـشخ و  هـب  ار  وا  رگیدــکی  اـب  موـصخ  ناـفلاخم و  دروـخرب  و  :» دــیامرف یم  فـصو  نـیمود  ناـیب  رد  .2
(. ُموُصُْخلا .تسا } هدش  هتفرگ  تجاجل  يرگشاخرپ و  يانعم  هب  رکم »  » نزو رب  کحم »  » هشیر زا  همکحمت  } ُهُکِّحَُمت

دورن و رد  هروک  زا  دنزیخرب  لاجنج  عازن و  هب  وا  رـضحم  رد  اوعد  نیفرط  یهاگ  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  يردـص  هعـس  نانچ  نآ  ینعی 
.دنک رداص  دنشاب  بدا  یب  روسج و  دنچره  اهنآ  هرابرد  ار  یهلا  هنالداع  مکح 

شزغل رد  هک  یسک  :» دیامرف یم  دمآراک  قیال و  تاضق  فصو  نیموس  رد  ماما  .3

همادا رارمتـسا و  يانعم  هب  اود »  » نزو رب  يدم »  » هدام زا  و  يدامت »  » هشیر زا  يدامتی » }» يَداَمَتَی َال  َو  ( ؛» دنکن يراشفاپ  شتاهابتـشا  و 
(. ِهَّلَّزلا ِیف  .تسا } يزیچ  ماجنا  رد  رارصا  و 

هب هداد و  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  دنتـسین  رـضاح  یناسآ  هب  ، دـندرگ هجوتم  دـنوش و  ییاـطخ  بکترم  هک  یماـگنه  جوجل  دارفا  نیقی  هب 
زا یملظ  مه  نآ  دشاب  یعقاو  ریغ  هناملاظ و  اهنآ  ياه  يرواد  دوش  یم  ببس  نیمه  دندرگ و  زاب  میقتسم  طارـص  تسار و  هار  يوس 

.تسا ششخب  لباق  ریغ  هک  دمع  يور 

هب رگا  ؛ » َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُـض  ْنِم  ْمِِهب  ام  انْفَـشَک  ْمُهانْمِحَر َو  َْول  َو  : »» دـیامرف یم  نارفاک  زا  یهورگ  هرابرد  دـیجم  نآرق 
یم تجاجل  ناشنایغط  رد  هکلب ) دـنوش  یمن  رادـیب  اهنت  هن   ) میزاس فرطرب  ار  نانآ  تالکـشم ) و   ) اـه یتحاراـن  مینک و  محر  ناـنآ 

.{ هیآ 75 نونمؤم ، «.} دنوش یم  نادرگرس  دنزور و 

یم مالسلا  هیلع  نانمؤمریما.لطاب  ار  قح  دنیب و  یم  قح  ار  لطاب  هک  دراذگ  یم  رثا  نانچ  ناسنا  رکف  رد  تجاجل  هک  دوش  یم  رایسب 
: دیامرف

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ح 853 }. ص 65 ، مکحلاررغ ، «.} دنک یم  بارخ  ار  ناسنا  رکف  تجاجل  َْيأَّرلا ؛ ُدِسُْفی  ُجاجِّللا  »

ح ص 463 ، مکحلاررغ ، «.} تسا ترخآ  ایند و  رد  روما  نیرتراب  نایز  تجاجل  ِلِجْآلا ؛ ِلِجاْعلا َو  ِیف  ًهَّرَـضَم  ِءایْـشْألا  ُرَثْکأ  ُجاـجِّللا  »
.{ 10640

َال َو  ( ؛» دـشابن لکـشموارب  قح  يوس  هب  تشگزاـب  دوش  نشور  وا  رب  شیاـطخ  هک  یماـگنه  و  :» دـیامرف یم  فـصو  نیمراـهچ  رد  .4
هب ندـنامورف  رد  ار  نآ  هک  دوش  یم  رایـسب  تسا و  نداتفا  انگنت  هب  ياـنعم  هب  رـصن »  » نزو رب  رـصح »  » هشیر زا  رـصحی » ـال  }» ُرَـصْحَی

(. ُهَفَرَعاَذِإ ِّقَْحلا  َیلِإ  ِءْیَْفلا  َنِم  .تسا } نکمم  انعم  ود  ره  الاب  ترابع  رد  دننک و  یم  قالطا  نتفگ  نخس  ماگنه 

هک یماگنه  دشابن  جوجل  هک  یناسنا.تسا  نآ  هجیتن  رگید  يریبعت  هب  ای  تسا و  تجاجل  مدع  زا  يرگید  هرهچ  عقاو  رد  فصو  نیا 
هب.دنک یم  حالصا  ار  دوخ  ياطخ  راثآ  مامت  ددرگ و  یم  زاب  قح  يوس  هب  یتحار  هب  دوش  نشور  وا  يارب  قح 
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ياه هخاش  نیرت  مهم  زا  تعاجش  هنوگ  نیا  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  هابتـشا  حالـصا  اطخ و  شریذپ  تعاجـش  هک  یـسک  رگید  نخس 
.تسا یناسنا  تلیضف  نیا 

(. ٍعَمَط یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْشت  َال  َو  ( ؛» دشاب هتشادن  لیامت  عمط  هب  وا  سفن  هک  یسک  .» 5

زا داد و  بیرف  هوشر  داهنـشیپ  اب  ار  وا  ناوت  یم  یناسآ  هب  دوش  عمط  نیرتمک  راتفرگ  یتح  ، دشاب راک  عمط  یـضاق  رگا  تسا  یهیدب 
.تشاد زاب  قح  هب  يرواد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  زا  یثیدح  رد 

.{ ح 5954 ص 272 ، مکحلاررغ ، «.} تسا عمط  نتفگ  كرت  اوقت  ساسا  ِعَمَّطلا ؛ ُكْرَت  ِعَرَْولا  ُْسأَر  »

: دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  زین  الوم  راصق  تاملک  رد 

، راصق تاملک  هغالبلا ، جـهن  «.} تساـه عمط  قرب  ریز  رد  اـه  لـقع  هاـگنابرق  نیرتشیب  ِعِماَـطَْملا ؛ ِقوُُرب  َتْحَت  ِلوُقُْعلا  ِعِراَـصَم  ُرَثْکَأ  »
.{ 219

هک دراد  نیا  هب  هراـشا  ماـما  ریبعت  نیا  تسا  ـالاب  فرط  زا  يزیچ  هب  ندرک  رظن  ياـنعم  هب  فارـشا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  نخـس  رگید  هب 
.دنک یم  طوقس  تلیذر  ضیضح  هب  تلیضف  جوا  زا  راکعمط  ناسنا 

(. ُهاَْصقَأ َنوُد  ٍمْهَف  یَنْدَِأب  یِفَتْکَی  َال  َو  ( ؛» دور شیپ  نایاپ  ات  دنکن و  افتکا  قیقحت  كدنا  هب  بلاطم  مهف  رد  هک  یسک  .» 6

ای دـشاب  هیمکح  تاهبـش  رد  هاوخ  ار  هلأسم  بناوج  مامت  هک  دـشاب  هلـصوح  اب  ناـنچ  لـئاسم  مهف  رد  دـیاب  یـضاق  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دنک رداص  مکح  هاگ  نآ  دیامن  یسررب  دنبای  یم  روضح  اه  يرواد  هب  وا  دزن  هک  نیمصاختم  طیارش  هیعوضوم و  تاهبش 

(. ِتاَُهبُّشلا ِیف  ْمُهَفَقْوَأ  َو  ( ؛» دشاب رتطاتحم  همه  زا  تاهبش  رد  هک  یسک  .» 7

تمـسق راکـشآ و  نآ  ندوب  قح  یتمـسق  : تسا هنوگ  هس  رب  روما  - هدـش دراو  يوبن  فورعم  ثیدـح  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  - میناد یم 
تسا راکشآ  نآ  ندوب  لطاب  يرگید 

هک هدـش  هداد  روتـسد  دراوم  هنوـگ  نیا  رد.تسین  ناـسآ  نآ  تیعقاو  هب  ندرب  یپ  هک  يروـما  ینعی  ؛ تسا تاهبـش  موـس  شخب  یلو 
سک ره  دور و  یم  ورف  دزغل و  یم  تامرحم  رد  ماجنارـس  دهن  یم  ماگ  تاهبـش  يداو  رد  هک  سک  نآ  دـیریگب و  ار  طایتحا  بناج 

.دنک یم  كرت  رتهب  ار  یعقاو  تامرحم  ، دنک كرت  ار  تاهبش 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ِتاَمَّرَحُْملا َو َبَکَتْرا  ِتاَُهبُّشلِاب  َذَـخَأ  ْنَم  ِتاَمَّرَحُْملا َو  َنِم  اََـجن  ِتاَُـهبُّشلا  َكَرَت  ْنَمَف  َکـِلَذ  َْنَیب  ٌتاَُهبُـش  ٌنَِّیب َو  ٌماَرَح  ٌنَِّیب َو  ٌلاَـلَح  »

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4021 

http://www.ghaemiyeh.com


.{ ح 1 ص 68 ، ج 1 ، یفاک ، «.}. ُمَْلعَی َال  ُْثیَح  ْنِم  َکَلَه 

عازن نداد  هلـصیف  تموصخ و  لـصف  لاـح  ره  هب  وا  هفیظو  اریز  ، دتـسیا زاـب  ندرک  مکح  زا  یـضاق  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موهفم 
هاگ دزاس و  فرطرب  ملع  رون  اب  ار  تاهبـش  تملظ  دـیامن و  یـسررب  ار  بناوج  ماـمت  دـنک و  فقوت  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  ، تسا

.دیامن توعد  تسا  طایتحا  فقاوم  هک  هحلاصم  هب  ار  عازن  نیفرط 

(. ِجَجُْحلِاب ْمُهَذَخآ  َو  ( ؛» دنک يراشفاپ  رتشیب  همه  زا  لیلد  تجح و  هب  کسمت  رد  هک  یسک  .» 8

فیعـض و لیالد  شریذپ  زا  ندرک  يراددوخ  زین  لوبق و  لباق  يوق و  لیالد  ؛ تساوعد نیفرط  هلدا  یـسررب  یـضاق  همانرب  نیرت  مهم 
.ریذپ بیسآ 

هک انعم  نیا  هب  دشاب  لیلد  يوجتـسج  رد  سک  ره  زا  شیب  دـیاب  یـضاق  هک  دـشاب  نآ  هلمج  نیا  زا  روظنم  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا 
رانک هشوگ و  رد  يرگوجتـسج  اب  دناوت  یم  یـضاق  یلو  ؛ دزاس نشور  ار  قح  هک  تسین  یلیلد  چیه  ًارهاظ  اوعد  دروم  هلأسم  رد  هاگ 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  تواضق  زا  يرایـسب  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک  ادیپ  لطاب  زا  قح  فشک  يارب  ینـشور  لیالد  ، هثداح
ملع يارب  ینیارق  ای  درک و  یم  راداو  رارقا  هب  ار  مرجم  ای  یناور  ياه  هبنج  زا  هدافتسا  اب  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو 

یضاق ًاتدعاق  هک  دوخ  ياعدا  رب  ود  ره  يراشفاپ  كدوک و  کی  رـس  رب  نز  ود  فالتخا  ناتـساد  رد  ًالثم  ؛ تخاس یم  مهارف  یـضاق 
نم دومرف  دنروایب و  يریشمش  داد  روتـسد  هکنیا  نآ  درک و  یلیلد  يوجتـسج  ماما  ، دهد هلـصیف  ار  اوعد  هعرق  مکح  هب  دیاب  اجنیا  رد 

دوـخ قـح  زا  نم  هک  دروآرب  داـیرف  یعقاو  رداـم.مهد  یم  رفن  ود  امـش  زا  یکی  هـب  ار  يا  هقـش  ره  مـنک و  یم  هقـش  ود  ار  كدوـک 
يایاضق رد  تخاس و  نشور  نیغورد  زا  ار  نیتسار  یعدـم  لیلد  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیهدب و  رگید  رفن  هب  ار  كدوک  متـشذگ 

يارب ح 26 . ص 252 ، ج 40 ، راونــالاراحب ، ح 11 و  ص 212  ج 18  هعیـشلا ، لـئاسو  .تسا { رایـسب  هنوـمن  نیا  زا  ترـضح  نآ 
{ .دوش هعجارم  باب 21  ءاضقلا  باتک  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  هب  رتشیب  یهاگآ 

يانعم هب  لصا  رد  مرن »  » نزو رب  مرب »  » هشیر زا  مربت » }» ًامُّرَبَت ْمُهَّلَقَأ  َو  ( ؛» دوش هتسخ  رتمک  اوعد  فارطا  ررکم  هعجارم  اب  هک  یسک  .» 9
دیدش یتحاران  يانعم  هب  الاب  هلمج  رد  هدش و  قالطا  يا  هدننک  هتسخ  زیچ  ره  رب  سپس  تسا و  نآ  لاثما  بانط و  نامسیر و  ندیبات 

(. ِمْصَْخلا ِهَعَجاَرُِمب  .تسا } یگتسخ  و 

یم مهارف  تمحازم  یـضاق  يارب  یپ  رد  یپ  دـننک و  یم  اـپ  تسد و  دوخ  يارب  یلیـالد  مادـک  ره  اوعد  باـبرا  هک  دوـش  یم  رایـسب 
هلـصوحرپ رگا  یلو  ؛ دنام یم  موتکم  راک  نیا  اب  یعقاو  لیالد  اسب  هچ  دنک و  یم  درط  ار  اهنآ  دـشاب  هلـصوح  مک  رگا  یـضاق.دنزاس 

.دسر یم  راد  قح  هب  رتهب  قح  دوشن  تحاران  دشاب و 

.دننک هضرع  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  دنراد  ناوت  رد  هچنآ  ات  دهد  لاجم  یفاک  رادقم  هب  اوعد  نیفرط  هب  دیاب  یضاق 

(. ِرُومُْألا ِفُّشَکَت  یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  َو  ( ؛» دشاب رتابیکش  روما  تقیقح  فشک  رد  هک  یسک  .» 10

روبص و رگا  اما  ؛ دوش یمن  نشور  وا  يارب  هدیچیپ  يواعد  رد  ًاصوصخم  رما  تقیقح  دشاب  هدز  باتـش  لوجع و  یـضاق  رگا  نیقی  هب 
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.دناسرب یعقاو  راد  قح  هب  ار  قح  دناوت  یم  رتهب  دنکن  باتش  ییاهن  مکح  ندرک  رداص  رد  دشاب و  ابیکش 

کی هلصیف  یهاگ  دنزادنیب و  ریخأت  هب  يا  هناهب  هب  زور  ره  ار  اه  هدنورپ  هب  یگدیسر  ام  نامز  دننام  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  يانعم 
.دتفیب ریخأت  هب  اه  لاس  عازن 

هب هام  دـنچ  ار  يا  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  کچوک  هناهب  کی  اب  هاگ  هک  دـشاب  نایم  رد  زادـنا  مه  تشپ  يالکو  ياپ  رگا  ًاـصوصخم 
.دنزادنا یم  بقع 

نزو رب  مرـص »  » هشیر زا  مرـصا » }» ْمُهَمَرْـصَأ َو  ( ؛» دشاب رت  عطاق  همه  زا  مکح  ياشنا  رد  قح  ندش  راکـشآ  ماگنه  هب  هک  یـسک  .» 11
ِحاَضِّتا َدـْنِع  .دور } یم  راـک  هب  زین  تیعطاـق  يونعم و  شرب  ياـنعم  هب  هاـگ  هک  هدـش  هتفرگ  ندرک  عطق  ندـیرب و  ياـنعم  هب  درـس » »

(. ِمْکُْحلا

ماقم رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هلدا  يرثکاّدح  يوجتسج  اوعد و  نیفرط  ربارب  رد  ندوب  ابیکش  یـضاق و  ندوب  طاتحم  هکنیا  هب  هراشا 
ار عازن  هدنرب  يریـشمش  دننام  دیاب  هکلب  ، دنک ادرف  زورما و  مکح  ياشنا  رد  قح  ندش  نشور  اب  دوش و  ساوسو  راتفرگ  مکح  ياشنا 

فرط ود  زا  یکی  عفن  هب  مکح  ياشنا  ًالومعم  هک  ارچ  ، دـشیدنین نآ  بقاعتم  راثآ  اهدـمایپ و  هب  دـهد و  نایاپ  عطاـق  مکح  ياـشنا  اـب 
نآ تسا و  تواضق  تیعبط  همزال  نیا  دوش و  یم  وا  هلیبق  هفیاط و  هاگ  ناتـسود و  ناـیماح و  لـباقم و  فرط  یتحاراـن  بجوم  اوعد 

.دنیشنب اضق  دنسم  رب  دیابن  دنک  طایتحا  دهاوخ  یم  دشیدنا و  یم  روما  نیا  رد  هک  سک 

: دیامرف یم  قیال  هتسیاش و  یضاق  فاصوا  زا  فصو  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .12

لیامتم هدننک  حدـم  ناوخ و  انث  هب  ار  وا  رایـسب  يانث  حدـم و  و  دـهدن ) بیرف  و   ) دزاسن رورغم  ار  وا  ، ناوارف شیاتـس  هک  یناسک  زا  »
يانعم هب  ءارطإ » }» ٌءاَرْطِإ .تسا } يدنـسپدوخ  ینیبدوخ و  بجع و  يانعم  هب  ءاـهدزا »   » هشیر زا  هیهدزی » }» ِهیِهَدْزَی اـَل  ْنَّمِم  ( ؛» دـنکن
شیوخ يوس  هب  نتخاس  لیامتم  يانعم  هب  هلامتـسا »  » هشیر زا  هلیمتـسی » }» ُُهلیِمَتْـسَی َال  َو  .تسا } ناوارف  حدـم  دـیجمت و  یناوخاـنث و 
ماـجنا يارب  کـیرحت  قـیوشت و  ياـنعم  هب  سپـس  .تسا  رگید  زیچ  هب  يزیچ  ندینابـسچ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  ءارغإ » }» ٌءاَرْغِإ .تسا }

{(. دراد ناوارف  قیوشت  يانعم  الاب  هلمج  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  يراک 

زاب قح  ریسم  زا  تسا  نکمم  دنوش  شیاتس  دیجمت و  یناسک  يوس  زا  هک  یماگنه  دنـسپدوخ  هاوخدوخ و  دارفا  هک  تسادیپ  هتفگان 
دیکأت ماما.دننک  رداص  وا  عفن  هب  هناملاظ  ار  مکح  هقالع  نیمه  ببـس  هب  دندرگ و  دـنم  هقالع  ناوخانث  هب  تاذ  بح  يور  دـندرگ و 

.دشاب دوجوم  اهنآ  رد  رگید  تافص  دنچره  ، دنتسین ناناملسم  نایم  تواضق  ماقم  قیال  دارفا  لیبق  نیا  هک  دنک  یم 

ماگنه هک  دزادرپ  یم  یتاضق  هب  تسا  رت  مهم  رترب و  يرگید  زا  کی  ره  هک  هناگ  هدزاود  تافـص  نیا  رکذ  لاـبند  هب  ماـما  هاـگ  نآ 
مکح نآ  قبط  رب  دنهد و  صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  تعاجش  يرایـشوه و  لامک  اب  دنناوتب  اه  هدنورپ  نیرت  هدیچیپ  هب  ندش  ور  هبور 

نیا نایاپ  رد  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  دنـشاب و  دارفا  نیرت  يوق  نآ  فلاـخم  هعماـج و  درف  نیرت  فیعـض  قح  بحاـص  دـنچره  ، دـننک
: دیامرف یم  فاصوا 
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(. ٌلِیلَق َِکَئلوُأ  َو  ( ؛» دنا مک  دارفا  هنوگ  نیا  هتبلا  «و 

نایم رد  تواضق  یسرک  رب  تفای و  ناگبخن  نایم  زا  ار  لیلق  نیا  دیاب  هبناج  همه  یسررب  هلصوح و  ربص و  اب  هک  تسا  نیا  مهم  یلو 
.دناشن ناناملسم 

مهم رایـسب  روتـسد  هس  دزادرپ و  یم  یتاضق  نینچ  ربارب  رد  رادـمامز  فیاظو  رکذ  هب  فاصوا  نایب  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.دنک یم  رداص  اهنآ  هرابرد 

ندرک یسررب  يانعم  هب  دهاعت » }» َدُهاَعَت ِْرثْکَأ  َُّمث  ( ؛» نک یسررب  ار  وا  ياه  يرواد  رتشیب  هچره  تیدج  اب  سپس  :» دیامرف یم  تسخن 
(. ِِهئاَضَق .دمآ } لبق  هحفص  دنچ  رد  رت  حورشم  روط  هب  نآ  يانعم  تسا و 

هاگ تسا  نکمم  تسا و  مهم  رایـسب  تواضق  هلأسم  نوچ  لاح  نیا  اب  دـندامتعا  دروم  تافـص  نیا  نادـجاو  دـنچره  ، هکنیا هب  هراشا 
يا هراپ  کیدزن  زا  تدوخ  ای  دننک و  یسررب  ار  اهنآ  ییاضق  ماکحا  ات  تسرفب  ییاه  سرزاب  ، دنوش فارحنا  ای  اطخ  هابتشا و  راتفرگ 

.دنک یم  تیوقت  تلادع  زا  يرادفرط  رد  ار  یضاق  راک  نیا  هک  نک  یسررب  ار  اهنآ  ياه  تواضق  زا 

ياطخ رگا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  ، دراد دوجو  رظن  دـیدجت  هلأسم  مالـسا  ییاـضق  ماـظن  رد  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نخـس  نیا  هتبلا 
.دوش هتفرگ  رس  زا  یسرداد  ددرگ و  لاطبا  ، مکح دش  هدید  یملسم 

مدرم هب  یتجاح  دربب و  نایم  زا  ار  شزاین  هک  نانچنآ  نارتسگب  ار  تتواخس  هرفـس  وا  هب  قوقح  لذب  رد  :» دیامرف یم  مود  روتـسد  رد 
(. ِساَّنلا َیلِإ  ُُهتَجاَح  ُهَعَم  ُّلِقَت  ،َو  ُهَتَّلِع ُلیُِزی  اَم  ِلْذَْبلا  ِیف  َُهل  ْحَْسفا  َو  ( ؛») ددرگ يراوخ  هوشر  هب  هدولآ  هدرکن  يادخ  ادابم   ) دنکن ادیپ 

اهنآ يارب  دـیاب.تسا  تواضق  هاگتـسد  نادـنمراک  تاضق و  قوقح  ندوب  مک  ییاضق  هاگتـسد  داسف  لماوع  زا  یکی  هکنیا  هب  هراـشا 
یم.دـننارورپب رـس  رد  ار  هوشر  لوبق  رکف  رتـمک  دنـشاب و  دـنم  هرهب  یلوقعم  دـنموربآ  یگدـنز  زا  اـت  تفرگ  رظن  رد  ییـالاب  قوقح 

.دنسیونب نآ  رد  دنراد  زاین  هچره  ات  دنهد  یم  تاضق  تسد  هب  دیفس  کچ  ، قوقح يارب  اهروشک  زا  یضعب  رد  زورما  : دنیوگ

یگدـنز کی  يارب  یفاک  هزادـنا  هب  دـیاب  یـضاق  هک  دـهد  یم  ربخ  تقیقح  نیا  زا  غورد  هغلابم و  اـی  دـشاب  تسار  هاوخ  نخـس  نیا 
.ددرگ دنم  هرهب  لاملا  تیب  زا  بسانم 

ناهدنامرف هرابرد  مه  هداد و  ناشن  تیساسح  تاضق  هرابرد  مه  یگدنز  نیمأت  هلأسم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هّجوت  نایاش 
.تشذگ نیشیپ  شخب  رد  هک  رکشل 

دیکأت یلو  ؛ دشاب نیمأت  مالـسا  رکـشل  نازابرـس  ییاضق و  نادنمراک  درف  درف  یتح  نارازگراک و  همه  یگدنز  دیاب  هک  تسا  تسرد 
.دوش لامعا  يا  هژیو  هّجوت  مدرم  قوقح  روشک و  روغث  دودح و  ظفح  يارب  دیاب  هک  دهد  یم  ناشن  تمسق  ود  نیا  رب 

هب تبـسن  وت  کیدزن  نارای  زا  يدحا  هک  ربب  الاب  دوخ  دزن  ار  شماقم  ردق  نآ  تلزنم  رظن  زا  :» دیامرف یم  روتـسد  نیموس  رد  هاگ  نآ 
َْکیََدل َِهلِْزنَْملا  َنِم  ِهِطْعَأ  َو  ( ؛» دشاب ناما  رد  وت  دزن  دارفا  هنوگ  نیا  ندـناسر  نایز  هئطوت و  زا  قیرط  نیا  هب  دـنکن و  عمط  وا  رد  ذوفن 
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هب هاگ  تسا و  ندـناسر  نایز  ندرک و  ریگلفاغ  يانعم  هب  لصا  رد  لایتغا » }» َلاَِیتْغا َِکلَذـِب  َنَمْأَِیل  َِکتَّصاَخ  ْنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  ُعَمْطَی  َال  اَـم 
(. َكَْدنِع َُهل  ِلاَجِّرلا  .تسا } هدش  هدارا  لوا  يانعم  نامه  الاب  ترابع  رد  هدمآ و  هناریگلفاغ  نتشک  يانعم 

نیا دشابن و  وا  يور  یهورگ  یعامتجا و  راشف  هنوگ  چیه  دـیاب  قح  مکح  ياشنا  رد  يدازآ  يارب  یـضاق  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 
ساسحا زگره  دنـشاب  یـضاق  زا  رت  کیدزن  وا  هب  يدارفا  رگا  اریز  ، دشاب رت  کیدزن  رادمامز  هب  همه  زا  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد 

روبجم ار  یضاق  راک  نیا  میب  دننک و  تیاعس  یضاق  يارب  دنورب و  وا  دزن  ، ناطلـس برق  يارب  تسا  نکمم  نوچ  درک  دهاوخن  ّتینما 
تسد زا  ار  ییاضق  لالقتسا  ات  دنـشاب  نوصم  رظن  ره  زا  دیاب  تاضق  رگید  ریبعت  هب.دنک  رداص  مکح  اهنآ  ياه  هتـساوخ  قبط  ات  دنک 

.دنهدن

نیا همه  و   ) رگنب تقد  اب  متفگ  هچنآ  رد  سپـس  :» دـیامرف یم  دـیکأت  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، هناـگ هس  تاروتـسد  نیا  لاـبند  هب 
(. ًاغِیَلب ًارَظَن  َِکلَذ  ِیف  ْرُْظناَف  ( ؛») نک ارجا  قیقد  روط  هب  ار  تاروتسد 

هب ، دریگب ارف  زین  ار  یـضاق  هناگ  هدزاود  تافـص  یتح  ای  روتـسد و  هس  ره  ای  دشاب  ریخا  روتـسد  هب  هراشا  تسا  نکمم  « َِکلذ » هب ریبعت 
يدازآ نیمأـت  اـهزاین و  عـفر  تاـضق و  راـک  زا  یـسرزاب  رد  مه  دـهد و  جرخ  هب  یفاـک  تقد  تاـضق  شنیزگ  رد  مه  هک  اـنعم  نیا 

.ییاضق

ریـسا نید  نیا  اریز  :» دـیامرف یم  دور و  یم  هدومرف  ًالبق  هک  یتادـیکأت  رب  یلیلد  رکذ  غارـس  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يوس زا  یتسرپاوه و  وس  کی  زا   ) دندرک یم  بلط  ار  ایند  نآ  هلیسو  هب  دش و  یم  لمع  نآ  هرابرد  سوه  اوه و  اب  ، دوب رارشا  تسد 

،َو يَوَْهلِاب ِهِیف  ُلَمُْعی  ، ِراَرْـشَْألا يِدـْیَأ  ِیف  ًاریِـسَأ  َناَک  ْدَـق  َنیِّدـلا  اَذَـه  َّنِإَف  ( ؛») دوب هتخاس  لزلزتم  ار  نید  ناکرا  همه  یتسرپایند  رگید 
(. اَْینُّدلا ِِهب  ُبَلُْطت 

هب ار  تردق  ناورم  ینب  هّیما و  ینب  زا  دسفم  دساف و  دارفا  زا  یهورگ  هک  دـنک  یم  هراشا  نامثع  نامز  هب  نخـس  نیا  هک  تسا  نشور 
.دوب اپون  نییآ  نیا  زا  يرادهگن  مالسا و  ظفح  دوبن  مهم  اهنآ  يارب  هچنآ  دندرب و  یم  تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  لاوما  ، دنتفرگ تسد 

ياملع زا  یـضعب  اهتنم  درادن  دیدرت  یـسیون  خیرات  چـیه  دوب  مکاح  یمالـسا  هعماج  رب  يا  هدرتسگ  داسف  نامثع  رـصع  رد  هکنیا  رد 
تیعقوم هکنیا  يارب  ّتنس  لها 

زا ار  رایتخا  مامز  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  هریچ  رارـشا  هورگ  نیا  رب  تسناوتن  هک  دوب  یفیعـض  درم  وا  : دنیوگ یم  دـننک  ظفح  ار  نامثع 
.دوب روذعم  وا  نیاربانب  ، دندوبر وا  تسد 

.تسادیپ هتفگان  تفریذپ  ار  يرذع  نینچ  ناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  لاح 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  هیقشقش  هبطخ  رد 

( نامثع  ) وا يراکمه  هب  تسا ) هّیما  ینب  هب  هراشا   ) شردپ ناگتسب  و  عِیبَّرلا ؛ َهَْتِبن  ِِلبِْإلا  َهَمْضِخ  ِهّللا  َلاَم  َنوُمَـضْخَی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماَق  «َو 
تیب  ) ادـخ لاوما  ندروخ  هب  دـعلبب  ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اـب  دـتفیب و  رازفلع  هب  راـهب  رد  هک  يا  هنـسرگ  رتش  نوچمه  دنتـساخرب و 
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«. دندش لوغشم  لاملا )

يارب رگید  شخب  مـهد و 15  دـلج  رد  نآ  شخب  هک 15  میدرک  میـسقت  شخب  یـس  هب  ار  رتشا  کلام  یخیرات  هماندـهع  هظحـالم :
.دمآ دهاوخ  مهدزای  دلج  رد  تاحفص  رد  لداعت  ظفح 

ات هک  هنع ) هّللا  یضر  ) یماما رفعج  دمحم  خیش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  موحرم  نامزیزع  تسود  زا  میناد  یم  مزال  اجنیا  رد 
موحرم نامرگید  تسود  زا  نینچمه  مینک و  دای  تسویپ  یهلا  تمحر  هب  تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  سپس  دوب و  ام  اب  رخاوا  نیا 

دای رگید  راب  زین  تسویپ  ادخ  تمحر  هب  دش و  ادج  ام  زا  شیپ  یتدم  هک  يرداهب  میهاربا  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاهجح 
شومارف ام  يارب  زگره  اهنآ  هرطاخ  دندوب و  دنمشناد  ققحم و  شوک و  تخس  ، نمؤم ، اوقت اب  ، صلخم رایـسب  راوگرزب  ود  نیا.مییامن 

.امرفب شیوخ  هعساو  تمحر  قیرغ  ار  اهنآ  ادنوادخ.تسین ! یندش 

هغالبلا جـهن  عماج  حرـش  راـک  همادا  رد  ار  قیفوت  هک  مییوگ  یم  ساپـس  رکـش و  یمظع  تبهوم  تمعن و  نیا  رب  ار  گرزب  دـنوادخ 
دلج يدوز  هب  تفاـی و  ناـیاپ  مهد  دـلج  - ءاـنثلاو هیحتلا  فـالآ  هیلع  - نیدـحوملا یلوم  ّصاـخ  تاـیانع  نُمی  هب  تخاـس و  هار  قیفر 

.تفرگ دهاوخ  رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياه  همان  شخب  نایاپ  هک  مهدزای 

مهد دلج  نایاپ 

مهدزناش شخب 

همان نتم 

َلْهَأ ْمُْهنِم  َّخَوَتَو.ِهَناَیِْخلاَو  ِرْوَْجلا  ِبَعُـش  ْنِم  ٌعاَـمِج  اَـمُهَّنِإَف  ًهََرثَأَو ، ًهاـَباَُحم  ْمِهِّلَُوت  اـَلَو  ، ًاراَِـبتْخا ُمُْهلِمْعَتْـساَف  َکـِلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 
ِعِماَطَْملا ِیف  ُّلَقَأَو  ، ًاضاَرْعَأ ُّحَـصَأَو  ًاقاَلْخَأ  ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَـف  ، ِهَمِّدَـقَتُْملا ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِمَدَْـقلاَو  ، ِهَِحلاَّصلا ِتاَـتُوُیْبلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِءاَـیَْحلاَو ، َِهبِرْجَّتلا 

اَم ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغَو  ، ْمِهِـسُْفنَأ ِحاَلِْـصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَُّوق  َِکلَذ  َّنِإَـف  ، َقاَزْرَأـْلا ُمِْهیَلَع  ِْغبْـسَأ  َُّمث.ًارَظَن  ِرُومُأـْلا  ِِبقاَوَع  ِیف  ُغَْلبَأَو  ، ًاقاَرْـشِإ
ِءاَـفَْولاَو ِقْدِّصلا  ِلـْهَأ  ْنـِم  َنوـُیُْعلا  ِثَْـعباَو  ، ْمَُهلاَـمْعَأ ْدَّقَفَت  َُّمث.َکَـتَناَمَأ  اوُـمََلث  ْوَأ  َكَْرمَأ  اوَُفلاـَـخ  ْنِإ  ْمِْـهیَلَع  ٌهَّجُحَو  ، ْمِهیِدــْیَأ َتْـحَت 

.ِهَّیِعَّرلِاب ِْقفِّرلاَو  ، ِهَناَمَْألا ِلاَمِْعتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَوْدَح  ْمِهِرُومُِأل  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُهاَعَت  َّنِإَف  ، ْمِْهیَلَع

اَِهب ْتَعَمَتْجا  ٍهَناَیِخ  َیلِإ  ُهَدَی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَف  ؛ ِناَوْعَْألا َنِم  ْظَّفَحَتَو 
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ِماَقَِمب ُهَْتبَـصَن  َُّمث  ، ِِهلَمَع ْنِم  َباَصَأ  اَِمب  ُهَتْذَخَأَو  ِِهنََدب ، ِیف  ََهبوُقُْعلا  ِْهیَلَع  َتْطَـسَبَف  ، ًادِـهاَش َِکلَذـِب  َْتیَفَتْکا  ، َِکنُویُع ُراَبْخَأ  َكَدـْنِع  ِْهیَلَع 
.ِهَمَهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَقَو  ِهَناَیِْخلِاب ، ُهَتْمَسَوَو  ، ِهَّلَذَْملا

اه همجرت 

یتشد

ار نانآ  نارگید  اب  تروشم  نودب  و  یـصخش ، لیم  اب  و  رامگب ، ناشراک  هب  شیامزآ  زا  سپ  و  شیدنیب ، تنادنمراک  روما  رد  سپس 
زا ایح ، اب  هبرجت و  اب  یمدرم  نایم  زا  ار  یتلود  نارازگراک  تسا .  تناـیخ  يرگمتـس و  یعون  اریز  نکن ، راداو  فلتخم  ياـهراک  هب 

ناشیوربآ و  رت ، یمارگ  نانآ  قالخا  اریز  نک ، باختنا  دـنراد  یناشخرد  هقباس  یناملـسم  رد  هک  يوقت ، اب  هزیکاـپ و  ياـه  نادـناخ 
 . تسا رتشیب  نانآ  يرگن  هدنیآ  و  رتمک ، ناش  يزور  عمط و  و  رتظوفحم ،

هب تسد  يزاین ، یب  اب  و  دنـشوک ، یم  رتشیب  دوخ  حالـصا  رد  یفاک  قوقح  نتفرگ  اـب  هک  راد ، ینازرا  ناـنآ  رب  ناوارف  يزور  سپس 
 . دننک تنایخ  وت  تناما  رد  ای  دنریذپن  ار  تنامرف  رگا  نانآ  رب  تسا  یتّجح  مامتا  و  دننز ، یمن  لاملا  تیب  لاوما 

راک زا  وت  یناهنپ  یسرزاب  تبقارم و  هک  رامگب ، نانآ  رب  هشیپ  افو  و  وگتسار ، یناسوساج  و  نک ، یـسررب  ار  نارازگراک  راتفر  سپس 
 . دوب دهاوخ  ّتیعر  اب  ینابرهم  و  يراد ، تناما  ببس  نانآ ،

ار تنایخ  نآ  مه  وت  ناسوساج  شرازگ  و  دز ، تنایخ  هب  تسد  ناـنآ  زا  یکی  رگا  و  نک ، تبقارم  تخـس  تکیدزن  ناراـکمه  زا  و 
، ریگ سپ  زاب  وا  زا  دراد  رایتخا  رد  هک  لاوما  زا  هچنآ  و  نک ، رفیک  هنایزات  اب  ار  وا  هدرک  تعانق  یهاوگ  رادقم  نیمه  هب  درک ، دـییأت 

 . نکفیب شندرگ  هب  یمان  دب  قوط  و  رامشب ، راکتنایخ  و  راد ، راوخ  ار  وا  سپس 

يدیهش

يراـک هـب  نارگید  تروـشم  یب  دوـخ و  لـیم  هـب  و  راـمگب ، ناـشراک  هـب  ندوـمزآ  سپ  و  شیدـنیب ، دوـخ  نـالماع  راـک  رد  سپس 
نایم رد  ار  نینچ  نیا  ینالماع  و  تنایخ ،  دوب و  يرگمتس  نتسیرگنن ، نارگید  يارب  نتفر و  دوخ  ياوه  هب  هک  رادم ، ناشـصوصخم 
نانآ قالخا  رتشیب - یگتـسبلد  و  دنراد -، رتشیپ  یمدق  یناملـسم  رد  هک  اسراپ  ياهنادـناخ  زا  ایح ، دـنراد و  تبرجت  هک  وج  یناسک 

يزور یخارف  هک  راد ! خارف  ار  نانیا  يزور  سپ  .رتنوزف  ناش  يرگن  تبقاع  و  رتمک ، ناشعمط  رتظوفحم و  ناشوربآ  تسا و  رتیمارگ 
رب دوب  یتجح  و  دـنیاشگن ، دـنراد  رایتخا  رد  هک  یلام  هب  تسد  ات  دوب ، ناشیزاینیب  و  دـنیآرب ، دوخ  حالـصا  یپ  رد  ات  دـهد  ناشورین 

هشیپ افو  وگتـسار و  یـسوساج  و  راد ، تبقارم  نانآ  ياهراک  رب  سپ  .دندیزرو  تنایخ  تتناما  رد  ای  دنتفریذپن ، ار  تنامرف  رگا  نانآ 
زا ار  دوخ  و  تیعر ،  رب  ینابرهم  و  تناما ، تیاعر  هب  تساهنآ  هدـننک  راداو  ناـشاهراک ، رد  وت  یناـهن  تبقارم  هک  راـمگب  ناـشیا  رب 

هاوگ نیدـب  دوب ، ناتـسادمه  تنایخ  نآ  رب  وت  ناسوساج  شرازگ  و  دوشگ ، یتنایخ  هب  تسد  نانآ  زا  یکی  رگا  ياـپاو ! تناـنکراک 
قوط رامش و  راکتنایخ  و  رادب ، راوخ  ار  وا  سپس  .ناتـسب  هدروآ  تسدب  هچنآ  ناسرب و  ودب  یندب  هیبنت  اب  ار  وا  رفیک  و  نک ،  هدنـسب 

.رآ رد  شندرگ  رد  ار  یماندب 
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یلیبدرا

نتفرگ اطع  يور  زا  ار  ناشیا  زاسم  یلاو  یلاو و  شیامزآ و  يور  زا  ار  ناشیا  امرفراک  سپ  تدوخ  نانکراک  ياهراک  رد  رگنب  سپ 
روج ياهخاش  تسا  هدنرآ  درگ  تراما  نداد  يارب  اطع  ذخا  هک  تروشم  نودب  ندومرف  بصن  يراک  رب  ار  وا  دوخ  رـسب  ناشیا و  زا 

تابث خوسر و  لها  هتـسیاش و  ياه  هناخ  لها  زا  ایح  نابحاص  شیامزآ و  نادنوادخ  تیالو  يارب  ناشیا  زا  نک  بلط  ار و  تنایخ  و 
قاقحتسا و بابسا  يور  زا  دنرت  حیحص  اهقلخ و  يور  زا  دنرت  یمارگ  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  هبتر  رد  دنمدقتم  هک  مالـسا  رد  مدق 

ناشیا رب  نک  مامت  نآ  زا  سپ  ندرک  رظن  يور  زا  اـهراک  ياـهتبقاع  رد  رت  هدنـسر  ندـش و  رو  هدـید  يور  زا  عمط  عضاوم  رد  رتمک 
هچنآ نتفرگ  ارف  زا  ار  ناشیا  رم  تسیزاینیب  ناشیا و  ياهـسفن  ندش  کین  رب  ار  ناشیا  رم  تسیئاناوت  نآ  هک  یتسردـب  سپ  ار  اهیزور 

نک صحفت  نآ  زا  دـعب  ار  وت  تناـما  دننکـشب  اـی  ار  وت  رما  دـننک  تفلاـخم  رگا  ناـشیا  رب  تسیتّـجح  تسناـشیا و  ياهتـسد  ریز  رد 
ياهراک رم  یناهنپ  رد  وت  ندومن  دـهعت  هک  یتسردـب  سپ  ناشیا  رب  افو  یتسار و  لـها  زا  ارناـسوساج  تسرفب  ار و  ناـشیا  ياـهلمع 

يرای زا  ار  دوخ  تسا  نتـشاد  هاـگن  ّتیعر و  اـب  ندرک  یمرن  تناـما و  نتـشاد  راـک  رب  ار  ناـشیا  تسندـنار  نتخیگنا و  رب  ار  ناـشیا 
وت دزن  وا  رب  ار  تناـیخ  نآ  دـنک  عـمج  هک  تناـیخ  يوـسب  ار  دوـخ  تـسد  دـیاشگب  ناـشیا  زا  یکی  رگا  سپ  تناـیخ  اـب  ناگدـنهد 

يریگ ارف  وا و  ندـب  رد  ار  تنایخ  تبوقع  وا  رب  ینارتسگب  سپ  هاوگ  يور  زا  رابخا  نآب  ینک  افتکا  هک  دـیاب  وت  ناسوساج  ياهربخ 
ینک ندرگ  رد  تنایخب و  ار  وا  ینک  ناشن  يراوخ و  ياج  رد  ار  وا  ینک  بصن  نآ  زا  سپ  شدوخ  رادرک  زا  دیـسر  هچ  نآ  هب  ار  وا 

تمهت شنزرس  هدالق  هلزنمب  ار  وا 

یتیآ

ناشراک هب  نارگید  تروشم  یب  .اهنآ و  اب  یتسود  ببـس  هب  هن  رامگرب ، ناشراک  هب  شیامزآ  زا  سپ  رگنب و  تنارازگراـک  راـک  رد 
رد ار  هتسیاش  نارازگراک  .تسا  تنایخ  متس و  زا  يا  هنوگ  نتساوخن ، تروشم  نارگید  زا  ندرک و  راک  دوخ  يءار  هب  اریز  رامگم ،
هب نانیا  .دـنراد  نیرید  يا  هقباس  مالـسا  رد  هک  اهنآ  حـلاص ، ياهنادـناخ  زا  دنتـسه و  اـیح  تبرجت و  لـها  هک  يوجب  یهورگ  ناـیم 

.دنرگن یم  رتشیب  اهراک  بقاوع  رد  دنا و  نادرگیور  رتشیب  يراکعمط  زا  تسا و  رتظوفحم  ناشیوربآ  دنرت و  هتسیاش  قالخا 

زاب دنراد ، فرـصت  رد  هک  یلام  هب  يزادنا  تسد  زا  دهد و  ورین  دوخ  حالـصا  رب  ار  نانآ  قازرا ، یناوارف  اریز  يازفیب ، ناشقازرا  رد 
دقفت ناشیاهراک  رد  سپ  .دـنروآ  دـیدپ  یللخ  تتناما  رد  ای  دـننک  تفلاخم  ار  تنامرف  رگا  تسا ، تجح  اهنآ  يارب  زین  .دراد و  یم 

نانآ ناشیاهراک  رد  وت  یناهن  تبقارم  اریز  .رامگب  نانآ  رب  دوخ  هب  رادافو  يوگتـسار و  مدرم  زا  یناسوساج  ياـمن و  شواـک  نک و 
زا یکی  هاگ  ره  .دـنیالاین  تناـیخ  هب  ار  وت  تنارازگراـک  ناراـی  اـت  رگنب  .دراد و  یماو  تیعر  قح  رد  ارادـم  تناـما و  تیاـعر  هب  ار 

ار وت  اهربخ  نیمه  دنداد ، یهاوگ  نادـب  همه  دـمآ و  درگ  وا  تنایخ  هب  وت  دزن  رد  ناسوساج  رابخا  دوشگ و  تنایخ  هب  تسد  ناشیا 
راوخ و سپـس ، .ییامن  تساوخزاب  تسا ، هدرک  هک  يراک  زا  يرازایب و  هیبنت  هب  ار  شنت  هدرک  هک  یتناـیخ  ببـس  هب  دـیاب  .دوب  سب 

.يزیوآ شندرگ  رب  ار  تمهت  کنن  ینز و  وا  رب  تنایخ  رهم  يزاس و  شلیلذ 

نایراصنا

هب ار  نانآ  ییأر  دوخ  سوه و  اوه و  هار  زا  ، ریگ راک  هب  شیامزآ  زا  سپ  ار  نانآ  نک و  تقد  تتموکح  نارازگراـک  روما  رد  سپس 
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 . تسا تنایخ  متس و  ياه  هبعش  همه  عماج  ییأر  دوخ  سوه و  اوه و  اریز  ، رامگم ینادرگ  راک 

هک ارچ  ، دنرت مدق  شیپ  مالـسا  رد  هتـسیاش و  ياه  هداوناخ  زا  ،و  دناءایح هبرجت و  لها  هک  نک  باختنا  ار  یناسک  تموکح  لاّمع  زا 
 . دنرت قیقد  روما  بقاوع  یبایزرا  رد  ،و  رت عمط  مک  یمدرم  ،و  رت ملاس  ناشیا  هداوناخ  ،و  رت هنامیرک  نانآ  قالخا 

نانآ تسد  ریز  هچنآ  رد  تنایخ  زا  ،و  تسا تّوق  ناشدوجو  حالـصا  رد  ناـنآ  يارب  هماـنرب  نیا  اریز  ، هد ناوارف  ار  ناـنآ  هریج  سپس 
ناشیاهراک هب   . تسا تّجح  نانآ  رب  دـننک  تناـیخ  تناـما  رد  اـی  دـنبات و  رب  رـس  تناـمرف  زا  رگا  ،و  تسا هدـننک  زاـین  یب  دـشاب  یم 

ناشیا يراد  تناما  ببس  نانآ  ياهراک  زا  وت  یناهنپ  یسرزاب  اریز  ، رامگب نانآ  رب  افو  یتسار و  لها  زا  یناسوساج  ،و  نک یگدیـسر 
وت یفخم  نارومأم  دـنک و  زارد  تناـیخ  هب  تسد  ناـنآ  زا  یکی  رگا  ، شاـب رذـح  رب  نارواـی  ناراـی و  زا   . تسا ّتیعر  اـب  يارادـم  و 
هب ار  يو  ،و  هدب یندب  رفیک  تنایخ  مرج  هب  ار  وا  و   ، دـشاب سب  ار  وت  شرازگ  نیمه  هب  يافتکا  دـنیامن  شرازگ  ار  شتنایخ  قافتالاب 
راع دنب  ندرگ  ،و  راذگب وا  رب  ار  تنایخ  غاد  و  ناشن ، هب  يراوخ  ّتلذ و  هلحرم  هب  ار  وا  سپس  ،و  نک تبوقع  شدنـسپان  لمع  هزادنا 

 . زادنیب شندرگ  هب  ار  یمان  دب  و 

حورش

يدنوار

مث .لامعلا  یف  نوکت  نا  یغبنی  هنسح  لاصخ  عبرا  یلع  لدت  اهناف  ءایشا ، هتـس  الماع  هلعجی  نمیف  یعاری  نا  لامعلا  رایتخا  یف  رکذ  و 
فرشملا ذاختا  و  مهلامعا ، نم  لمع  لک  دقفتب  رما  .هلـصف و  ام  یلع  کل  ریخ  مهل و  ناریخ  کلذ  یفف  لامعلا ، هنوم  یفکی  نا  هرما 

.دارا و نم  انروما  یف  لمعتـسن  ـال  اـنا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  نم  اراـبتخا  مهلمعتـساف  هلوق  .کـیلا و  مهلاوحا  یهنیل  مهیلع 
يا یـشلاب ء  رثاتـسا  لاقی : هوهـشلاب ، رایتخالا  هرثالا : .هیف و  لیم  رمالا  یف  هاباحملا  و  باح ، وهف  ناد  لـک  و  هاـباحم ، عیبلا  یف  هتیباـح 

یشلا عامج  .هنایخلا و  روجلا و  عامج  هرثالا  هاباحملا و  ناف  يور : .هل و  لوعفملا  یلع  اهبصن  و  کیرحتلاب ، هرثالا  مسالا  و  هب ، دبتسا 
.تدصق تیرحت و  يا  کتاضرم  تیخیوت  لاقی : دصقا ، يا  خوت : .مثالا و  عامج  رمخلا  لاقی : اددـع ، عمج  ام  عامجلا  نال  هعمج ، ء :

اوملث وا  هلوق  .همدقتملاب و  اهفصو  کلذل  و  ثنوم ، مدقلا  .حالـصلا و  یف  قیرع  ریخلا و  یف  لیـصا  يا  تاتویبلا  لها  نم  وه  لاقی  و 
.سیـساوجلا نویعلا : و  ملثناف ، یـشلا ء  تملث  لاقی : طئاحلا ، یف  للخلا  یه  و  هملثلا ، نم  زاجم  کتناما ، یف  اللخ  اولخدا  يا  کتناما 

و لعفلا ، یـضتقی  طرـشلا  فرح  نا  دـحا  ناف  هلوق  .هنامالا و  ءادا  یلع  مهل  ثحو  ثعب  کـظفحت  يا  هودـح  كدـهاعت  ناـف  هلوق  و 
و هنایخلا ، یلا  هدـئاع  ءاهلا  .اهب و  تعمتجا  لعاف  کنویع  رابخا  .انال و  هثول  وذ  نا  هلوقک : هدـعب ، ام  هرـسفی  ردـقم  لعفب  دـحا  عفترا 

.هتمعا هتمسو : .طرشلا و  باوج  تیفتکا  .هنایخلا و  هفص  هیلعفلا  هلمجلا 

يردیک

اهفـصو کلذـل  هثنوم ، مدـقلا : .حالـصلا و  یف  قـیرع  فرـشلا  یف  لیـصا  يا  تاـتویبلا : لـها  نم  نـالف  دـصقا و  بلطا و  يا  خوـت :
هل حسفا  .مالسلا و  هیلع  هلوق  طرشلا و  فرح  ءاضتقال  هدعب  ام  هرـسفی  رمـضم  لعف  لعاف  دحا : نا  ثح  ثعب و  يا  هودح : .همدقتملاب 

ثعبا .نیملسملا و  حلاصمب  لفکتی  نم  جئاوح  للع  لاملا  تیب  نم  حیزی  نا  یلاولا  یلع  بجی  هنا  یلع  لیلد  هتلع : حیزی  ام  لذبلا  یف 
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.مهلاعفا مهلاوحاب و  كربخی  و  مهظفحی ، ارظان  وا  افرشم  مهیلع  لعجا  نیا  نویعلا :

مثیم نبا 

سفن ياوه  يور  زا  يراک  ییاردوخ ، هرثا : رگیدـکی ، هب  شـشخب  لذـب و  قیرط  زا  سک  ود  ندـش  کـیدزن  یگدنـشخب و  هاـباحم :
قیقد تنانکراک  لامعا  رد  یهگناو  نتخاـس ، راداو  هزیگنا ، هودـح : وجتـسج ، یـسررب و  یخوت : عمج ، هورگ ، عاـمج : نداد ، ماـجنا 

باسح یب  ناشیا ، هب  یکمک  دـصق  هب  اـی  سفن و  ياوه  يور  زا  ار  ناـشیا  اداـبم  راـمگب ، راـک  هب  يدومزآ  ار  اـهنآ  هک  یتقو  شاـب ،
مرزآ اب  دارفا  ناگدومزآ و  نایم  زا  ار  يدارفا  نینچ  تسا و  مدرم  هب  تنایخ  يراکمتس و  زا  ییاه  هتشر  اهنیا  اریز  ینک  راک  لوغشم 

مک رت و  سوماناب  دنمـشزرا و  ياهتلـصخ  اهیگژیو و  ياراد  نانیا  اریز  نک ، وجتـسج  مالـسا  رد  مدقـشیپ  بیجن و  ياـه  هداوناـخ  زا 
اهنآ تیوقت  ثعاب  لمع  نیا  هک  نک ، ناوارف  ار  اهنآ  كاروخ  دروخ و  لیاسو  نیاربانب  .دنراک  بقاوع  هشیدنا ي  رد  رتشیب  رتعمط و 

تناما ای  دنربن و  ار  وت  نامرف  رگا  ناشیا ، رب  تسا  یتجح  مه  و  دـش ، دـهاوخ  ناتـسدریز  قح  ندروخ  زا  يزاین  یب  يزاسدوخ و  رد 
یسرزاب اریز  رامگب ، نانآ  رب  دوخ  فرط  زا  رادافو  وگتسار و  ناسرزاب  و  نک ، یسررب  ناشیاهراک  رد  هاگنآ  .دننک  راد  هشدخ  ار  وت 

ار شتـسد  نانآ  زا  یکی  رگا  دوش ، یم  نارای  تنایخ  زا  وت  ظفح  مدرم و  اب  يارادم  يرادـتناما و  هب  اهنآ  نتخاس  راداو  ثعاب  یناهن 
نک و تازاجم  ار  راکهنگ  گنرد  یب  نک و  افتکا  اهـشرازگ  نامه  هب  درک  دییات  ار  نآ  ناسرزاب  همه ي  شرازگ  دولآ و  تنایخ  هب 
رب ار  یماندـب  تمهت و  گنن  هقلح ي  نزب و  وا  یناشیپ  رب  تنایخ  غاد  و  نادرگ ، راوخ  رابتعا و  یب  ار  وا  امن و  تساوخزاب  شراک  زا 

هرابرد ي يا  هدنزاس  تاروتسد  هدرک و  صخشم  ییاهیگژیو  اب  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانکراک  موس : هتـسد  .زیوآرد  وا  ندرگ 
هب هاگآ  هدومزآراک و  مدرم  نایم  زا  اهیرادناتسا  یتموکح و  ياهراک  يارب  دنمراک  کی  - 1 اهیگژیو : اما  .تسا  هدومرف  رداص  نانآ 

لها زا  .تسا 2 - هدرک  عورـش  اج  نیمه  زا  تسا  راک  مهم  لـصا  نیا  هک  نیا  لـیلد  هب  ار  نخـس  .دوش و  باـختنا  نیناوق  تاررقم و 
هجیتن رد  تسا - طیرفت  فرط  هک  ددرگ - نارگید  تسد  تلآ  هک  دـشاب  يدـح  رد  ییورمک  رد  هک  نانچ  نآ  هن  دـشاب ، ایح  مرش و 

يرابتعا یب  ثعاب  و  تسا ، طارفا  عضوم  هک  دسرب ، ییایح  یب  زرم  هب  هن  و  دنربب ، نیب  زا  ار  صاخـشا  عفانم  قوقح و  وا  هلیـسو ي  هب 
زا هیانک  ترابع  نیا  رد  دنشاب ، مالـسا  رد  مدقـشیپ  مانـشوخ و  ياه  هداوناخ  ياضعا  زا  .دوـش 3 - يو  زا  اـهلد  ترفن  مدرم و  دزن  وا 

ندرامگ راک  هب  رد  تمکح  تحلصم و  لیلد  هب  .دنروما و  نیا  رد  راد  هشیر  هک  تسا ، یبوخ  تناید و  رد  هقباساب ي  ياه  هداوناخ 
هدومرف هراشا  ترابع  نیا  اب  اهیگژیو  نیا  اب  یناسک 

يراوگرزب و ثعاب  مالـسا ، رد  ندوب  مدقـشیپ  یگداوناخ و  تلاصا  یتسرد و  ایح و  مرـش و  هک  نآ  حیـضوت  ارظن ، مهناـف …  .تسا 
ثعاب یگدومزآ  نینچمه  و  ددرگ ، یم  يویند  ياهزادـنا  مشچ  هب  یهجوت  یب  ییاـنتعا و  مک  و  نارگید ، ضرعت  زا  سیماون  ظـفح 
ياربک هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  .ددرگ  یم  اهراک  دمایپ  جـیاتن و  هرابرد ي  یـشیدنارود  ینیبزیت و 
لامعا رد  هک  نآ  لوا  اهروتـسد : اما  .تسا  يدـنمراک  يرگیلاو و  يارب  رت  هتـسیاش  دـشاب ، ناـنچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم 

لوغـشم سفن  ياوه  يور  زا  هنارگ و  هلماعم  ار  اهنآ  درامگ و  راـک  هب  ار  اـهنآ  یـسررب  ندومزآ و  زا  سپ  اـت  دـنک ، تقد  ناـنکراک 
چیه نودب  درامگب و  یلغش  هب  ار  ناشیا  لباقم ، رد  دنهدب و  وا  هب  يزیچ  تسایر  ماقم و  ياضاقت  ربارب  رد  هک  نیا  لثم  دنکن ، يراک 

هب اه  هخـسن  یـضعب  رد  هک  نانچ  ندرک - راتفر  دوخ  لیم  هب  یباسح و  یب  نیا  اریز  دـنک ، لمع  دوخ  لـیم  هب  هراـب  نیا  رد  یتروشم 
راتفر هک  تسا  تهج  نآ  زا  يراکمتـس ، اما  تسا : تنایخ  يراکمتـس و  زا  ییاه  هتـشر  تسا - هدمآ  انیع  تاملک  نیا  ریمـض ، ياج 

هک تسا  نآ  يارب  تنایخ  اما  .دـنک و  یم  نوریب  تسا ، نآ  ماجنا  هب  فظوم  عرـش  رظن  زا  هک  یمزال  تلادـع  زا  ار  ناسنا  یناـنچنآ ،
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یم راـک  هب  ار  ناـنآ  هک  یـسک  تسد  رد  تسا  یتناـما  مه  نید  و  تسا ، ینید  فیاـظو  زا  ناـیلاو  ناـنکراک و  باـختنا  رد  تیوـلوا 
یعون دوخ  و  يرادتناما ، زا  رود  هب  دنک  باختنا  سوه  اوه و  يور  زا  باسح و  یب  تناما ، نیا  تیاعر  نودـب  رگا  نیاربانب  درامگ ،
لیاسو موس  .دریگب  رظن  رد  اهراک  يارب  دـش ، رکذ  هک  یلیالد  هب  هدـش  داـی  ياـهیگژیو  اـب  ار  یـصاخشا  هک  نیا  مود  .تسا  تناـیخ 

دروخ و نتشاد  ناوارف  - 1 تسا : هدومرف  نایب  ار  راک  تحلـصم  تهج  هس  زا  دروم  نیا  رد  دـنک ، ناوارف  ار  ناـنآ  كاروخ  دروخ و 
يزارد تسد  زا  نانآ  يزاین  یب  ثعاب  راک  نیا  .تسا 2 - يرورـض  يرما  دوخ  هک  تساهنآ ، يزاسدوخ  يارب  يا  هزیگنا  كاروخ ،

ار وا  نامرف  هک  دوب  دهاوخ  اهنآ  ربارب  رد  وا  يارب  یلیلد  لمع ، نیا  .دنراد 3 - رارق  اهنآ  رایتخا  تحت  رد  هک  تسا  یناناملسم  لام  هب 
، هناـگ هس  تاـهج  .تسا  تناـیخ  يارب  هراعتـسا  هشدـخ  داـجیا  ینعم  هب  ملثلا  هملک ي : دـننک ، هشدـخ  داـجیا  تناـما  رد  اـی  دـنربن و 

ياراد شماـجنا  دـشاب ، ناـنچ  نآ  هچره  و  تسا : نینچ  اـهنآ  زا  مادـک  ره  ياربک  هک  دنتـسه  يرمـضم  تاـسایق  يارغـص  تامدـقم 
وگتـسار و مدرم  زا  یناسوساج  ناسرزاب و  و  نک ، یـسررب  ار  اهنآ  ياهراک  هک  نآ  مراهچ ، .تسا  یعطق  هدیاف ي  مزال و  تحلـصم 

ياهراک یسررب  اریز  هیعرلاب  كدهاعت …  ناف  تسا : هدومرف  هراشا  نایب  نیا  اب  راک ، نیا  تحلـصم  تهج  هب  .رامگب و  نانآ  رب  افواب 
هدـهع هب  هک  یفیاظو  ماجنا  رد  يرادـتناما  يارب  يا  هزیگنا  تسوا  فرط  زا  یـسررب  نیا  هک  نیا  رب  اهنآ  یهاگآ  عالطا و  اب  ناـشیا ،

رب هچره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  روکذم  ترابع  .ددرگ  یم  مدرم ، اب  يارادـم  و  دـنراد ،
هگن رود  دنتـسه ، نانکراک  هلمج ي  زا  هک  یناروای  راـی و  تناـیخ  زا  ار  دوخ  هک  نآ  مجنپ ، .تسا  مزـال  شماـجنا  دـشاب  لاونم  نیا 

هرابرد ي ار  یهلا  تنس  دنک و  بدا  ار  اهنآ  تسا  هتـسیاش  هک  یـشور  هب  همهتلا ، طسب …  مهنم  دحا  ناف  ترابع : نیا  اب  ار  وا  دراد ،
نآ زا  وا ، ندرگ  هب  تمهت  گنن  نتخیوآ  يارب  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  ار  دـیلقت  هملک ي : .تسا  هدومرف  ییامنهار  دـیامن ، ارجا  اهنآ 
نیا نازیم  .تسا  یناور  ییاسر و  تیاـهن  رد  تراـبع  هب  .دـتفا و  یم  ندرگ  هب  یغوی )  ) سوسحم يراعـش  نوچمه  تمهت  هک  تهج 

.دوش یم  نییعت  وا  بختنم  صخش  ای  و  ماما ، رظن  فرع و  بسح  رب  تازاجم 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ًاراَِیتِْخا  ] ُمُْهلِمْعَتْساَف َِکلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 

ِتاَتُوُیْبلا ِلْهَأ  ْنِم  ِءاَیَْحلا  َِهبِرْجَّتلا َو  َلـْهَأ  ْمُْهنِم  َّخَوَت  ِهَناَـیِْخلا َو  ِرْوَْجلا َو  ِبَعُـش  ْنِم  ٌعاَـمِج  اَـمُهَّنِإَف  ًهََرثَأ  ًهاـَباَُحم َو  ْمِهِّلَُوت  َـال  ًاراَِـبتِْخا َو 
[ ًافاَرْشِإ  ] ِعِماَطَْملا ِیف  ُّلَقَأ  ًاضاَرْعَأ َو  ُّحَصَأ  ًاقَالْخَأ َو  ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَف  ِهَمِّدَقَتُْملا  ِمَالْسِْإلَا  ِیف  ِمَدَْقلا  ِهَِحلاَّصلا َو 

ًارَظَن ِرُومُْألا  ِِبقاَوَع  ِیف  ُغَْلبَأ  ًاقاَرْشِإ َو 

اوَُفلاَخ ْنِإ  ْمِْهیَلَع  ٌهَّجُح  ْمِهیِْدیَأ َو  َتْحَت  اَم  ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغ  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِحَالِْصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَُّوق  َِکلَذ  َّنِإَف  َقاَزْرَْألا  ُمِْهیَلَع  ِْغبْسَأ  َُّمث 
ٌهَوْدَـح ْمِهِرُومُِأل  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُـهاَعَت  َّنِإَف  ْمِْهیَلَع  ِءاَفَْولا  ِقْدِّصلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َنُویُْعلا  ِثَْعبا  ْمَُهلاَمْعَأ َو  ْدَّقَفَت  َُّمث  َکَـتَناَمَأ  اوُمََلث  ْوَأ  َكَْرمَأ 
ُراَبْخَأ َكَْدنِع  ِْهیَلَع  اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ٍهَناَیِخ  َیلِإ  ُهَدَی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإَف  ِناَوْعَْألا  َنِم  ْظَّفَحَت  ِهَّیِعَّرلِاب َو  ِْقفِّرلا  ِهَناَمَْألا َو  ِلاَمِْعتْـسا  یَلَع  ْمَُهل 
ُهَتْمَـسَو ِهَّلَذَْـملا َو  ِماَقَِمب  ُهَْتبَـصَن  َُّمث  ِِهلَمَع  ْنِم  َباَصَأ  اَِـمب  ُهَتْذَـخَأ  ِِهنَدـَب َو  ِیف  ََهبوُقُْعلا  ِْهیَلَع  َتْطَـسَبَف  ًادِـهاَش  َِکلَذـِب  َْتیَفَتْکا  َکـِنُویُع 

 . ِهَمَهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَق  ِهَناَیِْخلِاب َو 

مهلمعتـسی نأ  هرمأف  اهریغ  حلاصملا و  فوقولا و  تاقدـصلا و  داوسلا و  لامع  مه  لامعلا و  رمأ  یف  عرـش  ءاضقلا  رمأ  نم  غرف ع  امل 
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.مهیلع اماعنإ  هرثأ و ال  مهیف و ال  عفشی  نمل  مهل و  هاباحم  مهیلوی  الأ  مهتبرجت و  مهرابتخا و  دعب 

.انلاومأ صاوخ  یلع  قوقحلا  ءاضق  انباحصأ و  نم  هافکلل  لامعألا  لوقی  تارفلا  نب  نسحلا  وبأ  ناک 

نکی مل  هسفنب  ضهنی  مل  نم  هریغب و  ضهنی  نم  لحم  اندنع  لح  دقف  لمع  یف  هعافشب  انیلإ  ببـست  نم  لوقی  دلاخ  نب  ییحی  ناک  و 
.الهأ لمعلل 

نکی مل  نإ  اننود و  هل  ناطلـسلاف  ایفاک  ناک  نإف  لمعلاب  هنحتماـف  لـمألا  همرح  هل  یتف  اذـه  هب  مرحتم  هعقر  یف  ییحی  نب  رفعج  عقو  و 
.ناطلسلا نود  هل  نحنف  ایفاک 

نأ ینعملا  هظفللا و  هذه  لثم  حرش  مدقت  دق  هنایخلا و  روجلا و  بعـش  نم  عامج  هرثألا  هاباحملل و  مهلامعتـسا  ینعی  امهنإف  لاق ع  مث 
یلع روج  کلذ  یفف  قحتـسملا  ریغ  یلإ  قحتـسملا  نع  لدـع  دـق  نوکی  هنإـف  روجلا  اـمأ  هناـیخلا  روجلا و  نم  ابورـض  عمجی  کـلذ 

.قحتسملا

 . هالو نم  ناخ  دقف  کلذ  دمتعی  مل  نمف  ءافکألا  لامعألا  دیلقت  یضتقت  هنامألا  نألف  هنایخلا  امأ  و 

 . هتاوف نم  فوخلا  ءیشلا و  یلع  صرحلا  هدشل  فارشألا  تاتویبلا و  لهأ  نم  وه  نم  برج و  دق  نم  ریختب  هرمأ  مث 

مهـسفنأ و هنوئم  اوفک  دـق  مهنأل  اوناخ  نإ  مهل  همزال  نوکت  هجحلا  نـأل  هل و  هناـمأ  ـال  عئاـجلا  نإـف  مهیلع  قازرـألا  غابـسإب  هرمأ  مث 
«. { . قزرلا یف د« ( 1 قازرألا {  نم  مهل  ضرف  امب  مهیلهأ 

.مهتاکرح یلع  داصرألا  نویعلا و  ثعب } .» یف ا،د«و  ( 2 ءاکذإ {  مهیلع و  علطتلاب  هرمأ  مث 

 . باحسلا قوست  اهنأل  ءاودح  لامشلل  لاقی  لبإلا و  قوس  هلصأ  اذک و  یلع  هودح  رمألا  اذه  ینادح  لاقی  ثعاب  هودح  و 

.مدقت امیف  هانرکذ  کلذ و  نم  اریثک  رمع  عنص  دق  هنم و  لاملا  هداعتسا  هتنایخ و  تتبث  نم  هذخاؤمب  هرمأ  مث 

مونلا اذه  تمن  ام  تقرس  ول  تنسحأ  لاق  هلک  همانأ  لاق  لیللاب  کمون  فیک  هلامع  نم  لماعل  هرساکألا  ضعب  لاق 

یناشاک

ثیح زا  ار  ناـشیا  اـمرف  راـک  سپ  اراـبتخا ) مهلمعتـساف   ) تدوخ ناـنکراک  ياـهراک  رد  نک  رظن  سپ  کـلامع ) روـما  یف  رظنا  مث  )
بـصن يراک  هب  ار  وا  دوخ  رـس  هب  و  هرثا ) و   ) ناشیا زا  نتفرگ  اطع  يور  زا  هاباحم )  ) ار ناشیا  زاسم  یلاو  و  مهلوت ) ـال  و   ) شیاـمزآ
تموکح يارب  ریغ ، نییعت  رد  لالقتـسا  تراما و  تعاطا  نداد  يارب  اطع  ذخا و  هک  یتسرد  هب  سپ  امهناف )  ) تروشم نودب  ندرک ،

زا تسا  جورخ  دادبتسا ، تاباحم و  نآ  هک  اریز  ار  تنایخ  روج و  ياه  هخاش  تسا  هدنروآ  درگ  هنایخلا ) روجلا و  بعش  نم  عامج  )
دالب و دابع و  يارب  حلـصا  یلاو  بلط  رد  تسا  داهتجا  یعـس و  تیالو ، ياطعا  رد  تلادـع  تیاعر  هچ  تناـما ، تلادـع و  تلیـضف 

نادنوادخ هبرجتلا ) لها   ) تیالو يارب  ناشیا  زا  نک  بلط  و  مهنم ) خوت  و   ) تنایخ رد  یعـس  مدـع  تسا و  تناما  دابع ، حلـصا  مزال 
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مالـسالا یف  مدـقلا  و   ) هتـسیاش ياه  هناخ  لها  زا  هحلاصلا ) تاتویبلا  لها  نم   ) ار ءاـیح  ناـبحاص  و  ءاـیحلا ) و   ) شیاـمزآ ناـحتما و 
( مرکا  ) ناـشیا هک  یتسرد  هب  سپ  مهناـف )  ) مارتحا هبتر و  بسح  هب  دـنمدقتم  هک  مالـسا  رد  مدـق  تاـبث  خوسر و  لـها  و  همدـقتملا )
و عماطملا ) یف  لقا  و   ) قاقحتسا بابـسا  ثیح  زا  اضارعا )  ) دنرت حیحـص  و  حصا ) و   ) وکین ياه  قلخ  يور  زا  اقالخا )  ) دنرت یمارگ 

دنرتمک

رظن تهج  زا  ارظن )  ) راک ياهتبقاع  رد  دـنرت  هدنـسر  و  رومـالا ) بقاوع  یف  غلبا  و   ) ندـش رو  هدـید  رظن  زا  افارـشا )  ) عمط عضاوم  رد 
هک یتسرد  هب  کلذ ) ناف   ) ار ناشیا  ياهیزور  قازرالا )  ) ناشیا يارب  نک  مامت  نآ  زا  سپ  مهیلع ) غبسا  مث   ) تریصب هدید  هب  ندرک 

قالخا رد  ناشیا  ياه  سفن  ندش  کین  رب  مهسفنا ) حالـصتسا  یلع   ) ناشیا يارب  زا  تسا  ییاناوت  مهل ) هوق   ) ناشیا هب  قازرا  غابـسا 
لاوما زا  تسا  ناشیا  ياهتـسد  ریز  رد  هچنآ  نتفرگارف  زا  مهیدـیا ) تحت  ام  لوانت  نع   ) ار ناشیا  رم  تسا  يزاین  یب  و  مهل ) ینغ  (و 

وا  ) وت هدومرف  زا  دـنیامن  زواجت  ار و  وت  رما  دـننک  تفلاخم  رگا  كرما ) اوفلاخ  نا   ) ناـشیا رب  تسا  یتجح  و  مهیلع ) هجح  و   ) اـیاعر
ناشیا ياه  لمع  يامن  صحفت  نآ  زا  سپ  مهلامعا ) دـقفت  مث   ) نآ رد  تسا  تنایخ  نآ  هک  ار  وت  تناما  دننکـشب  ای  کـتناما ) اوملث 

ینعی ناـشیارب  مهیلع )  ) دنـشاب اـفو  یتـسار و  لـها  زا  هک  ءاـفولا ) قدـصلا و  لـها  نم   ) ار ناـسوساج  تسرفب  و  نویعلا ) ثعبا  و   ) ار
یف كدهاعت  ناف   ) .وت هب  ار  ناشیا  لامعا  دنیامن  رابخا  دـننک و  ناشیا  لاعفا  لاوحا و  ظفح  ات  رامگ  ناشیا  رـس  رب  ار  رظان  فرـشم و 

ناشیا ندنار  تسا و  نتخیگنارب  مهل ) هودح   ) ار ناشیا  ياهراک  رم  مهرومال )  ) یناهن رد  وت  ندومن  دهاعت  هک  یتسرد  هب  سپ  رسلا )
و ناوعالا ) نم  ظفحت  و   ) تناید قیرط  هب  تیعر  اب  ندرک  یمرن  و  هیعرلاب ) قفرلا  و   ) تناما نتشاد  راک  رب  هنامالا ) لامعتـسا  یلع   ) ار

دوخ تسد  دیاشگب  هنایخ ) یلا  هدی  طسب   ) ناشیا زا  یکی  رگا  سپ  مهنم ) دـحا  ناف   ) تنایخ اب  ناگدـنهد  يرای  زا  ار  دوخ  راد  هاگن 
وت دزن  وا  رب  ار  تنایخ  نآ  دـنک  عمج  هک  كدـنع ) هیلع  اهب  تعمتجا   ) توادـع لها  راـک  رد  اـی  تیعر  لاـم  رد  تناـیخ  يوس  هب  ار 
هیلع تطـسبف   ) هاوگ رظن  زا  دـهاش )  ) رابخا نآ  هب  ینک  افتکا  هک  دـیاب  کلذـب ) تیفتکا   ) وت ناناب  هدـید  ياهربخ  کـنویع ) راـبخا  )
هچنآ هب  هلمع ) نم  باصا  امب   ) ار وا  يریگارف  و  هتذـخا ) و   ) وا ندـب  رد  هندـب ) یف   ) ار تنایخ  تبوقع  وا  رب  ینارتسگب  سپ  هبوقعلا )
ناشن و  هنایخلاب ) هتمـسو  و   ) يراوخ ياج  رد  هلذـملا ) ماـقم  یف   ) ار وا  ینک  بصن  نآ  زا  سپ  هتبـصن ) مث   ) شدوخ رادرک  زا  دیـسر 

تمالع نیا  هب  ات  تناید  مدع  تمهت و  شنزرـس  همهتلا ) راع   ) هدالق هلزنم  هب  ار  وا  ینک  ندرگ  رد  و  هتدلق ) و   ) تنایخ هب  ار  وا  ینک 
دنسانشب ار  وا 

یلمآ

ینیوزق

زا امرفب  لمع  ار  ناشیا  سپ  دوخ  نالماع  روما  رد  نک  رظن  سپ  ینعی  دیامرف : یم  نالماع  رماب  تیـصو  هاضق  رما  رد  تیـصو  زا  دعب 
نآ دارم  دـناوت  یم  و  هدـش ، هدومزآ  هدرک و  اهلمع  و  دـشاب ، هبرجت  لها  زا  لماع  دـیاب  ینعی  دـیوگ : ینارحب  حراش  .شیامزآ  يور 

هجورب لمع  هب  سک  نییعت  ینعی  راتخا )  ) زا هدمآ  ارایتخا  خسن  یضعب  رد  .هتسناد و  وا  تناید  و  یشاب ، هدومن  ناحتما  ار  وا  هک  دشاب 
زا ندرک  رایتخا  ینعی  هرثا ، هجو  رب  و  نداد ، اطع  ینعی  هاباحم ، هجو  رب  ار  مدرم  لامعا  رب  رامگم  .قاقحتـسا و  تحلـصم و  راـیتخا و 

هچنانچ دـنریگ ، اهلمع  دـننک و  لوبق  اـی  دـنهد  توشر  هب  لاـم  ار  یلاو  مدرم  هک  دوب  نآ  هاـباحم  دـیوگ : ینارحب  حراـش  .عبط  ياوه 
دارم دناوت  و  يرحت ، تروشم و  یب  دوخ  يار  لالقتسا  دادبتساب و  ینعی  .دنهد  هرثا  هجو  رب  لمع  نآ  سپ  تسا ، ریاج  نایلاو  تاداع 
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تمعن نآ  ینک و  اطع  لمع  یشاب  هتـشاد  وا  هب  لیم  هک  ار  نآ  ینعی  .دشاب  هرثا  ندرک و  اطع  يور  زا  دیابن  لامعا  نداد  هک  دشاب  نآ 
هـسفنل رثاتـسا   ) زا دـشاب  مسا ) ( ) رـسکلاب هرثا   ) و مضلاـب ) هرثا   ) و هکرحم ) هرثا   ) يرحا و حلـصا و  راـبتخا  يرحت و  یب  یـشخب  ار  وا 

هچ ره  سپ  درادـن ، یعرم  نآ  رد  فاصنا  باحـصا  اب  و  دـنیزگب ، دوخ  دـنزرف  اـی  دوخ  يارب  يزیچ  هاـگره  هباحـصا ) یلع  هدـلولوا 
ینعی رمالاب ) رثاتـسا   ) زا دشاب  مسا )  ) مه دشاب و  هرثا )  ) فاصنا قاقحتـسا و  یب  دـهد  صاصتخا  نادـب  ار  يرگید  ای  ار  دوخ  صخش 
خـسن یـضعب  رد  و  عامج ) هرثالا  هاباحملا و  ناـف   ) تسا نینچ  خـسن  یـضعب  رد  .درک و  راـیتخا  دوخ  لـیم  درک و  راـک  نآ  رـسدوخ 
لاـمع نییعت  رد  هاـگره  یلاو  هچ  تناـیخ ، روـج و  ياهبعـش  زا  تسا  یعمج  هرثا )  ) و هاـباحم )  ) نیا هچ  ینعی  هدـمآ  رظن  هب  مهناـف ) )

لدع زا  دشاب و  هدرک  روج  دراد ، روظنم  هریغ  لام و  ذخا  زا  دساف  ضارغا  و  دنک ، عبط  ياوه  هب  لیم  و  دـهد ، كرت  رایتخا  يرحت و 
اهنآ زا  يایح  هبرجت و  نابحاص  لمع  يارب  ناشیا  زا  نک  بلط  .هتـشاذگ و  عیاض  تما  تناما  دشاب ، هدرپس  تنایخ  هار  هدش و  نوریب 

و دشاب ، بجاو  مالـسا  رد  ناشیا  قح  تیاعر  هک  هتفرگ  یـشیپ  مدق  مالـسا  رد  تسا  ار  ناشیا  و  دناوکین ، ياهنادناخ  بحاص  هک  ار 
ناگدومزآان و ندومرف  راـک  هچ  نتـسب ، راـکب  هبرجت  لوا  هدـش : تیاـعر  تمکح  دـنچ  مـالک  نیا  رد  .مزـال  ناـشیا  مارتحا  مارکا و 

میئل ناکاب  یب  نامرش و  یب  نداد  يرورـس  نینچمه  و  دنام ، عیاض  ناشیا  تسد  رد  اهلمع  هچ  دشاب ، یگدومزآان  یماخ و  زا  ناماخ 
و تسا ، یصاعم  حیابق و  رثکا  زجاح  سراح و  ءایح  هچ  دشاب ، یگدومزآان  يدرخ و  یب  زا  دشابن  یعدار  حیبق  زا  ار  ناشیا  هک  لصا 
ود نیا  رکذ  دـناوت  و  هدومن ، يراد  ناـنع  ار  وا  اـناد  ضیار  دـشاب و  ناـنعلا  عوـلخم  شکرـس  نورح و  بسا  نوـچ  ءاـیح  یب  صخش 

رگا هچ  دشاب ، قلطم  یمرزآ  یب  هک  طیرفت  ناگدومزآان و  مرزآ  نآ  طارفا و  فرط  ود  زا  دشاب  طسو  دـح  نییعت  يارب  مه  اب  تفص 
قوقح هعاضا  روما و  لالتخا  نآ  رد  و  دنامب ، شحاف  دح  رد  مرـش  زا  هدیـسرن  مدرم  لاوحا  هب  دشابن و  هدـید  هبرجت  مرـش  اب  صخش 

هکلم نآ  رد  تلادع  دح  نییعت  ات  دمآ  نیرق  هبرجت  اب  ءایح  رکذ  سپ  دیآ ، طسو  اب  طارفا  زا  تفـص  نآ  تفای  هبرجت  نوچ  و  دـشاب ،
یم ءاحلـص  ءایح و  اب  سفن و  فیرـش  داهن و  کین  تاقوا  بلاغ  دنفیرـش  میدق و  ياهنادناخ  نابحاص  هک  یموق  نینچمه  و  دـیامن ،

یتمکح .دـننک و  یم  بانتجا  دـشاب  ایند  لاکن  بجوم  هچنآ  حـیابق و  روج و  زا  دوخ  هداوناخ  سومان  تیاـعر  يارب  دـبال  و  دنـشاب ،
.دـنیامن و رتمک  ناشیا  اب  تسفانم  دـسح و  و  دـشابن ، نارگ  نانچ  مدرم  رطاخ  رب  ناـشیا  مدـقت  قوفت و  هکنآ  ناـشیا  بصن  رد  رگید 
و دـشاب ، تیافک  یفافختـسا  یبیدات و  یندا  دـیآ  بجاو  یبیدات  یهبنت و  و  ددرگ ، رداص  یللز  ناـشیا  زا  نوچ  هکنآ  رگید  یتمکح 

هیاغلا یـصقاب  طورـش  نیا  تیاعر  رد  كولم  زا  یـضعب  .دنوش و  رگید  تسایـس  جاتحم  و  دـنکن ، تیافک  دـح  نآ  ار  هیامورف  مدرم 
کلملا ماظن   ) هصق و  دنا ، هداد  یمن  نادناخ  مدـق  فرـش و  بابرا  زج  سان  لفاسا  لذارا و  هب  لامعا  الـصا  دـنا و  هدومن  یم  تغلابم 
يرثکا یبلغا و  مکح  لب  تسین ، یعطق  یلک و  ياهمکح  روما  نیا  هک  نادب  .تسا و  روهشم  باب  نیا  رد  هاشکلم ) ناطلس   ) و ریزو )
نارهوگ دب  نامیئل و  تفـص  رب  هفیرـش  قارعا  همیدق و  تاتوبب  بابرا  زا  صخـش  هک  دشاب  رایـسب  و  تسا ، یباطخ  تاملک  و  تسا ،

هار زا  تمکح  تیاعر  رد  دـشاب  بجاو  نینچمه  و  دـشاب ، هیـضق  نیا  هیلک  ضقن  تروص  کلملا  ماـظن  دوخ  و  سکع ، رب  و  دـشاب ،
هتفگ هک  اهتمکح  نآ  ناشیدـب  لامعا  ضیوفت  رد  مه  و  دـنراد ، ریخ  نید و  رد  مدـقت  هک  تاتویب  هقباـس  قوقح  تیاـعر  يرازگقح 

تـسا نکمم  ءاهتـشا و  روظنم و  اهـضرغ و  رد  رتحیحـص  و  تاداع ، قالخا و  رد  دنرتوکین  رتمیرک و  موق  نیا  هچ  .دشاب  یعرم  دـش 
و دنا ، هتشادن  اور  دوخ  مان  رب  گنن  ینعی  اهـسومان ، اهـضرع و  يور  زا  دنرت  بیع  یب  رتحیحـص و  ینعی  دشاب  هلمهم  نیع  هب  ضارعا 

.گنن مان و  تیامح  سومان و  تیاعر  روما و  ياهتبقاع  رد  رظن  لمات و  يور  زا  دنرتاسر  و  اهعمط ، رب  ندش  فرشم  يور  زا  دنرتمک 
تیاعر هک  تسایس  نیا  تمکح  رد  دشاب  بجاو  هک  تسنآ  نآ  ددرگ و  یم  روکذم  ماقم  نیا  بسانم  تسه  رگید  یتمکح  اجنیا  و 

، دنهد صاصتخا  یند  لامعاب  ار  یندا  فیرـش و  لامعاب  ار  فارـشا  و  دنهد ، سان  هزادناب  اهلمع  هدومن  لماع  لمع و  نایم  تبـسانم 
بجوم ندومن  تلاوـح  ناـگرزب  رب  درخ  ياـهراک  و  ندوـمرف ، نادرخ  هب  گرزب  ياـهراک  هک  هتـشگ  موـلعم  درخ  باـبرا  شیپ  هچ 
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گرزب ياهراک  تفگ : دندیسرپ ، وا  تلود  لاوز  ببـس  زا  دوب  هدمآ  لاوز  هب  وا  تلود  هک  كولم  یـضعب  زا  و  ددرگ ، روما  لالتخا 
ياهراک نادـب  رـس  تمه  ولع  زا  ناگرزب  دـنام ، عیاض  رما  ود  ره  نآ  مدومرف ، ناگرزب  اب  درخ  ياـهراک  و  مدرک ، تلاوح  نادرخ  هب 

، دنام عیاض  راک  ود  ره  سپ  دومن ، دنتسناوتن  تیشمت  گرزب  ياهراک  تمه  یتسپ  هلصوح و  فعض  زا  نادرخ  دندرواین و  ورف  درخ 
تیصو تاضق  رد  هکنآ  دننام  دنامن ، تجاح  عضوم  ار  ناشیا  ات  ار  اهقزر  ناشیارب  نادرگ  رفاو  مامت و  سپ  .دیشک  تلود  لاوز  هب  و 

زا ار  ناـشیا  رم  تسا  يزاـین  یب  .دوخ و  ياهـسفن  حالـص  بلط  رب  تسا  ناـشیا  توق  بجوم  ناـشیارب  قزر  غابـسا  هچ  .دـش  نآ  هب 
هنخر ای  ارت  رما  دـننک  تفلاخم  رگا  ناشیا  رب  تسا  تجح  .ناناملـسم و  لاـم  زا  تسناـشیا  ياهتـسد  ریز  رد  هچنآ  ندروخ  نتفرگ و 
لها زا  ناسوساج  رامگ  هب  و  ناشیاب ، نظ  نسح  رب  دامتعا  هن  نک  ناشیا  لامعا  دـقفت  سپ  .ارت  تناما  تناـیخ  هب  دننکـشب  دـنزدنا و 
یهنم نید  رد  سـسجت  هک  یئوگن  .دنیامن  ءاهنا  وت  يوس  هب  یتسار  هب  ار  نآ  دـننک  روما  نآ  سـسجت  ات  ناشیا  رب  يرادافو  یتسار و 

هک تسا  يروما  رد  سـسجت  تسا  هنع  یهنم  هچنآ  هک  دـشاب  یعاس  یـشاو و  دادـع  رد  دـنک  شاـف  مدرم  ربخ  سک  ره  تسا و  هنع 
، دشابن هنع  یهنم  فیح  فاصنا و  لدـع و  ملظ و  زا  ماکح  لامع و  زا  روما  نیا  لاثما  رد  اما  و  دـشاب ، نآ  لعاف  رب  روصقم  نآ  ررض 

یب هقبط  نیا  دوجو  هک  مدرک  تراشا  رتشیپ  کـلذ  عم  و  دوبن ، یئوگدـب  تیاعـس و  داـبع  لاوحا  حالـصا  يارب  اـهربخ  نآ  ياـشفا  و 
ناشیا رتکین  لوق  دیاب  دتفا  تجاح  ناشیدب  نوچ  و  دنشاب ، ریخ  ناراکدب  عفد  يارب  ابلاغ  دنشابن  ریخ  دوخ  يارب  رگا  دشابن ، یتحلصم 
تاقوا یضعب  هکلب  دشابن ، مارح  اقلطم  ربخ  ياهنا  سسجت و  هلمجلاب  .دشاب و  ربتعم  عومـسم و  دشاب  رتکیدزن  تناید  قدص و  هب  هک 

هب هچ  .دومرف  تراشا  نادـب  ترـضح  نآ  هچنانچ  لمتـشم ، يویند  ینید و  ياهتمکح  دـیاوف و  رب  و  دـشاب ، مزـال  هوجو  یـضعب  زا  و 
، تناما نتشاد  راک  رب  ار  ناشیا  تسا  ندوب  ثعاب  تسا و  ندنار  لامع  روما  زا  ناهنپ  رد  وت  ندوب  ربخ  اب  ندومن و  دهاعت  هک  یتسرد 

روج زا  لامع  ظفحت  رد  یببس  چیه  هک  دنامن  یفخم  .هدومرف  زین  تاضق  هرابرد  تیصو  نیا  لثم  و  تیعر ، اب  ندرک  ارادم  یمرن و  و 
ملظ فیح و  رب  هتفر  هتفر  دباین  ربخ  چیه  ناشیا  راک  زا  یلاو  هاگره  هچ  دـشابن ، ناشیا  رما  رب  تالو  عالطا  دـهعت و  زا  رتیوق  فیح  و 
راک زا  و  دـهن ، ناشیا  تسد  رب  قالطالا  یلع  داـبع  ملاـظم  ناوید  یلاو  دـیابن  سپ  دـندرگب ، فاـصنا  لدـع و  هار  زا  و  دـندرگ ، ریلد 

شوگ و  دـنزادرپن ، راک  لامعا  اب  چـیه  یبلط  تغارف  یکاب و  یب  يور  زا  هک  دـشاب  رئاج  كولم  هقیرط  نیا  هک  دـشاب  ربخ  یب  ناشیا 
هک دـشاب  رایـسب  و  دـنیامن ، تلاوح  دوخ  ناوید  لامعاب  ار  ناشیا  هک  دومرف  نادـب  ترـضح  نآ  هچنانچ  دـنزادنین ، ناهاوخداد  يوس 

نیا يور  زا  سوساج  یهنم و  عضو  وا  داد  دوب  ناوید  دیاش ز  هک  وا  دایرف  زادنیم  ناوید  هب  دشاب : ناوید  لامع  زا  مه  ناشیا  تیاکش 
لیاذر زا  رابخا  ياهنا  سسجت و  و  دشابن ، نسح  مدرم  بویع  لاوحا و  شیتفت  هسفنب  دنچ  ره  دشاب  حیحـص  اور و  گرزب  تحلـصم 

نیا تنوعم  هب  و  دنا ، هدوب  مزالم  ار  تلـصخ  نیا  نیتم  نید  يار و  ریبدت و  لقع و  بابرا  زا  هقباس  كولم  و  ددرگ ، هدرمـش  تافص 
دهع رد  هـک  دـنا  هدروآ  .هدـمآ  رایــسب  تاـیاکح  باـب  نـیا  رد  و  دـنا ، هدوـشگ  تـیعر  يور  رب  فانــصا  لدـع و  باوـبا  تـمکح 
لاح فاشکتسا  دومن ، تسارف  دیدش  هودنا  ررض و  راثآ  يو  زا  دش  قیفر  يدرم  اب  تفر  یم  یهار  هب  وا  نایهنم  زا  یکی  هلودلادضع 

زا مدوب  تورث  اب  يدرم  نم  تفگ  داهن ، نایم  رد  وا  اب  شیوخ  هصغ  رپ  هصق  داد و  حرـش  وا  اب  دوخ  لاح  عانتما  ابا و  زا  دعب  وا  دومن ،
دزن دادـغب  رد  هدرک  هباتفآ  ود  رد  دوخ  دـقن  هیداب  فوخ  زا  مدـش و  دادـغب  دـصاق  جـح  مزع  هب  هدرک  دـقن  دوخ  لاوما  ناسارخ  لها 

و متشگ ، ریسا  رافک  تسد  رد  دیسر و  نم  يور  رب  تحارج  دنچ  مدومن  کنرف  وزغ  مزع  مدرازگب  جح  نوچ  مداهن و  تناما  یـضاق 
وا اب  دومن ، راکنتـسا  داعبتـسا و  دروآ و  راکنا  متـساوخب  نیما  یـضاق  زا  لام  نآ  مدمآ و  دادغب  هب  هدش  صالخ  دیدم  یتدم  زا  دـعب 

، درک دـیعو  دـیدهت و  ارم  ات  دوب  رـصم  راکنا  رب  نانچمه  وا  مدرک ، یم  دوخ  تناما  تساوخزاـب  قفرب  و  متفرگ ، ارادـم  قیرط  یتدـم 
يور هک  شیپ  رد  تبرغ  هار  و  مریگ ، شیوخ  رـس  اـت  مدـمآ  نوریب  دادـغب  زا  مدادـب و  كرت  فوخ  زا  دـناسر ، هورکم  ارم  تساوـخ 

رد ار  صخـش  نآ  هک  دومن  رما  ار  وا  ریما  دومن ، ءاهنا  ربخ  نآ  و  دیناودب ، ریما  هب  یکیپ  لاح  رد  یهنم  مرادـن ، شیوخ  نطو  هب  نتفر 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4035 

http://www.ghaemiyeh.com


نوریب تقو  دنچ  و  دیوگن ، سک  چیه  اب  زار  نآ  هک  دومرف  رما  ار  وا  تفگ ، هب  شیوخ  لاح  دمایب و  نوچ  دتسرف ، تمدخ  هب  یناهنپ 
یبش سپ  دومن ، تغلابم  باب  نآ  رد  دوزفیب و  قباس  مارکا  لیجبت و  رد  و  تفرگ ، رد  فطل  یضاق  اب  سپ  ددرگ ، هدوسآ  یئاج  رهش 
دبال نوچ  و  هدینادرگ ، باوخ  روخیب و  ناشیا  تبقاع  نادنزرف و  رما  رد  لمات  ار  وا  هک  داهن  نایم  رد  وا  اب  دـناوخب و  تولخ  هب  رد  وا 

رد دوب ، دنهاوخ  یگنت  تنحم و  ماهـس  فده  رقف و  رـض و  مادقا  هدوسرف  یقاب  و  دوب ، دـناوتن  ناشیا  زا  یکی  زج  تنطلـس  ماقم  میاق 
میس رز و  لام و  زا  یبیصن  هک  مهاوخ  هتسنادن ، زار  نیا  مرحم  ار  یسک  وت  ریغ  و  ما ، هدیشیدنا  باب  نیمه  رد  باوص  ییار  اهبش  نیا 

رب ناصاخ  همه  زا  ارم  و  هدع ، یتخس  يارب  و  دشاب ، هریخذ  هقاف  زور  ار  ناشیا  لام  نآ  ات  مهنب ، نیما  يدرم  دزن  نیـصح  یعـضوم  رد 
نییعت یعـضوم  و  میآ ، یم  وت  يارـس  هب  ناهنپ  دوخ  نم  هک  شاب  رظتنم  بش  نالف  دـشابن  وت  زا  شیب  دامتعا  نظ و  نسح  سک  چـیه 

دودسم هار  و  یشوپب ، نآ  رس  و  یهن ، اجنآ  دروآ  یم  اجنآ  مرحم  نیما  يدرم  بش  هب  لام  نآ  و  يزاسب ، یبادرـس  اجنآ  ات  میامن  یم 
قزر هدژم  لاف  نویامه  لابقا  رومغم  يراودیما  یـشوخ و  رد  یلد  رورـسم و  رطاخ  اب  دمآ و  نوریب  درک و  تمدـخ  یـضاق  .ینادرگ 
حابـص ات  اهبـش  هدروآ ، یهانتمان  ضیف  هناخ  ناهن  زا  دـماالب  میعن  تراـشب  راـیتخب  تلود  و  هدـیناسر ، شدـیما  شوگب  باـستحا  یب 

نآ یضاق  هدومن و  نییعت  یعضوم  دش و  یضاق  هناخ  هب  ناهنپ  یبش  ریما  ات  یتفگن ، دوخ  اب  تراشب  نآ  ثیدح  زج  اهزور  و  یتفخن ،
ار وا  درک و  بلط  ار  درم  نآ  و  دـناوخ ، هب  یناهنپ  رد  ار  یـسک  ریما  لاح  نیا  رد  دوب ، لاوما  نآ  ندیـسر  رظتنم  هدرک  هدامآ  ترامع 
نآ دنک ، ریذحت  ریما  هب  ار  وا  و  دریگرد ، ریفن  دایرف و  دهدن  رگا  و  دبلط ، يو  زا  فنع  قفر و  هب  لام  نآ  دور و  یضاق  دزن  ات  دومرفب 
ود نآ  زا  یکی  هب  دیزرلب ، دوخ  رب  دوعوم  لام  نآ  توف  میب  زا  و  دیـسرتب ، دیدب  لاونم  نآ  رب  لاح  یـضاق  نوچ  درک ، نینچ  صخش 
زا دعب  و  دناوخب ، ار  یضاق  ریما  دروآ ، ریما  تمدخ  هب  هیـضق  تروص  اب  هباتفآ  نآ  صخـش  تخاس  رـضاح  ار  نآ  درک و  رارقا  هباتفآ 

یـضعب رد  دـیاش  .تشگزاب و  دونـشخ  هتفای  دوخ  قح  صخـش  نآ  و  دومرف ، تبوقع  لاـکن و  ار  یـضاق  همدـقم  نآ  حیـضوت  نیبت و 
دنناوتن دـهع  نیا  تلود  بابرا  ور  نآ  زا  دامتعا  یب  تساران و  دنـشاب و  دـساف  نامز  نیا  مدرم  نوچ  هک  دـتفا  ههبـش  اـجنیا  اـهرطاخ 

زا تیاکش  فرح  و  دشاب ، هباشتم  رـضاح  یـضام  زا  هنامز  لاوحا  هتبلا  دشابن و  باوص  يار  نیا  .تشامگ و  لامع  رب  قداص  نایهنم 
باوص دوصقم  هاگره  لوبقم  یباطخ و  تسا  ینخـس  و  دنا ، هدوب  فوصوم  نادـب  نامز  لها  همه  هک  تسا  یتلـصخ  مه  دوخ  نامز 

نآ رب  روصقم  تیاکـش  نآ  هتبلا  هک  دنکن  نآ  ياضتقا  و  دنا ، هدرک  دوخ  نامز  زا  تیاکـش  عون  نیا  زین  دهع  بابرا  ور  نآ  زا  دشاب ،
هلمج زا  .دـنادب و  نیقی  هب  نیا  دـنک  نامز  ره  لها  نایملاع و  ملاع و  لاوحا  رد  رظن  لـمات  تریـصب و  يور  زا  هک  ره  دـشاب و  ناـمز 

كولم لاوحا  هک  ءاحلـص  هن  ءاحلط  زا  دنـشاب  هتـشاد  نیعم  یعمج  نامز  نیا  كولم  ینیبن  هک  دشاب  نآ  ههبـش  نیا  نالطب  رب  تاراما 
یموق هک  دشاب  دیعب  ارچ  سپ  دنرادن ، اور  بذـک  نآ  رد  تبغر  فوخ و  زا  و  دـننک ، ءاهنا  یتسار  هب  ناشیا  تکلمم  عاضوا  رگید و 

هقبط نآ  ررـض  رظن  زا  و  دـنیامن ، ریرقت  یتسار  هب  ماکح  لامع و  ياهربخ  ات  دـهد ، تسد  ار  ناشیا  دالب  دابع و  حالـصا  يارب  ناکین 
اب شیدنیب و  ینعی  .دنشاب  رتتسم  یفتخم و  هقبط  نآ  ررـض  رظن  زا  و  دنیامن ، ریرقت  یتسار  هب  ماکح  لامع و  .دنـشاب  رتتـسم  یفتخم و 

رـس و رد  ار  ناشیا  و  دنـشوپ ، یم  ناشیا  بویع  دنیارآ و  یم  وت  شیپ  ناشیا  دساف  لامعا  هک  وت  لامع  زا  هملظ  ناوعا  زا  شاب  رذـح 
ملظ رب  ار  ناشیا  ات  دنـشاب ، هتـشاد  ناوعا  ناطلـس  هاگرد  رب  بصانم  بابرا  لامع و  هک  دشاب  تداع  هچنانچ  .دـننک  یم  ترـصن  رهج 

لامع و ینعی  ناشیا  زا  یکی  رگا  سپ  .ددرگ  زاب  ینعم  نیا  هب  ینارحب  حراش  مالک  رزاوم و  قفاوم و  روج  رب  و  دنـشاب ، دمم  رـصان و 
رابخا نآ  هب  ینک  ءافتکا  دیاب  وت ، نانآ  هب  هدید  ياهربخ  وت  دزن  وا  رب  ار  تنایخ  نآ  دنادرگ  عمج  یتنایخ  هب  دـنک  زارد  تسد  ناوعا 

ددـع زا  باب  ره  رد  تداهـش  طیارـش  زا  ءاهقف  نایم  تسا  دوهعم  هک  تسا  نآ  ریغ  اجنیا  لاح  رگم  تسیلاوئـس  اـجنیا  .هاوگ  يور  زا 
هجو رب  تسا  هتفاـی  هچنآ  هب  ار  وا  يریگارف  و  وا ، ندـب  رد  ار  تناـیخ  رب  تبوـقع  وا  رب  ینارتـسگب  سپ  .نآ  ریغ  تلادـع و  صاـخ و 
ینک هدالق  وا  ندرگ  رد  و  تنایخ ، غاد  هب  ار  وا  ینک  ناشن  و  يراوخ ، ماقم  هب  ار  وا  يراد  یم  سپ  شلمع  زا  تسا  هدیسر  تنایخ و 
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.ار ناشیا  لاثما  دشاب  دنپ  و  ار ، نارگید  دشاب  تربع  ات  ار  یمان  دب  تمهتراع و 

یجیهال

لها مهنم  خوت  هنایخلا و  روجلا و  بعـش  نم  عامج  امهناف  هرثا ، هاباحم و  مهلوت  اراـبتخا و ال  مهلمعتـساف  کـلامع ، روما  یف  رظنا  مث 
عماطملا یف  لقا  اضارعا و  حـصا  اقالخا و  مرکا  مهناف  همدـقتملا ، مالـسالا  یف  مدـقلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  لها  نم  ءایحلا ، هبرجتلا و 

« .ارظن رومالا  بقاوع  یف  غلبا  افارشا و 

نادرگم راـیتخا  بحاـص  ناـشیا و  زا  ندرک  نیزگ  يور  زا  ار  ناـشیا  نادرگ  لـماع  سپ  وت ، ناـنکراک  ياـهراک  رد  نک  هاـگن  سپ 
تسا تنایخ  ملظ و  ياه  هبعش  رم  هدننک ي  عمج  تفص  ود  نیا  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، ندیزگرب  ندرک و  ششخب  يور  زا  ار  ناشیا 

هب سپ  ار ، مالسا  رد  نیـشیپ  مدق  لها  زا  وکین و  ياه  هداوناخ  زا  ار ، ایح  ار و  هبرجت  لها  ندومرف  راک  يارب  زا  ناشیا  زا  نک  دصق  و 
هدننک هغلابم  اهعمط و  هب  ندش  فرشم  رد  دنرتمک  اهسومان و  اهضرع و  رد  دنرت  حیحص  قالخا و  رد  دنرت  یمارگ  ناشیا  هک  قیقحت 

.اهراک تبقاع  ندرک  هاگن  رد  دنرت 

نا مهیلع  هجح  مهیدـیا و  تحت  ام  لواـنت  نع  مهل  ینغ  مهـسفنا و  حالـصتسا  یلع  مهل  هوق  کـلاذ  ناـف  قازرـالا ، مهیلع  غبـسا  مث  »
مهرومال رسلا  یف  كدهاعت  ناف  مهیلع ، ءافولا  قدصلا و  لها  نم  نویعلا  ثعبا  مهلامعا و  دقفت  مث  کتناما ، اوملث  وا  كرما ، اوفلاخ 

كدنع هیلع  اهب  تعمتجا  هنایخ  یلا  هدی  طسب  مهنم  دحا  ناف  ناوعالا ، نم  ظفحت  هیعرلاب و  قفرلا  هنامالا و  لامعتـسا  یلع  مهل  هودح 
هلذـملا و ماقمب  هتبـصن  مث  هلمع ، نم  باصا  امب  هتذـخا  هندـب و  یف  هبوقعلا  هیلع  تطـسبف  ادـهاش ، کلاذـب  تیفتکا  کـنویع  راـبخا 

« .همهتلا راع  هتدلق  هنایخلاب و  هتمسو 

حالـصا رب  ناـشیا  يارب  زا  تسا  توق  يزور  ندرک  ماـمت  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، ناـشیا  ياـه  يزور  ناـشیا  رب  نک  ماـمت  سپ  ینعی 
رگا ناشیا  زا  هذـخاوم  رب  تسا  تجح  تسا و  ناشیا  فرـصت  تسد  ریز  رد  هچنآ  نتـشادرب  زا  تسا  ناشیا  يزاین  یب  ناشیا و  سفن 

زا ناسوساج  ناشیا  رب  زیگنارب  ار و  ناشیا  رادرک  نک  وجتسج  سپ  ار ، وت  تناما  دننک  تنایخ  هنخر و  ای  ار ، وت  مکح  دننک  تفلاخم 
: راک ود  رب  ار  ناشیا  رم  تسا  رت  هدـنزیگنارب  ار  ناشیا  ياهراک  رم  یناهن  رد  ندرک  هظحالم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، افو  یتسار و  لها 
ار دوخ  تسد  دوشگ  ناشیا  زا  یـسک  رگا  سپ  ناشیا ، نارگیرای  زا  تسا  ندرک  تظفاحم  تیعر و  هب  ندرک  ارادم  تناما و  نتـشاد 

ندـش عمج  نآ  هب  نک  افتکا  وت ، ناسوساج  ياهربخ  وت  دزن  رد  وا  تناـیخ  رد  دـیدرگ  عمج  هک  یتلاـح  رد  ندرک ، تناـیخ  يوس  هب 
لمع زا  نآ  هب  تسا  هدیـسر  هک  ار  هچنآ  وا  زا  ریگب  وا و  ندـب  رد  ار  تبوقع  تسد  وا  رب  اشگب  سپ  نداد ، تداهـش  يور  زا  اـهربخ 
گنن هدالق ي  دـنبب  وا  ندرگ  هب  يراکتنایخ و  تمالع  هب  وا  رب  راذـگب  تمالع  يراوخ و  تلذ و  ماقم  رد  ار  وا  نک  اـپرب  سپ  دوخ ،

.ار تنایخ  تمهت و 

یئوخ

، دـصقتلا یخوتلا :) ، ) عمجلا عامجلا :) ، ) هدوملا بحلل و  ماعنالا  دادبتـسالا و  هرثالا :) ، ) ضوعالب ءاطعلا  هاطاعملا و  هاباحملا :) : ) هغللا
امسو و همـسو ) ، ) ثحلا هودحلا :) ، ) هریغ طئاحلا و  یف  عقاولا  للخلا  همربک : هملثلا  هتفاح ، نم  هترـسک  برـض : باب  نم  ءانالا  تملث 
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: هاباحم مهلمعتـساف ، هلوقل  هل  لوعفم  ارابتخا : بارعالا : اهب ، يوکی  یتلا  هلـالا  مسا  میملا  رـسکب  مسیملا  و  یک ، همـسب و  هیفرثا  همس :
بوصنم اـقالخا : تاـتویبلا ، هلوقل  هفـص  همدـقتملا : هلوعفم ، هبرجتلا  لـها  و  یخوتی ، یخوت  نم  رما  خوت : مهلوت ، ـال  هلوقل  هل  لوعفم 

یف رتتسم  وا  فوذحم  دئاعلا  هلص و  رقتسم  فرظ  مهیدیا  تحت  هلوصوم و  ام  مهیدیا : تحت  ام  مرکا ، هلوق  یف  هبسنلا  نم  زیمتلا  یلع 
لعف لعاف  دحا  مهنم : دحا  ناف  مهیدیا ، تحت  ائیش  يا  اهتفص  اهدعب  ام  هفوصوم و  نوکت  نا  لمتحی  ردقملا و  هقلعتم  رابتعاب  فرظلا 

: ینعملا طرشلا ، ءازج  هبوقعلا  هیلع  تطسبف  هلوق  هیلاح و  هیلعف  هلمج  ادهاش : کلذب  تیفتکا  هنایخ  یلا  هدی  طسب  هلوق : هرسفی  رمضم 
نوئـش نم  ناش  لکل  هدـیدع  ءارزو  نیعی  کلم  وا  سیئر  نم  هموکحلا  لکـشتیف  روصعلا  هذـه  یف  دالبلل  یـسایسلا  مظنلا  طسبنا  دـق 

و هماعلا ، لاغـشالل  ریزو  و  مولعلل ، ریزو  و  هیجراخلا ، رومالل  ریزو  و  هیلخادـلا ، رومالل  ریزو  و  هیلاملل ، ریزو  و  برحلل ، ریزوف  دـلبلا ،
و ریثک ، قلخ  اهروما  یف  لغتشی  هریثک  تارادا  تایریدم و  نم  هرازو  لک  لکـشتی  اریزو و  نیرـشع  یلع  ءارزولا  دیزی  امبر  و  اذکه ،
ممـالا و یف  هذوفن  مالـسالا و  مدـقتل  هیـسیئرلا  هلعلا  وه  اذـه  و  ادـج ، اطیـسب  ناـک  مالـسالا  هموکح  ردـص  یف  یـسایسلا  مظنلا  نکل 

هماقا - 1 نارما : اعیسو  هلمع  رادم  ناک  امهم  لماعلا  اذهل  یسیئرلا  لغشلا  و  لماع ، هیحان  لکل  هفیلخلا  لبق  نم  ثعبنی  ناکف  بوعشلا ،
یف موی  لک  دجـسملا  نورـضحیف  نیفلکملا  لک  یلع  ابجاو  لماعلا  فلخ  هالـصلا  هعامجلا و  روضح  ناـکف  هتماـماب  ساـنلل  هالـصلا 

هیمالسالا دئاقعلا  مهنقلی  هتالص و  یف  همکحلا  باتکلا و  مهملعی  مهب و  یلصیف  لماعلا  ءارو  نوفطـصی  هسمخلا و  تاولـصلا  تیقاوم 
لکل هیرکـسعلا  تاماظنلا  میلعت  فراعملل و  هسردم  هالـصلا  هعماج  تناکف  داهجلا ، نیدایم  یف  ودـعلا  هاجت  فافطـصالل  مهبردـی  و 

.هداتعملا 2- هفرح  هلغاشم و  ءارو  بهذی  نا  هیفاکلا  هصرفلا  هل  نوکی  و  هلیل ، موی و  لک  یف  نیتعاس  رادقم  الا  هنم  لغشی  و ال  ملسم ،
دوهیلا نم  مالسالا  همذ  یف  نیلخادلا  باتکلا  لها  یلع  هضورفملا  هیزجلا  هنمـض  یف  لخدی  نیعرازلا و  نیقاهدلا و  نم  جارخلا  عمج 

هیمالـسالا دالبلا  یحاون  یتش  یف  نارمعلا  هعارزلا و  رماب  نولغتـشملا  رـصعلا  اذه  یف  اددـع  نورثکالا  مه  و  سوجملا ، يراصنلا و  و 
ریسم هحـص  هیمالـسالا و  دالبلا  مظن  هماقتـسا  یف  هیـسیئرلا  هطقنلا  یه  یلاولا  هیـصخش  ناکف  نیـصلا ، دودح  یلا  ایقیرفا  نم  هدتمملا 

هفاک الا  كانلـسرا  ام  و  : ) یلاعت هللا  لاق  امک  هفاک  سانلا  هیادـه  وه  يذـلا  یـساسالا  هفدـه  وحن  راـهدزالا و  مدـقتلا و  وحن  مالـسالا 
هیاعر یمالسالا و  لدعلا  ثب  هیمالسالا و  نیناوقلا  هیاعرب  الا  یسیئرلا  فدهلا  اذه  یلا  لصوی  و ال  ابـسلا ) - 28 اریذن ، اریشب و  سانلل 
هلوقب لامعلا  باختنال  یصوا  ههجلا  هذه  نم  و  هقیقد ، هلیقث و  لماعلا  هفیظو  ناکف  لمعلا ، هریسلاب و  هتداعس  قیرط  هئارا  رـشبلا و  عون 

حلاصملا و فوقولا و  تاقدـصلا و  داوسلا و  لامع  مه  و  رـصم :) ج 17 ص 29 ط   ) یلزتعملا حرشلا  یف  لاق  ارابتخا .) مهلمعتـساف  )
: لوقا .مهیلع  اماعنا  هرثا و ال  مهیف و ال  عفشی  نمل  مهل و  هاباحم  مهیلوی  نا ال  مهتبرجت و  مهرابتخا و  دعب  مهلمعتـسی  نا  هرماف  اهریغ ،

راهظا وه  هرثالا  و  دالبلا ، نم  هیحان  رما  یلی  نم  لاـمعلا و  قلطم  هنم  دوصقملا  لـب  لاـمعلا ، نم  فنـصب  همـالک  صاـصتخال  هجو  ـال 
روجلا نم  عامج  مهناف  : ) مثیم نبا  هخسن  یف  و  هیـصوصخلا ، یعاودلا  نم  کلذ  ریغ  وا  هتجاح  وا  هددوتل  هل  فطعتلا  وا  دحال  هبحملا 

ناف هنایخلا ، روجلا و  بعـش  نم  اعمج  اوناـک  همدـقت  نم  ناـمثع و  ناـمز  یف  لاـمعالل  نیلغاـشلا  لاـمعلا  نا  دوصقملاـف  هناـیخلا .) و 
یف مهقفاوی  نم  مهلامعا  یف  نولمعتـسی  قحلا و  بالط  هروث  نم  مهماقم  یلع  نوفاـخی  قح و  ریغب  هفـالخلا  اوصمقت  نیذـلا  ءاـفلخلا 
یلا رظناف  .هنامیا  هتناید و  هقرو  هتدیقع  فعضل  لطابلا  یلا  لیمی  قحلا و  نع  فرحنی  نمم  مهقاقـش  مهروج و  یلع  مهنیعی  مهقافن و 

دـساحلا هوبنلا و  تیب  لها  نع  فرحنملا  دـیلو  نب  دـلاخ  راتخا  دـق  هیوبنلا  هریـسلا  ظفحب  رهاظتملا  رهاظلا و  یلع  ظـفحتملا  رکب  یبا 
فیس هللا و  فیـس  هبقل  یمالـسالا و  فیـسلا  هوق  هیلا  ضوف  هتموکح و  یف  ءارمالا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هیالولا  زکرم  یلع  دقاحلا 

دلاخ بکتراف  هحیـصنلا ، صالخالا و  مالـسالا و  یف  همدـقلا  مهل  نمم  باحـصالا  یف  لاطب  الا  نم  تام  دوجو  عم  هللا  لوسر  هرهش 
هیمالـسالا روغثلا  دحا  یه  هفوکلا و  یلع  لمعتـسا  رمع  اذه  .اهعامـس و  نم  نادبالا  رعـشقی  یمالـسالا  ملاعلا  یف  حـئاضف  تایانج و 

لجر وه  و  ءادلالا ، نینموملاریما  ءادعا  دحا  هبعـش  نب  هریغم  ناسارخ  موخت  یلا  دجن  دودح  نم  هلماشلا  هعـسولا  نم  اهل  امب  هیـسیئرلا 
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ص 213 ج  ) ماشه نبا  هریس  یف  امک  اهبکترا  هحیضف  هنایخ  هیانج و  رثا  یلع  مالسالاب  اجتلا  دق  یلهاجلا  هرصع  نم  هنایخلا  هیانجلا و 
لعج مث  لاق : نا  یلا  یفقثلا - دوعـسم  نب  هورع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  اوثعب  مث  هثیدـح : یف  يرهزلا  لاق  رـصم ) 2 ط 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  سار  یلع  فقاو  هبعـش  نب  هریغملا  و  لاـق : هملکی  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هیحل  لواـنتی 
هللا لوسر - هجو  نع  كدی  ففکا  لوقی : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیحل  لوانت  اذا  هدی  عرقی  لعجف  لاق : دیدحلا  یف  هلآ )

لوسر مسبتف  لاق : کظلغا !؟ کظفا و  ام  کحیو  هورع : لوقی  و  لاق : هعرقملا ) يا   ) کیلا لـصت  ـال  نا  لـبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
تلـسغ له  و  ردـغ ، يا  لاق : هبعـش ، نب  هریغملا  کیخا  نبا  اذـه  لاق : دـمحم ؟ ای  اذـه  نم  هورع : هل  لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

نم کلام  ینب  نم  الجر  رشع  هثالث  لتق  همالـسا  لبق  هبعـش  نب  هریغملا  نا  اذه  هلوقب  هورع  دارا  ماشه : نبا  لاق  سمالاب ، الا  کتاوس 
هید و هرـشع  ثالث  نیلوتقملا  هورع  يدوف  هریغملا  طـهر  فـالحالا  نیلوتقملا و  طـهر  کـلام  ونب  فیقث  نم  ناـیحلا  جـیاهتف  فیقث 

هیلع  ) هللا لوسر  یلا  اهبرف  اهذخاف و  نمیلا  کلم  مهاطعا  یتلا  مهایاده  ذـخال  اردـغ  مهلتق  ناک  و  لوقا : .یهتنا  رمالا ، کلذ  حلـصا 
عم نصحم  وه  انزلا و  هحیضف  هفوکلا  یف  هلمع  مایا  یف  بکتراف  اهلبقی ، ملف  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  یلع  اهضرع  ملـساف و  مالـسلا )
نب دایز  مهنم  هموکحلا  راد - یف  نیملاعلا  نیعباتلا  هباحـصلا و  نم  هعبرا  هانز  یلع  علطاف  راـهنلا  ءوض  یلع  لـعب  تاذ  هارما  لـیمج  ما 

و انزلا ، هباکترا  یلع  همات  هداهـش  دوهـشلا  نم  هثالث  يدا  هسفنب و  همکاـح  هنیدـملا و  یلا  دوهـشلا  هبلطف و  رمع  یلا  هرما  اوضرعف  هیبا 
دارا ام  مالکلا  اذهب  هنقلف  هللا ، لوسر  باحصا  رابک  دحا  هب  حضتفی  لجر ال  هجو  يرا  رمع : هل  لاق  هداهـشلا  ءادال  دایز  درو  امل  نکل 

هلوخد هتیور  نع  تکـس  لیمج و  ما  نطب  یلع  بکار  وه  دـحاو و  شارف  یلع  لیمج  ما  عم  امئان  هریغم  تیار  داـیز : لاـقف  هنقلی ، نا 
يا و  هریغم ، ارب  فذـقلا و  دـح  دوهـشلا  رئاس  برـضب  رماف  هیفاک  هتداهـش  رمع  ری  مل  هتداهـش و  صقن  هلحکملا و  یف  لیملاک  ادـهیف 

، نایبلا نع  ینغملا  نایعلاک  هناف  حیضوت  یلا  مهتنایخ  مهروج و  جاتحی  الف  نامثع  لامع  اما  و  هذه .؟ نم  حضفا  مالـسالا  یف  هحیـضف 
نم عامج  امهناف   ) یلزتعملا هخـسن  یف  نکل  .هنایخلا و  روجلا و  بعـش  نم  اـعامج  اوناـک  نیقباـسلا  لاـمعلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف

مدـقت دـق  هنایخلا و  روجلا و  بعـش  نم  عامج  هرثالا - هاباحملا و  لامعتـسا  ینعی  امهناف - هحرـش : یف  لاق  و  هناـیخلا ) روجلا و  بعش 
ریغ یلا  قحتـسملا  نع  لدع  دق  نوکی  هناف  روجلا  اما  هنایخلا  روجلا و  نم  ابورـض  عمجی  کلذ  نا  ینعملا : و  هظفللا ، هذـه  لثم  حرش 

.هالو نم  ناخ  دقف  کلذ  دمتعی  مل  نمف  ءافکالا ، دیلقت  یضتقت  هنامالا  نالف  هنایخلا  اما  و  قحتسملا ، یلع  روج  کلذ  یفف  قحتـسملا 
هرواشم نود  کلذب  رثاتـسی  مهیلویف و  هیالولا  یلع  ائیـش  هنوطعی  ناک  هرثا ، هاباحم و  مهیلوی  الف  لاقف : ریـسفتلا  اذـهب  مثیم  نبا  رتغا  و 

روجلا اما  هنایخلا ، روجلا و  بعـش  نم  عامج  ریمـضلا - ضوع  خسنلا  ضعب  یف  هب  حرـصم  وه  امک  هرثالا - هاباحملا و  يا  امهناف  هیف ،
بـصانلا دـی  یف  هناما  وه  نیدـلا و  نم  مهرایتخا  یف  يرحتلا  نالف  هنایخلا  اما  و  اعرـش ، هب  روماملا  لدـعلا  بجاو  نع  امهب  جورخللف 

هرکذ یف  ام  یفخی  ال  لوقا : .هنایخلا  نم  اـعون  هناـمالا و  نع  اـجورخ  هرثـالا  هاـباحملا و  درجمب  کـلذ  نود  نم  مهبـصن  ناـکف  مهل ،
معن ال فسعتلا ، فلکتلا و  نم  هرثـالا  هاـباحملاب و  باـختنالا  یلع  هناـیخلا  روـجلا و  بعـش  نم  عاـمج  هلمج : قیبـطت  نم  ناـحراشلا 

هذه نا  رهظالاف  فیلکتلاب ، الا  هنایخلا  روجلا و  بعش  نم  عامج  هنا  هیلع  قبطنی  نکل ال  هنایخ و  روج و  باختنالا  اذه  نا  یف  لاکـشا 
هحلاصلا و تاتویبلا  لها  نم  لامعلا  باختناب  ع )  ) رما مث  مالـسلا .) هیلع   ) هتموکح لبق  لامعالل  نیلغاشلا  لاـمعلا  یلا  هعجار  هلمجلا 

یلع هداهش  كانه  نکت  مل  و  تیبلا ، هرسالا و  یه  رصعلا  کلذ  یف  دارفالا  هیبرت  لیفک  نا  نم  اقباس  انرکذ  امل  مالسالا  یف  همدقتملا 
مهناب هحلاصلا  تویبلا  یف  نیبرملا  ءالوه  فصو  دـقف  اـهلظ ، یف  اـشن  اـهیف و  یبر  یتلا  هرـسالا  تیبلا و  یف  رظنلا  ریغ  درفلا  هیحـالص 

قازرالا و روفوب  یـصوا  مث  .رومالا  بقاوع  یف  رظنلا  عمطلا و  هلق  ضرعلا و  هینوصم  قالخالا و  مرک  نم  لماعلل  مزلی  اـمب  نوفوصوم 
دقفتب یـصوا  مث  .اوناـخ  نا  مهیلع  هجحلا  متی  جارخلا و  لاوـما  نم  مهیدـیا  یف  اـمم  سـالتخالا  یلا  اورطـضی  ـالئل  مهیلع ، بـتاورلا 
نویعلا رابخا  قافتاب  هتنایخ  تبث  يذلا  نئاخلا  هبوقع  عرش  مث  .هیعرلاب  قفرلا  هنامالا و  ظفح  یلع  مهثحل  مهیلع  نویعلا  ثب  مهلامعا و 
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کلذ رثا  همهتلا و  راـعب  مهدـیلقت  مومعلل و  مهتناـیخ  مـالعا  لـمعلا و  نع  مهلزع  طایـسلا و  یلع  مهـضرعب  ندـبلا  یف  نیدـقفتملا  و 
راکب ار  نانآ  شیامزآ  ناحتما و  يور  زا  رگنب و  دوخ  لامع  نادـنمراک و  ياهراک  رد  سپـس  همجرتلا : .ادـبا  مهلغـش  نع  مهلاصفنا 

زا يا  هعومجم  اهنآ  اریز  نکم ، ناشرازگراک  اهنآ  اب  تیـصوصخ  راهظا  شیوخ و  ای  اهنآ  هب  ناسحا  یـشوخلد و  ضحمب  راـمگب و 
بوخ و ياه  هداوناخ  زا  هک  یناسک  نک ، باختنا  ار  دـنموربآ  مدرم  هبرجت و  لها  نانآ  ناـیم  زا  .دـنتنایخ  متـس و  روج و  ياـه  هریت 
هدولاـین و اـهنآ  يوربآ  .دـنراد 2 - رت  لیــصا  رت و  یمارگ  یقـالخا  - 1 نانآ : هک  اریز  دـندوب ، ورـشیپ  دنتـسه و  مالـسا  رد  مدقـشیپ 

يرظن اهراک  هلابند  روما و  بقاوع  رد  .دندرگ 4 - یم  عفانم  بلج  عمط و  نوماریپ  رتمک  .دنراد 3 - هقالع  دوخ  يوربآ  هب  ظوفحم و 
تـشیعم روفو  اریز  هدب  اهنادب  یفکم  قازرا  قوقح و  سپـس  .دننک  یم  رتهب  ار  دوخ  راک  تبقاع  هظحالم  دـنراد و  رت  قیمع  رتاسر و 

تجح مامتا  هلیسو  دوش و  یم  تسا  اهنآ  تسد  ریز  هک  یلاوما  رد  فرصت  زا  نانآ  يزاین  یب  ببس  تسا و  اهنآ  سوفن  حالصا  هیام 
هدید ریگب و  رظن  ریز  ار  نانآ  ياهراک  سپـس  .دنزرو  تنایخ  تتناما  رد  دـنچیپ و  رـس  وت  روتـسد  زا  هکیتروصرد  ددرگ  یم  اهنآ  رب 

يرادـتناما و رب  تسا  اهنآ  قیوشت  بجوم  ناـنآ  ياـهراک  زا  وت  یناـهنپ  یـسرزاب  اریز  راـمگب ، اـهنآ  رب  راداـفو  تسرد و  ياـه  ناـب 
هدید نارازگ و  ربخ  رظن  قافتا  دروم  دوشگ و  تنایخب  تسد  یسک  اهنآ  زا  رگا  اپب و  بوخ  ار  دوخ  نانواعم  تیعر ، اب  يراتفرـشوخ 

شدوخ راـک  لوئـسم  شکب و  تازاـجم  هناـیزات  ریز  ار  وا  یتسناد  یفاـک  شمرج  تاـبثا  هراـبرد ي  ارناـنآ  یهاوگ  دـیدرگ و  ناـناب 
.نک وا  رب  رد  ار  تمهت  نیگنن  هماج  هنب و  وا  یناشیپ  رب  تنایخ  غاد  روآ و  رد  يراوخ  ضرعم  رد  سانشب و 

يرتشوش

.ءاضقلل میظع  رمال  تیعد  دـق  همربش : نبال  نمیلا  یلاو  لاق  رمعم : نع  نویعلا )  ) یف ارابتخا ) مهلمعتـساف  کـلامع  روما  یف  رظنا  مث  )
ام تقلاف  لماح  هاش  نطب  برض  یف  لوقت  ام  لاق : .لس  لاق : .هنم  ریسی  یش ء  نع  کلاسنف  همربش : نبا  هل  لاقف  .ءاضقلا  رـسیا  ام  لاق :

ردق مرغی  الئاح و  الماح و  موقت  لاقف : .اهیف  ءاضقلا  امف  لاق : .ائیش  كدنع  اندجو  امف  كانولب  انا  هل : لاقف  لجرلا  تکـسف  .اهنطب  یف 
امهنم دحاو  لک  جوز  نیلجر  یف  لوقت  ام  لجرل : لاقف  ءاضقلل  مهدیری  نم  نحتمی  مثکا  نب  ییحی  ناک  اضیا ) هیف   ) و اذه ، .امهنیب  ام 

و ال  ) .همال رخالا  مع  نیدلولا  نم  دحاو  لک  ییحی : هل  لاقف  اهفرعی  ملف  نیدلولا ، نیب  هبارق  ام  دلو  هتارما  دحاو  لکل  دـلوف  هما  رخالا 
( هرثا و   ) .هاـباحم عیبلا  یف  هتیباـح  و  لـقنی ) هنفج  اـبح  ناـک  هیلا  و  : ) قدزرفلا لاـق  ءاـطعلا ، ءاـبحلا  يرهوجلا :)  ) لاـق هاـباحم ) مهلوت 

هعبصا هیحلا  عسلی  يذلا  لعف  هرض  هفاخم  هحرطا  هاصقاف و  لجرلا  بحا  امبر  مزاحلا  ناطلـسلا  نویعلا :)  ) یف .ادادبتـسا  يا : نیتحتفب ،
- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) هدجی ءانغل  هبیرقت  هتیلوت و  یلع  هسفن  هرکاف  لجرلا  ضغبا  امبر  و  هدسج ، یف  اهمـس  رـشتنی  الئل  اهعطقیف 
سابع و نبا  هبواجم  یف  دـقعلا -)  ) یف .هعفنل و  عشبلا  ءاودـلا  یلع  ءرملا  هراکتک  هدـنع  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

یلع امثق  كاخا  لمعتسا  نمیلا و  یلع  هللادیبع  كاخا  لمعتسا  دق  هرـصبلا و  یلع  یلع  کلمعتـسا  سابع : نبال  هیواعم  لاق  هیواعم -
اما و  سابع : نبا  هل  لاقف  لاق - نا  یلا  مکزئارغ - تعو  امع  مکفـشکا  مل  مکیدـیا و  یف  اـم  مکتاـنه  رمـالا  نم  ناـک  اـملف  هنیدـملا ،

هرصبلا یلع  یمرضحلا  نبا  مهنم  کسفنل  كاوهل ال  الاجر  تنا  تلمعتسا  دق  و  هاوه ، نود  هسفنلف  انایا  مالسلا ) هیلع   ) یلع لامعتـسا 
.انـضارعا انیق  اندـنع و  ام  تبلط  ول  و  بصحف ، هفوکلا  یلع  يرهفلا  سیق  نب  كاحـضلا  و  ناخف ، نمیلا  یلع  هاطرا  نب  رـسب  و  لـتقف ،

یلا عجار  ریمـضلا  و  هیطخلا ، و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  امهناف ) : ) باوصلا طلغ و  وه  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  مهناف ) )
هیاور یف  و  هنایخلا ) روجلا و  بعـش  نم  عاـمج  (. ) هرثـالا هاـباحملا و  ناـف  (: ) هیفف فحتلا   ) هیاور یف  حرـص  هب  و  هرثـالا ، هاـباحملا و 
لامع ضعب  مدق  نویعلا :)  ) یف لاغدالاب .) رومالا  حلصت  تسیل  و  سانلا ، یلع  هرورـضلا  لاخدا  و  هنایخلا ، روجلا و  عامج  ( ) فحتلا )
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نولاکا بذکلل  نوعامس  : ) لج زع و  لاق  امک  نحن  مهضعب : لاقف  بذکلاب ، مهثدحی  لعج  مهمعطاف و  اموق  اعدف  لمع  نم  ناطلسلا 
نوخت و اهیف  اذرج  نکف  هیالو  تیلو  دق  ردـب  نب  راحا  یلودـلا : دوسالاوبا  هیلا  بتکف  قرـس )  ) ردـب نب  هثراح  یلو  هیف : و  تحـسلل .)
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) قطنی هبویهلا  ءرملا  هب  اناسل  ینغلل  نا  ینغلاب  امیمت  زراـب  قرـست و 
اوققحی و ال مل  اوققح  اوتاه  لیق  نا  اهنوملعی و  الاوقا و ال  نولوقی  قدصم  اما  يوهی و  امب  لوقی  بذکم  اما  سانلا  عیمج  ناف  ایندـلا )

ایضاق هرکب  یبا  نب  هللادیبع  ناک  .دشرلا و  کیلع  یمعی  ال  هثراح : لاقف  قرس  نیقارعلا  کلم  نم  کظحف  هتبصا  ائیـش  راح  ای  نرقحت 
نا يرزجلا :) لماک   ) یف و  هناوخال ؟! هنید  نم  عطقی  لجر ال  ریخ  ام  و  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  هناوخا ، یلا  مکحلا  یف  لیمی  ناـک  و 

قارعلا لها  مهل  لاقف  لامعلا ، ینجی  امب  همئالا  فلاخن  ـال  نولوقی : اوناـک  ماـشه و  نمز  یلا  نادـلبلا  لـها  عوطا  اوناـک  هیقیرفا  لـها 
ماشه یلع  اومدـقف  الجر  نیرـشع  عضب و  یف  هرـسیم  جرخف  مهربتخن ، یتح  اولاقف : کئلوا ، رماب  ءالوه  لمعی  اـمنا  مهیف : اوبد  نیذـلا 

صلخا اذـه  لوقی : انمرح و  مهلفن و  انمنغ  اذاف  هدـنجب  انب و  وزغی  انریما  نا  هفیلخلا  غلبا  اولاقف : شربـالا  یلع  اولخدـف  مهل ، نذوی  ملف 
اهنوطب نورقبی  اولعجف  انتیـش  ام  یلا  اودمع  مهنا  مث  رجالا ، یف  دایدزا  اذه  لوقی : مهرخا و  انمدـق و  هنیدـم  انرـصاح  اذا  و  مکداهجل ،

نم هلیمج  لک  اوذـخای  نا  انوماس  مهنا  مث  کلذ ، اـنلمتحاف  دـلج  یف  هاـش  فلا  نولتقیف  هفیلخلل  ضیبـالا  ءارفلا  نوبلطی  اهلاخـس  نع 
تدفن ماقملا و  مهیلع  لاطف  اذـه ؟ هفیلخلا  يار  نعا  ملعن  نا  انببحاف  نوملـسم ، نحن  هنـس و  باتک و ال  یف  اذـه  دـجن  مل  انلقف : انتانب 

رصتنملا ریزو  بیصخلا  نب  دمحا  بکر  جورملا :)  ) یف .هیقیرفا و  یلع  اولوتـسا  هولتقف و  ماشه  لماع  یلع  اوجرخ  اوعجرف و  مهتاقفن 
باکرلا نم  هلجر  جرخاف  هصقب ، ملظتم  هیلا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ملظتف موی  تاذ 

لاکر هنا  كریزو  لکشا  دمحم  مع  نبا  ای  هفیلخلل  لق  ءارعـشلا : ضعب  لاقف  کلذب  سانلا  ثدحتف  هلتقف ، ملظتملا  ردص  یف  اهب  جزف 
ینب ناک  و  هلجد - یلع  افرـشم  روصنملا  هنیدـم  هتنیدـم  نم  ناسارخ  باب  قاط  یلع  ینبملا  هسلجم  یف  اسلاج  روصنملا  ناک  هیف :) (و 
باب هلودـلا  باب  اهلوا  دالبلا  نم  هیلی  اـم  یلع  هنم  فرـشی  اـسلجم  دوقعملا  هقاـط  نم  یلعـالا  یف  هنیدـملا  باوبا  نم  باـب  لـک  یلع 

هذخاف رعذف  هیدی ، نیب  طقـس  یتح  رئاع  مهـس  هءاج  ذا  اموی  هدلب - ءاقلت  لک  هرـصبلا  باب  مث  هفوکلا  باب  مث  ماشلا  باب  مث  ناسارخ 
هیف سبحلا  نم  هینب  یف  اخیـش  اودـجوف  سوبحلا  اوشتفف  هروف  نم  ثعبف  کسبح ) یف  مولظم  لجر  اـهنم  ناذـمه   ) بوتکم هیلع  اذاـف 

( نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   ) ددری هلبقلا  وحن  هجوتم  دیدحلاب  قثوم  خیشلا  اذا  و  هلبسم ، هیراب  هباب  یلع  جرـسی و  جارس 
يدلب یف  هعیض  یلو  ناذمه ، معن  بابرا  نم  لجر  انا  لاقف : هلاسف  روصنملا  يدی  نیب  عضو  لمحف و  ناذمه )  ) لاقف هدلب  نع  هولاسف 

اذه یف  تحرطف  صاع  هنا  کیلا  بتک  ینلمح و  دـیدحلا و  یف  ینلبکف  تعنتماف  ینم  اهذـخا  کیلا  دارا و  مهرد  فلا  فلا  يواست 
.تشع تشع و  ام  اهجارخب  کتعیض  کیلع  تددر  هل : لاق  هنع و  دیدحلا  کفب  رماف  ماوعا ، هعبرا  ذم  لاق : مک ؟ ذنم  لاقف : .ناکملا 

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مالـسالا یف  مدـقلا  هحلاصلا و  تاـتویبلا  لـها  نم  ءاـیحلا  هبرجتلا و  لـها  مهنم   ) .رحت يا : خوت ) (و 
عم اهنا  سانلا  رکنی  مدق ال  مکل  همرلا : وذ  لاق  ثنوم ، اهناف  نیتحتفب  مدقلا  هفـص  همدقتملا ) ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 

نوـکی نا  تدرا  نا  سواـط : هیلا  بتک  هفـالخلا  زیزعلادـبع  نب  رمع  یلو  اـمل  ناـکلخ :) نـبا   ) یف رحبلا  یلع  مـطت  يداـعلا  بـسحلا 
افارشا عماطملا  یف  لقا  اضارعا ال و  حصا  اقالخا و  مرکا  مهناف   ) .هظعوم یب  یفک  رمع : لاقف  .ریخلا  لها  لمعتـساف  هلک  اریخ  کلمع 
دیشرلا رـضحا  نویعلا :)  ) یف تلدقت .) ام  یلع  کناوعا  اونوکیلف  مهریغ  نم  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  ارظن ) رومالا  بقاوع  یف  غلبا  و 

نم هبحاص  عنمی  فرشلا  فرش و  کل  لاصخ : ثالث  کیف  هل : لاقف  .هیقف  انا  ءاضقلا و ال  نسحا  ینا ال  هل : لاقف  ءاضقلا  هیلویل  الجر 
اما و  هباوص ، رثک  رواش  نم  كرما و  یف  رواشت  لجر  تنا  و  هاـطخ ، لـق  لـجعی  مل  نم  هلجعلا و  نم  کـعنمی  ملح  کـل  و  هءاندـلا ،
نم مکل  دبال  هدلول : لوقی  دلاخ  نب  ییحی  ناک  يرایشهجلا :)  ) یف .انعطم و  هیف  اودجو  امف  یلوف  هب ، هقفتت  نم  کیلا  مضنیـسف  هقفلا 

فورعملا نسحا و  مهب  یه  یقبا و  فارـشالا  یلع  همعنلا  ناف  سانلا  هلفـس  مکایا و  و  فارـشالاب ، اونیعتـساف  ناوعا  لامع و  باتک و 
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هیف رکفم  انا  رما  یبلق  یف  مصتعملا : یل  لاق  یلـصوملا : میهاربا  نب  قاحـسا  لاق  يربطلا :)  ) یف .رثکا و  مهنم  رکـشلا  رهـشا و  مهدـنع 
و اوبجنا ، هعبرا  عنطـصا  دـق  نوماملا و  یخا  یلا  ترظن  لاق : .كدـبع  نبا  كدـبع و  امنا  یناـف  يدیـس ! اـی  تلقف : .هلیوط  هدـم  ذـنم 

نیذلا نم  و  تلق : .مهنم  دحا  حلفی  مل  هعبرا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) انا تعنطـصا 
هللا تناف و  تنا  و  هلثم ، ری  مل  يذلا  لجرلا  وهف  رهاط  نب  هللادبع  و  تعمس ، تیار و  دقف  نیـسحلا ، نب  رهاط  لاق : .كوخا  مهعنطـصا 

سانـشا و  هرما ، راص  ام  یلا  تیار  دقف  نیـشفالا  تعنطـصا  انا  و  دمحم ، لثم  نیا  دمحم و  كوخا  و  ادـبا ، کنم  ناطلـسلا  ضاتعی  ال 
یلا كوخا  رظن  تلق : .لق  لاـق : کبـضع ؟ نم  ناـما  یلع  بیجا  تلقف : .هیف  ینغم  ـالف  فیـصو  و  یـش ء ، ـالف  خاـتیا  و  هیآ ، لـشفف 
هذه لوط  نم  یب  رم  ام  هاساقمل  قاحـسا ! ای  لاق : .اهل  لوصا  ذا ال  بجنت  مل  اعورف  تلمعتـسا  و  اهعورف ، تبجناف  اهلمعتـساف  لوصالا 
مهل ینغ  مهـسفنا و  حالـصتسا  یلع  مهل  هوق  کلذ  ناف  قازرالا  مهیلع   ) .لمکا يا : غبـسا ) مث   ) .باوجلا اذه  نم  یلع  لهـسا  هدملا 

كولم ضعب  ناک  نویعلا )  ) یف کتناما )  ) .اللخ اوعقوا  يا : اوملث ) وا  كرما  اوفلاـخ  نا  مهیلع  هجح  مهیدـیا و  تحت  اـم  لواـنت  نع 
مل مهنا  .معن  لوقیف : انبقاعت !؟ کتبزارم و  یطخت  نولوقیف  مهبقاعف  مهقازراب  نیلکوملا  اعد  يارلا  یف  رـصقف  هتبزارم  رواـش  اذا  مجعلا 

مهلامعا و دـقفت  مث   ) .تنامطا اـهتوق  تزرحا  اذا  سفنلا  نا  لوقی : ناـک  و  اووطخا ، اومتها  اذا  مهقازراـب و  مهبولق  قلعتل  ـالا  اووطخی 
قفرلا هنامالا و  لامعتسا  یلع   ) .مهل قوس  يا : هودح ) مهرومال  رـسلا  یف  كدهاعت  ناف  مهیلع  ءافولا  قدصلا و  لها  نم  نویعلا  ثعبا 

نم هفئاط  یف  جرخا  کـلمع و  یلع  فلختـساف  دـعب  اـما  کـلام : نب  بعک  یلا  نینموملاریما  بتک  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف هیعرلاـب )
نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رظنت یلامع و  نع  لاستف  داوسلا  هروک  ضراب  رمت  یتح  کباحـصا 

نا ملعا  و  اهنم ، كالو  ام  یف  هللا  هعاطب  لمعا  اهتنوعم و  لوتف  تاذابقهبلا  یلا  عجرا  مث  بیذـعلا ، هلجد و  نیب  اـمیف  مهتریـس  ایندـلا )
ظفلب ظفحت  .تعنـص و  امیف  قدـصلا  ینملعا  و  اریخ - کب  انب و  هللا  عنـص  اریخ - عنـصاف  هب ، يزجم  هیلع  ظوفحم  مدآ  نبا  لمع  لک 
ادـهاش کلذـب  تیفتکا  کنویع  رابخا  كدـنع  هیلع  اهب  تعمتجا  هنایخ  هدـی  طسب  مهنم  دـحا  ناـف  ناوعـالا  نم  .ظـفحتلا  نم  رمـالا 

ءارزو  ) یف .عنصتلا و  نم  کلذب  نمایل  نویعلا  رابخا  عامتجا  ع )  ) طرش هلمع  نم  باصا  امب  هتذخا  و  هندب ، یف  هبوقعلا  هیلع  تطـسبف 
بویاوبا نینـس و  دلاخ  اهب  ماقاف  سراف ، ادلاخ  دلق  بویاابا و  هدـلق  ناویدـلا و  نع  کمرب  نب  دـلاخ  روصنملا  فرـص  يرایـشهجلا :)

نا هلحم و  یلع  هفوختی  ام  لضفلا  نم  هیف  فرعی  ناک  هنال  هنیع  نم  هطقسیل  هب  یعسی  ههورکم و  یلع  روصنملا  ضحی  هیلع و  یعـسی 
فلا هثالث  همزلا  هبکن و  سراف و  نع  ادـلاخ  فرـص  روصنملا  یلع  کلذ  رثک  املف  هدـلقتی ، ناـک  يذـلا  ناویدـلا  یلا  روصنملا  هدری 

بحاص حـلاص  هفعـساف  لاملاب  هتبلاطمب  رما  هقدـصی و  ملف  کلذ  نع  هقدـصف  مهرد ، فلا  هئامعبـس  ـالا  هدـنع  نکی  ملف  مهرد  فلا 
فلا اتئام  فلا و  فلا  هتمیق  رهوجب  نارزیخلا  تهجو  مهرد و  فلا  فلاب  یکرتلا  كراـبم  هفعـسا  راـنید و  فلا  نیـسمخب  یلـصملا 

، یکح ام  الا  کلمی  هنا ال  هلوق  هدـنع  ققحتف  روصنملاب  کلذ  لصتا  ،و  اهنبا نوراه  نیب  هنبا و  نبا  لضفلا  نیب  عاـضرلل  هیاـعر  مهرد 
یلا سد  و  دـلاخل ، هنا  فرتعی  نا  هرما  الام و  هیلا  عفد  هذـباهجلا و  ضعب  رـضحا  بویا و  یبا  یلع  کـلذ  قشف  لاـملا  نع  هل  حفـصف 

نماثلا لصفلا   ) مل هنا  فلحف  کلذ  نع  هلاسف  ادلاخ  رضحاف  هب  فرتعاف  لاملا  نع  لئسف  ذبهجلا  رضحاف  لاملاب ، یعـس  نم  روصنملا 
فـشک یلا  اعد  ذبهجلا و  اذـه  فرعی  هنا ال  هرخدا و  طق و ال  الام  عمجی  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - و 

دق لاق : دلاخ و  یلا  روصنملا  تفتلاف  .معن  لاق : هتیار ؟ نا  ادلاخ  فرعتا  هل : لاقف  ینارصنلا  رضحا  هترضحب و  روصنملا  هکرتف  .لاحلا 
، ربخلا هربخا  نامالا و  لاقف ، .هفرعت  مل  فیکف  دلاخ  سلاجلا  اذـه  ینارـصنلل : لاق  مث  .کببـسب  هانبـصا  لام  اذـه  کتءارب و  هللا  رهظا 

نب یسوم  ناک  يرایـشهجلا :)  ) یف .هئطوتلا  لصحت  الف  عامتجالا  عم  اما  و  دلاخ …  یف  ائیـش  بویا  یبا  نم  لبقی  کلذ ال  دعب  ناکف 
: ییحیل دیشرلا  لاقف  هدعلا ، دیبعلا و  نم  رثکتسا  دق  هنا  لیق  و  هب ، تایاعسلا  تلصتا  هنم و  ملظتلا  رثک  دیشرلل و  دلقتی  یمشاهلا  یسیع 
و نارهم - نب  رمع  لاق : وه ؟ نم  لاق : .هتدج  دق و  لاق : هاجفی  یتح  یسوم  ملعی  الف  هربخ  رتسی  رـصمل و  لمکیافیفع  ابتاک  یل  بلطا 
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ام ییحی  هفرعف  هراـضحاب  رماـف  ساـبللا - سیـسخ  قلخلا  هوشم  لوحا  هینیع  نم  ناا  طـق و  اـهریغل  بتکی  مل  نارزیخلل و  بتکی  ناـک 
هنا ال هتملعاف  .هنم  لمعلا  ملستاف  یسوم  یجافا  یتح  يربخ  رتسا  نا  ینرما  ناملغلا و  یحن  یناندتساف و  لاق : .دیشرلا  هب  حار  يرج و 

تجرخف یلزنم  یلا  تدعف  ملیستلاب ، یسوم  یلا  هطخب  اباتک  یل  بتک  مث  .رصم  ینادا  یتح  رابخالا  باحـصا  بتک  یف  ارکذ  یلارقی 
فخو و هیـشاش  ناـسلیط و  هنطبم و  صیمق و  هیف  جرخ  هعم  هترجاتـسا  لـغب  یلع  دوسا  مـالغ  یعم  یل و  هلغب  یلع  هرکب  دـغ  نم  هنم 

یف اهب  رما  یتلا  نادلبلا  لها  نم  يربخ  دحا  فرعی  سیل  هموایم و  لغبا  هثالث  مهب  قثا  یباحصا  نم  هثالثل  تیرتکا  و  هریغـص ، شرفم 
دلبلا ناوید  هرامالا و  راد  تلخدف  رجات ، ملظتم  يز  یف  يدـحو  هنم  تجرخ  ابانج و  تلزنف  طاطـسفلا  تیفاو  یتح  يذوفن ، یلوزن و 

ام عیمج  تفرع  یتح  کلذ  لعفا  مایا  هثالث  تثکمف  مهریغ ، نیملظتملا و  عم  تسلج  راـبخالا و  نع  تثحب  تلاـس و  لاـملا و  تیب  و 
توعد عبارلا  مویلا  هلیل  یف  سانلا  مان  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) اـملف هیلا ، تجتحا 
تعمس اذاف  هیف ، سلجاف  هیلا  رکبف  ناویدلا  یلع  کتبتکتسا  دق  رصم و  تیار  دق  ناویدلا : یلع  هباتکتسا  تدرا  يذلل  تلقف  یباحصا 

تیب هتدلقف  رخاب  توعد  و  کیفاوا ، یتح  ناویدلا  نم  دـحا  جرخی  ولامعالا ال  باتکلاب و  هب و  لکو  بتاکلا و  یلع  ضبقاف  هکرحلا 
راد یلا  تیضم  یسار و  یلع  هیـشاشلا  تعـضو  یبایث و  تسبلف  ترکب  و  هرـضحلاب ، المع  رخالا  تدلق  و  کلذ ، لثمب  هترما  لاملا و 

سانلا هلامـش و  هنیمی و  نع  فوقو  داوقلا  شرف و  یلع  یـسوم  اذاف  لـخد ، نمیف  تلخدـف  اـماع  اـنذا  ساـنلل  یـسوم  نذاـف  هراـمالا ،
یتح هیلع  لتعاف  کتجاحب ، ملکت  یل  لوقی  هعاسب و  هعاس  هبجاح  ینمیقی  یناری و  ثیحب  سلاج  انا  نوجرخی و  نوملسیف و  نولخدی 

يرقت هعاطلا  عمـسلا و  لاق : هنول و  عقتماف  هارق  مث  هنیع  یلع  هعـضو  هلبقف و  دیـشرلا  باتک  هیلا  تجرخا  هنم و  توندـف  ساـنلا ، فخ 
لخدم لخدتف  کنولبقتسی  انباحصا  ادغ  جرخی  کهبشی و  الزنم  کل  دعن  یتح  کلزنمب  میقت  نا  یغبنی  هل  لوقت  مالـسلا و  صفحابا 
حـضوا نمف  کلذ ، لعاف  انا  کنم و  مولطملا  فاـصنا  ساـنلل و  کـتماقاب  هفیلخلا  ینرما  دـق  نارهم و  نب  رمع  اـنا  هل : تلقف  کـلثم 

.نارهم نب  رمع  تنا  لاقف : .هقحتـسی  ام  بسحب  هتلماع  ابذاک  هتدـجو  نم  و  کلام ، نم  کنع  هتمرغ  قح  کیلع  هل  بجو  هتمـالظ و 
ناویدـلا و یلع  یبتاک  ضبقف  رادـلا  یف  توصلا  برطـضا  و  رـصم ) کلم  یل  سیلا  : ) لوقی ثیح  نوعرف  هللا  نعل  لاـقف : .معن  تلق :

اذکه هللا  الا  هلا  ال  لاا : هشرف و  نع  لزنف  کلذب ، هرابخا  باحـصا  عاقر  هیلع  تدرو  امهیلع و  امتخ  لاملا و  تیب  یلع  رخالا  یبحاص 
ناویدـلا یلا  تضهن  مث  .یـسلجم  یف  تنا  لامعالا و  تملـست  دـق  تغلب ، ام  هلیحلا  مزحلا و  نم  غلب  ادـحا  نا  تننظ  ام  هعاسلا ، موقت 
حلاـصمل عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) .هتمقا يا : هتبـصن ) مث   ) .مهتاـمالظ تلزا  هنم و  نیملظتملا  روما  تعطقف 
فلاوسلا یف  مساوم  بیلک  ینب  فلج  تدـلق  دـقل  قدزرفلا : لاق  مسیملاب ، هتباد  مسو  نم  هتمـسو ) هلذـلا و  ماقمب  ( ) ایندـلا نیدـلا و 

یف همهتلا ) راع   ) .هقنع یف  هدالقک  هتلعج  يا : هئدلقلا ) هنایخلاب   ) اهلافغا اهرش  دئاصقلا  نا  ادعلل  دئاصقلا  مسا  ورما  ینا  اضیا : تاتباث 
کنم عمطی  مل  اذاف  اهنم ، ریثکلا  یلع  کتبوقعک  هنایخلا  نم  ریـسیلا  یلع  کتبوقع  لعجا  هنبا : یلا  زیوربا  باـتک  یف  تارق  نویعلا :) )

مهرد و ال هناـیخ  یلع  کـلمتحا  ـال  ینا  لاـملا : تـیب  بحاـصل  لاـق  زیوربا  نا  تارق  .ریبـکلا و  یف  کـیلع  يرتـجی  مـل  ریغـصلا  یف 
یف .اریثک و  تنخ  الیلق  تنخ  نا  کناف  کتناما  هب  رمعت  کمد و  کلذـب  نقحت  امنا  کـنال  مهرد  فلا  فلا  ظـفح  یلع  كدـمحا 
مل یتم  هنا  نولوقی : انءاهقف  تعمس  ینا  کلملا ! اهیا  نادبوم : هل  لاقف  ناورشونا ، مایا  یف  رثک  روجلا  نا  یکح  يرایـشهجلا :) ءارزو  )

ناورشونا رظنف  روجلا ، نم  اشف  یشب ء  کلذ  انفخ  دق  و  تافالا ، عباتت  فیخ  و  مهوزغی ، ودعب  اهلها  یلتبا  هدلب  یف  روجلا  لدعلا  رمغی 
مهقیدص و  اذه ، .نیثالث  لامعلا  نم  و  نیسمخ ، باتکلا  نم  الجر ، نینامث  بلصف  يرج ، دق  اروج  املظ و  نا  هدنع  رقتساف  کلذ  یف 

هنایخلا هذـه  دـلاخ  عم  نم  ضعب  مهقیدـص  غلباف  هتارماب  ینزو  املظ  املـسم  لتق  دـیلولا  نب  دـلاخ  هفیـس  ناف  کلذ ، نم  دـضلاب  ناک 
رکنا رکب  یبا  عم  هدـحاو  سفنک  هنوک  عم  رمع  نا  یتح  .نئاخلا و  یلا  هدرو  غلبملا  یلع  بضغف  اـهنم ، مظعا  هناـیخ  ـال  یتلا  یمظعلا 

رکبوبا و لعفی  ملف  دلاخ  هذخاوم  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف هیلمحلا  هیلع و  کلذ 
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بـضغف دـلاخ  هربز  کلمع  اذـه  هداتقوبا  هل  لاق  هریون و  نب  کلام  لتق  اـمل  ادـلاخ  نا  يربطلا :)  ) یفف .فیـسلا  اذـه  میـشا  ـال  لاـق :
هنیدملا مدـق  یتح  دـلاخ  یلا  عجرف  دـلاخ ، یلا  عجری  نا  الا  ضری  ملف  هیف  رمع  هملک  یتح  رکبوبا  هیلع  بضغف  رکبابا  یتا  هداتقوبا و 

هتمامع یف  زرغ  دق  هل  همامعب  ارجتعم  دیدحلا  ادص  هیلع  هل  ءابق  هیلع  دجسملا و  لخد  یتح  الفاق  دلاخ  لبقا  و  لاق - نا  یلا  دلاخ - عم 
هللا و  هتارما ، یلع  توزن  مث  املسم  ارما  تلتق  هل : لاق  مث  اهمطحف  هسار  نم  مهسالا  عزتناف  رمع  هیلا  ماق  دجسملا  لخد  نا  املف  امهسا ،
نا املف  رکب  یبا  یلع  لخد  یتح  هیف ، رمع  يار  لثم  یلع  رکب  یبا  يار  نا  الا  نظی  هملکی و ال  ـال  دـلاخ  و  كراـجحاب ، کـنمجرال 
رمع هنع و  رکبوبا  یـضر  نیح  دـلاخ  جرخف  کلت ، هبرح  یف  ناک  امع  زواجت  رکبوبا و  هرذـعف  هیلا  رذـتعا  ربخلا و  هربخا  هیلع  لـخد 

.هتیب لخد  هملکی و  ملف  هنع  یضر  دق  رکبابا  نا  رمع  فرعف  هملش ، ما  نبا  ای  یلا  مله  رمعل : لاقف  دجسملا  یف  سلاج 

هینغم

ووذ موق  و  هسفن ، نم  ناسنالا  هنوصی  ام  ضارعالا : .طابتعا و  فسعت و  امهالک  و  دادبتـسالا ، هرثالا : .صاصتخالا و  هاـباحملا : هغللا :
رثکالا رومالا : بقاوع  یف  بلغالا  .طلغ و  وه  و  ءافلاب ، اقارشا  خسنلا  ضعب  یف  و  اعلطت ، اقارشا : .فارشا و  يا  نیعلا - رـسکب  ضرع -
کلذک و  زییمت ، اقالخا  .هاباحم و  هلثم  و  هلجا ، نم  لوعفم  ارابتخا  بارعالا : .ثحلا  هودحلا : .اوناخ و  اوملث : .عسو و  غبسا : .هبرجت و 

همظنم هلودلا  هیرابتعالا : هیـصخشلا  هلودلا و  .لاح  ادهاش  و  مهنم ، دحا  طسب  ناف  يا  فوذحم  لعفل  لعاف  دحا  و  اقارـشا ، اضارعا و 
اذل و  هکلام ، هلثمم ال  و  هیلصا ، هلیک ال  و  هذه ، لاحلا  و  یهف ، هتحلـصم ، هباسحل و  بعـشلا  مساب  هطلـسلا  سرامت  هیرـشب  هسـسوم  وا 

هیـصخش اهنم  لعجی  يذـلا  وه  اهفادـها  اهتمهم و  ددـحی  هلودـلا و  دارفا  عمجی  يذـلا  ماظنلا  و  نیفظوم ، نیرومام و  اهادارفا  یمـسی 
هفصلا یهف  هیرابتعالا  اما  همظنملا ، مهنم  فلاتت  هیصخش  نیذلا  صاخشالا  سفن  هیصخشلاب  دارملا  و  مازتلالا ، مازلالل و  هلباق  هیرابتعا 
نیذلا صاخـشالا  هدوجوب  هرثا  هدوجو و  امنا  و  رثا ، هتاذ و ال  یف  هل  دوجو  وه ال  ثیح  نم  نوناقلا  نال  صاخـشالا ، ءالوهل  هینوناقلا 
هینوناق هیناثلا  و  هتاذ ، ثیح  نم  هیعیبط  امهادـحا  نیتیـصخش : هلودـلا  یف  فظوم  لکل  نا  اذـه  ینعم  و  هبجومب ، نولمعی  هنوسرامی و 

یف مهب  نیعتسی  نیفظوم  لامع  نم  هل  دبال  هندم - نم  هنیدم  وا  هیحاون  نم  هیحان  وا  بعـش  یلع  هطلـس  يذ  لک  .هفیظولا و  ثیح  نم 
.هاضقلا دنجلا و  نع  هثیدح  دعب  عطقملا  اذه  یف  مامالا  ثدحتی  ءالوه  نع  ..حلاصملا و  لیهـست  و  قوقحلا ، هنایـص  و  نووشلا ، هرادا 

لماعلا لامعب  صاخ  عطقملا  اذـه  نا  لیق : اذـل  و  رـصم ، هیالو  مامالا  هیلا  دنـسا  يذـلا  رتشالل  باـطخلا  کـلامع .) روما  یف  رظنا  مث  )
طرـشک اهرکذ  یتلا  هئافکلا  نال  ماعلا ، هب  دارملا  نکل  هرهاظب ، صاـخ  باـطخلا  نا  لـجا ، ..ماـمالا  نم  بوصنملا  یلاولا  يا  هدـحو 

- انرشا امک  فظوملا - هرثا .) هاباحم و  مهلوت  و ال  ارایتخا ، مهلمعتساف   ) .ءانثتسا نود  فظوم  لماع و  لک  معن  فیظوتلا - رایتخالل و 
..هبارقلا و هقادـصلا و  ساسا  یلع  هئافکلا ال  ساسا  یلع  راتخی  نا  بجو  اذـه  لجا  نم  و  اهحلاصم ، یلع  نمتوم  و  همالا ، دـنع  ریجا 
، مومعلا هجوب  لماعلا  هیلع  نوکی  نا  بجی  ام  نایبل  وا  یبلق ، نئمطیل  باب  نم  وا  دـیکوتلا ، درجمل  یه  هلماعل  مامالا  نم  هیـصولا  هذـه 

امک امامت  ءاحـصن  ءانما  الامع  هرودـب  وه  راتخی  نا  دـبال و  ساسالا - اذـه  یلع  مامالا  هراتخیف  هعقاو  یف  اوفک  نوکی  لـماع  يا  نـال 
راشا هبطخلا 214  یف  .ضرفلا و  وه  امک  ءافکا  مهنال  لمکالا  هجولا  یلع  مهبجاو  لماعلا  وفظوم  يدوی  نا  دـبال و  اضیا  و  وه ، ریتخا 

اذا رمالا  یلوا  نم  سانلل  حلـصا  سیل  ردنکـسالل : وطـسرا  لاق  .هالولا و  حالـصب  ـالا  هیعولا  حلـصت  تسیلف  هلوقب : کـلذ  یلا  ماـمالا 
حلصی مامالا  و  ندبلا ، نم  سارلا  عضومب  و  دسجلا ، نم  حورلا  ناکم  هیعرلا  نم  یلاولا  نا  و  اودسف ، اذا  مهنم  مهل  دسفا  و ال  اوحلص ،

هاندجول ناکم - نامز و  لک  یف  عاضوالا  داسف  فلختلل و  بجوملا  ببسلا  نع  انثحب  ول  .مامالا و  حلـصی  الف  متوملا  اما  هب ، متای  نم 
یلا دوعی  امهنا  یف  هینثتلا  ریمـض  و  هنایخلا .) روجلا و  بعـش  نم  عامج  امهناف   ) .مهئاوها مهلالـض و  و  مهداسفا ، ماکحلا و  داـسف  یف 
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و اهلها ، نم  بتارملا  بهتنت  اهنال  روج ، هاباحملا  نا  کش  نم  سیل  و  اطخ ، یه  عمجلاب و  مهنا  خسنلا  ضعب  یف  و  هرثالا ، هاباحملا و 
قیرطلا نا  سانلا  هفاک  دنع  ههادبلا  نم  ..بلقلا و  ضرم  يوهلا  یحو  نم  اهنال  هنایخ ، هرثالا  نا  و  بیساحملا ، بانذالا و  يا  اهدنست 

نا ههادـبلا  نم  اضیا  و  ناهی ، وا  ءرملا  مرکی  ناحتمالا  دـنع  لیق : امیدـق  .ناحتمالا و  راـبتخالا و  وه  تـالهوملا  هئاـفکلا و  هفرعم  یلا 
طرـشلا اما  هئافکلل ، لوالا  طرـشلا  یه  و  هفرعملا ، هبرجتلاـب  دارملا  همدـقتملا .) یلا  مهنم - خوت  و   ) .هناـمالا هفرعملاـب و  هئاـفکلا  ماوق 

روما نم  یلو  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  و  نیـشی ، امع  هبحاص  رجزی  هنال  ءاـیحلاب ، هیلا  راـشاف  هناـمالا ، وه  و  یناـثلا ،
دنع انرـشا  امک  هیاغ ، هلیـسو ال  مهف  تاتویبلا  لها  اما  .هلوسر  هللا و  ناخ  دقف  هنم  حلـصا  وه  نم  دـجی  الجر و  یلوف  ائیـش  نیملـسملا 
نم نیفظوملا  رایتخا  یلع  هثعابلا  هلعلل  نایب  اذه  خلا ..) اقالخا  مرکا  مهناف  : ) هلوقب انه  مامالا  ریـشی  کلذ  یلا  و  دونجلا ، نع  ثیدحلا 
لها نم  ناک  نا  و  هرایتخا ، زوجی  هئافکلاب ال  فصتی  يذلاف ال  امدع ، ادوجو و  هتلع  رادم  رودـی  مکحلا  نا  ههادـبلا  نم  و  تاتویبلا ،
ریمـض خـلا ..) قازرالا  مهیلع  غبـسا  مث  : ) لامعلا بلاطم  مامالا و  .تاتویبلا  نم  نکی  مل  نا  هفیظوت و  زاج  اهب  یلحت  نم  و  تاـتویبلا ،

وه هراشالا  هیلا  ردـجت  يذـلا  و  ریـسفت ، یلا  جاتحی  حـضاو ال  مهیلع  هجح  ..مهل و  ینغ  ..مهل و  هوق  هلوق : و  لامعلا ، یلا  دوعی  مهیلع 
ریغ تاقولخمک  لامعلا  یلا  هیف  رظنی  ناک  رصع  یف  مهعاضوا  نیـسحت  و  نیفظوملا ، لامعلا و  بلاطمب  مامالا  نم  غلابلا  مامتهالا  اذه 

نیفظوملا لامعلا و  تابارضا  نع  ریثکلا  عمسن  ارقن و  نالا  .روجلا و  ضرالا و  نم  ءامسلا ال  ردقلا و  نم  ءاقشلا  رقفلا و  نا  و  هیناسنا ،
نامـض روجالا و  هدایزب  نوبلاطی  و  فاـحجالا ، ملظلا و  یلع  نوجتحی  اـهبرغ  ضرـالا و  قرـش  یف  ماـعلا ، صاـخلا و  نیعاـطقلا : یف 

مایا يرورـضلا  توقلا  نم  لایعلا  لـهالا و  ناـمرح  برـضلا و  لـتقلاک و  تایحـضتلا  نم  ریثکلا  کلذـل  هجیتن  نولمحتی  و  قوقحلا ،
لکاشملا و قلخی  و  هئائف ، عمتجملا و  تاقبط  نیب  عارـصلا  هیهارکلا و  دـلوی  لامعلا  قحب  فاحجالا  نا  هلک  کلذ  قوف  و  بارـضالا ،

اومتهی نا  نیلووسملا  یـصوا  و  نینـسلا ، تاـئمب  هریغ  لـبق  کـلذ  یلا  ماـمالا  هبنت  دـق  ءاوسلا و  یلع  نینطاوملا  هموکحلل و  لـقالقلا 
ال رـشع - عساتلا  نرقلا  یلا  نوطالفا  دهع  نم  همیدقلا  بتکلا  ارق  نم  و  داسف ، ررـض و  لکل  ایفالت  قازرالا  مهیلع  اوغبـسی  و  لامعلاب ،

هفسالفلا نم  هریغ  اذکه  و  هتقبط .! نع  ریبعت  نوطالفا  هفسلف  تناک  .مامالا  لعف  امک  مهب  هیانعلا  لامعلاب و  یصوا  املاع  وا  ابتاک  دجی 
نا بئارغلا  هبیرغ  ..ناقاخلا و  نبا  ناقاخلا  نامزلا و  ناطلـسل  لیلذـلا  میلـستلا  یهف  ءالجالا  ءاـهقفلا  نم  ریثکلا  هفـسلف  اـما  ..ءاـبدالا  و 

ریشی خلا ..) نویعلا  ثعبا  و  مهلامعا ، دقفت  مث  !. ) همساب نوملکتی  لب و  همیلاعتب ، لمعلا  نوعدی  و  مامالا ، یلا  مهـسفنا  نوبـسنی  ءالوه 
اذا فظوملا  نا  فیضن  و  کلذ ، یف  مالکلا  مدقت  و  هاضقلا ، یلا  هبسنلاب  ناشلا  وه  امک  نیفظوملا  یلع  شیتفتلا  ادبم  یلا  اذهب  مامالا 
امک هیلا ، لصت  نا  لبق  هبوقعلا  نم  فاخ  ءاـسا  نا  و  ظـفحتلا ، لـک  ظـفحت  هسیئر - یلا  اـهمامتب  لـصت  هراـبخا  نا  بقارم و  هنا  نقیا 
یلا نکرت  ینعملا ال  و  كدـنع ، نیفظوملا  نم  يا  خـلا ..) ناوعالا  نم  ظفحت  و   ) .باوثلا هلـصی  نا  لـبق  هسیئر  اـضرب  نسحملا  حرفی 

، ءازج ریغب  انـسحم  كرتت  و ال  ءاسا ، نم  هئاسا  و  نسحا ، نم  ناسحا  کیلع  یفخی  یح ال  هقدب  عیمجلا  بقار  و  ناک ، ایا  مهنم  دحاو 
اصن فلاخت  نا ال  هطیرش  کتمکحب ، يرت  امک  اهب  هذخف  نیشتفملا  نیبقارملا و  عامجاب  هیلع  تتبث  یتم  و  هیانج ، یلع  ائیسم  رقت  و ال 

.هللا و نید  یف  هفارلا  كذـخات  و ال  هریغل ، هربع  نوکیل  الملا ، یلع  سانلا و  نیب  هتمیرجب  هب و  رهـش  و  هنـسلا ، باـتکلا و  صوصن  نم 
صن ام  دحلا  .ریزعتلا و  اهنم  و  دحلا ، اهنم  و  صاصقلا ، اهنم  عاونا ، یلع  هیمالـسالا  هعیرـشلا  یف  مئارجلا  هبوقع  نا  یلا  هراشالا  ردجت 

هبوقعلا اضیا  یمست  و  مکاحلل ، هبوقعلا  ریدقت  كرتی  و  هیف ، صن  ام ال  ریزعتلا  و  هردقملا ، هبوقعلا  اضیا  یمست  و  هتبوقع ، یلع  عرـشلا 
راشا یتلا  هبوقعلا  .اعامجا و  اصن و ال  فلاخی  نا ال  هیف  لوالا  طرـشلا  و  بونذـلا ، نم  رئابکلا  یلع  الا  ریزعتلا  نوکی  ـال  و  هضوفملا ،

.مکاحلا داهتجا  یلا  اهلک  وا  ثیح  ریزعتلا  عون  نم  انه  مامالا  اهیلا 

هدبع
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ادادبتسا يا  کیرحتلاب  هرثا  مهتنواعمل و  کنم  الیم  اصاصتخا و  يا  هاباحم  ناحتمالاب ال  لامعالا  مهل  و  ارابتخا : مهلمعتساف  کلامع 
خـلا و هبرجتلا  لها  رحت  بلطا و  يا  خوت  مالـسالا : یف  مدـقلا  و  هنایخلا …  روجلا و  ناعمجی  هرثالا  هاباحملا و  يا  امهناف  هروشم  الب 
هل عسوا  هلمکا و  قزرلا  هیلع  غبسا  قازرالا : مهیلع  غبـسا  نولوالا …  مه  اهلها  هقباسلا و  هوطخلا  يا  مادقالا  هدحاو  کیرحتلاب  مدقلا 
يا هودـح  مهل : هودـح  مهرومال  ءابقرلا …  نویعلا  مهیلع : ءافولا  قدـصلا و  اوناخ …  وا  اـهئادا  یف  اوصقن  کـتناما : اوملث  وا  هیف … 

… ءابقرلا رابخا  اهیلع  تقفتا  يا  خلا  تعمتجا  کنویع : رابخا  كدنع  ثحو …  مهل  قوس 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تناید و ات   ) راداو راک  هب  يدومن  شیامزآ  هبرجت و  ار  نانآ  نوچ  و  دـنک ، هشیدـنا  رظن و  تنانادرگراک  لاـمع و  ياـهراک  رد  سپ 
يراک هب  تروشم ) یب   ) دوخ رـس  ناشیا و  هب  کمک  دوخ و  لیم  هب  ار  اـهنآ  و  راـمگ ) راـک  هب  يا  هدومزاـین  ار  ناـشیتسرد  یتسار و 

نوچ تیعر ، هب   ) یتسردان متـس و  ياه  هخاـش  زا  تسیا  هدـمآ  درگ  نتـشامگ  يراـک  هب  ار  یـسک  دوخرـس  لـیم و  هب  اریز  تسرفن ،
راتفر داد  لدـع و  فـالخ  تشاـمگ  یئاـهراک  هب  ار  یـصاخشا  سفن  ياوه  هب  شیاـمزآ  تروشم و  نودـب  دوخ  رـس  رگا  نارمکح 
مدق شیپ  هتسیاش و  بیجن و  ياهنادناخ  زا  ناراد  مرش  ناگدش و  شیامزآ  زا  ار  ناشیا  و  تسا ) هتخاس  هابت  ار  مدرم  تناما  هدومن و 

و دـنا ) هتـشادناو  دوخ  رب  گنن   ) رت تسرد  سومان  رت و  یمارگ  ياهوخ  قالخا و  ياراد  اهنآ  اریز  رامگب ) راک  هب   ) هاوخب مالـسا  رد 
حالصا هب  ار  نانآ  راک  نیا  هک  هد  ناوارف  ار  ناشراب  راوخ و  هریج و  سپ  دنتسه ، رتاسر  ار  اهراک  نایاپ  رد  هشیدنا  رتمک و  ياهعمط 

یم ناشاهتـسد  ریز  هک  اهناملـسم ) لام   ) هچنآ ندروخ  زا  دـنادرگ  یم  زاین  یب  و  دراد ، یم  اناوت  ناشدوخ  ياهوخ ) ندرک  کـین  (و 
یشاب هدومن  ریـس  ار  اهنآ  رگا   ) دندوشگ يا  هنخر  تناما  رد  ای  دنتـسبن  راک  هب  ار  تنامرف  رگا  ناشیا  رب  تسا  لیلد  تجح و  و  دشاب ،

رد سپ  دـنرادن ( يرذـع  یناسرب  ناشرفیک  هب  یهاوخب  وت  دـنریگ و  هوشر  هدومن  تناـیخ  تناـما  رد  اـی  دـنهدن  ماـجنا  تاروتـسد  و 
وت یناـهن  رد  یـسرزاب  يریگربخ و  اریز  راـمگب ، ناـنآ  رب  راداـفو  راکتـسار و  ياهـسرزاب  و  نک ، یگدیـسر  شواـک و  ناـشیاهراک 

دـسرن ناشیاهراک  هب  یلاو  هاگ  ره   ( تیعر اب  یمرن  ندومن و  ارادم  يرادتناما و  رب  تسا  ناشیا  ندومن  راداو  ببـس  ار  اهنآ  ياهراک 
ناشیا زا  یکی  رگا  و  راد ، رود  راکتنایخ (  ( نارای زا  ار  دوخ  و  دنراد ( اور  متس  مدرم  هب  هتفر و  نوریب  يرگداد  لدع و  هار  زا  ار  اهنآ 

هلمج نیا   ( نک افتکا  اهربخ  نامه  یهاوگ  هب  دیآ  درگ  وا  تنایخ  هب  تناسرزاب  ياهربخ  دـیالایب و  ار  شتـسد  یتسردان  تنایخ و  هب 
طرـش ماکحا  رد  ار  نآ  نیدـهتجم  هک  تلادـع  صاخ و  ددـع  یتکلمم  روما  رد  نداد  یهاوگ  طرـش  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  دـیاش 

و ینادرگ ، شراوخ  رادقم و  یب  و  يریگب ، شرادرک  هب  ار  وا  یهدـب و  یندـب  رفیک  ار  وا  دـیاب  سپ  تسین ( دـنناد  یم  نداد  یهاوگ 
دشاب دنپ  تربع و  ار  ناتسردان  ات   ( یهنب شندرگ  هب  قوط ( نوچ   ( ار یماندب  تمهت و  گنن  و  ینزب ، وا  رب  تنایخ  غاد 

ینامز

مالسلا هیلع  ماما  لرتنک  تیصخش و  هبرجت ،

اب دارفا  تسد  رد  هشیمه  دـیاب  یتـکلمم  ساـسح  ياـهراک  .شیاـمزآ  هبرجت و  .دراد  يراـشفاپ  هتکن  دـنچ  يور  هماـن  شخب  نیا  رد 
یب لهاان و  دارفا  تسد  هب  تیلوئـسم  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دشاب  لوئـسم  نودب  یماقم  هاگره  اریز  دشاب ، هدـش  هداد  ناحتما  هبرجت و 
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طرش وا  اب  رضخ  دنک ، يدرگاش  رضخ  شیپ  دوشیم  رومام  هک  یسوم  ترـضح  .تسین  ناربج  لباق  نآ  ياه  یبارخ  هک  دشاب  هبرجت 
یتقو .يوش  ادج  نم  زا  دـیاب  یتخادـنا  تمحز  هب  ارم  رگا  یلو  مریذـپیم  يدرگاش  هب  ار  وت  نم  يدرک  شزاس  نم  اب  رگا  هک  دـنکیم 

، هدـب ماجنا  تروشم  اب  ار  اهراک  .دـنراد  مزال  يرتشیب  شیامزآ  متح ، روطب  رتالاب  تاماقم  دـشاب ، هتـشاد  شیامزآ  هب  زاین  يدرگاـش 
زا دنناشکیم و  داسف  هب  ار  تکلمم  دنسریم و  ماقم  هب  بابان  دارفا  .ددرگ  یم  ملظ  تنایخ و  عویش  بجوم  ندرکراک  هنارـسدوخ  اریز 

یقیاقح يایوگ  هدـمآ  نانآ  مان  نآرق  رد  هک  ینارگمتـس  ناتـساد  .ددرگیم  فرحنم  قح  ریـسم  زا  المع  مه  سیئر  دوخ  رگید  يوس 
تسایر رگید ، يوس  زا  و  دنوشیمن ، هدیـشک  فارحنا  هب  وربآ  ظفح  رطاخب  اریز  نک ، باختنا  تیلوئـسم  يارب  ار  اهتیـصخش  اب  .تسا 
يدـید اب  یگداوناخ  هبرجت  رثا  رب  لئاسم  هب  دوب و  دـنهاوخن  مدرم  لام  رکف  هب  تسا  ریـس  نانآ  مکـش  نوچ  دزاسیمن ، رورغم  ار  نانآ 

زا تسا و  بلاج  يا  همان  دـیوگیم : دراد  تسد  رد  ار  نامیلـس  همان  هک  سیقلب  .دـنیامنیم  کمک  وتب  هب  رتهب  دـننکیم و  هاـگن  رتقیمع 
ربکت نم  رب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : ) هدـش هتـشون  نآ  رد  تسا و  نامیلـس  زا  همان  : ) هصالخ یلیخ  .هدـش  رداـص  هتـسیاش  یـصخش 

هچب نز و  دهاوخیم و  كاروخ  مکـش  .نک  ریـس  ار  تنارازگ  راک  .دـیئایب ) نم  شیپ  دـیا  هدـش  میلـست  هک  یلاح  رد  یگمه  نکم و 
يارب ناتسدریز  درکن ، نیمات  یتقو  دنک ، نیمات  فراعتم  دح  رد  ار  شناتسدریز  ياهیدنمزاین  دیاب  هسسوم  ای  ناتسا و  لوئـسم  جرخ ،

هوشر و دـعب  هیدـه ، قیرط  زا  هکنیا  ای  دوش و  یم  هتـساک  نانآ  يورین  اعبط  هک  دـنریذپب  راک  همانرب  زا  جراخ  دـناریزگان  دوخ  نیمات 
، مدرم لاملا و  تیب  هب  تنایخ  زا  يریگـشیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا و  لوئـسم  ررـض  هب  همه  هک  دـنیامن  نیمات  ار  دوخ  تنایخ 

دوخ هسـسوم  ناتـسا و  لوئـسم  تسا و  تنایخ  هب  کمک  هفیظو  نیا  هب  یئانتعا  یب  نک  ریـس  ار  تناتـسد  ریز  هک  دـنک  یم  شراـفس 
میظنت يارب  دـنک  یم  شرافـس  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .یفخم  رومام  .تسا  تنایخ  نوناق  لومـشم  دوش و  یم  هدرمـش  راکتنایخ 
عالطا هب  دندید  یئاطخ  اجک  ره  دننک و  لرتنک  ار  نیلوئسم  ياهراک  نانآ ، هک  يرامگب  یهاگآ  راک  هب  ار  ینئمطم  دارفا  دیاب  اهراک 

دیاب باختنا  رد  مه  لوئـسم  تسا ، فارحنا  رطخ  ضرعم  رد  هظحل  ره  رد  ناسنا  هک  اجنآ  زا  .یـشاب  طلـسم  اهراک  رب  ات  دـنناسرب  وت 
ندرامگ هب  شرافـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنک  یم  ضوع  ار  نامیا  قالخا و  نامز  رورم  اسب  هچ  اریز  ظـفح ، رد  مه  دـنک و  تقد 

رفیک ینک و  بیقعت  ار  وا  دیاب  هدـش  فرحنم  يدرف  هک  یتفای  عالطا  یتقو  دـنک  یم  شرافـس  هکلب  دـنک ، یمن  تعانق  یفخم  رومام 
تهج نیمه  هب  تسا  فارحنا  دشر  بجوم  رفیک  رد  یهاتوک  اریز  دوشن ، یهاتوک  يو  هب  نداد  رفیک  رد  نارگید  هیبنت  يارب  یهد و 

.دننیبب يا  هدع  دیاب  ار  نیموکحم  رفیک  دنک  یم  شرافس  نآرق 

يزاریش دمحم  دیس 

ناحتمالا رابتخالا و  دـعب  يا  ارابتخا ) مهلمعتـساف   ) دالبلا ندـملا و  یفات  مهلعجت و ال  نیذـلا  کلامع ) روما  یف   ) کلام ای  رظنا ) مث  )
يا مهناف )  ) .ناحجر نودب  دحا  یلع  دحال  احیجرت  ءاطعالا  هرثالا  و  اناجم ، ءاطعالا  تاباحملا  هرثا ) هاباحم و   ) لامعالا مهلوت ) (و ال 
یقن ریغ  ناک  لمعلا و  هب  طینا  نحتمی و  مل  اذاف  کلذ  لکل  ضرعم  یلاولا  ذا  هنایخلا ) روجلا و  بعـش  نم   ) عمجم يا  عامج )  ) هالولا

رومـالا اوبرج  نیذـلا  هبرجتلا ) لـها   ) لاـمعلا نم  يا  مهنم )  ) بلطا رحت و  يا  خوت ) و   ) همـالاب هناـیخلا  و  ملظلا ، عاونا  لواـنت  نطاـبلا 
هجو مدقت  حالـصلاب و  هفورعملا  هحلاصلا ) تاتویبلا  لها  نم   ) هبـشا ام  هنایخلا و  ملظلا و  نم  یحتـسی  یبحلا  ناف  ءایحلا ) و   ) اهوفرعف
هقباس هل  نم  ناف  مالسالاب ، همدخلا  یف  هریغ  یلع  هقباس  هوطخ  هل  نم  يا  مالسالا ) یف  مدقلا  و   ) .هریشعلا تیبلا و  نم  صخـشلا  نوک 

سفنلا یف  هلاصا  یلع  لدی  کلذ  ناف  مالـسالا  لبقت  یف  همدـقتملا )  ) هقیرطلا کلت  یلع  یـشمی  هقباوس و  ظحالی  هنال  المع ، نسحا 
وه امک  فرعی  امب ال  مهضرع  طلتخی  مل  اضارعا ) حصا  و   ) مهل مالسالا  هیبرتل  اقالخا ) مرکا  مهناف   ) هنافرع درجمب  قحلا  لوبق  بجوت 
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ناسنالا ال اذا  عماطملا ، نع  هزنتلا  نابجوی  مهتبرجت  مهئایح و  نال  افارشا ) عماطملا  یف  لقا  و   ) .تاتویبلا لها  ریغ  یلا  هبسنلاب  کلذک 
( غبسا مث   ) تابلقتلا لاثمالا و  اوفرع  براجتلا و  مهتکرع  امل  ارظن ) رومالا  بقاوع  یف  غلبا  و   ) هرما نیشی  عمطلا  نا  نم  ملعی  امل  عمطی 

حلـص نم  و  مهـسفنا ) حالـصتسا  یلع  مهل  هوق   ) غابـسالا کلذ ) ناف   ) .هافر یف  مهتجاح  رادقم  مهئاطعاب  قازرالا ) مهیلع   ) عسوا يا 
ینغ و   ) یغبنی امک  هیلا  هلوکرملا  لامعالا  زاجنا  نم  نکمتی  هناف ال  هیلخادـلا  هروماب  هنهذ  لغتـشا  نم  اما  هلمع ، یف  الا  رکفی  هلاـح ال 

و  ) .نیملـسملا قوقح  نم  هیف  ام  لکاب  لاملا  تیب  و ال  مهلاوما ، ذـخاب  سانلا  نوملظی  الف  مهیدـیا ) تحت  ام  لوانت  ام  لواـنت  نع  مهل 
ءاطعلا و یف  مکیلع  هلودـلا  تغبـسا  دـقف  لاـملا ؟ یلا  مکجاـیتحال  لـه  متفلاـخ  اذاـمل  مهل  لاـقی  ذا  كرما ) اوفلاـخ  نا  مهیلع  هجح 

تحت يذـلا  لاملا  تیب  وا  مهلمع  یف  کتناما )  ) اوناخ يا  اوملث ) وا   ) رماوالا ذـیفنتب  اولغتـشتل  مکلاـب  غرفی  اـم  ردـقب  یلاولا  مکاـطعا 
نم  ) سیـساوجلا يا  نویعلا )  ) لسرا يا  ثعبا ) و  ( .؟ ما ال مهیلع  بجاولاب  نوموقی  له  اهنع  صحفا  و  مهلاـمعا ) دـقفت  مث   ) مهیدـیا

هیفخلا و  رسلا ) یف  كدهاعت  ناف   ) هترما امب  یفیل  ایفو  هنوک  اما  و  کیلع ، بذکی  الئل  اقداص ، هنوک  اما  مهیلع ) ءافولا  قدصلا و  لها 
مل اذا  مهلزعت  نا  نوفاخ  مهنال  هیعرلاـب ) قفرلا  هناـمالا و  لامعتـسا  یلع  مهل   ) ثحو قوس  يا  هودـح )  ) لاـمعلا روما  يا  مهرومـال ) )
نم يا  مهنم ) دـحا  ناف   ) لامعلا یلع  کنویع  مه  نیذـلا  ناوعالا  ءالوه  لـثم  ظـفحا  يا  ناوعـالا ) نم  ظـفحت  و   ) .کـلذ اولمعتـسی 

نئاخلا لماعلا  کلذ  یلع  يا  هیلع )  ) هنایخلا کلتب  يا  اـهب ) تعمتجا   ) همـالا وا  هلودـلا  یلا  هبـسنلاب  هناـیخ ) یلا  هدـی  طـسب   ) لاـمعلا
( ادهاش  ) نویعلا رابخا  یف  عامتجالا  کلذب ) تیفتکا   ) هنایخلا کلت  ناخ  هنا  یلع  کنویع  عیمج  عمجا  ناب  کنویع ) رابخا  كدـنع  )

مث  ) هیلع مرحملا  هلمع ) نم  باصا  امب   ) هتبقاع يا  هتذـخا ) و   ) .ریزعتلا دـحلاب و  هندـب ) یف  هبوقعلا  هیلع  تطـسبف   ) لماعلا کلذ  یلع 
هناک مهتم  هناب  همهتلا ) راع  هتدلق  و   ) نئاخ هناب  سانلا  دنع  هتملع  يا  هنایخلاب ) هتمـسو  و   ) سانلا ماما  هتللذا  ناب  هلذملا ) ماقمب  هتبـصن 

.بیصا امب  اوباصی  نا  نم  مهرذح  لامعلا و  رئاس  رابتعا  بجوی  کلذ  ناف  هقنع ، یف  هدالق 

يوسوم

هیلع غبـسا  .دصقتلا  یخوتلا : .دادبتـسالا  هرثالا : .ضوع  نودب  ءاطعلا  لیملا و  هاباحملا : .ناحتمالاب  لامعالا  مهل  و  ارابتخا : مهلمعتـسا 
.هتمقا و هتبـصن : .ثعب  مهل و  ثح  هودـح : .ءاـبقرلا  نویعلا : .اوناـخ  وا  اـهئادا  یف  اوصقن  کـتناما : اوملث  .هیف  هل  عسوا  هلمکا و  قزرلا :

کلاـمع روـما  یف  رظنا  مث   ) .هنیزلا نم  هاـتفلا  دـیج  یف  عـضوی  اـم  وـه  هدـالقلا و  نـم  هتدـلق : .اـهب  فرعی  همـالع  هـل  تـلعج  هـتمس :
لها نم  ئایحلا ، هبرجتلا و  لها  مهنم  خوت  .هنایخلا و  روجلا و  بعـش  نم  عامج  مهناف  هرثا ، هاباحم و  مهلوت  و ال  ارابتخا ، مهلمعتـساف 

بقاوع یف  غلبا  و  اقارـشا ، عماطملا  یف  لقا  و  اضارعا ، حصا  و  اقالخلا ، مرکا  مهناف  همدقتملا ، مالـسالا  یف  مدقلا  هحلاصلا و  تاتویبلا 
بسنلا و بسحلا و  بحلا و  هبارقلا و  نم  هفئازلا  تاراـبتعالا  لـک  طقـست  یلع  نازیم  یف  لاـمعلا : هقبط  هثلاـثلا  هـقبطلا  ارظن ) رومـالا 

مامالا رظن  یف  دیحولا  نازیملا  ناف  هیملـسلا  مالـسالا  تارابتعا  ماما  تبثت  نا  عیطتـست  اهلک ال  اهنال  اهریغ  لاملا و  ناطلـسلا و  هاجلا و 
کلـس یف  لوخدـلل  ایمالـسا  لهوملا  وهف  دالبلا  نووش  هرادا  یف  قرعا  هیلووسملا و  لمحت  یف  افکا  ناک  نمف  بسحف ، هئاـفکلا  یه 

اذاف هلمع  لاجم  یف  هربخلا  لها  نم  نوکی  نا  اهلواف : .هالولا  نییعت  نوکی  فیک  مامالا  ددـحی  قلطنملا  اذـه  نم  و  هلداعلا …  هلودـلا 
اهب هل  هربخ  نم ال  بصنملا  اذـه  یلوتی  نا  زوجی  اریبخ و ال  اریدـق  اسدـنهم  نوکی  نا  بجی  ءابرهکلا  هرادا  یف  ادرف  فظون  نا  اـندرا 

يذلا هلاجم  ریغ  یف  هنییعت  یف  ناسنال  لیملا  هبحملا و  لخدتت  نا  زوجی  صاخلا و ال  هلاجم  یف  نوکی  نا  بجی  درف  لک  اذکه   …و 
ناک نم  ناف  مالسالا  یف  همدقتملا  مدقلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  باحصا  ءایحلا و  لها  نم  نوکی  نا  اهیناث : .هنمض و  هلمعی  نا  عیطتسی 

حالصلا ناف  ریـصقتلا  دمعت  نع  اهحالـص  اهعنمی  هحلاصلا  تاتویبلا  باحـصا  کلذک  هلامعا و  یف  رـصقی  نا  لجخی  ءایحلا  لها  نم 
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تبثا ماکحالا و  قئاقدب  ملع  یلع  نوکی  هناف  انامیا  مدقا  امالسا و  قرعا  ناک  نمل  هبـسنلاب  رمالا  کلذک  ناقتالا و  صالخالا و  نیرق 
یف غلبا  افارـشا و  عماطملا  یف  لقا  اضارعا و  حصا  اقالخا و  مرکا  مهناف  هلوقب : کلذ  لک  مامالا  للع  دق  اثیدح و  لخادـلا  نم  هدـیقع 

اندجول شاعملا  انعقاول  انئج  ول  اهنسحا و  طورـشلا و  مظعا  نم  لماعلا  یف  مامالا  اهددحی  یتلا  طورـشلا  هذه  ارظن …  رومالا  بقاوع 
لها اهنع  یـصقا  فئاظولا و  لمعلا و  هفد  اوملتـسا  دق  ءالوه  لک  اندـجول  لاملا ، باحـصا  تاهاجولا و  تاماعزلا و  تایبوسحملا و 

نم نیعی  لامعلا  یف  مکحتی  هعیفرلا  بصانملا  یلع  طلسملا  وه  رهاعلا  رمخلا و  براش  رجافلا و  قسافلا و  ادغ  یتح  حالـصلا  ریخلا و 
اذـه عفرتل  هیمالـسالا  لدـعلا  هلودـب  انیلع  نمی  نا  هللا  لاسن  عیظف …  بعرم و  لکـشب  هرـشتنم  هبیـصم  کلت  ءاشی و  نم  لیقی  ءاـش و 
مهل ینغ  و  مهسفنا ، حالصتسا  یلع  مهل  هوق  کلذ  ناف  قازرالا  مهیلع  غبـسا  مث   … ) هلهال قحلا  دیعت  لطابلا و  اذه  كدت  فیحلا و 

قدصلا و لها  نم  نویعلا  ثعبا  مهلامعا و  دـقفت  مث  کتناما ، اوملث  وا  كرما  اوفلاخ  نا  مهیلع  هجح  و  مهیدـیا ، تحت  ام  لوانت  نع 
دحا ناف  ناوعالا ، نم  ظفحت  و  هیعرلاب ، قفرلا  هنامالا و  لامعتـسا  یلع  مهل  هودـح  مهرومـال  رـسلا  یف  كدـهاعت  ناـف  مهیلع ، ءاـفولا 

هتذخا و  هندب ، یف  هبوقعلا  هیلع  تطـسبف  ادهاش ، کلذب  تیفتکا  کنویع  رابخا  كدنع  هیلع  اهب  تعمتجا  هنایخ  یلا  هدـی  طسب  مهنم 
نا بجی  لامعلا ، بتاور  مامالا  ددحی  اذکه  همهتلا ) راع  هتدـلق  و  هنایخلاب ، هتمـسو  و  هلذـملا ، ماقمب  هتبـصن  مث  .هلمع  نم  باصا  امب 

هلودلا و لاوما  لکای  شغی و  قرسی و  نا  یلا  لماعلا  رطضی  بتاورلا  نم  رثکا  تناک  اذا  فیراصملا  ناف  مهتاجاح  دسل  هیفاک  نوکت 
هریثک دـئاوف  مهتاجاح  نم  رثکا  اهلعج  لامعلا و  یلع  قازرالا  غابـسا  یفف  .هیف  عقی  يذـلا  زوعلا  دـسل  هصرفلا  هل  حنـست  امنیح  ساـنلا 

مهبونی ام  مهجئاوح و  یف  کلذ  نوفرصی  مهناف  مهسفنال  حالـصا  مهیلع  قزرلا  هعـس  یف  نا  لوالا : هثالث : مامالا  اهرکذی  امک  اهمها 
تحت ام  لوانت  نع  مهل  اعنام  نوکی  قزرلا  اذـه  نا  یناثلا : .اهتمادتـسا  مهتایح و  هماقا  یف  هیلا  نوجاتحی  ام  بئاصملا و  رومـالا و  نم 

نوقحـستی مهناف  مهتناما  اوناخ  رمالا و  اوفلاخ  ول  امیف  مهیلع  هجح  نوکی  قزرلا  اذـه  نا  ثلاـثلا : قازرـالا …  لومـالا و  نم  مهیدـیا 
مهل و ابقارم  كانه  نا  اوفرع  اذا  مهناف  مهتاکرحت  لاـمعلا و  لاـمعا  دـقفنی  نا  یلاولا  یلع  نا  مث  مهتفلاـخمل …  ضورفملا  باـقعلا 
لامعلا و نوبقاری  ءافولا  قدـصلا و  لها  نم  نویع  هیدـل  نوکی  نا  اـضیا  یلاولا  یلع  و  هونقتی ، لـمعلا و  نودـیجی  مهلاـمعال  ادـقفتم 
مهلامعا و یف  مهداهتجا  يدـم  یلع  نوفقی  لامعلا و  عفدـی  هسفنب  اذـه  اهل و  مهتداجا  مهلاـمعا و  یف  مهداـهتجا  يدـم  یلع  نوفقی 

هاقثلا کلذب  تدهـش  لماعلا و  ناخ  اذا  و  میلـسلا …  حیحـصلا  اهلکـشب  هنامالا  اودوی  نا  یلا  لامعلا  عفدی  هسفنب  اذه  اهل و  مهتداجا 
هندب یف  اهمیقی  هفلاخملا ، هذـه  لثمل  هضورفملا  هبوقعلا  میقی  نا  هیلع  ناف  هلامع  روما  یـصقت  یلاولا  مهال  نیذـلا و  رابخالا  هلقن  نم 

سوفنلا باحـصا  اهنع  عفرتی  نا  وه  لذ و  همـس  اهب  یفکی  .نینئاـخلا و  هناـخ  یف  هفنـصت  هناـها  اذـه  یف  اریزعت و  وا  ادـح  تناـک  نا 
 … هلضافلا قالخالا  هحلاصلا و  تاتوبیلا  نم  هیحلا  رئامضلا  هریبکلا و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهدزناش شخب 

َلْهَأ ْمُْهنِم  َّخَوَتَو.ِهَناَیِْخلاَو  ِرْوَْجلا  ِبَعُـش  ْنِم  ٌعاَـمِج  اَـمُهَّنِإَف  ًهََرثَأَو ، ًهاـَباَُحم  ْمِهِّلَُوت  اـَلَو  ، ًاراَِـبتْخا ُمُْهلِمْعَتْـساَف  َکـِلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 
ِعِماَطَْملا ِیف  ُّلَقَأَو  ، ًاضاَرْعَأ ُّحَـصَأَو  ًاقاَلْخَأ  ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَـف  ، ِهَمِّدَـقَتُْملا ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِمَدَْـقلاَو  ، ِهَِحلاَّصلا ِتاَـتُوُیْبلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِءاَـیَْحلاَو ، َِهبِرْجَّتلا 

اَم ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغَو  ، ْمِهِـسُْفنَأ ِحاَلِْـصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَُّوق  َِکلَذ  َّنِإَـف  ، َقاَزْرَأـْلا ُمِْهیَلَع  ِْغبْـسَأ  َُّمث.ًارَظَن  ِرُومُأـْلا  ِِبقاَوَع  ِیف  ُغَْلبَأَو  ، ًاقاَرْـشِإ
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ِءاَـفَْولاَو ِقْدِّصلا  ِلـْهَأ  ْنـِم  َنوـُیُْعلا  ِثَْـعباَو  ، ْمَُهلاَـمْعَأ ْدَّقَفَت  َُّمث.َکَـتَناَمَأ  اوُـمََلث  ْوَأ  َكَْرمَأ  اوَُفلاـَـخ  ْنِإ  ْمِْـهیَلَع  ٌهَّجُحَو  ، ْمِهیِدــْیَأ َتْـحَت 
.ِهَّیِعَّرلِاب ِْقفِّرلاَو  ، ِهَناَمَْألا ِلاَمِْعتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَوْدَح  ْمِهِرُومُِأل  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُهاَعَت  َّنِإَف  ، ْمِْهیَلَع

َتْطَـسَبَف ، ًادِهاَش َِکلَِذب  َْتیَفَتْکا  ، َِکنُویُع ُراَبْخَأ  َكَدـْنِع  ِْهیَلَع  اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ٍهَناَیِخ  َیلِإ  ُهَدَـی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإَف  ؛ ِناَوْعَْألا َنِم  ْظَّفَحَتَو 
.ِهَمَهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَقَو  ِهَناَیِْخلِاب ، ُهَتْمَسَوَو  ، ِهَّلَذَْملا ِماَقَِمب  ُهَْتبَصَن  َُّمث  ، ِِهلَمَع ْنِم  َباَصَأ  اَِمب  ُهَتْذَخَأَو  ِِهنََدب ، ِیف  ََهبوُقُْعلا  ِْهیَلَع 

همجرت

دادبتـسا و »و« یـصخش تـالیامت  » يور زا  هن  ناـحتما و  نوـمزآ و  اـب  ار  اـهنآ  نک و  تقد  تنارازگراـک  هـب  طوـبرم  روـما  رد  سپس 
یکاپ هبرجت و  ياراد  هک  نیزگرب  ار  يدارفا  اهنآ  نایم  زا  ، دـنا تناـیخ  ملظ و  بعـش  زا  ینوناـک  ود  نیا  اریز  ، ریگ راـک  هب  « ییأردوخ

هب اهنآ  هّجوت  رت و  كاپ  نانآ  هداوناخ  رتهب و  اهنآ  قالخا  اریز  ، مالـسا رد  هقباساب  ماگـشیپ و  حـلاص و  ياه  هداوناـخ  زا  دنـشاب  حور 
هب یفاک  قوقح  و   ) نک ناوارف  ار  اهنآ  يزور  هاگ  نآ.دنرتانیب  اهراک  بقاوع  شجنس  رد  رتمک و  عمط  دراوم 

یب تسا  ناشرظن  ریز  هک  یلاوما  رد  تنایخ  زا  ار  ناشیا  دوش و  یم  نتشیوخ  حالصا  رد  اهنآ  تیوقت  ببـس  راک  نیا  اریز  هدب ) اهنآ 
.دنزرو تنایخ  وت  تناما  رد  ای  دننک  یچیپرس  وت  تاروتسد  زا  رگا  تساهنآ  ربارب  رد  یتجح  نیا  رب  هفاضا  دزاس و  یم  زاین 

اهنآ قیوشت  ببس  یناهنپ  ِموادم  یسرزاب  اریز  ، ریگب رظن  تحت  ار  نانآ  ياهراک  رادافو  وگتسار و  ِیفخم  نارومأم  نداتـسرف  اب  سپس 
.دوش یم  نانواعم  زا  تبقارم  ناتسدریز و  هب  ندرک  ارادم  يراد و  تناما  هب 

شرازگ وا  دـض  رب  وت  دزن  ًاقفتم  تا  یفخم  نارومأم  دـنک و  زارد  تنایخ  يوس  هب  تسد  وت ) نارازگراک  زا   ) اهنآ زا  یکی  هاـگره  و 
دوخ راک  رد  هک  يرادـقم  هب  راد و  اور  وا  قح  رد  ار  یندـب  ِتازاـجم  نک و  تعاـنق  دـهاش  هاوگ و  ناونع  هب  رادـقم  نیمه  هب  دـنهد 

هن و وا  رب  ار  تناـیخ  غاد  ناـشنب و  يراوخ  ماـقم  رد  ار  يو  نک و ) تازاـجم  ار  وا  زین  یناور  رظن  زا   ) سپـس هد  رفیک  هدرک  تناـیخ 
(. ددرگ نارگید  تربع  هک  نک  یفرعم  نانچ  ار  وا  و   ) نکفیب شندرگ  هب  ار  تمهت  ماهتا  هدالق 

نارازگراک زا  قیقد  تبقارم  ریسفت : حرش و 

یم دزادرپ و  یم  تموـکح  نارازگراـک  تافـص  ناـیب  ینعی  ؛ يرگید مهم  بـلطم  هـب  هماندـهع  زا  شخب  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
دادبتسا و »و« یصخش تالیامت  » يور زا  هن  ناحتما و  نومزآ و  اب  ار  اهنآ  نک و  تقد  تنرازگراک  هب  طوبرم  روما  رد  سپـس  :» دیامرف

ْمِهِّلَُوت َال  ،َو  ًاراَِبتْخا ُمُْهلِمْعَتْـساَف  َِکلاَّمُع  ِرُومُأ  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث  ( ؛» دـنا تنایخ  ملظ و  بعـش  زا  ینوناک  ود  نیا  اریز  ریگ  راک  هب  « ییأردوخ
رب « وـْبَح » هشیر زا.تسا  صاـخ  هطبار  بجوـم  هب  یـسک  هـب  يزیچ  ندیـشخب  یـصخش و  تـالیامت  ياـنعم  هـب  « هاـباُحم ( .» 1  } ًهَاباَُحم

نودب اهراک و  رد  ییأردوخ  دادبتسا و  يانعم  هب  « هََرثأ ( .» 2  } ًهََرثَأ َو   { تسا هدش  هتفرگ  ندرک  اطع  ندیـشخب و  يانعم  هب  « دمح » نزو
تـسا هدـش  هتفرگ  يرگید  رب  نتـشیوخ  نتـشاد  مدـقم  اـی  يراذـگریثأت  ياـنعم  هب  « ربـخ » نزو رب  « َرثَأ » هشیر زا  ندرک  لـمع  تروـشم 

ْنِم ٌعاَمِج  اَمُهَّنِإَف  {،

( . ِهَناَیِْخلا ِرْوَْجلا َو  ِبَعُش 
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حلاص و يدارفا  نارازگراک  نیا  هچنانچ.دنهد  ماجنا  يراک  دنناوت  یمن  ناشنارازگراک  يراکمه  نودب  نارادـمامز  هک  تسین  کش 
.ددرگ یم  راکشآ  روج  ملظ و  داسف و  اج  همه  رد  هنرگو  دخرچ  یم  حیحص  روحم  رب  تکلمم  روما  ، دنشاب ملاس 

هطباض هن  -و  اه هطبار  رایعم  هکنیا  زا  تدـش  هب  ار  رتشا  کلام  هداد و  رارق  ناحتما  شیامزآ و  ار  اهنآ  باـختنا  راـیعم  اـجنیا  رد  ماـما 
اب ای  تروشم و  نودـب  باختنا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  دراد و  یم  رذـحرب  دـنوش  شنیزگ  اـهنآ  تروشم  نودـب  ددرگ و  مکاـح  - اـه

هاباُحم و هب  تسا  هینثت  هک  « امهَّنإ » ریمـض ( . 1  } .دروآ یم  دوجو  هب  ار  تنایخ  روج و  ياه  هخاـش  زا  يا  هعومجم  یـصخش  تـالیامت 
هب خسن  زا  یـضعب  رد  دـنچره  ، دـنوش یم  هدـیزگرب  تسردان  رایعم  ود  نیا  ساسا  رب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  ددرگ و  یم  زاب  هََرثا 

هینثت ریمـض  ياج  هب  هک  لوقعلا  فحت  هخـسن  یلو.هدمآ  تسا  ناگدش  هدیزگرب  هب  رظان  هک  عمج  ریمـض  تروص  هب  « مّهنإ » نآ ياج 
 { تسا لّوا  هخسن  تحص  رب  هاوگ  « ٌعامِج َهََرثَْألاَو  َهاباحُْملا  َّنإَف  :» تسا هتفگ  هدرب و  راک  هب  رهاظ  مسا 

ببـس هب  ار  هّیما  ینب  زا  یهورگ  هک  دراد  موس  هفیلخ  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  ناماسبان  عاـضوا  هب  هراـشا  عقاو  رد  ماـما  راـتفگ  نیا 
ساسح ياه  تسپ  يارب  دوب ) هّیما  ینب  زا  مه  وا  هک  ناورم  لاثما  اـب  تروشم  اـی   ) تروشم هنوگ  چـیه  نودـب  يدـنواشیوخ و  هطبار 

لاوما دندرک و  متـس  ملظ و  دنتـسناوت  ات  ؛ دندوب ِهَناَیِخلا » ِرْوَْجلا َو  ِبَعُـش  ْنِم  ٌعامِج   » زراب قادـصم  مه  اهنآ  دـیزگرب و  مالـسا  روشک 
اپرب هفیلخ  دـض  رب  اهنآ و  دـض  رب  یمیظع  شروش  دـندش و  تحاران  ناناملـسم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرب  تراغ  هب  ار  لاـملا  تیب 

.دش

ياراد هک  نیزگرب  ار  يدارفا  اهنآ  نایم  زا  و  :» دـیامرف یم  دراد و  یم  نایب  انعمرپ  هاتوک و  هلمج  هس  رد  ار  اهنآ  فاصوا  ماما  هاگ  نآ 
ندرک و وجتسج  يانعم  هب  « َّخَوَت ( .» 2  } َّخَوَت َو  ( ؛» مالـسا رد  هقباساب  ماگـشیپ و  حلاص و  ياه  هداوناخ  زا  دنـشاب  حور  یکاپ  هبرجت و 

َِهبِرْجَّتلا َلْهَأ  ْمُْهنِم   { تسا هدش  هتفرگ  ندومن  يزیچ  گنهآ  ندرک و  دصق  يانعم  هب  « یحو » نزو رب  « یْخو » هشیر زا.تسا  ندیزگرب 

یـسک ینعی  « مدق بحاص  دـیآ و« یم  هقباس  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  « مَدَـق ( .» 1  } ِمَدَْـقلا ،َو  ِهَِحلاَّصلا ِتاَتُوُیْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  ، ِءاَیَْحلا َو 
( . ِهَمِّدَقَتُْملا ِماَلْسِْإلا  ِیف   { تسا هقباس  نسح  ياراد  هک 

یم هک  یناـسک  همه  دراد و  يراـکنا  لـباق  ریغ  ریثأـت  دوـش  یم  باـختنا  نآ  يارب  هـک  يراـک  رد  ندوـب  هبرجتاـب  ینعی  لّوا  فـصو 
.دشاب هبرجت  بحاص  رما  نآ  رد  دیاب  هک  دنراد  دیکأت  نآ  رب  دننک  باختنا  یمهم  راک  يارب  ار  یصخش  دنهاوخ 

يانعم هب  تلادع  اریز  ، تسا تلادع  فصو  زا  یعون  هب  هراشا  عقاو  رد  تسا  تیصعم  لباقم  رد  سفن  ضابقنا  يانعم  هب  هک  « ءایَْحلا و«
.دوب دهاوخ  ناسکی  هملک  عیسو  يانعم  هب  ایح  اب  ابیرقت  ، تسا هانگ  زا  زیهرپ  ینورد و  یسرتادخ  تلاح  هک  حلطصم 

لیصا ياه  هداوناخ  اریز  ، تسا تثارو  يانعم  نامه  هب  هراشا  ندوب  مالسا  رد  ماگشیپ  حلاص و  ياه  هداوناخ  زا  ینعی  ؛ موس فصو  اما 
نادنزرف ًابلاغ  دنرامگ و  یم  تمه  زین  اهنآ  تیبرت  رما  هب  دننک  یم  لقتنم  شیوخ  نادـنزرف  هب  ار  دوخ  یتاذ  تافـص  هکنیا  رب  نوزفا 

.دننک یم  هعماج  میدقت  ار  یملاس  حلاص و 

رتهب و اهنآ  قالخا  اریز  :» دیامرف یم  هتخادرپ  دنا  تافـص  نیا  دجاو  هک  يدارفا  باختنا  يارب  لیلد  رکذ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ُّحَـصَأ ًاـقاَلْخَأ َو  ُمَرْکَأ  ْمُهَّنِإَـف  ( ؛» دـنرتانیب اـهراک  بقاوع  شجنـس  رد  رتـمک و  عمط  دراوم  هب  اـهنآ  هّجوـت  رت و  كاـپ  ناـنآ  هداوناـخ 
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رظن يانعم  هب  هک  « فارشا » تسا یناشفارون  يانعم  هب  هک  « قارشإ » ياج هب  خسن  زا  يرایسب  رد  ( . 2  } ًاقاَرْشِإ ِعِماَطَْملا  ِیف  ُّلَقَأ  ،َو  ًاضاَرْعَأ
هغالبلا جهن  مامت  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  لوقعلا و  فحت  هخـسن  رد  هلمج  زا  هدمآ  تسا  يزیچ  هب  الاب  لحم  زا  ندرک 

هُـسْفَن ُفرْـشَت  «ال  هب ریبعت  دومرف  یم  نایب  ار  تاضق  تافـص  ماما  هک  لبق  شخب  رد  هکنیا  رگید  دـهاش.تسا  رت  بسانم  هخـسن  نیا  و 
( . ًارَظَن ِرُومُْألا  ِِبقاَوَع  ِیف  ُغَْلبَأ  َو   {، تسا هدمآ  « عَمَّطلا یَلَع 

ره هدرمـش  رب  اهنآ  يارب  ماما  هک  يراثآ  ، ددرگ یم  زاب  دنا  تافـص  نیا  هعومجم  ياراد  هک  یناسک  هب  « مهنا » ریمـض هکنیا  هب  هّجوت  اب 
تسا هحلاص  ناتویب  لها  هب  طوبرم  یگداوناخ  تسادق  ،و  قالخا یکاپ.تسا  فاصوا  نیا  زا  یکی  هجیتن  کی 

بیترت نیا  هب.دریگ  یم  همـشچرس  ندوب  هبرجت  لـها  زا  روما  بقاوع  رد  ندوب  رتاـنیب  تساـیح و  هجیتن  عمط  دراوم  هب  ییاـنتعا  یب  و 
.تسا هناگ  هس  تافص  نآ  عومجم  هجیتن  هناگراهچ  للع  نیا  هعومجم 

اب اهنآ  باختنا  زا  دـعب  ار  رادـمامز  تیلوئـسم  دـهد و  یم  تموکح  نارازگراک  هراـبرد  يرگید  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
( هدب اهنآ  هب  یفاک  قوقح  و   ) نک ناوارف  ار  اهنآ  يزور  هاگ  نآ  :» دـیامرف یم  : دراد یم  نایب  نینچ  دـمآ  لبق  تارابع  رد  هک  یفاصوا 

یم زاین  یب  تسا  ناشرظن  ریز  هک  یلاوما  رد  تنایخ  زا  ار  ناشیا  دوش و  یم  نتـشیوخ  حالـصا  رد  اهنآ  تیوقت  ببـس  راـک  نیا  اریز 
(1  } ِْغبْـسَأ َُّمث  ( ؛» دنزرو تنایخ  وت  تناما  رد  ای  دننک  یچیپرـس  وت  تاروتـسد  زا  رگا  تساهنآ  ربارب  رد  یتجح  نیا  رب  هفاضا  دزاس و 

يانعم هب  « غابسا هرز و« ای  نهاریپ  ندوب  داشگ  يانعم  هب  لصا  رد  تسا و  تمعن  یخارف  يانعم  هب  « غولب » نزو رب  « غوبُس » هشیر زا  « ِْغبْسأ .»
َتْحَت اَم  ِلُواَنَت  ْنَع  ْمَُهل  یًنِغ  ،َو  ْمِهِـسُْفنَأ ِحاَلِْـصتْسا  یَلَع  ْمَُهل  ٌهَُّوق  َکـِلَذ  َّنِإَـف  ، َقاَزْرَأـْلا ُمِْهیَلَع   { تسا هدـمآ  نتخاـس  ناوارف  ار  يزیچ 
تسا يزیچ  نتسکش  ای  نتفاکش  يانعم  هب  « درس » نزو رب  « ملث » هشیر زا  « اوُمََلث ( .» 2  } اوُمََلث ْوَأ  َكَْرمَأ  اوَُفلاَخ  ْنِإ  ْمِْهیَلَع  ٌهَّجُح  ،َو  ْمِهیِْدیَأ

( . َکَتَناَمَأ  { تسا تناما  رد  تنایخ  هب  هراشا  هتفر  راک  هب  تناما  دروم  رد  هک  الاب  رد  و 

یم روتسد.مالسا  روشک  نارازگراک  مه  رکـشل و  ناهدنامرف  مه  هدومرف و  نایب  تاضق  دروم  رد  مه  ار  نامرف  نیا  ماما  هکنیا  بلاج 
رکذ بلطم  نیا  يارب  لیلد  هس  ماما  هک  تسا  تقد  نایاش.درادـن  نامیا  حالطـصا  هب  هنـسرگ  مکـش  هک  ارچ  نک ، ریـس  ار  اهنآ  دـهد 

: تسا هدومرف 

رد يرگ  شاخرپ  تلاح  ًابلاغ  دزادرپب و  دوخ  قالخا  حالـصا  هب  دـناوت  یمن  دـنمزاین  ناسنا  اریز  ، تسا نتـشیوخ  حالـصا  لّوا  لـیلد 
.دبای یم  ار  مزال  شمارآ  دوش  هرادا  لوقعم  دح  رد  وا  یگدنز  رگا  یلو  ؛ دنک یم  ادیپ  عوجر  بابرا  ربارب 

یفن رد  هک  یلئاـسم  هلمج  زا  ماـما  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  فورعم ) فّوصتم   ) يروث نایفـس  دورو  ناتـساد  رد 
َُّمث : » دومرف نینچ  تشاد  نایب  نایفس  ياهراک 

یَّتَح ِِهتَنَِـسل  ُهَتُوق  ُْهنِم  َعَفَر  ُهاَطَع  َذَخَأ  اَذِإ  َناَکَف  ُناَْملَـس  اَّمَأَف  اَمُْهنَع  ُهّللا  َیِـضَر  ٍّرَذ  ُوبَأ  ُناَْملَـس َو  ِهِدْهُز  ِِهلْـضَف َو  ِیف  ُهَدَْعب  ُْمتِْملَع  ْدَق  ْنَم 
َُهباَوَج َناَکَف  ًادَغ  ْوَأ  َمْوَْیلا  ُتوُمَت  َکَّلََعل  يِرْدَت  َال  َْتنَأ  اَذَه َو  ُعَنْـصَت  َكِدْهُز  ِیف  َْتنَأ  ِهّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َُهل  َلیِقَف  ٍِلباَق  ْنِم  ُهُؤاَطَع  َرُـضْحَی 

َنِم اََهل  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  اَِهبِحاَص  یَلَع  ُثاَْتلَت  ْدَـق  َسْفَّنلا  َّنَأ  ُهَلَهَج  اَی  ُْمتِْملَع  اَم  َءاَنَْفلا َأ  َّیَلَع  ُْمتْفِخ  اَمَک  َءاَقَْبلا  َِیل  َنوُجْرَت  َال  ْمَُکل  اَم  َلاَق  ْنَأ 
ناملـس و دهز  لضف و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  سپـس  تَّنَأَمْطا ؛ اَهَتَـشیِعَم  ْتَزَرْحَأ  َیِه  اَذِإَف  ِْهیَلَع  ُدِمَتْعَی  اَم  ِْشیَْعلا 
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تروص هب   ) ار دوخ  لاس  توق  تفرگ  یم  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  هیمهس  هک  یماگنه  ناملس  اما  ؛ دیا هدینش  امهنع ) هّللا  یـضر   ) رذوبا
یمن هکنیا  اب  ینک  یم  نینچ  يدهاز  هکنیا  اب  وت  ناملـس  يا  تفگ  وا  هب  یـسک.دسر  ارف  رگید  لاس  ات  تشاد  یمرب  نآ  زا  هنادـهاز )
ياقب هرابرد  دیـسرت  یم  نم  گرم  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  ارچ  : دوب نیا  ناملـس  باوج  دسر ؟ ارف  ادرف  ای  زورما  وت  گرم  دیاش  یناد 
هاگره دهد ) یم  رارق  راشف  رد  ار  وا  و   ) دچیپ یم  شبحاص  رب  هاگ  یمدآ  سفن  هک  دیناد  یمن  نالهاج  امش  ایآ  دیتسین ؟ راودیما  نم 

،ج یفاک ( . 1 { .»؟ دنک یم  ادیپ  شمارآ  تخاس  مهارف  ار  دوخ  تشیعم  هک  یماگنه  اما  ؛ دشاب هتـشادن  يدامتعا  لباق  یگدـنز  هلیـسو 
 { 5،ص 68،ح 1

یمدآ سفن  ْتَّرَقَتْـسا ؛ اَـهَتُوق  ْتَزَرْحَأ  اَذِإ  َسْفَّنلا  َّنِإ  : » دوـمرف یم  هک  دوـب  هـتفرگ  ربـمغیپ  مـالک  زا  ار  نخـس  نـیا  عـقاو  رد  ناـملس 
 { ،ص 89،ح 2 كردم نامه  ( . 2 «. } دبای یم  شمارآ  دروآ  تسد  هب  ار  دوخ  توق  هک  یماگنه 

تیاعر ار  تناما  دنا  هدرپس  وا  هب  هچنآ  ظفح  رد  ددرگ و  یم  تنایخ  درِگ  رتمک  دش  ینغتـسم  هک  یماگنه  صخـش  هکنیا  مود  لیلد 
.دنک یم 

اریز ، دوش یم  تابثا  یناسآ  هب  اهنآ  ندوب  مرجم  دـنیامن  راـتفر  ناـمرف  فـالخ  رب  اـی  دـننک  یتناـیخ  تناـما  رد  رگا  هکنیا  موس  لـیلد 
.دنتشادن تسد  رد  تنایخ  رب  يرهاظ  لیلد  یتح  دندوب و  ینغتسم 

یفخم نارومأم  ناسرزاب و  هلیـسو  هب  اهنآ  لامعا  رب  تراظن  روتـسد  نآ  دهد و  یم  نارازگراک  هرابرد  يرگید  روتـسد  ماما  هاگ  نآ 
یناهنپ ِموادم  یسرزاب  اریز  ، ریگب رظن  تحت  ار  نانآ  ياهراک  رادافو  وگتسار و  یفخم  نارومأم  نداتسرف  اب  سپـس  :» دیامرف یم  تسا 

ِقْدِّصلا َو ِلـْهَأ  ْنِم  َنُویُْعلا  ِثَْعبا  ،َو  ْمَُهلاَـمْعَأ ْدَّقَفَت  َُّمث  ( ؛» دوش یم  ناتـسدریز  هب  ندرک  ارادـم  يراد و  تناـما  هب  اـهنآ  قیوشت  ببس 
لصا رد  تسا و  یسک  ندومن  کیرحت  ندرک و  قیوشت  يانعم  هب  « هَوْدَح ( .» 1  } ٌهَوْدَح ْمِهِرُومُِأل  ِّرِّسلا  ِیف  َكَدُهاَعَت  َّنِإَف  ، ْمِْهیَلَع ِءاَفَْولا 
ِْقفِّرلاَو ، ِهَناَـمَْألا ِلاَمِْعتْـسا  یَلَع  ْمَُهل   { تسا هدـش  هتفرگ  یـصوصخم  زاوآ  اـب  نارتـش  ِعیرـس  نداد  تکرح  ياـنعم  هـب  « ءادُـح » هـشیر زا 

( . ِهَّیِعَّرلِاب

راکتـسرد و وگتـسار و  دارفا  نایم  زا  ار  یفخم  نارومأم  دـیاب  هک  دزرو  یم  دـیکأت  رما  نیا  رب  الاب  ياـه  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یناهنپ نارومأم  دـننک  ساسحا  نارازگراک  نوچ  هکنیا  نآ  دـیامرف و  یم  نایب  زین  ار  راک  نیا  هفـسلف  نمـض  رد.ینک  باختنا  رادافو 

هک تسا  نیا  نآ  همزال  رگید  يوس  زا  دنوش و  یم  قیوشت  کین  ياهراک  هب  وس  کی  زا  دنهد  یم  شرازگ  رادـمامز  هب  ار  ناشلامعا 
.دنراد یم  رانکرب  مدرم  هب  يراتفردب  تنایخ و  زا  ار  دوخ 

( ِناَوْعَْألا َنِم  ْظَّفَحَت  َو  ( ؛» دوش یم  نانواعم  زا  تبقارم  :» دیامرف یم  هدرک  نایب  یهاتوک  هلمج  نآ  زا  دعب  ماما  هاگ  نآ 

دوجو هک  دـشاب  اـنعم  نیا  هب  رظاـن  دوش و  هدـناوخ  ٍظُّفَحَت » «و  تروـص هب  دـشاب و  نیـشیپ  ياـه  هلمج  هلاـبند  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
نانواعم و نارای و  ناوعا و  بقارم  تیعر  اـب  يراـتفر  شوخ  تناـما و  ظـفح  رب  نوزفا  نارازگراـک  دوش  یم  ببـس  یفخم  نارومأـم 

هرابرد هتـشذگ  ياه  ثحب  همادا  دـعب  ياه  هلمج  ریـسفت  نیاربانب  دـنزیهرپب ، راتفر  دـب  نئاـخ و  دارفا  زا  دنـشاب و  شیوخ  ناتـسدریز 
نارّـسفم و زا  یـسک  رتمک  یلو  ؛ دنام دهاوخ  ظوفحم  ًالماک  دـعب  لبق و  ياه  هلمج  نایم  دـنویپ  طابترا و  دوب و  دـهاوخ  نارازگراک 
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.تسا هتفر  يریسفت  نینچ  غارس  هب  هغالبلا  جهن  ناحراش 

رذـحرب زیهرپب و  دوخ  ناـنواعم  زا  :» تسا نیا  نآ  ياـنعم  دـشاب و  يدـیدج  روتـسد  ناوْعأـْلا » َنِم  ْظَّفَحَت   » هک تسا  نیا  رگید  ریـسفت 
هک دـعب  ياه  هلمج  دـشاب و  هتخادرپ  رادـمامز  نانواعم  هب  ماما  هتفرگ و  نایاپ  نیـشیپ  هلمج  اب  لامع  ِثحب  هک  تروص  نیا  هب  «، شاـب

.دشاب نانواعم  هب  رظان  دنک  یم  نانئاخ  تازاجم  تنایخ و  زا  نخس 

هدرک عورـش  « مث » اب ار  بلطم  دنک  یم  رکذ  ار  يدیدج  هورگ  ره  ماما  ، لومعم قبط  اریز  ، دـسر یم  رظن  هب  دـیعب  یتاهج  زا  ریـسفت  نیا 
یطابضنا تاروتسد  ماجنارس  دنک و  یم  هیصوت  نانآ  لاح  هب  یگدیسر  هب  سپـس  دراد و  یم  نایب  ار  اهنآ  طیارـش  تافـص و  تسخن 

هدش و علطم  دیدجت  « مث » اب هن  ؛ تسا هدشن  تاعارم  روما  نیا  زا  کی  چـیه  اجنیا  رد  هک  یلاح  رد  دـیامرف  یم  رداص  نانآ  دروم  رد  ار 
ترـضح هکلب  ، هدش هیـصوت  اهنآ  قوقح  هرابرد  هن  هدیدرگ و  نایب  دـننارادمامز  ناکیدزن  نیرت  مهم  هک  نانواعم  ناوعا و  تافـص  هن 

ارچ ، دنام یم  مامتان  تسا  یفخم  نارومأم  هرابرد  هک  هتشذگ  ثحب  نمـض  رد.تسا  هتفر  ناراک  تنایخ  تازاجم  غارـس  هب  ًامیقتـسم 
.تسا هدماین  نایم  هب  نافلختم  تازاجم  یفخم و  نارومأم  راک  هجیتن  زا  نخس  هک 

همادا زین  دعب  هلمج.شاب  رذحرب  دوخ  نانواعم  زا  ینعی  دـشاب ؛ يا  هضرتعم  هلمج  ناوْعْألا » َنِم  ْظَّفَحَت   » هک هدـش  هداد  زین  لامتحا  نیا 
.دشاب نارازگراک  هرابرد  ثحب 

.تسا هتخادرپ  نآ  هب  یسک  رتمک  دنچره  تسا ، رت  بسانم  همه  زا  لّوا  ریسفت  هک  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 

زا یکی  هاگ  ره  و  :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  ریذحت  راذنا و  زا  تشاد  قیوشت  ریـشبت و  هبنج  هک  یتاروتـسد  زا  دعب  ماما  هاگ  نآ 
تسد وت ) نارازگراک  زا   ) اهنآ

دهاـش هاوگ و  ناونع  هب  رادـقم  نیمه  هب  دـنهد  شرازگ  وا  دـض  رب  وت  دزن  ًاـقفتم  تا  یفخم  نارومأـم  دـنک و  زارد  تناـیخ  يوس  هب 
وا زین  یناور  رظن  زا   ) سپس هد  رفیک  هدرک  تنایخ  دوخ  راک  رد  هک  يرادقم  هب  راد و  اور  وا  قح  رد  ار  یندب  ِتازاجم  نک و  تعانق 

نانچ ار  وا  و   ) نکفیب شندرگ  هب  ار  ماهتا  گنن  هدالق  هن و  وا  رب  ار  تنایخ  غاد  ناشنب و  يراوخ  ماقم  رد  ار  يو  نک و ) تازاـجم  ار 
َْتیَفَتْکا َِکنُویُع ، ُراَبْخَأ  َكَدـْنِع  ِْهیَلَع  اَِهب  ْتَعَمَتْجا  ٍهَناَـیِخ  َیلِإ  ُهَدَـی  َطََـسب  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإَـف  ( ؛») ددرگ نارگید  تربع  هک  نک  یفرعم 

یم رایـسب  یلو  ؛ تسا نتفرگ  يانعم  هب  « ذخأ » هشیر زا  لصا  رد  « َتْذَخأ ( .» 1  } ُهَتْذَخَأ ،َو  ِِهنََدب ِیف  ََهبوُقُْعلا  ِْهیَلَع  َتْطَـسَبَف  ًادِهاَش  َِکلَِذب 
نآرق رد.دننک  یم  تازاجم  سپـس  ریگتـسد و  ار  مرجم  تسخن  تازاجم  ماگنه  اریز  ، دور راک  هب  ندرک  تازاجم  يانعم  هب  هک  دوش 
ِماَقَِمب ُهَْتبَـصَن  َُّمث  ِِهلَمَع ، ْنِم  َباَـصَأ  اَِـمب  ({ هیآ 76 ، نونمؤم «) ِباذَـعلِاب ْمُهانْذَـخأ  :» دـننام ؛ تسا هتفر  راک  هب  اـنعم  نیا  ًارارک  زین  دـیجم 

( . ِهَمَهُّتلا َراَع  ُهَتْدَّلَق  ،َو  ِهَناَیِْخلِاب ُهَتْمَسَو  ،َو  ِهَّلَذَْملا

.تسا هدیزرو  دیکأت  عوضوم  دنچ  رب  مکح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

عامجا درف  کی  تنایخ  رب  اهنآ  مامت  دیاب  هکلب  ، دـنکن تعانق  یفخم  نارومأم  زا  رفن  کی  رابخا  هب  اهنت  ندوب  مرجم  تابثا  يارب.مکی 
یشرازگ نینچ  نم  یناهنپ  رومأم  : دیوگ یم  ماما  هک  مینک  یم  هدهاشم  تشذگ  هک  ییاه  همان  زا  یضعب  رد  ور  نیا  زا  ، دنـشاب هتـشاد 

هاوخ  ) درک یمن  تعانق  رفن  کی  رابخا  هب  اهنت  مهم  لئاسم  رد  ماما  دوش  یم  مولعم...رگا  دوب و  دـهاوخ  ناـنچ  دـشاب  نینچ  رگا  هداد 
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(. میا هدرک  دیکأت  نآ  رب  زین  لوصا  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ماکحا و  ای  دشاب  تاعوضوم  هب  طوبرم 

.دراد رّرقم  اهنآ  يارب  ار  مزال  رفیک  ، دارفا تیعقوم  ماقم و  هظحالم  نودب  دهدن و  هار  دوخ  هب  دیدرت  اهنآ  عامجا  زا  دعب.مود 

اریز ، ددرگ ناـگمه  يارب  تربـع  سرد  هک  دـشاب  يا  هنوـگ  هب  دـشاب و  هتـشاد  ود  ره  یحور  یمـسج و  هـبنج  دـیاب  رفیک  نیا.موـس 
ماجنا روظنم  ود  هب  نامرجم  ياهرفیک 

.دور یم  اهنآ  یگدولآ  لامتحا  هک  يدارفا  نتشادزاب  رگید  هدنیآ و  رد  مرج  زا  مرجم  نتشادزاب  تسخن  : دوش یم 

.دراد انعم  نیا  هب  هراشا  ِِهلَمَع » ْنِم  َباَصَأ  اَِمب  ُهَتْذَخَأ   » هلمج رتشیب و  هن  دشاب  مرج  هزادنا  هب  تازاجم  دیاب.مراهچ 

.دش نایب  مزال  بلاطم  هماندهع  نیمه  مشش  شخب  رد  یتاعالطا  یفخم و  نارومأم  نویع و  هرابرد 

مهدفه شخب 

همان نتم 

ْمُهَّلُک َساَّنلا  َّنَِأل  ، ْمِِهب اَّلِإ  ْمُهاَوِس  ْنَِمل  َحاَلَص  َالَو  ، ْمُهاَوِس ْنَِمل  ًاحاَلَـص  ْمِهِحاَلَـصَو  ِهِحاَلَـص  ِیف  َّنِإَف  ، ُهَلْهَأ ُِحلُْـصی  اَِمب  ِجاَرَْخلا  َْرمَأ  ْدَّقَفَتَو 
اَّلِإ ُكَرْدــُیَال  َکـِلَذ  َّنـَأـِل  ، ِجاَرَْخلا ِباَلِْجتـْـسا  ِیف  َكِرَظَن  ْنـِم  َغَْـلبَأ  ِضْرـَأـْلا  ِهَراـَـمِع  ِیف  َكُرَظَن  ْنُـکَْیلَو.ِِهلْهَأَو  ِجاَرَْخلا  یَلَع  ٌلاـَـیِع 

َعاَطِْقنا ِوَأ  ، ًهَّلِع ْوَأ  ًالَِقث  اْوَکَـش  ْنِإَـف.ًالِیلَق  اَّلِإ  ُهُْرمَأ  ْمِقَتْـسَی  َْملَو  ، َداَـبِْعلا َکَـلْهَأَو  ، َداَِـلْبلا َبَرْخَأ  ٍهَراَـمِع  ِْریَِغب  َجاَرَْخلا  َبَلَط  ْنَمَو  ؛ ِهَراَـمِْعلِاب
َْکیَلَع َّنَلُْقثَی  َالَو  ؛ ْمُهُْرمَأ ِِهب  َُحلْـصَی  ْنَأ  وُجْرَت  اَِمب  ْمُْهنَع  َْتفَّفَخ  ٌشَطَع ، اَِـهب  َفَحْجَأ  ْوَأ  ، ٌقَرَغ اَـهَرَمَتْغا  ٍضْرَأ  ََهلاَـحِإ  ْوَأ  ، ٍهَّلاـَب ْوَأ  ٍبْرِش 
َنـْـسُح َِکباَلِْجتـْـسا  َعَـم  ، َکــِتَیَالِو ِنـِییْزَتَو  ، َكِداـَِـلب ِهَراـَـمِع  ِیف  َکــْیَلَع  ِهـِب  َنوُدوـُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإـَـف  ، ْمُْـهنَع َهَنوُؤَْـملا  ِهـِب  َتـْفَّفَخ  ٌءْیَش 

ْنِم ْمُهَتْدَّوَع  اَِمب  ْمُْهنِم  َهَقِّثلاَو  ، ْمَُهل َکِماَمْجِإ  ْنِم  ْمُهَْدنِع  َتْرَخَذ  اَِمب  ، ْمِِهتَُّوق َلْضَف  ًادِـمَتْعُم  ْمِهِیف ، ِلْدَْـعلا  ِهَضاَِفتْـسِاب  َکِحُّجَبَتَو  ، ْمِِهئاَنَث
ٌلِمَتُْحم َناَرْمُْعلا  َّنِإَف  ؛ ِِهب ْمُهُـسُْفنَأ  ًهَبِّیَط  ُهُولَمَتْحا  ُدَْعب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهِیف  َْتلَّوَع  اَذِإ  اَم  ِرُومُْألا  َنِم  َثَدَـح  اَمَّبُرَف  ، ْمِِهب َکِْقفِرَو  ْمِْهیَلَع  َِکلْدَـع 

ِزاَوْعِإ ْنِم  ِضْرَْألا  ُباَرَخ  یَتُْؤی  اَمَّنِإَو  ُهَْتلَّمَح ، اَم 

436 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4055 

http://www.ghaemiyeh.com


.ِرَبِْعلِاب ْمِهِعاَِفْتنا  ِهَِّلقَو  ، ِءاَقَْبلِاب ْمِهِّنَظ  ِءوُسَو  ، ِعْمَْجلا یَلَع  ِهَالُْولا  ِسُْفنَأ  ِفاَرْشِِإل  اَُهلْهَأ  ُزِْوُعی  اَمَّنِإَو  ، اَِهلْهَأ

اه همجرت 

یتشد

لماع ناگدنهد ، تایلام  تایلام و  يدوبهب  اریز  دشاب ، ناگدنهد  تایلام  حالص  هک  نک  یسراو  يا  هنوگ  هب  ار  لاملا  تیب  تایلام و 
اریز تفرگ  دهاوخن  ناماس  زین  نارگید  راک  دوشن  حالـصا  ناگدـنهد  تایلام  روما  ات  و  دـشاب ، یم  هعماج  راشقا  رگید  روما  حالـصا 

 . دنناگدنهد تایلام  تایلام و  روخ  نان  مدرم  همه 

هک سک  نآ  و  ددرگ ، یمن  مهارف  یناداـبآ  اـب  زج  جارخ  هک  دـشاب  جارخ  يروآ  عـمج  زا  رتـشیب  نیمز  یناداـبآ  رد  وـت  شـالت  دـیاب 
یتّدم كدنا  زج  شتموکح  و  دوبان ، ار  ادخ  ناگدـنب  و  بارخ ، ار  اهرهـش  دروآ ، تسد  هب  عرازم  ینادابآ  نودـب  ار  جارخ  دـهاوخب 

 . درواین ماود 

ندش بارخ  ای  ناراب ، یمک  ای  اه ، همشچ  بآ  ندش  کشخ  ای  یگدز ، تفآ  ای  تایلام ، ینیگنس  زا  دندرک ، تیاکش  مدرم  رگا  سپ 
رد نداد  فیفخت  زگره  و  دریگ ،  ناماس  ناشروما  ات  هد  فیفخت  ینازیم  هب  تایلام  نتفرگ  رد  یلاسکـشخ ، ای  اـه ، بالیـس  رد  نیمز 

ّتیعر و  دراد ،  شقن  وت  ياه  تیالو  نتسارآ  و  وت ، ياهرهـش  ینادابآ  رد  هک  تسا  يا  هتخودنا  نآ ، اریز  دزاسن  نارگن  ار  وت  جارخ 
رد هچنادب  درک ، یهاوخ  هّیکت  نانآ  تّوق  شیازفا  هب  و  دش ، یهاوخ  دونـشخ  مدرم  نایم  تلادع  شرتسگ  زا  وت  و  دنیاتـس ، یم  ار  وت 
 ، تشاد یهاوخ  نانیمطا  نانآ  هب  ّتیعر ، اب  ینابرهم  و  مدرم ، نیب  رد  تلادـع  شرتسگ  اب  و  يدیـشخب ، نانآ  هب  یتخودـنا و  ناشدزن 

لّمحت تردق  يدابآ ، نارمع و  اریز  تفریذپ ، دنهاوخ  ینامداش  اب  يراذگب ، ناش  هدهع  هب  دیآ و  شیپ  يراک  هدـنیآ  رد  رگا  هاگنآ 
 . دنک یم  دایز  ار  مدرم 

ینارادـمامز فرط  زا  لاوما  تراغ  تهج  هب  نازرواـشک ، یتسدـگنت  و  تسا ، نازرواـشک  یتسدـگنت  تهج  هب  نیمز  یناریو  اـنامه 
 . دنریگ یمن  تربع  ناگتشذگ  خیرات  زا  و  دنرادن ، دامتعا  ناشتموکح  هدنیآ  هب  هک  تسا 

يدیهش

نارگید حالـص  هب  ناگدـنهد  جارخ  جارخ و  حالـص  هچ  تسا ، نآ  رد  ناگدـنهد  جارخ  حالـصا  هـک  رگنب  ناـنچ  جارخ  راـک  رد  و 
جارخ دـنجارخ و  راوخ  هنیزه  ناگمه ، نامدرم  هک  دریذـپن ، ناـماس  ناگدـنهد  جارخ  راـک  اـت  دریگن  ناـماس  نارگید  راـک  و  تسا ،

هک نآ  و  دوشن ، رّـسیم  ینادابآ  اب  زج  جارخ  ندتـس  هک  دوب ، جارخ  ندتـس  زا  رتشیب  نیمز  ینادابآ  هب  تنتـسیرگن  دیاب  و  ناگدـنهد ، 
زا رگا  و  دیاین ،  تسار  یکدنا  زج  شراک  و  دزاس ، كاله  ار  ناگدنب  دنک و  ناریو  ار  اهرهـش  دزادرپن ، ینادابآ  هب  دـهاوخ و  جارخ 

- ای هدیرابن  اهنادب  ناراب  ای  هدیرب ، ناشاهتشک  زا  هک  یبآ  ای  هدیسر ، تشک - هب  هک - یتفآ  زا  ای  دندرک ، تیاکـش  تایلام - ینیگنس -
.نادب دریذپ  ناماس  ناشراک  یناد  یم  هک  نادنچ  نادرگ  کبـس  ار  نانآ  راب  هدیدرگ ، هابت  یبآ  یب  ای  ندش  قرغ  رثا  رب  نیمز - رذـب 

رد هک  یناداـبآ  اـب  دـنهد ، شزاـب  وت  هب  هک  دوب  يا  هتخودـنا  نآ  هچ  دـیاین ، نارگ  وت  رب  ینادرگ  کبـس  ار  ناـنآ  راـب  نادـب  هچنآ  و 
ناـشنایم ار  تلادـع  هک  یناـمداش  يا و  هدـناشک  دوخ  هب  ار  ناـنآ  شیاتـس  زین  دـنهد ،  اـهتیالو  هب  هک  یـشیارآ  دـننک و  تیاـهرهش 
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هتخودنا ناشیارب  هک  یـشیاسآ  زا  يا : هتخودـنا  ناشدزن  هچنادـب  تشاد  یهاوخ  نانآ  توق  ینوزف  رب  هیکت  هک  یلاح  يا ، هدـنارتسگ 
هب ار  نآ  نوچ  هک  دیآ  دیدپ  يراک  هدنیآ  رد  هک  اسب  يا و  هدرک  هک  ییارادم  هدروآ و  تسدب  دوخ  تلادع  اب  هک  ناشنانیمطا  يا و 

یهن نآ - مدرم - هدهع - رب  هچره  دوب ، نادابآ  اهرهـش - نوچ - هک  دنریگن ،- هدرخ  و  دنریذپب - شوخ  رطاخ  اب  يراذگ  نانآ  هدهع 
ندروآ درگ  هب  يور  نایلاو  هک  دـندرگ  تسدـگنت  یماگنه  اهرهـش  مدرم  .دوشن  ناریو  نآ  نانکاس  یتسدـگنت  اـب  زج  نیمز  و  درب ، 

.دنرادرب دوس  رتمک  تسا  تربع  هیام  هچنآ  زا  و  دنرادن ، نانیمطا  راک  رس  رب  دوخ  ندنام  زا  دنرآ و  لام 

یلیبدرا

تسا حالص  حالص  لها  حالص  جارخ و  حالص  رد  هک  یتسردب  سپ  ارنآ  لها  درآ  حالـصب  هچ  نآ  هب  ار  جارخ  راک  نک  صحفت  و 
جارخ و رب  دـننالایع  همه  نامدرم  هک  اریز  ناشیاب  زجب  ار  ناشیا  ریغ  رم  تسین  یحالـص  چـیه  جایتحا و  باـبرا  زا  ار  ناـشیا  ریغ  رما 
هک اریز  ناـشیا  زا  جاـب  جارخ و  ندیـشک  رد  وت  ندرک  رظن  زا  رت  هدنـسر  ارف  نیمز  تراـمع  رد  وت  رظن  دـشاب  هک  دـیاب  جارخ و  لـها 

كاله ار و  اهرهـش  نآ  دـنک  بارخ  نیمز  ترامع  ریغب  ار  جارخ  دـنک  بلط  هک  ره  نیمز و  ترامعب  زجب  دوش  یمن  هتفاـیرد  جارخ 
ای بآ  برـش  هصح  ندش  هدـیرب  ای  تفآ  ای  ینارگ  زا  مدرم  تیاکـش  رگا  سپ  یکدـنا  زجب  وا  راک  دوشن  تسار  ار و  ناگدـنب  دـنک 

ارنآ هدرک  كـاله  اـی  لیـس  ندومن  قرغ  ارنآ  دـناشوپب  هک  تراـمع  تیحالـص  زا  نیمز  ندـش  ریغتم  اـی  دوش  رت  نیمز  نآـب  هک  يرت 
فیفخت هک  يزیچ  وت  رب  دشابن  نارگ  هک  دیاب  ناشاهراک و  حالصاب  هک  یشاب  راودیما  هک  یجارخ  نآ  زا  ینک  فیفخت  دیاب  یگنشت 

نتسارآ وت و  ياهرهـش  ترامع  رد  وتب  ارنآ  دننادرگ  یم  زاب  هک  تسیا  هریخذ  نآ  هک  یتسردب  سپ  ناشیا  زا  ار  تقـشم  نآب  يدرک 
دامتعا هک  یتلاح  رد  ناشیا  رد  لدـع  ندـش  نازیرب  وت  یلاحـشوخ  يداش  ار و  ناشیا  حدـم  یئوکین  وت  ندیـشک  دوجو  اب  وت  تیـالو 

ندرک کبـس  هب  ار  ناشیا  رم  وت  نداد  شیاسآ  تیهافر و  زا  ناشیا  دزن  هداـهن  هریخذ  هچ  نآ  هب  لاـم  رد  ناـشیا  توق  ینوزفا  هدـننک 
زا دیآ  دیدپ  اسب  سپ  ناشیا  اب  وت  ندرک  یمرن  ناشیا و  رب  وت  تلادع  زا  ار  ناشیا  هداد  تداع  هچ  نآ  هب  ناشیا  ندرک  دامتعا  لاقثا و 
هک یتسردب  سپ  دشاب  شوخ  هک  لاح  نآ  رد  ارنآ  دنرارب  رادرک  نسح  سپ  زا  ناشیا  رب  نآ  رد  ینک  دامتعا  نوچ  هک  يزیچ  اهراک 

یتسردب نیمز و  نآ  لها  یـشیورد  و  هداد ؟؟ هک  یتسردـب  نارگ و  ياهراب  زا  ینک  راب  هک  ار  هچنآ  تسا  هدـنرادرب  نادابآ  تکلمم 
ندـنام یقابب  ناشیا  ینامگدـب  لاوما و  بابـسا و  عمج  يارب  نایلاو  ياهـسفن  ندـش  فرـشم  ههجب  نیمز  نآ  لها  جاـتحم  ریقف و  هک 

اهتربعب ناشیا  نتفرگ  عفن  یمک  ناشیا و  ياهتسد  رد  لمع 

یتیآ

راک حالـص  نارازگجارخ ، جارخ و  راک  حالـص  اریز  .دـشاب  نارازگجارخ  حالـص  هب  هک  يا  هنوگ  هب  نک ، رظن  وکین  جارخ  راـک  رد 
جارخ و راوــخیزور  مدرم  هـمه  اریز  نارازگجارخ ، لاــح  ندــشوکین  هــب  رگم  دوــشن ، وــکین  ناــشلاح  نارگید  تــسا و  نارگید 
ره نیمز و  ینادابآ  هب  رگم  دوشن ، لصاح  جارخ  اریز  یـشاب ، نیمز  هشیدنا  رد  جارخ  لیـصحت  زا  شیب  دـیاب  یلو  .دـنا  نارازگجارخ 
زا هاگره  .یکدـنا  رگم  دـباین ، تماقتـسا  شراک  تسا و  هدرک  كـاله  ار  مدرم  اهرهـش و  دزاـسن ، داـبآ  ار  نیمز  دـبلط و  جارخ  هک 

، یبآ یب  ای  نآ  نتفر  ورف  بآ  رد  نوچ  نیمز ، ندـش  نوگرگد  ای  ناراب  ندـماین  ای  بآ  ندـیرب  اـی  لوصحم  تفآ  اـی  جارخ  ینیگنس 
وت رب  جارخ  زا  نتـساک  .دهد و  ناماس  ار  ناشراک  هک  يراد  یم  دیما  هک  ردقنآ  هاکب ، ناشجنر  هنیزه و  زا  دـندروآ ، وت  دزن  تیاکش 

يا و هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  شیاتـس  هک  دشاب ، وت  تموکح  رویز  وت و  دالب  ینادابآ  يارب  دوش  يا  هتخودـنا  اریز  دـیاین ، نارگ 
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زا يا  هتخودنا  ناشیا  دزن  رد  هچنآ  هب  ناشقازرا و  ندوزفا  هب  يا و  هدرتسگ  ناشنایم  رد  ار  تلادـع  هک  ددرگ ، وت  لد  ینامداش  ببس 
اهراک اسب  هچ  .يا  هتخاس  راوتـسا  یهاگ  هیکت  دوخ  يارب  ناشیا ، قح  رد  ارادم  دوخ و  يرگداد  هب  ناشدامتعا  ناشرطاخ و  شیاسآ 

رب هچ  ره  ددرگ ، دابآ  دالب  نوچ  اریز  .دنناسر  شماجنا  هب  یلدـشوخ  هب  يراذـگ ، اهنآ  هدـهع  رب  ار  لکـشم  عفر  رگا  هک  دـیآ  شیپ 
تمه هک  دـندرگ  تسدـگنت  ینامز  مدرم  دوش و  ببـس  نآ  مدرم  یتسدـگنت  ار  نیمز  یناریو  هک  دـنهد  ماجنا  یهن ، شمدرم  هدـهع 

.دنریگنرب دوس  تسا ، تربع  هیام  هچنآ  زا  دنشاب و  هتشادن  نانیمطا  راک  رس  رب  دوخ  ندنام  هب  دوب و  لام  ندروآ  درگ  همه  نایلاو ،

نایراصنا

تایلام تایلام و  يدوبهب  حالص و  هکنیا  هچ  ، نک یگدیسر  تسا  نآ  رد  ناگدنهد  تایلام  حالصا  هک  یتروص  هب  تایلام  هلأسم  رد 
تایلام و راوخ  هریج  مدرم  مامت  هک  ارچ  درادن  دوجو  نانآ  يدوبهب  اب  زج  شیاسآ  نارگید  يارب  ،و  تسا نارگید  حالـص  ناگدنهد 
اب زج  تایلام  اریز  ، دشاب رتشیب  تایلام  يروآ  عمج  رد  تریبدت  زا  نیمز  يدابآ  رد  تا  هشیدنا  دـیاب   . دنتـسه نآ  ناگدـننک  تخادرپ 
ار ادخ  ناگدنب  ،و  هدرک بارخ  ار  اهرهش  دریگب  تایلام  ندومن  دابآ  ياهنم  دهاوخب  سک  ره  ،و  دیآ یمن  تسد  هب  نیمز  ندرک  دابآ 

کشخ ای  ، تافآ هب  دروخ  رب  ای  ، تایلام ینیگنـس  زا  ناگدنهد  تایلام  رگا   . دنامن ینامز  كدنا  زج  شتموکح  ،و  هتخادنا تکاله  هب 
نانآ عاضوا  هک  يا  هزادنا  هب  ار  تایلام  دننک  تیاکـش  یبآ  یب  ای  ، یگتفرگ بآ  رثا  رب  نیمز  رییغت  ای  ، ناراب یمک  ای  ، اه همـشچ  ندش 

 ، هد فیفخت  دبای  دوبهب 

تتموکح شیارآ  وت و  ياهرهش  ندرک  دابآ  اب  هک  تسا  يا  هریخذ  وت  فیفخت  اریز  ، دیاین نیگنس  وت  رب  نانآ  یجرخ  فیفخت  نیا  و 
، يا هدرتسگ  نانآ  نیب  رد  ار  تلادع  هرفس  هک  یتسه  نامداش  ،و  هدومن بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  شیاتس  هوالع   ، دننادرگ یم  زاب  وت  هب 

دامتعا نانآ  رب  یناوت  یم  يا  هداهن  ناشیا  دزن  تایلام  فیفخت  رد  هک  يا  هریخذ  هلیـسو  هب  ناـنآ  هب  ندیـشخب  توق  اـب  هک  یلاـح  رد 
سپ هک  دیآ  شیپ  هک  ییاهیراتفرگ  اسب  هچ  یشاب ،  نئمطم  نانآ  رب  يا  هداد  تداع  نآ  هب  ار  نانآ  هک  تینابرهم  تلادع و  اب  ،و  ینک
ینک راب  ار  هچنآ  دابآ  تکلمم  رب  هکنیا  هچ  ، دنریذپب رطاخ  بیط  اب  يراذگاو  نانآ  هب  ار  نآ  ّلح  رگا  ناگدـنهد  تایلام  هب  یکین  زا 

زا یــشان  ناـنآ  يرادـن  رقف و  ،و  تـسا نـیمز  نآ  لـها  یتسدـگنت  يزیچ و  یب  نـیمز  یبارخ  تـّلع  و  دراد ،  ار  شندیــشک  لّـمحت 
 . تساهدنپ اهتربع و  زا  نانآ  يریگ  هرهب  مک  ،و  تموکح ءاقب  هب  نانآ  ینامگدب  ،و  نایلاو يزودنارز 

حورش

يدنوار

میجلاب جارخلا  بالجتـسا  يور  .اهتاعافترا و  رثکیل  دالبلا  هرامع  یلع  ثح  و  هلها ، هاعارم  ضرالا و  هرامع  جارخلا و  دـقفت  رکذ  مث 
.ءاملا و نم  بیصنلا  برشلا : .اهعاطقنا و  اوکش  نا  و  ریدقتلا ، لعفب  بصن  هلاب  وا  برـش  عاطقنا  وا  هلوق  .نسح و  امهالک  و  ءاحلا ، و 

ضرا هلاحا  وا  هلوق  .ریخ و  يدـن و ال  ینم  کبیـصی  يا ال  هلاب  يدـنع  کلبت  ال  لاقی : و  هب ، لبی  ام  ردـق  لیلقلا  ءاملا  نع  هیانک  هلابلا 
، لمحت مل  يا  ضرالا  هلاحا  لاقی  .تقرغ و  ناب  تناک  امم  اهریغت  يا  ضرا ، هلاحا  اوکش  نا  يا و  برـش  عاطقنا  وا  هلوق  یلع  فطع 

اهنال هیوتسمب ، تسیل  یتلا  هلیحتسملا : ضرالا  .اهریغ و  یلا  عرزی  نا  نکمی  یتلا  لاحلا  نم  تلقتنا  اهناک  لقنت ، يا  لوحت  لاحا و  و 
هلوق اهرمتغا  یلع  فطع  مث  .ریثکلا  ءاملا  وه  و  رمغلا ، اهالع  يا  ضرا ، هفص  قرغ  اهرمتغا  هلوق  .جاوعلا  الا  ءاوتـسالا  نع  تلاحتـسا 
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کهیفرت کمامجا : .همومع و  هعایش و  لدعلا : هضافتسا  .حرفلا و  رورسلا و  حجبتلا : .اهب و  بهذ  اهکلها و  يا  شطع  اهب  فحجا  وا 
لاملا و عمج  یلع  اهیلا  عمطی و  ناب  ضرا  لها  رقتفی  يا  زوعی  امنا  لاق  مث  .مهرقف  لهالا : زاوعا  .تدـمتعا و  تلوع : .کـتحارا و  و 

هالولا نم  هلبق  ناک  نم  كالهب  عفتنی  ءاقبلا و ال  یف  عمطی  و  الیوط ، یقبی  شیعیس و  هنا  نظی 

يردیک

ام هسفن و  یلع  هقفنی  ام  ناقهدلل  قبی  ملف  هعیـضلا  عیب  جارخلاب  ذخای  هنال  .دابعلا  کلها  دالبلا و  برخا  هرامع  ریغب  جارخلا  بلط  نم 
.دابعلا كالها  اذهف  تام  نا  و  دالبلا ، بارخا  اذهف  ناقهدلا  لقتنا  اذاف  كالهلا  وا  ءالجلا  یلا  ارطضم  ریصیف  هرذبی 

وه رمغلا و  اهالع  يا  قرغ : اهرمتغا  .تناک  امع  اهریغت  يا  ضرا : هلاحا  وا  .ءاـملا  نم  لـبی  اـم  ردـق  هلـصا  ریخز و  يذـب  يا  هلاـب : وا 
مهنظ ءوس  و  رقتفی ، يا  زوعی : .هیفرتلا  مامجالا : و  اهکلها ، يا  اهب : فحجا  .اهترامع و  ریغ  وا  اهداز  يا  اهرمتعا  يور  و  ریثکلا ، ءاملا 

.لبقتسملا یف  هیعرلا  حلاصمب  متهیال  هتیالو  ءاقبب  قثی  مل  اذا  یلولا  نا  ینعی  ءاقبلاب ،

مثیم نبا 

هلاسم لوا : تسا : هدومرف  رداص  ریز  حرـش  هب  يرماوا  نانآ  هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، ناگدـنهد  تایلام  مراهچ  هتـسد ي 
مامت ناگدنهد  تایلام  تحلـصم  عفن و  هب  هک  دنک  راتفر  يروط  دـهد - یم  حرـش  هک  يدراوم  رد  و  هدرک - یـسررب  ار  اهنآ  تایلام 

الا هحالص …  ناف  ترابع : نآ ، يارغص  هک  تسا  هدومرف  هراشا  يرمـضم  سایق  اب  هدنهد  تایلام  تحلـصم  هبنج ي  هب  هاگنآ  .دوش 
هب ناگدـنهد ، تایلام  هلیـسو ي  هب  رگم  تسین  رـسیم  نارگید  شیاسآ  ینعی  مهب ، الا  مهاوس  نمل  حالـص  ال  ترابع : اب  .تسا و  مهب 

سک ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  .تسین و  رـسیم  نانآ  هلیـسو ي  هب  زج  نارگید  شیاسآ  هک  تسا  هداد  هجوت  دـیکات  روظنم 
يارغص حیضوت  رد  دعب  .تسا و  مزال  يو  تالاح  یسررب  وا و  ياهراک  هب  هجوت  ددرگن ، رسیم  وا  هلیسو ي  هب  زج  مدرم  شیاسآ  هک 

هک نآ  مود : .تسا  نشور  ام  يارب  زورما  بلطم  نیا  و  دـنناگدنهد ، تایلام  تاـیلام و  نوهرم  همه  مدرم  نوچ  تسا : هدومرف  ساـیق 
نیا اب  دراد ، دوجو  لمع  نآ  رد  هک  یتحلـصم  هبنج ي  هب  و  دـشاب ، رتشیب  تایلام  يروآ  عمج  نتفرگ و  زا  نیمز  يداـبآ  هب  شهجوت 

سایق يارغص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  .تسین و  رـسیم  نیمز  ینادابآ  هب  زج  تایلام  تخادرپ  ینعی  نآ ، اریز  تسا : هداد  هجوت  راتفگ 
رب تسا  یتراشا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخس  نیمه  .تسا و  هداد  حیضوت  الیلق ، بلط …  نم  و  هلمج ي : اب  ار  نآ  دعب  .تسا و  رمـضم 

قیرط زا  روشک  يزاس  ناریو  - 1 دشاب : یم  ریز  هناگ ي  هس  دسافم  زا  ترابع  نآ  و  راوگرزب ، نآ  ياعدا  دروم  بلطم  ضیقن  دـمایپ 
راک يرادیاپان  .تسین 3 - اـهنآ  ناوت  رد  هک  يزیچ  هب  ناـشندرک  فلکم  تهج  هب  مدرم ، ندرب  نیب  زا  .نآ 2 - ینادابآ  هب  نتخادرپن 

هک يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  ردـقم  ياربک  .تسا و  یلبق  دروم  ود  همزال ي  دوخ  نیا  هک  مدرم ، هب  تبـسن  مکاح  هدـنریگ و  تاـیلام 
هک دوش  یم  نیا  هجیتن  .زیچ  نآ  هرابرد ي  ات  دـیآ  لمع  هب  يرتشیب  تقد  یندابآ  هرابرد ي  تسا ، مزال  ددرگن ، رـسیم  ینادابآ  اب  زج 
هک يرادقم  هب  اهنآ  تایلام  زا  ات  تسا  هداد  روتـسد  وا  هب  موس  .دـشاب  تایلام  نتفرگ  هب  هجوت  زا  شیب  دـیاب  روشک  ینادابآ  هب  هجوت 
هب هک  دنتشاد  تیاکـش  دوخ  لاح  نایرج  زا  ناگدنهد  تایلام  هک  یتروص  رد  هتبلا  دهد ، فیفخت  دور ، یم  ناشراک  تحلـصم  دیما 

تلع هب  ای  ناراب و  ندماین  یبآ و  مک  لیلد  هب  ای  هدیسر و  نآ  هب  یتفآ  ای  تسا ، نیگنس  تایلام  هدرک  ادیپ  ناشنیمز  هک  یعضو  لیلد 
هک نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  يو  نآ ، لاـبند  هب  .تسا و  هدـمآ  دـیدپ  نیمز  رد  یبارخ  ینوگرگد و  بآ ، ندیـسرن  لیـس و  ندـمآ 
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یتحلـصم هب  هراشا  مهیف  لدـعلا  ءرخذ …  هناف  دوخ : ترابع  رد  .دـنک و  یقلت  نیگنـس  نارگ و  ار ، تاـیلام  نداد  فیفخت  نیا  اداـبم 
هک نیاربانب  تسا  بوصنم  ادـمتعم  هملک ي : .تسا  حـضاو  ترابع  يانعم  و  دراد ، دوجو  تایلام  نداد  فیفخت  رد  هک  تسا  هدومرف 
رب فطع  هقثلا  و  تراـبع : .تسا و  ادـمتعم  لوعفم  نوـچ  تسا  بوـصنم  لـصف  هملک : .دـشاب و  یم  تففخ  نآ  لـماع  تسا و  لاـح 

شیاسآ هافر و  قیرط  زا  مدرم  يدنمناوت  شیازفا  هب  دامتعا  رد  هک  یتحلـصم  هبنج ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دشاب  یم  لوعفم  نامه 
.هب مهسفنا  ثدح …  امبرف  تسا : هداد  هجوت  دوخ  ترابع  نیا  اب  دراد ، دوجو  يو ، تلادع  زا  يرادروخرب  هب  اهنآ  نانیمطا  ناشیا و 

هدرک نیمات  ار  اهنآ  ناوت  شیازفا  هک  نآ  رطاخ  هب  ریگب  کبـس  اهنآ  زا  تایلام  تسا : نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  تقیقح  رد  و 
رطاخ بیط  اب  ینک  ارادـم  اهنآ  اب  رگا  نیاربانب  دـیآ ، یم  شیپ  اهنآ  يارب  هک  تسا  یلامتحا  ياهدادـیور  نآ  همزـال ي  نیا  اریز  يا ،

هک یسک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  شخب  نیمه  .دنریذپ  یم 
هب اریز   ) هتلمح ام  لمتحم  نارمعلا  ناف  ترابع : .دبای و  شیازفا  ناشناوت  ات  دوش ، هتفرگ  کبس  اهنآ  رب  دیاب  دشاب  هتشاد  یعضو  نانچ 

تایلام فیفخت  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، روکذـم  سایق  يارغـص  يارب  یحیـضوت  دـشک ) یم  ار  راب  ینک ، راـب  هچ  ره  داـبآ  تکلمم 
هب هاگنآ  .دیایب  شیپ  مدرم  يارب  هک  تسا  يدماشیپ  ثداوح و  عون  ره  لمحت  ثعاب  نیمز  يدابآ  تسا و  نیمز  ینادابآ  ثعاب  مدرم 

یناریو تهج  هب  تسا ) نآ  مدرم  یتسدگنت  ورگ  رد  نیمزرس  کی  یناریو   ) اهلها ضرالا …  بارخ  یتوی  امنا  و  ترابع : هلیـسو ي 
هـس زا  دوخ  هک  دراد ، تکلمم  یبارخ  تلع  نیمه  هب  هجوت  ربعلا ) زوعی …  اـمنا  و  : ) تراـبع رد  نینچمه  و  تسا ، هداد  هجوت  روشک 

یمن دوخ  تسپ  رد  هک  نیا  رب  اهنآ  ینامگدـب  .تورث 2 - لام و  يروآ  عمج  رب  ناـنارمکح  هب  هجوت  - 1 تسا : هدش  لیکشت  شخب 
رد اهیگژیو  نیا  هک  یتقو  تسا  یهیدـب  .هلئـسم  نیا  رب  ناشیجوت  مک  لیلد  هب  ناـمز ، ینوگرگد  زا  اـهنآ  ندرکن  هدافتـسا  .دننام 3 -

مدرم رقف  یتسدـگنت و  ثعاب  هجیتن  رد  تیعر و  هب  تبـسن  وا  یهاتوک  تورث و  يروآ  عمج  يارب  يا  هزیگنا  دـش ، عمج  ییاورناـمرف 
.دروآ یم  یپ  رد  ار  روشک  يدابآ  نارمع و  نتفر  نیب  زا  نیمزرس و  یناریو  مه  نآ  و  ددرگ ، یم 

دیدحلا یبا  نبا 

َساَّنلا َّنَِأل  ْمِِهب  َّالِإ  ْمُهاَوِس  ْنَِمل  َحَالَـص  ْمُهاَوِس َو َال  ْنَِمل  ًاحَالَـص  ْمِهِحَالَـص  ِهِحَالَـص َو  ِیف  َّنِإَف  ُهَلْهَأ  ُِحلُْـصی  اَِـمب  ِجاَرَْخلا  َْرمَأ  ْدَّقَفَت  َو 
َّالِإ ُكَرْدـُی  َِکلَذ َال  َّنَِأل  ِجاَرَْخلا  ِبَالِْجتْـسا  ِیف  َكِرَظَن  ْنِم  َغَْلبَأ  ِضْرَْألا  ِهَراَمِع  ِیف  َكُرَظَن  ْنُکَْیل  ِِهلْهَأ َو  ِجاَرَْخلا َو  یَلَع  ٌلاَـیِع  ْمُهَّلُک 

َکَلْهَأ َدَالِْبلا َو  َبَرْخَأ  ٍهَراَمِع  ِْریَِغب  َجاَرَْخلا  َبَلَط  ْنَم  ِهَراَمِْعلِاب َو 

ٌشَطَع اَِهب  َفَحْجَأ  ْوَأ  ٌقَرَغ  اَهَرَمَتْغا  ٍضْرَأ  ََهلاَحِإ  ْوَأ  ٍهَّلَاب  ْوَأ  ٍبْرِش  َعاَطِْقنا  ِوَأ  ًهَّلِع  ْوَأ  ًالَِقث  اْوَکَش  ْنِإَف  ًالِیلَق  َّالِإ  ُهُْرمَأ  ْمِقَتْـسَی  َْمل  َداَبِْعلا َو 
ِهَراَمِع ِیف  َْکیَلَع  ِِهب  َنوُدوُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإَف  ْمُْهنَع  َهَنُوئَْملا  ِِهب  َْتفَّفَخ  ٌءْیَش  َْکیَلَع  َّنَلُْقثَی  ْمُهُْرمَأ َو َال  ِِهب  َُحلْـصَی  ْنَأ  وُجْرَت  اَِمب  ْمُْهنَع  َْتفَّفَخ 
ْمُهَْدنِع َتْرَخَذ  اَِمب  ْمِِهتَُّوق  َلْضَف  ًادِـمَتْعُم  ْمِهِیف  ِلْدَْـعلا  ِهَضاَِفتْـسِاب  َکِحُّجَبَت  ْمِِهئاَنَث َو  َنْسُح  َِکبَالِْجتْـسا  َعَم  َِکتَیَالِو  ِنِییْزَت  َكِدَِالب َو 

ْنِم ْمِْهیَلَع  ِهِیف  َْتلَّوَع  اَذِإ  اَم  ِرُومُْألا  َنِم  َثَدَـح  اَمَّبُرَف  ْمِِهب  َکِْقفِر  ْمِْهیَلَع َو  َِکلْدَـع  ْنِم  ْمُهَتْدَّوَع  اَِـمب  ْمُْهنِم  َهَقِّثلا  ْمَُهل َو  َکـِماَمْجِإ  ْنِم 
ِفاَرْـشِِإل اَُهلْهَأ  ُزِْوُعی  اَمَّنِإ  اَِهلْهَأ َو  ِزاَوْعِإ  ْنِم  ِضْرَْألا  ُباَرَخ  یَتُْؤی  اَمَّنِإ  ُهَْتلَّمَح َو  اَم  ٌلِمَتُْحم  َناَرْمُْعلا  َّنِإَف  ِِهب  ْمُهُـسُْفنَأ  ًهَبِّیَط  ُهُولَمَتْحا  ُدَْعب 

 . ِرَبِْعلِاب ْمِهِعاَِفْتنا  ِهَِّلق  ِءاَقَْبلِاب َو  ْمِهِّنَظ  ِءوُس  ِعْمَْجلا َو  یَلَع  ِهَالُْولا  ِسُْفنَأ 

اوصوتـسا لاقی  ناک  مهیلع و  لایع  سانلا  نإف  مهرمأ  دـقفت  لاقف  داوسلا  نیقاهد  جارخلا و  بابرأ  رکذ  یلإ  لامعلا  رکذ  نم  لـقتنا ع 
 . اونمس ام  انامس  نولازت  مکنإف ال  جارخلا  لهأب 
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عقوف هیعرلاب  فحجأ  دق  کلذ  نوکی  امبر  هداعلا و  یلع  دـیزی  ام  جارخلا  لام  نم  لمح  دـق  زاوهألا  لماع  نأ  ناورـشونأ  یلإ  عفر  و 
.هناینب دعاوق  نم  هعلتقی  امب  هحوطس  نصحی  نم  هلزنمب  هتیعر  لاومأب  هلام  کلملا  ریثکت  نإف  هنم  یفوتسا  دق  نم  یلع  لاملا  اذه  دری 

.ناطلسلا روجی  ثیح  ارمع ن  نوکی  ناورشونأ ال  متاخ  یلع  ناک  و 

 . ءاحلاب جارخلا  بالحتسا  يور  و 

«. { صلاخ یبرعب  سیل  ؛و  مولعم رادقم  هل  جارخلا  هبـش  قسطلا  :» بیذهتلا نع  ناسللا  یف  ( 1 قسط {  لقث  يأ  القث  اوکش  نإف  لاق  مث 
.لماعلا هأطو  لقث  وأ  مهیلع  بورضملا  جارخلا 

.دربلا وأ  قربلا  دارجلاک و  هفآ  هلغلا  بیصی  نأ  وحن  هلع  وأ  لاق 

.رفحلا دقفل  هنع  برشلا  ضرأ  قلعتت  وأ  رهنلا  یف  ءاملا  صقنی  نأب  .ءاملا }  نم  بیصنلا  : رسکلاب برشلا  ( 2 برش {  عاطقنا  وأ  لاق 

.رطملا ینعی  هلاب  وأ  لاق 

.اهعرز دسفأ  اهرمغ و  قرغلا  نأل  عافترا  اهنم  لصحی  مل  تلاح و  دق  ضرألا  نوک  وأ  ینعی  قرغ  اهرمتغا  ضرأ  هلاحإ  وأ  لاق 

.اهفلتأ يأ  شطع  اهب  فحجأ  وأ  لاق 

دوجوملا ءاملا  اهیفکی  نأب ال  شطعلا  اهب  فحجی  کلذ  عم  عطقنم و  ریغ  برشلا  نوکی  دق  تلق ال  برشلا  عاطقنا  وه  اذهف  تلق  نإف 
.برشلا یف 

یف اصقن  لاملا  یلع  لخدـی  ناک  نإ  وه و  مهرومأ و  حلـصی  فیفختلا  نإـف  کـلذ  نم  ءیـش  مهقحل  یتم  مهنع  ففخی  نأ  هرمأ  مث 
لاملا سأر  جارخإ  نم  اهیف  دب  یتلا ال  هراجتلا  هلزنمب  وهف  لجآلا  یف  هدایز  ریفوت  یلإ } .» یـضفی  یف د« ( 3 یضتقی {  هنأ  الإ  لجاعلا 

.هحبر دوع  هدوع و  راظتنا  و 

لـضف ادـمتعم  کتیعر  یف  لدـعلا  هضافإب  هالولا  نیب  حـجبت  کنأ  یلإ  اهترامعب و  كدـالب  نیزت  یلإ  یـضفی  هنإـف  کـلذ  عم  لاـق و 
 . مهتوق لضف  فیفختلاب  ادمتعم  مهنع  تففخ  يأ  یلوألا  تففخ  یف  ریمضلا  نم  لاحلا  یلع  بوصنم  ادمتعم  مهتوق و 

.هیفرتلا مامجإلا  و 

اذإف هضحم  هنوعم  وأ  اضرق  مهیلع  هنوطسقی  لامب  هدعاسملا  كدنع  ثدحی  ثداحب  مهفلکت  یلإ  دعب  امیف  تجتحا  امبر  هل و  لاق  مث 
.هب مهسوفن } .» یف د« ( 1 مهبولق {  هبیط  کلذ  لثمب  اوضهن  هورث  مهل  تناک 

 . هتلمح ام  لمتحم  نارمعلا  نإف  لاق ع  مث 

طساو و نإ  کنع  لیق  دـق  هل  لاق  نمل  لوقی  هللا  نیدـل  رـصانلا  مایأ  یف  جارخلا  ناوید  بحاص  ناـک  دـیلخ و  نب  دـمحم  اـبأ  تعمس 
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ام هلاحب  هتبانم  یف  اتبان  لخنلا  هلاحب و  طشلا  اذه  ماد  ام  دمحم  وبأ  لاقف  لاومألا  لیـصحت  یف  اهلهأب  فنعلا  هدشل  تبرخ  دـق  هرـصبلا 
 . ادبأ هرصبلا  طساو و  برخت 

.مهرقف نم  يأ  اهلهأ  زاوعإ  نم  یهدت  امنإ  يأ  ضرألا  یتؤت  امنإ  لاق ع  مث 

هب دـیری  نأ  لمتحی  ءاقبلاب  مهنظ  ءوس  مهناطلـسل و  مهـسفنأل و  لاومألا  عمج  هیابجلا و  یف  مهتـالو  عمط  مهزاوعـإل  بجوملا  لاـق و 
.لاوزلا توملا و  نوسنی  ءاقبلا و  لوط  نونظی  مهنأ 

دالبلا هرامع  یف  نورظنی  لاومألا و ال  نوعطتقی  صرفلا و  نوزهتنیف  فرصلا  لزعلا و  نولیختی  مهنأ  هب  دیری  نأ  لمتحی  و 

هنبال ریشدرأ  نب  روباس  دهع 

ماوق نأ  ملعا  هلوق و  وه  دـهعلا و  اذـه  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  هباشی  اـمالک  هنبا  یلإ  ریـشدرأ  نب  روباـس  دـهع  یف  تدـجو  دـق  و 
ضعب نإف  مهل  هنوعملا  مهیلع و  لدعلاب  هلهأ  حالـصتسا  کلذ  یف  هیاغلا  غولب  دالبلا و  هرامعب  جارخلا  رورد  جارخلا و  روردب  كرمأ 

نم هیلع  ردـقت  نم  لضفأ  کلذـل  رتخاف  هجاح  رخآلا  یلإ  مهنم  فنـص  لکب  هدـع و  مهـصاوخل  سانلا  ماوع  ببـس و  ضعبل  رومـألا 
هب و علطضی  اصقـش } .» یف د« ( 1 اصخـش {  مهنم  ئرما  لک  یلإ  لسرتسا  هیافکلا و  فافعلا و  رـصبلا و  لهأ  نم  اونوکیل  کـباتک و 

یلع لمعتـست  نأ  رذـحا  هتبوـقع و  یف  غلاـب  هب و  لـکنف  يدـعت  وأ  ناـخ  مهنم  ادـحأ  نأ  یلع  تعلطا  نإـف  هنم  غارفلا  لـیجعت  هنکمی 
.هلزنملا فرش  میظعلا  توصلا  دیعبلا  الإ  اهجارخ  ریثکلا  ضرألا 

یلع مهـضعب  نم  مجهت  کلعلف  جارخلا  رمأ  نم  ائیـش  ءادعألا  نم  هنج  برحلل و  هدع  مه  نیذـلا  كدـنج  داوق  نم  ادـحأ  نیلوت  و ال 
هیعاد کتیعرب و  کب و  ارارضإ  اکاله و  کلذ  ناک  عییضتلا  یلع  هل  تیـضغأ  لاملا و  هتغوس  نإف  لمعلل  عییـضت  وأ  لاملا  یف  هنایخ 

هیلع مادقإلا  مزح و  هیقوت  رمأ  اذـه  هردـص و  تنغـضأ } .» یف د«و  ( 2 تقـضأ {  هتدسفتـسا و  دقف  هتأفاک  تنأ  نإ  هریغ و  داسف  یلإ 
.زجع هیف  ریصقتلا  قرخ و 

امإ امهتهارکب  يرح  تنأ  نیرمأ  دـحأل  هتناـطب  کـلملا و  هصاـخ  یلإ  هعایـض  هضرأ و  ضعب  ئجلی  نم  جارخلا  لـهأ  نم  نأ  ملعا  و 
عفدلل امإ  هدـی و  تحت  امب  هلالخإ  کلملا و  فعـض  لامعلا و  رثأ  ءوس  اهب  رهظی  هلزنم  کلت  هالولا و  ملظ  لامعلا و  روج  نم  عانتمال 

مهمزلی امع 

مهیلإ أجلملا  نیئجتلملا و  بقاع  کلذ و  رذحاف  کلملا  لاومأ  اهب  صقتنت  هیعرلا و  بادآ  اهب  دسفت  هلخ  هذه  هل و  رسیتلا  قحلا و  نم 
لزن املف  مهجارخ  یف  دـیزی  نأ  اهلهأ  فاخف  اهنم  بجعتف  هنـسح  هرامع  يأرف  عورزلا  عایـضلاب و  فوطی  سوسلاب  اـموی  داـیز  بکر 

کلاهت نم  یلع  رفوت  ام  لاق  مث  مهرد  فلأ  هئام  مکنع  تعـضو  دق  هرامعلا و  متنـسحأ  دقف  مکیلع  هللا  كراب  لاق  دلبلا و  هوجو  اعد 
مومع باوث  كاذ و  نم  لصحی  ام  ردقب  هتعـضو  يذـلا  نآلا و  ءالؤه  نع  تعـضو  ام  فاعـضأ  يروج  مهنمأ  هرامعلا و  یلع  مهریغ 

حبر لضفأ  هیعرلا  نمأ  هرامعلا و 

یناشاک
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هحالص و یف  ناف   ) ار حالص  لها  دروآ  حالـص  هب  هک  يزیچ  هب  هلها ) حلـصی  امب   ) ار جارخ  ياج  ییوج  زاب  و  جارخلا ) رما  دقفت  (و 
بابرا زا  ار  ناشیا  ریغ  رم  تسا  حالص  مهاوس ) نمل  احالص   ) جارخ لها  حالـص  جارخ و  حالـص  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  مهحالص )

اریز مهلک ) سانلا  نال   ) ناشیا هب  رگم  مهب ) الا   ) دنناشیا ریغ  هک  ار  یناسک  رم  تسین  یحالـص  چیه  و  مهریغل ) حالـص  و ال   ) جایتحا
رظن دشاب  هک  دـیاب  و  ضرالا ) هرامع  یف  كرظن  نکیلو   ) جارخ لها  جارخ و  رب  دـنلایع  هلها ) جارخلا و  یلع  لایع   ) نامدرم همه  هک 

ناشیا زا  جاب  جارخ و  ندیـشک  رد  وت  ندرک  رظن  رد  جارخلا ) بالجتـسا  یف  كرظن  نم   ) رت هدنـسر  ارف  غلبا )  ) نیمز تراـمع  رد  وت 
ریغب جارخلا  بلط  نم  و   ) نیمز ندرک  تراـمع  هب  رگم  دوـش  یمن  هتفاـیرد  هراـمعلاب ) ـالا  كردـی  ـال   ) جارخ هک  اریز  کـلذ ) نـال  )
دروآ تکاله  هب  و  دابعلا ) کلها  و   ) ار اهرهـش  دـنک  بارخ  دـالبلا ) برخا   ) تراـمع نودـب  ار  جارخ  دـنک  بلط  هک  ره  و  هراـمع )

ياهرهـش نآ  رد  یکدنا  رگم  الیلق ) الا   ) باب چیه  هب  وا  راک  دیاین  حالـص  هب  ددرگن و  تسار  و  هرما ) مقتـسی  مل  و   ) ار ادخ  ناگدنب 
بآ هصح  ندش  هدیرب  ای  برش ) عاطقنا  وا   ) تفآ زا  ای  هلع ) وا   ) ینارگ زا  نامدرم  دننک  تیاکش  رگا  سپ  القث ) اوکـش  ناف   ) بارخ

نآ دناشوپب  هک  قرغ ) اهرمتغا   ) تعارز تیحالـص  زا  نیمز  ندش  ریغتم  ای  ضرا ) هلاحا  وا   ) دوش رت  نآ  هب  نیمز  هک  يرت  ای  هلابوا ) )
تهج هب  نآ  هدیـسران  هایگ  هتـشگ  کشخ  یگنـشت و  ار  نآ  تسا  هدرک  كاله  ای  شطع ) اـهب  فحجا  وا   ) بالیـس ندرک  قرغ  ار 

نا  ) یـشاب راودـیما  هک  یجارخ  اوـجرت ) اـم   ) ناـشیا زا  ینک  فـیفخت  هک  دـیاب  مهنع ) تففخ   ) باـتفآ ترارح  تروـس  بآ و  تلق 
هنوملا هب  تففخ  یـش   ) وت رب  دـشابن  نارگ  هک  دـیاب  و  کیلع ) نلقثی  و ال   ) ناـشیا راـک  نآ  هب  دـیآ  حالـص  هب  هک  مهرما ) هب  حلـصی 
تـسا يا  هریخذ  فیفخت  نآ  هک  یتـسرد  هب  سپ  رخذ ) هناـف   ) ناـشیا رب  ار  تقـشم  تنووم  نآ  هب  يدرک  فیفخت  هک  يزیچ  مهنع )

رد و  کـتیالو ) نییزت  و   ) وت ياهرهـش  تراـمع  رد  كدـالب ) هراـمع  یف   ) وـت رب  ار  نآ  دـننادرگ  یم  زاـب  هک  کـیلع ) هب  نودوـعی  )
( مهئانث نسح   ) دوخ بناج  هب  وت  ندیشک  دوجو  اب  کبالجتـسا ) عم   ) دوش یم  دابآ  رومعم و  نآ  هب  تکلمم  هچ  .وت  تیالو  شیارآ 
رد وت  لدع  ربخ  ندش  عیاش  هب  مهیف ) لدعلا  هضافتساب   ) وت يداش  راهظا  دوجو  اب  و  کحجبت ) و   ) وت ناش  رد  ار  ناشیا  يانث  ییوکین 

هچنآ هب  مهدنع ) ترخذ  امب   ) لام رد  ار  ناشیا  توق  ینوزفا  مهتوق ) لضفا   ) یـشاب هدننکدمتعم  هک  یتلاح  رد  ادمتعم )  ) ناشیا نایم 
ندرک دامتعا  و  مهنم ) هقثلا  و   ) لاقثا ندرک  کبـس  هب  ناشیا  شیاسآ  تیهافر و  زا  مهل ) کمامجا  نم   ) ناشیا دزن  يا  هداـهن  هریخذ 

( مهب کقفر  یف   ) ناشیا رب  وت  لدـع  زا  مهیلع ) کلدـع  نم   ) لاعف نسح  هب  ار  ناشیا  يا  هداد  تداع  هچنآ  هب  مهتدوع ) اـمب   ) ناـشیا
وت نوچ  هک  يزیچ  مهیلع ) هیف  تلوع  اذا  ام   ) اهراک زا  دـیآ  دـیدپ  اسب  سپ  رومالا ) نم  ثدـح  اـمبرف   ) ناـشیا اـب  وت  ندرک  یمرن  رد 

شوخ هک  لاح  نآ  رد  هب ) مهسفنا  هبیط   ) ار نآ  دنرادرب  هولمتحا )  ) رادرک نسح  ! سپ زا  دعب ) نم   ) ناشیا رب  راک  نآ  رد  ینک  دامتعا 
يزیچ تسا  هدنرادرب  هتلمح ) ام  لمتحم   ) نادابآ تکلمم  هک  یتسرد  هب  سپ  نارمعلا ) ناف   ) نتـشادرب نآ  هب  ناشیا  ياه  سفن  دشاب 

( اهلها زاوعا  نم   ) بارخ نیمز  دوش  یم  هداد  هک  یتسرد  هب  و  ضرالا ) بارخ  یطعی  امنا  و   ) نارگ ياهراب  زا  ار  نآ  ینک  راـب  هک  ار 
جاتحم ریقف و  هک  یتسرد  هب  و  اهلها ) زوعی  امنا  و   ) تسا نیمز  یبارخ  ببس  جایتحا  رقف و  ینعی  نیمز ، نآ  لها  یـشیورد  راقتفا و  زا 
بابسا عمج  رب  عمجلا ) یلع   ) نامکاح نایلاو و  ياه  سفن  ندش  فرشم  تهج  هب  هالولا ) سفنا  فارـشال   ) نیمز نآ  لها  دنوش  یم 

زا نتفرگ  عفن  یمک  و  مهعافتنا ) هلق  و   ) ناشیا ياهتـسد  رد  لمع  ندنام  یقاب  هب  ءاقبلاب )  ) ناشیا ینامگدـب  و  مهنظ ) ءوس  و   ) لاوما و 
نانم ياضر  هب  نورقم  ناشیا  لامعا  مدع  نارود و  ياهتربع  هب  ربعلاب )  ) ناشیا زا  نتفرگ  عفن  یمک  و  مهعافتنا ) هلق  و   ) ناشیا

یلمآ

ینیوزق
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، ار جارخ  بابرا  دنک  حالـصا  هچنآ  هب  ار  جارخ  رما  نک  دقفت  و  دیامرف : یم  ایاصو  زین  ناشیا  باب  رد  دنجارخ و  لها  مراهچ  فنص 
زا دوش  یم  فرص  ناشیا  حلاصم  رد  جارخ  هک  نانآ  زا  ار  ناشیا  ریغ  تسا  حالص  نارازگ  جارخ  حالص  رد  جارخ و  حالـص  رد  هچ 

حالصاب نارازگ  جارخ  جارخ و  رما  نوچ  دومرف : دالوا  .ناشیاب  رگم  ار  ناشیا  ریغ  تسین  حالص  .تیعر و  ریاس  نیجاتحم و  يرگشل 
، جارخ بابرا  هب  رگم  جارخ  بابرا  ریغ  دبای  یمن  حالص  هک  یقرت  هجو  رب  دومرف  سپ  دنیآ ، حالصاب  تیعر  زا  ناشیا  يادعام  دشاب 

تابجاو مها  نارازگ  جارخ  تیاـعر  ضرا و  تراـمع  جارخ و  رما  هقیقحلا  یف  و  دـشاب ، حیـضوت  دـیکات و  یتداـیز  مـالک  نیا  رد  و 
لاثم ضرا  ترامع  جارخ و  لاثم  نوچ  و  نآ ، لـها  جارخ و  رب  دـنلایع  همه  ناـمدرم  هکنآ  يارب  دـیامرف : یم  هچناـنچ  تسا  تیـالو 
ياج زا  تخرد  نوچ  و  دـشاب ، ياج  رب  تخرد  و  يرادرب ، نآ  زا  هویم  نآ  ینک  تخرد  دـهعت  هک  نادـنچ  هک  هویم  تسا و  تخرد 
دشاب رتغلاب  دوش  یم  هتفرگ  جارخ  نآ  زا  هچنآ  ینعی  نیمز  ترامع  رد  وت  ریبدت  یعس و  دیاب  دومرف : تخرد  هن  دنام و  هویم  هن  ینکب 
ضرا لاثم  و  تکلمم ، يدابآ  رد  یعس  ترامع و  هب  رگم  دوش  یمن  هفایرد  جارخ  هک  اریز  جارخ ، ندناتـس  ندیـشک و  رد  وت  رظن  زا 

، دشاب ياج  رب  زین  هیام  و  یبایب ، دوس  یئازفیب  يرادـهگن و  ار  هیام  هک  نادـنچ  ات  رجات  تسد  رد  تسا  هیام  لاثم  جارخ  لها  جارخ و 
هک یهش  تیعر  زا  دیوگ : يدعس  خیش  هیام  لصا  هن  دشاب و  دوس  هن  نآ  زا  دعب  ینک  فرـص  ار  هیام  نوچ  و  دفنی ، دشاب ال  یجنگ  و 
ره و  دیامرف : یم  ور  نآ  زا  ددرگ  ققحتم  اجنیا  تالکا ) تعنم  هلکا  مک   ) تیاور نومـضم  دودنا و  ماب  دـنک و  راوید  ياپ  دوبر  هیام 
هک يرجات  دننام  یکدنا ، رگم  وا  رما  ددرگن  میقتـسم  و  ار ، دابع  دنک  كاله  و  ار ، دالب  دنادرگ  بارخ  ترامع  یب  جارخ  دبلطب  هک 

جرخ دنکرب و  غاب  تخرد  غاب  بحاص  ای  ددرگ ، زیچ  یب  شیورد و  هک  دیاپن  رید  دـنک ، فرـص  ریذـبت  فارـساب و  دوخ  لاملا  سار 
الا لام  لاملاب و ال  الا  لاـجر  ـال  لاـجرلاب و  ـالا  ناطلـس  ـال   ) هک تسا  ریـشدرا  تاـملک  زا  دـنامب ، هویم  یب  غاـب و  یب  بیرقنع  دـنک 

ثعاب سپ  ضرا  ترامع  ثعاب  هک  کلم  ره  هک  نآ  رد  تسا  کش  هچ  يرآ  هسایـسلا ) نسح  لدـعلاب و  ـالا  هراـمع  ـال  هراـمعلاب و 
وا سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  یلاعت : لاق   ) دـشاب تمتاخ  حالف  تلود و  تاـبث  اـقب و  هب  یلوا  ددرگ  داـبع  لاوحا  ماـظتنا  قلح و  تاـیح 
هک ره  هکنیا  هب  دـنا  هدـش  نطفتم  ریاصب  بابرا  و  اعیمج ) سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  اعیمج و  سانلا  لتق  امناکف  ضرال  یف  داـسف 

ار ندنک  وا  رمع  تخرد  دزاس  لیاز  ناشیا  تایح  دنکب و  ناتخرد 

رامثا هلازا  راجـشا و  علق  مه  سوفن و  فالتا  رد  یعـس  هک  تسنآ  مکح  رد  ددرگ  دالب  یبارخ  بجوم  هکنآ  و  دشاب ، هدـش  هتـسیاش 
( مهتیتآ ام  هرـساکالا  تیتآ  مل   ) بر ای  هک  درک  تاجانم  یلاعت  يادخ  اب  یلاعت  يادخ  اب  ءایبنا  زا  یـضعب  هک  دنا  هدروآ  .دشاب  هدرک 

دندوب داهن  ملاظ  ناوریشونا  ریغ  ناشیا  بلاغ  هرـساکا  هکنآ  اب  يدابع ) اهیف  یتح  يدالب  اورمع  مهنال   ) درک یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ 
تیعر چیه  هرساکا  تسایس  زا  دنا : هتفگ  و  دندیشوک ، یم  هیاغلا  یـصقاب  باب  نآ  رد  دندومن و  یم  ضرا  ترامع  رد  یعـس  نکل  و 
هعیـسو يراد  ای  دهاوخب  هلیمج  ینز  ای  ددرگ  راوس  جالمه  ای  دشوپ  جابید  ای  دروخ  جابکـس  هک  تشادن  نآ  تارج  ناشیا  دـهع  رد 

دوخ دح  زا  یـسک  هک  يدنتـشاذگن  هلمجلاب  و  دیامن ، سبلت  تاورملا  یلوا  تداعب  ای  دزومآ  فرـش  بدا و  ار  دوخ  دنزرف  ای  دزاسب 
لحم هک  یتلع  یتفآ و  زا  ای  تسا ، ررقم  ناشیارب  هک  لام  نآ  ینیگنس  ینارگ و  زا  جارخ  لها  دننک  تیاکش  رگا  سپ  .دهن  رترب  ياپ 

دنا هتـشاد  يرخطـسا  رب  هک  يدنب  ای  دشاب ، هدش  دـسنم  ناشیا  زیراک  الثم  ناشیا  بآ  هصح  ندـش  عطقنم  ای  دـشاب ، هدیـسر  ار  جارخ 
هک دننک  تیاکـش  ای  منبـش ، ناراب و  لثم  زا  دشاب  هدیـسرن  ناشیا  نیمز ! هب  يرت  ینعی  دیدشتب  هلاب  عاطقنا  زا  ای  نآ  دننام  هدرب و  لیس 
ای بآ ، نتفرگ  ورف  ندیناشوپ و  ببـس  هب  هدش  صقان  ای  هدـش  نوریب  تعارز  تیحالـص  زا  تسا و  هتـشگ  دوخ  لاح  زا  ناشیا  نیمز 

مخت اجنآ  ناتـسبات  هب  يرحب و  ای  يرهن  دم  ای  لیـس  زا  هدروخ  بآ  ناتـسمز  رد  ینیمز  هک  دشاب  رایـسب  فاحجا ، ای  شطع ، ندیـسر 
زا یهد  یم  فیفخت  دـننک  عفر  وت  رب  اهتیاکـش  هنوگنیا  جارخ  لها  نوچ  .دـیاین  عرز  نآ  دـیاین  بآ  نآ  نوچ  دـنریگرب و  دـنناشفا و 
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لماع یلاو و  دید  باوص  يارب و  لوکوم  فیفخت  نیا  هزادـنا  .ناشیا و  رما  نآ  هب  دـیآ  حالـصاب  هک  يراد  نآ  دـیما  هچنآ  هب  ناشیا 
دریذپن تیعر  تیاکـش  دریگ و  تخـس  رگا  هچ  دنادن ، رما  نیا  ریبدت  دشابن  هدید  راک  هبرجت و  بحاص  لماع  ات  هک  یناد  وت  دشاب و 

ردـق دروخ ، زاب  جارخ  لها  فیح  دراد  یعرم  ناشیا  ءاخرتسا  تیاکـش و  عفر  همه  دارذـگ و  زاـب  ناـنع  رگا  ددرگ و  بارخ  کـلم 
یلام هکلب  هتفای ، یعطق  نییعت  عرـش  رد  هک  تسا  تاوکز  ضحم  هن  جارخ  هک  نآ  رب  دـنک  تلالد  مالک  نیا  و  دـباین ، جارخ  زا  قیـال 

هک تسنآ  رهاظ  دتفا و  یم  توافت  نآ  رد  تحلـصم  تقو و  قبط  رب  قیال و  هزادنا  ردـق و  هب  نآ  ریغ  براشم  عرازم و  رب  ررقم  تسا 
هب هچ  یـشاب ، هتخاس  کبـس  نآ  هب  ناشیا  تفـشم  تنوم و  هچنآ  وت  رب  دشابن  نارگ  دـیاب  .دـشاب و  هتـشادن  همذ  بابرا  هب  صیـصخت 

روـمعم نآ  هب  دـالب  تیعر و  یـشخبب ، تیعر  رب  هک  لاـم  ره  يرآ  وـت ، يارب  تسا  هریخذ  هدرک  عـضو  ناـشیا  زا  هچنآ  هـک  یتـسرد 
تیهافر و یلاو  دـیاب  سپ  ددرگ ، زاب  یلاو  هب  مه  نآ  دوس  هچ  اریلا ، دـشاب و  هریخذ  نآ  و  دـیآ ، قنور  تنیز و  اب  تیالو  و  دـندرگ ،
ار و ناشیا  درامـش ، شیوخ  دالب  تنیز  شیوخ و  لاح  نسح  تیهافر و  ار  ناشیا  دالب  تراـمع  لاوما و  ریفوت  تیعر و  لاـح  نسح 
هب هک  صخـش  وچمه  دناد  تیراع  دوخ  رب  کلم  نآ  هکنآ  هن  دـناد ، شیوخ  لها  هلزنم  هب  تسا  ناشیا  فرـصت  رد  هک  ار  کلم  نآ 

دوش هتفرگ  وا  زا  تیالو  نوچ  ات  دناتـسب  ناشیا  لاوما  هک  دـشاب  نآ  دـنب  رد  دـشاب  هدـمآ  يدالب  ندومن  تراـغ  نتخودـنا و  تمینغ 
یم کلم  ماـظن  اـب  عجار  هک  ار  نآ  تمکح  جارخ و  رما  رد  فاـصناب  درک  تیـصو  .دنـشاب  هدـنامن  وا  رب  کـلم  نآ  تیعر و  فیح 

و لیمج ، رکذ  نتخودنا  و  ءانث ، نسح  بالجتـسا  زا  یلاو  سفن  لاح  هب  تبـسن  نآ  تحلـصم  هب  دومن  تراشا  سپ  دومن ، زاب  ددرگ 
، دنراد هتسارآ  نآ  هب  ار  دوخ  تلود  نابحاص  هک  تسا  یتفـص  نیرت  هدوتـس  نبا  دابع و  رد  لدع  نتخاس  عیاش  هب  ینامداش  راختفا و 
توتف و باستنا  ححـصم  تیمدرم و  تیناسنا و  ياـضتقم  قبط  رب  و  دـشاب ، هعیفر  یتلـصخ  هنـسح و  یتلیـضف  یتلم  نید و  همه  رد  و 

هنسح هویش  نیا  مه  دنرادن ، روظنم  يورخا  باوث  ای  دنـشابن ، ثبـشتم  ینیئآ  نیدب و  مه  رگا  هدیعب  مه  هلیلج و  سوفن  بابرا  تورم 
ناـیاپ یب  نیازخ  و  ناوارف ، لاـم  زا  رتگرزب  یتـمینغ  ار  تورم  هب  باـستنا  رکذ و  نسح  و  دسانـش ، بجاو  شیوخ  تمه  تمذ  رب  ار 

یلیخ يدعس  خیش  دشاب و  لماش  تورم  ملاک و  تیناسنا  ناشن  دنعون  ینب  هک  دابع  رب  محرت  و  وا ، لاثما  ناوریـشونا و  هچنانچ  دنناد ،
دنامن ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  دردب  يوضع  هچ  دـنرهوج  کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  هتفگ : بوخ 
دامتعا هک  یتلاـح  رد  ینعی  .دـشاب  تففخ  ظـفل  ادـمتعم  رد  لـماع  یمدآ  دـنهن  تماـن  هک  دـیاشن  یمغیب  نارگید  تنحم  زک  وت  رارق 
شیاسآ تیهافر و  زا  ناشیا  دزن  یـشاب  هداهن  هریخذ  هچنآ  ببـس  هب  جارخ  ندرازگ  و  لام ، رد  ار  ناـشیا  توق  ینوزفا  یـشاب  هدـننک 

مهو ینعی  مهتوق ) لضف   ) وا لوق  رب  تسا  فطع  هقثلا ) و   ) وا لوق  .ناشیا  زا  لاقثا  نتـشادرب  و  تنوم ، ندرک  کبـس  هب  ناـشیا  نداد 
هداد تداع  هچنآ  ببـس  هب  وت ، تلود  رب  ناشیا  نداهن  لد  و  وت ، لدـع  نسح  و  وت ، رب  ناشیا  داـمتعا  قوثو و  رب  یـشاب  هدرک  داـمتعا 
هچنآ ریغ  فیفخت  دـئاوف  هلمج  زا  هکنآ  هرقف  ود  نیا  زا  ضرغ  ناشیا  اب  ندرک  یمرن  و  ناشیا ، رب  وت  ندرک  لدـع  زا  ار  ناشیا  یـشاب 

دامتعا و لوصح  تاریخ  لدع و  هعاشا  هب  لیمج ، رکذ  لیـصحت  تیالو و  نییزت  دالب و  ترامع  تیعر و  رما  حالـصا  زا  دش  هدرمش 
هلاـسم اـجنیا  .تجاـح  تقو  دوخ  لاـم  هب  ار  یلاو  ناـشیا  دادـما  زا  نکمت  و  تیعر ، تورث  توق و  رب  یلاو  سفن  رد  تسا  ناـنیمطا 

نآ رد  لام  هک  يراکب  دنک  رما  ار  ناشیا  ای  دبلط ، ناشیا  زا  دوهعم  لام  زا  دئاز  یلام  تجاح  تقو  هک  ار  یلاو  دـشاب  زئاج  ایآ  تسیا 
ملع هب  لوکوم  نآ  قیقحت  .دـشابن و  ررـض  نآ  زا  ار  تیعر  هاگره  نآ  دـننام  و  هعلق ، ترامع  و  ینـصح ، نتخاس  لثم  دـننک ، فرص 

هک دشاب  اسب  سپ  .قفر  لدـع و  يراکوکین و  ببـس  هب  يو  زا  تیعر  يدونـشخ  قوثو  رب  تسا  یلاو  دامتعا  لوصح  مه  تسا و  هقف 
راک نآ  و  دـنوش ، نآ  لمحتم  ناشیا  اب  يراکوکین  نآ  دـعب  ناشیا  ربراک  نآ  رد  ینک  دامتعا  نوچ  هک  يزیچ  اهراک  زا  دوش  ثداح 

لذـب رما  نآ  رد  دوخ  لام  راـبجا  تهارک و  یب  سفن  بیط  زا  دنـشاب و  لد  شوخ  هک  یتلاـح  رد  دوخ  سفن  لاـم  هب  دـننک  تیاـفک 
لاح نسح  تکرب  زا  دشاب و  فیفخت  دئاوف  زا  زین  نیا  و  ینک ، لمح  وا  رب  هچنآ  دـش  لمحتم  دـناوت  نادابآ  تکلمم  هک  اریز  دـننک ،
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يزیچ یب  تهج  زا  دنوش  یم  ریاب  بارخ و  اهنیمز  هک  تسین  نیا  زج  .ار و  ناشیا  رقف  للخ و  یلاو  كرادت  رب  ناشیا  قوثو  تیعر و 
رب ناـیلاو  سوـفن  ندـش  صیرح  تهج  زا  تیعر  ینعی  ضرا  لـها  دـنوش  یم  ناـشیرپ  هک  تسین  نیا  زج  .نیمز و  نآ  لـها  یگنت  و 

ناشیا یبارخ  ایاعر و  یناشیرپ  بابـسا  اهتربع ، هب  ناشیا  ندش  عفتنم  مک  و  دوخ ، تلود  تابث  ءاقب و  هب  ناشیا  ینامگدب  لام و  عمج 
مدع دوخ و  رادرک  ءوس  سپ  دـشاب ، هتـشادن  دوخ  تلود  رب  دامتعا  کلذ  عم  دـشابن و  نیب  تربع  مشچ  ار  یلاو  نوچ  و  دـشاب ، اهنیا 
مدـع الثم  .رگید  یببـس  هب  ای  دـنک  راداو  ایاعر  لاوما  ذـخا  رب  ار  يو  هتـشامگ ، ار  وا  هک  کلم  نآ  زییمت  مدـع  ای  تیعر  يدونـشوخ 
ینعی تشذگ  هک  ینعم  ود  زا  کی  رهب  ناباحم  هجو  رب  تیالو  ندیـشخب  ای  ار ، تیعر  تاعارم  يراکوکین و  لدع و  هدنرامگ  دصق 

ار وا  نالف  تموکح  هدش  ناشیرپ  هتفاین و  ماعنا  لاس  دنچ  يرکشل  نالف  دنیوگ : هچنانچ  نداد  اطع  بیترت و  هجو  رب  ای  نتفرگ  هوشرب 
هب یعـضو  دب  زا  وا  و  دوش ، ناشیرپ  تکلمم  ددرگ و  بارخ  سک  نارازه  هک  دشاب  دـیآ ، ناماس  اب  ددرگ و  وکین  يو  لاح  ات  دـشاب 

عمج ذخا و  رد  یعـس  همه  نالماع  ماکح و  نآ  دشاب  نینچ  نوچ  شاب و  ناما  رد  یقلخ  شاب و  ناشیرپ  سک  نیا  وک  دـیاین ، ناماس 
.دننکن ءاقبا  ناشیا  رب  چیه  .دننک و 

یجیهال

سانلا نال  مهب ، الا  مهاوس  نمل  حالص  مهاوس و ال  نمل  احالص  مهحالـص  هحالـص و  یف  ناف  هلها ، حلـصی  امب  جارخلا  رما  دقفت  «و 
الا كردـیال  کلاذ  نال  جارخلا ، بالجتـسا  یف  كرظن  نم  غلبا  ضرالا  هرامع  یف  كرظن  نکیلو  هلها ، جارخلا و  یلع  لاـیع  مهلک 

عاطقنا وا  هلع  وا  القث  اوکـش  ناف  الیلق ، الا  هرما  مقتـسی  مل  دابعلا و  کـلها  دـالبلا و  برخا  هراـمع  ریغب  جارخلا  بلط  نم  هراـمعلاب و 
« .مهرما هب  حلصی  نا  وجرت  امب  مهنع )  ) هیلع تففخ  شطع ، اهب  فحجا  وا  قرغ ، اهرمتغا  ضرا  هلاحا  وا  هلاب ، وا  برش 

حالـص جارخ  رما  حالـص  رد  هک  قیقحت  هب  سپ  دـشاب ، جارخ  لها  لاح  حالـص  هک  يزیچ  هب  نتفرگ  جارخ  رما  زا  شاب  اـیوج  ینعی 
لاح حالـص  هب  رگم  دـنجارخ  لها  ریغ  هک  یناسک  يارب  زا  یحالـص  تسین  هکنآ  لاح  دـنجارخ و  لها  ریغ  هک  تسا  یناـسک  لاـح 

جارخ و لها 

رد وت  مامتها  رظن و  دیاب  هنیآ  ره  .شلها و  جارخ و  رب  دنـشاب  لایع  دـنجارخ  لها  ریغ  هک  یناسک  مامت  هکنیا  تهج  زا  جارخ  حالص 
دوش یمن  رسیم  جارخ  لیصحت  هکنیا  تهج  زا  جارخ ، ندرک  لیصحت  رد  وت  مامتها  رظن و  زا  دشاب  رت  هدننک  هغلابم  نیمز  ندرک  دابآ 

ناگدنب تسا  هتخاس  كاله  ار و  اهرهـش  تسا  هدرک  بارخ  ندرک ، دابآ  نودـب  ار  جارخ  دـهاوخب  هک  یـسک  ندرک و  دابآ  هب  رگم 
رب ار  جارخ  ندوب  نیگنـس  جارخ  لـها  دـننک  تیاکـش  رگا  سپ  یتـقو ، كدـنا  رد  رگم  سک  نآ  راـک  دـنام  یمن  تسار  ار و  ادـخ 
ای یلاسکـشخ ، تلع  هب  ار ، اه  هناخدور  زا  شروخبآ  ندـش  عطقنم  ای  ار ، یگراوخ  نس  یگراوخ و  خـلم  لیبق  زا  ار  یتفآ  ای  ناـشیا ،

دشاب هدرک  فلت  ای  نآ ، وحن  لیس و  زا  یبآ  ندرک  قرغ  ار  نآ  دشاب  هتفرگورف  هک  ار  ینیمز  دشاب  هدش  ریغتم  ای  ار ، رایـسب  یگدنراب 
.ناشیا رما  نآ  هب  دوش  حالصا  هک  يردق  هب  ناشیا  زا  ار  جارخ  یهد  فیفخت  دیاب  یبآ ، مک  تهج  زا  یگنشت  ار  وا  تلع 

عم کـتی ، ـال  نییزت و  كدـالب و  هراـمع  یف  کـیلع  هب  نودوـعی  رخذ  هناـف  مهنع ، هنووـملا  هب  تـففخ  یـش ء  کـیلع  نـلقثی  ـال  «و 
هقثلا مهل و  کمامجا  نم  مهدـنع  ترخذ  امب  مهتوق ، لضف  ادـمتعم  مهیف ، لدـعلا  هضافتـساب  کحجبت  مهتاـین و  نسح  کبالجتـسا 

مهـسفنا هبیط  هولمتحا  دعب ، نم  مهیلع  هیف  تلوع  اذا  ام  رومالا  نم  ثدح  امبرف  مهب ، کقفر  مهیلع و  کلدـع  نم  مهتدوع  امب  مهنم 
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عمجلا و یلع  هالولا  سفنا  فارـشال  اهلها  زوعی  امنا  اهلها و  زاوعا  نم  ضرالا  بارخ  یتوی  امنا  هتلمح و  ام  لمتحم  نارمعلا  ناف  هب ،
« .ربعلاب مهعافتنا  هلق  ءاقبلاب و  مهنظ  ءوس 

يا هریخذ  نآ  هک  قیقحت  هب  سپ  جارخ ، لها  زا  ار  تقـشم  تفلک و  نآ  هب  يا  هداد  فیفخت  هک  يزیچ  وت  رب  دشابن  نارگ  دیاب  ینعی 
داـقتعا یکین  وت  ندرک  لیـصحت  اـب  وت ، تیـالو  نداد  تنیز  وت و  ياهرهـش  ندرک  داـبآ  رد  وت  هب  ار  نآ  دـنزاس  یم  دـیاع  هک  تسا 

يا هدـننکدامتعا  هک  یتلاح  رد  ناشیا ، هرابرد ي  تلادـع  ندرک  هضافتـسا  ببـس  هب  وت  ندـش  لاح  شوخ  وت و  هرابرد ي  ار  ناـشیا 
يزیچ هب  ناشیا  ندرک  دامتعا  ناشیا و  لاح  تیهافر  زا  ناشیا  دزن  رد  يا  هدرک  هریخذ  هک  يزیچ  هب  ار  ناشیا  تردق  توق و  یتدایز 

هک اهراک  زا  ددرگ  ثداح  هک  دـشاب  اسب  سپ  ناشیا ، اب  وت  ندرک  ارادـم  ناشیا و  رب  وت  تلادـع  زا  ناشیا  رب  يا  هدرک  ناسحا  وت  هک 
هب ناشیا  رطاخ  بیط  يور  زا  دنوشب  نآ  لمحتم  نیا ، زا  دعب  ناشیا  هب  نآ  رد  ینک  دامتعا  رگا 

جایتحا زا  رگم  نیمز  یبارخ  دوشن  لصاح  ناشیا و  رب  ار  نآ  وت  ینک  راب  هک  ار  يزیچ  دراد  یمرب  ندوب  داـبآ  هک  قیقحت  هب  سپ  نآ ،
ندوب یقاب  هب  ناشیا  یگنظم  دب  لاوما و  ندرک  عمج  رب  ماکح  اه و  یلاو  نتـشگ  فرـشم  رب  رگم  نآ  لها  دـنوشن  جاتحم  نآ و  لها 

.راگزور ياهتربع  هب  ناشیا  ندش  عفتنم  كدنا  تموکح و  رب 

یئوخ

نم لیلقلا  هلابلا :) ، ) ءاملا نم  بیـصنلا  برـشلا :) ، ) لیقث وهف  فیفختلل  نکـسی  بنع و  نازو  القث  مضلاب  یـشلا ء  لقث )  ) لاـقی هغللا :
( تلاحا ، ) هلابلاب بیـصا  لاـقی : راـطمالا  تلق  اذاـف  بسحف ، راـطمالا  هیقـسی  یتلا  یـضارالا  یف  هنا  رهاـظلا  و  ضرـالا ، هب  لـبی  ءاـملا 
(: حجبلا  ) هریزغلا راطمالا  لویسلا و  رثا  یلع  نوکی  کلذ  و  اهلخن ، رمثا  اهعرز و ال  بجنی  ملف  ءاوتسالا  نم  هیلع  امع  تریغت  ضرالا :

اهتاریخ یف  هنجلا  لها  ثیدح : یف  حرفف و  هتحرف  يا  حـجبتف : هتحجب  هفیعـض و  هغل  حـتفلاب  رـسکلاب و  یـشلاب ء  حـجب  لاقی : حرفلا ،
: مهاوس اهتلص ، اهدعب  ام  هلوصوم و  ام  هلها : حلصی  امب  بارعالا : .رقفلا  زاوعالا :) ، ) هحارالا مامجالا :) ، ) ادصاق ادمتعم :) ، ) نوحجبتی

نع لاـح  ادـمتعم : اوکـش ، ناـف  هلوـقل  طرـش  ءازج  مهنع : تففخ  غرفم ، ءانثتـسا  مهب : ـالا  نـمل ، یف  نـم  هلوـقل  هلـص  رقتـسم  فرظ 
انه نم  زاوعا : نم  لاح ، هبیط : قافرالا ، کلذ  دـعب  يا  ایونم  فوذـحملا  هیلا  فاـضملا  نوکل  اـینبم  دـعب  مضب  دـعب : نم  بطاـخملا ،

یتـش یف  فراـصملا  نم  اـهمزلی  اـم  هموکحلا و  هنازخل  رـصعلا  اذـه  یف  دـیحولا  ردـصملا  وـه  جارخلا و  رما  یلا  هجوـت  مث  .لـیلعتلل 
ام سرغلا و  ولا  زلاب  دـالبلا  نارمع  وه  جارخلل  دـیحولا  ادـبملا  نا  یلع  هبن  و  مدـخلا ، لاـمعلا و  بتاور  دـنجلا و  قازرا  نم  اـهجئاوح 

دالبلا و نارمع  یلع  ناقفتی  امهیلک  و  یـشاوملا ، هیبرت  هعارزلا و  نم  یه  امنا  هرمثملا  تادیلوتلا  نا  نیب  هدیدج و  دئاوع  هنم  لصحتی 
بارخلل و بجوم  نارمعلا  نع  رظنلا  عطق  عم  جارخلا  بلط  نا  دـیلوتلا و  جاـتنالا و  یف  لـمعلا  یلع  هیلاـملا  نیقاهدـلا  عارزلا و  هردـق 

اوکـش ناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاقف هیناویحلا ، هیعارزلا و  لیـصاحملا  یف  هئراطلا  تاـفالا  یلا  هجوتلا  نارمعلا  بجاو  نم  .لاـصیتسالا و 
دارجلاک و هفآ  هلغلا  بیـصی  نا  وحن  هلع  وا  هذخا  یف  لامعلا  روج  وا  مهیلع  بورـضملا  جارخلا  رادـقم  برـض  یف  اروج - يا  القث -

ینعی هلاب - وا  .اهوحن  لزالزلا و  وا  لویسلا  رثا  یف  تاونقلا  مطوا  رهنلا  یف  ءاملا  صقنی  ناب  برـش - عاطقنا  وا  .اهریغ  دربلا و  قربلا و 
ینعی قرغ - اهرمتغا  ضرا  هلاحا  وا  .رجـشلا  عرزلل و  هفراجلا  لویـسلل  هبجوملا  راطمالا  هرثک  وا  رطملا  ءامب  یقـسی  ام  یف  راطمالا  هلق 
شطع اهب  فحجا  وا  .اهعرز  دسفا  اهرمغ و  قرغلا  نال  عرز  اهنم  لصحی  ملف  عرزلا  رارکت  وا  لویـسلا  رثا  یف  تلوحت  دـق  ضرالا  نا 

مهرما و حلـصی  ثیحب  مهل  هدعاسملا  لذب  نیقاهدلا و  عارزلا و  یلع  فیفختلا  اهنع و  قیقحتلا  يوکـشلا و  عامـس  نم  دبالف  .اهفلتاف 
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یف کـیلع  هب  نودوـعی  رخذ  - 1 هنـال : اردـه ، بهذـی  مل  هدـعاسملا  فیفختلا و  اذـه  نا  یلع  هبن  نارمعلاـب و  لاغتـشالا  نم  اونکمتی 
رـست کیلع و  مهئانث  نسح  بستکت  .دابعلا 3 - هحار  دالبلا و  نارمع  یلاولا  هنیز  ناـف  کـتیالول  راـختفا  هنیز و  .كدالب 2 - هرامع 

کب و قوثولاب  کیلع  مههجوت  مهیلع و  کهجوت  نم  مهدـنع  ترخذ  امب  مهتوق  لضف  یلع  كداـمتعا  عم  مهیف  لدـعلا  هضافتـساب 
کل مهتدعاسم  وا  مهنم  هنوعملا  بلط  وا  مهنم  ضارتقالا  یلا  جاتحت  ثداح و  کیلع  ثدـح  امبرف  .کقفر 4 - کل و  دعب  دامتعالا 

.هتلمح 2- ام  لمتحم  نارمعلا  - 1 نیتماه : نیتماع  نیتطباض  کلذ  نم  جتنا  مث  .مهـسفنا  بیطب  کنودعاسی  کنوبیجیف و  مهـسوفنب 
يذـلا ءوسلا  هالولا  نع  شان  ضرـالا  لـها  زاوعا  نا  یلع  هبن  مث  .اـهنارمع  فراـصم  مهزاوعا  اـهلها و  رقف  نم  ضرـالا  بارخ  یتوی 
ربعلاب مهعافتنا  مدع  لزعلا و  نم  مهفوخ  لمعلا و  یلع  مهئاقبب  مهنظ  ءوسل  لاح ، لکب  ایاعرلا  نم  ذـخالا  لاملا و  عمج  الا  مهل  مهال 

نب روباس  دـهع  لاق : هلقنب  ساب  انالوم ال  مالک  دـیوی  ام  اـنه  یلزتعملا  حراـشلا  لـقن  دـق  .هرخـالا و  یف  هللا  نم  هبوقعلاـب  مهداـقتعا  و 
وه دهعلا و  اذـه  یف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  هباشی  امالک  هنبا  یلا  ریـشدرا  نب  روباس  دـهع  یف  تدـجو  دـق  و  هنبال : ریـشدرا 

و مهیلع ، لدعلاب  هلها  حالـصتسا  کلذ  یف  هیاغلا  غولب  و  دالبلا ، هرامعب  جارخلا  رورد  و  جارخلا ، روردب  كرما  ماوق  نا  ملعا  و  هلوق :
کلذـل رتخاف  هجاح ، رخالا  یلا  مهنم  فنـص  لکب  و  هدـع ، مهـصاوخل  سانلا  ماوع  و  ببـس ، ضعبل  رومالا  ضعب  ناـف  مهل ، هنوعملا 

، هب علطضی  اصخـش  مهنم  دحا  لک  یلا  لسرتسا  و  هیافکلا ، فافعلا و  رـصبلا و  لها  نم  اونوکیل  و  کباتک ، نم  هیلع  ردقت  نم  لضفا 
یلع لمعتـست  نا  رذـحا  و  هتبوقع ، یف  غلاب  و  هب ، لکنف  يدـعت ، وا  ناخ  مهنم  ادـحا  نا  یلع  تعلطا  ناف  هنم ، غارفلا  لیجعت  هنکمی  و 

هنج و  برحلل ، هدع  مه  نیذلا  كدـنج  داوق  نم  ادـحا  نیلوت  هلزنملا و ال  فرـش  میظعلا  توصلا ، دـیعبلا  الا  اهجارخ  ریثکلا  ضرالا 
هل تیضغا  و  لاملا ، هتغوس  ناف  لمعلل  عییضت  وا  لاملا ، یف  هنایخ  یلع  مهـضعب  نم  مجهت  کلعلف  جارخلا ، رما  نم  ائیـش  ءادعالا  نم 

تقـضا و  هتدسفتـسا ، دـقف  هت  افاک  تنا  نا  و  هریغ ، داسف  یلا  هیعاد  کتیعرب و  کـب و  ارارـضا  اـکاله و  کـلذ  ناـک  عییـضتلا  یلع 
هضرا و ضعب  یجلی ء  نم  جارخلا  لـها  نم  نا  ملعا  .زجع و  هیف  ریـصقتلا  و  قزح ، هیلع  مادـق  ـالا  و  مزح ، هیقوـت  رما  اذـه  و  هردـص ،

هلزنم کلت  و  هالولا ، ملظ  لامعلا و  روج  نم  عانتمال  اـما  اـمهتهارکب ، يرح  تنا  نیرما ، دـحال  هتناـطب  کـلملا و  هصاـخ  یلا  هعاـیض 
اهب دسفت  هلخ  هذه  و  هل ، رسیتلا  قحلا و  نم  مزلی  امع  عفدلل  اما  و  هدی ، تحت  امب  هلالخا  کلملا و  فعض  لامعلا و  رثا  ءوس  اهب  رهظی 

دمآرد جارخ و  عضو  زا  همجرتـلا : .مهیلا  اـجلملا  نیئجتلملا و  بقاـع  و  کـلذ ، رذـحاف  کـلملا ، لاوـما  اـهب  صقنت  و  هیعرلا ، بادآ 
لاـح دوبهب  نارازگجارخ  لاـح  دوبهب  جارخ و  رما  دوبهب  رد  اریز  دـشاب ، نارازگجارخ  دوبهب  هیاـم  هکیهجوـب  نک  یـسرزاب  كـالما 
دیاب و  نارازگ ، جارخ  دنجارخ و  ناروخنان  مدرم  همه  اریز  تسین ، رـسیم  لاح  يدوبهب  اهنآدب  زج  ار  نارگید  تسا و  هتفهن  نارگید 
جارخ هدرکن  دابآ  سک  ره  دـیاین و  تسدـب  دابآ  نیمز  زا  زج  جارخ  اریز  جارخ ، بلجب  هجوت  زا  دـشاب  رتشیب  نیمز  يداب  اب  وت  هجوت 

تیاکش ناناقهد  ناعراز و  رگا  .دیاین  تسرد  شراک  ینامز  كدنا  زج  دزاس و  دوبان  ار  ادخ  ناگدنب  ناریو و  ار  اهناتسرهش  دهاوخ 
تعارز و نیمز  داسف  ینوگرگد و  اـی  ناراـب  یمک  اـی  بآ  عطق  اـی  تعارز  رد  تفآ  زا  اـی  جارخ  رادـقم  ینارگ  ینوزف و  زا  دـندرک 

دشاب ناشلاح  دوبهب  هیام ي  هک  يدح  ات  ار  اهنآ  جارخ  هدیناسر  نایز  نادب  یگنشت  ای  هدرک  قرغ  ارنآ  لیس  هکنآ  هطساوب ي  تخرد 
هک کـلم  رد  تسیزادـنا  سپ  هریخذ و  نیا  - 1 اریز : دـیاین  نارگ  وت  رب  تسا  اهنادـب  کـمک  هیاـم  هک  فیفخت  نیا  هدـب و  فیفخت 

نانآ و شیاتـس  بلج  هیاـم ي  .تسا 3 - وت  ینارمکح  شیارآ  روـیز و  ببـس  .ددرگیمرب 2 - وت  هب  وت  دـالب  ندرک  داـبآ  هلیـسوب ي 
يدرک و هریخذ  اهنآ  يارب  هچنادـب  يراد  دامتعا  اهنآ  يورین  ینوزفب  هکیلاح  رد  تسالا  نآ  هرابرد ي  تلادـع  راـشتناب  وت  یناـمداش 

اهنآ اب  شمرن  اب  یتخاس و  داتعم  دوخ  يرتسگ  تلادعب  ار  اهنآ  هکنآ  هلیـسوب ي  يدومن  دوخب  ار  اهنآ  دامتعا  بلج  يدروآ و  مهارف 
يدرک و ناـسحا  اـهنآ  اـب  وـت  نوـچ  دـیآ و  شیپ  يراـتفرگ  دـهد و  خر  يدـماشیپ  وـت  يارب  هـک  دـشاب  اـسب  هوـالعب  .يدرک  هلماـعم 
کمک و هنوگ  ره  وتب  دـنوش و  اریذـپ  رطاخ  بیط  اب  ار  اضاقت  ره  نآ  لابند  رد  يدرک  بلج  ار  اهنآ  داـمتعا  يدومن و  يراتفرـشوخ 
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هدیئاز ي اهنیمزرـس  یناریو  انامه  دشکیم و  راب  یهن  راب  هچ  ره  یناداباب  .دنراد  میدـقت  تبغر  اضر و  يور  زا  يور  زا  ار  تدـعاسم 
عمجب نارازگراک  هجوت  زا  دوش ؟ یم  یـشان  اجک  زا  مدرم  یگراچیب  يرادـن و  ایآ  تسا  نیمزرـس  نآ  لها  يا  هلیـسو  یب  يرادـن و 
نتفرگ تربع  مک  هطـساوب  دوخ و  راک  رـس  رب  نانآ  ءاقب  هب  تبـسن  نارازگراک  نآ  ینیبدب  يارب  نامدرم  جـنرتسد  ندوبر  ایند و  لام 

.تستربع هیام ي  تریصب  اب  نامیا و  اب  مدرم  يارب  هچنآ  زا  اهنآ 

يرتشوش

سانلا نال  مهب ، الا  مهاوس  نمل  حالص  و ال  مهاوس ، نمل  احالص  مهحالص  هحالـص و  یف  ناف  هلها ، جلـصی  امب  جارخلا  رما  دقفت  (و 
رهظی الجر  اما  هثالث : دحا  کجارخل  بختنا  هیوریش : هنبا  یلا  زیوربا  باتک  یف  تارق  نویعلا )  ) یف هلها .) جارخلا و  یلع  لایع  مهلک 
دهتجا جارخلا و  رفو  فیرـشلا و  نم  فصنا  فیعـضلا و  یلع  لدع  کلذک  ناک  نم  ناف  نیدلا  یف  اعرو  یعدـی  لاملا و  یف  ادـهز 

ءایرلاب و ارارـستسا  اریثک  رفوی  ـالیلق و  نوخی  نا  اـیرح  ناـک  هتناـمالا  رظن  هنید و  یلع  ءاـقبا  فعی  مل  عری و  مل  وه  ناـف  هراـمعلا ، یف 
نماثلا لصفلا   ) هنایخلا یف  حلج  وه  نا  و  رف ، ام و  یلع  هدـمحت  مل  ناخ و  ام  یلع  هتبقاع  هنم  کلذ  یلع  ترهظ  ناف  هنایخلاب ، اماتتکا 

الجر اما  و  سبحلا ، عم  هلام  تفظنتسا  باذعلا و  یف  هب  تلکن  ءایرلاب  زراب  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - و 
، هیعرلاب قفرلا  نیـضرالل و  هرامعلا  بلجلا و  یف  داصتقالا  یلا  جارخلاب  هملع  هوعدـیف  لقعلا ، یف  انومام  لاملا  یف  اینغ  جارخلاب  املاع 

نم ارتقم  هنامالاب  انومام  جارخلاب  املاع  الجر  اما  و  هرضی ، امم  هبهرلا  هعفنی و  امیف  هبغرلا  یلا  هلقع  هوعدی  و  هفعلا ، یلا  هانغ  هوعدی  و 
، اذه .هنایخلا  نع  هتناماب  فعی  و  جارخلا ، هملعب  یجزی  و  ریسیلا ، هتقافل  رثکتـسی  و  قزرلا ، هتجاحل  منتغیف  قزرلا  یف  هیلع  عسوتف  لاملا 

جارخلا لامعل  ءارمالا  بیذـعت  نا  الا  انتوعد  هکرب  نم  نکی  مل  ول  مشاه : لاق  ظحاجلل  سمـش ) دـبع  یلع  مشاه  لضف   ) باـتک یف  و 
اریخ کلذ  ناکل  عفترا  دـق  بیطـشتلا  هعماجلا و  ءارذـعلا و  نیتروجلا و  هرونلا و  لاسملا و  ریهـستلا و  دـیرجتلا و  قهرلا و  قیلعتلاب و 
بلط نم  و  هرامعلاب ، الا  كردـی  کـلذ ال  نـال  جارخلا ، بالجتـسا  یف  كرظن  نم  غلبا  ضرـالا  هراـمع  یف  كرظن  نکیل  و   ) .اریثک

و هنبا : ریـشدرا  نب  روباس  دـهع  یف  يرایـشهجلا :)  ) یف الیلق ) الا  هرما  مقتـسی  مل  دابعلا و  کلها  دـالبلا و  برخا  هراـمع  ریغب  جارخلا 
هنواعملا مهیلع و  لدعلاب  هلها  حالصتساب  نوکی  کلذ  یف  هیاغلا  غولب  و  دالبلا ، هرامعب  هرورد  جارخلا و  روردب  کلملا  ماوق  نا  ملعا 

نم لضفا  کلذل  رتخاف  هجاح ، رخالا  یلا  مهنم  فنـص  لکب  و  هدع ، مهـصاوخل  سانلا  ماوع  و  ببـس ، ضعبل  رومالا  ضعب  ناف  مهل ،
(: جورملا  ) یف و  هب …  علطضی  اصقش  يرما  لک  یلا  دنسا  و  هیافکلا ، فافعلا و  رصبلا و  لها  نم  اونوکی  ام  کباتک و  نم  هیلع  ردقت 

هکلهم و ال یف  رکفی  ههزنلا ال  دیـصلا و  تاذللا و  فصقلا و  یلع  هکلم  لوا  یف  ریـشدرا  نب  روباس  نب  زمره  نب  مارهب  نب  مارهب  لبقا 
هبذال نم  هصاوخل و  عایـضلا  عطقا  و  هتیعر ، روما  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف رظنی 

جارخلا هبلاطملا و  مهنع  تطقس  عایضلا و  نم  عطقا  ام  الا  هرامعلا  تلقف  اهرامع ، نم  تلخ  عایـضلا و  تبرخف  هتیـشاح ، همدخ و  نم 
فعـضف لاومالا  تویب  یف  ام  لـق  دـالبلا و  تبرخف  هئارزو ، یلا  اـضوفم  کـلملا  ریبدـت  ناـک  و  کـلملا ، صاوخ  ءارزولا و  هلیاـممب 

وه لیللا و  هنجف  هدیـص  هتاهزنتم و  ضعب  یلا  کلملا  بکر  مایالا  ضعب  یف  ناـک  اـملف  مهنم ، فیعـضلا  کـله  دونجلا و  نم  يوقلا 
ریس نع  هلاربختـسم  هتثداحم  یلع  لبقا  هریاس و  هب و  قحلف  هلابب  رطخ  رمال  ناذبوملاب  اعدف  ءارمق - هلیل  تناک  و  نئادملا - وحن  ریـسی 

حیصی و موب  اذا  و  موبلا ، الا  اهب  سینا  هتکلمم و ال  یف  تبرخ  دق  عایـضلا  تاهما  نم  تناک  تابارخ  مهریـسم  یف  اوطـسوتف  هفالعللا ،
اذه یف  توصملا  ریطلا  اذه  قطنم  مهف  یطعا  سانلا  نم  ادحا  يرتا  نادـبوملل : کلملا  لاقف  تابارخلا ، کلت  ضعب  نم  هبواجی  رخآ 
لاق رخالا ؟ لوقی  يذـلا  اـم  و  رئاـطلا ؟ اذـه  لوقی  اـمف  هل : لاـقف  کـلذ ، مهفب  هللا  هصخ  نمم  اـنا  نادـبوملا : هل  لاـقف  .يداـهلا  لـیللا 
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ملاعلا اذه  یف  انل  یقبی  هللا و  نوحبـسی  دالوا  انم  جرخی  یتح  کسفن  نم  ینیعتما  اهل : لوقی  هموب و  بطاخی  رکذ  موب  اذه  نادـبوملا :
ام و  لاق : .الاصخ  کیلع  طرتشا  ینا  الا  ربکالا  ظحلا  وه  هیلا  ینتوعا  يذـلا  نا  هموبلا : هتباجاف  انیلع ، محرتلا  اـنرکذ و  نورثکی  بقع 

: کلملا هل  لاقف  .دیعسلا  کلملا  اذه  مایا  یف  برخ  دق  امم  هیرق  نیرشع  عایضلا  تاهما  تابارخ  نم  ینیطعت  نا  اهالوا  تلاق : کلت ؟
؟ اهب نیعنـصت  امف  هیرق  فلا  عایـضلا  نم  برخی  امم  کتیطعا  دیعـسلا  کلملا  اذه  مایا  تماد  نا  لاق : لاق : رکذلا ؟ اهل  لاق  يذلا  امف 

اذـه کلملا  عمـس  املف  .کلذ  دـعب  ام  یتاهف  رما  لهـسا  اذـه  اهل : لاق  .تابارخلا  هذـه  نم  هیرق  اندالوا  نم  دـحاو  لـک  عطقن  تلاـق :
لـصفلا  ) نیدلاب میقلا  اهیا  هل : لاقف  ناذبوملاب  الخ  هتعاس و  نم  لزنف  هب ، بطوخ  امیف  رکف  همون و  نم  ظقیتسا  ناذـبوملا  نم  مالکلا 

: لاق .تیمر  يذلا  ضرغلا  اذه  نع  یل  فشکا  کلملل ، حـصانلا  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
و ال کلملاب ، الا  هعیرشلل  ماوق  و ال  هیهن ، هرما و  تحت  فرصتلا  هتعاطب و  مایقلا هللا  هعیرـشلاب و  الا  هزع  متیال  کلملا  نا  کلملا ! اهیا 

نازیملا لدـعلا  و  لدـعلاب ، الا  هرامعلل  لیبس  و ال  هرامعلاب ، الا  لاملل  لیبس  و ال  لاملاب ، الا  لاجرلل  ماوق  و ال  لاجرلاب ، الا  کـلملل  زع 
اهیا معن  لاق  .نایبلا  یف  یل  حـضوا  و  دـصقت ، اـمع  یل  نباـف  قحف  تفـص  اـم و  اـما  کـلملا : لاـق  .برلا  هبـصن  قلخلا  نیب  بوصنملا 

هیـشاحلا و اهتعطقاف  لاومالا  مهنم  ذـخوی  نم  جارخلا و  بابرا  مه  اـهرامع و  اـهبابرا و  نم  اـهتعزتناف  عایـضلا  یلا  تدـمع  .کـلملا 
یف اوحموس  و  عایـضلا ، حلـصی  ام  بقاوعلا و  یف  رظنلا  هرامعلا و  اوکرت  اهتالغ و  نم  لجعت  اـم  یلا  اودـمعف  هناـطبلا ، لـها  مدـخلا و 

مهراید نع  اولحر  مهعایض و  نع  اولجناف  عایضلا  رامع  جارخلا و  بابرا  نم  یقب  نم  یلع  فیحلا  عقو  کلملا و  نم  مهبرقل  جارخلا 
یف عمط  هیعرلا و  دونجلا و  تکلهف  لاومالا  تلق  عایـضلا و  تبرخ  هرامعلا و  تلقف  هونکـسف ، هبابراب  عایـضلا  نم  ززعت  اـم  یلا  اووا  و 

اثالث هعضوم  یف  ماقا  کلذ  کلملا  عمـس  املف  .کلملا  مئاعد  میقتـست  اهب  یتلا  داوملا  عاطقناب  مهملعل  ممالا  نم  اهب  فاط  نم  انکلم 
یلع تدرو  هیـشاحلا ، هصاخلا و  يدـیا  نم  عایـضلا  تعزتناف  دـئارجلا  ترـضحا  و  نیواودـلا ، بابرا  باـتکلا و  ءارزولا و  رـضحا  و 

تعطق دونجلا و  تیوق  و  جارخلا ، هیابج  دـنع  لاومالا  ترثک  دالبلا و  بصخاف  هرامعلا  یف  اوذـخا  و  هفلاـسلا ، مهموسر  یلع  اـهبابرا 
سانلا مع  املادیع  یعدت  تناک  یتح  همایا  تنسحف  تقو ، لک  یف  هسفنب  رومالا  رشابی  کلملا  لبقا  و  روغثلا ، تنحش  ءادعالا و  داوم 

نماثلا و لـصفلا   ) نم لـمح  دـق  زاوهـالا  لـماع  نا  ناورـشونا  یلا  عفر  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  .لدـعلا و  نم  مهلمـش  بصخلا و  نم 
- هیعرلاب فحجا  دق  کلذ  نوکی  امبر  و  هداعلا - یلع  دـیزی  ام  جارخلا  لام  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

دعاوق نم  هعلتقی  امب  هحوطـس  نصحی  نم  هلزنمب  هتیعر  لاوماب  هلاـم  کـلملا  ریثکت  ناـف  هنم ، یفوتـسا  نم  یلع  لاـملا  اذـه  درب  عقوف 
: لاقی و  هب ، لبی  ام  وه  و  لالب ، هئاقس  یف  ام  لاقی  برش ، هلق  يا : هلاب ) وا  برش  عاطقنا  وا  هلع  وا  جارخلا ، یف  القث  اوکـش  ناف   ) .هناینب

یلع افطع  هرورجم  اهارق  هنا  دبالف  رطملاب  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هرـسف و  لیلق ، یتح  یـش ء  ینم  کبیـصی  ال  يا : هلاب ) يدنع  کلبی  (ال 
( برش عاطقنا  وا   ) تلدب ب اهنا  امک  هملکلا  نم  هیلاخ  فحتلا )  ) هیاورف ناک  فیک  .رطملاب و  هلابلا  رسف  نم  یلع  فقن  مل  و  برش ) )

اوناک ناف   ) هیاورلا یفف  هلعلل ، انایب  ضرالا ) هلاحا   ) هدعب يذلاک  برـشلا  عاطقنا  نوکی  یتح  حـصالا  وه  و  برـش ) عاطقنا  نم   ) هلوقب
رضا و يا : فحجا ) وا  قرغ  اهرمتغا   ) .اهقباس نع  اهریغت  يا : ضرا ) هلاحا  وا  (. ) ضرا هلاحا  وا  برش  عاطقنا  نم  هلع  وا  القث  اوکش 

هنوعم اولاس  نا  و  (. ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  و  مهرما ) هب  حلصی  نا  وجرت  امب  مهنع  (. ) اوکـش ناف   ) باوج تففخ ) شطع  اهب   ) .بهذ
هیلع  ) هنا یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف و  احالـص .) مهایا  کتیافک  هبقاع  یف  ناف  هتنووم ، مهفکاف  مهلاوماب  هیلع  نوردـقی  ام  حالـصا  یلع 
نفدا یفع و  دق  مهـضرا  یف  ارهن  اورکذ  کلمع  نم  همذلا  لها  نم  الاجر  ناف  دـعب  اما  يراصنالا : بعا  نب  هظرق  یلا  بتک  مالـسلا )

رمعا و مه و  تنا و  رظناف  نیملـسملا  یلع  هرامع  مهل  هیف  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
ءارزو  ) یف .دـالبلا  حالـص  نـم  بـجاو  یف  اورـصقی  وا  اوزجعی  نا  اوـجرخی و  نا  نـم  اـنیلا  بـحا  اورمعی  نـئل  يرمعلف  رهنلا ، حلـصا 
داوقلا هعم  ییحی و  بکرف  دادـغبب ، یکمربلا  ییحی  و  هتادیـصتم - ضعب  یف  ابئاغ  ناک  و  دیـشرلا - ماـیا  یف  ءاـملا  داز  يرایـشهجلا :)
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هوق یلا  رظنی  فقوف  رودـلا  یلا  راص  تاینـسملا و  ماـکحاب  رما  داوقلا و  قرفف  اـهنوظفحی ، ءاـملا  نم  هفوخملا  عضاوملا  یلع  مهقرفیل 
هزمح نب  هرامع  ینهج  دق و  یبا  سابعلاوبا  ناک  هنس  یف  هلثم  تیار  دق  ییحی : لاقف  .دملا  اذه  لثم  انیار  ام  موق : لاقف  هترثک ، ءاملا و 
هتمعن نا  و  تبرخف ، تفیحت  هعایض  نا  هملعی  هباتک  هیلع  دروف  يرلاب ، عایـض  هل  تناک  ناسارخ و  لها  نم  هب  ینعی  ناک  لجر  رما  یف 

یف هیدوی  هتعیض و  هرامع  یلع  اهب  يوقتیل  مهرد - فلا  یتئام  هغلبم  ناک  و  هتنـسل - هجارخب  هریخات  یف  هرما  حالـص  نا  تصقن و  دق 
ام لک  نع  هب  جرخف  هیلع  جرخ  يذـلا  لاملا  نم  روصنملا  همزلا  اـم  بقعب  ناـک  هنم و  غلب  همغ و  باـتکلا  ارق  اـملف  هلبقتـسملا ، هنـسلا 
نب هرامع  .یلب  لاقف : .يردا  ال  تلقف : لجرلا  اذـه  رما  یف  هیلا  عزفی  انهاه  نم  ینب ! ای  یل : لاـقف  هیف ، هناوخا  عیمجب  ناعتـسا  هکلمی و 
یلع عجطـضم  وه  هیلع و  تلخدف  یبرغلا ، بناجلا  لزنی  ناک  هلجد و  تدم  دق  هیلا و  ترـصف  لجرلا ، لاح  هفرع  هیلا و  رـصف  هزمح ،

ای لاقف : .ربخلاب  یبا  یلا  تدعو  نیلجرلا  لیقث  تضهنف  کلذ  یلع  دزی  مل  .رـسجلا و  بابب  ادـغ  یل  فق  لاقف : کلذ  هتملعاف  هشارف ،
روسجلا عطق  بیجع  دمب  هلیللا  کلت  هلجد  تءاج  دق  رسجلا و  بابب  تفقوف  تودغف  هدعومل ، دغاف  تحبصا  اذاف  هتیجـس ، کلت  ینب 

یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) جوملا قروز و  لبقا  فقاو  انا  اـنیبف  ءاـملا ، هداـیز  یلا  نورظنی  اـعیمج  نیبناـجلا  نم  ساـنلا  مظتنا  و 
اذاف یطاشلا  نم  اند  یتح  اجن ، اجن  قرغ  قرغ  نولوقی : سانلا  يرخا و  هرهظی  هرم و  هیفخی  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک 

تودعف تلزنف  يردص ، المو  ینیع  یف  لبن  هتیار  املف  هنم ، بکر  يذـلا  عضوملا  یف  هباود  هناملغ و  فلخ  دـق  هعم و  حالم  هرامع و 
تلقف .هاراکتا  انوذرب  یل  بلطا  یخا ، نبای  فلخا  كدعا و  تنکا  لاقف : .هدیب  تذـخا  و  مویلا ! اذـه  یف  كادـف  تلعج  تلق : هیلا و 

یلع كاذ  ذا  وه  هللادـیبعابا و  دـیری  هجوت  بکرف و  تاه  لاقف : .مالغلا  نوذرب  تلق : .بکرت  یـش ء  ياـف  لاـق : .ینوذرب  بکراـف  هل :
هیدی نیب  لخد  هللا  دیبع  یبا  بجاح  یلع  هرامع  علط  املف  هرافـسا ، ضعب  یف  روصنملا  روصنملل و  هفیلخ  دادغبب  يدـهملا  و  جارخلا ،

طاقـسا هلاس  لجرلا و  لاح  هراـمع  هملعاـف  هیدـی ، نیب  سلج  هیف و  هسلجا  هسلجم و  نم  ماـق  هللادـیبعوبا  هآر  اـملف  رادـلا ، فصن  یلا 
ینکل و  یننکمی ، اذـه ال  لاقف ، .لبقملا  ماعلا  یف  اهدری  مهرد  فلا  یتئام  لاـملا  تیب  نم  همالـسا  و  مهرد ، فلا  اـتئام  وه  هجارخ و 

یباف هجاحلا ، ءاضق  یلا  لیبسلا  یل  دـجوتل  هنودـب  عنقاف  هل : لاقف  .تلاس  ام  ریغ  لـبقا  تسل  لاـقف : .لـبقملا  ماـعلا  یلا  هجارخب  هرخوا 
بتک هسلجمل و  داعف  یلام ، نم  کـلذ  لـمحتا  ینا  لاـق : همکب و  هللادـیبعوبا  ذـخاف  هراـمع  ضهنف  ـالیلق ، هللادـیبعوبا  مولت  هراـمع و 

هنم عجترت  مهرد  فلا  یتئام  هفالـسا  هللادیبع و  یبا  یلع  هب  باستحالا  هتنـسل و  لجرلا  جارخ  طاقـساب  جارخلا  لماع  یلا  هللادـیبعوبا 
، روبعلا نمادـب  دـجا  تسل  لاقف : .دـملا  اذـه  یف  ربعت  مل  کیخا و  دـنع  تمقا  ول  تلقف : انجرخ ، باـتکلا و  تذـخاف  لـبقملا ، ماـعلا 

هرامم یف  کیلع  هب  نودوعی  رخذ  هناف  مهنع  هنووملا  هب  تففخ  یـش ء  کـیلع  نلقثی  ـال  و   ) یتح تفقو  عضوملا و  یلا  هعم  ترـصف 
امیف نحجابتی  ءاـسنلا   ) لاـقی كرخاـفت ، يا : میجلا  میدـقتب  کـحجبت ) مهئاـنث و  نسح  کبالجتـسا  عم  کـتیال  نییزت و  كدـالب و 

: يا هضافتـساب )  ) .نهتوظح دعب  نهنیب  نرخافت  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اذا نهنیب )
الا راد  یکمربلا  دلاخ  سیلجل  يری  نکی  مل  نولوقی : انباحصا  ناک  همامث : لاق  ظحاجلا  لاق  يرایشهجلا :)  ) یف مهیف .)  ) .لدعلا عویش 
هباد و ال  هرح ، تناک  نا  اهرهم  يدا  وا  هما  تناک  نا  هما  عاتبا  دلاخ  الا و  دل  و ال و  هل ، اهعاتبا  دلاخ  الا و  هعیض  و ال  هل ، اهانب  دلاخ  و 

، لاوسلا نومـسی  لبق  نم  اوناک  و  راوزلا ، نیحیمتـسملا  یمـس  نم  لوا  ناک  و  هجاتن ، ریغ  نم  وا  هجاتن  نم  اما  اهیلع  هلمح  دـلاخ  الا و 
فرطتـسم و هل  دوجف  کمرب  وذح  هدوج  یف  دلاخ  اذـح  مهـضعب : لاقف  فارـشالا ، رارحالا و  مهیف  مسالا و  اذـه  مهل  حبقتـسا  لاقف :

ادمتعم  ) لودس نیدتجملا  یف  هراتـساف  مهیلعارتس  راوزلا  مهامـسف  لیلد  هیف  مادـعالا  یلع  مساب  هلبق  نوعدـی  مالعالا  ونب  ناک  لیثا و 
اذا سرفلا  مجا  نم  کـتحارا ، يا : کـمامجا ) نم  مهدـنع  ترخذ  اـمب  (. ) تففخ  ) نم ـالاح  ادـمتعم )  ) نوک رهاـظلا  مهتوق ) لـضف 
امب (. ) مهتوق لضف   ) یلع اـفطع  هنوک  رهاـظلا  مهنم ) هقثلا  و   ) .اـهوام عمتجی  یتح  اـهکرت  اذا  رئبلا ) مجتـسا   ) نم وا  بکری ، نا  كرت 
نم فونـصب  نوبذعی  يدهملا  هفالخ  لبق  جارخلا  لها  ناک  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف مهب .) کقفر  یف  مهیلع  کلدـع  نم  مهتدرع 
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ام هل  فقوماذه  هل : لاقف  مهیف  هب - اصاخ  ناک  و  ملسم - نب  دمحم  رواش  هفالخلا  دلقت  املف  رینانـسلا ، ریبانزلا و  عابـسلا و  نم  باذعلا 
لامعلا عیمج  یلا  باتکلاب  هللادیبع  یبا  هریز  یلا و  يدهملا  مدقتف  ءامرغلا ، هبلاطم  اوبلاطی  نا  بجاولاف  نیملـسملا  ءامرغ  مه  هدـعب و 

ام رومالا  نم  ثدح  امبرف  ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .جارخلا لها  نع  باذـعلا  عفرب 
ناف  ) مهدالب نارمع  کبیبست  مهیف و  لدعلا  هضافا  مهنع و  هنووملا  کفیقختل  هب ) مهسفنا  هبیط  هولمتحا  دعب  نم  مهیلع  هیف  تلوع  اذا 

کلم نمهب  نب  ریـشدرا  نـم  هذـه : تـظفح  یتـلا  ریـشدرا  تاـبتاکم  یف  جورملا )  ) یف .لاـقثالا و  نـم  هـتلمح ) اـم  لـمتحم  نارمعلا 
ثارحلا و  برحلا ، هامح  مه  نیذلا  هرواسالا  و  نیدلا ، دامع  مه  نیذـلا  ءاهقفلا  و  هکلمملا ، ریبدـت  مهب  نیذـلا  باتکلا  یلا  كولملا 

و اهوظفحاف ، هیـصوب  مکیلا  نوبتاک  نحن  و  انتمحر ، انتفار و  لضفب  انتیعر  نع  انتواتا  انعفر  دق  .مکیلع  مالـس  .دالبلا  هرمع  مه  نیذلا 
یف ادـغ  اوورت  يوام  لیبسلا  ءانبال  اونوک  و  طحقلا ، مکلمـشیف  راـکتحالا  اوبحت  ـال  و  ودـعلا ، مکمهدـیف  مکیف  دـقحلا  اورعـشتست  ـال 
الا نکی  ملف  اهل  اومتهت  و ال  دحال ، مودت  اهناف ال  ایندـلل  اونکرت  و ال  بسنلل ، برقا  محرلل و  سما  هناف  براقالا  یف  اوجوزت  و  داعملا ،
امنا و  اهلها ،  ) .راقتفا يا : زاوعا ) نم  ضرالا  بارخ  یتوی  امنا  و   ) .اهب الا  لانت  هرخالا ال  ناـف  کـلذ  عم  اـهوضفرت  ـال  و  هللا ، ءاـش  اـم 
هیاور یف  داز  .ایندـلا و  نم  ربعلاب ) مهعافتنا  هلق  و   ) .لمعلا یلع  ءاقبلاب ) مهنظ  ءوس  عمجلا و  یلع  هـالولا  سفنا  فارـشال  اـهلها  ووعی 

هوق و ال  مامالا ، نم  اضرلا  و  یلاعت ، هللا  نم  هبوثملا  و  هیعرلا ، نم  ءانثلا  نسح  رخدی  نا  بحی  نم  لمع  تیل  امیف و  لمعاف  ( ) فحتلا )
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دق هفوکلا  لها  نا  دـیمحلادبع  یلا  زیزعلادـبع  نب  رمع  بتک  يربطلا :)  ) یف هللااب .) الا 

لدعلا نیدلا ، ماوق  نا  و  ءوسلا ، لامع  مهیلع  اهنتسا  هثیبخ  هنـس  هللا و  ماکحا  یف  روج  هدش و  ءالب و  مهباصا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 
، بارخ یلع  ارماع  رماع و ال  یلع  ابارخ  لمحت  و ال  مثالا ، نم  لیلق  هناـف ال  کـسفن  نم  کـیلا  مها  یـش ء  ننوکی  ـالف  ناـسحالا ، و 

الا جارخلا  یف  نذـخات  و ال  قفر ، یف  الا  جارخلا  هفیظو  رماعلا  نم  ذـخوی  و ال  رمعی ، یتح  هحلـصا  قاطا و  اـم  هنم  ذـخف  جارخلا  رظنا 
روجا جویفلا و ال  روجا  فحـصلا و ال  نمث  و ال  ناجرهملا ، زورینلا و  هیدـه  ـال  نیبارـضلا و  روجا  ـال  و  نییآ ، اـهل  سیل  هعبـس  نزو 

، امیظع الام  هیده و  کلملادبع  یلا  لمح  جاجحلا  ناک  يرایشهجلا :)  ) یف .ملسا و  نم  یلع  جارخ  حاکنلا و ال  مهارد  و ال  تویبلا ،
- دیـسا نب  هللادبع  نب  دلاخ  یلا  راشا  و  اذه - تلمعتـسا  ینا  هحیـصنلا ، مزحلا و  هنامالا و  هللا  اذه و  لاق : هیدهلا  لاملا و  یلا  رظن  املف 

تلمعتسا و  اسدس ، یلا  مهردلا  نم  اذه  عفد  امهرد و  اذه  یلا  عفر  هعـست و  ناتخا  هرـشع و  یبجف  قساف  لک  لمعتـساف  هرـصبلا  یلع 
نینوذرب لـیفب و  و  هنیدـم ، حاـتفم  هنا  معز  بهذ  نم  حاـتفمب  یلا  ثـعبف  ناتـسجس  ناـسارخ و  یلع  هـیما - هـیخا  یلا  راـشا  و  اذـه -

یلع ینتلمعتـسا  دـلاخ : لاقف  انماحرا ، عطق  متلق  مکتلزع  اذا  متعیـض و  مکتلمعتـسا  ناـف  اذـک  لـعفف  جاـجحلا  تلمعتـسا  و  نیمیطح ،
تیواد یناف  فلاخملا  اما  و  هبغر ، دادزاف  هتعاطب  هتیزج  یناف  عیطملا  اماف  حـیاشم ، فلاخم  حـصان و  عیطم  نـالجر : اـهلها  هرـصبلا و 

کل یبجف  جاجحلا  تلمعتـسا  و  لاومالا ، بجا  لاجرلا  حلـصا  یتم  ینا  تملع  و  ادو ، هردص  توشح  هتنیغـض و  تللتـسا  هتوادـع و 
تکـسف .لاجر  لام و ال  لاومالا و ال  تقفنا  تراث و  دـق  اـهزنک  یتلا  هوادـعلاب  کـناکف  لاـجرلا  بولق  یف  هوادـعلا  زنک  لاومـالا و 

لماتی هضیرفلا و  یلا  سانلا  بدـنی  دـلاخ  هعم  عراکالا و  يذ  باب  یلع  کلملادـبع  سلج  مجاـمجلا  حـیه  ناـک  اـملف  کلملادـبع ،
کحضی هلوق و  رکذی  ادلاخ و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

هینغم

لبی ام  هلابلا : .لئاسولا و  لکب  یقـسلا  رذـعت  برـش : عاطقنا  .ضارمـالا و  تارـشحلا و  نم  عرزلل  ضرعی  اـم  اـنه  هلعلاـب  دارملا  هغللا :
و اذختم : ادمتعم : .كرورس و  کحجبت : .هقفنلا و  هنووملا : .هیلع و  تناک  امع  اهلاح  ریغت  ضرالا : هلاحا  .لط و  وا  لباو  نم  ضرالا 
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یلع فطع  هقثلا  و  دـمتعمل ، لوعفم  لضف  و  لاح ، ادـمتعم  و  الیلق ، انمز  يا  فوذـحمل  هفـص  الیلق  بارعـالا : .کـتحار  کـمامجا :
دقفت و  : ) بئارـضلا .مهـسفنا  هبیط  نع  يا  ضفاخلا  عزنب  هبوصنم  مهـسفنا  هبیط  و  لمعلا ، نع  هفاک  ام  رج و  فرح  بر  امبرف  لـضف ،
دارملا و  هلها ، جارخلا و  نع  ثیدـحلا  یلا  لقتنا  لامعلا  هاـضقلا و  دونجلا و  نع  ماـمالا  ملکت  نا  دـعب  هلها .) حلـصی  اـمب  جارخلا  رما 

اما جارخلا ، عفدـی  نمب  ملظ  هدایزلا  و  هیعرلاب ، ملظ  ناصقنلا  نـال  هداـیز ، وا  ناـصقن  ـالب  ـالماک  هاـبجلا  هیفوتـسی  نا  جارخلا  رما  قفتب 
مهلاوما نم  یـش ء  هردصم  مدع  و  مهنووش ، حالـصا  یلع  لمعلا  و  مهبلاطمل ، عامـسالا  و  مهب ، قفرلا  وهف  جارخلا  لها  دـقفتب  دارملا 

: یلی امم  ملعیف  اهنم  دارملا  نایب  جارخلا و  هلمک  اما  .ضرالا  هرامع  نع  مالکلا  دـنع  حیـضوتلا  یف  دـیزملا  یتای  .جارخلا و  لـجا  نم 
نم جارخلا و  رما  حالصب  الا  هتائف  یـشب ء  عمتجملا  حالـصل  قیرط  يا ال  خلا ..) مهاوس  نمل  احالـص  مهحالـص  هحالـص و  یف  ناف  )

انلدی امک  هلها ، جارخلا و  حالـصب  الا  حالـص  هناب ال  مکحلا - یف  قالطالا  اذه  و  تائفلا ، عیمجل  لوشلا  اذه  انلدـی  .جارخلا و  عفدـی 
عمتجملا حـلاصل  لاملا  تیب  نال  ءامـسالا ، نم  مسا  وا  بابـسالا  نم  ببـس  ياب  لاملا  تیبل  ییحی  ام  لک  وه  جارخلاب  دارملا  نا  یلع 

يا هللا ، لام  نیملـسملا و  لام  هیلع  قلطی  اذل  و  هلادـعلا ، نطولا و  سارح  مهنال  هاضقلا  دـنجلا و  یلع  هنم  قفنی  ام  یتح  ادارفا  تائف و 
مسا نا  مهـضعب : نع  یخرطلل  نیرحبل  عمجم  یف  ءاج  ام  اهعاونا  یـشب ء  بئارـضلا  عیمج  یلع  جارخلا  قالطا  دیوی  .قلخلا و  حلاصل 
هغللا یف  جارخلا  ینعم  نال  دـیعبب ، اذـه  سیل  .نیقارعلا و  جارخ  مهلوق : هنم  و  هلغلا ، هیزجلا و  یفلا ء و  هبیرـضلا و  یلع  قلطی  جارخلا 

هضیرفلا اضیا  یمست  و  هاکزلا ، اهنم  عاونا : یلع  مالسالا  یف  هبیرضلا  .هایحلا و  هماقتسا  یلع  اهرجا  وه  هلودلا  هذخات  ام  لک  و  رجالا ،
یفلا اهنم  و  سوورلا ، یلع  هیزجلا  اهنم  و  ضرالا ، یلع  عضوی  ام  اهنم  و  همینغلا ، اضیا  یمـسی  و  سمخلا ، اهنم  و  هبجاولا ، هقدـصلا  و 

همینغلا داهجلا : باب  هرکذـتلا  باتک  یف  هیمامالا - ءاملع  نم  یلحلا - همالعلا  لاق  .ابرح  املـس ال  نیملـسملا  ریغ  نم  ذـخا  ام  وه  و  ء ،
هباتک یف  هلثم  باکر و  لیخ و  فاجیا  لتق و  ریغ  نم  لصح  ام  یفلا ء  و  باکر ، لیخ و  فاـجیا  هبلغلاـب و  ذـخا  اـم  برحلا  راد  نم 

اهـضرفی یتلا  بئارـضلا  یه  هذـه  .ارهق  ذوخام  همینغلا  لام  و  اوفع ، ذوخام  یفلا ء  لام  هترابع : هذـه  و  هنـسلل - هیناطلـسلا - ماکحالا 
هبیرـض هدارفا  رهظا  ناک  نا  و  جارخلا ، مسا  اهعمجی  و  هقفلا ، بتک  یف  لیـضتلا  و  لامجالا ، لیبس  یلع  اهمها  اهمظعم و  وا  مالـسالا ،
هفورعم نکت  مل  هاضقلا - يدل  يواعدلا  یلع  و  هنیدملا ، دوقعلا  رفاسملا و  علسلا و  یلع  هبیرـضلا  نا  یلا  هراشالا  ردجت  و  نیـضرالا ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مهس  یتح  نیملسملا  حلاصل  یهف  لاملا  تیبل  یبجت  تناک  هبیرـض  لک  .هیمالـسالا و  هلودلا  یف  لبق  نم 
ظفتحا ول  و  دوالا ، میقی  ام  الا  ینثتـسی  ..عئاج و ال  هوخا  انابـش و  تباـب  نم  هللااـب  نمآ  اـم  لوقی : نیزوعملل و  هیطعی  ناـک  هب  صاـخلا 
هلودـلا یف  بئارـضلا  نم  عفتنی  ریقف ال و  وا  ینغ  نم  ام  هلها .) جارخلا و  یلع  لایع  مهلک  سانلا  نال   ) .برعلا ءاینغا  نم  ناکل  هضعبب 

رئاس هاضقلا و  دـنجلا و  یلع  ما  تاـقرطلا ، قش  نویعلا و  و  تایفتـسملا ، سرادـملاک و  هماـعلا  عیراـشملا  یلع  اـهتقفنا  ءاوس  هلداـعلا ،
نم نطاوملا  هعفدی  ءزج  وه  هلودلا  لخد  نا  عئارـشلا : حور  یف  ویکـستنوم  لاق  هلودـلا ، دوجوب  الا  ماظن  هایح و ال  ثیح ال  نیفظوملا 

همالسلا و اهتجاح  یلا  رظنلاب  هلودلا  یلع  لایع  هیعرلا  و  جارخلا ، یلع  لایع  هلودلا  نا  اذه  ینعم  .هایحلاب  هعتملا  همالـسلا و  لانیل  هلام 
ال خـلا ..) ضرالا  هراـمع  یف  كرظن  نکیل  و   ) .ماـمالا لاـق  اـمک  جارخلا  یلع  لاـیع  ابعـش ، هلود و  ساـنلا ، لـک  نا  هجیتنلا  و  هعتملا ،
جاتنالا و هسایـسب  مهب  هناب  نقوت  نموت و  نا  وه  اهیعارب  هیعرلا  هقث  یلا  لیبسلا  و  هیعرلا ، یعارلا و  نیب  هقثلا  لدابتب  الا  هاـیحلا  میقتـست 

یـسیئرلا دروملا  نا  ههادـبلا  نم  ..اهلیـصحت و  بئارـضلا و  هسایـسب  متهی  امم  رثکا  درف - لکل  یفاـکلا  لخدـلا  ریفوت  .هورثلا و  هداـیز 
ضرالا هورث  و  هعارزلا ، یلع  یـش ء  لـک  لـبق  داـمتعالا  ناـک  ثیح  دـهعلا  کـلذ  یف  هصاـخب  ضرـالا ، وه  لخدـلا  هداـیز  هورثلل و 

اهدجو جاتنالا  هدایز  نا  ههادـبلا  نم  اضیا  .هلالا و  ریفوت  لمعلاب و  الا  دوجولا  ملاع  یلا  هورثلا  هذـه  رهظت  و ال  هوقلاب ، اهیف  هدوجوملا 
الا نارمع  ال  هملکب : و  عیمجلا ، نیب  هاواسملا  ققحی  يذلا  لداعلا  ماظنلا  عم  الا  جاتحم  لک  هجاح  دـست  و ال  درفلا ، لخد  یف  دـیزت  ال 

لدعلا هاعارمب  هیصو  یه  هایحلا  رمالا و  هماقتسا  عم  ضرالا  هرامعب  هلماعل  مامالا  هیـصو  نوکت  هیلع  و  لداع ، ماظن  یلع  موقی  عمتجمب 
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هرامع ریغب  جرخلا  بلط  نم  و   ) .حالـصلا ریخلاب و  عیمجلا  یلع  دوعی  امم  کـلذ  یلا  اـم  و  هقاوسا ، میظنت  جاـتنالا و  هداـیزل  لـمعلا  و 
هیعرلا هردق  .هلودلل و  هیرورضلا  هجاحلا  هحلصملابف و  الا  و  هدوجو ، عم  صنلاب  لب  هتدارا ، یعارلا و  هوهشب  ساقت  هبیرـضلا ال  خلا ..)

بارخلا و معل  الغتـسم و  اجات  ناکل  ضرالا - هرامع  هیعرلا و  لمها  و  طقف ، بئارـضلا  هسایـسب  یعارلا  متها  ول  و  لدـعلا ، قاـطن  یف 
نا خویشلا  ضعب  انل  یکح  و  بعـشلا ؟ رقفب  هنیزخلا  لام  دیزی  له  و  لاومالا ؟ یبجت  نیا  نف  انایب  ابارخ و  دالبلا  تراص  اذا  و  رامدلا ،
نم دـیدعلا  نا  و  هحدافلا ، بئارـضلا  نم  ارارف  ءاش  نمل  نمث  الب  اهنع  لزانتی  اهنم و  برهی  ناک  ینامثعلا  دـهعلا  یف  ضرالا  بحاص 
یلا دوی  ارکش  ریمض  مهب .) کقفر  یلا - القث - اوکش  ناف   ) .اهسفن هیاغلل  ضرالا  یف  لمعلا  یلع  هلاطبلا  رقفلا و  نورثوی  اوناک  سانلا 
یلا ام  و  ضارمالا ، تارـشحلا و  و  رذـبلا ، نفعت  و  رطملا ، عاطقناک  تافآ ، عرزلل  نا  ینعملا  و  هبیرـضلا ، لقث  لقثلاب  دارملا  و  هیعرلا ،
مهنع ففخی  نا  و  مهتدـعاسم ، یف  دـهج  لـک  لذـبی  نا  هیلعف  یعارلا  یلا  کـلذ  نم  ائیـش  هیعرلا  تکتـشا  اذاـف  ..هئبوـال  نم  کـلذ 

ریثکلا .صلخملا و  اهیعارل  ءالولا  هقثلا و  حنمت  هیعرلا  نا  کش  نم  سیل  و  هحلصملا ، هیعدتست  امبسح  ساسالا  نم  هیغلی  وا  بئارضلا 
هیعرلا عم  هتریس  یعارلا  نسحا  اذا  خلا ..) رومالا  نم  ثدح  امبرف   ) .ء يراوطلا  هذه  لثمل  هینازیملا  نم  اغلبم  صصخت  تاموکحلا  نم 

ناعتـسا یـسارکلا  قاـشع  نم  ناـک  ناـف  ..هتیحنت  اوبلط  و  هیلع ، اوراـث  ءاـسا  نا  و  عماـط ، یبـنجا و  لـک  یلع  هدـعلا  هوقلا و  هل  اوناـک 
مامالا هبنت  دق  ..هتحلـصمل و  الا  لخدتی  یبنجالا ال  نا  هادـبلا  نم  و  هنـس 1958 ، نانبلب  ثدح  امک  هبعـش ، یلع  هعم  رمات  و  یبنجالاب ،

هل اونوکی  و  ءاشی ، هعاس  هتوعدـل  اوبیجتـسیل  هل ، مهبح  هب و  هیعرلا  هقث  یلع  صرحلا  لک  هلامعاب  صرحی  نا  هلماع  یـصواف  کلذـل ،
رـصانعلا هذـه  ترفاوت  یتم  و  بصخلا ، نمالا و  لدـعلا و  انه  نارمعلاب  دارملا  هتلمح .) ام  لمتحی  نارمعلا  ناـف   ) .ءادـعالا نم  انـصح 

و مهنطو ، یف  مه  و  هبرغلاب ، اورعش  اهنم  ادحاو  اودقتفا  اذا  و  هسراح ، هیعار و  لیبس  هلیبس و  یف  سیفنلا  سفنلاب و  هلها  یحض  هثالثلا 
بارخ یتوی  امنا  و   ) .شیعلا همقل  نمالا و  هل  رفوی  هنال ال  هنطو  لهاجتی  و  ءاـنه ، ماـب و  هیف  شیعی  بیرغ  دـلبل  بصعتی  نم  اـنیار  دـق 

دامـسلا و رذـبلا و  هلالا و  ءارـشل  لاملا  ریفوت  و  لمعلاب ، نکل  و  جاتنالا ، لئاسو  نم  هلیـسو  ضرالا  خـلا ..(  اـهلها  زاوعا  نم  ضرـالا 
یلا اهلها  لحر  و  ضرالا ، تبرخ  مکاحلا - اهعم  رمات  و  تائفلا ، نم  هئف  لاملا  ترکتحا  اذاف  تارشحلا ، ضارمالا و  هحفاکمل  ءاودلا 

.لیوط عئار و  خیرات  بوعشلا  لاضنو  رارحالل  و  هاغطلا ! نیفرتملل  ادیبع  ایاعرلا  نم  مهریغ  و  نوجسلا ، یف  اهرارحا  شاع  وا  اهریغ ،

هدبع

يا رسکلاب  برش  عاطقنا  وا  هتارمثب  ترضا  مهعرزب  هیوامس  هلع  لوزن  وا  جارخلا  لام  نم  بورضملا  لقث  اوکش  اذا  القث : اوکـش  ناف 
يا هلاحا  هزمه  رسکب  ضرا  هلاحا  وا  رطملاب  یقست  امیف  رطم  يدن و  نم  ضرالا  لبی  ام  يا  هلاب  عاطقنا  وا  راهنالاب  یقست  دالب  یف  ءام 
راص یتح  هبوطرلا  يدـنلا و  اهیلع  بلغ  يا  هحرفک  هقمغ  تراصف  قرغلا  نم  اهمع  يا  اهرمتغا  امل  نفعتلاب  داسف  یلا  رذـبلا  اهلیوحت 

ضرالا نم  ءاذـغلا  هدامب  بهذ  يا  شطعلا  فحجا  وا  مهتالغ  کلذـل  تصقن  داسف و  همخ و  هحئار  هل  يا  فتکک  اقمغ  اهیف  رذـبلا 
 … لدعلا یف  هلمع  نسح  نم  يری  امب  رورسلا  حجبتلا  مهیف : لدعلا  هضافتـساب  مهنع …  ففخت  نا  يوکـشلا  دنع  کیلعف  تبنت  ملف 

نم مهدـنع  ترخذ  امب  ادنـس  نونوکی  مهنا  هجاحلا و  دـنع  هیلا  دنتـست  کـل  اداـمع  مهتوق  هداـیز  اذـختم  يا  مهتوق : لـضف  ادـمتعم 
هلع وه  باـط و  ردـصم  ءاـطلا  رـسکب  هبیط  هب : مهـسفنا  هبیط  لـضف …  یلع  فطعلاـب  بوصنم  هقثلا  مهل و  کـتحارا  يا  کـمامجا 

رقفلا و زاوعالا  اولمتحی و  نا  مهیلع  لهـس  هلها  تلمح  ام  لکف  ایمان  امئاق و  مادام  نارمعلا  ناف  هلامتحاب  مهـسفنا  بیطل  يا  هولمتحال 
اولزع اذا  هیالولا  نمز  دعب  امل  اراخدا  لاملا  عمج  یلا  مهسفنا  علطتل  عمجلا : یلع  هالولا  هجاحلا … 

يرفعج همالع 
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مالسالا ضیف 

ار نارگید  ناگدـنهد  جارخ  حالـص  جارخ و  حالــص  رد  اریز  نـک ، يرواـکجنک  ناگدـنهد  جارخ  حالــص  هـب  جارخ  راـک  رد  و  ).
راوخ هریج  همه  مدرم  نوچ  ناگدـنهد ، جارخ  هطـساو  هب  رگم  تسین  نارگید  يارب  یتـحار  شیاـسآ و  و  تسا ، یتـحار  شیاـسآ و 
همه ینکن  ءاـنتعا  نآ  هب  رگا  دنـشیاسآ و  رد  مدرم  دـشاب  تـسرد  نارازگ  جارخ  جارخ و  رما  رگا  سپ   ) دـنناگدنهد جارخ  جارخ و 
اریز دـشاب ، رتـشیب  جارخ  ندناتـس  رد  هشیدـنا  زا  دوش ) یم  هتفرگ  جارخ  نآ  زا  هک   ) نیمز يداـبآ  رد  وت  هشیدـنا  دـیاب  و  دـنراتفرگ )

ناگدـنب ندومن  هاـبت  اهرهـش و  یناریو  هب  دـبلطب  ندوـمن  داـبآ  یب  ار  جارخ  هک  یـسک  و  يداـبآ ، هب  رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  جارخ 
ررقم ناشیارب  هک  یتایلام   ) ینیگنـس زا  دـننک  تیاکـش  ناگدـنهد  جارخ  رگا  سپ  دـنام ، یمن  رادـیاپ  یکدـنا  زج  وا  راـک  هتخادرپ ،

رخطصا و دس  ای  هدمآ  دنب  ناشزیراک  هکنیا  هب   ) بآ هرهب  ندش  عطق  زا  ای  دشاب ) هدیـسر  لوصحم  هب  هک   ) یتفآ تلع و  زا  ای  هتـشگ )
دننام لیس و   ) بآ ار  نآ  هک  نیمز  ندش  نوگرگد  نتفای و  رییغت  زا  ای  منبش  ناراب و  ندماین  زا  ای  نآ ) دننام  هدرب و  لیس  ار  هناخدور 

دوش وکین  تسرد و  نانآ  راک  يراودیما  هک  يا  هزادنا  هب  هدب  فیفخت  ناشیا  هب  هتخاس ، هابت  ار  نآ  هایگ )  ) یبآ یب  ای  هدـناشوپ  نآ )
رد هک  تسین  تاوکز  اهنت  جارخ  هکنآ  رب  دـنک  تلالد  مالک  نیا  هدومرف : اجنیا  رد  هللا ( همحر  حـلاص )  دـمحم  الم  ینیوزق  حراـش  )

تواـفت نآ  رد  تقد  تحلـصم  قبط  رب  هک  موزل  هزادـنا  هب  نآ  ریغ  بآ و  نیمز و  رب  ررقم  تسا  یتاـیلام  هکلب  هدـیدرگ ، نییعت  عرش 
هب هک  یفیفخت  اریز  دیاین ، نارگ  وت  رب  ناشیا  راب  ینیگنـس  نتخاس  کبـس  دیاب  و  درادن ) همذ  بابرا  هب  صیـصخت  ارهاظ  و  دنهن ، یم 

شیاتـس ینیب و  شوخ  بلج  اب  دننادرگ  یم  زاب  وت  هب  تموکح  نداد  شیارآ  اهرهـش و  يدابآ  اب  هک  تسا  يا  هتخدنا  يا  هداد  اهنآ 
ناشدزن هچنآ  هب  ار  ناشیا  یئاناوت  ندش  نوزفا  هک  یلاح  رد  نانآ ، نیب  داد  لدـع  ندرک  رارقرب  زا  وت  ندوب  دنـسروخ  دوخ و  هب  اهنآ 

شیوخ يارب  ار  نانآ  رب  دوخ  داد  لدع و  زا  يا  هدومن  اهنآ  هب  هک  یتارادم  هب  نتـشاد  نانیمطا  شیاسآ و  تیهافر و  زا  يا  هتخودـنا 
، دـنهد ماجنا  یلدـشوخ  اب  يرازگاو  ناشیا  هب  ار  نآ  هاگ  ره  اهنآ  هب  یکین  زا  سپ  هک  يدـماشیپ  اـسب  سپ  يا ، هداد  رارق  هاـگ  هیکت 
و دـبای ) ماجنا  نارمکح  هب  ناشیا  نانیمطا  تیعر و  لاـح  یئوکین  اـب  نیا  و   ) دـشکب دـناوت  یم  ینک  راـب  هچنآ  داـبآ  تکلمم  هب  اریز 
عمج و هب  نانارمکح  هب  هجوت  اـب  دوش  یم  ناـشیرپ  دـنمزاین و  تیعر  و  تسا ، نآ  لـها  یگنت  تسد  تهج  هب  نیمز  یناریو  هراومه 
اهدـنپ و اهدـماشیپ و  زا  ناـشندرب  هرهب  مک  و  دوخ ( تساـیر  تموکح و   ) يرادـیاپ هب  ناشینامگدـب  و  یئاراد ) لاـم و   ) ندروآدرگ

.راگزور لاوحا  رد  هشیدنا 

ینامز

یتراجت تموکح 

دوشن و زواجت  اهنآ  هب  تبـسن  هک  دوب  دنهاوخ  راوتـسا  یتقو  مه  اهلد  .دشاب  اهلد  هیاپ  رب  دـیاب  تموکح  ساسا  هک  تسین  ماهبا  ياج 
لزلزتم نآ  لابندـب  تلم و  نتخاس  یـضاران  يارب  تسا  يا  همدـقم  یندوشخبان و  تسا  یملظ  دوخ  یفاضا  تایلام  .دـندرگن  لزلزتم 
یلومعم همانرب  زا  شیب  زاوها  رادنامرف  دش  ربخ  اب  لداع  ناوریـشونا  یتقو  هک  دوب  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  .تردق  ياه  هناوتـسا  ندش 

رد ناتـسدریز  قیرط  زا  رادمامز  دـمآ  رد  هفاضا  تشون  نآ  حیـضوت  رد  دـنادرگرب و  ار  هفاضا  داد  روتـسد  وا  هب  تسا  هتفرگ  تایلام 
رب ناگرزاب  زرواشک و  یتقو  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  .تسا  لزلزتم  هشیر  زا  هک  تسا  يا  هیاپرب  تردـق  نامتخاس  ندرک  اـنب  مکح 

لغـش نآ  هجیتن  رد  دور و  یمن  راک  نآ  لابند  هقالع  اب  ای  دـنک و  یم  كرت  ار  راـک  نآ  دـنامن  يو  يارب  يدوس  یفاـضا  تاـیلام  رثا 
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ادـخ هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  .دوش  یم  طقاس  لزلزتم و  تردـق  تکلمم و  يداصتقا ، ناماسبان  عضو  لابندـب  ددرگ و  یم  لزلزتم 
داسف هب  ار  اجنآ  دـندش  ینیمزرـس  لخاد  یتقو  نارادـمامز  تسا : هتـشاد  ناـیب  سیقلب  ناـبز  هب  میرک  نآرق  رد  دـساف  كولم  هراـبرد 
دتفین تلذ  هب  شرادناتسا  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندرگ و  یم  لیلذ  دوخ  نآ  لابندب  دنزاس و  یم  لیلذ  ار  نازیزع  هدیناشک و 

یم هجوت  تسا  مدرم  رگج  دنب  هب  هتسب  هک  جارخ  تایلام و  رما  رد  دنوش  دنمقالع  تموکح  هب  مدرم  دبای و  هعسوت  یمالسا  روشک  و 
لیم لامکاب  ناشدوخ  اـت  داـبآ  ار  نیمزرـس  نک و  لاحـشوخ  ار  مدرم  لوا  هکلب  نکن ، يور  هداـیز  تاـیلام  رما  رد  اـهنت  هن  هک  دـهد 

.دنک یم  طوقس  دوز  یلیخ  یتراجت  يا و  هزین  رس  تموکح  هک  یشابن  روز  ملظ و  هب  زاین  دننک و  هاردا  ار  هجدوب 

يزاریش دمحم  دیس 

ائاطعا هئاطعا  نم  اونکمتی  یتح  مهرما  حلـصاف  جارخلا  نوعفدـی  نیذـلا  يا  هلها ) حلـصی  اـمب   ) هنع صحفا  يا  جارخلا ) رما  دـقفت  (و 
یلع نوفقوتی  مهنا  ذا  تاقبطلا  نم  مهاوس ) نمل  احالـص   ) هنوعفدـی نیذـلا  يا  مهحالـص ) و   ) جارخلا يا  هحالـص ) یف  ناـف   ) انـسح

نال  ) کلذ و  مهب ) الا   ) جارخلا لها  يوس  يا  مهاوس ) نمل  حالـص  و ال   ) سانلا روما  تنـسحت  هلودـلا ، لاوما  تنـسحت  اذاف  لاومالا 
ای كرظن ) نکیل  و   ) لاملاب الا  يوقت  هلودـلا ال  هلودـلا و  هوقب  ـالا  ساـنلا  روما  مظتنت  ـال  ذا  هلها ) جارخلا و  یلع  لاـیع  مهلک  ساـنلا 
نم هعمج  هبلج و  یف  يا  جارخلا ) بالجتـسا  یف  كرظن  نم  غلبا   ) هبـشا ام  ءانبلا و  عرـضلا و  عرزلاب و  ضرـالا ) هراـمع  یف   ) کـلام

ضرالل هقباس  هرامع ) ریغب  جارخلا  بلط  نم  و   ) نارمعلا یلع  فقوتت  حابرالا  ذا  هرامعلاب ) الا  كردی  ال   ) جارخلا کلذ ) نال   ) سانلا
و ال اـضرم ، اـعوج و  هببـسب  نوکلهی  اـمم  مهفیعـضت  یف  رثکا  مهتعتما و  عیب  یلع  ساـنلا  ربجا  هنـال  داـبعلا ) کـلها  دـالبلا و  برخا  )

نم یتای  مکحلا و  نع  طقـسی  یتح  هنوعفدی  سانلا  ذا  الیلق ) الا  هرما  مقتـسی  مل  و   ) برخت لب  دالبلا  رمعت  الف  هرامعلا  یلع  نوردـقی 
یف یتای  يذـلا  ءاملا  وه  برـش ) عاطقنا  وا   ) دارجلاک هلع ) وا   ) جارخلا هرثک  یف  القث )  ) جارخلا لها  يا  اوکـش ) ناف   ) مهنوئـشب موقی 

داسفلا یلا  عرزلا  رذـبلا و  نم  اهیف  امل  ضرا ) هلاحا  وا   ) رطملاب یقـسی  اـمیف  رطملا  نم  ضرـال  لـبی  اـم  يا  هلاـب )  ) عاـطقنا وا )  ) .رهنلا
جارخلا یف  مهنع ) تففخ   ) یفاکلا عرزلاب  تات  ملف  اهئام  لق  ناب  شطع ) اهب  فحجا  وا   ) اهل قرغ )  ) اـهمع يا  اـهرمتعا )  ) هنا ببـسب 

مل يذلا  دعت  ناب  مهنع ) هنوملا  هب  تففخ  یـش ء  کیلع  نلقثی  و ال   ) .فیفختلا ردق  یف  كرظن  بسح  مهرما ) حلـصی  نا  وجرت  امب  )
مهدـنع کل  رخذ ) هناف   ) هلودـلا لاوما  صیقنت  بجوا  هنال  کسفن ، یلع  الیقث  جارخلا  ناونعب  مهیلع  ردـقملا  لاملا  نم  مهنع  ذـخات 

عم  ) هراـمعلا عرزلاـب و  کـتی ) ـال  نییزت و  و   ) اـهریخ یلاولا  یلا  دوعی  دـالبلا  هراـمع  ناـف  كدـالب ) هراـمع  یف  کـیلع  هب  نودوعی  )
لدـعلا هضافتـساب   ) كرورـس يا  کحجبت ) و   ) مهیلع جارخلا  کفیفختب  کنوحدـمی  مهناف  مهئانث ) نسح   ) کبلج و  کبالجتـسا )
مهئالو هیلاملا و  مهتوق  یلا  دنتست  دمتعت و  کنا  يا  مهتوق ) لضف  ادمتعم   ) مهیلا هبسنلاب  هریثکت  لدعلا و  هضافا  تببس  ناب  يا  مهیف )

تقثو اذا  کب و  اوقثو  مهناف  مهنم ) هقثلا  و   ) دـئازلا كذـخا  دـعب  مهل )  ) کـتحارا يا  کـمامجا ) نم  مهدـنع  ترخذ  اـمب   ) هلودـلل
یف  ) هب قثو  هداتعا  هیلاو و  نم  لدـعلا  يار  نم  ناـف  مهیلع ) کلدـع  نم  مهتدوع  اـمب   ) صـالخا لـکب  هلجـال  تلمع  یلاولاـب  هیعرلا 

مهلاجر مهلام و  یلا  اهیف  جاتحت  یتلا  رومالا ) نم  ثدح  امبرف   ) .هودجی مل  نیح  الماک  جارخلا  ذخا  یف  فنعل  مدـع  و  مهب ) کقفر 
مهیلع جارخلا  فیفخت  دعب  يا  دـعب ) نم  مهیلع   ) رمالا کلذ  یف  يا  هیف )  ) تدـمتعا و  تلوع ) اذا  ام   ) هبـشا ام  وا  هیئاجفلا ، برحلاک 

مهفلکت یتلا  رومالا  نولمحتی  اذـل  و  کهاجت ، هبیط  مهـسفنا  نا  لجال  وا  سفن  بیط  لـکب  يا  هب ) مهـسفنا  هبیط   ) هولبق و  هولمتحا ) )
تناک اذا  يا  هتلمح ) ام  لمتحم  نارمعلا  ناف   ) هلوقب عرزلا  یف  اصقن  اوکـش  اذا  مهیلع  فیفختلا  هجو  مالـسلا  هیلع  مامالا  نیب  مث  .اـهب 

و  ) هلودلا یلا  اهـضعب  نوعف  دـیف  حابرالا  نولـصحی  مهنال  مهیلع ، لهـس  جارخلا  نم  اهلها  تلمح  املکف  ایمان ، عرزلا  همئاق و  هرامعلا 
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مهنم یلاولا  دـیری  فیک  و  ضرـالا ، برختف  هراـمعلا  نم  اونکمتی  مل  اورقتفا  اذا  مهناـف  اـهلها ) زاوعا  نم  ضرـالا  بارخ  یتوـی  اـمنا 
و  ) لاملل عمجلا ) یلع  هالولا  سفنا  فارـشال   ) هیجارخلا ضرالا  لها  رقتفی  يا  اـهلها ) زوعی  اـمنا  و  ( .؟ نوجاـتحم مهنا  لاـح  جارخلا 

هلق و   ) اولزع اذا  هب  نوشیعی  یـش ء  مهل  نوکی  یتـح  لاـملا  نورخدـی  اذـل  و  بیرق ، نع  نولزعی  مهنا  مهلاـمتحال  ءاـقبلاب ) مهنظ  ءوس 
نا ملعل  اظقی  اربتعم  یلاولا  ناک  ول  و  ثدـحت ، یتلا  رومالا  نم  هرابتعا  ناسنالا و  ظاقیا  بجوی  ام  یه  و  هربع ، عمج  ربعلاب ) مهعاـفتنا 
یف هئاقب  بجوی  هناف  هئافتکا  هفاصنا و  نم  سکعلاب  هلزع  برقی  لاملل  هعمج  نا  و  هللا ، یلع  هقزر  ناک  یقب  وا  لزع  ولف  هللا ، دیب  رمالا 

.هلمع

يوسوم

لبی ام  يا  هلاب : عاطقنا  .اهب  یقـست  دالب  یف  ءاـملا  ناـصقن  رـسکلاب  برـشلا : عاـطقنا  .هجاـحلا  هلاـعلا  لاـیع : .هتبیغ  دـنع  هبلط  هدـقفت :
رورـسلا و حـجبتلا : شطعلا  .اهفلتا  اهب : فحجا  .اهقرغ  ءارج  نم  اهبح  دـسف  تریغتف و  ضرالا  تلاح  ینعی  ضرالا : هلاـحا  .ضرـالا 

یف ناف  هلها ، حلـصی  امب  جارخلا  رما  دـقفت  و   ) .تاـظعلا ربعلا : .قیـضلا  هجاـحلا و  زوعلا : .تدـمتعا  تلوع : .هیفرتلا  ماـمجالا : .حرفلا 
نکیل .هلها و  جارخلا و  یلع  لایع  مهلک  سانلا  نـال  مهب ، ـالا  مهاوس  نمل  حالـص  ـال  و  مهاوس ، نمل  احالـص  مهحالـص  هحـالص و 
هرامع ریغب  جارخلا  بلط  نم  .هرامعلاب و  الا  كردی  کلذ ال  نال  جارخلا ، بالجتـسا  یف  كرظن  نم  غلبا  ضرالا  هرامع  یف  كرظن 

قرغ اهرمتغا  ضرا  هلاحا  وا  هلاب ، وا  برش  عاطقنا  وا  هلع  وا  القث  اوکش  ناف  الیلق ، الا  هرما  مقتسی  مل  و  دابعلا ، کلها  دالبلا و  برخا 
یه هذـه  مهنع ) هنووملا  هب  تففخ  یـش ء  کیلع  نلقثی  ـال  و  مهرما ، هب  حلـصی  نا  وجرت  اـمب  مهنع ، تففخ  شطع ، اـهب  فحجا  وا 

دلبلا تایداصتقا  اهیلع  موقت  یتلا  لیـصاحملا  ینج  اهب و  ءانتعالا  ضرـالا و  هعارزب  نوموقی  نیذـلا  جارخلا  لـها  مه  هعبارلا و  هقبطلا 
رمالا نم  اهلمحی  اهناش و ال  نم  حلـصی  اهب و  متهی  نا  یلاولا  رمای  هقبطلا و  هذـه  یلع  نانحلا  فطعلا و  حور  دـسجی  انه  مامالا   …و 

نوقدـغی همالا و  نونومی  مهناف  سانلا  هماعل  حالـص  مهحالـص  جارخلا و  لهاب  ءانتعالا  نا  لب  اهیلع  لقثی  اهقهری و ال  الف  قیطت  اـم ال 
ضرـالاب و یلاولا  متهی  نا  بجی  و  هلـضفا …  جاـتنا و  نسحا  اومدـقی  نا  اوعاطتـسا  ریخب  اوناـک  اذاـف  هتاـجایتحا  مهاـب  بعـشلا  یلع 
دالبلا و برخت  ضرالا ، هراـمعب  ماـمتهالا  نود  هلیـصحت  جارخلاـب و  ماـمتهالا  ناـف  جارخلا  نم  هبلجی  اـمب  متهی  اـمم  رثکا  اهحالـصا 
اهب و هیانعلا  ضرالا و  هرامع  نا  نیملاظلاب …  هقحلت  یتح  الیلق  الا  یلاولا  لهمت  هیلامع ال  هروث  لکـشی  هرودـب  اذـه  دابعلا و  کلهت 

مهنووشب ینتعت  مهب و  متهت  هلودـلا  ناب  جارخلا  لـها  دـنع  هنیناـمط  قلخی  کـلذ  لـک  مهنع  فاـحجالا  عفر  اـهلهال و  رمـالا  لیهـست 
يدم یلع و  یلا  هللا  کمحر  رظنا  و  هراهدزا …  جاتنالا و  دایدزا  لیبس  یف  اوعـسی  مهطاشن و  اودجی  مهاوق و  اودرتسی  نا  نولواحیف 

وا رطم ) نم   ) هلع وا  هبیرـضلا ) یف   ) القث اوکـش  ناف  هل : لوقی  ثیح  هقبطلا  هذـه  روما  یف  رظنی  نا  یلاولا  یـصوی  ثیح  مهب  هماـمتها 
شطع اهب  فحجا  وا  نافوطلا ) نم  تدـسف  ثیحب   ) قرغ اهرمتغا  ضرا  هلاحا  وا  رطم ) نم   ) هلاـب وا  هریغ ) رهن و  نم   ) برـش عاـطقنا 

یف ناف  تعطتـسا ، اـم  مهنع  ففخف  تاـفالا  ضعب  لـصح  نا  ینعی  مهرما …  هب  حلـصی  نا  وجرت  اـمب  مهنع  تففخ  اـهفلتا ) ثیحب  )
عم کـتی ، ـال  نییزت و  و  كدـالب ، هراـمع  یف  کـیلع  هب  نودوـعی  رخذ  هناـف   … ) مهنووـشل احالـصا  مـهل و  هناـعا  مـهنع  فـیفختلا 

هقثلا مهل و  کمامجا  نم  مهدـنع  ترخذ  امب  مهتوق ، لضف  ادـمتعم  مهیف ، لدـعلا  هضافتـساب  کحجبت  و  مهئانث ، نسح  کبالجتـسا 
مهـسفنا هبیط  هولمتحا  دعب  نم  مهیلع  هیف  تلوع  اذا  ام  رومالا  نم  ثدـح  امبرف  مهب ، کقفر  مهیلع و  کلدـع  نم  مهتدوع  امب  مهنم 

، عمجلا یلع  هالولا  سفنا  فارـشال  اهلها  زوعی  امنا  و  اهلها ، زاوعا  نم  ضرالا  بارخ  یتوی  امنا  و  هتلمح ، ام  لمتحم  نارمعلا  ناف  هب ،
یلاولا یلعف  ام ، هلعل  ارهدزم  مهمـسوم  نکی  ملف  جارخلا  لهاب  تلح  اذا  نمزلا  تافآ  نا  ربعلاب ) مهعافتنا  هلق  و  ئاقبلاب ، مهنظ  ءوس  و 
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هـضوعیس فیفختلا  اذه  ءارج  نم  نالا  هتئافلا  عفانملا  ناف  هیلع  کلذ  نلقثی  جارخلا و ال  بئارـضلا و  نم  مهیلع  امم  مهنع  ففخی  نا 
هعم شیعت  اهنا  هلکاشم و  لح  یف  هدعاست  هروماب و  متهت  هلودلا  نا  ناسنالا  اذه  رعشیس  هلودلا  یلع  لبقتسمل  یف  بقترملا  راهدزالا 
یف ریبک  رود  هل  اذه  هب و  اهئانتعا  هلودلا و  لدـع  ایمالعا  رـشنی  ءانثلا و  حدـملا و  هیلمعب  موقیف  هئارـس  یف  هعم  شیعت  امک  هئارـض  یف 
یف امم  اهتناعا  یلا  ام  موی  یف  تجاتحا  اذا  هلودـلل  هظوفحم  ءاـضیبلا  دـیلا  هذـه  یقبتـس  یبلقلا و  ناـنئمطالا  هیـسفنلا و  هحارلا  هیلمع 

هرماع تناک  اذا  ضرالا  ناف  هلذاب …  همیلس  سوفنلا  هرماع و  دالبلا  نال  سفن  هبیط  اضرب و  ءاطعلا  هیلمع  یلع  نومدقی  مهناف  مهیدیا 
بولطملا یندالا  دـحلا  دـس  نع  نوزجعی  مهناف  هبرخ  تناک  اذا  اما  اهلمتحت و  یتلا  هنکمملا  تادـعاسملا  اومدـقی  نا  اـهلها  عیطتـسی 

لها نم  نیجاتحملا  باسح  یلع  ناـک  ول  جارخلا و  لیـصحت  یف  مهعمط  هـالولا و  عشج  نم  یتاـی  نا  دـبال و  بارخلا  اذـه  و  مهنم ،
اهلاطت امم  هنکمم  هیمک  ربکا  اوعمجی  نا  نولواحی  اذـلف  مهبـصنمل  هیرارمتـسا  مهل و ال  ءاقب  نا ال  نوفرعی  هالولا  ءالوه  نال  ضرـالا ،
 … مهیف لح  امب  اوربتعی  مل  هالولا و  نم  مهمدقت  نم  یلا  اورظنی  مل  مهناک  و  ریثک ، رفو  مهعم  اوفرصنا و  اوفرصنا ، اذا  یتح  مهیدیا 

یناغماد

و هلها ،» حلـصی  امب  جارخلا  رما  دّقفت  و  : » دوش یم  زاغآ  هلمج  نیا  اب  تسا و  جارخ  هراب  رد  هک  همان  دـهع  زا  شخب  نآ  حرـش  نمض 
: هدروآ نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  دروآ ،» یم  حالص  هب  ار  ناگدنهد  جارخ  هک  رگنب  نانچ  جارخ  راک  رد 

فاحجا اب  راک  نیا  هک  اسب  هچ  تسا و  هداتـسرف  لومعم  دح  زا  نوزفا  یجارخ  زاوها ، رازگراک  هک  دـش  هداد  شرازگ  ناورـشونا  هب 
.دشاب هتفرگ  تروص  تیعر  هب  تبسن 

لاوما نتفرگ  اب  ار  دوخ  لاوما  هاشداپ  رگا  هک  دوش  هدنادرگرب  تسا ، هدـش  هتفرگ  وا  زا  هک  سک  ره  رب  لاوما  نیا  تشون : ناورـشون 
.دنک يرادرب  كاخ  دوخ  نامتخاس  هناخ و  نب  زا  شیوخ  هناخ  ماب  نتخاس  راوتسا  يارب  هک  تسا  یسک  نوچمه  دهد  شیازفا  مدرم 

« .دوب دهاوخن  يدابآ  دزرو ، متس  هاشداپ  هک  اج  ره  : » دوب هدش  هتشون  ناورشون  يرتشگنا  رب 

نینمؤملا ریما  نخس  هیبش  هک  مدید  ینانخس  شرسپ  يارب  ریشدرا  رسپ  روپاش  هماندهع  رد  شرسپ  يارب  ریـشدرا  رـسپ  روپاش  هماندهع 
جارخ دمآرد  یگتسویپ  هب  وت  ییاورنامرف  يرادیاپ  هک  نادب  تسا : روپاش  نانخس  نیا  نآ  تسا و  همان  دهع  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

اب نارازگ  جارخ  لاوـحا  نتـشاد  وـکین  هار  نیا  رد  فدـه ، لاـمک  هب  ندیـسر  اهنیمزرـس و  يداـبآ  هـب  زج  دوـشن  مـهارف  نآ  تـسا و 
گرب زاس و  مدرم ، ماوع  تساهراک و  زا  رگید  يا  هراپ  ببـس  اهراک  زا  يا  هراپ  هک  تسا  نانآ  نداد  يرای  ناـشیا و  ناـیم  يرگداد 

لها هک  دیاب  نیزگرب و  دشاب ، نکمم  هک  ار  يریبد  نیرتهب  جارخ ، راک  يارب  .تسا  زاین  رگید  فنـص  هب  ار  فنـص  ره  دنا و  صاوخ 
زا ندش  هدوسآ  رتدوز  دـناسر و  يرای  وا  رب  هک  تسرفب  ار  رگید  يدرم  نانآ ، زا  کی  ره  اب  و  دنـشاب ، تیافک  ینمادـکاپ و  شنیب و 
وا تبوقع  رد  تبوقع و  ار  وا  تسا ، هدرک  یمتس  تنایخ و  ناشیا  زا  یکی  هک  يدش  هاگآ  رگا  دزاس و  نکمم  ار  جارخ  ندرک  عمج 

.نک هغلابم 

دوخ هاپـس  ناهدنامرف  زا  کی  چیه  يرامگن و  ار  تلزنم  گرزب  هزاوآ  دنلب  درم  زج  یـسک  جارخ ، رپ  ینیمزرـس  رب  هک  شاب  رذح  رب 
راک نتخاس  هابت  ای  ناشیا  زا  یکی  تنایخ  راتفرگ  دیاش  هک  رامگم  جارخ  راک  رب  دنتسه ، نانمشد  لابق  رد  رپس  گنج و  هدامآ  هک  ار 

وت و ناـیز  كـاله و  هیاـم  یـشوپب  مشچ  وا  يراـکهبت  زا  یـشخبب و  وا  رب  ار  لاـم  نآ  رگا  لاـح  نیا  رد  يوش و  وا  يوس  زا  تیـالو 
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يا و هتخاس  گنت  ار  شا  هنیـس  يا و  هدرک  شهاـبت  ینک ، تاـفاکم  ار  وا  رگا  ددرگ و  یم  يرگید  یهاـبت  هزیگنا  دوش و  یم  تیعر 
هک نادب  .تسا و  یناوتان  مه  هراب  نیا  رد  یهاتوک  هک  لاح  نیع  رد  تسا ، هدیهوکن  نآ  رب  مادقا  رود و  هب  یشیدنا  رود  زا  راک  نیا 
ود هب  راک  نیا  دـهن و  یم  هاش  نایفارطا  ناگژیو و  زا  یخرب  راـیتخا  هب  ار  دوخ  کـلم  نیمز و  زا  يا  هراـپ  ناگدـنهد  جارخ  زا  یخرب 

نالماع متـس  زا  يریگولج  يارب  اـی  یـشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  روظنم  ود  ره  نآ  تسا  هتـسیاش  وت  يارب  هک  دریگ  یم  تروص  روظنم 
دوخ يارب  ای  تسوا ، نامرف  ریز  هک  تسا  يروما  رد  هاشداپ  یناوتان  نالماع و  يراتفر  دـب  رادومن  نیا  هک  تسا  ناـیلاو  ملظ  جارخ و 

هاشداپ لاوما  یهابت و  تیعر  بادآ  نآ  اب  هک  تسا  يراـک  نیا  دریگ و  یم  تروص  تسا  بجاو  ناـشیا  رب  هچنآ  تخادرپ  زا  يراد 
تسا و هداهن  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  هک  ار  سک  نآ  هچ  يامرف ، تبوقع  ار  ود  ره  شاب و  رذـح  رب  راـک  نیا  زا  دریذـپ ، یم  ناـصقن 

.تسا هتفریذپ  هک  ار  نآ  هچ 

يزاریش مراکم 

مهدفه شخب 

ْمُهَّلُک َساَّنلا  َّنَِأل  ، ْمِِهب اَّلِإ  ْمُهاَوِس  ْنَِمل  َحاَلَص  َالَو  ، ْمُهاَوِس ْنَِمل  ًاحاَلَـص  ْمِهِحاَلَـصَو  ِهِحاَلَـص  ِیف  َّنِإَف  ، ُهَلْهَأ ُِحلُْـصی  اَِمب  ِجاَرَْخلا  َْرمَأ  ْدَّقَفَتَو 
اَّلِإ ُكَرْدــُیَال  َکـِلَذ  َّنـَأـِل  ، ِجاَرَْخلا ِباَلِْجتـْـسا  ِیف  َكِرَظَن  ْنـِم  َغَْـلبَأ  ِضْرـَأـْلا  ِهَراـَـمِع  ِیف  َكُرَظَن  ْنُـکَْیلَو.ِِهلْهَأَو  ِجاَرَْخلا  یَلَع  ٌلاـَـیِع 

َعاَطِْقنا ِوَأ  ، ًهَّلِع ْوَأ  ًالَِقث  اْوَکَـش  ْنِإَـف.ًالِیلَق  اَّلِإ  ُهُْرمَأ  ْمِقَتْـسَی  َْملَو  ، َداَـبِْعلا َکَـلْهَأَو  ، َداَِـلْبلا َبَرْخَأ  ٍهَراَـمِع  ِْریَِغب  َجاَرَْخلا  َبَلَط  ْنَمَو  ؛ ِهَراَـمِْعلِاب
َْکیَلَع َّنَلُْقثَی  َالَو  ؛ ْمُهُْرمَأ ِِهب  َُحلْـصَی  ْنَأ  وُجْرَت  اَِمب  ْمُْهنَع  َْتفَّفَخ  ٌشَطَع ، اَِـهب  َفَحْجَأ  ْوَأ  ، ٌقَرَغ اَـهَرَمَتْغا  ٍضْرَأ  ََهلاَـحِإ  ْوَأ  ، ٍهَّلاـَب ْوَأ  ٍبْرِش 
َنـْـسُح َِکباَلِْجتـْـسا  َعَـم  ، َکــِتَیَالِو ِنـِییْزَتَو  ، َكِداـَِـلب ِهَراـَـمِع  ِیف  َکــْیَلَع  ِهـِب  َنوُدوـُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإـَـف  ، ْمُْـهنَع َهَنوُؤَْـملا  ِهـِب  َتـْفَّفَخ  ٌءْیَش 

ْنِم ْمُهَتْدَّوَع  اَِمب  ْمُْهنِم  َهَقِّثلاَو  ، ْمَُهل َکِماَمْجِإ  ْنِم  ْمُهَْدنِع  َتْرَخَذ  اَِمب  ، ْمِِهتَُّوق َلْضَف  ًادِـمَتْعُم  ْمِهِیف ، ِلْدَْـعلا  ِهَضاَِفتْـسِاب  َکِحُّجَبَتَو  ، ْمِِهئاَنَث
ٌلِمَتُْحم َناَرْمُْعلا  َّنِإَف  ؛ ِِهب ْمُهُـسُْفنَأ  ًهَبِّیَط  ُهُولَمَتْحا  ُدَْعب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهِیف  َْتلَّوَع  اَذِإ  اَم  ِرُومُْألا  َنِم  َثَدَـح  اَمَّبُرَف  ، ْمِِهب َکِْقفِرَو  ْمِْهیَلَع  َِکلْدَـع 

ِهَِّلقَو ، ِءاَقَْبلِاب ْمِهِّنَظ  ِءوُسَو  ، ِعْمَْجلا یَلَع  ِهَالُْولا  ِسُْفنَأ  ِفاَرْـشِِإل  اَُهلْهَأ  ُزِْوُعی  اَمَّنِإَو  ، اَِهلْهَأ ِزاَوْعِإ  ْنِم  ِضْرَْألا  ُباَرَخ  یَتُْؤی  اَـمَّنِإَو  ُهَْتلَّمَح ، اَـم 
.ِرَبِْعلِاب ْمِهِعاَِفْتنا 

همجرت

جارخ و عضو  ِحالـص  يدوبهب و  اریز  ، دـشاب ناگدـنهد  جارخ  حالـص  هک  يا  هنوگ  هب  ، ریگب رظن  ریز  اقیقد  ار  تایلام  جارخ و  هلأسم 
هب نارگید  زگره  دوش و  یم  یمالسا ) هعماج  ياهرـشق  ریاس  و   ) نارگید لاح  يدوبهب  ببـس  نارازگ  جارخ  لاح  حالـص  يدوبهب و 

حالص هب  نارازگ  جارخ  هکنیا  رگم  دنسر  یمن  حالص 

عمج هب  تهجوت  زا  شیب  نیمز  يدابآ  نارمع و  رد  وت  هّجوت  دیاب  دنتسه و  نارازگ  جارخ  جارخ و  هب  هتسباو  مدرم  مامت  اریز  ، دنـسرب
بلط ینادابآ  نارمع و  نودـب  ار  جارخ  دـهاوخب  هک  سک  نآ  دـیآ و  یمن  تسد  هب  ینادابآ  اـب  زج  جارخ  نوچ  ، دـشاب جارخ  يروآ 
تدم زا  شیب  هک  يا  هنوگ  هب  ، دـش دـهاوخ  لزلزتم  شتموکح  ياه  هیاپ  هدومن و  كاله  ار  ادـخ  ناگدـنب  ناریو و  ار  اهرهـش  دـنک 

ناراب و ِیمک  ای  اه  همـشچ  بآ  ندش  کشخ  ای  یگدز  تفآ  ای  جارخ و  ینیگنـس  زا  ایاعر  رگا  نیاربانب  تشاد ، دهاوخن  ماود  یمک 
تیاکـش وت  هب  لوصحم ) دوبمک  نآ  لابند  هب  و   ) تعارز دیدش  یگنـشت  ای  اهرذب ) داسف  و   ) یگتفرگ بآ  رثا  رب  نیمز  ینوگرگد  ای 
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.هد فیفخت  ، دشخب دوبهب  دنک و  حالصا  ار  اهنآ  راک  يراد  دیما  هک  يرادقم  هب  ار  اهنآ  جارخ  ، دننک

هب تروشک  نارمع  قیرط  زا  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هریخذ  نآ  اریز  ، دـیاین نارگ  وت  رب  یهد  یم  اهنآ  هب  هک  ییاـه  هنیزه  فیفخت  زگره 
زا تلادع  شرتسگ  ببـس  هب  دننک و  یم  دای  یکین  هب  وت  زا  نآ  رب  هفاضا  دنـشخب و  یم  تنیز  ار  وت  تموکح  دـننادرگ و  یم  زاب  وت 

اهنآ تیوقت  اب  یناوت  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا.دش  یهاوخ  دنسرخ  نانآ  زا  تتموکح ) زا  نانآ  تیاضر  و   ) اهنآ نایم  رد  وت  يوس 
هداد تداع  نآ  هب  ار  اهنآ  هک  ینابرهم  تلادـع و  تهج  هب  يزاس و  رطاخ  هدوسآ  ار  نانآ  يا  هداهن  ناـشدزن  هک  يا  هریخذ  قیرط  زا 

.یشاب نئمطم  نانآ  هب  تبسن  يا 

اهنآ ینک  هیکت  ایاعر  نیا  رب  اه  يراتفرگ  نآ  عفد  رد  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  ییاه  يراتفرگ  وت  يارب  هدنیآ  رد  هک  دوش  یم  رایـسب  و 
یم لمحت  یِهن  نآ  رب  هچ  ره  ، يدابآ نارمع و  اریز  دنهد ) یم  يرای  وت  هب  لکـشم  لح  رد  و   ) دنوش یم  اریذـپ  ار  نآ  رطاخ  بیط  اب 

لاـم و عـمج  هب  نارادـمامز  هّجوـت  ببـس  هب  اـهنت  اـهنآ  رقف  دوـش و  یم  لـصاح  نآ  ناـبحاص  رقف  تلع  هب  اـهنت  نـیمز  یناریو.دـنک 
.دوب دهاوخ  نیشیپ ) ِنارادمامز  تشونرس  زا   ) نتفرگ تربع  مک  ناشتموکح و  ياقب  هب  ینامگدب  يزودنارز و 

یمالسا تایلام  ذخا  حیحص  قرط  ریسفت : حرش و 

تایلام جارخ و  هلأسم  زا  یمالسا  تموکح  نارازگراک  تاضق و  رکشل و  ناهدنامرف  فیاظو  طیارش و  نایب  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 
هب ، ریگب رظن  ریز  اقیقد  ار  تایلام  جارخ و  هلأسم  :» دیامرف یم  ، دهد یم  هراب  نیا  رد  رتشا  کلام  هب  یمهم  تاروتسد  دنار و  یم  نخس 

ببـس نارازگ  جارخ  لاـح  حالـص  يدوبهب و  جارخ و  عـضو  ِحالـص  يدوـبهب و  اریز  ، دـشاب ناگدـنهد  جارخ  حالـص  هک  يا  هنوـگ 
نارازگ جارخ  هکنیا  رگم  دنسر  یمن  حالص  هب  نارگید  زگره  دوش و  یم  یمالـسا ) هعماج  ياهرـشق  ریاس  و   ) نارگید لاح  يدوبهب 

اَّلِإ ْمُهاَوِس  ْنَِمل  َحاَلَص  َال  ،َو  ْمُهاَوِس ْنَِمل  ًاحاَلَص  ْمِهِحاَلَص  ِهِحاَلَص َو  ِیف  َّنِإَف  ، ُهَلْهَأ ُِحلُْـصی  اَِمب  ِجاَرَْخلا  َْرمَأ  ْدَّقَفَت  َو  ( ؛» دنـسرب حالـص  هب 
( . ْمِِهب

باب 15 و ،ج 13،ص 214، هعیشلا لئاسو  هب  دوش  عوجر  ( . 1  } هیجارخ یضارا  هب  طوبرم  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هچنآ  قباطم  ، جارخ
هدش نانآ  بیـصن  اه  گنج  رد  هک  تسا  ناناملـسم  مومع  هب  قلعتم  ياه  نیمز  هراجالا  لام  هدـمآ ، « { هعرازملا ماکحا  » باوبا زا   18
رظن کی  زا  یلو  ؛ تسانعم نیا  رب  دهاش  زین  دنک  یم  هیجارخ  یضارا  يدابآ  نارمع و  هب  هیصوت  نآ  رد  ماما  هک  دعب  ياه  هلمج.تسا 
ددنب یم  اهدمآرد  رب  ترورض  قبط  یمالـسا  تموکح  هک  یتایلام  هیزج و  تاکز و  سمخ و  زا  معا  ار  یمالـسا  ياه  تایلام  ریاس 

(. طانم حیقنت  كالم و  باب  زا  هتبلا   ) دوش یم  لماش  زین 

هب زاین  نآ  زج  نارازگراک و  نادـنمراک و  ، هاپـس شترا و  ، ییاضق هاگتـسد  زا  معا  یمالـسا  تموکح  ياه  شخب  همه  تسا  یهیدـب 
مالسلا هیلع  ماما  اذل  ، دوش یم  راکشآ  اه  شخب  همه  رد  نآ  راثآ  دهد  خر  تموکح  یلام  روما  رد  یلالتخا  رگا  دنراد و  یلام  عبانم 

جارخ جارخ و  هب  هتـسباو  مدرم  مامت  اریز  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  انعم  رپ  هاتوک و  يا  هلمج  رد  ـالاب  هتفگ  لاـبند  هب 
( . ِِهلْهَأ ِجاَرَْخلا َو  یَلَع  ٌلاَیِع  ْمُهَّلُک  َساَّنلا  َّنَِأل  ( ؛» دنتسه نارازگ 

رد وت  هّجوت  دـیاب  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  کـلام  هب  دراد  جارخ  رما  رد  یـساسا  یلوـصا و  هبنج  هک  يرگید  روتـسد  ماـما  هاـگ  نآ 
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ِیف َكِرَظَن  ْنِم  َغَْـلبَأ  ِضْرَأـْلا  ِهَراَـمِع  ِیف  َكُرَظَن  ْنُـکَْیل  َو  ( ؛» دـشاب جارخ  يروآ  عـمج  هـب  تهجوـت  زا  شیب  نـیمز  يداـبآ  نارمع و 
( . ِجاَرَْخلا ِباَلِْجتْسا 

تباث و اهدـمآرد  ات  دومن  ظفح  ار  اهنآ  درک و  تشگزاب  دـمآرد  یلـصا  عباـنم  هب  دـیاب  هک  دراد  هراـشا  نیا  هب  عقاو  رد  روتـسد  نیا 
.دش دهاوخ  نوزفا  اهدمآرد  دوش  تیوقت  عبانم  ردق  ره  دنامب و  رارقرب 

سک نآ  دیآ و  یمن  تسد  هب  ینادابآ  اب  زج  جارخ  نوچ  :» دـیامرف یم  لیلد  رکذ  ناونع  هب  ثحب  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل 
شتموکح ياه  هیاپ  هدومن و  كاله  ار  ادخ  ناگدـنب  ناریو و  ار  اهرهـش  دـنک  بلط  ینادابآ  نارمع و  نودـب  ار  جارخ  دـهاوخب  هک 

َبَلَط ْنَم  ِهَراَـمِْعلِاب َو  اَّلِإ  ُكَرْدـُی  اـَل  َکـِلَذ  َّنَأـِل  ( ؛» تشاد دـهاوخن  ماود  یمک  تدـم  زا  شیب  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  دـهاوخ  لزلزتـم 
( . ًالِیلَق اَّلِإ  ُهُْرمَأ  ْمِقَتْسَی  َْمل  ،َو  َداَبِْعلا َکَلْهَأ  ،َو  َداَِلْبلا َبَرْخَأ  ٍهَراَمِع  ِْریَِغب  َجاَرَْخلا 

یم رکذ  موش  هجیتـن  هس  تسا  جارخ  يروآ  عمج  رکف  هب  اـهنت  تسین و  يداـبآ  نارمع و  دـنب  رد  هک  یتـموکح  يارب  ماـما  عـقاو  رد 
زین خیرات  لوط  رد.دوش  یمن  رسیم  یمالـسا  تموکح  تیامح  اب  زج  يدابآ  نارمع و  اریز  ، اه نیمز  نیا  ندش  ناریو  تسخن  :» دیامرف

نازرواشک ، دندیـشیدنا یمن  نیمز  يدابآ  هب  دنتـسب و  یم  یـضارا  رب  ینیگنـس  جارخ  اه  تموکح  هک  یقطانم  رد  تسا  هدـش  هدـید 
.دندرک یم  رارف  رگید  طاقن  هب  جارخ  ناگدنروآ  عمج  رش  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هدرک و  اهر  ار  اه  نیمز 

یعقاو يانعم  هب  تکاله  مهم  لماوع  زا  یکی  دریگ و  یم  ار  اهنآ  ناماد  رقف  اریز  ، دنوش یم  هداد  قوس  تکاله  هب  مدرم  هکنیا  رگید 
.تسا رقف  نامه  اه  هیحور  نداد  تسد  زا  ینعی  ؛ یعامتجا يانعم  هب  ای 

دـض رب  اهنآ  شروش  هکلب  مدرم  ياه  هدوت  يراکمه  مدـع  ببـس  یمومع  رقف  اریز  ، دوش یم  لـصاح  اـج  نیمه  زا  زین  هجیتن  نیموس 
دناوت یمن  رتشیب  یحابـص  دـنچ  یتموکح  نینچ.درادـن  يدـمآ  رد  تسا و  یلاخ  شتـسد  هک  یتموکح  مه  نآ  ددرگ  یم  تموکح 

.دراد هگن  ار  دوخ 

نازرواـشک يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  یفلتخم  ياـه  يراـتفرگ  نآ  دزادرپ و  یم  يرگید  مهم  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
يور ماما  هکنیا  بلاج.دـندرگ  یلاو  فیفخت  لومـشم  دـیاب  دـنزادرپب و  ار  نیعم  جارخلا  لاـم  دـنناوتن  دوش و  ادـیپ  هیجارخ  یـضارا 

.درامش یمرب  کی  کی  ار  اهنآ  دراذگ و  یم  تشگنا  فلتخم  لماوع 

ینوگرگد ای  ناراب و  ِیمک  ای  اه  همـشچ  بآ  ندـش  کشخ  ای  یگدز  تفآ  ای  جارخ و  ینیگنـس  زا  ایاعر  رگا  نیارباـنب  :» دـیامرف یم 
جارخ ، دننک تیاکـش  وت  هب  لوصحم ) دوبمک  نآ  لابند  هب  و   ) تعارز دـیدش  یگنـشت  ای  اهرذـب ) داسف  و   ) یگتفرگ بآ  رثا  رب  نیمز 

رد « هّلِع ( .» 1  } ًهَّلِع ْوَأ  ًالَِقث  اْوَکَـش  ْنِإَف  ( ؛» هد فیفخت  دـشخب ، دوبهب  دـنک و  حالـصا  ار  اهنآ  راک  يراد  دـیما  هک  يرادـقم  هب  ار  اهنآ 
(2  } ٍهَّلَاب ْوَأ  ٍبْرِـش  َعاَطِْقنا  ِوَأ   {، دـسر یم  ناتخرد  ناهایگ و  هب  هک  تسا  یتافآ  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  يرامیب  ياـنعم  هب  لـصا 

تبوطر ناراب و  هب  هراشا  اجنیا  رد  « ّهلاب هدـش و« هتفرگ  ندـش  بوطرم  يانعم  هب  « لح » نزو رب  « ّلب » هشیر زا  هدـننک  رت  ياـنعم  هب  « ّهلاـب .»
هک اجنیا  رد  تسا و  نتفاـی  رییغت  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « َهلاـحا ( .» 3  } ََهلاَـحِإ ْوَأ   {، دـهد یم  شرورپ  ار  ناـهایگ  هک  تسا  ینیمز  ياـه 

ندادن رمث  هایگ و  رذب  ندیدنگ  بجوم  هک  تسا  یگتفرگ  بآ  رثا  رب  نیمز  ینوگرگد  هب  هراشا  تسا  هدـش  نیمز )  ) ضرا هب  هفاضا 
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زا « َفَحْجأ ( .» 5  } َفَـحْجَأ ْوَأ  ، ٌقَرَغ  { تـسا یگتفرگ  بآ  ياــنعم  هـب  « راــمتغا » هـشیر زا  « رَمَتْغإ ( .» 4  } اـَـهَرَمَتْغا ٍضْرَأ   { دوــش یم 
ندرک بارخ  نتخاس و  رثا  یب  نتخادنا و  تقـشم  هب  يانعم  هب  سپـس.تسا  يزیچ  تسوپ  ندـنک  يانعم  هب  لصا  رد  « فاحجا » هشیر

( . ْمُهُْرمَأ ِِهب  َُحلْصَی  ْنَأ  وُجْرَت  اَِمب  ْمُْهنَع  َْتفَّفَخ  ٌشَطَع  اَِهب   { تسا هدمآ 

: تسا هدرک  هصالخ  زیچ  شش  رد  ار  نازرواشک  تیاکش  بابسا  ماما  اجنیا  رد 

.تسا هنالداع  ریغ  نیگنس و  هدش  هتسب  نآ  رب  هک  یجارخ  هراجالا و  لام  یلو  تسا  هار  هب  ور  تعارز  نیمز و  زیچ  همه.تسخن 

.دوش لوصحم  يدوبان  ای  دوبمک  ببس  ینامسآ و  ینیمز و  تافآ  زا  ؛ دسرب تعارز  هب  یتفآ.مود 

هب یلوصحم  دوش و  عطق  تانق  رهن و  بآ  ، فلتخم لماوع  رثا  رب  دوش  یم  باریـس  اه  تاـنق  اـهرهن و  بآ  اـب  هک  ییاـه  تعارز.موس 
.دشابن راظتنا  دروم  هزادنا  هب  ای  دیاین و  تسد 

دوبمک راتفرگ  ینامسآ  تالوزن  دوبمک  یلاسکشخ و  رثا  رب  ، دوش یم  باریـس  ناراب  بآ  اب  تسا و  یمید  هک  ییاه  نیمز  رد.مراهچ 
.دوش لوصحم 

.ددرگ دساف  ای  دورب  نایم  زا  لوصحم  زا  یتمسق  ای  همه  یعارز  ياه  نیمز  یگتفرگ  بآ  اه و  بالیس  رثا  رب.مجنپ 

.دسرن تعارز  هب  یفاک  هزادنا  هب  بآ.مشش 

بآ دوبمک  زا  نخـس  مشـش  دروم  رد  یلو  ؛ دوب بآ  لـماک  عطق  زا  نخـس  موس  لـماع  رد  ؛ تسا نشور  موس  مشـش و  لـماع  تواـفت 
.تسا

ررـض راتفرگ  هک  يا  هزادنا  هب  ار  مادک  ره  جارخ  دریگب و  رظن  رد  ار  نازرواشک  ناوت  دـیاب  یلاو  اه  تروص  نیا  مامت  رد  لاحره  هب 
.دنک فاعم  جارخ  زا  یلک  هب  دنرادن  ناوت  هجو  چیه  هب  رگا  یتح  ای  دهد و  فیفخت  دنا  هدش  نایز  و 

تبـسن نامه  هب  ار  اه  تایلام  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  روما  نیا  مامت  دنتـسه  ربدـم  ریدـم و  هک  ییاه  تموکح  زین  زورما  ياـیند  رد 
.دنزادرپ یم  دنا  هدش  نایز  راتفرگ  هک  یناگدنهد  تایلام  هب  کمک  ناونع  هب  يزیچ  یهاگ  یتح.دنهد  یم  فیفخت 

یم لئاق  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تیعر  يارب  هک  ییاه  فیفخت  دـنکن  روصت  هک  دـهد  یم  نانیمطا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
: دیامرف یم.تسا  هدیاف  زا  راشرس  يونعم  يدام و  ياه  هبنج  زا  روآدوس و  انعم  مامت  هب  نیا  هکلب  ، ددرگ یم  مامت  وا  نایز  هب  دوش 

هب تروشک  نارمع  قیرط  زا  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هریخذ  نآ  اریز  ، دـیاین نارگ  وت  رب  یهد  یم  اهنآ  هب  هک  ییاه  هنیزه  فیفخت  زگره  »
شرتسگ ببس  هب  دننک و  یم  دای  یکین  هب  وت  زا  نآ  رب  هفاضا  دنشخب و  یم  تنیز  ار  وت  تموکح  دننادرگ و  یم  زاب  وت 

ِِهب َْتفَّفَخ  ٌءْیَـش  َْکیَلَع  َّنَلُْقثَی  َال  َو  ( ؛» دش یهاوخ  دنـسرخ  نانآ  زا  تتموکح ) زا  نانآ  تیاضر  و   ) اهنآ نایم  رد  وت  يوس  زا  تلادع 
(1  } َکِـحُّجَبَت ،َو  ْمِِهئاَـنَث َنْسُح  َِکباَلِْجتْـسا  َعَم  ، َکـِتَیَالِو ِنِییْزَت  ،َو  َكِداَِـلب ِهَراَـمِع  ِیف  َکـْیَلَع  ِِهب  َنوُدوـُعَی  ٌرْخُذ  ُهَّنِإَـف  ، ْمُْهنَع َهَنوُؤَْـملا 
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( . ْمِهِیف ِلْدَْعلا  ِهَضاَِفتْسِاب   { تسا هدش  هتفرگ  يداش  حرف و  يانعم  هب  « حدم » نزو رب  « حَْجب » هشیر زا  ندش  رورسم  يانعم  هب  « ْحُّجَبَت .»

.دیامرف یم  نایب  ینارحب  دراوم  رد  جارخ  فیفخت  يارب  هّجوت  لباق  هجیتن  راهچ  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هرهب نآ  زا  رتشیب  رتهب و  ، هدـنیآ رد  دوش و  یم  اه  نیمز  يدابآ  نارمع و  ببـس  هکلب  ، دور یمن  نیب  زا  اـه  فیفخت  نیا  : هکنیا تسخن 
.دش یهاوخ  دنم 

نانآ اب  تالکشم  رد  تساهنآ و  هب  دنم  هقالع  یلاو  دننک  یم  ساسحا  مدرم  اریز  ، ددرگ یم  تموکح  تنیز  يدنموربآ و  ببس.مود 
.تسا درد  مه 

.دوش یم  مکحم  قیرط  نیا  زا  تموکح  ياه  هیاپ  دننک و  یم  دیجمت  فیرعت و  دننیشن  یم  اجره.موس 

یم شتموکح  همادا  يارب  يا  هزات  هیحور  دوش و  یم  رورـسم  داش و  تلادـع  شرتسگ  تهج  هب  دوخ  راتفر  زا  زین  یلاو  دوخ.مراهچ 
.دبای

رد هکلب  ، دهد فیفخت  ار  تایلام  جارخ و  دـیاب  اهنت  هن  تخـس  ِثداوح  هنوگ  نیا  رد  تموکح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاریبعت  نیا  زا 
.ددرگ یم  زاب  اه  کمک  نیا  دشاب  هتشاد  نیقی  دنکب و  زین  کمک  اهنآ  هب  دیاب  موزل  تروص 

ماـگنه هب  یـضر  دّیـس  موحرم  و   ) هدـمآ هدـش  هتفگ  هچنآ  رب  هفاـضا  لوقعلا  فحت  تیاور  رد  هک  تسا  يا  هلمج  نخـس  نیا  دـهاش 
؛ هَتَنوُؤَم ْمِهِفْکاَف  ْمِِهلاَْومَِأب  ِْهیَلَع  َنوُرِدْقَی  اَم  ِحاَلْصِإ  یَلَع  ًهَنوُعَم  اُولَأَس  ْنِإَو  : » تسا نیا  هلمج  نآ  و  تسا ) هدرک  فذح  ار  نآ  شنیزگ 
(2 «. } نک کـمک  اـهنآ  هب  دنتـسین  نآ  رب  رداـق  دوخ  لاوما  اـب  هک  يزیچ  ندرک  حالـصا  يارب  دنتـساوخ  وت  زا  یکمک  اـهنآ  هاـگره 

،ص 92} لوقعلا فحت  .

هک يا  هریخذ  قیرط  زا  اهنآ  تیوقت  اـب  یناوت  یم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  :» دـیامرف یم  اـنعم  نیا  دـیکأت  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
نانآ هب  تبـسن  يا  هداد  تداع  نآ  هب  ار  اـهنآ  هک  یناـبرهم  تلادـع و  تهج  هب  يزاـس و  رطاـخ  هدوسآ  ار  ناـنآ  يا  هداـهن  ناـشدزن 

زا ندیــشخب  تحارــص  ياـنعم  هـب  « ماـمْجإ ( .» 1  } َکـِماَمْجِإ ْنـِم  ْمُهَدــْنِع  َتْرَخَذ  اَِـمب  ، ْمِِهتَّوـُق َلـْـضَف  ًادـِـمَتْعُم  ( ؛» یــشاب نـئمطم 
هب هژاو  نیا  دراد  عمج  يرطاخ  تحارتسا  ماگنه  هب  ناسنا  هک  اجنآزا  هدـش و  هتفرگ  تسا  ندرک  عامتجا  ياـنعم  هب  هک  « مومج » هشیر

( . ْمِِهب َکِْقفِر  ْمِْهیَلَع َو  َِکلْدَع  ْنِم  ْمُهَتْدَّوَع  اَِمب  ْمُْهنِم  َهَقِّثلا  ،َو  ْمَُهل  { تسا هدش  قالطا  نآ 

اهنآ رطاخ  شیاسآ  یتحار و  ببـس  وس  کی  زا  اسرف  تقاط  ِتالکـشم  اه و  یتخـس  رد  ًاصوصخم  ایاعر  زا  تیامح  هکنیا  هب  هراـشا 
.تسوت رطاخ  شمارآ  هیام  دوخ  زین  نآ  هک  اهنآ  رب  وت  دامتعا  ببس  رگید  يوس  زا  دوش و  یم 

رد دشاب  روشک  نآ  مدرم  ياه  هدوت  شهاگ  هیکت  هک  دبای  یم  ناماس  ینامز  تموکح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانخـس  نیا  عومجم  زا 
بوکرـس هک  ییاه  شروش  ؛ دوب دـهاوخ  امرف  مکح  روشک  زا  يا  هشوگ  رد  شروش  یمارآاـن و  اـه و  شنت  هشیمه  تروص  نیا  ریغ 

ياه تموکح  هاگ  هیکت  ام  ناـمز  ياـه  تموکح  زا  یـضعب  دـننام  رگا  دروآ و  یم  راـب  هب  تموکح  يارب  يرتشیب  ترفن  نآ  ندرک 
درک و دنهاوخن  تیامح  يرگید  تموکح  زا  ، یمهم عفانم  نودب  زگره  ناگناگیب  اریز  ، دش دهاوخ  نوزفا  نآ  تبیـصم  ، دـشاب هناگیب 
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.دوب دهاوخ  مالسا  زا  ناگناگیب  هلیسو  هب  یمالسا  روشک  ندش  هرمعتسم  نآ  هجیتن 

: دیامرف یم  هتخادرپ  تیعر  قح  رد  اه  قافرا  هنوگ  نیا  هجیتن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ار نآ  رطاخ  بیط  اب  ینک  هیکت  ایاعر  نیا  رب  اهنآ  عفد  رد  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  ییاه  يراتفرگ  وت  يارب  هدـنیآ  رد  دوش  یم  رایـسب  »
ًهَبِّیَط ُهُولَمَتْحا  ُدَْعب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهِیف  َْتلَّوَع  اَذِإ  اَم  ِرُومُْألا  َنِم  َثَدَح  اَمَّبُرَف  ( ؛») دنهد یم  يرای  وت  هب  لکـشم  لح  رد  و   ) دـنوش یم  اریذـپ 

( . ِِهب ْمُهُسُْفنَأ 

یم هدننک  ّتبحم  نویدـم  ار  دوخ  دزاس و  یم  رادـیب  ار  اهنآ  نادـجو  دارفا  هب  کمک  دـنک و  یم  ّتبحم  داجیا  ، ّتبحم تسا  یهیدـب 
هیامرـس نیرتهب  نیا  دنباتـش و  یم  کمک  هب  رطاخ  تیاضر  اب  اـهنآ  دـیآ  شیپ  هدـننک  ّتبحم  يارب  یلکـشم  هاـگره  نیارباـنب  ، دـننیب

.تسا تموکح  ياقب  روشک و  هرادا  يارب  نارادمامز 

َناَرْمُْعلا َّنِإَف  ( ؛» دـنک یم  لمحت  یِهن  نآ  رب  هچ  ره  ، يداـبآ نارمع و  اریز  :» دـیامرف یم  اـنعم  رپ  هاـتوک و  يا  هلمج  رد  ماـما  هاـگ  نآ 
( . ُهَْتلَّمَح اَم  ٌلِمَتُْحم 

دمآرد عبانم  ریاس  يزرواشک و  ياه  نیمز  رگا  تسا ؛ يداـبآ  نارمع و  دـنز  یم  ار  لّوا  فرح  هچنآ  راـک و  ساـسا  هکنیا  هب  هراـشا 
.تسا لح  لباق  دیآ  شیپ  یلکشم  ره  دوش  يوق  همه  يداصتقا  هینب  ددرگ و  دابآ  روشک  کی  ِمدرم 

اهنت نیمز  یناریو  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  تساهروشک  یناریو  یلـصا  لماع  هک  يرگید  هتکن  هب  نخـس  نیا  نایاپ  رد  ماما  هاگ  نآ 
ياقب هب  ینامگدب  يزودنارز و  لام و  عمج  هب  نارادمامز  هّجوت  ببـس  هب  اهنت  اهنآ  رقف  دوش و  یم  لصاح  نآ  نابحاص  رقف  تلع  هب 

(1  } ِزاَوـْعِإ ْنِم  ِضْرَأـْلا  ُباَرَخ  یَتْؤـُی  اَـمَّنِإ  َو  ( ؛» دوـب دـهاوخ  نیـشیپ ) ِنارادـمامز  تشونرـس  زا   ) نتفرگ تربـع  مک  ناـشتموکح و 
ِهَِّلق ،َو  ِءاَـقَْبلِاب ْمِهِّنَظ  ِءوُـس  ،َو  ِعْـمَْجلا یَلَع  ِهاـَلُْولا  ِسُْفنَأ  ِفاَرْـشِِإل  اَُـهلْهَأ  ُزِوـُْعی  اَـمَّنِإ  ،َو  اَِـهلْهَأ  { تسا رقف  دوـبمک و  ياـنعم  هب  « زاوـْعإ .»

( . ِرَبِْعلِاب ْمِهِعاَِفْتنا 

یتیافک یب  رثا  رب  نارادمامز  هک  یماگنه  ؛ دنرگیدکی لولعم  تلع و  هراومه  درذگ  یم  اهروشک  رد  هک  یثداوح  یعامتجا و  لئاسم 
هب دنوش و  یم  هچاپتسد  دنریگن  هرهب  حیحـص  ِيرادمامز  هنیمز  رد  ناینیـشیپ  براجت  زا  دنوش و  دیماان  دوخ  هدنیآ  زا  مدرم  رب  ملظ  ای 
هب هاگ  دـننک و  یم  لقتنم  دوخ  ناگتـسب  هب  هاـگ  دـنزاس و  یم  ناـهنپ  کـیدزن  رود و  طاـقن  رد  ار  نآ  هاـگ  ؛ دـنزادرپ یم  لاـم  عمج 

يداصتقا و عبانم  اه و  نیمز  یناریو  ثعاب  رما  نیمه  دـنهد و  یم  لاقتنا  دنـشاب  هتـشاد  ینانیمطا  دروم  لحم  رگا  جراـخ  ياـهروشک 
لزلزتم ار  تموکح  ناکرا  دوش و  یم  یمومع  رقف 

ار نآ  ياه  هنومن.دنریگب  هرهب  دـنا  هدروآ  درگ  هک  یلاوما  زا  دـنناوت  یم  رتمک  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت.دزاس  یم 
.میا هدینش  هدید و  هتشذگ  ناهاش  هرابرد  دوخ  رصع  رد  یتح 

هتـشادن دوخ  ياقب  هب  دیما  نارادـمامز  هاگره  دـبلط و  یم  نامز  ینارمع  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  هک  تسا  هّجوت  نایاش  زین  هتکن  نیا 
.دریگ یم  ار  مدرم  ياه  هدوت  ناماد  رقف  دوش و  یم  لیطعت  ینارمع  ياه  همانرب  ًاعبط  دنور و  یمن  ییاه  همانرب  نینچ  راب  ریز  دنشاب 
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یپ شیوخ  تاهابتـشا  هب  يدوز  هب  دنرگنب  ار  نآ  زا  يا  هحفـص  زور  ره  دنیاشگب و  دوخ  رباربرد  ار  خـیرات  رتفد  نارادـمامز  رگا  زین 
.دوش یم  راک  نیا  زا  عنام  تلفغ  ای  رورغ  یلو  ؛ دنرب یم 

ار گرم  اـهنآ  هک  تساـنعم  نیا  هب  ِءاَـقَْبلِاب ) ْمِهِّنَظ  ِءوُس  َو   ) هلمج دـنا  هداد  لاـمتحا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب  هکنیا  تفگش 
ءوس اریز  درادن ، ار  يریـسفت  نینچ  بات  زگره  ترابع  نیا  هک  یلاح  رد  دنا  هدنز  زارد  نایلاس  دننک  یم  نامگ  دـننک و  یم  شومرف 

.دنا هدرک  ریسفت  نظ  نسح  يانعم  هب  عقاو  رد  ار  نظ 

مهدجه شخب 

همان نتم 

ِهوُجُِول ْمِهِعَمْجَِأب  َكَراَرْـسَأ  َكَِدیاَکَم َو  اَهِیف  ُلِخْدـُت  ِیتَّلا  َکَِلئاَسَر  ْصُـصْخا  ،َو  ْمُهَْریَخ َكِرُومُأ  یَلَع  ِّلَوَف  َِکباَّتُک  ِلاَح  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 
ِتاَبَتاَکُم ِداَریِإ  ْنَع  ُهَْلفَْغلا  ِِهب  ُرُـصْقَت  اـَل  ٍإَـلَم َو  ِهَرْـضَِحب  َکـَل  ٍفاَـلِخ  ِیف  َکـْیَلَع  اَِـهب  َئِرَتْجَیَف  ، ُهَماَرَْکلا ُهُرِْطُبت  اـَل  ْنَّمِم  ِقاَـلْخَْألا  ِحـِلاَص 

ُزِْجعَی َال  ،َو  ََکل ُهَدَـقَتْعا  ًادـْقَع  ُفِعُْـضی  َال  ،َو  َْکنِم یِطُْعی  ََکل َو  ُذُـخْأَی  اَمِیف  ، َْکنَع ِباَوَّصلا  یَلَع  اَِهتَاباَوَج  ِراَدْـصِإ  ،َو  َْکیَلَع َِکلاِّمُع 
ِنُکَی َال  َُّمث.َلَهْجَأ  ِهِْریَغ  ِرْدَِـقب  ُنوُکَی  ِهِسْفَن  ِرْدَِـقب  َلِـهاَْجلا  َّنِإَـف  ، ِرُومُأـْلا ِیف  ِهِسْفَن  ِرْدَـق  َغَْلبَم  ُلَـهْجَی  اـَل  ،َو  َکـْیَلَع َدـِقُع  اَـم  ِقاَـلْطِإ  ْنَع 
ِنْـسُح ْمِهِعُّنَـصَِتب َو  ِهاـَلُْولا  ِتاَـساَرِِفل  َنوُـضَّرَعَتَی  َلاَـجِّرلا  َّنِإَـف  ، َکـْنِم ِّنَّظلا  ِنْـسُح  َِکتَماَِنتْـسا َو  َِکتـَـساَِرف َو  یَلَع  ْمُـهاَّیِإ  َكُراَِـیتْخا 
ِهَّماَْعلا ِیف  َناَک  ْمِِهنَسْحَِأل  ْدِمْعاَف  ، َکَْلبَق َنیِِحلاَّصِلل  اوُّلُو  اَِمب  ْمُهِْربَتْخا  ِنَِکل  َو.ٌءْیَش  ِهَناَمَْألا  ِهَحیِـصَّنلا َو  َنِم  َِکلَذ  َءاَرَو  َْسَیل  ،َو  ْمِِهتَمْدِخ

.ُهَْرمَأ َتیِّلُو  ْنَِمل  ِهَِّلل َو  َِکتَحیِصَن  یَلَع  ٌلِیلَد  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ًاهْجَو ِهَناَمَْألِاب  ْمِِهفَرْعَأ  َو  ًاَرثَأ ،

َْتَیباَغَتَف ٍْبیَع  ْنِم  َِکباَّتُک  ِیف  َناَک  اَمْهَم  ،َو  اَهُرِیثَک ِْهیَلَع  ُتَّتَـشَتَی  َال  اَهُرِیبَک َو  ُهُرَهْقَی  َال  ، ْمُْهنِم ًاسْأَر  َكِرُومُأ  ْنِم  ٍْرمَأ  ِّلُک  ِْسأَِرل  ْلَعْجا  َو 
.هَْتمِْزلُأ ُْهنَع 

اه همجرت 

یتشد

رب رد  هک  هنامرحم ، ياه  همان  و  راذگاو ، نانآ  نیرتهب  هب  ار  تیاهراک  و  شیدـنیب ، یتسرد  هب  نایـشنم  ناگدنـسیون و  روما  رد  سپس 
یمارگ هک  یسک  دشاب ، نارگید  زا  رت  حلاص  هک  هد  صاصتخا  یسک  هب  ناگدنـسیون  نایم  زا  تسا ، وت  رارـسا  اه و  تسایـس  هدنراد 

ای وت ، هب  تنارازگ  راک  همان  ندناسر  رد  و  دـنک ،  تفلاخم  وت  اب  نارگید  روضح  رد  ات  دـناشکن  زواجت  یـشکرس و  هب  ار  وا  نتـشاد ،
راک شومارف  دهد ، یم  لیوحت  نانآ  هب  وت  فرط  زا  ای  دناتس  یم  وت  يارب  هچنآ  رد  و  دنکن ، یهاتوک  نانآ  هب  وت  ياه  خساپ  ندناسر 

ردـق تلزنم و  و  دـنکن ،  یهاتوک  تسوت  نایز  هب  هک  يدادرارق  ندز  مهرب  رد  و  دزرون ، یتسـس  يدادرارق  چـیه  میظنت  رد  .دـشابن و 
 . تسا رت  لهاج  نارگید  ردق  تخانش  رد  دشاب ، زجاع  شیوخ  ردق  تخانش  زا  هک  نآ  انامه  دسانشب ، ار  شیوخ 

اب كریز  دارفا  اریز  ییامن ، هیکت  دوخ  يرواب  شوخ  یـصخش و  نانیمطا  یـشوه و  زیت  رب  نایـشنم ، ناگدنـسیون و  شنیزگ  رد  ادابم 
دوجو یهاوخریخ  هن  اه ، يزاس  رهاظ  نیا  سپ  رد  هک  دـنیامن ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  نارادـمامز  رظن  یتمدـخ ، شوخ  يزاس و  رهاظ 
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دنا هداد  ماجنا  نیـشیپ  هتـسیاش و  نارادـمامز  يارب  هک  یتامدـخ  اب  ار  اهنآ  نکل  دوش !  یم  تفای  یناـشن  يراد  تناـما  زا  هن  و  دراد ،
همه زا  يراد  تناـما  هـب  و  هتـشاذگ ، وـکین  يراـثآ  مدرم  ناـیم  رد  هـک  شاـب  هتــشاد  داـمتعا  یناگدنــسیون  ناـبتاک و  هـب  ياـمزایب ،

 . ینانآ مکاح  هک  تسا  یمدرم  و  ادخ ، يارب  وت  یهاوخریخ  هدنهد  ناشن  یتسرد  باختنا  نینچ  هک  دنرتروهشم ،

هک نادب  و  دزاسن ، هدنام  رد  ار  وا  راک  یناوارف  و  دباین ، یگریچ  وا  رب  راک  یگرزب  هک  نیزگرب  یتسرپرس  تیاهراک  زا  کی  ره  يارب 
.دوب دهاوخ  وت  ریگنماد  نآ  تارطخ  یشاب  ربخ  یب  وت  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يدوبمک  وت  نایشنم  ناگدنسیون و  راک  رد  هاگ  ره 

يدیهش

نایم زا  تسا ، ناهن  تیاهزار  اهریبدت و  نآ  رد  هک  ار  ییاه  همان  و  روایب ، راک  رس  رب  ار  ناشنیرتهب  و  رگنب ، دوخ  نابتاک  هراب  رد  سپ 
رب دـناشکن و  نایغط  هب  ار  وا  يو - قح  رد  تمرکم - هک  یـسک  .تسا  نارگید  زا  رتحلاص  هک  راد  صوصخم  یـسک  هب  نابتاک  عمج 

وت و هب  تنالماع  ياه  همان  ندناسر  رد  هک  دوشن  ببـس  شتلفغ  و  دناوت ،  تتفلاخم  نارـضاح  عمج  رد  هکناس  نآ  دـنادرگن  ریلد  وت 
دهد یم  وـت  بناـج  زا  هـچنآ  دریگ و  یم  وـت  يارب  هـچنآ  رد  و  دـنک ، يراـگنا  لهـس  ناـنآ  هـب  وـت  زا  اـهنآ  تـسرد  خـساپ  نتــشون 
دوخ ردق  دنامن و  رد  تسوت  نایز  هب  هک  ینامیپ  ندز  مه  هب  رد  و  دنادرگن ، تسـس  هتـسب  وت  دوس - هب - هک  ار  ینامیپ  .يراذگورف و 

هب اهنت  نابتاک  نیا  ندیزگ  رد  .دنامرد و  دوب و  رتنادان  دوخ  زج  ردق  نتخانـش  رد  دنادن  ار  دوخ  ردق  هک  نآ  هچ  دـنادب ، اهراک  رد  ار 
شوخ و  دـنزادرپ ، یم  رهاـظ  نتـسارآ  هب  ناـیلاو  رظن  بلج  يارب  مدرم  هک  نکم  داـمتعا  دوخ  یناـمگ  شوخ  و  ناـنیمطا ، تسارف و 
يارب هک  یتمدـخ  هب  يامزایب  ار  نانآ  نکیل  .ناشن  تناما  زا  هن  تسا و  یهاوخریخ  هن  نآ ، سپ  رد  اـما  .دـنزاس  یم  هشیپ  ار  یتمدـخ 

همه زا  تناما  هب  و  هداهن ، وکین  يرثا  ناگمه  نایم  هک  نک  داـمتعا  سک  نآ  رب  و  دـنا ، هدوب  راد  هدـهع  وت  زا  شیپ  راـکوکین  ناـیلاو 
هدـهع رب  وا  راک  هک  یـسک  يارب  تسادـخ و  نید - يارب - وت  یهاوخریخ  هناشن  نیا  هک  هداد - ار  دوخ  ناـحتما  و  تسا - رت  هتخاـنش 

ار يو  نآ  يرایـسب  هن  و  دزاس ، ناوتاـن  ار  وا  راـک  یگرزب  هن  هک  راـمگب  ناـنآ  زا  يرتهم  تیاـهراک  زا  کـی  ره  رـس  رب  .تساـمش و 
.دنام وت  هدهع  هب  يوش  لفاغ  نآ  زا  وت  تسوت و  نابتاک  رد  هک  بیع  ره  و  ناشیرپ ،

یلیبدرا

یم رد  هک  ار  دوخ  ياهمان  نادرگ  صاخ  ار و  ناشیا  رتهب  دوخ  ياهراک  رب  زاس  یلاوتم  سپ  ناگدنـسیون  لاـح  رد  رگنب  نآ  زا  دـعب 
زا هتسیاشان  ياهرادرک  هتـسیاش و  ياهقلخ  دوجو  رم  ناشیا  نیرت  عماجب  دوخ  یناهنپ  روما  عفد و  رد  ار  دوخ  ياهدیک  اهنآ  رد  يرآ 

هورگ روـضحب  وـت  تفلاـخم  رد  وـت  رب  نآ  ببـسب  دـنک  يریلد  سپ  یگرزب  حرف  يداـش و  ار  وا  دـنارذگن  رد  دـح  زا  هـک  سک  نآ 
وت و زا  باوص  هجو  رب  اهنآ  ياهباوج  ندینادرگ  زاب  وت و  رب  وت  نانکراک  ياهمان  ندروآ  زا  يربخیب  ار  وا  دـنادرگن  هاتوک  ناگرزب و 
زا دوشن  زجاع  وت و  يارب  ارنآ  دـشاب  هتـسب  هک  ار  يدـقع  دـنادرگن  فیعـض  وت و  بناـج  زا  دـهد  یم  وت و  زا  دریگ  یم  ارف  هچنآ  رد 

دوخ سفن  رادقمب  نادان  هک  یتسردب  سپ  اهراک  رد  دوخ  سفن  هبترم  رادقمب  دـشابن  نادان  وت و  رب  دـشاب  هدـش  هتـسب  هچنآ  نداشگ 
دشابیم

رب وت  ندرک  دامتعا  ندیمارآرب و  وت و  نتفایرد  وت و  تسارف  ار  ناشیا  وت  رایتخا  دشابن  هک  دـیاب  نآ  زا  سپ  رت  لهاج  دوخ  ریغ  ردـقب 
یئوکین نتـسارآ و  نتـشیوخب  نایلاو  ياـه  تسارف  يارب  زا  ار  دوخ  دنناسانـش  یم  نادرم  هک  یتسردـب  سپ  وت  زا  نطو  یئوکین  وا و 
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هچ نآ  هب  ار  ناشیا  نک  ناحتما  نکیل  نتـشاد و  هاگن  کین  يزیچ  تناما  ندرک و  تحیـصن  زا  نآ  ریغ  تسین  يدحب  ناشیا  تمدـخ 
يور زا  ماوع  نایم  رد  دشاب  هدوب  هک  رد  ار  ناشیا  نیرتوکین  رم  نک  دصق  سپ  وت  زا  شیپ  ار  هتـسیاش  ناگدـنب  رم  دـنا  هدـش  تسود 

وت ندرک  تحیصن  رب  تسا  هدنیامن  هار  دش  روکذم  هچنآ  هک  یتسردب  سپ  هجو  يور  زا  تناما  ظفحب  ناشیا  نیرتاسانـش  تمالع و 
هک ناشیا  زا  ار  يرادرـس  تدوخ  ياهراک  زا  يراک  ره  يرادرـس  يارب  نادرگب  ار و  وا  راک  دـش  یلاو  هک  یـسک  يارب  ادـخ و  يارب 
رد دـشاب  هک  تقو  ره  نآ و  زا  دـشاب  رایـسب  هک  يرما  نآ  رب  دوـشن  هدـنکارپ  روـما و  نآ  زا  دـشاب  گرزب  هـک  يراـک  ار  وا  دنگـشن 

ترخآ رد  ناب  يوش  هدرک  مازلا  نآ  زا  يزرو  تلفغ  وت  سپ  یبیع  وت  ناگدنسیون 

یتیآ

هدـمآ تتموکح  رارـسا  اهریبدـت و  نآ  رد  هک  ار  ییاه  همان  رامگب و  دوخ  ياهراک  رب  ار  نانآ  نیرتهب  نک و  رظن  تناریبد  هب  سپس ،
دزاسن شتسمرس  وت  مارکا  هک  هورگ  نآ  زا  .دشاب  رت  هتسیاش  نارگید  زا  قالخا  هب  هک  هد  صاصتخا  یسک  هب  ناریبد ، عمج  زا  تسا ،
دناسرن وت  هب  ار  تنالماع  ياه  همان  هک  دوشن  ببس  شتلفغ  دیوگ و  نخس  عمج  رـس  رب  وت ، اب  تفلاخم  رد  هک  دنکن  شریلد  نانچ  ای 

، دنک يراگنا  لهس  دهد ، یم  وت  يوس  زا  ای  دناتس  یم  وت  يارب  هچنآ  رد  ای  دراد ، اور  گنرد  اهنآ  هب  وت  تسرد  خساپ  نتـشون  رد  ای 
ماقم هاگیاپ و  هب  دـیاب  ریبد  .دـشاب  ناوتان  تسوت ، نایز  هب  هک  ینامیپ  خـسف  زا  دـنادرگ و  تسـس  هتـسب ، وت  دوس  هب  هک  ار  ینامیپ  اـی 

رد هک  دابم  .تخانش  دناوتن  ار  نارگید  رادقم  یلوا ، قیرط  هب  دنادن ، ار  شیوخ  رادقم  هک  یـسک  اریز  دشاب  هاگآ  اهراک  رد  شیوخ 
مـشچ رد  ار  نتـشیوخ  یتمدـخ ، وکین  ییارآ و  رهاظ  اب  نادرم  اریز  .ینک  هیکت  دوخ  نظ  نسح  دامتعا و  تسارف و  رب  اـهنآ  شنیزگ 

.تناما هن  تسا و  یهاوخکین  زا  یناشن  هن  وکین ، تمدخ  هتسارآ و  رهاظ  نیا  سپ  رد  یلو ، .دننادرگ  زیزع  نایلاو 

مدرم نایم  رد  هک  ار  اهنآ  نیرتهب  نایم ، نآ  زا  يامزایب و  دـنا ، هتـشاد  هدـهع  رب  وت  زا  شیپ  ماـکح  يارب  هک  ییاـهراک  هب  ار  تناریبد 
دنوادخ يارب  وت  یهاوخکین  لیلد  راک  نیا  ینک  نینچ  رگا  هک  .نک  رایتخا  دنا ، هتخانش  يا  هرهچ  تناما  هب  دنا و  هداهن  رتوکین  يرثا 

یسک .رامگرب  یسیئر  ناشیا ، نایم  زا  دوخ  ياهراک  زا  يراک  ره  رـس  رب  .هداهن  وت  هدهع  رب  ار  دوخ  راک  هک  سک  نآ  هب  مه  تسا و 
نآ زا  وت  دوش و  هتفای  یبیع  وت  ناریبد  رد  رگا  .دوشن  شرطاخ  یگدـنکارپ  ببـس  اهنآ  يرایـسب  دزاـسن و  شروهقم  راـک  یگرزب  هک 

.دننک تساوخزاب  نآ  هب  ار  وت  یشاب ، هدرک  تلفغ 

نایراصنا

روما هدـنراد  رب  رد  هک  ار  تیاه  همان  راپـسب ، اهنآ  نیرتهب  هب  ار  تروما  ،و  نک ّتقد  تموکح  نایـشنم  ناگدنـسیون و  لاح  رد  سپس 
دـنکن و تسم  ار  وا  ماقم  تسپ و  هک  یـسک  ، راپـسب دـنرت  عماـج  نارگید  زا  قـالخا  ياـهیبوخ  ماـمت  رد  هک  ناـنآ  هب  تسا  هناـمرحم 

تنارازگ راک  ياه  همان  ندناسر  رد  یهاتوک  ببس  شتلفغ  و   ، ددرگن نارضاح  عمج  رد  وت  اب  تفلاخم  رد  وا  تأرج  ثعاب  شتلزنم 
يراذـگورف دـهد  یم  وت  بناج  زا  اـی  دناتـس و  یم  وت  يارب  هچنآ  رد  و  دوشن ، وت  زا  اـه  هماـن  نآ  حیحـص  ياـهباوج  نتفرگ  ،و  وت هب 

دنامن ناوتان  هدش  دقعنم  وت  نایز  هب  هک  يدادرارق  ندز  مه  هب  زا  ،و  ددنبن تسـس  ددـنب  یم  وت  يارب  هک  يدادرارق  نامیپ و  ،و  دـیامنن
رت لهاج  نارگید  ماقم  هب  شیوخ  ماقم  هب  لهاج  هک  ، ددرگ دراو  دوخ  ماقم  هزادنا  هب  روما  رد  ات  دشابن  لهاج  شا  هزادنا  هبترم و  هب  ،

رهاظ هب  ار  دوخ  نامکاح  رظن  بلج  يارب  نادرم  هک  ارچ  ، دشابن تدوخ  ینامگ  شوخ  دامتعا و  تسارف و  هب  نایـشنم  باختنا   . تسا
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يزاس

ار نانآ  هکلب   ، تسین يراد  تناما  یهاوخ و  ریخ  زا  يربخ  يزاس  رهاظ  نیا  هدرپ  تشپ  هک  یلاح  رد  ، دنناسانش یم  یتمدخ  شوخ  و 
،و رتوکین شرثا  مدرم  نایم  رد  هک  رآ  يور  صخـش  نآ  هب  سپ  ، نک ناحتما  دـنا  هداد  ماجنا  وت  زا  شیپ  ناکین  يارب  هک  ییاهراک  هب 
ره يارب   . ییوا راک  راد  هدهع  هک  تسا  یـسک  يارب  ادخ و  يارب  وت  یهاوخریخ  هناشن  همانرب  نیا  هک  ، تسا رتفورعم  يراد  تناما  رد 

.دزاسن شناشیرپ  اهراک  ترثک  ،و  دنکن زجاع  ار  وا  روما  یگرزب  هک  ، هد رارق  نایشنم  زا  یسیئر  تیاهراک  زا  يراک 

 . یتسه نآ  لوئسم  ینامب  ربخ  یب  نآ  زا  وت  دشاب و  یبیع  تنایشنم  رد  هچنانچ 

حورش

يدنوار

قالخالل نیعماج  اونوکی  نا  یه  و  هرم ، لوا  هلمج  هدیمحلا  لاصخلا  نم  یلاولا  باتک  هیلع  نوکی  نا  بجی  ام  انه  مالـسلا  هیلع  رکذ 
اهناف هظافلا  اـماف  یلاولا ، مهراـتخی  فیک  لاـق  مث  .اـهیلع  اـضیا  اونوکی  نا  یغبنی  فاـصوا …  نم  تافـص  سمخ  رکذ  و  هحلاـصلا ،

نوکی نا  زاج  نا  و  ظفللا ، درفم  وه  و  عمجلا ، هب  دارملا  انه  نم  همارکلا  هرظنی  نمم ال  هلوقف  اهنم : یـش ء  یلع  ملکتن  انا  ـالا  هحـضاو 
.کیلا نوعمتسی  نم  مهنم  .یلاعت و  لاق  عمجلا ، ظفل  یلع  نوکی  نا  زوجی  و  دحاولا ، ظفل  یلع  هیلا  دئاعلا  ریمضلا  .ینعملا و  عومجم 

و هریخلا ، اضیا : رطبلا  .لاملا و  هرطبا  رـسکلاب و  رطب  دق  و  طاشنلا ، حرملا و  هدش  رطبلا : .کیلا و  عمتـسی  نم  رخآ و  عضوم  یف  لاق  و 
ارما ذختی  يا ال  ادقع : فعـضی  .جارخالا و ال  رادصالا : .لاخدالا و  داربالا : .فارـشا و  هعامج  روضح  الم : هرـضح  .هشهدا و  هرطبا :

.رظنی و يا  سرفتی : وه  و  اریخ ، هیف  تسرفت  کلوق : نم  مسالا  رـسکلاب  هسارفلا  .کـلجال و  هدـقع  اـم  لـک  مکحی  لـب  افیعـض  کـل 
و هقیرطلا ، تمـسلا و  نسح  فلکت  عنـصتلا : .تفرع و  یتح  بلطت  يا  نالف : دـنع  ام  تفرعت  .هیلا و  نامطا  نکـس و  يا  هیلا : مانتـسا 

يا مهعنـصتب  الولا  تاسارفل  نوفرعتی  لاـجرلا  ناـف  هلوق  .هدارم و  یه  کـلت و  هتفـص  نوفذـحیف  لـجرلا  دـلجلا  لـجرلل  برعلا  لوقت 
یلع مهرایتخا  دنع  دمتعی  کلذب و  رتغی  نا  یلاولل  یغبنی  الف  مهتمدخ ، یف  هغلابملاب  كولملا  نم  مهتادارم  نوبلطی  دالجلا و  لاجرلا 

یف مهنـسحال  دـمعاف  کلبق  نیحلاصلل  اولو  امب  مهربنخا  نکلو  لاقف : کلذ  فالخب  رما  یتح  کلذ  نع  یهنلاب  یـضر  ام  و  کلذ ،
ادیـس يا  مهنم ، اسار  رما  لک  لصال  يا  رما : لک  سارل  لعجا  .دلبلا و  یلاولا  یلو  و  هتدلقت ، يا  ارما : تیلو  .دـصقا و  يا  ارثا ، هماعلا 

.تلفاغت يا  تنیباغت : .هتمزلا و  هباوج  طرشلل و  امهم  .قرفتلا و  تتشتلا : .رومالا و  ریثک  يا  اهریثک ، هلغی  هرهقی ال  اسیئر ال  و 

يردیک

مثیم نبا 

شیوخ ياهراک  هب  ار  اـهنآ  نیرتهب  شیدـنیب و  دوخ ، ناریبد  نایـشنم و  هراـبرد  دـعب  .تفرگ و  مارآ  هلیـسو  نادـب  اذـک : یلا  مانتـسا 
مامت رد  هک  هد  صاصتخا  يریبد  هب  دوش ، یم  هتشون  یتموکح  رارسا  اهراک و  تشونرـس  اهنآ  رد  هک  ار  ییاه  همان  نتـشون  رامگب و 

اب اـت  دربـن  نوریب  هار  زا  ار  وا  وـت  تمظع  هک  یـسک  دـشاب  رتعماـج  رگید  ناگدنـسیون  زا  ینمادـکاپ  یـشیدناریخ و  بوـخ ، تاـفص 
هب اه  همان  ندـناسر  رد  هک  دوش  ثعاب  وا  یهجوت  یب  تلفغ و  هک  یـسک  دـشاب و  روسج  ناگرزب  مدرم و  روضح  رد  وت  اب  تفلاـخم 
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یب ار  وت  دنک  یم  دتـس  داد و  وت  بناج  زا  هچنآ  زا  دـناسرن و  اهنآ  هب  ار  تسرد  خـساپ  وت  فرط  زا  ای  دـنک و  یهاتوک  تنارازگراک 
ناوتاـن تسا  وت  ناـیز  هب  هک  يدادرارق  ءاـغلا  زا  و  دـنکن ، یتسـس  وت  عفن  هب  يدادرارق  نتـسب  رد  هک  یـسک  نینچ  مه  دراذـگ و  ربخ 

زگره ار  نارگید  عضوم  ماقم و  دسانشن  ار  دوخ  عضوم  هک  یسک  اریز  دسانـشب ، اهراک  رد  ار  دوخ  ماقم  شزرا و  هزادنا ي  و  دنامن ،
يارب دارفا  اریز  ینک ، باختنا  يراد  هک  ینیبشوخ  ناـنیمطا و  دوخ و  تفاـیرد  تسارف و  اـب  ار  ناـنآ  هک  اداـبم  و  تخانـش ، دـهاوخن 

دننایامن و یم  یـشیدناریخ  یـسفن و  کین  دنهد و  یم  هولج  بوخ  ار  دوخ  تمدـخ  دـننک و  یم  ییامندوخ  نایاورنامرف ، رظن  بلج 
یهاوخریخ زا  يزیچ  نطاب  رد  دننک ، یم  دومناو  هچنآ  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دـنبیرفب ، ار  وا  ات  دـنناشوپ  یم  مکاح  زا  ار  دوخ  ياهبیع 

نیرتهب هاگنآ  ییامزایب ، دـنداد ، یم  ماجنا  وت  زا  شیپ  ناکین  هک  ییاهراک  هب  ار  اهنآ  دـیاب  نیاربانب  .درادـن  دوجو  ناـنآ  رد  تناـما  و 
یسک ادخ و  زا  وت  تعاطا  لیلد  ناحتما  عون  نیا  و  نک ، باختنا  تساهنابز ، رـس  رب  راکـشآ و  ناشیراکتـسرد  مدرم  نیب  هک  ار  اهنآ 

زا ار  وا  راک ، تمظع  هک  رامگب ، ار  دوخ  ناریبد  زا  نادرگراک  يدرف  اهراک  زا  يراک  ره  يارب  تسا و  هدرپس  وت  هب  ار  راک  هک  تسا 
لووسم وت  دـنامب ، ناهنپ  وت  مشچ  زا  هک  دـشاب  یبیع  وت  نایـشنم  رد  رگا  .دـنازرلن و  ار  وا  راک  يدایز  دزاسن و  ناوتان  درواین و  رد  اپ 
نیرتهب هک  نآ  لوا  تسا : هدومرف  رداص  نانآ  هرابرد  ریز  حرش  هب  يرماوا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، نایشنم  مجنپ : هتـسد  .یتسه  نآ 
.دیآرب راک  هدـهع ي  زا  یهجو  نیرتهب  هب  دـشاب و  اوقت  اب  هک  تسا  یـسک  اجنیا  رد  نیرتهب  زا  روظنم  و  درامگب ، راک  هب  ار  اهنآ  درف 

اهراب امش  و  تسا ، هدیدنسپ  تافص  عماج  هک  راپسب  یسک  هب  ار  زاس  تشونرـس  روما  مامت  یتموکح و  رارـسا  اه و  همان  هک  نیا  مود 
رارق اب  ییانشآ  یشیدناریخ و  ياهشور  هب  یهاگآ  زا  دنترابع  تافص  نآ  .دیا  هدش  انـشآ  یقالخا  لوصا  هدیدنـسپ و  تافـص  نیا  اب 
راهچ نیا  ششوپ  ریز  هک  يرگید  تافص  همه ي  اب  تلادع ، تعاجـش ، ینمادکاپ و  اهنیا  رب  هوا  لع  دوخ ، ياج  رد  يزیچ  ره  نداد 

اهنآ ریسفت  حیضوت و  هب  دشابن  نشور  یقالخا  لیاضف  یضعب  ادابم  هک  نیا  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دنراد  رارق  یقالخا  لصا 
يرازگساپس و تلیـضف  اب  هارمه  یتلیـضف  نیا  و  دربن ، نوریب  هار  زا  ار  وا  ماقم  - 1 تسا : هدرک  نایب  ار  اهنآ  زا  دروم  جـنپ  هتخادرپ و 
، ءالم ءرجیف …  هلمج ي : اب  هدرک  نوریب  هار  زا  ار  وا  ماقم  هک  یسک  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  ینمادکاپ  زا  يا  هبعـش  مه  نآ 
رد هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  هلمج  نیا  .تسا و  هتـشاد  رذـحرب 

ماجنا دیاب  هک  يروما  رد  يرایشوه  یکریز و  .تسین 2 - وت  یگدنیامن  هتسیاش  دشاب ، روسج  نینچ  نیا  وت  تفلاخم  اب  مدرم  روضح 
هفیظو ي ماجنا  رد  یهاتوک  ثعاب  تلفغ  هک  یسک   ) کنم هلفغلا …  هب  رصقت  نمم ال  دوخ : نخس  اب  ار  بلطم  نیا  هیانک  هب  و  دهد ،

عون ره  هک  دشابن  یناسک  نآ  زا  .ییاناد 3 - تمکح و  ناونع  تحت  تسا  یتلیضف  دوخ ، یکریز ، .تسا  هتـشاد  نایب  ددرگن ) هلوحم 
هک ییاـهدادرارق  هرگ  ندوشگ  زا  .دزاس 4 - راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  هکلب  دـنک ، دـقعنم  یتسـس  هب  تسا ، وت  عفن  هب  هک  ار  يدادرارق 

یتلیضف نآ  هدوب و  یمدآ  هشیدنا ي  تلاصا  همزالی ي  گژیو  ود  نیا  .دنامن و  زاب  دنا ، هتسب  وت  نایز  هب  بیرف  رکم و  اب  وت  نانمشد 
هبترم ي رد  ار  يراک  ره  ات  دسانـشب ، اـهراک  رد  ار  دوخ  ماـقم  شزرا و  هزادـنا ي  .تسا 5 - یمدآ  تیارد  تـمکح و  شـشوپ  ریز 
زا ندـیزگ  يرود  هب  ار  وا  زین  .تسا و  یقالخا  تمکح  شـشوپ  ریز  لیاضف  زا  مه  تلیـضف  نیا  .دـهد و  رارق  بسانم  ياـج  دوخ و 

زگره ار  نارگید  عضوم  دسانـشن  ار  دوخ  عضوم  هک  یـسک  اریز   ) لهجا لهاجلا …  ناـف  تسا : هداد  رادـشه  تراـبع  نیا  اـب  ناداـن 
بانتجا دشاب  روطنآ  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  همدقم ي  نیا  و  تخانـش ،) دهاوخن 

ناـنیمطا و و  دوـخ ، تشادرب  تسارف و  ياـنبم  رب  ناـنکراک  شنیزگ  هکنیا  زا  تسا  هدرک  یهن  موـس : تـسا : يرورـض  مزـال و  وا  زا 
رظن بلج  يارب  دارفا  اریز   ) یـش ء لاجرلا …  ناف  تسا : هدرک  هراشا  ترابع  نیا  رد  نآ  یتسردان  لیلد  هب  .دشاب و  اهنادـب  ینیبشوخ 
دننک یم  ییامندوخ  و  دنهد ، یم  هولج  بوخ  ار  دوخ  تمدخ  دارفا ، هک  ینعم ، نیا  هب  دـننک ) …  یم  یتمدـخ  شوخ  نایاورنامرف ،
يربخ تناما  یهاوخریخ و  زا  هدرپ ، تشپ  هک  یلاح  رد  دـنوش ، نیب  شوخ  اهنآ  هب  نایاورنامرف  .دـننک و  بلج  ار  نایاورنامرف  رظن  ات 
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رد تسین  هتـسیاش  دشاب ، روطنآ  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  ترابع ، نیا  .تسین 
نآ شنیزگ  ماـجنا  زا  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  نیا  زا  سپ  مراـهچ : .ینک  هیکت  دوخ  تفاـیرد  تسارف و  ساـسا  رب  نآ  شنیزگ 
زا شیپ  ناکین  هک  یـشور  هب  ار  اهنآ  ات  تسا  هداد  روتـسد  نانکراک ، باختنا  شور  هب  ییامنهار  روظنم  هب  تسا ، هدرک  یهن  یناـنچ 

نید رد  يرادـتناما  هب  رتراکتـسرد و  مدرم  نیب  هک  ار  یناـنآ  دـیامرف : یم  لـبق  ياـهیگژیو  دـییات  رد  .دـیامزایب و  دـندومزآ ، یم  وا ،
هلمج سایق ، يارغص  هک  تسا  هدومرف  اهروتسد  نیا  ماجنا  هب  قیوشت  ار  وا  يرمضم  سایق  هلیـسو ي  هب  .نک و  باختنا  دنرتروهـشم ،
سار رد  ات  تسا  هدرک  رما  مجنپ : .داد  ماجنا  دیاب  دشاب ، روطنآ  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  هرما ، کلذ …  ناف  ي :

درواینرد و اپ  زا  ار  وا  راک  تمظع  هک  يروط  هب  دهد ، رارق  ار  راک  نآ  اب  بسانم  طیارـش  دجاو  نایـشنم  زا  یکی  اهراک  زا  يراک  ره 
تسا هدومرف  یهن  مشش : .دسرن  اهراک  هب  دشاپب و  مه  زا  اهراک  هزاریـش ي  دوشن ، نآ  ثعاب  راک  يدایز  دیاین و  هاتوک  نآ  ماجنا  رد 

تنایـشنم رد  هک  یبیع  ره   ) هتمزلا امهم …  تسا : هداد  رادشه  ار  وا  ترابع  نیا  اب  و  دنامب ، لفاغ  شنایـشنم  بیع  زا  ادابم  هک  نیا  زا 
ره اریز  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  نیا  و  یتسه ،) بیع  نآ  لووسم  ینامب ، لـفاغ  نآ  زا  وت  دـشاب و 

تلفغ ینآ ، لووسم  وت  هک  ار  يزیچ  ره  و  دوش : یم  زین  ردـقم  ياربک  .یتـسه و  لووسم  وت  دریگ ، رارق  تلفغ  دروم  بیاـعم  زا  هچ ،
.تسین اور  نآ  زا 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ِدوُجُِول  ] ْمِهِعَمْجَِأب َكَراَرْسَأ  َكَِدیاَکَم َو  اَهِیف  ُلِخُْدت  ِیتَّلا  َکَِلئاَسَر  ْصُصْخا  ْمُهَْریَخ َو  َكِرُومُأ  یَلَع  ِّلَوَف  َِکباَّتُک  ِلاَح  ِیف  ْرُْظنا  َّم  ُ

[ ُرِّصَُقت  ] ٍالَم َو َال ِهَرْضَِحب  ََکل  ٍفَالِخ  ِیف  َْکیَلَع  اَِهب  َئِرَتْجَیَف  ُهَماَرَْکلا  ُهُرِْطُبت  ْنَّمِم َال  ِقَالْخَْألا  ِِحلاَص  ِهوُجُِول 

َو]  ] َْکنَع ِباَوَّصلا  یَلَع  اَِهتَاباَوَج  ِراَدْصِإ  َْکیَلَع َو  َِکلاِّمُع  ِتاَبَتاَکُم  ِداَریِإ  ْنَع  ُهَْلفَْغلا  ِِهب  ُرُصْقَت 

ِیف ِهِسْفَن  ِرْدَق  َغَْلبَم  ُلَهْجَی  َْکیَلَع َو َال  َدِقُع  اَم  ِقَالْطِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  ََکل َو َال  ُهَدَقَتْعا  ًادـْقَع  ُفِعُْـضی  َْکنِم َو َال  یِطُْعی  ََکل َو  ُذُـخْأَی  اَمِیف 
َْکنِم ِّنَّظلا  ِنْسُح  َِکتَماَِنتْسا َو  َِکتَساَِرف َو  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  َكُراَِیتْخا  ِنُکَی  َُّمث َال  َلَهْجَأ  ِهِْریَغ  ِرْدَِقب  ُنوُکَی  ِهِسْفَن  ِرْدَِقب  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ِرُومُْألا 

[ َنوُضَّرَعَتَی  ] َلاَجِّرلا َّنِإَف 

[ ْمِِهثیِدَح  ] ِنْسُح ْمِهِعُّنَصَِتب َو  ِهَالُْولا  ِتاَساَرِِفل  َنُوفَّرَعَتَی 

ِهَّماَْعلا ِیف  َناَک  ْمِِهنَسْحَِأل  ْدِمْعاَف  َکَْلبَق  َنیِِحلاَّصِلل  اوُّلُو  اَِمب  ْمُهِْربَتْخا  ِنَِکل  ٌءْیَـش َو  ِهَناَمَْألا  ِهَحیِـصَّنلا َو  َنِم  َِکلَذ  َءاَرَو  َْسَیل  ْمِِهتَمْدِخ َو 
ْمُْهنِم ًاسْأَر  َكِرُومُأ  ْنِم  ٍْرمَأ  ِّلُک  ِْسأَِرل  ْلَعْجا  ُهَْرمَأ َو  َتیِّلُو  ْنَِمل  ِهَِّلل َو  َِکتَحیِـصَن  یَلَع  ٌلِیلَد  َِکلَذ  َّنِإَف  ًاهْجَو  ِهَناَـمَْألِاب  ْمِِهفَرْعَأ  ًاَرثَأ َو 

.ُهَْتمِْزلُأ ُْهنَع  َْتَیباَغَتَف  ٍْبیَع  ْنِم  َِکباَّتُک  ِیف  َناَک  اَمْهَم  اَهُرِیثَک َو  ِْهیَلَع  ُتَّتَشَتَی  اَهُرِیبَک َو َال  ُهُرَهْقَی  َال 

کلملا بحاصم  یلع  بجی  امیف  لصف 

هئارمأ و هلامع و  یلإ  هنع  نولـسرتی  هرـضحلا و  رمأ  نولی  نیذـلا  باتکلا  رکذ } .» یف د« ( 1 رمأ {  یف  عرـش  جارخلا  رمأ  نم  غرف  اـمل 
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لـیحلا و دـیاکملا و  رارـسألا و  یلع  عـالطالا  یلع  قـثوی  نم  مهنم و  حـلاصلا  ریختی  نأ  هرمأـف  ناویدـلا  رمأ  ریبدـتلا و  دـقاعم  مـهیلإ 
ریمألل نهولا  نم  کلذ  یفف  هیلع  درلا  سانلا و  نم  إلم  یف  هتفلاخم  یلع  ئرتجیف  عمطیف  بیرقتلا  مارکإلا و  هرطبی  نم ال  تاریبدتلا و 

.هب ءافخ  ام ال  هنع  بتاکلا  فشکنا  يذلا  بدألا  ءوس  و 

ثیداحألا نم  اهفعأ و  راعـشألا  نم  انورف  کتمه  هغلبت  نکت  مل  يذـلا  لحملا  كانللحأ  دـق  هزمح  نب  یلع  ای  یئاسکلل  دیـشرلا  لاـق 
.إلخ یف  انفیقثت  كرتت  إلم و ال  یف  درلا  انیلع  عرست  دنهلا و ال  سرفلا و  بادآب  انرکاذ  قالخألا و  نساحمل  اهعمجأ 

یلع کسفنل  کنم  هضایر  دعب  الإ  ناطلسلل  کتبحص  ننوکت  عفقملا ال  نبا  بادآ  یف  و 

ارذح كولو  اذإ  اظفاح  تنک  نإف  كاوه  نود  مهئاوهأ  یلع  رومألا  ریدقت  کفلاخ و  امیف  مهتقفاوم  كدنع و  هورکملا  یف  مهتعاط 
الیلذ رکـشلا  مهفلکت  مهل و ال  رکـشت  مهب و  بدأتت  کنأک  مهبدأت و  مهنم و  ملعتت  کنأک  مهملعت و  كونمتئا  اذإ  اـنیمأ  كوبرق  اذإ 
ینغ هتبحص  ناطلسلا و  نع  تدجو  نإ  رذحلا و  لک  مهنم  رذحلا  دعبلا و  لک  مهنم  دعبلاف  الإ  كوطخسأ و  نإ  ایضار  كومرص  نإ 
دقف همدـخلا  قح  ریغ  همدـخی  نم  يرخألا و  لمع  ایندـلا و  هذـل  نیب  هنیب و  یلخی  هتمدـخ  قح  ناطلـسلا  مدـخی  نم  هنإف  هنع  نغتـساف 

اذإ لالمإ و  ریغ  نم  همزالملا  لوطب  کیلعف  ناطلـسلا  تبحـص  اذإف  ایندـلا  یف  هحیـضفلا  هکلهلل و  هسفن  ضرع  هرخآلا و  رزو  لمتحا 
هب تولخ  اذإف  أطخأ  نإ  لـفح و  یف  اـمالک  هیلع  ندرت  ـال  ءاعدـلا و  نم  هل  رثکت  ـال  قلملا و  مـالک  هنع  لزعاـف  هقثلا  هلزنمب  هنم  تلزن 

ءالبب هیلع  دمتعت  کنأ  اقح و  هیلع  کل  نأ  هنربخت  أطبأ و ال  نإ  هئطبتست و  هلأسملاب و ال  هدنع  ام  کبلط  ننوکی  قفر و ال  یف  هرـصبف 
لوأ یف  کـسفن  نم  هلک  دوـهجملا  هـنیطعت  ـال  لـعفاف و  داـهتجالا  حـصنلا و  دـیدجتب  كءـالب  کـقح و  یـسنت  ـالأ  تعطتـسا  نإ  و 

.بیجملا نکت  الف  ءیش  نع  كریغ  لأس  اذإ  دیزملل و  اعضوم  دعأ  هل و  کتبحص 

وأ تلأس  كایإ  ام  لئاسلا  کل  لاق  نإ  لئاق  تنأ  امف  لوئسملا  لئاسلاب و  کنم  فافختسا  کیف و  هفخ  مالکلا  کبالتـسا  نأ  ملعا  و 
.هناطلسب فختسملا  هسفنب و  بجعملا  اهیأ  هتثداحم  هتسلاجمب و  بجأ  لوئسملا  لاق 

توکـسلاب کیف  ظحلا  سامتلا  یلع  نک  هللا  دبع  ای  هتثداحم  هتـسلاجمب و  هصتخا  نأ  دعب  هدلو  بدؤمل  حلاص  نب  کلملا  دبع  لاق  و 
بعـصأ نأ  ملعا  ملکتف و  تمـصلا  کبجعأ  اذإ  تمـصاف و  مالکلا  کبجعأ  اذإ  اولاـق  مهنإـف  مـالکلاب  هساـمتلا  یلع  کـنم  صرحأ 

لک لصأ  همالـسلا  نإف  همالـسلا  یلع  هللا  رکـشاف  تیفوع  نإ  سرتحاف و  هتبحـصب  تیلتبا  نإف  دـقفتملا  نطفلا  رابجلا  هلماعم  كولملا 
یلع ندرت  یب و ال  حبقی  ام  یلع  یندعاست  همعن ال 

کقطنتسأ ام  ردقب  ینملک  یسمأ و  فیک  ریمألا و  حبصأ  فیک  کنع  عد  هئنهتلا و  تیمشتلا و  باوج  ینفلکت  سلجم و ال  یف  أطخ 
الف ثدـحتأ  ینتعمـس  اذإف  لوقلا  باوص  نم  نسحأ  عامتـسالا  باوص  نأ  ملعا  ینم و  عامتـسالا  باوص  یل  ظـیرقتلا  لدـب  لـعجا  و 

هایإ و کعمـسی  امب  بجعملا  لحم  کلحأ  دق  کلملاب و  کنظ  امف  کهجو  کفرط و  یف  هایإ  کمهف  ینرأ  ءیـش و  هنم  کنتوفی 
نم رهظت  امب  یمالک  نم  هدایزلا  عدتـست  کتمرح و ال  قح  طقـسی  کناسحإ و  طبحی  اذـه  نم  لک  هنم و  عمـسی  نم ال  لحم  هتللحأ 
نم یلاعت  هللا  بجوأ  ام  ردـقب  هنواهت  یلع  لدـی  کـلذ  لـطابلاب و  كولملا  دکتـسی  نمم  ـالاح  أوسأ  نمف  ینم  نوکی  اـم  ناسحتـسا 

فرعت مل  یتمف  ادـعابم  نایبصلا  عم  تنک  نأ  دـعب  ابرقم  اـسیلج  کـتلعج  اـملعم و  تنک  نأ  دـعب  اـبدؤم  کـتلعج  ینأ  ملعا  مهقح و 
لاق ع و مث  یلبأ  ام  نسح  فرعی  مل  یلوأ  ام  ءوس  فرعی  مل  نم  اولاق  دـق  هیف و  تلخد  ام  ناحجر  فرعت  مل  هنم  تجرخ  اـم  ناـصقن 
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کل هب  جـتحی  امیف  کنع  هباینلا  هلاکولا و  نسح  اـهنع  هباـجإلا  کـیلع و  کـلامع  تاـبوتکم  ضرع  نع  رـصقم  ریغ  کـبتاک  نکیل 
یف دهتجا  ادقع  کیلع  دـقع  نإ  همکحأ و  هاوق و  ادـقع  کل  دـقع  نإف  هبوجألا  نم  مهیلإ  کنع  هردـصی  ام  مهتابوتکم و  نم  مهیلع 

 . هریغ ردق  فرعی  مل  هسفن  ردق  فرعی  مل  نمف  هسفنب  افراع  نوکی  نأ  لاق و  هلح  هضقن و 

باتکلا لاز  ام  اریثک و  کـلذ  یف  منی  سیلدـتلا  نإـف  مهلاوحأـب  هنظ  هبلغ  مهیف و  هتـسارف  ءـالؤهل  هراـیتخا  دنتـسم  نوکی  نأ  هاـهن  مث 
ام یلإ  کـلذ  یف  عجری  نأ  یغبنی  نکل  هفرعملا و  هحیـصنلا و  یف  لـئاط  ریثـک  کـلذ  ءارو  سیل  رهاـظلا و  نسحب  ءارمـألل  نوعنـصتی 

تمکح

هالولا تاـسارفل  نوفرعتی  ـالف و  ـالإ  مه و  مهف  هروکـشم  هنـسح  مهتباـتک  مهتیـالو و  تناـک  نإـف  لـبق  نم  هولو  اـم  مهل و  هبرجتلا  هب 
 . نوضرعتی يور  عنصتلا و  نم  بورضب  فرعی  ثیحب  مهسفنأ  نولعجی 

لامع هبوجـأل  رخـآلا  ءادـعألا و  فارطـألا و  یلإ  لـئاسرلل  مهدـحأ  نوکی  نأ  وحن  مهنیب  اهبورـض  هباـتکلا و  نونف  مسقی  نأ  هرمأ  مث 
.هتاقث هتیشاح و  هراد و  هتصاخ و  یف  ریمألا  هرضحب  هرخآلا  داوسلا و 

ناوعألا و نع  هلفغلا  ءاضغإلا و  حـیبی  نیدـلا ال  نإف  هباتک  بویع  نم  لفاغتی  هنع و  یباـغتی  اـمب  یلاـعت  هللا  عم  ذوخأـم  هنأ  هل  رکذ  مث 
مهیلع علطتلا  بجوی  لوخلا و 

بادآلا نم  مهمزلی  ام  باتکلا و  یف  لصف 

هرـضح ریبدت  بحاص  هنأل  اریزو  یفرعلا  حالطـصالا  یف  نآلا  یمـسی  يذلا  وه  هیلإ  نینمؤملا ع  ریمأ  ریـشی  يذـلا  بتاکلا  نأ  ملعا  و 
یلع كردتـسملا  وه  ریمألا و  یلع  ضرعلا  هیلإ  هبوجألا و  ردـصت  هنع  لامعلا و  تابوتکم  لصت  هیلإ  هرومأ و  یف  هنع  بئانلا  ریمألا و 

.قلطملا بتاکلا  هنومسی  اذهل  باتکلا و  بتاک  هقیقحلا  یلع  وه  مهیلع و  نمیهملا  لامعلا و 

.هیلإ رسلا  ءاشفإ  هیلع و  هاشولا  ماهتا  هنع و  باجحلا  عفر  ثالث  کلملا  یلع  بتاکلل  لاقی  ناک  و 

فختـسی سوـبعلا و  میدـی  سوـلجلا و  لـیطی  نأ  هطرـشلا  بحاـصل  یغبنی  هـلک و  هبتاـک  هفـصن و  ناطلــسلا  بحاـص  لاـقی  ناـک  و 
.تاعافشلاب

.اعاعش کلملا  اوقرف  ارئاج  یضاقلا  اهرش و  ریزولا  افیعض و  کلملا  ناک  اذإ  لاقی  ناک  و 

نب لضفلا  وبأ  ینعملا  اذـه  ذـخأ  بتاکلا و  طخـس  عم  ریمألا  اضرب  نقثت  بتاکلا و ال  اضر  عم  ریمـألا  هلوص  فخت  ـال  لاـقی  ناـک  و 
ام دعب  رکفت  تسل  کنأ  تمعز  لاقف و  دیمعلا 

.هریزو هیلإ  سانلا  شغأ  راص  هرومأ  یلع  کلملا  فرشی  مل  اذإ  لاقی  ناک  و 

یتح باتکلا  بتارم  عییـضت  نم  کلملا  .هب }  باهذـلا  : کلملا حاـیتجا  ( 1 حایتجا {  یف  عرـسأب  موشغلا  برحلا  سیل  لاـقی  ناـک  و 
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لضفلا ولوأ  اهیف  دهزی  هلاذنلا و  لهأ  اهبیصی 

ءارزولا لئاوألا  هب  تحصن  ام  رکذ  یف  لصف 

.رارسألا کلملا  ءافکتسا  نم  لودلاب  بهذأ  ءیش  لاقی ال  ناک  و 

.ناطلسلل اریزو  طلتخملا  نامزلا  یف  نوکی  الأ  ءرملا  دج  هداعس  نم  لاقی  ناک  و 

کلذک نسملا  یلإ  جاتحی  رافشلا  دحأ  طوسلا و  یلإ  جاتحی  لیخلا  قبسأ  حالسلا و  یلإ  جاتحی  لاجرلا  عجـشأ  نأ  امک  لاقی  ناک  و 
.حلاصلا ریزولا  یلإ  جاتحی  مهلقعأ  كولملا و  مزحأ 

ءارزولا حالصب  كولملا  حالص  كولملا و  حالصب  ایندلا  حالص  لاقی  ناک  و 

.هرازولا قحتسی  نمب  الإ  هرازولا  حلصت  کلذک ال  کلملا  قحتسی  نمب  الإ  کلملا  حلصی  امک ال  و 

نوکت نأ  هتیعر و  حالـص  کلملا و  حالـصب  لصتی  یتح  احالـص  نئاک  هسفن  یف  هحالـص  نأ  يری  حـلاصلا ال  ریزولا  لاـقی  ناـک  و 
نم کلملا  رمأ  ماوق  هیف  امیف  کلملل و  هعاطلا  یلع  هماـعلا  هیعرلا و  بولق  فطعتـسا  اـمیف  هتیعر و  یلع  کـلملا  فطع  اـمیف  هتیاـنع 
ایفاک هیعرلل  اداـتع و  هدـع و  کـلملل  ناـک  ثداوحلا  تقرط  اذإ  نمـألا و  مومع  میدـقت  قحلا  ذـخأ  یلإ  عمجی  یتح  نسحلا  ریبدـتلا 

.اهنود هسفن  حالص  نم  هینعی  ام ال  اهحالص  نم  هینعی  اباذ  ایماحم  اهئارو  نم  اطاتحم و 

احباس ناک  نإ  ناسنإلا و  عیطتسی  حاسمتلا ال  هیف  یفاصلا و  بذعلا  ءاملا  لثم  ادساف  هریزو  ناک  اذإ  حلاصلا  کلملا  لثم  لاقی  ناک  و 
.هسفن یلع  ارذح  هلوخد  ائماظ  ءاملا  یلإ  و 

ینکل لعفأ و  لاق ال  هیلإ  تعفد  ام  یلع  یل  اءدر  یبتاک و  تنک  ول  فلختـسا  نیح  یظرقلا  بعک  نب  دمحمل  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق 
کناسلب و ال هیف  یفتکت  امیف  کتجبث  نلمعت  ناهربلا و ال  حـضاو  کـیتأی  یتح  قیدـصتلا  یف  ئطبأ  عامتـسالا و  عرـسأ  كدـشرأس 

.کطوسب هیف  یفتکت  امیف  کفیس  کتجبثب و ال  هیف  یفتکت  امیف  کطوس 

.ناعمتجی کلملا ال  طبض  اشرلل و  بتاکلا  طاقتلا  لاقی  ناک  و 

یتح کیلع  لجعأ  الأ  یلع  کل  نإف  رذـحلاب  کیلع  هحیـصنلا و  یف  دـهتجا  ثیدـحلا و  قدـصا  رـسلا و  متکا  هبتاکل  زیوربأ  لاـق  و 
نم عفترا  ام  : هاـجنملا ( 1 هاجنمب {  کنأ  ملعا  لاتغتف و  ادـحأ  کـیف  عمطأ  ـال  نقیتسأ و  یتح  ـالوق  کـیف  لـبقأ  ـال  کـل و  ینأتـسأ 

یف اهنطحت و  الف  هعفر  .ضرألا } 

كدـغل و اعاردزا  لیمجلا  یلإ  دـصقا  كودـع و  نع  هحماسم  مهدـعاب  کسفن و  نم  هلماجم  سانلا  براق  هنلیزتست  الف  هکلمم  لـظ 
نص کنع و  هثودحألا  نحبقت  کیلع و ال  هنسلألا  نعرـست  رذحا ال  هیلع  تردق  امب  يدنع  نسحت  کتءورمل و  انوص  فافعلاب  هزنت 

هعینملا ال هنیدملا  نیصحت  اهنصح  قفشملا و  رذحلا  هبتاعم  اهبتاع  ءاضیبلا و  هضفلا  صالخإ  اهـصلخأ  هیفاصلا و  هردلا  نوص  کسفن 
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هنإف ریبکلا  ینع  نمتکت  ریبکلا و ال  ریبکلا } .» نع  :» یف ب ؛و  هجولا وه  یف ا،و  اذـک  ( 1 یلع {  لدی  هنإف  ریغصلا  یلإ  عفرت  نأ  نعدت 
ینم نضبقنت  ضعتمأف و ال  یلع  نئرتجت  هیف و ال  ینعجار  مث  كرمأ  مکحا  اهب و  ینقلا  مث  كرومأ  بذـه  ریغـصلا  نع  لغاشب  سیل 

الف ترکفأ  اذإ  و  .اـصقان }  ءیـشلاب  یتأـت  نأ  : جـیدختلا ،و  نیهوتلا : ضیرمتلا ( 2 هنجدـخت {  هب و ال  یناقلت  اـم  نضرمت  ـال  مهتأـف و 
سبلت هلاقملاب و ال  هنجه  اهنإف  قیقحتلا  نع  نرصقت  هیافکلا و ال  یلع  هوالع  اهنإف  لوضفلاب  نعتست  رذعت و ال  الف  تبتک  اذإ  لعجت و 
عمجا هب و  دـقعت  ناعم  هنجهی و  راشتنا  هفختـسی و  عوضخ  ثالث  نع  کباتک  یل  مرکأ  ینعم و  نع  ینعم  ندـعبت  مالکب و ال  اـمالک 

نکی كولملا ال  یلع  هثدحت  يذلا  کلملا  هطـسبک  هقوسلا  مالک  یلع  کمالک  هطـسب  نکیل  لوقت و  امم  لیلقلا  یف  دیرت  امم  ریثکلا 
مالکلا عامج  امنإف  هقوفتک  اقئاف  هولعک و  ایلاع  هلعجاف  کلملا  رادـقم  یلع  بتاکلا  مالک  امنإف  اریغـص  هب  ملکتت  ام  اـمیظع و  هتلن  اـم 

نإ تالاقملا  مئاعد  لاصخلا  هذهف  ءیشلا  نع  كربخ  ءیـشلاب و  كرمأ  ءیـشلا و  نع  کلاؤس  ءیـشلا و  کلاؤس  عبرأ  لاصخ  هلک 
اذإ حمـسأف و  تبلط  اذإ  حـضوأف و  تلأس  اذإ  مکحاف و  ترمأ  اذإـف  متی  مل  دـحاو  اـهنم  صقن  نإ  دـجوی و  مل  سماـخ  اـهیلإ  سمتلا 

کنیواود یف  تبثأ  هرداص  كزجعت  مل  هدراو و  کیلع  هبتشی  ملف  هلک  لوقلا  میثارجب  تذخأ  کلذ  تلعف  اذإ  کنإف  ققحف  تربخأ 
مدقتلا و نع  هانألا  ءاصحإلا و ال  نع  نایـسنلا  کنبلغی  ذخأت و ال  امل  درجت  یطعت و  امل  ظقیت  تجرخأ و  ام  اهیف  صحأ  تذخأ و  ام 

یترماؤم نع  هلک  کلذ  نکیل  قحلا و  یف  هریثکلا  فولألا  جارخإ  نمظعت  قح و ال  ریغ  یف  طاریق  نزو  نجرخت  ال 

یناشاک

دوخ ياـهراک  رب  نادرگ  یلوتم  سپ  كروما ) یلع  لوف   ) ناگدنـسیون لاـح  رد  نک  لـمات  نآ  زا  سپ  کـباتک ) لاـح  یف  رظنا  مث  )
اهنآ رد  يروآ  یم  رد  هک  اهیف ) لخدـت  یتلا   ) ار دوخ  ياه  همان  نادرگ  صاخ  و  کـلئاسر ) صـصخا  و   ) ار اـیاعر  نیرتهب  مهریخ ) )
نیرت عماج  هب  مهعمجاب )  ) داسف عفد  يارب  زا  یناهنپ  روما  دابع و  حالـصا  نمـشد و  عفد  رد  دوخ  ياهدیک  كرارـسا ) كدـئاکم و  )

دح هک  یـسک  نآ  زا  همارکلا ) هرطبت  نمم ال   ) هتـسیاب ياهرادرک  هتـسیاش و  ياـه  قلخ  دوجو  رم  قـالخالا ) حـلاص  دوجول   ) ناـشیا
رد کل ) فالخ  یف   ) وت رب  نآ  ببـس  هب  دنک  يریلد  سپ  کیلع ) اهب  يرتجیف ء   ) یگرزب تمارک و  حرف  يداش و  ار  وا  دـنراذگنرد 

تابتاکم داریا  نع   ) يربخ یب  تلفغ و  ار  وا  دنادرگن  هاتوک  و  هلفغلا ) هب  رصقت  و ال   ) ناگرزب روضح  هب  ءالم ) هرضحب   ) وت تفلاخم 
رب نآ  ياهباوج  ندینادرگزاب  زا  و  کنع ) باوصلا  یلع  اهتاباوج  رادصا  و   ) وت رب  وت  نانکراک  ياه  همان  ندروآ  زا  کیلع ) کلامع 

و فعـضی ) و ال   ) وت بناج  زا  دـهد  یم  و  کنم ) یطعی  و   ) وت يارب  زا  دریگارف  هچنآ  رد  و  کـل ) ذـخای  اـمیف  و   ) وت زا  باوص  هجو 
زجاع و  زجعی ) و ال   ) دزاس راوتـسا  هک  دیاب  هکلب  وت ، يارب  زا  ار  نآ  دشاب  هتـسب  هک  ار  يدقع  کل ) هدقتعا  ادـقع   ) دـنادرگن فیعض 
هـسفن ردق  غلبم  لهجی  و ال   ) دزادرپ نآ  لح  هب  هک  دیاب  هکلب  وت ، رب  دشاب  هتـسب  هچنآ  نداشگ  زا  کیلع ) دـقع  ام  قالطا  نع   ) دوشن

دوخ سفن  ردق  هب  نادان  هک  یتسرد  هب  سپ  هسفن ) ردقب  لهاجلا  ناف   ) روما رد  دوخ  سفن  هبترم  رادقم  هب  دشابن  نادان  و  رومالا ) یف 
سپ مهایا ) كرایتخا  نکی  مث ال   ) نآ رد  تسا  مکاح  ههیدب  هکنانچ  رت  لهاج  دوخ  ریغ  ردق  هب  دشاب  یم  لهجا ) هریغ  ردقب  نوکی  )

ندیمارآ و رب  و  کتمانتـسا ) و   ) وت نتفایرد  ياهتـسارف و  رب  ینبم  کتـسارف ) یلع   ) ار ناشیا  وت  ندرک  رایتخا  دـشابن  هک  دـیاب  نآ  زا 
هاـسارفل نوفرعتی   ) نادرم هک  یتـسرد  هب  سپ  لاـجرلا ) ناـف   ) وت زا  ناـمگ  ییوکین  و  کـنم ) نظلا  نسح  و   ) وا رب  وـت  ندرک  داـمتعا 

تمدـخ ییوکین  هب  و  مهتمدـخ ) نسح  و   ) نتـسارآ نتـشیوخ  هب  مهعنـصتب )  ) نایلاو اهتـسارف  يارب  زا  ار  دوخ  دنناسانـش  یم  هـالولا )
هاگن يزیچ  تناما  ندرک و  تحیصن  زا  یش ء ) هنامالا  هحیصنلا و  نم   ) نآ ریغ  تسین  هک  يدح  هب  کلذ ) ءارو  سیل   ) نتفاتش ناشیا 

تـسود یلو و  هچنآ  هب  نیحلاصلل ) اولو  امب   ) ار ناشیا  يامن  ناحتما  نکیلو  مهربتخا ) نکل  و   ) دـنوش راـتخم  ناـیلاو  دزن  اـت  نتـشاد 
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هک هماعلا ) یف  ناک   ) ار ناشیا  نیرتوکین  رم  نک  دصق  سپ  مهنـسحال ) دمعاف   ) وت زا  شیپ  کلبق )  ) ار هتـسیاش  ناگدنب  رم  دنا  هدـش 
، هجو يور  زا  اهجو )  ) تناما ظـفح  هب  هناـمالاب )  ) ناـشیا نیرتاسانـش  و  مهفرعا ) و   ) تمـالع رظن  زا  ارثا )  ) ماوع ناـیم  رد  دـشاب  هدوب 

هار کتحیـصن هللا ) یلع  لیلد   ) دش روکذم  هچنآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) ناف   ) تناید تناما و  تظفاحم  هب  دشاب  سانـشور  ینعی 
( رما لک  سارل  لعجا  و   ) ار وا  راک  هدش  یلاو  هک  یـسک  يارب  و  هرما ) تیلو  نمل  و   ) دوخ يارب  وت  ندرک  تحیـصن  رب  تسا  هدنیامن 
و ال  ) دـنیامن مایق  نآ  هب  هک  ناشیا  زا  ار  يرادرـس  مهنم ) اسار   ) دوخ ياهراک  زا  كروما ) نم   ) يراـک ره  يرادرـس  يارب  نادرگب  و 
وا رب  دوشن  هدـنکارپ  و  هیلع ) تتـشتی  و   ) روـما نآ  زا  دـشاب  گرزب  هک  يراـک  ار  وا  دـنادرگن  بوـلغم  دنکـشن و  هک  اـهریبک ) هرهقی 

تیباغتف  ) یبیع وت  ناگدنـسیون  رد  دـشاب  هک  تقو  ره  و  بیع ) نم  کباتک  یف  ناک  امهم  و   ) نآ زا  دـشاب  رایـسب  هک  يرما  اهریثک ) )
تزع ترضح  دزن  ترخآ  رد  نآ  هب  يوش  هدرک  مازلا  هتمزلا )  ) بیع نآ  زا  يزرو  تلفغ  وت  هک  هنع )

یلمآ

ینیوزق

یتسار و زا  ناشیا  نیرتهب  دوخ  روما  رب  رامگب  و  دوخ ، ناگدنـسیون  لاـح  رد  نک  رظن  سپ  دـیامرف : یم  دنناگدنـسیون  مجنپ  فنص 
تبث هک  ار  دوخ  ياهمان  نادرگ  صاخ  .رازگراک و  نادراک و  راکوکین و  راکزیهرپ و  ینعی  دـیدشت  هب  ار  ناشیا  ریخ  ای  یـسفن  کین 
دشاب رتعماج  هک  ناشیا  زا  سک  نآ  هب  کلم ، حلاصم  رد  ار  دوخ  ناهنپ  روما  نمشد و  عفد  يارب  ار  دوخ  ياهدیک  اهنآ  رد  ینک  یم 
بحاص دیاب  هتبلا  و  دشاب ، تارزو  یناث  و  دنیوگ ، ینـسیون  هعقاو  ناریا  رد  دهع  نیا  رد  ار  بصنم  نیا  و  ار ، هدیدنـسپ  قالخا  دوجو 

يار بوغرم و  راوـطا  بدا و  نسح  یهاوـخریخ و  یملق و  تسار  تناـما و  تناـید و  زا  دـشاب  قـالخا  مئارک  هب  یلحم  بصنم  نیا 
تاـبتاکم رادـصا  داریا و  دـشاب و  لـک  ریزو  زا  شیب  تاـقوا  بلاـغ  رد  ار  یلاو  صخـش  نیا  تیمرحم  هـچ  فـیفع  سفن  حـیحص و 

سک نآ  زا  باتک  قلطم  ای  لئاسر  بحاص  دـیاب  سپ  .دـشاب  رتشیب  همه  زا  عـالطا  ار  وا  کـلم  رارـسا  رب  و  دـنک ، وا  یلاو  رب  فارطا 
تمعن فرش و  نوچ  هک  تسا  ناکلفس  نامیئل و  تداع  هچنانچ  يراوگرزب  تمارک و  ار  وا  دنکفین  يدنـسپدوخ  رطب و  رد  هک  دشاب 

دلوتم تمارک  فرـش  رب  هکنانآ  دنا : هتفگ  و  دنـسانشن ، تمعن  بحاص  قح  و  دننک ، تمعن  نارفک  و  دندرگ ، شکرـس  رتغم و  دـنبای 
تمعن فرـش و  یتدایز  هب  دنا  هدش  دـلوتم  فرـش  رب  هک  نانآ  و  دـندرگ ، نیبدوخ  بجعم و  دـننیب  فرـصن  لام و  نوچ  دـنا ، هدـشن 
تسار دربن  تنابرهم  دنزرف  وچ  وت  زا  تسا  هبرگ  هنسرگ  ناسب  هلفـس  مدرم  دیوگ : ورـسخ  رـصان  دیازفیب  ناشیا  رد  تیمدآ  عضاوت و 

مارکا و قاقحتـسا  زا  ار  هقرف  همه  هتـسیاشان  تفـص  نیا  درغب و  ریـش  وچ  يرگنب  ودـب  وت  نوچ  دروخ  ورف  درک و  تسدـب  يزیچ  وچ 
ناشیا هک  دشاب  نآ  رد  موق  نیا  حالص  و  دننادرگ ، تفطاع  رظن  روظنم  ار  موق  نیازا  چیه  كولم  دیابن  دنادرگ و  دورطم  رود و  ماعنا 
تلزنم ار  ناشیا  هک  کلم  صاخ  باتک  امیـس  و  دـشاب ، هدرم  هدرـسفا و  نامرح  فرب  رد  ناشـسفن  ردژا  و  دـشابن ، لاـگنچ  زگره  ار 

سپ دراذـگ  یم  زاب  ناشیا  هب  قلخ  ياـهراک  دـهد و  یم  ذاـفنا  ناـشیا  دـیدباوص  تروشم و  هب  تکلمم  روما  یلاو  و  تسا ، هصاـخ 
وا دنادرگن  رصاق  هک  یسک  .کلم و  نایعا  روضح  سلجم و  رد  وت  فالخ  رد  وت  رب  هتفای  هک  تلزنم  تمارک و  ببس  هب  دنک  تئرج 
هچ وت ، بناج  زا  باوص  هجو  رب  تابتاکم  باوج  ندـینادرگ  زاب  و  وت ، رب  ناشیا  بلاطم  لاـمع و  ياـهمان  ندرک  ضرع  زا  تلفغ  ار 
زا ار  ناشیا  دـهد  یم  و  وت ، يارب  تیرع  بناج  زا  دـیریگ  یم  هک  يروما  نآ  رد  .ددرگ و  یم  میظع  لالتخا  بجوم  راک  نیا  لامها 

نداشگ زا  دیاین  زجاع  .ریبدت و  يور  زا  دـنادرگ  راوتـسا  هکلب  وت ، عفن  يارب  دـشاب  هتـسب  هک  ار  يدـقع  ددـنب  هن  تسـس  .وت و  بناج 
لهاج .دشاب و  هاگآ  نادراک و  دنمشوه و  و  دشاب ، رداق  روما  قتف  قتر و  دقع و  لح و  رب  هلمجلا  یف  و  وت ، ررض  رب  هدش  هتسب  هچنآ 
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رب تخانش  نیا  و  فالخ ، یب  رتلهاج  يرگید  هیاپ  هب  لهاج  هک  اریز  .دهن  دوخ  هیاپ  هزادناب  ماگ  ات  روما  رد  ار  دوخ  هبترم  دح  دشابن 
هیاپ کلم  صاخ  بتاک  دشاب  بجاو  و  هنسحی ) ام  ءرما  لک  همیق  ( ) ع  ) تسا وا  لوق  باب  نیا  رد  لصا  و  دشاب ، یفخ  مدرم  يرایـسب 

وت تخانـش  ناحتما  ای  ار  ناشیا  وت  رایتخا  دـشاب  دـیابن  هکنآ  رگید  .دـشاب و  باوص  نآ  رد  وا  ریبدـت  ات  دسانـشب  راـک  ره  سک و  ره 
يارب دـننادرگ  یم  هتخانـش  ار  دوخ  نادرم  هک  یتـسرد  هب  هچ  دوخ  یناـمگ  وـکین  و  دوـخ ، داـمتعا  و  دوـخ ، تسارف  رباـنب  ار  ناـشیا 
مئامذ و  دنزاس ، یم  رهاظ  دوخ  زا  یـشیدناریخ  یـسفن و  کین  تناما و  ینعی  یتمدـخ  وکین  شیوخ و  نتـسارآ  هب  نایلاو  ياهتـسارف 

یم ادیپ  نظ  نسح  داقتعا و  ناشیا  هب  یلاو  و  دنبیرف ، یم  ار  یلاو  تسارف  ات  دننادرگ  یم  روتـسم  یلاو  رب  ار  شیوخ  بویع  قالخا و 
رد تسین  عنـصت  هب  دوخ  زا  دننادرگ  یم  رهاظ  هچنآ  ریغ  دیامرف : یم  هچنانچ  دهد و  یم  یناوید  بصانم  لامعا و  ار  ناشیا  و  دـنک ،

باتک رد  رگم  دـشاب ، تلم  نامزالم  زا  هقرف  همه  رد  عنـصت  نیا  هک  دـنامن  یفخم  و  یبیـصن ، يزیچ و  تناـما  تحیـصن و  زا  ناـشیا 
یم هچنآ  زا  هک  ددرگ  رهاـظ  سپ  دـنریگب ، یبصنم  اـت  دـنیامن  او  یعمط  مک  یملق و  تسار  تفـص  رب  ار  دوخ  هک  دـشاب  هدوب  بلغا 

یکین و رد  ار  ناشیا  لاح  نک  ناحتما  نکیل  .دشاب و  رتشیب  دونج  رد  تفص  نیا  دهع  نیا  رد  و  هدوبن ، یبیصن  چیه  ار  ناشیا  دندومن 
ناحتما ینعم  هب  دـشاب  كرابتخا  زین  قباس  رد  هک  دـشاب  هنیرق  اـجنیا  مهربتخا )  ) ظـفل وت  زا  شیپ  ناـکین  يارب  ناـشیا  لـمع  هب  يدـب 
ناـشیا نیرت  فورعم  ساـن و  هفاـک  رد  وا  لـمع  رثا  دـشاب  هدوب  رتوکین  هک  ار  نآ  اـمرفراک  نک و  دـصق  سپ  .كراـیتخا  هن  هتخاـنش 

هار زا  هک  رگید  تاراما  نیا  زج  تسین و  لمع  هب  ناشیا  ناحتما  زا  رتیوق  یموق  حالـص  رب  یلیلد  چیه  .نآ  هب  هدش  سانـش  ور  تناماب 
هدیدنـسپ و اهرظن  رد  عنـصت  هب  ار  دوخ  كولم  نامزالم  امیـس  سان  هفاک  هچ  دـشابن ، دامتعا  لـحم  ددرگ  لـصاح  نظ  نسح  سرفت 

دوب نآ  موق  نیا  تداع  و  دزغلب ، رتشیب  وا  رد  اهنامگ  و  ددنب ، راکب  رتهب  هقیرط  نیا  دـشاب  رت  هویـش  قفانم  هکنآ  و  دـنیامن ، او  هتـسیاش 
دوخ دشاب  لیام  بغار و  تریـس  تفـص و  مادک  هب  ءاطلخ  زا  موق  رگید  ای  سیئر  یلاو و  عبط  هک  دندنب  راکب  رکفت  دـننک و  رظن  هک 

ناشیا زا  نآ  تقیقح  و  دنتفا ، طلغ  رد  تنطف  ءاکذ و  بابرا  هچنانچ  دنیامن  او  دوخ  زا  تریـس  نآ  و  دـننادرگ ، هتخاس  هجو  نآ  رب  ار 
، درک دنناوتن  تسارف 

قح يارب  حیحـص  لمع  ینعی  ار ، یلاعت  يادخ  رم  وت  تحیـصن  رب  دشاب  لیلد  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  .دـننک  کین  نامگ  ناشیدـب  و 
ره يدیفس  شیر  يرادرس و  يارب  نادرگ  هب  .تیعر و  ای  دشاب  دوخ  ترضح  نآ  هک  ار  وا  رما  هدرک  یلوت  هک  یسک  يارب  و  ندرک ،

رایسب ددرگن  شوشم  هدنکارپ و  وا  رب  و  ار ، وا  گرزب  ياهراک  دینادرگ  زجاع  بولغم و  دناوتن  هک  ناشیا  زا  يرـس  دوخ  روما  زا  راک 
وت ناگدنسیون  رد  دشاب  هدوب  هاگره  .دومن و  دناوت  هقح ) وه  امک   ) تسا ررقم  وا  يراک  رـسب  هک  روما  نادب  مایق  لصاحلا  و  روما ، زا 
زا يرایـسب  و  تاـقبط ، ریاـس  نینچمه  و  دـشاب ، وت  رب  نآ  تساوخزاـب  ینعی  .يوش  هدرک  مازلا  نادـب  نآ  زا  يزرو  تلفغ  وت  یبیع و 

تاقبط نیا  زا  یکی  هب  صاصتخا  دـشاب و  كرتشم  دـش  هدرک  رکذ  هناـگجنپ  تاـقبط  نیا  هراـبرد  هک  یهن  رما و  زا  نیناوق  اـیاصو و 
.دشاب یلوا  صخا و  موق  نآ  هب  نکیل  و  دشاب ، هتشادن 

یجیهال

دوجول مهعمجاب  كرارسا ، كدئاکم و  اهیف  لخدت  یتلا  کلئاسر  صصخا  مهریخ و  كروما  یلع  لوف  کباتک : لاح  یف  رظنا  مث  »
تابتاکم داریا  نع  هلفغلا  هب  رـصقت  ءالم و ال  هرـضحب  کل  فالخ  یف  کیلع ، اهب  يرتجیف  همارکلا ، هرطبتال  نمم  قـالخالا ، حـلاص 

زجعی کل و ال  هدقتعا  ادقع  فعـضی  کنم و ال  یطعی  کل و  ذـخای  امیف  کنع و  باوصلا  یلع  اهتاباوج  رادـصا  کیلع و  کلامع 
« .لهجا هریغ  ردقب  نوکی  هسفن  ردقب  لهاجلا  ناف  رومالا ، یف  هسفن  ردق  غلبم  لهجی  کیلع و ال  دقع  ام  قالطا  نع 
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همان تالسارم و  نادرگ  صوصخم  ار و  ناشیا  نیرتهب  وت  ياهراک  رب  زاس  هجوتم  سپ  وت ، ناگدنسیون  لاح  رد  نک  هاگن  سپ  ینعی 
رم دـشاب  ناشیا  نیرت  عماج  هک  یـسک  هب  وت ، رارـسا  وت و  یناهن  ياهریبدـت  نآ  رد  دـشاب  لخاد  هک  یتالـسارم  نانچ  نآ  ار ، وت  ياه 

ار وا  دزاـسن  هارمگ  شکرـس و  هـک  یـسک  زا  اـفو ، تناـید و  تناـما و  قدـص و  مـلح و  مـلع و  دـننام  ار ، هتـسیاش  ياـهقلخ  دوـجو 
دزاسن رصقم  هک  یـسک  زا  ناگرزب و  هورگ  روضح  رد  وت  اب  ندرک  تفلاخم  رد  وت  رب  نآ  ببـس  هب  دنک  تارج  هکنیا  ات  يراوگرزب ،

وت و بناج  زا  یتسرد  باوص و  قفو  رب  اهنآ  ياهباوج  ندرک  رداص  وت و  رب  وت  نانکراک  تاجتـشون  ندـیناسر  زا  ندـش  لـفاغ  ار  وا 
تاورب و ضوبق و  دـننام  وت  بناـج  زا  دـهد  یم  وـت و  يارب  زا  ریغ  زا  دریگ  یم  هک  یتاجتـشون  رد  ندـش  لـفاغ  ار  وا  دزاـسن  رـصقم 

لهاج .تاجماندهع و  رد  مصخ  هب  هعفان  دویق  رکذ  رابتعا  هب  ینعی  .وت  يارب  زا  ددنب  یم  هک  ار  يدقع  دنادرگ  مکحم  ددنبن و  تسس 
ریغ هبترم ي  هب  رت  لهاج  دشاب  یم  دوخ  سفن  هبترم ي  هب  لهاج  هک  قیقحت  هب  سپ  اهراک ، رد  ار  دوخ  سفن  هبترم ي  رادقم  دـشابن 

.دوخ

مهعنـصتب و هالولا  تاسارفل  نوضرعتی  لاجرلا  ناف  کـنم ، نظلا  نسح  کتمانتـسا و  کتـسارف و  یلع  مهاـیا  كراـیتخا  نکیـال  مث  »
ناک مهنـسحال  دمعاف  کلبق ، نیحلاصلل  اولو  امب  مهربتخا  نکلو  یـش ء ، هنامالا  هحیـصنلا و  نم  کلذ  ءارو  سیل  مهتمدخ و  نسح 

كروما نم  رما  لک  سارل  لعجا  هرما و  تیلو  نمل  کتحیـصن هللا و  یلع  لیلد  کـلذ  ناـف  اـهجو ، هناـمالاب  مهفرعا  ارثا و  هماـعلا  یف 
« .هتمزلا هنع  تیباغتف  بیع  نم  کباتک  یف  ناک  امهم  اهریثک و  هیلع  تتشتی  اهریبک و ال  هرهقیال  مهنم ، اسار 

هک قیقحت  هب  هک  اریز  ناشیا ، رب  وت  ندرب  کین  نامگ  وت و  نانیمطا  وت و  تفایرد  ربانب  ار  ناشیا  وت  ندیزگرب  دـشاب  دـیابن  سپ  ینعی 
نآ ياوس  تسین  هکنآ  لاح  دوخ و  ندرک  تمدخ  کین  دوخ و  نتشاد  تعنـص  ببـس  هب  دندرگ  یم  ماکح  تفایرد  ضرعتم  نادرم 

شیپ ناراکوکین  يارب  زا  دنتـشاد  تسود  هک  يزیچ  هب  ار  ناشیا  امزایب  نکیلو  ناشیا ، رد  ینعی  ندوب  نیما  ندوب و  صلاـخ  زا  يزیچ 
نیما رد  ناـشیا  ناراـکوکین  نیرت  سانـشور  هب  ناگدـنب و  هماـع ي  رد  ناـشیا  هدـنرادرمث ي  رثا و  نیرتـهب  هب  نک  دـصق  سپ  وت ، زا 

وا رما  هجوتم  وت  هک  یـسک  يارب  زا  ادـخ و  يارب  زا  وت  ندرک  تحیـصن  رب  تسا  هدـنیامن  هار  شیامزآ  نآ  هک  قیقحت  هب  سپ  ندوب ،
گرزب ار  وا  دنادرگن  زجاع  هک  ار  ناگدنسیون  زا  يرفن  وت  ياهراک  زا  يراک  ره  رـس  يارب  زا  نادرگب  دشاب و  وت  ماما  هک  یـشاب  یم 

زا ینک  لفاغت  وت  سپ  یبیع ، وت  ناگدنـسیون  رد  دـشاب  هک  ینامز  نآ  ره  اـهراک و  ندوب  رایـسب  وا  زا  دوشن  هدـنکارپ  اـهراک و  ندوب 
.دوب یهاوخ  لفاغت  نآ  تبوقع  هدش ي  هدینادرگ  مزال  وت  نآ ،

یئوخ

ررکت دق  و  هرطبت :) ال  ، ) ودعلا هاجت  يرـس  ریبدـت  هدـیکم : عمج  دـئاکم :) ، ) تابتاکملا ناوید  یلوتی  نم  بتاک : عمج  باتک ) : ) هغللا
ربجتلا رطب  دق  و  طاشنلا ، هدش  ربجتلا و  وه  لاقی : همعنلا و  دنع  نایغطلا  ینغلا و  لامتحا  ءوس  لیق : امک  وه  رطبلا و  رکذ  ثیدـحلا  یف 

، هبیه بلقلا  نیعلا و  نولمی  سانلا  نم  هعامج  الملا  لیق : الملا :) -. ) نیرحبلا عمجم  حتفلاب - رطبی  رـسکلاب  رطب  دق  و  طاشنلا ، هدـش  و 
نم مسالا  رـسکلاب  هسارفلا ) ، ) نینثا نیب  رما  یف  هدـهاعملا  دـقعلا :) ، ) مهلوق یلا  عجری  نیذـلا  مهواسور  سانلا و  فارـشا  مه  لیق : و 

تامارکلا و نم  عونب  سانلا  لاوحا  ضعب  نوملعیف  هئاـیلوا  بولق  یف  هللا  هعقوی  اـم  امهدـحا  ناـعون  یه  و  اریخ ، هیف  تس  رفت  کـلوق 
لئالدـلاب و ملعی  عون  اـمهیناث  و  هللا ، رونب  رظنی  هناـف  نموملا  هسارف  اوقتا  ثیدـحلا : رهاـظ  هیلع  لد  اـم  وـه  نظلا و  سدـحلا و  هباـصا 

هلوقب قلعتم  الم : هرضحب  ضیعبتلل ، نم  هرطبت : نمم ال  بارعالا : .هنع  تلفاغت  هنع : تیباغت ) ، ) هیلا نکس  اذک : یلا  مانتسا ) ، ) براجتلا
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اهمسا و یلع  مدق  سیل  ربخ  رقتسم  فرظ  کلذ ، ءارو  فوذحم ، دئاعلا  اهتلص و  اهدعب  ام  هلوصوم و  ام  هظفل  ذخای : امیف  يرتجیف ء ،
ناک مسا  هماعلا : یف  ناک  ریدقت ، يا  یلع  فوذحم  دئاعلا  اهولو و  یتلا  هیالولاب  يا  هیردصم : ام  نوکت  نا  زوجی  اولو : امب  یشوه ء ،
.ناک امهم  مالسلا :) هیلع   ) هلوق ءازج  هتمزلا : مهنسحال  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نم  زیمت  ارثا  و  هل ، ربخ  رقتسم  فرظ  هماعلا  یف  هیف و  ردقم 
دهع نم  ءاسورلا  كولملا و  هب  متها  دقف  باتکلا ، ناویدلا و  ماظن  هندـمتملا  هیقارلا و  لودـلا  یف  هیـسیئرلا  تاماظنلا  مها  نم  ینعملا :

بتاکلا هردن  عم  رـصعلا  اذه  یف  یبنلا  لوح  راد  دق  و  نآرقلا ، يآ  هباتک  یف  ع )  ) یبنلا دهع  یف  یمالـسالا  ماظنلا  یف  لثمت  میدـق و 
ع)  ) یبنلا متها  دق  و  هیلع ، هللا  تاولص  نینموملاریما  انالوم  مهساری  یحولا  باتکب  نوفصوی  ابتاک  رشع  ینثا  نییمالا  هیبرعلا  همالا  یف 

یلع ناک  و  نیملـسملا ، نم  رفن  رـشعل  هباتکلا  میلعت  نیبتاکلا  بورحلا  يرـسا  ءادـف  لعج  یتح  هیمالـسالا  هعماجلا  یف  باتکلاریفوتب 
: رثکـالا یلع  هریثک  فقاوم  یف  ساـنلا  نیب  هنیب و  قیناوملا  دوهعلا و  هباـتک  یلوتی  ع )  ) یبنلل صوصخملا  بتاـکلا  وه  مالـسلا ) هیلع  )
ص 301  ) ماشه نبا  هریـس  یف  امک  هرجهلا ، ردص  یف  هنیدملا  لوح  نینکاسلا  دوهیلا  لئابق  نیملـسملا و  نیب  حلـصلا  دهع  هباتک  اهنم 
دوـهی و هیف  عادو  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نیب  اـباتک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  بتک  و  قاحـسا : نبا  لاـق  رـصم .) ج 1 ط 

یلـص  ) یبنلا دمحم  نم  باتک  اذه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  .مهل  طرتشا  مهیلع و  طرـش  مهلاوما و  مهنید و  یلع  مهرقا  مهدهاع و 
نود نم  هدـحاو  هما  مهنا  مهعم  دـهاج  مهب و  قحلف  و )  ) مهعبت نم  برثـی و  شیرق و  نم  نیملـسملا  نینموـملا و  نیب  هلآ ) هیلع و  هللا 
یلع فوع  ونب  نینموملا و  نیب  طسقلا  فورعملاب و  مهیناع  نودـفی  مه  مهنیب و  نولقاعتی  مهتعبر  یلع  شیرق  نم  نورجاهملا  سانلا ،

نولقاعتی مهتعبر  یلع  هدـعاس  ونب  نینموملا و  نیب  طسقلا  فورعملاب و  اهیناع  يدـفت  هفئاط  لک  یلوـالا و  مهلقاـعم  نولقاـعتی  مهتعبر 
نم هناد  و  لاق : نا  یلا  مهتعبر - یلع  راجنلا  ونب  نینموملا و  نیب  طسقلا  فورعملاب و  اهیناع  يدفت  مهنم  هفئاط  لک  یلوالا و  مهلقاعم 
مل و  ینعملا ،: ظفللا و  ریزغ  یخیرات  دـهع  وه  .خـلا و  مهیلع - نیرـصانتم  نیمولظم و ال  ریغ  هوسالا  رـصنلا و  هل  ناـف  دوهی  نم  اـنعبت 

( مالسلا هیلع   ) هنیب دقعنملا  یخیراتلا  دهعلا  اهنم  .ربدتف و  ع -)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هنا  رهاظلا  نکل  بتاکلا و  مساب  هریسلا  یف  حرصی 
يداو یف  مهودـص  هرمعلا و  ءادـال  همرکملا  هکم  نیملـسملا  لوخد  نع  هکم  شیرق  لـئابق  عنم  ثیح  هیبیدـحلا  هعقاو  یف  شیرق  عـم 
یتـح لاـجرلا  نم  هدـع  شیرق  نیب  هنیب و  ددرت  هعقاولا و  هذـه  یف  برح  هراـثا  نع  ع )  ) یبـنلا عنتماـف  برحلل ، مهوـضرع  هیبیدـح و 

هیلع  ) یلع یلوت  نیملـسملا و  یلع  هیلقث  هماـه  طورـش  نمـض  یف  شیرق  عم  ع )  ) یبـنلا نیب  حلـص  دـقع  نم  ورمع  نب  لیهـس  نکمت 
نب یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اعد  مث  لاق : رـصم :) ص 216 ج 2 ط   ) ماشه نبا  هریس  یف  امک  دهعلا ، اذه  هباتک  مالـسلا )

لاقف مهللا ، کمـساب  بتکا  نکل  اذـه و  فرعا  ال  لیهـس : لاقف  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  بتکا : لاـقف : هیلع  هللا  ناوضر  بلاـط  یبا 
ورمع نب  لیهس  هللا  لوسر  دمحم  هیلع  حلاص  ام  اذه  بتکا  لاق : مث  اهبتکف ، مهللا ، کمساب  بتکا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاقف  لاق : کیبا ، مسا  کمسا و  بتکا  نمل  کلتاقا و  مل  هللا  لوسر  کنا  تدهـش  ول  لیهـس : لاقف  لاق :
نهیف نمای  نینـسرشع  سانلا  نع  برحلا  عضو  یلع  احلطـصا  ورمع و  نب  لیهـس  هللادـبع  نب  دـمحم  هیلع  حـلاص  ام  اذـه  بتکا  هلآ )

مل دـمحم  عم  نمم  اشیرق  ءاج  نم  مهیلع و  هدر  هیلو  نذا  ریغب  شیرق  نم  ادـمحم  یتا  نم  هنا  یلع  ضعب  نع  مهـضعب  فکی  سانلا و 
بحا نم  هیف و  لخد  هدهع  دمحم و  دقع  یف  لخدی  نا  بحا  نم  هنا  لالغا و  لالسا و ال  هنا ال  هفوفکم و  هبیع  اننیب  نا  هیلع و  هودری 

یف نحن  اولاقف : رکبونب  تبثاوت  هدهع و  دمحم و  دقع  یف  نحن  اولاقف  هعازخ  تبثاوتف  هیف  لخد  مهدهع  شیرق و  دقع  یف  لخدـی  نا 
کباحـصاب اهتلخدف  کنع  انجرخ  لباق  ماع  ناک  اذا  هنا  هکم و  انیلع  لخدت  الف  اذه  کماع  انع  عجرت  کنا  مهدهع و  شیرق و  دقع 

یبا نب  یلع  و  باتکلا : دوهـش  نایب  یف  لاق : نا  یلا  اهریغب - اهلخدـت  برقلا ال  یف  فویـسلا  بکارلا  حالـس  کعم  اثالث  اهب  تمقاـف 
رما مظن  باجنالا و  نیقئاللا  باتکلا  باقلا  ناویدلا و  ماظن  لصفلا  اذه  یف  ع )  ) نیب دق  .هفیحصلا و  بتاک  وه  ناک  بتک و  بلاط و 
هیلع ضرعتی  مل  هقادـصلا و  هنامالا و  هیاعر  هیقـالخالا و  ههجولا  نم  بتاـکلا  هیـصخش  یف  .همیق 1 - ثحابم  یف  باتکلا  ناویدـلا و 
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هباتکب لاغتشالا  نم  نکمتیل  هیملع  تاجرد  لیصحت  طخلا و  ملعت  نم  هیلع  بجی  ام  هینفلا و  ههجولا  نم  بتاکلا  یف  مزلی  امل  مالسلا 
اذه انرصع  یف  جاتحی  یمسر  ناوید  یف  هباتکلا  لغشف  یلاعلا  بصنملا  اذهل  هسفن  ضرعی  نمل  هرورـضلاب  مولعم  هنال  یلاعلا  ناویدلا 
دق .طخلا و  هدوجب  زوفلا  هباتکلا و  نفل  یصوصخلا  ملعتلا  نم  هل  مزلی  ام  یلا  افاضم  هطـسوتملا  هرودلا  تالیـصحت  مامتا  هداهـش  یلا 
امیق ایقت  ناک  نموه  انه  ریخلا  ریسفت  و  مثیم : نبا  لاق  مهریخ ) كروما  یلع  لوف  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوقب بتاکلل  ماعلا  فصولا  صخل 

حرـشلا یف  لاق  .مهریخ  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  هب  حرـصملا  لیـضفتلا  ینعم  نع  لفغ  هناک  لوقا : .لـمعلا  حـلاصم  نم  هنم  داری  اـمب 
یمسی يذلا  وه  هیلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ریـشی  يذلا  بتاکلا  نا  ملعا  بادالا و  نم  مهمزلی  ام  باتکلا و  یف  لصف  یلزتعملا :

هنع ولا  معلا  تابوتکم  لصت  هیلا  هروما و  یف  هنع  بئاـنلا  و  ریمـالا ، هرـضح  ریبدـت  بحاـص  هنـال  اریزو ، یفرعلا  حالطـصالا  یف  نـالا 
و باتکلا ، بتاک  هقیقحلا  یلع  وه  و  مهیلع ، نمیهملا  و  لامعلا ، یلع  كردتـسملا  وه  و  ریمالا ، یلع  ضرعلا  هیلا  و  هبوجالا ، ردـصت 
و هقباسلا ، روصعلا  یف  ازاتمم  ناک  هنا  نظا  اذه و  انرـصع  یف  هباتکلا  نع  زاتمم  بصنم  هرازولا  لوقا : .قلطملا  بتاکلا  هنومـسی  اذهل 

بتاکلا نوک  یلع  لدـی  هنا ال  الا  نایحالا  ضعب  یف  و  نامزالا ، ضعب  یف  بتکلا  نم  مهی  ام  اشنا  هباـتکلاب و  لغتـشی  ریزولا  ناـک  نا 
دلاخ نب  ییحی  ملقب  هفالخلا  رادب  هطبترملا  هماعلا  رومالا  یف  هماهلا  تاعیقوتلا  ردصی  نومام  نوراه و  دهع  یف  ناک  دـقف  ریزولا ، وه 

.خیراوتلا ریـسلا و  بتک  یف  بتاکلاب  مهفیـصوت  دهعی  مل  هنا  الا  هفالخلا  ناوید  یف  هرازولا  ماقم  مهل  لضف و  رفعج و  هنبا  یکمربلا و 
یلا باتکلا  میسقت  یف  .هیدـل 2 - رـسلا  ءاشفا  و  هیلع ، هاشولا  ماهتا  و  هنع ، باجحلا  عفر  ثلث : کلملا  یلع  بتاکلل  لاقی  ناک  و  لاق :

هیف ءوسیف  جازملا  فیفخ  نوکی  هحلاصلا و ال  قالخالل  باتکلا  عمجا  نوکی  ناب  هیف  یصواف  رسلا ، بتاک  مهنمف  تاقبط : تاجرد و 
یف هیناـنالا  فـالخلا و  راـهظاب  هیلع  يرتـجیف ء  یلاولا  یلع  ناـیغطلا  رطبلا و  هیرتـعیف  هیدـل  هرارـسا  هعیدوت  یلاوـلا و  عـم  هتاوـلخ  رثا 

ماعلا ناویدلا  بتاک  مهنم  .ءالملا و  دنع  هردق  فعـضی  هیلع و  هتئرجب  یلاولا  نوهیف  ءارمالا  ءاسورلا و  فارـشالاب و  لفاحلا  رـضحملا 
بتکلا هذه  باوج  رادـصا  یف  حـماسی  اظقی ال  اظفاح  نوکی  نا  هیف  ع )  ) یـصویف اهباوج  فلکتی  لامعلا و  تابتاکم  هیلع  دری  يذـلا 
نکمتیل هلک  کلذ  طبـضیف  فراصملا ، بتاورلا و  ءاطعاب  قلعتی  اـم  وا  دـئاوعلا  جارخلا و  ذـخاب  قلعتی  اـمیف  ءاوس  باوصلا  هجو  یلع 
فانـصا نم  هریغ  یلاولا و  نیب  دوقعلا  دوهعلا و  داوم  میظنت  یف  اـقیل  اـنطف  نوکی  نا  .تارداـصلا و  تادراوـلا و  یف  رظنلا  نم  یلاوـلا 

همهبم ریغ  همکحم  هدـهاعملا  داوم  میظنت  یلا  اهبحاص  ردـتقی  هداق  هنطف و  هقئاف و  هریـصب  یلا  جاتحی  رما  اذـه  و  بناجالا ، وا  اـیاعرلا 
هاجت هیلوسملا  نع  صلختلا  جاتحی  هنا  امک  دـیری  ام  یلع  اهرـسفی  همهبم و  اهلمج  ضعب  لعجی  نا  هدـهاعملا  فرطل  نکمی  ثیحب ال 

فرعی نا  بتاکلا  یف  طرتشا  و  کـیلع .) دـقع  اـم  قـالطا  نع  زجعی  ـال  و   ) هلوقب ع )  ) ربع ریبعت  نسح  هریـصب و  یلا  دوهعلا  تاررقم 
یف هلغـش  نم  هیلع  بجی  ام  ءادال  هعم  هتـسلاجم  یلاولا و  عم  هتبحـصب  رتغی  یلاولا و ال  يدل  ذوفنلا  لامعا  یف  هدح  دنع  فقی  هردق و 

ریطیف یلاولا  یلع  الالد  هلغـش  اهیـضتقی  یتلا  هسلاجملا  روضحلا و  اذـه  بسحی  الف  اهباوج  یف  هنم  ءاضمالا  ذـخا  هیلا و  لئاسرلا  ءاهنا 
یف لـماک  راـبتخا  یلع  ادـمتعم  نوـکی  ناو  دـبال  ماـهلا  لغـشلا  اذـه  یف  مهباـصتنا  باـتکلا و  باـختنا  نا  یلع  هبن  مـث  .هردـق  قوـف 

همدخلا میدقت  صالخالاب و  رهاظتلا  نع  یـشانلا  نظلا  نسح  هسارفلا و  سدـحلا و  درجمب  مهتقایل  تابثا  یف  یفتکی  مهتیحالص و ال 
مهتیحالـص یلع  لیلدـلا  نا  ع )  ) نیب .نطابلا و  یف  صالخالا  نم  ولخ  مه  امهب و  یلاولا  رتغی  امبر  رهاظت  عنـصت و  لها  لاجرلا  نـال 

رما ننفت  یلا  راشا  مث  .سانلا  دـنع  مهتناما  نافرع  هماعلا و  رظن  یف  مهرثا  نسح  عم  کلذ  لبق  نیحلاـصلل  هباـتکلا  یلوت  یف  مهتقباـس 
لکـشم هرهقی  ثیحب ال  نفلا  اذـه  یف  نیرهاملا  باتکلا  نم  اقئال  اسیئر  رومالا  نم  لکل  لعجی  ناب  رماف  هفلتخملا  اههوجو  هباـتکلا و 

مدـع باـتکلا و  لـمع  هحـص  نع  صحفلا  بجاولا  نم  هنا  یلع  هبن  و  هیلع ، تادراوـلا  ترثـکت  اذا  هرادـالا  نع  زجعی  ـال  هیلع و  درو 
یلا زیوربا  نم  تردص  هیـصو  انه  رکذن  .هنع و  لوسم  وه  یلاولا و  یلع  هتعبت  ناک  مهنم  سانلا  ررـضت  مهنع و  لفغ  ولف  مهنع  هلفغلا 

هحیصنلا یف  دهتجا  و  ثیدحلا ، قدصا  و  رسلا ، متکا  هبتاکل : زیوربا  لاق  و  رصم .) ص 81 ج 17 ط   ) یلزتعملا حرشلا  نع  القن  هبتاک 
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ادـحا کیف  عمطا  و ال  نفیتسا ، یتح  الوق  کیف  لبقا  و ال  کل ، یناتـسا  یتح  کیلع  لجعا  نا ال  یلع  کل  ناـف  رذـحلاب ، کـیلع  و 
هحماسم مهدـعاب  و  کسفن ، نم  هلماجم  سانلا  براق  هنلیزتست ، الف  هکلمم  لظ  یف  اهطحت و  الف  هعفر  هاـجنمب  کـنا  ملعا  و  لاـتغتف ،

رذـحا ال هیلع ، تردـق  امب  يدـنع  نسحت  و  کتءورمل ، انوص  فافعلاب  هزنت  كدـغل و  اعاردزا  لـیمجلا  یلا  دـصقا  و  كودـع ، نع 
ءاضیبلا و هضفلا  صالخ  اهـصلخا  و  هیفاصلا ، هردـلا  نوص  کسفن  نصو  کنع ، هثودـح  ـالا  نحبقت  ـال  و  کـیلع ، هنـسلالا  نعرـست 

نمتکت و ال  ریبکلا ، یلع  لدی  هناف  ریغـصلا  یلا  عفرت  نا  نعدت  ال  هعینملا ، هنیدملا  نیـصحت  اهنـصح  و  قفـشملا ، رذحلا  هبتاعم  اهبتاع 
یلع نئرتـجت  ـال  و  هیف ، ینعجار  مث  كرما ، مـکحا  و  اـهب ، ینقلا  مـث  كروـما ، بذـه  ریغـصلا ، نـع  لـغاشب  سیل  هناـف  ریبـکلا  ینع 

و ال رذـعت ، الف  تبتک  اذا  و  لجعت ، الف  ترکفا  اذا  و  هنجدـخت ، هب و ال  یناقلت  ام  نضرمت  ـال  و  مهتاـف ، ینم  نضبقنت  ـال  و  ضعتماـف ،
ینعم ندعبت  و ال  مالکب ، امالک  سبلت  و ال  هلاقملاب ، هنجه  اهناف  قیقحتلا  نع  نرصقت  و ال  هیافکلا ، یلع  هوالع  اهناف  لوضفلاب  نعتست 
لیلقلا یف  دـیرت  امم  ریثکلا  عمجا  و  هب ، دـقعت  ناعم  و  هنجهی ، راشتنا  و  هفختـسی ، عوضخ  ثـالث : نع  کـباتک  یل  مرکا  و  ینعم ، نع 

اقئاف و  هولعک ، ایلاع  هلعجاـف  كولملا ، یلع  هثدـحت  يذـلا  کـلملا  هطـسبک  هقوسلا  مـالک  یلع  کـمالک  هطـسب  نکیل  و  لوقت ، اـمم 
یشلا ء، نع  كربخ  و  یـشلاب ء ، كرما  و  یـشلا ء ، نع  کلاوس  و  یـشلا ء ، کلاوس  عبرا : لاصخ  هلک  مالکلا  عامج  امناف  هقوفتک ،

تلاس اذا  و  مکحاف ، ترما  اذاف  متی ، مل  دـحاو  اهنم  صقن  نا  و  دـجوی ، مل  سماخ  اهیلا  سمتلا  نا  تالاقملا ، مئاعد  لاـصخلا  هذـهف 
مل و  هدراو ، کیلع  هبتـشی  ملف  هلک ، لوقلا  میثارجب  تذخا  کلذ  تلعف  اذا  کناف  ققحف ، تربخا  اذا  حمـساف و  تبلط  اذا  و  حضواف ،

کنبلغی و ال  ذـخات ، اـمل  درجت  و  یطعت ، اـمل  ظـقیت  و  تجرخا ، اـم  اـهیف  صحا  تذـخا ، اـم  کـنیواود  یف  تبثا  هرداـص ، كزجعت 
و قحلا ، یف  هریثکلا  فولالا  جارخا  نمظعت  و ال  قح ، ریغ  یف  طاریق  نزو  نجرخت  و ال  مدـقتلا ، نع  هانالا  ءاصحالا و ال  نع  نایـسنلا 

ياه همان  راپـسب و  نانآ  نیرتهب  هب  ار  تیاهراک  نک و  رظن  تناتـسآ  نابتاک  لاح  رد  سپـس  همجرتلا : .یترماوم  نع  هلک  کلذ  نکیل 
مارتحا و .دشاب 2 - کین  هتـسیاش و  قالخا  دـجاو  همه  زا  رتشیب  - 1 هک : نک  یـسک  صوصخم  ار  دوخ  تاریبدـت  يواح  هنامرحم و 

وت هب  تبـسن  دـنک و  تفلاـخم  راـهظا  وت  اـب  نارورـس  ناـگرزب و  روضح  رد  اـت  دزاـسن  دوخیب  تسم و  ار  وا  وت  دزن  صوصخم  ماـقم 
ياهخـساپ رودـص  وت و  رب  وت  لامع  ياه  همان  ضرع  زا  وا  ندـمآ  هاتوک  هیام  يراک  هحماـسم  تلفغ و  .دنک 3 - يریلد  یخاتـسگ و 

هماندهع .ددرگ 4 - یم  تخادرپ  وت  فرط  زا  هچنآ  هرابرد  هچ  دوش و  یم  تفایرد  وت  يارب  هچنآ  هرابرد ي  هچ  ددرگن  اهنآ  تسرد 
هتفریذپ ياهریسفت  هلیـسوب  اه  هماندهع  تاررقم  دیق  زا  وت  ندرک  دازآ  زا  ،و  دشابن هدننکـش  تسـس و  دنک  یم  میظنت  وت  يارب  هک  يا 

ردق هزادناب و  دنادن  ار  دوخ  هزادنا  هکیسک  اریز  دشابن  هدیمهفن  نادان و  اهراک  رد  وا  هلخادم  دودح  دوخ و  هزادناب  .دنامن 5 - زجاع 
شوخ یگتخابلد و  ینیبشوخ و  هب  یکتم  نابتاک  عینم  ماقم  رد  نانآ  باصتنا  باـختنا و  دـیاب  سپـس  .دـشاب  رتناداـن  نارگید  هبترم  و 
بوخ یتمدخ  شوخب  رهاظت  يزاس و  رهاظ  هلیـسوب ي  ار  نایلاو  ینیبشوخ  تسارف و  بلج  هار  گنرز  نادرم  اریز  دـشابن  وت  ینامگ 

يدـصت هلیـسوب  ار  اهنآ  دـیاب  نکیل  درادـن و  دوجو  یتقیقح  صـالخا و  چـیه  يزاـس  رهاـظ  نیا  سپ  رد  هکیتروصرد  دنـسانش ، یم 
رب دـنرتفورعم  يراد  تناـماب  رت و  هقباـس  شوخ  مدرم  مومع  دزن  مادـک  ره  و  یئاـمزایب ، دوخ  زا  شیپ  ناـکین  يارب  هطوبرم  ياـهراک 

يدـش يرازگنامرف  تیالو و  يدـصتم  وا  بناج  زا  هک  یـسکب  دوخ  راگدرورپ  هب  تبـسن  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  دوخ  نیا  هک  ینیزگ 
روهقم ار  وا  مهم  ياهراک  هک  ینک  باختنا  هطوبرم  رتفد  يارب  یـسیئر  دوخ  ياهراک  زا  یعون  ره  يارب  دیاب  .يدرک و  یـشیدنا  ریخ 

دوخ وت  ددرگ  نایز  هیام  دـشاب و  وت  نابتاک  رد  یبیع  ره  ینادـب  دـیاب  و  دـننکن ، ناشیرپ  ار  وا  رایـسب  ياهراک  دـنزاسن و  هدـنامرد  و 
.ینآ لوئسم 

يرتشوش
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(. ابتر لزانم و  مهل  لعجاف  مهنم ، هیلا  حاتحی  امیف  مهنم  يرما  لک  لاح  فرعاف  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  کباتک ) لاح  یف  رظنا  مث  )
هلوقب قلعتم  اعمج  مهرثکا  يا : مهعمجاب ) كرارـسا  كدلاکم و  اهیف  لخدت  یتلا  کلئاسر  صـصخا  و  مهریخ ، كروما  یلع  لوف  )
رومالا لئالج  یف  هرطانملل  حلـصی  نمم   ) هدعب داز  و  بدالا ) حلاص  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  و  قالخالا ) حلاص  دوجول  (. ) صـصخا (و 
.حرملا هدـش  یلع  هلمحت  ال  يا : هرطبتـال ) نمم  (. ) احـشک رارـسالا  نونکمل  كدـنع  مهاوطا  نهذـلا ، هحیلـصنلا و  يارلا و  يوذ  نم 

هیاور یف  ءالم ) هرـضحب  کل  فالخ  یف  کیلع  اهب  يرتجیف  (. ) هلادـلا هب  قحمت  و ال  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  و  هل ، کنم  همارکلا ) )
( فالخ یف   ) نا رهاظلا  و  جـهنلا ، هیاور  نم  بسنا  هتیاور  و  ءالم ) یف  اهراهظا  سمتلی  وا  ءـالخ ، یف  کـیلع  اـهب  يرتجیف  ( ) فحتلا )

روصنملا رفظ  يربطلا :)  ) یف .یفخی  امک ال  یف ) اهراهظا  سمتلی  وا   ) فحـصم هرـضحب ) کـل   ) نا و  ءـالخ ) یف   ) فرحم جـهنلا  یف 
یش لک  لمتحت  كولملا  اولاق : .رابخالا و  عییـضت  نم  لاق : .مهرما  رـشتنا  یتح  هیماونب  یتا  نیا  نم  هل : لاقف  هیما  ینب  رابک  نم  لجرب 

یبنلل بتکی  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  ناک  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف .رـسلا  ءاشفا  کلملا و  یف  حدقلا  همرحلل و  ضرعتلا  الا  ء 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) عمسف تئـش ، امب  بتکیل  ادمحم  نا  لاق : نیکرـشملاب و  قحل  دترا و  مث  (ع )

هب ءاج  هکم  حـتف  موی  ناک  املف  فیـسلاب ، هبرـض  هنبرـضیل  هنم  هللا  هنکما  نا  هللااب  فلحف  راـصنالا  نم  لـجر  کلذـب  ایندـلا ) نیدـلا و 
یبنلا دمف  لوقلا  نامثع  هیلع  داعاف  هفیس ، هعم  هب و  فیطی  يراصنالا  ابئات و  لبقا  لاق : و  عاضر - امهنیب  ناک  و  ع -)  ) یبنلا یلا  نامثع 

.ضموا و نا  یل  یغبنی  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .یلا  تضموا  اله  لاقف : .كرذنب  یفوت  نا  کتمولت  دقل  يراصنالل : لاق  هعیابف و  هدی 
وا لوقاف  میکح ) زیزع   ) یلع یلمی  ناـک  دـیرا ، ثیح  ادـمحم  فرـصا  تنک  ینا  هکمب : شیرقل  لاـق  دـترا  اـمل  هنا  باـعیتسالا )  ) یف

: باوصلا یلع  اهتاباوج  رادـصا  کیلع و  کلامم  تابتاکم  داریا  نع  هلفغلا  هب  رـصقت  ـال  و   ) .باوص لـک  معن  لوقیف : میکح ) میلع  )
: يا قالطا ) نع  زجعی  کل و ال   ) .هدقع يا : هدقتعا ) ادـقع  فعـضی  و ال   ) .مهل کنم ) یطعی  و   ) .سانلا نم  کل ) ذـخای  امیف  کنع 

ءارزو  ) یف لـهجا .) هریغ  ردـقب  نوـکی  هسفن  ردـقب  لـهاجلا  ناـف  رومـالا  یف  هـسفن  ردـق  غـلبم  لـهجی  ـال  کـیلع و  دـقع  اـم   ) .لـح
فیفخت هبغرلا و  مکلمحت  ـال  مهل : نولوقی  اوناـک  و  كولملا ، همجارت  لـئاسرلا  باـتک  یمـست  سراـف  كولم  تناـک  يرایـشهجلا :)
ثادـحا عمتجت  نا  سرفلا  مایا  یف  اـیراج  مسرلا  ناـک  و  هججح ، نیهوت  هیف و  غـالبالا  هبیترت و  كرت  هیناـعم و  فذـح  یلع  مـالکلا 
یـضترا نمف  مهلوقع ، نع  شیتفتلا  مهناحتماب و  هباتک  ءاسور  کلملا  رمایف  لامعالل ، نیـضرعتم  كولملا  بابب  مهتاشن  نم  باـتکلا 

نیدلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رمای مث  هب ، ناعتـسیل  بابلا  همزالمب  رما  همـسا و  هیلع  ضرع  مهنم 
لکب یهتنی  یتح  لاح  یلا  لاح  نم  مهتایافک  مهراثآ و  ردق  یلع  مهلقنت  لامعالا و  یف  مهفیرصت  لامعلا و  مهمـضب  کلملا  ایندلا )
سانلا نم  دحا  عم  فرصتی  نا  همسا  هیلع  ضرع  کلملا و  هفرع  نمم  دحال  ایهتی  نکی  مل  و  هلزنملا ، نم  هقحتـسی  ام  یلا  مهنم  دحاو 
يارلا لضف  نم  هنوعمجی  امل  اهلها  یظحت  هباتکلا و  هعنص  لضف  فرعت  باتکلا و  مدقت  كولملا  تناک  و  هنذا ، کلملا و  رما  نع  الا 

مهوانما مهلاوما و  نازخ  كولملا و  نع  هقطانلا  هنسلالا  مه  و  ناطلسلا ، ءاهب  کلملا و  لامک  رومالا و  ماطن  مه  لوقت  هعانصلا و  یلا 
لحی و الا  شیجلا  بحاص  اورما  مهباتک و  هوجو  نم  اهجو  هعم  اوذفنا  اشیج  اوذفنا  اذا  سراف  كولم  ناک  و  مهدالب ، مهتیعر و  یلع 

هرواسالا نا  تملع  دق  هعم : ذوفنلل  بودـنملا  بتاکلل  کلملا  لوقی  مث  همزح ، بتاکلا و  يار  لضف  کلذـب  نوغتبی  هیارب  الا  لحتری 
، هیف مهیلع  مول  الف  کلذ  يوس  ام  ودـع و  نم  بره  وا  ءاقل  نع  لشف  وا  هعاط  نع  دـی  علخ  یف  الا  مهیلع  هبوقع  هنا ال  سنالا و  عابس 

هیف بتک  رابختـسا  وا  رابخا  وا  راذنا  وا  راذعاب  هبتاکم  یلا  جاتحا  اذاف  هل  اربدم  بتاکلا  ذفنیف  .شیجلا  اذه  ریبدت  یف  دـمتعا  کیلع  و 
( کتمانتـسا و  ( ) اریخ هیف  تسرفت   ) کلوق نم  مسالا  ءافلا  رـسکب  کتـسارف ) یلع  مهایا  كرایتخا  نکی  مث ال   ) .شیجلا بحاص  نع 

ءارو سیل  مهتمدـخ و  نسح  مهعنـصتب و  هالولا  تاسارفل  نوفرعتی  لاجرلا  ناف  کنم ، نظلا  نسح  و   ) .مئاـنلا نوکـس  کنوکـس  يا :
هریص لاومالا  نم  هرکسع  یف  ناک  ام  عمج  یلع و  نب  هللادبع  ملسموبا  مزه  امل  يربطلا :)  ) یف یـش ء .) هنامالا  هحیـصنلا و  نم  کلذ 
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لاـق هداوق ، نم  ادـئاق  اـهظفحب  لـکو  هریطحلا و  کـلت  یف  اروثنم  ناـکف  اریثـک - ارهوج  اـعاتم و  اـنیع و  باـصا  ناـک  و  هریظح - یف 
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم لجر  جرخ  اذا  ناکف  اننیب ، بئاون  اهلعجف  هباحـصا  یف  تنکف  يدزـالا : صفحوبا 

وه اولاقف : صفحوبا ؟ لعف  ام  ریمالا : مهل  لاقف  تفلخت ، هریظحلا و  نم  اموی  یباحـصا  جرخف  هشتف ، هریظحلا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 
تـسبل مث  یمک  یلیوارـس و  تضفن  رظنی و  وه  اهتـضفنف و  رظنی  وه  یفخ و  تعزنف  هل  تنطف  بابلا و  نم  علطاف  ءاـجف  هریظحلا ، یف 

تعنص ملف  تعنـص  ام  تیار  دق  لاقف : یب  الخف  ریخ ، تلق : کسبح ؟ ام  لاقف : تجرخ  هسلجم و  یف  دعق  ماق و  مث  رظنی ، وه  یفخ و 
یـش ء، اـهنم  یفخ  یف  لـخد  دـق  نوکی  نا  تفخف  اـهیلع ، بلقتن  نحن  هروـثنم و  مهارد  اروـثنم و  اوـلول  هریظحلا  یف  نا  تلق : .اذـه 

یفخ یف  اهضعب  لعجاف  مهاردلا  نم  ذخاف  ظفحی  نم  عم  هریظحلا  لخدا  تنکف  قلطنا ، لاق : کلذ و  هبجعاف  یفخ  یبروج و  تعزنف 
جارخلا یلو  کلملادـبع  نب  نامیلـس  ناـک  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف .ـالام و  تعمج  یتـح  شتفا  ـال  نوشتفیف و  یباحـصا  جرخی  و 

هیلع ضمغی  زیزعلادـبع  نب  رمع  نا  هغلبف  اغیلبابتاک - ناک  و  قشمد - لها  نم  دـیز  نب  هماسا  هل  لاقی  هیواعم  یلاوم  نم  ـالجر  رـصمب 
یتح کتئج  ام  ینا  نامیلـسل : لاقف  نامیلـس ، دـنع  رمع  هیف  نوکی  اتقو  یخوت  هدـنع و  عمتجا  لاـمب  نامیلـس  یلع  مدـقف  هتریـس ، یف 

حالـص اـهدالب و  هراـمع  یلع  هب  يوقت  اـم  اـهجارخ  نم  فـفخت  اـهیلع و  هفرت  اـهب و  قـفرت  نا  تیار  ناـف  تدـهج ، هیعرلا و  تکهن 
جرخف .مدـلا  بلحاف  عطقنا  اذاف  ردـلا  بلحا  کما  کتلبه  نامیلـس : هل  لاقف  .لبقملا  ماعلا  یف  کلذ  كردتـسی  هناف  لعفاف  اهـشیاعم 

لجر ال مالک  تعمـس  لاقف : .یلع  درام  کمع و  نبال  یتلاقم  تعمـس  ینمذـت ، کنا  ینغلب  هل : لاقف  جرخ  یتح  رمعل  فقوف  هماـسا 
نیحلاصلل اول  امب و  مهربتخا  نکل  و   ) .هلزعب ربقلا  یلع  وه  رمع و  بتک  نامیلس  یفوت  املف  ائیش ، هللا  نم  کنع  ینغی 

ارثا و هماعلا  یف  ناک  مهنـسح  ال  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .دصقا يا : دمعاف ) کلبق 
: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  هرما .) تیلو  نمل  کتحیـصن هللا و  یلع  لیلد   ) .فصو نمل  كدـمع  يا : کلذ ) ناـف  اـهج  هناـمالاب و  مهفرعا 

.لضفلا ولوا  اهیف  دهزی  و  هلاذنلا ، لها  اهبیصی  یتح  باتکلا  بتارم  عییضت  نم  کلملا  حایتجا  یف  عرـساب  موشغلا  برحلا  سیل  اولاق :
سراـف كولمل  ناـک  ءارزولا )  ) یف اـهریثک ) هیلع  تتـشتی  ـال  اـمریبک و  هرهقی  ـال  مهنم  اـسار  كروـما  نم  رما  لـک  سارل  لـعجا  (و 
کباتک نم  يرما  لک  یلا  دنـسا  و   ) هنبا یلا  ریـشدرا  نب  روباس  دهع  نم  .تاقفنلا و  ناوید  رخالا  جارخلا و  ناوید  امهدـحا  ناناوید :

کلذ ریـصی  ینعی  هتمزلا ) هنع   ) .تلفاغت يا : تیباغتف ) بیع  نم  کـباتک  یف  ناـک  اـمهم  و  (. ) هنم غارفلا  هنکمی  هب و  علطـضی  اـصقش 
باتکلا لامعلا و  رئاسل  دسفا  یـش ء  سیل  هنبا - یلا  ریـشدرا  نب  روباس  دهع  یف  يرایـشهجلا -)  ) یف .کبتاک  نود  کل  امزال  بیعلا 

یـسملا ء هناسحاب و  نسحملا  هافاکم  هکرت  و  مهلاحب ، هتفرعم  هلق  کلملا و  هلاهج  نم  مهیدیا  تحت  ام  كاله  مهتاناما و  بارخ  یلا 
نم لامعالل  نیدلقتملا  مدخلا  ضعب  دـنع  دـهع - یلو  نوماملا  و  لهـس - انبا  نسحلا  لضفلا و  ناک  هیف :) و   ) .صحفلا رثکاف  هتءاساب 

ما نسحا  یها  رظناف  كدعب  اهتملعت  هیشم  هذه  هل : لاق  مث  کحض  هآر  املف  ائیـش ، هل  یلی  ناک  یتف  مداخلا  یلع  لخدف  دیـشرلا ، لبق 
لاق مث  جرخ  یتح  هل  لاتحی  مداخلا  لزی  ملف  هریثک ، تانوعرب  یتاـف  سلجف  ءاـج  هتیـشم و  ریغ  مث  اـهنع ، لـقتنا  یتح  یـشما  تنکاـم 
املف هل ، تسیل  هیصاخ  رهظی  نا  بحی  سانلا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ضعب نا  امهل :
یلی اذـه  لثم  بدالا و  بلط  هورملا و  هنایـصلاب و  لبق  يذ  نم  هنـس  نیثالث  کـسفن  بذـعت  لـضفلل : نسحلا  لاـق  هدـنع  نم  اـجرخ 
یلع اولمح  ول  اعیمج  سانلا  نا  قدص ، نوع  هنم  جرخ  هردلاب - هتسا  برض  و  حالصلا - یلع  اذه  لمح  ول  لضفلا : هل  لاقف  .لامعالا 

برضف هلمحب  رماف  هیف  ءاساف  ائیش  اناسنا  یل  لضفلا و  نا  یکح  .بدا و  ریغب  كرتلا  دقفتلا و  هلق  نم  نوتوی  مهنکل  اوحلـص و  حالص 
مهرد و فلا  هئام  هلغ  عاطقاب  هنودمحل  دیشرلا  رما  هیف :) و  ، ) اذه .كانحرطا  الا  تحلـص و  ناف  اذهب  کتبدا  هل : لاق  مث  هردلاب  هتـسا 

یف مهضعب  دازف  هلمحب ، مهل  فی  مل  هنع و  مهعفاد  رب  یلع  مهقرافف  عایـضلا  ناوید  یلا  عیقوتلاب  اهبتاک  راصف  هلـص ، مهرد  فلا  فلا 
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یلا هتکـشف  هنودـمحل  کلذ  بتاـکلا  رکذـف  مهرد ) فلا  فلا  وا   ) تراـصف اـفلا  مهرد ) فلا  فلا  و   ) نم واولا  عضوم  دـنع  عیقوتلا 
ما یلع  دیـشرلا  لخد  هیف ) و   ) .مهیـضرت نا  اهرما  عیقوتلا و  داعا  باتکلا و  ربی  مل  لـهاجل  اذـه  بتاـک  نا  بسحا  اـهل : لاـقف  دیـشرلا 
یف بص  رعاشلا : هیف  لاق  یتح  اشرلا  قفارملاب و  لاق : .کتهت  یـش ء  ياب  و  تلاق : .هیلزعاف  نادعـس  بتاک  کتهت  دق  اهل : لاقف  رفعج 

؟ لاق ام  و  لاق : .عنـشا  حلاص  یبا  کبتاک  یف  رعاشلا  لاق  و  تلاق : اتیمکلا  یفحت  نا  لبق  هینب  لیدـنق  اتیز و  میلـستلا  عم  دعـس  لیدـنق 
یلع بذک  اهل : لاقف  حئاللا  مهردلل  هحمل  نم  اصوخا  هسلجم  یف  هارت  حلاص  یبا  لیدنقل  جرخ  هئوض  یلع  دعـس  لیدـنق  لاق : تلاق :

هعاسلا کلت  یف  رعشلا  اذه  تلاق  اهنا  لیق : .کبتاک و  یبتاک و 

هینغم

.نوکرلا و همانتـسالا : .نئارقلا و  نم  اـیافخلاب  وـبنتلا  ءاـسفلا - رـسکب  هسارفلا - .کئادـعا و  دـض  هیفخلا  کـططخ  كدـئاکم : هغللا :
یف ناک  و  مدـقم ، ربخ  ءارو  و  رخوم ، سیل  مسا  یـش ء  و  كراـیتخال ، ناـث  لوعفم  ماـیا  بارعـالا : .کـیلع  بجو  کـمزل و  هنمزلا :
لاح یف  رظنا  مث  : ) ریزولا طورـش  .زییمت  اهجو  .اهربخ و  ارثا  و  رتتـسم ، ریمـض  اهمـسا  و  الـصا ، نوکت  نا  زوجی  هدـئاز ، ناـک  هماـعلا 

، ءارزولا مهب  ددرملا  نا  حراش : نم  رثکا  لاق  و  باتکلا ، نع  نالا  ثیدحلا  .لامعلا و  وه  هاضقلا  دـنجلا و  نع  مالکلا  قبـس  کباتک .)
الا هیلع  ادحا  مکاحلا  علطی  ودعلا ال  دض  دیکلا  رـسلا و  ناف  كرارـسا ) كدـئاکم و  : ) مامالا لوق  هیلا  یموی ء  و  دـیعبب ، اذـه  سیل  و 

.هبئاغر ضعب  ذیفنت  یلع  مکاحلا  هب  نیعتسی  دق  و  داشرالا ، حصنلا و  ءادسال  راشتسم  درجم  كاذنآ  ریزولا  ناک  .هتـصاخ و  هئارزو و 
نبا لاق  و  یمالـسالا .) مکحلا  ماظن   ) باتک یف  ءاج  اذکه  هیـسابعلا ، هلودلا  یف  الا  ریزولا  همهم  ددحت  و  هرازولا ، دعاوق  دـهمت  مل  و 
هنع بئانلا  و  ریمالا ، هرضح  ریبدتل  اریزو  حالطصالا  یف  نالا  یمسی  يذلا  وه  مامالا  هیلا  ریشی  يذلا  باتکلا  هحرـش : یف  دیدحلا  یبا 
نع مامالا  لاق  مدـقت  اـمیف  مهریخ .) كروما  لوف  - ) 1 هلوقب : ریزولا  یف  اـهرفاوت  بجی  یتلا  طورـشلا  یلا  ماـمالا  راـشا  .هروما و  یف 

ریزولا نع  انه  همالک  نم  رهظی  و  كولسلا ، هریسلا و  نسح  هداهش  یلا  هفاضالاب  اناحتما  يا  ارابتخا ) متلمعتساف  : ) نیفظوملا لامعلا و 
هرازولا دنـست  برغلا  قرـشلا و  یف  لودـلا  لک  و  مهرایخ ، نم  وا  هعمتجم ، یف  سانلا  ریخ  نوکی  نا  مهملا  و  هناـحتمال ، یعاد  ـال  هنا 

یف مامالا  فرع  دق  .هیمامالا و  دنع  قلطملا  داهتجالا  اهب  تبثی  یتلا  قرطلا  دحا  اذه  و  باوج ، لاوس و  ناحتما و  الب  هریسلا  یـضرمل 
ملظ و لکل  یسالاب  رعشی  يا  هبلق  هناسل و  هدیب و  رکنملا  رکنی  يذلا  هناب  ریخلا  لاصخل  لمکتـسملا  فرع  مقر 374 ، راصقلا  هتاملک 
اـیونعم و عیطتـسی  اـمب  مهلجا  نم  لـضانی  هنا  و  هبلق ، هحورب و  نیبوکنملا  نیموـلظملا و  عـم  هنا  و  ملاـعلا ، ءازجا  نم  ءزج  يا  یف  يذا 

صصخا و  - ) 2 هرقبلا .)  286 اهعـسو - الا  اـسفن  هللا  فلکی  ـال  (. ) هتقاـط بسح  لـک  نم  : ) لاـملا دـیلاب و  و  ملقلا ، ناـسللاب و  اـیدام 
یلا اهذیفنت  یف  تجتحا  و  ودعلا ، اهب  دیکت  هطخ  وا  ماه ، رس  کیدل  ناک  اذا  خلا ..) كرارسا  كدئاکم و  اهیف  لخدت  یتلا  کلئاسر 

و دـهعلاب ، یفی  اضیا ، ءافولا  نیدـلا و  لها  نم  و  روعـش ، ریغ  نم  ذـخوی  عدـخی و  ثیحب ال  هنطفلا  یعولا و  لـها  نم  هرتخاـف  نیعم -
.هتمارک هتعمس و  یلع  صرحی  و  هیف ، نواهتی  بجاولا و ال  سدقی  و  هنامالا ، یلع  ظفاحی 

وه امک  دودـحلا ، زواجتی  کمارکاب و  ریغی  عمطی و  الف  ادیـس ، هل  کـلعج  اـخا  کـل  هتلعج  هتمرکا و  اذا  همارکلا ) هرطبت  ـال  نم  - ) 3
نم وا  لماع  نم  کیلا  یتات  هلاسرب  نواهتی  و ال  هجو ، لمکا  یلع  هبجاو  يدوی  خلا ..) هلفغلا  هب  رصقت  و ال  - ) .لهاجلا 4 هیفسلا  ناش 

طخـسلل و کضرعی  و ال  ساـنلا ، نیب  کتعمـس  کتریـس و  نسح  یلع  صرحلا  لـک  صرحی  و  اـهباوجب ، نواـهتی  ـال  اـضیا  و  هریغ ،
( کل ذخای  امیف   ) رـصعلا اذه  یف  ءاملعلا  عجارملا و  ءانبا  نم  رثکالا  و  ءاسورلا ، یـشاوح  نم  ریثکلا  لعفی  امک  هفرـصت ، ءوسب  داقتنالا 

.مهریغ نیفظوملا و  لامعلل و  حصنلا  کنم ) یطعی  و   ) دقتنی ضرتعی و  نمم  مهریغ  کلامع و  یلع  میلـسلا  قطنملاب  کل  جـتحی  يا 
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یلع شاقنلا  دـعب  اقفتا  مث  اضوافت  و  کموصخ ، نم  مصخ  هضوافم  یلا  هتبدـتنا  اذا  و  خـلا ..) کل  هدـقتعا  ادـقع  فعـضی  ـال  و  - ) 5
عدی ثیحب ال  هتاهج  عیمج  نم  همکحا  کمصخ و  کل  يذلا  یشلا ء  مربا  اذه  ناک  اذا  کیلع ، اهضعب  و  کل ، اهضعب  هنیعم ، ءایـشا 

ررحتلا تدرا  یتم  لح  یف  کلعجت  نئارق  فاصواب و  هعبتیف  کمصخل  کیلع  يذلا  یشلا ء  اما  هنم ، ررحتلا  صقنلل و  اذفنم  مصخلل 
ایلع ناب  نیمعازلا  معز  بذکت  غمدت و  یتلا  هریثکلا  دهاوشلا  ضعب  اذه  ..رـصع و  لک  یف  نالا و  هاهدلا  هساسلا  لعفی  امک  امامت  هنم 

نـسحی و  داقتنالا ، لبقتی  و  هیار ، یف  اطخلا  عقوتی  و  هیف ، سیل  ام  یعدی  ال  خلا ..) هسفن  ردـق  غلبم  لهجی  و ال  - ) .هسایسلا 6 فرعی  ال 
اقیرط هسارفلا  تسیل  خـلا ..) کتـسارف  یلع  مهایا  كراـیتخا  نکی  ـال  مث  - ) .هثیدـح 7 نم  یهتنی  یتح  ملکتملا  لـهمی  و  عامتـسالا ،
نوقلی رارـشالا  نا  یلا  و  اذـه ، هماهلا ؟ رومالا  هماعلا و  حـلاصملاب  فیکف  اریقح ، ناـک  ول  یتح و  یـش ء  يا  هفرعمل  ایعرـش  وا  اـیملع 

: هقیقحلا سایقم  .هل  لها  مه  امب  مهلماعی  مهعقاو و  كردی  یکذـلا  مکاحلا  نکل  ..رایخالا و  هزنم  مهولزنیل  عنـصتلا  ءایرلاب و  ماکحلا 
نم یحولاب  ساقت  هینیدـلا  هقیقحلاف  اهتعیبط ، فالتخاب  هقیقحلا  سایقم  فلتخی  خـلا ..) کلبق  نیحلاـصلل  اولو  اـمب  مهربتخا  نکل  (و 

ساـقت هـیملعلا  هـقیقحلا  و  مهتاداـع ، ساـنلا و  ماـهفا  اهـسایقم  هـیفرعلا  هـقیقحلا  .لـقعلا و  رکفلاـب و  ساـقت  هیفـسلفلا  هـقیقحلا  و  هللا ،
یفـشی نا  بیبطلا  هراهمب  ملعلا  یلا  قیرطلاف  لامعالا ، نم  هسرامی  امب  وفکلا  مهنم  فرعی  لاـجرلا  کلذـک  .هبرجتلا و  هدـهاشملاب و 

نم ایفاک  انیح  هتنهم  رـشاب  اذا  ـالا  ظوملا  وا  ریزولا  قلخ  فرعن  ـال  و  هیاـنبلا ، هراـمعلا و  یف  رهظت  ءاـنبلا  سدـنهم  هراـهم  و  یـضرملا ،
نکری و  هریغ ، یع  هرثوی  نا  صلخملا  مکاحلا  یلع  و  کلذـک ، وهف  هنامالا  ریخلاب و  سانلا  هرکذ  و  بجی ، اـمک  هب  ماـق  ناـف  رهدـلا ،
نسحا هللا  نیب  هنیب و  ام  نسحا  نم  و  هتینالع ، هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  مامالا : لاق  ..قحلا و  مالقا  سانلا  هنـسلا  لیق : امیدق  و  هیلا ،

و هلوسر : هللا و  تحصن  دقف  دابعلا  حلاصمل  برجملا  نیمالا  ترتخا  اذا  خلا ..) کتحیصن  یلع  لیلد  کلذ  ناف   ) .سانلا نیب  هنیب و  ام 
لک لمـشی  ماع  فناتـسم و  مالک  اذـه  مهنم .) اسار  كروما  نم  رما  لک  سارل  لعجا  و  : ) لامعالا عیزوت  .هدایز  ینـسحلاب و  کباثا 
لک لقی  مل  و  كروما ، نم  رما  لک  لاق : مامالا  نال  هریغ ، دـیدحلا و  یبا  نبا  مهف  اـمک  اـهتبوجا  لـئاسرلاب و  صتخی  ـال  و  مـالعالا ،

هذـه مظتنت  ـال  ..نیفظوملا و  لاـمعلا و  نم  ریثکلا  یلا  جاـتحت  و  هعونتم ، هریثک و  هلودـلا  لاـمعا  نا  ینعملا  و  کـلئاسر ، نم  هلاـسر 
صخش یلا  اهنم  لمع  لک  دنسی  مث  مادطصا ، اهنیب و  لخادت  الب  فانـصا  ماسقا و  یلا  تفنـص  ترـصح و  اذا  الا  میقتـست  لامعالا و 

طبـض نکمی  عیزوتلا  میـسقتلا و  اذـهب  و  هنع ، لووـسملا  هدـحو  نوـکی  و  هریغ ، یلا  هزواـجتی  ـال  هکلف و  یف  رودـی  هب و  موـقی  نیعم 
نم ناـسنا  لـکل  لـعجا  و  : ) نسحلا ماـمالا  هدـلول  هلیوطلا  هتیـصو  رخآ  یف  ماـمالا  لاـق  ..بولطملا و  هجولا  یلع  اـهناقتا  لاـمعالا و 

و  ) اثیدح الا  هیندملا  هیلا  دتهت  مل  ادبملا  اذه  نا  نوثحابلا : لاق  و  کتمدخ .) یف  اولکاوتی  نا ال  يرحا  هناف  هب ، هذـخات  المع  کمدـخ 
هفرعم یلع  صرحلا  لک  صرحی  و  نیفظوملا ، لامعلا و  رابخا  يرحتی  یلاولا …  یلع  بجی  خـلا ..) بیع  نم  کباتک  یف  ناک  امهم 

ناک هئاسالا ، نع  یضاغت  وا  شیتفتلا ، ثحبلا و  یلاولا  لمها  ناف  قحتسی ، امب  یسملا ء  يزجی  نا  و  اوئاسا ؟ ما  اونـسحا  له  مهلامعا :
.تابوقعلا دشاب  اذوخام  و  هللا ، ماما  الووسم 

هدبع

حلاص دوجول  بتاک …  عمج  باتکلا  یف  مالکلا  یلا  جارخلا  لـها  یف  مـالکلا  نم  لاـقتتا  خـلا  رظنا  مث  کـباتک : لاـح  یف  رظنا  … 
كرارـسا نم  کلذ  هبـشی  ام  ءادعالل و  دـئاکملا  نم  یـشل ء  ایواح  کلئاسر  نم  نوکی  ام  يا  صـصخاب  قلعتم  مهعمجاب  قالخالا :

ءـالم و روضح  یف  کـتفلاخم  یلع  ارجتف  همارکلا  هیغطت  ـال  يا  هرطبت  ـال  هحلاـصلا و  قـالخالا  عیمج  یف  هریغ  قاـف  نمب  هصـصخاف 
نم دری  ام  یلع  کعالطا  یف  هریصقتل  هبجوم  هتلفغ  نوکت  ال  هلفغلا : هب  رصقت  و ال  مهنم …  کتلزنمب  کلذ  رضیف  سانلا  نم  هعامج 
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دقع ام  کلذ …  نم  یش ء  هتوفی  ثیحب ال  قذحلا  ههابنلا و  نم  نوکی  لب  باوصلا  هجو  یلع  هنع  هبوجالا  رادصا  یف  کلامعا و ال 
لیزج امکحم  نوکی  لب  افیعـض  نوکی  ـال  اـهنم  عون  يا  یف  ادـقع  کـل  دـقع  اذا  ثیحب  تـالماعملا  قرطب  اریبخ  نوکی  يا  کـیلع :

هسارفلا کتمانتسا : کتسارف و  یلع  دقعلا …  کلذ  لح  نع  زجعی  کیلع ال  هررـض  ناک  دقع  یف  دحا  عم  تعقو  اذا  کل و  هدئافلا 
 … صاخلا کـلیمل  اـعبات  باـتکلا  باـختنا  نوکی  ـال  يا  هقثلا  نوکـسلا و  همانتـسالا  رومـالا و  یف  رظنلا  نسح  نظلا و  هوق  رـسکلاب 
هرئاد لک  هسائرل  لعجا  يا  مهنم : اسار  كروما  نم  مهفرعتل …  اهیلا  نولـسوتی  يا  تاـسارفلل  نوفرعتی  مهتمدـخ : نسح  مهعنـصتب و 

تیباغتف اهریثک …  هطبـض  نع  جرخی  لامعالا و ال  کلت  میظع  هرهقی  اهطبـض ال  یلع  اردـتقم  باتکلا  نم  اسیئر  لاـمعالا  رئاود  نم 
کب اقصال  بیعلا  کلذ  ناک  کباتک  یف  بیع  نع  تلفاغت  يا  تیباغت  اذا  هتمزلا : هنع 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

همان و  رامگب ، تیاهراک  هب  رادرک ) یتسرد  راـتفگ و  یتسار  تهج  زا   ) ار ناـشیا  نیرتهب  رگنب و  تناگدنـسیون  لاـح  رد  نآ  زا  سپ 
ياـهوخ همه  رد  هک  یـسک  هب  هد  صیـصخت  ینک  یم  ناـیب  يرادـکلم ) نمـشد و  عفد  يارب   ) اـهزار اهریبدـت و  اـهنآ  رد  هک  تیاـه 

رارـسا رب  هک  یـسک  اریز   ) دـشاب رتعماج  رگید  ناگدنـسیون  زا  اهنآ ) دـننام  ینمادـکاپ و  یهاوخریخ ، تناـما ، يرادـنید ،  ) هدیدنـسپ
رد ار  رگـشل  تسکـش  یـضرغ  كدـنا  هب  هنرگ  و  دـشاب ، هتـسیاش  فاصوا  ياراد  دـبای  یم  تسد  رتشیب  همه  زا  تموکح  تنطلس و 
رد وت  اب  تفلاـخم  هب  هک  دزاـسن  شکرـس  يراوگرزب  ماـقم و  هک  ار  یـسک  دروآ ) یم  مهارف  اـهراک  رد  ار  تکلمم  ناـیز  گـنج و 

ياه همان  ندـناسر  رد  دـنک  یهاتوک  هک  دوشن  ببـس  یـشومارف  تلفغ و  هک  ار  یـسک  و  دـشاب ، كاـب  یب  ناـگرزب  مدرم و  روضح 
هک یسک  و  دشخب ، یم  وت  بناج  زا  دناتـسیم و  وت  يارب  هکیئاهزیچ  رد  و  وت ، بناج  زا  اهنآ  نداد  خساپ  وکین  وت و  هب  تنانادرگراک 

هدش هتـسب  وت  نایز  هب  هک  يدادرارق  هرگ  نداشگ  زا  و  دنادرگ ) رادنابز  راوتـسا و  ار  نآ  هکلب   ) دـنبن و تسـس  ار  وت  دوس  هب  دادرارق 
تـسا رتنادان  يرگید  راک  ماقم و  هب  شیوخ  راک  ماقم و  هب  نادان  اریز  دنادب ، اهراک  رد  ار  دوخ  هیاپ  ماقم و  هزادـنا  و  ددرگن ، ناوتان 

ار ناشیا  رگید  و  دسانـشب ( ار  سک  ره  راک  هیاپ و  ات  دـشاب  اناد  دوخ  ردـق  هیاپ و  هب  دـیاب  مکاح  کـلم و  صوصخم  هدنـسیون  سپ  )
تـسد هب  يارب  ناـنادرگراک (  ( نادرم اریز  ینیزگرب ، دـیابن  دوـخ  یناـمگ  وـکین  ناـنیمطا و  نتفاـیرد و  تسارف و  هـب  اـهراک ( يارب  (

و دنهد ، یم  هولج  دوخ  زا  یشیدناریخ  یسفن و  کین  تناما و   ( دنناسانش یم  ار  دوخ  تمدخ  وکین  هتسارآ و  نانارمکح  لد  ندروآ 
رد دنـسرب ( یناوید  ياـهراک  رب  هدومن  بلج  ار  وا  نظ  نسح  داـقتعا و  هتفیرف  ار  وا  اـت  دـنناشوپ  یم  یلاو  زا  ار  ناشاهیدـب  بوـیع و 

، تسین ناشیا ( رد   ( تناـما یهاوخریخ و  زا  يزیچ  دـنیارآ  یم  نآ  هب  ار  شیوخ  دـنهد و  یم  ناـشن  دوخ  زا  هچنآ  زا  ریغ  هک  یلاـح 
راکـشآ و مدرم  نیب  هک  ار  ناـنآ  نیرتوـکین  هاـگنآ  اـمزایب ، دـنا  هداد  ماـجنا  وـت  زا  شیپ  ناـکین  يارب  هـک  يرادرک  هـب  ار  ناـنآ  یلو 

ماما  ( یسک ادخ و  زا  وت  يربنامرف  رب  تسا  لیلد  وت  شیامزآ  نیا  و  نیزگرب ، دشاب  ناشاهنابز  رد  سانشور و  هک  ار  اهنآ  رتراکتسرد 
یگرزب هک  هد  رارق  ناگدنسیون  زا  ینادرگراک  سیئر و  تیاهراک  زا  يراک  ره  يارب  و  هدرپس ، وت  تسد  هب  ار  راک  هک  مالسلا ( هیلع 

نآ زا  وت  دشاب و  يدب  بیع و  تناگدنـسیون  رد  هاگ  ره  و  دزاسن ، ناشیرپ  ار  وا  اهنآ  يرایـسب  و  دنکن ، ناوتان  بولغم و  ار  وا  اهراک 
). دشاب وت  رب  نآ  تساوخزاب   ( دنریگ یم  يدب  نآ  هب  ار  وت  یشاب  لفاغ 

ینامز
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هک یـسک  نآ  اـما  تسا  ناوارف  مه  تسد  ریز  .دـنک  راـک  تسد  ریز  نودـب  دـناوت  یمن  یلوئـسم  چـیه  یعاـمتجا  راـبتعا  تـیفرظ و 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  شرافـس  تسا و  مک  دهد  ماجنا  دنـسپ  ادخ  تروص  هب  ار  دوخ  هفیظو  دـناوتب  دـنک و  كرد  ار  دوخ  تیلوئـسم 

تیلوئسم تیلوئسم  درادن ، فعض  تدش و  درادن ، دایز  مک و  تیلوئسم  .دنک  باختنا  ار  نابوخ  هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  کلام 
اسب هچ  دنکن  تیلوئسم  ساسحا  دشابن و  طلسم  دوخ  راک  هب  هک  ءزج  رومام  کی  .تسا  راک  اب  رکف  ندوب  بسانتم  رد  تیمها  تسا ،

تسا و تیلوئسم  كرد  بلطم ، تیمها  .دننک  ناربج  ارنآ  دنناوت  یمن  یلاع  حطس  نارومام  هک  دنز  یم  تموکح  رکیپ  رب  يا  هبرض 
شرافس .ندومن  ارجا  هتسیاش  تروصب  ار  نآ  سپس  ندرک  لوبق  ار  تیلوئـسم  يرکف  شیاجنگ  تقو و  تیفرظ ، قباطم  نآ  رانک  رد 

هک نک  باختنا  ار  هتـسیاش  يدرف  هک  دنک  یم  شرافـس  دـش ، نشور  جارخ  تایلام و  دـمآرد ، هجدوب ، هرابرد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
یعامتجا رابتعا  تیصخش و  تیفرظ ، نتشاد  ارنآ  تمالع  مالسلا  هیلع  ماما  دنک و  فرص  دنـسپ  ادخ  حیحـص و  تروص  هب  ار  هجدوب 

هیلع ماما  دسانـش  یمن  ار  یـسک  هک  دور  یم  يا  هقطنم  هب  مه  کلام  تسا و  ناوارف  گـنرین  ریوزت و  هک  اـجنآ  زا  .دـنک  یم  یفرعم 
تیلوئـسم كرد  هلحرم  نیلوا  رد  یـسوم  هک  بلطم  نیا  زمر  اجنیا  دنکن و  هیکت  شدوخ  تخانـش  هب  هک  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا 

ماجنا هب  یبوخ  هب  ار  تیرومام  دـناوتب  دراد  وا  زا  هک  یتخانـش  رثا  رب  ات  دـنکیم  یفرعم  ادـخ  هب  ریزو  ناونع  هب  ار  نوراـه  دوخ  ردارب 
ار دوخ  یلـصا  هفیظو  تسناوتن  يرماس  نایرج  رد  زاـب  هدـش  هتخانـش  نوراـه  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  .ددرگ  یم  نشور  دـناسرب 

.دزاسب يو  ابو  دـنک  یفرعم  ار  وا  تسا  ریزگان  درادـن  ار  نوراـه  زا  رتهب  یـسوم  یتقو  .دـندش  تسرپ  هلاـسوگ  مدرم  دزاـس و  یلمع 
ره هک  تسا  يا  هقطنم  نارازگراک  يزکرم و  تموکح  نایم  هطبار  ظـفح  دراد  هیکت  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یـساسح  هتکن 

هرصاحم ار  يزکرم  تموکح  بابان ، يدارفا  هک  صوصخ  هب  .دوب  دهاوخ  رتدیدش  هبرـض  دوش  یهاتوک  نآ  ظفح  لرتنک و  رد  ردق 
هک دنک  شرافس  کلام  تابتاکم  يور  هک  دراد  قح  مالسلا  هیلع  ماما  دننک و  میظنت  ار  یناتـسرهش  طباور  دوخ ، لیم  قباطم  دننک و 

بلطم لوا  رد  .تسا  یهلا  هفیظو  کـی  تـقد  نـیا  تـفرگ و  دـهاوخ  رارق  رطخ  رد  زیزع  مالـسا  هـک  دـشاب  يو  لرتـنک  تـحت  دـیاب 
هب ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  یلو  دـش  همجرت  نیرومام  نارازگراک و  هب  هک  تسا  ناگدنـسیون  باتک  هملک  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

رظن رد  راتخم  دوخ  تکلمم  کی  ار  رـصم  ناتـسا  هداد  کلام  هب  هک  همان  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیاش  .تسا  هتفرگ  ریزو  ياـنعم 
نینچ هاـگره  .دریگ  رظن  رد  رادـنامرف  رادناتـسا و  ریزو ، دوخ ، يارب  دـیاب  هک  هداد  رارق  کـلام  راـیتخا  رد  ار  نآ  روما  همه  هتفرگ و 

اب .تسین  مزال  نانآ  يارب  شرافس  همه  نیا  دنرادن و  راد  رتفد  یـشنم و  کی  زا  شیب  یلعف  نارادناتـسا  یتح  ءزج  مکاح  کی  دشابن 
.ددرگ یم  نشور  تسا  تکلمم  هرادا  همانرب  تقیقح  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  همان  کلام و  تمظع  هتکن  نیا  هب  هجوت 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) مهنـسحا يا  مهریخ )  ) هباتکلا نوئـش  یف  كروما ) یلع  لوف   ) هلودلا روما  نوبتکی  نیذـلا  کباتک ) لاح  یف   ) کلام ای  رظنا ) مث  )
( كرارـسا و   ) هبـشا ام  هیلودـلا و  هیبرحلا و  لکاشملا  هجلاعم  یه  و  هدـیکم ، عمج  كدـئاکم ) اهیف  لخدـت  یتلا  کلئاسر  صـصخا 
يا ال هرطبت ) نمم ال   ) .اقالخا تافـص و  باتکلا  لضفا  يا  قالخالا ) حـلاص  هوجول   ) صـصخاب قلعتم  مهعمجاب )  ) هبـشا ام  هیلاملا و 
وا لوق  یف  کفلاخیف  يرتجی  ناب  کل ) فالخ  یف  کیلع   ) همارکلا کلت  ببـسب  يا  اهب ) يرتجیف   ) کنم يرت  یتلا  همارکلا )  ) هیغطت

یتح کلامعا  نع  هتلفغ  بجوت  يا ال  هلفغلا ) هب  رصقت  و ال   ) کتبیه طوقس  بجوی  امم  سانلا ، نم  رضحمب  يا  الم ) هرـضحب   ) لعف
يا اـهتاباوج ) رادـصا  و   ) .کـیلا لاـمعلا  بتک  اـم  یلع  کـعالطا  یف  يا  کـیلع ) کـلامع  تاـبتاکم  داریا  نع   ) كرما یف  رـصقی 

هیبنلا فالخب  ردـص  امب  درو و  امب  متهی  ال  متهملا ، ریغ  ناسنالا  ناف  کنع )  ) رادـصاب قلعتم  باوصلا ) یلع   ) لاـمعلا بتک  تاـباوج 
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نم ذخای  نا  یغبنی  اذام  فرعی  نا  مزلی  بتاکلا  ناف  باوصلا  هجول  نایب  اذه  کنم ) یطعی  کل و  ذخای  امیف   ) یـش ء هتوفی  يذـلا ال 
و یلاولل ، لماعلا  نما  ذـخا  هنظی  رماب  مایقلا  یلا  هربجی  دـق  و  یلاولا ، حـلاص  نم  سیل  ـالمع ، لـماعلا  یلا  لـکی  دـقف  یلاولل ، لـماعلا 

ادقع کل  دقعی  ناب  کل ) هدقتعا  ادـقع  فعـضی  ال   ) تالماعملا ف قرطب  اریبخ  بتاکلا  نوکی  نا  و )  ) اذـک ررـضلا و  هیف  نا  لاحلا 
تناک دحا  عم  هدقاعم  تعقو  اذا  يا  کیلع ) دقع  ام  قالطا  نع  زجعی  و ال   ) .دونبلا طورـشلا و  فیعـض  یلاولل و  هدـئافلا  لیلق  نوکی 
ردـق غلبم  لهجی  و ال   ) هلکـشملا هذـه  نم  صلختت  یتح  هیعرـشلا  قرطلاب  هدـقاعملا  کلت  لح  هوجو  بتاکلا  فرعی  کـیلع ، هراـض 

نم لقا  اهب  لزنی  و ال  هناش ، نم  سیل  روما  یف  لخدـتیف  اهاوتـسم  قوف  اهب  عفری  الف  هسفن ، رادـقمب  افراع  نوکی  ناب  رومالا ) یف  هسفن 
نکمتی سانلا ال  ریداقم  لهجی  نم  و  لهجا ) هریغ  ردقب  نوکی  هسفن  ردقب  لهاجلا  ناف   ) .اهیف لخدـتلا  همزلی  روما  نم  مشتحیف  اهتبتر 

نـسح کنظ و  هوق  يا  کتـسارف ) یلع   ) باـتکلل يا  مهاـیا ) كراـیتخا  نکی  ـال  مث   ) همکحلا باوصلا و  هجو  یلع  مهیلا  بتکی  نا 
ءارالا و ذخا  هرواشملا و  نودب  صاخلا  کلیمل  اعبات  رایتخالا  نوکی  ناب  صاخشالاب ، کنوکس  کتقث و  يا  کتمانتـسا ) و   ) كرظن

يا هالولا ) تاسارفل  نوفرعتی   ) هلودـلا دـنع  هوظحلا  نودـیری  نیذـلا  لاـجرلا ) ناـف   ) .كاذ وا  اذـهب  کـنم ) نظلا  نسح  و   ) راـبتخالا
دمتعی نا ال  یلاولا  یلع  مزلی  اذل  و  هجاح ، مهل  یـضقی  و  رما ، مهب  طانی  یتح  تالولا ، نظ  نسح  دنع  مهـسفنا  اوعقوی  نال  نولـسوتی 

عنـصتلا و کلذ ) ءارو  سیل   ) هنا لاحلا  و )  ) رمالا ءادـتبا  یف  هـالولل  مهتمد ) نسح  و   ) نسحلا مهعتـصب  يا  مهعنـصتب )  ) .هتـسارف یلع 
اول اـمب و  مهربتخا  نکل  و   ) .هتـسارف نسحب  لـمع  اذا  مهتلوبحا  یف  یلاولا  عقو  دـقف  یـش ء ) هناـمالا  هحیـصنلا و  نم   ) همدـخلا نسح 

- ناک مهنـسحال -  ) مادختـسالل دمتعا  يا  دـمعاف )  ) كرتی لمعی  مل  نم  و  مدختـسی ، اقباس  هلمع  یف  نسحا  نمف  کلبق ) نیحلاصلل 
( کلذ ناف   ) رومالا یف  هناـمالاب  ههجو  ساـنلا  فرع  ناـب  اـهجو ) هناـمالاب  مهفرعا  و   ) ساـنلا هماـع  هنع  تیـضر  ناـب  ارثا ) هماـعلا  یف 

هـسائرل يا  سارل ) لعجا  و   ) .همیرکلا هسفن  مامالا  ینعی  هرما ) تیل  نمل و  هللا و   ) کلام ای  کتحیـصن ) یلع  لیلد   ) بتاـکلل راـبتخالا 
نوکی ثیحب  اذـکه  و  بتاک ، لامعلل  و  بتاک ، دـنجلل  و  بتاک ، جارخللف  باتکلا ، نم  اسیئر  يا  مهنم ) اـسار  كروما  نم  رما  لـک  )

ارداق نوکی  يا  اهریثک ) هیلع  تتـشتی  و ال   ) هقتاع یلع  تاقلملا  رومالا  ریبک  هبـضغ  ببـسی  يا ال  اهریبک ) هرهقی  ال   ) بتاـکلا کـلذ 
بیع نم  کـباتک  یف  ناـک  اـمهم  و   ) هتوفی اهـضعب و  ملعی  ـال  ثیحب  هیلع  قرفتی  ـالف  لاـمعالا ، تاـباتکلا و  نم  ریثـکلا  طبـض  یلع 

و یلاولا ، بیع  نم  هنا  نولوقی  سانلا  ناف  کیلا  بیعلا  قصلا  و  بیعلا ، کلذـب  سانلا  کمزلا  يا  هتمزلا ) هنع   ) تلفاغت يا  تیباـغتف )
بتاکلا حلصا  الا 

يوسوم

مهل نیذلا  هعامجلا  الملا : .مجه  هیلع و  مدقا  هیلع : ورج  .همعنلا  دنع  نایغطلا  رطبلا : .ودعلا  هاجت  يرـس  ریبدت  هدـیکم  عمج  دـئاکملا :
: تیباغت .هبلغی  هرهقی : .دصقا  دمعا : .اودلقت  اولوت و  اول : .فلکتلا و  عنـصتلا : .هقثلا  نوکـسلا و  همانتـسالا : .هنطفلا  هوق  هسارفلا : .يارلا 

كرارـسا كدـئاکم و  اـهیف  لخدـت  یتـلا  کـلئاسر  صـصخا  و  مهریخ ، كروـما  یلع  لوـف  کـباتک ، لاـح  یف  رظنا  مث   ) .تلفاـغت
نع هلفغلا  هب  رصقت  و ال  الم ، هرضحب  کل  فالخ  یف  کیلع  اهب  يرتجیف ء  همارکلا ، هرطبت  نمم ال  قالخالا  حلاص  هوجول  مهعمجاب 

هدقتعا ادقع  فعـضی  و ال  کنم ، یطعی  کل و  ذـخای  امیف  کنع ، باوصلا  یلع  اهتاباوج  رادـصا  و  کیلع ، کلامع  تابتاکم  داریا 
( لهجا هریغ  ردقب  نوکی  هسفن  ردقب  لهاجلا  ناف  رومالا ، یف  هسفن  ردق  غلبم  لهجی  .کیلع و ال  دـقع  ام  قالطا  نم  زجعی  و ال  کل ،

نیمدـقتملا نم  ریثک  رکذ  دـق  ءارمالا و  كولملا و  يدـل  يربک  همهم  زراب و  رود  مهل  ناک  دـق  باتکلا و  هقبط  یه  هسماـخلا  هقبطلا 
علطی يذلا  بتاکلا  کلذ  صخالاب  سانلا و  هریخ  نم  نوکی  نا  بجی  بتاکلا  نا  یلا  ریشی  انه  مامالا  .بتاکلل و  هددعتم  تافصاوم 
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ناب هحلاصلا  اههوجو  قالخالا و  مراکم  هیف  عمتجت  نا  بجی  ناسنالا  اذه  لثم  ناف  هیمالسالا  رارسالا  هیبرحلا و  دئاکملا  یلع 

ببـسی اذه  ریهـشتلا و  دـقنلاب و  سانلا  ماما  کل  موقیف  کیلع  هتارج  ببـسی  هنایغط  ناف  اهب  هتوبح  یتلا  همارکلا  هیغطت  نمم ال  نوکی 
ام یلع  کفوق  مدع و  یلا  يدوی  کلذ  ناف  هلفغلا  مهذخات  نیذلا  نم  نوکی  نا ال  بجی  کلذک  سانلا و  بولق  نم  کتبیه  طوقس 

لکـشب مهیلا  لصت  كایاصو ال  كرما و  وا  نا  امک  تاحارتقالا  لاوقالا و  نم  مهیدـل  ام  لاـمعالا و  تانـسحلا و  نم  کـلامع  دـنع 
اذه نا  امک  اهتراداب …  موقت  اهنووش و  یلوتت  یتلا  هلودـلا  هریـسم  یلع  اریبک  اررـض  هلفغلا  نم  عونلا  اذـه  لکـشیف  قداص  نومام و 
نا عیطتـسی  دقع  کیلع  دقع  ول  هنا  امک  لحی  ایوق ال  امکحتـسم  ناکل  ادقع  کل  دـقع  ول  ثیحب  اقبل  اقذاح  نوکی  نا  بجی  بتاکلا 

اهعضوم و ال اهعضیف  هسفن  ردقب  املاع  بتاکلا  نوکی  نا  بجی  و  دوقعلا …  لح  یلع  طلست  هردق و  نم  هیدل  امب  هنم  جرخی  هلحی و 
مهایا كرایتخا  نکی  مث ال   … ) لهجا هریغ  ردـقب  وهف  هسفنب  الهاج  ناک  اذا  هناف  هبترملا  هذـهل  الها  هسفنب  لـهاجلا  نوکی  نا  زوجی 

ءار سیل و  و  مهتمدـخ ، نسح  مهعنـصتب و  هالولا  تاسارفل  نوضرعتی  لاجرلا  ناف  کنم ، نظلا  نسح  کتمانتـسا و  کتـسارف و  یلع 
مهفرعا و  ارثا ، هماعلا  یف  ناک  مهنـسحال  دـمعاف  کلبق ، نیحلاصلل  اول  امب و  مهربتخا  نکل  .ء و  یـش  هناـمالا  هحیـصنلا و  نم  کـلذ 

کلذ ناف  اهج ، هنامالاب و 

هیلع تتـشتی  و ال  اـهریبک ، هرهقی  ـال  مهنم ، اـسار  كروما  نم  رما  لـک  سارل  لـعجا  .هرما و  تیل  نمل و  کتحیـصن هللا و  یلع  لـیلد 
رومالا همزا  نولوتی  تایلووسملا و  مهب  طانت  نیذـلا  لاجرلا  رایتخا  هتمزلا ) هنع  تیباغتف  بیع  نم  کباتک  یف  ناـک  اـمهم  و  اـهریثک ،

؟ مهتریسم تناک  نم  باکر  یف  و  مهتاکرحت ؟ یه  ام  و  مهکولس ؟ ناک  فیک  هیـضاملا ، مهتایحل  مهل و  هسارد  نع  نوکی  نا  بجی 
تحت رمج  بر  و  هعاضبلا ، یف  زجعل  لب  هعاطلاب  بح  نع  عیطم ال  برف  هیف ، مه  اـم  یلا  ناـنئمطالا  مهب و  نظلا  نسحب  یفتکی  ـال  و 

ناک امبرف  هعاطلاب  یلکشلا  رهاظتلا  نم  هیف  مه  ام  مهب و  نظلا  نسح  نع  مهرایتخا ال  نوکی  نا  بجی  انه  نمف  دقتا  هتکرح  ول  دامرلا 
امب مهل  رایتخالا  نوکی  نا  بجیف  حصن ، هناما و ال  کلذ  ءار  سیل و  هسیـسخلا و  مهفادها  یلا  لوصولا  لجا  نم  مهنم  اعنـصت  کلذ 

هتناما و یلع  لیلد  کلذ  ناف  هنامالا  هقثلاب و  سانلا  دـنع  افورعم  ناک  نم  بختنت  نا  عیطتـست  کناف  نیحلاصلا  لمع  نم  کلبق  هولوت 
زجعی ریثکلا و ال  لمحب  ءونی  هناف ال  القتـسم  ابتاک  هتاباتک  عورف  نم  عرف  لـکل  لـعجی  نا  بجی  هنا  لوقی  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  .هتقاـثو 

نع لووسملا  كرابتعاب  تنا  کـقحلی  بیعلا  کـلذ  نـال  هنع  لـفاغتت  ـالف  کـباتک  یف  بیع  یلع  تفقو  اذا  هل  لوقی  مث  ریبکلا  نع 
 … عیمجلا

یناغماد

یبلاطم رگنب » دوخ  ناریبد  لاوحا  رد  سپس  و  «، » کباتک لاح  یف  رظنا  مث  : » تسا هدومرف  هک  هلمج  نیا  حرش  نمض  دیدحلا  یبا  نبا 
ود یکی  همجرت  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدروآ  هتـشذگ  ناریزو  زردـنا  دـنپ و  يریبد و  بادآ  هاـش و  ناـبحاصم  هراـب  رد  یعاـمتجا 

هنایزات و دنمزاین  اهبسا  نیرتورزیت  تسا و  حالس  هب  دنمزاین  نادرم  نیرتریلد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدش  هتفگ  .دوش  یم  هدنسب  دروم 
.دنا حلاص  ریزو  دنمزاین  زین  ناهاشداپ  نیرت  شیدنا  رود  دنمدرخ و  تسا ، راد  هنادند  ناهوس  دنمزاین  اهغیت  نیرتزیت 

يارب هک  هنوگ  نامه  تسا و  هتسباو  ناریزو  حالص  هب  ناهاشداپ  حالص  ناهاشداپ و  حالـص  هب  ایند  حالـص  تسا ، هدش  یم  هتفگ  و 
راوازـس هک  یـسک  هب  زج  دـماجنا  یمن  حالـص  هب  مه  ترازو  هنوگ  نامه  تسین ، هتـسیاش  یهاشداپ ، قحتـسم  زج  یـسک  یهاشداپ ،
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.دشاب ترازو 

دوجو حاسمت  نآ  رد  هک  تسا  ینیریـش  فاص  بآ  نوچمه  دشاب ، دـساف  شریزو  هک  راکوکین  هتـسیاش و  هاشداپ  لثم  دـنا ، هتفگ  و 
.دیآ رد  بآ  نآ  رد  دناوت  یمن  دوخ  ناج  میب  زا  دشاب  بآ  نآ  هب  هتسب  لد  هنشت و  رگانش و  دنچ  ره  یمدآ  هک  دشاب ، هتشاد 

يزاریش مراکم 

مهدجه شخب 

ِهوُجُِول ْمِهِعَمْجَِأب  َكَراَرْـسَأ  َكَِدیاَکَم َو  اَهِیف  ُلِخْدـُت  ِیتَّلا  َکَِلئاَسَر  ْصُـصْخا  ،َو  ْمُهَْریَخ َكِرُومُأ  یَلَع  ِّلَوَف  َِکباَّتُک  ِلاَح  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث 
ِتاَبَتاَکُم ِداَریِإ  ْنَع  ُهَْلفَْغلا  ِِهب  ُرُـصْقَت  اـَل  ٍإَـلَم َو  ِهَرْـضَِحب  َکـَل  ٍفاَـلِخ  ِیف  َکـْیَلَع  اَِـهب  َئِرَتْجَیَف  ، ُهَماَرَْکلا ُهُرِْطُبت  اـَل  ْنَّمِم  ِقاَـلْخَْألا  ِحـِلاَص 

ُزِْجعَی َال  ،َو  ََکل ُهَدَـقَتْعا  ًادـْقَع  ُفِعُْـضی  َال  ،َو  َْکنِم یِطُْعی  ََکل َو  ُذُـخْأَی  اَمِیف  ، َْکنَع ِباَوَّصلا  یَلَع  اَِهتَاباَوَج  ِراَدْـصِإ  ،َو  َْکیَلَع َِکلاِّمُع 
ِنُکَی َال  َُّمث.َلَهْجَأ  ِهِْریَغ  ِرْدَِـقب  ُنوُکَی  ِهِسْفَن  ِرْدَِـقب  َلِـهاَْجلا  َّنِإَـف  ، ِرُومُأـْلا ِیف  ِهِسْفَن  ِرْدَـق  َغَْلبَم  ُلَـهْجَی  اـَل  ،َو  َکـْیَلَع َدـِقُع  اَـم  ِقاَـلْطِإ  ْنَع 
ِنْـسُح ْمِهِعُّنَـصَِتب َو  ِهاـَلُْولا  ِتاَـساَرِِفل  َنوُـضَّرَعَتَی  َلاَـجِّرلا  َّنِإَـف  ، َکـْنِم ِّنَّظلا  ِنْـسُح  َِکتَماَِنتْـسا َو  َِکتـَـساَِرف َو  یَلَع  ْمُـهاَّیِإ  َكُراَِـیتْخا 
ِهَّماَْعلا ِیف  َناَک  ْمِِهنَسْحَِأل  ْدِمْعاَف  ، َکَْلبَق َنیِِحلاَّصِلل  اوُّلُو  اَِمب  ْمُهِْربَتْخا  ِنَِکل  َو.ٌءْیَش  ِهَناَمَْألا  ِهَحیِـصَّنلا َو  َنِم  َِکلَذ  َءاَرَو  َْسَیل  ،َو  ْمِِهتَمْدِخ

.ُهَْرمَأ َتیِّلُو  ْنَِمل  ِهَِّلل َو  َِکتَحیِصَن  یَلَع  ٌلِیلَد  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ًاهْجَو ِهَناَمَْألِاب  ْمِِهفَرْعَأ  َو  ًاَرثَأ ،

َْتَیباَغَتَف ٍْبیَع  ْنِم  َِکباَّتُک  ِیف  َناَک  اَمْهَم  ،َو  اَهُرِیثَک ِْهیَلَع  ُتَّتَـشَتَی  َال  اَهُرِیبَک َو  ُهُرَهْقَی  َال  ، ْمُْهنِم ًاسْأَر  َكِرُومُأ  ْنِم  ٍْرمَأ  ِّلُک  ِْسأَِرل  ْلَعْجا  َو 
.هَْتمِْزلُأ ُْهنَع 

همجرت

اه هشقن  هدنراد  رب  رد  هک  ار  دوخ  يّرس  ياه  همان.راپسب  اهنآ  نیرتهب  هب  ار  تیاهراک  نک و  تقد  تنایـشنم  ناریبد و  عضو  رد  سپس 
وا ، تیعقوم ماقم و  هک  دشاب  یناسک  زا.دشاب  یقالخا  لیاضف  ياراد  همه  زا  شیب  هک  هد  رارق  یـسک  رایتخا  رد  ، تسا یفخم  رارـسا  و 

ندناسر رد  هک  یـسک.دزرو  یخاتـسگ  تفلاخم و  وت  اب  مدرم  نارـس  ناگرزب و  روضح  رد  دـنک  تأرج  ات  دزاسن  رورغم  تسم و  ار 
ياه همان 

زا ای  دراد  یم  تفاـیرد  وت  يارب  هک  دـشاب  يروما  زا  هاوخ  ، دوشن لـفاغ  وت  زا  ، نآ حیحـص  ياـه  خـساپ  نتفرگ  وت و  هب  تنارازگراـک 
نتفای زا  ، دش هتـسب  وت  دض  رب  يدادرارق  هاگره  ددنبن و  تسـس  ددنبب  وت  يارب  يدادرارق  هاگره  هک  دـشاب  یـسک.دشخب  یم  وت  يوس 
تلزنم ردـق و  هب  هک  سک  نآ  اریز  ، دـشابن ربـخ  یب  فلتخم  روما  رد  شیوـخ  ردـق  شزرا و  زا  هک  یـسک.دنامن  زجاـع  نآ  لـح  هار 

.دوب دهاوخ  رت  لهاج  نارگید  تلزنم  ردق و  هب  تبسن  تسا  لهاج  شیوخ 

دارفا اریز  ، نکم تعانق  شیوخ  نظ  نسح  یـصخش و  داـمتعا  ،و  دوخ يرایـشوه  تسارف و  هب  زگره  نایـشنم  نیا  باـختنا  رد  سپس 
بلاج ِرهاظ  نیا  ياروام  رد  هک  یلاح  رد  دنزادرپ  یم  یتمدخ  شوخ  يزاسرهاظ و  هب  نارادـمامز  هّجوت  بلج  يارب  بلط ) تصرف  )

.درادن دوجو  يراد  تناما  یهاوخریخ و  هنوگ  چیه 
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نیرتهب مدرم  نایم  رد  هک  نک  دامتعا  یناسک  رب  يامزایب و  دنا  هتـشاد  وت  زا  شیپ  حلاص  نامکاح  يارب  هک  یتاماقم  قیرط  زا  ار  اهنآ 
راـگدرورپ زا  وت  تعاـطا  یهاوخریخ و  رب  لـیلد  نیا  ینک  نینچ  رگا.دـنرت  فورعم  يراد  تناـما  رد  دـنا و  هدراذـگ  ار  کـین  راـثآ 

(. وت ياوشیپ  ماما و  ینعی   ) يا هتفریذپ  وا  فرط  زا  ار  تیالو  هک  یسک  زا  تعاطا  نینچمه  ، تسا

دزاسن و هدـنامرد  بولغم و  ار  وا  مهم  راک  هک  یـسک  ؛ نک باختنا  اهنآ  ناـیم  زا  یتسرپرـس  سیئر و  تیاـهراک  زا  یـشخب  ره  يارب 
نآ لوئسم  ینامب  ربخ  یب  نآ  زا  وت  هک  دوش  تفای  وت  صوصخم  نایـشنم  رد  یبیع  ره  ینادب ) دیاب   ) دنکن و شناشیرپ  اهراک  ترثک 

.دوب یهاوخ 

نارازگراک نایشنم و  ریسفت : حرش و 

ناظفاح صوصخم و  نایشنم  هرابرد  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دیامرف یم.دنک  یم  رداص  یمهم  تاروتسد  هنامرحم  يّرس و  ياه  همان  اهدادرارق و 

َكِرُومُأ یَلَع  ِّلَوَف  َِکباَّتُک  ِلاَح  ِیف  ْرُْظنا  َُّمث  ( ؛» راپـسب اهنآ  نیرتهب  هب  ار  تیاهراک  نک و  تقد  تنایـشنم  ناریبد و  عضو  رد  سپـس  »
( . ْمُهَْریَخ

.دوش یم  لماش  تسا  یساسح  ماقم  نینچ  همزال  هک  ار  هتسجرب  فاصوا  مامت  هک  تسا  یعماج  ریبعت  « مهریخ » هب ریبعت 

رایتخا رد  ار  ساسح  ياهدادرارق  هنامرحم و  يّرـس و  ياه  همان  هک  دزادرپ  یم  یناسک  طیارـش  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  هاـگ  نآ 
همه زا  شیب  هک  هد  رارق  یسک  رایتخا  رد  ، تسا یفخم  رارسا  اه و  هشقن  هدنراد  رب  رد  هک  ار  دوخ  يّرس  ياه  همان  :» دیامرف یم.دنراد 
هراچ هلیح و  يانعم  هب  هدیکم  عمج  « دـیاکَم ( .» 1  } َكَِدیاَکَم اَهِیف  ُلِخُْدت  ِیتَّلا  َکَِلئاَسَر  ْصُـصْخا  َو  ( ؛» دـشاب یقالخا  لیاضف  ياراد 

( . ِقاَلْخَْألا ِِحلاَص  ِهوُجُِول  ْمِهِعَمْجَِأب  َكَراَرْسَأ  َو   { تسا تالکشم  لح  يارب  یناهنپ  ياه 

.دنک یم  هصالخ  زیچ  جنپ  رد  دنشاب  نآ  دجاو  ، صوصخم ِناریبد  دیاب  هک  ار  یقالخا  مهم  لیاضف  نیا  ماما  هاگ  نآ 

نارـس ناگرزب و  روضح  رد  دـنک  تأرج  ات  دزاـسن  رورغم  تسم و  ار  وا  ، تیعقوم ماـقم و  هک  دـشاب  یناـسک  زا  :» دـیامرف یم  تسخن 
ینوزف رثا  رب  رورغ  نایغط و  يانعم  هب  « رشب » نزو رب  « رََطب » هشیر زا  « هُرِْطُبت ( .» 2  } ُهُرِْطُبت َال  ْنَّمِم  ( ؛» دزرو یخاتسگ  تفلاخم و  وت  اب  مدرم 

( . ٍإَلَم ِهَرْضَِحب  ََکل  ٍفاَلِخ  ِیف  َْکیَلَع  اَِهب  َئِرَتْجَیَف  ، ُهَماَرَْکلا  { تسا هدش  هتفرگ  تردق  ماقم و  هب  ندیسر  ای  تمعن 

نیا هک  یـسک  هب  یتح  هک  دنوش  یم  رورغم  نانچ  دننک  یم  ادیپ  يا  هژیو  الاو و  ماقم  هک  یماگنه  تیفرظ  مک  دارفا  هک  هدـش  رایـسب 
نیمه هک  تسا  هدش  هدـید  ًارارک  دـنناد و  یم  دوخ  تسد  هب  زین  ار  وا  رایتخا  مامز  ایوگ  دـننک  یم  یخاتـسگ  هدرپس  اهنآ  هب  ار  ماقم 

.تسا هدومن  راتفرگ  یتخس  تازاجم  هب  هکلب  ، هتخاس رانکرب  ار  وا  طقف  هن  رتالاب  ماقم  هدش و  اهنآ  ناج  لتاق  هلئسم 

لفاغ ، وت زا  ، نآ حیحـص  ياه  خـساپ  نتفرگ  وت و  هب  تنارازگراک  ياـه  هماـن  ندـناسر  رد  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  فصو  نیمود  رد 
ِتاَـبَتاَکُم ِداَریِإ  ْنَع  ُهَْلفَْغلا  ِِهب  ُرُـصْقَت  اـَل  َو  ( ؛» دـشخب یم  وت  يوس  زا  اـی  دراد  یم  تفاـیرد  وت  يارب  هک  دـشاب  يروـما  زا  هاوـخ.دوشن 
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( . َْکنِم یِطُْعی  ََکل َو  ُذُخْأَی  اَمِیف  ، َْکنَع ِباَوَّصلا  یَلَع  اَِهتَاباَوَج  ِراَدْصِإ  ،َو  َْکیَلَع َِکلاِّمُع 

دیاب ار  مزال  ياه  نامرف  مهم و  ِتاروتـسد  ؛ دنتـسه وا  نارازگراک  رادـمامز و  نایم  رد  هطـساو  نایـشنم  ناریبد و  نیا  هکنیا  هب  هراـشا 
نیمه هب.ددرگ  يدایز  ياه  یناماسبان  ببـس  تسا  نکمم  تلفغ  يا  هظحل.دـنیامن  لقتنم  زین  ار  نارازگراـک  ياـهاضاقت  دـنناسرب و 

.ربخ یب  لفاغ و  هن  دنشاب  رادیب  رایشوه و  ًالماک  دارفا  نیا  دیاب  لیلد 

( . ََکل ُهَدَقَتْعا  ًادْقَع  ُفِعُْضی  َال  َو  ( ؛» ددنبن تسس  ددنبب  وت  يارب  يدادرارق  هاگره  هک  دشاب  یسک  :» دیازفا یم  فصو  نیموس  رد 

فرط ادابم  دـشاب  ماهبا  یتسـس و  ، فعـض هنوگره  زا  یلاخ  دـیدرت و  لباق  ریغ  مکحم و  هک  دراد  شزرا  یتروص  رد  اهدادرارق  اریز 
.دنک مادقا  دادرارق  خسف  هب  دنیبن  دوخ  لیم  قفاوم  نامز  ره  دنک و  هدافتسا  فعض  طاقن  زا  دادرارق 

و :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخـس  اهدادرارق  خسف  هرابرد  مراهچ  فصو  رد.تساهدادرارق  دقع  هب  طوبرم  دمآ  فصو  نیا  رد  هچنآ 
( . َْکیَلَع َدِقُع  اَم  ِقاَلْطِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  َال  َو  ( ؛» دنامن زجاع  نآ  ّلح  هار  نتفای  زا  هدش  هتسب  وت  دض  رب  يدادرارق  هاگره 

يا هراپ  زورب  ماگنه  هب  هک  دنک  لامعا  دادرارق  رد  ار  مزال  ياه  ینیب  شیپ  هکلب  ، دشابن دادرارق  هب  دنبیاپ  دنک و  متـس  ملظ و  هکنیا  هن 
.دبایب ار  هراچ  هار  دناوتب  تالکشم  زا 

هب هک  سک  نآ  اریز  ، دشابن ربخ  یب  فلتخم  روما  رد  شیوخ  ردـق  شزرا و  زا  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  فصو  نیرخآ  نیمجنپ و  رد 
تسا لهاج  شیوخ  تلزنم  ردق و 

ِرْدَِقب ُنوُکَی  ِهِسْفَن  ِرْدَِقب  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ، ِرُومُْألا ِیف  ِهِسْفَن  ِرْدَق  َغَْلبَم  ُلَهْجَی  َال  َو  ( ؛» دوب دـهاوخ  رت  لهاج  نارگید  تلزنم  ردـق و  هب  تبـسن 
( . َلَهْجَأ ِهِْریَغ 

اب دـنناوتب  اـت  ار  ناـبطاخم  تیعقوم  مه  دـنمهفب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیعقوـم  مه  دـیاب  صوـصخم  نایـشنم  ناریبد و  هکنیا  هب  هراـشا 
مکح اب  دننک و  كرد  مه  ار  نارگید  ناوت  دنناوتب  ات  دـننادب  اهراک  رد  ار  شیوخ  ناوت  زین  دـننک و  هبتاکم  شتیعقوم  قفاوم  سکره 

.دنیامن راتفر  مدرم  اب  تیارد  و 

زورما و يایند  رد  هچنآ  فالخ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دش  رکذ  ناریبد  تافـص  هرابرد  الاب  رد  هچنآ  زا 
یتسود طباور و  یفطاع و  لئاسم  رب  هن  ، دـنک یم  هیکت  اـه  یگتـسیاش  اـه و  شزرا  طـباوض و  رب  اـج  همه  تسا  هدوب  لومعم  زورید 

دننک یم  ینیچ  هرهم  دوخ  درگ  رد  ار  دوخ  نادنواشیوخ  ناگتـسب و  ناتـسود و  دنـسر  یم  تردق  هب  هک  يدارفا  میا  هدید  رایـسب.اه 
اب هک  ار  دـنمتردق  شزرااب و  قیال و  دارفا  سکع  هب  دنـشاب و  هدرک  باسح  گرزب  ياهراک  يارب  ار  اهنآ  تردـق  شزرا و  هکنآ  یب 

.دننز یم  رانک  دنرادن  یصاخ  یفطاع  هطبار  اهنآ 

دارفا رد  اهنآ  ققحت  تافص و  نیا  صیخشت  زرط  هب  صوصخم  نایشنم  ناریبد و  باختنا  يارب  مزال  تافص  رکذ  زا  دعب  ماما  هاگ  نآ 
.دهد یم  ناشن  کلام  هب  تافص  نیا  اب  ار  دارفا  ییاسانش  هار  دزادرپ و  یم 
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تعاـنق شیوـخ  نظ  نسح  یـصخش و  داـمتعا  ،و  دوـخ يرایـشوه  تسارف و  هب  زگره  نایـشنم  نیا  باـختنا  رد  سپـس  :» دـیامرف یم 
ياروام رد  هک  یلاح  رد  دنزادرپ  یم  یتمدـخ  شوخ  يزاسرهاظ و  هب  نارادـمامز  هّجوت  بلج  يارب  بلط ) تصرف   ) دارفا اریز  ، نکم

هب « هَساِرف ( .» 1  } َِکتَـساَِرف یَلَع  ْمُهاَّیِإ  َكُراَِیتْخا  ِنُکَی  َال  َُّمث  ( ؛» درادـن دوجو  يراد  تناما  یهاوخریخ و  هنوگ  چـیه  بلاج  ِرهاظ  نیا 
هب لصا  رد  هژاو  نیا.روما  رهاظ  نطاب و  تخانش  رد  تراهم  يرایشوه و  رگید  نایب  هب.تسا  بئاص  نظ  اب  دارفا  نورد  كرد  يانعم 

 { تسا هتفر  راک  هب  زین  يرایشوه  هب  طوبرم  لئاسم  رد  تبسانم  نیمه  هب  تسا و  ندرک  دیص  يانعم 

رد ناسنااریز  ، هدـش هتفرگ  باوخ  يانعم  هب  « مون » هشیر زا.تسا  ناـنیمطا  داـمتعا و  شمارآ و  ياـنعم  هب  « هَماِنتـسا ( .» 1  } َِکتَماَِنتْـسا َو 
هب « ْعُّنَصَت ( .» 2  } ْمِهِعُّنَـصَِتب ِهَالُْولا  ِتاَـساَرِِفل  َنوُضَّرَعَتَی  َلاَـجِّرلا  َّنِإَـف  ، َکـْنِم ِّنَّظلا  ِنْسُح  َو   { دـبای یم  تسد  شمارآ  هب  باوخ  تلاـح 
هب هک  یماگنه  هدـش و  هتفرگ  « تعنـص »و« عنـص » هشیر زا.تسا  يزیچ  ای  صخـش  نداد  ناشن  بوخ  يارب  شالت  يزاسرهاظ و  يانعم 
( . ٌءْیَش ِهَناَمَْألا  ِهَحیِصَّنلا َو  َنِم  َِکلَذ  َءاَرَو  َْسَیل  ،َو  ْمِِهتَمْدِخ ِنْسُح  َو   { تسا يزیچ  نتخاس  يارب  فلکت  يانعم  هب  دور  یم  لعفت  باب 

يدارفا نارادـمامز  رظن  رد  ار  دوـخ  دـننک  یم  یعـس  دنتـسه  ـالاب  تاـماقم  زارحا  یپ  رد  هک  یناـسک  ، تسا مهم  تـیعقاو  کـی  نـیا 
تسد دندش  راوس  دارم  بکرم  رب  نوچ  دننک و  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  هّجوت  قیرط  نیا  زا  ات  دنهدب  ناشن  لاعف  رایشوه و  ، راکرپ ، نیما

شوخلد دـنهد  یم  ماجنا  راـک  زاـغآ  رد  هک  ار  یلاـمعا  نانخـس و  رهاـظ  هب  دـیابن  لـیلد  نیمه  هب.دـننزب  تناـیخ  هدافتـسا و  ءوس  هب 
نسح يارب  تشاذگ و  رانک  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ار  نتـشیوخ  يرایـشه  هب  داقتعا  یـصخش و  دامتعا  نظ و  نسح  نینچمه.درک 
رتمک دامتعا و  لباق  ًالماک  هک  ییاهرایعم  ؛ تفر يرگید  ياهرایعم  غارـس  هب  اهنآ  دـننام  نایـشنم و  نانواعم و  نارازگراک و  باـختنا 

.تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دعب  ياه  هلمج  رد  ماما  هک  ییاهرایعم  نامه  تسا ؛ ریذپاطخ 

َنیِِحلاَّصِلل اوُّلُو  اَِمب  ْمُهِْربَتْخا  ِنَِکل  َو  ( ؛» يامزایب دنا  هتشاد  وت  زا  شیپ  حلاص  نامکاح  يارب  هک  یتاماقم  قیرط  زا  ار  اهنآ  :» دیامرف یم 
( . َکَْلبَق

دروم هتـشاد و  يراکمه  حلاص  ياه  تموکح  اب  اه  لاس  صخـش  نالف  يدید  هاگره  ، تسا یـشخب  نانیمطا  رایـسب  رایعم  هلأسم  نیا 
ناحلاصان و اب  يراکمه  وا  یگدنز  هدـنورپ  رد  رگا  یلو  ؛ تسا يراکتـسرد  قیال و  صخـش  وا  هک  دـیمهف  ناوت  یم  هدوب  اهنآ  لوبق 

.درک رظن  فرص  وا  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  ءوس  نارادمامز  يوس  زا  ییاه  تسپ  لوبق 

َناَک ْنَم  َِکئاَرَزُو  َّرَش  َّنِإ  : » دومرف درک و  هراشا  هتکن  نیمه  هب  ناریزو  هرابرد  هماندهع  نیمه  نیشیپ  ياه  شخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
«. دنا هدوب  وت  زا  لبق  رورش  نارادمامز  ریزو  هک  دنتسه  یناسک  وت  يارزو  نیرتدب  ًاریِزَو ؛ َکَْلبَق  ِراَرْشَْأِلل 

هّجوت بلج  ناردـمامز و  نتفیرف  يارب  هاگ  هک  اهنآ  یلعف  رهاوظ  هب  تخانـش و  دـیاب  اهنآ  قباوس  زا  ار  صاخـشا  هکنیا  نخـس  هاتوک 
.درکن تعانق  تساهنآ 

ار کین  راثآ  نیرتهب  مدرم  نایم  رد  هک  نک  دامتعا  یناـسک  رب  و  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  باـختنا  نیا  يارب  یمود  راـیعم  هب  سپس 
( . ًاهْجَو ِهَناَمَْألِاب  ْمِِهفَرْعَأ  ،َو  ًاَرثَأ ِهَّماَْعلا  ِیف  َناَک  ْمِِهنَسْحَِأل  ْدِمْعاَف  ( ؛» دنرت فورعم  يراد  تناما  رد  دنا و  هدراذگ 

.تساهنآ ییاسانش  قرط  نیرتهب  زا  یکی  صاخشا  هرابرد  مدرم  ياه  هدوت  تواضق  نیقی  هب 
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؛ ِهِداَبِع ِنُْسلَأ  یَلَع  ْمَُهل  ُهّللا  يِرُْجی  اَِمب  َنیِِحلاَّصلا  یَلَع  ُّلَدَتُْسی  اَمَّنِإ  : » میتشاد ار  هلمج  نیا  هماندهع  نیمه  لیاوا  ، ماما ياه  شیامرف  رد 
«. تفرگ هرهب  ناوت  یم  دزاس  یم  يراج  مدرم ) ياه  هدوت  و   ) شناگدنب نابز  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  حلاص  دارفا  صیخشت  يارب 

نینچمه ، تسا راـگدرورپ  زا  وـت  تعاـطا  یهاوـخریخ و  رب  لـیلد  نیا  ینک  نینچ  رگا  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  ناـیاپ  رد  ماـما  سپس 
ْنَِمل ِهَِّلل َو  َِکتَحیِـصَن  یَلَع  ٌلِیلَد  َکـِلَذ  َّنِإَـف  ( ؛») وت ياوشیپ  ماـما و  ینعی   ) يا هتفریذـپ  وا  فرط  زا  ار  تیـالو  هک  یـسک  زا  تعاـطا 

( . ُهَْرمَأ َتیِّلُو 

هناشن ، صوصخم نایـشنم  باـختنا  رد  تقد  ینعی  دنـشاب ؛ مدرم  نآ  زا  روظنم  هک  تسه  هَرمأ » َّتیلُو  ْنَِمل   » هلمج رد  زین  لاـمتحا  نیا 
رد رگا  ینعی.يا  هتفرگ  هدهعرب  ار  اهنآ  رب  تموکح  زا  یشخب  هک  تسا  یمدرم  دروم  رد  یهاوخریخ  ادخ و  هاگشیپ  رد  یهاوخریخ 

نظ و نسح  ساـسا  رب  ار  اـهنآ  يریگ و  راـک  هب  مداد  حرـش  وت  يارب  هک  یقرط  زا  ار  مزـال  ياـه  تقد  صوـصخم  نایـشنم  باـختنا 
ماجنا ار  ایاعر  یهاوخریخ  و  يرادـمامز )  ) یهلا تناما  نیا  قح  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  نیا  ینکن  باـختنا  دوخ  یـصخش  يرایـشوه 

.يا هداد 

دنک یم  هراشا  ناریبد  صوصخم و  نایـشنم  هرابرد  رگید  مهم  عوضوم  ود  هب  هماندهع  زا  هرقف  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
نایم زا  یتسرپرـس  سیئر و  تیاهراک  زا  یـشخب  ره  يارب  :» دـیامرف یم.تساهنآ  نایم  رد  راک  میـسقت  موزل  هرابرد  اهنآ  نیتسخن  هک 

ْنِم ٍْرمَأ  ِّلُک  ِْسأَِرل  ْلَعْجا  َو  ( ؛» دنکن شناشیرپ  اهراک  ترثک  دزاسن و  هدنامرد  بولغم و  ار  وا  مهم  راک  هک  یـسک  ؛ نک باختنا  اهنآ 
( . اَهُرِیثَک ِْهیَلَع  ُتَّتَشَتَی  َال  اَهُرِیبَک َو  ُهُرَهْقَی  َال  ، ْمُْهنِم ًاسْأَر  َكِرُومُأ 

هب طوبرم  اه  همان  زا  یشخب  ًالثم  ؛ دوش نشور  نانآ  زا  کی  ره  تیلوئسم  هک  دریگ  ماجنا  یتروص  هب  دیاب  راک  میـسقت  هکنیا  هب  هراشا 
نآ دـننام  يزرواشک و  ياه  نیمز  هرابرد  یلخاد  ياهدادرارق  جراخ و  هب  طوبرم  ياهدادرارق  زا  معا  اهدادرارق  ، حلـص ياـه  ناـمیپ 

یـشخب دراد و  یـصاخ  تیریدـم  هب  جایتحا  هک  تسا  هنامرحم  ياه  همان  يرگید  شخب.دـشاب  هتـشاد  ینیعم  لوئـسم  دـیاب  هک  تسا 
زا کی  ره.تسا  هدیدمتس  مولظم و  مدرم  ياه  ملظت  هب  طوبرم  یتمسق  اهنآ و  لاثما  نارادناتـسا و  نارادنامرف و  ياه  همان  هب  طوبرم 
راک ترثک  هن  دنسارهب و  گرزب  ياهراک  زا  هن  ؛ دنـشاب تفـص  ود  نیا  ياراد  هک  ینالوئـسم  ؛ دشاب هتـشاد  یـصاخ  لوئـسم  دیاب  اهنیا 

.دنک هدنامرد  ناشیرپ و  ار  اهنآ 

یتکلمم ياهراک  مامت  هب  هکلب  ، دنا هتسنادن  صوصخم  نایـشنم  ناریبد و  هب  رظان  اهنت  ار  روتـسد  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
ینیعم روما  هب  رظان  وا  هناخ  ترازو  دوش و  هدرپس  يریزو  تسد  هب  دـیاب  اهراک  زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم.دـنناد  یم  هراشا 

هماّلع هغالبلا  جـهن  حرـش  ( . 1  } .دـنامب یقاب  لوئـسم  تسرپرـس و  نودـب  يراک  اـی  دـهد و  خر  اـهراک  رد  یلخادـت  هکنآ  یب  دـشاب 
 { ،ج 4،ص 92 ییوخ

هدوب نایم  رد  باّتک  زا  نخـس  هماندهع  زا  زارف  نیا  رد  زین  نیا  زا  شیپ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا  باّتک  هب  طوبرم  هک  دعب  روتـسد  یلو 
.دوش لماش  ار  نارگید  نآ  ِكالم  دنچره  ، دشاب نابتاک  هب  رظان  زین  هلمج  نیا  هک  دوش  یم  هنیرق 

يروما زا  هدرک  هراشا  نآ  هب  هماندهع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تروص  نیا  هب  تموکح  راک  میسقت  دندقتعم  یضعب 
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هچنآ ماما  دینک  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه  یلو  ؛ تشادن دوجو  تروص  نیا  هب  هتشذگ  رد  هدش و  ادیپ  ریخا  ياه  نرق  رد  هک  تسا 
.تسا هدومرف  نایب  یصاخ  تفارظ  اب  هدوب  مزال  هنیمز  نیا  رد  ار 

اهنآ اـب  زین  وت  ؛ دـنک یمن  وت  زا  تیلوئـسم  بلـس  راـک ، ره  يارب  لوئـسم  نییعت  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  روتـسد  نیمود  رد 
: دیامرف یم.يراد  كرتشم  تیلوئسم 

ِیف َناَک  اَمْهَم  َو  ( ؛» دوب یهاوخ  لوئـسم  ینامب  ربخ  یب  نآ  زا  وت  هک  دوش  تفای  وت  صوصخم  نایـشنم  رد  یبیع  ره  ینادب ) دـیاب   ) «و
زا لـفاغت  ياـنعم  هـب  دــش  هراـشا  مـه  نـیا  زا  شیپ  هـک  هنوـگ  ناـمه  « یباـغَت » هـشیر زا  « َْتَیباـغَت ( .» 1  } َْتَیباَـغَتَف ٍبـْیَع  ْنـِم  َکـِباَّتُک 
رما نآ  هرابرد  دـنز  یم  لفاغت  یـشومارف و  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  ایوگ  تسا  هدـش  هتفرگ  يربخ  یب  لـهج و  ياـنعم  هب  « هواـبَغ » هشیر

( . هَْتمِْزلُأ ُْهنَع   { تسا ربخ  یب  لهاج و 

بلـس راک  ره  يارب  لوئـسم  نییعت  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  دوش و  یم  ریبعت  كرتشم  تیلوئـسم  هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
هتشاد رمتسم  تراظن  دوخ  ناریدم  عضو  رب  ، اه تیریدم  راک و  میـسقت  نیع  رد  دیاب  وا  هک  ارچ  دنک ، یمن  رتالاب  یماقم  زا  تیلوئـسم 

راضحا ار  ریزو  دز  یفالخ  راک  هب  تسد  هناخترازو  نالف  رد  يریدـم  رگا  هک  تسا  نینچ  زین  زورما  يایند  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب 
ماکحتسا ببس  دریگ و  یم  تروص  فعاضم  تراظن  مهم  ياهراک  هرابرد  بیترت  نیا  هب  دنیامن و  یم  تساوخزاب  وا  زا  دننک و  یم 

.دش دهاوخ  تموکح  ییارجا  ياه  همانرب 

437 ص :
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مهدزون شخب 

همان نتم 

،َو ِِعفاَنَْملا ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَـف  ، ِِهنَدَِـبب ِقِّفَرَتُْملا  ،َو  ِِهلاَِـمب ِبِرَطْـضُْملا  ْمُْهنِم َو  ِمیِقُْملا  : ًاْریَخ ْمِِهب  ِصْوَأ  ،َو  ِتاَـعاَنِّصلا يِوَذ  ِراَّجُّتلاـِب َو  ِصْوَتْـسا  َُّمث 
َال ،َو  اَهِعِـضاَوَِمل ُساَّنلا  ُِمئَْتلَی  َال  ُْثیَح  ،َو  َکـِلَبَج َِکلْهَـس َو  ،َو  َكِرَْحب َكَِّرب َو  ِیف  ، ِحِراَـطَْملا ِدِـعاَبَْملا َو  َنِم  اَُـهباَّلُج  ِِقفاَرَْملا َو  ُباَبْـسَأ 

.َكِداَِلب یِشاَوَح  ِیف  َِکتَرْضَِحب َو  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَت  َو.ُُهتَِلئاَغ  یَشُْخت  َال  ٌْحلُص  َو  ُُهتَِقئَاب ، ُفاَُخت  َال  ٌْملِس  ْمُهَّنِإَف  ، اَْهیَلَع َنوُءِرَتْجَی 

ٍهَّرَـضَم ُبَاب  َِکلَذ  ،َو  ِتاَـعاَِیْبلا ِیف  ًاـمُّکَحَت  ،َو  ِِعفاَـنَْمِلل ًاراَِـکتْحا  ،َو  ًاـحِیبَق ًاّحُـش  ،َو  ًاـشِحاَف ًاقیِـض  ْمُْهنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َّنَأ  - َکـِلَذ َعَم  - ْمَلْعا َو 
.ُْهنِم َعَنَم  - ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  - ِهّللا َلوُسَر  َّنِإَف  ، ِراَِکتْحِالا َنِم  ْعَْنماَف  ِهَالُْولا ، یَلَع  ٌْبیَع  ،َو  ِهَّماَْعِلل

ْلِّکَنَف ُهاَّیِإ  َِکیْهَن  َدـَْعب  ًهَرْکُح  َفَراَق  ْنَمَف.ِعاَْتبُْملا  ِِعئاَْبلا َو  َنِم  ِْنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجت  َال  ٍراَعْـسَأ  ٍلْدَـع َو  ِنیِزاَوَِمب  : ًاحْمَـس ًاْعَیب  ُْعیَْبلا  ِنُکَْیل  َو 
.ٍفاَرْسِإ ِْریَغ  ِیف  ُْهِبقاَع  ،َو  ِِهب

اه همجرت 

یتشد

ای دننکاس ، رهش  رد  هک  یناناگرزاب  نک ، شرافس  يراکوکین  هب  ار  اهنآ  و  ریذپب ، عیانص  نابحاص  ناناگرزاب و  هب  ارم  شرافس  سپس 
یلصا عبانم  نانآ  هک  ارچ  دننک ،  یم  راک  ینامـسج  يورین  اب  هک  یناناگرزاب  و  دنـشاب ، یم  ندرک  چوک  ریـس و  رد  هراومه  هک  نانآ 

زا دنـشاب ، یم  راوشد  تسد و  رود  طاقن  زا  یگدنز  لیاسو  ناگدندروآ  و  شیاسآ ، یگدنز و  لیاسو  ناگدنروآ  دـیدپ  و  تعفنم ،
اهاجنآ هب  نتفر  يارب  اـی  دـننک ، یمن  عاـمتجا  نآ  رد  مدرم  هک  یتخـس  ياـهاج  اـه ، ناتـسهوک  اـه و  تشد  و  اـهایرد ، اـه و  ناـبایب 

، دنمارآ یمدرم  ناناگرزاب  .دنرادن  تعاجش 

 . دنرادن يزیگنا  هنتف  هک  دنبلط  یتشآ  یمدرم  تشاد ، دهاوخن  دوجو  یسرت  نانآ  ییوج  هزیتس  زا  و 

.مداد رکذت  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  رگید ، ياهرهش  رد  ای  يرب ، یم  رس  هب  وت  هک  دنشاب  يرهش  رد  هچ  شیدنیب ! اهنآ  راک  رد 

اب اهنت  هک  دـنا ، هدـننک  راکتحا  لیخب و  هلماعم و  دـب  رظن و  گنت  هک  دنتـسه  مه  یناـسک  ناـناگرزاب ، ناـیم  رد  هک  نادـب  مه  ار  نیا 
یـشورف نارگ  ییوج و  دوس  نیا  هک  دنـشورف ، یم  دـنهاوخ  یم  هک  یتـمیق  ره  هب  ار  ـالاک  .دنـشیدنا و  یم  دوخ  دوس  هب  ییوـگروز 

 . تسا رادمامز  رب  یگرزب  بیع  و  رابنایز ، هعماج  دارفا  همه  يارب 

شورف دیرخ و  دیاب  درک ، یم  يریگولج  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  نک ، يریگولج  الاک  راکتحا  زا  سپ ،
هک یـسک  دناسرن ،  ینایز  رادیرخ  هدنـشورف و  رب  هک  ییاه  خرن  اب  دریگ ، ماجنا  تلادع  نیزاوم  اب  یگداس و  هب  یمالـسا ، هعماج  رد 

 . نکن فارسا  وا  رفیک  رد  اّما  دوش ، نارگید  تربع  ات  هد  رفیک  ار  وا  دنک ، راکتحا  وت  عنم  زا  سپ 

يدیهش
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هچ ریگ ، هدـهع  هب  ار  نانآ  هراب  رد  ییوکین  هب  ندرک  شرافـس  و  ریذـپب ، دوخ  رب  ار  نارگتعنـص  ناـناگرزاب و  هب  یکین  هک  نیا  رگید 
ياه هیاـم  ناـنآ  هک  دـنک ،  بسک  دوخ  جـنرتسد  اـب  و  دور ، وس  نادـب  وس  نیا  زا  دوخ  لاـم  اـب  هک  نآ  هچ  دوب و  ياـجرب  هک  یـسک 

تشد و ایرد و  نابایب و  رد  راوشد ، تسد و  رود  ياهاج  زا  نآ  هدنروآ  .تحار و  شیاسآ و  ياهتلیـسو  ناگدنروآدیدپ  دـنتعفنم و 
، دنزیتس یمن  دنمارآ و  یمدرم  ناناگرزاب  نیا  .دنیامنن  يریلد  اج  نادـب  نتفر  رد  دـنیاین و  درگ  اجنآ  رد  نامدرم  هک  ییاج  .راسهوک 
اب .رگید و  ياهرهش  رد  ای  يرب و  یم  رس  هب  دوخ  هک  دنشاب  اجنآ  رد  هچ  رگنب ، نانآ  راک  هب  .دنزیگنا  یمن  يا  هنتف  دنیوج و  یتشآ  و 

الاک دنشوک و  یم  ار  دوخ  دوس  .دنراکتحا  یپ  رد  دنلیخب و  دنراد ، دب  یتلماعم  هک  دنناسک  رایسب  ناناگرزاب  نایم  هک  نادب  همه  نیا 
سپ .نایلاو  رب  تسا  بیع  و  ناـگمه ، يارب  تسا  یناـیز  یـشورفنارگ  ییوج و  دوس  نیا  و  دنـشورف ، یم  دـنهاوخ  هک  اـهب  ره  هب  ار 
لدع نازیم  اب  دریذپ و  تروص  ناسآ  شورف  دـیرخ و  دـیاب  .دومرف و  عنم  نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دومن  عنم  راکتحا  زا  تدـیاب 
رفیک ار  وا  دنز  راکتحا  هب  تسد  وت  عنم  زا  سپ  هک  نآ  .رادـیرخ و  هن  هدنـشورف و  نایز  هب  هن  رازاب - جـیار  ياهخرن - اب  .دریگ  ماجنا 

.نکم فارسا  وا  رفیک  رد  و  نادرگ ، نارگید  تربع  هد و 

یلیبدرا

یـسکب دوخ و  سفنب  ناشیا  زا  تسا  میقم  هک  نآ  هب  ار  وکین  رما  ناشیاب  امرف  تیـصو  نارو  هشیپ  نارجاتب و  امن  تیـصو  نآ  زا  دـعب 
ناشیا هک  یتسردب  سپ  یگتـسهآ  هب  دوخ  ياهتـسدب  تسا  هدننک  راک  هک  یـسک  هب  نادلب و  رد  دوخ  لامب  تسا  هدننک  تکرح  هک 
تقشم اب  رود  ياهنیمز  زا  رود  عضاوم  زا  دنتعفنم  ناگدنشک  یناسآب و  نآ  زا  دنریگ  عفن  هک  اهزیچ  ياهببـس  دنااهتعفنم و  ياه  هدام 

نآ و ياهیاج  رد  نامدرم  دـندنویپ  یمن  مهب  هک  یئاجب  وت و  ياههوک  راومه و  يارحـص  رد  وت و  يایرد  رد  وت و  ناـبایب  رد  تخس 
نآ یتخس  دوش  یمن  هدیسرت  هک  دنا  یتشآ  نابساک  نارجات و  هک  یتسردب  سپ  رفـس  تبوعـص  ههجب  نآ  رب  نتفرب  دننک  یمن  يریلد 

دوخ و ياهرهـش  یحاون  رد  دوخ و  روضحب  ار  ناشیا  ياهراک  نک  وجتـسج  حلـص و  نآ  يدب  دوش  یمن  ادـیپ  هک  دنحلـص  یتشآ و 
ینارگ و ياهتعفنم  يارب  همعطا  نتشاد  هاگن  تشز و  یلخب  طرفم و  یگنت  تسه  نآ  زا  يرایسب  رد  هک  نآ  نتسناد  دوجو  اب  هکنادب 

ناـیلاو رب  بیع  ماوع و  يارب  زا  تستّرـضم  رد  راـکتحا  نتخورف و  دوخ  سفن  ياوه  مکحب و  ینعی  نآ  ياـهعیب  رد  ندرک  تموکح 
يدرمناوج تحامـس و  اـب  یعیب  عیب  دـشاب  هک  دـیاب  نآ و  زا  درک  عنم  ادـخ  لوسر  هک  یتسردـب  سپ  همعطا  سبح  زا  نک  عـنم  سپ 

زا سپ  ار  راکتحا  دنک  بسک  هک  ره  سپ  هدـنرخ  هدنـشورف و  زا  هورگ  ود  رهب  ناسرت  ناصقن  هک  مامت  ياهخرن  لدـع و  ياهوزارتب 
رازآ رد  ندینارذگ  دح  زا  نودب  دیامرف  تبوقع  ار و  وا  نک  باذع  سپ  ار  وا  وت  ندرک  یهن 

یتیآ

کی رب  هک  اهنآ  هاوخ  .نک  شرافـس  وکین  تنارازگراک  هب  اهنآ  هرابرد  ریذـپب و  نارو  هشیپ  ناناگرزاب و  قح  رد  ارم  شرافـس  کنیا 
، هورگ نیا  اریز  .دنیامن  یگدنز  دوخ  جنرتسد  اب  دـننک و  رفـس  وس  نآ  وس و  نیا  شیوخ  هیامرـس  اب  هک  اهنآ  هاوخ  دـنا و  میقم  ياج 

اهتشد ایرد و  یکـشخ و  رود و  راوشد و  ياههار  زا  نآ  ناگدنروآ  تسد  هب  یگدوسآ و  هافر و  بابـسا  دنا و  عفانم  ياه  هیام  دوخ 
دنا يوج  تملاسم  یمدرم  نانیا  .دـنیامنن  اهیاج  نآ  هب  نتفر  تئرج  دـنیاین و  درگ  اهیاج  نآ  رد  مدرم  هک  ییاهیاج  ناراـسهوک و  و 

رد اـی  دنـشاب  وت  ترـضح  رد  هاوـخ  نک ، رظن  ناـشراک  رد  .یتـشحو  ناـشداسف  رـش و  زا  هن  تسا و  یمیب  ناـشیاهیرگ  هنتف  زا  هن  هک 
دوخ لیم  هب  دننک و  یم  راکتحا  .لیخب  دنا و  صیرح  تسا و  هتسیاشان  یـشور  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  نادب  همهنیا  اب  .وت  ياهرهش 
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.دنتسه بیع  گنن و  هیام  مه  نایلاو  يارب  دنناسر و  یم  نایز  مدرم  هب  راک  نیا  اب  دنراذگ ، یم  اهب  دوخ  يالاک  يارب 

دریگ تروص  یناسآ  هب  شورف  دیرخ و  دیاب  تسا و  هدرک  عنم  نآ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هک  نک  عنم  راکتحا  زا  سپ 
عونمم ار  راکتحا  هکنآ  زا  سپ  .دوش  فاحجا  رادـیرخ  رب  هن  دـنیب و  نایز  هدنـشورف  هن  اـهب ، رد  هک  يا  هنوگ  هب  لدـع ، نیزاوم  رب  و 
فارسا هب  راک  یلو  ددرگ  نارگید  تربع  ببس  ات  نک  شتبوقع  هد و  شرفیک  دز ، الاک  راکتحا  هب  تسد  مه  زاب  یسک  رگا  یتشاد ،

.دشکن

نایراصنا

اج کی  رد  هک  نانآ  نیب  قرف  نودب  نک ، یکین  هب  شرافـس  نانآ  هب  تبـسن  ،و  شاب شرافـس  ياریذـپ  نارگتعنـص  نارجات و  هراب  رد 
ياه هیام  نانیا  هکنیا  هچ   ، دـندوس بسک و  یپ  رد  دوخ  تسد  رنه  اب  هک  نانآ  ،و  دـندمآ تفر و  رد  دوخ  لام  اب  هک  نانآ  ،و  دـنمیقم

هقطنم راومهان  راومه و  نیمز  ،و  اـیرد ناـبایب و  رد  ، تسد رود  ياـهناکم  زا  اـهدوس  هدـننک  بلج  ،و  هعماـج تحار  بابـسا  ،و  عفاـنم
هک دنا  تمالس  لها  نانیا  ، دننک یمن  تأرج  اهنآ  رد  دمآ  تفر و  هب  ،و  دنوش یمن  عمج  نآ  رد  مدرم  هک  یقطانم  زا  ، دناوت تموکح 

 . درادن دوجو  نانآ  بیسآ  يدب و  زا  یسرت  هک  دنا  تملاسم  حلص و  لها  ،و  تسین یمیب  نانآ  ررض  زا 

شاب نشور  یلو  نک ، يواکجنک  دنتسه  تیاهرهش  رانک  هشوگ و  رد  هک  نانآ  دنرب و  یم  رس  هب  وت  تموکح  هقطنم  رد  هک  نانآ  زا 
یناراذگ خرن  ،و  رکتحم یمدرم  و  تشز ،  حیبق و  یلکـش  هب  لیخب  رظن و  گنت  یهورگ  ناشیا  نایم  رد  مداد  رکذت  هچنآ  همه  اب  هک 
راـکتحا زا  سپ.تسا  نارادـمامز  گـنن  بیع و  هعماـج و  ناـیز  عـضو  نیا  رد  هـک  ، دراد دوـجو  شورف  دـیرخ و  رما  رد  هاوـخلد  هـب 

تروص تلادـع  نیزاوم  رب  ،و  دـشاب ناـسآ  دـیاب  دتـس  داد.دومرف و  عنم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  نک  يریگولج 
ار وا  دز  راکتحا  هب  تسد  وت  یهن  زا  سپ  یـسک  هاـگره   . دوشن فاـحجا  رادـیرخ  هدنـشورف و  هب  هک  دوش  هلماـعم  یخرن  هب  ،و  دریگ

 . زیهرپب يور  هدایز  زا  شتازاجم  رد  یلو  نک  تازاجم 

حورش

يدنوار

صصتخا و  يور : .ایوایند و  انید و  هیعرلا  عیمجب  مهب و  لعفی  نا  یلاولا  مزلی  ام  و  ءارقفلا ، راجتلا و  لاوحا  لیصفت  کلذ  دعب  رکذ  و 
تاعانـصلا و يوذ  راجتلاب و  صوتـسا  مث  .اضیا  كرایتخا  نکی  ـال  مث  يور : .كرارـسا و  كدـئاکم و  اـهیف  لخدـت  یتلا  کـلئاسر 

نا الا  ینعمب ، یـصوتسا  یـصوا و  و  اضیا ، اریخ  مهب  كریغ  صوا  اریخ و  عانـصلا  راـجتلاب و  کـسفن  صوتـسا  يا  اریخ : مهب  صوا 
لوق .حابتسا و  حابا و  هوحن  و  اریخ ، کسفن  صوتسا  ریدقتلا : نافوذحم ، صوتسا  الوعفم  و  سفنلل ، یـصوتسا  ریغلل و  نوکی  یـصوا 

.هرسفی و هدعب  ام  نال  اضیا ، یناثلا  لوعفملا  فذح  انهه  و  مکسفنا ، اوصوتـسا  يا  اریخ  ءاسنلاب  اوصوتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
عفتنملا يا  هیدـیب  قفرتملا  يور  .مترفاس و  يا  ضرالا ، یف  متبرـض  اذا  یلاعت و  هلوق  نم  لعتفم  وه  و  هب ، رفاسملا  هلاـمب : برطـضملا 

يا قفارملا : بابـسا  .هداـیزلا و  یه  و  هداـملا ، عمج  داوملا  .رجوـی و  ناـب  يا  هندـبب  عفنتـسملا  يرخـالا  هیاورلا  ینعم  .هیدـی و  لـمعب 
کلذـل و  هدـیعبلا ، ضرالا  وه  و  حرطملا ، عمج  حراطملا  .بالج و  هل  لاقی : کلذ ، هتعانـص  نم  بلاجلا و  عمج  بالجلا  .عفانملا و 
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نیحک ناکملل  یح  .واولاب و  هحیحصلا  هیاورلا  یلع  اهیلع  هفطع  وا  اهیلع ، نوئرتجی  اهعضاومل و ال  سانلا  مئتلی  ثیح ال  هلوقب : اهلدبا 
يذلا حلص  جاودزال  انهه  هرکذ  و  ملـس ، ولوا  راجتلا  نا  يا  ملـس  مهناف  هلوق  .اماتلا و  دقف  نائیـشلا  قفتا  اذا  و  عمتجا ، ماتلا : .نامزلل و 

نم انه  ضرالل  هراعتسم  یحاونلا ، بناوجلا و  یشاوحلا : .هلئاغلا و  لیلق  نالف  لاقی : دقحلا ، رشلا و  هلئاغلا : .هیهادلا و  هقئابلا : .هدعب و 
رمتلا ریعشلا و  هطنحلا و  یه  و  اهفرع ، کلذل  و  هصوصخم ، عفانمل  عیبلا  نم  اسابتحا  يا  عفانملل  اراکتحا  هلوق  .هفرط  بوثلا و  هیـشاح 

اهیف مکحلا  لعجی  نا  وه  تاعایبلا  یف  مکحتلا  .سانجالا و  هذه  يوس  یش ء  یف  نوکی  راکتحالا ال  نال  علملا ، نمسلا و  بیبزلا و  و 
زوجی و ال  مالـسلا : مهیلع  مهلوق  نیب  اذـه و  نیب  ضقانت  يرتشملا و ال  عیابلا و  نیقیرفلاب  فحجت  ـال  راعـساب  عیبلا  نکیلو  هلوق  .هل و 
عونلا اذـه  نال  همولعملا ، هدـملا  نم  رثکا  هسنج  نم  هنکمی  هللا و ال  هقزری  امم  هعیب  لـب  هنیعب  رعـس  یلع  رکتحا  نم  ربجی  نا  ناطلـسلل 

ناکملا کلذ  یف  تقولا  کلذ  یف  رانید  اهتمیق  رانید و  فلاب  نانما  هرـشع  عیبی  نا  ماعطلا  بحاـص  دارا  ول  و  قـالطالا ، یلع  هورکم 
فحجت هلوقب ال  کلذ  نع  مالسلا  هیلع  زرتحا  دق  .هکلها و  هب و  لهذ  هب : فحجا  .فحجی و  رعسب ال  هرمای  نا  هلف  هیف  هرکتحا  يذلا 

.باستکالا فارتقالا : و  هب ، مهبت  يا  اذکب  فرقی  وه  و  اهطلاخ ، يا  هئیطخلا : نالف  فراق  .نیقیرفلا و  رـسف  مث  .امهلامب  يا  نیقیرفلاب 
.هریغل هربع  الاکن و  هلعج  هب  لکن  و 

يردیک

هیهادلا و هقئابلا : .مترفاس  يا  ضرالا  یف  متبرض  اذا  و  یلاعت : لاق  ریـسلا ، وه  و  برـضلا ، نم  لعتفم  هب  رفاسملا  هل : امب  برطـضملا  و 
، حلملا نمسلا و  و  بیبزلا ، رمتلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  یه  عیبلا و  نم  هصوصخم ، عفانم  سابتحا  راکتحالا : .دقحلا و  رـشلا و  هلئاغلا ،

اهطلاخ يا  هرکح : فراق  نمف  .سکو  هیف و ال  نبغ  الهس ال  يا  احمس : عیبلا  نکیلو  .اهیف  الا  نوکی  اعرش ال  هنع  یهنملا  راکتحالا  و 
.اهب یتا  و 

مثیم نبا 

، رـش هلئاغ : یتخـس ، يراوگان ، تبیـصم ، هقئاب : رود ، ياهنیمزرـس  حرط : عمج  حراطم  تراجت ، بسک و  رد  يارادم  ناهاوخ  قفرتم :
اریذپ نارگتعنـص  ناناگرزاب و  هرابرد ي  ارم  شرافـس  هک  نآ  رگید  نتفرگ ، يدنمزاین  ماگنه  رد  ار  مدرم  عفانم  ولج  راکتحا : يدب ،

تفر و رد  دوخ  هیامرس  اب  هک  نانآ  هچ  دنمیقم و  اهرهش  رد  هک  نانآ  هچ  نکم  غیرد  ار  دوخ  تحیصن  دنپ و  نانآ  هرابرد ي  و  شاب ،
تخـس و ياههار  زا  نآ  هدـنروآ ي  مهارف  عفانم و  همـشچرس ي  نانیا  اریز  دـنناسر ، یم  دوس  یندـب  يورین  اـب  هک  نآ  اـی  دـندمآ و 

نتفر تارج  تسا و  مک  اجنآ  مدرم  عامتجا  هک  ییاهاج  زا  وت و  روشک  ياهناتـسهوک  راومه و  نیمز  ایرد ، نابایب ، رد  رود ، ياـهاج 
هتف فوخ  هک  دنتسه  یحلص  ببـس  تسین و  نآ  رد  یتخـس  میب  هک  دنتـسه  یـشیاسآ  هیام ي  ناناگرزاب  نیاربانب  دنرادن ، ار  اهاجنآ 

هرابرد ي هک  اهـشرافس  نیا  مامت  اب  و  هدـب ، رارق  یـسررب  دروم  روشک  فارطا  رد  دوخ و  یکیدزن  رد  ار  اهنآ  لاـمعا  .تسین  نآ  رد 
خرن دوخ  شیپ  زا  یـشورفنارگ و  يارب  راکتحا  تشز و  يرظن  گنت  رایـسب و  يریگتخـس  اهنآ  رثکا  دروم  رد  هک  نادـب  دـش ، ناشیا 

، تسا نایاورنامرف  نداد  هولج  دب  مدرم و  هب  ندناسر  نایز  ببـس  اهراک  نیا  و  دراد ، دوجو  شورف ، دروم  سانجا  هرابرد ي  يراذگ 
مک و یب  هداس و  ناسآ و  دـیاب  شورف  دـیرخ و  .تسا و  هدومرف  یهن  راکتحا  زا  ص )  ) ربمایپ هک  نک  يریگولجر  اکتحا  زا  نیارباـنب 
، وت يریگولج  زا  سپ  یـسک  رگا  هاگنآ  .دوشن  فاحجا  رادـیرخ  هدنـشورف و  هب  هک  دریگ  تروص  ییاهخرن  اـب  و  وزارت ، اـب  تساـک 
ناناگرزاب و مشـش : هتـسد ي  .دشابن  نوریب  هزادنا  دح و  زا  یلو  ددرگ  وا  ییاوسر  ثعاب  هک  یتازاجم  نک ، تازاجم  دـنک ، راکتحا 
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ار مزال  شرافـس  .دـشاب 2 - هاوخریخ  نانآ  هب  تبـسن  - 1 تسا : هدرک  رداص  ریز  حرـش  هب  يرماوا  ناـنآ  هراـبرد ي  و  دـننارگتعنص ،
یندـب يورین  اب  هک  اهنآ  هچ  و  دـندرگ ، هرود  دوخ ، هیامرـس ي  اب  هک  اهنآ  هچ  دـنمیقم و  اج  کی  رد  هک  ینانآ  هچ  اهنآ - هب  تبـسن 

اهنآ و هب  تبـسن  شرافـس  رد  هک  یتحلـصم  هبنج ي  هب  .دنا و  یگدـنزاس  همـشچرس ي  اهنآ  اریز  دزرون ، غیرد  دـننک - یم  تمدـخ 
، اهیلع مهناف …  ترابع : رد  تساهنآ ، تعفنم  دوس و  تهج  یکی  تسا : هدومرف  هراشا  تهج  ود  زا  دراد ، دوجو  اهنآ  لاح  هب  هجوت 

عامتجا اهاجنآ  یعفانم  ننچ  يارب  مدرم  هک  ییاج  زا  ینعی  ثیح )  ) و ددرگ ، یمرب  عفانم  هب  اهیلع  اهعـضاوم و  تاـملک : رد  ریمـض  و 
تـساهنآ ندوب  نایز  یب  تهج  مود  .تساهنآ  لاثما  اههوک و  اهایرد ، لثم  ییاج  نانچ  و  دـنرادن ، ار  اـهاجنآ  نتفر  تارج  هدرکن و 

، دـشاب ناـنچ  هک  سک  ره  و  تـسا : نـینچ  رمـضم  ساـیق  ود  ره  ردـقم  ياربـک  .تـسا و  هدـمآ  هتلئاـغ ، مهناـف …  تراـبع : رد  هـک 
هتـشاد رظن  ریز  روشک ، فارطا  کیدزن و  زا  ار  نانآ  لاـمعا  .تسا 3 - يرورـض  مزال و  وا ، هرابرد ي  وکین  شرافـس  یهاوخریخ و 

زا دنراد  هک  يرامـش  تشگنا  بیاعم  زا  .دیامن 4 - فرطرب  ناشیا  زا  اهنآ ، يارب  یتالکـشم  ملاظم و  دـماشیپ  تروص  رد  ات  دـشاب ،
لیبق زا  یمومع ، جاتحیام  راکتحا  نآ  زا  سپ  و  تسا ، لخب  نامه  اج  نیا  رد  يرظن  گنت  دـشاب ، هاـگآ  لـخب ، يرظن و  گـنت  لـیبق 

هاوخلد خرن  هب  سانجا  ینعی  سانجا ، هرابرد ي  يراذـگ  خرن  اهنیا ، رب  هوالع  کمن ، نغور و  شمـشک ، امرخ ، وج ، مدـنگ ، راکتحا 
روج ملظ و  دنـسپان  تفـص  تمـس  هب  تلادع  زرم  زا  فارحنا  اهنیا  مامت  اریز  مدرم ، فرع  ای  عرـش و  لوصا  هب  يدنبیاپ  نودـب  دوخ 

بلطم نیا  اما  هالولا ، کلذ …  و  تسا : هداد  رادـشه  ترابع  نیا  اب  دـنراد ، بیاعم  نیا  هک  ییاوران  دـمایپ  هبنج ي  هب  هاـگنآ  .تسا 
هب تلادـع  نوناق  هک  ور  نآ  زا  تسا ، نایاورنامرف  يارب  یبیع  دوخ  هک  نیا  اما  و  حـضاو ، دـنا  شخبنایز  مدرم  يارب  بیاـعم ، نآ  هک 

شنزرـس و دـننک ، يراگنا  لهـس  يراکمتـس  زواجت و  هار  زا  دارفا  لـیبق  نیا  نتـشادزاب  رد  ناـسنا  رگا  .دوش و  یم  ارجا  اـهنآ  تسد 
نآ هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  رمـضم  سایق  يارغـص  ترابع  نیا  .ددرگ و  یم  ناـشیا  هجوتم  تمـالم 
هب روماـم  ار  وا  تشاد ، ناـیب  ار  بیاـعم  نآ  دـب  دـمایپ  لـیلد  هک  نیا  زا  سپ  .تسا 5 - يرورـض  مزـال و  نآ  عفد  در و  دـشاب ، روـط 

شورف دیرخ و  یگداس  یناسآ و  روتسد  .تسا 6 - هدومرف  لالدتـسا  راکتحا  زا  ص )  ) ربمایپ یهن  هب  و  هدومن ، راکتحا  زا  يریگولج 
نیب زا  الاک  لصا  ات  دوش ، فاحجا  هدنتشورف  هب  هن  هک  ییاهخرن  و  دشاب ، تساک  مک و  نودب  لدع ، يوزارت  اب  هک  نیا  مه  هداد و  ار 

تازاجم ناشتـشز  راک  زا  یهن  زا  سپ  ار  نیرکتحم  ات  هداد  روتـسد  .دـهد 7 - تسد  زا  ار  شا  هیامرـس  لصا  ات  يرتشم  هب  هن  دورب و 
.دنکن يور  هدایز  تازاجم  رد  اما  دنک ،

دیدحلا یبا  نبا 

ِِعفاَـنَْملا َو ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَـف  ِِهنَدَِـبب  ِقِّفَرَتُْملا  ِِهلاَِـمب َو  ِبِرَطْـضُْملا  ْمُْهنِم َو  ِمیِقُْملا  ًاْریَخ  ْمِِهب  ِصْوَأ  ِتاَـعاَنِّصلا َو  يِوَذ  ِراَّجُّتلاـِب َو  ِصْوَتْـسا  َُّمث 
اَهِعِـضاَوَِمل َو َال ُساَّنلا  ُِمئَْتلَی  ُْثیَح َال  َِکلَبَج َو  َِکلْهَـس َو  َكِرَْحب َو  َكَِّرب َو  ِیف  ِحِراَـطَْملا  ِدِـعاَبَْملا َو  َنِم  اَُـهبَّالُج  ِِقفاَرَْملا َو  ُباَبْـسَأ 

َعَم ْمَلْعا  َكِدَِالب َو  یِشاَوَح  ِیف  َِکتَرْـضَِحب َو  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَت  ُُهتَِلئاَغ َو  یَـشُْخت  ٌْحلُـص َال  ُُهتَِقئَاب َو  ُفاَُخت  ٌْملِـس َال  ْمُهَّنِإَف  اَْهیَلَع  َنوُءِرَتْجَی 
یَلَع ٌْبیَع  ِهَّماَْعِلل َو  ٍهَّرَضَم  ُبَاب  َِکلَذ  ِتاَعاَِیْبلا َو  ِیف  ًامُّکَحَت  ِِعفاَنَْمِلل َو  ًاراَِکتْحا  ًاحِیبَق َو  ًاّحُش  ًاشِحاَف َو  ًاقیِـض  ْمُْهنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َّنَأ  َِکلَذ 

َنِم ِْنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجت  ٍراَعْـسَأ َال  ٍلْدَـع َو  ِنیِزاَوَِمب  ًاحْمَـس  ًاْعَیب  ُْعیَْبلا  ِنُکَْیل  ُْهنِم َو  َعَنَم  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإَـف  ِراَِـکتْحِالا  َنِم  ْعَْنماَـف  ِهَـالُْولا 
[ ْنِم  ] ُْهِبقاَع ِِهب َو  ْلِّکَنَف  ُهاَّیِإ  َِکیْهَن  َدَْعب  ًهَرْکُح  َفَراَق  ْنَمَف  ِعاَْتبُْملا  ِِعئاَْبلا َو 

.ٍفاَرْسِإ ِْریَغ  ِیف 
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نم هریغ  یصوی  نأ  ریخلا و  مهعم  لمعی  نأب  .واو }  نودب  «، هرمأ :» ا،ب ( 1 هرمأ {  تاعانصلا و  يوذ  راجتلا و  رکذ  یلإ  نآلا  جرخ ع 
صوأ ینعمب  صوتسا  ریخلا و  مهعم  اولمعی  نأ  هلامع  هئارمأ و 

.هالعتسا هنرق و  الع  رقتسا و  ناکملا و  یف  رق  وحن 

هنم کلذب و  کسفن  صوأ  يأ  اریخ  راجتلاب  صوتسا  هلوق  و 

.اریخ ءاسنلاب  اوصوتسا  یبنلا ص  لوق 

تنأ مهب  صوأ  مهب و  ینم  هیـصولا  لـبقا  يأ  صوتـسا  نوکی  نأ  زوجی  اـمهب و  ملعلل  نافوذـحم  اـنهاه  صوأ  صوتـسا و  ـالوعفم  و 
.كریغ

ریسلا برضلا  رفاسملا و  ینعی  برطضملا  میقملا و  امه  و  راجتلا } .» :» د ( 1 راجتلل {  اهنم  نانثا  ماسقأ  هثالث  مهب  یصوملا  مسق ع  مث 
هندبب و قفرتملا  هلوق و  وه  تاعانـصلا و  بابرأل  دـحاو  و  ءاسنلا 101 } . هروس  ( 2 ِضْرَْألا {  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  یلاعت  لاق  ضرـألا  یف 

 . دی هینثت  هیدیب  يور 

.هدیعبلا نکامألا  حراطملا  و 

سانلا مئتلی  ثیح ال  و 

.مهیلإ هلامتسا  مهیلع و  هفطعتسا  عانصلا  راجتلا و  ینعی  ملس  ولوأ  مهنإف  لاق  مث  واولا  فذحب  مئتلی  ثیح ال  يور  نوعمتجی و  ال 

هقئاب ال مهنم  فوختی  ذإ ال  یمحی  طاحی و  نأ  بجی  مهلاح  یعاری و  نأ  یغبنی  مهبناجف  دانجألا  ءارمأ  جارخلا و  لامعک  اوسیل  لاق  و 
.اهفارطأ دالبلا  یشاوح  اهنودسفی و  هلود  یف  هیف و ال  نونوخی  لام  یف 

تاعایبلا و یف  فیحلا  تاوقـألا و  یف  راـکتحالا  یلإ  کـلذ  مهوعدـیف  لـخبلا  حـشلا و  نم  عون  مهنم  ریثک  یف  نوکی  دـق  هل  لاـق  مث 
مایأ یف  تالغلا  عایتبا  راکتحالاف } .» :» د ( 3 راکتحالا { 

یف هدایز  لیکلا و  نزولا و  یف  فیفطت  فیحلا  طحقلا و  ءـالغلا و  ماـیأ  یلإ  زراـحملا } .» :» د ( 1 نزاخملا {  یف  اهراخدا  اهـصخر و 
ریعـستلا داـیز  فیفطتلا و  اـمأ  راـکتحالا و  نع  هللا ص  لوسر  یهن  دـق  مکحتلاـب و  هنع  ربع  يذـلا  وه  و  ریعـستلا } .» :» د ( 2 رعسلا { 

 . { . .َنیِفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو  یلاعت : هلوق  وه  و  ( 3 باتکلا {  صن  یف  امهنع  یهنمف 

بجوت یتلا  یـصاعملا  نود  هنأ  کلذ  فارـسإ و  ریغ  نم  کـلذ  لـعاف  بدؤی  نأ  هرمأ  همومـضم و  ءاـحلا  اـهعقاو و  هرکح  فراـق  و 
عنملا هناهإلا و  ریزعتلا  نم  هرمأ  هیاغف  دودحلا 

یناشاک
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اب امن  تیـصو  و  اریخ ) مهب  صوا  و   ) ناراک هشیپ  نارجات و  هب  تاعانـصلا ) يوذ  راجتلاب و   ) ریذپ تیـصو  نآ  زا  سپ  صوتـسا ) مث  )
زا تسا  میقم  هک  یسک  هب  ار  هتسیاش  رما  نک  تیصو  ینعی  مهب  ریمـض  زا  تسا  لدب  نیا  هندبب -) مهنم  میقملا   ) ار وکین  يرما  ناشیا 

و  ) تعفنم باستکا  تراجت و  هب  لام و  هب  نادلب  رد  تسا  هدـننک  تکرح  هک  یـسک  هب  و  هلامب ) برطـضملا  و   ) دوخ سفن  هب  ناشیا 
هشیپ تعنص و  هب  تسا  تعفنم  بلاط  هک  یسک  هب  ینعی  یگتسهآ  هب  دوخ  ياهتسد  هب  تسا  هدننکراک  هک  یسک  هب  و  هدیب ) قفرتملا 

عفن هک  ییاهزیچ  ياهببـس  و  قفارملا ) بابـسا  و   ) دنتـسه اهتعفنم  ياه  هدام  ناـشیا  هک  یتسرد  هب  سپ  عفاـنملا ) داوم  مهناـف   ) يراـک
تقشم اب  رود ، ياه  نیمز  زا  و  حراطملا ) و   ) رود عضاوم  زا  دعابملا ) نم   ) دنتعفنم ناگدنشک  و  اهبالج ) و   ) یناسآ هب  نآ  هب  دنریگ 

و  ) وت ياههوک  رد  و  کلبج ) و   ) وت راومه  يارحص  رد  و  کلهـس ) و   ) وت يایرد  رد  و  كرحب ) و   ) وت نابایب  رد  كرب ) یف   ) هدیدش
و ال  ) تسا عفن  عضاوم  هک  قفارم  نآ  ياـهاج  رد  اهعـضاومل )  ) ناـمدرم دـندنویپ  یمن  مه  هب  هک  ییاـج  هب  و  ساـنلا ) مئتلب  ـال  ثیح 
هب سپ  ملـس ) مهناف   ) نآ هار  يراوشد  نآ و  رد  ندرک  رفـس  تبوعـص  تهج  هب  نآ  رب  نتفر  هب  دـننک  یمن  يریلد  و  اهیلع ) نوورتجی 

یتسرد

فوخ و چیه  ینعی  .یتشآ  نآ  یتخـس  دوش  یمن  هدیـسرت  هک  هتقئاب ) فاخت  ال   ) ینمیا لحم  دنتـسه و  یتشآ  نارجات  نابـساک و  هک 
وجتسج و  مهروما ) دقفت  و   ) حلص نآ  يدب  زا  دوش  یمن  ادیپ  فوخ  هک  دنحلص  و  هتلئاغ ) یـشغت  حلـص ال  و   ) نآ رد  تسین  يرطخ 

ملعا و   ) دوخ کیدزن  رود و  ياهرهش  یـشاوح  رد  و  كدالب ) یـشاوح  یف  و   ) دوخ روضح  هب  کترـضحب )  ) ار ناشیا  ياهراک  نک 
احـش و   ) طرفم یگنت  اشحاف ) اقیـض   ) تسا ناشیا  زا  يرایـسب  رد  هکنآ  مهنم ) ریثک  یف  نا   ) نآ نتـسناد  دوجو  اب  نادـب  و  کلذ ) عم 

عیب يارب  ندومن  تموکح  و  تاعایبلل ) امکحت  و   ) عفانم يارب  زا  همعطا  نتـشاد  هاـگن  و  عفاـنملل ) اراـکتحا  و   ) تشز یلیخب  و  اـحیبق )
مومذـم هک  يراکتحا  .مالـسا و  لـها  فرع  هب  سدـقا و  عرـش  هب  عوجر  یب  نتخورف  سفن  ياوه  هب  دوخ و  مکح  هب  ینعی  نآ  ياـه 

باب کلذ  و   ) نآ هب  مدرم  جایتحا  نامز  رد  نآ  عیب  مدع  کمن و  نغور و  زیوم و  امرخ و  وج و  تسا و  مدنگ  سبح  عرـش  رد  تسا 
سپ راکتحالا ) نع  عنماف   ) مانا نایلاو  رب  تسا  بیع  و  هالولا ) یلع  بیع  و   ) ماوع يارب  زا  تسا  ترضم  راکتحا  رد  و  هماعلل ) هرـضم 

هک یتـسرد  هب  سپ  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـف   ) نآ هب  مدرم  تجاـح  دوـجو  اـب  هروکذـم  هعمطا  ندرک  سبح  زا  نک  عـنم 
راکتحا زا  دومرف  عنم  هنم ) عنم  ( ) ص  ) ادخ لوسر 

هب لدـع ) نیزاومب   ) يدرمناوج تحامـس و  اـب  یتـخورف  دـیرخ و  احمـس ) اـعیب   ) تخورف دـیرخ و  دـشاب  هک  دـیاب  و  عیبـلا ) نکیلو  )
زا عاـتبملا ) عیاـبلا و  نم   ) هورگ ود  ره  هب  دـناسرن  ناـصقن  هک  یئاـه  خرن  هب  و  نیقیرفلاـب ) فـحجت  ـال  راعـسا  و   ) تسار ياـهوزارت 
نآ زا  ار  وا  وت  ندرک  یهن  زا  سپ  هایا ) کیهن  دعب   ) ار راکتحا  هرکح )  ) دنک بسک  هک  یسک  سپ  فراق ) نمف   ) هدنرخ هدنـشورف و 
رد ندـینارذگرد  دـح  زا  نودـب  ار  وا  يامن  تبوقع  و  فارـسا ) ریغ  نم  بقاع  و   ) راک نآ  هب  ار  وا  نک  باذـع  سپ  هب ) لکنف   ) راک

رازآ ءاذیا و 

یلمآ

ینیوزق

هب هک  ره  دشاب  لادب  لاقب و  هچ  رگا  دشاب  راجت  لخاد  ریثک  لیلق و  زا  دنک  يرش  عیب و  هک  ره  دنتفرح ، بابرا  نارجات و  مشـش  هقبط 
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مه اب  هقبط  ود  نیا  و  دشاب ، لام  تشخ  و  هلعف )  ) دنچ ره  دشاب  تعانـص  بابرا  لخاد  دنک  هتخاس  سان  تاجاح  زا  یـضعب  دـی  لمع 
بابرا اب  زین  جارخ  بابرا  دـنچ  ره  و  تاقبط ، ریاس  فالخ  رب  درک  رکذ  مه  اب  تهج  نآ  زا  دنـشاب  هتـشاد  كارتشا  طالتخا و  لامک 

چیه ینادابآ  جارخ و  هجو  زا  ناشیا  رد  رظن  نوچ  نکیل  دندرگن ، کفنم  دی  لامعا  عیب و  زا  هچ  دـنراد ، تکراشم  تفرح  تراجت و 
رکذ رد  دـندوب  تاقبط  جوحا  عفنا و  مزلا و  مظعا و  نوچ  و  درک ، یباـب  هدـحیلع  زین  ار  ناـشیا  تشادـن  تفرح  تراـجت و  هب  یقلعت 

هچ ار ، دوخ  تیعر  ریخ  هب  ناشیا  هرابرد  نک  تیصو  و  ناراک ، هشیپ  نارگادوس و  هب  ریذپب ، تیـصو  سپ  دیامرف : یم  .تشاد  مدقم 
ناشیا شرافـس  ار  یلاو  دـشاب  بجاو  سپ  هتـشذگ ، تاقبط  زا  تیعر  هچ  یلاو و  هچ  دنـشاب ، هتـشاد  راکورـس  سان  همه  هب  موق  نیا 

، دنرادن هدیـشک  تکلمم  نآ  زا  مدق  ات  دننادرگن ، هدیمر  هدیجنر و  ار  ناشیا  و  دـننک ، هلماعم  یئوکین  هب  ناشیا  اب  سان  همه  ات  ندرک 
رد تورث  لام و  اضیا  دنشاب و  هتشاد  رتمک  قالطالا  یلع  ای  دوخ  موق  زا  اجنآ  نیعم  رصان و  و  دنشاب ، يراط  بیرغ و  ناشیا  رثکا  هچ 

رتشیب ناشیا 

ناشیا تیصو  شرافس و  دمآ  بجاو  سپ  دنرب ، دسح  ناشیارب  سان  ریاس  دننادرگ و  مرجم  ار  ناشیا  لام  نآ  عمط  هب  لامع  و  دشاب ،
یئاج و تسا  میقم  هکنآ  .درامـش  یم  ار  موق  نیا  فانـصا  .نتخاس  فشکنم  ناشیا  هب  دالب  دابع و  تجاح  و  ندومن ، ساـن  هفاـک  اـب 

یم تکرح  ددرت و  هکنآ  و  دشورف ، یم  وا  دتسرف و  یم  اجنآ  رگید  یئاج  زا  یعاتم  وا  کیرـش  ای  دشورف ، یم  دناتـس و  یم  اجنامه 
زا دـنادرگ  یم  هدامآ  ناشیا  تاجاح  دـناسر و  یم  عفن  ار  سان  دوخ  ياهتـسد  هب  هکنآ  و  دوخ ، لاـم  اـب  دـنک  یم  عطق  نیمز  دـنک و 

ياضعا عیمج  اب  ینعی  .هدـش  دراو  هندـب  هب  خـسن  یـضعب  رد  دـشاب و  لخاد  مسق  نیا  رد  يراک  لگ  رودزم  یتح  اهتفرح و  باحـصا 
زا ار  عفانم  نآ  دـنا  هدـنناشک  و  دـنااهتجاح ، بابـسا  اهتعفنم و  ياهدام  ناـشیا  هک  یتسردـب  هچ  .دـنک  یم  راـک  ناـمدرم  يارب  دوخ 

عضاوم يارب  زا  نامدرم  دندنویپ  یمن  مهب  هک  یئاج  زا  و  اهناتـسهوک ، اهیراومه و  ایرد و  نابایب و  رد  هدیعب  تایالو  رود و  ياهناکم 
عـضاوم نادب  دنناوتن  مدرم  هک  یتاقوا  ینعی و  .دشاب  نامز  يارب  ثیح )  ) دناوت نآ و  رب  دننک  یمن  تئرج  تسا و  اجنآ  هک  عفانم  نآ 

دهاوخ رمحا  تیربک  مکح  تیربک  دوجو  دنـشابن  بـالج  یموق  رگا  هک  کـمن  تیربک و  اـم  راـید  رد  ـالثم  عفاـنم ، نآ  يارب  تفر 
یتخس ررض و  دوش  یمن  هدیسرت  هک  دنا  یتسود  یتشآ و  همه  ناشیا  هک  اریز  .دیـشچ  دنهاوخ  رتمک  ماعط  نآ و  رد  کمن  تشاد و 

تسود و زا  نیددرتم  راجت و  هک  تسا  رهاظ  سک  همه  رب  ینعم  نیا  و  ناشیا ، بیسآ  يدب و  زا  تسین  میب  هک  دنحلـص  یتشآ و  نآ 
روصتم یبیـسآ  يرـش و  چـیه  ناشیا  زا  و  دـشاب ، ریخ  دوس و  همه  راید  رد  ناشیا  دـش  دـمآ  نید و  فلاخم  نید و  لها  زا  نمـشد و 

زا سک  چیه  و  دشاب ، يراد  تکلمم  تمکح  حلاصم  داضم  هتبلا  ناشیا  ندینامر  ندیناجنر و  مهریخ ) یف  رفتغا  ذـشام و  الا   ) دـشابن
دمحم ناطلس  هصق  .هدیـسر و  وا  هب  نآ  موش  رثا  هدومن  تئرج  ملظ و  نآ  رب  هک  ره  و  هتـشادن ، اور  نآ  درخ  باحـصا  لود و  بابرا 

ار ناشیا  روما  نک  يوج  تسج و  .دـشاب و  تیافک  تمایق  مایق  ات  تربع  يارب  زیگنچ )  ) نالوسر راجت و  اب  وا  ضرعت  هاـشمزراوخ و 
هچنآ اب  نادـب  .دورن و  یملظ  یفیح و  ناشیارب  ات  شاـب  صحفتم  و  کـیدزن ، رود و  زا  دوخ  ياهرهـش  یحاون  رد  و  دوخ ، روضح  هب 

و دشاب ، دب  یـصرح  تنـض و  شوخان و  یلخب  شحاف و  یگنت  ناشیا  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  ناشیا  حلاصم  شرافـس و  رد  دـش  هتفگ 
.امرخ زیوم و  نینچمه  کمن و  نغور و  مدنگ و  وج و  لیبق  زا  ترورـض  تقو  مدرم  زا  تسه  نادـب  تجاح  لامک  هک  عفانم  سبح 

، دنرادن یعرم  فاصنا  چیه  و  دنشورف ، نارگ  هب  ءایشا  دنناوت  هک  نادنچ  ینعی  .اهنتخورف  رد  دوخ  دارم  قبط  رب  مکح  و 

روج نیا  لیدعت  هاگره  نایلاو  رب  تسا  بیع  و  نامدرم ، ریاس  زا  هماع  يارب  تسا  ترضم  هار  نیا  .دنشابن و  فرع  عرـش و  هب  دیقم  و 
لیح و حیحش و  سفن  حیبق و  صرح  هتسناد  نایع  هب  دشاب  هدرک  موق  نیا  اب  تحفاکم  تسرامم و  هک  ره  دننکن ، داسف  نیا  حالصا  و 
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رثکا راکتحا  و  نوملاظلا ) لعفی  امع  یلاعت   ) قح ریغب  هناحبـس  قح  رکذ  مسق و  رب  ار  ناـشیا  تئرج  تورم و  ءوس  سیـسخ و  ریبادـت 
امیـس دـیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  هچنانچ  ار  اـهنآ  تورم  فاـصنا و  قیرط  زا  ندـش  نوریب  ترورـض و  تقو  ار  تاوقا 

هدومرف عنم  نا  زا  ص )  ) يادـخ لوسر  هک  راکتحا  زا  نک  عنم  سپ  .نالیگ  مدرم  لاثما  زا  ناشیا  زا  رـض  رقف و  سالحا  ناگیامورف و 
حیبق لخب  حیحـش و  تسخ  يور  زا  هن  دوش ، عقاو  يدرمناوج  تحامـس و  يور  زا  عیب  دیاب  .هدش و  نیبم  هقف  بتک  رد  نآ  طباوض  و 

هدنـشورف زا  دناسرن  نیبناجب  شحاف  ناصقن  هک  یئاهخرن  تسار و  ياهوزارت  هب  تشذگ ، هچنانچ  تسا  ناشیا  رایـسب  تداع  هچنانچ 
اب ءاهقف  لوق  دورن و  یبناج  رب  فیح  ات  دنک  مازلا  لدع  یخرن  رب  ار  ناشیا  مکاح  نآ  دیاش  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  رهاظ  .رادـیرخ  و 

دـشاب وا  يراوخ  یئاوسر و  بجوم  هک  ار  وا  نک  یباذع  ار ، وا  وت  یهن  زا  دعب  دنک  راکتحا  موق  نیا  زا  هک  ره  سپ  .دـیاین  قفاوم  نیا 
تبوقع لیگنت و  نیا  هک  تسناد  دیاب  و  دشابن ، تمیرج  ردق  زا  هدایز  تبوقع  دشکن و  فارـسا  هب  دیاب  و  ار ، نارگید  دشاب  تربع  ات 

دشاب و  دشاب ، لیگنت  ندرک  باتع  كدنا  ار  وا  هک  دشاب  صخش  و  ددرگ ، فلتخم  رادقا  ضارعا و  توافت  مدرم و  تاقبط  هب  تبسن 
نینچمه و  دشاب ، تورم  هزادنا  هب  تبوقع  نیا  لاح و  روخ  رد  لاکن  نیا  ار  یسک  ره  دیاب  سپ  ددرگن ، هبنتم  سبح  برـض و  هب  هک 

.تسا لوکوم  یلاو  يارب  هک  اهریزعت  ریاس  رد  لاح  تسا 

یجیهال

بابسا عفانملا و  داوم  مهناف  هندبب ، قفرتملا  هلامب و  برطضملا  مهنم و  میقملا  اریخ ، صوا  تاعانصلا و  يوذ  راجتلاب و  صوتـسا  مث  »
نوورتجی اهعـضاومل و ال  سانلا  مئتلیال  ثیح  کلبج و  کلهـس و  كرحب و  كرب و  یف  حراطملا ، دـعابملا و  نم  اهبالج  قفارملا و 

یف نا  کلذ  عم  ملعا  .كدالب و  یشاوح  یف  کترضحب و  مهروما  دقفت  هتلئاغ و  یشختال  حلص  هتقئاب و  فاختال  ملس  مهناف  اهیلع ،
کلذ تاعایبلا و  یف  امکحت  عفانملل و  اراکتحا  احیبق و  احش  اشحاف و  اقیض  مهنم  ریثک 

« .هنم عنم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناف  راکتحالا ، عنماف  هالولا ، یلع  بیع  هماعلل و  هرضم  باب 

ناشیا زا  میقم  هب  یکین ، تیصو  ناشیا  هب  نکب  تیـصو  هشیپ و  هفرح و  نابحاص  هلماعم و  بابرا  هرابرد ي  ریذپب  تیـصو  سپ  ینعی 
بابـسا و دنـشاب و  اهتعفنم  ياه  هیام  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ  دنـشاب ، تعنـص  بابرا  هک  شندـب  هب  هدـنرب  عفن  شلام و  اب  رفاـسم  و 
وت و يایرد  زا  وت و  يارحص  زا  رود ، ياهناکم  هکلهم و  ياهاج  زا  دنـشاب  اهتعفنم  ناگدنـشک  تعفنم و  اب  ياهزیچ  يارب  زا  دنلئاسو 

.عفانم لیصحت  رب  دننک  یمن  بارخ  ار و  عفانم  ياهاج  رم  نامدرم  دنوش  یمن  عمج  هک  ییاج  زا  وت و  ناتسهوک  وت و  راومه  نیمز  زا 
داسف تسا  هدشن  هدیسرت  هک  دنا  هدنراد  حلص  ناشیا و  رش  تسا  هدشن  هدیسرت  هک  دنـصقن  بیع و  زا  ملاس  ناشیا  هک  قیقحت  هب  سپ 

رد هک  قیقحت  هب  ناشیا ، ياه  ییوکین  نآ  اب  هک  نادب  .وت و  ياهرهـش  فارطا  رد  وت و  روضح  رد  شاب  ناشیا  روما  يایوج  .ناشیا و 
ندرک مکح  تسا و  مدرم  عفانم  رم  نتشاد  هاگن  سبح و  تسا و  تشز  ندیزرو  لخب  تسا و  اوسر  نتفرگ  گنت  ناشیا  زا  يرایـسب 

عنم سپ  .تسا  نامکاح  رب  بیع  تسا و  ناگدـنب  مومع  هب  ندـناسر  ررـض  هزاورد ي  ناشیا  لعف  نیا  تسا و  تاریعـست  رد  روج  هب 
دندرک عنم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، نامدرم  جاتحیام  ناشیا  نتـشاد  هاگن  ندرک و  سبح  نک 

.مدرم جاتحیام  ندرک  سبح  زا 

لکنف هایا ، کیهن  دعب  هرکح  فراق  نمف  عاتبملا ، عئابلا و  نم  نیقیرفلاب  فحجتال  راعسا  لدعلا و  نیزاومب  احمـس  اعیب  عیبلا  نکیلو  »
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« .فارسا ریغ  یف  بقاع  و 

اب نتفرگ  تخـس  يور  زا  هن  يرتـشم ، عیاـب و  بناـج  زا  هحماـسم  يور  زا  ندرک  هعیاـبم  ندرک ، هعیاـبم  دـشاب  دـیاب  هنیآ  ره  ینعی و 
هک یـسک  سپ  رادـیرخ ، هدنـشورف و  زا  هقرف  ود  هب  دـنکن  متـس  دـناسرن و  ررـض  هک  ییاهخرن  ناصقن و  هدایز و  یب  تسرد  يوزارت 

سپ ار ، نآ  وـت  ندرک  یهن  زا  دـعب  ار ، ناـمدرم  دـشخب  یم  تعفنم  هک  ییاـهزیچ  نتـشاد  هاـگن  ندرک و  سبح  يور  زا  درک  بسک 
دح زا  تبوقع  نودب  ار ، وا  ناسرب  تبوقع  هب  ار و  سک  نآ  نک  باذع 

.هتشذگ رد 

یئوخ

ضرالا حرطم : عمج  حراطملا ) ، ) بلاج عمج  بالج ) ، ) بسکلل دلب  یلا  دلب  نم  هلامب  رودی  يذلا  رجاتلا  هلامب :) برطضملا  : ) هغللا
یف لخبلا  نال  لخبلا  نم  دسا  وهف  صرح  عم  لخبلا  حشلا ،) ، ) اهفارطا دالبلا ،) یـشاوح  ، ) رـشلا هلئاغلا :) ، ) هیهادلا هقئابلا :) ، ) هدـیعبلا

.نیرحبلا عمجم  حیحـش - وهف  بعت  برـض و  باـب  نم  هغل  یف  لـتق و  باـب  نم  حـشی  حـش  لوـقت : فورعم  لاـم و  یف  وـه  لاـملا و 
( هحمسلا ، ) رعـسلا یف  هدایزلا  نزولا و  یف  فیفطتلا  تاعایبلا :) یف  مکحتلا  ، ) اهیلا هجاحلا  دنع  سانلا  نع  عفانملا  سبح  راکتحالا :) )
(: فراق ، ) داج يا  هحامـس  احامـس و  احومـس و  نیتحتفب  حمـسی  هب  حمـس  جرح و  اهیف و ال  قیـض  یتلا ال  هلهـسلا  يا  نوکـسف  حتفب 

يا فوذحم : هلوعفم  راجتلاب : صوتسا  بارعالا : .نیرحبلا  عمجم  هلعف - هاتا و  اذا  تئش  نا  هقص و  هاناد و ال  اذا  هریغ  بنذلا و  فراق 
برطضملا مهب و  یف  ریمـضلل  نایب  فطع  وا  لدب  میقملا : کلامع ، صوا  يا  هلوعفم : فذح  اریخ  مهب  صوا  کلذب ، کسفن  صوا 

هغلابملل اماقم  هیلا  فاضملا  میقا  فاضملا و  فذحف  ملس  ول  وا  يا  ملس : مهناف  تاعانصلا ، وذ  هلوقل  نایب  هندبب ، قفرتملا  هیلع ، فطع 
، نا ربخ  رقتسم  فرظ  مهنم  ریثک  یف  .خلا  حلص - هلوق  یف  مالکلا  اذکه  و  ملسلا ، یلوا  رابتعاب  ملـسلا  یلا  عجری  هتقئاب  یف  ریمـضلا  و 

نیزاومب یعون  قلطم  لوعفم  اعیب  هرـضم ، باب  هلوق  یلع  فطع  هـالولا  یلع  بیع  تاـعیابملا ، يا  عیاـب  ردـصم  عاـیب  عمج  تاـعایبلا 
میظنت دـعب  ع )  ) لـقتنا ینعملا : .هیناـیب  نم  عئاـبلا  نم  نیزاوم ، هلوـق  یلع  فـطع  راعـسا  و  اـعیب ، هلوـقب  قـلعتم  رورجم  راـج و  لدـع :

یمالسالا عرشلا  یف  اهیلع  ثح  فیرش  لغش  هراجتلا  و  هعانـصلا ، هراجتلا و  هنکر  همالا و  رما  هب  حلـصی  ام  عامتجالا و  یلا  هموکحلا 
دق و  هیندملا ، هیویحلا  ماظن  هیعامتجالا و  هایحلا  نکر  لدابتلا  اذه  و  هیعانصلا ، تادیلوتلا  هیلوالا و  تالصاحلا  لدابتل  هلیـسو  اهنوکل 
لاق .بساکملا  رئاس  یف  هدـحاو  هراجتلا و  یف  قزرلا  راشعا  هعـست  هنا  ربخلا  یفف  اهیلا  بیغرتلا  هراجتلا و  حدـم  یف  هریثک  رابخا  درو 

.هراجتلا و یف  قزرلا  راشعا  هعـست  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبعیبا  نع  حور  نع  هدانـساب  و  هراجتلا : باتک  تامدـقم  یف  لـئاسولا  یف 
اهراشعا هعـست  ءازجا : هرـشع  هکربلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللا لوسر  لاق  لاق : ع )  ) رفعج یبا  نع  يراصنالا  نموملا  دبع  نع  هدنـسب  يور 
هامعبرالا ثیدـح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هدانـساب  .منغلا و  دولجلاب  ینعی  قودـصلا : لاق  .دولجلا  یف  یقابلا  رـشعلا  هراجتلا و  یف 

دومحم و ریغ  نوبغملا  نیمالا  فرتحملا  بحی  لج  زع و  هللا  نا  و  سانلا ، يدـیا  یف  امع  ینغ  اهیف  مکل  ناف  تاراـجتلل  اوضرعت  لاـق :
هللادبع یبا  نع  ینارفعزلا ، دمحم  نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  هیبا ، نع  میهاربا ، نب  یلع  نع  بوقعی ، نب  دمحم  نع  هدانساب  .روجام و  ال 

یف قزرلا  راشعا  هعـست  نا  الیعم  ناک  نا  و  لاق : الیعم ؟ ناک  نا  و  تلق : ساـنلا ، نع  ینغتـسا  هراـجتلا  بلط  نم  لاـق : مالـسلا ) هیلع  )
، ملاس نب  طابسا  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  دانـسالاب  .لقعلا و  یف  دیزت  هراجتلا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هدنـسب  .هراجتلا و 

هللادبعوبا لاقف  هراجتلا ، كرت  دق  هنکل  حلاص و  تلقف : لعف ؟ ام  ملسم  نب  رمع  نع  انلاسف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  یلع  تلخد  لاق :
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هنید و یضق  ام  اهیف  لضفتساف  ماشلا  نم  تتا  اریع  يرتشا  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  نا  ملع  اما  اثالث - ناطیشلا - لمع  مالـسلا :) هیلع  )
نا صاصقلا : لوقی  رونلا ) هیالا 37 - رخآ  یلا  هللا - رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  ـال  لاـجر   ) لـج زع و  هللا  لوقی  هبتارم ، یف  مسق 

.رجتی و مل  هالـصلا و  رـضح  نمم  لـضفا  مه  اـهتاقیم و  یف  هالـصلا  نوعدـی  اونوکی  مل  مهنکل  اوبذـک و  نورجتی ، اوـنوکی  مل  موـقلا 
یلا رفاس  دـق  و  ایبن ، ثعبی  نا  لبق  ع )  ) یبنلا لغـش  تناک  اهنا  هراجتلا  لضف  یف  یفک  و  هضیفتـسم ، هریثک  عوضوملا  اذـه  یف  رابخالا 
هرم هراجتلل  ماشلا  یلا  رفاس  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخل  الماع  راص  مث  ملحلا ، غلبی  مل  مالغ  وه  بلاط و  یبا  همع  عم  هراـجتلا  یف  ماـشلا 
عدی مل  هنا  رکذلا  فنالا  ملاس  نب  طابـسا  ثیدح  نم  رهاظلا  .اهجوزی و  نا  هنم  تبلطف  هتیافک  هتناما و  هجیدخ  تبجعا  دـق  و  يرخا ،

یشمی ماعطلا و  لکای  لوسرلا  اذهل  ام  : ) مهلوقب هل  شیرق  رییعت  نم  کلذ  دافتـسی  امک  هوبنلا ، ءابعا  لمحت  هثعبلا و  دعب  اهب  لاغتـشالا 
یناسنالا و عامتجالا  یف  مهتمدـخ  نم  هیلع  دـیزم  امب ال  راجتلا  ع )  ) فصو دـق  و  ناقرفلا ) هروس  نم  هیالا 7  یف  امک  قاوسـالا - یف 

ضرعی زوافملا و  عطقی  هدیعبلا  دالبلا  یف  هب  رودی  اعاتم  هلام  لعجی  نم  يا  هلامب ) برطضملا  و  - ) 1 لاقف : هیرشبلا  هنیدملا  مهتیامح 
یف همدقتملا  بوعـشلا  هیقارلا و  لودلا  متها  دق  .قفارملا  بابـسا  عفانملا و  داوم  مهناف  .هیلا 2 - دلب  لک  جـئاوح  لصیل  راطخالل  هسفن 
داوم هراجتلا  نا  نم  هلیوط  نورق  لبق  هریـصقلا  هلمجلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هدافا اـم  هقیقح  اوکردا  هراـجتلا و  رماـب  روصعلا  هذـه 

هملکب و  مومعلل ، ادیفم  افاضم  اعمج  داوملا  هملکب  ءاج  ثیح  داصتقالا  رما  یف  هیمهالا  نم  هراجتلل  ام  هدافا  یف  ع )  ) غلبا دق  و  عفانملا ،
هب رجتی  ام  یلا  جاتحت  هراجتلاف  هراجتلا ، رما  یف  جردـنم  هعفنم  لکل  هدام  لک  نا  دافاف  قارغتـسالل ، ادـیفم  ماللاب  افرعم  اعمج  عفاـنملا 

.احابرالا لک  تالدابملا  هذه  نم  دافتـسیف  رخآ  عاتمب  لدبی  رخآ و  اعاتم  اهلدب  ذـخوی  مث  هعتمالا ، کلت  عابت  قوس  یلا  هعتمالا و  نم 
نع نوثحبی  اوناـکف  یمظعلا  لودـلل  هماـعلا  هسایـسلل  اروحم  تراـص  ثیح  یلا  هرـصاعملا  نورقلا  هذـه  یف  هراـجتلا  هیمها  غلب  دـق  و 

هعانص یف  فرصت  یتلا  هیعارزلا  لیصاحملا  هضفلا و  بهذلا و  طفنلا و  نم  هریزغلا  نداعملاک  هعفان  داوم  اهنم  لصحی  یتلا  یضارالا 
نع نوثحبی  و  بوعـشلا ، نم  بعـش  لک  اهیلا  جاتحی  یتلا  هعتمالا  عاونا  اـهنم  نوعنـصی  مهدـالب و  یلا  اـهنولقنی  مث  اـهریغ ، جـسنلا و 

ارادم هلئاهلا و  بورحلل  اراثم  لودلا و  هسایـسل  اساسا  هیراجتلا  عفانملا  هذه  تراصف  تاعونـصملا ، هذـه  اهنم  فرـصی  یتلا  قاوسالا 
عاونا طـفنلاک و  هعنـصلل  هحلاـصلا  داوملا  تاذ  هرخاـتملا  بوعـشلا  نیب  هلولیحلا  یف  یمظعلا  لودـلا  تلیحت  بوعـشلا ، عم  هلماـعملل 

.هیعانصلا و نئاکملا  هراداب  ملعلا  هعنـصلا و  رما  یف  مدقتلا  یقرلا و  نیب  و  تاجوسنملا ، یلا  هلوحتملا  هیعارزلا  لیـصاحملا  نداعملا و 
هلایح لود  اهقاوسا  اهعفانم و  هنداعم و  یلع  تطلس  نورق و  ذنم  هلایحلا  هدیکملا  هیسایسلا و  هلقرعلا  هذهب  اهبعش  ناریا و  هما  تلتبا  دق 
مالک نم  هلمجلا  هذه  نم  مهلک  هیمالسالا  ممالا  لب  اهبعش  ناریا و  هما  تلفغ  دق  و  نورق ، ذنم  هعانصلا  رما  یف  اهرخات  تربد  یمظع 

هیمالسالا هرهدزملا  نورقلا  یف  هیملاعلا  هراجتلا  ناک  دق  و  قفارملا .) بابـسا  عفانملا و  داوم  مهناف   ) راجتلا رما  یف  نینموملاریما  انالوم 
نفـسلا هلیـسوب  تاراقلا  عیمج  یف  ابرغ  اقرـش و  يراربلا  راحبلا و  نوبوجی  اوناکف  نیملـسملا ، دـی  یف  لوـالا  نییـسابعلا  ءاـفلخلا  ماـیا 
هیرحبلا رزجلا  دالبلا و  هذـه  یف  امب  اهنول  دـبی  هیئانلا و  رزجلا  هدـیعبلا و  دالبلا  کلت  یلا  هعتمالا  عاونا  نولمحی  هریطخلا و  هیحاـیرالا 

هیئان و دالب  یلا  مالـسالا  خوسر  یف  نالا  ملعن  نحنف  اـهیلاها ، بولق  یف  هیمالـسالا  دـئاقعلا  نوعرزی  دوقنلا و  لیـصاحملا و  عاونا  نم 
نیـصلا و یتح  هدـیعبلا  دالبلا  هذـه  یف  مالـسالل  نولوالا  نوغلبملا  ناک  و  اهنم ، دـعبا  ایـسونودنا و  رئازج  اـیقیرفاک و  هیئاـنتم  تاراـق 
نیملاس و اراجت  اهلها  نوطلاخی  دالبلا و  کلت  نولخدـی  اوناکف  هیمالـسالا ، هیهازلا  نورقلا  یف  لاـطبالا  نیملـسملا  راـجت  مه  ناـبایلا 

لها غلب  یتـح  ومنی  عسوتی و  طیـشن  یح  زاـهجک  مهیف  مالـسالا  لـمعیف  هبذاـجلا ، هرینلا  هیمالـسالا  مهلاـمعاب  مالـسالا  مهیلا  نوببحی 
دحا اذه  و  مهمدقت ، مهطاشن و  روصع  یف  نوملسملا  اهلان  یتلا  هیراجتلا  عفانملا  مها  اذه  و  نییالم ، هام  عاقصالا  عیمج  یف  مالـسالا 
دیفت هیراجتلا  طباورلا  نا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبن دق  .قفارملا و  بابسا  عفانملا و  داوم  مهناف  مالسلا :) هیلع   ) هلوق یف  هنوزخملا  رارسالا 

ملس مهناف  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف بوعشلا  نیب  همالا و  دارفا  نیب  حلصلا  ملسلالا و  رقتسا  ببـس  اهنا  ههج  نم  هیرـشبلا  هماع  بوعـشلا و 
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ناشطعلا نیرـشعلا  نرقلا  یف  و  هرـصاعملا ، نورقلا  هذـه  یف  هیح  هیبهذ  هلمج  نم  اهلایف  هتلئاغ ) یـشخت  حلـص ال  هتقئاـب و  فاـخت  ـال 
هیوخا هید و  نوکت و  جئاوحلا  عفانملا و  لدابت  یلع  هینبملا  هیراجتلا  هطبارلاف  .بوعـشلا  نیب  ماعلا  ملـسلا  یملاعلا و  حلـصلا  رارقتـسال 

امهدـحا بح  نال  رخالا  امهنم  لک  بحی  عفانملا  جـئاوحلل و  نیلدابتملا  ناف  تباثلا  قداصلا  ینالقعلا  دادولا  ساسا  وه  اذـه  امئاد و 
لک بحی  یتاذ و  هتاذل  هبحف  یـش ء  لک  لبق  هتاذ  بحی  ناسنالا  ناف  ناسنالل ، تباثلا  بحلا  وه  يذلا  تاذلا  بح  یلا  عجری  رخالل 
یتش بوعـش  وا  نیبعـش  وا  نیدرف  نیب  تناک  ءاوس  هیراجتلا  هطبارلاف  ضورعلا ، وا  توبثلا  یف  هطـساوب  ایـضرع  ابح  هتاذـب  هبحل  یش ء 

مهاـفتلا دوـلا و  یلا  هیعادـلا  هرحلا  هراـجتلا  طـسبل  نوعاـس  مالـسلل  هبحملا  بوعـشلاف  عزاـنتلا ، برحلل و  هرفاـن  هیملـس  هـیدو  هـطبار 
اذه یلا  عجری  نا  دبال و  تباث  جیوزت  ساسا  وه  يذـلا  یجاوزلا  بحلا  و  هعفنی ، هتجاح و  یـضقی  نم  بحی  دـحا  لک  ناف  لدابتملا ،

مالا و نیب  مئاقلا  يزیرغلا  بحلا  اما  .عفانملا و  لداـبت  جـئاوحلا و  ءاـضق  هعم  لداـبتی  رخـالا  نا  نیجوزلا  نم  لـک  كردـی  و  ینعملا :
بذاک بح  وه  و  رعـشلا ، بدالا و  ناسل  یف  قشعلاب  هنع  ربعی  يذـلا  وه  و  دوقعلا ، تادـهاعملل و  اءدـبم  نوکی  نا  حـصی  الف  اهدـلو 
ضرم هنا : نم  قشعلا  فیرعت  یف  انیـس  نب  یلعوبا  سیئرلا  خیـشلا  نع  لقن  ام  هنع  ربع  ام  نسحا  هرادالا و  هدارالا و  تحت  نع  جراخ 
هیراجت طباور  دقع  ءارو  نوعسی  هیرشبلا  ملاع  یف  مالسلل  هبحملا  بوعشلا  .رظنلا و  رکفلاب و  دیزی  رفسلا و  عامجلاب و  لوزی  يوادوس 

اهنم و رخآ  عونب  تایجاحلا  لدابت  يا  رتاهتلاب  هراجتلا  ءارو  نوعـسی  جئاوحلا و  عفانملا و  لدابت  یلع  هینبم  يرخالا  بوعـشلا  عم  هرح 
ملس ال مهناف   ) هلوقب مالـسلا ) هیلع   ) هیلا راشا  امک  بوعـشلا  نیب  ملـسلل  اساسا  نوکت  هرحلا  هراجتلاف  دوقنلا ، ذخاب  مهعویب  نودیقت  ال 

لیبق نم  ءوس  دصق  رکم و  ءاهد و  اهیف  سیل  هرحلا  هراجتلا  نا  دیفیف  هیهادلاب  هقئابلا  رسف  دق  و  هتلئاغ ) یشخت  حلص ال  هتقئاب و  فاخت 
ریخلاب مهل  هتیصوتل  الیمکت  مهیلع  هراظنلا  راجتلا و  لاوحا  دقفتب  ع )  ) رما .كاله و  هرضم و  هئارو  سیل  حلص  طلستلا و  رامعتسالا و 

ارحب و هراجتلا  قرط  یف  دالبلا و  یف  نمالا  رارقاب  هیـصوت  هذـه  و  صوصللا ، يدـیاب  هقرـسلا  فلتلا و  نع  مهلاوما  سوورل  هیامحلا  و 
نع هیراـجتلا  لاومـالا  سوور  ظـفح  یف  و  قرطلا ، دـالبلا و  یف  نمـالا  رارقتـساب  اومتهاـف  کـلذ  یلا  هیقارلا  ممـالا  تـفتلا  دـق  و  ارب ،
یف يا  كدالب ) یـشاوح  یف  و  ، ) دلبلا یف  يا  کترـضحب ) مهروما  دقفت  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف اهل ، هبهذملا  سئاسدـلا  دـئاکملا و 

ءارـش یلا  مهـشاعم  یف  نیجاتحملا  سانلا  هماع  یلا  هجوتی  هراجتلا  رما  یف  رطخ  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  .هدـیعبلا  نکامالا  قرطلا و 
یلا لووی  هناف  راجتلا ، نم  ریثکلا  عبط  یف  نماـکلا  لاـملا  نم  راثکتـسالا  راـخدالا و  بلط  حـشلا و  قلخ  وه  و  قاوسـالا ، نم  هعتمـالا 
هیلع  ) هلوقب مهفصوف  لاومالا  سوور  باحصال  يرـسا  ادیبع و  نوذخوی  ثیح  یلا  لامعلا  عارزلا و  روجا  یلع  طلـستلا  رامعتـسالا و 
یلا غلبی  امبر  هب  هصتخملا  لاومالا  مقر  دایدزا  عفاـنملا و  بلج  یف  اـغلاب  اـبح  يا  اـشحاف ) اقیـض  - ) 1 مهنم :) ریثک  یف  نا  (: ) مالـسلا

امب ال لب  هتجاح  یلع  دـیزی  امب  دارفالا  رئاس  یلع  حامـسلا  نم  عنمی  اـحیبق ) احـش  و  - ) .تارایلملا 2 نییـالملاب و  فقی  ـال  نونجلا و 
: بیجی تئلتما ؟ له  اهل : لیق  املک  منهج  یلا  بلقنی  یتح  باسح  دـح و ال  الب  عفانملل ) اراکتحا  و  - ) .هرصح 3 هظفح و  یلع  ردقی 

هراـبجلا تاراـصحنالا  تاکرـشلا و  لیکـشت  یلا  یمنهجلا  صرحلا  کـلذ  لووـی  يا  تاـعایبلا ) یف  اـمکحت  و  - ) 4 دـیزم ؟ نم  له 
مهعفانم و دـیزم  ظفحت  هثیبخ  طورـش  ياب  اودارا و  رعـس  ياب  اهنوعیبی  مهلاوما و  سوور  هوق  مهدـئاکمب و  ساـنلا  جـئاوح  نوعمجیف 

هرـضم باب  - ) فلا نیتکلهم : نیتدسفم  کلذ  نم  ع )  ) جتنتـسا مهفافتکا و  یلع  مهملاظم  مهعماطم و  لسالـس  ددـشت  سانلا و  رهقت 
نم انـشا  بیع  يا  و  هالولا ) یلع  بیع  و  - ) .لاومالا ب سوور  نیباـعث  يدـیا  یف  يداـصتقالا  رـسالا  نم  مظعا  هرـضم  يا  و  هماـعلل )
نا یلا  مارکلا  ءارقلا  رظن  تفلنف  عفانملل ، راکتحالا  نم  عنملا  دسافملا ، هذه  دـسل  ع )  ) رـشف ع .کلهملا  رـسالا  اذـه  یلا  همالا  میلـست 

هتهارک وا  راکتحالا  همرحب  اومکح  ثیح  عیبلا  باـب  یف  ءاـهقفلا  ثحب  عوضوم  وه  ساـنجالا و  راـکتحا  .نیهجو 1 - یلع  راکتحالا 
لاق و  راکتحالا ، و  اهنم : هلمج  دـع  دـعب  لاـقف  تاـهورکملا  یف  عفاـنلا  رـصتخملا  یف  ققحملا  هدـع  دـقف  ءاـهقفلا ، نیب  فـالخ  یلع 

.هضیفتـسملا یف  هنع  یهنلل  ءالغلا  هب  صبرتی  تاوقالا  قلطم  وا  يرهوجلا  نع  امک  ماعطلا ، سبح  وه  و  هحرـش : یف  ضایرلا  بحاـص 
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هقثلا و نیب  هیوار  كارتشا  رضی  الف  هدنس  یف  هتایاور  حیحـصت  یلع  عمجملا  هلاضف  دوجوب  ربتعملا  رکتحت ، نا  كایا  حیحـصلا ، اهنم 
رکتحی ال  هیف : و  هتقاثوب ، لیق  امبر  اقثوم و  دع  اذل  و  هتیاور ، لوبق  یلع  عامجالا  یـسوطلا  یعدا  دـقف  هنیعت  ریدـقت  یلع  و  فیعـضلا ،

کلاسملا و یف  لاق  هب  یهتنملا و  یبلحلا و  یلوق  دحا  یلحلا و  یـضترملا و  عنقملا و  نع  امک  مرحی ، لیق : اذل  و  یطاخالا ء ، ماعطلا 
و بیبزلا ، و  رمتلا ، و  ریعـشلا ، و  هطنحلا ، هسمخ : یف  هنم  عونمملا  راـکتحالا  نوکی  اـمنا  و  لاـق : نا  یلا  هوق - نع  ولخی  ـال  و  هضورلا ،

کلاسملا دعاوقلا و  یف  هاوق  و  اضیا ، حلملا  یف  نوکی  هنا  هزمح  نبا  طوسبملا و  نع  امک  لیق : و  لاق : نا  یلا  رهشالا - یلع  نمـسلا ،
لکاملا بلغا  فقوت  عم  دـشا  هیلا  سانلا  جاـیتحا  نـال  همدـقتملا  راـبخالا  يوحفل  هلعل  و  هتعملل ، اـعبت  هضورلا  یف  احیرـص  هب  یتفا  و 

عیاب و دجوی  هیلا و ال  سانلا  جایتحا  دـلبلا و  یف  هدـقف  عم  نمثلا  هدایزل  هاقبتـسا  هارتشا و  اذا  ههارکلا  ققحتی  امنا  و  لاق : نا  یلا  هیلع -
و هریغ ، رصملا  یف  سیل  اماعط  يرتشی  نا  هرکحلا  حیحصلل : هیاهنلا  نع  امک  هرکی  مل  هتلغ  ناک  لب  هرتشی  مل  ولف  هریغ ، اقلطم  لذاب  ال 
، دوجا میمعتلاف  بلاغلا  دروم  هدورو  لمتحی  لوالاک  هیف  طرشلا  کلذ  عم  و  دنسلا ، فیعـض  هنکل  سلاجملا  نع  مدقتملا  ربخلا  هوحن 

نا یلا  ماعط - مهل  سیل  سانلا  رکتحی و  نا  هرکی  مدقتملا : حیحـصلا  یف  لیلعتلا  موهفم  یلا  اتافتلا  قالطالاب و  المع  کلاسملل  اقافو 
یف نینامزلا  لـبق  هرکح  ـالف  ماـیا ، هثـالث  ءـالغلا  یف  اـموی و  نیعبرا  صخرلا  ناـمز  یف  هیقبتـسی  نا  رماـم  یلع  هداـیز  طرتشی  و  لاـق :

یف ب امک  اعامجا ، هجاحلا  عم  عیبلا  یلع  رکتحملا  مکاحلا  ربجی  و  هرصاق ، هدییقت  رم و  امل  همواقملا  نع  هفیعـض  هیاورل  نیعـضوملا 
نوطب یف  جرخی  نا  یلا  مهترکحب  رماـف  نیرکتحملاـب  رم  هنا  امهدـحا  یف  نیربـخلا  یلا  اـفاضم  هجحلا  وـه  هعاـمج و  مـالک  حـیقو و 

یـضرلا و یـسوطلل و  اقاف  اقلطم و  رهـشالا ال ، حـصالا  ذـئنیح  هیلع  رعـسلا  مکاحلا  رعـسی  له  .اهیلا و  سانلا  قلطنی  ثیح  قاوسـالا و 
نم بضغلا  فرع  یتح  ع )  ) بضغف مهیلع ، تموق  ول  ربخلا : صوصخ  و  لاملا ، یف  هنطلسلا  مومع  لصالل و  یناثلا  دیهـشلا  یلحلا و 
هاری امب  هیلع  رعـسیف  یملیدـلا  دـیفملل و  افالخ  .ءاش  اذا  هعـضی  ءاش و  اذا  هعفری  یلاعت  هللا  یلا  رعـسلا  امنا  مهیلع  موقا  انا  لاـقف : ههجو 

عافدـنا عم  هرکذ  امیف  هدـئافلا  راصحنا  عنم  هیف  و  همیقلا ، یف  فاحجالا  زاوجل  هعم  ـال  راـبجالا  هدـئاف  ءاـفتنال  هحلـصملا  نم  مکاـحلا 
هدـئافل الیـصحت  لوالاف ، همدـع  و  یناثلاف ، کلاملا  فاحجا  نیب  لیـصفتلاف  هعمللا  لضافلا و  هزمح و  نب  .یتاـی و ال  اـمب  فاـحجالا 

هنا ال الا  رعستلا  ینعم  یف  ناک  نا  وه و  فحجملا و  نع  لوزنلاب  رمالاب  نالـصحی  دقف  رظن  امهیف  و  فاحجالا ، ررـضل  اعفد  رابجالا و 
عفانلا رصتخملا  نتم  عم  هحرش  اجودزم  ضایرلا  نع  هانلقن  راکتحالا  باب  یف  ءاهقفلا  هرکذ  ام  هصالخ  اذه  .صاخ  ردق  یلع  رـصحنی 

ریغ مالسلا ) هیلع   ) هنونع یتلا  عفانملا  راکتحا  نا  رهاظلا  و  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  ربع  امک  عفانملا ، راکتحا  .هللا 2 - همحر  ققحملل 
یلع عورـشملا  رادـقملا  نع  ادـئاز  تاراجتلا  نم  عفانملا  حابرالا و  ذـخا  یلع  صرحلا  هنم  دوصقملا  و  هقفلا ، یف  نونعملا  راـکتحالا 
لام روصعلا و  هذه  یف  عاش  یتلا  تاراصحنالا  برض  تاکرـشلا و  لیکـشت  یلا  علولا  صرحلا و  اذه  يدوی  ثیحب  عورـشملا  هجولا 
لعج مالسلا ) هیلع   ) هنا - 1 روما : کلذ  یلع  لدی  هیندعملا و  تاراصحنالا  هیطفنلا و  تاکرشلا  یف  هماهلا  لاومالا  سوور  بابرا  هیلا 

و هنیعملا ، تابوبحلا  سانجالا و  راکتحا  وه  هقفلا  یف  نونعملا  راکتحالا  و  عفاـنملا ، راـکتحا  حـیبقلا  حـشلا  شحاـفلا و  قیـضلا  هرمث 
فرعم عمج  تاعایبلا  و  تاعایبلا ) یف  امکحت  و   ) هلوق عفانملل ) اراکتحا   ) هلوق یلع  فطع  مالـسلا ) هیلع   ) هنا .رهاظ 2 - امهنیب  قرفلا 

رخآ ینعم  قاوسالا  یلع  طلـستلا  تاعایبلا و  یف  مکحتلا  لب  ینعملا : اذه  جـتنی  یهقفلا ال  راکتحالا  و  مومعلا ، دـیفی  ماللا  فلالاب و 
یبا نع  بوقعی ، نب  دمحم  نع  هدنسب  لئاسولا  یف  هاور  ام  .لاومالا 3 - سوور  بابرا  اهدجوت  یتلا  هیراجتلا  تاراصحنالا  نع  شان 
لاقی یلوم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا اعد  لاق : يرازفلا  رفعج  یبا  نع  رضنلا ، نب  دمحا  نع  رابجلادبع ، نب  دمحم  نع  يرعشالا ، یلع 

یلا راجتلا  عم  جرخ  عاتمب و  زهجتف  لاق : اورثک ، دـق  یلایع  ناف  رـصم  یلا  جرخت  یتح  زهجت  هل : لاق  رانید و  فلا  هاطعاف  فداصم  هل 
هماعلا عاتم  ناک  هنیدملا و  یف  هلاح  ام  مهعم  يذلا  عاتملا  نع  مهولاسف  رـصم  نم  هجراخ  هلفاق  مهتلبقتـسا  رـصم  نم  اوند  املف  رـصم ،

مهلاوما اوضبق  املف  ارانید ، رانیدـلا  حـبر  نم  مهعاـتم  اوصقنی  ـال  نا  یلع  اودـقاعت  اوفلاـحتف و  یـش ء  هنم  رـصمب  سیل  هنا  مهوربخاـف 
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اذه كادف  تلعج  لاقف : رانید  فلا  دحاو  لک  ناسیک  هعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  یلع  فداصم  لخدف  هنیدـملا  یلا  اوفرـصنا 
ناحبس لاقف : اوفلاحت ، اوعنص و  فیک  هثدحف  عاتملا ؟ یف  متعنـص  ام  نکل  ریثک و  حبرلا  اذه  نا  لاقف : حبر ، رخالا  اذه  لاملا و  سار 

یف انل  هجاح  یلام و ال  سار  اذه  لاق : نیـسیکلا و  دحا  ذخا  مث  ارانید ، رانیدلا  حبربالا  مهوعیبت  نا ال  نیملـسم  موق  یلع  نوفلحت  هللا 
دافتسی لوقا : .ریسی  فالتخا  عم  نیرخآ  نیدنسب  هاور  دق  .لالحلا و  بلط  نم  نوها  فویسلا  هدلاجم  فداصم  ای  لاق : مث  حبرلا ، اذه 

هئاملا یف  هئام  مهنم  اوذـخاف  عاتملا  یلع  نوجاتحم  مه  اراصحنا و  رـصم  لها  عم  مهتلماعم  یف  اودـجوا  راجتلا  نا  ثیدـحلا  اذـه  نم 
داجیا فلاحتلاب و  عاتملا  یلا  هجاحلا  باـبرا  نم  ذوخاـم  هنـال  حـبرلا  اذـه  یف  فرـصتی  مل  مهلمع  یلع  ماـمالا  علطا  اـملف  حـبرلا  نم 

هیلع  ) یلع هنع  ربع  ام  وه  رـصعلا و  اذـه  یف  تاراصحنالا  تاکرـشلا و  باحـصا  هلمعتـسی  ام  نیعوه  اذـه  و  یعـضوملا ، راـصحنالا 
عم هریاغم  و  هلقتـسم ، يربک  عفانملا  راکتحا  يربک  نا  هلک  کـلذ  نم  دافتـسیف  تاـعایبلا ) یف  مکحتلا  عفاـنملا و  راـکتحاب  ( ) مالـسلا
یف عفانملا  راـکتحاف  .يوبن  عیرـشت  ماـعطلا  یف  راـکتحالا  نع  عنملا  نا  اـمک  يولع  عیرـشت  هنا  و  هقفلا ، یف  نونعملا  راـکتحالا  يربک 

هضرعلا و درجم  یلع  ینبملا  هعبط  نع  قوسلا  عضو  جرخیف  هعتمـالا  یف  هنیعم  راعـسا  یلع  تاراـصحنالا  تاکرـشلا و  فلاـحت  دروم 
الداع ارعس  سانجالل  نیعی  راعسالا و  رما  یف  رظنی  هموکحلا و  لخادی  نا  دبال  ذئنیح  و  کلذ ، یف  رخآ  رما  هلخادم  نود  نم  اضاقتلا 

نع هئـشانلا  مهراعـسا  یلف  سانلاب  فاـحجالا  نع  نییراـصحنالا  راـجتلا  عنمی  هعتمـالا و  هذـه  یلا  نیجاـتحملا  ساـنلا  هردـقم  قفاوی 
ینبملا یهقفلا  راکتحالا  اـما  .مهروجا و  ذـخا  مهئاـمد و  صم  یف  عارزلا  لاـمعلا و  یلع  هراـغالا  لاومـالا و  عمجب  مهعلو  مهئاوها و 

قوسلا و یف  لاومالا  سوور  بابرال  هلخادـم  دروم ال  یف  وهف  هرعـس  عافترال  اراظتنا  هرخدـملا  همعط  الا  عیب  نع  عانتمالا  درجم  یلع 
همهلی يذلا  رعسلا  وه  نیعیابلا و  هضرع  رادقم  نیعاتبملا و  اضاقت  یضتقم  یلع  قبطنی  ذئنیح  رعـسلا  يداعلا و  هعبط  یلع  قوسلا  ناک 

: لاق هنا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نع  هدنـسب  راکتحالا  باوبا  یف  لئاسولا  ثیدـح  یف  اـمک  هیلع  نوقفاوتیف  قوسلا  لـها  بولق  یف  هللا 
راصبالا رظنت  ثیح  قاوسالا و  نوطب  یلا  جرخت  نا  مهترکحب  رماف  نیرکتحملاب  رم  هنا  و  مالسلا ،) هیلع   ) هللا لوسر  یلا  ثیدحلا  عفر 

موقا انا  لاقف : ههجو  یف  بضغلا  فرع  یتح  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  بضغف  مهیلع ، تموق  ول  مالـسلا :) هیلع   ) هللا لوسرل  لیقف  اهیلا 
راکتحا نع  عنملا  یلا  عجری  راکتحالا ) نم  عنماف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقف .ءاش  اذا  هضفخی  ءاش و  اذا  هعفری  هللا  یلا  رعـسلا  اـمنا  مهیلع ؟

لوسر نع  ذخا  هنا  - 1 نیهجو : لمتحی  راکتحالا  عنم  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  ناب  هلیلعت  هیراصحنالا و  تاکرـشلا  داجیا  عفاـنملا و 
نم هب  رما  ام  یلع  الیلد  هنع  هلقتف  همعطالا ، راکتحا  عفاـنملا و  راـکتحا  لمـشی  ثیحب  قلطملا  راـکتحالا  نع  عنملا  مالـسلا ) هیلع   ) هللا

هنا ال عم  عیرـشتلا  همکحل  اـنایب  اریظنت و  همعطـالا  راـکتحا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  عنم  رکذ  هنا  .عفانملا 2 - راـکتحا  نع  عنملا 
وه همدـع ، مکاحلا و  ریعـست  قح  هلئـسم  یف  قحلا  نا  انرکذ  امم  نیبت  دـق  و  مالـسلا .) هیلع   ) هللا لوسر  هملع  ام  الا  لوقی  ـال  مکحی و 

ریعـست مکاحلل  زوجی  الف  مهعامطا  لاومالا و  سوور  بابرا  هلخادـم  نع  اهزنم  ایداع  ایعیبط  قوسلا  عضو  ناـک  اذا  اـم  نیب  لیـصفتلا 
اذا اما  .اضاقتلا و  هضرعلا و  عبط  نم  مهلملا  قوسلا  عبط  یلا  رعـسلا  یف  عجری  عیبلل و  هضرع  یلع  هکلام  ربجا  يذـلا  عاتملا  وا  ماـعطلا 
نم مکاحلل  دـبالف  اهمکحب  ام  وا  هیلامـسارلا  تاراصحنالا  هیلع  اولمح  مهعماـطم و  لاـملا و  سوور  باـبرا  ذوفن  تحت  قوسلا  ناـک 

رعسلا نییعت 

: همجرتلا عاتبملا .) عئابلا و  نم  نیقیرفلاب  فحجت  راعسا ال  لدع و  نیزاومب  احمس  اعیب  عیبلا  نکیل  و  ( ) مالسلا هیلع   ) لاق امک  لداعلا ،
ناناگرزاب هچ  نک ، شرافس  لاح  تیاعر  یبوخب و  نانآ  هرابرد ي  و  شاب ، هاوخ  شرافس  نارگتعنـص  ناناگرزاب و  هرابرد ي  سپس 

یم راید  رهـش و  ره  هب  دوخ  هارمهب  ار  دوخ  هیامرـس ي  هک  درگ  هرود  ناناگرزاب  هچ  اتـسور و  رهـش و  رد  هاگتماقا  هاگنب و  بحاـص 
نالک ياهدوس  ياه  هیام  نانآ  اریز  دنزاس ، یم  مهارف  ار  نارگید  شیاسآ  هلیسو ي  دوخ  جنرتسد  اب  هک  ینارگتعنص  نآ  دننادرگ و 
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وت و يایرد  زا  وت و  نابایب  زا  دنروآ ، یم  تسدب  اه  هاگترپ  تسد و  رود  ياهنیمزرـس  زا  ار  الاک  ره  دنناعون و  مه  شیاسآ  لئاسو  و 
دننک و یمن  يدمآ  تفر و  دنرادن و  يراک  رس و  اهنآ  اب  مدرم  مومع  هک  یئاجنآ  زا  تیاهناتسهوک و  زا  وت و  راومه  ياهنیمزرـس  زا 

گنج شروش و  گنهآ  گنرین و  زا  دـنملاس و  یمدرم  نارگتعنـص  ناـناگرزاب و  هک  اریز  .دـنرادن  ار  اهنیمزرـس  نادـب  نتفر  تئرج 
عـضو لاح و  زا  دیاب  .تسین و  نایم  رد  یـساره  نانآ  نایز  زا  دـنبلط و  شمارآ  تسود و  حلـص  یمدرم  تسین ، نایم  رد  یمیب  نانآ 

.وت و ینارمکح  روحم  روشک و  تسد  رود  ياه  هرانک  رد  ای  دنشاب و  وت  راید  رهش و  رد  وت و  رانک  رد  هکنآ  هچ  ینک  یـسرزاب  اهنآ 
دننالک و ياهدوس  نتشابنا  یپ  رد  هدننز و  تشز و  یغیرد  لخب و  راتفرگ  دنرظن و  گنت  رایـسب  اهنآ  زا  يرایـسب  لاح  نیا  اب  هکنادب 

نقدـغ راکتحا  زا  تسنانارمکح ، رب  شهوکن  گنن و  ایاعر و  مومع  نایز  هیام ي  دوخ  نیا  تـالماعم و  هنوگ  همه  ماـجنا  رب  طلـست 
ياهخرن تسرد و  ياهوزارت  هلیـسوب  اور و  دازآ و  یـشورف  عاتم  ره  شورف  دـیاب  و  هدرک ، نقدـغ  نآ  زا  ع )  ) ادـخ لوسر  اریز  نک ،

راکتحاب و شتسد  وت  نقدغ  زا  سپ  سک  ره  دوشن و  یمتس  رادیرخ  هدنشورف و  زا  هلماعم  نیفرط  زا  مادکچیهب  هک  دشاب  يا  هنالداع 
.نارزگم دح  زا  امن و  تبوقع  نک و  هجنکش  ار  وا  دش  هدولآ  دوس  نتشابنا 

يرتشوش

نیدادـحلاک و تاعانـصلا ) يوذ  راجتلاب و  صوتـسا  مث  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
لـصا و  هلامب ) برطـضملا  مهنم و  میقملا  اریخ ، مهب  صوا  و   ) .مهریغ نیفادـنلا و  نیطایخلا و  نیجاسنلا و  نیغئاـصلا و  نیرافـصلا و 

لعج اذـل  و  هلامب ، ضرالا  یف  برـضلا  هنم  دارملا  و  هلثم ، نم  لاعتفالا  یف  هدـعاقلا  وه  اـمک  ءاـط  ءاـتلا  بلقف  برتضملا  برطـضملا 
یلاعت لاق  و  هانکـس ، یف  ناسنالا  قفارم  مهندبب  نولـصحی  نیذلا  ءانبلا  هلمعک  هندـبب ) قفرتملا  و   ) .هبراضملا لام  هنم  و  میقملا ، لباقم 

! عفانملا داوم   ) .مهنادـباب نیقفرتملا  تاعانـصلا و  يوذ  راجتلا و  يا : مهناف ) (. ) اقفترم تءاس  و  اقفترم ) تنـسح  و   ) راـنلا هنجلا و  یف 
.اقفرم مکرما  نم  مکل  ییهی  هتمحر و  نم  مکبر  مکل  رشنی  فهکلا  یلا  اوواف   ) فهکلا لها  نع  ایکاح  یلاعت  لاق  و  قفارملا ) بابسا 

نا ینغلب  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلل لاـق  یفریـصلا  ریدـس  نا  .نیمـالا و  فرتحملا  بحی  یلاـعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع یفاـکلا )  ) یف
نم ءام  قستـسی  مل  اشطع  هدبک  ثرفت  ول  و  یفریـص ، طئاحب  لظتـسا  ام  سمـشلا  رح  نم  هغامد  یلغ  ول  لوقی : ناک  يرـصبلا  نسحلا 

.نسحلا بذک  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .یترمع  یجح و  هنم  یمد و  یمحل و  تبن  هیف  یتراجت و  یلمع و  فرـصلا  ینا  و  یفریـص - راد 
.هفرایـص اوناک  فهکلا  باحـصا  نا  تملع  اما  هالـصلا ، یلا  ضهنا  كدیب و  ام  عدف  هالـصلا  ترـضح  اذاف  ءاوس ، طعا  ءاوس و  ذـخ 

و لقعلا ، یف  دـیزت  هراجتلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
عمج دـعابملا ) و   ) دـیعبلا ناـکملا  دـعبملا  عمج  دـعابملا ) نم   ) .قـفارملا بـالج  يا : اـهبالج ) و   ) .هراـجتلا یف  قزرلا  راـشعا  هعـست 

: همرلا وذ  لاق  و  هاگترپ )  ) مهلوقب هیـسرافلا  یف  هنع  ربعی  بعـصلا و  ناکملا  نع  هیانک  وه  و  ضفخلا ، ناکملا  هیف  لصالا  و  حرطملا ،
هیلع  ) قداصلا لاس  سینخ  نب  یلعم  نا  ربخلا : یف  كرحب ) كرب و  یف   ) اهلیزی نیب  لبق  وا  احرطم  اـنب  يونلا  حرطت  نا  لـبق  یمباـملا 
یف و  کلبجو ) کلهس  و   ) .مهتشیعم مهقازرا و  نوبیصی  سانلا  اذ  وه  کنیدب  رضی  هنا  لوقی : یبا  ناک  لاقف : رحبلا  رفس  نع  مالسلا )
الا لاقف : .جلثلا  یلع  الا  یلـصن  نا  ردقن  هنکما ال  یلع  اهنم  یتانف  لابجلا  هذه  یلا  رجتن  انا  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلل لاق  الجر  نا  ربخلا :

اهعـضاومل و ال سانلا  ملتلی  ثیح ال  و  ( ؟ جـلثلا یلع  الا  یلـصی  نا  عیطتـسی  هراجت ال  بلطی  ـال  نودـلاب و  یـضری  نـالف  لـثم  نوکت 
ظفحاف مهیدـیا ، یلع  اـهنم  قفرلا  هللا  يرجا  یتلا  تاعانـصلا  لـها  نم  کئادـعا  دـالب  نم  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  اـهیلع ) نوئرتجی 

(. مهقوقحب مهل  ذخ  و  مهلبس ، نمآ  و  مهتمرح ،
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حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) هملظلا ضرا  راـغلب و  نیب  و  هیلع - هدـهعلا  و  هتلحر -)  ) یف هطوطب  نبا  لاـق 
الف دـیلجلا  اهیف  هزافملا  کلت  ناف  رابک ، بالک  اهرجت  راغـص  تالجع  یف  الا  نوکی  اهیلا ال  رفـسلا  اـموی و  نوعبرا  ایندـلا ) نیدـلا و 

نیذلا راجتلا  نم  ءایوقالا  الا  اهلخدی  و ال  دیلجلا ، یف  اهمادقا  تبثتف  رافطالا  اهل  بالکلا  و  اهیف ، هبادـلا  رفاح  یمدالا و ال  مدـق  تبثی 
ضرالا کلتب  لیلدلا  و  ردم ، رجح و ال  اهیف و ال  رجـش  اهناف ال  هبطح  هبارـش و  هماعطب و  هرفوم  اهوحن  وا  هلجع  هئام  مهدـحال  نوکی 

نم هثالث  هعم  نرقی  هقنع و  یلا  هبرعلا  طبرت  و  اهوحن ، راـنید و  فلا  یلا  هتمیق  یهتنت  و  هریثک ، ارارم  اـهیف  راـس  دـق  يذـلا  بلکلا  وه 
اذا هرهنی و  هبحاص و ال  هبرـضی  بلکلا ال  اذـه  و  تفقو ، فقو  اذاف  تاـبرعلاب ، بـالکلا  رئاـس  هعبتت  مدـقملا و  وه  نوکی  بـالکلا و 

هالفلا هذـهب  نیرفاسملل  تلمک  اذاف  .فلتلل  هبحاص  كرت  رف و  بلکلا و  بضغ  الا  مدآ و  ینب  لبق  الوا  بالکلا  معطا  ماـعطلا  رـضح 
دغلا نم  ناک  اذاف  داتعملا ، مهلزنم  یلا  اوداع  کلانه و  عاتملا  نم  هب  ءاجام  مهنم  دحاو  لک  كرت  هملظلا و  دنع  اولزن  هلحرم  نوعبرا 

مل نا  هذخا و  هعاتم  ءازا  هدجو  اا  عاتملا  بحاص  یـضر  ناف  مقاقلا ، باجنـسلا و  رومـسلا و  نم  هئازاب  نودجیف  مهعاتم ، دقفتل  اوداع 
نیذـلا ملعی  ـال  مهوارـش و  مهعیب و  اذـکه  راـجتلا و  عاـتم  اوکرت  مهعاـتم و  هملظلا - لـها  يا  اوعفر - اـمبر  هنودـیزیف و  هکرت  هضری 

ءارفلا و عاونا  نسحا  وه  مقاـقلا  .ادـحا و  نوری  ـال  و  سنـالا ، نم  ما  وـه  نجلا  نما  مهیراـشی  مهعیاـبی و  نم  کـلانه  یلا  نوـهجوتی 
یف ریغـص  ناویح  دلج  نم  ضایبلا  هدیدش  یه  و  نوسمخ ، ناتئام و  انبهذ  نم  اهفرـص  و  رانید ، فلا  دـنهلا  دالبب  مهنم  هورفلا  يواست 
نم و  اهقوف ، امف  راـنید  هئاـمعبرا  هنم  هورفلا  يواـست  کـلذ  نود  رومـسلا  .هلاـح و  یلع  هورفلا  یف  هنوکرتی  لـیوط  هبنذ  ربشلا و  لوط 

نماثلا و لصفلا   ) مهتاورفب الـصتم  دحاولا  دلجلا  هنم  نولعجی  اهرابک  نیـصلا و  ءارما  و  لمقلا ، اهلخدـی  اهنا ال  دولجلا  هذـه  هیـصاخ 
: يا هتقناب ) فاخت  ملس ال  مهناف   ) .نیقارعلا سراف و  راجت  کلذک  قنعلا و  دنع  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا -

مهروما دقفتف   ) .هلئاغ هقئاب و  امهیف  قفتی  دقف  مهحلص  لودلا و  ملس  فالخب  هتیرکنم  هتیهاد و  يا : هتلئاغ ) یشخت  حلـص ال  و   ) .هرش
مهنم ریثک  یف  نا   ) .دئاوفلا نم  مهدوجو  یلع  بترتی  ام  عم  يا : کلذ ) عم  ملعا  و  كدالب ،  ) .بناوج يا : یشاوح ) یف  کترضحب و 

و  ) .حـبرلل نازیم  هیاعر  نود  نم  تاعایبلا ) یف  امکحت  عفانملل و   ) .اسبح يا : اراـکتحا ) و  اـحیبف ،  ) .ـالخب يا : اخـش ) اـشحاف و  اـقیض 
هل لاقی  هل  یلوم  یطعا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا نا  یفاـکلا )  ) يور هـالولا .) یلع  بیع  و   ) .مومعلا يا : هماـعلل ) هرـضم  باـب  کـلذ 
اوند املف  رـصم ، یلا  راجتلا  عم  جرخ  عاتمب و  زهجتف  اورثک ، دق  یلایع  ناف  رـصم  یلا  جرخت  یتح  زهجت  هل  لاق  رانید و  فلا  فداصم 

سیل هنا  مهوربخاف  هماعلا - عاتم  ناک  و  هنیدـملا - یف  هلاح  ام  مهعم  يذـلا  عاتملا  نع  مهولاسف  اهنم ، هجراـخ  هلفاـق  مهتلبقتـسا  اـهنم 
هعم و  مالسلا ) هیلع   ) هیلع فداصم  لخد  اوفرصنا  املف  ارانید  رانیدلا  حبر  نم  مهعاتم  اوصقنی  نا ال  یلع  اوفلاحتف  یـش ء ، هنم  رـصمب 

ام نکلو  ریثک  حـبرلا  اذـه  نا  لاقف : .حـبر  رخالا  اذـه  لاملا و  سار  اذـه  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  رانید ، فلا  دـحاو  لک  یف  ناسیک 
رانیدلا حبرب  الا  مهوعیبت  الا  نیملـسم  موق  یلع  نوفلحت  هللا  ناحبـس  لاقف : اوفلاحت ، فیک  اوعنـص و  فیک  هثدحف  عاتملا ، یف  متعنص 
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) حبرلا اذه  یف  یل  هجاح  یلام و ال  سار  اذه  لاق : نیـسیکلا و  دـحا  ذـخا  مث  .ارانید 

یلـص  ) هللا لوسر  ناف  راکتحالا  نم  عنماف   ) .لالحلا بلط  نم  نوها  فویـسلا  هدلاجم  فداصم ! ای  لاق : مث  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
هلک هارتشا  هنیدملا  ماعطلا  لخد  اذا  ناک  مازح  نب  میکح  نا  یفاکلا )  ) يور هنم ) عنم  هلآ ) هیلع و  هللا 

.نوعلم و رکتحملا  قوزرم و  بلاجلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق .رکتحت و  نا  كایا  هل : لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هیلع  رمف  ، 
بصخلا و یف  نیعبرالا  یلع  داز  امف  مایا ، هثـالث  هدـشلا  یف  اـموی و  نوعبرا  بصخلا  یف  هرکحلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  يور 

یف .نمسلا  بیبزلا و  رمتلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  یف  الا  هرکحلا  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .نوعلم و  هبحاصف  هرـسعلا  یف  هثالثلا  یلع 
یتـلا موـشرلا  یلع  اوـبتکی  نا  هعم  نوـلمعی  نیذـلا  لاـمعلا  ءـالکولا و  رماـی  نارزیخلا  بتاـک  نارهم  نبا  ناـک  يرایـشهجلا :) ءارزو  )
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ال يا : میجلا  میدقتب  فحجت ) راعـسا ال  لدعلا و  نیزاومب  احمـس  اعیب  عیبلا  نکیل  و  (. ) هظفحی نم  ظفحا  مهللا   ) ماعطلا اهب  نومـشری 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هیوباب ) نبا  دـیحوت   ) يور میوقتلا ، نم  معا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک عاتبملا ) عئابلا و  نم  نیقیرفلاـب   ) .رـضت

تموق ول  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل لیقف  اهیلا ، راصبالا  رظنت  ثیح  قاوسالا و  نوطب  جرخت  نا  مهترکحب  رماف  نیرکتحملاـب  رم  هلآ )
هل لیق  .ءاش و  اذا  هضفخی  ءاش و  اذا  هعفری  لج  زع و  هللا  یلا  رعـسلا  اـمنا  مهیلع  موقا  اـنا  لاـق : ههجو و  یف  فرع  یتح  بضغف  مهیلع 

اهیف یل  ثدحی  مل  هعدـبب  یلاعت  هللا  یقلال  تنک  ام  لاقف : .صقنت  دـیزت و  راعـسالا  ناف  ارعـس  انل  ترعـسا  ول  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
يور .ضعب و  نم  مهـضعب  لکای  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) هللا داـبع  اوعدـف  اـئیش ،

! نالف ای  هل : لاقف  .هعیبب  هرم  هل : نوملسملا  لاقف  لجر ، دنع  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دهع  یلع  دفن  ماعطلا  نا  ینیلکلا ) یفاک  )
ءایشالا تراص  امل  فسوی  نا  يور  .هسبحت و  تئش و ال  فیک  هعبو  هجرخاف  كدنع  ائیش  الا  دفن  دق  ماعطلا  نا  اورکذ  نیملـسملا  نا 

يرجی نا  هرک  مویلا  کلذ  یف  دـیزی  هنا  ملع  املف  .مئاق  رعـسلا  اذـکب و  عب  لوقی  ناکف  هئالکو  ضعب  رما  تویب و  یف  ماعطلا  لـعج  هل 
، اذک اذکب و  تدرا  امنا  کبسح  لاق : لایکمب  سمالاب  ناک  ام  نود  ناک  املف  لاتکا  نم  لوا  ءاجف  لیکولا  بهذف  هناسل ، یلع  ءالغلا 

يرتشملا هل  لاق  لایکمب  لوالل  لاک  يذـلا  نود  ناک  املف  لاکف  یل ) لک   ) هل لاقف  رخآ  ءاج  مث  لاـیکمب ، ـالغ  دـق  هنا  لـیکولا  ملعف 
: لاقف الیصفت  قودصلا  لصف  و  اذه ، .دحاوب  دحاو  یلا  راص  یتح  لایکمب  الغ  دق  هنا  لیکولا  ملعف  اذک ، اذکب و  تدرا  امنا  کبسح 

امف کلذ ، یف  ناصقنلا  وه  صخرلا  و  عضوملا ، کلذ  یف  عابی  ناک  امم  رثکاب  یشلا ء  عابی  یتح  ءایشالا  راعسا  یف  هدایزلا  وه  ءالغلا 
ءالغلا و نم  ناک  ام  و  هل ، میلـستلا  هب و  اضرلا  بجی  یلاعت  هللا  نم  کـلذ  ناـف  اـهتلق  ءایـشالا و  هعـس  نع  ءـالغلا  صخرلا و  نم  ناـک 

ماعط عیمج  سانلا  نم  دـحاو  ءارـش  ههج  نم  ناک  وا  هب  مهنم  یـضر  ریغ  نم  اهترثک  ءایـشالا و  هلق  ریغل  سانلا  هب  ذـخوی  امم  صخرلا 
نماثلا و لصفلا   ) .بکترا يا : فراق ) نمف   … ) مازح نب  میکح  هلعف  امک  رـصملا  ماعط  ءارـشب  يدعتملا  رعـسملا و  نم  کلذـف  دـلب 

هیاور یف  داز  فارـسا ) ریغ  یف  بقاع  هب و  لکنف  هایا  کیهن  دـعب  هرکحلا  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -
قافالا یف  دـیربلا  هالو  روصنملا  دـهع  یف  ناک  يربطلا )  ) یف و  اذـه ، کلذ .) لعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  (: ) فحتلا )

لمعی امب  مهیحاون و  یف  یضاقلا  هب  یضقی  ام  لکب  و  لوکام ، لک  رعسب  مدالا و  بوبحلا و  حمقلا و  رعسب  موی  لک  هیلا  نوبتکی  اهلک 
هادـغلا اولـص  اذا  و  مویلا ، یف  ناک  امب  هیلا  نوبتکی  برغملا  اولـص  اذا  اوناک  ثدـح  لک  لاملا و  نم  لاملا  تیب  دری  اـمب  و  یلاولا ، هب 

یلا بتک  هلاح  نع  اهنم  یـش ء  ریغت  نا  و  کسما ، اهلاح  یلع  راعـسالا  يار  ناف  مهبتک  تدرو  اذاـف  هلیل ، لـک  یف  ناـک  اـمب  نوبتکی 
هرعـس دوعی  یتح  هقفرب  کلذـل  فطلت  هلعلاب  باوجلا  درو  اذاف  رعـس ، نع  كاذ  تلقن  یتلا  هلعلا  نع  لاس  كانه و  لـماعلا  یلاولا و 

.هخبوی هیلا  بتک  ائیش  رکنا  ناف  هترضحب  نم  لاس  هیلا و  بتک  یضاقلا  هب  یضق  امم  یش ء  یف  کش  نا  و  هلاح ، یلا 

هینغم

دعابملا و .عفانملا و  قفارملا : .بسکلا و  یف  هیلع  دـمتعملا  هندـبب : قرتملا  .دـلب و  یلا  دـلب  نم  هب  لقتنا  هلامب : رجاتلا  برطـضا  هغللا :
: بارعالا .يرتشملا  عاتبملا : .هتلماعم و  یف  ادـیدش  اقیـضو : .رـشلا  هلئاغلا : هقئابلا و  .هدـیعبلا و  نکاـمالا  يا  دـحاو ، ینعمب  حراـطملا 
و مهب ،)  ) یف ریمـضلا  هنم  لدـبملا  و  لـمجم ، نم  لـصفم  لدـب  هدـعی  اـم  میقملا و  و  کـسفن ، صوا  يا  فوذـحم  صوتـسا  لوـعفم 

ادـتبا ام  لوا  مالکلا  ادـتبا  دـیدجلا : میدـقلا و  نیب  هراجتلا  هعانـصلا و  .عیبلل  قلطم  لوعفم  اعیب  و  نکیل ، اریخ  وذـحمب  قلعتم  نیزاومب 
راجتلا مه  و  هسداسلا ، هئفلا  نع  نالا  ثیدحلا  .ءارزولا و  وا  باتکلا  مث  جارخلا ، لها  مث  نیفظوملا ، لامعلا و  مث  هاضقلا ، مث  دنجلاب ،

دحا نم  وـلخت  ـال  اـهناف  هعاـمجلا - هعاـمجلا و  نیب  وا  هعاـمجلا ، درفلا و  نیب  وا  درفلا ، درفلا و  نیب  هقـالع  لـک  ..هعانـصلا و  لـها  و 
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، هقادصلا درجمل  هقیدص  قیدصلا  بح  و  نامیالا ، ضحمل  نموملا  هیخال  نموملا  بحک  داصتقالاب ، اهل  هلـص  هیحور ال  اما  نیـضرف :
میقتـست هایحلا ال  نال  هثالثلا ، ءالوهب  سانلا  لک  هقالع  و  کلهتـسملا ، جتنملاب و  رجاتلا  هقالعک  هیداصتقا  اما  و  اهدـیلول ، مالا  بح  و 

یلع هیافک  ضرف  یه  ءاهقفلا : لاق  اذل  و  هراجتلا ، هعانصلا و  هعارزلاب و  الا 

نوغتبی نیحداکلا ال  نم  اوناک  مهرثکا  نا  یلع  هعطاق  هلالد  لدت  هعانـصلا - هراجتلا و  لها  مامالا  اهب  تعن  یتلا  فاصوالا  .عیمجلا و 
اماـمت مـلظلا  لدـعلا و  و  رــشلا ، ریخلا و  و  هعیرــشلا ، نیدـلا و  نوـفرعی  اوناـک  اذـه  لـجا  نـم  و  ناـماب ، شیعلا  هجاـحلا و  دــس  ـالا 

یف کلمی  ام  مظعم  مهدحا  لذب  امبر  نطولا ، نیدلا و  نع  عافدلا  یف  مهـسفنا  مهلاوماب و  نوکراشی  اوناک  اضیا  ..نیفعـضتسملاک و 
لاونالا لزاغملا و  الا  هلآ  ثیح ال  دهعلا  كاذ  یف  عاضوالا  هایحلا و  هعیبط  نع  دیعبب  اذه  سیل  .خـیراتلا و  انثدـح  امک  لیبسلا ، اذـه 
كاذـنآ نکی  مل  اضیا  ..رارزالا  یلع  طغـضلاب  ـال  هتالـضعب  لـماعلا  يا  هندـبب ) قفرتملا  و  : ) هلوقب ماـمالا  راـشا  اذـه  یلا  و  هیودـیلا ،

ضرعی رجاتلا  ناک  لب  دابعلا ، تاوقا  هسایـسلا و  یلع  نورطیـسی  و  نییالملا ، باحـصا  اهمهـسا  کـلمی  هیراـکتحا  هیراـجت  تاـکرش 
برطضملاب هراشالا  هیلا  و  دلب ، یلا  دلب  نم  اهب  لقتنی  وا  مهنم ) میقملا  : ) هلوقب مامالا  راشا  هیلا  و  نیکلهتسملا ، یلع  هتوناح  یف  هتعلس 

رهاظم یلع  تغط  هعانـصلا و  تمدـقت  نا  دـعب  الا  نالا - لاحلا  یه  امک  عمتجملا - تائف  نیب  عستت  مل  هوهلا  نا  رخآ  مالکب  .هلامب و 
هبساکم مهئاوهال و  دوهجم  لک  و  جاتنالا ، اوعضخا  و  هیراکتحالا ، تاکرشلا  باحصا  عناصملاب  اهب و  مکحت  و  هایحلا ،

، اهتاردقم اهتاوقا و  اورکتحا  و  هفعضتسملا ، بوعـشلا  یلع  رقفلا  زجعلا و  اوضرف  و  رامدلا ، بارخلا و  هحلـسا  یلا  همظعم  اولوح  و  م ،
یناثلا نوناک  نم  لوالا  غوبـسالا  یف  .اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  یف  هیرحلا  رارحالل و  توص  لک  اوقنخ  و  هیعاو ، هفاقث  لک  اوبراح  و 

نم طقف  ملاعلا  یف  هلود  نا 26  : ) هیف ءاج  یلودلا  هفاحصلا  دهعم  ریدم  ریام ) تسنرا   ) .ك اریرقت  فحـصلا  ترـشن  هنس 1937  ریانی 
الا اهتدارال و  هفیحـصلا  بحاـص  عضخت  هیداـصتقالا  يوقلا  نـال  هفاحـصلا ، هیرحب  عتمتت  هدـحتملا  ممـالا  یف  ءاـضعا  هلود  نیب 132 

ترثآ هلقتسملا  فحصلا  نم  دیدعلا  نا  ..نزحم و  عیرـس و  لکـشب  هتیرح  دقف  یکیرمالا  یفحـصلا  نا  .تانالعالا  لیـس  هنع  تفقوا 
يوذ تاکرـشلا و  نم  عوـنلا  اذـه  نع  ثدـحتی  ـال  ماـمالا  نا  کـش  نم  سیل  .تاراـکتحالا و  نئارب  یف  عوـقولا  نم  الدـب  ءاـفتخالا 
یشب و ال  نوناق ، وا  ادبمب  نوفرتعی  هکلهم ال  هئبوا  .هرـساک و  شوحو  مهنال  و  رثا ، نیع و ال  هدهع  یف  مهل  نکی  مل  ثیح  تاعانـصلا 

و ریمـضلا ، نیدـلاب و  نوفرتعی  و  عمتجملا ، یف  ریخ  هادا  مه  نیذـلا  عانـصلا  راجتلا و  نع  ثدـحتی  مامالا  ..حابرالا و  حاجنلاب و  الا  ء 
يوذ راجتلا و  نع  یلاتلا  هثیدحب  مامالا  هدارا  ام  مهفن  نا  انیلع  لهـسی  دـیهمتلا  اذـهب  .انرـشا و  امک  ملظلا ، لدـعلا و  و  رـشلا ، ریخلا و 

هعارزلا تالآ  لزنملا و  ءانبلا و  تاودا  حالسلا و  ءاسکلا و  نونصی  ءالوا  خلا ..) تاعانصلا  يوذ  راجتلاب و  صوتـسا  مث   ) .تاعانـصلا
.امهنع و عمتجملل  ینغ  ثیح ال  اعم  نیتئفلاب  متهی  نا  یعارلا  یلع  و  نیکلهتـسملا ، نیجاتحملا و  یلا  اهنولقنی  کـئلوا  و  اـهیلا ، اـم  و 
و نادـیم ، لک  یف  یمظعلا  هوقلا  یه  مویلا  هعانـصلا  نا  ملعی  انلک  ..عیمجلل و  ءاخرلا  ریخلا و  ققحی  امب  هعانـصلا  نیـسحت  یلع  لمعی 

هذه یف  حیرلا  هدایز  و  هراجتلا ، هعارزلا و  روطتل  سایقملا  یه  لب  هعارزلاب ، اهب ال  ساقی  مدقتلا  نال  بعـش ، لکل  لوالا  بلطملا  اهنا 
اهتمیزه و دعب  ملاعلا  یلع  اهـسفن  نابایلا  ضرف  ام  .هلئاسو و  یـشب  جاتنالل  عیجـشت  نذا ، هعانـصلا ، عیجـشتف  .کلت  یف  ضرالا  هلغ  و 

رهظ نیح  بیرقلا و  سمالاب  ..ناملالا و  کلذـک  و  هیملـسلا ، هیعانـصلا  اهتروثب  الا  هیناثلا - هیملاـعلا  برحلا  یف  اـکیرمال  اهمالـستسا 
هعانـص جاتنالل و  لضفلا  و  نابایلا ، یلا  هرغاص  هدـحتملا  تایالولا  عمتجملا  و  رالودـلا ، همزـالا  هبقعا  و  یکیرمـالا ، يراـجتلا  زجعلا 

یبرحلا عینصتلا  هسایس  نکل  و  هتاناکما ، هدراوم و  یلا  سایقلاب  نابایلا  نم  رثکا  يراجت  یعانص  عمتجم  یکیرمالا  عمتجملا  ..ملسلا و 
بعش و لکل  هیرحلا  قالطا  و  نادیملک ، یف  ملسلا  هسایس  الا  صالخلل  لیبس  و ال  تالکـشم ، تامزا و  هلک  ملاعلل  اکیرمال و  تقلخ 
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نولقنی راجتلا  نا  عفانملا  هذه  نم  و  خلا ..) عفانملا  داوم  مهناف   ) .ضیبا دوسا و  و  ریقف ، ینغ و  و  فیعـض ، يوق و  نیب  زییمت  الب  ناسنا 
عامتجالا کلهتسملا  جتنملا و  دلبلا  یلع  رذعتی  ..اهیلا و  هجاحلا  سما  یف  یه  يرخا  دالب  یلا  اهلها  هجاح  نع  دیزت  یتلا  دالبلا  علس 

علـسلا عم  راجتلا  لقنی  اضیا  و  اهعـضاومل ..) سانلا  مئتلی  ثیح ال  و  : ) هلوقب ماـمالا  هدارا  اـم  اذـه  و  ءارـشلا ، عیبلل و  دـحاو  ناـکم  یف 
دجوی نیرـشعلا : نرقلا  یف  مالـسالا  باتک  یف  داقعلا  لاق  .راطقالا  نم  ریثک  یف  مالـسالا  رـشتنا  مهقیرط  نع  و  مهتفاـقث ، مهتدـیقع و 

یف نوکی  دق  و  ناتـسکابلا ، یف  هنم  بیرق  و  هواجلا ، دالب  هرطموسلا و  یف  ددعلا  اذـه  نم  بیرق  و  ملـسم ، نویلم  هنم  ایقیرفا  یف  مویلا 
مهناف  ) .هسایـسلا لودلا و  نع  لزعمب  مالـسالا  هدیقع  مهیف  ترـس  ءالوه  لک  .نییالملا و  نم  هدعلا  هذهک  هدـع  اهرواج  ام  نیـصلا و 
مویلا لعفت  امک  نطولا ، ءادـعا  عم  نورماتی  و ال  نتفلا ، نوریثی  ـال  عومجملا - ثیح  نم  عانـصلا  راـجتلا و  نا  خـلا ..) فاـخت  ـال  ملس 

هعانصلا هراجتلا و  لها  نا  یلع  عطاق  لیلد  هقئاوب  فاخت  ملس ال  مهناف  مامالا : لوق  ..اهتازایتما و  اهلالغتـسا و  یلع  هظفاحملل  هیعجرلا 
عبتت كدالب .) یـشاوح  یف  کترـضحب و  مهروما  دـقفت  و   ) انمدـق امک  نیمیلا ، دـکب  نوشیعی  نیحداکلا  نم  دـهعلا  کلذ  یف  اوناک 

، تائفلا رئاسک  راـجتلا  نا  خـلا ..) مهنم  ریثک  یف  نا  کـلذ  عم  ملعا  و   ) .عیمجلا هحلـصم  یلع  رهـسا  و  دـیعبلا ، مهنم و  بیرقلا  راـبخا 
عشجلا و يوذ  نم  ءایرثالا  ضعب  لواـحی  دـق  و  ثیبخلا ، بیطلا و  و  عناـقلا ، عشجلا و  و  قیـضلا ، حمـسلا و  و  ریغـصلا ، ریبکلا و  مهیف 

اذه نم  یـش ء  مهدـحا  نم  ثدـح  ناف  راعـسالاب ، مکحتلا  راکتحالا و  شغلا و  ابرلاک و  عورـشم  ریغ  قیرط  نع  لغتـسی  نا  عمطلا -
هعامجل افالخ  نیعم  عونب  صتخی  و ال  اضیا ، رئابکلا  نم  و  اعامجا ، اصن و  مرحم  راکتحالا  .قحتـسی و  امب  هلماع  هدی و  یلع  برـضاف 

یف هعلسلا  ضرعی  نا  رکتحملا  ربجی  مکاحلا  و  هصاخلا ، یلع  هماعلا  هحلـصملا  میدقتل  سانلا  هیلا  رطـضی  ام  لک  معی  لب  ءاهقفلا ، نم 
لاق .هعـشج و  عئابلا و  لالغتـسا  نم  هیاقولل  و  هتحلـصم ، عمتجملا و  هرورـضل  ـالا  هریغ  یلع  ـال  هیلع و  ریعـستلا  لـحی  ـال  .قاوسـالا و 
لتق نا  و  امولظم ، ناک  رطضملا  لتق  ناف  هلتاق ، رکتحملا  یلع  ارداق  ماعطلا  یلا  رطـضملا  ناک  نا  کلاسملا : باتک  یف  یناثلا  دیهـشلا 

( احمـس اعیب  عیبلا  نکیلو   ) .عیبلا باب  قداصلا  رفعج  مامالا  هقف  باتک  یف  الـصفم  راکتحالا  نع  انملکت  .رده و  همدف  ماعطلا  بحاص 
اقلطم ناطلـس  ال  نیقیرفلاب ) فحجت  راعـسا ال  و   ) يرتشا نم  دـیزتی  و ال  عابنم ، صقتنی  ال  لدـع ) نیزاومب  و   ) نمثلاب لیهـست  هیق  يا 

یف فسعت  نییقوقحلا ال  ریبعتب  و  نیرخالاب ، فاحجالا  ررضلا و  مدعب  دیقم  قحلا  یف  فرصت  لکف  ..هلام  هسفن و  یلع  یتح  ناسنالل 
هبوقعلاب مکاحلا  هبقاع  مئارجلا  نم  هریبک  بکترا  نم  و  انرـشا ، امک  ریبک  بنذ  راکتحالا  خـلا ..) هرکح  فراـق  نمف   ) قحلا لامعتـسا 
طرـشلا اذـه  یلا  .هنـسلا و  باتکلا و  یف  اصن  فلاخی  نا ال  هطیرـش  يری  امب  هر  زع  صوصنلا  هتزوعا  نا  و  اعرـش ، اـهیلع  صوصنملا 

نکما و نا  ءانثتسا ، الب  عیمجلا  حلاصل  اهمظنی  سانلا و  نیب  تاقالعلا  میقی  مالـسالا  ناف  دعب  و  فارـسا .) ریغ  نم  : ) هلوقب مامالا  راشا 
مالـسالا نا  نیقرـشتسملا : بناجالا و  نم  ریثک  لاق  هیمالـسالا  يدابملا ء  نم  هریغ  دبملا و  اذهل  و  هیلقالا ، یلع  هیبلاغلا  حلاص  مدق  الا 

.نارقلا دمحم و  لصف  هیالولا  دیحوتلا و  هفسلف  باتک  یف  مهلاوقا  نم  افرط  انلقن  .ناکم و  نامز و  لک  یف  هایحلا  نید 

هدبع

برطـضملا مهنم و  عانـصلا …  راجتلا و  یف  مالکلا  یلا  باتکلا  یف  مالکلا  نم  لاقتنا  صوتـسا  مث  تاعانـصلا : يوذ  راـجتلاب و  … 
متی هب  اـم  اـنه  دارملا  یه  اـهتقیقح و  عفاـنملاب و  اهریـسفت  مدـقت  قفارملا  بستکملا و  قفرتملا  نادـلبلا و  نیب  هلاوماـب  ددرتملا  هلاـمب :

سانلا و مائتلا  نکمی  ثیحب ال  هنکما  نم  اهنوبلجی  يا و  اهعـضاومل : سانلا  مئتلی  ال  کلذ …  هبـشی  ام  تاودالا و  هینالاک و  عاـفتنالا 
هیهادـلا و هقئابلا  صوا و  صوتـسال و  هلغ  مهناف  هتقئاب : فاخت  ملـس ال  هنکمالا …  کـلت  نم  قفارملا  کـلت  عضاوم  یف  مهعاـمتجا 

راکتحالا لخبلا و  حشلا  هلماعملا و  رسع  قیضلا  احیبق : احـشو  اشحاف  نایـصعلا …  هیهاد  مهنم  یـشخت  نوملاسم ال  عانـصلا  راجتلا و 
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کیهن دـعب  هرکح  يرتشملا …  عاتبملا  عاتبملا : عئابلا و  نم  هشحاف …  نامثاب  الا  هب  نوحمـست  سانلا ال  نع  هوحن  موعطملا و  سبح 
باذـعلا لاکنلا و  هب  عقوا  يا  هب  لکنف  هنع  یهنلا  دـعب  راکتحالا  لمع  یتا  نمف  راـکتحالا  مضلاـب  هرکحلا  طـلاخ و  يا  فراـق  هاـیا :

اهیف لدعلا  دح  نع  زواجت  هبوقعلا و ال  یف  فارسا  ریغ  نم  نکل  هل  هبوقع 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب هک   ) نک شرافـس  دوخ ) ناگتـشامگ  هب   ) نانآ هب  ندرک  یکین  هرابرد  و  ریذپب ، ار  نارگتعنـص  نارگادوس و  هرابرد  شرافـس  سپ 
درخ یم  يرهش  رد   ) تسا میقم  هک  ناشیا  زا  ار  یسک  دنوشن ) درسلد  ات  دنناجنرن  ار  اهنآ  هدرواین  اه  هناهب  ناشیا  یئاراد  لام و  عمط 

تفر و رد  دوخ  یئاراد  لام و  اب  هکنآ  و  دـشورف ) یم  وا  دتـسرف و  یم  رگید  ياج  زا  یئالاک  وا  راکمه  کیرـش و  ای  دـشورف  یم  و 
ناشیا اریز  دـنیامن ) یم  هدامآ  ار  مدرم  جـئاوح  زاب و  تسد و  اب  هک  نارگتعنـص   ) دـناسر یم  دوس  دوخ  ندـب  زا  هکنآ  و  تسا ، دـمآ 

راومه و نیمز و  ایرد و  نابایب و  رد  رود  ياهاج  تخـس و  ياـههار  زا  نآ  هدـنروآ  تسد  هب  و  دنتـسه ، اـهدوس  ياـه  هشیر  ببس و 
نارگادوـس سپ  دـننک ، یمن  تارج  عـضاوم  نآ  نـتفر  هـب  و  دـنیآ ، یمن  درگ  نآ  رد  مدرم  هـک  یئاـهاج  زا  و  وـت ، ورملق  ناتـسهوک 

رد ار  ناـشیا  ياـهراک  و  دور ، یمن  اـهنآ  هب  يدـب  رـش و  میب و  هک  یتشآ  حلـص و  و  درادـن ، یتخـس  سرت  هک  دنـشاب  یم  یگدوسآ 
خر اـهنآ  رب  یمتـس  ملظ و  اـت  هاوخب  ار  اـهنآ  یگدوسآ  کـیدزن  رود و  زا   ) نک یـسراو  تیاهرهـش  ياـه  هشوگ  رد  دوخ و  روضح 

تشز و يزرو  لخب  هزادـنا و  یب  يریگتخـس  نانآ  زا  يرایـسب  رد  هک  نادـب  دـش  ناشیا  هرابرد  هک  اهـشرافس  نیا  همه  اـب  و  دـهدن )
ياهراک نیا  و  دشاب ، یم  اهینتخورف  رد  نداهن  خرن  هاوخلد  هب  یشورفنارگ و  يارب  ءایشا )  ) يرادهاگن راکتحا و  هدیهوکن و 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هک  نک  يریگولج  راکتحا  زا  سپ  تسا ، نانارمکح  یتشز  ناگمه و  هب  ندـناسر  نایز  ببـس  ناشیا 
مک و یب  ياهوزارت  هب  ناسآ  دـیاب  دتـس  داد و  و  تسا ، هدـش ) نایب  هیهقف  بتک  رد  نآ  لـئاسم  دـعاوق و  و   ) هدومرف عنم  نآ  زا  هلآ -

رهاظ هدومرف : اجنیا  رد  هللا ( همحر   ( ینیوزق حراش   ) دوشن يور  هدایز  فاحجا و  رادیرخ  هدنشورف و  هب  هک  دشاب  یئاهخرن  تساک و 
ار یسک  سپ  دهدن ) خر  یبناج  رب  متـس  ات  دیامن  مازلا  تساک  مک و  یب  یخرن  هب  ار  ناشیا  دناوت  یم  مکاح  هک  تسا  نآ  مالک  نیا 

زواجت هزادـنا  زا  یلو  دـشاب ، نارگید ) تربع  و   ) وا یئاوسر  ببـس  هک  يرفیک  ناـسر  رفیک  هب  هک  دـنک  راـکتحا  وت  یهن  زا  دـعب  هک 
و دشاب ، رفیک  شنزرـس و  كدنا  ار  یـسک  اسب  سپ  تسا ، فلتخم  مدرم  تاقبط  هب  تبـسن  نآ  و  دشابن ، هانگ  زا  هدایز  رفیک   ) دـنکن

.تسا نارمکح  اب  سک  ره  رفیک  صیخشت  تروص  نیا  رد  دیاین ، دوخ  هب  هتشگن  هبنتم  هجنکش  سبح و  هب  اسب 

ینامز

مالسلا هیلع  ماما  رظن  زا  ناناگرزاب 

دیدـهت ار  نانآ  رطخ  نیا  دـنراد و  ار  رتالاب  ماقم  تساـیر و  هب  قشع  تلود  نیروماـم  رگا  .تسا  هعماـج  ناـکرا  زا  ینکر  ناـگرزاب 
دزادنیب رطخب  ار  وا  عفن  ای  هیامرـس و  تسا  نکمم  هک  يرطخ  زا  تبـسن  نیمه  هب  دنکیم و  دـیدهت  ار  وا  یبلط  لوپ  ناگرزاب  دـنکیم ،

هشوگ ره  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب  دشاب  هتـشاد  یلغـش  تینما  ساسحا  ناگرزاب  یتقو  رگید  ریبعت  هب  .دنک  یم  یتحاران  ساسحا 
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هعماج شیاسآ  دنکیم و  دراو  هتشذگ  ناج  زا  دوخ  مدرم  شیاسآ  نیمات  يارب  دروایب  گنچ  هب  یشیاسآ  هلیـسو  روانهپ  ناهج  زا  يا 
مالـسلا هیلع  ماما  .دتـسیا  یم  زاب  تیلاعف  زا  درک  دوخ  عفن  ای  هیامرـس و  يارب  رطخ  ساسحا  هک  تبـسن  نامه  هب  دـنک و  یم  نیمات  ار 

هب هن  یشروش و  هن  تسا  بلط  بوشآ  هن  ناناگرزاب  دیامرفیم  هتشاذگ و  تسد  دهدیم  راشف  هشیمه  ار  نارادمامز  هک  يا  هتکن  يور 
.دریگن رارق  رطخ  ضرعم  رد  يو  لغـش  هیامرـس و  عرف  لـصا و  دوشن و  تلاـخد  وا  ياـه  هماـنرب  رد  هکنیا  طرـش  هب  میژر  رییغت  رکف 

يارب ای  دـنراد و  تلاخد  اهمیژر  رییغت  رد  ناناگرزاب  ای  یتفن و  ياهلتراک  دوشیم  هدینـش  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هاگیب  هاگ و  هکنیا 
طقف هتـسبرب و  تخر  نانآ  نایم  زا  تیناسنا  تیونعم و  هک  تسا  نیا  رطاخب  دننکیم  جرخ  یفازگ  ياهلوپ  صاخـشا  ندمآ  راک  يور 

مالـسلا و هیلع  ماما  ثحب  قوف  هتکن  هب  هجوت  اـب  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  ماـما  بلطم  رخآ  هنومن  ناـنیا  هک  تسا  حرطم  هیامرـس  دوس و 
هیحان زا  یئاطخ  رطخ و  لامتحا  هک  تسا  ناملسم  هتفای و  شرورپ  یمالسا  طیحم  رد  هک  تسا  یصخش  هرابرد  ترـضحنآ  شرافس 

ماما تسا و  تلم  شمارآ  یگدـنز و  لئاسو  هعـسوت  هعماج و  شیاسآ  بجوم  ناـناگرزاب  لاـح  تیاـعر  تروص  ره  رد  .دوریمن  وا 
شرافس نانآ  هابرد  کلام  هب  ددرگیم  مهارف  يدام  يونعم و  دشر  نآ  هیاس  رد  ات  دهاوخ  یم  ار  هعماج  شمارآ  هک  مه  مالـسلا  هیلع 
هدافتسا ءوس  یناگرزاب  يوربآ  زا  هک  تسا  یناسک  هرابرد  رطخ  مالعا  مالـسلا  هیلع  ماما  مود  بلطم  راکتحا  یـشورفنارگ و  .دنکیم 

رابتعا و دنک  ادیپ  دشر  هعماج  رد  ضرم  نیا  یتقو  .تسین  ناشدوجو  رد  محر  يا  هرذ  دنتـسه و  دوخ  عفانم  رکف  هب  هشیمه  دـننکیم :
نک تحیـصن  ار  نیفرحنم  لوا  دنکیم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمهب  دنوشیم  نیبدـب  میژر  هب  مدرم  دوریم و  تلود  يوربآ 

شورفنارگ ناناگرزاب  هب  زردنا  ناونعب  زیزع  يادـخ  .نک  هیبنت  ار  نانآ  دـنتفرن و  راب  ریز  زا  تسا و  هنالقاع  یعرـش و  لمع  کی  هک 
لباق هتکن  نیا  .دـننیبب  رفیک  مه  دـنوش و  هیبنت  مه  هک  دـهدیم  هجوت  نارکتحم  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا و  هدرک  رطخ  مـالعا 
مدرم توق  قزر و  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  رکتحم  هراـبرد  لـمع  تدـش  راـکتحا و  هراـبرد  یمالـسا  تاـیاور  هک  تسا  رکذـت 

هب دـنک و  یم  زاب  ار  راـبنا  عرـش  مکاـح  یتروص  نینچ  رد  هک  دریگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  راـکتحا  رثا  رد  مدرم  ناـج  دوش و  هریخذ 
مالسلا هیلع  ماما  هک  يرفیک  تسا  نیمه  دهد و  یم  سنج  بحاص  لیوحت  ارنآ  لوپ  دناسر و  یم  شورف  هب  ار  سنج  نآ  زور  تمیق 

ناج نوچ  یلو  دنزب  بیج  هب  يرتشیب  لوپ  دورب و  الاب  تمیق  راکتحا  اب  تسا  هتـساوخ  یم  رکتحم  اریز  دهد ، یم  شرافـس  کلام  هب 
هیامرـس لام  رگید  يوس  زا  دـنک ، یم  تلاخد  مدرم  ناج  ظفح  يارب  یهلا  هزاجا  اب  عرـش  مکاح  هتفرگ ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  مدرم 

هتکن نیا  ار و  ناگرزاب  لام  مه  دراد و  یم  هاگن  ار  مدرم  ناج  مه  عرـش  مکاح  تلاخد  ددرگ و  ظفح  دـیاب  تسا  مرتحم  مه  راذـگ 
دـش رکذ  هک  هچنآ  زا  .یتفین  فارـسا  هب  رکتحم  هیبنت  رد  شاب  بظاوم  هک  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یلادتعا 
رابنا دـناوت ، یمن  عرـش  مکاح  دـشاب  نیئزت  لئاسو  صوصخب  دـشابن ، مدرم  ناج  هب  طوبرم  راکتحا  هک  اجنآ  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب 

رد ار  نانآ  تسا و  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  میرحت  ندیرخن و  شورف  نارگ  يازـس  هکلب  دنک ، زاب  ار  ناگرزاب 
يزاس و نمـشد  بجوم  اه ، هرداصم  زا  یلیخ  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  تسا  هدومن  یفرعم  نانآ  زا  رتدب  هکلب  نادزد  فیدر 

زیهرپ زاس  یـضاران  لماوع  زا  دـیاب  دـننک ، ظفح  ار  اـه  میژر  دـنهاوخ  یم  هک  ناـنآ  يارب  دوب و  دـهاوخ  نیلماـع  زا  نینیدـتم  ترفن 
يارب نآ  ناونع  زا  دوش  یم  هک  یمقر  نیرتالاب  .دنریگب  کمک  زردنا  دنپ و  زا  یبهذم  ناربهر  دننامه  لمع ، تدش  ياجب  دـنیامن و 

.تسا لام  بحاص  هب  سانجا  لوپ  تخادرپ  طرش  هب  مه  هرداصم  هزات  یکاروخ و  مه  نآ  تسا  سنج  عون  هد  تفرگ  هرهب  هرداصم 

يزاریش دمحم  دیس 

يوذ راـجتلاب و  يا  مـهب )  ) ساـنلا صوا ) و   ) هبـسکلا نـم  تاعانـصلا ) يوذ  و   ) لـمعلا نـسحب  مهـصوا  يا  راـجتلاب ) صوتـسا  مـث  )
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یف مهنم ) میقملا   ) مهماسقا نیب  قرف  ریغ  نم  مهوذوی  و ال  مهیلا ، کیفظوم  رئاس  باتکلا و  لاـمعلا و  نسحی  ناـب  اریخ )  ) تاعانـصلا
راجنلاک و هعنـصلا  لوازی  يذلا  هعنـصلا  بحاص  يا  هندبب ) قفرتملا  و   ) راجتالل نادلبلا  نیب  ددرتی  يذـلا  هلامب ) برطـضملا  و   ) دـلبلا

نوبلطی مهناف  تاجاحلا ، يا  قفارملا ) بابـسا  و   ) مهنم یتات  عفانملا  ذا  عفانملا ) داوم   ) تاعانـصلا يوذ  راجتلا و  يا  مهناف )  ) .دادـحلا
( حراطملا و   ) .هدیعبلا نکامالا  يا  دعابملا ) نم   ) اهنولجی نیذلا  يا  اهبالج ) و   ) اهیلا جاتحملا  عئانـصلا  نوعنـصی  و  سانلل ، تاجاحلا 
( کلبج کلهس و  كرحب و  كرب و  یف   ) تایجاحلا کلت  اهیف  حرطی  یتلا  تالحملا  رئاس  لابجلاک و  حرطلا ، طوقـسلا و  نکاما  يا 

هبوبعـصل نکامالا  کلت  یف  اوقبی  نا  سانلا  نکمتی  يا ال  اهعـضاومل ) سانلا  مئتلی  ثیح ال   ) نم اهنوبلجی  و )  ) .لبجلا لـباقم  لهـسلا 
( صوا صوتسا و  : ) هلوق مالسلا  هیلع  للع  مث  هبشا ، ام  وا  فوخلا  عضوم  اهنال  اهیلع ) نوئرتجی  و ال   ) اهیلا ام  رزجلاک و  كانه ، ءاقبلا 

، هرارضا هتیهاد و  يا  هتقئاب ) فاخت  ال   ) نوملاسم يا  ملس )  ) عانصلا راجتلا و  يا  مهناف ) : ) هلوقب يرخا  هلعب 

( مهروما دقفت  و   ) هنایصع هررـض و  يا  هتلئاغ ) یـشخت  ال   ) نوحلاصم يا  حلـص ) و   ) .اهیلع نوروثی  هلودلا و ال  نوبراحی  راجتلا ال  ذا 
و  ) دالبلا فارطا  یف  مهنم  ناک  نم  يا  كدالب ) یشاوح  یف  و   ) كدلب یف  مه  نیذلا  يا  کترـضحب )  ) راجتلا لاوحا  نع  ثحبا  يا 
( احش و   ) اریثک يا  اشحاف )  ) هلماعملا قخلا و  یف  اقیض ) مهنم  ریثک  یف  نا   ) راجتلا حدم  نم  ترکذ  يذلا  کلذ ) عم   ) کلام ای  ملعا )
و  ) ءالغلا رعـسلا و  یف  هدایزلا  ءاجر  سانلا  نع  اهلاسبح  يا  عفانملل ) اراکتحا  و   ) لخبلا هرثکل  هبحاص  حـبقل  ابجوم  اـحیبق )  ) ـالخب يا 

باب  ) راجتلا ضعب  هلعفی  يذـلا  کلذ ) و   ) .هیلاغ انامثا  اهیلع  نولعجی  ذا  تاـعیابملا  يا  تاـعایبلا ) یف   ) روجلاـب اـمکح  يا  اـمکحت )
عنماف  ) مهفعـض یلع  کلذ  هلالدل  هالولا ) یلع  بیع  و   ) لامعالا هذه  ههج  نم  يذالا  نم  مهقحلی  امل  سانلا  هماع  يا  هماعلل ) هرـضم 

و  ) هب لمع  نم  ددـه  و  هنم ) عنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ناف   ) سانلا هیلا  جاتحی  ام  ظفح  مدـعب  راجتلا  رمات  ناب  راکتحالا ) نم 
عمج راعسا ) و   ) .هبسکلا ضعب  دنع  کلذ  نوکی  دق  امک  اهیف  صقن  ال  لدع ) نیزاومب   ) هیف لهـسی  حماسیل و  احمـس ) اعیب  عیبلا  نکیل 

يا فراق ) نمف   ) هارتشا اذا  عاتملا  عاتبا  لاقی  يرتشا  يا  عاتبملا ) عئابلا و  نم  نیقیرفلاب   ) رضت ال  يا : فحجتال )  ) نمثلا ینعمب : رعس ،
ناب فارـسا ) ریغ  یف  هبقاع  و   ) باذعلا لاکنلا و  هب  عقوا  يا  هب ) لکنف   ) راکتحالا نع  هایا ) کیهن  دعب   ) اراکتحا يا  هرکح )  ) بکترا

.قاقحتسالا رادقمب  امنا  و  هبوقعلا ، نم  رثکت  ال 

يوسوم

: مئتلی .هدیعبلا ال  نکامالا  حراطملا : .لوصالا  داوملا : .هلمعب  بستکملا  هندبب : قفرتملا  .هلاوماب  نادلبلا  نیب  ددرتملا  هلامب : برطـضملا 
.اهیلا هجاحلا  دنع  سانلا  نع  عفانملا  سبح  راکتحالا : .لخبلا  حشلا : .اهفارطا  دالبلا : یشاوح  .رشلا  هلئاغلا : .هیهادلا  هقئابلا : .عمتجی  ال 
.هلمع هبکترا و  یشلا ء : فراق  .شحافلا  صقنلا  وه  فاحجالا و  نم  فحجت : .هیف ال  قیض  يذلا ال  لهسلا  حمسلا : .ررضلا  هرضملا :

يوذ راجتلاب و  صوتـسا  مث   ) .عورـشملا دحلل  زواجت  ریغ  نم  فارـسا : ریغ  نم  .باذـعلا  هب  عقوا  هب : لکن  .راکتحالا  مضلاب  هرکحلا :
نم اهبالج  قفارملا و  بابـسا  و  عفانملا ، داوم  مهناف  هندبب ، قفرتملا  هلامب و  برطـضملا  مهنم و  میقملا  اریخ : مهب  صوا  تاعانـصلا و 

ملـس ال مهناف  اهیلع ، نوئرتجی  اهعـضاومل و ال  سانلا  مئتلی  ثیح ال  کلبج و  کلهـس و  كرحب و  كرب و  یف  حراطملا ، دـعابملا و 
هیاغ یف  رماواب  یلاولا  مالـسلا  هیلع  رما  دـق  عانـصلا و  راجتلا و  هقبط  یه  هسداـسلا  هقبطلا  هتلئاـغ ) شخت  ـال  حلـص  و  هتقئاـب ، فاـخت 
مهل رفوی  ام  مهنووشب و  اومتهی  مهتالماعم و  اولهـسیف  مهب  هعابتا  نم  هریغ  یـصوی  نا  هرما  اـمک  مهیلا  هسفنب  تفتلی  نا  هرما  هیمهـالا ،

یهت ء یتـلا  یه  هقبطلا  هذـه  ناـف  راـجتلا  فانـصا  نم  هریغ  لوجتملا و  مهنم و  میقملا  راـجتلا  عـیمجب  هاـص  وا  حـبرملا ، بسکملا و 
، ئاذغ لکام و  تاسوبلم و  نم  هبلجت  امب  اهرمعت  قاوسالا و  نموت  تایرورضلا و  رفوت  نا  لیبس  یف  هیئانلا  دالبلا  یلا  رفاستف  هعاضبلا 
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وا کلذ  یلع  ردـقی  سانلا  لک  سیل  ذا  هرفوی  نا  عطتـسی  مل  زجعل و  هعـضوم  نم  هل  کلذ  رفوی  نا  عمتجملا  نم  ناسنا  لک  دارا  ول  و 
اهمهی ملـسلا  هقبط  اهنا  هقبطلا و  هذـه  یلا  یلاولا  هبن  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  .رافقلا  يراربلا و  بوکر  راطخالا و  ههجاومل  هارجلا  کلمی 

یلا الا  فرـشتسی  رجاتلا ال  ناف  اهنما ، هلودـلا و  یلع  اهنم  یـشخی  یتلا  تاقبطلا  نم  تسیل  دـلبلا و  تاجایتحا  رفوتل  اهل  نمـالا  ریفوت 
یف نا  کلذ  عم  ملعا  .كدالب و  یـشاوح  یف  کترـضحب و  مهروما  دـقفت  و   ) .هتابلقت مکحلاب و  هسفن  هینمت  نا  نود  هنیمات  حـبرلا و 

.هالولا یلع  بیع  هماعلل و  هرـضم  باب  کلذ  و  تاعایبلا ، یف  امکحت  و  عفانملل ، اراـکتحا  اـحیبق و  احـش  و  اـشحاف ، اقیـض  مهنم  ریثک 
فحجت راعـسا ال  و  لدـع ، نیزاومب  احمـس : اعیب  عیبلا  نکیل  .هنم و  عنم  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  ناـف  راـکتحالا  نم  عنماـف 

هلودـلا سار  یلع  وه  ایلع و  نا  فارـسا ) ریغ  یف  هبقاع  و  هب ، لکنف  هایا  کیهن  دـعب  هرکح  فراق  نمف  عاتبملا  عئابلا و  نم  نیقیرفلاب 
اعفن و همالل  مدـقی  ام  لک  هایاصو  نم  مرحی  نا  زوجی  و ال  همتا ، هجو و  لمکا  یلع  اهیدوی  نا  بجی  یتلا  همخـضلا  هتیلووسمب  رعـشی 

یلاولا اذه  اهمکحی  یتلا  دالبلا  یصاقا  یف  وا  هدلب  یف  هناطلس  تحت  ناک  نم  راجتلا  روما  دقفتی  نا  یلاولا  رمای  انه  وه  اریخ و  سانلل 
لجا نم  لب  ههاجولا  هسائرلا و  لجا  نم  تسیل  دـالبلا  هرادا  ناـف  رـصق  وا  لـمها  نا  هل  اعیفـش  نوکی  ـال  اهتعـس  هتیلووسم و  ربک  ناـف 
دارفا عم  نوکی  نا  یلاولا  نم  بلطتی  اذه  هبطاق و  نیملـسملا  حلاصل و  مهیدیا  یف  امب  ذـخالا  مهدـنع و  هایحلا  هیمنت  سانلا و  همدـخ 

مهسوفن نم  اهعلتقی  نا  بحی  نیدلا و  اهبراحی  یتلا  هفیظنلا  ریغ  فاصوالا  ضعب  مهیف  راجتلا  نا  یلا  مامالا  هبنی  .هتاقبط و  عمتجملا و 
سوفنلا و یف  حـشو  هلماعملا  یف  رـسع  مهیفف  .يرخا  ههج  نم  سانلا  هماعب  رـضت  اهنال  هسیـسخ و  تافـص  اهـسفنا  یف  ههج  نم  اهنال 

هجاتحی ام  نوعمجی  نیذـلا  نیرکتحملا  براـح  دـق  نیدـلا  ناـف  مرحملا ، راـکتحالاب  ول  هنوبلطی و  يذـلا  شحاـفلا  حـبرلا  بح  مهیف 
هنوعمجی عمتجملا ، هایحل  هیرورـضلا  هیلوالا  داوملا  نم  اهریغ  حـلملا و  نمـسلا و  رمتلا و  هطنحلاک و  عراشلا  هیلع  صن  اـمم  عمتجملا 

یتلا هیلاعلا  راعـسالا  هب  اوبلط  قاوسالا  نم  ذـفن  اذا  یتح  هفیفخلا  راعـسالاب  نیجاتحملا  نع  هنوعنمیف  هتجاح  تقو  یلا  هترف  ماـیا و  یف 
هالولل همذم  هیف  سانلاب  رارضالا  نم  انرکذ  امع  الضف  یعرشلا  زواجتلا  نم  عونلا  اذه  یف  هئارـش و  نع  مهزجعت  سانلا و  لهاک  قهرت 

مهتافتلا مدع  مهلساکت و  مهلامهال و  کلذ  عمتجملاب و  رـضا  يذلا  مرحملا  رمالا  اذه  لصح  مهنمز  یف  نا  لاقی  هنال  مهیلع  بیع  و 
نع عنم  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناف  لصح  ام  لصح  امل  مهب  هطونملا  هیلووسملا  يوتـسمب  اوناک  مهنا  ول  مهتیعر و  یلا 

عیبلا نکیل  .همارح و  میرحت  هلالح و  لیلحت  یف  هرثا  یفتقی  نا  یبنلا  نع  هباین  رمالا  یلوت  نم  یلع  بجیف  هتما  یلع  همرح  راکتحالا و 
راعـسالا نوکت  نا  بجی  کلذـک  لطابلاب و  لاملل  لکا  وا  فیفطت  اهیف  سیل  هحیحـص  همیلـس  نیزاومب  هیف ، فاحجا  احمـس ال  اـعیب 

هقبطلا هذه  نع  هثیدح  ماتخ  یف  و  عئابلاب …  رـضتف  لقت  يرتشملاب و ال  رـضتف  عفترت  الف  يرتشملا  عئابلا و  نیقیرفلا  حـلاصل  هلدـتعم 
هیف نوکی  نا  نود  هحلـصملا  یه  امک  عراـشلا و  اهمـسر  اـمک  ددـحم  ردـقب  هبوقعلا  نکتل  یهنلا و  دـعب  رکتحا  نم  بدوی  نا  هرماـی 

 … هنم ماقتنالل  سیل  فرحنملا و  عدرلا  اهنال  زواجت 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهدزون شخب 

،َو ِِعفاَنَْملا ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَـف  ، ِِهنَدَِـبب ِقِّفَرَتُْملا  ،َو  ِِهلاَِـمب ِبِرَطْـضُْملا  ْمُْهنِم َو  ِمیِقُْملا  : ًاْریَخ ْمِِهب  ِصْوَأ  ،َو  ِتاَـعاَنِّصلا يِوَذ  ِراَّجُّتلاـِب َو  ِصْوَتْـسا  َُّمث 
َال ،َو  اَهِعِـضاَوَِمل ُساَّنلا  ُِمئَْتلَی  َال  ُْثیَح  ،َو  َکـِلَبَج َِکلْهَـس َو  ،َو  َكِرَْحب َكَِّرب َو  ِیف  ، ِحِراَـطَْملا ِدِـعاَبَْملا َو  َنِم  اَُـهباَّلُج  ِِقفاَرَْملا َو  ُباَبْـسَأ 
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.َكِداَِلب یِشاَوَح  ِیف  َِکتَرْضَِحب َو  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَت  َو.ُُهتَِلئاَغ  یَشُْخت  َال  ٌْحلُص  َو  ُُهتَِقئَاب ، ُفاَُخت  َال  ٌْملِس  ْمُهَّنِإَف  ، اَْهیَلَع َنوُءِرَتْجَی 

ٍهَّرَـضَم ُبَاب  َِکلَذ  ،َو  ِتاَـعاَِیْبلا ِیف  ًاـمُّکَحَت  ،َو  ِِعفاَـنَْمِلل ًاراَِـکتْحا  ،َو  ًاـحِیبَق ًاّحُـش  ،َو  ًاـشِحاَف ًاقیِـض  ْمُْهنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َّنَأ  - َکـِلَذ َعَم  - ْمَلْعا َو 
.ُْهنِم َعَنَم  - ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  - ِهّللا َلوُسَر  َّنِإَف  ، ِراَِکتْحِالا َنِم  ْعَْنماَف  ِهَالُْولا ، یَلَع  ٌْبیَع  ،َو  ِهَّماَْعِلل

ْلِّکَنَف ُهاَّیِإ  َِکیْهَن  َدـَْعب  ًهَرْکُح  َفَراَق  ْنَمَف.ِعاَْتبُْملا  ِِعئاَْبلا َو  َنِم  ِْنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجت  َال  ٍراَعْـسَأ  ٍلْدَـع َو  ِنیِزاَوَِمب  : ًاحْمَـس ًاْعَیب  ُْعیَْبلا  ِنُکَْیل  َو 
.ٍفاَرْسِإ ِْریَغ  ِیف  ُْهِبقاَع  ،َو  ِِهب

همجرت

هب ار  نارگید  زین  و  یـشاب ) نانآ  تیوقت  ظفح و  بقارم  هک   ) نک هیـصوت  تدوخ  هب  تسخن  عیانـص  نابحاص  راـجت و  هراـبرد  سپس 
.امن شرافس  نانآ  اب  یکین  ریخ و 

نارگتعنـص و زین  دـنا و  شدرگ  رد  رایـس و  هک  اـهنآ  اـی  دـنراد و  تماـقا  يراـجت  زکارم  رد  هک  یناـناگرزاب  نـیب  هیـصوت ) نـیا  رد  )
شیاسآ بابسا  و  مدرم )  ) تعفنم یلـصا  عبانم  اهنآ  اریز  ، راذگم توافت  ، دنزادرپ یم  راک  هب  دوخ  ینامـسج  يورین  اب  هک  ینارگراک 
ِراومهان راومه و  ياه  نیمزرس  ایرد و  ارحص و  زا  ، تسد رود  دیعب و  ياه  نیمزرـس  زا  ار  دیفم  ياه  هراجتلا  لام  دنتـسه و  هعماج ) )

هک یقطانم  زا  وت و  تموکح  لحم 

اهنآ اریز  ، دـننک یم  يروآدرگ  ، دـننیب یمن  دوـخ  رد  زین  ار  نآ  هب  نـتفر  تأرج  یتـح )  ) دـنرادن و يراـک  رـس و  نآ  اـب  مدرم  موـمع 
تنایخ و فوخ  هک  یناتسود  حلـص  دور و  یمن  اهنآ  ررـض  زا  یمیب  هک  دنتـسه  یملاس  مدرم  نارگتعنـص ) نارو و  هشیپ  ، ناناگرزاب )
دننک و یم  یگدنز  تیرادـنامرف ) زکرم  و   ) وت روضح  رد  هک  اهنآ  هچ  هد  ناماس  نک و  يریگیپ  ار  اهنآ  ياهراک.تسین  اهنآ  گنرین 

.دنتسه تروشک  رانک  هشوگ و  رد  هک  اهنآ  هچ 

دروم داوم  هدننک  راکتحا  راک و  تشز  ِلیخب  رظن و  گنت  تدـش  هب  دنتـسه  يریثک  عمج  اهنآ  نایم  رد  متفگ  هچنآ  مامت  اب  نادـب ! و 
.دننارادمامز رب  گنن  بیع و  مدرم و  هدوت  يارب  نایز  بجوم  اهنیا  اه و  تمیق  نییعت  رد  هدننک  فاحجا  مدرم و  زاین 

ناسآ طیارـش  اب  تالماعم  دیاب  دومرف و  عنم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  ، نک يریگولج  تدـش ) هب   ) راکتحا زا 
زا وت  یهن  زا  دـعب  یـسک  هاـگ  ره  ،و  رادـیرخ هب  هن  دـناسر و  ناـیز  هدنـشورف  هب  هن  هک  ییاـه  خرن  لدـع و  نیزاوم  اـب  : دریگ تروص 

.نکن يور  هدایز  تازاجم  رد  زگره )  ) یلو ؛ هد رفیک  ار  وا  دنز  يراک  نینچ  هب  تسد  ، راکتحا

هد ناماس  هنوگ  نیا  ار  تعنص  تراجت و  ریسفت : حرش و 

هد ناماس  هنوگ  نیا  ار  تعنص  تراجت و 

ياـه شرافـس  هنیمز  نیا  رد  هتخادرپ و  یعاـمتجا  ياـه  هورگ  زا  مشـش  هورگ  هب  دوخ  هماندـهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دراد رتشا  کلام  هب  یمهم 
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و یشاب ) نانآ  تیوقت  ظفح و  بقارم  هک   ) نک هیصوت  تدوخ  هب  تسخن  عیانص  نابحاص  راجت و  هرابرد  سپـس  :» دیامرف یم  تسخن 
یکین ریخ و  هب  ار  نارگید  زین 

نتشیوخ رگید  ریبعت  هب  تسا و  هدمآ  تیصو  شریذپ  يانعم  هب  « تیصو » هشیر زا  « صوتـسا ( .» 1  } ِصْوَتْسا َُّمث  ( ؛» امن شرافس  نانآ  اب 
( ًاْریَخ ْمِِهب  ِصْوَأ  ،َو  ِتاَعاَنِّصلا يِوَذ  ِراَّجُّتلِاب َو   { تسا نارگید  هب  شرافس  يانعم  هب  هک  « صوأ » لباقم رد  ندرک  يزیچ  هب  شرافس  ار 

.

نارگید هب  ار  اهنآ  ّتیّمها  سپـس  دـشاب و  ساسح  لاـعف ، ِیعاـمتجا  هورگ  نیا  هب  تبـسن  شدوخ  دـیاب  تسخن  ، رادـمامز هیاـپ  نیارب 
.دیامن دزشوگ 

ریذپب و ار  نانآ  شرافس  ، دننک یتبثم  ياه  شرافس  هورگ  نیا  هب  تبسن  نارگید  هاگ  ره  هک  تسه  « صوتسا » هلمج رد  زین  لامتحا  نیا 
.ناشوپب نآ  هب  لمع  هماج 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  عیانص  نابحاص  راجت و  فلتخم  ياه  هورگ  هب  ماما  هاگ  نآ 

نارگتعنـص و زین  دـنا و  شدرگ  رد  رایـس و  هک  اـهنآ  اـی  دـنراد و  تماـقا  يراـجت  زکارم  رد  هک  یناـناگرزاب  نیب  هیـصوت ) نیا  رد  »)
اجنیا رد  « برطضملا ( .» 2  } ِبِرَطْضُْملا ْمُْهنِم َو  ِمیِقُْملا  ( ؛» راذگم توافت  ، دنزادرپ یم  راک  هب  دوخ  ینامـسج  يورین  اب  هک  ینارگراک 

هک « ضرالا یف  برـض  » هشیر زا.دـنک  یم  ترفاسمدوخ  لاوما  شورف  يارب  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  هک  تسا  رایـس  رجات  يانعم  هب 
رگراک و ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  « هندـبب قفرتملا  ( .» 3  } ِقِّفَرَتُْـملا ِِهلاَِـمب َو   { هدـش هتفرگ  تـسا  نـیمز  رد  ندرک  ریـس  نآ  یناـعم  زا  یکی 

هتفرگ ندرک  یهارمه  ارادـم و  يانعم  هب  « قفو » نزو رب  « قفر » هشیر زا.دنلوغـشم  دـیلوت  هب  دوخ  ینامـسج  يورین  اـب  هک  تسا  یناـسک 
( . ِِهنَدَِبب  { تسا هدش 

نآ زا  رگید و  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  ار  یتراجت  لاوما  ًامئاد  يا  هدع  دنراد و  تباث  زکرم  یهورگ  ؛ دنا هورگ  ود  راجت  هک  تسا  نشور 
اب هک  تساهنآ  یندـب  يورین  نارگتعنـص  یلـصا  هیامرـس.دنناسر  یم  اهنآ  هب  ار  مدرم  زاین  دروم  داوم  دـنرب و  یم  یثلاث  هطقن  هب  هطقن 

.دننک یم  ششوک  شالت و  مدرم  ياهزاین  عفر  يارب  نآ 

یم هتخادرپ  - دـنناد یم  هعماـج  رابرـس  ار  راـجت  هک  یناـسک  ربارب  رد  - نآ تبثم  راـثآ  تراـجت و  هفـسلف  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
دیعب ياه  نیمزرس  زا  ار  دیفم  ياه  هراجتلا  لام  دنتسه و  هعماج )  ) شیاسآ بابـسا  و  مدرم )  ) تعفنم یلـصا  عبانم  اهنآ  اریز  :» دیامرف
يراک رس و  نآ  اب  مدرم  مومع  هک  یقطانم  زا  وت و  تموکح  لحم  ِراومهان  راومه و  ياه  نیمزرس  ایرد و  ارحـص و  زا  ، تسد رود  و 

نآ هب  نتفر  تأرج  یتح )  ) دنرادن و

شیاسآ لیاسو  ياـنعم  هب  « قفارملا ( .» 1  } ِِقفاَرَْملا ُباَبْـسَأ  ،َو  ِِعفاَـنَْملا ُّداَوَم  ْمُهَّنِإَـف  ( ؛» دـننک یم  يروآدرگ  ، دـننیب یمن  دوخ  رد  زین  ار 
(3  } ِدـِـعاَبَْملا َنــِم   { تــسا هدــنیامن  يروآدرگ  هدـــننک و  دراو  ياــنعم  هــب  بلاــج  عــمج  « بــالج ( .» 2  } اــَُـهباَّلُج َو   {، تــسا

تـسا تسد  رود  هطقن  يانعم  هب  « حرطم » عمج « حراـطملا ( .» 4  } ِحِراَطَْملا َو   { تسا تسد  رود  هطقن  ياـنعم  هب  « دـعبم » عمج « دـعابملا .»
( . اَْهیَلَع َنوُءِرَتْجَی  َال  ،َو  اَهِعِضاَوَِمل ُساَّنلا  ُِمئَْتلَی  َال  ُْثیَح  َو  َِکلَبَج ، َِکلْهَس َو  ،َو  َكِرَْحب َكَِّرب َو  ِیف  {،
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نارو و هشیپ  ، ناناگرزاب  ) اهنآ اریز  :» دیامرف یم  هدرک  نایب  ار  نامیا  اب  ناناگرزاب  تیعقوم  ّتیّمها  هلمج  ود  اب  سپس  مالسلا  هیلع  ماما 
؛» تسین اـهنآ  گـنرین  تناـیخ و  فوخ  هک  یناتـسود  حلـص  دور و  یمن  اـهنآ  ررـض  زا  یمیب  هک  دنتـسه  یملاـس  مدرم  نارگتعنص )
هب « قوقح » نزو رب  « قؤوب » هشیر زا  تسا  كانتـشحو  هثداح  داجیا  ندرک و  متـس  ياـنعم  هب  « هقئاـب ( .» 5  } ُُهتَِقئَاب ُفاَُخت  َال  ٌْملِـس  ْمُهَّنِإَـف  )
هک تسا  « لوق » نزو رب  « لوغ » هشیر زا  رش  يانعم  هب  « هلئاغ ( .» 6  } ُُهتَِلئاَغ یَشُْخت  َال  ٌْحلُص  َو   {، تسا نتـشگ  كاله  ندش و  دساف  يانعم 

 {( . دوش یم  هتفگ  « هلیغ » رورت یفخم و  ياه  لتق  هب  اذل  ، دنک یم  ذوفن  يزیچ  رد  یناهنپ  روط  هب  هک  تسا  يداسف  يانعم  هب  لصا  رد 

دوخ یفنص  فیاظو  هب  هکنیا  هب  طورشم   ) دنتسین ملاسان  هطساو  يداصتقا و  هعماج  رابرس  راجت  ، دنرادنپ یم  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب 
.تسا هداد  حرش  الاب  تارابع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  میتفگ  هک  نانچ  ار  نآ  هفسلف  و  دننک ) لمع  تسرد 

رگید قطاـنم  هب  تادـیلوت  نیا  رگا  دراد و  ار  دوخ  صاـخ  یتعنـص  يزرواـشک و  ياهدـیلوت  ، نیمز يور  رد  يا  هقطنم  ره  میناد  یم 
يراجت لاـقتنا  لـقن و  رگا  دـننام و  یم  مورحم  رگید  قطاـنم  مه  دـنوش و  یم  هداـعلا  قوف  تراـسخ  راـتفرگ  اـهنآ  مه  دوشن  لـقتنم 
باــسح دــح و  یب  ینوزف  راــچد  رگید  هـقطنم  یطحق و  راــتفرگ  يزیچ  هـب  تبــسن  تـسا  نـکمم  هـقطنم  کــی  دریگن  تروــص 

هک اهنآ  دنراد و  روشک  کی  فلتخم  ياهرهش  رد  ناهج و  ياهروشک  رد  ار  يداصتقا  لیدعت  شقن  ناناگرزاب.دوش 

.دننکفا یم  رطخ  هب  زین  ار  دوخ  ناج  یتح  هاگ  دنور  یم  کیدزن  رود و  طاقن  هب  راک  نیا  يارب 

کی مدرم  يارب  یعامتجا  گرزب  تعفنم  کی  یـصخش  عفانم  نیمأت  رانک  رد  یلو  ؛ دـنا شیوخ  عفاـنم  لاـبند  اـهنآ  هک  تسا  تسرد 
رگید هقطنم  هب  تبـسن  هقطنم  نالف  رد  سنج  نالف  دـننک  ساسحا  هکنیا  درجم  هب  اهنآ.دـنراد  ناـهج  فلتخم  ياـهروشک  اـی  روشک 

یم تسا  باـیمک  سنج  نآ  هک  يا  هقطنم  هب  ار  هقطنم  نآ  یفاـضا  ساـنجا  دـنروآ و  یم  موجه  هقطنم  نآ  يوس  هب  تسا  رت  نازرا 
.ددرگ یم  هطقن  ود  ره  يدنم  هرهب  يارب  يا  هزیگنا  دوس  نیا  یلو  دوش ؛ ناشدیاع  يدوس  ات  دنرب 

نک يریگیپ  ار  اهنآ  ياهراک  :» دیامرف یم  هداد  نارگ  تعنص  ناناگرزاب و  هرابرد  کلام  هب  يرگید  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
؛» دنتـسه تروشک  رانک  هشوگ و  رد  هک  اهنآ  هچ  دننک و  یم  یگدنز  تیرادنامرف ) زکرم  و   ) وت روضح  رد  هک  اهنآ  هچ  هد  ناماس  و 

( . َكِداَِلب یِشاَوَح  ِیف  َِکتَرْضَِحب َو  ْمُهَرُومُأ  ْدَّقَفَت  (َو 

یـصوصخ شخب  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب  هکلب  ، دریگ تسد  هب  ار  تعنـص  تراجت و  رما  دـیابن  تموکح  هک  تسا  تسرد 
هب تموکح  تیاده  تیامح و  نودب  ًابلاغ  اریز  ، دراد غیرد  اهنآ  زا  ار  یتیاده  یتیامح و  تاهج  دیابن  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ دنک راذـگاو 

يایند رد  هاـگآ  ياـه  نادداـصتقا  لـیلد  نیمه  هب.دریگ  یم  ربرد  ار  مدرم  مومع  نآ  هنماد  هک  دـننک  یم  دروخرب  يداـیز  تالکـشم 
مزال دراوم  رد  دـنک و  تیامح  اهنآ  زا  دـیاب  دـشاب  رگتعنـص  رجات و  دوخ  هکنآ  یب  تلود  هک  دـننک  یم  هیـصوت  رما  نیمه  هب  زورما 

.تشاد دهاوخ  تعنص  تراجت و  تیقفوم  رد  یمهم  شقن  راک  نیا  دریگب و  هدهع  هب  زین  ار  اهنآ  تیاده  تراظن و 

غارس هب  ای  دننک  یم  داجیا  هایـس  رازاب  رتشیب  دوس  هب  یبای  تسد  يارب  هدش  فرحنم  دوخ  ملاس  ریـسم  زا  راجت  هک  دوش  یم  هاگ  یلو 
، یسایس فادها  يارب  ای  دنرب  یم  الاب  ار  اهالاک  خرن  ًالمع  يرورض  ریغ  ياه  هطساو  داجیا  اب  ای  دنور  یم  راکتحا 

نارادم تسایس  سکعلاب  هاگ  دنهد و  یم  رارق  نارادم  تسایس  تسد  يارب  يرازبا  تروص  هب  يداصتقا و  هرـصاحم  رد  ار  يروشک 
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.دوش یم  هدید  رایسب  زورما  يایند  رد  هک  هنوگ  نآ.دننک  یم  لمع  اهنآ  تسد  رد  يرازبا  تروص  هب 

هچنآ مامت  اب  نادب  :» دیامرف یم  کلام  هب  باطخ  هداد و  رادشه  اهنآ  هب  تالمج  نیا  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لیلد  نیمه  هب 
فاحجا مدرم و  زاین  دروم  داوم  هدـننک  راکتحا  راک و  تشز  ِلیخب  رظن و  گنت  تّدـش  هب  دنتـسه  يریثک  عمج  اهنآ  ناـیم  رد  متفگ 

ٍرِیثَک ِیف  َّنَأ  - َِکلَذ َعَم  - ْمَلْعا َو  ( ؛» دـننارادمامز رب  گنن  بیع و  مدرم و  هدوت  يارب  ناـیز  بجوم  اـهنیا  اـه و  تمیق  نییعت  رد  هدـننک 
رد بغار  هک  هنوگ  ناـمه  « حـش ( .» 2  } ًاّحُـش ،َو  ًاشِحاَف  { تسا هلماعم  رد  يریگ  تخـس  يانعم  هب  اـجنیا  رد  « قیـض ( .» 1  } ًاقیِض ْمُْهنِم 
ِیف ًامُّکَحَت  ،َو  ِِعفاَنَْمِلل ًاراَِکتْحا  ،َو  ًاحِیبَق  { هدـمآ رد  تداع  تروص  هب  هک  تسا  صرح  اب  مأوت  لخب  ياـنعم  هب  هدروآ  تادرفم  باـتک 
عاتم يارب  هناملاظ  خرن  نییعت  « تاعایب رد  مکحت  » زا روظنم  تسا و  عاتم  يانعم  هب  « هرایز » نزو رب  « هعایب » عمج « تاعایبلا ( .» 3  } ِتاَعاَِیْبلا

( . ِهَالُْولا یَلَع  ٌْبیَع  ِهَّماَْعِلل َو  ٍهَّرَضَم  ُبَاب  َِکلَذ  َو   {، تساه

: درامش یم  رب  دوش  نارگتعنص  راجت و  ریگنماد  تسا  نکمم  هک  ار  مهم  فعض  هطقن  راهچ  انعمرپ  هاتوک و  ریباعت  نیا  رد  ماما 

تراجت و رد  يرگید  دنتـسین  رـضاح  دنـشیدنا و  یم  دوخ  عفانم  هب  اهنت  دنبلط و  راصحنا  هک  اهنآ  هب  هراشا  ، شحاف يرظن  گنت  : مکی
.دنک ادیپ  شرورپ  تعنص 

فرـصم هعماج  نامورحم  عفن  هب  ریخ و  ياهراک  رد  ار  دوخ  دـمآرد  زا  يزیچ  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  هب  هراشا  ، حـیبق لـخب  : مود
.دننک

.دنشورفب نارگ  رایسب  ات  دننک  رابنا  یبایمک  زور  يارب  دنرخب و  نازرا  یناوارف  ماگنه  ار  سانجا  دوش  یم  ببس  هک  راکتحا  : موس

دیرخ تردق  مدرم و  عفانم  هب  هّجوت  نودب  اه  يراذگ  تمیق  رب  مکحت  : مراهچ

هب تسد  هاگ  دـننک و  شالت  بذاک  تروص  هب  اه  خرن  ندرب  الاب  هایـس و  رازاب  داـجیا  يارب  فلتخم  قرط  زا  هک  بیترت  نیا  هب  ، اـهنآ
.دنراد هگن  الاب  یعونصم  روط  هب  ار  اه  تمیق  ات  دنهدب  رگدکی  تسد 

تراـجت و رما  رد  گـنررپ  تروص  هب  زورما  ياـیند  رد  گـنر و  مک  تروص  هب  زورید  ياـیند  رد  هک  تسا  گرزب  بیع  راـهچ  نیا 
.دنک یم  ییامندوخ  تعنص 

: دوش یم  ادیپ  گرزب  لکشم  ود  دبای  هار  يداصتقا  روما  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  رگا  هک  دنک  یم  دیکأت  مالسلا  هیلع  ماما  نمض  رد 

نکمم هک  يزیچ  نامه  دوش  یم  تموکح  زا  اهنآ  یتیاضران  ببـس  دنریگ و  یم  رارق  يداصتقا  يانگنت  رد  مدرم  ياه  هدوت  هکنیا  .1
.دماجنیب كانرطخ  ياه  شروش  هب  تسا 

يداصتقا تالکشم  لح  اریز  ، دوب دهاوخ  وا  تیریدم  مدع  یتیافک و  یب  رب  لیلد  دنیشن و  یم  تموکح  ناماد  رب  یگنن  هکل  هکنیا  .2
.تخاس دهاوخن  یضار  ار  مدرم  وا  رگید  ياهراک  دنامب  او  تمسق  نیا  رد  رگا.تسا  تموکح  هفیظو  نیرت  مهم  ای  نیرت  مهم  زا 
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زا :» دـیامرف یم  دـنک  یم  عورـش  راکتحا  زا  دـهد و  یم  يداصتقا  لئاسم  هرابرد  روتـسد  دـنچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َلوُسَر َّنِإَـف  ، ِراَِـکتْحِالا َنِم  ْعَْنماَـف  ( ؛» دومرف عنم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  ، نک يریگولج  تدـش ) هب   ) راـکتحا

( . ُْهنِم َعَنَم  - ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  - ِهّللا

زا لصا  رد  تسا و  ندرب  نالک  عفانم  نتـسشن و  ینارگ  راـظتنا  هب  ندرک و  هریخذ  مدرم و  تاـجایتحا  يروآدرگ  ياـنعم  هب  راـکتحا 
قادـصم نیرت  نشور  زا  ماعط  راکتحا  هک  ییاـجنآ  زا  هدـش و  هتفرگ  يراتفردـب  متـس و  ملظ و  ياـنعم  هب  رکم ) نزو  رب   ) رْکَح هشیر 

.تسا هدش  قالطا  نآ  رب  هژاو  نیا  تسا  يراتفردب  ملظ و  ياه 

ار نآ  مالسا  ياهقف  همه  هدمآ و  راکتحا  هرابرد  یحورشم  ثحب  مالسا  هقف  رد 

زا هدـش  دراو  هیماما  ّتنـس و  لها  بتک  رد  هک  یثیدـح  رد  هلمج  زا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تاـیاور  دـنا و  هدرمـش  مارح 
 { ،ج 59،ص 292 راونالاراحب ( . 1 «. } تسادخ هاگرد  هدنار  رکتحم  نوُْعلَم ؛ ُرِکَتْحُْملا  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

َال ْنَم  یَلَع  ٌمِداَـق  ُهُرُکْـشَی َو  اـَل  ْنَِمل  ٌعِماَـج  ُلـیِخَْبلا  ُرِکَتْحُْملا  : » تسا هدـمآ  مکحلاررغ  رد  نینمؤملا  ریما  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
یم دراو  رـشحم ) رد   ) ییادخ رب  دش و  دـنهاوخن  یـضار  وا  زا  زگره  هک  یناثراو  يارب  دـنک  یم  عمج  یتورث  لیخب  رکتحم  ُهُرِذـْعَی ؛

 { ،ح 8205 مکحلاررغ ( . 2 «. } تشاد دهاوخن  روذعم  ار  وا  هک  دوش 

َنِم َكَدَـعْقَم  أَّوَبَت  ُِرفاـک  اـی  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ٌبُوتْکَم  ُرِکَتْحُْملا  ُموُقَی  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
رد ار  تدوخ  هاگیاج  رفاک  يا  : تسا هدش  هتـشون  وا  یناشیپ  رد  هک  دوش  یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  رکتحم  صخـش  ِراّنلا ؛

 { ،ح 43958 لامعلازنک ( . 3 «. } نک باختنا  خزود  شتآ 

هنوگچ رکتحم  اـب  یمالـسا  تموکح  ، دوش یم  لـماش  ار  مدرم  تاـجایتحا  همه  اـی  تسا  ییاذـغ  داوم  صوـصخم  راـکتحا  هکنیا  رد 
هدش هقف  رد  يدایز  ياهوگو  تفگ  دراذگ  دنمزاین  مدرم  ياه  هدوت  رایتخا  رد  یطیارش  هچ  اب  ار  هدش  راکتحا  لاوما  دنک و  دروخرب 

هب نآ  زا  مالـسا  هک  تسا  يداصتقا  دـسافم  نیرتدـب  زا  راکتحا  هک  تسناد  دـیاب  ردـق  نیمه.تسین  نآ  حرـش  لـحم  اـجنیا  هک  تسا 
.تسا هدش  لئاق  تازاجم  نارکتحم  يارب  دیآ  یم  هماندهع  نیمه  همادا  رد  هک  هنوگ  نامه  هدرک و  یهن  تدش 

طیارـش اب  تالماعم  دیاب  :» دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  يداصتقا  لئاسم  هنیمز  رد  رتشا  کلام  هب  ماما  هک  ار  يروتـسد  نیمود 
ًاْعَیب ُْعیَْبلا  ِنُکَْیل  َو  ( ؛» رادیرخ هب  هن  دناسر و  نایز  هدنشورف  هب  هن  هک  ییاه  خرن  لدع و  نیزاوم  اب  : دریگ تروص  ناسآ 

رب « رعس » عمج « راعْـسأ ( .» 2  } ٍراَعْـسَأ ٍلْدَـع َو  ِنیِزاَوَِـمب   {: تـسا ندوـمن  تواخــس  نـتفرگ و  ناـسآ  ياـنعم  هـب  « حْمـَـس ( .» 1  } ًاـحْمَس
 {( تسا رادیرخ  يرتشم و  يانعم  هب  « عاْتبُملا ( .» 3  } ِعاَْتبُْملا ِِعئاَْبلا َو  َنِم  ِْنیَقیِرَْفلِاب  ُفِحُْجت  َال   { تسا سانجا  خرن  يانعم  هب  « رعش » نزو

.

هاگ نآ  ، دریگ ماجنا  دیاب  ناسآ  طیارش  اب  تالماعم  هک  دهد  یم  یلک  روتسد  تسخن  انعم  رپ  هاتوک و  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ّبلقت یشورف و  مک  ؛ دشاب هنالداع  دیاب  شجنـس  ياه  نازیم  هکنیا  تسخن  : دیامرف یم  نایب  هلمج  ود  رد  رت  حورـشم  لکـش  هب  ار  نآ 
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تیامح هدـننک  دـیلوت  زا  مه  هک  تسا  نآ  اه  تمیق  رد  لداعت  يانعم  ددرگ و  لداعتم  دـیاب  اـه  تمیق  هکنیا  رگید  دـشابن و  راـک  رد 
دنشک و یم  دیلوت  زا  تسد  دننیبب  نایز  ناگدننک  دیلوت  دشاب و  هدننک  فرصم  عفن  هب  اهنت  هاگره  اریز  ، هدننک فرصم  زا  مه  دننک و 
ار دوخ  سانجا  دایز  عفانم  اب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  هدـننکدیلوت  بناج  اـهنت  رگا  دوش و  یم  ساـنجا  دوبمک  ینارگ و  هیاـم  دوخ  نیا 

.دنتفا یم  تمحز  هب  ناگدننک  فرصم  دننک  هضرع 

رد ار  يراذـگ  تمیق  قح  یمالـسا  تموکح  هک  دـندرک  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلمج  نیا  زا  نادنمـشناد  ناـهیقف و  زا  يرایـسب 
دنرامـشب و ربتعم  ار  نآ  دـیاب  مدرم  همه  دـنک  نییعت  نآ  ریغ  ییاذـغ و  داوم  يارب  ییاه  خرن  رگا  دراد و  دـنیب  یم  مزال  هک  يدراوم 

.تسا عونمم  نآ  زا  فّلخت 

هک میناوخ  یم  یثیدح  رد  هلمج  زا  ، هدش هدراذگ  اضاقت  هضرع و  ساسا  رب  اه  تمیق  هدش و  یهن  يراذگ  تمیق  زا  یتایاور  رد  هتبلا 
ار ناشـسانجا  دنیاشگب و  ار  اهنآ  ياهرابنا  داد  روتـسد.درک  یم  روبع  نارکتحم  زا  یعمج  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
اَنَأ : » دومرف دش  نیگمشخ  ربمغیپ.دینک  نییعت  زین  ار  نآ  تمیق  تسا  بوخ  هچ  : درک ضرع  ترـضح  هب  یـسک.دننک  هضرع  رازاب  رد 

تسد هب  تمیق  منک ؟ نییعت  ار  تمیق  نم  ایآ  َءاَش ؛ اَذِإ  ُهُضِفْخَی  َءاَش َو  اَذِإ  ُهُعَفْرَی  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  َیلِإ  ُْرعِّسلا  اَمَّنِإ  ْمِْهیَلَع ؟ ُمِّوَقُأ 

،ج 3،ص 265،ح هیقفلا هرـضحیال  نم  ( . 1 «. } دروآ یم  نییاپ  دـهاوخب  نامز  ره  درب و  یم  ـالاب  ار  نآ  دـهاوخب  ناـمز  ره  تسادـخ 
 { 3955

خرن رد  ساسا  ینعی  ؛ دـنک یم  نییعت  ار  اه  تمیق  یعیبط  روط  هب  هک  اـضاقت  هضرع و  هلأـسم  ناـمه  هب  تسا  یفیطل  هراـشا  هلمج  نیا 
لرتنک تحت  ار  اه  تمیق  دـنک و  تلاخد  دـناوت  یم  یمالـسا  تموکح  یـصاخ  دراوم  رد  یلو  تساضاقت ؛ هضرع و  نامه  يراذـگ 

.دروآرد

یلو ؛ هد رفیک  ار  وا  دـنز  يراک  نینچ  هب  تسد  راکتحا  زا  وت  یهن  زا  دـعب  یـسک  هاگ  ره  :» دـیامرف یم  شخب  نیا  ناـیاپ  رد  ترـضح 
یلمع باکترا  ای  يزیچ  هب  ندش  کیدزن  يانعم  هب  هفراقم  هشیر  زا  « َفَراق ( .» 2  } َفَراَق ْنَمَف  ( ؛» نکن يور  هدایز  تازاجم  رد  زگره 
هتفرگ نداد  تازاجم  رفیک و  ياـنعم  هب  « لـیکنت » هشیر زا  هد  رفیک  ار  وا  ینعی  « ِِهب ْلِّکَن  ( .» 3  } ِِهب ْلِّکَنَف  ُهاَّیِإ  َِکیْهَن  َدـَْعب  ًهَرْکُح   { تسا

( . ٍفاَرْسِإ ِْریَغ  ِیف  ُْهِبقاَع  َو   {، تسا هدش 

فْرَق هشیر  زا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ دور یم  راک  هب  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  باستکا و  ياـنعم  هب  « هفراـقم » هشیر زا  « فراـق » هچ رگا 
نارکتحم هک  دـشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد  تسا  نکمم  تسا  نآ  دـننام  تخرد و  زا  تسوپ  ندـنک  يانعم  هب  فرح ) نزو  رب  )

.دنا تازاجم  قحتسم  لیلد  نیمه  هب  دننک و  یم  ار  ارقف  نادنمزاین و  تسوپ  ناشلمع  اب  عقاو  رد 

هک دـهد  یم  ناشن  هدـش  هتفرگ  ناویح  ماجل  يانعم  هب  لکأ ) نزو  رب   ) لْکَن هشیر  زا  »و  لیکنت » هدام زا  نک ) تازاجم  (؛» لّکن » هب ریبعت 
نآ فده  هکلب  تسین  ییوج  ماقتنا  فده.دوش  یم  ریزعت  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  هدنرادزاب  تازاجم  نامه  تازاجم  نیا  زا  روظنم 

.دنورن راکتحا  غارس  هب  دنریگ و  تربع  مه  نارگید  دنرادزاب و  لمع  رارکت  زا  ار  رکتحم  هک  تسا 

هریبک ناهانگ  رد  اهنت  ریزعت  اریز  ، تسا هریبک  ناـهانگ  زا  راـکتحا  هک  تسا  ینـشور  لـیلد  رکتحم  تازاـجم  هب  حیرـصت  لاـح  ره  هب 
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.تسا هدمآ 

هتفگ هکنیا  دشاب و  مرجم  هانگ  اب  بسانتم  دـیاب  ریزعت  هک  تسا  هقف  رد  تاریزعت  باب  رد  یبلطم  هب  هراشا  ٍفاَرْـسِإ » ِْریَغ  ِیف   » هب ریبعت 
.تسا هانگ  بسانم  تازاجم  باختنا  رد  رایتخا  روظنم  تسا  عرش  مکاح  رایتخا  هب  دنا 

ماما هک  دوش  یم  هدید  يا  هفاضا  هلمج  ، تسین نآ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  شنیزگ  هک  هغالبلا  جهن  مامت  لوقعلا و  فحت  هخـسن  رد 
هرابرد زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  َِکلذ ؛ لَعَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع و  ُهّللا  یّلَـص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنإَف  : » دنا هدومرف  نآ  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع 

«. دومرف تازاجم  هب  مادقا  رکتحم 

یمالسا تعیرش  رد  راکتحا  هتکن :

هیتیوکلا هیهقفلا  هعوسوملا  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، عامجا  قافتا و  دروم  ّتنـس  لها  ياـملع  ناـیم  رد  راـکتحا  ندوب  مارح 
فالتخا نآ  رد  هیماما  ياهقف  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  رهاظ  رد  یلو  ؛ تسا هدـمآ   { ،ج 2،ص 90 هیتیوکلا هیهقفلا  هعوسوملا  ( . 1}

باـتک هب  ( . 2  } تـسا هـسمخ  ماـکحا  ياراد  هـک  دـندقتعم  یــضعب  مارح و  یهورگ  دـنناد و  یم  هورکم  ار  نآ  یهورگ  ؛ دـنراد رظن 
لاوقا نیا  هلدا  رد  تقد  اب  یلو  ؛}  دوش هعجارم  دعب  هب  ،ج 16،ص 30  ماکحالا بذهم  باتک  دعب و  هب  ،ج 22،ص 477  مالکلارهاوج

هب لـئاق  هک  سک  نآ  اریز  ، تسا هدروآ  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد  رهاوج  بحاـص  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  یظفل  عازن  هک  دوـش  یم  نشور 
رد نانمؤمریما  مالک  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  ناملسم  مدرم  هدوت  نایز  ررض و  ببس  هک  تسا  يراکتحا  شروظنم  تسا  تمرح 

نارکتحم تازاجم  هب  هراشا  لصف  نیمه  لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه  و  ِهَّماْعِلل » ٍهَّرَـضُم  ُباب  َِکلذَو  : » دوب هدـمآ  هماندـهع  زا  لصف  نیمه 
.دوب هدش 

هورکم ار  راکتحا  رگید  یعمج  عیارش و  رد  ققحم  موحرم  دننام  هک  اهنآ 

یمک اه  تمیق  هکلب  ، دوش یمن  مدرم  هب  ینایز  ررض و  ببس  صاخ  طیارش  رد  هک  دنتسه  یـسانجا  ندرک  هریخذ  هب  رظان  دنا  هتـسناد 
.دنک یم  یقرت 

تموکح  ) نیملـسملا ماما  دـنراد  رظن  قاـفتا  اـهقف  هکنیا  تسا  مارح  ـالاب  ياـنعم  هب  راـکتحا  دـهد  یم  ناـشن  هک  يدـهاوش  هلمج  زا 
دهد یم  ناشن  رابجا  نیا.درادن  انعم  عیب  رب  رابجا  دشاب  هورکم  راکتحا  رگا  هک  دـنک  روبجم  شورف  هب  ار  رکتحم  دراد  قح  یمالـسا )

ندروآ تـسد  هـب  يارب  دـیدش  ياـنگنت  رد  مدرم  دوـشن  شورف  هـب  روـبجم  رکتحم  رگا  هـک  تـسا  يدراوـم  هـب  رظاـن  مارح  ِراـکتحا 
دنوش یم  راتفرگ  ناشیاهزاین 

بحاص هاگره  :» دـیوگ یم  همعطالا  باتک  رد  کلاسم )  باتک  رد  یناث  دیهـش  لـقن  هب  اـنب   ) طوسبم رد  خیـش  موحرم  هکنیا  بلاـج 
دگنج یم  وا  اب  دشاب  رداق  رطضم  صخش  رگا  تمیق  زا  رتدایز  هب  رگم  دنک  يراددوخ  ماعط  لذب  زا  مدرم ) رارطضا  دراوم  رد   ) ماعط

هب رداق  رگا  تسا و  رده  وا  نوخ  دوش  هتـشک  ماعط  کلام  رگا  دوش و  تخادرپ  دـیاب  وا  هید  تسا و  مولظم  دوش  هتـشک  رطـضم  رگا 
یتمیق هب  ار  ماعط  دوش و  دراو  وا  اب  هلیح  قیرط  زا  دناوت  یم  دسرب  يزیر  نوخ  هب  راک  دهاوخن  دشاب و  رداق  ای  دـشابن  وا  اب  ندـیگنج 

،ج کلاسم ( . 1 «. } دزادرپب ار  لثملا  همیق  اهنت  ًادعب  یلو  دنک  يرادیرخ  يدج  دـصق  نودـب  دایز ) رایـسب  دـنچره   ) دـیوگ یم  وا  هک 
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 { 12،ص 121

متسیب شخب 

همان نتم 

ًاِعناَق ِهَقَبَّطلا  ِهِذَـه  ِیف  َّنِإَف  ، یَْنمَّزلاَو یَـسُْؤْبلا  ِلـْهَأَو  َنیِجاَـتْحُْملاَو  ِنیِکاَـسَْملا  َنِم  ، ْمَُهل َهَلیِحاـَل  َنیِذَّلا  َنِم  یَْلفُّسلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  َُّمث 
ِّلُک ِیف  ِماَلْـسِْإلا  ِیفاَوَـص  ِتاَّلَغ  ْنِم  ًامِْـسقَو  ِکـِلاَم ، ِْتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَـعْجاَو  ، ْمِهِیف ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْـسا  اَـم  ِهَِّلل  ظَـفْحاَو  ًاّرَتـْعُمَو ،

ٌّلُکَو ، یَنْدَْأِلل يِذَّلا  َْلثِم  ْمُْهنِم  یَْصقَْأِلل  َّنِإَف  ، ٍدََلب

438 ص :
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َالَو ، ْمُْهنَع َکَّمَه  ْصِخُْـشت  اَلَف.َّمِهُْملا  َرِیثَْکلا  َکِماَکْحِِإل  َِهفاَّتلا  َکِعِییْـضَِتب  ُرَذـُْعتَال  َکَّنِإَف  ، ٌرََطب ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْـشَی  اـَلَو  ؛ ُهَّقَح َتیِعُْرتْسا  ِدَـق 
ِهَیْـشَْخلا ِلْهَأ  ْنِم  َکَتَِقث  َِکَئلوُِأل  ْغِّرَفَف  ؛ ُلاَجِّرلا ُهُرِقْحَتَو  ، ُنُویُْعلا ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ  ُلِصَیَال  ْنَم  َرُومُأ  ْدَّقَفَتَو  ، ْمَُهل َكَّدَخ  ْرِّعَُـصت 

ْنِم ِفاَْـصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ  ِهَّیِعَّرلا  ِْنَیب  ْنِم  ِءاـَلُؤَه  َّنِإَـف  ، ُهاَْـقلَت َمْوَی  ِهّللا  َیلِإ  ِراَذـْعِْإلِاب  ْمِهِیف  ْلَـمْعا  َُّمث  ، ْمُهَرُومُأ َکـَْیلِإ  ْعَـفْرَْیلَف  ، ِعُـضاَوَّتلاَو
.ِْهَیلِإ ِهِّقَح  ِهَیِدْأَت  ِیف  ِهّللا  َیلِإ  ْرِذْعَأَف  ٌّلُکَو.ْمِهِْریَغ 

ْدَقَو ؛ ٌلـیِقَث ُهُّلُک  ُّقَْحلاَو  ، ٌلـیِقَث ِهاـَلُْولا  یَلَع  َکـِلَذَو  ، ُهَسْفَن َِهلَأْـسَْمِلل  ُبِْصنَی  اـَلَو  َُهل  َهَلیِحاـَل  ْنَّمِم  ِّنِّسلا  ِیف  ِهَّقِّرلا  يِوَذَو  ِْمُتْیلا  َلـْهَأ  ْدَّهَعَتَو 
.ْمَُهل ِهّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَوَو  ، ْمُهَسُْفنَأ اوُرَّبَصَف  َهَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهّللا  ُهُفِّفَُخی 

اه همجرت 

یتشد

، ناریگ نیمز  زا  دـنترابع ] و  ، ] دـنرادن يا  هراـچ  چـیه  هـک  هعماـج ، مورحم  نییاـپ و  تاـقبط  صوـصخ  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  سپس 
یم رب  زاین  تسد  ییادگ  هب  یهورگ  و  هدرک ، يراد  نتـشیوخ  یهورگ  مورحم  هقبط  نیا  رد  انامه  .نادنمدرد  ناراتفرگ ، نادنمزاین ،
هّلغ زا  یـشخب  و  لاملا ، تیب  زا  یـشخب  تسا : هدومرف  نّیعم  هقبط  نیا  يارب  دنوادخ  هک  شاب  یّقح  رادـساپ  ادـخ  يارب  سپ  دـنراد ، 

نیرت کیدزن  دننامه  ناناملسم  نیرترود  يارب  اریز  هد ، صاصتخا  نییاپ  تاقبط  هب  يرهش  ره  رد  ار  مالـسا  یتمینغ  ياه  نیمز  ياه 
.یشاب یم  نآ  تیاعر  لوئسم  وت  دراد و  دوجو  يواسم  یمهس  نانآ 

ّتیلوئسم كرت  يارب  يرذع  مهم  ناوارف و  ياهراک  ماجنا  زگره  هک  دراد ، زاب  نانآ  هب  یگدیسر  زا  ار  وت  تموکح  یتسم  رـس  ادابم 
.دوب دهاوخن  رت  کچوک  ياه 

زا هک  نک  یگدیـسر  رتـشیب  ناـنآ  زا  ار  یناـسک  روما  هژیو  هب  نادرگم ،  رب  يور  ناـنآ  زا  و  شاـب ، ناـنآ  تالکـشم  رکف  رد  هراومه 
.دنراد یسرتسد  وت  هب  رتمک  دنرامش و  یم  کچوک  ار  نانآ  نارگید  دنیآ و  یمن  مشچ  هب  یکچوک 

ار نانآ  لئاسم  قیقحت و  ناشنوماریپ  ات  نک ، باختنا  ار  يدرف  دننتورف  سرت و  ادـخ  هک  دوخ  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  هورگ ، نیا  يارب 
رد هورگ  نیا  اریز  یشاب ، هتشاد  يرذع  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  نک  لمع  يا  هنوگ  هب  ناشتالکشم  عفر  رد  سپـس  دننک .  شرازگ  وت  هب 

ناـمیتی زا  یـشاب ،  روذـعم  ادـخ  دزن  رد  هک  زادرپب  يا  هنوگ  هب  ار  ناـنآ  قح  و  دـندنمزاین ، تلادـع  هب  نارگید  زا  رتشیب  ّتیعر  ناـیم 
رب نیگنـس  یتّیلوئـسم  هک  نک  ییوجلد  هتـسویپ  دـنراد ، یمن  رب  زاین  تسد  .دـنرادن و  يا  هراچ  هار  هک  هدروخلاس  ناریپ  و  لاسدرخ ،

سفن دنبلط ، یم  ترخآ  هک  دنک  یم  ناسآ  یمدرم  رب  ار  نآ  ادـخ  اّما  تسا  نیگنـس  شمامت  قح ، هچ  رگا  تسا ، نارادـمامز  شود 
 . دنراد نانیمطا  راگدرورپ  ياه  هدعو  هب  و  دنراد ، یم  او  ییابیکش  هب  ار 

يدیهش

رب يرامیب  زا  نایاونیب و  نادـنمزاین و  ناشیورد و  زا  دـننادن و  هراچ  هار  هک  نانآ  مدرم ، زا  نیدورف  هقبط  رد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  سپس 
زا یقح  ادخ  يارب  .هدنرواین و  دوخ  يور  هب  تسا  ییاطع  قحتـسم  و  هدنهاوخ ، تسا  يدنمتـسم  هقبط  نیا  رد  هک  دـنناگدنام ، ياج 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4146 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه هلغ  زا  یـشخب  لاملا و  تیب  زا  یـشخب  و  راد ، ساپ  هداهن  تا  هدـهع  هب  ار  نآ  ینابهگن  و  هداد ، صاـصتخا  ناـنآ  هب  هک  ار  دوخ 
هدهع رب  هچنآ  و  تسا ،  ناکیدزن  يارب  هک  دیاب  نامه  ار  نانآ  نیرت  تسد  رود  هک  راذگاو ، نانآ  هب  رهش  ره  رد  ار  هصلاخ  ياهنیمز 
يراک تندراذگ  عیاض  هک  دراد  تزاب  نانآ  هب  نتخادرپ  زا  تمعن ، رد  نتفر  رورف  ادابم  سپ  .تسا  ناشیا  قح  تیاعر  دنا ، هداهن  وت 
شرت يور  رادم و  غیرد  ناشراک  هب  یگدیـسر  زا  سپ ، .دراین  تیارب  يرذـع  مهم ، گرزب و  يراک  ندرک  راوتـسا  رطاخ  هب  ار  درخ 

و دنرامـش ، یم  ناشدرخ  مدرم  دنراوخ و  اه  هدید  رد  هک  نانآ  رگنب - درادن  یـسرتسد  وت  هب  هک  یـسک  ياهراک  هب  و  رایم ،  نانادـب 
ار نانآ  ياهتساوخ  رد  ات  نانتورف ، زا  دشاب و  ناسرت  ادخ  زا  هک  راذگب  تعامج  نآ  لاح  دقفت  يارب  يراد  دامتعا  ودب  هک  ار  یـسک 

فاصنا هب  نامدرم  نایم  زا  هورگ  نیا  هک  دـنامب ، ترذـع  ياج  يدـید  ار  ادـخ  نوچ  هک  نک  راـتفر  ناـنچ  ناـنآ  اـب  .دـناسر و  وت  هب 
راد هدهع  ار  نامیتی  .دیآ  هتفریذپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ترذـع  هک  دـیاب  نانچ  ار  وت  ناگمه  ّقح  درازگ  رد  و  نارگید ، زا  دـنرتدنمزاین 
همه قح  ندرازگ  تسا و  رابنارگ  نایلاو  رب  راک  نیا  و  دـنرآ ، یمن  شیپ  لاؤس  تسد  دـنرادن و  يا  هراچ  هک  ار  ینالاسنهک  شاـب و 

تسار هدعو  هب  و  دنراد ، یم  او  ییابیکش  هب  ار  دوخ  دنیوج و  تبقاع  هک  یمدرم  رب  دنادرگ  کبس  ار  نآ  ادخ  هک  دوب  و  راوشد ، اج 
.دنراد نانیمطا  شیوخ  هراب  رد  ادخ 

یلیبدرا

یتخـس لها  ناجاتحم و  نانیکـسم و  تشیعم و  رد  ار  ناشیا  تسین  يا  هراچ  چـیه  هک  هکناـنآ  زا  رتریز  هقبط  رد  ادـخ  زا  سرتب  سپ 
جاتحم لاؤس و  یب  ار  وا  دنهد  هچ  نآ  هب  تسا  هدننک  تعانق  هقبط  نیا  رد  هک  یتسردب  سپ  ناگدش  راکتفآ  روجنر و  ناگدنـشک و 

تیب زا  ار  یبیصن  ناشیا  يارب  نادرگب  ناشیا و  رد  ار  دوخ  قح  یتشاد  هگن  هک  ماد  ام  ادخ  يارب  راد  هاگن  سپ  تسلاؤس  ضرعتم  هک 
رترود رم  هک  یتسردب  سپ  يرهش  ره  رد  مالـسا  تمینغ  ياهنیمز  زا  هدش  لصاح  ياه  هلغ  زا  هدرک  هریخذ  هچنآ  ار  یـشخب  لاملا و 

لفاغ دیاب  سپ  ینابهگنب  دنک  وا  قح  ظفح  هک  هدش  هتساوخ  ناقحتـسم  زا  کی  ره  رتکیدزن و  يارب  تسه  هچنآ  دننام  تسار  ناشیا 
نتخاس راوتـسا  يارب  روما  زا  یکدنا  نتخاس  عیاضب  روذعم  یتسین  وت  هک  یتسردب  سپ  نتـشذگ  رد  دح  زا  ناشیا  زا  ار  وت  دـنادرگن 

ربم وس  کـی  هب  ناـشیا و  راوخمغ  هشیمه  دـشاب  ناـشیا و  زا  ار  دوخ  دـصق  رادـم  رب  سپ  دـشاب  يرورـض  هک  روما  زا  ار  يرایـسب  وت 
ریقح هک  یـسک  نآ  زا  اهنآ  زا  وت  يوسب  دـسر  یمن  هک  ار  یـسک  ياهراک  نک  وجتـسج  ربکت و  هجو  رب  ناشیا  يارب  ار  دوخ  راسخر 
لها زا  ار  دوخ  دـمتعم  نیما و  هورگ  نآ  يارب  زاـس  یلاـخ  سپ  راـگزور  نادرم  ار  وا  دـنراد  یم  راوـخ  اـه و  هدـید  ار  وا  دـنراد  یم 

ناشیا ناش  رد  نک  لمع  نآ  زا  دعب  ار  ناشیا  ياهراک  وت  يوسب  نیما  نآ  دیامن  دهع  دنک و  عفر  هک  دیاب  سپ  ینتورف  يراگـسرت و 
تلادـعب و دـنرت  جاـتحم  تیعر  ناـیم  زا  ناـشیا  هک  یتسردـب  سپ  وا  باوـثب  یـسرب  هک  يزور  ادـخ  يوـسب  ندروآ  تـسرد  رذـعب 
ناـمیتی و ياـمن  تفطـالم  واـب و  قـح  ندرازگ  رد  ادـخ  يوـسب  روا  تـسرد  رذـع  سپ  کـی  ره  يارب  ناـشیا و  ریغ  زا  يرتـسگداد 
لام و لیـصحت  رد  ار  وا  تسین  هراچ  چیه  هک  سک  نآ  زا  دنا  هدیـسر  نس  ربکب  هک  ناریپ  ینعی  لاس  رد  ار  شاعم  یگنت  نادـنوادخ 
هک قیقحتب  تسنارگ و  نآ  همه  قح  تسنارگ و  نایلاو  رب  دش  روکذم  هچنآ  ایح و  ههجب  ار  دوخ  سفن  لاؤس  يارب  زا  دنک  یمن  اپ  رب 

دامتعا ار و  دوخ  ياهـسفن  دندومرف  یئابیکـش  سپ  ار  يراگتـسر  دـندرک  بلط  هک  یهورگ  رب  ارینارگ  نآ  ادـخ  دـنادرگ  یم  کبس 
ناشیا يارب  ادخ  هدعو  یتسارب  دندرک 

یتیآ
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، هقبط نیا  رد  .ناریگنیمز  نایاونیب و  نادـنمزاین و  نیکاسم و  زا  دـنا  ناگراچیب  هک  یناسک  نیدورف  هقبط  باـب  رد  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ 
هتساوخ وت  زا  هتشاد و  ررقم  ناشیا  يارب  یقح  دنوادخ  .دنرادن  لا  ؤس  يور  زاین  نیع  رد  هک  دنتسه ، یمدرم  لئاس و  دنتـسه  یمدرم 

زا یـشخب  زین  راد و  ررقم  یقح  دوـخ  لاـملا  تیب  رد  ناـنیا  يارب  .شوـکب  نآ  تشادـهگن  رد  سپ ، ینک ، تیاـعر  ار  نآ  هک  تـسا 
ناشنیرتکیدزن هک  تسا  یقح  نامه  ناشنیرترود  يارب  اریز  .هد  صاصتخا  نانآ  هب  يرهش ، ره  رد  ار ، مالـسا  هصلاخ  یـضارا  تالغ 

زا ار  وت  رورغ ، یتسمرـس و  .ینک  تیاـعر  وکین  کـیدزن ، رود و  زا  معا  ار ، همه  قح  هک  دـنا  هتـساوخ  وـت  زا  .دـنرادروخرب و  نآ  زا 
هتفریذپ زگره  نتشه ، تسد  زا  گرزب  مهم و  ياهراک  هب  نتخادرپ  ببـس  هب  ار  درخ  ياهراک  هک  هناهب  نیا  اریز  دزاسن ، لفاغ  ناشیا 

.دش دهاوخن 

تسد وت  هب  هک  ار  یناسک  ياهراک  يامنم و  مژد  هرهچ  نانآ  رب  ربکت  هب  رادم و  غیرد  ناشیاهزاین  هب  نتخادرپ  زا  ار  دوخ  تمه  سپ 
.تموکح لاجر  ریقحت  دروم  دـنرادقمیب و  نارگید  رظن  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا  .يامن  تسجزاب  دـقفت و  دوخ ، تفاـی ، دـنناوتن 

شرازگ وت  هب  ار  ناشیاهزاین  ات  رامگرب  ناشیاهراک  رد  نتـسیرگن  يارب  دنـشاب ، نتورف  سرت و  يادـخ  هک  ار  دوخ  نانیما  زا  یناـسک 
.دننک

وت تلادع  هب  نایاونیب  ناناوتان و  هورگ  هک  دیآ  هتفریذپ  ترذع  ینک ، یم  رادید  ار  ادـخ  هک  باسح  زور  رد  هک  شاب ، نانچ  مدرم  اب 
.تشاد یناوت  يرذع  ناشیا ، قح  يادا  رد  يدنوادخ ، هاگشیپ  رد  نانآ  کی  کی  يارب  هک  شاب  نانچ  دنا و  نارگید  زا  رتدنمزاین 

نایلاو رب  راک  نیا  دـننکن و  زارد  سک  شیپ  لا  ؤس  تسد  دـنا و  هراچیب  هک  هداـتفا  راـک  زا  ناریپ  راوخمغ  شاـب و  ناـمیتی  رادراـمیت 
راتـساوخ هک  یناسک  يارب  ار  اـهیراوشد  نیا  دـنوادخ  هک  دـشاب  هاـگ  .دـیآ و  نارگ  راوشد و  یقح  هنوگره  تسا و  نارگ  راوشد و 
نانیمطا دوخ  هرابرد  دـنوادخ ، تسار  هدـعو  هب  دـنراد و  یماو  ییابیکـش  هب  ار  دوخ  نانآ  .دزاس  یم  ناـسآ  دنتـسه ، کـین  تبقاـع 

.دنراد

نایراصنا

، دنرادن هراچ  هار  هک  نانآ  زا  ، عامتجا نییاپ  هقبط  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

یناسک نانیا  نایم  رد  دنا ، هدمآ  رد  اپ  زا  هک  یـضارما  نابحاص  یتخـس و  نایز و  هب  ناگدشراچد  نادنمزاین و  ناگداتفا و  راک  زا  و 
 . تسا لاؤس  زا  عنام  ناشسفن  تفع  هک  یناسک  دنراد و  تجاح  راهظا  لاؤس و  يور  هک  دنتسه 

رایتخا رد  هک  لاملا  تیب  زا  یبیـصن  ، زادرپ نآ  ظفح  هب  هتـساوخ  وت  زا  قوقح  ظفح  زا  نانآ  دروم  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نیا  رب  انب 
هک تسا  یمهس  نامه  اهنآ  نیرترود  يارب  هک  ، هد رارق  نانآ  يارب  هقطنم  ره  رد  ار  یمالسا  تاج  هصلاخ  تّالغ  زا  یمهس  ،و  تسوت
وت تمعن  رد  نتفر  ورف  طاشن و  سپ  ، هدـش هتـساوخ  وت  زا  نانآ  زا  کی  ره  قح  تیاعر  تروص  ره  رد   ، تسا ناـنآ  نیرتکیدزن  يارب 

روذـعم مهم  دایز و  ياهراک  هب  نتخادرپ  هناـهب  هب  ناـنآ  کـچوک  روما  هب  یهجوت  یب  زا  هکنیا  هچ  درادـن ، زاـب  ناـنآ  هب  هجوت  زا  ار 
یـسرتسد وت  هب  هک  یناجاتحم  نادـنمزاین و  روما  هب  تبـسن  ، باتمرب نانآ  زا  خر  ،و  نکم غیرد  ناشیا  روما  رد  تا  هشیدـنا  زا  یتسین ،

نانیا روما  نتفرگ  هدهع  هب  يارب  نک ، يواکجنک  دـننک  یم  ناشریقحت  مدرم  ،و  درامـش یم  ناشراوخ  اه  هدـید  هک  نانآ  زا   ، دـنرادن
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یتروص هب  نانآ  اب  سپـس   . دـهد ربخ  وت  هب  ار  نانآ  عضو  اـت  نک ، اـّیهم  تسا  نتورف  سرت و  ادـخ  هک  ار  دوخ  داـمتعا  دروم  یناـسنا 
، دوش هتفریذپ  ترذع  قح  ءاقل  تقو  هب  هک  نک  لمع 

دزن ترذـع  هک  یـشاب  ناـنچ  دـیاب  ناـگمه  قح  يادا  رد  ،و  دـنرتدنمزاین فاـصنا  يرگداد و  هب  همه  زا  تیعر  ناـیم  رد  ناـنیا  اریز 
دنا هدادـن  رارق  مدرم  زا  لاؤس  ضرعم  رد  ار  دوخ  ،و  دـنرادن يا  هراچ  هار  هک  ناگدروخلاس  نامیتی و  عاضوا  هب   . دوش لوبق  دـنوادخ 

کبس یماوقا  رب  ار  نآ  دنوادخ  یهاگ  ،و  تسا نیگنس  قح  همه  هتبلا  ، تسا نیگنس  نامکاح  رب  مدرک  شرافس  هچنآ.نک  یگدیـسر 
هداد هدعو  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  قدـص  هب  ،و  هتـشاداو تماقتـسا  ربص و  هب  ار  دوخ  ،و  دنتـسه يریخ  هب  تبقاع  ناهاوخ  هک  دـنک  یم 

 . دنا هدرک  دامتعا 

حورش

يدنوار

.لاـسی و ـال  ضرتـعی و  يذـلا  رتـعملا : .لـئاسلا و  عناـقلا : .فورعملا و  یلتبملا  وه  نمزلا و  عـمج  ینمزلا  .یمعنلا و  دـض  یـسوبلا : و 
دارا هنم و  بلط  يا  کلذ  هللا  هظفختسا  تیعرتسا و  دق  لک  يور و  دعبالا و  یـصقالا : و  همینغلا ، ضرا  یه  و  هیفاص ، عمج  یفاوصلا 

ربکتت يا ال  مهل : كدـخ  رعـصت  .مهتاعارم و ال  نم  هبهذـت  يا ال  مهنع  کمه  صخـشت  .ریقحلا و ال  هفاتلا : .کلذ و  وه  هظفحی  نا 
يوذ .ظفحتلا و  هاعارملا و  دهعتلا : .هللا و  یلا  عوجرلا  رذغلا و  هماقا  راذـعالا : .هرقتحت و  هیردزت و  يا  نویعلا : همحتقت  هلوق  .مهیلع و 

.اهوسبح يا  مهسفنا : اوربص  .مهیلع و  محری  مهل و  قری  هیاغ  نسلا  یف  اوغلب  نیذلا  رابکلا  خویشلا  يا  نسلا : یف  هقرلا 

يردیک

هیفاصلا لیق : و  هحلاصم ، هسفنل و  یلاولا  هرخدا  امم  مالـسالا : یفاوص  تالغ  نم  .لاسی  ضرتعی و ال  يذلا  رتعملا : لئاسلا و  عناقلا : و 
.ربکلا نم  هلاما  يا  هدـخ : هرعـص  .مهتاعارم و  نع  کتیانعب  فرـصت  يا ال  مهنع : کمه  صخـشت  ـالف  ریقحلا  هفاـتلا ، .همینغلا  ضرا 
.مهیلع محری  مهل و  قری  هتیاـغ  نسلا  یف  اوـغلب  نیذـلا  راـبکلا  خـیاشملا  ینعی  نسلا : یف  هقرلا  يوذ  .هـیردزت و  يا  نوـیعلا : هـمحتقت 

.هنع اوهن  امب  نایتالا  نع  اهوسبح  مهسفنا : اوربص 

مثیم نبا 

: هیفاص عمج  یفاوص ، تسا ، کمک  شریذپ  هدامآ ي  تساوخرد  نودب  هک  یـسک  رتعم : لئاس ، ادگ ، عناق : تدش ، تخـس ، یـسوب :
يور زا  دخلا : ریعصت  .درک  یهجوت  یب  تشادرب ، نآ  زا  ار  دوخ  تمه  همه : صخـشا  زیچان ، هفات : هدش ، هتفرگ  تمینغ  هب  هک  ینیمز 

يدروم رد  يا  هناهب  رمالا : یف  رذعا  ار ، وا  درامـش  یم  راوخ  تسا ،) راوخ  راظنا  رد  : ) همحتقت ندـنادرگرب ، ار  تروص  یهاوخدوخ 
دارفا زا  یضعب  اریز  یناوتان ، تمحز و  جنر و  راتفرگ  تسد و  یهت  هدنامرد و  ناتـسدریز  هورگ  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  سپـس  دراد ،

.دننک و یمن  زاین  راهظا  دـنرادن و  زاین  زاربا  يور  دنتـسین  نینچ  رگید  یخرب  دـننک و  یم  زارد  نآ  نیا و  شیپ  زاین  تسد  هورگ  نیا 
یعفانم تالغ و  زا  هک  ار  لاملا  تیب  زا  یـشخب  و  هدب ، ماجنا  يرومام ، نادـب  ناشیا  قوقح  هرابرد ي  هک  ار  هچنآ  ادـخ  ياضر  يارب 
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ار مهس  نامه  ناشیا  نیرترود  اریز  نک ، نیعم  نانآ  يارب  يرهش  ره  رد  تسا ، هدمآ  تسد  هب  هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  ياهنیمز  زا  هک 
تمعن زان و  رد  ندش  قرغ  يداش و  رورغ  ار  وت  ادابم  یلووسم  وت  اهنآ  زا  مادک  ره  قح  تیاعر  هب  .دنراد  اهنآ  نیرتکیدزن  هک  دنراد 

یهاوخن روذـعم  ینک ، شومارف  ار  شزرا  مک  دراوم  هک  نیا  زا  مهم ، ياهراک  ماجنا  رطاخ  هب  وت  اریز  دراد ، هگن  لفاغ  نانآ  لاـح  زا 
زا هک  ار  ناشیا  زا  یناسک  راک  و  نادرگمرب ، اهنآ  زا  تروص  رورغ ، يور  زا  و  رادـم ، غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  تمه  نیا  نیارباـنب  دوب ،

نیما هک  ار  یسک  سپ  دنرامش ، یم  کچوک  ار  اهنآ  مدرم  دنراوخ و  مدرم  راظنا  رد  هک  یناسک  نآ  هدب  رارق  هجوت  دروم  دنرود  وت 
هرابرد ي وت  هاگنآ  دـیامن ، غالبا  وت  هب  دـنک و  یگدیـسر  نانآ  ياهراک  هب  ات  راـمگب  ناـشیا  رب  تسا  نتورف  سرتادـخ و  تسا و  وت 
زا يرگداد  تلادع و  هب  مدرم  نایم  رد  نانآ  اریز  دریذپب ، ار  ترذـع  ینک ، یم  تاقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  ات  نک  راتفر  نانچ  ناشیا 

هراچ هار  هک  ناگدروخلاس  نامیتی و  هب  و  شاب ، هتشاد  یلیلد  رذع و  اهنآ  زا  مادک  ره  قوقح  يادا  رد  نیاربانب  دنرتدنمزاین ، نارگید 
هنوگ ره  تسا و  نیگنـس  نایاورنامرف  يارب  میتفگ  هچنآ  و  نک ، یگدیـسر  دنا  هدرکن  هدامآ  تساوخرد  يارب  ار  دوخ  و  دنرادن ، يا 

یم يراگتـسر  وکین و  شاداپ  وا  زا  طقف  هک  یناسک  هب  دـنادرگ  یم  کبـس  ار  نآ  دـنوادخ  یهاـگ  و  تسا ، نیگنـس  نارگ و  یقح 
، تسا ناتسدریز  هورگ  متفه : هتسد ي  .دنراد  نانیمطا  تسا  هداد  هدعو  ادخ  هچنآ  یتسارب  دنروبص و  تالکـشم  ربارب  رد  دنهاوخ و 
بسک و زا  ناوتان  هراچیب ، اهیگژیو : اما  تسا : هدومرف  نایب  اهنآ  هراـبرد ي  ییاـه  یهن  رما و  هدرک و  نیعم  ياـهیگژیو  اـب  ار  اـهنآ  و 
، دراد دوجو  رگید  یـضعب  نمـض  رد  اهیگژیو  یـضعب  هک  دنچ  ره  اهنیا - مامت  .دنتمحز و  جنر و  راتفرگ  دنمزاین و  تسدـیهت ، راک ،
ات تسا ، هدرمشرب  هتشاد ، نانیا  هب  هک  يدایز  هجوت  تهج  هب  ار  اهنآ  مامت  فلتخم - تافص  بسح  رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  زج 

هبنج ي هب  و  هدناسرت ، ادخ  زا  ناشیا  هرابرد ي  ار  کلام  - 1 رماوا : اما  .دنک  يراگنا  لهس  شومارف و  ار  اهنآ  دروم  کی  یتح  ادابم 
و دنتـسه ، جاتحم  دـنمزاین و  دارفا  نانآ  نایم  رد  اریز  تسا : هدومرف  هراشا  نخـس  نیا  اب  هتـشاد  دوجو  ندـناسرت  نیا  رد  هک  یتمکح 

ادخ زا  دـیاب  دـشاب ، نانچ  نآ  هک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارب  ارغـص  همدـقم ي  ترابع : نیا 
ار یلاوما  دوخ و  لاملا  تیب  زا  یشخب  .درک 2 - ظفح  دیاب  تسا  هدش  نیعم  وا  يارب  ادـخ  فرط  زا  هک  یقح  دیـسرت و  وا  هرابرد ي 
، هداد تبـسن  يو  هب  ار  لاملا  تیب  .دهد  صاصتخا  ناشیدب  دراد ، دوجو  رهـش ، ره  رد  هدش  هتفرگ  تمینغ  ياهنیمز  تالغ  هار  زا  هک 

ياربک .دراد  بلطم  نامه  هب  هراشا  هقح  یـصقالل …  ناف  تراـبع : و  دراد ، هدـهع  رب  مالـسا  مکاـح  ار  نآ  یتسرپرـس  هک  ور  نآ  زا 
ار وا  .دوشب 3 - یبوخب  شلاح  تیاعر  وا ، قح  تخادرپ  اب  دیاب  دشاب ، طیارـش  نآ  رد  سک  ره  تسا : نینچ  رمـضم  سایق  نیا  ردقم 

لفاغ زا  ار  وا  ترابع  نیا  اب  .دراد و  هگن  لفاغ  نانآ  لاح  زا  ار  وا  تمعن  زان و  يداش  ماقم و  رورغ  اداـبم  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن 
هب تبـسن  تلفغ  زا  مهم ، ياـهراک  ماـجنا  لـیلد  هب  اریز   ) مهملا رذـعت …  ـال  کـناف  تسا : هتـشاد  رذـحرب  ناـشیا  لاوـحا  زا  ندـنام 

فیعـض مدرم  تالاح  نیرتمک  زیچان و  روما  هفاتلا ، هلمک ي  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دوب .) یهاوخن  روذعم  مهم  ریغ  ياهراک 
شا هناهب  رذع و  هک  ار  یسک  ره  و  دوش : یم  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیمه  .تسا و 

، دزرو غیرد  ناـشیا  زا  ار  دوخ  تیاـنع  هجوت و  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  عـنم  ار  وا  .دزرو 4 - تلفغ  ارقف  لاح  زا  دیاب  دشابن ، هتفریذـپ 
، رورغ اـب  هک  نیا  زا  ار  وا  .دـسرن 5 - اهنآ  هب  ددرگن و  نانآ  لاح  لماش  زگره  هک  دـشاب  هتـشاد  مهم  لئاسم  هب  تیاـنع  ردـقنآ  ینعی 

تبسن ات  تسا  هداد  روتسد  .ناشیا 6 - هب  تبـسن  ندومن  يزارف  ندرگ  ربکت و  زا  هیانک  تسا ، هدرک  عنم  دـنادرگرب ، اهنآ  زا  تروص 
دروم يدرف  و  دنک ، یسررب  دنرادن ، وا  هب  یـسرتسد  نازابرـس ، نادرمتلود و  راظنا  رد  تراقح  یناوتان و  لیلد  هب  هک  یناسک  روما  هب 

يو عالطا  هب  ار  هجیتن  دنک و  یگدیسر  ناشیا  ياهراک  هب  ات  درامگب  ناشیا  رب  دوخ  بناج  زا  ار  نتورف  و  سرتادخ ، مدرم  زا  دامتعا 
روطنآ اهنآ  هرابرد ي  ینعی  .دـشاب  هتـشاد  يا  هناهب  رذـع و  شراگدرورپ ، اب  تاقالم  زور  هک  دـنک  راتفر  يروط  نانآ  اب  .دناسرب 7 -

شراتفر هوحن ي  زا  دنوادخ  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  .دشاب  هتفریذپ  شرذع  هک  يوحن  هب  تسا ، هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  دـنک  راتفر 
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اب دراد ، دوجو  اهنآ  هب  تبسن  دایز  تیانع  رد  هک  یتحلصم  هبنج ي  هب  و  دشاب ، هتشاد  ادخ  هاگشیپ  رد  يرذع  دیسرپ ، اهنآ  هب  تبـسن 
هب تبسن  .دـنرتدنمزاین 8 - مدرم  رگید  زا  يرتسگداد  تلادـع و  هب  نانیا  اریز  مهریغ  ءـالوه …  ناـف  تسا : هداد  هجوت  تراـبع  نیا 
يو هب  .تسا 9 - هدومرف  يرتشیب  دیکات  هدربمان  ياهرشق  زا  مادک  ره  قح  تخادرپ  دروم  رد  دنوادخ  دزن  رد  يا  هناهب  رذع و  نتشاد 

هک دنا  هدیسر  يدح  هب  يریپ  زا  هک  یناگدروخلاس  ینعی  تسا ، هداد  ار  ناگدروخلاس  نامیتی و  راب  تقر  لاح  هب  یگدیـسر  روتـسد 
يارب ار  دوخ  یتسدیهت  رقف و  همه ي  اب  يدنموربآ  لیلد  هب  و  دنرادن ، يا  هراچ  هار  دـنتکرح و  زا  ناوتان  هدـش و  كدـنا  ناشتمواقم 

و تسا : هدومرف  هراشا  ترابع  نیا  اب  تشذـگ  هک  ییاهروتـسد  مامت  ماجنا  هفیظو ي  ینیگنـس  هب  هاگنآ  .دـنا  هدرکن  هداـمآ  ییادـگ 
یقح هنوگ  ره  و   ) لیقث هلک  قحلا  و  ترابع : اب  نینچمه  و  تسا ،) نیگنـس  نایاورنامرف  يارب  میتفگ  هچنآ   ) لـیقث هـالولا  یلع  کـلذ 

هدومن هفیظو  ماجنا  هب  راداو  ار  وا  ترابع  نیا  اـب  دـعب  .دوش  نیزگیاـج  فرط  بلق  رد  دـتفا و  رثوم  ـالماک  بلطم  اـت  تسا ،) نیگنس 
هقالع ار  وا  ات  تسا  هداد  ادخ  هب  ار  ندرک  کبس  تبسن  دزاس ،) یم  کبس  ار  نآ  دنوادخ  یهاگ  و   ) مهل هللا …  ففخی  دق  و  تسا ،

، تسا هتخادرپ  هتـسیاش  دارفا  ياهیگژیو  نایب  هب  نآ ، ندرمـش  هداس  هفیظو و  ماجنا  هب  نتخاس  راداو  يارب  دنک و  هفیظو  ماجنا  هب  دنم 
باذـع هب  تبـسن  ار  يویند  فیاظو  ياهیتخـس  و  دـنبلاط ، ار  ترخآ  رد  ادـخ  باذـع  زا  يرانکرب  اـهنت  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  و 

.تسادخ نآ  زا  قیفوت  .دنراد  نانیمطا  ترخآ  رد  یهلا  ياه  هدعو  یتسرد  هب  هدرمش و  ناسآ  يورخا 

دیدحلا یبا  نبا 

ًاِعناَق ِهَقَبَّطلا  ِهِذَـه  ِیف  َّنِإَف  یَْنمَّزلا  یَـسُْؤْبلا َو  ِلْهَأ  َنیِجاَتْحُْملا َو  ِنیِکاَسَْملا َو  َنِم  ْمَُهل  َهَلیِح  َنیِذَّلا َال  َنِم  یَْلفُّسلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َُّمث 
[ َهَّللَا  ] ِظَفْحا ًاّرَتْعُم َو  َو 

یَْـصقَْأِلل َّنِإَف  ٍدََـلب  ِّلُک  ِیف  ِمَالْـسِْإلَا  ِیفاَوَص  ِتَّالَغ  ْنِم  ًامِْـسق  ِِکلاَم َو  ِْتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَعْجا  ْمِهِیف َو  ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْـسا  اَـم  ِهَِّلل 
[ ِِهفاَّتلا ِعِییْضَِتب   ] ُرَذُْعت َکَّنِإَف َال  ٌرََطب  ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْشَی  ُهَّقَح َو َال  َتیِعُْرتْسا  ِدَق  ٌّلُک  یَنْدَْأِلل َو  يِذَّلا  َْلثِم  ْمُْهنِم 

ْمُْهنِم َْکَیلِإ  ُلِصَی  ْنَم َال  َرُومُأ  ْدَّقَفَت  ْمَُهل َو  َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  ْمُْهنَع َو َال  َکَّمَه  ْصِخُْـشت  َالَف  َّمِهُْملا  َرِیثَْکلا  َکِماَکْحِِإل  َِهفاَّتلا  َکِعِییْـضَِتب 
ْمِهِیف ْلَـمْعا  َُّمث  ْمُهَروـُمُأ  َکـَْیلِإ  ْعَـفْرَْیلَف  ِعُـضاَوَّتلا  ِهَیْـشَْخلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  َکَـتَِقث  َکـَِئلوُِأل  ْغِّرَفَف  ُلاَـجِّرلا  ُهُرِقْحَت  ُنوـُیُْعلا َو  ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم 

[ ُهَناَْحبُس  ] ِهَّللا َیلِإ  ِراَذْعِْإلِاب 

ِْهَیلِإ ِهِّقَح  ِهَیِدْأَت  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ْرِذْعَأَف  ٌّلُک  ْمِهِْریَغ َو  ْنِم  ِفاَْصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ  ِهَّیِعَّرلا  ِْنَیب  ْنِم  ِءَالُؤَه  َّنِإَف  ُهاَْقلَت  َمْوَی 

ْدَق ٌلیِقَث َو  ُهُّلُک  ُّقَْحلا  ٌلیِقَث َو  ِهَالُْولا  یَلَع  َِکلَذ  ُهَسْفَن َو  َِهلَأْسَْمِلل  ُبِْصنَی  َُهل َو َال  َهَلیِح  ْنَّمِم َال  ِّنِّسلا  ِیف  ِهَّقِّرلا  يِوَذ  ِْمُتْیلا َو  َلْهَأ  ْدَّهَعَت  َو 
 . ْمَُهل ِهَّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَو  ْمُهَسُْفنَأ َو  اوُرَّبَصَف  َهَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهَّللا  ُهُفِّفَُخی 

ینمزلا میعنلل و  یمعنلاک  سؤبلا  یه  یسؤبلا و  لهأ  لاقف و  اهیرومغم  هیعرلا و  ءارقف  رکذ  یلإ  تاعانـصلا  بابرأ  راجتلا و  نم  لقتنا 
.هنامزلا ولوأ 

ّجحلا 36: هروس  یف  یلاعت  هلوق  وه  و  ( 1 زیزعلا {  باتکلا  ظافلأ  نم  امه  کلأسی و  کل و ال  ضرعی  يذلا  رتعملا  لئاسلا و  عناقلا  و 
 . { . .َّرَتْعُْملا َِعناْقلا َو  اوُمِعْطَأ  اْهنِم َو  اُولُکَف 
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ِهِّلل َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  یلاعت َو  هلوق  یف  نیروکذـملا  فانـصألا  نم  مهنأل  نیملـسملا  لاـم  تیب  نم  مهیطعی  نأ  هرمأ  و 
یفاوص تـالغ  نم  مهیطعی  نأ  و  لافنألا 41 } . هروس  ( 2 ِلِیبَّسلا {  ِْنبا  ِنیِکاـسَْملا َو  یماـتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو 
ءارقفل تراـص  ضبق  اـملف  هللا ص  لوسرل  هیفاـص  تناـک  ٍباـکِر و  ـال  ٍلـْیَخ َو  اـهیلع ب  فجوی  مل  یتـلا  نوضرـألا  یه  مالـسإلا و 

 . مالسإلا حلاصم  نم  مامإلا  هاری  امل  نیملسملا و 

نم رثؤت  يأ ال  یندأ  یصقأ و  اهیف  سیل  مهماهس  یف  ءاوس  نیملـسملا  ءارقف  لک  يأ  یندألل  يذلا  لثم  مهنم  یـصقألل  نإف  هل  لاق  مث 
هب ال دـیری  نأ  نکمی  کنیب و  هنیب و  هقلع  کیلإ و ال  ببـس  هل  سیل  دـیعب  وه  نم  یلع  کتـصاخ  نم  دـحأ  یلإ  وأ  کیلإ  بیرق  وه 

کلذ نیکاسم  یلإ  دالبلا  ضعب  یف  یفاوصلا  نم  ناک  ام  تالغ  فرصت 

 . دلبلا کلذ  یف  میقملا  قح  لثمک  اهیف  دلبلا  کلذ  نع  دیعبلا  قح  نإف  هصاخ  دلبلا 

 . مهیلع ربکتی  يأ  سانلل  هدخ  رعصی  نالف  هنع و  هتجرخأ  اذک  عضوم  نم  ادیز  تصخشأ  ریقحلا و  هفاتلا  و 

.هضئارفب مایقلا  هقح و  هیدأت  یف  هغلابملا  داهتجالا و  هللا  یلإ  راذعإلا  هرقتحت و  هیردزت و  نویعلا  همحتقت  و 

بیـصأف ملظتملا  لخدأ  هعمـس  اذإف  توصلا  عمـسی  ثیحب  دـعقی  هریغ و  یلإ  قثی  ـال  هسفنب و  ملاـظملل  سلجی  هرـساکألا  ضعب  ناـک 
همالظ يذ  لک  يرصب  یف  بصأ  ملف  یعمس  یف  ممصب  تبصأ  نإ  ینإ  هیعرلا  اهیأ  لوقی  کلملا  نأ  هیدانم  يدانف  هعمـس  یف  ممـصب 

.هل فرشتسم  یف  مهل  سلج  مث  رمحأ  ابوث  سبلیلف 

نم قثاولا  نوراه  نب  دمحم  يدهملا  لعف  ناک  کلذک  مهعاقر و  هیف  سانلا  یقلی  صصقلا  تیب  هامس  تیب  نینمؤملا ع  ریمأل  ناک  و 
سابعلا ینب  ءافلخ 

یناشاک

تسین يا  هراچ  چیه  هک  ینانآ  زا  مهل ) هلیح  نیذلا ال  نم   ) نیریز هقبط  رد  راهق  يادخ  زا  سرتب  سپ  یلفسلا ) هقبطلا  یف  هللا  هللا  مث  )
ناگدیـشک و یتخـس  و  ینمزلا ) یـسوبلا و  لها  و   ) ناجاتحم نانیکـسم و  زا  نیجاتحملا ) نیکاسملا و  و   ) تشیعم هجو  رد  ار  ناـشیا 
و  ) لاوس یب  ار  وا  دـنهد  هچنآ  هب  تسا  هدـننک  تعانق  اعناق )  ) هقبط نیا  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  هقبطلا ) هذـه  یف  ناف   ) ناگدـشراکفا

مادام کظفحتساام )  ) نانم يادخ  يارب  راد  هاگن  و  ظفحا هللا ) و   ) لاوما باحصا  زا  لاوس  هب  تسا  هدنیآ  شیپ  هک  یجاتحم  و  ارتعم )
تیب نم  امـسق   ) ناشیا يارب  زا  نادرگب  و  مهل ) لعجا  و   ) ناشیا رد  ار  دوخ  قح  مهیف ) هقح  نم   ) وت زا  ادـخ  دـهاوخ  یتشاد  هاگن  هک 

هک ییاه  هلغ  زا  يا  هدرک  هریخذ  هچنآ  زا  ار  یـشخب  و  مالـسالا ) یفاوص  تالغ  نم  امـسق  و   ) دوخ لاـملا  تیب  زا  ار  بیـصن  لاـملا )
نیرترود رم  هک  یتسرد  هب  سپ  مهنم ) یـصقالل  ناف   ) يرهـش ره  رد  دلب ) لک  یف   ) مالـسا تمینغ  ياه  نیمز  زا  دشاب  هدـش  لصاح 

هب هدش  هتساوخ  ناقحتـسم  زا  کی  ره  و  هقح ) تیعرتسا  دق  لک  و   ) رتکیدزن تسه  هچنآ  دننام  یندا ) نم  يذلا  لثم   ) تسا ار  ناشیا 
رد وت  نتشذگرد  دح  زا  رطب )  ) ناشیا زا  ار  وت  دنادرگن  لفاغ  هک  دیاب  سپ  مهنع ) کنلغـشی  الف   ) دنک وا  قح  تظفاحم  هک  ینابهگن 

کماکحال  ) روما زا  یکدنا  نتخاس  عیاض  هب  هفاتلا ) عییـضتب   ) روذعم یتسین  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  رذـعت ) کناف ال   ) رورـس طاشن و 
دصق رادمرب  سپ  مهنع ) کمه  صخـشت  الف   ) دشاب يرورـض  مهم و  هک  روما  نا  زا  يرایـسب  وت  نتخاس  راوتـسا  يارب  مهملا ) ریثکلا 
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هب ینعی  .ناشیا  يارب  زا  ار  دوخ  راسخر  ربم  وس  کی  هب  و  مهل ) كدخ  رعصت  و ال   ) ناشیا راوخمغ  یعار و  شاب  ناشیا و  زا  ار  دوخ 
نک وجتـسج  و  مهنم ) کیلا  لصی  نم ال  روما  دـقفت  و   ) عضاوت يور  زا  ناشیا  رب  نک  لاـبقا  هکلب  ناـشیا ، رب  رواـیم  يور  ربکت  هجو 

نایعا ياه  هدید  ار  وا  دـنراد  یم  ریقح  هک  یـسک  نآ  زا  نویعلا ) همحتقت  نمم   ) ناشیا زا  وت  يوس  هب  دـسر  یمن  هک  یـسک  ياهراک 
دعم ینعی  زاین ، بابرا  يارب  زا  زادرپاو  زاس و  یلاخ  سپ  کئلوال ) غرفف   ) نامز نادرم  ار  وا  دنرامـش  یم  راوخ  و  لاجرلا ) هرقحت  (و 

ياضر تهج  هب  ینتورف  سرت و  لها  زا  عضاوتلا ) هیـشخلا و  لها  نم   ) ار دوخ  دـمتعم  نیما و  کـتقث )  ) ناـشیا يارب  زا  زاـس  اـیهم  و 
مث  ) ار ناگراچیب  نآ  ياهراک  مهروما )  ) وت يوس  هب  نیما ، نآ  دیامن  ضرع  دنک و  عفر  هک  دیاب  سپ  کیلا ) عفریلف   ) زابنا یب  يادخ 
موی  ) یلاعت يادخ  يوس  هب  هناحبـس ) هللا  یلا   ) ندروآ تسرد  رذـع  هب  راذـعالاب )  ) ناشیا ناش  رد  نک  لمع  نآ  زا  سپ  مهیف ) لمعا 

نم فاصنالا  یلا  جوحا   ) تیعر نایم  زا  هیعرلا ) نیب  نم   ) ناشیا هک  یتسرد  هب  سپ  ءالوه ) ناف   ) وا باوث  هب  یسرب  هک  يزور  هیقلت )
هب هللا ) یلا   ) روآ تسرد  يرذع  سپ  رذعاف )  ) کی ره  يارب  و  لک ) و   ) ناشیا ریغ  زا  يرتسگداد  تلادـع و  هب  دـنرت  جاتحم  مهریغ )

يامن تفطالم  نک و  دـهعت  و  متیلا ) لها  دـهعت  و   ) راـظتنا ریـصقت و  یب  وا  هب  وا  قح  ندـیناسر  رد  هیلا ) هقح  هیداـت  یف   ) ادـخ يوس 
هجو زا  دنـشاب و  هدیـسر  نس  ربک  هب  هک  یناریپ  ینعی  .لاس  رد  ار  شاعم  یگنت  تقر و  نابحاص  و  نسلا ) یف  هقرلا  يوذ  و   ) ار نامیتی 

هلئسملل بصنی  و ال   ) لامآ لیصحت  رد  ار  وا  تسین  يا  هراچ  چیه  هک  یسک  نآ  زا  هل ) هلیح  نمم ال   ) .دنا هتشگ  زجاع  هنایلاس  شاعم 
نایلاو و رب  لیقث ) هالولا  یلع   ) دـش روکذـم  هچنآ  و  کلذ ) و   ) ءایح تهج  هب  ار  دوخ  سفن  لاوس ، يارب  زا  دـنک  یمن  اـپرب  و  هسفن )

یم کبـس  هک  قیقحت  هب  و  هللا ) ففخی  دـق  و   ) ناگدـنب رب  تسا  نارگ  نآ  همه  قح ، و  لـیقث ) هلک  قـحلا  و   ) تسا نارگ  ناـمکاح ،
سپ مهـسفنا ) اوربصف   ) ار يراگتـسر  دـندرک  بلط  هک  ییاه  هورگ  رب  هیفاعلا ) اوبلط  ماوقا  یلع   ) یلاعت يادـخ  ار  لـقث  نآ  دـنادرگ 
ادـخ هدـعو  یتسار  هب  مهل ) هللا  دوعوم  قدـصب   ) دـندرک دامتعا  و  اوقثو ) و   ) ادـخ تعاط  رد  ار  دوخ  ياه  سفن  دـندومرف  ییابیکش 

ناشیا يارب 

یلمآ

ینیوزق

دیاع همه  رگید  تاقبط  حلاصم  نوچ  ایند ، لاح  رابتعاب  یندا  هقبط  رد  ار  يادـخ  ار  يادـخ  سرتب  سپ  دـیامرف : یم  متفه  هقبط  رکذ 
تبرق تین  هجو  رب  نوچ  و  دشاب ، ایند  ماظن  نآ  زا  نامدرم  رثکا  هدیاف  هکلب  دشابن ، تعاط  هجو  زا  ضحم  و  ددرگن ، نید  تحلصم  هب 

یم ایند  نید و  نتف  عفر  نید و  حالـصا  تعاط و  هجو  رب  ضحم  ناشیا  تیاعر  هک  ءارقف  هقبط  فالخ  هب  ددرگ  تعاط  ددرگ  رداص 
سپ دهد  یم  ریذـحت  لاعتم  يادـخ  هب  باب  نیا  رد  ار  راکدـب  و  دروآ ، ياجب  اجنیا  مامتها  هغلابم و  لامک  ور  نآ  زا  دـیاش  و  دـشاب ،

ار ناشیا  هلیح  تسین  هک  نانآ  زا  دومرف : ناشیا  لاح  هب  ءانتعا  تیاغ  بوجو  رب  دـشاب  تجح  اـت  درک  موق  نیا  فاـصوا  یـضعب  رکذ 
هداتفا هک  اهضرم  اهالب و  نابحاص  یتخس و  ررض و  رد  ناراتفرگ  ناجاتحم و  نیکاسم و  زا  و  دنا ، هدنام  رطضم  هراچیب و  قزر ، يارب 

یب دوش  یم  ءاـطع  ضرتعم  هکنآ  رتعم  تسا و  لـئاس  عناـق  رتعم ، تسه و  عناـق  هقبط  نیا  رد  هک  یتسردـب  هچ  .دـنا  هدـش  هتـسکش  و 
.ناشیا هرابرد  دوخ  قح  زا  نآ  ظفح  رب  يادخ  ارت  تسا  هدرک  رما  ار  هچنآ  ادخ  يارب  زا  رادـهاگن  .دـنا و  هتفگ  مه  نیا  ریغ  لاوس و 

زا هدـش  لـصاح  هک  یئاـهلغ  زا  هصح  و  دوخ ، لاـم  تیب  زا  يا  هصح  و  دوـخ ، لاـم  تیب  زا  يا  هصح  ناـشیا  يارب  زا  ندرگ  نیعم  و 
يدلب ره  رد  نوچ  بیصن ، زا  تسه  ار  رتکیدزن  هچنآ  لثم  تسه  ار  ناشیا  نیرترود  هک  اریز  يرهش ، ره  رد  مالـسا  تمینغ  ياهنیمز 
ناشیا زا  یسک  ات  دومن ، دیاب  تانیعت  ناشیا  يارب  رهش  ره  رد  سپ  تسین ، رودقم  وت  دلبب  ناشیا  ندیـسر  هک  دنـشاب  یعمج  ناشیا  زا 
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دناوت و  وا ، قح  تیاعر  وت  زا  تسا  هدـش  هتـساوخ  ناشیا  زا  کی  ره  و  دـیامرف : یم  هچنانچ  ددرگن ، عیاـض  وا  قح  و  دـنامن ، مورحم 
رگم هدارفنا  هب  کی  کی  ره  قح  تیاعر  ناشیا و  تیـصو  رد  دومن  دیکات  نوچ  دشاب  هضرتعم  هلمج  هقح ) تیعرتسا  دـق  لک  هلوق : )

درادن صیصخت  و  ناشیا ، قح  تیاعر  بوجو  رد  دنکرتشم  تاقبط  نیا  زا  کی  ره  و  دومرف ، مهوت  نآ  عفر  يارب  دش  مهوتم  یلاوس 
زا ارت  دنادرگن  لوغـشم  دیاب  سپ  میـس  تیـصو  خـلا .) رذـعاف  لک  و   ) هدـنیآ رد  ترـضح  نآ  لوق  لیبق  زا  نانیکـسم  ناجاتحم و  هب 

راوتـسا يارب  ناـشیا  روما  و  ناـشیا ، زا  كدـنا  نتـشاذگ  عیاـض  هب  دوـب  یهاوـخن  روذـعم  وـت  هک  یتسردـب  هچ  طاـشن ، ورطب  ناـشیا 
رد تسا  دیکات  ضرغ  .تسا  رتشیب  مامتها  نادب  و  تسا ، يرورـض  هک  ار  ناشیا  روما  ناشیا و  زا  رایـسب  ندرک  تیاعر  ندـینادرگ و 
ات لاح  همه  تقو و  همه  هیبن و  لماخ و  بئاغ ، رـضاح و  کیدزن  رود و  و  اـعیمج ، ناـشیا  دـقفت  رد  غیلب  یعـس  هقبط و  نیا  تیاـعر 
هک دومرف  .رگید و  یـضعب  زا  لامها  اب  دنـشاب ، رـضاح  رهاظ و  هک  ناشیا  زا  یموق  تیاعر  رب  ای  ناشیا ، روما  لیالج  رب  دـنکن  ءافتکا 

تیاغ مالک  نیا  رد  .دشابن  عومـسم  لوبقم و  ادـخ  قلخ  ادـخ و  شیپ  وت  رذـع  دوشن  تیاعر  یبجاو  هب  ناشیا  روما  زا  یئزج  رما  رگا 
قیرط و  ددرگ ، رتغم  نامداش و  نآ  زا  وا  سپ  دـسر  تمعن  یـشوخ و  ار  یمدآ  هک  دـشاب  نآ  رطب  موق و  نیا  تاعارم  رب  تسا  هغلابم 

و دشاب ، موش  مومذم و  تیاغب  تفص  نیا  و  دشاب ، نارگ  رس  ناشیا  رب  و  دیامنن ، لابقا  ءافعض  ءارقف و  هب  و  دراذگب ، عوشخ  عوضخ و 
قوف یتلاح  دشاب و  حرف  بتارم  دشا  رطب  هک  دنا  هتفگ  تسا ، دـهاش  نآ  رب  میرک  نآرق  هچنانچ  ددرگ  تحار  تمعن و  لاوز  بجوم 
لاوز ماقتنا و  ذخا و  بجوم  و  هتـشاد ، مومذم  ضوغبم و  تیاغب  دوخ  باتک  رد  ار  حرف  یلاعت  هناحبـس و  قح  هکنآ  لاح  دوب و  حرف 
هتغب مهانذـخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یتح  یـش ء  لک  باوبا  مهیلع  اـنحتف  هب  اورکذ  اـم  اوسن  اـملف   ) هدومرف هک  اـجنآ  هدـینادرگ  تمعن 

وـسکی و  لامها ، تلفغب و  ناشیا  زا  ار  دوخ  هشیدنا  نکم  نورب  رادم و  رب  سپ  دومرف : ناشیا  تیـصو  دیکات  رد  مه  نوسلبم ) مهاذاف 
هن ناربکتـسم  تفـص  رب  ینک  ناشیا  رب  يور  بناج  ات  نادرگم  ناشیا  زا  يور  ربکت  يور  زا  ینعی  .ناشیا  يارب  ار  دوخ  راسخر  نکم 

: هلوقب  ) دنک یم  تیصو  ار  دوخ  دنزرف  هک  اجنآ  دنک  یم  تیاکح  نامقل  زا  هک  تسا  یلاعت  هناحبس و  قح  لوق  زا  نیا  و  يور ، مامت 
سپ دـتفا  یم  ار  رتش  هک  یتلع  دـنا : هتفگ  یبناج و  هب  ندرگ  رد  تسا  لیم  رعـص )  ) دـنا هتفگ  و  هیـالا ) .ساـنلل  كدـخ  رعـصت  ـال  و 

زا ناشیا  قازرا  ندیناسر  ناشیا و  رب  ندرک  لذـب  لوا  تسا : هجو  ود  زا  هقبط  نیا  هب  قلعتم  روما  نوچ  .ددرگ  یم  یبناج  هب  شندرگ 
تیصو لوا  هجو  زا  ناشیا  قح  رد  تیصو  زا  دعب  باب  ره  رد  ناشیا ، تایاکش  عامتسا  تاجاح و  ندراذگ  میود  اهریغ  و  تاوکز ) )

یم راوخ  هک  موق  نآ  زا  ءافعـض  ءارقف و  زا  وـت  هب  دیـسر  دـناوت  یمن  هک  ار  یـسک  نآ  روـما  نک  دـقفت  ینعی و  میود ، هجو  زا  دوـمن 
ءافعـض و کلم  ناوید  یلاو و  روضح  هب  ندیـسر  هک  تسا  مولعم  نامدرم ، ار  ناشیا  دـننک  یم  ریقحت  و  ار ، ناـشیا  اهمـشچ  دراـمش 

ناکیدزن و  دنهدن ، راب  ار  تسد  یهت  يافعض  ریقحت  تیاغ  زا  ناشیا  ناگنهرس  هک  هربابج  كولم  امیس  دشاب ، راوشد  تیاغب  ار  ءارقف 
ات دنـشیدنیب ، ناشیا  باب  رد  يوق  ییار  غیلب و  يریبدـت  هک  ار  نیئآ  تلادـع  كولم  دـشاب  بجاو  سپ  دـنزادنین ، ناشیا  يوس  شوگ 

شیپ یلاو  زا  تیاکـش  و  دـنامن ، مومغم  مولظم و  ناشیا  زا  یـسک  و  ددرگ ، ضورعم  ناشیا  رب  تشحو  تمحز و  یب  ناشیا  بلاـطم 
رب وا  لدع  ریجنز  و  ناوریـشون )  ) رکذ تخوسب و  يرهـش  هک  یـشاب  هدید  یـسب  تخورف  رب  ینز  هویب  هک  یغارچ  .دربن  رابج  يادـخ 

قاط .روهـشم  مدآ  ینب  تاقبط  مما و  فئاوط  نایم  وا  لیدـع  یب  لدـع  لیمج و  فصو  و  تسا ، روکذـم  تمایق  ات  نایملاع  ياهنابز 
نییبنلا دیس  نیلسرملا و  متاخ  ترـضح  .قاط  یبوخ  هب  نایملاع  نایم  وا  تلود  مایا  وا و  مان  و  قافآ ، يامن  تشگنا  وا  تلدعم  قاور 

لداع هاشداپ  نامز  رد  نم  مدش  هدـیئاز  ینعی  لداعلا ) کلملا  نمز  یف  تدـل  و  : ) هدومرف راختفا  هجو  رب  دوخ  رابرهگ  نابز  هب  (ص )
: لیق ام  معن  دشاب و  تیافک  ناهج  كولم  تاقبط  عیمج  رب  هقبط  نآ  تلیضف  رد  ملاع  رورـس  نآ  زا  لوق  نیا  تسا و  ناوریـشون  دارم 

نارگ شوگ  ار  دنه  نایار  زا  یـضعب  هک  دنا  هدروآ  ار و  يرـسک  هاگراب  دـنکن  یم  بارخ  زونه  راگزور  هک  نیب  لمع  نسح  يازج 
ناـمولظم داد  هک  تسنآ  يارب  هکلب  تسا ، شوگ  ینارگ  ممـص و  يارب  هن  نم  هودـنا  یتـفگ  یم  و  تشگ ، نیگهودـنا  رایـسب  دـش ،
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هماج نادـب  ار  ناشیا  ات  دـشوپن  هدرک  گنر  هماج  یـسک  تاجاح  بابرا  ناـمولظم و  زج  وا  راـید  رد  هک  درک  رما  سپ  دینـش ، مناوتن 
ار وا  دـنا و  هدروآ  تایاکح  وا  زا  باب  نآ  رد  و  دوب ، راهق  رویغ و  تیاغب  یهاـشداپ  یـسابع  هفیلخ  مصتعم  هک  تسا  لـقن  .دسانـشب 
نآ زا  دوخ ، تامرح  ظفحت  رد  دندید  یم  افج  ناشیا  زا  دادغب  مدرم  و  دومن ، یم  لکـشم  رایـسب  ناشیا  طبـض  دوب  مالغ  رازه  تشه 
رب داـیرف  تـالابم  یب  تفرگب و  مصتعم  رب  هار  رـس  ینز  ریپ  يزور  دندیـشک ، یم  تمحز  دنـشاب  یم  كاـب  یب  بزع و  رثکا  هک  موق 

نامالغ دیـسر ، ناوختـسا  هب  دراک  ناج و  هب  راک  دـندیرد ، ام  سومان  هدرپ  وت  نامالغ  تفگ : نز  ریپ  دیـشکب ، ناـنع  مصتعم  تشاد 
نز ریپ  راتفگ  زا  مصتعم  منکرب ، خیب  زا  وت  تلود  يانب  و  منک ، هلتاقم  وت  اب  هک  نادب  هن  رگا  و  وش ، نوریب  ام  رهش  زا  ریگرب و  شیوخ 

تشادرب و نامسآ  هب  تسد  نزریپ  ینک ؟ هلتاقم  نم  اب  هاپس  رگشل و  مادک  اب  وت  هزوجع  يا  تفگ : تریح  يور  زا  و  دش ، بجعت  رد 
وا ماقتنا  رهق و  هب  ارت  مرازب و  یلاعت  وا  تمحر  شیپ  و  مرادرب ، دوخ  يادخ  هب  کیرات  بش  ياهلد  رد  هک  مرن  ناتشگنا  نیا  اب  تفگ 
وت نخس  ردام  يا  تفگ  داتفا و  يو  مادنا  رب  هزرل  دینشب  نیا  نوچ  مصتعم  نامسآ  رپس  هن  زا  درذگب  ناگویب  رحس  ياعد  ریت  .مراپسب 
زا اهزور  نآ  رد  مه  دنیوگ  و  مور ، نوریب  وت  رهـش  زا  شیوخ  نامالغ  اب  و  منک ، هتخاس  رفـس  راک  هک  هد  تلهم  نادنچ  ارم  متفریذـپ 

ار شیوخ  ناـبوسنم  ناـمالغ و  و  دومن ، راـیتخا  شیوخ  يارب  ار  هرماـس  نیمز  تفر و  نوریب  شیوـخ  ناـکیدزن  ناـمالغ و  اـب  دادـغب 
لطعم و دوب  دادـغب  رد  ار  نایرگـشل  هفیلخ و  هک  ریـصاقم  تارامع و  عیمج  و  دـندومن ، داینب  تارامع  اجنآ  دوخ  يارب  زا  اـت  دومرفب 

دنا هدروآ  .دنتشاد و  اجنآ  تنطلـس  هدعاق  شـش  ای  هفیلخ  تفه  ات  تشگ و  رومعم  هرماس  رهـش  يراگزور  كدنا  هب  دنامب و  بارخ 
تخت رب  روباشین  رد  کـیب  لرغط  ناطلـس  دـندرک  جورخ  نایقوجلـس  دوب  لوغـشم  دـنه  يازغب  نیکتکبـس  دوعـسم  ناطلـس  نوچ  هک 

نآ زا  تکلمم  نآ  هچ  درک ، یم  رایسب  روج  وا  و  داد ، یگنحش  روباشین  رد  ار  لابن  نب  میهاربا  دوخ  يردام  ردارب  تسشن ، يدوعـسم 
راذگب و ملظ  ریما  يا  دنتـشون : وا  هب  هعقر  نیا  روباشین  لها  تشادنپ ، یم  تیراع  شیوخ  نادـناخ  رد  تنطلـس  و  تسناد ، یمن  دوخ 

روباشن مدرم  حالـس  دـید  دـهاوخ  هدـید و  رایـسب  مکاح  وت  نوچ  روباشن  تسا  رگید  یناهج  ناهج  نیا  زا  سپ  هک  راپـسب  لدـع  هار 
يرادیب دریمن و  زگره  هک  تسا  يا  هدنز  تسا  کیدزن  ام  يادخ  تسا  رود  ام  ناطلس  رگا  تسا  هاگآ  رواد  تسا و  هاگرحس  ياعد 
تیاکح ود  نیا  .دیربب  روج  زا  و  دیسرتب ، میظع  دناوخب  تاملک  نیا  نوچ  میهاربا  دوشن  لفاغ  زگره  هک  یهاگآ  دبـسخن ، زگره  هک 

هچ دـنا  هدوب  براه  فیاـخ و  ناـمولظم  تیاکـش  زا  ناـمز  همه  رد  مکح  باـبرا  كولم و  هکنآ  ددرگ  ققحم  هک  مدروآ  نآ  يارب 
هک دنا  هتسناد  یم  قیقحت  هب  و  لالض ، لها  زا  هچ  تیاده  لها  زا  هچ  راکوکین  هچ  راکدب  هچ  مجع  هچ  برع  هچ  کیجات  هچ  كرت 

ناشیا يارب  زا  نادرگ  ایهم  غراف و  سپ  .دـنکن  ریـشمش  هزین و  رازه  نارازه  اـغو  هاـگ  دـنک  ریپ  نز  مرن  تشگنا  رـس  اـعد  هاـگ  هچنآ 
سپ ربجت  قیرط  هن  درپس ، عضاوت  قیرط  ءارقف  اب  ات  ادخ ، يارب  عضاوت  لها  و  يادـخ ، زا  تیـشخ  لها  ياحلـص  زا  ار  دوخ  نیدـمتعم 

ود لامک  دوخ  و  عضاوت ، تیـشخ و  تلیـضف ، ود  نیا  لامک  رب  تسا  تلالد  اجنیا  ار ، ناشیا  روما  وت  يوسب  نیما  نآ  دـنک  عفر  دـیاب 
ناشیا بلاطم  هطساو  دیاب  و  ریغ ، دنک ال  دیاب  تفص  ود  نیا  بحاص  رب  قوثو  هکنیا  رب  درک  راعشا  تسا و  رت  مولعم  نآ  زا  تلـصخ 

تیـشخ و تفـص  زا  موق  نیا  اب  ینابرهم  يراوخمغ و  هک  دـش  مولعم  و  دـشاب ، هتـشاد  لماک  فاصتا  هدـیمح  تفـص  ود  نیدـب  هتبلا 
يور زا  یخارت  يارب  اـجنیا  مث  .دـندرگ  روشحم  مه  اـب  هکنآ  یـضتقم  و  دنـشاب ، موق  ود  نیا  عـمجلا  هب  اـم  و  ددرگ ، ثعبنم  عـضاوت 
یمرب يادـخ  اب  هک  يزور  یلاعت  يادـخ  يوسب  راذـعا  هجو  رب  ناشیا  رد  نک  لمع  سپ  ینعی  .تلزنم  يور  زا  یقرت  تسا و  تبترم 
يارب دنامن ، وت  رب  یتجح  چیه  دشاب و  لوبقم  رذع  موق  نآ  رد  ارت  یـسر  يادـخ  هب  نوچ  هک  نک  لمع  نانچ  ناشیا  اب  ینعی  .يروخ 
عیمج رد  تیـصو  نیا  لـثم  ینعی  تسا  هفناتـسم ) هلمج   ) ناـشیا ریغ  زا  فاـصنا  لدـع و  هب  دـنرتجاتحم  تیعر  ناـیم  زا  ناـنیا  هکنآ 

نک فطلت  دهعت و  وا و  يوسب  وا  قح  ندراذـگ  رد  ادـخ  يوسب  هاوخ  هب  دوخ  رذـع  ار  تاقبط  نیا  زا  کی  ره  و  راد ، یعرم  تاقبط 
يریپ زا  دوخ  راک  رد  تسین  هراچ  چیه  ار  ناشیا  هک  نانآ  زا  ناشیا  لاح  تقاط و  تدالج و  تسا  هدـش  کنت  هک  ار  ناریپ  نامیتی و 
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زا ای  یکدوک و  زا  ای  دوش  یمن  لاوس  ضرعتم  ینعی  .اهلاوس  شیپ  ار  دوخ  دنک  یمن  بصن  و  يزیمت ، یب  یکدوک و  زا  ای  یناوتان ، و 
هلوق رهاظ  هب  دـشاب  یلاس  کنت  یکدوک و  فصو  مه  هقرلا  يوذ  هک  تسنآ  ریقف  معز  و  سفن ، فافع  يور  زا  اـی  يریپ ، یناوتاـن و 

نامیتی ناکدوک و  لاوس  زا  ناشیا  نیرترود  نامدرم و  نیرت  هراچیب  و  قلطم ، یکدوک  هب  اـیناث  درک و  فصو  یمیتی  هب  لوا  نسلا  یف 
نیا و  ناجاتحم ، ءارقف و  تیصو  رد  میتفگ  هچنآ  ای  دشاب ، نارگ  نایلاو  رب  مدرم  تاقبط  تیـصو  رد  میتفگ  هچنآ  و  دنـشاب ، سک  یب 

هتـشاد رتشیب  يرورـس  تنطلـس و  میظنت  رد  يرهاظ  لخدم  نوچ  رگید  يایاصو  نآ  هچ  ایاصو  رگید  زا  ندوب  نارگ  هب  دـشاب  بسنا 
دناوت و  دشاب ، نارگ  نایلاو  رب  ناشیا  رب  لماک  لابقا  ناشیورد و  تیاعر  رما  اما  دندنب ، راکب  يوحن  ار  اهنآ  لود  بابرا  بلاغ  دـشاب ،

قزر يارب  يریبدت  دـنهد و  هضرع  یلاو  رب  ار  دوخ  افعـض  زا  ناشیا  ریغ  هچ  دـشاب  هدروخلاس  ناریپ  ناکدوک و  نامیتی و  دـهعت  دارم 
نیا صوصخم  لقث  دیامرف  یم  سپ  هتـشگ  زجاع  راک  رد  و  دنـشاب ، هداتفا  ياپ  زا  ناریپ  و  دنـشاب ، قلطم  زجاع  ناکدوک  و  دنـشیدنا ،

سفن رب  ار  نآ  ددرگ  هبتـشم  نآ  رد  لطاب  قح و  تهج  هچ  ره  دـنا : هتفگ  ناحتما و  قیرط  دـشاب و  نارگ  همه  قح  هک  دـشابن  عضوم 
ملع دنادرگ  یم  کبـس  هتبلا  اب  دشاب  هاگ  دشاب و  برقا  قح  هب  نآ  دـشاب  طخاس  هراک و  ار  نآ  سفن  هک  یبناج  ندرک  هضر  دـیاب ع 

یتسار رب  دـندرک  دامتعا  ار و  دوخ  سوفن  دـنداد  ربص  سپ  ار ، ترخآ  تبقاع و  دـندرک  بلط  هک  یموق  رب  یلاعت  يادـخ  ار  قح  هب 
صولخ مزع و  میمـصت  زا  یمدآ  نوچ  نکیل  و  نآ ، دـض  هب  بغار  سفن  و  دـشاب ، نارگ  قح  کش  یب  .ار  ناـشیا  رم  يادـخ  هدـعو 
تعزانم و  ددرگ ، نیریـش  وا  رب  هتفر  هتفر  یخلت  نآ  دنک ، هراک  وخ  نادب  ار  دوخ  و  دـیامن ، ربص  قح  یخلت  رب  تبحم  قدـص  تین و 

رب هزور  ناضمر  رهش  لیاوا  هک  دشاب  هتفایرد  دوخ  زا  سک  همه  هزور  الثم  .ددرگ  لیلد  نوع و  يدزیا  قیفوت  فیعـض و  سفن  ياوه 
و دوش ، مک  زور  هب  زور  هزور  هام  ياـهرخآ  هب  و  دـشاب ، ناوت  ددـم و  اـب  نت  ماـمت و  توق  هکنآ  اـب  دـشاب ، اـفج  نارگ و  سب  یمدآ 

ربص تکرب  زا  نیا  و  دشاب ، لوا  زا  رتکبس  هام  رخآ  رد  هزور  کلذ  عم  و  دشاب ، ناوت  ددم و  یب  نت  و  ددرگ ، نوزفا  يرغال  فعض و 
قاطی الام  لاحم و  هیبش  راوشد و  تیاغب  هزور  زور  کـی  ار  یمدآ  دور  نوریب  هزور  هاـم  نوچ  هک  ینیب  هن  دـشاب ، تمیزع  میمـصت  و 

رصح هب  ربص  تلیـضف  خلا ) ..مهـسفنا  اوربصف   ) دومرف ور  نیا  زا  تمیزع ، توق  زا  نآ  هچنانچ  دزیخ  تمیزع  یتسـس  زا  نیا  درادنپ ،
بابرا كولم و  ربص  هب  نامدرم  نیرت  جاتحم  ددرگن و  مظتنم  ربص  یب  ترخآ  ایند و  رما  و  دشاب ، جرف  رفظ و  دیلک  ربص  و  دـیاینرد ،

دوز و  دشاب ، هتشادن  ربص  هکنآ  دوش  یمن  گرزب  هک  دنا : هتفگ  و  دیاب ، شیب  سک  همه  زا  لمحت  يروبص و  ار  ناشیا  دنشاب ، نامرف 
هتفگ .ار و  نامیئل  مود  و  دشاب ، ار  نامیرک  لوا  ماسجا ، ربص  و  سوفن ، ربص  دوب : عون  ود  رب  ربص  دنا : هتفگ  .ددرگ و  گنتلد  لولم و 
لان ربص  نم  : ) دنا هتفگ  تسا و  افج  ادخ  رب  ربص  و  تسا ، افو  ادخ  اب  ربص  و  تسا ، اقب  ادخ  هب  ربص  و  تسا ، انغ  ادخ  يارب  ربص  دنا :

ءارعش هچنآ  رتهب  زا  و  همادن ) شیطلا  همالس و  ربصلا  : ) هتفگ هک  تسا  بوسنم  ریما  ترـضح  هب  و  ءامعنلا ) نصح  رکـش  نم  ینملا و 
یلع تربص  تیب  نیا  تسا  نآ  هب  کیدزن  اربص و  ربص  ای  روبصلا  حاصف  ربصلا  هب  ثاغتساف  ربصلا  رباص  تسا  نیا  دنا  هتفگ  ربص  رد 

نیرباص تیـصو  رد  تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما  ) ترـضح زا  ربصلل و  ربصال  لاحلا  يدانی  نا  یلا  یبراصا  اربص  مایالا 
رشلا یلع  اربطصا  رحلا  قحسلا و  یلع  هبیط  دادزی  کسملا  تیتف  نال  رهفلا  هبالصلا و  نیب  ام  کسملا  وه  امناک  اربص  داز  رش  دیز  اذا 

لین امبر  نورحلا و  عواط  امبرف  یلایللا  تلاط  نا  وربصا  نوهی  هبرـش  لک  ریخ و  لک  حاـتفم  ربصلا  تسا  ترـضح  نآ  هتفگ  زا  مه  و 
لـصاح شـشوک  ربص و  یب  ایند  ریقح  تمعن  نوچ  نوکی و  هب  ریخ  لک  یجری و  ام  حاتفم  ربصلاف  نوکب  تاهیه ال  لیق  ام  رابطـصاب 

درادـن و تباث  راـک  نآ  رد  مدـق  اـت  دور  يداتـسا  تمدـخ  هب  یتفرح  يارب  یـسک  نوچ  ترخآ ، یقاـب  میظع  تمعنب  فیکف  ددرگن ،
يدـید ارک  ره  تسج  بسک  ربصب و  ار  نآ  وا  هک  ناد  تسرد  هماج  یکی  ینیب  ارک  ره  .دـسرن  یئاـجب  دراـشفن  نآ  یخلت  رب  نادـند 
دهاوخ یم  هک  ددرگ  ناـنچ  اـت  اتـسوا  زا  هتخیرگب  وا  هک  ناد  اونیب  هنهرب و  ینیب  اـجک  ره  اوگ  نآ  وا  يربص  یب  رب  تسه  اونیب  هنهرب 

رد دزیرگ  اتـسا  زا  هک  ره  یتسارآ  ار  شیوخ  ار و  شیوخ  یتساوخ  اتـسا  هک  یتشگ  ناـنچ  رگ  شلـصاح  یب  دـب  روک  لد  نآ  شلد 
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نادب نیا  دزیرگ  یم  تلود  وا ز  ناهج 

یجیهال

ارتعم اعناق و  هقبطلا  هذه  یف  ناف  ینمزلا ، یسوبلا و  نیجاتحملا و  نیکاسملا و  مهل و  هلیح  نیذلا ال  نم  یلفسلا  هقبطلا  یف  هللا  هللا  مث  »
ناف دـلب ، لک  یف  مالـسالا  یفاوص  تالغ  نم  امـسق  کلام و  تیب  نم  امـسق  مهل  لعجا  مهیف و  هقح  نم  کظفحتـسا  ام  ظـفحا هللا  و 

ریثکلا کماکحال  هفاتلا  عییـضتب  رذـعت  کـناف ال  رطب ، مهنع  کنلغـشی  ـالف  هقح ، تیعرتسا  دـق  لـک  یندـالل و  لـثم  مهنم  یـصقالل 
« .مهملا

رد ناـشیا  يارب  زا  دـشابن  يا  هراـچ  هک  یناـسک  نآ  زا  فیاوط ، نیرت  تسپ  هفیاـط ي  قح  رد  ار ! ادـخ  زیهرپب  ار  ادـخ  زیهرپـب  ینعی 
هب سپ  دنبـسک ، زا  زجاع  روجنر و  هک  یناسک  یتخـس و  تدش و  هب  دنراتفرگ  هک  یناسک  دـنجاتحم و  ریقف و  هک  یناسک  تشیعم و 

هقاف رقف و  زا  هک  یناسک  ینعی  رتعم ، دـنوشن و  مدرم  ضرعتم  دـننکن و  لاوس  هک  یناسک  ینعی  عناق ، هفیاـط  نیا  رد  دـشاب  هک  قیقحت 
، دوخ قح  زا  نآ  ظفح  رب  ادـخ  تسا  هدرک  رما  هک  ار  هچنآ  ناـشیا  هراـبرد ي  ادـخ  يارب  زا  نک  تظفاـحم  .دـنوش و  مدرم  ضرعتم 

تیب زا  يدسر  بیصن و  ناشیا  يارب  زا  نادرگب  اضحم هللا و  نآ  هب  نک  لمع  ناشیا  هرابرد ي  تسا  هدرک  رما  ادخ  هک  ار  هچنآ  ینعی 
لـصاح زا  يدـسر  ناـشیا  يارب  زا  نادرگب  ناـشیا و  يارب  زا  تسا  هداد  رارق  ادـخ  هک  يدـسر  نآ  هب  ینعی  تسا ، وـت  دزن  هک  لاـملا 

يارب زا  هک  قیقحت  هب  سپ  ناشیا ، هعـسوت ي  تهج  زا  هللا  ضرف  اـم  رب  دـئاز  دـسر  ینعی  يرهـش ، ره  رد  مالـسا  هصلاـخ ي  كـالما 
لفاغ دیاب  ار و  وا  قح  تیاعر  وت  يا  هدش  هدرک  بلط  ار  کی  ره  وت و  هب  دنکیدزن  هک  یناسک  لثم  تسا  يدسر  وت  زا  رترود  ناسک 

ار و یقح  ندرک  عیاـض  رد  وت  یتـسین  روذـعم  هک  قیقحت  هب  سپ  .رگید  لـغاشم  هب  هجوت  ناـشیا  لاـح  زا  ار  وت  دـنادرگن  لوغـشم  و 
.اهراک زا  مهم  رایسب و  ندینادرگ  مکحم  ببس  هب  اهراک ، زا  كدنا 

غرف لاجرلا و  هرقحت  نویعلا و  همحتقت  نمم  مهنم  کیلا  لصیال  نم  روما  دقفت  مهل و  كدخ  رعصت  مهنع و ال  کمه  صخـشت  الف  »
نم ءالوه  ناف  هاقلت ، موی  هناحبس  هللا  یلا  راذعالاب  مهیف  لمعا  مث  .مهروما  کیلا  عفریلف  عضاوتلا ، هیـشخلا و  لها  نم  کتقث  کئلوال 

فاصنالا یلا  جوحا  هیعرلا  نیب 

« .هیلا هقح  هیدات  یف  یلاعت  هللا  یلا  رذعاف  لک  مهریغ و  نم 

یمن هک  ار  یـسک  روما  شاب  ایوج  ربکت و  يور  زا  ناشیا  زا  ار  وت  يور  نادرگمرب  هدم و  لیم  ناشیا و  زا  ار  وت  مامتها  رادـمرب  ینعی 
غراف سپ  .نامدرم  ار  وا  دـنا  هدـینادرگ  ریقح  اهمـشچ و  ار  وا  دـننک  یم  هاگن  تراقح  هب  هک  یناـسک  زا  ناـشیا  زا  وت  يوس  هب  دـسر 
ناشیا لاوحا  وت  يوس  هب  دناسرب  هکنیا  ات  دشاب ، عضاوت  ادخ و  تیـشخ  لها  زا  هک  ار  وت  دـمتعم  ناشیا  يارب  زا  زاس  لکوم  نادرگ و 
باسح ینک  تاقالم  هک  يزور  رد  هناحبـس ، ادخ  يوس  هب  نتـساوخ  رذع  اب  تسا  راوازـس  هچنآ  ناشیا  هرابرد ي  نک  لمع  سپ  ار ،

هب هاوخب  رذـع  سپ  ار  کی  ره  ناشیا و  ریغ  زا  ندرک  تلادـع  يوس  هب  دـنرت  جاتحم  تیعر  نایم  رد  تعاـمج  نیا  هک  اریز  ار ، ادـخ 
.وا يوس  هب  وا  قح  ندیناسر  رد  یلاعت ، يادخ  يوس 

لیقث و هلک  قحلا  لیقث و  هالولا  یلع  کلذ  هسفن و  هلاسملل  بصنی  هل و ال  هلیح  ـال  نمم  نسلا ، یف  هقرلا  يوذ  متیلا و  لـها  دـهعت  «و 
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.مهل هللا  دوعوم  قدصب  اوقثو  مهسفنا و  اوربصف  هبقاعلا ، اوبلط  ماوقا  یلع  هللا  هففخی 

اپرب دـشابن و  وا  شاعم  يارب  زا  يا  هراچ  هک  یـسک  زا  ار ، نس  رد  يریپ  فعـض و  نابحاص  ار و  ناراد  میتی  لاح  شاب  اـیوج  ینعی و 
تسا و نیگنـس  یقح  ره  قح  يادا  تسا و  نیگنـس  اـه  یلاو  رب  ندـش  اـیوج  نیا  ار و  دوخ  سفن  ندرک  لاوس  يارب  زا  تسا  هدرکن 

دامتعا ار و  دوخ  ياهـسفن  دنا  هداد  یئابیکـش  سپ  ار ، تبقاع  ریخ  دـنبلاط  هک  یتعامج  رب  ار  قح  يادا  ادـخ  تسا  هدـینادرگ  کبس 
.ناشیا يارب  زا  ادخ  بناج  زا  تسا  هدش  هدعو  هک  يرجا  ندوب  تسار  هب  دنا  هدرک 

یئوخ

هتجاـحل لئـسی  يذـلا  عناـقلا :) ، ) جـلفلا هناـمزلا و  اوـلوا  ینمزلا :) و  ، ) هدـشلا ینعمب  میعنلل  یمعنلاـک  یـسوبلا  یه  یـسوبلا :) : ) هـغللا
، هعفر همه :) صخـشا  ، ) ریقحلا هفاـتلا :) ، ) همینغلا ضرا  هیفاـص : عـمج  یفاوـصلا ) ، ) لاوـس ریغ  نـم  ءاـطعلل  ضرعتی  يذـلا  رتـعملا :) )

نم ریذحتلا ، یلع  بوصنم  اررکم : هللا  بارعالا : .هیف  رذع  اذ  راص  رمالا :) یف  رذعا  ، ) هیردزت همحتقت :) ، ) اربک هتلاما  دخلا :) ریعـصت  )
هقبطلا نم  ع )  ) ربع دق  ینعملا : .مهلک  يا  فوذحم  هیلا  فاضملا  لک : و  صالخالا ، دیفت  صاصتخالل و  ماللا  هللا : هینایب ، نم  نیذـلا :

نوجاتحم و نیکاسم و  مه  باستکالا و  هلیحلا و  نع  نوزجاع  مهنا  ثیح  سانلا  دـنع  مهلاح  رهاظ  یلا  ارظن  یلفـسلا  هقبطلاب  هعباسلا 
.ماسقا هثالث  یلا  مهمـسق  مامتهالا و  هیانعلا و  دـشا  مهب  رهظا  قوقحلا و  یف  سانلا  رئاس  عم  مهاوس  نکل  هنامزلا و  سوبلاب و  نولتبملا 

لاسی يذـلا ال  لاحلا  ییـسلا ء  وه  و  رتعملا ، .هئاضق 2 - ناظم  یلع  هتجاح  ضرعی  هتجاح و  عفرل  لاـسی  نمب  رـسف  دـق  و  عناـقلا ، - 1
لاسی ـال  هتیب  هیواز  یف  لزتعا  نم  .لاحلا 3 - ناسلب  لاسی  ناکف  هیلا  هجوتلا  محرتلا و  ناـظم  یف  هسفن  ضرعی  نکل  هناـسلب و  هجاـحلا 

ینمزلاک و کلذ  یلع  هتردـق  مدـعل  اما  و  هیف ، سفنلا  هزع  فافعلا و  خوسرل  اما  هجئاوح ، ءاضق  ناظم  یلع  هسفن  ضرعی  هناـسلب و ال 
دق و  لاجرلا ) هرقحت  نویعلا و  همحتقت  نمم  مهنم ، کیلا  لصی  ـال  نم  روما  دـقفت  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  مهلاـح  نیب  نیذـلا  مه 

مـضهی نمم  ماقتنالا  یلع  نوردـقی  مهنال ال  هتمقن  نم  ارذـح  هللا و  هاضرمل  ابلط  مهب  هیانعلا  مهقوقح و  ظفح  - 1 روماب : مهیف  یصو 
نم لـصاحلا  جارخلا  لاوما  هبحتـسملا و  هبجاولا و  تاقدـصلا  هیف  عمجی  يذـلا  ماـعلا  لاـملا  تیب  نم  امـسق  مهل  لـعج  .مهقوقح 2 -
مل یتلا  نوضرالا  یه  و  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاق  دـلب ، لک  یف  مالـسالا  یفاوص  نم  امـسق  مهل  لعج  .هونع 3 - هحوتفملا  یضارالا 
نم مامالا  هاری  امل  و  نیملـسملا ، ءارقفل  تراص  ضبق  املف  مالـسلا ،) هیلع   ) هللا لوسر  هیفاص  تناک  باکرال و  لیخب و  اـهیلع  فجوی 

، هماع هماه  روماب  هلاغتشاب  ارتغم  مهیلا  هجوتلا  مدع  مهنع و  رظنلا  فرصل  ابجوم  هیالولا  ماقمب  وهزلا  ریـصی  نا ال  .مالسالا 4 - حلاصم 
مدع مهب و  مامتهالا  .هریصقلا 5 - هبجاولا  رومالا  نع  رظنلا  فرصل  هرافک  ریصی  هریثکلا ال  هماهلا  رومالا  ماکحا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف
قثوم لاجر  هلیسوب  لزتعملا  ثلاثلا  مسقلا  نع  دقفتلاب  یصوا  مث  .هجاحلا  راهظال  هبحاصملا  هرـضاحملا و  دنع  مههوجو  یف  سوبعلا 

نم اومرح  مهئابآ و  اودقف  نیذلا  ماتیالا  فلا - .مامتهالا  هیصوتلا و  دیزمب  هزجعلا  نم  نیتفئاط  صصخ  عضاوتلا و  هیشخلا و  لها  نم 
الف مهاوق  تطقسا  هبیشلا و  مهتکهنا  نیذلا  رمعلا  لذرا  یلا  نورمعملا  .امئاد ب - نانحلا  فطعلاب و  مهنوسملی  نیذلا  مهدلا  هبحم و 

سپـس همجرتلا : .لیقث  هلک  قحلا  لب  لیقث  هالولا  یلع  هقبطلا  هذـه  هیاعر  نا  یلا  راـشا  و  مهـسفناب ، مهجئاوح  زادـجنا  یلع  نوردـقی 
رد یتخـس  ناراتفرگ  نادنمزاین و  نایادگ و  نوچ  دندنمتـسم  هراچیب و  هکیتسدریز  هقبط ي  نآ  هرابرد ي  شاب  ار  ادخ  شاب  ار  ادـخ 
قح ظفح  هرابرد ي  وت  زا  ار  هچنآ  دـننایوج  محرت  ناهاوخ و  تجاح  هقبط  نیا  رد  اریز  هداتفا ، راک  زا  ریگ و  نیمز  مدرم  یگدـنز و 
ره رد  یمالـسا  تاجـصلاخ  دـمآرد  زا  مـه  يا  هرهب  و  راد ، ررقم  اـهنآ  يارب  لاـملا  تـیب  زا  يا  هرهب  و  راد ، رظن  رد  هتــساوخ  ناـنآ 
زاب اهنآ  زا  ار  وت  هاج  ماقم و  یتسمرـس  تسا ، اهنآ  ناکیدزن  قح  دننامه  هقبط  نیا  ياهتـسدرود  اه و  هناگیب  قح  دنـشاب ، یناتـسرهش 
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رادم رب  نانآ  زا  لد  تسین ، هتفریذپ  رذع  مزال  کچوک و  ياهراک  نیا  رد  وت  ریصقت  يارب  ناوارف  مهم و  ياهراک  ماجنا  اریز  درادن ،
دننک یم  هاگن  اهنادـب  ریقحت  هدـیدب ي  مدرم  و  دنـسر ، یمن  وت  روضحب  هک  نادنمتـسم  نیا  هتـسد  نآ  زا  زاسم ، هرگ  اهنآ  رب  هرهچ  و 

هب ارنانآ  عضو  ات  رامگب  دنـشاب  نتورف  سرت و  ادخ  هک  يدامتعا  دروم  قثوم و  ناسک  نانآ  یتسرپرـس  يارب  و  نک ، دقفت  یـسرزاب و 
نانیا اریز  یـشاب ، روذـعم  دیفـسور و  شتاقالم  ماگنه  ناحبـس  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  نک  راتفر  نانچ  اهنیا  اـب  .دـنهد  شرازگ  وت 

هاوخرذـع شقح  تخادرپ  رظن  زا  ادـخ  هاگرد  هب  مادـک  ره  هرابرد ي  دـنلدع و  فاصنا و  دـنمزاین  رتشیب  نارگید  زا  تیعر  نایمرد 
يارب هک  تسیراـک  نیا  نک  یـسرزاب  دـنرادن  تساوخرد  لاوس و  يورین  دـنا و  هراـچیب  هک  ار  هدـیمخ  تشپ  ناریپ  ناـمیتی و  شاـب ،
شوخ تبقاـع  هک  دـیامن  کبـس  یمدرم  رب  ارنآ  دـنوادخ  و  تسا ، نیگنـس  یقح  ره  درک ؟ دـیاب  هچ  یلو  تسا  نیگنـس  ناـنارمکح 

.دنراد هدیقع  نانیمطا و  ناشیا  رب  دنوادخ  ياه  هدعو  یتسارب  و  دنراد ، ابیکش  رایسب  ار  دوخ  دنهاوخب و 

يرتشوش

و ال : ) میحجلا لها  فصو  یف  یلاعت  لاق  دـقف  نیجاتحملا ) نیکاـسملا و  نم  مهل  هلیح  ـال  نیذـلا  نم  یلفـسلا  هقبطلا  یف  هللا  هللا  مث  )
نع یکح  و  نیکـسملا ) ماعط  یلع  ضحی  میتیلا و ال  عدی  يذلا  کلذف   ) نیدـلاب نیبذـکملا  یف  لاق  و  نیکـسملا ) ماعط  یلع  ضحی 

لصفلا (. ) سوبلا يوذ  و  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  یـسوبلا ) لها  و  (. ) نیکـسملا معطن  کن  مل  و  : ) اهیف مهکالـسنا  للع  یف  رقـس  لها 
نیکـسملا و  لاسی ، يذـلا ال  ریقفلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

سئابلا اومعطا  اهنم و  اولکف  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  و  نمزلا ، عمج  ینمزلا ) و   ) .مهدـهجا سئابلا  و  هنم ، دـهجا 
ندـبلا و  : ) یلاعت لاق  دـق  و  ارتعم ) اعناق و  هقبطلا  هذـه  یف  ناف   ) .هتنامز نم  جرخی  نا  عیطتـسی  ـال  يذـلا  نمزلا  ریقفلا  سئاـبلا  ریقفلا )

و رتعملا ) عناقلا و  اومعطا  اهنم و  اولکف  اهبونج  تبجو  اذاف  فاوص  اهیلع  هللا  مسا  اورکذاف  ریخ  اهیف  مکل  هللا  رئاعـش  نم  مکل  اـهانلعج 
کل ضرتعی  يذـلا  رتعملا  عونقلا و  ینزعا  ینکلو  الک  تلقف : تیهز ، دـق  اولاق : و  لاق : کل ، يرتعی  قزر و ال  امب  عنقی  يذـلا  عناقلا 
هیاور یفا  مهدعب ، رکذ  نم  نیکاسملا و  يا : مهقوقح ) نم   ) .ظفحلا کنم  بلط  يا : کظفحتسا ) ام  هللا  ظفحا  و   ) .لاسی هیطعتل و ال 

و (. ) رتـعملا عناـقلا و  اومعطا  و  : ) یلاـعت هلوق  رم  و  رتـعملا ، عناـقلا و  یف  یلاـعت  هللا  قح  نم  ینعملا  نوکیف  اـهیف ) هقح  نم  ( ) فحتلا )
تیب یف  امهـس  مهل  یلاعت  هللا  ضرف  دق  كدیب و  يذـلا  لاملا  تیب  نم  هب  داری  نا  نکمی  کلام  ای  کلام ) تیب  نم  امـسق  مهل  لعجا 
 … نیکاسملا ءارقفلل و  تاقدصلا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امنا : ) یلاعت لاقف  لاملا ،

هغارف دـنع  هیلع  دروف  روصنملا  یلا  الوسر  مورلا  کلم  ذـفنا  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف .کصخـش و  لاـم  نم  هب  داری  نا  نکمی  و  (. 
یلا راص  املف  هفاـصرلاب ، لزاـن  وه  يدـهملا و  یلا  هعم  بکری  نا  هزمح  نب  هراـمع  روصنملا  رما  و  مالـسلا ، هنیدـم  نم  نیبناـجلا  نم 

دق نولاسی و  اموق  مکدنع  يرا  ینا  هرامع - ینعی  اذهل -  لق  هنامجرتل : لاقف  لاوسلا ، ینمزلا و  نم  هیلع  نم  مورلا  لوسر  يار  رسجلا 
یلا یـضم  و  مهعـست ، لاومـالا ال  نا  هراـمع : هل  لاـقف  .مهتـالایع  مهتنووم و  مهیفکی  ءـالوه و  محری  نا  کـبحاص  یلع  بجی  ناـک 
لاق ام  انبحاصل و  تلق  ام  ینغلب  هل : لاقف  رـضحاف  هینرـضحاف ، هعـساو  لاومالا  .تبذک  هل : لاقف  کلذب  روصنملا  ربخف  داع  يدهملا و 

وا اینا  یف  لضف  وا  ظح  نم  یـشب ء  یناطلـس  لها  یتیعر و  نم  دـحا  یلع  رثاتـسا  نا  هرکا  ینکلو  هعـساو  لاومالا  نال  بذـک  کل و 
: تلق .مهترخآ  یف  مهل  هاجن  کلذ  نوکیل  مهیدیا  تاوذ  نم  مهولاسی  نا  ینمزلا و  لاوسلا و  یباوث  یف  ینوکرشی  نا  بحا  و  هرخآ ،
- الجر یلو  هنا  هلخب  نم  و  دیدشلا ، هلخب  نیکاسملا  کئلوال  هتیافک  مدع  یف  هرذع  نا  و  روصنملا ، بذک  هرامع  بذـک  امک  نکلو 
یف ء نم  ائیف  کتیلو  یتناما و  یف  کتکرشا  هل : لاقف  ائیش ، هیطعی  الئل  هیلع  للعتی  نا  دارا  فرصنا  املف  امسو  راب  يربطلا -)  ) یف امک 
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كدـنع نم  تجرخ  اذا  یمک  یف  هتررـص  لاقثم  هنم  مهرد  الا  یـش ء  کلذ  نم  ینبحـص  ام  هللااـب  كذـیعا  لاـقف : .هتنخف  نیملـسملا 
، انمهرد مله  اقداص  الا  کنظا  ام  هل : لاقف  .کلام  نم  هللا و ال  لام  نم  یـش ء ال  یعم  سیل  یتیب  لـخداف  یلاـیع  یلا  ـالغب  هب  تیرکا 

همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) عبـضلا هصق  رکذ  و  رماع - ما  ریجم  الا  کلثم  یلثم و  ام  لاقف : هدبل  تحت  هعـضوف  هنم  هذخاف 
اهب دارملا  نا  رهاظلا  دلب ) لک  یف  مالـسالا  یفاوص  تالغ  نم  امـسق  و   ) .ائیـش هیطعی  الئل  اهریجم  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
نم دـی  یف  هکورتم  هفوقوم  یهف  لاجر  لیخب و  هونع  تذـخا  یتلا  ضرـالا  و  : ) داـمح هیاور  یف  .هونع و  هحوتفملا  یـضارالا  تـالغ 
نم یقب  ام  دـعب  ذـخوی  و  تاقدـصلا - رـشع  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  یلاولا - مهحلاصی  ام  حلـص  یلع  اـهیلع  موقی  اـهییحی و  اـهرمعی و 

و هیلع ، مهحلاص  ام  ردـق  یلع  مهوابـصنا  مهیلا  عفدـیف  اهترکا ، ضرالا و  لامع  مه  نیذـلا  هئاکرـش  نیب  یلاولا و  نیب  مسقیف  رـشعلا ،
و داهجلا ، هوجو  یف  نیدلا  هیوقت  مالسالا و  هیوقت  نم  هبونی  ام  هحلصم  یف  و  هللا ، نید  یلع  هناوعا  قازرا  کلذ  نوکیف  یقابلا ، ذخوی 

نوضرالا مالسالا ، یفاوص  لاقف : دیدحلا  یبا  نبا  طبض  و  ریثک …  لیلق و ال  کلذ  نم  هسفنل  سیل  هماعلا  هحلصم  هیف  امم  کلذ  ریغ 
هاری امل  و  نیملـسملا ، ءارقفل  تراص  ضبق  املف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هیفاص  تناک  باکر  لیخب و ال  اـهیلع  فجوت  مل  یتلا 
ناف یش ء  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و   ) یلاعت هلوق  یف  نیروکذملا  فانصالا  نم  مهنا  و  لاقف : طبخ  هنا  امک  مالسالا ، حلاصم  نم  مامالا 

سمخلا كدف و  یف  مهفرـصت  یف  هتمئا  لاعف  یلا  هلاقم  یف  دنتـسا  هنا  الا  نیکاسملا ) یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  هللا 
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هلغلا دـلب  نع  مهنم ) یـصقالل  ناـف   ) .نیکاـسملا فرـصم  مالـسالا و  حـلاصم  مساـب 

هدش يا : رطب ) مهنع  کنلغشی  الف  هقح  تیعرتسا  دق   ) .یـصقالا یندالا و  نم  و  لک ) و  یندالل ، يذلا  لثم  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل 
هزمهلا رسکب  کماکحال )  ) .ریسیلا ریقحلا  يا : هفاتلا ) کعییـضتب  رذعت  کناف ال   ) .بسنالا وه  و  رظن ) ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  حرملا ،

و  ) .مهنم سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  حبصا و  نمف  مهنع ) کمه   ) .بهذت ال  يا : نمخـشت ) الف  مهملا  ریثکلا   ) .امکحم هلعا  يا :
(. ءافعـضلل کحانج  ضفخا  و  هللا ، کعفری  عضاوت هللا  و  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  و  مهل ) كدخ   ) .ربکلا نم  لمت  ال  يا : رعـصت ) ال 
هللا دـنع  نوکی  نا  نکمی  و  لاجرلا ) هرقحت  نویعلا و   ) .ناوهلا رظن  هرظنت  يا : همحتقت ) نمم  مهنم  کیلا  لـصی  ـال  نم  روما  دـقفت  (و 

مهیف لـمعا  مث  مهروما  کـیلا  عـفریلف   ) .مهنع ثحبلا  یف  متهی  یتـح  عـضاوتلا ) هیـشخلا و  لـها  نم  کـتقث  کـئلوال  غرفف   ) .ـالیلج
دیدحلا و یبا  نبا   ) دازف طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هللا ) یلا   ) .الوبقم هدعب  كرذع  نوکی  المع  مهعم  لمعت  يا : راذـعالاب )
مهفعضل و هیعرلا ) نیب  نم  ءالوه  ناف   ) .مهترذعم نیملاظلا  عفنی  موی ال  هاقلت ) موی  (. ) هناحبـس  ) هلالجلا ظفل  دعب  هیطخلا  و  مثیم ) نبا 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .ءاـیوقالا نم  مهریغ ) نم  فاـصنالا  یلا  جوحا   ) .مهب ساـنلا  ثارتکا  مدـع 
یبا نبا  لاق  .هقح  قح  يذ  لک  یتوی  نا  بوجول  هیلا ) هقح  هیدات  یف  هللا  یلا  رذعاف   ) .يوقلا فیعضلا و  نم  لک ) و  ( ) ایندلا نیدلا و 

ملظتملا لخدا  هعمـس  اذاف  توصلا ، عمـسی  ثیحب  دعقی  و  هریغ ، یلا  قثی  و ال  هسفنب ، ملاظملل  سلجی  هرـساکالا  ضعب  ناک  دـیدحلا :
يذ لک  يرصب ، یف  بصا  ملف  یعمس  یف  ممـصب  تبـصا  نا  هیعرلا  اهیا  لوقی : کلملا  نا  هیدانم  يدانف  هعمـس ، یف  ممـصب  بیـصاف 

یقلی صصقلا ، تیب  هامس  تیب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال ناک  .هل و  فرـشتسم  تیب  یف  مهل  سلج  مث  رمحا ، ابوث  سبلیلف  همالظ 
لاق فعـضلا ، يا : هقرلا ) يوذ  متیلا و  لها  دـهعت  و   ) .قثاولا نوراه  نب  دـمحم  يدـهملا  لـعف  ناـک  کلذـک  و  مهعاـقر ، هیف  ساـنلا 
یف لیوط  باسح  ایندـلا و  یف  لذ  هنـال  هلاـسملل ) هسفن  بصنی  ـال  هل و  هلیح  ـال  نمم   ) اـققر ـال  اـنه و  اـهمظع و  یف  قلت  مل  رعاـشلا :

مهفرعت ففعتلا  نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبسحی  ضرالا  یف  ابرض  نوعیطتسی  هللا ال  لیبس  یف  اورصحا  نیذلا  ءارقفلل  : ) یلاعت لاق  یبقعلا ،
قحلا و   ) .اربک مهیف  هیالولا  دیلوتل  لیقث ) هالولا  یلع  کلذ  و  (. ) میلع هب  هللا  ناف  ریخ  نم  اوقفنت  ام  افاحلا و  سانلا  نولاسی  مهامیسب ال 

اولع نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  ( ) هیفاعلا اوبلط  ماوقا  یلع  هللا  هففخی  دـق  و   ) .فیفخ هلک  لطابلا  نا  امک  لیقث ) هلک 
: يا اوربصف ) ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ـال  ضرـالا و  یف 
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( فحتلا  ) هیاور یف  و  مهل ) هللا  دوموم  قدـصب  اوقثو  و   ) .برقا وه  و  مهـسوفن ) ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  مهـسفنا )  ) ربـصلا یلع  اولمح 
(. هللااب نعتسا  مهنم و  نکف  : ) هیاورلا کلت  تداز  و  بسنا ، وه  و  بستحا ) ربص و  نمل  )

هینغم

نم هلوقب : کلذ  مامالا  حـضوا  امک  نیکاسملا  ءارقفلا و  نم  فلاتت  یتلا  یمظعلا  هیبلاـغلا  هیبعـشلا و  ریهاـمجلا  یلفـسلا : هقبطلا  هغللا :
یضارلا عناقلا : .ههاع و  بحاص  يا  نیمز  عمج  يازلا - حتفب  ینمزلا - .رقفلا و  هدش  ءابلا - مضب  یسوبلا - .نیجاتحملا و  نیکاسملا و 

و كدـخ : رـصعت  .ملـسم و ال  لـکل  عاـشملا  لاـملا  مالـسالا  یفاوصی  دارملا  .ءاـطعلل و  ضرتعی  رتعملا : .هلاـسم و  ریغ  نم  رـسیت  اـمب 
: نیکاسملا هفسلف  دیکوتلل ، هیناثلا  و  هللا ، اوقتا  وا  اورذحا  هللا  هللا  بارعالا : .فعضلا  ءارلا - رـسکب  هقرلا - .رذعلا و  بجوی  ام  راذعالا :

نیذـلا عانـصلا  نیفظوملا و  نم  و ال  هاضقلا ، دـنجلا و  نم  اوسیل  مهنال  خـلا ..) مهل  هلیح  نیذـلا ال  نم  یلفـسلا  هقبطلا  یف  هللا  هللا  مث  )
تالحم تویبلا و  یف  نیمدختـسملا  نم  و  فرحلا ، ضعب  هعارزلا و  یف  نیروجاملا  هلیغـشلا  نم  نوفلاتی  امنا  و  مـالکلا ، مهنع  مدـقت 
مهضعبل نوکی  دق  و  لمعلا ، نع  نیلطاعلا  هزجعلا و  خویشلا و  نم  .هبشا و  ام  عباطملا و  ءانبلا و  لامع  و  تارایـسلا ، یقئاس  و  هراجتلا ،

قاروا وا  فحـصلل  اـعئاب  نوـکی  وا  هوـحن ، ثارکلا و  لـجفلا و  اـهیف  عیبـی  هیواز  هـل  نوـکت  وا  هتجاـحب ، یفت  ـال  ضرـالا  نـم  هـعطق 
هللا هللا  مامالا : لوق  مهلمشی  ءالوه  لک  .هسانکلا  هسارحلل و  افظوم  نوکی  وا  اهعیقرت ، وا  هیذحالا  حسمک  هعفات  هفرح  اذ  وا  بیـصنایلا ،

و اهلج ، وا  بوعـشلا  لک  یف  هیرثکالا  یمظعلا و  هیبلاغلا  مهنال  ریهامجلا  هملک  مهیلع  قلطت  مهل و  هلیح  نیذـلا ال  یلفـسلا  هقبطلا  یف 
هیندم و یف  رثا  مسا و ال  ءامظعلا  ءاملعلل و  ناک  ام  مهالول  و  هایحلا ، مدقت  تامزالا و  لح  یف  حلـصم  یبن و  لکل  هدـعلا  هوقلا و  مه 

امم کلذ  یلا  ام  و  عالقلا ، عرتلا و  دودسلا و  حورصلا و  نم  مخـضلا  ثارتلا  اذه  هیناسنالل  ناک  و ال  سانلا ، عفنی  یـش ء  وا  هراضح ،
مهب ررحی  مهدراطی و  سیلوبلاف  عمتجملا ، تاقبط  نیب  هدهطـضملا  هلغتـسملا  هقبطلا  مهف  اذـه  عم  .اهریغ و  راثالا و  فحاـتم  یف  هارن 

تاناعا نم  نومرحی  مه  و  فافکلا ، نود  الا  تامدـخلا  نمث  نم  مهنوطعی  ءاینغالا ال  و  مهریغ ، یلع  ارجی  ـال  نیح  یف  تاـفلاخملا ،
ههآ هبکن و  لک  نم  رفوالا  طسقلا  نولمحتی  هلک  اذـه  دـعب  و  نیفظوملا ، اهیلع و  نیقرـشملا  بویج  یلا  بهذـتل  تناک - نا  هئاغالا -

لاوما یف  هکرـشلا  مهل  هل  بجوت  اهنم  هتایآ ، نم  دـیدعلا  یف  هناحبـس  مهرکذ  دـق  .برحلاک و  هیـضرا  ما  بدـجلاک ، تناک  هیوامس 
یبرقلا و يذـب  اناسحا و  نیدـلاولاب  و  مهیلا : ناـسحالا  اـهنم  .جراـعملا و   25 مورحملا - لـئاسلل و  مولعم  قـح  مهلاوـما  یف  ءاـینغالا :

نم نیفعـضتسملا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقت  مکل ال  اـم  و  مهلجا : نم  هروثلاوداـهجلا  بجوت  اـهنم  .ءاـسنلا و   36 نیکاسملا - یماـتیلا و 
ملظلا یلع  اوراـثف  مهلجا  نم  لـتاقی  مهنع و  روـثی  ادـحا  اورظتنی  مل  نیفعـضتسملا  نـکل  .ءاـسنلا و   75 نادـلولا - ءاسنلا و  لاـجرلا و 

قیرط یف  رخـالا  اهـضعب  و  تاروثلا ، نم  ریثـک  یف  اورـصتنا  و  هرومعملا ، فارطا  نم  فرط  لـک  یف  كراـعملا  اوضاـخ  و  مهـسفناب ،
دعسا و هایح  و  عیمجلل ، هیرحلا  لدعلا و  لوقت : یتلا  نیکاسملا  هلسلف  اما  بضاغلا .؟ بثاولا  رایتلا  نم  رفملا  نیا  .لاط و  نا  و  رـصنلا ،

یف بعـش  لک  هینما  و  نیناوقلا ، عئارـشلا و  ادـبم  و  ضرالا ، یلا  ءامـسلا  هلاسر  یهف  هفـسلفلا  هذـه  اما  ءانثتـسا ، نود  درف  لکل  لضفا 
هللا لوقی : نیح  هدابع  نم  نیبیطلا  هللا و  هدارا  نلعی  امنا  .طقف و  هروعـش  نع  ریعی  و ال  هناسلب ، قطنی  مامالا ال  و  اهبرغ ، ضرالا و  قرش 
الب ماتیا و  مهنال  مهریغ  نم  فاصنالا  یلا  جوحا  هیعرلا  نیب  نم  ءالوه  ناف  ..نیجاتحملا  نیکاسملا و  نم  مهل  هلیح  ـال  نیذـلا  یف  هللا 

هینازیم نم  فاک  غلبم  و  میمصت ، یلا  جاتحی  عورـشم  لک  و  هریثک ، هلودلا  عیراشم  کلام .) تیب  نم  امـسق  مهل  لعجا  و   ) .لاخ مع و 
اقح نوکیل  هینازیملا  نم  امسق  مهل  یلاولا  صـصخی  نا  و  هلودلا ، عیراشم  نیجاتحملا و  یلع  هقفنلا  نوکت  نا  مامالا  رما  دق  .هلودلا و 
یف اما  نیرشعلا ، نرقلا  لود  نم  رثکا  وا  هلود  یف  انوناق  اذه  نوکی  دق  ..نیفظوملا و  رئاس  هاضقلا و  دونجلا و  بتاورک  امامت  انومضم 
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يذـلا و  نظن - امیف  درف - وا  هئف  هلود و ال  اذـه  فرعت  ملف  دـهعلا  کلذ  یف  اما  دـیزت - وا  هنـس  هئمثـالث  فلا و  ذـنم  يا  ماـمالا  دـهع 
تارــشحلا و هلماـعم  مهلماـعت  و  نینوـلملا ، ءارقفلا و  نـم  مـهریغ  رمحلا و  دوـنهلا  دهطــضت  هدـحتملا  تاـیالولا  نا  هاـنارق  هاـنفرع و 

یف مالسالا  یفاوص  تالغ  نم  امسق  و   ) .رامدلا رـشلل و  رخـسم  اهانغ  نکل  و  رـصعلا ، اذه  یف  هلود  ینغا  یقرا و  یه  و  تاناویحلا ..!
مهف امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مهسب  صتخت  و ال  هفاک ، نیملسملا  نیب  عاشملا  لاومالا  انه  مالـسالا  یفاوصب  دارملا  دلب .) لک 

و مهـسفنال ، هنوراتخی  ام  يا  كولملا  یفاوص  نم  وا  هلک ، هذـخا  اذا  لاملا  یفـصتسا  نم  هذوخاـم  یفاوص  هملک  و  دـیدحلا ، یبا  نبا 
هذـه و نم  دـست  مهتاجایتحا  نا  و  نیملـسملا ، نیب  عاـشم  یه  یتلا  لاومـالا  نم  مهمرحب  هلودـلا  هینازیم  یف  ءارقفلا  مهـس  نا  ینعملا 
يودـب و و  بیرغ ، بیـسن و  نیب  و  ضیبا ، دوسا و  نیب  قرف  ال  هللا ، لام  یف  ءاوس  جـیواحملا  لک  خـلا ..) مهنم  یـضقالل  ناـف   ) کـلت
بلاطم و تنا  خلا ..) هفاتلا  کعییضتب  رذعت  کناف ال   ) لام وا  هاجب  رارتغا  و  رطب ) مهنع  کلغـشی  الف   ) .یعبات یباحـص و  و  يرـضح ،

رابک کلغـشت  و ال  عیمجلاـب ، متهت  حلـصت و  نا  کـیلع  و  هرذ ، لاـقثم  تناـک  ول  یحهیعرلا و  یف  هریغـص  هریبک و  لـک  نع  لووسم 
ریثکلا یف  ینعملا  اذه  مامالا  دکا  دق  ..زجاعلا و  لوسکلا  قطنم  اذه  ناف  مهی ، هادع ال  ام  مهالا و  تیدا  لوقت : و  اهراغص ، نع  رومالا 

وه سانلا  رظن  یف  هفات  برف  هفاوتلا ، نم  نکت  نا  .جاتحم و  لک  هجاحب  مامتهالا  وه  ریخالا  لوـالا و  فدـهلا  و  هلاوقا ، هاـیاصو و  نم 
مامالا و لاوقا  نم  .نایحالا و  نم  ریثک  یف  سفن  هایح  اـهیف  ءاـملا  هعرج  وا  شیعلا  همقلف  هیلا ، جاـتحی  نم  دـنع  توم  وا  هاـیح  هلاـسم 
اهجئاتنب و ساقت  رومالا  ناف  هعفنملا ، رثالا و  ثیح  نم  ياریثک  هلیلق  و  ریبک ، هریغـص  ناف  ائیـش ، هنم  اورقحت  ـال  ریخلا و  اولعفا  همکح :

کنم متی  نا  بجی  و  مهلکاشم ، لحل  کیعـسب  لخبت  و ال  نیـسئابلا ، همدخ  نع  عفرتت  ال  خـلا ..) مهنع  کمه  صخـشت  الف   ) .اهراثآ
نیذلا ال تاجاحلا  يوذ  نم  ءافعـضلا  رثکا  ام  خلا ..) کیلا  لصی  نم ال  روما  دـقفت  و   ) لضفتم نسحمک و  کیلع ال  بجاوک  کلذ 

انیعا الا  نوری  ادبا ال  ناشلا ..! يوذ  ماکحلا و  یلا  مهلوصو  قیرط  نم  تابقعلا  حیزی  امیرک  و ال  هیلا ، نوکشی  الاخ  امع و ال  نودجی 
اوسا مهیلع  رجی  هنا  و  هئفلا ، هذـه  لامها  نم  ماکحلا  هالولا و  رذـحی  رذـنی و  ماـمالا  ..مهب و  ازهت  انـسلا  ـالا  نوعمـسی  ـال  و  مهیردزت ،

تاحیـص اوعفری  و  دویقلا ، اومطحی  نا  اموی  دبال  ..ملظلا و  یلع  اوربصی  نا  لیحتـسی  و  هرثک ، یـصحی  نیـسئابلا ال  ددع  نا  ..بقاوعلا 
قلخلا ریاـصم  یلع  نینمتوملا  راربـالا  نم  اصاخـشا  نیعی  نا  هلماـع  ماـمالا  حـصن  مث  ..مهناوعا  هاـغطلا و  ماـکحلا  هوـجو  یف  بضغلا 

.فورعملاب و اهزاجنا  یلع  لـمعیل  هیلا ، اـهنوعفری  و  مهبلاـطمل ، نوغـصی  و  تاـجاحلا ، يوذ  نم  ساـنلا  لاوحا  نع  ثحبلل  نوغرفتی 
اذـهب و  رهدـلا ، هراکم  یف  مهکراشی  و  مهب ، یـصوی  مهمالاب و  رعـشی  نیکاسملا ، عم  هلک  رمعلا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شاع  اذـکه 

هلزنملا ولعب  هرشب  و  هذه ، هتفصل  مامالا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ینثا  دق  ..موی و  رخآ  یلا  و  ریهامجلا ، دوبعم  لاز  ام  ناک و 
بح کل  بهو  ..ایندلا و  یف  دـهزلاب  کنیز  اهنم ، هیلا  بحا  هنیزب  دابعلا  نیزی  مل  هنیزب  کنیز  دـق  هللا  نا  یلع  ای  هل : لاق  و  هللا ، دـنع 
یلع ناک  راسیلا : نیمیلا و  باتک  یف  حلاص  سابع  دمحا  ذاتسالا  لاق  .اماما و  کب  نوضری  .اعابتا و  مهب  یضرت  کلعجف  نیکاسملا ،
صخ مث  هجاح ، يذ  لکب  الوا  مامالا  یـصوا  خـلا ..) هقرلا  يوذ  متیلا و  لها  دـهعت  و   ) .هئارو نم  تناک  ریهامجلا  نا  و  هیبعـش ، عسوا 
هالولا یلع  کلذ  و   ) لوستلا و  بلطلاب ، سانلل  مهنم  يدـصتی  نم ال  صوصخلاـب  و  هیاـعرلاب ، یلوا  مهنـال  زجعلا ، خویـشلا  ماـتیالا و 

هلمرالا و قفتی  نا  اما  ءانمالا ، تاقثلا  نم  هیفظوم  هئارزو و  راتخی  و  هعجوملا ، هملکلا  لمتحی  وفعی و  نا  یلاولا  یلع  نوهی  دـق  لـیقث )
ابلط باعـصلا  هیلع  نوهت  هنامیا  یف  ایوق  ناک  اذا  الا  هبلق  یلع  بعـصتسم  بعـص  لیقثف و  اذـه  اما  اـهلاثما ، نم  نیرومغملا  و  اـهمیتی ،

.مهل اوضرعتی  نا ال  مهرمات  كدنج : مهنع  دعقتو  : مامالا لاق  امک  هیطعلاب ، داج  فلخلاب  نقیا  نم  .باوثلا و  نسح  و  هللا ، هاضرمل 

هدبع
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ههاعلا يا  يازلا  حتفب  هنامزلاب  باصملا  وه  نیمز و  عمج  هلوا  حتفب  ینمزلا  رقفلا و  هدش  هلوا  مضب  یسوبلا  ینمزلا : یسوبلا و  لها  … 
دق لذ و  عضخ و  لاس و  يا  عنمک  عنق  نم  لئاسلا  عناقلا  ارتعم : اعناق و  هقبطلا  باستکالا …  نع  مهل  هعناـملا  تاـهاعلا  باـبرا  دـیری 

مالسالا یفاوص  هظفح …  کنم  بلط  کظفحتـسا  لاوس و  الب  ءاطعلل  ضرعتملا  ءارلا  دیدشتب  رتعملا  عنک و  لاقیف  افاک  فاقلا  لدبت 
رذعت ال  همعنلاب …  نایغط  رطب : مهنع  کنلغـشی  اهتارمث …  اهتالغ  همینغلا و  ضرا  یه  هیفاص و  عمج  مالـسالا  یفاوص  دلب : لک  یف 

يا ال صخشت  ال  مهنع : کمه  صخـشت  الف  مهملا …  ریثکلا  تنقتا  تمکحا و  اذا  هعییـضتب  رذعت  لیلقلا ال  هفاتلا  هفاتلا : کعییـضتب 
هرکت نیعلا  همحتقت  نویعلا : همحتقت  نمم  اربک …  اباجعا و  هلاما  هدـخ  رعـص  مهنووش و  هظحالم  نع  کمامتها  يا  کمه  فرـصت 

قثت نمم  نونوکی  مهلاوحا  هفرعمل  نوغرفتی  اصاخـشا  مهنع  ثحبلل  لـعجا  يا  غرف  کـتقث : کـئلوال  غرفف  اراـقتحا …  هیلا  رظنت  نا 
امب يا  هللا  یلا  راذعالاب  هاقلت : موی  هللا  یلا  کیلا …  اهوعفریل  ءارقفلا  لاح  فرعت  نم  نوفنای  هتمظعل ال  نوعضاوتی  هللا و  نوفاخی  مهب 

هیف نومدقتملا  نسلا  یف  هقرلا  ووذ  ماتیالا و  مهل : هللا  دوعوم  هدنع …  ارذع  کل  مدقی 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

روجنر و یتخـس و  رد  راتفرگ  دـنمزاین و  زیچ و  یب  هراچیب و  هدـنامرد  ناتـسدریز  هتـسد  هراـبرد  سرتب  ادـخ  زا  سرتب ، ادـخ  زا  سپ 
شـشخب ءاطع و  هب  هک  تسا  یـسک  مه  دـنک و  یم  راهظا  ار  شیگراچیب  تلذ و  هک  تسا  هدـنهاوخ  مه  هقبط  نیا  رد  اریز  یناوتان ،

هدومرف رما  وت  هب  ناشیا  هرابرد  دوخ  قح  زا  هک  ار  هچنآ  ادخ  ياضر  يارب  و  دیامن ، یمن  راهظا  سفن ) تفع  زا   ) یلد تسا ، دـنمزاین 
هدمآ تسدب  مالـسا  تمینغ  ياهنیمز  زا  هک  یئاه  هرهب  تالغ و  زا  یتمـسق  يراد و  تسد  رد  هک  لاملا  تیب  زا  یتمـسق  و  روآ ، اجب 

زا ناشیا  همه   ) دراد اهنآ  نیرتکیدزن  هک  تسا  يا  هرهب  بیصن و  نامه  ار  ناشیا  نیرترود  اریز  راد ، ررقم  ناشیا  يارب  يرهش  ره  رد 
یئاناوت نوچ  و  کیدزن ، هاوخ  رود  هاوخ  دنرب  یم  هرهب  هدـش  هتفرگ  اهناملـسم  اب  هدـننک  گنج  زا  هک  یئاهنیمز  تالغ  لاملا و  تیب 

ات دزادرپب  ار  اهنآ  قح  هک  رامگب  يرومام  ناشدوخ  رهـش  رد  سپ  دـنریگب  ار  دوخ  مهـس  دـنناسرب و  وت  رهـش  هب  ار  دوخ  هک  دـنرادن 
رد نتفر  ورف  يداش و  یشکرس  ار  وت  سپ  تسا ، هدش  هتـساوخ  وت  زا  ناشیا  زا  کی  ره  قح  تیاعر  و  دنامن ) دیمون  مورحم و  یـسک 
هب تیگدیـسر  مامتها و  هک  گرزب  راک  ندومن  راوتـسا  يارب  کچوک  راک  نداد  تسد  زا  هب  وت  اریز  درادن ، زاب  نانآ  لاح  زا  تمعن 
ور ناـنآ  زا  یـشکندرگ  يور  زا  و  رادـم ، غـیرد  ناـنآ  راـک ) یگدیــسر   ) زا ار  دوـخ  تـمه  سپ  یتـسین ، روذـعم  تـسا  رتـشیب  نآ 
هک یناسک  زا  درادـن  وت  هب  یـسرتسد  هک  ار  ناـشیا  زا  ناوتاـن ) شیورد و   ) یـسک ياـهراک  نک  یـسراو  یگدیـسر و  و  نادرگمرب ،

دنرامش یم  کچوک  ار  نانآ  مدرم  و  دنرگن ، یم  راوخ  ار  اهنآ  مدرم ) ي   ) اهمشچ

يارب وت  سپ  دـنهد ، هار  یلاو  هب  ار  ناشیا  هک  دوشیم  رید  دـننک و  یم  هاگن  يراوخ  تلذ و  هب  نانابرد  ناناوتان  ناشیورد و  هب  نوچ  )
هب ار  وت  تیاکش  دنامن و  هدرسفا  هدیدمتس و  یسک  ات  دنیامن  راهظا  وت  هب  جنر  سرت و  یب  ار  دوخ  ياهتساوخرد  هک  نک  يراک  نانآ 

اهنآ ياهراک  ات  هد  رارق  ناشیا  لاوحا ) هب  یگدیـسر   ) يارب دشاب  نتورف  دسرتب و  ادخ ) زا   ) هک ار  دوخ  نیما  سپ  دربن ) یلاعت  يادخ 
ترذع ینک  تاقالم  تمایق ) رد   ) ار ادـخ  یـسراو ) باسح و   ) هک يزور  هک  نک  راتفر  نانچ  ناشیا  هرابرد  هاگنآ  دـناسرب ، وت  هب  ار 

سپ دنرادن ) نتشیوخ  قح  زا  عافد  یئاناوت  نانآ  نوچ   ) دنرتدنمزاین نارگید  زا  داد  لدع و  هب  تیعر  نیب  رد  ناشیا  اریز  دنریذپب ، ار 
ناـمیتی هب  نک  یگدیـسر  و  یـشابن ) لوئـسم  هنوـگچیه  اـت   ) شاـب هتـشاد  تجح  رذـع و  ادـخ  دزن  ناـشیا  زا  کـی  ره  قـح  يادا  رد 
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میتفگ هچنآ  و  دـنا ، هتخاسن  هدامآ  نتـساوخ  يارب  ار  دوخ  یناوتان ) يور  زا   ) و دـنرادن ، يا  هراچ  هک  هدروخلاس  ناریپ  و  لاسدرخ ) )
دـشاب هاگ  و  دـیآ ، نارگ  یقح  هنوگ  ره  هکلب )  ) و تسا ، نارگ  نیگنـس و  نانارمکح  رب  نآ ) هب  لمع  میداد  رارق  وت  همانرب  ار  نآ  (و 
یتسار هب  و  دنراد ، یم  یئابیکش  هب  ار  دوخ  و  دنبلط ، یم  يراگتسر  وکین و  شاداپ  هک  یناسک  هب  دنادرگ  یم  کبس  ار  نآ  دنوادخ 

(. دنروآ یم  اجب  یناسآ  هب  ار  نآ  سپ   ) دنراد نانیمطا  دیواج ) تشهب   ) هداد هدعو  ناشیا  يارب  ادخ  هچنآ 

ینامز

یعقاو ناریقف 

دنکیم هجوت  مه  نامیتی  ناگراچیب و  هب  دراد  هجوت  هعماج  ماقم  لوپ و  هب  هک  لاح  نامه  رد  تسا  یعقاو  ربهر  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم هجوت  دنک و  یم  شرافـس  مه  نامیتی  ناگراچیب و  دروم  رد  دـنک ، یم  ار  ناناگرزاب  نارگتعنـص و  شرافـس  هک  تبـسن  نامه  هب 

ناهنپ اهنت  هن  اهرظن  زا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ریقف  هک  دهد  یم  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  دایز و  مه  ریقف  تسا ، ناوارف  امن  ریقف  .دهد 
مدرم و شیپ  رد  هن  دـنراد و  لام  رابتعا و  هداوناخ  شیپ  رد  هن  دارفا  هنوگ  نیا  دـنرگن و  یم  واب  یئانتعا  یب  هدـیدب  مدرم  هکلب  تسا ،

عالطا هک  نانآ  دـیامرف : یم  هداد  هجوت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  يریبعت  نیا  .دنتـسه و  یعقاو  ناریقف  ناـنیا  مه 
دهد یم  هجوت  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  هب  هک  یمود  هتکن  دنناد …  یم  دنمتورث  دنا  هتخاس  هشیپ  ار  تفع  هک  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دنرادن 

ناملـسم ود  ره  هدنریگ  هدننک و  تخادرپ  هک  دـنوش  نیمات  هقطنم  نامه  لاملا  تیب  دـمآ  رد  زا  دـیاب  هقطنم  ره  ناریقف  هک  تسا  نیا 
دننک یم  مادنا  ضرع  نارادمامز  فارطا  رد  رتشیب  هک  یصاخ  هورگ  فرص  زکرم و  رد  لاملا  تیب  زکرمت  .یمالـسا  مه  نوناق  دنا و 
مهـس دـیاب  نارگید  فیدر  رد  هتفرگ و  رظن  رد  نیکاسم  يارب  مه  یمهـس  لاملا  تیب  فرـصم  دروم  رد  نآرق  .درادـن  یـصاخ  لیلد 

راتفگ و تیاعر  دـنک  یم  شرافـس  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  ساـسح  عوضوم  ناـگراچیب  روما  یـسررب  .دـنریگب  اردوخ 
ریگم و هفاـیق  مدرم  هـب  تبـسن  .دـنک  یم  شرافـس  شدـنزرف  هـب  مـیکح  ناـمقل  هـک  یــشور  .تـسا  ناگدـنامرد  هـب  تبــسن  رادرک 

دیاب یئزج  ياهراک  نیا  زا  یلیخ  ندرک و  تبحـص  رگیدکی  اب  ندیـشوپ ، سابل  ندرک ، هاگن  نتفر ، هار  .نکم  تکرح  هناهاوخدوخ 
هیحور فیعـضت  بجوـم  همه  هک  یهاوـخدوخ  رورغ و  یـشورف ، رخف  زا  اـت  هدـش ، لرتـنک  نارگید  ربارب  رد  دـشاب و  هدـش  باـسح 

اب ار  فیلکت  نیا  دنا  فظوم  نارادمامز  اما  تسا  مدرم  همه  هفیظو  نیا  هچ  رگا  میشاب  ناما  رد  تسا  ناگدنامرد  صوصخب  نارگید 
رگا هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دنراد ، تیلوئـسم  ناتـسدریزب  تبـسن  نارادمامز  هک  اجنآ  زا  .دنهد  ماجنا  يرتشیب  تقد 

یم ناشن  نانآ  هب  تبـسن  ار  عضاوت  ینتورف و  المع  هک  ناگدنامرد  روما  یـسررب  تیلوئـسم  دـیاب  يرادـن  تصرف  تردـق و  تدوخ 
تکلمم يراج  روما  هک  تبـسن  نامهب  .دریگ  رارق  ترایتخا  رد  شراک  شرازگ  دوش و  ارجا  ناـنیمطا  دروم  يدرف  رظن  تحت  دـهد ،

لرتنک و دـیاب  دـشاب و  یم  فیلکت  مه  ناگدـنامرد  لاوحا  زا  یـسررب  دوش  ءارجا  لرتنک و  دـیاب  تسا و  فیلکت  گرزب  کچوک و 
ریاس زا  هورگ  نیا  هک  دنک  یم  دیکات  مالسلا  هیلع  ماما  .دریذپ  یمن  نانآ  هرابرد  یهاتوک  دروم  رد  ار  يرذع  چیه  ادخ  ددرگارجا و 
دوخ هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـننک  كرد  همه  زا  شیب  ار  يو  يدوجو  رثا  دـیاب  دـنراد و  رادـمامز  تردـق  كردـب  زاـین  رتشیب  مدرم 

هب هدرک و  تیوقت  ار  زیزع  مالـسا  هتخاس و  اه  یتخـس  تالکـشم و  مامت  اب  هدرک و  یگدـنز  یگراـچیب  رقف و  رد  يداـمتم  ياـهلاس 
هک يرادمامز  قرف  تسا  نیمه  دنک و  یم  ساسحا  شزاون  یئوجلد و  هب  ار  هقبط  نیا  زاین  نارگید  زا  شیب  هدیشخب  دشر  نآ  هعسوت 

شرورپ رگا  ای  هتفاین و  شرورپ  رقف  طیحم  رد  هک  يرادـمامز  هدرک و  ظفح  ار  شیوخ  تیونعم  هدیـسر و  تسایر  هب  رقف  طـیحم  رد 
هداد هجوت  ساسح  هتکن  ودب  ناگدنامرد  عضوب  قیقد  هجوت  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هداد  تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  تیونعم  هتفای 
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هورگ نیا  هکنیا  مود  دریذپ و  یمن  ار  ترذع  دـنک و  یم  تساوخ  زاب  وت  زا  تمایق  زور  رد  ادـخ  هکنیا  یکی  هدرک  هیکت  نآ  يور  و 
مـشچ دش  اپرب  هک  یهلا  لدـع  نازیم  تسه و  همه  يارب  تساوخ  زاب  فیلکت و  تمایق و  هچ  رگا  .راگزاس  مک  اب  دـنا و  هشیپ  تعانق 

هیلع ماما  دـنا  هدـش  شومارف  ابلاغ  دـنریگ و  یم  رارق  يرهم  یب  دروم  ایند  رد  ناگراچیب  نوچ  اـما  دوش ، یم  هریخ  لـمع  تقد  زا  اـه 
دروم شلامعا  هک  يدرفب  صوصخب  دـهد  یم  هجوت  تسا  مهم  تقیقح  رد  دوش و  یم  هتـشاگنا  زیچان  هک  یعوضوم  نیمهب  مالـسلا 

تلادع و دـنمزاین  نارگید  زا  شیب  یلو  تسا  زیچان  دودـحم و  هورگ  نیا  تاعقوت  هچ  رگا  رگید  يوس  زا  تسا و  ناتـسدریز  دـیلقت 
زا شیب  دنک و  یم  ینیگنـس  مورحم  هقبط  شود  رب  نآ  يارجا  ینیگنـس  دوش  لعج  نوناق  ردق  ره  نوچ  دنتـسه ، یهلا  نیناوق  يارجا 

هرابرد هکنیا  نیع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ماتیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  .دوش  تقد  نانآ  هب  تبـسن  نوناق  يارجا  رد  دـیاب  نارگید 
هب زاین  رتشیب  ریگنیمز  ناریپ  دننامه  نارگید  زا  اریز  دهد ، یم  رارق  هجوت  دروم  هناگادج  ار  نامیتی  زاب  دنک  یم  شرافـس  ناگدنامرد 
وت يارب  هک  يدوبن  میتـی  رگم  مالـسا  ربماـیپ  يا  هداد : هجوت  میرک  نآرق  رد  نآ  هراـبرد  ادـخ  هکیا  هتکن  .دـنراد  یئوـجلد  کـمک و 

هفیظو الاح  سپ  میتخاس !؟ دنمتورث  ار  وت  يدوبن و  دنمزاین  رگم  میدرک !؟ يوق  ار  وت  يدوبن و  فیعض  رگم  میتفرگ ؟ رظن  رد  کمک 
ماما هک  یبلطم  نیرخآ  .ینک  يرازگساپس  ادخ  ياهتمعن  زا  ینکم و  تنوشخ  ریقف  اب  یئوجن ، يرترب  میتی  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  وت 
دارفا دراد و  تمحز  قح  يارجا  تسا و  نیگنـس  تیلوئـسم  هک  تسا  هتکن  نیا  دـهد  یم  هجوـت  نآ  هب  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

: فده دیامرف : یم  هورگ  نیا  ياهتمالع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنناسرب  دصقم  هب  ار  نیگنـس  راب  نیا  دـنراد  تردـق  یـصوصخم 
هک یـسک  .تسا و  هدرک  هراشا  نانآ  هب  ادخ  هک  يدوعوم  زور  هب  دنراد  لماک  داقتعا  تمایق  زور  هب  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  تبقاع 

هاگچیه دوش  یم  هذخاوم  اهفیلکت  تشرد  زیر و  زا  تسا و  لوئسم  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دشاب و  یهلا  یفده  ياراد 
، ناوارف ماقم ، .دـیامن  یم  بیقعت  ار  دوخ  فدـه  تسه  هک  یندـنک  ناج  یتخـس و  ره  اب  دـنک و  یمن  یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز  زا 

فیلکت قیقد  روطب  دناوتب  هک  دناسر  یم  تمایق  لزنم  رس  هب  ار  دوخ  لامعا  حیحـص  راب  یـسک  اما  رتناوارف  مه  تسایر  هب  نادنمقالع 
هک تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  .دسارهن  یلکشم  چیه  زا  نآ  ماجنا  ارجا و  يارب  دعب  دنک ، كرد  ار  فیلکت  لوا  دزاس ، یلمع  ار  دوخ 
زا شیب  هفیظو  ماجنا  دیماب  مه  اهنآ  دـنک و  یم  هضرع  يو  هب  یـضوع  فیلکت  دارفا  هنوگ  نیا  ندرک  فرحنم  يارب  ناطیـش  اسب  هچ 

ثداوح و هعماج و  رب  تراظن  نوناق و  ءارجا  تروص  ره  رد  .دنراد  یمرب  ماگ  ناطیش  هار  رد  هک  دنرادن  ربخ  یلو  دنشوک  یم  شیپ 
مالسلا هیلع  ماما  تهج ، نیمه  هب  رت و  قیقد  ادخ  هاگشیپ  رد  يدیفسور  ظفح  اب  هارمه  نآ  همادا  تسا و  قیقد  يا  هفیظو  نآ  فیلکت 

.دنک یم  حیرشت  ار  اهیراک  هزیر  روط  نیا  رتشا  کلام  لثم  يارب 

يزاریش دمحم  دیس 

عمج نیکاسملا ) نم   ) مهروما هرادا  یف  مهل  جالع  يا ال  مهل ) هلیح  نیذـلا ال  نم  یفـسلا  هقبطلا  یف   ) کـلام اـی  هللا ) هللا   ) رکذا مث ) )
هجاحلا بحاص  يا  جاتحم ، عمج  نیجاتحملا ) و   ) .ءاینغالا كرتی  امک  كرحتی  الف  هکرحلا ، نم  رقفلا  هنکـسا  يذـلا  وه  و  نیکـسم ،

نع ناعناملا  ضرملا  ههاعلا و  يا  هنامزلاب ، بحاصملا  وه  و  نیمز ، عمج  ینمزلا ) و   ) سوبلا نم  رقفلا  هدـش  ینعمب  یـسوبلا ) لـها  (و 
ام ظفحا هللا  و   ) لاوس الب  ءاطعلل  اـضرعتم  يا  ارتعم ) و   ) لئـس ینعمب  عنق  نم  لـئاسلا  ینعمب : اـعناق ) هقبطلا  هذـه  یف  ناـف   ) باـستکالا

مهلاوحا دقفت  مهنوئش و  هارداب  ظفحلا  هنکسملا و  لها  یف  يا  مهیف )  ) یلاعت هقح ) نم   ) ظفحلا کنم  هناحبس  بلط  يا  کظفحتسا )
تالغ نم  امسق  و   ) هبـشا ام  هیزجلا و  تاکزلا و  جارخلا و  نم  عمجی  يذلا  کلام ) تیب  نم  امـسق  مهل  لعجا  و   ) .مهحئاوحب مایقلا  و 
یتـلا همینغلا  ضرا  یه  و  هیفاـص ، عمج  مالـسالا  یفاوـص  ریعـشلا و  هطنحلاـک و  هرمثلا  یه : و  هلغ ، عـمج  تـالغ  مالـسالا ) یفاوـص 
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يا مهنم )  ) دعبالا يا  یصقالل ) ناف   ) .دالبلا رئاس  یف  مهئاطعاب  لامعلا  هیصوت  دلب ، لک  یف  ینعم  و  مالسالا ، مساب  نوملسملا  اهمنتغا 
تیب نم  كدلب  لهال  یطعتف  كدلب ، یف  يذلا  کیلا  برقالل  يا  یندالل ) يذلا  لثم   ) دالبلا رئاس  یف  نیذلا  نیکاسملا  ءارقفلا و  نم 
مهقح یعرت  نا  کنم  هناحبس  بلط  يا  هقح ) تیعرتسا  دق  لک  و   ) كانه لام  تیب  ثیح ال  یفاوصلا  نم  دالبلا  رئاس  لهال  و  لاملا ،
مهاوس دـقفت  نع  مهرماب  نولغـشی  ءاسورلا  هداع  یه  امک  همعنلا ، کلملا و  نایغط  يا  رطب ) مهنع  کنلغـشی  الف   ) ادـیعب ما  ناک  ابیرق 

کماکحال  ) رومالا نم  لیلقلا  یـشلاب ء  کئانتعا  مدعب  يا  هفاتلا ) کعییـضتب   ) كرذـع سانلا  هللا و ال  لبقی  يا ال  رذـعت ) کناف ال  )
.ریثکلاب ءانتعالا  هفاتلا و  كرت  ال  نیرمالا ، تاعارم  مزاللاف  ریثکلا ، نع  لوئسم  وه  امک  هفاتلا  نع  لوئـسم  ناسنالا  ناف  مهملا ) ریثکلا 

لمت يا ال  رعـصت ) و ال   ) نیکاسملا ءارقفلا و  نوئـش  هظحالم  نع  يا : مهنع )  ) کمامتها يا  کمه )  ) فرـصت يا ال  صخـشت ) الف  )
همحتقت نمم   ) ءارقفلا نم  يا  مهنم ) کـیلا  کلـصی  ـال  نم  روما   ) نع ثحبا  يا  دـقفت ) و   ) نوربـکتملا لـعفی  اـمک  مهنع ) كدـخ  )

نم نیقثوملا  يا  کـتقث )  ) ءارقفلا کـئلوال ) غرفف   ) هباوثا هثاـثر  هل و  هیمها  مدـعل  لاـجرلا ) هرقحت  و   ) راـقتحاب هیلا  رظنت  يا  نویعلا )
و  ) .مهولمهی الف  ءارقفلا  رما  یف  نوفاخی  یتح  هناحبس  هللا  نم  هیشخلا ) لها  نم   ) مهتایصوصخ مهنوئـش و  نع  اوصحفیل  کباحـصا ،

مهودـجو مهنع و  اوـصحفت  اذاـف  هبـشا ، اـم  تاـناخلا و  بئارخلا و  یف  مهنع  صحفلا  مهترـشابم و  نع  اوربـکتی  ـال  یتـح  عـضاوتلا )
هناحبـس هدـنع  ارذـع  کل  مدـقی  امب  يا  هللا ) یلا  راذـعالاب  مهیف  لمعا  مث   ) ءارقفلا روما  يا  مهروما ) کیلا   ) هاـقثلا کـئلوا  عفریلف ) )

( مهریغ نم  فاصنالا  یلا  جوحا  هیعرلا  نیب   ) ءارقفلا ءالوه ) ناف   ) ءارقفلا تعیـض  اذامل  کل : لوقی  یتح ال  توملا ، دعب  هاقلت ) موی  )
هللا دنع  كرذـعی  امب  تئا  يا  هللا ) یلا  رذـعاف   ) هقبط لک  نم  وا  ءارقفلا ، ءالوه  نم  دـحاو  لک  يا  لک ) و   ) .مهعاطقنا مهتنکـسمل و 

ماتیالا يا  متیلا ) لها   ) جـئاوحلاب مایقلا  ثحبلاب و  دـهعت ) و   ) کیلع هناحبـس  هبجوا  يذـلا  هقح  هل  کئاطعاب  يا  هیلا ) هقح  هیدات  یف  )
و  ) .هروما زاجنا  یف  هل  جالع  يا ال  هل ) هلیح  نمم ال   ) مهلاح مهمظع و  قر  يذـلا  رمعلا  یف  نومدـقتملا  يا  نسلا ) یف  هقرلا  يوذ  (و 
( لیقث هالولا  یلع   ) یلفسلا هقبطلا  نع  صخفلل  هسفن  بصنی  ناب  لمعلا  کلذ ) و   ) لاوسلل هسفنب  موقی  يا ال  هسفن ) هلئسملل  بصنی  ال 

فیک لمعی  لب  ادیقم ، نوکی  نادـیری ال  ناسنالا  ذا  لیقث ) هلک  قحلا  و   ) ءارقفلا ءالوه  ءارو  نم  هدـئاف  ءاجر  مدـع  مهلاغـشا و  هرثکل 
یلع  ) لیقث ریغ  افیفخ  مهـسفنا  یلع  قحلا  لـعجی  يا  هللا ) هففخی  دـق  و   ) .اذـکه همرحملا و  تاوهـشلا  عبتی  نوخی و  بذـکی و  ءاـشی 

( مهل هللا  دوعوم  قدصب  اوقثو  و   ) ماثالا فارتقا  نع  مهسفنا ) اوربصف   ) هرخالا یف  هدومحملا  هبقاعلا ) اوبلط  ماوقا 

باوثلا نانجلا و  نم  هناحبس  هدعو  ام  يا 

يوسوم

.لئاسلا عناقلا : .جلافلا  باحـصاک  تاهاعلا  بابرا  مه  نیمز و  عمج  هنامزلا  هلوا  حتفب  ینمزلا : .رقفلا  هدـش  وه  سوبلا و  نم  یـسوبلا :
ناـیغط رطبلا : .باـکر  ـال  لـیخب و  اـهیلع  فجوی  مل  یتلا  ضرـالا  یه  یفاوصلا : .لاوس  ـالب  ءاـطعلل  ضرعتملا  ءارلا  دـیدشتب  رتعملا :

يوذ .ماتیالا  متیلا : لها  .هیف  رذـع  اذ  راص  رمالا : یف  رذـعا  .هیرد  زت  نویعلا : همحتفت  .مهیلع  ربکت  هدـخ : رعـص  .لیلقلا  هفاتلا : .همعنلا 
نیکاـسملا و نم  مهل  هلیح  ـال  نیذـلا  نم  یلفـسلا  هـقبطلا  یف  هللا  هللا  مـث   ) .اـهمیقی هـسفن : بـصنی  نـسلا  .هـیف  نومدـقتملا  یف : هـقرلا 

امسق مهل  لعجا  و  مهیف ، هقح  نم  کظفحتسا  ام  ظفحا هللا  و  ارتعم ، اعناق و  هقبطلا  هذه  یف  ناف  ینمزلا ، یـسوبلا و  لها  نیجاتحملا و 
، هقح تیعرتسا  دق  لک  و  یندالل ، يذلا  لثم  مهنم  یـصقالل  ناف  دـلب ، لک  یف  مالـسالا  یفاوص  تالغ  نم  امـسق  و  کلام ، تیب  نم 

كدـخ رعـصت  مهنع و ال  کمه  صخـشت  الف  .مهملا  ریثکلا  کماکحال  هفاتلا  کعییـضتب  رذـعت  کناف ال  رطب ، مهنع  کنلغـشی  الف 
، عضاوتلا هیشخلا و  لها  نم  کتقث  کئلوال  غرفف  .لاجرلا  هرقحت  و  نویعلا ، همحتقت  نمم  مهنم  کیلا  لصی  نم ال  روما  دقفت  و  مهل ،
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لک و  مهریغ ، نم  فاصنالا  یلا  جوحا  هیعرلا  نیب  نم  ءالوه  ناف  هاقلت ، موی  هللا  یلا  راذـعالاب  مهیف  لـمعا  مث  مهروما ، کـیلا  عفریلف 
هلزنم هریخـالا  هقبطلا  هذـهل  نا  نینموـملاریما ، اـی  یلع  اـی  ربـکا  هللا  ءارقفلا : هقبط  هعباـسلا  هقبطلا  هیلا ) هـقح  هیداـت  یف  هللا  یلا  رذـعاف 

دقل هفیعـضلا ، هقبطلا  هذـه  عم  کنووش  رئاس  کمـسج و  کحور و  کبلقب و  شیعت  کنا  تاقبطلا ، رئاـس  قاـف  اـمامتها  كدـنع و 
لازت ـال  هیح  مهب  كاـیاصو  مهنع و  تلحر  هفیلخ و  تنا  مهعم و  تشع  ساـنلا و  عـم  تنا  نیبذـعملا و  نـیمورحملا و  مـالآ  تـشع 

مهئاسکا و لجا  نم  تیرع  مهعبـش و  لـجا  نم  تعج  مهیر و  لـجا  نم  تئمظ  ماـنملا و  مهل  بیطی  نا  لـجا  نم  ترهـس  شیعت … 
کمالحا نوققحی  کمالآ و  نوشیعی  هررب  ءانبا  کل  اوناک  ماتیالا و  لمارالا و  نیکاسملل و  ابا  تنکف  مههیفرت …  لجا  نم  تدـهز 

مل یتـلا  هقبطلا  هذـه  یف  هللا ) هللا …   ) مهب هتیـص  تناـک و  هللا  یلا  عوجرلا  هقرلا و  يوـحت  یتـلا  هغیـصلا  هذـهب  مالـسلا  هیلع  یلع  … 
هقبطلا هذه  ناف  نیدعقملا ، سوبلا و  لها  نیجاتحملا و  نیکاسملا و  نم  هعـسلا ، بسکلا و  یف  هایحلا  اهل  حسفت  مل  رادقالا و  اهنکمت 

یف نا  اهل …  هرفوت  ام  اهدیب  نکی  مل  وا  هلودلا ، تزجع  نا  اهتاجایتحا  اهل  نموی  نا  عمتجملا  یلع  بجی  فطعلا و  هقفشلا و  قحتست 
ههج نوصی و  هفعلا و  هعنمت  نم  كانه  نکل  هقح و  بلطیل  هدی  دمی  لاسی و  نم  هجاحلا  لها  نیکاسملا و  ءارقفلا و  نم  هقبطلا  هذـه 
لام تیب  نم  امـسق  اهل  لـعجی  هقبطلا و  هذـه  یف  هللا  ظـفحی  نا  یلاولا  یلع  بجی  هیلا ، هلاـصیا  بجی  قح  اـمهنم  لـکل  بلطلا و  نع 

لاملا تیب  نوع  نکیل  .هقحب و  کلذ  ذخای  نم  قحا  کلذ و  قیداصم  هذه  ءارقفلا و  هشاعال  هماعلا و  حلاصملل  دـعم  هناف  نیملـسملا 
لامعالا لمعی  هنا  هنم  انظ  هریغـصلا  رومالا  هذـه  لمهی  ینادـلا و ال  مهنم و  یـصاقلا  ئارقفلا ، عیمج  یلع  عزوت  یتلا  یفاوصلا  کـلت 

هرجا و نیمسقلا  نم  لکل  ناف  ریبکلاب  لووسملا  ماق  نا  ریغصلا و  لفغی  هللا ال  ناف  اهتـسایس  کیرحت  دالبلا و  نووش  هرادا  نم  هریبکلا 
و  … ) مهیلا هدـی  دـم  مهتناعا و  نع  یحنتی  ءارقفلا و  ءالوه  نع  ضرعی  نا  زوجی  اذـلف ال  هباقع  هتیلووسم و  امهنم  لکل  نا  امک  هباوث 
و لیقث .) هلک  قحلا  و   ) لیقث هالولا  یلع  کلذ  و  هسفن ، هلاسملل  بصنی  و ال  هل ، هلیح  نمم ال  نسلا  یف  هقرلا  يوذ  متیلا و  لـها  دـهعت 

وه اذـه  مهعابتا و  یلا  ءایبنالا  ایاصو  هذـه  مهل ) هللا  دوعوم  قدـصب  اوقثو  و  مهـسفنا ، اوربصف  هبقاعلا  اوبلط  ماوقا  یلع  هللا  هففخی  دـق 
هذـه لک  نا  كولعـصلا ، هاجلا و  بحاص  موکحملا ، مکاحلا و  ریقفلا ، ینغلا و  فیعـضلا ، يوقلا و  هیف  لداعتی  يذـلا  ءامـسلا  قطنم 

مامتهالاب هیـصولا  ددـشی  انه  مامالا  و  دـحاو ، ناسل  دـحاو و  قطنمب  اهعم  لماعتی  اذـلف  زییمت  نود  هماما  يواستت  هقولخم هللا و  تائفلا 
كانه نا  هیلا  اهتاجایتحا  اهاوکـش و  عفرتف  یلاولا  یلا  لصتل  هعنطـصملا  زجاوحلا  قوف  زفقت  نا  عیطتـست  یتلا ال  هریقفلا  هقبطلا  هذـهب 

هذه لثم  نا  میقلا  لثملا و  نود  لاملا  بایثلا و  عم  لماعتت  هللا  رونب  رـصبت  مل  نویع  اهنال  هیردزت  نویعلا و  هرقتحت  نم  هقبطلا  هذه  نم 
هلاح یلع  دـیزی  نا  نود  هاوقت  یـضتقمب  لمعیف  هدابعل ، عضاوتلا  يوقتلا هللا و  لها  نم  الجر  اهل  فظوی  نا  یلاولا  یلع  بجی  دارفـالا 

وا تافعاضم  نود  اهل  هبـسانملا  اهتفـصوب  جلاعت  یک  یه  امک  اهتقیقح  یلع  یلاولا  یلا  اهعفری  لب  ائیـش ، اهنم  صقنی  وا  اسوب  ءاسوبلا 
هتیعر نم  اوجرخی  مل  نیذلا  ءارقفلا  ءالوه  لاوحا  نع  لاسی  امدنع  هل  عفـشت  یتلا  راذعالا  نم  همدقی  ام  یلا  انئمطم  هبر  ایعارم  رطاخم 

هناف هنانح  بالا و  نامرح  نع  مهل  ضوعت  یتلا  هیانعلا  مامتهالا و  نوقحتسی  مهناف  ءابالا  اودقف  نیذلا  ءالوه  ماتیالا  مث  هناطلـس …  و 
مهمظع و قد  مهنـس و  تربک  نیذـلا  کئلوا  اما  .مهنع و  الدـب  ابا  یلاولا  یف  مهل  ناـکف  مهئاـباب  اوعتمتی  مل  نیذـلا  نیملـسملا  ءاـنبا 

یف مهدوهج  مهبابـش و  اولذب  مهناف  هلودلا  نم  هلافکلا  هلاعالا و  نوقحتـسی  اضیا  مهف  لمعلا  یعـسلا و  دـکلا و  نع  مهتلیح  تعطقنا 
هنا مث  هراد …  تابتع  یلاولا و  باوبا  لخادـم  ماحتقا  نع  اوزجع  اذا  اهتانوعم  اهتاباحـس و  نم  مهلمهت  نا  اهل  زوجی  الف  اهئانب  لـیبس 
وا نم  ذـخات  ادـک و  اقرع و  ادوهج و  اباعتا و  مهفلکت  اهنال  هالولا  یع  هلیقث  ایاصولا  تابلطلا و  هذـه  نا  یلا  رظنلا  تفلی  مالـسلا  هیلع 

سوفنلا و بلغا  هلبقت  امم ال  اذه  فاصنالا و  لدعلا و  بلطتی  هنال  لیقث ، هلک  قحلا  نا  مهل  لوقیل  دوعی  هنکل  ریثکلا و  یـشلا ء  مهتاق 
ربص و اذا  نوعلاب  هدـمی  هللا  نانئمطا و  سفن و  هحار  لکب  قحلا  لبقتی  نا  عیطتـسی  لـب  هسفن  رهقی  نا  عیطتـسی  حـلاصلا  ناـسنالا  نکل 

 … تاریخلا تانسحلا و  نم  هل  هللا  هدعا  ام  يار  اذا  رمالا  هیلع  لهسی 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4167 

http://www.ghaemiyeh.com


یناغماد

هقبطلا یف  هللا  هللا  : » دوش یم  زاغآ  ترابع  نیا  اب  هک  هعماج  فیعـض  تاقبط  هب  تبـسن  مکاح  فیاظو  حرـش  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
هب تسـشن و  یم  یـسرداد  هب  شیوخ  نت  هب  ناورـسخ  زا  یکی  تسا : هدروآ  نینچ  نییاپ » هقبط  دروم  رد  ار ، ادخ  ار  ادخ  «، » یلفـسلا

ار اضق  .داد  یم  راب  ار  وا  دینـش  یم  نوچ  دونـشب و  ار  هاوخداد  يادص  هک  تسـشن  یم  ییاج  هب  درک و  یمن  دامتعا  دوخ  زج  یـسک 
، ما هدش  دوخ  شوگ  رد  ییاونـشان  راتفرگ  نم  رگا  دیوگ  یم  هاشداپ  مدرم  يا  هک  داد  دادن  وا  يدانم  .دش  ییاونـشان  يرک و  راتفرگ 

ناـنآ رب  هک  تسـشن  یم  ییاـج  رد  هاـش  و  دـشوپب ، خرـس  هماـج  هاوخداد  ره  سپ  نیا  زا  .متـسین  شیوخ  مشچ  رد  ییاـنیبان  راـتفرگ 
.دشاب هتشاد  فارشا 

یم هناخ  نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هعقر  مدرم  دوب ، هداهن  مان  اه  هصق  هناخ  ار  نآ  هک  دوب  يا  هرجح  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب 
.درک یم  راتفر  هنوگ  نیمه  مه  سابع  ینب  ناگفیلخ  زا  یسابع  قثاو  دنتخادنا ،

يزاریش مراکم 

متسیب شخب 

هراشا

ًاِعناَق ِهَقَبَّطلا  ِهِذَـه  ِیف  َّنِإَف  ، یَْنمَّزلاَو یَـسُْؤْبلا  ِلـْهَأَو  َنیِجاَـتْحُْملاَو  ِنیِکاَـسَْملا  َنِم  ، ْمَُهل َهَلیِحاـَل  َنیِذَّلا  َنِم  یَْلفُّسلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  َُّمث 
ِّلُک ِیف  ِماَلْـسِْإلا  ِیفاَوَـص  ِتاَّلَغ  ْنِم  ًامِْـسقَو  ِکـِلاَم ، ِْتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَـعْجاَو  ، ْمِهِیف ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْـسا  اَـم  ِهَِّلل  ِظَـفْحاَو  ًاّرَتـْعُمَو ،

َکِماَکْحِِإل َِهفاَّتلا  َکِعِییْضَِتب  ُرَذُْعتَال  َکَّنِإَف  ، ٌرََطب ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْشَی  َالَو  ؛ ُهَّقَح َتیِعُْرتْسا  ِدَق  ٌّلُکَو  ، یَنْدَْأِلل يِذَّلا  َْلثِم  ْمُْهنِم  یَْـصقَْأِلل  َّنِإَف  ، ٍدََلب
ُهُرِقْحَتَو ، ُنُویُْعلا ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم  ْمُْهنِم  َکـَْیلِإ  ُلِـصَیَال  ْنَم  َرُومُأ  ْدَّقَفَتَو  ، ْمَُهل َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  اـَلَو  ، ْمُْهنَع َکَّمَه  ْصِخُْـشت  اَـلَف.َّمِهُْملا  َرِیثَْکلا 

ِءَالُؤَه َّنِإَف  ، ُهاَْقلَت َمْوَی  ِهّللا  َیلِإ  ِراَذْعِْإلِاب  ْمِهِیف  ْلَمْعا  َُّمث  ، ْمُهَرُومُأ َْکَیلِإ  ْعَفْرَْیلَف  ، ِعُضاَوَّتلاَو ِهَیْـشَْخلا  ِلْهَأ  ْنِم  َکَتَِقث  َِکَئلوُِأل  ْغِّرَفَف  ؛ ُلاَجِّرلا
.ِْهَیلِإ ِهِّقَح  ِهَیِدْأَت  ِیف  ِهّللا  َیلِإ  ْرِذْعَأَف  ٌّلُکَو.ْمِهِْریَغ  ْنِم  ِفاَْصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ  ِهَّیِعَّرلا  ِْنَیب  ْنِم 

ْدَقَو ؛ ٌلـیِقَث ُهُّلُک  ُّقَْحلاَو  ، ٌلـیِقَث ِهاـَلُْولا  یَلَع  َکـِلَذَو  ، ُهَسْفَن َِهلَأْـسَْمِلل  ُبِْصنَی  اـَلَو  َُهل  َهَلیِحاـَل  ْنَّمِم  ِّنِّسلا  ِیف  ِهَّقِّرلا  يِوَذَو  ِْمُتْیلا  َلـْهَأ  ْدَّهَعَتَو 
.ْمَُهل ِهّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَوَو  ، ْمُهَسُْفنَأ اوُرَّبَصَف  َهَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهّللا  ُهُفِّفَُخی 

همجرت

یتح  ) يا هراچ  هار  هک  اه  نامه  ؛ عامتجا نییاپ  هقبط  هرابرد  شاب ) هتـشاد  رظن  رد   ) ار ادخ  ار  ادـخ  دومرف ): مالـسلا  هیلع  ماما   ) سپس
یهورگ هقبط  نیا  رد  نادب )  ) دنتـسه و ناگداتفا  راک  زا  ناتـسد و  هت  نادـنمزاین و  نادنمتـسم و  اه  نآ.دـنرادن  هداس ) تشیعم  يارب 

ییاه کمک  ربارب  رد  و   ) دننک یم  لاؤس  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  یهورگ  و  دـننک ) یم  افتکا  دـنهدب  اهنآ  هب  هچنآ  هب  و   ) دـنا عناق 
تسا هداد  روتسد  وت  هب  اهنآ  هب  تبسن  دوخ  قح  هرابرد  دنوادخ  ار  هچنآ  دنراد ) ضارتعا  هاگ  دوش  یم  اهنآ  هب  هک 
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صاصتخا اهنآ  هب  يدابآ ) و   ) رهـش ره  رد  ار  یمالـسا  تاج  هصلاخ  تالغ  زا  یتمـسق  نیملـسم و  لاـملا  تیب  زا  یـشخب  ؛ نک ظـفح 
رورغ و زگره.ینک  تیاعر  ار  اهنآ  همه  قح  هک  يرومأم  وت  دنراد و  مهس  دنا  کیدزن  هک  یناسک  رادقم  هب  دنرود  هک  اهنآ  اریز  ، هد
ناوارف و ياهراک  هناهب  هب  زگره  اریز  درادـن ) زاب  اـهنآ  راـک  هب  یگدیـسر  زا  و   ) دزاـسن لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  ، يرادـمامز یتسمرس 
و  ) ینادرگرب نانآ  زا  يور  يریگرب و  اهنآ  زا  ار  دوخ  ّمه  دیابن.یتسین  روذعم  کچوک  تامدخ  كرت  زا  یهد  یم  ماجنا  هک  یمهم 

لاجر یتح ) ،) دنرگن یم  اهنآ  هب  ریقحت  هدـید  هب  مدرم  دـنرادن و  وت  هب  یـسرتسد  هک  یناسک  ياهراک  هب  تبـسن  و  ینک ) ییانتعا  یب 
سرتادـخ و هک  ار  ینانیمطا  دروم  دارفا ) ای   ) درف ، راک نیا  يارب  نک و  یـسررب  تقد ) اب   ) دنرمـش یم  کچوک  ار  اـهنآ  زین  تموکح 

تاـقالم ماـگنه  هب  هک  نک  راـتفر  هنوـگ  نآ  هورگ  نیا  اـب  سپـس.دنهد  شرازگ  وـت  هب  ار  اـه  نآ  عـضو  اـت  نیزگرب  دنـشاب  عـضاوتم 
رد دـیاب  دـنرتدنمزاین و  قح  قاقحا  هب  همه  زا  هورگ  نیا  ، ایاعر نایم  زا  هک  ارچ  دـشاب  هتفریذـپ  ترذـع  تمایق ) زور  رد   ) راـگدرورپ

.دوشن عیاض  مه  درف  کی  قح  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  یشاب  هتشاد  لیلد  رذع و  ادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  زا  يدرف  ره  قح  يادا 

دننک زارد  مدرم  يوـس  هب  ار  دوـخ  زاـین  تسد  دـنناوت  یمن  دـنرادن و  يا  هراـچ  هار  چـیه  هک  هداـتفا  راـک  زا  ِناریپ  ناـمیتی و  راـک  هب 
نیگنـس شمامت  قح  يادا  یلو  ، تسا نیگنـس  نارادمامز  رب  دـنمزاین ) مورحم و  رـشق  هرابرد   ) روما نیا  ماجنا  هچرگ  ، نک یگدیـسر 

تماقتـسا و هب  ار  شیوخ  دـنا و  کـین  تبقاـع  بلاـط  هک  یماوقا  ؛ دزاـس یم  کبـس  یماوقا  رب  ار  قح  لـمحت  دـنوادخ  هاـگ  تسا و 
.دنراد نانیمطا  یهلا  ياه  هدعو  قدص  هب  هداد و  تداع  ییابیکش 

شاب مورحم  رشق  بقارم  رایسب  ریسفت : حرش و 

دیکأت اهنآ  هرابرد  دور و  یم  هعماج  رشق  نیرتریذپ  بیسآ  غارس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ار ادخ  سپـس  :» دیامرف یم  دـنک  یم  زاغآ  « هّللا هّللا  » اب ار  نآ  لیلد  نیمه  هب.دوبن  دـح  نیا  ات  هتـشذگ  ياه  شخب  رد  هک  دراد  يدایز 
َهّللا َهّللا  َُّمث  ( ؛» دنرادن هداس ) تشیعم  يارب  یتح   ) يا هراچ  هار  هک  اه  نامه  ؛ عامتجا نییاپ  هقبط  هرابرد  شاب ) هتـشاد  رظن  رد   ) ار ادخ 

( ْمَُهل َهَلیِح  َال  َنیِذَّلا  َنِم  یَْلفُّسلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف 

نادنمتـسم و اـه  نآ  :» دـیامرف یم  هدرک  ناـیب  لاـمجا -  زا  دـعب  لیـصفت  رکذ  ناونع  هب  - رت حورـشم  لکـش  هب  ار  اـه  نآ  ماـما  سپس 
هتفرگ « سُؤب » هشیر زا  « یسُؤب ( .» 1  } یَـسُْؤْبلا ِلْهَأ  َنیِجاَتْحُْملا َو  ِنیِکاَسَْملا َو  َنِم  ( ؛» دنتـسه ناگداتفا  راک  زا  ناتـسد و  هت  نادنمزاین و 

هب میم ) رسک  هب  «) نِمَز » عمج « یْنمَز ( .» 2  } یَْنمَّزلا َو   { تسا تعاجش  يانعم  هب  هک  « سأب » لباقم رد  ، تسا رقف  تدش  يانعم  هب  هک  هدش 
 {( . تسا هتخادنا  راک  زا  ار  وا  هک  هدش  راتفرگ  ییاه  يرامیب  هب  هک  تسا  یسک  يانعم 

ینعی ؛ مود هورگ  دنرادن و  نتـساخرب  ناوت  دنا و  هدیبسچ  نیمز  هب  ییوگ  رقف  تدـش  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نیکاسم  ینعی  ؛ لّوا هورگ 
یناریقف هب  سؤب  لها  ینعی  موس  هورگ  دنراتفرگ و  تشیعم  یگدنز و  رظن  زا  یلو  ؛ دنتـسین نیکـسم  دح  رد  هک  ینادنمزاین  ، ناجاتحم

تـسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  ؛ تسا رتشیب  همه  زا  ناشرقف  هک  دوش  یم  هتفگ 
،ج،3،ص 501،ح 16}و یفاک ( . 3 « } مُهُدَـهْجَأ ُِسئاَْبلا  َو  : » تسا رت  تسدـگنت  رتریقف و  همه  زا  وا  دـیامرف  یم  سئاب  ریـسفت  رد  هک 

راتفرگ هک  ار  يدارفا  مامت  ماما  بیترت  نیا  هب  دـنا و  هداتفا  راک  زا  يراـمیب  رثا  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـسک  هب  « یَْنمَز » مراـهچ هورگ 
دهاوخ یم  يدنب  میـسقت  نیا  اب  ماما  ایوگ.تسا  هداد  رارق  قیقد  هّجوت  دروم  اهنآ  بتارم  هلـسلس  هب  هّجوت  اب  دنتـسه  یتسدـگنت  رقف و 
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رتشیب دـننابیرگ  هب  تسد  رقف  اب  رتشیب  هک  اه  نآ  ات  دـنک  دزـشوگ  نادـنمزاین  هب  ندرک  کـمک  دروم  رد  کـلام  يارب  ار  اـه  تیولوا 
.دنوش عقاو  هّجوت  دروم 

: دیامرف یم  هتخادرپ  هعماج  رشق  نیا  هرابرد  يرگید  میسقت  هب  ماما  سپس 

یم لاؤس  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  یهورگ  و  دننک ) یم  افتکا  دنهدب  اهنآ  هب  هچنآ  هب  و   ) دنا عناق  یهورگ  هقبط  نیا  رد  نادـب )  ) «و
( . ًاّرَتْعُم ًاِعناَق َو  ِهَقَبَّطلا  ِهِذَه  ِیف  َّنِإَف  ( ؛») دنراد ضارتعا  هاگ  دوش  یم  اهنآ  هب  هک  ییاه  کمک  ربارب  رد  و   ) دننک

دوخ لاح  لاؤس  نودب  هک  تسا  « ّرَتْعُم » اه نآ  لباقم  رد  دنراد و  لاؤس  نابز  هک  دنا  هدرک  ریسفت  یناریقف  يانعم  هب  ار  « عناق » زین یـضعب 
.دننک یم  کمک  ياضاقت  لاح  نابز  اب  دنهد و  یم  ناشن  ار 

تـسا یعیبط  اریز  دوش  تحاران  نادـنمزاین  ضارتعا  یـساپسان و  زا  ادابم  هک  دـنک  دزـشوگ  کلام  هب  دـهاوخ  یم  ریبعت  نیا  اـب  ماـما 
راکـشآ هدرک  یکین  وا  هب  هک  يدرف  ربارب  رد  یتح  ار  دوخ  ياه  یتحاران  اه و  هدقع  دور و  یم  نوریب  هروک  زا  هاگ  دـنمزاین  صخش 

.دزاس یم 

َو ( ؛» نک ظفح  تسا  هداد  روتسد  وت  هب  اهنآ  هب  تبسن  دوخ  قح  هرابرد  دنوادخ  ار  هچنآ  :» دیامرف یم  هدرک و  دیکأت  نخـس  همادا  رد 
( . ْمِهِیف ِهِّقَح  ْنِم  َکَظَفْحَتْسا  اَم  ِهَِّلل  ِظَفْحا 

نآ.دـنک تیاعر  تقد  اب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  راگدرورپ  قح  نیا  هدرک و  اهنآ  هرابرد  یناوارف  ياهدـیکأت  دـنوادخ  هکنیا  هب  هراشا 
.دهد یم  یمالسا  هعماج  ِمورحم  رشق  نیا  قوقح  تیاعر  هرابرد  روتسد  دنچ  تادیکأت  نیا  زا  دعب  ماما  هاگ 

اهنآ هب  يدابآ ) و   ) رهـش ره  رد  ار  یمالـسا  تاج  هصلاـخ  تـالغ  زا  یتمـسق  نیملـسم و  لاـملا  تیب  زا  یـشخب  :» دـیامرف یم  تسخن 
؛» ینک تیاعر  ار  اهنآ  همه  قح  هک  يرومأم  وت  دنراد و  مهـس  دنا  کیدزن  هک  یناسک  رادـقم  هب  دـنرود  هک  اهنآ  اریز  ، هد صاصتخا 

ناونع هب  هک  تسا  ییاه  نیمز  يانعم  هب  « هیفاـص » عمج « ِیفاوَص ( .» 1  } ِیفاَوَص ِتاَّلَغ  ْنِم  ًامِْـسق  ،َو  ِِکلاَم ِْتَیب  ْنِم  ًامِْـسق  ْمَُهل  ْلَعْجا  (َو 
نامه ًاتدـمع  هک  اه  نیمز  نیا.تسا  هتفرگ  رارق  یمالـسا  تموکح  رایتخا  رد  يرگید  قیرطزا  اـی  هداـتفا  ناناملـسم  تسد  هب  تمینغ 
تاـج هصلاـخ  ءزج  ار  نآ  هک  تسا  نآ  يارب  « هِیفاـص » هب ریبـعت  و.دراد  قلعت  ناناملـسم  همه  هب  شدـمآرد  ، تسا یجارخ  ياـه  نیمز 

 { دنتشادن نآ  رد  یصاخ  قح  صاخشا  هک  دنتسناد  یم  تموکح 

( . ُهَّقَح َتیِعُْرتْسا  ِدَق  ٌّلُک  ،َو  یَنْدَْأِلل يِذَّلا  َْلثِم  ْمُْهنِم  یَْصقَْأِلل  َّنِإَف  ، ٍدََلب ِّلُک  ِیف  ِماَلْسِْإلا 

: دنک یم  هراشا  هتکن  ود  هب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

مالسا رکشل  تسد  هب  یمالسا  تاحوتف  رد  هک  ییاه  نیمز   ) هیجارخ یضارا  دمآرد  زا  یشخب  لاملا و  تیب  زا  یـشخب  هکنیا  تسخن 
نینچ فلتخم  ياهروشک  هجدوب  رد  زورما  يایند  رد  هچرگ.دبای  صاصتخا  ناگداتفا  راک  زا  نادنمزاین و  نیکاسم و  هب  دـیاب  هداتفا )

هک میرادن  غارس  ار  یتلود  لبق  لاس  دصیس  رازه و  رد  ، هغالبلا جهن  حرش  رد  هّینغَم  موحرم  هتفگ  هب  یلو  ؛ تسا هدش  ییاه  ینیب  شیپ 
(1  } .تسا مالـسا  تمظع  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا  دهد و  صاصتخا  نامورحم  نادنمزاین و  هب  ار  تلود  هنازخ  زا  یمهـس  دشاب  دیقم 
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 { ،ج 4،ص 100 هغالبلا جهن  لالظ  یف  .

دیکأت مالسلا  هیلع  ماما  ، هدش یم  میسقت  نارـضاح  نایم  هک  هدوب  لومعم  لاملا  تیب  زا  یـشخب  دروم  رد  هچنآ  فالخ  رب  هکنیا  رگید 
دنتـسیز و یم  یمالـسا  تموکح  زکرم  رد  هک  اهنآ  هچ  دوش  یم  لماش  ار  نادنمزاین  همه  نامورحم  هب  طوبرم  شخب  هک  دیامرف  یم 

دمآرد زا  تسیاـب  یم  دوـب و  قطاـنم  ماـمت  رد  اـبیرقت  هیجارخ  یـضارا  اریز  ، دـندرک یم  یگدـنز  طاـقن  نیرترود  رد  هک  اـه  نآ  هچ 
ریز یمالـسا  روشک  رـسارس  رد  دنمزاین  ناناملـسم  مامت  دیاب  بیترت  نیا  هب  دوش و  نادنمزاین  نیا  يدـنمزاین  عفر  فرـص  یـشخب  ، نآ

.دنشاب لاملا  تیب  کمک  نیا  ششوپ 

تموـکح زکرم  رد  نارـضاح  يارب  تسین  زاـجم  یمالـسا  مکاـح  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  یَنْدَأـِْلل » يِذَّلا  َلـْثِم  ْمُْهنِم  یَْـصقَْأِلل   » هلمج
.دوش لئاق  تسد  رود  دارفا  هب  تبسن  يزایتما 

مامت دوش  مالـسا  هب  هفاضا  هک  یماگنه  تسا و  یـصاصتخا  یـضارا  يانعم  هب  « هیفاـص » عمج « یفاوَص » هک تسا  تقد  ناـیاش  هتکن  نیا 
هک دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  ددرگ و  یم  لماش  ار  هیجارخ  ياه  نیمز  رگید  ریبعت  هب  و  هَْونَع » حوتفم  » ياه نیمز 

ار نآ  هدوب و  مرکا  ربمغیپ  صوصخم  هک  هدوب  یتاج  هصلاخ  « یفاوص » زا روظنم  هک  هتفگ  هژاو  نیا  ریـسفت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ 
رد اریز   {، ،ج 17،ص 86 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1  } تسین حیحص  هدرک  ریـسفت  هونع » حوتفم  ریغ  » یـضارا يانعم  هب 

مرکا ربـمغیپ  هب  صاـصتخا  زین  یجارخ  ریغ  ياـه  نیمز  هوـالع  هب  « هّللا لوـسر  یفاوـص   » هـن تـسا  « مالـسإلا یفاوَـص  » زا نخـس  اـجنیا 
و.تسه زین  لیبس  نبا  نیکاسم و  نامیتی و  هلمج  نآ  زا  هدـمآ و  « رـشح » هروس متفه  هیآ  رد  هک  دوب  یفراصم  نآ  يارب  هکلب  ، تشادـن

لماش یگنج  میاـنغ  اریز  ، درادـن اـم  ثحب  هب  یطاـبترا  هک  تسا  هتفر  سمخ  هیآ  غارـس  هب  هدرک و  اـهر  ار  هیآ  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دوش یمن  هدش  حتف  ياه  نیمز 

اهنآ راک  هب  یگدیسر  زا  و   ) دزاسن لوغشم  دوخ  هب  ار  وت  ، يرادمامز یتسمرس  رورغ و  زگره  :» دیامرف یم  روتسد  نیموس  رد  ترضح 
َال َو  ( ؛» یتـسین روذـعم  کـچوک  تامدـخ  كرت  زا  یهد  یم  ماـجنا  هک  یمهم  ناوارف و  ياـهراک  هناـهب  هـب  زگره  اریز  درادـن ) زاـب 
نآ يانعم  رد  يرازگرکـش  كرت  تسا و  تمعن  ینوزف  رثا  رب  رورغ  نایغط و  يانعم  هب  « رـشب » نزو رب  « رََطب ( .» 2  } ٌرََطب ْمُْهنَع  َکَّنَلَغْشَی 

يانعم هب  « رمث » نزو رب  « هَفَت » هشیر زا  شزرا  مک  لیلق و  زیچ  يانعم  هب  « ِهفاـت ( .» 3  } َِهفاَّتلا َکِعِییْـضَِتب  ُرَذُْعت  َال  َکَّنِإَف   {، تسا هدش  هتفهن 
( . َّمِهُْملا َرِیثَْکلا  َکِماَکْحِِإل   { تسا هدش  هتفرگ  تلق  یتساک و 

هب ار  ناسنا  نآ  زا  لصاح  رورغ  ماقم و  یتسمرس  دوش  یم  هاگ  هک  دهد  یم  رادشه  رتشا  کلام  هب  تسخن  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
روما هب  رگا  هک  ینک  نامگ  ادابم  دهد  یم  رادـشه  زین  دـنک و  یم  شومارف  ار  دوخ  فیاظو  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  یم  لوغـشم  دوخ 

زا دشاب  رظن  دروم  دـیاب  اهنآ  روما  همه  هکلب  تسین ؛ نینچ.یتسه  روذـعم  مهم  ریغ  روما  كرت  رد  يدرک  یگدیـسر  نادـنمزاین  مهم 
.ددرگ اهنآ  بلق  نتسکش  هیام  لقا  ای ال  دوش و  یگرزب  بئاصم  ببس  یکچوک  راک  عییضت  اسب  يا  گرزب و  ات  کچوک 

دناوت یمن  مالسا  روشک  مهم  ياهراک  هب  لاغتـشا  هک  تسا  نیا  ماما  مالک  موهفم  هک  هدش  هداد  الاب  هلمج  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
رظن هب  دیعب  ِِهفاّتلا » َکعییْـضَِتب   » هلمج هب  هّجوت  اب  ریـسفت  نیا  یلو  ؛ دوش نادنمتجاح  ارقف و  ياهراک  هب  یگدیـسر  كرت  يارب  يرذـع 
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.درمش یمن  شزرا ) یب  کچوک و  ( ؛» ِهفات » ار نادنمزاین  لاح  هب  یگدیسر  زگره  ماما  اریز  ، دسر یم 

ییانتعا یب  و   ) ینادرگرب نانآ  زا  يور  يریگرب و  اـهنآ  زا  ار  دوخ  ّمه  دـیابن  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد  هاـگ  نآ 
هب سپـس  تسا و  فدـه  زا  رتالاب  هطقن  رد  ندز  ریت  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « صاخْـشا » هشیر زا  « ْصِخُْـشتال ( .» 1  } ْصِخُْـشت اَلَف  ( ؛») ینک

هورگ زا  ار  دوخ  رکف  هک  تسا  نیا  شموهفم  « ْمُْهنَع َکَّمَه  ْصِخُْـشت  الَف  » هلمج نیاربانب  ، هدـش قالطا  ندرک  نوریب  نتخاس و  جراـخ 
دهد یم  تسد  رتش  هب  هک  تسا  يرامیب  عون  کی  لصا  رد  « ْرعَص » هشیر زا  « رِّعَُصت ( .» 2  } ْرِّعَُصت َال  ْمُْهنَع َو  َکَّمَه   { ربم نوریب  دنمزاین 

( . ْمَُهل َكَّدَخ   { نادرگم يور  ناشیا  زا  ییانتعا  یب  اب  ینعی  « ْمَُهل َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  الَو  » هلمج دنک و  یم  جک  ار  دوخ  ندرگ  و 

سپـس دـشاب و  نادـنمزاین  لاـح  هجوـتم  وا  ّمغ  ّمه و  زا  یّمهم  شخب  هک  دـهد  یم  روتـسد  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب 
رثا بیترت  نآ  هب  دونـشب و  ار  اهنآ  ياه  تساوخرد  ، ددرگ ور  هبور  نانآ  اـب  هداـشگ  هرهچ  بوخ و  دروخرب  اـب  هک  دـهد  یم  روتـسد 

.دهد

هب مدرم  دنرادن و  وت  هب  یسرتسد  هک  یناسک  ياهراک  هب  تبسن  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  مهم  بلطم  هب  روتـسد  نیمـشش  رد 
درف ، راک نیا  يارب  نک و  یسررب  تقد ) اب   ) دنرمـش یم  کچوک  ار  اهنآ  زین  تموکح  لاجر  یتح ) ، ) دنرگن یم  اهنآ  هب  ریقحت  هدید 

َال ْنَم  َرُومُأ  ْدَّقَفَت  َو  ( ؛» دـنهد شرازگ  وت  هب  ار  اه  نآ  عضو  ات  نیزگرب  دنـشاب  عضاوتم  سرتادـخ و  هک  ار  یناـنیمطا  دروم  دارفا ) اـی  )
تسا و تمحز  رپ  دـیدش و  راک  رد  ندـش  لخاد  يانعم  هب  لصا  رد  « ماـِحْتقا » هشیر زا  « ُمِحَتْقَت ( .» 3  } ُهُمِحَتْقَت ْنَّمِم  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ  ُلِـصَی 

ُهُرِقْحَت ،َو  ُنُویُْعلا  { دـنرگن یم  ار  اـهنآ  تمحز  هب  اـه  مشچ  دنتـسه  کـچوک  سب  زا  هک  تسا  نیا  شموـهفم  « ُنوـُیُْعلا ُهُمِحَتْقَت  » هلمج
باب هب  هک  یماگنه  تسا و  نآ  دـننام  فرظ و  ندـش  یلاخ  يانعم  هب  لصا  رد  « غـالب » نزو رب  « غارَف » هشیر زا  « غِّرَف ( .» 4  } ْغِّرَفَف ، ُلاَجِّرلا

هب اهنت  دـنک و  یم  یلاخ  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  رکف  هک  یـسک  دروم  رد  هژاو  نیا  سپـس.دیآ  یم  ندرک  یلاخ  ياـنعم  هب  دورب  لـیعفت 
، ِعُضاَوَّتلا ِهَیْشَْخلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َکَتَِقث  َِکَئلوُِأل   { تسا هدش  لامعتسا  دشیدنا  یم  عوضوم  کی 

( . ْمُهَرُومُأ َْکَیلِإ  ْعَفْرَْیلَف 

.دنرامش یم  کچوک  ار  اهنآ  دنرادن و  ییانتعا  نادنچ  نانآ  هب  مدرم  هدوت  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  ُنُویُْعلا » ُهُمِحَتْقَت  ْنَّمِم   » هلمج

.دنناد یمن  انتعا  روخ  رد  ار  اهنآ  زین  تموکح  نادرم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ُلاجِّرلا » ُهُرِقْحَت   » هلمج

دشاب راک  نیمه  شمغ  مه و  مامت  دیاب  ینک  یم  باختنا  دارفا  نیا  ییاسانش  يارب  هک  ار  یسک  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ْغِّرَف »  » هب ریبعت 
.دنک یگدیسر  مه  راک  نیا  هب  رگید  ياهراک  رانک  رد  هکنیا  هن 

دامتعا و دروم  : تسا هدومرف  رکذ  فصو  هس  اهنآ  ییاسانـش  نادـنمزاین و  لاح  ِیـسرزاب  نارومأم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نمـض  رد 
.دنشاب عضاوتم  سرت و  ادخ  ، دنشاب نانیمطا 

زور رد   ) راگدرورپ تاقالم  ماگنه  هب  هک  نک  راتفر  هنوگ  نآ  هورگ  نیا  اـب  سپـس  :» دـیامرف یم  متفه  هیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َیلِإ ِراَذـْعِْإلِاب  ْمِهِیف  ْلَمْعا  َُّمث  ( ؛» دـنرتدنمزاین قح  قاقحا  هب  همه  زا  هورگ  نیا  ، ایاعر نایم  زا  هک  ارچ  ، دـشاب هتفریذـپ  ترذـع  تمایق )
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( . ْمِهِْریَغ ْنِم  ِفاَْصنِْإلا  َیلِإ  ُجَوْحَأ  ِهَّیِعَّرلا  ِْنَیب  ْنِم  ِءَالُؤَه  َّنِإَف  ، ُهاَْقلَت َمْوَی  ِهّللا 

نیا قوقح  يادا  هب  تبسن  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  تمایق  زور  هک  یمیظع  تیلوئسم  زا  ار  رتشا  کلام  مالـسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب 
قاقحا هب  رتدنمزاین  همه  زا  اهنآ  هک  دـناد  یم  نینچ  ار  تیلوئـسم  نیا  ینیگنـس  رادـشه و  نیا  تلع  دـهد و  یم  رادـشه  دراد  هورگ 
همکحم هاگداد و  هار  نانآ  زا  يرایسب  یتح  دنرادن و  نتشیوخ  زا  عافد  تردق  ًایناثو  دنتسه  هعماج  مورحم  رشق  اهنآ  ًالوا  اریز  ، دنقح

.دش دنهاوخ  عیاض  دشابن  نانآ  قوقح  بقارم  رادمامز  رگا  دنسانش و  یمن  ار  یضاق  دنتسین و  دلب  ار  اضق 

لکـشم نانآ  زا  یکدـنا  عمج  هب  یگدیـسر  مدـع  ما و  هدرک  ادا  ار  اهنآ  تیرثکا  قح  نم  دـنک  رکف  یـسک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا 
نانآ زا  يدرف  ره  قح  يادا  رد  دیاب  :» دیامرف یم.ینک  یگدیـسر  اهنآ  درف  درف  قح  هب  دیاب  هک  دهد  یم  رادشه  ماما  ، دنک یمن  داجیا 
ِهَیِدْأَت ِیف  ِهّللا  َیلِإ  ْرِذـْعَأَف  ٌّلُک  َو  ( ؛» دوشن عیاض  مه  درف  کی  قح  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  یـشاب  هتـشاد  لیلد  رذـع و  ادـخ  هاگـشیپ  رد 

( . ِْهَیلِإ ِهِّقَح 

زا زگره  تشذگ و  نامورحم  تمدـخ  رد  شرمع  مامت.دوب  تمـسق  نیا  رد  اوشیپ  هوسا و  نیرت  هدـیزگرب  هنومن و  نیرتهب  دوخ  ماما 
مرکا ربمغیپ  اذل  ، تشاد زراب  روط  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تایح  رصع  رد  ار  تفص  نیا  یتح  دشن و  لفاغ  اهنآ  لاح 

ِیف ِدـْهُّزلِاب  َکَنَّیَز  اَْهنِم  ِهّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍهَنیِِزب  َداَبِْعلا  ِنِّیَُزی  َْمل  ٍهَنیِِزب  َکَـنَّیَز  ْدَـق  َهّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی  : » دومرف وا  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
؛ اماَمِإ َِکب  َنْوَضْرَی  ًاعاَْبتَأ َو  ْمِِهب  یَضْرَت  َکَلَعَجَف  ِنیِکاَسَْملا  َّبُح  ََکل  َبَهَو  ًاْئیَش َو  َْکنِم  ُأَزْرَت  َال  ًاْئیَش َو  اَْهنِم  ُأَزْرَت  َال  َکَلَعَج  اَْینُّدلا َو 
هب نیزم  ار  وت  ، هتـساراین رت  بوبحم  نیا  زا  يرویز  هب  ار  شناگدنب  زا  کی  چیه  هک  تسا  هتـسارآ  يرویز  هب  ار  وت  دـنوادخ  یلع  يا 
وت هب  ار  نیکاسم  ّتبحم  ینک و  یمن  مک  نآ  زا  يزیچ  زین  وت  دهاک و  یمن  وت  زا  يزیچ  نآ  ، دومن ایند  هب ) ییانتعا  یب  و   ) دهز تنیز 

(1 «. } دندونـشخ یـشاب  اهنآ  ياوشیپ  ماما و  هکنیا  زا  زین  اهنآ  يدونـشخ و  دنـشاب  وت  ناوریپ  اـهنآ  هکنیا  زا  وت  هک  هنوگ  نآ  دیـشخب 
 { ،ج 40،28،ح 55 راونالاراحب .

تیامح دنمزاین  رتشیب  سک  همه  زا  هک  هداتفا  راک  زا  ناریپ  نامیتی و  هرابرد  مورحم  رشق  نیا  هرابرد  هیصوت  نیمتشه  رد  ترضح  نآ 
مدرم يوس  هب  ار  دوخ  زاین  تسد  دنناوت  یمن  دـنرادن و  يا  هراچ  هار  چـیه  هک  هداتفا  راک  زا  ِناریپ  نامیتی و  راک  هب  :» دـیامرف یم  ، دـنا

( . ُهَسْفَن َِهلَأْسَْمِلل  ُبِْصنَی  َال  َُهل َو  َهَلیِح  َال  ْنَّمِم  ِّنِّسلا  ِیف  ِهَّقِّرلا  يِوَذ  ِْمُتْیلا َو  َلْهَأ  ْدَّهَعَت  َو  ( ؛» نک یگدیسر  دننک  زارد 

زا دناوت  یم  تسا  هداتفا  راک  زا  ناریپ  هب  هراشا  هک  ِّنِّسلا » ِیف  ِهَّقِّرلا  يِوَذ   » هب ریبعت 

هب هاگ  دنا و  هدش  هداتفا  ناوتان و  ناشدایز  نس  ببـس  هب  اهنآ  ینعی  ؛ هدمآ یناوتان  فعـض و  يانعم  هب  هاگ  « تقر » هک دشاب  تهج  نیا 
فطاوع تقر » » زا روظنم  هک  هدـش  هداد  زین  یموس  لامتحا.دوش  یم  كزان  يریپ  ماـگنه  هب  ندـب  تسوپ  اریز  ، هدـمآ یکزاـن  ياـنعم 

هنوگ نامه  ، دسر یمن  رظن  هب  دیعب  زین  هناگ  هس  تالامتحا  نیا  نایم  عمج  دشاب و  تلوهک  تدش  تلع  هب  نانآ  هب  تبـسن  مدرم  قیقر 
.تسا نکمم  فلتخم  ریسافت  نایم  عمج  نآرق  تایآ  رد  هک 

عفر يارب  ار  لاؤس  ناوت  یتح  اهنآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  دشاب  ود  ره  ناریپ  نامیتی و  هب  هراشا  رگا  ُهَسْفَن » َِهلَأْسَْمِلل  ُبِْصنَی  َال   » هلمج
دوخ نأش  رد  ار  اضاقت  لاؤس و  نس  ربک  هطـساو  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـشاب  ناریپ  فصو  اـهنت  رگا  دـنرادن و  ناـشتاجاح 
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ْمُُهفِْرعَت ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  : »» تسا هدمآ  نادنمزاین  زا  یهورگ  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دـنناد یمن 
تقد اب  وت  یلو  ؛ دنتسه اینغا  زا  دنرب  یم  نامگ  دنرگن  یم  اهنآ  هرهچ  هب  هک  یماگنه  هاگآان  دارفا  ؛ » ًافاْحلِإ َساّنلا  َنُولَئْسَی  ْمُهامیِِسب ال 

(1 «. } دـنبلط یمن  مدرم  زا  رارـصا  اـب  يزیچ  زگره  اـهنآ  يرگن ) یم  ناـنآ  هرهچ  رد  ار  رقف  راـثآ  و   ) یـسانش یم  ار  ناـنآ  هرهچ  رد 
 { هیآ 273 ، هرقب .

یم درک  نایب  هعماج  دـنمزاین  راشقا  هرابرد  هک  هتـشذگ  تاروتـسد  مامت  هب  هراشا  اب  شخب  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
؛» تسا نیگنـس  شمامت  قح  يادا  یلو  ، تسا نیگنـس  نارادمامز  رب  دنمزاین ) مورحم و  رـشق  هرابرد   ) روما نیا  ماجنا  هچرگ  :» دـیامرف

( . ٌلیِقَث ُهُّلُک  ُّقَْحلا  ،َو  ٌلیِقَث ِهَالُْولا  یَلَع  َِکلَذ  (َو 

هنوگ نامه  درک و  دیاب  دایز  تقد  نامورحم  نادنمزاین و  راک  رد  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  هدـمآ  دروم  نیا  رد  اهنت  هک  ریبعت  نیا 
رد نادنمزاین  ترثک  هب  هّجوت  اب  تقد  نیا.تشگن  لفاغ  اهنآ  راک  زا  يا  هظحل  تشاد و  رظن  رد  دیاب  ار  کیدزن  رود و  ، دـش هتفگ  هک 

.تسا ینیگنس  راک  یناسنا  عماوج 

رت ناسآ  دـنهد  یم  ماجنا  لباقم  رد  هک  یتامدـخ  تهج  هب  دـش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  ییاه  هورگ  هب  ندرک  تمدـخ  نیا  رب  هفاـضا 
.دیازفا یم  راک  ینیگنس  رب  نیا  دشاب و  اهنآ  يوس  زا  یتمدخ  راظتنا  هکنآ  یب  دوش  تمدخ  اهنآ  هب  دیاب  نادنمزاین  هورگ  اما  ؛ تسا

دننار یم  نابز  رب  يراوگان  نشخ و  دنت و  تاریبعت  دـنتحاران و  ینابـصع و  یگدـنز  راشف  رثا  رب  نامورحم  زا  يرایـسب  اهنیا  رب  نوزفا 
راک نارادـمامز  رب  هورگ  نیا  قح  يادا  هک  دـهد  یم  رادـشه  ماما  هناـگ  هس  تاـهج  نیا  يور.تسین  یناـسآ  راـک  اـهنآ  لـمحت  هک 

.تسا ینیگنس 

ًابلاغ اریز  ، تسا نیگنـس  اج  همه  رد  ؛ تسین نیگنـس  دروم  نیا  رد  اهنت  قوقح  يادا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ٌلـیِقَث » ُهُّلُک  ُّقَْحلا  َو   » هلمج
.دنهد یم  حیجرت  ار  شیوخ  بناج  رگیدکی  اب  قوقح  تمحازم  ماگنه  هب  یعیبط  روط  هب  اه  ناسنا  تسا و  سفن  هتساوخ  فالخ  رب 

هاگ :» دیامرف یم.دنک  یم  نایب  انعمرپ  هاتوک و  هلمج  دنچ  رد  ار  نیگنـس  تخـس و  رما  نیا  ندـش  ناسآ  هار  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما 
تداع ییابیکـش  تماقتـسا و  هب  ار  شیوخ  دنا و  کین  تبقاع  بلاط  هک  یماوقا  ؛ دزاس یم  کبـس  یماوقا  رب  ار  قح  لمحت  دـنوادخ 
ِدوُعْوَم ِقْدِِصب  اوُِقثَو  ْمُهَـسُْفنَأ َو  اوُرَّبَصَف  َهَِبقاَْعلا  اُوبَلَط  ٍماَْوقَأ  یَلَع  ُهّللا  ُهُفِّفَُخی  ْدَق  َو  ( ؛» دنراد نانیمطا  یهلا  ياه  هدعو  قدص  هب  هداد و 

( . ْمَُهل ِهّللا 

ُهَِبقاْعلا َو  : »» دـیامرف یم  زین  دـیجم  نآرق.تسا  تبقاـع  نسح  بلاـط  رگن و  تبقاـع  ، شیدـنارود دارفا  هب  هراـشا  َهَِبقاَْـعلا » اُوبَلَط   » هلمج
هیآ 83} ، صصق ( . 1 «. } تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  ؛ » َنیِقَّتُْمِلل

هلمج دوش و  اهنآ  تلاح  تداع و  ات  دننک  یم  راداو  ییابیکش  تماقتـسا و  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ْمُهَـسُْفنَأ » اوُرَّبَص   » هلمج
.تسا ناراکوکین  قح  رد  یهلا  ياه  هدعو  داعم و  هب  اهنآ  يوق  نامیا  هب  هراشا  ْمَُهل » ِهّللا  ِدوُعْوَم  ِقْدِِصب  اوُِقثَو  «َو 

مالسا رد  نادنمزاین  زا  تیامح  هتکن :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4174 

http://www.ghaemiyeh.com


وج قح  نارادمامز  همه  هب  رگید  ریبعت  هب  ای  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه 
هرابرد درک  رکذ  اهنآ  هرابرد  هک  ار  ییاه  شرافس  دومرف و  هعماج  دنمزاین  رشق  هرابرد  ار  دیکأت  نیرتشیب  ماما  ، دوب هدمآ  بلط  قح  و 
ناوارف ّتیّمها  زین  اهنآ  هب  دـنچره  ، دومرفن دنتـسه  هعماج  ّتینما  یهددوس و  دـیلوت و  راک  ردـنا  تسد  هک  ییاه  هورگ  زا  کی  چـیه 

تفرـشیپ دـیلوت و  رد  یـشقن  نوچ  اپ  تسد و  یب  نادـنمزاین  عامتجا و  ناگداتفاراک  زا  هک  تسا  نیا  رب  يرایـسب  روصت  هکنیا  اب  داد 
.دنشاب هتشاد  یتیمها  دیابن  دنرادن  هعماج 

يا هتـسیاش  راک  درد  نودـب  ناسآ و  قیرط  کی  اب  اهنآ  ندرب  نیب  زا  دـندقتعم  هک  دنتـسه  ییاه  هورگ  هزورما  ، يدام يایند  رد  یتح 
.دراد یتخسرس  ناعفادم  محرت ) يور  زا  گرم  (؛» يزاناتأ  » هب طوبرم  ياه  ثحب  تسا و 

نایدا رظن  زا  یلو  ؛ دنا هعماج  رابرس  هدننک و  فرصم  اهنت  هورگ  نیا  اهنآ  هدیقع  هب  اریز  ، درادن نیا  زج  يا  هجیتن  يدام  تارکفت  هتبلا 
هب تمدـخ  هیاس  رد  ار  يرـشب  فطاوع  شرورپ  دـنز و  یم  رود  یناسنا  یقالخا و  لئاسم  روحم  رب  هک  مالـسا  ًاصوصخم  ینامـسآ و 

.تسا هدش  اهنآ  هب  یگدیسر  يارب  دیکأت  نیرتشیب  دناد  یم  هورگ  نیا 

دهدب تسد  زا  هشیمه  يارب  ای  ًاتقوم  ار  دوخ  ییاراک  دنیبب و  بیسآ  ناسنا  ندب  زا  يوضع  ًالثم  رگا  : تسا نینچ  زین  تقلخ  ناهج  رد 
دتـسرف یم  اجنآ  هب  يرت  ناوارف  ياذغ  رتشیب و  نوخ  بلق  یهاگ  هکلب  ، دننک یمن  لیطعت  زگره  ار  نآ  هب  تامدخ  ، اضعا ریاس  بلق و 

.دشوک یم  نآ  میمرت  رد  نکمم  دح  ات  و 

هئارا ار  تامدـخ  نیرتهب  هاگ  دـنا و  هدوب  هعماج  تمدـخ  رد  يراگزور  هورگ  نیا  زا  يرایـسب  هک  درک  شومارف  دـیابن  نیا  رب  هفاضا 
هزیگنا دشاب  بلاط  یمحر  یب  تواسق و  اب  ار  نانآ  گرم  رد  عیرست  یسک  ای  دنوش  هدرپس  یشومارف  هب  زورما  رگا  هداد 

.دوش یم  فیعض  دننیب  یم  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  راک  نایاپ  هک  نارگید  رد  تمدخ 

روآدای نخـس  نیا  دـندرگ و  مورحم  یناوتاـن  زور  رد  دـننک و  تمدـخ  ییاـناوت  زور  رد  هک  تسا  یفاـصنا  یب  تیاـهن  نیا  رب  نوزفا 
ُریِمَأ َلاَـقَف  ُلَأْـسَی  ٌرِیبَـک  ٌفوـُفْکَم  ٌْخیَـش  َّرَم  : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هدـش و  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  زا  هک  تـسا  یفورعم  ثیدـح 

َزَجَعَو َِربَک  اَذِإ  یَّتَح  ُهوُُمْتلَمْعَتْـسا  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  َلاَق  ٌِّیناَرْـصَن  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اُولاَقَف  اَذَه  اَم  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 
ترـضح.درک یم  کـمک  تساوخرد  مدرم  زا  هک  دوب  روبع  لاـح  رد  یناوتاـن  ياـنیبان  درمریپ  ِلاَْـملا ؛ ِْتَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  اوُقِْفنَأ  ُهوُُـمتْعَنَم 

.ینارصن تسا  يدرم  : دندرک ضرع  هدرک )؟ زارد  لاؤس  هب  تسد  هک   ) تسیک وا  : دومرف

تیب زا  دیاب  دـیتخاس ؟ شیاهر  هدـش  ناوتان  ریپ و  هک  زورما  اما  ؛ دـیدرک هدافتـسا  وا  دوجو  زا  دوب  اناوت  يوق و  هک  زور  نآ  رد  : دومرف
 { ج 15،ص 66  ، هعیشلا لئاسو  ،ج 6،ص 292،ح 16 ؛ بیذهت ( . 1 «. } دینک هرادا  ار  وا  نیملسم  لاملا 

کمک هنیمز  رد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  ادخ و  لوسر  زا  هک  يدایز  تایاور  اب  هدومرف  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  ماما  هچنآ 
.تسا گنهامه  دنا  هدرمش  تانسح  نیرت  گرزب  زا  یکی  ار  نآ  هدش و  دراو  نادنمزاین  هب 

ًاِمئاَق ُهَراَهَن  ًاِمئاَص  ٍهَنَس  ِفَالآ  َهَعِْست  َهّللا  َدَبَع  اَمَّنَأَکَف  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَأ  ِهَجاَح  ِیف  یَعَـس  ْنَم  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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هدرک تدابع  لاس  رازه  هن  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنک  شـشوک  شالت و  شناملـسم  ردارب  تجاح  ماجنا  يارب  هک  یـسک  ُهَْلَیل ؛
،ج 71،ص 315،ح 72} راونالاراحب ( . 2 «. } دزیخرب تدابع  هب  حبص  هب  ات  ار  بش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  مامت  ؛ دشاب

َمْوَی َنُونِمْـآلا  ُمُه  ِساَّنلا  ِجـِئاَوَح  ِیف  َنْوَعْـسَی  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًاداَـبِع  ِهَِّلل  َّنِإ  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
(3 «. } دـنا ّتینما  رد  تمایق  زور  رد  اه  نآ.دـننک  یم  شالت  مدرم  ياهزاین  عفر  يارب  هک  دراد  نیمز  رد  یناگدـنب  دـنوادخ  ِهَماَـیِْقلا ؛

،ص 319،ح 84} كردم نامه  .

؛ هَنَسَح ِْفلَأ  َْفلَأ  َُهل  َّلَجَو  َّزَع  ُهّللا  َبَتَک  ِهّللا  ِهْجَو  َبَلَط  ِِملْـسُْملا  ِهیِخَأ  ِهَجاَح  ِیف  یَعَـس  ْنَم  : » دیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب هنسح  رازه  رازه  لاعتم  دنوادخ  دهد  ماجنا  ادخ  يارب  ار  راک  نیا  دنک و  ششوک  شناملسم  ردارب  تجاح  ماجنا  يارب  هک  یـسک 

،ج 71،ص 333،ح 110} راونالاراحب ( . 1 «. } دنک یم  اطع  وا 

مکی تسیب و  شخب 

همان نتم 

ْمُْهنَع ُدِعُْقتَو  ، َکَقَلَخ يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاَوَتَتَف  ًاّماَع  ًاِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلْجَتَو  ، َکَصْخَـش ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْـسق  َْکنِم  ِتاَجاَْحلا  يِوَذـِل  ْلَعْجاَو 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  ، ٍِعتْعَتَتُم َْریَغ  ْمُهُمِّلَکَتُم  َکَمِّلَُکی  یَّتَح  ؛ َکِطَرُـشَو َکِساَرْحَأ  ْنِم  َکـَناَوْعَأَو  َكَدـْنُج 

ُمُْهنَع ِّحَنَو  َّیِْعلاَو ، ْمُْهنِم  َقْرُْخلا  ِلِمَتْحا  َُّمث.ٍِعتْعَتَتُم  َْریَغ  ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخُْؤیَال  ٌهَّمُأ  َسَّدَُقت  َْنل  ، ٍنِطْوَم ِْریَغ  ِیف  ُلوُقَی  ملس 
َقیِّضلا

439 ص :
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.ٍراَذْعِإَو ٍلاَمْجِإ  ِیف  ْعَْنماَو  ، ًائِینَه َْتیَطْعَأ  اَم  ِطْعَأَو.ِِهتَعاَط  َباََوث  ََکل  ْبِجُویَو  ، ِِهتَمْحَر َفاَنْکَأ  َِکلَِذب  َْکیَلَع  ُهّللا  ِطُْسبَی  َفَنَْألاَو 

اه همجرت 

یتشد

سلجم رد  و  ینک ، یگدیـسر  نانآ  روما  هب  اصخـش  ات  دـنراد ، زاین  وت  هب  هک  هد  صاـصتخا  یناـسک  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یـشخب  سپ 
رود ناشهار  رس  زا  ار  دوخ  نانابهگن  نارای و  نازابرـس و  و  شاب ، نتورف  هدیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  ربارب  رد  نیـشنب و  نانآ  اب  یمومع 

 ، دنک وگتفگ  وت  اب  نتفگ  نخس  رد  بارطضا  نودب  نانآ  يوگنخس  ات  نک 

: دومرف یم  هک  مدینش  اهراب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم 

راومهان نانخس  یتشرد و  سپ  دش » دهاوخن  راگتـسر  دناتـسن ، زاب  يا  هناهب  بارطـضا و  یب  نادنمروز ، زا  ار  ناناوتان  قح  هک  یتّلم  »
وت يور  هب  ار  دوخ  تمحر  ياـهرد  ادـخ  اـت  زاـس  رود  دوخ  زا  ار  ینیب  گرزب  دوخ  ییوخ و  گـنت  و  نک ، راومه  دوـخ  رب  ار  ناـنآ 
اب يراد  یم  زاب  یـسک  زا  ار  يزیچ  رگا  و  دشاب ، اراوگ  وت  رب  یـشخب  یم  مدرم  هب  هچنآ  دـیاشخبب ، تعاطا  شاداپ  ار  وت  و  دـیاشگب ،

 . دشاب هارمه  یهاوخ  شزوپ  ینابرهم و 

يدیهش

ات نیشنب  یمومع  یـسلجم  رد  راد و  غراف  نانآ  راک  يارب  ار  دوخ  .دنراد  زاین  وت  هب  هک  نک  یناسک  صاخ  ار  دوخ  تقو  زا  یـشخب  و 
ات رادزاـب ، ناـنآ  زا  دننانابـساپ ، ار  وـت  اـی  دـننانابهگن  هک  ار  تناراـی  نایهاپـس و  .دـیرفآ و  ار  وـت  هک  ار  ییادـخ  ینک  ینتورف  نآ  رد 

زگره : » دومرف یم  هک  مدینـش  اهراب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نم  هک  راتفگ  رد  یگدـنامرد  یب  دـنک  وگتفگ  وت  اـب  مدرم  نآ  يوگنخس 
یتشرد و  دنناتسن » اناوت  زا  ار  ناوتان  قح  دننامرد ، راتفگ  رد  دنسرتب و - هکنآ  یب  تما - نآ  رد  هک  دنناوخن  هانگ - زا  كاپ - ار  یتما 
نیدـب ادـخ  ات  نارب ، دوخ  زا  ار  ینیب  گرزب  دوخ  نانآ و  رب  ییوخگنت  نک و  راومه  دوخ  رب  ار  ناـنآ  نتفگن  نخـس  تسرد  ندرک و 

وت رب  هک  شخب  نانچ  یـشخب  یم  هچنآ  و  دـیامرف ، اطع  يربنامرف  شاداپ  ار  وت  دـیاشگب و  وت  يور  رب  ار  دوخ  تمحر  ياـهرد  راـک 
.دوب هارمه  یهاوخشزوپ  ینابرهم و  اب  يراد  یم  زاب  هچنآ  دتفا و  اراوگ 

یلیبدرا

نیـشنب ار و  دوخ  سفن  مسق  نآ  رد  ناشیا  يارب  زاس  اّیهم  يزادرپ و  اـت  ار  یبیـصن  تدوخ  دزن  زا  اـهتجاح  باـبرا  يارب  زا  نادرگب  و 
يرای ار و  دوخ  رکشل  ینک  عنم  ینعی  یناشنب  ار و  وت  دیرفآ  هک  یئادخ  يارب  زا  نآ  رد  نک  ینتورف  سپ  ماع  سلجم  رد  ناشیا  يارب 

یتسردب سپ  نخس  رد  دشابن  ددرتم  هک  ناشیا  هدنیوگ  نخـس  وت  اب  دنک  نخـس  ات  دوخ  ناگرزب  دوخ و  نانابـساپ  زا  دوخ  ناگدنهد 
صخـش يارب  دـنریگن  ارف  هک  یتما  دـنوشن  كاپ  زگره  هک  رایـسب  عضوم  کـی  ریغ  رد  دومرف  یم  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  هک 

نآ زا  سپ  راتفگ  رد  دشابن  لاح  ناشیرپ  هک  یتلاح  رد  دناسرن  واب  ار  وا  قح  هک  یئاناوت  زا  ار  وا  قح  دـشاب  تما  نآ  رد  هک  فیعض 
ار و یئوخدب  یئوگدـب و  دوخ  زا  نک  رود  هدـننک و  نخـس  وت  اب  تینماب  ات  نخـس  رد  اریگ  هدـنامرد  ناشیا  زا  ار  راتفگ  یتشز  رادرب 
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دزم وـت  يارب  دـنادرگ  بـجاو  ار و  دوـخ  تـمحر  فارطا  نآ  ببــسب  وـت  رب  دـنارتسگب  اـت  ناـشیاب  ندـش  طـلتخم  زا  نتــشاد  گـنن 
تسرد رذع  ندروآ  راتفگ و  یبوخ  رد  تاّیهنم  زا  نک  عنم  شوخ و  رطاخب  یهد  هچنآ  هدب  ار و  وت  يرادربنامرف 

یتیآ

سلجم هب  ناشیا  اب  رادـید  يارب  .يزادرپ  نانآ  هب  يراک  ره  زا  غراف  نآ  رد  هک  نک  نیعم  ینامز  دـنراد ، زاین  وت  هب  هک  یناـسک  يارب 
ییامن و ینتورف  ناشربارب  رد  تسوت ، راگدـیرفآ  هک  ییادـخ  يارب  دـش و ، دـنناوت  رـضاح  نآ  رد  ناگمه  هک  یـسلجم  نیـشنب ، ماع 

شیوخ نخـس  نابز  تنکل  یب  ساره و  یب  ناشیوگنخـس  ات  دـنوش ، وس  کی  هب  ناناپـساپ  نانابهگن و  نارای و  نایهاپـس و  ات  يامرفب 
، تما نآ  رد  هک  یتـما  تسین  هتـسارآ  كاـپ و  تفگ  یم  هک  مدینـش  اـهراب  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  زا  نـم  هـک  .دـیوگب 

نخـس رد  ار  اهنآ  زجع  ای  ییوگتـشرد  يامن ، لـمحت  سپ  .دناتـسب  تسد  يوق  زا  ار  دوخ  قح  ناـبز  تنکل  نودـب  دـناوتن  تسدریز 
شتعاط باوث  دیاشگب و  وت  يور  هب  ار  شتمحر  ياهرد  دـنوادخ  ات  زاس  رود  دوخ  زا  ار  يدنـسپدوخ  یگلـصوح و  گنت  .نتفگ و 

وت عنم  هک  دیاب  ینک ، یم  عنم  رگا  تسا و  هداتفا  اراوگ  ار  وت  ییوگ  هک  شخب  نانچ  یشخب ، یم  يزیچ  رگا  .دیامرف  تیانع  وت  هب  ار 
.دوب هارمه  یهاوخشزوپ  ینابرهم و  اب 

نایراصنا

غراف يراک  ره  زا  نانآ  يارب  ار  دوخ  دوجو  تقو  نآ  رد  هد و  رارق  دـندنمزاین  وت  صخـش  هب  هک  ناـنآ  يارب  ار  یتقو  دوخ  بناـج  زا 
نانابساپ زا  نارای  نایرگشل و  ،و  نک عضاوت  هدیرفآ  ار  وت  هک  يدنوادخ  يارب  ،و  دشاب یمومع  سلجم  رد  نانآ  يارب  تسولج  ،و  نک

دیوگب نخـس  وت  اب  دیدرت  تنکل و  ینارگن و  سرت و  نودب  نادـنمزاین  يوگنخـس  ات  راد ، رانکرب  سلجم  نیا  زا  ار  دوخ  ناظفاحم  و 
زا ار  ناوتان  قح  هکنیا  رگم  دـسرن  تسادـق  یکاپ و  هب  یتما  :» دومرف یم  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  اـهراب  نم  هک  ،

رورغ و ییوخ و  گنت  ، نک لمحت  ار  نانآ  ندزن  فرح  تسرد  تنوشخ و  هاـگ  نآ   «. دریگب مـالک  یناور  تحارـص و  اـب  دـنمتردق 
بجاو وت  رب  ار  شتعاـط  باوث  ،و  دـیاشگب وت  رب  ار  شتمحر  بناوج  دـنوادخ  اـت  نک  رود  دوـخ  زا  ار  ناـنآ  هب  تبـسن  يدنـسپدوخ 

 . امن هارمه  رذع  ینابرهم و  اب  ار  اطع  زا  يراددوخ  ،و  نک اطع  ییورشوخ  هب  ینک  یم  اطع  هچنآ.دنک 

حورش

يدنوار

يور .هتعلقا و  لجرلا : تعتعت  .یع و  وا  رـصح  نم  هیف  ددرتلا  مـالکلا : یف  همتعتلا  .نسحا و  اذـه  مهملکتم و  کـملکی  یتح  يور  و 
: یغلا .ءاـقرخلا و  نم  هقاقتـشا  و  قفرلا : دـض  قرخلا : .یناـثلا و  نم  لوعفملا  لوـالا و  نم  لـعافلا  مسا  اـهحتف و  ءاـتلا و  رـسکب  عتعتم 

قاض لاقی : انه  لخبلا ، قیضلا : .هیمحلا و  فاکنتسالا و  هفنالا : فنالا و  و  هدعبا ، يا  قیـضلا : حنو  .زجعلا  وه  یعلا و  يور  .لهجلا و 
.اضیا لاحلا  ءوس  رقفلا و  قیضلا : .لخب و  يا  لجرلا 

يردیک
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: هفنالا فنـالا و  .اـهحتف و  ءاـتلا و  رـسکب  عتعتتم  يور  و  هتقلقا ، لـجرلا  تعتعت  و  یعوا ، رـصح  نم  هیف ، ددرتلا  مـالکلا : یف  هعتعتلا  و 
.هیمحلا فاکنتسالا و 

مثیم نبا 

، ناکیدزن نانکراک ، هژیو ي  یضعب  یمومع و  یضعب  هک  یسایس  یقالخا و  بادآ  هدنزاس و  یهاون  رماوا و  هرابرد ي  مراهچ : لصف 
يرازگتمدـخ ياـهتمالع  اـب  ار  دوـخ  هک  یهورگ  طرـش : .تسا  نآ  لاـثما  تداـبع و  تیفیک  رد  نینچمه  تسوا و  دوـخ  نامیدـن و 

ینیبدوخ اب  هک  ییوخ  یتشرد ، فنا : ارادـم  فالخ  قرخ : دـنوش  یم  هتخانـشزاب  نارگید  زا  تاـمالع  نآ  اـب  دـننک و  یم  صخـشم 
ار دوخ  تقو  نآ  رد  ات  دنراد ، زاین  وت  هب  هک  هد  صاصتخا  یناسک  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یتمسق  بناوج  فارطا و  فانکا : تسا  هارمه 
، نایهاپـس ولج  و  شاب ، نتورف  نمجنا  نآ  رد  ادـخ  رطاخ  هب  سپ  ینیـشنب ، اـهنآ  راـک  ماـجنا  يارب  یمومع  نمجنا  رد  هدرک و  هداـمآ 
، ینارگن سرت و  نابز و  تنکل  هغدغد و  یب  دنز  یم  فرح  اهنآ  فرط  زا  هک  یـسک  ات  ریگب  ار  دوخ  ناظفاحم  نانابهگن و  نانابرد ،
سرت و نودب  ناوتان  قح  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخن  هتسارآ  یتما  زگره   ) دومرف هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  اریز  دنزب ، فرح 

ادابم و  ریگم ، دوخ  رب  ریذپب و  اهنآ  فرط  زا  ار  نتفگ  نخـس  رد  یبدا  یب  ییوخدنت و  يدنت و  نیاربانب  دوش .) هتفرگ  اناوت  زا  ینارگن 
وت هب  ار  يرادربنامرف  تعاطا و  رجا  .دـیاشگب و  وت  يور  رب  ار  شتمحر  ياهرد  ادـخ  ات  يراد ، اور  يدنـسپدوخ  يدـنت و  نانآ  اب  وت 

ینابرهم و اب  يوش  یم  يراک  زا  عنام  یهد و  یمن  يزیچ  یسک  هب  رگا  هدب و  زاب  يور  اب  یهد  یم  یسک  هب  هچ  ره  .دنک و  تمحرم 
یناسک صوصخم  ار  دوخ  تقو  زا  یـشخب  هک  نآ  لوا ، تسا : مدرم  هدوت ي  عفن  هب  هک  ییاـهراک  اـما  .نک  لـمع  یهاوخ  ترذـعم 

هک هزادـنا  ره  هب  رتشیب - ای  رتمک  ای  يا  هتفه  دزاس و  هدامآ  يراک  ره  زا  غراف  ار  دوخ  تصرف  نآ  رد  اـت  دـنراد ، زاـین  وا  هب  هک  دـنک 
تجاح بابرا  اب  تسشن  نمجنا و  رد  ادخ  رطاخ  هب  مود ، .دشاب  هتـشاد  یتسـشن  اهنآ  رطاخ  هب  یمومع  نمجنا  کی  رد  دوش - نکمم 

هک ور  نآ  زا  تسا  هدرک  ینتورف  هب  راداو  ادـخ  اب  طابترا  رد  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنک  ینتورف  دـنراد ، زاین  وا  هب  هک  یناسک  و 
دراد زاب  دـنمزاین  مدرم  زا  ار  شناروای  راـی و  هاپـس و  موس : .تسا  ینتورف  ادـخ  هب  تبـسن  شا  هفیظو  و  تسوا ، راگدـیرفآ  دـنوادخ 

زا هک  یـسک  ات  تسا : هدومرف  نایب  ترابع  نیا  اب  ار  راک  نآ  هدیاف ي  تحلـصم و  نیا  لیلد  و  دنوش ) نانآ  هعجارم ي  زا  عنام  ادابم  )
: تسا هدرک  هراشا  نایب  نیا  اب  راک  نیا  ترورـض  لیلد  هب  .دـنزب و  فرح  نابز  تنکل  هغدـغد و  نودـب  دـنز  یم  فرح  اـهنآ  فرط 
رد هک  دراد  یتما  تازاجم  رب  یقباطم  تلالد  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما لالدتسا  تهج  و  يوقلا ، تعمس …  یناف 

یمازتلا تلالد  هب  تسا و  يورخا  باذـع  ثعاب  دوخ  نیمه  و  دوش ، یمن  هتفرگ  اناوت  زا  ناوتاـن  قح  ناـشیکاپان  لـیلد  هب  اـهنآ  ناـیم 
ماـجنا روتـسد  ع   ) ماـما هک  يروما  نیا  نوچ  یهگناو  .دراد  دوجو  يزیچ  نینچ  عطق  روـط  هب  مدرم  ناـیم  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد 

.دوب دهاوخ  بجاو  اهراک  نیا  مامت  نیاربانب  دنبجاو ، همدقم ي  هنیمز و  نوچ  دهد ، یم  ار  اهنآ 

دیدحلا یبا  نبا 

ْمُْهنَع ُدِعُْقت  َکَقَلَخ َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاَوَتَتَف  ًاّماَع  ًاِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلْجَت  َکَصْخَش َو  ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْسق  َْکنِم  ِتاَجاَْحلا  يِوَِذل  ْلَعْجا  َو 
ٍنِطْوَم ِْریَغ  ِیف  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ٍِعتْعَتَتُم  َْریَغ  ْمُهُمِّلَکَتُم  َکَمِّلَُکی  یَّتَح  َکِطَرُـش  َکِساَرْحَأ َو  ْنِم  َکَناَوْعَأ  َكَْدنُج َو 

ٍِعتْعَتَتُم َْریَغ  ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخُْؤی  ٌهَّمُأ َال  َسَّدَُقت  َْنل 
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ِِهتَعاَط َو َباََوث  ََکل  ُبِجُوی  ِِهتَمْحَر َو  َفاَنْکَأ  َِکلَذـِب  َْکیَلَع  ُهَّللا  ِطُْسبَی  َفَنَأـْلا  َقیِّضلا َو  ُمُْهنَع  ِّحـَن  َّیِْعلا َو  ْمُْهنِم َو  َقْرُْخلا  ِلِـمَتْحا  َُّمث 
ٍراَذْعِإ ٍلاَمْجِإ َو  ِیف  ْعَْنما  ًائِینَه َو  َْتیَطْعَأ  اَم  ِطْعَأ 

.نسحألا یلوألا  هیاورلا  ملک و  نم  لعاف  مهملکم  کملکی  یتح  يور  دق  هلبق و  ام  همتت  نم  لصفلا  اذه 

یلإ عجار  وه  هقحل و  فوخ  نم  ایع  همـالک  یف  برطـضملا  ددرتملا  يوبنلا  ربخلا  یف  عتعتتملا  قلقم و  ـال  جـعزم و  ریغ  عتعتتم  ریغ  و 
 . لوألا ینعملا 

 . نسحأ یلوألا  هیاورلا  اضیأ و  لهجلا  وه  یغلا و  یغلا و  مهنم و  قرخلا  لمتحا  مث  يور  لهجلا و  قرخلا  و 

یناشاک

ات کصخـش ) مهل  هیف  قرفت   ) ار بیـصن  امـسق )  ) تدوـخ بناـج  زا  ياـهتجاح  يارب  نادرگب  و  کـنم ) تاـجاحلا  يوذـل  لـعجا  (و 
سلجم رد  اماع ) اسلجم   ) ناشیا يارب  زا  ینیـشنبو  مهل ) سلجت  و   ) ار دوخ  سفن  مسق  نآ  رد  ناشیا  يارب  زا  يزاـس  اـیهم  يزادرپب و 

دی هب  ار  وت  دـیرفآ  هک  ادـخ  يارب  کقلخ ) يذـلا  هللا   ) سلجم نآ  رد  يامن  ینتورف  سپ  هیف ) عضاوتف   ) مالع کلم  ياضر  يارب  ماـع 
نم  ) ار دوخ  ناگدنهد  يرای  و  کناوعا ) و   ) ار دوخ  رگـشل  ناشیا  زا  ینک  عنم  ینعی  یناشنب ، و  كدنج ) مهنع  دعقت  و   ) دوخ تردق 
ریغ  ) ناشیا هدـنیوگ  نخـس  مهملکم )  ) وت هب  دـنک  نخـس  اـت  کـملکی ) یتح   ) دوخ ناـگرزب  نانابـساپ و  زا  کطرـش ) کـسارحا و 

، رت مامت  هچ  ره  تارج  هب  هکلب  نانخـس ، نتفگ  رد  دـشابن  لاب  ناشیرپ  لاح و  هدـیروش  ندرک و  نخـس  رد  دـشابن  ددرتم  هک  عتعتتم )
یلص ادخ  لوسر  زا  نم  مدینش  هک  یتسرد  هب  سپ  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  یناف   ) دیامن ضرع  وت  رب  ار  ناشیا  لاوحا 

زگره و  هما ) سدـقت  نل  و   ) هددـعتم عضاوم  رد  هکلب  دـحاو  عـضوم  ریغ  رد  نطوـم ) ریغ  یف   ) دوـمرف یم  هک  لوـقی )  ) هلآ هیلع و  هللا 
نم هقح   ) دـشاب تما  نآ  رد  هک  فیحن  فیعـض و  صخـش  يارب  دـنریگنارف  هک  اهیف ) فیعـضلل  ذـخوی  ـال   ) یتما دـنوش  یمن  كاـپ 
لاـح هدـیروش  ددرتم و  هک  یتلاـح  رد  عتعتتم ) ریغ   ) دـنک فرـصت  دوخ  دـنناسرن و  وا  هب  ار  وا  قح  هک  ییاـناوت  زا  ار  وا  قح  يوقلا )

ناشیا زا  راتفگ  یتشز  درادرب  نآ  زا  سپ  مهنم ) قرخلا  لمتحا  مث   ) .درک دـناوتن  ادا  کین  ار  نخـس  هک  یتیثیح  هب  راتفگ ، رد  دـشابن 
زا نک  رود  و  کنع ) حن  و   ) .دنناسرب ضرع  هب  ار  دوخ  نخس  رطاخ ، تغارف  هب  ناشیا  ات  ناشیا  نانخس  رد  ار  یگدنامرد  و  یعلا ) (و 

يادخ دنارتسگب  ات  کیلع ) هللا  طسبی   ) ناشیا هب  ندش  طلتخم  زا  ار  نتشاد  گنن  و  فنالا ) و   ) ار ییوخدب  ییوگدب و  قیضلا )  ) دوخ
باوث  ) وت يارب  دـنادرگ  بجاو  و  کـل ) بجوی  و   ) ار دوـخ  تمحر  فارطا  هتمحر ) فاـنکا   ) نآ ببـس  هب  کلذـب )  ) وـت رب  یلاـعت 

نک عنم  و  لامجا ) یف  عنما  و   ) راوگشوخ دوخ و  رطاخ  هب  یهد  هچنآ  هدب  و  ائینه ) تیطعا  ام  طعا  و   ) ار وت  يرادربنامرف  دزم  هتعاط )
تمحرم ناونع  هب  دشاب  بوشم  هک  تسرد  رذع  ندروآ  رد  و  راذعا ) و   ) رادرک تفطالم  راتفگ و  یبوخ  رد  تایهنم  زا 

یلمآ

ینیوزق

یلع تاجاح  بابرا  رکذ  هب  ار  ءافعـض  ءارقف و  رکذ  تخاس  لیذم  دومرف  ایاصو  مادک  ره  هرابرد  دومن  هناگتفه  فانـصا  رکذ  نوچ 
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زا تاجاح  نابحاص  يارب  زا  نادرگب  ینعی  .دنـشاب  یم  نیمولظم  ءافعـض و  لاوحا  بلاغ  ناشیا  هچ  ناـشیا ، هراـبرد  اـیاصو  مومعلا و 
راک يارب  ینیـشنب  و  ار ، دوخ  ندـب  ینعی  ار  دوخ  صخـش  تقو  نآ  رد  ناشیا  يارب  زا  يزاس  غراف  هک  تقو  زا  يا  هصح  دوخ  بناج 
سپ دنـشاب ، ءالذا  ءافعـض و  میتفگ  هچنانچ  ناشیا  بلاغ  هچ  تفای ، دـنناوت  راب  وت  دزن  سک  همه  ات  یماع ، سلجم  ناـشیا  ياـهیزاس 

زا ار  دوخ  ناگدنهد  يرای  نایرکـشل و  ناشیا  زا  يراد  زاب  یناشنب و  و  هدرک ، قلخ  ارت  هک  ییادخ  يارب  سلجم  نآ  رد  ینک  عضاوت 
زا هک  مالک  رد  ددرت  ینعی  هعتعت  یب  ناشیا  هدـنیوگ  دـیوگ  نخـس  ات  دـنا  هدرک  ناشن  ار  دوخ  راک  نادـب  هک  ناگنهرـس  ناـنابهگن و 

هددعتم عضاوم  هکلب  دحاو  عضوم  ریغ  رد  تفگ  یم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدینـش  نم  هک  یتسرد  هب  هچ  دزیخ ، یم  فوخ  تشهد و 
رطاـخ هب  ینعی  .مـالک  رد  هعتعت  یب  يوق  زا  وا  قح  تما  نآ  رد  فیعـض  يارب  زا  دوشن  هتفرگ  هک  یتـما  زگره  دوـش  یمن  كاـپ  هک :

لدگنت و تایاکـش  تاجاح و  بابرا  زار  يرایـسب  نوچ  وا  ندش  برطـضم  فیعـض و  رب  نخـس  ندش  هتـسب  یب  ناور  نابز  نمیا و 
یتشرد و ناشیا  زا  نک  لمحت  سپ  دومرف : دنام  عیاض  ناشیا  رما  دشابن  روبص  يوخشوخ و  یلاو  نوچ  و  دنشاب ، یم  نخس  رد  زجاع 

نهپ ات  ار ، ناشیا  هطلاخم  هلماجم و  زا  نتـشاد  گنن  ییوخ و  گـنت  دوخ  زا  نک  رود  ار و  ندز  فرح  قیرط  نتـسنادن  يراومهاـن و 
زا هصح  کی  نوچ  ار  دوخ  تعاط  باوث  وت  يارب  زا  دـنادرگ  تباث  ار و  دوخ  تمحر  بناوج  نآ  ببـس  هب  وت  رب  نانم  يادـخ  دـنک 

تعاطتـسا قوف  تیعر  تاجاح  هچ  ددرگن ، رـسیم  هشیمه  ناشیا  تاحارتقا  ياضق  جیاوح و  لذـب  و  دنلاوئـس ، بابرا  تاجاح  بابرا 
ات یشوخ  يور  زا  ینک  یم  اطع  هچنآ  نک  اطع  هک و  دومن  رما  دشابن ، تحلصم  نآ  ياطع  هک  دشاب  بلطم  رایسب  اضیا  دشاب ، تالو 

یبوخ هب  هک  دشاب  عنم  رایـسب  ندروآ ، رذع  ندرک و  یئوکین  رد  یـشاب  یندرک  عنم  هچنآ  نک  عنم  و  لئاسر ، هب  دشاب  اراوگ  اطع  نآ 
.نیا سکع  رب  دشاب  اطع  رایسب  دوش و  هدرک  لامجا  هجو  رب  هک  اطع  زا  لئاس  رطاخ  رب  دشاب  رتناسآ  رتشوخ و  سپ  دوش  هدرک 

یجیهال

مهنع دعقت  کقلخ و  يذلا  هیف هللا  عضاوتتف  اماع  اسلجم  مهل  سلجت  کصخش و  هیف  مهل  غرفت  امـسق  کنم  تاجاحلا  يوذل  لعجا  و 
نل : ) نطوم ریغ  یف  لوقی  هللا  لوسر  تعمس  یناف  عتعتم ، ریغ  مهملکتم  کملکی  یتح  کطرش ، کسارحا و  نم  کناوعا  كدنج و 

(.« عتعتم ریغ  يوقلا  نم  هقح  اهیف  فیعضلل  ذخویال  هما  سدقت 

تقو نآ  رد  ناشیا  تاجاح  هب  ندیسر  يارب  زا  یشاب  هتخاس  غراف  هک  ار  تاقوا  زا  يدسر  وت  زا  اهتجاح  نابحاص  يارب  زا  نادرگب  و 
ینانچ نآ  يادـخ  ياضر  يارب  زا  سلجم  نآ  رد  شاب  نتورف  عضاوتم و  سپ  .یماع  سلجم  رد  ناشیا  يارب  زا  ینیـشنب  ار و  تدوخ 

، ار وت  هاپس  ناشیا  ندش  ضرعتم  زا  ناشنب  ار و  وت  تسا  هدرک  قلخ  هک 

نخـس رد  برطـضم  هک  یتلاح  رد  ناشیا  نخـس  نابحاص  وت  اب  دـیوگب  نخـس  هکنیا  ات  وت ، نایـشاب  نانابـساپ و  زا  ار  وت  نارگیرای  و 
زگره : ) هک اهاج  زا  يرایـسب  رد  تفگ  یم  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  هک  مدینـش  هک  قیقحت  هب  سپ  دنـشابن ، نتفگ 

برطـضم هک  یتلاح  رد  يوق ، زا  ار  شقح  تما  نآ  رد  فیعـض  يارب  زا  دوشن  هتفرگ  هک  یتما  دـنوش  یمن  هانگ  زا  كاـپ  سدـقم و 
.دوخ قح  نتفرگ  رد  ینعی  دشابن )

.هتعاط و باوث  کل  بجوی  هتمحر و  فانکا  کلذب  کیلع  هللا  طسبی  فنالا ، قیضلا و  کنع  حن  یعلا و  مهنم و  قرخلا  لمتحا  مث  »
« .راذعا لامجا و  یف  عنما  ائینه و  تیطعا  ام  طعا 
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هلـصوح گنت  دوخ  زا  نادرگ  رود  ار و  نتفگ  نخـس  رد  یتسـس  ار و  يراتفگ  تشرد  نادـنمتجاح  بناـج  زا  وشب  لـمحتم  ینعی و 
باوث وت  يارب  زا  دنادرگ  یم  بجاو  ار و  دوخ  تمحر  فارطا  نآ  ببـس  هب  وت  رب  ادخ  دـنک  یم  نهپ  هک  ار  نتـشاد  راع  ار و  ندـش 
یهاوخ رذـع  اب  يراتفگ و  شوخ  اب  دوخ  زا  نک  عنم  ییاراوگ و  يور  زا  یهد  یم  یـسک  هب  ار  هچنآ  هدـب  ار و  دوخ  ندرک  تعاطا 

.ینکن اطع  ار  هک  ره 

یئوخ

(: طرـشلا ، ) مدخلا مادخلاک و  سارحلا  ینعمب  درفم  مسا  سرحلا  یـسرح و  دحاولا  سارحلا  مه  ناطلـسلا و  سرح  سرحلا :) : ) هغللا
(: قرخلا  ) یع وا  رـصح  نم  هیف  ددرتلا  مالکلا : یف  هعتعتلا ) ، ) اهب نوفرعی  همدـخلا  تامالعب  مهـسفنا  نوملعی  هموکحلا  ناوعا  نم  موق 

، مالکلا یف  ریحتلا  ءایلا : دیدشت  نیعلا و  رـسکب  یعلا  هدارم ، هجول  دـتهی  مل  هنع و  زجع  بعت  باب  نم  ییع  لاقی : یع :) ، ) قفرلا دـض 
نوکیف یمیم  ردـصم  اـسلجم : بارعـالا : قفرلا ، یف  لاـمجا :) ، ) بناوجلا فاـنکالا :) ، ) ربکلا مزـالت  هلـصخ  یه  هفنـالا و  فنـالا :) )

، رمالا باوج  یف  موزجم  هللا : طسبی  لاح ، عتعتتم  ریغ  هینایب ، نم  هظفل  کسارحا : نم  هیف ، الوعفم  نوکیف  ناکم  مسا  وا  اقلطم  ـالوعفم 
هیفرظلل یف  هظفل  لامجا : یف  هبـسنلا ، نع  ماهبالل  عفار  زیمت  ائینه : فوذحم ، دئاعلا  هلوصوم و  وا  هینامز  هیردصم  ام  هظفل  تیطعا ، ام 

یلا هجوت  همالا ، تاقبط  رما  میظنت  هلودلا و  تالیکـشتل  نیناوقلا  ریرقت  ماعلا و  ماظنلا  حیرـشت  نم  ع )  ) غرف ام  دعب  ینعملا : هیزاجملا ،
وکشی هجاح و  یف  هیلا  عجری  نم  مومع  یلا  هبـسنلاب  یلاولا  یلع  مزلی  ام  یلوالا : ثالث : بعـش  یف  هنیب  هسفن و  یلاولاب  طبتری  ام  نایب 

نولـصی عنامالب  ناکم  یف  مهل  سلجی  نا  - 1 هیلع : طرـش  هیلا و  نیعجارملا  هباجال  هتاقوا  نم  اتقو  نیعی  ناـب  هاـصو  هملظم و  یف  هیلا 
.مهجئاوح یف  هیلا  مهعوجرب  ارشبتسم  قلخ  نسح  عضاوتب و  مهاقلتی  نا  .هیلع 2 - لوخدلا  یف  تاجاحلا  يوذ  نم  مومعلل  نذای  هیلا و 

وذ و ردـقیل  هسلجلا  هذـه  نع  مهنم  ساـنلا  بعری  نیذـلا  طرـشلا  سرحلا و  یحنی  مهل و  ضرعتلا  نـم  هناوـعا  هدـنج و  عـنمی  نا  - 3
هقوـسلا و نم  لـمحتی  نا  .مـالکلا 4 - یف  رـصح  فوخ و  بعر و  ـالب  مهملاـظم  مهبر و  اـم  حرـش  مهدـصاقم و  ناـیب  نم  هجاـحلا 

ابادآ مهیلع  ضرفی  ـال  هسلجم و  یف  مـهیلع  قیـضی  ـال  نا  .بدا 5 - هحالم و  لـک  نع  يراـعلا  مهمـالک  مهبادآ و  هنوشخ  نییودـبلا 
نرقی مل  اوبلط  ام  مهاطعاف  هباجتسم  هلوقعم و  مهتاجاح  ناک  نا  هنا  .هسایرلا 6 - هیالولا و  ههبا  ربکلاب و  مهاقلی  اهتاعارم و ال  بعصی 
مهنع رذتعی  الیمج و  اقیفر  ادر  مهدری  اوبلط  ام  هباجا  یلع  ردـقی  مل  نا  ائینه و  نوکی  یتح  رماتلا  هنوشخلا و  يذالا و  نملاب و  هئاطع 

تدوخ صخـش  هک  راد  ررقم  یتقو  دـنراد  يزاین  وت  هب  هک  تدوخ  صخـش  ناعجارم  يارب  همجرتلا : .مهتبلط  هباجا  ناکما  مدـع  یف 
: ریز طئارـشب  هدـیرفآ  ار  وت  هکیئادـخ  يارب  یـشاب  عضاوتم  نآ  رد  و  یهد ، راب  ار  همه  یمومع  سلجم  رد  ینک و  یگدیـسر  اهنادـب 

یب سک  ره  ات  يزاسرانک  رب  ناعجارم  زا  ار  دوخ  ینابرهش  نانابساپ  ینابساپ و  صوصخم  دراگ  لیبق  زا  ار  دوخ  ناروای  نایرکـشل و 
دنشابن كاپ  سدقم و  : ) دومرف اج  دنچ  رد  هک  مدینش  ع )  ) ادخ لوسر  زا  نم  اریز  دراذگ ، نایم  رد  ار  دوخ  نخـس  وت  اب  نابز  تنکل 

نک راومه  دوخ  رب  ارنانآ  ینابز  دنک  يدروخرب و  دب  سپس  دوشن .) هتفرگ  نابز  تنکل  یب  اناوت  زا  ناوتان  قح  اهنآ  نایم  رد  هک  یتما 
شاداپ دیاشگب و  وت  يورب  ار  دوخ  هبناج  همه  تمحر  هلیـسو  نیدـب  دـنوادخ  ات  راد  رود  نانآ  زا  ار  دوخ  یئاورنامرف  ربکت  راشف و  و 

غیرد یـسک  تساوخرد  ماجنا  زا  رگا  دوب و  اراوگ  وا  رب  ات  دـشاب  تنم  یب  یهد  یم  سک  رهب  هچ  ره  دراد  ینازرا  وت  هب  ار  شتعاـط 
.زاس هناور  ار  وا  ترذعم  شوخ و  نابز  اب  يدرک 

يرتشوش
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مهل نذاـت  مث  لغـش ، لـک  نم  کـنهذ  و  (: ) فـحتلا  ) هیاور یف  داز  کصخـش ) مهل  غرفت  امـسق  کـنم  تاـجاحلا  يوذـل  لـعجا  (و 
یف عاقرلا  هیلع  ضرعا  تنکف  سنا ، هدوم و  یکمربلا  ییحی  نیب  ینیب و  تناک  دینجلا  نب  یلع  لاق  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف کیلع .)
اماف یمک  یفخ و  التما  عاقرلا و  ترثک  دق  يدیـس ! ای  هل : تلق  اموی و  هتدصقف  هلغـش ، لصتا  يدنع و  سانلا  عاقر  ترثکف  جـئاوحلا ،

انیدیا انلـسغ  انلکا و  یفخ و  یف  عاقرلا  تعمج  هدنع و  تمقاف  تلاس  ام  لعفا  یتح  يدنع  مقا  یل : لاقف  اهتددر ، اما  رظنلاب و  تلوطت 
یف عقوف  یفخ  نم  عاقرلاب  وه  اعد  تمنف و  برـشلاب  لغاشتنف  موقن  انا  تملع  دـق  یننـال  اـهایا  هراـکذا  نم  تییحتـسا  مونلا و  اـنمق  و 

تبرـش و هل و  عاقرلا  رکذ  زجتـسا  ملف  هیف ، هتلآ  تدعا  دق  برـشلا و  سلجم  یف  وه  هیلا و  تلخد  هبتنا و  مان و  هیلا و  اهدر  اهعیمج و 
عاقرلاب ال توعدف  مهب ، يردص  قاض  مهیلا و  ترذـتعاف  هدـنع  یتماقا  یلع  اوفقو  امل  عاقرلا  باحـصا  یلا  رکبف  یـشعلاب ، تفرـصنا 
: تلق هتیار  املف  هرکـشل ، هیلا  بوکرلا  اهقیرفت و  الا  مه  یل  نکی  ملف  اهعیمج  یف  عیقوتلا  تدجوف  مهمب  سیل  ام  اهنم  ففخا  اهزیم و 

نا زوجی  نکی  مل  امب  كربخا  ناب  کیلع  نما  نا  ینم  تدرا  هللا ! ناحبـس  لاقف : يرورـس ؟ لماکتی  یتح  ینفرعت  مل  ملف  تلـضفت  دق 
هیف هللا عضاوتتف  اماع  اسلجم  مهل  سلجت  و  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .کـنع یفخی 

هنا هشبحلا  ریما  یـشاجنلا  نع  رکذ  دـقعلا :)  ) یف و  عضاوتتف .)  ) هلوقب بسنالا  وه  و  کـعفر ) ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  کـقلخ ) يذـلا 
تمعنا اذا   ) یسیع یلع  یلاعت  لزنا  امیف  تدجو  ینا  لاقف : هتفقاسا  کلذ  مظعاف  هسار ، یلع  جاتلا  ضرالا و  یلع  اسلاج  اموی  حبـصا 

كدنج و مهنع  دـعقت  و   ) .یلاعت ارکـش هللا  کلذـل  تعـضاوتف  مالغ  هلیللا  یل  دـلو  ینا  و  هیلع ) اهممتا  یل  عضاوتف  همعن  يدـبع  یلع 
اولعج مهنال  اطرـش  دـنجلا  یمـس  یعمـصالا : لاق  يرهوجلا : لاق  هطرـش ، عمج  حـتفلاف  مضلاب  کطرـش ) کـسارحا و  نم  کـناوعا 
روهظ کیلا  وکـشا  ینا  مهللا  : ) لوقی الئاق  عمـس  ذا  الیل  فوطی  روصنملا  اـمنیب  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف .اـهب  نوفرعی  همـالع  مهـسفنال 

، هوعدـی لجرلا  یلا  لسرا  دجـسملا و  نم  هیحاـن  سلج  روصنملا و  جرخف  لدـعلا ) نم  هلها  قحلا و  نیب  لوحی  اـم  داـسفلا و  یغبلا و 
يذلا نا  لاقف : .نمآ  تنا  هل : لاقف  اهلوصا  نم  رومالاب  کتابنا  یـسفن  یلع  ینتنمآ  نا  لاق : رکذت ؟ کتعمـس  يذلا  ام  هل : لاقف  لبقاف 

نا کلخد ، ام  عمطلا  نم  ادحا  لخد  له  و  لاق : فیک ؟ کحی و  و  لاق : .تنال  داسفلا  نم  رهظ  ام  نیب  هنیب و  لاح  یتح  عمطلا  هلخد 
صجلا و نم  اباجح  مهنیب  کـنیب و  تلعج  مهلاوما و  عمجب  تممها  مهروما و  تلفغاـف  مهلاوما  نیملـسملا و  كاـعرتسا  یلاـعت  هللا 
اهعمج و لاومـالا و  هیاـبج  یف  کـلامع  تثعب  مهنع و  اـهیف  کـسفن  ترتس  مث  حالـسلا ، مهعم  هبجح  دـیدحلا و  نم  اـباوبا  رجـالا و 

لخدـی الا  ترما  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) عارکلا حالـسلا و  لاـجرلاب و  مهتیوق 
دحا ریقفلا و ال  فیعـضلا  يراعلا و ال  عئاجلا  فوهلملا و ال  مولظملا و ال  لاصیاب  رمات  مل  و  مهتیمـس - رفن  نالف - نالف و  الا  کـیلع 
اذـه اولاق : اهمـسقت  اهعمجت و ال  لاومالا و  یبجت  کسفنل  مهتـصلختسا  نیذـلا  رفنلا  ءالوه  كآر  املف  قح ، لاملا  اذـه  یف  هل  ـالا و 
کل جرخی  و ال  اودارا ، یـش ء  الا  سانلا  رابخا  ملع  نم  کیلا  لصی  نا ال  اورمتئاف  هسفن ، انل  نجـس  دـق  هنوخن و  انلاب ال  امف  هللا  ناـخ 

نم لوا  ناک  و  مهوباه ، سانلا و  مهمظعا  مهنع  کنع و  کلذ  رشتنا  املف  هردق ، رغصی  یتح  كدنع  هوصق  الا  مهرما  فلاخیف  لماع 
نم ملظ  هب  اولانیل  کتیعر  نم  هورثلا  هردقلا و  وذ و  کلذ  لعف  مث  کتیعر ، ملظ  یلع  اهب  اووقیل  لاومالا  ایادهلاب و  کلامع  مهعناص 

هنیب و لیح  ملظتم  ءاج  ناف  لفاغ ، تنا  کناطلس و  یف  كواکرـش  موقلا  ءالوه  راص  اداسف و  ایغب و  عمطلاب  هللا  دالب  تالتماف  مهنود ،
کتنیدم لوخد  نیب 

لجرلا کلذ  ءاج  ناف  مهملاظم ، یف  رظنی  الجر  سانلل  تفقوا  کلذ و  نع  تیهن  دـق  كدـج  كروهظ و  دـنع  هصق  عفر  دارا  ناـف  ، 
لازی ـالف  مهنم ، اـفوخ  مهباـجاف  همرح  مهب  هل  هنم  ملظتملا  نـال  کـیلا  هتملظم  عفری  ـالا  ملاـظملا  بحاـص  اولاـس  هربخ  کـتناطب  غلبف 
الاکن نوکیل  احربم  ابرض  برضف  کیدی  نیب  خرـص  ترهظ ، دهجا و  اذاف  هیلع ، لتعی  هیلا و  وکـشی  هب و  ذولی  هیلا و  فلتخی  مولظملا 
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ءاکب یکبف  هعمـسب  اهکلم  بیـصا  دـق  هرم و  اهتمدـقف  نیـصلا  یلا  رفاسا  تنک  دـق  و  اذـه ، یلع  مالـسالا  ءاقب  امف  رظنت ، تنا  هریغل و 
.هتوص عمـسا  خرـصی و ال  بابلاب  مولظمل  یکبا  ینکلو  یب ، هلزانلا  هیلبلل  یکبا  تسل  ینا  اما  لاقف : ربصلا  یلع  هواسلج  هثحف  ادـیدش 
راهنلا یفرط  لیفلا  بکری  ناک  مث  .ملظتم  الا  رمحا  ابوث  سبلی  الا  سانلا  یف  اودان  بهذی  مل  يرصب  ناف  یعمـس  بهذ  نا  اما  لاق : مث 
همالک یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امالعا سانلل  نا  لاق : یسفنل ؟ لاتحا  فیکف  روصنملا  لاق  لاق : نا  یلا  .امولظم  يری  له  رظنی 

.كوددسی كرما  یف  مهرواش  كودشری و  کتناطب  مهلعجاف  هب  نوضری  مهنید و  یف  هیلا  نوعزفی  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا 
مولظملا و رـصنا  و  کباجح ، لهـس  کباب و  حـتفا  نکلو  کتقیرط ، یلع  مهلمحت  نا  اوفاخ  لاـق : .ینم  اوبرهف  مهیلا  تثعب  دـق  لاـق :

ملاظلا عمقا 

یلع كودعـسی  كوتای و  نا  مهنع  نماضلا  انا  هلها و  یلع  لدـعلا  قحلاب و  همـسقا  باط و  لح و  اـمم  تاقدـصلا  یفلا ء و  ذـخ  و  ، 
هذه نم  تحبـصا  دـق  کنا  هل : لاقف  روصنملا  اضیا  یعازوالا  ملک  هیف :) و   ) .دـجوی ملف  لجرلا  بلط  روصنملا و  داع  .همالا و  حالص 

هللا یلـص   ) یبنلا نا  میور  نب  هورع  ینثدح  دقل  و  اهریقن ، اهلیتف و  اهریبک و  اهریغـص و  نع  کلئاس  هللا  هب و  تحبـصا  يذلاب  هفالخلا 
امل و  ارظاـن ، هلیعرل  نوـکی  نا  یلاوـلا  یلع  قـیقحف  هنجلا ، هحئار  هیلع  هللا  مرح  ـالا  هتیعرل  اـشاغ  تیبـی  عار  نم  اـم  لاـق : هلآ ) هـیلع و 

یبنلا دیب  تناک  دق  و  اناودـع ، مهئیـسم  و ال  اقهر ، هنم  مهنـسحم  فوختی  ال  امئاق ، مهنیب  امیف  طسقلاب  و  ارتاس ، مهتاروع  نم  عاطتـسا 
اهفذقا ال كدیب !؟ هدیرجلا  هذه  ام  دمحم  ای  لاق : لیئربج و  هاتاف  نیقفانملا ، هنع  عدری  اهب و  كاتـسی  هدـیرج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یلا اعد  رخات  ام  هبنذ و  نم  مدقت  ام  هل  روفغملا  نا  مهلاوما ، بهنا  مهراشبا و  قفـش  مهءامد و  کفـس  نم  فیکف  .ابعر  مهبولق  المت 
.کتما نورق  رـسکت  ارابج  کثعبی  مل  هللا  نا  دمحم ! ای  لاق : لیئربج و  طبهف  هدـهعتی ، مل  ایبارعا  هشدـخ  شدـخب  هسفن  نم  صاصقلا 

هما سدقت  نل  نطوم : ریغ  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناف   ) ددرتم يا : عتعتم ) ریغ  مهملکتم  کملکی  یتح  )
یف هراد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عجر  لاق : ع )  ) رقابلا نع  بقانملا )  ) يور عتعتم .) ریغ  يوقلا  نم  هقح  اهیف  فیعـضلل  ذـخوی  ـال 

ینملظ و یجوز  نا  لوقت : همئاق  هارما  اذاف  ظیقلا  تقو  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا  )
اطاطف یلع ، هبضغ  دتـشی  تلاقف  .کعم  بهذا  مث  راهنلا  دربی  یتح  يربصا  هللا  هما  ای  لاقف : .ینبرـضیل  فلح  یلع و  يدعت  ینفاخا و 
جرخف مکیلع ، مالـسلا  لاـقف : فقوف  هباـب  یلا  یـضمف  کـلزنم ؟ نیا  عتعتم ، ریغ  هقح  مولظملل  ذـخوی  وا  لوقی : وـه  هعفر و  مث  هسار 

.کمالکل اهنقرحال  هللا  و  كاذ ، تنا و  ام  و  یتفلا : لاقف  .اهتجرخا  اهتفخا و  کناف  هللا ! قتا  هللادـبع  ای  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف باش 
نم سانلا  لبقا  .فورعملا و  رکنت  رکنملاب و  ینلبقتـست  رکنملا و  نع  كاهنا  فورعملاب و  كرمآ  هفیـس : اتـسلم  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف

اضرا اهل  ننوکال  هللا  وف  نینموملاریما ! ای  یترثع  ینلقا  لاق : هدی و  یف  لجرلا  طقـسف  نینموملاریما ) ای  کیلع  مالـسلا   ) نولوقی قرطلا 
نوماملا سلج  دـقعلا :)  ) یف .اذـه و  لثم  یلا  کجوز  یئجلت  کلزنم و ال  یلا  یلخدا  هللا ! هما  ای  لاـق : هفیـس و  ع )  ) دـمغاف یناـطت ،

هلمرا موقلا  دیمع  کیلا  وکشت  تلاقف : هثر  بایث  اهیلع  رفسلا و  هئیه  اهیلع  هارما  مایقلاب - مه  دق  و  هیلا - مدقت  نم  رخآ  ناکف  ملاظملل 
یعایض ینم  زتبا  دبس و  اهل  كرتی  ملف  اهیلع  ادع 

- سابعلا هنبا  تاموا  و  کسار -  یلع  فقاولا  تلاق : مصخلا ؟ نیاف  نوماملا : اهل  لاقف  دـلولا  لـهالا و  ینم  قرف  اـملظ و  اـهتعنم  دـعب 
نیب کنا  دمحا : اهل  لاقف  سابعلا ، مالک  ولعی  اهمالک  لعجف  موصخلا ، سلجم  اهعم  هسلجاف  هدیب  ذـخ  دـلاخ ! یبا  نب  دـمحا  ای  لاقف :
درب اهل  یـضق  مث  .هسرخا  اهقطنا و  قحلا  ناف  اهعد  نوماملا : هل  لاقف  .کـتوص  نم  یـضفخاف  ریمـالا  نیملکت  کـنا  هفیلخلا و  يدـی 
نب نامیلـس  لاق  يرهزلا ، نع  هیلحلا )  ) یف و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .اهیلا اهتعیض 
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تننظ يرهزلا  لاق  هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  نم  لجر  ینثدح  سواط : لاقف  .انتثدح  ام  ول  ینامیلا : سواطل  کلملادبع 
اومکحتـسا اومحرف و  اومحرتسا  ام  قح  سانلا  یلع  مهل  اقح و  شیرق  یلع  مکل  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  اـیلع - دارا  هنا 

هجو ریغتف  .الدع  افرـص و ال  هنم  هللا  لبقی  ال  نیعمجا ، سانلا  هکئالملا و  هللا و  هنعل  هیلعف  کلذ  لعفی  مل  نمف  اوداف ، اونمتئا  اولدـعف و 
نع زجعلا  يا : یعلا ) مهنم و   ) .ءایحلا وا  فوخلا  نم  شهدـلا  نیتحتفب  و  قفرلا ، دـض  نوکـسلاف  مضلاب  قرخلا ) لمتحا  مث   ) .نامیلس

جرخا هعباصا و  قرف  هیفک و  حـتفف  هتیرتشا ، مکب  هل : اولاقف  امهرد  رـشعدحاب  ازنع  يرتشا  اولاق  لقاب ) نم  ییعا   ) لـثملا یف  و  ناـیبلا ،
تلفاف هناسل 

.نوراه کیبال  سنا  نب  کلام  لاق  امک  اهیف  لوقا  هل : لاقف  نوماملا  یلع  نیکـسم  نب  ثراحلا  لخد  دـقعلا :)  ) یف .بره  هنم و  زنعلا 
مث هنافکا  بایث  سبل  رـشلاب و  نقیا  نوماملا و  هجو  ریغتف  .نیـسیتلا  نم  عماسلاف  ثراحلا : لاقف  .کلام  سیت  اهیف و  تسیت  دـقل  لاقف :
یلا نوراه  یـسوم و  لاسرا  یف  ینم  رـش  وه  نمل  لوقلا  هنالاب  کنم  ریخ  وه  نم  رما  دـق  هللا  نا  اذـه  اـی  هل : لاـقف  هب  رقف  هیلع  لـخد 
اولاق و  اذه ، .تئـش  اذا  فرـصنا  کنع ، هللا  افع  لاق : .بنذلاب  ءوبا  لاق : یـشخی ) وا  رکذتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف  : ) امهل لاقف  نوعرف 

( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نا تدارا  صفح ) رمعابا  ای  : ) تلاقف رمع  یلا  هارما  تمدقت 
هاـحن راـبخا   ) یف و  کتعلـص .) تقرف  : ) لوـقت نا  تدارا  کـتقرف  تعلـص  تلاـقف : .تشهدا  اـهل : لاـقف  رمع .) صفحاـبا  اـی  : ) لوـقت

ینرـصبی هلتوخلاب  ینجـسعی  : ) لوقی لعجف  هجـسوع ، ءارو  نم  دسالا  ذولی و  لعجف  دـسالا  نم  یبارعا  عزف  یئاسکلا : لاق  یفاریـسلا )
نبا  ) یف امک  کنع ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  مهنع )  ) .دعب يا : حنو )  ) .هرصبا ینبسحی ال  هجـسوعلاب  ینلتخی  دارا  هسبحال )

فاـتکا کلذـب  کـیلع  هللا  طـسبی   ) .فاکنتـسالا يا : فنـالا ) و   ) .ردـصلا قیـض  يا : قیـضلا )  ) .هیطخلا و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا 
تدرا اذا  نیطلاب  نیطلا  عفر  فرـشتلا  سیل  نیدـلاب  ایندـلاب و  فرـشت  نم  ای  هیهاـتعلاوبا : لاـق  هتعاـط ) باوث  کـل  بجوی  و  هتمحر ،

يرصبلا و یفقثلاب  فرعی  لجر  يدهملا  هباحص  یف  ناک  يرایشهجلا :)  ) یف نیکسم و  يز  یف  کلم  یلا  رظناف  مهلک  سانلا  فیرش 
نوحلملاب هفیلخلا  سلاجتا  هللادیبعوبا : هل  لاقف  نحلف ، اموی  یفقثلا  ملکتف  هنم ، عضی  نال  ابحم  ناک  القثتم و  هل  هریزو  هللادیبعوبا  ناک 

مـالکلا عیمج  یف  بارعـالا  لامعتـسا  یلا  جاـتحی  اـمنا  یفقثلا : هل  لاـقف  .کـناسل  نم  موقت  نا  کـیلع  بجی  ناـک  اـما  مـالکلا ، نم 
یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  - ) هرما لوا  نم  املعم  ناک  هنال  هللادیبع  یباب  ضرعی  هدلو - میلعتل  مهسمتلا  نم  دنع  اوقفنیل  نوملعملا 
نمل ائینه  كواطع  نکیل  يا : ائینه ) تیظعا  ام  طعا  و   ) .ههجو یطغ  یتح  يدهملا  کحـضف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 

الا حلـصی  فورعملا ال  تیار  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاق  .هلطم  مدع  سانلل و  هفـشک  مدـع  و  هل ، يذالا  هیلع و  نملا  مدـعب  هتیطعا 
و هتانه ، هتلجع  اذا  و  هتممت ، هترتس  اذا  و  هیلا ، هعنـصت  نم  دنع  هتمظع  هترغـص  اذا  کناف  هلیجعت ، هریتست و  هریغـصت و  لاصخ : ثالثب 

: یسوم یلاعت  هللا  یجان  امیف  ناک  مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  راذعا ) لامجا و  یف  عنما  و   ) .هتدکن هتفخس و  کلذ  ریغ  ناک  اذا 

کتلوخ و امیف  کنولبی  نمحرلا  هکئالم  نم  هکئالم  ناج  سناب و ال  سیل  نم  کیتای  هنال  لـیمج ، درب  وا  ریـسی  لذـبب  لـئاسلا  مرکا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عنم  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  .نارمع و  نبای  عناص  تنا  فیک  رظناف  کتلون ، اـمع  کـنولاسی 

.هب هللا  یتای  لاق : الا  هاطعا و  هدنع  ناک  نا  طق ، الئاس 

هینغم

عتعتتم ریغ  .فاکنتـسالا و  نونلا - فلالا و  حـتفب  فنالا - .ردـصلا و  قیـض  انه  قیـضلاب  دارملا  .رهطت و  سدـقت : .یعلا و  عتعتتملا : و 
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هلا نم  همحر  کلذ  ناف  جـیواحملل  تاعاس  کتقو  نم  صـصخ  خـلا ..) امـسق  کنم  تاجاحلا  يوذـل  لعجا  و   ) .مهملکتم نم  لاح 
لوح نیذلل ال  کباوبا  عیمج  حـتفا  خـلا ..) کناوعا  كدـنج و  مهنع  دـعقت  و   ) ءازجلا باسحلا و  موی  یف  کل  رخذ  و  کیلا ، اهقاس 

سدـقت نا  نیکاسملا  ءارقفلا و  یلع  بائذ  عافا و  مهنال  اسارح ، اباجح و  مهنیب  کنیب و  لعجت  و ال  لدـعلا ، قحلاب و  الا  هوق  مهل و ال 
قحلا ذخوی  یتح  ایوق  فیعـضلا  و  هنم ، قحلا  ذخوی  یتح  افیعـض  اهیف  يوقلا  ناک  اذا  الا  لئاذرلا  حئابقلا و  نم  رهطت  يا ال  خلا ..) هما 
هیـساق هملک  نم  شحوتـست  ال  خـلا ..) قرخلا  لمتحا  مث   ) .نومرجملا نمای  و  نوئیربلا ، اهیف  فاخی  هما  یف  ریخ  ـال  هیناـث  هملکب  .هل و 
قلخلا نا  یلا  اذه ، ..فعضلا  زکرم  یف  وه  و  هوقلا ، زکرم  یف  کناف  نعرا ، لهاج  نم  اهارت  هبیان  هکرح  وا  فاج ، ظیلغ  نم  اهعمست 

نم هجاح  تعنم  اذا  راذـعا ) لامجا و  یف  عنما  و   ) يذا نم و  الب  انیه ) تیطعا  ام  طعا  و   ) سانلا هللا و  دـنع  ازع  هبحاص  دـیزی  میرکلا 
.عنملا ءاطو  نم  ففخت  هجحب  رذتعاو  ، ءاطعلا یف  امیرک  نوکت  امک  افیطل ، نکف  رخال  وا  ببسل  اهلئاس 

هدبع

كدنج و مهنع  مهملاظم …  یف  رظنلل  کصخـشب  هیف  مهل  غرفتت  نیملظتملا  يا  تاجاحلا  يوذل  امـسق : کنم  تاجاحلا  يوذـل  … 
لوصو نم  مکاحلا  سرحی  نم  کیرحتلاب  سرح  عمج  سارحالا  خـلا و  كدـنج  مهل  ضرعتی  مهنع و ال  دـعقی  ناـب  رماـت  کـناوعا :

مهملکتم نوکـسف …  مضب  هطرـش  هدـحاو  هطباضلاب  نالا  نوفورعملا  مه  مکاحلا و  ناوعا  نم  هفئاط  حـتفف  مضب  طرـشلا  هورکملا و 
هریثک نطاوم  یف  يا  نطوم : ریغ  یف  مزـاللاب …  اریبعت  فئاـخ  ریغ  دارملا  یعو و  زجع  نم  هیف  ددرتلا  مـالکلا  یف  هعتعتلا  عتعتتم : ریغ 

رسکلاب یعلاو  قفرلا  دض  فنعلا  مضلاب  قرخلا  یعلا : مهنم و  قرخلا  خلا …  هما  هللا  رهطی  يا ال  ریهطتلا  سیدقتلا  هما : سدقت  نل  … 
فنالا قلخلا و  ءوسب  ردـصلا  قیـض  قیـضلا  فنالاو : قیـضلا  مهنع  كاذـل …  بضغت  اذـه و ال  نم  رجـضت  ـال  يا  قطنلا  نع  زجعلا 

تعنم اذا  هب و  نملا  هراثکتـساب و  هنـشخت  الهـس ال  ائینه : تیطعا  ام  اهفارطا …  همحرلا  فاـنکا  رابکتـسالا و  فاکنتـسالا و  هکرحم 
رذع میدقت  فطلب و  عنماف 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هتخاس هدامآ  ناشیا  تساوخ ) هب  یگدیسر   ) يارب ار  نتشیوخ  تقو  نآ  رد  هک  هد  رارق  دوخ  زا  نادنمزاین  يارب  ار  تقو  زا  يا  هراپ  و 
هدیرفآ ار  وت  هک  یئادخ  يدونشخ (  ( يارب سپ  دنشاب ( هتـشاد  یـسرتسد ) وت  هب  ناگراچیب  ناناوتان و  ات   ) ینیـشنب یمومع  سلجم  رد 

یب ناشیا و  نارنخـس  ات  رادزاب  اهنآ  يریگولج (  ( زا ار  دوخ  نارادـساپ  نانابهگن و  زا  نانابرد  نایرگـشل و  و  نک ، ینتورف  نانآ ( اـب  (
اهراب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  زا  نم  هک  دهاوخب ( ار  دوخ  زاین   ( دیوگ نخس  ینارگن  سرت و  یب  نابز و  یگتفرگ  تنکل و 
هتفرگ اـناوت  زا  ینارگن  سرت و  تنکل و  یب  ناوتاـن  قح  تما  نآ  رد  هک  ددرگن  هتـسارآ  كاـپ و  یتما  زگره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

نادنمتجاح زا  يرایـسب  اریز   ( رواین دوخ  يور  هب  نک و  لمحت  نانآ  زا  ار  نتـسنادن  نخـس  بادآ  يراومهان و  یتشرد و  سپ  .دوشن 
هب  ( يدنسپدوخ و  یئوخدب (  ( يدنت و  دوش ( یمن  تسرد  ناشراک  دشابن  رابدرب  وخشوخ و  یلاو  رگا  و  دنناوتان ، نخس  رد  لدگنت و 

تعاط و شاداپ  و  دیاشگب ، وت  يور  هب  ار  شتمحر  ياهرد  ادخ  ات  نکرود  نتـشیوخ  زا  ار  اهنآ ( اب  يوگتفگ  تساخرب و  تسـشن و 
ات  ( شخبب یئورـشوخ  هب  یـشخب  یم  هچنآ  یهدـب ( ناـنآ  زا  یکی  هب  يزیچ  یتـساوخ  رگا   ( و دـیامرف ، ینازرا  وـت  هب  ار  شیربناـمرف 
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ینابرهم و اب  یئاـمن ( یم  عنم  وا  زا  هچنآ  یتسنادـن ، تحلـصم  اـی  هدوبن  اـناوت  وا  شهاوخ  ماـجنا  هب  رگا   ( و دـیآ ( اراوگ  ار  راتـساوخ 
دریگن لد  رد  ار  تا  هنیک  دجنرن و  ات   ( نک عنم  یهاوخرذع 

ینامز

اه میژر  طوقس  لماع 

مدرم مامت  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  تقو  میظنت  .دـهدیم  هجوت  راـک  ءارجا  تقو و  میظنت  هب  هماـن  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دننک نایب  تحارـص  اب  ار  دوخ  تارظن  اهیدنمزاین و  دندرگ و  دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوتب  دـنراد  ربهر  زا  هک  یمهـس  هب  تبـسن  تکلمم 

اب میقتسم  طابترا  .تسا  مدرم  اب  هطبار  عطق  تاسـسوم ، ندش  تسکـشرو  اهناگرا ، ندش  یـشالتم  اه ، میژر  طوقـس  لماوع  زا  یکی 
ربهر زا  حیرص  داقتنا  دنچ  ره  ندینش  ار  نانآ  فرح  زاب  يوراب  نداد و  شوگ  نانآ  لد  درد  هب  نانآ و  تبحص  ياپ  نتـسشن  مدرم و 
.دنک ظفح  ار  دوخ  تردق  دشوکب و  نآ  حالـصا  رد  دوش و  هاگآدوخ  بیاعم  زا  سیئر  ریدم و  هک  تسا  يا  هلیـسو  دـشاب  سیئر  و 

هطـساو نودب  شدوخ  دیاب  دنک  یم  شرافـس  واب  دـنک  هضرع  ار  یهلا  تموکح  کی  رتشا  کلام  دـهاوخ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  .دیوگب  اورپ  نودـب  ار  دوخ  فرح  دـناوتب  تلم  دـشاب و  هتـشاد  سامت  مدرم  اب  نابهگن  ظفاح و  نیرومام  ندز  رانک  اب  یتح 

تـشحو نودب  هک  یتلم  دومرف : یم  هشیمه  هک  دریگ  یم  کمک  ص )  ) ادخ لوسر  شیامرف  زا  دوخ  بلطم  ماکحتـسا  يارب  مالـسلا 
رد دناوتن  تلم  یتقو  اریز  تساه  میژر  طوقس  همدقم  ناقفخ  رگید  ترابعب  .تسا  طوقـس  ریـسم  رد  دنزب  ار  دوخ  فرح  دناوت  یمن 

ماجنارـس دیآ و  یمرد  هدـقع  تروصب  دوش  یم  هدـناشوپ  بسچان  ياهبـسچرب  گنرمهان و  ياه  هلـصو  اب  یلد  درد  ره  دـنک و  لد 
، لمج گنج  زا  دعب  .دوب  مدرم  نایم  رد  زور  هنابش  یسایس  طئارش  نیرت  ینارحب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  .تسا و  راجفنا  مه  هدقع 

نیا .دـناوخ و  یم  مدرم  نایم  رد  ار  زامن  تفر و  یم  دجـسم  هب  هنت  کی  زاب  نتـشاد  نمـشد  يزیرنوخ و  همه  نآ  ناورهن و  نیفص و 
زا یکی  دـنک  یم  لـقن  دـیدحلا  یبا  نبا  یهاوخداد  يدازآ  .تسا  هدوـب  لوـمعم  هفیظوـب  نادـنمقالع  يارب  هشیمه  هک  تسا  یـشور 

نیا شوگ  .دومن  یمن  داـمتعا  سک  چـیه  هب  درک و  یم  یگدیـسر  ناـهاوخ  داد  نیموـلظم و  راـکب  اصخـش  اصخـش  ناریا  نیطـالس 
مسانـشب و ار  وا  نم  ات  دـشوپب  خرـس  سابل  دراد  تیاکـش  سک  ره  داد  شرافـس  دینـش ، یمن  ار  یهاوخداد  رگید  دـشرک و  ناـطلس 
ار دوخ  ياه  همان  نایکاش  هک  تشاد  ثداوح ) هناخ   ) صـصقلا تیب  مانب  یقاطا  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  .منک  یگدیـسر  شراـکب 

شناتسدریزب يدازآ  نانچنآ  ادخ  ربمایپ  نامیلس  .درک  یم  یگدیـسر  اصخـش  نانآ  ياهراکب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتخیر و  یم  نآ  رد 
ریز ار  امش  دنرادن و  روعش  اهنیا  دیورب  اه  هنال  رد  دنا  تکرح  رد  شنیرومام  نامیلس و  دیوگ : یم  شناتـسدریز  هب  هچروم  هک  هداد 

روعـش یب  ار  شنایفارطا  نامیلـس و  هک  روسج  روم  نیا  مانب  دـیجم  نآرق  رد  يا  هروس  ادـخ  هکنیا  بلاج  .دـننک و  یم  هل  اپ  تسد و 
ددنخ یم  دوش و  یم  لاحشوخ  هکلب  دوش  یمن  ینابصع  اهنت  هن  روم  فرح  زا  نامیلـس  هکنیا  رتبلاج  تسا و  هدروآ  دنک ، یم  یفرعم 
هیکت نآ  يور  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمود  عوضوم  .دنک  یم  يرازگرکش  ناتـسدریز  زا  یهاگآ  يدازآ و  تمعن  نیا  زا  ار  يادخ  و 

ياهفرح ربارب  رد  نک و  دروخرب  نانآ  اب  زاب  يوراـب  دـنک  یم  شرافـس  .تسا  ناگدـننک  هعجارم  ناتـسدریز و  اـب  دروخرب  عون  دراد 
لئاق نآ  يارب  باسح  یب  شاداپ  ادخ  تسا و  ربص  عون  کی  نیا  هک  شاب  هتشاد  تناتم  یئوگازـسان  یقالخادب و  یتح  نانآ  میالمان 

نیرخآ هب  هدـمآ  گـنت  هب  نارگید  زا  هدـننک  هعجارم  اریز  تسا ، ررـض  هب  مه  نتـشادن  ربـص  هک  تسا  نیا  هجوـت  لـباق  هتکن  .تـسا 
یم ار  سیئر  رادـمامز و  اب  تفلاخم  هزرابم و  رمک  دـنیبن ، شوخ  نابز  لقادـح  مه  رگنـس  نیرخآ  رد  هاگره  هدرک و  هجوت  هاگهانپ 

هتفرگ و هرهب  میرک  نآرق  زا  هک  تسا  یعوضوم  .تسا  هعماج  نایزب  فرط  ود  ره  هک  دوش  یم  هدیـشک  اوزنا  يدیماان و  هب  ای  ددنب و 
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( .دننکیم مالـس  واب  دز  یطوبرمان  فرح  نادان  هک  هاگنآ  دنوریم و  هار  تناتم  اب  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب   ) .تسا هداد  هجوت  نآ  هب  ادخ 
تنم و نودـب  دـیاب  مه  نانآ  هب  نداد  يرای  کمک و  ماقم  رد  هکلب  درک ، لمحت  ار  ناـنآ  فرح  دـیاب  یئوگازـسان  دروم  رد  اـهنت  هن 

عامتجا دنمدرد  هقبط  اریز  .تخاس  هناور  درک و  نیمات  ار  نانآ  دـیاب  شزوپ  یهاوخرذـع و  اب  هلب  درک ، صخرم  ار  نانآ  نتفرگ  هفایق 
درخ ار  وا  تیـصخش  رورغ و  هک  يا  هملک  ندینـش  اب  دوشیم  کیدزن  زیمآ  تبحم  هملک  کی  اب  هک  تبـسن  نامهب  تسا و  جـنر  دوز 

شرافـس دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  تسا  تلع  نیمه  يور  .دـیامنیم  زاغآ  ار  دوخ  دوخ  تفلاخم  دـنکیم و  يریگ  هرانک  دـنک 
هک تسا  یکمک  زا  رتهب  نارگید  بیع  زا  یـشوپ  مشچ  بوخ و  فرح  : ) دـیراذگم تنم  نداد  هقدـص  قاـفنا و  ماـگنهب  هک  دـنکیم 

 … ( دشاب یتیذا  شلابند 

يزاریش دمحم  دیس 

نم يا  کنم )  ) هبـشا ام  وا  همالظ  عفر  وا  یـش ء  بلط  وا  هصق ، لحل  کیلا  نوجاتحی  نیذـلا  تاجاحلا ) يوذـل   ) کلام ای  لعجا ) (و 
( اماع اسلجم  مهل  سلجت  و   ) .تاذلاب کصخش )  ) مسقلا کلذ  یف  يا  هیف ) مهل  غرفت   ) مهل کتاقوا  ضعب  لعجت  ناب  امسق )  ) کسفن

يدـبی نا  هجاح  يذ  لک  نکمتی  یتح  کقلخ ) يذـلا  هللا   ) سلجملا کلذ  یف  يا  هیف ) عضاوتتف   ) نیجاـتحملا ساـنلا  مومع  هرـضحی 
وا عنملاب  مهل  اوضرعتی  نا ال  مهرمات  ناب  کناوعا ) كدنج و  مهنع  دعقت  و   ) .نیربکتملا عم  اوملکتی  نا  نونکمتی  سانلا ال  ذا  هتجاح 

فالخب هلودلا  ناوعا  نم  هفئاط  مه  و  هفرغ ، نزو  یلع  هطرش  عمج  کطرـش ) و   ) ظفاحلا ینعمب  سرح  عمج  کسارحا ) نم   ) يذالا
هنوکلاح یف  تاجاحلا  يوذ  نم  مالکلا  دیری  نم  يا  مهملکتم ) کملکی  یتح   ) هبـشا ام  وا  هلودلا  سیئرب  صاخ  وه  يذـلا  سراحلا 

یناـف  ) .هیدـل اـمع  حاـصفالا  نم  نکمتی  ـال  فئاـخلا  ناـف  فئاـخ ، ریغ  دارملا  زجع و  نم  هیف  ددرتلا  مـالکلا  یف  هعتعتلا  عتعتتم ) ریغ  )
، رهطت نل  يا  سدقت ) نل   ) هدـیدع عضاوم  نطاوم و  یف  لب  دـحاو ، نطوم )- ریغ  یف  لوقی - : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر تعمس 
( لمتحا مث   ) هئرج لکب  لب  هعتعت  ریغب  ذخالا  نوک  لاح  یف  يا  عتعتتم ) ریغ  يوقلا  نم  هقح  اهیف  فیعـضلل  ذخوی  هما ال   ) لئاذرلا نم 

نع زجعلا  يا  یعلا ) و   ) مهتجاح نوبلطی  نیح  تاجاحلا  يوذ  نم  يا  مهنم )  ) مـالکلا یف  فنعلا  يا  قرخلا )  ) کـلام اـی  لـمحت  يا 
فنات الف  فاکنتسالا ، يا  فنالا ) و   ) کقلخ قیـضت  يا ال  قیـضلا ) مهنع  حن  و   ) .کلذب رجـضلا  مدع  دارملا  و  مهتجاحب ، حاصفالا 

کل بجوی  و   ) اهفارطا يا  کتمحر ) فانکا   ) قفر نیل و  لکب  لمحتفا  کـلذ  ببـسب  يا  کلذـب ) کـیلع  هللا  طـسبی   ) مهعم ملکتلل 
نوکت یتح  ءاطعالا  یف  فنعت  وا  نمت  ناب  ال  ائینه ) تیطعا  ام  تیطعا  و   ) هیعرلا تاعارم  نم  كرما  اـمیف  هتعطا  ثیح  هتعاـط ) باوث 
میدقتب يا  راذعا ) و   ) لیمج عنم  یف  يا  لامجا ) یف   ) هیطعلا نع  دحا  عنم  تدرا  اذا  عنما ) و   ) .هیدل ینه  ریغ  ذخالا  یلع  هلیقث  هیطعلا 

اسیاق اعنم  کنم ال  نع  رذع 

يوسوم

: مالکلا یف  هعتعتلا  .هطرـشلا  حـتفف  مضب  طرـشلا : .هظفح  یف  یعـسی  مکاحلا و  سرحی  نم  وه  کـیرحتلاب و  سرح  عمج  سارحـالا :
هفنالا فنالا : .دعبا  حن : .مالکلا  نع  زجعلا  رسکلاب  یعلا : .قفرلا  دض  فنعلا  مضلاب  قرخلا : .فوخلا  ءارج  نم  مالکلا  یف  بارطضالا 

مهل سلجت  و  کصخـش ، هیف  مهل  غرفت  امـسق  کـنم  تاـجاحلا  يوذـل  لـعجا  و   ) .بناوجلا فاـنکالا : .ربکتلا  مزـالت  هلـصخ  یه  و 
ریغ مهملکتم  کملکی  یتح  کطرـش  کسارحا و  نم  کناوعا  كدنج و  مهنع  دعقت  و  کقلخ ، يذـلا  هیف هللا  عضاوتتف  اماع  اسلجم 

يوقلا نم  هقح  اهیف  فیعضلل  ذخوی  هما ال  سدقت  نل  نطوم : ریغ  یف  لوقی  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  تعمـس  یناف  عتعتتم ،
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باوث کل  بجوی  و  هتمحر ، فانکا  کلذب  کیلع  هللا  طسبی  فنالا  قیـضلا و  مهنع  حنو  یعلا ، هنم و  قرخلا  لمتحا  مث  .عتعتتم  ریغ 
فرحالا هذـهب  اهعـضاوت و  یف  هریبکلا  تایـصخشلا  یماستت  اذـکه  راذـعا )! لاـمجا و  یف  عنما  و  اـئینه ، تیطعا  اـم  طـعا  .هتعاـط و 

بعـشلا ءانبا  عم  یلاولا  شیعیل  ناطلـسلا  کلملا و  تاـماقم  نع  لزاـنتلا  ناـنحلا و  فطعلا و  هـالولا  بولق  یلع  یلع  مقری  هیوامـسلا 
هسلج اهنا  تاجاحلا …  باحصا  ءاقلل  هغرفی  هتقو  نم  امسق  لعجی  نا  یلاولا  یلع  نا  هصاخلا …  مهتاجاح  مهاور و  نوکلمی  نیذلا 

هاعرتسا و دق  هللا  ناف  .هتملظم  یف  رظنلا  هتاجایتحا و  یلع  یلاولا  علطی  هرـس و  فشکی  نا  بعـشلا  دارفا  نم  درف  لک  عیطتـسی  هحوتفم 
يواکشلا باحصا  نع  دعبیل  ریقفلا و  یلع  بدحلا  عضاوتلا هللا و  عم  سلجملا  کلذ  نکیل  و  نواهت …  وا  ریـصقت  لک  نع  هلئاس  وه 

اوفشکی وا  مهسوفن  یف  ام  اودوی  نا  اهعم  نوزجعی  صاخشالا  ضعب  سوفن  یف  ارثا  رهاظملا  هذهل  ناف  هتطرش  هسرح و  هدنج و  عیمج 
اودوعتی مل  نیذـلا  ءافعـضلا  سلاجم  عم  یفانتی  وه  ناطلـسلا و  هبیهلا و  مزعلا و  هوقلاب و  ریـشت  رهاظم  اهنا  مهرطاوخ ، یف  لوجی  اـمع 

الف مهلوقع  مهباصعا و  مهنوخت  مهتمیزع و  ریثکلا  اهیف  دـقفی  يذـلا  لاـتقلا  برحلا و  هوقلا و  تاـماقم  یف  ـالا  دـهاشملا  هذـه  لـثم 
نم لدعلا  قحلا و  لها  نوکی  اذکه  و  هالولا ، یلع  ملعی  اذـکه  مهـسوفن …  یف  امع  فشکی  يذـلا  میلـسلا  قطنملا  نوکلمی  اودوعی 
امک ههیزن  همیقتـسم  هرهاط  هما  نوکت  فئاخ ال  برطـضم و ال  ریغ  هبحاصل  قحلا  ذـخات  یتلا ال  همالا  نا  کلذ  لـلعی  و  ماـکحلا … 
نع مهـضعب  رـصح  نع  هسفن و  یف  ام  نایب  نع  سانلا  ضعب  زجع  یلع  ربصی  لـمتحی و  نا  یلاولا  یلع  نا  مث  هللا …  لوسر  نع  درو 
هنم نود  هلهال  هطعیلف  قحلا  تبث  اذا  و  هتبوثم …  هللا و  اضر  کلذ  ءارو  نم  ایجار  هلوهـسلا  طـسبلا و  عم  ربصلا  اذـه  نکیل  مـالکلا و 

هلدع یلا  اونئمطی  یک  مهقحب  مهرعشی  لب 

ءاـضقلا مدـع  نم  هنیب  یلع  اونوکی  یک  هجحلا  رذـعلا و  ناـیب  عم  اـضیا  هلوهـس  رـسیب و  مهل  هدر  نکیلف  قـح  مهل  سیل  هنا  تبث  اذا  و 
 … مهتحلصمل

یناغماد

يزاریش مراکم 

مکی تسیب و  شخب 

ْمُْهنَع ُدِعُْقتَو  ، َکَقَلَخ يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاَوَتَتَف  ًاّماَع  ًاِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلْجَتَو  ، َکَصْخَـش ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْـسق  َْکنِم  ِتاَجاَْحلا  يِوَذـِل  ْلَعْجاَو 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  ، ٍِعتْعَتَتُم َْریَغ  ْمُهُمِّلَکَتُم  َکَمِّلَُکی  یَّتَح  ؛ َکِطَرُـشَو َکِساَرْحَأ  ْنِم  َکـَناَوْعَأَو  َكَدـْنُج 

ُمُْهنَع ِّحَنَو  َّیِْعلاَو ، ْمُْهنِم  َقْرُْخلا  ِلِمَتْحا  َُّمث.ٍِعتْعَتَتُم  َْریَغ  ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخُْؤیَال  ٌهَّمُأ  َسَّدَُقت  َْنل  ، ٍنِطْوَم ِْریَغ  ِیف  ُلوُقَی  ملس 
.ٍراَذْعِإَو ٍلاَمْجِإ  ِیف  ْعَْنماَو  ، ًائِینَه َْتیَطْعَأ  اَم  ِطْعَأَو.ِِهتَعاَط  َباََوث  ََکل  ْبِجُویَو  ، ِِهتَمْحَر َفاَنْکَأ  َِکلَِذب  َْکیَلَع  ُهّللا  ِطُْسبَی  َفَنَْألاَو  َقیِّضلا 

همجرت

یمومع و یـسلجم  ینک و  یگدیـسر  اهنآ  زاین  هب  هرهچ ) هب  هرهچ  و   ) ًاصخـش هک  نک  ررقم  یتقو  دـنراد  زاین  وت  هب  هک  یناسک  يارب 
تسا هدیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  يارب  سلجم  نآ  رد  نک ) لح  ار  اهنآ  تالکشم  نیشنب و  اجنآ  رد  و   ) هد لیکشت  اهنآ  يارب  یناگمه 

تحارص و اب  دناوتب  دهاوخب  سک  ره  ات  زاس  رود  اهنآ  زا  ار  یماظتنا  يورین  نارادساپ و  زا  معا  تنانواعم  نایرکـشل و  نک و  عضاوت 
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یم هک  مدینش  ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اهراب  نم  اریز  دیوگب  وت  اب  ار  دوخ  نخـس  ، نابز تنکل  سرت و  نودب 
زا شمارآ  و   ) دید دهاوخن  ار  یکاپ  تسادق و  يور  زگره  دوشن  هتفرگ  تحارص  اب  دنمروز  زا  فیعـض  قح  نآ  رد  هک  یتما  :» دومرف

ییوخگنت و تیدودـحم و  هنوگره  نک و  لمحت  ، نخـس رد  ار  اـهنآ  یناوتاـن  يدـنک و  تنوشخ و  سپـس  (. ددـنب یم  رب  تخر  اـهنآ 
وت رب  ار  دوخ  هعساو  تمحر  ، راک نیا  اب  دنوادخ  (. دنیوگب ار  دوخ  لد  فرح  دنناوتب  ات   ) زاس رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  ربارب  رد  رابکتسا 

( دشاب تنم  یب  و   ) اراوگ هک  شخبب  يا  هنوگ  هب  یـشخب  یم  هچنآ.دهد  یم  رارق  وت  يارب  ار  شتعاطا  باوث  داد و  دـهاوخ  شرتسگ 
.زاس هارمه  یهاوخ  ترذعم  فطل و  اب  ار  نآ  ینک  یم  يراددوخ  ششخب  زا  تلع ) ره  هب   ) هک هاگ  نآ  و 

مدرم راک  هب  یگدیسر  يارب  ماع  سلجم  لیکشت  ریسفت : حرش و 

دراد اهنآ  ربارب  رد  رادمامز  هک  ار  یفیاظو  کی و  ره  دروم  رد  مزال  تاروتسد  هعماج و  تاقبط  لماک  حرش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  هکنیا  روتسد  نیتسخن.دنا  كرتشم  نآ  رد  يوحن  هب  کی  ره  تساهنآ و  همه  هب  رظان  هک  دوش  یم  روآدای  ار  یتاکن 

یمومع و یـسلجم  ینک و  یگدیـسر  اهنآ  زاین  هب  هرهچ ) هب  هرهچ  و   ) ًاصخـش هک  نک  ررقم  یتقو  دنراد  زاین  وت  هب  هک  یناسک  يارب  »
ْمَُهل ُغِّرَُفت  ًامِْسق  َْکنِم  ِتاَجاَْحلا  يِوَِذل  ْلَعْجا  َو  ( ؛») نک لح  ار  اهنآ  تالکشم  نیـشنب و  اجنآ  رد  و   ) هد لیکـشت  اهنآ  يارب  یناگمه 

( . ًاّماَع ًاِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلْجَت  ،َو  َکَصْخَش ِهِیف 

تسین و نینچ  هک  یلاح  رد  تسا  هعماج  نادنمزاین  نامورحم و  هب  طوبرم  قباس و  لصف  هلابند  لصف  نیا  هک  دنا  هدرک  روصت  یضعب 
یهاوخداد هب  زاین  دـشاب و  هدومن  لامیاپ  ار  شقح  يدـنمروز  درف  دـشاب و  يا  هرادا  دـنمراک  ای  رجات  ای  بساک  یـسک  تسا  نکمم 

.دشاب هتشاد 

هک « يوق زا  فیعض  قح  نتفرگ  » هب ریبعت  تسا و  تیمومع  رب  لیلد  زین  « ْمُْهنِم ِتاَجاَْحلا  يِوَذ  » ياج هب  َْکنِم » ِتاَجاَْحلا  يِوَذ   » هب ریبعت 
.تسا شخب  نیا  موهفم  تیمومع  رب  يرگید  لیلد  هدمآ ، مالک  نیا  لیذ 

: نکن شومارف  زین  ار  رگید  هتکن  ود  : دیامرف یم  نخس  نیا  لابند  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» نک عضاوت  تسا  هدیرفآ  ار  وت  هک  ییادخ  يارب  سلجم  نآ  رد  » هکنیا تسخن 

 {( . دراد يرتشیب  بسانت  هک  تسا  هدمآ  داد ) يرترب  ینعی  «) کَعَفَر » اه هخسن  زا  یضعب  رد  ( . 1  } َکَقَلَخ يِذَّلا  ِهَِّلل  ِهِیف  ُعَضاَوَتَتَف  )

دننک یمن  تأرج  نادنمزاین  نافیعـض و  دنیـشنب  سلجم  يالاب  رد  رورغ  ربک و  تهبا و  اب  دـنکن و  عضاوت  رادـمامز  رگا  تسا  نشور 
.دننک حرطم  ار  دوخ  لکشم  تحارص  اب  هک 

تحارـص و اب  دناوتب  دهاوخب  سک  ره  ات  زاس  رود  اهنآ  زا  ار  یماظتنا  يورین  نارادـساپ و  زا  معا  تنانواعم  نایرکـشل و  » هکنیا رگید 
(2  } َکـِـساَرْحَأ ْنــِم  َکــَناَوْعَأ  َكَدــْنُج َو  ْمـُْـهنَع  ُدــِعُْقت  َو  ( ؛» دــیوگب وــت  اــب  ار  دوــخ  نخـــس  ، ناــبز تــنکل  سرت و  نودـــب 
(3  } َکِطَرُـش َو   { تسا هدـش  هتفرگ  یناـبهگن  ياـنعم  هـب  تـسارح  هداـم  زا  ناـبهگن  ياـنعم  هـب  « ّیـسَرَح »و« سراـح » عـمج « سارْحأ .»
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هب « فرش » نزو رب  « طَرَش » زا هژاو  نیا  هک  دنا  هتفگ  تغل  بابرا.تسا  رهـش ) تظفاحم  يورین   ) نابـساپ يانعم  هب  « هطرُـش » عمج « طَرُـش .»
ْمُهُمِّلَکَتُم َکَمِّلَُکی  یَّتَح   {، دنوش هتخانـش  هک  دـنهن  یم  دوخ  رب  ییاه  تمالع  هشیمه  نارومأم  نیا  اریز  ، هدـش هتفرگ  تمالع  يانعم 

هدش و هتفرگ  نابز  تنکل  يانعم  هب  « هعَتْعَت » هشیر زا.دوش  یم  هتفگ  تسا  نابز  تنکل  ياراد  هک  یـصخش  هب  « ِعتْعَتَتُم ( .» 4  } ٍِعتْعَتَتُم َْریَغ 
 {( . تسا تاوصا  يامسا  هب  هیبش  عقاو  رد 

هک دهد  یم  تسد  دارفا  هب  یتشحو  بعر و  نانچ  دنـشاب  هتفرگ  ار  سلجم  فارطا  یمـسر  ياه  سابل  اب  نارومأم  رگا  تسا  یهیدـب 
.دننک یمن  ادیپ  ار  دوخ  تجاح  نایب  ناوت 

ِنارادمامز ، ًالّوا یلو  ؛ تسا كانرطخ  یـسلجم  نینچ  رد  رادساپ  راصنا و  ناوعا و  نودب  رادمامز  روضح  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
ياه سابل  اب  يا  هدع  تسا  نکمم  ، ًایناث.دنتـسه اهنآ  رادساپ  ظفاحم و  مدرم  دوخ  دـنیآ  یم  مدرم  نایم  هک  یماگنه  ، یمدرم لداع و 

.دنریگب ار  وا  يولج  دنناوتب  دشاب  هتشاد  یئوس  دصق  رورش  یصخش  رگا  ات  دنشاب  تیعمج  يال  هب  رد ال  یلومعم  يداع و 

ربمایپ مالک  زا  ینشور  لیلد  یعامتجا  مهم و  روتسد  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

- داب شکاپ  نادناخ  ناشیا و  رب  ادخ  دورد  هک  - ادخ لوسر  زا  اهراب  نم  اریز  :» دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ار یکاپ  تسادق و  يور  زگره  دوشن  هتفرگ  تحارص  اب  دنمروز  زا  فیعض  قح  نآ  رد  هک  یتما  :» دومرف یم  هک  مدینش  ار  نخس  نیا 

َْنل : ٍنِطْوَم ِْریَغ  ِیف  ُلوُقَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ( ؛») ددنب یم  رب  تخر  اهنآ  زا  شمارآ  و   ) دید دهاوخن 
( . ٍِعتْعَتَتُم َْریَغ  ِّيِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخُْؤی  َال  ٌهَّمُأ  َسَّدَُقت 

هعماـج نافیعـض  رگا  هک  ارچ  ، تـسا جرم  جره و  تیاـنج و  روـج و  مـلظ و  زا  ندـش  هزیکاـپ  ناـمه  یگزیکاـپ  سدـقت و  زا  روـظنم 
ریغ هاگ  لکشم و  رایسب  نآ  لرتنک  هک  دنزادنا  یم  هار  هب  یشروش  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  دننکن  ادیپ  دوخ  يارب  یهاگهانپ 

.دریگ یم  همشچرس  اج  نیمه  زا  ریگارف  ياه  شروش  هعماج و  يافعض  مایق  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  تسا و  نکمم 

تسا نییآ  نید و  تفرـشیپ  ببـس  یناسنا و  یقالخا و  يروتـسد  هکنیا  رب  نوزفا  دندومرف  مرکا  ربمایپ  نینچمه  ماما و  هچنآ  نیاربانب 
.دراد مه  یسایس  هبنج 

اَنَأ اَمَّنِإ  ٍِکلَِمب  ُتْسَلَف  َْکیَلَع  ْنِّوَه  َلاَقَف  َدِعْرُأَف  ُهُمِّلَُکی  ٌلُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  یَتَأ  : » دـنک یم  لقن  دوعـسم  نبا  یثیدـح  رد 
یم درک  یم  تبحـص  ربمایپ  اب  هک  یلاح  رد  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  يدرم  َّدَْـقلا ؛ ُلُکْأَت  َْتناَـک  ٍهَأَْرما  ُْنبا 
یم يا  هداس  رایـسب  ياذغ  هک  متـسه  ینز  دنزرف  نم.متـسین  هاش  نم  سرتن ) هدوهیب   ) ریگ ناسآ  دوخ  رب  ار  راک  دومرف  ربمغیپ.دـیزرل 

 { ،ج 16،ص 229 راونالاراحب ( . 1 «. } دروخ

يدنک تنوشخ و  سپس  :» دیازفا یم  نادنم  تجاح  همه  يارب  ماع  راب  روتسد  لابند  هب  يرگید  روتـسد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
دنناوتب ات   ) زاس رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  ربارب  رد  رابکتـسا  ییوخگنت و  تیدودحم و  هنوگره  نک و  لمحت  نخـس ، رد  ار  اهنآ  یناوتان  و 

هعساو تمحر  ، راک نیا  اب  دنوادخ  دنیوگب ) ار  دوخ  لد  فرح 
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تخس يانعم  هب  « قْرُخ ( .» 1  } َقْرُْخلا ِلِـمَتْحا  َُّمث  ( ؛» دـهد یم  رارق  وت  يارب  ار  شتعاـطا  باوث  داد و  دـهاوخ  شرتسگ  وت  رب  ار  دوخ 
رب « ّیَع تسا و« ینابز  دنک  يانعم  هب  نیع ) رـسک  اب  «) ّیِع ( .» 2  } َّیِْعلا ْمُْهنِم َو   { تسا ندرک  ارادـم  ياـنعم  هب  هک  « قفر » ربارب رد  يریگ 

ندرک و رود  يانعم  هب  « هیحنت » هشیر زا  لیعفت و  باـب  زا  رما  لـعف  « ّحـن ( .» 3  } ِّحَن َو   {، نابز دـنک  ینعی  ؛ دراد یفـصو  يانعم  « ّیح » نزو
تسا ینیبرتربدوخ  رابکتـسا و  رثا  رب  يراک  زا  يراددوخ  ینعی  « فَنألا ( .» 4  } َفَنَْألا َقیِّضلا َو  ُمُْهنَع   { تسا هدـش  هتفرگ  ندرک  لئاز 

( . ِِهتَعاَط َباََوث  ََکل  ْبِجُوی  ،َو  ِِهتَمْحَر َفاَنْکَأ  َِکلَِذب  َْکیَلَع  ُهّللا  ِطُْسبَی  {

شـشخب زا  تلع ) ره  هب   ) هک هاگ  نآ  و  دـشاب ) تنم  یب  و   ) اراوگ هک  شخبب  يا  هنوگ  هب  یـشخب  یم  هچنآ  :» دـیامرف یم  تیاـهن  رد 
هب « لامْجا ( .» 5  } ٍلاَمْجِإ ِیف  ْعَْنما  ،َو  ًاـئِینَه َْتیَطْعَأ  اَـم  ِطـْعَأ  َو  ( ؛» زاـس هارمه  یهاوخ  ترذـعم  فطل و  اـب  ار  نآ  ینک  یم  يراددوخ 

 {( . تسا ندومن  یهاوخ  ترذعم  يانعم  هب  « راذعا ( .» 6  } ٍراَذْعِإ َو   { تسا ندرک  ارادم  فطل و  يانعم 

ُمُْهنَع َّنَضِْرُعت  اّمِإ  َو  : »» دیامرف یم  دنک و  یم  باطخ  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هاگ  دراد  یحیرـص  روتـسد  هنیمز  نیا  رد  زین  دـیجم  نآرق 
( تمعن و   ) تمحر راظتنا  یباترب و  يور  نادنمتـسم ]  ] ناـنآ زا  هاـگ  ره  و  ؛ » ًاروُْسیَم ًـالْوَق  ْمَُهل  ْلـُقَف  اـهوُجْرَت  َکِّبَر  ْنِم  ٍهَمْحَر  َءاـِغْتبا 
(7 «. } وگب نخـس  نانآ  اب  فطل  اب  هتخیمآ  مرن و  راتفگ  اب  ینک ) کـمک  اـهنآ  هب  یباـی و  ییاـناوت  اـت   ) یـشاب هتـشاد  ار  تراـگدورپ 

هیآ 28} ، ءارسا .

هدیدنـسپ راتفگ  ؛ » ًيذَأ اهُعَْبتَی  ٍهَقَدَـص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَرِفْغَم  ٌفوُْرعَم َو  ٌلْوَق  : »» دـیامرف یم  هتخاس  بطاخم  ار  مدرم  مومع  رگید  ياج  رد  و 
هیآ ، هرقب ( . 8 «. } تسا رتهب  دشاب  نآ  لابند  هب  يرازآ  هک  يا  هقدـص  زا  اهنآ ) ییوخدـنت  زا  تشذـگ  و   ) وفع و  نادـنمزاین ) ربارب  رد  )

{263

هدومرف نایب  ار  یسلجم  نانچ  هب  طوبرم  ياه  تفارظ  مامت  بیترت  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا هتفگ  دوش  یم  یسلجم  نینچ  زا  رتشیب  رتهب و  يریگ  هرهب  ببس  هک  ار  مزال  یناور  تاکن  و 

دنمتجاح و مدرم  اب  میقتسم  طابترا  نیقی  هب  یلو  دنز ؛ یم  یـسلجم  نینچ  لیکـشت  هب  تسد  يرادمامز  رتمک  زورما  يایند  رد  هچرگ 
: دراد رب  رد  ار  ریز  دیاوف  دشاب و  تالکشم  زا  يرایسب  لاّلح  دناوت  یم  هرهچ  هب  هرهچ  لکش  هب 

.دنیاشگب رادمامز  دزن  رد  ار  دوخ  لد  ياه  هدقع  دنناوت  یم  مدرم  .1

.دنک یم  مکحم  رادمامز  مدرم و  نایم  ار  ّتبحم  دنویپ  رما  نیا  .2

يراددوخ ناـنآ  قوقح  بصغ  اـیاعر و  هب  ملظ  زا  دوش  شاـف  ناـشزار  یـسلجم  نینچ  رد  هکنیا  سرت  زا  نادرمتلود  نادـنمراک و  .3
.درک دنهاوخ 

تـسد زا  ار  راـک  هتـشر  دـنمتجاح  مدرم  موجه  ، اـهطابترا یناـسآ  تعرـس و  تیعمج و  ینوزف  هب  هّجوـت  اـب  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم 
یلو دنشاب  دارفا  لیبق  نیا  زا  رازه  اهدص  ای  رازه  اه  هد  دحاو  نامز  رد  روشک  کی  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  ، تفرگ دهاوخ  رادمامز 

.تسا لح  لباق  نیما  نارواشم  زا  يریگ  هرهب  ،و  تیولوا نتفرگ  رظن  رد  تبون و  نداد  اب  نآ  لح  هار 
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مود تسیب و  شخب 

همان نتم 

اَهِدوُرُو َمْوَی  ِساَّنلا  ِتاَجاَح  ُراَدْـصِإ  اَْهنِم  ،َو  َُکباَّتُک ُْهنَع  اَیْعَی  اَِمب  َِکلاَّمُع  َُهباَجِإ  اَْـهنِم  : اَِهتَرَـشاَبُم ْنِم  َکـَل  َّدـُبَال  َكِرُومُأ  ْنِم  ٌرُومُأ  َُّمث 
َلَْـضفَأ ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  َکِسْفَِنل  ْلَعْجا  َو.ِهِیف  اَم  ٍمْوَی  ِّلُِکل  َّنِإَف  ، ُهَلَمَع ٍمْوَی  ِّلُِـکل  ِْضمَأ  َو.َکـِناَوْعَأ  ُروُدُـص  ِِهب  ُجَرْحَت  اَِـمب  َکـْیَلَع 

.ُهَّیِعَّرلا اَْهنِم  ْتَِملَس  ،َو  ُهَّیِّنلا اَهِیف  ْتَحَلَص  اَذِإ  ِهَِّلل  اَهُّلُک  َْتناَک  ْنِإ  ،َو  ِماَْسقَْألا َْکِلت  َلَزْجَأ  ،َو  ِتِیقاَوَْملا َْکِلت 

اه همجرت 

یتشد

زا وت  نایـشنم  هک  اجنآ  رد  یتلود ، نارازگراک  هب  نداد  خـساپ  دـننام  یهد ، ماجنا  دـیاب  دوخ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهراک  زا  یـشخب 
زاین عفر  رد  تنارای  و  دنراد ، یم  هضرع  وت  هب  هک  يزور  نامه  رد  مدرم  زاین  ندروآ  رب  رگید ، و  دـنا ، هدـنامرد  اهنآ  هب  نداد  خـساپ 

.دراد دوخ  هب  صوصخم  يراک  يزور ، ره  اریز  هد ، ماجنا  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راک  دنناوتان ،  نانآ 

، تسادـخ يارب  تقو  همه  هچ  رگا  نک ، باـختنا  دوخ  يادـخ  دوخ و  يارب  ار  تزور  بش و  تاـعاس  نیرتهب  اـه و  تقو  نیرتوکین 
 . دشاب هتشاد  رارق  شیاسآ  رد  ّتیعر  تسرد و  ّتین  رگا 

يدیهش

و دننامرد ، تنابتاک  هک  اجنآ  تسوت  نالماع  نتفگ  خساپ  هلمج  نآ  زا  یهد ، ماجنا  ار  نآ  دیاب  دوخ  هک  تساهراک  وت  هدـهع  رب  زین 
نانآ ياضاقت  ماجنا  رد  تنارای  دنراد و  هضرع  وت  هب  هک  زور  نامه  رد  ندروآ  رب  ار  مدرم  زاین  رگید  .دنناوتن  همان  رد  ار  نآ  ندناسر 
نایم هچنآ  يارب  و  نادب ، صوصخم  تسا  يراک  ار  زور  ره  هک  نارب ، زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راک  .دنرآ و  يرذع  دـننک و  ینارگ 
دشاب تسرد  تین  رگا  تسادخ ، يارب  تقو  همه  رد  اهراک  همه  دنچره  راذگب  ار  تاعاس  نیرتهب  تاقوا و  نیرتوکین  تسادخ  وت و 

.دوب شیاسآ  نآ  زا  ار  تیعر  و 

یلیبدرا

تـست تباجا  روما  نآ  زا  یخرب  یئامن  مایق  دوخ  هکنآ  زا  ار  وت  رم  تسا  راچان  هک  وت  يرورـض  روما  زا  تساهراک  اجنآ  نآ  زا  سپ 
دراو دزن  تسنامدرم  ياـهتجاح  ندـینادرگ  زاـب  نآ  زا  رگید  یـضعب  وت و  ناگدنـسیون  نآ  زا  دـننامرد  هچ  نآ  هب  ار  دوخ  ناـنکراک 

هک یتسردب  سپ  ارنآ  راگزور  ره  يارب  نارذـگب  وت و  ناگدـننک  يرای  ياه  هنیـس  نآب  دوش  گنت  هچنآ  زا  وت  رب  اهتجاح  نآ  ندـش 
قوـقح يادا  زا  ادـخ  ناـیم  تست و  ناـیم  هچنآ  رد  تدوـخ  سفن  يارب  نادرگب  نآ و  رد  دوـش  یم  عـقاو  هـچنآ  تـسیزور  ره  يارب 

تین راک  نآ  رد  دشاب  هتسیاش  هک  هاگ  ره  ادخ  يارب  اهتقو  نآ  همه  دشاب  هچ  رگا  ار و  اهششخب  نآ  نیرتگرزب  ار و  اهتقو  نآ  نیرتهب 
وت تیعر  نآ  زا  دشاب  تمالسب  وت و 
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یتیآ

تناریبد هک  ییاج  رد  نارازگراک  هب  تسا  نداد  خساپ  هلمج ، نآ  زا  .يزادرپ  ناشنداد  ماجنا  هب  دوخ  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  سپس 
گنرد و اهنآ  يادا  رد  تنارایتسد  یلو  دنوش ، یم  هضرع  وت  رب  هک  يزور  رد  تسا  مدرم  ياهزاین  ندروآرب  رگید  .دـنوش  هدـنامرد 

.دوخ صاخ  تسا  يراک  ار  زور  ره  اریز  ناسر ، ماجنا  هب  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راک  .دننک  یم  ینارگ 

، تسادـخ يارب  وت  راک  اهتقو ، همه  رد  هچ  رگا  هد  رارق  تسادـخ ، وت و  نایم  هچنآ  يارب  ار  ترمع  تاعاس  نیرتشیب  اـهتقو و  نیرتهب 
.دسر شیاسآ  نآ  رد  ار  تیعر  دشاب و  قداص  تتین  هاگره 

نایراصنا

خساپ زا  تنایشنم  هک  اجنآ  تلود  نارازگراک  هب  نداد  خساپ  هلمج  زا  ، يزیخ رب  اهنآ  ماجنا  هب  تدوخ  دیاب  هک  تسا  روما  زا  یتمسق 
تناراکمه شخـساپ  دسر و  یم  وت  هب  ناشتاجاح  هک  يزور  نامه  رد  مدرم  بلاطم  تاجاح و  هب  نداد  باوج  زین  و.دنناوتان  ییوگ 

زور ناـمه  هـب  صوـصخم  يراـک  ار  زور  ره  اریز  هد ، ماـجنا  زور  ناــمه  رد  ار  زور  ره  هماــنرب   . دــنک یم  تحاراــن  لدــگنت و  ار 
رد اهراک  همه  دنچ  ره  ، هد صاصتخا  تسا  دـنوادخ  وت و  نیب  هچنآ  رد  دوخ  يارب  ار  تاعاس  نیرت  تمظع  اب  تاقوا و  نیرتهب.تسا 

 . دنیبب شیاسآ  يور  اهراک  نآ  زا  ّتیعر  ،و  دشاب حیحص  ّتین  رگا  تسادخ  يارب  تاقوا  مامت 

حورش

يدنوار

يردیک

.هرهظا يا  كرذعب  رحصا : زجعی  يا  ایعی :

مثیم نبا 

تنایـشنم هدهع ي  زا  هک  ییاج  رد  نانکراک  هب  نداد  خساپ  هلمج  نآ  زا  یهد ، ماجنا  دوخ  دیاب  ریزگان  ار  اهراک  زا  یـضعب  یهگناو 
راـک زور  ره  رد  .ینک  یگدیـسر  دـیاب  دوـخ  وـت  ددرگ ، یم  تناراـی  یلدـگنت  ثعاـب  هک  مدرم  ياهتـساوخرد  هـلمج  زا  و  دـیاینرب ،
ادخ دوخ و  نیب  ار  تاقوا  نیرتدنمشزرااب  اهتـصرف و  نیرتهب  .دراد و  يا  هژیو  راک  زور  ره  اریز  هدب ، ماجنا  ار  زور  نامه  صوصخم 

.تسوا هب  قلعتم  ادخ و  نآ  زا  دنشاب - شیاسآ  رد  مدرم  صلاخ و  ناسنا  تین  رگا  اهتصرف - همه ي  هچ  رگا  هدب ، رارق 

، روما هملک ي  .دهد  ماجنا  هطـساو  نودـب  دـیاب  دوخ  وا  تسا  همه  عفن  هب  مدرم و  مومع  تحلـصم  هب  دـنچ  ره  هک  ییاهراک  مراهچ ،
خـساپ روما  نآ  هلمج ي  زا  .نآ  ریظن  یتارابع  اـی  و  تسه ، يروما  اـجنیا  رد  ینعی  روما  كاـنه  و  تسا : فوذـحم  نآ  ربخ  ادـتبم و 

زا .دهد و  خساپ  دنیب  یم  تحلـصم  هک  روطنآ  دوخ  وا  دیاینرب ، نایـشنم  هدـهع ي  زا  راک  نیا  هک  ییاج  رد  تسا ، نانکراک  هب  نداد 
هک تسین  هتسیاش  و  دنهد ، یمن  ناشن  ردص  هعس ي  نآ  ماجنا  رد  شنارای  هک  تسا  يدروم  رد  مدرم  ياهزاین  هب  یگدیسر  هلمج ي 
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نامه راک  زور  ره  دـیاب  مجنپ : .دوب  دـهاوخن  شخب  تیاضر  مه  زاب  دـننک  هدروآرب  اهنآ  رگا  تیاهن  رد  اریز  دـنک ، راذـگاو  اهنآ  هب 
دوخ هب  صوصخم  راک  زور  ره  اریز  ینعی  هیف  ام  موی  لکل  ناف  تسا : هداد  هجوت  ترابع  نیا  اـب  بلطم  نیا  رب  دـهد و  ماـجنا  ار  زور 
دراد دوخ  هب  صوصخم  راـک  يزور  ره  رگا  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلمج  نیا  .دراد و 

.دریگ ماجنا  زور  نامه  رد  دیاب  سپ 

دیدحلا یبا  نبا 

[ َْدنِع  ] ِساَّنلا ِتاَجاَح  ُراَدْصِإ  اَْهنِم  َُکباَّتُک َو  ُْهنَع  اَیْعَی  اَِمب  َِکلاَّمُع  َُهباَجِإ  اَْهنِم  اَِهتَرَشاَبُم  ْنِم  ََکل  َُّدب  َكِرُومُأ َال  ْنِم  ٌرُومُأ  َُّمث 

 . ِهِیف اَم  ٍمْوَی  ِّلُِکل  َّنِإَف  ُهَلَمَع  ٍمْوَی  ِّلُِکل  ِْضمَأ  َِکناَوْعَأ َو  ُروُدُص  ِِهب  ُجَرْحَت  اَِمب  َْکیَلَع  اَهِدوُرُو  َمْوَی 

هب قیـضی  ام  سانلا  تاجاح  یف  نوکی  نأ  نم  دب  هنأل ال  کلذ  همدق ع و  ام  ریغ  رخآ  رمأل  سلجملا  اذه  نم  هل  دب  هنأ ال  هل ع  نیب  مث 
هیلع هدراولا  هلامع  بتک  یف  نوکی  نأ  نم  دب  هسفنب و ال  اهرشابی  نأ  هیلع  نیعتیف  هنع  باونلا  هناوعأ و  رودص 

نأ هیالولا  هحلـصم  هسایـسلا و  مکح  یف  زوجی  ام ال  اهیف  نوکی  نأ  کـلذ  یف  لخدـی  هملعب و  هنع  بیجیف  هباوج  نع  هباـتک  اـیعی  اـم 
 . هملعب کلذ  نع  اضیأ  بیجیف  هیلع  باتکلا  علطی 

َکَْنَیب َو اَمِیف  َکِسْفَِنل  ْلَعْجا  لمعلا َو  نم  هیف  ام  موی  لکل  نإف  كردکی  کبعتیف و  رخآ  موی  لمع  یف  موی  لمع  لخدـت  هل ال  لاق  مث 
[ َیلاَعَت  ] ِهَّللا َْنَیب 

ُهَّیِعَّرلا اَْهنِم  ْتَِملَس  ُهَّیِّنلا َو  اَهِیف  ْتَحَلَص  اَذِإ  ِهَِّلل  اَهُّلُک  َْتناَک  ْنِإ  ِماَْسقَْألا َو  َْکِلت  َلَزْجَأ  ِتِیقاَوَْملا َو  َْکِلت  َلَْضفَأ 

یتلا ضئارفلا  ءادأب  هتیصو  یف  عرش  هتیعر  رومأب  هتیصو  نم  غرف ع  امل 

همالـس هینلا و  هحـص  عم  هیعرلا  رومأ  یف  رظنلا  نأ  يأ  اـهلک هللا  تناـک  نإ  هلوـق و  یف  نسحأ ع  دـقل  هتداـبع و  نم  هیلع  هللا  اهـضرتفا 
.اضیأ ضئارفلا  تادابعلا و  هلمج  نم  ملظلا  نم  سانلا 

یناشاک

هکنآ زا  اهترـشابم ) نم   ) ار وت  رم  تسا  راچان  هک  کل ) دـبال   ) وت يرورـض  روما  زا  تسا  اهراک  اجنآ  زا  سپ  كروما ) نم  روما  مث  )
هنع ایعی  امب   ) ار دوخ  نانکراک  تسا  وت  تباجا  روما ، نآ  زا  یـضعب  کلامع ) هباجا  اـهنم   ) نآ هب  يوش  لوغـشم  ییاـمن و  ماـیق  دوخ 

ياهتجاح ندـینادرگزاب  نآ ، زا  رگید  یـضعب  و  سانلا ) تاجاح  رادـصا  اهنم  و   ) وت ناگدنـسیون  نآ  زا  دـننامرد  هچنآ  هب  کـباتک )
نادـب دوش  گنت  هچنآ  زا  کناوعا ) رودـص  هب  جرخت  امم   ) وت رب  اهتجاح  نآ  ندـش  دراو  دزن  کیلع ) اـهدورو  دـنع   ) تسا ناـمدرم 

ره يارب  نارذگب  و  هلمع ) موی  لکل  ضما  و   ) ناشیا رب  دوش  یم  دراو  هچنآ  رادـصا  زا  دـنوش  زجاع  وت و  ناگدـننک  يرای  ياه  هنیس 
ریدـقت و قفو  رب  نآ  رد  دوش  عقاو  هچنآ  تسا  يزور  ره  يارب  هک  یتسرد  هب  سپ  هیف ) ام  موی  لکل  ناـف   ) ریخاـت یب  ار  نآ  راـک  زور 

يارب نادرگب  و  کسفنل ) لعجا  و   ) تسا رگد  راک  تبون  یـسرب  ادرف  هب  هک  راهنز  يراذـگم  ادرف  هب  زورما  راـک  دـنا : هتفگ  اـبیز  هچ 
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کلت لضفا   ) ناشیا قوقح  يادا  ناگدـنب و  تیاـعر  زا  ادـخ  ناـیم  تسا و  وت  ناـیم  هچنآ  رد  هللا ) نیب  کـنیب و  اـمیف   ) تدوخ سفن 
رگا و  اهلک هللا ) تناک  نا  و   ) تاقوا نآ  رد  ار  اه  شـشخب  نآ  نیرتگرزب  و  ماسقالا ) کـلت  لزجا  و   ) ار اـهتقو  نآ  نیرتهب  تیقاوملا )

هک هاگره  هینلا ) هیف  تحلـص  اذا   ) ادـخ ياـضر  يارب  ریبک - ریغـص و  يزاـس  مهم  هب  تسا  فورـصم  هک  اـهتقو - نآ  همه  دـشاب  هچ 
ریبدت نسح  هکنآ  هب  تسا  تراشا  نیا  وت  تیعر  نآ  زا  دنشاب  تمالس  هب  و  هیعرلا ) اهنم  تملس  و   ) وت تین  راک  نآ  رد  دشاب  هتسیاش 

تسا تدابع  مسق  زا  دوخ ، تیالو  رد  یلاو 

یلمآ

ینیوزق

اهنآ ترشابم  زا  ار  وت  تسا  راچان  وت  ياهراک  زا  تسا  دنچ  يراک  سپ  دیامرف : یم  تاجاح  بابرا  هب  قلعتم  مه  تسا  دنچ  یتیصو 
وت و ناگدنـسیون  نآ  زا  دـنوش  زجاع  هچنآ  هب  ناشیا  ياهیزاسراک  تست و  لاـمع  بلاـطم  نتفگ  باوج  هلمج  نآ  زا  .دوخ  سفن  هب 
، تفگ دناوتن  باوج  یلاو  زج  روما  نآ  لاثما  رد  دنناوتن ، رسدوخ  ار  یلک  روما  ناگدنسیون  هک  دشاب  رایسب  نآ ، باوج  رد  دننام  رد 

بجوم دـنکن  ترـشابم  دوخ  هب  روما  نآ  یلاو  رگا  سپ  یموق ، موسرم  هدازتـسا  اـی  دنـشاب ، هدوـمن  یعمج  فـیفخت  ياعدتـسا  ـالثم 
باوج تسا و  نامدرم  ياهتجاح  ندـینادرگ  زاب  هلمج  نآ  زا  .دـسرن و  باوج  هب  کیدزن  رود و  لاـمع  لوصف  و  ددرگ ، ینادرگرس 

زا ینعی  وت ، ناوعا  ياهنیـس  نآ  هب  دوش  گنت  هک  اـهراک  نآ  زا  راـظتنا  ریخاـت و  یب  وت  رب  تاـجاح  ندـمآ  دزن  ناـشیا  بلاـطم  نداد 
دوخ هب  دنناوتن  نآ  زا  ندش  نوریب  و  دننام ، زجاع  باوج  زا  ناگدنسیون  هک  اجنآ  هک  دوب  نآ  قباس  تیصو  زا  ضرغ  دنیاینرب ، هدهع 

نآ دـنهاوخ  ضیارع و  تاجاح و  يرایـسب  زا  دـنیآ  گنت  هب  ناوعا  نوچ  هک  دـنک  یم  تیـصو  اـجنیا  و  دـهدب ، بلاـطم  نآ  باوج 
ببـس هب  بابرا  رب  دور  افج  هچ  یناد  وت  .نآ و  دورو  زور  رد  مه  ضیارع  ندـید  هب  رگم  ددرگن  یـضار  دـنزادنا  قیوعت  هب  تاباوج 

و هتشگ ، رود  ناوخا  لها و  زا  دنا  هدمآ  کلم  هاگرد  هب  هک  دشاب  لاس  زا  هدایز  یضعب  هک  دشاب  رایـسب  ناشیا ، بلاطم  ندید  قیوعت 
ناریح و نداتسیا  لاجم  هن  و  دنراد ، نتشگزاب  يور  هن  دنراتفرگ  یگنت  یتخس و  تیاغ  رد  هدش ، مامت  ناشیا  زا  تعاطتسا  یجرخ و 
، دنهرب تبرغ  تنحم و  نادنز  زا  ات  دننک  يزاسراک  هن  و  دنهنب ، نیتحارلا ) يدحا   ) رب لد  ات  دنونـش  سای  باوج  هن  هدـنام  نادرگرس 

تیاکش لاعتم  يادخ  هب  یلاو  زا  هاگ  ریسع ) موی  اذه   ) ناشنابز درو  ریصقت و  هیدک و  زور  هب  و  دشاب ، ریفن  هلان و  بش  هب  ناشیا  راک 
سوبحم زا  و  توراه )  ) ناگدنسیون ياهطناچ  رد  ناشـضیارع  دنیامن ، تلاوح  ریدق  کلم  ماقتناب  ار  نارادراک  لامع و  هاگ  و  دننک ،

، یمحر موق  لد  رد  هن  يدـقن ، ناشیا  تسد  رد  هن  هدـنام ، ناشومارف  نادـنز  رد  یتمیرج  یب  مرج  هب  ناشاهنت  و  هتـشگ ، ناحتما  هاـچ 
تیاغ زا  دـنبای  نارتهم  اب  ینخـس  تصرف  يرمع  دـعب  رگا  دـنیوگ ، زاب  ناگناگیب  شیپ  لد  مغ  اهزور  و  دـنیوگ ، زار  هراتـس  اب  اـهبش 
میراد یناج  میمدآ  زین  اـم  دوش ، یمن  يزاـسراک  تصرف  دنرایـسب  ضیارع  تاـجاح و  باـبرا  هک  دـنهد  باوج  تنوعر  تنوشخ و 
يرمع و  دنـشکرد ، نابز  راچان  سپ  .دـیا  هدوب  اجک  زورما  ات  دـیا  هدوب  یموق  اـیح  یب  هچ  میروخب ، ناـن ) همقل   ) دـیهد یمن  تصرف 

درد باحـصا  درد  ات  دهنب  ناج  رد  يدرد  و  دهدب ، یفاصنا  زاسراک  زاین  یب  يادـخ  ار  موق  نآ  دـنربورف ، مغ  هجل  نآ  رد  رـس  رگید 
ما هدینـش  و  داصرملاب .) مهل  دابعلل و  متقنملا  وه  و   ) ددرگ لتخم  تلود  نید و  موق  نیا  باوصاـن  رادرک  یموش  هب  هن  رگا  و  دـننادب ،

دناوخ و یم  مویلا ) مکل  رصان  ال   ) هیآ دیسر  یم  وا  هب  تاجاح  بابرا  ضیارع  نوچ  هک  نورقم  دبا  تلود  نیا  يارزو  زا  یـضعب  هک 
هک موق  نیا  هک  هتفگ ، یم  لاح  نیا  زا  راذـعا  ماقم  رد  هدـنام ، یم  راـتفرگ  يردنکـس )  ) نادـنز رد  توملا ) هعلق   ) ناـسوبحم وچمه 

نوچ هدیـشک ، تسرهف  هتـشر  رد  و  دنا ، هداد  لیـصفت  هعماط  توق  ياهتـشا  رب  ناوارف  بلاطم  دننک ، یم  ودرا  دـصق  يزاسراک  يارب 
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ددرگ هتخاس  ود  رگا  و  دـنیازفیب ، تسرهف  ددـع  رد  نآ  ياجب  رگید  هس  ود و  ددرگ  هتخاس  تمحز  بعت و  یب  بلاـطم  نآ  زا  یکی 
دونـشخ دوش  هدرازگ  ار  ناشیا  هک  یتجاح  هب  دنـشکن  ینادرگرـس  یتخـس و  دـنچ  ینامز  ات  ارج ) مله   ) دـننادرگ و هفاـضا  نآ  رب  هد 

ور نیا  زا  دوـب و  هداد  نییزت  وا  رظن  رد  سیلبا )  ) ار ههبـش  نیا  دـنامرد ، یتبیـصم  هب  هـک  دـناد  سک  نآ  تـحار  ردـق  هـک  دـندرگنرب 
نامز زا  تشاد و  هوقلا ) یلوا  هبـصعلاب  ءونتل   ) تفـص نآ  ياهـسیک  هک  ضیارع  نآ  مامتا  زا  دـعب  و  هداشگ ، قلخ  رب  ناحتما  ياهرد 

هب زورما  و  دیدرگن ، بترتم  دوب  هدیـشیدنا  گرزب  نآ  هک  دـسافم  نآ  چـیه  دیـسر و  باوج  هب  یتقو  كدـنا  دوب  هدـش  عمتجم  زارد 
راک رد  ظقیت  تربع و  يور  زا  دراد  یم  لوذـبم  دالب  تیهافر  دابع و  يزاسراک  رد  مامتها  تیاـغ  ماـهم  نیا  لـفکتم  یلاـعت  هدـمح 
یم ءازجلا .) ریخ  هللا  هازج   ) دراد یم  هدوشگ  لـماک  تمحر  لـماش و  فطل  هب  جـئاوح  باـبرا  تاـجاح  هار  هدوـمن ، لـمات  ناینیـشیپ 
زور نآ  رد  هچنآ  تسه  زور  ره  يارب  زا  هک  یتسردب  هچ  .زادـنیم  رگید  زورب  ار و  زور  نآ  راک  زور  ره  يارب  نک  ءاضما  و  دـیامرف :

بابرا هک  یلام  رد  نتـشاد  عمط  و  يدرد ، یب  و  یئاورپ ، یب  لثم  دریخ  هجو  دـنچ  زا  میتفگ  هک  داسف  لـالتخا و  نآ  اـهراک  زا  تسا 
و تسا ، نیفرتم  تفـص  هک  یبلط  تحار  یئاورپ و  یب  یتسرپ و  نت  يور  زا  هک  دـشاب  نآ  اهنآ  هدـمع  و  دومن ، دـنناوتن  ادا  تاـجاح 
( هیرق  ) رب هک  باذـع  ره  هدومن و  مذ  هجورب  ناشیا  رکذ  عضوم  نیدـنچ  میرک  نآرق  رد  هتـشاد و  ضوغبم  ار  ناـشیا  هناحبـس  يادـخ 

 … اهیف اوقـسفف  اهیف  رتم  انرما  هیرق  کلهن  اندرا  اذا  و   ) هک دوب  ناـشیا  باوصاـن  نایـصع  قوسف و  اـمعا  یموش  هب  دتـسرف  هداتـسرف و 
نامه ادرف  سپ  هب  ادرف  دسر و  یم  تمحز  راک  يرایـسب  زا  تسین و  تصرف  زور  نآ  هکنآ  معز  هب  دنزادنا  ادرف  هب  زورما  راک  هیالا )
زورما زورید و  راـک  .دـتفا و  زورما  رـس  رب  زورید  راـک  هچ  دریگ ، ددـم  ضرم  نیا  دـیازفیب و  تلع  نیا  زور  ره  و  ارج ) مله   ) رذـع و
ياهناخ فیعاضت  وچمه  ددرگ  فعاضم  نینچمه  و  دتفا ، ادرف  سپ  راک  رس  رب  ادرف  زورما و  زورید و  راک  و  ددرگ ، ادرف  راک  هفاضا 

هک دروآ  یم  يولوم )  ) هک لقن  نآ  لاثم  رب  .دهاک  یم  توق  غامد و  زا  نک  راک  دیازفا و  یم  راک  راک  زور  ره  هلمجلا  یف  جنرطش و 
ار مدرم  ات  نکب  مدرم  هار  زا  ار  راـخ  نیا  دـنتفگ  یم  وا  اـب  دـش ، یم  هراـپ  مدرم  هماـج  و  دوب ، هدـناشن  مدرم  هار  رد  يراـخ  یـصخش 

یم وا  اب  يدـنکفا ، ادرف  هب  زور  ره  نینچمه  منکب و  ادرف  اـت  دـیهد  تلهم  ارم  مرادـن  توق  تصرف  هک  يدروآ  رذـع  دـسرن ، تمحز 
سپ رتریپ ، رتروز و  یب  وت  و  دوش ، یم  رتـناوج  رت و  يوـق  زور  ره  نآ  هک  نکب  راـخ  نیا  رتدوز  لـهاج  شیدـنا  هتوـک  يا  دـنیوگ ،

ترباصم شودـب  تسا  رتکبـس  هک  نادـنچ  تمحز  نآ  و  دـنکب ، زور  نامه  زور  نآ  راک  ماـمت  لاـمعا  نآ  رـشابم  هک  دـشاب  بجاو 
نینچمه و  ددرگن ، هدرازگ  مامت  رهش  نآ  زور و  نآ  راک  هاگره  اضیا  .هدشن و  ناوتان  هدنشک  و  هتشگن ، نارگ  فاعـضا  هب  ات  دشکب ،

راک هتبلا  دوش  عمج  لاس  هام و  راک  نوچ  موق  نآ  راچان  سپ  ددرگ ، دساف  راک  هیلکلاب  دشکب  بولسا  نیا  هب  رگا  روهـش  مایا و  ریاس 
یم دیـسر  یم  زور  ره  راک  زا  ار  ناشیا  هک  تقـشم  نامه  سپ  دـننیب ، هب  قحال  لاس  رد  قباس  لاس  راـک  قحـال و  هاـم  رد  قباـس  هاـم 
رید تاجاح  باحصا  راک  نوچ  اضیا  .هدش و  بارخ  هناخ  و  دنشاب ، هدیـشک  لاس  هام و  ینادرگرـس  تاجاح  بابرا  و  دشاب ، هدیـسر 

هک یتمحز  اب  راک  نآ  عفن  هک  دـشاب  رایـسب  هکلب  دـشابن ، دزم  قلخ  ادـخ و  شیپ  ار  راک  نآ  و  دـنربن ، تنم  راـکنآ  رب  دوش  هدراذـگ 
هب هک  یئافج  زا  دنـشاب ، هراک  طخاس و  تجاح  لوصح  اب  موق  سپ  دـنکن ، تمواقم  راک  نآ  تاساقم  راـظتنا و  رد  هداـتفا  ار  ناـشیا 

تسا لوقنم  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج  قطان  قح  هب  ماما  زا  .ریزو و  بجاح و  زا  هچ  و  ریما ، زا  هچ  راکنآ  رد  دشاب  هدیـسر  ناشیا 
(. عقوم هدـنع  اهل  نوکی  الف  اهاطبتـسا  دـق  هیتات و  وا  اهنع  ینغتـسی  نا  نم  افوخ  رداباف  يدـنع  لجرلل  ضرعتل  هجاـحلا  نا   ) دومرف هک 

یلاو سفن  هب  قلعتم  هچنآ  رد  دـنک  یم  تیـصو  سپ  ایاصو ، زا  دوب  تاجاح  بابرا  ایاعر و  فانـصا  هب  قلعتم  هچنآ  درک  رکذ  نوچ 
تاعاط هبوتکم و  تادابع  ینعی  .ادخ  نایم  تست و  نایم  هچنآ  رد  دوخ  يارب  زا  نادرگ  هب  .دـیامرف و  یم  ضیارف  تادابع و  زا  تسا 
یگدنب هب  قلخ  راک  زا  ینادرگ و  یم  تدابع  يارب  هک  تقو  زا  دـیاب  ینعی  .ار  اهـشخب  نآ  نیرتگرزب  و  ار ، اهتقو  نآ  نیرتهب  هفظوم ،

.تسا هیورم  هودـعم  تاهج  زا  ای  تادابع  يارب  تقو  تلیـضف  و  دـشاب ، اهمـسق  نیرترفاو  تاقوا و  نیرت  لـضاف  يزادرپ ، یم  قـالخ 
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و یلاعت ، وا  بانج  هب  لد  لابقا  وا و  ریغ  دای  زا  ریمض  غارف  تهج  زا  ای  هاجانم  اعد و  يارب  راحـساب  بیرق  زامن و  يارب  تقو  لوا  الثم 
راک دـشاب  هتـشاد  غامد  طاشن و  هک  نادـنچ  ات  هکنآ  هندـهن  یلاعت  وا  تدابع  رد  دوخ  تاـقوا  نیرتهب  هک  دـشاب  بجاو  سک  همه  رب 
مایق یلاعت  وا  تدابع  هب  لد  لابقا  یب  لالک  لـالم و  يور  زا  ددرگ  هدرـسفا  لد  طاـشن و  یب  غاـمد و  یب  نوچ  و  دـهد ، ماـجنا  رگید 

لوغشم هعلاطم  هب  دنشاب  هتـشاد  عبط  طاشن  ات  هک  مولع  بابرا  بالط و  صوصخلا  یلع  دنـشاب  التبم  تلع  نیا  هب  سان  رثکا  و  دیامن ،
، تسا ادخ  نآ  زا  ددرگ ، یم  فورصم  قلخ  راک  رد  هک  تاقوا  نآ  مامت  دنچ  ره  .دنزیخرب  زامن  هب  دوش  گنت  تقو  نوچ  و  دنـشاب ،

دنچ يروما  یـضعب  يرآ  تیعر  اهنآ  تهج  زا  ددرگ  ملاس  و  تین ، اهنآ  رد  دـشاب  وکین  هاگره  تستداـبع  سفن  تسا و  وا  هار  رد  و 
و لکا )  ) و حاکن )  ) یتح دشاب  تدابع  سفن  دشاب  تبرق  ریخ و  تهج  نآ  رد  یمدآ  تین  نوچ  دشاب ، ایند  تشیعم  هب  قلعتم  رهاظ  هب 

گرزب یباب  هلمج  نیا  زا  تیعر و  يرگشل و  میظنت  تنطلس و  يرورس و  روما  دوخ  و  ناتسوب ) ریس   ) و ناتـسود ) تسلاجم   ) و مون ) )
.دشاب

یجیهال

اهدور دنع و  سانلا  تاجاح  رادـصا  اهنم  کباتک و  هنع  ایعی  امب  کلامع  هباجا  اهنم : اهترـشابم  نم  کل  دـبال  كروما  نم  روما  مث  »
لـضفا هللا  نیب  کنیب و  ام  یف  کسفنل  لعجا  هیف و  ام  موی  لکل  ناف  هلمع ، موی  لکل  ضما  کناوعا و  رودـص  هب  جرحت  اـمم  کـیلع 

« .هیعرلا اهنم  تملس  هینلا و  اهیف  تحلص  اذا  اهلک هللا  تناک  نا  ماسقالا و  کلت  لزجا  تیقاوملا و  کلت 

رب ار  وت  نانکراک  تسوت  ندرک  تباجا  اهنآ  زا  یـضعب  نآ : هب  مایق  زا  ار  وت  تسا  راچان  هک  وت  روما  زا  دنچ  يروما  دـشاب  سپ  ینعی 
زا وت ، هب  تاجاح  نآ  ندیسر  دزن  رد  تسا  نامدرم  تاجاح  ندروآرب  اهنآ  زا  یضعب  وت و  ناگدنسیون  نآ  زا  دننامرد  هک  يزیچ  نآ 
هب صتخم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، زور  نآ  راک  يزور  ره  رد  نارذـگب  وت و  نارگیرای  ياهلد  نآ  ببـس  هب  دـشاب  گنت  هک  ییاهزیچ 
نآ نیرتگرزب  ار و  تاقوا  نآ  نیرتهب  ادـخ  ناـیم  وت  ناـیم  رد  وت  سفن  يارب  زا  نادرگب  زور و  نآ  رد  دوش  عقاو  هچنآ  تسا  زور  ره 
متس زا  دشاب  ملاس  وت و  تین  تاقوا  نآ  رد  دشاب  هتـسیاش  هک  یتقو  رد  ادخ ، يارب  زا  تاقوا  لک  دشاب  هچ  رگا  ار و  تاقوا  ياهدسر 

.وت تیعر  نآ  رد 

یئوخ

حـص اذـل  كروما و  نم  روما  انه  يا  فوذـحم  مدـقم  ربخل  ءدـتبم  كروما  نم  روما  بارعالا : .لـلخ  هیف  اـم  مولثم :)  ) زجعی اـیعی :) )
، امل هلصوا  هفص  رقتسم  فرظ  هیف  هیف : ام  هرکنلاب  ءادتبالا 

هباتک هلامع و  بیجی  - 1 یلی : امک  همدخلا  باتکلا و  نم  هب  نیصوصخملا  هلامع  هناوعا و  نیب  هنیب و  امیف  هیلع  مزلی  ام  یناثلا : ینعملا 
امل اهذافنا  مهیلع  بعـصی  هناوعا و  یلع  تضرع  یتلا  جئاوحلا  رادصا  هسفنب  یلوتی  .هماهلا 2 - لکاشملا  نم  هنع  اوزجع  ام  لـح  یف 

هموی نع  لمع  يا  رخاتی  نا ال  .یتش 3 - حاون  نم  اهذافنا  یلع  بترتی  اـمم  فوخلا  وا  نیناوقلا  قیبطت  یف  دـیدرتلا  نم  مهیلع  ضرعی 
نم اهیف  امب  هیالولا  ناـب  هاـصوف  هللا  نیب  هنیب و  اـمیف  هیلع  مزلی  اـم  ثلاـثلا : .هررقملا  اـهتاقوا  یف  رومـالا  ءاـضما  یف  حـماستی  ررقملا و 

لـضفا لعجا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هللا  یلا  هجوتلا  هدابعلا و  نم  هیلع  بجی  اـم  ءادا  هبر و  نیب  هنیب و  لوحت  ـال  لـکاشملا  لـغاشملا و 
هدابع هللا کلامعا  نم  لمع  لک  ناک  نا  هیدل و  ءاعدـلا  عرـضتلا و  هیلا و  هجوتلا  یف  هللا  نیب  کنیب و  كرمع  ماسقا  لزجا  کتاقوا و 
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.هیعرلا لاح  حالصا  هحلاصلا و  هینلا  عم 

هچنآ رد  تسا  وت  نادـنمراک  هعجارم  نتفریذـپ  هلمجنآ  زا  یهد : ماجنا  دـیاب  تسبوخ  راچانب  هک  تسیئاهراک  ار  وت  سپـس  همجرتلا :
هکیتروص رد  دوش  یم  هعجارم  وت  هب  هک  تسا  مدرم  ياهیدـنمزاین  هب  یئوگ  خـساپ  هلمجنآ  زا  .دـننامرد  نآ  ماـجنا  زا  وت  نارادرتـفد 

يزور ره  يارب  اریز  نکفیم ، ادرف  هب  هدـب و  ماجنا  زور  نامه  رد  ار  يزور  ره  راک  .دـنوش  ینارگن  راچد  اهنادـب  خـساپ  زا  وت  ناروای 
راد ررقم  ار  دوخ  رمع  تمـسق  نیرت  نایاش  تاقوا و  نیرتهب  یلاعت  يادخ  دوخ و  نایم  دوخ  يارب  .زور  نادـب  طوبرم  ياهراک  تسا 

تـسرد تیعر  راک  دـشاب و  كاـپ  تین  هکیتروص  رد  تسبوسحم  تداـبع  دوش و  یم  فرـصم  ادـخ  يارب  وت  تاـقوا  همه  هچرگ  و 
، دوش

يرتشوش

یلع درو  يرایـشهجلا :)  ) یف کـباتک ) هنع  : ) يا ییعی ) اـمب  کـلامع  هباـجا  اـهنم  اهترـشابم ، نم  کـل  دـبال  كروـما  نم  روـما  مث  )
نحن اذا  کیلا  کلذ  سیل  هل : لاقف  .هبیجا  ینعد  بویاوبا : هل  لاقف  هیف ، هل  ظـلغا  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نم  باـتک  روصنملا 

دالوالا و تاهما  کیف  قرعت  مل  کنا  تمعز  و  هیف : هباتکل و  روصنملا  باوج  يربطلا )  ) رکذ .هایا و  ینعدف و  باسحالا  نع  انعراقت 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) تاهما ونب  الا  مهنم  لضفلا  لها  هصاخ و  کیبا  ینب  رایخ  ام 

هدـعب مکیف  ناک  ام  و  دـلو ، مال  وه  نیـسحلا و  نب  یلع  نم  لضفا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هافو  دـعب  مکیف  دـلو  ام  و  دالوا ،
- یلع يا  كوبا - همامالا  بلط  دـقل  و  لاق - نا  یلا  دـلو - ما  هتدـجو  رفعج  هنبا  لثم  و ال  دـلو ، ما  هتدـجو  یلع  نب  دـمحم  هنبا  لثم 
و  … ) نیخیـشلا الا  سانلا  یباف  الیل  اهنفد  ارـس و  اهـضرم  اراهن و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تنب  همطاف  يا : اهجرخاف - هجو  لکب 

کیلع اهدورو   ) .هیطخلا و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  دنع ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  موی ) سانلا  رادـصا  اهنم 
افورعم ناک  مجعلا  كولم  نم  اکلم  نا  اورکذ  دـقعلا )  ) یف هیف ) ام  موی  لکل  ضما  و  کـناوعا ، رودـص  هب   ) .قیـضت يا : جرحت ) اـمب 

، هلاح نم  لاصخ  ثالث  نع  فشکیف  هراـبخا  نع  ثحبی  نم  هیلا  هجو  كولملا  نم  کـلم  هبراـحم  دارا  اذا  ناـک  و  هسایـسلا ، نسحب 
نم یفا  هتیعر  نم  فنـص  يا  یف  ینغلا  یلا  و  اهنع ؟ عدـخی  ما  اهقئاقح  یلع  هتیعر  رابخا  کـلملا  یلع  درت  لـه  اورظنا  هنویعل : لوقی 

.هدغ نع  هموی  هلغش  نم  ما  هدغ ؟ همویل و  رظن  نما  هرماب  ماوقلا  یف  اورظنا  و  ههرش ؟ دتشا  هفنا و  لق  نم  یف  ما  ههرش  لق  هفنا و  دتـشا 
و هریغب ، هنع  اولغتشا  لاق : هدغ ، همویل و  رظن  نم  هرما  ماوق  و  هفنا ، دتشا  ههرش و  لق  نم  یف  ینغلا  و  هرابخا ، نع  عدخی  ال  هل : لیق  ناف 
و ال عییضت ، عم  همالس  نم  نیحا  نیحالف  هل  اودصقا  اجرخم ، رظتنت  هلمزم  ناغضا  و  ادقوم ، رظتنت  هنماک  ران  لاق : کلذ  دض  هل  لیق  نا 

امیف کسفنل  لعجا  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .رارتعا یلا  يدا  نما  نم  يدعا  ودع 
اهنم تملـس  هینلا و  اهیف  تحلـص  اذا  اهلک هللا  تناک  نا  و  ماسقالا ، کلت   ) رثکا يا : لزجا ) تیقاوملا و  کلت  لـضفا  هللا  نیب  کـنیب و 
همرم وا  داعمل ، داز  ثالث : یف  الا  لجرلا  نعظی  ال  : ) دواد لآ  همکح  یف  بوتکم  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  لاصخلا )  ) یف هیعرلا .)

(. مرحم ریغ  یف  هذل  وا  شاعمل ،

هینغم

وه و  جرحلا ، نم  جرحت : .ثدح و  لصح و  یشلا ء : هنم  ردص  و  راص ، یـشلا ء  یلا  و  عجر ، یـشلا ء : نع  ردص  .زجعی و  ایعی : هغللا :
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هیف موی و  لکل  نا  مسا  لوصوم  ام  هیف  ام  و  روما ، كانه  يا  فوذحم  ربخلا  و  ادتبم ، روما  بارعالا : .رثکا  وا  مظعا  لزجا : .قیـضلا و 
لثم ینعمب  فاکلا  مهفعضا  هالصک  و  غلابل ، لوعفم  غلب  ام  و  لاح ، اغلاب  و  لماکل ، هفـص  مولثم  ریغ  و  لاح ، الماک  و  لوصوملا ، هلص 

یلاولا یلع  کـناوعا .) یلا - كروما - نم  روما  مث  : ) ینعملا .مهفعـضا  هالـص  لـثم  هالـص  لـص  يا  فوذـحم  قلطم  لوـعفمل  هفص 
لغـش یف  یلاولا  نوکی  دـقف  ربص ، لقع و  یلا  اهزاجنا  جاتحی  و  اهنع ، ناغورلا  و  اهب ، نواـهتلا  غوسی  ـال  هماـه  لاـمعا  تاـیلووسم و 

ربصلا و الا  لیبس  نم  له  و  عنـصی ؟ اذامف  مظعا ، وا  هلثم  هیلع  دری  هی  رظنلا  لبق  و  مها ، وه  ام  هیتاـب  هزاـجنا  لـبق  و  مهم ، رماـب  لـغاش 
نیریدملا ءارزولاک و  هریغ  یلا  اهرما  لک  وا  ول  و  راطقالا ، یف  هباون  هلامع و  نم  یلاولا  یلع  درت  لئاسرلا  هماهلا  رومالا  نم  و  هیورلا ؟

رـشابی نا  الا  لیبس  ..مواسی و ال  لطامی و  عبار  .ففاـتی و  فناـی و  ثلاـث  و  زجعی ، رخآ  و  قیاـضتی ، مهـضعب  نـال  قوقحلا ، تعاـضل 
ناوتت رومالا و  یجرت ء  ال  هلمع .) موی  کل  ضما  و   ) .مامتها هظقیب و  فرشی  دهعتی و  وا  هسفنب  یلاولا 

ام موی  لکل  ناف   ) مهالاب ادباف  هعمتجم  کتئاج  نا  و  اهزاجنا ، اهترـشابمل و  انامز  دجت  نل  و  کیلع ، تمکارت  کتحدـفا و  الا  اهنع و 
یلع لامعالا  عیزوتب  میظنتلا  بیترتلا و  نم  لضفا  تقولا  هلکشمل  الح  تدجو  امف  تبرج  دق  ..هتاوفب و  توفت  یتلا  لامعالا  نم  هیف )
مهنا حیحـصلا  ..هیلووسملاب و  هیلع  نوقلی  و  تقولا ، قیـضب  لامعالا  نع  نورذـتعی  ریثکلا  تعمـس  محازت و  لخادـت و  ـالب  تاـعاسلا 

تیقاوملا و کلت  لضفا  هللا  نیب  کنیب و  امیف  کسفنل  لعجا  و   ) .هیف نولمعی  .مهیف و ال  لمعی  هناب  نورعـشی  و ال  هلامعتـسا ، نوئیـسی 
مایالا نم  موی  لکل  نا  ینعملا  و  اهریغ ، یف  هنم  اباوث  رثکا  اهیف  لمعلا  نوکی  یتلا  تاـقوالا  ماـسقالاب  دارملا  و  ماـسقالا .) کـلت  لزجا 

اذـه و  انیعم ، اتقو  اهنم  هضیرف  لکل  ناف  سمخلا ، تاولـصلاک  هنع  هریخات  زوجی  لمع ال  مویلا  نم  ءزج  لکل  لب  هب ، هصاـخلا  هلاـمعا 
و هلاـسرلا 51 ، یف  هالـصلا  تاـقوا  یلا  هراـشالا  تمدـقت  و  هقفلا ، بتک  یف  روکذـملا  لیـضفتلا  یلع  قیـضم  هنم  عسوم و  هنم  تقولا 

امهبحا و  امهلضفا ، امهلوا  و  ناتقو ، هالص  لکل  ثیدحلا : یف  و  اباوث ، رثکا  لضفا و  هنال  تقولا ، لوا  یف  هضیرفلا  ءاداب  یصوی  مامالا 
یتح ..هللا  وهف  ادحا  رـضی  الوعفنی  لمع  لک  و  فوهلملا هللا ، هثاغا  اضیا  ..هللا و  مایـصلا  هالـصلا و  خلا ..) اهلک هللا  تناک  نا  و   ) .هللا یلا 
رخذ همحر و  هجاحلا  ءاضق  ..هعاط و  ظیغلا  مظک  ..هقدص و  يذالا  فک  ثیدحلا : یف  .هللا و  وهف  ازجع  اهزنت ال  يذالا  فکب  بلـسلا 

.نودلخی اهب  و  رانلا ، یلا  رانلا  لها  و  هنجلا ، یلا  هنجلا  لها  لخدی  تاینلاب  ..همایقلا و  موی  یلا 

هدبع

مهرودـص قیـضت  ناوعـالا  قاـض و  بعت  باـب  نم  جرحی  جرح  کـناوعا : رودـص  هب  جرخت  زجعی …  ییعی  کـباتک : هنع  ییعی  … 
 … اهمظعا اهلزجا  ماسقالا : کلت  لزجا  توربجلل …  اراهظا  وا  هعفنملل  ابالجتسا  اهئاضق  یف  هلطامملا  نوبحی  تاجاحلا و  لیجعتب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک اجنآ  تسا  تنارازگراک  بلاطم )  ) نداد خساپ  اهنآ  زا  یهد : ماجنا  تدوخ  دـیاب  راچان  هک  تسا  یئاهراک  وت  ياهراک  نیب  رد  و 
ناگدنسیون و ینادرگرس  ببـس  دنکن  یگدیـسر  یلاو  صخـش  رگا  و  دنهد ، خساپ  دوخ  رـس  دنناوتن   ) دنوش هدنامرد  تناگدنـسیون 
هب هک  یئاهتـساوخرد  دـسر  یم  وت  هب  هک  يزور  تسا  مدرم  ياهتـساوخرد  نداد ) خـساپ   ) ماجنا اهراک  نآ  زا  و  ددرگ ) نارازگراک 
وت دـنزادنا ، بقع  ار  اهنآ  دـنهاوخب  دوخ  ندـنام  هدوسآ  يارب   ) دزاس یم  لدـگنت  ار  تنانادرگراک )  ) تنارای اـهنآ  يرایـسب )  ) ببس
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صوصخم تسا  يراک  زور  ره  يارب  اریز  روآ  اج  هب  ار  زور  نآ  راک  زور  ره  رد  و  دتفا ) ریخات  يراذگن  هدرک  یگدیـسر  دیاب  دوخ 
مدرم یئآ و  یمن  رب  نآ  هدهع  زا  هتشگ  رایـسب  اهراک  ینکفا  ادرف  سپ  هب  ار  ادرف  ادرف و  هب  ار  زورما  راک  هدومن  تلفغ  رگا  سپ   ) نآ

دوخ و يارب  ار  نآ  تمسق  نیرتکاپ  اهتقو و  نیرتهب  و  ددرگ ) یم  هابت  عیاض و  تکلمم  هجیتن  رد  دننام و  یم  زاب  راک  زا  نادرگرس و 
هک ار  اهراک  همه  هکنآ  هن  ناوخب  زامن  یتسه  راشرـس  هک  تقو  لوا  رد  الثم   ) هد رارق  یگدنب ) تدابع و   ) تسا ادـخ  وت و  نیب  هچنآ 

تدابع و  ) تسا ادخ  نآ  زا  یـسر ) یم  مدرم  راک  هب  هک   ) اهتقو نآ  همه  دـنچ  ره  يرازگ ) زامن  یلیم  یب  یگتـسخ و  اب  يداد  ماجنا 
.دشاب شیاسآ  رد  نآ  زا  تیعر  هتسیاش و  نآ  رد  دصق  وتین  رگا  تسا ) یگدنب 

ینامز

مدرم تیاضر  بلج 

زا ات  دهد  ماجنا  ار  نارازگراک  هدنام  ياهراک  دیاب  ریدم  هک  تسا  نیا  دـهدیم  شرافـس  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  بلطم 
ار دوخ  نیرومام  ناگدنیامن و  تالکـشم  هک  دشاب  هتـشاد  يرکف  تردق  دـیاب  مه  تقیقح  رد  دـهاکب و  مدرم  یتیاضران  یتحاران و 

تـسایر دننکیم  رکف  اه  یلیخ  .دزاس  فرطرب  ار  یتیاضران  ءاشنم  دناسرب و  ار  هدنام  ياهراک  دشاب و  هتـشاد  یتصرف  مه  دنک و  لح 
نانآ زا  نتفرگ و  هلـصاف  مدرم  اب  ندرک  راک  ماقم  رد  اما  نتفرگ  هرهب  نآ  ناونع  زا  یتلود و  ماقم  دـنچ  ندومن  هلابق  ینعی  مالـسا  رد 

مالـسلا هیلع  ماما  روصت ، نیا  فالخرب  .تسا  ندز  مدرمب  ار  هورگ  نآ  هورگ و  نیا  هلـصو  تلم ، يراشفاپ  لباقم  رد  ندش و  راکبلط 
هک ار  یئاـهراک  هکلب  دوش ، هرادا  رادـمامز  هلیـسو  دـنا  هدـنام  نآ  رد  نارازگراـک  هک  ار  یئاـهراک  دـیاب  اـهنت  هن  هک  دـنکیم  دـیکات 

دراد و يا  هناگادج  فیلکت  زور  ره  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  دنکارجا و  دیاب  دـنا  هتخادـنا  قیوعت  مه  کیدزن  نارومام 
ددرگیم جراخ  همه  تسد  زا  راک  لرتنک  جیردتب  دوشیم و  رتمکارتم  دتفیب  ریخاتب  اهراک  ردـق  ره  درک و  لمع  زور  هفیظو  قبط  دـیاب 

دراد و هقـالع  شناتـسدریز  کـلام و  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دوشیم و  میژر  طوقـسب  یهتنم  هک  تسا  طوقـس  یعوـن  دوـخ  نیا  و 
هیاپ دنوش و  نیمات  مدرم  ات  دنکیم و  دیکات  يوب  ار  راک  تقو و  میظنت  ددرگ  هرادا  سیسات و  کلام  تسدب  یمالسا  روشک  دهاوخیم 
دنچ ره  هک  دـهدیم  هجوت  یـصخش  فئاظوب  ار  رتشا  کـلام  مالـسلا  هیلع  ماـما  هفیظو  دودـح  صیخـشت  .ددرگ  راوتـسا  میژر  ياـه 

دوشیمن بجوم  یهلا  تامدخ  نیا  اما  تسا ، تدابع  نیرتهب  دشاب  قلخب  تمدخ  ادخ و  يارب  هک  هاگنآ  بجاو و  یعامتجا  تامدـخ 
ياـهبجاو هزور  زاـمن و  هک  تبـسن  ناـمهب  .میناـم  زاـب  یـصخش  ياـهبجاو  زا  دوش و  هتفرگ  هدـیدان  یـصخش  بجاو  ياـهفیلکت  هک 

فیدر رد  دیاب  تسا و  یهلا  هفیظو  مه  ناتـسدریز  هب  تبـسن  یگداوناخ  طباور  یفطاع و  فئاظو  دوش ، ارجا  دیاب  تسا و  یـصخش 
ءارجا ومب  وم  یعامتجا  ياهبجاو  رانک  رد  یـصخش  ياهبجاو  دـیاب  دـنکیم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش و  ءارجا  رگید  ياهبجاو 
هکنانآ بلاغ  .دهدیم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یـساسح  هتکن  نیا  .دوش  مسج  ندب و  فعـض  بجوم  دنچ  ره  ددرگ 
لئاسم هچ  هزور و  زامن و  هچ  يدرف  تامدخ  زا  دنوش  قفوم  رتشیب  یعامتجا  تامدخ  رد  ردق  ره  دنتسه  لوغـشم  یعامتجا  تامدخب 

دـنا و هتـساخرب  هتـسیاش  ياه  هداوناخ  زا  باـبان  دارفا  زا  يرایـسب  هک  بلطم  نیا  زمر  تسا  نیمه  دـنامیم و  رتبقع  یفطاـع  یلخاد و 
دنک ظفح  ار  زیزع  مالسا  هعماج و  دوریم  هک  يدرف  رگید  ریبعتب 

لفاغ یـصخش  فئاظو  زا  ار  وا  یعامتجا  فئاظو  نداد  هولج  گرزب  قیرط  زا  ناطیـش  دنامیم و  لفاغ  یـصخش  فئاظو  دوخ و  زا  ، 
یمن ار  اهبیع  همه  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .دنتـسه  صقان  ای  فیعـض و  یلخاد  یگدنز  رظن  زا  دارفا  نیا  بلاغ  هجیتن  رد  دراد ، یم  هاگن 
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یم شرورپ  اهنآ  زا  بابان  ناکدوک  دـنهد و  یم  اهتیـصخش  دروخ  هب  اه  ینامهم  رد  هک  تشاذـگ  كاپان  ياه  همقل  باسح  هب  ناوت 
همه زا  بناوج  همه  تیاـعر  اـب  فئاـظو  يارجا  رتنیگنـس و  نآ  ظـفح  تسا و  نیگنـس  ماـقم  ندروآ  تسدـب  تروص  ره  رد  .دـنبای 
يارب هنوگچ  ار  تعامج  زامن  هک  دنک  یم  لاوئس  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  بلطم  نیا  زمر  اج  نیا  .رتنیگنس و 

رظن رد  دـیاب  زین  ناناوخ  زامن  رد  زاـمن  لـمعلا  سکع  تسین ، حرطم  ندـناوخ  زاـمن  اـهنت  هک  دوش  یم  نشور  مهد  ماـجنا  نمی  مدرم 
هدوت يارب  اما  ددرگیم  بجاو  بش  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  صخـش  يارب  .رتانتعا  یب  ای  دنوش  یم  رتدنمقالع  زامن  هب  هک  دوش  هتفرگ 

.دراد لامعا  رد  يدایز  ياهفیفخت  یهاگ  مه  بجاو  ياهزامن  مدرم 

يزاریش دمحم  دیس 

امب کلامع  هباجا  اهنم   ) .کسفنب اهتجلاعم  يا  اهترـشابم ) نم   ) کلام ای  کل ) دبال   ) کب هطوبرملا  كروما ) نم  روما   ) كانه مث ) )
الا و  لاوسلا ، کلذ  کسفنب  بیجت  نا  کل  دـبالف  لماعلا  لاوس  بیجی  فیک  باتاکلا  فرعی  ـال  دـقف  کـباتک ) هنع   ) زجعی و  اـیعی )

( کیلع اهدورو  موی   ) مهتاجاح مهئاطعا  يا  سانلا ) تاجاح  رادصا  اهنم  و  - ) باتکلا یلا  رومالا  لک  تلکو  نا  رمالا - تعیـض  دقف 
اراهظا اما  هلطامملا  نودیری  امنا  .عیرـسلا و  ءاضقلا  نع  مهرودص  قیـضت  يا  کناوعا ) رودص  هب  جرحت  امب   ) ءاطعالا یف  لجعت  ناب 

رخوت هب و ال  طوبرملا  هلمع  موی  لک  یف  ذـفن  يا  هلمع ) موی  لـکل  ضما  و   ) .کـلذ هبـشا  اـم  وا  لـیجعتلا ، نع  ازجاـعت  وا  ءاـیربکلل ،
( تیقاوملا کلت  لضفا  هللا  نیب  کنیب و  امیف   ) هعارـضلا هدابعلا و  یف  کسفنل ) لعجا  و   ) لامعالا نم  هیف ) اـم  موی  لـکل  ناـف   ) لـمعلا
اهلک هللا)  ) تاقوالا تناکنا ) و   ) .لاغـشالا یلع  هعزوملا  ماـسقالا ) کـلت   ) مظعا نسحا و  يا  لزجا ) و   ) کـلامعا یلع  اهمـسقت  یتلا 

اهنم تملـس  و   ) هیلا هبرق  عاقولا  لکالا و  یتح  همعی ، لمع  لکب  ناسنالا  ماق  ناب  هینلا ) اهیف  تحلـص  اذا   ) رجالا اـهیلع  یطعی  هناـحبس 
نمیلسملا همالس  لجال  یلاولا  لمع  ناب  هیعرلا )

يوسوم

نم کل  دـب  كروما ال  نم  روما  مث   ) .للخ هیف  اـم  مولثملا : .اـهمظعا  اـهلزجا : .قیـضلا  جرحلا : .دورولا  دـض  رادـصالا : .زجعی  ییعی :
رودـص هب  جرحت  امب  کیلع  اهدور  موی و  ساـنلا  تاـجاح  رادـصا  اـهنم  و  کـباتک ، هنع  ییعی  اـمب  کـلامع  هباـجا  اـهنم  اهترـشابم :

کلت لزجا  و  تیقاوملا ، کلت  لضفا  هللا  نیب  کنیب و  امیف  کسفنل  لعجا  .هیف و  ام  موی  لکل  ناف  هلمع ، موی  لکل  ضما  .کـناوعا و 
رومالا و فیرصت  یلع  هرداق  تناک  ناوعالا و  تمس  امهم  هیعرلا ) اهنم  تملس  و  هینلا ، اهیف  تحلـص  اذا  اهلک هللا  تناک  نا  ماسقالا و 

یلاولا اهالوتی  نا  بجی  یتلا  کلتل  جذامن  مامالا  رکذ  دـق  هصاخ و  هنیع  یلع  یلاولا و  دـیب  الا  یـضقی  ام ال  رومالا  نم  ناـف  اهقیـسنت 
درو ام  هباجا  اهنم  هسفنب و  اهنع  هباجالاب  موقی  نا  یلاولا  یلع  ناف  هنع  هباجالا  هب و  مایقلا  نع  اوزجع  هباتک و  یلع  درو  ام  اـهنم  هسفنب 
لکل نا  هیصوی  مث  حیحـصلا …  اههج  یلع و  اهنودوی  کلت ال  هلاحلا  اهب و  اوفلک  اذا  مهناف  هناوعا  رودص  تقاض  اذا  سانلا  نم  هیلع 

اهزاجنا یلع  ارداق  درفلا  دـعی  مل  لامعالا  تمکارت  اذا  هنال  اهتاقوا  یف  رومـالا  زیجنت  بوجو  یلع  لدـی  اذـه  هب و  صاـخ  لـمع  موی 
یطعی اذـه  دـعب  اهیف و  هدابعلا  بابحتـسا  یف  ثحلا  درو  امم  هبر  هاجانم  هتدابعل و  تاقوالا  لضفا  راـتخی  نا  هیـصوی  مث  .ماـت  حاـجنب 
قئاوب نم  سانلا  ملس  هنم و  برقتلا  هینب  تنرتقا  اذا  هللا  نم  هبرقت  هدابع  هلامعا  لک  لوحی  نا  ملسملا  عیطتسی  اهساسا  یلع  هیلک  يربک 

 … هملظ هدی و 
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یناغماد

يزاریش مراکم 

مود تسیب و  شخب 

اَهِدوُرُو َمْوَی  ِساَّنلا  ِتاَجاَح  ُراَدْـصِإ  اَْهنِم  ،َو  َُکباَّتُک ُْهنَع  اَیْعَی  اَِمب  َِکلاَّمُع  َُهباَجِإ  اَْـهنِم  : اَِهتَرَـشاَبُم ْنِم  َکـَل  َّدـُبَال  َكِرُومُأ  ْنِم  ٌرُومُأ  َُّمث 
َلَْـضفَأ ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَمِیف  َکِسْفَِنل  ْلَعْجا  َو.ِهِیف  اَم  ٍمْوَی  ِّلُِکل  َّنِإَف  ، ُهَلَمَع ٍمْوَی  ِّلُِـکل  ِْضمَأ  َو.َکـِناَوْعَأ  ُروُدُـص  ِِهب  ُجَرْحَت  اَِـمب  َکـْیَلَع 

.ُهَّیِعَّرلا اَْهنِم  ْتَِملَس  ،َو  ُهَّیِّنلا اَهِیف  ْتَحَلَص  اَذِإ  ِهَِّلل  اَهُّلُک  َْتناَک  ْنِإ  ،َو  ِماَْسقَْألا َْکِلت  َلَزْجَأ  ،َو  ِتِیقاَوَْملا َْکِلت 

همجرت

خـساپ ، هلمج زا  ینک ) راذگاو  نارگید  هب  دیابن  و   ) يزادرپب اهنآ  هب  ًاصخـش  دـیاب  هک  تسوت  ياهراک  زا  یـشخب  شاب ) هاگآ   ) سپس
تـسا مدرم  ياهزاین  ندروآرب  ، رگید دنزجاع و  نآ  خساپ  زا  نارادرتفد  نایـشنم و  هک  اجنآ  رد  تسا  تموکح  نارازگراک  هب  نتفگ 

راک شاب ) شوه  هب  ) .دنراد لکشم  نآ  هب  خساپ  رد  وت  نانواعم  دوش و  یم  شرازگ  وت  هب  اهنآ  ياهزاین  تاجاح و  هک  زور  نامه  رد 
نآ رب  رگید  زور  راک  رگا  و   ) دراد دوخ  هب  صوصخم  يراک  زور  ره  اریز  نکفیم ) ادرف  هب  و   ) هدـب ماـجنا  زور  ناـمه  رد  ار  زور  ره 

(. دوب دهاوخ  نیرفآ  لکشم  دوش  هدوزفا 

ّتین رگا  تسادخ  يارب  تیاهراک  مامت  دنچره  ، یهد رارق  ادخ  اب  تولخ  يارب  ار  ترمع  ياه  شخب  نیرتهب  تاقوا و  نیرتهب  دیاب  و 
.دننک یگدنز  شمارآ  تمالس و  رد  نآ  ببس  هب  تیعر  یشاب و  هتشاد  صلاخ 

نکفیم ادرف  هب  ار  زورما  راک  ریسفت : حرش و 

هرابرد مهم  روتسد  دنچ  رتشا  کلام  هب  دوخ  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب ًاصخش  دیاب  هک  تسوت  ياهراک  زا  یشخب  شاب ) هاگآ   ) سپس :» دیامرف یم  تسخن  ، دهد یم  هنازور  تاقوا  میسقت  اهراک و  میسقت 
نایـشنم و هک  اـجنآ  رد  تسا  تموـکح  نارازگراـک  هب  نـتفگ  خـساپ  ، هـلمج زا  ینک ) راذـگاو  نارگید  هـب  دـیابن  و   ) يزادرپـب اـهنآ 

: اَِهتَرَشاَبُم ْنِم  ََکل  َُّدبَال  َكِرُومُأ  ْنِم  ٌرُومُأ  َُّمث  ( ؛» دنزجاع نآ  خساپ  زا  نارادرتفد 

( . َُکباَّتُک ُْهنَع   { تسا ندش  ناوتان  يانعم  هب  « ّیح » نزو رب  « ّیع » هشیر زا  عراضم  لعف  « ایْعَی ( .» 1  } اَیْعَی اَِمب  َِکلاَّمُع  َُهباَجِإ  اَْهنِم 

تـسد هب  امـسر  تسین  هتخاس  نارگید  تسد  زا  هک  يروما  يدـیلک و  ياـهراک  هک  تسا  شخبرثا  حیحـص و  تیریدـم  ياـنعم  نیا 
دوخ حیحص  ریـسم  رد  تموکح  ياه  شخب  مامت  دبای  ماجـسنا  رگا  هک  يروما  ؛ دوشن لفاغ  نآ  زا  يا  هظحل  دشاب و  تموکح  سیئر 

.تفرگ دهاوخ  رارق 

دوـش و یم  شرازگ  وـت  هب  اـهنآ  ياـهزاین  تاـجاح و  هک  زور  ناـمه  رد  تـسا  مدرم  ياـهزاین  ندروآرب  ، رگید و  :» دـیازفا یم  سپس 
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ِتاَجاَح  { تسا ندومن  رداص  نداد و  ماجنا  ياـنعم  هب  « رادْـصإ ( .» 2  } ُراَدْصِإ اَْهنِم  َو  ( ؛» دـنراد لکـشم  نآ  هب  خـساپ  رد  وت  نانواعم 
تـسا نتفرگ  رارق  انگنت  رد  يانعم  هب  « جرک » نزو رب  « جرح » هشیر زا  عراضم  لـعف  « جَرْحَت ( .» 3  } ُجَرْحَت اَِمب  َْکیَلَع  اَـهِدوُرُو  َمْوَی  ِساَّنلا 

( . َِکناَوْعَأ ُروُدُص  ِِهب  {

( شاب شوه  هب  :») دیامرف یم.دراد  ّتیّمها  هداعلا  قوف  نالک  درخ و  تیریدم  رظن  زا  هک  يروتـسد  ؛ دهد یم  يرگید  روتـسد  هاگ  نآ 
رب رگید  زور  راک  رگا  و   ) دراد دوخ  هب  صوصخم  يراک  زور  ره  اریز  نکفیم ) ادرف  هب  و   ) هدـب ماجنا  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راـک 

( . ِهِیف اَم  ٍمْوَی  ِّلُِکل  َّنِإَف  ُهَلَمَع ، ٍمْوَی  ِّلُِکل  ِْضمَأ  َو  ( ؛») دوب دهاوخ  نیرفآ  لکشم  دوش  هدوزفا  نآ 

رب یلکـشم  دوـش  هدـنکفا  ادرف  هب  زورما  راـک  رگا  دراد و  ار  دوـخ  صاـخ  تالکـشم  زور  ره  هک  تسا  نـشور  یقطنم و  هـتفگ  نـیا 
هب ییوگخساپ  ددرگ و  یم  هدوزفا  لکشم 

نانچنآ ماجنارـس  دوش و  لوکوم  يرگید  ياهزور  هب  زور  نآ  ياـهراک  زاـب  هک  دوش  ببـس  تسا  نکمم  دوب و  دـهاوخن  ناـسآ  نآ 
.دزاس هراچیب  ار  اهنآ  دنک و  طوقس  ناریدم  رس  رب  میظع  ینمهب  دننام  هک  ددرگ  هتشابنا  مه  يور  فلتخم  هدیچیپ و  ياهراک 

مامت دـنچره  ، یهد رارق  ادـخ  اـب  تولخ  يارب  ار  ترمع  ياـه  شخب  نیرتهب  تاـقوا و  نیرتهب  دـیاب  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموس  رد 
ْلَعْجا َو  ( ؛» دـننک یگدـنز  شمارآ  تمالـس و  رد  نآ  ببـس  هب  تیعر  یـشاب و  هتـشاد  صلاـخ  ّتین  رگا  تسادـخ  يارب  تیاـهراک 

رب « لْزَج » هـشیر زا  نیرتراـبرپ  نیرتـهب و  ياـنعم  هـب  « لَزْجأ ( .» 1  } َلَزْجَأ ،َو  ِتِیقاَوَْـملا َکـِْلت  َلَْـضفَأ  ِهّللا  َنـَْیب  َکَْـنَیب َو  اَـمِیف  َکِـسْفَِنل 
( . ُهَّیِعَّرلا اَْهنِم  ْتَِملَس  ،َو  ُهَّیِّنلا اَهِیف  ْتَحَلَص  اَذِإ  ِهَِّلل  اَهُّلُک  َْتناَک  ْنِإ  َو  ِماَْسقَْألا ، َْکِلت   { تسا « لزع » نزو

دروخ یم  هک  ییاذـغ  یتح  دوش  یم  بوسحم  تدابع  دـنک  صلاخ  ّتین  اب  هک  ار  يراک  ره  ناسنا  هک  تسا  تسرد  هکنیا  هب  هراـشا 
مسج و نتخاس  هدامآ  يارب  رگا  زین  حـیرفت  باوخ و  ؛ تسا تدابع  دریگب  ورین  یهلا  فیاظو  ماجنا  يارب  هک  دـشاب  نیا  دـصق  هب  رگا 

يارب زور  هنابش  تاقوا  نیرتهب  زا  یـشخب  دیاب  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ تسا یگرزب  تدابع  مه  نآ  دشاب  ادخ  قلخ  هب  تمدخ  تهج  حور 
مکحم ار  ناسنا  تداعس  خاک  ياه  هیاپ  تکربرپ و  رابرپ و  ار  یگدنز  لصاح  هک  دبای  صاصتخا  ادخ  هاگرد  هب  هناصلاخ  زاین  زار و 

.دزاس یم 

ْنُکَِیل ٍّرَذ  َابَأ  اَی  : » دومرف رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  تقیقح  نیا  وس  کی  زا  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ندیباوخ ندروخ و  اذغ  رد  یتح  یشاب  هتـشاد  تبرق ) دصق  و   ) تین زیچ  ره  رد  دیاب  ِلْکَْألا ؛ ِمْوَّنلا َو  ِیف  یَّتَح  ٌهَِّین  ٍءْیَـش  ِّلُک  ِیف  ََکل 

،ج 74،ص 84} راونالاراحب ( . 2 («. } دوش بوسحم  وت  تادابع  ءزج  اهنآ  همه  ات  )

َناَک : » میناوخ یم  تسا  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  یثیدح  رد  رگید  يوس  زا 

یمهم لکشم  هاگره  مالسلا  هیلع  یلع  ِهاَلَّصلا ؛ ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َهَیْآلا َو  ِهِذَه  اَلَت  َُّمث  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  َعِزَف  ٌءْیَش  َُهلاَه  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع 
یم توـالت  ار  نآرق  هفیرـش  هیآ  نیا  سپـس  دـنک ) لـح  يرتشیب  تردـق  اـب  ار  لکـشم  اـت   ) تفر یم  زاـمن  غارـس  هب  دـمآ  یم  شیپ 

 { ،ج 3،ص 480،ح 1 یفاک ( . 1 «. } دیبلطب يرای  زامن  و  هزور )  ) ییابیکش زا  :» دومرف
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نیقی هب  ؛ » ًالیِوَط ًاْحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  ًالِیق * ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَـشَأ  َیِه  ِلـْیَّللا  َهَئِـشان  َّنِإ  : »» میناوخ یم  لـّمزم  هروس  تایآ 6 و 7  رد 
تدابع و   ) تشاد یهاوخ  ینالوط  رمتـسم و  شالت  زور  رد  وت  اریز  ، تسا رترادیاپ  يراتفگ  رتراوتـسا و  یماگ  هنابـش  تدابع  زامن و 

هنابـش تداـبع  اـب  ار  دوخ  حور  دـیاب  يراد  شود  رب  نیگنـس  فیاـظو  زور  رد  نوچ  هکنیا  هب  هراـشا  («. دـشخب یم  ورین  وـت  هب  هناـبش 
.يروآ تسد  هب  گرزب  ياهراک  يارب  مزال  یگدامآ  ینک و  تیوقت 

موس تسیب و  شخب 

همان نتم 

اَم ِّفَو  ،َو  َكِراَهَن َِکْلَیل َو  ِیف  َِکنَدـَب  ْنِم  َهّللا  ِطْعَأَف  ، ًهَّصاَخ َُهل  َیِه  ِیتَّلا  ِهِِضئاَرَف  ُهَماَـقِإ  : َکَـنیِد ِهَِّلل  ِِهب  ُِصلُْخت  اَـم  ِهَّصاَـخ  ِیف  ْنُکَْیل  َو 
ًارِّفَنُم َو َّنَنوُکَت  اَلَف  ، ِساَّنِلل َِکتاَلَص  ِیف  َتُْمق  اَذِإ  َو.َغََلب  اَم  َِکنََدب  ْنِم  ًاِغلَاب  ، ٍصوُْقنَم َال  ٍمُوْلثَم َو  َْریَغ  ًالِماَک  َِکلَذ  ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  ِِهب  َْتبَّرَقَت 

یِّلَـصُأ َْفیَک  ِنَمَْیلا  َیلِإ  ِینَهَّجَو  َنیِح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَس  ْدَق  َو.ُهَجاَْحلا  َُهل  ُهَّلِْعلا َو  ِِهب  ْنَم  ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  ، ًاعِّیَـضُم َال 
.ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْنُک  ْمِهِفَعْضَأ َو  ِهاَلَصَک  ْمِِهب  ِّلَص  : َلاَقَف ْمِِهب ؟

اه همجرت 

یتشد

رد سپ  تسا ، راگدرورپ  هژیو  هک  تسا  یتابجاو  ماجنا  یهد ، ماـجنا  صـالخا  اـب  دـیاب  دراد و  صاـصتخا  ادـخ  هب  هک  ییاـهراک  زا 
یناصقن بیع و  یب  دـنک  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  وت  هچنآ  و  هد ، صاـصتخا  ادـخ  شتـسرپ  هب  ار  دوخ  دوجو  زور ، بش و  زا  یـشخب 

 . يوش مسج  یگتسخ  راچد  هچ  رگا  هد ، ماجنا 

نایم رد  اریز  يزاس ، هابت  ار  نآ  هک  نآ  هن  نکارپب و  ار  مدرم  زامن ، ندرک  ینالوط  اـب  هن  یناوخ ، یم  تعاـمج  هب  زاـمن  هک  یماـگنه 
اب مدیسرپ ، وا  زا  داتـسرف  یم  نمی  هب  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دراد .  دوجو  یتجاح  بحاص  ای  رامیب  مدرم ،

: دومرف مناوخب ؟ زامن  هنوگچ  مدرم 

« شاب نابرهم  نانمؤم  رب  راذگب و  زامن  ناناوتان  ناوت  دح  رد  »

يدیهش

سپ .ینادرگ  یم  صلاخ  نآ  يارب  ار  تنید  هک  دوب  هلمج  نآ  زا  ینآ - يادا  یپ  رد  و  تسادخ - صاخ  هک  یتابجاو  درازگ  دـیاب  و 
یب ناسر ، ماجنا  هب  یتسرد  هب  دنک  تکیدزن  ادخ  هب  ار  هچنآ  نادرگ و  ادخ  شتسرپ - صاخ - ار  دوخ  نت  زور  بش و  زا  یشخب  رد 

ار نانآ  هن  هک  رازگ  نانچ  يرازگزامن  نامدرم  اـب  نوچ  و  دـیاسرفب .- تنت  دـیآ و  راوشد  ار  وت  دـنچ - ره  ناـصقن ، شهاـک و  چـیه 
ادـخ لوسر  زا  نم  .تسراتفرگ  دراد و  یتجاح  اـی  تسا  راـمیب  هک  دوب  یـسک  مدرم  ناـیم  هچ  ینادرگ ، عیاـض  ار  زاـمن  هن  یناـمرب و 

رب رازگب و  ناـنآ  ناـناوتان  ییاـناوت  دـح  رد  : » دومرف مرازگ ؟ زاـمن  هنوـگچ  مدرم  اـب  مدیـسرپ  داتـسرف  نمی  هب  ارم  هک  هاـگ  نآ  (ص )
« .رآ تمحر  نانمؤم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4205 

http://www.ghaemiyeh.com


یلیبدرا

تـسا صوصخم  نآ  هک  ياه  هضیرف  نتـشاد  ياپب  ار  دوخ  نید  نآب  ادخ  يارب  هدرک  صلاخ  هکیتقو  نآ  هّصاخ  رد  دشاب  هک  دـیاب  و 
؟؟ مامتب هدب  دوخ و  زور  بش و  رد  تدوخ  ندب  زا  ادخب  هدب  سپ  ادخب 

وت ندب  زا  دشاب  هدنسر  هدش  هتساک  یب  بیع و  یب  لامک  دحب  دشاب  هدیسر  هک  یتلاح  رد  نآ  زا  ادخ  يوسب  نآب  یئوج  یکیدزن  هک 
سپ نتخاس و  زاردـب  نامدرم  هدـننامر  شابم  سپ  نامدرم  يارب  دوخ  زامن  رد  يزیخرب  هاـگ  ره  عسو و  ردـقب  ینعی  دـسر  هچ  نآ  هب 

ادخ لوسر  زا  مدرک  لاؤس  هک  قیقحتب  یتجاح و  دشاب  ار  وا  رم  يرامیب و  واب  دشاب  هدیـسر  هک  تسا  یـسک  نامدرم  رد  هک  یتسردب 
دومرف سپ  ناشیاب  مرازگ  زامن  هنوگچ  هک  نمیب  ارم  داتسرف  هک  یماگنه 

نابرهم نانمومب  شاب  ناشیا و  نیرتفیعض  ندرازگ  وچمه  ناشیاب  رازگزامن 

یتیآ

رد سپ  .دراد  صاصتخا  نادب  هک  دشاب  یتاقوا  رد  ینادرگ و  صلاخ  شیوخ  تین  تسا ، دنوادخ  صاخ  هک  یضیارف ، هماقا  رد  دیاب 
ناسر و ماجنا  هب  دوش  یم  يادخ  هب  وت  یکیدزن  ببـس  هک  ار  یلامعا  رامگب و  يادـخ  تعاط  رد  ار  دوخ  نت  زور ، هنابـش  زا  یـشخب 
، يرازگ یم  زامن  مدرم  اب  نوچ  .ددرگ  وت  مسج  ندوسرف  ببـس  دنچ ، ره  دـیآ ، هدرازگ  یـصقن  بیع و  چـیه  یب  تلامعا  ات  شوکب 

لوسر زا  .دـنمزاین  یخرب  دـنرامیب و  نارازگزامن  زا  یخرب  اریز  ینادرگ ، عیاض  ار  تزامن  ای  يزاس  هدـیجنر  ار  نانآ  هک  نکم  نانچ 
ناوـت ردـق  هب  دوـمرف : مرازگزاـمن ؟ مدرم  اـب  هنوـگچ  هک  مدیـسرپ  داتـسرف ، یم  نمی  هب  ارم  هک  یماـگنه  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

.شاب نابرهم  نانم  ؤم  رب  اهنآ و  نیرتناوتان 

نایراصنا

دنوادـخ هب  صوصخم  هک  یتاـبجاو  دـشاب  تاـبجاو  هماـقا  ینک  یم  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  تنید  نآ  هب  هچنآ  صوـصخ  رد  دـیاب  و 
وحن هب  دوش  یم  دنوادخ  هب  وت  برق  بجوم  هچنآ  زا  و  هدب ، رارق  دنوادخ  رایتخا  رد  زور  بش و  رد  تندب  زا  كالم  نیا  يور  ، تسا

تعامج زامن  هب  مدرم  اب  نوچ   . دـیآ دراو  تندـب  هب  یـشیاسرف  همدـص و  هنوگ  ره  هچ  رگ  هد ، ماجنا  تساـک  مک و  نودـب  لـماک و 
دوجو رامیب  مه  مدرم  نایم  رد  هک  ، ییامن عیاض  ار  زامن  هک  تروص  نآ  هب  هن  ینک  هدـیمر  ار  مدرم  هک  رازگب  زامن  ناـنچ  هن  یتسیاـب 

نمی هب  ارم  هک  يرفـس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم   . دورب نآ  لابند  هب  دیاب  دراد و  یتجاح  هک  یـسک  مه  دراد و 
نابرهم نمؤم  مدرم  هب  ،و  نانآ نیرت  ناوتان  زامن  دـننام  ناوخب  يزامن  نانآ  اب  :» دومرف ؟ مرازگب زامن  هنوگچ  مدرم  اـب  : مدیـسرپ داتـسرف 

 « . شاب

حورش

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

هنابـش رد  نیاربانب  یهد ، ماجنا  وا  يارب  هنامیمـص  تسوا ، يارب  اهنت  هک  ار  یتابجاو  يا ، هداد  رارق  ادخ  هژیو  هک  یتصرف  نآ  رد  دیاب 
هدش و ادخ  هب  وت  یکیدزن  ثعاب  هک  هد  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  یلمع  هلیـسو  نادب  راپـسب و  ادـخ  هب  ار  تنت  شیاسآ  زا  یـشخب  زور 

يراک يرازگ  یم  زامن  مدرم  اب  هک  یماگنه  و  ددرگ ، تندـب  یتحاراـن  شیاـسرف و  بجوم  هک  دـنچ  ره  دـشاب  صقن  بیع و  نودـب 
(- ص  ) ادـخ ربمایپ  زا  نم  .دـنراتفرگ  رامیب و  يدارفا  مدرم  نایم  اریز  ینادرگ ، عیاـض  ار  زاـمن  یناـجنرب و  دوخ  زا  ار  مدرم  هک  نکن 

زامن درف  نیرتناوتان  نوچمه  نانآ  اب  دومرف : مدیـسرپ  اجنآ  مدرم  اب  زامن  يرازگرب  هوحن ي  زا  تشاد - مازعا  نمی  هب  ارم  هک  یماگنه 
.شاب نابرهم  نانموم  هب  تبسن  و  راد ، اپ  هب  ار 

عون نیرتهب  و  بجاو ، لامعا  يارب  مزال  تاـقوا  ینعی  دـنک ، فرـص  ادـخ  دوخ و  نیب  لاـمعا  اـهراک و  رد  ار  اهتـصرف  نیرتهب  مشش :
هب غراف و  ییایند  ياهیراتفرگ  زا  هک  تسا  یتقو  تاقوا  نیرت  تلیـضفاب  سپ  دریگ  ماجنا  نیعم  تقو  رد  هک  تسا  يراـک  نآ  اـهراک 

تـسا یلمع  لامعا ، نیرتالاب  هک  تسا  هداد  بلطم  نیا  رب  هجوت  هیعرلا  تناک …  نا  و  ترابع : رد  .دـشاب و  نورقم  ادـخ  اـب  تولخ 
اب ار  یهلا  تاـبجاو  هداد ، رارق  ینید  لـمع  صوـصخم  ادـخ و  هژیو ي  هک  نیعم ، تصرف  نآ  رد  مـتفه : .دـشاب  ادـخ  يارب  اـهنت  هـک 

تعاط و هار  رد  ینعی  ادخ ، يارب  زور  هنابـش  رد  ار  دوخ  یمـسج  شیاسآ  زا  یتمـسق  متـشه : .دـهد  ماجنا  یـصاخ  هجوت  صالخا و 
ناکم فرظ  ود  هک  تسا  زور  هنابـش  ندوب  نامه  هنیرق  هدش ، فذح  تسا - هدوب  مولعم  نوچ  مود - لوعفم  .دنک  فرـص  وا  یگدنب 

بیع و نودب  لماک و  روط  هب  دهد ، یم  ماجنا  ادـخ  هب  برقت  يارب  هک  ار  یلمع  مهن : .دنـشاب  یم  ندـب ، رکذ  هنیرق ي  هب  لاعفا  يارب 
هب شبـصن  تسا و  يردـصم  فرح  هک  نیاربانب  تسا  بوصنم  ام  .دـنلاح و  هس  ره  اغلاب  و  مولثم ، ریغ  الماک ، تاـملک  .دـشاب  صقن 
دنچ ره  ینعی : هعاطلا  هوقلا و  نم  غلب  ام  اغلاب  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  نمـض  رد  هک  تسا  اغلاب …  هملک : هلیـسو ي 
نیا دوش ، یم  طوبرم  تعامج  زامن  رد  مدرم  تماما  هب  هک  یبادآ  هلمج  زا  مهد : .ددرگ  تندـب  یگدوسرف  ثعاب  تداـبع  راـشف  هک 
نیب و  ددرگ ، یم  مدرم  ترفن  ثعاب  نآ  نداد  لوط  هک  ینالوط  زامن  نیباـم  دـنک ، باـختنا  ار  یطـسو  دـح  دوخ  زاـمن  رد  هک  تسا 
زامن ندناوخ  ینالوط  ینیگنـس و  در  يارب  و  ددرگ ، یم  نآ  تلیـضفن  درب  نیب  زا  زامن و  ناکرا  يزاس  هابت  ثعاب  هک  ندناوخ  هاتوک 

یف ناف  زا : تسا  ترابع  نآ  يارغـص  هک  تسا  يرمـضم  سایق  کی  یلقع  لـیلد  اـما  تسا : هتـسج  لالدتـسا  یلقن  یلقع و  لـیلد  هب 
هک يا  هعماج  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  دنراتفرگ و  رامیب و  هک  دنراد  دوجو  يدارفا  مدرم  نایم  اریز  هجاحلا  سانلا … 

هدرک لقن  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هک  تسا  یتیاور  یلقن ، لیلد  اما  .تسا و  نتفرگ  کبـس  ارادم و  دنمزاین  دـشاب  اهنآ  نایم  روبزم  دارفا 
.تسا زامن  تابجاو  ناکرا و  ظفح  اب  زامن  نتفرگ  کبس  رازگزامن ، نیرتناوتان  زامن  هب  تعامج  زامن  هیبشت  تهج  و  تسا ،

دیدحلا یبا  نبا 

اَم ِّفَو  َكِراَهَن َو  َِکْلَیل َو  ِیف  َِکنَدـَب  ْنِم  َهَّللا  ِطْعَأَف  ًهَّصاَـخ  َُهل  َیِه  ِیتَّلا  ِهِِضئاَرَف  ُهَماَـقِإ  َکَـنیِد  ِهَِّلل  ِِهب  ُِصلُْخت  اَـم  ِهَّصاَـخ  ِیف  ْنُکَْیل  َو 
[ ُهَناَْحبُس  ] ِهَّللا َیلِإ  ِِهب  َْتبَّرَقَت 

ِیف َّنِإَف  ًاعِّیَضُم  ًارِّفَنُم َو َال  َّنَنوُکَت  َالَف  ِساَّنِلل  َِکتَالَص  ِیف  َتُْمق  اَذِإ  َغََلب َو  اَم  َِکنََدب  ْنِم  ًاِغلَاب  ٍصوُْقنَم  ٍمُوْلثَم َو َال  َْریَغ  ًالِماَک  َِکلَذ  ْنِم 
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ِهَالَـصَک ْمِِهب  ِّلَـص  َلاَـقَف  ْمِِهب  یِّلَـصُأ  َفـْیَک  ِنَمَْیلَا  َیلِإ  ِینَهَّجَو  َنیِح  ِهَّللا ص  َلوُـسَر  ُْتلَأَـس  ْدَـق  ُهَجاَْـحلا َو  َُهل  ُهَّلِْعلا َو  ِهـِب  ْنَـم  ِساَّنلا 
 . ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْنُک  ْمِهِفَعْضَأ َو 

اهرئاعش اهننس و  اهضئارفب و  اهلص  لب  اراصتخا  هالصلا  رـصتخت  نأ  یلع  ناطلـسلا  لغـش  کنلمحی  يأ ال  مولثم  ریغ  الماک  هل  لاق  مث 
 . کتوق کندب و  نم  لان  کلذ و  کبعتأ  نإ  کلیل و  كراهن و  یف 

«. { . اهفعضیف :» د ( 1 اهعیضیف {  اهصقنی  هالصلا و  جدخی  الأ  اهنع و  مهرفنیف  لیطی  الأ  هعامج  سانلاب  یلص  اذإ  هرمأ  مث 

همتت نم  نوکی  نأ  لمتحی  امیحر  نینمؤملاـب  نک  هلوق و  مهفعـضأ و  هالـصک  مهب  لـص  هل  هلوق ع  وه  یبنلا ص و  نع  اربخ  يور  مث 
هظفللا نـأل  رتشـألل  هیـصولا  نم  نینمؤملا  ریمأ  مـالک  نم  هنأ  رهاـظلا  نینمؤملا ع و  ریمأ  مـالک  نم  نوکی  نأ  لـمتحی  يوبنلا و  ربخلا 

ربخلا یف  روهشملا  یه  ثیدحلا  بابرأ  دنع  یلوألا 

یناشاک

دوخ نید  ادخ  يارب  نآ  هب  يا  هدرک  صلاخ  هک  یتقو  نآ  هصاخ  رد  کنید ) هب  صلخت هللا  ام  هصاخ  یف   ) دـشاب هک  دـیاب  و  نکیلف ) )
نم هللا  طعاف   ) ادخ هب  تسا  صوصخم  هک  یـضئارف  نانچنآ  هصاخ ) هل  یه  یتلا   ) ادخ ياه  هضیرف  نتـشاد  ياپ  هب  هضئارف ) هماقا   ) ار
یلا هب  تبرقت  ام   ) مامت هب  هدب  و  فو ) و   ) دوخ زور  دوخ و  بش  رد  كراهن ) کلیل و  یف   ) تدوخ ندب  زا  ادخ  هب  هدب  سپ  کندب )

دح هب  دشاب  هدیسر  هک  یتلاح  رد  مولثم ) ریغ  الماک   ) نآ زا  یلاعت  قح  يوس  هب  نآ  هب  ییوج  یکیدزن  هک  ار  زیچ  نآ  کلذ ) نم  هللا 
وت ندب  زا  دشاب  هدیـسر  کندب ) نم  اغلاب   ) هتفریذپ ناصقن  دـشاب و  هدـش  یتساک  هکنآ  هن  و  صوقنم ) و ال   ) روصق بیع و  یب  لامک 

يارب دوخ  زاـمن  رد  يزیخرب  هک  هاـگره  و  ساـنلل ) کتولـص  یف  تمق  اذا  و   ) تقاـط عسو و  ردـق  هب  ینعی  .دـسر  هچنآ  هب  غـلب ) اـم  )
رت هب  هدننک  عیاض  هن  و  اعیضم ) و ال   ) نآ نتخاس  زارد  هب  نامدرم  هدننامر  شابم  سپ  ارفنم ) ننوکت  الف   ) نامدرم

تـسا وا  اب  هک  یـسک  هلعلا ) هب  نم   ) تسا نامدرم  نایم  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  سانلا ) یف  ناف   ) نآ هضورفم  ماـکحا  تاـبجاو و  ك 
لوسر زا  مدیـسرپ  هک  قیقحت  هب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاس  دـق  و   ) یتجاح تسا  ار  وا  رم  هجاحلا ) هل  و   ) يرامیب یتلع و 

اب مرازگ  زامن  هنوگچ  هک  مهب ) یلصا  فیک   ) نمی رهش  هب  ارم  داتسرف  هک  یتقو  نمیلا ) یلا  ینهجو  نیح   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
تفخ و يور  زا  ناشیا  رتفیعـض  ندرازگ  زامن  هچمه  مهفعـضا ) هولـصک   ) ناشیا اب  رازگزامن  هک  دومرف  سپ  مهب ) لص  لاقف   ) ناشیا

نابرهم نانموم ، هب  شاب  و  امیحر ) نینموملاب  نک  و   ) بجاو لقا 

یلمآ

ینیوزق

یلاعت و تسار  وا  نآ  هک  وا  تابجاو  تماقا  ار ، دوخ  نید  ادخ  يارب  زا  نآ  هب  ینادرگ  یم  صلاخ  هچنآ  هصاخ  رد  دشاب  هک  دـیاب  و 
ضیارف يارب  تادابع  تاقوا  نیرتهب  هک  دشاب  مزال  مه  و  دراذـگ ، تادابع  يارب  تاقوا  نیرتهب  سک  هک  دـشاب  مزال  هچنانچ  و  سب ،

.دراذگ تابجاو  و 
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صقان و  دـشاب ، هتـشادن  تساک  مک و  هک  یلماک  مهـس  هب  لمع  نآ  زا  یلاعت  يادـخ  يوس  هب  دوخ  ندـب  زا  ار  يادـخ  نکاـطع  سپ 
ناج نت و  هب  یتمدص  هنوگره  هک  ول  ینعی و  .دوخ  زور  دوخ و  بش  رد  دسرب  هک  اج  ره  هب  وت  ندب  زا  دشاب  هدنـسر  دنچ  ره  دـشابن 
دیاب .دننک  یلاعت  وا  تدابع  ایر  بیر و  نودب  افـص و  قدص و  يور  زا  هک  یناسک  نآ  هب  هدرک  برقت  هچنآ  مامت  هب  هدـب  دـنزب و  وت 
الثم .ددرگ  قحال  تقشم  بعت و  و  دسر ، يررض  نآ  زا  ار  ندب  دنچ  ره  دنیامنن ، تشاذگورف  توف و  يزیچ  وا  تامتم  طیارـش و  زا 
لوق زا  یلاعت ) هلوق   ) و جح )  ) رفـس ای  هزور  ببـس  هب  ندب  ندش  فیعـض  نتـساک و  لسغ و  ببـس  هب  دـیدش  يامرـس  زا  نتفای  ررض 
نیا زا  زین  رومالا ) مزع  نم  کلذ  نا  کباصا  ام  یلع  ربصا  رکنملا و  نع  هنا  فورعملاب و  رما  و  هولصلا ) مقا  ینبای   ) وا رـسپ  هب  نامقل 

هک یلامعا  و  دوخ ، ندـب  زا  ار  يادـخ  تسا  هدرک  اطع  هک  لمع  نآ  ای  تسا  لمع  قلطم  هب  عجار  ای  کـلذ ) نم   ) ریمـض تسا  باـب 
زا یهجو  رب  نکیل  دـشابن و  تدابع  لصا  نآ  زا  یـضعب  یلاعت  قح  نامرف  تعباتم  تهج  دـنکفا  جـنر  رد  نآ  زا  ار  دوخ  ندـب  یمدآ 

و دالوا ، لـها و  تشیعم  يارب  ضرا  رد  ندومن  یعـس  باـبحا و  ناوخا و  تراـیز  هب  نتفر  ـالثم  .ددرگ  زاـب  تداـبع  هب  تین  حـالص 
لفاون و  هتقوم ، ضیارف  نوچ  دنیوج ، نانم  يادـخ  هب  برقت  نآ  هب  هک  ضرغ  نآ  يارب  عوضوم  دـشاب و  تدابع  سفن  نآ  زا  یـضعب 

ار مدرم  هدـننامر  هتبلا  شابم  سپ  نامدرم  يارب  دوخ  زامن  رد  ینک  مایق  نوچ  .دـشاب و  رتشیب  اهنیا  لاثم  اب  مامتها  دـیاب  سپ  هموسرم ،
نایب ناف ) هلوق : و   ) راد یعرم  هبجاو  طیارـش  و  راذـگب ، هنایم  يزامن  ینعی  .رـصق  تیاـغ  زا  ار  زاـمن  هدـننک  عیاـض  هن  زاـمن و  لوط  زا 

ناشیا دشک  رید  هب  نوچ  و  دنا ، یتجاح  تلع و  بحاص  یـضعب  مدرم  رد  هک  اریز  ینعی  .هدم  مر  ار  مدرم  زامن  يزارد  هب  هک  تسنآ 
هارکا هب  ای  دـندرگن  رـضاح  هعمج  تعامج و  زامن  هب  تلع  نیا  هب  دنـشاب  هتـشادن  مامت  صالخا  هک  ناـشیا  رایـسب  و  دـسر ، ررـض  ار 

باب نیا  رد  و  دهدب ، لد  رد  مانشد  دص  ار  زامن  شیپ  دشاب  یتمحز  یتلع و  ار  صخش  دشک و  زارد  هب  زامن  نوچ  و  دندرگ ، رـضاح 
نیا رب  ءافلخ  كولم و  یتدـم  و  دـندومن ، یم  تماما  دوخ  نایلاو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  اجنآ  زا  مکح  نیا  و  دـنا ، هدروآ  تاـیاکح 
هناور ارم  هک  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدیـسرپ  قیقحت  هب  .دش و  كورتم  راید  یـضعب  رد  تنـس  نیا  مایا  رورم  هب  ات  دـندوب  تداع 

اب شاب  و  ناشیا ، رتفیعـض  زامن  وچمه  ناـشیا  اـب  نک  زاـمن  ترـضح  نآ  دومرف  سپ  ناـشیا ؟ اـب  منک  زاـمن  هنوگچ  تخاـس  یم  نمی 
.نارگ ریگ و  تخس  هن  نابرهم  نینموم 

یجیهال

ام فو  كراهن و  کلیل و  یف  کندـب  نم  هللا  طعاف  هصاخ ، هل  یه  یتلا  هضئارف  هماـقا  کـنید ، هب هللا  صلخت  اـم  هصاـخ  یف  نکیلو  »
ارفنم ننوکت  الف  سانلل  کتالـص  یف  تمق  اذا  غلب و  ام  کندـب  نم  اغلاب  صوقنم ، مولثم و ال  ریغ  الماک  کلذ  نم  هللا  یلا  هب  تبرقت 

، نمیلا یلا  ینهجو  نیح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  تلاس  دـق  هجاحلا و  هل  هلعلا و  هب  نم  سانلا  یف  ناف  اعیـضم ، ـال  و 
(.« امیحر نینموملاب  نک  مهفعضا و  هالصک  مهب  لص  : ) لاقف مهب ؟ یلصا  فیک 

نآ ادخ ، تابجاو  نتـشاد  اپرب  ار  وت  نید  نآ  رد  ادخ  يارب  زا  يزاس  یم  صلاخ  وت  هک  یـصاخ  تقو  رد  دشاب  دیاب  هنیآ  ره  ینعی و 
نادرگب وت و  زور  رد  وت و  بش  رد  ار  وت  ندب  تادابع  لامعا و  ادـخ  هب  شخبب  سپ  ادـخ ، يارب  زا  صتخم  اهنآ  دنـشاب  هک  یتابجاو 

صقان دشابن و  راد  بیع  دشاب ، مامت  هک  یتلاح  رد  تادابع ، نآ  زا  ادخ  يوس  هب  نآ  هب  ییوج  یم  یکیدزن  هک  ار  هچنآ  هدننکافو ي 
وت ندرازگزامن  رد  یتسیا  یم  هک  ینامز  نآ  ره  دسرب و  دناوت  یم  هک  يرادقم  نآ  هب  ار  وت  ندب  یشاب  هدنناسر  هک  یتلاح  رد  دشابن 

سپ .زامن  تابجاو  كرت  بیرقت  هب  زامن ، هدننک ي  عیاض  هن  زامن و  لوط  ببس  هب  زامن  زا  نامدرم  هدننامر ي  شابم  سپ  نامدرم ، اب 
.درادـن ار  زامن  يزارد  ییاناوت  ینعی  تسا ، تجاح  وا  يارب  زا  تسا و  ضرم  وا  رد  هک  تسه  یـسک  نامدرم  نایم  رد  هک  قیقحت  هب 
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هک نمی ، تیـالو  يوس  هب  ارم  درک  یم  هناور  هک  یتـقو  رد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوـسر  زا  مدیـسرپ  هک  قـیقحت  هب  و 
لقا رب  لمتـشم  زامن  ینعی  ناشیا ، نیرت  فیعـض  زامن  دـننام  ناشیا  اـب  رازگب  زاـمن  هک  : ) تفگ سپ  ناـشیا ؟ اـب  مرازگ  زاـمن  هنوگچ 

(.« نابرهم نانموم  رب  شاب  تابجاو و 

یئوخ

.هیفرظ هلمج  وه  و  ربخلا ، نع  رخا  نکیل  مسا و  هضئارف : هماقا 

یف تامدـقملا  نم  اهلامب  هالـصلا  هراحلا و  مایالا  یف  موصلاک  هندـبل  هبعتم  هقاش و  تناـک  نا  و  هصوصخملا ، ضئارفلا  هماـفاب  هرما  و 
یف لاق  .لامهالا  حماستلا و  نم  هیف  هصقنم  لامعالا و ال  نم  هیدوی  امیف  للخ  عقی  ثیحب ال  هلئاطلا  رافسالا  یفایفلا و  یف  دربلا و  هدش 

اهلـص لب  اراـصتخا ، هالـصلا  رـصتخت  نا  یلع  ناطلـسلا  لغـش  کـنلمحی  ـال  يا  مولثم ) ریغ  ـالماک  : ) هلوق ناـیب  یف  یلزتعملا  حرـشلا 
هلوق نم  دوصقملا  نا  رهاظلا  لوقا : .کتوق  کندب و  نم  لان  کلذ و  کبعتا  نا  کلیل و  كراهن و  یف  اهرئاعش  اهننس و  اهضئارفب و 

( صوقنم ریغ   ) هلوق نم  دوصقملا  نالطبلا و  بجوی  ثیحب  ءزج  وا  طرـش  نم  هدابعلا  یف  بجاوب  لالخالا  نع  یهنلا  وه  مولثم ) ریغ  )
هللا یطعی  نا  نماثلا  مثیم : نبا  لاق  .هلیـضفلا  تقو  نس  ریخاتلا  وا  ءادالا  یف  لیجعتلا  راـصتخالاک و  لـطبملا  ریغلا  ناـصقنلا  نع  یهنلا 

هنیرقلا لاعفالل و  نیلحم  راهنلا  لیللا و  نوک  هنیرقلا  هب و  ملعلل  یناثلا  لوعفملا  فذـحف  هدابع  هعاط و  يا  هراـهن : هلیل و  یف  هندـب  نم 
( طعاف  ) هلوقل ناث  لوعفم  رقتـسم  فرظ  کندـب ) نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  رهاظلا  فلکت و  نم  همالک  ولخی  ال  لوقا : .ندـبلا  رکذ 

كردتـسا مث  .هاوق  ندبلا و  نم  ءزج  اهیف  فرـصی  ثیحب  هدابعلا  یف  هیندب  هضایر  نع  هیانک  هلمجلا  و  ربلا ، نم  ادـیز  طعا  لوقت  امک 
جئاوحب رـضی  نیلولعملا و ال  یلع  قشی  هجو ال  یلع  اهئادا  نیموماملا و  لاح  هیاـعرب  هرماـف  هعاـمجلا  یف  ساـنلاب  هتالـص  کـلذ  نم 

ثیحب هیعرملا  اهبادآ  اهتابجاوب و  لخی  هجو  یلع  اهیدوی  نکل ال  مهدـنع و  هروفنم  هعامجلا  یف  هالـصلا  ریـصتف  نیفرتحملا  لامعلا و 
ناوعا ضعب  نذاتـسا  هنا  یکح  یلوالا : ماقملل : نیتبـسانم  نیتصق  رکذـب  لصفلا  اذـه  حرـش  متخن  .اهتقو و  وا  اهلامعال  اعیـضم  نوکی 

راهنلا و لوطل  هموص  هاشلا  راطفا  یف  هیدل  دـمتعم  همایا و  یف  هعیـشلل  تفم  عجرم و  وه  هل و  رـصاعملا  یمقلا  ققحملا  نم  هاشیلعحتف 
نیمهتملا یلع  مکحی  اـمبرف  رـصعلا  ناوا  یف  اـصوصخ  دـیدشلا و  بضغلا  هیف  ثروی  هلاـح و  یف  رثوی  موصلا  ناـب  ـاللعم  رحلا  هدـش 

، هلادعلا دـح  نع  جرخی  امب  کتفلا  لتقلاب و  لصی  نا  یلا  هبوقعلا  دـیدشتب  نیمرجملا  یلع  وا  همرج ، هتابثا  نع  قیقحتلا  لبق  هبوقعلاب 
هحرـش یف  یلزتعملا  حراشلا  هرکذ  ام  هیناثلا : .ملظلا  فالخلا و  بکتری  یتح  بضغی  موصی و ال  هاشلا  ناب  یلاعت : هللا  همحر  باـجاف 

اذاف توصلا ، عمـسی  ثیحب  دـعقی  هریغ و  یلا  قثی  و ال  هسفنب ، ملاظملل  سلجی  هرـساکالا  ضعب  ناک  لاـق : رـصم ) (ص 87 ج 17 ط 
ملف یعمس  یف  ممـصب  تبـصا  نا  ینا  هیعرلا  اهیا  لوقی : کلملا  نا  هیدانم : يدانف  هعمـس ، یف  ممـصب  بیـصاف  ملظتملا ، لخدا  هعمس 

.هل فرشتسم  یف  مهل  نسلج  و  رمحا ، ابوث  سبلیلف  همالظ  يذ  لک  يرصب ، یف  بصا 

صوصخم تسا و  وت  رب  هکیتابجاو  ماجنا  یهد ، یم  ماجنا  ادـخ  يارب  دوخ  نید  راـک  رد  يدنمـصالخ  اـب  هچنآ  صوصخرد  دـیاب  و 
زا  ) ینک یم  ناحبس  يادخب  برقت  يارب  هچنآ  شیوخ  زور  رد  شیوخ و  بش  رد  هدب ، ادخ  هب  دوخ  نت  زا  يراد ، روظنم  تسا  ادخ 

جنر تنت  هب  رتـشیب  هچ  ره  رازگب  دـشاب ، هتـشادن  یتساـک  دـشابن و  نآ  رد  یللخ  هکیروـطب  هدـب  ماـجنا  لـماک  هریغ ) هزور و  زاـمن و 
ترفن هیام ي  هک  یهدب  لوط  يا  هزادناب  دیابن  يراد  رس  تشپ  رد  تعامج  یناوخ و  یم  زامن  مدرم  يارب  هاگره  یلو  .دسر  تدابع 
یخرب دنناوخ  یم  زامن  وت  رـس  تشپ  هک  یمدرم  ددرگ ، زامن  عییـضت  هیام ي  هک  یئآلا  توک  نانچ  هن  دوش و  تعامج  زامن  زا  مدرم 
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لیسگ منمی  يوسب  ناناملسم  یتسرپرس  يارب  هک  یماگنه  ع )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  نم  .دنتـسه  تجاح  يراتفرگ و  يرامیب و  راچد 
نانمومب تبـسن  اهنآ و  نیرت  ناوتاـن  زاـمن  دـننام  دومرف : خـساپ  رد  مناوخب ؟ تعاـمج  زاـمن  مدرم  يارب  هنوگچ  هک : مدیـسرپ  تشاد 

.شاب نابرهم 

يرتشوش

دیدحلا و یبا  نبا   ) یف امک  هب ) هللا   ) باوصلاف ریخات  میدقت و  اهیف  عقو  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هب هللا ) صلخت  ام  هصاخ  یف  نکیل  (و 
نم هللا  طعاف   ) .ضئارفلا ماقا  نم  سانلا  دـبعا  مالـسلا : مهیلع  اولاقف  هصاـخ ) هل  یه  یتلا  هضئارف  هماـقا  کـنید   ) .هیطخلا و  مثیم ) نبا 
ملث نم  مولثم ) ریغ  الماک  کلذ  نم  هللا  یلا  هب  تبرقت  ام  فو  و  (. ) بجی ام  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  كراـهن ) کـلیل و  یف  کندـب 

تمق اذا  و   ) .هتالص نم  قرـسل  نم  قارـسلا  قرـسا  ربخلا : یف  و  غلب ) ام  کندب  نم  اغلاب  صوقنم  و ال   ) .للخلا هملثلا  و  رـسکلاب ، ملثی 
نوکت نا  مامالل  یغبنی  ربخلا : یف  اعیـضم ) ارفنم و ال  ننوکت  الف   ) .حـصا وه  و  سانلاب ) ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  سانلل ) کتالـص  یف 

هب رم  و  هءارقلا ، لیطی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  دجـسم  یف  موی  ذاعم  ناک  .هفلخ و  نم  فعـضا  هالـص  یلع  هتـالص 
مث یلـص  هسفنل و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لجرلا ارقف  هلیوط ، هروس  حـتتفاف  لجر 

اهاحض و سمـشلاب و  کیلع  اناتف ، نوکت  نا  كایا  هل : لاقف  ذاعم ، یلا  ثعبف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کلذ  غلبف  هتلحار ، بکر 
هللا یلص   ) هللا لوسر  تلاس  دق  و   ) .هالـصلا ففخف  یبص ، ءاکب  عمـسف  اموی ، هباحـصا  ما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  .اهتاوذ و 

: لاق مالسلا ) هیلع   ) هنع ینوکـسلا  ربخ  یف  مهفعـضا ) هالـصک  مهب  لص  لاقف  مهب  یلـصا  فیک  نمیلا  یلا  ینهجو  نیح  هلآ ) هیلع و 
فحتلا هیاور  یف  و  امیحر ) نینموملاب  نک  و   ) .کفلخ نم  فعضا  هالا  لصف  تیلـص  اذا  یلع ! ای  لاق : نا  یبیبح  هیلع  تقراف  ام  رخآ 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا فصو  یف  نآرقلا  ظفل  وه  و  امیحر ) نینموملاب  ناک ، (و 

هینغم

، میـسقتلا هیلع  رودـی  يذـلا  ینعملا  فالتخال  اعبت  فلتخت  ماسقا  قحلل  خـلا ..) هب هللا  صلخت  ام  هصاخ  یف  نکیل  و  : ) قحلا ماـسقا  نم 
: هلوقب مامالا  اهیلا  راشا  اهیلا  و  هدابعلاک ، هدـحو  ضحمتم هللا  لوالا  ماسقا : هثالث  یلا  مسقنی  دـبعلا - هللا و  یلا  هتفاـضا  راـبتعاب  قحلاـف 

نم ببـسل  هوحن  عیبـلا و  دـقع  نع  عوجرلا  یف  راـیخلا  قحک  دـبعلل  ضحمتم  یناـثلا  هصاـخ .) هل  یه  یتـلا  یلاـعت - هضئارف - هماـقا  )
انیع هلها  یلا  قورسملا  در  بجوت  و  هللا ، قح  نم  وه  و  دحلا ، بجوت  اهناف  لاملا ، هقرـسک  اعم  ناقحلا  هیف  ثلاثلا : .هبجوملا  بابـسالا 
یلا بسنی  و  هب : رما  هبجوا و  يذـلا  وه  هنال  هللا  یلا  بسنی  هناف  یعارلا ، یلع  هیعرلا  قح  بابلا  اذـه  نم  ..دـبعلا و  قح  وه  و  الدـب ، وا 

نم هیلع  ام  يدوی  نا  هرما  هدابعل - هیلع  هللا  هضرتفا  ام  یلع  صرحلاب  هلماع  مامالا  یصوا  نا  دعی  .مهحالص و  مهریخ و  هیف  نال  هدابع 
هالصلاک ضحم  یندب  اهنم  عاونا : یلع  تادابعلا  نم  بجاولا  غلب .) ام  یلا - کندب - نم  هللا  طعاف  : ) لاق و  هصاخ ، وه هللا  يذلا  قحلا 

، جحلاک نیرمالا  نیب  عمجی  ام  اهنم  و  تاوکزلا ، سامخالاک و  ضحم  یلام  اهنم  .کندـب و  نم  هملکب  مامالا  راشا  اهیلا  و  مایـصلا ، و 
، تغلب امهم  هطورـش  هئازجا و  لماکب  و  ههجو ، یلع  هثالثلا  هذه  نم  بجاو  لک  يدوی  نا  فلکملا  یلع  و  لاوما ، لذب  هلامعا و  هنال 
هالولا و نع  هثیدـح  نال  رکذـلاب  هیندـبلا  مامالا  صخ  امنا  و  هیلام ، ما  تناک  هیندـب  نکت ، مل  ناک  اهلعجی  اهنم  یـشب ء  لالخالا  نـال 

نم مامالا  مهرذـحف  ..اهل  عستت  نا  نم  قیـضا  مهتاقوا  نا  هجحب  اهب  نوعرـسی  وا  هالـصلا ، نع  نولـساکتی  بلاغلا  یف  مه  و  ماـکحلا ،
نم و  سرتحا ، ظفحت و  امهم  هوهس  هکش و  کلذل  رثکی  و  هتالص ، یف  وه  و  اهب ، رکفی  لاغشالا  ریثک  نا  یلا  هراشالا  ردجت  .کلذ و 
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، نیتم نیدـلا  اذـه  نا  ثیدـحلا : یف  و  اهلیوطتب ، ادرفنم ) نکت  الف  سانلل  کتالـص  یف  تمق  اذا  و   ) .فصو فرع  نم  و  فرع ، قاذ 
یف عطقنملا  تبنملا  .یقبا و  ارهظ  ـال  و  عطق ، ارفـس  ـال  تبنملا  بکارلاـک  اونوکتف  هللا ، یلا  هللا  داـبع  اوهرکت  ـال  و  قفرب ، هیف  اولغواـف 

یناوتلا و لمحتت  یتلا ال  هجاـحلا ) هل  و   ) هخویـشلا وا  ضرملا  هلعلا ) هب  نم  ساـنلا  یف  ناـف   ) ریـصقتلا لـلخلاب و  اعیـضم ) ـال  و   ) هرفس
.تامالعلا تامسلا : .هفئاطلا و  هبعشلاو : هلاسرلا 51. یف  فرحلاب  مدقت  خلا ..) مهفعضا  هالصک  مهب  ص   ) لیجاتلا

هدبع

يا و هقباسلا  لاوحالا  دعب  لاح  اغلاب  ءایرلاب و  قورخم  ریصقتلا و ال  نم  یـشب ء  شودخم  ریغ  يا  مولثم  ریغ  صوقنم : مولثم و ال  ریغ 
طسوتلا بولطملا  ناکرالا و  یف  صقنلاب  عییضتلا  لیوطتلاب و  ریفنتلا  اعیضم : ارفنم و ال  ننوکت  غلبم …  يا  کندب  باعتا  نم  غلب  نا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ینادرگ یم  صلاـخ  ار  تنید  ادـخ  يارب  هک  دـشاب  يا  هدـیزگ  تقو  رد  سب  تـسا و  ادـخ  يارب  هـک  تاـبجاو  نتـشاد  اـپرب  دـیاب  و 
رد سپ  درب ) راکب  یتسیاب  تابجاو  ءادا  يارب  ار  تدابع  تاقوا  نیرتهب  داد ، صیـصخت  دـیاب  تدابع  يارب  ار  تاقوا  نیرتهب  هکنانچ  )
یم کیدزن  ادخ  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  یبجاو )  ) نآ هب  و  زادرپب ) وا  تدابع  هب   ) راذگاو ادخ  هب  دوخ  نت  زا  تزور  بش و  زا ) یتمسق  )
تنت هچ  رگا  دشاب  ریغ ) هب  هجوت  یئامندوخ و  ءایر و  یب   ) صقن بیع و  یب  لامک و  طئارش  ياراد  هک  امن  شـشوک  نک و  افو  يوش 

تعامج هب   ) يرازگ مدرم  اب  ار  تزاـمن  هاـگ  ره  و  مرگ ) ياوه  رد  نتـشاد  هزور  درـس و  ياوه  رد  نتفرگ  وضو  دـننام   ) دـیاسرفب ار 
، نادرگم هابت  عیاض و  نآ ) تابجاو  كرت  اـب   ) ار زاـمن  هدـیجنر و  رود و  دوخ  زا  ار  مدرم  ندـینادرگ ) زارد  ببـس  هب   ) سپ یناوخب )

یمن تصرف  ار  رادراک  نداد و  لوط  یئاناوت  تقاط و  ار  رامیب  لیلع و  هک   ) تسه رادراک  دـنمتجاح و  رامیب و  لیلع و  مدرم  رد  اریز 
؟ مرازگ زامن  نانآ  اب  هنوگچ  مدیـسرپ  تخاس  یم  ما  هناور  نمی  هب  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  زا  نم  و  دـشاب )

.شاب نابرهم  نینموم  هب  و  رازگزامن ، ناشیا  رتناوتان  رتفیعض و  زامن  نوچ  اهنآ  اب  دومرف :

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

یه یتلا  ( ) نکیل  ) مسا اذـه  هضئارف ) هماقا   ) اهیف هللا نیدـتت  یتلا  تالاحلا  صخا  یف  يا  کنید ) هب هللا  صلخت  ام  هصاخ  یف  نکیل  (و 
.هبـشا ام  هالـصلا و  هماقاب  كراهن ) کلیل و  یف   ) کندب ضعب  يا  کندـب ) نم  هللا  طعاف   ) هیعرلا نوئـشب  هطوبرم  تسیل  و  هصاخ ) هل 

لثمب صوقنم ) و ال   ) عناوملا نم  یـشب ء  شودخم  ریغ  يا  مولثم ) ریغ  الماک   ) هل یتات  يذلا  کلذ ) نم  هللا  یلا  هب  تبرقت  ام  فو  (و 
نا يا و  غلب ) ام  کندـب  نم  اغلاب   ) عناوملا ءایرلا و  نع  هیلاخ  اهطئارـش  اهباداب و  هلماک  هالـصلاب  ناسنالا  یتای  الثمف  بجعلا ، ءایرلا و 
اذا و   ) .هبـصن هبعتب و  ینتعی  و ال  هیلع ، ام  ءاداب  ناسنالا  متهی  نا  مزاللا  ناف  امیظع  اغلبم  ضئارفلاب  نایتالا  لـیبس  یف  کندـب  بعت  غلب 

و ال  ) هالصلل کلیوطتب  مهرارف  سانلا و  هرفنل  ابجوم  يا  ارفنم ) ننوکت  الف   ) هعامج یف  مهعم  تیلص  ناب  سانلل ) کتالـص  یف  تمق 
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( هجاحلا هل  و   ) لوطلا نم  نکمتی  يذلا ال  ضرملا  يا  هلعلا ) هب  نم  سانلا  یف  ناف   ) طئارـشلا ناکرالا و  یف  صقنلاب  هالـصلل  اعیـضم )
هللا یلـص   ) لوسرلا لسرلا  دقف  نمیلا )- یلا  ینهجو  نیح  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر تلاس  دق  و   ) .هتالـص لوط  اذا  توفت  یتلا 

الیوط مهب )؟ یلـصا  فیک  عادولا :(  هجح  ماع  کلذ  ناک  و  خـیراوتلا ، یف  روکذـم  وه  امک  همهم ، یف  نمیلا  یلا  مامالا  هلآ ) هیلع و 
مهمحرت مهیلع  فطعت  امیحر ) نینموملاب  نک  و   ) لوطت الف  مهفعضا ) هالصک  مهب  یلص  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ( ) لاقف  ) اریصق ما 

يوسوم

ام فو  و  كراهن ، کلیل و  نم  کندـب  نم  هللا  طعاف  هصاخ ، هل  یه  یتلا  هضئارف  هماقا  کنید : هب هللا  صلخت  اـم  هصاـخ  یف  نکیل  (و 
ارفنم ننوکت  الف  سانلل ، کتالص  یف  تمق  اذا  .غلب و  ام  کندب  نم  اغلاب  صوقنم ، مولثم و ال  ریغ  الماک  کلذ  نم  هللا  یلا  هب  تبرقت 
فیک نمیلا  یلا  ینهج  نیح و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  تلاس  دـق  .هجاحلا و  هل  هلعلا و  هب  نم  سانلا  یف  ناف  اعیـضم ، و ال 

یف عرش  هیعرلاب  هماعلا  هتیصو  نم  مالسلا  هیلع  یهتنا  نا  دعب  امیحر ) نینموملاب  نک  مهفعضا و  هالـصک  مهب  لص  لاقف : مهب ؟ یلـصا 
نم اهریفاذحب  هالصلا  هماقا  ضئارفلا  کلت  صخا  .اهب و  اکسمتم  یلاولا  نوکی  نا  بجی  ام  سما  یتلا  هصاخلا  رومالاب  یلاولا  هیـصو 

تاوامسلا و اهـضرع  هنج  باعتالا  کلت  هبقاع  ناف  ایندب  ادهج  کلذ  هفلک  نا  راهنلا و  لیللا و  یف  بادالا  تابحتـسملا و  طورـشلا و 
هتماما یف  نوکی  نا  هعامج  سانلاب  هالـصلا  يدوی  وه  هیـصوی و  مث  هباعتا …  قیرطلا و  تاقـشم  لک  نوهی  اهیلع  لوصحلا  ضرالا و 

زجاع و وه  نم  سانلا  یف  نالف  لیوطتلاب  ریفنتلا  اما  حـضاوف  صیقنتلا  مدـع  اما  صیقنتلاب ، لخم  لیوطتلاب و ال  رفنم  ریغ  الدـتعم ، مهل 
یبنلا لوقب  کلذ  یلع  دهشتسی  مث  مزاللا  نم  دیزا  هلمع  نع  لصفنی  نا ال  بجی  ءالوه  لک  لامعالا و  لاغشالا و  باحـصا  مهیف  نا 

.مهفعضا هالصک  مهب  لص  اثیدح : هثیدحب  انایب و  هللا  لوسر  نایبب  مرکا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

یناغماد

يزاریش مراکم 

موس تسیب و  شخب 

اَم ِّفَو  ،َو  َكِراَهَن َِکْلَیل َو  ِیف  َِکنَدـَب  ْنِم  َهّللا  ِطْعَأَف  ، ًهَّصاَخ َُهل  َیِه  ِیتَّلا  ِهِِضئاَرَف  ُهَماَـقِإ  : َکَـنیِد ِهَِّلل  ِِهب  ُِصلُْخت  اَـم  ِهَّصاَـخ  ِیف  ْنُکَْیل  َو 
ًارِّفَنُم َو َّنَنوُکَت  اَلَف  ، ِساَّنِلل َِکتاَلَص  ِیف  َتُْمق  اَذِإ  َو.َغََلب  اَم  َِکنََدب  ْنِم  ًاِغلَاب  ، ٍصوُْقنَم َال  ٍمُوْلثَم َو  َْریَغ  ًالِماَک  َِکلَذ  ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  ِِهب  َْتبَّرَقَت 

یِّلَـصُأ َْفیَک  ِنَمَْیلا  َیلِإ  ِینَهَّجَو  َنیِح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَس  ْدَق  َو.ُهَجاَْحلا  َُهل  ُهَّلِْعلا َو  ِِهب  ْنَم  ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  ، ًاعِّیَـضُم َال 
.ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْنُک  ْمِهِفَعْضَأ َو  ِهاَلَصَک  ْمِِهب  ِّلَص  : َلاَقَف ْمِِهب ؟

همجرت

كاـپ تاذ  صوـصخم  هک  تسا  یـضئارف  هماـقا  یهد  ماـجنا  ادـخ  يارب  تنید  صوـلخ  تهج  هب  ار  نآ  دـیاب  هـک  يروـما  هـلمج  زا 
یم دـنوادخ  هب  وت  برقت  بجوم  ار  هچنآ  راذـگب و  ادـخ  نامرف  راـیتخا  رد  زور  بش و  رد  ار  دوخ  یندـب  يورین  زا  نیارباـنب  ، تسوا

تعامج زامن  هب  هک  یماـگنه  دوش و  وت  یمـسج  ناوارف  یگتـسخ  بجوم  دـنچره  ، ناـسر ماـجنا  هب  صقن  یب  لـماک و  روط  هب  دوش 
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عییـضت بجوم  هک ) عیرـس  نانچ   ) هن ددرگ و  مدرم  ترفن  بجوم  هک ) دشاب  ینالوط  نادنچ   ) هن تزامن  دـیاب  یتسیا  یم  مدرم  يارب 
نم.دنراد يروف  تاجاح  هک  یناسک  ای  دنتسه  يرامیب  دارفا  دنتـسیا ) یم  زامن  هب  وت  اب  هک   ) یمدرم نایم  رد  اریز  ، دوش زامن  تابجاو 

اهنآ اب  : دومرف مناوخب ؟ زامن  نانآ  اـب  هنوگچ  : مدیـسرپ داتـسرف  نمی  يوس  هب  ارم  هک  یماـگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
.شاب نابرهم  میحر و  نانمؤم  هب  تبسن  دشاب و  اهنآ  نیرت  ناوتان  ِزامن  نوچمه  هک  ناوخب  يزامن 

نک تیاعر  ار  لادتعا  زامن  یتح  زیچ  همه  رد  ریسفت : حرش و 

: دهد یم  تادابع  دروم  رد  کلام  هب  مهم  روتسد  ود  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نامز نآ  رد  اه و  بش  لد  رد  ًاصوصخم  دنک  یم  زاین  زار و  ادخ  اب  اهنت  ناسنا  هک  تسا  یصوصخ  ياه  تدابع  هرابرد  لّوا  روتسد 
.تسا باوخ  رد  یهورگ  مشچ  هک 

تاذ صوصخم  هک  تسا  یـضئارف  هماقا  یهد  ماجنا  ادخ  يارب  تنید  صولخ  تهج  هب  ار  نآ  دیاب  هک  يروما  هلمج  زا  :» دـیامرف یم 
( . ًهَّصاَخ َُهل  َیِه  ِیتَّلا  ِهِِضئاَرَف  ُهَماَقِإ  ، َکَنیِد ِهَِّلل  ِِهب  ُِصلُْخت  اَم  ِهَّصاَخ  ِیف  ْنُکَْیل  َو  ( ؛» تسوا كاپ 

ضئارف هماقا  تادابع و  زا  عنام  دناوت  یم  نادنمزاین  هب  تمدخ  ًاصوصخم  يرادـمامز  فیاظو  ماجنا  ینک  روصت  ادابم  هکنیا  هب  هراشا 
.دوش يرگید  نیشناج  دناوت  یمن  مادک  چیه  دراد و  ار  دوخ  صوصخم  ياج  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  ددرگ 

هچنآ راذگب و  ادخ  نامرف  رایتخا  رد  زور  بش و  رد  ار  دوخ  یندب  يورین  زا  نیاربانب  :» دـیامرف یم  هدرک  يرتشیب  دـیکأت  نآ  لابند  هب 
وت یمـسج  ناوارف  یگتـسخ  بجوم  دـنچره  ، ناـسر ماـجنا  هب  صقن  یب  لـماک و  روط  هب  دوش  یم  دـنوادخ  هب  وت  برقت  بجوـم  ار 
ْنِم ًاِغلَاب  ٍصوُْقنَم  َال  ٍمُوْلثَم َو  َْریَغ  ًالِماَک  َِکلَذ  ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  ِِهب  َْتبَّرَقَت  اَـم  ِّفَو  ،َو  َكِراَـهَن َکـِْلَیل َو  ِیف  َِکنَدـَب  ْنِم  َهّللا  ِطـْعَأَف  ( ؛» دوش

( . َغََلب اَم  َِکنََدب 

زار يارب  ار  دوخ  زور  هنابش  تاقوا  زا  یشخب  دیاب  یلو  تسا ؛ لوغـشم  روشک  روما  ریبدت  هب  تاقوا  مامت  رد  دنچره  رادمامز  نیاربانب 
دشاب نیگنـس  وا  رب  يرادمامز  فیاظو  ماجنا  نآ و  نایم  عمج  دنچ  ره  ، دهد ماجنا  لماک  روط  هب  ار  تادابع  دراذگب و  ادخ  اب  زاین  و 

یم صلاخ  تمدخ  رد  ار  وا  دصق  دـشخب و  یم  ناوت  ورین و  وا  هب  هک  تسادـخ  اب  ياه  تاجانم  اهزاین و  زار  تادابع و  نیا  هک  ارچ 
.دنک

ازجا رظن  زا  ندراذگن  مک  هب  هراشا  اجنیا  رد  تسا  یگتـسکش  فاکـش و  يانعم  هب  لصا  رد  « هَْمُلث » هکنیا هب  هّجوت  اب  ٍمُوْلثَم » َْریَغ   » ریبعت
تالامک تابحتـسم و  رظن  زا  ییاه  یتساک  هب  هراشا  ٍصوُْقنَم » َال  َو   » هلمج تسا  نکمم  ور  نیازا  ، تسا زامن  عناوم  كرت  طیارـش و  و 

.تابحتسم هن  دشاب و  هتشاد  تابجاو  رظن  زا  يدوبمک  هن  هک  يا  هنوگ  هب  هد  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  تدابع  ینعی  ؛ دشاب تدابع 

ادابم هک  دهد  یم  یسرد  دنراد  يرـسدردرپ  مهم و  ياه  لغـش  عامتجا  رد  هک  یناسک  مامت  هب  نایب  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
ای تسا و  یگرزب  هابتـشا  نیا  هک  دننادب  فاعم  لفاون  بحتـسم و  تادابع  زا  ار  دوخ  اهنآ  هک  دوش  ببـس  دایز  ياه  يراتفرگ  دوجو 

هابتشا اطخ و  اه و  یهاتوک  راتفرگ  یعامتجا  فیاظو  رد  ات  ددرگ  ببس  تسا  نکمم  لماک  روط  هب  ضئارف  ماجنا  دننک  روصت  هکنیا 
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.دنوش

نیا رد  ناطلس  رگا  : دنتشون وا  هب  تقو  ناطلس  نایفارطا  یمق  يازریم  موحرم  نامز  رد  تسا  هدمآ  اه  لقن  زا  یـضعب  رد  هکنیا  بلاج 
یب نوخ  ؛ دنک رداص  یفالخ  مکح  دهد و  تسد  وا  هب  تینابصع  تلاح  زور  رخاوا  رد  تسا  نکمم  دریگب  هزور  دهاوخب  امرگ  لصف 
دیاب ناطلـس  : تشون خساپ  رد  یمق  يازریم  موحرم.دـندرگ  تازاجم  ناشقاقحتـسا  زا  شیب  يدارفا  دوش و  هتخیر  یهانگ  مک  ای  هانگ 

.دوشن مه  ینابصع  دریگب و  هزور 

: دیامرف یم  دور و  یم  یعمج  تادابع  هرابرد  روتسد  نیمود  غارس  هب  هاگ  نآ 

هن ددرگ و  مدرم  ترفن  بجوم  هک ) دـشاب  ینالوط  نادـنچ   ) هن تزاـمن  دـیاب  یتسیا  یم  مدرم  يارب  تعاـمج  زاـمن  هب  هک  یماـگنه  »
( . ًاعِّیَضُم َال  ًارِّفَنُم َو  َّنَنوُکَت  اَلَف  ، ِساَّنِلل َِکتاَلَص  ِیف  َتُْمق  اَذِإ  َو  ( ؛» دوش زامن  تابجاو  عییضت  بجوم  هک ) عیرس  نانچ  )

: دیوج یم  کسمت  روتسد  نیا  يارب  یلقن  یلقع و  لیلد  ود  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

؛» دنراد يروف  تاجاح  هک  یناسک  ای  دنتـسه  يرامیب  دارفا  دنتـسیا ) یم  زامن  هب  وت  اب  هک   ) یمدرم نایم  رد  اریز  :» دـیامرف یم  تسخن 
( . ُهَجاَْحلا َُهل  ُهَّلِْعلا َو  ِِهب  ْنَم  ِساَّنلا  ِیف  َّنِإَف  )

.ددرگن ناشترفن  بجوم  تعامج  زامن  ات  دریگب  رظن  رد  ار  اهنآ  عضو  تعامج  ماما  هک  دنک  یم  باجیا  لقع  نیاربانب 

داتسرف نمی  يوس  هب  ارم  هک  یماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  :» دیامرف یم  دور و  یم  یلقن  لیلد  غارـس  هب  هاگ  نآ 
: دومرف مناوخب ؟ زامن  نانآ  اب  هنوگچ  : مدیسرپ

ِهّللا َلوُسَر  ُْتلَأَس  ْدَـق  َو  ( ؛» شاب نابرهم  میحر و  نانمؤم  هب  تبـسن  دـشاب و  اهنآ  نیرت  ناوتان  ِزامن  نوچمه  هک  ناوخب  يزامن  اهنآ  اـب 
( . ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  ْنُک  ْمِهِفَعْضَأ َو  ِهاَلَصَک  ْمِِهب  ِّلَص  : َلاَقَف ْمِِهب  یِّلَصُأ  َْفیَک  ِنَمَْیلا  َیلِإ  ِینَهَّجَو  َنیِح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ماـمْإلا ِفیِفْخَت  ُبابِْحتْـسا  » ناونع هب  یباـب  تعاـمج  زاـمن  تابحتـسم  باوبا  رد  هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  رد  یلماـع  رح  خیـش  موـحرم 
یتیاور رد  هکنیا  هلمج  زا  ، تسا هدرک  لـقن  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  تیاور  تشه  نآ  رد  تسا و  هدوشگ  « ُهَتـالَص

یم ینالوط  ار  زامن  تئارق  درک و  یم  رازگرب  تعامج  زامن  يدجـسم  رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  لبج ) نب   ) ذاعم يزور  :» تسا هدـمآ 
مامت ار  زامن  دناوخ و  یهاتوک  هروس  دوخ  يارب  درم  نآ.درک  زاغآ  ار  ینالوط  هروس  ذاعم  دـش و  قحلم  وا  هب  زامن  رد  يدرم.دـناوخ 

ْنَأ َكاَّیِإ  ُذاَعُم  اَی  : » دومرف داتـسرف و  ذاعم  دزن  ار  یـسک.دیسر  ادخ  لوسر  شوگ  هب  نایرج  نیا  تفر ) و   ) دـش شبکرم  راوس  درک و 
«و هروس تسا  مزال  زاسم ) رود  تعامج  زا  ار  مدرم  و   ) شاـبم رگ  هنتف  ذاـعم  يا  اَِـهتاَوَذ ؛ اَهاَحُـض َو  ِسْمَّشلاـِب َو  َکـْیَلَع  ًاـناَّتَف  َنوُکَت 

باب 69،ح 4} ،ج 5، هعیشلا لئاسو  ( . 1 «. } یناوخب ار  هاتوک ) ياه  هروس  زا   ) نآ لاثما  »و  اهاحض سمشلا و 

؛ ُهَْفلَخ ْنَم  ِفَعْضَأ  ِهاَلَـص  یَلَع  ُُهتاَلَـص  َنوُکَت  ْنَأ  ِماَمِْإِلل  یِغَْبنَی  : » دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
 { ،ح 3 كردم نامه  ( . 2 «. } دناوخ یم  زامن  وا  رس  تشپ  هک  دشاب  یسک  نیرت  فیعض  زامن  دننامه  ماما  زامن  تسا  راوازس 
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اب يزور  مرکا  ربمغیپ  َهاَلَّصلا ؛ ُفِّفَُخیَف  ِِّیبَّصلا  َءاَُکب  ُعَمْـسَیَف  َُهباَحْـصَأ  ُّمُؤَی  ٍمْوَی  َتاَذ  َناَـک  َِّیبَّنلا  َّنِإ  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
باب 69،ح ،ج 5، هعیشلا لئاسو  ( . 1 «. } درک هاتوک  داد و  فیفخت  ار  زامن.دینـش  ار  یکدوک  هیرگ  يادص  دناوخ  یم  زامن  شباحـصا 

{5

َخاَرُـص ُْمتْعِمَـس  اَم  َأ َو  : » دومرف ربمغیپ  يدومرف ؟ هاـتوک  ار  زاـمن  ارچ  دـندرک  لاؤس  باحـصا  هک  هدـمآ  نآ  هیبش  يرگید  تیاور  رد 
 { ،ح 1 كردم نامه  ( . 2 { .»؟ دیدینشن ار  كدوک  هیرگ  يادص  ایآ  ِِّیبَّصلا ؛؟

.ددرگن تیاعر  زامن  تابجاو  هک  تسین  نیا  تایاور  نیا  رد  زامن  فیفخت  زا  روظنم  تسا  یهیدب 

440 ص :
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مراهچ تسیب و  شخب 

همان نتم 

ْمُْهنِم ُباَِجتْحِالا  ؛َو  ِرُومُْألِاب ٍْملِع  ُهَِّلق  ،َو  ِقیِّضلا َنِم  ٌهَبْعُـش  ِهَّیِعَّرلا  ِنَع  ِهَالُْولا  َباَِجتْحا  َّنِإَف  ، َِکتَّیِعَر ْنَع  َکـَباَِجتْحا  ََّنلِّوَُطت  اَـلَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  َو 
َو.ِلِطاَْبلِاب ُّقَْحلا  ُباَُشی  ُحـِیبَْقلا َو  ُنُسْحَی  َو  ُنَسَْحلا ، ُحـُبْقَی  ،َو  ُریِغَّصلا ُمُظْعَی  ،َو  ُرِیبَْکلا ُمُهَدـْنِع  ُرُغْـصَیَف  ُهَنوُد  اُوبَجَتْحا  اَم  َْملِع  ْمُْهنَع  ُعَطْقَی 

،َو ِبِذَْـکلا َنِم  ِقْدِّصلا  ُبوُرُـض  اَِهب  ُفَْرُعت  ٌتاَمِـس  ِّقَْحلا  یَلَع  ْتَْسَیل  ،َو  ِرُومُْألا َنِم  ِِهب  ُساَّنلا  ُْهنَع  يَراَوَت  اَم  ُفِْرعَی  َال  ٌرََـشب  ِیلاَْولا  اَـمَّنِإ 
ْوَأ ِهیِدُْـست ! ٍمیِرَک  ٍلِْعف  ْوَأ  ، ِهیِطُْعت ٍّقَح  ِبِجاَو  ْنِم  َکـُباَِجتْحا  َمیِفَف  ، ِّقَْحلا ِیف  ِلْذَْـبلِاب  َکُـسْفَن  ْتَخَـس  ٌؤُْرما  اَّمِإ  : ِْنیَلُجَر ُدَـحَأ  َْتنَأ  اَـمَّنِإ 
ِهِیف َهَنوـُئَم  اـَل  اَّمِم  َکـَْیلِإ  ِساَّنلا  ِتاَـجاَح  َرَثْـکَأ  َّنَأ  َعَـم  َِکلْذـَب ! ْنِم  اوُِـسیَأ  اَذِإ  َکـَِتلَأْسَم  ْنَـع  ِساَّنلا  َّفَـک  َعَرْـسَأ  اَـمَف  ، ِْعنَْملاـِب یًلَْتبُم 

.ٍهَلَماَعُم ِیف  ٍفاَْصنِإ  ِبَلَط  ْوَأ  ، ٍهَِملْظَم ِهاَکَش  ْنِم  ، َْکیَلَع

اه همجرت 

یتشد

یم هعماج  روما  رد  یعالّطا  مک  ییوخ و  گنت  زا  يا  هنومن  ناربهر ، ندوب  ناهنپ  هک  رادم ، ناهنپ  مدرم  زا  ناوارف  ار  دوخ  هاگ  چـیه 
راک و  كدنا ، گرزب ، راک  سپ  دراد ، یم  زاب  تسا  هدیـشوپ  نانآ  رب  هچنآ  نتـسناد  زا  ار  نارادـمامز  ّتیعر ، زا  ندـش  ناهن  دـشاب . 

مدرم هک  ار  هچنآ  رادمامز ، انامه  دیآ .  رد  قح  سابل  هب  لطاب  و  دیامن ، یم  ابیز  تشز  و  تشز ، ابیز  دنک ، یم  هولج  گرزب  كدـنا 
ود نآ  زا  یکی  لاح  ره  هب  وت  و  دوش ، هتخانـش  غورد  زا  تسار  نآ  اب  ات  دشابن  يا  هناشن  زین  ار  قح  و  دناد ، یمن  دنراد  هدیـشوپ  وا  زا 

: یشاب یم  رفن 

دیاب هک  یکین  راک  ای  يزادرپب  دیاب  هک  یبجاو  ّقح  هب  تبـسن  لاح ، نیا  رد  هک  يا  هدرک  هدامآ  قح  هار  رد  يزابناج  يارب  ار  دوخ  ای 
نوچ مدرم  زین  تروص  نیا  رد  هک  يرظن ، گنت  لیخب و  يدرم  ای  و  يراد ؟ یم  ناهنپ  ار  دوخ  ارچ  سپ  يرادـن ، یـسرت  یهد  ماـجنا 

 . دننام زاب  ندرک  تساوخرد  زا  هدش  سویأم  دنرگنب  ار  وت 

رد ای  دـنتلادع ، راتـساوخ  ای  دـنراد  متـس  زا  تیاکـش  هک  تشاد ، دـهاوخن  وت  يارب  یجنر  مدرم  ياه  يدـنمزاین  زا  يرایـسب  هکنیا  اب 
 . دنفاصنا ناهاوخ  شورف  دیرخ و 

يدیهش

یئوخگنت و زا  تسا  يا  هنومن  تیعر  زا  ناـیلاو  ندـش  ناـهنپ  هک  نکم  ناـهنپ  شیوخ  تیعر  زا  ار  دوـخ  ناوارف  همه ، نیا  زا  سپ  و 
دزن گرزب  راک  سپ  دراد ، زاب  تسا  هدیـشوپ  نانآ  رب  هچنآ  نتـسناد  زا  ار  نایلاو  تیعر ، زا  ندـش  ناهن  و  اـهراک ،  رد  یعـالطا  مک 
یلاو انامه  .دـیآ و  رد  قح  سابل  هب  لـطاب  و  اـبیز ، تشز  دوش و  تشز  اـبیز  دـیامن ، گرزب  درخ  راـک  و  دـیآ ، رامـش  هب  درخ  ناـنآ 

هب وت  و  دوش ،  هتخانـش  غورد  زا  تسار  نادب  ات  دوبن ، يا  هناشن  ار  قح  و  دنادن ، دـنراد  هدیـشوپ  وا  زا  مدرم  ار  هچنآ  هک  تسا  یناسنا 
قح یناـشوپب و  ار  دوخ  ارچ  سپ  تسا ، دنمتواخـس  قح  يارجا  رد  وا  سفن  هک  يدرم  اـی  دوـب : یهاوـخ  سک  ود  زا  یکی  لاـح  ره 
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هب ای  یناوت ؟ نآ  ندرک  هک  ینکن  ار  یکین  راک  ای  یناسرن ؟ تسوت  هدهع  رب  هک  ار  یبجاو 

و دـندیمون - وت  شـشخب  زا  هچ  دـنرادزاب  وت  زا  تساوخرد  زا  ار  دوخ  يدوز  هب  ناـمدرم  تروص  نیا  رد  يراـتفرگ ، قح  نتـشادزاب 
رد ای  نتـساوخ  تلادـع  تسا و  متـس  زا  تیاکـش  هک  ارچ  درادـن ، یجنر  وت  رب  ناـمدرم  يدـنمزاین  رتشیب  هک  نیا  اـب  دـنرادن - هراـچ 

.نتسج فاصنا  یتلماعم 

یلیبدرا

تیعر زا  ناـمکاح  ندـش  ناـهنپ  هک  هـک  یتسردـب  سپ  دوـخ  تـیعر  زا  ار  دوـخ  ندـش  هدرپ  رد  شکم  زارد  سپ  نـیزا  سپ  اـما  و 
هدش باجح  رد  هک  ار  يزیچ  شناد  اهنآ  زا  دـنکیم  عطق  ناشیا  زا  ندـش  ناهن  اهراکب و  شناد  یمک  یلیخب و  یگنت و  زا  تسیوزج 
دوش یمن  یئوکین  ناشیا  دزن  دوش  یم  تشز  دروخ و  دوش  یم  گرزب  گرزب و  ناشیا  دزن  دـنوشیم  دروخ  سپ  نآ  دزن  ناـیلاو  دـنا 

زا نآب  نامدرم  وا  زا  دـنا  هدیـشوپ  هچنآ  دسانـش  یمن  هک  تسیمدآ  مکاح  هک  تسین  نیا  زج  لـطابب و  قح  دوش  یم  هتخیمآ  تشز و 
يدرم اـی  يدرم  ود  زا  یکی  وت  هک  تسین  نیا  زج  غورد و  زا  تسار  عاوـنا  نآـب  دوـش  هتخانـش  هک  تاـمالع  قـح  رب  تسین  اـهراک و 
یهدب هک  یبجاو  قح  زا  وت  ندش  هدرپ  رد  تسا  زیچ  هچ  رد  سپ  قح  هجو  رد  ندیشخب  هب  وا  سفن  دشاب  هدرک  تواخـس  هک  یتسه 

وا اهتمعنب و  هدش  هدومزآ  هک  یتسه  يدرم  ای  نآ  قنور  مرک و  جیورت  ههجب  ارنآ  ینکیم  ناسحا  هک  راوگرزب  یلعف  ندرک  زا  ای  ار  وا 
يرتشیب هک  نآ  هب  وت  لدـع  زا  دـنوش  دـیمون  نوچ  وت  ندرک  لاؤس  زا  نامدرم  نتـشاد  زاـب  تسا  عیرـس  هچ  سپ  دـشاب  وا  اـطع  عناـم 

ندرک هلماعم  رد  تست  تلادع  بلط  ای  یمتس  یتیاکش  زا  وت  رب  تسین  نآ  رد  یتقـشم  چیه  هک  تسیزیچ  وت  يوسب  نامدرم  تاجاح 
ناشیا اب 

یتیآ

اهنآ و هب  تسا  ینابرهمان  يا  هنوگ  دوخ ، تیعر  زا  نایلاو  ندیـشوپ  يور  اریز  دشکن ، زارد  هب  مدرم  زا  تندیـشوپ  يور  لاح ، ره  هب 
اـهیتخبروش و زا  دـناوت  هنوـگچ  دـشوپب ، خر  مدرم  زا  یلاو  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  یکدـنا  یهاـگآ  کـلم  روـما  زا  هک  دوـش  یم  ببس 
تشز و ابیز ، دـنک و  هولج  گرزب  هک  ادرخ ، اسب  دـیآ و  درخ  مدرم  رظن  رد  هک  اـگرزب ، اـسب  تقو ، نآ  .دوش  هاـگآ  ناـنآ  ياـهجنر 
، هدـنام ناهنپ  وا  رظن  زا  هک  مدرم  ياهراک  هب  دـناوت  یمن  تسا و  ناسنا  یلاو  اریز  .دـنزیمایب  مه  هب  لطاب  قح و  دـیامن و  ابیز  تشز ،

.ددرگ هاگآ 

رد یتسه  يدرم  ای  یتسه  نت  ود  نیا  زا  یکی  وت  .دوش و  هتخانـش  غورد  زا  تسار  عاونا  اهنآ  هب  هک  تسین  ییاـه  هناـشن  مه  ار  قح  و 
ییامرف و غیرد  تسوت  هدهع  رب  هک  یبجاو  قح  يادا  زا  يراد و  ناهنپ  يور  دیاب  ارچ  سپ  دنمتواخـس ، تسد و  هداشگ  قح  يارجا 

نیا رد  يروآ ، یمنرب  ار  يزاین  ار و  یـشهاوخ  چیه  هک  یتسه  يدرم  ای  .يراد  اور  گنرد  یناسر ، ماجنا  هب  دیاب  هک  یکین ، راک  رد 
اریز درواین ، دیدپ  یجنر  وت  يارب  مدرم  ياهیدنمزاین  هکنیا  اب  دـنوش ، دـیمون  وت  يرای  زا  دـنهاوخن و  يزیچ  وت  زا  رگید  مدرم ، لاح ،

.یتلماعم رد  تلادع  تساوخرد  ای  تسا  یمتس  زا  تیاکش  ای  دنهاوخ  یم  وت  زا  هچنآ 

نایراصنا
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هب یعالطا  مک  ییوخ و  گنت  زا  تسا  يا  هبعـش  مکاح  ندنام  هدرپ  رد  هک  ، نکم ینالوط  تیعر  زا  ار  تندنام  ناهنپ  ، نیا زا  دـعب  اما 
 . روما

شیپ گرزب  راک  ساسا  نیا  رب  ، دراد یم  زاب  تسا  هدیـشوپ  نانآ  رب  هچنآ  نتـسناد  زا  ار  ناـمکاح  تیعر  زا  مکاـح  ندـنام  ناـهنپ  و 
ددرگ یم  هتخیمآ  لـطاب  هب  قـح  و  دوـش ، اـبیز  تشز  ددرگ و  تشز  اـبیز  ، دـنک یم  هوـلج  گرزب  کـچوک  راـک  کـچوک و  ناـنآ 
عاونا نآ  هلیـسو  هب  هک  تسین  يا  هناشن  مه  ار  قح  ،و  تسناد دهاوخن  دنراد  هدیـشوپ  وا  زا  مدرم  ار  هچنآ  هک  تسا  یناسنا  رادـمامز  .

سپ ، تسا دنمتواخس  ادخ  هار  رد  ندیـشخب  هب  تدوجو  هک  یتسه  یناسنا  ای  : يدرم ود  زا  یکی  وت  و   ، دوش هتخانـش  غورد  زا  یتسار 
یناسنا ای  ؟ تسیچ تیعر  هب  تندادن  ناشن  يور  ّتلع  ییامن  ادا  دیاب  هک  یکین  راک  ای  ینک  اطع  دیاب  هک  یبجاو  مدرم  قح  هب  تبـسن 

تششخب اطع و  زا  هک  هاگ  نآ  دنراد  زاب  وت  زا  ار  ناشتـساوخرد  تسد  مدرم  هک  دشاب  دوز  تروص  نیا  رد  هک  ، لخب هب  التبم  یتسه 
ای یمتـس ، زا  تیاکـش  لیبق  زا  ، درادن یجنر  تمحز و  تیارب  هک  تسا  يزیچ  وت  زا  مدرم  تاجاح  نیرتشیب  هکنیا  اب   . دندرگ دـیما  ان 

 . یشورف دیرخ و  رد  فاصنا  تساوخرد 

حورش

يدنوار

.رتتـسا و يراوت : .طـلخی و  باـشی : .عون و  هنم و  هفئاـط  هنم و  ضعب  يا  كاذ  نم  هبعـش  اذـه  لاـقی : یـشلا ء ، نم  هعطقلا  هبعـشلا : و 
.هیاکشلا يا  هاکشلا : .هیطعت و  هیدست : .هعاونا و  قدصلا : بورض  .تامالع و  يا  تامس 

يردیک

مثیم نبا 

زا نایاورنامرف  يرود  اریز  .يرادهگن  رود  مدرم  رظن  زا  ار  دوخ  هزادـنا  زا  شیب  ادابم  اهروتـسد  نیا  مامت  زا  دـعب  شـشخب و  ءادـسا :
ياـهراک زا  ار  ناـنارمکح  هک  تسا  ندادـن  ناـشن  ور  نیمه ، و  تساـهراک ، هب  یهاـگآ  مک  يرظن و  گـنت  زا  یـشخب  مدرم ، راـظنا 

بوخ ياهراک  و  گرزب ، ار  کچوک  ياهراک  کچوک و  ار  مدرم  گرزب  ياهراک  هجیتن  رد  دزاـس و  یم  هناـگیب  مدرم  هدیـشوپ ي 
ییاهراک زا  تسا و  رـشب  نارمکح  یتسارب  .دنک  یم  هتخیمآ  مه  هب  ار  لطاب  قح و  دهد و  یم  هولج  ابیز  ار  تشز  ياهراک  و  دـب ، ار 

دوش و هتخانـشزاب  غورد  زا  تسار  ات  هدشن  ییاهیراذگ  هناشن  تقیقح  قح و  يور  .تسین و  هاگآ  دنهد  یم  ماجنا  افخ  رد  هک  مدرم 
ور تروص ، نیا  رد  يرادـن ، یهاتوک  يزابلد و  تسد و  قح ، هار  رد  هک  یتسه  يدرم  ای  یتسه : نادرم  عون  ود  زا  یکی  وت  عقاو  رد 

نیا رد  هک  یتسه  يرظن  گنت  تسخ و  راتفرگ  يدرف  ای  و  تسیچ ؟ يارب  کین  راک  ماجنا  اـی  بجاو و  قح  يادا  زا  تنتـشاد  ناـهنپ 
نیرتشیب هک  یتروص  رد  تساوخ ، دنهاوخن  وت  زا  يزیچ  دنوش و  دیماان  وت  شـشخب  لذب و  زا  مدرم  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  تروص 

.تسا تمحز  یب  و  يدروخرب - هرابرد ي  یهاوخداد  ای  متس و  زا  تیاکش  لیبق  زا  هیام - یب  ياهزیچ  مدرم ، ياهتساوخرد 

هب قـیوشت  يارب  و  تسا ، مدرم  هدوـت ي  راـظنا  زا  تبیغ  لوـط  زا  يراددوـخ  رهـش ، هرادا ي  يارب  هدـنزاس  بادآ  هـلمج  زا  مهدزاـی :
.تسا يرظن  گنت  تیعر و  هب  تبسن  يریگتخـس  یعون  تبیغ  لوط  - 1 تسا : هدومرف  هراشا  تهج  دـنچ  هب  لـمع  نآ  زا  يراددوخ 
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زا رتمک  عالطا  ثعاـب  تبیغ  لوط  .ددرگ 2 - یم  ناشتالکـشم  زا  یـشان  هودنا  ندش  فرطرب  ثعاب  ناشمکاح  اب  نانآ  رادـید  نوچ 
هدومرف قالطا  موزلم  رب  ار  مزال  مان  نیاربانب  تسا ، روما  زا  یعـالطا  یب  راـظنا ، زا  ینـالوط  ندوب  یفخم  همزـال  ینعی  دوش ، یم  روما 

، دوش یم  مدرم  زا  ندـیرب  ثعاـب  هک  تسا  مدرم  زا  ندرک  ناـهنپ  ور  نیمه  و  تسا : هدرک  دـیکات  ار  بلطم  تراـبع  نیا  اـب  .تسا و 
هدومرف هراشا  یهاگآان  نآ  ياوران  ياهدـمایپ  هب  هاگنآ  .ددرگ  یم  تیعر  یناهنپ  روما  زا  ناـیاورنامرف  زا  یـضعب  عـالطا  عناـم  ینعی 

يراکمتـس هب  تسد  مکاح ، نایفارطا  زا  یکی  رگا  هک  نیا  لثم  دنیب ، یم  کچوک  ار  مدرم  گرزب  ياهراک  هک  بیترت  نیا  هب  .تسا 
گرزب ار  کچوک  ياهراک  نینچمه  و  دنیب ، یم  کچوک  ار  نآ  مه  مکاح  دننک و  یم  دادملق  کچوک  ار  وا  مرج  نارایتسد  دـنزب ،

و دـب ، ار  مدرم  بوخ  ياهراک  روط  نیمه  .دـنزب و  رـس  رتالاب  هب  تبـسن  رت  نییاپ  ماقم  زا  هک  کچوک  ینامرفان  کی  ـالثم  .دـنیب  یم 
(: مالـسلا هیلع   ) ماما ترابع  يانعم  تسا  نیا  و  دنوش ، یم  هبتـشم  هتخیمآرد و  مه  اب  لطاب  قح و  و  دـنیب ، یم  بوخ  ار  دـب  ياهراک 

نیا اب  تسا ، یهاگآان  دایز  تدم  هب  مدرم  زا  ندرک  ناهنپ  ور  همزال ي  هک  نیا  رب  تسا  هدروآ  لیلد  دنچ  هاگنآ  .لطابلاب  رغصیف … 
ياهیگژیو زا  تسا و  رـشب  زا  درف  کی  مکاح  اریز  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  بذـکلا ، قدـصلا و  رـشب …  یلاولا  امنا  و  تراـبع :

نانخـس عاونا  هلیـسو  نادب  ات  درادـن ، ییاه  هناشن  قح  یفرط ، زا  و  دسانـشن ، هناشن ، هلیـسو ي  هب  زج  ار  زیچ  چـیه  هک  تسا  نآ  رـشب 
ساـیق هلیـسو ي  هب  مدرم  زا  ندرک  ناـهنپ  ور  زا  يراددوـخ  هب  ار  يو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دوش 3 - هتخانـشزاب  تسرداـن  زا  تسار 

 … تنا امنا  و  زا : تسا  ترابع  نآ  تسا و  هلصفنم  هیطرش ي  هیضق ي  کی  نآ  يارغص  همدقم ي  هک  تسا  هدرک  قیوشت  يرمـضم 
گنت راتفرگ  یـصخش  ای  و  يزاب ، لد  تسد و  قح ، هار  رد  عبط و  تواخـس  اب  يدرف  وت  ای  تسا : نینچ  نآ  يانعم  هصالخ  کلذب و 

، دنک یگدنز  رود  یتدم  مدرم  زا  هک  تسین  اور  دـشاب  اهیگژیو  نیا  اب  هک  سک  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  یتسه ، يرظن 
قح ای  یقح ، تساوخرد  ماگنه  هب  هک  نانچ  تسا ، زاب  لد  تسد و  قح  يادا  هار  رد  وا  ای  دوش : یم  روطنیا  اربک  همدقم ي  حیـضوت 
اور مدرم  زا  ندرک  ناـهنپ  ور  تروـص  نیا  رد  هک  دـنک  یم  دروـخرب  راوـگرزب  میرک و  دارفا  نوـچمه  اـی  و  دـنک ، یم  ادا  ار  بجاو 
وا زا  يزیچ  رگید  دـندش ، دـیماان  وا  شـشخب  لذـب و  زا  یتقو  مدرم  مه ، تروص  نیا  رد  هک  تسا  يرظن  گنت  راـتفرگ  اـی  و  تسین ،

رثکا نا  عم  مالسلا :) هیلع   ) ماما نخـس  .درادـن 4 - ییانعم  مدرم  زا  ندرک  ناهنپ  ور  مه ، تروص  نیا  رد  درک ، دـنهاوخن  تساوخرد 
دراوم لیبق  زا  مدرم  ياهزاین  نیرتشیب  هک  یسک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  همدقم ي  هلماعم  … 

.تسانعم یب  مدرم  زا  يو  ندرک  ناهنپ  ور  دشاب ، هتشادن  وا  يارب  يا  هنیزه  تمحز و  هدش ، دای 

دیدحلا یبا  نبا 

[ اَذَه َدَْعب   ] اَّمَأ َو 

ُعَطْقَی ْمُْهنِم  ُباَِجتْحِالا  ِرُومُْألِاب َو  ٍْملِع  ُهَِّلق  ِقیِّضلا َو  َنِم  ٌهَبْعُـش  ِهَّیِعَّرلا  ِنَع  ِهَالُْولا  َباَِجتْحا  َّنِإَف  َِکتَّیِعَر  ْنَع  ََکباَِجتْحا  ََّنلِّوَُطت  َـالَف  ُدـَْعب 
اَمَّنِإ ِلِـطاَْبلِاب َو  ُّقَْحلا  ُباَُـشی  ُحـِیبَْقلا َو  ُنُسْحَی  ُنَسَْحلا َو  ُحـُبْقَی  ُریِغَّصلا َو  ُمُظْعَی  ُرِیبَْـکلا َو  ُمُهَدـْنِع  ُرُغْـصَیَف  ُهَنوُد  اُوبَجَتْحا  اَـم  َْملِع  ْمُْهنَع 

َنِم ِقْدِّصلا  ُبوُرُض  اَِهب  ُفَْرُعت  ٌتاَمِس  ِّقَْحلا  یَلَع  ْتَْسَیل  ِرُومُْألا َو  َنِم  ِِهب  ُساَّنلا  ُْهنَع  يَراَوَت  اَم  ُفِْرعَی  ٌرََشب َال  ِیلاَْولا 

ٍمیِرَک ٍلـِْعف  ْوَأ  ِهیِطُْعت  ٍّقَح  ِبِجاَو  ْنِم  َکـُباَِجتْحا  َمیِفَف  ِّقَْحلا  ِیف  ِلْذَْـبلِاب  َکُـسْفَن  ْتَخَـس  ٌؤُْرما  اَّمِإ  ِْنیَلُجَر  ُدَـحَأ  َْتنَأ  اَـمَّنِإ  ِبِذَْـکلا َو 
[ اَم  ] َْکَیلِإ ِساَّنلا  ِتاَجاَح  َرَثْکَأ  َّنَأ  َعَم  َِکلَْذب  ْنِم  اوُِسیَأ  اَذِإ  َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِساَّنلا  َّفَک  َعَرْسَأ  اَمَف  ِْعنَْملِاب  یًلَْتبُم  ْوَأ  ِهیِدُْست 
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 . ٍهَلَماَعُم ِیف  ٍفاَْصنِإ  ِبَلَط  ْوَأ  ٍهَِملْظَم  ِهاَکَش  ْنِم  َْکیَلَع  ِهِیف  َهَنُوئَم  اَّمِم َال 

نم ءیـش  هیلع  فخی  مل  رابخألا و  فرعف  دـحأ  لک  هیلع  لخد  باجحلا  عفر  اذإ  هنع و  رومألا  ءاوطنا  هنظم  هنإف  باجتحالا  نع  هاـهن 
 . هلمع لاوحأ 

.دفرلا مهنم  بلطی  الیک  نوبجتحی  سانلا  رثکأ  نإف  بجتحت  مل  لاق  مث 

.ائیش دحأ  کلأسی  الف  کنم  کلذ  سانلا  ملعیسف  اکسمم  تنک  نإ  عاد و  باجحلا  یلإ  کل  نکی  مل  احمس  اداوج  تنک  نإف  تنأ  و 

مصخ نم  فاصنإ  وأ  همالظ  درک  هلام  یف  هیلع  هنوئم  ام ال  کنم  لأسی  ام  رثکأ  نأ  یلع  لاق  مث 

رعشلا ربخلا و  نم  هیف  درو  ام  باجحلا و  رکذ 

سباـح نب  عرقـألا  نصح و  نب  هنییع  ورمع و  نب  لیهـس  مهنم  فارـشألا  نم  هعاـمج  رمع  باـب  رـضح  ریثـک  باـجحلا  یف  لوـقلا  و 
بیهص نیأ  ناملس  نیأ  رامع  نیأ  يدانف  نذآلا  جرخ  مث  اوبجحف 

اوعد و مکهوجو  رعمتت  مل  ورمع  نب  لیهـس  لاـقف  موقلا  هوجو  .اـقنح }  اـظیغ و  تریغت  : مههوـجو ترعمت  ( 1 ترعمتف {  مهلخدأـف 
.دسحأ .د }  نم  هطقاس  ( 2 مهل {  ادغ  متنأل  مویلا  رمع  باب  یلع  مهومتدسح  نئل  انأطبأ و  اوعرسأف و  انیعد 

.ینبجح ءاش  اذإ  نم  یلهأ  نم  تمدع  لاقف ال  کبجح  هل  لیقف  هبجحف  نامثع  یلع  نایفس  وبأ  نذأتسا  و 

اقلغم اباب  فداص  نم  مرکی و  نهی و  كولملا  باوبأ  شغی  نم  لاقف  هیواعم  کبجح  ءادردلا  یبأل  لیقف  ءادردلا  ابأ  هیواعم  بجح  و 
.بجتحی مل  هیواعم  برف  بجتحا  دق  هیواعم  نکی  نإ  بیجأ و  اعد  نإ  یطعأ و  لأس  نإ  احوتفم  اباب  هبناج  یلإ  دجو  هیلع 

امیدق ناک  نمف  مهراطخأ  عضاوم  لاجرلا  عض  هتلوهسب  اعیـضو  نعفرت  باجح و ال  هبوعـصب  افیرـش  نعـضت  هبجاحل ال  زیوربأ  لاق  و 
فرـش هل  ناک  نم  رخآلا و  هیأر  نسح  لوـألا و  هفرـش  یلع  همدـقف  هئاـبآ  دـعب  همدـهی  مل  و  .هتبثأ }  : هعردزا ( 3 هعردزا {  مث  هـفرش 

یف هب  قحلأ  مهفرـش و  قباس  هیـضتقی  ام  هلاح  هعفر  نم  هئابآب  قحلأف  هسراغملا  ریمثت  هعردزی  مل  هل و  هطایح  کلذ  نصی  مل  مدـقتم و 
هـسبحت الف  یلامع  نم  لماع  باتک  درو  اذإ  نیلوألا و  هقبطب  هقحلت  ارارـس و ال  الإ  ایربد و  الإ  هل  نذأت  ـال  هسفنب و  قحلأ  اـم  هتـصاخ 

دعب هلخدأ  مث  ارس  اهبتکتلف  انل  هحیـصنلا  یعدی  نم  كاتأ  اذإ  اهیف و  یلإ  لوصولا  عیطتـست  لاح ال  یلع  نوکأ  نأ  الإ  نیع  هفرط  ینع 
رهتـشم ملاع  كاتأ  نإ  تضفر و  تهرک  نإ  تلبق و  تدـمحأ  نإـف  هباـتک  یلإ  عفداـف  هارأ  ثیحب  ینم  ناـک  اذإ  یتح  هل  نذأتـست  نأ 

یـسلجم تذـخأ  اذإ  سانلا  ءانفأ  نم  ادـحأ  ینع  نبجحت  هبحاص و ال  فیرـش  فیرـش و  ملعلا  نإف  هل  نذأف  نذأتـسی  لضفلا  ملعلاب و 
وه هبیر  وأ  هلأسی  نم  هیلع  لخدـی  نأ  هرکی  لخب  وأ  هنم  هیلع  علطی  نأ  هرکی  یع  ثالث  نع  الإ  بجحی  کلملا ال  نإف  هماـعلا  سلجم 

اهئادبإ نم  قفشیف  اهیلع  رصم 

اذإ لاقف  قارولا  دومحم  ریخألا  ینعملا  اذـه  ذـخأ  دـق  اهرتس و  یف  دـهتجا  نإ  املع و  اهب  اوطیحی  نأ  دـب  اـهیلع و ال  ساـنلا  فوقو  و 
هباب قالغإب  یلاولا  مصتعا 
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هلحم فطل  هاندأ و  هبرق و  هل و  نذأ  مث  هل  نذأی  فوص ال  نم  هلمـش  یف  هنـس  هیواعم  باـب  یلع  یبـالکلا  هرارز  نب  زیزعلا  دـبع  ماـقأ 
نب هیواعم  یلع  تلخد  کلذ  یف  لاق  مهل و  نذأتـسی  راص  مث  هرارز  نب  زیزعلا  دبعل  ماوقأ  نذأتـسا  لاقی  ناکف  رـصم  هالو  یتح  هدـنع 

برح

مهمدـق اماوقأ  کبابب  تیأر  ربصلاب و  کـتوفج  تلمتحا  لـمألاب و  کـیلإ  تلخد  نینمؤملا  ریمأ  هیلع  لـخد  اـمل  هل  لاـق  هنإ  لاـقی  و 
.نامزلا فطع  نم  سأیی  نأ  رخؤملل  مایألا و ال  بقاوع  نمأی  نأ  مدقملل  یغبنی  سیلف  نامرحلا  مهرخأ  نیرخآ  ظحلا و 

باوبلا و مالک  باجحلا و  لذ  یلع  ربصف  دـحأ  ناطلـسلا  باب  مزلی  مل  لاقی  ناـک  تیأر و  نإ  ربتخا  لـباف و  راـبتخالا  هفرعملا  لوأ  و 
.اهمظعم یلإ  وأ  هتجاح  یلإ  لصو  الإ  همزالملا  مادأ  میضلا و  لمح  فنألا و  یقلأ 

مهیلإ رظنأ  لاق  یتیعرب  اعناص  كارت  اذ  امف  یباب  ءارو  ام  کتیلو  دق  اهب و  مئلتسأ  هنج  اهب و  رظنأ  نیع  کنإ  هبجاحل  کلملا  دبع  لاق 
ثیح مهبترأ  مهقاقحتسا و  عضاوم  کتمدخ  موزل  کباب و  نع  مهئاطبإ  یف  مهعـضأ  كدنع و  مهلزانم  ردق  یلع  مهلمحأ  کنیعب و 

لاق کلعفب و  کلذ  تقدـص  نإ  نکل  کیلع و  امب  تیفو  دـقل  لاـق  مهنع  کـغالبإ  کـنع و  مهغـالبإ  نسحأ  کـبیترت و  مهعـضو 
دیبعلا ینتبجح  نئل  يرمعل  قوط  نب  کلام  باب  نع  بجح  دق  لبعد و 

هنذإ ماد  ام  بابلا  اذه  كرتأس  رخآ  لاق  و 

.هراهن هلیل و  ینعی  ملاظل  ینإ  مویلا  دعب  تدع  نإ  هبجح و  دق  بتاکلا و  فسوی  نب  دمحأ  یلإ  هیهاتعلا  وبأ  بتک  و 

نإ هیواعم  لاقف  لوألا  قوف  سلجف  لخدف  رخآلل  نذأ  مث  رخآلا  نم  هلزنم  فرشأ  ناک  امهدحأل و  نذأف  هیواعم  یلع  نالجر  نذأتـسا 
مکبیدأت انمزلأ  دق  هللا 

قئالخ یبأت  راشب  لاق  انزو و  کل  هللا  ماقأ  مقف ال  کنود  هسلجم  نوکی  نأ  دـیرن  نحن  کلبق و  هل  نذأن  مل  انأ  مکتیاعر و  انمزلأ  امک 
هلاعف دلاخ و 

رألا نم  بیرج  یلع  اریمأ  ای  وجهی  رخآ  لاق  و 

نکت نإ  هیالولا  نإ  رفعج  ابأ  بهو  نب  نامیلس  نب  هللا  دیبع  نب  مساقلا  نب  دمحم  نب  رفعج  یلإ  مهضعب  بتک  و 

هفرط در  ام  فرطلا  دارم  دیعب  لئاقلا  لوق  ناورم  نب  رشب  هب  حدم  ام  دیج  نم  و 

امکاخأ انیعأ  بعک  نم  یلیلخ  راشب  لاق  و 

هبابب دوفولا  لزن  اذإ  شه  همره  نب  میهاربإ  لاق  و 

یتأ اذإ  میرکلا  ییحتسأل  ینإ  رخآ و  لاق  و 
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قح ءاضقل  ارئاز  کتیتأ  هنییع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  لاق  و 

بغار یلع  ضرألا  تقاض  ام  رخآ  لاق  و 

یناشاک

نع کباجتحا   ) نادرگم زارد  سپ  نلوطت ) الف   ) يدومن لوبق  اغصا  عمس  هب  ار  تحیـصن  هک  نامز  نیا  زا  سپ  اما  و  اذه ) دعب  اما  (و 
هک یتسرد  هب  سپ  هیعرلا ) نع  هالولا  باجتحا  ناف   ) ناشیا روضح  زا  ار  ندـش  رود  ینعی  تیعر  زا  ار  دوخ  ندـش  هدرپ  رد  کتیعر )

و  ) اهراک هب  شناد  یمک  و  رومالاب ) ملع  هلق  و   ) یلیخب یگنت و  زا  تسا  ییزج  قیـضلا ) نم  هبعـش   ) تیعر زا  ناـیلاو  ندـش  هدرپ  رد 
رد هک  ار  يزیچ  شناد  هنود ) اوـبجتحا  اـم  ملع   ) ناـشیا زا  دـنک  یم  عـطق  مهنع ) عـطقی   ) ناـشیا زا  ندـش  ناـهن  و  مهنم ) باـجتحالا 

یـشان هک  ناودع  ملظ و  نوچ  گرزب  يزیچ  تیعر  دزن  دوش  یم  درخ  سپ  ریبکلا ) مهدنع  رغـصی  و   ) نآ دزن  نایلاو  دـندش  باجح 
هریغص هانگ  نوچ  درخ  دوش  یم  گرزب  و  ریغصلا ) مظعی  و   ) دنرمش یم  ریغص  ار  وا  ناش ، هطساو  هب  هچ  ناشلا ، میظع  يدرم  زا  دوش 

دوش یم  تشز  و  نسحلا ) حبقی  و   ) .ار نافیعض  نآ  تمرح  نامدرم  ریغصت  هطساو  هب  دنرمـش  گرزب  ار  نآ  ماوع  فرع  هک  نافیعض 
لطاب و اب  قح  دوش  یم  هتخیمآ  و  لطابلاب ) قحلا  باشی  و   ) تشز ناشیا ، دزن  دوش  یم  وکین  و  حـیبقلا ) نسحی  و   ) ناشیا ییوکین  دزن 

هنع يراوت  ام   ) دسانـش یمن  هک  تسا  یمدآ  یلاو ، هک  تسین  نیا  زج  و  فرعی ) رـشب ال  یلاولا  اـمنا  و   ) رگیدـکی اـب  دوش  یم  هبتـشم 
قح رب  تسین  و  تامـس ) قحلا  یلع  تسیل  و   ) هدیـشوپ ياهراک  زا  رومـالا ) نم   ) نآ زا  ناـمدرم  وا  زا  دـنا  هدیـشوپ  هچنآ  هب ) ساـنلا 

يدسافم هب  دنتراشا  اهنیا  غورد  زا  ار  تسار  عاونا  بذـکلا ) نم  قدـصلا  بورـض   ) نآ هب  دوش  هتخانـش  هک  اهب ) فرعی   ) ییاهتمالع
تخـس ءرما  اما   ) يدرم ود  زا  یکی  وت  هک  تسین  نیا  زج  و  نیلجر ) دحا  تنا  امنا  و   ) باوص هریاد  زا  فرحنم  دنباجتحا و  همزال  هک 

( کباجتحا میفف   ) قح هجو  رد  نداد  ندیـشخب و  هب  قحلا ) یف  لذـبلاب   ) وت سفن  دـشاب  هدرک  تواخـس  هک  یتسه  يدرم  ای  کسفن )
زا اـی  هیدـست ) میرک  لـعف  وا   ) ار نآ  یهد  یم  هک  یبـجاو  قح  زا  هیطعت ) قح  بجاو  نم   ) وت ندـش  بوجحم  تسا  زیچ  هچ  رد  سپ 
هب هدـش و  هدومزآ  هک  یتسه  يدرم  ای  عنملاب ) یلتبم  وا   ) نآ قنور  مرک و  جاور  تهج  هب  ار  نآ  ینک  یم  ناـسحا  هک  راوگرزب  یلعف 
زا کتلئسم ) نع   ) وت يوس  هب  نامدرم  نتشادزاب  تسا  عیرس  هچ  سپ  کیلا ) سانلا  فک  عرسا  امف   ) دشاب هدش  بوجحم  نآ  هطساو 

رتشیب هکنآ  اـب  کـیلا ) ساـنلا  تاـجاح  رثـکا  عم   ) وت ياخـس  لذـب و  زا  دـنوش  دـیمون  نوچ  کلذـب ) نم  اوسیا  اذا   ) وت ندرک  لاوس 
زا هملظم ) هاکش  نم   ) وت رب  نآ  رد  تسین  یتقشم  چیه  هک  تسا  يزیچ  کیلع ) هیف  هنووم  ام ال   ) تسا وت  يوس  هب  نامدرم  ياهتجاح 

ناشیا اب  وت  ندومن  هلماعم  رد  تسا  وت  تلادع  بلط  ای  هلماعم ) یف  فاصنا  بلط  وا   ) یمتس ندرک  تیاکش 

یلمآ

ینیوزق

ینعی یگنت ، زا  تسا  يا  هبعش  تیعر  زا  نایلاو  باجتحا  هک  اریز  دوخ  تیعر  زا  ار  دوخ  باجتحا  نادرگم  زارد  سپ  اهنیا  دعب  اما  و 
یلدـگنت و هتبلا  و  تیعر ، راک  زا  ندـمآ  گنت  هب  تسا و  یلاو  ردـص  قیـض  دارم  ای  تسا ، یگتفرگ  لذـب و  یگنت  لـخب و  تمـالع 
هب یگنت ، زا  تسا  يا  هبعش  هکنآ  ای  ردصلا ) هعس  هسایرلا  هلا   ) هدمآ ترضح  مالک  رد  هچنانچ  دناسر  للخ  ار  تکلمم  رما  ریما  لالم 

تاهج هچ  ددرگ ، هتـسب  ناشاهدـیما  هار  و  دـنک ، هبلغ  ساـی  و  ددرگ ، گـنت  ناـشاهلد  و  دوش ، تخـس  تیعر  رب  راـک  هک  ینعم  نیا 
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، دشاب تاولخ  تاذل  تاوهش و  بلط  يارب  هک  دشاب  هاگ  و  دشاب ، روما  هنوگ  نیا  نتخاسن  سلجم  ندادن و  راب  یلاو و  ندماین  نوریب 
وا رادتقا  فک  رد  قلخ  روما  یهن  رما و  دقع و  لح و  هک  یسک  دشاب  حیبق  هچ  هدماینرد ، لامتحا  دادع  رد  دشاب ، بابـسا  حبقا  نیا  و 

.درامگ و ناوسن  تطلاـخم  رب  تمه  و  دراذـگ ، لـمهم  روما  نآ  وا  هداد ، یئاوشیپ  يرورـس و  دـالب  داـبع و  رب  ار  وا  دنـشاب و  هداـهن 
ای عقوم ، هب  یلذب  ای  دننک ، یمولظم  تثاغا  هک  دشاب  نآ  ار  هیلع  سوفن  هریطخ و  ممه  باحـصا  یتذـل  نیرتگرزب  دـنا : هتفگ  ءامکح 
رد سفن  تفارش  ناشن  تیناسنا و  ینعم  دباین ، رورس  تذل و  یناعم  نیا  زا  هک  ره  و  دننک ، سان  نایم  یتجاح  عفر  ای  قح ، هب  یمکح 
قلخ رب  ندـش  رهاظ  تطلاخم و  تسلاـجم و  ردـقب  یلاو  هچ  روما ، رب  تسا  یعـالطا  مک  يربخ و  یب  ببـس  مه  و  دـشاب ، صقاـن  وا 

یفتخم يرو  زا  مولع  نیا  دـش ، هدرپ  رد  نوچ  و  دـبای ، یم  عالطا  تیعر  تکلمم و  لاح  زا  نالعا  رارـساب و  ناـشیا  اـب  ندرک  نخس 
باجتحا رد  هچنآ  ربخ  نایلاو  زا  درب  یم  زاب  ایاعر  زا  نایلاو  ندـش  ناـهن  دـیامرف و  یم  دـیکات  هجو  رب  ترـضح  نآ  هچناـنچ  ددرگ ،

هدومن گرزب  و  گرزب ، راک  نایلاو  ینعی  .ناشیا  دزن  دوش  یم  هدومن  درخ  سپ  ناشیا ، عیاقو  مدرم و  ياهربخ  ینعی  .نآ  زا  دنا  هدش 
يا هدـسفم  و  لـطاب ، هب  قح  دوش  یم  هتخیمآ  و  حـیبق ، دوش  یم  هدومن  نسح  و  نسح ، دوـش  یم  هدوـمن  حـیبق  و  درخ ، رما  دوـش  یم 

هک ره  مظعا  دـشا و  هکلب  دـش ، یم  بترتم  ار  نایوگ  دـمآ  شوخ  نانخـس  یلاو  نتـشاد  شوگ  رب  هک  دـشاب  هدـسفم  نآ  هیبش  اـجنیا 
يراوتم هچنآ  دناد  یمن  تسا  یمدآ  یلاو  هک  تسین  نیا  زج  .دنادب و  نیعلا  يارب  مالک  نیا  تقیقح  دشاب ، هتـشاد  روما  رد  یتریـصب 

تـسلاجم مدرم  اب  دیاین و  نوریب  دوخ  نوچ  دنیامن ، او  نآ  فالخ  و  دنراد ، ناهنپ  یلاو  زا  ینعی  اهراک  زا  نآ  هب  نامدرم  وا  زا  دنوش 
زا باوص  و  بذک ، زا  قدص  ماسقا  نآ  هب  ددرگ  هتخانش  هک  اهتمالع  اهناشن و  قح  رب  تسین  و  دنادن ، نآ  تقیقح  دیامنن  ترشاعم  و 

تکلمم و راک  لاح و  زا  ناشیا  ییاورپ  یب  يربخ و  یب  هناخ و  زا  كولم  ندـماین  نوریب  هک  دـشاب  حـضاو  لوقع  بابرا  شیپ  اطخ ،
هدهمم و دـعاوق  بالقنا  روما و  لیطعت  روغث و  بارطـضا  نادـسفم و  نتـشادرب  رـس  ناملاظ و  تئرج  ماوع و  فاجرا  بجوم  تیعر 
نایز و هب  تلع  نیا  هب  هک  اهتلود  سب  و  ددرگ ، تلود  نید و  تلم و  کلم و  لـالتخا  بجوم  هلمجلاـب  .ددرگ  هحیحـص  تاـینداسف 

تـسد رب  ببـس  نیا  هب  اهدـهع  نیا  رد  هاشداپ ) نویاـمه   ) تلود .تسا و  رایـسب  اـهتیاکح  خـیراوت  رد  باـب  نیا  رد  و  هدـمآ ، ناـیاپ 
يزاریـش و قاحـساوبا  خیـش  و  یملید ) هلودلادجم   ) ربخ و  دمآ ، ناریا  هب  ناشیرپ  هتـسکش و  ناهاوخ  راهنز  ات  دمآ  نایز  هب  ناخریش 
، دنا هدوب  یم  رهاظ  مدرم  نایم  هتسویپ  نامز  ره  رد  نادراک  لقاع  ناهاش  و  دشاب ، لاقم  نیا  دهاش  ناشیا  لاثما  یـسابع و  هفیلخ  نیما 
و دـنا ، هتـشگ  یم  عماجم  عماوص و  اهناخ و  اهناکد و  درگ  شاب  وا  تفـص  رب  اهبـش  دـنا ، هداد  یمن  دوخ  زا  چـیه  تولخ  تصخر  و 

یـضام نیطالـس  زا  تایاکح  باب  نیا  رد  و  هدرک ، یم  قیقحت  تکلمم  نید و  روما  و  هتفگ ، یم  نخـس  مدرم  اب  ناـهنپ  تخانـشان و 
نیا و  دـشاب ، اهنابز  رب  اهربخ  باب  نیا  رد  هناهرب ) هللا  رانا  یـضام  سابع  هاش   ) ناتـس یتیگ  ناـکم  تنج  هاـشداپ  زا  و  دـننک ، تیاور 
عفر يارب  تسا ، مدرم  تالاوئس  تاجاح و  هظحالم  قح  هب  تالو  باجتحا  تاهج  هبشا  نوچ  دشاب ، كولم  ءارما و  مها  زا  تحلصم 

هچنآ رد  ششخب  لذب و  هب  وت  سفن  تسا  درمناوج  هک  يدرم  ای  یشاب : سک  ود  زا  یکی  وت  هک  تسین  نیا  زج  و  دومرف : تهبش  نیا 
اطع مدـع  عنم و  هب  التبم  يدرم  ای  ینک  ادا  هک  وکین  يراک  ای  ینک  اـطع  هک  بجاو  یقح  زا  وت  باـجتحا  تسیچ  رد  سپ  تسا  قح 

وت يوسب  مدرم  تاجاح  رثکا  هکنآ  اب  وت  ياطع  زا  دندش  دیمون  هک  هاگنآ  وت  لاوئس  زا  تسد  مدرم  تشاد  دنهاوخ  زاب  دوز  هچ  سپ 
رد فاصنا  بلط  ای  دشاب ، هتفر  یسک  رب  هک  هملظم  تیاکش  لیبق  زا  وت  رب  نآ  رد  تسین  یلام  فرص  یتقشم و  هک  تسا  روما  نآ  زا 

.دوش هدرازگ  دوخ  عضوم  رد  قوقح  ات  دسرب  نادب  دیاب  یلاو  هک  هلماعم 

یجیهال
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باجتحالا رومالاب و  ملع  هلق  قیـضلا و  نم  هبعـش  هیعرلا  نع  هالولا  باجتحا  ناـف  کـتیعر ، نع  کـباجتحا  نلوطت  ـالف  دـعب ، اـما  «و 
قحلا باـشی  حـیبقلا و  نسحی  نسحلا و  حـبقی  ریغـصلا و  مظعی  ریبـکلا و  مهدـنع  رغـصیف  هنود ، اوبجتحا  اـم  ملع  مهنع  عـطقی  مهنم ،

نم قدـصلا  بورـض  اهب  فرعت  تامـس  قحلا  یلع  تسیل  رومالا و  نم  هب  سانلا  هنع  يراوت  ام  فرعیال  رـشب  یلاولا  اـمنا  لـطابلاب و 
« .بذکلا

قیقحت هب  سپ  وت ، تیعر  زا  ار  وت  نتسشن  تولخ  ندوب و  هدرپ  رد  نامز  ینادرگن  زارد  دیاب  سپ  دش ، روکذم  هچنآ  زا  دعب  اما  ینعی 
گنت زا  تسا  یعون  تیعر  زا  ماکح  ندوب  ناهنپ  هک 

رد دـشاب  ناهنپ  هک  ار  يزیچ  نتـسناد  ماکح  زا  دـنک  یم  عطق  ایاعر ، زا  ندوب  ناهنپ  تساهراک و  هب  شناد  یمک  تیعر و  رب  نتفرگ 
راک دوش  یم  هدـینادرگ  تشز  کچوک و  رما  دـیامن  یم  گرزب  گرزب و  رما  ناشیا  دزن  رد  دـیامن  یم  کـچوک  سپ  زیچ ، نآ  دزن 
دناد یمن  هک  داز  یمدآ  رگم  مکاح  تسین  .لطاب و  هب  ار  قح  دوش  یم  هدرک  طولخم  تشز و  راک  دوش  یم  هدـینادرگ  وکین  وکین و 
نتفگ تسار  عاونا  نآ  ببس  هب  دوش  هتخانـش  هک  یتمالع  قح  رب  تسین  اهراک و  زا  ار  نآ  نامدرم  وا  زا  دننک  یم  ناهنپ  هک  ار  هچنآ 

.نتفگ غورد  زا 

وا هیدست ، میرک  لعف  وا  هیطعت ، قح  بجاو  نم  کباجتحا  میفف  قحلا ، یف  لذبلاب  کسفن  تخـس  ءرما  اما  نیلجر : دـحا  تنا  امنا  «و 
، کیلع هیف  هنووم  امم ال  کیلا  سانلا  تاجاح  رثکا  نا  عم  کلذـب ، نم  اوسیا  اذا  کتلاسم  نع  سانلا  فک  عرـسا  امف  عنملاـب ، یلتبم 

« .هلماعم یف  فاصنا  بلط  وا  هملظم  هاکش  نم 

هچ رد  سپ  قحتسم ، هب  لام  ندیشخب  رد  وت  سفن  تسا  یخـس  هک  يدرم  وت  یـشاب  هکنیا  ای  درم : ود  زا  یکی  رگم  وت  یتسین  ینعی و 
نآ هب  ینک  ناسحا  هک  یبوخ  راک  زا  ای  ار و  نآ  ینک  یم  اطع  هک  یمزال  قح  زا  وت  ندیدرگ  ناهنپ  دوب  دـهاوخ  ببـس  هچ  هب  زیچ و 
نآ ندرک  لاوس  زا  نامدرم  نداتسیازاب  دشاب  دوز  رایسب  هچ  سپ  اطع ، زا  ندرک  عنم  هب  يا  هدش  التبم  هک  يدرم  وت  یـشاب  هکنیا  ای  و 

يزیچ وت  يوس  هب  نامدرم  ياهتجاح  زا  رتشیب  هکنآ  فصو  اـب  وت ، شـشخب  وت و  ندرک  لذـب  زا  دـندرگ  سویاـم  هک  یتقو  رد  وت  زا 
.يا هلماعم  رد  یلدع  ندرک  تساوخرد  ای  یمتس و  ملظ و  زا  ندرک  تیاکش  لیبق  زا  وت ، رب  نآ  رد  یتقشم  تسین  هک  تسا 

یئوخ

هدعک همس  عمج  تامـس :) ، ) رتتـسا کنع و  يراوت  ام  يرولا :) ، ) هطلخ لاق  باب  نم  ابوش  هباش  لاقی : طلخلا  حتفلاب : بوشلا ) : ) هغللا
یلاولا ذختی  دق  ینعملا : ءاطعالا ، ءادسالا :) ، ) تداج وخـسی : اخـس  نم  تخـس ) ، ) عاونا بورـض :) ، ) تامالعلا یه  مس و  اهلـصاو و 

هنع عطقیف  مهب  طالتخالا  نع  هسفن  فکی  يا  سانلا  نع  بجتحی  دـق  و  نذـالا ، عم  ـالا  هیلا  ساـنلا  دورو  نع  عنمی  هباـب  یلع  اـبجاح 
ساـنلا عم  طـلتخی  ع )  ) یبـنلا ناـکف  هیاـهنلا ، یلا  هیعرلا  یلاولا و  نیب  باـجحلا  عفر  یف  مالـسالا  یعـس  دـق  و  مهلاوـحا ، مهراـبخا و 

یتح تقو  يا  یف  جئاوحلا  ضرع  ظعولا و  نآرقلا و  يآ  عامتـسال  تارم و  سمخ  موی  لک  یف  هالـصلل  هلوح  نوعمتجیف  مهدـحاک 
نذوی نا  الا  یبنلا  تویب  اولخدت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای   ) هیالا تلزنف  .ناذـیتسا  نود  نم  اهنولخدـی  هئاسن و  رود  باوبا  یلع  نومجهی 
یبنلا يذوی  ناک  مکلذ  نا  ثیدـحل  نیـسناتسم  اورـشتناف و ال  متمعط  اذاف  اولخداف  متیعد  اذا  نکل  هینا و  نیرظاـن  ریغ  ماـعط  یلا  مکل 

نوحیصی اوناک  دق  .بازحالا و  - 53 باجح ) ءارو  نم  نهولئسف  اعاتم  نهومتلاس  اذا  قحلا و  نم  ییحتـسی  هللا ال  مکنم و  ییحتـسیف 
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ول ونولقعی  مه ال  رثکا  تارجحلا  ءارو  نم  کنودانی  نیذـلا  نا   ) تارجحلا هیالا 4و5  تلزن  یتح  هنورضحتسی  بابلا و  ءارو  نم  هیلع 
لاق رمع ، ماـیا  یف  هیمالـسالا  هموکحلا  یف  باـجحلا  درو  نکل  و  میحر .) روفغ  هللا  مهل و  اریخ  ناـکل  مهیلا  جرخت  یتح  اوربص  مهنا 

عرقالا نصح و  نب  هنییع  ورمع و  نب  لیهس  مهنم  فارشالا  نم  هعامج  رمع  باب  رـضح  رـصم ) ص 91 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا 
اـظیغ و تریغت  موقلا - هوجو  ترعمتف  مهلخدا  بیهـص و  نیا  ناملـس ، نیا  راـمع  نیا  يداـنف ، نذـالا  جرخ  مث  اوـبجحف ، سباـح  نب 

ادغ متنال  مویلا  رمع  باب  یلع  مهومتدسح  نئل  اناطبا و  اوعرساف و  انیعد ، اوعد و  مکهوجو ، رعمتت  مل  ورمع : نبا  لیهس  لاقف  اقنح -
ص 93  ) یلزتعملا حراشلا  لاق  هنس ، اروهـش و  بابلا  ءارو  نوبجحی  نوعجارملا  ناکف  هیما  ینب  مایا  یف  باجحلا  دتـشا  .دسحا و  مهل 

عوضوم نا  رهاظلا  .هل و  نذوی  فوص ال  نم  هلمـش  یف  هنـس  هیواـعم  باـب  یلع  یبـالکلا  هرارز  نب  زیزعلادـبع  ماـقا  رـصم ) ج 17 ط 
مهعم طالتخالا  مدـع  سانلا و  نیب  نم  یلاولا  هبیغ  نع  یهنلا  دوصقملا  لب  ینعملا ، اذـهب  باجحلا  سیل  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک

فالخب رومالا  هیلع  نوضرعی  نودیری و  امک  قئاقحلا ، هیلع  نوهومیف  هصرفلا  هذـه  هصاوخ  زهتناف  مهرابخا  مهلاوحا و  فرعی  ثیحب 
هیلع  ) لاق لطابلا  نم  قحلا  هدنع  زیمتی  سکعلاب و ال  نسحلا و  هدنع  مهلالضاب  حبقی  سکعلاب و  ریبکلا و  هدنع  رغصتسیف  هیلع  یه  ام 

.بذکلا نم  قدصلا  ملعیل  هسوسحم  مئالع  قحلل  تسیل  ضارغالا و  وذ و  هنع  هیفخی  ام  بیغلا و  ملعی  ال  رـشب ) یلاولا  امنا  ( ) مالـسلا
الف قحلا  یف  لذـبی  اداوج  یلاولا  ناـک  نا  لاـقف : هنم  زئاوجلا  بلط  هیلع و  ساـنلا  موجه  نم  باـجتحالا  یف  یلاولا  رذـع  ع )  ) در مث 

ام لقنب  لصفلا  اذـه  حرـش  متخن  .نوبلطی و  الف  هنم  اوسیا  نیبلاطلل  لذـبی  مل  اذاـف  ءاـطعلا  نم  عنملا  لـها  ناـک  نا  و  هباـجتحال ، هجو 
اعیـضو نعفرت  و ال  باجح ، هبوعـصب  افیرـش  نعـضت  ال  هبجاحل : زیوربا  لاق  و  لاق : هبجاحل  زیوربا  ایاصو  نم  یلزتعملا  حراشلا  هاکح 

و لوالا ، هفرـش  یلع  همدقف  هئابآ  دعب  همدهی  مل  و  هتبثا )  ) هعردزا مث  هفرـش  امیدـق  ناک  نمف  مهراطخا  عضاوم  لاجرلا  عض  هتلوهـسب 
هلاح هعفر  نم  هئاباب  قحلاف  هسراغملا ، ریمثت  هعردزی  مل  و  هل ، هطایح  کلذ  نصی  مل  مدقتم و  فرـش  هل  ناک  نم  و  رخالا ، هیار  نسح 

اذا و  نیلوالا ، هقبطب  هقحلت  و ال  ارارـسالا ، ایربد و  الا  هل  نذات  و ال  هسفنب ، قحلا  ام  هتـصاخ  یف  هب  قحلا  و  مهفرـش ، قباس  هیـضتقی  اـم 
یعدـی نم  كاتا  اذا  و  اهیف ، یلا  لوصولا  عیطتـست  لاح ال  یلع  نوکا  نا  الا  نیع  هفرط  ینع  هسبحت  الف  یلامع  نم  لماع  باتک  درو 

نا تلبق و  تدـمحا  ناف  هباـتک  یلا  عفداـف  هارا  ثیحب  ینم  ناـک  اذا  یتح  هل ، نذاتـست  نا  دـعب  هلخدا  مث  ارـس ، اـهبتکاف  اـنل  هحیـصنلا 
ینع نبجحت  و ال  هبحاص ، فیرش  فیرـش و  ملعلا  ناف  هل ، نذاف  نذاتـسی ، لضفلا  ملعلاب و  رهتـشم  ملاع  كاتا  نا  و  تضفر ، تهرک 
لخب وا  هنم ، هیلع  علطی  نا  هرکی  یع  ثالث : نع  الا  بجحی  کلملا ال  ناف  هماعلا ، سلجم  یـسلجم  تذـخا  اذا  سانلا  ءانفا  نم  ادـحا 

نا و  املع ، اهب  اوطیحی  نا  دـبال  و  اهیلع ، سانلا  فوقو  اهئادـبا و  نم  قفـشیف  اهیلع  رـصم  وه  هبیر  وا  هلاسی ، نم  هیلع  لخدـی  نا  هرکی 
نارازگراک يریگ  هدرپ  اریز  رادب ، بوجحم  تیعر  رظن  زا  ینالوط  یتدـم  ار  دوخ  اهنیا  همه ي  زا  سپ  همجرتلا : .اهرتس  یف  دـهتجا 

رد ار  گرزب  تسا و  قیاقح  نتـسناد  زا  عنام  تیعر  زا  يریگ  هدرپ  اهراک  زا  یعالطا  مک  تسا و  اـهنآ  رب  راـشف  عون  کـی  اـیاعر  زا 
یم مهب  ار  لـطاب  قح و  و  اـبیز ، ار  تشز  و  دـهد ، یم  هولج  تشز  ار  اـبیز  و  گرزب ، ار  درخ  دـهد و  یم  هولج  درخ  رازگراـک  رظن 

راکـشآ ياه  هناشن  ار  قح  تسناد ، دهاوخن  دـنراد  ناهن  وا  زا  مدرم  ار  هچنآ  تسا و  یمدآ  کی  نارمکح  رازگراک و  انامه  دزیوآ ،
يدرم ای  دوب : یهاوخ  سک  ود  زا  یکی  ینارمکح  هک  وت  انامه  دنوش ، هتخانش  اهنآ  هلیسوب ي  تسردان  تسرد و  ات  تسین  یندید  و 

ای .ینکب  دیاب  هک  یبوخ  راک  ای  یهدب  دـیاب  هک  یقح  تخادرپ  يارب  يور  یم  هدرپ  تشپ  ارچ  قح ، هار  رد  یتواخـس  اب  زاب و  تسد 
ار وت  یتـقو  دـننک  رظن  فرـص  وت  زا  نتـساوخ  تجاـح  زا  دوزلا  مدرم  مه  تروص  نیا  رد  رظن  گـنت  لـخب و  راـتفرگ  یتـسه  يدرم 

تـساوخرد ای  يا  هملظم  زا  تیاکـش  لیبق  زا  درادـن ، یجرخ  وت  هب  ناعجارم  جـئاوح  رتشیب  هکنیا  اب  دـندرگ ، دـیمون  وت  زا  دـنیامزایب 
.يدتسداد هلماعم و  رد  تلادع  فاصنا و 
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يرتشوش

مث هیطخلا ، و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) هب دهـشی  امک  اذه ) دعب  اما  و   ) جهنلا نم  باوصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  دـعب ) اما  (و 
نع کباجتحا  نلوطت  الف   ) .انه اهل  لحملا  مدعل  اما )  ) نودب اذه ) دعب  و  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  ام  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  باوصلا :
نم هیمحی  باوبب  اسورحم  کباب  لاب  ام  مهـضعب : لاق  دـقعلا )  ) یف .مومذـم و  وه  و  قیـضلا ) نم  هبعـش  هالولا  باجتحا  ناف  کـتیعر 

هبجحی لظ  دـق  نم  بابلا  نع  لزعاف  باجح  ریغ  نم  هبجحی  تقملاف  دـحا  نم  توقمملا  کهجو  بجتحت  باتنم ال  یتاـی و  قراـط 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) مهـضعب لاق  نویعلا )  ) یف بابلا و  یلع  ماسلط  کهجو  ناف 

یف قافالا و  نم  اوعجتناف  كارحل  ایحلا  اوماـش  ما  كوفاـخ  ما  كوجرا  قاوسـالا  عمجم  کـباب  ناـک  هروجهم و  مهباوبا  يرا  یل  اـم 
، بیهص نب  لیمج  اولاقف : هیارب ؟ ناعتسی  ناقهد  انهها  تلقف : هجولفلا  یلع  جاجحلا  ینلمعتـسا  قراخملا : یبا  نب  دیبع  لاق  جورملا ) )

نموی هجولفلا و ال  یلع  جاجحلا  ینلمعتـسا  تلق : کتجاح ؟ ام  لاقف : هینیع  یلع  هابجاح  طقـس  دق  ریبک  خیـش  ینءاجف  هیلا  تلـسراف 
فاخاا ءالوه  لک  یضرا  نا  تلق : کسفن ؟ یضر  وا  لاملا  تیب  یضر  وا  جاجحلا  یضر  کیلا  بحا  امیا  هل : لاقف  .یلع  رـشاف  هرش 
کئاقل نم  هقث  یلع  وه  لجرلا و  کیتایف  بجاح  کل  نکی  کباب و ال  حتفا  لالخ : عبرا  ینع  ظفحاف  لاق : .دینع  رابج  هناف  جاجحلا 
فلتخی و ال  هناکم ، بیه  ـالا  سولجلا  لـماع  لاـطا  اـم  لـق  هناـف  کـلمع  لـهال  سولجلا  لـطا  و  کـلامع ، فاـخی  نا  ردـجا  وه  و 

لها نم  لبقت  و ال  کلمع ، لها  نم  دـحا  کـیف  عمطی  ـالف  ءاوس  عیـضولا  فیرـشلا و  یلع  کـمکح  نکیل  ساـنلا و  نیب  کـمکح 
بوجع یلا  مهتیفقا  نیب  ام  خلسا  مث  هحیبقلا ، هلاقملا  نم  کلذ  یف  ام  عم  اهفاعضاب  الا  اهباوث  نم  یضری  اهیدهم ال  ناف  هیده  کلمع 

.مهنع مثیم ) نبا   ) هخـسلن یف  و  مهنم ) باجتحالا  و  رومالاب ، مع  هلق  و   ) .لیبس کـیلع  جاـجحلل  نوکی  ـال  کـنع و  اوضریف  مهباـنذا 
امل يرایـشهجلا :)  ) یف حیبقلا .) نسحی  نسحلا و  حبقی  و  ریغـصلا ، مظعی  ریبکلا و  مهدنع  رغـصیف  هنود ، اوبجتحا  ام  ملع  مهنع  عطقی  )

دنجلا و داز  ایاقبلا و  رتافد  قرحا  و  طابرلا ، دجاسملا و  ضایحلا و  ینب  روجلا و  لازا  ناک  و  ناسارخ - نم  یکمربلا  لضفلا  فرصنا 
نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مدهب رما  و  مهرد ، فلا  فلا  هرـشعب  باتکلا  راوزلا و  لصو  و  داوقلا ،

هل عمج  رفعج و  یبا  ناتـسبب  دیـشرلا  هاقلت  ادجـسم ، اهیف  ینب  هعطق و  هنم  مدـهف  اقیثو - ناک  و  راـهبونلاب - فورعملا  تیبلا  ایندـلا ) و 
یناجرجلا رایس  نب  دمحا  لضفلا  رماف  هل ، نوحداملا  رثکف  هلضف ، رکذب  ءابطخلا  هحدمب و  ءارعـشلا  رما  مارکالا و  هیاغ  مرکا  سانلا و 

یملسلا و عجشا  یقحاللا و  نابا  دیلولا و  نب  ملسم  نیزر و  نبا  دواد  یشمف  مهقاقحتسا ، ردق  یلع  مهیطعی  ءارعشلا و  راعـشا  زیمی  نا 
ناـک يدعـسلا و  نب  بلاـغب  هیلع  اولمحت  و  مهنم ، هئارظنب  هقحلی  ـال  ساون و  یبا  رعـش  نم  عضی  نا  هولاـسف  هیلا  ءارعـشلا  نم  هعاـمج 

امب لاـق : ساونوبا و  هاـجهف  نیمهرد ، هلئاـق  قحتـسی  ـال  اذـه  لاـق : هب و  یمر  یناـجرجلا  یلع  هرعـش  ساوـنوبا  ضرع  اـملف  هقـشعتی ،
هاضرا ساونابا و  لصوف  لضفلاب  ربخلا  لصتا  يرعش و  یلع  تقفشا  كردق  یف  ترکف  اذا  يرجی  کیف ال  یناسل  يردا  كوجها ال 
دیشرلا همدخل  دصق  عیبرلا ، نب  لضفلا  دی  یف  ریبدتلا  لصح  هکماربلا و  رما  یضقنا  امل  هیف :) و   ) .رعشلا زییمت  نع  یناجرجلا  فرص  و 

تباث هیلع  هفلخی  طئارخلا و  دیربلا و  دلقتی  مداخلا  رورسم  ناک  هلتخم ، رابخالا  دیربلا و  روما  تراص  هباب و  ءارو  ام  عاضا  هترضحب و 
ام فرعی  رشب ال  یلاولا  امنا  و  لطابلاب ، قحلا   ) .جزمی يا : باشی ) و   ) .ضفت مل  هطیرخ  فالآ  هعبرا  مهدنع  دیشرلا و  یفوت  مداخلا و 

نماـثلا و لـصفلا   ) .تاـمالع يا  تامـس ) (. ) لوقلا یلع  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  قحلا ) یلع  تسیل  و  رومـالا ، نم  ساـنلا  هنع  يراوت 
( فحتلا  ) هیاور یف  و  بذکلا ) نم  قدصلا   ) .ماسقا يا : بورـض ) اهب  فرعت  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

کباجتحا میفف  قحلا  یف  لذبلاب  کسفن   ) .تداج يا : تخـس ) ورما  اما  نیلجر : دحا  تنا  امنا  و  (. ) بذکلا نم  قدـصلا  اهب  فرعی  )
نمل هعیبر : یبا  نب  رمع  لاـق  هحـضوت ، يا : هیدـست ) (. ) میرک قلخ  وا  ( ) فـحتلا  ) هیاور یف  و  میرک ) لـعف  وا  هیطعت  قـح  بجاو  نم 
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تذـخا اذا  ادـحا  ینع  نبجحت  ال  هبجاحل : هللادـبع  نب  دـلاخ  لاق  نویعلا :)  ) یف رینت  ابـصلا و  اـهملاعم  يدـست  روطـس  نهناـک  رایدـلا 
مـصتعا اذا  لاقف : قارولا  هنم  کلذ  ذـخاف  .لخب  وا  هبیر  وا  هیلع ، علطی  نا  هرکی  یع  ثالث : نع  ـالا  بجحی  ـال  یلاولا  ناـف  یـسلجم ،

یعلا نم  سم  هب  تلقف  هباوصب  عقاو  نظب  تعزن  امبر  ثالث و  يدـحا  هب  تننظ  هباجح  نود  تاجاحلا  يوذ  درو  هباب  قـالغاب  یلاولا 
هبیرف اذ  اذـه و ال  نکی  مل  ناف  هبالط  نع  هلام  یمحی  لخبلا  نم  بلاغف  ناسللا  یع  نکی  مل  ناف  هب  ام  راـهظا  ساـنلل  هنذا  یفف  رهاـظ 
دیدـش نعم  ناک  و  هیلا - لصی  الوح ال  هدـئاز  نب  نعم  بابب  رعاش  فقو  دادـغب :) خـیرات   ) یف و  اذـه ، هباب  قـالغا  دـنع  اـهیلع  رـصی 
عماجلا همالا  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) اـهیف اذاـف  اهلـصواف  هعقر  هل  لـصوی  نا  بجاـحلا  لاـس  هماـقم  لاـط  اـملف  باـجحلا -

نع هوبیجا  لاق : هباتک و  یلا  هعقرلا  نعم  یقلاف  لیخبلا  یلع  داوجلا  لضف  اـمف  باـجح  هل  داوجلا  ناـک  اذا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
: لاـقف باـجحلاب  لـلعت  رذـعی  مل  لاـم و  لـیلق  داوجلا  ناـک  اذا  اـهیف : بتک  هعقرلا و  ذـخاف  ینعمب ، اوتاـی  مل  اورثکا و  اوطلخف و  هتیب ،
و ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  یلتبم ) وا   ) .هروز لک  یف  اندنع  کل  یه  لاق : فالآ و  هرشعب  نعم  هعبتاف  لحترا  مث  هفورعم ، نم  ینـسیویا 
هباب و دی  ریغ  نم  دترا  هب و  اوبرف  يدغت  اذا  مهـضعب : لاق  کلذـب ) اوسیا  اذا  کتلاسم  نع  سانلا  فک  عرـسا  امف  عنملاب ، (. ) یلتبم اما 

نبا  ) یف امک  ام ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  امم ) سانلا  تاجاح  رثکا  نا  عم   ) هباحصا ارط و  هلایع  یستحی  ام  هوهش  نم  تام 
بلط وا  هملظم  (. ) هیاکـش نم  ( ) فـحتلا  ) هیاور یف  و  هاکـش ) نم  کـیلع  هیف  هنووـم  ـال  (. ) هـیطخلا  ) و مـثیم ) نـبا   ) و دـیدحلا ) یبا 

: رواسم نب  روسم  لاـق  يربطلا :)  ) یف و  کـل .) تفـصو  اـمب  عفتناـف  ( ) هلماـعم یف   ) لدـب فحتلا )  ) هیاور یف  و  هلماـعم ) یف  فاـصنا 
یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هعقر هتیطعا  هنم و  تملظتف  ملاظملا  بحاص  امالس  تیتاف  هعیـض ، ینبـصغ  يدهملل و  لیکو  ینملظ 

هیفاع هثالع و  نبا  دـمحم و  نب  سابعلا  همع  هدـنع  يدـهملا و  یلا  هعقرلا  لصواف  هبوتکم ، ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک 
یتح هنم  توندف  لاق : .معن  تلق : .نیذه  دحاب  یـضرتف  لاق : .ینتملظ  تلق : لوقت ؟ ام  لاقف : توندف  هندا  يدهملا : هل  لاقف  یـضاقلا ،

یف یتعیـض و  لاق  لوقت ؟ ام  يدـهملل : یـضاقلا  لاقف  .یتعیـض  یف  ینملظ  هنا  یـضاقلا  هللا  حلـصا  تلق : .ملکت  لاق : شارفلاب  تقزتلا 
.هل اهقلطاف  لاق : .هفالخلا  دعب  یلا  تراص  لاقف : هلاسف  .اهدعب  وا  هفالخلا  لبق  هیلا  هعیضلا  تراص  هلس  یضاقلا  هللا  حلـصا  تلق : .يدی 

.مهرد فلا  فلا  نیرشع  نم  یلا  بحا  سلجملا  اذهل  هللا  و  همع : سابعلا  لاقف  تلعف : دق  لاق :

هینغم

لک بجتحت  نا  اما  کمها ، ام  زاجنا  وا  کتحارل  تقولا ، ضعب  هیعرلا  نع  بجتحت  نا  کل  .لطابلا  یلا - کـباجتحا - نلوطت  ـالف  )
..ضارغالا و براملا و  باحـصا  یلع  اهرابخا  یف  دامتعالا  و  هیعرلا ، لاوحاب  لـهجلل  هیعاد  و  قلخ ، ءوس  کـنم و  ربک  اذـهف  تقولا 

هعاـس کـیلع  نلوخدـی  نیذـلا  کـباجح  کمدـخلا و  میظعت  و  هئورملا ، لـضفلا و  يارلا و  لـهال  ریفنت  ریقحت و  باـجتحالا  اـضیا 
مل نم  تبقاع  کنال  رفتغت ، همیرج ال  لب  تاذلاب ، کل  راقتحا  رغص و  وه  ریغصلا  میظعت  ریبکلا و  ریقحت  نا  کشم  سیل  ..نوواشی و 

احبق رثکا  یـش ء  نم  له  ..اهئاضق و  یلع  فهلتی  وه  و  هتجاح ، نیب  هنیب و  تلح  و  اضرلا ، کل  دـیری  نم  تبـضغا  و  کـیلا ، یـسی ء 
هلاب سیل  و  رشب ، سانلا  رظن  یف  هنکل  و  قحلا ، ضعب  ول  و  هباجتحا ، یف  اقحم  یلاولا  نوکی  دق  خلا ..) رـشب  یلاولا  امنا  و  ( .؟ کلذ نم 

ببـسلا یلا  ریـشت  هرهاـظ  لـئالد  و  تامـس ) قحلا  یلع  سیل  و   ) نونظلا هب  نونظی  لـب  ..اـثبع  اـنع  بجتحا  اـم  هناحبـس  اولوقی : یتـح 
دحا تنا  امنا  و   ) .باـیغلا دـس  باـیغلا و  نع  رذـعلا  یف  بذـکلا ) نم  قدـصلا  بورـض  اـهب  فرعت   ) باـجتحالل رربملا  بجوملا و 

هللا اـهمعنا  همعن  قولخم  يا  همدـخ  يری  و  ساـنلا ، هللا و  دـنع  ریخلا  نم  ناـکم  هل  نوـکی  نا  ینمتی  بیطلا  لـحرلا  نا  خـلا ..) نیلجر 
ریثک بذـعلا  دروملا  نال  لوالا ، یلع  نولبقی  سانلا  نا  ههادـبلا  نم  و  تاجاحلا ، يوذـب  مربتملا  قلقلا  لجرا  نم  سکعلا  یلع  ..هیلع 
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یلتبم ما  ایخـس ، ناکا  ءاوس  هیعرلا  نع  یلاولا  بجتحی  نال  بجوم  الف  هیلع  .هئاـفج و  هتظلغل و  اـیئاقلت  یناـثلا  نم  نورفنی  و  ماـحزلا ،
هیفاکلا هوقلا  کلمت  تنا  و  لدـعلا ، قحلا و  کـنم  نوبلطی  تاـجاحلا  باحـصا  خـلا ..) کـیلا  ساـنلا  تاـجاح  رثکا  نا  عم   ) .عنملاـب

اذه ..هفصنتف و  مولظم  وا  هثیغتف ، فوهلمل  عمتست  کیدی ، نیب  سانلا  فوقو  نم  کیلع  جرح  و ال  مولظملا ، فاصنا  قحلا و  قاقحال 
.ارصان انوع و  مهل  نک  و  هلایع ، هدابع و  همدخب  هرکشاف  کیلا ، هقاس  هللا  نم  لضف 

هدبع

امنا بذکلا و  نم  قدصلا  اهب  زیمتی  هرهاظ  تامالع  قحلل  سیل  يا  همالعلا  حـتفف  رـسکب  همـس  عمج  تامـس  تامـس : قحلا  یلع  … 
وا مهقح  ءادا  یف  سانلا  نع  بجتحت  ببـس  يالف  کباجتحا : میفف  قحلا  یف  هظفاحملاب …  الا  نوکی  ـال  ناـحتمالاب و  کـلذ  فرعی 
الف کنع  دـعبلا  یلا  اوعرـسا  کنم  مهبلاطم  ءاضق  نم  سانلا  طنق  ناف  ءاطعلا  لذـبلا  کلذـب : نم  اوسیا  اذا  مهایا …  هحنمت  لمع  یف 

هیاکش حتفلاب  هاکش  هملظم : هاکش  نم  کیلع  باجتحالل …  هجاح 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یگنت زا  یتمـسق  تیعر  هب  نانارمکح  ندادـن  ناشن  ور  اریز  ینک ، ناهنپ  تیعر  زا  هدایز  ار  نتـشیوخ  اداـبم  اهروتـسد  نیا  زا  سپ  و 
لاوحا زا  مدرم  اب  نتفگ  نخـس  تساخرب و  تسـشن و  اب  نانارمکح  نوچ   ) تسا اهراک  هب  ندوبن  هاگآ  یـشناد و  مک  و  یناـبرهمان ) )
ندادـن ناشن  ور  و  دـنرب ) یمن  یپ  اهراک  زومر  رارـسا و  زا  يرایـسب  هب  دننیـشنب  اـهنت  رگا  یلو  دـندرگ ، یم  هاـگآ  تیعر  تکلمم و 

، دزاس یم  هدیـشوپ  ناشیا  زا  دـنا  هدوب  ناهنپ  نآ  زا  هک  ار  تیعر ) تکلمم و  عاضوا  لاوحا و   ) هچنآ رب  عالطا  تیعر  هب  ناـنارمکح 
قح و یئوـکین و  یتـشز  یتـشز و  یئوـکین  گرزب و  درخ  راـک  درخ و  گرزب  راـک  ناـنارمکح  دزن  یهاـگ ) تروـص  نیا  رد   ) سپ

یهاگآ دـنراد  یم  ناهنپ  وا  زا  هک  مدرم  ياهراک  هب  هک  تسا  رـشب  نارمکح  یلاو و  و  ددرگ ، هتخیمآ  یتسرداـن  لـطاب و  هب  یتسرد 
يدرم ای  دوب : یهاوخ  درم  ود  زا  یکی  وت  و  دوش ، هتخانش  یغورد  زا  یتسار  عاونا  اهنآ  اب  هک  تسین  یئاه  هناشن  مه  ار  قح  و  درادن ،

هب هک  یئوکین  راک  ای  ینک  اطع  هک  بجاو  یقح  زا  تندادن  ناشن  ور  ببس  سپ  يزابتسد ، یخـس و  یتسرد  قح و  ندیـشخب  رد  هک 
زا مدرم  هـک  دـشاب  دوز  اریز ) یهدـن ، ناـشن  ور  ارچ  مـه  زاـب   ) سپ شــشخب ، یب  تخــس و  یتـسه  يدرم  اـی  تـسیچ ؟ يروآ  اـج 
هک تسا  يزیچ  وت  زا  مدرم  ياهـشهاوخ  رتشیب  هکنیا  اب  دندرگ ، دـیمون  وت  شـشخب  لذـب و  زا  نوچ  دـنرادب  تسد  وت  زا  تساوخرد 

تـساوخرد ای  دنهاوخب ) وت  زا  ار  نآ  زا  عفد  هدیـسر و  ناشیا  هب  هک   ) یمتـس زا  ندرک  تیاکـش  لیبق  زا  درادن  یتمحز  هیام و  تیارب 
.يراتفر هلماعم و  رد  داد  فاصنا و 

ینامز

زا اـت  دـنک  یگدـنز  یعیبط  هماـنرب  يور  دـیاب  رگید  دـننام  تسا  يرـشب  رادـمامز  سیئر و  هک  ساـسا  نیا  رب  درادـن  بیغ  ملع  ربهر 
باـسح هب  راکـشآ و  یهاوخدوخ  عون  کـی  مدرم  زا  نتفرگ  هلـصاف  .دـشاب  قفوم  دوخ  ياـه  هماـنرب  رد  ددرگ و  دـنم  هرهب  عاـمتجا 
يراشف مدرم و  يارب  تسا  یتیدودحم  رگید  يوس  زا  تسا و  طوقس  تسکش و  نآ  نایاپ  هک  تسا  رورغ  زا  یـشخب  مدرم ، ندرواین 
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دش و دهاوخ  يو  تفلاخم  هزرابم و  هدننک و  هعجارم  ندش  يا  هدـقع  بجوم  هک  رادـمامزاب  تاقالم  دروم  رد  نانآ  هب  تبـسن  تسا 
یهاوخدوخ .تسا  هدرک  نیمضت  ادخ  هاوخدوخ ، طوقس  دننامه  ار  رگمتس  طوقس  هک  ناتسدریز  هب  تبـسن  تسا  یملظ  تقیقح  رد 

یعالطا یب  رثا  رب  دنک و  یم  کمک  رادمتـسایر  عالطا  یب  هب  نارادمتـسایر  اب  تاقالم  نایرج  رد  هک  تسا  گرزب  لماع  ود  ملظ  و 
لئاسم مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرفب  .دنک  یم  کمک  دوخ  طوقـس  هب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  یمدرم  هاگیاپ  درذـگ  یم  هچنآ  عضو  زا 
نـشور فلتخم  ثداوح  رد  تقیقح  هداس و  یلیخ  گرزب  ياهعوضوم  دـنک و  یم  هولج  گرزب  وا  يارب  یعالطا  یب  رثا  رب  ار  زیچان 

یب ثداوحب  تبـسن  هجیتن  رد  دـیآ و  یم  راب  لاح  یب  دومخ و  يدرف  دـشاب  نینچ  نیا  هک  يرادمتـسایر  رگید  ناـیب  هب  ددرگ و  یمن 
.تسا يرادمتسایر  ره  طوقس  همدقم  نیرخآ  نیا  دنام و  یم  توافت 

یئوگ ضیقن  دض و  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  یمدرم و  هاگیاپ  نوچ  اما  دتفا  یم  هراچ  رکف  هب  رخآ  ياه  هظحل  رد  دنچ  ره 
راتفرگ یتشونرـس  نینچ  هب  کلام  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتـسین  لئاق  يرابتعا  يو  ياهفرح  يارب  مدرم  تسا ، هدـمآ  راتفرگ 
قحاـن زا  ار  قـح  دـناوت  یمن  درادـن و  دراذـگ  یم  شرـس  تشپ  هچنآ  هب  بیغ  ملع  تسا و  رـشب  مکاـح  دـیامرف  یم  احیرـص  ددرگن 

کچوک و زا  دشاب و  سامت  رد  مدرم  همه  اب  اصخـش  دیاب  تهج  نیمه  هب  درادـن ، یـصوصخ  هب  تمالع  قح  نوچ  دـهد  صیخـشت 
ره هدش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .دیامن  لمع  شیوخ  فئاظوب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  دناوتب  ات  دـشاب  هاگآ  قحان  قح و  ثداوح  گرزب 

رتکیدزن طوقـس  یمومع و  ترفن  هب  دشاب  هتـشاد  طابترا  رتمک  ناگدـننک  هعجارم  اب  هک  یـسیئر  ره  هتـشاد و  تیدودـحم  هکیا  هناخ 
نآ بحاص  یناشیپ  رد  هاگن  اب  ناسنا  هک  درادـن  تمالع  قح  هک  دـهد  یم  هجوت  هتکن  نیاب  دوخ  بلطم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تسا 
یم هتخانـش  یناشیپ  زا  یمنهج  یتشهب و  تمایق  زور  هک  دـیجم  نآرق  زا  تشادرب  تسا  يا  هتکن  نیا  دـنک و  وا  عفن  هب  تواـضق  اروف 

يارب مالـسلا  هیلع  ماما  زاب  .تسا  هدـش  یتشهب  یـسک  هچ  یمنهج و  یـسک  هچ  دـنمهف  یم  دـننک  یم  رگیدـکی  هب  هاـگن  یتقو  دوش ،
ابلاغ ناگدـننک  هعجارم  اریز  تسوت  ررـض  هب  هکلب  تسین  وت  عفنب  اهنت  هن  مدرم  زا  ندـش  ناـهنپ  دـیوگ : یم  کـلام  هب  بلطم  دـیکات 

یجرخ راک  ود  نیا  دوش و  تیاعر  نانآ  هب  تبسن  هک  يراج  ياهراک  هرابرد  شرافس  راظتنا  ای  دنراد و  نآ  نیا و  تسد  زا  تیاکش 
عناق منک  یم  شرافـس  امـش  هرابرد  نم  هک  هملک  کی  اب  اسب  هچ  دش و  دهاوخ  لح  یئزج  طابترا  ای  همان و  شرافـس  هب  اهنت  درادـن ،
دارفا زا  تاقوا  زا  يرایـسب  دـنوشیم و  تسود  هکلب  دـندرگ  یمن  نمـشد  اـهنت  هن  هناردـپ  ياـهدروخرب  هنوگ  نیا  اـب  دـش و  دـنهاوخ 
تـسد زا  تفم  ار  وا  هدمآ  شـشیپ  قوقح  دزم و  نودب  یئادف  هکیرادمتـسایر  ایآ  تمحز و  جرخ و  نودب  دش ، دنهاوخ  رازگتمدخ 

یم شیپ  نارادمتـسایر  فارطا  هک  یئاهتیودحم  هک  تسا  نیا  تفرگ  هدیدان  ارنآ  ناوتیمن  هک  يا  هتکن  تسا !؟ هدرکن  نایز  دـهدیم 
اب ندرک  ادیپ  طابترا  دایز  اب  دننکیم  رکف  اسب  هچ  دنـسرب و  یئاون  هب  ناگدـننک  هرـصاحم  هک  تسا  نیا  يارب  تاقوا  زا  يرایـسب  دـیآ 

دـنیوگب و ینخـس  سیئر  شیپ  نایفارطا ، هرابرد  تسا  نکمم  ناگدـننک  تاقالم  هکنیا  اـی  دـیآ و  یم  نییاـپ  ار  سیئر  شزرا  سیئر 
المع دارفا  هنوگ  نیا  .دـننکن  ادـیپ  طاـبترا  سیئر  اـب  علطم  هاـگآ و  دارفا  دـننکیم  یعـس  تهج  نیمهب  ددرگ  فیعـض  یفارطا  راـبتعا 

کلامب هقالع  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دنزادنایم و  طوقـسب  مه  ار  دوخ  سیئر  هکلب  دـنزادنایم  تکالفب  ار  دوخ  اهنت  هن  ناورم  دـننامه 
.دتفین یئاهماد  نینچب  هک  دنکیم  رطخ  مالعا  يو  هب  دراد  رتشا 

يزاریش دمحم  دیس 

و هیعرلا ) نع  هالولا  باجتحا  ناف   ) هلیوط هدـم  مهل  رهظت  ناب ال  کتیعر ) نع  کباجتحا  نلوطت  الف   ) کلام اـی  مدـقت  اـم  دـعب ) اـما  )
ردـص قیـض  يا  قیـضلا ) نم  هبعـش  -. ) مهتبیه یلع  ءاقبالا  معزب  نوربکتملا  هلعفی  امک  تابـسانملا - یف  ساـنلا  ماـما  مهروهظ  مدـع 
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امع ال اعنقم  اراذـتعا  رذـتعا  و  نکمملا ، ضعبلا  یـضق  یغبنی  امک  رومالا  ملع  ول  هنال  رومالاب ) ملع  هلق  و   ) ساـنلا جـئاوح  نم  یلاولا 
کلذ نود  اباجح  مهسفنال  اولعج  يا  هنود ) اوبجتحا  ام  ملع   ) هالولا نع  يا  مهنع ) عطقی   ) هیعرلا نم  يا  مهنم ) باجتحالا  و   ) نکمی
رمالا لعجی  دق  هطساولا  و  هطساوب ، الا  رومالا  نوفرعی  مهنا ال  ذا  ریبکلا ) مه  دنع  رغصیف   ) .هنع بوجحملا  رمالا  اوفرعی  مل  نیح  رمالا ،

( حیبقلا نسحی  نسحلا و  حبقی  و   ) کلذ سکعب  ریغـصلا ) مظعی  و   ) رمالا هیلع  دسفی  کلذ  یلاولا و  هل  متهی  الف  افلزت ، اریغـص  ریبکلا 
بیغلا ملعی  ال  رشب ) یلاولا  امنا  و   ) .امهنیب طلخی  يا  لطابلاب ) قحلا  باشی  و   ) داسفلا بجوی  امم  هدض  یلع  دضلا  راثآ  یلاولا  بتریف 
تسیل و  رومالا ) نم   ) هقادصم و  ام )  ) یلا عجار  هب )  ) ریمـض و  هنع ، سانلا  یفخا  ام  يا  رومالا ) نم  هب  سانلا  هنع  يراوث  ام  فرعی  (ال 

کلت هطـساوب  لطابلا  نم  قحلا  یلاولا  فرعی  یتح  هرهاظ  تامالع  قحلل  سیل  يا  همـالعلا ، ینعمب : همـس ، عمج  تامـس ) قحلا  یلع 
دحا  ) رتشالا کلام  ای  تنا ) امنا  (و  قدصلا ماسقا  يا  بذـکلا ) نم  قدـصلا  بورـض   ) تامـسلا کلتب  يا  اهب ) فرعت   ) یتح همالعلا 

بجتحت اذامل  يا  کباجتحا ) میف   ) اذا ف)  ) سانلا جـئاوح  و  قحلا ) یف   ) کلام کسفنل و  لذـبلاب ) کسفن  تخـس  ءرما  اـما  نیلجر 
ءاضق یف  هب  موقت  لمع  يا  هیدست ) میرک  لعف  وا  ( ؟ بجاو قح  نم  رارفلا  دـیرت  له  يا  هیطعت ) قح  بجاو  نم   ) بجتحت له  مهنع ؟

امف  ) باجتحالا یلا  جایتحا  ذـئنیح ال  مهجئاوح و  سانلا  عنمت  عنملاب ؟) یلتبم   ) نوکت ناـب  یناـثلا  لـجرلا  تنا  وا ) ( ؟ ساـنلا جـئاوح 
سانلا تاجاح  رثکا  نا  عم   ) .کئاطعا و  کلذـب ) نم  اوسیا  اذا   ) اروف کلاوس  نع  نوفکی  مهنا  يا  کتلاسم ) نع  سانلا  فک  عرـسا 

نم تنکمت  اهایا  كولئـس  سانلل و  ترهظ  اذاف  ههفات ، هلیئـض  روما  اهنال  هبوعـص  ـال  هفلک و  ـال  يا  کـیلع ) هیف  هنوم  ـال  اـمم  کـیلا 
دیری امیف  هلماعم ) یف  فاصنا  بلط  وا   ) هملظ نع  ملاظلا  یهنی  نم  رماتف  ملظ  نع  هیاکـش  يا  هملظم ) هاکـش  نم   ) هبوعـص الب  اهئاضق 
سانلا نع  یلاولا  بجحی  یتح  مهت  هفیفخ ال  رومالا  هذه  لاثما  و  فاصنالاب ، هرمای  نم  رماتف  رخالا ، قحب  فاحجالا  نیلماعتملا  دـحا 

.اهلجال

يوسوم

.ءاطعلا لذـبلا : .تداج  تخـس : .عاونا  بورـض : .تامالع  تامـس : .یفتخا  يراوت : .طلخ  ابوش : باـش  .مسق  هبعـش : .رتتـسا  بجتحا :
هالولا باجتحا  ناف  کتیعر ، نع  کباجتحا  نلوطت  الف  دعب ، اما  و   ) .ملظتلا یه  هیاکشلا و  نم  حفتلاب  هاکش : .هیطعت  هیدوت و  هیدست :
مظعی و  ریبکلا ، مهدنع  رغصیف  هنود  اوبجتحا  ام  ملع  مهنع  عطقی  مهنم  باجتحالا  و  رومالاب ، ملع  هلق  و  قیـضلا ، نم  هبعـش  هیعرلا  نع 

و رومالا ، نم  هب  سانلا  هنع  يراوت  ام  فرعی  رـشب ال  یلاولا  امنا  .لطابلاب و  قحلا  باشی  و  حیبقلا ، نسحی  و  نسحلا ، حبقی  و  ریغـصلا ،
، قحلا یف  لذبلاب  کسفن  تخس  ورما  اما  نیلجر : دحا  تنا  امنا  و  بذکلا ، نم  قدصلا  بورض  اهب  فرعت  تامـس  قحلا  یلع  تسیل 

نم اوسیا  اذا  کتلاسم  نع  سانلا  فک  عرـسا  امف  عنملاـب ، یلتبم  وا  هیدـست ! میرک  لـعف  وا  هیطعت ، قح  بجاو  نم  کـباجتحا  اـمیفف 
يرخا هیصو  هذه  و  هلماعم ) یف  فاصنا  بلط  وا  هملظم  هاکـش  نم  کیلع ، هیف  هنوم  امم ال  کیلا  سانلا  تاجاح  رثکا  نا  عم  کلذب !

نع باجتحالا  رطاخم  فشکت  یتلا  هعطاسلا  ءاوضـالا  یقلت  اـهنا  دوجوملا  اهرکذـب  حبـسی  دوجولا و  اـهب  رطعتی  هیلاـغلا  هاـیاصو  نم 
بابـسالا هنود  عطقت  الئل  اهناش  هب  طینا  اهرما و  یلوت  یتلا  ریهامجلا  هذهب  مئاد  لاصتا  یلع  نوکی  نا  بجی  یلاولا  نا  للدت  هیعرلا و 

امک ریبکلا  نوهی  دق  ریغـصلا و  رمالا  هدـنع  مظعیف  هتیعر  رابخا  نع  عاطقنالا  یلاولا  ثروی  باجتحالا  ناف  رومالل  یلاولا  مهف  ءاسی  و 
یلع لوعی  نا  رطـضا  بجتحا  اذا  هنال  لطابلاب  قحلا  طلتخی  کلذب  انـسح و  حـیبقلا  احیبق و  نسحلا  رمالا  ودـغیف  رومالا  بلقت  دـق  هنا 

عالطا هل  سیل  رمالا و  نوسکعی  دق  و  یسلا ئ ، هل  نونسحی  دق  ءالوه  یجراخلا و  ملاعلا  روص  هیلا  نولقنی  هب و  نولـصتی  نیذلا  رابخا 
خرـصت تایار  قحلا  یلع  سیل  یفتخا و  هنع و  يراوت  ام  فرعی  هیرـشبلا ال  هیوهلا  نم  لمحی  اـمب  وه  مهتهج و  نم  ـالا  هقیقحلا  یلع 
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سفن یف  ریثی  نا  دارا  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  لطابلاب …  قحلا  طلتخا  بذکلاب و  قدصلا  جزتما  نا  بیجیف  یلاولا  اهعمـسی  یتح  همـساب 
دحا نم  كرما  ولخی  کناب ال  همالک  هیلا  هجوف  ومنلا  ءانبلا و  لماوع  ریخلا و  روعـش  هیف  كرحت  هظقیت و  اـهلعل  هیقیقح  هیـضق  یلاولا 

لمحت تنک  اذا  کـباجتحال  یعاد  ـال  هلهـال و  هلذـبی  قحلا و  عفدـی  لـجر  نوکت  نا  اـماف  هباـجتحا  یلا  یعاد  ـال  اـمهالک  نیلجر و 
یلع هبلاطملا و  نع  عنتمتف  کنع  کلذ  فرعت  نا  دـب و  سانلا ال  ناف  قحلا  اذـهل  عنملاب  یلتبم  لجر  کنا  اما  لجرلا و  اذـه  تاـفص 
سیل کیلا  سانلا  تاجاح  رثکا  نا  هل  لاق  ثیح  سفنلا  یلع  هفیفخ  همهم و  هیـضق  یلا  ههبن  مث  کباجتحال …  یعاد  ـال  اـضیا  اذـه 

اهیف يدـعت  مهـضعب و  اهیف  راج  دـق  هلماعم  یف  فاصنا  بلط  وا  مهتقحل  یتلا  ملاـظملا  ضعبل  يوکـش  اـما  اـهنال  کـیلع  هنووم  اـهیف 
 … الصا کباجتحال  یعاد  الف  لهسی  رمالا و  نوهیف  لقث  هفلک و ال  هرارم و ال  وا  هزازح  يا  هیف  سیل  نیرمالا  الک  یف  و  نورخآ … 

یناغماد

رارق هدرپ  رد  شیوـخ  تیعر  زا  ار  دوـخ  ناوارف  «، » کـتیعر نع  کـباجتحا  ّنلوـطت  ـالف  : » تسا هدوـمرف  هک  هلمج  نیا  حرـش  نمض 
نآ زا  ییاه  هنیزگ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  هدمآ ، هراب  نیا  رد  هک  يراعشا  رابخا و  يراد و  هدرپ  باجح و  هراب  رد  یلصف  .هدم ،»

.دوش یم  هدنسب 

نانآ .دندمآ  رمع  هناخ  رد  رب  دندوب ، سباح  نب  عرقا  نصح و  نب  هنییع  ورمع و  نب  لیهـس  ناشیا  هلمج  زا  هک  فارـشا  زا  یهورگ  - 
.داد هناخ  هب  دورو  هزاجا  ار  نانآ  دـنیاجک و  بیهـص  ناملـس و  راـمع و  تفگ : دـمآ و  نوریب  بجاـح  یتدـم  زا  سپ  دـنتفریذپن ، ار 

ناتیاه هرهچ  ارچ  تفگ : نانآ  هب  ورمع  نب  لیهـس  دـش ، راکـشآ  نآ  رب  مشخ  ياه  هناشن  نوگرگد و  فارـشا  هورگ  نآ  ياـه  هرهچ 
هناخ رد  رب  زورما  رگا  میدرک و  گنرد  ریخأت و  ام  دنتفرگ و  یـشیپ  ناشیا  دندناوخ ، ارف  مالـسا  هب  ار  ام  نانآ و  دوش ، یم  نوگرگد 

.درب دیهاوخ  يرتشیب  کشر  ناشیا  هب  تمایق - رد   - ادرف دیرب ، یم  کشر  ناشیا  رب  رمع 

هاگرد هب  هک  سک  نآ  تفگ : .تفریذـپن  ار  وت  تشاد و  ناهنپ  وت  زا  يور  هیواعم  دـنتفگ  وا  هب  تفریذـپن ، ار  ءادردـلا  وبا  هیواـعم ، - 
هدوشگ يرد  نآ  راـنک  دوش ، فداـصم  هتـسب  يرد  هب  سک  ره  دوش و  یم  یمارگ  هاـگ  نوبز و  هاـگ  دـنک ، دـش  دـمآ و  ناـهاشداپ 

داد رارق  هدرپ  رد  ار  دوخ  هیواعم  رگا  .ددرگ  یم  هدروآ  رب  دنک  اعد  رگا  دوش و  یم  هداد  وا  رب  دهاوخب  يزیچ  رگا  هک  تفای  دـهاوخ 
.دراد یمن  ناهنپ  يور  هیواعم  راگدرورپ  درک ، ناهنپ  يور  و 

.يرگید هب  سپـس  داد و  هزاجا  تشاد ، يرت  فیرـش  تلزنم  هک  ناشیا  زا  یکی  هب  ادـتبا  دنتـساوخ  دورو  هزاجا  هیواـعم  زا  درم  ود  - 
هدرک امـش  ندرک  بدا  هب  مزلم  ار  ام  دنوادخ  تفگ : هیواعم  .تسـشن  یلوا  ياج  زا  رتارف  ییاج  دش ، هیواعم  سلجم  دراو  هک  یمود 

وا نتسشن  لحم  میتساوخ  یمن  میداد ، دورو  هزاجا  وت  زا  شیپ  ار  یکی  نآ  ام  هکنیا  مییامـش ، تیاعر  هب  مزلم  هک  هنوگ  نامه  تسا ،
.درادن ياپ  رب  ینزو  وت  يارب  دنوادخ  هک  زیخرب  دشاب ، وت  نتسشن  لحم  زا  رت  نییاپ 

يزاریش مراکم 

مراهچ تسیب و  شخب 
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ْمُْهنِم ُباَِجتْحِالا  ؛َو  ِرُومُْألِاب ٍْملِع  ُهَِّلق  ،َو  ِقیِّضلا َنِم  ٌهَبْعُـش  ِهَّیِعَّرلا  ِنَع  ِهَالُْولا  َباَِجتْحا  َّنِإَف  ، َِکتَّیِعَر ْنَع  َکـَباَِجتْحا  ََّنلِّوَُطت  اَـلَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  َو 
َو.ِلِطاَْبلِاب ُّقَْحلا  ُباَُشی  ُحـِیبَْقلا َو  ُنُسْحَی  َو  ُنَسَْحلا ، ُحـُبْقَی  ،َو  ُریِغَّصلا ُمُظْعَی  ،َو  ُرِیبَْکلا ُمُهَدـْنِع  ُرُغْـصَیَف  ُهَنوُد  اُوبَجَتْحا  اَم  َْملِع  ْمُْهنَع  ُعَطْقَی 

،َو ِبِذَْـکلا َنِم  ِقْدِّصلا  ُبوُرُـض  اَِهب  ُفَْرُعت  ٌتاَمِـس  ِّقَْحلا  یَلَع  ْتَْسَیل  ،َو  ِرُومُْألا َنِم  ِِهب  ُساَّنلا  ُْهنَع  يَراَوَت  اَم  ُفِْرعَی  َال  ٌرََـشب  ِیلاَْولا  اَـمَّنِإ 
ْوَأ ِهیِدُْـست ! ٍمیِرَک  ٍلِْعف  ْوَأ  ، ِهیِطُْعت ٍّقَح  ِبِجاَو  ْنِم  َکـُباَِجتْحا  َمیِفَف  ، ِّقَْحلا ِیف  ِلْذَْـبلِاب  َکُـسْفَن  ْتَخَـس  ٌؤُْرما  اَّمِإ  : ِْنیَلُجَر ُدَـحَأ  َْتنَأ  اَـمَّنِإ 
ِهِیف َهَنوـُئَم  اـَل  اَّمِم  َکـَْیلِإ  ِساَّنلا  ِتاَـجاَح  َرَثْـکَأ  َّنَأ  َعَـم  َِکلْذـَب ! ْنِم  اوُِـسیَأ  اَذِإ  َکـَِتلَأْسَم  ْنَـع  ِساَّنلا  َّفَـک  َعَرْـسَأ  اَـمَف  ، ِْعنَْملاـِب یًلَْتبُم 

.ٍهَلَماَعُم ِیف  ٍفاَْصنِإ  ِبَلَط  ْوَأ  ، ٍهَِملْظَم ِهاَکَش  ْنِم  ، َْکیَلَع

همجرت

ایاعر مشچ  زا  نارادـمامز  ندـنام  ناهنپ  اریز  ، رادـم ناهنپ  ایاعر  زا  ینالوط  ینامز  رد  ار  دوخ  هاگ  چـیه  روتـسد ) نیا  زا   ) دـعب اـما  و 
یم ربخ  یب  دـنا  هدـنام  ناهنپ  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  زا  ار  اهنآ  دوش و  یم  روشک ) مدرم و   ) روما هب  تبـسن  یعـالطا  مک  یعون  بجوم 

دـنک و یم  هولج  تشز  ، بوخ راک  ، دوش یم  گرزب  اهنآ  رظن  رد  کچوک  روما  کچوک و  نانآ  دزن  گرزب  لئاسم  هجیتن  رد  دزاـس 
ناکما یطیارـش  نینچ  رد  روشک  روما  يارب  مزال  ریبدـت  نیقی  هب  (و  .دوش یم  هتخیمآ  رگیدـکی  اـب  لـطاب  ّقح و  ؛و  بوخ ، تشز راـک 

یـصخشم ِتمالع  هشیمه  ، قح دناد و  یمن  دنراد  یم  ناهنپ  وا  زا  مدرم  هک  ار  يروما  ، تسا ناسنا  کی  طقف  یلاو  اریز  تسین ) ریذـپ 
درادن

هک یتسه  يدرم  ای  : یتسین جراخ  لاح  ود  زا  وت  یهگناو )  ) تخانـش « بذک » زا فلتخم  ياه  هرهچ  رد  ار  « قدـص » هشیمه ناوت  یمن  و 
ِقح ندرک  اـطع  زا  يراد و  ناـهنپ  ار  دوخ  هک  درادـن  یلیلد  نیارباـنب  ، يراد قح  هار  رد  شـشخب  لذـب و  تواخـس و  يارب  یگداـمآ 

تروص نیا  رد  یتسه  رظن  گنت  لیخب و  يدرم  ای  ، ییامن كرت  یهد  ماجنا  دـیاب  هک  ار  يا  هناـمیرک  لـعف  ،و  ینک يراددوخ  بجاو 
یمرب وت  زا  تسد  دـنوش و  یم  سویأـم  وـت  شـشخب  لذـب و  زا  دنـسانشب ) وـت  رد  ار  تفـص  نیا  دـننیبب و  ار  وـت  مدرم  هک  یماـگنه  )

داد رد  فاصنا  تساوخرد  ای  یمتس  زا  تیاکش  دننام  ؛ درادن وت  يارب  يا  هنیزه  ، وت دزن  مدرم  جیاوح  زا  يرایسب  ، اهنیا رب  نوزفا.دنراد 
.يدتس و 

مدرم دید  زا  رادمامز  ندش  ناهنپ  بویع  ریسفت : حرش و 

بیاعم دیوگ و  یم  نخس  مدرم  ياه  هدوت  یلاو و  نایم  کیدزن  هطبار  موزل  هرابرد  دوخ  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
رگا دراد و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  یلاو  دـیابن  هک  دزاـس  یم  نشور  فلتخم  لـیالد  اـب  دـهد و  یم  حرـش  ار  اـهنآ  زا  وا  ندـنام  رود 

.دماجنا لوط  هب  یناهنپ  نیا  دیابن  دوش  ناهنپ  اهنآ  زا  هک  دنک  باجیا  یطئارش 

زا نارادـمامز  ندـنام  ناهنپ  اریز  ، رادـم ناهنپ  ایاعر  زا  ینالوط  ینامز  رد  ار  دوخ  هاگ  چـیه  روتـسد ) نیا  زا   ) دـعب اما  و  :» دـیامرف یم 
(1  } َکـَباَِجتْحا ََّنلِّوَُـطت  اَـلَف  ُدــَْعب  اَّمَأ  َو  ( ؛» دوـش یم  روـشک ) مدرم و   ) روـما هـب  تبــسن  یعـالطا  مـک  یعوـن  بجوـم  اـیاعر  مـشچ 

َّنِإَف ، َِکتَّیِعَر ْنَع   { تسا هدـمآ  ندـیناشوپ  يانعم  هب  « مجح » نزو رب  « بْجَح » هشیر زا  نتـشاد  ناهنپ  ار  نتـشیوخ  يانعم  هب  « باـِجتْحا .»
( . ِرُومُْألِاب ٍْملِع  ُهَِّلق  ،َو  ِقیِّضلا َنِم  ٌهَبْعُش  ِهَّیِعَّرلا  ِنَع  ِهَالُْولا  َباَِجتْحا 
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يرابخا اهنت  دنهد و  یم  رارق  دوخ  هرصاحم  رد  ًالمع  ار  وا  رادمامز  نایفارطا  ناطلس و  یشاوح  هک  هدش  هدید  رایـسب  خیرات  لوط  رد 
بجوم هک  دنناسر  یم  وا  هب  ار 

نیا دـننزاس و  یم  رود  درذـگ  یم  روـشک  رد  هچنآ  زا  ار  وا  بـیترت  نـیا  هـب  دـشاب و  ناـیفارطا  یـشاوح و  عـفن  هـب  اـی  وا  يدونـشخ 
ياه تیعقاو  دـشاب  هتـشاد  سامت  یتاسلج  رد  مدرم  داحآ  اب  وا  هک  یماگنه  اما  ؛ تسا كانرطخ  روشک  کی  هرادا  يارب  رایـسب  ، عضو

.ددرگ یم  راکشآ  اهنآ  ملاظم  نایفارطا و  تنایخ  یتح  دوش و  یم  لقتنم  وا  هب  لّوا  تسد 

رـضاح زور  همه  مدرم  نایم  رد  ینعی  ؛ دنتفرگ یم  هدهع  رب  ار  تعامج  تماما  ، نارادـمامز هک  هدوب  نیا  یمالـسا  تاروتـسد  زا  یکی 
.نیریش ای  دشاب  خلت  هاوخ  ؛ دنک لقتنم  اهنآ  هب  ار  اه  تیعقاو  زا  يرایسب  تسناوت  یم  راک  نیا  دندش و  یم 

گرزب لئاسم  هجیتن  رد  دزاس  یم  ربخ  یب  دنا  هدنام  ناهنپ  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  زا  ار  اهنآ  و  :» دیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 
قح و و  بوخ ؛ ، تشز راک  دـنک و  یم  هولج  تشز  ، بوخ راک  ، دوش یم  گرزب  اـهنآ  رظن  رد  کـچوک  روما  کـچوک و  ناـنآ  دزن 

ُباَِجتْحِالا َو  ( ؛») تسین ریذپ  ناکما  یطیارـش  نینچ  رد  روشک  روما  يارب  مزال  ریبدـت  نیقی  هب  (و  .دوش یم  هتخیمآ  رگیدـکی  اب  لطاب 
(1  } ُباَُـشی ُحـِیبَْقلا َو  ُنُسْحَی  ،َو  ُنَسَْحلا ُحـُبْقَی  ،َو  ُریِغَّصلا ُمُظْعَی  ،َو  ُرِیبَْـکلا ُمُهَدـْنِع  ُرُغْـصَیَف  ُهَنوُد  اوـُبَجَتْحا  اَـم  َمـْلِع  ْمُْـهنَع  ُعَـطْقَی  ْمُْـهنِم 

تـسا داسف  أشنم  هک  یندرک  هدولآ  يانعم  هب  هاگ  تسا و  نتخیمآ  ندرک و  طولخم  يانعم  هب  « قوش » نزو رب  « بْوَش » هشیر زا  « ُباـُشی .»
( . ِلِطاَْبلِاب ُّقَْحلا  {

رادمامز اریز  ، تسا هتشاذگ  تایئزج  يور  تشگنا  هدومرف و  نایب  ار  مدرم  زا  ندنام  رود  نیا  موش  راثآ  ینشور  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
لطاب و زا  ار  قح  بوخ و  زا  ار  دب  دب و  زا  ار  بوخ  ثداوح  هک  دریگب  روشک  روما  هرادا  رد  حیحص  میمـصت  دناوت  یم  یتروص  رد 

تامیمـصت دـنیبب و  گرزب  ار  یکچوک  هثداح  رگا.دورن  اـطخ  هب  زین  ثداوح  ياـه  يریگ  هزادـنا  رد  هکلب.دسانـشب  قح  زا  ار  لـطاب 
نایفارطا ار  مهم  ثداوح  رگا  سکع  هب  نینچمه  دوش و  یم  تالکشم  راتفرگ  نیقی  هب  دریگب  نآ  هب  تبسن  دیدش 

.دشاب هتخیسگ  مه  زا  روشک  هزاریش  هک  دوش  رادربخ  یتقو  تسا  نکمم  دنهد  هولج  کچوک  وا  رظن  رد  یشاوح  و 

نآ تقد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  یلداع  مکاح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تسا و  مالـسا  مهم  تاروتـسد  زا  یکی  نیا 
نابجاح دـش و  نوگرگد  عضو  دـندمآ  راـک  رـس  رب  اـهنآ  لاـثما  هّیما و  ینب  روج  ناـمکاح  هک  یماـگنه  ؛ تسا هدرک  یم  تیاـعر  ار 
تجاح بابرا  هک  دش  یم  هاگ  خیراوت  زا  یـضعب  قبط  یتح.دـندرک  یم  يریگولج  روج  يافلخ  نآ  اب  مدرم  داحآ  طابترا  زا  هاگرد 

(1  } .دـنداد یمن  هار  نورد  هب  ار  اهنآ  یلو  ؛ دـندرک یم  دـمآ  تفر و  لاس  کی  تدـم  هب  یهاگ  یتح  تموکح و  خاک  رد  رب  اه  هام 
 { ،ج 17،ص 93 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .

.دوبن ریذپ  ناکما  ناهانگ  یب  راتشک  دادبتسا و  اب  زج  ناشتموکح  همادا  دندش و  ادج  اهنآ  زا  یلک  هب  مدرم  لیلد  نیمه  هب 

یم ییاهنت  هب  کی  ره  هک  دـیوج  یم  لسوت  مدرم  زا  رادـمامز  ندـنام  ناهنپ  زا  یهن  يارب  رگید  لیلد  هس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.دشاب یفاک  تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  دناوت 
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ِتمالع هشیمه  ، قح دناد و  یمن  دنراد  یم  ناهنپ  وا  زا  مدرم  هک  ار  يروما  هک  تسا  ناسنا  کی  طقف  یلاو  اریز  :» دـیامرف یم  تسخن 
يَراَوَت اَم  ُفِْرعَی  َال  ٌرََـشب  ِیلاَْولا  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» تخانـش « بذک » زا فلتخم  ياه  هرهچ  رد  ار  « قدـص » هشیمه ناوت  یمن  درادـن و  یـصخشم 
ِقْدِّصلا ُبوُرُض  اَِهب  ُفَْرُعت   { تسا تمالع  يانعم  هب  « هَمِس » عمج « تامِـس ( .» 2  } ٌتاَمِـس ِّقَْحلا  یَلَع  ْتَْسَیل  ،َو  ِرُومُأـْلا َنِم  ِِهب  ُساَّنلا  ُْهنَع 

( . ِبِذَْکلا َنِم 

نیا تخانش  هار  نیرتهب  ، تسین راد  ناشن  هشیمه  زین  لطاب  قح و  »و  ِهَداهَّشلا ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  » رادمامز هک  تسا  ینشور  رایـسب  لیلد  نیا 
.ددرگ ربخ  اب  حیحص  روط  هب  درذگ  یم  شروشک  رد  هچنآ  زا  ات  دشاب  هتشاد  سامت  هطساو  نودب  تایعقاو  اب  هک  تسا 

: تسا راگزاس  هنوگچ  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیدح  اب  نخـس  نیا  هک  دوش  لاؤس  اجنیا  رد  تسا  نکمم 
يا هناشن  یقح  ره  رب  ُهوُعَدَـف ؛ ِهّللا  َباَتِک  ََفلاَخ  اَم  ُهوُذُـخَف َو  ِهّللا  َباَتِک  َقَفاَو  اَمَف  ًارُون  ٍباَوَص  ِّلُک  یَلَع  ًهَقیِقَح َو  ٍّقَح  ِّلُـک  یَلَع  َّنِإ  »
نآ فلاخم  ار  هچنآ  دیریگب و  ار  نآ  تسا  هّللا  باتک  قفاوم  تایاور ) زا   ) هچنآ.تسا يرون  یتسار  نخـس  ره  رب  تسا و  تقیقح  زا 

 { ،ج 1،ص 69،ح 1 یفاک ( . 1 «. } دیزاس اهر  تسا 

یشجنس رایعم  اب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  ماکحا  تایاور و  هب  رظان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  اریز  ، تسا نشور  نآ  خساپ 
قح و قیداصم  تاعوضوم و  هب  طوبرم  هدمآ  کلام  هماندهع  رد  هچنآ  اما  ؛ درک ادج  لطاب  زا  ار  قح  دیجنـس و  دیجم  نآرق  نوچمه 

.درادن ینشور  هناشن  ًابلاغ  هک  تسا  غورد  تسار و  لطاب و 

يارب یگدامآ  هک  یتسه  يدرم  ای  : یتسین جراـخ  لاـح  ود  زا  وت  یهگناو  :» دـیامرف یم  دور و  یم  مود  لـیلد  غارـس  هب  ماـما  هاـگ  نآ 
يراددوخ بجاو  ِقح  ندرک  اطع  زا  يراد و  ناهنپ  ار  دوخ  هک  درادـن  یلیلد  نیاربانب  ، يراد قح  هار  رد  شـشخب  لذـب و  تواخس و 

مدرم هک  یماگنه   ) تروص نیا  رد  یتسه  رظن  گنت  لیخب و  يدرم  ای  ، ییامن كرت  یهد  ماجنا  دـیاب  هک  ار  يا  هنامیرک  لعف  ،و  ینک
ُدَحَأ َْتنَأ  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» دنراد یمرب  وت  زا  تسد  دنوش و  یم  سویأم  وت  ششخب  لذب و  زا  دنـسانشب ) وت  رد  ار  تفـص  نیا  دننیبب و  ار  وت 

زا « يدُْست ( .» 2 ! } ِهیِدُْـست ٍمیِرَک  ٍلـِْعف  ْوَأ  ، ِهیِطُْعت ٍّقَـح  ِبِجاَو  ْنِم  َکـُباَِجتْحا  َمیِفَف  ، ِّقَْـحلا ِیف  ِلْذَْـبلِاب  َکُـسْفَن  ْتَخَـس  ٌؤُْرما  اَّمِإ  : ِْنیَلُجَر
هدش هتفرگ  ندرب  يزیچ  يوس  هب  تسد  يانعم  هب  « ورـس » نزو رب  « ودس » هشیر زا  تسا و  ندرک  اطع  ندیـشخب و  يانعم  هب  « ءادسا » هشیر

!( . َِکلَْذب ْنِم  اوُِسیَأ  اَذِإ  َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِساَّنلا  َّفَک  َعَرْسَأ  اَمَف  ، ِْعنَْملِاب یًلَْتبُم  ْوَأ   { تسا

اب هک  یماگنه  اما  ؛ دننک یم  هعجارم  وا  هب  هتسویپ  دنـشاب ، دیدرت  کش و  راتفرگ  یـسک  هرابرد  رگا  مدرم  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
رگا دنشاب  هتشاد  کیدزن  سامت  وا 

مه زاب  دنوش  یم  سویأم  تسا  لیخب  یمدآ  رگا  دنور و  یم  دوخ  راک  لابند  هب  دنریگ و  یم  ار  وا  ياطع  تسا  شـشخب  لذب و  لها 
.دشاب ماحدزا  هتسویپ  وا  هناخ  رد  رب  تسا  نکمم  دراد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  هک  یصخش  یلو  ؛ دنور یم  دوخ  راک  غارس  هب 

وت يارب  يا  هنیزه  ، وت دزن  مدرم  جیاوح  زا  يرایـسب  ، اهنیا رب  نوزفا  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  ار  موس  لیلد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ِهِیف َهَنُوئَم  اـَل  اَّمِم  َکـَْیلِإ  ِساَّنلا  ِتاَـجاَح  َرَثْـکَأ  َّنَأ  َعَم  ( ؛» يدتـس داد و  رد  فاـصنا  تساوـخرد  اـی  یمتـس  زا  تیاکـش  دـننام  ؛ درادـن

( . ٍهَلَماَعُم ِیف  ٍفاَْصنِإ  ِبَلَط  ْوَأ  ، ٍهَِملْظَم  { تسا تیاکش  يانعم  هب  « هاکَش ( .» 1  } ِهاَکَش ْنِم  ، َْکیَلَع
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ًالثم ؛ تسا تالکـشم  لح  يارب  کمک  تساوخرد  اهنآ  زا  يرایـسب  تسین  یلاـم  تساوخرد  مدرم  تاـعجارم  ماـمت  هکنیا  هب  هراـشا 
يرگید هب  هلماعم  فرط  ود  زا  یکی  هتفرگ و  تروص  يا  هلماعم  ای  دهاوخ  یم  کمک  وت  زا  مولظم  هدرک و  یمتـس  یـسک  هب  یملاظ 

نیا مامت  رد.دزادرپ  یمن  لیلد  نودب  ار  دوخ  یهدـب  ای  دـنک و  خـسف  ار  هلماعم  دـهاوخ  یم  یعرـش  زوجم  نودـب  ای  ، دـیوگ یم  روز 
قح قاقحا  دنک و  هدافتـسا  دوخ  تردق  ذوفن و  زا  دناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  میقتـسم  طابترا  مدرم  اب  یتاسلج  رد  یلاو  رگا  روما  هنوگ 

.دشاب هتشاد  وا  يارب  یلام  هنیزه  هکنآ  یب  دیامن 

یمدرم میقتسم  ياهرادید  هتکن :

تاعاس رد  دـنک  یعـس  هک  دـنک  یم  ار  هیـصوت  نیا  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسین  هماندـهع  نیا  رد  اـهنت 
زا يرگید  تایاور  رد  هکلب  ، دریگب ار  ملاظم  يولج  ددرگ و  هاگآ  اهنآ  تالکـشم  زا  دـشاب و  هتـشاد  مدرم  اب  میقتـسم  ساـمت  ینیعم 

.تسا هدش  دیکأت  انعم  نیا  رب  زین  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 

یطنزب مان  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  صاخ  نارای  زا  یکی  هلمج  زا 

َِیلاَوَْملا َّنَأ  ِینَغََلب  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  : » دیامرف یم  تسا و  هتشون  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف  هب  هک  مدید  ار  ماما  زا  يا  همان  : دیوگ یم 
َُکلَخْدَم ْنُکَیَال  َْکیَلَع  یِّقَِحب  َُکلَأْسَأَف  ًاْریَخ  ٌدَحَأ  َْکنِم  َلاَنَی  اَّلَِئل  ْمِِهب  ٍلُْخب  ْنِم  َِکلَذ  اَمَّنِإَو  ِریِغَّصلا  ِباَْبلا  َنِم  َكوُجَرْخَأ  َْتبِکَر  اَذِإ 

هک دـنا  هداد  عالطا  نم  هب  ُهَْتیَطْعَأ ؛ اَّلِإ  ٌدَـحَأ  َُکلَأْسَی  اـَل  َُّمث  ٌهَِّضفَو  ٌبَهَذ  َکَـعَم  ْنُکَْیلَف  َْتبِکَر  اَذِإَو  ِرِیبَْکلا  ِباَْـبلا  َنِم  اَّلِإ  َکُـجَرْخَمَو 
هداتـسیا گرزب  رد  ربارب  رد  هک  یمدرم  ات   ) دـنرب یم  نوریب  کچوک  رد  زا  ار  وت  يوش  یم  راوس  هک  یماگنه  وت  نانواعم  نامداخ و 

هب مهاوخ  یم  وت  زا  دسرن  یـسک  هب  وت  زا  يریخ  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  اهنآ  هک  تسا  یلخب  تهج  هب  نیا  دـننکن ) تاقالم  وت  اب  دـنا 
هتـشاد ساـمت  مدرم  اـب  یناوتب  اـت   ) دـشاب ریبک  باـب  زا  طـقف  وت  جورخ  دورو و  ینک و ) كرت  ار  يراـک  نینچ   ) مراد وت  رب  هک  یقح 

شاب هتشاد  دوخ  اب  رانید  مهرد و  يرادقم  يوش  یم  راوس  هک  یماگنه  نیا  رب  نوزفا  ینک ) لح  ار  اهنآ  تالکشم  زا  یشخب  یشاب و 
،ج 50،ص 102،ح 16} راونالاراحب ( . 1 «. } هدب وا  هب  يزیچ  درک  ییاضاقت  سک  ره  و 

ْنَع ِهَماَـیِْقلا  َمْوَـی  ُهّللا  َبَجَتْحا  ِساَّنلا  ِجـِئاَوَح  ْنَع  َبَجَتْحا  ٍلاَو  اَـمُّیَأ  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
(2 «. } دراد یم  ناهنپ  ار  اهنآ  دوخ  جـئاوح  زا  تمایق  رد  دـنوادخ  دراد  ناـهنپ  مدرم  زاـین  ندروآرب  زا  ار  دوخ  هک  یلاو  ره  ِهِِجئاَوَح ؛

،ج 72،ص 345،ح 42} كردم نامه  .

رد هک  تسا  یتینما  تالکـشم  ، مهم تالکـشم  زا  یکی  ام  ناـمز  رد  ًـالثم  دنتـسین  ناـسکی  اـه  ناـمز  هک  درک  راـکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
نانخـس رد  ماما  هک  یلاح  رد  ، دـنوش رهاظ  مدرم  نایم  رد  ظفاحم  بجاح و  نودـب  نادرم  تلود  دـهد  یمن  هزاجا  دراوم  زا  يرایـسب 

يدـح اـت  یفخم  ياـهورین  تسا  نکمم  هتبلا.دـنزاس  جراـخ  سلجم  نآ  زا  ار  نارادـساپ  ناـبجاح و  ماـمت  هک  داد  یم  روتـسد  قوـف 
.تسین یفاک  ییاهنت  هب  هاگ  یلو  ؛ دننک لح  ار  تالکشم 

هنوگ نیا  هک  دوش  یم  ببـس  تموکح  زکرم  هب  روشک  طاقن  اصقا  زا  اهطابترا  تلوهـس  ام و  رـصع  رد  تیعمج  ینوزف  نیا  رب  هوالع 
اه تاقالم  هنوگ  نیا  ِتالکـشم  لح  يارب  ییاهریبدت  دیاب  یلو  ؛ درک لیطعت  ار  نآ  دیابن  هتبلا.دوش  عقاو  موجه  دروم  ًادیدش  سلاجم 
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.دیشیدنا

لباق هک  دـنک  یم  هراشا  مدرم  زا  یلاو  ندـنام  ناهنپ  بیاعم  دروم  رد  زین  يرگید  هتکن  هب  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
هتفرگ سامت  یلاو  اب  دنهاوخب  لقتسم  ياه  تیـصخش  لضف و  لها  نارظن و  بحاص  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  : دیوگ یم.تسا  هّجوت 

ار اهنآ  عقاو  رد  دراد  ناـهنپ  اـهنآ  زا  ار  دوخ  یلاو  رگا.دـنراذگب  وا  راـیتخا  رد  روشک  تالکـشم  لـح  يارب  ار  دوخ  دـیفم  تارظن  و 
ریقحت ار  ناگرزب  کـش  نودـب  و  تسا ) یگرزب  تراـسخ  نیا  و   ) دـننک ادـیپ  ترفن  يو  زا  اـهنآ  هک  دوش  یم  ببـس  هدرک و  ریقحت 

یسک عقاو  رد  هک  ارچ  ، یندوشخبان تسا  یهانگ  دوش و  یم  یلاو  تراقح  ببس  نتـشاد  گرزب  ار  دوخ  کچوک  نارومأم  ندرک و 
يزیچ ایآ  يا  هدروآ  مشخ  هب  دروآ  تسد  هب  ار  وت  يدونشخ  دهاوخ  یم  هک  سک  نآ  يا و  هدرک  تازاجم  هدرکن  يدب  وت  هب  هک  ار 

،ج 4،ص 107} هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1 { ؟ تسه رت  تشز  رت و  حیبق  نیا  زا 

مجنپ تسیب و  شخب 

همان نتم 

َالَو.ِلاَوْحَْألا َْکِلت  ِباَبْـسَأ  ِعْطَِقب  َِکَئلوُأ  َهَّداَم  ْمِسْحاَف  ، ٍهَلَماَـعُم ِیف  ٍفاَْـصنِإ  ُهَِّلقَو  ، ٌلُواَـطَتَو ٌراَْـثِئتْسا  ُمِهِیف  ، ًهَناَِـطبَو ًهَّصاَـخ  ِیلاَْوِلل  َّنِإ  َُّمث 
ٍلَمَع ْوَأ  ٍبْرِـش  ِیف  ، ِساَّنلا َنِم  اَـهِیلَی  ْنَِمب  ُّرُـضَت  ، ٍهَدـْقُع ِداَِـقتْعا  ِیف  َکـْنِم  َّنَعَمْطَی  اـَلَو  ، ًهَعیِطَق َکـِتَّماَحَو  َِکتَیِـشاَح  ْنِم  ٍدَـحَِأل  َّنَـعِطُْقت 

َنِم ُهَمَِزل  ْنَم  َّقَْحلا  ِمِْزلَأَو.ِهَرِخْـآلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  َکـْیَلَع  ُُهْبیَعَو  ، َکـَنوُد ْمَُهل  َکـِلَذ  ُأَـنْهَم  َنوُکَیَف  ، ْمِهِْریَغ یَلَع  ُهَتَنوُؤَم  َنوـُلِمْحَی  ، ٍكَرَتْـشُم
اِرباَص َِکلَذ  ِیف  ْنُکَو  ، ِدیِعَْبلاَو ِبیِرَْقلا 

441 ص :
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ُهَّیِعَّرلا ِتَّنَظ  ْنِإَو.ٌهَدوُمْحَم  َِکلَذ  َهَّبَغَم  َّنِإَف  ، ُْهنِم َْکیَلَع  ُلُْقثَی  اَِمب  ُهَتَِبقاَع  ِغَْتباَو  ، َعَقَو ُْثیَح  َِکتَّصاَخَو  َِکَتباَرَق  ْنِم  َکـِلَذ  ًاـِعقاَو  ، ًابِـسَتُْحم
ًاراَذْعِإَو َِکتَّیِعَِرب ، ًاْقفِرَو  ، َکِسْفَِنل َْکنِم  ًهَضاَیِر  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ، َكِراَحْـصِِإب ْمُهَنُونُظ  َْکنَع  ْلِدـْعاَو  ، َكِرْذـُِعب ْمَُهل  ْرِحْـصَأَف  ًاْفیَح  َِکب 

.ِّقَْحلا یَلَع  ْمِهِمیِْوقَت  ْنِم  َکَتَجاَح  ِِهب  ُُغْلبَت 

اه همجرت 

یتشد

ار ناشیراکمتـس  هشیر  دنرادن ، فاصنا  تالماعم  رد  و  دنرگلواپچ ، هاوخ و  دوخ  هک  تسا  یناکیدزن  صاوخ و  ار  نارادـمامز  انامه 
مـسیرتناسوگا رّکفت : یفن   } نکم راذگاو  ار  نیمز  تنادـنواشیوخ  نایفارطا و  زا  مادـک  چـیه  هب  و  ناکـشخب ،  نآ  بابـسا  ندـیرب  اب 

اب يا  هنوگ  هب  و  .درک ،} هفیظو  ماجنا  ات  تشاد  هّجوت  ادخ  هب  دـیاب  هکلب  ینیب ،) روحم  دوخ  يرادـمدوخ و   ( EGOCENTRISM
هک كرتشم ، تعارز  ای  عرازم ، يرایبآ  دـننام  دـناسر ، نایز  مدرم  هب  هک  ددرگن  دـقعنم  ناشدوس  هب  يداد  رارق  هک  نک  راـتفر  ناـنآ 

دهاوخ وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  شگنن  بیع و  و  نانآ ، يارب  شدوس  تروص  نآ  رد  دـننک ، لیمحت  نارگید  رب  ار  نآ  ياه  هنیزه 
 . دنام

ادـخ باسح  هب  ار  ییابیکـش  نیا  و  شاب ، ابیکـش  راک  نیا  رد  و  زادرپب ، رود ، ای  کیدزن  دـشاب ، هک  سک  ره  قح ، بحاص  هب  ار  قح 
 . زاس راومه  دوخ  رب  تمایق  دای  هب  ار  نآ  ینیگنس  لّمحت  دروآ ، مهارف  تناکیدزن  يارب  یتالکشم  قح  يارجا  هچ  رگ  راذگب ،

هک هد ، ناشتاجن  ینامگدب  زا  راک  نیا  اب  و  راذگب ، نایم  رد  نانآ  اب  اراکشآ  ار  شیوخ  رذع  ددرگ ، نامگ  دب  وت  رب  ّتیعر  هاگ  ره  و 
دراد یماو  قح  هب  ار  نانآ  وت  یهاوخ  شزوپ  نیا  و  تسا ، ّتیعر  هب  تبسن  ندرک  ینابرهم  و  وت ، يزاس  دوخ  يارب  یتضایر  راک  نیا 

.

يدیهش

هب رتمک  ار  فاصنا  تلماعم  رد  ندرک و  يزارف  ندرگ  دـنراد و  نتـسج  يرترب  يوخ  هک  نادـنواشیوخ  تسا و  ناکیدزن  ار  یلاو  زین 
، راذگماو ششخب  هب  ار  ینیمز  تنادنواشیوخ  نایفارطا و  زا  کی  چیه  هب  رآرب و  نآ  بابسا  ندیرب  اب  ار  نانیا  متس  هشیر  .نتـسب  راک 

ماجنا هب  مه  اب  دیاب  هک  يراک  ای  دنراد ، بآ  زا  هک  هرهب  رد  دناسر  نایز  ار  نانآ  رواجم  هک  ینامیپ  نتسب  اب  دننک  عمط  وت  رد  ادابم  و 
نآ زا  ار  قح  .دنام و  وت  رب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  بیع  دتفا و  اراوگ  اهنت  نانآ  رب  سپ  دنهن ، نارگید  هدهع  رب  ار  نآ  جـنر  دـنناسر و 

راتفر نیا  دنچ  ره  .راذگب  ادخ - باسح - هب  ار  ییابیکش  نیا  شاب و  ابیکش  هراب  نیا  رد  و  رود ، ای  کیدزن  راد ، هدهع  رب  دوب  هک  ره 
شماجنارس و  تسا - هدیدنـسپ  نآ  نایاپ  هک  راد ، مشچ  دراد ، هک  يراوشد  همه  اب  ار  نآ  تبقاع  دوب و  تنایفارطأ  نادنواشیوخ و  اب 

، رآ رد  ناش  ینامگدب  زا  راک  نیا  اب  و  راذگ ، نایم  رد  نانآ  اب  اراکـشآ  ار  دوخ  رذع  درب ، متـس  نامگ  وت  رب  تیعر  رگا  و  هدنخرف .-
تسار هار  هب  ار  تیعر  هدروآرب و  ار  شیوخ  تجاح  هدرک و  ارادم  تیعر  اب  یـشاب و  هدروآ  نامرف  هب  ار  دوخ  سفن  راتفر  نیدب  هک 

.هتشاداو

یلیبدرا
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ندرک یتسد  زارد  دوخ و  يارب  زا  ریغ  لام  ندیزگرب  تسناشیا  رد  ناکیدزن  ناصوصخم و  تسارمکاح  رم  هک  یتسردـب  نآ  زا  سپ 
دناوت رانک  درک و  رد  هک  اهنآ  زا  کیچیه  يارب  نکم  عطق  اهلاح و  نآ  ياهببس  ندیربب  ارناسک  نآ  هدام  نک  عطق  سپ  لدع  یمک  و 

ررـض هک  هیرق  نتفرگ  رد  وت  بناج  زا  دتفین  عمط  رد  هک  دـیاب  یمـسرا و  رد  تساهنآ  فرـصتب  هک  ار  ینیمز  هراپ  دـناوت  ناکیدزن  و 
قیرطب دوخ  ریغ  رب  ار  تقـشم  دـنهن  هک  كرتشم  راک  اـی  نآ  بآ  هّصح  رد  ناـمدرم  زا  تسا  هیرق  نآ  يولهپ  رد  هک  یـسکب  دـناسر 

ارقح نک  مازلا  ترخآ و  ایند و  رد  نآ  تبوقع  راع و  بیع و  دشاب  وت و  يارب  هن  راوگـشوخ  ناشیا  يارب  نآ  دشاب  سپ  نتفرگ  راکب 
عقاو هک  یتلاح  رد  ادخ  زا  هدـنهاوخ  دزم  هدـننک و  ربص  نیا  رد  شاب  رود و  کیدزن و  زا  وا  اب  قح  نآ  دـشاب  هدـش  مزال  هک  یـسکب 
نارگ هک  يزیچب  تسا  لیمج  رکذ  هک  ار  راک  نآ  تبقاع  نک  بلط  دشاب و  هدش  عقاو  هک  اج  ره  وت  ناکیدزن  وت و  ناشیوخ  زا  هدـش 

ناشیا يارب  نک  راهظا  سپ  یمتس  وتب  تیعر  دنرب  نامگ  رگا  سپ  تسا  هدش  هدوتس  نآ  تبقاع  هک  یتسردب  سپ  نآ  زا  وت  رب  دشاب 
یتسردب سپ  دوخ  تسرد  رذع  راهظاب  ار  ناشیا  ياهنامگ  دوخ  زا  راد  رود  نآ و  زا  يّربت  رد  ار  دوخ  حـضاو  لیلد  حیحـص و  رذـع 

قح هار  رب  ناشیا  ندرک  تسار  زا  دوخ  تجاحب  نآ  رد  تستسرد  ندروآ  رذع  نیا  رد  هک 

یتیآ

مدرم اـب  تلماـعم  رد  تسا و  یـشکندرگ  ییوج و  يرترب  يوـخ  ناـشیا  رد  تسا و  ناـکیدزن  نادـنواشیوخ و  ار  یلاو  هک  نادـب ، و 
هب ار  ینیمز  تنادـنواشیوخ  نایفارطا و  زا  کیچیه  هب  .نک  عطق  تافـص  نآ  تابجوم  عطق  اب  ار  ناشیا  هشیر  .دـننکن  فاصنا  تیاعر 

يراک ای  دنراد  بآ  زا  هک  یمهـس  رد  ار  ناشرواجم  ياهنیمز  نابحاص  هک  دـندنب  ینامیپ  وت ، هب  یکیدزن  ببـس  هب  ادابم  هدـم ، عاطقا 
بیـصن ییاراوگ ، تذـل و  سپ  .دـنهن  نانآ  شود  رب  دوخ  تمحز  راب  دـنهاوخب  دـنناسرب و  نایز  دـنهد ، ماجنا  كارتشا  هب  دـیاب  هک 

رادب مزال  هناگیب ، هچ  دنواشیوخ و  هچ  دـشاب ، هک  ره  هرابرد  ار  قح  يارجا  .ددرگ  وت  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  گنن  دوش و  ناشیا 
نادنواشیوخ و تلادع ، يارجا  رد  دـنچ ، ره  .داد  دـهاوخ  ار  وت  ییابیکـش  شاداپ  دـنوادخ  هک  هد  جرخ  هب  ییابیکـش  راک  نیا  رد  و 

.تسا هدیدنسپ  کین و  یتبقاع  هک  دیآ  نیگنس  وت  رب  نآ  لمحت  دنچ ، ره  راد ، تبقاع  هب  مشچ  سپ  .دسر  نایز  ار  وت  ناکیدزن 

نوچ هک  هاکب ، ناشینامگدب  زا  راک  نیا  اب  هن و  هنایم  رد  نانآ  اب  اراکـشآ  هب  ار  دوخ  رذـع  درب ، نامگ  يرگمتـس  هب  وت  رب  تیعر  رگا 
دوخ دوصقم  هب  وت  هک  دوش  یم  ببـس  يروآ  یم  هک  يرذع  .يا  هدومن  ارادم  تیعر  اب  يا و  هدورپ  تلادـع  هب  ار  دوخ  ینک ، نینچ 

.دنبای هار  قح  هب  زین  نانآ  یسر و 

نایراصنا

دتـس داد و  رد  فاـصنا  یمک  ،و  مدرم لاـم  هب  يزارد  تسد  یهاوـخ و  دوـخ  يوـخ  ار  ناـنآ  هک  تـسا  یناـکیدزن  ار  ناـیلاو  سپس 
زا ینیمز  دوخ  ماوقا  نایفارطا و  زا  کی  چـیه  هب   . نک عطق  ار  نانآ  هشیر  هدام و  تـالاح  نیا  لـیاسو  بابـسا و  ندرک  ادـج  هب  ، تسا

.نکم راذگاو  نیملسم  عاطقا 

هب تکرـش  اب  دـیاب  هک  يراک  ای  ، دـناسر ناـیز  هیاـسمه  هب  نآ  روخـشبآ  رد  هک  يا  هعرزم  نتفرگ  هب  یـسک  دزرو  عمط  وت  رد  دـیابن 
نآ یتشز  بیع و  ناراک و  عمط  نآ  يارب  شدوس  تروص  نآ  رد  دنک ، لیمحت  ناگیاسمه  هب  ار  كرتشم  راک  تّقـشم  دسر  ناماس 

 . دوب دهاوخ  وت  هدهع  رب  ترخآ  ایند و  رد 
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همانرب نیا  هچ  رگ  ، شاب ادخ  زا  هاوخ  دزم  ابیکش و  هنیمز  نیا  رد  ،و  نک تیاعر  رود  کیدزن و  زا  تسا  مزال  هک  ره  هب  تبسن  ار  قح 
قح تیاعر  ماجنا  رـس  هک  ، شاب شتبقاع  يایوج  تسا  نارگ  وت  رب  هچنآ  تبـسن  دروم  نیا  رد  ،و  دـشاب تناصاخ  ناکیدزن و  نایز  هب 

 . تسوکین هدیدنسپ و 

ارچ ، نادرگب دوخ  زا  ار  نانآ  ياهنامگ  رذع  راهظا  هب  ،و  نک هئارا  نانآ  هب  ار  ترذع  اراکشآ  دربب  وت  رب  یمتـس  نامگ  تیعر  هاگره 
هب ار  وت  یهاوخ  رذـع  نیا  ،و  تسا تیعر  هب  تبـسن  یمرن  ینابرهم و  و  هنـسح ، قالخا  هب  سفن  نداد  تداع  بجوم  رذـع  راهظا  هک 

 . دناسر یم  قح  هب  تیعر  نتشاداو  رد  تا  هتساوخ 

حورش

يدنوار

و هئیس ، لالخ  ثالث  هتیالو  ببسب  مهیلع  لخدی  امبر  ءاقدصا  هریشع و  لاو  لکل  رصمب و  ایلاو  کتلعج  ینا  هللا : همحر  رتشالل  لوقی 
.فاصنالا هلق  و  سانلا ، یلع  لواطتلا  و  هصاخ ، هسفنل  اهذخا  نیملسملا و  عیمجل  نوکی  همینغب  رفتلا  دادبتـسالا و  وه  راثیتسالا و  یه :

دعب رکذ  و  هاون ، رماوا و  یلع  لمتـشی  مالکب  یلوالا  هلـصخلا  نع  یهنلا  دکا  مث  .مهتنوم  نیملـسملا  یفکیل  مهنم  اهعطقی  نا  هرما  مث 
.ءافولاب دهعلا  طوحی  نا  و  حلصلا ، هلاح  یف  لفاغتلا  كرت  مزحلاب و  رما  و  مهدهاع ، مهحلاص و  اذا  ءادعالا  عم  هشیاعملا  هیفیک  کلذ 

: هماحلا .هبقاعلا و  هبغملا : .هعرزم و  وا  هیرق  وا  هدلب  يا  هعیطق : هعطقا  و  هصاخ ، هب  وه  عفتنیل  هاطعا  اذا  اذک : دـلب  انالف  ناطلـسلا  عطقا  و 
رحصا .ملظلا و  فیحلا : .عطقا و  يا  مسحا : .بوثلا و  هناطب  نم  هراعتسم  هباحصا ، صخا  لجرلا : هناطب  .مدخلا و  هیـشاحلا : .هبارقلا و 

.هرهظا يا  كرذعب :

يردیک

مثیم نبا 

: هبغم دروآ  مهارف  یغاـب  نیمز و  هعیـضلا : دـقتعا  ناتـسلخن  تـخرد و  رپ  ياـج  هدـقع : یتـعارز  نـیمز  هدـقع : يدـنواشیوخ  هماـح :
رد تسدزارد و  رـسدوخ و  هک  دراد  ینامیدـن  ناـکیدزن و  نارمکح  نوچ  یهگناو  تخاـس  راکـشآ  رحـصا : هجیتن  راـک - ماـجنارس 

، ینکرب نب  خیب و  زا  ار  اهنآ  هشیر ي  تافص  نآ  ياه  هزیگنا  نتـشادرب  نایم  زا  اب  هک  نکب  يراک  وت  دنفاصنا ، مک  مدرم  اب  ناشراتفر 
غاب نیمز و  ینادابآ  رد  هک  دتفیب  عمط  نیا  هب  یسک  ادابم  و  نکم ، راذگاو  ینیمز  هعطق  تندنواشیوخ ، نایفارطا و  زا  مادک  چیه  هب  و 

نارگید رب  ار  نآ  هنیزه  دـنک ، يراکمه  دـیاب  مدرم  اب  هک  يراک  رد  ای  هعرزم و  نداد  بآ  رد  دـناسر و  نایز  هیاسمه  مدرم  هب  دوخ 
.دنام دهاوخ  وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  گنن  یلو  وت ، يارب  هن  دوب  دهاوخ  ناشیا  يارب  راک  نآ  ییاراوگ  هجیتن  رد  دنک ، لیمحت 

، هاوخب ادخ  زا  ار  تشاداپ  شاب و  راوتسا  هار  نیا  رد  و  نک ، ارجا  رود - هچ  کیدزن و  هچ  دراد - یگتسیاش  هک  ره  هب  تبـسن  ار  قح 
يارب شا  ینیگنـس  همه ي  اب  ار  قح  يارجا  هجیتن ي  .دسرب  دـیاب  هچنآ  دـسرب  تناکیدزن  ناشیوخ و  هب  قح ، يارجا  زا  هک  دـنچ  ره 

و وگب ، اراکشآ  يراد ، يا  هناهب  رگا  دنرادنپ ، رگمتس  ار  وت  مدرم  هک  اجنآ  .دراد  هدیدنسپ  شوخ و  يدمایپ  هک  ریگب ، رظن  رد  دوخ ،
هب مدرم  اب  مه  تیبرت و  ار  نتـشیوخ  مه  لمع  نیا  اب  اریز  نادرگ ، لیاز  ار  اهنآ  رادنپ  دوخ ، هناهب ي  رذع و  راکـشآ  نشور و  نایب  اب 
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.دـش دـهاوخ  تسا  مدرم  ییوج  قح  نامه  هک  يا  هتـساوخ  هب  وت  ندیـسر  ثعاب  هناهب  رذـع و  راـهظا  نیا  و  يا ، هدرک  راـتفر  ارادـم 
، درادرب مدرم  شود  زا  ار  اـهنآ  هنیزه ي  راـب  هک  تسا  نآ  تسا ، مکاـح  ناـکیدزن  هب  طوـبرم  هک  هدـنزاس  روـما  هلمج  زا  مهدزاود :

يروآداـی اـب  لـمع - نآ  لـیلد  هب  و  نآ ، نتـشادرب  ناـیم  زا  قـیرط  هب  تسا  يدوـمنهر  هتنووـم  بابـسا …  عـطقب  تراـبع : نیارباـنب 
هراشا دننک - زارد  اهنآ  رب  یفاصنا  مک  رازآ و  تیذا و  تسد  هتشاد و  مدقم  تیعر  رب  یعفانم  رد  ار  دوخ  هک  نیا  لیبق  زا  ییاهدمایپ 

نانچ سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  همدقم ي  هلزنم ي  هب  ترابع  نآ  .تسا و  هدومرف 
ندنکرب روتسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یتالاح  تافـص و  .دراد  ترورـض  مدرم  زا  يو  هنیزه ي  تمحز و  هتـشر ي  نتـسسگ  دشاب 

نعطقت و ال  ترابع : .یفاصنا  مک  یتسدزارد و  يرسدوخ ، لیبق  زا  هدربمان  ياهتمحز  عاونا  زا : دنترابع  تسا  هداد  ار  اهنآ  ياه  هشیر 
اهنآ و زا  یکی  هب  ینیمز  هعطق  ندرک  راذگاو  اریز  تسا ، هدش  دای  ياه  هزیگنا  ندرب  نیب  زا  ياههار  لیصفت  حیضوت و  كرتشم ، … 

دننام مدرم  اب  كرتشم  راک  رد  ای  و  بآ ، رد  ناگیاسمه  هب  ندناسر  ررـض  رب  غاب - نیمز و  ندروآ  مهارف  رد  يو - نتـشاداو  عمط  هب 
تمحز عاونا  زا  هدش  دای  تافـص  ياه  هزیگنا  اهنیا  دنک ، لیمحت  نارگید  رب  ار  نآ  هنیزه ي  هک  دوش  یم  بجوم  ینادابآ ، نارمع و 

لیلد هـب  مدرم ، رب  تـمحز  ياـه  هزیگنا  زا  هاـگنآ  .تساـهنآ  ياـه  هـشیر  ندـنکرب  ورگ  رد  اـهنیا  نتـشادرب  ناـیم  زا  ارهق  و  دنتـسه ،
، وا يارب  هن  ناشیا  يارب  اهراک  نآ  هک  ییاراوگ  لیبق  زا  ییاهدمایپ  تسا ، هتـشاد  رذحرب  ار  وا  دراد  مکاح  يارب  هک  اوران  ياهدـمایپ 

ياربک هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  همدقم ي  هلزنم ي  هب  ترابع  نیمه  و  وا ، يارب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  گنن  ندـنام  یقاب  و 
ار قح  مهدزیس : .تسین  اور  وت  رب  شماجنا  دشاب ، وت  يارب  شگنن  نارگید و  يارب  شا  یئاراوگ  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم 
نادـنواشیوخ و هب  الامتحا  قح ، يارجا  رثا  رد  رگا  دـنک و  ارجا  کـیدزن  هچ  رود و  هچ  دـننآ ، راوازـس  هکیدارفا  همه ي  هراـبرد ي 
، دشاب ابیکش  رابدرب و  تسوا ، ياضر  يارب  اهنت  ادخ و  هب  برق  ثعاب  هک  يدرواتـسد  رطاخ  هب  وا  .دسرب  یخلت  ترارم و  شناکیدزن 
لاح و يارب  نکل ) و   ) رد واو  .دـسرب  دـیاب  هچنآ  دـسرب  تعیرـش ، ياضتقا  هب  شناکیدزن ، ناـشیوخ و  هب  قح  يارجا  زا  هک  دـنچ  ره 
- وا يارب  هک  ینیگنس  همه ي  اب  ار  قح  يارجا  نیا  هجیتن ي  مهدراهچ : .دشاب  یم  مزلا ) و  : ) لعف لاح  لماع  تسا و  لاح  زین  اعقاو ) )

.ددرگ یم  نمیا  ترخآ  باذع  ایند و  بیـسآ  زا  ماجنارـس  قح ، يارجا  اب  يو  ایوگ  .دریگب  رظن  رد  دراد - دوخ - ناکیدزن  دروم  رد 
، هرخـالاب ینمیا و  تیفاـع و  ناـمه  ینعی  تسا ، هدیدنـسپ  قح  يارجا  نآ  دـمایپ  اریز  تسا : هدرک  قـیوشت  نینچ  ار  وا  راـک  نیا  هب  و 

نینچ نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  همدقم ي  ترابع  نیمه  .تسا و  هدیدنـسپ  شوخ و  هک  دـیواج ، تداعس 
هک نیا  ضرف  رب  مهدزناپ : .تسا  يرورض  نآ  ماجنا  هب  يدنم  هقالع  دشاب ، هتـشاد  هدیدنـسپ  شوخ و  يدمایپ  هک  يزیچ  ره  و  تسا :

رادنپ هرابرد ي  راکشآ  نشور و  روط  هب  هک  دهد  یم  روتسد  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنرادنپ ، ملاظ  رگمتـس و  ار  وا  مدرم  هدوت ي 
نیا رد  .دربب و  نیب  زا  ار  اهنآ  رادـنپ  دوخ ، راهظا  اب  دـنک و  زاربا  ار  دوخ  هزیگنا ي  لـیلد و  دـنا ، هدرک  روصت  ملاـظ  ار  وا  هک  ناـشیا 
نیا اب  هک  نیا  ینعی  تسا ، نآ  يارغـص  قحلا  ناـف …  تراـبع : هک  تسا  هدومن  بیغرت  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب  ار  وا  زین  دروم 
ندش هاگآ  اب  هک  ینعم  نیا  هب  دیسر ، یهاوخ  يراد ، هک  يا  هتساوخ  هب  يراد - یلیلد  رذع و  هک  یتروص  رد  هزیگنا - لیلد و  راهظا 
نینچ نآ  ردقم  ياربک  .تخاس و  یهاوخ  راوتـسا  قح  قیرط  رب  ار  اهنآ  متـس ، يور  زا  هن  تسا  هدوب  قح  يور  زا  هک  وت  راک  زا  اهنآ 

.تسا نداد  ماجنا  هتسیاش  دشاب ، نانچ  نآ  هک  هچ  ره  و  تسا :

دیدحلا یبا  نبا 

[ َهَنُوئَم  ] ْمِسْحاَف ٍهَلَماَعُم  ِیف  ٍفاَْصنِإ  ُهَِّلق  ٌلُواَطَت َو  ٌراَْثِئتْسا َو  ُمِهِیف  ًهَناَِطب  ًهَّصاَخ َو  ِیلاَْوِلل  َّنِإ  َُّمث 
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ُّرُضَت ٍهَدْقُع  ِداَِقتْعا  ِیف  َْکنِم  َّنَعَمْطَی  ًهَعیِطَق َو َال  َِکتَّماَح  َِکتَیِشاَح َو  ْنِم  ٍدَحَِأل  َّنَعِطُْقت  ِلاَوْحَْألا َو َال  َْکِلت  ِباَبْسَأ  ِعْطَِقب  َِکَئلوُأ  َهَّداَم 
ِیف ِساَّنلا  َنِم  اَهِیلَی  ْنَِمب 

َّقَْحلا ِمِْزلَأ  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َْکیَلَع  ُُهْبیَع  َکَنوُد َو  ْمَُهل  َِکلَذ  ُأَـنْهَم  َنوُکَیَف  ْمِهِْریَغ  یَلَع  ُهَتَنُوئَم  َنُولِمْحَی  ٍكَرَتْشُم  ٍلَـمَع  ْوَأ  ٍبْرِش 
[ َکِّصاَوَخ  ] َِکَتباَرَق َو ْنِم  َِکلَذ  ًاِعقاَو  ًابِسَتُْحم  ًاِرباَص  َِکلَذ  ِیف  ْنُک  ِدیِعَْبلا َو  ِبیِرَْقلا َو  َنِم  ُهَمَِزل  ْنَم 

َكِرْذُِعب َو ْمَُهل  ْرِحْـصَأَف  ًاْفیَح  َِکب  ُهَّیِعَّرلا  ِتَّنَظ  ْنِإ  ٌهَدوُمْحَم َو  َِکلَذ  َهَّبَغَم  َّنِإَف  ُْهنِم  َْکیَلَع  ُلُْقثَی  اَِمب  ُهَتَِبقاَع  ِغَْتبا  َعَقَو َو  ُْثیَح  َِکتَّصاَخ 
یَلَع ْمِهِمیِْوقَت  ْنِم  َکَتَجاَح  ِِهب  ُُغْلبَت  ًاراَذْعِإ  َِکتَّیِعَِرب َو  ًاْقفِر  َکِسْفَِنل َو  َْکنِم  ًهَضاَیِر  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  َكِراَحْـصِِإب  ْمُهَنُونُظ  َْکنَع  ْلِدْعا 

 . ِّقَْحلا

نم هاهن  لالذإلا و  لواطتلا و  مهیلع و  راثئتسالا  نم  مهنکمی  نأ  سانلا و  باقر  یلع  هصاوخ  هتیشاح و  هبراقأ و  لمحی  نأ  نع  هاهن ع 
باقلأ نم  وه  ؛و  ناقهد عمج  : نیقاهدلا ( 1 نیقاهدلا {  هداسلا و  نم  اهرواجی  نمب  رضت  هعیـض  هکلمی  وأ  هعیطق  مهنم  ادحأ  عطقی  نأ 

رفح و وأ  هنوئم  نم  مهل  ءافعإ  هایإ و  مهکلم  ام  یلإ  اهنوفیـضی  عایـض  وأ  هنم  ءاملا  یلع  نوبلغتی  برـش  یف  .مجاـعألا }  یف  ءاـسؤرلا 
.مهریغ یلع  اهلقث  لمح  مهنع و  تطقسأ  دق  مهیلع  بجاولا  کلذ  هنوئم  نوکیف  مهل  هبقارم  هنم  هالولا  مهیفعیف  هریغ 

 . کب ناقحال  اضیأ  ایندلا  یف  مذلا  بیعلا و  کیلع و  هرخآلا  یف  رزولا  کنود و  مهل  نوکت  ایندلا  یف  کلذ  هعفنم  نأل  لاق ع  مث 

كرذع مهل  رکذاف  اروج  کب  تنظ  وأ  مهیلع  فیحب  هیعرلا  کتمهتا  نإ  هل  لاق  مث 

.قحلا یلع  کل  مهتماقتسا  یلإ  برقألا  یلوألا و  هنإف  روتسم  ریغ  ارهاظ  كدنع  ام  کلذ و  یف 

.ءارحصلا یلإ  جورخلا  وه  راحصإلا و  نم  ذوخأم  هتفشک  يأ  اذکب  ترحصأ  و 

.هتبقاع ءیشلا  هبغم  اذک و  هأنه  ردصم  أنهملا  هریخذ و  ترخدا  يأ  هدقع  تدقتعا  هتناطب و  هبراقأ و  لجرلا  هماح  و 

مهنونظ کنع  لدعا  و 

رذعلا هماقإ  راذعإلا  اهحن و 

هتفالخ یف  هتهازن  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  رابخأ  نم  فرط 

هوضغبأف و ناورم  ونب  .هفلخ }  نم  هبقتحا  هعمج و  ّهنأک  ؛ مثإلا نالف  بقتحا  لاـقی  ( 1 اهبقتحا {  یتلا  ملاظملا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  در 
.تامف هومس  مهنإ  لیق  هومذ و 

ام هل  لاق  هظقیأف و  هتلئاق  یف  وه  اموی و  هیبأ  یلع  لخد  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نب  کلملا  دـبع  نأ  تایقفوملا  یف  راکب  نب  ریبزلا  يور  و 
مل اهب  قفرأ  مل  نإ  یتیطم  یـسفن  نإ  ینب  ای  لاـقف  اـهیف  هللا  قح  ضقت  مل  ملاـظم  کـیلإ  تعفر  دـق  کـمانم و  یف  یتؤت  نأ  کـنمؤی 
لثم رجألا  نم  یتمون  یف  بستحـأل  ینإ  اوطقـسی و  طقـسأ و  یتح  ـالیلق  ـالإ  کـلذ  نکی  مل  یناوعأ  یـسفن و  تبعتأ  ول  ینإ  ینغلبت 
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(2 رثکتـسا {  یتح  نیتیـآلا  هیـآلا و  لزنأ  هنکل  هلزنـأل و  هلمج  نآرقلا  لزنی  نأ  دارأ  ول  هؤاـنث  لـج  هللا  نإ  یتـظقی  یف  بستحأ  يذـلا 
.مهبولق یف  نامیإلا  ربکتسا } .» :» د

دحاو موی  یف  کلذ  تعمج  ولف  مهلبق  ام  مهلبق  ددـعلا و  هدـعلا و  لهأ  مه  کتیب  لـهأ  یلإ  مهأ  وه  رمآ  هیف  اـنأ  اـمم  ینب  اـی  لاـق  مث 
لجرلا نم  فصنأ  ینکل  یلع و  مهراشتنا  تیشخ 

هنم هللا  ملعی  نأ  دبع  بسحف  يرخألا  نکت  نإ  همتأ و  رمألا  اذه  مامتإ  هللا  دری  نإف  هل  عجنأ  نوکیف  امهءارو  نم  کلذ  غلبیف  نینثالا  و 
.هتیعر عیمج  فصنی  نأ  بحی  هنأ 

هعماج هالـصلا  هیدانم  يدان  انقرفت  اـملف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دـنع  اـنک  لاـق  میکح  یبأ  نب  لیعامـسإ  نع  ءامـسأ  نب  هیریوج  يور  و 
انوطعأ اوناک  دـق  هلبق  هیمأ  ینب  ءافلخ  ینعی  ءالؤه  نإف  دـعب  امأ  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دـمحف  ربنملا  یلع  رمع  اذإـف  دجـسملا  تئجف 

هللا نود  کلذ  یف  یلع  سیل  هنأ  نآلا  تیأر  دـق  ینإ  اهانوطعی و  نأ  مهل  یغبنی  ناک  ام  مهنم و  اهذـخأن  نأ  انل  یغبنی  ناک  اـم  اـیاطع 
مث یحاونلا  عایـضلاب و  تاعاطقإلا  هیف  اباتک  أرقی  محازم  لعجف  محازم  ای  أرقا  یتیب  لهأ  نم  نیبرقألا  یـسفنب و  تأدـب  دـق  بیـسح و 

.رهظلاب يدون  یتح  کلذک  لزی  مل  .صقملا }  : ملجلا ( 1 ملجلاب {  هصقیف  هدیب  رمع  هذخأی 

تناک هلثم و  دحأل  نکی  مل  اهوبأ و  اهبهو  لیلج  رهوج  ناورم  نب  کلملا  دبع  تنب  همطاف  دـنع  ناک  لاق  بئاسلا  نب  تارفلا  يور  و 
نأ امإ  نیملـسملا و  لام  تیب  یلإ  کیلح  كرهوج و  يدرت  نأ  امإ  يراـتخا  اـهل  لاـق  هفـالخلا  یلو  اـملف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تحت 

یل و ناک  ول  هفاعـضأ  یلع  هیلع و  كراتخأ  لب  تلاقف  دـحاو  تیب  یف  وه  تنأ و  انأ و  عمتجا  نأ  هرکأ  ینإـف  کـقارف  یف  یل  ینذأـت 
تلاق کیلع  هتددر  تئـش  نإ  هتخأ  همطافل  لاق  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  فلختـسا  رمع و  کله  املف  لاملا  تیب  یلإ  لـمحف  هب  ترمأ 

.هلهأ هدلو و  نیب  همسق  کلذ  دیزی  يأر  املف  ادبأ  هللا  هتوم ال و  دعب  هیف  عجرأ  رمع و  هایح  یف  اسفن  هنع  تبط  کلذ  ءاشأ  ینإف ال 

لاقف ربنملا  یلع  رمع  دعص  نامیلـس  نفد  امل  لاق  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نع  زیزعلا  دبع  نع  هیبأ  نع  يزورملا  ییحی  نب  لیهـس  يور  و 
تکتهف روتسلاب  رمأ  لخد و  لزنف و  كانرتخا  دق  هدحاو  هحیص  سانلا  حاصف  مکتعیب  نم  یتبقر  یف  ام  تعلخ  دق  ینإ 

ریمأ نم  بیرق  وأ  دـیعب  نم  هملظم  هل  تناک  نم  هیدانم  يدان  جرخ و  مث  لاملا  تیب  یلإ  تلمحف  ءافلخلل  طسبت  تناک  یتلا  باـیثلا  و 
نب سابعلا  لاق  کنأش  ام  لاق  هللا  باتک  کلأسأ  لاـقف  هیحللا  سأرلا و  ضیبأ  صمح  لـهأ  نم  یمذ  لـجر  ماـقف  رـضحیلف  نینمؤملا 
یل بتک  دیلولا و  نینمؤملا  ریمأ  اهینعطقأ  لاق  سابع  ای  لوقت  ام  رمع  لاقف  سلاج  سابعلا  یتعیض و  ینبـصتغا  کلملا  دبع  نب  دیلولا 
نأ قحأل  هللا  باتک  نإ  يرمعل  اهیإ  رمع  لاقف  هللا  باتک  کلأسأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  یمذلا  اهیأ  تنأ  لوقت  ام  رمع  لاقف  الجـس  اهب 

.هملظم هملظم  اهدر  الإ  ملاظملا  نم  هتیب  لهأ  يدیأ  یف  ناک  امم  ائیش  عدی  لعجف ال  هتعیض  سابع  ای  هیلع  ددرا  دیلولا  باتک  نم  عبتی 

اهذـخأ یتلا  لاومألا  هذـه  یف  نورت  ام  لاقف  هبالق  یبأ  لوحکم و  یلإ  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  یلإ  ثعب  لاق  نارهم  نب  نومیم  يور  و 
یب ثیغتـسملاک  رمع  یلإ  رظنف  یـضم  ام  عدت  فنأتـست و  نأ  يرأ  لاقف  رمع  ههرک  افیعـض  الوق  لوحکم  لاقف  املظ  سانلا  نم  یلهأ 

تـسل لوقأ أ  اذ  ام  لاقف  کلملا  دـبع  ای  لوقت  ام  لاقف  رـضحف  لوقی  اـم  رظننل  کـلملا  دـبع  كدـلو  رـضحأ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  تلقف 
.اهذخأ نمل  اکیرش  تنک  لعفت  مل  نإف  اهددراف  لاق  هللا  یلب و  لاق  اهعضاوم  فرعت 
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هفورعملا هتعیـض  هفالخلا  لبق  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دـیب  ناک  لاق  ءامـسأ  نب  هیریوج  نع  نایفـس  نب  بوقعی  نع  هیوتـسرد  نبا  يور  و 
هالوم محازمل  لاق  هفالخلا  یلو  املف  اهنم  هلهأ  شیع  هشیع و  امنإ  هریثک  همیظع  هلغ  اهل  امیظع  ارمأ  تناک  همامیلاب و  تناک  هلهسلاب و 

تفرذف لاق  اذک  اذک و  مهنإ  كدلو  مک  يردت  محازم أ  لاقف  نیملسملا  لام  تیب  یلإ  هلهسلا  درأ  نأ  تمزع  دق  ینإ  الـضاف  ناک  و 
کلملا دبع  یلع  لخدف  محازم  یضمف  هللا  یلإ  مهلکأ  هللا  یلإ  مهلکأ  لوقی  یطسولا و  هعبصإب  هعمدلا  حسمی  عمدتسی و  لعجف  هانیع 

تلق امف  لاق  هلهسلا  دری  نأ  دیری  هنإ  كوبأ  هیلع  مزع  دق  ام  ملعت  هل أ ال  لاقف  رمع  نب 

هیبأ یلإ  قلطنا  بثو و  مث  تنأ  نیدـلا  ریزو  سئب  کلملا  دـبع  لاقف  هللا  یلإ  مهلکأ  لوقی  عمدتـسی و  لعجف  هدـلو  هل  ترکذ  لاـق  هل 
لیللا و نم  هل  سیل  هنومحرت  ام  لاقف أ  هیلع  یل  نذأتـسا  لاقف  هلئاقلل  هعاسلا  هسأر  عضو  دـق  هنإ  لاـقف  هیلع  یل  نذأتـسا  نذـآلل  لاـقف 

لاق تمزع  اذ  ام  یلع  لاقف  لخدف  کلملا  دبعل  نذئا  لاقف  امهمالک  رمع  عمسف  کل  مأ  هیلع ال  یل  نذأتسا  لاق  هعاسلا  هذه  الإ  راهنلا 
رمأ یلع  یننیعی  نم  یتیرذ  نم  یل  لعج  يذلا  دمحلا هللا  لوقی  هیدی و  عفری  رمع  لعجف  لاق  نآلا  مق  کلذ  رخؤت  الف  لاق  هلهـسلا  درأ 
نم مث  رهظلا  یلإ  شیعت  نأ  کل  نم  لاق و  سانلا  سوءر  یلع  هینـالع  اـهدرأف  ربنملا  دعـصأ  مث  رهظلا  یلـصأ  ینب  اـی  معن  لاـق  ینید 

 . هلهسلا در  سانلا و  بطخف  ربنملا  دعصف  رمع  ماقف  اهیلإ  تشع  نإ  رهظلا  یلإ  کتین  ملست  نأ  کل 

هتلمج نم  هیف  هل  ظلغأ  اباتک  ملاظملا  درب  ناورم  ینب  ذـخأ  امل  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  یلإ  کلملا  دـبع  نب  دـیلولا  نب  رمع  بتک  لاـق و 
مهدالوأ و نم  مهدـعب  نمل  انآنـش  مهل و  اضغب  مهتریـس  ریغب  ترـس  مهتبع و  ءافلخلا و  نم  کلبق  ناک  نم  لـک  یلع  تیرزأ  کـنأ 

دبع نبا  اـی  هللا  قتاـف  اناودـع  اروج و  لاـملا  تیب  اـهتلخدأف  مهثیراوم  شیرق و  لاومأ  یلإ  تدـمع  لـصوی و  نأ  هب  هللا  رمأ  اـم  تعطق 
ادـعب هللا  نم  تددزا  دـقل  هب  هصخ  اـمب  دـمحم ص  صخ  يذـلا  روـجلا و و  ملظلاـب و  کـتیب  لـهأ  تصـصخ  کـنإف  هبقار  زیزعلا و 

ککرتی نل  هتـضبق و  یف  زیزع و  رابج  نیعب  کنأ  ملعا  تعنـص و  ام  ضعب  نع  رـصقأف  ءالب  کیلع  اهنأ  تمعز  یتلا  هذـه  کتیالوب 
.هیلع تنأ  ام  یلع 

همأ هتابن  کمأ  نإف  دـیلولا  نبا  ای  كرمأ  لوأ  امأ  هنم  وحنب  کـبیجأ  فوس  کـباتک و  تأرق  دـقف  دـعب  اـمأ  هباوج  رمع  بتکف  اولاـق 
اهادهأف نیملسملا  ءیف  نم  نایبذ  نب  نایبذ  اهارتشا  اهب  ملعأ  هللا  مث  اهتیناوح  لخدت  صمح و  قاوسأ  یف  فوطت  تناک  نوکسلا 

لهأ کتمرح و  ینأل  نیملاظلا  نم  ینأ  معزت  ادـینع و  ارابج  تنکف  تأشن  مث  لومحملا  سئب  لماحلا و  سئبف  کب  تلمحف  کـیبأل 
دنج یلع  اهیفـس  ایبص  کلمعتـسا  نم  هللا  دهعل  كرتأ  ینم و  ملظأ  نإ  لمارألا و  نیکاسملا و  هبارقلا و  قح  وه  يذلا  هللا  ءیف  کتیب 
موی امکءامـصخ  رثکأ  ام  کیبأل  لیو  کل و  لیوف  هدـلو  دـلاولا  بح  الإ  هین  كاذ  یف  هل  نکی  مل  کیأرب و  مهیف  مکحت  نیملـسملا 

لاملا ذخأی  مارحلا و  مدلا  کفـسی  برعلا  یـسمخ  یلع  فسوی  نب  جاجحلا  لمعتـسا  نم  هللا  دـهعل  كرتأ  ینم و  ملظأ  نإ  همایقلا و 
رمخلا و فزاعملا و  یف  هل  نذأ  رـصم و  یلع  اـیفاج  اـیبارعأ  کیرـش  نب  هرق  لمعتـسا  نم  هللا  دـهعل  كرتأ  ینم و  ملظأ  نإ  مارحلا و 
هللا ص لوسر  ربنم  یلع  راعشألا  دشنیف  زاجحلا  یلع  نایح  نب  نامثع  لمعتسا  نم  هللا  دهعل  كرتأ  ینم و  ملظأ  نإ  وهللا و  برـشلا و 

برـضی لثم  : ناطبلا اتقلح  تقتلا  ( 1 ناطبلا {  اتقلح  تقتلا  ول  هتابن و  نبا  اـی  ادـیورف  سمخلا  یف  امهـس  هیربربلا  هیلاـعلل  لـعج  نم  و 
متذـخأ قحلا و  متکرت  املاطف  ءاضیبلا  هجحملا  یلع  مکتعـضوف  کتیب  لهأل  کـل و  تغرفتل  هلهأ  یلإ  ءیفلا  در  و  .میظعلا }  رمـألل 

نإف نیکاسملا  یماتیلا و  لمارألا و  نیب  کنمث  مسق  کتبقر و  عیب  هلمعأ  نأ  وجرأ  ام  لـضفلا  نم  اذـه  ءارو  نم  قیرطلا و  تاـینب  یف 
.نیملاظلا هللا  مالس  لانی  انیلع و ال  مالسلا  اقح و  کیف  لکل 
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کلذ یف  ملکتف  هصاخلا  قازرأ  نم  مهیلع  هنورجی  هلبق  نم  ناک  ام  هتیب  لهأ  نع  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  عطق  امل  لاق  یعازوـألا  يور  و 
كرب یـصقأب  لجر  قحک  هیف  مکقحف  لاملا  اذـه  امأ  مکل و  عستی  نإ  یلام  لاقف  هبارق  انل  نإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  دیعـس  نب  هسبنع 

رومألا نأ  يرأل  ینإ  هللا  هناکم و  دعب  الإ  هذخأ  نم  هعنمی  و ال  .دیبز }  هّکم و  نیب  عضوم  : دامغلا كرب  ( 2 دامغلا { 

.هللا باذع  نم  هقئاب  مهب  تلزنل  مکیأر  لثم  نوری  ضرألا  لهأ  حبصی  یتح  تلاحتسا  ول 

احبذ و لاق  وأ  اموی  هیمأ  ینب  یف  نإ هللا  هبضغأ  مالک  هیمأ  ینب  نع  هغلب  دق  اموی و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق  لاق  اضیأ  یعازوألا  يور  و 
هتمارـص و نوملعی  اوناک  اوفک و  کلذ  مهغلب  املف  لاق  مهیف  هللا  نرذعأل  يدی  یلع  مویلا  کلذ  لاق  وأ  حـبذلا  کلذ  ناک  نئل  هللا  میا 

.هیف یضم  رمأ  یف  عقو  اذإ  هنإ 

ینب ای  لاق  اوعمتجا  املف  ایناورم  الإ  مویلا  یلع  نلخدـت  هبجاحل ال  اموی  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لاق  لاق  میکح  یبأ  نب  لیعامـسإ  يور  و 
ینوبیجت لاقف أ ال  اوتکـسف  مکیدیأ  یف  اهیثلث  وأ  همألا  هذه  لاومأ  رطـش  بسحأل  ینإ  الاومأ  افرـش و  اظح و  متیطعأ  دق  مکنإ  ناورم 

کلذ نوکی  هللا ال  مهنم و  لجر  لاقف  نیملـسملا  لام  تیب  یلإ  اهدرأف  مکنم  اهعزتنأ  نأ  دـیرأ  ینإ  لاق  کلاب  امف  مهنم  لـجر  لاـقف 
اونیعتـست نأ  ول ال  هللا  رمع و  لاقف  اـندالوأ  رعقن } .» و  :» ب ( 1 رقفن {  انفالـسأ و ال  رفکن  هللا ال  انداسجأ و  انـسوءر و  نیب  لاحی  یتح 

.ینع اوموق  مکدودخ  تعرضأل  هل  قحلا  اذه  بلطأ  نمب  یلع 

ریمأ ای  لاقف  کلملا  دـبع  نب  ماشه  هدـنع  مهباعف و  هیناورملا  نم  هلبق  ناک  نم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  رکذ  لاق  سنأ  نب  کـلام  يور  و 
 . نآرقلا هباع  امم  بیعأ  بیع  يأ  رمع و  لاقف  انفرش  عضت  انءابآ و  بیعت  نأ  هرکن  هللا  انإ و  نینمؤملا 

ترکذف انلاومأ  ذخأی  انفالسأ و  بیعی  هنإ  اولاقف  رمع  مکحلا  نب  ناورم  تنب  هکتاع  یلإ  ناورم  ونب  اکش  لاق  تارفلا  نب  لفون  يور  و 
كرت ضبق و  هللا ص  لوسر  نإ  همع  ای  اهل  لاقف  ناورم  ینب  دنع  همیظع  تناک  هل و  کلذ 

مث هیقاس  هنم  يرکف  ثلاث  هیلو  مث  ءیـشب  هنم  امهلهأ  امهـسفنأ و  اصختـسی  مل  نالجر  هدعب  رهنلا  کلذ  یلوف  دوروم  رهن  یلع  سانلا 
 { .اهدس : هیقاسلا رکس  ( 1 نرکـسأل {  هللا  یناـقبأ  نئل  هللا  میا  هیف و  هرطق  ـال  اـسبای  هوکرت  یتـح  یقاوسلا  هنم  نورکی  ساـنلا  لزت  مل 

اهدرأف هتملظم  لجرلا  عفری  امنإ  مهبـسی  نم  لاق و  كدـنع  اذإ  نوبـسی  الف  تلاـق  لوـألا  هارجم  یلإ  رهنلا  دـیعأ  یتح  یقاوسلا  کـلت 
.هیلع

هلیلج تناـک  مهروصق و  باوبأ  یلع  مکحلا  نب  ناورم  تنب  هکتاـع  نوـلزنی  هیمأ  وـنب  ناـک  لاـق  یمیتـلا  دـمحم  نب  هللا  دـبع  يور  و 
نیتداسو اهل  قبط  مث  اـهلزنأف  هتبق  باـب  یلإ  اـهتباد  یلع  اـهولخدأف  يریغ  دـحأ  اـهلازنإ  یلی  ـال  لاـق  رمع  یلو  اـملف  مهدـنع  عضوملا 

تلاقف بابلا  یلع  نیذلا  سرحلا  تیأر  ام  لاقف أ  حازملا  اهنأش  نم  هنأش و ال  نم  نکی  مل  اهحزامی و  أشنأ  مث  يرخألا  یلع  امهادحإ 
نإ تلاقف  اهتجاح  رکذـت  نأ  اـهلأس  حازملا و  كرت  اـهنع  لـلحتی  ـال  بضغلا  يأر  اـملف  کـنم  ریخ  وه  نم  دـنع  مهتیأر  اـمبر  یلب و 

تلاق هنوقحتـسی  اقح  مهنم  تذخأ  مهل و ال  وه  ائیـش  مهتعنم  ام  لاق  كریغ  ریخ  مهنم  تذـخأ  کنأ  نومعزی  کنوکـشی و  کتبارق 
الف همایقلا  موی  نود  هفاخأ  موی  لـک  لاـق  و  اـموی } .» ابـضغ  کـیلع  اوجیهی  نأ  :» د ( 2 ابیـصع {  اموی  کـیلع  اوجیهی  نأ  فاـخأ  ینإ 
یلع هعضوف  هجرخأف  ءیشب  هلوانت  مث  رمحا  یتح  خفنی  لعج  رانلا و  یف  رانیدلا  یقلأف  دلج  هرمجم و  رانیدب و  اعد  مث  هرش  هللا  یناقو 
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رمع لآ  یف  نوجوزت  تلاقف  ناورم  ینب  یلإ  تجرخف  تماقف  اذـه  لثم  نم  کیخأ  نبال  نیوأت  ام  همع أ  اـی  لاـقف  رتف  شنف و  دـلجلا 
.هل اوربصا  متعزج  هنسلا } .» یف ا،ب« یف د،و  اذک  ( 3 هبشلا {  یلإ  اوعزن  اذإف  باطخلا  نب 

هیلإ غلبأف  نذأی  مل  نإف  انل  نذأی  کیبأل  لق  هل  دلول  اولاقف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  باب  یلع  ناورم  ونب  عمتجا  لاق  درولا  نب  بیهو  يور  و 
لاق مهل و  نذأی  ملف  هلأس  انع و 

یلإ لخدف  هیدی  یف  ام  انمرح  دـق  كابأ  نإ  انعـضاوم و  انل  فرعی  انیطعی و  ناک  ءافلخلا  نم  کلبق  ناک  نم  نإ  هل  لق  اولاقف  اولوقیلف 
دیبع تنب  ءامـسأ  نع  رامع  نب  دیعـس  يور  ٍمیِظَع و  ٍمْوَی  َباذَـع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  مهل  لقف  جرخا  لاقف  مهنع  هغلبأـف  هیبأ 

اننوطعی اوناک  ءافلخلا  نم  کلبق  ناک  نم  نإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  یلع  صاعلا  نب  دیعـس  نب  هسبنع  لـخد  لاـق 
جرخف هتنوئم  انافک  نم  انیلإ  مکبحأ  نإ  رمع  لاقف  یلایع  حلصی  ام  یتعیـض و  یلإ  جرخأ  یل  نذأف  هعیـض  لایع و  یل  اهانتعنم و  ایاطع 

نإ کیلع و  هعـسو  شیعلا  نم  قیـض  یف  تنک  نإف  توملا  رکذ  رثکأ  لاقف  عجرف  دلاخ  ابأ  دلاخ  ابأ  هادان  بابلا  یلإ  راص  املف  هسبنع 
.کیلع هقیض  شیعلا  نم  هعس  یف  تنک 

لاـق رمع  نینمؤـملا  ریمأ  یلإ  هجاـح  یل  نإ  محازمل  کـلملا  دـبع  نب  نامیلـسل  ریغـص  نبا  لاـق  لاـق  مدـقم  نب  یلع  نب  رمع  يور  و 
اهب و یباتک  اذهف  لاق  مالـسإلا  یف  تتبث  هعیطق  ذخآ  نإ  هللا  ذاعم  لاق  یتعیطق  تذخأ  مل  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هلخدأف  هل  تنذأتـساف 

یلع ددراف  لاق  اهب  یلوأ  نوملـسملاف  لاق  نیملـسملل  تناک  لاـق  ضرـألا  هذـه  تناـک  نمل  لاـق  رمع و  هأرقف  همک  نم  اـباتک  جرخأ 
لاقف نامیلـس  نبا  یکبف  قحب  کل  سیل  ام  هب  بلطت  کعدأ  تسلف  هب  ینتئج  ذإ  اـمأف  هکلأـسأ  مل  هب  ینتأـت  مل  ول  کـنإ  لاـق  یباـتک 

ای کحیو  رمع  لاقف  هتوخإ  یلع  همدق  رمع و  یلإ  دهع  نامیلس  نأل  کلذ  لاق و  اذه  هب  عنـصت  نامیلـس  نبا  نینمؤملا  ریمأ  ای  محازم 
نم لضفأ  ایلع  نأ  معزأ  ام  : يرتخبلا یبأ  ثیدح  یف  ،و  قصل يأ  ، یبلقب هّبح  طال  دق  :» ناسللا یف  ( 1 طوللا {  نم  هل  دجأل  ینإ  محازم 

یـسفن اهنکل  يدـلول و  دـجأ  ام  ملـس } .» هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  دـعب  دـحأل  دـجأ  ام ال  طوللا  نم  هل  دـجأ  نکل  ؛و  رمع رکب و  یبأ 
.اهنع لداجأ 

نینمؤملا ریمأ  ای  زیزعلا  دبع  نب  رمعل  نافع  نب  نامثع  نب  رمع  نب  دلاخ  نب  دیعـس  کلملا و  دـبع  نب  ماشه  لاق  لاق  یعازوألا  يور  و 
یف لخدـت  نأ  فکتـسم  کنإف  مهل  وأ  ناک  مهیلع  هولو  ام  نیب  کقبـس و  نم  نیب  لخ  كدـی و  تحت  امیف  کیأرب  لمعلا  فنأتـسا 

مهتوقب رغاصألا  رباکألا  رغف  رباکأ  رغاصأ و  نینب  كرت  کله و  الجر  نأ  ول  نادوعت  هیلإ  يذلا  هللا  امکدـشنأ  لاق  هرـش  کلذ و  ریخ 
یتح مهقوقح  مهیلع  درن  انک  الاق  نیعناص  امتنک  ام  مهلاومأ  یف  اوعنـص  امب  مهب و  امکوءاجف  ملحلا  رغاـصألا  غلب  مث  مهلاومأ  اولکأـف 

هطهر و هلهأ و  هعابتأ و  مهلاومأـب  رثآ  هتوق و  هناطلـسب و  ساـنلا  رغ  هـالولا  نم  یلبق  ناـک  نمم  اریثک  تدـجو  ینإـف  لاـق  اهوفوتـسی 
ریمأ هللا  قفوی  ـالاقف  فیرـشلا  نم  ءیندـلا  یلع  يوقلا و  نم  فیعـضلا  یلع  درلا  ـالإ  ینعـسی  ملف  کلذـب  ینوتأ  تیلو  اـملف  هتـصاخ 

نینمؤملا

یناشاک

تـسا ناـشیا  رد  راـثیتسا ) مهیف   ) ناـکیدزن ناـصوصخم و  هناـطب ) هصاـخ و   ) تـسا ار  یلاو  رم  هکنادـب  نآ  زا  سپ  یلاوـلل ) نا  مـث  )
عطق سپ  کئلوا ) هنووم  مسحاف   ) لدـع یمک  و  فاصنا ) هلق  و   ) ندرک یتسد  زارد  و  لواطت ) و   ) دوخ يارب  زا  ریغ ، لاـم  ندـیزگرب 
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نعطقت و ال   ) تسا هحیبق  لاعفا  نیا  ثعاب  هک  ییاهلاح  نآ  بابـسا  ندـیرب  هب  لاوحالا ) کلت  بابـسا  عطقب   ) ار ناـسک  نآ  هنوم  نک 
دنتـسه وت  ناکیدزن  زا  و  کتماح ) و   ) دنتـسه وت  رانک  درگ و  هک  یناسک  نآ  زا  کی  چـیه  يارب  نکم  عطق  و  کتیـشاح ) نم  دـحال 

هدـقع داقتعا  یف   ) وت بناج  زا  دـتفین  عمط  رد  هک  دـیاب  و  کنم ) نعمطی  و ال   ) دـنراذگاو ناشیا  فرـصت  هب  ات  ینیمز  هراـپ  هعیطق ) )
رد برش ) یف   ) نامدرم زا  سانلا ) نم   ) تسا هیرق  نآ  يولهپ  رد  هک  یـسک  هب  دناسر  ررـض  هک  يا  هیرق  نتفرگ  رد  اهیلی ) نمب  رـضت 
راک یب  قیرط  رب  دوخ  ریغ  رب  ار  تقـشم  دـنهن  هک  مهریغ ) یلع  هتننوم  نولمحی   ) كرتشم راـک  اـی  كرتشم ) لـمع  وا   ) وا بآ  هصح 

و هرخالا ) ایندلا و  یف  کیلع  هبیع  و   ) وت يارب  هن  ناشیا  يارب  نآ  يراوگـشوخ  دیاب  سپ  کنود ) مهل  کلذ  انهم  نوکیف   ) وا نتفرگ 
هدـش مزال  هک  یـسک  هب  ار  قح  نک  مازلا  و  همزل ) نم  قحلا  مزلا  و   ) ترخآ ایند و  رد  وت  رب  نآ  رامـشیب  تبوقع  راع و  بیع و  دـشاب 

و ابـستحم )  ) ابیکـش ارباص )  ) راک نآ  رد  شاـب  و  کـلذ ) یف  نک  و   ) رود کـیدزن و  زا  دـیعبلا ) بیرقلا و  نم   ) ار وا  قح ، نآ  دـشاب 
صاصتخا ناشیوخ و  زا  کتـصاخ ) کتبارق و  نم   ) قح مازلا  نآ  هدش  عقاو  هک  یتلاح  رد  کلذ ) اعقاو   ) ادخ زا  ربص  دزم  هدـنهاوخ 

نک بلط  و  هتبقاع ) غتبا  و   ) اضر ای  دـشاب  ناشیا  مشخ  هب  نورقم  هاوخ  دـشاب ، هدـش  عقاو  هک  اـجره  عقو ) ثیح   ) وت هب  ناگدـش  هداد 
وت رب  دشاب  نارگ  هک  يزیچ  هب  هنم ) کیلع  لقثی  امب   ) یبقع رد  تسا  لیزج  باوث  ایند و  رد  تسا  لیمج  رکذ  هک  ار  راک  نآ  تبقاع 

رگا و  کب ) هیعرلا  تنظ  نا  و   ) نامدرم رظن  رد  تسا  هدش  هدوتس  هدومحم )  ) نآ تبقاع  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) هبغم  ناف   ) نآ زا 
حیحـص و رذع  كرذـعب )  ) ناشیا يارب  نک  راهظا  سپ  مهل ) رحـصاف   ) يرما رد  یفارحنا  یمتـس و  افیح )  ) وت هب  تیعر  دـنرب  نامگ 
هب كراحـصاب )  ) ار ناشیا  ياه  نامگ  راد ، رود  دوخ و  زا  هد  لیم  و  مهنونظ ) کنع  لدعا  و   ) نآ زا  ياربت  رد  ار  دوخ  حـضاو  لیلد 

سفن يارب  وت  زا  تسا  یتضایر  کسنفل ) کنم  هضایر   ) راهظا نآ  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) یف  ناف   ) دوخ تسرد  رذـع  راهظا 
یم هک  تسرد  ندروآ  رذـع  و  کتجاح ) هیف  غلبت  اراذـعا  و   ) وت تیعر  رب  ینابرهم  تفطالم و  تسا و  یمرن  و  کتیعرب ) اقفر  و   ) وت

قح هار  هب  ناشیا  ندینادرگ  تسار  زا  قحلا ) یلع  مهمیوقت  نم   ) دوخ تجاح  هب  نآ  رد  یسر 

یلمآ

ینیوزق

رد یفاـصناان  یتسد و  زارد  و  یندرک ، راـیتخا  تسا  ناـشیا  رد  هک  تسا  ناـکیدزن  ناـصوصخم و  ار  یلاو  هک  یتسردـب  نیا  زا  سپ 
ضماوغ زا  و  دشاب ، تنطلس  دعاوق  لیالج  زا  هدعاق  نیا  و  لاوحا ، نیا  لیاسو  بابسا و  ندیربب  ار  ناشیا  هدام  نک  عطق  سپ  هلماعم ،

زا هدم  عاطقاب  دروآ و  نابز  هب  راک  هملظ  زا  دنا  تسد  دنیامن ، لامها  و  دندرگ ، لفاغ  نآ  تاعارم  زا  تالو  نوچ  تکلمم ، تاریبدت 
ار یـسک  هعرزم  ینیمز و  هک  دـشاب  نآ  عاطقا  ار  هیرق  ینیمز و  دـناوت  ناشیوخ  ناکیدزن و  دـناوت و  درگ  رب  هک  نانآ  زا  یـسک  يارب 

.هیرق نآ  دناسر  ررض  هک  هعرزم  هیرق و  نتفرگ  رد  وت  زا  یسک  دتفین  عمط  رد  دیاب  و  دنراذگ ، او  وا  هب  هوجولا  عیمج  نم  و  دنـشخب ،
راب هک  ناشیا  نایم  یکرتشم  راک  ای  وا  بآ  هصح  رد  نامدرم  زا  دـنا  هیرق  نآ  يولهپ  رد  هک  یناسک  هب  وا  گنچ  رد  هیرق  ندوب  ینعی 
نآ لاثما  ناشیا و  زا  راکیب  نتفرگ  هب  ناگیاسمه  نآ  ینعی  .دوخ  ریغ  رب  ار  كرتشم  لـمع  برـش و  اـی  هد  نآ  تقـشم  جرخ و  دـننک 
رد هکلب  دـننک ، یتورم  یب  فیح و  یکیرـش و  متـس  کلم  نآ  هیاسمه  اب  دـنریگ  عاطقاب  یکلم  هک  ناتـسدربز  یموق  تاـقوا  بلاـغ 

يرگید عفن  نآ  سپ  ددرگ ، قحال  ار  ناتسد  ریز  ءافعض و  میظع  ررـض  رمم  نیا  زا  و  دندرگ ، بلاغ  کیرـش  زین  ناشیا  بآ  کلم و 
ایند و رد  دـنام  وت  رب  نآ  هعبت  بیع و  و  ارت ، هن  ار  ناـشیا  نآ  یئاراوگ  دـشاب  سپ  هدومرف  هچناـنچ  دـشاب  یلاو  ندرگ  رب  لاـبو  درب و 

فاصنا نآ  دـیآ  دورف  هک  یتلاح  رد  ادـخ  زا  هاوخ  دزم  ابیکـش و  نآ  رد  شاب  رود و  کیدزن و  ار  وا  قح  نآ  نادرگ  مزال  ترخآ و 
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رد ناشیا  زا  ضعب  صاصق  قح  يور  زا  دوش  مزال  الثم  دـشکب  اج  ره  هب  راک  ینعی  .دـیآ  دورف  هک  اج  ره  وت  ناـصاخ  ناـشیوخ و  زا 
زیچ نآ  تبقاـع  هک  یتسردـب  هچ  نآ ، بناـج  زا  وـت  رب  دـشاب  نارگ  هچنآ  هب  ار  نآ  تبقاـع  ریخ  نک  بـلط  فـنا و  نـیع و  اـی  سفن 

زا نادرگب  و  دوخ ، رذـع  هب  ناشیا  يارب  زا  نک  راـهظا  سپ  یفارحنا  یمتـس و  وت  هب  تیعر  دـنرب  ناـمگ  رگا  تسا و  وکین  دومحم و 
و فاـصنا ، لدـع و  رب  ار  دوخ  سفن  وت  زا  تسا  ینداد  تداـع  نآ  رد  هک  اریز  ار  نآ  رذـع  وـت  راـهظا  هب  ار  ناـشیا  ياـهنامگ  دوـخ 

نآ ضرغ  قح ، رب  تیعر  میوقت  زا  دوخ  تجاح  هب  نآ  رد  یـسرب  هک  تسا  یندروآ  رذـع  و  دوخ ، تیعر  اـب  تسا  یمرن  ياـبرهم و 
هن دنک  عفد  ناشیا  زا  نامگ  نآ  و  دـنادرگ ، رهاظ  ناشیا  رب  شیوخ  رذـع  یلاو  دـنناد  يروج  هب  مهتم  ار  یلاو  تیعر  نوچ  هک  تسا 

، دنیامن فاکنتـسا  نآ  زا  و  دنـسانش ، راع  صقن و  دوخ  زا  لاح  تقیقح  هب  مالعا  راذـعا و  ماقم  نیا  لاثما  رد  ربکتم  ناریما  هقیرط  رب 
نآ دشاب  يرذع  ار  وا  مه  رگا  هک  دشاب  نآ  یـضتقم  نیا  و  دنهدن ، نآ  رد  فرح  هار  و  دـنرواین ، دوخ  يور  اب  نخـس  نآ  چـیه  سپ 

تبغر يور  زا  يو  ناـمرف  و  دـننادرگب ، وا  يـالو  زا  لد  و  دـنناد ، فـیح  رب  بغار  راـکافج و  ار  وا  سپ  ددرگن ، مدرم  موـلعم  رذـع 
.قح رب  ناشیا  میوقت  یلاو  رب  دشاب  ناسآ  ناشیا ، ياهنامگ  وا  هب  ددرگ  وکین  و  یلاو ، باوص  تیعر  دزن  ددرگ  حضاو  نوچ  و  دنربن ،

یجیهال

لاوحالا و ال کلت  بابسا  عطقب  کئلوا  هنووم  مسحاف  هلماعم ، یف  فاصنا  هلق  لواطت و  راثئتسا و  مهیف  هناطب  هصاخ و  یلاولل  نا  مث  »
لمع وا  برـش  یف  سانلا  نم  اهیلی  نمب  رـضت  هدـقع  داـقتعا  یف  کـنم  نعمطی  ـال  هعیطق و  کـتماح  کتیـشاح و  نم  دـحال  نعطقت 

« .هرخالا ایندلا و  یف  کیلع  هبیع  کنود و  مهل  کلذ  انهم  نوکیف  مهریغ ، یلع  هتنووم  نولمحی  كرتشم 

كالما و لاوما و  رد  ندوب  درفنم  دـشاب  ناـشیا  تلـصخ  رد  هک  دـشاب  ناـمرحم  ناـصاخ و  مکاـح  يارب  زا  هک  قیقحت  هب  سپ  ینعی 
اهتلصخ نآ  بابسا  ندرک  عطق  هب  ار  تعامج  نآ  تقشم  نک  عطق  سپ  نتشاد ، لدع  فاصنا و  كدنا  مدرم و  رب  ندرک  یتسدزارد 

وت زا  دننکن  عمط  دیاب  ار و  هعرزم  نیمز و  وت  ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  یـسک  هب  هدم  لویت  عاطقا و  هب  دشاب و  وت  ياه  یتلادـع  یب  هک 
لمع رد  ای  یـشروخبآ و  بیـصن  رد  نامدرم  زا  دشاب  نآ  يولهپ  رد  هک  یـسک  هب  دناسرب  ررـض  هک  يراقع  عایـض و  نتـسب  دقع  رد 

نآ تمذم  بیع و  وت و  يارب  زا  هن  ناشیا  يارب  زا  نآ  ییاراوگ  دشاب  سپ  دوخ ، ریغ  رب  ار  نآ  تقـشم  ناشیا  دـننک  راب  هک  یکرتشم 
.ترخآ رد  ایند و  رد  وت  رب 

غتبا عقو و  ثیح  کتـصاخ ، کتبارق و  نم  کلذ  اعقاو  ابـستحم ، ارباص  کلذ  یف  نک  دـیعبلا و  بیرقلا و  نم  همزل  نم  قحلا  مزلا  «و 
« .هدومحم کلذ  هبغم  ناف  هنم ، کیلع  لقثی  امب  هتبقاع 

وت و زا  رود  وت و  هب  کیدزن  زا  ار  وا  تسا  مزال  هک  یـسک  هب  صاصق ، دودـح و  ملاظم و  زا  ار  قح  نک  يراج  نادرگ و  مزـال  ینعی 
عقاو هک  ياج  ره  رد  وت ، صاوخ  وت و  ناشیوخ  رد  قح  يارجا  دـشاب  عقاو  هک  یتلاـح  رد  رجا  بلاـط  ابیکـش و  قح  يارجا  رد  شاـب 

.تسا هدیدنسپ  دومحم و  نآ  تبقاع  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، رب  نآ  ندوب  نیگنس  ببس  هب  ار  نآ  تبقاع  نک  بلط  دوش و 

نم کتجاح  هیف  غلبت  اراذعا  کلذ  یف  ناف  كراحـصاب  مهنونظ  کنع  لدـعا  كرذـعب و  مهل  رحـصاف  افیح  کب  هیعرلا  تنظ  نا  «و 
.قحلا یلع  مهمیوقت 
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فرحنم ار و  وـت  رذـع  ناـشیا  يارب  زا  نک  راکـشآ  سپ  ار ، ندرک  متـس  قـح و  زا  فارحنا  وـت  رد  تیعر  دـننک  ناـمگ  رگا  ینعی و 
یسر یم  هک  تسا  ینتساوخ  رذع  ندرک ، راکشآ  رد  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، رذع  ندرک  راکشآ  هب  ار  ناشیا  ياهنامگ  وت  زا  نادرگ 

قح رب  ناشیا  نداتسیا  تسار  زا  وت  تجاح  هب  نآ  رد  وت 

یئوخ

و لواطتلا :) ، ) هصاخ هسفنل  عفانملا  بلط  راثئتسالا :) ، ) مهتدومب قثی  مهیلا و  نکـسی  نمم  هرـس  لها  هوالخد و  لجرلا : هناطب ) : ) هغللا
باب نم  امـسح  همـسح  یکلاب و  مدـلا  عطق  مسحلا :) ، ) عفترا الع و  لواطت  ینعم و  اـنزو و  فرـشا  لـثم  یـشلا ء  یلع  لـجرلا  لاـطا 

ینثدح هنم  و  اهونکـسی ، اهورمعیل و  هتلود  نایعا  نم  اسان  اروصنملا  اهعطقا  دادغبب  لاحم  هعیطقلا :) ، ) هبارقلا هماحلا :) ، ) هعطق برض :
نوکی اهریغ و  ضرالا و  نم  هعطق  مامالا  ءاطعا  عاـطقالا  جارخلا و  ضرا  نم  هفئاـط  يا  هعیطق  هتعطقا  و  عیبرلا ، هعیطق  لـها  نم  خـیش 

، اهانتقا هعیـضلا : دقتعا  لخنلا ، رجـشلا و  ریثکلا  ناکملا  اضیا : هدقعلا  و  هعیـضلا ، هدـقعلا :) -. ) نیرحبلا عمجم  کیلمت - ریغ  اکیلمت و 
وه و  راحـصالا ، نم  ذوخام  هتفـشک ، يا  اذکب  ترحـصا ) و  ، ) روجلا ملظلا و  فیحلا :) ، ) هبقاعلا هبغملا :)  ) اذک هتانه  ردصم  انهملا :) )

ال هیببـسلل ، ءابلا  عطقب : هرکن ، هنوکل  ادتبملا  یلع  مدق  رقتـسم  فرظ  وه  مهیف و  هلوقل  ادتبم  راثئتسا : بارعالا : .ءارحـصلا  یلا  جورخلا 
کب عم ، ینعمب  ءابلا  امب : کلذ ، هلوق  نم  لاح  اـعقاو  هیلاـح ، هلمج  هتنووم : نولمحی  دـحا ، هلوق  یلا  عجار  هیف  رتتـسم  هلعاـف  نعمطی :
ینعم نمض  رحصاف : افرظ ، هنوکل  لوالا  لوعفملا  وه  افیح و  یلع  مدق  تنظ  هلوقل : ناث  لوعفم  رقتـسم  فرظ  رورجملا  راجلا و  افیح 

هلادعلا ءامعزلا  نیطالسلا و  ماکحلا و  هالولل و  هلادعل  یحاون  بعصا  نم  ینعملا : .لیلعتلل  نم  هظفل  مهمیوقت  نم  ءابلاب ، يدعف  حرص 
هدـیب نم  مکاحلاب و  مهبرقت  یلع  ادامتعا  هیعرلاب  ملظلا  نع  مهعنم  ثیح  نم  ماـحرالا  ءاـبرقالا و  ءاـبحالا و  و  ءاـیلوالا ، صوصخ  یف 
رثکا نوذخایف  لاملا  تیب  یف  سانلا  عم  اوکرتشی  الئل  هابرق  يوذ  یلع  تاقدصلا  مرحف  کلذ  یف  ع )  ) یبنلا متهادـق  و  یهنلا ، رمالا و 
یفف ع .)  ) یبـنلا یلا  مهفلزتـب  ائیـش  اـهنم  اوسلتخی  ـالئل  تاقدـصلا  عمج  یف  لـمعلا  يدـصت  نم  بلطملادـبع  ینب  عـنم  و  مهقح ، نم 

نب لضفلا  نع  لیعامسا ، نب  دمحم  نع  و  رابجلادبع ، نب  دمحم  نع  سیردا ، نب  دمحا  نع  بوقعی ، نب  دمحم  نع  هدنـسب  لئاسولا 
هللا لوسر  اوتا  مشاه  ینب  نم  اسانا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  مساقلا ، نب  صیع  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  اعیمج  ناذاش 

اهیلع نیلماعلل  لج  زع و  هللا  لعج  يذلا  مهـسلا  اذـه  انل  نوکی  اولاق  یـشاوملا و  تاقدـص  یلع  مهلمعتـسی  نا  هولاسف  مالـسلا ) هیلع  )
ینکل مکل و  یل و ال  لحت  هقدـصلا ال  نا  خ ب ) مشاه - ینب  ای   ) بلطملادـبع ینب  ای  مالـسلا :) هیلع   ) هللا لوسر  لاقف  هب ، یلوا  نحنف 

ائیش مالسالا  ردص  یف  هسدقملا  هیوبنلا  هریسلا  هذه  یلع  ظفح  دق  و  مکریغ ؟ مکیلع  ارثوم  ینورتا  لاق : نا  یلا  هعافـشلا - تدعو  دق 
ایاطعلا یطعی  ناکف  مهلاوما  یلع  مهطاسو  نیملـسملا  باقر  یلع  هیما  ینب  نم  هتبارق  يوذ  مکحف  نامثع  یلا  هبونلا  تلـصو  یتح  اـم 

نم مکحلا  نب  ناورم  عطقاف  لدعلا  باجح  کته  نیملسملا و  یـضارا  نم  مهل  عاطقالا  عطقی  نیملـسملا و  لام  تیب  نم  مهل  هلیزجلا 
عاش مث  مهیلا ، هعوجرم  هقدص  نیملـسملا و  عیمجل  یف ء  هنا  نم  هفلتخم  هجحب  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف نم  رکبوبا  اهذـخا  یتلا  كدـف 

عیبرلا کلذ  نم  اظح  مهرثکا  دادغب  یضارا  نم  عیاطق  هتناطب  نم  اعمج  یطعا  یسابعلا  روصنملا  نا  یلا  روجلا  ماکح  یف  عاطقالا  رما 
رثکا دـق  و  ع .)  ) نیموصعملا همئالا  یلا  هبـسنلاب  یتح  ناک  نم  انئاک  هتبیر  لها  هئادـعاب و  کتافلا  هتمدـخ و  یف  کلاهتملا  بجاحلا 

یلع اهرک  اظیغ و  نیملـسملا  رودـص  اوالم  ثبح  یلا  نیملـسملا  یـضارا  بصغ  عئاطقلا و  عاطقا  نم  مهتراـما  ماـیا  هیما  ینب  ماـکح 
لکب ملاظملا  درل  يدصت  للخلا و  اذه  دـس  یلع  قئافلا  همزحب  مزعف  مهـشرع  كدـت  هروث  نم  زیزعلادـبع  نبا  رمع  فاخف  مهتموکح 

هوضغباف و ناورمونب  اهبقتحا  یتلا  ملاظملا  زیزعلادبع  نب  رمع  در  رـصم :) ص 98 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .هحارص  همارص و 
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نب رمع  دـنع  اـنک  لاـق : میکح ، یبا  نب  لیعامـسا  نع  ءامـسا ، نب  هیریوـج  يور  ص 99 :)  ) یف تاـمف و  هومـس  مهنا  لـیق : و  هوـمذ ،
اما لاق : مث  هیلع ، ینثا  هللادـمحف و  ربنملا ، یلع  رمع  اذاف  دجـسملا ، یلا  تئجف  هعماج ، هالـصلا  هیدانم ، يدانانق  رفت  اـملف  زیزعلادـبع ،
نا مهل  یغبنی  ناک  ام  و  مهنم ، اهذـخان  نا  انل  یغبنی  ناک  اـم  اـیاطع  اوطعا  اوناـک  دـق  هلبق - هیما  ینب  ءاـفلخ  ینعی  ءـالوه - ناـف  دـعب ،

ای ءرقا  یتیب ، لـها  نم  نیبرقـالا  یـسفنب و  تادـب  دـق  و  بیـسح ، هللا  نود  کـلذ  یف  یلع  سیل  هنا  نـالا  تیار  دـق  ینا  و  اـهانوطعی ،
یتح کلذـک  لزی  مل  صقملا )  ) ماجلاب هصقیف  رمع  هذـخای  مث  یحاونلا ، عایـضلاب و  تاعاطقالا  هیف  اباتک  ارقی  محازم  لـعجف  .محازم 
هیما ینب  یف  نا هللا  هبـضغا : مالک  هیما  ینب  نع  هغلب  دـق  و  اموی ، زیزعلادـبع  نب  رمع  لاق  لاق : اضیا ، یعازوـالا ، يور  .رهظلاـب و  يدون 
کلذ مهغلب  املف  لاق : مهیف ، هللا  نرذـع  يدـی ال  یلع  مویلا - کلذ  لاق : وا  حـبذلا - کلذ  ناک  نئل  هللا  میا  و  اـحبذ - لاـق : وا  اـموی -
همزح زیزعلادبع و  نب  رمع  هسایس  قمع  ملعی  هیاورلا  هذه  نم  و  لوقا : .هیف  یـضرما  یف  عقو  اذا  هنا  و  هتمارـص ، نوملعی  اوناک  و  اوفک ،

تامالظلا و دری  اهنم - هریثک : حاون  نم  جالعلا  ددصب  راصف  مهلـصاتست ، مهیلع  هماع  هروث  یلا  يدوت  هیما  ینب  ملاظم  نا  سرفت  هنا  و 
یلع نعل  وبـس  ءاغلا  هبـصاغلا و  رکب  یبا  هنـسل  افالخ  مهیلا  كدـف  در  یتح  ع )  ) یبنلا تیب  لها  یلا  ببحتلا  اهنم - .هنکما  ام  عاـطقالا 

نب نامیلسل  ریغص  نبا  لاق  لاق : مدقم ، نب  یلع  نب  رمع  يور  .هیواعم و  اهب  رما  اهنس و  يذلا  هعمجلا  هالص  هبطخ  نم  مالـسلا ) هیلع  )
: لاق یتعیطق ؟ تذخا  مل  نینموملاریما  ای  لاقف : هلخداف ، هل ، تنذاتساف  لاق : رمع ، نینموملاریما  یلا  هجاح  یل  نا  محازمل : کلملادبع 

هذـه تناـک  نمل  لاـق : رمع و  هارقف  همک - نم  اـباتک  جرخا  و  اـهب - یباـتک  اذـهف  لاـق : مالـسالا ، یف  تتبث  هعیطق  ذـخآ  نا  هللا  ذاـعم 
ینتئج اذاف  هکلاسا ، مل  هب  ینتات  مل  ول  کنا  لاق : یباتک ، یلا  ددراف  لاق : اهب ، یلوا  نوملسملاف  لاق : نیملـسملل ، تناک  لاق : ضرالا ؟

و لاق : اذه !؟ هب  عنـصت  نامیلـس  نب  نینموملاریما ، ای  محازم : لاقف  نامیلـس ، نبا  یکبف  قحب ، کل  سیل  ام  هب  بلطت  کعدا  تسلف  هب 
طال دق  ناسللا و  یف  طوللا - نم  هلدـجال  ینا  محازمای ، کحی  و  رمع : لاقف  هتوخا  یلع  همدـق  و  رمع ، یلا  دـهع  نامیلـس  نال  کلذ 
دقف بصانملا ، عاطقا  اما  و  یضارالا ، عاطقا  یف  اذه  لوقا : .یهتنا  اهنع - لداجا  یسفن  اهنکل  و  يدلول ، دجا  ام  قصل - يا  یبلقب  هبح 

هنم ملع  امل  مالـسالا  شویج  هراما  هیلا  ضوف  هللا و  فیـس  بقل  هاطعا  هناطب و  دیلولا  نب  دلاخ  ذختا  ثیح  رکب  یبا  رـصع  نم  عدـتبا 
مهیف فرع  امل  هناطب  هیما  ینب  ذختاف  نایفـس  یبا  نب  دیزی  یلا  ماشلا  یلا  هثعب  يذلا  شیجلا  هراما  ضوف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هوادع 

لاثماک ماظعلا  هباحصلا  رابک  نم  مالسالا  یف  امدق  خسرا  عجشا و  وه  نم  دوجو  عم  ع )  ) یبنلا تیب  لها  مشاه و  ینب  عم  هاداعملا  نم 
لواطت و مهیف  نا  هتناطب و  یلاولا و  هصاخ  راثئتسا  نم  مالسالاب  رارضالا  نم  قحل  ام  ع )  ) فرع دق  .رسای و  نب  رامع  ریبزلا و  دادقم و 
ام یلع  هطلـسی  نا ال  هیلا  فاضا  و  هتبارق ، هتیـشاحل و  یـضارالا  عاطقا  نع  ادـکوم  هاهن  داسفلا و  هدام  عطقب  یلاولا  رماف  فاـصنا ، هلق 

مهنع هعافتنال  هنووم  مهلمحی  برـشلا و  یف  مهملظی  ـالئل  اـمهوحن  یـضارالا و  هعارز  لـبقت  وا  هراـجا  دـقع  هطـساوب  هیعرلاـب  سمی 
هیلع  ) هجوت مث  .هیلع  هقاشلا  هلادـعلا  هذـه  ءارجال  هدومحملا  هبقاعلا  راـظتنا  ربصلاـب و  هرماـف  بعـص  کـلذ  نا  یلا  راـشا  ضوعـالب و 
یف نورکفی  مهبولق و  هنع  رفنتیف  روجلا  ملاظملاب و  هنومهتیف  مهیلع  املظ  اهنوری  روما  یف  یلاولا  یلع  هیعرلا  مقنی  دق  هنا  یلا  مالـسلا )

مههیبنت مهعانقا و  مهل و  هقیقحلا  فشک  مهعم و  سامتلا  نم  یلاولل  دـبالف  هقیقحلاب ، مهلهج  نم  کلذ  ناـک  اـمبر  و  هنم ، صـالخلا 
یف قفتا  اـم  اـهنم - فقاوم : یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسرل  کـلذ  قفتا  دـق  و  مهبوـلق ، یف  تنکمت  یتـلا  هدـقعلا  لـح  مهلهج و  یلع 
هئام هلاثما  نصح و  نب  هنییعک  رئاشعلا  ءاسورل  مهسا  و  ریعب ، هئام  نایفس  یباک  شیرق  ءاسورل  مهسا  ثیح  نینح  مئانغ  میـسقت  فقوم 
الام ظیغلا  نم  مهرودص  یف  لخدف  هعبرا ، مالسالا  هرـصن  یف  مهینافت  مهتقباس و  عم  نیـصلخملا  نیدهاجملا  راصنالل  مهـسا  و  ریعب ،

راصنالا عمج  مالسلا ) هیلع   ) هیلع کلذ  ضرع  املف  همینغلا  میسقت  یف  فیحلاب  هومهتا  و  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  یلع  اومقنف  یفخی 
هللا لوسر  یطعا  و  قاحسا ، نبا  لاق  رصم :) ص 320 ج 2 ط   ) هتریس یف  ماشه  نبا  لاق  مهعنقا  مهظیغ و  لازا  هرذعب و  مهل  رحـصا  و 
هئام برح  نب  نایفسابا  یطعاف  مهموق ، مهب  فلاتی  مهفلاتی و  سانلا  فارشا  نم  افارشا  اوناک  مهبولق و  هفلوملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
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یلا ریعب - هئام  رادلادبع  ینب  اخا  هدـلک  نبا  ثراحلا  یطعا  و  ریعب ، هئام  مازح  نب  میکح  یطعا  و  ریعب ، هئام  هیواعم  هنبا  یطعا  و  ریعب ،
سباح نب  عرقالا  یطعا  و  ریعب ، هئام  ردب  نب  هفیذـح  نب  نصح  نب  هنییع  یطعا  و  ریعب ، هئام  یفقثلا  هیراج  نب  ءالعلا  یطعا  و  لاق : نا 

نم لجر  ءاج  لاق : نا  یلا  ریعب - هئام  هیما  نبا  ناوفـص  یطعا  و  ریعب ، هئام  يرـصنلا  نب  فوع  نب  کلام  یطعا  و  ریعب ، هئاـم  یمیمتلا 
هللا لوسر  لاقف  مویلا ، اذـه  یف  تعنـص  ام  تیار  دـق  دـمحم  ای  لاقف : ساـنلا ، یطعی  وه  هیلع و  فقوف  هرـصیوخلا  وذ  هل : لاـقی  میمت 
هللا لوسر  یطعا  امل  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  لاق : نا  یلا  تلدـع - كرا  مل  لاق : تیار ؟ فیکف  لـجا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم یحلا  اذـه  دـج  و  یـش ء ، اهنم  راصنالل  نکی  مل  برعلا و  لئابق  یف  وشیرق  یف  ایاطعلا  کلت  نم  یطعا  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نب دعس  هیلع  لخدف  هموق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هللا  یقل و  مهلئاق  لاق  یتح  هلاقلا  مهنم  ترثک  یتح  مهـسفنا  یف  راصنالا 

تمـسق تبـصا  يذلا  یفلا ء  اذه  یف  تعنـص  امل  مهـسفنا  یف  کیلع  اودجو  دق  راصنالا  نم  یحلا  اذه  نا  هللا  لوسر  ای  لاقف  هدابع ،
ای کلذ  نم  تنا  نیاف  لاق : یـش ء  اهنم  راصنالا  نم  یحلا  اذـه  یف  کی  مل  برعلا و  لـئابق  یف  اـماظع  اـیاطع  تیطعا  کـموق و  یف 

کلت یف  راصنالا ، عمجف  دعـس  جرخف  لاق : هریظحلا ، هذـه  یف  کموق  یل  عمجاف  لاق : یموق ، نمالا  انا  ام  هللا  لوسر  اـی  لاـق : دـعس ؟
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهاتاف  راصنالا  نم  یحلا  اذـه  عمتجا  دـق  لاقف : دعـس  هاتا  هل  اوعمتجا  اـملف  لاـق : نا  یلا  هریظحلا -

اولاق مهاحل و  اولـضخا  یتح  موقلا  یکبف  هعطاق  هغیلب  هبطخ  نمـض  یف  هرذع  نع  مهل  رحـصا  مث  هلها ، وه  امب  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف 
حلـص یف  عقو  ام  اهمها  نم  .هلحم و  یلا  عجریلف  عالطالا  دارا  نمف  اوقرفت  هللا و  لوسر  فرـصنا  مث  اظح ، امـسق و  هللا  لوسرب  انیـضر 

هباحصا و عم  اهب  مرحا  یتلا  هرمعلا  صقن  هیبیدح و  نم  عوجرلا  مهنم  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  لبق  ثیح  هکم  یکرـشم  عم  هیبیدحلا 
شیرق ثعب  مث  يرهزلا : لاـق  رـصم ) ج 2 ط  ص 215   ) هتریـس یف  ماشه  نبا  لاق  .هباحـصا  یلع  اهلوبق  لـقثی  اطورـش  شیرقل  طرش 

الا هحلص  یف  نکی  هحلاصف و ال  ادمحم  تئا  هل : اولاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  يول  نب  رماع  ینب  اخا  ورمع  نب  لیهس 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  هار  املف  ورمع ، نب  لیهـس  هاتاف  ادبا ، هونع  انیلع  اهلخد  هنا  انع  برعلا  ثدـحت  هللا ال  وف  اذـه  هماع  هنع  عجری  نا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  ورمع  نب  لیهس  یهتنا  املف  لجرلا ، اذه  اوثعب  نیح  حلصلا  موقلا  دارا  دق  لاق : البقم  هلآ ) هیلع و 
: لاقف رکبابا ، یتاف  باطخلا  نبرمع  بث  باتکلا و  الا  قبی  مل  رمالا و  ماتلا  املف  حلصلا  امهنیب  يرج  مث  اعجارت ، مالکلا و  لاطاف  ملکت 

یطعن یلعف م  لاق : یلب ، لاق : نیکرـشملاب ؟ اوسیلوا  لاق : یلب ، لاق : نیملـسملاب ؟ انـسلوا  لاق : یلب ، لاـق : هللا ؟ لوسرب  سیلا  رکباـبا  اـی 
: رمع لاق  هللا ، لوسر  هنا  دهـشا  یناف  هتیار - مزلا  يا  ضرالاب : رورغملا  دوعلا  زرغلا : هزرغ - مزلا  رمع  ای  رکبوبا : لاق  اننید !؟ یف  هیندلا 
: لاق یلب ، لاق : نیملسملاب ؟ انسلوا  لاق : یلب ، لاق : هللا ؟ لوسرب  تسلا  هللا  لوسر  ای  لاقف : هللا ، لوسر  یتا  مث  هللا ، لوسر  هنا  دهشا  انا  و 

.یهتنا ینعیضی - نل  هرما و  فلاخا  نل  هلوسر  هللادبع و  انا  لاق : اننید !؟ یف  هیندلا  یطعن  یلعف م  لاق : یلب ، لاق : نیکرـشملاب ؟ اوسیلوا 
لخد یتح  نیملسملا  اهداهطضا  ولا  صلا  طورش  لقث  نم  اوسحا  امل  نیملسملا  رثکا  رودص  یف  جلتخی  ناک  ام  رمع  هنیب  يذلا  اذه  و 

( مالسلا هیلع   ) هللا لوسر  رحصاف  .هیبیدح  موی  یکشک  طق  مالسالا  یف  تککش  ام  لاق : هنا  رمع  نع  يور  و  سانلا ، بولق  یف  کشلا 
نع يور ي  امم  مهکش  رهظی  .هللا و  رما  هفلاخم  عیطتـسی  حلـصلا و ال  اذه  دقعب  یلاعت  هللا  هرما  دق  و  هلوسر ، هللادبع و  هناب  هرذع  نع 

و اولاـق : نیقلحملا ، هللا  محری  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـقف  نورخآ ، رـصق  هیبیدـح و  موـی  لاـجر  قـلح  لاـق : ساـبع  نبا 
میحرتـلا ترهاـظ  ملف  هللا  لوسر  اـی  اولاـقف : لاـق : نا  یلا  نیرـصقملا - و  اولاـق : نیقلحملا ، هللا  محری  لاـق : هللا ، لوسر  اـی  نیرـصقملا 

یتا لوقی : هتعمس  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  بعصم ، نب  هسبنع  نع  لئاسولا  یف  هاور  ام  اهنم  .اوکـشی و  مل  لاق : نیقلحملل ؟
بولق لخد  دق  نوکی  نا  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  فاخف  مهنم  اسانا  هب  صخف  اعیمج  هفصلا  لها  عسی  ملف  همسقی  یـشب ء  ع )  ) یبنلا

ملف مکنیب  همـسقن  نا  اندراف  یـشب ء  انیتوا  انا  هفـصلا  لها  ای  مکیلا  لج و  زع و  هللا  یلا  هرذـعم  لاقف : مهیلا ، جرخف  یـش ء ، نیرخـالا 
الاب نیقحتسملا  باعیتسا  بوجو  مدع  باب  یف  هاکزلا  باتک  یف  هرکذ  مهعله - مهعزج و  انیشخ  مکنم  اسانا  هب  تصـصخف  مکعـسی 
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، هرخاتملا للملا  هیقارلا و  ریغلا  للملا  بوعـشلا و  ءاسور  ءارمالا و  هالولا و  هب  یلتبی  ام  بعـصا  نم  هلحرملا  هذه  نا  يرمعل  و  ءاطع .-
خیرات یف  عقو  املقف  دارفالا  نم  مهریغ  یلا  هجوتلا  مدع  عفانملاب و  مه  راثئتسال  مهنم  ریثک  هب  یـضری  امم ال  نیناوقلا  لدـعا  نا  ثیح 

هک یتسار  سپـس  همجرتلا : .اهتآ  ءارجا  اهنیناوق و  نم  ریثک  یف  هیلع  مقان  ریغ  هموکحلا  نم  ایـضار  بعـشلا  نوکی  نا  للملا  لودـلا و 
یم ار  فاصنا  تیاعر  رتمک  نارگید  اب  هلماعم  رد  دـنزارد و  تسد  هاوخ و  دوخ  هک  تسا  یکیدزن  ناراـی  ناـصوصخم و  یلاو  يارب 

یـضارا زا  یلویت  دوخ  ناشیوخ  اهیرورود و  زا  مادـکچیهب  و  نک ، رب  نب  زا  متـس  لئاسو  عطق  اب  ارنانآ  متـس  زواـجت و  هشیر  دـنیامن ،
بآ هباقح  رد  دشاب  رگید  مدرم  نایز  هیام  هک  ینک  دقعنم  اهنآ  عفنب  يدادرارق  هک  دـندنبن  عمط  وت  رد  زگره  راذـگماو و  ناناملـسم 

رد شـشهوکن  بیع و  دـنروخب و  اراوگ  دـنربب و  ارنآ  دوس  ات  دـننک ، لیمحت  نارگید  رب  ارنآ  جراخم  هک  یکرتشم  لمع  رد  ای  يرای 
یهاوخادخ یئابیکـش و  هراب  نیا  رد  و  نک ، تاعارم  موزل  روطب  هناگیب  شیوخ و  هرابرد ي  ار  قح  .دـنامب  وت  ندرگب  ترخآ  ایند و 

اریز نـک ، لـمحت  نآ  بوـخ  ماجنارــس  رد  ار  راـک  نـیا  ینارگ  دوـش ، دراو  تناراـی  ناـشیوخ و  رب  راـشف  هـچ  ره  اـب  راد  روـظنم  ار 
ماهتا اشنم  هکیراک  هرابرد ي  ار  دوخ  رذع  دندرک ، يروج  متس و  هب  مهتم  ار  وت  تیعر  رگا  .تسا و  نیشنلد  هدیدنسپ و  شماجنارس 

زا بلطم  نایب  رد  تحارـص  هلیـسوب  ار  اهنآ  ینیبدـب  نامهفب و  اهنآ  هب  ار  بلطم  تحارـص  لامک  اب  نک و  شاف  هدـش  اهنآ  ینیبدـب  و 
هجیتـن رد  و  تسا ، یتفطـالم  قاـفرا و  تـیعرب  تبـسن  تـسا و  یـشرورپ  تضاـیر و  وـت  سفن  يارب  دوـخ  نـیا  اریز  نادرگب ، دوـخ 

.دراد یم  راوتسا  قح  هارب  ار  تیعر  دیاشگ و  یم  ار  وت  راک  هرگ  هک  تسیرثوم  یهاوخرذع 

يرتشوش

( هدام  ) .عطقا يا : مسحاف ) هلماعم ، یف  فاصنا  هلق  و   ) .ربکت يا : لواطت ) و   ) .دادبتسا يا : راثنتسا ) مهیف  هناطب  هصاخ و  یلاولل  نا  مث  )
کلت بابـسا  عـطقب  کـئلوا  (. ) هیطخلا  ) و مـثیم ) نـبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نـبا   ) یف اـمک  هنووـم ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 

؟ دـیرت لاجرلا  يا  لیقف : .طرـشلل  لجر  یلع  ینولد  جاجحلا : لاق  نویعلا :)  ) یف و  ءایـشالا .) کلت  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  لاوحـالا )
فارـشالا لابـس  هیلع  نوهی  هرج و  یلع  قحلا  یف  قنحی  ال  هنایخلا ، فجعا  هنامالا  نیمـس  سولجلا ، لیوط  سوبعلا  مئاد  هدیرا  لاقف :

کلایع و ینیفکت  نا  الا  اهلبقا  تسل  هل : لاـقف  هلمعتـسی  هیلا  لـسراف  یمیمتلادـیبع ، نب  نمحرلادـبعب  کـیلع  هل : لـیقف  .هعافـشلا  یف 
بلط نم  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) سانلا یف  دان  مالغ  ای  لاق : .کتیـشاح  كدـلو و 

اذا ناک  و  نید ، یف  الا  سبحی  ناک ال  طق ، هطرـش  بحاص  هلثم  تیار  ام  هللا  وف  یبعـشلا : لاق  .همذـلا  هنم  تئرب  دـقف  هجاح  مهنم  هیلا 
لجرب یتا  اذا  و  هیف ، هنفدـف  اربق  هل  رفح  شابنب ، یتا  اذا  و  هرهظ ، نم  جرخت  یتح  هنطب  یف  هبقنم  عضو  موق ، یلع  بقن  دـق  لـجرب  یتا 

یتوی هلیل ال  نیعبرا  ماقا  ام  بر  ناکف  هدی ، عطق  احالـس ، رهـش  وا  هدیدحب  لتاق  لجرب  یتا  اذا  و  هقرحا ، مهلزنم ، موق  یلع  قرحا  دقل 
: يا کتماح ) و   ) .کفارطا یف  نم  يا : کتیـشاح ) نم  دـحال  نعطقت  و ال   ) .هفوکلا عم  هرـصبلا  هطرـش  هیلا  جاجحلا  مضف  دـحا ، هیلا 

اهیلی نمب  رـضت   ) .هلماعم يا : هدـقع )  ) .دـقع يا : داقتعا ) یف  کنم  نعمطی  و ال   ) .هل اهتلغ  نوکت  هل  اهعطقی  ضرا  هعیطق )  ) .كءادوا
.رهنلا كاذ  نم  هضرا  برشی  نم  عیمج  یلع  اهفرصم  نوکی  رهن  هیقنتک  كرتشم ) لمع  وا   ) .مهضرا یقس  يا : برش ) یف  سانلا  نم 

( هرخالا ایندـلا و  یف  کیلع  هبیع  کنود و  مهل   ) .هلوصحم نم  لصحی  ادـغر  اشیع  کلذ ) انهم  نوکیف  مهریغ  یلع  هتنووم  نولمحی  )
کتبارف و نم  کلذ  اعقاو  ابستحم ، ارباص  کلذ  یف  نک  و  دیعبلا ، بیرقلا و  نم  همزل  نم  قحلا  مزلا  و   ) .کناطلسب کلذ  اولعف  مهنال 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) هدومحم کلذ   ) .هبقاع يا : هبغم ) ناف  کیلع  لقنی  امب  هتبقاع  غتبا  و  عقو ، ثیح  کـصاوخ 
نب رمع  لاـق  لاـق : میکح  یبا  نب  لیعامـسا  نع  ءامـسا  نب  هیریوـج  يور  دـیدحلا : یبا  نـبا  لاـق  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا 
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ناک ام  مهنم و  اهذـخان  نا  انل  یغبنی  ناک  ام  ایاطع  انوطعا  اوناـک  دـق  هلبق - هیما  ینب  ءاـفلخ  ینعی  ءـالوه - نا  ربنملا : یلع  زیزعلادـبع 
، یتیب لها  نم  نیبرقالا  یسفنب و  تادب  دق  و  بیـسح ، هللا  نود  کلذ  یف  یلع  سیل  هنا  نالا  تیار  دق  ینا  و  اهانوطعی ، نا  مهل  یغبنی 

يدون یتح  کلذک  لزی  مل  ملجلاب ، هصقیف  هدـیب  رمع  هذـخای  مث  یحاونلا  عایـضلاب و  تاعاطقالا  هیف  اباتک  ارقی  لعجف  محازم ، ای  ارقا 
یتلا بایثلا  تکتهف و  روتسلاب  زیزعلادبع  نب  رمع  رما  نامیلس  نفد  امل  لاق : هیبا  نع  يزورملا  ییحی  نب  لهـس  يور  و  لاق : .رهظلاب و 

نب رمع  نم  دـیعب  وا  بیرق  یلع  هملظم  هـل  تناـک  نـم  هیداـنم : يداـن  جرخ و  مـث  لاـملا ، تـیب  یلا  تـلمحف  ءاـفلخلل  طـسبت  تناـک 
نب سابعلا  لاق : .کناش  ام  لاق : هللا ! باتک  کلاسا  لاقف : هیحللا  سارلا و  ضیبا  صمح  لها  نم  یمذ  لجر  ماقف  .رضحیلف  زیزعلادبع 

ام رمع : لاقف  .الجـس  اهب  یل  بتک  دیلولا و  اهینعطقا  لاق : سابع ؟ ای  لوقت  ام  هل : لاقف  سلاج - سابعلا  و  یتعیـض - ینبـصتغا  دـیلولا 
ددرا دـیلولا  باتک  نم  عبتی  نا  قحال  هللا  باتک  نا  يرمعل  زیزعلادـبع : نب  رمع  لاقف  هللا ! باتک  کلاسا  لاق : .یمذـلا  اهیا  تنا  لوقت 

رمع یلا  دیلولا  نب  رمع  بتک  و  لاق : .اهدر  الا  ملاظملا  نم  هتیب  لها  يدـیا  یف  ناک  امم  ائیـش  عدـی  لعج ال  و  هتعیـض ، سابع  ای  هیلع 
ناف دیلولا  نبای  كرما  لوا  اما  هباوج … : یف  بتکف  لاق - نا  یلا  هیف - هل  ظلغا  اباتک  ملاظملا  درب  ناورم  ینب  ذخا  امل  زیزعلادـبع  نب 

نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لخدت صمح و  قاوسا  یف  فوطت  تناک  نوکـسلا  هما  هنانب  کما 
سئب لماحلا و  سئبف  کب  تلمحف  کیبا  یلا  اهادهاف  نیملـسملا  یف ء  نم  نایبذ  نب  نایبذ  اهارتشاف  اهب ، ملعا  هللا  مث  اهتیناوح  ایندلا )

هبارقلا و قـح  يذـلا  هللا  یف ء  کـتیب  لـها  کـتمرح و  ینـال  نیملاـظلا  نم  ینا  معزت  ادـینع و  اراـبج  تنکف  تاـشن  مـث  لوـمحملا ،
مل کیارب و  مهیف  مکحت  نیملـسملا  دـنج  یلع  اهیفـس  ایبص  کلمعتـسا  نم  هللا  دـهعل  كرتا  ینم و  ملظا  نا  و  لمارالا ، نیکاسملا و 

كرتا ینم و  ملظا  نا  و  همایقلا ، موی  امک  وامـصخ  رثکا  ام  کیبال ! لیو  کل و  لـیوف  هدـلو ، دـلاولا  بح  ـالا  کـلذ  یف  هین  هل  نکی 
كرتا ینم و  ملظا  نا  و  مارحلا ، لاملا  ذخای  مارحلا و  مدلا  کفـسی  برعلا  یـسمخ  یلع  فسوی  نب  جاجحلا  لمعتـسا  نم  هللا  دـهعل 

ینم و ملظا  نا  و  وهللا ، برـشلا و  رمخلا و  فزاعملا و  یف  نذا  و  رـصم ، یلع  اـیفاج  اـیبارعا  کیرـش  نبا  هرق  لمعتـسا  نم  هللا  دـهعل 
هیلاعلل لعج  نم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربنم  یلع  راعـشالا  دشنیف  زاجحلا ، یلع  نایح  نب  نامثع  لمعتـسا  نم  هللا  دهعل  كرتا 
کتیب لـهال  کـل و  تغرفتل  هـلها  یلا  یفلا ء  در  ناـطبلا و  اـتقلح  تـقتلا  وـل  و  هتاـبن ، نـبا  اـی  ادـیورف  سمخلا ، یف  امهـس  هیربربـلا 

عیب هلمعا ، نا  وجرا  امم  لضفلا  نماذه  ءارو  نم  و  قیرطلا ، تاینب  یف  متذخا  قحلا و  متکرت  املاطف  ءاضیبلا ، هجحملا  یلع  مکتعضوف 
و لاق : .نیملاظلا  هللا  مالـس  لانی  انیلع و ال  مالـسلا  و  اقح ، کیف  لکل  ناف  نیکاسملا ، یماتیلا و  لمارالا و  نیب  کنمث  مسق  کتبقر و 

کلذ یف  ملکت  هصاـخلا ، قازرا  نم  مهیلع  هنورجی  لـبق  نم  ناـک  اـم  هتیب  لـها  نع  عطق  اـمل  زیزعلادـبع  نب  رمع  نا  یعازوـالا  يور 
دامعلا و ال كرب  یـصقاب  لجر  قحک  هیف  مکقحف  لاملا  اذه  اما  و  مکل ، یلام  عستی  نا  هل : لاقف  .هبارق  انل  نا  لاق : دیعـس و  نب  هسبنع 
نماثلا و لصفلا   ) مکیار لثم  نوری  ضرالا  لـها  حبـصی  یتح  تلاحتـسا  ول  اروما  يرـال  ینا  هللا  و  هناـکم ، دـعب  ـالا  هذـخا  نم  هعنمی 

لاق زیزعلادبع  نب  رمع  نا  اضیا  يور  و  لاق : .هللا  باذع  نم  هقئاب  مهب  تلزنل  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
هللا نرذـعال  يدـی  یلع  کلذ  ناک  نئل  هللا  و  احبذ - لاق  وا  اموی - هیما  ینب  یف  نا هللا  هبـضغا - اـمالک  هیما  ینب  نع  هغلب  دـق  و  اـموی -

ناورم ینب  نا  تارفلا  نب  لفون  يور  و  لاق : .هیف  یـضم  رما  یف  عقو  اذا  هنا  هتمارـص و  نوملعی  اوناک  اوفک و  کـلذ  مهغلب  اـملف  .مهیف 
! همع ای  لاقف : کلذ  هل  ترکذـف  انلاوما ، ذـخای  انفالـسا و  بیعی  هنا  اولاقف : مهدـنع - همیظع  تناک  و  ناورم -  تنب  هکتاع  یلا  اوکش 

امهلها امهسفنا و  اصختسی  مل  نالجر  هدعب  رهنلا  کلذ  یلوف  دوروم ، رهن  یلع  سانلا  كرت  ضبق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا 
نئل هللا  میا  و  هیف ، هرطق  ـال  اـسبای  هوکرت  یتـح  یقاوـسلا  هنم  نورکی  ساـنلا  لزت  مل  مث  هیقاـس  هنم  يرکف  ثلاـث  هیلو  مث  یـشب ء ، هنم 
هیما ینب  ءاـفلخ  ملاـظم  زیزعلادـبع  نب  رمع  در  اـمک  و  تلق : .لوـالا  هارجم  یلا  رهنلا  دـیعا  یتح  یقاوسلا  کـلت  نرکـسال  هللا  یناـقبا 

نب ییحی  نع  ینانکلا  حـلاص  یبا  نع  هیوباب -) نبا  لاصخ   ) یف اـمک  يربطلا - يور  كدـف ، یف  رمع  رکب و  یبا  هملظم  در  کلذـک 
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تناک نم  هیدانم  رماف  هنیدملا ، لخد  نیح  زیزعلادبع  نب  رمعل  اسیلج  تنک  لاق : ذاعم  نب  ماشه  نع  کیرش  نع  ینامحلا  دیمحلادبع 
، هلخدا لاقف : .بابلاب  یلع  نب  دـمحم  نا  هل : لاقف  محازم  هالوم  هیلا  لخدـف  یلع  نب  دـمحم  یتاف  باـبلا ، تاـیلف  همـالظ  وا  هملظم  هل 

ایندـلا امنا  یلع : نب  دـمحم  هل  لاقف  .هللا  لوسر  نبا  ای  اذـک  اذـک و  هاکبا  لاقف : كاکبا ؟ ام  هل : لاـقف  هعومد ، حـسمی  رمع  لخدـف و 
( ایندلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) جرخ اهنم  مهعفنی و  امب  موق  جرخ  اهنم  قاوسالا  نم  قوس 

رمع اعدف  لاق - نا  یلا  ملاظملا - در  مولظملا و  رـصنا  و  باجحلا ، لهـس  باوبالا و  حـتفا  هللا و  قتاف  لاق - نا  یلا  مهرـضی - امب  موق 
یبا لئاوا   ) یف و  كدف .) یلع  نب  دـمحم  همالظ  زیزعلادـبع  نب  رمع  در  ام  اذـه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : ) بتک ساطرق و  هاودـب و 

اهعطقا هیواعم  ناک  و  زیزعلادبع ، نب  رمع  مالسلااهیلع  همطاف  هثرو  یلع  اکدف  در  نم  لوا  نا  فئارطلا -)  ) یف امک  يرکـسعلا ) لاله 
انه بسانملا  ناک  امک  هنا  مث  حافـسلا …  مهیلع  اهدرف  تضبق  مث  اثالثا  مهنیب  اهلعج  هیواعم و  نب  دیزی  نامثع و  نب  ورمع  ناورمل و 

کلتب نامثع  نایتا  لقن  بسانملا  ناک  کلذک  هیما  ینب  ملاظم  در  نم  زیزعلادبع  نب  رمع  لعف  ام  لقن  مالسلا ) هیلع   ) همالک حرش  یف 
ثلاث هیلو  مث  -: ) مدـقتملا ربخلا  یف  هلوق  یف  هیما -  ینب  ءافلخ  یف  لـصالا  ناـمثع  نوکب  زیزعلادـبع  نب  رمع  حرـص  دـق  و  ملاـظملا ،
سمخ هتبه  هبیتق -) نبا  ءاـفلخ   ) یف اـمک  اـهنم - و  هیف ،) هرطق  ـال  اـسبای  هوکرت  یتح  نورکی  هنم  ساـنلا  لزی  مل  مث  هیقاـس  هنم  يرکف 
يذـب روصقلا  ناورمل  ینب  و  هتانب ، هلها و  نم  امهریغ  هشئاع و  هتنب  هلئان و  هتارمال  هلواـطتم  رود  عبـس  ینب  و  همع ، نبا  ناورمل  هیقیرفا 

یلـص  ) یبنلا هریـس  يذلا  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  همع  هبیتق -) نبا  فراعم   ) یف امک  یطعا - و  هسفنل ، هنیدملا  لوح  یمح  و  بشخلا ،
همع نیملـسملا - یلع  یبـنلا  هب  قدـصت  يذـلا  هنیدـملا  قوس  عضوم  اروزهم - عطقا  و  مهرد ، فـلا  هئم  فئاـطلا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا 

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .مهرد فلا  هئمعبرا  همع  ینب  نم  دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللادـبع  یطعا  و  مکحلا ، نب  ثراـحلا 
.عفدا يا : لدعا ) كرذـعب و  مهل   ) .رهظا يا : رحـصاف )  ) .اروج يا : افیح ) کب  هیعرلا  تنظ  نا  و  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
.رخآ رما  هب  نظی  نال  لاجم  یقبی  ءارحصلاب ال  یقلملا  یشلاک ء  افوشکم  هرما  لعج  نمف  هیببسلل ، ءابلا  كراحـصاب ) مهنونظ  کنع  )

( اراذعا کلذ  یف  ناف   ) هیف امنا  جهنلا  نا  عم  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  اراذعا ) کتیعرب و  اقفر  کسفنل و  کنم  هضایر  کلذ  یف  ناف  )
همالک هنکل  و  و )  ) یلا هضایر )  ) نم امهنیب  امع  جهنلا  نم  هحیحـصلا  خـسنلا  یه  و  هیطخلا )  ) و مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) ولخل

( هب غلبت   ) .نتملاـب تطلخ  مل  فحتلا  نم  اذـخا  هیـشاح  هداـیزلا  هخـسن  لوا  یف  بتک  هنا  دـبال  و  فحتلا ،)  ) هاور اـمک  مالـسلا ) هیلع  )
مهلعج يا : مهمیوـقت )  ) .هیناـیب نم ) کـتجاح  (. ) مثیم نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  هیف ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 

یف .هـتیاور  یف  جـهنلا  یلع  یفخ  دـق  مـالکلا و  ماـمت  نـم  وـه  و  لاـمجا ) ضفخ و  یف  ( ) فـحتلا  ) یف داز  و  قـحلا ، یلع  امیقتــسم 
نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رذنملا دنع  بئاغ  روجمارهب )  ) هنبا میثالا و  درجدزی  کله  يربطلا :) )

درجدزی نا  اولاق  هتریس و  ءوسل  درجدزی  هیرذ  نم  ادحا  اوکلمی  نا ال  تاتویبلا  لها  ءامظعلا و  نم  سان  دقاعتف  هریحلا ، کلم  ایندلا ) و 
برعلا بدا  هبدا  امنا  مجعلا و  بداب  بداتی  مل  هلاح و  اهب  فرعی  طق  هیالو  مارهب  لی  مل  مارهب و  ریغ  کلملا  لمتحی  ادـلو  فلخی  مل 
ریـشدرا هرتع  نم  لجر  یلا  مارهب  نع  کلملا  فرـص  یلع  هماعلا  هملک  مهتملک و  تعمتجا  و  مهرهظا ، نیب  هئوشنل  مهقلخک  هقلخ  و 

هیدابب وه  مارهب و  یلا  يرـسک  مهکیلمت  نم  ناـک  يذـلا  درجدزی و  كـاله  یهتناـف  هوکلم ، نا  اومیقی  مل  يرـسک و  هل  لاـقی  کـباب 
مکاتا ناک  يدـلاو  یـصیصخ  نودـحجت  مکبـسحا  ینا ال  مهل : لاق  برعلا و  هیلع  نم  سان  هنبا و  ناـمعنلا  رذـنملاب و  اعدـف  برعلا ،

کیلمت هیبا و  یعن  نم  هاتا  يذـلاب  مهربخا  و  سرفلا ، یلع  تناک  هتدـش  هتظاـظف و  عم  مکیلع  ناـک  هماـعنا  هناـسحاب و  برعلا  رـشعم 
هرـشع زهج  رذـنملا  نا  و  هیف ، هلیحلل  فطلا  یتح  کلذ  کنلوهی  ال  رذـنملا : هل  لاقف  کـلذ ، یف  مهنم  رواـشت  نع  اوکلم  نم  سرفلا 

امهنم و ابیرق  رکسعی  نا  هرما  کلملا و  یتنیدم  ریشدرا ) هب   ) و نوبسیط )  ) یلا نامعنلا  هنبا  عم  مههجو  برعلا  ناسرف  نم  لجر  فالآ 
هنبا یف  رذنملا  یلا  درجدزی - لئاسر  بحاص  یناوج -)  ) تاتویبلا لها  ءامظعلا و  نم  بابلاب  نم  دـفواف  امهیلا ، هعئالط  لاسرا  نمدـی 
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هل دوجـسلا  لفغا  هئاهب و  هتماسو و  نم  يار  ام  هعارف  هیلع  لخدـف  مارهب ، کلملا  قلا  هل : لاق  رذـنملا  یلع  یناوج  درو  املف  ناـمعنلا ،
مارهب کلم  مکتیحان  یلا  نامعنلا  هجو  امنا  رذـنملا : هل  لاقف  رذـنملا ، یلا  هدرو  دـعولا  نسحا  هسفن  نم  هدـعو  مارها و  هملکف  اشهد ،
فرـص یف  رواش  نم  عیمج  نا  هتبیه و  مارهب و  ءاور  نیاع  اـم  رکذـت  رذـنملا و  هلاـقم  یناوج )  ) عمـس اـملف  هیبا ، دـعب  هللا  هکلم  ثیح 

نم کیلا  عمتجیف  كولملا  هلحم  یلا  تیار  نا  رـس  نکلو  اباوج  اربخم  تسل  ینا  رذنملل : لاق  جوجحم  صوصخم  مارهب  نع  کلملا 
كوفلاخی ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نل مهناف  کلذ  یف  اورواشت  ءامظعلا و  نم  اهب 

هدجنلا يوذ  برعلا و  نم  لجر  فلا  نیثالث  یف  مارهبب  راس  مویب و  هدـعب  رذـنملا  دعتـسا  و  یناوج )  ) راس .هب و  ریـشت  امم  یـش ء  یف 
نع رذـنملا  سلج  رهوجب و  للکم  بهذ  نم  ربنم  یلع  مارهب  سلج  سانلا و  عمجف  رما  اـمهدرو  اذا  یتح  کـلملا  یتنیدـم  یلا  مهنم 

ءوسب برخا  هنا  هتریـس و  ءوس  مارهب و  یبا  درجدزی  هظاظف  مهمالکب  رذـنملل  اوشرف  تاـتویبلا و  لـها  سرفلا و  ءاـمظع  ملکت  هنیمی و 
فرـص یلع  اودقاعت  امنا  مهنا  هعیظف و  کلذ  ریغ  اروما  اهکلمی و  یتلا  دالبلا  یف  سانلا  لتق  دق  یتح  املظ  لتقلا  رثکا  ضرالا و  هیار 

لاق کلذ و  نم  اوثب  ام  رذنملا  یعوف  .هنوهرکی  ام  یلع  کلملا  رما  یف  مهربجی  الا  رذنملا  اولاس  و  کلذل ، درجدزی  دلو  نع  کلملا 
امل درجدزی  یلا  متبـسن  اـمم  یـش ء  یف  نیملکتملا  رـشعم  مکبذـکا  تسل  ینا  مارهب : مهل  لاـقف  .ینم  موقلا  هباـجاب  یلوا  تنا  مارهبل :

ام بارا  دسفا و  ام  لک  حلصاف  کلملاب  یلع  نمی  نا  هللا  لاسا  لزا  مل  و  هیده ، ءوسل  هیلع  ایراز  تنک  دقل  و  کلذ ، نم  يدنع  رقتسا 
هللا و یلع  کلذب  تدهـشا  دق  اعئاط و  کلملا  نم  تاربت  مکل  تددع  یتلا  رومالا  هذهب  مکل  فا  مل  هنـس و  یکلمل  تتا  ناف  عدص ،

نم مککیلمتب  ياضر  نم  مکملعا  ام  یلع  مکل  تنیب  يذـلا  عم  انا  و  مکنیب ، ینیب و  امکح  اهیف  وه  نکیل  ذـبوم و  ناذـبوم  هتکئالم و 
اورـشبتسا هسفن  نم  دـعو  ام  هذـه و  مارهب  هلاقم  موقلا  عمـس  املف  .کلملا  وهف  نیلبـشم  نییراض  نیدـسا  نیب  نم  هنیزلا  جاتلا و  لوانت 

فوختن مارهب  نع  کلملا  فرص  یلع  انممت  نا  انا  عم  مارهب  لوق  در  یلع  ردقن  انسل  انا  مهنیب  امیف  اولاق  مهلامآ و  تطـسبنا  کلذب و 
هتوقب و هقث  الا  هیلا  هعدی  مل  امم  انیلع  ضرع  امب  هنحتمن  انکلو  برعلا ، نم  شاجتسا  دمتـسا و  نم  هرثکل  انکاله  کلذ  یف  نوکی  نا 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) يار اـنل  سیلف  هسفن  هب  فصو  اـم  یلع  نکی  ناـف  هتارج ، هشطب و 

یلع اوقرفت  .نونمآ و  هتلئاغ  هرـشل و  ءآرب و  هتکله  نم  نحنف  هزجعت  کلهی  نا  هل و  هعاطلا  عمـسلا و  هیلا و  کلملا  میلـست  الا  ایندلا )
تملکت امیف  ینوبیجت  نا  اما  مهل : لاقف  هداحی  ناک  نم  هرـضح  سمالاب و  هیف  ناک  يذـلا  هسلجمک  سلج  مارهب و  داـعا  يارلا ، اذـه 

دق انکلو  بحن ، ام  الا  هنم  رن  مل  يرسک و  کلملا  ریبدتل  انرتخا  دقف  نحن  اما  موقلا : لاقف  .هعاطلاب  یل  نیعخاب  اوتکـست  نا  اما  سما و 
هل انملـس  امهنیب  نم  امهلوانت  امکیاف  يرـسک  تنا و  امهناعزانتت  نیدـسا و  نیب  ترکذ  امک  هنیزلا  جاتلا و  عضوی  نا  کلذ  عم  انیـضر 

هیحان و یف  امهعـضوف  کلمی  کلم  لک  سار  یلع  جاتلا  دقعب  لکوملا  ذـبوم  ناذـبوم  جاتلاب  یتا  مهتلاقمب و  مارهب  یـضرف  کلملا ،
هئاذحب و رخالا  جاتلا و  هیف  عضو  يذلا  عضوملا  بناج  نع  امهدحا  فقوف  نیلبشم ، نیعوجم  نییراض  نیدساب  دبهبـصا  ماطـسب  ءاج 

کلملا بلطت  کنال  ینم  امهلوانتب  ءدبلاب و  یلوا  تنا  يرـسک : لاقف  .هنیزلا  جاتلا و  کنود  يرـسکل : مارهب  لاق  مث  امهقاث ، یخرا و 
: ذـبوم ناذـبوم  هل  لاقف  هنیزلا ، جاتلا و  وحن  هجوت  ازرج و  لمح  هتوق و  هشطبب و  هتقثل  هلوق  مارهب  هرکی  ملف  بصتغم ، هیف  اـنا  هثاروب و 

کفالتا نم  هللا  یلا  ءآرب  نحن  سرفلا و  نم  دـحا  يار  نع  ـال  کـنم  عوطت  وه  اـمنا  هیلع  تمدـقا  يذـلا  رمـالا  اذـه  یف  کتتامتـسا 
امهئاقل یف  هدج  ذـبوم  ناذـبوم  يار  املف  نیدـسالا ، وحن  عرـسا  مث  .هیف  مکیلع  زرو  ءآرب و ال  کلذ  نم  متنا  مارهب : هل  لاقف  .کسفن 

نیدسالا وحن  یـشم  مث  هبونذ  نم  فلـس  امب  مارهب  حابف  امدقم ، هلاحم  تنک ال  نا  مدقا  مث  اهنم  هللا  یلا  بت  کبونذا و  حـب  هب  فته 
هـسار یلع  برـضی  لعج  و  هنخثا ، ارـصع  هیذخفب  دـسالا  یبنج  رـصع  هرهظ و  العف  هبثو  بثو  مارهب  نم  اند  املف  امهدـحا  هیلا  ردـبف 

دـسالا سارب  هسار  برـضی  لزی  ملف  هیدـی  یتلکب  امهکرع  هینذا و  یلع  ضبقف  هیلع  رخالا  دـسالا  دـش  مث  لمح ، ناک  يذـلا  زرجلاـب 
ناک و  امهیلک ، امهلتق  مث  امهغمد  یتح  هبکار  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ناک يذـلا 
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فته نم  لوا  يرسک  ناکف  هنیزلا ، جاتلا و  کلذ  دعب  مارهب  لوانتف  لفحملا  کلذ  رضح  نم  يرـسک و  نم  يارمب  هعینـص  نم  کلذ 
رضح نم  عیمج  هب  فته  مث  هعبـسلا ، میلاقا  کلم  تقزر  نوعیطم و  نوعماس  نحن  نولئاق  هلوح  نیذلا  مث  مارهب  هللا  كرمع  لاق : هب و 
ملکی نا  هولاس  مویلا و  کلذ  دعب  رذنملا  اوقل  ءارزولا  ءامظعلا و  نا  مث  .هل  ءاعدلا  اورثکا  و  اکلم ، هب  انیـضر  مارهب و  کلملل  انعذا  دق 

نبا وه  کلم و  مهلامآ  طسب  لاـس و  اـمیف  هفعـساف  کـلذ  یف  رذـنملا  هملکف  مهنع ، زواـجتلا  هرما و  یف  مهتءاـسال  دـمغتلا  یف  مارهب 
.هنس نیرشع 

هینغم

- هعطقلا و  جارخلا ، ضرا  نم  عطقی  ام  هعیطقلا : .عطقا و  مسحا : .يدـعتلا و  لواطتلا : .دـحاو و  ینعمب  هتناـطب  لـجرلا و  هصاـخ  هغللا :
.هبغملا .هلغلا و  تاذ  ضرالا  يا  هعیـض  كالتما  هدـقع : هداقتعا  .ء و  یـشلا  نم  هصحلا  اهرـسکب  و  ضرالا ، نم  هعقبلا  فاقلا - مضب 

ناب نیمعاز  نوسرطغتی  نوخمـشیف و  .مهل  اناطلـس  هناطلـس  نوری  عابتا  بانذا و  مکاحلل  هلماعم .) یلا - هصاـخ - یلاوللا  مث  : ) ینعملا
هللا لام  اوذختا  و  هرما ، یلع  اوبلغت  هفیعض  هیصخش  مکاحلل  ناک  اذا  و  عیطت ..! عمـست و  نا  سانلا  یلع  نا  و  رماوالا ، اوردصی  نا  مهل 

هل و ثدح  و  هیهارک ، ادقح و  هیلع  هیعرلا  بولق  اوالم  و  مامالا ، لاق  امک  ابزح ، نیقـسافلا  و  ابرح ، نیحلاصلا  و  الوخ ، هدابع  .الود و 
مهلماعی و نا  یغبنی  فیک  هل  نیبی  و  بابسالا ، نم  ببـسب  هیلا  نوتمی  نیذلا  نم  هلماع  رذحی  مامالا  و  هتناطب ! نامثعل و  ثدح  ام  مهل 
کتـصاخ و یف  هسرطغلا  ملظلا و  بابـسا  علقا  خـلا ..) لاوحـالا  کـلت  بابـسا  عطقب  کـئلوا  هداـم  مسحاـف   ) .لدـعلا یلع  مهـضوری 

هحنمت .بصنم و ال  يا  هراصنا  دحا  یلا  وا  هیلا  دنـست  و ال  کل ، اراشتـسم  مهنم  ذـختت  ناب ال  کلذ  و  روذـجلا ، نم  اهعلقا  کتناطب ،
هرکتحی هیلع و  بلغتی  ءامیف  يا  برش ) یف   ) نیرواجملا نیعرازملا و  نم  نیرخالا  رـضی  امب  اهلامعتـسا  یـسی ء  ضرا  هعطق  وا  هعیض 

(. مهریغ یلع  هتنووم  نولمحی   ) .هقطنملا ضرا  نع  ررـضلا  عفدـی  طئاح  ءانب  وا  هانق  هیعارز و  قیرط  قشک  كرتشم ) لمع  وا   ) هضرال
ریغلاـب دارملا  و  كرتـشملا ، لـمعلا  یلا  دوعی  هتنووم  ریمـض  و  نیرواـجملا ، نیعرازملا  یلا  دوـعی  مهریغ  یف  نوـلمحی و  نم  ریمـضلا 

اماع عفنلا  نوکی  نا  یلع  اهتاقفنب  هلودـلا  تماق  هکرتشملا - عفانملا  نم  اهریغ  وا  هیعارزلا  قیرطلا  نا  ینعملا  و  نسحم ، يا  وا  هلودـلا 
انهم نوکیف   ) نیرخالا نود  مهتحلصمل  هماعلا  عفانملا  اورکتحا  و  کتناطب ، کتصاخل و  ضرا  هعطق  یلاولا  اهیا  تبهو  اذا  و  عیمجلل ،

نم مزلا  و  : ) مامالا دـنع  هیطارقعدـلا  .هتناطب  هتـصاخل و  ضرالا  بهو  يذـلا  یلاولا  نود  يا  کنود )  ) یلاولا هصاخل  يا  مهل ) کلذ 
هترـصن قحلا و  لیبس  یف  تررـضت  تیذوا و  اذا  و  مثال ، همول  هب  كذخات  و ال  ناک ، نم  انئاک  هیلع  تبث  نمم  قحلا  ذخ  خـلا ..) همزل 

(.. خلا كرذعب  مهل  رحصاف  افیح  کب  هیعرلا  تنظ  نا  و   ) هرخآ ایند و  هبقاعلا  نسح  بستحملا  رباصلل  ناف  هللا ، دنع  بستحا  ربصاف و 
هجحلا و  کتئارب ، یلع  لیلدـلا  مهل  مدـقف  نونظلا  کـب  اونظ  كومهتا و  اذا  و  ائیـش ، مهنع  فخت  ـال  و  یـش ء ، لـکب  هیعرلا  حراـص 

قحلل و عضاوتلاب  کسفن  ضورت  اضیا  اهب  و  کب ، قثت  کیلا و  بولقلا  نئمطت  هصلخملا  هحارـصلا  هذـهب  ..کـتناما و  یلع  هعطاـقلا 
و ریـصقتلاب - رجاتـسملا  همهتا  اذا  و  لـمعلا ، نقتی  صلخی و  نا  هـیلع  و  متوـم ، ربـجا  هـنا  مکاـحلا ، یف  ماـمالا  يار  وـه  اذـه  .لدـعلا 

نا هتیعر  نم  مامالا  بلط  هبطخلا 214  یف  .لیلدلا و  هجحلاب و  هسفن  يربی ء  نا  ریجالا  یعارلا  یلع  بجو  هیعرلا - وه  انه  رجاتـسملا 
امناف ..قح  هلاقم  نع  اوفکت  الف  ..یل  لیق  قح  یف  الاقثتسا  یب  اونظت  ..ینم و ال  اوظفحتت  ال  هحارصب : مهل  لاق  و  قحلا ، لوقب  هوهباجی 

هذه .موکحملا  مکاحلا و  ریغصلا و  ریبکلا و  یلع  هضرفی  هدحو  قحلل  الا  ناطلـس  ادبا ال  .هریغ  بر  برل ال  نوکولمم  دیبع  متنا  انا و 
مـصتعت هسرامت و  اهل  قحلا  نال  ضراعت ، بساحت و  نا  هیعرلا  و  لاقثلا ، ریغ  لاقثلا و  تاعبتلا  لک  لمحتی  مکاحک ، یلع  هسایـس  یه 

تابالقنالا و  هفئازلا ، تاراعـشلا  اما  هفرـشملا ، هروصلا  هذـه  الا  هیناسنالا - اـهب  ملحت  یتلا  هیطارقمیدـلل  هروص  ـال  ..ءاـشت و  هعاـس  هب 
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.هیطارقمید هیرح و  هیشاف ال  هیزانف و  هذه  اما  مهسالا ، هلمح  تاکرشلا و  هیلع  قفنت  تاباختنالا  و  نطولا ، نیدلا و  ودع  اهربدی 

هدبع

مهیدـیا و یلع  ذـخالاب  نوکی  امنا  مهیدـعت و  بابـسا  عطقب  سانلا  نع  مهرورـش  هدام  عطقا  يا  مسحاف  لاوحـالا : کـلت  بابـسا  … 
هماحلا اهنم و  حونمملا  هعیطقلا  ضرالا و  نم  هحنملا  عاطقالا  هعیطق : کتماح  کتیـشاح و  هماعلا …  نووش  یف  فرـصتلا  نم  مهعنم 

نمب اورضا  امبرف  هعیض  اونتقا  اذا  اهوانتقا و  هعیضلا  داقتعا  هعیـضلا و  مضلاب  هدقعلا  كالتمالا و  داقتعالا  هبارقلا و  هصاخلا و  هماطلاک 
هبغم هئینهلا …  هتعفنم  هانهم  کنود : مهل  کلذ  انهم  ءاملا …  یف  بیـصنلا  وه  رـسکلاب و  برـش  یف  سانلا  نم  اهنم  برقی  يا  اـهیلی 

یف هلودـلا  ظفحب  هبقاعلا  دومحم  وهف  مهیلع  یلاولا و  یلع  لقث  نا  مهمزل و  نمل  قحلا  مازلا  هبقاعلا و  هبحمک  هبغملا  هدومحم : کـلذ 
مهل و زربا  يا  رحصاف  املظ  يا  افیح  هیف  نا  هیعرلا  تنظ  العف  تلعف  نا  و  کسفنل : کنم  هضایر  هرخالا …  یف  هداعـسلا  لین  ایندلا و 

لدعلا یلع  کسفنل  ادیوعت  هضایر  ءارحصلا و  یف  زرب  اذا  رحـصا  نم  روهظلا  راحـصالا  هنع و  هاحن  اذک  هنع  لدع  هیف و  كرذع  نیب 
هوادبا وا  رذعلا  میدقت  راذعالا  و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یمک و  مدرم ) لاـم  هب   ) یتـسد زارد  یـشکندرگ و  يرـسدوخ و  هـب  تـسا ك  یناـشیوخ  ناـکیدزن و  ار  ناـنارمکح  نادـب )  ) سپس
رود ندرک و  ادـج  اب  ار  ناشیا  رـش )  ) ساسا هشیر و  دـنیامن ) یم  راچد  يراـتفرگ  یتخـس و  هب  ار  تیعر  و   ) دـنا هتفرگ  وخ  فاـصنا 

وت يربخ  یب  یتلادع و  یب  ناشیا  ات  شاب  ربخاب  تکلمم  یلخاد  عاضوا  زا  رگداد و  لداع و   ) ربب نیب  زا  تافص  نآ  تابجوم  نتخاس 
دنتسه و تدرگ  رد  هک  نانآ  زا  یسک  هب  و  دنناسرن ) رازآ  تیعر  هب  دنهدن و  رارق  یفاصنا  مک  یتسد و  زارد  يرـسدوخ و  هلیـسو  ار 

دناسر نایز  هک  يراز  تشک  هعرزم و  نتفرگ  هب  دتفاین  عمط  رد  وت  زا  یسک  دیاب  و  نکم ، راذگاو  ینیمز  تنادنواشیوخ  تیب و  لها 
، دنیامن لیمحت  ناگیاسمه  هب  ار  كرتشم  راک  یتخـس  هک  داد  ماجنا  دیاب  تکرـش  هب  هک  يراک  ای  روخـشبآ  رد  نآ  هیاسمه  مدرم  هب 

يارب ار  قح  .دنام و  دهاوخ  وت  رب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  شنزرس  بیع و  و  وت ، هن  دوب ، دهاوخ  ناشیا  يارب  نآ  یئاراوگ  دوس و  سپ 
هب زا  هچ  رگا  شاب  هاوخ  شاداپ  ادخ ) زا   ) ابیکش و راک  نآ  رد  و  نک ، ارجا  هناگیب ) شیوخ و   ) رود کیدزن و  زا  تسا  هتسیاش  هکنآ 

و ییامن ) صاصق  ار  ناشیوخ  زا  یکی  قح  يور  زا  هک  دیآ  مزال  الثم   ) دـسرب هچ  ره  دـسرب  تناکیدزن  ناشیوخ و  هب  قح  ندرب  راک 
وت هب  تیعر  رگا  .تسا و  هدـنخرف  هدیدنـسپ و  هک  رگنب  تسا  راوشد ) تخـس و  ناـکیدزن  رب  و   ) نارگ وت  رب  هچنآ  اـب  ار  قـح  ناـیاپ 
رد اریز  امنرود ، نتشیوخ  زا  تندرک  راکشآ  اب  ار  اهنآ  ياهنامگ  نک و  راکشآ  ناشیا  يارب  ار  تلیلد  رذع و  دندرب  يرگمتس  نامگ 

هچنآ نآ  اب  هک  تسا  یندروآ  رذع  و  تیعر ، هب  تسا  ینابرهم  و  ار ) فاصنا  لدع و   ) دوخ هب  تسا  نداد  تداع  تضایر و  راک  نآ 
زا ات  نک  نایب  ار  دوخ  رذع  یهرب  اهنآ  شنزرـس  ینامگدب و  زا  یهاوخیم  هک  وت   ) یـسر یم  قح  هب  اهنآ  ندومن  دراو  زا  يراتـساوخ 

(. دنهد اج  لد  رد  ار  تیتسود  هدمآ  نوریب  هابتشا 

ینامز
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ادابم هک  دنکیم  دیکات  دهدیم و  هجوت  نایرابرد  ناکیدزن و  هدافتسا  ءوس  هب  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نایفارطا  هدافتـسا  ءوس 
دنادرگیم نوگرگد  ار  یـسیئر  رادمامز و  ره  هک  یبلطم  نیرتمهم  .دزوسب  نآ  رد  دوخ  دنک و  نشور  ار  نارگید  مزب  شتآ ، دـننامه 

هب ندوب  کیدزن  سیئر و  ناونع  زا  رتشیب  ردق  ره  هک  تسوا  ناکیدزن  نایرابرد و  ياه  هدافتسا  ءوس  دزاسیم  یشالتم  ار  يو  ریسم  و 
هب هک  یـسیئر  دنمقالع و  دوخ  سیئر  هب  هکیناکیدزن  نایرابرد و  .دـنادرگیم  کیدزن  طوقـس  هب  رتدایز  ار  وا  دـننک  هدافتـسا  ءوس  وا 

شیپ زا  شیب  شیوخ  ناـکیدزن  دوخ و  ياـهراک  رد  دـنراد و  هجوت  مدرم  مومعب  تبـسن  دزرو  یم  قشع  شا  هدـنیآ  دوـخ و  فدـه 
هیما ینب  تفگ : یمومع  ینارنخس  کی  رد  دیـسر  تسایر  هب  یتقو  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  دنکیم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  .دننکیم  تقد 
فرح هک  نیا  يارب  دنک و  هبلاطم  دیایب  هدش  عییـضت  ار  يو  قح  سک  ره  دنا  هدیـشخب  نارگیدب  دـنا و  هتفرگ  مدرم  زا  يدایز  لاوما 

هداد و وتب  ناورم  کلملادبع  تردـپ  هک  يرهوگ  تفگ : شرـسمه  هب  درک و  عورـش  دوخ  زا  لوا  ار  تاحالـصا  دـنک  رثا  رتشیب  يو 
هب درک و  لوبق  وا  ینادرگب و  لاملا  تیب  هب  ار  نآ  دیاب  ینامب  نم  هناخ  رد  یهاوخیم  رگا  تسا ، لاملا  تیب  لام  تسا  شزرا  اب  یلیخ 
نآ یهاوخیم  رگا  تفگ  شرهاوـخب  دیـسر  تساـیر  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  سپ  هک  کلملادـبع  نب  دـیزی  .دـنادرگرب  لاـملا  تیب 

ینمجنا رد  .درک  میـسقت  دوخ  رـسمه  نادنزرف و  نایم  ارنآ  مه  دیزی  تفریذپن  زیزعلادـبع  نب  رمع  رـسمه  منادرگ و  زاب  وتب  ار  رهوگ 
سابع ما  هتـشاد  نیمز  تفگ : تساخرب و  یحیـسم ) ای  يدوهی   ) یمذ رفن  کی  دینک  یهاوخداد  دیئایب  درک  مالعا  زیزعلادـبع  نب  رمع 

رمع .تسا  هدیـشخب  نمب  کلملادبع  نب  دیلو  تفگ  سابع  دش و  ایوج  ار  عوضوم  يو  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  .تسا  هتفرگ  دـیلو  نب 
فرح تفگ : زیزعلادـبع  نب  رمع  .تسا  مدـقم  دـیلو  رب  ادـخ  مکح  تفگ : درم  ریپ  .تساوخ  حیـضوت  یمذ  درمریپ  زا  زیزعلادـبع  نب 

زیزعلادـبع نب  رمع  هناخ  فارطا  ناورم  ینب  هفئاـط  .درک  راذـگاو  درمریپ  هب  دروآرد و  ساـبع  فرـصت  زا  ار  نیمز  تسا و  یحیحص 
رسپ .ناسرب  وا  هب  يا  همان  تسین  نکمم  رگا  دهدب و  تاقالم  هزاجا  ام  هب  تردپ  تسا  نکمم  رگا  دنتفگ : يو  رسپ  هب  دندش و  عمج 

هتـشذگ يافلخ  : ) دوب نیا  نانآ  فرح  روایب و  ار  ناـنآ  فرح  تفگ  هراـب  نیا  رد  يو  .درک  تاـقالم  شردـپ  اـب  زیزعلادـبع  نب  رمع 
تیـصع نا  فاخا  ینا  : ) تشون باوج  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  يا ) هدرک  مورحم  ار  ام  امـش  دـندوب و  لئاق  هناگادـج  باسح  ام  يارب 

زور باذع  هب  منک و  ینامرفان  ار  ادخ  مسرتیم  نم  امـش  عورـشمان  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  وگب  ام  ربمایپ  يا  ( ) .میظع موی  باذع  یبر 
دوخ تسایر  ندرک  هشیر  يارب  هک  دوب  هداد  صیخـشت  دوب  رادمتـسایس  يدرم  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع  .میآ ) راـتفرگ  تماـیق  گرزب 
عفد رثا  رب  ار  دوخ  تردـق  ياه  هیاـپ  تسناوت  درک و  مه  ار  راـک  نیمه  دریگب و  شیپ  هیما  ینب  تسایـس  لـباقم  هطقن  یتسایـس  دـیاب 

ددرگ راوتسا  شتموکح  ياه  هیاپ  دهاوخیم  دراد و  رتشا  کلام  هب  هقالع  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .دشخب و  ماکحتـسا  هیما  ینب  ياهملظ 
يارب وت  ناونع  زا  يرادرب  هرهب  هن  دننک و  لاملا  تیب  رد  عمط  هن  هک  دشاب  يروط  تنایفرطا  هب  تبـسن  دیاب  وت  شور  دنکیم ، شرافس 

اه هدافتـسا  ءوس  نیا  باسح  دیاب  مه  تمایق  زور  هکلب  دوب  دنهاوخ  وت  تلود  رب  گنن  هکل  اهنت  هن  هک  دنیامنب  هللا  قلخ  شوگ  ندیرب 
ار ربص  دیاب  دیامرفیم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  یلکـشم  راک  نانآ  ندرک  دودحم  نایفارطا و  اب  تفلاخم  هک  اجنآ  زا  .یهدب و  سپ  ار 

تفر زا  هک  ینایفارطا  .دراد  نایفارطا  تسد  زا  یگرزب  لکشم  هچ  رادمتـسایر  یتسار  یـشاب و  مرتحم  ایند  ود  رد  ات  يزاسدوخ  هشیپ 
لمع یهلا  هفیظو  قباـطم  مه  ناـنآ  دوـخ  دنـشاب و  هتـشاد  يذوـفن  هـنخر و  دـنراذگیمن  دـننکیم و  يریگوـلج  ناگتـسیاش  دـمآ و  و 

شرواب اـی  دوش  یم  هدافتـسا  ءوس  امـش  دوجو  زا  هک  دـنناوخیم  سیئر  رادـمامز و  شوگ  هب  هچ  ره  مه  کـیدزن  رود و  زا  دـننکیمن ،
ص)  ) ادخ لوسر  شور  یتقو  .تسین  یحیحص  فرح  نیا  هکیتروص  رد  .دوشیمن  ادیپ  یسک  اهنیا  زا  رتهب  دهدیم  خساپ  ای  دوشیمن و 
هب يزاین  دنک ، دمآ  تفر و  تافیرـشت  اب  دهاوخن  دشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دننامه  یناگدنز  ای  و  دریگن ، دوخب  یفارطا  دـشاب و 

نوچ هدوبن  هدولآ  ینایرابرد  نینچ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  لاح  نیع  رد  .دوب و  دهاوخن  رتینانچنآ  یناکیدزن  ینانچنآ و  ياهیرابرد 
فده بهذم ، سیئر ، يارب  ناکاپان  زا  یلیخ  رطخ  زا  شرطخ  هک  دوشیم  تفای  رگ  هدافتسا  ءوس  یـسیئر  ره  فارطا  هک  هتـسناد  یم 
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اهنآ اب  یلخاد  هزرابم  ناکیدرن و  هنوگنیا  هک  نک  تقد  ربص و  اهنآ  راـب  راـک و  رد  هک  دـنکیم  دـیکات  وا  هب  تسا  رتدـیدش  هعماـج  و 
نیا دراد  دیکات  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یبلطم  نیرخآ  .دراد  دـیدش  ربص  هب  زاین  تسین و  یجراخ  نمـشد  اب  هزرابم  زا  رتمک 

رد یماهبا  رگا  لاـح  نیع  رد  ددرگیم و  فرطرب  يو  ناـیفارطا  سیئر و  تسد  زا  ناـنآ  ياـهینارگن  مدرم  اـب  طاـبترا  رثا  رب  هک  تسا 
، نانآ هب  تبـسن  یئانتعا  یب  مدرم و  اب  ندوب  طاـبترا  یب  ددرگیم و  فرطرب  ناـنآ  ياـهداقتنا  مدرم  اـب  ندرک  تبحـص  اـب  دوب  یبلطم 

نیا دزاسیم و  فرحنم  قح  ریس  طخ  زا  ار  نانآ  دنادرگیم و  نیبدب  جیردتب  سیئر  هب  تبـسن  ار  مدرم  ددرگیم و  داقتنا  مکارت  بجوم 
ظفح جـیورت و  هار  رد  رتشا  کلام  هک  مالـسا  لوصا  اب  هن  مالـسلا و  هیلع  یلع  قالخا  اب  هن  دزاسیم و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  شور  اب  هن 

.دشوکیم نآ 

يزاریش دمحم  دیس 

يا راثئتسا ) مهیف   ) هل سالجلا  یلاولا  یلا  نوبرقملا  انه  دارملا  و  بایثلا - یف  هراـهظلا - دـض  هناـطبلا  هناـطب ) هصاـخ و  یلاولل  نا  مث  )
اهب سانلا  نولماعی  هلماعم ) یف  فاصنا  هلق  و   ) توربجلاب سانلا  یلع  عفرت  يا  لواطت ) و   ) مهـسفنال تاهاجولا  لاومـالا و  عمجل  بح 

راثئتسالل و لاجملا  مهطعت  ناب ال  مهیدـعت  بابـسا  عطق  يا  لاوحالا ) کلت  بابـسا  عطقب   ) هناطبلا کئلوا ) هدام   ) عطقا يا  مسحاـف ) )
وا هفیلخلا  اهحنمی  یتلا  ضرالا  یه  هعیطق )  ) هبارقلا هصاخلا و  هماطک  هماحلا  کتماح ) کتیـشاح و  نم  دحال  نعطقت  و ال   ) .لواطتلا
ناف هعیـض ، ءانتقا  یف  يا  هدـقع ) داقتعا  یف  کنم   ) کتماح کتیـشاح و  نم  دـحا  نعمطی ) و ال   ) عاـطقالا ردـصملا  دـحال و  یلاولا 

، هسفنب ءاملا  ذخای  ناب  ءاملا  نم  بیصنلا  يا  برش ) یف   ) کتیشاح دیب  تناک  اذا  سانلا ) نم  اهیلی  نمب  رـضت   ) هعیـضلا ینعمب  هدقعلا 
اذاف يرکلا ، یلا  رهنلا  جاتحی  الثم  مهریغ ) یلع   ) هفراصم و  مهتنوم ) نولمحی  كرتشم  لمع  وا   ) .نیرواـجملا یـضاراب  کـلذ  رـضیف 

هتیطعا یـشلا ء  کلذ )  ) هئینهلا ل هعفنملا  يا  ءانهم ) نوکیف   ) اذـکه كرتشملا و  یلع  يرکلا  هنوم  اولمح  هیـشاحلل ، هعیـضلا  تیطعا 
لامعا مثاب  هرخالا ) و   ) کل سانلا  مذـب  ایندـلا ) یف  کیلع  هبیع  و   ) هدـقعلا وا  هعیـضلا  کلتب  تنا  عفتنت  ذا ال  کنود ) مهل   ) هیـشاحلل

رمای امک  همزلاـف  دـحا ، موزل  يری  قحلا  ناـک  اذاـف  قحلا ، هیلع  مزل  نم  يا  همزل ) نم  قحلا  مزلا  و   ) .مهعنم یلع  رداـق  تنا  هیـشاحلا و 
قحلل مازلالا  کلذ ) یف  نک  و   ) هبـشا اـم  وا  هقفـش  وا  اـفوخ  بیرقلا  یلع  تبث  يذـلا  قحلا  كرتت  ـال  و  دـیعبلا ) بیرقلا و  نم   ) قحلا

اعقاو  ) هناحبس هل  كربص  کمازلا و  نوکت  ناب  هناحبس ، هللا  دنع  کلذ  بسحت  يا  ابستحم )  ) هنم دلوتی  يذلا  يذالل  المحتم  ارباص ) )
و  ) .مهیلع لقثلا  هیاغ  یف  ناک  ول  يا و  عقو ) ثیح   ) کیـشاوح يا  کتـصاخ ) و   ) کماوقا يا  کتبارق ) نم   ) قحلاب مازلـالا  کـلذ )

القث قحلاب  لمعلا  مزلی  نایحالا  ضعب  یف  ناـف  قحلا ، نم  يا  هنم ) کـیلع  لـقثی  اـمب   ) قحلا مازلا  هبقاـع  يا  هتبقاـع )  ) بلطا يا  غتبا )
ءانثلا نسحب  ایندـلا  یف  هدومحم )  ) قحلاب مازلالا  کلذ )  ) هبقاع يا  هبغم ) ناف   ) هنـسح هبقاع  رمثی  لقثلا  اذـه  نکل  ناسنالا ، یلع  اریبک 

یف وا  مهلاوما  یف  ترـصق  کنا  اونظ  ناب  مهیلا  هبـسنلاب  املظ  يا  اـفیح ) کـب  هیعرلا  تنظ  نا  و   ) باوثلا رجـالاب و  هرخـالا  ساـنلا و 
و  ) هتات مل  نا  کـیلع  ءارتفا  هنا  نیب  وا  هتیتا  نا  لـمعلا ، کـلذ  هجو  نیب  يا  كرذـعب ) مهل   ) رهظا يا  رحـصاف )  ) .هبـشا اـم  وا  مهتاردا 

کنم هضایر   ) کب ءوسلا  نظ  يدـل  راهظالا  کلذ ) یف  ناف   ) قحلا كراهظاب  يا  كراحـصاب ) مهنونظ  کـنع   ) فرـصا يا  لدـعا )
، سانلا يدل  هراذعا  نایبل  لزانتی  نا  بحی  ناسنالا ال  ناف  عوضخلا  یلع  كربکل  اماغرا  و  لدعلا ، یلع  کسفنل  ادیوعت  يا  کسفنل )

اراهظا يا  اراذـعا ) و   ) هیعرلا یلا  هبـسنلاب  نیللا  قفرلا و  بجوی  لمعلا  اذـه  لثم  نـال  کـتیعرب ) اـقفر  و   ) .کـلذ نود  مهنا  مهاری  ذا 
و هریغ ، لطاب  نع  زوجی  هرذع ال  ءادبال  رـضحی  نم  ناف  قحلا ) یلع  مهمیوقت  نم  کتجاح   ) راذعالا اذه  ببـسب  يا  هب ) غلبت   ) رذعلل

.مهروما یف  قحلا  یلع  اوماقتسا  کلذ ، هنم  سانلا  فرع  اذا 
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يوسوم

.هعطق امـسح  همـسح  یکلاب و  مدـلا  عطق  مسحلا : .عافترالا  ولعلا و  وه  فارـشالا و  لواطتلا : .هصاخ  سفنلل  رومـالا  بلط  راـثئتسالا :
هیعـضلا و مضلاب ، هدـقعلا : .كالتمالا  داقتعالا : .هبارقلا  هصاخلا و  هماحلا : .اهنم  حونمملا  وه  هعیطقلا  ضرـالا و  نم  هحنملا  عاـطقالا :

ادـیوعت کنم : هضایر  .زربا  مهل : رحـصا  .ملظلا  فیحلا : .هبقاعلا  هبغملا : .بلطا  غتبا : .هئینهلا  هعفنملا  انهملا : .اـهوانتقا  هعیـضلا  داـقتعا 
کلت بابـسا  عطقب  کئلوا  هدام  مسحاف  هلماعم ، یف  فاصنا  هلق  لواـطت و  راـثئتسلا و  مهیف  هناـطب  هصاـخ و  یلاولل  نا  مث   ) .کـسفنل

یف سانلا ، نم  اهیلی  نمب  رـضت  هدـقع ، داقتعا  یف  کنم  نعمطی  و ال  هعیطق ، کتماح  کتیـشاح و  نم  دـحال  نعطقت  ـال  .لاوحـالا و 
دق ایلع  نا  هرخالا ) ایندلا و  یف  کیلع  هبیع  و  کنود ، مهل  کلذ  انهم  نوکیف  مهریغ ، یلع  هتنووم  نولمحی  كرتشم ، لمع  وا  برش 

نیملـسملا و مناغم  یفلاب ء و  اورثاتـساف  دابعلا ، اولتق  دالبلا و  اولکا  ثیح  مهملاظم  نامثع و  لاـمع  یلع  هسفنب  فقو  هنیع و  ماـب  يار 
یعری هفیلخلا  نامثع  ناک  دـق  و  مهروج …  مهملظ و  نم  صلختلا  اوبحا  مهنم و  سانلا  جـض  یتح  همـالا  دارفا  لـکب  ررـضلا  اوقحلا 

خیراتلا رکذـی  لوبقم و  زئاج و ال  ریغ  لکـشب  لاملا  یـضارالا و  تایطعالا و  مهحنمی  نیملـسملا و  نووش  هب  یعری  ـال  اـمب  مهنووش 
ماق نا  یلا  هیقشقشلا : هتبطخ  یف  امک  مهلاح  اروصم  مهنع  مامالا  لاق  یتح  هیباونب  هفیلخلا و  اهـسرام  یتلا  تازواجتلا  کلت  نم  هلمج 
هیلع لوقی  عیبرلا و  هتبن  لـبالا  همـضخ  هللا  لاـم  نومـضخی  هیباونب  هعم  ماـق  هفلتعم و  هلیثن و  نیب  هینـضح  اـجفان  ناـمثع )  ) موقلا ثلاـث 

هتدجو ول  یـش ء و  هلطبی  قحلا ال  ناف  دودرم  وهف  هللا  لام  نم  هاطعا  ام  لک  نامثع و  اهعطقا  هعیطق  لک  نا  الا  رخا : مالک  یف  مالـسلا 
لالغتسا و حبقا  هفالخلا  هتیلوت  دعب  نامثع  مهخیـش  نویومالا  لغتـسا  دق  و  هلاح …  یلا  هتددرل  نادلبلا  یف  قرف  ءاسنلا و  هب  جوزت  دق 
هفیلخلا و هریشع  مهنال  لب  هرادج  وا  هئافک  نود  زاجحلا  رـصم و  هفوکلا و  هرـصبلا و  نم  لک  یف  تایالولا  زکارم  اولوت  ثیح  هعـشبا 

انه یلع  مامالا  نا  .رئاجلا و  ملاظلا  مهمکح  نوهنی  مهیلع و  هیلع و  نوروثی  سانلا  لعج  امم  نیملـسملا  لاوماب  مهلـص  دق و  هئابرقا و 
حلاصمب رـضت  اضرا  مهنم  دـحال  نعطقی  ـالف  هناـطبلا  هصاـخلا و  نم  ساـنلا  ءـالوه  عمط  ببـس  عطقی  نا  یلا  همیلاـعت  یف  یلاولا  هبنی 

کلذ یف  ناک  نا  ارد و  هعفنم و  اهدـشا  اهبـصخا و  یـضارالا و  نسحا  یف  نوعمطی  صاوخلا  هیـشاحلا و  ناف  مهعفاـنم  نیملـسملا و 
نم همزل  نم  قحلا  مزلا  و   … ) هرخـالا ایندـلا و  یف  هیلع  اـبیعم  اـمثآ و  نوکی  کـلذ  لـعف  اذا  یلاولا  ناـف  نیملـسملا …  یلع  هرـضم 
.هنم کیلع  لقثی  امب  هتبقاع  غتبا  .عقو و  ثیح  کتصاخ  کتبارق و  نم  کلذ  اعقاو  ابستحم ، ارباص  کلذ  یف  نک  و  دیعبلا ، بیرقلا و 

کلذ یف  ناف  كراحـصاب ، مهنونظ  کنع  لدـعا  و  كرذـعب ، مهل  رحـصاف  افیح  کـب  هیعرلا  تنظ  نا  .هدومحم و  کـلذ  هبغم  ناـف 
بیرقلا و فرعی  مالـسالا ال  یف  قحلا  قحلا ) یلع  مهمیوقت  نم  کتجاح  هب  غلبت  اراذـعا  و  کتیعرب ، اقفر  کسفنل و  کـنم  هضاـیر 

هربجت ریغلا و  نیدت  یتلا  هتجح  لالخ  نم  رظنی  هنال  ناطلس  قحلا  بحاص  لب  سانلا ، هماع  کلملا و  ریبکلا و ال  ریغصلا و  دیعبلا و ال 
یلع اصوصخ  رومالا و  همزا  مهدیب  نیذـلا  هالولا  مه  قحلا  هماقاب  سانلا  قحا  نا  و  هقحب …  قحلا  بحاصل  فرتعالا  ناعذالا و  یلع 

لقثلا اذـه  نا  هعفر و  ومـس و  هتواسق  عم  هذـل و  هفنع  عم  ناف  فینع ، مراص و  هعقو  هیـساق و  هتماقا  تناـک  اـمهم  مهتبارق  مهتیـشاح و 
یف اضیا  هتذل  دجی  امک  راصبالا  نویعلا و  هیف  صخـشت  موی  یف  هتذـل  دـجی  هلها  هصاوخ و  یلع  هتماقا  لالخ  نم  ءرملا  هدـجی  يذـلا 

يارلا تئاسا  اذا  متی  اذه ال  هلدابتملا و  هقثلا  عقوم  نم  هتیعر  عم  لماعتی  نا  یلاولا  یلع  مث  نیرادلا …  همارک  عمجی  کلذـب  ایندـلا و 
نا لداعلا  یلاولا  یلع  بجی  انه  و  ام ، هلاسم  یف  اهیلع  فیحی  اهملظی و  یلاولا  نا  تروصت  اذا  اصوصخ  اـیاضقلا و  نم  هیـضق  یف  هیف 

هقیرط و مهماما  احضوم  افـشقت - كانه  ناک  نا  فشقتلا - هجو  انیبم  هحارـص  لکب  مهماما  اهنلعی  هتیعر و  لوقع  نم  نظلا  اذه  عفری 
دوعی هنا  یناثلا  هب و  هتیعر  نظ  ءوس  عفری  هنا  امهل  وا  نیرما ، بستکی  نالعالا  اذه  یف  و  جهنلا …  اذه  كولس  یلا  هادح  يذلا  هلیبس 

فشکی نا  عیطتسی  درف  لک  سیلف  ریبک  لقث  سفنلا  یلع  اذه  یف  حضاو و  لکـشب  هراذعا  نیبی  سانلا و  ماما  اهفـشکی  نا  یلع  هسفن 
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.اهنم عفرا  رومالا و  هذه  قوف  هسفن  يری  ثیح  هیلووسملا  نم  عیفر  عقوم  یف  ناک  اذا  اصوصخ  هتریسم و  ملاعم  حضوی  هقار و  وا 

یناغماد

ناگژیو و ار  یلاو  یهگناو  «، » هلماعم یف  فاصنا  هّلق  لواطت و  راـثئتسا و  مهیف  هناـطب  هّصاـخ و  یلاولل  ّنا  ّمث   » هلمج نیا  حرـش  نمض 
زا سپ  دـیدحلا  یبا  نبا  .دراد ،» دوجو  هلماـعم  رد  یفاـصنا  یب  يزاـی و  تسد  ییوج و  يرترب  يوـخ  ناـنآ  رد  هک  تسا  یناـکیدزن 

هدروآ تفالخ  هرود  رد  وا  یکاپ  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  شور  هریـس و  دروم  رد  یلـصف  تاحالطـصا ، تاـغل و  زا  يا  هراـپ  حیـضوت 
ییاه هنیزگ  همجرت  هب  هک  تسا  يا  هدنزومآ  تاکن  يواح  یلو  تسا  هدـش  حرط  نآ  رد  رتمک  یخیرات  ياهربخ  دـنچ  ره  هک  تسا 

.دوش یم  هدنسب  نآ  زا 

ار وا  ناـیناورم  ببـس  نیدـب  .دـنادرگرب  مدرم  هب  دـندوب ، هدناتـس  مدرم  زا  متـس  هب  ناورم  نادـناخ  هک  ار  یلاوما  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
هتـشذگرد نآ  زا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دـنا و  هدرک  مومـسم  ار  وا  تسا  هدـش  هتفگ  دـنتفرگ و  لد  هب  ار  شا  هنیک  دـندرک و  شهوکن 

.تسا

هدنکارپ نوچ  میدوب ، زیزعلا  دبع  نب  رمع  شیپ  تسا  هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  میکح  یبا  نب  لیعامسا  لوق  زا  ءامـسا ، نب  هیریوج 
شیاتس دمح و  تسخن  وا  .تسا  ربنم  رب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  مدید  متفر ، دجسم  هب  .داد  دجسم  رد  ندش  عمج  يادن  وا  يدانم  میدش 

نتفرگ ام  يارب  هن  هک  دنا  هداد  ام  هب  ییاهاطع  وا - زا  شیپ  يوما  ناگفیلخ  ینعی  نانآ -  انامه  تفگ : سپس  دروآ و  نابز  رب  ار  ادخ 
زج یـسک  دروم  نآ  رد  هک  منیب  یم  کـنیا  نم  .تسا و  هدوـب  زیاـج  اـم  رب  لاوـما  نآ  ندیـشخب  ناـنآ  يارب  هن  تسا و  هدوـب  اور  نآ 
يا .منک  یم  عورـش  مکیدزن  نادـنواشیوخ  سپـس  مدوخ و  زا  تسخن  ببـس  نیمه  هب  تساوـخ و  دـهاوخن  باـسح  نم  زا  دـنوادخ 
دبع نب  رمع  هاگ  نآ  .دوب  فلتخم  یحاون  رد  تاعاطقا  دانـسا  یگمه  هک  درک  ییاه  همان  ندناوخ  هب  عورـش  محازم  ناوخب و  محازم 
دنک یم  تیاور  بئاس  نب  تارف  .تشاد  همادا  رهظ  ناذا  ماگنه  ات  راک  نیا  درک و  زیر  زیر  یچیق  اـب  تفرگ و  ار  اـه  هلاـبق  نآ  زیزعلا 

دوب و هدیـشخب  وا  هب  شردپ  هک  تشاد  اهبنارگ  يرهوگ  دوب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رـسمه  هک  ناورم  نب  کلملا  دـبع  رتخد  همطاف  هک 
نک باختنا  ار  داهنشیپ  ود  نیا  زا  یکی  تفگ : وا  هب  دیـسر  تموکح  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نوچ  .دوبن  يرهوگ  نانچ  ار  سک  چیه 
وت نم و  مراد  یمن  شوخ  هک  موش  ادج  وت  زا  هدب  هزاجا  نم  هب  ای  نادرگرب  ناناملسم  لاملا  تیب  هب  ار  دوخ  ياهرویز  رهوگ و  نآ  ای 

ربارب دنچ  رگا  هکلب  رهوگ  نآ  رب  اهنت  هن  منک و  یم  باختنا  ار  وت  نم  تفگ : همطاف  .میـشاب  عمج  هناخ  کی  رد  رویز  رهوگ و  نآ  و 
.دننادرگرب لاملا  تیب  هب  ار  رهوگ  نآ  داد  روتسد  و  دوب ، نم  زا  مه  نآ 

زگره تفگ : منادرگرب  وت  هب  ار  نآ  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : همطاف  شرهاوخ  هب  دـش  هفیلخ  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  درم و  رمع  نوچ 
سپ ار  اهنآ  وا  گرم  زا  سپ  کـنیا  ما ، هدرک  تشذـگ  نآ  زا  لـیم  اـب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  یگدـنز  ماـگنه  هب  نم  هک  مهاوخ  یمن 

.درک میسقت  شیوخ  نانز  نادنزرف و  نایم  ار  اهنآ  دید  نینچ  هک  کلملا  دبع  نب  دیزی  .زگره  دنگوس  ادخ  هب  هن  مریگب 

، دندرپس كاخ  هب  ار  نامیلـس  دسج  هک  نیمه  تسا  هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  زیزعلا  دـبع  زا  شردـپ ، زا  يزورم ، ییحی  نب  لیهس 
هک دندروآ  رب  دایرف  ادص  کی  مدرم  .متـشادرب  دوخ  ندرگ  زا  ار  امـش  تعیب  نم  مدرم  يا  تفگ : تفر و  ربنم  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

ناـگفیلخ يارب  هک  ار  ییاـهبنارگ  ياهـشرف  اـه و  هدرپ  داد  ناـمرف  تفر و  شا  هناـخ  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  میا ، هدـیزگرب  ار  وت  اـم 
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دایرف هک  کیدزن  رود و  زا  سک  ره  تفگ  دـمآ و  نوریب  وا  يدانم  هاگ  نآ  .دـندرب  لاملا  تیب  هب  دـندرک و  عمج  دـش ، یم  هدرتسگ 
تساخرب و دوب ، دـیپس  وا  شیر  رـس و  ياهوم  همه  هک  صمح  همذ  لـها  زا  يدرم  .دـیایب  دراد  نینمؤملا  ریما  زا  یـسرداد  یهاوخ و 

یم هچ  تسیچ و  وت  راـک  دیـسرپ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .ینک  مکح  ادـخ  باـتک  مکح  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ :
: تفگ وا  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .دوب  هتـسشن  سابع  تسا ، هدرک  بصغ  ارم  کلم  کلملا ، دـبع  نب  دـیلو  نب  سابع  تفگ : یهاوخ 

.تسا هتشون  هلابق  دروم  نیا  رد  هدیشخب و  نم  هب  ار  نآ  دیلو  نینمؤملا  ریما  تفگ : ییوگ  یم  هچ  سابع  يا 

تیاعر ار  ادخ  باتک  مکح  مهاوخ  یم  وت  زا  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : ییوگ  یم  هچ  وت  تفگ : یمذ  درم  نآ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع 
وا رب  ار  وا  کلم  سابع  يا  تسا ، دیلو  باتک  زا  يوریپ  يارب  رتراوازـس  ادـخ  باتک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  يرآ  تفگ : رمع  .ینک 

.داد سپ  یکی  یکی  تشاذگن و  یقاب  دوخ  تیب  لها  تسد  رد  ار  يا  هملظم  چیه  زیزعلا  دبع  نب  رمع  .نادرگرب و 

هب زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  نآ  زا  شیپ  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  ءامـسا  نب  هیریوج  زا  نایفـس  نب  بوقعی  زا  هیوتـسرد  نبا 
تشاد و رایـسب  تالغ  گرزب و  رایـسب  یکلم  هک  دوب  شرایتخا  رد  هماـمی  هقطنم  رد  هلهـس  فورعم  داـبآ و  کـلم  دـسرب ، تفـالخ 

هتـسباو هب  دیـسر  تموکح  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  نیمه  .دش  یم  هرادا  نآ  دمآرد  زا  شا  هداوناخ  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  یگدنز 
یناد یم  ایآ  تفگ : محازم  .منادرگرب  ناناملـسم  لاـملا  تیب  هب  ار  هلهـس  ما  هتفرگ  میمـصت  تفگ : دوب  یلـضاف  درم  هک  محازم  دوخ 

اب دش و  ریزارـس  کشا  تسـشن و  کشا  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ياهمـشچ  دیوگ : .دـنا  همه  نیا  نانآ  تسا  دـنچ  وت  نادـنزرف  رامش 
دزن رمع  شیپ  زا  محازم  .مراذگ  یم  او  وا  هب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  نانآ  تفگ : یم  درک و  كاپ  ار  شیاهکـشا  دوخ  هنایم  تشگنا 
تیب هب  ار  هلهـس  دهاوخ  یم  وا  تسا  هتفرگ  یمیمـصت  هچ  تردپ  یناد  یم  ایآ  تفگ : تفر و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رـسپ  کلملا  دبع 

نتسیرگ هب  عورش  وا  مدش و  روآ  دای  ار  شنادنزرف  رامـش  تفگ : یتفگ  هچ  وا  هب  وت  تفگ : کلملا  دبع  .دنادرگرب  ناناملـسم  لاملا 
تساخرب و ياج  زا  هاگ  نآ  .یتسه  يریزو  دب  هچ  ینید  ظاحل  زا  تفگ : کلملا  دبع  .مراذـگ  یم  او  ادـخ  هب  ار  نانآ  تفگ  درک و 

شلاب رب  رـس  يزورمین  باوخ  يارب  نونکا  مه  وا  تفگ : بجاح  .دـهاوخب  هزاجا  وا  يارب  تفگ : بجاح  هب  دـمآ و  ردـپ  هاـگرد  هب 
نیمه زج  زور  هنابش  تاعاس  همه  رد  دینک ، یمن  محر  وا  رب  ایآ  تفگ : .هاوخب  هزاجا  وا  زا  نم  يارب  تفگ : کلملا  دبع  .تسا  هداهن 
زیزعلا دـبع  نب  رمع  .ریگب  دورو  هزاجا  نم  يارب  رداـم  یب  يا  تفگ : دـنلب  يادـص  اـب  کـلملا  دـبع  درادـن ، تحارتسا  يارب  تعاـس 

هتفرگ یمیمـصت  هچ  ردپ  تفگ : دش  دراو  کلملا  دبع  هک  نیمه  .هدب  دورو  هزاجا  کلملا  دبع  هب  تفگ : دینـش و  ار  نانآ  يوگتفگ 
.منادرگرب ناناملسم  لاملا  تیب  هب  ار  هلهس  مهاوخ  یم  تفگ : يا 

نایم هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : تشارفا و  رب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  رمع  .زیخرب  نونکا  مه  نکم و  ریخأت  تفگ : کلملا  دبع 
ربنم هب  مرازگب  هک  رهظ  زامن  ناج ، رسپ  يرآ  تفگ : سپـس  .دهد  یم  يرای  منید  راک  رد  ارم  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یـسک  منادنزرف 

ینامب هدنز  رهظ  ات  هک  تسا  نآ  نماض  یسک  هچ  تفگ : کلملا  دبع  .منادرگ  یم  رب  ار  نآ  مدرم  روضح  رد  اراکـشآ و  مور و  یم 
مد ناـمه  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .دوـشن  نوـگرگد  وـت  تین  یناـمب ، هدـنز  رهظ  اـت  ضرف  رب  هک  تـسا  نآ  نماـض  یـسک  هـچ  یهگناو 

.دنادرگرب ار  هلهس  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تفر و  ربنم  رب  تساخرب و 

اب يا  همان  وا  يارب  کـلملا  دـبع  نب  دـیلو  نب  رمع  تشاد ، او  ملاـظم  ندـنادرگرب  هب  ار  ناورم  ینب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نوچ  دـیوگ :
ناـنآ و اـب  هنیک  ببـس  هب  يریگ و  یم  بیع  دوخ  زا  شیپ  ياـه  هفیلخ  رب  وت  اـنامه  دوب : نینچ  نآ  زا  یخرب  هک  تشون  تشرد  نحل 
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هب ناـمرف  دـنوادخ  هک  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ینک و  یم  راـک  ناـشیا  شور  زا  ریغ  یـشور  هب  ناـشیا ، نادـنزرف  هب  تبـسن  ینمـشد 
رد لاملا  تیب  لاوما  هرمز  رد  ار  نآ  متس  روز و  اب  يدیزای و  تسد  شیرق  ياهثاریم  لاوما و  هب  يدیرب و  تسا ، هداد  نآ  یگتـسویپ 

يرآ يدرک ، هژیو  ناشیا  رب  ندرک  متـس  ملظ و  هب  ار  دوخ  تیب  لها  هک  شاـب  بقارم  سرتب و  ادـخ  زا  زیزعلا  دـبع  رـسپ  يا  .يدروآ 
هک دوخ  تیالو  نیا  اب  تسا  هدومرف  صوصخم  صیاصخ  همه  نآ  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  ییادخ  هب  دـنگوس 

نک و هاتوک  تسد  دوخ  ياهراک  يا  هراپ  زا  يدـش ، رترود  دـنوادخ  زا  یتسناد ، یم  يراتفرگ  هیام  دوخ  يارب  ار  نآ  مه  تسخن  زا 
یمن اهر  یتسه ، نآ  رد  هک  اهراک  نیا  رب  ار  وت  زگره  یتسه و  هدننکـش  مهرد  دـنمورین  راـگدرورپ  راـیتخا  هاگدـید و  رد  هک  نادـب 

.دیامرف

يا .مهد  یم  هنوگ  نامه  ار  تخساپ  نونکا  مه  مدناوخ و  ار  تا  همان  دعب ، اما  تشون : نینچ  ار  وا  خساپ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دنیوگ :
اهناکد هب  تشگ و  یم  صمح  ياهرازاب  رد  هک  دوب  نمی  نوکس  هلیبق  زا  يزینک  هتابن  تردام  هک  دوب  نینچ  تراک  زاغآ  دیلو ، رـسپ 

داد هیده  تردپ  هب  دیرخ و  ناناملـسم  میانغ  هرمز  رد  نایبذ  نب  نایبذ  ار  وا  ماجنا  رـس  تسا ، رتاناد  وا  راک  هب  دـنوادخ  دز و  یم  رس 
يرادنپ یم  کنیا  يدوب و  رگزیتس  يرگمتس  یتفای  شرورپ  هک  یماگنه  و  يا ، هدیهوکن  لومحم  لماح و  هچ  دش ، رادراب  وت  هب  هک 

، تسا نانز  هویب  نایاونیب و  ربمایپ و  کیدزن  نادنواشیوخ  قح  هک  دـنوادخ  میانغ  زا  ار  تنادـناخ  ار و  وت  اریز  منارگمتـس  زا  نم  هک 
یهدنامرف هب  یگلفس  یکدوک و  رد  ار  وت  هک  تسا  یسک  دنوادخ  نامیپ  رت  هدننک  اهر  رترگمتـس و  هکنآ  لاح  و  ما ، هتخاس  مورحم 

شدنزرف هب  تبسن  ردپ  یتسود  زج  يا  هزیگنا  راک  نیا  رد  ینک و  تموکح  دوخ  يأر  هب  ناشیا  نایم  هک  تشامگ  ناناملـسم  رکـشل 
زا ادخ  نامیپ  هب  رتافو  یب  رترگمتس و  و  دنرایـسب ، هچ  امـش  نانمـشد  تمایق  زور  هک  تردپ  رب  ياو  وت و  رب  ياو  يا  .تشادن  دوجو 

، دریگب ار  لاوما  مارح  هب  دزیرب و  ار  مارح  ياهنوخ  ات  داد  تموکح  بارعا  مجنپ  ود  رب  ار  فسوی  نب  جاجح  هک  تسا  یسک  نآ  نم 
بدا یب  نیشن و  ارحص  یبرع  هک  ار  کیرش  نب  هرق  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دهع  هب  تبسن  نم  زا  رت  هدننکـش  نامیپ  رترگمتـس و  و 

نم زا  رت  نکـش  نامیپ  رترگمتـس و  زاب  و  داد ، هزاجا  بعل  وهل و  یـشون و  هداـب  یقیـسوم و  دروم  رد  وا  هب  تشاـمگ و  رـصم  رب  دوب 
هیلاع يارب  هک  تسا  یـسک  دنک و  یناوخ  رعـش  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  هک  تخاس  مکاح  زاجح  رب  ار  نایح  نب  نامثع  هک  تسا  یـسک 

.داد رارق  سمخ  زا  یمهس  يربرب  نز  نامه 

دارفا وت و  هب  موش ، هدوسآ  دریگب و  تروص  نآ  لها  هب  میانغ  ندـنادرگرب  گرزب  راک  نیا  رگا  شاب و  مارآ  هتابن  رـسپ  يا  نیا  رباـنب 
یم ار  اههار  هروک  هدرک و  اهر  ار  قح  تسا  زارد  یتدـم  هک  منادرگ  یمرب  هارهاش  هب  ار  امـش  تخادرپ و  مهاوخ  رتشیب  تا  هداوناخ 

.دییامیپ

ناـیاونیب و ناـیم  وت  ياـهب  ندرک  میـسقت  تسا و  یگدرب  هب  وت  نتخورف  منک ، لـمع  ار  نآ  مراودـیما  تسا و  رتمهم  نیا  زا  هک  هچنآ 
.دسرن نارگمتس  هب  زگره  ادخ  مالس  ام و  رب  مالس  تسا و  یقح  وت  رب  ار  ناشیا  زا  کی  ره  هک  نانز  هویب  نامیتی و 

دارفا يارب  وا  زا  شیپ  ناگفیلخ  هک  ار  يا  هژیو  ياه  يرمتسم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  یماگنه  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  یعازوا 
قح ار  ام  نینمؤملا  ریما  يا  تشاد : راهظا  تفگ و  نخس  وا  اب  هراب  نیا  رد  دیعـس  نب  هسبنع  درک ، عطق  دندوب  هتـشاد  ررقم  شنادناخ 

یمومع لاوما  نیا  رد  اما  دوب ، دهاوخ  امـش  زا  .دـش  ناوارف  نم  یـصخش  لاوما  رگا  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .تسا  يدـنواشیوخ 
تسا نآ  زا  عنام  وا  يرود  طقف  دنک و  یم  یگدنز  دامغلا  كرب  هطقن  نیرترود  رد  هک  تسا  یسک  قح  نامه  نآ ، رد  مه  امـش  قح 
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ادیپ لاوما  نیا  دروم  رد  ار  امـش  رظن  نیمه  نیمز  مدرم  همه  هک  دوش  نانچ  رگا  هک  مدقتعم  دنگوس  ادـخ  هب  .دریگب  ار  دوخ  قح  هک 
.دش دهاوخ  لزان  ناشیا  رب  دنوادخ  بناج  زا  هدننک  دوبان  یباذع  دیدرت  نودب  دننک 

یمن روضح  هب  ار  نایناورم  زج  یـسک  زورما  تفگ : دوخ  بجاح  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  يزور  دـیوگ : یم  میکح  یبا  نب  لیعامـسا 
رایـسب لاوما  ناوارف و  هرهب  فرـش و  امـش  هب  ناورم  ینب  يا  تفگ : نانآ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دندمآ ، درگ  نایناورم  نوچ  .مریذـپ 

نیا رد  تفگ : .دندنام  شوماخ  نانآ  تسامـش ، تسد  رد  تما  نیا  لاوما  موس  ود  هکلب  یمین  هک  مرادـنپ  یم  نینچ  تسا و  هدیـسر 
تیب هب  مشک و  نوریب  امـش  گـنچ  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  تفگ : تسیچ  وت  رظن  تفگ : ناـشیا  زا  يدرم  دـیهد  یمن  ارم  خـساپ  دروم 

ییادج ام  ياهندب  اهرـس و  نایم  ات  دش  دـهاوخن  راک  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ناشیا  زا  رگید  يدرم  .منادرگرب  ناناملـسم  لاملا 
: تفگ زیزعلا  دبع  نب  رمع  .میزادنا  یمن  رقف  هب  ار  دوخ  نادنزرف  مینک و  یمن  ریفکت  ار  دوخ  ناگتـشذگ  ام  دنگوس  ادـخ  هب  و  دـتفا ،

مهاوخ نوبز  راوخ و  ار  امـش  هرهچ  مناـسر ، راد  قح  هب  ار  قـح  هک  دـیهدن  يراـی  دروـم  نیا  رد  ارم  ناـتدوخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
.دیورب دیزیخرب و  نم  روضح  زا  تخاس 

رب وا  دـنتفگ : دـندرک و  تیاکـش  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  زا  مکح  نب  ناورم  رتخد  هکتاـع  شیپ  ناورم  ینب  دـیوگ : یم  تارف  نب  لـفون 
ار عوضوم  نیا  دوب ، گرزب  نایناورم  رظن  رد  هک  هکتاع  .دریگ  یم  زاب  ام  زا  ار  ام  لاوما  دریگ و  یم  بیع  ام  ناینیـشیپ  ناگتـشذگ و 

مدرم يارب  دوـمرف و  تلحر  داـب  شنادـناخ  وا و  رب  دورد  هک  ادـخ  لوـسر  ناـج ، همع  تـفگ : رمع  .تـفگ  زیزعلا  دـبع  نـب  رمع  هـب 
دوخ هژیو  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  دندش  رابیوج  نآ  راد  هدهع  درم  ود  ترضح  نآ  زا  سپ  تشاذگ ، یقاب  روخشبآ  بآ و  رپ  يرابیوج 
يارب نآ  زا  مدرم  وا  زا  سپ  درک و  ادج  ییوج  دور  نآ  زا  هک  دـش  راد  هدـهع  یموس  صخـش  سپـس  دـندادن ، رارق  دوخ  نادـناخ  و 
.دنامن یقاب  نآ  رد  بآ  يا  هرطق  هک  دندروآ  رد  يدور  کشخ  تروص  هب  ار  گرزب  دور  نآ  هک  اجنآ  ات  دـندرک  ادـج  اهیوج  دوخ 
هکتاع .ددرگرب  نیتسخن  رابیوج  ناـمه  هب  بآ  اـت  تسب  مهاوخ  ار  اـهیوج  نیا  همه  دراذـگ  یقاـب  میادـخ  رگا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 

تیاکش یـسک  دهد ، یم  مانـشد  ار  نانآ  یـسک  هچ  تفگ : .دنوش  هداد  مانـشد  نانآ  وت  روضح  رد  دیابن  مه  تروص  نیا  رد  تفگ :
.منادرگ یم  رب  وا  هب  ار  شلام  یگدیسر و  ار  نآ  نم  دنک و  یم  شرازگ  حرط و  ار  دوخ 

هزاجا وگب  تردپ  هب  دنتفگ : شنارـسپ  زا  یکی  هب  دندش و  عمج  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هناخ  رد  رب  نایناورم  دـیوگ : یم  درو  نب  بیهو 
دوخ مایپ  وگب  تفگ : دادن و  دورو  هزاجا  نانآ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  .ناسرب  وا  هب  ام  زا  یمایپ  دادن ، هزاجا  رگا  دـهدب و  ام  هب  دورو 
هکنآ لاح  .دندرک و  یم  اطع  ام  هب  دنتخانـش و  یم  ار  ام  تلزنم  ردق و  وت  زا  شیپ  ناگفیلخ  وگب  تردپ  هب  دنتفگ : نانآ  .دنیوگب  ار 
زیزعلا دبع  نب  رمع  دـناسر ، ار  ناشیا  مایپ  تشگرب و  ردـپ  شیپ  وا  .تسا  هتخاس  مورحم  تسوا  رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  ار  ام  تردـپ 

لوق زا  رامع  نب  دیعـس  .مسرت » یم  تخـس  گرزب  زور  باذـع  زا  منک  مراگدرورپ  نایـصع  رگا  نم   » وگب ورب و  ناـنآ  شیپ  تفگ :
ریما يا  تفگ : دـمآ و  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  شیپ  صاـع  نب  دیعـس  نب  هسبنع  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  دـیبع  رتخد  ءامـسا 

، مراد ینیمز  بآ و  مدـنم و  هلئاع  نم  يا و  هتـشاد  زاب  ام  زا  ار  نآ  وت  هک  دـنداد  یم  ام  هب  ییاهاطع  وت  زا  شیپ  ناـگفیلخ  نینمؤملا ،
یـسک ام  رظن  رد  امـش  نیرت  بوبحم  يرآ ، تفگ : رمع  .مروآ  تسد  هب  ار  دوخ  ياهروخ  ناـن  هنیزه  مور و  اـجنآ  هب  ياـمرف  هزاـجا 

هک درک  ادص  ار  وا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دیـسر  رد  کیدزن  هک  نیمه  تفر  نوریب  هسبنع  .دـنک  تیافک  ام  زا  ار  دوخ  هنیزه  هک  تسا 
وت رب  ار  یگدـنز  یـشاب ، يراـتفرگ  رقف و  رد  رگا  هک  نک  داـی  رایـسب  گرم  زا  تفگ : وا  هب  رمع  تشگرب ، دـلاخ  وبا  دـلاخ ، وـبا  يا 

.دشخب یم  لادتعا  وت  رب  ار  نآ  یشاب ، شیاسآ  یخارف و  رد  رگا  دراد و  یم  ناسآ 
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يارب محازم  تسا ، يراک  نینمؤملا  ریما  اب  ارم  تفگ : محازم  هب  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  كرـسپ  دیوگ : یم  مدقم  نب  یلع  نب  رمع 
هب هانپ  تفگ : يا  هتفرگ  ارم  نیمز  ارچ  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : كرـسپ  .درب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  روضح  هب  ار  وا  تفرگ و  هزاجا  وا 

نیتسآ زا  ار  نآ  تسا و  نم  هلابق  نیا  تفگ : كرسپ  .مریگب  دشاب  یـسک  نآ  زا  یمالـسا  تاررقم  قبط  رب  هک  ار  ینیمز  نم  هک  ادخ 
زیزعلا دـبع  نب  رمع  .ناناملـسم  زا  تفگ : تسا  هدوب  یـسک  هچ  زا  نیمز  نیا  لـصا  تفگ : دـناوخ و  ار  نآ  رمع  دروآ و  نوریب  دوخ 

نم شیپ  ار  هلابق  نیا  رگا  تفگ : رمع  .هدب  سپ  ار  ما  هلابق  تفگ : كرسپ  .دنرتراوازس  نآ  رب  ناناملسم  تروص  نیا  رد  سپ  تفگ :
وت زا  هک  ار  يزیچ  نآ  اـب  هک  مهد  یمن  هزاـجا  يا ، هدروآ  نم  شیپ  ار  نآ  هک  کـنیا  اـما  مدرک  یمن  هبلاـطم  ار  نآ  يدوـب  هدرواـین 
دوخ ناردارب  رب  ار  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  کـلملا ، دـبع  نب  نامیلـس  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  محازم  تسیرگ ، كرـسپ  .ینک  هبلاـطم  تسین 
يا تفگ : رمع  ینک  یم  راتفر  نینچ  نامیلس  رسپ  اب  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  دوب ، هتـشامگ  تفالخ  هب  ار  وا  دوب و  هتـشاد  مدقم 

نداد ماـجنا  زا  نم  سفن  یلو  مدوخ  نادـنزرف  هب  تبـسن  هک  منک  یم  ساـسحا  ار  یتبحم  ناـمه  وا  دروم  رد  نم  وت ، رب  ياو  محازم ،
.دنک یم  يراد  دوخ  يراک  نینچ 

زیزعلا دبع  نب  رمع  هب  نافع  نب  نامثع  نب  رمع  نب  دـلاخ  نب  دیعـس  کلملا و  دـبع  نب  ماشه  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  تیاور  یعازوا 
هب تبـسن  یلو  نـک  راـتفر  یهاوـخ  یم  هنوـگ  ره  دوـخ  تموـکح  هرود  هـب  طوـبرم  ياـهراک  دروـم  رد  نینمؤـملا ، ریما  يا  دـنتفگ :
رش ریخ و  هب  هک  ینآ  زا  زاین  یب  هک  نکم  تلاخد  دنا ، هدرک  شیوخ  نایز  دوس و  هب  ییاهراک  دنا و  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  یناگفیلخ 

رگا هک  مهد  یم  دنگوس  دیدرگ ، یم  رب  وا  هاگـشیپ  هب  هک  ییادخ  هب  ار  امـش  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  .یـشاب  هتـشاد  يراک  نانآ 
دنروخب و ار  ناشیا  لاوما  دـنهد و  بیرف  ار  ناکچوک  ناگرزب ، دراذـگب و  یقاب  دوخ  زا  گرزب  کچوک و  نادـنزرف  دریمب و  يدرم 

دینک یم  راتفر  هنوگچ  امش  دنروآ ، امـش  شیپ  ناشلاوما  دروم  رد  ار  اهرتگرزب  تیاکـش  غولب  هب  ندیـسر  زا  سپ  کچوک  نادنزرف 
.مینادرگ یم  رب  نانآ  رب  لامک  مامت و  هب  ار  نانآ  قوقح  دنتفگ :

تردـق و هانپ  رد  ار  مدرم  هک  ما  هدـید  نینچ  دـنا ، هدوب  نم  زا  شیپ  هک  ار  ینامکاح  زا  يرایـسب  مه  نم  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
تموکح هب  نم  هک  کنیا  دـنا ، هدیـشخب  دوخ  نادـنواشیوخ  ناـگژیو و  ناوریپ و  هب  ار  مدرم  لاوما  دـنا و  هدز  لوگ  دوخ  تموکح 

لابق رد  ار  ناوتان  دارفا  مریگب و  يوق  زا  ار  فیعض  لاوما  هک  نآ  زج  يا  هراچ  ارم  دنا و  هدمآ  نم  شیپ  تیاکش  نیا  يارب  ما  هدیسر 
.درادب قفوم  ار  نانمؤم  ریما  دنوادخ  دنتفگ : ود  نآ  تسین ، مهد  يرای  نادنمروز 

يزاریش مراکم 

مجنپ تسیب و  شخب 

َالَو.ِلاَوْحَْألا َْکِلت  ِباَبْـسَأ  ِعْطَِقب  َِکَئلوُأ  َهَّداَم  ْمِسْحاَف  ، ٍهَلَماَـعُم ِیف  ٍفاَْـصنِإ  ُهَِّلقَو  ، ٌلُواَـطَتَو ٌراَْـثِئتْسا  ُمِهِیف  ، ًهَناَِـطبَو ًهَّصاَـخ  ِیلاَْوِلل  َّنِإ  َُّمث 
ٍلَمَع ْوَأ  ٍبْرِـش  ِیف  ، ِساَّنلا َنِم  اَـهِیلَی  ْنَِمب  ُّرُـضَت  ، ٍهَدـْقُع ِداَِـقتْعا  ِیف  َکـْنِم  َّنَعَمْطَی  اـَلَو  ، ًهَعیِطَق َکـِتَّماَحَو  َِکتَیِـشاَح  ْنِم  ٍدَـحَِأل  َّنَـعِطُْقت 

َنِم ُهَمَِزل  ْنَم  َّقَْحلا  ِمِْزلَأَو.ِهَرِخْـآلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  َکـْیَلَع  ُُهْبیَعَو  ، َکـَنوُد ْمَُهل  َکـِلَذ  ُأَـنْهَم  َنوُکَیَف  ، ْمِهِْریَغ یَلَع  ُهَتَنوُؤَم  َنوـُلِمْحَی  ، ٍكَرَتْـشُم
َّنِإَف ، ُْهنِم َْکیَلَع  ُلُْقثَی  اَِمب  ُهَتَِبقاَع  ِغَْتباَو  ، َعَقَو ُْثیَح  َِکتَّصاَخَو  َِکَتباَرَق  ْنِم  َِکلَذ  ًاِعقاَو  ، ًابِـسَتُْحم اِرباَص  َِکلَذ  ِیف  ْنُکَو  ، ِدـیِعَْبلاَو ِبیِرَْقلا 

ًهَـضاَیِر َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ، َكِراَحْـصِِإب ْمُهَنُونُظ  َْکنَع  ْلِدـْعاَو  ، َكِرْذـُِعب ْمَُهل  ْرِحْـصَأَف  ًاْفیَح  َکـِب  ُهَّیِعَّرلا  ِتَّنَظ  ْنِإَو.ٌهَدوُمْحَم  َکـِلَذ  َهَّبَغَم 
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.ِّقَْحلا یَلَع  ْمِهِمیِْوقَت  ْنِم  َکَتَجاَح  ِِهب  ُُغْلبَت  ًاراَذْعِإَو  َِکتَّیِعَِرب ، ًاْقفِرَو  ، َکِسْفَِنل َْکنِم 

همجرت

رد دنا و  بلط  يرترب  هاوخدوخ و  هک  تسا  ینایفارطا ) ناکیدزن و  و   ) رارـسا نابحاص  ناصاخ و  ، رادـمامز يارب  هاگ ) نیا  رب  هفاضا  )
زا کی  چـیه  هب  زگره  نک و  رب  نآ  لئاسو  عطق  اب  ار  ناشمتـس  هشیر.دـننک  یمن  تیاـعر  ار  فاـصنا  تلادـع و  مدرم  اـب  دتـس  داد و 

يزاس دقعنم  اهنآ  دوس  هب  يدادرارق  هک  دننک  عمط  اهنآ  دیابن  راذگم و  او  ار  ناناملـسم  یـضارا  زا  ینیمز  دوخ  ناراداوه  نایفارطا و 
رب ار  نآ  ياـه  هنیزه  هک  يا  هنوگ  هب.رگید  كرتـشم  لـمع  اـی  يراـیبآ  رد  هاوـخ  ؛ دـشاب نیمز  نآ  ناراوـجمه  رب  ررـض  بجوـم  هک 

هرابرد ار  قح  ، ددرگ وت  بیـصن  ترخآ  ایند و  رد  شگنن  بیع و  دـشاب و  اهنآ  يارب  طقف  شدوس  هجیتن  رد  دـننک و  لیمحت  نارگید 
هک اهنآ 

نآ شاداپ  و   ) راذگب ادخ  باسح  هب  شاب و  ابیکـش  هراب  نیا  رد  اهنآ و  ریغ  ای  دشاب  وت  ناکیدزن  زا  هچ  ؛ نک تیاعر  دـنا  قح  بحاص 
شماجنارس اریز  ریذپب ، ار  راک  نیا  ینیگنـس  ، دوش وت  کیدزن  نارای  نادنواشیوخ و  رب  راشف  بجوم  راک  نیا  دنچره  هاوخب ) وا  زا  ار 

رذع ِنایب  اب  راذگب و  نایم  رد  نانآ  اب  اراکـشآ  ار  شیوخ  رذع  دنربب  یتلادع  یب  نامگ  وت  هب  تبـسن  ایاعر  هاگره  تسا و  هدیدنـسپ 
تیبرت بجوم  وس  کـی  زا  رما  نیا  اریز  ، نک حالـصا  هدـش ) ینیبدـب  بجوم  هچنآ  هراـبرد   ) دوخ هب  تبـسن  ار  اـهنآ  ناـمگ  شیوـخ 

تدوصقم هب  ار  وت  ، دوخ رذع  ِنایب  هک  دوش  یم  ببس  تیعر و  هرابرد  تسا  یتفطالم  قافرا و  رگید  يوس  زا  دوش و  یم  وت  یقالخا 
.دناسرب تسا  قح  هب  اهنآ  نتخاس  راداو  هک 

زیهرپب تنایفارطا  یهاوخدایز  زا  ریسفت : حرش و 

.تسا زاس  تشونرس  اهنآ  همه  هک  دهد  یم  کلام  هب  رگید  مهم  روتسد  دنچ  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هاوخدوخ و هک  تسا  ینایفارطا ) ناکیدزن و  و   ) رارـسا نابحاص  ناصاخ و  ، رادـمامز يارب  هاـگ ) نیا  رب  هفاـضا  :») دـیامرف یم  تسخن 
يانعم هب  « هَناِطب ( .» 1  } ًهَناَِطب ًهَّصاَخ َو  ِیلاَْوِلل  َّنِإ  َُّمث  ( ؛» دننک یمن  تیاعر  ار  فاصنا  تلادع و  مدرم  اب  دتـس  داد و  رد  دنبلط و  يرترب 

دوـش و یم  هتفگ  « هناـطب » دنتـسه رارـسا  مرحم  هک  يدارفا  هب  زین  ، دوـش یم  هتفگ  نییور  ساـبل  هب  هک  « هراـهظ » لـباقم رد  نیریز  ساـبل 
رد « رثأ » هشیر زا  نداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  يانعم  هب  « راثئتسا ( .» 2  } ٌراَْثِئتْسا ُمِهِیف  تسا ،}  ریخا  يانعم  هژاو  نیا  زا  ماما  روظنم 

يرثا ییوگ  دهد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  ناسنا  یتقو  هک  اجنآ  زا  هدش و  هتفرگ  ندراذـگ  يزیچ  رب  یتمالع  يانعم  هب  لصا 
يانعم هب  « لوط » هشیر زا  ییوج  يرترب  يانعم  هب  « لواطَت ( .» 3  } ٌلُواَطَت َو   { تسا هتفر  راک  هب  انعم  نآ  رد  هداـم  نیا  دراذـگ  یم  نآ  رب 

( . ٍهَلَماَعُم ِیف  ٍفاَْصنِإ  ُهَِّلق  َو   {، تسا هدش  هتفرگ  ندش  عفترم 

تـصرف ناتـسرپ و  ایند  هراومه  هک  تسا  یخیرات  هدرتسگ  خـلت و  تیعقاو  کی  هدرک  هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
اهنآ هلیـسو  هب  ات  دنیوج  یم  برقت  اهنآ  هب  لماک  يراکادف  صالخا و  راهظا  اب  دـننک و  یم  کیدزن  تردـق  زکارم  هب  ار  دوخ  نابلط 

ار اهنآ  عفانم  لاوما و  دـنوش و  راوس  مولظم  مدرم  شود  رب  دریگب و  رارق  ناشنابوسنم  ناـنآ و  راـیتخا  رد  لاـملا  تیب  زا  ییاـه  شخب 
.دشاب هورگ  نیا  بقارم  هک  دهد  یم  رادشه  رتشا  کلام  هب  ماما.دننک  تراغ 
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: دیامرف یم  نخس  همادا  رد  هدرک  رداص  هنیمز  نیا  رد  یعطاق  روتسد  سپس 

او ار  ناناملـسم  یـضارا  زا  ینیمز  دوخ  ناراداوه  نایفارطا و  زا  کی  چـیه  هب  زگره  نک و  رب  نآ  لـئاسو  عطق  اـب  ار  ناشمتـس  هشیر  »
رد هاوخ  دشاب ؛ نیمز  نآ  ناراوجمه  رب  ررـض  بجوم  هک  يزاس  دـقعنم  اهنآ  دوس  هب  يدادرارق  هک  دـننک  عمط  اهنآ  دـیابن  راذـگم و 

دـشاب اهنآ  يارب  طقف  شدوس  هجیتن  رد  دننک و  لیمحت  نارگید  رب  ار  نآ  ياه  هنیزه  هک  يا  هنوگ  هب.رگید  كرتشم  لمع  ای  يرایبآ 
عطق يانعم  هب  « لصو » نزو رب  « مسح » هشیر زا  رما  هغیـص  « مِسْحا ( .» 1  } ْمِسْحاَف ( ؛» ددرگ وت  بیـصن  ترخآ  ایند و  رد  شگنن  بیع و  و 
هتفرگ ندرک  ادج  يانعم  هب  « عطق » هشیر زا  « ّنعطقتال ( .» 2  } َّنَعِطُْقت َال  ،َو  ِلاَوْحَْألا َْکِلت  ِباَبْسَأ  ِعْطَِقب  َِکَئلوُأ  َهَّداَم   { هدش هتفرگ  ندرک 

رارق یـسک  رایتخا  رد  ار  ینیمز  ًالثم  یـسک  هب  يزیچ  نداد  صیـصخت  يانعم  هب  دور  یم  لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه  هژاو  نیا  هدـش و 
هب « ّمح » هشیر زا  تسا  نادـنواشیوخ  ناصاخ و  ناکیدزن و  ياـنعم  هب  « هّماـح ( .» 3  } َِکتَّماَح َِکتَیِـشاَح َو  ْنِم  ٍدَحَِأل   { دـشاب یم  نداد 

یمیمــص تـسود  لـیلد  نـیمه  هـب.تسا  غاد  مرگ و  اـهنآ  یتـسود  هقـالع و  هـکنیا  تبــسانم  هـب  هدــش  هـتفرگ  ندرک  مرگ  ياـنعم 
َنُولِمْحَی ٍكَرَتْشُم  ٍلَمَع  ْوَأ  ٍبْرِـش  ِیف  ، ِساَّنلا َنِم  اَهِیلَی  ْنَِمب  ُّرُـضَت  ٍهَدـْقُع ، ِداَِقتْعا  ِیف  َْکنِم  َّنَعَمْطَی  اـَل  ًهَعیِطَق َو   { دـنیوگ یم  « میمح » ار

اَْینُّدـلا َو ِیف  َْکیَلَع  ُُهْبیَع  ،َو  َکـَنوُد ْمَُهل  َکـِلَذ   { تساراوگ بوغرم و  زیچ  ياـنعم  هب  « أـنهم ( .» 4  } ُأَـنْهَم َنوُکَیَف  ْمِهِْریَغ ، یَلَع  ُهَتَنوُؤَـم 
( . ِهَرِخْآلا

يوجدوس بلط  تصرف  هورگ  هنیس  رب  در  تسد  دیاب  رادمامز  یلاو و  صخش  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  تحارص  اب  تاریبعت  نیا 
زگره دنزب و  نیشن  هیشاح 

هک يذوفن  ببـس  هب  اهنآ  اریز  ، دراذگن نانآ  رایتخا  رد  دراد  قلعت  ناناملـسم  هب  هک  ار  ییاه  نیمز  دوشن و  اهنآ  ياه  هتـساوخ  میلـست 
کلم هک  یناسک  همه  نایم  رد  دـیاب  ًاتدـعاق  هک  ار  كـالما  نیا  ياـه  هنیزه  ماـمت  دـننک  یم  یعـس  دـنراد  تردـق  یلـصا  زکرم  رد 
تنایخ شحاف و  ملظ  هک  يراک  ؛ دشاب اهنآ  ِنآ  زا  صلاخ  تعفنم  دنزادنیب و  نارگید  هدـهع  رب  روز  هب  دوش  میـسقت  دـنراد  كرتشم 

.تسا راکشآ 

نآ يدنواشیوخ  زا  ادابم  درک  میرحت  مشاه  ینب  رب  ار  تاکز  ادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هّجوت  نایاش 
یعمج هک  یماگنه  :» تسا هدمآ  تیاور  رد  یتح.دنریگب  دوخ  رایتخا  رد  ار  تاکز  زا  یمیظع  ياه  شخب  دننک و  هدافتـسا  ترـضح 
تاکز زا  ام  ) .دشاب ام  هدهع  رب  تاناویح  تاکز  يروآ  عمج  هدب  هزاجا  : دندرک ضرع  دندیسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  مشاه  ینب  زا 

هب نارگید  زا  ام  دـنتفگ  هد و  ام  هب  ار  دـننک ) یم  تاکز  يروآ  عمج  هک  یناسک  «) اهیلع نیلماعلاو   » مهـس یلو ) میهاوخ  یمن  یمهس 
هدـعو نم  هب  یلو  ؛ تسا مارح  امـش  نم و  رب  نآ ) ناگدـننک  يروآ  عمج  مهـس  یتـح   ) تاـکز : دوـمرف ربمغیپ.میرتراوازـس  راـک  نیا 

 { ،ج 4،ص 58،ح 1 یفاک ( . 1 { .»)؟ مراد یم  مدقم  امش  رب  ندرک ) تعافش  رد   ) ار نارگید  دینک  یم  رکف  ایآ...هدش  هداد  تعافش 

یلو ؛ تشاد جاور  ناناملـسم  نایم  رد  یتدـم  اـت  لاـملا ، تیب  هب  یـسرتسد  تموکح و  زا  ناـیفارطا  نادـنواشیوخ و  نتـشاد  هگن  رود 
ماقم اه و  تسپ  مه  ؛ دـنتفرگ ار  وا  فارطا  ناورم  ینب  هّیما و  ینب  ؛ دـش نوگرگد  یّلک  هب  عاضوا  دیـسر ، ارف  نامثع  نامز  هک  یماگنه 
نوخ دـمآ و  دوجو  هب  هک  دوب  یمیظع  شروش  نآ  هجیتن.ار  ناناملـسم  یـضارا  لاملا و  تیب  مه  دـندرک  میـسقت  دوخ  نایم  رد  ار  اه 

.دش هتخیر  هار  نیا  رد  هفیلخ 
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مهـس تفاین  هزاجا  لیقع  شردارب  یتح  هک  اجنآ  ات  تفای  رییغت  یلک  هب  عاـضوا  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ماـما  هب  تبون  یتقو 
دیسر سابع  ینب  هب  اهنآ  زا  سپ  هّیما و  ینب  هیواعم و  هب  تموکح  نوچو  دشاب  هتشاد  لاملا  تیب  زا  نارگید  زا  رتشیب  يرصتخم 

تنوشخ اب  اهنآ  ، ضوع رد  دـش و  میـسقت  ناسولپاچ  نایفارطا و  ناگتـسب و  نایم  رد  لاملا  تیب  ناناملـسم و  لاوما  دـش  اپرب  ییاغوغ 
.دوب ملاظم  نیمه  رثا  رب  دش  ادیپ  هک  ییاه  شروش  بلاغ  دندومن و  شوماخ  اه  هنیس  رد  ار  اهادص  دندرک و  عافد  تموکح  زا  مامت 

دیکا روتـسد  دوش  یمیظع  شروش  همـشچرس  رما  نیا  تسا  نکمم  درک  ساسحا  یتقو  هک  دننک  یم  لقن  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  اهنت 
.دوش هتفرگ  تازایتما  نیا  يولج  ددرگ و  درتسم  لاملا  تیب  هب  لاوما  نیا  مامت  داد 

نیمه.دنرادروخرب یـصاخ  ياهزایتما  زا  تموکح  هب  هتـسباو  ياه  هورگ  صاخـشا و  ، دراد جاور  ًالماک  زین  زورما  يایند  رد  رما  نیا 
.تسا كانرطخ  ياه  شروش  ناوارف و  ياه  یمارآان  ببس  رما 

ریغ ای  دشاب  وت  ناکیدزن  زا  هچ  ؛ نک تیاعر  دنا  قح  بحاص  هک  اهنآ  هرابرد  ار  قح  :» دیامرف یم  روتسد  نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نادنواشیوخ رب  راشف  بجوم  راک  نیا  دنچره  هاوخب ) وا  زا  ار  نآ  شاداپ  و   ) راذگب ادخ  باسح  هب  شاب و  ابیکش  هراب  نیا  رد  اهنآ و 

،َو ِدیِعَْبلا ِبیِرَْقلا َو  َنِم  ُهَمَِزل  ْنَم  َّقَْحلا  ِمِْزلَأ  َو  ( ؛» تسا هدیدنسپ  شماجنارس  اریز  ، ریذپب ار  راک  نیا  ینیگنـس  دوش  وت  کیدزن  نارای  و 
(1  } َهَّبَغَم َّنِإَف  ، ُْهنِم َْکیَلَع  ُلـُْقثَی  اَِـمب  ُهَتَِبقاَـع  ِغَْتبا  ،َو  َعَقَو ُْثیَح  َکـِتَّصاَخ  َکـَِتباَرَق َو  ْنِم  َکـِلَذ  ًاـِعقاَو  ، ًابِـسَتُْحم اِرباَـص  َکـِلَذ  ِیف  ْنُک 

( . ٌهَدوُمْحَم َِکلَذ   { تسا يزیچ  هجیتن  تبقاع و  يانعم  هب  « هَّبَغَم .»

هک لکـشم  رایـسب  تسا  يراـک  دوش و  یم  ریبـعت  هطبار  رب  هطباـض  نتـشاد  مدـقم  ناونع  هب  نآ  زا  زورما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
هب قـح  ربارب  رد  ار  دوـخ  ناـنواعم  دراد و  مدـقم  دوـخ  ناراـکمه  کـیدزن و  ناتـسود  يدـنواشیوخ و  ياهدـنویپ  رب  ار  قـح  ناـسنا 

شلماک هنومن  هک  يزیچ  نامه.درادب  مدقم  اهنآ  هتساوخ  رب  ار  قح  يارجا  تسا  قح  فالخ  رب  اهنآ  هتساوخ  رگا  درپسب و  یشومارف 
تسا مالسلا  هیلع  ماما  دوخ 

زا وا  کچوک  فارحنا  تلع  هب  تشون و  فینح  نب  نامثع  يارب  هک  يا  همان  نینچمه  و.تسا  فورعم  لیقع  شردارب  اب  وا  ناتساد  و 
.دومرف شنزرس  ار  يو  ادیدش  ، قح ریسم 

َّنُهَتْظِفَح َو ْنِإ  ٌثاََـلث  : » دومرف نینچ  باـطخ  نب  رمع  هب  ناـنمؤمریما  : دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
ییامن لمع  اهنآ  هب  ینک و  ظفح  ار  اهنآ  رگا  تسا  زیچ  هس  َّنُهاَوِس ؛ ٌءْیَـش  َکْعَْفنَی  َْمل  َّنُهَتْکَرَت  ْنِإ  َّنُهاَوِس َو  اَم  َْکتَفَک  َّنِِهب  َْتلِمَع 

«. دشخب یمن  يدوس  ار  وت  نآ  زا  ریغ  يزیچ  ییوگ  كرت  ار  اهنآ  رگا  دنک و  یم  زاین  یب  نآ  ریغ  زا  ار  وت 

»؟ تسیچ زیچ  هس  نآ  نسحلا ! وبا  يا  ؛ ِنَسَْحلا َابَأ  اَی  َّنُه  اَم  َو  :» تفگ رمع 

؛ ِدَوْسَْألا ِرَمْحَْألا َو  َْنَیب  ِلْدَْـعلِاب  ُمْسَْقلا  ِطَخَّسلا َو  اَضِّرلا َو  ِیف  ِهّللا  ِباَتِِکب  ُمْکُْحلا  ِدـیِعَْبلا َو  ِبیِرَْقلا َو  یَلَع  ِدوُدُْـحلا  ُهَماَقِإ  : » دومرف ماـما 
هنالداع میـسقت  بضغ و  يدونـشخ و  تلاح  رد  ادخ  باتک  قبط  رب  مکح  و  ناسکی ) روط  هب   ) نارود ناکیدزن و  هرابرد  دح  يارجا 

«. هایس دیفس و  نایم  رد 
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بیذهت ( . 1 «. } يدرک ادا  ار  بـلطم  قـح  یتـفگ و  رــصتخم  هـک  دــنگوس  مناــج  هـب  ؛ َتـْغَْلبَأ َتْزَجْوَأ َو  ْدـََـقل  يِرْمََعل  :» تـفگ رمع 
 { ،ج 6،ص 227،ح 7 ماکحألا

ایند رد  اهنآ  ریغ  ناکیدزن و  نایم  رد  ضیعبت  مدـع  تلادـع و  تیاعر  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ٌهَدوُمْحَم » َِکلَذ  َهَّبَغَم  َّنِإَف   » هب ماما  ریبعت 
باوـث زین  ترخآ  رد  دوـش و  یم  تموـکح  اـب  اـهنآ  یهارمه  مدرم و  هدوـت  يدونــشخ  ناـنیمطا و  ببــس  اریز  ، دراد یکین  تبقاــع 

.دراد رب  رد  ار  نادهاجم  ناراکوکین و 

ایاعر هاگره  :» دیامرف یم.دنک  یم  مک  ار  تموکح  تالکـشم  زا  يرایـسب  هک  دیامرف  یم  رداص  ار  مهم  روتـسد  نیموس  ماما  هاگ  نآ 
هب تبسن  ار  اهنآ  نامگ  شیوخ  رذع  ِنایب  اب  راذگب و  نایم  رد  نانآ  اب  اراکشآ  ار  شیوخ  رذع  دنربب  یتلادع  یب  نامگ  وت  هب  تبـسن 

رگید يوس  زا  دوش و  یم  وت  یقالخا  تیبرت  بجوم  وس  کی  زا  رما  نیا  اریز  ، نک حالـصا  هدش ) ینیبدب  بجوم  هچنآ  هرابرد   ) دوخ
تـسا قح  هب  اهنآ  نتخاس  راداو  هک  تدوصقم  هب  ار  وت  ، دوخ رذـع  ِنایب  هک  دوش  یم  ببـس  تیعر و  هرابرد  تسا  یتفطالم  قافرا و 
هلیـسو هب  يزیچ  یتقو  هک  اجنآ  زا  تسا و  یفاصنا  یب  متـس و  ملظ و  يانعم  هب  « ْفیَح ( .» 1  } ًاْفیَح َِکب  ُهَّیِعَّرلا  ِتَّنَظ  ْنِإ  َو  ( ؛» دـناسرب

(2  } ْرِحْـصَأَف  { دور یم  راـک  هب  ندروـخ  سوـسفا  ياـنعم  هب  زورما  هژاو  نیا  ، دروـخ یم  سوـسفا  ناـسنادورب  تسد  زا  متـس  مـلظ و 
رهاظ و زیچ  همه  نابایب  رد  هک  اجنآ  زا.نتفر  نابایب  هب  ینعی  « راحْصا هدش و« هتفرگ  نابایب  يانعم  هب  « ارحـص » هشیر زا  رما  لعف  « رِحْـصأ .»
(3  } ْلِدْعا ،َو  َكِرْذُِعب ْمَُهل   { تسانعم نیمه  هب  زین  ماما  مالک  رد  هتفر و  راک  هب  نتخاس  راکـشآ  يانعم  هب  هدام  نیا  ، دوش یم  راکـشآ 
،َو َکِسْفَِنل َْکنِم  ًهَضاَیِر  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ، َكِراَحْـصِِإب ْمُهَنُونُظ  َْکنَع   { تسا هدش  هتفرگ  ندنادرگرب  يانعم  هب  « لودع » هشیر زا  « لِدْعا .»

ندرب نیب  زا  ار  اـه  یجک  ندرک و  تسار  فاـص و  ياـنعم  هب  « میوـقت ( .» 4  } ْمِهِمیِْوقَت ْنِم  َکَتَجاَح  ِِهب  ُُغْلبَت  ًاراَذـْعِإ  ،َو  َِکتَّیِعَِرب ًاـْقفِر 
( . ِّقَْحلا یَلَع   { تسا

دنا و هاگآان  درذگ  یم  هعماج  رد  هک  یلئاسم  تایئزج  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  اه  تموکح  تالکـشم  زا  یکی  میناد  یم 
.تسا یفخم  اهنآ  رب  شلیلد  هک  دنز  یم  روما  حالصا  تالکشم و  لح  يارب  یتامادقا  هب  تسد  لداع  رادمامز  هاگ 

ادج تموکح  زا  ار  مدرم  تسا  نکمم  ددرگ  مکارتم  مه  يور  اه  ینامگدـب  نیا  رگا  دوش و  یم  مدرم  ینامگدـب  بجوم  رما  نیمه 
یقطنم لیلد  اراکـشآ  دیاب  ، هدش ادـیپ  يا  هلأسم  هرابرد  مدرم  يارب  ینظ  ءوس  دـنک  ساسحا  رادـمامز  یلاو و  هاگره  ور  نیا  زا  ، دزاس

.ددرگ فرطرب  ناشنظ  ءوس  دننک و  ادیپ  رکف  شمارآ  اهنآ  ات  دراد  نایب  ار  دوخ  راک 

ناکیدزن و دیعب و  بیرق و  هک  تسا  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  ندرک  هدافتسا  ، نارادمامز يارب  مالـسا  رد  اه  تصرف  نیرتهب  زا  یکی 
بجوم هک  ار  يراک  ره  ماجنا  لیالد  دنفاکشب و  ار  لئاسم  شنابئان  ای  میقتـسم  روط  هب  دوخ  دناوت  یم  وا  دنا و  عمج  نآ  رد  اهنآ  ریغ 

.دنیوگب اراکشآ  هدش  ینامگدب 

رذـع هک  اهنآ  یلو  ؛ دـننک یم  مادـقا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هینایب  نداد  ای  هبحاصم  اب  ًـالومعم  ، اـه هناـسر  یگدرتسگ  هب  هّجوت  اـب  زورما 
.دیآ یم  رد  هزرل  هب  ناشتردق  ياه  هیاپ  دنوش و  یم  اوسر  يدوز  هب  دنرادن  یهجوم 

عفر : لّوا : دومرف رکذ  مهم  هدـیاف  ود  تیعر  نظ  ءوس  دراوم  رد  يرگاـشفا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هّجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
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ییوگ ، لمع نیا  اب  وا  اریز  ، رادـمامز یلاو و  سفن  تضایر  : مود.اهانگنت تاناکما و  حرـش  اه و  تیعقاو  نایب  قیرط  زا  مدرم  نظ  ءوس 
دیوگ و یم  نخـس  هناعـضاوتم  اهنآ  اب  ، ردارب تسود و  کی  نوچمه  هدمآ و  دورف  تردق  جوا  زا  هدراذگ و  مدرم  رایتخا  رد  ار  دوخ 

.تسا رادمامز  قالخا  حور و  شرورپ  سفن و  تضایر  هیام  عضاوت  نیا 

: هلمج زا.دوب  روتسد  نیا  يارب  یلمع  هوسا  هدرک و  راک  نیا  رب  مادقا  اهراب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

دصکی رگید  یضعب  نایفسوبا و  دننام  شیرق  ناملسم  هزات  ياسؤر  يارب  هک  یماگنه  ، نینح گنج  ناوارف  مئانغ  میـسقت  ماگنه  هب  .1
تخـس اهنآ  زا  یهورگ  ، دومرف ررقم  رتش  راهچ  دودـح  رد  مک و  رایـسب  ار  نیـشیپ  راـصنا  نارجاـهم و  مهـس  داد و  رارق  هیمهـس  رتش 

اجنیا رد.دـندومن  تمینغ  میـسقت  رد  تلادـع  تیاـعر  مدـع  هب  مهتم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یـضعب  دـندش و  تحاراـن 
ات مدرک  بلج  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دارفا  نیا  ّتبحم  راـک  نیا  اـب  نم  : تفگ اـهنآ  هب  درک و  ناـیب  اراکـشآ  ار  دوخ  رذـع  ادـخ  ربمغیپ 

دنفسوگ رتش و  یهورگ  دیرادن  تسود  ایآ  مدراذگاو ) تسا  راد  هشیر  ناتدوجو  رد  هک   ) ناتمالـسا هب  ار  امـش  یلو  دنوش  ناملـسم 
،ج 2،ص يربـط خـیرات  ،ج 2،ص 320 و  ماـشه نبا  هریـس  ( . 1 { ؟ دـیربب دوخ  اـب  ار  هّللا  لوـسر  هب  ناـمیا  ّتبحم و  امـش  یلو  دـنربب 

 { ترجه متشه  لاس  ثداوح  ،361

هکم ناکرـشم  اب  هک  حلـص  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ.داتفا  قافتا  هیبیدـح  حلـص  رد  هک  تسا  ینایرج  رگید  هنومن  .2
لامعا ماجنا  نودب  دش  رضاح  ًالّوا  درک  رارقرب 

هدمآ همان  حلص  نیا  رد  شیرق  عفن  هب  هک  ار  ییاهطرش  ًایناث  ددرگ و  زاب  هنیدم  هب  - دندوب هتـسب  مارحا  شنارای  دوخ و  هکنیا  اب  - هرمع
.دوب نیگنس  شنارای  رب  هلأسم  نیا  هک  دریذپب  دوب 

َمْوَی یّکَـشَک  ُّطَق  ِمالْـسإلا  ِیف  ُتْکَکَـش  ام  :» تفگ وا  هک  هدـمآ  یتیاور  رد.دوب  رمع  دـندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  هک  یناـسک  هلمج  زا 
؟ میتسین ناملـسم  ام  اـیآ  : درک ضرع  هدـمآ  ربمغیپ  تمدـخ  « مدرکن هیبیدـح  زور  کـش  دـننام  یکـش  مالـسا  رد  هاـگ  چـیه  ؛ َهَِّیْبیَدُـح

دوخ نید  رد  ار  يراوخ  تفخ و  همه  نیا  ام  ارچ  سپ  : درک ضرع.دنتسه  : دومرف دنتسین ؟ كرشم  اهنآ  ایآ  : درک ضرع.دیتسه  : دومرف
يدحا هداد و  نم  هب  ار  یحلـص  روتـسد  نینچ  ادـخ  ؛ دوبن نم  هیحان  زا  نیا  : دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  نارای  ربمایپ  میریذـپب ؟

نبا هریس  ( . 1 (. } تسا شیپ  رد  اه  يزوریپ  (و  .درک دـهاوخن  عیاض  ارم  ادـخ  دـینادب  دـنک و  تفلاخم  ار  راـگدرورپ  رما  دـناوت  یمن 
 { ،ج 2،ص 215 ماشه

( هفـص لها  رب   ) ات دندروآ  ربمغیپ  تمدخ  « ییاذغ داوم  زا  » يزیچ : دومرف یم  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  .3
تحاران ًابلق  نارگید  دوب  نکمم  نوچ  داد و  اهنآ  زا  یعمج  هب  اهنت  ور  نیا  زا  ، دسرب همه  هب  هک  دوبن  يا  هزادـنا  هب  یلو  ؛ دـنک میـسقت 

یمن همه  هب  مدید  نم  ؛ دندوب هدروآ  ام  يارب  یمک  رادقم  هفـص  لها  يا  : دومرف دـمآ و  اهنآ  ربارب  رد  ربمایپ  ، دنـشاب ضرتعم  دـنوش و 
باب ، تاکزلا باتک  ،ج 6، هعیشلا لئاسو  ( . 2 (. } دش دهاوخ  ناربج  هدنیآ  رد  و   ) مداد دنتـشاد  يرتشیب  زاین  هک  يدارفا  هب  ار  نآ.دسر 

 { ،ج 20،ص 296 هعاربلا جاهنم  28،ح 2؛

مشش تسیب و  شخب 
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همان نتم 

ِنَِکل ،َو  َكِداَِلِبل ًاْنمَأ  ،َو  َکِموُمُه ْنِم  ًهَحاَر  ،َو  َكِدُونُِجل ًهَعَد  ِْحلُّصلا  ِیف  َّنِإَف  یًـضِر  ِهِیف  ِهَِّلل  َكُّوُدَع َو  ِْهَیلِإ  َكاَعَد  ًاْحلُـص  َّنَعَفْدَـت  َال  َو 
َتْدَقَع ْنِإ  َو.ِّنَّظلا  َنْسُح  َِکلَذ  ِیف  ْمِهَّتا  ،َو  ِمْزَْحلِاب ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل  َبَراَق  اَمَّبُر  َّوُدَْـعلا  َّنِإَف  ، ِهِْحلُـص َدـَْعب  َكِّوُدَـع  ْنِم  ِرَذَْـحلا  َّلُک  َرَذَْـحلا 

اَم َنوُد  ًهَّنُج  َکَـسْفَن  ْلَـعْجا  ،َو  ِهَناَـمَْألِاب َکَـتَّمِذ  َعْرا  ،َو  ِءاَـفَْولِاب َكَدـْهَع  ْطُـحَف  ، ًهَّمِذ َکـْنِم  ُهَتـْـسَْبلَأ  ْوَأ  ، ًهَدـْقُع َكِّوُدَـع  َنـَْیب  َکَْـنَیب َو 
ْدَق َو.ِدوُهُْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ، ْمِِهئاَرآ ِتُّتَشَت  ،َو  ْمِِهئاَوْهَأ ِقُّرَفَت  َعَم  ، ًاعاَِمتْجا ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَـش  ِهّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، َْتیَطْعَأ

َّنَِلتْخَت َال  ،َو  َكِدْهَِعب َّنَسیِخَت  َال  ،َو  َِکتَّمِِذب َّنَرِدْغَت  اَلَف  ؛ ِرْدَْغلا ِِبقاَوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْسا  اَِمل  َنیِِملْسُْملا  َنوُد  ْمُهَْنَیب  اَمِیف  َنوُکِرْـشُْملا  َِکلَذ  َمَِزل 
َیلِإ َنُونُکْسَی  ًامیِرَح  ،َو  ِِهتَمْحَِرب ِداَبِْعلا  َْنَیب  ُهاَْضفَأ  ًاْنمَأ  ُهَتَّمِذ  ُهَدْهَع َو  ُهّللا  َلَعَج  ْدَق  َو.ٌّیِقَش  ٌلِهاَج  اَّلِإ  ِهّللا  یَلَع  ُئِرَتْجَی  َال  ُهَّنِإَف  ، َكَّوُدَع

442 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4271 

http://www.ghaemiyeh.com


َدَْعب ٍلْوَق  ِنَْحل  یَلَع  ََّنلِّوَُعت  َال  ،َو  َلَلِْعلا ِهِیف  ُزِّوَُجت  ًادْقَع  ْدِقْعَت  َال  ،َو  ِهِیف َعاَدِخ  َال  َهََسلاَدُم َو  َال  َلاَغْدِإ َو  اَلَف  ، ِهِراَوِج َیلِإ  َنوُضیِفَتْـسَی  ،َو  ِِهتَعَنَم
وُجْرَت ٍْرمَأ  ِقیِـض  یَلَع  َكَْربَص  َّنِإَف  ِّقَْحلا ، ِْریَِغب  ِهِخاَسِْفنا  ِبَلَط  َیلِإ  ، ِهّللا ُدـْهَع  ِهِیف  َکَـمَِزل  ، ٍْرمَأ ُقیِـض  َکَّنَوُعْدَـی  اـَل  ِهَِقثْوَّتلا َو  ِدـیِکْأَّتلا َو 

.َکَتَرِخآ َال  َكاَْینُد َو  اَهِیف  ُِلبْقَتْسَت  َال  ، ٌهَْبلِط ِهِیف  ِهّللا  َنِم  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  ،َو  ُهَتَِعبَت ُفاَخَت  ٍرْدَغ  ْنِم  ٌْریَخ  ، ِِهتَِبقاَع َلْضَف  ُهَجاَرِْفنا َو 

اه همجرت 

یتشد

و وت ، يرکف  شمارآ  و  ناگدنمزر ، شیاسآ  هک  نکم ، در  تسا  نآ  رد  ادخ  يدونشخ  هک  ار  نمشد  فرط  زا  حلص  داهنـشیپ  زگره 
، دـنفلاخم گنج  هب  لّسوت  اب  هک  یبلط ) حلـص   ( PACIFISM مسیف یـساپ  رّکفت : دـقن   } ددرگ یم  نیمأت  حلـص  رد  روشک  ّتینما 

{. .تفریذپ دیاب  داد ، حلص  داهنشیپ  نمشد  رگا  سّدقم  عافد  زا  سپ  هکلب 

شیدـنا رود  سپ  دـنک ، ریگلفاغ  ات  دوش  یم  کیدزن  نمـشد  یهاگ  اریز  ندرک ، یتشآ  زا  سپ  دوخ  نمـشد  زا  راهنز ! راـهنز ! نکل 
 . نک مهّتم  ار  دوخ  ینیبشوخ  و  شاب ،

هدهع رب  هچنآ  رب  و  شاب ، راد  افو  شیوخ  دهع  هب  يداد ، ناما  ار  وا  دوخ  هانپ  رد  ای  دیدرگ ، دقعنم  نمشد  وت و  نیب  ینامیپ  رگا  لاح 
هک .تسین  دهع  هب  يافو  دـننامه  یهلا  تابجاو  زا  کی  چـیه  اریز  نادرگ ،  دوخ  نامیپ  رپس  ار  دوخ  ناج  و  شاب ، راد  تناما  یتفرگ 

.دنشاب هتشاد  رظن  قافّتا  نآ  رد  دنراد ، تالیامت  راکفا و  رد  هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج  مدرم  همه 

ار ینکش  نامیپ  راوگان  هدنیآ  هک  اریز  دندوب ، رادافو  دنتشاد  ناناملـسم  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  ّتیلهاج  نامز  نیکرـشم  هک  اجنآ  ات 
رب راکدب ، نادان  زج  یـسک  اریز  هدم ، بیرف  ار  نمـشد  و  نکم ، تنایخ  دوخ  دهع  رد  و  شابم ، نکـش  نامیپ  زگره  سپ  دـندومزآ . 

و ناگدـنب ، شیاسآ  هیاـم  دوخ  تمحر  اـب  دریگ  یم  لکـش  وا  ماـن  اـب  هک  یناـمیپ  دـهع و  دـنوادخ  دراد ،  یمن  اور  یخاتـسگ  ادـخ 
دهع رد  بیرف ، تنایخ ، داسف ، سپ  .دـنروایب  يور  نآ  نمأ  میرح  هب  ناگمه  ات  تسا ، هداد  رارق  ناگدـنروآ  هانپ  يارب  ینما  هاگهانپ 

مکحم زا  سپ  و  دراد ، دوـجو  ییاـه  هار  بیرف  يراـکلغد و  يارب  نآ  رد  هک  ینک  ءاـضما  ار  يدادرارق  اداـبم  درادـن .  هار  ناـمیپ  و 
رب ار  نآ  ادخ  و  هتفرگ ، رارق  تا  هدـهع  رب  هک  ینامیپ  تالکـشم  ادابم  رادرب ،  ییوج  هناهب  زا  تسد  همان ، داد  رارق  رد  ّتقد  يراک و 

هارمه هب  ار  هدـنیآ  رد  يزوریپ  دـیما  هک  اه  نامیپ  تالکـشم  رد  وت  ییابیکـش  اریز  دراد ، او  ینکـش  ناـمیپ  هب  ار  وت  هداـهن ، تندرگ 
 . یشاب ینکش  نامیپ  يوگ  خساپ  یناوت  یمن  ترخآ  ایند و  رد  و  یسرت ، یم  نآ  رفیک  زا  هک  تسا  ینکش  نامیپ  زا  رتهب  دراد ،

يدیهش

زا .دناسر و  شیاسآ  ار  وت  نازابرـس  یتشآ ، هک  باتم  يور  دوب ، نآ  رد  ادخ  ياضر  و  دناوخ ، نادـب  ار  وت  نمـشد  هک  یحلـص  زا  و 
یکیدزن هب  نمـشد  اسب  هک  زیهرپب  یتشآ  زا  سپ  دوخ  نمـشد  زا  راهنز ! راهنز ! نکیل  دنام ،  نمیا  تیاهرهـش  دناهرب و  تیاه  هودـنا 

يداهن ینامیپ  تنمـشد  اب  رگا  و  ورم ،  ینامگ  شوخ  هار  هب  و  وش ! شیدنا  رود  سپ  دیاشگب - دوخ  نیمک  و  دبای - یتلفغ  ات  دیارگ 
هچ اپ ،  رب  تنامیپ  ربارب  يرپس  نوچ  ار  دوخ  .ادا و  يراد  همذ  رب  ار  هچنآ  نک و  افو  شیوخ  دـهع  هب  يداد  ناما  ار  وا  دوخ  همذ  رد  و 
هک نوگ  هنوگ  ياهاوه  همه  اب  دنـشابن  ناتـسادمه  تخـس  دهع  هب  يافو  ندرمـش  گرزب  نوچ  ادخ  ياهبجاو  زا  زیچ  چـیه  رب  مدرم 
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دندرمش یم  مزال  دوخ  نایم  ار  دهع  هب  يافو  ناناملسم  زا  ادج  زین  ناکرشم  .دنرآ و  نایم  رد  هک  رگیدکی  فلاخم  ياهیأر  و  دنراد ،
نکـشم و يا  هتـسب  هک  ار  ینامیپ  نکم و  تنایخ  يا  هتفرگ  هدـهع  هب  هچنآ  رد  سپ  .دـندرب  ار  ینکـش  نامیپ  راوگان  نایاپ  نایز  هچ 

رارق یناما  ار  دوخ  راهنیز  نامیپ و  ادـخ  .دـنکن و  يریلد  ادـخ  رب  تخبدـب  نادان  زج  هک  بیرفم  تسوت - نامیپ  رد  هک - ار  تنمـشد 
نآ يراوتـسا  رد  اـت  هتخاـس  شراوتـسا  یمیرح  نوـچ  و  هداـهن ، ناـگمه  هدـهع  رب  ار  نآ  تیاـعر  ناگدـنب  هب  تمحر  رد  زا  و  هداد ،
هک دنبم  ینامیپ  و  دروآ ،  شیپ  يرکم  هن  و  داد ، یبیرف  هن  و  درک ، ناوت  یتنایخ  هن  نامیپ  رد  سپ  .دنشک  نآ  هانپ  هب  تخر  دنمرایب و 

يارب و  يوپم - تنایخ  هار  رارقرب - تدهع  دش و  راوتسا  تنامیپ  نوچ  و  دروآ .- دیدپ  نآ  رد  يا  هنخر  ای  درک - ناوت  یلیوأت  ار  نآ 
رـس هداهن ، تندرگ  رب  ار  نآ  ادخ  دهع  هداتف و  تا  هدـهع  رب  هک  ینامیپ  یتخـس  ادابم  و  يوجم ،  ار  ظفل  ینعم  فالخ  شندز  مه  هب 

، يراودـیما ار  نآ  شیاشگ  هک  يراوشد  راک  رد  تندرک  ییابیکـش  هک  دراداو ، نامیپ  نآ  ندز  مه  هب  رب  قحان - هب  ار - وت  درادرب و 
هک دـنک  تساوخزاب  ناـنچ  ار  وت  ادـخ  هک  نیا  و  یناـسرت ، نآ  رفیک  زا  هک  تسا  يرکم  زا  رتهب  راـظتنا ، رد  ار  شا  ییوکین  ناـیاپ  و 

.یناوتن تترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ششخب  تساوخرد 

یلیبدرا

شمارآ حلص  رد  هک  یتسردب  سپ  يدونشوخ  نآ  رد  ار  يادخ  رم  دشاب  هک  وت  نمشد  نادب  ار  وت  دناوخ  هک  ار  یحلص  نکم  عفد  و 
زا نک  رذـح  کـین  ینعی  رذـح  همهب  ندرک  رذـح  نکیل  ار و  وت  ياهرهـش  رم  ینمیا  وـت و  ياـهمغ  زا  شیاـسآ  تست و  ياهرکـشل 

سپ درمش  تمینغ  ار  تلفغ  ات  درآ  یم  یکیدزنب  يور  هک  تسه  اسب  نمشد  هک  یتسردب  سپ  وا  ندرک  یتشآ  زا  سپ  دوخ  نمشد 
دوخ نمـشد  نایم  دوخ و  نایم  ینک  دـقع  رگا  نمـشدب و  ار  افو  نامگ  یئوکین  حلـص  نآ  رد  زاس  مهتم  ار و  طاـیتحا  قیرط  ریگ  ارف 

تناماب و ار  نداد  راهنز  نک  تیاعر  نآب و  ندرک  افوب  ار  دوخ  دـهع  راد  هاگن  سپ  راهنیز  سابل  دوخ  زا  ار  وا  یناشوپب  ای  ار  يدـقع 
دنشاب رتخـس  نامدرم  هک  يزیچ  ياه  هضیرف  زا  تسین  هک  یتسردب  سپ  نامیپ  دهع و  زا  يداد  هچنآ  دزن  رپس  ار  دوخ  سفن  نادرگب 

نامیپ و دهعب و  افو  نتـشاد  میظع  زا  نورد  ياه  هشیدـنا  یگدـنکارپ  ناشیا و  ياهوزرآ  ندوب  قرفتم  دوجو  اب  قافتا  يور  زا  نآ  رب 
سکعب رما  یتسیاب  یم  هکنآ  لاح  ناناملـسم و  هن  تسناشیا  ناـیم  هچنآ  رد  ناکرـشم  ار  دـهعب  ياـفو  دـنا  هدومن  مازتلا  هک  یتسردـب 

هدم بیرف  ار و  دوخ  دهع  نکـشم  دوخ و  دـهعب  نکم  یئافویب  سپ  یئافویب  رذـع و  ياهتبقاع  زا  ار  لابو  دـنا  هتفای  هکنآ  ههجب  دـشاب 
دوخ راهنز  ار و  دوخ  دهع  ادخ  دینادرگ  هک  قیقحتب  تخبدب و  نادان  زجب  ادخ  رب  دنک  یمن  يریلد  هک  یتسردب  سپ  ار  دوخ  نمشد 

یهوبناب دنور  یم  نآ و  يراوتـسا  يوسب  دنریگ  یم  مارآ  هک  یمیرح  دوخ و  تمحرب  ناگدـنب  نایم  ارنآ  دـینارتسگ  هک  ینمیا  زا  ار 
ار يدقع  دنبم  دهع و  نآ  رد  ینداد  بیرف  هن  یندروآ و  بیرف  هن  یهابت و  چیه  تسین  سپ  وا  يراگتـسر  ادـخ و  یگیاسمه  يوسب 

راتفگ ياطخ  رب  نکم  دامتعا  اهتلع و  نآ  رد  دشاب  زیاج  هک 

هک يرما  یگنتب  دناوخن  هک  دیاب  ندـینادرگ و  راوتـسا  ندرک و  دامتعا  نآ و  نتخاس  دـکؤم  زا  سپ  يرگ  هلیحب  ندرک  لیم  راتفگ و 
اوب یشاب  هتشاد  دیما  هک  يراک  یگنت  رب  وت  ربص  هک  یتسردب  سپ  قح  ریغب  نآ  نتخاس  هابت  بلطب  ادخ  دهع  نآ  رد  ار  وت  هدش  مزال 
نآ رد  ادـخ  بناج  زا  وتب  دـنک  هطاحا  هکنآ  نآ و  تبوقع  زا  یتسر  هک  یئافویب  زا  تسا  رتهب  نآ  تبقاع  ینوزفا  نآ و  هودـنا  ندـش 

وت ترخآ  رد  هن  دوخ و  يایند  رد  بولطم  نآ  رد  ینکن  لابقتسا  هک  یبولطم  دهع 

یتیآ
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ندوـسآ رب  ببـس  حلـص  .تسا  هـتفهن  نآ  رد  يادـخ  يدونـشخ  هـک  باـتمرب  يور  نآ  زا  دـناوخارف ، حلـص  هـب  ار  وـت  تنمـشد  رگا 
کین شاب و  رذحرب  نمـشد  زا  حلـص ، نامیپ  زا  سپ  یلو ، .دشخب  تینما  ار  تروشک  دناهرب و  جنر  مغ و  زا  ار  وت  دوش و  تنایهاپس 

هب ار  نظ  نسح  هنم و  تسد  زا  ار  یـشیدنارود  سپ  .دریگ  ورف  تلفغ  هب  ار  وت  ات  دـنک  یکیدزن  اسب  هچ  نمـشد ، اریز  .شاـب  رذـحرب 
، کین يا ، هداد  هک  ار  یناما  نک و  افو  شیوخ  دهع  هب  يداد  شناما  یتسب و  یتسود  نامیپ  تنمـشد  دوخ و  نایم  رگا  هن و  وس  کی 

.يامن تیاعر 

دوجو اـب  مدرم  هک  يدـنوادخ  تاـبجاو  زا  کـی  چـیه  اریز  زاـس ، رپـس  ار  دوـخ  يا  هداد  هک  یناـما  يا و  هتـسب  هک  یناـمیپ  ربارب  رد 
هب يافو  مه  ناکرشم  یتح  .تسین  نامیپ  دهع و  هب  يافو  زا  رتگرزب  دنتسه ، يءارمه  ناتسادمه و  نآ  رد  دیاقع ، ارآ و  رد  فالتخا 

هتفرگ هدهع  رب  هچنآ  رد  سپ  .دندوب  هتفایرد  ار  ینکـش  نامیپ  ردغ و  راوگان  بقاوع  اریز  دندرمـش ، یم  مزال  دوخ  نایم  رد  ار  دهع 
.دننک يریلد  یلاعت ، يادخ  ربارب  رد  یقش  نانادان  اهنت  اریز  .بیرفم  نامیپ  هب  ار  تمصخ  نکشم و  ار  تنامیپ  نکم و  تنایخ  يا ،

هتخاس یمیرح  نوچ  ار  نآ  هداد و  رارق  ناما  دراد ، دوخ  ناگدنب  رب  هک  یتبحم ، تمحر و  ببـس  هب  ار  دوخ  راهنیز  نامیپ و  دنوادخ 
ار و بیرف  هن  تسا و  ییامندوخ  يارب  ییاج  ار  تنایخ  هن  سپ  .دنروآ  هانپ  نآ  راوج  هب  دننک و  یگدنز  نآ  راوتسا  راس  هیاس  رد  هک 
هب شندز  مه  رب  يارب  ناـمیپ  ندرک  راوتـسا  نتـسب و  زا  سپ  دوـب و  دـناوت  هار  ار  لـیوءات  نآ  رد  هک  دـنبم  یناـمیپ  .ار  يرگ  هلیح  هن 

دهع دـیاب  يا و  هتفرگ  ندرگ  رب  هک  ینامیپ  يارجا  یتخـس  هک  ادابم  .يامنم و  هیکت  دـشاب ، یماـهیا  اـهنآ  رد  هک  ولهپ  ود  ياـهترابع 
.یشاب هتشاد  یقح  نآ  رد  هکنآ  یب  دراداو ، نآ  خسف  نتسکش و  هب  ار  وت  ینک ، تیاعر  نآ  رد  ار  ادخ 

زا هک  يردـغ  زا  يراد ، یم  مشچ  ار  شـشوخ  تبقاع  يا و  هتـسب  نآ  شیاشگ  هب  دـیما  هک  يراوشد  راک  ربارب  رد  وت  يرادـیاپ  اریز 
ایند و رد  شیاشخب  بلط  هار  دـنک و  تساوخزاب  تدـنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  هب  زین  .تسا و  رتهب  یـسب  یتسه  كانمیب  شماـجنارس 

.دوش هتسب  وت  رب  ترخآ 

نایراصنا

،و نایرگشل شیاسآ  بجوم  حلص  اریز  نادرگم ، يور  تسا  نآ  رد  ادخ  يدونشخ  دنک و  یم  توعد  نآ  هب  تنمشد  هک  یحلص  زا 
 . تسوت ياهرهش  تینما  ،و  اهنآ رطاخ  یگدوسآ 

طایتحا قیرط  هنیمز  نیا  رد.دهد  حلص  هب  نت  ندرک  ریگلفاغ  يارب  نمشد  هک  اسب  هچ  ، نک رذح  نمشد  زا  یلک  هب  حلص  زا  سپ  یلو 
 . راذگم مدق  ینامگ  شوخ  هار  هب  ،و  ریگ

هب ار  تنداد  ناما  ،و  نک افو  تدادرارق  هب  يدـناشوپ ، ناما  ساـبل  وا  هب  دوخ  بناـج  زا  اـی  ، یتسب يدادرارق  تنمـشد  دوخ و  نیب  رگا 
- نامیپ هب  يافو  ندرمش  گرزب  نوچ  یهلا  تابجاو  زا  يزیچ  رب  مدرم  اریز   ، هد رارق  دوخ  تادهعت  رپس  ار  دوخ  ،و  امن تیاعر  تناما 

مزال دوخ  رب  ار  دهع  رب  يافو  نیملـسم  رب  هوالع  مه  نیکرـشم.دنرادن  قافتا  - دنراد هک  ییارآ  فالتخا  نوگانوگ و  ياهاوه  همه  اب 
ار دوخ  نامیپ  و  زرون ، تنایخ  يا  هتفرگ  هدهع  هب  هچنآ  رد  سپ   . دندوب هدومزآ  ار  ینکش  نامیپ  تشز  بقاوع  هک  ارچ  دنتسناد ، یم 
هداد و رارق  ناما  ار  شنامیپ  دهع و  دـنوادخ   ، دـنکن یخاتـسگ  تخبدـب  نادان  زج  دـنوادخ  رب  هک  ، نزم لوگ  ار  تنمـشد  ،و  نکـشم
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،و دـنیاسایب نآ  يراوتـسا  رد  اـت  تسا  ینما  میرح  ناـمیپ  دـهع و  ، هتـشاذگ ناگدـنب  همه  هدـهع  رب  شتمحر  باـب  زا  ار  نآ  تیاـعر 
.دنور نآ  هانپ  هب  ناگمه 

هیروت و هناهب و  لیوأت و  هار  نآ  رد  هک  نکم  رارقرب  ینامیپ  دـهع و   . تسین اور  رکم  بیرف و  تنایخ و  ناـمیپ  دـهع و  رد  نیا  رب  اـنب 
تنداتفا انگنت  رد  دیابن  و  ربم ،  راک  هب  ولهپ  ود  دننام و  هیروت  راتفگ  نامیپ  دهع و  ندومن  راوتـسا  دیکأت و  زا  سپ  ،و  دـشاب زاب  بیرف 
يانگنت رد  وت  ربص  هک  ارچ  ، دناشکب عورـشمان  روط  هب  نآ  خسف  هب  ار  وت  هدـش  روآ  مازلا  وت  يارب  ادـخ  نامیپ  دـهع و  هکنیا  رطاخ  هب 

زا هکنیا  زا  تسا  رتوکین  ،و  یناسرت شتازاجم  زا  هک  یتنایخ  زا  تسا  رتهب  يراد  ار  شتبقاع  يرترب  شیاشگ و  دیما  هک  نامیپ  دهع و 
 . ینک ششخب  تساوخ  رد  دنوادخ  زا  ترخآ  ایند و  رد  یناوتن  هک  یتروص  هب  ، يدرگ عقاو  تساوخزاب  دروم  قح  بناج 

حورش

يدنوار

نم سیل  هناف  هلوق : .دوهعلاب و  ءاـفولا  میظعت  نم  هب  اـعامتجا  دـشا  ساـنلا  یـش ء  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناـف  هلوق : .هحارلا و  هعدـلا : و 
و هربخ ، ءافولا  میظعت  نم  ناث و  ادتبم  دشا  ادتبم و  سانلا  هلوق  .دوهعلاب و  ءافولا  میظعت  نم  هب  اعامتجا  دـشا  سانلا  یـش ء  هللا  ضئارف 

هلوق ربخ  هنال  عفر  هربخ  همـسا و  عم  سیل  لحم  و  سیل ، ربخ  هنال  بصن  هلمجلا  لحم  و  لوالا ، ادـتبملا  ربخ  هربخ  عم  یناثلا  ءادـتبملا 
هتیمل رعاشلا : لوقک  هنم ، لاح  وهف  مدـقت  امل  نالا  یـشل ء و  هفـص  ناکل  ارخاتم  ناـک  ول  هللا  ضئارف  نم  .سیل و  مسا  یـش ء  و  هناـف ،
ساخ و  هب ، ردـغ  يا  سوخی  سیخی و  هب  ساخ  لاقی : ردـغی ، يا ال  هیلع : مهدـهاع  امب  نسیخت  للخ و ال  هناـک  حولی  لـلط  اـشحوم 
عمجا هضیرف  سیل  .دـهعلا و  نم  هتیطعا  ام  نود  يا  هیاقو ، کسفن  لعجا  يا  هیانک ، انهه  و  سرتلا ، هنجلا : .ثکن و  اذا  دـهعلاب  نـالف 

.ردـغلا و هبقاع  ءوس  نم  اولمع  امل  مهنیب  امیف  نوردـغی  اوناک ال  راـفکلا  نا  لاـق : مث  .ءاـفولا  نم  ءاوهـالا  ءارـالا و  قرفت  عم  نادـبالل 
لعج هللا  نا  لاق : .هبحت و  تتک  نا  کندب و  یف  کقفاوی  مل  اذا  کلذ  و  هتشحوتسا ، يا  دبلا  تلبوتسا  لاقی : اولقثتـسا ، يا  اولبوتـسا :

هعنملا لاقی : و  تیکـسلا ، نبا  نع  نکـسی  دق  کیرحتلاب و  هعنم  زع و  یف  نالف  لاقی : و  هتعنم ، یلا  هتمحرب  سانلا  نکـسیل  انما  هدـهع 
ضیفتمـسلا و  هرثکلاب ، هیلا  نولیـسی  يا  راوج : يا  نوضیفتـسی  .هتریـشع و  نم  عنمی  نم  و  زع ، یف  وه  يا  هرفک ، رفاک  لثم  عنام  عمج 

يا ال هسلادـم : .داسفلا و ال  لغدـلا : و  داسفا ، يا ال  لاغدا : .لاس و ال  یتح  رثک  ءاملا  ضاف  و  هریغ ، ءاملا و  هضافا  لثم  لیـسی  يذـلا 
نحل یلع  نلوعت  .مالظلا و ال  یف  هب  کیتای  هناکف  یـشلا ء ، کیلع  یفخی  کـعداخی و ال  ـال  يا  سلادـی  ـال  نـالف  لاـقی  هعداـخم ،
هلوق .دهعلا و  قاثیملا : و  هقیثولا ، ذخا  ماکحالا و  هقثوتلا : .هیبرعلا و  یف  نحللا  هنم  و  باوصلا ، نع  لودعلا  یلع  دـمتعت  يا ال  لوقلا :

كایند و ال اهیف  لیقتـست  هلوق ال  .هتبوقع و  يا  هتعبت  فاخت  ردـغ  نم  ریخ  هلوق  یف  ردـغ  یلع  فطع  هبلط  هللا  نم  کـب  طـبحت  نا  و 
.لبقتست ال  يور : .فوذحم و  لوعفملاف  كایند ) لیقتسی  يا ال   ) هبلط هلوقل  هفص  کترخآ 

يردیک

نم و  سیل ، مسا  یـش ء : .دوهعلاـب  ءاـفولا  میظعت  نم  مهئاوها  قیرفت  عـم  اـعامتجا  هیلع  دـشا  ساـنلا  یـش ء  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناـف 
هیلع دشا  سانلا  مالـسلا : هیلع  هلوق  .ء  یـشل  هفـص  ناکل  ارخاتم  ناک  ول  .للط و  اشحوم  هزغل  هلوق : یف  امک  لاحلا ، عضوم  یف  ضئارف 

و ناث ، ادتبم  دشا  جاهنملا  بحاص  لاق  و  دشاب ) قلعتی  میظعت  نم  و  لاحلا ، عضوم  یف  قیرفت  عم  سیل و  ربخ  هلمجلا  و  ربخ ، ادـتبم و  )
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دهعلاب نالف  ساخ  هب و  ردـغ  يا  سوخی  سیخی و  اذـکب : ساخ  .ادـج و  شحاف  اطخ  اذـه  و  سانلا ، ربخ  هلمجلا  و  هربخ ، میظعت  نم 
: هعنملا .هبحت  تنک  نا  و  کندـب ، یف  کقفاوی  مل  اذا  کلذ  و  هتمحارتسا ، يا  دـلبلا  تلبوتـسا  و  اولقثتـسا ، يا  اولبوتـسا : .ثکن و  يا 

اطخلا نحللا  و  هانعم ، هاوحف و  لوقلا : نحل  .هعداخملا و  هسلادملا : و  داسفالا ، لاغدالا ، .تیکـسلا و  نبا  نع  نونلا  نکـسی  دق  زعلا و 
.اضیا

مثیم نبا 

دش و دب  رهـش  عضو  دلبلا : تلبوتـسا  ینیگنـس ، يدب ، لابو : ار  راک  نآ  دندرمـش  نیگنـس  رمالا : اولبوتـسا  شیاسآ  یگدوسآ - هعد :
تفای نایرج  بآ  ءاملاب : ضافتسا  .درتسگ  هاضفا : گنرین  لتخ : تسکـش  ار  نامیپ  دهع و  دعولاب : ساخ  دندش  یـضاران  نادنورهش 

: لوقلا نحل  ندز  گنرین  دننام  هریغ  ورف ش و  رد  يراکبیرف  سیلدت و  زا  هلعافم  باب  ردصم  هسلادم : داسف  لغد : ندرک  هابت  لاغدا :
رگا تسا - نآ  رد  ادـخ  ياضر  هک  ار  یـشزاس  حلـص و  ادابم  يراـک  رد  ندز  ولهپ  نتـشاد و  هراـشا  نتفگ و  نخـس  هدرپ  رد  دـننام 

روشک تینما  اهمغ و  ندش  فرطرب  نایهاپس و  شیاسآ  ثعاب  شزاس  حلـص و  هک  اریز  یهدب ، تسد  زا  درک - توعد  ار  وت  نمـشد 
هدوب نتخاس  ریگلفاغ  یکیدزن  شزاس و  زا  شفده  نمشد  هک  اسب  هچ  اریز  شاب ، رذحرب  تخس  نمشد ، اب  حلـص  زا  سپ  یلو  .تسا 

زا ار  تینما  نامیپ  سابل  یتسب و  ینامیپ  نمـشد  دوخ و  نیب  رگا  و  شابم ! ناـمگ  شوخ  و  ریگب ، ار  طاـیتحا  بناـج  نیارباـنب  .دـشاب 
، هدـب رارق  يا  هتـسب  هک  ینامیپ  عافد  رپس  ار  دوخ  و  نک ، افو  دوخ  دـهع  هب  شاب و  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  يدـناشوپ  وا  رب  دوخ  بناج 
، دـهع هب  يافو  زا  اهنآ - نوگانوگ  راکفا  رظن و  فالتخا  همه ي  اب  مدرم - نیب  رد  یهلا  تاـبجاو  زا  ادـخ  دزن  رد  زیچ  چـیه  هک  اریز 

ماجنارس هک  ور  نآ  زا  دنتفرگ ، یم  مهم  ار  دهع  هب  يافو  دوخ ، نیب  رد  نیملسم ، مالسا و  زا  شیپ  مه ، ناکرشم  یتح  تسین ، رتمهم 
، یشاب تنمشد  بیرف  ددصرد  ادابم  و  یـشاب ، نکـش  نامیپ  ینک و  تنایخ  تنامیپ  هب  ادابم  سپ  .دندوب  هتفایرد  ار  ینکـش  نامیپ  دب 

ثعاب هک  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  دـنوادخ  .تخبدـب و  نادان  رگم  دوش  یمن  خاتـسگ  ادـخ  رب  و  تسادـخ ، رب  تراسج  یعون  نآ  اریز 
، يراکبیرف نیاربانب ، تسا ، هداد  رارق  شفطل  هاـنپ  رد  نتـسیز  يارب  ینما  لـحم  ار  نآ  و  تسا ، هدرتسگ  ناگدـنب  ناـیم  تسا ، تینما 
زا سپ  دـیابن  و  يوش ، لسوتم  اهیریگ  هناهب  رذـع و  هب  ات  نکم ، دـقعنم  يدادرارق  لوا  زا  .درادـن  هار  نآ  رد  يزابگنرین  ندز و  لوگ 

ار وت  ینک  تیاعر  نآ  هرابرد ي  ار  یهلا  نامیپ  دیاب  هک  يراک  يانگنت  دـیابن  و  يربب ، راک  هب  ولهپود  مهم و  ینخـس  نامیپ ، دـهع و 
یم راظتنا  ار  نآ  کین  دمایپ  يروادیما و  نآ  ماجنا  هب  هک  يراوشد  راک  ربارب  رد  ندوب  هوتسن  اریز  دنک ، اجبان  ینکش  نامیپ  هب  راداو 
چیه هک  تسا  دـنوادخ  تساوخزاب  سرت  زا  رتهب  نینچمه  و  یـسرت ، یم  نآ  یهلا  رفیک  تازاجم و  زا  هک  تسا  یگنرین  زا  رتهب  يرب 

نآ هب  نمشد  هک  يا  هنادنسپادخ  حلص  در  زا  ار  وا  مهدزناش : .يرادن  شیپ  رد  نآ  رد  شـشخب  وفع و  يارب  ترخآ  ایند و  رد  یهار 
هک تسا ، هداد  هجوت  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  دراد  لمع  نیا  هک  يدیاوف  حلاصم و  هب  ار  وا  هتـشاد و  رذحرب  دـنک  یم  شتوعد 

حلص رثا  رد  هک  تسا  يراکشآ  نشور و  تحلصم  هس  اهنآ  و  تسا ، كدالبل  حلصلا …  یف  ناف  ترابع : سایق ، يارغـص  همدقم ي 
مزال و شنتفریذـپ  دـشاب  یحلاصم  نینچ  رب  لمتـشم  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ ، ردـقم  ياربک  .دـیآ و  یم  تسد  هب  شزاس  و 

زین و  تسا ، هدومن  طاـیتحا  بناـج  نتفرگ  هب  رما  و  هتـشاد ، رذـحرب  نمـشد  زا  تخـس  شزاـس ، زا  سپ  ار  وا  مهدـفه : .تسا  بجاو 
طایتحا و نیا  ترورض  رب  .دشابن و  یکتم  دشاب ، هدش  ادیپ  نمشد  اب  شزاس  حلـص و  زا  تسا  نکمم  هک  ینظ  نسح  هب  هداد  روتـسد 

اـسب هچ  ینعی : لفغتیل  براقتی  امبر  ودعلا  ناف  هلمج : نآ ، يارغـص  همدقم ي  هک  تسا  هداد  هجوت  يرمـضم  سایق  اب  نتـشاد  رذحرب 
هراب نیا  رد  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ددرگ و  زوریپ  وا  رب  دزاس و  ریگلفاغ  ار  وا  ات  هدـش  کـیدزن  وا  هب  شزاـس  حلـص و  اـب  نمـشد 
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نینچ زین  ردـقم  ياربک  .دـنا و  هدـش  فذـح  اهنآ  ندوب  نشور  حوضو و  لیلد  هب  لوعفم  ود  ره  .دراد و  هدومزآ  يدـهاوش  لیالد و 
نامیپ شنمشد  وا و  نیب  هچنانچ  هک  هدرک  رما  وا  هب  مهدجیه : .تسا  بجاو  مزال و  وا  زا  ندوب  رذحرب  دشاب  نانچ  سک  ره  و  تسا :
ینامیپ يارب  یعافد  رپس  نوچمه  ار  دوخ  دنک و  تیاعر  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  هک  ار  یتناما  دشاب و  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  دـش  هتـسب 

ار شـشوپ ) ینعی  سبللا   ) هملک دنک  عافد  نآ  زا  دـشاب - وا  ررـض  هب  دـنچ  ره  دوخ - ناج  تمیق  هب  ینعی  دـهد ، رارق  تسا  هتـسب  هک 
.دراد و نآ  لاثما  نهاریپ و  هب  تینما  ششوپ  هک  یتهابش  هب  رظن  تینما ، شـشوپ  ریز  نمـشد  ندش  دراو  يارب  تسا  هدروآ  هراعتـسا 

نآ ریظن  رپس و  هب  ینابهگن  رد  وا  ناج  هک  یتهابش  رظن  زا  تسا ، هدروآ  يو  ناج  يارب  هراعتسا  ار  رپس  ینعی  هنجلا ) : ) هملک نینچمه 
هک یتسارب  .ردـغلا 1 - هناف …  تسا : هدومن  راداو  ار  وا  تساـهنآ  رب  لمتـشم  ریز  تراـبع  هک  لـیلد  ود  هب  يراداـفو  نیا  رب  .دراد و 

یتح .دـنهد 2 - یمن  تیمها  ردـقنیا  یهلا  تاـبجاو  زا  یبـجاو  چـیه  رب  دوخ - نوگاـنوگ  راـکفا  رظن و  فـالتخا  همه ي  اـب  مدرم -
هلمج ي ود  .دنتسناد  یم  راوگان  ار  يراکبیرف  ینکـش و  نامیپ  تسردان  دمایپ  هدوب و  دنبیاپ  دهع  يافو  هب  مالـسا  زا  شیپ  ناکرـشم 
يدنبیاپ و دشاب  روطنآ  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  اهنآ  ردقم  ياربک  هک  دنتـسه  يرمـضم  سایق  يارب  ارغـص  همدـقم ي  ود  هدـش  دای 
نامیپ و نتسب  اب  نمـشد  نتفیرف  و  ینکـش ، نامیپ  نامیپ و  دهع و  رد  تنایخ  زا  یهن  اب  هاگنآ  .تسا  يرورـض  مزال و  نآ  يرادهگن 

هناف هلمج ي : زا  - 1 تسا : هتـشاد  رذحرب  ینکـش  نامیپ  زا  تهج  ود  هب  .تسا و  هداد  رارق  دیکات  دروم  ار  بلطم  وا  ندز  لوگ  دـعب 
دنک یخاتـسگ  ادـخ  رب  هک  یـسک  اریز  دوش : یم  نینچ  نآ  هصـالخ ي  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  یقـشالا  … 

همدقم نیمراهچ  زا  تسادخ ، رب  خاتـسگ  يراکبیرف  نکـش و  نامیپ  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  تسا ، تخبدب  هراچیب و 
ارغص همدقم ي  تسا  نکمم  تسا و  راکبیرف  نکش و  نامیپ  هک  تسا  یسک  نآ  تخبنوگن  صخش  سپ  دوش : یم  هتفرگ  هجیتن  نیا 

، دـشاب روـطنآ  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردـقم  ياربـک  و  تسا ، یتخبدـب  ثعاـب  ادـخ و  رب  یخاتـسگ  لـمع ، نآ  اریز  دـشاب : نینچ 
انما هراوج و  لعج …  دق  و  ترابع : .میسر 2 - یم  رظندروم  هجیتن ي  هب  لوا  زا  بیترت  نیا  هب  .تسا  مزال  يرورض و  نآ  زا  بانتجا 

يارب هراعتـسا  ار  میرحلا )  ) ظفل تسا : هداد  رارق  دوخ  فطل  هیاس ي  رد  نتـسیز  يارب  ینما  لحم  ار …  نامیپ  دهع و  دنوادخ  ینعی :
زا يرادرب  هرهب  تمعن و  زا  هدنب  يرادروخرب  هب  یحیشرت  هراعتـسا ي  روط  هب  نوکـسلا ) : ) هملک ي دربراک  اب  هدروآ و  نامیپ  دهع و 

، تسا هنتف  زا  ندنام  ناما  رد  ادخ و  هب  نانیمطا  دامتعا و  نامه  هک  هراعتـسا  تهج  رب  هلیـسو  نیدـب  و  هدومن ، هراشا  وا  تمحر  راوج 
یم نآ  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  نخـس  نیا  و  تسا ، هدرک  هیبشت  عناـم  یعون  هب  ار  میرح  و  هداد ، هجوت 

ياههار هک  يدادرارق  داقعنا  زا  ار  وا  مهدزون : .تسین  اور  نآ  رد  يراکبیرف  نآ و  نتـسکش  دـشاب ، ناـنچ  نآ  هک  يزیچ  ره  و  دوش :
ندوـمن راوتـسا  هب  روتـسد  زا  هیاـنک  نـیا  .تـسا و  هدرک  یهن  دـشاب  هتـشاد  اوراـن  ياهدـمایپ  ینعی  دـشاب ، زاـب  نآ  رد  هناـهب  رذـع و 
يرگید زا  يراوتـسا  مکحم و  نامیپ  هک  نآ  زا  سپ  اهنامیپ ، اهدـنگوس و  رد  مهبم ، راتفگ  رب  دامتعا  زا  ار  وا  متـسیب : .تساهدادرارق 

هک تسا  ینخس  مهبم ، ولهپود و  راتفگ  هنومن ي  تسا و  هدرک  عنم  تسا ، هتسب  وا  اب  یمکحم  نامیپ  نینچ  رگید  صخش  ای  هتفرگ و 
دنزب رس  يراک  نینچ  دیاب  تدوخ  زا  هن  ینعی  .دندرک  نایب  ریوزت  رس  زا  هفافل و  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  دوخ  تعیب  رد  ریبز  هحلط و 
ثعاب یهلا  نامیپ  هب  طوبرم  راک  يانگنت  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  وا  مکی : تسیب و  .شاب  هتـشاد  هجوت  نارگید  ياـعدا  هب  هن  و 

تماقتـسا و هب  راداو  ار  وا  کـترخآ  كربـص …  ناـف  تراـبع : اـب  دروـم  نیا  رد  .دریگب و  هدـیدان  قحاـن  هب  ار  ناـمیپ  هک  دوـش  نآ 
رفیک نامه  نآ ، دمایپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .تسا و  يرمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  ترابع  نآ  و  تسا ، هدرک  يرادیاپ 

زا روظنم  و  تسا ، تمایق  زور  دـهع و  يافو  هب  تبـسن  تساوخزاـب  ناـمه  تساوخزاـب ، زا  دوصقم  و  دراد ، لاـبند  هب  هک  تسا  یهلا 
ترخآ ایند و  رد  هک ، نیا  رب  تساوخزاب  ندرک  فصتم  و  تسا ، نادب  يدـنبیاپ  زا  هیانک  نامیپ  زا  تساوخزاب  هب  هار ، ندوب  رـصحنم 

هتـشاد یهار  هک  تسا  راک  رد  ییایند  هن  تساوخزاب ، نآ  لباقم  رد  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  يرادن ، ینکـش  نامیپ  زا  وفع  ياربی  هار 
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ياـهراک يارب  زج  ترخآ  رد  اریز  تسه ، یترخآ  هار  هن  و  درادـن ، دوـجو  ییاـیند  زور  نآ  اریز  یـشاب ، اـیند  ریخ  دـیما  هب  یـشاب و 
( لیقتست  ) یضعب .درادن و  ترخآ  رد  یلوبق  لباق  ریخ  دوش ، عقاو  یهلا  تساوخزاب  دروم  هک  یسک  ره  .تسین و  یشریذپ  هار  بوخ 

.ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  يرادن ، ار  اوران  دمایپ  تساوخزاب و  نآ  زا  تشگزاب  هار  وت  ینعی  دنا : هدرک  تیاور  ءای  ای 

دیدحلا یبا  نبا 

ِنَِکل َكِدَالِِبل َو  ًاْنمَأ  َکِموُمُه َو  ْنِم  ًهَحاَر  َكِدُونُِجل َو  ًهَعَد  ِحـْلُّصلا  ِیف  َّنِإَف  اًضِر  ِهِیف  ِهَِّلل  َكُّوُدَـع و  ِْهَیلِإ  َكاَعَد  ًاْحلُـص  َّنَعَفْدَـت  َو َال 
َتْدَقَع ْنِإ  ِّنَّظلا َو  َنْسُح  َِکلَذ  ِیف  ْمِهَّتا  ِمْزَْحلِاب َو  ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل  َبَراَق  اَمَّبُر  َّوُدَْـعلا  َّنِإَف  ِهِْحلُـص  َدـَْعب  َكِّوُدَـع  ْنِم  ِرَذَْـحلا  َّلُک  َرَذَْـحلا 

[ ََکل ٍّوُدَع   ] َْنَیب َکَْنَیب َو 

ْنِم َْسَیل  ُهَّنِإَف  َْتیَطْعَأ  اَم  َنوُد  ًهَّنُج  َکَسْفَن  ْلَعْجا  ِهَناَمَْألِاب َو  َکَتَّمِذ  َعْرا  ِءاَفَْولِاب َو  َكَدْهَع  ْطُحَف  ًهَّمِذ  َْکنِم  ُهَتْـسَْبلَأ  ْوَأ  ًهَدـْقُع  َكِّوُدَـع 
َنوُکِرْشُْملا َِکلَذ  َمَِزل  ْدَق  ِدوُهُْعلِاب َو  ِءاَفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ْمِِهئاَرآ  ِتُّتَـشَت  ْمِِهئاَوْهَأ َو  ِقُّرَفَت  َعَم  ًاعاَِمتْجا  ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَـش  ِهَّللا  ِِضئاَرَف 

ُهَّنِإَف َال َكَّوُدَـع  َّنَِلتْخَت  َكِدـْهَِعب َو َال  َّنَسیِخَت  َِکتَّمِذـِب َو َال  َّنَرِدـْغَت  َالَف  ِرْدَْـغلا  ِِبقاَوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْـسا  اَِمل  َنیِِملْـسُْملا  َنوُد  ْمُهَْنَیب  اَـمِیف 
ِِهتَمْحَِرب ِداَبِْعلا  َْنَیب  ُهاَْضفَأ  ًاْنمَأ  ُهَتَّمِذ  ُهَدْهَع َو  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ٌّیِقَش َو  ٌلِهاَج  َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  ُئِرَتْجَی 

[ ُهْدِقْعَت  ] ِهِیف َو َال َعاَدِخ  َهََسلاَدُم َو َال  َلاَغْدِإ َو َال  َالَف  ِهِراَوِج  َیلِإ  َنوُضیِفَتْسَی  ِِهتَعَنَم َو  َیلِإ  َنُونُکْسَی  ًامیِرَح  َو 

[ ِلْوَْقلَا  ] ِنَْحل یَلَع  ََّنلِّوَُعت  َلَلِْعلا َو َال  ِهِیف  ُزِّوَُجت  ًادْقَع  ْدِقْعَت 

ٍْرمَأ ِقیِـض  یَلَع  َكَْربَص  َّنِإَف  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِهِخاَسِْفنا  ِبَلَط  َیلِإ  ِهَّللا  ُدْهَع  ِهِیف  َکَمَِزل  ٍْرمَأ  ُقیِـض  َکَّنَوُعْدَی  ِهَِقثْوَّتلا َو َال  ِدـیِکْأَّتلا َو  َدـَْعب  ٍلْوَق 
[ ُلیِقَتْسَت  ] ٌهَْبلِط َال ِهَّللا  َنِم  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  ُهَتَِعبَت َو  ُفاَخَت  ٍرْدَغ  ْنِم  ٌْریَخ  ِِهتَِبقاَع  َلْضَف  ُهَجاَرِْفنا َو  وُجْرَت 

 . َکَتَرِخآ َكاَْینُد َو َال  اَهِیف  ُِلبْقَتْسَت 

دعب رذـحی  نأ  یغبنی  نکل  دالبلل و  نمألا  مهلا و  نم  هحارلا  دونجلا و  هعد  نم  هیف  اـمل  هیلإ  یعد  اذإ  حلـصلا  ملـسلا و  لـبقی  نأ  هرمأ 
قثت و ال کنظ ال  نسح  مهتا  مزحلاب و  ذـخف  کتلفغ  بلطی  يأ  لفغتیل  حلـصلاب  براق  امبر  هنإـف  هدـیک  ودـعلا و  هلئاـغ  نم  حلـصلا 

 . رذحلا رئاطلاک  نک  ودعلاب و  کنظ  نسح  یلإ  نکست 

 . ردغت الف  کسفن  تبهذ  ول  يأ و  تیطعأ  ام  نود  هنج  کسفن  لعجا  لاق و  دوهعلاب  ءافولاب  هرمأ  مث 

لحم لوألا و  إدـتبملا  ربخ  هربخ  عم  یناثلا  أدـتبملا  اذـه  هربخ و  ءافولا  میظعت  نم  ناث و  أدـتبم  دـشأ  أدـتبم و  سانلا  يدـنوارلا  لاق  و 
رخأت ول  لاح و  هللا  ضئارف  نم  سیل و  مسا  ءیـش  هنإف و  ربخ  هنأل  عفر  هربخ  همـسا و  عم  سیل  لـحم  سیل و  ربخ  اـهنأل  بصن  هلمجلا 

یف هلبق  رورجملا  راجلا و  نأل  یفنلا و  یلع  هدامتعال  هرکن  ناک  نإ  کلذ و  زاج  سیل و  مسا  ءیش  نأ  باوصلا  ءیشل و  هفـص  ناکل 
إدتبم نم  هبکرملا  هلمجلا  هذه  هربخ و  دشأ  أدتبم و  سانلا  هفرعملا و  نم  برق  کلذب و  صصختف  هفصلاک  لاحلا  عضوم 

انلوق یف  ربخلا  فذح  امک  دوجولا  یف  هریدقت  فوذحمف و  ءیش  وه  يذلا  إدتبملا  ربخ  امأ  ءیش و  هفص  اهنأل  عفر  عضوم  یف  ربخ  و 
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ناک اذإ  رجلا  فرح  نأل  هربخ  ءافولا  میظعت  نم  ناث و  أدتبم  دشأ  نأ  نم  يدنوارلا  لاق  ام  حصی  سیل  دوجولا و  یف  يأ  هللا  الإ  هلإ  ال 
میظعت نم  دـشأ  نوکی  نأ  زوجی  هنإف ال  اضیأ  هنع و  اربخ  نوکی  فیکف  هسفن  دـشأب  قلعتم  وه  انهاه  فوذـحمب و  قلعت  إدـتبمل  اربخ 

إدـتبملا نع  مالکلا  اذـهب  ربخت  نأ  تدرأ  اذإ  کنأ  يرت  دـیفم أ ال  ریغ  مالک  کلذ  نأل  يدـنوارلا  معز  امک  ساـنلا  نع  اربخ  ءاـفولا 
.ابرطضم امالک  نوکی  لب  ائیش  كدیفت  هلصحم  هروص  کلذ  نم  مقی  مل  سانلا  وه  يذلا 

هنأل عفر  هدـعب  ام  سانلا و  عضوم  نوکی  هیلع و  مدـق  دـق  إدـتبملا و  ربخ  هنأل  عفر  عضوم  یف  هللا  ضئارف  نم  نوکی  نأ  اضیأ  نکمی  و 
عـضوم نوکی  لاح و  هنأل  عضوملا  بوصنم  هللا  ضئارف  نم  نوکی  نأ  اضیأ  عنتمی  سیل  الوأ و  هانلق  امک  ءیـش  وه  يذلا  إدتبملا  ربخ 

.ءیش وه  يذلا  إدتبملا  ربخ  هنأل  اعفر  دشأ  سانلا 

.ءافولا موزللاب و  یلوأ  مالسإلاف  هنس  مهنیب  هعیرش و  مهل  کلذ  راص  دوهعلاب و  ءافولا  مهکرش  عم  نوکرشملا  مزل  دق  هل ع و  لاق  مث 

 . کجازم قفاوی  مل  هتلقثتسا و  هتمخوتسا و  يأ  دلبلا  تلبوتسا  الیقث  يأ  الیبو  هودجو  اولبوتسا  و 

كدهعب نسیخت  و ال 

.ثکن ردغ و  يأ  هتمذب  نالف  ساخ  نردغت  يأ ال 

 . هتعدخ يأ  هتلتخ  هب  نرکمت  يأ ال  كودع  نلتخت  هلوق و ال 

.قیرف نود  قیرف  هب  صتخی  مهنیب ال  اکرتشم  هلعج  هدابع  نیب  هاضفأ  هلوق  و 

ردـقم فوذـحمب  هقلعتم  انهاه  یلإف  هراوج  یلإ  نینکاس  مهبرآم  مهتاـجاح و  بلط  یف  نورـشتنی  يأ  هراوج  یلإ  نوضیفتـسی  لاـق و 
داسفلا و ال لغدـلا  داسفإ و  يأ ال  لاـغدإ  ـالف  لاـق  الـسرم  يأ  لـمنلا 12 } . هروس  ( 1 َنْوَعِْرف {  یلِإ  ٍتاـیآ  ِعِْست  ِیف  یلاـعت  هلوـقک 

نامتک عیبلا  یف  سیلدتلا  هملظلا و  سلدلا  لصأ  نوخی و  عداخی و ال  يأ ال  سلادی  سلاوی و ال  نالف ال  لاقی  هعیدخ  يأ ال  هسلادـم 
 . يرتشملا نع  هعلسلا  بیع 

الوعم هضقنی  نأ  ودعلا  نیب  هنیب و  دـقعلا  دـقع  اذإ  هاهن  جراخملا و  بلط  للعلا و  تالیوأتلا و  هیف  نکمی  ادـقع  دـقعی  نأ  نع  هاهن  مث 
یف رهاـظ  وه  اـم  یلع  دـقعت  اـمنإ  دوقعلا  نإـف  هظفللا  رهاـظ  نعأ  مل  اذـک و  تینع  اـمنإ  لوـقی  وأ  لوـق  يوـحف  وأ  یفخ  لـیوأت  یلع 

.نطابلا یف  ام  یلع  فرعلا ال  حالطصالا و  یف  لوادتم  لامعتسالا 

هتعس يأ  هلمهملا  ءاحلاب  هحاسفنا  يور  و 

ودعلا دیک  نم  رذحلا  یف  ءاج  امیف  لصف 

ردغلا و نع  یهنلا  یف  اذک  هریثک و  ءایشأ  ملسلا  رهاظ  یلإ  نوکسلا  يأرلا  یف  طیرفتلا  نع  یهنلا  ودعلا و  دیک  نم  رذحلا  یف  ءاج  دق 
.قحلا ریغب  اهخسف  دوهعلا و  تالیوأت  بلط  نع  یهنلا 
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هوبأ هیلإ  بتکف  .دهج }  دـعب  ؛ يأل دـعب  ( 2 يأل {  دـعب  اجن  بطعلا و  یلع  هیف  فرـشأ  رمأ  یف  هیبأ  ماـیأ  یف  رهاـط  نب  هللا  دـبع  طرف 
حـضتفت الأ  وجرأ  تنک  دـق  تومت و  الأ  طق  جرأ  مل  ینأل  درو  ول  کیعن  نم  يدـنع  ربکأ  ناک  ام  کـطیرفت  ربخ  نم  ینب  اـی  یناـتأ 

.ظقیتلا مزحلا و  كرتب 

هءابهلا رفجب  هعم  نم  ردب و  نب  هفیذح  لتق  امل  ریهز  نب  سیق  نأ  یبلکلا  نبا  يور  و 

بیرح بیرغ  ریهز  نب  سیق  انأ  رمنلا  رـشاعم  ای  لاقف  مویلا  دـعب  هینافطغ  یهجو  یف  رظنت  لاق ال  طـساق و  نب  رمنلاـب  قحل  یتح  جرخ 
مکربخأ یتح  مکیف  میقأ  ینإ ال  مهل  لاقف  مهنم  هأرماب  هوجوزف  رقفلا  اهلذأ  ینغلا و  اـهبدأ  دـق  هأرما  یل  اورظناـف  روتوم  دیرـش  دـیرط 

یتح مهیف  ماقأف  هقالخأ  اوضرف  ملظأ  یتح  فنآ  يرأ و ال  یتح  راـغأ  ـال  یلتبأ و  یتح  رخفأ  تسل  فنأ و  رویغ  روخف  اـنأ  یقـالخأب 
مکیـصوم ینإ  مکرهظأ و  نیب  یماقم  مکیف و  یترهاصم  یف  یلع  اقح  مکل  نإ  رمنلا  رـشعم  ای  لاقف  مهنع  لوحتی  نأ  دارأ  مث  هل  دـلو 

هدـیوستب و نوباعت  نم ال  دـیوست  هصرفلا و  لانت  هجاحلا و  كردـت  اهب  نإف  هانألاب  مکیلع  لاصخ  نع  مکاهنأ  اهب و  مکرمآ  لاـصخب 
یلع راجلا  هراجإ  ماعنإلا و  لبق  هعنم  نودـیرت  ام  عنم  هلأسملا و  لبق  هءاطعإ  نودـیرت  ام  ءاطعإ  سانلا و  شیعی  هب  نإف  دوهعلاـب  ءاـفولا 

تلکث هب  نإف  ناهرلا  نع  رهدلا و  راع  هنإف  ردـغلا  نع  مکاهنأ  لایعلاب و  فیـضلا  طلخ  یمایألا و  لزانم  نع  تویبلا  سیفنت  رهدـلا و 
لوضفلا یف  اوطعت  راعلا و ال  ینثروأ  هءابهلا  لهأ  یلتق  نإف  ءامدلا  یف  فرسلا  نع  یبأ و  ریهز  عرـص  هب  نإف  یغبلا  نع  یخأ و  اکلام 

اـملاظ و تحبـصأ  ینأ  اوملعا  روبقلا و  نهتویب  ریخف  ءاـفکألا  نهب  اوبیـصت  مل  نإـف  ءاـفکألا  یماـیألا  اوحکنأ  قوقحلا و  نع  اوزجعتف 
رصنتف .دجنب }  داو  مسا  : رامغ ( 1 رامغ {  یلإ  مهنع  لحر  مث  هل  بنذ  نم ال  یلتقب  مهتملظ  اـکلام و  مهلتقب  ردـب  ونب  ینملظ  اـمولظم 

تام نأ  یلإ  لظنحلا  لکأ  یتح  لکآملا  نع  فع  اهب و 

یناشاک

رم دشاب  هک  اضر ) هیف  هللا   ) وت نمـشد  كودـع )  ) نادـب ار  وت  دـناوخ  هک  هیلا ) كاعد   ) ار یحلـص  نکم  عفر  و  احلـص ) نعفدـت  (و ال 
هحار و   ) تسا وت  ياهرگشل  شمارآ  حلص و  نآ  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  كدونجل ) هعد  حلصلا  یف  ناف   ) يدونشخ نآ  رد  ار  يادخ 

نک رذح  نکیلو  رذحلا ) لک  رذـحلا  نکل  و   ) ار وت  ياهرهـش  رم  ینمیا  و  كدالبل ) انما  و   ) وت ياه  مغ  زا  شیاسآ  و  کمومه ) نم 
هب سپ  براق ) امبر  ودـعلا  ناـف   ) وا یتشآ  زا  دـعب  دوخ  ینمـشد  زا  هحلـص ) دـعب  كودـع  نم   ) نک رذـح  کـین  نیی  .رذـح  همه  هب 

طایتحا قیرط  ریگارف  سپ  مزحلاب ) ذخف   ) درمش تمینغ  ار  تلفغ  ات  لفغتیل )  ) دروآ یم  یکیدزن  هب  يور  هک  اسب  نمـشد  هک  یتسرد 
نا و   ) تسا ناشیا  يرادافو  نظ  نآ  هک  ار  نمـشد  هب  نامگ  ییوکین  نظلا ) نسح   ) حلـص نآ  رد  زاس  مهتم  و  کـلذ ) یف  مهتا  و   ) ار

ای کنم ) هتـسبلا  وا   ) ار یناـمیپ  دـهع و  هدـقع )  ) دوخ نمـشد  ناـیم  دوخ و  ناـیم  ینک  دـقع  رگا  و  كودـع ) نیب  کـنیب و  تدـقع 
عرا و   ) نآ هب  ندرک  افو  هب  ار  دوخ  راهنز  دـهع  راد  هاگن  سپ  ءافولاب ) كدـهع  طحف   ) ار راهنز  ساـبل  همذ )  ) دوخ زا  ار  وا  یناـشوپب 

رپس ار  دوخ  سفن  نادرگب  و  هنج ) کسفن  لعجا  و   ) نآ رد  تنایخ  هب  هن  تناما ، هب  ار  نداد  راهنیز  نک  تیاـعر  و  هناـمالاب ) کـتمذ 
ریـشمش نارپ و  ریت  زا  ار  ندب  دراد  یم  هاگن  هک  رپس  هچمه  ار  نآ  رادهگن  ینعی  .نامیپ  دـهع و  زا  يداد  هچنآ  دزن  تیطعا ) ام  نود  )
نامدرم هک  اعامتجا ) هیلع  دشا  سانلا   ) يزیچ ادـخ  ياه  هضیرف  زا  تسین  هک  یتسرد  هب  سپ  یـش ء ) هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف   ) نارب
تتـشت و   ) ناشیا نوگانوگ  ياهوزرآ  ندوب  قرفتم  دوجو  اـب  مهئاوها ) قرفت  عم   ) قاـفتا عاـمتجا و  ثیح  زا  نآ  رب  دنـشاب  رت  تخس 

کلذ مزل  دق  و   ) نامیپ دهع و  هب  افو  نتـشاد  میظع  زا  دوهعلاب ) ءافولا  میظعت  نم   ) ناشیا ینورد  ياه  هشیدنا  یگدـنکارپ  و  مهئارآ )
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، ناناملسم هن  نیملسملا ) نود   ) ناشدوخ نایم  رد  مهنیب ) امیف   ) ناکرشم ار  دهع  يافو  دنا  هدومن  مازتلا  هک  یتسرد  هب  و  نوکرـشملا )
ياهتبقاع زا  ردـغلا ) بقاوع  نم   ) ار لابو  دـنا  هتفای  هکنآ  تهج  هب  اولبوتـسا ) امل   ) دـشاب سکع  هب  رما  هک  یتسیاـب  یم  هکنآ  لاـح  و 

دهع و نکشم  و  كدهعب ) نسیخت  و ال   ) دوخ راهنیز  هب  نکم  ییافو  یب  سپ  کتمذب ) نردغت  الف   ) لام لاح و  رد  ییافو  یب  ردغ و 
نادان رگم  یقـش ) لهاج  الا   ) ردـغ يور  زا  ادـخ  رب  دـنک  یمن  يریلد  هک  یتسرد  هب  سپ  هللا ) یلع  يرتجی ء  هناف ال   ) ار دوخ  ناـمیپ 

هک هاضفا )  ) ناما ینمیا و  انما )  ) ار دوخ  راهنیز  دهع و  یلاعت  يادخ  دینادرگ  هک  قیقحت  هب  و  هتمذ ) هدهع و  هللا  لعج  دق  و   ) تخبدب
هک یمیرح  و  هتعنم ) یلا  نونکسی  میرح  و   ) دوخ تمحر  هب  ناگدنب  نایم  رد  هتمحرب ) دابعلا  نیب   ) ار نآ  دینارتسگ  تخاس و  هداشگ 
یم و  هراوج ) یلا  نوضیفتسی  و   ) ررش ررض و  زا  نآ  هب  ندرک  اجتلا  هب  دنیامن  یم  ظوفحم  نآ و  يراوتـسا  يوس  هب  دنریگ  یم  مارآ 

بیرف هن  و  هسلادـم ) ـال  و   ) یندرک هاـبت  چـیه  تسین  سپ  لاـغدا ) ـالف   ) وا يراگتـسر  ادـخ و  یگیاـسمه  يوس  هب  یهوبنا  هب  دـنور 
هک للعلا ) هیف  زوجت   ) هک ار  يدهع  يدقع و  دنبم  و  ادقع ) دقعت  و ال   ) نامیپ دهع و  رد  ینداد  بیرف  هن  و  هیف ) عادـخ  و ال   ) یندروآ

نحل یلع   ) نکم دامتعا  و  نلوعت ) و ال   ) نامدرم نداد  بیرف  تهج  هب  اه  ناـتهب  اـه و  هدـسفم  ثادـحا  اـهتلع و  نآ  رد  دـشاب  زیاـج 
دکوم زا  سپ  هقثوتلا ) دیکاتلا و  دـعب   ) تعیب رد  ضیرعت  هیروت و  نوچ  رادرک  نآ  رد  هلیح  هب  ندومن  لیم  راتفگ و  ياطخ  رب  لوقلا )

مزال هک  هللا ) دهع  هیف  کمزل   ) يرما یگنت  هب  ار  وت  دناوخن  هک  دـیاب  و  رما ) قیـض  کنوعدـی  و ال   ) نآ ندـینادرگ  راوتـسا  نتخاس و 
یلع كربص  ناف   ) قح ریغ  هب  نآ  نتخاس  هابت  بلط  هب  قح ) ریغب  هخاـسفنا  بلط  یلا   ) یلاـعت يادـخ  دـهع  نآ  رد  وت  رب  دـشاب  هدـش 

( هتبقاع لضف  و   ) نآ هودنا  ندشاو  هب  یشاب  راودیما  هک  هجارفنا ) اوجرت   ) يراک یگنت  رد  وت  ییابیکش  هک  یتسرد  هب  سپ  رما ) قیض 
و هیف ) هللا  نم  کب  طیحت  نا  و   ) نآ لابو  زا  هتعبت )  ) یـسرت هک  ییاـفو  یب  زا  تسا  رتهب  فاـخت ) ردـغ  نم  ریخ   ) وا تبقاـع  ینوزفا  و 

بولطم نآ  رد  ینکن  لابقتسا  هک  یبولطم  كایند ) اهیف  لبقتست  هقبلط ال   ) دهع نآ  رد  وت  هب  یلاعت  يادخ  زا  وت  هب  دوش  طیحم  هکنآ 
ریخ هب  رگم  دشاب  یمن  لابقتـسا  هک  اریز  ترخآ ، ایند و  رد  يزیچ  دـشابن  ینعی  دوخ  ترخآ  رد  هن  و  کترخا ) و ال   ) دوخ يایند  رد 

تعیب نآ  خـسف  بلط  هک  یبولطم  تعیب  نآ  زا  ار  وت  دـشابن  ینعی  .ءایلاب  هدـمآ  لیقتـست ) ال   ) یتیاور هب  و  لابو ، رـش و  هب  هن  لامک  و 
یبقع رد  هن  ایند و  رد  هن  بولطم  نآ  رد  ینک 

یلمآ

ینیوزق

شیاسآ تحار و  حلـص  رد  هک  اریز  دشاب ، اضر  نآ  رد  ار  يادـخ  رم  وت  نمـشد  نآ  هب  ارت  دـناوخب  هک  ار  یحلـص  هتبلا  ینکن  عفد  و 
هدرمش هک  تسا  رتشیب  رترهاظ و  نآ  زا  حلص  هدیاف  ارت ، دالب  تسا  نما  و  اهمغ ، اهشیدنا و  زا  ارت  تسا  تحار  و  ارت ، نایرگشل  تسا 
ینمیا رد  ود  نیا  و  دوب ، فوقوم  نآ  رب  دالب  ترامع  تعارز و  هک  تسا  دابع  ترثک  دالب و  ینادابآ  حلـص  دـیاوف  هلمج  زا  ددرگ و 

یهنم .میلعلا  عیمـسلا  وه  هنا  هللا  یلع  لکوت  اهل و  حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  و   ) هدومرف دوخ  باتک  رد  یلاعت  قح  و  دشاب ، لخاد  دالب 
هب ملاـع  رب  نآ ، ریغ  زا  تسا  اـضر  نآ  رد  ار  يادـخ  هک  یحلـص  زییمت  اـما  ریخ و  حلـصلا  هک  دـنکفا  هلغلغ  رید  هنهک  نـیا  رد  لاـبقا 

ننس زا  اهب  موکحم  یتنس  هک  تسا  نآ  دشاب  یلصا  وچمه  دناوت  اجنیا  هک  یلک  هدعاق  و  ددرگ ، هدیشوپ  مک  عراش  ضارغا  ماکحا و 
مالـسا هزوح  و  ددرگن ، دالب  دابع و  هب  دـئاع  يروج  و  ددرگن ، لدـبم  میوق ، تلم  ماکحا  زا  عرـش  لصاب  تباث  یمکح  و  نیبم ، نید 

اوحلـصاف اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  : ) هدومرف دـیجم  مالک  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  سورحم و  مالـسا  هضیب  و  دـنام ، نوصم 
هللا نا  اوطـسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلـصاف  تئاف  ناف  هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدحا  تغب  ناف  امهنیب 
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ترـضح و  نیقتملل ) هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت   ) هدومرف و  نیطـسقملا ) بجی 
رد رش  ریخ و  تاهج  و  دشاب ، نونظ  حلص  رثکا  و  دندرک ، تفلاخم  وا  اب  هک  موق  نالطب  رب  دناوخ  هیآ  نیا  هیقشقش ) ( ) هبطخ  ) رد ریما 

طباوض ددرگ ، بجاو  لمات  طایتحا و  تیاغ  و  دشابن ، لاضعا  لاکـشا و  زا  یلاخ  و  دشاب ، مها  رثکا و  رب  مکح  ددرگ ، ضراعتم  نآ 
عبتت هک  ره  و  هلک .) كرتی  هلک ال  كردـی  اـم ال   ) و ریثک ) ریخ   ) يارب لـیلق ) رـش  ناـمجر   ) لـثم دـشاب  یعرم  دـیاب  هیلک  هقح  هقلطم 
نانآ تریصب  نیا  هب  مدرم  برقا  و  دناسر ، مه  هب  لماک  تریـصب  زییمت  نیا  رد  دنک  باتک  نیا  رد  عقاو  ترـضح  نیا  لاوقا  ماکحا و 

ظافلا و رهاظ  رب  راصتقا  هن  هدـیمهف  نآ  یناعم  ضارغا و  و  دنـشاب ، هدرک  رحبت  ع )  ) تیب لها   ) ثیداحا باتک و  تیآ  رد  هک  دنـشاب 
نا یسآ  نکل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هلوق  ) باب نیا  رد  نتـسناد  دشاب  بجاو  هچنآ  باتک  نیا  رد  ترـضح  تاملک  زا  و  هدومن ، تایاور 

هکنیا زا  موش  یم  كانهودـنا  نیزح و  نم  نکل  ینعی و  الوخ ) هدابع  الود و  هللا  لام  اوذـختی  اهراجف و  اهواهفـس و  همـالا  هذـه  یلی 
نیا لاثما  و  دوخ ، هدـنب  ار  وا  ناگدـنب  و  دوخ ، تلود  ار  ادـخ  لاـم  دنرامـشب  و  ناـشیا ، نارادرکدـب  ءاهفـس و  دـنوش  تما  نیا  یلاو 

تفرگب بلح  رومیت  ریما  نوچ  هک  تسا  روکذـم  خـیراوت  رد  دـشاب : باوص  نیا  رد  نآ  رکذ  عفان  تسا  یتیاـکح  اـجنیا  .تاـملک و 
دوب اطخ  هچنآ  دیدنسپ و  دوب  باوص  هچنآ  دینـشب ، اهباوج  باب و  ره  رد  درک  اهلاوس  ناشیا  زا  دنتـشگ ، عمتجم  وا  سلجم  رد  ءاملع 

فالتا ءامد و  قارها  بجوم  ثعاب و  هچنانچ  دـتفا  یم  بورح  ناهاشداپ  اب  ار  ام  هک  دوب  نآ  يو  لاوس  هلمج  زا  دومن ، باتع  نآ  رب 
ران قحتسم  کلاه و  ناج  نآ  ناگتـشک  و  دشاب ، ناودع  یغب و  لها  ام  زا  کیمادک  نونکا  و  ددرگ ، یم  دابع  دالب و  داسفا  سوفن و 

ملعا دندنامرد  باوج  رد  ءاملع  دشاب ، تداهـش  هجرد  رجا و  ار  بناج  نآ  ناگتـشک  و  دشاب ، دـهاجم  قحم و  کیمادـک  و  دنـشاب ،
یضعب زا  دومن  یتیاور  دنتساوخ  تیاور  و  دندومن ، داعبتسا  ءاملع  مراد ، تیاور  حیرـص  صنب  نم  ار  لاوس  نیا  باوج  تفگ : ناشیا 

یف دهاجم  دـنیامن ، لاتق  هبراحم و  مه  اب  هک  موق  ود  قح  رد  هدـش  لوقنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  هربتعم  بتک  زا 
قافتا رارقا و  نآ  قدصب  و  دندومن ، لوبق  نآ  ءاملع  و  دشاب ، مالـسا  هملک  قح و  نید  يالعا  وا  ضرغ  هک  دشاب  بناج  نآ  هللا  لیبس 

نیا رد  هدش  دنتـسم  نادب  ریما  ترـضح  هک  هیالا ) هرخالا …  رادلا  کلت   ) هک يادـخ  مالک  زا  هیآ  نیمه  میوگ : یم  ریقف  .دـندرک و 
ضرالا و یف  اودـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  یلاعت : هلوقک   ) دـشاب ددـعتم  ادـخ  باتک  رد  هیآ  نیا  لاثما  .دـشاب و  تیافک  تباـب 
ار یـضعب  دـنا  هدـش  نامرف  بحاص  یلاعت  وا  تیـشم  هب  ضرا  رد  هک  كولم  زا  یکی  ره  یلاعت  قح  هلمجلا  یف  و  مکماحرا ) اوعطقت 
و هداهن ، ضرا  ریمعت  حالصا و  دابع و  دالب و  بیرخت  داسف و  رب  رما  يانب  هدوتـس و  هدرک و  حدم  ار  یـضعب  و  هدرک ، دیعو  دیدهت و 

یهز دسفملا  نم  حلـصملا  ملعی  هللا  و   ) دشاب ملاع  ریامـض  هب  يادـخ  و  دـشاب ، مولعم  رهاظ  يور  زا  حالـص  داسف و  ینعی  رما  ود  نیا 
ریما ترـضح  زا  مالک  نآ  و  دشاب ، هدوبن  نیرئاج  نیدسفم و  زا  يادخ  دزن  هک  یهد  نامرف  یکلم و  تداعـس  بحاص  تخب و  کین 

و  ) دشاب میظع  یلصا  اجنیا  هدابع ) نسلا  یلع  مهل  هللا  يرجی  امب  نیحلاصلا  هدابع  یلع  لدتـسی  امنا  و   ) تشذگ همان  دهع  نیا  رد  هک 
نتخانـش هب  دننک  یم  هلتاقم  مه  اب  هک  موق  ود  زا  کلاه  نتخانـش  ینعی  باب  نیا  رد  رما  يانب  هک  نادـب  و  یـش ء ) لکب  ملاعلا  وه  هللا 

هک تیاور  نآ  و  امدع ) ادوجو و   ) دشاب ریاد  یناعم  نیا  اب  یبناج  نالطب  تقیقح و  و  دشاب ، ضرا  رد  داسف  ناودـع و  یغب و  روج و 
یغبت یتلا  اولتاقف  یلاعت … (  قح  لوق  .دشابن و  مولعم  تیاور  تحـص  دـنچ  ره  .تسا  مولعم  لوقع  بابرا  شیپ  شنومـضم  تحص 

ریغب تعیب  ثکن  دـهع و  ضقن  نکیل  و  ددرگن ، روصحم  یغب  تاهج  و  دـشاب ، ینتبم  یناعم  نیا  رب  هیالا ) هللا …  رما  یلا  یفت ء  یتح 
عنم و  هللا ، لیبس  زا  دـص  و  نید ، ننـس  لیدـبت  مالـسا و  هملک  قیرفت  نیملـسم و  ياـصع  قش  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رب  جورخ  قح و 
مه زا  نید ، يالعا  بلاط  شیوخ و  يالعا  بلاط  ددرگ ، راکـشآ  اهتین  نوچ  و  دوب ، یغب  تاـهج  زا  مالـسا  دـئاقع  راـکنا  و  قوقح ،

هبلقب هرکناف  هیلا  يدعی  ارکنم  هب و  لمعی  اناودع  يار  نم   ) تسیورم مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترضح  تاملک  زا  .دندرگ و  زیمتم 
هملک ءایلعلا و  یه  هللا  هملک  نوکتل  فیـسلاب  هرکنا  نم  و  هبحاص ، نم  لضفا  وه  و  رجا ، دقف  هناسلب  هرکنا  نم  .ء و  يرب  ملـس و  دـقف 
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نمـشد زا  رذح  مامت  نک  رذح  اما  و  نیقیلا .) هبلق  یف  رون  قیرطلا و  یلع  ماق  يدهلا و  لیبس  باصا  يذـلا  کلذـف  یلفـسلا  نیملاظلا 
نیمک وت  رب  ردغب  سپ  دـیوجب ، تلفغ  عضوم  ات  حلـص  هب  دـنک  یکیدزن  وت  اب  هک  دـشاب  رایـسب  نمـشد  هکنآ  زا  حلـص ، زا  دـعب  دوخ 

سپ .دش  عقاو  دیک  نیا  لثم  مایا  نیا  رد  مه  و  دشاب ، عیاذ  عیاش و  ینامز  همه  رد  ردـغ  نیا  دزادـنیب ، وت  رب  شیوخ  دـیک  و  دـیاشگ ،
رب بلاغ  هک  نظ  نسح  يور  زا  ادابم  هک  تسنآ  ضرغ  .ار  ینامگ  وکین  راـک  نآ  رد  زاـس  مهتم  و  ار ، مزح  طاـیتحا و  قیرط  ریگ  ارف 
راک نآ  طایتحا  زا  یئامن و  حلـص  وا و  دـهع  نمـشد و  رب  دامتعا  میرک ) رغ  نموملا   ) هک هدـش  تیاور  هکنانچ  تسا  نینموم  قالخا 

هب مامتها  تیاغ  دشاب  هدناوخ  ناینیـشیپ  خیراوت  هک  ره  و  درمـش ، یتصرف  ارنآ  و  دبایرد ، یتلفغ  وت  زا  رادغ  نمـشد  سپ  ینام ، لفاغ 
دـشاب رغ )  ) دـشاب و فوصوم  یحول  هداس  نظ و  نسح  هب  دـیاب  نموم  هن  یئوگ  وت  رگا  لاوس : .درمـش  مزال  تمکح  تیـصو و  نیا 

اب تریـس  نسح  تدـیقع و  یکاپ  يور  زا  نموم  هکنآ  راصتخا  هجو  رب  باوج : .يداقتعا  کین  ینامگ و  شوخ  زا  روخ  يزاب  ینعی 
يو نطاب  نوچ  هک  قفانم  فالخرب  دباین  دوخ  رد  تالاح  نآ  هک  دـبای  عالطا  رترید  اهتریـس  ثبخ  هب  دـشاب و  نامگوکین  سک  همه 

و هتـشاد ، ینایع  عالطا  اهتریـس  ثبخ  سوفن و  ردغب  هک  دشاب  نامگدب  سک  همه  هب  لمتـشم ، ردغ  شغ و  رب  شتین  و  دـشاب ، ثیبخ 
قدـص و  دروخن ، ناگـشیپ  مه  بیرف  سپ  درادـنپ ، دوخ  شیک  هب  ار  همه  رفاک  تسا ، لـثم  درادـنپ  شیوخ  تفـص  رب  ار  ساـن  رثکا 
قافن ردـغ و  بابرا  دـیک  ررـض و  زا  دـشاب و  رایـشه  هاگآ و  دـیاب  لقع  مزح و  يور  زا  نموم  اما  و  درادـن ، رواب  زین  ناریمـض  كاپ 
عیاـقو دـشاب  بجاو  نیطالـس  رب  و  دـنادرگ ، شیوـخ  نیع  بصن  نظلا ) ءوـس  مزحلا   ) ثیدـح و  درامـش ، بـجاو  طاـیتحا  زارتـحا و 
كولم زا  شربالا ) همیذـج   ) و هیوب ) لآ   ) زا میحر ) کلم   ) لثم دـندید  هچنآ  دـندید  سپ  دـندرک  مزح  كرت  هک  یـضام  نیطـالس 

نموم نیترم ) رحج  نم  نموملا  غدلی  ال  يور : و   ) دننامن لفاغ  مزح  طیارـش  زا  ات  دـنناوخب  لغم )  ) كولم زا  ناخ ) دـمحا   ) و هریح ) )
: دنا هتفگ  شاب و  ناما  رد  جـنر  تنحم  زو  شاب  نامگدـب  شابم و  سفندـب  لبق ) ام  معن  و   ) ددرگن هدـیزگ  خاروس  کی  زا  تبون  ود 
یـش ء یف  مزحلا  كرتت  ول  رعـشلا : همکح  یف  لیق  و  دـحا ) لکب  هقثلا  و  تاقتلالا ، هرثک  و  باوجلا ، هعرـس  هثالث ) قمحلا  تاـمالع  )

نـسح و  رخآ : لاق  سانلاب و  نظلا  ءوس  مزحلا  مزحا  ررـض و  نم  مزحلاب  ام  لذ و  زجعلا  ساب و  نم  مزحلاب  اـمف  تملـس  ناـف  هلواـحت 
رد نظ  نسح  دـنا : هنتفگ  همازح و  هتجامـس  یلع  هیف  روما و  یف  جمـسی  نظلا  ءوس  همادـن و  هبقاوع  یف  نکل  روما و  یف  نسحی  نظلا 
لک یلا  هنینامطلا  و   ) تسترضح نیا  تاملک  زا  مه  دشاب و  ترسح  تمادن و  بجوم  هنامز  نیا  رد  و  دوب ، تدابع  هتـشذگ  راگزور 

ینامگدب دشاب ، بلاغ  نامز  لها  قالخا  رب  ردغ  نوچ  هک  تسا  يورم  باتک  نیا  رد  ترضح  نیا  زا  مه  و  زجع ) رابتخالا  لبق  دحا 
هزب و رد  ات  دیدنب  راکب  نظ  نسح  دشاب ، بلاغ  مدرم  قالخا  رب  افو  قدص و  نوچ  دیشاب و  نمیا  مدرم  دیک  ررض و  زا  ات  دیدنب  راکب 

دقف هیزخ  هنم  رهظت  مل  لجرب  نظلا  لجر  ءاسا  مث  هلها  نامزلا و  یلع  حالـصلا  یلوتـسا  اذا   ) تسا نیا  ترـضح  مـالک  .دـیتفین و  مثا 
رد نظئوس  نظ و  نسح  عضاوم  لیـصفت  نییبت و  و  رغ ) دـقف  لجرب  نظلا  لجر  نسحاف  هلها  نامزلا و  یلع  داسفلا  یلوتـسا  اذا  ملظ و 

تورم و ملح و  حفص و  قافنا و  رد  داصتقا  الثم  .تسا  رایسب  روما  نیا  لاثما  و  دشاب ، تریصب  بابرا  يار  هب  لوکوم  و  دجنگن ، نایب 
هدشن يزور  تریـصب  نیا  ار  هک  ره  و  دـننک ، مهف  نآ  دودـح  عضاوم و  لقع  يدـه و  رون  هب  تریـصب  تسایک و  بابرا  هک  نآ  ریغ 
هعماج دوخ  زا  ار  وا  یناشوپب  ای  ینامیپ ، دـشاب  ارت  هک  ینمـشد  نایم  دوخ و  نایم  يدـنب  هب  رگا  .دـباین و  مولع  نیا  لاثما  هب  هار  دـشاب 

نادرگب و  تناما ، هب  ار  دوخ  راهنز  راد  ساپ  و  تناـید ، اـفو و  هب  ار  دوخ  دـهع  راد  هاـگن  سپ  يروآرد  دوخ  راـهنز  هب  ینعی  .یناـما 
دوهع تاعارم  رد  تسا  دیکات  دـشا  نیا  و  يا ، هداهن  دـهع  نآ  رب  و  يا ، هداد  هک  يراهنز  نامیپ و  نآ  يور  شیپ  رپس  ار  دوخ  سفن 

اب نآ  تظفاحم  نآ و  رب  مدرم  عامتجا  دـشاب  رت  تخـس  هک  زیچ  چـیه  يادـخ  ياـهبجاو  زا  تسین  هک  یتسردـب  هک  هچ  لـفغت ) ـالف  )
هجو رب  ار  مالک  نیا  .اهدـهع  رب  ياـفو  میظعت  زا  ناـشیا  تاداـقتعا  اهـشیدنا و  یگدـنکارپ  ناـشیا و  ياهـشهاوخ  اـهاوه و  فـالتخا 

هن دوخ  نایم  رد  ناکرـشم  ار  اهدـهع  هب  ياـفو  ینعی  ار  ینعم  نیا  دـنا  هدـش  مزـال  قیقحت  هب  و  دـیامرف ، یم  مالـسا  لـها  زا  تیاـکش 
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ررـض لاب  بهذم و  رد  تلالـض  اب  ناکرـشم  ار  نآ  دنا  هتفای  هکنآ  تهج  هب  یتسیاب  سکع  رب  رما  هک  دشاب  بجع  نیا  .ناناملـسم و 
رد لعاف )  ) .دشاب و هضرتعم ) ( ) مزل دـق  و   ) هلمج دـناوت  یئافو و  یب  نامیپ و  ضقن  و  يدـهعدب ، ردـغ و  ياهتبقاع  زا  لام  ناج و  رد 

نیا و  دـندوب ، هداهن  دـیک  ردـغ و  رب  دوخ  رما  رادـم  هک  دـشاب  هیواعم )  ) موق زا  ابلاغ  تیاکـش  نیا  و  دنـشاب ، ساـن  هفاـک  اولبوتـسا ) )
نکل سانلا و  یهدا  نم  تنک  ردغلا  هیهارک  ول ال  رجفی و  ردغی و  هنکل  ینم و  یهداب  هیواعم  ام  هللا  و   ) دیوگیم باب  نیا  رد  ترضح 

لابو موش و  دومرف  ترـضح  نآ  هچنانچ  هک  نادـب  و  همایقلا ،) موی  هب  فرعی  ءاول  رداغ  لـکل  هرفک و  هرجف  لـک  هرجف و  هردـغ  لـک 
ردغ و زا  دننانعلا  قیلط  راذعلا و  عیلخ  نایدا  تعباتم  زا  هک  نیکرـشم  رافک و  ات  هتـشگ ، حئال  حضاو و  نایمدآ  رب  نامز  همه  رد  ردغ 

تیاـغ مـالک  نیا  .دـنا و  هدرک  رکذ  زیگنا  تربـع  ياـهتیاکح  باـب  نیا  رد  و  دنرامـش ، گرزب  میظع  ارنآ  و  دـنزیهرپب ، دـهع  ضقن 
زا هدم  بیرف  و  ار ، دوخ  نامیپ  نکـشم  دوخ و  راهنز  هب  نکم  ردغ  سپ  دـیامرف : یم  دـهع  ضقن  ردـغ و  رب  تسا  دـیعوت  دـیدشت و 

تـسا هدینارگ  قیقحتب  .راکنایز و  تخبدب و  نادان و  رگم  يادخ  رب  دنک  یمن  تئرج  هک  یتسردـب  هچ  ار ، دوخ  نمـشد  ردـغ  يور 
هدرک رما  تمحر  يور  زا  ینعی  .دوخ  تمحرب  دابع  نایم  ارنآ  تسا  هدـیناشک  هک  ینما  ار  دوخ  راهنز  نامیپ و  یلاـعت  هناحبـس و  قح 

لسن و بارخ  داسف و  لتق و  جرم و  جره و  رزا  نامز  هراـکم  زا  دـشاب  یـصالخ  ناـما و  ار  مدرم  اـت  تمذ  دـهع و  تاـعارم  هب  تسا 
ای دنباتـشب  نآ ، یتخـس  يراوتـسا و  هب  ناگدنب  دندرگ  هدوسآ  نکاس و  هک  یعنم  ياج  ینعی  .یمیرح  ارنآ  تسا  هدـینادرگ  ثرح و 

حدم رد  هغلابم  تیاغ  تاملک  نیا  رد  نآ ، یگیاسمه  نآ و  هانپ  رد  ینعی  .نآ  راوجب  قلخ  یگمه  ینعی  .يرایـسب  یهوبنا و  اب  دنورب 
دهع رد  ندروآ  بیرف  هن  و  ندرک ، ریوزت  زا  لغد  هب  نتخاس  دساف  تسین  سپ  .ددرگ  یم  رهاظ  قافتا  عفانم  حلـص و  حلاصم  دـهع و 

بیرف و رکم و  لیبق  زا  تسا  مه  هب  بیرق  هیبش و  تاملک  نیا  اهنیا و  باکترا  دـیاشن  و  اـهنیا ، دـشابن  اور  هجو  چـیهب  ینعی  .تمذ  و 
لاغدا تسلادم و  عادـخ و  باب  دـس  نآ  رد  هریغ و  تلود و  بابرا  نایم  حلـص  رما  رد  تسا  تمکح  يایافخ  زا  تیـصو  نیا  ریوزت 

ندرک هنخر  ياج  و  دوش ، هتفای  نآ  رد  لیوات  هناهب و  هار  ینعی  لـلع ، نآ  رد  دـشاب  زئاـج  هک  يدـهع  يدـقع و  دـنبم  ینعی و  .تسا 
هابتشا هار  ات  دمع ، يور  زا  ای  تلفغ ، يور  زا  دننادرگن  نیبم  مکحم و  نآ  ننس  نیناوق و  دنیامن و  حلص  یموق  هک  دشاب  هتـشاد  ردغب 

لاثم و  دنیاشگ ، لیوات  هناهب و  هار  و  دندرگ ، دهع  ضقن  ردغ و  ماقم  رد  فرط  ود  ره  ای  نیفرطلادحا  سپ  دنامب ، ار  ناشیا  لالتعا  و 
ودب دنادرگ و  یلاخ  شیوخ  رکشل  زا  ار  هعلق  نالف  وا  دهدزاب و  وا  ناریسا  هک  هنوگنیا  رب  نمشد  اب  دنک  حلص  الثم  .دشاب  رایـسب  نیا 
نیا زا  زین  نیمکح  حلـص  و  درپس ، وا  هب  هدرک  بارخ  و  دنک ، نوریب  هعلق  زا  دوخ  رکـشل  مصخ  دـهدزاب و  وا  هب  ناریـسا  سپ  دراپس ،

دـشاب نآ  نحل  نآ و  نتخاس  راوتـسا  دیکات و  زا  دعب  لوق  نحل  رب  نکم  دامتعا  داد و  اضر  نادب  هارکا  هب  ترـضح  نآ  و  تسا ، لیبق 
رب ددرگ  رطـضم  صخـش  الثم  .دـشاب  یندـش  نوریب  ار  ناشیا  ات  نایب  رد  ار  دارم  دـنزاس  ناـهنپ  ینعی  .دارم  يادا  رد  دـننک  هیروت  هک 

يدـهع و هک  یماقم  رد  نکیلو  دـشاب ، هدوتـس  اجنآ  دـشاب و  هدروخن  غورد  هب  مسق  ات  دـنک  هیروت  مالک  رد  سپ  قح  ریغ  هب  یمـسق 
هک هدومرف  ترضح  نآ  هچنانچ  ددرگن ، عومـسم  وا  زا  دنک  يوعد  نیا  نوچ  و  دشاب ، ردغ  هک  دشابن  اور  نیا  دندنب  یموق  اب  یحلص 

، تسا قباـس  هلمج  ینعم  ناـیب  رد  هلمج  نیا  رادـم و  اور  هیروت )  ) و نحل )  ) ياـعدا ریغ  زا  هن  دوخ و  زا  هن  ینعی  .نکم  داـمتعا  نآ  رب 
هجیلو هیروت و  يوعد  هک  درک  رما  ایناث  راذـگم و  هیروت )  ) ياعدا هناهب و  هار  و  رآ ، ياـجب  نییبت  مزح و  طرـش  دوهع  رد  دومرف  ـالوا 
تعیب رد  ار  هیروت  هجیلو  تسا  ریبز  هحلط و  ياعدا  ماقم  نیا  لاثم  زا  دیوگ : ینارحب  حراش  .ددرگن  لومعم  عومسم و  دیاب  دوهع  رد 

زا هیروت  يوـعد  نیا  و  میدروآ ، ناـبز  رب  ترورـض  يور  زا  و  لد ، هب  تعیب  نآ  هب  میدرکن  دـصق  اـم  دـنتفگ : ینعی  ترـضح  نآ  اـب 
مرگ و نخس  نآ  زا  هفیلخ  كرما ) هللا  متا  : ) تفگ ءافلخ  زا  یضعب  اب  ینز  دنیوگ : هیروت  لاثم  زا  ینعم و  یب  يوعد  رگم  دوبن  ناشیا 

اعد هن  تفگ : هفیلخ  تسیچ ؟ یلاع  رطاخ  رابغ  ثعاب  درک  اعد  ار  هفیلخ  هزوجع  نیا  هک  دومن  ضرع  راـضح  زا  یـضعب  دـش ، مهرد 
ددرگ مامت  هچ  ره  و  دشاب ، نآ  لاوز  تقو  دسر  لامک  هب  زیچ  ره  هک  دراد  نآ  رد  رظن  دوب ، نم  رما  لاوز  نیرفن و  شدصق  هک  درک 
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قیقحت و  نحل )  ) ظفل هب  تسا  قلعتم  هچنآ  زا  یـضعب  مت و  لیق  اذا  الاوز  عقوت  هصقن  اندرما  مت  اذا  دناوخرب : دشاب و  نآ  ناصقن  تقو 
نآ ریغ  یئوگ و  نخس  ینعی  مالک  رد  یعدم  ندرک  ناهنپ  هلمج  نآ  زا  دراد : ینعم  دنچ  نحل )  ) دوشیم هدروآ  حیـضوت  يارب  موهفم 

و نسحم )  ) مالک لصا  رد  نیا  و  دشاب ، دارم  نیا  هتبلا  اجنیا  و  نخس ، رد  فرصت  زا  یعون  هب  ینک  هدارا  رظن  لوا  رد  دوش  ردابتم  هچ 
ینعی هتفگ ، ماقم  نیا  رد  ظحاج  و  انحل ) ناک  ام  ثیدحلا  ریخ   ) هک هدش  رهتـشم  برع )  ) لاثما رد  ور  نآ  زا  .دـشاب  تغالب  زا  یعون 

: یلاعت قح  لوق  رد  نحل  دهاکب و  هن  دـیازفیب  مالک  تحاصف  رد  نحل  هک  دـنا  هدرک  ضارتعا  راکنا و  وا  رب  و  هحیـصف ) ریغ  ناک  ام  )
نحل لصا  و  تسا ، رهاظ  قافن  راثآ  شنانخـس  رگید  يور  زا  ینعی  .دـنا  هتفرگ  ینعم  نیا  زا  مه  هیالا ) ..لوقلا  نحل  یف  مهنفرعتل  (و 

ارنآ نح ) ال   ) دـنا هتفگ  و  اـهیلع ) صوعا  اـهل و  نطفا  يا  هتجحب  نحلا  مکدـحا  لـعل  و   ) هدـمآ ثیدـح  رد  تسا  یکریز  نخـس  رد 
ياطخ ینعی  تئارق ) رد  نحل   ) لثم دشابن ، دارم  هتبلا  اجنیا  هک  دشاب  رگید  یناعم  ار  نحل )  ) دشاب و مالک  بقاوع  هب  ملاع  هک  دـنیوگ 

اب ناشیا  تطلاخم  ترثک  يارب  هیـسراف  ظافلا  هب  ناـشیا  ناـبز  لـیم  ینعی  دادـغب  لـها  نحل )  ) نآ و بارعا  نتخاـسن  رهاـظ  نآ و  رد 
ثعاب ارت و  دناوخن  هک  دیاب  ینعی و  هدومرف  لیلاضا  لیلاعا  رب  رب  لیوعت  مدع  قاثیم و  دهع و  تیاعر  دـیکات  رد  زین  مالک  نیا  مجع ) )
دانـسا قح ، ریغ  هب  نآ  نتفای  داشگ  بلط  ای  نآ ، نالطب  بلطب  ادخ  دهع  نآ  رد  وت  رب  تسا  هدش  مزال  هک  يراک  ندـش  کنت  ددرگن 

لعج دق  و   ) دومرف هک  هتـشذگ  مالک  رد  نینچمه  .تسنآ و  تاعارم  رد  دیکات  دوهع و  میخفت  میظعت و  دیفم  یلاعت  يادـخ  هب  دـهع 
زا تسا  رتهب  ار  نآ  تبقاع  تلیـضف  نآ و  نتفای  داشگ  يراد  دـیما  هک  يراـک  یگنت  رب  وت  ربص  هتبلا  هک  اریز  اـنما ) هتمذ  هدـهع و  هللا 

هچنآ ینعی  هبلط )  ) دـهع نآ  رد  ای  ردـغ  نآ  رد  يادـخ  بناج  زا  وتب  دـنک  هطاحا  هکنآ  زا  و  نآ ، لابو  هعبت و  زا  یـسرتب  هک  يردـغ 
هن ینعی  .ار  دوخ  ترخآ  هن  و  ار ، دوخ  يایند  هبلط )  ) نآ رد  ینکن  لابقتـسا  هک  دـشاب  الب  باذـع و  نآ  رب  يوش  هدرک  هبلاـطم  نادـب 

تباث ارت  هرخالا ) ایندلا و  رسخ   ) تفـص سپ  نآ ، رد  تاجن  ترخآ و  هب  يور  هن  .ایند و  ریخ  هب  يدیما  یـشاب و  هتـشاد  ایند  هب  يور 
نآ رد  ینکن  هلاقتـسا  هک  یئالب  یتساوخزاب و  يادخ  زا  وت  هب  دنک  هطاحا  هک  دـشاب  نآ  ینعم  لاقتـسا  زا  لیقتـست  هخـسن  رب  ددرگ و 
نیا رد  .ترخآ  ایند و  رد  وت  زا  دنکن  وفع  ینعی  ار ، تیصعم  نآ  دنکن  هلاقا  یلاعت  يادخ  ینعی  .ار  دوخ  ترخآ  هن  و  ار ، دوخ  يایند 

هک دندرگ  نامیـشپ  سپ  دندنبب ، يدهع  مهریغ  كولم و  زا  یموق  اب  یموق  هک  دشاب  رایـسب  دهع  ضقن  رب  تسا  دـیدهت  تیاغ  مالک 
اه هناهب  دنوش و  دهع  نآ  نتـسکش  ماقم  رد  سپ  دشابن  دقع  نآ  رد  هفرـص  ار  نیفرط  دحا  و  ددرگ ، گنت  دـهع  نآ  زا  ناشیا  رب  راک 

یتوق يداشگ و  ناشیا  رما  ات  دننکشب  دهع  سپ  نآ ، ریغ  ای  دندرک  ریبز )  ) و هحلط )  ) هکنانچ هیروت )  ) و لوق ) نحل   ) ياعدا زا  دنزاس 
تعاط موزل  يادخ و  دهع  هب  يافو  زا  هک  ره  يرآ  .دنادرگ  هابت  ار  ناشیا  ترخآ  ایند و  و  دشاب ، موش  ار  ناشیا  نتسکش  نآ  و  دبای ،

نآ زا  و  دنادرگ ، گنت  وا  رب  راک  هک  دشاب  یلوا  تیصعم  فارتقا  يادخ و  دهع  ضقن  دوش ، گنت  وا  رب  راک  و  دتفا ، قیضم  رد  قلاخ 
و ددرگ ، بیرق  جرف  دنک ، ربص  یـضرم  ریغ  تلاح  یگنت و  نآ  رب  تمیزع  صولخ  تین و  قدص  زا  رگا  و  دـناوتن ، یـصالخ  قیـضم 
، نآ ببس  هب  رما  لوا  رد  ناشیا  رب  راک  ندش  گنت  هیبیدح و  رد  نیکرـشم  اب  ناناملـسم  حلـص  وچمه  دوش ، رهاظ  نآ  تمتاخ  نسح 

مـصخ اب  دنریگ و  دایقنا  میلـست و  ترورـض  فعـض و  تقو  یموق  هک  دشاب  رایـسب  .ندـش و  يدوم  هکم  حـتفب  ندـش و  جرفنم  سپ 
نامیئل تفـص  نیا  و  دنیوج ، هناهب  هنوگ  ره  دنیآرب و  دهع  نآ  ضقن  ماقم  رد  دنریگ  توق  نوچ  سپ  دندنب ، يدـهع  حلـص و  بلاغ 

، دنـشاب هتـسب  نمـشد  اب  هک  يدهع  تهج  هب  یموق  دشاب  رایـسب  و  دنروآ ، ردغ  یخارف  تقو  و  دنریگرد ، زجع  یتخـس  رد  هک  دـشاب 
نآ زا  دنرامـش و  راوخ  ارنآ  و  دـننادن ، تمعن  نآ  ردـق  و  دـنتفا ، رطب  حرف و  رد  سپ  ددرگ ، مامت  ار  ناـشیا  ینمیا  یـشوخ و  بابـسا 
دوخ يور  رب  ایالب  نحم و  باوبا  دنیآرد و  هنتف  دهع و  ضقن  ماقم  رد  سپ  ابـس ، باحـصا  تفـص  رب  دندرگ ، لولم  ریـس و  یـشوخ 

(. نولعفی اوناک  امب  ائازج   ) دنیاشگب
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یجیهال

نکلو كدالبل  انما  کمومه و  نم  هحار  كدونجل و  هعد  حلـصلا  یف  ناف  یـضر ، هیف  كودـع و هللا  هیلا  كاعد  احلـص  نعفدـتال  و 
« .نظل نسح  کلذ  یف  مهتا  مزحلاب و  ذخف  لفغتیل ، براق  امبر  ودعلا  ناف  هحلص ، دعب  كودع  نم  رذحلا  لک  رذحلا 

، حلـص نآ  رد  دشاب  يدونـشخ  ادخ  يارب  زا  هک  یتلاح  رد  وت  نمـشد  نآ  يوس  هب  ار  وت  دناوخب  هک  ار  یندرک  هحلاصم  نکم  عفد  و 
ياهرهـش يارب  زا  تسا  تینما  وت و  ياـهمغ  زا  تسا  شیاـسآ  وت و  هاپـس  يارب  زا  تسا  شمارآ  ندرک  حلـص  رد  هک  قیقحت  هب  سپ 

حلص زا  دعب  وت ، نمشد  زا  ندرک  رذح  تاهج  همه ي  هب  نک  رذح  نکیلو  وت ،

دوـش مزـال  ریگب و  سپ  ار ، مصخ  تلفغ  ندرک  بلط  تهج  زا  دـنک  یکیدزن  هک  دـشاب  اـسب  نمـشد  هک  قـیقحت  هـب  سپ  .وا  ندرک 
.ار نمشد  هب  نظ  نسح  ندرک ، حلص  نآ  رد  راد  مهتم  ار و  طایتحا 

هنج کسفن  لعجا  هنامالاب و  کتمذ  عرا  ءافولاب و  كدهع  طحف  همذ ، کنم  هتـسبلا  وا  هدقع ، کل  ودـع  نیب  کنیب و  تدـقع  نا  «و 
ءافولا میظعت  نم  مهئارآ ، تتـشت  مهئاوها و  قرفت  عم  اعامتجا ، هیلع  دـشا  ساـنلا  یـش ء ، هللا  ضئارف  نم  سیل  هناـف  تیطعا ، اـم  نود 

« .ردغلا بقاوع  نم  اولبوتسا  امل  نیملسملا  نود  مهنیب  امیف  نوکرشملا  کلذ  مزل  دق  دوهعلاب و 

سپ ار ، راهنیز  هماج ي  وت  زا  ار  نمـشد  یناشوپب  هکنیا  ای  ار ، ینامیپ  دهع و  نمـشد  نایم  رد  وت و  نایم  رد  وت  يدـنب  هب  رگا  ینعی و 
تظفاحم رپس  ار  وت  سفن  نادرگب  نتـشاد و  تناما  هب  ار  وت  راهنیز  ندرک  تاعارم  ندرک و  افو  هب  ار  وت  نامیپ  دـهع و  نک  تظفاحم 

رب دنـشاب  رت  قافتا  تخـس  نامدرم  هک  يزیچ  ادـخ  تابجاو  زا  تسین  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، نآ  وت  يا  هدرک  اطع  هک  هچنآ  شیپ  رد 
مزال هک  قیقحت  هب  ناشیا و  ياهیار  یگدنکارپ  ناشیا و  ياهـشهاوخ  یگقرفت  فصو  اب  اهدهع ، هب  ندرک  افو  نتـسناد  گرزب  زا  نآ 

.ار هلیح  ردغ و  ياهتبقاع  ناشیا  نتسناد  لاب  تهج و  زا  ناناملسم ، نایم  نودب  دوخ  نایم  رد  ناکرشم  ار  دهع  هب  يافو  دنراد 

، هتمذ هدهع و  هللا  لعج  دق  یقـش و  لهاج  الا  هللا  یلع  يرتجیال  هناف  كودع ، نلتخت  كدهعب و ال  نسیخت  کتمذب و ال  نردغت  الف  »
دقعت هیف و ال  عادخ  هسلادم و ال  لاغدا و ال  الف  هراوج ، یلا  نوضیفتسی  هتعنم و  یلا  نونکـسی  امیرح  هتمحرب و  دابعلا  نیب  هاضفا  انما 
بلط یلا  هللا  دـهع  هیف  کـمزل  رما  قیـض  کنوعدـیال  هقثوتلا و  دـیکاتلا و  دـعب  لوق  نحل  یلع  نلوـعت  ـال  لـلعلا و  هیف  زوـجت  ادـقع 

هللا نم  هیف  کب  طیحت  نا  هتعبت و  فاخت  ردغ  نم  ریخ  هتبقاع ، لضف  هجارفنا و  وجرت  رما  قیض  یلع  كربص  ناف  قحلا ، ریغب  هخاسفنا 
« .کترخآ كایند و ال  اهیف  لیقتست  ال  هبلط ،

يریلد هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، نمـشد  اـب  نکم  هعدـخ  وت و  نتـسب  دـهع  رد  نکم  فلخ  وت و  نداد  راـهنیز  رد  نکم  هلیح  سپ  ینعی 
وا ادخ  دیناسر  هک  یتینما ، ار  دوخ  راهنیز  ار و  دوخ  دهع  ادخ  تسا  هدینادرگ  هک  قیقحت  هب  تخبدب و  نادان  رگم  ادخ  رب  دـنک  یمن 

سپ وا ، هانپ  يوس  هب  دننک  چوک  وا و  توق  يوس  هب  نامدرم  دنوش  نکاس  هک  یمیرح  دوخ و  تمحر  ببـس  هب  ناگدـنب  نایم  رد  ار 
دامتعا ریذاعم و  للع و  نآ  ندرک  فالخ  رد  دشاب  زیاج  هک  ار  يدقع  دنبم  دـهع و  رد  يا  هعدـخ  هن  یـسیلدت و  هن  یتنایخ و  تسین 

مزال هک  يرما  یگنت  دناوخن  دـیاب  نامیپ و  دـهع و  نآ  ندـینادرگ  مکحم  نتخاس و  دـکوم  زا  دـعب  راتفگ ، رد  ندرک  هیروت  رب  نکم 
ندرک لمحت  هک  قیقحت  هب  سپ  یقح ، ببـس  نودب  دهع  نآ  نتـسکش  ندرک و  حیبق  يوس  هب  ادخ  نامیپ  دهع و  ار  وت  نآ  رد  دشاب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4286 

http://www.ghaemiyeh.com


تبوقع و یـسرتب  هک  یندرک  هعدخ  هلیح و  زا  تسا  رتهب  ار ، نآ  تبقاع  ینوزفا  ار و  نآ  ندشا  يراد و  دـیما  هک  يراک  یگنت  رب  وت 
.وت ترخآ  وت و  يایند  رد  درک  نآ  خسف  بلط  یناوتن  هک  یتجاح  یبلطم و  ادخ  بناج  زا  وت  هب  دنک  هطاحا  هکنیا  ار و  نآ  لابو 

یئوخ

تلبوتـسا لاقی : مخولا ، لابولا : ردغلا و  هبقاع  لاب  نورظتنی و  يا  لابولا : نم  لاعفتـسا  اولبوتـسا ) ، ) هحارلا عدو : ردصم  هعد :) : ) هغللا
، لاس ءاملا : ضافتـسا  هطـسب ، هاـضفا :)  ) رکملا عادـخلا و  لـتخلا :) ، ) هضقن دـهعلاب : ساـخ ) ، ) اـهنکاس قفاوت  ملف  تمخوتـسا  دـلبلا :
، هیلع وه  ام  فالخب  هفیرعت  یـشلا ء و  هئارا  یه  هعداخملاک و  هریغ  عیبلا و  یف  سیلدـتلا  نم  هلعافم  هسلادـملا :) ، ) داسفلا لغدـلا :) )

هیف هللا  بارعالا : .قثو  نم  ردـصم  هقثوتلا :) ، ) ینعملا نم  هریغ  لمتحی  ظفلب  دوصقملا  ءادا  یه  ضیرعتلا و  هیروتلاک و  لوقلا :) نحل  )
هیلع  ) هلوق نع  لاح  هلمجلا  و  هل ، ربخ  رقتـسم  فرظ  هیف  اـضرب و  قلعتم  رورجم  راـج و  اریدـقت و هللا  عوفرم  رخوم  ادـتبم  اـضر  اـضر :

ام اهب ، قلعتم  فرظ  کنیب  تدقع و  لوعفم  هدقع  دیکات ، رذحلا  لک  ردقم و  لعفب  ریذختلا  یلع  بوصنم  رذـحلا : احلـص ، مالـسلا )
حراشلا لاـق  خـلا ، اـعامتجا - هیلع  دـشا  هلوق : یلا  هللا - ضئارف  نم  سیل  هناـف  .فوذـحم  دـئاعلا  هیردـصم و  وا  هلوصوم  اـم  تیطعا ،

ادتبملا اذـه  و  هربخ ، ءافولا  میظعت  نم  ناث و  ادـتبم  دـشا  ادـتبم و  سانلا  يدـنوارلا : لاق  رـصم ،) عبط  ج 17  ص 107   ) یف یلزتـعملا 
یـش ء و  هناف ، ربخ  هنال  عفر  هربخ  همـسا و  عم  سیل  لحم  سیل و  ربخ  اهنال  بصن  هلمجلا  لحم  لوالا و  ادـتبملا  ربخ  هربخ  عم  یناـثلا 

هدامتعال هرکن  ناک  نا  کلذ و  زاج  سیل و  مسا  یش ء  نا  باوصلا  یشل ء و  هفص  ناکل  رخات  ول  لاح و  هللا  ضئارف  نم  سیل و  مسا 
دـشا ادـتبم و  سانلا  و  هفرعملا ، نم  برق  کلذـب و  صـصختف  هفـصلاک ، لاـحلا  عضوم  یف  هلبق  رورجملا  راـجلا و  نـال  یفنلا و  یلع 

فوذحمف و یـش ء )  ) وه يذلا  ءدتبملا  ربخ  اما  یـش ء و  هفـص  اهنال  عفر  عضوم  یف  ربخ  ءدتبم و  نم  هبکرملا  هلمجلا  هذـه  و  هربخ ،
ءدتبم دشا )  ) نا نم  يدنوارلا  لاق  ام  حـصی  سیل  .دوجولا و  یف  يا  هللا ) الا  هلا  ال   ) انلوق یف  ربخلا  فذـح  امک  دوجولا ) یف   ) هریدـقت
نوکی فیکف  هسفن ، دشاب  قلعتم  وه  انه  اه  و  فوذـحمب ، قلعت  ادـتبملا  ربخ  ناک  اذا  رجلا  فرح  نال  هربخ  ءافولا ) میظعت  نم   ) ناث و

الا دـیفم  ریغ  مالک  کلذ  نال  يدـنوارلا ، معز  امک  سانلا ، نع  اربخ  ءافولا  میظعت  نم  دـشا  نوکی  نا  زوجی  هناف ال  اضیا  و  هنع ، اربخ 
نوکی لب  ائیـش ، كدیفت  هلـصحم  هروص  کلذ  نم  مقی  مل  سانلا )  ) وه يذلا  ءدتبملا  نع  مالکلا  اذـهب  ربخت  نا  تدرا  اذا  کنا  يرت 

ام و  سانلا )  ) عضوم نوکی  و  هیلع ، مدق  دـق  ءدـتبملا و  ربخ  هنال  عفر  عضوم  یف  هللا ) ضئارف  نم   ) نوکی نا  نکمی  .ابرطـضم و  امالک 
هنال عضوملا  بوصنم  هللا ) ضئارف  نم   ) نوکی نا  اضیا  عنتمی  سیل  و  الوا ، هانلق  اـمک  یـش ء ، وه  يذـلا  ءدـتبمل  اربخ  هنـال  عفر  هدـعب 
نم نا : هلمجلا  هذـه  بارعا  یف  حیحـصلا  هجولا  لوقا : یـش ء .)  ) وه يذـلا  ادـتبمل  اربخ  اعفر ال  دـشا ) ساـنلا   ) عضوم نوکی  لاـح و 

ادتبم و سانلا )  ) و هرکنلاب ، ءادتبالا  تاححصم  نم  امدقم  افرظ و  ربخلا  نوک  همسا و  یـش ء )  ) سیل و ربخ  رقتـسم  فرظ  هللا  ضئارف 
یف هلمجلا  و  نم ، هظفل  وا  هفاضالاب  لمکی  لیـضفتلا  لعفا  ناف  دـشا )  ) هلوق لـمکم  ءاـفولا ) میظعت  نم   ) هربخ و اـعامتجا ) هیلع  دـشا  )

فرظ نیملسملا : نود  .اهنع  ینغتسم  تافلکت  هوجولا  نم  یلزتعملا  حراشلا  يدنوارلا و  هرکذ  ام  و  یش ء )  ) هلوقل هفـصوا  لاح  لحم 
مسالا سنجلا و  یفنل  لاغدا ، الف  هغوار ، هعدخ و  اذا  هلتخی  هلتخ  نم  دکوم  یهن  نلتخت ، ال  نیکرشملا ، نع  لاحلا  عضوم  یف  رقتسم 

: طیحت نا  و  هجارفنا ، هلوق : یلع  فطع  هتبقاع : لضف  و  دـکوملا ، یهنلا  نع  هیانک  هدـعب  ام  لاغدالا و  سنج  یفن  حـتفلا و  یلع  ینبم 
ءافلا لبقتـست : الف  هبلط ، هیف  کب  هطاحا هللا  نم  يا و  ردـغ  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یلع  فوطعم  هیردـصملا  ناب  بوصنم  عراـضم  لـعف 

هیجراخلا و هیمالـسالا  هیموکحلا  طباورلا  یف  لصفلا  اذـه  یف  ع )  ) ضرعت دـق  ینعملا : .هحیـصفلا  ءاـفلا  یه  عیرفتلا و  دـیفت  هحیـصف 
، نمالا مالسلا و  حلـصلا و  هعیرـش  ناک  يذلا  مالـسالا  رهوج  نم  شان  روتـسدلا  اذه  و  هیلا ، هوعدلا  لوبق  حلـصلا و  هیاعر  یلع  ثح 
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ناراعـشلا ناذـه  نمالا و  نم  ذوخام  نامیالا  و  ملـسلا ، نم  ذوخام  مالـسالا  و  نامیالا ، مالـسالا و  وه  نییبهذـلا و  راعـشب  ضهن  هناـف 
فیرشلا نآرقلا  یف  تلزن  دق  و  رـشبلا ، هفاک  نیب  نمالا  حلـصلا و  رارقتـسا  یلا  عاد  نیدلا  اذه  ناب  مالعا  امهب  مالـسالا  ضهن  ناذللا 

یقلا نمل  اولوقت  اونیبتف و ال  هللا  لیبس  یف  متبرـض  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - ) .مالسلا 1 بابتتسا  حلـصلا و  یلا  وعدت  تامکحم  تایآ 
ضعب یف  ءرق  و  نایبلا : عمجم  یف  لاـق  ءاـسنلا .) - 94 هریثک - مناغم  هللا  دـنعف  ایندـلا  هویحلا  ضرع  نوغتبت  انموم  تسل  مالـسلا  مکیلا 
ضعب نع  يراقلا ء  رفعج  یبا  نع  يور  و  فلالاب ، مالـسلا  نوقابلا  ءرق  ماللا و  نوکـس  نیـسلا و  رـسکب  ملـسلا  مصاع  نع  تاـیاورلا 

نیتئارقلا نیذه  عمجف  .یهتنا  ع -)  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  هءارق  هنا  یخلبلا  مساقلاوبا  یکح  و  هیناثلا ، میملا  حتفب  انموم ) تسل   ) قرطلا
نعفدـت و ال  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقل اـقفاوم  بولطملا و  یف  احیرـص  نوکیف  اـنموم ) تسل  ملـسلا  مکیلا  یقلا  نمل  اولوقت  ـال  و   ) ریـصی

کلذ لعفی  نم  سانلا و  نیب  حالصا  وا  فورعم  وا  هقدصب  رما  نم  الا  مهیوجن  نم  ریثک  یف  ریخ  ال  - ) 2 كودع .) هیلا  كاعد  احلص 
هللا ناف  اوقتت  اونسحت و  نا  حشلا و  سفنالا  ترضحا  ریخ و  حلصلا  و  - ) 3 ءاسنلا .) امیظع 114 - ارجا  هیتون  فوسف  هللا  تاضرم  ءاغتبا 

روصعلا و هذـه  یف  بوعـشلا  لک  اهیلا  لام  هیبهذ  همراص  هلمج  ریخ ) حلـصلا  و   ) یلاعت هلوقف  ءاسنلا .) اریبخ 128 - نولمعت  امب  ناـک 
هیلا هوعدلا  هظفحل و  اوسسا  هفاک  رشبلل  انید  مالسلا  حلـصلا و  ظفح  راص  دقف  نورعـشی ، ثیح ال  نم  نورعـشی و  ثیح  نم  اهب  اونمآ 

نیبم 209- ودـع  مکل  هنا  ناطیـشلا  تاوطخ  اوعبتت  ـال  هفاـک و  ملـسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  - ) .هدحتملا 4 ممالا  هسـسوم 
اهنم هدافتسالا  لیلد و  نایبت و  هعیرش  ریکفت و  ناهرب و  نید  مالسالا ، نا  ملـسلا  حلـصلا و  یف  مالـسالا  بیغرت  یف  ببـسلا  و  هرقبلا .)

هبن دـق  و  نایب ، يا  یف  لقعتلا  ناهربلا و  یلا  هجوتلل  هیفانم  تابـصعتلا  داقحالل و  هریثملا  برحلا  هنینامط و  ملاس و  طیحم  یلا  جاـتحی 
، يوقلل هکهنم  نادبالل  هبعتم  برحلاف  كدونجل ) هعد  - 1 حلصلا : یف  ناف  : ) لاقف همیقلا  دئاوفلا  نم  حلصلا  یف  ام  یلا  مالسلا ) هیلع  )

یلا جاتحت  برحلاف  کـمومه ) نم  هحار  و  - ) .يدعلا 2 همواقم  یلع  رادـتقالا  يوقلا و  دـیدجتل  هحارتسا  هعد و  یلا  دـنجلا  جاتحیف 
لیولا ال لیوعلا و  نم  ءاضفلا  جـترا  لاـطبالا و  مد  نم  فقوملا  رمحا  سیطولا و  یمح  اذاـف  رفظلا  یلا  يدوت  هحیحـص  هطخ  میـسرت 

.ودعلاب رفظلل  ططخ  میسرت  رکفلا و  هصرف  هماما  حتفی  مومهلا و  نم  هحیری  حلصلا  هحجان و  ططخ  میـسرت  ریکفتلا و  نم  دئاقلا  ردقی 
و ع )  ) یهن مث  .دابعلا  نع  هحارلا  نمالا و  بلس  دالبلا و  یف  هراغالا  یلع  ودعلا  ضرحت  نئاغـضلا و  ریثت  برحلاف  كدالب ) انما  و  -) 3

قوفتلا يار  اذا  ودعلا  نال  ءادـعالا ، دـیک  نم  اظقی  انطف  هبها  یلع  امئاد  نوملـسملا  نوکی  نا  یـصو  حلـصلا و  دـعب  هلفغلا  نع  رذـح 
نم ءاهدلا  رکملاب و  رفظلا  بلط  هعیدخلا و  یف  رکفی  نا  ثبلی  مل  مث  حلـصلا ، حارتقاب  اجتلی  هیلع  هبلغلا  نم  سیا  برحلا و  یف  هودعل 

هطیحم هطخ  برحلاف  .ضتقم  عقوم  یف  هودع  یلع  موجهلل  هصرفلا  زهتنی  فعضلا و  طاقن  سرد  نم  نکمتیل  براقی  یحاونلا و  یتش 
امک هدس ، هتجلاعم و  یف  رکفلا  افیعض و  ناک  نا  ودعلا و  رفظ  یلا  يدوی  لامتحا  يا  هظحالم  نم  دبالف  یحاونلا ، یتش  نم  راطخالاب 

مهترصاحم مالسالا و  رکـسع  ءارو  نم  شیرق  هلایخ  موجه  ناکما  یف  ع )  ) یبنلا رکف  دحا  یف  شیرق  عم  نوملـسملا  فطـصا  امل  هنا 
فلخ ظفح  كانه و  ماقملاب  مهاصو  هامرلا و  لبج  یلع  مالـسالا  هامر  نم  ارفن  نیتس  یف  ریبج  نب  هللادبع  لکوف  مهمازهنا ، دعب  یتح 

شیجل لوالا  موجهلا  یف  نوکرـشملا  مزهنا  امل  .همینغلا و  مهـس  نم  دیزمب  مهدـعو  دـیکاتلا و  دـیزم  مهلدـکا  نیملـسملا و  فوفص 
هصرفلا و هذه  شیرق  هلایخ  دئاق  دیلو  نب  دلاخ  زهتناف  مهماقم ، اولخا  هوعیطی و  مل  هللادـبع و  باحـصا  رغ  رارفلاب  اوعرـش  مالـسالا و 
مالسالا و لاطبا  نم  نیعبس  نم  رثکا  لتق  نیملـسملا و  فوفـص  یف  مازهنالا  عقوف  مهرـصاح  نیملـسملا و  فوفـص  ءارو  هلایخلاب  راد 

دامرلا تحت  برحلا  هلعـش  بضنی  هرود  حلـصلا  .هدییات و  هللا و  رـصن  ول ال  هیلع  یـضقی  نا  داک  همیظع  تاحارجب  ع )  ) یبنلا بیـصا 
ارهاظ امدقت  نامثع  ینب  مایا  یف  مالـسالا  مدقت  دق  .هبلقب و  دقاحلا  هنانـساب  رـشاکلا  ودعلا  دئاکم  نم  هماتلا  هظقیلا  رذحلا و  نم  دبالف 

یتح اوربد  اوداک و  نامثع  ینب  اـبورا و  ءاـمعز  نیب  حلـصلا  دـقع  عقو  اـمل  نکل  هنیو و  هدـلب  مالـسالا  شیج  رـصاح  یتح  اـبورا  یف 
یتشب مهمیونت  نیملـسملا و  لاـفغال  طـطخ  میـسرت  یف  اوحرـش  يرقهق و  هبیهرلا  مالـسالا  هطلـس  اوعجرا  هتافرـصتم و  یلع  اولوتـسا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4288 

http://www.ghaemiyeh.com


لبق و نم  هل  ریظن  ایداصتقا ال  احتف  مالسالا  دالب  اوحتف  مالسالا و  یحاون  هفاک  یلع  هدعب  رشع و  نماثلا  نرقلا  یف  اوبلغ  یتح  لئاسولا 
هلئاـهلا و لاومـالا  سوورب  مهوـلبک  مهل و  هیراـجت  قاوـسا  یلا  مهدـالب  اوـلوح  و  نداـعملا ، نـم  نیملـسملا  هورث  عباـنم  لـک  اوزاـح 

اهلایف اذه ، انرـصع  یلا  مهدالب  بلغا  نیملـسملا و  بلغا  یلع  مهتطلـس  ماد  نورعـشی و  ثیح ال  نم  نورعـشی و  ثیح  نم  مهورخس 
دبالف یلجنت  یترمغ ال  نکل  اوقدص و  هرمغ  یف  یننا  لذاوعلا  معز  .مالسالا  نع  مهفارحنا  مالسالا و  بابش  ءاوغا  تببس  هبیـصم  نم 

رارق دـقع  یلا  یهتنی  ابلاغ  ودـعلا  عم  حلـصلا  و  حلـصلا ، وا  برحلا  هلاح  یف  ءاوس  ودـعلا  هاجت  نظلا  نسح  درط  ولا  حـلاب  ذـخالا  نم 
لک نم  هب  طوحی  الماک  ءاـفو  همذـلا  دـهعلاب و  ءاـفولاب  رما  - 1 نیرماب : هیف  یـصو  کـلذ و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هجوتف هنیعم  طورـشب 

ءافولا نا  یلا  راشا  و  ملـسملا ، ریغ  عم  دـقعنت  اهنا  عم  همذـلا  هیاعر  ءافولا و  لیبس  یف  هسفنب  یحـضی  ثیح  یلا  همذـلا  هیاعر  هیحاـن و 
یتح اهب  مازتلالا  یلع  اهرخاتم  اهیقار و  للملا  بوعـشلا و  تقفتا  هیرـشب  هعیدو  اـهب و  مازتلـالا  اـهتیاعر و  بجی  هیهلا  هضیرف  دـهعلاب 

، كدهعب نسیخت  کتمذب و ال  نردغت  الف  (: ) مالسلا هیلع   ) لوقیف ردغلا ، هبقاع  نم  نوفاخی  مهنا  ثیح  نیدلل ، نیرکنملا  نیکرـشملا 
.یقـش و لهاجالا  هبکتری  ارفاک و ال  فرطلا  ناک  ول  ملظ و  دهعتلا  دعب  هعداخملا  دـهعلا و  ضقن  ردـغلا و  نال  كودـع ) نلتخت  و ال 
نمالا و ظفحل  نورعشی  ثیح ال  نم  مهیلا  یحوا  يرطف  ماهلا  یهلا و  مظن  ممذلا  دوهعلا و  هیاعر  یلع  ناسنالا  ینب  قافتا  نا  یلع  هبن 

یف اورـشتنی  اهمیرح و  هعنم  یلا  ونکـسیل  مهل  ردـقملا  قزرلاک  دابعلا  هفاک  یف  تضاف  یتلا  هللا  همحر  وهف  رـشبلا  ءاقبل  مزـاللا  ماـظنلا 
نوکت ثیحب ال  اهیف  هجردنملا  صوصنلا  حوضو  هدهاعملا و  ظافلا  هحارـص  یف  یعـسلاب  هرما  .مهبساکم 2 - مهبرام و  ءارو  اهراوج 
قیثوتلا دیکاتلا و  دعب  هدـهاعملا  ظافلا  رهاظ  فالخب  کسمتلا  نع  یهن  و  لیواتلا ، دـیدرتلل و  هلباق  هلمجم ، وهمهبم  اهلمج  اهظافلا و 

ریغب هخاسفنا  بلط  یلا  هللادـهع  هیف  کمزل  رما  قیـض  کنوعدـی  و ال  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاق و  اهئارجا ، یلع  هبوعـصلا  ءرط  اذا  اهـضقنل 
ردـغلا نم  ریخ  وه  هبقاعلا و  نسح  جرفلاب و  بقعتم  دـهعلاب  ءافولا  نم  هئـشانلا  هبوعـصلا  یلع  ربصلا  ناب  مالـسلا ) هیلع   ) هللع و  قحلا )

.هرخالا و یف  نآرقلا  نم  هیآ  ریغ  یف  هنع  یهنملا  دهعلا  ضقن  یلع  هللا  هبوقعب  ایندلا و  یف  هدهع  ضقن  نم  ماقتناب  هتعبت  فاخی  يذلا 
ص 216 ج 2 ط  ) هتریـس یف  ماشه  نبا  لاق  شیرق ، عم  هیبیدح  هدـهاعم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسرل  عقو  ام  انه  هرکذـت  یغبنی  امم 

یف فسری  ورمع  نب  لیهس  نبا  لدنجوبا  ءاج  اذا  ورمع  نب  لیهس  وه و  باتکلا  بتکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  انیبف  رـصم .)
مه ال اوجرخ و  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  ناک  دق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  تلفنا  دق  دیدحلا ،

هللا لوسر  هیلع  لمحت  ام  عوجرلا و  حلـصلا و  نم  اوار  ام  اوار  املف  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهآر  اـیورل  حـتفلا  یف  نوکـشی 
هیلا ماـق  لدـنجابا  لیهـس  يار  اـملف  نوکلهی ، اوداـک  یتـح  میظع  رما  کـلذ  نم  ساـنلا  یلع  لـخد  هسفن  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هبیبلتب و هرتنی  لعجف  تقدص  لاق : اذه ، کیتای  نا  لبق  کنیب  ینیب و  هیضقلا  تجل  دق  دمحم  ای  لاق : مث  هبیبلتب ، ذخا  ههجو و  برضف 
سانلا دارف  ینید  یف  یننونتفی  نیکرشملا  یلا  دراا  نیملسملا  رشعم  ای  هتوص : یلعاب  خرـصی  لدنجوبا  لعج  و  شیرق ، یلا  هدریل  هرجی 

نیفعـضتسملا نم  کعم  نمل  کل و  لجاع  هللا  ناف  بستحا  ربصا و  لدـنج  ابا  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  مهب ، ام  یلا 
نبرمع بثوف  لاق : مهبردغن ، انا ال  هللادـهع و  انوطعا  کلذ و  یلع  مهانیطعا  احلـص و  موقلا  نیب  اننیب و  اندـقع  دـق  انا  اجرخم  اجرف و 

شیرق و عم  هدـقع  يذـلا  دـهعلاب  ءافولا  یف  هقـشملا  جرحلا و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  هیف  عقو  ام  يرت  تنا  .یهتنا و  باـطخلا ،
ادخ هکیتروص  رد  نکم  در  يدش  توعد  نادب  نمشد  زا  هک  یحلـص  اققحم  همجرتلا : .جرف  نسحا  هنع  هللا  جرف  یتح  هیلع  ماد  نکل 

شیاسآ هلیسو ي  تسا و  لوه  مه و  زا  وت  شیاسآ  هیام ي  تسا و  وت  نایرکشل  رطاخ  شمارآ  نمشد  اب  حلـص  رد  اریز  دشاب  دنـسپ 
نمشد ات  دوش  یم  روخمد  کیدزن و  نمشد  هک  اسب  اریز  یشاب ، رذح  رد  نمشد  زا  رایسب  حلص  زا  سپ  دیاب  یلو  تسا ، اهناتـسرهش 

رد ار  وا  ای  یتسب  يداد  رارق  تنمـشد  دوخ و  نایم  رگا  .راذگب و  رانک  ار  ینیب  شوخ  نک و  هشیپ  ار  یـشیدنا  رود  دـنک ، ریگلفاغ  ار 
هک زاس  يدهع  نآ  رپس  ار  دوخ  ناج  امن و  تیاعر  ار  دوخ  یشخب  هانپ  همذ  و  نک ، افو  تهج  همه  زا  ار  دوخ  دهعت  یتفرگ  دوخ  هانپ 
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تابجاو نایم  رد  اریز  يدرپس ،

گرزب میظعت و  زا  دنشاب  هتشاد  قافتا  نآ  رد  رت  تخس  ءارآ  رد  تتـشت  ءاوها و  رد  هقرفت  اب  مدرم  همه ي  هک  تسین  يزیچ  دنوادخ 
بقاوع هکنآ  يارب  دنرامش ، یم  مزال  دوخ  رب  ارنآ  دنرادن  یناملسم  هک  مه  ناتسرپ  تب  ناکرشم و  هک  اجنآ  ات  .تادهعتب  افو  تشاد 

اریز نزم ، لوگ  ار  دوخ  نمـشد  نکـشم و  ار  دوخ  دهع  نکم و  ردغ  دوخ  یـشخب  هانپ  دـهعتب  دـنناد ، یم  راب  تبکن  ار  دـهعت  ضقن 
هک هتخاس  شیاسآ  هیام ي  ار  یـشخب  هانپ  همذ  دـهعت و  دـنوادخ  .تخبدـب  نادان  رگم  دوشن  بکترم  ار  ادـخ  رب  یخاتـسگ  يریلد و 
نآ هانپ  رد  دـنمارایب و  نآ  هیاس ي  رد  هک  هدرک  ررقم  یمکحم  ژد  تسب و  ارنآ  هدـنکارپ و  تلم  شیک و  ره  زا  دوخ  ناگدـنب  ناـیم 

تارابع هک  نکن  دقعنم  يدادرارق  .تسین  یهار  نآ  رد  ار  هعدخ  بیرف و  سیلدـت و  یلغد و  دـنیارگب ، دوخ  ياهراک  ماجنا  لابندـب 
يارجا يارب  رگا  و  نکم ، دامتعا  قوثو  دروم  دـکوم و  دادرارق  دـقع  رد  هراشا  هیاـنکب و  دـبای و  هار  نآ  رد  لـلخ  دـشاب و  مهبم  نآ 

، ینک وجتـسج  ارنآ  خـسف  هار  قح  انب  هک  اینرب  ماقم  رد  هتخاس  مزلم  نآ  يارجاب  ار  وت  ادـخ  رما  يداتفا  راـشف  رد  دادرارق  داوم  یخرب 
ینکش دهع  زا  تسا  رتهب  تسبوخ  شماجنارس  تسا و  شیاشگ  شلابند  هکنیاب  دیمااب  دهعت  يارجا  راشف  لمحت  رب  وت  یئابیکش  اریز 

هن درذگن  وت  زا  ادخ  و  يریگب ، رارق  تیلوئـسم  دروم  نآ  هرابرد ي  دنوادخ  بناج  زا  هکنیا  زاو  يراد  شراجنهان  بقاوع  زا  میب  هک 
.ترخآ رد  هن  ایند و  رد 

يرتشوش

هیف (. ) مثیم نبا   ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف امک  هللا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  كودع و هللا ) هیلا  كاعد  احلـص  نعفدت  (و ال 
نیب يدانی  ماشلا  لها  نم  لـجر  جرخ  رـصن :) نیفـص   ) یفف .یـضر  هیف  نکی هللا  مل  حلـص  لـک  نـال  کـلذ  ع )  ) طرـش اـمنا  یـضر )

مالسالا و یف  امدق  کل  نا  یلع  ای  لاقف : نیفصلا  نیب  امهیتباد  قانعا  تفلتخا  اذا  یتح  هیلا  ع )  ) جرخف یل ، زربا  نسحلاابا  ای  نیفصلا :
: لاق كاذ ؟ ام  و  لاقف : .کیار  نم  يرت  یتح  بورحلا  هذـه  ریخات  ءاـمد و  نقح  هیف  نوکی  کـیلع  هضرعا  رما  یف  کـل  لـهف  هرجه 

کنا تفرع  دـقل  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف انماش  نیب  اننیب و  یلختف  ماشلا  یلا  عجرن  قارعلا و  نیب  کـنیب و  یلخنف  کـقارع  یلا  عجرت 
یلع لزنا  امب  رفکلا  وا  لاتقلا  الا  دجا  ملف  هنیع  هفنا و  تبرض  ینرهسا و  رمالا و  اذه  ینمها  دقل  و  هقفش ، هحیـصن و  اذه  تضرع  امنا 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یـصعی نا  هئایلوا  نم  ضری  مل  یلاعت  هللا  نا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
نم یلع  نوها  لاتقلا  تدـجوف  رکنملا ، نع  نوهنی  فورعملاب و ال  نورمای  نونعذـم ال  نوتکاس  مه  ضرـالا و  یف  ایندـلا ) نیدـلا و 

لحا ام  الا  نیملسملا  نیب  زئاج  حلصلا  اولاقف : تالماعملا ، یف  حلـصلا  کلذک  .اعجرتسم و  یماشلا  عجرف  .منهج  یف  لالغالا  هجلاعم 
نم ینامعنلا :) ناوید   ) یف كدالبل ) انما  کمومهل و  هحار  كدونجل و   ) .هحارتسا يا : هعد ) حلـصلا  یف  ناف   ) .ـالالح مرح  وا  اـمارح 

هقفنلا ناف  برحلا ، الا  لاومالا  نم  یـش ء  لک  یف  هقفنلا  ناف  نکما ، ام  برحلاب  عفاد  : ) مجعلا ضعب  لوق  برحلا  نم  هب  رذـح  ام  غلبا 
: ناعطلا لدـج  لاق  بئارحلا و  اهیف  برحلا  اهب و  انینـض  اهبر  ناک  يذـلا  لاملا  بلـست  و  يدـعجلا : هغبانلا  لاق  و  حاورـالا .) نم  اـهیف 

یلع یتات  کفنت  ام  حیحـص و  اهمیدا  ـال  یتلا  برحلا  كاـیا و  ملـسلا و  یلا  مله  لـب  ـال  هل : تلقف  هنیب  ینیب و  برحلا  بشا  یناـعد 
یلع نوکی  حرجف ال  الا  مهیف و  کـلعل  یلتق  نم  دـبالف  منغلا  نم  فکـالا  يـالم  اوبلقنی  مهنم و  تنا  يذـلا  بزحلا  رفظی  ناـف  مغرلا 

یف ملع  یلع  لهج  راتخم  هل  ادعبف  هله  لوا و  لیخلا  عیرـص  ناک  مزع و  مزحب و ال  عجری  ملف  هیلع  هئادر  لضف  تیلخ  یبا  املف  مظعلا 
یلع ءاوللا  علخلاب و  روباسینب - میقم  وه  و  هیلا - هجو  هالوف و  رهنلا  ءارو  ام  هیلوی  نا  ناطلسلا  رافـصلا  ثیللا  نب  ورمع  لاس  يربطلا :) )

همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ایند تیلو  کـنا  لیعامـسا : هیلا  بتکف  یناـماسلا ، لیعامـسا  هبراـحمل  جرخف  رهنلا ، ءارو  اـم 
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، رغثلا اذه  یف  امیقم  ینکرتا  كدی و  یف  امب  عنقاف  رغث ، یف  انا  رهنلاءاروام و  يدی  یف  امنا  هضیرع و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا 
یلا رهنلا  ربع  لیعامـسا  سیا  املف  .تلعفل  هربعا  لاومالا و  ردـبب  هرکـسا  نا  ءاشا  ول  لاقف : خـلب  رهن  روبع  هدـش  هل  رکذـف  هتباجا  یباف 
یباف هزجاحملا  بلط  لعف و  ام  یلع  مدن  رـصاحملاک و  راصف  یحاونلا  هیلع  لیعامـسا  ذـخا  خـلب و  لزنف  ورمع  ءاج  یبرغلا و  بناجلا 

قیرطلا یف  اوضما  هعم : نم  هماعل  لاقف  برقا  اهنا  هل  لیق  هقیرط  یف  همجاب  رم  مزه و  یتح  لاتق  ریثک  امهنیب  نکی  مل  و  لیعامسا ، هیلع 
درو املف  اریـسا ، هوذخاف  لیعامـسا  باحـصا  ءاج  و  هعم ، نم  یـضم  هتباد و  تلحوف  همجالا  لخدف  ریـسی  رفن  یف  یـضم  و  حـضاولا ،

ودعلا براق ) امبر  ودعلا  ناف  هحلـص  دعب  كودع  نم  رذـحلا  لک  رذـحلا  نکلو   ) .ارمع مذ  لیعامـسا و  حدـم  دـضتعملا  یلع  ربخلا 
لاق .ککاله  یلا  يدوی  نا  نکمی  هنال  نظلا ) نسح  کلذ  یف  مهتا  و   ) كرما یف  طایتحالا  و  مزحلاب ) ذخف   ) کب ردغی  و  لفغتیل ) )
یف یناـمرکلا  رایـس و  نب  رـصن  هبراـحم  هصق  یف  يربطلا - یف  لـجولا  یعدتـسی  نمـالا  رارتغا  یترغ و  نما  دـعب  ینتلجوا  يرتـحبلا :

کلذ و ینامرکلا  لبقف  کعم ، ینا  رصن - نیب  هنیب و  رمالا  مظع  نیح  ینامرکلا - یلا  ملـسموبا  ثعب  ملـسم : یبا  جورخ  مایا  ناسارخ 
هنم کباحـصا  یلع  کیلع و  فلاخل  ینا  هللا  وف  رتغت  کلیو ال  ینامرکلا  یلا  لـسراف  رـصن ، یلع  کـلذ  دتـشاف  ملـسموبا  هیلا  مضنا 
ماقا هلزنم و  ینامرکلا  لخدف  ملسم ، یبا  نیب  هنیب و  قرفی  نا  دیری  وه  و  حلصب - اباتک  بتکن  ورم و  لخدنف  هعداوملا  یلا  مله  نکلو 

جرخا رـصن  یلا  لسرا  مث  هنوشکـشخ ، قطرق  هیلع  سراف و  هئام  یف  هبحرلا  یف  فقو  یتح  ینامرکلا  جرخ  رکـسعملا و  یف  ملـسموبا 
هیلا هجوف  هرغ  هنم  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رـصن رـصباف  باتکلا ، کلذ  اننیب  بتکنل 

هباحـصا هامح  هتباد و  نع  رخف  ینامرکلا  هرـصاخ  یف  نعطف  هبحرلا  یف  اوقتلاف  سراف  هئاـمثالث  نم  وحن  یف  جیرـس  نب  ثراـحلا  نبا 
ملف يراخب  حتف  دعب  ارهشا  دنقرمس  ملسم  نب  هبیتق  رـصاح  ریـسلا : یف  .هبلـص و  ینامرکلا و  رـصن  لتقف  هب  مهل  لبق  ام ال  مهءاج  یتح 
هعم امئلتـسم  الجر  قودنـص  لک  یف  لعج  و  حـتفت ، لخاد و  نم  قلغت  اهلفاسا  نم  اباوبا  اهل  لعج  قیدانـص و  ایهف  اهحتف ، یلع  ردـقی 

ینعداوف و حالـس  لاوما و  لوضف  یعم  اهتیحان و  نایناغـصلا و  یلا  کنع  لحار  ینا  اهناقهد  یلا  لسرا  مث  ایلعلا  اهباوبا  لفقا  هفیس و 
قیدانـصلا باوبا  لیللا  فوج  یف  اوحتفی  نا  لاجرلا  یلا  هبیتق  مدـقت  هباجاف و  تملـس ، نا  يدوع  یلا  كدـنع  قیدانـصلا  هذـه  زرحا 

جرخ سانلا  ءدـه  لیللا و  نج  املف  هنیدـملا ، تلخداـف  قیدانـصلاب  ناقهدـلا  رما  و  هوحتفیف ، هنیدـملا  باـب  یلا  اوریـصی  مث  اوجرخیف 
یف تراصف  هبیتق  لخد  بابلا و  اوحتف  سرحلا و  اولتقف  هنیدملا  باب  اوتا  یتح  هولتق  الا  دـحا  مهلبقتـسی  فویـسلا ال  مهیدـیاب  لاجرلا 

نینظلا نم  كدنع  فوخاب  هتوادع  نع  کل  فشک  دق  يذلا  ودعلا  نکی  ال  هل : لاقف  اکلم  ءامکحلا  ضعب  یصوا  نویعلا : یف  .هدی و 
نا فوخت  امبر  ءایشالا و  ییحی  يذلا  ءاملا  هلتقی  مث  ءایشالا  لتقا  وه  يذلا  مسلا  لجرلا  فوخت  امبر  هناف  هتلتاخمب ، کل  رتتسی  يذلا 
رما لکل  انا  و  لکات ، يذلا  ماعطلل  کنم  رذحا  بصانت  يذلا  ودعلل  نکت  الف  اهکلمی ، یتلا  دیبعلا  هلتقت  مث  هکلمت  یتلا  كولملا  هلتقی 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .رغـص نا  كریذن و  نم  هتیرع  رما  لک  نم  ینم  نمآ  مظع  نا  كریذن و  هنم  تذـخا 
راونـشخا وزغیل  ناسارخ  وحن  هدونجب  راس  کلم  امل  مارهب  نب  درجدزی  نب  زوریف  نا  مجعلا : ریـس  یف  هیف  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

ادهع اقثوم و  ینطعا  مهنم : لجر  هل  لاقف  هرما ، یف  هباحـصا  رظانف  .زاونـشخا  بعر  دتـشا  هدالب  یلا  یهتنا  املف  خـلبب ، هلطایهلا  کلم 
یتح زوریف  قیرط  یلع  ینقلا  یلجر و  يدی و  عطقا  مث  مهیف ، ینفلخت  مهیلا و  نسحت  يدـلو و  یلها و  ینیفکت  نا  یـسفن  هیلا  نئمطت 

انتمالـس و نم  هب  عفتنت  يذـلا  اا  و  زاونـشخا : هل  لاقف  .مهتکله  هیف  نوکت  اطروم  مهطروا  مهتنووم و  کیفکاف  هباحـصا  وه و  یب  رمی 
توملا ناب  نقوم  انا  ایندـلا و  نم  هغلبا  نا  بحا  تنک  ام  تغلب  دـق  ینا  لاق : کلذ !؟ یف  انکرـشت  مل  تکله و  تنا  اذا  اـنلاح  حـالص 

یبقع و کلذـب  فرـشیف  يودـع  یف  هیاکنلا  یناوخال و  هحیـصنلا  نم  رامعالا  هب  متخت  اـم  لـضفاب  يرمع  متخا  نا  بحاـف  هنم  دـبال 
نا هربخاـف  هرما ، نع  هلاـس  زوریف  هب  رم  اـملف  هل ، فصو  ثیح  یقلاـف  هب  رما  کـلذ و  هب  لـعفف  .یماـما  اـمیف  هوظح  هداعـس و  بیـصا 
وه قیرط  یلع  کلدا  ینا  هترغ ، هتروع و  یلع  کـلدال  عضوملا  اذـه  یلا  تلمح  یتح  تلتحا  ینا  هل : لاـق  کـلذ و  لـعف  زاونـشخا 
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الا قیرطلا  اذه  یف  سیلف  مکب  هنم  یل  هللا  مقتنیف  هیلع  اومجهت  یتح  زاونشخا  رعشی  الف  یفخا  هکولـس و  نودیرت  يذلا  اذه  نم  برقا 
کلـس مهفلاخف و  هنم ، رذـحلا  هل و  ماهتالاب  هوارزو  هیلع  راشا  نا  دـعب  هلوق  زوریف  لبقف  .نوبحت  ام  لک  یلا  نوضفت  مث  نیموی  زیوفت 

لتقف ءاملا  نوسمتلی  الامـش  انیمی و  هزافملا  یف  اوقرفتف  هرما  مهل  نیب  مث  هنع ، ردص  هزافملا ال  نم  عضوم  یلا  مهب  یهتنا  یتح  قیرطلا 
، مهل نودعتـسم  مه  مهئادـعا و  یلع  اوفرـشا  یتح  هعم  اوقلطنا  مهناـف  هریـسی  هدـع  ـالا  مهنم  زوریف  عم  صلخی  مل  مهرثـکا و  شطعلا 

یف نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .مهیف هیاکنلا  اومظعا  مهنم و  اونکمتساف  دهجلا  رضلا و  نم  مهب  ام  یلع  هلاحلا و  کلت  یلع  مهعقاوف 
طاح نم  طحف )  ) .ادهع يا : همذ ) کنم  هتـسبلا  وا  هدقع  كودع  نیب  کنیب و  تدقع  نا  و  ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 
الیفک مکیلع  هللا  متلعج  دق  اهدیکوت و  دعب  نامیالا  اوضقنت  متدـهاع و ال  اذا  هللا  دـهعب  اوفوا  و  ( ) ءافولاب كدـهع   ) .یعر يا : طوحی 

نم یبرا  یه  هما  نوکت  نا  مکنیب  الخد  مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلاک  اونوکت  نولعفت و ال  ام  ملعی  هللا  نا 
راونـشخا و یلا  زوریف  بغر  مث  رم - ام  دعب  همدقتملا - راونـشخا  زوریف و  هصق  یف  و  هنامالاب ) کتمذ  عرا  و  (. ) هب هللا  مکولبی  امنا  هما 

هنا یلع  و  هرمع ، نم  لبقتـسی  امیف  ادبا  هوزغی  الا  هقاثیم  هللا و  دهع  مهل  لعجی  نا  یلع  هباحـصا  نم  یقب  نم  یلع  هیلع و  نمی  نا  هلاس 
زوریف ثکمف  هتکلمم ، یلا  فرـصنا  هلیبس و  یلخ  کلذـب و  راونـشخا  یـضرف  هدونج ، هزواجت  ادـح ال  هتکلمم  نیب  هنیب و  امیف  دـحی 

نحن هتدـهاع و  دـق  کنا  هل : اولاق  هنع و  هودرف  کلذ  یلا  هباحـصا  اعد  هوزغل و  دوعی  نا  یلع  فنـالا  هلمح  مث  اـبیئک  هرهد  نم  ههرب 
يذـلا رجحلا  زوجا  الا  تطرـش  امنا  ینا  مهل : لاقف  .هلاقملا  ءوس  راعلا و  نم  کـلذ  یف  اـم  عم  ردـغلا  یغبلا و  هبقاـع  کـیلع  فوختن 

مهنیب ال سانلا  اهاطعتی  یتلا  قیثاوملا  دوهعلا و  نا  کلملا  اهیا  هل : اولاقف  .انماما  هلجع  یلع  لمحیل  رجحلاب  رمآ  اناف  هنیب  ینیب و  هتلعج 
یلع هفرع ال  يذـلا  رمالا  یلع  هقاثیم  هللا و  دـهع  هل  تلعج  امنا  کنا  و  یطعملا ، نلعی  ام  یلع  نکلو  اهل  یطعملا  رـسی  ام  یلع  لمحت 

زوریف یلا  زاونـشخا  لسراف  لاتقلل ، ناقیرفلا  فاـصت  هلطاـیهلا و  یلا  یهتنا  یتح  هتازغ  یف  یـضم  زوریف و  یباـف  هلاـبب ، رطخی  مل  رما 
يرمعل و  کباصا ، امم  فنالا  الا  انوزغ  یلا  کعدی  مل  هنا  نظا  زاونشخا : هل  لاقف  هیلا  جرخف  هملکیل  مهیفـص  نیب  امیف  زربی  نا  هلاسی 

مظعا انم  تسمتلا  تنک  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـقل تیار  امب  کل  انلتحا  انک  نئل 
انتافاکم ءوس  نم  نوکت  نا  اریدـج  تنک  دـقل  و  انمیرح ، نع  انـسفنا و  نع  کعفد  الا  اندرا  و ال  ملظ ، یغبب و ال  كانادـتبا  اـم  هنم و 

متنا مکانقلطا و  اناف  انم  کلان  امم  افنا  مظعا  کسفن  یلع  تدـکو  يذـلا  قاثیملا  دـهعلا و  ضقن  نم  کعم  نم  یلع  کیلع و  اـننمب 
نم هب  قثت  ام  احاجن  كدیزی  هنا  تننظ  دق  ینا  عم  تطرـش  ام  یلع  كربجن  مل  انا  و  اهکفـس ، یلع  هردق  انب  مکءامد و  انقح  ءارـسا و 

لتاقی نم  ءانغ  ردق  ام  رظناف  هللا  طخسی  ام  یلا  مهتوعد  کنا  مهنافرعل  کصوخـشل  نوهراک  مهرثکا  نا  کشا  ام  و  كدونج ، هرثک 
املف لاق - نا  یلا  رانلا - یلاف  لتق  نا  راع و  عمف  رفظ  نا  هناب  افراع  ناک  اذا  هودع  یف  هتیاکن  غلبت  نا  یـسع  ام  لاحلا و  هذه  لثم  یلع 

، هردغ اوفرعیف  زوریف  رکـسع  لها  اهیلا  رظنیل  حـمر  یلع  اهعفرف  زوریف  مهل  اهبتک  یتلا  هفیحـصلا  راونـشخا  جرخا  یناثلا  مویلا  یف  ناک 
لاق يذلا  قدص  دـقل  راونـشخا : لاقف  زوریف ، کله  ریثک و  قلخ  مهنم  لتق  اومزهنا و  یتح  اریـسی  الا  اوثبل  ام  زوریف و  رکـسع  ضقتناف 

اهلوبق و ال یلع  هسفن  نطوی  نم ال  حـنمت  هحیـصن  نم  عیـضا  حاجللا و ال  يوهلا و  نم  يارلا  عفانمل  هلاحا  دـشا  ردـق و ال  امل  دار  (ال 
هنج کسفن  لعجا  و  (. ) هفنالا رخفلا و  طارفا  نم  حوضفلا  راـعلا و  میظعل  بلجا  ـال  ردـغلا و  یغبلا و  نم  هبقاـع  اوسا  هبوقع و  عرـسا 

لاقف هلتق - دارا  دایز و  نبا  هب  یتا  نامالا و  لـیقع  نب  ملـسم  یطعا  ثعـشالا  نب  دـمحم  نا  رکذ  دـعب  يربطلا - یف  تیطعا ) اـم  نود 
هنبا لتقب  لاومـسلا  یـضر  .کتمذ و  ترفخا  دقف  ینود  کفیـسب  مق  تملـستسا  ام  ینتنمآ  کنا  ول  هللا  اما و  ثعـشالا  نبا  ای  ملـسم :

ضئارف نم  سیل  هناف  ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .اهلها ریغ  یلا  هنامالا  يدوی  نا  نود 
میظعت نم  مهئارآ - تتشت  مهئاوها و  قرفت  عم  اعامتجا - هیلع  دشا  سانلا  (. ) هللا ضئارف  نم  یش ء  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  یش ء ) هللا 

، هعیرـشلا هضرف  دکا  دق  و  رفاکلا ، ملـسملا و  دحلملا و  دـحوملا و  هلحن  هلم و  لک  اهب  دـقتعی  یتلا  تابجاولا  نم  هنال  دوهعلاب ) ءافولا 
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: يا نیملسملا ) نود  مهنیب  ام  یف  نوکرشملا  کلذ  مزل  دق  و   ) .رجافلا ربلل و  دهعلاب  ءافولا  یلا  تثعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق 
دمحم نـب  ناورم  لاـق  دـقعلا :)  ) یف ردـغلا .) بقاوـع  نـم   ) .اـمیخ هودـع و  يا : اولبوتـسا ) اـمل   ) .نیملـسملاب کلذـب  صاـصتخا  ـال 
مهتجاح کبداب و  مهباجعا  ناف  یب  ردغلا  رهظت  يودع و  عم  ریـصت  نا  یلا  تجتحا  دق  هکلم : لاوزب  نقیا  نیح  بتاکلا  دیمحلادبعل 

لاقف .یتامم  دـعب  یتمرح  ظفح  نع  زجعت  مل  الا  یتایح و  یف  ینعفنت  نا  تعطتـسا  ناف  کب ، نظلا  نسح  یلا  مهوعدـت  کباتک  یلا 
.کعم و لتقا  وا  کیلع  هللا  حتفی  یتح  کعم  ربصلا  ریغ  يدنع  ام  و  یب ، اهحبقا  کل و  ءایـشالا  عفنا  هب  ترما  يذـلا  نا  دـیمحلادبع :

ردصی هریشتسی و  ناک  لجرل  لاق  مث  ادوهـش  دهـشا  اباتک و  هل  بتک  هحلاص و  ام  دعب  دیعـس  نب  ورمع  کلملادبع  لتق  ینئادملا : لاق 
- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا  : ) لاق .نلوقتل  لاق : .هکرد  تاف  دـق  رما  لاق : ینم ؟ ناک  يذـلا  یف  کیار  ام  رمالا : هب  قاـض  اذا  هیار  نع 

دهعب هل  قثوی  افقوم ال  هسفن  فقوا  نم  لاقف ، یحب ؟ تسلوا  لاق : .تییح  هتلتق و  ول  مزح  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
و برعلا ، ردغا  میمت  نب  دیعس  ونب  تناک  ءالعلا : نب  ورمع  لاق  .تکـسمال و  یلعف  هعمـس  قبـس  ول  مالک  لاق : .یحب  سیلف  دقعب  و ال 

دعـس نم  کلاخ  كررغی  الف  ابیرغ  مهنم  کلاخ  دعـس و  یف  تنک  اذا  رعاشلا : مهیف  لاقف  ناسیک ، هیلهاجلا  یف  ردغلا  نومـسی  اوناک 
یبا یلع و  نب  هللادبع  همع  هریبه و  نباب  ردغ  روصنملا  ناک  درملا و  مهبابـش  نم  یندا  ردـغلا  یلا  مهلوهک  تناک  ناسیک  اوعد  ام  اذا 

تانامالا يا  دمحم  هباجا  نامالا  هءاطعا  هیف  رکذ  اباتک  نسحلا  نب  هللادبع  نب  دمحم  یلا  بتک  املف  مهلتق ، مث  نامالا  مهاطعاف  ملـسم 
ال يا : نلتخت ) كدـهعب و ال   ) .نثکنت ال  يا : نسیخت ) ـال  کتمذـب و  نردـغت  ـالف   ) .ملـسم یبا  ما  کـمع  ما  هریبه  نبا  ناـما  ینیطعت 

هناف هلتقف ، همد ، یلع  الجر  نما  نم  ربخلا : یف  یقـش ) لهاج  الا   ) .دـهعلا همرح  ضقنب  هللا ) یلع  يرتجی  ـال  هناـف  كودـع   ) .نعدـخت
ائیش يا : امیرح ) هتمحرب و  دابعلا  نیب   ) .اعساو ءاضف  هلعج  يا : هاضفا ) انما  هتمذ  هدهع و  هللا  لعج  دق  و   ) .همایقلا موی  ردغ  ءاول  لمحی 

( نوضیفتـسی و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .نونلا حـتفب  هتعنم ) یلا  نونکـسی   ) .امرتحم
حتف هنس  ( 19  ) هنس نوملسملا  اهحتتفا  روباشین : حتف  یف  فیس  نع  مجعملا :)  ) یف .رواج  ردصم  رـسکلاب  هراوج ) یلا   ) .نورـشتنی يا :

ام نا  نوملـسملا  لسراف  اهلها ، ثبنا  قاوسـالا و  تحتف  حرـسلا و  جرخ  حـتفت و  اـهباوبا  ـالا و  مهاـجفی  ملف  هدـم  اهورـصاح  دـنواهن 
لاسف انبذـک ، ام  اولاـقف : .اـنلعف  اـم  اولاـقف : .اـنوعنمت  نا  یلع  ءازجلاـب  مکل  اـنررقا  هاـنلبقف و  ناـمالاب  اـنیلا  متیمر  مکنا  اولاـق : مکربخ ؟

.دبع مکیلا  بتک  يذلا  نا  نوملسملا : لاقف  نامالا ، مهل  بتک  يذلا  وه  اهنم  هلصا  ناک  افتکم  یعدی  دبع  اذاف  مهنیب  امیف  نوملـسملا 
(: دقعلا  ) یف و  اذه ، .مهنع  اوکـسماف  .اوردـغاف  متئـش  ناف  هانلبق  دـق  هیلع  نحن  نامالا و  ءاج  دـقف  مکرح  نم  مکدـبع  فرعن  ال  اولاق :

لاقف همظعا ، ردنکـسالا و  هقلطاف  هیلا  جرخف  اهیف  هبدوم  ناک  هنیدمب  رم  یتح  اهلها  لتق  اهمده و  الا  هنیدم  لخدی  ردنکـسالا ال  ناک 
کنم یناکمل  کیف  اوعمط  دـق  هنیدـملا  هذـه  لها  نا  انال و  تیوه  ام  لک  یلع  کناعا  كرما و  کـل  نیز  نم  قحا  نا  بدوملا : هل 

املف هنع ، عوجرلا  یلع  ردـقی  ام ال  کلذ  یلع  دوهعلا  نم  هاطعاف  مهل ، کتلاس  ام  لک  یف  ینفلاخت  نا  مهیف و  ینفعـست  نا ال  بحاـف 
لاق لاغدا ) الف   ) .کتفلاخم نم  دـبال  لیبس و  کـلذ  یلا  سیل  لاـق : .اـهلها  لـتقت  اهمدـهت و  نا  کـیلا  یتجاـح  ناـف  لاـق : هنم  قثوت 
یف یـشلاب ء  کیتای  نا  هسلادـملا  و  هملطلا ، سلدـلا  هسلادـم ) و ال   ) .هدـسفی هفلاخی و  ام  هیف  لخدا  رمـالا  یف  لـغدا  دـق  يرهوجلا :

عادـخلا هیف ) عادـخ  و ال   ) .بیعلا کیلع  یفخیل  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) مـالظلا
لتقی نا ال  یلع  سراف  نوصح  نم  انصح  صاعلا  نب  دیعـس  حلاص  دقعلا :)  ) یف .ملعی  ثیح ال  نم  هورکملا  هب  دارا  اذا  هعداخ  ردصم 

هکم حتتفا  نیح  دیلولا  نب  دلاخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  يربطلا :)  ) یف .ادحاو و  الجر  الا  مهلک  مهلتقف  ادحاو  الجر  مهنم 
ینب هاـیم  نم  ءاـم  ءاـصیمغلا - یلع  اوـلزن  اـملف  مهریغ ، نم  لـئابق  جـلدم و  میلـس و  برعلا  نم  لـئابق  هعم  ـالتاقم و  هثعبی  مل  اـیعاد و 

نم نیرجات  البقا  دق  اناک  و  دلاخ - مع  هریغملا  نب  ههکافلا  فوع و  نب  نمحرلادبع  ابا  افوع  هیلهاجلا  یف  اوباصا  دق  اوناک  و  همیذج -
دق سانلا  ناف  حالـسلا  اوعـض  دلاخ : مهل  لاقف  حالـسلا ، اوذخا  ادلاخ  موقلا  يار  املف  امهلاوما - اوذخا  امهولتق و  مهب  الزن  املف  نمیلا 
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فیـسلا یلع  مهـضرع  مثاوفتکف  کلذ  دنع  دلاخ  مهب  رما  هوعـضو  املف  دلاخ ، لوقل  حالـسلا  موقلا  اوعـضوف  لاق - نا  یلا  اوملـسا - 
عنـص امم  کیلا  اربا  ینا  مهللا   ) لاق مث  ءامـسلا  یلا  هیدی  عفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  ربخلا  یهتنا  املف  مهنم ، لتق  نم  لتقف 
لام هعم  جرخف و  کیمدـق ، تحت  هیلهاجلا  رما  لعجا  مهرما و  یف  رظناف  موقلا  ءالوه  یلا  جرخا  هل : لاـقف  ع )  ) اـیلع اـعد  مث  دـلاخ ،)
اراد متیـشغ  اذا  نا  هشویج  یلا  هدهع  نم  ناک  رکبابا  نا  اضیا : يربطلا )  ) یف .خلا و  بلکلا - هغلیم  يدـیل  هنا  یتح  ءامدـلا  مهل  يدوف 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مهولاـست یتح  اـهلها  نع  اوکـسماف  هالـصلل  اـناذا  متعمـسف  ساـنلا  رود  نم 
مالـسالاب هریون  نبا  کلامل  دهـش  نمم  ناک  و  اوقرحا ، اولتقا و  هراغلا و  اونـشف  اناذا  اوعمـست  مل  نا  اومقن و  يذلا  ام  ایندـلا ) نیدـلا و 

لیللا تحت  مهوعار  موقلا  اوشغ  امل  مهنا  ثدحی  ناک  و  ادبا ، ابرح  اهدعب  دلاخ  عم  دهشی  نا ال  هللا  دهاع  ناک  دق  و  یملسلا ، هداتقوبا 
لاب امف  انل : اولاق  .مکعم  حالـسلا  لاب  امف  مهل : انلق  .نوملـسملا  نحن  اولاقف و  .نوملـسملا  انا  انلقف  .هداتقوبا  لاق  حالـسلا ، موقلا  ذـخاف 

وه لاق و  هنا  هلتق  یف  رذتعی  دـلاخ  ناک  .اولـص و  انیلـص و  مث  هوعـضوف  حالـسلا ، اوعـضف  نولوقت  امک  متنک  ناف  انلق : .مکعم  حالـسلا 
املف هباحـصا ، قانعا  هقنع و  برـضف  همدق  مث  ابحاص ؟ کل  هدعت  ام  وا  لاق  اذک  اذـک  لوقی  ناک  دـق  الا و  مکبحاص  لاخا  ام  هعجاری 

: رکبوبا لاقف  لاق - نا  یلا  هتارما - یلعازن  مث  هلتقف  ملـسم  يرما  یلعادع  هللا  ودع  لاقف : رثکاف  رکب  یبا  دـنع  هیف  ملکت  رمع  مهلتق  غلب 
افلا رشعدحا  اومزهنا  امل  ثعـشالا  نبا  عم  هعئاقو  نم  هیوازلا  موی  جاجحلا  لتق  اضیا : يربطلا )  ) یف .همیـشا و  هللا ال  هلـس  فیـس  دلاخ 

اورـضحف سانلا  نمآ  دـق  هماعلا : لاقف  الاجر - یمـسف  نالف - نب  نالف  نالف و  نب  نالفل  ناما  يدانف ال  اـیدانم  رما  ناـمالاب ، مهعدـخ 
اذکه رما ) قیض  یلع  كربص  ناف  قحلا  ریغب  هخاسفنا  بلط  یلا  هللا  دهع  هیف  کمزل  رما  قیـض  کنوعدی  و ال   ) .اولتقف مهب  رماف  هدنع 

لـصفلا  ) هیاورف نتملاـب  تطلخ  هیـشاح  هنوـک  رهاـظلا  و  هیطخلا )  ) و مثیم ) نبا   ) یف رما )  ) سیل و  دـیدحلا ) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف
برکلا یـسع  رعاشلا : لاق  هجارفنا ) وجرت   ) .هیلاخ هنم  اضیا  فحتلا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

ریغب مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  : ) یلاـعت لاـق  هل ، ریثک  باوث  لوصحب  هتبقاـع ) لـضف  و   ) بیرق جرف  هءارو  نوکی  هیف  تیـسما  يذـلا 
( هللا نم  هیف  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هیف ) هللا  نم  کب  طیحت  نا  و   ) .کمـصخ نم  هتعبت ) فاخت  ردـغ  نم  ریخ  (. ) باسح

.هانثملاب لیقتست )  ) يور و  لاق : هدحوملاب ، مثیم ) نبا   ) هلعج لبقتست ) الف  هبلط  (. ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف امک 
یبنلا یلا  يول - نب  رماع  ینب  اخا  ورمع - نب  لیهـس  شیرق  تثعب  هیبیدـحلا - حلـص  یف  يربطلا )  ) یف کترخآ .) كاـیند و ال  اـهیف  )

رمالا و ماتلا  املف  لاق - نا  یلا  اذه - هماا  انع  عجری  نا  الا  هحلص  یف  نکی  هحلاصف و ال  ادمحم  تئا  هل : اولاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
اوسیلوا لاـق : .یلب  لاـق : نیملـسملاب ؟ انـسلوا  لاـق : .یلب  لاـق : هللا ؟ لوسرب  سیلا  لاـقف : رکباـبا  یتاـف  رمع  بثو  باـتکلا  ـالا  قـبی  مل 

.یلب لاق : هللا ؟ لوسرب  تسلا  هل : لاقف  یبنلا  رمع  یتا  مث  لاق - نا  یلا  اـننید - یف  هیندـلا  یطعن  یلعف م  لاـق : .یلب  لاـق : نیکرـشملاب ؟
هللادبع و انا  یبنلا : لاقف  .اننید  یف  هیندـلا  یطعن  یلعف م  لاق : .یلب  لاق : نیکرـشملاب ؟ اوسیلوا  لاق : .یلب  لاق : .نیملـسملاب  انـسلوا  لاق :

لاقف لاق - نا  یلا  ینعیضی - نل  هللا و  رما  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) فلاخا نل  هلوسر 
عضو یلع  احلطـصا  رمع و  نب  لیهـس  هللادبع  نب  دمحم  هیلع  حلاص  ام  اذه   ) بتکا بلاط : یبا  نب  یلعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هدر هیلو  نذا  ریغب  شیرق  نم  یبنلا  یتا  نم  هنا  یلع  ضعب ، نع  مهـضعب  فکی  ساـنلا و  نهیف  نماـی  نینـس  رـشع  ساـنلا  نع  برحلا 
لخدـی نا  بحا  نم  نا  و  لالغا ، لالـسا و ال  هنا ال  و  هفوفکم ، هبیع  اننیب  نا  و  هیلع ، هدرت  مل  یبنلا  عم  نمم  اـشیرق  ءاـج  نم  مهیلع و 

دقع یف  نحن  اولاقف : هعازخ  تبثاوتف  هیف ) لخد  مهدهع  شیرق و  دـقع  یف  لخدـی  نا  بحا  نم  هیف و  لخد  هدـهع  یبنلا و  دـقع  یف 
هلبق حتف  مالـسالا  یف  حـتف  امف  يرهزلا : لاق  لاق - نا  یلا  مهدـهع - شیرق و  دـقع  یف  نحن  اولاقف : رکب  ونب  تبثاوت  هدـهع و  یبنلا و 

مهضعب نمآ  مهلک و  سانلا  نمآ  اهرازوا و  برحلا  تعـضو  هندهلا و  تناک  املف  سانلا  یقتلا  ثیح  لاتقلا  ناک  امنا  هنم ، مظعا  ناک 
کنیت یف  مالـسالا  یف  لخد  دقف  هیف ، لخدالا  ائیـش  لقعی  مالـسالاب  دحا  ملکی  ملف  هعزانملا ، ثیدـحلا و  یف  اوضوافت  اوقتلا و  اضعب 
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- ریصبوبا هءاج  هنیدملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مدق  املف  لاق : نا  یلا  .رثکا  کلذ و  لبق  مالـسالا  یف  لخد  ناک  ام  لثم  نینـسلا 
نب رماع  ینب  نم  الجر  اثعب  یفقثلا و  قیرش  نب  سنخالا  فوع و  دبع  نب  رهزا  هیف  بتکف  هکمب - سبح  نمم  ناک  شیرق و  نم  لجر 

ءالوه انیطعا  دـق  ریـصبابا  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  سنخالا ، رهزـالا و  باـتکب  یبنلا  یلع  امدـقف  مهل  یلوم  هعم  يول و 
امهعم قلطناف  اجرخم ، اجرف و  نیفعضتسملا  نم  کعم  نمل  کل و  لعاج  هللا  نا  ردغلا و  اننید  یف  انل  حلـصی  تملع و ال  دق  ام  موقلا 

.معن لاق : رماع ؟ ینب  اخا  ای  اذه  کفیـس  مراصا  ریـصبوبا : لاقف  هابحاص ، هعم  سلج  رادـج و  یلا  سلج  هفیلحلا  يذـب  ناک  اذا  یتح 
یف وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یتا  یتح  اعیرس  یلوملا  جرخ  .هلتقف و  هب  هالع  مث  ریصبوبا  هلتساف  تئش  نا  لاق : .هیلا  رظنا  لاق :

، اعزف يار  دق  لجر  اذه  نا  لاق : اعلاط  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هآر املف  دجـسملا ،
یلع فقو  یتح  فیسلا  احشوتم  ریصبوبا  علط  یتح  حرب  ام  هللا  وف  یبحاص ، مکبحاص  لتق  لاق : .کلام  کلیو  هل : لاق  هیلا  یهتنا  املف 
ناک ول  برح  رعسم  هما  لیو  یبنلا : لاقف  .هللا  یناجنا  مث  مهللا  ینتددر  کتمذ  تفو  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

قیرطب رحب  لحاس  یلع  هورملا  يذ  هیحان  نم  صیعلاب  لزن  یتح  جرخف  مهیلا ، هدریـس  هنا  ملع  کلذ  ریـصبوبا  عمـس  املف  لاـجر ، هعم 
ریـصب یبال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  هکمب  اوسبتحا  اوناک  نیذـلا  نیملـسملا  غلب  ماـشلا و  یلا  نوذـخای  اوناـک  يذـلا  شیرق 

نم ابیرق  هیلا  عمتجاف  ورمع  نب  لیهـس  نب  لدـنجوبا  هب  قحل  صیعلاـب و  ریـصب  یبا  یلا  اوجرخف  لاـجر ،) هعم  ناـک  ول  برح  شحم  )
مهولتقف و مهل  اوضرتعا  الا  ماـشلا  یلا  شیرقل  تجرخ  ریعب  نوعمـسی  اـم  هللا  وف  شیرق  یلع  اوقیـض  دـق  اوناـکف  مهنم ، ـالجر  نیعبس 

هاواف نمآ ، وهف  هاتا  نمف  مهیلا  لسرا  امل  محرلا  هللااـب و  هنودـشانی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  شیرق  تلـسراف  مهلاوما ، اوذـخا 
.هنیدملا هیلع  اومدقف  یبنلا 

هینغم

ال نلتخت : .نثکنت و ال  ال  نسیخت : .الیبو و ال  هودجو  اولبوتـسا : .هیاقولا و  هنجلا : .دـهعلا و  همذـلا : .هحارلا و  لادـلا - حـتفب  هعدـلاو -
لک رذـحا  یلا  ردـصملا  یلع  بصن  رذـحلا  بارعالا : .داسفالا  لاغدالا : .نواجلی و  نوضیفتـسی : .هاشفا و  هرـشن و  هاضفا : .نردـغت و 
ربخ هلمجلا  و  ربخ ، دشا  و  ادـتبم ، سانلا  و  یـش ء ، نم  امدـقم  الاح  فوذـحمب  قلعتم  هللا  ضئارف  نم  و  سیل ، مسا  یـش ء  و  رذـحلا ،

كاعد احلص  نعفدت  و ال  : ) حلصلا یف  ساسالا  طرشلا  .نیکرـشملا  نم  الاح  فوذحمب  قلعتم  فرظ  نود  و  زییمت ، اعامتجا  و  سیل ،
حلصلاب و بلاطی  امهیلک  لتاقلا  قراسلا و  نال  حلصلا ، یف  یساسالا  طرـشلا  وه  اضر  هیف  هللا  دیقلا : اذه  اضر .) هیف  و هللا  كودع ، هیلا 
هحوضو و یف  طرـشلا - اذـه  لـثم  ..سار و  عـجو  ساـب و  ـالب  ناـما  هعدـب و  هتنهم  سراـمی  نا  وـه  و  هقطنم ، هطرـش و  یلع  مالـسلا 

عبات يرکـسع  يرادا و  زاهج  و  هتحلـصمل ، هجوم  داصتقا  و  هلیمع ، هموکح  دوجوب  صخلتت  و  دـیدجلا ، رامعتـسالا  طورـش  هتطاسب -
ام هطورـش  رامعتـسالاب و  یفرعم  الول  هناب  فرتعا  و  هاوس .! یـش ء  لک  نع  لزانتی  و  کلذـب ، دـیدجلا  رامعتـسالا  یفتکی  ..هتدارال و 

حلـصلا تاذلاب  وه  اضر  هیف هللا  يذلا  حلـصلا  نا  ههادـبلا  نم  .اضر و  هیف  هللا  هلوقب : مامالا  هیلا  یمر  يذـلا  فدـهلا  تمهف  تنطف و ال 
نم دونجلا  حـیرت  و  لاتقلا ، عازنلا و  هدام  عطقت  یتلا  قوقحلا  هنایـص  و  هیرحلا ، نمالا و  نامـض  نم  حالـص ، ساـنلل و  ریخ  هیف  يذـلا 

(. كدالبل انما  و  کمومه ، نم  هحار  و  كدونجل ، هعد  حلـصلا  یف  ناـف  : ) ماـمالا راـشا  اـمک  برکلا ، مهلا و  نم  بعـشلا  و  برحلا ،
لک رذـحلا  نکل  و   ) .لدـعلا قحلا و  يا  هللا  هاضرم  ساسا  یلع  مالـسلا  حلـصلا و  ناک  اذا  ـالا  کـلذ  نم  یـش ء  ققحتی  نا  لیحتـسی 

عماطلا ملاظلا  ناف  .هیـضرم  هحلاص و  طورـشلا  تناک  نا  و  هنیب ، کنیب و  قافولا  لوصح  درجمل  كودعب  ریغت  قثت و  ال  خلا ..) رذحلا 
.میکحلا مزاحلا  ناش  ظفحتلاب  هلماع  و  هنم ، هعوقو  زوجی  امم  زرتحا  و  هیلع ، کنیع  لعجاف  دهعلاب ، ثکنلا  بوثولل و  صرفلا  بقرتی 
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کل صانم  و ال  کقنع ، یف  هقاثو  راص  دقف  ادهع  کسفن  یلع  تعطق  نا  قبـس  اذا  خلا ..) هدقع  كودع  نیب  کنیب و  تدـقع  نا  (و 
فیلف رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  تیطعا .) ام  نود  هنج  کسفن  لعجا  و   ) ءافولاب الا  هم 

نم سفنلاب  داهجلا  بجی  امک  و  تاذلاب ، هللا  عم  طبترا  دقف  دهع  وا  دعوب  هللا - دابع  نم  دبع  عم  طبترا  نم  نا  اذـه  ینعم  .دـعو و  اذا 
تابجاولا خـلا ..) یـش ء  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف   ) .هللا دابع  عم  ءافولا  لجا  نم  داهجلا  اذـه  بجی  کلذـک  یلاـعت  هعم  ءاـفولا  لـجا 

بوبحم و هنا  یلع  اهدـیدج  اهمیدـق و  لوقعلا  تقفتا  دـقف  دـعولاب ، ءافولا  الا  هرثکا  یف  وا  .اهیف  ساـنلا  نواـهت  دـق  و  هریثک ، هیهلـالا 
مزل دق  و   ) هاجتالا دادعتـسالا و  یف  اهتوافت  اهفالتخا و  عم  کلذ  یلع  لوقعلا  تقفتا  ..مومذـم  هورکم و  هب  فلخی  نم  نا  و  بولطم ،

نومزتلی اوناک  نید - باتک و  الب  مهنال  نیملسملا  نود  مه  و  نیکرشملا ، نا  يا  خلا ..) نیملـسملا  نود  مهنیب  اهیف  نوکرـشملا  کلذ 
قدـصلا و مازتـلا  یلع  ماـمالا  دـکا  مث  هعیرـش ؟ یبـن و  هل  يذـلا  ملـسملاب  فیکف  ـالیبو ، اـحیبق و  هب  فلخلا  نوری  و  دـعولاب ، ءاـفولا 
اعرش و القع و  حیبق  یس ء و  کلذ  لک  نال  عادخلا  رذعلا و  هنایخلا و  بذکلا و  نع  داعتبالا  و  ءادعالا ، عم  یتح  ءافولا  هحارـصلا و 

ضحمب هئدابمل  عضخی  و  هنع ، عفادـی  و  هب ، هبرقی  ماظن  یلع  ریـسی  نا  غلب - ام  اغلاب  عمتجم - لک  دـبال  ماظن : ـالب  عمتجم  ـال  .اـعامجا 
ناسنالل اشنا  يذـلا  وه  و  یغبلا ، نم  یقاولا  عردـلا  و  عمتجملا ، دارفا  نیب  نواعتلا  براقتلا و  یلع  ثعاـبلا  وه  ماـظنلا  اذـه  ..هتدارا و 

الب يوقلل  ءاذغ  حبصی  ثیح  فیعضلا  صوصخلاب  و  رمتسم ، فوخ  یف  ناسنالا  شاع  و  یضوفلا ، تداسل  هالول  و  هنارمع ، هتیندم و 
..هعنم یلا  نونکـسی  امیرح  ..انما و  هتمذ  هدهع و  هللا  لعج  دق  و  : ) هلوقب مامالا  هدارا  ام  کل  حضتا  اذه  تفرع  اذا  ..رکنتـسم  وا  عدار 

مهقوقحل و انامـض  افهک و  و  سانلا ، هایحل  انما  هناحبـس  اهلعج هللا  دق  هیناسنالا  میقلا  هذه  نا  هیف .) عادخ  هسلادـم و ال  لاغدا و ال  الف 
و ایئافک ، ابوجو  رداق  لک  یلع  يدابملا ء  هذه  هنایص  هناحبـس  بجوا  دق  و  هیلع ، يدتعملل  اجلملا  و  يدتعملل ، عدارلا  یهف  مهتایرح ،

دارملا هغللا : .ماعنالا   126 نورکذی - موقل  تایالا  انلـصف  دق  امیقتـسم  کبر  طارـص  اذـه  و  یلاعت : هلوق  یف  طارـصلا  نم  دارملا  یه 
.هیلووسملا و هعبتلا : .هیجوتلا و  لبقی  ام  لوقلا : نحل  .هنم و  صـالخلل  دـقعلا  يرجم  اـهب  ثبـشتی  یتلا  هبجوملا  بابـسالا  اـنه  لـلعلاب 

رتخاف ناک ، عون  يا  نم  ادقع  تیرجا  اذا  للعلا ) هیف  زوجت  ادقع  دـقعت  و ال  : ) ینعملا .هبلاطملا  ماللا - نوکـس  ءاطلا و  رـسکب  هبلطلا -
هب تمزلا  و  رهاظلا ، ینعملا  تدصق  کنا  فرعلا  لها  اهنم  مهفی  اهتلالد ، یف  هحیرـص  اهانعم ، یف  هحـضاو  اظافلا  لوبقلا  باجیالل و 
اذا هقثوتلا ) دیکاتلا و  دعب  لوق  نحل  یلع  نلوعت  و ال   ) لادجلا عازنلا و  بابـسا  نع  داعتبالا  هیـصولا  هذه  نم  مامالا  ضرغ  و  کسفن ،
یف هاعدا  نم  و  قافن ، ءایر و  اذـه  ناف  ترهظا ، ام  ریغ  رامـضا  هیروتلاب و  اعرذـتم  هنع  لدـعت  الف  هبـشا - ام  نیمیب و  کـلوق  تدـکا 

طقـست اهنال  دودـحلا ، یف  الا  هرثا  یغلت  وا  فـالخلا ، لاـمتحا  یغلت  هیعرـش ، هجح  هیفرعلا  رهاوظلا  نـال  هاوعد ، هیلع  درت  تـالماعملا 
ریخ وفعلا  یف  مامالا  یطخی ء  نئل  ..متعطتسا و  ام  تاهبشلاب  دودحلا  اواردا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  لوقل  تاهبـشلاب ،

، هبغم اوسا  هب  هناهتسالا  ناف  ارم ، ناک  نا  و  هنم ، رفنت  قحلاب و ال  عدصا  خلا ..) رما  قیـض  کنوعدی  و ال   ) .هبوقعلا یف  یطخی ء  نا  نم 
تنهتـسا نا  باقعلا  نم  کل  رفم  ینعملا ال  و  رمالا ، قیـض  یلا  دوعی  هیف  ریمـض  هبلط .) هیف  هللا  نم  کـب  طـیحت  نا  و   ) ـالیکنت دـشا  و 

اهیف ریمـض  کترخآ ) كایند و ال  اهیف  لیقتـست  الف  !. ) بلاطلا هلـالا  رفملا و  نیا  یلا  و  فیک ؟ عتـسا ، ما  کـیلع  قاـض  ءاوس  قحلاـب 
یف هلامها ال  قحلا و  هفلاـخم  یلع  باذـعلا  نم  کـلیقی  ـال  و  هب ، كذـخای  و  قحلا ، نع  کـلاسی  هناحبـس  هللا  نا  يا  هبلط ، یلا  دوعی 

و جـئاتنلا ، فورظلا و  تناک  امهم  هتعاط  یلع  هعاجـشب  ربصت  و  قحلاب ، عدـصت  نا  نذا - کب - یلو  یلوالاف  هرخالا ، یف  ایندـلا و ال 
.اطخ وه  و  ءایلاب ، ءابلاب ال  لبقتست  الف  خسنلا  ضعب  یف 

هدبع
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هنع هلفغ  کیلع  یقلیل  حلـصلاب  کنم  برقت  يا  براق  لفغتیل : براق  امبر  هحارلا …  هکرحم  هعدـلا  كدونجل : هعد  حلـصلا  یف  … 
هعفدی هیلع و  قوقحلا  يوذ  قح  هیاعرل  ههبنی  ناسنالا  هلبج  یف  عدوم  نا  دجو  همذلا  ینعم  لصا  همذ : کنم  هتسبلا  اهیف …  كردغیف 

هنج هظفح …  هطاح  ررـضلا  نم  هیاقرلا  یف  هل  هتهباشمل  اسابل  دـهعلا  لعج  دـهعلا و  ینعم  یلع  تقلطا  مث  اـهنم  هیلع  بجی  اـم  ءادـال 
ربخ دشا  ادتبم و  سانلا  دوهعلاب : ءافولا  میظعت  کحورب …  دهعلا  نم  تیطعا  ام  یلع  ظفاح  يا  هیاقولا  مضلاب  هنجلا  تیطعا : ام  نود 

قرفت عم  دوهعلاب  ءافولا  میظعت  یلع  مهعامتجا  نم  دـشا  هللا  ضئارف  نم  هضیرف  یلع  اوعمتجی  مل  ساـنلا  نا  ینعی  سیل  ربخ  هلمجلا  و 
يا نیملسملا : نود  مهنیب  امیف  نوملسملا …  همزتلی  نا  یلواف  مهنیب  امیف  ءافولا  اومزتلا  نیکرـشملا  نا  یتح  مهئارآ  تتـشت  مهئاوها و 

لعفلا ام و  هکلهم و  يا  هلیب  ردغلا و  بقاوع  اودجو  مهنال  ردغلا : بقاوع  نم  دئاقعلا …  قالخالا و  یف  نیملسملا  نود  مهنوک  لاح 
: هتمحرب دابعلا  نیب  عادخلا …  لتخلا  هضقن و  ناخ و  هدهعب  صاخ  كدهعب : نسیخت  و ال  مهلابیتسا …  يا  ردصم  لیوات  یف  اهدـعب 

رلاف عستا  يا  دعق  باب  نم  اوضف  اضف  نم  دیزملا  هلصاو  هاشفا  ینعمب  انه  هاضفا  نامالا و  نمالا 

هب عنتمت  ام  کیرحتلاب  هعنملا  هسمت و  نا  کیلع  مرح  ام  میرحلا  راشتنالا و  ءاشفالا و  اهب  داری  هیزاـجم  هعـسلا  هعـس و  ینعمب و  یعاـب 
هسلادملا داسفالا و  لاغدالا  هسلادم : لاغدا و ال  الف  هعرـسب …  هیلا  نوعزفی  يا  نوضیفتـسی  هراوج : یلا  نوضیفتـسی  و  هوقلا …  نم 

کلذ دارملا و  ریغ  یلا  هلوحی  ههجو و  نع  هفرـصی  ام  ینعمب  مالکلا  دـقعلا و  یف  یه  هلع و  عمج  للعلا  للعلا : هیف  زوجت  هناـیخلا … 
کل و دـقاعملا  اذـهب  للعت  اذاف  ضیرعتلا  هیروتلاک و  هیجوتلا  لبقی  ام  لوقلا  نحل  هتحارـص و  مدـع  هماـهبا و  دـنع  مـالکلا  یلع  ارطی 

نحل یلا  نکرت  الف  دـهعلا  مازتلا  نم  القث  تیار  ول  کلذـک  هیلع و  لوعت  الف  قاثیملا  هیلع  تذـخا  هتدـکا و  اـم  قفاوی  ـال  ائیـش  بلط 
هجوتت نا  فاـخت  يا و  هعبت  یلع  فطع  طـیحت  نا  و  هبلط : هیف  هللا  نم  کـیلع …  کـل و  هوجولا  حرـصاب  ذـخف  هنم  صلمتتل  لوـقلا 

نا کیلع  بعـصی  هنم و  صلختلا  کنکمی  الف  کفارطا  عیمجب  بلطلا  ذـخای  هتردـغ و  يذـلا  ءافولا  یف  هقحب  هبلاطم  هللا  نم  کیلع 
ضقنلاب هدهع  یلع  تارجت  ام  دعب  هرخآ  وا  ایند  یف  کنع  وفعب  هبلاطملا  هذه  نم  کلیقی  نا  هللا  لاست 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

تحار یتشآ  رد  اریز  نکم ، یچیپرس  دناوخب  نآ  هب  ار  وت  تنمـشد  تسا و  نآ  رد  ادخ  يدونـشخ  ءاضر و  هک  یتشآ  حلـص و  زا  و 
و دیامرف : یم  میرک س 8 ي 61  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ   ) تسا تیاهرهش  لها )  ) يارب یگدوسآ  اههودنا و  شیاسآ  نایرگشل و 

دنسپب ار  نآ  زین  وت  دندیئارگ  یتشآ  حلص و  هب  نانمشد  رگا  ینعی  میلعلا  عیمسلا  وه  هنا  هللا  یلع  لکوت  اهل و  حنجاف  ملسلل  اوحنج  نا 
ادخ هک  رازگاو  ادخ  هب  دوخ  راک  سرتم ( دنهد  بیرف  ار  وت  دنهاوخ  یم  یتشآ  حلص و  هب  هدرب  راک  هب  هلیح  رکم و  نطاب  رد  رگا   ( و

هچ نمشد  اریز  سرتب ، شاب و  رذح  رب  تخـس  وا  یتشآ  زا  سپ  تنمـشد  زا  یلو  تسا ) اناد  ناشاه  هشیدنا  هب  اونـش و  ناشراتفگ  هب 
راوتـسا طایتحا و  سپ  دزادـنا ) یتخـس  رد  ار  وا  ای  دزاسب  ار  فیرح  راک  هاگ  نآ   ) دـنک ریگلفاغ  ات  دـنادرگ  کـیدزن  ار  دوخ  رایـسب 

روـما رد  تسا  نیب  کـین  سک  همه  هب  هکنیا  اـب  نموـم   ) ورم يدوز  هب  یناـمگ  وـکین  نظ و  نـسح  راـب  ریز  نـک و  هـشیپ  ار  يراـک 
زا ار  وا  یتسب و  ینامیپ  تنمـشد  دوخ و  نیب  رگا  و  دـشاب ) رایـشه  هاگآ و  نمـشد  رکم  یئورود و  قاـفن و  ناـیز  زا  دـیاب  یعاـمتجا 

و نک ، تیاعر  یتسرد  هب  ار  تنداد  هانپ  شاب و  رادافو  تنامیپ  هب  يداد ) هانپ   ) يدـناشوپ یگدوسآ  ناـما و  هماـج )  ) شیوخ بناـج 
یگدـنکارپ اهاوه و  فالتخا  اب  مدرم  عاـمتجا  رد  ادـخ  تاـبجاو  زا  يزیچ  اریز  هد ، رارق  يا  هداد  هک  يراـهنز  ناـمیپ و  رپس  ار  دوخ 
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دنتسنادیم مزال  دوخ  نیب  ار  دهع  هب  ءافو  اهناملسم  زا  شیپ  مه  نیکرشم  و  تسین ، اهنامیپ  هب  يافو  نتـسناد  گرزب  زا  ناشاه  هشیدنا 
ناما هب  سپ  دنرتراوازس ) نآ  ماجنا  هب  اهناملسم  و  دندوب ، هدومزآ   ) دندوب هتفایرد  ار  ینکـش  نامیپ  یتبقاع  دب  لابو و  هکنآ  تهج  هب 

ادخ رب  و ) تسا ، ادخ  يریلد  تارج و  ینکـش  نامیپ   ) اریز هدـم ، بیرف  ار  تنمـشد  و  نکـشم ، ار  تنامیپ  هدرکن  تنایخ  تراهنز  و 
نیب شینابرهم  تمحر و  يور  زا  هک  یـشیاسآ  نما و  ار  شراهنز  نامیپ و  دنوادخ  .تخبدب و  نادان  رگم  دنک  یمن  يریلد  تارج و 

میرح و ار  نآ  و  دندرگ ) اهر  داسف  لتق و  جرم و  جره و  زا  ات  هدومرف  رما  نآ  تاعارم  هب  ار  نانآ   ) تسا هداد  رارق  هدرتسگ  ناگدـنب 
دـهع و و  تسین ، اور  نآ  رد  بیرف  يراـکهابت و  سپ  دـنورب ، نآ  هاـنپ  رد  هدرک  تسیز  نآ  يراوتـسا  هـب  هـک  هداد  رارق  یهاـگهانپ 
ار شناریـسا  هک  ددـنب  نامیپ  نمـشد  اب  هکنانچ   ) دـشاب هتـشاد  هار  بیرف  رکم و  ندرب  راکب  هناهب و  لیوات و  نآ  رد  هک  دـنبم  ینامیپ 
يرارقرب و زا  دعب  و  دنک ) یلاخ  هدرک  ناریو  ار  رهش  دومن  دازآ  ار  ناریسا  نوچ  درب ، نوریب  رهـش  نالف  زا  ار  شرگـشل  ات  دزاس  دازآ 

ریغ هب  ندروخ  دنگوس  هب  صخش  هک  یتقو  رد  دصق  ندومن  ناهنپ  هیروت و   ) ربم راک  هب  ولهپ  ود  راتفگ  نامیپ  دهع و  ندومن  راوتـسا 
هتفریذـپ هیروت  ياعدا  و  تسین ، اور  هورگ  اـب  یتشآ  نتـسب و  ناـمیپ  ماـگنه  یلو  تسین ، دـب  غرود  هب  دـنگوس  اـت  ددرگ  راـچان  قح 

او نآ  نتسکشب  قح  نودب  ار  وت  ینک  تاعارم  ار  يا ) هتـسب  يرگید  اب  هک  ینامیپ   ) ادخ دهع  نآ  رد  دیاب  هک  راک  یتخـس  و  ددرگن )
لابو و زا  هک  يرکم  هلیح و  زا  تسا  رتهب  يراودیما  ینوزفا  شیاسآ و  نآ  شاداپ  رد  هک  یتخس  راک  رب  وت  ندوب  ابیکش  اریز  درادن ،
ار نآ  ششخب  وفع و  یناوتن  ترخآ  ایند و  رد  هتشادن  یهار  هک  يروط  هب  دوش  تساوخزاب  وت  زا  ادخ  بناج  زا  هکنیا  زا  نآ و  رفیک 

نتسکش رب  دیدهت  ندومن و  تاعارم  رد  دیکات  يارب  هدیمان  ادخ  نامیپ  ار  يرگید  اب  نتسب  نامیپ  هکنیا  و   ) یـسرتب یئامن  تساوخرد 
(. تسا نآ 

ینامز

نامیپ داد و  رارق 

دهع عوضوم  تسا  زاس  تشونرس  يرادمامز  ره  هدنیآ  يارب  دنکیم و  شرافس  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلئاسم  زا  یکی 
رگنایامن مالسا  فلاخم  صوصخب  نمشد  اب  نامیپ  دهع و  هک  تسادیپ  هتفگان  .تسا  نمشد  اب  نامیپ  صوصخب  داد ، رارق  نامیپ و  و 

طوبرم ياه  هتکن  نامز و  طئارش و  رظن  زا  رت و  حیرـص  نآ  تاکن  رتقیقد و  داد  رارق  داوم  ردق  ره  تسا و  فرط  تیـصخش  شزرا و 
فرط کی  هک  اجنآ  صوصخب  اهداد  رارق  يارجا  رد  تقد  رگید  يوس  زا  دزاسیم و  مسجم  رتشیب  ار  نآ  تمظع  دشاب  رتفیرظ  نآ  هب 
تناتم ریثات  تحت  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  دنادرگ و  کیدزن  مالسا  تیونعم و  هب  رتشیب  ار  فرط  اسب  هچ  دشاب ، ناملسم  ریغ  دادرارق 

، تسا مالـسا  تفرـشیپ  بجوم  یگنج  یگداـمآ  هک  تبـسن  ناـمهب  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  .دـهد  رارق  نآ  تاررقم  زیزع و  مالـسا 
اهدادرارق اهنامیپ و  داوم  ناگدـننک  هیهت  نیا  تسا و  رثوم  مالـسا  تمظع  دـشر و  رد  مه  يراک  فیرظ  تقد و  تین ، نسح  تناتم ،

تـسا نیمه  دـنربب و  راکب  مالـسا  دـشر  يارب  ار  بسانم  کیتکات  دوخ  ياج  رد  دـننک و  كرد  بوخ  ار  اهتیعقوم  دـیاب  هک  دنتـسه 
نامیپ نتسبب  ریزگان  رگا  يوریمن و  نآ  بقاوع  نامیپ و  راب  ریز  یناوتیم  ات  نامیپ : دهع و  هرابرد  شرافس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده 

نآ يور  زیزع  يادـخ  .تسا و  نامیا  طئارـش  زا  نامیپ  دـهع و  ظفح  ینک و  ظفح  ار  نآ  یهلا  ياهبجاو  ریاـس  دـننامه  دـیاب  يدـش 
نامیپ دـهع و  ظفحب  هک  تبـسن  نامهب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنکیم  تساوخزاب  تماـیق  زور  نآ  يارجا  عون  داوم و  زا  هک  دراد  دـیکات 
هجوت دـنراد  رظن  رد  نامیپ  زا  سپ  هک  یتایلمع  ناـنآ و  ياـه  هشقن  ناـمیپ و  دـهع و  فدـه  رد  تقد  طاـیتحا و  هب  دـهدیم و  هجوت 
هجوت دروم  ار  تقد  هک  اجنآ  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  .دننکارجا  یکانرطخ  ياه  هشقن  دنهاوخب  یتسود  نامیپ  هیاس  رد  ادابم  هک  دـهدیم 
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نظئوس هب  لیدبت  نمـشد  اب  نامیپ  رد  دـنک  تموکح  دارفا  نایم  هعماج و  تشونرـس  رب  دـیاب  هک  ینظ  نسح  دـیامرفیم  هک  هداد  رارق 
داد همادا  ارنآ  نظئوس  اب  تسیرگن و  تقد  اب  دیآ  یم  رس  تشپ  هک  یبلاطم  نآ و  بقاوعب  تسب و  ار  نامیپ  نظئوس  اب  دیاب  ددرگیم و 
رگا تسا و  عامتجا  شدرگ  ياه  هیاپ  اه و  هدـهاعم  هک  رظن  نیا  زا  .يونعم  هجیتن  نتفرگ  ای  هدـهاعم  نایاپ  دیـسر : یئاهن  هجیتن  هب  اـت 

تناما و ظفح  رد  هک  یهلا  ماکحا  زا  یکی  ددرگیم  اضما  دوشیم و  هتسب  هدهاعم  یتقو  دوشیم ، یـشالتم  هعماج  ناکرا  ددرگ  لزلزتم 
رد هک  دوشیم  نآ  نماـض  يرجم و  و  یماـح ، ادـخ  دریگیم و  رارق  بجاو  ياـهراک  فیدر  رد  دوـشیم و  هداـیپ  نآ  يور  تسا  دـهع 

ادـخ ترخآ  ایند و  رد  ار  باسح  فرط  بلطم  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمهب  تسادـخ  مه  داد  رارق  فرط  کـی  تقیقح 
هدرک شرافـس  نآ  هرابرد  ادخ  هدمآ و  نامیپ  دهع و  هرابرد  هیآ  لهچ  ار  شیب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  هتکن  نمیه  رطاخب  .دـنادیم 

نیا اب  دمآ و  دهاوخ  هعماج  رس  رب  هچ  میـشابن  دنب  ياپ  نآ  هب  مینکیم  زور  هنابـش  هک  یئاهاضما  رگا  هک  دینک  تقد  هتکن  نیاب  .تسا 
، نامیپ فرط  نتخانـش  دوشیم  مولعم  مینکیم و  كرد  نآ  هب  ار  زیزع  يادخ  هجوت  نینچمه  ار و  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیکات  تلع  تقد 

.درک دیاب  ار  تقد  رثکادح  نآ  هرابرد  هک  تسا  یعامتجا  قالخا  فیرظ  ياه  هتکن  زا  اهاضما  بقاوع  نمشد و  تسود و  رد  تقد 

يزاریش دمحم  دیس 

نکی مل  ناب  یـضر )  ) حلـصلا کلذ  یف  يا  هیف ) هللا   ) نا لاحلا  كودـع و )  ) حلـصلا کلذ  یلا  يا  هیلا ) كاعد  احلـص  نعفدـت  (و ال 
امومه لمحتی  براحملا  ناف  کمومه ) نم  هحار  كدونجل و   ) هحار يا  هعد ) حلصلا  یف  ناف   ) تاهجلا نم  ههج  نم  امرحم  حلـصلا 
رذحلا  ) ذخ نکل ) و   ) .دالبلا هیقرتل  هحار  لکب  نولمعی  نونمای و  ملـسلا  مایا  یف  سانلا  نال  كدالبل ) انما  و   ) حـلاصملا فالخب  همج 
حلـصلا یلع  ادامتعا  یهتلا ء  هدعلا و  هدعلا و  یف  لهاستت  و ال  نیع ، هفرط  هنم  لفغت  الف  کعم  هحلـص ) دعب  كودع  نم  رذـحلا  لک 

يا مزحلاب ) ذـخف   ) کنم هلفغلا  لاح  یف  هئجف  كردـغیف  کلفغیل  يا  لفغتیل )  ) حلـصلاب کنم  برقت  يا  براـق ) اـمبر  ودـعلا  ناـف  )
تدقع نا  و   ) .قدصلا رهاظ  ناک  امهم  ودعلاب  کنظ  نسحت  الف  نظلا ) نسح   ) مزحلا کلذ ) یف  مهتا  و   ) اهل هطیحلا  رومالا  هظحالم 
ودعلل یناثلا  و  یفاکملل ، لوالا  و  کنما ، کمامذ و  یف  نوکی  ناب  همذ ) کنم  هتـسبلا  وا   ) هدـهاعم يا  هدـقع ) كودـع  نیب  کنیب و 

نخت الف  کتمذ  یف  انیما  نک  يا  هنامالاب ) کتمذ  عرا  و   ) دـهعلا نخت  الف  ءافولاب ) كدـهع   ) ظفحا يا  طاـح  نم  طـحف )  ) فیعـضلا
هلبقاف و ال داقتنالا  مهس  کیلا  هجو  اذا  یتح  کسفنب  دهعلا  یلع  ظفاح  يا  تیطعا ) ام  نود   ) هیاقو يا  هنج ) کسفن  لعجا  و   ) مامزلا

فـالتخا يا  مهئارآ ) تتـشت  و   ) مهلوـیم و  مهئاوـها ) قرفت  عـم  اـعامتجا  هیلع  دـشا  ساـنلا  یـش ء ، ضئارف هللا  نم  سیل  هناـف   ) نـخت
عم : ) هلوق و  هدـشا )  ) هربخ ءادـتبم  سانلا )  ) مهئارآ و تفلتخا  امهم  هنومظعی  ساـنلا  لـک  ناـف  دوهعلاـب ) ءاـفولا  میظعت  نم   ) مهراـظنا

اضعب مهـضعب  یـصوا  ناب  مهنیب ) امیف  نوکرـشملا   ) دوهعلاب ءافولا  کلذ ) مزل  دق  و   ) هضرتعم هلمج  مهئارآ ) تتـشت  مهئاوها و  قرفت 
نم اولبوتـسا  امل   ) مالـسالا هوادع  كرـشلا و  نم  هیلع  مه  ام  عم  نیملـسملا  عم  مهدهعل  هبـسنلاب  يا  نیملـسملا ) نود   ) اونوخی ناب ال 

ای نردـغت ) الف  -. ) احیبق اکلهم  يا : ـالیب - هدـع و  ینعمب  لبوتـسا  و  هکلهم ، هلیب  ردـغلا و  بقاوع  اودـجو  مهنـال  يا  ردـغلا ) بقاوع 
هئاطعاب هعدخت  يا ال  كودع )  ) عادخلا لتخلا  نلتخت ) و ال   ) تدهاع يذلا  كدهعب )  ) ننوخت يا ال  نسیخت ) کتمذـب و ال   ) کلام

ناک دـهعلا  نا  دـهعلاب  اوفوا  و  : ) هناحبـس لاق  امک  هب  ءافولا  بجوا  يذـلا  دـهعلا  ضقنب  هللا ) یلع  يرتجی  ـال  ناـف   ) هضقن مث  ناـمالا ،
نیب هدـجوا  يذـلا  دـهعلا  يا  هتمذ ) هدـهع و  هللا  لعج  دـق  و   ) .باقعلا هیلع  بجو  دـق  یقـش )  ) ضقنلا بقاوعب  لهاج ) الا  ( ) الوئـسم

ضعب نم  ضعب  نما  لجال  يا  انما )  ) هللا قلخ  وحن  یفیرـشت ، هللا  یلا  هفاـضالا  دـحا و  لـک  دـنع  هعید  اـهلعج و  یتلا  همذـلا  ساـنلا و 
يا هتعنم ) یلا   ) سانلا نئمطی  يا  نونکسی )  ) هفالخ مارح  ائیـش  يا  امیرح ) و   ) هفطل و  هتمحرب ) دابعلا  نیب   ) هلعج هاشفا و  يا  هاضفا ) )
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( نوضیفتسی و   ) ذالم ءاجلم و  نیبراحملا  نیفئاخلل و  نکی  مل  همذلا  دهعلل و  هناحبس  هقلخ  ول ال  ذا  اهیلا ، سانلا  یجتلی ء  هوق  نم  هلام 
ضقنب داسفا  يا  لاـغدا ) ـالف   ) .هبـشا اـم  برحلا و  نع  فوخلا  نم  ارارف  همذـلا  دـهعلا و  راوج  يا  هراوج ) یلا   ) هعرـسب نوعزفی  يا 

نیب کنیب و  ادقع ) دـقعت  و ال   ) دـهعلا یف  يا  هیف ) عادـخ  و ال   ) هنایخلاب هتغابملا  نامالا و  راهظاب  سیلدـت  يا  هسلادـم ) و ال   ) دـهعلا
مالکلا یلع  ءرطی  ام  یه  هلع و  عمج  للع  و  تالامتحا : هیف  زوجیف  دارملا ، یف  حیرـص  ریغ  دـقعلا  ناک  ناب  لـلعلا ) هیف  زوجت   ) كریغ

هیروتلاک و هیجوتلا  لبقی  اـم  نحللا  لوق ) نحل  یلع   ) ندـمتعت ـال  يا  نلوعت ) ـال  و   ) .هنم دارملا  هدافتـسال  هدـسفملا  تـالامتحالا  نم 
احیرص نکی  مل  دهعلا  ناب  للعتف  دهعلا  ضقن  دیرت  ناب  قوثولا  يا  هقثوتلا ) و   ) دهعلا نم  دیکاتلا ) دعب   ) هبـشا ام  فلاخملا و  موهفملا 

دحا عم  تدهاع  ناب  هللا ) دهع  هیف  کمزل  رما  قیض  کنوعدی  و ال  -. ) هل نادجو  نم ال  کلذ  لعفی  امک  دقعلا - یلا  هبسنلاب  اذکه  و 
نایب اذـه  قحلا ) ریغب   ) دـهعلا خاسفنا  بلطت  يا ال  کنوعدـی ) ال   ) قلعتم ب هخاسفنا ) بلط  یلا   ) دـهعلاب ءاـفولا  نم  اقیـض  تیار  مث 

و)  ) هبـشا ام  وا  دـهعلا  هدـم  مامتب  هجارفنا ) وجرت   ) دـهعلا هبجوا  کیلع  قیـض  رما  يا  رما ) قیـض  یلع  كربص  ناف   ) خاـسفنالا بلطل 
دهعلاب رذـع ) نم  ریخ   ) لیزجلا باوثلا  نم  کـلام  یلا  هفاـضالاب  دـهعلاب  یف  کـناب و  ساـنلا  يدـل  فرعت  ذا  هتبقاـع ) لـضف   ) وجرت

یف هقحب  هناحبـس  هتباطم  يا  هبلط )  ) رذعلا کلذ  یف  يا  هیف ) هللا  نم  کب  طیحت  نا  و   ) .هللا دنع  سانلا و  دـنع  همثا  يا  هتعبت ) فاخت  )
يا ال وفعلا  خسفلا و  بلط  ینعمب  هلاقالا  نم  کترخآ ) كایند و ال  اهیف  لبقتست  الف   ) باقعلا تققحتـسا  ءافولا  لعفت  مل  اذاف  ءافولا ،

.کبقاعی کنع و ال  وفعی  ناب  هللا  لیقتست  نا  و  كومذی ، كرذع و ال  نع  اوفعی  ناب  سانلا  لیقتست  نا  رذعلا  دعب  ردقت 

يوسوم

.عادخلا لتخلا : .هضقن  هناخ و  هدهعب : ساخ  .هبقاعلا  ءوس  انه  مخولا و  لابولا  لصا  و  اولبوتـسا : .هیاقولا  مضلاب  هنجلا : .هحارلا  هعدـلا :
.هنایخلا هسلادـملا : .داسفالا  لاغدالا : .هوقلا  نم  هب  عنتمت  ام  کیرحتلاب  هعنملا : .هیف  طـیرفتلا  هکته و  مرح  اـم  میرحلا : .هاـشفا  هاـضفا :

كاعد احلـص  نعفدـت  و ال   ) .ضیرعتلا هیروتلاب و  دـقعلا  نم  صلختلا  لبقی  ام  لوقا : نحل  .دارملا  هدـصق  نع  مالکلا  لوحی  ام  للعلا :
نم رذـحلا  لک  رذـحلا  نکل  و  كدالبل ، اـنما  و  کـمومه ، نم  هحار  كدونجل و  هعد  حلـصلا  یف  ناـف  اـضر ، هیف  كودـع و هللا  هیلا 

كودع نیب  کنیب و  تدقع  نا  .نظلا و  نسح  کلذ  یف  مهتا  و  مزحلاب ، ذخف  لفغتیل  براق  امبر  ودـعلا  ناف  هحلـص ، دـعب  كودـع 
نامالا مالـسلا و  تیطعا ) ام  نود  هنج  کسفن  لعجا  و  هنامالاب ، کتمذ  عرا  و  ئاـفولاب ، كدـهع  طـحف  همذ  کـنم  هتـسبلا  وا  هدـقع 

یلع سیل  یمالـسالا  مالـسلا  اهمیقا …  لیلادـملا و  عورا  اهقمعا و  یناعملا و  یمـسا  لـمحت  هیناـبر  نیماـضم  تاذ  هیمالـسا  رئاـعش 
هعزعز اهتحار و  بلـس  هنمالا و  بوعـشلا  باسح  یلع  سیل  و  لثملا ، يدابملا ء و  باسح  یلع  سیل  و  ئارقفلا ، ءافعـضلا و  باسح 

هانعم ایـسور  اکیرما و  مالـس  نیتلودلا ، ادع  ام  هلک - ملاعلا  هحار  باسح  یلع  یتای  ایـسور  اکریما و  نیب  انمایا  یف  مالـسلا  اهنایک … 
نم هعومجم  اهل  هلود  لک  ذوفن  قطانم  یلا  اهلک  ضرالا  میسقت  و  بوعشلا ، نیب  نتفلا  عرز  اهنیب و  لاتقلا  رشن  بوعشلا و  هحار  بلس 
نما اهریغ و  رجملا و  ناتـسناغفا و  لتحت  نا  اهمالـس  ایـسور و  نماف  اهطیحم …  یف  حبـست  اهلکف و  یف  رودـت  یتلا  هریغـصلا  لودـلا 

ظفنلا و عبانم  لالتحاب  ددهت  اهرساب و  هقطنملا  عضو  قلقت  هراید و  نع  الماک  ابعش  درـشتل  هینویهـصلا  لیئارـسا  هلود  قلخت  نا  اکیرما 
لهف اهتعد  اهنوکـس و  بلـس  اهتحار و  بوعـشلا و  قلق  یلع  موقی  يربکلا  لودـلا  نما  کلذ …  بلطتی  اـهنما  نـال  اـهیلع  ءـالیتسالا 

اهل حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  و  : ) لوقی مالـسالا  لوکاملا …  باسح  یلع  الا  لوکام  لکآ و  نیب  مالـس  دقعی  حلـص و  متی  نا  نکمی 
باوبا عیمج  لفقت  نا  دـعب  الا  اهیلا  عجری  هیئانثتـسا ال  هلاح  مالـسالا  یف  برحلا  نال  حیحـصلا  ینعملاـب  مالـسلا  یلا  هوعد  اـهنا  … ( 

یلا اهلوحیف  سفنلا  نماکم  یلا  لخدی  ریمضلا و  رکفلا و  لقعلا و  بطاخی  هلاسر  هنال  مالسالا  حلاصل  مالسالا  یف  مالسلا  مالسلا … 
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دارا اذا  اما  عازن …  برح و ال  الف  امهل  لاجملا  حسف  اذاف  هرواحملا  هجحلا و  یلع  دمتعی  مالـسالا  دـیدج …  قلخ  دـیدج و  رـصنع 
حلاصلف اهماکحا  هیمالسالا و  هوعدلا  یف  رظنی  نا  هعنمی  قوحسملا و  بعـشلا  یلع  باوبالا  رئاس  قلغی  ذفانملا و  عیمج  دسی  نا  ودعلا 

لداع ال مالـس  مالـسالا  یف  مالـسلا  نیفعـضتسملا …  عیمجل  هیرحلا و  هل  قلطت  دویقلا و  هذـه  رـسکت  یتلا  برحلا  نوکت  نا  ناسنالا 
یلاولا یلا  هتیـصو  مامالا  هجوی  اذل  یلاعت و  هللا  اضر  نامیالا و  لدعلا و  قحلا و  یلع  سوفنلا  بولقلا و  حتف  لجا  نم  مالـس  هیف  ملظ 

انما کمومه و  نم  هحار  كدونجل و  هعد  حلـصلا  یف  ناف  کلذ  للعی  اضر و  هیف  ناک هللا  اذا  ودـعلا  هیلا  هوعدـی  احلـص  عفدـی  ـال  نا 
دقع مت  اذا  و  هغئاس …  همقل  هلعجی  هیلع و  ضقنی  نا  لجا  نم  هعدخ  ودعلا  حلص  لعلف  هحلاص  نمع  لفغی  نا ال  هیصوی  مث  كدالبل 

سانلا یـش ء  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف   … ) هبلطت کلذ و  هفلک  امهم  هب  ءافولل  عیطتـسی  ام  لـک  لذـبی  نا  یلاولا  یلع  بجیف  حلـصلا 
نود مهنیب  اـمیف  نوکرـشملا  کـلذ  مزل  دـق  .دوهعلاـب و  ءاـفولا  میظعت  نم  مهئارآ  تتـشت  مهئاوـها و  قرفت  عـم  اـعامتجا ، هـیلع  دـشا 

الا هللا  یلع  يرتجی ء  هناف ال  كودع ، نلتخت  كدهعب و ال  نسیخت  کتمذب و ال  نردغت  الف  ردغلا  بقاوع  نم  اولبوتسا  امل  نیملسملا 
الف .هراوج  یلا  نوضیفتسی  و  هتعنم ، یلا  نونکسی  امیرح  و  هتمحرب ، .دابعلا  نیب  هاضفا  انما  هتمذ  هدهع و  هللا  لعج  دق  .یقـش و  لهاج 

دحلملا و دحوملا و  رفاکلا  مهنم و  ملـسملا  هبطاق  سانلا  اهیلع  عمتجت  هیئالقع  تاملـسم  كانه  هیف ) عادـخ  هسلادـم و ال  لاغدا و ال 
هللا هعد  وا  لقعلا  اذه  ناف  سیساتلا  سیل  دیکاتلا و  اهیف  عراشلا  رود  نوکی  تاملسملا  هذه  لوقعلا و  یف  اهتحـص  اهحوضول و  کلذ 
نم اـمهریغ  ملظلا و  حـبق  لدـعلا و  نسح  یف  اـمک  تاملـسملا  هذـه  یف  مکحلاـب  لقتـسی  نا  عیطتـسی  هـیلع  هـل و  هـجح  ناـسنالا  یف 

ءالقعلا و اهیلع  ملاست  یتلا  تایئزجلا  کلت  نم  هیئزج  نیبی  انه  مامالا  نا  نییلقعلا و  حبقلا  نسحلاب و  اهنع  ربعملا  هیئالقعلا  تایهیدبلا 
لماعت دق  كرـشملا  عمتجملا  یتح  هبطاق  ءالقعلا  نیب  ملاستلا  مت  فیک  دجن  انناف  دـهعلاب  ءافولا  هنا  مهکولـس ، مهفرـصت و  یف  اهورقا 

هلاعف و حبقت  هوجهت و  اهوارعش  يرت  و  هفلاخی ، وا  ادهع  ضقنی  نم  مذت  دوهعلاب و  مزتلت  تناک  هیلهاجلا  لها  ناف  .هب  ءافولاب  هنیب  امیف 
دهعلاب ءافولا  نا  هیلا …  بستنی  نم  عیمج  هدافحا و  هئانبا و  قحلی  دـق  لب  هرمع  يدـم  هقرافی  هضقان ال  نیبج  یف  راع  همـص  هلعجت و 

وفوا و  : ) یلاعت لاق  و  الووسم .) ناک  دهعلا  نا  دـهعلاب  وفوا  و  : ) یلاعت لاق  هعابتا …  یلع  هبجوا  مالـسلا و  هیلع  دـکا  یمالـسا  بلطم 
نم بلطی  مامالاف  نولعفت .) ام  ملعی  هللا  نا  الیفک  مکیلع  هللا  مهتلعج  دق  اهدـیکوت و  دـعب  نامیالا  اوضقنت  متدـهاع و ال  اذا  هللا  دـهعب 
وه رخالا  هفرط  ناک  نا  دهعلا و  نال  دهعلا  دعب  هودع  عدخی  وا  لاتحی  نا  هل  زوجی  الف  هب  مزتلی  نم  قحا  وه  هدـهعب و  مزتلی  نا  یلاولا 

دعب لوق  نحل  یلع  نلوعت  و ال  للعلا ، هیف  زوجت  ادـقع  دـقعت  و ال   … ) لهاج الا  هللا  همذ  رفخی  هللا و ال  عم  اضیا  ادـهع  نکل  ودـعلا و 
وجرت رما  قیـض  یلع  كربص  ناف  قحلا ، ریغب  هخاسفنا  بلط  یلا  هللا ، دـهع  هیف  کمزل  رما ، قیـض  کنوعدـی  ـال  .هقثوتلا و  دـیکاتلا و 

یهن کترخآ ) كایند و ال  اهیف  لیقتـست  الف  هبلط ، هیف  هللا  نم  کب  طیحت  نا  .هتعبت و  فاخت  رذـع  نم  ریخ  هتبقاـع ، لـضف  هجارفنا و 
یف اصن  دـقعلا  نوکی  نا  بجی  لـب  تـالامتحالا  هوجولا و  ددـعتت  تـالیواتلا و  هیف  رثکت  نا  نکمی  ادـقع  دـقعی  نا  مالـسلا  هیلع  هنم 

یفخ ال هجو  یلا  همکحا  هدـقع و  اـمع  جرخی  نا  هاـهن  اـمک  .ودـعلا  اـهب  تبثی  نا  نکمی  یتلا  تـالامتحالا  رثکت  ـال  یکل  بولطملا 
زوجی رومالا ال  تمکحتـسا  دـقعلا و  مت  اذا  هلبحب و  نیمـصتعملا  نیملـسملا هللا  باد  نم  سیل  کلذ  ناف  يدـحوالا  ـالا  هیلا  يدـتهی 

رما یلع  ربص  اذا  هناف  ربصی  هیلع و  قفتملا  ههجو  یلع  هب  مزتلی  نا  هیلع  بجی  لب  هخـسفی ، هضقنی و  نا  کلذ  فـالخ  يار  اذا  یلاولل 
هللا و نم  هبلاطملا  هب  طیحت  هعبتلا و  هقحلت  لب  رذـعلا  لـبقی  ـال  نکل  هنم و  رذـتعی  رما  نم  هل  ریخ  هتبقاـع  نسح  رظتنی  هجارفنا و  وجری 

 … ءایبنالا دوف  عم و  هترخآ  لبقتسیل  ءافولاب  هایند  عدوی  نا  ناسنالا  اذه  ردجا  امف  هللا ، هبلطی  دبع  وجنی  له 

یناغماد
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يزاریش مراکم 

مشش تسیب و  شخب 

ِنَِکل ،َو  َكِداَِلِبل ًاْنمَأ  ،َو  َکِموُمُه ْنِم  ًهَحاَر  ،َو  َكِدُونُِجل ًهَعَد  ِْحلُّصلا  ِیف  َّنِإَف  یًـضِر  ِهِیف  ِهَِّلل  َكُّوُدَع َو  ِْهَیلِإ  َكاَعَد  ًاْحلُـص  َّنَعَفْدَـت  َال  َو 
َتْدَقَع ْنِإ  َو.ِّنَّظلا  َنْسُح  َِکلَذ  ِیف  ْمِهَّتا  ،َو  ِمْزَْحلِاب ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل  َبَراَق  اَمَّبُر  َّوُدَْـعلا  َّنِإَف  ، ِهِْحلُـص َدـَْعب  َكِّوُدَـع  ْنِم  ِرَذَْـحلا  َّلُک  َرَذَْـحلا 

اَم َنوُد  ًهَّنُج  َکَـسْفَن  ْلَـعْجا  ،َو  ِهَناَـمَْألِاب َکَـتَّمِذ  َعْرا  ،َو  ِءاَـفَْولِاب َكَدـْهَع  ْطُـحَف  ، ًهَّمِذ َکـْنِم  ُهَتـْـسَْبلَأ  ْوَأ  ، ًهَدـْقُع َكِّوُدَـع  َنـَْیب  َکَْـنَیب َو 
ْدَق َو.ِدوُهُْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ، ْمِِهئاَرآ ِتُّتَشَت  ،َو  ْمِِهئاَوْهَأ ِقُّرَفَت  َعَم  ، ًاعاَِمتْجا ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَـش  ِهّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، َْتیَطْعَأ

َّنَِلتْخَت َال  ،َو  َكِدْهَِعب َّنَسیِخَت  َال  ،َو  َِکتَّمِِذب َّنَرِدْغَت  اَلَف  ؛ ِرْدَْغلا ِِبقاَوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْسا  اَِمل  َنیِِملْسُْملا  َنوُد  ْمُهَْنَیب  اَمِیف  َنوُکِرْـشُْملا  َِکلَذ  َمَِزل 
َیلِإ َنُونُکْـسَی  ًامیِرَح  ،َو  ِِهتَمْحَِرب ِداَبِْعلا  َْنَیب  ُهاَْضفَأ  ًاْنمَأ  ُهَتَّمِذ  ُهَدْهَع َو  ُهّللا  َلَعَج  ْدَق  َو.ٌّیِقَـش  ٌلِهاَج  اَّلِإ  ِهّللا  یَلَع  ُئِرَتْجَی  َال  ُهَّنِإَف  ، َكَّوُدَـع
َدَْعب ٍلْوَق  ِنَْحل  یَلَع  ََّنلِّوَُعت  َال  ،َو  َلَلِْعلا ِهِیف  ُزِّوَُجت  ًادْقَع  ْدِقْعَت  َال  ،َو  ِهِیف َعاَدِخ  َال  َهََسلاَدُم َو  َال  َلاَغْدِإ َو  اَلَف  ، ِهِراَوِج َیلِإ  َنوُضیِفَتْـسَی  ،َو  ِِهتَعَنَم

وُجْرَت ٍْرمَأ  ِقیِـض  یَلَع  َكَْربَص  َّنِإَف  ِّقَْحلا ، ِْریَِغب  ِهِخاَسِْفنا  ِبَلَط  َیلِإ  ، ِهّللا ُدـْهَع  ِهِیف  َکَـمَِزل  ، ٍْرمَأ ُقیِـض  َکَّنَوُعْدَـی  اـَل  ِهَِقثْوَّتلا َو  ِدـیِکْأَّتلا َو 
.َکَتَرِخآ َال  َكاَْینُد َو  اَهِیف  ُِلبْقَتْسَت  َال  ، ٌهَْبلِط ِهِیف  ِهّللا  َنِم  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  ،َو  ُهَتَِعبَت ُفاَخَت  ٍرْدَغ  ْنِم  ٌْریَخ  ، ِِهتَِبقاَع َلْضَف  ُهَجاَرِْفنا َو 

همجرت

تهاپـس يارب  حلـص  رد  هک  ارچ  ، نکم در  تـسا  نآ  رد  ادـخ  ياـضر  دوـش و  یم  داهنـشیپ  نمـشد  بناـج  زا  هـک  ار  یحلـص  زگره 
يارب و  اوق ) دیدجت  ببس  و   ) شمارآ

اریز ، شاب رذحرب  وا  اب  حلص  زا  سپ  تنمشد  زا  تخس  اما  ؛ تسا ّتینما  بجوم  تروشک  يارب  اه و  مغ  ّمه و  زا  یتحار  هیام  تدوخ 
.راذگب رانک  ار  ینیب  شوخ  دروم  نیا  رد  ریگ و  راک  هب  ار  یشیدنارود  نیاربانب  ، دزاس ریگلفاغ  هک  دوش  یم  کیدزن  هاگ  نمشد 

ار دوخ  دادرارق  نک و  افو  تدـهع  هب  يداد ) هانپ  ار  وا  و   ) يدـناشوپ وا  رب  ناما  سابل  اـی  یتسب  تنمـشد  دوخ و  ناـیم  یناـمیپ  رگا  و 
دهع هب  يافو   » تشادگرزب نوچمه  یهلا  ضیارف  زا  کی  چیه  اریز  ، هد رارق  رپس  تتادهعت  ربارب  رد  ار  شیوخ  ناج  رامـشب و  مرتحم 
نامز ناکرـشم  یتح.دـنراد  رظن  قافتا  نآ  هب  تبـسن  دـنراد  هک  ییارآ  تتـشت  تافالتخا و  ماـمت  اـب  ناـهج  مدرم  تسین و  « ناـمیپ و 

.دندوب هدومزآ  ار  ینکش  نامیپ  كاندرد  بقاوع  هک  ارچ  ، دندرک یم  تاعارم  ار  نآ  - نیملسم رب  هوالع  - تیلهاج

صخـش زج  سک  چیه  اریز  ، هدن بیرف  ار  تنمـشد  رادـم و  اور  تنایخ  دوخ  نامیپ  دـهع و  رد  نکن و  ینکـش  نامیپ  زگره  نیاربانب 
هب دوش  یم  دـقعنم  وا  ماـن  اـب  هک  ار  یناـمیپ  دـهع و  دـنوادخ.دراد  یمن  اور  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  یخاتـسگ  نینچ )  ) یقـش لـهاج و 
نآ رانک  رد  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  دـنرب و  هانپ  نآ  هب  ات  هداد  رارق  اهنآ  يارب  ینما  میرح  ناگدـنب و  شیاـسآ  هیاـم  دوخ  تمحر 

.تسین اور  نامیپ  دهع و  رد  گنرین  هعدخ و  هن  سیلدت و  هن  ، داسف هن  اذل  ، دنریگب هرهب 

نکم دقعنم  دراد  دوجو  نآ  رد  نمشد ) هدافتسا  ءوس  و   ) لاکشا ياج  هک  تسا  یتاریبعت  نآ  رد  هک  ار  ینامیپ  زگره  نیا ) رب  هفاضا  )
مکحم تارابع  دـیکأت و  زا  دـعب  زین  وت  دـنک ) هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  نمـشد  هک  دـشاب  هماندـهع  رد  یترابع  دـیابن  هک  هنوگ  نامه  (و 

هب اهانگنت  رد  نتفرگ  رارق  دیابن  هاگ  چیه  امنم و  نامیپ  نتـسکش  يارب  ریذـپ  بیـسآ  تسـس و  تاریبعت  زا  یـضعب  رب  هیکت  ، هماندـهع
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اه نامیپ  يانگنت  رد  وت  ییابیکـش  اریز  ، ینک مادـقا  قحان  قیرط  زا  نآ  خـسف  يارب  هک  دزاس  راداو  ار  وت  یهلا  نامیپ  ياه  مازلا  ببس 
یم نآ  تازاجم  زا  هک  تسا  یتنایخ  ینکـش و  نامیپ  زا  رتهب  يراد  نآ  ناـیاپ  رد  يزوریپ  شیاـشگ و  دـیما  دـنوادخ ) فطل  هب   ) هک

.یسرت

.یشاب نآ  يوگ  خساپ  یناوت  یمن  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  هک  ددرگ  یم  یهلا  تیلوئسم  ببس  هک  ینکش  نامیپ  نامه 

تسا تابجاو  نیرت  مهم  زا  نامیپ  دهع و  هب  مارتحا  ریسفت : حرش و 

تسخن.دنک یم  نایب  گنج  حلص و  رد  اهنآ  اب  دروخرب  زرط  نانمـشد و  اب  طابترا  رد  یمهم  لئاسم  ، شخب نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يارب حلـص  رد  هک  ارچ  ؛ نکم در  تسا  نآ  رد  ادخ  ياضر  دوش و  یم  داهنـشیپ  نمـشد  بناج  زا  هک  ار  یحلـص  زگره  :» دـیامرف یم 

َال َو  ( ؛» تسا ّتینما  بجوم  تروشک  يارب  اـه و  مغ  ّمه و  زا  یتـحار  هیاـم  تدوخ  يارب  و  اوـق ) دـیدجت  ببـس  و   ) شمارآ تهاـپس 
زا تـسا و  شمارآ  نوکــس و  ياـنعم  هـب  « ُهـْعَد ( .» 1  } ًهَعَد ِحـْلُّصلا  ِیف  َّنِإَـف  یًـضِر  ِهـِیف  ِهَِّلل  َكُّوُدَـع َو  ِهـَْیلِإ  َكاَـعَد  ًاْحلُـص  َّنَعَفْدَـت 

( . َكِداَِلِبل ًاْنمَأ  ،َو  َکِموُمُه ْنِم  ًهَحاَر  ،َو  َكِدُونُِجل  { تسا هدش  هتفرگ  « عنم » نزو رب  « َعَدَو » هشیر

رد نمشد  رب  یفاحجا  دوشن و  مالسا  تلم  یگتسکشرس  ببـس  هک  یحلـص  ؛ تسا هنالداع  حلـص  هب  هراشا  یًـضِر » ِهِیف  ِهَِّلل  َو   » هب ریبعت 
.هدیافرپ هنالداع و  یحلص  ؛ دشابن نآ 

هک یلاح  رد  دنهدن  حلص  هب  تیاضر  وردنت  عقوترپ و  دارفا  زا  یـضعب  هاگ  هک  دشاب  زین  عوضوم  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
هب نآ  اب  ناوردـنت  زا  یـضعب  یلو  ؛ دوب نآ  رد  مالـسا  ربمایپ  دـنوادخ و  ياضر  هک  هیبیدـح  حلـص  دـننام  دـشاب  نآ  رد  ادـخ  ياـضر 

.تسا هدوب  نانآ  زا  هابتشا  دندیمهف  ماجنارس  دنتساخرب و  تفلاخم 

بیرف یهورگ  هک  دش  عقاو  نیفـص  رد  هچنآ  دننام  تسین  یـضار  نآ  زا  ادخ  هک  یلاح  رد  دنا  حلـص  رادفرط  دارفا  یهاگ  سکع  هب 
هدهاشم زا  دعب  نادان  هدروخ و 

همادا یمک  گنج  رگا  دش و  ناناملسم  یتخبدب  هیام  حلص  نیا  هک  یلاح  رد  دنتشاد  رارصا  هیواعم  اب  حلص  رب  اه  هزین  رس  رب  اه  نآرق 
.دش یم  هرسکی  هشیمه  يارب  راک  تشاد  یم 

شا هغالبلا  جهن  حرش  رد  هّینغَم  موحرم  هتفگ  هب  هک  یحلص  ؛ دننز یم  اه  تلم  اب  حلص  زا  مد  يرامعتسا  ياه  تلود  هاگ  ام  رـصع  رد 
تالیکـشت دـنک و  نیمأت  ار  نارگرامعتـسا  حـلاصم  هک  يداـصتقا  ؛ رودزم یتموکح  ندـمآ  راـک  يور  : دوش یم  هصـالخ  زیچ  هس  رد 

رد تفریذپ  دنهاوخ  ار  يرگید  طرـش  ره  دوشب  نیمأت  هس  نیا  رگا  هک  دـنراد  یم  راهظا  و.دـشاب  اهنآ  هدارا  عبات  هک  یماظن  يرادا و 
 { ،ج 4،ص 112 هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1  } .دوب دهاوخن  هبناج  همه  تسکش  یتخبدب و  زج  نآ  هجیتن  هک  یلاح 

نارواشم نادنمـشیدنا و  هلیـسو  هب  هک  تسا  ناملـسم  مدرم  مالـسا و  حلاصم  نیمأت  نامه  دـنوادخ  تیاضر  زا  روظنم  تسا  یهیدـب 
.دوش یم  نیمضت  تموکح  هاگآ 

يارب يا  هرمث  ، رکـشل يارب  يا  هجیتن  حلـص  اریز  تسا ، عماج  ًالماک  هدومرف  نایب  حلـص  يارب  اجنیا  رد  ماما  هک  ار  يا  هناگ  هس  دیاوف 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4303 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمح هنوگره  عفد  يارب  شیپ  زا  رت  هدامآ  ار  دوخ  دناوت  یم  دنک و  یم  ادـیپ  شمارآ  رکـشل  دراد ؛ مدرم  يارب  يا  هدـیاف  رادـمامز و 
یم تحار  هدـنهد  رازآ  راکفا  نیا  زا  دوش  یم  نآ  ياه  همانرب  هجوتم  شرکف  ماـمت  گـنج  ماـگنه  هب  هک  رادـمامز  دزاـس و  نمـشد 

یگنهرف و یعاـمتجا و  ياـهراک  دربـشیپ  هب  دـننک و  یم  تـّینما  ساـسحا  مـه  مدرم  دزادرپ و  یم  روـما  ریاـس  تیـشمت  هـب  ددرگ و 
.دنزادرپ یم  يداصتقا 

روشک يارب  يرطخ  هکنآ  رگم  درک  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  ناکمالا  یتح  تسا و  گرزب  ییالب  گنج  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاریبعت  نیا 
.داتسیا هناعاجش  دیاب  اجنآ  رد  هک  دوش  ساسحا  مالسا 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ار یشیدنارود  نیاربانب  ، دزاس ریگلفاغ  هک  دوش  یم  کیدزن  هاگ  نمشد  اریز  ، شاب رذحرب  وا  اب  حلص  زا  سپ  تنمـشد  زا  تخـس  اما  »
َبَراَق اَمَّبُر  َّوُدَْعلا  َّنِإَف  ، ِهِْحلُـص َدَْعب  َكِّوُدَع  ْنِم  ِرَذَْحلا  َّلُک  َرَذَْـحلا  ِنَِکل  َو  ( ؛» راذـگب رانک  ار  ینیب  شوخ  دروم  نیا  رد  ریگ و  راک  هب 

( . ِّنَّظلا َنْسُح  َِکلَذ  ِیف  ْمِهَّتا  ،َو  ِمْزَْحلِاب ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل 

يو یبـلط  حلـص  رب  لـیلد  ار  نآ  ناوـت  یمن  تسین و  هناـقداص  هشیمه  نمـشد  يوـس  زا  حلـص  داهنـشیپ  هک  تسا  تیعقاو  کـی  نیا 
هنومن رصاعم  هتشذگ و  خیرات.دومن  نانیمطا  تسب و  لد  نآ  هب  دیابن  یلو  ؛ تفریذپ ار  هنادنمتفارش  حلص  داهنشیپ  دیاب  هچرگ  ، تسناد

.دراد رطاخ  هب  ار  هناریگلفاغ  حلص  زا  يدایز  ياه 

هب تسا  ینیب  شوخ  رب  مالسا  رد  لصا  هکنیا  اب  « راذگب رانک  اجنیا  رد  ار  ینیب  شوخ  نظ و  نسح  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا 
.تسود هن  تسا  نمشد  لباقم  فرط  هک  تسا  نآ  ببس 

هک يدـیکأت  ؛ دزادرپ یم  نآ  هب  مامت  دـیکأت  اب  دراد و  یم  نایب  نانمـشد  ربارب  رد  ار  يرگید  مهم  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
سابل ای  یتسب  تنمـشد  دوخ و  نایم  ینامیپ  رگا  :» دـیامرف یم.تسا  مالـسا  رد  یناسنا  قـالخا  يدرم و  ناوج  تلادـع و  حور  هناـشن 

تتادـهعت ربارب  رد  ار  شیوخ  ناج  رامـشب و  مرتحم  ار  دوخ  دادرارق  نک و  افو  تدـهع  هب  يداد ) هانپ  ار  وا  و   ) يدـناشوپ وا  رب  ناما 
ْلَعْجا َو  ِهَناَمَْألِاب ، َکَتَّمِذ  َعْرا  ،َو  ِءاَفَْولِاب َكَدْهَع  ْطُحَف  ، ًهَّمِذ َْکنِم  ُهَتْـسَْبلَأ  ْوَأ  ، ًهَدْقُع َكِّوُدَـع  َْنَیب  َکَْنَیب َو  َتْدَـقَع  ْنِإ  َو  ( ؛» هد رارق  رپس 

( . َْتیَطْعَأ اَم  َنوُد  ًهَّنُج  َکَسْفَن 

دنچ رکذ  اب  ماما  ، دراد تیناسنا  ناهج  رد  حلـص  هلأسم  رد  یمهم  رایـسب  شقن  نآ  هب  يدـنبیاپ  اه و  نامیپ  دـهع و  هلأسم  هک  اجنآ  زا 
: دیامرف یم.دهن  یم  دیکأت  نآ  رب  لیلد 

ییارآ تتشت  تافالتخا و  مامت  اب  ناهج  مدرم  تسین و  نامیپ » دهع و  هب  يافو  » تشادگرزب نوچمه  یهلا  ضیارف  زا  کی  چیه  اریز  »
قافتا نآ  هب  تبسن  دنراد  هک 

( ِدوُهُْعلِاب ِءاَفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ْمِِهئاَرآ  ِتُّتَشَت  ،َو  ْمِِهئاَوْهَأ ِقُّرَفَت  َعَم  ، ًاعاَِمتْجا ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَش  ِهّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ( ؛» دنراد رظن 
.
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مزال دوش  یم  هتـسب  لئابق  اهروشک و  ناـیم  رد  هک  ار  اـه  ناـمیپ  دـهع و  هب  ياـفو  خـیرات  لوط  رد  ناـهج  مدرم  همه  هکنیا  هب  هراـشا 
یلو میا ؛ هتـشاد  لاح  هتـشذگ و  رد  ینکـش  نامیپ  زا  ییاه  هنومن  دنچره  ، دنناد یم  گنن  ار  نآ  اب  تفلاخم  دنرمـش و  یم  هدرمش و 

شهوکن دروم  ات  دریگن  دوخ  هب  ینکـش  نامیپ  گنر  هک  دـننک  هیجوت  یعون  هب  ار  دوخ  راـک  دـنا  هتـشاد  رارـصا  مه  نانکـش  ناـمیپ 
.دنوشن عقاو  ناگمه 

ارچ ، دندرک یم  تاعارم  ار  نآ  - نیملسم رب  هوالع  تیلهاج -  نامز  ناکرـشم  یتح  :» دیامرف یم  هتفر  يرگید  لیلد  غارـس  هب  هاگ  نآ 
(1  } اُوَلبْوَتْـسا اَِمل  َنیِِملْـسُْملا  َنوُد  ْمُهَْنَیب  اَمِیف  َنوُکِرْـشُْملا  َِکلَذ  َمَِزل  ْدَـق  َو  ( ؛» دـندوب هدومزآ  ار  ینکـش  ناـمیپ  كاـندرد  بقاوع  هک 
تسا و ناراب  دیدش  شراب  يانعم  هب  « لقن » نزو رب  « ْلبَو » نآ یلصا  هشیر  هدش و  هتفرگ  ندومزآ  يانعم  هب  « لابیتسا » هشیر زا  « اُوَلبْوَتْـسا .»

ِِبقاَوَع ْنِم   { تسا هتفر  راک  هب  تخـس  تاناحتما  نایز و  ررـض و  دروم  رد  هژاو  نیا  دـنک  یم  داجیا  یتالکـشم  یـشراب  نینچ  نوچ 
( . ِرْدَْغلا

تاراختفا ءزج  ار  راتشک  يرگتراغ و  ؛ دوب هداتفا  رود  یناسنا  یقالخا و  ياه  شزرا  مامت  زا  ابیرقت  تیلهاج  نامز  رد  برع  میناد  یم 
یم مرتحم  ار  نآ  ناکمالا  یتح  دش  یم  هتـسب  يرگید  هلیبق  اب  يا  هلیبق  يوس  زا  ینامیپ  دهع و  رگا  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ درمـش یم  دوخ 

.تسناد یم  یگرزب  هانگ  ار  ینکش  نامیپ  درمش و 

.تسا مّلسم  لوصا  زا  یکی  نمشد  تسود و  ربارب  رد  دهع  هب  يافو  هلأسم  زین  مالسا  رد 

: تفگ درک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رضحم  زا  یصخش  میناوخ  یم  یثیدح  رد 

«. امرف نایب  نم  يارب  ار  نید  یساسا  لوصا  مامت  ِنیِّدلا ؛ ِِعئاَرَش  ِعیِمَِجب  ِینِْربْخَأ  »

هب مکح  قح و  نخس  ِدْهَْعلِاب ؛ ُءاَفَْولا  ِلْدَْعلِاب َو  ُمْکُْحلاَو  ِّقَْحلا  ُلْوَق  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

 { ،ج 72،ص 26،ح 10 راونالاراحب ( . 1 «. } تسا نید  عیارش  دهع  هب  يافو  تلادع و 

نیاربانب :» دیامرف یم  تسخن.دنک  یم  یهن  ینکش  نامیپ  زا  ًادیدش  ، رگید نایب  ود  اب  ، نخـس نیمه  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
لهاج و صخـش  زج  سک  چیه  اریز  ، هدن بیرف  ار  تنمـشد  رادـم و  اور  تنایخ  دوخ  نامیپ  دـهع و  رد  نکن و  ینکـش  نامیپ  زگره 
رب « ْسیَخ » هشیر زا  « َّنَسیخَتال ( .» 2  } َّنَسیِخَت َال  ،َو  َِکتَّمِذـِب َّنَرِدـْغَت  اَلَف  ( ؛» دراد یمن  اور  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  یخاتـسگ  نینچ )  ) یقش

،َو َكِدْهَِعب  { تسا هتفر  راک  هب  دهع  ضقن  تنایخ و  يانعم  هب  سپـس  هدش  هتفرگ  ندیدرگ  نفعتم  ندش و  دـساف  يانعم  هب  « ریخ » نزو
ِهّللا یَلَع  ُئِرَتْجَی  َال  ُهَّنِإَف  ، َكَّوُدَـع  { تسا هناریگلفاغ  گنرین  هعدـخ و  يانعم  هب  « لتق » نزو رب  « ْلتَخ » هشیر زا  « َّنَِلتْخَت ال  ( .» 3  } َّنَِلتْخَت َال 

( . ٌّیِقَش ٌلِهاَج  اَّلِإ 

ناوارف روتسد  وا  اریز  ، تسادخ اب  ینمشد  یعون  قیرط  نیا  زا  نمـشد  نداد  بیرف  دهع و  رد  تنایخ  ینکـش و  نامیپ  هکنیا  هب  هراشا 
زا یهاگآ ) ضرف  رد   ) تواقـش يور  زا  ای  تسا و  لهج  رـس  زا  ای  نآ  اب  تفلاخم  تسا و  هداد  رکم  ردغ و  كرت  دهع و  هب  يافو  رب 

شزرا کی  ناونع  هب  ار  نآ  هدـش و  لئاق  ّتیّمها  اه  ناـمیپ  دـهع و  هب  يراداـفو  يارب  دـح  هچ  اـت  مالـسا  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا 
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.تسا هدرمش  مزال  بجاو و  الاو  یناسنا 

میرح ناگدـنب و  شیاسآ  هیام  دوخ  تمحر  هب  دوش  یم  دـقعنم  وا  مان  اب  هک  ار  یناـمیپ  دـهع و  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  مود  ریبعت  رد 
هن سیلدـت و  هن  ، داسف هن  اذـل  ، دـنریگب هرهب  نآ  رانک  رد  دوخ  ياـهراک  ماـجنا  يارب  دـنرب و  هاـنپ  نآ  هب  اـت  هداد  رارق  اـهنآ  يارب  ینما 

هعسوت يانعم  هب  « ءاضفا » هشیر زا  « اْضفا ( .» 4  } ُهاَْضفَأ ًاْنمَأ  ُهَتَّمِذ  ُهَدْهَع َو  ُهّللا  َلَعَج  ْدَق  َو  ( ؛» تسین اور  نامیپ  دهع و  رد  گنرین  هعدخ و 
هدارا انعم  نیمه  الاب  هلمج  رد  دور و  یم  راک  هب  زین  نتخاـس  رـشتنم  ندرتسگ و  ياـنعم  هب  هاـگ  هدـش و  هتفرگ  « اـضف » هشیر زا  نداد و 
لباـقم رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتردـق  توـق و  ياـنعم  هب  « هَعَنَم ( .» 5  } ِِهتَعَنَم َیلِإ  َنُونُکْـسَی  ًاـمیِرَح  ،َو  ِِهتَمْحَِرب ِداَـبِْعلا  َْنَیب   { تسا هدـش 

، ِهِراَوِج َیلِإ  َنوُضیِفَتْسَی  َو   {، دنک یم  ظفح  راوگان  ثداوح  ای  نمشد 

هک اجنآ  زا  تسا و  هنایفخم  تروص  هب  ناکم  کی  رد  ندـش  لخاد  يانعم  هب  « لـقع » نزو رب  « لـْغَد » هشیر زا  « لاـغْدا ( .» 1  } َلاَغْدِإ اَلَف 
يانعم هب  « رَمَق » نزو رب  « لَغَد » و.دراد دوجو  نآ  رد  ًابلاغ  زین  داسف  موهفم  ، دـنوش یم  دراو  تروص  نیا  هب  ًـالومعم  نادـسفم  نادـساف و 
يانعم هب  « هََسلادُم ( .» 2  } َهََسلاَدُم َال  َو   { تسا جردنم  داسف  يانعم  زین  الاب  ترابع  رد  دـیآ و  یم  دـسفم  صخـش  يانعم  هب  هاگ  داسف و 

هتفر راک  هب  تنایخ  يانعم  هب  سپـس  تسا و  تملظ  يانعم  هب  « سفق » نزو رب  « سَلَد » نآ یلـصا  هشیر  تسا و  ندرک  تنایخ  هعدـخ و 
( . ِهِیف َعاَدِخ  َال  َو   { تسا

دوش یم  لماش  ار  ناناملسم  ِنمشد  تسود و  رفاک و  نمؤم و  زا  معا  ، ناگدنب همه  هک  ِِهتَمْحَِرب » ِداَبِْعلا  َْنَیب   » هب ریبعت  هکنیا  هّجوت  لباق 
رـشب قوقح  ءزج  هکلب  ، تسین ناملـسم  ناردارب  ناـنمؤم و  قوقح  هب  طوبرم  تاروتـسد  زا  روتـسد  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب 

رد دنناوتب  دنراد  نآ  رد  هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج  مدرم  نآ  هیاس  رد  دوش و  ارجا  دیاب  هدـیقع  بهذـم و  زا  رظن  فرـص  هک  تسا 
.دننک یگدنز  شمارآ  رد  مه  رانک 

زگره نیا ) رب  هفاضا  :») دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخـس  نافلاخم  اب  نامیپ  دـهع و  هنیمز  رد  روتـسد  نیموس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ًادْقَع ْدـِقْعَت  َال  َو  ( ؛» نکم دـقعنم  دراد  دوجو  نآ  رد  نمـشد ) هدافتـسا  ءوس  و   ) لاکـشا ياج  هک  تسا  یتاریبعت  نآ  رد  هک  ار  ینامیپ 

همـشچرس هک  تسا  یتاماهبا  ياـنعم  هب  ـالاب  تراـبع  رد  تسا و  داـسف  يراـمیب و  ياـنعم  هب  « هلع » عمج « لَـلِع ( .» 3  } َلَـلِْعلا ِهِیف  ُزِّوَُجت 
 {( . دوش یم  دسفم  دساف و  تاهیجوت 

نامیپ ياهدنب  مامت  هک  تسا  مهم  رایسب  ، دوش یم  هتسب  اه  تلود  اه و  تلم  ماوقا و  نایم  رد  هک  ییاه  نامیپ  رد  ًاصوصخم  هتکن  نیا 
هک دوش  یم  رایسب  اریز  ، دشاب هتشادن  دوجو  دبای  هار  نآ  رد  هدافتـسا  ءوس  ناکما  هک  ولهپ  ود  تاریبعت  دشاب و  نشور  فافـش و  دیاب 

.دریگ یم  هرهب  نآ  زا  دهع  هب  يافو  زا  نتفر  هرفط  يارب  سپس  دناجنگ و  یم  هماندهع  رد  ار  مهبم  يا  هلمج  دوخ  یکریز  اب  نمشد 

ریغ یقوقح و  ناسانـشراک  زا  دـنناوخ و  یم  راب  نیدـنچ  ار  اـه  هماندـهع  داوم  ؛ دوش یم  لاـبند  تقد  هب  هلأـسم  نیا  زورما  ياـیند  رد 
نیا زین  یـصوصخ  یـصخش و  تالماعم  رد  مدرم  تسا  راوازـس.دشاب  نیرفآ  لکـشم  نآ  دـنب  کی  ادابم  دـنریگ  یم  کمک  یقوقح 

.دنشخب ییاهر  یلامتحا  تالکشم  زا  ار  دوخ  دننک و  تیاعر  هدومرف  نایب  اه  هماندهع  دروم  رد  هک  ار  الوم  روتسد 

ءوس نآ  زا  نمشد  هک  دشاب  هماندهع  رد  یترابع  دیابن  هک  هنوگ  نامه  و  :») دیامرف یم  روتسد  نیمراهچ  رد  نخس  همادا  رد  ترـضح 
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نامیپ نتسکش  يارب  ریذپ  بیسآ  تسس و  تاریبعت  زا  یضعب  رب  هیکت  ، هماندهع مکحم  تارابع  دیکأت و  زا  دعب  زین  وت  دنک ) هدافتـسا 
ددرگ و فرـصنم  دوخ  ننـس  دعاوق و  زا  هک  تسا  ینخـس  تغل  بابرا  هتفگ  هب  « لْوَق نَْحل  ( .» 1  } ٍلْوَق ِنَْحل  یَلَع  ََّنلِّوَُعت  َال  َو  ( ؛» اـمنم

( ِهَِقثْوَّتلا ِدیِکْأَّتلا َو  َدَْعب   { دوش هتفرگ  نآ  زا  یفالخ  هجیتن 

دزاس و یم  رتراکـشآ  دهع  هب  يافو  هرابرد  یناسنا  ياه  شزرا  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا و  ندوب  دنبیاپ  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  نیا 
مه تسود  هب  دندنسپ  یمن  هماندهع  تارابع  زا  ار  نمشد  هدافتـسا  ءوس  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ، مالـسا  تلادع  زا  ینـشور  هناشن 

.دهد یمن  ار  راک  نیا  هزاجا 

مکح هب  نم  اـی  ، دراد تلـالد  تراـبع  رهاـظ  هک  تسا  هدوب  نیا  زا  ریغ  مفدـه  هک  دـنک  راـهظا  ناـمیپ  هدـننکاضما  تسا  نکمم  هتبلا 
ظافلا رهاوظ  ، رایعم اه  همان  تیـصو  اه و  همان  فقو  تالماعم و  دانـسا  یتح  اه و  نامیپ  مامت  رد  میناد  یم  یلو  مدرک  هیروت  يراچان 

.دور رتارف  نآ  زا  يا  هناهب  چیه  اب  درادن  قح  سک  چیه  تسا و 

ار دوخ  تعیب  تساوخ  یم  یهاو  ياهرذع  اب  « ریبز » هک یماگنه  هغالبلا  جهن  متشه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ور  نیا  زا 
اَّلِإَو ُفَْرُعی  ٍْرمَِأب  اَْهیَلَع  ِتْأَْیلَف  َهَجِیلَْولا  یَعَّداَو  ِهَْعیَْبلِاب  َّرَقَأ  ْدَـقَف  ِِهْبلَِقب  ِْعیاَُـبی  َْملَو  ِهِدَِـیب  َعَیاـَب  ْدَـق  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی  : » دومرف نینچ  دنکـشب  ماـما  اـب 

يرما یعدـم  یلو  ؛ دـنک یم  تعیب  هب  رارقا  سپ  لد  اب  هن  هدوب  تسد  اب  اهنت  شتعیب  هک  دـنک  یم  ناـمگ  وا  ُْهنِم ؛ َجَرَخ  اَـمِیف  ْلُخْدَْـیلَف 
نآ رد  دـیاب  هنرگ  دروایب و  دوخ  ياعدا  نیا  رب  ینـشور  لیلد  تسا  بجاو  وا  رب  نیاربانب  هدوب ) يرگید  زیچ  شتّین  هک   ) تسا یناهنپ 

«. دشاب رادافو  دوخ  تعیب  هب  ددرگزاب و  هدش  جراخ  نآ  زا  هک  يزیچ 

هک دزاس  راداو  ار  وت  یهلا  نامیپ  ياه  مازلا  ببـس  هب  اهانگنت  رد  نتفرگ  رارق  دیابن  هاگ  چیه  :» دـیازفا یم  رتشیب  دـیکأت  يارب  همادا  رد 
( . ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِهِخاَسِْفنا  ِبَلَط  َیلِإ  ، ِهّللا ُدْهَع  ِهِیف  َکَمَِزل  ، ٍْرمَأ ُقیِض  َکَّنَوُعْدَی  َال  َو  ( ؛» ینک مادقا  قحان  قیرط  زا  نآ  خسف  يارب 

تالکشم نیا  لمحت  یلو  ؛ دهد رارق  اهانگنت  رد  ار  ناناملـسم  دشاب و  نیرفآ  لکـشم  اعقاو  يا  هماندهع  هب  لمع  یهاگ  تسا  نکمم 
.دراد حیجرت  ًالماک  نامیپ  نتسکش  رب 

( دنوادخ فطل  هب   ) هک اه  نامیپ  يانگنت  رد  وت  ییابیکـش  اریز  :» دیامرف یم  دزادرپ و  یم  نآ  لیلد  رکذ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ینکش نامیپ  نامه.یسرت  یم  نآ  تازاجم  زا  هک  تسا  یتنایخ  ینکش و  نامیپ  زا  رتهب  يراد  نآ  نایاپ  رد  يزوریپ  شیاشگ و  دیما 

ٍْرمَأ ِقیِض  یَلَع  َكَْربَص  َّنِإَف  ( ؛» یشاب نآ  يوگ  خساپ  یناوت  یمن  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  هک  ددرگ  یم  یهلا  تیلوئـسم  ببـس  هک 
ياـنعم هب  ردـصم و  مسا  « هَبلِط ( .» 1  } ٌهَْبلِط ِهِیف  ِهّللا  َنِم  َکـِب  َطـیُِحت  ْنَأ  ،َو  ُهَتَِعبَت ُفاَـخَت  ٍرْدَـغ  ْنِم  ٌْریَخ  ، ِِهتَِبقاَـع َلْـضَف  ُهَجاَرِْفنا َو  وُـجْرَت 

( . َکَتَرِخآ َال  َكاَْینُد َو  اَهِیف  ُِلبْقَتْسَت  َال   {، تسا بولطم 

یمن ساـیق  زیچ  چــیه  اـب  راـگدرورپ  مـشخ  تـسین و  هسیاـقم  لـباق  اـیند  تالکــشم  ربارب  رد  ترخآ  تالکــشم  هـکنیا  هـب  هراــشا 
دراد یپ  رد  ار  یهلا  تازاجم  هک  ینکش  نامیپ  زا  دیاب  دوش و  لمحت  هدش  هتـسب  هک  ینامیپ  تالکـشم  اهانگنت و  دیاب  نیاربانب  ، دوش

.تسا يرابتعا  یب  یگتسکشرس و  بابسا  زین  ایند  رد  هکلب  ، دراد یپ  رد  ار  یهلا  تازاجم  اهنت  هن  هک  درک  زیهرپ 

دوب نیا  همان  حلـص  نیا  داوم  زا  یکی  نوچ  داتفا  قافتا  هیبیدح  حلـص  هماندـهع  زا  دـعب  هک  تسا  يا  هثداح  بلطم  نیا  نشور  هنومن 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4307 

http://www.ghaemiyeh.com


رارف هکم  هب  یسک  هنیدم  ناناملسم  زا  رگا  یلو  ؛ دنهد لیوحت  دننادرگ و  زاب  ار  وا  دنک  رارف  هنیدم  هب  هکم  ناینادنز  زا  یسک  رگا  هک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دش و  عقاو  ناناملسم  زا  یضعب  داریا  دروم  هماندهع  نتـشون  ماگنه  هب  هدام  نیا  هک  دشابن  مزال  وا  لیوحت  دنک 

یمن ناناملـسم  درد  هب  يدرف  نینچ  هدـش و  دـترم  هک  تسا  نیا  شموهفم  دـنک  رارف  هکم  يوس  هب  اـم  زا  یـسک  رگا  : داد خـساپ  هلآ 
.دروخ

لیوحت يارب  ار  رفن  ود  نایکم.دمآ  هنیدم  هب  درک و  رارف  « ریـصب وبا  » مان هب  شیرق  زا  هکم  ناینادـنز  زا  یـصخش  عوضوم  نیا  لابند  هب 
.دنداتسرف هنیدم  هب  وا  نتفرگ 

تسین زیاج  ینکـش  نامیپ  ام  نید  رد  میتسب و  نامیپ  تیعمج  نیا  اب  ام  یناد  یم  وت  ریـصب  وبا  يا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
لیوحت ار  ریـصب  وبا  ، رومأـم ود  نآ.دروآ  یم  مهارف  وت  يارب  یجرف  شیاـشگ و  دـنوادخ  یلو  ؛ میهد لـیوحت  اـهنآ  هب  ار  وت  میراـچان 

ار شریشمش.منیبب  : تفگ.يرآ : تفگ تسا ؟ هدنرب  اعقاو  وت  ریشمش  : تفگ رومأم  ود  نآ  زا  یکی  هب  ریـصب  وبا  هار  طسو  رد  دنتفرگ و 
هنیدم هب  نایرج  نیا  زا  دـعب  ریـصب  وبا  درک ) رارف  تشادـن و  ار  يو  هب  هلمح  تأرج  مود  رفن  و   ) تشک ار  يو  مه  وا  داد  وا  تسد  هب 

 { ،ج 2،ص 284 يربط خیرات  ( . 1  } .تشگزاب

مالسا تامیلعت  رد  نامیپ  دهع و  هب  يافو  هتکن :

رد یپ  ياهدیکأت  نیا.تسا  هدش  رایـسب  دیکأت  ، نانمـشد اب  یتح  نامیپ  دهع و  هب  يافو  دروم  رد  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد 
نآ نودـب  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنیا  زا  همه  ، لیابق فیاوط و  اهروشک و  اـه و  تلم  ناـیم  ياـه  ناـمیپ  هب  يراداـفو  هراـبرد  یپ 

اهروشک رگا  دش و  دهاوخن  ادیپ  ناهج  رد  یتینما  شمارآ و 

نیا مالـسا  هک  مینکن  شومارف.دـنور  یم  ورف  یبیجع  ینماان  تشحو و  رد  ایند  مدرم  ، دنـشابن دوخ  ياه  نامیپ  هب  دـنبیاپ  اـه  تلود  و 
.تسا لکشم  راتفرگ  نآ  رد  زونه  زورما  يایند  هک  يزیچ  ؛ تسا هداد  ، شیپ نرق  هدراهچ  ار  مهم  رایسب  ِیناسنا  روتسد 

ِّرَْبِلل َو ِدـْهَْعلِاب  ُءاَفَْولا  ِرِجاَْفلا َو  ِّرَْبلا َو  َیلِإ  ِهَناَمَْألا  ُءاَدَأ  : اَهِیف ٍدَـحَِأل  َرْذُـع  َال  ٌهَثاََـلث  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
قلعتم هاوخ  تناما  يادا  : تسین روذـعم  نآ  اب  تفلاخم  رد  سک  چـیه  هک  تسا  زیچ  هس  ِْنیَرِجاَف ؛ ْوَأ  اَناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَدـِلاَْولا  ُِّرب  ِرِجاَْفلا َو 

راکوکین هاوخ  ردام  ردپ و  هب  یکین  راکدب و  ای  دشاب  يراکوکین  ربارب  رد  هاوخ  ، دهع هب  يافو  راکدب و  ای  دـشاب  يراکوکین  ناسنا  هب 
،ج 92،ص 72،ح 2} راونالاراحب ( . 1 «. } راکدب ای  دنشاب 

ْمُهَدَعَوَو ْمُْهبِذْکَی  ْمَلَف  ْمُهَثَّدَحَو  ْمُهِْملْظَی  ْمَلَف  َساَّنلا  َلَماَع  ْنَم  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
متـس اهنآ  هب  دنک و  هلماعم  مدرم  اب  هک  یـسک  ُُهتَبیِغ ؛ ْتَمُرَحَو  ُُهتَّوُخُأ  ْتَبَجَوَو  ُُهَتلاَدَـع  ْتَرَهَظَو  ُُهتَءوُُرم  ْتَلَمَک  ْنَّمِم  َوُهَف  ْمُهِْفلُْخی  ْمَلَف 

شتیـصخش هک  تسا  یناسک  زا  دیامنن  دوخ  هدعو  اب  تفلاخم  دـهد و  هدـعو  دـیوگن و  غورد  دـیوگ و  نخـس  نانآ  اب  درادـن و  اور 
 { ،ح 4 كردم نامه  ( . 2 «. } تسا مارح  شتبیغ  بجاو و  وا  يردارب  رهاظ و  شتلادع  لماک و 

ار اه  نامیپ  نیرتدکؤم  نیرت و  مهم  یهاگ  ، هدـش تسـس  یناسنا  یقالخا و  ياه  شزرا  ياه  هیاپ  هنافّـسأتم  هک  زورما  يایند  رد  یلو 
نامیپ زا  دعب  دیاب  هک  یشمارآ  لیلد  نیمه  هب  »و  نامیپ هن  تسا  یصوصخ  عفانم  رایعم  :» دنیوگ یم  تحارـص  اب  دنراذگ و  یم  اپ  ریز 
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.ددرگ یمن  مهارف  دوش  لصاح  حلص  ياه 

یم لقن  « لیچرچ » یـسیلگنا فورعم  هدـنامرف  ریزو و  تسخن  زا  ار  يا  هتکن  « يوبن هریـس  رد  يریـس  » باتک رد  يرهطم  دیهـش  موحرم 
اهنآ روشک  رد  هک  میدوب  هتـسب  نامیپ  اه  یناریا  اب  ام  هچ  رگا  :» دیوگ یم  نینچ  ناریا  هب  نیقفتم  هلمح  هابرد  دوخ  باتک  رد  هک  دنک 

کچوک ياه  سایقم  رد  ، نامیپ هب  يافو  نامیپ و  ینعی  ؛ اهرایعم نیا  یلو  میدرک  یم  يراک  نینچ  دـیابن  داد  رارق  قبط  میوشن و  دراو 
رد تلم  کی  عفانم  ياپ  هک  یماگنه  تسایـس  ملاع  رد  اما  ؛ دنراذگ یم  رارق  لوق و  رگیدکی  اب  رفن  ود  هک  یماگنه  تسا ؛ لوبق  لباق 

تـسا قالخا  دـض  راک  نیا  هک  نیا  ناونع  هب  ریبک  يایناتیرب  عفانم  زا  متـسناوت  یمن  نم.تسا  موهوم  رگید  اه  فرح  نیا  تسا  نایم 
سایقم رد  ًاساسا  اه  فرح  نیا.تسا  تیناسنا  لوصا  فالخ  رب  نامیپ  ضقن  میا و  هتـسب  ناـمیپ  روشک  نـالف  اـب  اـم  هک  مشوپب  مشچ 

 { ،ص 92 يوبن هریس  رد  يریس  ( . 1 !!«. } تسین تسرد  عیسو  ياه  عاعش  یلک و  ياه 

: دیوگ یم  تحارص  اب  مالسا  نافلاخم  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

( ظفح  ) رد رگا  اهنت )  ) و ؛ » ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  ٌقاثیِم َو  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  یلَع  ّالِإ  ُرْـصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  َو  »»
كرت  ) ناـمیپ ، اـهنآ امـش و  ناـیم  هک  یهورگ  دـض  رب  زج  دـینک  يراـی  ار  اـهنآ  هک  تسامـش  رب  دـنبلط  يراـی  امـش  زا  دوـخ )  ) نید

هیآ 72} ، لافنا ( . 2 «. } تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و.تسا  همصاخم )

اب هک  يراـفک  ربارب  رد  رگا  اـما  ؛ دـنریگ رارق  كرتـشم  نانمـشد  ربارب  رد  هک  تسا  یتروص  رد  ناتـسود  زا  عاـفد  موزل  رگید  ناـیب  هب 
.تسا رت  مزال  هورگ  نیا  زا  عافد  زا  نامیپ  هب  مارتحا  دنوش  عقاو  دنا  هتسب  نامیپ  ناناملسم 

ُمایِـصَف ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍهَنِمُْؤم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَت  ِِهلْهَأ َو  یلِإ  ٌهَمَّلَـسُم  ٌهَیِدَف  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإ  َو  : »» میناوخ یم  رگید  هیآ  رد 
دزادرپب و وا  ناسک  هب  ار  وا  ياهب  نوخ  دـیاب  ، تسا رارقرب  ینامیپ  اـهنآ  امـش و  ناـیم  هک  دـشاب  یهورگ  زا  رگا  و  ؛ » ِْنیَِعباـتَتُم ِْنیَرْهَش 

هیآ ، ءاسن ( . 3 «. } دریگب هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دـیاب  دـنک ) دازآ  هدرب   ) دـناوت یمن  هک  سک  نآ  دـنک و  دازآ  زین )  ) نمؤم هدرب  کی 
يارب تروص  نیا  رد  ، دـننامیپ مه  ناناملـسم  اب  هک  دنـشاب  يراـفک  زا  لوتقم  نادـناخ  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  نومـضم  هصـالخ   { 92

.دنزادرپب شناگدنامزاب  هب  ار  لوتقم  ياهب  نوخ  ناملسم  هدرب  کی  ندرک  دازآ  رب  هوالع  دیاب  نامیپ  هب  مارتحا 

هعماج زا  دامتعا  ، نآ نودب  هک  تساه  نامیپ  دهع و  هب  ناناملـسم  يدنبیاپ  موزل  زا  ینـشور  هناشن  ، تادیکأت تاروتـسد و  نیا  یمامت 
.ددنب یم  تخر 

متفه تسیب و  شخب 

همان نتم 

ِءاَمِّدلا ِکْفَس  ْنِم  ، ٍهَّدُم ِعاَطِْقناَو  ، ٍهَمِْعن ِلاَوَِزب  يَرْحَأ  َالَو  ، ٍهَِعبَِتل َمَظْعَأ  َالَو  ، ٍهَمِْقِنل یَنْدَأ  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، اَهِّلِح ِْریَِغب  اَهَکْفَسَو  َءاَمِّدلاَو  َكاَّیِإ 
َّنِإَف ، ٍماَرَح ٍمَد  ِکْفَِـسب  َکَناَْطلُـس  َّنَیِّوَُقت  اَلَف  ِهَماَیِْقلا ؛ َمْوَی  ِءاَمِّدلا  َنِم  اوُکَفاَسَت  اَمِیف  ، ِداَبِْعلا َْنَیب  ِمْکُْحلِاب  ٌئِدَْـتبُم  ُهَناَْحبُـس  ُهّللاَو.اَهِّقَح  ِْریَِغب 

ٍإَطَِخب َتِیُلْتبا  ِنِإَو.ِنَدَْـبلا  َدَوَق  ِهِیف  َّنَِأل  ، ِدْـمَْعلا ِْلتَق  ِیف  يِدـْنِع  َالَو  ِهّللا  َدـْنِع  ََکل  َرْذُـع  َالَو.ُُهلُْقنَیَو  ُُهلیُِزی  ْلـَب  ، ُُهنِهُویَو ُهُفِعُْـضی  اَّمِم  َکـِلَذ 
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َيِّدَُؤت ْنَأ  ْنَع  َِکناَْطلُس  ُهَوَْخن  َِکب  َّنَحَمْطَت  اَلَف  ، ًهَلَتْقَم اَهَقْوَف  اَمَف  ِهَزْکَْولا  ِیف  َّنِإَف  ؛ َِهبوُقُْعلِاب َكُدَی  ْوَأ  َکُْفیَس  ْوَأ  َکُطْوَس  َْکیَلَع  َطَْرفَأَو 
.ْمُهَّقَح ِلُوتْقَْملا  ِءاَِیلْوَأ  َیلِإ 

اه همجرت 

یتشد

یمن گرزب  ار  تازاـجم  کـیدزن  ار  یهلا  رفیک  قحاـن  نوخ  دـننامه  زیچ  چـیه  هک  نک ، اورپ  قحاـن  نوخ  زا  و  زیهرپب ، يزیرنوخ  زا 
زا لبق  ناحبـس  يادـخ  تمایق  زور  و  دـنادرگ ، یمن  کیدزن  ار  تموکح  لاوز  دـشخب و  یمن  تعرـس  ار  اه  تمعن  يدوبان  و  دـنک ،

دوخ تموکح  مارح ، ینوخ  نتخیر  اب  سپ  درک ،  دهاوخ  يرواد  هدش  هتخیر  قحان  ياه  نوخ  هب  تبـسن  ناگدنب ، لامعا  یگدیـسر 
و دزاس ، لقتنم  يرگید  هب  هدنک  رب  ار  نآ  داینب  دنک و  یم  تسپ  و  تسـس ، ار  تموکح  ياه  هیاپ  قحان ، نوخ  اریز  .نکم  تیوقت  ار 

يزیرگ نآ  زا  تسا و  صاصق  نآ  رفیک  هک  ارچ  تشاد  یهاوخن  قحان  نوخ  رد  يرذع  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  هن  و  نم ، دزن  رد  هن  وت ،
یسک نتـشک  ببـس  یتشم  هاگ  هک  دش -، يور  دنت  راچد  تتـسد  ای  ریـشمش ، ای  هنایزات  ای  یتخیر ، یـسک  نوخ  اطخ  هب  رگا  تسین . 

 !. دراد زاب  لوتقم  ناگدنامزاب  هب  اهبنوخ  تخادرپ  زا  ار  وت  تردق  رورغ  ادابم  نآ - زا  شیب  هب  دسر  هچ  ددرگ ، یم 

يدیهش

گرزب ار  هاـنگ  و  دـناسرن ، رفیک  هب  ار  یمدآ - قحاـن - هب  نوخ  نتخیر  نوچ  يزیچ  هک  اوراـن ، هب  نآ  نتخیر  و  اـهنوخ ، زا  زیهرپـب  و 
رد دـنک  ناگدـنب  ناـیم  هک  يرواد  نیتـسخن  زیخاتـسر  زور  ناحبـس  دـنوادخ  و  دربـن ، ار  رمع  هتـشر  و  دربـن ، ار  تـمعن  و  دـنادرگن ،

نتخیر مارح  هب  نوخ  هک  نکم  دنمورین  مارح  هب  ینوخ  نتخیر  اب  ار  دوخ  تموکح  سپ  .دنا  هتخیر  رگیدـکی  زا  هک  دـشاب  ییاهنوخ 
.دنادرگب يرگید  هب  نآ  بحاص  زا  ار  تلود  هکلب  دناشک  یتسس  یناوتان و  هب  ار  تردق 

ریشمش ای  هنایزات  یتشگ و  اطخ  راچد  رگا  و  دیاب ،  صاصق  نآ  رد  هچ  دیاین  راک  هب  يرذع  ادخ  نم و  دزن  ار  وت  قحان  هب  نتشک  هب  و 
ار وت  تلود  توخن  ادابم  .تسا  نتشک  میب  رتالاب ، ندز و  تشم  رد  هچ  یتشک - ار  یسک  هاوخان  هب  دش و - نورب  نامرف  زا  تتـسد  ای 

.یناسرن شنادناخ  هب  ار  هتشک  ياهبنوخ  یناد و  رترب  ار  دوخ  هک  دراداو 

یلیبدرا

مـشخ رم  رت  هدنناوخ  زیچ  چیه  تسین  هک  یتسردـب  سپ  دـشاب  لالح  هجو  رب  هن  هک  نآ  نتخیر  نانز و  نادرم و  ياهنوخ  زا  سرتب  و 
؟؟ ار لابند  رم  رتگرزب  هن  ار و  يادخ  رب 

مکحب تسا  هدننک  ادتبا  یلاعت  يادخ  دشاب و  قح  ریغب  هک  اهنوخ  نتخیر  زا  تایح  تّدم  ندش  هدیرب  تمعن و  لاوزب  رتراوازـس  هن  و 
سپ مارح  نوخ  نتخیرب  ار  دوخ  ناطلـس  نکم  تیوقت  تمایق و  زور  رد  ار  رگیدکی  ياهنوخ  دـنزیرب  هچنآ  رد  ناگدـنب  نایم  ندرک 
لقن ار و  وا  دنادرگ  یم  لیاز  هکلب  ار  وا  راک  دنادرگ  یم  تسـس  ارمکاح و  نآ  دزاس  یم  فیعـض  تسیزیچ  نآ  زا  نآ  هک  یتسردب 
رگا ندب و  صاصق  تسنآ  رد  هک  اریز  دمعب  نتـشک  رد  نم  دزن  هن  ادخ و  دزن  رد  ار  وت  تسین  يرذع  چیه  ارـس و  نیا  زا  شدنک  یم 
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تـشم رد  هک  یتسردـب  سپ  ندرک  هجنکـشب  وت  تسد  ای  وت  هنایزات  درذـگ  رد  ّدـح  زا  وت و  رب  دریگ  یـشیپ  اطخ و  لتقب  يوش  التبم 
هکنآ زا  وت  یهاـشداپ  يـالیتسا  ربـکت و  وـتب  درگنن  دـنلب  هک  دـیاب  تسا و  نتـشک  ياـج  تشم  ود  هک  تسنآ  يـالاب  هچنآ  سپ  ندز 

هید زا  ار  ناشیا  قح  هدش  هتشک  یئایلواب  یناسرب 

یتیآ

ار شتـساوخزاب  دوشن و  دـنوادخ  رفیک  بجوم  قحانب ، يزیرنوخ  زا  شیب  زیچ ، چـیه  اریز  .قحاـنب  ياـهیزیرنوخ  اـهنوخ و  زا  زیهرپب 
مدرم ناـیم  رد  يرواد  هب  باـسح  زور  رد  نوچ  ناحبـس ، دـنوادخ  .دربـن  ار  رمع  هتـشر  دـشکن و  لاوز  هب  ار  شتمعن  ددرگن و  ببس 

نوخ نتخیر  اب  ار  دوخ  تموکح  هک  دابم  سپ  .دـنا  هتخیر  رگیدـکی  زا  مدرم  هک  تسا  ییاهنوخ  هرابرد  وا  يرواد  نیتسخن  دزادرپ ،
هب اـی  دراد  یمرب  ناـیم  زا  ار  نآ  هکلب  دزاـس ، تسـس  ناوتاـن و  ار  تموـکح  اـهنت  هن  ینوـخ  ناـنچ  نـتخیر  اریز  ینک ، تیوـقت  مارح 
یم صاصق  بجوم  دمع  لتق  اریز  نم ، ربارب  رد  هن  يروذعم ، ادـخ  ربارب  رد  هن  يوش ، يدـمع  لتق  بکترم  رگا  .دراپـس  یم  نارگید 

هب ای  دـینارذگرد  دـح  زا  تبوقع  رد  تتـسد  ای  تریـشمش ، ای  تا ، هنایزات  ای  یتشک  ار  یـسک  یتشگ و  راـچد  ییاـطخ  هب  رگا  .دوش 
لوتقم ياهبنوخ  هک  دیآ  عنام  وت  تردق  رورغ  یـشکندرگ و  دیابن  يدش ، یلتق  بکترم  هتـساوخان ، هب  نآ ، زا  رتالاب  ای  ندز و  تشم 

.يزادرپب شا  هداوناخ  هب  ار 

نایراصنا

نایاپ تمعن و  نتفر  نیب  زا  ،و  تازاجم تمظع  و  قح ، ماقتنا  نتخاس  کیدزن  رد  يزیچ  اریز  ، شاب رذـح  رب  قحاـن  هب  نوخ  نتخیر  زا 
اب هطبار  رد  دنک  یم  مکح  مدرم  نیب  هک  يزیچ  لوا  تمایق  رد  دنوادخ.تسین  نتخیر  قحان  هب  نوخ  دننام  هب  تموکح  نامز  نتفرگ 
هب ار  تردـق  مارح  نوخ  نتخیر  هک  نکم ، تیوقت  مارح  نوخ  نتخیر  هب  ار  تموکح  سپ   . دـنا هتخیر  قحاـن  هب  هک  تسا  ییاـهنوخ 

.دهد لاقتنا  يرگید  هب  هدومن و  طقاس  ار  تموکح  هکلب  ، دناشک یتسس 

 . تسا لتاق  نتشک  دمع  لتق  رفیک  هک  ارچ  ، تسین يرذع  نم  دزن  ادخ و  دزن  دمع  لتق  رد  وت  يارب 

نآ زا  رتالاب  ندز و  تشم  رد  هکنیا  هچ  - تفر نوریب  دح  زا  نداد  رفیک  رد  تتـسد  ای  ریـشمش  ای  هنایزات  ،و  يدش هابتـشا  راچد  رگا  و 
 . ددرگ عنام  لوتقم  نادناخ  هب  اهب  نوخ  تخادرپ  زا  ار  وت  تموکح  توخن  ادابم  - تسا لتق  میب 

حورش

يدنوار

.افیعـض و هلعج  هنهوا  و  فعـضلا ، نهولا : .ردجا و  يرحا : .هبوقعلا و  همقنلا : .هتقارا و  مدلا : کفـس  .قحلا و  ریغب  لتقلا  نع  یهن  مث 
: هب حمط  هرـصب و  حـمطا  .نقذـلا و  یلع  فکلا  عمجب  هبرـضلا  هزکولا : .اهب و  تلجع  هبوقعلاب : تطرفا  و  دـحلا ، هیف  زواج  يا  طرفا :

نحمطت الف  هلوق  .حـماط و  عفترم  لک  و  بلغالا ، یلع  کلملا  نم  دـلوتی  ربکلا  نـال  ناطلـسلا  یلا  اـهفاضا  و  ربکتلا ، هوخنلا : .هعفر و 
ءاطعا نع  کهاج  کـعنمی  ـالف  اـطخ  لـتق  كدـی  یلع  يرج  نا  يا  مهقح  لوتقملا  ءاـیلوا  یلا  يدوت  نا  نع  کناطلـس  هوخن  کـب 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4311 

http://www.ghaemiyeh.com


.هیدلا

يردیک

قحلا ءادا  نع  کتنطلس  ربکت  کنعنمیال  يا  کناطلس : هوخن  کب  نحمطت  الف 

مثیم نبا 

قحاـن هب  يزیرنوخ  اـهنوخ و  زا  تسا  ندرک  عمج  هناـچ  رب  ار  تسد  ینعم  هب  دـنا  هتفگ  یـضعب  یگراـبکی ، ندز ، هراـب  کـی  هزکو :
تمعن و نتفر  نیب  زا  بجوـم  تساوخزاـب و  راوازـس  باذـع و  ثعاـب  قحاـن ، هب  يزیرنوـخ  زا  رتـشیب  زیچ  چـیه  اریز  شاـب ، رذـحرب 
هک تسا  ییاهنوخ  هرابرد ي  دیامرف  یم  شناگدنب  نایم  هک  یمکح  نیلوا  زیخاتـسر ، زور  رد  كاپ  دنوادخ  .تسین و  رمع  یهاتوک 

ار تموکح  هیاپ ي  مارح  نوخ  نتخیر  اریز  نکن ، راوتـسا  ار  تتموکح  داینب  فـالخ  يزیرنوخ  اـب  زگره  نیارباـنب  دـنا ، هتخیر  مدرم 
چیه نم  دزن  رد  نینچمه  ادـخ و  دزن  رد  وت  زا  و  دزاس ، یم  لـقتنم  نارگید  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  نآ  هکلب  دـنک  یم  نازرل  تسس و 

یتشک و ار  يرگید  اطخ  يور  زا  مه  رگا  تسا و  مزال  نت  صاصق  دمع ، لتق  رد  اریز  تسین  هتفریذپ  دمع ، لتق  رد  يا  هناهب  رذـع و 
.دوش عنام  لوتقم  يایلوا  هب  اهبنوخ  تخادرپ  زا  ار  وت  تردق  رورغ  ادابم  درک ، طارفا  تازاجم ، رد  تتـسد ، ای  ریـشمش و  ای  هنایزات و 

ار وا  ریز  لیلد  ود  اب  و  تسا ، هتشاد  رذحرب  سفن  لتق  زا  ینعی  قحان ، هب  يزیرنوخ  اهنوخ و  هب  شتـسد  ندولآ  زا  ار  وا  مود : تسیب و 
يزیرنوخ اریز  بیترت : نیا  هب  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  همدقم ي  دوخ  هک  اهقح  هناف …  ترابع : - 1 تسا : هداد  میب  راک  نیا  زا 

نوخ هک  تسا  یهیدـب  .تسا  یناسنا  رمع  تموکح و  نارود  یهاتوک  و  تمعن ، نداد  تسد  زا  يارب  هزیگنا  نیرت  کیدزن  قحان ، هب 
لوزن بجوم  هدـش و  لتاق  يدوبان  رب  مدرم  شزیگنا  هجوت و  ثعاـب  هک  ور  نآ  زا  تسا ، دروم  هس  ره  يارب  تلع  نیرتمهم  قحاـن  هب 

هچ ره  و  تسا : نینچ  زین  ردـقم  ياربک  و  تسا ، زیگنا  ترفن  بئاصم ، عون  نیرتگرزب  لـتق  نوچ  ددرگ ، یم  وا  يارب  دـنوادخ  مشخ 
مکح نیتـسخن  هک  بلطم  نیا  رکذ  اـب  هماـیقلا ، هناحبـس …  هللا  و  تراـبع : .تسا 2 - بـجاو  نآ  زا  نتـسج  يرود  دـشاب  ناـنچ  نآ 

رد هریبک  ناهانگ  ریاس  زا  لتق  هک  نیا  رب  تسا  هداد  هجوت  دـنا ، هتخیر  مدرم  هک  تسا  ییاهنوخ  هرابرد ي  شناگدـنب  نایم  دـنوادخ 
و تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  و  تسا ، رتگرزب  لاعتم ، دـنوادخ  دزن 

مدع دروم  هچنآ  زا  بانتجا  يرود و  و  مزال ، نآ  هب  هجوت  یـسررب و  سپ  دـنک ، مکح  نآ  هرابرد ي  تسخن  دـنوادخ  هک  ار  هچ  ره 
نتخیر اـب  ار  دوـخ  تردـق  تموـکح و  داـینب  اداـبم  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  وا  موـس : تسیب و  .تسا  بـجاو  تـسوا ، ياـضر 
يارغـص هلزنم ي  هب  دوخ  هک  .تسا  هتـشاد  رذـحرب  هلقنی  و  کلذ …  ناف  ترابع : اب  لمع  نیا  زا  و  دزاس ، راوتـسا  قحان  هب  ياهنوخ 

ثعاب نیاربانب  میتفگ ، هک  تسا  يدمایپ  عون  هس  نآ  مزلتسم  قحان  هب  نوخ  نتخیر  نوچ  تشذگ ، هک  ینایب  اب  تسا ، يرمضم  سایق 
دـشاب اـهیگژیو  نیا  ياراد  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ساـیق  ردـقم  ياربک  .تسا  نآ  يدوباـن  هکلب  تموکح  تردـق و  داـینب  یتـسس 
یلمع ناـنچ  باـکترا  زا  ار  وا  تهج  ود  هب  هدرک و  عـنم  قحاـن  هب  دـمع  لـتق  زا  ار  وا  مراـهچ : تسیب و  .تسا  مزـال  نآ  زا  باـنتجا 

هک نآ  رگید  .تسین 2 - لوبق  لباق  وا  زا  يو - دزن  رد  ادخ و  دزن  رد  دـمع - لتق  رد  يا  هناهب  رذـع و  چـیه  - 1 تسا : هتشاد  رذحرب 
نینچ اهنآ  ردقم  ياربک  هک  دنتسه  يرمـضم  سایق  يارب  ارغـص  همدقم ي  ود  ترابع ، ود  نیا  .تسا  مزال  نت  صاصق  دمع ، لتق  رد 
ماگنه هب  رورغ  یهاوخدوخ و  دنـسپان  تفـص  زا  مجنپ : تسیب و  .تسا  مزال  نآ  زا  يرود  دشاب ، تیـصوصخ  نآ  اب  هچ  ره  و  تسا :

یهاوخدوخ تردق و  ادابم  ات  هتـشاد  رذحرب  تسد  ای  هنایزات و  اب  ندز  قیرط  زا  دارفا  تازاجم  رد  طارفا  ای  دـمع و  ریغ  لتق  باکترا 
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عون کی  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب  هلتقم ، ناف …  ترابع : اب  .ددرگ  ناـشیا  هب  تساـهنآ  قح  هک  ییاـهبنوخ  تخادرپ  عناـم 
یمتح نآ  رد  لتق  لامتحا  و  دوش ، یم  لتق  ثعاب  یهاگ  دـنیوگ ، یم  تسد ، فک  مامت  اـب  ندز  ینعی  زکو  نآ  هب  هک  تسد  اـب  ندز 

.تسا

دیدحلا یبا  نبا 

َمَظْعَأ ٍهَمِْقِنل َو َال  یَعْدَأ  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنِإَف  اَهِّلِح  ِْریَِغب  اَهَکْفَس  َءاَمِّدلا َو  َكاَّیِإ َو 

َنِم اوُکَفاَسَت  اَمِیف  ِداَبِْعلا  َْنَیب  ِمْکُْحلِاب  ٌئِدَْتبُم  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  اَهِّقَح َو  ِْریَِغب  ِءاَمِّدـلا  ِکْفَـس  ْنِم  ٍهَّدـُم  ِعاَطِْقنا  ٍهَمِْعن َو  ِلاَوَِزب  يَرْحَأ  ٍهَِعبَِتل َو َال 
ِهَّللا َو َْدنِع  ََکل  َرْذُع  ُُهلُْقنَی َو َال  ُُهلیُِزی َو  َْلب  ُُهنِهُوی  ُهُفِعُْـضی َو  اَّمِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ٍماَرَح  ٍمَد  ِکْفَِـسب  َکَناَْطلُـس  َّنَیِّوَُقت  َالَف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِءاَمِّدلا 

ِهَزْکَْولا ِیف  َّنِإَف  َِهبوُقُْعلِاب  َكُدَی  ْوَأ  َکُْفیَـس  ْوَأ  َکُطْوَس  َْکیَلَع  َطَْرفَأ  ٍإَطَِخب َو  َتِیُلْتبا  ِنِإ  ِنَدَْبلا َو  َدَوَق  ِهِیف  َّنَِأل  ِدْمَْعلا  ِْلتَق  ِیف  يِدـْنِع  َال 
 . ْمُهَّقَح ِلُوتْقَْملا  ِءاَِیلْوَأ  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ  ْنَع  َِکناَْطلُس  ُهَوَْخن  َِکب  َّنَحَمْطَت  َالَف  ًهَلَتْقَم  اَهَقْوَف  اَمَف 

اهتیمح و عم  هیلهاـجلا  هعیرـش  یلع  هینبم  هیـصو  کـلت  ءامدـلا و  یف  فارـسإلا  نع  یهنلا  اـفنآ  ریهز  نب  سیق  هیـصو  یف  اـنرکذ  دـق 
هغیـسی يذـلا ال  ناودـعلا  لتقلا و  نع  یهنلا  هیمالـسإلا و  هعیرـشلا  یلع  هینبم  نینمؤملا ع  ریمأ  هیـصو  لاتقلا و  لتقلا و  یلع  اـهکلاهت 

نیدلا

.ءامدلا رمأ  دابعلا  نیب  همایقلا  موی  هب  هللا  یضقی  ام  لوأ  نأ  عوفرملا  ربخلا  یف  درو  دق  و 

يوقت کـنأ  تننظ  نإ  کـنإ  مارحلا و  مدـلا  کفـس  نم  لودـلا  لاـقتنا  معنلا و  لاوز  مقنلا و  لوـلح  یلإ  یعدأ  ءیـش  سیل  هنإ  لاـق 
.هیلکلاب همدعت  لب  هفعضت  لب  تننظ  امک  رمألا  سیلف  کلذب  کناطلس 

دارملا لوتقملا و  هروص  تمدـه  امک  کـتروص  مدـه  کـیلع  بجی  يأ  ندـبلا  دوق  هل  لاـق  دوقلا و  بجوی  دـمعلا  لـتق  نأ  هفرع  مث 
 . دوقلا هیف  نإف  هل  لوقی  نأ  نم  غلبأ  اهنأ  هظفللا  هذهب  هباهرإ 

فلتخا دق  هیدلا و  کیلعف  طوسلاب  برضلاک  دمع  هبش  وأ  أطخ  تلتق  نإ  لاق  مث 

لتق إطخلا و  يرجم  يرجأ  ام  أطخ و  دمع و  هبش  دمع و  هجوأ  هسمخ  یلع  لتقلا  هباحصأ  هفینح و  وبأ  لاقف  هلأسملا  هذه  یف  ءاهقفلا 
.ببسب

قزاللا بصقلا  رشق  : طیللا ( 1 هطیل {  بشخلا و  نم  ددحملاک  حالسلا  يرجم  يرجی  ام  وأ  حالسب  ناسنإلا  برض  هب  دمعت  ام  دمعلاف 
هعم سیل  ادیـص و  اندحأ  باصأ  اذإ  : متاح نب  يدع  هل  لاق  :» ثیدـحلا یف  ؛و  قارب ضیبأ  رجح  : هورملا ( 2 هءورملا {  بصقلا و  .هـب } 

.هیف هرافک  ءایلوألا و ال  وفعی  نأ  الإ  دوقلا  مثأملا و  کلذ  بجوم  رانلا و  هددحملا و  اصعلا } .؟» هقش  هورملاب و  حبذی  ،أ  نیکس

کلذ بجوم  همیظعلا و  هبـشخلا  میظعلا و  رجحلاک  حالـسلا  يرجم  يرجأ  حالـسب و ال  سیل  امب  برـضلا  دـمعتی  نأ  دـمعلا  هبـش  و 
.هلقاعلا یلع  هظلغم  هیدلا  هیف  هیف و  دوق  هرافکلا و ال  مثأملا و 
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اـضرغ یمری  نأ  وه  لعفلا و  یف  أـطخ  یمدآ و  وه  اذإـف  ادیـص  هنظی  اصخـش  یمری  نأ  وه  دـصقلا و  یف  أـطخ  نیهجو  یلع  أـطخلا  و 
.هیف مثأم  هلقاعلا و ال  یلع  هیدلا  هرافکلا و  اعیمج  نیعونلا  بجوم  ایمدآ و  بیصیف 

یف رجحلا  عضاو  رئبلا و  رفاحف  ببـسب  لتقلا  امأ  إطخلا و  مکح  همکحف  هلتقیف  لجر  یلع  بلقتی  مئانلا  لثم  إطخلا  يرجم  يرجأ  ام  و 
.هیف هرافک  هلقاعلا و ال  یلع  هیدلا  ناسنإ  هیف  فلت  اذإ  هبجوم  هکلم و  ریغ 

هبـشخ وأ  میظع  رجحب  هبرـض  اذإ  الاق  دـمعلا و  هبـش  یف  دـمحم  فسوی و  وبأ  هابحاص  هفلاخ  دـق  هعبات و  نم  هفینح و  یبأ  لوق  اذـهف 
 . یعفاشلا لاق  لوقلا  اذهب  طوسلا و  هریغصلا و  اصعلاک  ابلاغ  هب  لتقی  امب ال  هبرض  دمعتی  نأ  دمعلا  هبش  لاق و  دمع  وهف  هظیلغ 

تحت فلت  اذإ  هالولا  نم  بدؤملا  نأ  یلع  لدی  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  و 

ریمأ مالک  هیـضتقی  ام  فالخ  وه  هیلع و  هید  نأ ال  انبهذـم  نأ  هیمامإلا  ءاهقف  نم  موق  یل  لاق  هیدـلا و  هیلعف  بیدأـتلا  یف  ناـسنإ  هدـی 
نینمؤملا ع

یناشاک

یش ء سیل  هناف   ) دشاب لالح  هجو  رب  هن  هک  نآ  نتخیر  و  اهلح ) ریغب  اهکفس  و   ) نانز نادرم و  ياه  نوخ  زا  سرتب  ءامدلا ) كایا و  )
و  ) ار لاکن  لابو و  رم  رتگرزب  هن  و  هعبتل ) مظعا  و ال   ) ار ادخ  مشخ  رم  رت  هدنهاوخ  زیچ  چیه  تسین  هک  یتسرد  هب  سپ  همقنل ) یعدا 
زا اهقح ) ریغب  ءامدلا  کفـس  نم   ) تایح تدـم  ندـش  هدـیرب  و  هدـم ) عاطقنا   ) تمعن لاوز  هب  رتراوازـس  هن  و  هتمعن ) لاوزب  يرحا  ال 

ندرک مکح  هب  دابعلا ) نیب  مکحلاب   ) تسا هدننکادتبا  یلاعت  يادخ  و  ءدتبم ) هناحبس  هللا  و   ) دنشاب قح  ریغ  هب  هک  ییاه  نوخ  نتخیر 
هب نتفرگ  هب  تمایق  زور  رد  همیقلا ) موی   ) نامدرم ياـه  نوخ  زا  دـنا  هتخیر  هچنآ  رد  ءامدـلا ) نم  اوکفاـست  اـمیف   ) ناگدـنب ناـیم  رد 

( کلذ ناف   ) مارح نوخ  نتخیر  هب  مارح ) مد  کفسب   ) ار دوخ  ناطلس  نکم  تیوقت  سپ  کناطلس ) نیوقت  الف   ) تبوقع نیرت  تخس 
یم تسـس  و  هنهوـی ) و   ) ار مکاـح  نآ  دزاـس  یم  فیعـض  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  هفعـضی ) اـمم   ) نوـخ نتخیر  هک  یتـسرد  هب  سپ 

و  ) تنطلـس بصنم  زا  ار  وا  دـنادرگ  یم  لیاز  هکلب  هلیزی ) لب   ) مالع کـلم  بضغ  ماـنا و  رفنت  تهج  هب  ار  وا  مکحم  راـک  دـنادرگ 
ادخ دزن  ار  وت  تسین  يرذع  چیه  و  هللا ) دنع  کل  رذع  و ال   ) صاصق تهج  هب  ترخآ  يارـس  هب  ارـس  نیا  زا  شدـنکیم  لقنو  هلقنی )
نت صاصق  ندبلا ) دوق   ) دـمع هب  لتق  رد  هک  اریز  هیف ) نال   ) دـصق دـمع و  هب  نتـشک  رد  دـمعلا ) لتق  یف   ) نم دزن  هن  و  يدـنعال ) (و 
وت هنایزات  درذگرد  دح  زا  وت و  رب  دریگ  یشیپ  و  کطوس ) کیلع  طرفا  و   ) اطخ لتق  هب  يوش  التبم  رگا  و  اطخب ) تیلتبا  نا  و   ) تسا
هک یتسرد  هب  سپ  هزکولا ) یف  ناف   ) دوش لتق  هب  رجنم  نآ  هطـساو  هب  ندرک و  هجنکـش  هب  تبوقع  هب  وت  تسد  ای  هبوقعب ) كدی  وا  )

نیا کب ) نحمطت  الف   ) تسا نتشک  ياج  هلتقم )  ) نآ ریغ  هس و  ای  تشم  ود  زا  تسا  وا  يالاب  هچنآ  سپ  اهقوف ) امف   ) ندز تشم  رد 
وت هب  ددرگن  دـنلب  هک  دـیاب  سپ  نآ ، ریغ  هروکذـم و  بابـسا  زا  یکی  هب  دوش  رداـص  وت  زا  اـطخ  لـتق  رگا  نیعی  تسا  طرـش  باوج 

( مهقح  ) هدـش هتـشک  يایلوا  هب  یناسرب  هکنآ  زا  لوتقملا ) ءایلوا  یلا  يدوت  نا  نع   ) وت یهاشداپ  يالیتسا  ربکت و  کناطلـس ) هوخن  )
.هید زا  ار  ناشیا  قح 

یلمآ
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ینیوزق

هب اهنآ  نتخیر  اهنوخ و  زا  ارت  داب  رذح  ینعی  قحان ، نوخ  زا  ظفحت  رد  دیامرف  یم  تیـصو  سپ  .دهع  تیاعر  تیـصو  زا  دـش  غراف 
هن و  تساوخزاـب ، هعبت و  يور  زا  رتـگرزب  هن  و  باذـع ، مشخ و  رب  رت  ثعاـب  يزیچ  تسین  هک  یتسردـب  هـک  اریز  لـالح ، هـجو  ریغ 

دیدهت دیعوت و  تیاغ  مالک  نیا  رد  .اهنآ  قح  ریغ  هب  اهنوخ  نتخیر  زا  تلود  تدم و  ندش  هدیرب  تمعن و  ندش  لئاز  رب  رت  هتسیاش 
سفن ریغب  اسفن  لتق  نم  لیئارـسا  ینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم   ) هدومرف شیوخ  باتک  رد  یلاعت  يادخ  و  قح ، ریغ  هب  لبق  رب  تسا 

ادـمتعم انموم  لتقی  نم  و   ) هدومرف مه  و  اعیمج ) سانلا  اـیحا  اـمناکف  اـهایحا  نم  اـعیمج و  ساـنلا  لـبق  اـمناکف  ضرـالا  یف  داـسف  وا 
ءادتبا یلاعت  هناحبس و  قح  و  هلـضفب .) هنم  یلاعت  هللا  انذاعا  ( ) امیظع اباذع  هل  دعاو  هنعل  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادلاخ  منهج  هوازجف 

نوخ نتخیر  هب  ار  دوخ  ناطلـس  راهنز  ینادرگن  يوق  سپ  .تمایق  زور  اهنوخ  زا  دنا  هتخیر  هچنآ  رد  دابع  نایم  مکح  هب  تسا  هدننک 
لقن دنادرگ و  یم  لئاز  هکلب  ار ، ناطلس  دزاس  یم  تسس  دنادرگیم و  فیعض  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  نآ  هک  یتسرد  هب  هچ  مارح 
نوخ رب  نآ  بابرا  هک  اهتلود  يرایـسب  هک  دنادب  دنک  رظن  ناینیـشیپ  خـیراوت  رد  هک  ره  رگید ، یموق  هب  یموق  زا  ار  تلود  دـهد  یم 

الجاع نآ  لابو  موش و  رثا  هدمآ و  لاوز  هب  یتقو  كدنا  هب  دنا ، هتـسناد  یم  دوخ  تلود  يانب  دیدشت  ار  نآ  و  دنا ، هدوب  ریلد  نتخیر 
زا لاسرید  تخرد  نامز  يالقع  و  ناتسدرک ، مکاح  ناخ  نامیلـس  لاثم  رب  دنا ، هتـشگ  نایملاع  رابتعا  لاکن و  بجوم  هدیـسر ، نادب 
قلخ ممه  دشاب  لیام  نتخیر  نوخ  هب  یلاو  نوچ  و  نایمدآ ، فیکف  دنناد ، اهتلود  رامعا و  يانب  مادهنا  بجوم  ارنآ  هک  دننکفین  ياپ 

، دـنرامگ تمه  دـندنب و  تین  نآ  رب  قئالخ  هک  رما  ره  و  دـشاب ، هراک  طـخاس و  ار  وا  تیعر  سوفن  و  ددرگ ، وا  لاوز  اـنف و  هجوتم 
دجو ائیش  بلط  نم   ) هک هدش  رسیم  نآ  هتسب و  گرزب  سب  يراک  رب  تمه  دحاو  سفن  هدش  هدید  رایـسب  و  ددنویپ ، لوصح  هب  هتبلا 

تمیزع تمه و  مرگ  ياهرگج  سفن و  نارازه  هکنآ  ياج  هچ  تسا  لوقنم  تایاکح  باب  نیا  رد  و  جلو ) جلو  اباب  عرف  نم  دجو و 
شیپ مرگ  رگج  نوچ  ناملـسم  رفاـک و  سپ  تسا ، يرجا  ادـخ  شیپ  ار  ءارح ) دـبک  ره   ) هک هدـمآ  تیاور  رد  .دـنرامگ و  يرما  رب 
تسیا هرطق  هداهن  نایملاع  همه  لد  رد  میحر  يادخ  هک  یتمحر  دشاب  هتشاد  میظع  رثا  دزاغآ ، تیاکـش  يراز و  و  درب ، دوخ  يادخ 

و درب ، تیاکـش  قلخ  زا  یـضعب  شیپ  مرگ  رگج  اـب  یمولظم  نوـچ  و  وا ، تفوـطع  دیـشروخ  زا  تسیا  هرذ  و  وا ، تمحر  ياـیرد  زا 
سپ دنک  شومارف  دشاب  هتشاد  میدق  توادع  رگا  و  درگنن ، وا  مالـسا  رفک و  رد  ددرگ و  مرن  درآ و  تمحر  وا  رب  وا  لد  دیامن  يراز 

یـضعب .دنراد  هضرع  یلاعت  وا  تمحر  رب  دوخ  تیاکـش  و  دنیامن ، ملظت  نامحر  يادخ  شیپ  ناگدیدمتـس  هک  اجنآ  لاح  دشاب  هچ 
سوفن ممه و  هکنآ  ضرغ  .دـننکیم  نیرفن  ارت  ردرب  یموق  تفگ : نک ، اعد  نم  يارب  تفگ : دوخ  نامز  داهز  زا  یـضعب  اب  كولم  زا 

هلباقم اجک  دنـشاب  مولظم  هک  اصوصخ  نارازه و  نیرفن  اب  صخـش  کی  ياعد  امیـس  ددرگ  یم  اعد  تباجتـسا  زا  عنام  نیرفن  بابرا 
تیافک ار  ناشیا  دنپ  نیا  و  دندرگ ، زئاف  نیراد  تداعس  هب  دننک  شیوخ  شوگ  هقلح  تحیـصن  نیا  ناهج  كولم  رگا  و  درک ، دناوت 

تئرج ءامد  کفـس  رب  ناشیا  و  سرف )  ) كولم زا  یـضعب  هکنآ  .هلمج  نآ  زا  هدروآ  تایاکح  تاین  ممه و  ریثاـت  باـب  رد  و  دـشاب ،
دزن رگا  مک ، اهرمع  ار  ام  دشاب و  یم  زارد  اهرمع  ار  امـش  هک  تسیچ  ببـس  هک  داتـسرف  ماغیپ  دنه ) نایار   ) زا یـضعب  شیپ  دنتـشاد 

فیوست للعت و  نآ  باوج  رد  و  تشاد ، فوقوم  ار  لوسر  يار )  ) نآ دـیرادم  غیرد  ام  زا  دـشاب  يریبدـت  یئاود و  باب  نیا  رد  امش 
زاغآ یبات  یب  حاحلا و  تشگ ، تقاط  یب  ناوخا  لها و  ترجاهم  نامز و  لوط  زا  لوسر  و  تشگ ، زارد  راظتنا  تدـم  اـت  دومن ، یم 

زا لـبق  و  تسا ، يرما  رب  فوقوم  لاوس  نیا  باوج  تفگ : وا  اـب  يار )  ) دربـب دـح  زا  بارطـضا  نوچ  تساوـخ ، زاـب  باوـج  دوـمن ،
ارت دتفین  ياپ  زا  تخرد  نیا  ات  تفگ : درک و  یلاع  يداع  تخرد  هب  هراشا  دشاب ؟ هچ  نآ  تفگ : دریذپن ، عوقو  تروص  نآ  لوصح 
رب تمه  و  تسـشنب ، تخرد  نآ  ریز  دوخ  ناـقیفر  اـب  و  دـنامب ، هراـچیب  ناریح و  لوسر  دـشابن ، دوع  تصخر  لاوـس و  نیا  باوـج 
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تخرد نآ  رب  مشچ  هتخوـس  لد  اـب  زور  همه  تشادـنپن ، هراـچ  زج  ار  درد  نآ  هک  تشاـمگ  نآ  لاوز  رب  لد  و  تـسبب ، نآ  طوـقس 
چیه رد  و  دناشنب ، ياپ  زا  ار  تخرد  نآ  و  تساوخرب ، بیجع  يدابدنت  هک  تفرب  ینامز  رید  هن  هتخورفا ، هشیدنا  شتآ  دوب و  هتخود 

رب شیوخ  دیما  یتشک  هدش  لد  شوخ  دارم  داب  نآ  زا  لوسر  دیآرد ، ياپ  زا  یکیدزن  نادب  یتخرد  نانچ  هک  تشذگ  یمن  يریمض 
اب تفگ ، ار  وا  يار )  ) درک بلط  دـعو  زاـجنا  و  تشاد ، هضرع  لاـح  تروص  هتفاتـش  يار )  ) تمدـخ هب  دـید ، فرـشم  دارم  لـحاس 

لاوز بلاط  اهتمه  سپ  دیراد ، اور  تیعر  رب  روج  و  دیروآرد ، ياپ  زا  اهرمع  يانب  هک  دشاب  نآ  زا  امش  رمع  یهتوک  يوگب : ورسخ 
، میرامش گرزب  ارنآ  و  مینکن ، رامعا  يانب  مادهنا  رد  یعس  هک  دشاب  نآ  زا  ام  ياهرمع  يزارد  و  امش ، یتانف  رب  دوقعم  و  دشاب ، امش 

يارب دوخ  هچنآ  و  دـشاب ، بیجع  رثا  داسف  نوک و  ملاع  رد  ار  سوفن  و  دـشاب ، ام  مایا  دادـتما  راـمعا و  ياـقب  هجوتم  قلخ  ممه  سپ 
.نادرگ و ضورعم  یتسارب  هیـضق  تروص  ناسرب و  ام  مالـس  ار  کلم  دشاب ، لدع  دهاش  ار  ام  يدرک  هدهاشم  تخرد  رما  رد  نیعلا 

يور زا  تسا  دیدهت  .تسا  ندب  صاصق  نآ  رد  هک  یتسردـب  هچ  دـمع ، هب  نتـشک  رد  نم  دزن  هن  یلاعت و  هللا  دزن  ارت  يرذـع  تسین 
ای ریـشمش  ای  هنایزات  وت  رب  دـنک  زواجت  یئاطخ و  هب  يوش  التبم  رگا  .سانلا و  ریاـس  یف  اـمک  صاـصق  عوقو  هب  دـمع  لـتق  رب  فیطلت 

رتالاب نآ  زا  هچنآ  ندز و  تشم  ینعی  هزک  رد و  هک  یتسردب  هچ  دشک ، لتقب  یشاب و  هتشاد  برـض  دصق  ینعی  یتبوقع  هب  وت  تسد 
سپ مالسلا  هیلع  یـسوم  تسد  رب  یطبق  نآ  ندش  هتـشک  وچمه  ددرگ  هتـشک  یتشم  هب  صخـش  هک  دناوت  ینعی  تسا  ینتـشک  دشاب 
تید ینعی  .ار  ناشیا  قح  لوتقم  يایلوا  هب  ینک  ادا  هکنآ  زا  ینک  ابا  ات  دنکن  یـشکرس  ینعی  .وت  ناطلـس  توخن  وت  هب  ددرگن  حـماط 

( هیالا ..هیلع  یضقف  یسوم  هزکوف  یلاعت  هلوقب   ) تسا تراشا  هزک  ظفل و  رد  اطخ و  لتق 

یجیهال

کفس نم  هدم ، عاطقنا  همعن و  لاوزب  يرحا  هعبتل و ال  مظعا  همقنل و ال  یعدا  یش ء  سیل  هناف  اهلح ، ریغب  اهکفـس  ءامدلا و  كایا و  »
، مارح مد  کفسب  کناطلس  نیوقت  الف  همایقلا ، موی  ءامدلا  نم  اوکفاست  امیف  دابعلا  نیب  مکحلاب  ءدتبم  هناحبس  هللا  اهقح و  ریغب  ءامدلا 

تیلتبا نا  ندـبلا و  دوق  هیف  نال  دـمعلا ، لتق  یف  يدـنع  هللادـنع و ال  کل  رذـع  هلقنی و ال  هلیزی و  لب  هفعـضی  هنهوی و  امم  کلذ  ناف 
یلا يدوت  نا  نع  کناطلـس  هوخن  کب  نحمطت  الف  هلتقم ، اهقوف  امف  هزکولا  یف  ناف  هبوقعب ، كدی  وا  کطوس  کیلع  طرفا  اطخب و 

« .مهقح لوتقملا  ءایلوا 

هن یباذع و  يوس  هب  رت  هدنناوخ  يزیچ  تسین  هک  قیقحت  هب  سپ  نآ ، ندش  لالح  نودـب  نآ  نتخیر  اهنوخ و  زا  شاب  رذـحرب  ینعی 
، هناحبس يادخ  قحان و  ياهنوخ  نتخیر  زا  يرمع ، نامز  ندش  عطقنم  یتمعن و  لاوز  يوس  هب  رتراوازس  هن  یلابو و  يوس  هب  رتگرزب 

یهدـن توق  دـیاب  سپ  تماـیق ، زور  رد  اـهنوخ  زا  دـنا  هتخیر  هک  يزیچ  نآ  رد  ناگدـنب  ناـیم  رد  ندرک  مکح  هب  تسا  هدـننکادتبا 
یم فیعـض  ار و  تنطلـس  نآ  دزاـس  یم  تسـس  نوخ  نتخیر  هک  قیقحت  هب  سپ  مارح ، نوخ  نتخیر  هب  ار  وـت  یهاـشداپ  تنطلس و 
دزن رد  هن  ادخ و  دزن  رد  وت  يارب  زا  يرذع  تسین  يرگید و  هب  ار  وا  دـنک  یم  لقن  ار و  نآ  دـنادرگ  یم  لئاز  هکلب  ار ، نآ  دـنادرگ 
دهد زواجت  دح  زا  اطخ و  لتق  هب  يدرگ  التبم  رگا  .تسا و  ندب  ندیناسر  صاصق  هتسناد  لتق  رد  هکنیا  ببس  هب  هتسناد ، لتق  رد  نم 
سپ تسا ، لـتق  ياـج  نآ  زا  رتـالاب  ندز و  تشم  کـی  رد  هک  قیقحت  هب  سپ  یندرک ، تبوقع  رد  وت  تسد  اـی  وت ، هناـیزات ي  ار  وت 

.دشاب هید  هک  ار  ناشیا  قح  اطخ  هب  هدش ي  هتشک  ياهثراو  يوس  هب  یناسرب  هکنیا  زا  وت  طلست  توخن  ار  وت  دنادرگن  دنلب  دیاب 

یئوخ
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و لاقی : و  هعفد ، هبرـض و  هزک : و  هزکولا :)  ) لاق هباب  هب و  هتلتق  لیتقلاب : لتاقلا  تدـقا  لاقی : صاصقلا ، کیرحتلاب : دوقلا  دوق ) : ) هغللا
هیلهاجلا هوخن  مالـسالاب  بهذا  هللا  نا  ثیدحلا  یف  هوخن :) ، ) هبرـض هنعطب و  يا  هزکوب  هباصا  و  هنقذ ، یلع  هدی  عمجب  هبرـض  يا  هزک 

قتا ریدـقتلا  ریذـحتلا و  یلع  بوصنم  ءامدـلا  و  ریذـحتلا ، یلع  بوصنم  كایا  بارعالا : اهمظعت ، اـهراختفا و  يا  نوکـسلاف  حـتفلاب 
یف ع )  ) ضرعت دق  ینعملا : فوذحم ، ربخلا  سنجلا و  یفنل  رذـع  ال  ضیعبتلل ، نم  هفعـضی : امم  اهکفـس ، ءامدـلا و  رذـحا  کسفن و 

یقالخالا میلعتلا  یلا  هجوتف  اتجیتن ، هیعرلا  هفاکل  الوا و  هلامعل  هوسا  نوکیل  هسفن  یلاولا  یلا  هبسنلاب  هیقالخالا  تایصوتلل  لصفلا  اذه 
تلتبا یتلا  هیئانجلا  هیقالخالا و  ضارمالا  بعصا  یلع  هعبصا  عضو  مالـسلا ) هیلع   ) هناف هتراهم  هقذح و  یف  هدشا  ام  یناحور  بیبطک 
عجان عجان  ءاودـک  اهراضم  نایب  اهنع و  ریذـحتلا  اهتجلاعم و  یف  تعـسو  انورق  اهیلع  تلظ  یتلا  ءایمعلا  هیلهاجلا  یف  هیبرعلا  همالا  اهب 

بورحلا یف  هقیرغ  هیلهاجلا  یف  برعلا  تناک  اهکفس ) ءامدلا و  كایا و  (. ) مالسلا هیلع   ) هلوقب لصفلا  کلذ  یف  عرشف  اهتجلاعم  یف 
اهاقلت و هبادـلا  فدـهیف  دیـصلل  اهنیمک  نم  جرخت  اهحالـس و  لمحت  تناکف  تاـئیربلا ، ءامدـلا  کفـس  یف  هقیرع  و  تاـنحاشملا ، و 
افعـش و هدـیزی  اناسنا  اهدیـص  ناک  اذا  و  اهتعوج ، دـست  اهنم و  عبـشت  دیـصلاب و  شیعت  همـسن ، ما  تناک  همیهب  هیلها  ما  تناک  هیـشح 

الطب افیرـش و  الجر  لوتقملا  ناک  اذا  اطاشن  اهدیزی  سوفنلا و  لتق  نم  ذـلت  هکافـس  هما  یلا  تبلقناف  هعاتم  هبلـسب و  لانی  هنال  ارورس ،
راعـشب ارـشبم  مالـسالا  ءاج  .اـهتالفح و  یف  اـهب  ینغت  اـهمنرت و  هجیهملا و  هقئارلا  راعـشالا  هیلع  مظنت  همد و  کفـسب  رختفتف  اـسراف 
سوفنلا لتقب  نوملـسملا  برعلا  لغتـشاف  داهجلا ، عیرـشت  یلا  هاجلا  یتلا  هداحلا  تاموجهلاب  یلتبا  نا  ثبل  ام  نکل  نمالا و  نامیالا و 

عم وا  ضعب  عم  ضعب  مهنیب  امیف  نوقفانملا  اهراثا  یتلا  تالـضانملا  یتش  یف  الطاب  عورـشملا و  داهجلا  یف  اـقح  داـهجلا  نیداـیم  یف 
نوملـسملا دازف  .نیفـص  لمج و  برحک  فولالا  تارـشعب  اهیف  یلتقلا  دـعت  هلئاـه  هیومد  بورح  مالـسالا  یف  رهظ  یتح  هقحلا  هئفلا 

لهس مه و  رظن  یف  ناسنالا  همرح  طقس  یتح  اهکفس  ءامدلا و  صمب  هفلالا  هعساولا  دالبلا  نم  هوحتف  ام  هریزجلا و  یف  هداسلا  برعلا 
ههجولا نم  هیمالـسالا  تامیلعتلل  همهم  لاضعلا  ءادـلا  اذـه  .ناسنا و  حـبذ  نیب  هاش و  حـبذ  نیب  نوقرفی  ـال  ءامدـلا  کفـس  رما  مهیلع 

نم هیلع  ضارتعالا  نیبفلا  مدلا  کفـس  میرحت  یف  همراص  همکحم  تایآ  فیرـشلا  نآرقلا  یف  تلزنف  ع .)  ) یبنلا هثعب  ذـنم  هیقالخالا 
لعجتا اولاق  هفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  و   ) لئاق نم  زع  لاقف  مدآ  قلخ  مالعا  نیح  ماـظعلا  هکئـالملا  ناـسل 

باکترا عینـشت  یف  غلباف  رخالا  امهدـحا  لتق  يذـلا  مدآ  ینبا  هصق  لقنب  اـهالت  و  هرقبلا ) ءامدلا 30 - کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف 
باکترا یف  ضرف  و  ءاسنلا ،) اطخ 92 - الا  انموم  لتقی  نا  نمومل  ناک  ام  و   ) یلاعت هلوق  یف  عنملاب  حرص  مث  زاجعالا ، دح  یلا  لتقلا 

یف لمحتت  هبوقع ال  ررق  مث  هلها ) یلا  هملـسم  هیدو  هنموم  هبقر  ریرحتف  اطخ  انموم  لتق  نم  و   ) یلاعت لاقف  همیظع ، هرافک  ءاطخلا  لتق 
امیظع اباذـع  هل  دـعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادـلاخ  منهج  هئازجف  ادـمعتم  انموم  لتقی  نم  و   ) یلاعت لاقف  ادـمع  نموملا  لـتق 

ریغ اهنوکل  هیورخالا  هبوقعلا  نع  هوفعملا  همیرجلا  اذـه  یف  هلقاـعلا  كارتشاـب  اـطخلا  لـتق  نع  عنملا  یف  یبنلا  دـکا  و  ءاـسنلا .) - 94
برعلا و بولق  یف  هخـسار  هبعکلا  همرح  نا  رابتعاب  هبعکلا  همرحک  نموملا  همرح  نا  نلعا  هیدـلا و  مهلمحف  هینلا  ثیح  نم  هیراـیتخا 

ءاـیلوا رظن  یف  همقنل ) یعدا  یـش ء  سیل  هناـف  - ) 1 یلی : امب  مدـلا  کفـس  تاعبت  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دـق  .هیاهنلا و  یلا  مهتدـیقع 
یف ررقملا  صاصقلاب  هئابحا و  لوتقملا و  ماحرا  يوذ  نم  ماقتنالاب  ایندلا  یف  هعبتل ) مظعا  و ال  - ) .هللا 2 دنع  سانلا و  هماع  لوتقملا و 

.نادجولا باذع  يرکفلا و  بارطـضالاب  هئالتبا  لتاقلا و  نادـجو  نع  هنینامطلا  لاوز  اهمها  و  همعن ) لاوزب  يرحا  و ال  - ) .مالسالا 3
دنع سانلا و  دـنع  طقـستف  هیندـملا  هیعامتجالا و  هبترلا  وا  لتاقلا  یلا  بیـشملا  عرـسیف  بابـشلا  هدـم  ناک  ءاوس  هدـم ) عاطقنا  و  - ) 4

ام سکع  هجاتنا  .لتاقلاب 6 - هرخالا  هبوقع  لوا  لحتف  همایقلا ، موی  هب  هللا  یـضقی  ام  لوا  هنا  .لتاقلا 5 - رمع  رصقیف  رمعلا  وا  ءارمالا ،
صالخلا راذتعالا و  لبقی  هنا ال  .اهلقنی 7 - اهلیزی و  لب  هناطلس  هیوقت  هب  دصق  نا  اهنهوی  هتنطلس و  فعضیف  هباکترا ، نم  لتاقلا  موری 

ءایلوال دایقنالا  نم  دبالف  اطخ  ناک  نا  هنا  ع )  ) نیب مث  .هایحلل  لیزملا  ندـبلل و  ینفملا  دوقلا  یلا  هئادا  .ادمع 8 - ناک  نا  هتبوقع  نم 
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دنع ظـیغلا  مظک  یلا  مـالیالا و  برـضلا و  یف  طاـیتحالا  یلا  هبن  و  هیـالولا ، ماـقمب  زازتعا  هحماـسم و  نود  نم  هیدـلا  ءاداـب  لوتقملا 
دق و  رـصم :) ص 212 ج 17 ط   ) اطخلا لتق  حرـش  یف  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاق  .لتقلل  اببـس  دـیلاب  هزکولا  ریـصی  امبر  هناف  هراکملا 

يرجم يرجا  ام  و  اطخ ، و  دمع ، هبـش  و  دمع ، هجوا : هسمخ  یلع  لتقلا  هباحـصا : هفینحوبا و  لاقف  هلاسملا ، هذـه  یف  ءاهقفلا  فلتخا 
بصقلا هطیل  بشخلا و  نم  ددحملاک  حالسلا  يرجم  يرجی  ام  وا  حالسب ، ناسنالا  برـض  هب  دمعتی  ام  دمعلاف  ببـسب : لتق  و  اطخلا ،

نا الا  دوقلا  مثاملا و  کـلذ  بجوی  و  راـنلا ، و  هددـحملا ، قاربلا ) ضیبـالا  رجحلا  یه  و   ) هورملا و  هب ) قزـاللا  بصقلا  رـشق  یه  (و 
هبـشخلا میظعلا و  رجحلاک  حالـسلا  يرجم  يرجا  حالـسب و  سیل  امب  برـضلا  دمعتی  نا  دمعلا  هبـش  .هیف و  هرافک  و ال  ءایلوالا ، وفعی 

و دـصقلا ، یف  اطخ  نیهجو : یلع  اطخلا  .هلقاعلا و  یلع  هظلغم  هیدـلا  هیف  و  هیف ، دوق  و ال  هرافکلا ، مثاملا و  کـلذ  بجوی  و  همیظعلا ،
اعیمج ناعونلا  بجوی  و  ایمدآ ، بیـصیف  اضرغ  یمری  نا  وه  و  لعفلا ، یف  اـطخ  و  یمدآ ، وه  اذاـف  ادیـص ، هنظی  اصخـش  یمری  نا  وه 

.اطخلا و مکح  همکحف  هلتقیف ، لجر  یلع  بلقتی  مئانلا  لثم  اطخلا ، يرجم  يرجا  ام  .هیف و  مثام  ـال  و  هلقاـعلا ، یلع  هیدـلا  هراـفکلا و 
لوق اذهف  .هیف  هرافک  و ال  هلقاعلا ، یلع  هیدلا  ناسنا  هیف  فلت  اذا  هبجوم  و  هکلم ، ریغ  یف  رجحلا  عضاو  رئبلا و  رفاحف  ببـسب ، لتقلا  اما 
وهف هظیلغ  هبـشخ  وا  میظع ، رجحب  هبرـض  اذا  الاق : و  دمعلا ، هبـش  یف  دمحم  فسویوبا و  هابحاص  هفلاخ  دـق  و  هعبات ، نم  هفینح و  یبا 
مالک .یعفاشلا و  لاق  لوقلا  اذـهب  و  طوسلا ، و  هریغـصلا ، اصعلاک  ابلاغ ، هب  لتقی  اـمب ال  هبرـض  دـمعتی  نا  دـمعلا  هبـش  و  لاـق : دـمع ،

نم موق  یل  لاق  و  هیدـلا ، هیلعف  بیداتلا  یف  ناسنا  هدـی  تحت  فلت  اذا  هـالولا  نم  بدوملا  نا  یلع  لدـی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هیلع  ) همالک یف  سیل  لوقا : مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما مالک  هیـضتقی  ام  فالخ  وه  و  هیلع ، هید  نا ال  انبهذـم  نا  هیماـمالا : ءاـهقف 

یلوالا یتاذـلا  ناونعلا  مکح  نیب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هفالخ و  رهاظلا  لب  همالک  یف  هب  هدـیق  امک  بیداـتلل  ناـک  برـضلا  نا  مالـسلا )
اما لتقلا  عئارشلا : یف  هللا - همحر  ققحملا - لاق  .عافدلا و  وا  بیداتلل  ناک  اذا  امک  يوناثلا  هناونعب  هطوقـس  کلذ  یفانی  برـضلل و ال 
هلعف یف  ادماع  نوکی  نا  دمعلا  هبـش  و  هدصق ، هلعف و  یف  ادماع  نوکی  نا  دـمعلا  هطباضف  ضحم ، اطخ  اما  دـمعلا و  هیبش  اما  و  دـمع ،

اعورف کلذ  دـعب  عرف  مث  هثالثلا ، ماسقالا  هذـه  یلا  لتقلا  مسق  .یهتنا  اـمهیف  اـئطخم  نوکی  نا  ضحملا  اـطخلا  و  هدـصق ، یف  اـئطخم 
اذـه یف  تانامـضلا  عاونال  اهیف  ضرعت  یتلا  عورفلا  هظحالم  عم  و  دـمعلا ، هبـش  وا  اطخلا  لتقب  قحلملا  نامـضلا  تاـبجوم  یف  هریثک 

نوخ و زا  همجرتلا : .کلذ  لیـصفت  ماقملا  عسی  و ال  هماعلا ، ءاهقف  نم  یلزتعملا  حراشلا  هرکذ  ام  عم  فالخ  ریثک  اهنم  رهظی  بابلا ال 
زا رتدوز  ار  تمعن  و  تسا ، رتـگرزب  شهاـنگ  دوش و  یم  ماـقتنا  دروم  رتدوز  زیچ  همه  زا  قحاـن  نوخ  اریز  زیهرپـب ، اوراـن  يزیرنوخ 

ياه يزیرنوخ  هرابرد  ار  ناراکهنگ  همکاحم ي  تماـیق  زور  رد  ناحبـس  دـنوادخ  دـنک ، یم  عطق  ار  رمع  هشیر ي  و  درب ، یم  ناـیم 
یم لزلزتم  تسـس و  ارنآ  اوران  يزیرنوخ  اریز  نکم ، تیوقت  قحاـن  نوخ  هلیـسوب  ار  دوخ  تموکح  .دـنک  یم  زاـغآ  ناگدـنب  ناـیم 
وفع دـیما  رذـع و  هار  دـمع  لتق  رد  نم  دزن  رد  ادـخ و  دزن  رد  دـهد ، یم  شنارگید  تسدـب  دـنک و  یم  ار  شداـینب  سپـس  دزاـس و 
هدایز لتق  دصق  نودـب  تتـسد  ای  ریـشمش و  ای  هنایزات  و  يدـش ، اطخ  لتق  راتفرگ  رگا  .تسا و  صاصق  نآ  ررقم  رفیک  اریز  يرادـن ،

زا دراد  زاب  ارت  تنطلس  رورغ  ادابم  دوش ) عقاو  یلتق  رتالاب  مکحم و  تشم  کیب  تسا  نکمم  نوچ   ) یتشک ار  یـسک  دندرک و  يور 
.ینک بلج  ار  اهنآ  تیاضر  يزادرپب و  ار  لوتقم  يایلوا  قح  هکنیا 

يرتشوش

نبا دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  یعدا ) : ) باوصلا هیرصملا و  یف  اذکه  یندا ) یـش ء  سیل  هناف  اهلح  ریغب  اهکفـس  ءامدلا و  كایا و  )
لتقی نم  و   ) یلاعت لاق  اهقح ) ریغب  ءامدـلا  کفـس  نم  هدـم  عاطقنا  همعن و  لاوزب  يرحا  ـال  هعبتل و  مظعا  ـال  همقنل و   ) هیطخلا مثیم و 
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هیلع  ) یلع لاـق  هبیتـق  نبا  بیرغ  یف  و  اـمیظع .) اباذـع  هل  دـعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ  اـهیف و  ادـلاخ  مـنهج  هوازجف  ادـمعتم  اـنموم 
صقن قلخلا و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هللا صمغ  هاخا  مدآ  نبا  لتق  امل  ( ) مالـسلا

نع .کلذ و  وحن  رمعلا و  لوط  شطبلا و  هوقلا و  نم  اهلوط  نادبالا و  مظع  نم  قلخلا  صقن  یلاعت  هللا  نا  ثیدحلا  ینعم  و  ءایـشالا )
لتق نم  ناف  قح  ریغب  مارحلا  سفنلا  لتق  مکایا و  لیئارـسا  ینب  نم  ـالملل  لـق  یـسوم  یلا  یلاـعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا
ینب یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم  و   ) یلاعت هلوق  یف  ع )  ) رقابلا نع  .هبحاص و  لتق  لثم  هلتق  فلا  هئام  رانلا  یف  هلتق  ایندـلا  یف  اسفن  مکنم 
هدـش یهتنی  هیلا  منهج  نم  عضوم  یف  عضوی  هنا  اعیمج ) سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اـسفن  لـتق  نم  هنا  لیئارـسا 
لیتق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل لیق  مالـسلاامهیلعامهدحا  نع  .ناکملا و  کلذ  لخدی  امنا  ناک  اعیمج  سانلا  لتق  ول  اهلها  باذع 

يذـلا و  لاقف : .يردـن  اولاقف ال  اذ ؟ لتق  نم  لاقف : هوتاف ، سانلا  عماست  مهدجـسم و  یلا  یهتنا  یتح  یـشمی  ماقف  هنیهج ، دجـسم  یف 
.مههوجو و یلع  لاق  وا  مهرخانم  یلع  هللا  مهبکال  هب  اوضر  وا  ملـسم  مد  یف  اوکرـش  ضرالا  تاوامـسلا و  لـها  نا  ول  قحلاـب  ینثعب 

هللا و   ) .ایـسوجم تئـش  نا  اینارـصن و  تئـش  نا  ایدوهی و  تئـش  هتیم  يا  تم  هل  لاقی  انموم  لـتق  نم  یف  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع 
حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  (. ) همایقلا موی  ءامدـلا  نم  اوکفاست  امیف  داـبعلا  نیب  مکحلاـب  يدـتبم  هناـحبس 

نیذـلا مث  امهنیب ، لصفیف  مدآ  انبا  موقیف  ءامدـلا  هماـیقلا  یف  یلاـعت  هللا  مکحی  اـم  لوا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  ایندـلا ) نیدـلا و 
اذه لوقیف : ههجو  یف  همد  بخـشیف  هلتاق  لوتقملا  یتایف  کلذ ، دعب  سانلا  مث  دحا ، مهنم  یقبی  یتح ال  ءامدلا  باحـصا  نم  امهنولی 
لب هنهوی  هفعضی و  امم  کلذ  ناف  مارح  مد  کفسب  کناطلـس  نیوقت  الف   ) .اثیدح هللا  متکی  نا  عیطتـسی  الف  هتلتق ، تنا  لوقیف : .ینلتق 

بویاوبا اهیلع  هنیدملا و  مدق  یتح  لجر  فالآ  هثالث  یف  هاطرا  نب  رسب  نیعبرا  هنس  یف  ثعب  هیواعم  ناک  جورملا  یف  هلقنی .) هلیزی و 
هللادیبع ناک  نمیلا و  یلا  راس  مث  هیواعم ، هعیب  یلا  هوباجاف  لتقلاب  هنیدملا  لها  ددـهت  ربنملا و  دعـصف  رـسب  ءاج  یحنتف و  يراصنالا ،

نیدجسملا نیب  هنیدملاب و  لتق  فیقث و  نم  امهل  الاخ  امهعم  لتق  رسب و  امهلتقف  امهما ، دنع  هینبا  فلخ  اهنع و  جرخف  اهب  سابعلا  نب 
مل ءانبالا و  نم  اریثک  اقلخ  ءاعنـصب  لتق  .نادمه و  لاجر  نم  اریثک  اقلخ  اهب  لتق  فرجلاب  کلذک  و  مهریغ ، هعازخ و  نم  اریثک  اقلخ 

: يا نیتحتفب  دوف ) هیف  نـال  دـمعلا  لـتق  یف  يدـنع  ـال  هللا و  دـنع  کـل  رذـع  ـال  و   ) .هلتق ـالا  هاوهی  وا  اـیلع  یلاـمی  هنا  دـحا  نع  هغلبی 
وا کطوس  کیلع  طرفا  اطخب و  تیلتبا  نا  و  (. ) هایح صاصقلا  یف  مکل  و   ) لاق و  سفنلاب ) سفنلا  : ) یلاعت لاـق  ندـبلا )  ) .صاـصقلا

هدئاز کفیس ) وا   ) هملکلا و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ( ) هیرـصملا  ) یف اذکه  کفیس )
اداهتجا نیـشحملا  ضعب  اهداز  هیـشاح  تناک  هملکلا  نا  رهاـظلا  و  هیطخلا ،)  ) و مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـهدوجو  مدـعل 

.اضیا فحتلا )  ) هیاور یف  هملکلا  تسیل  و  اطخلا ، نود  دـمعلا  یف  الا  لمعتـسی  فیـسلاف ال  اطخ  ناک  هداهتجا  نا  الا  نتملاب ، تطلخف 
قفتا امک  لتقلل  اببـس  يا : هلتقم ) اهقوف  امف   ) .هعومجم یه  دیلاب و  برـضلا  زکولا : دیرد : نبا  لاق  هزکولا ) یف  ناف  هبوقعب  كدـی  وا  )

.همظع يا : هوخن ) کب   ) .عفرت ال  يا : نحمطت ) الف  (. ) هیلع یضقف  یسوم  هزکوف   ) یلاعت لاق  یطبقلا  عم  ع )  ) یسومل

و هبوقعلا - یف  دی  وا  طوس  طارفا  ببسب  لصحی  لتق  نم  هلثم  یف  نال  هیدلا  نم  مهقح ) لوتقملا  ءایلوا  یلا  يدوت  نا  نع  کناطلـس  )
نا اربنق  رما  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یفاکلا  يور  .ضحملا  اطخلا  یف  هلقاعلا  یلع  هیدـلا  امنا  لتاقلا و  یلع  هیدـلا  دـمعلا - هیبش  اـطخلا  وه 

کلذ غلبف  یتوت  تناک  هارما  نا  يور : .طاوسا و  هثالث  ربنق  نم  مالسلا ) هیلع   ) هداقاف طاوسا  هثالث  هدازف  ربنق  طلغف  ادح  الجر  برضی 
مالغلا لهتـساف  امالغ  تدلوف  رودلا  ضعب  یلا  تبهذ  قلطلا و  اهذخاف  هارملا  تعزفف  هیلا ، اهب  ءاجی  نا  رما  اهعورف و  اهیلا  ثعبف  رمع 

ام ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مالغلا توم  نم  هارملا و  هعور  نم  هیلع  لخدـف  تام ، مث 
(: مالسلا هیلع   ) لاقف .نسحلا  ابا  اولس  رمع : لاقف  اذه !؟ ام  مهضعب و  لاق  و  یـش ء ، اذه  نم  کیلع  ام  هئاسلج : ضعب  هل  لاقف  هللا ، ءاش 
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همالک دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .یبصلا  هید  کیلع  رمعل  لاـق  مث  متاـطخا ، دـقل  متلق  مکیارب  متنک  نا  و  متبـصا ، اـم  متدـهتجا  متنک  نا 
ءاهقف نم  موق  یل  لاق  و  هیدلا ، هیلعف  بیداتلا  یف  ناسنا  هدـی  تحت  فلت  اذا  هالولا  نم  بدوملا  نا  یلع  لدـی  کلامل  مالـسلا ) هیلع  )

( راصبتسالا  ) و هعنقملا )  ) یف ناخیشلا  لصف  تلق : .انه  مالسلا ) هیلع   ) همالک یضتقم  فالخ  وه  و  هیلع ، هیدال  نا  انبهذم  نا  هیمامالا :
نم ادح  هانبرض  نم  لوقی : یلع  ناک  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یح  نبا  نع  یفاکلا  ربخ  یلا  ادانتسا  سانلا  قوقح  وهللا  قوقح  نیب 

یفانی کل ال  امل  انه  مالسلا ) هیلع   ) همالک .انیلع و  هتید  ناف  تامف  سانلا  قوقح  یف  هانبرـض  نم  و  انیلع ، هل  هید  الف  تامف  هللا  دودح 
نامـض یف  یفاکلا )  ) ربخ لمح  نکمی  و  هبوقعب ) كدی  وا  کطوس  کیلع  طرفا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقل يدـعتلا  هدروم  نال  کلذ 

ماحـشلادیز ربخ  یف  .سفنلا و  ریغ  یف  صاصقلا  سانلا  قوقح  نمف  الا  هیف و  برـضلا  نییعت  مدـعل  يدـعتلا  یلع  اضیا  سانلا  قوقح 
هیلع  ) هنع یبلحلا  ربخ  یف  دـحا و  نم  صتقی  کلاذ  ناک  ول  لاق : هید ؟ هل  له  صاصقلا ، هلتق  لـجر  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع 

.هل هید  الف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) صاصقلا دحلا و  هلتق  نم  نا  اضیا  مالسلا )

هینغم

ال نلتخت : .نثکنت و ال  ال  نسیخت : .الیبو و ال  هودجو  اولبوتـسا : .هیاقولا و  هنجلا : .دـهعلا و  همذـلا : .هحارلا و  لادـلا - حـتفب  هعدـلاو -
لک رذـحا  یلا  ردـصملا  یلع  بصن  رذـحلا  بارعالا : .داسفالا  لاغدالا : .نواجلی و  نوضیفتـسی : .هاشفا و  هرـشن و  هاضفا : .نردـغت و 
ربخ هلمجلا  و  ربخ ، دشا  و  ادـتبم ، سانلا  و  یـش ء ، نم  امدـقم  الاح  فوذـحمب  قلعتم  هللا  ضئارف  نم  و  سیل ، مسا  یـش ء  و  رذـحلا ،

كاعد احلص  نعفدت  و ال  : ) حلصلا یف  ساسالا  طرشلا  .نیکرـشملا  نم  الاح  فوذحمب  قلعتم  فرظ  نود  و  زییمت ، اعامتجا  و  سیل ،
حلصلاب و بلاطی  امهیلک  لتاقلا  قراسلا و  نال  حلصلا ، یف  یساسالا  طرـشلا  وه  اضر  هیف  هللا  دیقلا : اذه  اضر .) هیف  و هللا  كودع ، هیلا 
هحوضو و یف  طرـشلا - اذـه  لـثم  ..سار و  عـجو  ساـب و  ـالب  ناـما  هعدـب و  هتنهم  سراـمی  نا  وـه  و  هقطنم ، هطرـش و  یلع  مالـسلا 

عبات يرکـسع  يرادا و  زاهج  و  هتحلـصمل ، هجوم  داصتقا  و  هلیمع ، هموکح  دوجوب  صخلتت  و  دـیدجلا ، رامعتـسالا  طورـش  هتطاسب -
ام هطورـش  رامعتـسالاب و  یفرعم  الول  هناب  فرتعا  و  هاوس .! یـش ء  لک  نع  لزانتی  و  کلذـب ، دـیدجلا  رامعتـسالا  یفتکی  ..هتدارال و 

حلـصلا تاذلاب  وه  اضر  هیف هللا  يذلا  حلـصلا  نا  ههادـبلا  نم  .اضر و  هیف  هللا  هلوقب : مامالا  هیلا  یمر  يذـلا  فدـهلا  تمهف  تنطف و ال 
نم دونجلا  حـیرت  و  لاتقلا ، عازنلا و  هدام  عطقت  یتلا  قوقحلا  هنایـص  و  هیرحلا ، نمالا و  نامـض  نم  حالـص ، ساـنلل و  ریخ  هیف  يذـلا 

(. كدالبل انما  و  کمومه ، نم  هحار  و  كدونجل ، هعد  حلـصلا  یف  ناـف  : ) ماـمالا راـشا  اـمک  برکلا ، مهلا و  نم  بعـشلا  و  برحلا ،
لک رذـحلا  نکل  و   ) .لدـعلا قحلا و  يا  هللا  هاضرم  ساسا  یلع  مالـسلا  حلـصلا و  ناک  اذا  ـالا  کـلذ  نم  یـش ء  ققحتی  نا  لیحتـسی 

عماطلا ملاظلا  ناف  .هیـضرم  هحلاص و  طورـشلا  تناک  نا  و  هنیب ، کنیب و  قافولا  لوصح  درجمل  كودعب  ریغت  قثت و  ال  خلا ..) رذحلا 
.میکحلا مزاحلا  ناش  ظفحتلاب  هلماع  و  هنم ، هعوقو  زوجی  امم  زرتحا  و  هیلع ، کنیع  لعجاف  دهعلاب ، ثکنلا  بوثولل و  صرفلا  بقرتی 

کل صانم  و ال  کقنع ، یف  هقاثو  راص  دقف  ادهع  کسفن  یلع  تعطق  نا  قبـس  اذا  خلا ..) هدقع  كودع  نیب  کنیب و  تدـقع  نا  (و 
فیلف رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  ناک  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  تیطعا .) ام  نود  هنج  کسفن  لعجا  و   ) ءافولاب الا  هم 

نم سفنلاب  داهجلا  بجی  امک  و  تاذلاب ، هللا  عم  طبترا  دقف  دهع  وا  دعوب  هللا - دابع  نم  دبع  عم  طبترا  نم  نا  اذـه  ینعم  .دـعو و  اذا 
تابجاولا خـلا ..) یـش ء  هللا  ضئارف  نم  سیل  هناف   ) .هللا دابع  عم  ءافولا  لجا  نم  داهجلا  اذـه  بجی  کلذـک  یلاـعت  هعم  ءاـفولا  لـجا 

بوبحم و هنا  یلع  اهدـیدج  اهمیدـق و  لوقعلا  تقفتا  دـقف  دـعولاب ، ءافولا  الا  هرثکا  یف  وا  .اهیف  ساـنلا  نواـهت  دـق  و  هریثک ، هیهلـالا 
مزل دق  و   ) هاجتالا دادعتـسالا و  یف  اهتوافت  اهفالتخا و  عم  کلذ  یلع  لوقعلا  تقفتا  ..مومذـم  هورکم و  هب  فلخی  نم  نا  و  بولطم ،
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نومزتلی اوناک  نید - باتک و  الب  مهنال  نیملسملا  نود  مه  و  نیکرشملا ، نا  يا  خلا ..) نیملـسملا  نود  مهنیب  اهیف  نوکرـشملا  کلذ 
قدـصلا و مازتـلا  یلع  ماـمالا  دـکا  مث  هعیرـش ؟ یبـن و  هل  يذـلا  ملـسملاب  فیکف  ـالیبو ، اـحیبق و  هب  فلخلا  نوری  و  دـعولاب ، ءاـفولا 
اعرش و القع و  حیبق  یس ء و  کلذ  لک  نال  عادخلا  رذعلا و  هنایخلا و  بذکلا و  نع  داعتبالا  و  ءادعالا ، عم  یتح  ءافولا  هحارـصلا و 

ضحمب هئدابمل  عضخی  و  هنع ، عفادـی  و  هب ، هبرقی  ماظن  یلع  ریـسی  نا  غلب - ام  اغلاب  عمتجم - لک  دـبال  ماظن : ـالب  عمتجم  ـال  .اـعامجا 
ناسنالل اشنا  يذـلا  وه  و  یغبلا ، نم  یقاولا  عردـلا  و  عمتجملا ، دارفا  نیب  نواعتلا  براقتلا و  یلع  ثعاـبلا  وه  ماـظنلا  اذـه  ..هتدارا و 

الب يوقلل  ءاذغ  حبصی  ثیح  فیعضلا  صوصخلاب  و  رمتسم ، فوخ  یف  ناسنالا  شاع  و  یضوفلا ، تداسل  هالول  و  هنارمع ، هتیندم و 
..هعنم یلا  نونکـسی  امیرح  ..انما و  هتمذ  هدهع و  هللا  لعج  دق  و  : ) هلوقب مامالا  هدارا  ام  کل  حضتا  اذه  تفرع  اذا  ..رکنتـسم  وا  عدار 

مهقوقحل و انامـض  افهک و  و  سانلا ، هایحل  انما  هناحبـس  اهلعج هللا  دق  هیناسنالا  میقلا  هذه  نا  هیف .) عادخ  هسلادـم و ال  لاغدا و ال  الف 
و ایئافک ، ابوجو  رداق  لک  یلع  يدابملا ء  هذه  هنایص  هناحبـس  بجوا  دق  و  هیلع ، يدتعملل  اجلملا  و  يدتعملل ، عدارلا  یهف  مهتایرح ،

دارملا هغللا : .ماعنالا   126 نورکذی - موقل  تایالا  انلـصف  دق  امیقتـسم  کبر  طارـص  اذـه  و  یلاعت : هلوق  یف  طارـصلا  نم  دارملا  یه 
.هیلووسملا و هعبتلا : .هیجوتلا و  لبقی  ام  لوقلا : نحل  .هنم و  صـالخلل  دـقعلا  يرجم  اـهب  ثبـشتی  یتلا  هبجوملا  بابـسالا  اـنه  لـلعلاب 

رتخاف ناک ، عون  يا  نم  ادقع  تیرجا  اذا  للعلا ) هیف  زوجت  ادقع  دـقعت  و ال  : ) ینعملا .هبلاطملا  ماللا - نوکـس  ءاطلا و  رـسکب  هبلطلا -
هب تمزلا  و  رهاظلا ، ینعملا  تدصق  کنا  فرعلا  لها  اهنم  مهفی  اهتلالد ، یف  هحیرـص  اهانعم ، یف  هحـضاو  اظافلا  لوبقلا  باجیالل و 
اذا هقثوتلا ) دیکاتلا و  دعب  لوق  نحل  یلع  نلوعت  و ال   ) لادجلا عازنلا و  بابـسا  نع  داعتبالا  هیـصولا  هذه  نم  مامالا  ضرغ  و  کسفن ،
یف هاعدا  نم  و  قافن ، ءایر و  اذـه  ناف  ترهظا ، ام  ریغ  رامـضا  هیروتلاب و  اعرذـتم  هنع  لدـعت  الف  هبـشا - ام  نیمیب و  کـلوق  تدـکا 

طقـست اهنال  دودـحلا ، یف  الا  هرثا  یغلت  وا  فـالخلا ، لاـمتحا  یغلت  هیعرـش ، هجح  هیفرعلا  رهاوظلا  نـال  هاوعد ، هیلع  درت  تـالماعملا 
ریخ وفعلا  یف  مامالا  یطخی ء  نئل  ..متعطتسا و  ام  تاهبشلاب  دودحلا  اواردا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  لوقل  تاهبـشلاب ،

، هبغم اوسا  هب  هناهتسالا  ناف  ارم ، ناک  نا  و  هنم ، رفنت  قحلاب و ال  عدصا  خلا ..) رما  قیـض  کنوعدی  و ال   ) .هبوقعلا یف  یطخی ء  نا  نم 
تنهتـسا نا  باقعلا  نم  کل  رفم  ینعملا ال  و  رمالا ، قیـض  یلا  دوعی  هیف  ریمـض  هبلط .) هیف  هللا  نم  کـب  طـیحت  نا  و   ) ـالیکنت دـشا  و 

اهیف ریمـض  کترخآ ) كایند و ال  اهیف  لیقتـست  الف  !. ) بلاطلا هلـالا  رفملا و  نیا  یلا  و  فیک ؟ عتـسا ، ما  کـیلع  قاـض  ءاوس  قحلاـب 
یف هلامها ال  قحلا و  هفلاـخم  یلع  باذـعلا  نم  کـلیقی  ـال  و  هب ، كذـخای  و  قحلا ، نع  کـلاسی  هناحبـس  هللا  نا  يا  هبلط ، یلا  دوعی 

و جـئاتنلا ، فورظلا و  تناک  امهم  هتعاط  یلع  هعاجـشب  ربصت  و  قحلاب ، عدـصت  نا  نذا - کب - یلو  یلوالاف  هرخالا ، یف  ایندـلا و ال 
.اطخ وه  و  ءایلاب ، ءابلاب ال  لبقتست  الف  خسنلا  ضعب  یف 

هدبع

امب لجع  کیلع  طرفا  کطوس : کیلع  طرفا  و  هیلع …  عقی  هنال  ندبلل  هتفاضا  صاصقلا و  کیرحتلاب  دوقلا  ندبلا : دوق  هیف  نال  … 
مـضب فکلا  عمجب  هبرـضلا  نوکـسف  حـتفب  هزکولا  طرف و  لیلعت ال  هزکولا  یف  ناف  هلوق  التق و  بقعاـف  اـبیدات  تدرا  هدـیرت  نکت  مل 
لتقلا یف  مهیلا  هیدـلا  هیدات  نع  ناطلـسلا  ءایربک  کب  نعفتری  ـال  يا  نحمطت  ـالف  هلوق  همکللاـب و  هفورعملا  یه  هتـضبق و  يا  میجلا 

طرشلا باوج  ءاطخلا 

يرفعج همالع 
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مالسالا ضیف 

رتراوازس تساوخزاب و  يارب  رتگرزب  رفیک و  باذع و  بجوم  رتشیب  يزیچ  اریز  نآ ، نتخیر  قحان  هب  و  یشک ) مدآ   ) اهنوخ زا  سرتب 
يزیچ نیتسخن  زیختسر  زور  ناحبس  دنوادخ  و  تسین ، قحان  هب  ياهنوخ  نتخیر  زا  رمع  ندیسر  رس  هب  تمعن و  نداد  تسد  زا  يارب 

مارح نوخ  نتخیر  اـب  ار  تتموکح  يرارقرب  توق و  سپ  دـنا ، هتخیر  هک  تسا  یئاـهنوخ  هراـبرد  دـیامرف  مکح  ناگدـنب  نیب  هک  ار 
هکلب دنادرگ  یم  تسس  فیعض و  ار  تموکح  هک  تسا  يروما  زا  مارح  نوخ  نتخیر  اریز  هاوخم ، نید ) روتـسد  فالخرب  نتـشک  )

يرذـع دـمع  يور  زا  نتـشک  رد  نم  دزن  ادـخ و  دزن  ار  وت  و  دـهد ، یم  لاقتنا  رگید ) نادـناخ  هب  ینادـناخ  زا   ) هدرب و نیب  زا  ار  نآ 
ءاـطخ و يور  رگا  و  دـیآ ، مزـال  يا ) هتـشک  ار  يرگید  هک  يروطناـمه  نتـشک   ) نت صاـصق  ارچ ) نوچ و  یب   ) نآ رد  اریز  تسین ،
ندز و تشم  سپ  دیماجنا ) لتق  هب  دصق  نودب   ) درک يور  هدایز  هجنکش  هب  تتـسد  ای  ریـشمش  ای  هنایزات  یتشک و  ار  يرگید  هابتـشا 
هب هدش  هتـشک  ياهبنوخ  يدازآ  ار  وت  تموکح  یـشکندرگ  دیاب  هک  دوش ) یم  گرم  ببـس  یهاگ   ) تسا ینتـشک  مه  نآ  زا  رتالاب 

(. ینک ادا  ار  وا  ياهبنوخ  ینتورف  لامک  اب  دیاب  هکلب   ) درادن زاب  وا  ناشیوخ  ءایلوا و 

ینامز

ره هک  اجنآ  زا  .ترخآ  ررـض  مه  دراد و  ایند  رطخ  مه  تسا  كانرطخ  یئالب  دـنرادن  تیفرظ  هک  نانآ  يارب  تسایر  رورت  مادـعا و 
دنک و یم  يزیرنوخ  رتدایز  دراد و  تشحو  رتشیب  دشاب  رتفیعـض  ردق  ره  دیدج  میژر  دراد  ینیفلاخم  دسر  یم  تردـقب  هک  یمیژر 
هب ار  تموکح  اـهیزیرنوخ  نیا  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو  ددرگ  فرطرب  تردـق  عناوم  ناـفلاخم  مادـعا  اـب  هک  دـیما  نیا  هب 

رود و ماوقا  ناتسود و  تخیر  نیمز  يور  شنوخ  هک  يدرف  ره  تسا  یعیبط  بلطم  کی  نیا  دناشک و  یم  طوقس  سالفا و  فعض ،
رطخ رد  ار  میژر  هاـگنآ  دوش و  یم  رتنوزف  هاوخنوخ  ددرگ ، رتداـیز  يزیرنوخ  ردـق  ره  دـنتفا و  یم  ماـقتنا  رکف  هب  هک  دراد  یکیدزن 
هدنز هنومن  البرک  يادهش  زا  یهاوخنوخ  يارب  یفقث  راتخم  تردق  .دندرگ  دحتم  رگیدکی  اب  ناهاوخنوخ  هک  دنهد  یم  رارق  طوقس 

نایدیزی هاگتـسد  دوب و  دایز  نآ  رثا  یلو  دوب  مک  ددع  رهاظ  هب  دنچ  ره  دش و  هتخیر  نامولظم  نوخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  بلطم 
مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  راکب  يراک  دوب  هدرک  شرافـس  دـیزی  هب  هک  تسناد  یم  ار  بلطم  نیا  هب  هیواـعم  تخاـس  یـشالتم  ار 

ماما هک  دراد  هجوت  هتکن  نیا  هب  مرتحم  هدنناوخ  .دیدرگ  قرغ  دوب  هدروآ  دوجوب  دوخ  هک  یلیس  رد  دادن و  شوگ  وا  شاب و  هتـشادن 
رد يواکجنک  عقاو و  كرد  نودب  هدنورپ ، كرادم  هب  هجوت  تقد و  نودب  هک  دنک  یم  شرافس  يزیرنوخ  زا  زیهرپ  هب  مالـسلا  هیلع 

هزیر دـهاوش و  لرتنک  نودـب  ماهتا ، اب  مکح  نداد  قیبطت  مکح و  ماهتا و  ندرک  یبایزرا  نودـب  و  مرج ، یـسررب  نودـب  ماهتا ، لصا 
هیلع ماما  تسا و  نتخیر  نوخ  قح  انب  نداد ، رظن  نتفرگ و  رارق  نآ  نیا و  رظن  ریثات  تحت  صوصخب  رت  عیرس  یلیخ  رگید  ياهیراک 
میرک نآرق  رد  نآ  يور  زیزع  يادـخ  هک  يا  هتکن  .دـنک  تقد  اـهیراک  هزیر  هنوگ  نیا  رد  هک  دـنک  یم  شرافـس  کـلام  هب  مالـسلا 
یـسک دنک ) مادعا  دهاوخب  هدرک  لالخا  هک  ار  يدرف  هکنیا  ای  دنک و  يراج  ار  صاصق  مکح  هکنیا  نودب   ) هک یـسک  دراد : دـیکات 

رد .تسا  هدرک  هدنز  ار  مدرم  مامت  ایوگ  دـنک  هدـنز  ار  يدرف  هک  مه )  ) یـسک هدرک و  مادـعا  ار  مدرم  همه  ایوگ  دـناسرب  لتق  هب  ار 
هثرو هتشک و  مدآ  تسا  لتق  بجوتسم  مالسا  تاررقم  قبط  هدش و  مهارف  یسک  مادعا  طئارش  هک  اجنآ  يزیرنوخ  زا  زیهرپ  نیا  ربارب 

هاگره ددرگ و  مادعا  دیاب  هعماج  يزاسکاپ  روظنم  هب  هداد  ماجنا  تسا  لتق  اهنآ  رفیک  هک  یتامرحم  ای  دـنهد و  یمن  تیاضر  لوتقم 
مکح رد  دناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  بئان  يوناث  ناونعب  دوشیم  هعماج  مالـسا و  يارب  رگید  ياهرطخ  بجوم  مادـعا  مکح  رودـص 

یم هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  هتکن  .دنـشاب  نوصم  همه  نآ ، ضراوع  زا  دزادـنا  ریخاتب  ارنآ  اـی  دـنک و  رظن  دـیدجت 
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هک یلتق  .يزادرپب  لوتقم  ناگدنامزاب  هب  ار  نوخ  لوپ  دیاب  دیامرف  یم  هک  تسا  یئاطخ  لتق  تسا  نآرق  تاملک  زا  تشادرب  دـهد و 
داب و .تسا  مدرم  قوقح  نوخ و  تیاـعر  دراد  هیکت  نآ  يور  مالـسلا  هیلع  ماـما  رتشیب  هچنآ  .داد  ماـجنا  تشم  کـی  ندزاـب  یـسوم 
هن دـنرذگ ، یم  لام  نوخ و  زا  مدرم  هن  هک  دوش  هتفرگ  هدـیدان  نآ  قوقح  ددرگ و  لاـمیاپ  مدرم  نوخ  دوشن  بجوم  تساـیر  رورغ 

لزلزتم و تموکح  دشابن  ناما  رد  یتقو  مدرم  قوقح  ناج و  هک  اجنآ  زا  .درک و  دهاوخ  هذخاوم  يو  زا  مه  مالسلا  هیلع  ماما  ادخ و 
یم هجوت  نآ  هب  هدرک و  ناونع  ار  هتکن  نیا  دراد  هقالع  يو  تموکح  کلام و  هدنیآ  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب  دهاوخ  برطـضم 

.دنک یم  دیکات  نآ  يور  دهد و 

يزاریش دمحم  دیس 

نم لتاقلا و  دسفملاک و  هناحبس  هللا  هلحا  يذلا  اهلح ) ریغب   ) سانلا لتقب  اهتقارا  يا  اهکفـس ) ءامدلا و  و   ) کلام ای  رذحا  يا  كایا ) )
يا يرحا ) و ال   ) باقعلا مثالا و  يا  هعبتل ) مظعا  و ال   ) هناحبـس هللا  بضغل  يا  همقنل )  ) برقا يا  یندا ) یـش ء  یـسل  هناـف   ) امههبـشا
هللا و   ) .کلذ لک  بجوی  ناـف  اـهقح ) ریغب  ءامدـلا  کفـس  نم   ) توملاـب رمعلا  هدـم  يا  هدـم ) عاـطقنا  همعن و  لاوزب   ) قحا ردـجا و 

كانه مکحی  یـش ء  لوا  ناف  همایقلا ) موی  ءامدلا  نم   ) رخآ مد  مهـضعب  کفـس  يا  اوکفاست ) امیف  دابعلا  نیب  مکحلاب  ءدـتبم  هناحبس 
نع اوهن  وا  فورعمب  اورما  مهنال  ءایربالا  نولتقی  ذا  نورابجلا  لعفی  امک  مارح ) مد  کفـسب  کناطلـس  نیوقت  ـالف   ) ءامدـلا وه  هلوح 

و  ) .هریغ یلا  کفس  نم  هلقنی ) هلیزی و  لب  هنهوی  و   ) ناطلسلا فعضی  يا  هفعضی ) امم   ) کفـسلا کلذ ) ناف   ) کلذ هبـشا  ام  وا  رکنم 
يا ندـبلا ) دوق   ) دـمعلا لتق  یف  يا  هیف ) نال   ) ادـمع اـئیرب  تلتق  اذا  اـم  یف  يا  دـمعلا ) لـتق  یف  يدـنع  ـال  هللا و  دـنع  کـل  رذـع  ـال 
امنا و )  ) لتقلا دمعتت  مل  ناب  .ءاطخ   ) لتق تیلتبا ب ) نا  و   ) صاصقلا نع  رظنلا  فرـص  نکمی  الف  لتاقلا  مسج  یلع  عقاولا  صاصقلا 

بیداـتلا تدرا  ناـک  کفیـس ) وا   ) مرجملا توم  طوـسلا  ببـسف  اـبیدات  ریزعتلا  وا  دـحلا  دـیرت  بتک  ناـب  کـطوس ) کـیلع  طارفا  )
ماسقا نم  اهقوف ) امف   ) دیلا هضبقب  هبرـضلا  یه  هزکولا ) یف  ناف   ) بنذـملاب اهدـیرت  یتلا  هبوقعلاب ) كدـی  وا   ) .مرجملا لتقف  فیـسلاب 

هیلع یسوم  زکو  امک  لتقلل  اببس  ریسیلا  یـشلا ء  نوکی  دق  ذا  طرفی ، دق  هوحن  طوسلا و  نوکل  لیلعت  اذه  و  لتق ، يا  هلتقم )  ) برـضلا
( لوتقملا ءایلوا  یلا  يدوت  نا  نع   ) هئایربک يا  کناطلـس ) هوخن  کب   ) نعفترت يا  نحمطت ) الف   ) هیلع یـضقف  یطبقلا  کلذ  مالـسلا 

.ءاطخلا هید  نم  مهقح )  ) هتثرو يا 

يوسوم

عمجب هبرـضلا  هزکولا : .لجع  قبـس و  طرفا : .لیتقلا  یلع  هتیانج  لابق  لتاقلا  لتق  صاصقلا و  کـیرحتلاب  دوقلا : .هقارا  مدـلا : کـفس 
يرحا و ال  هعبتل ، مظعا  و ال  همقنل ، یندا  یـش ء  سیل  هناف  اهلح ، ریغب  اهکفـس  ءامدـلا و  كایا و   ) .نعفترت ـالف  نحمطت : ـالف  .فکلا 

موی ءامدـلا  نم  اوکفاست  امیف  دابعلا ، نیب  مکحلاب  يدـتبم ء  هناحبـس  هللا  .اهقح و  ریغب  ءامدـلا  کفـس  نم  هدـم ، عاطقنا  همعن و  لاوزب 
یف يدنع  هللا و ال  دنع  کل  رذع  و ال  هلقنی ، هلیزی و  لب  هنهوی ، هفعضی و  امم  کلذ  ناف  مارح ، مد  کفسب  ناطلس  نیوقت  الف  همایقلا ،

هتیـسدق هل  نئاک  نیدـلا  اذـه  یف  ناسنالا  و  اهتناصح ، اـهتمرح و  مالـسالا  یف  هیرـشبلا  سوفنلل  نا  ندـبلا ) دوق  هیف  نـال  دـمعلا ، لـتق 
.مهیلع هلـضفف  هتکئالم  هللا  دجـسا  هلجا  نم  اهیف ، ام  لـک  هل  رخـس  هلجا  نم  ایندـلا و  هللا  قلخ  هلجا  نمف  صاـخلا ، همارتحا  هزیمملا و 
هریبکلا رومالا  نم  اهلثم  عری  مل  هیاعر  اهاعر  ءادتعا و  لک  نم  اهنقح  ءامدـلا و  همرح  یلع  ظافحلا  یف  غلابلا  همامتها  مالـسالا  یطعا 
ضرالا یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  : ) یلاعت لاق  سانلا  هفاک  یلع  ءادـتعالا  لداعی  قح  نود  ناسنالا  یلع  ءادـتعالا  دـع  دـقف 
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قح وا  بنذ  نود  ادحاو  ادرف  لتقف  فرتحم  مرجم  وا  هیفس  وا  لهاج  لقع  یلع  ترطیـس  اذا  رـشلا  هعزن  ناف  اعیمج ) سانلا  لتق  امناک 
ربتعا مالـسالا  نا  اهلک …  هیرـشبلا  لتق  هیلووسم  هللا  هلمحی  اذل  اعیمج و  سانلا  لتقی  نا  هسفن  لبقتت  هریرـش  سفن  نم  لمحی  امب  وهف 

عنم مالسالا و  اهمرح  ضاهجالا  تایلمع  یتح  ریغص  ریبک و  نیب  قرف  نود  هسفن  قاهزا  هیلا و  يدعتلا  زوجی  مدلا ال  نوقحم  ناسنالا 
نم عنم  ءامدـلا و  رادـها  مرح  مالـسالا  نا  هلتق …  زوجی  الف  دوجولا  نم  طسقب  عتمت  یمدآ  یلع  ءادـتعا  لکـشت  اهنال  اهب  ماـیقلا  نم 

مهیلع و يدـتعیف  ریغلا  دـیب  یتلا  تاورثلا  لجا  نم  ردـهت  نیمرجملا و ال  ماکحلل  هیـصخشلا  تاوزنلا  لجا  نم  ردـهت  الف  اـهکفس … 
ادبا یش ء  لجا  نم  ردهت  .منغم و ال  وا  عمطم  لجا  نم  ردهت  .لالغتسالا و ال  رامعتسالا و  لجا  نم  ردهت  و ال  مهیدیا …  نم  بلست 

ءامدلا کفـس  نا  نیدهاجملل …  هنجلا  قیرط  حتفت  نیکلاسلل و  بردلا  رینتل  هرما  هتلاسر و  هنید و  لجا  نم  طقـست  اهنا  هدحو  الا هللا 
هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ثیدـحلا  یفف  هرخالا  یف  رانلاب  ایندـلا و  یف  لتقلاب  اهبکترم  مالـسالا  بقاـعی  همیرج 
نم امهنولی  نیذـلا  مث  امهنیب ، یـضقیف )  ) لصفیف مدآ  انبا  فقویف  ئامدـلا ، همایقلا  موی  هیف  هللا  مکحی  اـم  لوا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

، ینلتق اذه  لوقیف : ههجو  همد  یف  بخشتیف  هلتاقب  لوتقملا  یتای  یتح  کلذ  دعب  سانلا  مث  دحا ، مهنم  یقبی  یتح ال  ءامدلا  باحـصا 
بابـسالا و مها  اهناف  اهقح ، ریغب  اهفکـس  ءامدلا و  نم  یلاولا  رذحی  انه  مامالا  .اثیدـح و  هللا  متکی  نا  عیطتـسی  الف  هتلتق ؟ تنا  لوقیف :

هیلع نیب  مث  هلودـلا …  رمعلا و  هدـم  عاطقنا  همعنلا و  لاوزب  اـهالوا  هنم و  هعبتلا  قوحل  یف  اـهمظعا  لـتاقلاب و  هللا  همقن  لوزنل  اـهبرقا 
دارا نم  نا  .کلذ و  یلع  هلادـلا  هیاورلا  تمدـقت  دـق  هلح و  ریغب  کفـس  يذـلا  مارحلا  مدـلا  وه  هیلع  بساحی  ام  لوا  هللا  نا  مالـسلا 

مهریغ و یلا  هلها  نع  هلیزی  لب  هنهوی  کلملا و  فعـضی  ءامدلا  کفـس  ناف  متی  نل  متی و  کلذ ال  ناف  مارحلا  مدـلاب  هناطلـس  هیوقت 
رانلا و دـیدحلا و  یلع  موقی  اناطلـس  ناف  خـیراوتلا …  یف  اضیا  کلذ  ارقی  امک  اننامز  یف  انماما  رم  هدرجملا و  نیعلاب  هاـنیار  اـم  اذـه 

ءاضقلا یف  ببـسلا  تناک  اهوبکترا  یتلا  رزاجملا  کلت  نییومالا و  خیرات  نا  و  مودی …  ناطلـس ال  وهف  سانلا  لتق  ءامدـلا و  کفس 
مهیلع و سانلا  همقن  یف  ببـسلا  سفن  وه  ناک  ءامدـلا  رادـها  ملظلا و  نم  هوسرام  اـم  ساـبعلا و  ینب  نا  اـمک  مهکلم  لاوز  مهیلع و 

اهقوف امف  هزکولا  یف  ناف  هبوقعلاب ، كدی  وا  کفیس  وا  کطوس  کیلع  طرفا  اطخب و  تیلتبا  نا  و   … ) مهکلم لاوز  مهدض و  هروثلا 
مکحت ضرالا و  تاوامـسلا و  هل  زتهت  يذلا  لتقلا  مهقح ) لوتقملا  ءایلوا  یلا  يدوت  نا  نع  کناطلـس  هوخن  کب  نحمطت  الف  هلتقم ،
لتاقلا لتق  وه  هل و  ادح  مالـسالا  لعج  دق  هیناسنالا و  یلع  ءادـتعا  نم  لثمی  امل  قح  نود  دـمعلا  لتق  وه  نایدالا  عیارـشلا و  هتمرحب 

داسفلا و ضرالا  یف  ثیعی  حارف  هنادـجو  هروعـش و  رـشلا  هعزن  هیلع  تکلمت  ناسنا  یف  تدـسجت  یتلا  هتدامل  امـسح  داسفلل و  اـعنم 
یف قحلا  لوتقملا  ءایلوال  ناف  تاعافـشلا  لبقت  تاماحرتسالا و ال  درت  راذـعالا و  ضفرت  دـمعلا  لتق  یف  نا  دابعلا …  هاـیحلا و  لـتقی 

بیرق و خا و  با و  نم  هریغ  یلع  يدتعی  نا  مالسالا  قطنم  یف  زوجی  الف  صتقی ، طقف  هنم  قحلا و  عقی  هدحو  هیلع  ادمع ، لتاقلا  لتق 
مهل نا  امک  هنم - صاصتقالا  لوتقملا  ءایلوا  ءایلواللف - اهتریرجب ، ذخوی  همیرجلا و  هذـه  هعبت  هقحلت  يذـلا  وه  هدـحو  یناجلا  محر ،
 … همیرجلا هذه  تاعبت  راثآ و  لک  هعم  طقـست  يذلا  قلطملا  وفعلا  یف  قحلا  مهل  نا  امک  هیدلا - یلا  لودـعلا  هنع و  وفعلا  یف  قحلا 

- هفیلخ ناک  نا  و  ریبکلا - بصنملا  نوکی  هقوس و ال  ما  امکاح  همیرجلا  بکترم  ناـک  ءاوس  اـهتاعبت  اـهقحلت  دـمعلا  لـتق  همیرج  نا 
قح یف  یه  لب  سوسملا  سئاسلا و  موکحملا  مکاحلا و  اهیف  يواستی  هیمالـسالا  ماـکحالا  ناـف  هنم ، صاـصتقالا  مدـع  یف  هل  اـعیفش 

کلذ یف  وه  و  کلذ - فلاخ  اذاف  اـهدونب  اـهماکحا و  قیبطت  اـهیلع و  هظفاـحملا  یعدـی  هلاـسرلا و  لـثمی  هنـال  مزلا  بجوا و  ریبکلا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا تیب  لها  نم  یقتسملا  مالسالا  عیرشت  یف  نا  .ربکا  مخضا و  هل  هبلاطملا  ربکا و  هیلع  هیلووسملا  تناک  زکرملا -
ناک اذا  اما  .صاصتقالا و  عفر  یف  لبقی  رذـع  لتاقلا و ال  ندـب  نم  صاصتقالا  دـمعلا  لتق  یف  نا  انه  مامالا  هب  حرـصی  امک  و  هلآ ) و 

قح لکایف  هبـصنم  مکاحلا  لغتـسی  نا  زوجی  هیدـلا و ال  کلذ  یف  ناف  دـیب  هبرـض  وا  هداع  لتقی  طوسب ال  دـمع - نع  ال  اطخ - لتقلا 
همکح ال هللا و  هدارا  تحت  یقبی  هناف  هناطلس  ولع  یف  عفترا  هتلزنمب و  یمس  امهم  یلاولا  نا  هتید …  هلهال  عفدی  نا  ضفری  لوتقملا و 
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 … سانلا هماع  نم  رخآ  ناسنا  يا  هب  ذخوی  امب  ذخا  الا  اهیلع و  ءادتعالا  اهنع و ال  جورخلا  هل  زوجی 

.طخـسلا ضغبلا و  تقملا : .نوکی  امم  دیزا  لمعلا  باستحا  يا  هدایزلا  دـیزتلا : .هلازا  یـشلا ء : قحم  .هیف  طارفالا  حدـملا و  ءارطالا :
دبتسا یشلاب ء : رثاتسا  .فعضلا  نهولا : .اهیف  باوصلا  هجو  فرعی  مل  ترکنت : .هبلط  یف  حلا  همزال و  رمالا : یف  جل  .نواهتلا  طقستلا :

کناسل دح  کناسل : برغ  .هدـحلا  واولا  نوکـس  نیـسلا و  حـتفب  هروسلا : .بضغلا  فنالا : هیمح  .لفاغتلا  یباغتلا : .هسفن  هب  صخ  هب 
.بضغلا دنع  ناسللا  نم  ردبی  ام  هردابا : .فیسلا  دحب  هل  اهیبشت 

یناغماد

يزاریش مراکم 

متفه تسیب و  شخب 

ِءاَمِّدلا ِکْفَس  ْنِم  ، ٍهَّدُم ِعاَطِْقناَو  ، ٍهَمِْعن ِلاَوَِزب  يَرْحَأ  َالَو  ، ٍهَِعبَِتل َمَظْعَأ  َالَو  ، ٍهَمِْقِنل یَنْدَأ  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، اَهِّلِح ِْریَِغب  اَهَکْفَسَو  َءاَمِّدلاَو  َكاَّیِإ 
َّنِإَف ، ٍماَرَح ٍمَد  ِکْفَِـسب  َکَناَْطلُـس  َّنَیِّوَُقت  اَلَف  ِهَماَیِْقلا ؛ َمْوَی  ِءاَمِّدلا  َنِم  اوُکَفاَسَت  اَمِیف  ، ِداَبِْعلا َْنَیب  ِمْکُْحلِاب  ٌئِدَْـتبُم  ُهَناَْحبُـس  ُهّللاَو.اَهِّقَح  ِْریَِغب 

ٍإَطَِخب َتِیُلْتبا  ِنِإَو.ِنَدَْـبلا  َدَوَق  ِهِیف  َّنَِأل  ، ِدْـمَْعلا ِْلتَق  ِیف  يِدـْنِع  َالَو  ِهّللا  َدـْنِع  ََکل  َرْذُـع  َالَو.ُُهلُْقنَیَو  ُُهلیُِزی  ْلـَب  ، ُُهنِهُویَو ُهُفِعُْـضی  اَّمِم  َکـِلَذ 
َيِّدَُؤت ْنَأ  ْنَع  َِکناَْطلُس  ُهَوَْخن  َِکب  َّنَحَمْطَت  اَلَف  ، ًهَلَتْقَم اَهَقْوَف  اَمَف  ِهَزْکَْولا  ِیف  َّنِإَف  ؛ َِهبوُقُْعلِاب َكُدَی  ْوَأ  َکُْفیَس  ْوَأ  َکُطْوَس  َْکیَلَع  َطَْرفَأَو 

.ْمُهَّقَح ِلُوتْقَْملا  ِءاَِیلْوَأ  َیلِإ 

همجرت

تمعن و لاوز  ِتعرـس  رتدـیدش و  ِتازاجم  یهلا و  ماقتنا  نتخاس  کـیدزن  رد  زیچ  چـیه  اریز  ، زیهرپب ًادـیدش  قحاـن  ِنوخ  نتخیر  زا 
نایم رد  زیچ  ره  زا  شیپ  تمایق  هاگداد  رد  ناحبـس  دـنوادخ.تسین  قحان  هب  ِنوخ  نتخیر  نوچمه  اه ، تموکح  هب  ندیـشخب  ناـیاپ 

نتخیر اب  زگره  ار  دوخ  يرادمامز  تموکح و  نیاربانب  ، درک دـهاوخ  یـسرداد  هدـش  هتخیر  هک  ییاه  نوخ  دروم  رد  دوخ  ناگدـنب 
نارگید هب  ای  دـنَک  یم  ار  نآ  داینب  هکلب  ، دـنک یم  تسـس  فیعـض و  ار  تموکح  ياه  هیاپ  ، لـمع نیا  اریز  ، نکم تیوقت  مارح  نوخ 

لتق هب  رگا  تسا و  صاصق  نآ  رفیک  ،و  تسین هتفریذـپ  دـمع  لتق  رد  نم  دزن  دـنوادخ و  دزن  يرذـع  هنوگ  چـیه  دزاس و  یم  لـقتنم 
ندز تشم  کی  اب  یتح  تسا  نکمم  نوچ  - داد رفیک  ار  یسک  اروان  هب  تتسد  یتح )  ) ای وت و  ریـشمش  ای  هنایزات  یتشگ و  التبم  اطخ 
بلج ار  اهنآ  تیاضر  و   ) يزادرپب ار  لوتقم  يایلوا  قح  هک  دوش  نآ  زا  عنام  تا  يرادـمامز  رورغ  ادابم  - ددرگ عقاو  لتق  ، رتشیب اـی  و 

(. ینک

زیهرپب ناهانگیب  نوخ  نتخیر  زا  ریسفت : حرش و 

ترضح ، تساه ناسنا  نوخ  هب  مارتحا  نآ  دنک و  یم  ناونع  ار  يرگید  مهم  رایسب  هلأسم  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ار یهاـنگ  یب  نوـخ  هک  دوـبن  یـسک  کـلام  نیقی  هب.دراد  یماو  زیهرپ  هب  رما  نـیا  زا  ار  رتـشا  کـلام  دـکؤم  ددـعتم و  تاریبـعت  اـب 
هب ار  تقد  تیاهن  ، دـنک یم  رداص  ار  مدـلا  رودـهم  دارفا  لـتق  ناـمرف  هک  یماـگنه  هب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  روظنم  هکلب  ، دزیرب
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.دوش هتشک  هابتشا  هب  یهانگ  یب  ادابم  دهد  جرخ 

نوخ نتخیر  يانعم  هب  لصا  رد  « کْفَس ( .» 1  } اَهَکْفَـس َءاَمِّدلا َو  َكاَّیِإ َو  ( ؛» زیهرپب ًادیدش  قحان  ِنوخ  نتخیر  زا  :» دیامرف یم  تسخن 
( . اَهِّلِح ِْریَِغب   { دوش یم  لامعتسا  يزیر  نوخ  نامه  رد  ًابلاغ  یلو  ؛ تسا ناگدید  زا  کشا  نتخیر  ای 

روظنم هک  دهد  یم  حیضوت  ار  نآ  دعب  زیهرپب  اه  نوخ  زا  : دیامرف یم  تسخن  ؛ تسا لامجا  زا  دعب  حیضوت  لیبق  زا  عقاو  رد  هلمج  نیا 
.تسا قحان  نوخ  نتخیر 

کیدزن رد  زیچ  چیه  اریز  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  ار  تشز  رایـسب  لمع  نیا  رابگرم  موش و  ياهدـمایپ  نخـس  همادا  رد  هاگ  نآ 
قحان هب  ِنوخ  نتخیر  نوچمه  ، اه تموکح  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  تمعن و  لاوز  ِتعرـس  رتدـیدش و  ِتازاـجم  یهلا و  ماـقتنا  نتخاـس 
يزیچ لابند  ندرک و  يوریپ  تعباتم و  يانعم  هب  « عَبَت » زا لـصا  رد  « هَِعبَت ( .» 2  } ٍهَِعبَِتل َمَظْعَأ  َال  ،َو  ٍهَمِْقِنل یَنْدَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ( ؛» تسین

الاب هلمج  رد  تسا و  هدـش  قالطا  دریگ  یم  ار  وا  ناماد  ناسنا  لاـمعا  لاـبند  هب  هک  رفیک  تازاـجم و  هب  سپـس  هدـش و  هتفرگ  نتفر 
يَرْحَأ َال  َو   {، تسا هدش  هدارا  انعم  نیمه 

( . اَهِّقَح ِْریَِغب  ِءاَمِّدلا  ِکْفَس  ْنِم  ، ٍهَّدُم ِعاَطِْقنا  ،َو  ٍهَمِْعن ِلاَوَِزب 

نیگنـس تازاجم  ، یهلا دـیدش  ماقتنا  : هدومرف نایب  ار  قحان  هب  نوخ  نتخیر  یفنم  رایـسب  رثا  راـهچ  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تموکح کُلم و  لاوز  تداعس و  تمالس و  ، ّتینما شمارآ ، لیبق  زا  اه  تمعن  لاوز  ، وا

.دنکفا یم  یتسین  هاگترپ  رد  ار  وا  دریگ و  یم  ار  شبحاص  ناماد  قحان  هب  نوخ  هنوگچ  هک  تسا  هداد  ناشن  مه  خیرات 

دروم رد  دوخ  ناگدنب  نایم  رد  زیچ  ره  زا  شیپ  تمایق  هاگداد  رد  ناحبـس  دنوادخ  :» دـیامرف یم  نایب  ار  نآ  موش  رثا  نیمجنپ  سپس 
( . ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ِءاَمِّدلا  َنِم  اوُکَفاَسَت  اَمِیف  ، ِداَبِْعلا َْنَیب  ِمْکُْحلِاب  ٌئِدَْتبُم  ُهَناَْحبُس  ُهّللا  َو  ( ؛» درک دهاوخ  یسرداد  هدش  هتخیر  هک  ییاه  نوخ 

یـسرباسح رتدوز  رتهب  لامعا  هک  دوش  یمن  نآ  زا  عنام  نیا  یلو  ؛ دریگ یم  ماجنا  عیرـس  رایـسب  تمایق  رد  باـسح  هک  تسا  تسرد 
.رتدب لامعا  نینچمه  دوش و 

ِْدبَْعلا ِلَمَع  ِیف  ُرَْظُنی  اَم  ُلَّوَأ   » تسا زامن  دوش  یم  هاگن  نآ  هب  تمایق  رد  کین  لاـمعا  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
نآ هراـبرد  ادـخ  هک  يزیچ  نیتسخن  زین  گرزب  یـصاعم  رد  ،ج 79،ص 227،ح 53} راونالاراحب ( . 1 « } ِِهتاَلَـص ِیف  ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  ِیف 

.تسا قحان  هب  نوخ  دنک  یم  مکح 

نتخیر اب  زگره  ار  دوخ  يرادمامز  تموکح و  نیاربانب  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  رگید  موش  دـمایپ  راهچ  هب  همادا  رد  ترـضح 
نارگید هب  ای  دـنَک  یم  ار  نآ  داینب  هکلب  ، دـنک یم  تسـس  فیعـض و  ار  تموکح  ياه  هیاپ  ، لـمع نیا  اریز  ، نکم تیوقت  مارح  نوخ 

( . ُُهلُْقنَی ُُهلیُِزی َو  َْلب  ، ُُهنِهُوی ُهُفِعُْضی َو  اَّمِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ٍماَرَح ٍمَد  ِکْفَِسب  َکَناَْطلُس  َّنَیِّوَُقت  اَلَف  ( ؛» دزاس یم  لقتنم 

اریز تسا  نشور  ُلُْقنَی ) ُلیُِزی و  ، ُنِهُوی ، ُفِعُْضی  ) هلمج راهچ  نیا  نایم  توافت 
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ارهاظ يزیچ  تسا  نکمم  هاگ  ،و  دنامب اه  تدم  لاح  نآ  اب  ددرگن و  تسس  نآ  ياه  هیاپ  اما  ؛ دوش فیعـض  يزیچ  تسا  نکمم  هاگ 
یثداوح رثا  رب  يدـنمورین  تلود  ًالثم  ؛ ددرگ نآ  هجوتم  یتارطخ  هدـنیآ  رد  دـشاب و  هدـش  تسـس  نآ  ياـه  هیاـپ  یلو  دوشن  فیعض 

تسا نکمم  تسا و  تسس  اه  هیاپ  اما  هدنام  یقاب  ، دادعت نامه  هب  رکشل  هاگ  یلو  تسا  فعض  یعون  نیا  ، دوش یم  فصن  شرکـشل 
.دوش رطخ  اب  هجاوم  يزور 

قحلم ای  رگید و  يروشک  هرمعتـسم  ، تسکـش رثا  رب  هک  ییاهروشک  دننام  تسا  تموکح  کی  قلطم  يدوبان  هب  هراشا  ُُهلیُزی )  ) هلمج
.دوش یم  يرگید  هورگ  نیشناج  یهورگ  اما  تسا  یقاب  تموکح  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ُُهلُْقنَی )  ) هلمج تسا و  هدش  نآ  هب 

دمع لتق  رد  نم  دزن  دنوادخ و  دزن  يرذع  هنوگ  چـیه  :» دـیامرف یم  هدرک  دـمع  لتق  موش  دـمایپ  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ِدْمَْعلا ِْلتَق  ِیف  يِْدنِع  َال  ِهّللا َو  َْدنِع  ََکل  َرْذُع  َال  َو  ( ؛» تسین هتفریذپ 

اما دـمع و  لتق  هن  دریگ  یم  تروص  یهجوت  یب  زا  هک  تسا  ییاه  لتق  هب  رظان  تشذـگ  قباس  ياـه  ثحب  رد  هچنآ  هکنیا  هب  هراـشا 
لـصا رد  تسا و  صاصق  ياـنعم  هب  « دَوَق ( .» 1  } َدَوَق ِهِیف  َّنَِأل  ( ؛» تسا صاصق  نآ  رفیک  «و  تسا نیگنـس  رایـسب  شتازاجم  دـمع  لـتق 

لحم هب  ار  لتاق  هک  اجنآ  زا.تسا  یـصخش  ای  زیچ  نداد  قوس  ندرب و  هار  ياـنعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  « تداـیق »و« لوق » نزو رب  « دْوَق » زا
( . ِنَدَْبلا  { تسا هدمآ  صاصق  يانعم  هب  هژاو  نیا  ، دنرب یم  لتق 

نوچ - داد رفیک  ار  یسک  اروان  هب  تتسد  یتح )  ) ای وت و  ریشمش  ای  هنایزات  یتشگ و  التبم  اطخ  لتق  هب  رگا  :» دیازفا یم  همادا  رد  سپس 
لوتقم يایلوا  قح  هک  دوش  نآ  زا  عنام  تا  يرادـمامز  رورغ  ادابم  - ددرگ عقاو  لتق  ، رتشیب ای  ندز و  تشم  کی  اب  یتح  تسا  نکمم 

ٍإَطَِخب َتِیُلْتبا  ِنِإ  َو  ( ؛») ینک بلج  ار  اهنآ  تیاضر  و   ) يزادرپب ار 

رب « زْکَو » هـشیر زا  ندز  تـشم  ياــنعم  هـب  « هَزْکَو ( .» 1  } ِهَزْکَوـْلا ِیف  َّنِإَـف  ؛ َِهبوُقُْعلاـِب َكُدـَـی  ْوَأ  َکُْفیـَـس  ْوَأ  َکُـطْوَس  َکــْیَلَع  َطَْرفَأ  َو 
زا « َّنـَـحَمْطَت ــال  ( .» 2  } َّنـَـحَمْطَت اـَـلَف  ًهـَـلَتْقَم ، اـَـهَقْوَف  اــَـمَف   { تــسا هدـــش  هــتفرگ  ندـــنار  بــقع  ندز و  ياـــنعم  هــب  « زغم » نزو

تـسا رورغ  ربک و  يانعم  هب  الاب  تراـبع  رد  هدـش و  هتفرگ  ندرک  ربکت  ندرب و  ـالاب  ياـنعم  هب  « مهـس » نزو رب  « حْـمط »و« حومُط » هشیر
( . ْمُهَّقَح ِلُوتْقَْملا  ِءاَِیلْوَأ  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ  ْنَع  َِکناَْطلُس   { تسا ربکت  يانعم  هب  « هَوَْخن ( .» 3  } ُهَوَْخن َِکب  {

: تسا عون  هس  رب  لتق  دنا ، هدرک  هدافتسا  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  اهقف  هچنآ  قباطم  میناد  یم 

لتق هب  رجنم  ًابلاغ  هک  دورب  يراک  غارس  هب  هکنیا  ای  دشاب و  لباقم  فرط  نتشک  ، یناج ِدصق  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  دمع و  لتق  : مکی
مه لتق  دصق  یناج  رگا  دوش و  یم  لتق  ببس  ًابلاغ  هک  ندرک  دراو  زغم  رب  ینیگنس  هبرض  دننام  دشابن  لتق  وا  دصق  دنچره  ، دوش یم 

.دننک قفاوت  هید  رب  یناج  نوخ و  نابحاص  هکنیا  رگم.تسا  صاصق  هب  موکحم  دشاب  هتشادن 

لتق مه  وا  دـصق  تسین و  لتق  ببـس  ًاـبلاغ  هک  دـهد  یم  ماـجنا  يراـک  ناـسنا  هک  تسا  ییاـج  رد  نآ  تسا و  دـمع  هبـش  لـتق  : مود
كوش فرط  هب  ، نآ رثا  رب  دـنک و  یم  دراو  يرگید  ندـب  هب  ینزوس  یـسک  هکنیا  دـننام  دوش ؛ یم  گرم  هب  رجنم  ًاقافتا  یلو  ؛ تسین

تسا و لیبق  نیمه  زا  اه  هداـج  رد  هیلقن  لـیاسو  ياـه  فداـصت  زا  يرایـسب.دنیوگ  یم  دـمع  هبـش  ار  نیا  دریم  یم  دوش و  یم  دراو 
.تسا یناج  لام  رد  هید  قلعت  نآ  مکح 
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رثا رب  اما  ؛ هتـشادن لوتقم  صخـش  هب  یطابترا  چـیه  هک  دـنز  یم  يراـک  هب  تسد  ، ناـسنا هکنیا  نآ  تسا و  ضحم  ياـطخ  لـتق  : موس
یم اهر  تسار  تمس  هب  يریت  ندرک  راکش  يارب  یصخش  هکنیا  لثم.دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم  عقاو  فده  لوتقم  صخش  ، یلماوع
نآ مکح  دنیوگ و  یم  ضحم  ياطخ  ار  نیا  دشک  یم  ار  وا  هدروخ  يدرف  هب  دـنک و  یم  هنامک  هدروخ  ییگنـس  هب  ریت  نیا  اما  دـنک 

.تسا هلقاع  هب  هید  قلعت 

هاوخ ؛ دـیامن ارجا  هزادـنا  زا  شیب  دـنک و  اـطخ  نآ  يارجا  رد  ریزعت  اـی  دـح  يرجم  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تاـید  دودـح و  باـتک  رد 
هک هدـش  حرطم  باتک  نآ  رد  هک  يرگید  هلأسم  اـب  هلأـسم  نیا.ددرگ  ناربج  دـیاب  تروص  ره  رد  هن  اـی  دوش  موکحم  گرم  بجوم 

دح و يرجم  ای  لاملا  تیب  ایآ  دوش  موکحم  گرم  ببس  یلو  دریگ  ماجنا  اطخ  طارفا و  نودب  هزادنا و  هب  ًالماک  ریزعت  دح و  هاگره 
تسین و لاکشا  زا  یلاخ  زین  مکح  نآ  اما  ؛ تسا نامض  مدع  فورعم  ، هلأسم نآ  رد  دنچره  ، درادن یطابترا  هن ؟ ای  تسا  نماض  ، ریزعت

یطابترا مالسلا  هیلع  ماما  مالک  تسین و  حیحص  دنا  هدرک  طلخ  مه  اب  ار  هلأسم  ود  نیا  هک  دوش  یم  هدید  حورش  زا  یضعب  رد  هچنآ 
.درادن مود  هلأسم  اب 

مالسا رد  سفن  لتق  هانگ  ّتیّمها  هتکن :

يرگید عوضوم  چـیه  رد  نآ  هیبش  هک  هدـمآ  ناهانگ  یب  نوخ  نتخیر  هرابرد  یتاریبعت  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  رد 
: دوش یمن  هدید 

ِیف ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  اـْنبَتَک  َکـِلذ  ِلْـجَأ  ْنِم  : »» تسا هدـمآ  هدـئام  هروس  هیآ 32  رد  هـلمج  زا 
داسف ای  لتق  باکترا  نودـب  ار  یناسنا  ، سک ره  هک  میتشاد  ررقم  لیئارـسا  ینب  رب  تهج  نیمه  هب  ًاعیِمَج ؛ » َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا 

«. تسا هتشک  ار  اه  ناسنا  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  ، دشکب نیمز  يور  رد 

ًاباذَـع َُهل  َّدَـعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  َبِضَغ  اهِیف َو  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  : »» تسا هدـمآ  ءاـسن  هروس  هیآ 93  رد 
دوب و دهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا  خزود  وا  تازاجم  دـناسرب  لتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  سکره  ؛ » ًامیِظَع

«. تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یگرزب  تازاجم  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دنک و  یم  بضغ  وا  رب  دنوادخ 

درف چـیه  میناد  یم  اریز  ، تفر دـهاوخن  اـیند  زا  ناـمیااب  دـمع  ِلـتاق  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  « شتآ رد  یگنادواـج  دولخ و  » هب ریبـعت  زا 
.درادن شتآ  رد  یگنادواج  دولخ و  ینامیااب 

مامت ٍّقَح ؛ ِْریَِغب  َکِفُـس  ٍمَد  ْنِم  ِهّللا  یَلَع  ُنَوْهأ  ًاعیمَج  اْینّدـلا  ُلاوََزل  : » تسا هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
،ج 10،ص 4769} همکحلا نازیم  ( . 1 «. } دوش هتخیر  قحان  هب  ینوخ  هک  تسا  نیا  زا  رت  ناسآ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دوش  ناریو  ایند 

ِیف ٌلِیتَق  ِهّللا  َلوُسَر  اَـی  َُهل  َلـیِقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  َِیتُأ  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
ْنَم مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ُهْوَتَأَف  ُساَّنلا  َعَماَسَتَو  َلاَق  ْمِهِدِجْسَم  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  یِشْمَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َماَقَف  َهَْنیَهُج  ِدِجْـسَم 
َّنَأ َْول  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  ِهّللاَو  ُهَلَتَق  ْنَم  يَرُْدیَال  َنیِِملْـسُْملا  ِیَناَرْهَظ  َْنَیب  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٌلِیتَق  َلاَقَف  يِرْدـَن  اَم  ِهّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق  اَذ  َلَتَق 

یـسک ْمِهِهوُجُو ؛ یَلَع  َلاَق  ْوَأ  ِراَّنلا  ِیف  ْمِهِرِخاَنَم  یَلَع  ُهّللا  ُمُهَّبَکَأـَل  ِِهب  اوُضَرَو  ٍِملْـسُم  ٍئِْرما  ِمَد  ِیف  اوُکِرَـش  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َلـْهَأ 
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تکرح تساخرب و  ربمایپ.تسا  هداتفا  هْنیَهُج  هلیبق )  ) دجـسم رد  يا  هتـشک  ادخ  لوسر  يا  : درک ضرع  دیـسر و  ادخ  لوسر  تمدـخ 
ار درف  نیا  یـسک  هچ  : دومرف ربمایپ  دـندرک  عامتجا  اجنآ  رد  دندینـش  ار  نخـس  نیا  مدرم  هک  یماگنه.دیـسر  اهنآ  دجـسم  هب  ات  درک 
؟ دشابن مولعم  وا  لتاق  دوش و  هتـشک  ناناملـسم  نایم  رد  یـسک  : درک ضرع.میناد  یمن  ادـخ  لوسر  يا  : دـندرک ضرع  تسا ؟ هتـشک 

نآ هب  یضار  دنشاب و  یناملـسم  نوخ  کیرـش  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  مامت  رگا  تسا  هدرک  قح  هب  ثوعبم  ارم  هک  ییادخ  هب  مسق 
 { ،ج 101،ص 383،ح 3 راونالاراحب ( . 2 «. } دنکفا دهاوخ  خزود  شتآ  رد  تروص  هب  ار  اهنآ  همه  دنوش 

متشه تسیب و  شخب 

همان نتم 

َّبُحَو ، اَْهنِم َُکبِْجُعی  اَِمب  َهَقِّثلاَو  ، َکِسْفَِنب َباَجْعِْإلاَو  َكاَّیِإَو 

443 ص :
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.َنِینِسْحُْملا ِناَسْحِإ  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  َقَحْمَِیل  ِهِسْفَن  ِیف  ِناَْطیَّشلا  ِصَُرف  َِقثْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ِءاَرْطِْإلا

ُلِْطُبی َّنَْملا  َّنِإَـف  ، َکـِْفلُِخب َكَدِـعْوَم  َِعْبُتتَف  ْمُهَدـِعَت  ْنَأ  ْوَأ  ، َکـِْلِعف ْنِم  َناَـک  اَـمِیف  َدُّیَزَّتـلا  ِوَأ  ، َکـِناَسْحِِإب َکـِتَّیِعَر  یَلَع  َّنَْملاَو  َكاَّیِإَو 
ام اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاـتْقَم  َُربَـک  :» َیلاَـعَت ُهّللا  َلاَـق.ِساَّنلاَو  ِهّللا  َدـْنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  َفـْلُْخلاَو  ، ِّقَْـحلا ِروـُِنب  ُبَهْذَـی  َدُّیَزَّتـلاَو  ، َناَـسْحِْإلا
اَذِإ اَْـهنَع  َنْهَوـْلا  ِوَأ  ، ْتَرَّکَنَت اَذِإ  اَـهِیف  َهَجاَـجَّللا  ِوَأ  ، اَِـهناَْکمِإ َدــْنِع  اَـهِیف  َطُّقـَـسَّتلا  ِوَأ  ، اَِـهناَوَأ َلـْبَق  ِرُومُأـْلِاب  َهَـلَجَْعلاَو  َكاَّیِإَو  «. َنُولَعْفَتاـَل

.ُهَِعقْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ِْعقْوَأَو  ، ُهَعِضْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ْعَضَف  ْتَحَضْوَتْسا ،

اه همجرت 

یتشد

زا همه  اهنیا  هک  یـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  شیاتـس  و  ینک ، نانیمطا  دوخ  ياه  یبوخ  هب  و  يدرگ ! يدنـسپ  دوخ  راـچد  زگره  اداـبم 
 . دزاس دوبان  ار  ناراکوکین  کین ، رادرک  و  تسوت ، هب  ندروآ  موجه  يارب  ناطیش  ياه  تصرف  نیرتهب 

يا هدعو  ار  مدرم  ای  يرامشب ، گرزب  يا  هداد  ماجنا  ار  هچنآ  ای  يراذگ ، ّتنم  مدرم  رب  يداد  ماجنا  هک  ییاه  تمدخ  اب  زگره  ادابم 
ار قـح  روـن  ندرمـش ، گرزب  ار  يراـک  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  يراـکوکین  شاداـپ  نداـهن ، ّتنم  ییاـمن !  هدـعو  فـلخ  سپـس  هداد ،

: دومرف گرزب  يادخ  هک  دنازیگنا  یم  رب  ار  مدرم  ادخ و  مشخ  ندرک ، لمع  هدعو  فالخ  و  دنادرگ ، شوماخ 

« دینکن لمع  دییوگب و  هک  نآ  ادخ  دزن  گرزب  ینمشد  »

هک يزیچ  رد  اـی  و  يزرو ، یتسـس  هدیـسر  نآ  تقو  هک  يراـک  اـی  ینک ، باتـش  هدیـسرن  ارف  نآ  تـقو  هـک  يراـک  رد  زگره  اداـبم 
رد ار  يراک  ره  ات  نک  شالت  ینک ! یهاتوک  راکـشآ  حـضاو و  ياـهراک  رد  اـی  ییاـمن و  ییوج  هزیتس  تسین  نشور  نآ ) تقیقح  )

 . یهد ماجنا  دوخ ، هب  صوصخم  نامز  رد  و  دوخ ، ياج 

يدیهش

ناطیش ياهتصرف  نیرتهب  زا  همه  اهنیا  هک  نتشاد  تسود  ار  شیاتس  و  ندوب ، نئمطم  يدنـسپدوخ  هب  و  ندیدنـسپ ، دوخ  زا  زیهرپب  و 
گرزب يا  هدرک  ار  هچنآ  ای  يراذـگ  تنم  تیعر  رب  دوخ  یکین  اب  هک  زیهرپب  .دزاس و  دوباـن  ار  ناراـکوکین  هدرک  و  دزاـتب ، اـت  تسا 

ار قح  رون  ندرمـش  گرزب  ار  راک  دربب و  ار  یکین  جرا  نداهن  تنم  هک  يرآ  فالخ  هدعو  رد  یهد و  يا  هدـعو  ار  نانآ  ای  يرامش 
ادخ دزن  تسا  ینمـشد  گرزب  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  .دنازیگنا و  رب  ار  مدرم  ادخ و  مشخ  هدـعو  فالخ  و  دـنادرگ ، شوماخ 

نکمم شماـجنا  نوچ  نآ  رد  یتسـس  اـی  هدیـسرن ، نآ  ماـجنا  ماـگنه  هک  ییاـهراک  رد  باتـش  زا  زیهرپـب  و  .دـینکن .» دـییوگب و  هک 
زیچ ره  سپ  .تسا  راکـشآ  هک  هاگ  نآ  ندیزرو  یتسـس  ای  تسا ، رادیاپان  نآ  رد  تسار  هار  هک  ییاهراک  رد  ندیزیتس  ای  هدیدرگ ،

.رازگب نآ  ماگنه  هب  ار  يراک  ره  رادب و  نآ  ياج  رد  ار 

یلیبدرا
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ندرک هغلابم  نتشاد  تسود  تدوخ و  سفن  زا  ار  وت  درآ  بجعب  هک  يزیچب  ندرک  دامتعا  دوخ و  سفن  هب  ینیب  نتشیوخ  زا  زیهرپ  و 
ندرک یئوکین  زا  تسه  هچنآ  دـنک  وـحم  اـت  وا  سفن  رد  تسناطیـش  ياهتـصرف  نیرتـمکحم  زا  نیا  هک  یتسردـب  سپ  وـت  ياـنث  رد 

زا دـش  تفای  هچنآ  رد  وا  رب  دوخ  یتدایز  راهظا  ای  نآب  وت  ندومن  ناـسحاب  تدوخ  تیعر  رب  تنم  نداـهن  زا  زیهرپ  هدـننک و  یئوکین 
تنم هک  یتسردـب  سپ  وت  ندرک  فالخ  ببـسب  ار  دوخ  هدرک  هدـعو  يزادـنا  سپاو  سپ  ار  ناشیا  یهد  هدـعو  هکنآ  اـی  وت  رادرک 

ادـخ و دزن  مشخ  دـنادرگ  یم  بجاو  هدـعو  ندرک  فالخ  ارقح و  رون  درب  یم  نتـسج  ّتیزم  ارناسحا و  دـنادرگ  یم  لـطاب  نداـهن 
زا سرتب  دینکن  هچنآ  دـیئوگب  هکنآ  يادـخ  دزن  رد  نتـشاد  نمـشد  يور  زا  تسا  گرزب  هک  هناحبـس  يادـخ  تسا  هدومرف  نامدرم 

دـشابن مولعم  هاگ  ره  نآ  رد  ندرک  هزیتس  اب  نآب و  ندرک  ادیپ  تردق  دزن  نآ  رد  نداتفا  نآ و  نامز  ندیـسر  زا  شیپ  اهراکب  نتفاتش 
عقاو شدوخ و  ياج  رد  ار  يراک  ره  هنب  سپ  نآ  لیـصحت  هجو  دـشاب  نشور  نوچ  نآ  عاقیا  زا  ندـش  تسـس  ای  نآ  لیـصحت  هجو 

نآ عوقو  عقوم  رد  ار  يرادرک  ره  نادرگ 

یتیآ

اریز نک ، زیهرپ  نارگید ، ياهینابز  برچ  شیاتس و  هب  یگتسبلد  زا  زین  هدش و  تباجعا  بجوم  هچنآ  هب  دامتعا  زا  يدنـسپدوخ و  زا 
دوخ ناسحا  هب  هکنیا  زا  راهنز  .دزاس  دوبان  ار  ناراکوکین  يوکین  ياهرادرک  ات  نتخات  يارب  تسا  ناطیش  ياهتـصرف  نیرتهب  زا  یکی 

ار ناسحا  نداهن  تنم  اریز  .ینک  نآ  فالخ  یهد و  هدعو  ای  يرامش  شگرزب  يا ، هدرک  اهنآ  يارب  هچنآ  ای  يراذگ  تنم  تیعر  رب 
.دوش مدرم  ادخ و  مشخ  نتخیگنارب  ببس  هدعو ، فلخ  دنادرگ و  شوماخ  ار  قح  رون  راک ، ندرمش  گرزب  دنک و  لطاب 

.{ هیآ 3 هروس 61 ، . 42  } .دیرواین ياج  هب  دییوگب و  يزیچ  هک  دیآ  یم  مشخ  هب  تخس  دنوادخ  دیامرف  یلاعت  يادخ 

تسا و هدیسر  ارف  نآ  نامز  هک  يراک  نداد  ماجنا  رد  یتسس  زا  زین ، زیهرپب و  اهنآ  نامز  ندیسر  زا  شیپ  اهراک  رد  ندرک  باتـش  زا 
زاب و فدـه  هب  ندیـسر  هار  هک  یماگنه  اـهراک ، رد  ندرک  یتسـس  زا  دوب و  ادـیپان  شا  هتـشررس  هک  يراـک  رد  رارـصا  جاـجل و  زا 

.ناسر ماجنا  هب  شماگنه  هب  ار  راک  ره  هنب و  دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  سپ  .يامن  رذح  تسا ، نشور 

نایراصنا

نیا اریز  ، شاـب رذـحرب  مدرم  فیرعت  شیاتـس و  هب  هقـالع  زا  ،و  دـنک يدنـسپ  دوخ  هب  هدوـلآ  ار  وـت  هچنآ  رب  هیکت  يدنـسپدوخ و  زا 
 . دنک دوبان  ار  ناراکوکین  یکین  ات  تسوا  رظن  رد  ناطیش  ياه  تصرف  نیرت  نئمطم  زا  تالاح 

يا هدـعو  ّتیعر  هب  اـی  ، يرامـش گرزب  تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  دوخ  هدرک  اـی  ، يراذـگ ّتنم  ّتیعر  رب  ار  تناـسحا  هکنیا  زا  زیهرپـب 
ندرب نیب  زا  ثعاب  نتـشادنپ  تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  راک  ،و  ناسحا نالطب  بجوم  ّتنم  هک  ارچ   ، يروآ اج  هب  ار  نآ  فالخ  یهد و 

هک تسادـخ  گرزب  مشخ  ثعاـب  نیا  :» هدومرف گرزب  دـنوادخ  ، تسا مدرم  ادـخ و  مشخ  ببـس  هدـعو  فلخ  ،و  بلق رد  قـح  روـن 
 «. دیهدن ماجنا  دییوگب و 

مولعمان هک  يزیچ  رد  يزابجل  ای  ، هدـش نکمم  شماجنا  هک  يروما  رد  يراـگنا  لهـس  اـی  ، هدیـسرن شتقو  هک  ییاـهراک  رد  هلجع  زا 
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تسا نشور  هک  هچنآ  رد  یتسس  ای  ، تسا

 . هد ماجنا  شدوخ  عقوم  هب  ار  يراک  ره  ،و  راذگب شدوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره.شاب  رذح  رب 

حورش

يدنوار

همالک دکا  مث  .هللا  بضغ  بجوی  دعولا  فالخا  نا  ینعی  تقملا : بجوی  فلخلا  .لطبی و  کلهی و  يا  قحمی : .حدملا و  ءارطالا : و 
یلع رمضا  و  اتقم ، تقملا  ربک  يا  لعاف ، ریمـض  ربک  یف  .هضغبا و  اتقم : هتقم  و  نولمعت ، ام ال  اولوقت  نا  هللا  انع  اتقم  ربک  یلاعت  هلوقب 
معن دیز  کلوقک  مومذـم ، نولعفت  ام ال  مکلوق  هریدـقت : مذـلا ، ینعمب  هنال  لوقلل ، اربخ  اتقم  ربک  نوکی  نا  نسح  .ریـسفتلا و  هطیرش 

نا لحم  و  نایبلا ، یلع  بصن  اتقم  .حودمملا و  دیز  ریدقتلا : و  حدملا ، هانعم  نال  دئاع  هیف  سیل  ربخلا و  هدعب  ام  ادـتبم و  دـیزف  الجر 
: اهنادا .اولوقی و  نا  وه  يا  ادتبم  رامـضا  یلع  وا  هللادنع ، اتقم  ربک  نولعفت  ام ال  مکلوق  يا  ربخلا ، اهلبق  ام  ءادـتبالا و  یلع  عفر  اولوقت 

.هنع هلغش  اطیبثت  رمالا  نع  هطبث  لاقی : وطابتلا ، يا  اهیف  طبثتلا  يور و  .هلجاعلا و  نع  یهن  اهتق و  و 

يردیک

مثیم نبا 

هلمح ي هرداب : ینابزدنت  ناسللا : برغ  درم  کی  یکاب  یب  يدنت و  هلمح و  لجرلا : هروس  .راک  کی  زا  نکمم  رادـقم  تبون ، هصرف :
ار وت  مدرم  هک  نیا  زا  و  زیهرپب ، دـنک ، يدنـسپدوخ  هب  راداو  ار  وت  هک  يزیچ  هب  دامتعا  يدنـسپدوخ و  زا  ندرک  تازاجم  هدزباتش و 

نیب زا  ار  ناراکوکین  کین  راثآ  دناوتب  ات  تسا  ناطیـش  يارب  اهتـصرف  نیرتهب  زا  یتلاح  نینچ  اریز  شاب ، رذحرب  دـننک  شیاتـس  دایز 
هولج تسه  هچنآ  زا  شیب  ینک ، یم  هک  ار  يراک  ای  و  يراذگب ، تنم  اهنآ  رس  رب  ینک  یم  مدرم  هب  هک  یبوخ  ربارب  رد  ادابم  .دربب و 
هچنآ زا  شیب  ار  راک  و  دنک ، یم  لیاز  ار  یبوخ  هجیتن ي  يراذـگ  تنم  اریز  ینکن ، افو  هک  یهدـب  يا  هدـعو  نانآ  هب  ادابم  و  یهد ،

: دیامرف یم  گرزب  يادخ  ددرگ ، یم  ادخ  مشخ  ثعاب  ندرکن  افو  هدعو  هب  و  دیادز ، یم  لد  زا  ار  قح  رون  ندرک ، یقلت  تسه  هک 
ماگنه هب  نآ  نداهناو  ای  نآ و  تقو  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  اهراک  رد  باتـش  زا  نک  زیهرپ  .نولعفت  ـال  اـم  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اـتقم  ربک 
تیارب هک  یماگنه  هب  راک  ندرمـش  کبـس  ای  و  یبای ، یمن  رد  ار  نآ  هک  يراک  رد  اجیب  يراشفاپ  ای  و  نآ ، ماجنا  لاجم  ندش  مهارف 

همه ي هک  ار  هچنآ  اداـبم  .روآ  ياـج  هب  دوخ  عقوم  هب  ار  يراـک  ره  و  هدـب ، رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  سپ  .تسا  هدـش  نشور 
ار دوخ  وت  دنناد  یم  همه  تسا و  مزال  هجوت  تقد و  هک  ییاج  رد  ادابم  و  یهد ، صاصتخا  دوخ  هب  دـنراد  ناسکی  قح  نآ  رد  مدرم 
داد هک  دـییاپ  دـهوخن  يرید  هدـش و  نشور  زیچ  همه  دـش ، دـهاوخ  هتفرگ  يرگید  عـفن  هـب  وـت  زا  قـح )  ) نآ اریز  ینزب ، یناداـن  هـب 

وزاب و تسد و  هلمح ي  تدوخ و  يزیت  يدـنت و  ولج  و  شاب ، طلـسم  دوخ  رب  مشخ  ماـگنه  هب  .تفرگ  دـنهاوخ  وت  زا  ار  هدـیدمتس 
تمـشخ شتآ  ات  نک ، يراددوخ  تردق ، لامعا  رد  ریخات  و  باتـش ، زا  یـشوپ  مشچ  اب  اهراک  نیا  همه ي  زا  ریگب ، ار  تا  ینابزدب 

رایسب تراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  هرابرد ي  هک  نآ  رگم  يوش  یمن  طلسم  دوخ  رب  زگره  و  يدرگ ، طلسم  دوخ  رب  دنیشن و  ورف 
نتشاد تسود  زا  نینچمه  دناشکب و  يدنسپدوخ  هب  ار  وا  هک  يزیچ  هب  دامتعا  يدنـسپدوخ و  زا  مشـش : تسیب و  .یـشاب  لوغـشملد 
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ناف ترابع : اـب  دروم  هس  ره  زا  و  دـننآ ، هشیر ي  يدنـسپدوخ و  ماود  ثعاـب  يرخآ  دروم  ود  .تسا  هتـشاد  رذـحرب  داـیز ، شیاـتس 
-1 دراد : دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود  .تسا  قثوا )  ) هب قلعتم  هسفن ، یف  و  هلمج ي : تسا : هتـشاد  رذحرب  ار  وا  نینـسحملا ، کلذ … 

تـسد هب  یتصرف  ناطیـش  رگا  نیاربانب  تسا  هدـیاف  یب  نآ  دوجو  اب  ناراکوکین ، یکین  تسا ، تکـاله  دراوم  زا  يدنـسپدوخ  نوچ 
صخش .دور 2 - یم  نـیب  زا  ماـمتب  هدرک ، ناـسحا  هـچ  ره  دـنک  رواـب  مـه  وا  دــهد و  هوـلج  ناـسنا  يارب  ار  يدنــسپدوخ  و  دروآ ،

نتفرگ هدیدان  ثعاب  يو  يدنـسپدوخ  هجیتن  رد  دنک و  یمن  یقلت  ناسحا  دـنک - وا  هب  تبـسن  مه  یناسحا  ره  سک  ره  دنـسپدوخ -
، زین ناراکوکین  یکین  هدننکدوبان ي  تسا ، ناطیـش  يدنـسپدوخ ، اشنم  نوچ  .تسا و  هدرک  یکین  وا  هب  هک  دوش  یم  یـسک  ناسحا 
تسیب و .تسا  هدرمش  مزال  ار  نآ  زا  يرود  هتسناد و  یناطیش  لمع  ار  لمع  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ور ، نیا  زا  دوب ، دهاوخ  ناطیش 
.دنک 2- یم  نانآ  هب  هک  یناسحا  ربارب  رد  تیعر  رـس  رب  ندراذگ  تنم  زا  - 1 تسا : هتشاد  رذحرب  ار  وا  دنسپان  تفـص  هس  زا  متفه :

هچنآ زا  شیب  تسا  هدرک  مدرم  هب  تبـسن  هک  ار  یناـسحا  ینعی  تـسا ، هداد  ماـجنا  مدرم  هراـبرد ي  هـک  يراـک  نداد  هوـلج  گرزب 
نیا اب  تسا  هتشاد  رذحرب  يراذگ  تنم  زا  ار  يو  هاگنآ  .دنکن  افو  هک  دهدب  يا  هدعو  مدرم  هب  ادابم  .دهد 3 - تبسن  دوخ  هب  تسه 

هیآ ي هب  تسا  یتراشا  نخـس 306  نیا  و  درب ) یم  نیب  زا  ار  ناسحا  هجیتن ي  يراذگ  تنم  اریز   ) ناسحالا لطبی  نملا  ناف  ترابع :
: راتفگ نیا  اب  هتشاد  رود  هب  ناسحا  نداد  هولج  گرزب  زا  ار  وا  زین  .يذالا و  نملاب و  مکتاقدص  اولطبت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  هکرابم :

ناـمه اـجنیا  رد  قح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .دـیادز و  یم  لد  زا  ار  قح  روـن  نداد  هوـلج  تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  راـک  اریز 
سوفن هک  دنتـسه  ینالقع  يا  هولج  ياراد  اهنیا  اریز  دـشاب ، نتفگ  هب  زاین  هک  اجنآ  تسا  راـتفگ  رد  تقادـص  اـی  مدرم و  هب  ناـسحا 
هداـعلا قوف  یتفـص  مه  غورد  و  تسا ، غورد  زا  یعون  لـمع ، نداد  هولج  گرزب  نوچ  .درب و  یم  تذـل  نآ  زا  هدوب ، نادـب  لـیامتم 

لد رد  لمع  نآ  يارب  یشزرا  هجیتن  رد  و  دزاس ، یم  شوماخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  قح  رون  هک  تسا  یلماوع  زا  ریزگان  تسا ، دنسپان 
ادخ و مشخ  ثعاب  ندرکن  افو  هدعو  هب  : ) تسا هتشاد  رذحرب  نایب  نیا  اب  هدعو ، فلخ  زا  ار  يو  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنام  یمن  مدرم 

اتقم ربک  دیامرف : یم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  لیلد  هب  ادخ  مشخ  اما  و  تسا ، نشور  حـضاو و  مدرم ، مشخ  اما  .ددرگ ) یم  مدرم 
نیا ياراد  هچ  ره  و  تسا : نینچ  اهنآ  ردـقم  ياربک  هک  دنتـسه  يرمـضم  تاسایق  يارب  ارغـص  تامدـقم  ـالاب  دروم  هس  هللا …  دـنع 

رذـحرب طیرفت  طارفا و  يوس  ود  زا  یکی  رد  اهراک  نداد  رارق  زا  ار  وا  متـشه : تسیب و  .تسج  يرود  نآ  زا  دـیاب  دـشاب ، اـهیگژیو 
دروم رد  يراشفاپ  تجاجل و  اب  نآ و  تقو  ندیسر  ارف  زا  شیپ  يراک  رد  یگدزباتش  زا : تسا  ترابع  طارفا ، بناج  اما  تسا  هتشاد 

نینچمه و  تسین ، نشور  راک ، هار  هک  یتقو  ای  .تسا و  هدرک  رییغت  نآ  دروم  ای  تسین و  ناسنا  تسد  رد  نآ  هتـشررس ي  هک  يراک 
لباقم هطقن  هک  تسا  نادـب  يزایتسد  ماـگنه  هب  يراـک  زا  ینیـشن  بقع  يراددوخ و  طـیرفت ، فرط  اـما  .راـک و  رد  يراـگنا  لـهس 
تـسا يراک  رد  يراشفاپ  لباقم  هطقن  هک  تسا  نشور  نآ  ماجنا  هار  هک  یماگنه  راک  زا  یناوتان  اب  و  دـشاب ، یم  راک  رد  یگدزباتش 

رب اـهراک  ماـجنا  روتـسد  ینعم  هب  دوـخ  طـیرفت ، طارفا و  فرط  ود  زا  یهن  همزـال ي  .تسین و  ناـسنا  تسد  رد  نآ  هتـشررس ي  هک 
ياج هب  ار  زیچ  ره  نیاربانب  تسا : هدومرف  تهج  نادب  .تسا  قح  حیحـص و  هاگیاج  رد  فرط و  ود  زا  طسو  دح  ینعی  لدـع  ساسا 

.هد ماجنا  دوخ  تقو  هب  ار  يراک  ره  هدب و  رارق  دوخ 

دیدحلا یبا  نبا 

ُنوُکَی اَم  َقَحْمَِیل  ِهِسْفَن  ِیف  ِناَْطیَّشلَا  ِصَُرف  َِقثْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ِءاَرْطِْإلا  َّبُح  اَْهنِم َو  َُکبِْجُعی  اَِمب  َهَقِّثلا  َکِسْفَِنب َو  َباَـجْعِْإلا  َكاَّیِإ َو  َو 
َكَدِـعْوَم َعـِْبُتتَف  ْمُهَدـِعَت  ْنَأ  ْوَأ  َکـِْلِعف  ْنِم  َناَـک  اَـمِیف  َدُّیَزَّتـلا  ِوَأ  َکـِناَسْحِِإب  َکـِتَّیِعَر  یَلَع  َّنَْملا  َكاَّیِإ َو  َنِینِـسْحُْملا َو  ِناَـسْحِإ  ْنِم 
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[ ُهَناَْحبُس  ] ُهَّللا َلاَق  ِساَّنلا  ِهَّللا َو  َْدنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  َْفلُْخلا  ِّقَْحلا َو  ِرُوِنب  ُبَهْذَی  َدُّیَزَّتلا  َناَسْحِْإلا َو  ُلِْطُبی  َّنَْملا  َّنِإَف  َکِْفلُِخب 

[ َُطقاَسَّتلَا  ] ِوَأ اَِهناَوَأ  َْلبَق  ِرُومُْألِاب  َهَلَجَْعلا  َكاَّیِإ َو  َو  فصلا 3 } . هروس  ( 1 َنُولَعْفَت {  ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َیلاَعَت  َو 

[ ٍلَمَع  ] َّلُک ِْعقْوَأ  ُهَعِضْوَم َو  ٍْرمَأ  َّلُک  ْعَضَف  ْتَحَضْوَتْسا  اَذِإ  اَْهنَع  َنْهَْولا  ِوَأ  ْتَرَّکَنَت  اَذِإ  اَهِیف  َهَجاَجَّللا  ِوَأ  اَِهناَْکمِإ  َْدنِع  اَهِیف  َطُّقَسَّتلَا 

ُهَِعقْوَم ٍْرمَأ 

اهنم کبجعی  امب  هقثلا  کسفن و  نم  کبجعی  ام  كایإ و  هلوق ع  اهنم  اهوحراش  نحن  ایاصو  یلع  لصفلا  اذه  لمتشا  دق 

.هسفنب ءرملا  باجعإ  عبتم و  يوه  عاطم و  حش  تاکلهم  ثالث  ربخلا  یف  درو  دق 

.بجعلا نم  دشأ  هشحو  اضیأ ال  ربخلا  یف  و 

.بجعلا رخفلا و  مدآ و  نبال  امف  بارت  نم  مدآ  مدآل و  سانلا  ربخلا  یف  و 

 . همایقلا موی  هیلإ  هللا  رظنی  ءالیخ ال  هبوث  راجلا  ربخلا  یف  و 

.نیفصلا نیب  الإ  هللا  اهضغبی  هیشمل  اهنإ  رتخبتی  هناجد  ابأ  يأر  دق  ربخلا و  یف  و 

لاقف هلوق  نسحتـسی  هیرطی و  هقدـصی و  لـعجف  ملکتملا  یناجـشونلا  مساـقلا  نب  دـمحم  نومأـملا  رظاـن  ءارطـإلا  بح  هلوق و  اـهنم  و 
هب و يرطأ  نأ  بحأ  تسل  امب  ینیرطت  کـیلع و  یل  هجحلا  بوجو  لـبق  ینرـسی  هنأ  نظت  اـم  یلإ  داـقنت  كارأ  دـمحم  اـی  نومأـملا 
ناسل و لوط  نایب و  لضفب  رومألا  رـسقأ  نأ  تئـش  ول  یلع و  اجتحم  یل و  امواقم  هیف  نوکت  نأ  یغبنی  يذلا  ماقملا  یف  یل  يذختـست 

ائطخم تنک  نإ  تبوص و  ارئاج و  تنک  نإ  تلدع و  ابذاک و  تنک  نإ  تقدصل و  هسائرلا  ههبأ  هفالخلا و  هوقب  هجحلا  بصتغأ 

.ریمألا قدص  مهلوقب  یضر  نم  ایأر  مهفخسأ  القع و  كولملا  صقنأ  نإ  ههبشلا و  عفد  هجحلا و  هبلغب  الإ  یضرأ  ینکل ال 

یف ( 1 کلأسیل {  ناـسنإ  هارطأ  اذإ  لوقی  نیحلاـصلا  ضعب  ناـک  کـنع و  ینرتس  يذـلا  دـمحلا هللا  لاـقف  لـجر  یلع  لـجر  ینثأ  و 
 . کنظ نسح  نع  هللا  كءاسال } .» د«

ناک و  هرقبلا 264 } . هروس  ( 2 يذَْألا {  ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هللا  لاق  نملا  كایإ و  هلوق و  اهنم  و 
.عنصلل هدسفم  سفنلل  هبحم  نملا  لاقی 

نم ءازجأ  هثالث  يدـسی  نأ  لـثم  بذـکلا  ضحم  هنـأل  کـلذ  قحلا و  رونب  بهذـی  هنإ  لاـق ع  هلعف  یف  دـیزتلا  نع  هاـیإ  هیهن  اـهنم  و 
.هرون بهذأ  بذکلا  قحلا  طلاخ  اذإ  هرشع و  يدسأ  هنأ  لفاحملا  سلاجملا و  یف  یعدیف  لیمجلا 

میرکلا دعو  لاقی  ناک  دعولا و  قدصب  میهاربإ ع  نب  لیعامـسإ  وه  ءایبنألا و  نم  ایبن  هللا  حدم  دـق  دـعولا  فلخ  نع  هایإ  هیهن  اهنم  و 
تلق ریرـضلا  لتاقم  وبأ  لاق  لعفب و  رمثی  نأ  لوقب  رهزأ  نمل  قح  باتکلا و  ضعب  بتک  لیطعت و  لطم و  میئللا  دعو  لیجعت و  دقن و 
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بئاغ هریخ  ضفاخلا  ندبلل  هبعتم  غرافلا  بلقلل  هلغشم  دعولا  ءیشلا  سئب  لاقف  اهیف  کلوق  امف  دیعاوملا  یف  سانلا  رثکأ  دق  یبارعأل 
رضاح هرش  و 

.دیلاب ذخأک  نمؤملا  هدع  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

 . ضغبلا تقملا  هیآلاب و  هیلع  دهشتسا  تقملا و  بجوی  هنإ  لاقف  نینمؤملا ع  ریمأ  امأف 

یلاعت هللا  اهمذ  اثیر و  بهت  هلجع  بر  لثملا  یف  داک و  وأ  لجع  أطخأ  داک و  وأ  تبثتم  باصأ  لاـقی  ناـک  هلجعلا و  نع  هیهن  اـهنم  و 
. { . ءایبنألا 37 هروس  ( 3 ٍلَجَع {  ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  لاقف 

تدـم نإ  يرفنـشلا و  لاق  عشجلا  صرحلا و  نع  یهنلا  نع  هرابع  اذـه  هروضح و  دـنع  نکمملا  ءیـشلا  یف  طقاستلا  نع  هیهن  اهنم  و 
.لجعأ موقلا  عشجأ  ذإ  مهلجعأب  نکأ  مل  دازلا  یلإ  يدیألا 

لاق موصخم  وهف  همـصخ  هللا  ناک  نم  امـصخ و  هلعج  دـقف  هللا  جال  نم  لاقی  ناک  ترذـعت  اذإ  هجاحلا  یف  هجاجللا  نع  هیهن  اـهنم  و 
.سوکعم کنم  يأرب  اهندسفت  ردق ال  یلع  يرجت  هیوامس  اهعد  يزغلا 

اهیف نهولا  هلعاف و  مسی  مل  ام  لعف  تحـضوتسا  يوری و  تفـشکنا و  تحـضو و  يأ  تحـضوتسا  اذإ  اهیف  نهولا  نع  هل  هیهن  اـهنم  و 
 . ناکمإلا رذعت  نم  ارذح  اهیلإ  ردابف  تنکمأ  اذإف  رعاشلا  لاق  اهیف  هصرفلا  زاهتنا  كرت  اهلامهإ و 

یناشاک

هب هک  يزیچ  هب  درک  دامتعا  زا  و  اهنم ) کبجعی  امب  هقثلا  و   ) دوخ سفن  هب  ینیب  نتشیوخ  زا  زیهرپب  و  کسفنب ) باجعالا  كایا و  (و 
وت يانث  تدـمحم و  رد  ندرک  هغلابم  هب  وت  یتسود  زا  و  ءارطالا ) بح  و   ) دزاس لیام  بجع  هب  تدوخ و  سفن  زا  ار  وت  دروآ  بجع 
یف  ) تسا ناطیـش  ياهتـصرف  نیرتراوتـسا  زا  ناطیـشلا ) صرف  قثوا  نم   ) ءارطا بح  باجعا و  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کـلذ ) ناـف  )

كایا و و   ) هدننک ییوکین  ندرک  ییوکین  زا  نسحملا ) ناسحا  نم   ) تسه هچنآ  دـنک  وحم  ات  نوکی ) ام  قحمیل   ) وا سفن  رد  هسفن )
تیزم راهظا  ای  دیزتلا ) وا   ) وا هب  وت  ندومن  ناسحا  ببـس  هب  کناسحاب )  ) دوخ تیعر  رب  تنم  نداهن  زا  زیهرپب  و  کتیعر ) یلع  نملا 
ناسحا هب  ار  ناشیا  یهد  هدـعو  هکنآ  ای  مهدـعت ) نا  وا   ) وت رادرک  زا  دـش  تفای  هچنآ  رد  کلعف ) نم  ناک  امیف   ) وا رب  دوخ  یتدایز 

( ناسحالا لطبی  نملا  ناف   ) نآ رد  وت  ندرک  فالخ  ببـس  هب  کفلخب )  ) ار دوخ  هدرک  هدعو  يزادـنا  سپاو  سپ  كدوعوم ) عبتتف  )
قح رون  درب  یم  ریغ ، رب  نتـسج  تیزم  و  قحلا ) رونب  بهذی  دیزتلا  و   ) ار ناسحا  دـنادرگ  یم  لطاب  نداهن ، تنم  هک  یتسرد  هب  سپ 

( یلاعت هللا  لاق   ) نامدرم ادخ و  دزن  سانلا ) هللا و  دـنع   ) ار مشخ  دـنادرگ  یم  بجاو  هدـعو ، فالخ  و  تقملا ) بجوی  فلخلا  و   ) ار
ام اولوقت  نا   ) لجوزع يادخ  دزن  هللا ) دنع   ) نتشاد نمـشد  ثیح  زا  تسا  رتگرزب  هک  اتقم ) ربک   ) یلاعت هناحبـس و  قح  تسا  هدومرف 
نآ نامز  ندیـسر  زا  شیپ  اهناوا ) لبق   ) اهراک هب  نتفاتـش  زا  زیهرپب  رومالاب ) هلجعلا  كایا و   ) دـینکن هچنآ  دـییوگب  هکنآ  نولعفت ) ال 

ای اهیف ) هجاجللا  وا   ) نآ هب  ندرک  ادیپ  تردق  نداد و  تسد  دزن  اهناکما ) دنع   ) روما نآ  رد  ندرک  ولغ  نداتفا و  ای  اهیف ) طقاستلا  وا  )
تسس ای  اهنع ) نهولا  وا   ) تسا طارفا  فرط  نآ  هچ  نآ ، لیـصحت  هجو  دشابن  مولعم  هاگره  ترکنت ) اذا   ) روما نآ  رد  ندرک  هزیتس 

ود ره  طیرفت  طارفا و  تسا و  طیرفت  فرط  هکنآ  تهج  زا  نآ  لیصحت  هجو  دشاب  نشور  نوچ  تحضوتسا ) اذا   ) نآ عاقیا  زا  ندش 
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ياج رد  هعـضوم )  ) ار يراـک  ره  هنب  سپ  رما ) لـک  عضف   ) .تشاد دـیاب  یعرم  ار  اهطـسوا ) رومـالا  ریخ   ) هقیرط سپ  .تسا  مومذـم 
شدوخ عوقو  لحم  رد  هعقوم )  ) ار يرادرک  ره  روآ  عقاو  و  لمع ) لک  عقوا  و   ) شدوخ

یلمآ

ینیوزق

زا و  سفن ، بناـج  زا  ارت  دزادـنا  بجع  رد  هچنآ  هب  ندرک  داـمتعا  يدنـسپدوخ و  ینعی  دوـخ  هـب  ندروآ  بـجع  زا  ارت  داـب  رذـح  و 
ناطیـش ياهتـصرف  نیرتدـمتعم  نیرتمکحم و  زا  لاح  نیا  هک  یتسردـب  هچ  ندومن ، انث  رد  هغلابم  نامدرم و  ندوتـس  نتـشاد  تسود 

زا دشاب  لصاح  هچنآ  لاح  نآ  رد  دـنادرگ  لطاب  ات  تسا ، تصرف  نانچ  رظتنم  هتـسویپ  هتـشامگ ، نآ  رب  رطاخ  هک  وا  سفن  رد  تسا 
دیدش و نآ  تذخاوم  و  دشاب ، رتگرزب  يادخ  شیپ  نآ  زا  یـضعب  و  دنـشاب ، میظع  توافت  رب  یـصاعم  هک  نادب  .ناراکوکن  یئوکین 

بجع الثم  و  بطحلا ) رانلا  لکات  امک  نامیالا  لکای  دسحلا   ) هک تسا  نامیا  لکآ  هک  دـسح  الثم  دـشاب  فوصوم  عیظف  یفـصو  هب 
الثم و  لیخب ) ملسم  نم  هنجلا  یلا  یجرا  یخـس  رفاک   ) و هنجلا ) لخدی  لیخبلا ال   ) هدش عقاو  هک  لخب  الثم  و  تستانـسح ، قح  ام  هک 
اتقم ربک   ) هدمآ زیزع  باتک  رد  هک  ندرکن  نتفگ و  الثم  و  هیالا ) ..ادمعتم  انموم  لتقی  نم  و   ) هدمآ میرک  باتک  رد  هک  دـمع  هب  لتق 

زا رذحلا  رذحلا  هدش ، صاخ  يدیعو  يدـیدهت و  ار  کی  ره  هک  یـصاعم  رگید  دـمآ و  دـهاوخ  و  نولعفت ) ام ال  اولوقت  نا  هللا  دـنع 
يادخ اب  دوب  تعزانم  دشاب و  تقما  عظفا و  حـبقا و  یـصاعم  هلمج  زا  بجع  ربک و  و  اهنم ) مکایا  هللا و  انمـصع   ) یـصاعم نیا  لاثما 
نادنچ صخـش  هک  دشابن  هبوت  ارنآ  هک  رابکتـسا  زج  دشاب  هبوت  ار  یتیـصعم  همه  دـنا : هتفگ  و  يراوگرزب ، يرابج و  يادر  رد  رابج 

تمادن و تبانا و  هبوت و  داضم  یفانم و  رابکتسا  دوخ  و  دوب ، براحم  نمشد و  يادخ  اب  دشاب  فوصوم  هضوغبم  تفـص  نیا  رب  هک 
بابرا و  تفای ، یلاعت  وا  ترضح  لوبق  ءافطصا و  فرش  هبوت  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  تفاین و  هبوت  هب  هار  سیلبا  يور  نیا  زا  دشاب  رارقا 

مـشچ مخز  زا  ار  موق  نآ  یمخز  مشچ  چـیه  و  تیمح ، توخن و  بجع و  هک  دـناسرن  ررـض  ناـنچ  زیچ  چـیه  ار  تنطلـس  تنکم و 
سک نآ  کنخ  تسکـشب  دید و  ار  دوخ  هک  سک  مدیدن  یماظن ) خیـش   ) یمارگ میکح  هدومرف ، بوخ  هچ  و  دشابن ، رتدـب  شیوخ 
چیه هک  وا  نداد  ربخ  تسا و  روهـشم  لاوتوک  فسوی  تسد  رب  وا  ندـش  كاله  نالـسرا و  بلا  هصق  تسر و  دوخ  مشچ  زا  وا  هک 

يرورغ یبجع و  نم  سفن  رد  مدیدب  شیوخ  مشخ  رکشل و  ترثک  هتشپ  رـس  زا  زورما  هک  دوب  هدیـسرن  بجع  رورغ و  نیا  ارم  تقو 
ای شیوخ ، ناـسحا  هب  دوـخ  تیعر  رب  نداـهن  تنم  زا  زیهرپـب  .متـشگ و  زیچ  اـن  رورغ  يزاـب و  هب  یلاوـتوک  تسد  رب  سپ  دـمآ ، رد 

تانراقم زا  تلاـح  ود  نیا  يرامـش ، تسه  هچنآ  زا  شیب  شیوخ  هدرک  ینعی  .وت  لـعف  زا  تسا  هدوب  هچنآ  رد  ندرک  بلط  یتداـیز 
، دشاب لیخب  دشخبن  يزیچ  یـسک  رگا  .يرآرد  فلخ  هدعو  نآ  بقع  رد  سپ  ار  ناشیا  یهد  هدعو  هکنآ  ای  دشاب ، سفن  هب  باجعا 
زا مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوید  رد  دشاب  فوصوم  فلخ  هدیهوکن  تفـص  هب  مه  دشاب و  لیخب  مه  دشخبن  دـنک و  هدـعو  رگا  و 

ابذاک و ال ناک  اذا  دعو  یف  ریخ  لطملا و ال  دیعاوملا و  لخبلا  نم  رش  اهرـش و  لخبلاف  تافالا  عمتجا  اذا  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ 
اهیا ای   ) هدومرف دـیجم  مالک  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  ار  ناسحا  دـنادرگ  یم  لطاب  تنم  یتسارب  هک  اریز  لعف  نکی  مل  اذا  لوق  یف  ریخ 

تسا و ناسحا  قح  زا  دارم  و  ار ، قح  رون  درب  یم  لمع  ندـید  هدایز  و  هیالا ) يذالا …  نملاـب و  مکتاقدـص  اولطبت  ـال  اونمآ  نیذـلا 
اـفج و تنم و  زا  یعون  مزلتـسم  بجع و  زا  یعون  تسا  هدرک  هچنآ  نتـسناد  شیب  ینعی  دـیزت  نوـچ  یتـسار و  قدـص و  یئوـکین و 
هک نادـب  .دربب و  لد  زا  قدـص  ناسحا و  ینعی  قح  لمع  رون  ددرگ  لمتـشم  هلیذر  نآ  رب  سفن  نوچ  دـشاب ، لـطاب  يوعد  بذـک و 
هک ره  و  ددرگ ، ناداش  ذتلم و  نادب  اهناج  هک  دشاب  سوفن  رد  یئایض  يرون و  ار  هیهلا  تاعاط  هلیمج و  لاعفا  هنسح و  لاصخ  عیمج 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4336 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ ینعی  دشاب  یحیرا  هک  دشاب  نآ  تقیقح  رد  داوج  هچنانچ  دشاب ، هتخادنین  سکع  نآ  رد  تقیقح  هب  تفـص  نآ  دـباین  دوخ  زا 
و ددرگ ، هتخیگنا  وا  سفن  زا  مه  نآ  رب  ثعاب  دـنادب و  نآ  تلیـضف  هک  اجنآ  زا  دوش ، داش  دوخ  سفن  رد  نادـب  دـنک  ناسحا  اطع و 
لطاب و يداش  نآ  و  نشور ، قح  رون  هب  دشاب و  قح  يداش  نیا  هک  ددرگ  بجعم  دوخ  لمع  هب  صخش  هک  دشاب  يداش  نآ  ریغ  نیا 

يادخ دزن  تسا  مشخ  بجوم  هدعو  ندرک  فالخ  و  خلا ) فلخلا  و  هلوق :  ) .دناریمب قح  رون  هکلب  دشاب ، هتشادن  بیـصن  قح  رون  زا 
یمن هچنآ  دیئوگب  هکنیا  دشاب  گرزب  تقم  بجوم  ینعی  .يادخ  دزن  مشخ  يور  زا  دشاب  گرزب  یلاعت : هللا  تسا  هدومرف  نامدرم  و 

دنپ اما  و  دشاب ، لخاد  قالطالا  یلع  مکح  نیا  رد  دنکن  تسا و  لمع  قلعتم  هک  دهع  هدـعو و  لثم  زا  دـیوگ  ینخـس  هک  ره  دـینک ،
مه ندرک  فازگ  ياـهیوعد  ندز و  غورد  هب  اـهفال  و  ندوبن ، فوصوم  نادـب  ندوـمن و  لاـصخ  فیارـش  فـصو  ندرکن و  نداد و 
دیس ندومن  دیعو  نکیلو  دشاب ، هتشاد  یبیصن  مکح  نیا  زا  مه  دشابن  تردق  رد  هچنآ  هب  ندرک  یـسک  دیدهت  و  دشاب ، لخاد  یعون 

، اعطق لوا  دشابن ، لخاد  ندوبن  فوصوم  نادب  ندرک و  حدق  نعط و  هب  رارقا  دوخ  رب  ندرک و  حفص  سپ  ار ، رومام  ریما  و  ار ، یلوم 
دشاب نآ  بسانم  اجنآ  و  نولعفی ) ام ال  نولوقی  مهنا  و   ) هک هدومرف  ظفل  نیا  مه  ءارعش  مذ  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  و  ارهاظ ، یناث  و 
قوسف یصاعم و  دانسا  مه  و  دنتسین ، فوصوم  نآ  رب  و  دنیوگ ، یم  دوخ  زا  يوعد  فال و  هجو  رب  اهنخس  هک  دوش  نآ  رب  لمح  هک 

یم یلح ) نیدلا  یفص   ) ور نیا  زا  تسا  فالخ  تسین و  عقاو  اهنآ  دننک و  یم  دوخب  رعـش  رد  اهباوج  قوشعم و  هب  اهمایپ  قشعت و  و 
هک دناد  ناشیا  نیقباس  امیـس  هدرک  برع  راعـشا  عبتت  هک  ره  نسلالا و  قسف  انـسفنا و  فافعب  اربخم  باتکلا  قطن  يذلا  نحن  دـیوگ :

دهع ضقن  اب  هدـعو  فلخ  هک  نادـب  .تسا و  لاوحا  یناعم و  نآ  عوقو  یب  قوشعم  بناج  زا  اهربخ  تایاکح و  لقن  رب  ناشیا  رادـم 
دیاش ردغ و  ضقن و  یفلخ  ره  دشاب و  فلخ  يردغ  یـضقن و  ره  هک  مه  هب  هیبش  ود  ره  مکح  و  دنعون ، کی  تشذـگ  شیپ  زا  هک 

هتـشاد مولعم  قاثیم  ضقن  ردـغ و  تبقاع  تماخو  هک  اجنآ  زا  رافک  هک  دومرف  شیپ  زا  هچنانچمه  و  دـشاب ، اهنیا  نایم  یفخ  تواـفت 
نآ ودنه  کنرف و  لاثما  زا  تلم  ره  بابرا  هک  فلخ  لاح  تسا  نینچمه  و  دنناد ، بجاو  یـشاحت  نآ  زا  دنرامـش و  میظع  ارنآ  دـنا 

رایـسب نامز  ره  تلم و  ره  بابرا  زا  تایاکح  باب  نیا  رد  .دـنناد و  بجاو  نآ  زا  زارتحا  لامک  دنرامـش و  گرزب  شیوخ  ناـیم  ار 
نیا رد  سوفن  رابعتسا  هیبنت و  يارب  بیجع  هصق  دونه  بتک  رد  تسا و  روهشم  دهع  هب  وا  يافو  لاومـس و  هصق  برع  رد  الثم  .تسا 

زا یکی  هک  دـنا  هدروآ  .دـنک  یم  رکذ  ارنآ  دوبن  یتربع  تبارغ و  زا  یلاخ  نوچ  هنمد  هلیلک و  تایاکح  لیبق  زا  .دـنا  هتخیگنارب  باب 
لقع لامک  هب  دوب و  كدوک  مه  هک  يار )  ) نابغاب رـسپ  دـیمارخ  غاب  هب  یکدوک  رد  يزور  تشاد  لامک  لامج و  اـب  يرتخد  ناـیار 

نآ و  داد ، يو  تسدب  هفحت  لیبس  رب  دـیچب و  یخاش  رتدـنلب  رب  دوب  هتفگـش  لوا  هک  یلگ  تخاتب و  دوب  یتصرف  نانچ  رظتنم  هدیـسر 
، مشخب ارت  ات  هاوخب  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  رتخد  دوب ، دـنیوگ  یم  دوت )  ) راید نیا  فرع  رد  هک  رپراچ  لیبق  زا  ناشیا  تاداع  رد  لـگ 
تنیز و نآ  اب  يور  رهوش  رانک  رد  هکنآ  زا  شیپ  درپس  دـنهاوخ  رهوشب  ارت  هک  فافز  بش  هک  مهاوخ  نآ  تفگ : مشچ  خوش  رـسپ 
هب ار  دوخ  رتخد  يار )  ) یتدم دـعب  تفرب ، دـشاب و  نینچ  تفگ  رتخد  یـشخب ، عتمت  دوخ  زا  ارم  یئآ و  نم  يوس  دـشاب  ارت  هک  رویز 

دهع نخس و  نآ  زا  رتخد  دنرب ، رهوش  هلجح  هب  ار  وا  هک  دیـسرب  تقو  دنتـسارآ و  ار  رتخد  نوچ  و  دومرف ، فافز  رگید  يار )  ) رـسپ
لاح نآ  نوچ  هیاد  تفگزاب  وا  اب  نابغاب  رسپ  اب  دوخ  ناتـساد  و  داهن ، نایم  رد  هیاد  اب  زار  نآ  داتفا و  بارطـضا  رد  شناج  دمآ ، دایب 

، مراد اور  نآ  مهد و  اضر  دـهع  ضقن  هب  نم  هک  شاـح هللا  تفگ : درک  تمذـم  تمـالم و  دـعو  نآ  رب  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب  تسنادـب 
دوعوم لـحم  هب  ار  دوخ  زیخرب و  رتدوز  هچ  ره  دنلوغـشم  وـت  زا  ناـمز  نیا  تفگ : هیاد  دـشاب  هچ  نم  راـک  هراـچ  سپ  تفگ : رتـخد 

ساره میب  دـص  اب  یناملظ  بش  نآ  رد  رتخد  منک ، يریبدـت  لاح  نیا  يافتخا  يارب  نم  و  درگزاب ، هتخاس  دونـشخ  ار  رـسپ  و  ناسرب ،
يور زا  رتخد  دنکب  يو  زا  اهرویز  اهماج و  ات  تساوخ  درک و  وا  دصق  بش  تملظ  رد  يدزد  هار  رد  دش ، نابغاب  رـسپ  ناکم  هجوتم 

دـشاب رطاخ  رد  هچنآ  نآ  زا  سپ  ونـشب ، نم  هصغ  رپ  هصق  لوا  هداد ، ور  يا  هصق  هداتفا و  يا  هعقاو  ارم  ادخ  هدـنب  يا  تفگ : عرـضت 
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اهماج نآ  اب  مه  فافز  بش  هک  ما  هدرک  هدعو  دوخ  نابغاب  رسپ  اب  تفگ : داد و  حرـش  دوخ  هصق  رتخد  دیـسرپ ، لاح  دزد  رآ  ياجب 
دوخ نابغاب  رـسپ  اب  شیوخ  هدـعو  ات  یهد  تصخر  ارم  ینک و  يدرمناوج  رگا  مراد ، هضرع  وا  رب  ار  دوخ  مراد  ربرد  هک  اـهرویز  و 

دیزرلب دوخ  رب  دینشب ، هدعو  فرح  هصق و  نآ  نوچ  دزد  منک  اهر  وت  دزن  دوخ  رویز  و  مدرگرب ، عضوم  نیمهب  منک  طرـش  منک ، افو 
يا ریلد  ریـش  يا  تفگ : رتخد  درک ، يو  دصق  دش و  راچد  ار  وا  يریـش  تفرب  دـنچ  یمدـق  نوچ  داد ، تصخر  طرـش  نآ  رب  ار  وا  و 

دشاب رطاخ  نونکم  هچنآ  نآ  زا  دعب  ونـشب ، نم  تشذگرـس  ادخ  يارب  لوا  زیگنا ، مغ  تسیا  هصق  ارم  عاجـش  میرک  يا  عابـس  کلم 
ارم رگا  یناد  یم  وت  نونکا  تفگ : و  داد ، حرـش  وا  اـب  هدـعو  نآ  ناـبغاب و  رـسپ  شیوخ و  هصق  رتخد  دیـسرپ  لاـح  ریـش  رآ  ياـجب 
افو شیوخ  هدعو  هب  مورب و  ات  يراذگب  ینک و  ناسحا  نم  اب  رگا  و  دشاب ، وت  رب  زیزع  يادخ  شیپ  هدعو  فلخ  باوج  ینک  كاله 

طرش نآ  رب  ار  وا  و  دیسرتب ، هدعو  فلخ  تبوقع  زا  دید  نینچ  لاح  نوچ  ریش  منک  وت  میلست  ار  دوخ  مدرگرب و  هک  متـسب  دهع  منک 
وت ندمآ  ثعاب  هدیس  يا  تفگ : دنامب ، ناریح  شوهدم و  لاح  نآ  رد  وا  ندمآ  زا  رسپ  دمآ و  نابغاب  رسپ  دزن  رتخد  درک ، تصخر 

هتـشذگ وا  رب  بش  نآ  هک  هعقاو  مامت  و  تفگ : رب  دوب  هدرک  وا  اب  يدرخ  زا  هک  هدـعو  نآ  هصق  رتخد  تسیچ ؟ تقو  نینچ  رد  اجنیا 
هب یکدوک  رد  انامه  منارذـگ ، رطاخ  رد  هشیدـنا  نیا  لثم  نم  هک  هللا ) ذاعم  : ) تفگ داتفا و  يو  ياپ  رد  ناـبغاب  رـسپ  داد  حرـش  دوب 

ار وا  رتخد  مشاب ، هتـسیاش  نادب  نم  دنک  تبوقع  رگا  و  دشاب ، هتـسیاش  نادب  دـنک  وفع  هکلم  رگا  دـشاب ، هتفر  منابز  رب  یفرح  ینادان 
رـسپ تفگ : تشذـگ ؟ هنوگچ  نابغاب  رـسپ  اب  وت  رما  درک و  هچ  وت  اـب  يادـخ  تفگ : دزد  دـمآ  دزد  داـعیم  هب  هتـشگزاب  درک و  اـعد 

زا يدرمناوج  هب  نابغاب  رسپ  تفگ : دزد  دیردن  نم  تمرح  هدرپ  و  دیشخب ، ارم  هدعو  نآ  نخس و  نآ  زا  و  درک ، فطل  نم  هب  نابغاب 
ار وا  رتخد  ناسرب ، شیوخ  دصقمب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  مدیـشخب  ارت  نآ  و  متـشذگب ، وت  رویز  تخر و  زا  زین  نم  دـشابن  یلوا  نم 

يدرماوج رد  نم  هک  رذگب  تمالسب  تفگ : ریش  تفگب  وا  اب  دزد  نابغاب و  رسپ  هصق  دیسرپزاب  لاح  ریـش  دمآ  ریـش  شیپ  هدرک  اعد 
، مشخب وت  هب  دوخ  قح  مرذگب و  زین  نم  دندیشخب ، ارت  هدعو  و  دنتشذگ ، دوخ  هیاو  زا  ناشیا  نوچ  مشابن ، دزد  نابغاب و  رـسپ  زا  مک 

مهف هیـضق  نآ  رثا  دـید و  ناشیرپ  رتخد  لاح  داماد  دـندرپس  داماد  هب  ار  وا  نوچ  و  دـمآ ، شیوخ  ناـکم  هب  هدرک  اـعد  ار  ریـش  رتخد 
نورقم افو  هب  هدعو  نآ  هک  دومن  اهیداش  درک و  رکش  ار  يادخ  رهوش  دادب ، حرش  لاح  مامت  رتخد  دومن ، راسفتسا  لاح  نآ  زا  درک ،

زا دـنا  هدومن  یم  یـشاحت  دـهع  نداهن  هدـعو و  نداد  زا  هلماـک  سوفن  ممه و  باـبرا  .هتـشگن  دـهع  نآ  ضقن  بجوم  وا  و  هتـشگ ،
ریما تسا  هدادن  هدعو  يزیچ  هب  هک  نادنچ  صخـش  و  دنناوتن ، یـصفت  هدعو  نآ  زا  و  دننامب ، نآ  يافو  هدـهع  رد  ادابم  هکنآ  فوخ 

زیچ نآ  تیکلام  گنچ  رد  وا  وا و  رب  تسا  ریما  زیچ  نآ  داد  هدـعو  نوچ  و  تسا ، وا  تیکلام  کنچ  رد  زیچ  نآ  زیچ و  نآ  رب  تسا 
( هن  ) هکنآ دنا : هتفگ  و  رع ) اهردـصم و  لهـس و  اهدروم  ناف  معنب  ءدـبت  ال  : ) دـیوگ یم  تیـصو  هجو  رب  شرـسپ  اب  بلهم )  ) .راتفرگ
نآ و تقو  زا  شیپ  اـهراک  رد  ندرک  لـیجعت  زا  ارت  داـب  رذـح  .منکن  سپ  میوگ  يرآ )  ) هکنآ زا  مراد  رت  تسود  منکب  سپ  میوگب 

ینعی .وت  دزن  دـشاب  هتخانـشان  هک  تقونآ  نآ  رد  تجاجل  ای  نآ ، رـسیت  ناکما و  دزن  نآ  رد  ندومنن  مایق  نداد و  كرت  ینعی  نداـتفا 
ددرگ نشور  مولعم و  هک  تقونآ  نآ  رد  تصرف  زاهتنا  زا  ندومن  یتسـس  ای  دشاب ، لگـشم  هدیـشوپ و  نآ  ریبدت  هار  و  ددرگن ، رـسیم 

رد یـش ء  عضو  زا  دشاب  ترابع  لدـع  .شعقوم  رد  ار  لمع  ره  نادرگ  عقاو  و  شیوخ ، عضوم  رد  ار  يرما  ره  راذـگب  سپ  نآ ، هار 
ود اـجنآ  و  دـشاب ، ققحتم  ملظ  لدـع و  ترخآ  اـیند و  روما  لاـمعا و  قـالخا و  زا  رما  ره  رد  دـشاب و  نآ  ضیقن  ملظ  و  شعـضوم ،
ره یمدآ  و  دشاب ، لدع  نآ  طسو و  ندیـسرن و  زا  یکی  و  نتـشذگ ، زا  یکی  دـشاب ، ملظ  ود  ره  نآ  و  طیرفت ، طارفا و  دـشاب  فرط 

یهاگآ و يروبـص و  مزح و  یگتخپ و  لقع و  هک  دـیاب  ترخآ  ایندـب و  قلعتم  گرزب  ای  درخ  دـنادرگ  هتخاـس  ارنآ  دـهاوخ  هک  رما 
نآ رب  رتشین  دباین ، جضن  هدام  نآ  ات  دیوجب  نآ  رسیت  لیبس  شیوخ و  هار  زا  ار  نآ  و  ددنب ، راکب  نآ  رد  ینادراک  يدلج و  يرادیب و 

ات دزاسن ، عیاض  تصرف  و  دنکن ، لوکن  دوعق و  نآ  زا  دیآ ، ریت  رـس  رب  راکـش  دسرب و  تقو  نوچ  دـتفین و  جـنر  تنع و  رد  ات  دـنزن ،
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ریبدت دنیـشنب و  راکـش  نیمک  رد  هنادایـص  هکلب  دشاب ، هدش  توف  ریبدت  تقو  و  درگنب ، ترـسح  هب  وا  بقع  زا  درذـگب  راکـش  نوچ 
و هصرفلا ) دـعب  هئانالا  ناکمالا و  لبق  هلجاعملا  قرخلا  نم   ) هک تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تاملک  زا  مه  .دراد و  راکب  باوص 
مزحا و هیلا  عارسالا  امع  هوطب  هتطقـس و ال  هنه و ال  فاخی و  نمم ال  هناف  هلوق : نم   ) کلام فصو  رد  مدرک  لقن  ترـضح  زا  هچنآ 
، دنکن لیجعت  تقو  زا  اهراک  رد  هک  دوب  نآ  لقاع  هلمجلا  یف  دشاب و  فصو  نیا  ققحت  نایب  رد  مه  لثما ) هنع  وطبلا  امع  هعارـسا  ال 
، ددرگ نشور  نآ  هار  نوچ  و  دنکن ، هدیاف  یب  شـشوک  جاجل و  نآ  رد  دیدپان  راک  هار  دشاب و  راوشد  نوچ  دنکن ، ریخات  تقو  زا  و 

.دزرون تلفغ  و  دریگن ، یتسس  ددرگ  ناسآ  لوصح  و 

یجیهال

ام قحمیل  هسفن ، یف  ناطیـشلا  صرف  قثوا  نم  کلذ  ناف  ءارطالا ، بح  اـهنم و  کـبجعی  اـمب  هقثلا  کـسفنب و  باـجعالا  كاـیا و  «و 
كدوعوم عبتتف  مهدـعت  نا  وا  کلعف ، نم  ناک  امیف  دـیزتلا  وا  کناسحاب ، کتیعر  یلع  نملاو  كایا  .نسحملا و  ناـسحا  نم  نوکی 

اتقم ربک  : ) هناحبـس هللا  لاق  .سانلاو  هللادنع  تقملا  بجوی  فلخلا  قحلا و  رونب  بهذـی  دـیزتلا  ناسحالا و  لطبی  نملا  ناف  کفلخب ،
(.« نولعفتال ام  اولوقت  نا  هللادنع 

شاب رذحرب  ار و  وت  سفن  دزادنا  یم  بجع  هب  هک  يزیچ  هب  ندرک  دامتعا  وت و  سفن  ندیزرو  ربک  بجع و  زا  شاب  رذـحرب  ینعی و 
ناطیش ياهتصرف  نیرت  مکحم  زا  ندرک ، حدم  یتسود  بجع و  نآ  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، وت  ندرک  انث  حدم و  وت  نتشاد  تسود  زا 

رب ندراذـگ  تنم  زا  شاب  رذـحرب  معنم و  ندرک  ماعنا  ناـسحا و  باوث  زا  تسه  هک  ار  هچنآ  دـنک  وحم  هکنیا  اـت  وت ، سفن  رد  تسا 
یـشاب هداد  يرانید  هکنیا  لثم  وت ، رادرک  زا  دشاب  هک  يزیچ  رد  نتفگ  دایز  غورد  هب  ای  وا و  رب  وت  ندرک  ناسحا  ببـس  هب  وت  تیعر 

هدعو فالخ  ار  وت  هدش ي  هداد  هدعو ي  ینادرگ  عبات  سپ  یناسحا ، هب  ار  ناشیا  یهد  هدعو  هکنیا  ای  ما ، هداد  رانید  هد  هک  ییوگب 
زا ار  قح  رون  درب  یم  نتفگ  دایز  غورد  ار و  ناسحا  دزاـس  یم  رجا  یب  دـنک و  یم  لـطاب  ندراذـگ  تنم  هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ،

گرزب هک   ) هناحبـس يادخ  تسا  هتفگ  .نامدرم  شیپ  رد  ادـخ و  شیپ  رد  ار  ینمـشد  دوش  یم  ثعاب  ندرک  هدـعو  زا  فلخت  لد و 
(. ار نآ  دینکن  هک  ار  يزیچ  امش  دییوگب  هکنیا  ادخ  دزن  رد  نتشاد  نمشد  يور  زا  تسا 

عـضف تحـضوتسا ، اذا  اهنع  نهولا  وا  ترکنت ، اذا  اهیف  هجاجللا  وا  اهناکما ، دـنع  اهیف  طقاستلا  وا  اهناوا ، لبق  رومالاب  هلجعلا  كایا و  »
هعقوم لمع  لک  عقوا  هعضوم و  رما  لک 

تقو رد  نآ  رد  نتـشگ  صیرح  نداتفوا و  ای  شبابـسا و  ندـمآ  مهارف  تقو  زا  شیپ  اهراک  رد  ندرک  باتـش  زا  شاب  رذـحرب  ینعی 
راکشآ تقو  رد  نآ  زا  ندرک  یتسس  ای  نآ و  نتشگ  تشز  حیبق و  تقو  رد  اهراک  رد  ندرک  تجاجل  ای  نآ و  بابسا  نتشگ  مهارف 

دوخ ياج  رد  ار  يراک  ره  رآ  اجب  شناکم و  رد  ار  يزیچ  ره  راذگب  سپ  .شندیدرگ 

یئوخ

قحملا لیق : و  هکربلا ، هنم  بهذا  هصقن و  هعفن : باـب  نم  اـقحم  هقحم  لاـقی : قحمی ) ، ) رمـالا نم  نکمملا  و  هبونلا ، هصرفلا :) : ) هغللا
یف جل ) ، ) ضغبلا تقملا :) ، ) نوکی امم  دیزا  لمعلا  باستحا  يا  هدایزلا  نم  لعفت  دیزتلا :) ، ) رثا هل  يری  یتح ال  هلک  یـشلا ء  باهذ 
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، هساب هدحو  هتوطس  لجرلا : هروس ) ، ) لفاغتلا یباغتلا :) ، ) هاواسملا هوسالا :) ، ) برـض باب  نم  هبظاو  یـشلا ء و  مزال  اذا  هجاجل  رمالا 
یلع بوصنم  اتقم : قثوا ، هلوقب : قلعتم  رورجم  راج و  هسفن  یف  بارعالا : .هبوقعلا  هوطسلا و  هعرـس  هردابلا :) ، ) هتدح ناسللا : برغ ) )
یلا فاضم  ردصم  هردابلا  فکب  هوسا ، هلوقب  قلعتم  هیف  و  هلـصوا ، هفـص  اهدعب  هلمجلا  و  هفوصوم ، وا  هلوصوم  ام  سانلا ، امب  زیمتلا ،

، هرظن یف  لامعالا  نساحم  نم  هنم  ردـصی  ام  یلع  دامتعالا  سفنلاب و  باجعالا  نع  رذـج  مث  ینعملا : .لوعفملل  ینبملا  نم  لوعفملا 
يرـصنعلا و ضیعبتلاـب  داـقتعالا  یلا  هادا  یلهاـجلا و  برعلا  ضارما  نم  تناـک  یتـلا  رورغلا  هوخنلل و  بجوم  سفنلاـب  باـجعالا  و 
هدیعـسلا و هاـیحلا  نوئـش  رثکا  نع  هناـمرح  هشاـعم و  قیـض  عم  برعلاـف  رـصانعلا ، فرـشا  یلبقلا  هتموثرج  هرـصنع و  ناـب  کـسمتلا 

نم فنایف  ربغ ، فلس و  نم  لضفا  رـشبلا و  فرـشا  هسفن  يری  ءاضمرلا  رح  ءارحـصلا و  لامر  یف  هبلقت  هشیعملا و  یف  هافرلا  تابجوم 
یف نکمت  دق  .عقدملا و  هرقف  هتجاح و  عم  ءاطعلا  ذخا  نم  فنای  دـق  و  جاوزلاب ، یعافتنالا  لدابتلا  هعون و  ینب - عم  يوخالا  طابترالا 
باش یلع  رم  هنا  یعمـصالا  نع  یکح  امک  اهریغ ، نع  الـضف  برعلا  هلئاـبق  ینب  یلا  هبـسنلاب  یتح  يرـصنعلا  زاـیتمالا  اذـه  هتدـیقع 

، ریناند هاطعاف  هبجعا  هحیـصف  تایباب  هباجاف  هقطنتـساف  هیبرعلا ، صیـصاقالا  و  هغللا : ءاصقتـسال  هیبرعلا  لئابقلا  نیب  هتلحر  یف  ناـیرع ،
اذا کلذ : یف  لیق  یتح  برعلا  دـنع  هلهاب  هلیبق  هسمخل  ءاطعلا  ذـخا  نم  عنتماف  هلهاب ، نم  لاـقف : وه ؟ هلیبق  يا  نع  باـشلا  هنم  لاـسف 
يا اعرذـم  دـلولا  ریـصی  هیلظنح  یلهابلا  جوزلل  هجوزلا  تناک  اذا  هنا  رعاشلا  دارا  عرذـملا  كاذـف  اهنم ، دـلو  هل  هیلظنح  هتحت  یلهاـب 
ثب - 1 هیحالـصالا : هتوعد  یف  نیماـه  نیفدـه  همهم  نیملاـعلل ، همحر  ع )  ) دـمحم هیبن  هللا  ثعب  اـمل  .بـالا و  عیـضو  مـالا و  هفیرش 

نوعفنی و ال نیذلا ال  دادنالا  مانـصالا و  هدابع  نع  مهعدر  و  هللا ) الا  هلا  ال   ) راعـش تحت  هدحو  هللا  هدابع  یلا  رـشبلا  هیاده  دیحوتلا و 
ثبف يرذج ، هجوب  هموهوملا  تازایتمالا  وحم  هیناعم و  قد  اب  يرصنعلا  ضیعبتلا  عفر  هیناسنا و  هیوخا  یلا  رـشبلا  تافلا  .نورضی 2 -

سسا هنیدملا و  یلا  رجاهف  برثی  برع  لئابقلا  صنب  هللا  هدیا  و  نوصلخم ، سانا  هتوعد  یبل  یتح  دوهج  دهج و  لکب  دیحوتلا  هوعد 
عم دانعلا  یف  ءادـشالا  شیرق  لـئابق  عضخا  همرکملا و  هکم  حـتف  يرخا و  دـعب  هدـحاو  برعلا  لـئابق  هعبتاـف  هرینلا ، مالـسالا  هموکح 
یف خسر  یتح  نورق  ذنم  هدیقعلا  هذهب  اواشن  مهداقتعا ، یف  برعلا و  رئاس  هدـیقع  یف  لئابقلا  فرـشا  برعلا و  هورذ  مه  و  مالـسالا ،

ءامدلا کفـس  نود  نم  زاجعالاب  هبـشا  هیوبن  هطخ  یلع  هکم  حـتف  امل  .مهتاهما و  عورـض  نم  اهوصم  مهئامد و  یف  بسر  مهغامد و 
يدان و  همرکملا ، هبعک  یلع  ماق  هعساولا  اهئاوجا  هیبرعلا و  هریزجلا  ءاحنا  یلع  مالسالا  هدایس  نیبت  هلوملا و  برحلا  داقیا  مرحلا و  یف 
ملعلا لها  ضعب  ینثدحف  قاحسا : نبا  لاق  ماشه : نبا  هریـس  نع  اهـصن  كاه  هیبهذ  هبطخ  یف  هحارـص  لکب  نیماهلا  نیفدهلا  نیذهب 

لک الا ! هدحو ، بازحالا  مزه  و  هدبع ، رصن  هدعو ، قدص  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  ال  لاقف : هبعکلا  باب  یلع  ماق  هللا  لوسر  نا 
هیفف اصعلا  طوسلاب و  دمعلا  هبـش  اطخلا  لتق  و  جاحلا ، هیاقـس  و  تیبلا ، هنادس  الا  نیتاه  یمدـق  تحت  وهف  یعدـی  لام  وا  مد  وا  هرثام 

اهمظعت هیلهاـجلا و  هوخن  مکنع  بهذا  دـق  هللا  نا  شیرق : رـشعم  اـی  اـهنوطب ، یف  اـهدالوا  اـهنم  نوعبرا  لـبالا  نم  هئاـم  هظلغم : هیدـلا 
لئابق ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مک  انقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای   ) هیـالا هذـه  ـالت  مث  بارت ، نم  مدآ  مدآ و  نم  ساـنلا  ءاـبالاب ،

خا اریخ ، اولاق : مکیف ؟ لماع  ینا  نورت  ام  شیرق ، رشعم  ای  لاق : مث  تارجحلا .) اهلک 13 - هیالا  مکاقتا - هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل 
مدآ و   ) هلوق دـعب  اهـضعب  یف  هنا  امک  تارم  ثالث  هدـحو )  ) تایاورلا ضعب  یف  .ءاقلطلا و  متناف  اوبهذاف  لاـق : میرک ، خا  نبا  میرک و 

برعلا و یف  هیوبنلا  هیبرتلا  هذه  مدی  مل  هنکل  .يوقتلاب و  الا  یمجع  یلع  لضف  یبرعل  سیل  و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا درو  بارت ) نم 
لیـضفت ءاـبالاب و  برعلا  رخاـفت  اویحا  يرقهق و  اوعجرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفوت  یتـح  اوتکـسف  نوقفاـنملا  اـهب  دـقتعی  مل 

دق رهـش و  فلا  تماد  یتلا  هرابجلا  مهتموکح  لوط  هیماونب  هجیورت  یف  دتـشا  رمع و  کـلذ  یف  دـج  ساـنلا و  رئاـس  یلع  مهرـصنع 
هیبرعلا هوخنلا  اشنم  ناک  دـق  .عادولا و  هجح  یف  اهاقلا  هماه  هیخیرات  هبطخ  یف  اهیلع  صن  حـکانتلا و  هیرح  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هجوت

ریذحت و دشا  هکلهملا  هلـصخلا  هذه  نم  ع )  ) رذـحف لامعالا ، نم  یتای  امب  سفنلاب و  بجعلا  یه  برعلل  هکلهم  اهنا  اهیف  يور  یتلا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4340 

http://www.ghaemiyeh.com


لاق .ناسحالا  نم  هلعفی  ام  قحم  ناسنالا و  ءاوغال  ناطیـشلا  صرف  قثوا  نم  کلذ  نا  نیب  و  هنم ، یـشانلا  ءارطـالا  بح  نم  ریذـحتلاب 
هیرطی هقدصی و  ملکتملا )  ) لعجف ملکتملا ، یناجشونلا  مساقلا  نب  دمحم  نوماملا  رظان  رصم :) ص 114 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا 
تسل امب  ینیرطت  و  کیلع ، یل  هجحلا  بوجو  لبق  ینرـست  هنا  نظت  ام  یلا  داقنت  كارا  دمحم ، ای  نوماملا : لاقف  ، ) هلوق نسحتـسی  و 
لضفب رومالا  رسفا  نا  تئش  ول  و  یلع ، اجتحم  و  یل ، امواقم  هیف  نوکت  نا  یغبنی  يذلا  ماقملا  یف  یل  يذختست  و  هب ، يرطا  نا  بحا 

تبوص و  ارئاج ، تنک  نا  تلدع و  و  ابذاک ، تنک  نا  تقدصل و  هسایرلا  ههبا  و  هفالخلا ، هوقب  هجحلا  بصتغا  و  ناسل ، لوط  و  نایب ،
: مهلوقب یـضر  نم  ایار  مهطخـسا  و  القع ، كولملا  صقنا  نا  و  ههبـشلا ، عفد  و  هجحلا ، هبلغب  الا  یـضرا  ینکل ال  ائطخم ، تنک  نا  و 

دعولا یف  فلخلا  لامعالا و  یف  دـیزتلا  ناسحالاب و  هیعرلا  یلع  نملا  روما : هثالث  نع  یهنلاـب  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  ریمـالا .) قدـص 
بح هسفن و  بح  سحی  رعـشی  سحی و  ام  لوا  هناف  تاذـلاب ، ناسنالل  هزیرغ  نوکی  يذـلا  سفنلا  بح  یف  طارفالا  نع  بنجتلا  یلا 
هذـه یف  اهتاهما  یلا  ع )  ) راشا هریثک  لئاذرل  بجوم  هیف  طارفالا  و  ناسنالا ، یف  هکرح  يال  نیکرحملا  بضغلا  اضرلا و  ادـبم  سفنلا 
اهیا ای   ) یلاعت هللا  لاق  تاذـلاب ، بحلا  طرف  نم  هیـصخشلاب  حـجبت  هیناـنالاب و  راعـشا  هنـال  هیلا  نسحی  نم  یلع  نملا  اـهنمف : .لـمجلا 
نملا لاقی : ناک  و  رصم ) ص 115 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  هرقبلا ،) يذالا 264 - نملاب و  مکتاقدص  اولطبت  اونمآ ال  نیذـلا 
رونب بهذـیف  اریثک  هلیلق  اریبک و  هلمع  ریقح  يریف  هسفن ، میظعت  نع  یـشانلا  لعفلا  یف  دـیزتلا  اهنم ، .عنـصلل و  هدـسفم  سفنلل ، هبحم 

یف یعدـیف  لیمجلا ، نم  ءازجا  هثالث  يدـسی  نا  لثم  رکذـلا : هفنـالا  هحفـصلا  یف  یلزتعملا  حراـشلا  لاـق  اروز ، ابذـک و  هنوکل  قحلا 
ایاعرلا ریقحت  هسفن و  رابکا  نع  شان  اضیا  وهف  اـیاعرلا ، عم  دـعولا  فلخ  نع  هیهن  اـهنم ، .هرـشع و  يدـسا  هنا  لـفاحملا  سلاـجملا و 

ءارمالا و نم  هنکل  مومعلا و  هجو  یلع  امومذم  احیبق و  ناک  نا  دعولا و  فالخ  مهدـهعت و  مرتحی  مل  مهراظتناب و  نتعی  مل  هنا  ثیح 
تقملا نم  دعولا  فلخ  هللا  دع  دق  و  دهعتلا ، فرط  ریقحت  ربکلا و  بجعلا و  یلع  هلامتـش  ال  عنـشا ، حبقا و  هیعرلا  یلا  هبـسنلاب  هالولا 

فلخ ریبکت  یلع  لمتـشم  هناـف  فصلا ) نولعفت 3 - ام ال  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اتقم  ربک   ) یلاـعت لاـق  ثیح  هنع  یهنلا  یف  غلاـبلا  هدـنع 
و تقملا ) بجوی  هنا  : ) لاق مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اـما  و  رـصم :) ص 115 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاـق  هوجو ، نم  دـعولا 
نایبصلا و یف  يرت  امک  لقعلا  هفخ  لهجلا و  نع  شان  هناف  رومالا ، یف  هلجعلا  نع  هرذح  مث  .ضغبلا  تقملا : و  هیالاب ، هیلع  دهـشتسا 

یناویحلا هعبط  هیحان  نم  رـشبلا  یف  هنماکلا  زئارغلا  نم  هلجعلا  و  ناطیـشلا ) نم  هلجعلا  نا   ) يور دـق  و  ناسنالا ، ینب  نم  نیفقثملا  ریغ 
ناح اذا  رومالا  یف  طقاستلا  هحماسملا و  نع  رذح  مالـسلا ) هیلع   ) هنا امک  ءایبنالا .) لجع 27 - نم  ناسنالا  قلخ  : ) یلاعت هللا  لاق  امک 
لاق .تحضتا  اهتقیقح و  تفشک  ذا  اهنع  ضامغالا  وا  رسیتی ، مل  ترکنت و  تبعص و  اذا  اهحاجنا  یف  رارصالا  نع  ترـسیت و  اهتقو و 
نع یهنلا  نع  هرابع  اذه  و  هروضح ، دنع  نکمملا  یشلا ء  یف  طقاستلا  نع  هیهن  اهنم  و  رـصم :) ص 16 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا 

.رظنلا نم  یفخی  ام ال  همالک  یف  و  عشجلا ، صرحلا و 

ناطیش دزن  رد  نآ  هک  اریز  يرادب ، تسود  ار  شیاتس  قلمت و  ادابم  .ینک  دامتعا  دوخ  ياهیزارفارس  هب  و  یلابب ، دوخب  ادابم  همجرتلا :
تنم اهنآ  رـس  رب  ایاعرب  تبـسن  دوخ  ناسحاب  ادابم  .ناراـکوکین  یکین  زا  يا  هجیتن  ره  ندرک  لاـمیاپ  يارب  تسا  یتصرف  نیرتبـسانم 

ناسحا تنم  اریز  ینک ، فلخت  یهدب و  يا  هدـعو  اهنآ  هب  ای  يرآ  هنآ  باسح  رد  تسه  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  دوخ  راک  ای  يراذـگب 
یم رابب  ینمـشد  مدرم  دـنوادخ و  دزن  هدـعو  فلخ  و  درب ، یم  ار  تقیقح  رون  یتمدـخ  ندروآ  باسحب  رتشیب  و  دـنک ، یم  دوباـن  ار 
ادابم دینک .) یمن  لمع  ار  هچنآ  دیئوگب  هک  ادـخ  دزن  تسیگرزبلا  مشد   ) دـیامرف یم  هیآ 3 ) فص  هروس  رد   ) لاعتم دـنوادخ  دروآ ،

رارصا و نآ  هرابرد ي  دش  راوشد  رذعتم و  رگا  ای  ینک ، یلبنت  یتسس و  بسانم  تقو  رد  ای  ینک ، باتـش  تقو  یب  دوخ  ياهراک  رد 
.راد ررقم  دوخ  ياجب  ار  يراک  ره  يراد ، اور  هحماسم  نآ  رد  يراک  هنیمز ي  ینشور  تروص  رد  و  ینک ، يزابجل 
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يرتشوش

ناسارخ یلع  جاجحلل  لاو  وه  و  ملـسم - نبا  هبیتقل  لیق  جورملا :)  ) یف اهنم ) کـبجعی  اـمب  هقثللا  کـسفنب و  باـجعالا  كاـیا و  (و 
هربک مظع  نم  و  ربکلا ، میظع  لجر  هنا  لاقف : برحلا ، یلا  شیجلا  یلع  اریما  هباحـصا - نم  لجرل  انالف - تهج  ول و  كرتلل : ابراحم 

ادیعب و عنصلا  نم  ناک  دادبتسالاب  رخف  باجعالاب و  حجبت  نم  و  احیـصن ، رماوی  مل  ایفک و  رواشی  مل  هیارب  بجعا  نم  و  هبجع ، دتـشا 
هتدـع یلا  نکـس  هتوقب و  قثو  هودـع  رماب  نواهت  نم  و  هرماب ، نواهت  هرقح  نم  و  هرقح ، هودـع  یلع  ربکت  نم  و  ابیرق ، نالذـخلا  نم 

سرف و نم  عمـسا  نوکی  یتح  هللا  ال و  الوذـخم ، ناک  الا  طق  برح  بحاص  یلع  ربکت  امیظع  تیار  ام  و  هراثع ، رثک  هسارتحا و  لقف 
، بلعث نم  غورا  لمج و  نم  دقحا  و  دهف ، نم  بثوا  دسا و  نم  امادقا  دشا  و  قعقع ، نم  رذحا  هاطق و  نم  يدها  و  باقع ، نم  رـصبا 

امنا سفنلا  نا  و  لمنلا ، نم  عمجا  بض و  نم  ربصا  بلک و  نم  ظفحا  و  یکرک ، نم  سرحا  یبظ و  نم  حـشا  کید و  نم  یخـسا  و 
ربکتمل يار و ال  بجعمل  سیل  لیق : دق  و  ببـسلا ، ردق  یلع  عمطی  فوخلا و  ردـق  یلع  طفحتی  هجاحلا و  ردـق  یلع  هیانعلاب  حمـست 

دـشا نم  ناک  و  هریثک ، بویع  اذ  فانکالا  يذ  روباس  نب  میثالا  درجدزی  ناک  يربطلا :)  ) یف .ببحت و  بحی  نا  بحا  نم  و  قیدص ،
لکب هفافختـسا  کلذ و  نم  هدنع  امب  هبجع  هدش  و  اهملع ، اهرهم و  دق  ملعلا  نم  افونـص  بدا و  نسح  نهذ و  ءاکذ  اهمظعا  هبویع و 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلع هتلاطتـسا  هب و  هدادـتعا  هلق  هل و  هراـقتحا  و  بدا ، ملع و  نم  ساـنلا  يدـیا  یف  ناـک  اـم 

زیزعلادبع نب  رمع  یلع  مدق  دقعلا :)  ) یف .هل  سانلا  حدم  يا : ءارطالا ) بح  و   ) هنم هدنع  امب  سانلا  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
هلک رمالا  ناک  ول  نسلاـب و  سیل  باـشلا : لاـقف  .اوربکا  اوربکا  لاـقف : مـالکلل ، شوحتی  مهنم  باـش  یلا  رظنف  قارعلا  لـها  نم  ساـن 

تلخد دـقف  هبغرلا  اما  هبهر ، هبغر و ال  کتان  مل  انا  لاقف : .ملکت  تقدـص  رمع : لاقف  .کنم  نسا  وه  نم  نیملـسملا  یف  ناکل  نسلاب 
نب دمحم  رظنف  .رکـشلا  دف  و  لاق : .متنا  امف  لاق : .كروج  نم  کلدعب  هللا  اننمآ  دـقف  هبهرلا  اما  و  اندالب ، انیلع  تمدـق  انلزانم و  انیلع 

رکـش مهرغ  ءانثلا و  مهعدـخ  اسانا  ناف  کسفنب  کتفرعم  کب  موقلا  لـهج  نبلغی  ـال  هل : لاـقف  لـلهتی ، رمع  هجو  یلا  یظرقلا  بعک 
، ارفک نوکی  امب  مهقوف  نم  ایندـلا  لها  يرطی  دـق  .هردـص و  یلع  هسار  رمع  یقلاف  .مهنم  نوکت  نا  هللااب  كذـیعا  انا  اوکلهف و  سانلا 

.نیلسرملا نم  هلزنم  یلعا  ءافلخلا  کلذک  هلوسر  نم  هیلع  مرکا  هلها  یف  لجرلا  هفیلخ  نا  امک  کلملادبع : یلا  جاجحلا  بتک  اولاقف 
کلذ ناف  )

یف مدآ  نبا  نم  تنکمتـسا  اذا  هدونجل : سیلبا  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعوبا لاـق  هسفن ) یف  ناطیـشلا  صرف   ) .مکحا يا : قثوا ) نم 
نم ءارطالا  بح  باجعالا و  ع )  ) لعج .بجعلا  هلخد  هبنذ و  یـسن  هلمع و  رثکتـسا  اذا  هنم : لوبقم  ریغ  هناف  لمع ، ام  لاـبا  مل  ثـالث 

نماـثلا و لـصفلا  - ) هموـق یلع  اـعد  نا  دـعب  حوـنل - سیلبا  لاـق  ربـخلا : یف  .مدآ و  نبا  لالـضا  یف  هریثـک  هصرف  نـال  هصرف ، قـثوا 
اذا نطاوم : هثالث  یف  ینرکذا  کلذ ، یلع  کئفاکا  نا  دـیرا  انا  ینتحرا و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -

ینییعی نلف  مدآ  نبا  یف  ینایعا  ام  سیلبا : لاق  اـضیا  .دـحا  اـمکعم  سیل  اـیلاخ  هارما  عم  تنک  اذا  و  نینثا ، نیب  تمکح  اذا  تبـضغ و 
ناسحا نم  نوکی  ام   ) .لطبی يا : قحمیل )  ) .ههجو ریغ  یف  هعـضو  وا  هقح ، نم  هعنم  وا  هلح ، ریغ  نم  لام  ذخا  ثالث : نم  هدـحاو  هنم 

هئیـس ربخلا : یف  و  هیطخلا .)  ) و مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  نسحملا ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نینـسحملا )
دعصف لیئارسا  ینب  یلا  عجر  حاولالا  هیلع  لزنا  یسوم و  یلاعت  هللا  ملک  امل  یمقلا :) ریسفت   ) یف .کبجعت و  هنـسح  نم  ریخ  كووست 

نا لـیئربج  یلا  یلاـعت  یحواـف  .ینم  ملعا  وه  اـقلخ  هللا  قلخ  اـم  هسفن : یف  لاـق  مث  هاروتلا ، هیلع  لزنا  هملک و  هللا  نا  مهربخاـف  ربنملا 
لیئربج لزنف  هنم ، ملعت  هیلا و  رصف  کنم  ملعا  الجر  هریبکلا  هرخصلا  دنع  نیرحبلا  یقتلم  دنع  نا  هملعا  کله و  دقف  یـسوم  كردا 
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نم کلم  یلا  رمالا  ضوف  لج  زع و  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  لاـمعالا ) باـقع   ) یف و  کلذـب …  هربخاـف  یـسوم  یلع 
لج زع و  هللا  لسراف  یلثم ! نم  لاق : هل  تداقنا  دق  ءایشالا  نا  يار  املف  امه ، ءایشا  و  نیضرا ، عبس  و  تاوامس ، عبـس  قلخف  هکئالملا ،

تلصو یتح  قلخ  ام  عیمجب  اهلبقتساف  هلمنا - ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لثم ران  هریون -
ناک و  بذـکلا ، ثیدـحلا : یف  دـیزتلا  حاحـصلا )  ) یف دـیزتلا ) وا  کناسحاب  کتیعر  یلع  نملا  كاـیا و  و   ) .بجعلا هلخد  اـمل  هیلا 

نملا ناف  کفلخب  كدعوم  عبتتف  مهدعت  نا  وا  کلعف  نم  ناک  امیف   ) .تاضیب ثالث  هل  ناک  هنال  يدـئاوزلاب  بقلی  نامثع  نب  دـیعس 
(: نویعلا  ) .یف نانمب  يدسا  اذا  میرکلا  سیل  نسح  نم  تیدسا  ام  نملاب  تدسفا  رعاشلا : لاق  .تاقدـصلا  لطبی  امک  ناسحالا ) لطبی 

یف ریخ  ال  هل : لاقف  .اذک  اذک و  اذـک و  نالفب  تلعف  همربش : نبال  لجر  لاق  .اهوسناف و  ادـی  لجر  دـنع  متذـختآ  اذا  هینبل : لجر  لاق 
ورمعل یلع  یناسغلا : ثدـحلا  نب  ورمع  یف  لاقف  براقع ، تاذ  همعنب  نملا  عم  ناسحالا  هغباـنلا  فصو  دـق  .یـصحا و  اذا  فورعملا 

قداصلا ناک  .قحلاب و  بهذی  قحلا  عم  طلخ  لطاب  لکف  قحلا ) رونب  بهذی  دیزتلا  و   ) براقع تاذـب  تسیل  هدـلاول  همعا  دـعب  همعن 
: يا تقملا ) بجوی   ) .دـعولل فلخلا ) و   ) .مکقحب مکلطاـب  بهذـیف  نیراـبج  ءاـملع  اونوکت  ـال  ملعلا : بـالطل  لوقی  مالـسلا ) هیلع  )

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  یلاـعت ) هللا  لاـق  .ساـنلا  هللا و  دـنع   ) .هیـضوغبملا
و نولعفتال ) ام  اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم  ربک  ( ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف امک  هناحبـس ) ( ) ایندلا نیدلا و  حـلاصمل 

سانلا رثکا  فلخ و  هوشح  ادع  سانلا و  رثکا  ای  اهنمف : فلخلا  مذ  یف  اورثکا  دق  و  نولعفتال ،) ام  نولوقت  مل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) هلبق
اذاف ءالبلا  ینغا  نا  هللا  دمحب  كانولب  دـق  اضیا : اکیتحار  یف  ناسللا  دوج  تیل  لعف  ریغ  نم  ناسللا  داوج  ای  اضیا : بذـک  هوشح  الوق 

کفک ادعوم و  لحنلا  ینج  نم  یلحا  کناسل  اضیا : لوقت  ام  لعفت  تنک  ول  یتف  نم  كرد  هللا  اضیا : ءاوس  دحجلا  كدیعاوم و  لج 
الف یتاـیآ  مکیراـس  لـجع  نم  ناـسنالا  قـلخ  : ) یلاـعت لاـق  اـهنا ) وا  لـبق  رومـالاب  هلجعلا  كاـیا و  و   ) لـعف نـم  قیـضا  فورعملاـب 

وا : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  طقـستلا ) وا  (. ) الوجع ناسنالا  ناک  ریخلاب و  هءاعد  رـشلاب  ناسنالا  عدی  و  : ) لاق و  نولجعتـست )
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا  (. ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  طـقاستلا )

یلا يدیالا  تدم  نا  و  يرفنـشلا : لاق  عشجلا ، صرحلا و  نع  یهنلا  نع  هرابع  وه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  اهناکما .) دـنع  اهیف  ( ) ایندـلا
یف ءطبلا  ءاخرتسالا و  نع  یهنلا  هدارم  ناف  مالـسلا ،) هیلع   ) هدارم نم  لاق  ام  نیا  تلق : لجعا  موقلا  عشجا  ذا  مهلجعاـب  نکا  مل  دازلا 

هجاجللا وا   ) ناکمالا رذعت  نم  ارذح  اهیلا  ردابف  تنکما  اذاف  رعاشلا : لاق  اهتقو ، لبق  اهب  هلجعلا  لباقم  یف  اهکردا  ناکما  دـنع  رومالا 
هنرق یهوا  اهرضی و  ملف  اهقلفیل  اموی  هرخص  حطانک  رخآ : لاق  رعش  ول  هتینم  اهیف  هیغب و  یلع  حلم  بر  رعاشلا و  لاق  ترکنت ) اذا  اهیف 

نم نیتاه  نا  امهلبق  نیتللا  نیترقفلا و  نیتاه  نیب  قرفلا  و  تحضوا ،) ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  تحـضوتسا ) اذا  اهنع  نهولا  وا   ) لعولا
( رما لک  عقوا  هعـض و  وم  رما  لک  عضف   ) .همدع اهتق و  غولب و  ثیح  نم  نایلوالا  اهـسبل و  اهحوضو و  اهرکن و  رومالا و  نافرع  ثیح 

همـصلا نب  دـیرد  يار  هعقوـم .) (. ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  لـمع ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 
لاقف یغبنی  امک  لبالا  انهت  دیرش  نب  ورمع  تنب  ءاسنخلا 

برج قنیا  یناه  مویلاک  هب  تعمـس  تیار و ال  نا  ام  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) اهیف
.اهعضاوم ءایشالا  عضی  يذلا  وه  لقعلا  و  هعضوم ، یش ء  لک  عضو  همکحلا  اولاق : بقنلا و  عضاوم  ءانهلا  عضی  هنساحم  ودبت  الذبتم 

هینغم

و هراهظا ، زوجی  فوذـحم ال  لعفل  لوعفم  كایا  بارعالا : .هدایزلا  بناج  نم  دـحلا  زواـج  طرفا : .صاـصقلا  واولا - حـتفب  دوقلاو -
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.لکـشا لوطا و  وه  امب  فوذحملا  کلاسملا - حضوا  یف  ماشه  نبا  ردق  و  ریمـضلا ، لصفنا  لعفلا  فذح  امل  و  كرذـحا ، ریدـقتلا 
هایحلا و قطنمب  فورعم  تباث و  همیرحت  نال  دمع ، نع  لتقلا  مکحل  نایب  یهن و  درجم  اذه  سیل  خـلا ..) اهکفـس  ءامدـلا و  كایا و  )

یلع صوصنلا  اما  ..ناـیب  حیـضوت  یلا  اذـه  دـعب  جاـتحی  ـال  و  رفاـکلا ، نموملا و  و  لـهاجلا ، ملاـعلا و  هتفرعم  یف  يوتـسی  و  هرطفلا ،
لتقلا زوجی  .نوکی و  نا  یغبنی  ام  یلا  اهیجوت  ال  لـعفلاب ، نئاـک  وه  اـمع  ریبعت  ساـکعنا و  یهف  ضرـالا  لـها  ءامـسلا و  نم  همیرحت 

اهل و انوص  هایحلا ، یلع  يدـتعا  نم  لتق  غوسی  تاذـلاب  وه  لتقلا  مرح  يذـلا  هایحلا  قطنم  نا  يا  مهحلاصم  ساـنلا و  حاورا  هیاـمحل 
الا سانلا  نم  دـحا  لتق  زوجی  رخآ ال  مـالکب  .هرقبلا و   179 نوقتت - مکلعل  بابلالا  یلوا  ای  هایح  صاصقلا  یف  مکل  و  اـهیلع : اـصرح 

نکل مهملظ هللا و  ام  و  یلاعت : هلوق  هیلع  قدصی  ثیحب  هلتقل  بجوملا  ببـسلا  هتدارا  لمب ء  یناجلا  رـشابی  ناب  کلذ  و  لدع ، قحب و 
فنعلا لامعتـسا  یه  و  يوصق ، هرورـضل  الا  ءامدـلا  کفـس  نم  مامالا  یلا  ضغبا  یـش ء  ـال  .لـحنلا و   33 نوملظی - مهـسفنا  اوناک 

بجوتست اهنا  و  لدعلا ، نازیمب  هیانجلا  ریدقت  دعب  الا  لتقلا  هبوقعب  یناجلا  ذخای  نا  هلماع  مامالا  رذح  انه  نم  و  فنعلا ، یلع  ءاضقلل 
.هیجوت لتقلا و  رربت  یتلا  طورشلا  لک  لمحی  اهلح  ریغب  هلوق : و  رارقتـسالا ، نمالل و  اقیقحت  و  لاومالل ، هنایـص  و  ءامدلل ، انقح  لتقلا 

، الک ..اعسوم  اقیضم و  و ال  لجوم ، رخآ  و  لجعم ، ءاضق  ادغ  هللا  همکحم  یف  سیل  خلا ..) دابعلا  نیب  مکحلاب  يدتبم ء  هناحبس  هللا  (و 
نوکی هیلع  و  اضیا ، مکحلا  هدئاملا و   4 باسحلا - عیرـس  هللا  نا  رـصبلا : حملک  اهیلع  مکحی  مهلامعا و  قئالخلا و  فشکی  یلاعت  هنا 

هلثم و  رئاـبکلا ، ربکا  نم  اهکفـس  نا  و  اـهمارتحا ، ءامدـلاب و  ماـمتهالا  یلا  هراـشالا  درجم  يدـتبم ء  هناحبـس  هللا  و  هلوقب : ماـمالا  دارم 
مد کفسب  کناطلس  نیوقت  الف  : ) نویعلا هارت  حالس ال  قحلل  .هالصلا  همایقلا  موی  دبعلا  لمع  نم  هیف  هللا  رظنی  ام  لوا  لئاقلا : ثیدحلا 

اهنم و  حالسلا ، هوق  هروثلا و  اهنم  و  باختنالا ، اهنم  و  دهعلا ، هیالوب  صنلا  وا  هثارولا  اهنم  هریثک ، بابـسا  مکحلا  یلا  لوصولل  مارح .)
اما هیداصتقالا ، تامظنملا  تاکرـشلا و  بازحالا و  اهـسرامت  اهفرعت و  بیلاساب  راکفالا  ءارالا و  یلع  ریثاتلا  تایرغملا و  طوغـضلا و 
نع نیموکحملا  و  یعارلا ، نع  هیعرلا  یـضر  وه  و  ریغ ، ـال  طـقف  دـحاو  ببـس  هلف  هراـهدزا  هواـنه و  و  هرارمتـسا ، مکحلا و  خوـسر 
لک صرحی  و  مهلکاثم ، لح  یف  دهتجی  و  مهمالاب ، رعشی  نمل  الا  سفن  بیط  یضر و  نع  نوخـضری  مهنا ال  ههادبلا  نم  و  مکاحلا ،

رانلا یلع  هتاباسح  بتری  مکاح  لک  ریصم  اذه  و  رحتناف ، رحنلا  حبذلاب و  رطیـسی  نا  رلته  دارا  ..مهتیرح و  مهتداعـس و  یلع  صرحلا 
، هنهوی و  ناطلسلا - فعضی  يا  هفعضی - امم  کلذ  ناف  : ) مامالا لوق  اهیلع  يوطنی  یناعملا  هذه  لک  .دیرشتلا  نجـسلا و  دیدحلا و  و 

هارت احالـس ال  کلمی  قحلا  نکل  ..هناش و  قحلا و  هوق  ارغـصتسم  هتوقب ، اقثاو  يوهی  امب  هیغاـطلا  فرـصتی  دـق  و  هلقنی .) هلیزی و  لـب 
یتلا مانتیف  یف  سانلا  لک  هآرو  لعفلاب  کـلذ  ققحت  لـب  لـیق - اـمک  هب - لـتاقت  اـم  اـهدویق  نم  لدـجت  هبولغملا  بوعـشلا  و  نویعلا ،

..اهتعاظف اهتعاشب و  نع  مجرتت  نا  هعمتجم  هیناسنالا  تاغل  قیضت  و  هلک ، خیراتلا  اهفرع  هیشحو  سرـشا  فنع و  ینحنت ال  نا  تضفر 
- ریخالا سفنلا  یتح  هب  ماصتعالا  قحلاـب و  ناـمیالا  نا  و  هیکیرمـالا ، تارئاطل ب 52  قحلل ال  هوقلا  نا  یلع  مانتیف  دومـص  لدـی  ـالا 

هنم لتقلا  ..خلا  دـمعلا  لتق  یف  يدـنع  و ال  هللا ، دـنع  کل  رذـع  و ال  ( .؟ تاراقلل هرباعلا  خـیراوصلا  و  هیوونلا ، تارجفتلا  یلع  قوفتی 
هنع ربعی  و  هیادبلا ، ذم  لتقلا  صقی  دـمعلا  ءاهقفلا  ددـح  و  تئـش ، امب  ربع  اطخ ، هبـش  وا  دـمع  هبـش  هنم  و  ضحم ، اطخ  هنم  و  دـمع ،

بجوی لـتقلا  نم  عوـنلا  اذـه  .تاذـلاب و  ادوـصقم  نکی  مل  نا  و  لـتقلا ، یلا  هداـع  يدوـملا  لـعفلا  دـصق  وا  لـتقلا ، یلع  میمـصتلاب 
اطخب تیلتبا  نا  و   ) .هدئاملا  45 هل - هرافک  وهف  هب  قدـصت  نمف  ..سفنلاب  سفنلا  نا  یلاعت : لاق  .لوتقملا  ءایلوا  وفعی  نا  الا  صاصقلا 

و ضحم ، اطخ  نیمـسق : یلا  ءاهقفلا  همـسق  و  هیدلل ، بجوملا  لتقلا  یلا  راشا  صاصقلل  بجوملا  دمعلا  لتق  یلا  هراشالا  دعب  خـلا ..)
لتقلا بجوی  امب ال  هبرـض  ول  امک  اطخلا  هبـش  و  اناسنا ، باصاف  اناویح  یمر  اذا  امک  هلعف ، هدـصق و  یف  ائطخم  لعافلا  هیف  ناک  ام  وه 
ءایلوا یلا  يدوت  نا  : ) هلوقب مامالا  راشا  اذـه  یلا  و  صاصقلا ، نود  هیدـلا  بجوی  نیذـه  ـالک  و  تاـمف - لـتقلا  دـصق  ـالب  و  هداـع ،

ببـسلا نع  اـطخلا  لـتق  یف  نوثحبی  ییقوـقحلا  نا  یلا  هراـشالا  نسحت  .هقفلا و  بتک  یف  لیـصفتلا  .هیدـلا و  وـه  و  مهقح ) لوـتقملا 
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توملا یلع  افرشم  هیلع  ینجملا  ناک  له  و  هل ؟ ممتم  ببسلا و  نم  ءزج  هنا  وا  هل  امات  اببس  یناجلا  لعف  ناک  له  و  توملل ، بجوملا 
.دویقلا هذه  نم  هیدلا  دیدحت  قلطا  يذلا  صنلل  اعبت  کلذ  نولمهی  نیملسملا  ءاهقف  و  زهجا ؟ لجع و  یناجلا  و  تیمم ، ءادل 

اتقم بارعالا : .دانع  یف  يدامتلا  هجاـحللا : .نواـهتلا و  طقـستلا : .هل و  هلعف  اـم  ددـع  هیلع : نم  .هقیقحلا و  یلع  هداـیزلا  دـیزتلا : هغللا :
ام زجون  اذـل  و  هرمنم ، رثکا  مدـقت  عطقملا  اذـه  یف  ام  لک  ینعملا : .هدـئاز  ام  لیلق  امع  و  ربک ، لعاف  اولوقت  نا  نم  ردـصملا  و  زییمت ،

تعقو کنا  ملعاف  اهنم  یـش ء  کبجعا  یتم  و  ناطیـشلا ، نم  ذوعتت  امک  کسفن  نم  ذوعت  خـلا ..) کسفنب  بجعلا  كایا و  و   ) نکما
نا مارتحالا  نم  الماک  هقح  یفوتـسا  و  هقیقح ، یلع  رهظ  عضاوت  تکـس و  نم  و  هومذ ، هوتقم و  سانلل  هلـضف  رهظا  نم  ..هلئابح و  یف 

حجبتلا نالعالا و  مالعف  نذا  ..هرامث و  کیلا  تداع  و  عیمجلا ، هب  ملع  ریخلا  نم  ائیـش  تلعف  اذا  خلا ..) نملا  كایا و  و   ) الها هل  ناک 
نال ائیش ، هیلع  دزت  قحلا و ال  لقف  تلعف  امب  هیونتلا  یلا  هجاحلا  کتعدو  تررطضا  نا  و  هنسح ، هعم  عفنت  هئیـس ال  نملا  نا  نملا .؟ و 
امیف ناوتت  و ال  توفلا ، هیلع  فاخت  امیف ال  لجعت  ال  خلا ..) هلجعلا  كایا و  و   ) .تینب ام  مدـهت  و  تحلـصا ، ام  دـسفت  هبذاکلا  هدایزلا 

دارملا و  ترکنت ، یف  رتتسملا  ریمضلا  کلذک  و  رومالا ، یلا  دوعی  اهیف  ریمض  ترکنت ) اذا  اهیف  هجاجللا  وا   ) تیناوت نا  هذخا  کتوفی 
امع ناوتت  و ال  هتبقاع ، لهجت  ام  بلط  یف  دامتت  ینعملا ال  و  تحـضرتسا ) اذا  اهنع  نوهلا  وا   ) لصاف ـالب  هلوق  لیلدـب  تیفخ  ترکنتی 

هتعفنم ملعت 

هدبع

یف بجعلا  كدصقمل و  لوصولا  نم  تیعس  ول  کنکمی  ثداح  مضلاب  هصرفلا  ءانثلا و  یف  هغلابملا  ءارطالا  ءارطالا : بح  اهنم و  … 
هیلا لصو  نم  یلع  لعفلاب  یلاعتلا  رورغلا و  نم  هعبتی  امب  ناسحالا  قحم  وه  هدصق و  نم  ناطیـشلا  نیکمتل  صرفلا  دـشا  نم  ناسنالا 
دنع تقملا  راختفالا …  ضرعم  یف  اهنم  عقاولا  نع  لامعالا  یف  هدایزلا  راهظا  دـیقتلاک  دـیزتلا  کلعف : نم  ناک  اـمیف  دـیزتلا  هرثا … 
دیری الیلق  هذخا  اذا  طقستی  ربخلا  یف  طقست  مهلوق  نم  طقستلا  اهناکما : دنع  اهیف  طقـستلا  طخـسلا …  ضغبلا و  تقملا  سانلا : هللا و 

هجو فرعی  مل  ترکنت  ترکنت : اذا  اهیف  ایخرتسم …  ءاج  اذا  هودع  سرفلا  طقاس  نم  نیسلا  دمب  طقاستلا  هخسن  یف  نواهتلا و  انه  هب 
 … فعضلا نهولا  هیف و  رسع  یلع  متیل  رمالا  هعزانم  یلع  رارصالا  هجاجللا  اهیف و  باوصلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

، دنیاتسب رایـسب  ار  وت  مدرم  يرادب  تسود  هکنیا  زا  و  دراداو ، يدنـسپدوخ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  هب  هیکت  يدنـسپدوخ و  زا  زیهرپ  هب  و 
ار ناراکوکین  یکین  ات  تسا ) یتصرف  نینچ  ندروآ  تسد  هب  ددصرد  هراومه   ) تسا ناطیش  ياهتـصرف  نیرتمهم  زا  تلاح  نیا  اریز 

هکنیا زا  زیهرپ  هب  و  ددرگ .) رثا  یب  هداد  ماجنا  هک  یکین  راک  ات  دراد  یماو  یتسود  شیاتس  يدنسپدوخ و  هب  ار  صخش   ) دربب نیب  زا 
هب هک  يا  هدـعو  هب  ای  يرآ ، رظن  رد  تسه  هچنآ  زا  شیب  یهد  یم  ماجنا  هک  يراک  اـی  يرازگ ، تنم  ینکیم  هک  یکین  هب  تتیعر  رب 
ای دیامرف : یم  میرک س 2 ي 264  نآرق  رد  هکنانچ   ) دـنادرگ یم  هجیتن  یب  ار  ناسحا  نداهن  تنم  اریز  ینکن ، اـفو  یهد  یم  ناـنآ 

رازآ نداهن و  تنم  اب  ار  دوخ  ياهـششخب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی  يذالا  نملاب و  مکتاقدـص  اولطبتال  اونما  نیذـلااهیا 
یم ار  قح  رون  تسا ) غورد  متـس و  يدنـسپدوخ و  زا  یعوـن  هک   ) نتـشادنپ تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  راـک  و  دـیزاسن ) هاـبت  ندـناسر 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4345 

http://www.ghaemiyeh.com


س 61  ) یلاعت يادخ  ددرگ ، یم  مدرم  ادخ و  مشخ  ببـس  هدعو  هب  ندرکن  افو  و  دزاس ) یم  شاداپ  یب  ار  یتسار  ناسحا و   ) دـیادز
یمن هک  ار  هچنآ  دـیئوگب  هکنیا  زا  دـیآ  یم  مشخ  هب  نخـس  دـنوادخ  ینعی  نولعفتال  اـم  اوموقت  نا  هللادـنع  اـتقم  ربک  هدومرف : ي 3 )

سرتب .دینک و 

زا ای  اهنآ ، هب  یـسرتسد  ماگنه  اـهنآ  رد  یـشوکتخس  يریگ و  لاـبند  اـی  اـهنآ ، ماـگنه  ندیـسر  زا  شیپ  اـهراک  هب  یگدز  باتـش  زا 
، راذگب دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  سپ  .دیآ  سرتسد  رد  نوچ  اهنآ  رد  یتسس  زا  ای  دشاب ، ادیپان  هتشر  رـس  هک  یتقو  اهنآ  رد  یگزیتس 

ترخآ اـیند و  روما  زا  يرما  ره  رد  رگا  یلو  تسین ، نیا  يراکتـسرد  يربارب و  لدـع و  هک   ) هد ماـجنا  نآ  تقو  رد  ار  يراـک  ره  و 
(. يا هدوب  راکمتس  يدرک  یهاتوک  نآ  رد  ای  زواجت  قح  زا  ینعی  يدومن  طیرفت  ای  طارفا 

ینامز

یفرح تموکح 

دوخ رادمامز  هاگره  دوش و  یم  ادیپ  رتشیب  نارادمتـسایر  نایم  رد  ضرم  نیا  تسا و  رورغ  یهاوخدوخ و  تردق ، ضراوع  زا  یکی 
تسا و رادمامز  هرابرد  نارگید  فیرعت  زا  ندش  لاحـشوخ  ضرم  نیا  زاغآ  دناشک  یم  طوقـس  هب  ار  وا  ضرم  نیا  دـنکن  لرتنک  ار 
هک تسا  يا  هتکن  نیا  .دـیامن  یم  کمک  دوخ  طوقـس  هب  المع  ددرگ و  یم  راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  رادـمامز  ددرگن ، لرتنک  هاگره 

يدادعت اب  هک  یناناملـسم  نامه  .تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  نینح  گنج  ناتـساد  رد  هداد و  هجوت  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ 
ندوب زیچان  رکـشل و  هوبنا  نتـشاد  اب  دـندمآ  راـتفرگ  رورغ  ضرم  هب  یتقو  دـندیدرگ ، زوریپ  دـحا  ردـب و  گـنج  رد  رامـش  تشگنا 

زا ار  وا  دنکن ، طوقس  رتشا  کلام  دهاوخ  یم  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .دیـسر و  ناشدایرف  هب  ادخ  مه  زاب  دندروخ و  تسکـش  نمـشد ،
ياـهماد زا  یهاوخدوخ  هکنیا  یکی  دـهد  یم  هجوت  بلاـج ، هتکن  ود  هب  بلطم  حیـضوت  رد  دـهد و  یم  زیهرپ  رورغ  یهاوـخدوخ و 

، هجیتن رد  دنوش  یمن  ریدقت  دوش و  یم  هتفرگ  هدـیدان  ناراکوکین  تامدـخ  هکنیا  مود  تسا  يونعم  طوقـس  بجوم  تسا و  ناطیش 
هب هک  یتامدخ  ندش و  لئاق  نانآ  يارب  تیصخش  ناتسدریز و  هب  تبسن  ینتورف  عضاوت و  .دنک  یم  ررـض  مه  يدام  رظن  زا  رادمامز 

هداد نانآ  هب  هک  یئاه  هدعو  رد  صوصخ  هب  ندروآ  باسح  هب  اهراک  مومع  رد  ار  مدرم  نتفرگ و  هدـیدان  دریگ  یم  ماجنا  نانآ  عفن 
هماـج دوخ  هفیظو  هب  دـناوت  یم  رتهب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  رادـمامز  ذوفن  تردـق و  هک  تسا  یئاـهیراک  هزیر  ندیـشوک ، دوش  یم 
نامیا هک  یئامـش  دـیوگ : یم  نینچ  دـیجم  نآرق  رد  مدرم ، نتخاس  تحاران  يراذـگ و  تنم  هب  تبـسن  زیزع  يادـخ  .دـشوپب  لـمع 

یب عوضوم  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دـیزاسن …  دوبان  نداد  رازآ  ینابز و  دـب  يراذـگ و  تنم  رثا  رب  ار  دوخ  تامدـخ  دـیا  هدروآ 
ادـخ و دزن  رد  تسا  نارگ  رایـسب  دـنک  یم  لالدتـسا  دـیجم  نآرق  هب  هدرک و  هجوت  رتشیب  دوش  یم  هداد  هک  یئاه  هدـعو  هب  یئاـنتعا 

یئاه هدعو  نتـشاذگ  اپ  ریز  رثا  رب  دارفا  یعامتجا  رابتعا  هکنیا  زا  رتالاب  یباذع  هچ  .ینکن و  لمع  یئوگب و  هک  دراد  دـیدش  باذـع 
هیلع ماـما  یـسانش  تقو  يریگ ، عضوم  .تسا  یفرح  تموکح  ناـیاپ  نیا  هک  دـنوش  رتکیدزن  طوقـس  هب  دورب و  نیب  زا  دـنا  هداد  هک 

رد لیجعت  اب  ناسنا  تشرـس  دـنچ  ره  اریز  دـنک ، زیهرپ  یتوافت  یب  تجاـجل و  هلجع ، زا  دـنک ، یم  شرافـس  رتشا  کـلام  هب  مالـسلا 
رد یـسوم  ترـضح  شزومآ  ناتـساد  .ددرگ  یم  ناسنا  یتخبدب  طوقـس و  بجوم  هلجع  تاقوا  زا  يرایـسب  اما  تسا  هتخیمآ  اهراک 

رارق ثحب  دروم  میرک  نآرق  رد  دـنام  زاـب  تاـمولعم  بسک  زا  دـش  بجوم  هک  رتشیب  تاـعالطا  بسک  رد  وا  هلجع  رـضخ و  بتکم 
ببـس تاقوا  زا  یلیخ  نداد  ناشن  تیعطاق  زور  حالطـصا  هب  و  نداد ، جرخ  هب  بصعت  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  تجاـجل  .تسا  هتفرگ 
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ار تسایر  عاـضوا  داد ، مه  تسد  هب  تسد  هدـشن ، راـهم  ياـهتاساسحا  هک  هاـگنآ  ددرگ و  راد  هحیرج  فرط  تاـساسحا  دوش ، یم 
يریگ عضوم  یـسانش و  تقو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تهج  نیمه  هب  .دـهد  یم  قوـس  طوقـس  هب  ار  رادـمامز  دزاـس و  یم  نوـگرگد 

تموکح هیاپ  ات  تسوا  هفیظو  نیرتمهم  يریگ  عضوم  زا  لبق  ریـسم  عوضوم و  تقو ، یبایزرا  هک  دراد  دـیکات  هداد و  هجوت  حـیحص 
یم تسایر  هب  هک  يدرف  ره  تسا  روما  هرادا  تردـق و  عفانم ، راصحنا  تسایر  ضراوع  زا  یکی  یبلط  راـصحنا  .دـنادرگ  راوتـسا  ار 

تروصب ار  اهتسپ  دنادرگ  رـصحنم  صوصخم  دارفا  هب  ار  عفانم  دناسرب ، فلتخم  ياهماقم  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  دنک ، یم  یعـس  دسر 
کی هرادا  تردق  هک  يدرف  کی  هک  دریگ  یم  جوا  ردقنآ  یهاگ  ضرم  نیا  .دـناخرچب  يرامـش  تشگنا  دارفا  تسد  رد  يراصحنا 
هبعلم اهماقم  دـنک ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  درادـن  تصرف  هک  رظن  نیا  زا  دریگ و  یم  رایتخا  رد  ار  ماقم  دـنچ  تیلوئـسم  درادـن  ار  ماقم 

ددرگ و یم  یهتنم  يرادا  جرم  جره و  هب  شور  نیا  هک  دـنک  یم  لمع  دوخ  هاوخلد  هب  سک  ره  دریگ و  یم  رارق  یـصوصخم  دارفا 
هراشا نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دشاب  مدرم  زا  ندش  ناهنپ  هارمه  تردـق  راصحنا  هاگره  .دـنک  یم  مهارف  ار  رادـمامز  طوقـس  زاب 

رد مدرم  مه  دوش و  یم  تساوخزاب  تمایق  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  مه  لوئـسم  ددرگ و  یم  یـشالتم  رتدوز  یلیخ  تسایر  تسا ، هدرک 
هیلع ماما  تسا و  یناونع  طوقـس  نآ  هجیتن  هک  دـننک  یم  رداص  وا  هرابرد  یبایغ  يار  دـننک و  یم  همکاـحم  ار  وا  دوخ  زغم  هاـگداد 

يرکف زکرمت  .دـنکفین  طوقـس  هب  ار  دوـخ  دـنک و  هزراـبم  یبلطراـصحنا  ضرم  اـب  دـهاوخ  یم  دراد  هقـالع  کـلام  هـب  هـک  مالـسلا 
، دزاـب یم  ار  دوخ  هثداـح  نیرتکچوک  رد  تسین ، سانـش  تقو  دـناد  یمن  ار  يریگ  عضوم  درادـن ، يرکف  تردـق  هک  يرادمتـسایر 

یم تینابـصع  هب  دوریم و  يو  تسد  زا  حراوج  اضعا و  ماـمت  ناـبز و  تسد ، لرتنک  هجیتن  رد  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  يرکف  زکرمت 
ادخ هاگـشیپ  رد  مه  دنک و  یم  مک  ار  رتالاب  ماقم  ذوفن  مه  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  مه  تسا : مولعم  نآ  ماجنارـس  هک  دتفا 

تمایق ثداوح  هب  هجوت  ار ، سفن  رب  طلست  باصعا و  لرتنک  رکف و  زکرمت  ندروآ  تسدب  هار  مالسلا  هیلع  ماما  .دوب  دهاوخ  لوئسم 
تایآ هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  بلطم  نیا  تلع  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .دیامن  یم  یفرعم  زیزع  يادـخ  ندومن  تساوخزاب  و 
همانرب رد  ناسنا  ات  تسا  رکف  زکرمت  سفن و  رب  طلـست  یئارگنورد و  فدـه  .دوش  یم  نشور  دـنک  یم  هیکت  دایز  تمایق  بلاـطم  و 

.ددرگ قفوم  رتشیب  رتهب و  دوخ  ياه 

يزاریش دمحم  دیس 

قثت ناب  اهنم ) کبجعی  امب  هقثلا  و   ) نسح تلمع  اـم  نا  کـسفنب و  نظلا  نسحت  ناـب  کـسفنب ) باـجعالا  و   ) کـلام اـی  كاـیا ) (و 
کیلع و سانلا  ینثی  نا  بح  يا  ءارطالا ) بح   ) كایا و و )  ) لمعلا کلذ  لثم  تدا  اهنال  کسفنب  بجعت  نا  ببـسی  يذـلا  لـمعلاب 

یلا دئاع  ریمضلا  هسفن ) یف   ) ناسنالا كاله  ببست  یتلا  هتـصرف  نسحا  يا  ناطیـشلا ) صرف  قثوا  نم   ) هلک کلذ ) ناف   ) كوح دمی 
ءارطالا بحا  نم  کلذـک  و  هلمع ، لطب  هسفنب  بجع  اذا  ناسنالا  ناف  هلطبیل ، يا  نینـسحملا ) ناسحا  نم  نوکی  ام  قحمیل   ) ناطیـشلا

( کناسحاب کتیعر  یلع  نملا  و   ) کلام ای  كایا ) و   ) .هعمسلا ءایرلل و  امنا  و  هناحبس ، سیل هللا  لمعلا  نوک  یلع  لدی  ذا  هلمع ، یلع 
هقیقح تلمع  يذلا  قوف  هنا  راهظا  دـیرت  ناب  کلعف ) نم  ناک  امیف   ) هدایزلا راهظا  يا  دـیزتلا ) وا   ) مهیلا تنـسحا  اذا  مهیلع  نمت  ناب 

و  ) هناحبـس هللا  يدل  سانلا و  يدل  ناسحالا ) لطبی  نملا  ناف   ) .كدعو فلخت  ناب  کفلخب ) كوعوم  عبتتف   ) ادع و  مهدـعت ) نا  وا  )
و  ) سانلا نیعا  یف  رون  عقو و  هلمع  امل  نکی  مل  هلمع ، ام  قوف  لمع  هنا  صخشلا  رهظا  اذاف  ارون ، قحلل  ناف  قحلا ) رونب  بهذی  دیزتلا 

ربک : ) یلاعت هللا  لاق  هدـع و  ول  فلخملا  ناسنالا  نوهرکیف  ساـنلا )  ) دـنع هللا و ) دـنع   ) بضغلا يا  تقملا ) بجوی   ) دـعولل فلخلا )
یهنلا نسحلاب و  رمالا  لمـشت  امک  دـعولل  هلماش  هماع  هیالا  و  لامعالا ، نم  نولعفت ) ام ال  اولوقت  نا   ) ریبک تقم  هنا  يا  هللادـنع ) اتقم 
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- نواهتلا يا  اهیف ) طقـستلا  وا   ) تقولا ینعمب  نآ ، عمج  اهناوا ) لبق   ) اهب یتات  ناب  رومالاب ) هلجعلا  و   ) کلام ای  كایا ) و   ) حیبقلا نع 
نا مزاللا  لب  رسیتت ، مل  تبعـص و  يا  ترکنت ) اذا   ) اهلعفل رارـصالاب  اهیف ) هجاجللا  وا   ) اهتقو ءاج  ناب  اهناکما ) دنع  - ) هلجعلا سکع 

.ترسیت تحـضو و  يا  تحـضوتسا ) اذا   ) اهب نایتالا  نع  و  اهنع )  ) فعـضلا و  نهولا ) وا   ) لکـشا بعـص و  اذا  رمالا  ناسنالا  كرتی 
هل بسانملا  هعقوم ) رما  لک  عقوا  و   ) هجو یلع  یشلاب ء  نایتالا  ماجحالا و  وا  مادقالا  نم  هب  قئاللا  هعضوم ) رما  لک  عضف  )

يوسوم

.طخـسلا ضغبلا و  تقملا : .نوکی  امم  دیزا  لمعلا  باستحا  يا  هدایزلا  دـیزتلا : .هلازا  یـشلا ء : قحم  .هیف  طارفالا  حدـملا و  ءارطالا :
دبتسا یشلاب ء : رثاتسا  .فعضلا  نهولا : .اهیف  باوصلا  هجو  فرعی  مل  ترکنت : .هبلط  یف  حلا  همزال و  رمالا : یف  جل  .نواهتلا  طقستلا :

کناسل دح  کناسل : برغ  .هدـحلا  واولا  نوکـس  نیـسلا و  حـتفب  هروسلا : .بضغلا  فنالا : هیمح  .لفاغتلا  یباغتلا : .هسفن  هب  صخ  هب 
بح و  اهنم ، کبجعی  امب  هقثلا  و  کسفنب ، باجعالا  كایا و  و   ) .بضغلا دـنع  ناسللا  نم  ردـبی  ام  هردابا : .فیـسلا  دـحب  هل  اـهیبشت 

، اهل تاکلهملا  نم  سفنلاب  باجعالا  نینسحملا ) ناسحا  نم  نوکی  ام  قحمیل  هسفن  یف  ناطیشلا  صرف  قثوا  نم  کلذ  ناف  ئارطالا ،
ریـصقت لـک  نع  ههزنم  اـهنا  لـیختیف  هسفن  یلا  رظنی  هنا  رابکتـسالا ، ءالعتـسالا و  یلا  هسفن  حـمطتف  هبر  یلع  هلمعب  ناـسنالا  نـمی  ذا 

لخدی نا  عیطتسی  بابلا  اذه  نم  هلاوقا و  هلاعفا و  دجمت  هرکذب و  حبست  قاوبا  یلا  اهلک  سانلا  هنسلا  لوحتت  نا  ینمتی  هیتلا و  هذخایف 
ام مهلامعا و  سانلا و  لاعفا  عیمج  نا  لـیختیف  نیزاوملا  لدـبتت  عاـضوالا و  هدـنع  بلقنتف  انـسح ، هاریف  هلمع  ءوس  هل  نیزیف  ناطیـشلا 
لک بوذـت  نیحلاصلا و  راـثآ  قحمت  کلذـب  هراـثآ و  نم  ارثا  هلاـمعا و  نم  ـالمع  لدـعت  ـال  اـهلک  تاـحلاص  تاریخ و  نم  هومدـق 

: لاق جاجحلا  نب  نمحرلادـبع  نع  ثیدـحلا  یفف  .لالـضلا  داسفلا و  نم  هدـعب  ام  هل  رما  اذـه  .نومیملا و  مهداهج  هبیطلا و  مهلاـمعا 
وه لاقف : هب ؟ بجعلا  هبـش  هلخدیف  ربلا  نم  ائیـش  لمعی  مث  قفـشم  فئاخ  وه  لمعلا و  لمعی  لجرلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع یبال  تلق 

ادـباع ملاع  یتا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ثیدـحلا  یف  .هبجع و  لاح  یف  هنم  الاح  نسحا  فئاخ  وه  یلوـالا و  هلاـح  یف 
یتح یکبا  لاق : كواکب ؟ فیکف  لاق : اذک ، اذـک و  ذـنم  هللا  دـبعا  انا  و  هتالـص !؟ نع  لاسی  یلثم  لاقف : کتالـص .؟ فیک  هل : لاقف 

و  ) .ء یش  هلمع  نم  دعصی  لدملا ال  نا  لدم ، تنا  کئاکب و  نم  لضفا  فئاخ  تنا  ککحض و  ناف  ملاعلا : هل  لاقف  یعومد ، يرجت 
لطبی نملا  ناـف  کـفلخب ، كدـعوم  عبتتف  مهدـعت  نا  وا  کـلعف ، نم  ناـک  اـمیف  دـیزتلا  وا  کـناسحاب  کـتیعر  یلع  نملا  كاـیا و 

ام ال اولوقت  نا  هللا  دـنع  اتقم  ربک  : ) یلاعت هللا  لاق  .سانلا  هللا و  دـنع  تقملا  بجوی  فلخلا  و  قحلا ، رونب  بهذـی  دـیزتلا  و  ناسحالا ،
اهریخ و یطعت  هدساف ال  هقدصلا  لعج  هنم و  عنم  هللا و  همرح  دق  و  هیلع ، نونمملا  یلع  ءاذـیا  نم  هیف  امل  لمعلا  دـسفی  نملا  نولعفت )

ماقم یف  مامالا  لاق  اذـه  لجال  و  يذالا ) نملاب و  مکتاقدـص  اولطبت  اونمآ ال  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) یلاـعت لاـق  کلذـب  تنرتقا  اذا  اـهباوث 
لماعلا ناف  مارح ، بذکلا  بذکلا و  نمـضتی  هنال  حیبق  وهف  دـیزتلا  اما  .ناسحالا و  لطبی  نملا  ناف  هلوقب : هیعرلا  یلع  نملاب  دـیدنتلا 

هتلزنم لزنت  هلاح و  حضتی  هبذک و  فشکنیـس  ناسنالا  اذه  لثم  هبـسنلا  هذهب  راختفالا  ادیرم  ءازجا  هرـشع  لمعلل  عدم  ادـحاو و  ائزج 
ماقم یف  مامالا  لاق  اذل  كاذ و  هبذـک  ءارج  نم  هملاعم  سمطنت  هلمع و  يذـلا  ءزجلا  یلع  یتح  یـضقی  دـق  کلذـب  هیلع و  یه  امع 

دعو و نمم  هقثلا  عزتنت  ثیح  سانلا  دنع  حبقلا  یف  هثالثلا  حضوا  هناف  دعولا  فلخ  اما  .قحلا و  رونب  بهذـی  هناب  دـیزتلا : زاوج  مدـع 
ام ال اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم  ربک  : ) یلاعت هلوقلف  هللا  دنع  اما  هناها و  الذ و  کلذب  یفک  هدعول و  هفلخ  دـعب  هلوقب  ذـخوی  فی و ال  مل 

اذا اـهنع  نهولا  وا  ترکنت ، اذا  اـهیف  هجاـجللا  وا  اـهناکما ، دـنع  اـهیف ، طقـستلا  وا  اـهناوا ، لـبق  رومـالاب  هلجعلا  كاـیا و  و  (. ) نولعفت
رمالا هال  ول  هماع و  هعابتال  مالسالا  همسری  يذلا  هیطسولا  نوناق  وه  اذه  هعقوم ) رما  لک  عقوا  و  هعـضوم ، رما  لک  عضف  .تحـضوتسا 
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یلاولل مسری  انه  مامالا  هیلع و  ریـسلا  بجی  يذـلا  بلطملا  یه  یطـسولا  هداجلا  لب  رومالا  یف  طیرفت  طارفا و ال  الف  صاـخ  لکـشب 
اذا بلاطملا  یف  هجاجللا  نم  هرذحی  امک  اهناکما  دنع  اهیف  نواهتلل  لباقملا  ناوالا  لبق  رومالا  یف  هلجعلا  نم  هرذـحیف  رایتخالا  هیفیک 
رما لک  عقوی  هناکم و  یف  رما  لک  عضی  نا  بجی  لب  هحضاو …  رومالا  تناک  اذا  هنع  فعـضلا  نهولا و  هلباقی  اههوجو و  جضنت  مل 

 … هفقوم

یناغماد

يزاریش مراکم 

متشه تسیب و  شخب 

ُنوُکَی اَم  َقَحْمَِیل  ِهِسْفَن  ِیف  ِناَْطیَّشلا  ِصَُرف  َِقثْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ِءاَرْطِْإلا َّبُحَو  ، اَْهنِم َکـُبِْجُعی  اَِـمب  َهَقِّثلاَو  ، َکِـسْفَِنب َباَـجْعِْإلاَو  َكاَّیِإَو 
.َنِینِسْحُْملا ِناَسْحِإ  ْنِم 

ُلِْطُبی َّنَْملا  َّنِإَـف  ، َکـِْفلُِخب َكَدِـعْوَم  َِعْبُتتَف  ْمُهَدـِعَت  ْنَأ  ْوَأ  ، َکـِْلِعف ْنِم  َناَـک  اَـمِیف  َدُّیَزَّتـلا  ِوَأ  ، َکـِناَسْحِِإب َکـِتَّیِعَر  یَلَع  َّنَْملاَو  َكاَّیِإَو 
ام اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاـتْقَم  َُربَـک  :» َیلاَـعَت ُهّللا  َلاَـق.ِساَّنلاَو  ِهّللا  َدـْنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  َفـْلُْخلاَو  ، ِّقَْـحلا ِروـُِنب  ُبَهْذَـی  َدُّیَزَّتـلاَو  ، َناَـسْحِْإلا
اَذِإ اَْـهنَع  َنْهَوـْلا  ِوَأ  ، ْتَرَّکَنَت اَذِإ  اَـهِیف  َهَجاَـجَّللا  ِوَأ  ، اَِـهناَْکمِإ َدــْنِع  اَـهِیف  َطُّقـَـسَّتلا  ِوَأ  ، اَِـهناَوَأ َلـْبَق  ِرُومُأـْلِاب  َهَـلَجَْعلاَو  َكاَّیِإَو  «. َنُولَعْفَتاـَل

.ُهَِعقْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ِْعقْوَأَو  ، ُهَعِضْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ْعَضَف  ْتَحَضْوَتْسا ،

همجرت

زا تافـص  نیا  اریز  ، زیهرپب ًادـیدش  نایوگ ) شیاتـس   ) شیاتـس رد  هغلابم  هب  هقـالع  شیوخ و  توق  طاـقن  رب  هیکت  يدنـسپدوخ و  زا 
.دنک دوبان  وحم و  ار  ناراکوکین  کین  ياهراک  ات  تسا  ناطیش  ياه  تصرف  نیرت  نئمطم 

امن و يراددوخ  يا  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ندرمـش  نوزفا  زا  نینچمه )  ) نک و يرود  ًادـیدش  ، ناسحا ماگنه  هب  تیعر  رب  ّتنم  زا 
ندرمـش گرزب  دزاس و  یم  لطاب  ار  ناسحا  ، ندراذـگ ّتنم  اریز  ، شاب رذـحرب  ینک  فلخت  سپـس  یهد  هدـعو  اهنآ  هب  هکنیا  زا  زین 

روآ مشخ  رایـسب  ادـخ  دزن  :» دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  ؛ تسا قلخ  ادـخ و  مشخ  بجوم  هدـعو  فلخ  درب و  یم  ار  قح  رون  تمعن 
نآ رد  یهاتوک  زا  زیهرپب و  ًادـج  تسا  هدیـسرن  شتقو  هک  ییاهراک  رد  هلجع  زا  « دـیهد یمن  ماـجنا  هک  دـییوگب  ار  يزیچ  هک  تسا 

زا ، نک يراددوخ  هدش  مهارف  نآ  لمع  تاناکما  هک  اهراک 

( يرآ ) .شاب رذحرب  دوش  نشور  هک  یماگنه  هب  نآ  ماجنا  رد  یتسس  زا  زین )  ) زیهرپب و تسا  لوهجم  مهبم و  هک  يروما  رد  تجاجل 
.هد ماجنا  دوخ  عقوم  هب  ار  يراک  ره  شیوخ و  ياج  رد  ار  يرما  ره 

زیهرپب تشز  تافص  نیا  زا  ریسفت : حرش و 

.دنک یم  هیصوت  نآ  هب  ار  کلام  هدرک و  هراشا  مهم  بلطم  نیدنچ  هب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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َو ( ؛» زیهرپب ًادیدش  نایوگ ) شیاتس   ) شیاتس رد  هغلابم  هب  هقالع  شیوخ و  توق  طاقن  رب  هیکت  يدنسپدوخ و  زا  :» دیامرف یم  تسخن 
تسا و ندوب  هزات  رت و  ياـنعم  هب  « هوارط » هشیر زا  « ءارْطا ( .» 1  } ِءاَرْطِْإلا َّبُح  ،َو  اَْهنِم َُکبِْجُعی  اَِمب  َهَقِّثلا  َو  َکِسْفَِنب ، َباَـجْعِْإلا  َكاَّیِإ َو 
رت و ار  یـصخش  ، دوخ حدم  اب  دهاوخ  یم  یـسک  ییوگ.دبای  یم  ندرک  حدم  یناوخانث و  يانعم  دور  یم  لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه 

هدش هدارا  انعم  نیمه  الاب  ترابع  رد  دوش و  یم  هتفگ  زیمآ  قلمت  دح و  زا  شیب  یناوخ  انث  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  و.درادهگن  هزات 
{( .

مود ، يدنسپدوخ لّوا  : تسا هدراذگ  نارادمامز  صوصخ  هب  یمدآ  فعض  طاقن  زا  فعض  هطقن  هس  يور  تشگنا  مالـسلا  هیلع  ماما 
.نایوگانث يانث  حدم و  هب  هقالع  موس  شیوخ و  توق  طاقن  رب  دامتعا 

ار دوخ  توق  طاقن  دوش  یم  ببس  نتـشیوخ  هب  هقالع  تاذ و  بح  هک  دریگ  یم  تأشن  اجنآ  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناسنا  يراتفرگ 
ياـنث درمـش و  یم  توق  هطقن  ار  شیوخ  فعـض  طاـقن  هاـگ  هکلب  ، دنیاتـسب ار  وا  دراد  تسود  دـنک و  هیکت  اـهنآ  رب  دـنیبب و  گرزب 

.تسا ناسنا  تالاح  نیرت  كانرطخ  نیا  هک  دبلط  یم  ار  نایوگانث 

ات تسا  ناطیش  ياه  تصرف  نیرت  نئمطم  زا  تافـص  نیا  اریز  :» دیامرف یم  هتخادرپ  دیدش  یهن  نیا  لیلد  نایب  هب  نخـس  همادا  رد  اذل 
ار ناراکوکین  کین  ياهراک 

یجیردـت و ندـش  مک  ناصقن و  يانعم  هب  « قَحْمَی ( .» 1  } َقَحْمَِیل ِهِسْفَن  ِیف  ِناَْطیَّشلا  ِصَُرف  َِقثْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَـف  ( ؛» دـنک دوباـن  وحم و 
( . َنِینِسْحُْملا ِناَسْحِإ  ْنِم  ُنوُکَی  اَم   { تسا ندش  دوبان  ماجنارس 

راـتفرگ اـعطق  ، دوـش یحادـم  یناوخاـنث و  بلاـط  دـنیب و  گرزب  ار  دوـخ  ياـهراک  ناـسنا  هک  یماـگنه  اریز  ، تسا نشور  نآ  لـیلد 
.دریذپ یمن  ار  صلاخ  لمع  زج  دنوادخ  اریز  ، دهد یم  داب  رب  ار  ناسنا  لامعا  يراکایر  میناد  یم  دش و  دهاوخ  يراکایر 

ندرک دوبان  ناـسنا و  رد  ذوفن  يارب  ار  تصرف  نیرتهب  دوخ  رظن  رد  ناطیـش  ینعی  تسا  ناطیـش  هب  هراـشا  عقاو  رد  « ِهِسْفَن یف  » هب ریبعت 
.دناد یم  هناگ  هس  تافص  نیمه  وا  لامعا 

ُهَنََعل ُسِیْلبِإ  َلاَق  : » میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ؛ تسا هدش  یهن  تدش  هب  تافص  نیا  زا  زین  یمالسا  تایاور  رد 
؛ ُبْجُْعلا ُهَلَخَدَو  ُهَْبنَذ  َیِـسَنَو  ُهَلَمَع  َرَثْکَتْـسا  اَذِإ  ُْهنِم  ٍلُوبْقَم  ُْریَغ  ُهَّنِإَف  َلِمَع  اَم  ِلَابُأ  َْمل  ٍثاََـلث  ِیف  َمَدآ  ِْنبا  ِنِم  ُْتنَکْمَتْـسا  اَذِإ  ِهِدُونُِجل  ُهّللا 

اهنآ لامعا  اریز  ، مرادـن اهنآ  لامعا  هب  راـک  ، موش زوریپ  اـه  ناـسنا  رب  زیچ  هس  رد  نم  رگا  : دـیوگ یم  نینچ  دوخ  نایرکـشل  هب  سیلبا 
بـجع و هـکنیا ) موـس   ) دـنک و شوـمارف  ار  شهاـنگ  هـکنیا ) رگید   ) درمـشب و گرزب  ار  شلمع  هـکنیا ) تـسخن  ) .تـسین هتفریذـپ 

 { ،ج 69،ص 315،ح 15 راونالاراحب ( . 2 «. } ددرگ ذفان  وا  رد  يدنسپدوخ 

یم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  شهوـکن  ًادـیدش  ، بجُع يدنـسپدوخ و  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد 
دوش و یم  هارمگ ) و   ) كاله دـنیبب  گرزب  ار  دوخ  سکره  َکَلَه ؛ ِِهیْأَِرب  َبِجْعُأ  ْنَمَو  َکَـلَه  ِهِسْفَِنب  َبِجْعُأ  ْنَم  : » دومرف هک  میناوخ 

.دوش یم  هارمگ )  ) كاله و دنیبب  گرزب  ار  دوخ  يأر  رکف و  هک  سک  نآ 
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روک ؛ مدیـشخب افـش  ادخ  نذا  هب  ار  اهنآ  مدرک و  اوادـم  ار  نارامیب  : دـیوگ یم  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  لیذ  رد 
قمحا هجلاعم  رد  هچره  یلو  ؛ مدومن هدـنز  ار  ناگدرم  یتح  مدرک و  ملاـس  ادـخ  نذا  هب  دوب  صرب  راـتفرگ  هک  ار  یـسک  دازرداـم و 
گرزب ار  دوخ  يأر  نتشیوخ و  هک  یسک  نآ  : دومرف تسیک ؟ قمحا  ، هّللا حور  يا  : دندرک ضرع.مدوبن  وا  حالـصا  رب  رداق  مدیـشوک 

وا و.درمش  یمن  یقح  چیه  نویدم  ار  دوخ  دهاوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  قح  مامت  دناد و  یم  دوخ  يارب  ار  تلیضف  مامت  درمـش و  یم 
 { ،ج 69،ص 320،ح 35 راونالاراحب ( . 1 «. } تسین ریذپ  نامرد  هک  تسا  یقمحا 

دـض يدنـسپدوخ  باَْبلَْألا ؛ ُهَفآَو  ِباَوَّصلا  ُّدِـض  َباَجْعِْإلا  َّنِإ  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ماـما  زا  زین  يرگید  ثیدـح  رد 
همان 31} ، هغالبلا جهن  ( . 2 «. } تسا یناسنا  لقع  تفآ  يراکتسرد و 

لهج رقف و  رد  ؛ دوب نیب  گرزبدوخ  دنسپدوخ و  رایـسب  تشاد  هک  یفلتخم  ياه  تیمورحم  مامت  اب  یلهاج  برع  هکنیا  هّجوت  بلاج 
نینچ دوخ  يارب  يا  هلیبق  ره  یتح  تسناد و  یم  نیمز  يور  ناـسنا  نیرت  گرزب  ار  دوخ  یلو  ، دز یم  اـپ  تسد و  تلذ  یناوتاـن و  و 
یمن ار  رگیدـکی  يایادـه  هاگ  یتح  دـنروآ و  رد  رگید  هلیبق  نارـسپ  جاودزا  هب  ار  هلیبق  نارتخد  دـندوبن  رـضاح  تشاد و  ار  یتلاـح 

درک دای  « تیلهاج توخن   » هب نآ  زا  هکم  حـتف  هبطخ  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  تلاـح  نیا.دنتـشادنپ  یم  دوخ  نأـش  رـسک  نوچ  ، دـنتفریذپ
.دیشک شزرا  یب  یناطیش و  راکفا  هنوگ  نیا  رب  نالطب  ملق  دمآ و  مالسا  هک  ینامز  ات  دوب  هدنهد  رازآ  رایسب 

ْنِم ْمُکَّنِإ  َالَأ  اَِهئَابِآب  اَهَرُخاَفَتَو  ِهَِّیلِهاَْجلا  َهَوَْخن  ْمُْکنَع  َبَهْذَأ  ْدَق  َهّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دومرف ربمغیپ  هک  میناوخ  یم  هکم  حـتف  هبطخ  رد 
.تخاس رود  امش  زا  ار  ناردپ  هب  راختفا  تیلهاج و  يدنسپدوخ  ربک و  مالسا ) وترپ  رد   ) دنوادخ نیِط ؛ ْنِم  ُمَدآَو  َمَدآ 

،ج 8،ص 246،ح یفاک ،ج 20،ص 315 و  هعاربلا جاهنم  ( . 3 «. } تسا كاخ  زا  مدآ  و  رگیدکی ) ردارب  همه  و   ) دـنمدآ زا  مدرم  همه 
 { 342

ماـگنه هب  تیعر  رب  ّتنم  زا  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  یهن  تدـش  هب  هدـیهوکن  تفـص  هس  زا  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هدـعو اهنآ  هب  هکنیا  زا  زین  امن و  يراددوخ  يا  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ندرمـش  نوزفا  زا  نینچمه )  ) نک و يرود  ًادـیدش  ، ناـسحا

ْمُهَدـِعَت ْنَأ  ْوَأ  ، َِکْلِعف ْنِم  َناَک  اَمِیف  َدُّیَزَّتلا  ِوَأ  َکـِناَسْحِِإب ، َکـِتَّیِعَر  یَلَع  َّنَْملا  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» شاـب رذـحرب  ینک  فلخت  سپـس  یهد 
( . َکِْفلُِخب َكَدِعْوَم  َِعْبُتتَف 

ِّنَْملِاب ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  ال  : » دیامرف یم  تسا  ّتنم  دنک  یم  لطاب  ار  مدرم  هب  ياه  کمک  - دیجم نآرق  حیرص  قبط  - هک ییاهزیچ  زا 
هاگـشیپ رد  ار  کین  ياهراک  شزرا  هک  تسا  يروما  زا  زین  دوخ  لعف  نداد  شیاـمن  هزادـنا  زا  شیب  ندرمـش و  گرزب   1 يذَْألا .» َو 

دعو فلخ.دوش  یم  بوسحم  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  غورد  تسا و  غورد  حضاو  ياه  قادصم  زا  یکی  هک  ارچ  ، دهد یم  داب  رب  ادـخ 
.تسا هدش  یهن  نآ  زا  هدرتسگ  روط  هب  یمالسا  تایاور  رد  مه  تایآ و  رد  مه  هک  تسا  يروما  زا  زین 

دزاس و یم  لطاب  ار  ناسحا  ، ندراذـگ ّتنم  اریز  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  درک  نایب  هچنآ  يارب  لیلد  رکذ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
رایسب ادخ  دزن  : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  ؛ تسا قلخ  ادخ و  مشخ  بجوم  هدعو  فلخ  درب و  یم  ار  قح  رون  تمعن  ندرمـش  گرزب 
ُبِجُوی َْفلُْخلا  ،َو  ِّقَْحلا ِرُوِنب  ُبَهْذَی  َدُّیَزَّتلا  ،َو  َناَسْحِْإلا ُلِْطُبی  َّنَْملا  َّنِإَف  ( ؛» دیهد یمن  ماجنا  هک  دییوگب  ار  يزیچ  هک  تسا  روآ  مشخ 
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َلاَق ، ِساَّنلا ِهّللا َو  َدـْنِع   { تسا هداد  ماجنا  يدـب  راک  هک  تسا  یـسک  هب  مشخ  دـیدش و  ضغب  يانعم  هب  لصا  رد  « ْتقَم ( .» 2  } َْتقَْملا
.3 َنُولَعْفَت )» ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : » َیلاَعَت ُهّللا 

رگید ریبعت  هب  ای  هتـسج و  لسوت  تسا  هدومرف  الاب  ترابع  رد  هک  روتـسد  هس  ره  يارب  لیلد  هس  هب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لئاذر نآ  زا  کی  ره  ءوس  ياهدمایپ 

.دنک یم  نایب  ار  یقالخا 

راگدورپ و هاگشیپ  رد  مه  ناسحا  هک  دوش  یم  ببس  ندیـشک  فرط  خر  هب  ندرمـش و  گرزب  ار  دوخ  تمدخ  ینعی  ندراذگ  ّتنم 
.ددرگ دوبان  ای  زیچان  ، مدرم دزن  رد  مه 

نـشور قادـصم  اریز  ، درب یم  ار  قح  رون  ، ندرک هئارا  تسه  هچنآ  فـالخ  رب  تسه و  هچنآ  زا  شیب  ار  تیعقاو  ینعی  « دُّیزَت » نینچمه
.دنک یم  عیاض  ار  قح  رون  بذک  میناد  یم  تسا و  بذک 

نیارباـنب ، دراد ار  رثا  نـیمه  زین  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دوـش  یم  مدرم  بـضغ  مـشخ و  بجوـم  هـکنیا  رب  نوزفا  اـه  هدـعو  زا  فـّلخت 
دزاس و یم  لزلزتم  تخس  ار  اهنآ  تیبوبحم  هک  دنزیهرپب  راک  هس  نیا  زا  دیاب  ناهدنامرف  ناریدم و  مامت  هکلب  نارادمامز  نامکاح و 

.دنکفا یم  رطخ  هب  مدرم  نایم  رد  ار  اهنآ  تیعقوم 

(1 «. } دور یم  نیب  زا  وا  ییابیز  ّتینارون و  دـیوگب  غورد  دایز  هک  یـسک  ُهُؤاََهب ؛ َبَهَذ  ُُهبِذَـک  َُرثَک  ْنَم  : » تسا هدـمآ  زین  ثیدـح  رد 
 { ،ج 2،ص 341،ح 13 یفاک .

ًاـصوصخم عوضوم  ود  يور  دراد و  یم  رذـحرب  ًادـیدش  اهراک  رد  طـیرفت  طارفا و  زا  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هک اهراک  نآ  رد  یهاتوک  زا  زیهرپب و  ًادج  تسا  هدیـسرن  شتقو  هک  ییاهراک  رد  هلجع  زا  :» دیامرف یم  تسخن  ، دراذـگ یم  تشگنا 
ِوَأ  {، تسا عقوم  نامز و  يانعم  هب  « ناوأ ( .» 2  } اَِهناَوَأ َْلبَق  ِرُومُْألِاب  َهَلَجَْعلا  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» نک يراددوخ  هدش  مهارف  نآ  لمع  تاناکما 

لامها یتسـس و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآ  همزال  هک  تسا  نتفر  يزیچ  غارـس  هب  اجیردـت  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « طُّقَـسَت ( .» 3  } َطُّقَسَّتلا
يانعم هب  هک  هدمآ  « طقاسَت «» طُّقَسَت » ياج هب  خسن  زا  يرایـسب  رد.تسا  هلجع  هب  تبـسن  طیرفت  تهج  رد  لباقم  هطقن  هک  تسا  يراک 

( . اَِهناَْکمِإ َْدنِع  اَهِیف   { تسا ندرک  یتسس  نواهت و 

تسا و یماکان  ببس  ندرک  باتش  دشابن  مهارف  طیارش  تقو و  هک  هاگ  نآ.یطیارـش  يا  همانرب  ره  دراد و  یتقو  يراکره  میناد  یم 
تسد زا  تصرف  ندرک  یهاتوک  تروص  رد  هک  ارچ  ، داد ماجنا  ار  راک  تعرس  هب  دیاب  طیارش  ندمآ  مهارف  اب  زین 

طیرفت ریسم  رد  لمع  تقو  ندیسر  ارف  ماگنه  هب  راک  رد  یتسس  هتفرگ و  رارق  طارفا  يوس  رد  هلجع.تسا  ینامیشپ  ببس  دور و  یم 
.تسا

هب نآ  ماـجنا  رد  یتسـس  زا  زین )  ) زیهرپـب و تسا  لوـهجم  مـهبم و  هـک  يروـما  رد  تجاـجل  زا  :» دـیامرف یم  مود  عوـضوم  دروـم  رد 
انشآان نتـشاد و  ماهبا  يانعم  هب  « رّکنت » هشیر زا  « ْترَّکَنَت ( .» 1  } ْتَرَّکَنَت اَذِإ  اَهِیف  َهَجاَجَّللا  ِوَأ  ( ؛» شاب رذـحرب  دوش  نشور  هک  یماـگنه 
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يانعم هب  « حاضیتسا » هشیر زا  « تَحَـضْوَتْسا ( .» 2  } ْتَحَـضْوَتْسا اَذِإ  اَْـهنَع  َنْهَوـْلا  ِوَأ   {، تسا ندوـب  نـشور  حـضاو و  لـباقم  رد  ندوـب 
يانعم هب  الاب  هلمج  رد  یلو  ؛ دور یم  راک  هب  لوعفم  ود  ای  لوعفم  کی  هب  يدعتم  تروص  هب  ًالومعم  هدش و  هتفرگ  نتساوخ  حیـضوت 

لوـهجم لـعف  تروـص  هب  ار  نآ  یـضعب  هدـماین  تغل  بتک  رد  اـنعم  نیا  هک  اـجنآ  زا  «. ندـش حـضاو  » ینعی ؛ هتفر راـک  هب  مزـال  لـعف 
 {( . ددرگ يوغل  يانعم  اب  گنهامه  ات  دنا  هدناوخ  ْتَحِضُوتسا ) )

اه ماهبا  مغر  یلع  جوجل  دارفا  یلو  ؛ دشاب نشور  نآ  بناوج  مامت  هک  دورب  يا  همانرب  ماجنا  غارـس  هب  دـیاب  یماگنه  ناسنا  میناد  یم 
اطخ راتفرگ  ًابلاغ  تسا  کیرات  اهنآ  رب  جورخ  دورو و  هار  نوچ  دنور و  یم  نآ  غارس  هب  تجاجل  اب  روما  تقیقح  هب  اه  ییانشآان  و 

.دنوش یم  یماکان  و 

رد دوش و  ساوسو  راتفرگ  بلطم  حوضو  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  طیرفت  فرط  رد  ینعی  ؛ لـباقم رد  تسا و  طارفا  فرط  رد  نیا 
.دورب تسد  زا  تصرف  ات  دنک  یهاتوک  رما  ماجنا 

ره يرآ ) :») دیامرف یم  هدرک  نایب  تسا  زاسراک  رایـسب  تیریدـم  رد  تساهنیا و  ریغ  اهنیا و  همه  لماش  هک  یلک  يروتـسد  نایاپ  رد 
( . ُهَِعقْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ِْعقْوَأ  ،َو  ُهَعِضْوَم ٍْرمَأ  َّلُک  ْعَضَف  ( ؛» هد ماجنا  دوخ  عقوم  هب  ار  يراک  ره  شیوخ و  ياج  رد  ار  يرما 

َرُومُْألا ُعَضَی  ُلْدَْعلا  : » هغالبلا جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  هتفگ  هب  دوش و  یم  نایب  تلادـع  فیرعت  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
{437، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 3 «. } دهد یم  رارق  شدوخ  هاگیاج  رد  ار  يزیچ  ره  ، تلادع اَهَعِضاَوَم ؛

تاملک رد  ماما  هچنآ  اب  هک  دنا  هدرمش  طیرفت  ای  طارفا  قیداصم  زا  لادتعا و  دح  زا  جورخ  ار  هلیذر  تافص  مامت  زین  قالخا  ياملع 
.دراد تقباطم  ًالماک  هدومرف  نیشیپ 

زا شیپ  ار  هوـیم  هک  ناـنآ  ِهِضْرَأ ؛ ِْریَِغب  ِعِراَّزلاَـک  اَـهِعاَنیِإ  ِْتقَو  ِْریَِغل  ِهَرَمَّثلا  ِینَتُْجمَو  : » دوـمرف هک  دوـب  هدـمآ  زین  ماـما  مجنپ  هـبطخ  رد 
(«. دنریگ یمن  دوخ  شالت  زا  يا  هرهب  مادک  چیه   ) هدیشاپ یبسانمان  نیمز  رد  ار  رذب  هک  دننام  یم  یسک  هب  دننیچب  ندیسر 

نآ تمدـخ  رکبوـبا  اـب  یهورگ  تعیب  مرکا و  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  مدرم  هک  دوـمرف  ناـیب  یناـمز  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دننک تعیب  تفالخ  ناونع  هب  ماما  اب  دندرک  اضاقت  دندمآ و  ترضح 

الَف ِیتایآ  ْمُکیِرُأَس  ٍلَجَع  ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  : »» دیامرف یم  اج  کی  رد  تسا  هدـش  یهن  تجاجل  هلجع و  زا  زین  دـیجم  نآرق  تایآ  رد 
«. دیهاوخن نم  زا  يزیچ  هلجع  اب  یلو  داد  مهاوخ  ناشن  امش  هب  ار  متایآ  يدوز  هب  هدش  هدیرفآ  هلجع  زا  ناسنا  هچرگ ) (؛ » ِنُولِْجعَتْسَت

هیآ 37} ، ءایبنا ( . 1}

: دیامرف یم  رافک  زا  یهورگ  تمذم  رد  دیجم  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  نینچمه 

ار نانآ  تالکـشم ) و   ) اه یتحاران  مینک  محر  نانآ  هب  رگا  ؛ » َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُـض  ْنِم  ْمِِهب  ام  انْفَـشَک  ْمُهاـنْمِحَر َو  َْول  َو  »»
هیآ 75} ، نونمؤم ( . 2 «. } دننام یم  نادرگرس  دنزور و  یم  تجاجل  ناشنایغط  رد  هکلب ) دنوش  یمن  رادیب  اهنت  هن   ) میزاس فرطرب 
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لامعا طبح  یگنوگچ  هتکن :

زا یضعب  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نتشگ  لطاب  ندش و  رثا  یب  يانعم  هب  طبح 

: میناوخ یم  دوه  هروس  هیآ 16  رد  : تسا هدش  فطع  نآ  رب  « لطاب » نآرق تایآ 

«. َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  اهِیف َو  اوُعَنَص  ام  َِطبَح  ُراّنلا َو  َّالِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  »

یعمج.دورب نایم  زا  دهد  یم  ماجنا  هک  یناهانگ  هطـساوب  ناسنا  ِکین  لامعا  هک  تسا  نیا  دیاقع  مالک و  ياملع  حالطـصا  رد  یلو 
.دنا هتسناد  لقن  لقع و  لیلد  فلاخم  ار  نآ  هدرمش و  لطاب  ار  طابحا  طبح و  ، ملع نیا  ناگرزب  زا 

دهد و ماجنا  يرتمک  باوث  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  اریز  ، تسا ملظ  بجوم  لامعا  طابحا  هک  تسا  نیا  نانآ  یلقع  لیلد 
هدرکن یکین  راک  ًالـصا  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  دـننامه  ، دربب نیب  زا  ار  کین  لامعا  مامت  وا  ناهانگ  رگا  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  هاـنگ 

.تسوا قح  رد  یمتس  نیا  تسا و 

ٍهَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  : » دـیوگ یم  هک  دـنا  هدرک  ناونع  ار  لازلز  هروس  هفیرـش  هیآ  یلقن  لـیلد  زا 
«. دنیب یم  زین )  ) ار نآ  هدرک  دب  راک  يا  هّرذ  سک  ره  دنیب و  یم  ار  نآ  دهد  ماجنا  ریخ  راک  يا  هّرذ  نزومه  سک  ره  سپ  ؛ » ُهَرَی ارَش 

هیآ 7 و 8} ، لازلز ( . 1}

نیا رد  وا  لاـمعا  هک  دورب  اـیند  زا  ناـمیا  یب  رمع  رخآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  ییاـج  نآ  دـنا و  هدرک  انثتـسا  ار  دروـم  کـی  اـهنآ  هتبلا 
.دش دهاوخ  طبح  تروص 

دوجو رظن  قافتا  نآ  رد  هک  تسا  نارفاک  دروم  رد  ًابلاغ  یلو  ؛ هدروآ نایم  هب  لامعا  طبح  زا  نخـس  يدایز  تایآ  رد  زین  دیجم  نآرق 
.دراد

کی وـحن  هب  هک  تسا  نیا  تسین  حیحـص  هچنآ  اریز  ، ددرگ زاـب  یظفل  یعازن  هب  عازن  نیا  تسا  نکمم  : تـفگ ناوـت  یم  باوـج  رد 
هب درب و  یم  نیب  زا  ار  يرگید  دراد  هبلغ  هک  وس  نآ  دنوش و  یم  هدیجنـس  مه  اب  تائیـس  تانـسح و  هشیمه  : مییوگب یلک  يا  هدـعاق 

هیئزج هیضق  تروص  هب  یلو  ؛ دوش یم  لصاح  راسکنا  رسک و  حالطصا 

هب تائیـس  ندـش  وحم  اب  طابترا  رد  هک  هنوگ  نامه  ینعی  ؛ درک هئارا  ناوت  یم  نآ  يارب  یناوارف  لیالد  هکلب  ، درادـن یلاکـشا  اـهنت  هن 
یم ناهانگ  يدوبان  ببس  یهلا  وفع  تعافش و  هلأسم  ای  1 و  ِتائِّیَّسلا » َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق  ، تانسح هلیـسو 

.تسا نکمم  انعم  نیا  زین  ناهانگ  رثا  رب  تانسح  ندش  وحم  دروم  رد  نینچمه  دیآ  یمن  مزال  یلاکشا  دوش و 

اُولِْطُبت اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : »» دیوگ یم  تحارـص  اب  يدعب  رازآ  ّتنم و  هلیـسو  هب  تاقدص  باوث  نتفر  نیب  زا  هرابرد  دـیجم  نآرق 
(2 «. } دـیزاسن لـطاب  رازآ  ندراذـگ و  تنم  اـب  ار  دوـخ  تاقدـص  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ؛ » يذَأـْلا ِّنَْملاـِب َو  ْمُِکتاقَدَـص 

هیآ 264} ، هرقب .
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ْمُکِضَْعب ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  ِِّیبَّنلا َو ال  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفْرَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : »» دیامرف یم  زین  تارجح  هروس  رد 
رد دیربن و  رتالاب  ربمایپ  يادص  زا  ار  دوخ  يادص  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » َنوُرُعْـشَت ُْمْتنَأ ال  ْمُُکلامْعَأ َو  َطَبْحَت  ْنَأ  ٍضْعَِبل 

لامعا ادابم  دننک  یم  ادص  دنلب  یـضعب  ربارب  رد  امـش  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  دینزن ) ادص  دنلب  ار  وا  و   ) دییوگم نخـس  دنلب  وا  ربارب 
 { هیآ 2 ، تارجح ( . 3 «. } دیناد یمن  هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امش 

بجع َبَطَْحلا ؛ ُراّنلا  ُلُکْأَت  امَک  َتانَـسَْحلا  ُلُکْأَی  ُبْجُْعلا  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  زین  لمع  زا  دعب  ینیب  گرزبدوخ  بجُع و  هرابرد 
،ج 8،ص 522} نایبلا حور  ریسفت  ( . 4 «. } ار مزیه  شتآ  هک  هنوگ  نامه  درب  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  تانسح 

ْمُکاَّیِإ : » میناوـخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  ریبـعت  نـیمه  هیبـش  زین  دـسح  دروـم  رد 
،ج 70،ص 255،ح 26} راونالاراحب ( . 5 « . } َبَطَْحلا ُراَّنلا  ُلُکْأَت  اَمَک  ِتاَنَسَْحلا  ُلُکْأَی  َدَسَْحلا  َّنِإَف  َدَسَْحلاَو 

(1 ، } تـسا لاـمعا  طـبح  لـماوع  زا  زین  هاـنگ  ربارب  رد  یکاـب  یب  ندوـب و  روـسج  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  زا  یـضعب  زا 
هب هقـالع  هک  تسا  هدـمآ  هماندـهع  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  هچنآ  نیارباـنب   { ،ج 11،ص 280،ح 16 كردتسم .

لقع و اب  قفاوم  هدش و  باسح  تسا  یبلطم  ، دزاس دوبان  وحم و  ار  ناراکوکین  یکین  ات  تسا  ناطیـش  يارب  یتصرف  قلمت  ییوگانث و 
.دزاس یم  لطاب  ار  ناسحا  هک  زیهرپب  تنم  زا  : دیامرف یم  ّتنم  دروم  رد  ماما  زین  نخس  نیا  همادا  رد.تایاور  تایآ و  لقن و 

مهن تسیب و  شخب 

همان نتم 

ُفِـشَْکنَت ٍلِیلَق  اَّمَعَو.َكِْریَِغل  َْکنِم  ٌذوُخْأَم  ُهَّنِإَف  ، ِنُویُْعِلل َحَـضَو  ْدَـق  اَّمِم  ِِهب  یَنُْعت  اَّمَع  َِیباَغَّتلاَو  ، ٌهَوْسُأ ِهِیف  ُساَّنلا  اَِـمب  َراَْـثِئتْسِالاَو  َكاَّیِإَو 
ِّلُک ْنِم  ْسِرَتْحاَو  ، َِکناَِسل َبْرَغَو  َكِدَـی  َهَوْطَـسَو  ، َكِّدَـح َهَرْوَسَو  ، َکِْفنَأ َهَّیِمَح  ِْکْلما  ِمُولْظَْمِلل  َْکنِم  ُفَصَْتُنیَو  ، ِرُومُْألا ُهَیِطْغَأ  َْکنَع 

ِرْکِِذب َکَموُمُه  َِرثُْکت  یَّتَح  َکِسْفَن  ْنِم  َِکلَذ  َمُکْحَت  َْنلَو  : َراَِیتْخِالا َِکلْمَتَف  َُکبَضَغ  َنُکْسَی  یَّتَح  ِهَوْطَّسلا  ِریِخْأَتَو  ، ِهَرِداَْبلا ِّفَِکب  َِکلَذ 
.َکِّبَر َیلِإ  ِداَعَْملا 

اه همجرت 

یتشد

لاح ره  هب  اریز  ینک ، تلفغ  تسا ، نشور  همه  رب  هک  يروما  زا  یهاوخ ! يزایتما  یتسه  يواسم  مدرم  اـب  هک  هچنآ  رد  زگره  اداـبم 
 . دنریگ یم  زاب  وت  زا  ار  هدیدمتس  ماقتنا  و  دور ، وس  کی  اهراک  زا  هدرپ  يدوز  هب  و  یلوئسم ، مدرم  ربارب  رد  نآ  هب  تبسن 

، مشخ ندروخورف  و  یگدزباتش ، زا  زیهرپ  اب  و  ریگ ، دوخ  رایتخا  رد  ار  تنابز  يدنت  تتسد ، زواجت  تمشخ ، شـشوج  ترورغ ، داب 
.دشاب وت  تسد  رد  سفن  رایتخا  دنیشن و  ورف  مشخ  ات  هد  شمارآ  ار  دوخ 

 . ادخ يوس  هب  تشگزاب  و  تمایق ، ناوارف  دای  اب  رگم  دش  یهاوخن  ّطلسم  سفن  رب  وت  و 
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يدیهش

هجوت نادـب  هچنآ  رد  تلفغ  زا  و  تسا ، ناـسکی  نآ  رد  مدرم  همه  هرهب - هک - يراد  صوصخم  دوخ  هب  ار  يزیچ  هکنآ  زا  زیهرپـب  و 
هدید شیپ  زا  اهراک  هدرپ  يدوز  هب  و  دنرآ ، رد  وت  گنچ  زا  یـشاب  هدتـس  اوران  هب  هک  ار  نآ  هچ  .تسا  نایامن  اه  هدـید  رد  و  دـیاب ،

رهق تسد  رایم و  یـشکرس  يدـنت و  شاب و  رادنتـشیوخ  مشخ  ماگنه  هب  .دـنناسر  هدیدمتـس  هب  دنناتـسب و  وت  زا  داد  و  دـنرادرب ، تا 
ات ندرک ، ریخأت  رهق  رد  و  ندرواین ، ناـبز  رب  هدیجنـسان  نخـس  اـب  نک ، يراددوخ  هلمج  نیا  زا  و  راذـگب ، ناـبز  يزیت  رادـم و  شیپ 
هب تشگزاب  هار  رد  هک  يرآ  دای  هب  ناوارف  هک  زج  یباین  دوخ  رب  یتردق  نینچ  و  دـیآ ، تتـسد  هب  رایتخا  نانع  دوش و  مارآ  تمـشخ 

.يراگدرک يوس 

یلیبدرا

مامتها تسا  راوازس  هچنآ  زا  ندیزرو  لفاغت  زا  شـسرپ  دننکیم و  يوریپ  دنناسکی و  نآ  رد  نامدرم  هچ  نآ  هب  ندیزگرب  زا  زیهرپ  و 
نایامن كدـنا  نامز  زا  وت و  ریغ  يارب  وت  زا  تسا  هدـش  هتفرگ  هچنآ  ینعی  نامدرم  ياه  هدـید  يارب  تسا  هدـش  نشور  هچنآ  زا  نآب 
بضغ يزیت  ار و  دوخ  مشخ  زاس  دوخ  تسد  ریز  هدیسر  متس  يارب  زا  زیچ  نآ  دوش  هدیناتـس  زاب  روما و  نآ  يافخ  ياه  هدرپ  ددرگ 
تعرـس زا  ار  دوخ  نتفرگ  زابب  اهیدـب  نآ  همه  زا  ار  دوخ  راد  هاگن  ار و و  دوخ  ناـبز  يزیت  ار و  دوخ  تسد  ندروآ  هلمح  ار و  دوخ 

نآ ینادرگن  راوتـسا  زگره  دوخ و  راـیتخا  رب  يوش  رداـق  سپ  وت  مشخ  دـیارایب  هک  اـت  هذـخاومب  نتفرگ  نتخادـنا  سپاو  تبوـقع و 
دوخ راگدرورپ  يوسب  تشگزاب  ندرک  دایب  ار  دوخ  ياهمغ  يزاس  رایسب  هک  ات  دوخ  سفن  زا  ار  بضغ  نیکست 

یتیآ

وت هجوت  هچنآ  رد  ینز  ینادان  هب  ار  دوخ  ای  تسا  یقح  نآ  رد  ار  ناـگمه  هک  ار  يزیچ  یهد ، صاـصتخا  دوخ  هب  هکنیا  زا  زیهرپب  و 
ربارب زا  باجح  هک  ادوز  .دنهد  یم  يرگید  هب  دنناتـس و  یم  وت  زا  ار  نآ  يدوزب  اریز  .دنا  هاگآ  نآ  زا  همه  تسا و  يرورـض  نآ  هب 

يدنت و تدش  زا  شاب و  رادنتـشیوخ  مشخ  ماگنه  هب  .دنناتـس  یم  وت  زا  ار  نامولظم  داد  هک  ینیب  دش و  دهاوخ  هتـشادرب  تناگدـید 
زا نداتـسیا  زاـب  راد  ناـما  رد  ار  دوخ  همهنیا ، زا  رواـیم و  ناـبز  رب  تشز  نخـس  رادـم و  رب  سک  يور  هب  تسد  هاـکب و  دوـخ  يزیت 

رگم يوشن  طلسم  دوخ  رب  وت  .دیآ و  تتسد  هب  ترایتخا  مامز  دنیشن و  ورف  تمـشخ  ات  مصخ ، رهق  ندنکفاریخءات  هب  ییوگمانـشد و 
.دوش تراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  دای  تّمه  رتشیب  هک  هاگنآ 

نایراصنا

وت هجوت  هک  هچنآ  رد  تلفغ  زا  ،و  زیهرپب دنتـسه  يواسم  نآ  رد  مدرم  همه  هک  یلاح  رد  یهد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  هکنیا  زا 
یم نارگید  عفن  هب  وت  زا  يا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هچنآ  اریز  ، شاب رذـح  رب  تسا  مولعم  ناـگمه  يارب  تسا و  يرورـض  نآ  هب 

بضغ و تّدـش و  مشخ و   . دنناتـسب وت  زا  ار  مولظم  داد  و  دوـش ، یم  هتـشادرب  تیاـهراک  يور  زا  هدرپ  یناـمز  كدـنا  رد  ،و  دـنریگ
نتخادـنا ریخأت  ،و  ماقتنا رد  باتـش  زا  دوخ  نتـشاد  زاب  هب  روما  نیا  ماـمت  زا  ،و  ریگ راـیتخا  رد  ار  تناـبز  يزیت  تردـق و  یـشکرس و 

دوخ رب  طلـسم  مکاـح و  زگره  و  يوش ، کـلام  ار  تراـیتخا  ناـنع  ددرگ و  مارآ  تمـشخ  اـت  ، نک ظـفح  ار  دوـخ  توطـس  هلمح و 
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 . یتفا دنوادخ  هب  تشگزاب  دای  هب  رایسب  هکنیا  ات  دش  یهاوخن 

حورش

يدنوار

ذخا نع  ریذحت  کلذ  یف  و  هیـصولا ، هذهب  ینعا  كایا  راثیتسالا و  كرذحا  ریدقتلا : هوسا  هیف  سانلا  امب  راثیتسالا  كایا و  هلوق و  و 
و لفاغتلا ، یباغتلا : .ءاوس و  اهیف  سانلا  يا  اهتلـص ، اهدعب  ربخلا  ءادـتبملا و  هلوصوم و  ام  .هصاخ و  هسفن  لجال  مهلک  نیملـسملا  قح 

هرظان نیع  لک  يرت  هب و  هدوقعم  کتیانع  لعج  يذـلا  نع  یباغتلا  كایا و  يا  رهظ ، يا  حـضو : .راـثیتسالا  هلوق و  یلع  فوطعم  وه 
: هوطـسلا .هدـحلا و  هروسلا : .هنم و  تفنا  اذا  هیمح  اذـک  نع  تیمح  و  ادـیکات ، فنالا  یلا  فاـضت  هیمحلا  .كریغل و  کـیلع  هبوجو 

.هترداب کیلع  یشخا  لاقی : هدحلا ، اهلصا  و  اطخ ، ادمع و  بضغلا  هردابلا : و.هتدح  ناسللا : برغ  .هلمحلا و 

يردیک

و هدـئاق ، یلع  عنتمی  شاشخلا و  نم  هفنا  یمحی  جـئاهلا  ریعبلا  نـال  ریعبلا  فنا  نم  راعتـسم  کـفنا : هیمح  هلوق  .لـفاغتلا و  یباـغتلا : و 
.هتدح ناسللا : برغ  دحلا و  هروسلا : .هنم و  تفنا  يا  هیمح  اذک  نع  تیمح 

مثیم نبا 

ناناملـسم و لاوما  زا  دنـشاب ، هتـشاد  يربارب  قح  نآ  رد  مدرم  همه ي  تسا  مزـال  هک  يزیچ  نداد  صاـصتخا  زا  ار  وا  مهن : تسیب و 
مزال نآ  هب  یهاگآ  هجوت و  هک  ییاهزیچ  هب  تبـسن  تلفغ  زا  ار  وا  ما : یـس  .تسا  هتـشاد  رذحرب  نتـشیوخ  هب  بوخ  ياهزیچ  رگید 

زا هدومرف و  یهن  يا ، هدرک  يراـگنا  لهـس  وت  هک  دـنناد  یم  همه  و  دـنا ، هتفرگ  اـهنآ  تسد  زا  متـس  هب  هک  مدرم  قوقح  ینعی  تسا 
قوقح زا  رادقم  نآ  ترابع  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  و  تسا ، هتـشاد  رذحرب  مولظملل ، یباغتلا …  ترابع : اب  یتلاح  نینچ 

ماما دوصقم  تسا  هدیاز  امع )  ) رد ام )  ) هملک ي .دنک  یم  نآ  زا  تلفغ  ینادان و  راهظا  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  يو  هک  تسا  مرم 
زا عنام  هک  دراد  مسج  ندب و  نامتخاس  هب  هراشا  رومالا ، هیطغا  ترابع : اب  .تسایند و  رد  یگدـنز  تدـم  لیلقلا )  ) زا مالـسلا ) هیلع  )

تروص نآ  رد  تسا و  رـسیم  دبلاک  نتخادنا  رود  اب  اهباجح  نیا  ندش  فرطرب  هک  میتسناد  البق  .دنتریـصب و  هدید ي  اب  روما  كرد 
لک دجت  موی  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  يروطنامه  دنیب ، یم  هدش ، هدامآ  وا  يارب  يدب  یبوخ و  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  هک  تسا 

مشخ ولج  ینعی  دشاب ، طلسم  نتشیوخ  رب  مشخ ، ماگنه  هب  ات  تسا  هداد  روتسد  ار  وا  مکی : یـس و  .ارـضحم  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن 
رب يو  طلـست  و  دریگب ، ار  شا  ینابز  دنت  و  دوخ ، يوردنت  ولج  و  دتفا ، یم  قافتا  وا  لیم  فالخرب  اهراک  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ 

دحرس ات  هک  يروط  هب  تسا ، لادتعا  دح  رد  هوق  نآ  دربراک  رد  وا  ییاتـسیا  و  هیبضغ ، هوق ي  نایغط  زا  يراددوخ  اب  اهنت  روما ، نیا 
.دنکن يراکمتـس  راتفرگ  ار  وا  دنـسپان  يوخ  نیا  هجیتن  رد  دتفین و  یکاب  یب  روهت و  دنـسپان  تفـص  رد  ات  دربن  راک  هب  ار  نآ  طارفا 
ناـمه هک  تسا  هدرک  ییاـمنهار  زین  يرادنتـشیوخ  نیا  رازبا  لـئاسو و  هب  هدرک و  روـما  نیا  زا  يراددوـخ  هـب  رما  ار  وا  مود : یس و 

رایتخا و تلاح  هجیتن  رد  دنیشن و  ورف  مشخ  شتآ  هک  یتقو  ات  دشاب  یم  تردق  لامعا  نتخادنا  زیخات  هب  یگدزباتـش و  زا  يراددوخ 
رازبا نیا  یتسرد  يراوتسا و  لیلد  هب  .دیآ و  مهارف  شیارب ، دور ، یم  تحلصم  دیما  هک  يراک  ندادن  ماجنا  ای  نداد و  ماجنا  باختنا 
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رد ندوب و  زیخاتـسر  مغ  رد  دایز  هک ، نآ  حیـضوت  کیلع ، کلذ …  مکحت  نل  و  تسا : هدومرف  هراشا  دوخ  نخـس  نیا  اب  لـئاسو  و 
.تسا هبیضغ  هوق ي  نایغط  لاجنج و  رسارس  ییایند  روما  هب  یلیم  یب  ثعاب  ندیشیدنا ، ترخآ  روما 

دیدحلا یبا  نبا 

ُفِـشَْکنَت ٍلِیلَق  اَّمَع  َكِْریَِغل َو  َْکنِم  ٌذوُخْأَم  ُهَّنِإَف  ِنُویُْعِلل  َحَضَو  ْدَق  اَّمِم  ِِهب  یَنُْعت  اَّمَع  َِیباَغَّتلا  ٌهَوْسُأ َو  ِهِیف  ُساَّنلا  اَِمب  َراَْثِئتْسِالا  َكاَّیِإ َو  َو 
ْنِم ْسِرَتْحا  َِکناَِسل َو  َبْرَغ  َكِدَـی َو  َهَوْطَـس  َكِّدَـح َو  َهَرْوَس  َکِْفنَأ َو  َهَّیِمَح  ِْکْلما  ِمُولْظَْمِلل  َْکنِم  ُفَصَْتُنی  ِرُومُأـْلا َو  ُهَیِطْغَأ  َکـْنَع 

َکَموُمُه َِرثُْکت  یَّتَح  َکِسْفَن  ْنِم  َِکلَذ  َمُکْحَت  َْنل  َراَِیتْخِالا َو  َِکلْمَتَف  َُکبَضَغ  َنُکْسَی  یَّتَح  ِهَوْطَّسلا  ِریِخْأَت  ِهَرِداَْبلا َو  ِّفَِکب  َِکلَذ  ِّلُک 
َکِّبَر َیلِإ  ِداَعَْملا  ِرْکِِذب 

يوبنلا قلخلا  وه  اذه  راثئتسالا و  نع  هیهن  اهنم  و 

تکاس وه  اهمسق و  مئانغلا و  نوبلطی  سانلا  هعبت  راس  هتلحار و  بکر  املف  امعن  ضرألا  ءلم  تناک  ربیخ و  مئانغ  هللا ص  لوسر  منغ 
ولف یئادر  یلع  اودر  لاقف  تفتلاف  هءادر  تفطتخاـف } .» د« ( 1 تفطخف {  هرجـشب  رمف  الاؤس  احاحلإ و  هیلع  اورثکأ  دـق  مهملکی و  ال 

مهیلع هرخآ  نع  لاملا  کلذ  مسق  لزن و  انابج و  الیخب و ال  یننودجت  مث ال  هرخآ  نع  مکنیب  هتمـسقل  امنغم  هماهت  لمر  ددعب  تکلم 
.هربو هنم  هسفنل  ذخأی  مل  هلک 

هرکنملا و رومألا  نم  اذـک  لعفی  اذـک و  لعفی  هتـصاخ  نم  انالف  نأ  هیلإ  ئموی  ریمألا  نأ  کـلذ  هروص  یباـغتلا و  نع  هل  هیهن  اـهنم  و 
نالف نم  یل  ذـخ  مهللا  لوقت  بقاعم  يأ  كریغل  کنم  ذوخأم  کنإ  لاـق  کـلذ و  نع  هاـهن ع  لـفاغتی  هنع و  یباـغتیف  ارـس  اـهبکتری 

 . هنم یل  مقتنا  مهللا  يأ  یقحب 

ءاج دق  هبضغ  نکسی  یتح  هیبضغلا  هتوق  هیضتقت  امب  مکحلا  نع  بضغلا و  نع  هایإ  هیهن  اهنم  و 

.نابضغ وه  یضاقلا و  یضقی  عوفرملا ال  ربخلا  یف 

ناسنإ و یلع  وطسی  نأ  نع  ریمألا  یهنی  نأ  یلوألابف  هموصخلا  بحاص  ریغ  یلع  نابضغ  وه  یضاقلا و  یـضقی  نأ  یهن  دق  ناک  اذإف 
.هیلع نابضغ  وه 

رمأ ناسنإ و  یلع  بضغ  اذإف  هسولج  موی  کلملا  سأر  یلع  فقی  ینعملا  اذهل  هبصن  هبتر و  دق  بحاص  ناورـشونأ  يرـسکل  ناک  و 
ءامسلا یف  نم  کمحری  ضرألا  یف  نم  محراف  رشب  تنأ  امنإ  هل  لاق  هدی و  یف  بیضقب  هجات  هلسلس  عرق  هب 

یناشاک

امع یباغتلا  و   ) دنناسکی نآ  رد  نامدرم  هچنآ  هب  هوسا ) هیف  سانلا  امب   ) دوخ سفن  يارب  ندـیزگرب  زا  زیهرپب  و  راثیتسالا ) كایا و  (و 
يارب تسا  هدش  نشر  هچنآ  زا  نویعلل ) حضو  دق  امم   ) نآ ناش  هب  مامتها  تسا  راوازس  هچنآ  زا  ندیزرو  لفاغت  زا  زیهرپب  و  هب ) ینعی 
هدـش هتفرگ  زیچ  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کنم ) ذوخام  هناف   ) نآ ریغ  ملاظم و  نوچ  .نیقلا  نیع  هب  هدـش  مولعم  ناـیعا و  ياـه  هدـید 
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فـشکنت  ) ینامز كدـنا  سپ  زا  و  لیلق ) اـمع  و   ) وت ریغ  يارب  كریغل )  ) تفرگ دـنهاوخ  وت  زا  اراـبجا  ار  زیچ  نآ  ینعی  وت ، زا  تسا 
موی رد  تسا  نادبا  باجح  عناوم  زا  دـعب  هک  روما  نآ  يافخا  ياه  هدرپ  رومالا ) هیطغا   ) ددرگ نایامن  وت و  زا  دوش  فشکنم  کنع )

تـسد ریز  کفنا ) هیمح  کلما   ) هدیـسر متـس  يارب  زا  مولظملل )  ) وت زا  زیچ  نآ  دوش  هدناتـسزاب  و  کنم ) فصتنی  و   ) رئارـسلا یلبت 
برغ و   ) ار دوخ  تسد  ندروآ  هلمح  و  كدی ) هوطـس  و   ) ار دوخ  بضغ  يزیت  و  كدـح ) هروس  و   ) ار دوخ  مشخ  يدـنت  زاس  دوخ 

دوخ نتفرگزاب  هب  هردابلا ) فکب   ) اه يدب  نیا  همه  زا  ار  دوخ  راد  هاگن  و  کلذ ) لک  نم  سرتحا  و   ) ار دوخ  نابز  يزیت  و  کناسل )
کلمتف  ) وت بضع  دوش  نکاس  ات  کبـضغ ) نکـسی  یتح   ) ندرک هلمح  نتخادـنا  سپاو  و  هوطـسلا ) ریخات  و   ) تبوقع تعرـس  زاار 

نآ ینادرگن  راوتـسا  مکحم و  زگره  و  کسفن ) نم  کلذ  مکحت  نل  و   ) دوخ رادـتقا  رایتخا و  رب  يوش  رداق  کلام و  سپ  رایتخالا )
ندرک دای  هب  کبر ) یلا  داعملا  رکذـب   ) ار دوخ  ياه  مغ  يزاـس  رایـسب  اـت  کـمومه ) رثکت  یتح   ) دوخ سفن  رد  ار  بضغ  نیکـست 

راگدرورپ يوس  هب  تشگزاب 

یلمآ

ینیوزق

الثم دـنناسکی ، ینعی  دـنا  هوسا  نآ  رد  نامدرم  هچنآ  هب  یهد  صاـصتخا  ار  دوخ  ینک و  راـیتخا  دوخ  يارب  هکنآ  زا  ارت  داـب  رذـح  و 
اهلگنج ناتخرد و  ای  دیآ  ناراب  زا  هک  لیس  و  دشابن ، نیعتم  يدحا  تیکلم  هب  هک  اههاگارچ  و  دنکیرش ، نآ  رد  ناناملـسم  هک  میانغ 

رد هک  دشاب  بجاو  دـشاب  ماع  نآ  ررـض  عفن و  نوچ  هک  دـشاب  نیا  زا  تیعر  تکلمم و  روما  زا  يرما  رد  ندز  يار  و  اهنیا ، لاثما  و 
تروشم باب  نآ  رد  تیعر  يالقع  اب  و  ددنب ، راکب  رومالا ) یف  مهرواش  و   ) رما هکلب  دنکن ، دوخ  يار  هب  لالقتسا  راثیتسا و  راک  نآ 

الف  ) تفگ .تسا  باـب  نیا  رد  تشذـگ  شیپ  نیا  زا  هک  ترـضح  مـالک  درگنن ، تراـقح  رظن  هب  وا  يار  سک و  چـیه  هب  و  دـیامن ،
یـسفن نم  هللا  یفکی  نا  الا  یلعف  نم  راثعلا  نمآ  یطخا ء و ال  نا  قوفب  یـسفن  یف  تسل  یناف  لدعب  هروشم  وا  قحب  هلاقم  نع  اوفکت 

هک نآ  دراد ، اور  دوخ  يار  رد  اطخ  و  دیوگ ، نیا  تسا  يده  همئا  ءایـصوا و  رورـس  هک  ترـضح  نآ  هاگ  ره  ینم ) هب  کلما  وه  ام 
لفاغت و زا  ارت  داب  رذح  ینعی  خلا ) یباغتلا …  و  : ) هلوق .دروآ  بجع  شیوخ  دـشر  لقع و  هب  و  دراد ، اربم  اطخ  زا  ار  دوخ  هک  دـشاب 
اهمـشچ و شیپ  تسا  نشور  هک  يروما  زا  دنکفا ، یم  هشیدنا  مامتها و  رد  ارت  و  تسا ، بجاو  وت  رب  نآ  هب  تیانع  هچنآ  زا  ضامغا 

ضامغا دـنام  عیاض  هک  یقح  زا  و  دـنک ، بلط  دـشابن  ار  وا  هک  یقح  هک  نآ  زا  دـنک  یم  ریذـحت  لصاحلا  .اـهنآ  مکح  تسا  مولعم 
ازج زور  ای  ایند  رد  مولظم  ینعی  وت  ریغ  يارب  زا  دـش  دـهاوخ  هتفرگ  وت  زا  همالظ  نآ  یتسردـب  هک  اریز  .ریغ  يارب  ای  دوخ  يارب  دـنک 

تـشادنپ .مولظم  يارب  وت  زا  دـش  دـهاوخ  هدرک  فاصتنا  و  ازج ، زور  روما  ياه  هدرپ  وت  زا  دـش  دـهاوخ  هتـشادرب  بیرقنع  و  اقلطم ،
هدرک شقن  دوخ  طاسب  رب  تیب  ود  نیا  ناهاشداپ  زا  یـضعب  دنیوگ : تشذگب  ام  رب  دـنامب و  وا  ندرگ  رب  درک  ام  رب  متـس  هک  رگمتس 

کیلع و وعدی  هبتنم  مولظملا  كانیع و  مانت  مدنلا  یلا  یـضفی  هردصم  ملظلاف  اردتقم  تنک  ام  اذا  نملظت  .دشاب ال  رکذم  ار  وا  ات  دوب 
زا هک  ار  دوخ  مشخ  ینعی  فنا ) تیمح   ) نادرگ تسدریز  وش و  کلام  ینعی  دشاب  تانسحتسم  زا  اجنیا  واو )  ) كرت منت  مل  هللا  نیع 

نتشاد گنن  ینعم  هب  دنک  قالطا  حدم  هجو  رب  ار  تفص  نآ  هاگ  دیوگ : هفنا )  ) ار نتشاد  راع  یـشکرس و  برع )  ) دزیخ ززعت  ربک و 
ینیب میئوگ  یسراف  رد  ام  هچنانچ  دننک  قاقتشا  هفنا )  ) زا ظفل  نیا  .ددرگ و  رابکتسا  هب  عجار  نآ  و  مذ ، هجو  رب  هاگ  و  قیالان ، رما  زا 
ماـقم رد  دـنهد ، ینیب  هب  تبـسن  ار  یناـعم  نیا  لاـثما  فرـش و  تلذـم و  نینچمه  تشاد و  گـنن  ینعی  تشاد  هدیـشک  رما  نـالف  زا 

رب بجع  یـشکرس و  زا  هک  تسنآ  دارم  هلمجلا  یف  فونـالا ) مش  موق  مه  و   ) دـنیوگ مشا ) فیرـش   ) و هفنا ) مغر   ) دـنیوگ يراوـخ 
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يزیت و  ار ، دوخ  تسد  توطـس  و  ار ، دوـخ  بضغ  يزیت  شاـب  کـلام  نک و  رهق  ار  دوـخ  مشخ  تقو  نآ  رد  و  ریگم ، مشخ  یـسک 
یـضعب زا  دنکن و  زواجت  دح  زا  ات  رادـهاگن  ار  دوخ  نابز  تسد و  نکم  يدـنت  يزیت و  و  ریگم ، مشخ  روایم و  بجع  ار ، دوخ  نابز 

زا اهنآ  نسحا  تسا و  تافص  نیرت  هدوتس  یگدیجنس  ملح و  هک  نادب  مدنلا ) هرخآ  نونجلا و  بضغلا  لوا   ) تسا لوقنم  ءامکح  زا 
يارب وا  سفن  رد  تسا  ناطیـش  صرف  قـثوا  زا  و  رثا ، يور  زا  اـهنآ  حـبقا  تسا و  تافـص  نـیرت  هدـیهوکن  شیط  بـضغ و  رثا  يور 

ود یمدآ  ياه  هنتف  نیرتگرزب  زا  و  لقع ، ملح و  تفخ  هفس و  ای  دشاب  رابکتـسا  سفن و  هب  باجعا  همیمذ  تفـص  نیا  هدام  و  یمدآ ،
، ار یمدآ  دنشاب  ینمشد  رتیوق  ناشیا  و  دشاب ، تلصخ  ود  نیا  هجتین  حیابق  یـصاعم و  رثکا  .توهـش  یکی  و  مشخ ، یکی  تسا : زیچ 

نیرت تخـس  يوق  نمـشد  ود  نیا  اب  داهج  و  دشاب ، هدنام  ظوفحم  نید  ایند و  رورـش  زا  دنام  ظوفحم  هئیـس  ود  نیا  رـش  زا  هک  ره  و 
ار صخـش  یهاوخ  نوچ  دـنا ، هتفگ  وک و  هب  وک  منینچ  يدرم  بلاـط  وـک  درم  توهـش  تقو  مشخ و  تقو  .دـشاب  سفن  ياـهداهج 

مـشخزیت بوـضغ و  رگا  و  زیوآ ، وا  رد  دـشاب  ملحتم  رگا  روآرد  مشخ  هب  ار  وا  و  یـسانشب ، يو  نید  لـقع و  هبترم  ینک و  ناـحتما 
لوسر ترضح  زا  ار  هملک  نیا  یـضعب  و  دشاب ، ینعم  نیا  هب  رظان  هلقت ) ربخا   ) مالـسلا هیلع  ریما  ترـضح  مالک  .زیرگب و  وا  زا  دشاب 

هیلع ریما  ترـضح  هب  مالک  نیا  باـستنا  نیارق  زا  و  دـیوگ : یم  باـتک  نیا  رد  یـضردیس  و  دـنا ، هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
و ریبخت ) هلقا   ) متفگ یم  نم  هلقت ) ربخا   ) دوب یم  هتفگ  بلاـط ) یبا  نب  یلع   ) هن رگا  هتفگ : یم  هک  تسا  هفیلخ  نوماـم  لوق  مالـسلا 

وکین رهاـظ  هب  مدرم  بلاـغ  نوـچ  ینعی  .يرامـش  نمـشد  ار و  وا  یهد  كرت  اـت  ار  سک  ره  ياـمزایب  هک  تسا  نآ  هملک  نـیا  ینعم 
نآ ناحتما  نیا  دنا : هتفگ  .يراد و  نمـشد  ات  ار  مدرم  نک  ناحتما  دنیاشن ، ار  یتسود  رایتخا  یب  دنـشاب ، دساف  ودب  نطاب  هب  دنیامن و 

رهاـظ و  يراذـگب ، وا  یتـسود  يراد و  نمـشد  سپ  ددرگ ، رهاـظ  وا  داـهن  ثبخ  داد و  فعـض و  اـت  يروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  دـشاب 
حدق مذ و  دارم  .تسا و  يورم  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  رگید  یـضعب  زا  نومـضم  نیا  .تسا و  قلطم  ناحتما  دارم  اجنیا  هک  تسنآ 
نطاب رد  هبطاق  مدرم  هک  تسا  نآ  نومام  ضرغ  .ناحتما و  زا  شیپ  یـسک  رب  دامتعا  مدع  و  ناشیا ، رد  ردغ  عویـش  و  تسا ، نامدرم 

لاح تقیقح  سپ  نتـشاد ، نمـشد  دیاب  ار  ناشیا  لوا  هکلب  دشابن ، ناحتما  هب  تجاح  چیه  دنـشاب  یم  رادـغ  حـلاصان و  دـساف و  رما 
رد ارناشیا  هک  دوش  نآ  هب  مدرم  نتشاد  نمشد  نومام  لوق  رب  انب  هک  دنا  هتفگ  اجنیا  مه  و  ددرگ ، نایع  ناشیا  ناحتما  و  ددرگ ، رهاظ 

لقع لامک  هلمجلا  یف  .ددرگ و  ادیوه  ناشیا  قالخا  میامذ  زا  دشاب  نونکم  هچنآ  دـبنجب  ياج  زا  ناشیا  سفن  نوچ  و  ینکفا ، مشخ 
صوصخلا یلع  دتفین ، تبیصم  نیا  رد  ات  درک  دناوت  يراد  نتـشیوخ  بضغ  تقو  دربن و  ياج  زا  ار  وا  بضغ  هک  دشاب  نادب  یمدآ 

و  ) دنامب راتفرگ  الب  رد  یناهج  دنشاب  زغم  زیت  بوضغ و  رگا  دشاب ، ناور  نادبا  سوفن و  رب  ناشیا  نامرف  هک  نیطالـس  لود و  بابرا 
لامک هجرد  یصقا  رد  هدیدنسپ  قالخا  ریاس  هدیمح و  تفص  نیا  رابتعا  هب  ار  ام  هاشداپ  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  هنملا ) دمحلا هللا و 

ارت نالف  نالف و  دنتفگ : ردنکسا  هب  دنیوگ : ریبخلا ) فیطللا  هدابعب  نانملا  وه   ) هتخاس و لیام  وا  تالاوم  هب  ار  تیعر  رطاخ  و  هتشاد ،
تبوقع زا  دعب  ناشیا  سپ  تفگ : دشاب ، تلدـعم  نوناق  رب  یئامرف  تبوقع  رگا  دنتـسین ، تباث  وت  يالو  رب  و  دـننک ، یم  نعط  بیع و 

سفن هک  دشاب  حودمم  هدوتـس و  اجنآ  ملح  تفـص  هک  نادـب  .دـنرادن و  رذـع  نآ  نونکا  هک  نم  توادـع  زا  دنـشاب  يرذـع  رب  نم 
تناهم زا  صخش  هک  اجنآ  هن  دنارن ، مشخ  نآ  و  دروخ ، ورف  بضغ  نآ  صخش  و  ددرگ ، یلوتـسم  بضغ  و  دبنجب ، ياج  زا  صخش 

رد یلاعت  هناحبس و  قح  و  دنیوگن ، ملح  اجنآ  هکلب  دشابن ، قحتـسم  ار  حدم  صخـش  نینچ  هک  دریگن  مشخ  دیاینرد و  ياج  زا  سفن 
و سانلا ) نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و   ) هدومرف ظیغ  مدع  هب  هن  میارج ، زا  وفع  ظیغ و  مظک  هب  هدرک  حدم  ار  یموق  دـیجم  مالک 

نآ ترضح  نآ  و  دناوخب ، تایبا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  يدعج ) هغبان   ) دنا هتفگ  و  نوظاتغی ) مهنا ال   ) هدومرفن
مل اذا  لهج  یف  ریخ  اردـکی و ال  نا  هوفـص  یمحت  رد  اوب  هل  نکی  مل  اذا  ملح  یف  ریخ  ـال  .دومنن و  راـکنا  نآ  رب  و  تشاد ، ملـسم  ار 

ماقتنا راثب و  ذخا  تریغ و  تیمح و  تفص  هب  ات  صخـش  هک  تسنآ  تیب  ود  نیا  زا  دوصقم  اردصا و  رمالا  دروا  ام  اذا  میلح  هل  نکی 
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نینچمه و  دشاب ، هدش  نوریب  طیرفت  بناجب  تیناسفن  هکلم  رد  صخـش  و  دشابن ، يریخ  ییاهنت  هب  ملح  تفـص  رد  دـشابن  فوصوم 
رابتعا هب  لام  ردق  و  دـشاب ، حیحـش  یعون  لام  رب  صخـش  هک  هدوتـس  دـشاب و  وکین  اجنآ  لذ  هب  تعـسو  اخـس و  الثم  .تافـص  ریاس 

( یمزراوخ  ) هچنانچ دنیوگن  یخس  داوج و  ار  وا  دشابن و  دوج  یششخب  نانچ  الاو  دنادب ، قیقحت  هب  نآ  هب  قلخ  جیاوح  ندش  هتخاس 
نم تارطخ  اـهناف  امیدـلا  زواـج  یتح  دوجلاـب  هاـفک  تلطه  نا  داـبع و  نبا  نح  دـمت  ـال  دـیوگیم ، هدرک  نعط  نآ  هب  ار  بحاـص ) )

مـشخ هب  سپ  دـباینرد ، ءاذـیا  ملا  ناوه و  رثا  دـشاب  لـیلذ  نوچ  سفن  دـیوگ : وطـسرا  اـمرک  ـال  اداوج و  ـال  عنمی  یطعی و  هسواـسو 
زا مالیا  تیمل  حرجل  ام  هیلع  ناوهلا  لهـسی  نهی  نم  لیق  دـق  ددرگ و  رثاتم  میظع  مالیا  تناها و  زا  دـشاب  فیرـش  نوچ  و  دـیاینرد ،
رد فنحا  هک  دندیـسرپ  تسا  برع  ياـمکح  زا  یکی  تسا و  روهـشم  برع  ناـیم  ملح  هب  هک  سیق  نب  فـنحا  باحـصا  زا  یـضعب 
ود ات  و  يدش ، بضغ  رد  يدـیدب  يرـش  نوچ  یتشگ  فصتم  ملح  هب  اجک  دـش  یمن  بضغ  رد  رگا  يرآ  تفگ : دـش ؟ یم  بضغ 

دنکفین بضغ  رد  زیچ  چیه  ار  وا  سک  ره  يدروخ و  ورف  مشخ  يدرک و  ربص  نکیلو  يدوب  رهاظ  شا  هرهچ  رد  بضغ  رثا  زور  هس 
ردق هب  ملح  هیاپ  هلمجلا  یف  توتف و  تورم و  تریغ و  تیمح و  تعاجـش و  لثم  دـشاب ، بیـصن  یب  هدـیمح  تافـص  زا  يرایـسب  زا 
دننک لقن  فنحا )  ) زا .دشاب  رتمامت  رتشیب و  اجنآ  ملح  تفـص  رتشیب  ربص  دـشاب و  شیب  بضغ  دـنچ  ره  دـشاب  ندرک  ربص  بضغ و 
هدرک دیق  رد  يا  هدنز  هتفرگرب و  يا  هتشک  یتعامج  هاگان  میدوب  هتسشن  يزور  متخومآ  مصاع  نب  سیق  زا  ملح  نم  تسا : هتفگ  هک 

، درکن عطق  نخس  هک  مسق  ادخ  هب  تشکب  وت  ردارب  ار  وا  تست  رسپ  نیا  دنتفگ : دندنکفا و  نیمز  رب  سیق  شیپ  هتشک  دنتـشگ و  ادیپ 
نم فلخ  امهالک  دزت  مل  ینتباصا و  يدی  يدحا  هیزعت  اسعت و  ای  سفنلل  لوقا  دناوخرب : سپ  هدرکن  رییغت  دوب  هتسشن  هک  یتایه  زا  و 
دوخ مع )  ) زا دنب  ورب و  تفگ : درک و  دوخ  نادـنزرف  زا  یـضعب  هب  يور  نآ  زا  دـعب  يدـلو  اذ  هوعدا و  نیح  یخا  اذـه  هبحاص  دـقف 

دیوگیم دوخ  رـسپ  اب  فنحا  نیمه  .تسا  بیرغ  وا  هک  هدب  نم  لام  زا  رتش  دـص  ار  شردام  راپـسب و  كاخ  هب  ار  دوخ  ردارب  رادرب و 
تفص و نیا  هب  ردص  هللا  بیبح  ازریم  موحرم  دهع  نیا  رد  و  هرذحاف ) الا  کفصنا و  ناف  هبضغاف  الجر  یخاوت  نا  تدرا  اذا  ینب  ای  )

نیدـلا فرـش  نادـیم  زا  يوـگ  هکلب  دوـبرب ، ناـنکمه  زا  تقبـس  يوـگ  تلـصخ  ود  نیا  تلیـسو  هب  دوـب و  هتـسارآ  عـضاوت  تفص 
اهنآ گرزب  لضاف  نآ  و  دندرک ، یم  یبدا  یب  تارج و  لامک  وا  اب  یناطلس  نامالغ  دوبرب و  رودصملا  هثفن  بحاص  ریزو  ناوریشونا 

يزور دنتفگ ، تایبا  باب  نیا  رد  ءارعـش  ات  تساوخ ، یمرب  ياپ  هب  سک  ره  میظعت  يارب  و  تشاگنا ، یم  هدـیدان  دومن و  یم  لمحت 
رب يراوخ  نیا  هانپ  رد  تسا  لاس  لهچ  نم  تفگ : دـشابن ، يراوخ  نیا  لمحت  تقاـط  نیا  زا  شیب  ار  اـم  دـنیوگ ، یم  وا  اـب  وا  باوب 

هنیع هب  و  هداد ، ور  هصق  نینچ  زین  ار  موحرم  ردـص  منک و  ربص  يراـب  نم  دـیناوتن  ربـص  امـش  رگا  ما ، هدوسآ  بصنم  تزع و  شلاـب 
مـشخ زیت  هک  نادرم  نآ  زا  مدرگن  سویام  هک  دیوگیم : هللا  هنعل  سیلبا  هک  هدـش  عقاو  رابخا  رد  هدـش و  عقاو  باوج  باطخ و  نیمه 

سپ دوش  مشخ  رد  و  ددرگ ، زیت  تقو  نآ  رد  هک  دبایب  ار  وا  یتعاس  هکنآ  يارب  دننادرگ ، هدـنز  دوخ  ياعد  هب  هدرم  دـنچ  ره  دنـشاب 
تقو یتـسد  شیپ  تبوقع و  تعرـس  زا  دوخ  نتفرگزاـب  هب  اـهنآ  همه  زا  ار  دوخ  رادـهاگن  مباـیب و  وا  زا  دوخ  تجاـح  تقو  نآ  رد 

هک نادـب  تسا  تراشا  ار ، دوخ  رایتخا  يدرک  کلام  سپ  وت ، بضغ  دوش  نکاس  هک  تقو  نآ  ات  توطـس  شیط و  ریخات  و  بضغ ،
هیلع انیبن و  یلع  یسوم  ترـضح  .دیآ  یم  شیوخ  لاح  اب  و  دنک ، یم  دوع  وا  هب  رایتخا  ددرگ ، یم  نکاس  يو  بضغ  یتقو  صخش 
يوم تسکـشب و  حاولا  دنیوگ  و  دنکفیب ، تسد  زا  ینامـسآ  حاولا  دـندوب  هدرک  لجع  تدابع  هک  دوخ  موق  رب  بضغ  تقو  مالـسلا 

زا ناشیا  يادع  ام  رد  لاح  دـشاب  هچ  سپ  ءایبنا  رد  بضغ  لاح  دـشاب  نیا  هاگره  دیـشک ، یم  دوخ  يوس  هتفرگ  ار  نوراه  شردارب 
ءارغا زا  هن  دوب  شیوخ  يارب  هن  ع )  ) یـسوم بضغ  هک  دـنامن  یـسوم  ءایبنا و  بضغ  هب  نامدرم  رگید  بضغ  هک  تاهیه  و  ءاـهفس ،

و هنم ) یلاعت  هللا  انذاعا   ) دزیخ رورغ  ربک و  و  سفن ، ترارـش  زا  نامدرم  رگید  بضغ  و  یلاعت ، وا  هار  رد  و  دوب ، ادخ  يارب  هک  سفن 
اـه و هشیدـنا  ددرگ  رایـسب  هک  تقو  نآ  اـت  دوـخ  سفن  بناـج  زا  بضغ  زا  ظـفحت  رد  متفگ  هچنآ  زگره  دـینادرگ  یناوـتن  راوتـسا 
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ءالعتـسا بلط  بلق و  توسق  سفن و  رورغ  شیط  بضغ و  بجوم  نوچ  شیوخ ، يادـخ  يوس  هب  تشگزاب  زور  دای  هب  وت  ياـهمغ 
اهـشیدنا نآ  شقن  و  دنادرگ ، وحم  تلاح  نآ  ران  تنج و  بتک و  ریاطت  باسح و  لاوس و  زا  توم  دعبام  توم و  رما  رکذـت  دـشاب ،

، دشاب جازم  هب  قلعتم  يرما  نآ  ثعاب  هک  نطب  جرف و  توهـش  لثم  رد  رما  تسا  نینچ  هن  و  دیآ ، دیدپ  راسکنا  زجع و  و  دزاس ، لیاز 
مدع تارج و  يور  زا  نآ  رد  عوقو  زا  دشاب  يرجاز  عدار و  نکیلو  دـنادرگن ، لئاز  هیلکلاب  تلاح  نآ  باقع  باسح و  زور  هشیدـنا 

.تالابم

یجیهال

فـشکنت لیلق  امع  كریغل و  کنم  ذوخام  هناف  نویعلل ، حضو  دق  امم  هب  ینغت  امع  یباغتلا  هوسا و  هیف  سانلا  امب  راثیتسالا  كایا و  و 
« .مولظملل کنم  فصتنی  رومالا و  هیطغا  کنع 

وت هک  يزیچ  زا  ندیـشوپ  مشچ  ندرک و  لـفاغت  زا  دنـشاب و  يواـسم  نآ  رد  ناـمدرم  هک  يزیچ  هـب  ندـش  درفنم  زا  شاـب  رذـحرب  و 
یقح زا  ندیـشوپ  مشچ  ینعی  ناگدـننیب ، يارب  زا  دـشاب  رهاظ  قیقحت  هب  هک  يزیچ  زا  ندرک  قح  قاقحا  زا  نآ ، هب  يا  هدـش  دوصقم 

زا سپ )  ) دنـشاب و ایاعر  هک  وت  ریغ  يارب  زا  وت و  زا  نامیپ  دهع و  تسا  هدش  هتفرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  سک ، ره  رب  دشاب  حـضاو  هک 
متـس مولظم  يارب  زا  لدـع  يور  زا  وت  زا  دوش  یم  هدیـشک  ماقتنا  اهراک و  ياه  هدرپ  وت  زا  دوش  یم  هتـشادرب  یتقو  كدـنا  نتـشذگ 

.هدیشک

یتح هوطـسلا ، ریخات  هردابلا و  فکب  کلذ  لک  نم  سرتحا  کناسل و  برغ  كدی و  هوطـس  كدح و  هروس  کفنا و  هیمح  کلما  »
.کبر یلا  داعملا  رکذب  کمومه  رثکت  یتح  کسفن  نم  کلذ  مکحت  نل  رایتخالا و  کلمتف  کبضغ  نکسی 

ره زا  ار  دوخ  نک  تظفاحم  ار و  وت  نابز  يدـنت  ار و  وت  تردـق  رهق  ار و  وت  يدـنت  تدـش  ار و  وت  بضغ  تدـش  شاب  کلام  ینعی 
ار و رایتخا  يوش  کلام  سپ  وت ، بضغ  دنیـشنورف  هکنیا  ات  رهق ، نتخادـنا  ریخاـت  تبوقع و  ترداـبم  زا  نتـشادزاب  هب  اـهنآ  زا  کـی 
هب عوجر  تدواعم و  وت  ندرک  دای  ببس  هب  وت  ياهمغ  دوش  رایـسب  هکنیا  ات  وت ، سفن  بناج  زا  ار  نآ  درک  یناوت  یمن  راوتـسا  زگره 

.ار وت  راگدرورپ  يوس 

یئوخ

هوطـسلا و هعرـس  هردابلا :) ، ) هتدـح ناسللا : برغ ) ، ) هساب هدـحو  هتوطـس  لجرلا : هروس ) ، ) لفاغتلا یباـغتلا :) ، ) هاواـسملا هوسـالا :) )
.هبوقعلا

.لوعفملل ینبملا  نم  لوعفملا  یلا  فاضم  ردصم  هردابلا  فکب  هوسا ، هلوقب  قلعتم  هیف  و 

هسفنب هلانی  ام  لک  صصخی  هسفن و  یلا  یش ء  لک  بلجی  نا  هرثا  و  راثئتسالا ، قلخ  ناسنالا  دوجو  یف  همکاحلا  قالخالا  ءوسا  نم  و 
لهجلا و هدـیوی  هیاهنالب و  هتاذـل  بحملا  ناـسنالل  یعیبط  راـثئتسالا  و  هلاـمب ، هقلعتملا  قوقحلا  عنمی  هناوخا و  قوقح  یلع  زواـجتیف 
همهت و امیف  حـماستلا  هلفغلا و  نع  هاهن  .سانلا و  هیف  كرتشی  امیف  هنع  ع )  ) یهنف هیلهاجلا ، نورق  هلیط  برعلا  یلع  نیدـئاسلا  هجاحلا 
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نم ذوخام  ملاظلا  نع  مولظملا  قح  ذخا  یف  حماستلا  ناف  سانلا ، نویع  یف  هلاثما  حبقی  ثیح  لدـعلا  طسب  رومالا و  مظن  نم  هب  طبترت 
نم انالف  نا  هیلا  یموی  ریمـالا  نا  کـلذ  هروص  و  رکذـلا : هفنـالا  هحفـصلا  یف  یلزتعملا  حراـشلا  لاـق  ملاـظلا ، وه  هریغ و  عفنب  یلاولا 

شطبلا رابکتـسالا و  نع  هاهن  .یهتنا و  لفاغتی ، هنع و  یباغتیف  ارـس  اهبکتری  و  هرکنملا ، رومالا  نم  اذـک  لـعفی  واذـک  لـعفی  هتـصاخ 
هلوقب هاصوف  هیلا  ءاسا  نم  یلع  مکحلا  ماقتنالا و  دـیدش  بضغلا و  عیرـس  هعبطب  ناطلـسلا  ناف  ناطلـسلا ، هراـمالا و  راـثآ  نم  نیذـللا 

ص 117 ج  ) یف یلزتعملا  حراشلا  لاق  کبر .) یلا  داعملا  رکذب  کمومه  رثکت  یتح  کسفن  نم  کلد  مکحت  نل  و  ( ) مالسلا هیلع  )
بـضغ اذاف  هسولج ، موی  کلملا  سار  یلع  فقی  ینعملا ،: اذهل  هبـصن  هبتر و  دق  بحاص  ناورـشونا  يرـسکل  ناک  و  رـصم :) 17 ط 

.ءامسلا یف  نم  کمحری  ضرالا  یف  نم  محراف  رشب ، تنا  امنا  هل : لاق  هدی و  یف  بیضقب  هجات  هلسلس  عرق  هب  رما  ناسنا و  یلع 

رظن فرـص  تسا  همه  مشچ  ربارب  رد  هچنآ  زا  اـی  يوش  لـئاق  يزاـیتما  دوخ  يارب  دنکیرـش  ربارب و  نآ  رد  مدرم  همه  هچنآ  زا  اداـبم 
هدرپ يدوزب  و  دـنرب ، یم  نارگید  ار  دوس  تسا و  وت  رب  تیلوئـسم  اریز  ینزب ، یمهفن  هب  ار  دوخ  هاگتـسد  فئاظو  فلخت  رد  ینک و 

ار دوخ  نابز  يزیت  تسد و  برـض  يدـنت و  هرارـش  ینیب و  داب  .دوش  یم  هتفرگ  ملاظ  زا  مولظم  ماقتنا  دوش و  یم  هتـشادرب  اـهراک  زا 
يرآ و تسدب  اردوخ  رایتخا  دنیشن و  ورف  تمـشخ  ات  شوکب  يدنت  توطـس و  ندز  سپ  دوخ و  نابز  زا  يریگولج  رد  و  نک ، راهم 

.يزاسن نومنهر  ار  قح  يدرگن و  دوخ  راگدرورپ  تمایق و  داعم و  هجوتم  رایسب  ات  نکم  یتواضق 

يرتشوش

الکلا نامثع  یمح  دـق  و  الکلاک ، هدابع  هماعل  هللا  هلعج  يا : ءاوس ، يا : هوسا ) هیف  سانلا  امب   ) .دادبتـسالا يا : راـثئتسالا ) كاـیا و  (و 
فلاخ ام  هیف  اورکذ  اباتک  اوبتکف  هباحـصلا  نم  سان  عمتجا  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف .هنعاـطم و  دـحا  وه  هسفنل و  هنیدـملا  لوح  يذـلا 
نامثع ای  نیرجاهملا  نم  لجر  هل  لاق  لاق : .هنیدـملا و  لوح  یمح  يذـلا  یمحلا  نم  ناک  ام  و  اهیف - لاق  نا  یلا  هنـسلا - نم  ناـمثع 

امب راثئتسالا  كایا و  و  : ) همالکل دیدحلا  یبا  نبا  دهـشتسا  و  اذه ، نورتفت .) هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللاآء   ) یمحلا نم  تیمح  ام  تیارا 
تفطخف هرجـشب  رمف  اهتمـسق ، نوبلطی  سانلا  هعبتف  راس ، هتلحار و  بکر  مئانغ ، ربیخ  نم  مئانغ  اـمل  ع )  ) یبنلا ناـب  هوسا ) هیف  ساـنلا 

و انابج ، الیخب و ال  یننودجت  مث ال  مکنیب ، هتمـسقل  امنغم  هماهت  لمر  ددعب  تکلم  ولف  یئادر ، یلع  اودر  لاق : مهیلا و  تفتلاف  هءادر ،
لب هوسا  اهیف  سانلا  سیل  مئانغلا  ناف  هل ، طبر  اا  يرت  امک  وه  .هرب و  هسفنل و  ذخای  مل  هلک ، مهیلع  هرخآ  نع  لاملا  کلذ  مسق  لزن و 

.هسفن مهـسب  مهرثآ  لب  مهماهـسب  سانلا  یلع  رثاتـسا  ام  یبنلا  و  نیدـهاجملل ، اهنم  سامخا  هعبرا  هئابرقا و  و  ع )  ) یبنلل اـهنم  سمخ 
و يا : راثئتسالا ،)  ) یلع فطع  وه  لفاغتلا و  يا : یباغتلا ) و  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

نامثع ناک  امک  كریغل ) کنم  ذوخام  هناف  نویعلل  حـضو  دـق  امم   ) .هب متهی  يا : هب )  ) لوهجملا ظفلب  ینعی ) اـمع   ) لـفاغتلا كاـیا و 
عدـب هیف  هباحـصلا  عمج  باتک  یف  هبیتق -) نبا  ءافلخ   ) یف .اهنع و  یباغتی  ساـنلا و  نم  عمـسم  يارمب و  هعینـش  ـالامعا  هبراـقا  لـمعی 

نم مهل  هبحـص  هملغ ال  ثادـحا و  هیما  ینب  نم  همع  ینب  هلها و  یف  تایالولا  لمعلا و  هئاـشفا  نم  ناـک  اـم  و  لاـق - نا  یلا  ناـمثع -
، مهیار نع  هیارب  ینغتسا  مهریشتسی و  یـش ء و ال  یلع  مهلمعتـسی  راصنالا ال  نیرجاهملا و  هکرت  و  رومالاب ، مهل  هبرجت  لوسرلا و ال 

هعکر مکدـیزا  متئـش  نا  لاق  مث  تاعکر  عبرا  نارکـس  مهیلع  ریما  وه  حبـصلا و  مهب  یلـص  ذا  هفوکلاب  هبقع  نب  دـیلولا  نم  ناک  ام  و 
هنیدـملا لها  نم  رفنلا  ءالوه  لاب  ام  نامثع ! اـی  لاـقف : راـصنالا  نم  لـجر  ماـق  مث  لاـق - نا  یلا  هیلع - دـحلا  هماـقا  هلیطعت  و  مکتدز ،

براشلا ال دعاقلا  اذه  لاب  امف  لاق - نا  یلا  هیلع -؟ لتاق  هیف و  ازغ  نمل  لاملا  اذـه  امنا  و  هللا ، لیبس  یف  نوزغی  ایاطعلا و ال  نوذـخای 
( رومالا هیطغا  کنع   ) .حـصا وه  و  فشکت ) ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  فشکنت ) لیلق  اـمع  و   ) .هبقع نب  دـیلولا  ینعی  هیلع ؟ دـحلا  میقت 
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( نومولظملا فصتنیف  فحتلا )  ) هیاور یف  و  مولظملل ) کنم  فصتنی  و  (. ) رئارـسلا یلبت  موی  (، ) تفلـسا اـم  سفن  لـک  ولبت  کـلانه  )
کلذ مالـسلا ) هیلع   ) لاقف حـصا ، هتیاور  و  نیملاظلا ) نم  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

رثآ یغط و  نم  اماف  يری  نمل  میحجلا  تزرب  یعـس و  ام  ناسنالا  رکذـتی  موی  يربکلا  هماطلا  تءاج  اذاف  : ) یلاعت هلوق  یف  اـمک  اـماع 
یفف ناک  فیک  و  يواملا .) یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  يواملا و  یه  میحجلا  ناف  ایندـلا  هاـیحلا 

تناح و رفعجابا  بوتکم : هیف  اذاف  هیف  لزن  يذـلا  تیبلا  ردـص  یف  رظن  هکم  قیرط  نم  هلزن  لزنم  رخآ  روصنملا  لخد  اـمل  يربطلا :) )
حالـصال یلوتملاب  اعدـف  عنام  هینملارح  نم  مویلا  کل  مجنم  وا  نهاـک  لـه  رفعجاـبا  عقاو  دـبال  هللا  رما  كونـس و  تضقنا  کـتاف و 

.تیبلا ردص  یف  ام  ارقا  لاقف : .اهنم  غرف  ذنم  دحا  اهلخد  ام  هللا  و  لاق : راعدلا ؟ نم  دـحا  لزنملا  لخدـی  الا  كرمآ  ملا  لاقف : لزانملا 
، هنع ابتکف  نیتیبلا  یلماف  .ائیـش  تیبلا  ردص  یلع  يرا  ام  لاقف : .تیبلا  ردص  یلع  امارقا  لاقف : هبجحلا  سیئرب  اعدـف  .ائیـش  يرا  ام  لاق 

بلقنم يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و   ) ـالتف لـج  زع و  هللا  یلا  ینقوشت  زع  لـج و  هللا  باـتک  نم  هیآ  ارقا  هل : لاـقف  هبجاـح  یلا  تفتلاـف 
لیحرلاب رماف  .هیالا  هذـه  ریغ  یبلق  نم  نآرقلا  یحم  لاقف : .هیالا  هذـه  ریغ  ارقت  ائیـش  تدـجو  ام  هل  لاق  ائجوف و  هیکفب  رماف  نوبلقنی )

هب ابک  هکم - قیرطب  لزنم  رخآ  ناک  و  رقـس - )  ) هل لاقی  يذـلا  يداولا  یف  ناک  املف  اسرف ، بکر  ناک و  امم  اریطت  لزنملا  کلذ  نم 
سانلل و رهاط  وه  يذـلا  هربق  عضوم  فرعی  الئل  اهلک  یف  نفد  اـم  ربق و  هئم  هل  رفح  و  نومیم ، رئبب  نفدـف  تاـم  هرهظ و  قدـف  سرفلا 
( ایندلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـلو ءافلخ  روبق  کلذـک  و  اهیلع ، فوخلل  اهریغ  یف  نفد 
: يا .دفنالا  لمجلاک  نموملا  ربخلا : یف  و  کفنا ) هیمح  (. ) کلما مث  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  کلما )  ) .ربق مهنم  دحال  فرعی  سابعلا ال 

دوه لاق  كدـی ) هوطـس  و  (. ) کتدـح ( ) فحتلا  ) هیاور یف  و  کساب ، يا : كدـح )  ) .هوطـس .يا  هروس ) و   ) .همازخلاـب هفنا  عجوملا 
.هروکذـملا هعبرالا  کلذ ) لک  نم   ) .ظفتحا يا : سرتحا ) کناسل و   ) .هدـح يا : برغ ) و  (. ) نیراـبج متـشطب  متـشطب  اذا  و  : ) هموقل

یبنلا نع  رایتخالا ) کلمتف  کبـضغ  نکـسی  یتح   ) .هبوقعلا يا : هوطـسلا ) ریخات  و   ) .هتدح دنع  ناسنالا  نم  ردبت  ام  هردابلا ) فکب  )
(: مالـسلا هیلع   ) لاق و  هجادوا .) خاـفتنا  هینیع و  هرمح  یلا  نورت  ـالا  مدآ ، نبا  فوج  یف  تدـقوت  هرمج  بضغلا  نا  (: ) مالـسلا هیلع  )

ءامـسلا یلا  كرـصب  عفرآ  و  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  و  اذه ، بضغلا .) دنع  هسفن  کلمی  يذـلا  دـیدشلا  امنا  هعرـصلاب  دـیدشلا  سیل  )
کلمتف کبـضغ  نکـسی  یتـح  هنم  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) كرـضحی امدـنع 

هجات هلسلس  عرق  ناسنا  یلع  بضغ  اذاف  هسولج ، موی  هسار  یلع  فقی  نم  ناورشونا  يرسکل  ناک  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  رایتخالا .)
نم کلذ   ) .ماکحالا نم  مکحت ) نل  و   ) .ءامـسلا یف  نم  کمحری  ضرالا  یف  نم  محراف  رـشب ، تنا  امنا  هل : لاق  هدـی و  یف  بیـضقب 

تاـیبا نیب  يداـهلا  راـس  يربطلا :)  ) یف و  کـبر .) یلا   ) .دوعلا يا : داـعملا ) رکذـب   ) .کـتالایخ يا : کـمومه ) رثکت  یتـح  کـسفن 
هل لاقف  .هعاسلا  لجرلاب  یلع  هتطرـش : بحاصل  لاقف  ینغتی ، لجر  نم  نیتاـسبلا  کـلت  ضعب  نم  اـتوص  عمـسف  اـهنیتاسب ، ناـجرج و 
هعم هل و  هزنتم  یف  نامیلـس  ناک  لاق : فیک ؟ و  لاق : .کلملادبع  دبع  نب  نامیلـس  هصقب  نئاحلا  اذـه  هصق  هبـشا  ام  ملـسم : نب  دـیعس 
لاق هیدی  نیب  لثم  املف  هب  یتاف  توصلا ، بحاصب  یلع  لاقف  هتطرـش  بحاص  اعدف  ینغتی  لجر  توص  رخآ  ناتـسب  نم  عمـسف  همرح 
هبج مالغ  ای  هیلا ، تنح  لحفلا  توص  تعمـس  اذا  كامرلا  نا  تملع  اما  یمرح ، یعم  یبنج و  یلا  تنا  ءانغلا و  یلع  کـلمح  اـم  هل :

لاقف هب  عنـص  ام  لجرلا و  رکذـف  هیف  يذـلا  هسلجم  سلجف  هزتنملا  کلذ  یلا  نامیلـس  عجر  لبقملا  ماعلا  یف  ناک  املف  لجرلا ، بجف 
وف كانافاکف ، تبه  اما و  كانیفوف و  تعب  اما  هل : لاق  هیدی  نیب  لثم  املف  هرـضحاف  هانببج ، انک  يذـلا  لجرلاب  یلع  هتطرـش : بحاصل 

نماثلا و لصفلا   ) مث یتذـل  ینتمرح  یهجو و  ءامب  تبهذـف  یلـسن  تعطق  هللا ، هللا  نامیلـس ! ای  هل : لاـق  هنکل  هفـالخلاب و  هاـعد  اـم  هللا 
نیب فقن  یتح  هللا ! ال و  كانیفوف ) تعب  اما  كانافاکف و  تبهو  اما  : ) لوقت ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -

.لجرلل ضرعتت  ال  هل : لاقف  .هطرشلا  بحاص  در  مالغ ! ای  يداهلا : لاقف  .هللا  يدی 
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هینغم

.هتاتلف ناسللا : هرداب  .هدح و  ناسللا : برغ  .هدحلا و  هروسلا : .هفنالا و  هیمحلا : .لهاجتلا و  یباغتلا : .دادبتسالا  راشتسالا : و 

نوجاتحی ام  مهل  رفوی  نا  و  ادیبع ، سانلا  و  ادیـس ، هسفن  يری  نا ال  مکاحلا  یلع  ..ءاوس  يا  هوسا ) هیف  سانلا  امب  راثئتسالا  كایا و  (و 
و هیغاط ، وهف  هیعرلا  نود  ائیـش  هسفنل  ذختا  ناف  هبطخلا 207  یف  مامالا  لاق  امک  مهفعـضاب ، هلها  هسفن و  يواسی  و  مهتاـیح ، یف  هیلا 
و ساـنلا ، هللا و  ماـما  هنع  لووسم  تنا  اـمع  هب  ینعت  اـمع  دارملا ب  مولظملل ) یلا - هب - ینعت  اـمع  یباـغتلا  و   ) .هیناـسنالل هللا و  ودـع 
و اـهب ، ذوخاـملا  و  اـهنع ، لووـسملا  تناـف  تلهاـجت  اـهب و  تملع  و  هیعرلا ، نم  هریغ  وا  فـظوم  نم  هـملظم  هـیا  تثدـح  نا  ینعملا 

هروس و   ) یلا کنال و  الا  یـشل ء  ـال  ساـنلا  یلع  یلاـعتلا  خومـشلا و  عد  کـفنا ) هیمح  کـلما   ) هرخآ اـیند و  اـهلجا  نم  حـضتفملا 
يده ریغ  یلع  الامـش  انیمی و  هقلطت  ال  کناسل ) برغ  و   ) يذالا نع  اهفک  كدـی ) هوطـس  و   ) بضغلا دـنع  کسفن  کلما  كدـح )

یلع لـهجلا  يوهلا و  بلغتل  هعم  تعفدـنا  ول  ..بضغلا و  دـنع  كارح  ـالب  ادـها  خـلا ..) راـیتخالا  کـلمتف  کبـضغ  نکـسی  یتـح  )
نیب کفوق  رکذـت و  و  کسفن ، نم  كودـع  تنکماو  ، دودـحلا تزواجت  و  نیـشی ، امب  تملکت  و  هل ، بنذ  نم ال  تبقاع  و  کـلقع ،

.ءازجلا باسحلل و  هللا  يدی 

هدبع

یباغتلا هماعلا و  قوقحلا  نم  هاواسملا  هیف  بجت  امم  وه  سانلا و  نع  هب  دـیزت  یـشب ء  کسفن  صخت  نا  رذـحا  هوسا : هیف  ساـنلا  اـمب 
کلما يا  میضلا  فنای  ایبا  ناک  اذا  فنالا  یمح  نالف  لاقی  کفنا : هیمح  کلما  هب …  متهی  يا  لوهجملل  ینبم  هب  ینعی  ام  لفاغتلا و 

هدحب هل  اهیبشت  دحلا  نوکسف  حتفب  برغلا  سابلا و  حتفلاب  دحلا  هدحلا و  واولا  نوکس  نیـسلا و  حتفب  هروسلا  بضغلا و  دنع  کسفن 
دیزی ناسللا  قالطا  هوحن و  بابـس و  نم  بضغلا  دـنع  ناـسللا  نم  ردـبی  اـم  هرداـبلا  هرداـبلا : فکب  کـلذ  لـک  هوحن …  فیـسلا و 

هبهل نم  یفطی ء  توکسلا  اداقتا و  بضغلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

اب گنج  رد  ناناملـسم  هکیئاهلام  مئانغ و  دـننام  دـنراد  قح  همه   ) دـنناسکی نآ  رد  مدرم  هچنآ  نداد  صاـصتخا  دوخ  هب  زا  سرتب  و 
ياهتخرد ای  لیـس  بآ  و  درادن ، یـصاخ  کلام  هک  اههاگارچ  دننام  و  دنکیرـش ، اهنآ  رد  همه  هک  دنا  هدروآ  تسدـب  امغی  هب  رافک 

نآ رد  دیابن  هک  دشاب  یناگمه  نآ  نایز  دوس و  هک  تیعر  تکلمم و  روما  زا  يرما  رد  هشیدنا  يار و  ندرب  راک  هب  دننام  و  اهلگنج ،
ندز ینادان  هب  ار  دوخ  زا  زیهرپب  و  یـشابن ) انتعا  یب  اهنآ  هشیدنا  هب  یئامن و  تروشم  نادنمدرخ  اب  دیاب  هکلب  ینک ، افتکا  دوخ  يارب 
مـشچ هتـشگ  عیاـض  هک  یقح  زا  هدرکن و  بلط  يرادـن  هک  یقح   ) دـنناد یم  هک  يروما  زا  تسا  مزـال  وت  رب  نآ  هب  هجوـت  هچنآ  رد 

( نکم یشوپ 

زا اه  هدرپ  يدوز  هب  و  دش ، دهاوخ  هتفرگ  هدیدمتس ) مولظم و   ) يرگید يارب  وت  زا  يا ) هتفرگ  متـس  هب  هک  يزیچ  هملظم و   ) نآ اریز 
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يزیت مشخ و  یگتخورفا  ماـگنه  دنناتـسب ، وت  زا  هدیـشکمتس  موـلظم و  داد  و  ددرگ ) راکـشآ  اـهیناهنپ   ) دوـش هتـشادرب  اـهراک  يور 
ار هلمح  ندرکن و  باتش  اب  تشز  ياهراک  نیا  زا  و  شاب ، طلـسم  دوخ  رب  تنابز  یئوگ  تشز  يدنت و  تسد و  اب  هلمح  یـشکرس و 
رب زگره  و  يرگید ، طلـسم  دوخ  رب  هتفای  رادتقا  رایتخا و  ماگنه ) نیا  رد   ) هک دنیـشن  ورف  تمـشخ  ات  نک  يراددوخ  نتخادـنا  بقع 

تمشخ  ) ینادرگن تراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  دای  هب  رایسب  ار  تیاه  هشیدنا  ات  یهر  یمن  مشخ  زا  یبای و  یمن  طلست  نتـشیوخ 
هب ار  زیختـسر  زور  يراـتفرگ  یگراـچیب و  تلذ و  هک  یتقو  رگم  یناـشن  ورف  یناوت  یمن  هتـشگ  رو  هلعـش  یـشکرس  ربک و  زا  هک  ار 

(. يروآدای

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

ناک هماع ، سانلل  وه  یـشب ء  کسفن  صخت  ناب  نوواستم  يا  هوسا ) هیف  سانلا  امب   ) دادبتـسالا يا  راثئتسالا ) و   ) کلام ای  كایا ) (و 
هدیری ناب  هب  تنا  دـصقت  يا  هب ) ینعت  امع   ) لفاغتلا يا  یباغتلا )  ) كایا و و )  ) .هبـشا ام  هعیـسولا و  نداعملا  و  هماعلا ، راهنالا  کلمتت 
کنم ذوخام  ( ) هوسا هیف  سانلا  ام   ) یلا دئاع  ریمـضلا  نا  رهاظلا  هناف )  ) سانلا هب  ملع  رهظ و  يا  نویعلل ) حضو  دـق  امم   ) کنم سانلا 

.كدی یف  یقبی  همثا و ال  کیلعف  کنع  کلملا  لقتنا  اذا  كریغل  کنم  ذخویس  کسفنب  هتصصخ  هتکلمت و  ام  يا  كریغل )

تام اذا  الا  ناسنالا  اهاری  هاطغم ال  هرخالا  روما  ناف  رومالا ) هیطغا  کنع  فشکنت  ( ) دـعب  ) ینعمب نع )  ) هدـئاز و ام ) ( ) لیلق اـمع  (و 
يا کفنا ) هیمح   ) کـلام اـی  کـلما )  ) کـلذ یف  ءاوس  مهلک  ساـنلا  نوک  دـعب  هقحب  ترثاتـسا  يذـلا  مولظملل ) کـنم  فصتنی  (و 

اهتدش يا  کناسل ) برغ  و   ) .اهب دیدشلا  برضلا  يا  كدی ) هوطس  و   ) کبضغ يا  كدح )  ) هدح يا  هروس ) و   ) کعفرت كربک و 
بنجت زرتحا و  يا  سرتحا ) و   ) اداح امالک  ملکتت  ادـحا و ال  برـضت  بضغت و ال  ربکتت و ال  الف  هدـح  فیـسلا  برغ  ناف  موقلا  یف 

یف ناف  اهتدرا ، اذا  هدـشلا  و  هوطـسلا ) ریخات  و   ) كدـی وا  کناسل  نم  کنم  عرـسی  ردـبی و  اـم  يا  هرداـبلا ) فکب  کـلذ  لـک  نم  )
ام رادـقم  لعفت و  نا  یف  رایتخالا ) کلمتف  کبـضغ  نکـسی  یتح   ) بسانملا قئاللا  الا  لعفی  ـالف  ناـسنالا  یلا  لـقعلا  عجری  ریخاـتلا 

ناب کسفن ) نم   ) هوطـسلل ریخاتلا  هردابلل و  فکلا  کلذ ) مکحت  نل  و   ) .قیلی ام ال  لعفی  جـئاه  بضغلا  يدـل  ناـسنالا  ناـف  لـعفت ،
هباقع و  کبر )  ) باوث یلا )  ) عوجرلا يا  داعملا ) رکذـب   ) کنازحا و  کمومه ) رثکت  یتح   ) بضغلا دـنع  اهمامز  یلع  کسفن  يوقت 

هتبقاع ءوس  مدع  ملع  اذا  الا  ائیش  لعفت  الف  سفنلا ، یف  داعملا  یلجتی  یتح 

يوسوم

لیلق امع  .كریغل و  کنم  ذوخام  هناـف  نویعلل ، حـضو  دـق  اـمم  هب  ینعت  اـمع  یباـغتلا  و  هوسا ، هیف  ساـنلا  اـمب  راـثئتسالا  كاـیا و  (و 
و کناسل ، برغ  و  كدـی ، هوطـس  و  كدـح ، هروس  کفنا و  هیمح  کلما  .مولظملل  کنم  فصتنی  و  رومالا ، هیطغا  کنع  فشکنت 

یتح کسفن  نم  کلذ  مکحت  نل  و  رایتخالا ، کلمتف  کبضغ  نکسی  یتح  هوطـسلا ، ریخات  و  هردابلا ، فکب  کلذ  لک  نم  سرتحا 
و راثیالا ، لدب  راثئتسالا  هیضق  اهنا  يربک  هیمها  تاذ  هیـضق  یلا  مالـسلا  هیلع  هنم  ریذحت  اذه  کبر ) یلا  داعملا  رکذب  کمومه  رثکت 
هب عتمتی  امب  يوقلل  زوجی  رومالا ال  نم  رما  یف  ءاکرـش  سانلا  ناک  اذاف  هریغ  قح  لوانتی  هقح و  ذخای  نا  درفلل  حـیبی  يذـلا  راثئتسالا 
اذه یف  هعم  نوواستی  نیذلا  هئاکرـش  یلع  يدعتلا  نود  هقح  دنع  فقی  نا  بجی  لب  قحب  هل  سیل  ام  ذخاتل  هدـی  دـتمت  نا  هطلـس  نم 
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اهل و کلامها  اهلک  نویعلا  تار  دـق  املظ و  تذـخا  یتلا  سانلا  قوقح  نم  هب  ملعلا  بجی  امع  لفاغتلا  زاوج  مدـع  یلا  هبن  مث  .قحلا 
فـشکنت موـی  هعفری  ملف  هنع  ملظلا  عـنم  نم  نکمت  وا  هملظ  نمم  هریغل  یلاوـلا  نم  صتقی  ثیح  رجدزم  هـیف  اـم  رومـالا  نـم  هـل  نـیب 

مولظملل صتقی  اهدنع  دیدح  مویلا  كرـصبف  کئاطغ  کنع  انفـشک  میکحلا و  زیزعلا  يدانی  تلمع و  ام  سفن  لک  یفوت  بجحلا و 
اهتقیقح و یلع  فشکنتـس  رومالا  تناک  اذا  و  هقحب …  بلاطی  قح  بحاـص  لـک  فقی  ءاـنرقلا و  نم  ءاـمجلل  صتقی  ملاـظلا و  نم 
کلذ و نع  هسفن  کلمی  لب  بضغی  الف  باسحلا  موی  ءاقلل  دادعتـسالا  هبهالا و  ذخا  نم  لقاعلل  دـبالف  اهتیلج  یلع  رومالا  حـضوتتس 

سانلا ضارعا  لکای  الف  يدیدح  ناسل  بحاص  ناک  اذا  مقتنی و  الف  هوطس  وذ  ناک  اذا  ماقتنالل و  هدحلا  هذخات  الف  ساب  وذ  ناک  اذا 
لکب راتخی  نا  عیطتـسی  بضغلا و  نکـسی  یتح  ماقتنالا  هوطـسلا و  رخا  کلذ  بجوی  یـش ء  لصح  اذا  لـب  مهتمارک  یلع  يدـتعی  وا 
افقوم داعملا  موی  هل  ناب  رارقلا  ذاختا  لـبق  ناـسنالا  رکفتیل  و  راـیتخالا …  هردـقلل و  هبلاـسلا  رومـالا  هذـه  رـسا  تحت  عقی  ـالف  هتیرح 

 … لعف لوق و  هکرح و  لک  نع  هباجالا  دعیلف  اعزج  اعزف و  بولقلا  هنم  صقترت 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مهن تسیب و  شخب 

ُفِـشَْکنَت ٍلِیلَق  اَّمَعَو.َكِْریَِغل  َْکنِم  ٌذوُخْأَم  ُهَّنِإَف  ، ِنُویُْعِلل َحَـضَو  ْدَـق  اَّمِم  ِِهب  یَنُْعت  اَّمَع  َِیباَغَّتلاَو  ، ٌهَوْسُأ ِهِیف  ُساَّنلا  اَِـمب  َراَْـثِئتْسِالاَو  َكاَّیِإَو 
ِّلُک ْنِم  ْسِرَتْحاَو  ، َِکناَِسل َبْرَغَو  َكِدَـی  َهَوْطَـسَو  ، َكِّدَـح َهَرْوَسَو  ، َکِْفنَأ َهَّیِمَح  ِْکْلما  ِمُولْظَْمِلل  َْکنِم  ُفَصَْتُنیَو  ، ِرُومُْألا ُهَیِطْغَأ  َْکنَع 

ِرْکِِذب َکَموُمُه  َِرثُْکت  یَّتَح  َکِسْفَن  ْنِم  َِکلَذ  َمُکْحَت  َْنلَو  : َراَِیتْخِالا َِکلْمَتَف  َُکبَضَغ  َنُکْسَی  یَّتَح  ِهَوْطَّسلا  ِریِخْأَتَو  ، ِهَرِداَْبلا ِّفَِکب  َِکلَذ 
.َکِّبَر َیلِإ  ِداَعَْملا 

همجرت

ربارب رد  تسوت و  هب  طوبرم  هچنآ  ماجنا  رد  تلفغ  زا  زیهرپب و  ًاّدـج  دـنا  يواسم  نآ  رد  مدرم  هچنآ  رد  دوخ  يارب  یهاوخ  زاـیتما  زا 
زا هدرپ  يدوز  هب  یلوئـسم و  نآ  هب  تبـسن  مدرم  ربارب  رد  لاـح  ره  هب  هک  ارچ  ، شاـب رذـحرب  تـسا  نـشور  حـضاو و  مدرم  نامـشچ 

تردق ،و  دوخ يزیت  يدـنت و  زا  شاب و  راد  نتـشیوخ  ، مشخ ماگنه  هب.دوش  یم  هتفرگ  وت  زا  مولظم  ماقتنا  دور و  یم  رانک  تیاهراک 
هب مادــقا  هدیجنــسان و  نانخــس  هدز و  باتــش  ياــهراک  ماــجنا  زا  روـما  نـیا  زا  زیهرپ  يارب  هاــکب و  تناــبز  تنوـشخ  و  تـسد ،

هکنیا رگم  دش  یهاوخن  دوخ  رب  مکاح  هنیمز  نیا  رد  زگره  يدرگ و  نتشیوخ  کلام  دنیشن و  ورف  وت  مشخ  ات  شاب  رذحرب  ، تازاجم
.یشاب تراگدورپ  يوس  هب  تشگزاب  تمایق و  دای  هب  رایسب 

زیهرپب هدیجنسن  نانخس  هدز و  باتش  ياهراک  زا  ریسفت : حرش و 

کلام هدرک و  هراشا  رگید  مهم  عوضوم  هس  هب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دراد یم  رذح  رب  نآ  زا  ار  رتشا 
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(1  } َراَْـثِئتْسِالا َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» زیهرپـب ًاّدـج  دــنا  يواـسم  نآ  رد  مدرم  هـچنآ  رد  دوـخ  يارب  یهاوـخ  زاـیتما  زا  :» دــیامرف یم  تـسخن 
یقاب يزیچ  زا  هک  تسا  یتمالع  يانعم  هب  « ربخ » نزو رب  « رثا » هشیر زا  تسا و  نداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  ياـنعم  هب  « راـْثِئتْسإلا .»
ٌهَوْسُأ ِهِیف  ُساَّنلا  اَِمب   { تسا نم  ِصوصخم  نم و  ِنآ  زا  هک  دراذگ  یم  تمالع  ییایـشا  رد  بلط  راصحنا  صخـش  ییوگ  دنام و  یم 

زیچ ود  ناـیم  تاواـسم  نآ  هجیتـن  نوـچ  دوـش و  یم  لـصاح  يرگید  زا  ندرک  يوریپ  زا  هک  تـسا  یتلاـح  ياـنعم  هـب  « هوْـسُأ ( .» 2}
 {( . تسا هتفر  راک  هب  زین  يواسم  يانعم  هب  هژاو  نیا  ، تسا

دیاب مدرم  همه  هک  يروما  رد  هک  تساه  تموکح  مهم  تافآ  زا  یکی  اهنآ  نایماح  نایفارطا و  یـشاوح و  نامکاح و  یهاوخ  زایتما 
.دناروش یم  اهنآ  دض  رب  ار  یمومع  راکفا  هک  يزیچ  ؛ دننک یم  یهاوخ  مهس  دوخ  قح  زا  شیب  اهنآ  ، دنشاب ناسکی  نآ  رد 

ایند مامت  رد  هنافّـسأتم  تسا و  هدـش  روهـشم  ندـیبلط ) هژیو  زایتما   ) يراوخ تنار  ناونع  هب  ام  ناـمز  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
اریز دراد ، یم  رذـحرب  تدـش  هب  راک  نیا  زا  ار  رتشا  کلام  ماما.تساه  تلود  زا  اه  تلم  ییادـج  يارب  یمهم  لـماع  دراد و  دوجو 

نتشذگ هک  ینابایخ  زا  اسؤر  زا  یکی  لیبموتا  ام  نامز  رد  هنومن  ناونع  هب  رگا  یتح  دنراد  تیـساسح  عوضوم  نیا  رد  تخـس  مدرم 
.دنهد یم  ناشن  لمعلا  سکع  نآ  ربارب  رد  درذگب  تسا  عونمم  نارگید  يارب  نآ  زا 

رذحرب تسا  نشور  حضاو و  مدرم  نامـشچ  ربارب  رد  تسوت و  هب  طوبرم  هچنآ  ماجنا  رد  تلفغ  زا  و  :» دیامرف یم  هیـصوت  نیمود  رد 
وت زا  مولظم  ماـقتنا  دور و  یم  راـنک  تیاـهراک  زا  هدرپ  يدوز  هب  یلوئـسم و  نآ  هب  تبـسن  مدرم  ربارب  رد  لاـح  ره  هب  هک  ارچ  ، شاـب

هاگآان يانعم  هب  « هوابَغ » هشیر زا  لصا  رد  تسا و  يزیچ  نتفرگ  هدـیدان  لفاغت و  يانعم  هب  « یباغَت ( .» 3  } َِیباَغَّتلا َو  ( ؛» دوش یم  هتفرگ 
،َو ِرُومُْألا ُهَیِطْغَأ  َْکنَع  ُفِشَْکنَت  ٍلِیلَق  اَّمَع  ،َو  َكِْریَِغل َْکنِم  ٌذوُخْأَم  ُهَّنِإَـف  ، ِنُویُْعِلل َحَـضَو  ْدَـق  اَّمِم  ِِهب  یَنُْعت  اَّمَع   { تسا هدـش  هتفرگ  ندوب 

( . ِمُولْظَْمِلل َْکنِم  ُفَصَْتُنی 

یفالخ ياهراک  رادمامز  نایماح  ناکیدزن و  هک  دوش  یم  رایسب  هکنیا  هب  هراشا 

یم یگداس  هب  نآ  رانک  زا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  نآ  ًالومعم  روج  ناـمکاح  دـنزاس و  یم  لاـمیاپ  ار  یمولظم  قح  دـنهد و  یم  ماـجنا 
مدرم و ینیبدـب  نامه  هک  دراد  ایند  رد  یموش  بقاوع  مه  اریز  ، دراد یم  رذـحرب  تدـش  هب  راک  نیا  زا  ار  رتشا  کـلام  ماما.دـنرذگ 

قح ، رارـسا هب  ملاع  ِدنوادخ  دوش و  راکـشآ  لامعا  دور و  رانک  اه  هدرپ  هک  ینامز  ؛ ترخآ رد  مه  تسا و  تموکح  زا  اهنآ  ییادـج 
.دریگب ملاظ  زا  ار  مولظم 

هک یتاروتسد  تسالاب  تاروتسد  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  داد  خر  يروما  موس ) هفیلخ  دننام   ) افلخ زا  یـضعب  رـصع  رد  هنافّـسأتم 
: تسا هتفرگن  تأشن  مرکا  ربمایپ  ّتنس  باتک و  زا 

موس هفیلخ  هب  يا  همان  دـندرک و  عامتجا  هباحـص  زا  یعمج   :» افلخلا باتک  رد  ّتنـس  لـها  فورعم  خروم  هبیتق  نبا  هتفگ  هب  هلمج  زا 
هنیدم فارطا  زا  ییاه  شخب  هکنیا  هلمج  زا....دنتفرگ  هدرخ  وا  رب  دوب  هداد  ماجنا  ّتنس  فالخ  رب  هک  ار  ییاهراک  دنتـشون و  نامثع 

دنوادخ يا  هدرک  هک  ار  راک  نیا  ایآ  نامثع  يا  : تفگ نارجاهم  زا  یکی.دوب  هتفرگ  شدوخ  صخش  رایتخا  رد  هصلاخ  تروص  هب  ار 
هماـمالا و هب  فورعم  ،) هبیتق نبا  ءاـفلخ  ( . 1 (« . } َنوُرَتـْفَت ِهّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهّللآ   ) يدـنب یم  ارتـفا  ادـخ  رب  اـی  هداد  هزاـجا  وـت  هب 
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 { یضر تاروشنم  پاچ  ج 1،ص 50، هسایسلا )

روآدای ار  نامثع  ياه  تعدـب  زا  یـشخب  دنتـشون و  يا  هماـن  هباحـص  زا  یعمج  » هک تسا  هدروآ  باـتک  ناـمه  رد  خروم  ناـمه  زین 
ادخ لوسر  رـضحم  زگره  هک  يدارفا  هّیما و  ینب  زا  شنادنواشیوخ  هب  یمالـسا  تموکح  تاماقم  ِنداد  صاصتخا  هلمج  زا...دـندش 

تاـماقم نآ  يارب  راـصنا  نارجاـهم و  دوجو  زا  هک  یلاـح  رد  دـندش  یم  بوسحم  يا  هبرجت  یب  ناـناوج  دـندوب و  هدرکن  كرد  ار 
زا هک  هبقع  نب  دـیلو  ناتـساد  زین  درک و  یم  تعانق  دوخ  يأر  هب  اهنت  تسـشن و  یمن  تروشم  هب  اهنآ  اـب  یتح  درک و  یمن  هدافتـسا 

کی دـیهاوخب  رگا  تفگ  سپـس  دـناوخ  مدرم  يارب  تعکر  راهچ  ، یتسم لاح  رد  ار  حبـص  زامن  دوب و  هفوک  رادـنامرف  نامثع  فرط 
هفاضا زین  رگید  تعکر 

 { ج 1،ص 50 (، هسایسلاو همامالا  هب  فورعم  ،) هبیتق نبا  ءافلخ  ( . 1  } .دننک ارجا  وا  رب  ار  رمخ ) برش   ) دح دادن  هزاجا  منک و  یم 

.تسا راکشآ  حضاو و  همه  يارب  هک  نتشذگ  روما  رانک  زا  توافت  یب  مالسا و  ماکحا  هب  ییانتعا  یب  يانعم  تسا  نیا 

بضغ ماگنه  هب  تکرح  تواضق و  هنوگره  زا  تدش  هب  ار  رتشا  کلام  دراد و  یم  نایب  ار  روتسد  نیموس  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هاکب و تنابز  تنوشخ  ،و  تسد تردـق  ،و  دوخ يزیت  يدـنت و  زا  شاب و  راد  نتـشیوخ  ، مشخ ماـگنه  هب  :» دـیامرف یم  ، دـنک یم  یهن 
دنیشن و ورف  وت  مشخ  ات  شاب  رذحرب  ، تازاجم هب  مادقا  هدیجنسان و  نانخـس  هدز و  باتـش  ياهراک  ماجنا  زا  روما  نیا  زا  زیهرپ  يارب 

نیا سپس.تسا  ترارح  تدش  يانعم  هب  « دمح » نزو رب  « ومح »و« یْمَح » هشیر زا  « هّیمح ( .» 2  } َهَّیِمَح ِْکْلما  ( ؛» يدرگ نتشیوخ  کلام 
هلمج دـننام   ) دوش « فنا » هب هفاضا  هک  یماگنه  تسا و  هتفر  راک  هب  ربکت  توخن و  مشخ و  اب  هتخیمآ  بصعت  مشخ و  ياـنعم  هب  هژاو 

دـنریگ و یم  الاب  ار  دوخ  رـس  ربکتم  ياه  مدآ  هک  تسا  نآ  يارب  اجنیا  رد  ینیب ) «) فنأ » باختنا دراد و  هراشا  ربکت  مشخ و  هب  الاب )
يزیت و يانعم  هب  « ّدح تدش و« يانعم  هب  « هَرْوَس ( .» 3  } َكِّدَح َهَرْوَس  َکِْفنَأ َو   { دریگ یم  رارق  الاب  فرط  هب  ناش  ینیب  كون  عقاو  رد 

دور یم  راک  هب  بضغ  زا  هیانک  ناونع  هب  هک  دـنامهف  یم  ار  شرب  تدـش  دوش  هفاـضا  مه  هب  ود  نیا  هک  یماـگنه  تسا و  یگدـنرب 
یگدـنرب يزیت و  يانعم  هب  زین  هژاو  نیا  « بْرَغ ( .» 5  } َبْرَغ َكِدَی َو   { تسا تردق  هبلغ و  ، هطلـس يانعم  هب  « هوْطَـس ( .» 4  } َهَوْطَس َو  {،

اجنآ زا  تسا و  « بورغ » نامه نآ  یلـصا  هشیر.تسا  زیمآ  تنوشخ  دنت و  نانخـس  هب  هراشا  دوش  هفاضا  ناسل  هب  هک  یماگنه  تسا و 
تـسا هدـش  قالطا  نآ  رب  « برغ » دوش یم  ناهنپ  دور و  یم  ورف  دوخ  فدـه  رد  دفاکـش و  یم  ریـشمش  دـننام  هدـنُرب  ءیـش  کی  هک 

هب « هَرِداب ّفک  تسا و« هدیجنـسن  یناهگان و  راک  ای  نخـس  يانعم  هب  « هَرِدابلا ( .» 6  } ِهَرِداَْبلا ِّفَِکب  َِکلَذ  ِّلُک  ْنِم  ْسِرَتْحا  ،َو  َکـِناَِسل {
َِکلْمَتَف َُکبَـضَغ  َنُکْـسَی  یَّتَح  ِهَوْطَّسلا  ِریِخْأَت  َو   {، دهد یم  خر  بضغ  ماگنه  هب  هک  تسا  یلامعا  نینچ  زا  ندرک  يراددوخ  يانعم 

( . َراَِیتْخِالا

يزیت يدـنت و  هاگ  دـنک و  یم  رفنت  راهظا  هدـش  ماجنا  ياهراک  هب  تبـسن  دـنکفا و  یم  غامد  رد  داب  هاگ  ناسنا  ، تینابـصع ماگنه  هب 
زا ار  رتشا  کلام  مالـسلا  هیلع  ماما.دزادرپ  یم  ییوگ  دب  مانـشد و  هب  هاگ  دـنک و  یم  زارد  تازاجم  هب  تسد  هاگ  دـهد و  یم  ناشن 

نیا

دیوگن و ینخس  چیه  بضغ  ماگنه  هب  هک  تسا  هدرمش  نیا  ار  نآ  زا  يریگولج  هار  هتـشاد و  رذح  رب  بضغ  هناگراهچ  ياه  هدیدپ 
دوب هداد  تسد  زا  بضغ  عقوم  رد  هک  ار  دوخ  هدارا  مامز  ددرگ و  زاب  يداع  لاح  هب  دنیشن و  ورف  بضغ  شتآ  ات  دنکن  یمادقا  چیه 
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.دریگب رایتخا  رد 

هب رایـسب  هکنیا  رگم  دش  یهاوخن  دوخ  رب  مکاح  هنیمز  نیا  رد  زگره  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  نخـس  همادا  رد  سپس 
«. یشاب تراگدورپ  يوس  هب  تشگزاب  تمایق و  دای 

يانعم هب  هاگ  يزیچ و  رب  مزع  هدارا و  ياـنعم  هب  هاـگ  « ّمه » عمج « مومُه ( .» 1  } َکَموُمُه َِرثُْکت  یَّتَح  َکِـسْفَن  ْنِم  َکـِلَذ  َمُکْحَت  َْنل  (َو 
( . َکِّبَر َیلِإ  ِداَعَْملا  ِرْکِِذب   { تسا دارم  مود  يانعم  الاب  ترابع  رد  هغدغد و  یلوغشملد و 

مامت رد  هک  تموکح  هلأسم  رد  اهنت  هن  هک  تسا  زاس  تشونرـس  يروما  هدومرف  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
نایفارطا ناکیدزن و  ياه  يراک  فالخ  زا  ، نتفر هژیو  تازایتما  غارـس  هب.دـیآ  یم  شیپ  ناـسنا  یگدـنز  رـسارس  رد  اـه و  تیریدـم 

دزاس و لزلزتم  ار  اه  تموکح  دناوت  یم  هک  تسا  یمیظع  ياهالب  ندرک  رداص  یمکح  بضغ  مشخ و  ماگنه  هب  ندیـشوپ و  مشچ 
.دزیرب ترخآ  ایند و  رد  ار  ناسنا  يوربآ  دربب و  لاؤس  ریز  ار  اه  ناسنا  تیصخش 

بضغ گرزب  تارطخ  هتکن :

شتآ نیا  عاعـشلا  تحت  ، لـقع تواـضق  دور و  یم  نوریب  يداـع  عضو  زا  دـهد  یم  تسد  ناـسنا  هب  یتـقو  هک  تسا  یتلاـح  بضغ 
ناسنا زا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نکممان  وا  يارب  هظحل  نآ  رد  حیحص  يریگ  میمصت  هنوگره  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ  یم  رارق  نازوس 

موش بقاوع  ًابلاغ  هک  دنز  یم  رس  بضغ  مشخ و  تلاح  رد  یتاکرح 

.دزادرپب دیاب  زارد  نایلاس  ار  نآ  هرافک  هاگ  دراد و  كاندرد  و 

.تسا هدش  یهن  بضغ  ماگنه  هب  يریگ  میمصت  هنوگره  زا  بضغ و  زا  ًادیدش  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  لیلد  نیمه  هب 

رب فطع  ار  نآ  هکنیا  بلاج  هدرک و  رکذ  بضغ  ماگنه  هب  یـشوپ  مشچ  ار  نانمؤم  ياـه  یگژیو  زا  یکی  يروش  هروس  هیآ 37  رد 
«. َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َشِحاوَْفلا َو  ِْمثِْإلا َو  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  : » دیامرف یم  تسا  هدومن  هریبک  ناهانگ  زا  بانتجا 

َبِضَغ اَذِإ  ْمُکَدَحَأ  َّنِإَو  َمَدآ  ِْنبا  ِْبلَق  ِیف  ُدَقُوت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌهَرْمَج  َبَضَْغلا  اَذَه  َّنِإ  : » میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
هنابز مدآ  نادنزرف  بلق  رد  هک  تسا  ناطیش  يوس  زا  یـشتآ  هلعـش  بضغ  نیا  ِهِیف ؛ ُناَْطیَّشلا  َلَخَدَو  ُهُجاَدْوَأ  ْتَخَفَْتناَو  ُهاَْنیَع  ْتَّرَمْحا 
لخاد ناطیـش  نوخ و  رپ  شندرگ  ياـه  گر  خرـس و  شنامـشچ  دـنک  یم  بضغ  امـش  زا  یکی  هک  یماـگنه  ور  نیا  زا  ، دـشک یم 

 { ،ج 2،ص 304،ح 12 یفاک ( . 1 «. } دوش یم  شدوجو 

نامه ( . 2 «. } تساه يدـب  مامت  دـیلک  بضغ  ٍّرَـش ؛ ِّلُـک  ُحاَـتْفِم  ُبَضَْغلا  : » دـیامرف یم  رگید  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
 { ،ص 303،ح 3 كردم

یم تدوبان  ینک  يوریپ  نآ  زا  رگا  تسا و  رش  بضغ  َرَّمَد ؛ ُهَتْعَطَأ  ْنِإ  ٌّرَش  ُبَضَْغلا  : » دیامرف یم  هاتوک  هلمج  کی  رد  زین  نانمؤمریما 
 { ،ح 6891 مکحلاررغ ( . 3 «. } دنک
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هیلع نانمؤمریما  ، میهد یم  نایاپ  ار  نخـس  نیا  يرگید  ثیدح  اب  اذل  ، تسا ناوارف  تادـیکأت  زا  ّولمم  رایـسب و  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
«. تسا ینامیـشپ  شنایاپ  نونج و  شزاغآ  هک  شاب  فذـح  رب  بضغ  زا  ٌمَدـَن ؛ ُهُرِخآَو  ٌنُونُج  ُُهلَّوَأَـف  َبَضَْغلاَو  َكاَّیِإ  : » دومرف مالـسلا 

 { ،ح 6898 كردم نامه  ( . 4}

چیه بضغ  مشخ و  لاح  رد  ناسنا  هک  دنک  یم  باجیا  تیارد  لقع و  لاح  ره  هب 

رگا ؛ دـهد تلاح  رییغت  لـقاال  اـی  دوش و  رود  هثداـح  لـحم  زا  اـی  هک  تسا  نیا  نآ  ندـناشن  ورف  يارب  هار  نیرتهب  دریگن و  یمیمـصت 
نامه دیوگب و  نخـس  يرگید  عوضوم  زا  دوخ  ناتـسود  اب  دـشونب و  یبآ  دور و  هار  دزیخرب و  تسا  هتـسشن  رگا  دنیـشنب و  ، هداتـسیا

.دتفیب لامعا  بقاوع  تمایق و  زور  داعم و  دای  هب  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرترثؤم  : هدومرف ترضح  هک  هنوگ 

444 ص :
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ما یس  شخب 

همان نتم 

ْوَأ َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِهّللا  یَّلَـص  اَنِِّیبَن  ْنَع  ٍَرثَأ  ْوَأ  ، ٍهَلِـضاَف ٍهَّنُـس  ْوَأ  ، ٍَهلِداَع ٍهَموُکُح  ْنِم  َکَمَّدَقَت  ْنَِمل  یَـضَم  اَم  َرَّکَذَتَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُبِجاَْولاَو 
يِدــْهَع ِیف  َکـَْیلِإ  ُتْدـِـهَع  اَـم  ِعاَـبِّتا  ِیف  َکِـسْفَِنل  َدـِـهَتْجَتَو  ، اَـهِیف ِهـِب  اَْـنلِمَع  اَّمِم  َتْدـَـهاَش  اَِـمب  َيِدـَـتْقَتَف  ِهـّللا ، ِباَـتِک  ِیف  ٍهَـضیِرَف 

ِمیِظَعَو ، ِِهتَمْحَر ِهَعَِسب  َهّللا  ُلَأْسَأ  اَنَأَو.اَهاَوَه  َیلِإ  َکِسْفَن  ِعُّرَسَت  َْدنِع  ٌهَّلِع  ََکل  َنوُکَت  اَْلیَِکل  ، َْکیَلَع یِسْفَِنل  ِهَّجُْحلا  َنِم  ِِهب  ُْتقَثْوَتْـساَو  ، اَذَه
ِیف ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  َعَم  ، ِهِْقلَخ َیلِإَو  ِْهَیلِإ  ِحِـضاَْولا  ِرْذـُْعلا  یَلَع  ِهَماَقِْإلا  َنِم  ُهاَضِر  ِهِیف  اَِـمل  َكاَّیِإَو  ِینَقِّفَُوی  ْنَأ  ، ٍهَبْغَر ِّلُـک  ِءاَـطْعِإ  یَلَع  ِِهتَرْدـُق 
یَلَع ُماَلَّسلاَو.َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ، ِهَداَهَّشلاَو ِهَداَعَّسلِاب  ََکلَو  ِیل  َِمتْخَی  ْنَأَو  ، ِهَماَرَْکلا ِفیِعْـضَتَو  ِهَمْعِّنلا  ِماَمَتَو  ، ِداَِلْبلا ِیف  َِرثَْألا  ِلیِمَجَو  ، ِداَـبِْعلا

.ُماَلَّسلاَو ، ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَسَو  ، َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر 

اه همجرت 

یتشد

و ناگتفر ، هدیدنـسپ  ياه  شور  ناگتـشذگ ، شزرا  اب  ياه  ّتنـس  نیـشیپ ، رتسگداد  ياه  تموکح  هک  نآ  تسا  مزـال  وت  رب  هچنآ 
میا هدرک  لمع  ام  هچنآ  هب  و  يروآ ،  دای  هب  هراومه  ار  تسادـخ ، باتک  رد  هک  یتابجاو  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راثآ 

، نک شالت  ما ، هدرک  مامت  وت  رب  ار  تّجح  نآ  اـب  و  ما ، هتـشون  وت  يارب  هک  يا  هماـن  دـهع  نیا  نیمارف  زا  يوریپ  يارب  و  ینک ، يوریپ 
 . یشاب هتشادن  نم  دزن  يرذع  دش  هریچ  وت  رب  درک و  یشکرس  سفن  رگا  اریز 

بجوم هچنآ  هب  هک  مینک  یم  تساوخرد  اـه ، هتـساوخ  ماـمت  ماـجنا  رد  شرترب  تردـق  و  هدرتـسگ ، تمحر  اـب  گرزب ، دـنوادخ  زا 
راگدای ناگدنب ، شیاتس  زا  رادروخرب  میشاب ،  نشور  يرذع  ياراد  وا ، قلخ  وا و  دزن  هک  دیامرف ، ّقفوم  ار  وت  ام و  تسوا  يدونـشخ 

، دیامرف متخ  يراگتسر  تداهش و  هب  ار  وت  نم و  رمع  نایاپ  هکنیا  و  هدوب ، اه  تمارک  و  اه ، تمعن  همه  هب  ندیسر  اهرهش ، رد  کین 
هیلع و هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  دورد  اب  میدرگ .  یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  انامه  هک 

، وا كاپ  هزیکاپ و  تیب  لها  مّلس و  هلآ و 

 . دورد اب  .هتسویپ  ناوارف و  يدورد 

يدیهش

ییوکین تنـس  و  دـنا ، هدرک  هک  یلدـع  تموکح  زا  تسا ، هتفر  وت  زا  شیپ  نایلاو - رب - هچنآ  نتـشاد  رطاخ  هب  تسا  بجاو  وت  رب  و 
راتفر نادب  ام  يدید  هچنادب  ینک  ادتقا  سپ  .تسادخ  باتک  رد  هک  یبجاو  ای  تساجب  ص )  ) ام ربمایپ  زا  هک  يرثا  ای  دـنا ، هداهن  هک 
نوچ ات  متشاد ، راوتـسا  وت  رب  ار  دوخ  تجح  نآ  رد  نم  .میداهن و  وت  هدهع  رب  هماندهع  نیا  رد  هچنآ  يوریپ  رد  یـشوکب  و  میدرک ،

تردـق و  تسار ، وا  هک  ریگ  ارف  یتمحر  اب  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  نم  .دوبن و  يا  هناهب  ار  وت  دور ، دوخ  ياوه  یپ  رد  دـهاوخ  وت  سفن 
رد راکشآ  يرذع  نتـشاد  زا  .دوب  نآ  رد  وا  يدونـشخ  هچنآ  رد  دهد  قیفوت  ار  وت  نم و  هک  تساوخرد ، هنوگره  ماجنا  رب  وا  گرزب 
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نیا .تمارک و  یناوارف  تمعن و  یمامت  اهرهـش و  رد  کین  راثآ  شناگدنب و  نایم  وکین  مان  ندراذگ  و  شناگدـیرفآ ،  وا و  هاگـشیپ 
ادـخ و هداتـسرف  رب  دورد  میناهاوخ و  ار  نآ  ام  هک  .دـنادرگ  نامبیـصن  تداهـش  و  دـناسر ، نایاپ  هب  تداعـس  هب  ار  وت  نم و  راـک  هک 

.مالّسلا و  ناوارف ، مالس  شا و  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ 

یلیبدرا

اب یمکح  زا  تسا  شدوخ  سیفن  سفن  دارم  وت  رب  دش  مدقم  هک  ار  یـسک  رم  تشذگ  هک  ار  يزیچ  ینک  دای  هک  وت  رب  تسا  مزال  و 
نآ هب  ینک  ادتقا  سپ  ادـخ  باتک  رد  هضیرف  ای  ام  ربمغیپ  زا  يربخ  ای  دوخ  ریغ  رب  یئوکین  رد  دراد  ینوزفا  هک  هقیرط  ای  داد  لدـع و 
رد وت  يوسب  مدرک  دهع  هچنآ  يوریپ  رد  تدوخ  سفن  يارب  ینک  شـشوک  نآ و  رد  نآب  مینک  یم  لمع  هچنآ  زا  ینک  هدهاشم  هچ 

نتفاتـش دزن  هناهب  ار  وت  رم  دشابن  ات  وت  رب  دوخ  سفن  يارب  نتفرگ  تجح  زا  نادب  مدرک  يراوتـسا  بلط  تسنیا و  هک  دوخ  همان  دهع 
هچنآ رد  دوب  هک  قیقحتب  یلاعت و  يادـخ  زجب  ار  یئوکین  رم  دـهدن  قیفوت  يدـب و  زا  درادـن  هاگن  سپ  دوخ  يوزرآ  يوسب  وت  سفن 
هدـش کلام  هچنآ  رب  تاکز و  زامن و  رب  نتخاس  صتخم  ندـینادرگ و  صاخ  دوخ  ياهتیـصو  رد  ادـخ  لوسر  نم  يوسب  درک  دـهع 

ردق گرزب  هبترم  دنلب  يادخ  زجب  تسین  یتوق  چیه  مدرک و  دهع  هچ  نآ  هب  وت  يارب  منکیم  متخ  نیاب  سپ  امش  ياهتسد 

یتیآ

ای دنا  هتشاد  هک  يا  هنالداع  تموکح  زا  تسا ، هتفر  وت  زا  شیپ  نایلاو  رب  هک  هچنآ  یشاب ، هتشاد  دای  هب  هراومه  هک  دمآ  بجاو  وت  رب 
ار نآ  تسادخ و  باتک  رد  هک  يا  هضیرف  ای  دـنا  هدروآ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ، ) ربمایپ زا  يزیچ  ای  دـنا  هداهن  هک  ییوکین  تنس 
ما و هداهن  وت  هدهع  رب  هماندهع  نیا  رد  هچ  ره  زا  ات  یشوکب  میا و  هدرک  یم  لمع  نادب  ام  هچنآ  هب  ینک  ادتقا  سپ  .دنا  هتشاد  ياپرب 
.یشاب و هتشادن  يا  هناهب  درآ ، باتش  سوه  اوه و  هب  تسفن  هک  یماگنه  ات  ینک ، يوریپ  ما ، هدرک  راوتسا  وت  رب  نآ  رد  دوخ  تجح 

.دهد قیفوت  یکین  هب  درادهگن و  يدب  زا  هک  تسین  سک  يادخ  زج 

نیا نم  .ناتنامالغ و  اـب  یناـبرهم  تاـکز و  نداد  دوب و  زاـمن  هب  بیغرت  نم  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دوهع  اـیاصو و  زا 
.میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  مهد و ال  یم  نایاپ  وا  تیصو  هب  ما  هتشون  وت  يارب  هک  ار  هماندهع 

(: تسا نآ  نایاپ  هک   ) همان دهع  نیا  زا  و 

هک يزیچ  هب  دـهد  قیفوت  ار  وـت  ارم و  یبوـلطم  ره  ندروآرب  رد  شمیظع  تردـق  دوـخ و  هعـساو  تمحر  هب  هک  مبلط  یم  يادـخ  زا 
کین ياه  هناشن  شناگدنب و  نایم  رد  کین  هزاوآ  شناگدیرفآ و  وا و  ربارب  رد  راکشآ  يرذع  نتشاد  زا  تسا ، نآ  رد  شیدونـشخ 

دزن رد  هچنآ  هب  دـناسر ، نایاپ  هب  تداهـش  تداعـس و  هب  ار  وت  نم و  راک  هکنیا  .شمرک و  یناوارف  وا و  تمعن  لاـمک  شدـالب و  رد 
.نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  مالسلا  میقاتشم و  تسوا 

نایراصنا

زا هک  يرثا  اـی  ، بوـخ ياـه  شور  هب  هک  تسا  مزـال  زین  ،و  یـشاب دوـخ  زا  شیپ  لدـع  ياـهتموکح  داـی  هب  هک  تـسا  بـجاو  وـت  رب 
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هدیسر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  نامربمایپ 

رد و  ییامن ، ادـتقا  میدرک  لمع  نآ  ساسا  رب  ام  يدـید  هک  هچنآ  هب  سپ   ، ییاـمن هجوت  تسا  دـنوادخ  باـتک  رد  هک  يا  هضیرف  اـی 
هب وت  يارب  ات  ، ینک شـشوک  مدومن  مامت  وت  رب  ار  تجح  نآ  هلیـسو  هب  مدرک و  ررقم  تیارب  همان  دهع  نیا  رد  هک  هچنآ  ندرک  لابند 

 . دشابن يرذع  هناهب و  سوه  اوه و  يوس  هب  سفن  باتش  ماگنه 

ادخ لوسر  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  ،و  تسین یبوخ  ریخ و  هب  هدـنهد  قیفوت  ،و  يدـب زا  هدـنراد  هاگن  يدـحا  زگره  گرزب  يادـخ  زج 
شرافـس نم  ،و  دوـب ناـتنامالغ  رب  یناـبرهم  تاـکز و  زاـمن و  رب  بیغرت  دوـمن  شرافـس  نم  هب  شیاـیاصو  رد  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلص 

 . تسین گرزب  يادخ  هب  زج  یتّوق  لوح و  ار  یسک  ،و  مهد یم  رارق  متشون  وت  يارب  هک  يدهع  نایاپ  ار  ترضح 

ياضر هچنآ  هب  ار  وت  نم و  میامن  یم  تلئـسم  تساوخرد  هنوگ  ره  ماجنا  رب  شتردق  یگرزب  ،و  شریگارف تمحر  اب  دنوادخ  زا  نم 
ندوب روذعم  زا  ، تسا نآ  رد  وا 

قیفوت تمارک  ینوزف  تمعن و  مامت  ،و  شیاهرهـش رد  ابیز  راثآ  ،و  شناگدـنب نیب  رد  کـین  ياـنث  هارمه  هب   ، شقولخم شدوخ و  دزن 
ادخ لوسر  رب  دورد  مالـس و  و   . میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  همه  ، دهد رارق  تداهـش  تداعـس و  ار  وت  نم و  یگدنز  نایاپ  ،و  دـهد

 . مالسلا و.داب  شکاپ  هزیکاپ و  لها  رب  هیلع و  هّللا  یّلص 

حورش

يدنوار

.هیصولا دهعلا : و  هلها ، یف  لیمج  لعف  هل  يا  اذک  عضوم  یف  نسح  رثا  نالفل  و  هثیدح ، لوسرلا : رثا  و 

.کلذ دعب  لیلق  نع  یفوت  هناف  هب ، لمع  هللا  همحر  رتشالا  نکی  مل  نا  و  نیملسملا ، عیمجل  هعئاش  هماع  تناک  دهعلا  اذه  هدئاف  و 

يردیک

هللا نا  هیواعم  تامف  لعلا  یف  مسلا  یقس  هنال  کلذب  مایقلا  هللا  همحر  رتشالل  متی  مل  نا  نیملسملا و  عیمجل  هماع  هیـصولا  هذه  هدئاف :
.لسعلا اهنم  ادونج 

مثیم نبا 

ای و  دـنا ، هدرب  راک  هب  هک  یکین  شور  هار و  اب  و  هدرک ، رداص  داد  لدـع و  هب  وت  زا  لبق  ناینیـشیپ ، هک  یماـکحا  زا  تسا  مزـال  وت  رب 
دروم يدید  هک  ار  هچنآ  نیاربانب  ینک ، دای  دنا ، هدرک  لمع  ادخ  باتک  زا  هک  يا  هضیرف  دنا و  هدرک  لقن  نامربمایپ  زا  هک  ار  يریخ 

رد نم  هک  شاب  اشوک  مدراذگ  تا  هدهع  هب  هماندـهع ، نیا  رد  هچنآ  ندروآ  ياج  هب  رد  تدوجو  مامت  اب  نک و  يوریپ  تسام  لمع 
یـس و .یـشاب  یتشادن  يا  هناهب  رذع و  تسفن ، شهاوخ  اوه و  راشف  هلمح و  ماگنه  هب  ات  مدرک ، مامت  وت  رب  ار  تجح  هماندـهع  نیا 
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رب ار  هچنآ  - 1 تسا : لماش  ار  هماندهع  نیا  ياهشرافس  مامت  لامجا  روط  هب  هک  تسا  هدرمش  بجاو  مزال و  ار  زیچ  ود  يو  رب  موس :
زا يوریپ  هب  هک  ار  ییاـهراک  اـی  و  هدـش ، رداـص  وا  زا  شیپ  ناـمکاح  فرط  زا  داد  لدـع و  هـب  هـک  یماـکحا  ینعی  هـتفر ، ناینیـشیپ 

( مالسلا هیلع   ) ماما لمع  دروم  هک  ییاهراک  نآ  ات  دهد ، رارق  هجوت  دروم  هتفرگ ، ماجنا  یهلا  تابجاو  ساسا  رب  ای  و  ص )  ) نامربمایپ
نامه ینعی  هدرک ، مامت  وا  رب  ار  دوخ  تجح  و  تسا ، هدمآ  هماندهع  نیا  رد  هچنآ  زا  يوریپ  هب  ار  نتشیوخ  .دیامن 4 - يوریپ  تسا ،

( مالـسلا هیلع   ) ماما ربارب  رد  هناهب  رذـع و  شـسفن ، ياوه  راـشف  هلمح و  ماـگنه  هب  اـت  دزاـس ، راداو  یهلا ، رماوا  يروآداـی  هظعوم و 
، دشاب هتشادن 

.لسرلا دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  يروطنامه 

یتساوخرد ره  شـشخب  رب  شرایـسب  ییاناوت  و  شتمحر ، هنماد ي  یگدرتسگ  هب  ادـخ  زا  و  : ) تسا نینچ  هماندـهع  نامه  زا  یـشخب 
اب شناگدنب ، وا و  ربارب  رد  نشور  يا  هناهب  رذع و  نتشاد  زا  تسوا ، رد  يو  يدونشوخ  اضر و  هچنادب  ار  وت  نم و  هک  مراد  تلاسم 

، راـک ناـیاپ  رد  هک  نیا  دـنادرگ و  قـفوم  تمارک  شیازفا  و  تمعن ، يداـیز  اهرهـش و  رد  کـین  راـثآ  و  مدرم ، ناـیم  رد  یمانـشوخ 
ادخ دورد  هک  ادخ ، ربمایپ  رب  مالس  .میدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  هک  یتسارب  دیامرفب ، وت  نم و  بیـصن  ار  تداهـش  یتخبـشوخ و 

اب ار  هماندـهع  نیا  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما .تـسا ) هداتـسرف  وا  رب  ناوارف  دورد  دـنوادخ  و  داـب ، وا  هزیکاـپ ي  كاـپ و  نادـناخ  وا و  رب 
لوـبق رد  و  تسا ، هدرب  ناـیاپ  هب  کـلام ، يارب  مه  دوـخ و  يارب  تسا  نآ  رد  ادـخ  يدونـشوخ  اـضر و  هچنآ  رب  قـیفوت  تساوـخرد 

، یتساوخرد ره  شـشخب  رب  شرایـسب  ییاـناوت  هب  هتفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  هک  شا  هدرتسگ  تمحر  هب  ار  دـنوادخ  دوخ ، تساوخرد 
سپـس .تسا  ناگدـننک  تساوخرد  تباجا  شریذـپ و  همـشچرس ي  راگدرورپ ، تافـص  نیا  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هداد  دـنگوس 

-1 تسا : هتخادرپ  ریز  حرـش  هب  اهنآ  لیـصفت  هب  تسا  هدوب  راگدرورپ  ياـضر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تساوخرد  دروم  هک  ار  هچنآ 
یسک رگا  .نتشاد  ادخ  ناگدنب  ادخ و  ربارب  رد  راکشآ  يا  هناهب  رذع و 

هچ وا  راک  رد  هناهب  رذع و  تسادخ ، نامرف  رب  رس  هک  یسک  اما  دشاب ، راک  رد  یهانگ  هک  تسا  یتقو  هناهب  رذع و  هک  دنک  لاکـشا 
هدومرف ایوگ  دـشاب ، یهلا  رماوا  نداد  ماجنا  دایز  ینعی  ادـخ  دزن  رد  راذـعا  زا  مسا  رذـع  ـالامتحا  هک ، تسا  نیا  خـساپ  دراد ؟ ینعم 

راثآ و  ناگدـنب ، نایم  یمانـشوخ  .وا 2 - تاروتـسد  رتـشیب  هچ  ره  ندروآ  ياـج  هب  ناوارف  روـط  هب  رماوا  ماـجنا  رد  يراوتـسا  تسا :
ع)  ) میهاربا نوچمه  یناربمایپ  هک  دنتسه  ییاهتـساوخرد  هلمج  زا  اهنیا  و  دشاب ، اهرهـش  رد  رثا  اشنم  هک  یبوخ  ياهراک  ینعی  کین ،

دنوادخ .تسا 3 - مدرم  نایم  یمانـشوخ  دوصقم  دـنا  هتفگ  یـضعب  .نیرخالا  یف  قدـص  ناسل  یل  لـعجا  دـندرک و  یم  تساوخرد 
تداعس ثعاب  هک  هچنآ  تداعس و  اب  شوخ  نایاپ  .اهنآ 5 - يارب  دوخ  تمارک  شیازفا  .دنادرگ 4 - لماک  ود  نآ  رب  ار  دوخ  تمعن 

تسا و هداد  هجوت  تساوخرد ، نیا  رد  دوخ  تین  یتسرد  رب  .نوعجار  هیلا  انا  و  ترابع : اـب  .ادـخ و  هار  رد  ندـش  هتـشک  ینعی  تسا 
.تسا هدرب  نایاپ  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  مالس  دورد و  اب  ار  دوخ  نخس  دعب 

دیدحلا یبا  نبا 

ِهَّللا ِباَتِک  ِیف  ٍهَضیِرَف  ْوَأ  اَنِِّیبَن ص  ْنَع  ٍَرثَأ  ْوَأ  ٍهَلِـضاَف  ٍهَّنُـس  ْوَأ  ٍَهلِداَع  ٍهَموُکُح  ْنِم  َکَمَّدَقَت  ْنَِمل  یَـضَم  اَم  َرَّکَذَـتَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُبِجاَْولا  َو 
یِسْفَِنل ِهَّجُْحلا  َنِم  ِِهب  ُْتقَثْوَتْسا  اَذَه َو  يِدْهَع  ِیف  َْکَیلِإ  ُتْدِهَع  اَم  ِعاَبِّتا  ِیف  َکِسْفَِنل  َدِهَتْجَت  اَهِیف َو  ِِهب  اَْنلِمَع  اَّمِم  َتْدَهاَش  اَِمب  َيِدَتْقَتَف 
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 . اَهاَوَه َیلِإ  َکِسْفَن  ِعُّرَسَت  َْدنِع  ٌهَّلِع  ََکل  َنوُکَت  َْالیَِکل  َْکیَلَع 

َنِم ُهاَضِر  ِهِیف  اَِمل  َكاَّیِإ  ِینَقِّفَُوی َو  ْنَأ  ٍهَبْغَر  ِّلُک  ِءاَطْعِإ  یَلَع  ِِهتَرُْدق  ِمیِظَع  ِِهتَمْحَر َو  ِهَعَِسب  َهَّللا  ُلَأْسَأ  اَنَأ  ُهُرِخآ َو  َوُه  ِدْهَْعلا َو  اَذَه  ْنِم  َو 
ْنَأ ِهَماَرَْکلا َو  ِفیِعْضَت  ِهَمْعِّنلا َو  ِماَمَت  ِدَالِْبلا َو  ِیف  َِرثَْألا  ِلیِمَج  ِداَبِْعلا َو  ِیف  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  ْنِم  ِهِْقلَخ  َیلِإ  ِْهَیلِإ َو  ِحِضاَْولا  ِرْذُْعلا  یَلَع  ِهَماَقِْإلا 

ِْهیَلَع َو ِهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلا  َو  نوبغاد } .» هیلإ  انا  یف د«و  ( 1 َنُوبِغار {  ِهّللا  َیلِإ  ّانِإ  ِهَداَهَّشلا  ِهَداَعَّسلِاب َو  ََکل  ِیل َو  َِمتْخَی 
[ یَلع ]

 . ُمَالَّسلا ًارِیثَک َو  ًامِیلْسَت  َمَّلَس  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  «د } .» نم ( 2 } 

لک ءاطعإ  يأ  لاؤس  لک  ءاطعإ  یلع  رداقلا  لاق  هنأـک  اذـک  یف  بغر  ردـصمف  هبغرلا  اـمأف  هیف  بغری  اـم  هبیغرلا  هبیغر و  لـک  يور 
.هلأس ام  لئاس 

[ هنأل  ] کلذ هعاطلا و  یف  عسولا  لذب  داهتجالا و  یلع  هماقإلل  ینقفوی  نأ  هللا  لأسأ  يأ  رذعلا  یلع  هماقإلا  نم  هلوق  ینعم  و 

مولعم هنأل  قلاخلا  اضر  یف  هداهتجا  رـسفی  مل  قلخلا و  اضر  یف  کلذ  یف  هداهتجا  رـسف  مث  رذعأ  دقف  هدهج  لذـب  اذإ  .د }  نم  ( 1 } 
 . دالبلا یف  رثألا  لیمج  دابعلا و  یف  ءانثلا  نسح  وه  لاقف 

مامتل اذـل و  یقیفوت  هللا  لأسأ  لاق  هنأـک  هیف  اـمل  هلوق  نم  اـم  یلع  فوطعم  وه  تلق  هفطعت  اذ  اـم  یلع  همعنلا  ماـمت  هلوقف و  تلق  نإـف 
اهب امهبجوتسی  یتلا  هحلاصلا  لامعألل  هقیفوت  وه  امهل  هقیفوت  يدل و  هتمارک  فعاضت  یلع و  هتمعن  مامتل  يأ و  همعنلا 

 [ برعلا ایاصو  ضعب  رکذ  یف  لصف  ]

مالک ناسح و  بادآ  اهیف  مهطهر  مهدالوأ و  اهب  اوصوأ  برعلا  ءاسؤر  نم  موق  مالک  نم  ایاصو  عضوملا  اذه  یف  رکذـی  نأ  یغبنی  و 
هبسانی نأ  نم  یلعأ  لجأ و  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  ناک  نإ  هیف و  هعدوملا  هایاصو  اذه و  نینمؤملا ع  ریمأ  دهعل  هبسانم  یه  حیـصف و 

.يوبنلا قطنملا  هحود  نم  عرف  یهلإلا و  مالکلا  رون  نم  سبق  هنأل  مالک 

نب کلام  ریغ  دـلو  هل  نکی  مل  جرزخلا  اخأ  هثراح  نب  سوأ  هاـفولا  ترـضح  یلاقلا 1:20 } . یلامأ  ( 2 امل {  لاـق  یبلکلا  نبا  يور 
الإ کل  دـلو  توملا و ال  كرـضح  یتح  لعفت  ملف  کبابـش  یف  جوزتت  نأب  كرمأن  انک  هل  لیق  هسمخ  جرزخلا  هیخأل  ناک  سوألا و 

جرختسا يذلا  لعلف  دلو  کلامل  سیل  ددع و  اذ  جرزخلا  ناک  نإ  کلام و  لثم  كرت  کلاه  کلهی  مل  لاقف  کلام 

السن و کلامل  لعجی  نأ  .هرخـصلا }  : همیثولا ( 2 همیثولا {  نم  راـنلا  و  .هلخنلا }  : قذـعلا ،و  هاونلا : همیرجلا ( 1 همیرجلا {  نم  قذـعلا 
دلجتلا ال باقعلا و  لبق  باتعلا  هیندلا و  هینملا و ال  کلام  ای  توملا  یلإ  انلک  و  .عاجـشلا }  وه  ؛و  لساب عمج  : لسب ( 3 السب {  الاجر 
(4 فاـفتقالا {  مـعطلا  رـش  فافتـشالا و  برــشلا  رــش  اـمئاق و  مرح  ادـعاق  طـعی  مـل  نـم  رقفلا و  نـم  ریخ  ربـقلا  نأ  مـلعا  دـلبتلا و 
میرحلا و نع  عفدـلا  میرکلا  مرک  نم  رظنلا و  نم  ریثک  نم  ریخ  رـصبلا  باهذ  و  .هلجعب }  ذـخألا  : فافتقالا صاـصتمالا و  : فافتـشالا

کیلع موی  کل و  موی  ناموی  مویلا  ءالب و  فرص  ءاخر و  فرص  نافرص  رهدلا  عوضخلا  رقفلا  رش  هعانقلا و  ینغلا  ریخ  لذ و  لق  نم 
هماقإ هل  تسیل  نمل  همالسلاب  فیک  و  .فشکنی }  ینعی  ( 5 رسحنیس {  امهالک  ربطـصاف و  کیلع  ناک  اذإ  رطبت و  الف  کل  ناک  اذإف 
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.کبر كایح  و 

ابراه جرخف  هموق ؛ یف  امد  باصأ  ناک  دق  و  :» لاق.ّیلجبلا رذـنملا  نب  کلام  یلإ  هیـصولا  هذـه  بسن  ایاصولا 123،و  ( 6 یصوأ {  و 
نب ثراحلا  .مهیف }  هثدحأ  يذلا  هثدح  نم  فصنلا  هموق  اوطعی  نأ  مهرمأ  ،و  هینب یصوأ  رضتحا  املف  ، لاله ینب  مهب  یتأ  یّتح  هلهأب 

هنباب توبص  رجاف و ال  هلخب  یسفنل  تعنق  رداغ و ال  نیمی  ینیمی  تحفاص  ام  هنس  نوتـس  هئام و  یلع  تتأ  دق  ینب  ای  لاقف  هینب  بعک 
نب یسیع  نید  یلع  یقب  اعانق و ال  هسموم  نع  تحرط  رـسب و ال  قیدصل  تحب  و ال  .خألا }  وأ  نبالا  هأرما  : هنکلا ( 7 هنک {  مع و ال 

[ یلع  ] اوظفحا یتعیرش و  یلع  اوتومف  همیزخ  نب  دسأ  نب  رم  نب  میمت  ریغ  يریغ و  برعلا  نم  بیعش  نید  یلع  يور  دق  میرم و 

رامدـلا و مکب  لحیف  هتیـصعم  مکایإ و  مکلاـح و  مکل  حلـصی  مکمهأ و  اـم  مکفکی  اوقتاـف  مکهلإ  یتیـصو و  .د }  نم  هلمکت  ( 8 } 
تومف .هبلس }  : هزب ( 9 اوزبت {  نأ  لبق  اوزب  اعیش و  اونکتف  اوقرفت  اعیمج و ال  اونوک  رایدلا  مکنم  شحوی 

ءاخر و فرـص  ءالب و  فرـص  نافرـص  رهدلا  نیابت و  یلإ  عمج  لک  نئاک و  نئاک  وه  ام  لک  زجع و  لذ و  یف  هایح  نم  ریخ  زع  یف 
الإ ءافکألا و  ءاسنلا  اوجوز  کیلع  لجر  کل و  لـجر  نـالجر  ساـنلا  هربع و  موی  و  .رورـسلا }  : هربحلا ( 1 هربح {  موی  ناـموی  مویلا 
 { .داسفلا : نفألا ( 2 نفأ {  یلإ  اهدـلو  نإ  ءادـلا و  أودأ  اهنإف  ءاهرولا  مکاـیإ و  ءاـملا و  مهبیط  بیطأ  نکیل  ءاـضقلا و  نهب  اورظتناـف 

هئیـسلا و یقی  هنـسحلاب  لـضفتلا  هملکلا و  فـالتخا  ددـعلا  هفآ  مهودـع و  اونکمأ  موقلا  فلتخا  اذإ  هبارقلا و  عطاـقل  هحار  ـال  نوکی 
نیدلاولا قوقع  همعنلا و  لیزی  همرحلا  كاهتنا  مهلا و  ثروت  محرلا  هعیطق  ءامعنلا و  لیزی  ءوسلا  لمع  اهیف و  لوخد  هئیسلاب  هأفاکملا 

هیلبلا و بقعی  هئیطخلا  موزل  دفرلا و  عنم  دقحلا  هحیضفلا و  وه  هحیـصنلا  یف  فارـسإلا  ددعلا و  قحمی  دلبلا و  برخی  دکنلا و  بقعی 
تبرـش ماوقأ و  عم  تلکأ  دـق  ینإ  ینب  ای  نیابتلا  یلإ  وعدـت  نئاغـضلا  هعفنملا و  بابـسأ  عطقی  هعرلا } .» :» اـیاصولا ( 3 هعدـلا {  ءوس 

هتینفأف یبابش  تلکأ  لاق  مث  تقحل  دق  مهب  ینأک  تربغ و  اوبهذف و 

امالکل يردص  یموزیح و  نیب  نإ  یسفنب  رهدلا  مکتاف  نإ  یظعو  مکنتوفی  میمت ال  ینب  ای  لاقف  هطهر  هینب و  یفیص  نب  مثکأ  یـصو 
يوهلا هتبغم  اودمحت  هیعاود  بولق  هیغصم و  عامسأب  هوقلتف  مکبولق  الإ  راقم  مکعامسأ و ال  ریغ } .» یف د« ( 4 الإ {  عقاوم  هل  دجأ  ال 

فلتی هیورلا  كرت  یناوتلا و  ههج  نم  هدـیقم و  هیورلا  هلمهم و  سفنلا  لوـقعم و  مزحلا  هقلطم و  تاوهـشلا  دـقار و  لـقعلا  ناـظقی و 
قورب تحت  لاجرلا  عراصم  هب و  عمـس  عمـس  نم  للزلا و  ضحادم  یلع  فوقوم  هیأرب  دبتـسملا  ادشرم و  رواشملا  مدعی  نل  مزحلا و 

(1 ددـجلا {  کلــس  نـم  داـشرلا و  قـیرط  راـبتعالا  یلع  مارکلا و  لـتاقم  یف  ـالإ  تدـجو  اـم  نـحملا  عـقاوم  تربـتعا  وـل  عـمطلا و 
ای هسفن  هترـضم  زواجت  هظیغ و ال  ثروی  هرکف و  لغـشی  هبلق و  بعتی  نأ  دوسحلا  مدعی  نل  راثعلا و  نمأ  .هیوتـسملا }  ضرألا  : ددجلا
نم یکنأ  ناسللا  ملک  مذـلل و  فدهتـسا  هلام  نود  هضرع  لعج  نم  همادـنلا و  رمث  انج  نم  بذـعأ  ملحلا  عرج  یلع  ربصلا  میمت  ینب 

لیلد ال بیبللا  حصانلا  يأر  بهلت و  ران  وأ  برحم  دسأ  یهف  تجزم  تمجن  اذإف  مفلا  نم  مجنت  مل  ام  هنوهرم  هملکلا  نانـسلا و  ملک 
.برضلا نعطلا و  نم  يدجأ  برحلا  یف  يأرلا  ذافن  زوجی و 

یحلا اذه  رظناف  دالبلا  هذه  یلع  کتفلختـسا  دق  ینب  ای  هل  لاقف  ناجرج  یلع  هفلختـسا  نیح  ادـلخم  هنبا  بلهملا  نب  دـیزی  یـصوأ  و 
.یمرت مهب  نیذلا  دنع  عنطصا  شرف و  مهعفنل  لاجرلا  داترم  تنک  اذإ  رعاشلا  لاق  امک  مهل  نکف  نمیلا  نم 
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و مهرظناف } .» د« ( 2 مهرطمأف {  میمت  نم  یحلا  اذه  رظنا  مهقوقح و  ضقاف  كراصنأ  کتعیـش و  مهنإف  هعیبر  نم  یحلا  اذه  رظنا  و 
مهوفـصانم هیلهاجلا و  یف  کموق  ءافکأ  مهنإف  سیق  نم  یحلا  اذـه  رظنا  اوعطقیف و  مهـصقت  ـال  اوعمطیف و  مهندـت  ـال  مهل و  هزت  ـال 

كایإ هوبأ و  ینب  ام  مدهی  نأ  اصقن  ءرملاب  یفک  هنإف  اهدسفت  الف  عئانص  کیبأل  نإ  ینب  ای  رشبلا  کنم  مهاضر  مالـسإلا و  یف  رثآملا 
رحلا نإف  ضارعألا  متش  كایإ و  اهعم و  هیقت  هنإف ال  ءامدلا  و 

يوهلا و ال نود  لضفلا  هدجنلا و  یلع  لمعتسا  بولطم و  رتو  قاب و  راع  هنإف  راشبألا  برض  كایإ و  ضوع و  هضرع  نع  هیـضری  ال 
اهلضفل و لاجرلا  عنطصت  امنإ  کنإف  هیلإ  کقبس  دق  كریغ  نوکی  نأ  لجرلا  عانطـصا  نم  کعنمی  هنایخ و ال  وأ  زجع  نع  الإ  لزعت 
هیف و رظنلا  رثکأف  اباتک  تبتک  اذإ  مهسفنأ و  كوفکی  کبدأ  نسحأ  یلع  سانلا  لمحا  رئاشعلا  هنع  کئفاکی  نم  دنع  کعینص  نکیل 

الف هللا  کعدوتـسأ  هرـس و  عضوم  هلوسر  هلقع و  عضوم  لجرلا  باتک  نإف  کنع  ینع و  هقفی  نم  کنیب  ینیب و  امیف  کلوسر  نکیل 
.کیبأ یلإ  بحأ  هئیطخلا  نم  لق  قطنملا و  نم  فع  ام  عجری و  نأ  عیشملل  تکسی و  نأ  عدوملل  دب 

مکلاحر یلإ  اوفرـصناف  ینومتنفد  اذإ  ینم  مکل  حـصنأ  دـحأ  ـالف  ینع  اوذـخ  ینب  اـی  لاـقف  هینب  يرقنملا  مصاـع  نب  سیق  یـصوأ  و 
هیـصعم مکایإ و  مهئافکأ و  یف  مهب  کلذ  يرزأ  مهرغـصأ  اودوس  اذإ  مهابأ و  اوفلخ  مهربکأ  اودوس  اذإ  موقلا  نإف  مکربکأ  اودوسف 

ههبنم هنإف  هوحلـصأف  لاملا  اذـهب  مکیلع  عضتا و  اوعـضو  نم  عفترا و  اوعفر  نم  مهنإف  مکئارمأ  هعاـطب  اوکـسمت  محرلا و  هعیطق  هللا و 
هحاینلا مکایإ و  بسکلا و  كرت  الإ  لأسی  مل  ادـحأ  نإ  لجرلا و  بسک  رخآ  اـهنإف  هلأـسملا  مکاـیإ و  میئللا و  ضرعل  هنج  میرکلل و 

دقف ینفدـمب  لئاو  نب  رکب  ملعی  موصأ و ال  اـهیف و  یلـصأ  تنک  یتلا  یباـیث  یف  ینونفدا  اـهنع و  یهنی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینإـف 
لک مکایإ و  لاصخ  ثالث  ینع  اوذخ  اراع و  یب  مکیلع  اولخدی  نأ  فاخأ  مالـسإلا و  هیلهاجلا و  یف  تانحاشم  مهنیب  ینیب و  تناک 

مهئابآ جاهنم  یلع  مهنإف  مکئابآ  ءادـعأ  ینب  اورذـحا  ظیغلا و  اومظکا  ادـغ و  مکؤسی  مویلا  مکررـسی  نإ  هنإف  هوسبالت  نأ  میئل  قرع 
لاق مث 

اوفلس انل  ءابآ  نئاغضلا  ایحأ 

.ءانبأ ءابآلل  دیبت و  نلف 

 . مصاع نب  سیقل  الإ  وه  ام  ریبزلل و  اقباس  تیبلا  اذه  سانلا  یکحیف  یبلکلا  نبا  لاق 

[ هینب  { ] .فیرحت « یبلعثلا :» ب ( 1 یبلغتلا {  موثلک  نب  ورمع  یصوأ  و 

یب لزنی  نأ  لبتقم و  رمأ  نم  دب  يدادجأ و ال  یئابآ و  نم  دحأ  غلبی  مل  ام  رمعلا  نم  تغلب  دق  ینإ  ینب  ای  لاقف  .د }  نم  هلمکت  ( 2 } 
اقح نإ  هلثم  ینریع  الإ  ارمأ  طق  الجر  تریع  ام  هللا  ینإ و  هب  مکیصوأ  ام  ینع  اوظفحاف  دالوألا  تاهمألا و  دادجألا و  ءابآلاب و  لزن  ام 
یف ( 3 مـکراد {  رمعت  مکماـحرأ  اولـص  مکـضارعأل و  ملـسأ  هنإـف  متـشلا  نـع  اوـفکف  بـس  بـس  نـم  لـطابف و  ـالطاب  نإ  قـحف و 

[ نع  ] نهب اولأت  الف  ءابرغلا  یلإ  نهب  متیدعت  نإف  معلا  ینب  معلا  تانب  اوجوز  مکئانث و  نسحب  مکراج  اومرکأ  و  مکراید } .» د«

یفف ءاقللا  هنیاعملا و  تناک  یتم  رکذلل و  فعأ  رـصبلل و  ضغأ  هنإف  لاجرلا  تویب  نم  ءاسنلا  تویب  اودعبأ  ءافکألا و  .د }  نم  ( 4 } 
بیرقلا اوعنما  هتمرح و  تکهتنا  الإ  هریغل  همرح  کهتنا  نم  لق  هسفنل و  راغی  امک  هریغل  راغی  نمیف ال  ریخ  ءاودألا و ال  نم  ءاد  کـلذ 
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لجر برف  ءافکلا  مکقح  نکی  الف  ءامدلا  یف  متعزانت  اذإ  کبیرغ و  لذ  کب  لمجی  کبیرق و ال  یلع  لدـت  کنإف  بیرغلا  ملظ  نم 
نم ریخ  لجاع  توم  راذـهإلا و  نوکی  راثکإلا  عم  نإف  اوزجوأـف  متثدـح  اذإ  اوعف و  متثدـح  اذإ  فلخ و  نم  ریخ  دو  فلأ و  نم  ریخ 

هرمأ نکی  مل  نم  .یننزحأ }  : یناجش ( 5 یناجش {  امبر  نامز و  هدعب  یناهد  الإ  نامز  نم  تیکب  ام  لجآ و  ینض 

فویسلا و ال لالظ  تحت  توملا  ریخ  فوطعلا و  موقلا  عجشأ  نأ  اوملعا  هبوجعأ و  اهدعب  تیأر  الإ  هثودحأ  نم  تبجع  ام  ینانع و 
(1 هؤوکبف {  هرـش  فاخی  ـال  هریخ و  یجری  ـال  نم  ساـنلا  نم  بتعی و  مل  بتوع  اذإ  نمیف  ـال  بضغلا و  دـنع  هل  هیور  ـال  نمیف  ریخ 

حیبق یلإ  کلذ  لآ  بح  یف  حربأ  نم  نإف  مکبح  یف  اوحربت  هرب و ال  نم  ریخ  هقوقع  هرد و  نم  ریخ  .اهنبل }  لق  : اءوکب هقانلا  تأـکب 
نکل تمأ و  مل  ینأ  میلک  هیفـسلا  نأ  میلـس و  میلحلا  نأ  اوـملعا  هتربـقف و  اـنب  رهدـلا  بلقناـف  هترز  ناـسنإ و  ینراز  دـق  مک  ضغب و 

.مکایح مکبر و  مکملس  .لقعلا }  باهذ  : رتهلا ( 2 ترتهأف {  یبلق  فعض  تکسف و  هلذ  ینتلخد  تمره و 

نامأوت ال نیدـلا  کلملا و  نامزلا  بصخ  نم  هیعرلل  ریخ  یلاولا  داشر  هدـعب  نم  كولملا  هینب و  یلإ  کباب  نب  ریـشدرأ  باتک  نم  و 
نم نیدلل  دـب  هسأ و ال  نم  کلملل  دـب  الف  نیدـلا  سراح  کلملا  راص  مث  هدامع  کلملا و  سأ  نیدـلاف  هبحاصب  الإ  امهدـحأل  ماوق 

نیدـلا و هسارد  یلإ  مکایإ  هلفـسلا  هردابم  مکیلع  فاخأ  ام  سأر  نإ  مودـهمف  هل  سأ  ام ال  عئاضف و  هل  سراـح  ـال  اـم  اـمأف  هسراـح 
متوفج مترتو و  دق  نمیف  ارس  تارشتنم  تاسائر  نیدلا  یف  ثدحتف  مهب  نواهتلا  یلع  کلملا  هوقب  هقثلا  مکلمحتف  هیف  هقفتلا  هلیوأت و 

کلملا و یف  اقرخ  ثدـحت  نأ  تاسائرلا  کلت  بشنت  ـال  مث  هماـعلا  وشح  هیعرلا و  ساـنلا و  هلفـس  نم  مترغـص  متفخأ و  متمرح و  و 
نلف مهیدـیأ  یف  ام  یلع  سانلا  متبلغ  نإ  اـهبولق و  یلع  ـال  هیعرلا  مکداـسجأ  یلع  وه  اـمنإ  مکناطلـس  نأ  اوملعا  هلودـلا و  یف  اـنهو 

ام دـشأ  نإ  هیفیـس و  عطقأ  وه  هناسل و  مکیلع  لاس  مورحملا  لقاعلا  نأ  اوملعا  مهدـیاکم و  مهئارآ و  مهلوقع و  یف  ام  یلع  مهوبلغت 
نوکیف بصعتی  رهظی  امیف  نیدلل  و  حنجی } .» :» ا ( 3 جتحی {  ایندلل  ناکف  نیدلا  یلإ  هیف  هلیحلا  فرص  ام  هناسل  نم  مکب  رضی 

سانلا ضغب } .» یف د« ( 1 بصعت {  نأل  نیرزاؤملا  نیحـصانملا و  نیقدصملا و  نیعباتلل و  دحوأ  وه  مث  هؤاعد  هیلإ  هؤاکب و  نیدـلل 
کلملل یغبنی  سیل  هنأ  اوملعا  رذحلا و  لک  ینعملا  اذه  اورذحاف  نیبولغملا  ءافعـضلاب  هلکوم  مهتبحم  مهتمحر و  كولملاب و  لکوم 

[ هل یغبنی  و ال   ] هل بضغأ  هیلع و ال  بدحأ  هنم و ال  نیدلاب  یلوأ  اونوکی  نأب  كاسنلا  دابعلل و  فرعی  نأ 

رمألا و نم  مهریغ  كاسنلا و  جورخ  نإف  مهنید  مهکـسن و  یف  یهنلا  رمـألا و  نم  داـبعلا  كاـسنلا و  یلخی  نأ  .د }  نم  هلمکت  ( 2 } 
.هدعب نم  یلع  کلملا و  یلع  ررضلا  هنیب  هملث  هکلمملا و  یلع  كولملا و  یلع  بیع  یهنلا 

لاغتشالاب غارفلا  لیـضفتلاب و  هعامجلا  شیتفتلاب و  هیامحلا  دهعتی  مهنم  کلملا  ناک  كولم  انفالـسأ  نم  انلبق  یـضم  دق  هنأ  اوملعا  و 
نطب و ام  ءاودألا و  نم  رهظ  ام  هاوادم  و  صمغلا } .» و  :» ب ( 3 رمغلا {  نردلا و  لسغ  رفظلا و  رعشلا و  لوضف  صقب  هدسج  هدهعتک 

ناک دحاو و  کلم  مهنأک  کلذب  كالمألا  کلت  تعباتتف  هدسج  هحص  نم  هیلإ  بحأ  هکلم  هحص  نم  كولملا  کئلوأ  نم  ناک  دق 
مهلوقع تارمث  مهئارآ و  ثیراوم  مهفالـسأ و  ءانبأ  عمتجی  مهلوأ  مهرخآ  قدـصی  مهرخـآل و  مهلوأ  نکمی  هدـحاو  حور  مهحاورأ 

ردنکـسإلا هبلغ  نم  ناک  ام  اراد  نب  اراد  سأر  یلع  نأک  یتح  هنورواشی  هنوثدـحی و  هعم  سولج  مهنأک  مهدـعب و  مهنم  یقابلا  دـنع 
کفـس نم  دارأ  امیف  هل  غلبأ  انتکلمم  نارمع  هبیرخت  اـنتعامج و  هتقرفت  اـنرمأ و  هداـسفإ  ناـک  هکلم و  نم  هیلع  بلغ  اـم  یلع  یمورلا 

هیـضاملا براجتلا  راثعلا و  یقتی  رابتعالاب  ناک و  ام  انایإ  هثعب  نم  ناک  انرمأ  هداعإ  انتکلمم و  عمج  یف  لج  زع و  هللا  نذأ  املف  اـنئامد 
.هیتآلا ثداوحلا  نم  هیلإ  عجری  روتسد 
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دـیری و ام  یلع  هردـقلا  رورـسلا و  نمألا و  زعلا و  هب  فیطی  کلملا  نإـف  هقوسلا  هیعرلا و  عاـبط  ریغ  یلع  كولملا  عاـبط  نأ  اوملعا  و 
دادزا املک  رطبلا و  ثبعلا و  هأرجلا و  هفنألا و 

رکس نم  دشأ  وه  يذلا  ناطلسلا  رکس  یلإ  کلذ  هملسی  یتح  قالخألا  عئابطلا و  هذه  نم  دادزا  همالس  کلملا  یف  اسفنت و  رمعلا  یف 
دنع لوقلاب و  هناسل  لعفلاب و  هدی  لسریف  رهدلا  هبلغ  مؤل  مایألا و  طلست  شحف  رئاودلا و  ریغلا و  تارثعلا و  تابکنلا و  یسنیف  بارشلا 

هرورـس فوخلا و  هنمأ  لذلا و  هزع  هرکذی  نم  انکولم  ءامدق  انفالـسأ و  نم  ناک  دق  معنلا و  لوزت  ریغلا و  ثدحت  مایألاب  نظلا  نسح 
.اهعمج یف  الإ  لامک  هقوسلا و ال  هرکف  كولملا و  هجهب  عمج  دق  لماکلا  لجرلا  وه  کلذ  هزجعملا و  هتردق  هبآکلا و 

ءامدنلا و نیبرقتملا و  ناوعألا و  راصنألا و  نادـخألا و  ءارزولا و  ءابرقلا و  دالوألا و  جاوزألاب و  کلملا  یلع  نولبتـس  مکنأ  اوملعا  و 
هدـغل هریخذ  هموـیل و  قوـس  هلمع  اـمنإ  هلمع و  اـهنم  یطعی  نأ  نم  هیلإ  بحأ  هسفنل  ذـخأی  نأ  ـالیلق  ـالإ  ءـالؤه  لـک  نیکحـضملا و 

ام هدوملا  قوس  ناطلسلل  میقی  اهداسف  هدنع  داسفلا  هیاغ  هسفن و  حالص  هدنع  حالصلا  هیاغ  هسفنل و  هتحیصن  لضف  كولملل  هتحیصنف 
نوکی ام  نمآ   ] هماعلا نوکی  ام  فوخأ  هلاهجلا  ملظ  هیلع  تقبطأ  هتاـقث  نم  کـلملا  شحوتـسا  اذإ  عفاـنملا  حاـبرألا و  قوس  هل  ماـقأ 

[ هماعلا نوکی  ام  نمآ  ءارزولا و 

.ءارزولا نوکی  ام  فوخأ  .مالکلا }  میقتسی  اهب  نم د و  هلمکت  ( 1 } 

کلملا هکلمم  فارطأ  یف  طـبخلا  بارطـضالا و  عاـقیإب  هماـیأ  هتلود و  ءاقبتـسا  لواـحی  نم  كولملا  ءارزو  نم  اریثـک  نأ  اوـملعا  و 
هیعرلا کلملا و  یلع  صقنلا  نهولا و  لخدی  هنإف  هولزعاف  مکئارزو  نم  ریزو  نم  اذه  متفرع  اذإف  هریبدـت  هیأر و  یلإ  کلملا  جاتحیل 

.اهلک سوفنلا  هذهب  هسفن  موقت  هسفن و ال  لاح  حالصل 

یف رظنلا  هنم  دلوت  غارفلا  أشن  اذإف  همولعم  لامعأ  هفورعم و ال  لاغـشأ  ریغب  هیعرلا  لامهإ  لبق  نم  أشنی  هلودلا  باهذ  ءدب  نأ  اوملعا  و 
.لوصألا عورفلا و  یف  رکفلا  رومألا و 

عم مه  مهنغاضت و  مهیداعت و  مهبهاذـم  فالتخا  نم  دـلوتی  بهاذـملا و  مهب  فلتختف  هفلتخم  عئابطب  هیف  اورظن  کلذ  یف  اورظن  اذإف 
نودجی مهنکل ال  هکلمب و  کلملا  هعیجف  یلإ  يرجی  امنإ  مهنم  فنص  لکف  كولملا  ضغب  یلع  نوعمتجم  نوقفتم و  اذه  مهفالتخا 

یلإ املس 

صاصتخاب درفنا  نإف  دـحاو  يوه  یلع  مهعمج  عیطتـسی  ـال  کـلملا  نأ  مهیداـعت  نم  دـلوتی  مث  سوماـنلا  نیدـلا و  نم  قثوأ  کـلذ 
مهل دسحلا  مهیلع و  .مهل }  ریخلا  ههارک  : هسافنلا ( 1 هسافنلا {  مهلالم و  هالولا و  لاقثتسا  هماعلا  عابط  یلو  مهتیقب  ودع  راص  مهضعب 
نإف مهیلع  مادقإلا  نع  کلملا  نبجی  نأ  مهتوادع  عم  مهترثک  نم  دلوتی  دودحلا و  هیلع  ماقملا  بورضملا و  مورحملا و  هیعرلا  یف  و 

هل و ودـع  يوقأ  مه  هیلع و  مهلاجعتـسا  هیعرلا  نع  کلملا  نبج  نم  دـلوتی  هکلمب و  اریرغت  هفاک  اهلک  هیعرلا  یلع  کلملا  مادـقإ  یف 
هذهب هنم  امامتها  دشأ  هدسج  حالصإب  ننوکی  الف  يدعب  کلملا  هیلإ  یضفأ  نمف  هکلم  راد  یف  کلملا  عم  رـضاح  هنأل  رفظلاب  هقلخأ 
اریقف راص  ینغ  وأ  هغراف  تراص  هلوغشم  دی  اسأر و  راص  بنذ  ابنذ و  راص  سأرل  رکنأ  هرکأ و  ءایشألا  نم  ءیـشل  ننوکت  لاحلا و ال 

.لوزعم ریمأ  وأ  فورصم  لماع  وأ 
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یف اذکه  ارجات و  الإ  رجاتلا  نبا  ایدـنج و  الإ  يدـنجلا  نبا  ابتاک و  الإ  بتاکلا  نبا  نوکی  الأ  هتـسارح  کلملا و  هسایـس  نأ  اوملعا  و 
عفرأ ائیش  يری  نأ  کشوأ  لقتنا  اذإف  هتبترم  قوف  مهنم  ئرما  لک  سمتلی  نأ  مهتالاح  نع  سانلا  لقنت  نم  دلوتی  هنإف  تاقبطلا  عیمج 

هانیصوأ امک  هتیعر  حالصإ  نع  مکنم  کلم  زجع  نإف  هب  ءافخ  ام ال  دلوتملا  ررضلا  نم  کلذ  یف  سفانی و  وأ  دسحیف  هیلإ  لقتنا  امم 
.کلملا کلذ  صیمق  نم  سبل  امل  هنم  اعلخ  عرصأ  لمقلا  صیمقلل  نوکی  الف 

کلذ یف  نإف  دوهعلا  هالو  هرکذ  رـشن  کلملا  رمأ  داـسف  نم  هدـعب و  رمـألا  یلی  نمل  رکذـلا  ریثک  وه  ـالإ و  کـلم  سیل  هنأ  اوملعا  و 
نادـخأ بابحأ و  هل  ریـصی  کلملا و  یلإ  هنیع  حـمطت  هنأل  هدـهع  یلو  کلملا و  نیب  هوادـع  لوخد  کلذ  نأ  ررـضلا و  نم  اـبورض 

یلاولا رظنیل  نکل  امهدـحأ و  كاله  یلإ  رومألا  قاـسنت  هنم و  شحوتـسی  کـلملا  نإ  مث  کـلملا  توم  نوئطبتـسی  کـلذ و  هنونمی 
هدعب نم  دهعلل  ایلو  بختنیل  هیعرلل و  مث  هسفنل  مث  یلاعت  مکنم هللا 

دنع اهعـضی  همتاخب و  اهمتخی  فئاحـص و  عبرأ  یف  همـسا  بتکی  مث  ادـیعب  وأ  هنم  ناک  ابیرق  قلخلا  نم  دـحأ  کلذ و ال  هملعی  ـال  و 
بیرقت ءاندإ و  یف  ءالؤه  نم  هدـهع  یلو  یلع  هب  لدتـسی  رمأ  هتینالع  هرـس و  یف  هنم  نوکی  مث ال  هکلمملا  لهأ  نایعأ  نم  رفن  هعبرأ 

یلإ فئاحـصلا  کلت  تعمج  کلملا  کله  اذإف  هملکلا  هظحللا و  یف  کلذ  قتیل  هل و  بارتسی  ضارعأ  ءاـصقإ و  یف  ـال  هب و  فرعی 
لاحب هدـهع  هثادـحب  هینل  اذإ  کلملا  یقلیف  لجرلا  کلذ  مساب  ذـئنیح  هونی  مث  اـعیمج  ضفتف  کـلملا  هنازخ  یف  نوکت  یتلا  هخـسنلا 

هاقلی مث  دهعلا  هیالو  هدنع  هثدحت  ارکس  هیلإ  کلملا  ءاضفإ  لبق  هلاحب  هتفرعم  یف  نإف  اهعمس  هقوسلا و  رصبب  هسبل  اذإ  هسبلی  هقوسلا و 
هیقرت نیباذکلا و  یغب  هاتعلا و  لیح  نم  دهعلا  هیالو  مایأ  هاقلی  نأ  دب  ام ال  عم  اذـه  مصی  یمعیف و  هرکـس  یلإ  ارکـس  هدـیزیف  کلملا 

.حلاص دومحمب و ال  کلذ  سیل  هتلود و  صاوخ  هتیعر و  نم  ریثک  یلع  هبلق  داسفإ  هردص و  راغیإ  نیمامنلا و 

همادنلا و رـشلا و  حاقل  بضغلا  رداق و  هنأل  بضغی  نأ  هل  سیل  ههارکتـسا و  دحأ  ردـقی  هنأل ال  فلحی  نأ  کلملل  سیل  هنأ  اوملعا  و 
نأ کـلملل  سیل  هقوـسلا و  رمأ  نم  غارفلا  نـأل  غرفی  نأ  هل  سیل  غارفلا و  لـمع  نم  ثبعلا  بعللا و  نـأل  بعلی  ثبعی و  نأ  هـل  سیل 

.هدی قوف  دی  هنأل ال  فاخی  نأ  هل  سیل  ریبدتلا و  نسح  یلع  الإ  ادحأ  دسحی 

نم حـیبقلا  اوـلعجت  نأ  یلع  مکل  هردـق  ـال  مکیلع و  ءارزـإلا  نعطلا و  نم  ساـنلا  هاوـفأ  اوـمتخت  نأ  یلع  اوردـقت  نل  مکنأ  اوـملعا  و 
.الیبس مکیلع  نعطلا  یلإ  هماعلل  اولعجت  الإ  اهلک و  مکلاعفأ  نسحت  نأ  یف  اودهتجاف  انسح  مکلاعفأ 

سیل مهمعطم و  هقوسلا و  سابلل  براقم  هبرشم  همعطم و  کلملا و  سابل  نأ  اوملعا  و 

.هقوسلا کلذک  سیل  نسحأ و  ءاش  اذإ  کلملا  نإف  مراکملا  هدافتسا  دماحملا و  ءانتقا  یلع  هتردقب  الإ  هقوسلا  یلع  کلملا  لضف 

لهأ کلذ  نم  عمتجی  یتح  هناطب  هناطبلا  هناطب  نم  ئرما  لکل  نإ  مث  هناطب  هتناطب  نم  لجر  لـکل  هناـطب و  کـلم  لـکل  نأ  اوملعا  و 
حالـصلا یلع  عمتجی  یتح  کلذ  لثم  یلع  هتناطب  مهنم  ئرما  لک  ماقأ  مهیف  باوصلا  لاـح  یلع  هتناـطب  کـلملا  ماـقأ  اذإـف  هکلمملا 

.هیعرلا هماع 

رغصی سیل  هنإف  مکمدخ  مکیلهأ و  نم  راغصلا  هرضحب  رسلا  ءاشفإ  اورذحا  ینعفنف  هترذح  ینرـضف و  هتنمأ  املاط  ادحاو  اباب  اورذحا 
.اشغ وأ  اطقس  امإ  نوهرکت  ثیح  هعضی  یتح  ائیش  هنم  كرتی  الماک ال  رسلا  کلذ  لمح  نع  مهنم  دحاو 
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سانلا و ءادعأ  کئلوأف  سانلا  لزانم  داسفإب  مهلزانم  حالصإ  اوسمتلا  هل و  حئاصنلا  لبق  نم  کلملا  اوتأ  افنص  هیعرلا  یف  نأ  اوملعا  و 
.هسفن يداع  دقف  مهلک  سانلا  كولملا و  يداع  نم  كولملا و  ءادعأ 

لخبلا نم  وندی  یتح  ریذبتلا  لاح  اهنم  فرسلا و  نم  مکدحأ  وندی  یتح  ءاخسلا  لاح  اهنمف  تاقبط  یلع  مکلماح  رهدلا  نأ  اوملعا  و 
وندـی یتح  ناسللا  یف  هقالطلا  لاح  اهنم  هفخلا و  نم  وندـی  یتح  هصرفلا  زاهتنا  لاح  اهنم  هدالبلا و  نم  وندـی  یتح  هانألا  لاح  اهنم  و 
یعلا نم  وندـی  یتح  تمـصلا  .هراعتـسالا }  یلع  مالکلا  ؛و  ماجللا : لـصألا یف  همکحلا  ( 1 همکحب {  ذـخألا  لاح  اـهنم  رذـهلا و  نم 

.اهءارو امع  هسفن  مجلأ  هیلع  فقو  اذإف  اهدح  اهنساحم  یف  هقبط  لک  نم  غلبی  نأ  ریدج  مکنم  کلملاف 

ام لاق  کلذ  لاق  اذإف  اکلم  نوکأ  یتح  تومأ  الأ  يرحلاب  اکلم و  نوکأ  نأ  تدـک  لوقی  همع  نبا  هاخأ و  کلملا و  نبا  نأ  اوملعا  و 
ءادلاف همتک  نإ  کلملا و  رسی  ال 

یف مکل  تمـسر  دـق  طق و  حالـص  یلإ  املـس  داسفلا  نکی  مل  حالـصلا و  یلإ  املـس  داسفلا  لعج  کلذ  ینمت  اذإ  موتکم و  لـک  یف 
فیخـس ریغ  لماک  الإ  معلا  تانب  دالوأ  نم  حلـصی  مهتمومع و ال  تانب  نم  كولملا  ءانبأل  الإ  یغبنی  کـلملا ال  اولعجا  ـالاثم  کـلذ 

هبالط لق  اذإ  کلملا و  بالط  لق  کلذ  متلعف  اذإ  مکنإف  نیدـلا  یف  هیلع  نوعطم  حراوجلا و ال  صقان  يأرلا و ال  بزاع  لـقعلا و ال 
.هنامز باطتسا  هتشیعم و  یضر  هلاح و  فرع  هیلی و  دح  یلإ  عزن  هیلی و  ام  یلإ  ئرما  لک  حارتسا 

اهنم لـصحیف  نینمؤملا  ریمأ  اـیاصو  یلإ  مضتل  همکح  مهمظعأ  سرفلا و  كولم  رثـکأ  اـیاصو  برعلا و  نم  موق  اـیاصو  اـنرکذ  دـقف 
قیفوتلا ذخأ  نم  ذخأ  اذإف  بلغأ  اهیلع  ایندـلا  ءالؤه  ایاصو  بلغأ و  اهیلع  نیدـلا  نینمؤملا ع  ریمأ  ایاصو  نإف  ایندـلا  نیدـلا و  ایاصو 

هللا هدعسأ  نم  الإ  دیعس  دعس و ال  دقف  کلذ  عومجمب  هدیب 

یناشاک

رم کمدقت ) نمل   ) تشذگ هک  ار  يزیچ  نآ  ینک  دای  هکنآ  یـضم ) ام  رکذـتت  نا   ) وت رب  تسا  مزال  بجاو و  و  کیلع ) بجاولا  (و 
هنـس وا   ) دـشاب داد  لدـع و  اب  هک  یتموکح  زا  هلداع ) هموکح  نم   ) تسا شدوخ  سیفن  سفن  دارم  وت ، رب  هدـش  مدـقم  هک  ار  یـسک 

هـضیرف وا  ( ) ص  ) ام ربمغیپ  زا  يربخ  ای  مالـسلا ) هیلع  انیبن  نع  رثا  وا   ) دوخ ریغ  رب  ییوکین  رد  دراد  ینوزفا  هک  يا  هقیرط  ای  هلـضاف )
يدرک هدهاشم  هچنآ  هب  تدهاش ) امب   ) ینک ادتقا  سپ  يدـتقتف )  ) ادـخ باتک  رد  تسا  عقاو  هک  متحتم  بجاو  رما  ای  هللا ) باتک  یف 

دوخ سفن  يارب  ینک  دـهج  و  کسفنل ) دـهتجت  و   ) تفالخ تموکح و  مایا  رد  نآ  هب  ام  میدرک  لمع  هچنآ  زا  اهیف ) هب  اـنلمع  اـمم  )
و هب ) تقثوتـسا  و   ) دوخ هماندهع  نیا  رد  اذـه ) يدـهع  یف   ) وت هب  مدرک  دـهع  هچنآ  ندرک  يوریپ  رد  کیلا ) تدـهع  ام  عابتا  یف  )
رم دشابن  ات  هلع ) کل  نوکت  الیکل   ) وت رب  دوخ  سفن  يارب  نتفرگ  تجح  زا  کیلع ) یسفنل  هجحلا  نم   ) نادب مدرک  يراوتـسا  بلط 

هاگن زگره  سپ  ءوسلا ) نم  مصعی  نلف   ) دوخ يوزرآ  يوس  هب  اهاوه ) یلا   ) وت سفن  نتفاتش  دزن  کسفن ) عرست  دنع   ) يا هناهب  ار  وت 
لوسر یلا  دهع  امیف  ناک  دق  و   ) لجوزع يادخ  رگم  یلاعت ) هللا  الا   ) ار ییوکین  رم  دهدن  قیفوت  و  ریخلل ) قفوی  و ال   ) يدـب زا  درادـن 

لا

دوـخ ياهتیـصو  رد  هاـیاصو ) یف  ( ) ص  ) ادـخ لوـسر  نم  هب  درک  دـهع  هـچنآ  رد  دوـب  هـک  قـیقحت  هـب  و  هـلا ) هـیلع و  هللا  یلـص  هـل 
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هدـش کلام  هچنآرب  تقفـش و  رب  نداد  تاکز  و  مکنامیا ) هتکلم  اـم  هوکزلا و  و   ) زاـمن رب  ندرک  بیغرت  هولـصلا ) یلع  صیـصخت  )
هوق و ال   ) وت هب  مدرک  دهع  هچنآ  وت  يارب  منک  یم  متخ  ردق  نیا  هب  سپ  تدهع ) امب  کل  متخا  کلذبف   ) ناگدـنب زا  امـش  ياهتـسد 

.ردق گرزب  راوگرزب و  يادخ  هب  رگم  تعاط  رد  یتوق  تسین  و  میظعلا ) یلعلا  هللااب  الا 

هعـسب  ) تزع ترـضح  زا  مهاوخ  یمرد  نم  و  هللا ) لاـسا  اـنا  و  : ) تسا وا  رخآ  نآ  و  وه ) و   ) تسا روکذـم  هماندـهع  هلمج  زا  نیا  و 
بوغرم ره  نداد  رب  هبغر ) لک  ءاطعا  یلع   ) وا ییاـناوت  یگرزب  و  هتردـق ) مظع  و   ) بولطم عیمج  رد  وا ، تمحر  یخارف  هب  هتمحر )

نم  ) وا يدونـشخ  تسا  وا  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  رم  هاـضر ) هیف  اـمل   ) ار وت  وا  رم  دـنادرگ  قـیفر  قـیفوت ، هکنآ  كاـیا ) ینقفوـی و  نا  )
نسح نم   ) وا ناقلخ  ادخ و  يوس  هب  هقلخ ) یلا  هیلا و   ) نشور لیلد  ادیوه و  رذع  رب  نداتـسیا  تسار  زا  حضاولا ) رذعلا  یلع  هماقالا 
مامت و   ) اهرهش رد  بوخ  تمالع  کین و  رثا  و  دالبلا ) یف  رثالا  لیمج  و   ) ناگدنب نایم  رد  شیاتس  انث و  ییوکین  زا  دابعلا ) یف  ءانثلا 

نم يارب  دنک  متخ  هکنآ  و  کلو ) یل  متخی  نا  و   ) تمحر تمارک و  ینوزفا  ءاطعا و  تمعن و  یمامت  و  همارکلا ) فیعـضت  همعنلا و 
میا هدننک  تبغر  یلاعت  يادخ  يوس  هب  ام  هک  یتسرد  هب  نوبغار ) هیلا  انا   ) ندش دیهش  نتشگ و  دیعس  هب  هداهشلا ) هداعـسلاب و   ) وت و 

داجما تیب  لها  رب  داب و  يادخ  لوسر  رب  تاولص  مالس و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  و   ) نایوج ار  وا  تمحر  و 
نیا رد  ترـضح  نآ  هک  تراما  بابرا  يدبال  رما  زا  تموکح و  تایرورـض  زا  تسین  زیچ  چـیه  هک  داشر  بلاط  رب  تسین  یفخم  وا 

نیراد تداعـس  هب  دروآ  لـمع  هب  هک  ره  هـک  یتسایـس  یندـم و  یقلخ و  یلمع و  یملع و  تموـکح  زا  هداـهنن  هـعیدو  هـب  هماندـهع 
ردـق نیمه  هتفرگ و  ثاریم  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  ایبنا  دیـس  زا  هک  یلمع  توق  لامک  تسا و  یلزا  شناد  زا  نیا  و  دوش ، دعـستسم 

هیحتلا لمکا  هولصلا و  متا  هیلع  ترضح  نآ  تلیضف  لامک  تفارش و  رب  تریصب  لها  دزن  تسا  یفاک 

یلمآ

ینیوزق

وکین یتریس  و  لدع ، هجو  رب  یمکح  زا  دنا  هدوب  شیپ  وت  زا  هک  ار  نانآ  رم  تسا  هتشذگ  هچنآ  ینک  دای  هکنآ  وت  رب  تسا  بجاو  و 
زا يا  هدرک  هدهاشم  هچنآ  هب  ینک  ءادتقا  سپ  ادخ ، باتک  رد  بجاو  يرما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمغیپ  زا  يربخ  ای  لضف ، اب  و 

يارب زا  ینک  یعس  و  يدید ، ام  زا  اهنآ  نتسب  راک  هقیرط  ینعی  .شیوخ  تفالخ  رد  ای  روما ، نیا  رد  اهنآ  هب  ام  میدرک  لمع  هک  اهنآ 
يارب زا  تجح  زا  مدرک  راوتسا  ینعی  نآ ، هب  مدرک  قاثیتسا  و  هماندهع ، نیا  رد  وت  يوسب  مدرک  شرافـس  هچنآ  عابتا  رد  دوخ ، سفن 

ارت ینک  تقبـس  نم  نامرف  رب  رگا  ینعی  .دوخ  ياوه  يوسب  وت  سفن  نتفاتـش  دزن  دنامن  يا  هناهب  ینعی  یتلع  ارت  دشابن  ات  وت ، رب  دوخ 
تجح مامتا  زا  دعب  دشابن  يرذع 

ياطعا رب  وا  تردق  میظع  تمحر و  تعـس  هب  يادخ  زا  منک  یم  لاوس  نم  ینعی و  هدومرف : رکذ  رخآ  رد  تسا  دهع  نیا  هلمج  زا  و 
رد يانث  نسح  زا  قلخ  وا و  يوسب  حـضاو  رذـع  رب  تماقا  زا  تسا  وا  ياـضر  نآ  رد  هچنآ  هب  ارت  وا  رم  دـهد  قیفوت  هکنآ  تبغر  ره 

، تداهـش تداعـس و  هب  وت  يارب  زا  نم و  يارب  زا  دـنک  متخ  هکنآ  و  تمارک ، فیعـضت  تمعن و  مامت  دالب و  رد  رثا  لـیمج  و  داـبع ،
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس  و  میبغار ، یلاعت  وا  يوس  هب  ام  هک  یتسردب 

یجیهال
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هقیرط ي ای  لدع ، هب  تموکح  زا  وت  رب  دراد  یشیپ  هک  یـسک  بناج  زا  تشذگ  هک  ار  هچنآ  یـشاب  رکذتم  هکنیا  وت  رب  تسا  مزال  و 
، وکین

هدید مشچ  هب  هک  يزیچ  هب  ینک  يوریپ  ادتقا و  سپ  .ادخ  باتک  رد  یبجاو  ای  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام ، ربمغیپ  زا  يربخ  ای 
هک يزیچ  نآ  يوریپ  تعباتم و  رد  وت  سفن  يارب  زا  نک  شالت  یعس و  تاروکذم و  نیا  رد  نآ  هب  میدرک  لمع  ام  هک  يزیچ  زا  يا 
ات وت ، رب  نم  سفن  يارب  زا  نتفرگ  تجح  زا  نآ  هب  راوتسا  مکحم و  ما  هدینادرگ  نم و  تیـصو  نیا  رد  وت  يوس  هب  ما  هدرک  تیـصو 

.وت شهاوخ  يوس  هب  وت  سفن  نتفرگ  یشیپ  دزن  رد  یتهج  یتسس و  وت  يارب  زا  دشابن  هکنیا 

: هرخآ وه  دهعلا و  اذه  نم  و 

: تسا نآ  رخآ  زا  ضعب  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  تیصو  نیا  زا  یضعب  و 

رذـعلا یلع  هماقالا  نم  هاضر  هیف  امل  كایا  ینقفوی و  نا  هبغر  لک  ءاطعا  یلع  هتردـق ، میظع  هتمحر و  هعـسب  یلاعت ، هللا  لاـسا  اـنا  «و 
کل یل و  متخی  نا  همارکلا و  فیعـضت  همعنلا و  مامت  دالبلا و  یف  رثالا  لیمج  دابعلا و  یف  ءانثلا  نسح  عم  هقلخ ، یلا  هیلا و  حـضاولا 

« .امیلست ملس  اریثک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا ، لوسر  یلع  مالسلا  نوبغار و  هیلا  انا  هداهشلا ، هداعسلاب و 

رما ره  شـشخب  رب  وا ، گرزب  تردق  هب  وا و  هعـساو ي  تمحر  هب  ار  وا  مهد  یم  مسق  یلاعت و  يادخ  زا  منک  یم  لاوس  نم  ینعی و 
وا يوس  هب  رهاظ  نتساوخ  رذع  رب  نداتـسیا  زا  نآ ، رد  وا  يدونـشخ  دشاب  هک  يزیچ  يارب  زا  ار  وت  ارم و  دهد  قیفوت  هکنیا  یبوغرم ،
ود ام و  رب  وا  تمعن  ندـش  ماـمت  يارب  زا  اهرهـش و  رد  کـین  رثا  ناگدـنب و  ناـیم  رد  وکین  شیاتـس  ندوب  اـب  وا ، قولخم  يوس  هب  و 
ام هک  قیقحت  هب  .ندـش  دیهـش  ندـش و  تخب  کین  وت  يارب  زا  نم و  يارب  زا  دـنک  متخ  هکنیا  اـم و  رب  وا  تمارک  ندـیدرگ  نادـنچ 

.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  رب  داب  مالس  .وا و  يوس  هب  میبغار 

یئوخ

اهناف هلبق ، ناک  يذلا  لداعلا  مکاحلل  هیلمعلا  هریسلا  - 1 یلی : امک  هتموکح ، یف  هب  لمعلا  هیلع  بجی  يذـلا  ینوناقلا  عجرملا  هل  نیبلا 
تاعامجلا لقنب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هرداصلا  هلـضافلا  هروثاملا  هنـسلا  .سانلا 2 - دنع  هللا و  دنع  هیـضرم  همرتحم و 

نیناوقلا قیبطت  هلمع و  نم  دـهاش  امب  اهب  لمعلا  یف  هیلع  طرـش  و  هتاـیآ ، مکحم  یف  هللا  باـتک  یف  هررقملا  ضئارفلا  .تاقثلا 3 - وا 
هریس ع )  ) لعج فیک  - 1 ناثحب : انه  اه  و  قیبطتلا ، یف  اطخلا  نم  دوصقملا و  مهف  ریسفتلا و  یف  هابتـشالا  نم  نمایل  اهتاعوضوم  یلع 
یلع هلداعلا  هموکحلا  هریس  مدق  فیک  .هماعلا 2 - لوصاب  هبشا  وه  و  ع )  ) یبنلا نع  هروثاملا  هریسلا  لباقم  یف  الصا  هلداعلا  هموکحلا 

.ماقملا اهعسی  هلاطا ال  یلا  جاتحی  امهیف  ضوخلا  هللا و  باتک  یف  هصوصنملا  هضیرفلا  یلع  امهم  دق  و  ع )  ) یبنلا نع  هروثاملا  هریسلا 
یقاب ع )  ) ربمغیپ زا  هک  يرثا  کین و  شور  و  يریگب ، رظن  رد  ار  دوخ  زا  شیپ  راعـش  تلادع  ياهتموکح  شور  هک  تسا  مزال  وت  رب 
لمع دروم  ارنآ  ام  يدید  دوخ  مشچب  هچنانچ  و  يراذگ ، مشچ  شیپ  هدش  ررقم  ادخ  نآرق  رد  هک  يا  هضیرف  يزاس و  روظنم  هدـنام 

ار دوخ  تجح  مدرک و  رداص  وت  يارب  نم  هک  ینامرف  نیا  يوریپ  رد  یشوکب  دوخ  يارب  دیاب  .ینک  يوریپ  نآ  زا  میا  هدومن  ءارجا  و 
.یشاب هتشادن  يرذع  دش  هریچ  وت  رب  سفن  ياوه  هک  یتروص  رد  ات  مدومن  مامت  وت  هب  نآ  رد 
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( هیف امل   ) هلوق یف  ام )  ) یلع فوطعم  وه  تلق : هفطعت ؟ اذام  یلع  همعنلا ) مامت  و   ) هلوقف تلق : ناـف  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  بارعـالا :
هدعب ام  همعنلا و  مامت  نال  هماقالا ) نم   ) هلوق یف  هماقالا )  ) یلع هفطع  حـضوالا  لوقا : .همعنلا  مامتل  اذـل و  یقیفوت  هللا  لاسا  لاق : هناک 

دنع هیلوئسم  هللا و  دنع  هیلوئسم  یلاولل  نا  مالسلا ) هیلع   ) هبن دق  ینعملا : ینقفوی ) نا   ) هلوق یلع  فطع  یل : متخی  نا  و  هاضر ، هیف  امم 
دابعلا و نم  ءانثلا  نسح  هتمالع  و  هللا ، قلخ  هرذعی  هللا و  هرذعی  یتح  نیتیلوئسملا  اتلک  نع  جورخلا  یف  داهتجالا  نم  هلدب  و ال  سانلا ،

هادا يذـلا  هیالولا  همعن  رکـش  رثا  هنال  هللا ، بناج  نم  همارکلا  فیعـضت  همعنلا و  مامت  و  یقلخلا ، بناجلا  نم  دالبلا ، یف  رثالا  لـیمج 
مراتساوخ دنوادخ  زا  نم  همجرتلا : .امهل  کلذ  هللا  باجتسا  دق  و  هداهـشلا ، زوف  هداعـسلا و  لین  هل  هسفنل و  یلاعت  هللا  لاس  مث  .یلاولا 

زا تسا  وا  ياـضر  هچنآ  ماـجنا  يارب  دـیامرف  اـطع  قیفوت  ارت  ارم و  تساوـخ  ره  شـشخب  رب  شتردـق  تمظع  هعـساو و  تمحرب  هک 
نارمع يداـبآ و  رد  کـین  رثا  ناگدـنب و  ناـیم  رد  بوخ  شیاتـس  هارمهب  رد  قلخ  ادـخ و  دزن  نشور  یهاوخ  ترذـعم  رب  يرادـیاپ 

اب دـناسر  ناـیاپب  ار  وـت  وـلا  رمع  مراتـساوخ  شترـضح  زا  و  نادزی ، ترـضح  زا  تمارک  ینادـنچ  ود  تمعن و  یماـمت  اهناتـسرهش و 
، دنوادخ هداتسرف ي  رب  ناوارف  دورد  .تسا  تبغر  شیارگ و  وا  هاگردب  ار  همه  ام  هک  یتسار  تداهش ، يزابناج و  قیفوت  تداعس و 

فیرشلا دهعلا  اذه  حرش  رخآ  یف  یلزتعملا  حراشلا  جردا  دق  .رتشیب و  هچ  ره  يدورد  شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  وا و  رب  تاولص  و 
اهنم طقتلاف  دهعلا  اذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ ام  دیوی  هدیفم  مکحب  هئیلم  کباب  نب  ریـشدرا  نم  هیـصوب  اهفدرا  برعلا و  نم  ایاصو 

نم هیعرلل  ریخ  یلاولا  داشر  هدعب : نم  كولملا  هینب و  یلا  کباب  نب  ریشدرا  باتک  نم  و  رـصم :) ص 124 ج 17 ط   ) یف لاق  اعصق ،
نیدلا سراح  کلملا  راص  مث  هدامع ، کلملا و  سا  نیدلاف  هبحاصب ، الا  امهدحال  ماوق  ال  ناماوت ، نیدـلا  کلملا و  نامزلا ، بصخ 
یغبنی سیل  هنا  اوملعا  و  مودـهمف …  هل  سا  ام ال  و  عئاضف ، هل  سراح  ام ال  اماف  هسراح ، نم  نیدـلل  دـبال  و  هسا ، نم  کلملل  دـبالف 
یلخی نا  هل ) یغبنی  ـال  و   ) هل بضغا  ـال  و  هیلع ، بدـحا  ـال  و  هـنم ، نیدـلاب  یلوا  اوـنوکی  ناـب  كاـسنلا  داـبعلل و  فرعی  نا  کـلملل 

یلع كولملا و  یلع  بیع  یهنلا  رمالا و  نم  مهریغ  كاسنلا و  جورخ  ناف  مهنید  مهکـسن و  یف  یهنلا  رمالا و  نم  دابعلا  كاـسنلا و 
دهعتی مهنم  کلملا  ناک  كولم  انفالـسا  نم  انلبق  یـضم  دق  هنا  اوملعا  .هدعب و  نم  یلع  کلملا و  یلع  ررـضلا  هنیب  هملث  و  هکلمملا ،

رمغلا و نردلا و  لسغ  و  رفظلا ، رعـشلا و  لوضف  صقب  هدـسج  هدـهعتک  لاغـشالاب ، غارفلا  لیـضفتلاب و  هعامجلا  شیتفتلاب و  هیامحلا 
کلت تعباتتف  هدـسج ، هحـص  نم  هیلا  بحا  هکلم  هحـص  نم  كولملا  کئلوا  نم  ناک  دـق  و  نطب ، ام  ءاودـالا و  نم  رهظ  اـم  هاوادـم 

ءانبا عمتجی  مهلوا ، مهرخآ  قدـصی  و  مهرخال ، مهلوا  نکمی  هدـحاو ، حور  مهحاورا  ناک  و  دـحاو ، کلم  مناـک  کلذـب  كـالمالا 
سار یلع  ناک  یتح  .هنورواشی  هنوثدحی و  هعم  سولج  مهناک  و  مهدعب ، یقابلا  دنع  مهلوقع  تارثع  و  مهئارآ ، ثیراوم  و  مهفالسا ،

هبیرخت و  اـنتعامج ، هتقرفت  و  اـنرما ، هداـسفا  ناـک  و  هکلم ، نم  هیلع  بلغ  اـم  یلع  یمورلا  ردنکـسالا  هبلغ  نم  ناـک  اـم  اراد  نـب  اراد 
ام انایا  هثعب  نم  ناک  انرما  هداعا  و  اـنتکلمم ، عمج  یف  لـجو  زع  هللا  نذا  اـملف  اـنئامد ، کفـس  نم  دارا  اـم  یف  هل  غلبا  اـنتکلمم  نارمع 

، ریغلا ثدحت  مایالاب  نظلا  نسح  دنع  و  هیتالا …  ثداوحلا  نم  هیلا  عجری  روتسد  هیـضاملا  براجتلا  و  راثعلا ، یقتی  رابتعالاب  و  ناک ،
و هزجعملا ، هتردق  و  هباکلا ، هرورـس  و  فوخلا ، هنما  و  لذلا ، هزع  هرکذـی  نم  انکولم  ءامدـق  انفالـسا و  نم  ناک  دـق  و  معنلا ، لوزت  و 

اـشنیلا ودلا  باهذ  ءدب  نا  اوملعا  و  اهعمج …  یف  الا  لامک  و ال  هقوسلا ، هرکف  و  كولملا ، هجهب  عمج  دـق  لماکلا  لجرلا  وه  کلذ 
عورفلا و یف  رکفلا  و  رومالا ، یف  رظنلا  هنم  دـلوت  غارفلا  دـلوت  اذاف  همولعم ، لاـمعا  ـال  و  هفورعم ، لاغـشا  ریغب  هیعرلا  لاـمها  لـبق  نم 
و مهنغاضت ، مهیداعت و  مهبهاذـم  فالتخا  نم  دـلوتیف  بهاذـملا ، مهب  فلتختف  هفلتخم ، عئابطب  اورظن  کلذ  یف  اورظن  اذاف  لوصالا ،
مهنکل ال و  هکلمب ، کلملا  هعیجف  یلا  يرجی  امنا  مهنم  فنص  لکف  كولملا ، ضغب  یلع  نوعمتجم  نوقفتم و  اذه  مهفالتخا  عم  مه 

ناف دـحاو ، يوه  یلع  مهعمج  عیطتـسی  کلملا ال  نا  مهیداعت  نم  دـلوتی  مث  سومانلا ، نیدـلا و  نم  قثوا  کـلذ  یلا  املـس  نودـجی 
یف و  مهل ، دـسحلا  و  مهیلع ، هسافنلا  مهلالم و  هـالولا و  لاقثتـسا  هماـعلا  عئاـبط  نم  .مهتیقب و  ودـع  راـص  مهـضعب  صاـصتخاب  درفنا 
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یف ناف  مهیلع ، مادقالا  نم  کلملا  نبجی  نا  مهتوادع  عم  مهترثک  نم  دلوتی  و  دودحلا ، هیلع  ماقملا  بورـضملا و  مورحملا و  هیعرلا ،
دـشا هدـسج  حالـصاب  ننوکی  الف  يدـعب  کلملا  هیلا  یـضفا  نمف  لاق - نا  یلا  هکلمب - اریزعت  هفاک  اهلک  هیعرلا  یلع  کـلملا  مادـقا 
تراص لوغـشم  دـی  و  اسار ، راص  بنذ  وا  ابنذ  راـص  سارل  رکنا  هرکا و  ءایـشالا  نم  یـشب ء  ننوکی  ـال  و  لاـحلا ، هذـهب  هنم  اـمامتها 
ونعطلا نم  سانلا  هاوفا  اومتخت  نا  یلع  اوردـقت  نل  مکنا  اوملعا  و  لوزعم …  ریما  وا  فورـصم ، لماع  وا  اریقف ، راـص  ینغ  وا  هغراـف ،
هماعلل اولعجت  الا  و  اهلک ، مکلاعفا  نسحت  نا  یف  اودهتجاف  انـسح ، مکلاعفا  نم  حیبقلا  اولعجت  نا  یلع  مکل  هردق  و ال  مکیلع ، ءارزالا 
هناطبلا هناطب  نم  يرما ء  لکل  نا  مث  هناـطب ، هتناـطب  نم  لـجر  لـکل  و  هناـطب ، کـلم  لـکل  نا  اوملعا  و  ـالیبس …  مکیلع  نعطلا  یلا 

لثم یلع  هتناطب  مهنم  يرما ء  لک  ماقا  مهیف  باوصلا  لاح  یلع  هتناطب  کلملا  ماقا  اذاف  هکلمملا ، لها  کلذ  نم  عمتجی  یتح  هناـطب ،
يرحلاب و  اکلم ، نوکا  نا  تدک  لوقی : همع  نبا  هاخا و  کلملا و  نبا  نا  اوملعا  و  هیعرلا …  هماع  حالـصلا  یلع  عمتجی  یتح  کلذ 

داسفلا لعج  کلذ  ینمت  اذا  و  موتکم ، لک  یف  ءادـلاف  همتک  نا  کلملا ، رـسی  ام ال  لاق  کلذ  لاق  اذاـف  اـکلم ، نوکا  یتح  توما  ـالا 
ءانبال الا  یغبنی  کلملا ال  اولعجا  الاثم : کلذ  یف  مکل  تمـسر  دـق  و  طق ، حالـص  یلا  املـس  داـسفلا  نکی  مل  و  حالـصلا ، یلا  اـملس 

حراوجلا صقان  و ال  يارلا ، بزاع  و ال  لقعلا ، فیخـس  ریغ  لماک  الا  معلا  تانب  دالوا  نم  حلـصی  و ال  مهتمومع ، تانب  نم  كولملا 
یلا عزن  و  هیلیام ، یلا  يرما ء  لک  حارتسا  هبالط  لق  اذا  و  کلملا ، بالط  لـق  کـلذ  متلعف  اذا  مکناـف  نیدـلا ، یف  هیلع  نوعطم  ـال  و 

.هنامز باطتسا  و  هتشیعم ، یضر  و  هلاح ، فرع  و  هیلی ، دح 

يرتشوش

نم (. ) انم تدـهاش  ام  لک  نم  ناک  اـم  رکذـتت  نا  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  و  کمدـقت ) نمل  یـضم  اـم  رکذـتت  نا  کـیلع  بجاولا  (و 
دلولا هللا : مالسلا ) هیلع   ) هلوق باسنالا )  ) یف هنم  و  کیبن .) نع  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  و  انیبن ) نع  رثا  وا  هلضاف  هنـس  وا  هلداع  هموکح 

لها هملعی  امیف  هیواعم  لاق  دقل  دـیبع ، یلا  دایز  ینب  بسن  اودر  هلامع : یلا  يدـهملا  بتک  يربطلا :)  ) یف .رجحلا و  رهاعلل  شارفلل و 
تحت ارجح  هیواعم  مهل  دعا  دـق  و  موزخم - ینب  یلاوم  نم  هعم  ناک  نم  یملـسلا و  جاجحلا  نب  رـصن  مالک  دـنع  ثیداحالل  طفحلا 
ءاضق نم  مکلریخ  یبنلاءاضق  لاقف : انبحاص  یف  انلعف  امانل  غوست  دایز و ال  یف  تلعف  ام  کل  غوسی  هل  اولاقف  مهیلا  هاـقلاف  هشرف  ضعب 

(. هللا نم  هضیرف   ) اهدـع دـعب  یلاعت  لاق  هینامثلا ، فانـصالا  ریغ  یلا  تاقدـصلا  فرـص  زوجی  الف  هللا ) باتک  یف  هضیرف  وا   ) .هیواـعم
هیلع  ) هلمع اما  و  هعیرـشلا ، یـضتقم  یلع  نکی  مل  هیلع  نیمدقتملا  لمع  نا  یلع  لدی  اذـه  اهیف ) هب  انلمع  امم  تدـهاش  امب  يدـتقتف  )

نماثلا و لصفلا   ) کلذب رقا  دق  و  هرادم ) رودی  قحلا  یلع  یلع   ) هنع رتاوتملا  یف  ع )  ) یبنلا لاق  دق  و  قحلا ، قاح  یلع  ناکف  مالسلا )
ءاضیبلا هجحملا  یلع  مهنلمحیل  سانلا  یلو  ول  هناب  هاروش  یف  لاقف  یناـثلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف  نورـشعلا -

فیک مکل  اـمف  يدـهی  نا  ـالا  يدـهی  ـال  نما  عـبتی  نا  قـحا  قـحلا  یلا  يدـهی  نـمفا   ) نآرقلا هرکذ  يذـلا  ناـهربلاب  مـهیلع  جـتحیف 
کل نوکت  الیکل  کیلع  یسفنل  هبحلا  نم  هب  تقثوتـسا  اذه و  يدهع  یف  کیلا  تدهم  ام  عابتآ  یف  کسفنل  دهتجت  و  (. ) نومکحت

ناک لسرلا و  دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرـشبم و  الـسر  : ) یلاعت هلوقک  وه  اهاوه ) یلا  کسفن  عرـست  دنع  هلع 
نم نوکن  کتایآ و  عبتنف  الوسر  انیلا  تلـسرا  الول  انبر  اولوقیف  مهیدـیا  تمدـق  اـمب  هبیـصم  مهبیـصت  نا  ـالول  و  (، ) اـمیکح ازیزع  هللا 
هللا لوسر  یلا  دهع  امم  ناک  دـق  و  هوانث ، لج  هللا  الا  ریخلل  قفوی  و ال  ءوسلا ، نم  مصعی  سیلف  ( ) فحتلا  ) هیاور یف  داز  و  نینموملا .)

یلعلا هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال  تدـهع ، ام  کل  متخا  کلذـبف  مکنامیا ، تکلم  ام  هاکزلا و  هالـصلا و  یلع  اضیـضحت  هتیاـصو  یف 
نبا  ) یف امک  هللا ) لاسا  انا  و  هرخآ - وه  و  دهعلا - اذه  نم  و   ) لصالا طقـس و  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هللا ) لاسا  انا  ا(و  میظعلا )
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ینقفوی و نا   ) .هقلخ نود  هبغر ) لک  ءاطعا  یلع  هتردـق  میظع  هتمحر و  هعـسب  (. ) هناحبـس  ) یناـثلا داز  و  مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا 
نیدـلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هئاقتاب هیلا ) حـضاولا  رذـعلا  یلع  هماقالا  نم  هاضر  هیف  امل  كاـیا 

نع یلاعت  یکح  امک  دـهجلا  ردـقب  مهروما  حالـصاب  هقلخ  یلا  و  متعطتـسا ) ام  هللا  اوقتاف   ) لج زع و  لاق  امک  عسولا  بسح  ایندـلا )
دابعلا و یف  ءانثلا  نسح  عم  (. ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصالا  الا  دیرا  نا  (: ) مالسلا هیلع   ) بیعش

هعینـص عوشیتخب  نب  لیئربج  ناک  يرایـشهجلا  یف  .اضیا و  هیونعم  هدابع  یناثلا  همیظع و  همعن  امهنم  لـکف  دـالبلا ) یف  رثـالا  لـیمج 
هیف .هدـلو و  دـلاخ و  نب  ییحی  نم  اهتدـفا  هذـه  کیبا  نم  کـنم و ال  اهدـفا  مل  همعنلا  هذـه  اریثک  نوماـملل  لوقی  ناـک  و  هکماربلا ،

نوماملا و یلا  اونکس  هنع و  اوفرحنا  نیمالا و  نم  سانلا  شحوتساف  نوماملا ، هریـس  نسحب  نیمالا و  ردغب  قافالا  یف  نابکرلا  تراس 
لب تلق : هاضر .) هیف  امل  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق یف  ام )  ) یلع فوطعم  مامت ) و   ) دح لاق  همارکلا ) فیعـضت  همعنلا و  مامت  و   ) .هیلا اولام 

همعنلا و مامتل  ینقفوی  نا  هللا  لاسا   ) لاق ام  یلع  ینعملا  ریـصی  هنال  لاق  ام  حـصی  و ال  حـضاو ، وه  اـمک  ءاـنثلا ) نسح   ) یلع فوطعم 
هداعسلاب کل  یل و  متخی  نا  و   ) .فسعتاهب امهجوتسی  یتلا  هحلاصلا  لامعالل  دارملا  ناب  ههیجوت  و  هل ، ینعم  و ال  همارکلا ) فیعـضت 

لصفلا  ) .الـضف افرـش و  هافک  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاط یف  امومـسم  هبحن  یـضقف  رتشالل  مالـسلا ) هیلع   ) هواعد بیجتـسا  هداهـشلا ) و 
( مالـسلا هیلع   ) یلع بتک  هموکحلا  رما  یـضقنا  امل  يربطلا :)  ) یف و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

رغثلا هب  دـشا  میثـالا و  هوخن  هب  عـمقا  نیدـلا و  هماـقا  یلع  هب  رهظتـسا  نمم  کـناف  دـعب  اـما  -: ) نیبیـصنب ذـئموی  وـه  و  رتشـالا -  یلا 
برحلل و ال هبرجت  يذـب  سیل  ثدـح  مـالغ  وـه  جراوـخ و  اـهب  هیلع  تجرخف  رـصم  رکب  یبا  نب  دـمحم  تیل  تنک و  و  فوـخملا ،

رتشالا لبقاف  کباحصا .) نم  هحیصنلا  هقثلا و  لها  کلمع  یلع  فلختسا  یغبنی و  امیف  کلذ  یف  رظننل  یلع  مدقاف  ءایشالل ، برجمب 
تیفتکا کصوا  مل  نا  یناف  هللا  کمحر  جرخا  .كریغ  اهل  سیل  هل : لاق  رصم و  لها  ثیدح  هثدحف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع لخد  یتح 

الا کنع  ینغی  نیح ال  هدـشلاب  مزتعا  و  غلبا ، قفرلا  ناک  ام  قفرا  نیللاـب و  هدـشلا  طـلتخاف  کـمها ، اـم  یلع  هللااـب  نعتـسا  و  کـیارب ،
و هیلع - کلذ  مظعف  رتشالا ، هیالوب  هوربخف  هنویع  هیواعم  تتا  و  رـصم ، یلا  جورخلل  ایهتف  هلحر  یتاف  هدنع  نم  رتشالا  جرخف  .هدـشلا 

لها نم  لجر  راتـسیاجلا -)  ) یلا ثعبف  رکب ، یبا  نب  دـمحم  نم  هیلع  دـشا  ناک  اهمدـق  نا  رتشالا  نا  ملعف  رـصم - یف  عمط  ناک  دـق 
جرخف هیلع ، تردـق  امب  هل  لتحاف  تیقب ، اـم  اـجارخ  کـنم  ذـخآ  مل  هینتیفک  تنا  ناـف  رـصم  یلو  دـق  رتشـالا  نا  هل : لاـقف  جارخلا -

لزنم و اذه  لاقف : راتسیاجلا  هلبقتـسا  مزلقلا  یلا  یهتنا  املف  رـصم ، یلا  قارعلا  نم  رتشالا  جرخ  و  هب ، ماقا  مزلق و  یتا  یتح  راتـسیاجلا 
دق لسع  نم  هبرـشب  هاتا  معط  اذا  یتح  ماعط  فلعب و  ناقهدـلا  هاتاف  رتشالا  هب  لزنف  جارخلا ، لها  نم  لـجر  اـنا  فلع و  ماـعط و  اذـه 
یبا نب  یلعل  تناک  لاقف : ابیطخ  هیواعم  ماقف  هربخاف ، هیواعم  یلا  هاقـس  يذـلا  لبقا  و  تام ، اهبرـش  املعف  هایا ، هاقـسف  امـس  اهیف  لعج 

( نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   ) .مویلا رتشالا - ینعی  يرخالا - تعطق  نیفـص و  موی  اراـمع - ینعی  امهادـحا - تعطق  ناـنیمی  نادـی  بلاـط 
نبا  ) یف ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) امک نوبغار ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 

و اریثک ، امیلست  ملـس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  و   ) .اضیا فحتلا )  ) هیاور یف  لب  هیطخلا  مثیم و  نبا  و  دیدحلا ) یبا 
و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف امهدوجو  مدعل  اعطق  ناتدـئاز  رخالا  یف  مالـسلا )  ) یلوالا و ملـس ) و   ) نکل هیرـصملا )  ) یف اذـکه  مالـسلا )

مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  فلتخاف  اهیقاب  اما  و  هفصلا ، فوصوملا و  نیب  اهلـصف  حلـصی  ال  ملـس ) و   ) نا عم  هیطخلا ،)  ) و مثیم ) نبا  )
یف و  نیرهاطلا ) نیبیطلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  و   ) اذـکه دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یفف امهیف ، هخـسنلا  یف  اـم  یلع 

نوکل حـهنلا  نم  حیحـصلا  وه  و  هیطخلا ،)  ) هلثم و  اریثک ) امیلـست  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  و  مثیم ) نبآ  )
یبا نبا  لقن  و  اذه ، نیرهاطلا .) نیبیطلا  هلآ  یلع  و  هللا ، لوسر  یلع  مالسلا  و  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  و  هفنـصم ، طخب  مثیم  نبا  هخـسن 

نب مثکا  بعک و  نب  ثراحلا  هثراح و  نب  سواک  برعلا  ءاربک  نم  عمج  ایاصو  رتشالا  یلا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هدـهع دـعب  دـیدحلا 
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یف لاق  لاقف : كولملا ، نم  هدعب  نم  یلا  ریشدرا  هیصو  اضیا  لقن  .بلهملا و  نب  دیزی  موثلک و  نب  ورمع  مصاع و  نب  سیق  یفیص و 
کلملا نامزلا ، بصخ  نم  هیعرلل  ریخ  یلاولا  داشر  هتیصو : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

هسا و نم  کلملل  دبال  نیدلا و  سراح  کلملا  راص  مث  هدامع ، کلملا و  سا  نیدلاف  هبحاصب ، الا  امهدحال  ماوق  ناماوت ال  نیدـلاو 
هسارد یلا  مکایا  هلفسلا  هردابم  مکیلع  فاخا  ام  سار  نا  .مودهمف  هل  سا  ام ال  عئاضف و  هل  سراحال  ام  اماف  هسراح ، نم  نیدلل  دبال 

دق و نمیف  ارـس  تارـشتنم  تاسایر  نیدـلا  یف  ثدـحتف  مهب ، نواهتلا  یلع  کلملا  هوقب  هقثلا  مکلمحتف  هیف ، هقفتلا  هلیوات و  نیدـلا و 
اقرخ ثدحت  نا  تاسایرلا  کلت  بشنت  مث ال  هماعلا ، وشح  هیعرلا و  سانلا و  هلفس  نم  مترغص  و  متفخا ، و  متمرح ، و  متوفج ، مترت و 

الف مهیدـیا  یف  ام  یلع  سانلا  متبلغ  نا  و  اهبولق ، یلع  هیعرلا ال  داسجا  یلع  مکناطلـس  نا  اوملعآ  .هلودـلا و  یف  اـنهو  کـلملا و  یف 
ام دـشا  نا  و  هیفیـس ، عطقا  وه  هناسل و  مکیلع  لاس  مورحملا  لقاعلا  نا  اوملعا  .مهدـیاکم و  مهئارآ و  مهبولق و  یف  اـم  یلع  مهوبلغت 

هیلا هواکب و  نیدلل  نوکیف  بصعتی ، رهظی  امیف  نیدلل  حتحی و  ایندلل  ناکف  نیدلا ، یلا  هیف  هلیحلا  فرص  ام  یلع  هناسل  نم  مکبرـضی 
مهلبحم مهتمحر و  و  كولملاب ، لکوم  سانلا  بصعت  نال  نیرزاوملا ، نیحـصانملا و  نیقدـصملا و  نیعباتلل و  دـحوا  وه  مث  هواـعد ،

ناـب كاـسنلا  داـبعلل و  فرعی  نا  کـلملل  یغبنی  سیل  هنا  اوملعا  .رذـحلا و  لـک  ینعملا  اذـه  اورذـحاف  نیبولغملا ، ءافعـضلاب  هلکوم 
مهکـسن و یف  یهنلا  رمالا و  نم  دابعلا  كاسنلا و  یلخی  نا  یغبنی  ـال  و  هل ، بضغا  ـال  هیلع و  بدـحا  ـال  هنم و  نیدـلاب  یلوا  اونوکی 

یلع کلملا و  یلع  ررـضلا  هنیب  هملث  هکلمملا و  یلع  كولملا و  یلع  بیع  یهنلا  رمالا و  نم  مهریغ  كاـسنلا و  حورخ  ناـف  مهنید ،
عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هیامحلا دهعتی  کلملا  ناک  كولم  انفالـسا  نم  انلبق  یـضم  دق  هنا  اوملعا  .هدعب و  نم 

لـسغ رفظلا و  رعـشلا و  لوضف  صقب  هدسج  هدهعتک  لاغتـش  الاب  غارفلا  لیـضفتلاب و  هعامجلا  شیتفتلاب و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 
، هدسج هحص  نم  هیلا  بحا  هکلم  هحص  نم  كولملا  کئلوا  نم  ناک  دق  و  نطب ، ام  ءاودالا و  نم  رهظ  ام  هاوادم  صمغلا و  نردلا و 
، مهلوا مهرخآ  قدصی  مهرخال و  مهلوا  نکمی  هدـحاو  حور  مهحاورا  ناک  و  دـحاو ، کلم  مهناک  کلذـب  كالمالا  کلت  تعباتتف 
، هنورواشی هنوثدـحی و  هعم  سولج  مهناک  و  مهدـعب ، مهنم  یقاـبلا  دـنع  مهلوقع  تارمث  مهئارآ و  ثیراوم  مهفالـسا و  ءاـبنا  عمتجی 

نارمع هبیرخت  انتعامج و  هتقرفت  انرما و  هداسفا  ناـک  هیلع و  یمورلا  ردنکـسالا  هبلغ  نم  ناـک  اـم  اراد  نب  اراد  سار  یلع  ناـک  یتح 
، راثعلا یقتی  رابتعالاب  و  ناک ، ام  انایا  هثعب  نم  ناک  انرما  هداعا  یف  یلاـعت  هللا  نذا  اـملف  اـنئامد ، کفـس  نم  دارا  اـمیف  هل  غلبا  اـنتکلمم 

کلملا ناف  هقوسلا ، هیعرلا و  عابط  ریغ  یلع  كولملا  عاـبط  نا  اوملعا  .هیتـالا و  ثداوحلا  یف  هیلا  عجری  روتـسد  هیـضاملا  براـجتلاو 
یف اـسفنت و  رمعلا  یف  دادزا  اـملک  و  رطبلا ، ثبعلا و  هارجلا و  هفنـالا و  و  دـیری ، اـم  یلع  هردـقلا  رورـسلا و  نمـالا و  زعلا و  ها  فیطی 

تابکنلا و یـسنیف  بارـشلا ، رکـس  نم  دشا  وه  يذلا  ناطلـسلا  رکـس  یلا  کلذ  هملـسی  یتح  عئابطلا  هذـه  نم  دادزا  همالـس  کلملا 
مایالاب نظلا  نسح  دـنع  و  لوقلاب ، هناسل  لعفلاب و  هدـی  لـسریف  رهدـلا ، هبلغ  مول  ماـیالا و  طلـست  شحف  رئاودـلا و  ریغلا و  تارثعلا و 
هتردق هباکلا و  هرورـس  فوخلا و  هنما  لذلا و  هزع  هرکذـی  نم  انکولم  ءامدـق  انفالـسا و  نم  ناک  دـق  و  معنلا ، لوزت  ریغلآ و  ثدـحت 

نم اریثک  نا  اوملعا  .اـمهعمج و  یف  ـالا  لاـمک  ـال  هقوسلا و  هرکف  كولملا و  هجهب  عمج  دـق  لـماکلا  لـجرلا  وه  کـلذ  و  هزجعملا ،
، هریبدت هیار و  یلا  کلملا  جاتحیل  هتکلمم  فارطا  یف  طبخلا  بارطـضالا و  عاقیاب  همایا  هتلود و  ءاقبتـسا  لواحی  نم  كولملا  ءارزو 

لخدی هناف  هولزعاف  مکئارزو  نم  ریزو  نم  اذه  متفرع  اذاف  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
اـشنی هلودلا  باهذ  ءدـب  نا  اوملعا  .اهلک و  سوفنلا  هذـهب  هسفن  موقت  هسفن و ال  لاح  حالـصل  هیعرلا  کلملا و  یلع  صقنلا  نهولا و 

عورفلا و یف  رکفلا  رومـالا و  یف  رظنلا  هنم  دـلوت  غارفلا  اـشن  اذاـف  هموـلعم ، لاـمعا  ـال  هفورعم و  لاغـشا  ریغب  هیعرلا  لاـمها  لـبق  نـم 
، احهنغاضت مهیداعت و  مهبهاذم  فالتخا  نم  دلوتی  بهاذـملا و  مهب  فلتختف  هفلتخم  عابطب  هیف  اورظن  کلذ  یف  اورظن  اذاف  لوصالا ،

مهنکل و  هکلمب ، کلملا  هعیجف  یلا  يرجی  امنا  مهنم  فنـص  لکف  كولملا ، ضغب  یلع  نوعمتجم  نوقفتم و  اذه  مهفالتخا  عم  مه  و 
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، دحاو يوه  یلع  مهعمجی  نا  عیطتـسی  کلملا ال  نا  مهیداعت  نم  دلوتی  مث  سومانلا ، نیدـلا و  نم  قثوا  کلذ  یلا  املـس  نودـجی  ال 
یف و  مهل ، دـسحلا  مهیلع و  هسافنلا  مهلالم و  هالولا و  لاقثتـسا  هماعلا  عابط  یف  و  مهتیقب ، ودـع  راص  مهـضعب  صاصتخاب  درفنا  ناـف 
یف ناف  مهیلع ، مادقالا  نع  کلملا  نبجی  نا  مهتوادع  عم  مهترثک  نم  دلوتی  و  دودحلا ، هیلع  ماقملا  بورـضملا و  مورحملا و  هیعرلا 

هقلخا هل و  ودـع  يوقا  مه  مهلاجعتـسا و  هیعرلا  نع  كولملا  نبج  نم  دـلوتی  و  هکلمب ، اریرغت  هفاک  اهلک  هیعرلا  یلع  کـلملا  مادـقا 
، لاحلا هذهب  هنم  امامتها  دشا  هدسج  حالصاب  ننوکی  الف  يدعب  کلملا  هیلا  یضفا  نمف  هکلم ، راد  یف  کلملا  عم  رـضاح  هنال  رظنلاب 
وا اریقف ، راص  ینغ  وا  هغراف  تراص  هلوغـشم  دـی  و  اسار ، راص  بنذ  ابنذ و  راص  سارل  رکما  هرکا و  ءایـشالا  نم  یـشل ء  ننوکی  و ال 
نبا ایدنج و  الا  يدنجلا  نبا  ابتاک و  الا  بتاکلا  نبا  نوکی  الا  هتسارح  کلملا و  هسایـس  نا  اوملعا  .لوزعم و  ریما  وا  فورـصم  لماع 
اذاف هتبترم ، قوف  مهنم  يرما  لک  سمتلی  نا  مهتالاح  نع  سانلا  لقنت  نم  دـلوتی  هناف  تاقبطلا ، عیمج  یف  اذـکه  ارجات و  ـالا  رجاـتلا 

عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نم کلذ  یف  هسفانی و  وا  هدسحیف  هیلا  لقتنا  امم  عفرا  اصخـش  يری  نا  کش  وا  لقتنا 
صیمقلل نوکی  الف  هانیـصوا  امک  هتیعر  حالـصا  نع  مکنم  کلم  زجع  ناف  هب ، ءافخال  ام  دـلوتملا  ررـضلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

و ههارکتـسا ، یلع  دحا  ردقی  هنال ال  فلحی  نا  کلملل  سیل  هنا  اوملعا  .کلملا و  کلذ  صیمق  نم  سبل  امل  هنم  اعلخ  عرـسا  لمقلا 
و غارفلا ، لمع  نم  ثبعلا  بعللا و  نال  بعلی  ثبعی و  نا  هل  سیل  و  همادـنلا ، رـشلا و  حاـقل  بضغلا  و  رداـق ، هنـال  بضغی  نا  هل  سیل 

قوف دـی  هنال ال  فاخی  نا  هل  سیل  و  ریبدـتلا ، نسح  یلع  الا  ادـحا  دـسحی  نا  هل  سیل  و  هقوسلا ، رما  نم  عارفلا  نال  غرفی  نا  هل  سیل 
مکلاعفا نم  حیبقلا  اولعجت  نا  یلع  مکل  هردق  مکیلع و ال  ءارزالا  نعطلا و  نم  سانلا  هاوفا  اومتخت  نا  اوردقت  نل  مکنا  اوملعا  .هدی و 

همعطم کـلملا و  ساـبل  نا  اوملعا  .ـالیبس و  مکیلع  نعطلا  یلا  هماـعللا  ولعجت  ـالا  اـهلک و  مکلاـعفا  نسحت  نا  یف  اودـهتجاف  انـسح ،
کلملا ناف  مراکملا ، هدافتسا  دماحملا و  ءانتقآ  یلع  هتردقب  الا  هقوسلا  یلع  کلملا  لضف  سیل  و  مهمعطم ، هقوسلا و  سابلل  براقم 

هناطبلا هناطب  نم  يرما  لکل  مث  هناطب ، هتناطب  نم  لجر  لکل  هناطب و  کلم  لکل  نا  اوملعا  .هقوسلا و  کلذک  سیل  و  نسحا ، ءاش  اذا 
لثم یلع  هتناطب  مهنم  يرما  لک  ماقا  مهیف  باوصلا  لاح  یلع  هتناطب  کلملا  ماـقا  اذاـف  هکلمملا ، لـها  کـلذ  نم  عمتجی  یتح  هناـطب 

حالـصا اوسمتلا  و  هل ، حـئاصنلا  لـبق  نم  كولملا  اوتا  افنـص  هیعرلا  یف  نا  اوملعا  .هیعرلا و  هماـع  حالـصلا  یلع  عمتجت  یتح  کـلذ 
.هسفن و يداع  دـقف  مهلک  سانلا  كولملا و  يداع  نم  و  كولملا ، ءادـعا  سانلا و  ءادـعا  کـئلواف  ساـنلا ، لزاـنم  داـسفاب  مهلزاـنم 

نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) وندی یتح  ءاخـسلا  لاح  اهنمف  تاقبط ، یلع  مکلماح  رهدلا  نا  اوملعا 
زاهتنا لاح  اهنم  و  ءالبلا ، نم  وندی  یتح  هانالا  لاح  اهنم  و  لخبلا ، نم  وندی  یتح  ریدقتلا  لاح  اهنم  و  فرـسلا ، نم  مکدحا  ایندـلا ) و 

وندی یتح  تمـصلا  همکحب  ذخالا  لاح  اهنم  و  رذهلا ، نم  وندـی  یتح  ناسللا  یف  هقالطلا  لاح  اهنم  و  هفخلا ، نم  وندـی  یتح  هصرفلا 
نبا نا  اوملعا  .اهءارو و  امع  هسفن  مجلا  هیلع  فقو  اذاف  اهدـح ، اهنـساحم  یف  هقبط  لک  نم  غلبی  نا  ریدـج  مکنم  کلملاف  یعلا ، نم 

کلملا و رسی  ام ال  لاق  کلذ  لاق  اذاف  اکلم ) نوکا  یتح  توما  الا  يرحلاب  اکلم و  نوکا  نا  تدک   ) لوقی همع  نبا  هاخا و  کلملا و 
تمسر دق  و  ظق ، حالص  یلا  املس  داسفلا  نکی  مل  حالص و  یلا  املس  داسفلا  لعج  کلذ  ینمت  اذا  موتکم و  لک  یف  ءادلاف  همتک  نا 
فیخـس ریغ  لماک  الا  معلا  تانب  دالوا  نم  حلـصی  مهتمومع و ال  تاـنب  نم  كولملا  ءاـنبال  ـالا  یغبنی  ـال  کـلملا  اولعجا  ـالاثم  مکل 

هبالط لق  اذا  کلملا و  بالط  لق  کلذ  متلعف  اذا  مکناف  نیدـلا ، یف  هیلع  نوعطم  حراوجلا و ال  صقان  يارلا و ال  بزاع  لـقعلا و ال 
( مالسلا هیلع   ) هدهعب بسنالا  و  تلق : .هنامز  باط  هتشیعم و  یـضر  هلاح و  فرع  هیلی و  دح  یلا  عزن  هیلی و  ام  یلا  يرما  لک  حارتسا 

هللادبع نوماملا  یل  امل و  يربطلا :)  ) یفف .هلودلا  هسایس  یف  دهع  عمجا  ریشدرا  دهع  ناک  نا  هنبا و  یلا  نینیمیلا  يذ  دهع  رتشالا  یلا 
هتبقارم و هتیـشخ و  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  يوقتب  کیلع  هتخـسن : اباتک  نینیمیلاوذ  هوبا  هل  بتک  هعیبر  راید  نیـسحلا  نب  رهاط  نب 
و هنع ، لووسم  هیلع و  فوقوم  هیلا و  رئاص  تنا  كداعمل و  رکذـلاب  هیفاعلا  نم  هللا  کسبلا  ام  مزلا  کتیعر و  ظـفح  هطخـس و  هلیازم 
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هفارلا کیلع  بجوا  کیلا و  نسحا  دق  هللا  ناف  هباقع ، میلا  هباذع و  نم  همایقلا  موی  کیجنی  هللا و  کمصعی  امب  هلک  کلذ  یف  لمعلا 
عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هدودـح هقحب و  ماـیقلا  مهیلع و  لدـعلا  کـمزلا  هداـبع و  نم  مهرما  كاـعرتسا  نمب 
هحارلا لاخدا  مهلیبسل و  نمالا  مهئامدل و  نقحلا  مهتـضیب و  مهمیرح و  نع  عفدلا  مهنع و  بذـلا  مهیف و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

، ترخا تمدـق و  امب  هیلع  کبیثم  هنع و  کلئاسم  هیلع و  کفقوم  کلذ و  نم  کیلع  ضرف  امب  كذـخاوم  و  مهـشیاعم ، یف  مهیلع 
كالم كرما و  سار  هناف  لغاش  هنع  کلغـشی  لهاذ و ال  هنع  کلهذـی  کتیور و ال  كرـصب و  کـلقع و  كرکف و  کلذـل  غرفف 

نم کیلع  هللا  ضرتفا  ام  یلع  هبطاوملا  کلاعف  هیلا  بسنت  کسفن و  هب  مزلت  ام  لوا  نکیل  .كدـشرل و  هللا  کقفوی  ام  لوا  کـناش و 
یف لترت  اهیف و  هللا  رکذ  حاتتفا  اهل و  ءوضولا  غابـسا  یف  اهننـس  یلع  اهتیقاوم  یف  کلبق  سانلاب  اـهیلع  هعاـمجلا  سمخلا و  تاولـصلا 

تحت کعم و  نم  هعامج  اهیلع  ضـضحا  کتین و  کبرل  اهیف  قدـصتل  كدهـشت و  كدوجـس و  کعوکر و  یف  نکمت  کتءارق و 
هیلع  ) هللا لوسر  ننـسب  ذـخالا  کلذ  عبتا  مث  .رکنملا  نع  یهنت  فورعملاـب و  رماـت  یلاـعت  هللا  لاـق  اـمک  اـهناف  اـهیلع  بادا  كدـی و 

هاوقت و هللا و  هراختـساب  هللااب  نعتـساف  رما  کیلع  درو  اذا  و  هدـعب ، نم  حـلاصلا  فلـسلا  راثآ  ءافتقا  هقئالخ و  یلع  هرباثملا  و  مالـسلا )
کیلع قحی هللا  امب  هیف  مق  مث  ع ،)  ) یبنلا نع  راثالا  هب  تءاج  ام  مامتیا  همارح و  هلالح و  هیهن و  هرما و  نم  هباتک  یف  هللا  لزنا  ام  موزل 

نیلماعلا هللا و  باتک  هتلمح و  نیدـلا و  هلها و  هقفلا و  رثآ  و  دـیعب ، وا  سانلا  نم  بیرقل  تهرک  وا  تببحا  امیف  لدـعلا  نع  لمت  و ال 
یلع لیلدـلا  هناف  هللا ، یلا  هنم  هیف  برقتی  امب  هفرعملا  هیلع و  ثحلا  هل و  بلطلا  هللا و  نید  یف  هقفلا  ءرملا  هب  نیزت  اـم  لـضفا  ناـف  هب ،

لج و زع و  هللااب  هفرعم  دابعلا  دادزت  هللا  قیفوت  عم  اهب  و  اهلک ، تاـقبوملا  یـصاعملا و  نع  یهاـنلا  هب و  رمـالا  هل و  دـئاقلا  هلک و  ریخلا 
هقثلا کب و  هسنالا  کناطلـسل و  هبیهلا  كرمال و  ریقوتلا  نم  سانلل  هروهظ  یف  ام  عم  داعملا  یف  یلعلا  تاجردـلل  اـکرد  هل و  ـالالجا 

یش ء سیلف  اعهلک ، رومالا  یف  داصتقالاب  کیلع  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .کلدعب
یلا داقنم  قیفوتلا  قیفوتلا و  یلع  لیلد  دـشرلا  دـشرلا و  یلا  هیعاد  دـصقلا  دـصقلا و  نم  الـضف  عمجا  انما و ال  رـضحا  اـعفن و ال  نیبا 

هحلاصلا و لامعالا  رجالا و  هرخالا و  بلط  یف  رـصقت  اهلک و ال  كایند  یف  هرثاف  داصتقالاب  هیداهلا  ننـسلا  نیدلا و  ماوق  و  هداعـسلا ،
راد یف  هئایلوا  هقفارم  هتاضرم و  هللا و  هجو  هب  بلطی  ناک  اذا  هل  یعسلا  ربلا و  نم  راثکتسالل  هیاغ  الف  دشرلا ، ملاعم  هفورعملا و  ننسلا 

حلـصتست کیلی و ال  نم  کسفن و  طوحت  نل  کنا  و  بونذـلا ، نم  نصحی  زعلا و  ثروی  ایندـلا  ناش  یف  دـصقلا  نا  ملعا  .هتمارک و 
مقتسی لج  زع و  هللااب  نطلا  نسحا  .کتماع و  کتصاخ و  حلـصت  کتردقم و  دزت  كروما و  متت  هب  دتها  هتاف و  هنم  لضفاب  كروما 

لبق کلمع  نم  هیلوت  امیف  سانلا  نم  ادحا  ضهنت  و ال  کیلع ، همعنلا  هب  مدتست  اهلک  رومالا  یف  هیلا  هلیسولا  سمتلا  و  کتیعر ، کل 
مهنع درطا  کباحـصاب و  نطلا  نسح  کناش  نم  لعجا  و  مثام ، مهب  هئیـسلا  نونظلا  ءآربلاب و  مهتلا  عاقیا  ناف  همهتلاـب ، هرما  فشکت 

امنا هناف  ازمغم ، كرما  یف  ناطیشلا  دللا  ودعل  نودجی  مهتضایر و ال  مهعانطـصا و  یلع  کلذ  کنعی  مهنع  هضفرا  مهب و  نطلا  ءوس 
هوق و نظلا  نسحب  دجت  کنا  ملعا  .کشیع و  هذاذل  کصغنی  ام  نظلا  ءوس  یف  مغلا  نم  کیلع  لخدـیف  کنه  نم و  لیلقلاب  یفتکی 

نسح کعنمی  و ال  کل ، اهلک  رومالا  یف  هماقتـسالا  کتبحم و  یلا  سانلا  هب  وعدت  كروما و  نم  هیافک  تببحا  ام  هب  یفکت  هحار و 
یف رظنلا  هیعرلل و  هطایحلا  ءایلوالا و  رومال  هرشابملا  كروما و  نع  ثحبلا  هلاسملا و  دمعتست  نا  کتیعرب  هفارلا  کباحـصاب و  نطلا 

درفت و  اذـه ، عیمج  یف  کتین  صلخا  هنـسلل و  ییحاو  نیدـلل  موقا  هناـف  کـلذ  يوس  اـمم  يدـنع  رثآ  مهتاـنووم  لـمح  مهجئاوح و 
يزجم عنص و  امع  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لووسم هنا  ملعی  نم  درفت  کسفن  میوقتب 

نیدلا و حـهن  هاعرت  هسوست و  نمب  کلاساف  هززع ، هعبتا و  نم  عفر  ازع و  ازرح و  نیدـلا  لعج  هللا  ناف  ءاسا ، امب  ذوخام  نسحا و  امب 
رخوت و ال  هب ، نواهت  کلذ و ال  لطعت  و ال  هوقحتـسا ، ام  مهلزانم و  ردق  یلع  مئارجلا  باحـصا  یف  هللا  دودـح  مقا  .يدـهلا و  هقیرط 

هفورعملا و ننـسلاب  کلذ  یف  كرما  یلع  مزعا  و  کنظ ، نسح  کیلع  دـسفی  امل  کـلذ  یف  کـطیرفت  یف  ناـف  هبوقعلا  لـها  هبوقع 
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لبقا و  هزجناف ، ریخلا  تدـعو  اذا  هب و  فف  ادـهع  تدـهاع  اذا  .کتورم و  کل  مقی  کنید و  کل  ملـسی  تاعدـبلا  ههبـشلا و  بناج 
صقا و  هلها ، ضغبا  روزلا و  بذکلا و  لوق  نع  کناسل  ددشا  و  کتیعر ، نم  بیع  يذ  لک  بیع  نع  ضمغا  و  اهب ، عفدا  هنسحلا و 

مثاملا و سار  بذـکلا  نال  بذـکلا ، یلع  هارجلا  بوذـکلا و  بیرقت  اهلجآ  رومالا و  لجاع  یف  كرما  داسف  لوا  ناـف  همیمنلا  لـها 
قدصلا و لها  بحاو  رما ، اهعیطمل  میقتسی  بحاص و ال  هل  ملـسی  اهلباق ال  اهبحاص و  ملـسی  همیمنلا ال  نال  اهتمتاخ ، همیمنلا  روزلا و 
، هرخالا رادلا  هباوث و  هیف  سمتلا  هرما و  هزع  هللا و  هجو  کلذب  غتبا  محرلا و  لصو  ءافعضلا  لصاو  قحلاب و  فارشالا  نعا  حالصلا و 

قحلاب مق  مهتـسایس و  لدـعلاب  معنا  و  کتیعرل ، کلذ  نم  کتئارب  رهظا  کـیار و  اـمهنع  فرـصا  روجلا و  ءاوهـالا و  ءوس  بنتجا  و 
هریطلا و هدحلا و  كایا و  .ملحلا و  راقولا و  رثآ  بضغلا و  دـنع  کسفن  کلما  يدـهلا و  لیبس  یلا  کب  یهتنت  یتلا  هفرعملاا  مهیف و 
هدحو ال هللااب  نیقیلا  هلق  يارلا و  صقن  یلا  کیف  عیرس  کلذ  ناف  ءاشا ، ام  لعفا  طلسم  ینا  لوقت  نا  كایا  و  هلیبسب ، تنا  امیف  رورغلا 

لولح همعنلا و  ریغت  دجت  نل  و  ءاشی ، نمم  هعزنی  ءاشی و  نم  هیطعی  کلملا هللا  نا  ملعا  .هب و  نیقیلا  هیف و  هینلا  صلخا هللا  هل و  کیرش 
نیدلا و حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ناطلـسلا باحـصا  نم  همعنلا  هلمح  یلا  هنم  عرـسا  دحا  یلا  همقنلا 
و کسفن ، هرـش  کنع  عد  و  هلـضف ، نم  هللا  مهاتآ  اـمب  اولاطتـسا  هناـسحا و  هللا و  معنب  اورفک  اذا  هلودـلا  یف  مهل  طوسبملا  و  ایندـلا )
مهرومال و دـقفتلا  مهدالب و  هرامع  هیعرلا و  حالـصتسا  هلدـعملا و  يوقتلا و  ربلا و  زنکت  رخدـت و  یتلا  كزونک  كرئاـخذ و  نکتل 
ناـمزلا و هب  لاـط  هـالولا و  اـهب  تنیزت  نئازخلا و  یف  ترخذ  ترثک و  اذا  لاومـالا  نا  ملعا  .مهفوهلمل و  هثاـغالا  مهئامدـل و  ظـفحلا 

مهقوقح کلبق  هفیلخلا  ءایلوا  یلع  هنم  رفو  و  هلها ، مالـسالا و  هرامع  یف  لاومالا  قیرفت  کنئازخ  زنک  نکیلف  هعنملا  زعلا و  هیف  دقتعا 
امل عمجلا  ناک  ردقا و  کلمع  کتیعر و  لاوما  عمج  و  مهشیاعم ، مهروما و  حلصی  ام  دهعت  مهصصح و  کلذ  نم  کتیعر  فوا  و 

بابلا و اذه  یف  کل  تددـح  امیف  کسفن  دـهجاف  تدرا ، ام  لکل  اسفنا  بیطا  کتعاطل و  سلـسا  کناسحا  کلدـع و  نم  مهلمش 
کیـسنت نا  كایا  .هیلع و  مهبثا  مهرکـش و  نیرکاشلل  فرعا  هقح و  لـیبس  یف  قفنا  اـم  لاـملا  نم  یقبی  اـمناف  هیف ، کتبـسح  مظعتل 

کلمع هللا و نکیل  و  راوبلا ، ثروی  طیرفتلا  طیرفتلا و  بجوی  نواهتلا  ناف  کیلع ، قحی  امب  نواـهتتف  هرخـالا  لوه  اـهرورغ  ایندـلا و 
دمتعاف هیلع  رکـشلاب و  مصتعاف  هلـضف ، کیدـل  رهظا  ایندـلا و  یف  هتمعن  کیلع  غبـسا  دـق  هللا  ناف  باوثلا ، جرا  یلاـعت  كراـبت و  هیف 

نم سبلا  معنلا و  نم  لمح  امیف  قحلا  ضقا  نینـسحملا و  هریـس  نیرکاـشلا و  رکـش  ردـقب  بیثی  هللا  ناـف  اـناسحا ، اریخ و  هللا  كدزی 
امامن و نقدصت  اودع و ال  ننهادت  اروفک و ال  نلـصت  ارجاف و ال  نمحرت  ادـساح و ال  نلیامت  ابنذ و ال  نرقحت  همارکلا و ال  هیفاعلا و 
اکحـضم و نظحالت  الطاب و ال  نبیجت  اناسنا و ال  نرقحت  ایئارم و ال  ندمحت  ایواغ و ال  نعبتت  .ال  اقـساف و  نیلوت  ارادغ و ال  ننمات  ال 

بلط یف  نطرفت  اهفـس و ال  نبکرت  احرم و ال  نیـشمت  اخذـب و ال  نیتات  ـال  ابـصغ و  نلمعت  ـال  ارجف و  نبهرت  ـال  ادـع و  نفلخت و  ـال 
هبهر ملاظلا  نع  نضمغت  انایع و ال  مایالا  عفدت  و ال  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هرخالا
يوذ براجتلا و  لها  نع  ذـخ  و  ملحلاب ، کسفن  لمعتـسا  ءاهقفلا و  هرواشم  رثکا  .ایندـلاب و  هرخالا  باوث  نبلطت  هفاـخم و ال  وا  هنم 

مهتعفنم و نم  رثکا  مهررـض  ناف  الوق  مهل  نعمـست  لخبلا و ال  هقدـلا و  لها  کتروشم  یف  نلخدـت  ـال  و  همکحلا ، يارلا و  لـقعلا و 
اذا و  هیطعلا ، لیلق  ذخالا  ریثک  تنکاصیرح  تنک  اذا  کنا  ملعا  .حشلا و  نم  کتیعر  رما  یف  تلبقتـسا  املا  داسف  عرـسا  یـش ء  سیل 

و مهنع ، روجلا  كرت  مهلاوما و  نع  فکلاب  کتبحم  یلع  دـقتعت  امنا  کتیعر  ناف  الیلق ، ـالا  كرما  کـل  مقتـسی  مل  کلذـک  تنک 
یصاعلا نا  هبر و  ناسنالا  هب  یصع  ام  لوا  هنا  ملعا  .حشلا و  بلنتجاف  مهل  هیطعلا  نسح  مهیلع و  لاضفالاب  کل  کئایلوا  ءافص  مودی 

نیملـسملل لعجا  قحلاب و  دوجلا  قیرط  لهـسف  نوحلفملا ) مه  کئلواف  هسفن  حـش  قوی  نم  و   ) لـج زع و  هللا  لوق  وه  يزخ و  هلزنمب 
دقفت .ابهذـم و  المع و  هب  ضرا  اقلخ و  کسفنل  هددـعاف  دابعلا ، لامعا  لضفا  نم  دوجلا  نا  نقیا  و  ابیـصن ، اظح و  کـتیب  نم  مهلک 
کل موقی  مهتقاـف و  هللا  کلذـب  بهذـیل  مهـشیاعم  یف  مهیلع  عسو  مهقازرا و  مهیلع  ددرا  و  مهبتاـکم ، مهنیواود و  یف  دـنجلا  روـما 
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هتیعر هدـنج و  یلع  نوکی  نا  هداعـسلا  نم  ناطلـس  يذ  بسح  و  احارـشنا ، اصولخ و  كرما  کتعاط و  یف  مهبولق  هب  دـیزی  مهرما و 
هب لمعلا  موزل  رخالا و  بابلا  هلمکت  راعشتساب  نیتیلبلا  يدحا  هورکم  لیازف  هتعسوت ، هتیانع و  هفاصنا و  هتطیح و  هل و  لدع  یف  همحر 

نماثلا و لصفلا   ) هنال رومالا ، نم  یـش ء  هب  سیل  يذـلا  ناکملاب  هللا  نم  ءاضقلا  نا  ملعا  .احالف و  واحالـص  احاجن و  هللا  ءاش  نا  قلت 
ءاضقلا و یف  لدعلا  هماقاب  و  ضرالا ، یف  لاوحالا  هیلع  لدتعی  يذلا  هللا  نازیم  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

هللا قزری  هعاطلا و  قح  يدوی  هشیعملا و  نسحت  مهقوقح و  سانلا  ذـخای  مولطملل و  فصتنت  لبـسلا و  نماـت  هیعرلا و  حلـصت  لـمعلا 
هللا و رما  یف  دتـشا  و  ءاضقلا ، یف  لدعلا  قحلا و  زجتنی  اهیراجم  یلع  و  عئارـشلا ، ننـسلا و  يرجت  نیدـلا و  موقی  همالـسلا و  هیفاعلا و 
كدج و رقی  کحیر و  نکـستل  مسقلاب و  عنقا  قلقلا و  رجـضلا و  نم  دعبا  هلجعلا و  للقا  دودحلا و  هماقال  ضما  فطنلا و  نع  عروت 

یف كذـخای  و ال  هجحلا ، یف  غلبا  ههبـشلا و  دـنع  فق  مصخلا و  فصنا  کقطنم و  یف  ددـس  کتمـص و  یف  هبتنا  کـتبرجتب و  عنقا 
فارا کبرل و  عضاوت  ربتعا و  رکفت و  ربدـت و  رظنا و  بقار و  نات و  تبثت و  مئال و  مول  هاماحم و ال  هاـباحم و ال  كاـیاعر  نم  دـحا 

رظنا .اهقحریغباهلاک و  اهتنا  میظع  ناکمب  هللا  نم  ءامدـلا  ناف  مد  کفـس  یلا  نعرـست  و ال  کسفن ، یلع  قحلا  طلـس  هیعرلا و  عیمجب 
اظیغ و اتبک و  مهودع  هودعل و  هعنم و  هعـس و  هلهال  هعفر و  ازع و  مالـسالل  هللا  هلعج  هیعرلا و  هیلع  تماقتـسا  دق  يذـلا  جارخلا  اذـه 

نع ائیـش  هنم  نعفرت  ـال  و  هیف ، مومعلا  هیوستلا و  لدـعلا و  قحلاـب و  هباحـصا  نیب  هعزوـف  اراغـص ، ـالذ و  مهتدـهاعم  نم  رفکلا  لـهال 
هیف ارما  نفلکت  هل و ال  لامتحالا  قوف  هنم  نذخات  و ال  کتـصاخ ، نم  دحا  کل و ال  بتاک  نع  هانغل و ال  ینغ  نع  هفرـشل و  فیرش 

انزاخ و کتیالوب  تلعج  کنا  ملعا  .هماعلا و  یـضرل  مزلا  مهتفلال و  عمجا  کـلذ  ناـف  قحلا  رم  یلع  مهلک  ساـنلا  لـمحا  و  طـطش ،
یف هقفنت  مهتردقم و  مهوفع و  نم  كوطعا  ام  مهنم  ذخات  مهمیق  مهیعار و  کنال  کتیعر  کلمع  لها  یمس  امنا  و  ایعار ، واطفاح 

ملعلا لمعلاب و  هربخلا  هبرجتلاوب و  ریبدـتلا  يارلا و  يوذ  کلمع  روک  یف  مهیلع  لمعتـساف  مهدوا ، میوقت  مهحالـص و  مهرما و  ماوق 
نم کلذ  ناف  قزرلا  یف  مهیلع  عسو  و  فافعلا ، و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هسایـسلاب
هیف تمق  هترثآ و  یتم  کناف  فراص ، هنع  کنفرصی  لغاش و ال  هنع  کنلغشی  و ال  کیلا ، دنسا  تدلقت و  امیف  کل  همزاللا  قوقحلا 
یلع تنعا  کـتیعر و  نم  هحیـصنلا  تزتـحا  کـلامعا و  یف  هثودـحالا  نسح  کـبر و  نـم  هـمعنلا  هداـیز  هـب  تیعدتـسا  بجاولاـب 

تیوق کلاوما و  ترفوت  کجارخ و  رثکف  كروک  یف  بصخلا  رهظ  کتیحانب و  هرامعلا  تشف  كدلبب و  تاریخلا  تردف  حالصلا ،
دنع کلذ  یف  لدـعلا  یـضرم  هسایـسلا  دومحم  تنک  کسفن و  نم  مهیف  ءاطعلا  هماقاب  هماعلا  ءاضرا  كدـنج و  طابترا  یلع  کلذـب 

.هللا و ءاش  نا  كرما  هبغم  دجت  ائیـش  هیلع  مدقت  اذه و ال  یف  سفانف  هدع ، هلآ و  هوق و  لدع و  اذ  اهلک  كروما  یف  تنک  كودـع و 
یف لماع  لک  نم  کناک  یتح  مهلامعا  مهتریـسب و  کیلا  بتکی  کلامع و  رابخا  كربخی  اـنیما  کـلمع  نم  هروک  لـک  یف  لـعجا 

توجر هیفاعلا و  هیف و  همالـسلا  تیار  ناف  کلذ ، نم  تدرا  ام  بقاوع  یف  رطناف  رماب  هرماـت  نا  تدرا  نا  و  هلک ، هرمـال  نیاـعم  هلمع 
یف لجرلا  رظن  امبر  هناف  هتدع ، هیف  ذخ  مث  ملعلا  رـصبلا و  لها  عجار  هنع و  فقوتف  الا  هضماف و  عنـصلا  حصنلا و  عافدـلا و  نسح  هیف 
لک یف  مزحلا  لمعتساف  هرما ، هیلع  ضقن  هکلها و  هبقاوع  یف  رظنی  مل  نا  هبجعا و  کلذ و  هاوقف  يوهی  ام  یلع  هاتا  دق و  هرما  نم  رما 
نا ملعا  .ترخا و  يذلا  کموی  لمع  نع  کیهلت  ثداوح  وا  روما  یف  کبر  هراختـسا  رثکا  و  هوقلاب ، هللا  نوع  دعب  رـشاب  تدرا و  ام 
موی لکل  تیـضما  اذاف  هنع ، ضرعت  یتح  کلذ  کلغـشف  نیموی  رما  کـیلع  عمتجا  هلمع  ترخا  اذا  هیف و  اـمب  بهذ  یـضم  اذا  مویلا 

مهتیوـط ءافـص  قبتـسا  مث  مهنم  فرـشلا  يوذ  ساـنلا و  رارحا  رظنا  .کناطلـس و  روـما  تمکحا  کندـب و  کـسفن و  تـحرا  هـلمع 
هـصلاخملا حصنلاب و  مهترهاظم  کل و  مهتدوم  بیذهت  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

مهلاح حلـصا  مهتنووم و  لمتحاف  هجاحلا  مهیلع  تلخد  دـق  نمم  تاـتویبلا  لـها  دـهاعت  مهیلا و  نسحا  مهـصلختساف و  كرما  یلع 
رقتحملا کیلا و  هملظم  عفر  یلع  ردـقی  نم ال  نیکاـسملا و  ءارقفلا و  روما  یف  رظنلل  کـسفن  درفنا  .اـسم و  مهتلخلا  ودـجی  ـال  یتح 
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مهتالاح مهجئاوح و  عفرب  مهرم  کتیعر و  نم  حالـصلا  لها  هلاثماب  لکو  هلاـسم و  یفحا  هنع  لاـساف  هقح ، بلطب  هل  ملع  ـال  يذـلا 
هفیلخلاب ءادـتقا  لاملا  تیب  نم  اقازرا  مهل  لعجا  مهلماراو و  مهاماتی  ءاسابلا و  يوذ  دـهاعت  و  مهرما ، هللا  حلـصی  امب  اهیف  رظنتل  کیلا 

مدق لاملا و  تیب  نم  ءارضالل  رجا  و  هدایز ، هکرب و  هب  کقزری  مهشیع و  کلذب  هللا  حلصیل  مهل  هلصلا  مهیلع و  فطعلا  یف  هللا  هزعا 
ءابطا اهنوقفری و  اماوق  مهیووت و  ارود  نیملسملا  یـضرمل  بصنا  و  مهریغ ، یلع  هیارجلا  یف  هرثک  نیظفاحلا ال  مهنم و  نآرقلا  هلمح 

لـضفا مهقوقح و  اوطعا  اذا  سانلا  نا  ملعا  .لاملا و  تیب  یف  فرـس  یلا  کلذ  دوی  مل  ام  مهتاوهـشب  مهفعـسا  و  مهماقـسا ، نوجلاعی 
امبر و  مهنم ، قفرلا  لضف  هدایزلا و  لین  یف  اعمط  مهتالاح  یلا و  مهجئاوح  عفر  نود  مهـسفنا  بلطت  مل  کلذ و  مهـضری  مل  مهیناـما 

لدعلا و یف  بغری  نم  سیل  و  هقـشم ، هنووم و  هب  هلانی  ام  اهنم  هنهذ  هرکف و  لغـشی  هیلع و  دری  ام  هرثکل  سانلا  رومال  حفـصتملا  مرب 
سانلل نذـالا  رثکا  .هب و  هتمحر  سمتلی  هللا و  یلا  هبرقی  اـم  لبقتـسی  يذـلاک  لـجالا  باوث  لـضف  لـجاعلا و  یف  هروما  نساـحم  عفری 

قطنملا و هلاسملا و  یف  مهل  نل  كرـشب و  مهل  رهظا  کحانج و  مهل  ضفخا  کـمارحا و  مهل  نکـس  کـهجو و  مهل  زربا  کـیلع و 
یف نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) هعینـصلا سمتلا  سفن و  بیط  هحامـسب و  طـعاف  تیطعا  اذا  و  کلـضف ، كدوجب و  مهیلع  فطعا 
امب ربتعا  .هللا و  ءاش  نا  هحبرم  هراجت  کلذ  یلع  هیطعلا  ناف  نانم ، ردـکم و ال  ریغ  رجالا  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک 
اهلک کلاوحا  یف  مصتعا  مث  هدئابلا ، ممالا  هیلاخلا و  نورقلا  یف  هسایرلا  ناطلـسلا و  نم  کلبق  نم  یـضم  نم  ایندلا و  روما  نم  يرت 

، هللا طخس  یلا  اعد  هفلاخ و  کلذ و  قراف  ام  بنتجا  .هباتک و  هنید و  هماقا  هتنـس و  هتعیرـشب و  لمعلا  هتبحم و  دنع  فوقولا  هللا و  رماب 
مهتدـهاشم و ءاملعلا و  هسلاجم  رثکا  .افارـسا و  قفنت  امارح و ال  عمجت  اـهنم و ال  نوقفنی  لاومـالا و  نم  کـلامع  عمجت  اـم  فرعا  و 

نم کیلع  کتـصاخ  کئالخد و  مرکا  نکیل  و  اهیلاعم ، ورومالا  مراکم  راـثیا  اـهتماقا و  ننـسلا و  عاـبتا  كاوه  نکیل  و  مهتطلاـخم ،
کلایلوا و حـصنا  کئلوا  ناف  صقنلا ، نم  کیف  ام  کمالعا  رـس و  یف  کیلا  کلذ  ءاـهنا  نم  کـتبیه  هعنمی  مل  کـیف  اـبیع  ياراذا 
هبتکب و هیف  کیلع  لخدـی  اـتق  موی و  لـک  یف  مهنم  لـجر  لـکل  تقوف  کـباتک  کترـضحب و  نیذـلا  کـلامع  رظنا  .کـیرهاظم و 

کمهف كرـصب و  کعمـس و  کلذ  نم  کیلع  هدروی  امل  غرف  مث  کتیعر ، كروک و  رما  کلامع و  حئاوح  نم  هدنع  ام  هترماوم و 
یلا هفرصاف  کلذل  افلاخم  ناک  ام  هیف و  هللا  رختـسا  هضماف و  قحلا  مزحلل و  اقفاوم  ناک  امف  هل ، ریبدتلا  هیلا و  رظنلا  ررک  و  کلقع ، و 

ءاـفولا و ـالا  مهنم  دـحا  نم  لـبقتال  و  مهیلا ، هیتاـت  فورعمب  مهریغ  یلع  ـال  کـتیعر و  یلع  نتمت  ـال  .هنع و  هلاـسملا  هـیف و  تـبثتلا 
هرختسا كروما و  عیمج  یلع  هللااب  نعتـسا  و  هب ، لمعلا  هیف و  رظنلا  رثکا  و  کیلا ، یباتک  مهفت  هفیلخلا و  روما  یف  نوعلا  هماقتـسالا و 

همذلل و انیکمت و  ازع و  هلهال  اماظن و  هنیدل  یضر و  ناک هللا  ام  کتبغر  لضفا  کتریس و  مطعا  نکیل  .هلها و  حالـصلا و  عم  هللا  ناف 
مامتب هتمحر  هلـضف و  کیلع  لزنی  نا  و  كءالک ، كدشر و  کقیفوت و  کنوع و  نسحی  نا  دللا  لاسا  انا  و  احالـص ، الدـع و  هلملا 

کلاثما لضفا  کلعجی  یتح  کل  هتمارک  کیلع و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هلـضف
هیفاعلا و کتیعر  نم  کقزری  و  کـیلع ، یغب  كاواـن و  نم  كودـع و  کـلهی  نا  و  ارما ، ارکذ و  مهاـسلا  اـظح و  مهرف  وا  ابیـصن و 

امل ارهاط  نا  اورکذ  و  يربطلا : لاق  .بیجم  بیرق  هنا  قیفوتلا ، هوقلا و  زعلاب و  كرما  یلعتـسی  یتح  هساسو  کـنع و  ناطیـشلا  زجحی 
ام لاقف : هیلع  يرق  یتح  هب  اعدـف  نوماملا  غلب  یتح  هرما  عاش  هوسرادـت و  هوبتک و  سانلا و  هعزانت  دـهعلا  اذـه  هللادـبع  هنبا  یلا  دـهع 

ءافلخلا و هعاط  هضیبلا و  ظفح  هیعرلا و  کلملا و  حالصا  هسایـسلا و  يارلا و  ریبدتلا و  ایندلا و  نیدلا و  رما  نم  ائیـش  بیطلاوبا  یقبا 
هلج يرت  امک  وه  و  تلق : .لامعالا  یحاون  یف  لامعلا  عیمج  یلا  کلذب  بتکی  نا  رما  و  هب ، یصوا  همکحا و  دق  الا و  هفالخلا  میوقت 

حرـش یف  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  و  اذه ، .رخا  طافلاب  رتشالا  یلا  اذـه  هدـهع  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نم  ذوخام  هلک  لب 
رکب یبا  نب  دمحم  یلو  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا یفقثلا  تاراغ  نع  هبطخلا  هبتع ) نب  مشاه  رصم  هیلوت  تدرا  دق  و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق
یلع هظلغلاب  نیملسملا و  یلع  نیللاب  دهـشملا و  بیغملا و  یف  یلاعت  هللا  فوخ  هینالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  يوقتب  هرما  هل : بتک  رـصم 
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يزجی هللا  عاطتـسا و  ام  ناسحالاب  سانلا و  نع  وفعلاب  ملاظلا و  یلع  هدـشلا  مولظملا و  فاصناب  همذـلا و  لها  یلع  لدـعلاب  رجاـفلا و 
ام ال هبوثملا  میظع  هبقاعلا و  نم  کلذ  یف  مهل  ناف  هعامجلا ، هعاطلا و  یلا  هلبق  نم  وعدـی  نا  هرما  و  نیمرجملا ، بذـعی  نینـسحملا و 

مث عدـتبی ، هنم و ال  صقتنی  لبق و ال  نم  هیلع  یبجت  تناـک  اـم  یلع  ضرـالا  جارخ  یبجی  نا  هرما  و  ههنک ، فرعی  ـال  هردـق و  ردـقی 
نا و  لبق ، نم  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هیلع نومـسقی  اوناک  ام  یلع  هلها  نیب  همـسقی 

قحلاب سانلا  نیب  مکحی  نا  هرما  ءاوس و  قحلا  یف  دیعبلا  بیرقلا و  نکیل  و  ههجو ، هسلجم و  یف  مهنیب  یـساوی  نا  هحانج و  مهل  نیلی 
هاوس نم  یلع  هرما  هتعاط و  رثآ  یقتا و  نم  عم  هوانث  لج  هللا  ناف  مئال ، همول  هللا  یف  فاخی  يوهلا و ال  عبتی  ـال  طـسقلاب و  موقی  نا  و 

عمجا هبتک  ذـخا  هلتق  صاعلا و  نب  ورمع  هیلع  رهظ  املف  هب ، بداتی  باتکلا و  اذـه  یف  رظنی  ناک  ادـمحم  نا  يور  هنا  هنع  لقن  مث  … 
لاقف .قرحت  نا  ثیداحالا  هذهب  رم  هل : هبقع  نب  دیلولا  لاقف  هنم ، بجعتی  باتکلا و  اذه  یف  رظنی  هیواعم  ناکف  هیواعم ، یلا  اهب  ثعبف 

! کحی و  هیواعم : لاق  اهنم ؟ ملعتت  كدـنع  بارت  یبا  ثیداحا  نا  ساـنلا  ملعی  نا  يارلا  نمفا  دـیلولا : هل  لاـقف  .کـل  يار  ـال  هم ، هل :
انانفا نامثع و  لتق  هنا  الول  لاقف : هلتاقت !؟ یلعف م  هئاضق  هملع و  نم  تبجعت  تنک  نا  دـیلولا : لاقف  اذـه ! لثماملع  قرحا  نا  ینرماـتا 

یلو یتح  هیما  ینب  نئازخ  یف  کلت  لزت  ملف  هنبا ، دنع  تناک  رکب  یبا  بتک  نم  لب  یلع  بتک  نم  هذه  لوقن  ال  لاق : مث  .هنع  انذخال 
هیف رظنی  يذلا  باتکلا  نا  قیلالا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مث  مالـسلا .) هیلع   ) یلع ثیداحا  نم  اهنا  رهظا  يذـلا  وهف  زیزعلادـبع  نب  رمع 

ءاضقلا و بادالا و  سانلا  ملعت  هنم  هدـحو و  جیـسن  هناف  رتشالا ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هدـهع وه  هماکحاب  یتفی  هنم و  بجعی  هیواـعم و 
یف داهتجا  هنا  یلا  افاضم  تلق : .كولملا  نئازخ  یف  ینتقی  نا  هلثمل  قیقح  و  رتشالا ، مس  امل  هیواعم  یلا  راص  دهعلا  اذـه  و  هسایـسلا ،

فرصنا املف  مالسلا ) هیلع   ) یلع انب  یلص  لاق : هملس  نب  هللادبع  نع  ادنسم  اضیا  یفقثلا  هاور  رخآ  اربخ  ربخلا و  اذه  ناف  صنلا  لباقم 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رمتـسا واهدعب  سیکا  فوس  رذتعا  هرثع ال  ترثع  دقل  لاق :
هنا ال یلا  بتکف  رـصم  یلع  رکب  یبا  نب  دمحم  تلمعتـسا  ینا  لاقف : نینموملاریما ؟ ای  کلاب  ام  انلقف : رـشتنملا  تیتشلا  رمالا  عمجا  و 

رصم قیرط  یف  مزلقلا  یف  مس  رتشالا  نال  هسفن ، یف  حصی  .باتکلا ال  ذخا  لتقف و  هنـس  بدا و  هیف  اباتک  هیلا  تبتکف  هنـسلاب ، یل  ملع 
یف اریسا  راص  دمحم  امنا  و  ایقاب ، هناظلس  ناک  رتشالا و  دهع  ذخای  نا  ردق  نمف  مالسلا ) هیلع   ) هفرصت یف  مزلقلا  رصم و  ناک  هیفخ و 
ریغ هیواعم  هذخا  ام  نوک  رهاظلا  نا  الا  هساقن  یفکی  اضیا  ناک  نا  رکب و  یبا  نب  دـمحم  یلا  باتکلا  كاذ  و  هبتک ، اوذـخاف  مهیدـیا 

و هیواعم ، یلا  هتروریـص  یلع  ع )  ) فسات هنـس و  بدا و  هیف  اباتک  ناک  یناثلا  ربخلا  یف  و  عمجا ، هبتک  ذـخا  لوـالا  ربخلا  یفف  كاذ ،
.یتالا یف  هقرطب  دمحم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هباتک یتای 

هینغم

ریخ رکذتت  نا  نم  ردصملا  بارعالا : .هیلع  هجحلا  تذخا  هیلع : تقثوتسا  .فلـسلا و  ایاقب  هداعلا و  ثیدحلا و  یلع  رثالا  قلطی  هغللا :
یف مکاح  لکل  اروتـسد  حلـصی  يذلا  دهعلا  اذه  هلماعل  مامالا  بتک  نا  دـعب  خـلا ..) رکذـتت  نا  کیلع  بجاولا  و  : ) ینعملا بجاولا ،

نیحلاصلا جـهن  کلـسی  نا  و  سانلا ، فنی  رثا  ریخ و  لکب  و  هیبن ، هنـس  هللا و  باتکب  و  هب ، لـمعلا  یلع  صرحی  نا  هرما  رـصع - لـک 
.لحنلا  43 نوملعت - متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولاساف  هناحبس : لاق  بوغرم ، بولطم و  ریخلا  قحلاب و  ءادتقالا  ناف  یقب ، یـضم و  نمم 

ارذع و  کیلع ، هجح  نوکیل  هلمع ، کنم  بلطی  ام  هیف  کل  تحـضوا  و  دهعلا ، اذـه  کل  تبتک  خـلا ..) هجحلا  نم  هب  تقثوتـسا  (و 
(.. خلا هللا  لاسا  انا  و   ) .لاسا لوعفم  ینقفوی  نا  نم  ردصملا  .فعـضلا و  نم  هفعاضملا ال  نم  همارکلا : فیعـضتو.یلاعت  هللا  دـنع  یل 

هقوقحب مایقلل  هقفوی  نا  ریخ  لک  یلع  هتردـق  و  یـش ء ، لک  تعـسو  یتلا  هتمحرب  هلاس  و  هناحبـس ، هیلا  لاهتبالاب  همـالک  ماـمالا  متخ 
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هناحبس باجتـسا  دق  و  هتاضرم ، هللا و  لیبس  یف  هداهـشلاب  هتایح  متخی  نا  و  مهدنع ، هدنع و  ادومحم  نوکی  و  هدابع ، قوقح  یلاعت و 
یبا نب  یلع  مسا  اهیف  ددرتی  الا و  رهدلا  نم  هیناث  رمتال  رکذلا  لیمج  اما  .هبارحم  یف  وه  ردغلا ، فیـسب  دهـشتسا  ثیح  مامالا  ءاعدـل 
لیج رـصع و  لک  یف  هتعیـش  نم  نییالملا  نا  هلک  کلذ  قوف  .موی و  رخآ  یلا  و  ناک ، ذنم  هباتک  اقطن و  سیدـقتلا  میظعتلاب و  بلاط 

ثیدـحلا اذـه  لقن  .رانلا  نم  هئارب  یلع  بح  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) مظعالا لوسرلا  لوقل  هیلع  ءانثلاب  هل و  ءـالولاب  هللا  یلا  نوبرقتی 
هرـضنلا ضایرلا  باتک  نع  لقن  اـضیا  .ه و  هنس 1285  لوبماتـسا  هعبط  يوانملل ص 62  قئاقحلا  زونک  نع  هسمخلا  لـئاضف  بحاـص 

لکاـی یلع  بح  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نا  رـصمب  داـحتالا  هعبطمب  یلوـالا  هعبطلا  ص 215  يربـطلا ج 2  بحملل 
نم سیل  .رصمب و  هعبط 1349  یف ج 2 ص 194  يدادغبلا  بیطخلا  ثیدـحلا  اذـه  رکذ  اضیا  .بطحلا و  رانلا  لکات  امک  بونذـلا 

.فهکلا و  110 احلاص - المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  وجری  ناک  نمف  یلاعت : لاق  لمعلاب ، هعباتملا  لمـشی  ام  اـنه  بحلاـب  دارملا  نا  کـش 
: مامالا لاق  .ائیـش و  هللا  دنع  کنع  ینغا  یناف ال  دمحم ، تنب  انا  یلوقت : و ال  همطاف ، ای  یلمعا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 

.مهدحا وه  و  نیبنذملا ، ضغبی  و  مهلمع ، لمعی  نیحلاصلا و ال  بحی  نمم  نکت  و ال 

هدبع

لیواتلا رذـحا  لمعن و  انتیار  ام  لثم  هیف  لمعا  کلذ و  لک  رکذـت  يا  مدـقت  ام  عیمج  یلا  دوعی  اـهیف  ریمـض  اـهیف : هب  اـنلمع  اـمم  … 
يوهلا بسح 

تیـضق نم  دنع  کل  رذع  هناف  لدعلا  حضاولا  رذعلا  نم  دیری  هقلخ : یلا  هیلا و  حضاولا  هردـقب …  هقلعتم  یلع  هبغر : لک  ءاطعا  … 
افاعضا همارکلا  هدایز  يا  همارکلا : فیعضت  همعنلا و  هعفنم …  نم  هتمرح  وا  هبوقع  هیلع  تیرحا  نمیف  هللا  دنع  رذع  هیلع و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب یئوکین  شور  ای  دنا ، هداد  یتسرد  لدع و  هب  هکیئاهمکح  زا  هتشذگ  تناینیشیپ  هب  هک  ار  هچنآ  يروآدای  هک  تسا  بجاو  وت  رب  و 
، دنا هتـشاد  اپ  هب  هک  ار  ادخ  باتک  رد  بجاو  رما  ای  دنا ، هدرک  لقن  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  نامربمغیپ - زا  هک  يربخ  ای  دنا ، هدرب  راک 

شرافـس وت  هب  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ  يوریپ  رد  و  ینک ، یم  يوریپ  میدومن  راـتفر  نآ  هب  روـما  نیا  رد  اـم  هک  يدـید  ار  هچنآ  سپ 
شهاوخ اوه و  هب  وت  سفن  هک  یماـگنه  اـت  مدومن  راوتـسا  وت  رب  ار  دوـخ  تجح  هماندـهع  نیا  هب  نم  و  یئاـمن ، یم  شـشوک  مدرک 

نآ و  تسین ، هدنهد  قیفوت  یکین  هب  هدنرادهاگن و  يدب  زا  زگره  یسک  یلاعت  يادخ  زج  هب  سپ  یشاب ، هتشادن  يا  هناهب  دنک  باتش 
هوکز و زاـمن و  رد  شـشوک  بیغرت و  هدومرف  شرافـس  دـهع و  نم  اـب  شیاهتیـصو  رد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  هک  ار 
( ار یـسک   ) و مهد ، یم  رارق  متـشون  وت  يارب  هک  ینامیپ  نایاپ  ار  ترـضح  نآ  شرافـس  تیـصو و  نم  و  دوب ، ناتنامالغ  رب  ینابرهم 
: تسا نآ  نایاپ  هک  تسا  هماندهع  نیا  زا  یتمسق  و.راوگرزب  هبترم و  دنلب  يادخ  تساوخ  تیـشم و  هب  رگم  تسین  یئاناوت  شبنج و 
هب درادـب  قفوم  ار  وت  نم و  هکنیا  میامن  یم  تساوخرد  یبولطم  ره  ندیـشخب  رب  شیئاـناوت  یگرزب  تمحر  یخارف  هب  ادـخ  زا  نم  و 

یسک يارب  تسا  يرگداد  لدع و  ادیوه  رذع   ) شقلخ وا و  ربارب  رد  ادیوه  رذع  نتشاد  زا  تسا  وا  يدونشخ  ءاضر و  نآ  رد  هچنآ 
نیب رد  ندوب  مانکین  اب  یتسرد ) هب  تسا  سک  نآ  نداد  شاداـپ  اـی  رفیک  هب  هراـبرد  ادـخ  دزن  و  یئاـمن ، یم  تواـضق  وا  هراـبرد  هک 
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تداهـش یتخبکین و  هب  ار  وت  نم و  یگدـنز  هکنیا  و  تزع ، ینوزفا  تمعن و  یمامت  و  اهرهـش ، رد  نتـشاد  کـین  هناـشن  و  ناگدـنب ،
ادـخ هداتـسرف  رب  دورد  و  مشابیم ) وا  تمحر  ياـیوج   ) میدرگ یم  رب  وا  يوس  هب  اـم  هک  دـناسر  رـس  هب  ادـخ ) هار  رد  ندـش  هتـشک  )

.دتسرف دورد  ادخ  دنا  هزیکاپ  كاپ و  یصقن ) بیع و  ره  زا   ) هک وا  لآ  وا و  رب  یفطصم ) ترضح  )

ینامز

لماک يوگلا 

یمن هک  ار  یبلاطم  هک  دهد  یم  هجوت  وا  هب  دنک  نایب  کلام  يارب  ار  همه  هتسناوت  یمن  هتشاد و  هتفگان  بلاطم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
مازعا ار  وت  هک  یماما  قلخ و  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  اـت  ینک  لـمع  نآ  هب  يریگب و  هرهب  یهلا  ناگدـنب  ناربماـیپ و  شور  زا  دـیاب  یناد 

درادن و یفاک  عالطا  هک  یعوضوم  ره  رد  .دربب  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  یگدنز  رد  سک  ره  هک  یساسح  هتکن  .یشابن  لوئسم  هتـشاد 
نآرق رد  ار  نانآ  ادخ  هک  یهلا  نادرم  شور  هب  دیاب  دنک  لیمکت  تسا  دوجوم  هک  يونعم  ياهلاناک  زا  ار  دوخ  تاعالطا  دناوت  یمن 
کلام هب  بلطم  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دریگب  قشمرـس  ناـنآ  زا  دـنک و  هجوت  هدرک  یفرعم  ربهر  وگلا و  هوسا  ناونع  هب  میرک 

ینک تقد  نآ  يارجا  رد  هک  تسوت  هفیظو  نیا  متفگ و  وـت  هب  ار  بلاـطم  مداد و  ماـجنا  ار  ما  هفیظو  نم  هک  دـنک  یم  تجح  ماـمتا 
هفیظو دـنراد  هقالع  ترـضح  نآ  همان  مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  هک  یناسک  رتشا و  کـلام  دراد و  نتفگ  هفیظو  مالـسلا  هیلع  ماـما  اریز 

.بلاطم نآ  هب  ندرک  لمع 

وت نم و  لاح  نیع  رد  دوب  ما  هفیظو  مدرک  شرافـس  وت  هب  هچنآ  دزومآ  یم  رتشا  کلام  هب  المع  مالـسلا  هیلع  ماما  نادـجو  کیرحت 
کمک وا  زاو  میروآ  دورف  میلست  رس  زیزع  يادخ  ربارب  رد  ود  ره  دیاب  میتسه و  يواسم  تیلوئسم  یگدنب و  رظن  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد 

يا هتکن  مینادب  فیدر  کی  رد  هفیظو  رظن  زا  نانآ  اب  ار  دوخ  هک  تسا  ناتسدریز  بلج  يارب  هتـسیاش  یـشور  دوخ  نیا  .میهاوخب و 
هکنیا اب  میتسه  یهارمگ  ای  تیاده و  هار  رد  امـش  ای  ام  تسا : هدرب  راکب  میرک  نآرق  رد  ص )  ) دوخ ربمایپ  نابز  زا  زیزع  يادـخ  هک 

ار شدوخ  دیامن  بذج  تیونعم  هب  ار  وا  دنک و  کیرحت  ار  هدنونـش  نادجو  هکنیا  يارب  ص )  ) ربمایپ اما  تسا  رفاک  تبحـص  فرط 
يارب ار  يو  نادـجو  دـهاوخ  یم  دـهد  یم  رارق  کـلام  فیدر  رد  ار  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـهد  یم  رارق  وا  فیدر  رد 

ندروآ تسدـب  یعامتجا و  تامدـخ  يارب  قیفوت  کـین و  ماـن  هب  تهج  نیمه  هب  دـنادرگ  رترادـیب  رتشیب  تامدـخ  تهج  یگداـمآ 
یهلا تاغیلبت  زا  سپ  میهاربا  هک  يا  هتکن  .دـهد  یم  هجوت  رتلماک  تروص  هب  هفیظو  ماجنا  روظنم  هب  رتشیب  يونعم  يدام و  تاـناکما 

نیرخآ تداهـش  يوزرآ  .دـنامب  یقاب  نم  زا  یکین  مان  دـهاوخ : یم  ادـخ  زا  هدرک و  هراشا  نآ  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  برق  ساسحا  و 
نآ رب  لیلد  اعد  نیا  تسادـخ و  هار  رد  تداهـش  هفیظو و  ماجنا  هار  رد  يزوریپ  رتشا  کلام  دوخ و  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوزرآ 

يوس زا  دراد و  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  يوزرآ  هتـسناد  یم  هتخانـش و  یم  بوخ  یلیخ  ار  رتشا  کلام  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 
یم ادـخ  هار  رد  تداهـش  ياعد  وا  يارب  تهج  نیمه  هب  دوش  یم  لاحـشوخ  نآ  هراـبرد  اـعد  یئوزرآ و  نینچ  هب  ندیـسر  زا  رگید 
راب هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  .دمآ  لئان  ادخ  هار  رد  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دننامه  دیـسر و  وزرآ  نیا  هب  رتشا  کلام  .دنک 

وا هب  میئادخ و  تاقالم  قاتشم  دیامرف : یم  دهد  قوس  لامک  تیونعم و  هب  هجیتن  رد  هجوت و  تمایق  گرم و  يارب  یگدامآ  هب  رگید 
نآ مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدروآ  دروم  ود  نآرق  رد  ار  هملک  نیمه  نیع  زیزع  يادـخ  .میراودـیما  وا  هب  درک و  میهاوخ  تشگزاب 
زا یفلتخم  بلاطم  هماندـهع  لقن  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا  کـلام  هماندـهع  دـیدحلا و  یبا  نبا  .تسا  هتفرگ  راـکب  بلطم  نیا  رد  ار 
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رد ناکیدزن  هب  تبسن  نارگید  ياهشرافس  زا  یشخب  تسا  مزال  دسیون : یم  اهنآ  لقن  زا  لبق  دنک و  یم  لقن  برع  ياه  همان  تیصو 
اریز دریگ ، رارق  نارگید  بلاطم  فیدر  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  الاو و  نینموملاریما  ماـما  مـالک  دـنچ  ره  دوش ، حرطم  باـتک  نیا 

رایـسب دـیدحلا  یبا  نبا  فارتعا  نیا  .تسا  توبن  قطنم  روانت  تخرد  زا  يا  هخاش  یهلا و  رون  زا  یعاعـش  مالـسلا  هیلع  ماما  بلاـطم 
نآ هیاس  ریز  هک  تسا  توبن  تخرد  زا  يا  هخاش  دـیجم و  نآرق  یهلا و  رون  زا  یعاعـش  مالـسلا  هیلع  ماما  بلاـطم  هک  تسا  بلاـج 

.تسا هتفای  دشر 

يزاریش دمحم  دیس 

نیـضاملا لاوحا  یف  ریـسلا  ناف  مهلاوحا  مهلامعا و  یلا  رظنت  ناب  کمدقت ) نمل  یـضم  ام  رکذـتت  نا   ) کلام ای  کیلع ) بجاولا  (و 
هنـس وا  (. ) ام  ) نایب هلداع ) هموکح  نم  ( ) ضرالا یف  اوریـسف  : ) هناحبـس لاق  اذـل  و  هلمعی ، نا  یغبنی  ام  یلا  هدـشری  ناـسنالا و  ظـقوی 
امب  ) لـمعلاب يدـتقتف )  ) یلاـعت هللا ) باـتک  یف  هـضیرف  وا  ص )  ) اـنیبن نـع   ) دراو ربـخ  يا  رثا ) وا   ) نـسح لـضف و  تاذ  يا  هلــضاف )
نا یفخی  و ال  هضیرفلا ، رثالا و  هنـسلا و  هموکحلا و  نم  رکذ  یف  يا  اهیف ) ( ) امم  ) یف ام )  ) یلا دئاع  ریمـضلا  هب ) انلمع  امم  تدـهاش 

سانلا هداتعا  حـلاص  لمع  وا  ص ،)  ) انیبن وا  نیقباسلا  ءایبنالا  نع  تناک  ءاوس  هنـسحلا  هقیرطلا  اهب  دارملا  ذا  رثالا ، نم  معا  اـنه  هنـسلا 
رهاظب لمعی  نا  ال  نیحلاصلا ، هباحـصلا  مامالا و  لامعا  قفو  لمعلا  نوکی  نا  تدهاش ) امب   ) هلوقب دارملا  نا  مث  .الثم  هسردملا  ءانبک 

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا دارملا  حـضوا  امنا  و  اـهریغ ، اـهب  دـیرا  رهاوظلا  نم  اریثک  ناـف  هنم  دارملا  مهف  نودـب  رهاوظلا  نم 
یف یتـاللا  مکبئاـبر  : ) هناحبـس هلوـق  یف  قفاـنملا  یلع  هالـصلا  نع  یهنلا  نم  دارملا  ـالثمف  راـیخالا ، باحـصا  هب  يدـتقا  اـمم  هـلمع 

هدئاع داهتجالا  هدئاف  ناف  کسفنل ) دهتجت  و   ) .اذکه هباحصلا و  لمع  هنیرقب  بلاغلا  نایبل  امنا  و  ادیق ، مکروجح )

( هب  ) قوثولا تبلط  يا  تقثوتـسا ) و   ) كروما لک  یف  هب  لمعتل  بعتت  ناب  اذه ) يدـهع  یف  کیلا  تدـهع  ام  عابتا  یف   ) کسفن یلا 
عرـست دنع   ) رذع و  هلع ) کل  نوکت  یکل ال   ) .تفلاخ اذا  رذع  کل  نوکی  ناب ال  کیلع ) یـسفنل  هجحلا  نم   ) دهعلا اذه  ببـسب  يا 

کل تنیب  ام  فالخ  یف  اهاوه ) یلا  کسفن 

( هبغر لک  ءاطعا  یلع  هتردـق  میظع  و   ) یتبلط ءاطعا  يرما و  حاجنال  هطـساو  هتمحر  هعـس  لعجا  يا  هتمحر ) هعـسب  هللا  لئـسا  اـنا  (و 
( هاضر هیف  امل   ) کلام ای  كایا ) ینقفوی و  نا   ) هیلا ناسنالا  بغری  ام  لک  ءاـطعا  یلع  رداـق  هناحبـس  هناـف  هتردـق )  ) قلعتم ب یلع ) )

رذـع هل  ناک  هب  لمع  نم  يذـلا  قحلا  یلع  میقن  نال  انقفوی  يا  هقلخ ) یلا  و   ) یلاعت هیلا ) حـضاولا  رذـعلا  یلع  هماـقالا  نم   ) هناـحبس
عم  ) یـشب ء ذـخوی  هتجح و ال  مدـقتتف  قحلاب  لمع  هناب  باجا  هیلع  لکـشا  املک  ذا  یـشب ء  ذـخوی  نا  نکمی  الف  هلامعا ، یف  حـضاو 
یف قدـص  ناسل  یل  لعجا  و  : ) هلوقب مالـسلا  هیلع  میهاربا  اعد  امک  ریخب ، مالـسلا  هیلع  هل  سانلا  رکذـی  ناـب  داـبعلا ) یف  ءاـنثلا  نسح 

فیعـضت و   ) همعن انیلع  هناحبـس  متی  ناب  همعنلا ) مامت  و   ) اهحالـصا اهترامعب و  دـالبلا ) یف   ) اـنم یقاـبلا  رثـالا ) لـیمج  و  (. ) نیرخـالا
( نوعجار  ) هناحبس هیلا ) انا   ) هللا لیبس  یف  هداهشلا ) هداعـسلاب و  کل  یل و  متخی  نا  و   ) انل همارکا  انیلع و  همرک  یف  دیزی  ناب  همارکلا )

ملس و   ) مهل هراذق  الف  نیرهاطلا )  ) مهیف ثبخ  الف  نیبیطا ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر یلع  مالـسلا  و   ) هباوث هباسح و  یلا  دارملا  و 
(. مالسلا  ) و هرخالا ، ایندلا و  هراکم  نم  املاس  هلعج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هل هللا  میلست  ینعم  و  اریثک ) امیلست 

يوسوم
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لیلق امع  .كریغل و  کنم  ذوخام  هناـف  نویعلل ، حـضو  دـق  اـمم  هب  ینعت  اـمع  یباـغتلا  و  هوسا ، هیف  ساـنلا  اـمب  راـثئتسالا  كاـیا و  (و 
و کناسل ، برغ  و  كدـی ، هوطـس  و  كدـح ، هروس  کفنا و  هیمح  کلما  .مولظملل  کنم  فصتنی  و  رومالا ، هیطغا  کنع  فشکنت 

یتح کسفن  نم  کلذ  مکحت  نل  و  رایتخالا ، کلمتف  کبضغ  نکسی  یتح  هوطـسلا ، ریخات  و  هردابلا ، فکب  کلذ  لک  نم  سرتحا 
و راثیالا ، لدب  راثئتسالا  هیضق  اهنا  يربک  هیمها  تاذ  هیـضق  یلا  مالـسلا  هیلع  هنم  ریذحت  اذه  کبر ) یلا  داعملا  رکذب  کمومه  رثکت 
هب عتمتی  امب  يوقلل  زوجی  رومالا ال  نم  رما  یف  ءاکرـش  سانلا  ناک  اذاف  هریغ  قح  لوانتی  هقح و  ذخای  نا  درفلل  حـیبی  يذـلا  راثئتسالا 
اذه یف  هعم  نوواستی  نیذلا  هئاکرـش  یلع  يدعتلا  نود  هقح  دنع  فقی  نا  بجی  لب  قحب  هل  سیل  ام  ذخاتل  هدـی  دـتمت  نا  هطلـس  نم 

اهل و کلامها  اهلک  نویعلا  تار  دـق  املظ و  تذـخا  یتلا  سانلا  قوقح  نم  هب  ملعلا  بجی  امع  لفاغتلا  زاوج  مدـع  یلا  هبن  مث  .قحلا 
فـشکنت موـی  هعفری  ملف  هنع  ملظلا  عـنم  نم  نکمت  وا  هملظ  نمم  هریغل  یلاوـلا  نم  صتقی  ثیح  رجدزم  هـیف  اـم  رومـالا  نـم  هـل  نـیب 

مولظملل صتقی  اهدنع  دیدح  مویلا  كرـصبف  کئاطغ  کنع  انفـشک  میکحلا و  زیزعلا  يدانی  تلمع و  ام  سفن  لک  یفوت  بجحلا و 
اهتقیقح و یلع  فشکنتـس  رومالا  تناک  اذا  و  هقحب …  بلاطی  قح  بحاـص  لـک  فقی  ءاـنرقلا و  نم  ءاـمجلل  صتقی  ملاـظلا و  نم 
کلذ و نع  هسفن  کلمی  لب  بضغی  الف  باسحلا  موی  ءاقلل  دادعتـسالا  هبهالا و  ذخا  نم  لقاعلل  دـبالف  اهتیلج  یلع  رومالا  حـضوتتس 

سانلا ضارعا  لکای  الف  يدیدح  ناسل  بحاص  ناک  اذا  مقتنی و  الف  هوطس  وذ  ناک  اذا  ماقتنالل و  هدحلا  هذخات  الف  ساب  وذ  ناک  اذا 
لکب راتخی  نا  عیطتـسی  بضغلا و  نکـسی  یتح  ماقتنالا  هوطـسلا و  رخا  کلذ  بجوی  یـش ء  لصح  اذا  لـب  مهتمارک  یلع  يدـتعی  وا 
افقوم داعملا  موی  هل  ناب  رارقلا  ذاختا  لـبق  ناـسنالا  رکفتیل  و  راـیتخالا …  هردـقلل و  هبلاـسلا  رومـالا  هذـه  رـسا  تحت  عقی  ـالف  هتیرح 

 … لعف لوق و  هکرح و  لک  نع  هباجالا  دعیلف  اعزج  اعزف و  بولقلا  هنم  صقترت 

وا هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  انیبن - نع  رثا  وا  هلـضاف ، هنـس  وا  هلداع ، هموکح  نم  کمدـقت  نمل  یـضم  ام  رکذـتت  نا  کیلع  بجاولا  (و 
و اذـه ، يدـهع  یف  کیلا  تدـهع  ام  عابتا  یف  کسفنل  دـهتجت  و  اهیف ، هب  اـنلمع  اـمم  تدـهاش  اـمب  يدـتقتف  هللا ، باـتک  یف  هضیرف 

یتلا هلداعلا  هموکحلا  نوکت  اذـکه  اهاوه  یلا  کسفن  عرـست  دـنع  هلع  کـل  نوکت  ـالیکل  کـیلع ، یـسفنل  هجحلا  نم  هب  تقثوتـسا 
هیرـشب هیمنـص  سیئرلل و ال  هیدوبع  هموکحلا و ال  یف  هیروتاتکد  ذا ال  سانلا ، نم  هعاطلا  عمـسلاب و  عتمتت  قحلا و  هدارا  نع  فشکت 

نا بجی  هموکحلا  هذه  یلع  تمدـقت  یتلا  هلداعلا  هموکحلاف  رومالا ، متت  هرماوال  اقبط  عیرـشتلا و  ذـخوی  هنم  مکحلا هللا  لب  هدـیدج ،
هلضاف هنس  یلا  یلاولا  رظنی  مث  ماعلا  مهکولس  مهتایح و  یف  ایلمع  اسرد  هوسا و  اهنم  هالولا  ذختیف  هیموکحلا  هریسملا  یف  هودق  نوکت 

زایتجالا هیف  نال  کلذ  لکب  يدتقیف  اهیلع  يرابلا  صن  هللا  باتک  یف  هضیرف  وا  لاضنلا  هریـسم  دئاق  هایحلا و  لوسر  نع  رثا  وا  هدشار 
هنـس و ال  هلداع - هموکح  نم  رثا  ال  کلذ - لک  نکی  مل  اذا  و  مالـسلا …  نمالا و  یطاش ء  یلا  لـصولا  تاـبقعلا و  رطاـخملا و  نع 
یف هللا  یـضرت  هعنقم  هجح  یلا  لوصولا  لیبس  یف  هعـسو  دـهتجی  نا  یلاولا  یلعف  هللا  باتک  یف  هضیرف  انیبن و ال  نع  رثا  ـال  هلـضاف و 
یف عرست  اذا  یلاولا  هساسا  یلع  بساحی  نا  نکمی  يذلا  هجحلا  وه  دهعلا  اذه  و  یموکحلا …  هلمع  یف  هانبتی  وا  هیلع  مدقی  رما  لک 

.هتاوهش هاوهب و  لمع  وا  هئاضق  یف  راج  همکح و 

حـضاولا رذـعلا  یلع  هماقالا  نم  هاضر  هیف  امل  كایا  ینقفوی و  نا  هبغر  لک  ءاطعا  یلع  هتردـق  میظع  و  هتمحر ، هعـسب  هللا  لاسا  انا  و 
کل یل و  متخی  نا  و  همارکلا ، فیعـضت  و  همعنلا ، ماـمت  دـالبلا و  یف  رثـالا  لـیمج  و  داـبعلا ، یف  ءاـنثلا  نسح  عـم  هـقلخ ، یلا  هـیلا و 

بلقلاب و عوشخلا  لصف  هللا ، یلا  لاهتبالا  ءاعدلا و  لصف  هنا  فیرشلا ، يولعلا  دهعلا  نم  ریخالا  لصفلا  وه  اذه  هداهشلا ) هداعـسلاب و 
بلط هیاهن  یف  و  داـبعلا …  ماـما  هللا و  ماـما  هجحلا  همادا  یف  لـثمتملا  هاـضر  هیف  اـمل  قیفوتلا  میدـی  نا  یلاـعت  هیلا  حراوجلا  حورلا و 
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يرخالا و بتارملا  عیمج  اهنع  رـصقت  یتلا  هیماسلا  هبترملا  اهنال  هللا  نم  اهبلطی  ملـسم و  لک  اهانمتی  یتلا  هداهـشلاب  هنرتقملا  هداعـسلا 
نم لطب  لاجرلا  نم  میظع  ثراحلا  نب  کلام  رتشالا )  ) .رتشالا ثراحلا  نب  کلام  همجرت  .نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  نا  اـناوعد  رخآ 

اـصوصخ هناش و  نم  لیلقتلا  وا  هلهاجت  نکمی  رود ال  هل  ناکف  هعبرالا  اهـصاخشا  یف  هفـالخلا  هریـسم  قفار  یبنلا و  رـصاع  ناعجـشلا 
اوداق نیذـلا  اهئامعز  اههوج و  دـحا و  رتشالا  ناکف  يومالا  مکحلا  نامثع و  هجو  یف  هیبعـشلا  هروثلا  اهیف  ترجفت  یتلا  هرتفلا  کـلت 

وه هبـسن : نیفـصلا …  لمجلا و  یبرح  هیولعلا و  هفالخلا  دـهع  یف  كرابم  كرحت  زراب و  رود  هل  ناـک  اـمک  هفوکلا  نم  هضراـعملا 
عخنلا .رتشالاب و  فورعملا  یعخنلا  عخنلا  نب  کلام  نب  همیذج  نب  ثرحلا  نب  هعیبر  نب  هملـس  نب  ثوغی  دـبع  نب  ثرحلا  نب  کلام 

هنال عخنلا  هل  لیق  و  ددا ) نب  کلام  نب  دلج  نب  هلع  نب  ورمع  نب  رـسج   ) یمـسی لجرل  بقل  هلمهم  نیع  اهدعب  ءاخلا و  نونلا و  حتفب 
هیف نمیلا و  دـالب  نم  لـهالا  ریثـک  داو  یف  هیرق  مسا  هشیب  .هفوکلا و  مالـسالا  یف  اولزن  و  هشیب )  ) لزن مهنع ، دـعب  يا  هموق  نم  عـختنا 
ماد ام  اهئافرط  و  هشیب )  ) نطب نم  لشالا  یصحلا و  دیدع  اهمالس  اهیلع  دودرمل  امالس  اهراد  يان  یلع  تدها  یتلا  ناف  رعاشلا : لوقی 

دحا ملعی  مل  اکلام  ینولتقا و  رتشالا : تحت  نم  ریبزلا  نبا  خرـص  امدـنع  اذـل  هب و  الا  فرعی  داک ال  یتح  رتشالاب  بقل  اهمامح و  اهیف 
تلاـسف هسار  یلع  كومریلا  موی  هتباـصا  هبرـضل  رتشـالاب  یمـس  .اـعیمج و  ـالتقل  رتشـالا  ینولتقا و  لاـق : ول  دـصقی و  نم  ساـنلا  نم 

نمیلا نم  یبرع  هنع : هفرعن  ام  لک  لب  مالسالا  لبق  رتشالا  هایح  نع  یـشب ء  خیراتلا  اندفری  مل  هتایح : .اهترتشف  هنیع  یلا  احیق  هحارجلا 
یبنلا نمز  یف  ملسا  هنا  فرعن  اننکل  ملسا و  نم  دی  یلع  همالسا و  خیرات  انیلا  لقنی  مل  هنا  امک  هلیصالا  هیبرعلا  هلیبقلا  عخنلا  یلا  عجری 
وعدیل نمیلا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  یبنلا  هجو  امدنع  هرجهلا  نم  هرـشاعلا  هنـسلا  یف  همالـسا  نوکی  نا  نکمی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نا نادمه - یه  و  لئابقلا - ربکا  عنقی  نا  دحاو  موی  لالخ  یف  عاطتـسا  اهدعب و  مالـسلا  هیلع  ایلع  هجوف  حلفی  ملف  مالـسالا  یلا  اهلها 
نم ءاج  يذـلا  دـنجلا  عم  كرتشا  هیـسداقلا و  كومریلا و  یتکرعم  رتشالا  دهـش  .مالـسالا  یلع  نمیلا  لها  عباتت  مث  تملـساف  ملـست 
نب هدـیبعابا  نا  هلماک  یف  ریثالا  نبا  رکذ  دـقف  تقولا  کلذ  یف  هفورعملا  هوجولا  نم  اهجو  ناـک  هنا  رهظی  هکرعملا و  لوخدـل  نمیلا 

کلام شیجلا - دـئاقلا و  کلذـب  و  هب - قحل  لاـق و  مث  هیکاـطنا …  قیرط  نع  مورلا  دـالب  یلا  هداوق  دـحا  عم  اـشیج  لـسرا  حارجلا 
نوخروملا هرکذ  دق  اهیلع و  مدقت  نمل  اددم  نوکت  نا  حلصت  هقرف  ساری  ناک  اکلام  نا  یلع  للدی  اذه  و  هل …  اددم  یعخنلا  رتشالا 

حتف یف  هدوهـشملا  تاماقملا  هل  نیفورعملا  ناسرفلا  دـحا  رتشـالل  هرکذ  دـنع  باـبللا  بحاـص  لاـق  دـقف  هتـالوطب  هفقاوم و  اورکذ  و 
یف هفوکلا : یف  رتشالا  هورکذم .) ماشلا  حوتف  یف  فقاوم  رتشالل  ناک  و   ) هباصالا بحاص  لاق  نیفص و  لمجلا و  یف  هریغ و  قارعلا و 

- يرسک همصاع  نئادملا  نولزنی  کلذ  لبق  اوناک  نوملسملا و  اهلزن  و  هفوکلا ، تطتخا  ماشلا  قارعلا و  حتف  دعب  رشع و  هعباسلا  هنسلا 
یلع امهرظن  عقوف  سانلل  امئالم  الزنم  اداتری  نا  هفیذح  ناملـس و  نم  الک  باطخلا  نب  رمع  رماف  اهنم  اوکتـشا  مهنکل  و  اهحتف - دـعب 

رقتسا نم  هلمج  نم  ناک  نئادملا و  نم  نوملسملا  لقتنا  تابثلا و  لزنم  اهلعجی  نا  یلاعت  هللا  اوعد  ایلص و  الزنف و  امهتبجعا  هفوکلا و 
ذنم هفوکلا  تیقب  ءافلخلا : دهع  یف  هفوکلا  ءافرشلا …  رارحالا و  لکل  ارقتـسم  ازکرم و  اهموی  نم  هفوکلا  تحـضا  رتشالا و  انلطب  اهب 
اوبل داهجلا  مهنم  بلط  ناف  مالسالا  همدخ  یف  اهدارفا  لک  اهلاجرف و  تابجاولا  قوقحلا و  نم  اهیلع  ام  هیدوم  هفیلخلل  هیف  اهریصمت و 

مهئارما عم  مهب  ریست  هنزتم  هبیتر  مهتریـسم  ترمتـسا  هایحلا و  هانب  ضرالا و  ءانبا  مهف  مهلمع  یف  رارمتـسالا  مهنم  بلط  نا  اوعـسو و 
مل ءارما  هال و  اهیلع و  نیع  هفیلخ و  نامثع  ءاج  یتح  کلذـک  رمالا  یقب  لاکـشا و  وا  ضارتعا  نود  هفیلخلا  مهنیع  نیذـلا  نییلحملا 
نم هفوکلا  لان  دـق  نیملـسملا و  دالب  نم  اهریغ  وا  ماشلا  رـصم و  وا  هرـصبلا  هفوکلا و  یف  ءاوس  اـهولوت  یتلا  مهزکارمل  ـالها  اونوکی 

روغثلا لئاوا  نم  تناک  یتلا  هیفوکلا  هایحلا  هریـسم  یف  دئار  ذف و  رود  رتشالل  ناک  ریبکلا و  بیـصنلا  مهملظ  نییومالا و  ءارمالا  روج 
نا انیلع  ناف  هفیلخلا  دـض  هروثلا  اهنم  تقلطنا  یتلا  زکارملا  یه  هفوکلا  نا  رابتعاب  داسفلا و  عفد  حالـصالاب و  بلاطت  یتلا  هیمالـسالا 

هحاسلا یلع  ترم  یتلا  ثادحالا  دصرن  هملـسملا و  عومجلا  کلت  تکرح  یتلا  عفاودلا  یع  فقن  یک  هریـصق  هرتف  ول  اهعم و  شیعن 
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هیواعم طیلـست  یلع و  مامالا  لتق  اـهئارج  نم  ناـک  ءاـیمع  هنتف  ماـما  باـبلا  تحتف  راوثلا و  فیـسب  هفیلخلا  لـتق  تجتنا  یتلا  هیفوکلا 
یلع ناک  رمع  یفوت  امدنع  ءارمالا : هفوکلا و  تاسدـقملا …  نیدـلا و  ساد  ناوهلا و  لذـلا و  مهماسف  نیملـسملا  باقر  یلع  قیلطلا 

بیرق طیعم  یبا  هبقع  نب  دـیلولا  هناـکم  نیع  هلزع و  مث  هنـس  ادعـس  یقبا  هفیلخ  ناـمثع  بختنا  اـمل  صاـق و  یبا و  نب  دعـس  هفوکلا 
مهقامعا و نم  اوزتها  یتح  صاـخ  لکـشب  هفوکلا  لـها  اذـه و  نییعتلا  اـبنب  هماـع  نوملـسملا  عمـس  نا  اـم  و  همـال ، هوخا  لـب  هفیلخلا 

یبنلا هایح  یف  ناسنالا  اذه  اهلجس  یتلا  ثادحالا  نم  اطیرش  دیلولا  مسا  داعا  یقیقحلا و  اهلکشب  دیلولا  هروص  مهناهذا  یف  تمسترا 
ابن داـعا  رییغتلا …  همقنلا و  یلع  نیملـسملا  لـمحت  يرخا  ثادـحال  ـالماح  نییعتلا  اذـه  نوـکی  نا  اوـبقرت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نا اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) لوقت یتلا  ابنلا  هیآ  تلزن  نمب  نوفرعی  مهنا  تایالا ، نم  هیف  هللا  لزنا  اـم  دـیلولا و  قسف  مهناـهذا  یلا  نییعتلا 

اقـساف ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  : ) یلاعت هلوق  و  نیمدان ) متلعف  ام  یلع  اوحبـصتف  هلاهجب  اموق  اوبیـصت  نا  اونیبتف  ابنب  قساـف  مکئاـج 
یتلا اهدحو  یه  هیتالا  مایالا  هلادتعا و  دیلولا و  هماقتـسا  یلع  فقو  دق  هلعلف  يارلا  بحاص  وه  هفیخلا  نا  املاط  نکل  و  نووتـسیال .)

هللادـبع لاملا  تیب  یلع  ناک  هفوکلا و  یف  هرامالا  راد  دـیلولا  لزن  .ماهوالا  قئاقحلا و  نیب  لصفت  هواـشغلا و  عفرت  هقیقحلا و  فشکت 
امنا دوعـسم  نبا  یلا  هفیلخلا  بتکف  نامثع  یلا  کلذ  یف  دیلولا  بتکف  هایا  هاضتقا  هدـم  دـعب  مث  هضرقاف  الام  هضرقتـساف  دوعـسم  نب 
تنک اذا  اما  نیملسملل  نزاخ  ینا  نظا  تنک  لاق : حیتافملا و  دوعـسم  نبا  حرطف  لاملا  نم  ذخا  امیف  دیلولل  ضرعت  الف  انل  نزاخ  تنا 
هثداح تتا  مث  .رتشالا  مهـسار  یلع  هفوکلا و  لها  اهب  عمـس  یتلا  تانهلا  لوا  هذـه  تناک  و  کلذ …  یف  یل  هجاح  الف  مکل  اـنزاخ 

برـشف رمخ  بیرـش  ایناز  ناک  هبقع  نب  دیلولا  نا  یناغالا  باتک  یف  یناهفـصالا  جرفلاوبا  رکذ  دقف  هثداحلا  هذه  یلع  یطغتل  رمخلا 
یف ایقت  مکدزا و  لاق : مهیلا و  تفتلا  مث  تاـعکر  عبرا  مهب  یلـصف  عماـجلا  دجـسملا  یف  حبـصلا  مهب  یلـصیل  ماـق  هفوکلاـب و  رمخلا 
یلا فورعملا  رعاشلا  هیئطحلا  عفد  ام  اذه  اباش و  تباش و  امدعب  ابابرلا  بلقلا  قلع  هتوص : عفار  وه  هالـصلا و  یف  مهب  ارق  بارحملا و 

اریخ و مهدیزیل  يردی  ام  المث و  مکدیزاا  مهتالـص  تذفن  دق  يدان و  رذعلاب  قحا  دـیلولا  نا  هبر  یقلی  موی  هئیطحلا  دهـش  لوقی : نا 
لزت مل  کلیبس  اولخ  ول  تیرج و  ذا  کنانع  اوسبح  رتولا  عفشلا و  نیب  تنرقل  اولعف  ول  بهو و  ابا  اوباف  رشع  یلع  مهدازل  هنم  اولبق  ول 

رمـالا یف  ماـمالا  لخدـت  دـعب  مهددـهت و  مهدـع و  وا  هـنکل  رفن و  هـعبرا  ناـمثع  یلا  هرما  یف  جرخ  هثداـحلا  هذـه  رثا  یلع  يرجت و 
یف يومالا و  صاعلا  نب  دیعـس  هناکم  نیع  هفوکلا و  نع  نامثع  هلزع  مث  هدیب ، مامالا  هدلجف  هداهـشلا  هیلع  تمیقا  دیلولا و  یعدتـسا 

مهتابـستکم مهنید و  همرح  نع  عافدـلل  يرایغلا  نوملـسملا  كرحت  هنامز  یف  نیطلا ، مازحلا  یبزلا و  لیـسلا  غلب  لیکلا و  ضاف  هنامز 
هملک درمتلا …  هروثلل و  رتشالا  هدایقب  هفوکلا  تکرح  یتلا  یلوالا  هرذبلا  تناک  اهیلع و  رطیسی  نا  لواح  ثیح  مهفویـس  اهتنج  یتلا 

داوسلا اذه  امنا  دیعس : لاقف  هفوکلا  لها  ءارق  هیسداقلا و  لها  سانلا و  هوجو  دیعـس  دنع  رمـسی  ناک  شیرقل .) ناتـسب  داوسلا  : ) هرئاج
لاقف .کلذـک  موقلا  ملکت  کـموقل و  کـل و  ناتـسب  انفایـساب  اـنیلع  هللا  هئاـفا  يذـلا  داوسلا  نا  معزتا  رتشـالا : لاـقف  .شیرقل  ناتـسب 

! لجرلا مکنتوفی  ال  انهه ؟ نم  رتشالا : لاقف  .مهل  ظلغا  و  هتلاقم ؟ ریمالا  یلع  نودرتا  دیعـس : هطرـش  یلع  ناک  يدسالا و  نمحرلادبع 
نم مهجارخا  یف  ناـمثع  یلا  بتک  ساـنلا و  هرماـسم  نع  اهدـعب  دیعـس  عنتما  هیلع و  یـشغ  یتـح  ادـیدش  اـئطو  هووطوف  هیلع  اوبثوف 
لها ءارق  نم  هعامج  نامثع )  ) نینموملاریما ریـس  اهیف  لاق : نیثالث و  ثـالث و  هنـس  ثداوح  هتیادـب  یف  ریثـالا  نبا  رکذ  دـق  .هفوکلا و 

نا نامثع  هیلا  بتکف  مهرما  یف  نامثع  یلا  بتکف  دیعـس  سلجم  یف  حـیبق  مالکب  اوملکت  مهنا  کلذ  ببـس  ناک  ماشلا و  یلا  هفوکلا 
مهمرکا و مهلزناـف و  هفوکلا  لـها  نم  ءارق  کـیلا  جرخا  دـق  هنا  ماـشلا  ریما  هیواـعم  یلا  ناـمثع  بتک  ماـشلا و  یلا  هدـلب  نع  مهیلجی 
دارفنالا و كرت  هعامجلا و  عابتا  نم  هنودـمتعی  امیف  مهحـصن  مهظعو و  مهب و  عمتجا  مهمرکا و  هیواعم و  مهلزنا  اومدـق  املف  مهفلات 

دق اوناک  و  شیرق - حدـم  یف  ذـخا  هملحل و  هیواعم  مهلمتحاف  هعانـش  هعاشب و  هیف  مالکب  مهنع  مجرتملا  مهملکتم و  هباجاف  داـعتبالا 
و لاق : امیف  لاق  هلوق و  یف  هفرش  هدلاوب و  هیواعم  رختفا  و  میلـستلا ، هالـصلا و  هیلع و  ءانثلا  هللا و  لوسرل  حدملا  یف  ذخا  و  اهنم - اولان 
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نم ریخ  وه  نمل  مهلک  سانلا  دلو  دق  تبذک ، ناحوص ، نب  هعـصعص  هل  لاقف  .امزاح  الا  دـلی  مل  مهلک  سانلا  دـلو  ول  نایفـسابا  نظا 
لذب مث  سیکلا  قمحالا و  رجافلا و  ربلا و  مهیف  ناکف  هل  اودجسف  هکئالملا  رما  هحور و  نم  هیف  خفن  هدیب و  هللا  هقلخ  نم  نایفـس  یبا 

نع مهافن  هدلب و  نم  مهجرخا  کلذ  دنعف  مهتقامح  مهتلاهج و  یلع  نورمتـسی  مهیغ و  یف  نودامتی  مه  اذاف  يرخا  هرم  حـصنلا  مهل 
یعازخلا و قمحلا  نب  ورمع  سیق و  نب  همقلع  یعخنلا و  رتشالا  دایز و  نب  لیمک  مهنیب  ناک  و  ماغطلا …  لوقع  اوشوشی  ـالئل  ماـشلا 

هفوـکلا ضرا  یلع  هیومـالا  تاـسرامملا  یلع  اوـفقو  نا  دـعب  رتشـالا  مهـسار  یلع  لاـطبالا و  ءـالوه  نا  ناـحوص …  نـب  هعــصعص 
نا اودارا  حالـص  وا  عرو  نود  هنع  نوفرحنی  هصاخلا و  مهحلاـصمل  مالـسالاب  نوفرحنی  هـالولا  نا  فیک  مهنیع  ماـب  اوارو  هیمالـسالا 
نا الا  هفیلخلا  نم  ناک  امف  لامعلا  نم  هقـسفلا  لزع  حالـصالاب و  اوبلاط  کلذـل  سانلا و  نیب  هلادـعلا  اوققحی  رکنملا و  کلذ  اوعفری 
الا هرجهملا  هعامجلا  هذه  نم  ناک  امف  نایفـس  یبا  نییومالا و  شیرق و  حدم  یف  ذخاف  هولع  هئایربک و  تبثی  نا  دارا  لاو  یلا  مهریس 
لب سانلا  هماع  نم  تسیل  هئف  اهنا  .هوهز  هراختفا و  هیواعم  یلع  تدرف  قدص  قح و  وه  ام  هحارـصب  تلاق  هرحلا و  هملکلا  تقلطا  نا 

اورهجی نا  الا  مهـسفنا  یلع  اولآ  ناوهلا و  لذـلا و  اوضفرف  مههوجو هللا  اوملـسا  مهنا  هرابک ، هئاملع و  نم  هئاهجو  رـصملا و  ءارق  نم 
ءوض هقیقحلا و  باوبا  مهماما  حتفی  كرحت  لک  نم  مهیلع  فاخی  ماشلا  لهاب  ریبخلا  وه  هیواعم و  نکل  و  هیار …  مالـسالا و  هملکب 
یف هفوکلا  ءاحلـص  نیدلا …  مالـسالا و  ناک  نا  هیلع و  مهدسفی  نا  دحال  حمـسی  الف  دارا  امک  هیواعم  مهابر  دـقف  رینملا ، مالـسالا 

هناهالا و متـشلا و  بیلاسا  مهعم  سرام  دق  هریزجلا و  یلع  ایلاو  ناک  دیلولا و  نبا  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع  یلا  مهریـس  اذـلف  .هریزجلا 
املک ناکف  انیهم  ایـساق  انـشخ  اکولـس  موقلا  ءالوه  عم  کلـس  دـقل  مهماقم ، مهتلزنم و  یلا  تفتلی  نا  نود  اریثک  مهرغـص  ءاردزالا و 
هلالض یلع  ارمتسم  یقب  اذکه  رشلا و  هحلصا  ریخلا  هحلصی  مل  نم  نا  تملعا  هئیطحلا  نبا  ای  لاق : هعصعص  هب  رم  اذاف  مهاشما  بکر 
رتشالا یقتلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هنیدم  یف  .نامثع و  یلا  رتشالا  حرس  اهدنع  ناسللاب و  هوضرا  یتح  رهـش  هدمل  هتـسرامم  و 

نیضراعملا رئاس  یبنلا  هباحص  نم  هضراعملا  هذه  تنحـش  دق  صاعلا و  نب  ورمع  ریبزلا و  هحلط و  مهـسار  یلع  هضراعملا و  باطقاب 
نولثمتی نیذلا  هتالو  هلامع و  وا  تاذـلاب  هفیلخلا  اهبکترا  یتلا  ثادـحالا  قئاثولا و  تاکـسمتسملاب و  مهتدوز  هنیدـملا و  نع  ءابرغلا 

رئاس هذـفانلا و  هملکلا  هبحاص  هشئاع  نینموملا  ما  اصوصخ  هیجراخلا و  هضراعملا  سوفن  هیلخادـلا  هضراعملا  تلعـشا  دـقل  هئاـبرقاب ،
یعدتـسا دق  هفیلخلا  ناک  تاذـلاب  تقولا  کلذ  یف  .تافرـصتلا و  مکحلا و  یف  روجلا  فارحنالا و  اوار  نیذـلا  نیتماصلا  نیملـسملا 

- هدـنع اوعمتجا  املف  هخیرات : یف  يربطلا  لوقی  اهجالع  هیفیک  ساـنلا و  يواکـش  یف  مهعم  ثیدـحلل  مهعمج  راـصمالا و  نم  هلاـمع 
متیار و دـق  ام  سانلا  عنـص  دـق  یتقث و  لها  یئاحـصن و  یئارزو و  مکنا  ءاحـصن و  ءارزو و  يرما ء  لکل  نا  مهل : لاق  ناـمثع - دـنع 
ءارزولا و راـشا  .یلع و  اوریـشا  مکیار و  اودـهتجاف  نوبحی  اـم  یلا  نوـهرکی  اـم  عـیمج  نع  عـجرا  نا  یلاـمع و  لزعا  نا  یلا  اوـبلط 

کل اولذی  یتح  يزاغملا  یف  مهرمجت  نا  کنع و  مهلغشی  داهجب  مهرمات  نا  نینموملاریما  ای  يارلا  لئاق : نمف  هفیلخلا  یلع  ءاحصنلا 
اوقرفتی و ال کلهت  یتم  هداق  موق  لکل  نا  حـصان : نم  .هتورف و  لـمق  هتباد و  هربد  نم  هیف  وه  اـم  هسفن و  ـالا  مهدـحا  مه  نوکی  ـالف 

هتالو عم  هفیلخلا  لوادـت  اذـکه  .مهبولق و  کیلع  فطعت  لاملا  اذـه  نم  مهطعاف  عمط  لـها  ساـنلا  نا  ریـشم : نم  .رما و  مهل  عمتجی 
یشل هباجتسالا  نود  مهلامعا  یلع  هلامع  یقبی  نا  لب  هیلع  وه  امم  ائیش  ریغی  نا ال  يار  دق  سانلا و  يواکـش  ثادحالا و  لکاشملا و 
لقنی .هدـحاو  هعاـس  ول  هحارلا و  همالـسلا و  بلطب  ـالا  ریکفتلا  همیدـع  اـهلعجت  هبرـض  اهبرـضی  نا  ررق  لـب  هضراـعملا  بلاـطم  نم  ء 

: هل الاقف  هنم  هیحان  یف  ناسلاج  ریبزلا  هحلط و  اذاف  دجسملا  یتا  نامثع  دنع  نم  صاعلا  نب  ورمع  جرخ  امدنع  هجورم : یف  يدوعسملا 
عمجی هطخ  مسری  نامثع  ناک  .هب و  رما  وا  هب  یتا  الا  رکنملا  نم  ائیـش  كرت  ام  رـشلا …  لاق : .کئارو  امف  الاقف : امهیلا ، راـصف  اـنیلا ،

لاملا و عزوی  داهجلاب و  سانلا  رمای  مهلاـمعا و  یلا  هلاـمع  عجری  نا  ررق  دـقف  هتـالو  هیلع  اـهب  لـضفت  یتلا  حـئاصنلا  رئاـس  نیب  اـهیف 
روجلا ملظلا و  يدم  هنهذ  یف  مسترا  هفیلخلا و  هلعفی  نا  يونی  ام  لکب  رتشالا  انلطب  فرع  دق  ضراعم و  لکل  دیدح  نم  دیب  برـضی 
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فیسلا لمحت  یتلا  هضراعملا  دوقی  هفوکلا و  یلا  دوعی  نا  ررق  اذلف  اهیلا ، اهیلا  صاعلا و  نب  دیعـس  عجر  نا  هفوکلا  لهاب  قیحی  يذلا 
: لاق مث  دعب  هعضو  ام  هقنع  یف  هفیس  ربنملا و  دعص  سانلا و  عمج  یتح  هفوکلا  لخد  نا  امف  ناک ، اذکه  هدوعلا و  نم  ادیعـس  عنمت  و 

هعیابف .اهلخدی  نا ال  ینوعیابف  ثوعبلا  یف  مکزیهجتب  رما  مکیلع و  در  دـق  هتریـس  ءوس  هیدـعت و  مترکنا  يذـلا  مکلماع  ناف  دـعب ، اما 
، هنیدملا یلا  دیعس  فرصناف  هدرف  قیرطلا  یف  ادیعـس  یقلف  هکم ، وا  هنیدملا  دیری  ایفختم  ابکار  جرخ  هفوکلا و  لها  نم  فالآ  هرـشع 

کلذ دعب  رتشالا  لحترا  مث  هنیدملا  یلا  دیعس  عجر  حالسلاب و  دیعـس - یلع  يا  هیلع - هفوکلا  لها  جرخف  يدوعـسملا : لوقی  امک  و 
دالب نم  اـهریغ  رـصم و  هرـصبلا و  نم  تعادـت  یتلا  دادـعالا  ربکا  لـثمی  شیج  سار  یلع  هفوکلا  لـها  ءاـهج  نم و  هثـالث  عم  اـهیلا 

هفیلخلا لتق  نم  ناک  ام  رمالا  ناکف  نیملسملا …  نع  فیحلا  روجلا و  اوعفری  و  هباصن …  یلا  قحلا  اودیعی  یک  هنیدملا  یلا  مالسالا 
یلع و هعیب  یف  یلوطلا  دـیلا  هل  ناک  دـقف  نامثع  لـتق  یف  دـی  نم  رتشـالل  نکی  مکل  نئل  .مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـمالا  هیلوت  ناـمثع و 

راوثلا زهجا  امدـنع  .نیفـص  لمجلا و  یتکرعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  نیب  رتشالا  نیفـص …  لمجلا و  یبرح  یف  هذـفلا  هتکراشم 
عضخت هدئفالا و  ونرت  نویعلا و  علطتت  اهیلا  هدحاو ، هیـصخش  الا  هبطاق  سانلا  ماما  مهماما و  نکی  مل  هیلع  اوضق  نامثع و  هفیلخلا  یلع 
قیقحت نکمی  اهیدـی  یلع  ذا  همالا  تاقبط  رئاس  اـهمکحب  تملح  هیمالـسالا و  هیبقاـنملا  اـهیف  تعمتجا  یتلا  هیـصخشلا  اـهنا  باـقرلا ،
هوعیابیل ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  وحن  نوعرهی  اوحار  سانلا و  رئاـس  راوثلا و  رداـب  اـنه  نمف  روجلا  ملظلا و  عفر  هاواـسملا و  هلادـعلا و 

لقن و نئل  و  هعاطلا ، عمسلا و  یلع  هعیابی  هیدی و  یلع  قفـصی  مامالا  وحن  نیمدقتملا  سار  یلع  رتشالا  انلطب  ناک  دق  .مهیلع و  هفیلخ 
یتلا یلوالا  یه  رتشالا  نیمی  نا  لقنی  نم  كانه  ناف  سانلا  اـهنم  مئاـشت  یتلا  ءالـشلا  هحلط  دـی  یه  اـیلع  تعیاـب  دـی  لوا  نا  رهتـشا 

مه امنیب  لاقی و  وا  لیق  ام  دصری  بیغی و  نم  دـقفنی  عومجلا و  بقری  یقب  ایلع و  رتشالا  عیاب  سانلا …  يدـیا  اهتقحل  مث  ایلع  تعیاب 
( رمع نبا   ) مهیلع علطی  ذا  کلذک 

يرا ال  رمع : نبا  لوقیف  .لیفکب  ینتئا  مامالا : لوقی  .سانلا  عیابی  یتح  ال ، لوقیف : .عیاـب  رمع : نبـال  ماـمالا  لوقیف  ساـنلا  نم  هرمز  یف 
کلذ و نم  رتشالا  عنم  ماـمالا  نکل  هتعیبل و  ضفارلا  قنع  برـضب  ماـمالا - قفاو  ول  فقوملا - مسحیل  رتشـالا  لخدـتی  اـنه  .ـالیفک و 

مهنکاما یف  مهنیعت  هلامع و  عیزوتب  ماق  مث  هتیلوت  یلع  همـالا  تعمتجا  یلعل و  هعیبلا  تمت  اذـکه  و  یلع …  هعیب  نع  يرمعلا  فلخت 
تازیمملا و نم  هیف  امل  مارتحالا  ریدقتلا و  نم  ریثکب  میظعلا  اذه  رثاتـسا  دـقف  هقرافی  مامالا ال  بناج  یلا  یقبی  نا  رتشالا  ظح  ناک  و 
ما ریبزلا و  هحلط و  نم  نوکملا  سدـقملا  ثولاـثلا  نلعا  یلع و  هعیب  هیواـعم  ضفر  امدـنع  .فرحنملا  يرعـشالا  رتشـالا و  .تافـصلا 

هعاطلاب ندـی  مل  لاو  هفوکلا  یلع  ناک  هفیلخلا  دـض  برح  نشل  هیثولاثلا  هباصعلا  تاـیهت  هعیبلا و  ثکن  نایـصعلا و  هشئاـع  نینموملا 
نع عافدلا  یلع و  عم  جورخلا  نع  سانلا  طیبثت  یف  دئار  رودب  يرعشالا  موقیل  بسانملا  تقولا  وه  اذه  ناسللا و  فرط  نم  الا  مامالل 
اهنا هیف : لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  اثیدـح  سانلل  قلتخیف  بارحملا  ایاوز  یف  عبقی  هنا  نیثکانلا ، عدر  همالا و  هدـحو 

مههجوی سانلا و  حصنی  يرعشالا  هنا  بکارلا ، نم  ریخ  یـشاملا  یـشاملا و  نم  ریخ  مئاقلا  مئاقلا و  نم  ریخ  اهیف  دعاقلا  هنتف  نوکتس 
اهریهامجب هفوکلا  فقت  سانلا و  نم  ریثکلا  هعیطی  و  نیثکانلا ، يدیا  یلع  برـضلا  نع  مهیدیا  فک  اهبارق و  یف  مهفویـس  دـمغ  یلا 

هقطنم نم  اهصلخی  يرعشالا و  دقع  لحی  نم  اهیا  لمحی  هلعل  قفالا  بقرت  اهنا  رونلا ، رـصبت  هقیقحلا و  يرت  نا  ینمتت  ددرتملا  فقوم 
هتادـیقعت و هتدـقع و  اولحی  مل  مهنکل  يرعـشالا و  عم  نولداجتی  هفوکلا و  مامالا  لسر  لخدـی  هیـساقلا  فورظلا  کلت  یف  میقـسلا و 

ثفنی یک  هدـحاو  هصرف  هل  عدـی  هقثلا و ال  قحلا و  قطنمب  يرعـشالا  هجاویل  هعفدـی  رتشالا و  ماـمالا  یعدتـسی  اـنه  لاـجملا و  لوطی 
هعفصی يرعشالا و  هلوقم  مطحی  نا  عاطتـسا  هحلاصل و  فقوملا  اهلالخ  نم  بسک  هعئار  هلواحمب  رتشالا  ماق  دق  سانلا و  نیب  همومس 

نم عم  لـخد  یتح  رـصقلا  یلا  ینوعبتا  مهل : لاـق  هعاـمج  اـهیف  هلیبـقب  رم  اـملک  هفوکلا و  لـخد  ثیح  هاوس  نمل  هربـع  هلعجت  هعفص 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4402 

http://www.ghaemiyeh.com


نع حـنت  کل و  ما  انلمع ال  لزتعا  هل : لوقی  نسحلا  ساـنلا و  طـبثی  بطخی و  يرعـشالا  دـجوف  دجـسملا  یلا  لـئابقلا  نم  هعم  عمتجا 
کل ما  جرخا ال  هب : رتشالا  حیـصی  یتح  نویعلا  یقتلت  نا  ام  یـسومابا و  رتشالا  هجاوی  تاظحللا  کـلت  یف  هعزاـنی و  راـمع  .اـنربنم و 

: يرعـشالا لاق  هاجافملا  لوه  تحت  در و  وا  ضفر  وا  دـناع  نا  يرعـشالا  سارب  حـیطت  هبرـض  اهعبتیـس  هملک  اهنا  کـسفن ! هللا  جرخا 
هترجا انا  مهل : الئاق  رتشالا  مهعنمف  يرعشالا  عاتم  بهنل  سانلا  لخد  هلیللا و  رصقلا  یف  نتیبت  کل و ال  یه  لاقف : .هیشعلا  هذه  ینلجا 

يرعشالا هقلخ  يذلا  یعادتملا  فقوملا  یلع  هرطیسلا  نم  نکمت  هردابملا و  مامز  ذخای  نا  بوهوملا  انلطب  عاطتسا  اذکه  .هنع  اوفکف 
طوشلا نم  هب  ءادتبا  ام  لمکی  وا  هطیحم  یف  همومس  ثفنی  الاجم  همصخل  كرتی  مل  هلهذم و  هعرـسب  كرحتی  نا  رتشالا  عاطتـسا  … 

داوعا یلع  فقی  نالا  وه  اه  هیلع و  رطیس  همحتقا و  یتح  رصقلا  یلا  لصو  نا  ام  قیرطلا و  یف  وه  سانلا و  عمجب  رداب  لب  يریدختلا 
یف مهمظعا  اناکم و  سانلا  مظعاـب  هللا  مکئاـج  دـق  و  همـالک … : هلمج  نم  لوقی  یبنلا و  یلع  یلـصی  هدـجمی و  هللا و  دـمحیل  هربنم 

سابلا موی  ءاقللا  دنع  مهعجشا  باتکلل و  مها  رقا  نیدلا و  یف  سانلا  هقفا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مع  نبا  امهـس  مالـسالا 
الا مکیف …  هللا  همرح  ام  حابتسا  و  رکس …  یلع  مکب  یلـص  رمخلا و  برـش  يذلا  دیلولا ؟ ما  دیعـسا  نورظتنت ؟ امف  مکرفنتـسا  دق  و 
دقف لجر  فلا  رـشعانثا  سانلا  نم  یعادـت  یتح  دارا  امب  عدـص  هتبطخ و  رتشالا  متنا  نا  اـم  و  مکیبن …  تنب  نبا  نسحلا  عم  اورفناـف 

ناکف راق  يذ  یف  مامالا  عم  اوقتلا  هفوکلا و  لها  جرخ  هماعلا …  اهب  للظ  يرعشالا و  اهقلخ  یتلا  بجحلا  فشکی  نا  هقطنمب  عاطتسا 
هنتفلا دامخا  هباصن و  یلا  قحلا  هداعا  اهتیاغ  همیکحلا  هتدایقب  ناـمیالا  قحلا و  لـفاوق  تراـس  مظعا و  هب  مهحرف  اـمیظع و  مهب  هحرف 

نم ریثکلا  هل  ناک  رتشالا و  اهیف  كرتشا  یتلا  لمجلا  هکرعم  تناکف  فویـسلاب  هذـجانملا  الا  تبا  هلاضلا  هباـصعلا  نکل  اهدـهم و  یف 
ینب نم  لجر  اذهف  تلدنجت  دـق  لاطبالا  نم  مک  توه و  دـق  سوورلا  نم  هیدـی  یلع  مکف  همـصاقلا  تابرـضلا  هفرـشملا و  فقاوملا 

مل قربا  دـعرا و  هسفنب و  دـتعا  سراف  كانه  هیلع و  یـضقی  رتشـالا و  هیلا  لزنیف  زاربلا  بلطی  مث  نوعلملا  لـمجلا  ماـمزب  ذـخای  هبض 
ناکف هشئاعب  هعاجـشلا  تادجنلا و  لها  قدحا  و  هخیرات : یف  ریثالا  نبا  لوقی  کیلاود …  اذکه  هنم و  ضرالا  رهط  نا  کلام  هلهمی 

نا هللا  وف  .نالف  نبا  نالف  انا  بستنیف : لمجلاب  نیفیطملا  دنع  فورعم  الا  هیارلا  دحا و  هذخای  ناک ال  لتق و  الا  دـحا  ماطخلا  ذـخای  ال 
لمح دعی و  مل  مث  تلفا  وا  لتق  الا  یلع  باحـصا  نم  دـحا  همار  ام  تنع و  هبلطب و  الا  هیلا  لصوی  توملل ال  هنا  هیلع و  نولتاقیل  ناک 

.کتخا نبا  کنبا  لاق : تنا .؟ نم  هشئاع : تلاـقف  .ملکتی  مل  ریبزلا و  نب  هللادـبع  ءاـج  هنیع و  تئقفف  مهیلع  یئاـطلا  متاـح  نب  يدـع 
قنتعا هفیفخ و  هبرض  هللادبع  هبرض  ادیدش و  احرج  هحرجف  هسار  یلع  رتشالا  هرضف  التتقاف  رتشالا  هیلا  یهتنا  .ءامـسا و  لکثا  و  تلاق :

وف یعم  اکلام  اولتقا  اکلام و  ینولتقا و  کلام : تحت  وه  ریبزلا و  نبا  لاقف  ناک  رتعی  ضرالا  یلع  اطقـس  هبحاص و  اـمهنم  لـجر  لـک 
هکارتعا ریبزلا و  نبا  لوزن  یقب  دـق  .امهوصلخف و  هشئاع  یلع و  باحـصا  لمحف  رتشالاب  فرعی  ناک  اـمنا  هولتقل  کـلام  نم  نوملعی 

لوقی اهنبال  لتقلا  اهتخال و  لکثلا  هروص  رکذت  لازت  اهسفن و ال  یف  کلذ  رثا  دقف  هشئاع  نینموملا  ما  نهذ  یف  هیح  هروص  کلام  عم 
هیلو و رصن  يذلا  هللادمحلا  اهل : لاق  نینموملا و  ما  یلا  رتشالا  ءاج  نوعلملا  لمجلا  طقـس  امل  لمجلا : هکرعم  هباتک  یف  دیفملا  خیـشلا 

.کما کتلکث  تنا  نم  تلاقف : هشئاع .؟ ای  کب  هللا  عنـص  تیار  فیک  اقوهز  ناک  لـطابلا  نا  لـطابلا  قهز  قحلا  ءاـج  هودـع ، تبک 
.اهنباب ءامـسا  یتخا  لکثت  نا  تدرا  يذـلا  تنا  تلاقف : .تهرک  نا  یلب و  لاق : .کماب  تسل  تبذـک  تلاق : .رتشالا  کـنبا  نا  لاـقف :

اثالث ایواط  تنک  یننا  ول ال  شئاعا  لوقی : اشنا  هنم و  کتحرال  اثالث  ایواط  تنک  یننا  ـال  ول  هللا  کـیلا و  هللا و  یلا  هروذـعملا  لاـقف :
مل خیـش  ینا  هبابـش و  هعبـش و  ینم  هاجنف  اکلام  ینولتقا و  یحایـصلا  عقوک  هشونت  حامرلا  يدانی و  تادـغ  اکلاه  کتخا  نبا  تیفلال 

: سیق نب  ریهز  لوقی  .هسفنب  اجن  هکرعملا و  تادـه  نا  دـعب  یتح  ریبزلا  نبا  نهذ  نم  کلت  رتشالا  هبرـض  تیقب  دـق  اکـسامتم و  نکا 
هذـه ینبرـض  نم  يردـتا  ریبزلا : نبا  یل  لاقف  .رقتـس  نهد ال  هروراق  هیلع  بص  ول  هبرـض  هسار  یف  اذاف  مامحلا  ریبزلا  نبا  عم  تلخد 

کلذـک هسار و  اهلان  یتلا  هبرـضلل  هارکذ  اکلام و  ینولتقا و  ریبزلا : نبا  لوق  ناف  .یعخنلا  رتشالا  کمع  نبا  لاق : .ال  تلق : هبرـضلا .؟
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کلام تومل  امل  کلام  عم  لتقی  نا  ریبزلا  نبا  ینمت  ثیحب  رتشالا  اهب  عتمتی  یتلا  هیمهالا  يدم  یلع  للدی  هل  هشئاع  هدیـسلا  هرواحم 
اهنم و ربکا  وه  ام  لبقتـسیل  اهدـمخا  هنتفلا و  یلع  رـصتناف  ماـمالا  حـلاصل  لـمجلا  هکرعم  تهتنا  و  ماـمالا …  شیج  یف  مهم  رثا  نم 

.همارکلا فرشلا و  زعلا و  فقاوم  اهلالخ  نم  لجس  تالاضنلا و  تالوطبلا و  عورا  اهیف  رتشالل  ناک  یتلا  نیفـص  هکرعم  یه  مظعا و 
نئل دـالبلا و  یف  نیمزهنملا  لوـلف  تقرفت  یلع و  ماـمالا  حـلاصل  لـمجلا  هکرعم  تهتنا  .نیفـص  هکرعم  یف  رتشـالا  رود  نم  تاـحمل 

هیولعلا هفالخلا  نمز  لمـشتل  دـتمت  هلـسلس  نم  هقلح  باتک و  یف  لصف  یه  لب  هریخالا  نوکت  نلف  یلوالا  هکرعملا  یه  هذـه  تناـک 
فارطا ددهت  هتقزترم  یه  هذه  نایـصعلا و  درمتلا و  نلعا  دـق  اهنیحتی و  فقاوملا و  صبرتی  یعرـشلا  هفیلخلل  اودـع  كانه  ناف  اهلک 

ضفر يذلا  هیواعم  ماشلا  یف  نا  .هعاطلا  هقثلا و  هتحنم  مامالل و  ءالولا  تطعا  یتلا  دالبلا 

هیمادـلا نیفـص  هعقاو  تناکف  هفلاخملا  نع  هعدری  هعاطلا و  یلا  هدری  نا  ماـمالا  یلع  ناـکف  همـالا  عاـمجا  یلع  درمت  هفیلخلل و  هعیبلا 
هفیلخلل یصخشلا  یئدبملا و  ئادع ، کلملا و  یف  هیواعم  عماطم  الا  مهل  بنذ  نیذلا ال  مالسالا  ءانبا  نم  فالالا  حاوراب  تبهذ  یتلا 

نیذـلا لاطبالا  اهلالخ و  ترج  یتلا  ثادـحالا  ضرعتـسن  نا  دـیرن  امک ال  هکرعملا  هذـهل  خرون  نا  دـیرن  انه ال  نحن  و  یعرـشلا … 
نود اهملاعم  رهظا  اهقیداصم و  زربا  یف  رتشالا  انلطب  هریـس  یلع  فقن  نا  دـیرن  امنا  اهتفلخ و  یتلا  لکاشملا  نازحالا و  هیف و  اودـلاج 
ناک رتشالا  نال  اهئای  یلا  اهفلا  نم  هکرعملا  عباتن  نا  انم  یعدتـسی  کلذ  نال  هتاکرح  هتالوطب و  هدـهاشم و  هفقاوم و  عیمج  باعیتسا 
عیمج یف  همـسا  زرب  اـهتیاهن و  یلا  اـهلوا  نم  هکرعملا  قفار  دـق  عفادـملا و  ریغ  نینموـملاریما  یلع  عارذ  عزاـنم و  نود  نیفـص  لـطب 
یتلا رتشالا  تالوطب  نم  هیجذومنلا  روصلا  ضعب  یلع  فقن  نا  دـیرن  انه  اننا  اـغیلب ، اـبیطخ  اعاجـش و  ـالتاقم  ابلـص و  ـالطب  فقاوملا 

هظفاحملا يدابملاب ء و  اکـسمت  سانلا  دـشا  بلاط و  یبا  نب  یلع  هماما  دـعب  سانلا  عجـشا  هنا  اـهلالخ  نم  تبثا  نیفـص و  یف  اـهبتک 
يدبا نیفص و  مث  لمجلا  یلع  عم  دهش  لاق : ثیح  کلامل  هتمجرت  دنع  هباصالا  بحاص  هرکذ  ام  یفکی  و  اهلجا ، نم  لاتقلا  اهیلع و 
روصلا زربا  لب  نیفص  یف  هیرتشالا  هتریسمل  تاطحم  نوکت  نا  نکمی  یتلا  هقرـشملا  روصلا  ضعب  هذه  و  هطرفم ، هعاجـش  نع  ذئموی 

دعو هدنج  یلع و  نع  هعنمی  نا  ررق  ءاملا و  هعرشم  یلا  هیواعم  قبس  .ءاملا  هعرشم  لالتحا  لوالا : دهشملا  یه : اهعورا و  هقرـشملا و 
یغبلا و یلع  رـصا  هنکل  هترکف و  نع  هیواعم  یلختی  یک  هددـعتم  تاضوافم  تراد  هیلا و  قفوی  نا  عاطتـسا  يذـلا  حـتفلا  لوا  کـلذ 
عازنلا و اعطقی  رمالا و  امـسحی  نا  رتشالا  ثعـشالا و  یلا  زع  وا  نا  الا  مامالا  نم  ناک  امف  اهرـسیا  قوقحلا و  طسبا  زواجت  ناودـعلا و 

تذـخال توملا  دـنع  ربصت  کنا  ملعا  ینا  ول ال  ثراح  ای  هل : الئاق  هئاول  هاطعاف  یعخنلا  مامه  نب  ثراـحلا  یلا  رتشـالا  اـنلطب  تفتلا 
حامرلا مکتلان  اذاف  جرفلا  یجارلا  جرحملا  هدش  اودش  یسفن  مکتدف  الئاق : هباحـصا  یلا  تفتلا  مث  یتمارکل  کبحا  مل  کنم و  یئاول 

هعبس لتقف  عفدنا  مث  مکتاماهب  موقلا  اولبقتسا  مث  سارلا  نووشل  دشا  هناف  هذجاون  لجرلا  ضعیلف  فویـسلا  مکتـضع  اذا  اهیف و  اووتلاف 
روهمج هفیـسب  برـضی  رتشالا  لبقا  مث  محازم : نبا  ریبعتب  نیملاظلا و  هاغبلا  اودرط  تارفلا و  هلیخ  تمحتقا  هیواـعم و  شیج  نم  دارفا 

مامالا و حـلاصل  راصتنا  زع و  تافق  اهلک و  نیفـص  مایا  .ریرهلا  هلیل  رتشالا  یناثلا : دهـشملا  .ءاملا  نع  ماشلا  لها  فشک  یتح  ساـنلا 
هلیل اهنا  مادقملا ، لضانملا  ذـفلا و  دـئاقلا  اهیف  رتشالا  ناک  حافکلا و  داهجلا و  یف  همقلا  تناک  هلیلب  مایالا  کلت  تجوت  دـق  هشیج و 

اونعاـطت مث  تینف  یتـح  هراـجحلا  لـبنلاب و  اومتراـف  ضعب  یلا  مهـضعب  نیلتاـقتملا  نیفرطلا  نم  ساـنلا  فحز  هلیللا  هذـه  یف  .ریرهلا 
هضعب دیدحلا  عقو  الا  عماسلا  عمسی  ملف  دیدحلا  دمع  فیسلاب و  ضعب  یلا  مهضعب  موقلا  یـشم  مث  تقدنا  ترـسکت و  یتح  حامرلاب 

هنمیملا و نیب  امیف  ریـسی  ناک  هلیللا  هذه  یف  رتشالا  انلطب  نا  .تایارلا و  هیولالا و  تلـض  ماتقلا و  راث  سانلا و  تفـشکنا  ضعب و  یلع 
هالـص نم  دـیدحلا  دـمع  فویـسلاب و  لاتقلا  دالجلا و  رمتـسا  اهیلت و  یتلا  یلع  مادـقالاب  ءارقلا  نم  هبیتک  وا  هلیبق  لک  رمایف  هرـسیملا 

یف لیتق  فلا  نیعبـس  نع  اوقرتفا  هرهظ و  فلخ  هکرعملا  حبـصا و  یتح  سانلاب  کلذ  لعفی  رتشالا  لزی  مل  لیللا و  فصن  یلا  هادغلا 
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تایار دمخت  راصتنالا و  ققحتی  نا  یلا  طوشلا  لامکا  ررق  رتشالا  ثیح  اهدعب  ام  اهئار  هلیللا و  هذه  نکل  هلیللا و  کلت  مویلا و  کلذ 
زا مهل : لاق  اولعف  اذاف  .اذه  یحمر  دیق  اوفح  زا  ماشلا : لها  وحن  مهب  فحزی  وه  هباحصال و  لوقی  رتشالا  لاتقلا و  رمتـسا  .لالـضلا و 

رتشالل ناف  دالجلا  برحلا و  مهلک  سانلا  لم  نئل  .مادقالا و  سانلا  رثکا  لم  یتح  کلذ  لثم  مهلاس  اولعف  اذاف  اذه  یسوق  باق  اوفح 
 … قیرطلا تاقـشم  هیلع  تناه  فدـهلا  هیمهاب  نمآ  نم  هلداعلا و  هتیـضق  نم  نامیا  هرما و  نم  هریـصب  یلع  هنا  کلذ  فالخ  اـفقوم 

بئاتکلا یف  ریسی  جرخ  هسرفب و  اعد  مث  مویلا  رئاس  منغلا  اوعضرت  نا  هللااب  مکذیعا  مهل : الئاق  مهیلا  هجوتف  سانلا  للم  رتشالا  يار  دقل 
لاق هئادـنل  اوباجتـسا  سانلا و  نم  رفن  هیلا  عمتجا  امل  هللااب و  قلحی  وا  رهظی  یتح  رتشـالا  عم  لـتاقی  هسفن هللا و  يرـشی  نم  ـالا  لوقی : و 
لها رکـسعم  یلع  هباحـصا  عم  دش  لجرت و  ههرب  دعب  نیدلا و  اهب  نوزعت  هللا و  اهب  نوضرت  هدش  یلاخ  یمع و  مکل  يدف  اودش  مهل :

رـصنلاب فحزی  رتشالا  ذخا  لاجرلاب و  هدمی  ذخا  هتیحان  نم  تحال  دق  رـصنلا  ریـشابت  مامالا  يار  امل  مهحازا و  یتح  مهبرـضی  ماشلا 
هدودعم تاعاس  اهنا  سیطولا : یمح  دقف  نینموملا  رشعم  ای  اوربصا  هباحصال : لوقی  وه  نیبملا و  حتفلا  برتقا  هیحان و  یلا  هیحان  نم 

قافنلا و لالـضلا و  اهیف  مطحت  یتلا  همیظعلا  لامالا  لمحت  اـهنکل  هیـساق و  تاـظحل  اـهنا  نیطـساقلا ، رباد  هللا  عطقی  رمـالا و  مسحی  و 
اعادخ و میرکلا  باتکلا  میکحت  هبلاط  ماشلا  لها  فحاصم  تعفر  امدنع  تمطحت  دق  لامالا  کلت  نکل  لدـعلا و  قحلا و  اهیف  رهظی 

دح تحت  مهباقر  تحـضا  اومزه و  نا  دـعب  الا  اهوعفری  مل  ماشلا  لها  نا  هعدـخ و  فحاصملا  عفر  نا  فرع  دـق  رتشالا  نا  .الیلـضت 
مل کلاجر  لثم  هل  ناک  ول  فلخلا و  هللادـمحب  کل  هلاجر و  نم  هل  فلخ  هیواعم ال  نا  نینموملاریما  ای  ماـمالل : لاـق  اذـلف  فویـسلا 

اومـس نیذلا  ءارقلا  نم  هعامج  ثعـشالا و  نکل  .دیمحلا و  هللااب  نعتـسا  دیدحلاب و  دیدحلا  عرقاف  كرـصب  كربص و ال  لثم  هل  نکی 
نییار یلا  مامالا  شیج  ترطـش  یتلا  يربکلا  هعجافلا  تناک  میکحتلا و  لوبق  هعداوملا و  یلع  اورـصا  دـق  ءـالوه  جراوخ  دـعب  اـمیف 

ناک يارلا  یف  قارتفالا  هذـه  یلع  .سانلا و  هماع  ثعـشالا و  رخالا  فرطلا  لمثی  امهعم و  نم  رتشالا و  یلع و  مامالا  امهدـحا  لـثمی 
يذـلا هددـع  یف  رخالا  فرطلا  هجوت  رـصنلا و  یتح  برحلا  لامکا  یلا  هیارب  اونمآ  نیذـلا  رتشالا و  هجوت  دـقف  لمعلا ، یف  قارتفـالا 
همساب مامالا  نودانی  دوجسلا  نم  مهابج  تدوسا  دق  مهقتاوع و  یلع  مهفویس  حالسلا  یکاش  دیدحلا  یف  نیعنقم  افلا  نیرـشعلا  زهانی 

مث مهبجت  مل  نا  اهنلعفنل  هللاوف  نافع  نبا  انلتق  امک  كانلتق  الا  هیلا و  تیعد  ذا  هللا  باتک  یلا  موقلا  بجا  یلع  اـی  نینموملا : هرماـب  ـال 
یلا مامالا  ثعب  .هلخدـیل و  هیواعم  رکـسعم  یلع  فرـشا  دـق  ریرهلا  هلیل  هحیبص  رتشالا  ناک  دـق  کیتایل و  رتشالا  یلا  ثعبا  هل : اولاـق 

نا کل  یغبنی  یتلا  هعاسلاب  هذـه  سیل  هل : لقف  هتئا  هلوسرل : لوقی  نا  الا  رـصنلا  باوبا  یلع  وه  انلطب و  نم  ناک  امف  هیتاـی  نا  رتشـالا 
تلع مامالا  یلا  لوسرلا  لصی  نا  لبق  تاظحل و  الا  یه  اـم  ینلجعت و  ـالف  یل  حـتفی  نا  هللا  توجر  دـق  ینا  یفقوم : نع  اـهیف  ینلیزت 

ام هللا  و  مهلوقب : مامالا  اوهجاو  ثعـشالا و  باحـصا  ظاتغاف  قارعلا  لهال  رـصنلا  حـتفلا و  لئالد  ترهظ  رتشالا و  لبق  نم  تاوصـالا 
: هل لوقی  رتشالا  یلا  ایناث  الوسر  مامالا  ثعب  اهدنع  كانلزتعا و  هللاوف  الا  کتایلف و  هیلا  ثعبا  هل : اولاق  مث  موقلا  لاتقب  هترما  الا  كارن 
هشهدـلا و هتذـخا  راکفالا و  رتشالا  سار  یف  تبرطـضاف  .ربخلا  هربخا  رتشالا و  یلا  لوسرلا  لصو  .تعقو و  دـق  هنتفلا  ناف  یلا  لـبقا 

لاقف هنع .؟ فرـصنن  اذه و  عدن  نا  یغبنیا  انل ، هللا  عنـصی  يذلا  یلا  يرت  الا  نوقلی ، ام  یلا  يرت  الا  کحی  و  الئاق : لوسرلا  یلا  هجوت 
هللا ناحبـس  رتشالا : لاق  هودع .؟ یلا  ملـسی  هنع و  جرفی  هب  وه  يذـلا  هناکمب  نینموملاریما  نا  انهاه و  ترفظ  کنا  بحتا  لوسرلا : هل 
یلا کنملسنل  وا  نامثع  انلتق  امک  انفایساب  کنلتقنل  وا  کنیتایلف  رتشالا  یلا  نلسرتل  اولاق : مهناف  لوسرلا : لاق  .کلذ  بحا  ام  هللا  ال و 

برحلا هذـه  یف  حـلفی  هددـسملا ال  هدایقلا  نودـب  تقوملا  يرکـسعلا  رـصنلا  نا  يارف  هراسخلا  حـبرلا و  نی  رتشـالا  نزا  .كودـع و 
مهل مکنا  اونظف  موقلا  متولع  نیحا  نهولا ، لذلا و  لها  ای  حیرجلا : ثیللا  هحیص  مهب  حاص  مهیلا  یهتنا  امل  موقلا و  یلا  اهدنع  هجوتف 

ینولهما .مهوبیجت  الف  هیلع  تلزنا  نم  هنـس  اهیف و  هب  هللا  رما  ام  اوکرت  هللا  دـق و  و  اهیف ؟ ام  یلا  مکنوعدـی  فحاصملا  اوعفر  نورهاـق 
یف کعم  لخدـن  نذا  اولاق : .رـصنلا  یف  تعمط  دـق  یناف  سرفلا  هودـع  ینولهماف  لاق : .ـال  اولاـق : .حـتفلاب  تسـسحا  دـق  یناـف  اـقاوف 
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کنم انعد  مهلوقب : هوباجا  مهنکل  مهیار و  ءوس  مهل  نیب  هرارم و  ملا و  هلک  مهیلا و  هجوت  هتباجا  نم  موقلا  عنتما  امدـنع  .کتئیطخ و 
دوسلا هابجلا  باحصا  ای  متبجاف  برحلا  عضو  یلا  متیعد  متعدخنا و  هللا و  متعدخ و  مهل : لاقف  .انبنتجاف  کعیطن  انـسل  انا  رتشا …  ای 
اوبرـض مهبـس و  هوبـسف و  توملا …  نم  ایندلا  یلا  الا  مکرارف  يرا  الف  هللا ، ءاقل  یلا  قوش  ایندلا و  یف  هداهز  مکتالـص  نا  نظن  انک 

یلع فصلا  لمحا  نینموملاریما  ای  یلعل : رتشالا  لاق  و  اوفکف ، یلع  مهب  حاـصف  مهباود  هوجو  هطوسب  برـض  هتباد و  هجو  مهطایـسب 
بلاط اظح و  رفوا  اددـع و  رثکا  مه  ذا  رتشالا  هحیـص  نم  يوقا  تناک  هموکحلا  یلا  موقلا  تاحیـص  نکل  و  موقلا …  عرـصی  فصلا 
مظعا نم  رتشالا  نم  فقوملا  اذه  .هفیحـصلا و  هباتک  رتشالا و  رایتخا  ثلاثلا : دهـشملا  قفاوم …  رـصان و  نم  ولخی  هعدلا ال  نمالا و 

هدش الا  رثعت  وا  بکنت  اذا  رهدلا  هدزی  مل  يذلا  یلاسرلا  ناسنالا  هیف  یلجت  فقوم  هنا  اهدـسا ، فقاوملا و  لبنا  نم  و  اهلجا ، هفقاوم و 
لوبقل مامالا  رطـضا  .رتشـالا  راـتخی  ماـمالا  .اـهل  ابـصعت  هئداـبمب و  اکـسمت  ـالا  ریغلا  نم  راـیهنالا  لذـلا و  فقاوم  هطعت و  مل  هوق و  و 
نوکی نا  بحا  دقف  اضرف  هیلع  ضرف  دق  میکحتلا  نا  امب  دوسلا و  هابجلا  باحصا  اهیلا  هاجلا  یتلا  هدیدشلا  طوغـضلا  تحت  میکحتلا 

دیرن سابع و ال  نبا  وا  تنا  تنکا  یلابن  ام  هللا  و  نیلئاق : هوضفر  مهنکل  سابع و  نبا  راتخا  اذلف  هیلا  مهـصلخا  سانلا و  بحا  هلبق  نم 
له و  ثعشالا : لاقف  .رتشالا  لعجا  یناف  یلع : لاقف  .رخالا  نم  ینداب  امکنم  دحاو  یلا  سیل  ءاوس و  هیواعم  نم  کنم و  وه  الجر  الا 

اـضعب انـضعب  برـضی  نا  همکح  لاق : همکح .؟ اـم  و  یلع : لاـقف  .رتشـالا  مکح  یف  ـالا  نحن  لـه  و  رتشـالا ، ریغ  اـنیلع  ضرـالا  رعس 
یلع مه  نم  ثعشالا و  ذخا  هملاظلا و  میکحتلا  هفیحص  تبتک  .میکحتلا  هفیحص  رتشالا و  .دارا  ام  تدرا و  ام  نوکی  یتح  فویـسلاب 
ثیح هرظن  ههجو  هقئاف  هحارـصب  يدبا  اهیف و  هیار  لاق  .رتشالا  انلطب  اهل  یعد  امل  اهیلع و  اودهـشی  یک  سانلا  یلع  اهب  نورودـی  هیار 

حلـص و ال یلع  مسا  هفیحـصلا  هذـه  یف  یل  بتک  نا  یلامـش  اهدـعب  ینتعفن  ینیمی و ال  ینتبحـص  ال  ـالئاق : اـهیف  همـسا  عقوی  نا  یبا 
نم لجر  هل  لاقف  روخلا .؟ یلع  اوعمجت  مل  نا  رفظلا  متیار  دق  متسل  وا  يودع ؟ هلالض  نم  نیقی  یبر و  نم  هنیب  یلع  تسل  وا  هعداوم 
نع کب  هبغر  کناف ال  هفیحـصلا  هذـه  یف  بتک  امب  ررقا  کسفن و  یلع  دهـشاف  مله  اروخ  ارفظ و ال  تیار  اـم  هللا  کـنا و  ساـنلا :
تنا ام  لاجر  ءامد  اذه  یفیـسب  هللا  کفـس  دقل  و  هرخالل ، هرخالا  یف  ایندـلل و  ایندـلا  یف  کنع  هبغرل  یب  نا  هللا ، و  یلب ، لاق : .سانلا 
یلع عنـص  اـمب  تیـضر  نکل  و  رتشـالا : لاـق  مث  سیق …  نب  ثعـشالا  وه  لـجرلا  کـلذ  ناـک  اـمد و  مرحا  ـال  يدـنع و  مهنم  ریخب 

هعاجـش ناف  لاح  لک  یلع  .باوص و  يدـه و  یف  الا  لخدـی  هناف ال  هنم  جرخ  امم  تجرخ  و  هیف ، لخد  اـمیف  تلخد  نینموملاریما و 
نبا فصنا  دـق  .مجعلا و  برعلا و  عجـشا  هنا  یلع  ناللدـی  امهیف  راد  ام  نیفـص و  لمجلا و  یتکرعم  ناف  ناهرب  یلا  جاتحت  رتشالا ال 

الا هنم  عجـشا  مجعلا  یف  ـال  برعلا و  یف  قلخ  اـم  یلاـعت  هللا  نا  مسقی  اـناسنا  نا  ول  رتشـالا  نع  تماـق  ما  هللا  لاـق : ثیح  دـیدحلا  یبا 
ماشلا لها  هتایح  تمزه  لجر  یف  لوقا  ام  رتشالا : نع  لئس  دق  لئاقلا و  رد  و هللا  مثالا …  هیلع  تیشخ  امل  بلاط  یبا  نب  یلع  هذاتسا 
مکیلا تثعب  دق  و  رصم : لهال  باتک  یف  لوقی  ثیح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  یلع  هللا  تاولـص  و  قارعلا …  لها  هتوم  مزه  و 
راجفلا یلع  رـضا  ابـسح  مهمرکا  اساب و  هللادیبع  دشا  نم  رئاودلا  رذـح  ءادـعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال  مایا  مانی  هللادابع ال  نم  ادـبع 

یف نیملسملا  راوثلل  ناک  دقل  .یلع  دهع  یف  رصم  رتشالا …  ثراحلا  نب  کلام  وه  راع و  وا  سند  نم  سانلا  دعبا  رانلا و  قیرح  نم 
نوبلطی نامثع  دهع  یف  رـصم  نم  اوجرخ  دقف  عوشخلل  هیبالا  روجلل  هضفارلا  هیمالـسالا  حورلا  هلالخ  نم  اوتبثا  اعئار  اذـف  ارود  رـصم 

ردصم هفیلخلا  یلع  ءاضقلا  مت  امدنع  هروذـج  نم  هتلـصاتسا  ءادـلا و  تمـسح  یتلا  هیاهنلا  تناک  اوسئی  املف  اوعاطتـسا  ام  حالـصالا 
نب سیق  نینموملاریما …  یلع  دـیدجلا  هفیلخلا  هال  لبقتـستل و  رـصم  یلع  هلامع  رخآ  تهتنا  هیلع  ءاضقلاب  ماثالا و  رورـشلا و  کـلت 

دـشا نم  هیحـصانم و  هیبحم و  نم  هباحـصا و  صلخ  یلع و  هعیـش  نم  هنا  دیدجلا ، هفیلخلا  لبق  نم  ءارمالا  لوا  اذـه  .هدابع  نب  دـعس 
قحلا و یف  هدانع  یقبیـس  ماظعالا  رابکالاب و  سانلا  یلا  اهلقنی  همیظعلا و  هفقاوم  رکذی و  خیراتلا  یقبیـس  هیـضغبم و  هیواعم و  ءادـعا 

هیلاسرلا هئدابم  نم  هقلطنم  هفقاوم  یقبتـس  هیواعم  یلا  نسحلا  لزانتی  ادیهـش و  یلع  یـضقی  نا  دعب  یتح  هیواعم  ضفر  یلع  هرارـصا 
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: هل لاق  اسیق و  یعدتسا  هفالخلا  مامالا  یلوت  نا  دعب  همیظعلا 

ناف دنج  کعم  رصم و  یتات  یتح  کبحصی  نا  تببحا  نم  کتاقث و  عمجا  هنیدملا و  رهاظ  یلا  جرخا  اهکتیل و  دقف و  رصم  یلا  رس 
هصاخلا هماعلاب و  قفرا  بیرملا و  یلع  دتـشا  نسحملا و  یلا  نسحاف  هللاءاش  نا  اهتمدق  تنا  ناف  کیلول  زعا  كودعل و  بعرا  کلذ 

هاطخ هریسم و  هحص  یلا  نئمطملا  اهب  دتعملا  هسفن  نم  قثاولا  اسیق  نکل  نییعتلا و  موسرم  ناک  هیجوتلا  فیلکتلا و  اذهب  .نمی  قفرلاف 
نا کنم و  ابیرق  اوناک  مهیلا  تجتحا  اذاف  کل  هعدا  یناف  دـنجلا  اماف  ترکذ  ام  تمهف  دـق  نینموملاریما  ای  هللا  کمحر  اـیلع : باـجا 

قفرلا و نم  هب  ینتیـص  وا  ام  اما  یتیب و  لها  یـسفنب و  رـصم  یلا  ریـسا  ینکل  هدـع و  کل  ناک  کـهوجو  نم  هجو  یلا  مهثعب  تدرا 
باتک اهلها  یلع  ارق  رـصم و  لخد  ریغ و  هلها ال  نم  دارفا  هعبـسب  جرخ  اسیق  نا  مث  .کلذ  یلع  ناعتـسملا  وه  یلاـعت  هللااـف  ناـسحالا 

مل هولزتعا و  ضرم  مهبولق  یف  نیینامثعلا و  نکل  يارلا و  داحتا  عامتجالا و  هفلالا و  یلا  سانلا  اـعد  كاـنه و  بطخ  نینموملاریما و 
تعفادـت و تتفاـهت و  ءاـبنالا و  تفلتخا  ثادـحا و  تثدـح  روما و  ترج  اوتکـس و  اـم  مهنع  توکـسلا  هتطخ  تناـکف  هعم  اوعمتجی 

دیهـشلا هبیبح  مامالا و  بیبر  رکب  یبا  نب  دـمحم  .رکب  یبا  نب  دـمحم  .رکب  یبا  نب  دـمحم  هناکم  نیع  مامالا و  هلزع  یتح  تضقاـنت 
مل نیذلا  نیلزتعملا  کئلوا  یلا  ثعب  یتح  ارهـش  الا  ثبلی  مل  اهلخد  امل  اهنع و  دعـس  نب  سیق  لزع  نا  دعب  رـصم  هراما  یلوت  رباصلا 

اوجرخت نا  اما  انتعاط و  یف  اولخدـت  نا  اما  ءالوه  ای  لاقف : سیق  مهعدا  دـق و  ناک  نیذـلا  هعامج  هعمج و ال  یف  ساـنلا  عم  اوعمتجی 
اوذـخا هنم و  اوعنتماف  مهیلع  یباف  انیلع  لجعت  ـالف  ساـنلا  رما  هیلا  ریـصی  اـم  یلا  رظنن  یتح  انعدـف  لـعفن  ـال  اـنا  هیلا  اوثعبف  اـندالب  نم 
.رتشالا یلوی  یلع  .هیلع  رـصم  تدسف  دمحم و  یلع  اوورتجا  مهرما و  يوقف  هندهلا  لاتقلا و  فقو  نیفـص و  هعقو  تناک  مث  مهرذح 

هعم نوکت  نا  لدـب  هل  ودـع  یلا  هدـلبلا  هذـه  لوحتت  نا  هزه  مامالا و  عماسم  یلا  اهداسف  ءاـبنا  تلـصو  دـمحم و  یلع  رـصم  تدـسف 
سیق اما  نیلجر  دـحا  ریغ  دـجی  ملف  اهیف  نیفلتخملا  لمـش  عمجی  اهفوفـص و  هجوی  اهروما و  طبـضی  لجر  یف  رکف  هودـع و  براحت 

هیلا هاعدتساف  رتشالا  يوس  هماما  قبی  ملف  هتطرـش  یلع  مامالا  هال  دقف و  سیق  اما  .هتریـسم  قیفر  یعخنلا  رتشالا  وا  سمالاب  هلزع  يذلا 
: هیف لوقی  اباتک  كانه  نم  رتشالا  یلا  بتکف  نیبیـصن  یف  مامالا  ناک  میکحتلا و  هنده  ءانثا  هریزجلا  یف  هلمع  یلع  هعجرا  دـق  ناک  و 

رکب یبا  نب  دمحم  تیل  تنک و  دق  فوخملا و  رغثلا  هب  دسا  میثالا و  هوخن  هب  عمقا  نیدلا و  هماقا  یلع  هب  رهظتسا  نمم  کناف  دعب  اما 
یلع فلختـسا  یغبنی و  اـمیف  رظننل  یلع  مدـقاف  بورحلل  هبرجت  يذـب  سیل  نسلا  ثدـح  مـالغ  وه  جراوـخلا و  هیلع  تجرخف  رـصم 
ادات وا  اوناک  مهسوفن هللا و  اوعاب  نمم  هلاثما  کلام و  ریغب  نیدلا  ماقی  له  .مالـسلا و  کباحـصا و  نم  هحیـصنلا  هقثلا و  لها  کلمع 

ام اهیف و  هنتفلا  رصم و  ثیدح  هثدح  هلبقتـساف و  مامالا  یلع  کلام  مدق  نیملاظلا …  هاغطلل و  عوضخلا  ضفر  هنداهملا و  یبات  هبلص 
ام یلع  هللااب  نعتـسا  کیارب و  ءافتکا  کیـص  وا  یناف ال  هللا  کمحر  اـهیلا  جرخاـف  كریغ  اـهل  سیل  هل : لاـق  .اـهرابخا و  نم  هتلـصو 

اذـهب كریغ : اهل  سیل  هدـشلا …  الا  کنع  ینغی  نیح ال  هدـشلا  مزتعا  غلبا و  قفرلا  ناک  اـم  قفرا  نیللاـب و  هدـشلا  طـلخا  کـمها و 
تالاثح تکرحت  اهیف و  نتفلا  تراس  تبرطضا و  دق  رصم  .عیمجلا  یلع  مدقتلا  هیولوا  هیطعی  هباحصا و  رئاس  نع  مامالا  هزیمی  ریبعتلا 

یعرشلا و هفیلخلا  هعاط  نع  جرخت  فوسف  همهملا  هذهل  ءوفکلا  لجرلا  رتخی  مل  نئل  اهیف و  دسافملا  حلاصملا و  باحصا  نییومالا و 
هرادج و لکب  رمالا  یلوتی  يذـلا  وه  نم  و  هباصن ؟ یلا  قحلا  هداعال  مامالا  هحـشری  يذـلا  لجرلا  وه  نم  و  نایـصعلا ، درمتلا و  نلعت 

یلع همهملاب  موقت  يذـلا  كدـح  تنا و  یلع و  هقث  زرحت  نا  عیطتـست  يذـلا  كدـح  تنا و  رتشا …  ای  كریغ  اهل  سیل  صـالخا ؟
..اههوج لمکا و 

جورخلل و دعتسی  وه  اه و  هتوصل و  باجتسا  نینموملاریما و  ءادن  رتشالا  یبل  و  یلع …  نع  هباین  اهمکاح  رصم و  یلاو  تنا  نکتلف  . 
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هیواعم و نیب  اهیلع  دقعلا  عقو  دق  رصم  ماشلا …  یف  عبقی  ناک  نا  رـصم و  نع  هانیع  منت  مل  مالـسالا  ودع  یلع و  مصخ  هیواعم  نکل 
نوکی نلف  رتشالا  اهلخد  نئل  برحلا و  نیزاوم  یف  اهباسح  اهل  بسحی  اذـکه  هیواعم  یقبی  له  هدـیعب و  یقبت  لهف  صاعلا  نب  ورمع 

هیواعم و ال هیضتری  یـش ء ال  اذه  اهئانبا و  فوفـصل  ادحوم  اهتاقرفتمل  اعماج  اهلهال  اظفاح  اهل  اطباض  الا  اهاوسا  ریداقتلا و  لقا  یلع 
عم رارمتـساب  شیعی  ناـک  اذـلف  صـالخ  وا  هلیح  هیواـعمل  یقبی  لـهف  ماـشلا  وزغل  تجرخ  اـهنم و  شویجلا  تزهجت  اذا  فیکف  هلبقی 

هیواعمل ناک  امل  و  اهوحن ؟ اهجهنی  یتلا  هطوطخ  یه  ام  اهب ؟ لعفی  اذام  ایلاو ؟ اهیلا  لسری  نم  رـصمل …  یلع  اهمـسری  یتلا  طـطخلا 
هیلا تلمح  رـصم ، یلع  رتشالا  نییعت  ءابنا  هیلا  تلمح  دـقف  نینموملاریما  نم  برقلاب  هیمالـسالا و  هفالخلا  راد  یف  هسیـساوج  هنویع و 

ارـصم رتشالا  یلوتی  نا  اریثک  هیواعم  یلع  مظع  هلمع …  رقم  یلا  هلوص  لبق و  هنم  صالخلا  هیفیک  یف  الیوط  رکفی  هتلعج  اریبک  اـمه 
یف سارملا  دـیدش  لـجر  رتشـالا  .رکب  یبا  نب  دـمحمک  سیل  هنا  قحلا ، یف  هتبالـص  رتشـالا و  فـقاوم  نم  ملعی  اـمل  کـلذ  هئاـس  و 
ءابنا تلـصو  .هداعـسلا  یه  هداهـشلا  .هوادـعلا  دـیدش  هیواعمل  اودـع  نینموملاریمال  اصلخم  هللا  تاذ  یف  ایوق  قحلا  یف  ادـینع  برحلا 
قوف رمالاف  ددرتلا  هریحلا و  هعفنت  اذام  قلقلا و  بارطـضالا و  هدـیفی  اذام  نکل  رـصم و  یلوتی  نا  هزه  هیواعم  عماسم  یلا  رتشالا  نییعت 

هتینما و هیف  زرحی  قیرط  یلا  يدتها  لیوط  ریکفت  دـعب  و  اهیلا …  لصی  نا  لبق  هنم  صالخلا  هیفیک  یف  رکفی  ذـخا  اذـلف  مها  کلذ و 
دحاو رجح  یف  نیروفصع  داطصی  نا  هلالخ  نم  عیطتـسی  بیلاسالا  عدبا  نم  بولـسا  رکفلا و  مظعا  نم  هرکف  اهنا  هعماطم …  ققحی 

لها نم  ناقهد  یلا  یلوالا  ههجلا  قیقحتل  دـمع  اذـلف  يرخا  ههج  نم  هبناج  هیوقت  یف  کلذ  لغتـسی  ههج و  نم  رتشـالا  یلع  یـضقی 
یف رتشالا  لزن  املف  هماعط  یف  مسلاب  رتشالل  لتحا  هنـس و  نیرـشع  کجارخ  كرتا  هل : لاـق  هبغراـف و  شیرعلا  نکـسی  ناـک  جارخلا 
اذک هناش  اذک و  اذک و  هرما  نم  نا  لاق : السع و  هل  يدهاف  .لسعلا  هل : لیق  هیلا .؟ بحا  بارـشلا  ماعطلا و  يا  ناقهدلا : لاس  شیرعلا 

رتشالا نا  لوقت : تایاور  كانه  .فلت و  یتح  هفوج  یف  ترقتسا  امف  هبرـش  هنم  لوانتف  امئاص  رتشالا  ناک  و  رتشالل ، هفـصو  اذک و  و 
هناف هیناثلا  ههجلا  اما  یلوالا  هجلا  قیقحت  یف  هتقیرط  هذه  .ناقهدلا  اذـه  ریغ  هلتاق  نا  شیرعلا و  یف  سیل  مزلقلا و  یف  هتداهـش  تناک 
یف رقی  یک  .هیلع و  اهفطعی  مهبولق و  اهب  داطـصیل  ماشلا  لها  ماما  يرخا  هطخ  مسری  ناک  رتشالا  یلع  ءاضقلا  یف  هتطخ  مسر  امدـنع 
هللا اوعداف  رصم  یلا  رتشالا  هجو  دق  ایلع  نا  سانلااهیا : مهل : لوقی  ناک  هنیعب  نورـصبی  هللا و  رونب  نوری  نیذلا  ءایلوالا  نم  هنا  مهدلخ 

هبرـض اهنا  قحلا ، هرـصن  یف  هطوش  لمکی  نا  لبق  میظعلا  لطبلا  دهـشتسا  هالـص …  لک  ربد  یف  هیلع  نوعدـی  اوناـکف  هومکیفکی  نا 
ترجا یلع و  بلق  تعج  وا  هبیـصم  اهنا  یلع : ردـص  یلا  يومالا  ردـغلا  اههجو  ءالجن  هنعط  یعرـشلا و  هفیلخلا  بلق  تباصا  همیظع 
تباصا هباصالا  یلع و  يزعملا  کلام و  دیهـشلا  عطقنی …  فهلت ال  هحراوج و  تقرحا  ههآ  هدـبک و  تلکا  هرـسح  اهنا  هعمادـم … 

بر دـمحلا هللا  نوعجار و  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  لاـق : .هناوا و  لـبق  هداهـشتسا  هدـنع  ربـکف  نینموملاریما  یلا  اـبنا  لـصو  دـقل  مالـسالا … 
، هبر یقل  هبحن و  یضق  هدهعب و  یف  دقلف و  اکلام ، هللا  محر  لاق : مث  .رهدلا  بئاصم  نم  هتوم  ناف  كدنع  هبستحا  ینا  مهللا  نیملاعلا :

تناک دقل  .بئاصملا  مظعا  نم  اهناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  انباصم  دعب  هبیـصم  لک  یلع  ربصن  نا  انـسفنا  انطو  دق  اننا  عم 
فهلتی نمزلا  نم  هدـمل  مامالا  يور  اذـل  قحلا و  مالـسالا و  اهب  بیـصا  امنا  بسحف و  صخـشک  هفیلخلا  اهب  بصی  مل  يربک  هعجاـف 

هاندـجوف رتشالا  توم  هغلب  نیح  نینموملاریما  یلع  انلخد  اولاق : عخنلا  خایـشا  نم  هعاـمج  نع  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  کـلام …  یلع 
هللا اما و  ادلـص ، ناکل  رجح  نم  ناک  ول  ادـنف و  ناکل  لبج  نم  ناـک  ول  کـلام  اـم  و  کـلام ، رد  هللا  لاـق : مث  هیلع  فساـتی  فهلتی و 
یلع لاز  امف  سیق : نب  همقلع  لاق  .کلامک  دوجوم  له  و  یکاوبلا ! کبتلف  کلام  لثم  یلع  املاع  نحرفیل  اـملاع و  کـتوم  ندـهیل 

نینموملاریما نا  اولع  ارخف و  هقث و  رتشالا  یفکی  .امایا و  ههجو  یف  کلذ  فرع  اننود و  هب  باصملا  هنا  اـننظ  یتح  فساـتی  فهلتی و 
تیل و  رتشالا : داهـشتسا  دـعب  هباحـصال  لوقی  ناک  و  هلآ .- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسرل  تناک  امک  یل  رتشالا  ناک  هیف : لوقی  ناـک 

وا ضعب  یل  میقتـسی  نا  توجر  مکتنووـم و  یلع  تفخل  نذا  هیار  لـثم  يودـع  یف  يری  دـحاو  هلثم  مکیف  تیل  لـب  نینثا  هلثم  مکیف 
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لها هتوم  مزه  ماشلا و  لها  هتایح  تمزه  لجر  یف  لوقا  اـم  رتشـالا : نع  لئـس  دـق  لـئاقلا و  رد  و هللا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  .مکد و 
اذـکه .هرـصبلاب  فنحالا  نم  دوسا  هفوکلاب  رتشالا  ناک  و  رتشـالا ، تاـم  یتح  ادـیدش  یلع  رما  لزی  مل  یبضلا : هریغم  لاـق  .قارعلا و 

یف ابیطخ  ماق  دقف  .رتشالا  داهشتسا  ابن  هلـص  امدنع و  هحرف  هیواعم و  برط  ناک  هنیزحلا  هزهلا  هذه  ردقب  مامالا و  بلق  هعجافلا  تزه 
تعطق دق  رـسای و  نب  رامع  وه  نیفـص و  موی  امهادـحا  تعطق  نانیمی  نادـی  بلاط  یبا  نب  یلعل  ناک  هناف  دـعب  اما  لاق : ماشلا و  لها 
لصاتم بح  هدیدش و  هیاوه  هیواعمل  ناک  دقل  .ءانبجلا  هلیـسو  مسلا  .لسعلا  نم  ادنج  نا هللا  لاق : رتشالا و  کلام  وه  مویلا و  يرخالا 
لمعتسا دقف  همالحا  هیناما و  یلع  ارطخ  نولکشی  اوناک  نا  هراصنا  لب  هموصخ  نم  ءاهجولا  ءافرشلا و  یلع  ءاضقلل  مسلا  لامعتسا  یف 

طبسلا اذهف  .هللا  لوسر  نبال  همس  .هیلع  لعفلا  هدر  نم  وا  هنم  افوخ  هتهجاوم  هتیعا  نمم  ءاشی  نم  هب  لتقی  ادنج  هامـس  مسلا و  هیغاطلا 
اهب و یفی  نا ال  هیواعم  يری  نیملـسملا  مالـسالا و  حلاصل  اطورـش  هیلع  طرتشی  هعم و  حلـصلا  دـقعی  نا  دـعب  هللا  لوسر  نبا  یبتجملا 
- نسحلا هارما  هتارما - نا  يدوعسملا : رکذ  دقف  ثعـشالا  تنب  هدعج  هتجوز  طسوتب  همـس  یلا  دمعیف  اهعفد  یف  الیقث  هدوجو  نا  يری 

هئامب کیلا  تهج  نسحلا و  لتق  یف  تلتحا  نا  کنا  اهیلا  سد  هیواعم  ناک  دـق  مسلا و  هتقـس  يدـنکلا  سیق  نب  ثعـشا  تنب  هدـعج 
بحن انا  اهیلا : لسرا  لاملاب و  هیواعم  اهل  یف  نسحلا و  تام  املف  همـس  یلع  اهثعب  يذـلا  کلذ  ناـکف  دـیزی  کـتجوز  مهرد و  فلا 

دقل هتوم  دنع  نسحلا  لوق  ترکذ  امک  اذه  مسلا  ثدـح  خـیراوتلا  لک  ترکذ  دـق  .هجیوزتب و  کل  انیف  ول  کلذ  ول ال  دـیزی و  هایح 
نب دلاخ  نب  نمحرلادبع  .دلاخ  نب  نمحرلادبعل  همـس  لوقی …  امیف  قدصی  دـعو و ال  امب  یفی  هللا ال  هتینما و  تغلب  هتبرـش و  تلمع 

ادحا هب  نولدعی  مهدنع و ال  یحـضا  یتح  يوق  ماشلا و  لها  دنع  لجرلا  اذه  رما  دتـشا  دـق  هتالو و  هیواعم و  راصنا  نم  ناک  دـیلولا 
نا تدرا  دق  یلجا و  برق  ینس و  تربک  هنا  ماشلا  لها  ای  لاق : قشمد و  یف  بطخ  دیزیل  هعیبلا  ذخا  هیواعم  دارا  امدنع  هیواعم و  دعب 

دیلولا نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  انیـضر  اولاق : اوعمتجا و  اوقفـصاف و  .مکیار  اورف  مکنم  لجر  انا  امنا  مکل و  اماظن  نوکی  لجرل  دقعا 
هدنع ناک  .لاثا و  نبا  هل  لاقی  ایدوهی  هدـنع  ابیبط  هیواعم  رماف  ضرم  نمحرلادـبع  نا  مث  .هسفن  یف  اهرـسا  هیواعم و  یلع  کلذ  قشف 

يدوهیلا ایفختـسم  قشمد  دـلاخ  نب  رجاهملا  هوخا  لخد  مث  تامف  هنطب  قرخناف  هاقـسف  هاتاف  اهب  هلتقی  هیقـس  هیقـسیف  هیتای  نا  اـنیکم ،
یبا نب  دعـس  هیواعم  لتق  اذکه  .رمالا و  یقب  روماملا و  تلتق  لاق : .یبیبط  تلتق  اریخ  رئاز  نم  هللا  كازج  ال  هل : لاق  هیواعم و  هذـخاف 
یبا نبا  رکذ  .رتشـالا  ناـمیاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هداهـش  .هنم  صلختلا  دـیری  هتهجاوم و  عیطتـسی  ـال  نمم  هریغ  صاـق و  و 

هللا یلـص   ) یبنلا نم  هعطاق  هداهـش  یه  هللا و  همحر  رتشالل  همیظع  هلیـضف  یلع  لدی  اثیدح  نوثدحملا  يور  دق  و  هجهن : یف  دـیدحلا 
امل رمعوبا : لاق  بدـنج  باب  یف  میجلا  فرح  یف  باعیتسالا  باتک  یف  ربلا  نب  رمعوبا  ثیدـحلا  اذـه  يور  نموم ، هناب  هلآ ) هیلع و 

ضرالا نم  هالفب  تومت  تنا  یکبا و  یل ال  ام  تلاقف : کیکبی .؟ ام  اهل : لاقف  رذ  ما  هتجوز  تکب  هذبرلاب  وه  هافولا و  رذابا  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  یناف  یکبت  يرشبا و ال  لاقف : كزاهجب .! مایقلا  نم  یلدب  انفک و ال  کعسی  بوث  يدنع  سیل  و 
دـلولا و نم  هثالث  انل  تام  دـق  ادـبا و  رانلا  نایریف  نابـستحی  ناربصتیف و  هثالث  وا  نادـل  نیملـسم و  نییارما  نیب  تومی  ال  لوقی : هلآ )
نینموملا و نم  هباصع  هدهـشی  ضرالا  نم  هالفب  مکدحا  نتومیل  مهیف : انا  رفنل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اضیا  تعمس 

يرظناف تبذـک  تبذـک و ال  ام  هللا  لجرلا و  کلذ  کش - ال  اـناف - هعاـمج  هیرق و  یف  تاـم  دـق  ـالا و  دـحا  رفنلا  کـئلوا  نم  سیل 
دعصاف بیثکلا  یلا  دتشا  تنک  تلاق : .يرصبتف  یبهذا  لاقف : قرطلا .! تعطقت  جاحلا و  بهذ  دق  ینا و  تلقف : رذ : ما  تلاقف  .قیرطلا 

یلا اوعرـساف  مهلحاور  مهب  بخت  مخرلا  مهناک  مهباکر  یلع  لاجرب  انا  اذا  لاحلا  هذه  یلع  وه  انا و  انیبف  هضرماف  هیلا  عجر  مث  رظناف 
بحاص اولاق : رذوبا ، تلق : وه ؟ نم  و  اولاق : هنوفکت ؟ تومی  نیملـسملا  نم  ورما  تلقف : کل ؟ ام  هللا  هما  ای  اولاـق : یلع و  اوفقو  یتح 

مهئاباب هودفف  معن  تلق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 
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: مهیف اـنا  رفنل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناـف  اورـشبا  مهل : لاـقف  هیلع  اولخد  یتـح  هیلا  اوعرـسا  مهتاـهما و  و 
هللا هعامج و  هیرق و  یف  کله  دـق  الا و  رفنلا  کئلوا  نم  سیل  نینموملا و  نم  هباصع  هدهـشت  ضرالا  نم  هالفب  مکنم  لـجر  نتومیل 
الا هللا  مکدـشنا  ینا  اهل و  وا  یل  بوث  یف  الا  نفکا  مل  یتارم  وا ال  یل  انفک  ینعـسی  بوث  يدـنع  ناک  ول  تبذـک و  ـال  تبذـک و  اـم 
یتف الا  لاق  ام  ضعب  فراق  دـق  الا و  دـحا  رفنلا  کئلوا  یف  سیل  و  تلاق : ابیقن ! وا  ادـیرب  وا  افیرع  وا  اریما  ناـک  مکنم  لـجر  یننفکی 

تاـمف یننفکت  تنا  رذوبا : لاـقف  یما  لزغ  نم  یتبیع  یف  یعم  نیبوث  یف  اذـه و  یئادر  یف  مع  اـی  کـنفکا  اـنا  هل : لاـق  راـصنالا  نم 
اذه يوری  نا  لبق  ربلادبع  نب  رمعوبا  يور  .نامی  مهلک  رفن  یف  هونفد  هیلع و  اوماق  هورـضح و  نیذـلا  رفنلا  هلـسغ  يراصنالا و  هنفکف 

يدـع نب   ) ربدالا نم  رجح  مهنم  هعامج  هفداـصف  هذـبرلاب  رذ  یبا  توم  اورـضح  نیذـلا  رفنلا  ناـک  بدـنج : باـب  لوا  یف  ثیدـحلا 
 … رتشالا مهیلع  یلو  امل  رصم  لها  یلا  مالسلا  هیلع  هل  باتک  نم  - 1 رتشالا : یلع  مامالا  ءانث  .رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  و  يدنکلا )

ربلا و یلع  هقدارـس  روجلا  برـضف  هقحب ، بهذ  هضرا و  یف  یـصع  نیح  اوبـضغ هللا  نیذـلا  موقلا  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم 
مایا مانی  هللا ال  دابع  نم  ادـبع  مکیلا  تثعب  دـقف  دـعب : اما  .هنع  یهانتی  رکنم  هیلا و ال  حارتسی  فورعم  الف  نعاـظلا  میقملا و  رجاـفلا و 

هل و اوعمـساف  جحذم  وخا  ثراحلا  نب  کلام  وه  رانلا و  قیرح  نم  راجفلا  یلع  دشا  عورلا ، تاعاس  ءادـعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال 
نا مکرما  نا  اورفناف و  اورفنت  نا  مکرما  ناف  هبیرضلا  یبان  هبظلا و ال  لیلک  هللا ال  فویـس  نم  فیـس  هناف  قحلا  قباط  امیف  هرما  اوعیطا 

هدـش مکل و  هتحیـصنل  یـسفن  یلع  هب  مکترثآ  دـق  و  يرما ، نع  الا  مدـقی  رخوی و ال  مجحی و ال  ـال  مدـقی و  ـال  هناـف  اومیقاـف  اومیقت 
بحی يذـلا ال  نینموملاریما  باتک  هنا  رتشالل  هقثلا  ءاطعا  یف  اهنـسحا  مامالا و  بتک  عورا  نم  باتکلا  اذـه  .مکودـع  یلع  هتمیکش 

هتناـکم ترهظا  رتشـالا و  تناـبا  نوـیعلا و  لـکل  تـعمل  رتشـالا و  تافـص  تـالالت  دـق  و  قاقحتـسا ، نود  نیحداـملا  وا  نیدـیازملا 
ناسنا لک  یطعی  باسحلا  هقدـلا و  لجر  ایلع  ناف  اهیف  رکف  هملک و  لک  یلا  رظناف  .هریغ  رخآ  ناـسنا  اـهیلا  ماـستی  مل  یتلا  هحیحـصلا 

نع فشکی  اذـه  هباتک  یف  ایلع  نا  ضغب ، هیلع  رثوی  هفطاع و ال  هفرجت  يوه و ال  هذـخای  هصیقن ال  وا  هداـیز  نود  هقاقحتـسا  رادـقم 
هاوهل ادبع  سیل  هللادبع و  هنا  اهلواف  .صخش  یف  اهلک  عمتجت  نلف  اهـضعب  دجو  نا  هریغ و  دنع  دجوت  نا  لق  رتشالا  اهب  عتمتی  تافص 

مایا مانی  ال  هلوقب : هفـص  مث و  هل  صالخالا  هب و  لاصتالا  یهتنم  لثمت  هیدوبعلا هللا  ناف  نیلـسرملا  لـب  نینموملا  تافـص  عورا  هذـه  و 
هراث و كردی  يذلا  ملـسملا  ناسنالا  هروص  اهنا  رانلا …  قیرح  نم  راجفلا  یلع  دشا  عورلا  تاعاس  ءادـعالا  نع  لکنی  فوخلا و ال 

هـسدقم برحلا  و  هدیقع ، ادبم و  رما  و  نید ، هلاسر و  رما  رمالا  و  ادیدش ، نوکی  فیک ال  مانی و  فیک  هتینما و  ققحی  هسفن و  یفـشی 
قحلا و نع  الا  عفادی  قحلا و ال  نع  الا  قطنی  نل  رتشالا  ناف  قحلا …  قباط  امیف  هرما  اوعیطا  هل و  اوعمساف  لاق : مث  هداهش …  لتقلا  و 

لاق .هبیرضلا  یبان  هبظلا و ال  لیلک  هللا ال  فویـس  نم  فیـس  هناف  لاق : مث  دمع …  ریغ  نع  عقت  دق  ءاطخا  نع  مامالا  نم  زارتحا  هنکل 
هب هبقل  لیقف  هب  هبقل  نمیف  فلتخا  دیلولا و  نب  دـلاخ  بقل  اذـه  هللا ، فویـس  نم  فیـس  هناف  هرقفلا : هذـه  رکذ  دـنع  دـیدحلا  یبا  نبا 

هیلهاجلا نمز  یف  له  هللا  فیس  دلاخ  ناک  یتم  لوقا : و  هملیـسم …  هلتق  هدرلا و  لها  هلاتقل  رکبوبا  هب  هبقل  هنا  حیحـصلا  هللا و  لوسر 
تباغ له  نیملسملا و  یلع  سانلا  دشا  نم  دلاخ  ناک  دق  یصاعملا و  كرـشلا و  رفکلا و  هیلع  زوجی  هللا  فیـس  له  ملـسی و  نا  لبق 

وه سیلا  اومزهنا ؟ نا  دعب  مهدوجوب  مهتقث  مهل  داعا  يذلا  دلاخ  وه  سیلا  نیکرشملا ، لیخ  هدایق  یلع  ناک  يذلا  نم  دحا و  هکرعم 
یلا اموق  وعدی  نا  هرما  هعامج و  یلع  یبنلا  هالو  دـق  مالـسالا و  یف  ما  اهیف .؟ نوملـسملا  هزمح و  لتق  نوکرـشملا و  هب  رـصتنا  يذـلا 
یلا هیدی  عفر  یبنلا  یلا  ابنلا  لصو  امدنع  مهلتق و  هصرفلا و  منغتـساف  راث  مهیلع  هل  ناک  همیذج و  ینب  یلا  لصو  یتح  راسف  مالـسالا 

بیـصا ام  ءامدلا و  مهل  يدوف  موقلا  نم  یقب  نم  یلا  ایلع  لسرا  مث  دـیلولا  نب  دـلاخ  عنـص  امم  کیلا  اربا  ینا  مهللا  لاق : مث  ءامـسلا 
رکبوبا هنع  عفادف  همجرب  رمع  رماف  هتجوزب  ینزو  هلتق  يذـلا  دـباعلا  ملـسملا  هریون  نب  کلامب  هلعف  لفغی  له  مث  لاومالا …  نم  مهل 
رتشالا وه  هللا  فیسب  یمسی  يذلا  امنا  هروزملا و  هیمـستلاب  فرتعن  نحن ال  الک  اشاح و  یطخملا ء  ملاظلا  یهلالا  فیـسلا  اذه  ام  … 
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ثیح اهتاجرد  یلعاب  هقثلا  يرتل  اهیف  ققح  هریخالا و  هرقفلا  هذه  یلا  رظنا  مث  بلاط …  یبا  نب  یلع  ناسل  یلع  کلذ  قحتـسی  يذلا 
مکترثآ دق  يرما و  نع  الا  مدقی  رخوی و ال  مجحی و ال  مدـقی و ال  هناف ال  اومیقاف  اومیقت  نا  مکرما  نا  اورفنت و  نا  مکرما  ناف  لوقی :

عفرا نم  اماس  صلخملا و  یلاولا  اذه  میظعلا  دـئاقلا  یطعی  اذـکه  مکودـع …  یلع  هتمیکـش  هدـش  مکل و  هتحیـصنل  یـسفن  یلع  هب 
يرتل راثیالا  اذه  یف  رکفت  هسفن  یلع  هب  مهرثوی  راثیا  يا  و  هماجحاک …  همامجحا  همادقاک و  همادقا  لعج  ثیح  اهمظعا  همسوالا و 
یفوت مث  رـصم  نع  هلزع  نم  هدـجوت  هغلب  اـمل  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  مالـسلا  هیلع  یلعل  باـتک  نم  .هبعک 2 - ولع  رتشـالا و  همظع 
کلذ لعفا  مل  ینا  کلمع و  یلا  رتشالا  حیرـست  نم  کتدجوم  ینغلب  دقف  دـعب : اما  .اهیلا  هلوص  لبق و  كانه  یلا  ههجوت  یف  رتشالا 

هنووم و کیلع  رـسیا  وه  ام  کتیلول  کناطلـس  نم  كدی  تحت  ام  تعزن  ول  دـجلا و  یف  کل  ادایدزا  دـهجلا و ال  یف  کل  ءاطبتـسا 
دقلف هللا ! همحرف  امقان  ادـیدش  انودـع  یلع  احـصان و  انل  ـالجر  ناـک  رـصم  رما  هتیل  تنک و  يذـلا  لـجرلا  نا  .هیـال  کـیلا و  بجعا 

یلع ءاعد  رکذ  دـنع  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هل  باوثلا  فعاض  هناوضر و  هللا  هالوا  نوضار  هنع  نحن  همامح و  یقال  هماـیا و  لمکتـسا 
اهنیب و يدنع  قرف  هنجلا و ال  هلخدی  هبونذ و  رفکی  هل و  هللا  رفغی  هوعدـلا  هذـهب  رتشالا  ناب  کشا  تسل  و  ماقملا …  اذـه  یف  رتشالل 

هیلع هل  باـتک  نم  و  .اذـه 3 - ضعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  هل  لـصح  نمل  یبوط  اـی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هوـعد  نیب 
اـعیطا و هل و  اعمـساف  رتشـالا  ثراـحلا  نب  کـلام  اـمکزیح  یف  نم  یلع  اـمکیلع و  ترما  دـق  و  هشیج : ءارما  نم  نیریما  یلا  مالـسلا 

.لثما هنع  ءطبلا  ام  یلا  هعارـسا  مزحا و ال  هیلا  عارـسالا  امع  هوطب  هتطقـس و ال  هنه و ال  فاخی و  نمم ال  هناف  انجم ، اـعرد و  هـالعجا 
ءامظعلا یهاضی  امیظع  هنم  تقلخ  يرخا  بهاومب  عتمت  هناف  رتشالا  انلطب  اهب  عتمت  یتلا  هقراخلا  هعاجـشلا  بناـج  یلا  .ارعاـش  رتشـالا 
جاجتحا اذـه  هب .) امک  رارقا  دـعب  هنم  امکجورخ  نم  امکیلع  عسوا  ناک  هیف  الخدـت  نا  لبق  يذـلا  رعـشلا  لعل  و  بناوجلا ، کـلت  یف 

امتعیاب دـق  انوکت  نا  اما  امکرما  ولخی  اـمهل ال  لوقی  همکحم  هغماد  هجح  .هنع  جورخلا  اـمهنکمی  ـال  اـمهل  مازلا  ریبزلا و  هحلط و  یلع 
هذـه نع  هللا  یلا  بوتی  نا  الا  هیلع  ام  یـصع  درمت و  مث  کلذ  لعف  نم  یلع  امف  رایتخا  نع  نیعئاط و  امتعیاب  نا  .نیهرکم  وا  نیعئاط 

امکیلع یل  امتلعج  دـقف  لوقی : مامالا  اـنهف  نیهرکم  اـعیاب  دـق  اـناک  نا  و  هیـصعم …  اـمثا و  دادزی  نا  لـبق  هللا  یلا  عجری  هیـصعملا و 
ارهاظ و اعیابت  ثیح  نم  هعاطلا  نارهظت  نیعداخم  نیقفانم  امتحبـصا  امکنال  هللا  ماما  سانلا و  ماما  حـضاولا  لیبسلا  هعطاـقلا و  هجحلا 

انعیاب انـسفنا  یلع  افوخ  امنا  امتلق  نا  هنا  وه  يرخا و  هجحب  اضیا  امهیلع  جاجتحالا  دارا  مث  .انطاب  ردـغلا  درمتلا و  هیـصعملا و  نارـست 
هیشاح و عابتا و  مهل  نکی  مل  مهنال  مهـسفنا  ظفح  هیقتلاب و  قحا  اوناک  نیرجاهملا  نیملـسملا  نال  حیحـصب  سیل  اذه  نا  امهل : لاقف 

جتحا مث  حیحص …  ریغ  امکعم  ام  عم  اهل  امکتوعدف  دحا  اهعدی  مل  هیقتلاب و  قحا  اوناک  اوعیاب و  کلذ  عم  مهفلخ و  یـشمت  هعامج 
رسیا سار  نم  اهیف  لوخدلا  مدع  رمالا و  لوا  نم  یل  امکتعیب  مدع  نا  امهل : لوقی  مالسلا  هیلع  هناف  اهراتخا  یتلا  هقیرطلا  ءابغب  امهیلع 

لبقی و بعـص ال  لوخدلا  دعب  جورخلا  نال  جورخلا  الواحت  مث  الخدت  نا ال  امکیلع  یغبنی  ناکف  جورخلا  اذـه  نم  امکیلع  لهـسا  و 
مث هنیدـملا  لها  نم  امکنع  ینع و  فلخت  نم  امکنیب  ینیبف و  نامثع  تلتق  ینا  اـمتمعز  دـق  و   … ) یفرع ـال  یعرـش و  رربم  هل  سیل 
لتق يذـلا  وه  هناب  امهاوعد  لطبی  نا  دارا  نیهرکم  اعیاب  امهنا  لوقت  یتلا  امهتوعد  لطبا  نا  دـعب  لمتحا .) ام  ردـقب  يرما ء  لک  مزلی 

لتاقلا نوفرعی  هنیدملا  یف  نوفلختملا  ءالوه  ناف  امهعم  هعم و ال  جرخی  مل  نمم  هنیدملا  یف  فلخت  نم  یلا  رمالا  لاحا  دـق  نامثع و 
رـشابی و مل  نامثع  مد  نم  سانلا  اربا  مامالا  ناک  دق  .رمالا و  اذـه  نم  همزلی  ام  انم  لک  لمحی  نا  بجی  امکیلع و  یلع و  نومکحی  و 

ناف امکیار  نع  ناخیـشلا  اهیا  اعجراف   … ) رمالا اذه  یلع  ریبزلا  هدـعاسی  نامثع و  یلع  سانلا  دـشا  نم  هحلط  ناک  دـق  ضرحی و  مل 
هعیبلا ثکن  یف  امهیار  نع  عوجرلاب  امهل  مامالا  بلق  نم  هحیصن  مالـسلا .) رانلا و  راعلا و  عمجتی  نا  لبق  نم  راعلا  امکرما  مظعا  نالا 
سفنلا هنم  فنات  رما  عوجرلا  یف  زوجی و  رما ال  یلع  امدقا  امهنال  راعلا  نم  اذه  نا  سانلا  هروصتی  ام  مظعا  ناف  هیلع  برحلا  نالعا  و 

زوجی يذلا ال  لاضلا  طوشلا  لامکا  نم  لضفا  بنذـلا …  باکترا  هیـصعملا و  یلع  رارـصالا  نم  لضفا  هنکل  ءرملا و  هب  ریعی  دـق  و 
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ملعی مالسلا  هیلع  هناک  هرخالا و  یف  رانلا  ایندلا و  یف  راعلا  ناعمجی  امهناف  هیصعملا  المکا  اذاف  راع  هیصعم و  درمتلا  یلع  رارمتـسالاف 
زومرج نبا  هلتقف  برحلا  دادتـشا  دـعب  عجر  دـقف  ریبزلا  اما  رانلا …  راعلا و  امهل  عمتجا  دـق  هسیعتلا و  امهتیاهن  مووشملا و  امهریـصم 

اما .ایندـلا و  یف  راعلا  لذـلا و  رارف  رف  هرخالا و  یف  اهتاعبت  اهرز و  لمحتف و  اـهاظل  نم  رف  برحلا  رعـس  نا  دـعبف  هلیغ  عابـسلا  يداوب 
یحمی اراع ال  بسک  نزح و  فساتف و  ینم  امد  عیضا  اخیش  تیار  ام  لوقی  ناکف  هلتقف  مهسب  هلیغ  مکحلا  نب  ناورم  هامر  دقف  هحلط 

امهنم لک  ارج  یتح  هقح  یف  قحلا  بحاص  امهعازن  هدحولا و  يرعل  امهکف  امهتیـصعم و  امهدرمتلف و  هرخالا  ران  اما  .ایندلا  راع  اذه 
 … ناودعلا هیصعملا و  نلعی  هعامجلا و  قرافی  هعاطلا و  دی  عزنی  نا  هیواعم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

ما یس  شخب 

ْوَأ َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِهّللا  یَّلَـص  اَنِِّیبَن  ْنَع  ٍَرثَأ  ْوَأ  ، ٍهَلِـضاَف ٍهَّنُـس  ْوَأ  ، ٍَهلِداَع ٍهَموُکُح  ْنِم  َکَمَّدَقَت  ْنَِمل  یَـضَم  اَم  َرَّکَذَتَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُبِجاَْولاَو 
يِدــْهَع ِیف  َکـَْیلِإ  ُتْدـِـهَع  اَـم  ِعاَـبِّتا  ِیف  َکِـسْفَِنل  َدـِـهَتْجَتَو  ، اَـهِیف ِهـِب  اَْـنلِمَع  اَّمِم  َتْدـَـهاَش  اَِـمب  َيِدـَـتْقَتَف  ِهـّللا ، ِباَـتِک  ِیف  ٍهَـضیِرَف 

ِمیِظَعَو ، ِِهتَمْحَر ِهَعَِسب  َهّللا  ُلَأْسَأ  اَنَأَو.اَهاَوَه  َیلِإ  َکِسْفَن  ِعُّرَسَت  َْدنِع  ٌهَّلِع  ََکل  َنوُکَت  اَْلیَِکل  ، َْکیَلَع یِسْفَِنل  ِهَّجُْحلا  َنِم  ِِهب  ُْتقَثْوَتْـساَو  ، اَذَه
ِیف ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  َعَم  ، ِهِْقلَخ َیلِإَو  ِْهَیلِإ  ِحِـضاَْولا  ِرْذـُْعلا  یَلَع  ِهَماَقِْإلا  َنِم  ُهاَضِر  ِهِیف  اَِـمل  َكاَّیِإَو  ِینَقِّفَُوی  ْنَأ  ، ٍهَبْغَر ِّلُـک  ِءاَـطْعِإ  یَلَع  ِِهتَرْدـُق 
یَلَع ُماَلَّسلاَو.َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ، ِهَداَهَّشلاَو ِهَداَعَّسلِاب  ََکلَو  ِیل  َِمتْخَی  ْنَأَو  ، ِهَماَرَْکلا ِفیِعْـضَتَو  ِهَمْعِّنلا  ِماَمَتَو  ، ِداَِلْبلا ِیف  َِرثَْألا  ِلیِمَجَو  ، ِداَـبِْعلا

.ُماَلَّسلاَو ، ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَسَو  ، َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر 

همجرت

زا هک  يراثآ  ای  بوخ  ياه  ّتنـس  هب  نینچمه  یـشاب و  دوخ  زا  شیپ  هنـالداع  ياـه  تموکح  داـی  هب  هراومه  هک  تسا  بجاو  وت  رب 
رد اـم  لاـمعا  زا  هچنآ  هب  ینک و  هّجوـت  تسا  هدـمآ  هّللا  باـتک  رد  هک  يا  هضیرف  اـی  هدیـسر  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هـّللا  یلـص   ) ربماـیپ
وت هب  هماندـهع  نیا  رد  هچنآ  زا  يوریپ  رد  ار  نتـشیوخ  شـالت  تیاـهن  هک  تسا  بجاو  وت  رب  زین  ییاـمن و  ادـتقا  يا  هدـید  تموکح 
نم دزن  يرذـع  دوش  هریچ  وـت  رب  ، شکرـس سفن  رگا  اـت  ما  هدرک  ماـمت  وـت  رب  ار  دوـخ  تجح  نم  يریگ و  راـک  هب  ما  هدرک  هیـصوت 

ار وت  نم و  هک  مراد  تلئسم  دراد  يا  هتساوخ  ره  ياطعا  رب  هک  یمیظع  تردق  عیسو و  تمحر  نآ  اب  دنوادخ  زا  نم.یـشاب  هتـشادن 
مینک بلج  ار  وا  ياضر  ات  درادب  قفوم 

مامت رد  بوخ  راثآ  ناگدنب و  نایم  رد  کین  مان  حدم و  اب  مأوت  دراد  یم  روذعم  شقلخ  وا و  دزن  ار  ام  هک  ییاهراک  ماجنا  قیرط  زا 
.دزاس فعاضم  ار  شتمارک  دشخب و  تیمامت  وت ) نم و  رب   ) ار شتمعن  هک ) منک  یم  اضاقت  زین   ) اهرهش و

یم زاب  وا  يوس  هب  همه  ام  هک  دـشخب  نایاپ  تداهـش  تداعـس و  اـب  ار  وت  نم و  یناگدـنز  هک  مراد ) تلئـسم  گرزب  دـنوادخ   ) زا و 
ناوارف و یمالـس  ؛ داب شکاپ  بیط و  نامدود  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رب  راـگدرورپ )  ) دورد مالـس و  میدرگ و 

.مالسلاو.رایسب
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مدرک مامت  وت  رب  ار  تجح  ریسفت : حرش و 

: تسا هتخادرپ  هتکن  هس  هب  هماندهع ) نیا  شخب  نیرخآ  نیما و  یس   ) شخب نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

بوخ ياه  ّتنس  هب  نینچمه  یشاب و  دوخ  زا  شیپ  هنالداع  ياه  تموکح  دای  هب  هراومه  هک  تسا  بجاو  وت  رب  :» دیامرف یم  تسخن 
زا هچنآ  هب  ینک و  هّجوت  تسا  هدـمآ  هّللا  باتک  رد  هک  يا  هضیرف  ای  هدیـسر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هّللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  هک  يراـثآ  اـی 

ٍهَّنُـس ْوَأ  ، ٍَهلِداَع ٍهَموُکُح  ْنِم  َکَمَّدَـقَت  ْنَِمل  یَـضَم  اَم  َرَّکَذَـتَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُبِجاَْولا  َو  ( ؛» ییاـمن ادـتقا  يا  هدـید  تموکح  رد  اـم  لاـمعا 
( . اَهِیف ِِهب  اَْنلِمَع  اَّمِم  َتْدَهاَش  اَِمب  َيِدَتْقَتَف  ِهّللا  ِباَتِک  ِیف  ٍهَضیِرَف  ْوَأ  َمَّلَس  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ِهّللا  یَّلَص  اَنِِّیبَن  ْنَع  ٍَرثَأ  ْوَأ  ، ٍهَلِضاَف

ّتنـس هریـس و  دیجم و  نآرق  رد  یلئاسم  هب  رگا  ؛ نکم تعانق  نآ  هب  اهنت  اما  تسا  لماک  عماج و  نم  هماندهع  دنچره  ، هکنیا هب  هراشا 
هب زین  ار  اهنآ  ، يدرک دروخرب  فلـس ) يایبنا  تموکح  دننام   ) نیـشیپ لدع  ياه  تموکح  رد  يا  هتـسیاش  ياه  شور  ای  مرکا  ربمغیپ 

نیا رد  دنچره  ، دنب راک  هب  زین  ار  اهنآ  يا  هدوب  رظان  دهاش و  کیدزن  زا  يا و  هدید  تموکح  رد  ارم  شور  وت  اهنیا  رب  هفاضا.دنب  راک 
هماندهع

.دشاب هدشن  سکعنم 

یم یهن  ، نآ تیعماج  نیع  رد  ، هدمآ هماندهع  نیا  رد  هچنآ  هب  رتشا  کلام  فیاظو  ندش  دودـحم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب 
.دزاس یم  هدامآ  يا  هنسح  ّتنس  ره  شریذپ  يارب  ار  وا  رکف  نهذ و  دنک و 

بجاو وت  رب  زین  و  :» تسا نیا  درمـش  یم  مزال  بجاو و  کلام  رب  هماندهع  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  يا  هتکن  نیمود 
رب ار  دوخ  تجح  نم  يریگ و  راک  هب  ما  هدرک  هیصوت  وت  هب  هماندهع  نیا  رد  هچنآ  زا  يوریپ  رد  ار  نتشیوخ  شالت  تیاهن  هک  تسا 

َْکَیلِإ ُتْدِهَع  اَم  ِعاَبِّتا  ِیف  َکِسْفَِنل  َدِهَتْجَت  َو  ( ؛» یشاب هتشادن  نم  دزن  يرذع  دوش  هریچ  وت  رب  شکرس  سفن  رگا  ات  ما  هدرک  مامت  وت 
( . اَهاَوَه َیلِإ  َکِسْفَن  ِعُّرَسَت  َْدنِع  ٌهَّلِع  ََکل  َنوُکَت  اَْلیَِکل  ، َْکیَلَع یِسْفَِنل  ِهَّجُْحلا  َنِم  ِِهب  ُْتقَثْوَتْسا  اَذَه َو  يِدْهَع  ِیف 

دیکأت ار  همه  ، یلامجا يا  هراشا  اب  دهد و  یم  هّجوت  رگید  راب  هدرک  هیصوت  هماندهع  نیا  رد  هچنآ  همه  هب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تجح مامتا  وا  رب  ، نمض رد  تسا و  دیکأت  رب  دیکأت  لیصفت و  زا  سپ  لامجا  لیبق  زا  نیا  درمش و  یم  مزال  ار  اهنآ  ماجنا  دنک و  یم 

.دشاب هتشادن  یتیلوئسم  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  دنک  یم 

نایاپ ار  هماندهع  ییانعمرپ  ياعد  اب  دنک و  یم  دزـشوگ  ار  یموس  هتکن  ماتخ  نسح  باب  زا  هماندـهع  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مراد تلئسم  دراد  يا  هتـساوخ  ره  مامت  ياطعا  رب  هک  یمیظع  تردق  عیـسو و  تمحر  نآ  اب  دنوادخ  زا  نم  :» دیامرف یم  دهد و  یم 

اب مأوت  دراد  یم  روذـعم  شقلخ  وا و  دزن  ار  ام  هک  ییاهراک  ماجنا  قیرط  زا  مینک  بلج  ار  وا  ياضر  اـت  درادـب  قفوم  ار  وت  نم و  هک 
دشخب تیمامت  وت ) نم و  رب   ) ار شتمعن  هک ) منک  یم  اضاقت  زین   ) اهرهـش و مامت  رد  بوخ  راثآ  ناگدنب و  نایم  رد  کین  مان  حدم و 

زا شیپ  لوقعلا  فـحت  هخـسن  رد  ،ج 11،ص 13،ح 21 . مکاح كردتـسم  ( . 1  } َهّللا ُلَأْسَأ  اـَنَأ  َو  ( ؛» دزاـس فعاـضم  ار  شتمارک  و 
ِهّللا ُلوُسَر  َّیلإ  َدِـهَع  اّمِم  َناک  ْدَـق  ُهُؤانَث َو  َّلَج  َهّللاّالإ  ِْریَْخِلل  ُقِّفَُوی  ِءوُّسلا َو ال  َنِم  ُمِصُْعی  َْسیَلَف  :» هدـمآ نینچ  َهّللا ) ُلَئْـسَأ  اـَنَأَو   ) هلمج

َلْوَح َو ال ُتْدَهَع َو ال  ام  ََکل  ُِمتْخأ  َِکلذـِبَف  ْمُُکناْمیأ  ْتَکَلَم  ام  ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصلا َو  یَلَع  ًاضیـضْحَت  ِِهتَیاصِو  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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زا لاعتم و  دنوادخ  زج  دهد  یمن  تاریخ  نداد  ماجنا  قیفوت  دنک و  یمن  يریگـشیپ  اه  يدب  زا  سک  چـیه  ؛ ِمیظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ّالإ  َهَُّوق 
اب نم  دوب و  ناگدنب  لاح  تیاعر  تاکز و  زامن و  هب  مامتها  دومرف  نم  هب  دکؤم  روط  هب  شتیـصو  رد  ادـخ  لوسر  هک  يروما  هلمج 

ِهَعَِسب ({ ،ص 99 لوقعلا فحت  «) میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  مهد و ال  یم  نایاپ  وت  يارب  ار  هماندـهع  نیا  ادـخ  لوسر  مـالک 
، ِِهتَمْحَر

يانعم هب  ردصم و  مسا  اجنیا  رد  تسا و  نتشاد  يزیچ  هب  هقالع  يانعم  هب  ردصم و  « هَبْغَر ( .» 1  } ٍهَبْغَر ِّلُک  ِءاَطْعِإ  یَلَع  ِِهتَرُْدق  ِمیِظَع  َو 
هب اه  هخـسن  زا  یـضعب  رد  دراذـگب و  ناگدـنب  رایتخا  رد  ار  یبوغرم  بولطم و  رما  ره  ؛ تسا رداـق  دـنوادخ  ینعی  تسا  لوعفم  مسا 

یَلَعِهَماَقِْإلا َنِم  ُهاَضِر  ِهِیف  اَِمل  َكاَّیِإ  ِینَقِّفَُوی َو  ْنَأ   {، تسا بوغرم  يانعم  هب  تسا و  ههبشم  تفص  هک  تسا  هدمآ  « هَبیغَر «» هَبْغَر » ياج
اجنیا رد  « فیعْضَت ( .» 2  } ِفیِعْـضَت ِهَمْعِّنلا َو  ِماَمَت  ،َو  ِداَِلْبلا ِیف  َِرثَْألا  ِلیِمَج  ،َو  ِداَبِْعلا ِیف  ِءاَنَّثلا  ِنْسُح  َعَم  ، ِهِْقلَخ َیلِإ  ِْهَیلِإ َو  ِحِضاَْولا  ِرْذُْعلا 

(. ِهَماَرَْکلا  { تسا هدمآ  زین  ندرمش  فیعض  ای  نتخاس  فیعض  يانعم  هب  هاگ  هژاو  نیا.تسا  نتخاس  فعاضم  يانعم  هب 

هدوـب َكاَّیِإ » ِینَقِّفَوـُی َو   » رب فـطع  ِهَمارَْکلا » ِفیعْـضَت   » و ِهَمْعِّنلا » ِماـمَت   » هک تـسا  نـیا  رب  ینبم  دـمآ  ـالاب  تراـبع  ریـسفت  رد  هـچنآ 
هلمج موهفم  نیاربانب  ، دشاب ِداَِلْبلا » ِیف  َِرثَْألا  ِلیِمَج   » رب فطع  ِهَمارَْکلا » ِفیعْـضَت   » و ِهَمْعِّنلا » ِمامَت   » هک هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا.دـشاب 
کین راثآ  مه  دشاب و  هتـشاد  لابند  هب  ار  ناگدنب  يانث  مه  هک  دهد  ییاهراک  هب  قیفوت  ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  :» دوش یم  نیا 

«. نم رب  شتمارک  ینوزف  ببس  مه  دوش و  نم  رب  شتمعن  مامت  بجوم  مه  دراذگب و  دالب  رد 

بولطم دیاب  زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ  تسادخ و  ياضر  بلج  ، دـشاب نمؤم  ناسنا  بولطم  زیچ  همه  زا  شیب  دـیاب  هچنآ  تسا  یهیدـب 
هک تسا  يرگید  ياه  تمعن  نآ  لابند  هب  قولخم و  ياضر  لیـصحت  ، دنوادخ ياضر  لیـصحت  رب  نوزفا  دـشاب  ماکح  نارادـمامز و 

ياضر نارفغ و  دننک و  دای  یکین  هب  وا  زا  ادخ  ناگدنب  هک  دنک  يراک  ناسنا  هکنیا  نآ  هدرک و  هراشا  نآ  هب  الاب  ياه  هلمج  رد  ماما 
وا تانسح  دیزم  ببس  هک  دراذگب  اج  همه  رد  دوخ  زا  یبوخ  راثآ  دنبلطب و  وا  يارب  ار  قح 

.ددرگ فعاضم  یهلا  تمارک  دوش و  لماک  وا  رب  ادخ  تمعن  بیترت  نیدب  ددرگ و  شتافو  زا  سپ 

يانث نسح  ؛ تسین راگزاس  تین  صولخ  اب  ندرک  دای  یکین  هب  مدرم و  يانث  نسح  ياـضاقت  هک  دـنرادنپ  نینچ  یـضعب  تسا  نکمم 
يانث نسح  صلخم  نانمؤم.دش  نشور  میدروآ  الاب  رد  هک  يا  هراشا  اب  لاکـشا  نیا  خساپ  یلو  ، مدرم يانث  نسح  هن  تسا  مزال  یهلا 
خیـش لیلخ  میهاربا  ور  نیا  زا  ددرگ و  هجرد  عیفرت  یهلا و  شاداپ  نارفغ و  يارب  اهنآ  ياعد  ببـس  هک  دنبلط  یم  ور  نیا  زا  ار  مدرم 

« َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِـص  َناِسل  ِیل  ْلَـعْجا  َو   »» هک تسا  نیا  دـنک  یم  راـگدرورپ  سدـق  تحاـس  زا  هک  ییاـهاضاقت  هلمج  زا  زین  ءاـیبنالا 
هیآ 84} ، ءارعش ( . 1 «. } هد رارق  یکین  مان  هدنیآ  ياه  تما  رد  نم  يارب  ؛

برغ قرش و  رد  ترضح  نآ  لیاضف  هک  تساه  نرق  تسا ؛ هدیـسر  تباجا  هب  رتشا  کلام  مه  شدوخ و  هرابرد  مه  ماما  ياعد  نیا 
هرطاخ زا  ار  ترضح  نآ  لیاضف  مان و  دندیـشوک  هّیما  ینب  هکنیا  اب  تسا و  رپ  وا  لیاضف  زا  اه  باتک  تسا و  يراج  اه  نابز  رب  ملاع 

سلجم و ره  رد  راگدرورپ  فطل  هب  ، دنیامن نعل  ترضح  نآ  رب  - هّللاب ذوعن  - ربانم زارف  رب  اهنآ  روتـسد  هب  لاس  داتفه  دننک و  وحم  اه 
هتـشون ترـضح  نآ  لیاضف  رد  اه  باتک  دشخرد و  یم  ردص  رد  ترـضح  نآ  مان  دوش  یم  ثحب  مالـسا  ناماگـشیپ  زا  هک  یلفحم 

.تسا لامآ  هبعک  فجن  رد  شا  ینارون  هاگراب  هدش و 
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هدورس ترضح  نآ  هرابرد  رگید  ياه  نابز  یسراف و  یبرع و  نابز  هب  ار  انث  حدم و  نیرتاسر  اناوت  نارعاش  نرق  ره  رد  نیا  رب  هفاضا 
.دنا

نیا هب  ندوب  بطاـخم  ًاـصوصخم  اـه و  تماهـش  اـه و  تداـشر  اـه و  يراکادـف  بجوم  هب  اـج  همه  رد  شکین  ماـن  زین  رتشا  کـلام 
.تسا يراج  اه  نابز  رب  هماندهع 

.داب وا  رب  ادخ  ناوضر  تمحر و 

دنوادخ  ) زا و  :» دیامرف یم  هماندهع  نیا  ياه  هلمج  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

مالـس و میدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  ام  هک  دشخب  نایاپ  تداهـش  تداعـس و  اب  ار  وت  نم و  یناگدنز  هک  مراد ) تلأسم  گرزب 
َو ( ؛» مالسلاو رایـسب  ناوارف و  یمالـس  ، داب شکاپ  بیط و  نامدود  و  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رب  راگدرورپ )  ) دورد
،َو َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  َمَّلَـس  ِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُماَلَّسلا  َو.َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ، ِهَداَهَّشلا ِهَداَعَّسلِاب َو  َکـَل  ِیل َو  َِمتْخَی  ْنَأ 

( . ُماَلَّسلا َو  ًارِیثَک ، ًامِیلْسَت  َمَّلَس 

هب هک  ییاعد  ؛ دبلط یم  ادخ  زا  کلام  يارب  مه  شیوخ و  يارب  مه  زین  ار  تداهش  ، تداعـس بلط  رب  نوزفا  ماما  هک  تسا  هّجوت  لباق 
.دندیشون تداهش  تبرش  رصم  هار  ریسم  رد  کلام  شتدابع و  بارحم  رد  ماما  دیسر و  تباجا  هب  يدوز 

: دنک یم  اعد  نینچ  نیا  يدرم  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

هدـب و نم  هب  دوش  یم  تساوخرد  وـت  زا  هک  يزیچ  نیرتـهب  ادـنوادخ  ؛ یِطُْعت اَـم  َلَْـضفَأ  ِینِطْعَأَـف  ُلَأُْـست  اَـم  َْریَخ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
رگا ِهّللا ؛ ِلِیبَس  ِیف  َکُمَد  َقیِرَهُأ  ََکل  َبیُِجتْـسا  ِنِإ  : » دومرف ربمغیپ  «. اـمرف اـطع  نم  هب  دـنک  یم  اـطع  تناگدـنب  هب  هک  يزیچ  نیرترب 

 { ،ج 11،ص 13،ح 21 مکاح كردتسم  ( . 1 «. } دش دهاوخ  هتخیر  ادخ  هار  رد  وت  نوخ  دوش  باجتسم  تیاعد 

يرادروشک يارب  عماج  يروتسد  رتشا  کلام  هماندهع  هتکن :

يارب عماـج  تـسا  يروتـسد  هماندـهع  نـیا  : تـفگ تحارـص  اـب  ناوـت  یم  دیــسر  ناـیاپ  هـب  هماندـهع  ریــسفت  حرــش و  هـک  نوـنکا 
ره هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا و  هدنلاب  هدـنز و  اشگهار و  هزات و  ًالماک  نرق  هدراهچ  دودـح  تشذـگ  اب  هک  يروتـسد  ؛ يرادروشک

قالخا ساسا  رب  هک  ار  يونعم  ياه  هبنج  مه  يدام و  ياه  هبنج  مه  هماندهع  نیا  هتشذگ  نیا  زا.دراد  فارتعا  نآ  هب  یفصنم  ناسنا 
يزیر یپ  یهلا  ياه  شزرا  یناسنا و 

رگا ای  تسین و  نآ  رد  یناسنا  یقالخا و  ياـه  شزرا  زا  ینخـس  اـی  هک  زورما  ياـیند  نیناوق  فـالخ  رب  دـنک  یم  نیمأـت  تسا  هدـش 
هعماج فیعـض  ياهرـشق  اهروشک و  رب  راشف  لامعا  يارب  تسا  يا  هناـهب  زیواتـسد و  ًـالمع  ، دـشاب نآ  رد  رـشب  قوقح  ماـن  هب  يزیچ 

.یمالسا

یم دانتـسا  هدرک  داهنـشیپ  دـالیم  زا  شیپ  نرق  دودـح 18  رد  يرادروشک  يارب  « یبارومح » هک یلوـصا  هب  دارفا  یـضعب  هکنیا  بجع 
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نیا ربارب  رد  ار  لوـصا  نآ  رگا  هـک  یلاـح  رد  دـنیامن  یم  دادـملق  یناـسنا  هتفرــشیپ و  یلوـصا  ار  نآ  دـننک و  یم  راـختفا  دـنیوج و 
هک دوش  یم  نآ  زا  عنام  اه  بصعت  دراد  یعیش  هقبس  ًاصوصخم  یمالـسا و  هبنج  نوچ  یلو  ؛ دزاب یم  گنر  ًالماک  میراذگب  هماندهع 

نایم رد  هداشگرـس  يا  همان  تروص  هب  ناـهاگآ  زا  یـضعب  شـشوک  شـالت و  اـب  اریخا  میناد  یم  دـننک و  هضرع  اـج  همه  رد  ار  نآ 
دعب هک  یناسک  هکنیا  رت  بجع  دیسر و  تبث  هب  دنـس  کی  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروم  دش و  شخپ  للم  نامزاس  ياضعا 

نانمؤمریما كرابم  هماندهع  نیمه  زا  ار  نآ  مهم  ياه  شخب  ، دنتشون دوخ  نامکاح  يارب  یلمعلاروتـسد  هماندهع و  ترـضح  نآ  زا 
هطساو هب  درک  ادیپ  یششخرد  تیلوبقم و  اهنآ  لمعلاروتسد  رگا  ینعی  ؛ دنیوگب نآ  زا  ینخس  هکنآ  یب  دندرک  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع 
شخب زا  یـضعب  تیالو  هب  ار  « رهاط نب  هّللادبع  ،» نومأم یتقو  هک  دـنک  یم  لقن  يربط  ( . 1  } دوب الوم  هماندـهع  زا  يریگ  هرهب  نیمه 
تحت هـقطنم  هرادا  يارب  یحورـشم  تاروتـسد  تشاـگن و  وا  يارب  یلـصفم  هماـن  « نـینیمیلاوذ » شردـپدرامگ یمالـسا  روـشک  ياـه 

هب ربـخ  نیا  هک  یماـگنه  دـندرک  یناوارف  لابقتـسا  نآ  زا  دـش و  رـشتنم  مدرم  ناـیم  رد  دیـشکن  یلوط  هک  تشون  وا  يارب  تموـکح 
طوبرم روما  ایند و  نید و  رما  مامت  : تفگ درک و  لابقتسا  نآ  زا  رایسب  وا.دنناوخب  وا  يارب  دنروایب و  ار  نآ  داد  روتسد  دیـسر  نومأم 

دینک تقد  رگا  : دیوگ یم  ناتساد  نیا  رکذ  زا  دعب  يرتشوش  همالع  موحرم  .تسا  عمج  نآ  رد  تیعر  روشک و  حالصا  تسایس و  هب 
،ج يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرـش  ) .تسا هدش  هتفرگ  رتشا  کلام  هماندهع  رد  نانمؤمریما  مالک  زا  نآ  مامت  هکلب  رثکا  دـینیب  یم 

.ددرگ راکشآ  تقیقح  نیا  دهد  یمن  هزاجا  اه  بصعت  هنافّسأتم  هچرگ  ( { 8،ص 664

لمج نارس  ياهاعّدا  هب  خساپ  : 54 همان

عوضوم

ریمأ بقانم  یف  تاماقملا  باتک  یف  یفاکسإلارفعج  وبأ  هرکذ  ( یعازخلا نیصحلا  نب  نارمع  عم  ریبزلاو ( هحلط  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 
 . مالسلا هیلع  نینمؤملا 

دادغب رد  يرجه  لاـس 240  رد  هک  دوب  یلزتعم  ناـمّلکتم  نادنمـشناد و  زا  یفاکـسا   } یفاکـسا رفعج  وبا  هک  ریبز  هحلط و  هب  هماـن  )
طّسوت هتشون و  يرجه  لاس 36  رد  هک  دروآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  شخب  رد  تاـماقم  باـتک  رد  ار  نآ  .تشذـگرد }

( . داتسرف نیصح  نب  نارمع 

همان نتم 

َّنِإَو ، ِینَعَیَابَو ِینَداَرَأ  ْنَّمِم  اَـمُکَّنِإَو.ِینوُعَیَاب  یَّتَح  ْمُهِْعیاـَبُأ  َْملَو  ، ِینوُداَرَأ یَّتَح  َساَّنلا  ِدِرُأ  َْمل  یِّنَأ  ، اَُـمتْمَتَک ْنِإَو  ، اَُـمتِْملَع ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ْنِإَف ، ٍرِضاَح ٍضَرَِعل  َالَو  ، ٍِبلاَغ ٍناَْطلُِسل  ِینِْعیاَُبت  َْمل  َهَّماَْعلا 

445 ص :
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اَمُکِراَهْظِِإب َلِیبَّسلا  اَمُْکیَلَع  ِیل  اَُمْتلَعَج  ْدَـقَف  ، ِْنیَهِراَک ِیناَُمتْعَیَاب  اَُمْتنُک  ْنِإَو  ؛ ٍبیِرَق ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  َابُوتَو  اَعِجْراَف  ِْنیَِعئاَط ، ِیناَُمتْعَیَاب  اَُـمْتنُک 
َناَک ، ِهِیف اَلُخْدَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَه  اَمُکَْعفَد  َّنِإَو  ، ِناَْمتِْکلاَو ِهَّیِقَّتلِاب  َنیِرِجاَهُْملا  ِّقَحَِأب  اَُمْتنُک  اَم  يِرْمََعلَو.َهَیِصْعَْملا  اَمُکِراَرْـسِإَو  ، َهَعاَّطلا
ِلْهَأ ْنِم  اَمُْکنَعَو  یِّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  اَمُکَْنَیبَو  ِیْنیَبَف  ، َناَْمثُع ُْتلَتَق  یِّنَأ  اَُمتْمَعَز  ْدَـقَو.ِِهب  اَمُکِراَْرقِإ  َدـَْعب  ، ُْهنِم اَـمُکِجوُرُخ  ْنِم  اَـمُْکیَلَع  َعَسْوَأ 
ُراَْعلا َعَّمَجَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ، ُراَْعلا اَمُکِْرمَأ  َمَظْعَأ  َنْآلا  َّنِإَف  اَمُِکیْأَر ، ْنَع  ِناَْخیَّشلا  اَهُّیَأ  اَعِجْراَف  َلَمَتْحا  اَم  ِرْدَِقب  ٍئِْرما  ُّلُک  ُمَْزُلی  َُّمث  ، ِهَنیِدَْـملا

.ُماَلَّسلاَو ، ُراَّنلاَو

اه همجرت 

یتشد

نم يوس  هب  نانآ  ات  هتفرن ، مدرم  یپ  رد  تموکح  يارب  نم  هک  دیراد - یم  ناهنپ  هچ  رگ  دیناد - یم  امـش  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
دندرک تعیب  دنتساوخ و  ارم  هک  دیدوب  یناسک  زا  رفن  ود  امـش  و  دندرک ، تعیب  نم  اب  نانآ  هک  نآ  ات  هدادن  تعیب  لوق  نم  و  دندمآ ،

.

يور زا  رفن  ود  امـش  رگا  .ایند  عاتم  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  و  دوب ، ّطلـسم  یتردـق  سرت  يور  زا  هن  نم  اب  مدرم  مومع  تعیب  انامه 
لد رد  رگا  .دینک و  هبوت  ادخ  هاگشیپ  رد  و  دیدرگ ، زاب  دیا ) هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا   ) هدشن رید  ات  دیدرک  تعیب  باختنا  لیم و 

و رهاـظ ، ار  نم  زا  تعاـطا  دـیداد ، هار  شیوـخ  رب  تموـکح  رد  ارم  هک  دـیدوب  امـش  نیا  اریز  دـیناد ، دوـخ  دـیدرک  تعیب  هارکا  اـب 
رد رگا  .دیتسین  يراک  ناهنپ  هدیقع و  نتشاد  ناهنپ  هب  رتراوازس  نارجاهم  ریاس  زا  امـش  دنگوس ! مناج  هب  دیتشاد .  ناهنپ  ار  ینامرفان 
هک دیا  هتشادنپ  امش  دینز .  زابرـس  هناهب  هب  سپـس  دینک و  تعیب  هک  دوب  رت  ناسآ  دیدرک ) یمن  تعیب  و   ) دیتفر یم  رانک  تعیب  زاغآ 
هب هن  هدرک و  يرادفرط  نم  زا  هن  هک  نانآ  دننک ، يرواد  امـش  نم و  نیب  یـسک  هنیدـم  مدرم  ات  دـییایب  مشاب ، یم  نامثع  هدنـشک  نم 

.دشاب اریذپ  ار  نآ  ّتیلوؤسم  هتشاد ، هثداح  نآ  رد  هک  یمرج  هزادنا  هب  مادک  ره  سپس  هتساخرب ، امش  يرای 

شتآ راع و  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، راع  امـش ، هلئـسم  نیرت  گرزب  نونکا  مه  دیدرگ ، زاب  دیراد  هشیدنا  رد  هچنآ  زا  درم ، ریپ  ود  يا 
 . دورد اب  .ددرگ  ناتریگنماد  راگدرورپ ، مشخ 

يدیهش

یپ نم  هک  دیتشاد ، هدیـشوپ  دنچ  ره  دیتسناد ، دعب ، اما  .تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  رد  تاماقم  باتک  رد  ار  نآ 
نانآ زا  نت  ود  امـش  و  دـنداشگ ، نم  تعیب  هب  تسد  نانآ  اـت  مدرکن  تعیب  ناـنآ  اـب  نم  و  دـنداهن ، نم  هب  يور  ناـنآ  اـت  متفرن  مدرم 
یلام ای  دوب ، هداشگ  نم  تردـق  تسد  هکنآ  يارب  هن  دـندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  و  دـندرک ،  تعیب  نم  اـب  دنتـساوخ و  ارم  هک  دـیدوب 

هب دییآ و  زاب  تسا  دوز  ات  دیدرک  تعیب  نم  اب  اضر  يور  زا  امش  رگا  سپ  .هدامآ 

يارب ار  تساوخزاب  هار  ینامرفان  نتـشاد  ناهنپ  يرادربنامرف و  ندومن  اب  دـیدومن ، تعیب  نم  اب  هاوخلدان  هب  رگا  و  دـییامن ، هبوت  ادـخ 
ارم تعیب  شیپ  زا  .دـیدوبن  رتراوازـس  ناـمتک  هّیقت و  رد  نارجاـهم  رگید  زا  امـش  هـک  دـنگوس  مناـج  هـب  و  دـیدوشگ ،  دوـخ  رب  نـم 

سپ متـشک ، ار  نامثع  نم  دیتشادنپ  .دیور  نوریب  تعیب  زا  نتفریذپ  زا  سپ  دـیهن و  ندرگ  نادـب  ات  دوب  رتناسآ  امـش  يارب  نتفریذـپن 
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ار سک  ره  هاگ  نآ  هتفاتـشن ، مه  امـش  يرای  هب  هتفاترب و  نم  تعیب  زا  رـس  هک  دنک  يرواد  سک  نآ  هنیدم  مدرم  زا  امـش  نم و  نایم 
.دیآرب نآ  هدهع  زا  و  دیآ ، ندرگرب  هدوب  لخاد  راک  رد  هک  هزادنا  نادب 

ار امش  سپ  نیا  زا  و  تسا ، راع  دریگ - ار  ناتنماد  هک  زیچ - رتگرزب  نونکا  هک  دیدرگزاب  دیا  هدیشیدنا  هچنآ  زا  درمریپ ! ود  يا  سپ 
.راگدرک مشخ  شتآ  مه  تسا و  راع  مه 

یلیبدرا

یم هچ  رگا  دـیا و  هتـسناد  هک  قیقحتب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اـّما  تاـماقم  باـتک  رد  یفاکـسا  رفعج  وـبا  تسا  هدرک  داـی  و 
هک یتسردب  نم  اب  دندرک  تعیب  هکنآ  ات  اهنآ  اب  مدرکن  تعیب  تفالخب و  ارم  دنتساوخ  هکنآ  ات  ار  نامدرم  متـساوخن  نم  هک  دیناشوپ 

هدننک هبلغ  یهاشداپ  ههجب  نم  اب  دندرکن  تعیب  نامدرم  هماع  هک  یتسردب  نم و  اب  دندرک  تعیب  ارم و  دنتـساوخ  هک  دیئاهنآ  زا  امش 
هک یتلاح  رد  نم  اب  دـیدرک  تعیابم  امـش  رگا  سپ  نم  دزن  دوب  دوجوم  هک  لانم  لام و  ههجب  هن  دراد و  تعیب  رب  ار  اـهنآ  راـبجاب  هک 

دیدوب هراک  هک  یتلاح  رد  دیدومن  تعیابم  هک  دیدوب  رگا  کیدزن و  زا  ادخ  يوسب  دـینک  هبوت  دـیدرگ و  زاب  سپ  دـیدوب  رادربنامرف 
ار و یناـمرفان  امـش  ندرک  ناـهنپ  ار و  يرادربناـمرف  امـشب  ندرک  رهاـظب  ضارتـعا  هار  دوخ  رب  نم  يارب  زا  دـیدینادرگ  قیقحتب  سپ 
زا شیپ  ار  راک  نیا  امـش  ندرک  عفد  هک  یتسردب  ندیـشوپ و  ندرک و  هّیقتب  نارجاهم  نیرتراوازـس  دـیتسین  هک  مدوخ  ناجب  دـنگوس 
دیا هدرب  نامگ  امش  هک  قیقحتب  راک و  نآب  امش  رارقا  زا  سپ  نآ  زا  امش  نتفر  نوریب  زا  امـش  رب  رت  هداشگ  دوب  نآ  رد  دییآ  رد  هکنآ 

نآ زا  سپ  هنیدم  لها  زا  امش  زا  نم و  زا  درک  فّلخت  هک  یسک  تسا  دهاش  امـش  نایم  نم و  نایم  رد  سپ  ار  نامثع  متـشک  نم  هک 
سپ دوـخ  لـطاب  هشیدـنا  نیا  زا  لـهاج  ریپ  ود  يا  دـیدرگ  زاـب  سپ  هاـنگ  زا  تـشادرب  هـچنآ  ردـقب  يدرم  ره  دوـش  یم  هدرک  مازلا 

خزود شتآ  اب  راع  دوش  عمج  هکنآ  زا  شیپ  تسا  راع  امش  راک  نیرتگرزب  نونکا  هک  یتسردب 

یتیآ

تاـماقم باـتک  رد  یفاکـسارفعج  وبا  ار  نآ  یعازخ  نیـصح  نب  نارمع  اـب  ریبز  هحلط و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  يا  هماـن 
: تسا هدروآ  ع )  ) نینم ؤملاریما  بقانمرد 

تعیب اهنآ  زا  نم  .دندرک  نم  گنهآ  اهنآ  ات  مدرکن  مدرم  گنهآ  نم  هک  دینک ، یم  نامتک  دنچ  ره  دـیناد ، یم  کین  امـش  .دـعب  اما 
ندرک تعیب  .دیداد  تعیب  تسد  نم  هب  دیدمآ و  نم  يوس  هب  هک  دیدوب  یناسک  زا  نت  ود  امش  .دندرک  تعیب  نم  اب  اهنآ  ات  متساوخن 

نیا زا  دـیا  هدرک  تعیب  نم  اب  اضر  يور  زا  امـش  رگا  .ایهم  تسا  یلام  ای  بلاغ  تسا  یتردـق  ارم  هک  دوبن  ببـس  نادـب  نم ، اب  مدرم 
نتـشاد ناـهن  لد  رد  تعاـط و  هب  رهاـظت  ببـس  هب  دـیا ، هدرک  تعیب  هارکا  هب  رگا  دـینک و  هبوت  روف  رب  دـیدرگ و  زاـب  ینکـش  تعیب 

نامتک هیقت و  هب  نارجاهم  رگید  زا  امـش  هک  دـنگوس ، مدوخ  ناج  هب  .دـیا  هتـشاد  هداـشگ  نم  رب  ار  دوخ  تساوخزاـب  هار  تیـصعم ،
ندش جراخ  ندرک و  تعیب  زا  دوب  رتناسآ  امـش  يارب  دیوش ، تعیب  رد  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  نم ، تعیب  نتفریذپن  .دیا  هدوبن  رتراوازس 

.نآ زا 

تواضق نانیا  .امـش  اب  هن  دنتـسه و  نم  اب  هن  هک  دنتـسه  یناسک  هنیدم ، لها  زا  امـش  نم و  نایم  .ما  هتـشک  ار  نامثع  نم  هک  دیرادنپ 
يءار و نیا  زا  هدروخلاس ، درم  ود  يا  .دیآرب  نآ  هدهع  زا  دیآ و  شندرگ  رب  هتـشاد  تلاخد  رما  نیا  رد  هزادنا  ره  سک  ره  ات  دننک 
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تسا راع  مه  دیراذگاو ، تمایق  هب  يرواد  رگا  تسامش و  ریگنابیرگ  راع  اهنت  دینک ، نینچ  زورما  رگا  هک  دیدرگزاب  دیراد ، هک  رظن 
.مالسلاو .ران  مه  و 

نایراصنا

هچ رگ  - دـیهاگآ امـش  ، دـعب اما  تسا  هدرک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  رد  تاماقم  باـتک  رد  ار  نآ  یفاکـسا  رفعج  وبا 
زا رفن  ود  امـش  ، دندومن تعیب  نم  اب  ات  مدرکن  تعیب  نانآ  اب  ،و  دـندمآ نم  لابند  مدرم  ات  متفرن  مدرم  لابند  نم  هک  - دـیراد یم  ناهنپ 

تعیب ایند  دوجوم  عاتم  ای  تردق  تنطلس و  رطاخ  هب  نم  اب  مدرم  مومع   . دیدرک تعیب  دیدمآ و  نم  لابند  هک  دیدوب  یناسک 

يور زا  رگا  ،و  دـینک هبوـت  دـنوادخ  رـضحم  هـب  دـیدرگرب و  تـسا  دوز  اـت  دـیدرک  تـعیب  تـبغر  يور  زا  امــش  رگا  سپ  ، دـندومنن
ناج هب   . دـیدوشگ نم  يور  هب  ار  ناتدوخ  زا  تساوخزاب  هار  ینکـش  نامیپ  هانگ  نتـشاد  ناهنپ  تعاط و  راـهظا  هب  ، هدوب يدونـشخان 

نتفرن نم  تعیب  راب  ریز  و  دیدوبن ، رتراوازـس  هدیقع  نامتک  هّیقت و  هب  ( دندوبن تعیب  هب  روبجم  هک  ) نیرجاهم ریاس  زا  امـش  مسق  مدوخ 
نم ار  ناـمثع  دـیدرک  ناـمگ   . دوـب رت  ناـسآ  امــش  يارب  نآ  هـب  رارقا  زا  سپ  ینکــش  تـعیب  زا  دــیوش  دراو  نآ  رد  هـکنآ  زا  شیپ 

هب سک  ره  سپس  ، دننک يرواد  دنا  هنیدم  رد  نونکا  امش و  یماح  هن  دنتسه و  نم  یماح  هن  هک  یمدرم  امش  نم و  نیب  دییایب  ، متـشک
.دوش هتخانش  لوئسم  هثداح  نیا  رد  شهانگ  هزادنا 

نیا زا  رتهب  نیا  و  تسا ، گنن  امـش  يارب  هلأسم  نیرتگرزب  لاـح  نیا  رد  هکنیا  هچ  ، دـیدرگ زاـب  دوخ  يأر  زا  ، هدروخلاـس درم  ود  يا 
 . مالسلا و.دریگب  ار  ناتنماد  خزود  شتآ  گنن و  هک  تسا 

حورش

يدنوار

خیـشلا اذـه  .هرماغ و  تراص  امل  اوقرفتف  اهلها ، هرثکب  هرماع  تناـک  هرـصبلا ، یلا  ناورهلا  نیب  هریثک  يرق  ریثک و  قاتـسر  فاکـسالا 
هعیب درا  مل  ینا  هاـنعمف  ینودارا ، یتـح  ساـنلا  دارا  مل  ینا  مالـسلا : هیلع  یلع  لوـق  اـما  .بتک  هل  هعقبلا و  کـلت  نم  ناـک  هللا  همحر 

يرجم يرجی  ام  وا  ثداحلاب  قلعتت  امنا  یقاـبلاب و  قلعتت  ـال  هدارـالا  نـال  کـلذ  اـنلق  اـمنا  .ـالوا و  یل  مهتعیب  اودارا  یتح  یل  ساـنلا 
مل لاق و  امنا  و  هرم ، لوا  هعیبلا  ینوطعا  یتح  هعیبلا  مهنم  ذـخآ  مل  هعیبلا و  بلطا  مل  يا  ینوعیاب  یتح  مهعیابا  مل  هلوق و  .ثداحلا و 

.ءازج و نوکی  لوالا ال  .نادـت و  نیدـت  امک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  امک  اجاودزا  نیلعفلا  نیب  يوسف  ینوعیاب  یتح  مهعیاـبا 
نم هلمج  نم  اناک  و  هعیبلا ، دـهعل  نیثکان  هنتفلل  نیریثم  هرـصبلا  یلا  اجرخ  امل  ریبزلا  هحلطلا و  هب  بطاخی  یندارا  نمم  اـمکنا  هلوق و 

يور ام  کلذ  نم  بیرق  .سرخم و  تکـسم  مالکب  کلذ  یف  امهیلع  هجحلا  ماقا  دـق  و  رمالاب ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مایق  اودارا 
اعوط املـسا  امهنا  هلاس  نیلجرلا و  یف  هماعلا  ءالـضف  ضعب  هارظان  هنا  همئالا  تازجعم  باتک  یف  هللا  همحر  يرعـشالا  هللادبع  نب  دعس 

نکی مل  ذا  ابذک  ناک  ارابجا  اهارکا و  تمعز  ول  یسفن : یف  تلقف  اهرک ؟ وا 

هجوب هتعفادـف  باوج ، يدـنع  هل  نکی  مل  و  رفکی ، نموملاف ال  هبغر  اعوط و  تلق  نا  و  مهنم ، فوخ  مالـسالا و ال  لهال  هبلغ  ذـئنق  و 
هسار و یلع  فقاو  مالغ  اذا  و  کـلذ ، نع  هلاـسال  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  یلع  تلخد  يار و  نم  رـس  یلا  تجرخ  نسح و 
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یلا راشا  و  اهنع - اذـه  يدـلو  لس  لئاسملا  کلت  تلعف  اـم  مالـسلا : هیلع  نسحلا  یل  لاـقف  هلاـسال ، هریثک  لـئاسم  تعمج  دـق  تنک 
ام هبقعلا  هلیل  العف  دـهعلا و  اثکن  اسیا  اعم  اعمط  املـسا  امنا  اهرک و  اعوط و ال  املـسا  ام  تلق  اله  ائدـتبم : مالغلا  لاقف  فقاولا - مالغلا 
عم هکلمم  امهل  نوکت  نا  اسیا  املف  اعیاب  اعمط  امنا  نامثع و  دعب  مالسلا  هیلع  اهرک  اعوط و ال  اعیاب  ام  امهناف  ریبزلا ، هحلط و  لثم  العف 

.دهعلا اثکن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

يردیک

.هرخالا ایندلا و  ررض  عمتجی  نا  لبق  يا  ایندلا  ماکحا  نم  وه  بیعلا و  هبسلا و  راعلا  .رانلا  راعلا و  عمتجی  نا  لبق  مالسلا : هیلع  هلوق 

مثیم نبا 

باـتک رد  یفاکـسا  رفعجوـبا  تسا ، هداتـسرف  یعازخ  نیـصح  نب  نارمع  طـسوت  هک  ریبز  هـحلط و  هـب  ع   ) ماـما ياـه  هماـن  هـلمج  زا 
هک دیناد  یم  بوخ  دـیا  هدرک  نامتک  هک  نیا  اب  امـش  دـعب ، اما  : ) تسا هدرک  رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بقانم  رد  تاماقم ) )

يدارفا هلمج  زا  زین  امـش  و  دـندرک ، زارد  نم  يوس  هب  تعیب  تسد  دـندمآ و  نم  غارـس  هب  اهنآ  هک  نیا  ات  متفرن ، مدرم  غارـس  هب  نم 
.دندرکن تعیب  لام  تورث و  رطاخ  هب  هن  روز و  طلست و  لیلد  هب  هن  نم  اب  مدرم  نیا  .دیدرک و  تعیب  دیدمآ و  نم  غارس  هب  هک  دیدوب 

رتدوز هچ  ره  دیدرگرب و  ینکش  نامیپ  زا  تسا  دوز  ات  لاح  دیتسب ، نامیپ  هدرک و  تعیب  نم  اب  رایتخا  لیم و  اب  نت  ود  امش  رگا  سپ 
دیتشاد ینامرفان  رـس  ناهنپ  رد  اما  دیدرک  تعاطا  راهظا  رهاظ  رد  دیتسب و  نامیپ  نم  اب  یلیم  یب  يور  زا  رگا  و  دینک ، هبوت  ادـخ  دزن 

دوخ هدیقع ي  نتشاد  هدیشوپ  ندوب و  كانمیب  هب  امش  مسق  مدوخ  ناج  هب  .دیا  هدوشگ  نتشیوخ  رب  ارم  شنزرس  هار  تروص  نیا  رد 
زا راک ، نیا  رد  ناتدورو  زا  شیپ  نم  اـب  تعیب  راـب  ریز  امـش  نتفرن  و  دـیدوبن ، رتراوازـس  نارجاـهم  رگید  زا  نم  اـب  تعیب  هراـبرد ي 

لها زا  یناسک  امش ، نم و  نیب  نیاربانب  ما ، هتـشک  ار  نامثع  نم  امـش  نامگ  هب  .دوب  رتناسآ  نآ  شریذپ  رارقا و  زا  دعب  ینکـش  نامیپ 
نامثع لتق  رد  تلاخد  هک  يرادقم  هب  ام  زا  کی  ره  ات  دنتـسه ، هاوگ  ناونع  هب  دنا  هتفرگ  هلـصاف  امـش  زا  مه  نم و  زا  مه  هک  هنیدـم 

رد اما  تسا ، گنن  امش  يراتفرگ  نیرتگرزب  نونکا  اریز  دیرادرب ، تسد  نات  هشیدنا  نیا  زا  نادرمریپ  يا  سپ  .دوش  موکحم  تشاد ،
بوسنم یفاکسا  دنا : هتفگ  یضعب  تسا ، دزا  نامدود  زا  يا  هلیبق  هعازخ ، .خزود ) راتفرگ  مه  دوب و  دیهاوخ  گنن  راتفرگ  مه  هدنیآ 

بقاـنم رد  هدربماـن  خیـش  هـک  تـسا  یباـتک  تاـماقملا  باـتک  .تـسا و  هدوـب  هرـصب  ناورهن و  نـیب  هـک  تـسا  یگرزب  ياتـسور  هـب 
لیالد اب  ترضح ، نآ  اب  ریبز  هحلط و  ینکـش  تعیب  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هدرک  فینـصت  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ردقم ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  هک  رضاح ، دعب …  اما  ترابع : - 1 تسا : هتخادرپ  لالدتسا  هب  اهنآ  اب  ریز 

و هلمج ي : .دینک و  جورخ  وا  رب  دینکشب و  ار  وا  اب  تعیب  تسین  راوازس  دیسانش ، یم  نانچ  نآ  امش  هک  ار  هک  ره  و  تسا : نینچ  نآ 
دوخ و دروم  رد  ار  لمع  رد  يدازآ  تعیب و  دـصق  ع ،)  ) ماما اـب  تعیب  نتـسکش  زا  سپ  ریبز  هحلط و  هک  تسا  نآ  رب  هراـشا  اـمتمتک 

.تسا هدرک  دوخ  اب  تعیب  رب  راداو  رابجا  هب  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دـندرک  دومناو  دـندرک و  نامتک  مدرم ، زا  يداـیز  عمج 
امش لمع  تسا : نینچ  تقیقح  رد  تسا و  هلصفنم  هیطرش ي  هلمج ي  هک  تسا  هب ، امکرارقا  امتنک …  نا  و  ترابع : مود : لیلد  - 2
رگا اما  .رابجا  هب  یلیم و  یب  يور  زا  ای  دـیا و  هدرک  تعیب  هدارا  لـیم و  يور  زا  امـش  هک  تسا  نیا  اـی  تسین : نوریب  تروص ، ود  زا 
نیا هک  نآ  زا  شیپ  رتدوز و  هـچ  ره  دـیاب  دـنک و  یم  موـکحم  ار  امـش  یناـمرفان  و  تساـم ، رظن  دروـم  ناـمه  دـشاب ، لوا  تروـص 

-1 تسا : لطاب  تسردان و  لیلد  هس  هب  مود  تروص  اما  .دـینک و  هبوت  دـیدرگرب و  ادـخ  بناج  هب  دـنک  ذوفن  امـش  لد  رد  تیـصعم 
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هتشاد ینامرفان  رس  نطاب  رد  دینک و  تعاطا  يربنامرف و  راهظا  نم  هب  تبسن  امـش  هک  تسا  قافن  ییورود و  امـش  لمع  نیا  همزال ي 
رگید زا  نم  هب  تبسن  نت  ود  امـش  .دشاب 2 - زاب  امـش  راتفر  راتفگ و  هب  نم  ضارتعا  هار  هک  دوش  یم  ببـس  دوخ  نیمه  هک  دیـشاب ،

نارگید زا  مدرم و  نیرتدنمورین  ریبز  هحلط و  هک  نآ  حیـضوت  دـیدوبن ، رتراوازـس  ینامرفان  نتـشاد  ناهنپ  هیقت و  سرت و  هب  نارجاهم 
.دندوب اهنآ  زا  رتراوازـس  هیقت  سرت و  يارب  ینکـش ، تعیب  رد  نآ  زا  دـعب  و  تعیب ، ماگنه  هب  نارجاهم  رگید  نیاربانب  دـندوب ، رتمهم 

تعیب زا  نتفر  نوریب  ینکش و  نامیپ  زا  دنهد ، تعیب  تسد  هک  نآ  زا  شیپ  اهنآ  نتفرن  مالسلا ) هیلع   ) ماما تعیب  راب  ریز  یتسارب ، - 3
ياربک هک  دنتـسه  يرمـضم  سایق  يارغـص  تامدقم  ماما  نانخـس  زا  شخب  هس  نیا  .دوب و  رتلوبق  لباق  رتناسآ و  نآ ، شریذپ  زا  دعب 

و دـیوش ، نآ  بکترم  امـش  دـیابن  تسا و  مارح  امـش  رب  نآ  ماـجنا  دوش ، زاـب  امـش  رب  ضارتعا  هار  هک  دوش  نآ  ثعاـب  هچ  ره  یلوا :
وا دنا ، هدرکن  ییاعدا  نانآ  هک  یتروص  رد  دشابن ، نارگید  زا  رتراوازـس  دوخ ، ياعدا  رد  هک  نارجاهم  زا  سک  ره  و  یمود : ياربک 

انگنت رد  ار  دوخ  اهنآ  دیابن  دشاب  رذع  هناهب و  يارب  رت  هدامآ  رتناسآ و  هچ  ره  و  تسا : نینچ  یموس  ياربک  .دوش و  یعدم  دـیابن  زین 
( ما هتـشک  ار  نامثع  نم  امـش  نامگ  هب   ) نامثع تلتق  ینا  امتمعز  دق  و  ترابع : .دنرادن  يا  هناهب  رذع و  هک  دنهد  رارق  يدروم  رد  و 

تقیقح رد  لمتحا  ینیبف …  ترابع : .دنتـشاد و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رب  جورخ  دروم  رد  اهنآ  هک  تسا  يروهـشم  ههبـش ي  هب  هراشا 
امش يرای  مه  نم و  هب  کمک  زا  مه  هک  میراذگ  یم  او  یـسک  هب  هنیدم  مدرم  زا  ار  يرواد  ینعی  تسا ، روکذم  ههبـش ي  هب  باوج 

.دـنک موکحم  تازاجم  شنزرـس و  هب  میا ، هدـش  بکترم  متـس  هانگ و  هک  يرادـقم  هب  ار  ام  زا  کی  ره  دـعب  ات  تسا ، هتفرگ  يرود 
دوخ دـساف  تسردان و  هیرظن  زا  ات  داد  روتـسد  ناـشیا  هب  درک ، ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تجح  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  نیا  زا  سپ  هاـگنآ ،
نالا ناف  درک : قیوشت  ترابع  نیا  اب  ناشدساف  يار  زا  تشگرب  هب  ار  اهنآ  و  دندرگرب ، ماما ، اب  تعیب  رد  نتـشادن )  ) رایتخا هرابرد ي 

نیب عمج  زا  تسا  رت  هداس  ایند  رد  راع  گنن و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارغـص  هلزنم ي  هب  هک  … 
هملک ي .تسا و  ییوج  هناهب  گنن  راع  گنن و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .ترخآ و  رد  خزود  شتآ  باذـع و  راـع و  گـنن و 

ربخ راعلا )  ) ادتبم و مظعا  دـشاب و  نا  مسا  تسا  نکمم  .دـشاب و  یم  نا  مسا  هک  تسا  مظعا  هملک ي  هلیـسو  هب  بوصنم  فرظ  نالا 
.راعلا هیف  امک  رما  مظعا  نالا  ناف  دوش : یم  نینچ  نآ  ریدقت  هک  تسا  فوذحم  نا  مسا  هب  دیاع  ریمض  و  دشاب ، نا  ربخ  هلمج  و  نآ ،

.تسا رتمهم  هیضق  راع  گنن و  دوجو  اب  نونکا  اریز  ینعی 

دیدحلا یبا  نبا 

یِّنَأ اَُمتْمَتَک  ْنِإ  اَُمتِْملَع َو  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  تاماقملا  باتک  یف  یفاکسإلا  رفعج  وبأ  باتکلا  اذه  رکذ  یعازخلا و  نیـصحلا  نب  نارمع  عم 
ٍِبلاَغ َو َال ٍناَْطلُِـسل  ِینِْعیاَُبت  َْمل  َهَّماَْعلا  َّنِإ  ِینَعَیَاب َو  ِینَداَرَأ َو  ْنَّمِم  اَمُکَّنِإ  ِینوُعَیاـَب َو  یَّتَح  ْمُهِْعیاـَبُأ  َْمل  ِینوُداَرَأ َو  یَّتَح  َساَّنلا  ِدِرُأ  َْمل 

[ ٍصْرِِحل ]

اَمُْکیَلَع ِیل  اَُمْتلَعَج  ْدَـقَف  ِْنیَهِراَک  ِیناَُمتْعَیَاب  اَُمْتنُک  ْنِإ  ٍبیِرَق َو  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  َابُوت  اَعِجْراَف َو  ِْنیَِعئاَط  ِیناَُمتْعَیَاب  اَُمْتنُک  ْنِإَف  ٍرِـضاَح  ٍضَرَِعل 
[ َْلبَق  ] َْرمَْألا اَذَه  اَمُکَْعفَد  َّنِإ  ِناَْمتِْکلا َو  ِهَّیِقَّتلِاب َو  َنیِرِجاَهُْملَا  َّقَحَِأب  اَُمْتنُک  اَم  يِرْمََعل  َهَیِصْعَْملا َو  اَمُکِراَرْسِإ  َهَعاَّطلا َو  اَمُکِراَهْظِِإب  َلِیبَّسلا 

ْنَم اَمُکَْنَیب  ِیْنیَبَف َو  َناَْمثُع  ُْتلَتَق  یِّنَأ  اَُمتْمَعَز  ْدَـق  ِِهب َو  اَمُکِراَْرقِإ  َدـَْعب  ُْهنِم  اَمُکِجوُرُخ  ْنِم  اَـمُْکیَلَع  َعَسْوَأ  َناَـک  ِهِیف  َالُخْدَـت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 
اَمُکِْرمَأ َمَظْعَأ  َنْآلا  َّنِإَف  اَمُِکیْأَر  ْنَع  ِناَْخیَّشلا  اَهُّیَأ  اَعِجْراَف  َلَمَتْحا  اَم  ِرْدَِـقب  ٍئِْرما  ُّلُک  ُمَْزُلی  َُّمث  ِهَنیِدَْـملَا  ِلْهَأ  ْنِم  اَمُْکنَع  یِّنَع َو  َفَّلَخَت 

[ َعِمَتْجَی  ] ْنَأ ِْلبَق  ْنِم  ُراَْعلا 
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.ُمَالَّسلا ُراَّنلا َو  ُراَْعلا َو  َعَّمَجَتَی 

 [ نیصحلا نب  نارمع  ]

ورمع نب  بعک  نب  لولـس  نب  هیـشبح  نب  لولـس  نب  هرـضاغ  نب  ملاس  نب  مهن  نب  دبع  نب  فلخ  نب  دیبع  نب  نیـصحلا  نب  نارمع  وه 
لهأ لوقی  مهئاهقف  هباحـصلا و  ءالـضف  نم  ناک  ربیخ و  ماع  هریره  وبأ  وه و  ملـسأ  نارمع  نب  دـیجب  هنباب  دـیجب  اـبأ  ینکی  یعازخلا 

.يوتکا یتح  هملکت  تناک  هظفحلا و  يری  ناک  هنإ  هنع  هرصبلا 

نب هللا  دبع  هاضقتسا  هرکب و  وبأ  نیـصحلا و  نب  نارمع  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  هرـصبلا  لزن  نم  لضفأ  نیریـس  نب  دمحم  لاق  و 
هیواعم مایأ  یف  نیسمخ  نیتنثا و  هنس  هرصبلاب  تام  هافعأف و  هافعتسا  مث  امایأ  هل  لمعف  هرصبلا  یلع  زیرک  نب  رماع 

[ یفاکسإلا رفعج  وبأ  ]

عم هلزتعملا  تاقبط  نم  هعباسلا  هقبطلا  یف  هاضقلا  یـضاق  هدع  یفاکـسإلا  هللا  دبع  نب  دمحم  انخیـش  وه  یفاکـسإلا و  رفعج  وبأ  امأ  و 
نامثع ابأ  مث  نعم  ابأ  سرـشأ  نب  همامث  هقبطلا  لوأ  لعج  یفوصلا و  مثیهلا  نب  یـسیع  عم  ناقرز و  عم  يرمیـصلا و  نامیلـس  نب  دابع 

نب لیعامـسإ  نب  دـمحم  مث  بیبش  نب  دـمحم  مث  نارمع  نب  سنوی  نارمع  ابأ  مث  رادرملا  حـیبص  نب  یـسیع  یـسوم  ابأ  مث  ظـحاجلا 
یحلاصلا نیسحلا  ابأ  مث  ماحشلا  هللا  دبع  نب  فسوی  بوقعی  ابأ  مث  يرکسعلا  حور  نب  میرکلا  دبع  مث  يرکسعلا 

مث نامیلس  نب  دابع  مث  يدسألا  دیعس  نب  دمحأ  دیعس  ابأ  مث  شاقنلا  نب  نارمع  ابأ  مث  رسیم  نب  رفعج  ریرج و  نب  رفعج  نارفعجلا  مث 
.مالکلا ملع  یف  اباتک  نیعبس  فنص  املاع و  الضاف  رفعج  وبأ  ناک  لاق  اذه و  یفاکسإلا  رفعج  ابأ 

يداوسلا مالغلا  اذه  نم  لاقف  دادغبب  نیقارولا  ظحاجلا  لخد  هتایح و  یف  ظحاجلا  نامثع  یبأ  یلع  هینامثعلا  باتک  ضقن  يذلا  وه  و 
.هری مل  یتح  هنم  یفتخاف  سلاج  رفعج  وبأ  یباتک و  ضقنل  ضرعت  هنأ  ینغلب  يذلا 

دوعن مث  هیبصعلا  لیلق  افصنم  اققحم  يأرلا  يولع  ناک  کلذ و  یف  غلابی  دادغب و  هلزتعم  هدعاق  یلع  لیضفتلاب  لوقی  رفعج  وبأ  ناک  و 
.کلذ ینم  مه  اودارأ  یتح  مهیلع  هیالولا  درأ  مل  يأ  سانلا  درأ  مل  هلوق ع  هیناعم  لصفلا و  ظافلأ  حرش  یلإ 

هرمإلاب ینوبطاخ  نأ  دعب  الإ  اهددمأ  مل  رمألا و  یلع  صرحلا  بلطلا و  دم  مهیلإ  يدـی  ددـمأ  مل  يأ  ینوعیاب  یتح  مهعیابأ  مل  لاق و 
 . مهیلإ يدی  تددم  ذئنیحف  كانعیاب  دق  مهتنسلأب  اولاق  هفالخلا و  و 

 . مهیلع هتقرف  دوجوم  لام  يأ  رضاح  صرحل  کلذ و ال  یلع  مهرهق  مهبصغ و  ناطلسل  نوملسملا  هماعلا و  ینعیابی  مل  لاق و 

نإ هعیبلا و  کلت  ضاقتنال  هجو  هنأل ال  عوجرلا  امکیلع  بجو  دـقف  اضر  نع  اعوط  ینامتعیاب  امتنک  نإ  لاقف  مالکلا  اـمهیلع  مسق  مث 
هارکإلاف اهیلع  نیهرکم  ینامتعیاب  امتنک 

اـضر نع  ینامتعیاب ال  امتنک  نإ  هایعدت و  نأ  امکنکمی  کلذ و ال  عقو  دق  نکی  مل  قنعلا و  دمی  فیـسلا و  درجی  نأ  یه  هروص و  هل 
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امکـسفنأ یلع  یل  امتلعج  دـق  رهاظلا و  یلع  ینبت  امنإ  هیعرـشلا  رومألاف  نیب  قرف  هراکلا  هرکملا و  نیب  نیهراک و  لـب  نیهرکم  ـال  و 
ام يدـنع  ناک  ول  هنأ  یلع  کلذ  هیهارک  نم  امتررـسأ  امب  رابتعا  سانلا و ال  هیف  لـخد  اـمیف  لوخدـلا  هعاـطلا و  اـمکراهظإب  لـیبسلا 

.هیقتلا نامتکلاب و  مهلک  نیرجاهملا  قحأ  امکلعج  يذلا  امف  ءاوس  کلذ  هیهارک  یف  نورجاهملا  ناکل  نوملسملا  ههرکی 

 . اهثکن مث  اهیف  امکلوخد  نم  لمجأ  رمألا  إدبم  یف  هعیبلا  نع  امکعانتما  ناک  دق  لاق و  مث 

ینع و فلخت  نم  امکنیب  ینیب و  مکحلا  تلعج  دـق  نامثع و  تلتق  ینأ  يرمأ  یف  امکیلع  تلخد  یتلا  ههبـشلا  نأ  امتمعز  دـق  لاـق و 
مهریغ رمع و  نب  هللا  دبع  دیز و  نب  هماسأ  هملسم و  نب  دمحمک  هحلط  ایلع و ال  رـصنت  مل  یتلا  هعامجلا  يأ  هنیدملا  لهأ  نم  امکنع 

ول مهنأ  ههبـش  تاداهـشلا و ال  هیـضتقت  ام  ردـقب  انم  ئرما  لک  مزل  اومکح  اذإف  ریبزلا  هحلط و  یلع  ـال  هیلع و  نیمهتم  ریغ  مهنأ  ینعی 
هرـصح و هرمأ و  یف  لیـصفتلا  هلمجلا و  وه  ناک  هحلط  نأب  نامثع و  مد  نم  یلع ع  هءاربب  اومکحل  لاـحلا  هروصب  اودهـش  اومکح و 

 . هحلط هفشاکم  افشاکم  نکی  مل  نإ  کلذ و  یلع  هل  ادعاسم  ریبزلا  ناک  هلتق و 

اعجرت مل  نإف  برحلا  نع  امکفارـصنا  امکعوجر و  یف  راعلا  نافاخت  امنإ  اـمکنإ  اـمهل  لاـق  هئیطخلا و  یلع  رارـصإلا  نع  اـمهاهن  مث 
یلع امتنک  امکنأ  سانلل  فشکیـس  اضیأ  کلذـب و  ناریعتف  ءاقللا  دـنع  نارفت  نامزهت و  امکنألف  راعلا  امأ  رانلا  راعلا و  امکیلع  عمتجا 
رانلا لامتحا  هلامتحا و  نم  نوهأ  هدحو  راعلا  لامتحا  هبوت و  ریغ  یلع  اوتام  اذإ  هاصعلا  ریـصم  اهیلإف  رانلا  امأ  کلذـب و  ناریعتف  لطاب 

هعم

یناشاک

هب ریبز  هحلط و  يوس  هب  هتشون  هک  ترضح  نآ  ياه  همان  زا  تسا  يا  همان  نیا  یعازخلا ) نیصحلا  نب  نارمع  عم  ریبزلا  هحلط و  یلا  )
رکذ یفاکـسالا ) رفعجوبا  هرکذ  و   ) .دزا زا  تسا  يا  هلیبـق  عازخ  .تاـموصخ و  عـفد  تهج  هب  یعازخ  نیـصح  نب  نارمع  بوحـصم 
هیلع نینموملاریما  بقاـنم  یف   ) هدومرف فینـصت  هک  تاـماقم  باـتک  رد  تاـماقملا ) باـتک  یف   ) یفاکـسا رفعجوبا  ار  هماـن  نیا  درک 

هرصب و نایم  تسا  گرزب  ییاتسور  فاکسا  نانموم و  ریما  هلیلج  تامـس  همیرک و  تافـص  هلیمج و  بقانم  رد  تایحتلا ) هولـصلا و 
ریبز هحلط و  يا  ود  ره  امش  هک  قیقحت  هب  سپ  امتملع ) دقف   ) ءایبنا دیس  رب  تاولص  مالس و  ادخ و  دمح  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) ناورهن

ات ینودارا ) یتح   ) ار نامدرم  تعیب  مدرکن  تعیب  نم  هکنآ  سانلا ) درا  مل  ینا   ) دیا هدـیناشوپ  هچ  رگا  و  امتمتک ) نا  و   ) دـیا هتـسناد 
و  ) نم اب  دـندرک  تعیابم  هکنآ  ات  ینوعیاـب ) یتح   ) ناـشیا اـب  مدرکن  هعیاـبم  و  مهعیاـبا ) مل  و   ) ارم تعیب  دـندومن  هدارا  ناـشیا  هکنآ 

مل هماـعلا  نا  و   ) نم اـب  دومن  هعیاـبم  و  ینعیاـب ) و   ) ارم دوـمن  هدارا  هک  دـیناسک  نآ  زا  یندارا ) نمم   ) امـش هک  یتـسرد  هب  و  اـمکنا )
ار ناشیا  دشاب  هدومن  رابجا  هک  هدـننک  بضغ  هاشداپ  تهج  بصاغ ) ناطلـسل   ) نم اب  دـندرکن  هعیابم  نامدرم  هماع  هکنآ  و  ینعیابت )
هک دیدوب  امش  رگا  سپ  ینامتعیاب ) امتنک  ناف   ) نم دزن  دوب  رـضاح  هک  لانم  لام و  تهج  هب  هن  و  رـضاح ) ضرعل  و ال   ) تعیب نآ  رب 

( ابوت و   ) دیدرگزاب سپ  اعجراف )  ) دیدومن تعیب  نآ  دوخ  رایتخا  هب  دیدوب و  رادربنامرف  هک  یتلاح  رد  نیعئاط )  ) نم اب  دـیدرک  هعیابم 
دیدومن تعیاـبم  هک  دـیدوب  رگا  و  یناـمتعیاب ) اـمتنک  نا  و   ) يدوز هب  بیرق ) نم   ) یلاـعت يادـخ  يوـس  هب  هللا ) یلا   ) دـییامن هبوـت  و 

دوخ رب  لیبسلا ) امکیلع   ) ارم امـش  دیدینادرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  یلامتلعج ) دـق  و   ) بغاران دـیدوب و  هراک  هک  یتلاح  رد  نیهراک ) )
نآ هک  ار  یهانگ  امش  ندیشوپ  و  هیصعملا ) امکرارسا  و   ) ار تبغر  تعاط و  امش  نتخاس  رهاظ  هب  هعاطلا ) امکراهظاب   ) تجح هار و 
هک نیرجاهملا ) قحاب  امتنک  ام   ) نم یناگدـنز  هب  دـنگوس  و  يرمعل ) و   ) دـشاب یم  قافآ  سفنا و  قلاخ  مشخ  بجوم  تسا و  قاـفن 
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( رمالا اذه  نع  امکعفد  نا  و   ) دوخ ریمضلا  یف  ام  ندیناشوپ  ندرک و  هیقت  هب  نامتکلا ) هیقتلاب و   ) نارجاهم نیرتراوازـس  امـش  دیتسین 
( امکیلع عسوا  ناک   ) راک نآ  رد  امـش  ندمآرد  زا  شیپ  هیف ) الخدت  نا  لبق  نم   ) ار راک  نیا  امـش  ندرک  عفد  هک  دـیناد  یم  رگید  و 

ضقن هچ  راک  نآ  هب  امـش  رارقا  زا  سپ  هب ) امکرارقا  دـعب   ) نآ زا  امـش  نتفر  نوریب  زا  هنم ) اـمکجورخ  نم   ) امـش رب  رت  هداـشگ  دوب 
نامگ امش  هک  قیقحت  هب  و  امتمعز ) دق  و   ) .تشگ امش  دزمان  هسفن ) یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف   ) هیآ دش و  هتشون  امش  رب  نآ  دهع 

ینع و فلخت  نم   ) تسا دهاش  امش  نایم  نم و  نایم  رد  سپ  امکنیب ) ینیبف و   ) ار نامثع  متـشک  نم  هک  نامثع ) تلتق  ینا   ) دیا هدرب 
تیاـعر الـصا  تسا و  یبـنجا  هک  یـسک  ینعی  هنیدـم  لـها  زا  امـش ، زا  نم و  زا  درک  فـلخت  هک  یـسک  هنیدـملا ) لـها  نم  اـمکنع 

مزلی مث   ) .دوب امـش  بناج  زا  تنواعم  نآ  هکلب  نامثع ، لتق  رد  مدرکن  تنواعم  الـصا  نم  هک  دـناد  یم  دراد  یمن  یعرم  يرادـبناج 
ناودع هانگ و  زا  تشادرب  هچنآ  رادقم  هب  لمتحا ) ام  ردقب   ) راع شنزرـس و  زا  يدرم  ره  دوش  یم  هدرک  مازلا  نآ  زا  سپ  ءرما ) لک 

هب سپ  راعلا ) امکرما  مظعا  نالا  ناف   ) دوخ لطاب  هشیدـنا  زا  امکیار ) نع   ) لهاج ناریپ  يا  دـیدرگ  زاب  سپ  ناخیـشلا ) اهیا  اعجراف  )
رد نارین  شتآ  اب  راع  دـنوش  عمج  هکنآ  زا  شیپ  رانلا ) راعلا و  عمتجی  نا  لبق  نم   ) تسا راع  امـش  راک  نیرتگرزب  نونکا  هک  یتسرد 

رارک ردیح  اب  تفلاخم  ببـس  هب  رابک  بحـصا  زا  دنرمـش  یم  ار  دوخ  هک  یتعامج  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  يراع  چـیه  رامـش و  زور 
راتفرگ خزود  شتآ  هب  دننیبب  ار  دوخ 

یلمآ

ینیوزق

هتشون مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بقانم  رد  تاماقم  هب  یمـسم  باتک  رفعجوبا  هرـصب و  ناورهن و  نایم  تسا  یگرزب  تاهد  فاکـسا 
ناشیا ات  ناشیا  اب  مدرکن  تعیب  دندرک و  نم  دصق  ناشیا  ات  ار  مدرم  مدرکن  دصق  نم  هک  دـیناشوپ  یم  دـنچ  ره  امـش  دـینادیم  تسا !

هک دـیدوب  هلمجنآ  زا  امـش  مدرکن و  سامتلا  ینعم  نیا  رد  مدومنن و  رابجا  فیلکت و  هک  ار  یـسک  لصاحلا  .نم و  اـب  دـندرک  تعیب 
رب بصغ  روزب و  هک  یتموکح  تنطلـس و  هار  زا  نم  اب  دندرکن  تعیب  هفاک  هک  دـینادیم  .دـیدومن و  نم  اب  تعیب  دـیدرک و  نم  دـصق 

( ضرع ( ) صرح  ) ياج هب  خـسن  یـضعب  رد  دنـشاب و  هدرک  عمط  نآ  رد  هک  یتمعن  لاـم و  رب  صرح  يارب  هن  و  مشاـب ، هتفاـی  ناـشیا 
دوز و لج  زع و  يادخب  دـینک  عوجر  دـیدرگزاب و  سپ  رایتخا  عوطب و  نم  اب  دـیدرک  تعیب  رگا  سپ  ایند  عاتم  ینعی  تسا  روطـسم 

نآ هب  ار  امش  ینعی  .تیـصعم  نامتک  تعاط و  راهظاب  دیداد  مکحت  هار  دوخ  رب  ارم  قیقحتب  سپ  اضرب  دیدرک  تعیب  رگا  و  کیدزن ،
نم رمعب  دیدوب و  تیـصعم  مزاع  نطاب  رد  دـیدومن و  تعاط  اضر و  رابجا  هارکا و  یب  دـیتشادن  اضر  نوچ  ارچ  هک  منک  تساوخزاب 
یم رتمک  امش  رب  ربج  و  دیتشاد ، رتشیب  ناکما  تردق و  ناشیا  زا  هک  نامتک  هیقتب و  نارجاهم  ریاس  زا  رتراوازس  امـش  دیدوبن  هک  مسق 

زورما امش  نتفر  نوریب  زا  تشاد  رتهب  شیاجنگ  و  امش ، رب  دوب  رتناسآ  نآ  دیوش و  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  ارم  فالخ  امش  عفد  تفر و 
مدرم زا  امش  زا  نم و  زا  دندش  سپ  زاب  هک  نانآ  امش  نم و  نایم  ار  نامثع  متـشک  نم  هک  دیدرک  نامگ  نآ و  هب  رارقا  زا  دعب  نآ  زا 

.تسا و هتـشادرب  هچنآ  ردق  هب  ار  سک  ره  دوش  هدینادرگ  مزال  نآ  زا  دعب  دنهد  تداهـش  امـش  ام و  رب  دننک و  مکح  ام  نایم  هنیدـم 
( مسا ( ) نالا  ) ار و ردق  گرزب  مه  دنیوگ و  خیـش  ار  لاس  گرزب  نم  ای  دـیدرک  لخدـم  رتشیب  امـش  وا  لتق  رد  دوش  رهاظ  ات  ضرغلا 
دشاب و بوصنم  مظعا )  ) دـیاش و  راعلا ) هیف  امک  رما  مظعا  يا   ) تسا فوذـحم  مسا  هب  دـیاع  ریمـض  ربخ و  دـعبام  هلمج  تسا و  نآ 

تسا راع  امـش  ررـض  رتگرزب  دیدرگزاب  رگا  الاح  هک  اریز  دوخ  يار  زا  خیـش  ود  يا  دیدرگزاب  سپ  نآ  فرظ ) ( ) نالا  ) و نا )  ) مسا
مه دـنتخات  تموصخ  نادـیم  رد  نوچ  دنتـشگ ، لوتقم  مه  بوکنم و  مه  دـش  عمتجم  هچنانچ  مهب ، ران  راـع و  دوش  عمتجم  هکنآ  زا 
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.دنتخاب رد  ترخآ  مه  ایند و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

«. تاماقملا  » باتک یف  یفاکسالا  رفعجوبا  هرکذ  .یعازخلا  نیصحلا  نب  نارمع  عم  ریبزلا  هحلط و  یلا 

تسا هدرک  روکذم  .یعازخ  نیصح  رسپ  نارمع  بوحصم  ریبز ، هحلط و  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
عباوت زا  ناورهن  یحاون  رد  تسا  یهد  فاکـسا  .دوخ و  فیلاـت  تاـماقم »  » هب موسوم  باـتک  رد  یفاکـسا  رفعجوـبا  ار  بوـتکم  نیا 

.دادغب

نا ینعیاب و  یندارا و  نمم  امکنا  ینوعیاب و  یتح  مهعیابا  مل  ینودارا و  یتح  سانلا  درا  مل  ینا  - امتمتک نا  -و  امتملع دقف  دـعب ، اما  »
امتنک نا  بیرق و  نم  هللا  یلا  ابوت  اعجراف و  نیعئاط  ینامتعیاب  امتنک  ناـف  رـضاح ، صرحل  ـال  بصاـغ و  ناطلـسل  ینعیاـبت  مل  هماـعلا 

نیرجاهملا قحاب  امتنک  ام  يرمعل  .هیـصعملا و  امکرارـسا  هعاطلا و  امکراهظاب  لیبسلا  اـمکیلع  یل  اـمتلعج  دـقف  نیهراـک  یناـمتعیاب 
« .هب امکرارقا  دعب  هنم ، امکجورخ  نم  امکیلع  عسوا  ناک  هیف ، الخدت  نا  لبق  رمالا  اذه  امکعفد  نا  نامتکلا و  هیقتلاب و 

- دیدرک نامتک  هچ  رگا  -و  امـش دیتسناد  هک  قیقحت  هب  سپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ، تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
زا متفرگن  تعیب  ندرک و  تعیب  رد  ارم  ناـشیا  دـندرک  هدارا  هکنیا  اـت  ندرک ، تعیب  رب  ار  ناـمدرم  مدرکن  هدارا  نم  هک  قیقحت  هب  هک 

لاح نم و  اب  دیدرک  تعیب  ارم و  دیدرک  هدارا  هک  دیشاب  یناسک  زا  رفن  ود  امش  هک  قیقحت  هب  نم و  اب  دندرکن  تعیب  ات  ناشیا 

دوب دوجوم  هک  یلام  هب  صرح  تهج  زا  هن  درک و  ربج  هک  یطلـست  تهج  زا  نم  اب  دـیدرکن  تعیب  امـش  همه ي  امـش و  مومع  هکنآ 
تعیب و نتـسکش  زا  دـیدرگرب  سپ  دـیدوب ، دـنماضر  بغار و  هک  یتلاح  رد  نم  اب  دـیدرک  تعیب  رفن  ود  امـش  رگا  سپ  نم ، دزن  رد 

امش دیدینادرگ  سپ  دیدوب ، اضران  هک  یتلاح  رد  نم ، اب  دیدرک  تعیب  هک  رفن  ود  امش  دیدوب  رگا  يدوزب و  ادخ  يوس  هب  دینک  هبوت 
هک اریز  ار ، ینامرفان  امـش  ندرک  ناـهنپ  ار و  ندرک  تعاـطا  امـش  ندرک  راـهظا  ببـس  هب  یثحب ، یخیبوت و  هار  امـش  رب  نم  يارب  زا 
قح نامتک  ندرک و  هیقت  هب  نارجاهم  نیرتراوازـس  رفن  ود  امـش  دـیا  هدوبن  هک  مدوخ  ناـج  هب  دـنگوس  هکنآ  لاـح  دـیتشگ و  قفاـنم 
نیا رفن  ود  امش  ندرک  عنم  عفد و  هکنآ  لاح  دوبن و  قح  رگا  دنیامنن  نامتک  دننکن و  تعیب  نارجاهم  مامت  تسیاب  سپ  ینعی  .ندرک 
رارقا زا  دـعب  تعیب ، زا  امـش  نتفر  نوریب  زا  امـش  رب  رت  ناـسآ  رت و  عـساو  دوـب  دـیوشب ، تعیب  رد  لـخاد  هکنآ  زا  شیپ  ار ، تعیب  رما 

.تعیب هب  امش  ندرک 

، لمتحا ام  ردـقب  يرما ء  لک  مزلی  مث  هنیدـملا ، لها  نم  امکنع  ینع و  فلخت  نم  امکنیب  ینیبف و  ناـمثع ، تلتق  ینا  اـمتمعز  دـق  «و 
« .مالسلا .رانلا و  راعلا و  عمتجی  نا  لبق  نم  راعلا ، امکرما  مظعا  نالا  ناف  امکیار ، نع  ناخیشلا  اهیا  اعجراف 

ترـصن زا  دنا  هدیزرو  فلخت  هک  یناسک  تسا  مکاح  امـش  نم و  نایم  سپ  نامثع ، لتق  هب  مدرک  رما  نم  هک  دیدرک  نامگ  ینعی و 
هک هانگ  زا  ردقنآ  ار  يدرم  ره  دوش  یم  هدینادرگ  مزال  ناشیا  مکح  زا  سپ  هنیدم ، لها  زا  دنتسین  نامثع  لتق  هب  مهتم  امـش و  نم و 
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سپ نم ، هن  نامثع  لتق  رد  رفن  ود  امـش  تکرـش  هب  دـننک  یم  مکح  هنیدـم  لها  کـش  یب  هکنآ  لاـح  ینعی و  تسا ، هدـش  لـمحتم 
هچناـنچ تسا ، هدـشن  هبراـحم  زونه  هک  تقو  نیا  رد  هک  قیقحت  هب  سپ  دـشاب ، هبراـحم  هک  امـش  يار  زا  راوگرزب  ود  يا  دـیدرگرب 

دیدرک عوجر  دیدرک و  هبراحم  هدارا ي  هک  تسا  گنن  راع و  تسا ، امش  يارب  زا  هک  يرما  رتگرزب  نم ، ندرک  تعاطا  هب  دیدرگرب 
زا دـعب  هک  اریز  ندرک ، هبراحم  زا  شیپ  ینعی  ران ، راـع و  امـش  رد  نتـشگ  عمج  زا  شیپ  دـیدرگرب  سپ  ناریلد ، رب  تسا  راـع  نیا  و 

.مالسلاو .قح  رب  هفیلخ ي  اب  ندرک  هبراحم  تیصعم  ران  نبج و  زا  ندرک  رارف  راع  امش  رد  دش  دهاوخ  عمج  ندرک  هبراحم 

یئوخ

کلذـک و  درا ، مل  ینا  یلع  فطع  یندارا : نمم  امکنا  و  ملع ، یلوعفم  ماقم  مئاق  درا  مل  ینا  هیلـصو ، نا  هظفل  امتمتک : نا  بارعالا :
یناثلا و هلوعفم  وه  رقتـسم و  فرظ  یلو  اـمتلعج  هلوقل  لوا  لوعفم  لـیبسلا  اـمتنک ، یف  ریمـض  نم  لاـح  نیعئاـط  هماـعلا ، نا  و  هلوق :

لاق ینعملا : .قحاب  هلوقب : قلعتم  هیقتلاب  لعافلا ، یلا  فاضم  ردـصم  راهظا  هیببـسلل و  ءابلا  امک  راهظاب  لـیبسلا ، هلوقب  قلعتم  اـمکیلع 
تاماقملا باتک  و  هرـصبلا ، ناورهنلا و  نیب  ریبک  قاتـسر  فاکـسا  یلا  بوسنم  فاکـسالا  لـیق : و  دزـالا ، نم  هلیبق  هعازخ  مثیم : نبا 

و فلخ ، نب  دبع  نب  نیصحلا  نب  نارمع  یلزتعملا : حراشلا  لاق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بقانم  یف  روکذملا  خیـشلا  هفنـص  يذلا 
ءالـضف نم  ناک  و  ربیخ ، ماع  هریرهوبا  وه و  ملـسا  نارمع ، نب  دـیجب  هنباـب  دـیجبابا  ینکی  یعازخلا ، ورمع  نب  بعک  یلا  هبـسن  درس 

 … نیصحلا نب  نارمع  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  باحصا  نم  هرصبلا  یف  نم  لضفا  نیریس : نب  دمحم  لاق  و  مهئاهقف …  هباحـصلا و 
- هلزتعملا تاقبط  نم  هعباسلا  هقبطلا  یف  هاضقلا  یـضاق  هدع  یفاکـس - الا  هللادبع  نب  دمحم  انخیـش  وه  و  یفاکـسالا - رفعجوبا  اما  و 

یبا یلع  هینامثعلا )  ) باتک ضقن  يذلا  وه  مالکلا و  ملع  یف  اباتک  نیعبـس  فنـص  و  املاع ، الـضاف  رفعجوبا  ناک  لاق : و  لاق : نا  یلا 
يولع ناک  و  کلذ ، یف  غلابی  و  دادـغب ، هلزتعم  هدـعاق  یلع  لیـضفتلاب  لوقی  رفعجوبا  ناک  و  لاق : نا  یلا  هتایح - یف  ظحاجلا  نامثع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  هیلاوملا  همرکملا  هکم  لوح  هنکاسلا  لئابقلا  نم  هعازخ  لوقا : .هیبصعلا  لیلق  افنـصم  اققحم  يارلا ،
روهشملا و یعازخلا  ءاقرو  نب  لیدب  مهدیس  هماه و  فقاوم  یف  هودیا  هورصن و  دق  و  اوملسا ، نا  لبق  مالـسالا و  رـشن  لبق  یتح  ملس 

یف مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  دـهع  یف  مهدور  فقاوملا و  کلت  نمف  .هیبیدـح  هیـضق  یف  نیکرـشملا  هکم  لـهال  نیلثمملا  دـحا  وه 
هنیدملا یلا  ایناث  موجهلا  نم  هدنج  نایفـسابا و  مهعدر  اهنم  شیرق و  هاجت  هب  مهدامتعا  هتیامح و  مهلوبق  هیبیدـحلا و  حلـص  هدـهاعم 

هکرت نم  مدـن  ءاحورلا  یلا  غلب  امل  هنا  يور  دـقف  هریثک ، یحرج  الیتق و  نیعبـس  نم  رثکاب  نیملـسملا  هباصا  دـحا و  نم  لیحرلا  دـعب 
هناب هوباجاف  نیملسملا  نع  مهربختساف  هنیدملا  نم  هلحارلا  هعازخ  ریع  هقحلف  عوجرلا  یلع  مزع  هنیدملا و  یف  نیملسملا  هیقب  فحزلا 

باتکلا اذـه  نا  رهاظلا  .عجری و  مل  فاخف و  مکلاصیتسا  مکعم و  ءاقللا  یف  نوعرـسی  ضرـالا  دوس  ریثک  شیجب  مکئارو  اولحر  دـق 
دحا ناک  و  لـمجلا ، ههبج  یف  ریبزلا  هحلط و  نیب  هنیب و  هلداـبتملا  تاـجاجتحالا  تاـعجارملا و  نمـض  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم ردـص 

هـسایرلا یه  همامالا و  ذوفن  نا  یلع  هیف  هبن  .همادهلا و  هلئاهلا  برحلا  لاغتـشا  لبق  هداحلا  هروثلا  هذـه  دامخال  اهبلا  وت  یتلا  هدـیهاجم 
یلع دـمتعت  مامالا  سفن  یف  هیونعم  هیحور و  هیحالـص  یلا  جاتحت  همامالا  ناف  سفنلا  بیط  اضرلا و  نع  همالا  هعیب  یلا  جاتحی  هماعلا 

هللا نم  هلالد  یلع  دـمتعیف  اصوصنم  اماما  ما  ناک  ایبن  موصعملا  نع  رداصلا  صنلا  ـالا  اـهتابثا  یلا  قیرط  ـال  هیماـمالا و  دـنع  همـصعلا 
يذـلا نکمتلا  انعم  اذـه  .سفنلا و  بیط  نع  مهتعیب  یلا  جاتحی  رومالا  ءارجال  مامالا  يدـصتی  ثیحب  همالا  یف  اهذوفن  نکل  و  اـهیلا ،
مامالا عم  انتعیب  اننکمت و  مدـع  يا  اـنم ) همدـعو  رخآ  فطل  هفرـصت  فطل و  هدوجو   ) هلوقب هدـیرجت  یف  یـسوطلا  ققحملا  هیلا  راـشا 

مل هماـعلا  نا  و  - ) 1 نارما : وه  هعیبلا و  رابتعا  طقـسی  ام  یلا  ع )  ) راشا .یغبنی و  امک  اـهئارجا  رومـالا و  یف  ماـمالا  فرـصت  اـنع  توف 
ادقع تادهاعملل  لطبم  هارک  الا  نال  دقعنت ، مهفیوخت ال  مهباعراب و  سانلا  رهق  نع  هرداصلا  هعیبلا  نا  ینعی  بلاغ ) ناطلـسل  ینعیابت 
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یلزتعملا حراشلا  لاق  رـضاح ) ضرعل  و ال  - ) .هارکالا 2 عم  دـقعنت  الف  ماـمالا  هیعرلا و  نیب  دوقعلا  مها  نم  هعیبلا  اـعاقیا و  ما  تناـک 
هلصاحلا هعیبلاف  يارلا ، عایتباب  هنع  ربعملا  وه  و  مهنیب ) هتقرف  دوجوم  لام  يا  (: ) رصم (ص 123 ج 17 ط 

هماع نع  هرداص  اهناب  هتعیب  هحـص  ع )  ) تبثاف راـبتعالا ، نع  هعیبلا  طقـسی  همزـاللا  هیرثک  ـالاب  لـخی  ثیح  یلا  عیاـب  نم  ءارآ  عاـیتباب 
اهب ءافولا  امهیلع  مزلیف  هعم  اعیاب  امهناب  هجحلا  امهیلع  ماقا  مث  .دایقنالا  هعاطلا و  میلـستلا و  امهیلع  مزلیف  سفنلا  بیط  اضرلاب و  سانلا 

اضرلا و نع  ردصت  مل  هتعیبل و  ناهراک  امهنا  امعز  ناف  اروف ، یـصاعلا  یلع  هبجاو  اهناف  اروف  هللا  یلا  هبوتلا  فالخلا و  نع  عوجرلا  و 
نع رداصلا  دقعلا  هحصب  رضت  هینطابلا ال  ههارکلا  درجم  نال  دوقعلل ، هلطبم  ریغ  ههارکلا  نا  - 1 هوجوب : امهیلع  ضرتعاف  سفنلا  بیط 

ءارـش یف  رطـضملاک  و  هضرم ، هجلاعم  یعادب  هل  هراک  وه  ءاودلا و  يرتشی  ضیرملاک  هنم  هدوصقملا  عفانملا  یعادـب  یئاشنالا  اضرلا 
بیط اضرلا و  امکتعیب  رهاظ  نا  .هینطابلا 2 - ههارکلا  هرکملا ال  هردق  بلـسی  يذلا  هارکالا  وه  دقعلل  لطبملاف  ابلق  هراک  هناف  جئاوحلا 

امک راهظاب  ناطلـسلا  امکیلع  یل  امتلعج  دـقف  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاقف رارقـالا ، دـعب  راـکنالاک  اـهنال  هدودرم  ههارکلا  يوعدـف  سفنلا ،
یف هیلع  بقاعیف  یلاعت  هللا  یلا  لاحی  هنم  رتتـسملا  ناـک  نا  هبوقعلل و  بجوم  قاـفنلا  راـهظا  و  قاـفنلاب ، ناـفرتعت  اـمکنا  - 3 هعاطلا .)
هیلع  ) لاقف هیقتلا  وه  ماـقملا و  یف  هب  اوجتحی  نا  نکمی  اـم  باوجل  ضرعت  مث  هیـصعملا .) اـمک  رارـسا  و   ) هلوقب هیلا  راـشا  و  هرخـالا ،

عم ماقملا  یف  نوفاخی  نیذـلا ال  نیرجاهملا  نم  امتنا  هدـیقعلا و  راهظا  نم  فوخلا  ضرعم  یف  اهنال  هیقتلا  ماقم  ماقملا  سیل  مالـسلا )
هب اکـسمت  ام  امهرذع و  عطق  یف  کلذ  دـعب  هیلا  راشا  امک  يذا  بیقعت و  ینداب  هتعیب  نع  فلخت  نمل  ضرعتی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا

لها نم  امکنع  ینع و  فلخت  نم  امکنیب  ینیبف و  نامثع ، تلتق  ینا  اـمتمعز  دـق  و  : ) لاـقف ناـمثع ، لـتقب  مالـسلا ) هیلع   ) هماـهتا نم 
.هیلا اعد  نامثع و  لتق  یف  كرش  نم  یلع  ادوهـش  مهذختاف  رمع -، نب  هللادبع  و  دیز ، نب  هماسا  هملـسم و  نب  دمحم  لاثما : هنیدملا )

ادعاسم ریبزلا  ناک  و  هلتق ، هرصح و  هرما و  یف  لیصفتلا  هلمجلا و  وه  ناک  هحلط  نا  نوملعی  هنیدملا  لها  و  یلزتعملا : حرشلا  یف  لاق 
هحلط و لتق  یلا  رانلا ) راعلا و  عمتجی  نا  لبق  نم   ) هلوق یف  راشا  دـق  .یهتنا و  هحلط - هفـشاکم  افـشاکم  نکی  مل  نا  کلذ و  یلع  هل 

نم یلوالا  نینـسلا  یف  اونمآ  نیذـلا  نیرجاهملا  هباحـصلا  رباکا  نم  ریبزلا  هحلط و  نا  یلا  ءارقلا  رظن  تفلن  و  برحلا ، هذـه  یف  ریبزلا 
رکبوبا ملسا  املف  رـصم :) ص 158 ج 1 ط   ) ماشه نبا  هریـس  یف  امک  هدـع ، مه  رکب و  یبا  هوعدـب  مالـسالا  هبرغ  رـصع  یف  هثعبلا و 

درس و   ) ماوعلا نب  ریبزلاو  هبـسن ) درـس  و   ) نافع نب  نامثع  ینغلب  ام  یف  هئاعدب  ملـساف  لاق - نا  یلا  هیلا - اعد  همالـسا و  رهظا  ضر ) )
.یهتنا و هبسن -) درس  و   ) هللا دیبع - نب  هحلط  و  هبسن ) درس  و   ) صاقو یبا  نب  دعس  و  هبسن ) درس  و   ) فوع نبا  نامحرلا  دبع  و  هبـسن )

عم فالخلا  قاـفنلا و  لـها  سوور  نم  نینموملاریما و  یلع  ءادـعا  نم  مهلک  جرخف  ءـالوه  یف  قاـفنلا  ثفن  رکب  یبا  سفن  رثا  ناـک 
نم رهظی  امک  هاجلا  هسایرلا و  یلا  هزنلا  هلئاطلا و  لاومالا  عمج  ایندلا و  یلع  مهلابقا  هیلع  لیلدلا  و  مالسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  تیب  لها 
ارنآ یفاکسا  رفعجوبا  هتشاد  لیسگ  نیصح  نب  نارمع  اب  هتشاگن و  ریبز  هحلط و  هب  هک  يا  همان  کی  زا  همجرتلا : .هحیحـصلا  رابخالا 

ناهن هچ  رگ  دیناد - یم  یبوخب  ود  ره  امـش  دعب ، اما  .هدـش  روآدای  تسا  هتـشون  نینموملاریما  بقانم  رد  هک  دوخ  تاماقم  باتک  رد 
، دندرک زارد  نم  تعیب  يارب  تسد  اهنآ  ات  مدرکن  زارد  اهنادب  تعیب  تسد  و  دنتساوخ ، ارم  ات  متساوخن  ار  مدرم  نم  هک  دیزاس - یم 

تعیب نم  اب  رهق  روزب و  مدرم  مومع  هک  تسا  نیا  شتسار  و  دیدرک ، تعیب  نم  اب  دیتساوخ و  ارم  هک  دیتسه  یناسک  زا  ود  ره  امش  و 
تعیب تسد  تبغر  اضر و  يور  زا  هکلب  دندرکن ، تعیب  دـشاب  هدـش  تخادرپ  اهنآ  هب  هک  يدوجوم  ضرع  رد  عمط  يارب  دـندرکن و 

یب يور  زا  رگا  ،و  دینک هبوت  ادخ  هاگردب  اروف  دیدرگرب و  دوخ  فالخ  زا  نونکا  دیدرک  تعیب  نم  اب  هاوخلدب  امش  رگا  .دنداد  نمب 
راهظا هک  دـیدرپس  نم  هب  ار  دوخ  تیموکحم  لیلد  دوخ  هدـش و  تباث  امـش  ندرگب  تعیب  نیا  دـیدرک  تعیب  نم  اب  یهاوخان  یلیم و 

، دـیدوبن هدـیقع  نامتک  هیقت و  هب  رتراوازـس  نارجاهم  رئاس  زا  امـش  مسق  مدوخ  ناجب  دـیتفهن ، لد  رد  ار  ینامرفان  دـیدرک و  تعاـطا 
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.نادـب رارقا  فارتعا و  زا  سپ  نآ  اب  تفلاـخم  زا  دوب  رتاور  امـش  يارب  یتسارب  نآ  رد  دورو  زا  شیپ  راـک  نیا  زا  امـش  يریگ  هراـنک 
هثداح زا  دندرک و  يریگ  هرانک  فرط  ود  ره  امش  نم و  زا  هنیدم  رد  هک  اهنآ  همه  متشک ، ار  نامثع  نم  هک  تسا  نیا  نامگ  ار  امش 

لوئـسم تسا  هدش  هثداح  نیا  ماجنا  لمحتم  هک  يا  هزادناب  سک  ره  ات  دنـشاب  مکح  امـش  نم و و  نایم  دـنهاگآ  یبوخب  نامثع  لتق 
نیرتـگرزب نوـنکا  اریز  دـیئارگ ، قـح  يوـسب  دـیدرگرب و  دوـخ  رظن  يار و  زا  یمالـسا  ربـهر  لاـسنهک و  درمریپ  نـت  ود  يا  دـشاب ،

خزود هجنکش ي  اب  گنن  نیا  هکنیا  زا  دینک  يریگشیپ  و  تسا ، دربن  ههبج  زا  يریگ  هرانک  گنن  نامه  تسا  امـش  رب  هک  یـشهوکن 
.ددرگ ماوت 

يرتشوش

( تاماقملا  ) باتک یف  یفاکسالا  رفعجوبا  هرکذ  یعازخلا ، نیـصحلا  نب  نارمع  عم  ریبزلا  هحلط و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و 
نیـصحلا نب  نارمع  عم  ریبزلا  هحلط و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما بقاـنم  یف 

عساتلا لصفلا  (. ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریما یلا  اوعجر  نیذلا  نیقباسلا  نم  نارمع  نا  ناذاش  نب  لضفلا  نع  یشکلا  يور  یعازخلا )
اهب انرما  و  هللا ، باتک  اهب  اناتا  لاقف : ءاسنلا ، هعتم  نع  نارمع  لئـس  لوصالا :) عماج   ) نع و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - و 

انعتمت لاق : هنع ، ادنسم  عساو  نب  دمحم  یف  میعن ) یبا  هیلح   ) یف .ءاش و  ام  هیارب  لجر  اهیف  لاق  مث  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
و هحیحـص .)  ) یف ملـسم  هجرخا  حیحـص  ثیدـح  وه  میعنوبا : لاق  .ءاش  ام  هیارب  لجر  لاـقف  نیترم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم 

رما هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یعازخلا  نیـصحلا  نب  نارمع  ینثدح  لاق : دواد  یبا  نع  یلدجلا ، هللادبع  یبا  یف  یـشکلا  يور 
نبا لاق  هلوسر .) نم  هللا و  نم  لاقف : ( ؟ هلوسر نم  وا  هللا  نم  الاقف : نینموملا ، هرماب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  املـسی  نا  اـنالف  اـنالف و 

.ورمع یبا  نع  هلاقام  ذخا  تلق : هرـضاغ …  نب  ملاس  نب  مهن  نب )  ) دبع نب  فلخ  نب  دیبع  نب  نیـصحلا  نب  نارمع  وه  دـیدحلا : یبا 
همیهج نب  همرج  نب  مهن  دبع  هدج  دج  یبلکلا : لاق  .هرـضاا و  نب  همهج  نب  هفیذح  نب  مهن  دـبع  هدـج  دـج  میعنوبا  هدـنم و  نبا  لاق 
لضفی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  نم  ادحا  هرصبلا  یف  رن  مل  نیریـس : نب  دمحم  لاق  يرزجلا :)  ) یف و  يرزجلا .)  ) یف امک 

یبنلا نا  هنع : يور  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .هنتفلا دهشی  مل  هوعدلا و  باجم  ناک  و  نارمع ، یلع 
مث میلـستلا ، دـقفف  يوتکاف  هکئالملا ، هیلع  ملـست  هضرم  یف  ناـک  و  اـنحلفا ، اـمق  اـنیونکاف  یکلا  نع  یهن  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یفوت هنس  نبثالث  یقبف  ریرس  هل  بقث  محـش و  هنم  ذخا  هنطب و  قش  و  هیلع ، رباص  وه  نینـس و  هب  لاطف  ءاقـستسا  هب  ناک  هیلا و  تداع 
دابع عم  هلزتعملا  نم  هقباسلا  هقبطلا  یف  هاضقلا  یضاق  هدع  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هللادبع ، نب  دمحم  یفاکسالا ) رفعجوبا  هرکذ   ) .هنس

مث ظحاجلا  مث  نعم  اـبا  سرـشا  نب  هماـمث  هقبطلا  لوا  لـعج  و  یفوصلا ، مثیهلا  نب  یـسیع  عم  ناـقرز و  عم  يرمیـصلا و  نامیلـس  نب 
حور نب  میرکلادـبع  مث  يرکـسعلا  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  مث  نارمع  نب  سنوی  نارمع  ابا  مث  رادرملا  حـیبص  نب  یـسیع  یـسومابا 

نب نارمعابا  مث  رـسیم  نب  رفعج  ریرج و  نب  رفعج  مث  یحلاـصلا  نیـسحلاابا  مث  ماحـشلا  هللادـبع  نب  فسوی  بوقعیاـبا  مث  يرکـسعلا 
فنص املاع ، الضاف ، رفعجوبا  ناک  لاقو : یفاکـسالا ، رفعجابا  مث  نامیلـس  نب  دابع  مث  يدسالا  دیعـس  نب  دمحا  دیعـسابا  مث  شاقنلا 

نم لاقف : دادغبب  نیقارولا  طحاجلا  لخدف  هتایح -، یف  ظحاجلا  یلع  هینامثعلا  باتک  ضقن  يذلا  وه  و  مالکلا ، ملع  یف  اباتک  نیعبس 
، يارلا يولع  ناـک  و  هری - مل  یتـح  هنم  یفتخاـف  سلاـج ، رفعجوبا  .یباـتک و  ضقنل  ضرعت  هنا  ینغلب  يذـلا  يداوـسلا  مـالغلا  اذـه 

ینا امتمعز  و  دازو : هئافلخ )  ) یف هبیتق  نبا  هرکذ  و  تاماقملا ) باتک  یف   ) .هیف غلابی  لیضفتلاب و  لوقی  هیبصعلا ، لیلق  افصنم ، اققحم ،
وا املاظ  لتق  ناک  نا  ناـمثع  اـمتنا و  اـم  و  مهیبا ، هلتق  یلا  اومـصاخی  مث  یتعاـط  یفاولخدـیلف  ناـمثع  ونب  ءـالوهف  ناـمثع  هلتق  تیوآ 

و امکتعیب ، ثکن  نیتحیبق : نیتلـصخ  نیب  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) امتنا ینامتعیاب و  دـقل  و  امولظم ؟
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و هیرصملا .)  ) یف اذکه  مالسلا )) هیلع   ) نینموملاریما بقانم  یف   ) .لمجلا هبراحم  ناونع  یف  یفوکلا  مثعا  هرکذ  .امکما و  امکجارخا 
هیـشاح ناک  هنا  رهاـظلا  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف سیلف  هدـئاز  مالـسلا )) هیلع   ) نینموملاریما بقاـنم  یف  : ) هلوق

ناو امتملع  دقف  دـعب  اما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق رخآ ؟ یـش ء  وا  بقانملا  یف  وه  له  تاماقملا ، عوضوم  ملعی  مل  هنا  عم  نتملاب ، طلخ 
لتق نیح  هنیدـملاب  تنک  يدـباعلا : ریـشبوبا  لاق  يربطلا )  ) یف ینوعیاب ) یتح  مهعیابا  مل  ینودارا و  یتح  سانلا  درا  مل  ینا  امتمتک -

انا مکرما ، یف  یل  هجاحال  مهل : لاقف  .کعیابن  مله  اولاقف : ع )  ) ایلع اوتاف  ریبزلا  هحلط و  مهیف  راصنالا  نورجاهملا و  عمتجا  و  نامثع ،
حلـصی ال  هل : اولاقف  کلذ  رخآ  یف  هوتا  مث  ارارم ، هیلا  اوفلتخاف  .كریغ  راـتخن  ـال  هللا  و  اولاـقف : .هب  تیـضر  دـقف  مترتخا  نمف  مکعم 

مکرما و تلبق  هومتلبق  نا  الوق  مکل  لئاق  ینا  و  ارارم ، يدنع  متیتا  یلا و  متفلتخا  دق  مکنا  مهل : لاقف  .رمالا  لاط  دق  هرماب و  الا  سانلا 
رما یل  سیل  هنا  الا و  مکیلع ، نوکا  نا  الا  متیباف  مکرمال  اهراک  تنک  ینا  لاقف : .هانلبق  یش ء  نم  تلق  ام  اولاق : .هیف  یل  هجاح  الف  الا 

مهعیاب مث  .مهیلع  دهشا  مهللا  لاق : .معن  اولاق : متیضر ؟ مکنود ، امهرد  هنم  ذخآ  نا  سیل  هنا  الا و  یعم ، مکلام  حیتافم  نا  الا  مکنود 
حیلملا یبا  نع  يربطلا )  ) یف ینعیاب ) یندارا و  نمم  امکنا  و  ( ) رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .کـلذ یلع 

هعبتاف هجحلا - يذ  نم  تلخ  هلیل  هرـشع  ینامثل  تبـسلا  موی  کـلذ  و  قوسلا - یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  ناـمثع  لـتق  اـمل  لاـق :
بابلا اوعرقف  سانلا  ءاجف  .بابلا  قلغا  نصحم : نب  هرمع  یبال  لاق  و  لوذبم ، نب  ورمع  ینب  طیاح  لخدـف  ههجو ، یف  اوشهب  سانلا و 

: لاقف عیاب ، نیح  هحلط  یلا  بیوذ  نب  بیبح  رظنف  ریبزلا ، هحلط و  هعیابف  .كدـی  طسبا  یلع  ای  ـالاقف : ریبزلا  هحلط و  مهیف  و  اولخدـف ،
: باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  بلاغ ) ناطلـسل  ینعیاـبت  مل  هماـعلا  نا  و   … ) رمـالا اذـه  متی  ـال  ءالـش ، دـی  هعیبلاـب  ادـب  نم  لوا 

مل هنع : هماعلا  تور  امک  بزاع - نب  ءاربلا  نعف  رکب ، یبا  هعیب  یق  اـمک  هیطخلا ،) مثیم و  نباو  دـیدحلا  یبا  نبا   ) یف اـمک  بصاـغ ) )
ذخای ام  ینذخاف  مهنع ، رمالا  اذه  جارخا  یلع  شیرق  الامتت  نا  تفخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضبق  املف  ابحم ، مشاه  ینبل  لزا 
یناـف شیرق ، هوـجو  دـقفتا  و  هرجحلا ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دـنع  مه  مشاـه و  ینب  یلا  ددرتا  تـنکف  لوـجعلا ، ههلاوـلا 

ثبلا و ملف  رکبوبا ، عیوب  دق  لوقی : رخآ  لئاق  اذا  و  هدعاس ، ینب  هفیقـس  یف  موقلا  لوقی : لئاق  اذا  و  رمع ، رکبابا و  تدقف  ذا  کلذـک 
الا دحاب  نورمی  ال  هیئاعنصلا ، رزالاب  نوزجتحم  مه  هفیقسلا و  باحـصا  نم  هعامج  هدیبعوبا و  رمع و  هعم  لبقا و  دق  رکب  یباب  انا  اذا 
اعد هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف اذه و  یلقع …  ترکناف  یبا ، وا  کلذ  ءاش  هعیابی  رکب  یبا  دی  یلع  هوحـسمف  هدیاودمف  هومدق ، هوطبخ و 

یکبف .عادولا  رـضح  هل : لاـق  و  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) دـیلولا هنبا  هتوم  ضرم  یف  کلملادـبع 
یلا ینملـسا  یلع و  لص  ینفک و  ینلـسغاا و  تم  اذا  ءاسکولا ، همالا  رـصعت  امک  یلع  کینیع  رـصعت  ال  کلملادبع : هل  لاقف  دیلولا ،

، کتعیب یلا  سانلا  عدا  ربنملا و  یلع  دعقاو  رمن ، دـلج  مهل  سبلا  سانلا و  یلا  تنا  جرخا  و  یترفح ، یف  ینیلدـی  زیزعلادـبع  نب  رمع 
جرخ کلذ - هموی  نم  تام  و  یفوت - املف  .دیعبلل  حمـسا  بیرقلا و  قیدصلل و  رکنت  و  اذـک ، فیـسلاب  هل  لقف  اذـک  ههجوب  لام  نمف 
مدهب رما  نا  دیلولا  رما  نم  رهظ  ام  لوا  ناک  مث  دحا ، هیلع  فلتخی  ملف  هعیبلا  یلا  سانلا  اعد  مث  ربنملا ، یلع  دعق  سانلا و  یلا  دـیلولا 

بتک مث  الامـش ، انیمی و  کلملادبع  ریرـسب  جرعی  العل  ضرالاب  تیوس  اهتعاس و  نم  تمدهف  هربق ، یلا  کلملادـبع  راد  نم  راد  لک 
(: مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) هخسن یف  نکلو  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  رـضاح ) ضرعل  و ال   ) .دحا هیلع  فلتخی  ملف  قافالا  یلا  هتعیبب 

راصنالا تعمتجا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یفوت  امل  لاق : دمحم  نب  مساقلا  نع  يرموجلا ) هفیقـس   ) یف و  رـضاح ،) صرحل  (و ال 
نم لوا  ناک  و  عیوبف ، .هملبالا  قشک  نافـصن  اننیب  رمالا  و  ءارزولا ، متنا  ءارمالا و  نحن  لاـق : رکبوبا و  ملکتف  لاـق : نا  یلا  دعـس - یلا 

يدع ینب  نم  هارما  یلا  ثعبف  راصنالا  نیرجاهملا و  ءاسن  نیبامسق  مسق  سانلا  عمتجا  املف  ریشب ، نب  نامعنلا  دلاو  دعس  نب  ریشب  هعیاب 
هنم لبقا  هللا ال  و  ینید !؟ نع  ینوشارتا  تلاق : .ءاسنلل  رکبوبا  همـسق  مسق  لاق  اذـه ؟ ام  تلاقف : تباـث ، نب  دـیز  عم  اهمـسق  راـجنلا  نب 
ناک و  جـهنلا ،)  ) یف اذـکه  نیعئاط ) ینامتعیاب  امتنک  ناف  ( ) رمع ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) .هتدرف .اـئیش 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4429 

http://www.ghaemiyeh.com


عوطلا لباقم  نا  امک  هیعئاطلا ، هبغرلا ال  همارکلا  لباقم  و  نیهراـک ،) یناـمتعیاب  اـمتنک  نا  و   ) هدـعب نـال  نیبغار )  ) فرحم نیعئاـط ) )
.هلباقملا حصتف  هبغرلا  انه  عوطلاب  دارملا  ناب  لاقی : نا  الا  مهللا  هرکم ،) ریغ  اعئاط  نالف  ءاج  لاقی  (: ) حاحصلا  ) یفف هرکلا ، هارکالا ال 

نبا نیب  ناک  و  هسفن .) …  یلع  ثکنیاـمناف  ثکن  نمف  یلاـعت … ( : لاـق  دـقف  هعیبلا ، ثکن  نم  بیرق ) نم  هللا  یلا  اـبوت  اـعجراف و  )
و کلذ : نم  ریبزلا  ولخو  هسفن  هئادـف  ردـب و  موی  هیبا  سابعلا  رـساب  اضرعم  سابع  نبال  ریبزلا  نبا  لاقف  هرجاـشم ، ساـبع  نبا  ریبزلا و 

هیلع معنا  ربصف و  یلتبا  دـقل  هللا  وف  قیلطلا  نم  ترکذ  ام  اما  و  سابع : نبا  هل  لاقف  .قیلط  نم  ریخ  قینالا  فرـشلا  یف  حـحبتم  قیدـص 
ریبزلا ریعتا  ریبزلا : نبا  لاقف  .اهیلع  رماتلا  دـعب  هبیتک  ملـسم  و ال  اهدـیکوت ، دـعب  هتعیب  ضقان  ریغ  امیرک ، ایف  هللا و  ناک و  نا  و  رکـشف ،

، ممت امف  عیاب  و  ربص ، امف  براح  و  رکامو ، رف  هنا  الا  ملعا  ینا ال  هللا  و  سابع : نبا  لاق  .کلذ  فالخ  هنم  ملعتل  کنا  هللا  و  نبجلاـب ؟
نب یسیع  هطرش  یلع  وه  و  هحلط - نب  ییحی  نب  دمحم  نب  مساقلا  نیب  ناک  .لهاب و  هل  سیل  ام  مار  و  لضفلا ، رکنا  و  محرلا ، عطق  و 

ای مکیلع  اقباس  انناسحا  انلضف و  لزی  مل  لیعامسال : مساقلا  لاقف  هرجاشم ، مالسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج  نب  لیعامسا  نیب  و  یـسوم -
نامثعب قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) یلا هومتیدسا  ناسحا  لضف و  يا  لیعامسا : لاقف  .فانم  دبع  ینب  یلع  مشاه و  ینب 

(. انئاسن لیخالخ  نیب  لاج  امک  هئاسن  لـیخالخ  نیب  نلوجنل  دـمحم و  نتومیل  : ) هلوقب يدـج  كوبا  بضغا  فانمدـبع ، ینب  رمع ) و 
کمع نبا  عنم  و  ادـبا ،) …  هدـعب  نم  هجاوزا  اوحکنت  نا  هللا و ال  لوسر  اوذوت  نا  مکل  ناک  ام  و  کیبال … ( : همغارم  یلاعت  لزناف 

ماش و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  ثکن  لتق و  یتح  هرصح  نامثع و  یلع  كوبا  بلجا  اهیبا و  ثاریم  نم  اهریغ  كدف و  نم  اهقح  یما 
هعاطلا امکراهظاب  لیبسلا  امکیلع  یل  امتلعج  دقف  نیهراک  ینامتعیاب  امتنک  نا  و   … ) هیلع نیملسملا  بولق  دسفا  ههجو و  یف  فیسلا 

عم نیمرکم ، اناک  ول  ثکنلا  امهل  ناک  امنا  و  نیهراک ، وا  اناک  نیعئاط  ثکنلا  امهل  نکی  مل  لاـح  لـک  یلعف  هیـصعملا ) امکرارـسا  و 
يور .الطاب  مالسلا ) هیلع   ) هیلا هلتق - یف  نیـضرحملا  امه  امهنوک  عم  نامثع - لتق  ابـسن  امک  الطاب  هایعدا  اناک  نا  اعطق و  نکی  مل  هنا 

ما هسار  یلع  ناک  فیسلا  نا  يردا  ال  دعس : لاق  و  یـسار ) قوف  فیـسلا  تعیاب و  : ) لاق هحلط  نا  صاق : یبا و  نب  دعـس  نع  يربطلا 
نم مالکلا  یف  طقـس  عوقو  رهاظلا  و  ناـمتکلا ) هیقتلاـب و  نیرجاـهملا  قحاـب  اـمتنک  اـم  يرمعل  و   ) .اـهراک عیاـب  هنا  ملعا  ینا  ـالا  ـال ،

( مالـسلا هیلع   ) هعم هعیبلا  نع  اضیا  راصنالا  نم  ریثک  عمج  فلختف  راصنالا ) نیرجاهملا و   ) لـصالا نا  و  هنع ، لـقن  نم  وا  فنـصملا 
دـلخم و نب  هملـسم  کلام و  نب  بعک  تباث و  نب  ناـسح  ـالا  ع ،)  ) اـیلع راـصنالا  تعیاـب  ناـمثع  لـتق  اـمل  يربطلا :)  ) یفف .مهکرتف 
عساتلا و لصفلا   ) دـیبع نب  هلاضف  جـیدح و  نب  عفار  تباث و  نب  دـیز  ریـشب و  نب  نامعنلا  هملـسم و  نب  دـمحم  يردـخلا و  دیعـسوبا 

یلع هعیب  ءالوه  یبا  فیک  نسح : نب  هللا  دبعل  لجر  لاقف  هینامثع - اوناک  هرجع - نب  بعک  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا -
: لاق نامثع  رصح  املف  لاملا ، تیب  ناویدلا و  نامثع  هالوف  دیز  اما  و  عنـصی ، ام  یلابی  ارعاش ال  ناکف  ناسح  اما  لاق : مالـسلا ؟) هیلع  )

هقدص یلع  هلمعتساف  بعک  اماف  نادضعلا ، نم  کل  رثکا  هنا  الا  هرصنت  ام  بویاوبا : هل  لاقف  .نیترم  هللا  راصنا  اونوک  راصنالا  رشعم  ای 
(: هبیتق نبا  ءافلخ   ) یف .رمع و  نب  هللادبع  صاق و  یبا و  نب  دعـس  مهنم  ناکف  نورجاهملا  اما  و  مهنم ، ذخا  ام  هل  نامثع  كرت  هنیزم و 

: لاق .یقنع  یف  فیسلا  کتعیاب و  هحلط : لاقف  هرکم ؟ ریغ  اعئاط  ینتعیاب  اموا  هل : لاقف  هحلط  نیفصلا  نیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بطاخ 
هعیبلا و اوبا  هملـسم ، نب  دـمحمو  رمع  نبا  ادعـس و  تهرک  ـال  ادـحا  اـهرکم  تنک  ول  و  هعیبـلا ، یلع  ادـحا  تهرکا  اـم  ینا  ملعت  ملا 

کلذـب ع )  ) ایلع ربخاف  اوباف ، مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب یلا  هملـسم  نب  دـمحم  ادعـس و  رمع و  نبا  اـعد  اراـمع  نا  هیف : .مهتکرتف و  اولزتعا 
موی هاخا  تلتق  ینا  هملـسم  نب  دمحم  یلا  یبنذ  دوسحف و  دعـس  اما  و  فیعـضف ، رمع  نبا  اما  طهرلا ، ءالوه  عد  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف

( مالسلا هیلع   ) هتعیب نع  هبعش  نب  هریغملا  مالس و  نب  هللادبع  یفیص و  نب  نابهو  نوعظم و  نب  همادق  فلخت  يدوعسملا : رکذ  .ربیخ و 
عمج ناک  نا  و  مهنم ، اناک  ریبزلا  هحلط و  نال  نیرجاهملا ، رکذ  یلع  رـصتقا  مالـسلا ) هیلع   ) هناو طقـس  مدعب  لاقی  نا  نکمی  .اضیا و 

امه ایقتی و  مل  فیکف  رمع ، نبا  دعس و  نم  يوقا  اناک  امهف  ناک ، فیک  .مهکرتف و  مالسلا ) هیلع   ) هتعیب نع  اوفلخت  اضیا  راصنالا  نم 
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نع يربطلا  يوری  يذـلا  فیـس  ناک  نا  و  امهبذـک ؟ امولعم  نوکیف  ایقتا ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا  )
لقعلا و فالخ  ریـسلا و  فالخ  عیمج  هتایاور  و  نیعاضولا ، دحا  كاذ  افیـس  ناف  ورغ  و ال  امههارکا ، يور  هنع  بیعـش  نع  يرـسلا 

: هل لاقف  هحلطب  ءاجف  رتشالا  بهذ  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  سانلا  عمتجا  امل  هنا  هیلع : يرتقا  نمع  يورف  لقنلا ،

ناکف عیاب  یتح  ریبزلاب  هلبج  نب  میکح  ءاج  .عیابف و  ربنملا  دعـص  و  افینع ، الت  هلتی  هب  ءاج  هعدـی و  ملف  .ساـنلا  عنـصی  اـم  رظنا  ینعد 
ناک هیف  الخدـت  نا  لبق  نم  رمالا  اذـه  اـمکعفد  نا  و   ) .یقنع یف  جـللا  تعیاـبف و  سیقلادـبع  صوصل  نم  صل  ینءاـج  لوقی : ریبزلا 

نا امتببحا  نا  ریبزلا : هحلطل و  لاق  ع )  ) ایلع نا  انغلب  دق  يرمزلا : لاق  يربطلا )  ) یف هب ) امکرارقا  دـعب  هنم  امکجورخ  نم  امکیلم  عسوا 
نکی مل  هنا  انفرع  دق  و  انـسفنا ، یلع  هیـشخ  کلذ  انعنـص  امنا  کلذ : دعب  الاق  .کعیابن و  لب  الاقف : امکتعیاب ؟ امتببحا  نا  و  یلاعیابت ،

الف امکنم ) ینع و  فلخت  نم  امکنیب  ینیبف و  نامثع  تلتق  ینا  امتمعز  دـق  و   ) .رهـشا هعبراب  نامثع  لتق  دـعب  هکم  یلا  ارهظف  .انعیابیل 
لذـخ مالـسلا ) هیلع   ) هنا اولاق : ام  هیاغف  لمتحا ) ام  ردـقب  يرما ء  لک  مزلی  مث  هنیدـملا  لـها  نم   ) .هعم نم  یلا  لـیملاب  اـمهتم  نوکی 

هب و ترما  ام  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق دنع  رم  امک  هب  رقی  لب  کلذ ، رکنی  ال  ع )  ) ناک و  هلتقل ، ارظتنم  ناک  هلتقب و  ایـضار  ناک  نامثع و 
( مالسلا هیلع   ) هنا عم  رمع و  نب  هللادیبع  امهنع  هنع و  فلخت  نمف  .تاحضاولا  نم  هلتق  یف  امهتلاخد  تناکف  امه  اما  و  هنع ،) تیهن  ال 

عم ضری  مل  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا نامثع  لتق  بسنی  نا  هیواعم  هنم  بلط  و  هیواعم ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنم رفف  نازمرهلا  مدب  هلتق  دارا 
هیلع  ) هیلا رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) بسن اـمنا  و  ریبزلا ، هحلط و  یلا  هبـسن  لـب  کلذـب ، هیلا  هاـجا 

هللادیبع مدق  امل  لاق : یناجرجلا  نع  هللادیبع  نب  دمحم  ثیدح  یف  هنیفـص :)  ) یف محازم  نب  رـصن  لاقف  .نامثع  لتق  هراظتنا  مالـسلا )
ابیطخ همیقا  نا  تیار  دق  هللادـیبع و  مودـقب  ماشلاب  رمع  انل  ایحا  هللا  نا  لاقف : صاعلا  نب  ورمع  یلا  هیواعم  لسرا  هیواعم  یلع  رمع  نب 
کیبا مسا  کل  نا  خا  نب  ای  هیواعم : هل  لاقف  یتاف  هیلا  ثعبف  .تیار  ام  يارلا  ورمع : لاقف  .هنم  لانی  نامثع و  لـتقب  یلع  یلع  دهـشیف 

نبا هناف  همتـش  اما  لاقف : .نامثع  لتق  هنا  هیلع  دهـشا  ایلع و  متـشاف  قدصملا ، نوماملا  تناف  کیف ، لکب  ملکت  کینیع و  لمب ء  رظناف 
دق امف  همایا  اما  و  قرطملا ، عاجـشلا  وهف  هساـب  اـما  و  هبـسح ، یف  لوقا  نا  یـسع  اـمف  مشاـه ، نب  دـسا  تنب  همطاـف  هما  و  بلاـط ، یبا 
هلتق ول ال  هللا  اما و  ورمعل : هیواعم  لاق  هللادیبع  جرخ  املف  .هحرقلا  تاکن  دـق  هللا  نذا و  ورمع : لاقف  .نامثع  مد  همزلم  ینکل  و  تفرع ،

جرخف .بلخاـف  بلغت  مل  نا  هیواـعم  اـی  ورمع : لاـقف  اـیلع ؟ هظیرقت  یلا  رت  ملا  ادـبا ، اـناتا  اـم  هسفن  یلع  یلع  نم  هتفاـخم  نازمرهلا و 
وا یع  نیب  کنا  هیواعم : هل  لاقف  کسما ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  یلا  یتا  اذا  یتح  هتجاحب  ملکت  ابیطخ  ماق  املف  هللادیبع  یلا  هثیدـح 

هحلطل و ارکاذ  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا اریـشم  اهنم  اتایبا و  لاق  و  ناـمثع ، لـتقی  مل  لـجر  یلع  هداهـشلا  عطقا  نا  تهرک  لاـقف : .هناـیخ 
دق بثاوملا و  عاجـشلا  قارطا  قرطا  متاسا و  دـق  متنـسحا و ال  لاق  اـمف  براـقعلا  بیبد  هیلاوح  اوبد  موقلا و  برق  دـق  هنکل  و  ریبزلا :

عمتجا نامثع  لتق  دعب  حابـصلا  یف  ناک  امل  هنا  اورکذ  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف بعال و  ریغ  دهاجاهیف  هحلط  هجاجع و  ریبزلل  اهیف  ناک 
( رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) مهیدیا یف  طقس  نامثع و  یلع  فساتلا  مدنلا و  رثک  و  دجـسملا ، یف  سانلا 

لاقف .امکـسفنا  نع  ایلخف  نامثع  رما  یف  امتعقو  دـق  امهل : سانلا  لاقف  ناـمثع ، لـتقب  اـمه  ومهتا  ریبزلا و  هحلط و  یلع  ساـنلا  رثکا  و 
و هلتقن ، نا  انهرک  هتیال و  انهرک و  یتح  هبوتلاب  بنذـلا  طلخ  نامثع  نا  سما ، هانلق  ام  الا  مویلا  لوقن  اـم  هللا  اـنا و  ساـنلا  اـهیا  هحلط :
، يوهلا اهب  بهذاف  يروشلا  مکل  یضر  دق  هللا  نا  سانلا  اهیا  لاقف : ریبزلا  ماق  مث  .هللا  یلا  هرما  و  جاجللا ، هیف  رثک  دق  هافکن و  نا  انرس 

ماقف ناک - ام  یف  هیل  هللا و  اثادحا و  ثدحا  دق  هنلا و  یلا  هرما  نا  هیف : لوقن  اناف  نامثع  لتق  اما  و  هوعیابف ، ایلع  انیـضرف  انرواشت  دـق  و 
، هیبا یلع  نامثع  مد  ثلث  ناب  رقا  هبراحی  ریبزلا  هیبا و  عم  هنوک  عم  هحلط  نبا  نا  رم  لب  .کـعیابن  اولاـقف : هراد ، یف  اـیلع  اوتاـف  ساـنلا 

امکرما مظعا  نالا  ناف  امکیار ، نع  ناخیـشلا  اهیا  اعجراف   ) .اـقح ـالا  لـقا  مل  هل : لاـقف  .ریبزلا  نباـک  نک  هل : لاـق  هوبا و  هیلع  بضغف 
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اوقتلاف (ع ،) ایلع نادـیری  هضرفلا  نم  اراس  و  ریبزلا ، هحلط و  دـیری  هیوازلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راس  هداتق : لاق  يربطلا )  ) یف راعلا )
یلعل لیقف  حالـس  هیلع  سرف  یلع  ریبزلا  جرخ  ناعمجلا  يءارت  املف  هنـس  هرخالا  يدامج  نم  فصنلا  یف  دایز  نب  هللادیبع  رـصق  دـنع 

هیلع  ) یلع امهیلا  جرخف  هحلط  جرخ  .رکذی و  نا  هللااب  رکذ  نا  نیلجرلا  يرحا  هنا  اما  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .ریبزلا  اذه  مالـسلا :) هیلع  )
اهلزغ تضقن  یتلاک   ) انوکت هللا و ال  ایقتاف  ارذع  هللا  دنع  امتددعا  متنک  نا  الاجر  الیخ و  احالس و  امتددعا  دقل  امهل : لاق  و  مالـسلا )
تبلا هحلط : لاق  یمد ؟ امکل  لحا  ثدـح  نم  لهف  امک  ءامد  مرحا  یمد و  نامرحت  امکنید  یف  امکاخا  نکا  ملا  اثاکنا ) هوق  دـعب  نم 
قحلا مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی  (: ) مالسلا هیلع   ) یلع رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) لاق .نامثع  یلع  سانلا 

یلـص  ) یبنلا لوق  ریبزلل  هرکذ  دعب  لاق - نا  یلا  نامثع - هلتق  هللا  نعلف  نامثع ؟ مدب  بلطت  هحلط  ای  نیبملا ) قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  و 
هـشیاع یلا  عجر  ادبا و  کلتاقا  هللا ال  و  اذه ، يریـسم  ترـس  ام  ترکذ  ول  و  ریبزلا : لاق  ملاظ ،) تنا  هنلتاقتل و  و  : ) هل هلآ ) هیلع و  هللا 

هل لاقف  .بهذا  مهعدا و  نا  لاق : دیرت ؟ ام  تلاق : .اذـه  یئطوم  ریغ  يرما  هیف  فرعا  انا  الا و  تلقع  ذـم  نطوم  یف  تنک  ام  اهل : لاقف 
: هنبا هل  لاقف  هل - لاق  ام  هظفحا  و  هلتاقا - الا  تفلح  دق  ینا  لاق : داجنا ! هیتف  اهلمحت  اهنا  تملع  بلاط و  یبا  نبا  تایار  تسسحا  هنبا :

نامیالارفکم نم  بجعا  ناوخا  اخا  مویلاک  را  مل  مهـضعب : لاقف  هقتعاف  لوحکم  هل  لاـقی  هل  مـالغب  اعدـف  .هلتاـق  کـنیمی و  نع  رفک 
( عمجتی نا  لبق  نم   ) هنیبج یلع  حال  دـق  ثکنلا  هنیمی و  نع  هرافک هللا  هنید  نوصل  ـالوحکم  قتعی  اـضیا : نمحرلا  هیـصعم  یف  قتعلاـب 

یف دیفملا :) لمج   ) یف رانلا ) راعلا و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  عمتجی ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 
هل فرعی  ملف  نامثع ، اـهایا  هعطقا  قیتاـسر  نم  هحلط  جرخ  لاـق : نسحلا  یبا  نب  نسحلا  نع  یـسوم  یبا  نع  هسبنع  نب  نایفـس  هیاور 

سبل دق  و  لاتقلل - رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) جرخ هرـصبلا  موی  ناک  املف  همد ، یف  یعـس  یتح  کلذ 
تیار ام  مهسلا : هباصا  نیح  لوقی  هتیار  و  نسحلا : لاق  .ارودقم  اردق  هللا  رما  ناک  هباصاف و  مهس  هاتا  ذا  ماهسلا - نم  هب  نجتسا  اعرد 
عیضف هدیب  هاقو  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  اداهج  دهاج  کلذ  لبق  ناک  دق  و  لاق : .یعرـصم  نم  عیـضا  خیـش  عرـصم  مویلاک 
برعلا ءایحا  نم  ایح  یتا  هناف  ریبزلا  اما  .هتجاح و  هدنع  یـضقی  مث  هبیرغ  هدنع  عضیف  ءاقـشلا ، يوام  هربق  تیار  دقل  و  لاق : .هسفن  رما 

- زومرج نبا  هعبتاف  کنبا ؟ الا  کفاخا  ام  هللا  و  کفاخا ، يذـلا  ام  و  اولاق : هیلع - راجی  ریجی و ال  کلذ  لبق  ناک  و  ینوریجا - لاـقف :
اکرت ام  یلا  اعجری  مل  و  ابلط ، ام  اکردـی  مل  اجرخف و  لاق : .بلاعثلل  هارخم  عابـسلا  يداوب  هربق  اذـه  و  هلتقف ، برعلا - لـیلاتا  نم  هلوت 

هیلع  ) یلع يار  املف  لاق :- نا  یلا  نوع - یبا  نبا  نع  رفعج  نب  هللادبع  هیاور  یف  و  هیف : .امهیلع و  تبتک  یتلا  هوقـشلا  هذـه  یلع  زعف 
عراصم نیحلا و  نکلو  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا يدی  نیب  لتاق  املاط  فیس  لاق : فیـسلا و  زه  هفیـس ، ریبزلا و  سار  مالـسلا )

ناطیـشلا لخد  نکلو  هبارق ، هنم  هبحـص و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلاب کـل  ناـک  دـقل  لاـق : ریبزلا و  هجو  یف  سرفت  مث  ءوسلا ،
.هوسلجا لاقف  اعیرـص ، هحلط  يارف  روس  نب  بعک  دـعب  هحلط  یلع  لمجلا  یلتق  یف  (ع ) رم و  هیف : .دروملا و  اذـه  كدرواف  كرخنم ،

فقوف لاق :- نا  یلا  اقح ؟ کبر  كدـعو  ام  تدـجو  لهف  اقح ، یبر  یندـع  ام و  تدـجو  دـق  هللادـیبع  نب  هحلط  ای  لاقف : سلجاـف ،
نامثعب و قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) تیدص دـق  ماهلا  هذـه ، کمالک  ام  نینموملاریما  ای  لاقف : هماما  ءارقلا  نم  لجر 

هللا یلص   ) یبنلا مالک  بیلقلا  باحصا  عمست  امک  یمالک  ناعمسیل  امهنا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف اباوج ؟ درت  امالک و ال  عمـست  ال  رمع )
دقعلا  ) یفف اـبجع ، ارکنم  اذـه  لـباقم  یف  اوعـضو  هماـعلا  نا  بجعلا  نم  .اـبجع و  تیارل  باوـجلا  یف  اـمهل  نذا  وـل  و  هلآ ،) هـیلع و 
هوجو حفصتی  هعمش  هدیب  و  هالوم ، هعم  مویلا و  کلذ  هلیل  یف  یلع  جرخ  لمجلا  موی  یضقنا  امل  يروثلا ، نایفس  ثیدح  نم  دیرفلا :)
ارفعتم كارا  نا  دـمحمابا  ای  یلع  ززعا  لوقی : ههجو و  نع  رابغلا  حـسمی  لـعجف  ارفعتم ، داو  نطب  یف  هحلط  یلع  فقو  یتح  یلتقلا ،

: لاق مث  .يرجب  يرجع و  وکشا  هللا  یلا  يرشعم ، تلتق  یسفن و  تیفش  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  هیدوالا ، نوطب  ءامسلا و  موجن  تحت 
ررـس یلع  اناوخا  لغ  نم  مهرودـص  یف  ام  انعزن  و  : ) مهیف هللا  لاق  نیذـلا  نم  ریبزلا  هحلط و  نامثع و  انا و  نوکا  نا  وجرال  ینا  هللا  و 
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.اهققحت ضرف  نا  هدحوملا  نم  قحا  هدحالملا  لعجی  امم  اذه ، ریظن  رابخا  انناوخال  مک  و  مه ؟ نمف  نحن  نکی  مل  اذا  و  نیلباقتم ،)

هینغم

لاق ینعملا : .هدـئازلا  ءابلا  قحاب  و  نیهراک ، اذـک  و  لاح ، نیعئاط  بارعالا : .هبغرلا  رـضاحلا : ضرعلا  .هبهرلا  بلاغلا : ناطلـسلا  هغللا :
نب نارمع  عـم  ریبزلا  هـحلط و  یلا  هلاـسرلا  هذـه  لـسرا  ماـمالا  نا  تاـماقملا  باـتک  یف  یفاکـسالارفعجوبا  رکذ  یـضرلا : فیرـشلا 

نینموملاریما بقانم  یف  تاماقملا  باتک : اهنم  و  اباتک ، نوعبـس  هل  و  هلزتعملا ، خویـش  نم  روکذملا  یفاکـسالا  .یعازخلا و  نیـصحلا 
نیصحلا نب  نارمع  اما  هرصبلا ، ناورهنلا و  نیب  فاکـسا  هدلی  یلا  هبـسن  یفاکـسالا  و  ظحاجلل ،: ارـصاعم  ناک  و  بلاط ، یبا  نب  یلع 

اوقاض سانلا  نا  انعم  مدقت  .ربلادبع و  نبال  باعیتسالا  یف : ءاج  امک  هیواعم ، دهعب  یفوت  و  ربیخ ، ماع  ملـسا  هباحـصلا ، ءاهقف  نم  وهف 
نم عم  مامالا  اعیاب  امهنا  و  هیلع ، اضرح  ریبزلا  هحلط و  نا  و  لاملا ، تیب  نم  مهیلع  قدـغا  ام  مغرب  مهنم  ءاـینغالا  یتح  ناـمثع  هریـسب 

..خلا ینودارا  یتح  سانلا  درا  مل  ینا  امتمتک - نا  و  امتملع - دقف  دعب  اما  : ) لوقی لسرا  امیف  امهیلا  لسراف  هاجف ، هیلع  ابلقنا  مث  عیاب ،
یف ءاج  اـمک  يریغ  اوسمتلا  ینوعد و  مهل : لاـق  ضفرف و  ناـمثع  لـتقم  دـعب  هفـالخلا  یلوتی  نا  ماـمالا  نم  مهریغ  هباحـصلا و  بلط 
لقن ام  یلع  هخیرات ج 5  یف  يربطلا  لاق  امک  مهردب  دحا  نود  رثاتسی  نا ال  وه  و  دحاو ، طرـشب  مامالا  لبق  اوحلا  امل  و  هبطخلا 90 ،

نم دحا  یلع  امهرثوی  نلف  هاعیاب  اذا  امهنا  هحلط  ریبزلا و  مهفی  نا  هب  دارا  نکل  ..یلوالا و  هلولل  بیرغ  طرـشلا  اذه  اودـبی  دـق  .هنع و 
یف نیملـسملا  عیمج  نیب  هاواسملا  طرـش  یلع  ینعیاب ) یندارا و  نمم  امکنا  و   ) یلوا قیرطب  هریغف  هسفن ، رثوی  مل  وه  هنال  نیملـسملا ،

(. رضاح ضرعل  و ال  بلاغ ، ناطلـسل  ینعیابت  مل  هماعلا  نا  و   ) هبطخلا 31 یف  مامالا  لاق  امک  ادـب ؟ امم  ادـع  امف  تابجاولا  قوقحلا و 
ناف : ) یلی امب  ریبزلا  هحلط و  یلع  مامالا  جـتحا  مث  .هیطع  یف  هبغر  و ال  هوق ، نم  هبهر  ناـمیا ال  هقث و  نع  ماـمالا  اوعیاـب  ساـنلا  لـک 

ضرف و ال  اهرک ، وا  امکنم  اعوط  کلذ  ناک  له  هفالخلاب ؟ هعیبلا  یل و  دـهعلا  امتیطعا  اذامل  هب .) اـمک  رارقا  یلا - یناـمتعیاب - اـمنک 
و هللا .) یلا  ابوت  اعجراف و   ) وفعلا بلط  هبوتلا و  وه  لهس و  اهواود  و  هللا ، هیـصعم  الا  عفاد  ثکنلل و ال  رربم  الف  اعوط  ناک  ناف  ثلاث ،

امکنا و  هعیبلا ، یف  هیقتلا  امتیعدا  نا  و  طغـضلا ؟ ناک  یـش ء  ياب  و  طغـض ؟ هرکا و  يذـلا  نمف  اـمکمعزب - اـهرک - هعیبلا  تناـک  نا 
فوخلا و اذـهب  اعیمج  رهظا  ام  ریغ  امتررـسا  نیملـسملا  نود  امتدرفنا  فیک  و  کلذـل ؟ بجوملا  وه  امف  اـمترهظا  اـم  ریغ  امتررـسا 

هعیبلا نع  امجحت  نا  امکب  ردـجالا  ناک  اما  ثکنلا ؟ هعیبلا و  نیلاحلا : نع  امکانغا  ناک  ام  و  هوقلا ؟ هزعلا و  ناکم  یف  امنا  و  ءاـقتالا ،
هغلاب هجح  و  هیفرع ، هیعرـش و  هراما  وه  و  رهاظلا ، اذهل  مواقم  و ال  لعفلا ، لوقلا و  رهاظب  امکقنع  یف  یتعیب  ناف  دعب  و  هیادبلا .؟ ذـنم 

مهل ضرعت  ام  و  تباث ، نب  ناسح  صاقو و  یبا  نبا  رمع و  نب  هللادبعک  مامالا  هعیب  نع  اوفلخت  ارفن  نا  هبسانملاب  .امکیلع و  یل  هغماد 
ال رتشالا : لاق  .انیف و  بغری  نمیف ال  انل  هجاح  ال  مامالا : هل  لاقف  .کتعیب  یلا  مهتوعد  ول  ماـمالل : رـسای  نب  راـمع  لاـق  و  ءوسب ، دـحا 

هالاس نیح  هکم  یلا  هنیدـملا  نم  جورخلاب  ریبزلا  هحلطل و  مامالا  نذا  .مهیارب و  نولمعی  مهعد  مامالا : هل  لاـقف  .فلختلا  یف  مهل  قح 
نذا .لعفی و  مل  هنکل  و  امهبـسحل ، ءاش  ول  .هردغلا و  نادـیرت  امنا  و  نادـیرت ، هرمعلا  ام  امهل : لاق  و  هایون ، امب  هبیر  یلع  وه  و  نذالا ،

هحلط و هیلع  ضرح  امیف  ناـمثع ، نع  ماـمالا  عفاد  ناـمثع .) تلتق  ینا  اـمتمعز  دـق  و  ( .؟ هیقتلل بجوملا  و  هارکـالا ، طغـضلا و  نیاـف 
، روجلاب رصنلا  بلطا  و ال  ینید ، یف  نهادا  ال  لاقف : .هفوکلا  هرصبلا و  هیالو  هعیبلا  نمث  انطعا  هل : الاق  و  مامالا ، اعیاب  لتق  امل  و  ریبزلا ،

هلاسرلا هبطخلا 172 و  هروکذـملا و  هبطخلا  یف  کلذ  نع  انملکت  و  هبطخلا 135 . یف  مامالا  لاق  امک  هاکفـس  امه  مدب  نیرئاث  اجرخف 
دنع همکاحملا  ءاضقلا و  اما  نیرما : نیب  امهریخ  امهیلع ، هجحلا  ءاقل  هحلط ال  ریبزلا و  مامالا  ریخ  خلا ..) فلخت  نم  مکنیب  ینیبف و   ) 1

راع و اطخلا  نع  عوجرلا  یف  ناک  اذا  .اـطخلا و  نع  عوجرلا  هبوتلا و  اـما  و  اـمهعم ، ـال  هعم و  هل  يوه  ـال  و  اـمهنع ، هنع و  فلخت  نم 
.يزخا دشا و  هرخالا  باذع  ناف  ایندلا  یف  رانش 
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هدبع

رضاح و لام  یف  عمطل  يا و ال  لاملا  نم  نیدقنلا  يوس  ام  عاتملا و  وه  کیرحتلا  وا  نوکـسف  حتفب  ضرعلا  رـضاح : ضرعل   …و ال 
ام ردقب  ءرما  هتفالخ …  وه  رمالا  هیف : الخدت  نا  لبق  هجحلا …  لیبسلا  لیبسلا : امکیلع  یل  امتلعج  رضاح …  صرحل  هخسن و ال  یف 
لک هعیرـشلا  تمزلا  مث  مهمکح  انلبق  اومکح  ناف  هنیدملا  لها  نم  امکرـصن  يرـصن و  نع  دعاقت  نمل  مکحلا  یف  عجرن  يا  لمتحا :
لبق نم  اعجرا  يا  فوذحم  لعفب  قلعتم  عمتجی  نا  لبق  نم  هلوق  مالـسلاو : رانلا  راعلا و  نامثع …  لتق  یف  هتلخادـم  ردـقب  انم  دـحاو 

خلا

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هلیسو هب  و ) هدومن ، تابثا  ینکش  نامیپ  هب  ار  اهنآ  یقح  یب  نآ  رد   ) هک ریبز  هحلط و  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ - لوسر  باحصا  نادنمشناد  زا  نارمع  دزا و  زا  تسا  يا  هلیبق  مان  عازخ   ) هداتـسرف یعازخ  نیـصح  نبا  نارمع 

هرصب ناورهن و  نیب  یگرزب  هد  فاکسا   ) یفاکسا هللادبع ) نبا  دمحم   ) رفعجوبا ار  نآ  و ) هدوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  نایعیـش  زا  و  هلآ -
امش مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  هدرک : نایب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  هک  شتاماقم  باتک  رد  هدوب )

( دنتـساوخ ارم  اب  تعیب   ) دندرک نم  دصق  هکنیا  ات  مدوبن ) تعیب  راتـساوخ   ) مدرکن مدرم  دصق  نم  هک  دیا  هدناشوپ  هکنیا  اب  دیناد  یم 
دیدوب یناسک  هلمج  زا  امش  و  دندرک ، زارد  نم  شیپ  تسد  ناشیا  هکنیا  ات  مدومنن  زارد  نانآ  يوس  هب  تسد  نتـسب ) تعیب  يارب   ) و
یئاراد لام و  تهج  هب  هن  و  مشاب ) هتـشاد  هک   ) هبلغ طلـست و  تهج  هب  دندرکن  تعیب  نم  اب  مدرم  و  دومن ، تعیب  درک و  نم  دصق  هک 

هب نم  اب  امـش  رگا  سپ  دـندرک ) زارد  میوس  هب  تعیب  تسد  دوخ  تساوخ  راـیتخا و  اـب  هکلب  دنـشاب ، هدرک  نآ  هب  عمط  هک   ) دوجوم
، دیئامن ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  تشز ) راک  نیا  زا   ) تسا دوز  ات  دیدرگرب  نآ ) نتسکش  زا   ) دیتسب نامیپ  هدومن  تعیب  رایتخا 
ار نامثع  نم  دـیا  هدومن  نامگ  هک ) تسا  نآ  دـیا  هدرک  هدامآ  دوخ  ینکـش  ناـمیپ  يارب  هک  يا  هناـهب   ) ناـمیپ و یلیم  یب  اـب  رگا  و 

نبا دمحم  دننام   ) یناسک هنیدم  لها  زا  امـش  نم و  نیب  سپ  دیا ) هدمآرب  نم  اب  گنج  ددـصرد  وا  یهاوخنوخ  هب  امـش  و   ) ما هتـشک 
یهاوگ هک   ) دنتسه دنیامن ) یمن  يرای  ار  کیچیه  و   ) دنا هتفرگ  هرانک  امش  نم و  زا  هک  رمع ) نبا  هللادبع  دیز و  نبا  هماسا  هملسم و 

وا هرابرد  هک  یهاوگ  قبط  ام  زا   ) مادک ره  هتـشک ) یک  ار  نامثع  دنتفگ  ناشیا  رگا   ) سپ تسیک ) نامثع  هدنـشک  دنیوگب  دـنهدب و 
مکح رگا  هک  تسین  کش  و  دوش ، یهاوخنوخ  وا  زا  و   ) دور راب  ریز  لـخاد و  راـک  نیا  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  دوش  یم  مازلا  دـنهدب )

زا نادرمریپ  يا  سپ  تسا ) يربم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دندوب ، ریبز  هحلط و  نامثع  نتـشک  ثعاب  هک  دش  یم  مولعم  دـنداد  یم 
رد  ) گنن امش  دماشیپ  نیرتگرزب  نونکا  اریز  دیـشک ) تسد  يزیرنوخ  گنج و  زا  هتفرگن  هناهب  یتسردان  هب   ) دیدرگرب دوخ  هشیدنا 

هبوت و هدـش  نامیـشپ  دـنیوگب : امـش  هراـبرد  رگا   ) دـنیآدرگ مه  اـب  زیختـسر ) زور   ) شتآ گـنن و  نیا )  ) هکنآ زا  شیپ  تسا  اـیند )
رد هک  دنوش  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دوخ  نامز  ماما  اب  تفلاخم  ببس  هب  مرکا  ربمغیپ  باحصا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دندومن  تشگزاب 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دنا ( هدمآ  درگ  مه  اب  شتآ  گنن و  اجنیا 

ینامز

هحلط هک  نیا  اب  .تسا  نمشد  اب  دروخرب  عضو  دزومآ  یم  ام  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  نیا  هک  يا  هتکن  نیرتمهم  تاساسحا  کیرحت 
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هدع هدرک و  علخ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رادنامرف  هتخادنا ، هار  هب  هناحلسم  گنج  هرصب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  هب  تبـسن  ریبز  و 
نیرتکچوک دراد  یعس  اهنت  هن  نمشد  ندشن  يا  هدقع  رطاخب  هکلب  سرت  تهج  زا  هن  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  دنا  هدیناسر  لتق  هب  ار  يا 

رد هدیدنـسپ  شور  نیا  .تسا و  لـئاق  مارتحا  ناـنآ  يارب  هماـن  ناـیاپ  رد  هکلب  درواـین ، ناـبز  رب  دـشاب  ناـنآ  هب  تناـها  هک  يا  هملک 
رد دیامن ، نایب  حیرـص  عطاق و  روط  هب  ار  دوخ  بلاطم  دـنک  یعـس  دـیاب  دراد  بلطم  فدـه و  ناسنا  رگا  .تسا  نمـشد  اب  لالدتـسا 
رد مالسلا  هیلع  ماما  .دریگب و  هجیتن  رتهب  ات  دربن  راکب  دشاب  فرط  ریقحت  بجوم  هک  زیمآ  نیهوت  يا  هملک  درب  یم  راکب  هک  یتاملک 
مه امـش  دوخ  دـینک  یم  هابتـشا  نامثع  لتق  نم  هب  دوخ  ماهتا  رد  امـش  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  ناهرب  لیلد و  اـب  دراد  یعـس  بلطم  نیا 

دنا و هدوب  ثداوح  رظان  دنا  هدرک  رایتخا  ار  اوزنا  هنیدم  رد  هک  اهرمع  نب  هللادبع  دیز و  نب  هماسا  هملـسم ، نب  دمحم  دـیتشاد  تسد 
هدوب يو  نیلتاق  ونامثع  هناخ  ناگدننک  هرـصاحم  زا  هحلط  تفگ  دنهاوخ  نانیا  .دنیامن  وگزاب  ار  تقیقح  دننک و  تواضق  دنناوت  یم 

زا يرایـسب  رد  تسا و  ناهنپ  تقیقح  ناهج  ثداوح  رتشیب  رد  هک  دـش  رکنم  ناوت  یمن  ار  بلطم  نیا  .درک  یم  کـمک  وا  هب  ریبز  و 
هشیمه هک  دنا  ناشیدنا  نشور  نیا  درادن و  تقیقح  هب  یطبر  چیه  هک  دوش  یم  ناونع  یبلاطم  ینوگانوگ  ياه  هدقع  رثا  رب  بلاطم ،

تسا عیاش  مدرم  نیب  هک  یبلاطم  تاساسحا و  عبات  هاگ  چیه  .دنیامن  تواضق  حیحـص  دننک و  فشک  ار  ایاضق  هشیر  دننک  یم  یعس 
دنتـسه و ماقم  تسایر و  رکف  هب  هک  دنراد  دوجو  اهعامتجا  رد  هشیمه  اهریبز  هحلط و  .دنوش  یمن  دننک  یم  اعدا  يوعد  نیفرط  ای  و 

يور دهد  یم  ماقم  رگید  ياهنامیالا  فیعـض  نیقفانم و  هیبا و  نب  دایز  يرعـشا ، یـسوموبا  هب  هک  نیا  نیع  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما تسد  زا  اه  هدـقع  هک  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هشیاع  مه  ود  نیا  دـهد و  یمن  ماقم  ریزو  هحلط  هب  دـناد  یم  هک  یحلاـصم 

نامثع ندش  هتشک  ناونع  و  ص )  ) ادخ لوسر  رسمه  مان  ریز  دننک و  یم  جیـسب  تشاد  مالـسلااهیلع  همطاف  شرـسمه  مالـسلا و  هیلع 
تسا قحان  نانآ  فرح  هک  دنناد  یم  مه  ناشدوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هب  هک  تسا  هجوت  بلاج  .دنوش  یم  جیـسب  مالـسلا  هیلع 
هحلط هدرک و  کیرحت  ار  راکفا  ماش  رد  هیواعم  دنرب ، یم  هرهب  نآ  زا  یمومع  راکفا  قیمحت  کیرحت و  يارب  اما  دنیوگ  یم  غورد  و 

ار یمومع  راکفا  تسناوت  رتشیب  سک  ره  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ  رد  هک  تسا  مدرم  يرکف  هاـتوک  تبیـصم  نیا  هرـصب و  رد  ریبز  و 
ماوع زا  رهاـظ  تروصب  دـهن  رتارف  مالـسا  نتم  زا  اـپ  تساوخ  یمن  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دوش و  یم  هدـنرب  دـنک  قـیمحت  ریدـخت و 
لمع اب  هکلب  ظوفحم  ترضح  نآ  فده  اما  دروخ  یم  تسکش  ریبز  هحلط و  هیواعم ، هبعش ، نب  هریغم  صاع ، نب  ورمع  لثم  ینابیرف 

رد ادـخ  هک  يا  هفیظو  دـنک  یم  هبوت  هب  توعد  ار  ریبز  هحلط و  دراد  هک  يا  هفیظو  هقبط  مالـسلا  هیلع  ماـما  .ددرگ  یم  تیوـقت  يو 
ناوـنع ندروآ  دوـجوب  یلخاد  گـنج  هب  ار  دوـهی  هبوـت  میرک  نآرق  رد  .تسا  هدرک  رما  شرافـس و  نآ  هب  هبترم  تفه  مـیرک  نآرق 

دیاب نیاربانب  دینک  هبوت  دیاب  دیا و  هدرک  ملظ  ناتدوخب  دیدش  تسرپ  هلاسوگ  هک  امـش  تفگ  دوخ  موق  هب  یـسوم  دیامرف : یم  هدرک 
ناورهن نیفـص و  لمج ، گنج  جئاتن  زا  یکی  دـیاش  میناد  یم  هچ  .تسا  رتهب  امـش  هبوت  يارب  راک  نیا  دـیناسرب ، لتق  هب  ار  رگیدـکی 

و اه ، یهاوخدوخ  اهیکاپان ، تابوسر  ندودز  دوب ، يا  هیفصت  نینچ  رومام  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدوب  یحور  هیفصت  الاب  هیآ  قبط 
هک يرـصع  ره  رد  یحور  هیوست  نیا  .دوب  هدمآ  دوجوب  مدرم  حور  رد  نامثع  رـصع  رد  صوصخب  افلخ  تموکح  رد  هک  یتافارحنا 

نینچ مدرم  تسد  اب  ادـخ  هک  تسا  یعیبط  عوضوم  کی  دـسر و  یم  رظن  هب  مزال  ددرگ  هدولآ  نوگانوگ  ناـهانگ  هب  مالـسا  ناـهج 
.دنوش حالصا  دنیآ و  دوخب  ات  دروآ  یم  دوجوب  ار  يا  هیوست 

يزاریش دمحم  دیس 

بقاـنم یف  تاـماقملا  باـتک  یف  یفاکـسالا  رفعجوـبا  هرکذ  ، ) اـمهیلا یعازخلا  نیـصحلا  نـب  نارمع  عـم  هلـسرا  ریبز ) هـحلط و  یلا  )
مل و  سانلا ) درا  مل  ینا   ) نوملعت ام  امتیفخا  يا  امتمتک )- نا  و  امتملع - دقف   ) هالصلا دمحلا و  دعب ) اما  (. ) مالسلا هیلع  نینموملاریما 
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ناب ینوعیاب ) یتح   ) هفالخلا یلع  اـصرح  هعیبلل  يدـی  مهیلا  دادـما  ملف  معیاـبا ) مل  و   ) هعیبلل مهـسفناب  ینودارا ) یتح   ) یتعیبل مهبلطا 
( بلاغ ناطلـسل  ینعیابت  مل   ) سانلا نم  هماعلا ) نا  و   ) هعیبلا امکقانعا  یف  یلف  ینعیاـب ) یندارا و  نمم  اـمکنا  و   ) هوقلاـب يدـی  اوطـسب 

مهتعیب تناک  امنا  و  اعمط ، اوعیاب  مهنا  الوقت  یتح  رضاح )  ) لام يا  ضرعل ) و ال   ) هعیبلا هذهل  هیعرش  الف  افوخ  اوعیاب  مهنا  الوقت  یتح 
نم هللا  یلا  ابوت  و   ) هعیبلا امکـضقن  نع  اعجراف )  ) امکنم هبغرلا  عوطلاب و  يا  نیعئاط ) یناـمتعیاب  اـمتنک  ناـف   ) هبغرلا اـضرلا و  درجمب 
یل امتلعج  دـقف   ) یتعیب ناهرکت  امتنک  يا  نیهراک ) ینامتعیاب  امتنکنا  و   ) .هعیبلا تحت  نیقاـبلا  نیملـسملا  رئاـس  یف  ـالخدا  و  بیرق )
هیلع یلع  امهبراحی  امل  لیق  اذاف  ضقنلا  و  هیـصعملا )  ) امکئافخا يا  امکرارـسا ) هعاطلا و  امک  راـهظاب   ) هجحلا يا  لـیبسلا ) اـمکیلع 

لا قحاب  امتنک  ام  يرمعل  و   ) هعیبلا اضقن  اناخ و  امهناب  بیجا  مالسلا ،

امنا و  یقتی ، يوقلا ال  هعنم و  هوق و  یف  امتنا  ذا  سانلا  انیقتا  و  کنم ، انفخ  انا  الوقت  ناب  امکل  لاجم  الف  نامتکلا ) هیقتلاب و  نیرجاهم 
.؟ هیقتلا فوخلا و  ءاعدا  مکنکمی  فیکف  اوفاخی  مل  و  اوقتی ، مل  امکتوق  لثمب  اونوکی  مل  مهنا  عم  نیرجاهملا  رئاـس  فیعـضلا و  یقتی 

امکجورخ نم   ) سانلا دنع  هللا و  دـنع  امکیلع ) عسوا  ناک  هیف  الخدـت  نا  لبق  نم   ) هفالخلاب یل  هعیبلا  یلا  رمالا ) اذـه  امکعفد  نا  (و 
دق و  ( ؟ لوخدلا مدع  نم  انکمتت  مل  و  جارخلا ، نم  امتنکمت  فیکف  سانلا ، دنع  حیبق  هللا  دـنع  مرحم  ضقنلا  ذا  هب ) امکرارقا  دـعب  هنم 

رربی امناف  ائیـش  رربی  ناک  نا  نامثع  لتق  نا  یلا  هفاضالاب  هفالخ ، ناملعی  اناک  اـمهنال  لـطاب  معزلا  اذـه  و  ناـمثع ) تلتق  ینااـمتمعز 
، امکعم قحلاف  کلذـب  یلع  اودهـش  ناف  هنیدـملا ) لها  نم  امکنع  ینع و  فلخت  نم  اـمکنیب  ینیبف و   ) هعیبلا ضقن  ـال  اـمهتعیب  مدـع 

اناک دقف  نامثع ، مد  یف  كارتشالا  نم  لمتحا ) ام  ردـقب   ) امکنم ینم و  ءرما ) لک  مزلی  مث   ) .مهیلا داهـشتسالا  مکاحتلا و  یف  عجرنلف 
ضقن لاتقلا و  یف  امکیار ) نع   ) ریبز ای  هحلط و  ای  ناخیـشلا ) اهیا  اعجراف   ) نیبناجلا حصنی  حلـصی و  مامالا  امنیب  هلتق ، یلع  ناضرحی 

فیفخ راع  اذه  و  ابات ، امهنا  لاقیف  راعلا )  ) امتعجر نا  امکرما ) مظغا  نالا  ناف   ) هعیبلا

(. مالسلا و   ) هرخالا یف  رانلا ) راعلا و  عمجتی   ) اتومت ف نا ) لبق  نم  )

يوسوم

یناغماد

رفعج وـبا  ار  هماـن  نیا  تسا و  هدوـمرف  لیـسگ  یعازخ  نیـصح  نـب  نارمع  هارمه  ار  نآ  هـک  ریبز  هـحلط و  هـب  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
درا مل  ّینا  اهتمتک  نا  اهتملع و  دـقف  دـعب ، اما   » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  .تسا  هدرک  لـقن  تاـماقم  باـتک  رد  یفاکـسا 
نم یپ  زا  ناـنآ  اـت  متفرن  مدرم  یپ  زا  نم  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  دوخ  دـیراد  هدیـشوپ  دـنچ  ره  دـعب ، اـما  «، » ینودارا یتـح  ساـنلا 

: تسا هدروآ  نینچ  حرش  رد  عورش  زا  شیپ  دیدحلا  یبا  نبا  .دندمآ ،»

: نیصح نب  نارمع 

یعازخ ورمع  نب  بعک  نب  لولس  نب  هّیشبح  نب  لولس  نب  هرضاع  نب  ملاس  نب  مهن  نب  دبع  نب  فلخ  نب  دیبع  نب  نیـصح  نب  نارمع 
هباحص هیقف  لضاف و  دارفا  زا  وا  .دش  ناملسم  ربیخ  حتف  لاس  رد  هریره  وبا  هارمه  تسا  هتـشاد  دیجب  وبا  هینک  دیجب  شرـسپ  مان  هب  هک 

.تسا هدوب 
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هتفگ یم  نخس  وا  اب  تسا و  هدید  یم  ار  نایمدآ  رب  لکوم  ناگتشرف  تسا ، هتفگ  یم  هک  دننک  یم  لقن  وا  دوخ  لوق  زا  هرـصب  مدرم 
.تسا هتفر  نایم  زا  لاح  نآ  تسا ، هدیزرو  راختفا  هدرک و  لقن  ار  عوضوم  نیا  هک  نیمه  یلو  دنا 

نیصح نب  نارمع  دندش ، هرصب  نکاس  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  رت  لضاف  دیوگ : یم  نیریـس  نب  دمحم 
داد و ءافعتـسا  سپـس  تفریذپ و  يدنچ  وا  دریذپب و  ار  هرـصب  تواضق  تساوخ  وا  زا  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دـبع  .دـندوب  هرکب  وبا  و 

.تسا هتشذگ  رد  هرصب  رد  ترجه  مود  هاجنپ و  لاس  هب  نیصح  نب  نارمع  .تفریذپ  ار  نآ  رماع  نب  هللا  دبع 

: یفاکسا رفعج  وبا 

هارمه نایلزتعم  متفه  هقبط  هرمز  رد  ار  وا  هلزتعملا  تاقبط  رد  یلزتعم  رابجلا  دبع  یضاق  تسام ، خیش  هک  یفاکسا  هللا  دبع  نب  دمحم 
نیا زا  یفاکسا  ات  زاغآ  زا  بیترت  هب  متفه  هقبط  رد  وا  .تسا  هدرمش  رب  یفوص  مثیه  نب  یسیع  ناقرز و  يرمیـص و  نامیلـس  نب  دابع 

نب سنوی  نارمع  وبا  رادرملا ، حـیبص  نب  یـسیع  یـسوم  وبا  ظحاج ، نامثع  وبا  سرـشا ، نب  همامث  نعم  وبا  تسا : هدرب  مان  صاخـشا 
، ماّحـش هللا  دبع  نب  فسوی  بوقعی  وبا  يرکـسع  حور  نب  میرکلا  دبع  يرکـسع ، نب  لیعامـسا  نب  دمحم  بیبش ، نب  دمحم  نارمع ،

وبا نامیلس و  نب  دابع  يدسا  دیعس  نب  دمحا  دیعس  وبا  شاقن ، نب  نارمع  وبا  رسیم ، نب  رفعج  ریرج و  نب  رفعج  یحلاص ، نیسحلا  وبا 
فینصت مالک  ملع  رد  باتک  داتفه  تسا و  هدوب  لضاف  ملاع و  يدرم  یفاکـسا  هک  تسا  هدوزفا  رابجلا  دبع  یـضاق  .یفاکـسا  رفعج 

.تسا هدرک 

رازاـب دراو  ظـحاج  دـنیوگ : .هیناـمثعلا  ضقن  باـتک  تـسا  هدرک  در  ظـحاج  ندوـب  هدـنز  رد  ار  ظـحاج  هیناـمثعلا  باـتک  یفاکـسا 
هتشون ضقن  مباتک  رب  هدش و  نم  ضرعتم  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  هک  یقارع  كرـسپ  نیا  دیـسرپ : دش و  اه  فاحـص  ناشورفباتک و 

قبط یفاکـسا  رفعج  وبا  .دنیبن  ار  وا  ظحاج  هک  تشاد  هدیـشوپ  وا  زا  ار  دوخ  دوب  هتـسشن  اجنآ  مه  یفاکـسا  رفعج  وبا  تسیک ؟ تسا 
مک فصنم و  ققحم و  تشاد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  شیارگ  وا  درک ، یم  هغلابم  نآ  رد  دوب و  لیضفت  هب  دقتعم  دادغب  هلزتعم  دعاوق 

.دوب بصعت 

ییاضاقت نینچ  نم  زا  دوخ  نانآ  هکنآ  ات  مدوبن  مدرم  رب  تیالو  تموکح و  ناـهاوخ  نم  دـیوگ : یم  هماـن  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
يریما و هب  ارم  ناـنآ  هک  مدرک  ار  راـک  نیا  یماـگنه  مدرکن و  زارد  مدرم  يوـس  هب  تموـکح  يارب  زآ  بلط و  تسد  نم  دـندرک و 

هماع ناناملـسم و  و  مدرک ، زارد  ناشیا  يوس  هب  تسد  هاگ  نآ  میا و  هدرک  تعیب  وت  اب  دـنتفگ  نابز  هب  یگمه  دنتـساوخ و  تفـالخ 
هتخاس هدنکارپ  ناشیا  نایم  ار  یلاوما  هک  دوبن  نینچ  دندرکن و  تعیب  نم  اب  مشاب  دنمزآ  راک  نآ  هب  نم  هکنیا  رابجا و  روز و  اب  مدرم 
تسا بجاو  امش  رب  دیـشاب ، هدرک  تعیب  نم  اب  دوخ  تیاضر  لیم و  اب  امـش  رگا  تسا : هدومرف  ریبز  هحلط و  هب  باطخ  سپـس  .مشاب 

نم اب  دیا  هدش  روبجم  هک  یلاح  رد  روز و  اب  دییوگ  یم  رگا  دیرادن و  دوخ  تعیب  نتسکش  يارب  یلیلد  اریز  دیدرگرب  تعاطا  هب  هک 
مه امش  يارب  تسا و  هداتفین  زگره  یقافتا  نینچ  هک  دشاب  ندرگ  رب  هنهرب  ریـشمش  هک  تسا  نیا  رابجا  روز و  ینعم  دیا  هدرک  تعیب 

، دـیا هتـشادن  شوخ  ار  نم  اب  تعیب  هک  یلاح  رد  هکلب  روز  اب  هن  دوخ و  تیاضر  اب  هن  دـییوگ  یم  رگا  .تسین  نکمم  ییاـعدا  نینچ 
روما یهگناو  .دنـشاب  هدرک  روـبجم  ار  وا  هکنیا  اـی  دـشاب  هتـشادن  شوـخ  ار  يزیچ  یـسک  هک  نآ  ناـیم  تسا  قرف  دـیا ، هدرک  تعیب 

یم بجاو  نم  زا  تعاطا  دنا ، هدـمآ  رد  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآ  رد  ندـمآ  رد  تعیب و  راهظا  اب  امـش  رب  تسا و  رهاظ  رب  ینتبم  یعرش 
شوخ ناناملـسم  ارم  تعیب  رگا  یهگناو  .درادن  يرابتعا  دیا ، هتـشاد  هگن  هدیـشوپ  ار  دوخ  تعیب  نتـشاد  شوخان  امـش  هکنیا  دوش و 
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هدیشوپ هیقت و  هب  نارجاهم  نایم  زا  ار  نت  ود  امش  طقف  يزیچ  هچ  دنا و  هدوب  ربارب  نتشاد  شوخان  نیا  رد  نارجاهم  همه  دنا  هتـشادن 
هک دوب  نیا  زا  رت  هدیدنـسپ  دـیدرک ، یم  يراد  دوخ  تعیب  زا  راک  زاغآ  رد  رگا  تسا : هدومرف  سپـس  .تسا و  هتـشاداو  تین  نتـشاد 

.دینکشب ار  نآ  سپس  دییآ و  رد  تعیب  هب  تسخن 

زا یناسک  نم  ما ، هتـشک  نم  ار  نامثع  دییوگ  یم  دـیا و  هدرک  نم  دروم  رد  هک  يا  ههبـش  اما  دـیوگ : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ 
هللا دبع  دیز و  نب  هماسا  هملسم و  نب  دمحم  نوچمه  یناسک  ینعی  دنا  قفاوم  امش  اب  هن  دنا و  هدرک  تعیب  نم  اب  هن  هک  ار  هنیدم  مدرم 
ریبز هحلط و  زا  ای  یلع  زا  يرادـفرط  هب  هک  ار  یهورگ  ینعی  .مهد  یم  رارق  مکح  دـنداد ، يرای  ار  هحلط  هن  یلع و  هن  هک  ار  رمع  نب 
یم رگا  ناـنآ  هک  تسین  يا  ههبـش  چـیه  و  دوش ، یم  بجاو  اـم  مادـک  ره  رب  نآ  زا  تعاـطا  دـننک  مکح  هچ  ره  رب  و  دـندوبن ، مهتم 

هدهع هحلط  هک  دـنداد  یم  يأر  دـندرک و  یم  مکح  نامثع  نوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تئارب  هب  دـننک  مکح  عقاو  قبط  رب  دنتـساوخ 
رد دـنچ  ره  داد  يرای  راک  نآ  رب  ار  وا  مه  ریبز  دـش و  رجنم  نامثع  نتـشک  ندرک و  هرـصاحم  هب  هک  دوب  ییاهراک  نداد  ماـجنا  راد 

.تسا هدوبن  هحلط  نوچمه  زیتس  ینمشد و  راهظا 

زا دـیدرگرب و  تعاط  هب  رگا  هک  دیـسرت  یم  امـش  تسا : هدومرف  هدرک و  عنم  هاـنگ  رب  رارـصا  زا  ار  ود  نآ  سپـس  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ار خزود  شتآ  مه  راع و  گنن و  مه  دـینکن  ار  راـک  نیا  رگا  هکنآ  لاـح  و  دوب ، دـهاوخ  امـش  رب  راـع  گـنن و  دـیتسیا  زاـب  گـنج 

امش ياعدا  ندوب  لطاب  دینام و  یمن  نوصم  نآ  زا  دیزیرگب  دیروخب و  تسکش  نوچ  هک  تهج  نیا  زا  راع  گنن و  .تشاد  دیهاوخ 
لمحت تسا  یهیدـب  دـنریمب و  هبوـت  نودـب  هک  تسا  یناـشک  رـس  يارب  مه  خزود  شتآ  دوـش ، یم  نشور  مدرم  يارب  يدوز  هب  مه 

.تسا خزود  شتآ  راع و  گنن و  لمحت  زا  رتهب  رت و  کبس  ییاهنت  هب  گنن 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِرَفْعَجوبأ ُهَرَکَذ  یعازُْخلا ) ِنیصَْحلا  ِْنب  ِنارْمِع  َعَم   ) ِْرَیبُّزلاَو َهَْحلَط  یلإ 

مالسلا هیلع  َنِینِمؤُْملاِریمأ  ِِبقانَم  ِیف  ِتاماقَْملا  باتِک  یف  یفاکْسإلا 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

باـتک رد  یفاکـسا  رفعج  وـبا  ار  هماـن  نیا.داتـسرف  اـهنآ  يارب  یعازخ  نیـصح  نـب  نارمع  هلیـسو  هـب  هـک  تـسا  ریبز  هـحلط و  يارب 
هنوگ نامه  - همان نیا  يادتبا  رد  یضر  دّیس  موحرم  همان : دنس  ( . 1  } .تسا هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  یف  تاماقملا 

تاماقملا باتک  رد  يرمق ) هنس 240  يافوتم  یفاکسا  هّللادبع  نب  دّمحم   ) یفاکسا رفعجوبا  ار  نآ  هک  تسا  هتشون  - هدمآ الاب  رد  هک 
 { هدروآ نینمؤملاریما  بقانم  یف 

هاگن کی  رد  همان 

: دنک یم  هراشا  مهم  هتکن  راهچ  هب  یگدرشف  نیع  رد  همان  نیا 
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فاکسا هلحم  رد  دوب و  هلزتعم  زا  یفاکسا.تسا  ( 2  } هب تعیب  يارب  نم  هک  دراد  دیکأت  رما  نیا  رب  ترـضح  ، همان نیا  ِلّوا  شخب  رد 
.تسا هتـشون  وا  هینامثعلا  باتک  رب  يّدر  دوب و  « زحاج » نارـصاعم زا  وا.دنا  هتفگ  یفاکـسا  ار  وا  ور  نیا  زا  درک و  یم  یگدـنز  دادـغب 

زا یفاکسا  رفعجوبا  هتبلا  ) .دوب هدیقع  نیمه  وریپ  زین  یفاکسا  دنا و  هدوب  هباحـص  مامت  رب  نانمؤمریما  تیلـضفا  رب  دقتعم  دادغب  هلزتعم 
بحاص دوش .) یم  بوسحم  هعیـش  ياهقف  يامدق  زا  هک  تسا  فورعم  یفاکـسا  دینج  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  ریغ  دوب و  ّتنـس  لها 

رگید تـسا و  يافوتم 314 )  ) یفوک مثعا  نبا  خـیرات  تسخن  : تسا هدرک  لقن  همان  نیا  يارب  رگید  ذـخأم  ود  هغـالبلا  جـهن  رداـصم 
 { تسا يافوتم 276 )  ) يرونید هبیتق  نبا  هسایسلاو  همامالا  باتک 

روبجم زگره  نم  اـب  تعیب  رد  مه  امـش  دـندمآ و  نم  غارـس  هب  عـمط  راـبجا و  هارکا و  نودـب  رارـصا و  اـب  اـهنآ  متفرن و  مدرم  غارس 
.دیدوبن

هدرک تعیب  نم  اب  تبغر  لـیم و  اـب  امـش  اـی  ؛ تسین جراـخ  لاـح  ود  زا  : دـیامرف یم  هتخاـس  بطاـخم  ار  ریبز  هحلط و  مود  شخب  رد 
سیلدت بکترم  تروص  نیا  رد  هک  دیا  هدرک  تعیب  تبغر  لیم و  یب  ای  دینک و  هبوت  دـیدرگرب و  دیتسکـش ؟ ار  تعیب  ارچ  سپ  ، دـیا

.دیا هتشاد  نایصع  دصق  نطاب  رد  هدومن و  تعاطا  زاربا  رهاظ  رد  اریز  ، دیا هدش 

نیرتهب.دیا هداد  رارق  تعیب  ضقن  يارب  هناهب  ار  نیا  ما و  هدوب  نامثع  لتاق  نم  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  امش  : دیامرف یم  موس  شخب  رد 
.دننک تموکح  امش  نم و  نایم  رد  دنا  هدنام  فرط  یب  نادیم  نیا  رد  هک  ییاهنآ  هک  تسا  نیا  هار 

.دراد یپ  رد  ار  یهلا  باذع  هک  دیدرگرب  دیا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  هار  نیا  زا  : دیامرف یم  مراهچ  شخب  رد 

***

َّنِإَو ، ِینَعَیَابَو ِینَداَرَأ  ْنَّمِم  اَـمُکَّنِإَو.ِینوُعَیَاب  یَّتَح  ْمُهِْعیاـَبُأ  َْملَو  ، ِینوُداَرَأ یَّتَح  َساَّنلا  ِدِرُأ  َْمل  یِّنَأ  ، اَُـمتْمَتَک ْنِإَو  ، اَُـمتِْملَع ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
اَُمْتنُک ْنِإَو  ؛ ٍبیِرَق ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  َابُوتَو  اَـعِجْراَف  ِْنیَِعئاَـط ، ِیناَُـمتْعَیَاب  اَُـمْتنُک  ْنِإَـف  ، ٍرِـضاَح ٍضَرَِعل  اـَلَو  ، ٍِبلاَـغ ٍناَْطلُِـسل  ِینِْعیاَُـبت  َْمل  َهَّماَْـعلا 

َنیِرِجاَهُْملا ِّقَحَِأب  اَُمْتنُک  اَم  يِرْمََعلَو.َهَیِـصْعَْملا  اَمُکِراَرْـسِإَو  ، َهَعاَّطلا اَـمُکِراَهْظِِإب  َلـِیبَّسلا  اَـمُْکیَلَع  ِیل  اَُـمْتلَعَج  ْدَـقَف  ، ِْنیَهِراَـک ِیناَُـمتْعَیَاب 
اَُمتْمَعَز ْدَقَو.ِِهب  اَمُکِراَْرقِإ  َدَْعب  ، ُْهنِم اَمُکِجوُرُخ  ْنِم  اَمُْکیَلَع  َعَسْوَأ  َناَک  ، ِهِیف اَلُخْدَـت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَـه  اَمُکَْعفَد  َّنِإَو  ، ِناَْمتِْکلاَو ِهَّیِقَّتلِاب 

ِناَْخیَّشلا اَهُّیَأ  اَعِجْراَف  َلَمَتْحا  اَم  ِرْدَِـقب  ٍئِْرما  ُّلُک  ُمَْزُلی  َُّمث  ، ِهَنیِدَْـملا ِلْهَأ  ْنِم  اَمُْکنَعَو  یِّنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  اَمُکَْنَیبَو  ِیْنیَبَف  ، َناَْـمثُع ُْتلَتَق  یِّنَأ 
.ُماَلَّسلاَو ، ُراَّنلاَو ُراَْعلا  َعَّمَجَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ، ُراَْعلا اَمُکِْرمَأ  َمَظْعَأ  َنْآلا  َّنِإَف  اَمُِکیْأَر ، ْنَع 

همجرت

نم دندمآ و  نم  غارـس  هب  اهنآ  ؛ متفرن مدرم  لابند  هب  نم  هک  - دینک نامتک  دنچ  ره  - دـیناد یم  امـش  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
اب دیدمآ و  نم  غارس  هب  هک  دیدوب  یناسک  زا  رفن  ود  امش  دندرک و  تعیب  نم  اب  رارـصا  اب  اهنآ  ات  مدوشگن  اهنآ  يوس  هب  تعیب  تسد 
زا امش  رگا  تسین ) جراخ  لاح  ود  زا  نیاربانب  ) .دندرکن تعیب  نم  اب  ایند  عاتم  ای  هطلـس  روز و  تهج  هب  مدرم  هدوت.دیدرک  تعیب  نم 

رگا دینک و  هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  ًاروف  دیدرگ و  زاب  دیاب  هدوب ) مارح  امـش  ینکـش  تعیب   ) دیا هدرک  تعیب  نم  اب  تبغر  لیم و  يور 
رد دـیدرک و  تعاـطا  راـهظا  ارهاـظ  اریز  ، دـیا هدوـشگ  دوـخ  هب  تبـسن  نم  يارب  ار  هار  هدوـب  ییاـضران  هارکا و  يور  زا  امـش  تعیب 
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نایصع دصق  ، لد

نارجاهم ریاس  زا  امـش  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  (. تسا تبوقع  بجوتـسم  هناقفانم  تکرح  نیا  دیدومیپ و  ار  ناقفانم  هار  اریز   ) دیتشاد
نادنمتردق زا  هک  امـش  ًاصوصخم  دوبن  يزیچ  نینچ  هب  روبجم  زور  نآ  رد  سک  چـیه   ) دـیا هدوبن  هدـیقع  نامتک  هیقت و  هب  رتراوازس 

دعب دینک و  تعیب  تسخن  هکنیا  ات  دوب  رت  ناسآ  امش  راک  دیدوب  هدرک  تعیب  زا  يریگ  هرانک  ، زاغآ زا  هاگره  نیاربانب  دیدوب ) هباحص 
یناسک امـش  نم و  نایم  دییایب.منامثع  لتاق  نم  هک  دیا ) هدرک  غیلبت  غورد  هب  و   ) دیا هتـشادنپ  نینچ  امـش.دینز  زاب  رـس  يا ) هناهب  هب  )

رد هک  یمرج  هزادنا  هب  سکره  سپـس  ، امـش يرادفرط  هب  هن  دنا  هتـساخرب  نم  يرادفرط  هب  هن  ؛ دنا هنیدـم  رد  نونکا  هک  دـننک  مکح 
.دوش مزلم  موکحم و  هتشاد  هثداح  نیا 

دوخ هدـیقع  زا  تسا ) ماـب  بل  رب  ناـترمع  باـتفآ  دـیناد و  یم  مالـسا  خویـش  ناماگـشیپ و  زا  ار  دوخ  هک  ! ) لاـسنهک درمریپ  ود  يا 
هک يزیچ  نیرت  مهم  نالا  اریز  دیور ) يرانک  هب  دیرادرب و  گنج  يزورفا  شتآ  زا  تسد  لقاال  ای  دینک  تعیب  دـیدجت  و   ) دـیدرگرب
رد تسکش   ) گنن ببس  مه  هار  نیا  همادا  یلو  امـش ) هدیقع  هب  مه  نآ   ) تسا راع  گنن و  یگدنکفارـس و  دریگ  یم  ار  امـش  ناماد 

«. مالسلاو خزود ! شتآ  مه  تسا و  گنج )

دیدرگرب رطخرپ  هار  نیا  زا  ریسفت : حرش و 

رب ترـضح  نآ  اب  تعیب  يارب  دـندروآ و  يدـیدش  موجه  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  تعیب  يارب  مدرم  ، نامثع لـتق  زا  سپ  میناد  یم 
ریبز هحلط و  دندومن و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  تبغر  لیم و  اب  مدرم  اب  گنهامه  زین  هباحـص  ناسانـشرس.دنتفرگ  یم  یـشیپ  رگیدکی 
دعب رمع  اب  تعیب  ای  هفیقس  تعیب  اب  ،و  تشادن هقباس  ربمغیپ  نامز  رد  زج  تفرگ  تروص  نانمؤمریما  اب  هک  یتعیب.دنتسویپ  اهنآ  هب  زین 

يوس زا  وا  نییعت  زا 

تـسرد ، یمدرم انعم  مامت  هب  دوب  یتعیب  ؛ تشادـن یتهابـش  ًاـقلطم  ، يرفن شـش  ياروش  يأر  زا  سپ  ناـمثع  اـب  تعیب  اـی  لّوا و  هفیلخ 
.ادخ لوسر  اب  مدرم  تعیب  دننامه 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  زا  مهم  ياهرهـش  زا  یـضعب  يرادنامرف  هکنیا  هلمج  زا  دنتـشاد  یتاراظتنا  ریبز  هحلط و  هک  میناد  یم  یلو 
ياـضاقت وا  زا  هک  دـندرک  تعیب  ماـما  اـب  یماـگنه  ریبز  هـحلط و  : دـیوگ یم  هیاـهنلاو  هیادـبلا  رد  ریثـک  نـبا  ( . 1  } دوش هدرپـس  اـهنآ 

تسا رتهب  مشاب  سونأم  امش  اب  یتموکح  لئاسم  رد  دیشاب و  نم  شیپ  امـش  : دومرف اهنآ  هب  ماما.دنتـشاد  ار  هفوک  هرـصب و  يرادنامرف 
هب کیرحت و  ار  هشیاع  ربمایپ  رـسمه  دنتـسکش و  ار  دوخ  تعیب  دـشن  هدروآرب  راظتنا  نیا  نوچ  و  ( { ،ج 8،ص 226 هیاهنلاو هیادبلا  )

ریخـست ار  اجنآ  دنتفر و  دوب  يرتریذپ  بیـسآ  هطقن  هک  هرـصب  رهـش  هب  دندرک و  مایق  نانمؤمریما  دض  رب  نامثع  یهاوخ  نوخ  ناونع 
.دندش هتشک  ود  ره  ، تسکش زا  سپ  ماجنارس.دنتخادنا  هار  هب  ار  لمج  گنج  دندومن و 

قطنم اب  ار  رارف  ياه  هار  مامت  دـنک و  یم  تجح  مامتا  اهنآ  اب  همان  نیا  هلیـسوب  لمج  گـنج  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
.ددنب یم  نانآ  رب  شدنمورین 

غارس هب  اهنآ  ؛ متفرن مدرم  لابند  هب  نم  هک  - دینک نامتک  دنچ  ره  - دیناد یم  امـش  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  تسخن 
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هب هک  دـیدوب  یناسک  زا  رفن  ود  امـش  دـندرک و  تعیب  نم  اب  رارـصا  اب  اهنآ  اـت  مدوشگن  اـهنآ  يوس  هب  تعیب  تسد  نم  دـندمآ و  نم 
یَّتَح ْمُهِْعیَابُأ  َْمل  ،َو  ِینوُداَرَأ یَّتَح  َساَّنلا  ِدِرُأ  َْمل  یِّنَأ  ، اَُمتْمَتَک ْنِإ  ،َو  اَُمتِْملَع ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـیدرک تعیب  نم  اـب  دـیدمآ و  نم  غارس 

( . ِینَعَیَاب ِینَداَرَأ َو  ْنَّمِم  اَمُکَّنِإ  ،َو  ِینوُعَیَاب

شوجدوخ تروص  هب  نیـشیپ  ياه  تعیب  فالخ  رب  نم  تعیب  اریز  ، دـیرادن ینکـش  تعیب  يارب  يا  هناهب  چـیه  امـش  هکنیا  هب  هراـشا 
هدارا لیم و  يور  زا  نارگید  لثم  دیدمآ و  مدرم  هدوت  نایم  رد  مه  امش  ، مشاب هدرک  نآ  يارب  ینیچ  همدقم  نم  هکنآ  یب  دوب  یمدرم 

.دیدرک تعیب  نم  اب 

هطلـس روز و  تهج  هب  مدرم  هدوت  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  تعیب  ندوب  دازآ  رایتخا و  يارب  ینـشور  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
تسا يزیچ  يانعم  هب  لصا  رد  « ضَرَع ( .» 1  } ٍضَرَِعل َال  ،َو  ٍِبلاَغ ٍناَْطلُِـسل  ِینِْعیاَُبت  َْمل  َهَّماَْعلا  َّنِإ  َو  ( ؛» دـندرکن تعیب  نم  اب  ایند  عاتم  ای 
تسا رادیاپان  ًالومعم  نوچ  دنا  هتفگ  ضرع  يدام  يایند  عاتم  هب  ور  نیا  زا  ، تسا ماود  مک  یـضراع و  درادن و  يرادیاپ  تابث و  هک 

زا یضعب  رد.تسا  رانید  مهرد و  لباقم  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  ییالاک  هب  « ضَرَع » یهقف بتک  رد  تسانعم و  نیمه  هب  الاب  هلمج  رد  و 
( . ٍرِضاَح  { تسا هدش  قالطا  انعم  نیمه  هب  « ضرف » نزو رب  « ضْرَع » زین برعلا  ناسل  دننام  تغل  بتک 

: دریگب همشچرس  زیچ  ود  زا  تسا  نکمم  یعقاو  ریغ  ياه  تعیب  هکنیا  هب  هراشا 

دـنیامن و عیمطت  ار  مدرم  هکنیا  ای  تسا و  لطاب  ًاعطق  تعیب  نیا.دـننک  تعیب  یـسک  اـب  دـنزاس  روبجم  ار  مدرم  هک  هطلـس  روهظ  یکی 
مدرم تعیب  دـیناد  یم  نوچ  تسین و  یعقاو  تعیب  مه  تعیب  نیا.دـننک  تعیب  یتورث  لام و  بسک  يارب  اهنآ  دـنرخب و  ار  اهنآ  يارآ 

.دینکشب ار  نآ  دینک و  تهارک  ياعدا  هک  درادن  یلیلد  ، هدوبن ود  نیا  زا  مادک  چیه 

یم دــیوج و  یم  کـسمت  يرگید  لـیلد  هـب  سپــس.ددنب  یم  اـهنآ  يور  هـب  ار  رارف  ياـه  هار  بـیترت  نـیا  هـب  مالــسلا  هـیلع  ماــما 
( هدوب مارح  امـش  ینکـش  تعیب   ) دیا هدرک  تعیب  نم  اب  تبغر  لیم و  يور  زا  امـش  رگا  تسین ) جراخ  لاح  ود  زا   ) نیاربانب :» دـیامرف

دوخ هب  تبـسن  نم  يارب  ار  هار  ، هدوب ییاضران  هارکا و  يور  زا  امـش  تعیب  رگا  دینک و  هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  ًاروف  دیدرگ و  زاب  دیاب 
هناقفانم تکرح  نیا  دیدومیپ و  ار  ناقفانم  هار  اریز   ) دـیتشاد نایـصع  دـصق  ، لد رد  دـیدرک و  تعاطا  راهظا  ًارهاظ  اریز  ، دـیا هدوشگ 

ْدَقَف ، ِْنیَهِراَک ِیناَُمتْعَیَاب  اَُـمْتنُک  ْنِإ  ،َو  ٍبیِرَق ْنِم  ِهّللا  َیلِإ  اـَبُوت  اَـعِجْراَف َو  ، ِْنیَِعئاَـط ِیناَُـمتْعَیَاب  اَُـمْتنُک  ْنِإَـف  ( ؛») تسا تبوقع  بجوتـسم 
( . َهَیِصْعَْملا اَمُکِراَرْسِإ  ،َو  َهَعاَّطلا اَمُکِراَهْظِِإب  َلِیبَّسلا  اَمُْکیَلَع  ِیل  اَُمْتلَعَج 

امش دنگوس  مدوخ  ناج  هب  :» دیامرف یم  نایب  ار  اهنآ  تهارک  ياعدا  ربارب  رد  نکش  نادند  لالدتسا  نیموس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
نامتک هیقت و  هب  رتراوازس  نارجاهم  ریاس  زا 

نیاربانب دـیدوب ) هباحـص  نادـنمتردق  زا  هک  امـش  ًاصوصخم  دوبن  يزیچ  نینچ  هب  روبجم  زور  نآ  رد  سک  چـیه   ) دـیا هدوبن  هدـیقع 
زاب رـس  يا ) هناهب  هب   ) دعب دینک و  تعیب  تسخن  هکنیا  ات  دوب  رت  ناسآ  امـش  راک  دـیدوب  هدرک  تعیب  زا  يریگ  هرانک  ، زاغآ زا  هاگره 
ْنِم اَمُْکیَلَع  َعَسْوَأ  َناَک  ، ِهِیف اَلُخْدَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَـه  اَمُکَْعفَد  َّنِإ  ،َو  ِناَْمتِْکلاَو ِهَّیِقَّتلِاب  َنیِرِجاَهُْملا  ِّقَحَِأب  اَُمْتنُک  اَم  يِرْمََعل  َو  ( ؛» دـینز

( . ِِهب اَمُکِراَْرقِإ  َدَْعب  ، ُْهنِم اَمُکِجوُرُخ 
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تردق هک  زورما  اریز  ؛ تسا یگرزب  هابتـشا  نیا  هدوب  تفلاخم  زا  سرت  هیقت و  يور  زا  امـش  تعیب  دینک  یم  اعدا  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
رد ، هدوب سرت  يور  زا  امـش  تعیب  دـینک  یم  اـعدا  هنوگچ  دـیرادن  یـسرت  تعیب  ضقن  ینکـش و  ناـمیپ  زا  امـش  تسا  نم  تسد  رد 

دوبن و نم  تسد  رد  یتردـق  زور  نآ  رد  هک  فورظ  توافت  اب  مه  نآ  تسا  تعیب  ضقن  زا  رت  ناـسآ  رایـسب  تعیب  كرت  هک  یلاـح 
.تسا نم  تسد  رد  تردق  زورما 

زا زج  راک  نیا  هک  تسا  هدومن  تباث  هتـسب و  اهنآ  يور  هب  ار  ینکـش  نامیپ  رد  رذـع  ياه  هار  مامت  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب 
.تسا هدوبن  ایند  تورث  لام و  ماقم و  هب  قشع  سوه و  اوه و  يور 

قباطم حیحـص و  ار  ریبز  هحلط و  لاثما  ياهراک  مامت  هک  دـنا  هدرب  شیپ  اجنآ  ات  ار  هباحـص  تلادـع  هک  مینک  یم  بجعت  یناسک  زا 
نیا اب.دنک  یم  موکحم  ینالقع  یقطنم و  لیالد  نیا  اب  ار  اهنآ  دوب و  هباحـص  لضفا  زا  ماما  هک  یلاح  رد  دنرمـش  یم  تلادع  قح و 
راب فسأـت  بیجع و  یتسار.دـیناشوپ  داـهتجا  ناونع  ریز  ار  ناـشتایانج  ماـمت  درک و  حرطم  ار  اـهنآ  تلادـع  ناوت  یم  هنوگچ  لاـح 

.تسا

زور رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : دـیوگ یم  ، تسا هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  بلطم  « هبیتق نبا  يافلخ  » باتک زا  يرتشوش  هماّلع  موحرم 
ارچ  ) يدرکن تعیب  تبغر  لیم و  يور  زا  نم  اب  رگم  : دومرف تخاس و  بطاخم  ار  هحلط.دوب  هداتـسیا  فص  ود  نایم  رد  لمج  گنج 

ریشمش هک  مدرک  تعیب  یلاح  رد  نم  : تفگ هحلط  یتسکش )؟ ار  تعیب 

ار یـسک  دوب  اـنب  رگا.مدرکن  هارکا  تعیب  هب  ار  يدـحا  نم  هک  یناد  یمن  وت  اـیآ  ییوـگ ) یم  غورد  :) دوـمرف ماـما.دوب  نم  ندرگ  رب 
یم روـبجم  تعیب  هب  دـندوب ) رت  فیعـض  وـت  زا  هک   ) ار « هملـسم نب  دـمحم  »و« رمع نب  هـّللا  دـبع  »و« صاـقو یبا  نـب  دعـس  » مـنک هارکا 

.متشادرب اهنآ  زا  تسد  مه  نم  دندنام  فرط  یب  دندرکن و  تعیب  نم  اب  اهنآ  ؛ مدرک

وا دندرک  ابا  اهنآ.درک  توعد  ماما  اب  تعیب  هب  ار  هملـسم  نب  دمحم  دعـس و  رمع و  نب  هّللادبع  ، رامع هک  تسا  هدمآ  باتک  نامه  رد 
تـسین میمـصت  لـها  تسا و  یفیعـض  درم  « رمع نب  هّللا  دـبع  » اـما.نک اـهر  ار  هورگ  نیا  : دومرف ترـضح.دیناسر  ماـما  هب  ار  ربخ  نیا 
.متـشک ار  شردارب  ربیخ  زور  رد  هک  تسا  نیا  « هملـسم نب  دمحم  » دروم رد  نم  هانگ  تسا و  يدوسح  ناسنا  « صاقو یبا  نب  دعـس  و«

 { ،ج 9،ص 352 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1}

ماما و دض  رب  جورخ  رد  ریبز  هحلط و  یلصا  زیواتـسد  هک  دنک  یم  یمهم  بلطم  هب  هراشا  همان  نیا  رخآ  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ زا  شناماد  هک  ماما  هب  دندوب  نآ  یلـصا  لماوع  زا  دوخ  هک  ار  نامثع  لتق  اهنآ  هکنیا  نآ  دوب و  لمج  گنج  شتآ  ندرک  نشور 

هدرک غیلبت  غورد  هب  و   ) دیا هتـشادنپ  نینچ  امـش  :» دیامرف یم  ، دـنداد رارق  دوخ  ینکـش  تعیب  رب  لیلد  ار  نآ  هداد و  تبـسن  دوب  كاپ 
هن دنا  هتساخرب  نم  يرادفرط  هب  هن  ؛ دنا هنیدم  رد  نونکا  مه  هک  دننک  مکح  یناسک  امـش  نم و  نایم  دییایب.منامثع  لتاق  نم  هک  دیا )

ُْتلَتَق یِّنَأ  اَُـمتْمَعَز  ْدَـق  َو  ( ؛» دوـش مزلم  موـکحم و  هتـشاد  هثداـح  نـیا  رد  هـک  یمرج  هزادـنا  هـب  سکره  سپـس  امـش  يرادـفرط  هـب 
( . َلَمَتْحا اَم  ِرْدَِقب  ٍئِْرما  ُّلُک  ُمَْزُلی  َُّمث  ، ِهَنیِدَْملا ِلْهَأ  ْنِم  اَمُْکنَع  یِّنَع َو  َفَّلَخَت  ْنَم  اَمُکَْنَیب  ِیْنیَبَف َو  ، َناَْمثُع

هچرگ.رگید يوس  زا  هیواعم  وس و  کی  زا  ریبز  هحلط و  ؛ دندرک مایق  ماما  دـض  رب  هک  یناسک  يارب  دوب  يا  هناهب  نامثع  لتق  يارجام 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4442 

http://www.ghaemiyeh.com


نامثع و نالتاق  دهد  یم  ناشن  تسایوگ و  لاح  نیع  رد  یلو  دـنناشوپب  رظن  زا  ار  مالـسا  خـیرات  هک  تفر  یم  نامثع  نامز  ثداوح 
هب اراکشآ  هک  دوب  یناسک  زا  هحلط  نیقی  هب.دندوب  یناسک  هچ  اهنآ  نانواعم 

نامثع هناخ  رد  رب  ات  داتـسرف  ار  نیـسح  نسح و  دوخ  نادـنزرف  مالـسلا  هیلع  ماما  و.هنایفخم  یناهنپ و  ریبز  دز و  یم  نماد  هلأسم  نیا 
.دننکن هلمح  دنراد و  رب  تسد  ادخ  لوسر  نادنزرف  ندید  اب  دیاش  دنریگب  ار  مدرم  موجه  يولج  دنتسیاب و 

مهم بصاـنم  زا  شناگتـسب  ماوـقا و  ندز  راـنک  مدرم و  زا  یهاوخرذـع  هـک  ار  حیحـص  هار  درک و  تحیــصن  ار  ناـمثع  اـهراب  ماـما 
دوخ يارب  یتشگزاب  هار  هک  دوب  هدـش  اطخ  رد  قرغ  نانچ  وا  هنافـسأتم  یلو  داد  ناـشن  يو  هب  دوب  لاـملا  تیب  تراـغ  زا  تموکح و 
يارب ار  هنیدـم  رد  فرط  یب  دارفا  ماما  ، لیلد نیمه  هب.تشادـن  هنیمز  نیا  رد  يریگ  میمـصت  تردـق  دوب و  فیعـض  نوچ  ، دـید یمن 

.دوب هدش  هدولآ  نامثع  نوخ  هب  شتسد  یسک  هچ  دننک  مکح  سپس  دنهد  یهاوگ  اهنآ  هک  دنک  یم  داهنشیپ  تیمکح 

دیناد و یم  مالـسا  خویـش  ناماگـشیپ و  زا  ار  دوخ  هک  ! ) لاسنهک درمریپ  ود  يا  :» دـیامرف یم  هتخاس  بطاخم  ار  ود  نآ  ماما  هاگ  نآ 
دیرادرب و گنج  يزورفا  شتآ  زا  تسد  لقا  ای ال  دینک  تعیب  دیدجت  و   ) دیدرگرب دوخ  هدـیقع  زا  تسا ) ماب  بل  رب  ناترمع  باتفآ 
( امش هدیقع  هب  مه  نآ   ) تسا راع  گنن و  یگدنکفارـس و  دریگ  یم  ار  امـش  ناماد  هک  يزیچ  نیرت  مهم  نالا  اریز  دیور ) يرانک  هب 

َّنِإَف ، اَمُِکیْأَر ْنَع  ِناَْخیَّشلا  اَهُّیَأ  اَعِجْراَف  ( ؛» مالسلاو خزود  شتآ  مه  تسا و  گنج ) رد  تسکـش   ) گنن ببـس  مه  هار  نیا  همادا  یلو 
( . ُماَلَّسلا َو  ُراَّنلا ، ُراَْعلا َو  َعَّمَجَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ، ُراَْعلا اَمُکِْرمَأ  َمَظْعَأ  َنْآلا 

زا هحلط  ، دندرک هرـصاحم  ار  وا  هناخ  دندیروش و  نامثع  رب  رـصم  لها  هک  یماگنه  دـیوگ  یم  هسایـسلاو  همامالا  باتک  رد  هبیتق  نبا 
اذغ بآ و  نوچ  درادن  يداقتعا  امش  هرصاحم  هب  نامثع  : تفگ یم  یتح.دیناروش  یم  نامثع  دض  رب  ار  هورگ  ود  ره  هک  دوب  یناسک 

 { ،ج 1،ص 38 هسایسلاو همامالا  ( . 1  } .دنربب وا  يارب  اذغ  بآ و  دیراذگن  ؛ دسر یم  وا  هب 

دیشکب ار  نامثع  : تفگ یم  مدرم  هب  وا  : دسیون یم  ریبز  هرابرد  زین  دیدحلا  یبا  نبا 

ناـمثع هناـخ  رد  رب  ترـسپ  هک  یلاـح  رد  ییوـگ  یم  هچ  : دـنتفگ وا  هب  هک  یماـگنه  هدرک و  نوـگرگد  ار  امـش  نییآ  نـید و  نوـچ 
: تفگ وا.دنک  یم  عافد  وا  زا  ، هداتسیا

،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1  } .دوش هتـشک  مه  مرـسپ  وا  زا  لبق  دـنچره  دنـشکب  ار  نامثع  رگا  موش  یمن  تحاران  نم 
 { 9،ص 36

یم نامثع  لتق  هلأسم  رد  ریبز  هحلط و  ياوسر  ییوج  هناهب  هب  هراشا  هغالبلا  جـهن  ياه  همان  ای  اـه  هبطخ  رد  اـهراب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا هدمآ  احیرص  زین  خیراوت  رد  هک  يزیچ  درامش ؛ یم  لتق  ياکرش  زا  ار  اهنآ  دنک و 

نوخ هب  ار  اهنآ  دـناوخ و  یم  هبطخ  هرـصب  رد  هشیاع  هک  یماگنه  : هدروآ نینچ  زین  هسایـسلاو  هماـمالا  رد  هبیتق  نبا  هکنیا  هّجوت  لـباق 
يارب نامثع  لتق  هب  قیوشت  تهج  هحلط  هک  داد  ناشن  يا  همان  تساخرب و  هرـصب  ناگرزب  زا  يدرم  درک ، یم  قیوشت  ناـمثع  یهاوخ 

سپ : تفگ درم  نآ.يرآ  : تفگ هحلط  يراد ؟ لوبق  ار  همان  نیا  : تفگ درک و  هحلط  هب  باـطخ  سلجم  نآ  رد  درم  نآ.دوب  هتـشون  وا 
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یهاو و رذع  هب   ) وا خساپ  رد  هحلط  ینک ؟ یم  توعد  وا  یهاوخ  نوخ  هب  زورما  يدرک و  یم  قیوشت  نامثع  لتق  هب  ار  ام  زورید  ارچ 
هک میدید  نیا  رد  ار  نآ  ناربج  مه  ام  دیتفاتشن  ناثمع  يرای  هب  ارچ  هک  دندرک  داریا  ام  هب  يا  هدع  : تفگ تسج و ) لسوت  یکحضم 

 { ،ج 1،ص 88 هسایسلاو همامالا  ( . 2  } .مینک مایق  وا  یهاوخ  نوخ  هب 

ار لثعن  الَثْعَن ؛ ُهّللا  َلَتَق  ًالَثْعَن  اُوُلْتقا  : » تفگ داد و  مدرم  هب  ار  نامثع  لتق  روتسد  تحارص  اب  هک  تسا  فورعم  هشیاع  زا  زین  هلمج  نیا 
 { ،ج 31،ص 484 راونالاراحب ( . 3 «. } دشکب ار  لثعن  ادخ  دیشکب 

.تشاد يدنلب  شیر  هک  تشاد  يدوهی  لثعن  هب  یتهابش  هک  دوب  نامثع  « لثعن » زا وا  روظنم 

تسا هشیاع  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  همان  همادا  هتکن :

هب طوبرم  هک  دوش  یم  هدید  نآ  لیذ  رد  یـشخب  هدروآ ، لماک  روط  هب  شنیزگ و  نودب  ار  همان  نیا  هک  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد 
هک دنک  یم  شنزرس  ار  وا  ماما.تسا  هدوب  نیبطاخم  ءزج  زین  هشیاع  هکلب  ، دنا هدوبن  ریبز  هحلط و  اهنت  همان  بطاخم  اریز  ، تسا هشیاع 

يا و هدرک  داسف  ناناملـسم  نایم  يا و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  رکـشل  یهدـنامرف  ـالمع  يدـمآ و  نوریب  مالـسا  مکح  فـالخ  رب  ارچ  وت 
؛» لـثعن :» یتفگ یم  هک  يدوب  وت  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  ینک  یم  ناـمثع  نوخ  هبلاـطم  وت.يا  هدـمآ  حالـصا  يارب  ینک  یم  ناـمگ 

مدوخ ناج  هب  ینک ! یم  وا  نوخ  هبلاطم  يا و  هتـشگرب  نالا  بجعت  تیاهن  اب  یلو  تسا  هدـش  رفاک  وا  هک  دیـشکب  ار  ناـمثع ) ینعی  )
زاب تا  هناخ  هب  نک و  هبوت  تسا ! رتشیب  نامثع  نالتاق  هانگ  زا  شهانگ  هتشاداو  راک  نیا  هب  هدرک و  کیرحت  ار  وت  هک  یسک  دنگوس 

 { ،ص 784 هغالبلا جهن  مامت  ( . 1 ! } درگ

نمشد هب  نداد  زردنا  : 55 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش هتشون  نیّفص  دربن  زا  شیپ  يرجه  لاس 37  رد  هک  هیواعم  هب  همان  )

همان نتم 

اَهِیف   ِ یّعـسلِاب َال  اَنِقلُخ َو  اَینّدِلل  اَنـَسل  اًلَمَع َو  ُنَسحَأ  مُهّیَأ  َمَلعَِیل  اَهَلهَأ  اَهِیف  یَلَتبا  اَهَدَعب َو  اَِمل  اَینّدلا  َلَعَج  دَـق  ُهَناَحبُـس  َهّللا  ّنِإَف  ُدـَعب  اّمَأ 
ِلیِوأَِتب اَینّدـلا  یَلَع  َتوَدَـعَف  ِرَخآلا  یَلَع  ًهّجُح  اَنَدَـحَأ  َلَعَجَف  ِیب  َكاَلَتبا  َِکب َو  ُهّللا  ِینَاَلتبا  ِدَـق  اَِهب َو  َیَلُتِبنل  اَهِیف  اَنعِـضُو  اَّـمنِإ  اـَنِرمُأ َو 

مُکَدِعاَق مُکُِمئاَق  مُکَلِهاَج َو  مُکُِملاَع  َّبلَأ  ِیب َو  ِماّشلا  ُلهَأ  َتنَأ َو  ُهَتیَصَع  یناِسل َو  َال  يدَی َو  ِنجَت  َمل  اَِمب  ِیَنتَبَلَطف  ِنآرُقلا 

446 ص :
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ُهنِم ُهّللا  َکَبیُِـصی  نَأ  رَذـحا  َکُقیِرَط َو  اَنُقیِرَط َو    َ یِهف َکَهجَو  ِهَرِخآلا  َیلِإ  فِرـصا  َكَداَِیق َو  َناَطیّـشلا  ِعِزاَن  َکِسفَن َو  ِیف  َهّللا  ِّقتاَف 
َِکتَحاَِبب ُلاَزَأ  َال  ِراَدقَألا  ُعِماَوَج  َكاّیِإ  ِینَتعَمَج َو  ِنَئل  ٍهَرِجاَف  َریَغ  ًهِّیلَأ  ِهّللِاب  ََکل  یلوَأ  ِینِإف  َِرباّدلا  ُعَطقَت  َلصَألا َو  ّسَمَت  ٍهَعِراَق  ِلِجاَِعب 

َنیِمِکاحلا ُریَخ  َوُه  انَنَیب َو  ُهّللا  َمُکحَی  یّتَح 

اه همجرت 

یتشد

نـشور ات  تشاذگ ، شیامزآ  هب  ایند  رد  ار  مدرم  و  هداد ، رارق  ترخآ  يارب  ار  ایند  ناحبـس  دنوادخ  انامه  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
رد ات  میدمآ  ایند  هب  میدشن ، هداد  نامرف  شالت  هب  ایند  يارب  اهنت  و  دـنا ، هدـیرفاین  ایند  يارب  ار  ام  .تسا  رتراکوکین  کی  مادـک  دوش 

 . داد رارق  تّجح  يرگید  رب  ار  ام  زا  یکی  و  دومزآ ، نم  اب  ار  وت  و  وت ، هب  ارم  دنوادخ  انامه  و  میدرگ .  شیامزآ  نآ 

لتق  ) دولاین نآ  هب  زگره  مناـبز  تسد و  هک  ینک  یم  تساوخرد  نم  زا  يزیچ  و  يدروآ ، يور  اـیند  هب  نآرق  نیغورد  ریـسفت  اـب  وت 
(. نامثع

ار ناگدش  ریگنیمز  امش  ناگداتـسیا  و  ار ، هاگآان  مدرم  امـش  ناهاگآ  ات  دیدز  تمهت  نم  هب  دیتخاس و  ار  غورد  نآ  ماش ، مدرم  وت و 
 . دننک کیرحت  نم  ّدض  رب 

و درگ ،  زاب  تسا  وت  نم و  هار  هک  ترخآ  يوس  هب  و  نک ، هزرابم  دـشک ، یم  ار  وت  راـهم  هک  یناطیـش  اـب  و  سرتب ، ادـخ  زا  هیواـعم !
.دزادنا رب  ار  وت  لسن  و  دنک ، رب  ار  تا  هشیر  هدنبوک  ییالب  اب  يدوز  هب  هک  ادخ  زا  سرتب 

نانچ مه  دروآ ، درگ  اج  کی  رد  ار  وت  نم و  راگزور  رگا  مراد ، افو  نآ  رب  هک  يدنگوس  مروخ ، یم  دنگوس  ادخ  هب  وت  يارب  انامه 
: دنام مهاوخ  وت  هار  رس  رب 

« تسا نارواد  نیرتهب  وا  دنک و  يرواد  ام  نایم  ادخ  ات  »

يدیهش

کی مادـک  دراد  موـلعم  اـت  هداـهن  شیاـمزآ  هـب  نآ  رد  ار  اـیند  مدرم  و  هداد ، رارق  ترخآ  يارب  ار  اـیند  ناحبــس  دـنوادخ  دـعب ، اـما 
هدومزآ نآ  رد  ات  دـندروآ  ایند  هب  ار  ام  .دـنا  هدومرف  نآ  رد  شـشوک  هب  ار  ام  هن  و  دـنا ، هدـیرفاین  ایند  يارب  ار  اـم  .تسا  رتراـکوکین 

رد نآرق  لیوأت  اب  .دومرف  ررقم  يرگید  تجح  ار  ام  زا  یکی  و  دومن ، شیامزآ  نم  هب  ار  وت  دومزآ و  وت  هب  ارم  ادـخ  انامه  و  میوش ، 
ندرگ هب  دیتخاس و  ار  غورد  نآ  ماش  مدرم  وت و  .یتخاس  ممهتم  تشادن  یتیانج  نآ  رد  نم  نابز  تسد و  هچنادب  و  یتخات ، ایند  یپ 

سرتب و ادخ  زا  دوخ  هراب  رد  سپ  دناوخ .- نم  نیک  هب  ار - اه  هتسشن  نات  هداتسیا  دنازیگنا و  رب  ار  ناتنادان  امش  ياناد  .دیتخادنا  نم 
ییالب وت  رب  يدوز  هب  ادـخ  هک  سرتب  نآ  زا  .تسا و  هار  نآ  وت  ام و  هار  هک  هن  ترخآ  هب  يور  و  هدـم ، ناطیـش  تسد  هب  ار  تراـهم 

یمن مه  رب  ار  نآ  هک  يدنگوس  مروخ ، یم  دـنگوس  ادـخ  هب  وت  يارب  نم  .دـنادرگ  تسین  ار  تداژن  دـنکرب و  ار  تداینب  هک  دـناسر 
« .تسا نارواد  نیرتهب  وا  دنک و  يرواد  ام  نایم  ادخ  ات   » منام یم  وت  هار  رس  رب  نانچمه  درآ ، مهارف  ار  وت  نم و  راگزور  رگا  .منز 
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یلیبدرا

دومزآ تسنآ و  زا  سپ  هچنآ  يارب  ار  ایند  دینادرگ  هناحبـس  قح  هک  یتسردب  سپ  ادخ  ربمغیپ  رب  تاولـص  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  اّما 
هدـش هدـیرفآ  ایند  يارب  زا  هک  میتسین  رادرکب و  دـنرتوکین  ناشیا  زا  کیمادـک  هک  دـنادرگ  رهاظ  ینعی  دـنادب  ات  ار  ایند  لها  ایند  رد 

نآ و رد  ار  ام  دـیامزایب  ات  ایند  رد  ار  اـم  هدرک  عضو  تسین  نیا  زج  میـشاب  هدـش  روماـم  اـیند  لیـصحت  رد  نتفاتـش  يارب  هن  میـشاب و 
رب یتجح  ار  ام  زا  یکی  دـینادرگ  سپ  داـیقنا  رد  نمب  ار  وت  دومزآ  مناوخ و  ادـخ  تعاـطب  ار  وت  اـت  وتب  ادـخ  ارم  هدومزآ  هک  قیقحتب 

یتسب نم و  نابز  هن  نم و  تسد  ارنآ  درکن  تیانج  هچ  نآ  هب  ارم  يدرک  بلط  سپ  نآرق  لیواتب  ایند  بلط  رب  يدـیود  سپ  يرگید 
دوخ سفن  رد  ادخ  زا  سرتب  سپ  ار  امش  هتسشن  امش  هداتسیا  ار و  امش  نادان  امـش  ياناد  دینادرگ  صیرح  نمب و  ماش  لها  ارنآ و  وت 

وت و هار  تساـم و  هار  ترخآ  سپ  ار  دوـخ  يور  ترخآ  بناـجب  نادرگب  تلالـض و  هارب  ار  وـت  ندیـشک  رد  ناطیـش  اـب  نک  عازن  و 
هب نآ  رثا  دسرب  ار و  وت  لصا  دنک  ّسم  وتب  دشاب  هدنباتـش  هک  هدنزاس  كاله  هدنبوکب و  دوخ  دزن  زا  ادخ  وتب  دناسرب  هکنآ  زا  سرتب 

دـشابن غوردب  هک  يدنگوس  ادخب  وت  يارب  مروخ  یم  دنگوس  نم  هک  یتسردب  سپ  دالوا  زا  دـنامب  وت  سپ  هچنآ  زا  دـنک  عطق  ناینب 
مکح نیرتهب  وا  ام و  نایم  ادخ  دنک  مکح  ات  وت  يارـس  تحاس  رد  مشاب  هشیمه  هدننک  عمج  ياهردق  ار  وت  وا  رم  دنک  عمج  رگا  هک 

تسا ناگدننک 

یتیآ

مادک دوش  مولعم  ات  دیامزآ  یم  ار  شمدرم  .تسا و  هدیرفآ  دیآ ، یم  نآ  زا  سپ  هک  ترخآ ، يارب  ار  ایند  ناحبـس  يادـخ  دـعب ، اما 
ات دنا  هدروآ  ایند  هب  ار  ام  .دنا  هدومرفن  رما  ایند  راک  رد  شـشوک  هب  ار  ام  میا و  هدـشن  هدـیرفآ  ایند  يارب  ام  .دـنرتوکین  لمع  هب  کی 

یتخات ایند  یپ  رد  وت  سپ  .هداد  رارق  رگید  نآ  تجح  ار  ام  زا  یکی  .نم و  هب  ار  وت  تسا و  هدومزآ  وت  هب  ارم  دنوادخ  .نامدنیامزایب 
نیا ماش  مدرم  وت و  .دـنا  هتـشادن  یتلاخد  نآ  رد  نم  نابز  تسد و  هک  یتخاـس ، مهتم  یتیاـنج  هب  ارم  یتخادرپ و  نآرق  لـیوءات  هب  و 
مامز سرتب و  يادـخ  زا  دوخ  هرابرد  سپ  .ار  ناتناگتـسشن  ناتناگداتـسیا ، تخیگنارب و  ار  ناتلهاج  امـش  ملاـع  .دـیتخاسرب  ار  ناـتهب 
دسر يا  هثداح  ار  وت  يدوزب  هک  سرتب  .تسوت و  هار  ام و  هار  ترخآ  هار  هک  هن  ترخآ  هب  يور  نک و  رد  هب  ناطیـش  تسد  زا  دوخ 

ارم و ریدقت  تسد  رگا  هک  غورد ، ره  زا  يراع  يدنگوس  مروخ ، یم  دنگوس  وت  يارب  .دزادنارب  ار  تلـسن  دـنکرب و  ار  تا  هشیر  هک 
هروس 7، . 43 (} .تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  ام  نایم  دـنوادخ  ات   ) .دوب مهاوخ  وت  ربارب  رد  نانچمه  دـناسر ، مه  هب  ار  وت 

{ .هیآ

نایراصنا

مادـک لمع  دـنک  مولعم  ات  هداهن  شیامزآ  هصرع  هب  ایند  رد  ار  ایند  مدرم  ،و  هداد رارق  ترخآ  يارب  ار  ایند  ناحبـس  دـنوادخ  ، دـعب اما 
شیامزآ نآ  هب  ات  دنا  هداد  رارق  ایند  رد  ار  ام  ، میا هدشن  رومأم  ایند  راک  رد  ششوک  هب  ،و  دنا هدیرفاین  ایند  يارب  ار  ام.تسا  رتهب  کی 

ایند لابند  هب  نآرق  لیوأت  اب   ، هداد رارق  تجح  يرگید  رب  ار  اـم  زا  یکی  ،و  هدومن شیاـمزآ  نم  هب  ار  وت  و  وت ، هب  ارم  دـنوادخ   . میوش
نم هب  ار  نآ  ندـش  هتخیر  تمهت  ماـش  لـها  وـت و  و  هدـشن ، هدوـلآ  نآ  هب  مناـبز  تسد و  هک  یتـساوخ  ار  ینوـخ  نـم  زا  ،و  يدـیود

یهلا ياوقت  دوخ  هراب  رد   . تخیگنا رب  نم  اب  گنج  هب  ار  ناتناگداتفا  راک  زا  ناتراک  رد  و  ار ، ناتلهاج  ناتهاگآ  هک  ییاج  ات  ، دـیدز
زا سرتب  و   ، نادرگب تسوت  اـم و  هار  هک  ترخآ  بناـج  هب  ار  دوخ  يور  ، نک نوریب  ناطیـش  تسد  زا  ار  تراـهم  و  اـمن ، تیاـعر  ار 
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هب وت  يارب  نم  هک  ، دـیامن عطق  ار  تا  هلاـبند  ،و  درادرب ار  تناـینب  هک  دـنک  تراـتفرگ  يا  هدـنبوک  يـالب  هب  يدوز  هب  دـنوادخ  هکنیا 
يور رد  يور  مه  اب  راکیپ  رد  ار  وت  نم و  هدنروآ  درگ  تارّدقم  رگا  تسین ، هار  نآ  هب  ار  غورد  هک  یمسق  مروخ  یم  مسق  دنوادخ 

 . تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  ، دنک يرواد  ام  نیب  دنوادخ  ات  منام  یم  وت  اب  هراومه  دهد  رارق 

حورش

يدنوار

هکئالملل و ملعلا  رهظیل  اهیف  ءالقعلا  نم  ایندلا  لها  فلک  ینعی  المع ، نسحا  مهیا  ملعیل  اهلها  ایندلا  یف  ربتخا  يا  اهیف  یلتبا  هلوق و  و 
لبق ءایشالا  ملعی  هتاذل  ملاع  یلاعت  هللااف  الا  و  ریثک ، مالکلا  یف  فاضملا  فذح  .کلذ و  هللا  لسر  ملعیل  و  المع ، نسحا  مهیا  مهریغل 
ردص هل  ماهفتـسالل و  مهیا  نال  هدـعب ، مهیا  ظفل  یف  ملعیل  لمعی  و ال  هلحم ) یف  ملعی  لمع  هربخ و  نسحا  ادـتبم و  مهیا  و   ) اهدوجو
هیلع راشاف  باوثلا ، وه  قاقحتـسالاب و  الا  اهواطعا  نسحی  همیظع ال  عفانمل  ضیرعت  هنا  فیلکتلا : نسح  هجو  .زیمتی و  المع  مالکلا و 
انقلخ امنا  و  بسحف ، ایندلا  یف  نوکلل  قلخن  مل  يا  انقلخ  ایندلل  انـسلو  لاق  .اهدعب و  امل  ایندـلا  لعج  هللا  ناف  هلوقب : اذـه  یلا  مالـسلا 

اهترامع و یف  یعـسلاب  يا  انرما  اهیف  یعـسلاب  هلوق و ال  .نودـبعیل و  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  یلاـعت و  لاـق  اـمک  اـهیف  هللا  هداـبعل 
لاق مث  .ایندلل  یعـسلا  کلذ  سیلف  مهتانوم  هیافک  هلایع و  حلاصم  هتوسک و  هتیـشعمل و  ایندلا  یف  یعـس  قزرلا و  بلط  نم  و  اهتنیز ،
نید یف  تعدـتبا  تنا  نا  ینرما  و  هبجاو ، کیلع  یتعاط  لعج  اعیمج و  انفلک  هللا  نا  ینعی  یب  كالتبا  کب و  ینالتبا  دـق  هیواـعمل و 

و کنهادا ، نا ال  ناکمالا و  نیکمتلا و  عم  کیلع  بجاو  وه  ام  کتفلاخم  یف  کـبراحا  ناـب  کـب  ینـالتبا  و  کتعدـب ، درا  نا  هللا 
تودـعف هلوق : .شیرق و  نم  کلـصا  یلـصا و  نا  رظنت  و ال  عضاوتت ، لب  یلع  ربکتت  نا ال  کیلعف  مداب ، سیلبا  یلتبا  امک  یب  کلاتبا 

ناب دـحلا  ترواجت  يا  یب ، ماشلا  لـها  تنا و  هتبـصع  یناـسل و  ـال  يدـی و  نجت  مل  اـمب  ینتبلط  نآرقلا و  لـیواتب  ایندـلا  بلط  یلع 
یف صاصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یلاعت  هلوق  یلا  رظن  هناک  ایندـلا ، بلط  یلع  کلذـب  ایوقتم  کیار  یلع  نارقلا  تلوات 

و نامثع ، مد  بلطی  صتقی و  نا  هیلع  قحی  يذـلا  وه  هنا  نییماشلا  مهواف  تایالا ، نم  کلذ  وحن  هایح و  صاـصقلا  یف  مکل  یلتقلا و 
: لاق مث  .یعرـش  لیلد  ریغب  مومعلا  کلذ  یف  هسفن  لخداف  هماـع  هیـالا  لـعج  وا  هسفن ، اـصاخ  کـلذ  لـعج  تاـیالا و  نم  اـهلثم  لوا 
هلوق و .ملظ و  يا  اناودـع  هیلع  ادـعو  هزواج ، يا  هودـعی : هادـع  .هلتق و  یلع  تالام  نامثع و ال  تلتق  ام  هللا  ناـمثع و و  مدـب  ینتبلط 

ایندـلا بلط  یلع  هلوق  قلعتی  و  یلع ، تودـعف  هریدـقت : ناک  یناثلا  نم  ناک  نا  و  هانمدـق ، ام  یلع  لوالا  نم  نوکی  نا  زوجی  تودـع 
هتبـصع لاق  نا  دـعب  تنا  دروا  امنا  و  سارلاب ، هباصعلا  دـشت  امک  یب  هتددـش  مدـلا و  کلذ  ینتمزلا  يا  یب : هتبـصع  .رمـضم و  لـعفب 

: مکدعاق مکمئاق  مکلهاج و  مکملاع  بلا  .هنجلا و  کجوز  تنا و  نکسا  یلاعت  هلوقک  ماشلا  لها  وه  رهظملا و  مسالا  هیلع  فطعیل 
یتاداعمب و مئاقلا  ضرح  یتبراحم و  یلع  هثح  و  یلع ، ابلا  کلذ  عیمجب  لهاجلا  یتلیـضف  یتقباس و  یلاحب و  مکنم  ملاعلا  لـعج  يا 

ناطیشلا عزان  هلوق و  .نیعمتجم  اوناک  اذا  بلا  مه  و  هتعمج ، شیجلا : تبلا  ضیرحتلا و  بیلاتلا : .یلاتق و  نع  ادعاق  ناک  نم  یتلتاقم 
: دایقلا .هتعلنقا و  یـشلا : تعزتنا  .هموصخلا و  یف  هتبذاج  اذا  هتعزانم : هتعزان  و  کمامز ، نم  هنکمت  ـال  کـلبح و  هبذاـج  يا  كداـیق 
، نامثع لتق  نم  یلع  هتعضو  يذلا  ناتهبلا  کلذ  لجا  نم  هنم  ینعمف  هعراقب  هنم  هللا  کبیـصی  نا  رذحاف  هلوق  .هبادلا و  هب  داقنلا  لبح 

نم هیناد  ناونق  يا  هیناد  ناونق  اهعلط  نم  لخنلا  نم  هلوقک و  کلذ  لجا  ینعمب  یه  اـمنا  و  ضیعبتلل ، ـال  نییبتلل و  هذـه  نم  تسیل  و 
هفاضا هعراق  لجاع  اعجولا و  نازحالا و  مهلا و  یل  تجاه  اعزجلا  اهل  تحم  نم  هرمع  راد  ام  رعاشلا : لاق  و  اهعلط ، لـجا  نم  لـخنلا 

هلصاتسی هلجاع  هبوقع  نم  هرذحف  هتسم ، اذا  لصالا  علقت  یتلا  هدیدشلا  عرقت و  یتلا  هیلبلا  هعراقلا : .دیکاتلل و  فوصوملا  یلا  هفـصلا 
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ریغ اـفلح  هللااـب  فلحا  يا  هیلا : هللااـب  یلوا  .عباـتلا و  ربادـلا  .مهنهم و  یقب  نم  رخآ  يا  مهرباد  هللا  عطق  لاـقی  هبقع ، يا  هرباد  عـطقی  و 
عماوج .رجافلا و  وه  ابذاک  فلاحلا  نوکی  امنا  و  زاجم ، فصولا  اذـه  و  هقـسافلا ، قدـصلا و  نع  هلئاـملا  هرجاـفلا : نیمیلا  .بذـک و 

یلع ناک  نا  جرحتلا  مثاتلا و  نع  صلخت  مالکلا  یف  .غیلب و  دـیعو  هیلالا  هذـه  یف  و  دـیکاتلل ، فوصوملا  یلا  هفـصلا  هفاضا  رادـقالا 
.اهوانف اهتحاس و  رادلا : هحاب  .رهاظب و  کلذ  سیل  و  نکی ، مل  اذا  کلذ  فالخ 

يردیک

نا حـصی  ثیحب  ادوجوم  مولعملا  ریـصیل  يا  المع : نسحا  مکیا  مکولبیل  یلاعت : هلوق  نم  المع : نسحا  مهیا  ملعیل  مالـسلا : هیلع  هلوق 
و هبعـش ، نب  هریغملا  هریرهاـبا و  ملاـعلاب : ینع  .نوعمتجم  يا  بلا : مه  هتعمج و  شیجلا  تبلا  ضیرحتلا و  بیداـتلا : .هیلع و  يزاـجی 

راد هراثآ و ال  یبنلا و  اوار  ام  نیذـلا  ماشلا  لها  لهاجلاب : مکحلا و  نب  ناورم  صاـعلا و  نب  ورمع  مئاـقلاب : و  هباحـصلا ، نم  اـمهریغ 
.اهبحاص و رجافلا  يا  هرجاـفلا : نیمیلا  اـفلح و  فلحا  يا  هیلا : یلوا  .هبقع و  يا  هرئاد : هاـقلت  اـم  عرقت  یتلا  هیلبلا  هعراـقلا : .هرجهلا و 

.اهوانف اهتحاس و  رادلا : هحاب 

مثیم نبا 

: هعراـق ندرک  راداو  ندـناروش ، بیلاـت : يا  هناـهب  هب  ار  وا  تخیوآرد  هب : هبـصع  هیواـعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  هلمج  زا 
، نآ رد  ار  ایند  مدرم  تسا و  هداد  رارق  ترخآ  همدقم ي  ار  ایند  كاپ  دنوادخ  دعب ، اما   ) دنگوس هیلا : هدنیآ  لسن  رباد : الب  تبیـصم ،

رومام ایند  رطاخ  هب  شالت  يارب  میا و  هدشن  هدیرفآ  ایند  يارب  ام  و  دنرتراکوکین ، کی  مادک  دننادب  ات  تسا ، هداد  رارق  نومزآ  دروم 
کی ره  و  دیامزآ ، یم  نم  هلیـسو ي  هب  ار  وت  و  وت ، هب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  میوش ، هدومزآ  ات  دنا  هدروآ  ایند  هب  ار  ام  میا  هدشن 

هبلاطم ار  يزیچ  نم  زا  و  یتخادرپ ، نآرق  هیجوت  لیوات و  هب  ایند  هب  ندیـسر  يارب  وت  سپ  تسا ، هداد  رارق  تجح  يرگید  رب  ار  ام  زا 
، دـیتشاذگ شروش  هب  رـس  نم  ربارب  رد  ماـش ، مدرم  وت و  هک  یلاـح  رد  مناـبز ، هن  تسا و  هدوـلآ  تیاـنج  نآ  هب  متـسد  هن  هک  يدرک 
هب و  نک ، نوریب  ناطیش  تسد  زا  ار  دوخ  راهم  سرتب و  ادخ  زا  سپ  .دناروش  نم  رب  ار  هتسشن  امش  هداتسیا ي  ار و  نادان  امش ، ياناد 

راتفرگ یناهگان  ییالب  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  نآ  زا  سرتب  و  میورب ، دیاب  وت  نم و  هک  تسا  یهار  نیا  هک  نادرگرب  ور  ترخآ  تمس 
تـسد رگا  هک  درادن ، فالخ  هک  منک  یم  دای  يدـنگوس  ادـخ  هب  وت  يارب  نم  .دـنک  عطق  ار  تلـسن  دـنکرب و  ار  تا  هشیر  هک  دـنک 
یلتبنل دعب …  اما  ترابع : .نیمکاحلا  ریخ  وه  اننیب و  هللا  مکحی  یتح  متـسیا  یم  رادیاپ  وت  اب  هراومه  دنک ، عمج  ار  وت  نم و  راگزور 
شالت زا  دوصقم  و  دنک ، راک  ادخ  يارب  دیآ و  دوخ  هب  وا  هلیـسو  نادب  ات  تسا ، نآ  هدـیاف ي  ایند و  شنیرفآ  زا  فدـه  هب  هراشا  اهب 
روتسد رما و  دروم  ترورض ، ردق  هب  رگم  تسا  هدشن  ایند  رطاخ  هب  اهنت  ایند  بسک  يارب  شالت  هب  رومام  ناسنا  هک  تسا  نآ  ایند  رد 

ار ایند  ياهفدـه  زا  یـضعب  رخآ  ات  ینالتبا …  دـق  و  ترابع : رد  هقزر  نم  اولک  اهبکانم و  یف  اوشماف  تسا : هکرابم  هیآ  نیا  رد  یهلا 
، هیواعم هلیسو ي  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامزآ  زا  روظنم  میتسناد ، ار  ناگدنب  دنوادخ  شیامزآ  یگنوگچ  شیپ  رد  دنک ، یم  نایب 

دتـسیان وا  يورردور  دـنک و  یهاتوک  وا  ربارب  رد  تمواقم  زا  ماما  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، ع   ) ماـما اـب  يو  زیتس  یناـمرفان و  ناـمه 
تهج و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) ماما يارب  تجح ، مامتا  ناحتما و  هلیسو ي  ادخ  فرط  زا  هیواعم  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  شنزرـس  دروم 

ینامرفان هانگ و  دـب  ياهدـمایپ  زا  وا  نتـشاد  رذـحرب  و  قح ، فرط  هب  يو  زا  ماـما  توعد  ع ،)  ) ماـما هلیـسو ي  هب  هیواـعم  شیاـمزآ 
ماما دوب و  دـهاوخ  تازاجم  شهوکن و  بجوتـسم  دـیوگن ، کیبل  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ییادـخ  توعد  رگا  هک  يدـح  هب  تسوا 
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رب ار  ام  زا  کی  ره  دنوادخ  : ) دومرف هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  يانعم  تسا  نیمه  .دوب و  وا  ربارب  رد  ادخ  تجح  مالـسلا ) هیلع  )
هلیسو ي هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  يدراوم  زا  یضعب  هب  دراد  هراشا  مکدعاق ، تودعف …  ترابع : .تسا ) هداد  رارق  تجح  يرگید 
( مالسلا هیلع   ) ماما و  دوب ، ایند  مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  هیواعم  جورخ  هزیگنا ي  اهنت  هک  نآ  بلطم  حیضوت  .دوش  یم  شیامزآ  هیواعم ،

یف صاصقلا  مکیلع  بتک  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  هکراـبم : هیآ ي  دـننام  هتـسناد  هیواـعم ) هلیـسو  هب   ) نآرق هیجوت  لـیوات و  ار  نآ  تلع 
ار هیآ  هیآ ، نیا  لومـشم  دارفا  هرمز ي  رد  دوخ  نتخاس  دراو  اب  هیواعم  دـنراد ، تلالد  صاصق  بوجو  رب  هک  یتاـیآ  رگید  یلتقلا و 

هژیو هیآ ، باطخ  نوچ  تسا ، هدوب  هیآ  هیجوت  لیوات و  اب  عمج  نیا  رد  يو  دورو  تسا ، هدمآرب  نامثع  نوخ  یپ  رد  و  هدرک ، لیوات 
وا و  تسا ، هدوبن  نامثع  نوخ  ناثراو  زا  وا  اریز  تساهنیا ، زا  جراخ  هیواعم  هک  یتروص  رد  .دشاب  یم  نانآ  ناکیدزن  ناگتـشک و  ي 

بکترم تیانج  کی  ناونع  هب  ماما  نابز  تسد و  هک  ار  يزیچ  .دـنک  عمج  نآ  دراو  ار  دوخ  اـت  هدرک  ریـسفت  ماـع  تروص  هب  ار  هیآ 
باستنا نیا  رطاخ  هب  ماـما ، رب  ار  رگید  یـضعب  زین  اـهنآ  زا  یـضعب  و  ناـمثع ، لـتق  ینعی  دـنداد ، تبـسن  ترـضح  نآ  هب  دوب ، هدـشن 

زا ناگتسشن  دنا ، هتساخرب  نم  اب  گنج  هب  هک  امـش  زا  یناسک  ار و  نادان  نم ، لاح  هب  امـش  ياناد  هک : تسا  نآ  دوصقم  دندناروش ،
دنوادخ هک  نیا  رب  مه  و  تسا ، هداد  هجوت  ایند  راک  ماجنا  رـس  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نآ  زا  دـعب  .دـندناروش و  نم  رب  ار ، گنج 

هتـشگرب وا  نتـشاد  رذحرب  هظعوم و  هب  دنرتراکوکین ، کی  مادـک  هک  دوش  مولعم  ات  هداد  رارق  يرگید  رب  یتجح  ار  اهنآ  زا  کی  ره 
تکاله راچد  وا ، رما  تفلاخم  ادـخ و  ینامرفان  اب  اداـبم  هک  دـسرتب  ادـخ  زا  دوخ  ناـج  هراـبرد ي  اـت  هداد  روتـسد  ور  نیا  زا  تسا ،

نیا تهج  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  یعیبط  لایما  يارب  ار  راسفا )  ) دایق ظفل  .دـنک  نوریب  ناطیـش  تسد  زا  ار  شرایتخا  ماـمز  و  دوش ،
تـسد هب  هک  یتقو  دـشک ، یم  هانگ  تیـصعم و  تمـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يراـسفا  تقیقح  رد  لاـیما  نیا  هک  تسا  نآ  هراعتـسا ،

زا تسا  ترابع  ناطیـش  اب  وا  زیتس  .دشاب و  هدیدرگ  کلهم  هدنـشک و  ياهتذـل  رد  قرغ  هلیـسو  نادـب  و  دـشاب ، هدـش  هدرپس  ناطیش 
ترخآ هب  هک  نیا  رگید  و  بضغ ، توهـش و  دروم  رد  لادـتعا  دـح  هب  طارفا  تمـس  زا  لاـقتنا  سفن و  ياوه  لـباقم  رد  یگداتـسیا 

هدامآ ترخآ  رد  هک  ار  تواقش  تداعس و  يدب و  یبوخ و  هک  یلاح  رد  دنادرگرب ، ترخآ  تمس  هب  ار  دوخ  يور  ینعی  دنک  هجوت 
، کقیرط انقیرط و  یهف  هلمج : .دـنک  شـشوک  راک و  اجنآ  يارب  ات  درگنب  ار  نآ  تریـصب  مشچ  اب  دـهد و  رارق  یـسررب  دروم  هدـش 

ردقم ياربک  .تسا و  هدش  هداد  رادشه  ترخآ ، ملاع  هب  هجوت  ترورض  رب  هلیسو  نادب  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغـص  همدقم ي 
هب تسا  هدیمان  ریـسم  هار و  ار  ترخآ  .دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  دشاب  ناسنا  تکرح  ریـسم  رد  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ 
هب ار  وا  ادابم  هک  تسا  هدـناسرت  ادـخ  زا  ار  هیواعم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـعب  .ایغم  رب  تیاغ  قالطا  باب  زا  هار ، نایاپ  زا  زاـجم  ناونع 

تکرح زا  وا  عنم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دنکرب ، نب  خـیب و  زا  ار  شا  هشیر  دـنک و  ذوفن  وا  هشیر ي  ات  هک  دزاس ، راتفرگ  ییالب 
اجکی رد  ار  اهنآ  راـگزور  تسد  هک  نآ  ضرف  رب  تسا ، هدرک  داـی  دـنگوس  هک  تسور  نآ  زا  و  تسوا ، اـب  گـنج  يو و  تمـس  هب 
راوشد تخـس و  یباذع  هب  یعطق  هدعو ي  نایب ، نیا  رد  دنک و  يرواد  اهنآ  نیبام  دـنوادخ  ات  دـنامب  راوتـسا  وا  ربارب  رد  دروآ ، درگ 

.تسا

دیدحلا یبا  نبا 

اَهِیف ِیْعَّسلِاب  اَنِْقلُخ َو َال  اَْینُّدِلل  اَنَْـسل  ًالَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  َمَْلعَِیل  اَهَلْهَأ  اَهِیف  یَلَْتبا  اَهَدَْعب َو  اَِمل  اَْینُّدلا  َلَعَج  ْدَـق  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
[ ِبَلَط  ] یَلَع َتْوَدَعَف  ِرَخْآلا  یَلَع  ًهَّجُح  اَنَدَحَأ  َلَعَجَف  ِیب  َكَالَْتبا  َِکب َو  ُهَّللا  َِینَالَْتبا  ِدَق  اَِهب َو  یَلَْتُبِنل  اَهِیف  اَنْعِضُو  اَمَّنِإ  اَنِْرمُأ َو 

[ ِینَْتبَلَط َو   ] ِنآْرُْقلَا ِلیِوْأَِتب  اَْینُّدلا 
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[ ُهَْتبَصَع  ] ِیناَِسل َو يِدَی َو َال  ِنْجَت  َْمل  اَِمب  ِینَْتبَلَطَف 

ْفِرْـصا َكَداَِیق َو  َناَْطیَّشلَا  ِعِزاَن  َکِسْفَن َو  ِیف  َهَّللا  ِقَّتاَف  ْمُکَدِـعاَق  ْمُکُِمئاَق  ْمُکَلِهاَج َو  ْمُکُِملاَع  َبَّلَأ  ِیب َو  ِماَّشلَا  ُلـْهَأ  َْتنَأ َو  ُهَْتیَـصَع 
ََکل ِیلوُأ  یِّنِإَف  َِرباَّدلا  ُعَطْقَت  َلْصَْألا َو  ُّسَمَت  ٍهَعِراَق  ِلِجاَِعب  ُْهنِم  ُهَّللا  َکَبیُِـصی  ْنَأ  ْرَذْحا  َکُقیِرَط َو  اَنُقیِرَط َو  َیِهَف  َکَهْجَو  ِهَرِخْآلا  َیلِإ 

 . َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  انَْنَیب َو  ُهّللا  َمُکْحَی  یّتَح  َِکتَحاَِبب  ُلاَزَأ  ِراَْدقَْألا َال  ُعِماَوَج  َكاَّیِإ  ِیْنتَعَمَج َو  ِْنَئل  ٍهَرِجاَف  َْریَغ  ًهَِّیلَأ  ِهَّللِاب 

.هرخآلا یلإ  اقیرط  اهلعج  يأ  اهدعب  امل  ایندلا  لعج  دق  هللا  نإ  لاق ع 

نم اذـه  ًالَمَع و  ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ملعیل  مهربتخا  يأ  اهلهأ  اـهیف  یلتبا  اـهورمعت و  ـال  اـهوربعاف و  هرطنق  ایندـلا  هیمکحلا  تاـملکلا  نم  و 
هقلخ ملعیل  دارملا  زیزعلا و  نآرقلا  ظافلأ 

ایندلل قلخن  مل  يأ  انقلخ  ایندلل  انسل  لاق و  مدقت  امیف  کلذ  بسانی  ءیش  رکذ  قبس  دق  فاضملا و  فذحف  هلسر  هتکئالم و  ملعیل  وأ 
.طقف

 . اهریغل اهیف  یعسلاب  انرمأ  لب  اهل  اهیف  یعسلاب  رمؤن  مل  يأ  انرمأ  اهیف  یعسلاب  لاق و ال 

 . مدآب سیلبإ  سیلبإب و  مدآ  ءالتباک  کلذ  هبحاصب و  یلتبم  هیواعم  نم  هنم و  دحاو  لک  نأ  رکذ  مث 

یلع ارباثم  هریدقت  مالکلا  هیلع  لد  فوذحمب  هقلعتم  انهاه  یلع  تملظ و  تیدعت و  يأ  نآرقلا  لیوأتب  ایندلا  بلط  یلع  تودغف  لاق 
هللا لاق  دق  نامثع و  یلو  انأ  مهل  لوقیف  ماشلا  لهأ  یلع  هب  هومی  هیواعم  ناک  ام  نآرقلا  لیوأت  ایندلا و  بلط  یلع  ارصموأ  ایندلا  بلط 

. { . ءارسإلا 33 هروس  ( 1 ًاناْطلُس {  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  یلاعت َو 

. { . ءارسإلا 33 هروس  ( 1 ًاروُْصنَم {  َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  یلاعت  هلوقب  قارعلا  لهأ  یلع  هلودلا  رفظلا و  مهدعی  مث 

 . ضرح يأ  مکلهاج  مکملاع  بلأ  سأرلا و  هباصعلا  مزلت  امک  هینتمزلأ  يأ  ماشلا  لهأ  تنأ و  هتبصع  هلوق و 

 . هبادلا هب  داقت  لبح  دایقلا  و 

.هیاغلا ءادتبال  نم  یلاعت و  هللا  یلإ  عجار  هنم  یف  ریمضلا  هعراق  لجاعب  هنم  هللا  کبیصی  نأ  رذحا  هلوق و 

.رهاظلا فالخ  دیعب و  اذه  لیلعتلل و  نم  هلجأ و  نم  يأ  هتیتأ  يذلا  ناتهبلا  نم  يأ  هنم  يدنوارلا  لاق  و 

.لسنلا بقعلا و  يأ  ربادلا  عطقی  هلغلا و  عطقی  يأ  سوسمم  ءام  هنم  هعطقت و  يأ  لصألا  سمت  هلوق 

.کتیحانب يور  اهتحاس و  کلذک  اهطسو و  رادلا  هحاب  نیمیلا و  هیلألا  و 

یلاعت َو هلوقک  دیکأتلل  لوصوملا } .» یلإ  هلصلا  :» د ( 1 فوصوملا {  یلإ  هفصلا  هفاضإ  باب  نم  رادقألا  عماوج  هعراق و  لجاعب  هلوق 
. { هقاحلا 51 هروس  ( 2 ِنیِقَْیلا {  ُّقََحل  ُهَّنِإ 
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یناشاک

ناف  ) یهانپ تلاسر  ترـضح  تعن  یهلا و  دمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) هیواعم هب  تسا  ترـضح  نآ  ياه  همان  هلمج  زا  هیواعم ) یلا  )
ترخآ ینعی  تسا  نآ  زا  سپ  هچنآ  يارب  اهدعب ) امل   ) ار ایند  دینادرگ  ایندلا ) لعج   ) یلاعت يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  هناحبـس ) هللا 

ددرگ ادیوه  رهاظ و  ات  المع ) نسحا  مهیا  ملعیل   ) درک ناگدنیامزآ  هلماعم  ینعی  .ار  ایند  لها  ایند ، رد  دومزایب  و  اهلها ) اهیف  یلتبا  (و 
میتسین و  انقلخ ) ایندلل  انسل  و   ) رایع مک  دیآ  یم  نوریب  ناحتما  کحم  زا  کی  مادک  و  رادرک ، هب  تسا  رتهب  ناشیا  زا  کی  مادک  هک 

امنا و   ) میا هدـش  رومام  ایند  عاتم  بلط  رد  ندرک  یعـس  ببـس  هب  هن  و  انرما ) اهیف  یعـسلاب  و ال   ) میا هدـش  هدـیرفآ  اـیند  يارب  هک  اـم 
هب و  کب ) هللا  ینالتبا  دـق  و   ) نآ هب  میوش  هدومزآ  اـت  اـهب ) یلتبنل   ) ناـهج نیا  رد  میا  هدـش  هتـشاذگ  هک  یتسرد  هب  و  اـهیف ) انعـضو 
وت تخاس  التبم  و  یب ) كالتبا  و   ) ادـخ تعاط  هب  ار  وت  مناوخب  ات  وت  هب  ارم  یلاعت  يادـخ  دومن  شیامزآ  درک و  ناـحتما  هک  قیقحت 

هکنآ هجو  يرگید و  رب  تجح  رخالا ) یلع  هجح   ) ار ام  زا  یکی  دینادرگ  سپ  اندحا ) لعجف   ) اهراک همه  رد  وت  تعاطا  هب  نم  هب  ار 
دوخ تعیابم  راگدرک و  تعاط  هب  درک  توعد  ار  وا  هک  تسا  نآ  هیواعم  رب  دوب  تجح  ترضح ، نآ 

زور رد  دـنکن  يوعد  هکنآ  ات  نآ  رب  تسا  ادـخ  تجح  هک  تسین  یفخم  نیا  و  راگدرورپ ، بناـج  زا  دوب  هعاـطلا  ضرتفم  ماـما  هک 
تسا نآ  ترضح  نآ  رب  تسا  تجح  هیواعم ، هکنآ  هجو  .تسا و  مادک  قح  هار  هک  متسناد  یمن  الـصا  مدوب و  لفاغ  نم  هک  تمایق 

رب نآ  ریـصقت  رب  تسا  ادـخ  تجح  نیا  هک  تسین  يا  ههبـش  .درک و  راـیتخا  ترـضح  نآ  هبراـحم  ادـخ و  هار  رد  دومن  نایـصع  هک 
نیا ندرک  بلط  رب  يدینارذگ  دح  زا  يدرک و  دادیب  ات  هیواعم  يا  يدیود  سپ  ایندلا ) بلط  یلع  تودعف   ) .دوبعم ترـضح  تعاط 
یف صاصقلا  مکیلع  بتک  اونما  نیذـلا  اهیا  ای   ) همیرک هیآ  باطخ  يدرک  لمح  هکنانچ  نآرق  ندرب  لیوات  هب  نارقلا ) لیواتب   ) ناهج

و ینتبلط ) و   ) باطخ نآ  رد  ار  دوخ  سفن  یتخاس  لخاد  نآ  هطـساو  هب  مومع و  هب  لوتقم  يایلوا  لتاق و  هب  تسا  صاخ  هک  یلتقلا )
نامثع و لتق  زا  نم  نابز  هن  و  یناسل ) ـال  و   ) نم تسد  ار  نآ  درکن  تیاـنج  هک  يزیچ  نآ  زا  يدـی ) نجت  مل  اـمم   ) ارم يدرک  بلط 

دینادرگ ضیرح  و  مکملاع ) بلا  و   ) نم هب  ماش  لها  وت و  ار  نآ  یتسب  و  یب ) ماشلا  لها  تنا و  هتبـصع  و   ) نآ رد  نم  ندش  کیرش 
، ملاع هب  دارم  نم  زا  نوخ  نآ  هبلاطم  هب  ار  امش  هتـسشن  مکدعاق )  ) امـش هداتـسا  و  مکمئاق ) و   ) ار امـش  نادان  مکلهاج )  ) امـش ياناد 

هبعش و ا نب  هریغم  تسا و  هریرهوبا 

ادخ زا  سرتب  سپ  کسفن ) یف  هللا  قتاف   ) ناشیا دننام  مکح و  نب  ناورم  صالخا و  یب  صاعورمع  مئاق ، هب  هباحص و  زا  ناشیا  لاثم 
نادرگب و  هرخالا ) یلا  فرصا  و   ) لالض هار  هب  ار  وت  ندیشک  رد  كدایق )  ) ناطیش اب  نک  هعزانم  و  ناطیشلا ) عزان  و   ) دوخ سفن  رد 

هللا کبیـصی  نآ  رذـحا  و   ) وت هار  تسا و  ام  هار  کقیرط ) انقیرط و   ) ترخآ سپ  یهف )  ) ار دوخ  يور  کهجو )  ) ترخآ بناـج  هب 
دنک سم  لصالا ) سمت   ) وت هب  دشاب  هدنباتش  هک  هدنزاس  ناریو  هدنبوک و  هب  عراق ) لجاعب   ) ادخ وت  هب  دناسرب  هکنآ  زا  سرتب  و  هنم )

موقلا رباد  عطقف   ) هک دالدوا  لسن و  زا  دنامب  وت  سپ  زا  هچنآ  زا  دنک  عطق  و  ربادـلا ) عطقت  و   ) وت ناینب  هب  نآ  رثا  دـسرب  ار و  وت  لصا 
غورد هک  يدـنگوس  هرجاـف ) ریغ  هیلا   ) وت يارب  مروخ  یم  دـنگوس  هللااـب ) کـل  یلوا   ) نم هک  یتسرد  هب  سپ  یناـف ) ( ) اوملظ نیذـلا 

مه هب  هک  یهلا  تاریدـقت  هدـننک و  عمج  ياهردـق  رادـقالا ) عماوج   ) ار وت  ارم و  دـنک  عمج  رگا  هک  كاـیا ) ینتعمج و  نئل   ) دـشابن
مکح هکنآ  ات  اننیب ) هللا  مکحی  یتح   ) وت يارـس  تحاس  رد  مشاب  هشیمه  کتحابب ) لازا  ال   ) تسا نامدرم  هدنروآ  مهارف  هدـنناسر و 

تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  و  نیمکاحلا ) ریخ  وه  و   ) ام نایم  یلاعت  يادخ  دیامرف 

یلمآ
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ینیوزق

مادـک هک  دـنادب  دـیامزایب و  ات  ارنآ  لها  نآ  هب  تسا  هتخاس  التبم  ایند و  يارب  هن  تسا  هتخاس  ترخآ  يارب  ار  اـیند  لـجوزع  يادـخ 
ام دیآ و  دوجو  هصرع  رد  ددرگ و  رهاظ  هک  تساوخ  نکیلو  دـنادیم ، دوجو  زا  شیپ  زیچ  همه  يادـخ  لمع ، رد  تسا  رتوکین  کی 
ره میرومام  ترخآ  راکب  هکلب  میا ، هتـشگن  رومام  ایند  راک  رد  یعـسب  و  میقولخم ، ترخآ  يارب  هکلب  میا ، هتـشگن  قولخم  ایند  يارب 

تسین نیا  زج  تسا و  یلصا  دوصقم  ترخآ  راک  رد  یعس  فالخیب  نکیلو  تسا ، يرورـض  ار  سک  همه  ایند  رد  يزور  بلط  دنچ 
قحتـسم یـصاع و  عیطم و  راکدب و  راکوکین و  میدرگ و  هدومزآ  ایندب  ات  هدـش  هداد  ماقم  میا و  هدـش  هداهن  نآ  يارب  ایند  رد  ام  هک 

وت رب  ارم  ینعی  .رگید  نآ  رب  تجح  ار  یکی  دینادرگ  سپ  نمب ، ارت  وتب و  ارم  ادخ  درک  التبم  و  دوش ، ادج  مه  زا  ران  قختسم  تنج و 
( هیواعم  ) میئوگ ای  و  نیبم ) لالـض  یف  وا  يده  یلعل  مکایاوا  انا  و  یلاعت : لوق  یف  امک   ) تسا هدش  هاشامم  مالک  رد  و  درک ، تجح 

ءالتبا اما  تسا و  لوق  نیا  رب  ینارحب  .ددرگ و  ذخاوم  بتاعم و  دنکن  وا  تلالض  داسف و  عفد  رگا  هک  ترـضحنآ  رب  تسا  تجح  زین 
هاوـخ سکعرب ، تسا و  ـالتبم  يریقفب  يرگناوـت  ره  و  سکع ، رب  تسا و  ـالتبم  موـلظمب  یملاـظ  ره  تسا و  عـقاو  هتبلا  فرط  ود  زا 

ادخ داد  تمسقب و  اضر  دنک  رظن  وا  لاح  رد  نوچ  و  دریگن ، ای  دریگزاب  وا  زا  عمط  ءاجتلا و  ریقف  و  دناسرن ، ای  دناسرب  وا  قح  رگناوت 
، يدرک لیوات  دوخ  دارم  رب  ار  صاصق  لتقب و  هقلعتم  تایآ  ینعی  .ادخ  باتک  تایآ  لیواتب  ایند  بلط  رب  يدیود  سپ  دهدن  ای  دـهد 

یلوا اب  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و   ) .یلتقلا یف  صاصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یلاعت : هلوق  لـثم   ) يدز نآ  رد  گـنچ  و 
ترـضحنآ و تعباتم  بوجو  تیقح و  رب  تلالد  هک  نآرق  تاـیآ  ریاـس  اـی  ..اناطلـس ) هیلول  اـنلعج  دـقف  اـمولظم  لـتق  نم  و   ) .باـبلا

نم نابز )  ) و تسد )  ) ارنآ درکن  تنایخ  هچنآ  هب  ارم  يدرک  هبلاطم  سپ  تسا ، هدش  روکذـم  يرایـسب  دـنکیم و  تفالخب  وا  تیولوا 
هتـسشن نات  هداتـسیا  و  ار ، ناتلهاج  ناتملاع  تخیگنارب  درک و  صیرحت  نمب و  ماش  لها  وت و  ار  تمهت  نآ  یتسب  نامثع و  لتق  ینعی 

شیوخ نطاب  رد  ای  دوخ  هرابرد  ادخ  زا  سرتب  سپ  دیدوشگ  دانع  فالخ و  باوبا  دـیدومن و  ءاوغا  ءارغا و  نم  رب  ار  رگیدـکی  ارنات 
ار دوخ  يور  ترخآ  يوس  نادرگزاب  دـشک و  تکاله  يوس  ات  دـشکیم  تسا و  هتفرگ  هک  ار  دوخ  ناـنع  ناطیـش  تسد  زا  شکب  و 
زا لجوزع  يادـخ  وتب  دـناسرب  هکنآ  زا  نک  رذـح  .میوشیم و  عمج  اـجکی  میوریم و  هار  نآ  هب  همه  تسوت  هار  اـم و  هار  ترخآ  هک 

: یلاعت لاق  امک   ) ار بقع  لسن و  هن  دراذگب و  ارت  هن  ینعی  .ار  بقع  دنک  عطق  ار و  لصا  دنک  ساسم  هک  هدنبوک  یئالب  يدوزب  دوخ 
ارت ارم و  دـنک  عمج  رگا  هک  اوراـن  غورد و  هن  یمـسق  ادـخ  قحب  وـت  يارب  مروـخیم  مسق  نم  هک  ..اوـملظ ) نیذـلا  موـقلا  رباد  عـطقف 
وا ام و  نایم  لجوزع  يادخ  دنک  مکح  ات  موشن ، ادج  مشاب و  میقم  وت  هاگـشیپ  رب  مادم  ار  روما  دنا  هدـننک  عمج  هک  یهلا  تاریدـقت 

.تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعم یلا 

.هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

اهیف یعـسلاب  انقلخ و ال  ایندلل  انـسل  المع و  نسحا  مهیا  ملعیل  اهلها ، اهیف  یلتبا  اهدعب و  امل  ایندـلا  لعج  هناحبـس ، هللا ، ناف  دـعب ، اما  »
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لیواتب ایندلا  بلط  یلع  تودعف  رخالا ، یلع  هجح  اندحا  لعجف  یب ، كالتبا  کب و  ینالتبا  دـق  اهب و  یلتبنل  اهیف  انعـضو  امنا  انرما و 
« .مکدعاق مکمئاق  مکلهاج و  مکملاع  بلا  یب و  ماشلا  لها  تنا و  هتیصع  یناسل و  يدی و ال  نجت  مل  امب  ینتبلطف  نآرقلا 

يارب زا  ار  ایند  تسا  هدـینادرگ  هناحبـس ، ادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ، تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اما  ینعی 
مادک هک  دناسرب  روهظ  هب  دنادب و  هکنیا  ات  ار ، شلها  نآ  رد  تسا  هدرک  ناحتما  دشاب و  ترخآ  هک  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  لیصحت 

رد ندرک  شالت  هب  میـشاب  رومام  هکنیا  هن  ایند و  رد  ندنام  يارب  زا  میـشاب  هدش  قلخ  هک  ام  میتسین  .رادرک و  يور  زا  دنرتوکین  کی 
ادخ درک  ناحتما  هک  قیقحت  هب  ایند و  بح  هب  میوش  هدرک  ناحتما  هکنیا )  ) يارب زا  رگم  ایند  رد  میا  هدـشن  هتـشاذگ  .ایند و  لیـصحت 

ام زا  کی  ره  تسا  هدـینادرگ  سپ  .نم  ندرک  يوریپ  تعاطا و  هب  ار  وت  درک  ناحتما  وت و  داشرا  تیادـه و  هب  نتخاس  رومام  هب  ارم 
هک نم  تسد  تسا  هدرکن  تیانج  هک  دشاب  نامثع  لتق  هک  ار  يزیچ  نم  زا  وت  يدرک  بلط  سپ  رگید ، نآ  هذخاوم ي  رب  تجح  ار 

ضیرحت نم و  هب  ماش  لها  وت و  ار  لتق  نآ  دـیدرک  ارتفا  دـیتسب و  .مشاب و  هدرک  لتق  هب  رما  هک  نم  نابز  هن  مشاب و  هدـش  لتق  رـشابم 
.ارم ینمشد  زا  امش  هتسشن ي  نم  اب  ینمشد  رب  امش  هداتسیا ي  ار و  امش  لهاج  نم  ندوب  قح  هب  امش  ملاع  درک 

لجاعب هللا  کبیصی  نا  رذحا  کقیرط و  انقیرط و  یهف  کهجو ، هرخالا  یلا  فرصا  كدایق و  ناطیشلا  عزان  کسفن و  یف  هللا  قتاف  »
کتحابب لازا  ال  رادـقالا ، عماوج  كایا  ینتعمج و  نئل  هرجاـف ، ریغ  هیلا  هللااـب  کـل  یلوا  یناـف  ربادـلا ، عطقت  لـصالا و  سمت  هعراـق 

(.« نیمکاحلا ریخ  وه  اننیب و  هللا  مکحی  یتح  )

ترخآ يوس  هب  نادرگرب  ایند و  هب  وت  هدـنناشک ي  ناطیـش  اب  نک  همـصاخم  هعزانم و  وت و  سفن  شیپ  رد  ار  ادـخ  سرتب  سپ  ینعی 
یکیدزن يالب  يدوز و  هدنبوک ي  ادخ  وت  هب  دـناسرب  هکنیا  زا  سرتب  ادـخ و  يوس  هب  تسا  وت  هار  ام و  هار  ترخآ  سپ  ار ، وت  يور 

وت يارب  زا  منک  یم  دای  دنگوس  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  .عرف  هن  دراذگ و  لصا  هن  ینعی  .ار  لسن  بقع و  دنک  عطق  خیب و  هب  دسرب  هک 
رارقرب تباث و  هشیمه  ییادـخ  هدـنزاس ي  عمج  تاردـقم  ایند ، رد  ار  وت  ارم و  درک  عمج  هکنانچ  هک  یغورد  ریغ  دـنگوس  ادـخ ، هب 

(. ناگدننک مکح  نیرتهب  تسوا  ام و  نایم  ادخ  دنک  مکح  هکنیا  ات   ) وت اب  هبراحم ي  هناخ ي  نایم  رد  مشاب 

یئوخ

(: ربادـلا ، ) هعطقت لـصالا :) سمت  ، ) هیهادـلا هعراـقلا :)  ) هبداـقت لـبح  هداـیقلا :) ، ) صیرحتلا بیلاـتلا :) ، ) هب هقلع  هب :) هبـصع  : ) هـغللا
رقتـسم فرظلا  هفوصوم و  وا  هلوصوم  امل  اهدـعب : امل  بارعالا : .اهتحاس  اهطـسو ، رادـلا :) هحاب  ، ) نیمیلا هیلالا ،)  ) لسنلا نم  رخاتملا 

، ملعی یلوعفم  ماقم  همئاق  نآرقلا  نع  هیکحم  هلمج  المع : نسحا  مهیا  هفص ، وا  هلـص  رقتـسم  فرظ  اهدعب : لعج و  هلوقل  ناث  لوعفم 
لاق هنم : هللا  کبیـصی  نا  هیلع ، فطعلا  حیحـصتل  هتبـصع  یف  بطاـخملا  ریمـضلل  دـیکات  تنا : هیاـنجلا ، نم  دـحجلا  هغیـص  نجت : مل 
يا هتیتا ، يذلا  ناتهبلا  نم  يا  هنم ) : ) يدنوارلا لاق  و  هیاغلا ، ءادتبال  نم )  ) یلاعت و هللا  یلا  عجار  هنم )  ) یف ریمضلا  یلزتعملا : حراشلا 
هرثا رادقالا و  عماوج  اذک  فوصوملا و  یلا  هفـصلا  هفاضا  نم  هعراق : لجاعب  رهاظلا ، فالخ  دیعب و  اذه  و  لیلعتلل ، نم )  ) هلجا و نم 

لد فوذـحمب  قلعتم  انه  اه  یلع  یلزتعملا : لاق  ایندـلا : یلع  تودـغ  هربخ ، رقتـسم  فرظ  کتحابب : لاز ، نم  یفن  لازا : ال  دـیکاتلا ،
عابتا داسفلا و  نع  مهعدر  سانلا و  هیادهل  مهتاقبطب  ءایبنالا  هللا  ثعب  ینعملا : .ارـصم  وا  ایندـلا  بلط  یلع  ارباثم  هریدـقت : مالکلا  هیلع 

رذن الا  داهجلا  فیـسلاب و  هفلوم  فالآ  مه  مهتاقبطب و  ءایبنالا  نم  رموی  مل  ریـشبتلا و  راذنالا و  ریکذتلا و  مهلئاسو  مها  تاوهـشلا و 
همیرک تایآ  هدع  تلزن  دق  و  ع ،)  ) مالسالا لوسر  مهمتاخ  مهنم  ءادلالا ، ءادعالا  موجه  عفدل  فیسلاب  اورما  هعبرا  الا  يور  و  ریـسی ،
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لک یلع  هللا  ریذـن و  تنا  امنا  : ) یلاعت هلوق  اهنم : .مهیلع  لیکو  رابجب و ال  سیل  هنا  ریذـن و  ریـشب و  هناب  حرـصی  فیرـشلا  نآرقلا  یف 
هلوق اهنم : ق ) دـیعو 45 - فاخی  نم  نآرقلاب  رکذـف  رابجب  مهیلع  تنا  ام  و  : ) یلاعت هلوق  اهنم : هیالا 12 .) دوه  هروس  لـیکو - یش ء 

ماق دـق  و  بازحالا .) و 46   45 ارینم - اجارـس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  و  اریذـن ، ارـشبم و  ادـهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  اـی  : ) یلاـعت
هللا یلص   ) لوسرلا راذنا  هیف  رثوی  مل  يذلا  هیواعم  مهسوور  نم  و  هاغبلا ، هاصعلل و  راذنالا  ریشبتلاب و  هدعب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
یف ءادلالا  هکم  شیرق  عقو  همرکملا و  هکم  هللا  لوسر  حتف  یتح  هتینث  هرفک و  یلع  مادـف  هرجهلا ، لبق  هکمب  هتوعد  هلیط  هلآ ) هیلع و 

هیواعم طلـس  مالـسالا و  یف  اوداس  یتح  اوداک  اوربدف و  ص )  ) یفوت یتح  ارهد ، قافنلا  اورـسا  اهرک و  هلها  هوبا و  وه و  نماف  هرـسا ،
7 المع - نسحا  مکیا  مکولبیل  : ) یلاـعت هلوق  اـهنم  نآرقلا  نم  ياـب  هرکذ  هیاـصولا و  قحلا  ءادا  هراذـناب  یلع  ماـقف  ماـشلا  دـالب  یلع 

یلع هجح  اندحا  لعجف  سانلا ، لاوحا  رابتعاب  یتش  هوجو  یلع  ءالتبالا  ءالتبا و  وناحتما  راد  زاجم و  راد  ایندـلا  نا  یلع  ههبن  و  دوه .)
انا مهل : لوقیف  ماشلا  لها  یلع  هب  هومی  هیواعم  ناک  ام  نآرقلا  لیوات  و  : ) یلزتعملا حراشلا  لاق  ایندلا ، بلط  یف  نآرقلا  تلواف  .رخالا 

(. ءارسالا  33 اروصنم - ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  : ) یلاعت هللا  لاق  دق  و  نامثع ، مد  یلو 
نم اـهریغ  و  هرقبلا ) یلتقلا 178 - یف  صاـصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) یلاـعت هلوقک  نآرقلا  لـیوات  مثیم : نبا  لاـق  و 
نال لیواتلاب ، کلذ  یف  هلوخد  ناک  امنا  نامثعل و  صاصقلا  بلط  اهیف و  هسفن  لاخداب  لواتف  صاصقلا ، بوجو  یلع  هلادـلا  تاـیالا 
ارب .اهیف و  لخدیل  مومعلاب  هیالا  رسفف  نامثع  مد  ءایلوا  نم  نکی  مل  ذا  کلذ  نم  لزعمب  هیواعم  هنم و  لتق  لتق و  نمب  صاخ  باطخلا 
هیلع  ) هعم برحلاب  ماشلا  لها  ضیرحتل  هلیسو  هلعج  کلذب و  هیواعم  همهتا  دق  اناسل و  ادی و  نامثع  لتق  یف  كارتشالا  نم  هسفن  (ع )

هبوقعلا نم  هرذحو  هرخالا  یلا  هجوتلا  تاوهشلا و  يوهلا و  نم  هدایق  عزنب  ناطیشلا  هاجت  عافدلا  ناتهبلا و  اذه  كرتب  هرما  و  مالـسلا )
: همجرتلا .هیرـشبلا  هعماجلا  نع  مهوحم  هیما و  ینب  لسن  عطق  نم  کلذ  دعب  عقو  امک  هلـسن  عطقت  هلـصا و  یلا  لصت  ثیحب  ایندلا  یف 
ات هتـشاذگ  شیامزآ  هتوب ي  رد  نآ  رد  ار  ایند  لها  هتـشاد و  ررقم  شدعبام  همدقم ي  ار  ایند  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یتسارب  دـعب ، اما 
ات میدمآ  ایند  رد  ام  انامه  میرادن ، نامرف  نآ  رد  شـشوکب  میدشن و  هدـیرفآ  ایند  يارب  ام  دـنرترادرک  شوخ  کیمادـک  دوش  مولعم 

يداتفا و ایند  يور  رب  وت  هتخاس ، رگید  رب  تجح  ار  مادک  ره  هدروآ و  ناحتما  ضرعم  رد  نمب  ارت  وتب و  ارم  دـنوادخ  میوش ، ناحتما 
لها تدوخ و  .هدشن و  هدولآ  نادب  منابز  تسد و  هک  يدرک  لوئسم  يزیچب  ارم  یتخاس و  نآ  هلیـسو  قح  فالخ  رب  ار  نآرق  لیوات 

هراکیب دنراک  رس  رب  هک  اهنآ  دننک و  یم  نادب  بیغرت  ار  اهنادان  ناتدنمشناد  دیا و  هدنابسچ  نمب  ارنآ  دیا و  هدرک  زیواتسد  ارنآ  ماش 
ناهرب و ار  دوخ  نک و  هزیتس  تندرک  راهم  رد  ناطیـش  اب  سرتب و  ادـخ  زا  شاب و  راکزیهرپ  دوخ  وت  .دـنیامن  یم  قیوشت  نادـب  ار  اه 
هک دـنک  راچد  اـیند  نیا  رد  هدـنبوک  يـالب  کـیب  تدـنوادخ  هک  شاـب  رذـح  رد  و  نادرگب ، تسا  وت  نم و  هار  هک  ترخآ  هب  يور 

رگا هکنیا  رب  درادـن  فلخت  هک  منک  دای  يدـنگوس  وت  يارب  نم  یتسارب  .دـنک  عطق  ار  تلـسن  دربب و  ار  تا  هلابند  دـنزب و  تا  هشیرب 
هناشاک هناخ و  رد  هشیمه  دناشک  رگیدکی  اب  راکیپ  رد  ار  وت  ارم و  تاردقم  دماشیپ  دروآ و  مهارف  دربن  نادیم  رد  وت  اب  ارم  دـنوادخ 

(. تسا اهمکح  نیرتهب  وا  هک  دیامرف  مکح  ام  نایم  دنوادخ  ات   ) منامب تا 

يرتشوش

دق هناحبـس  هللا  ناف  دـعب  اما  ( ) رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  : ) هیواـعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و 
نیب دق )  ) تلعج هیرـصملا  نا  الا  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  لعج ) : ) باوصلاو هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  لعج )
اهنال اهدعب ) امل  ایندلا   ) .هیلع هلمتشم  تناک  اهتخسن  لعل  و  هیق ، سیل  و  دیدحلا ) یبا  نبا  حرـش   ) نم هذخات  امیف  اهباد  وه  و  نیـسوق ،

و  … (. ) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هایحلا  توملا و  قلخ  يذـلا  ( ) المع نسحا  مهیا  ملعیل  اهلها  اهیف  یلتبا  و   ) .اهتدوزتم اـهتعرزم و 
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کبیصن سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتآ  امیف  غتبا  و  هرخالل … (  یعـسلاب  لب  انرما )  ) .اهل يا : اهیف ) یعـسلاب  انقلخ و ال  ایندلل  انـسل 
مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  کب ) ینالتبا  دق  و  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  کب ) هللا  ینالتبا  دق  و   … (. ) ایندلا نم 
یلـص  ) دمحم یـسومب و  نوعرف  نوعرفب و  یـسوم  ءالتباک  یب ) كالتبا  و  (. ) هللا ناف  : ) هلوق یف  هللا  یلا  عجار  ریمـضلا  و  هیطخلا ،) و 

یلع هجح  موصعملا  نوک  رخالا ) یلع  هجح  اندـحا  لعجف  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب لهج  یبا  لهج و  یباـب  هلآ ) هیلع و  هللا 
نا هنا  ینعمبق  هیلع  هجح  هریغ  نوک  اما  و  مولعم ، هعابتا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) مهیلع بجی  سانلا 
یلع تلخد  لاق : فداصم  نع  باطخلا  یبا  یف  یـشکلا  يور  .هللا  دنع  اذـخاوم  نکی  لطابلا  نع  هفک  قحلا و  یلا  هفطع  نع  تکس 

ضرالاب و هوجوج  قد  ادجاس و  رخف  کلذب  هتربخاف  مالـسلا ،) هیلع   ) هل هفوکلاب  اوبل  نیذلا  موقلا  یبل  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا 
نم تنا  کیلع  ام  كادف و  تلعج  تلقف : هتیحل ، یلع  لیـست  هعومد  هسار و  عفر  مث  هریثک - ارارم  رغاص - نق  دبع  لب  لوقی : یکب و 
ول و  هرـصب ، یمعی  هعمـس و  مصی  نا  هللا  یلع  اقح  ناکل  هیف ، يراصنلا  تلاق  اـمع  تکـس  ول  ع )  ) یـسیع نا  فداـصم  اـی  لاـقف : اذ ؟

و هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  ایندلا ) یلع  تودعف   ) .يرـصب یمعی  یعمـس و  مصی  نا  هللا  یلع  اقح  ناکل  باطخلاوبا  یف  لاق  امع  تکس 
تیدـعت و ینعمب : تودـع ) : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاـق  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  ایندـلا ) بلط  یلع  : ) باوصلا
(، ناودع بئذ   ) مهلوق نم  انه  تودع )  ) نا رهاظلا  لب  تلق : .ایندلا  بلط  یلع  ارباثم  يا : فوذـحمب ، قلعتم  ایندـلا :) یلع   ) .تملظ و

لها یلع  هیواعم  هب  هومی  ناک  ام  هب  ع )  ) دارا دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  نآرقلا ) لیواتب   ) .ریدـقت یلا  جاـتحی  ـالف  ساـنلا  یلع  ودـعی  يا :
: یلاعت هلوقب  قارعلا  یلع  رفظلا  مهدعی  مث  اناطلس ،) …  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  یلاعت … ( : لاق  و  نامثع ، یلو  هناب  ماشلا 
ع)  ) راشا کلذ  عم  و  تلف : اروصنم .) ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  رمع … ( ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  )

نا رـصن :) نیفـص   ) یف و  هلیوات .) …  ءاغتبا  هنتفلا و  ءاـغتبا  هنم  هباـشت  اـم  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اـماف  یلاـعت … ( : هلوق  یلا 
باتک یلف  ام  ریغب  هللا  دابع  یلع  مکاحلا  هسفنل ، ملاظلا  مدـب  نومعزی  ام  یف  نوبلطی  موق  یلا  هللا  دابع  اوضما  لاقف : نیفـصب  ماق  ارامع 

اذـه سرد  ول  مهایند  مهل  تملـس  اذا  نولابی  نیذـلا ال  ءالوه  لاقف  ناسحالاب ، نورمالا  ناودـعلل ، نورکنملا  نوحلاصلا  هلتق  امنا  هللا ،
ول نولابی  اهنوعری و ال  اهنولکای و  مهف  ایندـلا ، نم  مهنکم  هنال  کلذ  و  ائیـش ، ثدـحا  ام  اولاقف : .هثادـحال  انلقف : هومتلتق ؟ مل  نیدـلا :

و اهوورمتـسا ، اهوبحتـساف و  ایندـلا  اوقاذ  موقلا  نکلو  ملاـظل ، هنا  نوملعیل  مهنا  هللا ، نوـبلطی  مهنظا  اـم  هللا  و  لاـبجلا ، مهیلع  تدـهنا 
، هیالولا هعاطلا و  اهب  نوقحتـسی  مالـسالا  یف  هقباس  موقلل  نکی  مل  و  اهنم ، هیف  نوعری  ام  نیب  مهنیب و  لاـحل  مهمزل  قحلا  نا  ول  اوملع 
ام یه  ول ال  و  نورت ، ام  اهب  اوغلب  دق  هدـیکم  کلت  و  اکولم ، هربابج و  کلذـب  اونوکیل  امولظم ، انماما  لتق  اولاق : ناب  مهعابتا  اوعدـخف 

رخال رمالاب  یناسل ) و ال   ) .لتقل هرشابمب  يدی )  ) .هیانجلا نم  ینجی ) ینج   ) نم نونلا ، رسکب  نجت ) مل  امب  ینتبلطف   ) سانلا نم  مهعیاب 
عدـخ امل  .سانلا و  لزتعا  هتیب و  یف  سلج  لب  ریبزلا ، هحلط و  لـعف  اـمک  هب  رما  ـال  و  هرـشابی ، مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مولعم  و  لـتقلاب ،

، نامثع لتق  ع )  ) ایلع نا  هدـنع  نودهـشی  الاجر  هل  ایه  لیبحرـش و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) هیواـعم
نافع نبا  یف  یلعل  ام  لجا و  بلاط  یبا  نبا  ردـص  یف  ههیـضع و هللا  یلع  یف  دـنه  نبا  لاـق  و  اـهنم : اـتایبا  لیبحرـش  یلا  ریرج  بتک 

نم هبـسحف  اذـه  ریغ  الوق  لاق  نمف  لجالا  هتیب  یف  نامثع  یتا  نا  یلا  هتیب  رعق  امزال  الا  ناک  ام  لتق و  هیلع و ال  بلج  رماب و ال  هطقس 
تنا و  ) .هتددش يا : هتبـصع ) و   ) لثملا برـضی  هب  یلوالا  هسراف  هلها و  نود  نم  هللا  لوسر  یـصو  لمتحا  يذلا  لوق  ناتهبلا  روزلا و 
، هفیلخلا لتق  يذلا  لجرلا  اذه  داهج  یلا  كوعدا  ینا  هل : لاق  صاعلا و  نب  ورمع  یلا  هیواعم  ثعب  رصن :) نیفص   ) یف یب ) ماشلا  لها 
تنا و ام  هیواعم  ای  هللا  و  ورمع : لاقف  .یلع  داهج  یلا  لاـق : نم ؟ داـهج  یلا  ورمع : لاـق  .محرلا  عطق  هعاـمجلا و  قرف  هنتفلا و  رهظا  و 
ادودـج و ادـج و  کلذ  عم  کل  نکلو  هملع ، ههقف و ال  هداهج و ال  هتبحـص و ال  هتقباس و ال  هترجه و ال  کـلام  ریعب ، یمکعب  یلع 

یلا همعط - رـصم  لاق : .کمکح  لاق : رطخلا ؟ ررغلا و  نم  هیف  ام  ملعت  تنا  و  هبرح ، یلع  کتعیاش  نا  یل  لعجت  اـمف  هوظح ، اـظح و 
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هیلا و لسراف  کیلا ، یلع  هلـسرا  يذلا  ریرج  ودـع  وه  و  يدـنکلا ، طمـسلا  نب  لیبحرـش  ماشلا  لها  سار  نا  ورمع  هل  لاقف  لاق :- نا 
یلع ماشلا  لها  کل  هعماج  هملک  اهناف  لیبحرـش ، دنع  اضرلا  لها  اونوکیل  و  نامثع ، لتق  ایلع  نا  سانلا  یف  اوشفیلف  کتاقث ، هل  نطو 
یلا هیواـعم  بتکف  رمع ) ناـمثعب و  قـلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) .ادـبا یـش ء  هجرخی  مل  هبلقب  قـلعت  نا  و  بحت ، اـم 

نب قراخم  نایفـس و  نب  رمع  هاطرا و  نب  رـسب  دسا و  نب  دـیزی  اعد  .مدـقاف و  عیظف  رماب  یلع  دـنع  نم  انیلع  مدـق  اریرج  نا  لیبحرش :
- لیبحرـش مع  ینب  هتـصاخ و  هیواعم و  تاقث  اوناک  و  نمیلا ، ناطحق و  ءاسور  مه  و  دعـس - نب  سباح  کلام و  نب  هزمح  ثرحلا و 

هنا ول ال  سانلا  ریخ  یلع  و  یلع ، هعیب  یلا  انوعدـی  اریرج  نا  هیواعم : هل  لاق  مدـق  املق  نامثع ، لتق  ایلع  نا  هوربخی  هرقلی و  نا  مهرماف 
جرخا انا  لیبحرـش : لاقف  .اوهرک  ام  هرکا  اوضر و  ام  یـضرا  ماشلا ، لها  نم  لجر  اـنا  اـمنا  و  کـیلع ، یـسفن  تسبح  ناـمثع و  لـتق 
سانلا یبا  هیواعم  ای  لاقف : هیواعم ، یلا  ابـضغم  جرخف  .نامثع  لتق  ایلع  نا  هربخی  مهلکف  هل ، نوئطوملا  رفنلا  ءالوه  هیقلف  جرخف  .رظناف 

لجر الا  انا  نا  مکیلع ، فلاخال  تنک  ام  هیواعم : لاق  .کنلتقنل  وا  ماشلا  نم  کنجرخنل  هل  تعیاب  نئل  هللا  .ناـمثا و  لـتق  اـیلع  نا  ـالا 
ماشلا نا  و  قارعلا ، لها  برح  یف  هتریـصب  تذفن  دق  لیبحرـش  نا  هیواعم  فرعف  .هبحاص  یلا  لجرلا  اذه  ددراف  لاق : .ماشلا  لها  نم 

یلا هیواـعم  ثعب  رـصن :) نیفـص   ) یف مکدـعاق ) مکمئاـق  مکلهاـج و  مکملاـع   ) .ضیرحتلا بیلاـتلا : و  بلا ) و   ) .لیبحرـش عـم  هـلک 
یف رـسف  هماعلا ، ءاضرب  الا  متی  رمالا ال  اذـه  نا  و  تملع ، ام  سانلا  ءاحلـص  کـنع  هلبق  قحلا و  کـتباجا  نم  ناـک  دـق  هنا  لـیبحرش :

و ابیطخ - ماقف  صمح ، لهاب  ادـبف  راسف  .همدـب  اوبلطی  نا  نیملـسملا  یلع  بجی  هنا  و  نامثع ، لتق  ایلع  ناب  مهیف : دان  ماـشلا و  نئادـم 
بلغ عیمجلا و  مزه  یلع و  مهلتقف  موق  هل  بضغ  دق  و  نامثع ، لتق  ایلع  نا  سانلا  اهیا  لاقف : اهلاتم - اکسان  ماشلا  لها  یف  انومام  ناک 

ضئاخ رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) مث هقتاع ، یلع  هفیـس  عضاو  وه  و  ماشلا ، الا  قبی  ملف  ضرالا ، یلع 
نم كاسنالا  سانلا  هباجاف  اودجف  هیواعم ، نم  هلاتق  یلع  يوقا  ادـحا  دـجن  و ال  ارما ، هل  هللا  ثدـحی  وا  مکینفی  یتح  توملا  رامغ  هب 

ناطیـشلا عزان  کسفن و  یف  هللا  قتاف   ) .هب مهاتا  ام  اولبق  الا  موق  یتاـی  ـال  اهغرفتـسا ، یتح  ماـشلا  نئادـم  ضهنتـسی  لـعج  .صمح و 
( کقیرط انقیرط و  یهف  کهج  هرخالا و  یلا  فرـصا  و   ) .هبادـلا هب  داقی  لبح  داـیقلا :)  ) ءاـش و ثیح  كدوقی  هعدـت  ـال  و  كداـیا )

.هدـیدش يا : هعراق ) لجاعب  هنم  هللا  کبیـصی  نا  رذـحا  و  (. ) نومـصتخت مکبر  دـنع  همایقلا  موی  مکنا  مث  نوتیم  مهنا  تیم و  کـنا  )
.هعطقت يا : لصالا ) سمت  : ) دیدحلا یبا  نبا  لاق  لصالا )  ) .لصاتست يا : سحت )  ) فرحم هنوک  رهاظلا  و  خسنلا ، یف  اذکه  سمت ) )

وه يرهوجلا : لاـقف  سوسملا  ءاـملا  اـما  و  عظقلا ، ینعمب  یجی ء  سملا  نا  دـحا : لـقی  مل  تلق : .هلغلا  عطقی  يا : سوسم ، ءاـم  هنم  و 
عطق و  یقابلا ، رخالا و  يا : ربادلا ) عطقت  و   ) اسوسم قاذملا و ال  بذع  تنک ال  ءام  تنک  ول  رعاشلا : لاق  حـلملا  بذـعلا و  نیب  يذـلا 

ام یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .مسقا يا : ءالیالا ، نم  یلوا ) یناف   ) .ردتقم زیزع  ذخا  دیزی  هنبال  یلاعت  هللا  ذـخاب  هیواعم  رما  رباد 
عمج ایالالا : ترب و  هیلالا  هنم  تقبـس  نا  هنیمیل و  طفاح  ایالالا  لیلق  رعاشلا : لاـق  امـسق ، يا : هیلا ) هللااـب  کـل  ( ) رمع ناـمثعب و  قلعتی 
دعقم يا : .رجاف  لفکلاف  ترخا  نا  و  رعاشلا : لاق  لیملا ، هلـصا  و  بذـک ، يا : رجف  يرهوجلا : لاـق  هبذاـک ، يا : هرجاـف ) ریغ   ) .هیلـالا

یتح (. ) کتحاس مثیم ) نبا   ) یف ،و  کتحاس يا : کتحابب )  ) .امئاد يا : لاوا ) رادقالا ال  عماوج  كایا  ینتعمج و  نئل   ) .لئام فیدرلا 
هیلا بتکا  و  هیابج ، رـصم  ماشلا و  یل  لعجی  کـبحاص  یلا  بتکا  ریرجل : هیواـعم  لاـق  اـمل  و  نیمکاـحلا ) ریخ  وه  اـننیب و  هللا  مکحی 
هتلن ول  هلانت و  نل  ام  هیف  ایلع  تلاس  ایهاودلا  کیلا  یجزی  عمط  یلع  هتبتک  برح  نبای  اباتک  نا  و  هبقع : نب  دیلولا  هیلا  بتک  هفالخلاب ،
لبق نم  تبرجام  ناک  دق  هعدخب و  هیرتعت  یلع  لثما  اینامالا  کیلع  رثکت  الف  ءاقب  هدعب  سیل  يذلا  هنم  يرت  فوس  ایلایل و  الا  قبت  مل 

ایذاح تنک  ام  هنم  دنه  نبا  كادح  هرم  کیف  هرافظا  تبشن  ول  و  ایفاک !؟

هینغم

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4456 

http://www.ghaemiyeh.com


.ضرح و بلا : .هتطبر و  هتبصع : .الیلق و  انمث  هب  يرـشتل  هفیرحتب  نآرقلا : لیواتب  .تکلاهت  تبث و  و  تودع : .ربتخنل و  یلتبنل : هغللا :
قلعتم اهدـعب  امل  بارعالا : .هحاسلا  هحاـبلا : .نیمیلا و  هیلـالا : .لـصالل و  عباـتلا  عرفلا  ربادـلا : .هیهادـلا و  هعراـقلا : .ماـمزلا و  داـیقلا :

هیواعم و یلا  لئاسرلا  نم  دـیدعلا  مامالا  بتک  ینعملا : .اراب  امـسق  مسقا  لثم  هیلال  هفـص  هرجاف  ریغ  و  لعجل ، ایناث  الوعفم  فوذـحمب 
هراشاب وا  بولـسالاب ، الا  لئاسرلا  کلت  فلتخت  و ال  مهتملک ، عمج  نیملـسملا و  هدحو  هیاغلا  و  دـحاو ، اهعوضوم  و  هحلط ، ریبزلا و 

مامالا اهلـسرا  اهددصب  نالا  نحن  یتلا  .اهـضعب و  یتای  و  هیواعم ، یلا  لئاسرلا  نم  فرط  مدقت  اهرکذ و  یلا  هجاحلا  وعدـت  هبلثم  یلا 
راد یف  دولخلا  ءاقبلل و  ناسنالا  هناحبـس  قلخ  انقلخ .) یلا - ایندـلا - لـعج  هناحبـس  هللا  ناـف  دـعب  اـما  : ) هلوقب اـهحتتفا  و  هیواـعم ، یلا 

هلاسرلا یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .باقعلا و  باوثلا و  اهب  قحتـسی  یتلا  لاعفالا  ایاونلا و  رهظتل  رابتخا  رمم و  یهف  ایندلا  اما  هرخالا ،
ایندلل ایندلا  یف  یعسلاب  انرما  ام  يا  خلا ..) انرما  اهیف  یعـسلاب  و ال  ( .؟ ناسنالا قلخ  اذامل  هرقف : نسحلا ، مامالا  هدلول  مامالا  هیـصو   30

هللا لوسر  لاق  صصقلا و   77 ایندلا - نم  کبیـصن  سنت  هرخالا و ال  رادلا  هللا  كاتآ  امیف  غتباو  : یلاعت لاق  .هرخالل  اهل و  لب  اهدـحو 
لاق .هدـی و  لمع  نم  اریخ  طق  اماعط  دـحا  لکا  ام  ..فرتحملا  نموملا  بحی  و  لاـطبلا ، دـبعلا  ضغبی  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
نع کعدرو  كداهجب  يا  کب ) هللا  ینالتبا  دق  و   ) .ادبا شیعت  کناک  كایندل  لمعا  و  ادغ ، تومت  کناک  کترخال  لمعا  مامالا :

هوعد اهناف  کل ، یتوعدـل  هباجتـسالا  یتعاطب و  كرما  ثیح  یب ) كالتبا  و   ) هللا ماما  الووسم  تنکل  ترـصق  تلمها و  ول  و  کیغ ،
هیار تحت  ناطلـسلا  هیواعم  بلط  نآرقلا .) لیواتب  ایندـلا  یلع  تودـعف   ) نیکلاـهلا نم  تنک  تیاـن  تضرعا و  ناـف  لدـعلا ، قحلا و 

انا ءارسالا و   33 اناطلس - هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  نآرقلا  یف  ءاج  لاق : هضرغل و  هعیرذ  هللا  باتک  نم  ذختا  و  نامثع ، صیمق 
مهضعب و برقی  ناک  لب  هتریرجب ، نامثع  هلتق  نم  ادحاو  ذخای  مل  رطیـس  هیواعم و  مکح  امل  .ناطلـسلا و  اناف  نذا  و  نامثع ، مد  یلو 

رامث نم  ناک  و  كالهلاب ، نقیا  امل  هلیغ  هلیح و  نیفـصب  فحاـصملا  هیواـعم  عفر  و  هلاسرلا 36 ، حرش  یف  انرـشا  امک  لاملاب ، هزیجب 
هلیـسولا وه  نآرقلا  تایاب  هیواعم  بعالت  ناـک  اذـکه  .لـیجو و  رـصع  لـک  نم  جراوخلا  دوجو  و  نیملـسملا ، قاقـشنا  هلیحلا  هذـه 

ول هیواعم : باتک  یف  داقعلا  لاق  بازحا .! عیش و  یلا  نیملسملا  عیزوت  هعامطا  هجیتن  نم  ناک  ..هیف و  هرارمتسا  مکحلا و  یلا  هلوصول 
هتلود یف  لجر  لک  نم  لعجی  نا  هیواعم  عاطتـسا  ول  ..تاعامجلا و  قرفم  ریغب  هفـصو  امل  احیحـص  اـباسح  هیواـعم  خـیراتلا  بساـح 

یلع مامالا  جاجتحا  هلاسرلا 36  یف  مدـقت  و  نامثع ، مد  نم  خـلا ..) یناسل  يدـی و ال  نجت  مل  امب  ینتبلطف   ) .لعفل هریغل  اذـبانم  ابزح 
و  ) هل رصنلا  ناک  ثیح  هتلذخ  و  کل ، رصنلا  ناک  ثیح  نامثع  ترصن  کناف  هلتق  نامثع و  یلع  جاجللا  كراثکا  اماف  هلوقب : هیواعم 

نیدلا هل  اوفیکی  یک  هیواعمل  مهنید  اوعاب  نیذلا  ءابطخلا  ءاملعلا و  یلا  اذهب  مامالا  ریشی  مکدعاق ) مکمئاق  و  مکلهاج ، مکملاع  بلا 
رکذ هعبط 1965 : رفعج ص 65  يرونل  مالـسالا  يدابم ء  نییومالا و  نیب  عارـصلا  باـتک  یف  .هضارغا و  هتاوهـشل و  اـقفو  نآرقلا  و 

نم و  یه : و  بلاـط ، یبا  نب  یلع  یف  هرقبلا  هروـس  نـم  هیالا 204  لوزن  يوریل  فلا  هئم  بدـنج  نب  هرمـسل  لذـب  هیواعم  نا  يربطلا 
اهیف و دـسفیل  ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذا  و  ماصخلا ، ذـلا  وه  هبلق و  ام  یلع  هللا  دهـشی  ایندـلا و  هاـیحلا  یف  هلوق  کـبجعی  نم  ساـنلا 

ءاـغتبا هسفن  يرـشی  نم  ساـنلا  نم  یه و  و  مجلم ، نبا  یف  هرقبلا  هروس  نم  هیالا 207  لوزن  يوری  اضیا  .لـسنلا و  ثرحلا و  کـلهی 
نم ریثک  ءارتفالا و  اذهب  .هیواعم  هب  یحوا  ام  يور  و  اهـضبقف ، فلا  هئمعبرا  یلا  هوشرلا  هیواعم  هل  فعاضف  هرمـس  ضفوف  .هللا  هاضرم 

و هسایـسلا ، فرعی  یلع ال  و  هیهاد ، یـسایس و  هیواعم  اهوانبا : لاق  انه  نم  و  هیواعمل ، اهتنیز  ایندـلا و  تفلزا  هلوسر - هللا و  یلع  هلثم 
دارا و  اهلجا ، نم  نیدلاب  یحـض  ایندلا و  هیواعم  دارا  ..نمحرلا  ءادـعا  ناطیـشلا و  هسایـس  نع  سانلا  دـعبا  ایلع  نا  مهعم : لوقن  نحن 
دیری ناک  نم  هثرح و  یف  هل  دزن  هرخالا  ثرح  دیری  ناک  نم  دارا : ام  لک  لان  و  هسفنب ، ایندلاب و  یحض  هللا و  هاضرم  هرخالا و  مامالا 

سیلبال و یلاعت  هناحبس و  لاق  ربادلا ) یلا - کسفن  یف  هللا  قئاف   ) .يروشلا  20 بیصن - نم  هرخالا  یف  هل  ام  اهنم و  هتون  ایندلا  ثرح 
مهنلـضال و اضورفم و  ابیـصن  كدابع  نم  نذـختال  اضیا  اـنا  و  سیلبا : هل  لاـقف  فارعـالا   18 نیعمجا - منکم  منهج  نـالمال  هـبزح :
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مث ..لسنلا  لصالا و  عطقب  ایندـلا  یف  هبقاعلا  ءوس  نم  و  هرخالا ، یف  منهج  ران  نم  ناطیـشلا  فوخی  ماـمالا  .ءاـسنلا و   119 مهنینمال -
دیبف ایندلا  یف  رصنلا  اما  هقاط ، نم  کلمی  ام  لکب  هداجل  نایفس  یبا  نبا  نم  هصرفلا  هتنکما  ول  مامالا  مسقی  خلا ..) یلوا  یناف  ( ..؟ اذام

امف ازجعت  نا  و  ایمدق ، امب  امکزجا  نایفس  نبا  نم  کنم و  هللا  نکمی  ناف  صاعلا : نبا  ابطاخم  مامالا  لاق  هلاسرلا 38  یف  .هدحو و  هللا 
رش امکماما 

هدبع

اهیا ای  .یلاعت  هلوق  فرـص  نآرقلا  لیوات  تبثو و  يا  تودعف  نآرقلا : لیواتی  ایندلا  یلع  هرخالا …  وه  و  اهدعب : امل  ایندلا  لعج  … 
لوخی صنلا  اذـه  نا  ماشلا  لها  عنقا  ثیح  هانعم  ریغ  یلا  هلیوحت  هایح و  صاـصقلا  یف  مکل  .صاـصقلا و  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا 

یب و نامثع  مد  متطبر  يا  متبـصع  ماشلا  لها  کنا و  يا  یب : ماشلا  لها  و  نینموملاریما …  نم  نامثع  مدـب  بلطلا  یف  قحلا  هیواعم 
صاعلا نب  ورمع  مئاقلاب  هنع و  هللا  یـضر  هریرهابا  ملاعلاب  دـیری  اولاق  ضرح  يا  ماللا  دـیدشت  هزمهلا و  حـتفب  بلا  هراث و  ینومتمزلا 

هیلبلا و هعراقلا  لـصالا : سمت  هعراـق  هعم …  لـسرتسی  مل  اذا  داـیقلا  هعزاـن  ماـمزلا و  رـسکلاب  داـیقلا  كداـیق : ناطیـشلا  عزاـن   …و 
ریغ هیلا  هللااب  اعرف …  الـصا و ال  کل  یقبت  يا ال  اضیا  لصالل  لاقی  رخـالا و  وه  ربادـلا  هعلقتف و  هبیـصت  يا  لـصالا  سمت  هبیـصملا 

ینعم انز و  هحاسلاک و  هحابلا  هثناح و  ریغ  هفلح  هللااب  فلحا  يا  یلوا  هرجاف :

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ناحبس دنوادخ  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  وا :) هب  زردنا  رد   ) هیواعم هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
ادـیوه نارگید  هب   ) دـنادب ات  دومزایب  نآ  رد  ار  ایند  لها  تسا ) اناد  اـهناهن  راکـشآ و  هب  هکنیا  اـب   ) و هداد ، رارق  ترخآ  يارب  ار  اـیند 

هچ رگا   ) میا هتـشگن  رومام  نآ  راک )  ) رد شـشوک  هب  هدشن و  هدیرفآ  ایند  يارب  ام  و  تسا ، رتوکین  ناشیا  نیمادک  رادرک  هک  دزاس )
نآ اـب  هک  دـنا  هدروآ  اـیند  هب  ار  اـم  و  تـسا ) ترخآ  راـک  رد  شـشوک  لـصا  یلو  دـشوک ، یم  راـچان  يزور  بـلط  يارب  سک  ره 
زا یکی  هدومن و  شیامزآ  هتخاس و  یلتبم  نم  هب  ار  وت  وت و  هب  ارم  دنوادخ  و  دـنوش ) راکـشآ  راکدـب  راکوکین و  ات   ) میوش شیامزآ 
رب زین  هیواعم  هداد و  رارق  تجح  يرگید  رب  ار  کـی  ره  هکنآ  اـی  هدـینادرگ ، تجح  وت  رب  ارم   ) تسا هداد  رارق  يرگید  تجح  ار  اـم 

یتفاتش نآرق  لیوات  هب  یبلطایند  يارب  سپ  دش ) یم  تساوخزاب  دیآ  یمنرب  وا  داسف  عفد  ددصرد  رگا  هک  هدوب  تجح  ترـضح  نآ 
رما يدـصتم  نم  تفگ : یم  ماش  لها  هب  هکنانچ  يدـنامهف ، مدرم  هب  دوخ  تسرداـن  هشیدـنا  هب  هدیـشوپ  مشچ  نآ  یقیقح  ینعم  زا  )

متس و هب  هک  یـسک  ینعی  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  هدومرف : میرک س 17 ي 33  نآرق  رد  دنوادخ  متـسه و  نامثع 
هتشک قحان 

( ار نامثع  نوخ   ) يزیچ نم  زا  دـشک و  ماـقتنا  وا  زا  هدـناسر  صاـصق  هب  ار  هدنـشک  اـت  میدـینادرگ  طلـسم  ار  وا  ثراو  یلو و  دوش ،
ارم ماش  لها  اب  وت  و  مداد ) روتـسد  شنتـشک  هب  هن  متـشک و  ار  وا  هن   ) هدـشن بکترم  یهاـنگ  تیاـنج و  مناـبز  تسد و  هک  یتساوخ 
نم رب  ار  رگیدکی  تسردان  نانخس  نینچ  اب   ) ار نات  هتسشن  امش  هداتسیا  ناتنادان و  امـش  هدیمهف  تخیگنارب  و  دیتفرگ ، نامثع  ناوخب 

هک روآ  ترخآ  هب  ور  و  نک ، نوریب  شگنچ  زا  ار  تراهم  هدرک  یگداتسیا  ناطیش  اب  و  سرتب ، ادخ  زا  دوخ  هرابرد  سپ  دیدناروش )
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هک دـیامن  راتفرگ  هدنباتـش  يالب  هب  ار  وت  دوخ  بناج  زا  دـنوادخ  هکنیا  زا  سرتب  و  تفر ) میهاوخ  هار  نآ  هب  همه   ) تسا وت  ام و  هار 
یم ي 45  میرک س 6  نآرق  رد  دراذـگن ، یقاـب  يرثا  تلـسن  وت و  زا  هک  یئـالب  ناـنچ   ) دربب ار  تبقع  هدیـسر و  تناـینب  لـصا و  هب 

هب وت  يارب  نم  دنامن ) یقاب  ناشیا  لسن  هکنیا  هب  هراشا  .دش  هدیرب  راکمتـس  هورگ  هلابند  ینعی  اوملظ  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف  دـیامرف :
اب هراومه  دناسر  مه  هب  ار  وت  نم و  هدنروآدرگ  تاردقم  رگا  هک  درادن  هار  نآ  رد  غورد  هک  يدـنگوس  منک  یم  دای  دـنگوس  ادـخ 
هک متـس  ملظ و  رفیک  هب  ار  وت   ) دنک مکح  ام  نیب  ادخ  ات  ینعی ) نیمکاحلا س 7 ي 87  ریخ  وه  اننیب و  هللا  مکحی  یتح   ) مناـم یم  وت 

.تسا ناسرداد  نیرتهب  وا  هک  دناسرب ( يا  هدرک 

ینامز

يرگنفرژ ندرک و  رکف  زا  ار  وا  هدرک و  لاغـشا  ار  هیواعم  زغم  تساـیر  قشع  دـناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  اـب  اـیند  هاگـشیامزآ 
نمشد تسود و  تسا ، تیونعم  تیوقت  مالسلا  هیلع  ماما  هفیظو  دنک  یمن  هقیاضم  واب  نداد  زردنا  زا  لاح  نیع  رد  تسا ، هتـشادزاب 

هار هب  ار  وا  دنک و  کیرحت  ار  هیواعم  نادـجو  فلتخم ، ياههار  زا  دراد  یعـس  مالـسلا  هیلع  ماما  همان ، نیا  رد  .درادـن  وا  يارب  یقرف 
ات تسا  رـشب  هاگـشیامزآ  ایند  هک  تسا  بلطم  نیا  دهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلوا  عوضوم  .دیامن  تیادـه  تسار 

نیا زا  یـشخب  هب  هدرک و  لالدتـسا  نآرق  نتم  زا  بلطم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنک  كرد  ار  شیوخ  هاگیاج  دسانـشب و  ار  دوخ 
هک دـنک  شیامزآ  ار  امـش  ات  تسا  بآ  يور  يو  شرع  درک ، قلخ  تبون  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  تسا : هداد  هجوت  هیآ 

قولخم هک  ام  تسا  هراک  هچ  یسک  هچ  دناد  یم  تسا و  لامعا  رظان  هکیئادخ  سپ  .دیهد  یم  ماجنا  بوخ  راک  اهامش  زا  کیمادک 
دوجو دوخ ، بلطم  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .میشابن  ریز  هب  رس  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  مینک  باختنا  حیحص  ار  دوخ  هار  دیاب  میئادخ 
تقوم یعوضوم  مدرم  ینادان  نآرق و  زا  ندرک  هدافتسا  ءوس  هیواعم و  نتفای  تردق  هک  دناد  یم  هیواعم  شیامزآ  هلیـسو  ار  شیوخ 

دیابن تسا و 

هک یبلط  تسایر  اما  دیامن  کیرحت  مالـسلا  هیلع  ماما  هیلع  ار  مدرم  دنک و  شومارف  ار  ادخ  هیواعم  دوش  ببـس  دودـحم  تصرف  نیا 
نآرق هب  هکلب  دنادب  نامثع  لتاق  ار  مالسلا  هیلع  ماما  اهنت  هن  هتـشاذگ و  قح  يور  اپ  هدش  ببـس  تسا  هتـسب  ار  هیواعم  مشچ  شوگ و 

هیلع یلع  دیاب  میا و  هدرک  مایق  هک  متسه  وا  هاوخنوخ  نم  هدش و  هتشک  مولظم  نامثع  نآرق  هیآ  قبط  دیوگ  یم  دنک و  یم  لالدتـسا 
ار هیواعم  نآ  ندـش  یـشالتم  اـیند و  شیاـمزآ  هب  نداد  هجوت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  .ددرگ  مادـعا  ناـمثع  لـتاق  ناونعب  مالـسلا 
هک دنک  كرد  دیامن و  یضاق  ار  دوخ  هالک  دنک و  هعجارم  دوخ  زغم  هب  هک  دیامن  یم  شرافس  وا  هب  دنک و  یم  توعد  یئارگنوردب 

رطخ ضرعم  رد  ار  شنامدود  دوخ و  هک  يویند  رطخ  دراد و  یعضو  رثا  ددنب  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  یتمهت  دنزیم و  هک  یفرح 
رد يدرف  ره  نآرق  هیآ  نیا  زا  تسا  یتشادرب  مالسلا  هیلع  ماما  بلطم  نیا  .دنیآ  یم  راتفرگ  یکانرطخ  تشونرـس  هب  دهد و  یم  رارق 

دناوت یمن  ایندب  یگدولآ  رثا  رب  هیواعم  هک  اجنآ  زا  اما  .دنک  یم  هدهاشم  ترخآ  ایند و  رد  ارنآ  هجیتن  دـشاب و  یم  دوخ  لامعا  ورگ 
اپرب تمایق  رد  هک  یهلا  هاگدادب  درادن ، رثا  وا  زغم  رد  هتـشذگ  بلاطم  دنادیم  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک و  كرد  ار  يونعم  قیاقح 

اشا دوش  یم 

رد تسا  ناگدـننک  تواضق  نیرتهب  هک  یئادـخ  ات  مریگ  یم  ار  وت  نماد  تمایق  رد  اـهتمهت ، نیا  ربارب  رد  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  هر 
نیرتهب ادخ  هک  دهد  یم  هجوت  نآرق  هیآ  هب  دهدب  يرتشیب  تیونعم  دوخ  فرحب  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  .دنک  تواضق  ام  نایم 
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يارب اما  دراد  هیواعم  تسد  زا  ار  یتحاران  نیرتگرزب  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اب  نمـشد  اب  نتفگ  نخـس  هار  .تسا  ناگدننک  تواضق 
یلع ماما  اریز  دیوگیم  نخـس  هیواعم  اب  لالدتـسا  مرن و  نابز  اب  دناشن و  یم  ورف  ار  دوخ  بضغ  دناسرب ، رمث  هب  ار  یهلا  فده  هکنیا 
همه رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  میالم  مرن و  فرح  رد  دشاب  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  فرح  رد  يرثا  رگا  هک  دناد  یم  مالـسلا  هیلع 

زا تسا  یتشادرب  نیا  .دراپس و  یمن  تاساسحا  تسدب  ار  ملق  دنکن  هدافتـسا  ءوس  همان  ندوب  میالم  زا  همان  فرط  هک  اجنآ  ات  اه  همان 
نخـس مرن  نابز  اب  یئاذک  نوعرف  اب  دنک  یم  شرافـس  دنک  یم  تلاسر  غالبا  رومام  ار  نوراه  یـسوم و  هک  زیزع  يادخ  .نآرق  هیآ 

روز زا  سرت  رطاخب  هن  یئوگ  مرن  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  .دـنک  هشیدـنا  تمایق  زور  ادـخ و  زا  ای  دـیآ و  دوخب  دـیاش  دـیئوگ 
هب .دراد  رثا  لاـجنج  وه و  باـعرا ، دـیدهت ، زا  رتشیب  میـالم  فرح  يدارفا  نینچ  حور  رد  هک  تسا  تهج  نیاـب  هکلب  تسا  نارادـم 

ندرک تبحـص  مرن  مرن  ندز و  فرح  میـالم  رد  دـشاب  دارفا  هنوـگ  نیا  اـب  ندرک  تحیـصن  ندز و  فرح  رد  يرثا  رگا  رگید  ریبـعت 
عون زیزع  يادـخ  .هنابدوم  مرن و  ینحلاب  مه  زاب  اهتیعمج  نایم  رد  نآ  زا  سپ  تسا و  رثوم  نتفرگ  مرن  یناهنپ  رد  لوا  هلحرم  تسا و 

زیتس و عازن ، نادـنمورین ) يارب   ) زردـنا ناهاگآ ) يارب   ) لالدتـسا تسا : هدرک  نایب  روط  نیا  میرک  نآرق  رد  ار  فلاـخم  اـب  دروخرب 
یم هجوت  نآ  هدیزگ  هتسیاش و  ملاس و  عون  هب  زاب  دنک  یم  زیوجت  ار  لادج  هک  یلاح  نیع  رد  زیزع  يادخ  .نارکف ) هاتوک  اب   ) لادح
رظن رد  دیاب  هدنونـش  هجوت  يارب  یکیتکات  هچ  هک  تبحـص  فرط  صیخـشت  هار و  باختنا  هب  ینامیا  يورین  يرکف و  تردـق  .دـهد 

.تسا هفیظو  نیرتمهم  هار  باختنا  فرط و  تخانش  نیاربانب  دهد  یم  شقن  هفیظو  ماجنا  هب  دنک و  یم  یناوارف  کمک  تفرگ 

يزاریش دمحم  دیس 

يا یلتبا ) و   ) هرخالا نم  اهدعب ) امل   ) لمع لحم  اقیرط و  ایندلا ) لعج  دـق  هناحبـس  هللا  ناف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما   ) هیواعم یلا 
نحن انـسل ) و   ) لزالا ذنم  هملعی  ناک  ام  دجوی  ناب  ایجراخ  هملع  ریـصی  نا  ملعیل ، ینعم  و  المع ) نسحا  مهیا  ملعیل  اهلها  اهیف   ) نحتما

يا یلتبنل ) اهیف  انعضو  امنا  و   ) هرخالل یعسلاب  انرما  امنا  و  انرما )  ) اهلجال اهیف ) یعسلاب  و ال   ) هرخالل انقلخ  امنا  و  انقلخ ) ایندلل   ) رشبلا
ناف رخالا ) یلع  هجح  اندحا  لعجف   ) رخالاب نحتمی  لکف  یب ) كالتبا  کب و  هللا  ینالتبا  دـق  و   ) .اهفراخز ایندـلاب و  يا  اهب )  ) نحتمن

صاصقلا هیآ  تلوا  ثیح  نآرقلا ) لیواتب  ایندلا  یلع   ) هیواعم ای  تنا  تبث  يا و  تودعف )  ) هیواعم یلع  هجح  ناک  مالسلا  هیلع  مامالا 
و  ) اهیلع ضرحا  ملف  یناسل ) و ال   ) اهلعفا مل  هیاـنجب  يا  يدـی ) نجت  مل  اـمب  ینتبلطف   ) ناـمثع مد  نم  يرب  اـنا  لاـحلا  و  یلا ، هبـسنلاب 
( مکملاـع  ) ضرح يا  بلا ) و   ) .کـلذ نم  يرب  ینا  عم  یب ) ماـشلا  لـها  تنا و   ) ناـمثع مد  وـه  رمـالا و  کـلذ  تطبر  يا  هتبـصع )

هیواعم ای  هللا ) قتاف   ) هبلاطملا یف  عاد  هل  نکی  مل  يذلا  مکدعاق )  ) هبلاطملاب ماق  يذلا  مکمئاق ) و   ) یلع مکلهاج )  ) یتئارب نم  عقاولاب 
ناطیـشلا نم  كدایق  بذاج  يا  كدایق ) ناطیـشلا  عزانو   ) طقف فوخلا  راهظا  ال  ماثالا ، نع  کعدری  اـنطاب  اـفوخ  يا  کـسفن ) یف  )

نا مزاللاف  کقیرط ) انقیرط و   ) هرخالا يا  یهف )  ) ایندـلا یلا  هفرـص  ضوع  کهجو ) هرخالا  یلا  فرـصا  و   ) رانلا یلا  کـیدری  ـالئل 
عرقی امک  هدشب ، ناسنالا  سمت  هبیصملا  یه  هعراقلا  هعراق ) لجاعب   ) هناحبس هبناج  نم  يا  هنم ) هللا  کبیصی  نا  رذحا  و   ) .هل ییهتن ء 

هنا ال نع  هیانک  اذه  و  کعرف ، يا : ربادلا ) عطقت  و   ) کلصا يا  لصالا ) سمت   ) ایندلا یف  لجاع  باذع  دارملا  و  یـشلاب ء ، یـشلا ء 
كایا ینتعمج و  نئل   ) هبذاک هثناخ و ال  ریغ  يا  هرجاف ) ریغ   ) افلح يا  هیلا ) هللااب  کل   ) فلحا يا  یلوا ) یناف   ) اـعرف ـال  الـصا و  رذـی 

هللا مکحی  یتح   ) کعم برحلا  ماود  ینعمب  کتحاسب  يا  کتحابب ) لازا  ال   ) نیـصخش نیب  عمجت  یتلا  رادـقالا  يا  رادـقالا ) عماوج 
.لدعلاب نومکحی  نیذلا  نیمکاحلا ) ریخ  وه  و   ) اندحا تومب  وا  رخالا  یلع  اندحا  هبلغب  اننیب )

يوسوم
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: ینجت .هرهاظ  فالخ  یلع  مالکلا  لمح  لیواتلا : .تبث  و  تودع : .هب  جـتحی  ام  ناهربلا ، هجحلا : .لمعلا  یعـسلا : .ربتخا  یلتبا : هغللا :
: هعراقلا .فخ  رذـحا : .هلوح  کهجو : فرـصا  .مامزلا  فاقلا  رـسکب  دایقلا : .بذاج  عزان : .ضرح  بلا : .اهفطق  هرمثلا  ینجو  لمعت 

اما : ) حرشلا .اهطسو  رادلا و  هحاس  هحابلا : .مسق  فلح و  نیمی ، هیلا : .رخاتملا  ربادلا : .هعلتقتف  هبیصت  لصالا : سمت  .هبیصملا  هیهادلا ،
ریذحت هیواعمل و  هظعوم  باتکلا  اذه  یف  المع .) نسحا  مهیا  ملعیل  اهلها  اهیف  یلتبا  اهدعب و  مل  ایندلا  لعج  دق  هناحبـس  هللا  ناف  دـعب 

رابتخالا و لحم  هللا  اهلعج  دق  هرخالا و  نم  اهدعب  امل  امنا  هبولطم و  اهسفنل  نکت  مل  اهنا  هرکذ  ایندلا و  رکذب  ءادتبا  دق  هیقالیس و  امل 
یش لک  یلع  وه  کلملا و  هدیب  يذلا  كرابت  یلاعت : لاق  امک  کلذک  سیل  وه  نمم  المع  نسحا  وه  نم  زیمی  یک  سانلل  ناحتمالا 

یلتبنل اهیف  انعضو  امنا  انرما و  اهیف  یعسلاب  انقلخ و ال  ایندلل  انـسل  و  (. ) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هایحلا  توملا و  قلخ  يذلا  ریدق  ء 
یقبت و مودت و ال  اهنال ال  ایندلا  لجا  نم  ناسنالا  قلخی  مل  رخالا .) یلع  هجح  اندحا  لعجف  یب : كالتبا  کب و  هللا  ینالتبا  دـق  اهب و 

هللا اهیف و  ام  لجال  اهلجال و  لمعلاب  انرما  لوزت و  یتلا ال  هیقابلا  هایحلا  یه  یتلا  هرخالل  قلخ  امنا  اهلجا و  نم  اهل و  یعـسلاب  رموی  مل 
نا مالـسلا  هیلع  رکذ  مث  .یقتلا  نم  یقـشلا  یـصاعلا و  نم  عیطملا  يریل  اهیف  امب  هنحتمی  اهب و  هربتخیل  ایندلا  یف  ناسنالا  قلخ  هناحبس 
نا هللا  دارا  دقف  هیواعمب  مامالا  ءالتبا  اما  .هب  هیواعم  ءالتبا  هیواعمب و  مالسلا  هیلع  هوالتبا  رابتخالا  اهیف  ناک  یتلا  تاناحتمالا  هلمج  نم 

عیطی نا  هرما  هللا  نا  ثیح  نم  مامالاب  هیواعم  ءالتبا  اما  .هعاـمجلا و  یلا  عجری  هعاـطلا و  یلا  دوعی  یتح  هیواـعم  لاـتقب  ماـمالا  نحتمی 
هللا عاطا  اذا  انم  دحاو  لک  هللا  لعج  انه  نم  و  مهتدحو …  قرفی  نیملـسملا و  اصع  قشی  نا ال  هسفن و  مامالا  مهتلمج  نم  رمالا  یلوا 

یب و ماشلا  لها  تنا و  هتبـصع  یناسل و  يدی و ال  نجت  مل  امب  ینتبلطف  نآرقلا  لیواتب  ایندـلا  بلط  یلع  تودـعف   ) .رخالا یلع  هجح 
باتک یتح  مدختسا  هلیـسو و  لکب  ایندلا  دارا  هرخالا …  نع  ضرعاف  ایندلا  هیواعم  دارا  مکدعاق .) مکمئاق  مکلهاج و  مکملاع  بلا 

بسانی امب  هلوا  همیزهلا و  یلع  کش  وا  امدنع  نیفـص  یف  هعفر  دقف  قحلا  بحاص  یلع  بلغتی  ایندلا و  داطـصی  نا  دیری  هنم  هلیح  هلا 
لوقیف ماشلا  لها  یلع  هب  هومی  هللا و  باتک  هیواعم  هب  لووی  ناک  ام  یلا  انه  مامالا  راـشا  هصاـخلا و  هتحلـصم  هضرغ و  مدـخی  هقوذ و 

( اروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دـقف  امولظم  لتق  نم  و  : ) یلاعت هلوقب  دهـشتسی  نامثع و  مد  یلو  هنا  مهل :
نا عم  مدلا  اذه  مامالا  لمح  دق  هتحلصم و  لجا  نم  نآرقلا  مدختسی  ناک  امنا  هب و  هل  هقالع  نامثع و ال  مد  یلو  سیل  هیواعم  نا  عم 

رکذی مث  هیلع …  قفـشی  هحـصنی و  ناک  امنا  هملکلاب و  یتح  ادـحا  هیلع  ضرحی  مل  لب  هلتق  یف  كرتشی  مل  نامثع و  لتقی  مل  مامالا 
کلذ فالخب  مهرما  هللا  هولتاق و  هرما و  نع  اوجرخ  هتعاط و  یلع  اودرمت  ثیح  مامالاب  هللا  اوصع  دق  ماشلا  لها  هنا و  هیواعمل  مامالا 

مزلت امک  همد  ینومتمزلا  ماشلا  لها  تنا و  يا  ینعملا : نوکیف  هدـحوملا  ءابلاب  تناـک  اذا  اـما  ءاـیلاب و  تیـصع )  ) تناـک اذا  اذـه  … 
هقیقحلاب ملاعلا  ناب  کلذ  نع  ربع  دـق  هیلع و  برحلا  نالعا  یلع  مهقافتا  هلاتق و  یلع  ماـشلا  لـها  عاـمتجا  رکذ  مث  .سارلل  هباـصعلا 

یف هللا  قتاـف   … ) هبرح یلع  اوقفتا  هلاـتق و  یلع  اوعمجا  دـقف  برحلا  ضوخ  یلا  هعفد  دـعاقلا و  ضرح  لـتاقملا  لـهاجلا و  ضرح 
یف هللا  قتا  - 1 رماوا : هدعب  مالسلا  هیلع  هرما  کقیرط .) انقیرط و  یهف  کهجو  هرخالا  یلا  فرصا  كدایق و  ناطیشلا  عزان  کسفن و 

: كدایق ناطیشلا  عزان  .میلا 2 - باذع  هنم  کسمیف  هیصعت  وا  هللا  فلاخت  هللا و ال  باذع  نم  اهمحرا  کسفن :

هعدت کنع و ال  هعفدا  دـیری و  امع  هدـص  لب  کتابغر  کتاوهـش و  یف  هل  اعیطم  نکت  کنم و ال  ناطیـشلا  دـیری  ام  یلا  ملـستست  ال 
لعجا اهکرحتت  هکرح  لک  کلغـش و  کلمع و  لعجا  کقیرط : انقیرط و  یهف  کهجو  هرخالا  یلا  فرـصا  و  - 3 کیلع …  رصتنی 
سمت هعراق  لجاعب  هنم  هللا  کبیـصی  نا  رذـحا  و   ) .اهیلا لصن  نا  سانلا  لک  تنا و  نحن و  دـبال  یتلا  هیاهنلا  اهناف  هرخالا  وحن  کلذ 
كرتت الف  هفلخ  هباقعا و  یلع  کلذک  یضقت  هیلع و  یضقت  هذخات و  هعقاو  وا  هبیصم  هللا  هل  لجعی  ناب  هفوخ  ربادلا .) عطقت  لصالا و 

ناحبـسف مهیلا  هبـسنب  رهاجتی  وا  رهاظتی  نا  لجخی  یقب  نم  ربخم و  نییومالا  نم  قبی  ملف  کلذ  ققحت  دق  اربخ و  هل  یقبت  ارثا و ال  هل 
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رادـقالا عماوج  كایا  ینتعمج و  نئل  هرجاف  ریغ  هیلا  هللااب  کل  یلوا  یناف   … ) نکی مل  امب  هربخا  نئاک و  وه  امب  اـیلع  قطنا  يذـلا  هللا 
هیواعمب رادقالا  هتعمج  اذا  هنا  هیف  ثنح  اقداص ال  امـسق  هللااب  مامالا  مسقا  نیمکاحلا .) ریخ  وه  اننیب و  هللا  مکحی  یتح  کتحابب  لازا  ال 
دیدـهت اذـه  نیمکاحلا و  ریخ  وه  هللا و  مکحی  یتح  هبرح  نع  عجارتی  نل  رفی و  وا  برهی  هکرتی  نلف  لاتقلا  تاحاس  یف  هعم  یقتلا  و 

 … لاتقلا برحلاب و  دیکا  دیعو  دیدش و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َهَیِواعُم یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان 

رـصتخم اب  يولع  ییحیریما  فیلأت  زارط  باتک  رد  همان  نیا  ، هغالبلا جـهن  رداصم  بحاص  هتفگ  هب  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هیواعم  هب 
یتافاضا اب  ار  نآ  زا  یـشخب  مکحلاررغ  رد  يدمآ  نینچمه.تسا  هتفرگن  هغالبلا  جـهن  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیارق  هدـمآ و  یتوافت 

جهن مامت  باتک  بحاـص  ،ج 3،ص 424 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  يرگید  كردـم  زا  مه  وا  دـهد  یم  ناـشن  هک  هدروآ 
حوتفلا باتک  زا  ار  نآ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  تسا و  هدرک  لقن  ، نایاپ رد  يا  هفاضا  طساوا و  زاغآ و  رد  يا  هفاضا  اب  ار  نآ  هغـالبلا 

( { ،ص 839 هغالبلا جهن  مامت   ) تسا هتسیز  یم  یضر  دّیس  زا  شیپ  هک  هدرک  ذخا  ج 4،ص 225 )  ) یفوک مثعا  نبا 

هاگن کی  رد  همان 

دوش یم  هدافتـسا  رگید  عبانم  زا.تسا  هدروآ  يرت  لصفم  همان  زا  یـشنیزگ  تروص  هب  لومعم  قبط  ار  همان  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم 
لقع رـس  رب  هیواعم  هک  هدوب  نیا  يارب  هدـمآ  نآ  رد  هک  یبلاطم  تسا و  هدوب  ماش  هفوک و  يارـسا  لدابت  همان  نیا  یلـصا  فدـه  هک 

.دزاس یلمع  ار  داهنشیپ  نیا  دسرتب و  یهلا  ياهرفیک  زا  دیآ و 

هدـیرفآ ایند  يارب  ام  :» دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  تقلخ  ماـظن  رد  ناـسنا  هاـگیاج  هب  هماـن  نیا  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل 
«. میشاب شوه  هب  دیاب  ؛ تسام همه  ناحتما  هاگیاج  ایند  نیا  هکلب  ، میدشن

یبلط ایند  هناشن  ار  نآ  هدش و  هراشا  داد  یم  ماما  هب  نامثع  لتق  هلأسم  رد  هیواعم  هک  ییاوران  تبسن  هب  همان  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
.دناد یم  یهلا  نومزآ  رد  تسکش  هیواعم و 

زا هک  دـهد  یم  رادـشه  هیواعم  هب  ناطیـش  تعاطا  زا  يراددوخ  یهلا و  ياوقت  هب  شرافـس  زا  سپ  موس  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دسرتب یهلا  رفیک 

.تسا هدومرف  ماش  هفوک و  يارسا  هلدابم  هب  هراشا  تسا  هدرواین  ار  نآ  یضر  دّیس  موحرم  هک  مراهچ  شخب  رد 
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***

اَهِیف ِیْعَّسلِاب  َالَو  ، اَنِْقلُخ اَْینُّدِلل  اَنَْـسلَو  ، ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  َمَْلعَِیل  اَهَلْهَأ ، اَهِیف  یَلَْتباَو  ، اَهَدـَْعب اَِمل  اَْینُّدـلا  َلَعَج  ْدَـق  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
ِلیِوْأَِتب اَْینُّدـلا  یَلَع  َتْوَدَـعَف  ، ِرَخْآلا یَلَع  ًهَّجُح  اَنَدَـحَأ  َلَعَجَف  : ِیب َكاَلَْتباَو  َِکب  ُهّللا  ِیناَـلَْتبا  ِدَـقَو  ، اَِـهب یَلَْتُبِنل  اَـهِیف  اَنْعِـضُو  اَـمَّنِإَو  ، اـَنِْرمُأ

ِیف َهّللا  ِقَّتاَف  ؛ ْمُکَدِعاَق ْمُکُِمئاَقَو  ، ْمُکَلِهاَج ْمُکُِملاَع  َبَّلَأَو  ، ِیب ِماَّشلا  ُلْهَأَو  َْتنَأ  ُهَْتیَـصَعَو  ، ِیناَِسل َالَو  يِدَـی  ِنْجَت  َْمل  اَِمب  ِینَْتبَلَطَف  ، ِنآْرُْقلا
ٍهَعِراَق ِلِجاَِعب  ُْهنِم  ُهّللا  َکَبیُِـصی  ْنَأ  ْرَذْـحاَو.َکُقیِرَطَو  اَنُقیِرَط  َیِهَف  ، َکَهْجَو ِهَرِخْآلا  َیلِإ  ْفِرْـصاَو  ، َكَداَِـیق َناَْـطیَّشلا  ِعِزاـَنَو  ، َکِـسْفَن
َمُکْحَی یّتَح  َِکتَحاَِبب  ُلاَزَأَال  ِراَدـْقَْألا  ُعِماَوَج  َكاَّیِإَو  ِیْنتَعَمَج  ِْنَئل  ، ٍهَرِجاَف َْریَغ  ًهَِّیلَأ  ِهّللِاب  ََکل  ِیلوُأ  یِّنِإَـف  ، َِرباَّدـلا ُعَطْقَتَو  ، َلْـصَْألا ُّسَمَت 

.َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُهَو  انَْنَیب  ُهّللا 

همجرت

دروم نآ  رد  ار  نآ  لها  هداد و  رارق  ترخآ ) يارس   ) نآ زا  دعب  ناهج  يارب  ار  ایند  ناحبـس  دنوادخ  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
نآ يارب  ششوک  یعس و  هب  هن  میا و  هدشن  هدیرفآ  ایند  يارب  ام.دنک  یم  لمع  رتهب  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دهد  یم  رارق  شیامزآ 
رد نم  هلیـسو  هب  ار  وت  وت و  هلیـسو  هب  ارم  دنوادخ.میوش  شیامزآ  نآ  هلیـسو  هب  هک  میا  هدـمآ  ایند  رد  نیا  يارب  طقف  هکلب  ، میرومأم

ریـسفت اب  وت  یلو  متـسه ) وت  ربارب  رد  یهلا  تجح  نم   ) تسا هداد  رارق  يرگید  رب  تجح  ار  ام  زا  یکی  هدروآ و  رد  ناـحتما  ضرعم 
هراشا  ) تسا هدـشن  هدولآ  نآ  هب  منابز  تسد و  زگره  هک  ینک  یم  هبلاطم  يزیچ  نم  زا  يدروآ و  يور  ایند  هب  ، قح فالخ  رب  نآرق 

لتق هب 

نآ هب  ار  نات  نالهاج  امـش  ناملاع  هک  اـجنآ  اـت  دـیا ) هداد  تبـسن  نم  هب  و   ) هدرک زیواتـسد  ار  نآ  ماـش  لـها  وت و  و  تسا ) ناـمثع 
.ار امش  ناگداتفا  راک  زا  دندوب  یبصنم  ياراد  هک  اهنآ  دندرک و  قیوشت 

مامز و   ) زیتسب دریگ  تسد  رد  ار  وت  مامز  دـشوک  یم  هک  ناطیـش  اـب  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سرتب و  ادـخ  زا  دوخ  دوجو  نورد  رد 
سرتب نیا  زا  تسا و  نامه  وت  اـم و  یلـصا )  ) هار هک  اـمنب  فوطعم  ترخآ  يوس  هب  ار  دوخ  هّجوت  روآ ) نوریب  وا  گـنچ  زا  ار  دوخ 

ادـخ هب  وت  يارب  نم  دزاس ! راـتفرگ  دـنک  عطق  ار  تا  هلاـبند  دـنزب و  ار  تا  هشیر  هک  هدـنبوک  ییـالب  هب  يدوز  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک 
رگیدـکی اـب  راـکیپ  يوـس  هب  ار  وـت  نـم و  (، یهلا  ) ریگارف تاردـقم  رگا  هـک  درادـن  فـّلخت  هـک  يدـنگوس  مـنک ؛ یم  داـی  دـنگوس 

رد یموش  هدنیآ  و   ) تسا نامکاح  نیرتهب  وا  دیامرف و  مکح  ام  نایم  دنوادخ  ات  درک  مهاوخ  یگداتسیا  وت  ربارب  رد  ردق  نآ  ، دناشک
(«. تسوت راظتنا 

يا هدمآ  ایند  هب  هچ  يارب  نکم  شومارف  ریسفت : حرش و 

دعب اما  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  نآ  رد  اه  ناسنا  شنیرفآ  ایند و  شنیرفآ  فدـه  هب  همان  نیا  لّوا  تمـسق  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دروـم نآ  رد  ار  نآ  لـها  هداد و  رارق  ترخآ ) يارــس   ) نآ زا  دـعب  ناـهج  يارب  ار  اـیند  ناحبــس  دـنوادخ  یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا  )
یَلَْتبا ،َو  اَهَدَْعب اَِمل  اَْینُّدلا  َلَعَج  ْدَق  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـنک یم  لمع  رتهب  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دـهد  یم  رارق  شیامزآ 

( . ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  َمَْلعَِیل  ، اَهَلْهَأ اَهِیف 
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يارب يا  همدـقم  هکلب  ، تسین ییاـهن  فدـه  اـیند  هک  تسا  هدـش  رکذ  هغـالبلا  جـهن  رد  اـهراب  هک  تسا  یتقیقح  هب  هراـشا  ریبعت  نیا 
توافت نیا  نیقی  هب  ییاهن و  دصقم  فدـه و  هن  تسیرگن  دـیاب  هلیـسو  ناونع  هب  ایند  هب  نیاربانب  تسا ، رگید  يارـس  تهج  یگدامآ 

.دراذگ یم  ریثأت  ناسنا  لامعا  مامت  رد  شرگن 

ُنَـسْحَأ ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًهَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  اـم  اـْنلَعَج  اـّنِإ  : »» تسا فهک  هروس  هیآ 7  زا  هتفرگ  رب  ًـالَمَع » ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  َمَْـلعَِیل   » هـلمج
هتبلا ( ؛» دنتـسه لمع  نیرتهب  ياراد  کی  مادـک  هک  مییامزایب  ار  اـهنآ  اـت  میداد  رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  اـم  ؛ » ًـالَمَع

(. تسا هدمآ  کلم  هروس  هیآ 2  دوه و  هروس  هیآ 7  رد  انعم  نیمه  هب  بیرق 

رهاظ و هدـنیآ و  هتـشذگ و  لاح و  هب  طوبرم  زیچ  همه  اریز  ، تسین یلوهجم  فشک  يارب  یهلا  ياه  شیاـمزآ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
هک تسا  یلامعا  ماجنا  دارفا و  نطاب  ندش  رهاظ  روظنم  هکلب  ، تسا راکشآ  راگدرورپ  نایاپ  یب  ملع  ربارب  رد  صاخـشا  ایـشا و  نطاب 

باـقع باوـث و  راـیعم  دـناوت  یمن  لـمع  رد  زورب  روـهظ و  زا  شیپ  ، ینورد تافـص  رگید  ریبـعت  هب  تـسا و  باـقع  باوـث و  راـیعم 
جهن زا  يرگید  ترابع  رد  ماما  دوخ  هک  هنوگ  نامه  ، دـسرب زورب  هلحرم  هب  تافـص  نآ  ات  دـنک  یم  ناحتما  ار  دارفا  دـنوادخ  ؛ دـشاب

َنَّیَبَتَِیل ِدَالْوَْألا  ِلاَْومَْألِاب َو  ْمُهُِربَتْخَی  ُهَّنَأ  َِکلَذ  یَنْعَم  َو  : » تسا هدومرف   1 ٌهَْنِتف » ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   » هیآ ریسفت  رد  هغالبلا 
؛ ُباَقِْعلا ُباَوَّثلا َو  ُّقَحَتُْسی  اَِهب  ِیتَّلا  ُلاَْعفَْألا  َرَهْظَِتل  ْنَِکل  ْمِهِسُْفنَأ َو  ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَأ  ُهَناَْحبُـس  َناَک  ْنِإ  ِهِمْـسِِقب َو  َیِـضاَّرلا  ِِهقْزِِرل َو  َطِخاَّسلا 
زا یسک  هچ  دوش  راکشآ  ات  دنک  یم  شیامزآ  ناشنادنزرف  لاوما و  هلیـسو  هب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هفیرـش  هیآ  نیا  موهفم 

نیا اما  ؛ تسا رت  هاگآ  ناشدوخ  هب  مدرم  زا  ناحبس  دنوادخ  دنچره  ؛ تسا یضار  یهلا  تمسق  هب  یـسک  هچ  نیگمـشخ و  شا  يزور 
جهن ( . 2 «. } دوـش راکــشآ  رهاـظ و  دـننک  یم  ادـیپ  ار  باـقع  باوـث و  قاقحتــسا  نآ  هلیــسو  هـب  هـک  یلاـعفا  هـک  تـسا  نآ  يارب 

 { 93، راصق تاملک  ، هغالبلا

نیا يارب  طقف  هکلب  ، میرومأم نآ  يارب  ششوک  یعـس و  هب  هن  میا و  هدشن  هدیرفآ  ایند  يارب  ام  :» دیازفا یم  همان  نیا  همادا  رد  هاگ  نآ 
( . اَِهب یَلَْتُبِنل  اَهِیف  اَنْعِضُو  اَمَّنِإ  ،َو  اَنِْرمُأ اَهِیف  ِیْعَّسلِاب  َال  ،َو  اَنِْقلُخ اَْینُّدِلل  اَنَْسل  َو  ( ؛» میوش شیامزآ  نآ  هلیسو  هب  هک  میا  هدمآ  ایند  رد 

هکلب ، دشاب نامیا  اب  دارفا  ییاهن  فدـه  دـیابن  زگره  ایند  هک  تسا  هدومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب  فلتخم  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ رد  هک  تسا  يا  هناخ  تراجت  میزومآ و  یم  سرد  نآ  رد  هک  تسا  یهاگـشناد  ، ترخآ هب  ندیـسر  يارب  تسا  يرازبا  هلیـسو و 
یلپ ، میزاس یم  هدامآ  رـشحم  نادـیم  رد  هقباسم  يارب  ار  دوخ  نآ  رد  هک  تسا  ینیرمت  نادـیم.مینک  یم  تراـجت  رگید  يارـس  يارب 

.مینکن باختنا  دوخ  هاگتماقا  يارب  ار  اجنآ  مینک و  روبع  نآ  زا  دیاب  هک  تسا 

نابطاخم هک  ام  هب  دـسر و  یم  اهنآ  تسد  هب  همان  نیا  هک  یناسک  مامت  هب  هیواعم و  هب  رگید  راب  ار  تقیقح  نیمه  ماـما  زین  اـجنیا  رد 
.تسا هدومرف  دزشوگ  میتسه  نآ  میقتسم  ریغ 

.تسین راک  رد  يزیچ  ایند  نیا  زج  ییوگ  هک  دننک  یم  راتفر  نانچ  ًالمع  اما  ؛ دنیوگ یم  نخس  رد  ار  تقیقح  نیا  ، دارفا زا  يرایسب 

ار ام  زا  یکی  هدروآ و  رد  ناحتما  ضرعم  رد  نم  هلیـسو  هب  ار  وت  وت و  هلیـسو  هب  ارم  دـنوادخ  :» دـیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ًهَّجُح اَنَدَـحَأ  َلَعَجَف  ، ِیب َكاَلَْتبا  َکـِب َو  ُهّللا  ِیناَـلَْتبا  ِدَـق  َو  ( ؛») متـسه وت  ربارب  رد  یهلا  تجح  نم   ) تسا هداد  رارق  يرگید  رب  تجح 
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( . ِرَخْآلا یَلَع 

ربص ات  هیواعم  هلیسو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ؛ دنک یم  شیامزآ  رگیدکی  هلیـسو  هب  ار  دارفا  ، ناحتما راد  نیا  رد  دنوادخ  تسا  یهیدب 
رد نت  وا  تیاضر  بلج  يارب  ماش  تموکح  ینعی  ؛ هیواعم تساوخرد  هب  ادابم  دنک  شیامزآ  مالـسا  لوصا  رب  یگداتـسیا  لمحت و  و 

تمهت و زا  تسد  دشوپب و  يا  هنابـصاغ  تموکح  زا  مشچ  تسا  رـضاح  ایآ  هک  دوش  یم  هدومزآ  ماما  هلیـسو  هب  زین  هیواعم  دـهد و 
؟ دوش میلست  دراذگب و  ترضح  نآ  تسد  رد  تعیب  تسد  درادرب و  ماما  هلیسو  هب  نامثع  لتق  غورد 

هب سیلبا  ناحتما  سیلبا و  هلیـسو  هب  مدآ  ناحتما  هب  ار  سکعلاب  هیواعم و  هلیـسو  هب  ماما  ندش  ناحتما  یلزتعم  یّنـس  دیدحلا  یبا  نبا 
.دنک یم  هیبشت  مدآ  هلیسو 

يرگید رب  تجح  مادـک  ره  هکنیا  هن  تسا  هیواـعم  ربارب  رد  ماـما  ندوـب  تـجح  هـب  هراـشا  ِرَخآـْلا » یَلَع  ًهَّجُح  اَنَدَـحَأ  َلَـعَجَف   » هـلمج
یم راونالاراحب  رد  زین  یـسلجم  هماّلع  اذل  »و  ِرَخْآلا یَلَع  ًهَّجُح  اّنِم  ٍدـحاو  َّلُک  َلَعَجَف  :» دومرف یم  دـیاب  دوب  نیا  روظنم  رگا  اریز  ، دنـشاب
نیا هک  نامجرتم  ناحراش و  زا  یضعب  نیاربانب   { ،ج 33،ص 117 راونالاراحب ( . 1 ، } تسا ماما  دوخ  اَنَدَحَأ » َلَعَجَف   » زا روظنم  : دیوگ

.دسر یمن  رظن  هب  یحیحص  يانعم  « میتسه يرگید  رب  تجح  ام  زا  مادک  ره  » هک دنا  هدرک  انعم  نینچ  ار  هلمج 

رب نآرق  ریسفت  اب  وت  یلو  :» دیامرف یم  هتخاس  راکشآ  ینشور  لیلد  اب  ار  هیواعم  یتسرپایند  هدرک و  هراشا  یمهم  هتکن  هب  ماما  هاگ  نآ 
لتق هب  هراشا   ) تسا هدـشن  هدولآ  نآ  هب  منابز  تسد و  زگره  هک  ینک  یم  هبلاطم  يزیچ  نم  زا  يدروآ و  يور  اـیند  هب  ، قح فـالخ 

قیوشت نآ  هب  ار  ناتنالهاج  امش  ناملاع  هک  اجنآ  ات  دیا ) هداد  تبـسن  نم  هب  و   ) هدرک زیواتـسد  ار  نآ  ماش  لها  وت و  و  تسا ) نامثع 
هب لصا  رد  « لقع » نزو رب  « َوْدَع » هشیر زا  « َتْوَدَـع ( .» 2  } َتْوَدَعَف ( ؛» ار امـش  ناگداتفا  راک  زا  دندوب  یبصنم  ياراد  هک  اهنآ  دـندرک و 
رب نتخات  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  يزیچ  رب  نتخات  نتفرگ و  تعرـس  ، ندیود يانعم  هب  سپـس.تسا  ندش  ادـج  نتـشذگ و  يانعم 
هک تسانعم  نیا  هب  اجنیا  رد  هدش و  هتفرگ  « تیانج » هشیر زا  « ِنْجَت َْمل  ( .» 3  } ِنْجَت َْمل  اَِمب  ِینَْتبَلَطَف  ِنآْرُْقلا  ِلیِوْأَِتب  اَْینُّدلا  یَلَع   { تسایند
ءاب اب  «) هَْتبَصَع » خسن زا  يرایسب  رد  « ُهَْتیَـصَع ( .» 4  } ُهَْتیَـصَع ،َو  ِیناَِسل َال  يِدَـی َو   { تسا هدـشن  يراک  نینچ  بکترم  نم  ناـبز  تسد و 
یلو ؛ دوـب دـهاوخ  نـشور  هـلمج  ياـنعم  تروـص  نـیا  رد  تـسا  نداد  رارق  زیوآ  تـسد  ياـنعم  هـب  اـج  نـیا  رد  هـک  تـسا ) هدــمآ 
هداد تبسن  نم  هب  غورد  هب  ار  نامثع  لتق  دیا و  هدش  هانگ  بکترم  ماش  لها  وت و  هک  تسا  نیا  شموهفم  دشاب  ءای ) اب  «) هَْتیَـصَع » رگا
لقاع ور  نیا  زا  ، تسا ندـش  لقع  بحاـص  ياـنعم  هب  « همارغ » نزو رب  « هباـَبل » هشیر زا  « ََّبلأ ( .» 5  } َبَّلَأ ،َو  ِیب ِماَّشلا  ُلـْهَأ  َتـْنَأ َو   { دـیا

( . ْمُکَدِعاَق ْمُکُِمئاَق  ،َو  ْمُکَلِهاَج ْمُکُِملاَع   { تسا هدمآ  ندومن  قیوشت  ندرک و  راداو  يانعم  هب  اجنیا  رد  یلو  ؛ دنیوگ یم  « بیبل » ار

مایق نآ  تسا و  هدرک  هراشا  ماش  تموکح  رب  ندنام  یقاب  تعیب و  كرت  رد  هیواعم  یلصا  هناهب  هب  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  نآرق  : دنتفگ دندز و  نآرق  تایآ  لیوأت  هب  تسد  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  هک  دوب  نامثع  نوخ  هبلاطم  يارب 

ْدَقَف ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  هیآ 179 ) هرقب ، « ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  اـی  ٌهاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  «َو 
باطخ رگید  يوس  زا  دـنتفرگ و  یم  ماع  ار  لّوا  هیآ  باطخ  وس  کـی  زا  ( 33 هیآ ءارسا ، « ) ِْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج 

اب یطابترا  چـیه  هک  یلاح  رد  دندرمـش  یم  نامثع  نوخ  یلو  ار  دوخ  دـندرک و  یم  لـیوأت  ناـشدوخ  هب  دوب  صاـخ  هک  ار  مود  هیآ 
.تشادن اهنآ 
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اهنت هن  هک  تشاد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یطبر  هچ  رما  نیا.دنورب  نالتاق  غارس  هب  دیاب  دنتشاد  ار  نامثع  نوخ  هبلاطم  قح  اهنآ  ضرف  رب 
ياربک مه  ارغص و  مه  نیاربانب  ، درک يا  هتسیاش  تامادقا  يو  لتق  زا  يریگولج  يارب  هکلب  دوبن  هدولآ  نامثع  نوخ  هب  شتسد  زگره 

.دوب زیمآ  تنطیش  اهنآ  لالدتسا 

رد یتلاخد  نیرت  کچوک  ماما  هک  دنتـشاد  ناعذا  دوب  نامثع  لتق  ینیع  نادـهاش  مامت  فالخ  رب  ناشرظن  هکنیا  تهج  هب  ارغـص  اـما 
َنیِذَّلا اَّمَأَف  : » دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  هب  شتایآ  زا  یضعب  رد  نآرق  هک  دوب  يزیمآ  تنطیش  لیوأت  قیرط  زا  اربک  اما  تشادن و  نآ 

هیآ 7) نارمع ، لآ  «. ) ِِهلیِوْأَت َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف 

نیا هرابرد  يا  هدرتسگ  رایـسب  تاغلیبت  وا  ناتـسد  مه  هیواـعم و  هک  دـهد  یم  ناـشن   ...« ْمُکَلِهاَـج ْمُکُِملاَـع  َبَّلَأ  َو   » هلمج نمـض  رد 
ار همه  دنناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  دندوب  هتخادنا  هار  هب  ماش  هقطنم  رسارس  رد  نامثع  لتق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تکرش  ینعی  ، اوسر غورد 

.دنناشکب مالسلا  هیلع  یلع  اب  دربن  نادیم  هب  ار  اهنآ  یبهذم  يا  هفیظو  ماجنا  ناونع  هب  دننک و  جیسب  نانمؤمریما  دض  رب 

هیـصوت ترخآ  ندرکن  شومارف  ناطیـش و  يوریپ  زا  زیهرپ  یهلا و  ياوقت  هب  ار  هیواعم  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
تـسد رد  ار  وت  ماـمز  دـشوک  یم  هک  ناطیـش  اـب  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سرتب و  ادـخ  زا  دوخ  دوجو  نورد  رد  :» دـیامرف یم  هدرک 

نامه وت  اـم و  یلـصا )  ) هار هک  اـمنب  فوطعم  ترخآ  يوس  هب  ار  دوخ  هّجوت  روآ ) نوریب  وا  گـنچ  زا  ار  دوخ  ماـمز  و   ) زیتسب دریگ 
ندرک يربهر  يانعم  هب  « هدایق » هشیر زا  تسا و  راـسفا  ياـنعم  هب  « داـِیق ( .» 1  } َكَداَِیق َناَْطیَّشلا  ِعِزاـَن  ،َو  َکِـسْفَن ِیف  َهّللا  ِقَّتاَـف  ( ؛» تسا

( . َکُقیِرَط اَنُقیِرَط َو  َیِهَف  ، َکَهْجَو ِهَرِخْآلا  َیلِإ  ْفِرْصا  َو   {، تسا هدش  هتفرگ 

هطلـس زا  رگید  يوـس  زا  دـنک و  یم  هیــصوت  یهلا  ياوـقت  هـب  ار  هیواـعم  وـس  کـی  زا  تراـبع  نـیا  اـب  عـقاو  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
.دزاس یم  ترخآ  هار  ندومیپ  ییاهن و  تشونرس  هجوتم  ار  وا  موس  يوس  زا  دراد و  یم  رذحرب  ، ناطیش

وت دنوادخ  هک  سرتب  نیا  زا  و  :» دیامرف یم  دناسرت و  یم  ایند  رد  یهلا  باذع  زا  ار  يو  ، انعم نیا  دیکأت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ِلِجاَِعب ُْهنِم  ُهّللا  َکَبیُِـصی  ْنَأ  ْرَذْحا  َو  ( ؛»! دزاس راتفرگ  دنک  عطق  ار  تا  هلابند  دـنزب و  ار  تا  هشیر  هک  هدـنبوک  ییالب  هب  يدوز  هب  ار 

تـسا ندرک  تباـصا  ياـنعم  هب  « سم » هـشیر زا  « ُّسَمَت ( .» 3  } ُّسَمَت  { تسا هدـنبوک  يـالب  اـی  هثداـح  ياـنعم  هب  « هَعِراـق ( .» 2  } ٍهَعِراَق
یلاح رد  دنناد  یم  عطق  يانعم  هب  ار  « سم » هشیر هک  تسا  یناسک  زا  بجعت  یلو  ؛ تسا هشیر  عطق  زا  هیانک  اجنیا  رد  « َلْصألا ُّسَمَت  و«

(4  } َِرباَّدـلا ُعَطْقَت  ،َو  َلْـصَْألا  { تسا عطق  زا  هیاـنک  دـشاب  « لـصا » نآ لوعفم  هاـگره  هکلب  ، تسین عـطق  ياـنعم  هب  تغل  رظن  زا  « سم » هک
 {( . دوش یم  هتفگ  « رباد ،» دعب ياه  لسن  هب  تسا و  هلابند  يانعم  هب  « َِرباّدلا .»

دهاوـخ ار  وـت  نماد  اـیند  نیا  رد  دریگب  ار  وـت  نماد  تماـیق  رد  یهلا  باذـع  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ماـما  مـالک  نـیا 
هک هنوگ  نامه.داد  دـهاوخ  داب  رب  ار  تا  هدـنیآ  ياه  لسن  مه  دـنک و  یم  عطق  ار  تدوخ  هشیر  مه  هک  تخـس  یتازاـجم  ؛و  تفرگ

لـسن و دـش و  نک  هشیر  دوب  تالکـشم  راـتفرگ  ًاـبلاغ  هک  هّیما  ینب  تموکح  ، یهاـتوک نارود  زا  دـعب  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات 
ربق زج  ، هدـنامن یقاب  هّیما  ینب  نامدود  ناونع  هب  يزیچ  زورما  دـش و  تحار  اهنآ  رـش  زا  مالـسا  ناـهج  تفر و  داـب  رب  اـهنآ  ناـمدود 
.اه ناسنا  همه  يارب  تسا  یتربع  دور و  یمن  نآ  غارس  هب  یسک  هدنام و  یقاب  ماش  زا  يا  هشوگ  رد  هک  هیواعم  زا  یکولفم  كورتم 
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: دـیامرف یم  هک  هدـمآ  نیـشیپ  رگمتـس  ماوقا  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  هدومرف  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
دـش و عـطق  دـندوب  هدرک  متـس  هک  یهورگ  هشیر  (، بیترت نیا  هب   ) و ؛ » َنیَِملاـْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  اوُـمَلَظ َو  َنیِذَّلا  ِمْوَْـقلا  ُِرباد  َعِـطُقَف  »»

هیآ 45} ، ماعنا ( . 1 «. } تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  صوصخم  شیاتس 

یم هدرک  دیدهت  يا  هدنبوک  گنج  هب  ار  وا  نایاپ  رد  ، دنک یم  هدافتسا  اه  هلیـسو  مامت  زا  هیواعم  نتـشاد  زاب  يارب  ماما  هک  اجنآ  زا  و 
يوس هب  ار  وت  نم و  یهلا ) ،) ریگارف تاردقم  رگا  هک  درادن  فّلخت  هک  يدنگوس  ؛ منک یم  دای  دنگوس  ادـخ  هب  وت  يارب  نم  :» دـیامرف

تـسا نامکاح  نیرتهب  وا  دیامرف و  مکح  ام  نایم  دنوادخ  ات  درک  مهاوخ  یگداتـسیا  وت  ربارب  رد  ردق  نآ  ، دناشک رگیدـکی  اب  راکیپ 
اب « ءالئإ » لصا رد  تسا و  ندروخ  مسق  يانعم  هب  « ءـالیا » هشیر زا  « ِیلوُأ ( .» 2  } ِیلوُأ یِّنِإَف  ( ؛») تسوت راظتنا  رد  یموش  هدنیآ  نادـب  (و 

(3  } ًهَِّیلَأ ِهّللاـِب  َکـَل   { مروـخ یم  دـنگوس  ینعی  تسا  هدـحو  ملکتم  « ِیلوأ » .تسا هدـش  ءاـی  هب  لیدـبت  مود  هزمه  هک  هدوـب  هزمه  ود 
زا « هَحاب ( .» 4  } َکـِتَحاَِبب ُلاَزَأ  اـَل  ِراَدـْقَْألا  ُعـِماَوَج  َكاَّیِإ  ِیْنتَعَمَج َو  ِْنَئل  ، ٍهَرِجاَـف َْریَغ   { تسا دـنگوس  ياـنعم  هب  ردـصم و  مـسا  « هَِّیلأ .»

ياه نادیم  ای  هناخ و  طایح  ياضف  دننام  عیسو  ياهاضف  هک  اجنآ  زا  تسا و  ندش  راکشآ  روهظ و  يانعم  هب  « موق » نزو رب  « حَْوب » هشیر
َمُکْحَی یّتَح   { تسا هتفر  راک  هب  زاب  ياضف  نادیم و  يانعم  هب  « هحاب ،» دنوش یم  راکشآ  رهاظ و  نآ  رد  دارفا  هک  تسا  یلحم  ، فلتخم

( . َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  انَْنَیب َو  ُهّللا 

دیدهت نیا  اذل  ، دنتسناد یم  ار  شیاه  مسق  اهدیدهت و  ندوب  يدج  دنتـشاد و  رطاخ  هب  اه  گنج  رد  ار  ماما  تردق  شنارای  هیواعم و 
.دشاب نامز  زا  يا  هلحرم  رد  لقا  ،ال  هدنرادزاب یلماع  تسناوت  یم  نیقی  هب 

نیا رد  وا  ندرک  مار  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دوب یفلتخم  راکفا  تالاح و  ياراد  هدـیچیپ و  يرـصنع  هیواعم  هک  اجنآ  زا  لاـح  ره  هب 
هب رـضاح  همان  نیا  زا  دعب  هیواعم  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد.دراذـگب  ریثأت  وا  رکف  رد  ات  هدومرف  هدافتـسا  نکمم  قرط  مامت  زا  همان 

ناریـسا هلدابم  هلأسم  هب  همان  نیا  لیذ  رد  دـش  هراشا  مه  البق  هک  ناـنچ  ماـما  اریز  ، دـش رگیدـکی  اـب  یماـش  یقارع و  ناریـسا  هلداـبم 
.تسا هتخادرپ 

زا یـضعب  اریز  « تسا عماـج  ریگارف و  تاردـقم   » نآ ياـنعم  تسا و  فوـصوم  هب  تفـص  هفاـضا  لـیبق  زا  ِراَدـْقَْألا » ُعـِماَوَج   » هب ریبـعت 
مه ربارب  رد  ار  هورگ  ود  هک  ریگارف  تاردقم  هب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ریگارف و  هبنج  یـضعب  یلو  ؛ دراد یـصخش  هبنج  تاردقم 

.تسا هدومرف  هراشا  دهد  یم  رارق 

موق اـب  بیعـش  يوگو  تفگ  نآ  رد  هک  تسا  فارعا  هروس  هیآ 87  زا  هتفرگرب  َنیِمِکاـْحلا » ُْریَخ  َوُه  اـنَْنَیب َو  ُهّللا  َمُکْحَی  یّتَـح   » هلمج
.تسا هدمآ  دوخ  شکرس 

یهدنامرف قالخا  : 56 همان

عوضوم

ماشلا یلإ  هتمدقم  یلع  هلعجامل  ئناه  نب  حیرشاهب  یصو  هل ع  هیصو  نم  و 

( .داد تکرح  ماش  يوس  هب  يرجه  لاس 36  رد  ار  وا  هک  یناه  نب  حیرش  هاپس ، هدنامرف  هب  همان  )
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همان نتم 

ٍرِیثَک نَع  َکَسفَن  عَدرَت  َمل  نِإ  َّکنَأ  مَلعا  ٍلاَح َو  یَلَع  اَهنَمأَت  َال  َروُرَغلا َو  اَینّدـلا  َکِسفَن  یَلَع  فَخ  ٍءاَـسَم َو  ٍحاَبَـص َو  ّلُـک  ِیف  َهّللا  ِّقتا 
ًاعِماَق ًاِمقاَو  ِهَظیِفَحلا  َدنِع  َِکتَوزَِنل  ًاعِداَر َو  ًاِعناَم  َکِسفَِنل  نُکَف  ِرَرّضلا  َنِم  ٍرِیثَک  َیلِإ  ُءاَوهَألا  َِکب  تَمَس  ٍهوُرکَم  َهَفاَخَم  ّبُِحت  اّمِم 

اه همجرت 

یتشد

هک نادب  شابم ،  نمیا  ایند  زا  هاگ  چیه  و  شاب ، كانمیب  شیوخ  سفن  رب  ایند  يراک  بیرف  زا  و  سرتب ، ادـخ  زا  ماش  حبـص و  ره  رد 
ياه ناـیز  هب  ار  وت  اـه  سوه  يرادـن ، زاـب  ار  دوخ  تسین ، وت  دـنیاشوخ  هک  ار  هچنآ  اـی  يراد ، یم  تسود  هک  ییاـهزیچ  يارب  رگا 
مکاح هدننکـش و  شیوخ  سفن  رب  مشخ ، ماگنه  هب  و  نک ، ینابهگن  نآ  زا  راد و  زاب  ار  دوخ  سفن  سپـس  دیـشک ، دـنهاوخ  یناوارف 

 . شاب

يدیهش

هاگ چیه  و  راد ، میب  دوخ  رب  ایند  بیرف  زا  و  سرتب ، ادخ  زا  ماش  ماب و  ره  رد  داد  رارق  ماش  هب  دوخ  رکشل  مدقم  هتسد  ریما  ار  وا  نوچ 
یم تشز - شوخان و  هچنآ  رطاخ  هب  يراد  یم  تسود  هچنآ  رایـسب  زا  يرادـن ، زاـب  ار  دوخ  رگا  هک  نادـب  و  رامـشم ،  نیما  ار  اـیند 

شنتفر سوه  یپ  رد  رادزاـب و  ار  تسفن  سپ  دـناسر  وت  هب  رایـسب  ياـهنایز  دـناشک و  وس  نآ  وس و  نیدـب  ار  وـت  اهـسوه  يراـمش -
.زادنارب شبوکب و  زاس و  شدرخ  دشک  رس  تمشخ  نوچ  راذگم و 

یلیبدرا

زاب رگا  وت  هک  نادـب  لاح و  چـیه  رب  نآ  زا  شاـبم  نمیا  هدـنبیرف و  ياـیند  زا  سفن  رب  سرتب  هاگنابـش و  دادـماب و  ره  ادـخ  زا  سرتب 
ار وت  درادرب  لاوها  زا  تسا  هدـش  هتـشاد  تهارک  هکنآ  زا  سرت  ههجب  يراد  یم  تسود  هچنآ  زا  يرایـسب  زا  ار  دوـخ  سفن  يرادـن 

هدننک رهق  رهق  میکح و  دزن  ار  تدوخ  نتسجرب  رم  هدننک و  عنم  ار  دوخ  سفن  رم  شاب  سپ  ررض  زا  يرایسب  يوسب  سفن  ياهوزرآ 
هدننک راوخ  و 

یتیآ

رگا هک  نادب  رامـشم و  شنیما  لاح  چیه  رد  .راد و  رذـحرب  هدـنبیرف  يایند  زا  ار  دوخ  سفن  سرتب و  يادـخ  زا  ماش  حبـص و  ره  رد 
هب ار  وـت  سوـه  اوـه و  يرادـن ، زاـب  يراد ، یم  شوخاـن  هچنآ  ببـس  هـب  يراد ، یم  تـسود  هـچنآ  زا  يرایـسب  زا  ار  شیوـخ  سفن 

دنبرب و وا  رب  اطخ  هار  ریگ و  ورف  شیوخ  سفن  مامز  هراومه  سپ  .دوب  دهاوخ  تراظتنا  رد  ناوارف  ياهنایز  هک  دـناشک  یم  ییاههار 
.يامن شدرخ  بوک و  ورف  ار  شرس  زاس و  شروهقم  يدمآ ، مشخ  هب  نوچ 

نایراصنا
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ار دوخ  رگا  شاب  هاگآ  و   . وشم نمیا  نآ  زا  لاح  چیه  رد  ،و  سرتب هدنهد  بیرف  يایند  زا  دوخ  رب  ، زیهرپب ماش  حبـص و  ره  رد  ار  ادخ 
یم اـهنایز  زا  يرایـسب  هب  ار  تدوـجو  سفن  ياـهاوه  ، ینادرگن زاـب  نآ  ناـیز  زا  سرت  رطاـخ  هب  يراد  تسود  هـک  یناوارف  روـما  زا 

.دناشک

 . شاب هدنبوک  هدننک و  عفد  ار  تمشخ  يدنت  ،و  نادرگ زاب  وش و  عنام  اهسوه  زا  ار  دوخ  سفن  سپ 

حورش

يدنوار

زارتحا بحت  امم  ریثک  نع  هلوقف  هرـضملا ، یلا  اهاوه  اـهرجی  هیلع  مرحملا  هدارم  نع  هسفن  عنمی  مل  نم  يا  رجزلا ، عفدـلا و  عدرلا : و 
، هدرو هرهق  يا  همق  و  لاقی : درلا ، حبقا  یـشلا ء  دری  يذلا  مقاولا : .بضغلا و  هظیفحلا : .هبثولا و  هوزنلا : .حابم و  وه  هبحت و  يذلا  نع 

.لیفلا سار  یلع  برضت  هدیدح  یه  و  هعمقملاب ، هتبرض  هتعمق  و  هتللذا ، هترهق و  يا  هتعمق : .نانعلا و  کبذج  مقولا  و 

يردیک

.هعمقملاب برضلا  لالذالا و  رهقلا و  عمقلا : .درلا و  لیق  و  لیلذتلا ، رهقلا و  مقولا : .هیمحلا و  بضغلا و  هظیفحلا : هبثولا و  هوزنلا :

مثیم نبا 

، شهج هوزن : .درامگ  ماش  مزاع  هاپـس  یگدرگرـس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  یناـه  نب  حیرـش  زردـنا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نانخـس  زا 
تدش و اب  ار  وا  ینعی  همقو : دـنیوگ : یم  دـنک ، یم  در  تروص  نیرتدـب  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  مقاو : مشخ  هظیفح : نتـسج  هرابکی 
زا ماش  حبـص و  ره   ) .تسا نتخاـس  راوخ  نتفرگ و  مشخ  ياـنعم  هب  زین  عمق : نتخاـس  راوخ  نتفرگ و  مشخ  مقو : .دز  سپ  زاـب  مشخ 

يرایـسب زا  ار  دوخ  رگا  هک  نادـب  .شابم و  نمیا  وا  زا  زگره  و  شاب ، رذـحرب  دوخ  ناج  هب  تبـسن  راـکبیرف  ياـیند  زا  سرتب و  ادـخ 
نیاربانب .دـناسر  دـهاوخ  وت  هب  یناوارف  ياهنایز  یناسفن  ياهـششک  يرادـن ، زاب  اهنآ ، یئاوران  لیلد  هب  يراد ، تسود  هک  ییاـهزیچ 

زا یـشخب  .نک ) رود  دوخ  زا  ار  نآ  نزب و  بضغ  هوق ي  نایغط  هنیـس ي  رب  در  تسد  مشخ ، ماگنه  هب  و  ریگب ، ار  تسفن  ياوه  ولج 
لقن البق  دندوب  ماش  یهار  هک  يرفن  زاره  هدزاود  هاپـس  یگدرکرـس  هب  ریـضن  نب  دایز  هارمه  هب  ار  یناه  نب  حیرـش  نداتـسرف  نایرج 

زا تسا ، کین  لامعا  ماجنا  ادخ ، زا  سرت  همزال ي  نوچ  و  تسا ، هدرک  رما  ادـخ  زا  مئاد  سرت  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .میدرک 
تهج نآ  زا  ار  يراکبیرف  تبـسن  و  دنک ، رذح  دوخ ، هب  تبـسن  هدنبیرف  يایند  زا  ینعی  تسا ، هتخادرپ  لامعا  نآ  لیـصفت  هب  ور  نیا 

ام هلیسو ي  ایند  هک  تسا  هداد  ایند  هب 

.تسا ترخآ  زا  تلفغ  نآ  همزال ي  هک  اریز  دشاب ، رطاخ  هدوسآ  ایند  فرط  زا  هجو  چیه  هب  دیابن  هک  نیا  رگید  .تسا و  بیرف  يد 
هتساوخ زا  يرایسب  رد  ندش  قرغ  زا  ار  ءوسلاب ، هراما ي  سفن  ولج  رگا  هک  نیا  رب  تسا  هتخاس  هاگآ  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ 

اب و  دوش ، یم  فقوتم  یهلا  ياـههاگفقوت  رد  اـهنامه  ببـس  هب  تسا و  ساره  رد  اـهنآ  ياوراـن  ياهدـمایپ  زا  هک  دریگن  دوخ  ياـه 
ار وا  هک  اجنادب  ات  دنک ، یم  دشر  مک  مک  وا ، یناسفن  تالیامت  سفن و  ياوه  دنک ، تکرح  دیاب  میقتسم  طارص  رد  اهتـساوخ  نامه 
شهج و ماگنه  هب  سفن  ياوه  عنم  يریگولج و  هب  روتـسد  اب  ار  دوخ  تحیـصن  شرافـس و  سپـس  .دزادـنا  یم  تکاله  هطرو ي  هب 
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همه ي همـشچرس ي  سفن  ياوه  نتـشاذگ  دازآ  هک  دـش  مولعم  ـالبق  .تسا و  هداد  رارق  دـیکات  دروـم  مشخ ، لاـح  رد  یگتفـشآرب 
.دوش یم  ناسنا  دیاع  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  ییاهیدب 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ٍحاَبَص ٍءاَسَم َو   ] ِّلُک ِیف  َهَّللا  ِقَِّتا 

َهَفاَخَم ُّبُِحت  اَّمِم  ٍرِیثَک  ْنَع  َکَسْفَن  ْعَدْرَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعا  ٍلاَح َو  یَلَع  اَْهنَمْأَت  َروُرَْغلا َو َال  اَْینُّدـلا  َکِسْفَن  یَلَع  ْفَخ  ٍءاَسَم َو  ٍحاَـبَص َو 
[ ِهِهوُرْکَم ]

[ َِکتاَوَزَِنل  ] ًاعِداَر َو ًاِعناَم  َکِسْفَِنل  ْنُکَف  ِرَرَّضلا  َنِم  ٍرِیثَک  َیلِإ  ُءاَوْهَْألا  َِکب  ْتَمَس  ٍهوُرْکَم 

.ًاعِماَق ًاِمقاَو  ِهَظیِفَْحلا  َْدنِع  َِکتَوْزَِنل 

 [ ئناه نب  حیرش  ]

بعک نب  ثراحلا  نب  هعیبر  نب  ثراحلا  نب  هملـس  وه  بابـضلا و  نب  نایفـس  نب  دـیرد  نب  کیهن  نب  دـیزی  نب  ئناـه  نب  حیرـش  وه 
هنبا هیلع و  دـفو  ذإ  حیرـش  یبأب  هللا ص  لوسر  هانکف  مهنیب  مکحی  ناک  هنـأل  مکحلا  اـبأ  هیلهاـجلا  یف  ینکی  ئناـه  ناـک  یجحذـملا 

یلهاج حیرـش  جاـجحلا و  نمز  یف  ناتـسجسب  لـتق  یتح  شاـع  اـهلک و  دـهاشملا  هعم  دهـش  یلع ع  باحـصأ  هلج  نم  اذـه  حـیرش 
مادقملا ابأ  ینکی  یمالسإ 

ینعی رورغلا  کـسفن  یلع  فـخ  هلوـق ع و  باعیتسالا 607 } . ( 1 باـعیتسإلا {  باـتک  یف  ربـلا  دـبع  نب  رمع  وبأ  هلک  کـلذ  رکذ 
يأ هتمقو  نم  لعاف  مقاولا  بضغلا و  هظیفحلا  تاـبثولا و  تاوزنلا  عناـملا و  فاـکلا  عدارلا  ردـصمف و  مضلاـب  رورغلا  اـمأف  ناطیـشلا 
لوق اذـه  لـثم  ررـضلا و  نم  ریثک  یلإ  کـب  تضفأ  کتاوهـش  نم  ریثک  نع  کـسفن  عدرت  مل  نإ  لوقی ع  هترهق  درلا و  حـبقأ  هتددر 

. { ینغملا 331 دهاوش  نم  وه  ،و  متاحل تیبلا  ( 2 اعمجأ {  مذلا  یهتنم  الان  کجرف  اهلؤس و  کنطب  تیطعأ  نإ  کنإف  رعاشلا 

یناشاک

هلعج امل   ) دوب هرصب  یضاق  هک  ار  یناه  نب  حیرش  نآ  هب  هدرک  تیصو  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  یناه ) نب  حیرـش  هب  یـصو  )
زا زیهرپب  هللا ) قتا   ) .ماش يوس  هب  ماشلا ) یلا   ) دندش یم  هجوتم  هک  دوخ  رگـشل  ورـشیپ  رب  ار  وا  دینادرگ  هک  یتقو  رد  هتمدـقم ) یلع 

و کسفن ) یلع  فخ  و   ) لاوحا عیمج  رد  ینعی  هاگنابـش ، دادـماب و  همه  رد  ءاـسم ) حابـص و  لـک  یف   ) ادـخ هار  رد  ندومن  نایـصع 
يوس هب  نکم  لیم  ینعی  .نآ  زا  شابم  نمیا  و  لاح ) یلع  اهنمات  و ال   ) لامآ رد  هدنبیرف  يایند  زا  رورغلا ) ایندلا   ) دوخ سفن  رب  سرتب 

امم ریثک  نع   ) ار دوخ  هراما  سفن  يرادـن  زاب  رگا  کسفن ) عدرت  مل  نا   ) وت هک  یتسرد  هب  نادـب  و  کنا ) ملعا  و   ) لاـح چـیه  رب  نآ 
تـسا هدش  هتـشاد  تهارک  هچنآ  زا  سرت  تهج  هب  ههورکم ) هفاخم   ) لاعفا لاوقا و  زا  يراد  یم  تسود  هچنآ  زا  يرایـسب  زا  بحت )

نکف  ) لاـبو ررـض و  زا  يرایـسب  يوس  هب  ررـضلا ) نم  ریثـک  یلا   ) اـهزورآ اـهیوه و  ار  وـت  درادرب  ءاوهـالا ) کـب  تمـس   ) لاوـها زا 
دزن ار  تدوخ  نتسجرب  رم  و  هظیفحلا ) دنع  کتوزنل  و   ) هدنرادزاب هدنیامن و  عنم  اعدار ) اعنام   ) ار دوخ  سفن  رم  شاب  سپ  کسفنل )
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هدننکش هدنیامنراوخ و  هدننکرهق و  اعماق ) امقار   ) رهق مشخ و 

یلمآ

ینیوزق

نک رذح  دومن : تیصو  نانخس  نیاب  درک و  هناور  ماش  فرطب  و  يرگشل ، رازه  هدزاود  اب  دینادرگ  همدقم  رـضن  نب  دایز  اب  ار  حیرش 
ندینادرگزاب عدر )  ) .لاح چیه  رب  وا  زا  وشم  نمیا  و  هدننک ، لفاغ  هدنبیرف  يایند  رش  زا  دوخ  رب  سرتب  ماش و  حابص و  ره  رد  ادخ  زا 

.ندرک عـفد  فـنع  رهقب و  ندرک و  در  ار  يزیچ  تسا  مه  هب  کـیدزن  عـمق )  ) و مـقو )  ) ندرک بـضغ  هـظیفح )  ) نتـسجرب و هوزن ) )
فوخ زا  ار ، نآ  وت  اـی  ارنآ  وت  سفن  درادـیم  تسود  هک  ءایـشا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  سفن  ینادرگنزاـب  وـت  رگا  هکنادـب و  دـیامرفیم :
اهاوه زا  ار  دوخ  سفن  سپ  اهررـض  رذگ  هر  زا  يرایـسب  هب  سفن  ياهاوه  ارت  دشکب  تسا  ایـشا  نآ  تبقاع  رد  هک  هدسفم  هورکم و 
سفن هلمجلاب  هدـنبوک و  هدـننک و  عفد  بضغ  تقو  رد  ار  دوخ  ندومن  يدـنت  نتـسجرب و  نتفـشآرب و  هدـننادرگزاب و  و  شاب ، عنام 

.رادهاگن قیالان  تکرح  زا  ار  دوخ  يوش  مرگ  يور و  مشخ  رد  نوچ  رادزاب و  اهاوه  زا  ار  دوخ 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  مالک  نم  و 

.ماشلا یلا  هتمدقم  یلع  هلعج  امل  یناه  نب  حیرش  هب  یصو 

رب رادرس  ار  وا  دینادرگ  هک  یماگنه  رد  ار ، یناه  رسپ  حیرـش  نآ  هب  درک  تیـصو  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  زا  ینعی 
.ماش يوس  هب  وا  هاپس  ورشیپ 

ریثک نع  کسفن  عدرت  مل  نا  کنا  ملعا  لاح و  یلع  اهنمات  رورغلا و ال  ایندـلا  کسفن  یلع  فخ  حابـص و  ءاـسم و  لـک  یف  هللا  قتا  »
« .اعماق امقاو  هظیفحلا  دنع  کتوزنل  اعدار و  اعنام  کسفنل  نکف  ررضلا ، نم  ریثک  یلا  ءاوهالا  کب  تمس  ههورکم ، هفاخم  بحت  امم 

رد نآ  زا  شابم  نمیا  هدنهد و  بیرف  يایند  زا  وت  سفن  رب  سرتب  تاقوا و  عیمج  رد  ینعی  حبـص ، ماش و  ره  رد  ار  ادـخ  زیهرپب  ینعی 
ناصقن هورکم و  ندیسرت  يراد  یم  تسود  هک  یتایهتشم  يرایـسب  زا  ار  وت  سفن  يرادنزاب  رگا  وت  هک  قیقحت  هب  نادب  یلاح و  چیه 

يا و هدـننک  عنم  ار  وت  سفن  رم  شاـب  سپ  يرایـسب ، ررـض  هب  ندیـسر  يوـس  هب  سفن  ياهـشهاوخ  ار  وـت  دـنادرگ  یم  دـنلب  ار ، نآ 
.هدننک عفر  هدنبوک ي  يا  هدننکدر  ندرک  بضغ  تقو  رد  ار  وت  نتسجرب  رم  هدنرادزاب و 

یئوخ

يا ومسی  امـس  نم  تعدک  تمـس :) ، ) عنملا عدرلا :)  ) ثنوملا رکذملا و  هیف  يوتـسی  لعافلا  ینعمب  رورغلا  نم  لوعف  رورغلا :) : ) هغللا
یـشلا ء دری  يذـلا  مقاولا :) ، ) بضغلا هظیفخلا :) ، ) یثنـالا یلع  رکذـلا  بوـکرل  لمعتـست  هیناوهـشلا و  هبثوـلا  هوزنلا :) ، ) کـب تعفر 
، فخ لوعفم  رورغلا : ایندـلا  بارعـالا : .سارلا  نم  کـلهملا  قدـلا  علقلا و  عمقلا :)  ) هترهق درلا و  حـبقا  هتددر  يا  هتمقو  نم  ادـیدش 
راج و کسفنل : هیدـعتلل ، ءاـبلا  کـب : عدرت ،) مل  نا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  طرـشلا  ءازج  کـب : تمـس  هنم ، فاـخ  هفاـخ و  لاـقی :
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حراـشلا لاـق  ینعملا : کـتوزنل .)  ) هلوقب قلعتم  فرظ  هظیفحلا : دـنع  هیلع ، مدـق  اـعدار ) اـعنام  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوـقب قـلعتم  رورجم 
ناک هنال  مکحلا ، ابا  هیلهاجلا  یف  ینکی  یناه  ناـک  یجحذـملا : بعک  نب  ثراـحلا  یلا  یناـه  نب  حیرـش  بسن  درـس  دـعب  یلزتعملا 

، مالسلا هیلع  یلع  باحصا  هلج  نم  اذه  حیرش  هنبا  و  هیلع ، دفو  ذا  حیرش  یباب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هانکف  مهنیب ، مکحی 
هتمدـقم یلع  ریـضنلا  نب  دایز  عم  هذـفنا  مثیم : نبا  لاق  .جاجحلا و  نمز  یف  ناتـسجسب  لتق  یتح  شاع  و  اـهلک ، دـهاشملا  هعم  دـهش 
هریذحت لاح و  لک  یف  رورغلا  ایندلا  نم  رذحلا  يوقتلاب و  حیرـش  هیـصو  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتغلابم لوقا : .افلا  رـشع  ینثا  یف  ماشلاب 

نم سفنلا  يوه  هعباتمل  ءوسلا  بقاوعلا  نم 

بصنملا و ءاطعاب  لاجرلا  بلجل  هعادخ  هیواعم و  دـئاکم  نم  هملعی  امل  ناک  امنا  نیـصلخملا  هباحـصا  رابک  نم  هنا  عم  عفرتلل  لیملا 
باحـصا داهز  دابع و  نم  ریثک  هریره و  یبا  ءادردـلا و  یبا  لاثما  عدـخ  هناف  سیلاـبالا ، هنع  زجعی  سیبلت  سیلدـتب و  لاـملا  هبترلا و 

، هتحیـضف یف  هتیحل  یلا  رمغ  هیبا و  ینم  نم  نوک  هوـخا و  هنا  يوعدـب  هتریـشعب  اداـیز  قحلتـسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر 
هدعب یبتجملا  نسحلا  هنبا  اهثعب  يذلا  شیجلا  همدقم  نم  عنص  امک  هلوصو  لبق  هب  مهقاحلتسا  هتمدقمل و  هیواعم  دیک  نم  ع )  ) فاخف

هبتکم و یف  نیملعتملا  هیبا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  رابک  نم  سابعلا  نب  هللادبع  لاثما  هدایقب  هیبا  داهج  لامکال 
ماشب دوخ  شیجلا  همدـقم  یهدـنامرفب  ار  وا  نوچ  دومرف  یناـه  نب  حرـشب  شرافـس  رد  هک  ینانخـس  زا  همجرتلا : .هتقیقحب  نیملاـعلا 
سفن رگا  هکنادب  و  لاح ، ره  رد  شابم  هدوسآ  نآ  زا  بیرفرپ و  يایند  زا  سرتب  دوخ  رب  و  ماش ، ماب و  ره  رد  زیهرپب  ادخ  زا  داتـسرف :

، دـنناشکب یناوارف  ياهنایزب  ارت  تیناسفن  ياهاوه  يرادـنزاب  یلاح  تخـس  زا  ینارگن  يارب  تیاهینتـشاد  تسود  يرایـسب  زا  ار  دوخ 
.زاس نک  هشیر  بوکرس و  وا ر ا  رادزاب و  یتخسب  ششهج  زا  مشخ  ماگنه  شاب و  دوخ  شکرس  سفن  شکراهم  ریگولج و 

يرتشوش

یف اذـکه  اهب  یـصو  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیـصو  نم  فنـصملا و  لوق  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا  )
یف یناه  نب  حرـش  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هب  یـصو  مالـسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  و  باوصلا : و  هیرـصملا ،

: لیق الیوط  ارهد  یقب  و  لدنجلا ، همودب  نیمکحلا  دهـش  هبورح و  هعم  دهـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  نایعا  نم  ناک  دسالا ) )
: مویلا کلذ  یف  لاق  شیجلا و  هماع  یف  لتقف  قیرطلا  مهیلع  رافکلا  ذخاف  ایزاغ ، ناتسجس  یلا  جرخ  و  هنس ، نیرـشع  هئام و  شاع  هنا 

موی نارهم و  موی  ارمع و  هقیدص و  هدعب  ارذنملا و  یبنلا  تکردا  تمث  ارصعا  نیکرشملا  نیب  تشع  دق  اربکلا  یساقا  ثباذ  تحبصا 
نم موهفملا  ماشلا  یلا  هتمدقم  یلع  هلعج  امل  ارمع  اذه  لوطا  ام  تاهیه  ارقـشملا  تاریمخلاب و  ارهن و  مهنیفـص و  یف  عمجلا  ارتست و 

اریما رـضنلا  نب  دایز  لعج  امنا  اهنم و  هفئاط  یلع  لب  هتمدـقم  عیمج  یلع  احیرـش  لعج  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) هنا محازم  نب  رـصن  نیفص 
يذـلا مالکلاب  بطاخملا  لعج  امهاعد و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا دایز و  عم  عمتجی  مل  ام  هفئاط  یلع  ناک  حیرـش  و  همدـقملا ، عیمج  یلع 

رضنلا و نب  دایز  اعد  هلیخنلا  یلاریسملا  دارا  امل  ع )  ) ایلع نا  نطق : نب  دلاخ  نب  دیزی  لاق  هیفف  لکلا  یلع  ریمالا  هنوکل  ادایز  هب  یصو 
رورغلا ایندلا  کسفن  یلع  فخ  و  حبصم ، یـسمم و  لک  یف  هللا  قتا  دایز  ای  لاقف  نییرعـشالا - جحذم و  یلع  اناکا  یناه - نب  حیرش 

نع کسفن  عزت  مل  نا  کنا  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا   ) ملعا و  ئـالبلا ، نم  لاـح  یلع  اـهنماتال  و 
یناف ناودعلا  ملظلا و  یغبلا و  نم  اعدا  اعنام و  کسفنل  نکف  رضلا  نم  ریثک  یلا  ءاوهالا  کب  تمـس  ههورکم  هفاخم  بحت  امم  ریثک 

مههیفـس نع  ملحا  مهلهاج و  ملع  مهملاع و  نم  ملعت  مکاقتا و  هللا  دـنع  مکریخ  نا  و  مهیلع ، نلیطتـست  الف  دـنجلا  اذـه  کتیلو  دـق 
هل دایز  لاق  مالکلا  كاذـب  ادایز  یـصو  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اضیا  هیف  .دـهجلا و  يذالا و  فک  ملحلاب و  ریخلا  كردـت  امنا  کناف 
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ینثا یف  امهثعب  هیف  .كدهع و  عییضت  یف  یغلا  و  كرما ، ذافن  یف  دشرلا  يری  کبداب  ابدوم  کتیصول  اظفاح  تیصوا  مالـسلا ) هیلع  )
حیرـش ذخاف  لاق  افلتخیال - دحاو و  قیرط  یف  اذخای  نا  امهرما  مهعیمج و  یلع  دایز  هفئاط و  یلع  حیرـش  هتمدـقم و  یلع  افلا  رـشع 

یل يریال  احیرـش  نا  و  سانلا ، رما  ینتیل  کنا و  ع )  ) مامالا یلا  دایز  بتکف  دایزب  برقیال  هدـح و  یلع  هباحـصا  نم  هعم  نمب  لزتعی 
هتکرـشا نیح  ادایز  نا  مالـسلا -) هیلع   ) هیلا حیرـش  بتک  و  لاق : كدهعل - اکرت  كرماب و  افافختـسا  یب  هلعف  نم  کلذ  هعاط و  هیلع 

لام و  ربکتسا ، رکنت و  كدونج  نم  ادنج  هتیلو  كرما و  یف 

لعفیلف بحی  نم  هناکم  ثعبی  انع و  هلزعی  نا  يار  ناف  لعفلا ، لوقلا و  نم  یلاعت  برلا  هاضریال  ام  یلا  وهزلا  ءـالیخلا و  بجعلا و  هب 
یبا نبا   ) یف نکلو  مثیم ) نبا   ) هخسن و  هیرصملا )  ) یف اذکه  ءاسم  حابص و  لک  یف  هللا  قتا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .خلا  نوهراک  هل  اناف 

ناودعلا و مثالا و  یلع  اونواعتال  يوقتلا و  ربلا و  یلع  اونواعت  و  یلاعت … ( : لاقف  ناک  فیک  و  حابـص ) ءاسم و  ( ) هیطخلا دیدحلا و 
(- ) نورشحت هیلا  يذلا  هللا  اوقتا  و  قافنلا … ( ) نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  (. ) باقعلا دیدش  هللا  نا  هللا  اوقتا 
اوقتا و  نولمعت … ( -) اـمب  ریبخ  هللا  نا  هللا  اوقتا  و  نونموم … ( -) هب  متنا  يذـلا  هللا  اوقتا  و  نینموم … ( -) متنک  نا  هللا  اوقتا   …و 

ای  ) رورغلا ایندلا  کسفن  یلع  فخ  و  نوحلفت .) مکلعل  هللا  اوقتا  و  نومحرت … ( -) مکلعل  اوقتا  و  باسحلا … ( -) عیرـس  هللا  نا  هللا 
هایحلا مکنرغت  الف  قح  هللا  دعو  نا  ائیـش  هدلاو  نع  زاج  وه  دولوم  هدلو و ال  نع  دـلاو  يزجیال  اموی  اوشخا  مکبر و  اوقتا  سانلا  اهیا 

یهنت و يا : عدرت  مل  نا  کنا  ملعا  و  رورغلا .) عاتم  الا  ایندـلا  هایحلا  ام  و  لاح … (  یلع  اهنماتال  و  رورغلا .) هللااب  مکنرغیـال  ایندـلا و 
يرصملا  ) یف اذکه  هورکم  هفاخم  بحت  امم  ریثک  نع  کسفن  .عنمت 

کب .تلع  يا : تمس  .رصن  نیفص  دنتـسملا  لصالا  یف  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ههورکم ) : ) باوصلا و  ه )
نامیالا و رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : ) رعاشلا لاق  لجالا - لجاعلا و  یف  ررـضلا  نم  ریثک  یلا  .سفنلا  لویم  ءاوهالا و 

یلع ول  ءادهش هللا و  طسقلاب  نیماوق  اونوک  یلاعت … (  لاق  اعمجا  مذلا  یهتنم  الان  کجرف  اهلوس و  کنطب  تیطعا  نا  کناف  قافنلا )
کلضیف يوهلا  عبتتال  و  اولدعت … ( .) …  نا  يوهلا  اوعبتت  الف  امهب  یلوا  هللااف  اریقف  وا  اینغ  نکی  نا  نیبرقالا  نیدلاولا و  وا  مکـسفنا 

يوهتال امب  لوسر  مهئاج  اـملک  باـسحلا … ( .) موی  اوسن  اـمب  دـیدش  باذـع  مهل  هللا  لـیبس  نع  نولـضی  نیذـلا  نا  هللا  لـیبس  نع 
نکف نیملاظلا .) نمل  نذا  کـنا  ملعلا  نم  کـئاج  اـم  دـعب  نم  مهئاوها  تعبتا  نئل  و  نولتقی … ( -) اـقیرف  اوبذـک و  اـقیرف  مهـسفنا 

دنع .کبثوت  يا : کـتوزنل  و  يواـملا .) یه  هنجلا  ناـف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماـقم  فاـخ  نم  اـما  و   ) اـعدار اـعنام  کـسفنل 
.اهدارم نع  اهل  ادار  اهنانعل  ابذاج  امقا  .هیمحلا و  بضغلا و  يا : هظیفحلا 

هینغم

و عدرتـل ، هلجا  نم  لوـعفم  هفاـخم  بارعـالا : .رهاـقلا  عدارلا  مقاوـلا  عماـقلاب و  دارملا  .بضغلا و  هـظیفخلا : .هعرـسلا و  هوزنلا : هـغللا :
و یمالـسا ، یلهاج  یناه  نب  حیرـش  باعیتسالا : یف  ربلادبع  نبا  لاق  .هباحـصلا  نم  اذـه  حیرـش  ینعملا : .عدرت  مل  نا  باوج  تعمس 

دهاشملا هعم  دهش  ع )  ) مامالا باحـصا  هلج  نم  حیرـش  ناک  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .یلع و  باحـصا  هلج  نم  وه  و  دادقملاابا ، ینکی 
، ماشلا لها  یلا  هتمدقم  یلع  اذه  احیرش  مامالا  لسرا  یضرلا : فیرـشلا  لاق  .حاجحلا و  نمز  یف  ناتـسجسب  لتق  یتح  شاع  و  اهلک ،

لک یف  یلوالا  هداملا  وه  اهرورغ  ایندـلا و  نم  ریذـحتلا  و  هللا ، يوقتب  رمالا  خـلا ..) ءاسم  حابـص و  لـک  یف  هللا  قتا  : ) هلوقب هاـصوا  و 
نع حـبکلاب  اـهجلاع  خـلا ..) کـسفن  عدرت  مل  نا  کـنا  ملعا  و   ) دـنجلا هداـق  نم  ادـئاق  وا  هلاـمع ، نم  ـالماع  ماـمالا  هب  نیعی  موسرم 
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.تاکلهملا یلا  کب  حمجتف  تاوهشلا  بکرت  و ال  هتعیرش ، هللا و  لالحب  اهضور  و  تامرحملا ،

هدبع

نم هوزنلا  اعماق : امقاو  هظیفحلا  تلام …  ثیح  هوهشلا  عم  لیملا  وه  يوه و  عمج  ءاوهالا  تعفترا و  يا  تمس  ررـضلا : نم  ریثک  … 
هرسک هدر و  هعمقو  هرهق  يا  مقا  وهف و  همقو  بضغلا و  هظیفحلا  بثو و  يا  اوزن  وزنی  ازن 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآ هب  تشذـگ ) مهدزای  همان  حرـش  رد  وا  هرابرد  يا  همـش  هک   ) ار یناه  نبا  حیرـش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
( هیواعم اب  گنج  يارب  رفن و  رازه  هدزاود   ) هک دوخ  ورشیپ  رگـشل و  رب  رادرـس  ار  رـصن ) نبا  دایز  و   ) وا هک  هاگ  نآ  هدومرف  شرافس 

هدنبیرف يایند  زا  دوخ  سفن  رب  و  نکن ) يراک  وا  روتـسد  فالخرب   ) سرتب ادخ  زا  بش  حبـص و  ره  رد  داد : رارق  دـندوب  ماش  هجوتم 
تهج هب  يراد  یم  تسود  هچنآ  زا  يرایـسب  زا  ار  تسفن  رگا  نادـب  و  شابم ، رطاخ  هدوسآ  نمیا و  وا  زا  هاـگچیه  و  شاـب ، رذـحرب 
دهاوخ وت  هب  ناوارف  نایز  اهوزرآ  اهـشهاوخ و  ینکن  يریگولج  يرادـن و  زاب  دیـسر ) دـهاوخ  وت  هب  ناـیاپ  رد  هک   ) نآ یگتـسیاشان 

.شاب هدننک  رود  مشخ  ماگنه  ار  تیگتفشآ  رب  ریگولج و  عنام و  اهشهاوخ ) تاوهش و  زا   ) ار دوخ  سفن  سپ  دناسر ،

ینامز

زا يو  ظفح  يارب  دشیم و  هدیزگرب  نوگانوگ  ياهتیلوئسمب  دوب و  مالسلا  هیلع  ماما  دامتعا  دروم  دارفا  زا  یضاق  حیرش  یناطیـش  ماد 
دوریم يا  هقطنمب  ددرگیم و  مازعا  ماش  يوسب  هک  کنیا  دادـیم و  زردـنا  دـنپ و  ار  وا  هاگیب  هاگ و  مالـسلا  هیلع  ماما  سفن ، ياوه  رش 

ار وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنکیم ، بذـج  دوخب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ناهدـنامرف  نوگانوگ ، ياه  هشقن  دـیدهت و  عیمطت ، اب  هیواـعم  هک 
هب ار  ناـسنا  دروآ و  یم  بضغ  رورغ و  تساـیر  تـهج ك  نـیا  زا  .دـتفین  نآ  مادـب  هـک  دـهدیم  شرافـس  سفن  ياوـه  هـب  تبـسن 

جیردتب هک  دهدن  سفن  ياوه  تسدب  ار  دوخ  راهم  هک  دـنکیم  شرافـس  حیرـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دزادـنایم  نوگانوگ  ياهـشزغل 
هب عجار  یفلتخم  ياهنایب  اب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـنکیم  طوقـس  ناطیـش  نماد  رد  ناسنا  دوشیم و  هفاضا  یگتخیـسگ  نانع 

ار دوخ  سفن  ياوه  دـسرتب و  دوخ  يادـخ  تردـق  زا  هکیـسک  : ) دـیوگیم تحارـص  اب  هیآ  کی  رد  .تسا  هتفگ  نخـس  سفن  ياوه 
ضرعم رد  دارفا  همه  تسا و  دایز  سفن  ياوه  یناطیـش  تردـق  هک  رظن  نیا  زا  .دوب ) دـهاوخ  تشهب  رد  دـیدرت  نودـب  دـنک  لرتنک 

يارب مه  وا  یگنرز  تسا و  هتخانـش  تواضق  دروم  رد  نوگانوگ  ثداوح  رد  هک  ار  یـضاق  حیرـش  مالـسلا  هیلع  ماـما  دنتـسه ، رطخ 
و هعلاطم ، رکف ، رظن  زا  ردق  ره  ناسنا  هک  تسین  دیدرت  ياج  .دتفین  ناطیـش  مادب  هک  دهدیم  زردنا  ار  وا  زاب  تسا  نشور  ترـضحنآ 

نارگید زا  شیب  تسا  لثملا  برض  شوه  رد  هک  حیرش  .تسوا  ذوفن  ناطیـش و  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  دشاب  هدبز  دمآ و  رـس  شوه 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  ياوتف  دیزغل و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  سپ  مه  زاب  شوه  همهنآ  اب  دتفین و  مادب  هک  دراد  زردنا  هب  زاین 

.زیاج وا  نتـشک  تسا و  رگلالخا  براحم و  هدرک ، مایق  يزکرم  تموکح  هیلع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ : وا  .درک  رداـص 
تشادیم زاب  بلق  روضح  تدابع و  زا  ار  وا  حیرـش و  زامن  يولج  دمآ  یم  هزور  همه  یهابور  دوب ، زامن  لوغـشم  فجن  رد  دنیوگیم 

هزور همه  لثم  اهسابل  نآ  يولج  دمآ  هابور  .دومن  بصن  دوخ  ياج  درک و  بوچ  نآ  رد  دروآرد و  ار  دوخ  سابل  حیرـش  زور  کی 
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نیاب هجوت  .دش  زاغآ  تسا ) هابور  زا  رتکریز  حیرـش   ) لثملا برـض  اجنیا  زا  درک و  ریگتـسد  ار  وا  رـس  بقع  زا  مه  حیرـش  تسـشن ،
ثراح نب  حیرـش  اب  نخـس  رگید  دروم  دنچ  دـسیونیم و  یناه  نب  حیرـش  ناونعب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  هک  تسا  مزال  هتکن 
ثداوح اهتواضق و  ناتـساد  هکنیا  رد  یلو  ثرح  عقاوم  یـضعب  ثراح و  یهاگ  هدش و  یفرعم  یناه  حیرـش  ردـپ  یهاگ  ینعی  تسا 

.دوشیم یفرعم  ناونع  دنچ  هب  هک  دشابن  رتشیب  درف  کی  دیاش  .تسین  يدیدرت  دنهدیم  تبسن  ود  رهب  ار  نوگانوگ 

يزاریش دمحم  دیس 

فخ و   ) لیل راهن و  يا  ءاسم ) حابص و  لک  یف   ) یناه نبا  ای  هللا ) قتا  ( ) ماشلا یف  هتمدقم  یلع  هلعج  امل  یناه  نبا  حیرش  اهب  یـصو  )
کعدخت اهنا ال  نظت  ناب  لاح ) یلع  اهنمات  و ال   ) هعدخت ناسنالا و  رغت  یتلا  ایندلا  هعدـخ  نم  فخ  يا  رورغلا ) ایندـلا  کسفن  یلع 

يا تمـس )  ) کیلا لصی  هورکم ) هفاخم  بحت  امم  ریثک  نع   ) اهماما ذـخات  و  کـسفن ) عدرت  مل  نا  کـنا  ملعا  و   ) کـنم لاـنت  ـال  و 
هوادـع یف  ناسنالا  ذـخا  ول  ـالثمف  ررـضلا ) نم  ریثک  یلا   ) تاوهـشلا هیـسفنلا و  لویملا  ینعمب : يوه ، عمج  ءاوهـالا ) کـب   ) تعفترا

تارـضملا نع  اعنام )  ) یناه نبای  کسفنل ) نکف   ) هریثک رارـضا  یلا  ءادـعلا  کلذ  دـتما  مهرما  قلطا  اذا  ههاج ، صقن  هفاـخم  ساـنلا 
وطـست الف  تبـضغ  اذاف  اعلاق ، يا  اعماق )  ) ارهاق يا  امقا ) و   ) بضغلا يا  هظیفحلا ) دنع   ) کتبث يا و  کتوزنل ) و   ) .ارجاز يا  اعدار ) )

.همکحلا حالصلا و  بسح  لمعا  و  رمالا ، ربدت  لب  هیلع ، تبضغ  نم  یلع 

يوسوم

ام وه  يوه و  عمج  ءاوهالا : .تعفترا  تمـس : .فکت  عنمت و  عدرت : .لیطابالا  مضلاب  عادخنالا و  ببـسی  ام  نیغلا  حتفب  رورغلا : هغللا :
.هترهق درلا و  حـبقا  هتددر  يا  هتمق  نم و  مقاوـلا : .بضغلا  هظیفحلا : .هبثوـلا  یه  هوزن و  عـمج  تاوزنلا : .هیف  بـیغرت  سفنلا و  هاوـهت 

هیـصولا هذـه  لاح ) یلع  اهنمات  رورغلا و ال  ایندـلا  کسفن  یلع  فخ  ءاسم و  حابـص و  لـک  یف  هللا  قتا  : ) حرـشلا .هرهق  هدر و  هعمق :
هطخ یف  هللا و  عم  اونوکی  نا  هباحصا  نم  دیری  ادشرم  اظعا  هللااب و  ارکذم  امئاد  هباد  اذه  نیصلخملا و  هباحـصا  دحا  مامالا  اهب  یـصو 

یف هللا  قتا  باسحلا  مویل  هدعلا  دعی  هفاخی و  نا  هللا و  نم  رذحلا  يوقتلاب و  هتیـصوب  مالـسلا  هیلع  ادتبا  اهاوه …  سفنلا و  عم  سیل  و 
اهرذحا رغت …  یتلا  ایندلا  رذـحا  هتاقوا …  عیمج  یف  هللا  فاخی  نا  هیلع  نا  هنمزالا و  تاقوالا و  لک  نع  هیانک  ءاسم  حابـص و  لک 

یننا لقت  الف  لاح  یلع  اهنمات  .اهیلا و ال  عرسیف  هل  نیزتت  لطابلا و  لخادم  یف  هلخدت  هللا و  نع  ناسنالا  فرحت  دق  اهناف  کسفن  یلع 
 … اهنم ایندلا  کیتات  دقف  ههج  نم  تنما  یتمف  تاهجلا  عیمج  نم  ارذـح  نک  اهب …  ینبلاطت  یـسفن ال  نمام و  یف  ههجلا  هذـه  نم 
اعنام کسفنل  نکف  ررـضلا ، نم  ریثک  یلا  ءاوهالا  کب  تمـس  هورکم  هفاخم  بحت  امم  ریثک  نع  کـسفن  عدرت  مل  نا  کـنا  ملعا  (و 

نکمی يذلا  هورکملا  نم  افوخ  بحت  امم  ریثک  نع  اهعدرت  کسفن و  فکت  مل  نا  کنا  اعماق ) امقاو  هظیفحلا  دنع  کتاوزنل  اعدار و 
بحت امم  ریثک  نع  اهفکت  کسفن و  عنمت  مل  اذا  يرخا  هرابعب  ررـضلا و  نم  ریثک  یلا  اهتابغر  اهواوها و  کعفدتـس  اـهناف  هیف  عقت  نا 
سفنلا هذه  تدارا  بضغ و  اذا  تامرحملا و  نع  اهعدری  تاوهشلا و  نع  هسفن  عنمی  ناب  هل  هیصولا  دکا  مث  ررضلا …  یف  کتعق  وا 

تبلط ارـش و  کنم  سفنلا  تدارا  اذا  کظیغ  مظکا  کبـضغ و  ددرا  يرخا  هرابعب  اهدری و  اهرـسکی و  اـهرهقیلف و  رـشلل  بثوتت  نا 
 … الطاب

یناغماد
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هک نانخس  نیا  رد  .تشامگ  ماش  هب  دوخ  هاپس  همدقم  یهدنامرف  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هب  یناه  نب  حیرش  هب  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
: تسا هتشون  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  سرتب ،» ادخ  زا  دادماب  هاگماش و  ره  رد  «، » حابص ءاسم و  لک  یف  هللا  قتا  : » دوش یم  زاغآ  نینچ 

: یناه نب  حیرش 

نب ثراح  نب  هعیبر  نب  ثراح  نب  هملس  بابـض ، یلـصا  مان  هک  بابـض  نب  نایفـس  نب  دیرد  نب  کیهن  نب  دیزی  نب  یناه  نب  حیرش 
هب نوچ  و  درک ، یم  تیمکح  مدرم  ناـیم  اریز  دوب  مکح  وبا  یلهاـج  هرود  رد  حیرـش  ردـپ  یناـه  هینک  .تسا  جـحذم  هلیبق  زا  بعک 

ناگرزب زا  حیرـش  نیا  .تشاد  ینازرا  حیرـش  وبا  هینک  شرـسپ  نیمه  مان  هب  ار  وا  دـمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  روضح 
ناتـسیس رد  جاجح  راگزور  هب  هک  دـنام  هدـنز  نادـنچ  درک و  تکرـش  اـهگنج  همه  رد  وا  هارمه  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناراـی 

ربلا دبع  نب  رمع  وبا  ار  بلاطم  نیا  مامت  .تسا  هدوب  مادقملا  وبا  شا  هینک  هدرک و  كرد  ار  مالسا  یلهاج و  هرود  حیرش  .دش  هتـشک 
.تسا هدروآ  باعیتسالا  باتک  رد 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِماّشلا َیلِإ  ِِهتَمَّدَقُم  یلَع  ُهَلَعَج  اَّمل  ِئناه  َْنب  َْحیَرُش  اِهب  یّصَو 

ناصلخم زا  « یناه نب  حیرـش  «؛ هدوب هفوک  رد  یـضاق  هک  تسا  « ثراح نب  حیرـش  » زا ریغ  « یناه نب  حیرـش  » هک تشاد  هّجوت  دیاب  ( . 1}
يارب دوب و  لاس  دودح 120  ینالوط  رمع  ياراد  تکرش و  یمالسا  ياه  گنج  زا  يرایـسب  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

تواضق ناونع  هب  رمع  يوس  زا  « ثراح نب  حیرـش  » یلو ؛ دیـشون تداهـش  تبرـش  اجنآ  رد  دـش و  مازعا  ناتـسیس )  ) ناتـسجس هب  دربن 
هفوک رد  شنت  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ، تشادن ار  راک  نیا  تیحالـص  نادنچ  هکنیا  اب  دش و  بوصنم  هفوک 

 { تشاد تراظن  داد  یم  هک  ییارآ  رب  ًامئاد  یلو  ؛ درکن لزع  ار  وا 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

ار همان  نیا  همان : دنس  ( . 2  } .داتسرف ماش  يوس  هب  رکشل  همدقم  یهدنامرف  ناونع  هب  ار  يو  هک  نامز  نآ  رد  تسا  یناه  نب  حیرـش  هب 
( { ،ج 3،ص 436 هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدرک  لقن  یتوافت  كدنا  اب  نیفص  باتک  رد  « محازم نب  رصن  » یضر دّیس  زا  شیپ 

هاگن کی  رد  همان 

ماگنه نآ  رد  ، داد شصلخم  ناتـسود  زا  یکی  یناه  نب  حیرـش  تسد  هب  ار  همان  نیا  ماما  تسا  نایامن  همان  هعیلط  رد  هک  هنوگ  نامه 
رکشل همدقم  یهدنامرف  هب  هک 

.دش مازعا  ماش  يوس  هب 

تبسن دراد و  یم  رذح  رب  سوه  اوه و  هبلغ  زا  دنک و  یم  شرافس  دکؤم  روط  هب  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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نآ تلع  هب  نیا  دیاش  دزرو و  یم  دیکأت  نآ  رب  یفلتخم  تاریبعت  اب  دـهد و  یم  رادـشه  سفن  ياه  یـشکرس  ایند و  يراک  بیرف  هب 
تفگنه و لاوما  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  باحصا و  هاپـس و  نارـس  هک  دوب  نیا  هیواعم  فورعم  ياه  تنطیـش  زا  یکی  هک  تسا 
هب ای  دیـسر و  یمن  وا  درگ  هب  ناطیـش  یتح  هک  تشاد  ییاهدرگـش  هنیمز  نیا  رد  ، یـضعب هتفگ  هب  تفیرف و  یم  فلتخم  ياـه  ماـقم 

نیا فالتخا  نیا  عفر  يارب  ماما  دـش و  یم  ساـسحا  رـضن » نب  داـیز  » ماـن هب  يرگید  هدـنامرف  وا و  ناـیم  یفـالتخا  هک  دوب  نیا  ببس 
.دومرف نایب  ار  حیاصن 

هدمآ محازم  نب  رـصن  نیفـص  باتک  ینعی  همان  نیا  یلـصا  ذخأم  هغالبلا و  جـهن  مامت  باتک  لوقعلا و  فحت  رد  هچنآ  زا  لاحره  هب 
هب باطخ  ماما  هک  تسا  یلصفم  همان  زا  یکچوک  شخب  هدروآ  اجنیا  رد  یضر  دّیـس  موحرم  هچنآ  دوش  یم  مولعم  دیآ  یم  رب  تسا 

.تسا هدرک  هیصوت  ًاروضح  ای  هتشون و  یناه  نب  حیرش  رضن و  نب  دایز  مان  هب  شیوخ  ناهدنامرف  زا  رفن  ود 

***

اَّمِم ٍرِیثَک  ْنَع  َکَسْفَن  ْعَدْرَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعاَو  ، ٍلاَح یَلَع  اَْهنَمْأَت  َالَو  ، َروُرَْغلا اَْینُّدلا  َکِسْفَن  یَلَع  ْفَخَو  ، ٍءاَسَمَو ٍحاَبَـص  ِّلُک  ِیف  َهّللا  ِقَّتا 
.ًاعِماَق ًاِمقاَو  ِهَظیِفَْحلا  َْدنِع  َِکتَوْزَِنلَو  ، ًاعِداَر ًاِعناَم  َکِسْفَِنل  ْنُکَف  ِرَرَّضلا  َنِم  ٍرِیثَک  َیلِإ  ُءاَوْهَْألا  َِکب  ْتَمَس  ٍهوُرْکَم ؛ َهَفاَخَم  ، ُّبُِحت

همجرت

هک نادب.وشم  نمیا  نآ  زا  لاح  چـیه  رد  شاب و  فئاخ  نتـشیوخ  رب  هدـنبیرف  يایند  زا.نک  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  ماش  حبـص و  ره  رد 
اوه و ، يرادـن زاب  نآ  زا  یـشان  ياـه  یتحاراـن  زا  سرت  تلع  هب  يراد  یم  تسود  ار  نآ  هک  يروما  زا  يرایـسب  زا  ار  نتـشیوخ  رگا 

بضغ مشخ و  ماگنه  هب  عدار و  عنام و  ، شکرس سفن  لباقم  رد  نیاربانب  ، دناشک دهاوخ  یناوارف  ياه  نایز  يوس  هب  ار  وت  اه  سوه 
.نک عطق  ار  سوه  اوه و  ياه  هشیر  شاب و  بلاغ  ّطلسم و  شیوخ  سفن  رب 

شاب طلسم  دوخ  سفن  رب  ریسفت : حرش و 

ره رد  :» دـیامرف یم  تسخن  : دـهد یم  مهم  زردـنا  راهچ  « یناه نب  حیرـش  » هب انعمرپ  رایـسب  هاتوک و  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ٍءاَسَم ٍحاَبَص َو  ِّلُک  ِیف  َهّللا  ِقَّتا  ( ؛» نک هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  ماش  حبص و 

يرایـسب لیلد  نیمه  هب.تسا  لیاذر  مامت  زا  هدنرادزاب  لیاضف و  هّیلک  هدنریگرب  رد  حـیاصن و  همه  هعیلط  هک  تسا  يزیچ  نامه  اوقت 
دای اب  اه  هبطخ  اه و  همان  زا 

.دوش یم  عورش  اوقت  زا  يدرک 

َکِـسْفَن یَلَع  ْفَخ  َو  ( ؛» وشم نمیا  نآ  زا  لاح  چیه  رد  شاب و  فئاخ  نتـشیوخ  رب  هدـنبیرف  يایند  زا  :» دـیامرف یم  زردـنا  نیمود  رد 
( . ٍلاَح یَلَع  اَْهنَمْأَت  َال  ،َو  َروُرَْغلا اَْینُّدلا 

: تسایند ّبح  ناهانگ  مامت  همـشچرس  ، فورعم ثیدـح  نآ  قبط  اریز  ، تسا هدـمآ  اه  هبطخ  اه و  همان  زا  يرایـسب  رد  زین  زردـنا  نیا 
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نیا : دیامرف یم  ثیدح  نیا  رکذ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ،ج 2،ص 131،ح 11. یفاک ( . 1 « } ٍهَئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اَْینُّدـلا  ُّبُح  »
ایند قرب  قرز و  تسا  نکمم  دـنامب  لفاغ  يا  هظحل  ناـسنا  رگا  و   { دـنا هتفگ  نادنمـشناد  اـملع و  ناربماـیپ و  همه  هک  تسا  ینخس 

.دشاب لکشم  نآ  زا  تشگزاب  هک  دبیرفب  ار  وا  نانچ 

زا سرت  تلع  هب  يراد  یم  تسود  ار  نآ  هـک  يروـما  زا  يرایـسب  زا  ار  نتـشیوخ  رگا  هـک  نادـب  :» دـیامرف یم  تحیـصن  نیموـس  رد 
ْعَدْرَت َْمل  ْنِإ  َکَّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» دناشک دهاوخ  یناوارف  ياه  نایز  يوس  هب  ار  وت  اه  سوه  اوه و  يرادن ، زاب  نآ  زا  یشان  ياه  یتحاران 

هلمج رد  هدش و  هتفرگ  « ولع » يانعم هب  »و  ولع » نزو رب  « ومـس » هشیر زا  « ْتَمَـس ( .» 2  } ْتَمَـس ؛ ٍهوُرْکَم َهَفاَخَم  ، ُّبُِحت اَّمِم  ٍرِیثَک  ْنَع  َکَسْفَن 
( . ِرَرَّضلا َنِم  ٍرِیثَک  َیلِإ  ُءاَوْهَْألا  َِکب   { تسا هدمآ  طلست  يانعم  هب  الاب 

دنیب و یمن  ار  اه  نایز  ، نآ هب  قایتشا  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسا  راب  نایز  ياه  هتساوخ  ، سفن ياه  هتساوخ  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هراشا 
.دوش نآ  ناوارف  ياه  نایز  راتفرگ  ادابم  دنک  هشیدنا  هشیمه  سفن  ياه  هتساوخ  تبقاع  رد  هک  دهد  یم  رادشه  وا  هب  ماما  اذل 

دریگن رارق  لقع  تدایق  تحت  اه  هتـساوخ  نیا  رگا  تساه و  هتـساوخ  زا  شخب  نیا  رد  لخاد  نآ  لاثما  يدام و  تاذل  ماقم و  لام و 
.تسا ریذپان  ناربج  شیاهررض 

رب بضغ  مشخ و  ماگنه  هب  عدار و  عنام و  ، شکرـس سفن  لـباقم  رد  نیارباـنب  :» دـیامرف یم  يریگ  هجیتن  يارب  هیـصوت  نیمراـهچ  رد 
زا « هَوَْزن ( .» 1  } َِکتَوْزَِنل ،َو  ًاعِداَر ًاـِعناَم  َکِـسْفَِنل  ْنُکَف  ( ؛» نک عطق  ار  سوه  اوه و  ياـه  هشیر  شاـب و  بلاـغ  ّطلـسم و  شیوخ  سفن 
هب « ِهَظیفَحلا ( .» 2  } ِهَظیِفَْحلا َدـْنِع   { دوش یم  قالطا  یناهگان  ياـهراک  هب  تسا و  يزیچ  رب  ندـیرپ  ياـنعم  هب  « رذـن » نزو رب  « وزن » هشیر

هاوخ  ) يزیچ يرادهگن  هب  ار  ناسنا  هک  لیلد  نیا  هب  ، هدـش هتفرگ  تسارح  يرادـهگن و  يانعم  هب  « ظفح » هشیر زا  تسا  بضغ  يانعم 
ندومن هبلغ  يراک و  رب  یسک  ندرک  راداو  يانعم  هب  « فقو » نزو رب  « ْمقَو » هشیر زا  « ِمقاو ( .» 3  } ًاِمقاَو  { دنک یم  راداو  قحان ) ای  قح  هب 

 {( . تسا هدش  هتفرگ  ندرک  بوکرس  يانعم  هب  « عمج » نزو رب  « عمق » هشیر زا  « عِماق ( .» 4  } ًاعِماَق  { تسا

داهج يارب  مدرم  ندرک  جیسب  شور  : 57 همان

عوضوم

هرصبلا یلإ  هنیدملا  نم  هریسمدنع  هفوکلا  لهأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هرصب يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  يرجه  لاس 36  رد  هفوک  مدرم  هب  همان  )

همان نتم 

اّمِإ ًاِملاَظ َو  اّمِإ  اَذَه  ّیَیح  نِم  ُتجَرَخ  ِّینَإف  ُدَعب  اّمَأ 

447 ص :
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ًائیِـسُم ُتنُک  نِإ  ِیَننَاَعأ َو  ًانِـسُحم  ُتنُک  نِإَف    ّ َِیلإ َرَفَن  اَّمل  اَذَـه  ِیبَِاتک  ُهَغََلب  نَم  َهّللا  ُرّکَذُأ  ِّینإ  ِهیَلَع َو  ًاـّیِغبَم  اـّمِإ  ًاـیِغَاب َو  اـّمِإ  ًاـمُولظَم َو 
ِیَنَبتَعتسا

اه همجرت 

یتشد

زابرس منامرف  زا  ای  مدرک  یـشکرس  ای  هدید ، متـس  ای  مراکمتـس  ای  مدمآ ، نوریب  هنیدم  دوخ ، هاگیاج  زا  نم  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
تفای راکوکین  ارم  رگا  دنک : چوک  نم  يوس  هب  ات  دـسر ، وا  تسد  هب  همان  نیا  هک  مروآ  یم  یـسک  دای  هب  ار  ادـخ  نم  انامه  دـندز . 

 . دنادرگزاب قح  هب  ارم  مدوب  راکهانگ  رگا  و  دنک ، يرای 

يدیهش

یسک دای  هب  ار  ادخ  نم  .هدیـشکرس  منامرف  زا  مدرم - ای - منامرفان  هدیدمتـس ، ای  مراکمتـس  مدش ، نورب  دوخ  هاگیاج  زا  نم  دعب ، اما 
ات دهاوخب  نم  زا  مدوب  راکهانگ  رگا  دنک و  ما  يرای  مدوب  راک  وکن  رگا  دمآ ، نم  دزن  نوچ  ات  دسرب ، ودـب  ما  همان  نیا  هک  مروآ  یم 

.مدرگزاب قح  هب 

یلیبدرا

ما و هدننک  متـس  هک  یتلاح  رد  ای  تسنیا  دوخ  هلیبق  زا  مدمآ  نوریب  نم  هک  یتسردب  سپ  لوسر  رب  تاولـص  ادخ و  دمح  زا  سپ  اما 
هک نیح  رد  نم  همان  نیا  واب  هدیسر  هک  نآ  هب  ار  ادخ  مهد  یم  دایب  نم  وا و  رب  هدش  عقاو  متس  ای  راکمتس و  ای  هدش و  هدیسر  متس  ای 

راکدب مشاب  رگا  ارم و  دهد  يرای  راکوکین  مشاب  رگا  سپ  اجیه  نیرد  نم  يوسب  دمآ  نوریب 

یتیآ

ار ادخ  .دنا  هتفاترب  خر  منامرف  زا  نارگید  ای  مشکندرگ  هدیدمتـس ، ای  مراکمتـس  .ما  هدمآ  نوریب  شیوخ  هلیبق  نطوم  زا  نم  .دعب  اما 
رگا دنک و  میرای  متـشاد  وکین  یتریـس  رگا  هک  درگنب  دـیآ ، نم  يوس  هب  رگا  ات  دـسر  وا  هب  نم  همان  نیا  هک  مروآ  یم  یـسک  دای  هب 

.مدرگزاب قح  هب  ات  دهاوخب  نم  زا  مدوب  راکدب 

نایراصنا

رد  ، هدش زواجت  نم  رب  ای  زواجتم  ای  هدیدمتـس ، ای  مرگمتـس  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  ،و  مدش نوریب  ما  هلیبق  هاگیاج  زا  نم  ، دعب اما 
میرای مراـکوکین  رگا  اـت  ، دـنیایب نم  بناـج  هب  هک  دـسر  یم  ناـنآ  هب  ما  هماـن  هک  مروآ  یم  یناـسک  داـی  هب  ار  ادـخ  نم  تروص  ره 

 . دنراداو قح  هار  هب  تشگزاب  هب  ارم  مراک  دب  رگا  ،و  دنهد

حورش

يدنوار
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وه امنا  و  هسفن ، قح  یف  مالـسلا  هیلع  هنم  کشب  اذـه  سیل  امولظم ، وا  املاظ  اما  هذـه  یتلیبق  يا  اذـه  ییح  نع  تجرخ  یناف  هلوق  و 
: یغابلا .هیلع و  ایغبم  وا  ایغاب  اما  هلوق و  اذک  .عماسلا و  دنع  يا  نیبم  لالـض  یف  وا  يده  یلعل  مکایا  وا  انا  یلاعت  هللا  لوق  قاذم  یلع 

وه ام  هغلب  باتکلا و  اذه  هاتا  نم  هللااب  دشانا  يا  یلا  رفن  امل  یباتک  هغلب  نم  هللا  رکذا  انا  هلوق و  .لدعلا و  مامالا  یلع  جرخی  يذـلا  وه 
و یبتعلا ، ینم  بلط  يا  ینبتعتسا ، ائیـسم  تنک  نا  یمـصخ و  یلع  ینرـصن  انـسحم  ینار  ناف  يوحن ، هلجع  یلع  یتا  الا  هیف  بوتکم 

اودـهاج نیذـلا  هللا  ملعی  امل  مل و  ینعمب  .ریـشبلا و  ءاج  نا  امل  هجوا و  هثالث  یلع  نوکی  اـمل  و  ـالا ، ینعمب  اـنهه  اـمل  .عوجرلا و  وه 
هناب قثاو  مالک  ینناعا  انـسحم  تنک  ناف  هلوق  .ریخ و  رمال  بهذ  رفن : و  اددـشم : يرق ء  اذا  ظفاح  اهیلع  امل  سفن  لـک  نا  ـالا  ینعمب 

ام يری  دهاشلاف  نایعلاب ، رمالا  هقیقح  یلع  علطی  لماتملا و  هلماتیل  فصنملا  مالکب  ملکت  هنا  الا  یـسمب ء  سیل  هناب  كاش  ریغ  نسحم 
.بئاغلا يری  ال 

يردیک

یلع ینعی  نیبم ، لالـض  یف  وا  يدـه  یلعل  مکایا  وا  انا  و  یلاعت : هلوق  هریت  یلع و  امولظم : اما  املاظ و  اما  تجرخ  مالـسلا : هیلع  هلوق 
.عوجرلا یه  و  یبتعلا ، ینم  بلط  يا  ینبتعتسا  الا  ینعمب  اذه  امل  رفن : امل  .مصخلا  معز 

مثیم نبا 

مدوخ هلیبق ي  نایم  زا  نم  دعب ، اما   ) .هرصب تمس  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هب  هفوک  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
رد .هدید  جنر  ای  مشکرس و  ای  هدیدمتس ، ای  مرگمتـس و  ای  تسین ): نوریب  تروص  ود  زا  نم  تکرح  نیا  هک  یلاح  رد  ، ) مدش نوریب 

رگا دـننک ، تکرح  نم  بناج  هب  رتدوز  هچ  ره  ات  مزادـنا ، یم  ادـخ  دای  هب  دـسر ، یم  وا  هب  هتـشون  نیا  هک  ار  سک  ره  نم  لاح ، ره 
نیا زا  فده  .دراد ) زاب  مشور  زا  دـهد و  رارق  شنزرـس  دروم  مراک  رد  ارم  مدوب ، راکهبت  رگا  و  دـنک ، ما  يرای  مدوب ، راکوکین  نم 

هب نانآ  تکرح  تساوخرد  هفوک و  مدرم  هب  هرـصب  مدرم  اب  راکیپ  دـصق  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ندـش  نوریب  مـالعا  هماـن ،
اریز تسا ، فراع  لهاجت  باب  زا  هیلع  املاظ …  اما  ترابع : وا  هلیبق ي  هیح : .تشذـگ  شیپ  رد  هماـن  نیا  ریظن  .تسا و  دوخ  تمس 
نانآ هب  ور  نیا  زا  نارگید ، ای  تسا  مولظم  هدیدمتـس و  وا  هک  دننادب  ات  دوب  هدـشن  نشور  نارگید  هفوک و  مدرم  يارب  زونه  ناتـساد 

وا زا  ای  دـننک و  کمک  ار  وا  ای  هجیتن  رد  دـننک و  يرواد  نانمـشد  وا و  نیب  هاگنآ  دـننک ، تکرح  يو  تمـس  هب  ات  دوش  یم  روآدای 
ینعی هب  رکذم  شمود ، لوعفم  رکذم و  نامه  نآ ، لوا  لوعفم  تسا :) لوعفم  ود   ) هب يدعتم  رکذا ، .ددرگرب  قح  هار  هب  ات  دـنهاوخب 

دیدشت نودب  ای  و  الا ، ینعم : هب  ددشم  امل  هملک : .تسوا  يروآدای ، زا  ضرغ  نوچ  تسا  هتـشاد  مدـقم  ار  وا  .تسا و  یلاعت  يادـخ 
قیفوت .دینک  تکرح  نم  بناج  هب  هتبلا  ینعی ، دوب ، دهاوخ  نینچ  شیانعم  تسا و  هدش  لخاد  نآ  رب  دـیکات  مال  و  هدوب ، دـیاز  ام  هک 

.تسادخ نآ  زا 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ْنَع  ] ُتْجَرَخ یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

[ اَنَأ  ] ِْهیَلَع َو ًاّیِْغبَم  اَّمِإ  ًایِغَاب َو  اَّمِإ  ًامُولْظَم َو  اَّمِإ  ًاِملاَظ َو  اَّمِإ  اَذَه  یِّیَح  ْنِم 
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 . ِینَبَتْعَتْسا ًائیِسُم  ُْتنُک  ْنِإ  ِینَناَعَأ َو  ًانِسُْحم  ُْتنُک  ْنِإَف  ََّیلِإ  َرَفَن  اََّمل  اَذَه  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  َهَّللا  ُرِّکَذُأ  یِّنِإ 

.هیلإ سوفنلا  هلامتسا  هیلع و  بولقلا  فطع  یف  هغلبأ  ام  میسقتلا و  اذه  نسحأ  ام 

ملاظلاب دارأ  یف د«و  ( 1 هسفنل {  امضه  ملاظلاب  أدب  امولظم و  وأ  املاظ  نوکأ  نأ  امإ  نیرمأ  دحأ  نم  یجورخ  یف  یلاح  ولخی  لاق ال 
.دارأ ام  هسفن  نم  هودع  یطعأف  امولظم  هنوک  يوعدب  أدب  هودع  لوقی  الئل  و  هسفن } .» مده 

اذـه قحلا و  یلإ  بینأ  بتعأل و  یملظ  نع  ینوهن  املاظ  ینودـجو  نإ  ینوناعأ و  امولظم  ینودـجو  نإف  یلإ  نوملـسملا  رفنیلف  لاـق 
لاح لک  یلع  هیلإ  مهریفن  نایضتقی  ناهجولا  ناذه  مهرفنتسی و  نأ  دارأ  امنإ  هنأل  نیهجولا  الک  یلع  لصحی  هدارم ع  نسح و  مالک 

اهأرق نـم  هءارق  یف  قراـطلا 4 } . هروس  ( 2 ٌِظفاح {  اْهیَلَع  اَّـمل  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْنِإ  یلاـعت  هلوقک  ـالإ  ینعمب  اـنهاه  اـمل  لزنملا و  یحلا  و 
دیدشتلاب

یناشاک

هب ترضح  نآ  نتفر  دزن  هرصبلا ) یلا  هنیدملا  نم  هریسم  دنع   ) هفوک لها  يوس  هب  هداتـسرف  هک  تسا  يا  همان  نیا  هفوکلا ) لها  یلا  )
هب سپ  اذه ) ییح  نم  تجرخ  یناف   ) راگدیرفآ لوسر  رب  دورد  راگدرورپ و  دمح  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) لمج گنج  هب  هرـصب  يوس 
نم هب  ملظ  هک  یتلاح  رد  ای  امولظم ) اـما  و   ) ما هدـننک  ملظ  هک  یتلاـح  رد  اـی  اـملاظ ) اـما   ) دوخ هلیبق  زا  مدـمآ  نوریب  نم  هک  یتسرد 

فراع لهاجت  باب  زا  تاملک  نیا  وا  رب  هدش  عقاو  متس  هک  متسه  یـسک  نآ  ای  هیلع ) ایغبم  اما  و   ) راکمتـس ای  و  ایغاب ) اما  و   ) هدیـسر
دورو نآرق  رد  هچنانچ  مصخ ، معز  هب  ای  دوبن  فشکنم  هفوک  لـها  رب  وا  لاـح  تقیقح  هک  دوب  ینیح  رد  مـالک ، نیا  داریا  اـی  .تسا 

هب ادـه ) یباتک  هغلب  نم   ) ار ادـخ  مهد  یم  دای  هب  نم  و  هللا ) رکذا  انا  و  ( ) نیبم لالـض  یف  وا  يدـه  یلعل  مکاـیا  وا  اـنا  و  : ) هک هتفاـی 
دشاب و هدیاز  ام )  ) دننک ففخم  ار  امل )  ) رگا نم و  يوس  هب  دـیآ  نوریب  هک  ینیح  رد  یلا ) رفن  امل   ) همان نیا  وا  هب  دیـسر  هک  یـسک 
( ینناعا  ) راکوکین مشاب  رگا  سپ  انـسحم ) تنک  ناف   ) .اجیه نیا  رد  نم  بناج  هب  دیآ  نوریب  هک  دیاب  هنیآ  ره  ینعی  .رفنیل  ینعی  رفنل 
ار و وا  مزاس  دونـشخ  هچنآ  نم  زا  دـیوجب  ینبتعتـسا )  ) رادرکدـب مشاب  رگا  و  ائیـسم ) تنک  نا  و   ) راصنا ریاس  نوچ  ارم  دـهد  يراـی 
ره داتقعا  ییاسانش و  هب  رظن  تحلصم  تمکح و  هجو  رب  دومرف  مالک  نیا  يارجا  ترـضح  نآ  راگدرک  نوع  هب  نآ  هب  دوش  یـضار 

تسا سمشلا  نم  رهظا  ترضح  نآ  لاوحا  قفاوم ، ناصلخم  قداص و  ناتسود  رب  اما  توق  فعض و  زا  سک 

یلمآ

ینیوزق

لوا لوعفم  تساوخ : ددم  رکـشل و  ناشیا  زا  و  لمج )  ) باحـصا عفد  يارب  دوب  هرـصب  مزاع  هنیدم  زا  هک  یتقو  تشون  هفوک )  ) لهاب
تسا و الا )  ) ینعمب هددـش ) امل   ) تسا و لوا ) لوعفم   ) مها هکنآ  اـی  شلوط ، ببـسب  اـی  تسا  هتـشاد  رخوم  تسا  هغلب ) نم  ( ) رکذا )

نوریب نم  .تسا  حـصا  لوا  دـیکات و  يارب  مال )  ) هدـیاز و ام )  ) تسا و ففخم  ای  یلا ) رفنلا  الا  لـعفی  ـال  نا   ) هک تسا  ریدـقت  نیاـب 
نیا وا  هب  دسر  هک  رهب  لجوزع  ار  يادخ  مهدیم  دایب  نم  هدش و  هدرک  متس  ای  هدننک  متـس  ای  مولظم  ای  ملاظ  ای  دوخ  هلیبق  زا  ما  هدمآ 

قحب و عوجر  نم  زا  مشاـب  هدرکیم  دـب  رگا  و  دـنک ، تناـعا  مشاـب  هدرکیم  کـین  نم  رگا  سپ  نم ، يوـسب  دوـش  هناور  هک  نم  هماـن 
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.دنک بلط  ناشیا  یئوجاضر 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هرصبلا یلا  هنیدملا  نم  هریسم  دنع  هفوکلا ، لها  یلا 

رد هرـصب  يوس  هب  هفرـشم  هنیدم ي  زا  ندرک  تکرح  تقو  رد  هفوک  لها  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
.لمج گنج 

رفن امل  اذـه  یباتک  هغلب  نم  هللا  رکذا  ینا  هیلع و  ایغبم  اما  ایغاب و  اما  امولظم و  اما  املاظ و  اما  اذـه ، ییح  نم  تجرخ  یناف  دـعب ، اما  »
« .ینبتعتسا ائیسم  تنک  نا  ینناعا و  انسحم  تنک  ناف  یلا ،

هک یتلاح  رد  ای  نم ، لزنم  نیا  زا  مدمآ  نوریب  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
هب ار  ادخ  ما  هدنروآ  دای  هب  نم  ما و  هدش  هدرک  نایغط  ای  ما و  هدننک  نایغط  ای  ما و  هدش  هدرک  ملظ  هک  یتلاح  رد  ای  ما و  هدـننک  ملظ 
ارم دنک  يرای  تناعا و  راکوکین  نم  مشاب  رگا  سپ  نم ، يوس  هب  دنک  چوک  هتبلا  هنیآ  ره  هک  وا  هب  نم  بوتکم  نیا  دسرب  هک  یسک 

.قح يوس  هب  ارم  نتشگرب  عوجر و  دنک  بلط  رادرکدب  مشاب  رگا  و 

یئوخ

یمـس مث  دـسحلا  یغبلا  لـصا  داـسفلا و  یغبلا :)  ) اـهنم هلیبق  نجلا : نم  یح  هلیبقلا و  ینعا  یحلا  دجـسم  هنم  هلیبقلا و  یحلا :) : ) هغللا
نایب فطع  اذـه  اذـه : ییح  بارعالا : نیرحبلا .- عمجم  هیلا - اوعرـسا  یـشلا ء  یلا  اورفن  و  یلا ) رفن  ، ) ملاظ دـساحلا  نال  ایغب  ملاظلا 

ءاـعداب هنیدـملا  یف  نونکاـسلا  هیمالـسالا  هدـحولا  هیاـنعب  راـصنالا  عـم  مه  وا  نورجاـهملا  شیرق  مه  اذـه و  هـظفلب  ریبـعتلا  یحلل و 
تناک یتلا  هنیدملا  یلا  مهترکف  هفوکلا و  لها  رظن  تفلی  فقوملا  جرح  ناف  مهنونیاعی  مهناک  یتح  انهذ  نیبطاخملا  دـنع  مهروضح 

اهلوخدم ناک  اذا  ماهبالا و  دیدرتلا و  دیفت  اما : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  نم  دقعلا  لحلا و  لهال  مالـسالل و  ازکرم 
یلا يدـعتی  لیعفتلا  باب  نم  رکذا : اروفک ،) اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیدـه  انا  : ) یلاعت هلوقک  میـسقتلاب  رعـشی  هانعم  یف  اـم  عمجلا و 

انیدـل عیمج  امل  لک  نا  و   ) یلاعت هلوقک  الا  ینعمب  دـیدشتلاب  امل : هغلب ،)  ) هلوق لعاف  یباتک : هغلب ،) نم   ) و هللا )  ) هلوق اـمه  نیلوعفم و 
نم هیلع ، هلوق : یلا  املاظ - اما  هلوق : و  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .هدـئازلا  ام  دـیکاتلا و  مال  نم  هبکرم  فیفختلاب  و  سی ) نورضحم 22 -

: یلزتعملا حراشلا  لاق  .هریغ و  وا  مولظم  وه  له  اوفرعیل  مهریغ  هفوکلا و  لهال  ترهظ  دعب  نکت  مل  هیضقلا  نال  فراعلا  لهاجت  باب 
- نیرما دـحا  نم  یجورخ  یف  یلاح  ولخی  ال  لاق : هیلا ، سوفنلا  هلامتـسا  هیلع و  بولقلا  فطع  یف  هغلبا  ام  میـسقتلا و  اذـه  نسحا  ام 

هعبت و  تجرخ )  ) هلوق یف  ملکتملا  ریمـضلا  نع  الاح  امولظم ) اما  املاظ و  اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یلزتعملا  حراشلا  لعج  لوقا : .خلا 
لها دـییات  جرحلا و  فـقوملا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم دـیدرتلا  راـهظا  .ضارتعـالا  نـم  وـلخی  ـال  ریـسفتلا و  اذـه  یلع  مـثیم  نـبا 

ریبعتلا اذـهب  سفنلا  مضه  فقوملا  بسانی  هعقوم و ال  هماقم و ال  بساـنی  ـال  اـمولظم  وا  اـملاظ  هنوک  نم  هلاـح  ماـهبا  یف  کیکـشتلا 
وه له  اوفرعیل  مهریغ  هفوکلا و  لهال  ترهظ  دعب  نکت  مل  هیصقلا  نال  و   ) مثیم نبا  هرکذ  ام  حصی  .یلزتعملا و ال  هرکذ  امک  نهوملا 
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نوفرعی مهدـنع و ال  هلاح  حـصی  فیکف ال  مهنم  شیج  روضح  هفوکلا و  لها  مامتهاب  لوتقملا  نامثع  وه  هریغ  نـال  هریغ ) وا  مولظم 
یلا سانلا  هوعد  یف  فلاخملل  دنتسملا  لشفلل و  بجوملا  ریبعتلا  اذهب  مهکش  دیوی  یتح  یغبلا  ملظلا و  نع  مالسلا ) هیلع   ) یلع هئارب 

راصنالا نیرجاهملا و  نم  هنیدم  هملسم  وا  شیرق  هلیبق  هنم  دوصقملا  یحلا  نع  الاح  هلعج  حصالا  .هرـضملا و  نع  فکلا  لیذختلا و 
ارکاش و اما   ) هیالا یف  درو  امک  لک  وا  عمج  ظفل  رابتعاب  درفملاب  ریبعتلا  یمالسالا و  هیح  هنیدملا  هملسم  يرـصنعلا و  هیح  اشیرق  ناف 

ایغبم  ) هلوق هدیوی  و  امولظم ، مهضعب  املاظ و  مهضعب  نوکلاح  هنیدملا  هملسم  وا  شیرق  نیب  نم  تجرخ  ینا  دوصقملا  و  اروفک .) اما 
یلا هبسنلاب  هیلا ال  مهرفن  دعب  هلامعا  یلا  رظنلاب  انـسحم ) تنک  ناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  هیلع ) ایغبم   ) لوقی نا  بسنالاف  الا  و  هیلع )
انعم اذه ) ییح  نع  تجرخ  یناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) همالک یف  جردنا  و  ابلاغ ، عراضملا  ینعم  دیفت  نا )  ) دـعب یـضاملا  ظفل  و  هلبق ، ام 
هعیب هیمالسالا و  همالا  یلع  هماعزلل  هیدصت  دعب  مالسلا ) هیلع   ) هنا یه  .هیمالـسالا و  میلاعتلا  بل  یه  هیماس  هیطارقومیدب  رعـشی  ایبهذ 
مویلا وهف  هتلیبق  هیح و  نع  جرخ  هرساب و  یمالسالا  بشعلل  هسفن  ملـس  هیرـصنعلا و  یناعملا  عیمج  نع  درجت  همامالاب  هعم  نیملـسملا 

نع اجرخی  مل  راصنالا و  نیرجاهملا و  انبا  اناک  رمع  رکبابا و  ناف  هثالثلا ، ءامعزلا  نم  همدقت  نم  فالخب  هماع  یمالسالا  بعشلا  نبا 
مل ضعب و  قوف  اهـضعب  تاقبط  برعلا  هلعج  نم  رمع و  همظن  يذـلا  ایاطعلا  ناوید  نم  رهظی  اـمک  برعلا  اـنبا  اـمهف  برعلل  بصعتلا 
هیح نبا  رهظ  دـقف  نامثع  اما  و  یتش ، دراوم  یف  هیعامتجالا  مهقوقح  طقـسا  یلاوم و  مهلعج  اقح و  سانلا  رئاـس  نم  ملـسا  نمل  عاری 

هفـسلفلا اذـه  ع )  ) دـکا دـق  .هولتق و  هتموکح و  یلع  اوراـث  هیلع و  اومقن  یتح  مهلاـم  تیب  نیملـسملا و  روما  مهیلا  ضوف  هیما و  ینب 
یلع هماعلا  هتماعز  هعیبط  درجتلا  اذـه  ناف  هیح  ناک  لاـح  يا  یلع  هیح  نع  درجت  يا  اـمولظم ) …  وا  اـملاظ   ) هلوقب هقیمعلا  هیماـسلا 
اذه همالک  و  یحلا ، نع  جورخلا  یعاود  نم  اراص  امبر  نیناونعلا  مالک  ناف  امولظم ، وا  املاظ  هنوک  نم  هیح  عضوب  هل  طبر  همالا و ال 

هک تسیا  هماـن  زا  همجرتـلا : .یلا  اوملهف  مکنم  بعـشلا و  نم  اـنا  لاـق : هناـکف  هترـصنب  ماـیقلل  هفوکلا  لـها  فاطعتـسا  یف  ریبـعت  غلبا 
راکمتس ای  هک  مدش  نوریب  هلیبق  نیا  زا  نم  هک  یتسارب  دعب ، اما  تسا : هتشاگن  هفوک  لهاب  هرصبب  هنیدم  زا  نتفر  ماگنه  رد  شترضح 

عالطا ضحمب  هک  منک  یم  همان  نیا  ياه  هدنناوخ  همه  روآدای  ار  ادخ  و  شکزواجت ، ای  دـندوب و  زواجتم  ای  شکمتـس ، ای  دـندوب و 
.دنیامن ضارتعا  نمب  دننک و  هلگ  نم  زا  مراتفردب  رگا  و  دنهد ، يرای  ارم  مراتفر  کین  رگا  ات  دننک ، چوک  نم  يوسب  نآ  نومضم  زا 

يرتشوش

لزن امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا يور : لوالا ، هباتک  حرـش  یف  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هلقن دق  و  هلمج ،)  ) یف فنخموبا  باتکلا  اذه  يور  لوقا :
سابع و نبا  ع )  ) ثعبف کلذـب ، مالـسلا ) هیلع   ) هیلا مشاـه  بتکف  یـسوموبا ، هدـعوتف  یـسوم ، یبا  یلا  هبتع  نب  مشاـه  ثعب  هذـبرلا 

دیز ارامع و  و  ع )  ) نسحلا اهنم  ثعب  راق و  يذ  یلا  هذبرلا  نع  لحرف  مالـسلا ،) هیلع   ) هنع اطباف  یـسوم  یبا  یلا  رکب  یبا  نب  دـمحم 
یفف .هفوکلا  لهال  رامع  و  ع )  ) نسحلا هنومـضم  یکح  دـقل  .باتکلا و  اذـه  مهعم  بتک  و  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  ناحوص و  نب 

نـسحلا لخد  امل  و  هناکم ، بعک  نب  هظرق  هیالو  و  هلازتعاب ، یـسوم  یبا  یلا  راـمع  نسحلا و  عم  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يربطلا :) )
ینا و  امولظم ، وا  املاظ  اذه  یجرخم  تجرخ  ینا  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  سانلا  اهیا  الاق : هفوکلا  دجـسم  رامع  و  (ع )
تنک نا  و  ینناعا ، نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) امولظم تنک  ناف  رفن ، الا  اـقح  یعد هللا  ـالجر  هللا  رکذا 
اورمف اورفناف ، امکح ؟ تلدـب  وا  لاـمب  ترثاتـسا  لـهف  ردـغ ، نم  لوا  ینعیاـب و  نم  لوـال  ریبزلا  هحلط و  نا  هللا  .ینم و  ذـخا  اـملاظ 

هذه : ) مهل لوقی  و  دعاقتلاب ، مهرمای  ناک  یـسومابا  نال  باتکلا  اذـه  هفوکلا  لها  یلا  ع )  ) بتک امنا  .رکنم و  نع  اوهنا  و  فورعمب ،
اودـمغا .بکارلا  نم  ریخ  مئاقلا  و  مئاقلا ، نم  ریخ  دـعاقلا  و  دـعاقلا ، نم  ریخ  ناـظقیلا  و  ناـظقیلا ، نم  ریخ  اـهیف  مئاـنلا  ءامـص ، هنتف 

لوق یبنلا .) نم  کلذ  تعمس  ینا  .هنتفلا و  هذه  یلجنت  و  رمالا ، اذه  مئتلی  یتح  مکیـسق  راتوا  اوعطقا  و  مکتنـسا ، اولـصنا  مکفویس و 
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هنا فنخم  یبا  ربخ  نم  تفرع  دق  هرـصبلا ) یلا  هنیدملا  نم  هریـسم  دـنع  هفوکلا  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا
ییح نع  (: ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  اذـه ) ییح  نم  تجرخ  یناف  دـعب  اما  : ) هلوق .راق  يذ  نم  ناک 

( ییح نع   ) وا ییح ) نم  : ) لوـقا .یتـلیبق و  مثیم : نبا  لاـق  .یلزنم و  هاـنعم  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  خـسنلا ، لـک  یف  ییح )  ) مث اذـه .)
رم و  اذه .) یجرخم  تجرخ  یناف   ) فنخم یبا  باتک  وه  و  هدنتسمف ، یجرخم .)  ) لصالا و  هنع ،) هللا  یـضر   ) یـضرلا نم  فیحـصت 

لمجلا و یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) ظفلب هفوکلا  لهال  مالـسلا ) هیلع   ) همالک هنع ) هللا  یـضر   ) رامع و  ع )  ) نسحلا لقن  اضیا :
جرخ نم  ناف  هیلع ) ایغبم  اما  ایغاب و  اما  و  امولظم ، اما  املاظ و  اـما   ) .هیلع هبتـشاف  اـطخ  اـمهبرق  یفخی  ـال  و  یجرخم ) ( ) نوثکاـنلا مه 

مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  اـنا ،) و  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  ینا ) و   ) .امهدـحا نـم  نوـکی  نا  دـبال  لاـتقل 
الا ینعمب  امل ) : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق  امل ) اذـه  یباـتک  هغلب   ) .لوا لوعفم  نم )  ) .هیمهـالل مدـق  ناـث  لوعفم  هللا  هللا ) رکذا  (. ) هیطخلا

دیکاتلا مال  اهیلع  لخد  هدئاز  ام )  ) و هففخم ، الا و  ینعمب  هددشم  امل  مثیم : نبا  لاق  و  ظفاح ،) اهیلع  امل  سفن  لک  نا  : ) یلاعت هلوقک 
: يا رفن )  ) .یناثلا نیعتف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  سیل  یفن و  نا )  ) مدـقت هطرـش  تبث ، نا  الا  ینعمب  امل  نوک  تلق : .یلا  نرفنیل  يا :

انیلا جرخ  و  لجر ، هئامعبـسب  هنیدـملا  نم  انلبقا  لاق : هیفنحلا  نب  دـمحم  نع  يربطلا  يور  و  ینناعا ) انـسحم  تنک  ناف  یلا   ) .صخش
هیلع  ) یلع لاق  لیفطلا  یبا  نع  .فالآ و  هتـس  لاقی  و  لئاو - نب  رکب  مهرثکا  نافلا ، انلوح  نم  انیلا  مضنا  و  فالآ ، هعبـس  هفوکلا  نم 
یلع تدـعقف  لجر ، و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) لـجر فلا  رـشع  اـنثا  هفوکلا  نم  مکیتاـی  مالـسلا :)

(: هبیتق نبا  ءافلخ   ) یف .یعوجر  بلط  يا : ینبتعتسا ) انیسم  تنک  نا  و   ) .الجر اوصقن  الجر و ال  اوداز  امف  مهتیـصحاف  راق ، يذ  هفجن 
هنلا یـضر  ام  لاق و  امیف  قدـص  ام  و  نیتعامجلا ، نیتاه  یلا  صوخـشلا  نع  مکاهنی  یـسومابا  نا  سانلا  اهیا  هفوکلا : لهال  رامع  لاق 
یتلا اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  : ) لجوزع لاـق  لاـق ، اـمب  هداـبع  نع 

یتح ال مهولتاق  و  : ) یلاعت لاق  و  نیطسقملا .) بحی  هللا  نا  اوطسقا  لدعلاب و  امهنیب  اوحلصاف  تءاف  ناف  هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت 
کفسیف سانلا  اولخی  مهتویب و  یف  اوسلجی  نا  نم  یـسوموبا ، هرکذ  امب  هدابع  نم  ضری  ملف  هلک هللا ،) …  نیدلا  نوکی  هنتف و  نوکت 

هللا حلـصا  ناف  هوعبتاف ، رـصنلاب  یلوا  نم  اورظنا  مهججح و  نم  اوعمـسا  نیتعامجلا و  نیتاـه  یلا  اـنعم  اوریـسف  ضعب ، ءاـمد  مهـضعب 
یلا یفت ء  یتح  اهومتلتاقف  هیغابلا  هئفلا  یلا  مترظن  ضعب ، یلع  مهـضعب  یغعب  نا  و  هللا ، قح  متیـضق  دـق  و  نیروجام ، متعجر  مهرما 
یلص  ) هللا لوسر  نا  دهشا  ینا  اما  یـسوم : یبال  لاق  ارامع  نا  فنخم :) یبا  لمج   ) يور .مکیلع و  ضرتفا  هنلا و  مکرما  امک  هللا  رما 

ادوهـش کـل  نمیقـال  تئـش  نا  نیطـساقلا و  لاـتقب  مهرما  و  یمـس ، نم  مهیف  هل  یمـس  و  ساـنلا ، لاـتقب  اـیلع  رما  هللا  هلآ ) هیلع و  هللا 
كرذح كدـحو و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) كاهن امنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نودهـشی 

یـسوموباف هتوبن ، تایآ  نم  رامع  هلقن  امک  هدـحو ، یـسوم  یبـال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یهن  و  تلق : .هنتفلا  یف  لوخدـلا  نم 
نب دعس  رمع و  نب  هللادبعف  کلذ ، یف  ادرفتم  ناک  وهف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما نع  سانلا  هطیبثت  هنتف  یلوالا  نیتنتفل ، اشنم  راص 
هیلع  ) هنع یسوم  یبا  لثم  سانلا  اوطبثی  ما  هریغ و  اولزتعا  و  مالسلا ) هیلع   ) هولزتعا هبعش  نب  هریغملا  هملـسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبا 

نینموملاریما هعیـشل  هضغبم  اهنوک  عم  هشیاع  هب  تفرتعا  ناکمب  لالجلا  نم  ناک  و  ناحوص - نب  دیز  کلذ  یلا  راشا  دق  و  مالـسلا .)
یبا یلا  یموا  هعوطقملا و  هدی  لاش  ناحوص و  نب  دیز  هیلا  ماق  طیبثتلاب ، سانلا  یسوموبا  رما  امل  يربطلا :)  ) یفف .هلثم  مالسلا ) هیلع  )

اوقدص و نیذـلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقل  نونتفی و  مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا  : ) الت یـسوم و 
یف هطبخ  هتیمکح و  هنتف  هیناثلا : .نیعمجا و  هیلا  اورفنا  و  نیلسرملا ، دیس  طارص  نینموملاریما  یلا  اوریـس  يدان : مث  نیبذاکلا ) نملعیل 
یبال لاق  هنا  يربطلا :)  ) یفف یناویخلا ، ریخ  دبع  دـیز  رامع و  ریغ  یـسوم  یبا  یلع  در  دـق  .نایب و  یلا  جاتحی  حـضاو ال  اضیا  کلذ 

: لاق هتعیب ؟ ضقن  هب  لحی  اثدح  مالسلا ) هیلع   ) یلع ثدحافا  لاق : .یلب  لاق : ع ؟)  ) ایلع اعیابی  ملا  نیلجرلا  نیذه  نع  ینربخا  یـسوم :
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قرفلا هذه  نع  اجراخ  ادحا  ملعت  له  ینربخا  يردـت ، یتح  كوکرات  نحنف  يردـت  تنک ال  اذا  تیتا ، تیرد و ال  ال  لاق : يردا ، ال 
هقرف ماشلاب و  هیواعم  هرـصبلا و  .ریبزلا  و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لـصفلا   ) هحلط هفوکلا و  رهظب  یلع  عبرـالا 

ای تکـسا  ریخ : دـبع  هل  لاقف  سانلا ، ریخ  کـئلوا  یـسوموبا : لاـق  ودـع ؟ مهب  لـتاقی  ـال  یف ء و  مهب  یبجی  ـال  دوعق  زاـجحلاب  هعبار 
.کشغ کیلع  بلغ  دقف  یسومابا 

هینغم

نایب فطع  اذه  بارعالا : .دیری  امب  هیضرا  نا  ینم  بلط  ینبعتسا : .هیلا و  عرسا  یـشلا ء : یلا  و  دعتبا ، عزج و  یـشلا ء : نم  رفن  هغللا :
: یـضرلا فیرـشلا  لاق  ینعملا : .الا  دـی  ینعمب  دـشتلاب  امل  و  لوا ، لوعفم  هغلب  نم  و  رکذال ، ناث  لوعفم  هللا  و  لاـح ، اـملاظ  و  ییحل ،

ینعملا و  لمجلا ، باحـصا  لاتقل  هرـصبلا  یلا  اهجوتم  هرونملا  هنیدـملا  نم  جرخ  نیح  هفوکلا  لـها  یلا  هلاـسرلا  هذـه  ماـمالا  لـسرا 
امولظم ناک  نا  و  ملظلا ، نع  هوفک  املاظ  ناک  ناف  امولظم ، ما  ناک  املاظ  هیلا  اوعرـسی  نا  مهیلا  بغر  مامالا  ناـب  صلختی  و  حـضاو ،

هاری نم  یلع  یتح  عیمجلا  یلع  هجحلل  ءاقلا  وه  امنا  و  الک ، فلا  و  الک ، ..هرما  یف  مامالا  نم  اکـش  اذـه  سیل  .ملاظلا و  نم  هوفـصنا 
: لاق املاظ .؟ هرصنن  فیک  هل : لیق  امل  .امولظم و  ما  املاظ  كاخا  رصنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  لوقب  ریکذت  و  املاظ ،

بحلا اهدوسی  هایح  یلع  انواعتم  اکسامتم و  ایناسنا  ناک  اذا  الا  قحب  ایمالسا  نوکی  نل  عمتجملا  نا  اذه  انلدی  .ملظلا و  نع  هوفکت  نا 
ریخ متنک  اهبرغ : یف  ضرالا و ال  قرش  یف  مویلا  قحب  یمالسا  عمتجم  ال  لوقلا : حص  انه  نم  .ءافـصلا و  نمالا و  اهرمغی  و  ءاخالا ، و 

.نارمع لآ   110 رکنملا - نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمات  سانلل  تجرخا  هما 

هدبع

تناک نا  یلا  رفن  امل  هلوق  رکذا و  لوعفم  هغلب  نم  اذـه : یباتک  هغلب  نم  اهلزنم …  وا  هلیبقلا  نطوم  یحلا  اذـه : ییح  نم  تجرخ  … 
نا ینم  بلط  يا  ءاضرلا  يا  یبتعلا  ینم  بلط  ینبتعتـسا  دـیکاتلل و  مـاللا  هدـئاز و  یهف  هففخم  تناـک  نا  ـالا و  ینعمب  اـملف  هددـشم 

یتئاسا نع  جورخلاب  هیضرا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا نآ  رد  هک  لمج ، باحصا  گنج  هب   ) هرـصب هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هفوک  لها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
رد مدمآ  نوریب  هرصب ) مزع  هب  هنیدم  زا   ) دوخ هلیبق  ياج  زا  نم  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  هتـساوخ :) کمک  ناشیا 

جنر ای  شکندرگ و  ای  و  هدید ، رگمتس  ای  مرگمتس  ای  دسانـش ) یمن  ار  شنامز  ماما  هدوبن  انـشآ  تقیقح  اب  هک  یـسک  دزن   ) هک یلاح 
هک تسناد   ) رگا دـیآ ، مدزن  دوز  ات  مروآ  یم  دـسر  یم  وا  هب  ما  همان  نیا  هک  یـسک  دای  هب  ار  ادـخ  نم  تروص ) ود  ره  رد   ) و هدرب ،
نم زا  ار  ناشیا  يدونـشخ  یتسرد و  هب  تشگزاب  تسنادن  تسرد  ار  مرادرک  رگا  و  دـیامن ، مکمک  دوب  تسرد  مشور  راک ) نیا  رد 

ار مولظم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشاد و  رظن  رد  ار  ادخ  دیاب  هکلب  دیاین ، نوریب  هناخ  زا  هتفرگ  هناهب  دـیابن  یـسک  نیاربانب   ) دـهاوخب
نیا رد  هک  دراذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  دـهد  صیخـشت  ار  مولظم  ملاظ و  تسناوتن  رگا  هلب  دومن ، رکنم  زا  یهن  ار  ملاظ  کـمک و 

(. تسا هتفریذپ  وا  ینادان  رذع  تروص 
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ینامز

هفوک مدرم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  توعد 

هیواعم ای  متسه  ملاظ  نم  ای  .دیوگیم  نخس  نحل  نیا  اب  دوخ  يوسب  نانآ  بذج  ناناملسم و  نادجو  کیرحت  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 
.دینک تیامح  نآ  زا  دیبایب و  ار  تقیقح  دیوش و  جیـسب  هک  تسا  نیا  تلم  امـش  هفیظو  هیواعم ، تلود  ای  تسا  ینوناق  نم  تلود  ای 

هشیدـنا و رکفب و  ار  مدرم  ات  دـیوگیم  نخـس  نحل  نیا  اب  اما  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  تسا و  قح  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نیع  رد 
، نادان هدنونـش  رگید  يوس  زا  دـنرادن و  يدـیدرت  هدـیقع  رکف و  رد  هک  تسا  یناسک  صوصخم  شور  نیا  دزیگنارب  یباـی  تقیقح 

ریـسم رد  امـش  ای  ام  : ) دـیامنیم نایب  روطنیا  دوخ  ربمایپ  نابز  زا  ارنآ  هنومن  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  تواـفت  یب  و  لاـحیب ،
ریبدـت و یتقو  دـشابن ، كرحت  ورین و  یتقو  دـشابن ، ناـمیا  یتـقو  دـشابن ، تیفرظ  تقو  متیـسه .) راکـشآ  یهارمگ  اـب  اـی  تیادـه و 

.دراد سوکعم  هجیتن  طلغ و  اهشور  نیا  مامت  هکیتروص  رد  دنریگیم  هرهب  باعرا  دیدهت و  تناها ، کیتکات  زا  دشابن  تیریدم 

يزاریش دمحم  دیس 

( اذه ییح  نم  تجرخ  یناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) .لمجلا برح  یف  هرـصبلا ) یلا  هنیدـملا  نم  هریـسم  دـنع  هفوکلا  لها  یلا  )
هنکل ملظلا ، وه  یغبلا  ایغاب ) اما  امولظم و  اـما  اـملاظ و  اـما   ) ماـمالا ینکـس  لـحم  هرونملا ، هنیدـملا  هب  دارملا  و  هلیبقلا ، لـحم  یحلا :

مالـسلا هیلع  هنوک  دارملا  و  هیلع ) ایغبم  اما  و   ) سفنلا ملظ  نم  معا  وه  يذلا  ملظلا  فالخب  ریغلا  ملظ  یف  رهاظ  یغبلا  نال  هنم ، صخا 
( اذه یباتک  هغلب  نم   ) هناحبـس هللا  مساب  بلطا  يا  هللا ) رکذا  ینا  و   ) .نیتلاحلا يدحا  یف  هشئاع ، ریبزلا و  هحلط و  هئادـعا  یلا  هبـسنلاب 

ائیـسم تنک  نا  و   ) يرما یف  ینناعا ) انـسحم  تنک  ناف   ) يوحن ادصاق  هفوکلا  نم  جرخ  رفاس و  يا  یلا ) رفن  امل  ( ) رکذا  ) لوعفم اذه 
مالـسلا هیلع  هلبق  لاق  دـق  .فاصنالا و  هیاغ  یف  مالـسلا  هیلع  مامالا  نم  مالکلا  اذـه  و  یتئاـسا ، نع  عوجرلا  ینم  بلط  يا  ینبتعتـسا )

(. نیبم لالض  یف  وا  يده  یلعل  مکایا  انا و  : ) میرکلا نآرقلا 

يوسوم

یلا رفن  .هیلا  لصو  باتکلا : هغلب  .هیلع  يدـتعملا  هیلع : یغبملا  .يدـتعملا  یغابلا  داسفلا و  یغبلا : .اهلزنم  هلیبقلا و  نطوم  یحلا : هغللا :
.هیضرا نا  ینم  بلط  يا  یضرلا  يا  یبتعلا  ینم  بلط  ینبتعتـسا : .یندعاس  ینناعا : .هنع  دعتبا  ههرک و  هنم  رفن  هیلا و  عرـسا  یـشلا ء :

اذـه یباتک  هغلب  نم  هللا  رکذا  ینا  هیلع و  ایغبم  اما  ایغاب و  اما  امولظم و  اما  املاظ و  اما  اذـه : ییح  نم  تجرخ  یناف  دـعب  اما  : ) حرـشلا
لاتقل هنیدـملا  نم  هجورخب  هفوکلا  لها  مالعا  باتکلا  نم  هضرغ  ینبتعتـسا ) ائیـسم  تنک  نا  ینناعا و  انـسحم  تنک  ناف  یلا  رفن  امل 
اهدش هیلا و  اهبذج  بولقلل و  هلامتسا  نم  هیف  امل  قیقرلا  بولسالا  اذه  لمعتسا  دق  هیلا و  مهرافنتـسا  هتاقالم و  یلع  مهثح  نیثکانلا و 
ریبزلا هحلط و  نیثکانلا  لاتقل  هجورخب  املاظ  اما  نیلجر  دحا  وه  هنیدـملا و  نم  جرخ  هنا  مهربخا  .هنع  ثحبلا  قحلا و  وحن  علطتلا  یلا 
مهیلع ایدتعم  اما  وهف  یلاتلاب  برحلا و  اونلعا  هعیبلا و  اوثکن  دوهعلا و  اوناخ  ثیح  مهلبق  نم  امولظم  اما  مهفلخ و  نم  نینموملا و  ما  و 

هلوق دح  یلع  وه  اورظنی و  اوثحبی و  یک  مهل  جاردتسالا  باب  نم  وه  امنا  هفقوم و  یف  اکش  سیل  اذه  مهلبق و  نم  هیلع  يدتعم  وه  وا 
( نیبم لالض  یف  يده  یلعل  مکایا  انا و  : ) یلاعت

یتای نا  مهنم  هباتک - هلـصو  نم  لک  مهاعد - هللااب و  مهدـشان  مث  قحلا …  اوعبتی  رظنلا و  اودـیعی  یک  مهرکفل  اکیرحت  مهل و  هراـثا 
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قحلا و قاقحال  کـلذ  یف  هدـعاس  مهل  هبرح  مهیلا و  هجورخ  یف  قحلا  یلع  ناـک  ناـف  هتیـضق  سردـی  هماـما و  فقی  اعرـسم و  هیلا 
رصن نمم  حصانلا  اذه  نوکی  کلذب  لطابلا و  نع  فکلا  قحلاب و  یـضرلا  هنم  بلط  ایـصاع  ائیـسم  هریـسمب  ناک  نا  لطابلا و  قاهزا 

 … لطابلا لذخ  قحلا و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِهَرْصَْبلا َیلإ  ِهَنیدَْملا  َنِم  ِهِریسَم  َْدنِع  ِهَفوُْکلا  ِلْهَأ  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

زا شیپ  ار  همان  نیا  هک  یناسک  زا  همان : دنس  ( . 1  } .داتسرف نانآ  يارب  هرصب  يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هک  تسا  هفوک  لها  هب 
رد یطوسبم  حرش  اب  هنـس 36  ثداوح  رد  زین  يربط  خـیرات  رد  تسا و  يافوتم 175 )  ) فنخموبا ، دنا هدرک  لقن  یضر  دّیـس  موحرم 

ماما هلیـسو  هب  یهافـش  تروص  هب  همان  نیا  ياوتحم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يربط  تیاور  زا  .تسا  هدـمآ  همان  نیا  دورو  نأـش  دروم 
({ ،ج 3،ص 437 هغالبلا جهن  رداصم   ) دش غالبا  هفوک  لها  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  بناج  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح 

هاگن کی  رد  همان 

شتآ نیثکان و  تیعمج  اب  راکیپ  رب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یماـگنه  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  يربط  خـیرات  زا 
عمج ار  مدرم  هکنیا  هلمج  زا.دـش  هفوک  رد  ینکـشراک  لوغـشم  ، تنطیـش تیاهن  اب  يرعـشا  یـسوم  وبا  ، تفرگ لمج  گنج  نازورفا 

رد ناسنا  رگا  هک  تسا  يروک  هنتف  ، نایرج نیا  مدرم ! يا  : تفگ نینچ  درک و 

زا رتهب  نتـسشن  نتـسشن و  زا  رتهب  هدیـشک ) زارد  رتسب  رد  هک  یلاـح  رد   ) ندوب رادـیب  تسا و  ندوب  رادـیب  زا  رتـهب  دـشاب  باوخ  نآ 
عطق ار  نامک  ِهز  دینکـشب و  ار  اه  هزین  كون  دـینک و  فالغ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش.تسا  ندـش  راوس  زا  رتهب  نداتـسیا  نداتـسیا و 

.ددرگ شوماخ  هنتف  دبای و  ناماس  راک  هک  ینامز  ات  دیهد  هانپ  ار  نامولظم  ، دینک

ار یـسوم  وبا  هنتف  يولج  ات  داتـسرف  هفوک  هب  رـسای  رامع  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  اب  ار  قوف  هماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیلد  نیمه  هب 
 { ،ج 3،ص 497 يربط خیرات  ( . 1  } .دننک جیسب  هرصب  يوس  هب  ماما  هب  کمک  يارب  ار  مدرم  دنریگب و 

يرعشا یسوم  وبا  تشز  ياه  یـشاپ  مس  رثا  رب  هک  ار  هفوک  مدرم  هک  تسا  نیا  همان  نیا  رد  ماما  فده  هک  دهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 
جراخ لاح  ود  زا  : دـیامرف یم  ماما  هک  تسا  نیا  همان  ياوتحم  اریز  ، دـنک تکرح  هب  راداو  ، دـندرب یم  رـس  هب  دـیدرت  لاـح  رد  اـنایحا 
يوس هب  ندرک  تکرح  امـش  هفیظو  تروص  ود  ره  رد  ؛ مینک متـس  دوـخ  اـی  میروآ  رد  ياـپ  زا  ار  يرگمتـس  میهاوـخ  یم  اـی  تسین 

نآ زا  ار  ام  مینک  زارد  متس  هب  تسد  میهاوخ  یم  رگا  دییامن و  يرای  ار  ام  مینک  هاتوک  ار  رگمتس  تسد  میهاوخ  یم  رگا  هک  تسام 
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.دیراد زاب 

***

َرَفَن اََّمل  اَذَـه  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  َهّللا  ُرِّکَذُأ  یِّنِإَو.ِْهیَلَع  ًاّیِْغبَم  اَّمِإَو  ًاـیِغَاب  اَّمِإَو  ؛ ًاـمُولْظَم اَّمِإَو  ًاـِملاَظ  اَّمِإ  : اَذَـه یِّیَح  ْنِم  ُتْجَرَخ  یِّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ِینَبَتْعَتْسا ًائیِسُم  ُْتنُک  ْنِإَو  ، ِینَناَعَأ ًانِسُْحم  ُْتنُک  ْنِإَف  ، ََّیلِإ

همجرت

ود زا  هک  یتروص  رد  مدـمآ ) هرـصب  يوس  هب  و   ) مدـش جراخ  هنیدـم ) لها   ) ما هلیبق  هفیاط و  زا  نم  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
هک یناسک  مامت  هب  ادـخ  رطاخ  هب  لیلد ) نیمه  هب   ) تسا هتفر  زواجت  نم  رب  ای  ، مزواجتم ای  ، مولظم ای  مراکمتـس  ای  ؛ تسین نوریب  لاـح 

دنهد ما  يرای  مراکوکین  رگا  ات  دننک  تکرح  نم  يوس  هب  هکنیا  زج  دنهدن ) ماجنا  يراک   ) منک یم  دیکأت  دـسر  یم  اهنآ  هب  ما  همان 
(. مدرگ زاب  هار  نیا  زا  ات  دنهاوخب  نم  زا  و   ) دنهد رارق  باتع  دروم  ارم  مراکهانگ  رگا  و 

دیباتشب نم  يرای  هب  ریسفت : حرش و 

يرعشا یـسوم  وبا  ياه  هسوسو  ربارب  رد  هفوک  لها  هب  دهاوخ  یم  همان  نیا  اب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دمآ الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
زا  ) دعب اما  :» دیامرف یم  تسخن.ددنبب  اهنآ  يور  هب  لمج  نادیم  رد  تکرـش  مدع  ربارب  رد  ار  رذع  ياه  هار  مامت  دنک و  تجح  مامتا 

نوریب لاح  ود  زا  هک  یتروص  رد  مدـمآ ) هرـصب  يوس  هب  و   ) مدـش جراخ  هنیدـم ) لها   ) ما هلیبق  هفیاط و  زا  نم  یهلا ) ياـنث  دـمح و 
یناسک مامت  هب  ادخ  رطاخ  هب  لیلد ) نیمه  هب   ) تسا هتفر  زواجت  نم  رب  ای  ، مزواجتم ای  ، مولظم ای  مراکمتس  ای  ؛ تسین

ما يرای  مراکوکین  رگا  ات  دـننک  تکرح  نم  يوس  هب  هکنیا  زج  دـنهدن ) ماجنا  يراک   ) منک یم  دـیکأت  دـسر  یم  اهنآ  هب  ما  همان  هک 
یِّیَح ْنِم  ُتْجَرَخ  یِّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛») مدرگ زاب  هار  نیا  زا  ات  دـنهاوخب  نم  زا  و   ) دـنهد رارق  باتع  دروم  ارم  مراـکهانگ  رگا  دـنهد و 

اَّمِإ ًاـِملاَظ َو  اَّمِإ  : اَذَـه  { تسا نکمم  اـنعم  ود  ره  ـالاب  هـلمج  رد  تـسا و  هدـمآ  هیحاـن  شخب و  هلیبـق و  موـق و  ياـنعم  هـب  « ّیَح ( .» 1}
ینغم باتک  رد.تسا  « ّالإ » يانعم هب  اجنیا  رد  « اّـمل ( .» 2  } اََّمل اَذَـه  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  َهّللا  ُرِّکَذُأ  یِّنِإ  َو.ِْهیَلَع  ًاّیِْغبَم  اَّمِإ  ًایِغَاب َو  اَّمِإ  ؛َو  ًاـمُولْظَم

عقاو رد  و  ثحب ) لحم  دـننام   ) دـیآ یم  عراضم  يانعم  هب  یـضام  لعف  هاگ  نآ  زا  دـعب  هک  هدرمـش  « الا » ار « اّمل » یناـعم زا  یکی  بیبللا 
ًائیِـسُم ُْتنُک  ْنِإ  ،َو  ِینَناَعَأ ًانِـسُْحم  ُْتنُک  ْنِإَف  ، ََّیلِإ َرَفَن  « { ّیلإ رَفَنّالإ  ءْیَـش  ّلـک  َكُْرتَی  ْنأ  :» تسا نینچ  ریدـقت  دراد و  يریدـقت  ، هلمج

زا هک  تسا  موهفم  نیدب  « باتِْعتْسا هدش و« هتفرگ  ندرک  شنزرس  يانعم  هب  « يرغص » نزو رب  « یْبتُع » هشیر زا  « باتِْعتْـسا ( .» 3  } ِینَبَتْعَتْسا
 {( . تسا هتفر  راک  هب  ندیبلط  تیاضر  يانعم  هب  سپس  دوش و  یضار  هک  دنک  شنزرس  ردق  نآ  ار  ام  میهاوخ  یم  يرگید 

هبطاق هک  ارچ  ، تسا هتسناد  یم  قحم  ًالماک  هیـضق  نیا  رد  ار  دوخ  تمـصع  ماقم  ندوب  اراد  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  یهیدب 
هتسکش و ار  تعیب  سپس  دندوب و  ناگدننک  تعیب  ءزج  مه  ریبز  هحلط و  دندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  یکدنا  رایسب  هورگ  زج  نیملـسم 

دمآ الاب  ریبعت  رد  هچنآ  رگمتـس و  ملاظ و  هن  ، مولظم دوب و  قح  بحاص  لیلد  ره  هب  ماما  نیاربانب  ، دندوب هتخاس  نشور  ار  قافن  شتآ 
مرکا ربمغیپ  نابز  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  يزیچ  دـننامه  تسرد.دـیادزب  اهنآ  زا  ار  یناطیـش  هسوسو  هنوگره  هک  تسا  نیا  يارب  طقف 

رد امش  ای  ام  و  ؛ » ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  ْوَأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاّیِإ  ْوَأ  ّانِإ  َو  : »» دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  ناکرـشم  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هیآ 24} ، أبس ( . 4 «. } میتسه راکشآ  یهارمگ  رد  ای  تیاده  قیرط ) )

هسوسو ینادرگرس  تریح و  رد  هک   ) هفوک مدرم  هّجوت  بلج  يارب  ماما  : دیوگ یم  همان  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لیلد  نیمه  هب 
هب ریبعت  تسخن  هداد و  جرخ  هب  ار  سفن  مزح  عضاوت و  تیاهن  تسا و  هدرک  ییابیز  میـسقت  هچ  دـندرب ) یم  رـس  هب  یـسوم  وبا  ياه 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .تسا هتشاذگ  شرایتخا  رد  هدوب  نآ  بلاط  شنمـشد  ار  هچنآ  هدومن و  مولظم  هب  ریبعت  دعب  ملاظ و 
 { ،ج 17،ص 140 دیدحلا

يرای كرت  ای  اریز  ، تسا هانگ  لاح  ره  رد  نایرج  نیا  زا  يریگ  هرانک  توکـس و  هک  دنک  یم  تابثا  نخـس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ملاظ اب  هلباقم  مدع  ای  تسا و  مولظم 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدح  روآدای  نخس  نیا 

ار تا  ینید  ردارب  ِْملُّظلا ؛ َنِم  ُهَعَنْمَت  : َلاق ًاِملاظ  ُهُرُْـصنَن  َْفیَکَف  ًامُولْظَم  ُهرُْـصنَن  اذـه  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َلیق  ًامُولْظَم  ْوأ  ًاِملاظ  َكاـخأ  ْرُْـصنُأ  »
.مولظم ای  دشاب  ملاظ  هاوخ  نک  يرای 

یم زاب  متـس  ملظ و  زا  ار  وا  : دومرف هنوگچ ؟ دـشاب  ملاـظ  رگا  یلو  مینک  شا  يراـی  دـیاب  دـشاب  مولظم  رگا  : دنتـشاد هضرع  باحـصا 
 { ،ج 3،ص 201 دمحا دنسم  ( . 2 («. } وا يرای  تسا  نیا   ) دیراد

نیّفص گنج  ثداوح  ياشفا  : 58 همان

عوضوم

نیفص لهأ  نیب  هنیب و  يرجام  هیف  صقی  راصمألا  لهأ  یلإ  هبتک  هل ع  باتک  نم  و 

( نیّفص ثداوح  نتخاس  نشور  يارب  رود  ياهرهش  هب  همان  )

همان نتم 

مُهُدیِزَتسَن َال  ٌهَدِحاَو َو  ِماَلـسِإلا  ِیف  اَنَتَوعَد  ٌدِـحاَو َو  اَنِّیبَن  ٌدِـحاَو َو  اَّنبَر  ّنَأ  ُرِهاّظلا  ِماّشلا َو  ِلهَأ  نِم  ُموَقلا  اَنیَقَتلا َو  ّانَأ  اَنِرمَأ  ُءدـَب  َناَک  َو 
َال اَم  ِواَُدن  اَولاَعَت  اَنلُقَف  ٌءاََرب  ُهنِم  ُنَحن  َناَمثُع َو  ِمَد  نِم  ِهِیف  اَنفَلَتخا  اَم  ّالِإ  ٌدِحاَو  ُرمَألا  اَنَنوُدیِزَتسَی  َال  ِِهلوُسَِرب َو  ِقیِدصّتلا  ِهّللِاب َو  ِناَمیِإلا  ِیف 

ِهََرباَکُملِاب ِهیِواَُدن  َلب  اُولاَقَف  ُهَعِضاَوَم  ّقَحلا  ِعضَو  یَلَع  يَوقَنَف  َعِمجَتسَی  ُرمَألا َو  ّدَتشَی  یّتَح  ِهّماَعلا  ِنیِکسَت  ِهَِرئاّنلا َو  ِءاَفطِِإب  َموَیلا  ُكَرُدی 
اُوباَجَأ مِهِیف  اَنِیف َو  اَهَِبلاَخَم  تَعَضَو  مُهاّیِإ َو  اَنتَسّرَض َو  اّمَلَف  تَشِمَح  اَُهناَرِین َو  تَدَقَو  تَدَکَر َو  ُبرَحلا َو  ِتَحَنَج  یّتَح  اَوبَأَف 

ُمُهنِم تَعَطَقنا  ُهّجُحلا َو  ُمِهیَلَع  َتناَبَتـسا  یّتَح  اُوبَلَط  اَم  َیلِإ  مُهاَنعَراَس  اوَعَد َو  اَم  َیلِإ  مُهاَنبَجَأَف  ِهَیلِإ  مُهاَنوَعَد  يِذـّلأ  َیلِإ  َکـِلَذ  َدـنِع 
َوُهَف يَداَمَت  َّجل َو  نَم  ِهَکَلَهلا َو  َنِم  ُهّللا  ُهَذَقنَأ  يِّذلأ  َوُهَف  مُهنِم  َِکلَذ  یَلَع  ّمَت  نَمَف  ُهَرِذعَملا 

448 ص :
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ِهِسأَر یَلَع  ِءوّسلا  ُهَِرئاَد  تَراَص  ِِهبلَق َو  یَلَع  ُهّللا  َناَر  يِّذلأ  ُسِکاّرلا 

اه همجرت 

یتشد

مالـسا رد  ام  توعد  و  یکی ، ام  ربمایپ  و  یکی ، ام  راگدرورپ  رهاظ  رد  هک  میدرک ، رادـید  ماش  مدرم  اب  اـم  هک  دوب  نینچ  راـک  زاـغآ 
زج میتشاد  تدحو  مه  اب  و  تشادن ، يرترب  يرگید  رب  ام  زا  مادک  چیه  شربمایپ ، ندرک  قیدـصت  ادـخ و  هب  نامیا  رد  و  دوب ،  یکی 

 . میرانک رب  نآ  زا  ام  هک  نامثع  نوخ  رد 

راـک اـت  میزادرپب ، ناـمرد  ییوج و  هراـچ  هب  مدرم ، ندرک  مارآ  و  گـنج ، شتآ  نتخاـس  شوماـخ  اـب  دـییایب  میتـفگ : ناـنآ  هب  سپ 
گنج زج  يا  هراچ  : » دنداد خساپ  نایماش  اّما  .میوش  دنمورین  تلادع  يارجا  يارب  ام  و  دنسرب ، تدحو  هب  و  دوش ، راوتسا  ناناملـسم 

.دیشک هنابز  نآ  شتآ  و  تفای ، موادت  و  تفرگ ، رد  گنج  و  دندز ، زابرس  ام ) قح  داهنشیپ  زا   ) سپ میرادن »

ندرگ وگتفگ ) حلـص و   ) ام توعد  هب  داتفا ، رگراک  تخـس  نآ  لاگنچ  و  تفر ، ورف  ناـنآ  اـم و  رد  گـنج  نادـند  هک  هاـگنآ  سپ 
ات میتفریذپ ، دوز  دنتـساوخ  ار  هچنآ  و  میداد ، خساپ  نانآ  تساوخرد  هب  مه  ام  دنداد .  خساپ  میدـناوخ ، ار  نانآ  هچنآ  رب  و  دـنداهن ،

و تفای ، تاجن  تکاله  زا  دـنام ، راوتـسا  دوخ  نامیپ  رب  هک  نآ  هاگنآ  .میدـنبب  ار  یهاوخ  رذـع  هار  و  مینک ، مامت  نانآ  رب  ار  تّجح 
 . دینادرگ شرس  درگ  يزور  هریت  يالب  و  دیشک ، وا  ناج  رب  یهاگآان  هدرپ  ادخ  درشف ، اپ  دوخ  تجاجل  رد  هک  سک  نآ 

يدیهش

ام راک  زاغآ  دیامرف  نایب  تفر  نیفـص  نایهاپـس  وا و  نایم  هچنآ  نآ  رد  و  تشون ،  اهرهـش  مدرم  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا  و 
نینچ .میدرک  رادید  مه  اب  ماش  مدرم  ام و  هک  دوب  نیا 

ربمایپ قیدصت  ادخ و  هب  ندیورگ  رد  .تسا  ناسکی  مالسا  هب  ام  توعد  و  یکی ، نامربمایپ  و  تسا ، یکی  ام  راگدرورپ  هک  دومن  یم 
زا ام  هک  نامثع  نوخ  رد  فالتخا  زج  میراد ، یمن  مشچ  مه  زا  ار  نآ  زا  نوزفا  و  میرامـش ، یمن  راک  ریـصقت - ار  رگیدکی  ص )  ) وا
زا سپ  هک  مینک  هراـچ  ار  يراـک  ناـمدرم ، ندرک  مارآ  راـکیپ و  شتآ  نتخاـس  شوماـخ  اـب  زورما  اـت  دـییایب  میتفگ  .میراـنکرب  نآ 
هک هن  دـنتفگ  .مینادرگرب  نآ  ياج  هب  ار  قح  میناوتب  ام  و  دـیآ ، مهارف  نآ  فارطا  دوش و  راوتـسا  راک  اـت  .ناوتن  نآ  ناربج  يریگرد 

سپ .دیـشک  رـس  تخورفا و  رب  نآ  شتآ  دیدرگ و  رادـیاپ  تفرگ و  رد  گنج  دـندز و  زاب  رـس  و  مینکن ،  راکیپ  اب  زج  ار  راک  هراچ 
ناشمیدوب هدناوخ  هچنادب  و  دنداهن ، ندرگ  ام  توعد  هب  درشفیب  تخس  ار  دوخ  لاگنچ  درب و  ورف  نانآ  ام و  رد  نادند  راکیپ ، نوچ 

دیدرگ و راکـشآ  ناشیارب  تجح  هکنآ  ات  میتفریذپ  دوز  دنتـساوخ  هچنآ  میتفگ و  ناشخـساپ  دـندناوخ  هچنادـب  سپ  .دـنداد  خـساپ 
هک نآ  و  دناهر ، تکاله  زا  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  دـنام ، رادـیاپ  راتفگ  نیا  رب  هک  ره  نانآ  زا  سپـس  .دـیرب  ناشترذـعم  هتـشر 

کیرات هدرپ  رد  ار  وا  لد  ادـخ  .دـیدرگ  ياج  رب  سارخ  واـگ  نوچ  تسکـش و  ناـمیپ  هک  تسا  یـسک  دـیزرو  تجاـجل  دـیزیتس و 
.هدینادرگ شرس  درگ  ار  دب  يالب  هدیناشوپب و  یهارمگ 

یلیبدرا
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ام ربمغیپ  تسا و  یکی  ام  راگدرورپ  هکنآ  تسا  رهاـظ  نیا  ماـش و  لـها  زا  دـندوب  هک  موق  نآ  اـب  میدیـسر  هک  اـم  راـک  زاـغآ  دوب  و 
دنیوج یمن  هدایز  وا و  لوسرب  ندیورگ  رد  ادخب و  نامیا  ناشیا  رب  متساوخ  یمن  ینوزفا  تسیکی و  مالسا  رد  ام  ندناوخ  تسیکی و 
جالع اود و  ات  دـنیایب  میتفگ  سپ  يرب  نآ  زا  میتسه  ام  نامثع و  نوخ  زا  نآ  رد  میدرک  فـالتخا  هچنآ  زجب  تسیکی  اـم  راـک  اـم  رب 

لها دـنیآ  درگ  راک و  دوش  تخـس  اـت  ماوع  نداد  مارآ  توادـع و  شتآ  ندـناشن  ورفب  زورما  دوش  یمن  هتفاـیرد  هک  ار  يزیچ  مینک 
زابرـس سپ  تفلاخم  ترباکمب و  مینک  یم  اود  هکلب  باوج  رد  دنتفگ  سپ  دوخ  عضاوم  رد  قح  نداهن  رب  مینک  ادیپ  توق  ات  مالـسا 
رازراک دیزگ  نادندب  نوچ  راوشد  دش و  تخـس  برح و  شتآ  دش  هتخورفا  دش و  راوتـسا  هبراحم و  دوشگ  لاب  رپ و  هکنآ  ات  دندز 
ناشیا ام  میدناوخ  هک  يزیچب  دندومن  هّجوت  نیا و  دزن  دـندرک  تباجا  ناشیا  رد  ام و  رد  ار  دوخ  ياهلاگنچ  داهن  ار و  ناشیا  ار و  ام 

یـصالخ زا  دندرک  بلط  هچ  نآ  هب  ناشیاب  میدرک  تعراسم  دندناوخ و  هچ  نآ  هب  ار  ناشیا  میدرک  تباجا  سپ  تسا  حلـص  هک  ار 
زا میتفگ  ام  هچنآ  رب  دش  مامت  هک  ره  سپ  ندروآ  ترذعم  ناشیا  زا  دـش  عطقنم  ام و  تجح  ناشیا  رب  دـش  ادـیوه  هکنآ  ات  برح  زا 

زارد نآ و  رد  درک  هزیتس  هک  ره  یبقع و  ایند و  تکاله  زا  ادـخ  ار  وا  دـیناهر  هک  تسیـسک  نآ  وا  سپ  دیدینـش  ار  اـم  لوق  اـهنآ و 
هدیدرگ وا  لد  رب  ادخ  تسا  هدیشوپ  ادخ  تلفغ  رورغ و  هک  تسیراسنوگن  وا  سپ  ار  دانع  دیشک 

یتیآ

مالـسا هب  ام  توعد  دوب و  یکی  نامربمایپ  دوب و  یکی  اـم  يادـخ  رهاـظ  هب  .میدـش  وربور  ناـیماش  اـب  هک  دوب  نینچ  اـم  راـک  يادـتبا 
یم ام  زا  اهنآ  هن  دـنیازفیب و  شربمایپ  هب  ناـشنداد  یهاوگ  دـنوادخ و  هب  شیوخ  ناـمیا  رب  هک  میتساوخ  اـهنآ  زا  اـم  هن  .دوب  ناـسکی 

دندرک یم  مهتم  نادب  ار  ام  اهنآ  .دوب  فالتخا  نامنایم  هک  نامثع  نوخ  باب  رد  زج  دوب  یکی  ام  هدیقع  مه ، زیچ  همه  رد  .دنتساوخ 
الاب نآ  بیهل  نوچ  هک  مینک  هراچ  ار  راک  مدرم ، نتخاس  مارآ  ماقتنا و  شتآ  نتـشک  ورفاب  اـت  دـییایب  میتفگ  .میدوب  اّربم  نآ  زا  اـم  و 
هراچ هک  هن  دـنتفگ  .میهد  رارق  شهاگیاج  هب  ار  قح  میناوتب  دـبای و  ماظتنا  دـیآ و  ناماس  هب  اهراک  اـت  .دومن  ناوتن  شا  هراـچ  دریگ ،
دوخ ياهنادند  گرم  نوچ  .دیـشک  رب  هلعـش  دش و  هتخورفا  درک و  توق  تفرگ و  رد  گنج  ماجنارـس  ات  .مینادـن  گنج  زج  ار  راک 

هب زین  ام  دنداهن و  ندرگ  میدوب ، هدرک  ناشتوعد  هچنآ  هب  لاح ، نیا  رد  درـشفیب ، ام  نت  رب  دوخ  ياهلاگنچ  درب و  ورف  ناشیا  ام و  رد 
هار دـیدرگ و  راکـشآ  ناـنآ  رب  تجح  اـت  میدـیزرو ، باتـش  ناشاهتـساوخ  نتفریذـپ  رد  میداـهن و  ندرگ  دـندرک ، ناـمتوعد  هچنآ 
رد دزرو و  جاجل  هک  ره  دـناهرب و  كـاله  زا  شدـنوادخ  دراد ، رارقا  نخـس  نیا  رب  هک  ناـنآ  زا  سک  ره  .دـمآ  هتـسب  یهاوخرذـع 

.دنز یم  خرچ  شرس  درگ  هب  راوگان  ثداوح  هدنکفا و  هدرپ  شلد  رب  دنوادخ  .تسین  شیب  ینکش  نامیپ  دنامب ، شیوخ  یهارمگ 

نایراصنا

 ، دوب یکی  مالسا  هب  نامتوعد  نامربمایپ و  نامراگدرورپ و  هک  دوب  نیا  رما  رهاظ  ، میدش وربور  نایماش  اب  هک  دوب  نیا  ام  همانرب  زاغآ 

ام فالتخا  هکنیا  زج  دوب  دحاو  همانرب  ، ام زا  نانآ  هن  میتساوخ و  نانآ  زا  ار  (ص) ربمایپ هب  قیدـصت  ادـخ و  هب  نامیا  ندرک  دایز  ام  هن 
هب مدرم  ندومن  مارآ  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماخ  اب  دـییایب  : میتفگ  ، دوب كاـپ  نآ  زا  اـم  نماد  هک  دوب  ناـمثع  نوخ  رد  رگیدـکی  اـب 

مینک ادیپ  تردق  ،و  دندرگ دحتم  ناناملسم  دوش و  راوتسا  تفالخ  رما  ات  ، درک هراچ  ناوت  یمن  نیا  زا  سپ  هک  میزیخرب  يزیچ  هراچ 
 . مینک یم  جالع  دروخ  دز و  اب  ار  راک  نیا  : دنتفگ ام  باوج  رد.میهد  رارق  شدوخ  ياههاگیاج  رد  ار  قح  هک 
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نوچ.دیـشک هنابز  تخورفا و  رب  شیاه  هلعـش  ،و  دـش مکحم  راوتـسا و  دوشگ و  ار  شلاب  گنج  اـت  دـندنادرگ  يور  اـم  داهنـشیپ  زا 
دنداهن ندرگ  میدرک  یم  توعد  ار  نانآ  هچنآ  هب  تشاذـگ ، فرط  ود  رد  ار  شلاگنچ  ،و  درب ورف  نانآ  ام و  رد  ار  شنادـند  گـنج 

سپ  . دیدرگ عطق  ناشرذع  و  دش ، رهاظ  نانآ  رب  تجح  ات  ، میتفریذپ تعرس  هب  ار  نانآ  هتـساوخ  و  میتفگ ، خساپ  ار  ناشتوعد  زین  ام  ،
شیهارمگ رب  درک و  تجاـجل  هـک  یــسک  ،و  هدــناهر تکـاله  زا  ار  وا  دــنوادخ  دــنام  رادــیاپ  نخــس  نـیا  رب  ناـنیا  زا  کــی  ره 

 . هدیخرچ شرس  درگ  هب  يدب  دماشیپ  ،و  هدنکفا هدرپ  شلد  رب  دنوادخ  هک  تسا  ینوگنرس  وا  ( جراوخ ) دنام

حورش

يدنوار

دحاو انبر  نا  رهاظلا  هلوق و  یف  واولا  و  انیقتلا ، یف  ریمـضلا  یلع  فطع  ماشلا  لها  نم  موقلا  و  هلوا ، هودـب : هئدـب و  رمالا و  يدـب ء  و 
مل و  اهب ، نمون  امک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هوبنب  نونموی  رهاظلا  یف  و  هدـحون ، امک  اضیا  هللا  نودـحوی  مهنا  ینعی  لاـحلا ، واو 

اضرب تلقف  هنم ، يرب ء  انا  نامثع و  مد  یلع  نوعدی  هباحصا  هیواعم و  نا  یف  فالخلا  امنا  کلذ و  نم  یـش ء  یف  اننیب  فالخلا  عقی 
هنوکردت نالا و ال  نحن  هکردـن  يذـلا ال  رمالا  هرئانلا  هذـه  ءافطاب  وادـن  اولاعت  لجرلا  مدـب  نیبلاطلا  نم  هعم  نم  هیواعمل و  یتعامج 

ذخای هرما  ماقتسا  نا  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  مهوی  مالکلا  اذه  .هعـضوم و  قحلا  عضن  نا  یلع  انتوق  تعمجتـسا  انروما و  دتـشا  اذاف  متنا ،
يا انتـسرض : .ابـضغ  تبهتلا  تشمح : .تتبثت و  تدـکر : .تلام و  تحنج : .قحلا و  نم  کلذ  ریغ  نمـضتی  مهتایانجب و  ناـمثع  هلتق 

هذقنا يور  .ترهظ و  هجحلا : تنابتسا  .عم و  ینعمب  واولا  لیق  و  انتـضع ، یف  بوصنملا  ریمـضلا  یلع  فطع  مهایا  .برحلا و  انتـضع 
، انه فوذحم  هلوعفم  و  لعفناب ، وه  سیل  و  هنم ، لعتفا  ذقتنا  و  هصلخ ، هاجن و  يا  هذقنتسا  هذقنت و  هذقتنا و  هذقنا و  هکلهلا و  نم  هللا 

عقاولا سکارلا : .هیف و  هیاغلا  يدملا و  غلب  رشلا : یف  يدامت  .كالهلا و  نم  هذقتنا  يا 

هللا نار  .ایدعتم و  اضیا  سکر  نوکی  .مهرفک و  هبوقع  یلا  مهدر  يا  اوبـسک  امب  مهـسکرا  هللا  یلاعت و  لاق  هنم ، اجن  دق  ناک  رما  یف 
.عنشا تناک  ءوسلا  یلا  هفاضم  تناک  اذا  و  همیزهلا ، هرئادلا : .نالذخلاب و  هیلع  بلغ  يا  هبلق : یلع 

يردیک

نم لیق  و  تمـضع ، يا  تسرـض : .ابـضغ و  تبهتلا  تمـشح : و  تتبث ، يا  تدـکر : .تلام و  يا  برحلا : تحنج  مالـسلا : هیلع  هلوق 
رما یف  عقاولا  سکارلا  ابولقم و  یشلا ء  در  سکارلا : .هتمکحا  هتبرج و  بورحلا  مهتسرض  و  مهیلع ، دتشا  يا  نامزلا  مهسرض  مهلوق 
وهف هللا ، باتکب  داقناف  انرما  عاطا  انلوق و  عمـس  نم  يا  يربولا  لاـق  مهنم : کـلذ  مت  نمف  .هحیبقلا  همیزهلا  ءوسلا : هرئاد  .هنم  اـجن  دـق 

.هفصلا هذه  یلع  ایندلا  قراف  اذا  کلاهلا  وهف  هیار ، داسفل  داقنا  و  هنع ، ضرعا  نم  و  کلهلا ، نم  اجن  يذلا 

مثیم نبا 

: رمالا ءدب  .دیامرف  یم  نایب  همان  نیا  رد  ار  نیفص  مدرم  اب  دوخ  تشذگرس  هک  اهرهش  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
دیدرگ راوتـسا  تدکر : درک  لیم  تحنج : ینمـشد  هرئان : رگزاغآ  يانعم  هب  دنا  هدرک  لقن  لیعف  نزو  رب  يدـب ء  یـضعب  راک ، زاغآ 
یشلا یف  يدامت  ار  وا  داد  تاجن  هذقنا : دش  رو  هلعش  مشخ  شتآ  ینعی  دنا  هدرک  لقن  راد  هطقن  نیش  اب  یضعب  دش ، رادیاپ  تسمح :
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ینعی مهـسکرا ، هللا  و  ندـنادرگزاب ، هنوراو ، ار  يزیچ  سکر : ندوـب  يراـک  هجیتـن ي  ناـیاپ و  ددـصرد  و  يراـک ، رد  يراـشفاپ  ء :
اهنآ تبیصن  تسکـش  هرئادلا : مهیلع  دوش : یم  هتفگ  تسکـش ، هریاد : ندناشوپ  نیر : دنادرگزاب  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  دنوادخ 

هک دوب ، بیترت  نیدب  ام  راک  زاغآ   ) دریگ یم  رارق  دیکات  دروم  ءوسلا  هملک  رب  هرئاد  هملک ي  ندش  هفاضا  اب  تسکـش  یتشز  .دـش و 
زا ام  و  دوب ، یکی  مالـسا  رد  نامنخـس  اعدا و  یکی و  نامربمایپ  یکی ، نامراگدرورپ  رهاـظ  رد  میدـش ، ورردور  ماـش  مدرم  اـب  نوچ 

دوب و یکی  عوضوم  .دنتساوخ  یمن  ار  نآ  ام  زا  مه  ناشیا  دنـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  میتساوخ  یمن  اهنآ 
ات دییایب  میتفگ  هک  دوب  نیا  .میدوب  اربم  نآ  زا  ام  هک  یتروص  رد  تشادـن  دوجو  نامثع  نوخ  هلاسم ي  زج  ام  نیب  رد  یفالتخا  چـیه 
راک هک  مینک  يزاس  هراچ  يوحن  هب  ددرگ ، ریذـپان  هراچ  هک  نآ  زا  شیپ  مدرم  ندرک  مارآ  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماـخ  اـب  ار  راـک 

هزرابم ینمـشد و  رد  ار  هراچ  هار  ام  هن  دنتفگ : میدـنب ، راک  هب  دوخ  هاگیاج  رد  ار  قح  میناوتب  ام  ددرگ و  راوتـسا  یمالـسا  تموکح 
ام رب  ار  شیاهنادند  گنج  هک  یماگنه  و  دیدرگ ، لعتـشم  راکیپ  شتآ  دـش و  اپ  هب  گنج  ات  دـندرک  یچیپرـس  هجیتن  رد  میناد ، یم 
ار اـهنآ  توعد  مه  اـم  دـندرک ، لوبق  میدوب  هدرک  داهنـشیپ  اـم  هک  ار  يزیچ  هاـگنآ  درب ، ورف  اـهنآ  اـم و  رد  ار  شلاـگنچ  درک و  زیت 
زا سک  ره  نیاربانب  .دنامن  یقاب  اهنآ  يارب  يرذـع  دوش و  راکـشآ  اهنآ  رب  تجح  ات  میدروآ ، ور  اهنآ  ياه  هتـساوخ  هب  میتفریذـپ و 
رب دنام و  دوخ  یهارمگ  هب  دوب و  زیتس  رد  سک  ره  و  داد ، تاجن  تکاله  زا  ار  وا  دنوادخ  دنام  یقاب  تجح  رس  رب  رخآ  هب  ات  ناشیا 
لاح حرـش  زا  یـشخب  همان  نیا  .ددرگ ) یم  وا  رـس  رود  یموش  هثداح ي  دوب ، هتخاس  کیرات  ار  شلد  ادخ  هک  تشگزاب  لوا  تلاح 

هراشا رهاظلا  ترابع  تسا و  اـنیقتلا  رد  ریمـض  رب  فطع  موقلا  هملک ي  .تساـهنآ و  یگنوگچ  ماـش و  مدرم  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
نینچمه ترـضح و  نآ  هک  يروطنامه  دـنک ، یم  مهتم  دوخ ، هتفگ ي  رد  فـالخ  هب  ار  ناـنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  نیا  رب  تسا 

راهظا هکلب  دـندوبن  ناملـسم  نانآ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : یم  راوگرزب  نآ  دوخ  اریز  دـندرک ، نایب  ار  نآ  ینـشور  هب  نیفـص  رد  رامع 
واو رهاظلا ، رد و  واو  .دندومن  راهظا  ار  دوخ  رفک  دندرک  ادیپ  ینارای  هک  نیمه  دنتشاد  یفخم  ار  رفک  نطاب  رد  یلو  دندرک ، مالـسا 

حرـش رد  .دنتـشاد  لماک  نامیا  رهاظ  هب  اهنآ  اریز  میتساوخ ، یمن  يرتشیب  نامیا  اهنآ  زا  ام  ینعی  مهدـیزتسن  ال  تراـبع : تسا  هیلاـح 
نایب دوبن  اور  فالتخا  اهنآ  دوجو  اب  هک  تشاد ، دوجو  اـهنآ  نیباـم  هدربماـن  روما  رد  هک  ار  ییگناـگی  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ناتـساد ،
روط هب  ار  نآ  زا  خـساپ  نامثع و  نوخ  ههبـش ي  ینعی  فالتخا  دروم  هلاسم ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دوش  مامت  تجح  اـت  تسا  هدرک 

یهاوخریخ و و  نیملسم ، ندوب  ناما  رد  یمالسا و  ماظن  رد  رت  حیحص  شور  هار و  هاگنآ  تسا  هدرک  انثتـسا  یگناگی  نآ  زا  لامجا ،
هلمج رد  ءاب  فرح  .تسا  هدرک  لقن  ار  روکذم  هجیتن ي  هب  ندیسر  ات  يو  داهنشیپ  نتفریذپ  زا  ناشیا  يراددوخ  اهنآ و  اب  يرکفمه 

و تسین ، ناربج  لـباق  گـنج  دادـیور  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  ینعی : تسا  كردـی  ـال  اـم  يوادـن  هلمج ي  هب  قلعتم  هرئاـنلا  ءاـفطاب  ي :
، لاح نابز  تروص  هب  تساهنآ  لوق  لقن  هرباکملاب : هیوادن  لب  اولاق : و  ترابع : .درادن  یفالت  ناکما  هک  ناناملسم  يدوبان  راتـشک و 
رب دـنتفریذپن و  نانآ  یلو  درک ، توعد  دـنتفر  یم  هک  یهار  زا  تشگزاب  قیرط  زا  نید ، رما  نداد  ناماس  رـس و  هب  ار  اـهنآ  هک  یتقو 

ینعی هیلا  فاضم  رب  برح  ناگدـنیوج  ینعی  فاضم  مسا  قالطا  زاجم و  باب  زا  ار  تحنج  تنعل  .دـندرک  يراـشفاپ  زیتس  گـنج و 
یگنج تایلمع  شتآ و  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  یگنج  تایلمع  يارب  هراعتسا  ار  شتآ )  ) نارین ظفل  .تسا و  هدرب  راک  هب  گنج 
نادـند  ) سیرـضت يراوتـسا ،)  ) سمح تاـملک  نینچمه  و  نتخورفارب ،)  ) دـق و  هملک ي : و  دنتـسه ، يدوباـن  تیذا و  ثعاـب  ود  ره 

هب اهنآ  تشگزاب  نایرج  هاگنآ  .تسا  هدرب  راک  هب  حیـشرت  باب  زا  ار  نتخادـنا ) گنچ   ) بلاخملا عضو  و  نتفرگ ،) زاگ  نتخادـنا و 
اهنآ هک  یماگنه  ریرهلا ، هلیل  دادـماب  هک  نآ  حیـضوت  .دـنک  یم  لقن  دوب ، هدرک  داهنـشیپ  نانآ  هب  البق  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظن 

هب مییامـش ، ینید  ناردارب  ام  ناملـسم ، مدرم  يا  دـنتفگ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارای  هب  هراومه  دـندرک ، اه  هزین  رـس  رب  ار  اـهنآرق 
هیلع  ) ماما هک  تسا  ینخس  نامه  نیع  اهنآ  نخـس  نیا  میدرک  لقن  البق  هک  يروطنامه  دینک ، محر  ام  نارتخد  نانز و  هب  ادخ  رطاخ 
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ترابع ماما ، طسوت  اهنآ  هتساوخ ي  شریذپ  اما  و  درک ، یم  يروآدای  اهنآ  هب  ناشنادنزرف  ناناملسم و  نوخ  ظفح  هب  تبسن  مالسلا )
ماما هک  يزیچ  نامه  هب  ناشتـشگزاب  اب  اـهنآ  رب  تجح  و  دـندرک ، در  ار  يداهنـشیپ  نینچ  اـهنآ  هک  یتقو  دوب ، نآرق  يرواد  لوبق  زا 

یهاوخنوخ هناهب ي  هار  هلیـسو  نیدـب  ناناملـسم ، نوخ  ظفح  ینعی  دـش ، راکـشآ  نشور و  درک ، یم  توعد  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع  )
نوخ نتخیر  زا  تسا  رت  هداس  دوبن ، اهنآ  قح  هک  یباحـص  درف  کی  یهاوخنوخ  زا  اهنآ  يراددوخ  اریز  دـش ، هتـسب  اـهنآ  رب  ناـمثع 
سک ره  ینعی  کلذ  یلع  مت  نمف  ترابع : .دنهد  یم  ماجنا  یکین  راک  هک  رادـنپ  نیا  اب  ناعبات  راصنا و  نارجاهم ، زا  نت  رازه  داتفه 

زا دوصقم  .تسا  رظن  دروم  ماما  ناوریپ  تیرثکا  ماش و  مدرم  رتشیب  هک  داد ، رد  نت  هللا ، باتک  نداد  رارق  رواد  حلص و  رب  تیاضر  هب 
لوبق تلع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  دـندومن و  گـنج  رد  يراـشفاپ  هک  دـنجراوخ  دـندرک ، یئوج  هزیتس  رد  يراـشفاپ  هک  یناـسک 

دیدرگ و اهنآ  رـس  رود  رب  یموش  هثداح ي  هک  یتقو  ات  دوب ، لطاب  تاهبـش  زا  ییاهـششوپ  رد  ناشیاهلد  و  دنتفرگ ، هلـصاف  تیمکح 
.دندیسر لتق  هب  یکدنا  زج  هب  اهنآ  همه ي 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ِمْوَْقلِاب  ] اَْنیَقَْتلا اَّنَأ  اَنِْرمَأ  ُءَْدب  َناَک  َو 

ِقیِدْصَّتلا ِهَّللِاب َو  ِناَمیِْإلا  ِیف  ْمُهُدیِزَتْسَن  ٌهَدِحاَو َو َال  ِمَالْسِْإلَا  ِیف  اَنَتَوْعَد  ٌدِحاَو َو  اَنَِّیبَن  ٌدِحاَو َو  اَنَّبَر  َّنَأ  ُرِهاَّظلا  ِماَّشلَا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ُمْوَْقلا  َو 
َو]  ] اَنَنوُدیِزَتْسَی ِِهلوُسَِرب َو َال 

[ يِواَُدن  ] اَْولاَعَت اَْنلُقَف  ٌءاََرب  ُْهنِم  ُنَْحن  َناَْمثُع َو  ِمَد  ْنِم  ِهِیف  اَنْفَلَتْخا  اَم  َّالِإ  ٌدِحاَو  ُْرمَْألا 

[ ِهِعِضاَوَم ِیف   ] ِّقَْحلا ِعْضَو  یَلَع  يَْوقَنَف  َعِمْجَتْسَی  ُْرمَْألا َو  َّدَتْشَی  یَّتَح  ِهَّماَْعلا  ِنیِکْسَت  ِهَِرئاَّنلا َو  ِءاَفْطِِإب  َمْوَْیلا  ُكَرُْدی  اَم َال  ِواَُدن 

اَّمَلَف تیمح } .» یف د«و  ( 1 ْتَشِمَح {  اَُهناَرِین َو  ْتَدَقَو  ْتَدَکَر َو  ُبْرَْحلا َو  ِتَحَنَج  یَّتَح  اَْوبَأَف  ِهََرباَکُْملِاب  ِهیِواَدـُن  َْلب  اُولاَقَف  ُهَعِـضاَوَم 
اَم َیلِإ  ْمُهاَنْعَراَس  اْوَعَد َو  اَم  َیلِإ  ْمُهاَْنبَجَأَف  ِْهَیلِإ  ْمُهاَنْوَعَد  يِذَّلا  َیلِإ  َِکلَذ  َْدنِع  اُوباَجَأ  ْمِهِیف  اَنِیف َو  اَهَِبلاَخَم  ْتَعَضَو  ْمُهاَّیِإ َو  اَْنتَسَّرَض َو 

َّجـَل َو ْنَم  ِهَکَلَْهلا َو  َنِم  ُهَّللا  ُهَذَْـقنَأ  يِذَّلا  َوُهَف  ْمُْهنِم  َکـِلَذ  یَلَع  َّمَت  ْنَمَف  ُهَرِذـْعَْملا  ُمُْهنِم  ْتَعَطَْقنا  ُهَّجُْحلا َو  ُمِْهیَلَع  َْتناَبَتْـسا  یَّتَح  اُوبَلَط 
.ِهِسْأَر یَلَع  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد  ْتَراَص  ِِهْبلَق َو  یَلَع  ُهَّللا  َناَر  يِذَّلا  ُسِکاَّرلا  َوُهَف  يَداَمَت 

.يداهت رهز  تلبقأ و  ذإ  تلق  لاق  امک  واولاب  موقلا  انیقتلا و  يور 

.فلکتلا نم  حارتسا  دقف  واولاب  اهوری  مل  نم  و 

مالسإلا و ال مهرهاظ  لاق  لب  مالسإلاب  اعطاق  امکح  هیواعم  بناج  نم  نیفـص  لهأل  مکحی  مل  نم  مالک  دحاو  انبر  نأ  رهاظلا  هلوق و 
 . نامثع مد  یف  فلخلا  لب  هیف  مهنیب  اننیب و  فلخ 

ردکت یتلا  بئاوشلا  هذه  لوزت  هفالخلا و  یف  یتدـعاق  دـهمتت  نأ  یلإ  برحلا  عضوی  نآلا  هرئانلا  هذـه  ئفطنلف  اولاعت  مهل  انلق  لاق ع 
هبلاغملا هرباکملا و  الإ  اوبأف  مهنم  صتقأف  مهنایعأب  نامثع  هلتق  نم  نکمتأ  کلذ  دعب  اهیلإ و  عجرت  هعامج  سانلل  نوکی  رمألا و  یلع 

 . برحلا و 
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.تتبث تماد و  تدکر  لبقأ و  يأ  لیللا  حنج  دق  هنم  تلبقأ و  تحنج  تدکر  برحلا و  تحنج  یتح  هلوق 

.تبهتلا يأ  اهنارین  تدقو  هلوق و 

نم حصأ و  وه  و  .اضیأ }  میقتسی  هیلع  ینعملا  و  «. ترجتسا یف د«و  ( 1 تمشحتسا {  يور و  تبش و  ترعتسا و  يأ  تشمح  هلوق و 
.تبلص تدتشا و  دارأ  هلمهملا  نیسلاب  تسمح  اهاور 

.مهیلع دتشا  يأ  رهدلا  مهسرض  لاقی  اهسارضأب و  انتضع  يأ  مهایإ  انتسرض و  املف  هلوق 

اوعفر برحلا و  عفر  یف  انیلإ  اوعرـض  ءادـتبا و  مهانلأس  انک  ام  یلإ  اوداع  مهنم  انم و  تلکأ  مهیلع و  انیلع و  برحلا  تدتـشا  امل  لاق 
 . کلذ یلإ  مهانبجأف  فیسلا  دامغإ  اهمکح و  یلع  لوزنلا  نولأسی  فحاصملا 

يدع هیدعتم  هقباسملا  هقباسملا و  ینعم  یف  تناک  امل  اهنأک  مزاللا  لعفلا  هیدعت  یه  هحیصف و  هملک  اوبلط  ام  یلإ  مهانعراس  هلوق و 
.هعراسملا

مهریذاعم و تلطب  انتجح و  مهیلع  تنابتسا  نأ  یلإ  مهلاؤسل  هباجإ  اهعـضو  برحلا و  فک  یلع  انررمتـسا  لوقی  تنابتـسا  یتح  هلوق 
نم هللا  هصلخ  يذـلا  كاذـف  هل  هروهظ  دـعب  قحلا  یلإ  هداـیقنا  یلع  يأ  کـلذ  یلع  مهنم  مت  نمف  اـصعلا  قـش  برحلا و  یف  مهتهبش 
وهف سوکرملا  ینعمب  انه  سکارلا  موق  لاق  سکارلا  وهف  هلالـض  یف  يدامت  کلذ و  یلع  مهنم  جـل  نم  هرخآلا و  باذـع  كالهلا و 

نأ ینعی  اهباب  یلع  هظفللا  نأ  يدنع  هیضرم و  يأ  هعراقلا 7 } . ( 1 ٍهَیِضار {  ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  یلاعت  هلوقک  لوعفم  ینعمب  لعاف  بولقم 
ُهّللا لاـقف َو  زمهلاـب  ءاـج  زیزعلا  باـتکلا  ینعمب و  هسکرأ  هسکر و  لاـقی  سوـکرملا  وـه  سکارلا و  وـهف  هسفن  سکر  دـقف  جـل  نـم 
اجن ناک  رمأ  یف  نالف  سکترا  لوقی  و  مهدیک } .» یف د« ( 3 مهرفک {  یلإ  مهدر  يأ  ءاسنلا 88 } . هروس  ( 2 اُوبَسَک {  اِمب  ْمُهَسَکْرَأ 

فذحی لعافلا ال  نأل  افوذـحم  هللا  وه  لعافلا و  نوکی  نأ  زوجی  سکارلا و ال  یف  انلق  امک  هبلق  یلع  وه  نار  يأ  هبلق  یلع  نار  هنم و 
ْمَُهل اَدب  َُّمث  یلاعت  هلوقک  هیلع  لعفلا  لد  نیرلا و  وه  ردصملا و  نوکی  فوذحمب و  سیل  فوذـحملاک و  لعافلا  نوکی  نأ  زوجی  لب 
نیر يذـلا  سکارلا  وهف  يور  یطغ و  بلغ و  ینعمب  نار  ءادـبلا و  مهل  ادـب  يأ  فسوی 35 } . هروس  ( 4 ِتایْآلا {  اُوَأَر  ام  ِدـَْعب  ْنِم 

.هبلق یلع 

رئاودلا و  حتفلا 7 } . هروس  ( 1 ِءْوَّسلا {  ُهَِرئاد  ْمِْهیَلَع  یلاعت  هللا  لاـق  زیزعلا  نآرقلا  ظاـفلأ  نم  هسأر  یلع  ءوسلا  هرئاد  تراـص  لاـق و 
.لودلا

.رئاودلا رودت  یغابلا  یلع  نإ  و 

یهاودلا اضیأ  رئاودلا  امهنم و  هرئادلا  نم  یلع  لاقی  همیزهلا  اضیأ  هرئادلا  و 

یناشاک

هصق هیف ) صتقی   ) دوب وا  فرصت  تحت  رد  هک  ییاهرهش  لها  هب  ار  نآ  هتشون  هک  ترضح  نآ  زا  رگید  همان  نیا  راصمالا ) لها  یلا  )
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و : ) نیفـص لها  نایم  وا و  نایم  دوب  هدـش  يراج  هچنآ  نیفـص ) لها  نیب  هنیب و  يرج  ام   ) دـنکیم تیاکح  همان و  نیا  رد  دـیامرف  یم 
و  ) ماش لها  زا  دـندوب  هک  موق  نآ  اب  ماشلا ) لها  نم  موقلا  و   ) ام میدیـسر  هکنآ  انیقتلا ) انا   ) اـم راـک  يادـتبا  دوب  و  اـنرما ) ءدـب  ناـک 

مالـسالا یف  انتوعد  و   ) تسا یکی  ام  ربمغیپ  و  دـحاو ) انیبن  و   ) تسا یکی  ام  راگدرورپ  هک  تسا  رهاظ  نیا  و  دـحاو ) انبر  نا  رهاظلا 
( مهیدزتسن ال   ) داقتعا مدـع  تهج  هب  تسا  یکی  نامزا  زا  ینامز  ره  رد  ماما  هک  دومرفن  تسا  یکی  مالـسا  رد  ام  توعد  و  هدـحاو )

لوسر هب  ندیورگ  رد  و  مالسلا ) هیلع  هلوسرل  قیدصتلا  و   ) ادخ هب  ندروآ  نامیا  رد  هللااب ) نامیالا  یف   ) ناشیا زا  متساوخ  یمن  نوزفا 
رگم هیف ) انفلتخا  ام  الا   ) تسا یکی  ناشیا  ام و  راک  دـحاو ) رمالا  و   ) ام زا  دنتـساوخ  یمن  نوزفا  و  اننودـیزتسی ) و ال   ) یلاـعت يادـخ 

( انلقف  ) نوخ نآ  زا  يرب ، میتسه  ام  و  ءارب ) هنم  نحن  و   ) نافع نب  ناـمثع  نوخ  ینعی  ناـمثع ) مد  نم   ) نآ رد  میدرک  فـالتخا  هچنآ 
هب هرئانلا ) ءافطاب   ) زورما دوش  یمن  هتفایرد  هک  ار  يزیچ  مویلا ) كردی  ام ال   ) مینک جالع  اود و  ات  دییایب  وادن ) اولاعت   ) ام میتفگ  سپ 

و  ) مانا راک  دوش  تخـس  هکنآ  ات  رمالا ) دتـشی  یتح   ) ماوع نداد  مارآ  و  هماعلا ) نیکـست  و   ) زوس ناهج  توادـع  شتآ  ندـناشن  ورف 
هب دوخ  ياهاج  رد  هعـضاوم ) یف   ) قح نداهن  رب  مینک  ادـیپ  توق  سپ  قحلا ) عضو  یلع  يوقتف   ) مالـسا لـها  دـینادرگ  و  عمجتـسی )

تـساوخزاب هیـضق  هچ  .نیملاعلا  بر  لوسر  تیعبت  نید و  رما  هب  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زا  تسا  تیاـنک  نیا  ماـظن  نسحا 
رب دنتشاد  قافتا  رابک ، هباحص  زا  رایسب  تعامج  هکنآ  هطـساو  هب  تسین  مولعم  هصخـش  هب  وا  لتاق  هک  اریز  تسا  لهـس  نامثع  نوخ 

تفگ فیحن و  فیعـض و  رامیب  هب  ار  نآ  دومرف  هیبشت  ترـضح  نآ  دوب  هدرک  ادـیپ  فعـض  نامثع  نامز  رد  نید  هکنوچ  .وا و  لـتق 
تحـص هب  يور  فارحنا  تعدب و  يرامیب  زا  دهنن و  توف  هب  ور  ات  نآ  جالع  اود و  هب  دـیوش  عمتجم  دـییایب و  دـیراد  نید  درد  رگا 
هیوادـن لب   ) باوج رد  دـنتفگ  سپ  اولاقف )  ) .دـندش تلع  ددـم  دنتـشاگنا و  عمـسی  مل  ناک  ار  لوق  نیا  ناشیا  .دـهن  تماقتـسا  داـبآ 

دوشگ لاب  رپ و  هکنآ  ات  برحلا ) تحنج  یتح   ) نیا زا  دندز  زاب  رس  سپ  اوباف )  ) تفلاخم هرباکم و  هب  مینک  یم  اود  هکلب  هرباکملاب )
یضعب رد  دش و  راوشد  تخس  و  تسمح ) و   ) نآ شتآ  دش  هتخورفا  و  اهنارین ) تدقو  و   ) دش راوتسا  و  تدکر ) و   ) هلتاقم هبراحم و 

تفرگ و نادند  هب  هکنوچ  سپ  مهایا ) انتسرض و  املف   ) بضغ مشخ و  يور  زا  دش  هتخورفا  ینعی  .هدش  عقاو  همجعم  نیش  هب  تیاور 
( کلذ دـنع  اوباجا   ) ناشیا ام و  رد  مهیف ) انیف و   ) ار دوخ  ياهلاگنچ  داـهن  و  اـهبلاخم ) تعـضو  و   ) ار ناـشیا  ار و  اـم  رازراـک  دـیزگ 

هکنآ هب  ار  ناشیا  ام  میدناوخ  هک  يزیچ  يوس  هب  هیلا ) مهانوعد  يذـلا  یلا   ) دـندش هجوتم  ار و  ام  لوق  لاح  نآ  دزن  دـندرک  تباجا 
ار ناشیا  میدرک  تباجا  سپ  مهانبجاف )  ) ریرحلا هلیل  حابص  رد  ام  .تنایص و  تسا و  حلص  نآ 

یلمآ

ینیوزق

ادـخ ياجب  تسا : هتـشذگ  نیفـص  برح  رد  ماش  لها  نایم  وا و  ناـیم  هک  ار  یلاوحا  نآ  رد  دـنکیم  تیاـکح  تسا  هتـشون  اهرهـشب 
نونم سپ  لیوط  ینمعب  لاوط  وچمه  يرب ء  ینعمب  تسا  طوبضم  ءارب )  ) خسن یضعب  رد  .تسا و  هدمآ  لیعف )  ) وچمه يدب ) ( ) ءدب )

ماش لها  ام و  میدروخرب  هک  دوب  نیا  ام  رما  يادتبا  دیامرفیم : .تسا  فرصنم  ریغ  ءاملع  وچمه  ءائرب  اما  و  تسا ، فرـصنم  هک  تسا 
هک میدرکیمن  بلط  ناشیا  زا  ام  یکی ، یناملـسم  هب  ام  ندـناوخ  و  یکی ، ام  ربمغیپ  و  دوب ، یکی  ام  راـگدرورپ  رهاـظ ، بسحب  مهب و 

فرط ود  ره  رهاظ  رد  ینعی  .ام  زا  دندرکیمن  بلط  نیا  زین  ناشیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ار  لوسر  ادخب و  نامیا  دینک  هدایز 
رما میتشاد و  لاح  کی  ناشیا  ام و  هلمجلاب  .دـندومنیمن و  رهاظ  داقتعا  روتف  روصق و  زا  يزیچ  چـیه  و  دـندوب ، مامت  رارقا  ود  نیا  رد 

هرابرد فالتخا  نآ  رد  هک  فرح  کی  رگم  دـنتخاسیم ، رهاظ  لوسر  ادـخب و  رارقا  ام  وچمه  زین  ناشیا  میتشادـنپ ، یم  ناسکی  دوخ 
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تیامح ترـصن و  نامثع و  نوخ  هب  ناشیا  ار  اـم  هکنآ  ضرغ  .میدوب  هدولاـین  نآ  هب  تسد  و  میدوب ، يرب  نآ  زا  اـم  ناـمثع و  نوخ 
تعاـطا رگا  میدوـب و  اربـم  تمهت  نآ  زا  اـم  دـندوب و  هدرک  اـم  لاـتق  فـالخ و  زیوآ  تسد  ارنآ  دـنتخاس و  مهتم  قـح  ریغب  نـالتاق 

یغب و زا  دندومنیم و 

تـسین ریذـپ  جالع  زورما  هک  ار  راک  نیا  مینک  هراچ  دـیئایب  میتفگ : سپ  .میدرکیم  قح  مکح  ناـشیا  ناـیم  دـندمآ  یم  زاـب  ناودـع 
، ماظتناب دـیآ  مهارف  مالـسا و  تفالخ و  راک  ددرگ  يوق  هک  تقو  نآ  ات  هماع ، شوج  نتخاـس  نکاـس  هنتف و  هلعـش  ندرک  شوماـخب 

عیطم مینک و  جاجل  هرباکمب و  نیا  هراـچ  هکلب  هن  دـنتفگ  .مینک  لـمع  ادـخ  مکحب  دوخ و  عضاوم  رد  قح  عضو  رب  میوش  رداـق  سپ 
هدناوخ زین  همجعم ) نیـش   ) هب شمح )  ) .دندوب یعاس  لاتق  هنتف و  باوبا  حتف  رد  دـندومن و  هرباکم  رارـصا و  هلمجلاب  میوشن و  نامرف 

هتخورفا درشف و  اپ  و  گنج ، درک  لیم  ات  دنتشگن  هریان  ءافطاب  یضار  دندومن و  ابا  سپ  تدتـشا ) يا  ( ) نیـس  ) هب و  تبهتلا ) يا   ) دنا
ره رد  ار  دوخ  لاگنچ  تشاذگ  و  ناشیا ، ام و  رد  رازراک  درک  ورف  نادند  نوچ  سپ  دیشک ، هنابز  ای  دش  تخس  و  نآ ، ياهشتآ  دش 

حلص و ياعدتسا  حاحلاب  دندوبن و  یضار  نآ و  هب  ار  ناشیا  میدناوخیم  هچنآ  هب  دندش  یضار  تقو و  نآ  رد  دندرک  لوبق  موق و  ود 
بلط هچنآ  هب  میتفاتش  الب  هنتف و  نیکـست  زا  دندناوخ  ار  ام  هچنآ  هب  میدش  یـضار  میدومن و  تباجا  سپ  .دندومن  هنتف  هریان  نیکـست 

رد ام  هک  دنتـسناد  ینعی  .ترذعم  ناشیا  زا  تشگ  عطقنم  تجح و  ناشیا  رب  دش  رهاظ  ات  نتخیر  نوخ  زا  میتشاد  زاب  تسد  دندرک و 
زاب ناشنوخ  زا  تسد  هک  دـش  مامت  ناشیا  رب  ام  رذـع  دـنامن و  ار  ناشیا  يرذـع  سپ  میراد  تسد  رد  تجح  میقح و  رب  ناشیا  لاتق 

تسا روکذم  .دنراذگب  اه  هبـش  اه و  هناهب  دندرگ و  زاب  و  دننیبب ، نشور  ام  تجح  قح و  هار  و  دننک ، يرکف  دوخ  راک  رد  ات  میتشاد 
ناردارب ام  هن  رخآ  ناناملـسم  يا  هک  دنتـشادرب  ناغف  داـیرف و  هاگحبـص  دروآرب  ماـش  لـها  راـگزور  زا  راـمد  ریرهلا ) هلیل   ) نوچ هک 

اهفحـصم هک  دزک  ریبدت  صاعورمع  سپ  ناگدنامزاب  نانز و  نادنزرف و  رب  دینک  محر  ار  يادخ  ادـخ و  يارب  نید ، رد  میرگیدـکی 
و میرادب ، گنج  زا  تسد  دـیئایب  هک  دنتـشادرب  نامالا  رذـحلا و  گناب  و  دنتـشارفارب ، قارع  رگـشل  شیپ  دنتـشادرب و  اه  هزین  رـس  رب 
( يدامت  ) .تسا هدرکن  ذـفان  یتلیح  نینچ  یـسک  تسا  هدوب  ایند  ات  تیاکح و  رخآ  اـت  میئاـمن ، لـمع  دـنک  مکح  ادـخ  باـتک  هچنآ 
( نیر  ) و مهرفک ) هبوقع  یلا  مهدر  يا  لیق  اوبسک …  امب  مهسکرا  هللا  یلاعت و  لاق   ) هتشگاو نوگنرس و  سکار )  ) نامز و ندیـشک 
هک تسا  یـسک  وا  ناـشیا  زا  نخـس  نیا  رب  دراد  ياـپ  دوش و  ماـمت  هک  ره  سپ  دـیامرفیم : .ـالب  قلطم  تمیزه و  هریاد )  ) ندیـشوپ و
راس نوگن  نآ  ددرگ  يدامتم  شیپ  تلالض  یغب و  نامه  رب  دنک و  جاجل  هک  ره  و  الب ، تکاله و  زا  ادخ  ار  وا  تسا  هدرک  صالخ 

يایـسآ دب و  لاح  هرئاد  تسا  هتـشگ  و  وت ، رب  وت  تلالـض  گنز  تلفغ و  هدرپ  وا  لد  رب  ادخ  تسا  هدـیناشوپ  هک  تسا  تخب  نوگن 
هتـشون یـسوموبا  صاعورمع و  نایم  میکحت  عطق  ناورهن و  جراوخ  لاـتق  زا  شیپ  هماـن  نیا  هک  تسنآ  رهاـظ  و  وا ، رـس  رب  تکـاله 

لمات لحم  ناشیا  ندش  هتشک  تمیزهب و  ناشیا  رب  ءوس  هریاد  عوقو  جراوخ و  لاح  رب  ار  رخآ  هلمج  ینارحب  لضاف  لمح  سپ  .تسا 
رگا و  تسا ، رهاـظ  تقیقح  رد  ناـشیا  رب  ءوس  هرئاد  تسا و  روکذـم  ماـش  لـها  فصو  ود  ره  جـل ) نم  و  مت ، نم  هلوق : هکلب  تسا ،

.دشاب باوص  نآ  ریغ  لافت و  هجو  رب  دشابن  تروصب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.نیفص لها  نیب  هنیب و  يرج  ام  هیف  صتقی  راصمالا  لها  یلا 
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وا و نایم  دـش  عقاو  هک  ار  هچنآ  نآ  رد  دـنک  یم  تیاـکح  اهرهـش ، لـها  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
.نیفص لها  نایم 

یف مهدیزتسنال  هدحاو ، مالـسالا  یف  انتوعد  دحاو و  انیبن  دحاو و  انبر  نا  رهاظلا  ماشلا و  لها  نم  موقلاو  انیقتلا  انا  انرما  ءدـب  ناک  «و 
.ءارب هنم  نحن  نامثع و  مد  نم  هیف  انفلتخا  ام  الا  دحاو  رمالا  اننودـیزتسی ، هلآ و ال  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسرب ، قیدـصتلا  هللااب و  نامیالا 

.هعضاوم یف  قحلا  عضو  یلع  يوقنف  عمجتسی ، رمالا و  دتشی  یتح  هماعلا ، نیکست  هرئانلا و  ءافطاب  مویلا  كردیال  ام  وادن  اولاعت  انلقف 
« .تشمح اهنارین و  تدقو  تدکو و  برحلا و  تحنج  یتح  اوباف  هرباکملاب ، هیوادن  لب  اولاقف :

ربمغیپ تسا و  یکی  ام  راگدرورپ  هک  تسا  رهاظ  هکنیا  لاح  ماش و  لها  زا  موق  اب  ام  میدرک  تاـقالم  هک  اـم  رما  يادـتبا  دوب  ینعی و 
قیدصت رد  ادخ و  هب  ندرک  قیدـصت  رد  ار  ناشیا  رب  یتدایز  ام  مینک  یمن  بلط  تسا ، یکی  مالـسا  رد  ام  ندـناوخ  تسا و  یکی  ام 
فالتخا هک  يزیچ  رد  رگم  تسا ، یکی  ام  لاح  رما و  .ار  ام  رب  یتدایز  ناشیا  دـننک  یمن  بلط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وا ، لوسر  هب 

هک ار  يزیچ  زورما  مینک  جالع  هک  امـش  دـییایب  هک  میتفگ  سپ  میدوب ، يرب  نآ  زا  ام  هکنآ  لاح  نامثع و  نوخ  زا  نآ  رد  ام  میدرک 
دوش راوتـسا  هکنیا  ات  ناگدنب ، هماع ي  نداد  مارآ  هنتف و  شتآ  ندناشنورف  هب  ناناملـسم  لتق  زا  نیا ، زا  دـعب  دـش  دـناوت  یمن  یفالت 

سپ .شیاهناکم  رد  قح  مکح  نتشاذگ  رب  میبای  توق  سپ  مالسا ، لها  دندرگ  عمج  مالسا و  راک 

هتخورفا تشگ و  راوتـسا  ندرک و  هبراحم  دوشگ  لاب  رپ و  هکنیا  ات  دـندرک  ابا  سپ  ندرک ، هبراحم  هب  مینک  یم  جالع  ام  هک  دـنتفگ 
.درک تدش  نآ و  شتآ  دش 

مهانعراس اوعد و  ام  یلا  مهانبجاف  هیلا ، مهانوعد  يذلا  یلا  کلذ  دنع  اوباجا  مهیف ، انیف و  اهبلاخم  تعـضو  مهایا و  انتـسرض و  املف  »
هکلهلا و نم  هللا  هذقنا  يذـلا  وهف  مهنم ، کلذ  یلع  مت  نمف  هرذـعملا ، مهنم  تعطقن  اذ  هجحلا و  مهیلع  تنابتـسا  یتح  اوبلط ، ام  یلا 

« .هسار یلع  ءوسلا  هرئاد  تراص  هبلق و  یلع  هللا  نار  يذلا  سکارلا  وهف  يدامت  جل و  نم 

باوج ناشیا ، رد  اـم و  رد  ار  دوخ  ياـهلاگنچ  دراذـگاو  ار و  ناـشیا  ار و  اـم  هبراـحم  تفرگ  نادـند  هب  هک  یماـگنه  رد  سپ  ینعی 
ار ناشیا  ام  میداد  باوج  سپ  هبراحم ، كرت  زا  نآ  يوس  هب  ار  ناشیا  ام  میدوب  هدناوخ  هک  يزیچ  نآ  هب  تقو  نآ  رد  ناشیا  دنتفگ 

هبراحم زا  دـندوب  هدرک  بلط  هک  يزیچ  نآ  يوس  هب  ار  ناشیا  ام  میدناباتـش  نآ و  هب  ار  اـم  ناـشیا  دـندوب  هدـناوخ  هک  يزیچ  نآ  هب 
.نامثع نوخ  بلط  هب  ندرک  هبراحم  رد  ناشیا  زا  رذع  تشگ  عطقنم  ام و  ندوب  قح  تجح  ناشیارب  دیدرگ  راکشآ  هکنیا  ات  .ندرک 

درک صالخ  هک  یسک  نآ  تسا  وا  سپ  ام ، ندوب  قح  رب  تجح  روهظ  داقتعا  رد  تشگ  لماک  دش و  مامت  هک  ناشیا  زا  یـسک  سپ 
قلخ هک  ینانچنآ  نوگنرـس  تسا  وا  سپ  یهارمگ ، رد  يزارد  نامز  رد  دنام  درک و  جاجل  هک  یـسک  ندش و  كاله  زا  ادـخ  ار  وا 

.وا رب  طلسم  وا و  رس  رب  تباث  نارود  يدب  هلزان ي  هریاد و  تسا  هدیدرگ  وا و  لد  رب  ار  كرچ  گنز و  ادخ  تسا  هدرک 

یئوخ

(: تسمح ، ) تتبث تدکر :) ، ) تلبقا تحنج :) ، ) هاودعلا يا  رانلا ، نم  هلعاف  هرئانلا :) ، ) ءدتبم ینعمب  يدب ء  هلوا و  رمالا : ءدب ) : ) هغللا
بلخم و عمج  بلاخملا ) ، ) مهیلع دتشا  يا  رهدلا  مهس  رض  لاقی : اهسارضاب ، انتـضع  تسرـض :) ، ) ابـضغ تبهتلا  تشمح : تدتـشا ،
یـشلا ء در  سکرلا :) ، ) هنم هیاغلا  بلط  هیلع و  هماقالا  یـشلا ء : یف  يدامتلا ) ، ) هصلخ هذـقنا :) ، ) ناـسنالل رفظلا  هلزنمب  ریطلا  نم  وه 
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نبا لاق  عفرلاب ، موقلا : انرما ) ءدـب   ) هلوقل ربخ  ردـصملاب و  لوات  هریخ  همـسا و  عم  حـتفلاب  انا : بارعالا : .یطغ  بلغ و  نار ) ، ) اـبولقم
مل نم  و  يداـهت ، رهز  تلبقا و  ذا  تلق  لاـق : اـمک  موقلا ) اـنیقتلا و  : ) یلزتعملا حراـشلا  لاـق  و  اـنیقتلا ، یف  ریمـضلا  یلع  فطع  مثیم ،

لـصفنملا هداعا  نود  نم  لصتملا  عوفرملا  ریمـضلا  یلع  فطعلا  یف  فلکتلا  نا  رهاظلا  لوقا : .فلکتلا  نم  حارتسا  دقف  واولاب  اهوری 
و دحاو ، هیف  عمجلا  درفملا و  یثنالا و  رکذـلا و  ءارب ، نحن  ءارب و  انا  برعلا : لوقت  ءارب : هنم  الوعفم ، موقلا  بصنی  واولا  فذـح  عم  و 

.هرئانلا ءافطاب  هلوقک  وادن )  ) هلوقب قلعتم  فرظ  مویلا : رمالا ، باوج  یف  موزجم  وادن : نحن ، ربخ  وه  و  نایبلا - عمجم  ءارب - وذ  هلیوات 
هفحز هیلا  لآ  ام  هیف  نیبی  هعـساشلا  دالبلا  راصمالا و  یف  نیملـسملا  مومعل  یمـسر  غالب  یلا  اذـه  هباتک  یف  ع )  ) يدـصت دـق  ینعملا :

نا رهاظلا  و   ) هلوقب راشا  و  داسفلا ، ثیعلل و  هضرعت  دالبلاب و  موجهلا  نع  هدـص  هیواعم و  یغب  عفدـل  ماشلا  یلا  نیملـسملا  شویجلاـب 
نامثع مد  وه  دحاو و  رما  یف  فالخلا  هدام  رصح  .التتقا و  نیتللا  نیتفئاطلا  نیملـسملا و  نیقیرفلا  نیب  هقفاوملا  داوم  یلا  دحاو ) انبر 

نییفوکلا هلتاقملا  لک  ع )  ) ارب دق  و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع نم  اصوصخ  هفوکلا و  لها  نم  هتبلاطمب  نوثبشتی  ماشلا  لها  هلتاقم  نا  ثیح 
راد یف  هیلع  موجهلاـب  هرـشابملا  نا  هللا - همحر  یعخنلا -  رتشـالاک  هیلع  عوـمجلا  عـمجب  هیلا  بسنی  نم  مهیف  نا  عـم  ناـمثع  مد  نـم 

حلاصم فالخ  یلع  هتماعز  یف  همایقل  املظ ، اقح ال  لتق  هنا  - 1 نیهجول : هلماعلا  هئاربلا  هذهب  مالسلا ) هیلع   ) همکحف رـسای  نب  رامعک 
یلع سیل  و  هنتفلا ، هعدـبلا و  هثادـحا  و  هنـسلا ، باتکلا و  یف  هتباثلا  نیناوقلل  هضقن  و  هعیرـشلا ، ننـس  نع  هفارحنا  هیمالـسالا و  همالا 

نا .اهیلع 2 - دیزم  امب ال  هنقتملا  ریسلا  یف  نامثع  نعاطم  درو  دق  و  هب ، مهتبلاطم  زوجی  و ال  هلتق ، نم  ءارب  مهلکف  دوق ، هید و ال  هلتاق 
ءارب مهف  دوقفم ، وه  رـشابملاب و  ناقلعتی  امنا  هیدـلا  صاصقلا و  و  مهدـنع ، مولعم  هریغ  هشیج و  یف  لخاد  ریغ  نامثع  لـتقل  رـشابملا 

وه ماشلا و  لهال  هحارتقا  ع )  ) نیب دق  .هنم و 

مهتروث ماوعلا و  سوفن  هروف  نکـسی  هیمالـسالا و  هدحولا  ققحتیل  رـضاحلا  تقولا  یف  جاجللا  هموصخلا و  ءانحـشلا و  هوادعلا  كرت 
لک نم  روغثلا و  عیمج  یف  يوقلا  عمجتت  مائولا و  هدحولا و  لظ  یف  هیمالسالا  هموکحلا  دتـشاف  هعادخ ، هئاهدب و  هیواعم  اهراثا  یتلا 

لاقف مهنم ، صاصقلا  نامثع و  هلتق  نم  نکمتلاب  یلزتعملا  حراشلا  هرـسف  دـق  كردـی ؟ ام ال  وه  ام  و  كردـی ، نم ال  يوادـتل  ماـنالا 
هذه لوزت  هفالخلا و  یف  یتدعاق  دهمتت  نا  یلا  برحلا  عضوب  نالا  هرئانلا  اذه  یفطنلف ء  اولاعت  مهل : انلق  رـصم :) (ص 142 ج 17 ط 

.مهنم صتقاف  مهنایعاب  ناـمثع  هلتق  نم  نکمتا  کـلذ  دـعب  و  اـهیلا ، عجرت  هعاـمج  ساـنلل  نوکی  و  رمـالا ، یلع  ردـکت  یتلا  بئاوشلا 
یف لتق  یتح  هسفنب  ررغ  هنال  هتلتق ، بیقعتب  نامثع  لتق  هیضق  هجلاعم  یلا  وعدی  ال  مالسلا ) هیلع   ) هنا - 1 نیهجو : نم  رظن  هیف  و  لوقا :

دحاو الا  دحاولل  اصاصق  لتقی  هناف ال  دحاو  لجر  لتق  یف  عمج  نم  صاصتقالل  ینعم  ال  .هلتق 2 - نم  يردی  نیملسملا ال  نم  ءاغوغ 
( هرئانلا ءافطاب   ) هلوق یف  ءابلا  و  مثیم : نبا  لاق  .اـعیمج و  مهنم  صتقی  ـال  دـحاو  لـتق  یف  عمج  كرتشا  ول  هدـحو و  لـتاق  هنا  تبث  اذا 
هل و  لوقا : .نیملسملا  كاله  لتقلا و  نم  كردتسی  برحلا و ال  عوقو  دعب  هیفالت  نکمیال  ام  يا  كردی ) ام ال  يوادن   ) هلوقب قلعتم 

فالخ ول ال  هناف  هتیاعد ، ثب  مالسالا و  رشن  یف  نیملسملا  نیب  ماتلا  ماعلا و  قافتالا  كردی ) ام ال   ) نم دوصقملا  نا  هجو  الا  و  هجو ،
ناف ناسنالا ، ینب  عیمج  هیلاعلا  هتامیلعت  لظ  یف  يدتهی  نادلبلا و  لک  یلع  یلوتـسی  یتح  لئالق  اماوعا  مالـسالا  ثبلی  مل  هعم  هیواعم 

هیبرتل یه  موقا  یتلل  يدـهی  هنا  نم  اوکردا  امل  اعاط  اوملـسا  امنا  مهتئیب  یف  ترـشن  مالـسالا و  تامیلعت  مهیلا  غلب  نیذـلا  قلخلا  رثکا 
ینب حالصل  هلفاکلا  هلداعلا  هرینلا  هنیناوق  مهریدکت  هیمالسالا و  هموکحلا  یلع  هیما  ینب  طلست  الولف  .یطسولا  هتقیرط  ایلعلا و  مالسالا 

نورقلا نم  راهدزالا  مدقتلاب و  رـشبلا  لانیف  ناسنالا  ءانبا  عیمج  هتیاده  تلمـش  نادـلبلا و  هفاک  یف  مالـسالا  داسل  انعم  هدام و  ناسنالا 
بلط يا  هرباکملاب ) هیوادـن  لب  ولاقف :  ) هلوق یف  مالـسلا ) هیلع   ) هصخل امب  هیواعم  ءاوغاب  ماشلا  لها  باجا  نکل  .هیمالـسالا و  یلوالا 
راثاف مانالا  یلع  طللـستلا ، هسایرلا و  بلط  الا  سیل  نامثع  مد  بلطب  مایقلا  نم  هیواـعم  فدـه  نا  دـحا  لـک  ملعیف  هنطلـسلا ، ربکلا و 
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(. مالـسلا هیلع   ) یلع حارتقاب  فرتعا  يرخا و  ءاهد  یلا  صاعلا  نب  ورمع  هدـیکمب  ثبـشتف  هرئادـلا  هیلع  تراد  یتح  ءاوعـشلا  برحلا 
ص  ) هحرش یف  یلزتعملا  لاق  اوبلط ،) ام  یلا  مهانعراس  و   ) مالسلا هیلع  لاق  و  نآرقلا ، مکح  یلا  عوجرلا  نم  هیلا  ءاعد  ام  یلا  باجاف 

يدـع هیدـعتم  هقباسملا  هقباسملا و  ینعم  یف  تناک  امل  اـهناک  مزـاللا ، لـعفلا  هیدـعت  یه  و  هحیـصف ، هملک  رـصم :) ج 17 ط   143
تابر رئارحلا ال  نه  رعاشلا : لوق  اهنم  هریثک  دـهاوشب  هل  ءاج  نیمـضتلاب و  ینغملا  یف  ماشه  نبا  هنع  ربع  ام  اذـه  و  لوقا : .هعراـسملا 

یلع هجحلا  نایب  مهافتلا و  هیف  نکمی  ملاس  طیحم  داجیاب  کلذ  یلا  هتباجا  ع )  ) لـلع دـق  روسلاـب و  نآرقی  ـال  رجاـحملا  دوس  هرمخا 
هیلع هجحلا  متی  الف  هعم  مهافتلا  مصخلا و  لیلد  عامتـسا  نع  نیعناـملا  بضغلا  بصعتلا و  راـثم  یبرحلا  ءوبوملا  طـیحملا  ناـف  قحلا 
ینعم یف  اهدـعب  ام  لیلعتلل و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  یتحف  هغرافلا  تاماهتالا  بیذاکالا و  نم  مهیف  هیواعم  هرـشن  ام  عم  اصوصخ 

نم نا  هنم  جتنتسا  و  ماشلا ، لها  نم  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  مهعدخ  نم  یلع  هجحلا  مامتا  هندهلا  فده  نا  دوصقملا  عراضملا و 
مل هبلق و  یلع  هللا  نار  يذلا  سکارلا  وهف  هئیغ  یف  يدامت  جل و  نم  باقعلا و  هکلهلا و  نم  هللا  هذقنا  کلذ  دـعب  نآرقلا  مکحل  داقنا 

هلوقک لوعفم ، ینعمب  لعاف  بولقم  وهف  سوکرملا ، ینعمب  انه  سکارلا  موق : لاـق  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  .هل  هحـضاولا  هجحلا  عفنت 
سکارلا و وهف  هسفن  سکر  دقف  جللا  نا  ینعی  اهباب ، یلع  هظفللا  نا  يدـنع  و  هیـضرم ، يا  هعراقلا ) هیضار 7 - هشیع  یف  وهف   ) یلاعت

هللا وه  لـعافلا و  نوکی  نا  زوـجی  ـال  و  سکارلا ، یف  اـنلق  اـمک  هبلق  یلع  وـه  نار  يا  هبلق  یلع  نار  و  لاـق : نا  یلا  سوـکرملا - وـه 
اـضرلا یلع  يا  کلذ ) یلع  مت  نمف   ) هلوق یف  مثیم  نبا  هلاق  ام  فعـض  رهظ  انرکذ  امم  .یهتنا و  فذـحی - لـعافلا ال  نـال  افوذـحم ،
نیذـلا جراوخلا  مهف  يدامتلا  یف  اوجل  نیذـلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا رثکا  ماشلا و  لها  رثکا  مه  هللا و  باـتک  میکحت  حلـصلاب و 

هناب ماشلا  لـها  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مکح  فیک  - 1 رـضنلا : نم  هوجو  همـالک  یف  .خـلا و  هولزتعا - برحلا و  یف  اوجل 
ناک غالبلا  اذه  رودص  نا  .هیویندلا 2 - هایحلاب  لینلا  برحلا و  نم  هاجنلا  يورخالا ال  باذعلا  هکلهلا  رهاظ  هکلهلا و  نم  هللا  مهذقنا 

تنابتسا یتح  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق حیرـص  نا  .رهاظلا 3 - وه  اـمک  هیلع  مهفـالخ  روهظ  جراوخلا و  رما  میکحت  لـبق  هندـهلا و  دـعب 
نا .هنع 4 - مهدادترا  لبق  داهجلا  قح  اودهاج  هعم و  اوناک  نیذـلا  جراوخلاب  هل  طبر  ماشلا و ال  لها  یلا  عجار  خـلا ) هجحلا - مهیلع 

و جراوخلا ، یلع  قبطنی  برحلا و ال  نیح  هندهلا و  لبق  هعم  نیفلاخملا  همالک  نم  دوصقملا  نا  یلع  لدی  يدامت ) جـل و  نم  و   ) هلوق
هلدالا نایبب  ماشلا  لها  یلع  هجحلا  مامتال  یلاعت  هللا  مکح  یلا  عوجرل  هندـهلا و  لوبق  فدـه  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) هضرغ نا  لصاحلا 

یح نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  هیادـهلا  داشرالاب و  مئاقلا  هفیظو  وه  امک  هصاوخ  هیواعم و  دـئاکم  نالطب  هتیقح و  یلع 
.همحرلا هیلع  مثیم  نبا  همعز  اـمک  هیجراـخلا  قیداـصملا  قـقحت  یلا  رظن  ـال  هیلک و  هیـضف  مکح  یف  مالـسلا  هیلع  همـالکف  هنیب ، نـع 

ام راک  زاغآ  دومرف : شرازگ  تفای  ماجنا  شنافلاخم  وا و  نایم  نیفـص  رد  هچنآ  تشون و  اهرهـش  یلاهاب  هک  تسیا  همان  زا  همجرتلا :
رد و  تسا ، یکی  ام  ربمغیپ  تسا و  یکی  ام  دوبعم  راگدرورپ و  هک  دوب  نیا  لاح  رهاظ  و  میدرک ، دروخرب  ماـش  مدرم  اـب  هک  دوب  نیا 
ام زا  هراب  نیا  رد  مه  اهنآ  و  میتساوخن ، ینوزف  وا  هداتسرفب ي  قیدصت  ادخب و  نامیا  رد  اهنآ  زا  ام  و  میگنهآ ، مه  یناملسمب  توعد 

نوخ زا  ام  هکیتروص  رد  دوب ، نامثع  يارب  یهاوخنوخ  فالتخا  دروم  طقف  دوب و  یکی  تهج  همه  رد  ام  عضو  و  دنتـساوخن ، ینوزف 
مینک یئوج  هراچ  زورما  میرادـن  تسدـب  هچنآ  هرابرد ي  ات  دـیئایب  میدرک : داهنـشیپ  ام  .میدوبن  هدولآ  نودـب  میدوب و  كاـپ  ناـمثع 
مدرم هدوت  ناـشیرپ  راـکفا  ندرک  مارآ  کـمکب  اهامـش و  دوخ و  ناـیم  ینمـشد  شـشوج  شروش و  شتآ  ندرک  شوماـخ  هلیـسوب 
ياجب ار  یقح  ره  ات  میریگ  ورین  اـم  دوش و  اـج  رب  اـپ  تفلاـخم  یب  مالـسا  تعاـمج  ددرگ و  مکحم  مالـسا  راـک  هکنآ  اـت  ناملـسم 

دندینادرگرب و ام  داهنشیپ  زا  رس  و  مینک ، یم  هجلاعم  ار  دوجوم  عضو  یئامزآروز  اب  ام  دنتفگ : خساپ  رد  اهنآ  .میراد  رارقرب  شدوخ 
رب شنادند  نوچ  .دیدرگ و  زیت  رو و  هلعش  شنازوس  شتآ  دش و  اج  رب  ياپ  دروآرد و  رپ  دروآرد و  رـس  گنج  ات  دندرک  يراشفاپ 

دـنداد و تبثم  خـساپ  میتشاد  اهنآ  اب  ام  هک  يداهنـشیپ  نامهب  راچانب  تخادـنا  اهنآ  ام و  نت  رد  لاگنچ  دـشورف و  اـهنآ  اـم و  دـبلاک 
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تلاهج و رذع  دوش و  راکشآ  اهنآ  رب  قح  تجح  هکنآ  يارب  میتفریذپ  دنتساوخ  ار  هچنآ  باتشاب  مه  ام  و  دندش ، اضر  نآرق  مکحب 
يدوبان تکاله و  زا  شدنوادخ  هک  دشاب  سکنامه  تفریذپ  ارنآ  یتسردب  دـیئاپ و  بلطم  نیا  رب  سک  ره  ات  ددرگ ، عطق  اهنآ  هیبش 

مه هدرک  راسنوگن  ار  دوخ  هک  دشاب  نامه  داد  شک  ارنآ  دـیزرو و  رارـصا  قحانب  درک و  يزابجل  سک  ره  و  هداد ، تاجن  باذـع  و 
.تسا هدرک  شراتفرگ  هدیخرچ و  وا  رس  رب  يونعم  تسکش  دمآدب و  هدیشک و  هدرپ  هدز و  رهم  لد  رب  شیادخ  هکنآ 

يرتشوش

فیس تایاور  نم  هقباس  لثم  هنوک  دعبی  و ال  هل ، دنـس  یلع  فقا  مل  لوقا : رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  )
رمالا مالـسلا :) هیلع   ) لوقی فیکف  الا  و  فیـس ، باتک  لصا  نم  هل  فنـصملا  ذخا  دعبی  نکل ال  هلقنی  مل  نا  يربطلا و  و  هعوضوملا ،

، قارعلا لها  زاجحلا و  لها  و  مالـسلا ) هیلع   ) وه نحن ) و   ) هلوقب دارملا  ناف  ءآرب ؟ هنم  نحن  و  نامثع ، مد  نم  هیف  انفلتخا  ام  الا  دـحاو 
نا مهنیب  فالتخالا  امنا  و  هلتقل ، نورـشابملا  نامثع و  یلع  نوبلجملا  هباحـصا  یف  ناک  هنا  عوطقملا  نم  نا  عم  ماشلا ، لها  لباقم  یف 
ناک نولوقی : اوناک  ماشلا  لها  و  اصاصق ، هلتاق  قحتـسی  ال  مدـلا ، لالح  ناـک  ناـمثع  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هلثم نولوقی  اوناـک  هباحـصا 
.هتیب لها  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریماک نیلتاقلا ، نم  اونوکی  مل  نا  و  مهنع ، نیماحملا  لاتق  هیلتاق و  لاتق  بجی  اقح ، هفیلخ  نامثع 

؟ دـلو لام و ال  یلا  بوی  و ال  هبر ، ناوضر  یغتبی  نم  نیا  ذـئموی : يدان  ارامع  نا  ینهجلا : به  نب و  دـیز  لاق  رـصن :) نیفـص   ) یفف
، هسفنل املاط  الا  ناک  نا  هللا  و  امولظم ، لتق  هنا  نومعزی  و  نامثع ، مد  نوغبی  نیذـلا  موقلا  ءالوه  وحن  انب  اودـصقا  لاقف : هباصع ، هتتاف 
: لاق هیبا ، نع  بدنج  نب  نمحرلادبع  نع  يور  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) .هللا لزنا  ام  ریغب  مکاحلا 
، هللا باتک  یف  ام  ریغب  هللادابع  یلع  مکاحلا  هسفنل ، ملاظلا  مدب  نومعزی  ام  یف  نوبلطی  موق  یلا  هللادابع  اوضما  لاقف : نیفصب  رامع  ماق 
: نیدلا اذه  سرد  ول  مهایند  مهل  تملس  اذا  نولابی  نیذلا ال  ءالوه  لاقف  ناسحالاب ، نورمالا  ناودعلل ، نورکنملا  نوحلاصلا  هلتق  امنا 

ول نولابی  و ال  اهنوعری ، اهنولکای و  مهف  ایندـلا ، نم  مهنکم  هنـال  کـلذ  و  ائیـش ، ثدـحا  اـم  هنا  اولاـقف : .هثادـحال  اـنلقف : هومتلتق ؟ مل 
و اهورمتـسا ، اهوبحتـساف و  ایندـلا  اوقاذ  موقلا  نکلو  ملاـظل ، هنا  نوملعیل  مهنا  همد ، نوـبلطی  مهنظا  اـم  هللا  و  لاـبجلا ، مهیلع  تدـهنا 
، هیال ولا  هعاطلا و  اهب  نوقحتسی  مالـسالا  یف  هقباس  موقلل  نکی  مل  و  اهنم ، هیف  نوعری  ام  نیب  مهنیب و  لاحل  مهمزل ، قحلا  نا  ول  اوملع 

يذ عمج  ثیدـح  یف  معنا - نب  یقیرفالا  نع  .اکولم و  هربابج و  کلذـب  اونوکیل  اـمولظم ، اـنماما  لـتق  اولاـق : ناـب  مهعاـبتا  اوعدـخف 
رامع لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  رمع ، مایا  یف  ورمع  نم  عالکلا  وذ  هعمـس  ثیدحل  صاعلا ، نب  ورمع  رامع و  نیب  عالکلا 

هللا لب  رامع : لاق  هلتق ؟ یلعف  ورمع : لاق  .ءوس  لک  باب  مکل  حـتف  لاق : نامثع ؟ لتق  یف  يرت  امف  رامعل : ورمع  لاق  .هیغابلا  هئفلا  هلتقت 
هیواعم نیب  ءارقلا  یـشم  ثیدح  یف  يور  .هانلتقف و  اننید  ریغی  نا  دارا  رامع : لاق  هومتلتق ؟ ملف  ورمع : لاق  .هعم  یلع  و  هلتق ، یلع  بر 

لتقب رمات  مل  کنا  یف  اقداص  تنک  نا  کـل : لوقی  هیواـعم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هل اولاـق  ءارقلا  نا  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما نیب  و 
یلع لاقف  مهنم ؟ انکما  وا  هتلتق  انیلا  عفداف  هلتق ، یلع  یلامت  مل  و  نامثع ، رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  )
ثعب ثیدـح  یف  يور  .دوق و  مهبرـض  یلع  سیل  و  هناطلـس ، یف  هوـلتق  هقرفلا و  تعقو  و  نآرقلا ، هیلع  اولواـت  موـقلا  مالـسلا :) هیلع  )

لتق نامثع  نا  دهشتا  مالسلا :) هیلع   ) یلعل الاق  امهنا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  طمسلا  نب  لیبحرش  هملـسم و  نب  بیبح  هیواعم 
هیلع  ) یلع لاقف  افرصنا ، اماق و  مث  .ءآرب  هنم  نحنف  امولظم  لتق  نامثع  نا  دهشی  مل  نمف  الاق : .کلذ  لوقا  ینا ال  امهل : لاقف  امولظم ؟

نم الا  عمـست  نا  مهتلالـض  نع  یمعلا  يداهب  تنا  ام  نیربدم و  اول  اذا و  ءاعدلا  مصلا  عمـست  یتوملا و ال  عمـست  ال   ) کنا مالـسلا :)
: هیواعمل الاق  اناک  امل  مالـسلا -) هیلع   ) هیلا ءادردلا  ابا  یلهابلا و  هماماابا  هیواعم  ثعب  ثیدح  یف  يور  و  نوملـسم .) مهف  انتایاب  نموی 
مد یلع  هیواعم : امهل  لاق  .رمالاب و  قحا  و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  برقا  امالـسا و  کنم  مدقا  وهل  هللا  وف  ایلع ؟ لتاقت  مالع 
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نا هیواعم :- مالک  هاغلبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع امدـقف  .ماشلا  لها  نم  هعیابی  نم  لوا  نکا  هتلتق  نم  یندـقی  ناف  هتلتق ، هئاویا  ناـمثع و 
ناف هلتق  انلک  اولاقف : قدحلا ، الا  مهنم  يری  ال  دیدحلا ، یف  نیلبرـسم  رثکا  وا  افلا  نورـشع  جرخف  .نورت  نیذلا  مه  امهل : لاق  ع )  ) ایلع
هیلع  ) یلعل ملـسموبا  لاقف  مالـسلا :) هیلع   ) هیلا باتکب  ینالوخلا  ملـسمابا  هیواعم  ثعب  ثی  دح  یف  يور  .انم و  کلذ  اوموریلف  اوواش 

، امولظم امورحم  املـسم  لتق  نامثع  نا  کسفن ، نم  قحلا  تیطعا  نا  كریغل  هنا  بحا  ام  هللا  و  هتیل ، رماب و  تمق  دـق  کـنا  مالـسلا :)
انیدـیا تناک  دـحا  سانلا  نم  کفلاخ  ناف  انریما ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) تنا هتلتق و  اـنیلا  عفداـف 
.کباتک باوج  ذـخف  ادـغ  یلع  دـغا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاـقف  .هجح  رذـع و  اذ  تنک  و  هدـهاش ، کـل  انتنـسلا  و  هرـصان ، کـل 

اوولمف اودغ  مث  اهتحلـسا ، هعیـشلا  تسبلف  لبق ، هیف  ءاج  يذلا  مهغلب  دق  سانلا  دجوف  هباتک ، باوج  ذخایل  دغ  نم  عجر  مث  فرـصناف 
.رما مهعم  کلام  اموق  تیار  دقل  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل ملـسموبا  لاقف  کلذب ، ءادـنلا  نم  اورثکا  .نامثع و  هلتق  انلک  اودانف : دجـسملا 
هلتق مهلک  مهنا  اومعز  حالـسلا و  اوسبل  اوعمتجا و  اوجـضف و  نامثع ، هلتق  انیلا  عفدـت  نا  دـیرت  کنا  موقلا  غلب  لاق : كاذ ؟ ام  و  لاـق :

یغبنی هتیار  امف  هنیع ، هفنا و  رمالا  اذه  تبرض  دقل  طق ، نیع  هفرط  کیلا  مهعفدا  نا  تدرا  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .نامثع 
لمح يذلا  یماشلا  یتفلا  ثیدح  یف  يور  .بارضلا و  باط  نالا  لوقی : وه  ملسموبا و  جرخف  .كریغ  یلا  کیلا و ال  مهعفدا  نا  یل 
اذـه نع  کلئاسف  کبر  یلا  عجار  کـناف  هللا  قتا  هل : لاـق  امـشاه  نا  متـشی : نعلی و  لـعج  ءارقلا و  هباحـصا  لاـقرملا و  مشاـه  یلع 

، نافع نبا  تنا و  ام  و  مشاه : هل  لاقف  .هلتق  یلع  هومترزا  متنا و  و  انتفیلخ ، لتق  مکبحاص  نال  مکلتاقا  لاقف : هب ، تدرا  اـم  فقوملا و 
یلص  ) دمحم باحصا  و  باتکلا ؟ مکح  فلاخ  اثادحا و  ثدحا  نیح  سانلا ، ءارق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم باحصا  هلتق  امنا 

هللا هفیلخ  نافع  نبا  لتق  ایلع  نا  نییماشلا : زیجارا  یف  يور  .نیملـسملا و  روما  یف  رظنلاب  یلوا  نیدـلا و  باحـصا  مه  هلآ ) هیلع و  هللا 
: مهضعب زجر  نییقارعلا  زیجارا  یف  ناک و  امک  انخیش  انیلع  اودر  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) نایبت یلع 
قارملا و بحاص  انلتق  نحن  مهـضعب : زجر  نمحرلا و  قلخ  دـعبادیدج  اقلخ  ناک  امک  الثعن  درن  ناب  نادـمه  جـحذم و  فویـس  تبا 

روجلاب مکحی  هرینملا  انمالعا  نع  دص  ذا  هریـسلاب  الثعن  انلتق  نحن  مهـضعب : زجر  قارحالا و  رادلا و  موی  نامثع  قاقـشلا  هاغبلا و  دئاق 
جش دحا و  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نانسا  رـسک  يذلا  نامثع ، مع  نبا  هریغملاب  دارملا  هریغملا و  هلبق  انلتق  نحن  هریعـشلا  یلع 

راجتساف همد - ردها  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  و  سمـشلا - هتظقیاف  امئان  هریغملا  ناک  بازحالا  یف  رافکلا  مزهنا  امل  و  هسار ،
الجر نا  يور : .هلتقف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعبف  اهدعب ، یقبف  هثالث ، دـعب  يریالا  طرـشب  هلهماف  نامثع ، هل  عفـشف  نامثعب ،
لحق دـق  الثعن و  درن  فیک  قارعلا : نم  لجر  هباجاف  لسالا  نم  ارزج  اونوکت  لجب و ال  مث  انخیـش  انیلع  اودر  حاـص : ماـشلا  لـها  نم 

یق راج  لوالا و  تیغاوطلا  مکح  مکح  امل  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) لفجنا یتح  هسار  انبرـض  نحن 
لها ای  هللا  مکدشنا  لاقف : نیفـصلا ، نیب  ماق  ماشلا  بیطخ  کلام  نب  هرمح  نا  میکحتلا : ثیدح  یف  يور  لمعلا و  یف  راج  مکحلا و 

، هللا لزنا  ام  ریغب  مکاحلا  متیلوتف  هللا ، لزنا  ام  ریغب  مکح  نمم  هءاربلا  لحا  لج  زع و  هللا  نال  اولاق : انومتقراف ؟ مل  انومتربخا  الا  قارعلا 
ماکحا متلطع  و  هللا ، مرح  ام  متللح  هللا و  لحا  ام  متمرح  مکنال  مکانیداعف  هکفـسب ، هللا  رما  دق  همد و  متمرح  هتوادـعب و  هللا  رما  دـق  و 

، هومتلتقف هیلع  متلجعف  باتف ، هومتبتتـسا  نا  دـعب  هنع ، بیغ  نحن  انتفیلخ و  متلتق  هرمح : لاقف  .هللا  نم  يدـه  ریغب  مکاوه  متعبتا  هللا و 
بلطلا انل  لحی  مل  هترما ، تناک  امک  هروشم  سانلا و  نم  الم  نع  ناک  ول  هلتق  ناـف  مکل ، مهتملا  بئاـغلا  متفـصنا  اـمل  هللا  مکرکذـنف 

، همدب بلطی  نم  هالوت و  نمم  هنم و  انئرب  همد  باتکلا  لحا  ناف  اهرخآ ، اهلوا و  هللا  باتک  یلع  هبونذ  اوضرعت  نا  انیـضر  دق  و  همدـب ،
یف مکـسفنا  نم  قـحلا  متیطعا  و  مکبر ، هللا  یلا  متبت  همرحی  همد و  عـنمی  هللا  باـتک  ناـک  نا  .هرخآ و  موـی و  لوا  یف  مترجا  متنک  و 

یـش ء، هنم  اـنیلع  یفخی  سیل  نآرقلا و  ارقن  موق  نحن  و  ملاـظ ، وه  کـلذ و  لـعف  نمم  هءارب  وا  دوـق  وا  لـقعب  هلح ، ریغب  مد  کـفس 
و هملظ ، هیغب و  نم  هبوتلا  هللا و  یلا  یعد  نیح  نامثع  نم  انلبق  دق  هل : اولاقف  لاق :- نا  یلا  انءامد - هیلع  متللحتسا  يذلا  رمالا  انومهفاف 
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، هتبوت نع  هلعفب  فلاخ  هبوتلا و  متی  مل  املف  هبونذ ، هفیرعت  دـعب  همکح  انیلع  يرج  یتح  بئات ، هنا  اناطعا  نیح  فک  هنع  انم  ناک  دـق 
کلذ یباف  .انلاوما  انئامد و  یف  همهتن  الجر  مهرما  یلون  نا  انل  لحی  هناف ال  انیفکی ، کیفکی و  الجر  نیملـسملا  رما  لون  انلزتعا  اـنلق :

هنم نحن  و   ) هلوق هحص  ضرف  هلمجلاب ، .هانلتق و  کلذ  انیار  نا  املف  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  ، ) رصا و 
نینموملاریما رصع و  نع  هرخاتملا  راصعالا  هماع  هقیرط  نا  رم  امم  رهظی  مث  .هکئالملا  وا  نجلا  نامثع  لتاق  نوکی  نا  مزلتـسی  ءآرب ،)

روهمج نال  مالسلا ،) هیلع   ) هرصع یف  همالا  عامجا  فالخ  مالـسلا ،) هیلع   ) هب نامثع و  رمع و  رکب و  یباب  مهلوق  یف  مالـسلا ،) هیلع  )
نم دودـعم  امومع و  ماشلا  لماک  مهاوه ، هاوه  ناک  نم  هیومالا و  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هب رمع و  رکب و  یباب  نولوقی  اوناک  هنـسلا  لـها 

نامثع نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب عمجلا  اما  و  مالـسلا .) هیلع   ) هنود نامثع  رمع و  رکب و  یباـب  نولوقی  اوناـک  اـصوصخ ، دـالبلا  ریاـس 
دنع انید  راص  یتح  فیـسلاب ، سانلا  باقر  یلع  نامثعب  لوقلا  مهتنطلـس  هدم  یف  هیومالا  تلمح  امل  .نیدـضلا و  نیب  عمجلاک  ناکف 

اطوبرم هلعجب  لوا  ناف  هلوسرب ) قیدصتلا  هللااب و  نامیالا  یف  مهدیزتسن  ال  : ) هلوق اما  .مهبهذمل و  احیحصت  عمجلا  اوعـض  مهیرخاتم و 
دهشا نولوقی : مهن  مهدیزتسن ال  انا ال  رهاظلا  نا  ینعمب  هدحاو ،) مالسالا  یف  انتوعد  و  دحاو ، انیبن  و  دحاو ، انبر  نا  رهاظلا  و  : ) هلوقب

یبا بهذـم  قیدـصتلا  نامیالا و  هدازتسا  مدـعق  الا  و  لوقن ، اـمک  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  نولوقی : و  لوقن ، اـمک  هللا  ـالا  هلا  ـالا 
کلذ هاکزلا و  اوتوی  هالـصلا و  اومیقی  و  یلاعت … (  هللا  باتک  نم  نیتیاب  هفینحوبا  رفک  کیرـش : لاـق  دادـغب :) خـیرات   ) یفف هفینح ،

نم تسیل  هالـصلا  نا  معز  .صقنی و  دـیزی و ال  ناـمیالا ال  نا  هفینحوبا  معز  و  مهناـمیا ،) …  عم  اـنامیا  اودادزیل  و   ) و همیقلا ،) نید 
، دـحاو سیلبا  نامیا  مدآ و  نامیا  هفینحوبا : لاق  يرازفلا ، نع  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) .هللا نید 

نع و  انـسفنا .) …  انملظ  انبر  مدآ … ( : لاق  و  نوثعبی ،) موی  یلا  ینرظناـف  بر  لاـق .( : و  ینتیوغا ) …  اـمب  بر  سیلبا … ( : لاـق 
ای رمت  الا  لاق : ههجو و  یف  نارکـسلا  رظنف  .اـسلاج  تلب  ول  هفینحوبا : هل  لاـقف  اـمئاق ، لوبی  نارکـسب  هفینحوبا  رم  ناـمثع : نب  مساـقلا 
یش یف  مالسالا  نم  اونوکی  مل  هباحصا  هیواعم و  نا  عم  .لیئربج  نامیاک  کنامیا  تریـص  کنم  یئازج  اذه  هفینحوبا : لاقق  یجرم ؟

يذلا و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف لاق - نا  یلا  نیفصب - مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  انک  لئا : نب و  رکب  نم  خیش  نع  رـصن :) نیفـص   ) يورف ء ،
مل مهنا  الا  انم  مهتوادع  یلا  اوعجر  اناوعا ، هیلع  اودـجو  یتح  رفکلا  اورـسا  و  اوملـستسا ، نکلو  اوملـسا  ام  همـسنلا ، ارب  و  هبحلا ، قلف 

، نامتاخ اهیلع  ءارفص  هفیحـص  یف  هدرب ، یبا  نب  دیعـس  دنع  حلـصلا  باتک  تارق  لاق : ینابیـشلا ، قاحـسا  یبا  نع  .هالـصلا و  اوعدی 
لیقف هللا - لوسر  دمحم  هیواعم - متاخ  یف  و  هللا - لوسر  دمحم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع متاخ  یف  اهالعا ، نم  متاخ  اهلفـسا و  نم  متاخ 

هیواعمل و رقا  ام  لاقف : نوملسم ؟ نونموم  مهنا  رقتا  ماشلا : لها  هیواعم و  نیب  هنیب و  باتکلا  بتکی  نا  دارا  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل
- نورشعلا عساتلا و  لصفلا   ) .ءاش ام  هباحصا  هسفن و  یمسی  ءاش و  ام  هیواعم  بتکی  نکلو  نوملـسم ، نونموم و ال  مهنا  هباحـصال  ال 
، هدحاو هوعدلا  مهلتاقن ، نیذلا  موقلا  ءالوم  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لجر  ءاج  لاق : غبص  الا  نع  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف 

یف لک  ام  لاق : .هباتک  یف  هللا  مهامـس  امب  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق مهیمـسن ؟ مبف  دـحاو ، جـحلا  و  هدـحاو ، هالـصلا  و  دـحاو ، لوسرلا  و 
مهدعب نم  نیذلا  لتتقا  ام  هللا  ءاش  ول  ..ضعب و  یلع  مهضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  : ) لاق لج  زع و  هللا  تعمـس  اما  لاق : .هملعا  باتکلا 

باتکلاب و هللااب و  یلوا  نحن  انک  فالتخالا  عقو  املف  رفک ) …  نم  مهنم  نمآ و  نم  مهنمقاوفلتخا  نکلو  تانیبلا  مهتءاج  ام  دعب  نم 
نب ءامـسا  نع  .هتدارا و  و  انبر ، هللا  هیـشمب  يده  مهانلتاقف  مهلاتق  هللا  ءاش  و  اورفک ، نیذلا  مه  اونمآ و  نیذـلا  نحنف  قحلاب ؟ یبنلاب و 

لجر لـبق  اذا  رمحا ، دربـب  انللظتـسا  یحـضلا و  عاـفترا  راـمع  هیار  تحت  نیفـصب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  اـنک  لاـق : يرازفلا  مکحلا 
اهب قطناف  هجاح  کیلا  یل  نا  لاق : .معن  لاق : ناظقیلاوبا ؟ لاق : .انا  رامع : لاقف  رامع ؟ مکیا  لاقف : اـنیلا ، یهتنا  یتح  فصلا  يرقتـسی 

قحلا یف  ارـصبتسم  یلها  نم  تجرخ  ینا  لاق : .قطناف  لاق : .هینالع  لب  ال  لاق : .تئـش  کلذ  يا  کـسفنل  رتخا  لاـق : هینـالع ؟ وا  ارس 
مدقتف هذه ، یتلیل  ناک  یتح  ارصبتسم ، کلذ  یلع  لزا  مل  و  لطابلا ، یلع  مهنا  و  موقلا ، ءالوه  هلالـض  یق  کشا  ال  هیلع ، نحن  يذلا 
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هالـص انیلـصف  هالـصلا  تمیقا  مث  کلذ ، لثمب  مهیدانم  يدانف  هالـصلاب  يدان  و  هللا ، لوسر  ادمحم  نا  و  هللا ، الا  هلا  الا  دهـشف  انیدانم 
نینموملاریما تیتاف  تحبـصا  یتح  هللا  الا  اهملعی  هلیلب ال  تبف  کشلا ، ینکرداف  ادحاو ، اباتک  انولت  و  هدحاو ، هوعد  انوعد  و  هدـحاو ،

هل لاقف  .کلذـل  کتئجف  هعبتاف  کل  لوقی  ام  رظناف  هقلاف  لاق : .ال  تلق  ارامع ؟ تیقل  لـه  لاـقف : هل ، کـلذ  ترکذـف  مالـسلا ) هیلع  )
نب ورمع  هیار  اهناف  یتلباقمل - ءادوسلا -؟ رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) هیارلا بحاص  فرعت  له  راـمع :

.نهرجفا نهرـش و  یه  لب  نهربا ، نهریخب و ال  یهام  هعبارلا ، هذـه  تارم و  ثالث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  اهتلتاق  صاـعلا ،
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا تایار  زکارم  یلع  انزکارم  ناف  لاق : .ال  لاق : اهنع ؟ كربخیف  کل  با  اهدهش  وا  انینح ، ادحا و  اردب و  تدهـشا 

؟ هیف نم  رکـسعلا و  اذه  يرت  له  بازحالا ، نم  نیکرـشملا  تایار  زکارم  یلع  ءالوه  نا  .نینح و  موی  دحا و  موی  ردـب و  موی  هلآ ) و 
مایا نم  ثلاثلا  مویلا  یف  جرخ  ارامع  نا  يور : و  هتحبذ …  هتعطقف و  ادـحا  اقلخ و  اوناک  هیواعم  عم  لبقا  نم  عیمج  نا  تددول  هللا  وف 
رهاظ نیملـسملا و  یلع  یغب  امهدـهاج و  و  هلوسر ؟ هللا و  يداع  نم  یلا  اورظنت  نا  نودـیرتا  مالـسالا  لها  ای  لوقی : لـعج  نیفص و 

ریغ بهار  يری  اـم  یف  هللا  وه و  و  ملـساف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یتا  هلوسر  رـصنی  هنید و  رهظی  نا  هللا  دارا  اـملف  نیکرـشملا 
یفطی امم  هناف  هولتاق  هللا و  هنعل  هونعلاف  هیواعم  هنا  الا و  مرجملا ؟ هدوم  ملـسملا و  هوادعب  هفرعنل  هللا  انا و  هلوسر و  هللا  ضبق  و  بغار ،

یتح رفکلا  اورـسا  و  اوملـستسا ، نکلو  موقلا  ملـسا  ام  هللا  و  راـمع : لاـق  لاـق : يروثلا  رذـنم  نع  يور  .هللا و  ءادـعا  رهاـظی  هللا و  رون 
امب هلیلغ  نوکس  مدع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مسا  وحم  یلع  هتردق  مدع  یلع  هفـسات  يدوعـسملا  يور  .اناوعا و  انیلع  اودجو 

ناونعلا عضو  یلع  لاد  عقاولا - فالخ  هنوکل  ءآرب -) هنم  نحن  و   ) هلوق نا  تفرع  امک  .هتطـساوب و  هنطلـسلا  هلوص  عم و  هترتعب ، لـعف 
مویلا رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) كردی ام ال  وادـن  اولاعت  انلقف  : ) هلوق نم  هیلع  بتر  ام  یلع  کلذـک 

ینولهما مالسلا :) هیلع   ) لاق تقو  ياف  هعضاوم ،) قحلا  عضو  یلع  يوقنف  عمجتسی  رمالا و  دنشی  یتح  هماعلا ، نیکست  هرئانلا و  ءافطاب 
هرباکملاب هیوادـن  لب  اولاقف  : ) هلوق و  مالـسلا .) هیلع   ) هصاوخ نامثع  هلتق  و  ناـمثع ، هلتق  نم  صاـصقلا  بلطاـف  يرما  مکحتـسی  یتح 

تدقو تدکر و  برحلا و  تحنج  یتح  : ) هلوق نا  امک  هرباکملاب .) هیوادـن  لب  اولاق : اوباف و  : ) لاقی نا  بسانملاب  امناف  لتخم  اوباف ،)
ملـسلل اوحنج  نا  و  : ) یلاعت هلوق  یف  امک  بوبحملا  یلا  لیملل  لمعتـسی  حـنج )  ) هسالـسلا و کلتب  هظافلا  تسیل  تشمح ) اـهنارین و 

هحناوج و ترـسکنا  اذا  ریعبلا ) حـنج  : ) لاقی نا  حـصی  اـمنا  و  هیف ، اـمک  هورکملا  یلا  لـیملل  هلامعتـسا  ملعی  مل  و  اـهل ،) …  حـنجاف 
دنع اوباجا  مهیف  انیف و  اهبلاخم  تعـضو  مهایا و  انتـسرض و  املف   ) هلوق اما  .اـنه و  ینعملا  کلذـل  هبـسانم  ـال  و  لـمحلا ، نم  هعالـضا 

تناک هباجا - تضرف  نا  هیواعم - هباجا  لهف  هیلعلا ، دـیفت  امل )  ) هملکف کلذـک ؟ ملکتی  میکح  ياف  هیلا ) مهانوعد  يذـلا  یلا  کلذ 
امنا و  حـضاو ، طلغ  هباجا  هتیمـست  نا  عم  رارفلا ، دارا  یتح  همازهنال  تناک  اـمنا  و  مالـسلا ؟) هیلع   ) نینموملاریمـال برحلا  سیرـضتل 

بطخ و امل  ع )  ) ایلع نا  رـصن :) نیفـص   ) یفف مالـسلا ،) هیلع   ) هباحـصا نیب  فالتخالا  اـهب  اوعقویل  هلیح  نآرقلا  یلا  مهتوعد  تناـک 
یتح هلیللا  یه  امنا  ورمع  ای  لاقف : صاعلا ، نب  ورمع  اعدـف  هیواعم  کلذ  غلب  لـج ،) زع و  هللا  یلا  مهمکاـحا  مهیلع  داـغ  اـنا  و  : ) لاـق
یلع هلتاقت  تنا  و  رما ، یلع  کلتاقی  وه  هلثم ، تسل  و  هلاجرل ، نوموقی  کلاجر ال  نا  يرا  لاق : يرت ؟ امف  لصیفلاب ، یلع  انیلع  ودغی 

، مهب رفظ  نا  ایلع  نوفاخی  ماشلا ال  لها  و  مهب ، ترفظ  نا  کـنم  نوفاـخی  قارعلا  لـها  و  ءاـنفلا ، دـیری  وه  ءاـقبلا و  دـیرت  تنا  هریغ ،
یلا مهعدا  اوفلتخا ، هودر  نا  و  اوفلتخا ، هوـلبق  رمع ) ناـمثعب و  قـلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) نا ارما  مهیلا  قـلا  نکلو 

کلذ فرعف  .هیلا  کتجاحل  رمالا  اذـه  رخوا  لذا  مل  یناف  موقلا ، یف  کتجاح  هب  غلاب  کناف  مهنیب ، کنیب و  اـمیف  اـمکح  هللا  باـنک 
طـسو ماشلا  لها  فص  ماما  تایارلا  هابـشا  اذاف  انرظن  ریرهلا  هلیل  نم  انحبـصا  امل  میذح : نب  میمت  لاق  هیف : .تقدـص و  لاقف : هیواعم ،

، رکسعلا فحاصم  ماظع  یه  و  حامرلا ، فارطا  یلع  تطبر  دق  فحاصملا  یه  اذاف  انرفـسا ، نا  املف  هیواعم ، فقوم  لایح  نم  قلیفلا 
: لیفطلاوبا رفعجوبا و  لاق  .طهر و  هرـشع  هکـسمی  مظعالا ، دجـسملا  فحـصم  اهیلع  اوطبر  دـق  اـعیمج و  حاـمر  هثـالث  اودـش  دـق  و 
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ماق مث  رفعجوبا : لاق  .فحـصم  هئامـسمخ  اهعیمج  ناک  و  فحـصم ، یتئام  هبنجم  لک  یف  اوعـضو  و  فحـصم ، هئامب  اـیلع  اولبقتـسا 
ای اودان : مث  هرسیملا ، لایح  رمعملا  ءاقر  ماق و  و  هنمیملا ، لایح  یماذجلا  حیرـشوبا  ماق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع لایح  مهدا  نب  لیفطلا 

اننیب هللا  باتکاذه  مکنید ، یف  هللا  هللا  متینف ؟ اذا  ادغ  سراف  لها  كارت و  الا  مورلل و  نمف  مکتانب ، مکئاسن و  یف  هللا  هللا  برعلا  رـشعم 
فلتخاف .نیبملا  قحلا  تنا  کنا  مهنیب  اننیب و  مکحاف  نودـیری ، باتکلا  ام  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .مکنیب  و 

دنعف .باتکلا  مکح  یلا  انیعد  دق  و  برحلا ، انل  لحی  ال  تلاق : هفئاط  .لاتقلا و  تلاق : هفئاط  يارلا ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا 
دقف ضحم ، ءارتفا  اوبلط ،) اـم  یلا  مهاـنع  راـس  اوعد و  اـم  یلا  مهاـنبجاف  : ) هلوق نا  اـمک  .اـهرازوا  تعـضو  بورحلا و  تلطب  کـلذ 

حصی فیکف  نیبملا .) قحلا  تنا  کنا  مهنیب  اننیب و  مکحاف  نودیری ، باتکلا  ام  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  : ) لاق مالسلا ) هیلع   ) هنا تفرع 
هیقب یلا  اوریـس  مهیلا : ریـسملا  دارا  امل  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاق و  مالکلا ؟ اذـه 

هباحـصا عراـس  نوکی  وا  اوعداـم ، یلا  مهباـجا  اوـبلط و  اـم  یلا  ع )  ) عراـس فـیک  .نآرقلا و  ننـسلا و  ءادـعا  یلا  اوریـس  بازحـالا ،
فحاصملا ماشلا  لها  عفر  امل  ریسلا : نم  هریغ  و  رـصن ) نیفـص   ) یف .ثعـشالا و  جراوخ و  اوراص  نیذلا  عراس  امنا  و  نومیقتـسملا ؟

نب ورمع  هیواعم و  نکلو  هللا ، باتک  یلا  باجا  نم  قحا  انا  هللادابع  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  نآرقلا ، مکح  یلا  نوعدی  حامرلا  یلع 
مهتبحـص مکنم ، مهب  فرعا  ینا  نآرق ، نید و ال  باحـصاب  اوسیل  حرـس ، یبا  نبا  و  هملـسم ، نب  بیبح  و  طـیعم ، یبا  نبا  صاـعلا و 

اهنوفرعی و ال مهنال  اموعفر  ام  هللا  مهنا و  لطاب ، اهب  داری  قح  هملک  اهنا  لاجر ، رـش  لافطا و  رـش  اوناـکف  ـالاجر ، مهتبحـص  ـالافطا و 
قبی مل  هعطقم و  قحلا  غلب  دقف  هدحاو ، هعاس  مکمجامج  مکدعاوس و  ینوریعا  هدـیکم ، هعیدـخ و  الا  مکل  اهوعفر  ام  و  اهب ، نولمعی 

تدوسا دق  و  مهقتاوع ، یلع  مهفویـس  حالـسلا  یکاش  دـیدحلا ، یف  نیعنقم  افلا  نیرـشع  ءاهز  هءاجف  .اوملظ  نیذـلا  رباد  عطقی  نا  الا 
همساب هودانف  دعب ، نم  جراوخ  اوراص  نیذلا  ءارقلا  نم  هباصع  و  نیصح ، نب  دیز  یکدف و  نب  رعسم  مهمدقتی  دوجـسلا ، نم  مههابج 
.مهبجت مل  نا  اهنلعفنل  هللا  وف  نافع ، نبا  انلتق  امک  كانلتق  الا  و  هیلا ، تیعد  ذا  هللا  باتک  یلا  موقلا  بجا  یلع  اـی  نینموملا : هرماـب  ـال 

نا ینید  یف  ینعـسی  یل و ال  لحی  سیل  و  هیلا ، باجا  نم  لوا  و  هللا ، باتک  یلا  اعد  نم  لوا  اـنا  مکحی  و  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف
، هباتک اوذبن  و  هدهع ، اوضقن  مهرما و  یف  هللا  اوصع  دـق  مهناف  نآرقلا ، مکحب  اونیدـیل  مهلتاقا  امنا  ینا  هلبقا ، الف  هللا  باتک  یلا  یعدا 
عساتلا و لصفلا   ) .کنیتایل رتشالا  یلا  ثعباف  اولاق : .نودـیری  نآرقلاب  لـمعلا  سیل  مهنا  و  مکوداـک ، دـق  مهنا  مکتملعا  دـق  ینکل  و 
هجحلا و مهیلع  تنابتسا  یتح  : ) هلوق کلذک  .حتفلاب و  هیواعم  رکسع  یلع  فرشا  ناک  دق  و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا -

تنابتسا جراوخلا  امنا  و  رمالا ، لوا  نم  هنیبتسم  مهیلع  هجحلا  تناک  امنا  هباحـصا  هیواعم و  ناف  لصحم ، الب  هرذعملا ) مهنم  تعطقنا 
نم هللا  هذـقنا  يذـلا  وهف  مهنم  کـلذ  یلع  مت  نمف  : ) هلوق کلذـک  .هدـیکم و  تناـک  نآرقلا  یلا  هیواـعا  هوـعد  ناـب  هجحلا ، مهیلع 

هباحـصا هیواعم و  ناف  دافم ، الب  هسار ) یلع  ءوسلا  هرئاد  تراص  و  هبلق ، یلع  هللا  نار  يذلا  سکارلا  وهف  يدامت  جـل و  نم  و  هکلهلا ،
.رفک هنا  اولاق : و  هیلع ، اومتی  مل  مث  میکحتلا ، دـهع  الوا  اوضما  جراوخلا  امنا  و  اومتی ، ـال  وا  هیلع  اومتی  یتح  نآرقلا  مکحب  اوضری  مل 

(. مالسلا هیلع   ) هیلع ءارتفا  هقباسک  اذه  هلمجلاب  و 

هینغم

: تدـقو و  تنکمت : تدـکر : .براقتم و  ینعملا  و  اـمهب ، تیور  و  بعـشلا ، هجـضلا و  هرئاـثلا : و  ءانحـشلا ، هوادـعلا و  هرئاـنلا : هغللا :
يرت ءوـسلا : هرئاد  .یطغ و  نار : .بـلقنملا و  وا  بـسارلا  سکارلا : .اهـسارضاب و  انتـضع  انتـسرض : .تدتــشا و  تـسمح : .تـبهتلا و 
یلع فطعلا  زوجی  ال  لوقلا : اما  انیقتلا ، یف  ان )  ) یلع فطع  موقلا  و  ناک ، ربخ  انیقتلا  انا  نم  ردـصملا  بارعـالا : .هئوسی  اـم  ناـسنالا 

.توبکنعلا و  15 هنیفـسلا - باحـصا  هانیجناف و  یلاعت : هلوق  هدریف  لوقلا  اذـه  اما  لصفنم ، ریـضمب  هدـیکات  عم  ـالا  لـصتملا  ریمـضلا 
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یف ثدـح  امب  مهربخی  هتلود  لها  نم  راصمالا  یلا  اباتک  مامالا  لـسرا  یـضرلا : فیرـشلا  لاـق  ینعملا : .وادـنب  قلعتم  هرئاـثلا  ءاـفطاب 
نا و  نوملـسم ، مهنا  ماشلا  لها  نم  لاحلا  رهاظ  ناک  ناعمجلا  یقتلا  یتلا  هعاسلا  یف  ءارب ) یلا  انرما - ءدـب  ناـک  و  : ) هیف ءاـج  نیفص 

يرب ء مامالا  نا  کش  نم  سیل  ..هلوصا و  نیدلا و  نم  یش ء  یف  نامثع ال  مد  یف  رصحنی  هباحصا - مامالا و  نیب  مهنیب و  فالتخالا 
مل هنا  یلا  یموی ء  رهاظلا  مامالا  لوق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هسفن  یف  هجاحل  رباکی  هنکل  و  کلذ ، ملعی  هیواعم  نا  و  ناـمثع ، مد  نم 

.اعقاو ارهاظ ال  مالسالاب  هیلع  مکح  امنا  و  هباحصا ، هیواعم و  مالساب  اعطاق  امکح  مکحی 

هل لاقف  .نامثع  هلتق  نم  صتقت  نا  كدـیرن  مامالل : هیواـعم  لاـق  هعـضاوم .) یلا  اولاـعت - اـنلقف  : ) ناـمثع هلتق  نم  صاـصقلا  ماـمالا و 
نم بلطی  ام  ینم  بلطت  فیکف  یتماما ، یتعیب و  رکنت  تنا  و  هل ، فرتعملا  مامالا  نم  بلطت  امنا  صاصقلا  دـحلا و  هماـقا  نا  ماـمالا :

کلمحا و یلا  موقلا  مکاح  مث  سانلا ، هیف  لخد  امیف  لخداف  نامثع  مد  نامثعل و  اصلخم  اذـه و  کبلط  یف  اقداص  تنک  ناف  مامالا .!
هلاسرلا یف  ءاج  امک  لاصفلا  لوا  یف  نبللا  نع  یبصلا  هعدخ  اهناف  هفالخلا - يا  دیرت - یتلا  کلت  اما  و  یلاعت ، هللا  باتک  یلع  مهایا 

ادـی لمعن  هیواعم - ای  ملهف - همئاق ، هنتفلا  تماد  ام  باجتـسی  نالا و  كردـی  نامثع ال  هلتق  نم  صاصقلا  نا  اـیناث : و  ـالوا ، اذـه  . 63
دحلا میقی  و  یناجلا ، نم  صتقیف  هوقلا  زکرم  یف  مامالا  نوکی  کلذـب  و  نیملـسملا ، هملک  عمج  و  رارقتـسالا ، نمـالا و  یلع  هدـحاو 
دیرت اذـهب  کناف  دوقلا - صاـصقلاب و  بلاـطت  مث  هنتفلا  ظاـقیا  قاقـشلا و  یلع  صاـعلا  نبا  تنا و  لـمعت  نا  اـما  قحتـسی ، نم  یلع 
سراف فالآ  هرـشع  رهـشف  نامثع ، هلتق  نم  صاـصقلا  رما  نم  موی  تاذ  یف  ثدـحت  ماـمالا  نا  فداـص  .رـشلا و  ءوسلا و  نیملـسملل 

هوقب یل  فیک  هبطخلا 166 : یف  هلوقب  مامالا  راشا  کلذ  یلا  ..تایلف و  انم  صاصقلا  ءاش  نم  و  نامثع ، هلتق  اـنلک  اولاـق : و  مهحاـمر ،
ماـمالا نع  رذـتعا  و  عوـضوملا ، اذـه  یف  ملکت  نم  نسحا  و  خـلا ..) مهکلمن  ـال  اـننوکلمی و  هکوـش  یلع  ناـمثع - هلتق  يا  موـقلاو -

(.. خـلا هرباکملاب  هیوادـن  لب  اولاقف :  ) .هتـسایس ناونعب  ماـمالا  هیرقبع  باـتک  یف  داـقعلا  وه  هغمادـلا  هغلاـبلا  هجحلا  میوقلا و  قطنملاـب 
مهتکهنا و هیاغلا و  مهنم  تغلب  امل  و  نیهراک ، اهـضوخ  یلع  انومغرا  و  برحلا ، الا  اوباف  قحلا ، یلع  نواعتلا  قافولا و  یلا  مهاـنوعد 

نیبلاط فحاصملا  اوعفر  و  نامثع ، مدـب  هبلاطملا  نع  اوعجارت  يا  خـلا ..) هیلا  مهانوعد  يذـلا  یلا  کلذ  دـنع  اوباـجا   ) مهعم اـنتکهنا 
مدب نیمهتملا  مکاحی  مث  نوملـسملا ، هیف  لخد  امیف  هیواعم  لخدـی  نا  الا  انه  لدـعلل  ینعم  هنا ال  ههادـبلا  نم  و  فاصنالا ، لدـعلا و 
کلذ یلع  مت  نمف   ) .هب نوللعتی  رذع  نم  مهل  قبی  مل  و  مهبلط ، یلا  مهباجا  اذل  و  تاذلاب ، مامالا  هوعد  یه  هذه  و  مامالا ، یلا  نامثع 

یطخی هکلهلا .) نم  هللا  هذقنا  يذلا  وف   ) صاعلا نبا  هیواعم و  لعف  امک  عداخی  بذـکی و  مل  و  هل ، صلخا  و  قحلاب ، یـضر  يا  مهنم )
هداقلا و مهللـضی  عابتالا  نم  ریثکلا  ناف  هلماکب ، شیج  وا  بزج  یلع  وا  اهرـساب ، هما  یلع  هنایخلا  ردـغلاب و  مکحلا  قلطی  نم  لـک  ء 

نیح هومواق  هوکرت و  و  هل ، اوبـصعت  لبق و  نم  هب  اونمآ  يذـلا  بزحلا  هعامج  كرت  اـنه  نم  .قئاـقحلا و  مهنع  نوفخی  و  نوعوبتملا ،
هبیبط ضیرملا  و  ءافولا ، هدنع  دجی  نیح ال  هقیدص  قیدصلا  كرتی  امک  امامت  مهدصاقم  ءوس  مهتلامع و  هداقلا و  هنایخ  مهل  ترهظ 

و صاعلا ، نبا  هیواعم و  ایاون  صلخم  عاو  لکل  تحـضتا  میکحتلا  يرج  حاصملا و  هیواعم  عفر  ام  دنع  و  ءافـشلا ، هدنع  دجی  نیح ال 
هناما تیزخ  و  عئابلا ، دی  ترفظ  الف  هبطخلا 26 : یف  اهنع  مامالا  لاق  یتلا  و  نینثالا ، نیب  رصم  یلع  هقفـصلا  ترهتـشا  نا  دعب  هصاخی 

و  ) .مامالا لاق  امک  هکلهلا  نم  هللا  هذقنا  امهنم و  اربتف  صلخملا  یعاولا  اهب  ملع  و  نینثالا ، دـنع  ردـغلا  ءوسلا و  هین  تحـضتا  .عاتبملا 
یلا میکحتلا  ذـبن  برحلا و  یف  یـضملا  یلع  حاحلالا  یف  وا  ماشلا ، لها  رثکاک  صاعلا  نبا  هیواـعم و  هعباـتم  یف  يداـمت ) جـل و  نم 

.هیاهنلا یف  ءوسلا  هرئاد  رودت  هیلع  و  هلالضلا ، یغلا و  یف  خلا ..) سکارلا  وهف   ) جراوخلاک هللا  باتک 

هدبع

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4506 

http://www.ghaemiyeh.com


اننیب فالتخا  هدیقعلا ال  یف  نودـحتم  اننا  اهیف  رهظی  لاح  یف  انواقتلا  ناک  يا  لاحلل  واولا  خـلا  رهاظلا  و  دـحاو : انبر  نا  رهاظلا   …و 
نایبل هفناتـسم  هلمج  دـحاو  رمالا  هلوق  نینموم و  اوناک  مهنال  نامیالا  یف  هدایز  مهنم  بلطن  يا ال  مهدـیزتسن  ناـمثع و ال  مد  یف  ـالا 

هوادعلا اضیا  هرئانلا  ترشتنا و  اذا  رونت  هنتفلا  تران  نم  لعاف  مسا  هرئانلا  هرئانلا : ءافطاب  مویلا  نامثع …  مد  الا  یش ء  لک  یف  داحتالا 
مهاوعد و یلع  رارـصالا  ـالا  اوباـف  مهبلط  مهیفوی  مث  بارطـضالا  نکـسی  یتح  حلـصلل  مهاـعد  يا  هدـناعملا  هرباـکملا  ءانحـشلا و  و 

حرفک سمح  تبهتلا و  تدقتا و  يا  تدعوک  تدقو  تماق و  ترقتسا و  تدکر  اهداقی و  اهلاجر ال  لام  يا  تلام  برحلا  تحنج 
هدهع و بلق  يذلا  ثکانلا  سکارلا  سکارلا : وهف  يدامت  و  اهسارضاب …  انتضع  انتـسرض  مهایا : انتـسرض و  املف  بلـص …  دتـشا و 

هبلق یلع  نارو  هناکم  رودی  يا  سکتری  وه  هیلاوح و  ناریثلا  سادی و  نیح  ردیبلا  طسو  یف  نوکی  يذـلا  روثلا  اضیا  سکارلا  هثکن و 
یطغ

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یم نایب  نیفص  گنج ) رد  ماش   ) مدرم اب  ار  دوخ  تشذگرس  نآ  رد  هک  اهرهـش  مدرم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
نامربمغیپ یکی و  نامراگدرورپ  رهاظ  بسح  هب  هک  یلاح  رد  میدروخرب  مه  هب  ماش  لها  ام و  هک  دوب  نیا  ام  راک  يادتبا  و  دـیامرف :

ادـخ و هب  نامیا  هک  میتساوخ  یمن  ناشیا  زا  ام  و  دوب ، ناـسکی  مالـسا  رد  مدرم ) يراگتـسر  تیادـه و  رد   ) ناـمغیلبت شور  یکی و 
ادخ و هب  تشذگ ( مهدزناش  همان  رد  هکنانچ   ( نطاب رد  هچ  رگا   ) و دنتـساوخ ، یمن  ار  نیا  ام  زا  مه  نانآ  دـننک و  هدایز  ار  شلوسر 

مهتم  ) و نامثع ، نوخ  هرابرد  رگم  دوبن  ام  نیب  یئادج  فالتخا و  چیه  هدوب و  تخاونکی  راک  رهاظ ) رد  یلو  دنتشادن ، نامیا  لوسر 
مهارف ار  گنج  تابجوم  هناهب  نیا  هب  نوچ   ) سپ میدوبن ! هدولآ  نآ  هب  رود و  نآ  زا  اـم  هک ) وا  ناگدنـشک  يراـی  هب  ار  اـم  نتخاـس 
هتخیر  ) نیا زا  سپ  هک  ار  يزیچ  مینک  هراـچ  مدرم  هب  نداد  شمارآ  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماـخ  اـب  زورما  دـیئایب  میتفگ : دـنتخاس )

هب نآ  عضاوم  رد  ار  قح  میناوتب  ام  ددرگ و  مظنم  راوتـسا و  راک  ات  درک  ناوت  یمن  هراچ  جالع و  رازراک ) رد  ناناملـسم  نوخ  ندـش 
هکنیا ات  دـندرک  یچیپرـس  ام ) زردـنا  زا   ) سپ مینک ! یم  دروخ  دزو و  ینمـشد  هب  ار  راک  نیا  هراچ  ام  هکلب  هن ) : ) دـنتفگ میرب ، راک 

گنج

هـتفرگ و نادـند  ار  ناـنآ  اـم و  دروـخ  دز و  گـنج و  نوـچ  و  دـش ، راوـشد  راـک  هـتخورفا و  نآ  شتآ  و  دــیدرگ ، راوتــسا  اـپرب و 
ام هک  ار  يزیچ  دـنتفریذپ  ماگنه  نآ  رد  دـندید ) ار  تسکـش  دـیدرگ و  تخـس  نامرازراک   ) درب ورف  ناشیا  ام و  رد  ار  شیاهلاگنچ 

شهاوخ هب  هتفریذپ و  ار  ناشتوعد  میشکب ) گنج  زا  تسد  ات  دنتـساوخ  ام  زا   ) سپ میدناوخ ، یم  نآ  هب  گنج ) زا  شیپ   ) ار ناشیا 
دننادب هک  میتفریذپن  ار  ناشـشهاوخ   ) دنامن یقاب  اهنآ  يارب  رذع  ددرگ و  ادیوه  ناشیارب  ام ) تیناقح   ) تجح هکنآ  ات  میتفاتـش  نانآ 

اهنآ يارب  تجح  دروخ و  دز و  تفلاخم و  هناهب  نامثع  ندـش  هتـشک  اریز  میگنجب ، نانآ  اب  میتشاد  قح  هدوبن و  يزیرنوخ  ام  روظنم 
كاله و زا  ادخ  ار  وا  دشاب  رادیاپ  میتفریذپ ) مه  ام  دندناوخ و  نآ  هب  ار  ام  هک  ادخ  باتک   ) نخس نیا  رب  نانیا  زا  هک  ره  سپ  دوبن )

ادخ و  هتـسکش ) نامیپ   ) هتـشگرب دوخ  لوا  لاح  هب  وا  دـنامب  یقاب  شیوخ  یهارمگ  هب  هدومن  یگزیتس  هک  ره  و  هداد ، یئاهر  یهابت 
ار نآ  هک  یسک  تخبکین و  ادخ  باتک  وریپ  هصالخ ،  ) دنز یم  خرچ  وا  رـس  رود  يدب  دماشیپ  و  هدناشوپ ، تلفغ ) هدرپ  اب   ) ار شلد 

(. دیدرگ دهاوخ  یهلا  باذع  راچد  تخبدب و  دزادنا  رس  تشپ 
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ینامز

مالسلا هیلع  یلع  ماما  درف  هب  رصحنم  تسایس 

شرسمه و هلئان  ناتشگنا  نامثع و  نهاریپ  زا  ماش  هرصب و  ههبج  دوب  ياهیدنب  ههبج  اب  هجاوم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياپ  ون  تموکح 
روشک هیزجت  اب  ای  دننزب و  هیکت  تردق  رب  دوخ  دنزاس و  یشالتم  ار  یمالسا  تموکح  دننک و  يادرب  هرهب  دنتساوخ  یم  هشیاع  ذوفن 

ار نایغای  فلتخم  ياههار  زا  دنک  رارقرب  ار  شمارآ  تشاد  هفیظو  هک  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دسرب  دوخ  دوصقم  هب  سک  ره  یمالسا 
یلع دروم  رد  ترضح  نآ  حیرـص  تانایب  و  ص )  ) ادخ لوسر  بلاطم  زا  لاس  جنپ  تسیب و  هک  حول  هداس  مدرم  .تخاس  یم  میلـست 

یم نآ  لابند  دش  یم  زاس  يا  همغن  وس  ره  زا  دوب و  هدش  خسم  نانآ  يارب  تقیقح  دـندوب  هتفرگ  هلـصاف  زیزع  مالـسا  مالـسلا و  هیلع 
هب مه  ار  مدرم  هدوت  دوب  روبجم  دهد ، هجوت  قیاقح  هب  ار  نارگبوشآ  ناهدنامرف  دوب  ریزگان  هکنیا  نیع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتفر و 

.دزاس هاگآ  بلاطم  زا  ار  یمالـسا  روشک  مدرم  مامت  هکلب  دوخ  نایفارطا  اهنت  هن  تشاد  هفیظو  مالـسلا  هیلع  ماما  .دزاس  انـشآ  قیاقح 
هیلع ماما  و  تسیک ؟ لتاق  ایآ  تسا و  نامثع  لتاق  ماش  هنیدـم و  فالتخا  لصا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

اما ددرگ  نشور  تقیقح  ات  درک  یسررب  ار  نامثع  لتق  هثداح  تسشن و  دیاب  دهد  یمن  گنج  ار  لاوس  نیا  خساپ  دومرف  یم  مالـسلا 
رارق هناهب  ار  نامثع  نوخ  ددرگ و  یم  یـشالتم  شروی  کی  اب  تساپون و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  درک  یم  رکف  هک  هیواـعم 

رب ار  اهنآرق  درک  تسکش  ساسحا  هک  هاگنآ  تفریذپن و  نامثع  لتق  یسررب  هرابرد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  داهنـشیپ  زاغآ  رد  دوب  هداد 
دید یم  یتقو  درک ، یم  راک  نارادمتسایس  لثم  مالسلا  هیلع  ماما  هاگره  .دومن  جیسب  ترـضح  هیلع  ار  یمومع  راکفا  درک و  هزین  رس 

رتشیب ار  وا  ات  درک  یم  هفاضا  ار  روز  دریذـپ ، یم  روزاب  تفریذـپن  تملاـسم  اـب  هک  ار  يداهنـشیپ  تسا و  تسکـش  لاـح  رد  نمـشد 
رارق دوخ  دصاقم  هچیزاب  ار  مدرم  نوخ  هک  دوب  راکلغد  يرادم  تسایس  مالسلا  هیلع  ماما  هن  اما  دنادرگ ، يوزنم  ار  وا  دزاس و  میلست 

نودب دوخ  رمالا  یلوا  زا  دنتـشاد  هک  يا  هفیظو  قبط  هتـسب  مشچ  هک  دندوب  راکادف  رادـیاپ و  یمدرم  ترـضح  نآ  ناوریپ  هن  دـهد و 
ياج مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  رد  دندوب و  طابترا  رد  هیواعم  اب  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  هک  ینیقفانم  دـنریذپب  ار  بلاطم  ارچ  نوچ و 

یم یثنخ  ار  ماسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  هشقن  اهنیمه  دندوب و  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تفرـشیپ  لکـشم  نیرتگرزب  دنتـشاد 
يارب دوب  ریزگان  مالـسلا  هیلع  ماما  يراب  .دنتـسه  منهج  شتآ  لفـسا  كرد  رد  نیقفانم  دنتـسه : هیآ  نیا  هنومن  اهنیمه  يرآ  .دندرک 

حیرشت دندوب  هقطنم  زا  جراخ  هکیناسک  يارب  دوب  هتشذگ  نیفص  رد  هک  یبلاطم  قیاقح ، ندناسانش  زابو  یمومع  راکفا  ندش  نشور 
.دننکن راک  هتسب  مشچ  مدرم  ات  دنادرگ  حیرشت  مدرم  همه  يارب  ار  قیاقح  هک  تسا  ربهر  هفیظو  نیا  دنتفین و  یهارمگ  هب  ات  دنک 

يزاریش دمحم  دیس 

انیقتلا و نا   ) برحلا ءادتبا  يا  انرما ) ءدب  ناک  و   ) .هعابتا هیواعم و  نیفص ) لها  نیب  هنیب و  يرج  ام  هیف  صقی  راصمالا  لها  یلا  هبتک  )
انتوعد دحاو و  انیبن  دحاو و  انبر  نا   ) نیبناجلا لاح  نم  وه  رهاظلا  نا  لاحلا  يا و  رهاظلا ) و   ) هباحصا هیواعم و  ماشلا ) لها  نم  موقلا 

قیدـصتلا هللااب و  نامیالا  یف   ) هدایزلا اهنم  بلطن  يا ال  مهدـیزتسن ) و ال   ) مالـسالا یلا  اوعدـی  بناج  لک  نـال  هدـحاو ) مالـسالا  یف 
فالتخا ال  دـحاو )  ) مهنیب اننیب و  رمالا )  ) نیرمالا یلع  هدایزلا  انم  نوبلطی  يا ال  اننودـیزتسی ) و ال   ) نیرمالاب نوفرتعم  مهنال  هلوسرب )

انک انیلع و  مدـلا  نوقلی  کئلوا  ناکف  نامثع ، مد  نحن  قرن  مل  ذا  نوئیرب  يا  ءارب ) هنم  نحن  ناـمثع و  مد  نم  هیف  اـنفلتخا  اـم  ـالا   ) هیف
هجیتن امنا  و  اـیح ، دوعی  ـال  ناـمثع  ناـف  ءاود ، رمـالل  لـعجن  يا  مویلا ) كردـی  ـال  اموادـن  اولاـعت   ) مهل اـنلقف )  ) .هنم هئاربلا  ریظن  نحن 

هماع يا  هماعلا ) نیسکت  و   ) ترـشتنا تراث و  یتلا  هنتفلا  دمخن  يا  هرئاثلا ) ءافطاب   ) رمالا اذه  يوادنل  اولاعتف  هملکلا ، تتـشت  ماصخلا 
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یف هررقملا  هعـضاوم ) قحلا  عضو  یلع  يوقنف   ) هفارطا عمجی  يا  عمجتـسی ) و   ) مالـسالا رما  يا  رمالا )  ) يوقی و  دتـشی ) یتح   ) سانلا
يذـلا مهافتلا  حـلاصتلا و  اوکرتف  هدـناعملا ، يا  هرباکملاب ) هیوادـن   ) مالـسلا هیلع  ماـمالا  مـالک  یفنل  باوج  لـب ) اولاـقف :  ) .هعیرـشلا

( تذـکر و   ) اهل کئلوا  لیمب  تیوق  ناب  تلام  يا  برحلا ) تحنج  یتح   ) حالـصالا اوباف )  ) هدـئاعملا هبراـحملا و  یلا  هیلع  مهتوعد 
و  ) بطحلا رانلا  ینفت  امک  لاومالا  لاجرلا و  ینفت  اهنال  رانلاب  برحلل  هیبشت  اهنارین )  ) تلعتـشا يا  تدـقو ) و   ) تماق برقتـسا و  يا 
( اهبلاخم تعـضو  و   ) مهنم انم و  تنفا  ناب  مهایا ) و   ) اهـسارضاب انتـضع  يا  برحلا  انتـسرض ) املف   ) .تبلـص تدتـشا و  يا  تسمح )
حلـصلا و یلا ) کـلذ  دـنع  اوباـجا   ) اـهل هسیرف  اـعیمج  انرـص  ناـب  مهیف ) اـنیف و   ) هب برحلل  هیبـشت  عبـسلا ، رفظا  وه  و  بلخم ، عـمج 
( اوعد ام  یلا  مهانبجاف   ) هانعبتا نآرقلا  مکح  ام  اولاق  و  نآرقلا ، اومکح  ناب  برحلا  بشنت  نا  لـبق  هیلا ) مهاـنوعد  يذـلا   ) همهاـفملا

ناب ترهظ  يا  هجحلا ) مهیلع  تنابتسا  یتح   ) .مهافتلا نم  اوبلط ) ام  یلا   ) مهتعرس انبلط  يا  مهانعراس ) و   ) همهافملا هحلاصملا و  نم 
مت نمف   ) انیلع هعاطلا  یـصع  قش  یف  رذـع  مهل  نکی  مل  يا  هرذـعملا ) مهنم  تعطقنا  و   ) نامثع مد  یف  ءاکرـش  نکن  مل  و  اـنل ، قحلا 
نم و   ) .هیواعم عابتاب  يورخالا  كالهلا  يا  هکلهلا ) نم   ) هاجن يا  هللا ) هذقنا  يذـلا  وهف   ) قحلا یلا  عجر  ناب  رهظ  يذـلا  کلذ ) یلع 
يا هبلق ) یلع  هللا  نار  يذلا   ) هدهع بلق  يذلا  ثکانلا  يا  سکارلا ) وهف   ) یغلا یف  رمتـسا  يا  يدامت ) و   ) لطابلا یلع  ءاقبلا  یف  جل )
ناـف هسار ) یلع  ءوسلا  هرئاد  تراـص  و   ) هب هملع  عم  قحلا  نع  اـضارعا  هنم  هناحبـس  يار  نا  دـعب  لالـضلا ، یف  هیتی  یتـح  هبلق ، یطغ 

امک ال هیبشتلا  باب  نم  اذـه  و  ءوسلا ، یف  عقو  هنا  هانعم  ناک  دـحا ، سار  یلع  ءوسلا  هرئاد  تراص  اذاف  رـشلا ، ریخلاـب و  رودـت  ماـیالا 
.یفخی

يوسوم

هئدـهت هماعلا : نیکـست  .هوادـعلا  هرئانلا : .جـلاعن  يوادـن : .هنم  ملـس  صلخت و  نیدـلا  وا  بیعلا  نم  ءاربلا  ءارب : .هلوا  رمـالا : ءدـب  هغللا :
: تدـقو .ترقتـسا  تتبث و  تدـکر : .تلام  تلبقا و  تحنج : .اوعنتما  اوضفر و  اوبا : .هدـناعملا  هرباکملا : .يوقی  رمالا : دتـشی  .ساـنلا 
: مهاـنعراس .ناـسنالل  رفظلاـک  ریطلل  وـه  بلخم و  عـمج  بلاـخملا : .اهـسارضاب  انتـضع  انتـسرض : .ابـضغ  تبهتلا  تـشمح : .تـبهتلا 
، تاکاله اـهعمج  هکلهلا : .هصلخ  هذـقنا : .اـهب  رذـتعی  یتلا  هجحلا  هرذـعملا : .ناـهربلا  هنیبلا و  هجحلا : .ترهظ  تنابتـسا : .مهاـنقباس 

نم سکارلا : .هنم  هیاغلا  بلط  هیلع و  ماقا  یـشلا ء : یف  يدامت  .هنع  فرـصنی  نا  یبا  همزـال و  رمـالا : یف  جـل  .توملا  وه  كـالهلا و 
انیبن دحاو و  انبر  نا  رهاظلا  ماشلا و  لها  نم  موقلا  انیقتلا و  انا  انرما  ءدب  ناک  و  : ) حرشلا .یطغ  نار : .ابولقم  یشلا ء  در  وه  سکرلا و 

هیف انفلتخا  ام  الا  دحاو  رمالا  اننودیزتسی  هلوسرب و ال  قیدصتلا  هللااب و  نامیالا  یف  مهدـیزتسن  هدـحاو ال  مالـسالا  یف  انتوعد  دـحاو و 
مهیلع یفخی  يرجی ال  ام  يرج و  اـم  لـکب  مهملعی  ناـک  هبعـش  عم  هسفن و  عم  احیرـص  ماـمالا  ناـک  ءارب ) هنم  نحن  ناـمثع و  مد  نم 

هنیب يرج  امب  مهربخی  سانلا و  ملعی  همکح  تحت  یتلا  هیمالـسالا  دالبلا  راطقالا و  لها  یلا  هلـسرا  باتکلا  اذه  .هریبک و  هریغص و ال 
تعلدنا و امدنعف  اودرمت  اوضفرف و  برحلا  هراثا  مدع  يورتلا و  ءودهلا و  یلا  رمالا  لوا  مهاعد  فیک  نیفـص و  یف  ماشلا  لها  نیب  و 

لها لاح  نم  رهاظلا  وه  ام  نایبب  مالسلا  هیلع  ادتبا  یبل …  باجتساف و  هیلا  مهاعد  ناک  ام  یلا  هوعد  اهتواسق  اهرح و  اوقاذ  مهتلکا و 
دمحم انیبن  کلذـک  دـحاو و  رهاظلا  یف  مهبر  انبرف و  دـیحوتلا  یف  انلثم  مهنا  مالـسالاب و  نطابلا - نود  مهرهاظ - یلع  مکحف  ماـشلا 
مهایا نحنف و  اننامیا  قوفی  مهنامیا  مهنامیا و ال  قوفی  اـننامیا  يرن  ـال  مهنیب و  اـننیب و  قرف  ـال  هدـحاو  مالـسالا  یف  اـنتوعد  دـحاو و 

نحن عازنلا و  اهیف  عقو  یتلا  اهیف و  فلتخملا  هلاسملا  تناک  معن  .يرخالا  یلع  هدـحاول  هدایز  نود  هیواستم  هدـحاو  هدـیقع  باحـصا 
کلذ رهظا  دـق  عقاولا و  یف  مامالا  و  هنم …  سانلا  اربا  نحن  همدـب و  اننومهتی  مهف  نامثع  مد  یه  تناک  اهب  انل  هقالع  ـال  اـهنم و  ءارب 
اورسا اوملستسا و  نکل  اوملسا و  ام  هللا  و  امهلاثما : صاعلا و  نب  ورمع  هیواعم و  ابطاخم  لاق  دقف  جهنلا  یف  هروثنملا  هتاملک  ضعب  یف 
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رمالا و دتـشی  یتح  هماعلا  نیکـست  هرئانلا و  ءافطاب  مویلا  كردـی  ام ال  يوادـن  اولاعت  انلقف   ) .هورهظا اـناوعا  هیلع  اودـج  اـملف و  رفکلا 
اهنارین و تدـقو  تدـکر و  برحلا و  تحنج  یتح  اوباـف  هرباـکملاب  هیوادـن  لـب  اولاـقف : هعـضاوم  قحلا  عضو  یلع  يوقنف  عمجتـسی 

نا لبسلا  یتشب  لواحی  ناک  هیلع …  اوقفا  مل و  هودر و  هودصواف و  ماشلا  لها  نیب  هنیب و  مهافتلا  راوحلا و  باب  مامالا  حتف  تشمح )
هملک قیرفت  یلع  امزاع  هضفر  یلع  رـصی  ضفری و  ناـکف  قحلا  لدـعلا و  هیعرـشلا و  ناـضحا  یلا  هیواـعم  دوعی  نا  برحلا و  عقت  ـال 

ربصلاب و عقو  ام  هعم  اوجلاعی  هیلا و  اوتای  نا  مهیلا  هئادن  هجو  قحلا و  هجو  مهل  نیبی  مامالا  ذخا  فصلا …  هدحو  قیزمت  نیملسملا و 
مهلامعا و هلوازم  یلا  ساـنلا  دوعی  ناـمثع و  یلع  همئاـق  تناـک  یتلا  هروثلا  ادـهت  همئاـعد و  يوقت  مکحلا و  دوع  دتـشی  یتح  هاـنالا 

مرجلا هیلع  تبث  نمف  نیدلا  عرـشلا و  نیزاوم  یلع  رومالا  يرجت  اهدـنعف  نامثع  هلتق  نم  صاصقلا  یلع  هدـحولا  هذـهب  ارداق  حبـصی 
دانعلاب و رومالا  يوادـی  نا  دارا  قحلا و  ءادـنل  بیجتـسی  نا  یبا  هوعدـلا و  هذـه  ضفر  هیواـعم  نکل  .هللا و  مکح  هیلع  يرجا  نیدا و 
اهـضاخف و هملاظ  هیهاو  جـجحب  اندـض  هکرعملا  ضوخ  انلاتق و  یلع  ممـص  هیلا و  انوعد  هاـندرا و  اـم  ضفر  فـالخلا و  هرباـکملا و 

برح اهنا  حاورالا …  سفنالا و  اهعم  ذـخات  ترعتـسا  هواسق و  هوارـض و  نوکت  ام  دـشاب  تبهتلا  اـهران و  تلعتـشا  برحلا و  تعقو 
یلا کلذ  دنع  اوباجا  مهیف  انیف و  اهبلاخم  تعضو  مهایا و  انتـسرض و  املف   … ) اهادم اهرثا و  فرعی  مل  هیواعم و  اهنـش  هملاظ  هیـساق 

تناک هرذـعملا ) مهنم  تعطقنا  هجحلا و  مهیلع  تنابتـسا  یتح  اوبلط  ام  یلا  مهانعراس  اوعد و  ام  یلا  مهانبجاف  هیلا  مهاـنوعد  يذـلا 
ترسکت ماهسلا و  اهیف  تینف  برح  بورحلا …  نوکت  ام  عوراب  نوخروملا  اهفصو  دق  نیملـسملا و  نیب  برح  یـسقا  نیفـص  برح 
نیقیرفلا تنحط  برح  هیلع …  رهی  یحضا  یتح  رخالا  یلع  قیرف  لک  فحزی  هراجحلاب و  مهـضعب  نوفذقی  سانلا  ذخا  فویـسلا و 

هعم نم  هیواعم و  داع  اهدنع  حیرج و  لیتق و  نیب  اریثک  اقلخ  اهعم  تذخا  مهتقرف و  سانلا و  تقزم  اهتدـش و  اهتوارـض و  اهتواسقب و 
اذلف هعدخ  اهنا  مامالا  ملع  هیلا …  مکاحتلا  اوبا  سمالاب و  هوضفر  يذلا  هللا  باتک  یلا  عوجرلا  اهفاقیا و  هنم  اوبلط  مامالا و  هوعد  یلا 

هیواعم لعلف  ارارطضا  برحلا  فاقیا  مامالا  لبق  اهلوبق …  یلا  اورداب  اهل و  هباجتسالا  یف  اوعرسا  هباحـصا  امنیب  اهلوبق  یبا  اهـضفر و 
انتجح ترهظ  یتح  برحلا  فقو  یف  مهل  انبجتـسا  قحلا …  یلا  عجری  يدـتهی و  ماشلا  لها  نم  مهبررغ  نم  لـعل  قحلا و  یلا  دوعی 

هللا هذقنا  يذلا  وهف  مهنم  کلذ  یلع  مت  نمف   … ) رربم نود  اهودق  وا  یتلا  برحلا  یف  مهتهبش  تعطقنا  مهریذاعم و  تلطب  مهیلع و 
لمکا نم  نا  مالـسلا  هیلع  نیب  هسار ) یلع  ءوسلا  هرئاد  تراص  هبلق و  یلع  هللا  نار  يذلا  سکارلا  وهف  يدامت  جل و  نم  هکلهلا و  نم 

نم اما  باذعلا و  نم  هاجن  توملا و  فلتلا و  كالهلا و  نم  هللا  هذقنا  دقف  هروهظ  دعب  قحلا  یلا  داقنا  ماشلا و  لها  نم  ملسلا  هریـسم 
هبلق یف  روـنلا  ذـفانم  تطغت  یغلا و  لالـضلا و  یف  قرغ  ههجو و  یلع  بـلقنا  يذـلا  كاذـف  هداـسف  یلع  ماـقا  هلالـض و  یلع  رمتـسا 

مامالل مهرابجا  دـعب  میکحتلا  اوضفر  ثیح  اـضیا  جراوخلا  یلع  رمـالا  عقو  دـق  هیلع و  ءوسلا  هرئاد  تراد  هنع و  قحلا  هیور  تبجحف 
 … مهنم ضرالا  رهط  هللا و  مهلتق  نا  رمالا  ناکف  هیلع 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َنیفِص ِلْهَأ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  يرَج  ام  ِهیف  ُّصُقَی  ِراْصمْألا  ِلْهَأ  یلإ  ُهَبَتَک 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 
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رد همان : دنس  ( . 1  } .تسا هدرک  نایب  ، نآ رد  هدـش  عقاو  نیفـص  لها  ترـضح و  نآ  نایم  ار  هچنآ  هک  تساهرهـش  مامت )  ) یلاـها هب 
رد دـنک  ادـیپ  رگا  هک  تسا  هداد  لوق  هتفاین و  همان  نیا  يارب  هغالبلا  جـهن  زج  يرگید  كردـم  ،ج 3،ص 440، هغالبلا جـهن  رداصم 
هب قفوم  هک  ار  یمک  رایـسب  دراوم  رگا  دهد  یم  هدعو  هکنیا  زج  دوش  یمن  هدید  هراب  نیا  رد  يزیچ  زین  اجنآ  رد.دسیونب  باتک  رخآ 

 { دیازفیب دوخ  باتک  رب  دبایب  هدنیآ  رد  هدشن  نآ  دروم  رد  يرگید  رداصم  نتفای 

هاگن کی  رد  همان 

: تسا نیفص  هثداح  هب  طوبرم  لئاسم  مامت  هراصع  عقاو  رد  هک  دیامرف  یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نامثع نوخ  هلأسم  رد  فالتخا  اهنت  میدوب و  دـحتم  مالـسا  لوصا  رد  همه  ، رهاظ رد  هک  دوب  نیا  ماش  لها  اب  راک  زاغآ  هکنیا  تسخن 
نآ رد  هجو  چیه  هب  ام  هک  دوب 

يارب زج  اهنآ  یلو  ؛ دـیناسرب راد  قح  هب  ار  قح  دـینک و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  دـییایب  میدرک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  میتشادـن و  تلاـخد 
.دندوبن هدامآ  گنج 

ار نانآ  مه  ام.دندش  ام  هتساوخ  میلست  دش  رهاظ  اهنآ  رد  گنج  رد  تسکش  راثآ  هک  یماگنه  : دیازفا یم  همان  نیا  رگید  تمـسق  رد 
.دوش راکشآ  اهنآ  رب  قح  تجح  ات  میتفریذپ 

دوخ تجاجل  هب  جراوخ ) نوچمه   ) یهورگ دـندرک و  لوبق  ًالمع  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  اـما  : دـیامرف یم  رخآ  شخب  رد  ترـضح 
.دنداد همادا 

***

ِیف ْمُهُدیِزَتْسَن  َالَو  ، ٌهَدِحاَو ِماَلْـسِْإلا  ِیف  اَنَتَوْعَدَو  ، ٌدِحاَو اَنَِّیبَنَو  ٌدِـحاَو ، اَنَّبَر  َّنَأ  ُرِهاَّظلاَو  ، ِماَّشلا ِلْهَأ  ْنِم  ُمْوَْقلاَو  اَْنیَقَْتلا  اَّنَأ  اَنِْرمَأ  ُءْدـَب  َناَکَو 
اَمِواَدـُن اَْولاَعَت  اَْـنلُقَف  ٌءاََرب  ُْهنِم  ُنَْحنَو  ، َناَْـمثُع ِمَد  ْنِم  ِهِیف  اَـنْفَلَتْخا  اَـم  اَّلِإ  ٌدِـحاَو  ُْرمَأـْلا  : اَنَنوُدـیِزَتْسَی اـَلَو  ِِهلوُسَِرب  ِقیِدْـصَّتلاَو  ِهّللاـِب  ِناَـمیِْإلا 
ِهیِواَدـُن ْلـَب  : اُولاَـقَف ، ُهَعِـضاَوَم ِّقَْحلا  ِعْضَو  یَلَع  يَْوقَنَف  ، َعِمْجَتْـسَیَو ُْرمَأـْلا  َّدَتْـشَی  یَّتَـح  ، ِهَّماَْـعلا ِنیِکْـسَتَو  ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَـفْطِِإب  َمْوَْیلا  ُكَرْدـُیَال 

اُوباَجَأ ، ْمِهِیفَو اَنِیف  اَهَِبلاَخَم  ْتَعَـضَوَو  ، ْمُهاَّیِإَو اَْنتَـسَّرَض  اَّمَلَف.ْتَشِمَحَو  اَُهناَرِین  ْتَدَقَوَو  ْتَدَـکَرَو ، ُبْرَْحلا  ِتَحَنَج  یَّتَح  اَْوبَأَف  ِهََرباَکُْملِاب 
ُمُْهنِم ْتَعَطَْقناَو  ، ُهَّجُْحلا ُمِْهیَلَع  َْتناَبَتْـسا  یَّتَح  ، اُوبَلَط اَم  َیلِإ  ْمُهاَنْعَراَسَو  اْوَعَد ، اَم  َیلِإ  ْمُهاَْـنبَجَأَف  ، ِْهَیلِإ ْمُهاـَنْوَعَد  يِذَّلا  َیلِإ  َکـِلَذ  َدـْنِع 

ْتَراَصَو ، ِِهْبلَق یَلَع  ُهّللا  َناَر  يِذَّلا  ُسِکاَّرلا  وُهَف  يَداَمَتَو  ََّجل  ْنَمَو  ، ِهَکَلَْهلا َنِم  ُهّللا  ُهَذَْـقنَأ  يِذَّلا  َوُهَف  ْمُْهنِم  َِکلَذ  یَلَع  َّمَت  ْنَمَف  ُهَرِذـْعَْملا 
.ِهِسْأَر یَلَع  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد 

همجرت

هب ام  توعد  یکی و  ام  ربمایپ  ، یکی ام  راگدرورپ  هک  دوب  نینچ  اهنآ )  ) رهاظ میدـش و  ور  هبور  ماش  لها  اب  ام  هک  دوب  نیا  راک  زاـغآ 
يزیچ مه  اهنآ  میتساوخ و  یمن  اهنآ  زا  ربمایپ  هب  قیدصت  ادـخ و  هب  نامیا  رد  لاح ) رهاظ   ) نیا زا  شیب  يزیچ  ام.تسا  یکی  ، مالـسا
ءيرب نآ  زا  هک  یلاح  رد  دوب  نامثع  نوخ  هرابرد  ام  فالتخا  اهنت  میدوب  ناسکی  ارهاظ )  ) زیچ همه  رد  دنتشادن و  اضاقت  ام  زا  ، رتشیب
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هنتف شتآ  ندناشن  ورف  هب  زورما  دییایب  : میتفگ اهنآ  هب  ام  دوب ) هدشن  هدولآ  نآ  هب  زگره  ام  تسد  و   ) میدوب

مکحم و تفالخ  رما  ات  ، دیاین تسد  هب  نیا  زا  دـعب  تسا  نکمم  هک  يزیچ  هب  مینک  نامرد  ار  لکـشم  مدرم  نتخاس  مارآ  گنج و  و 
(. میناسر رفیک  هب  ار  مرجم  و   ) میهد رارق  دوخ  ياج  رد  ار  قح  مینک  ادیپ  تردق  دندرگ و  دحتم  ناناملسم  تیعمج 

رس زیمآ ) تملاسم  مادقا  هرابرد  نم  داهنـشیپ  زا   ) اهنآ يرآ  ، مینک نامرد  گنج  ینمـشد و  اب  ار  درد  نیا  میهاوخ  یم  ام  : دنتفگ اهنآ 
ار شنادند  گنج ، هک  یماگنه.دش  دیدش  تفرگ و  الاب  شیاه  هلعـش  ، تفای رارقتـسا  دوشگ و  ار  دوخ  ياه  لاب  گنج  ات  دـندز  زاب 

میدوب هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  اهنآ  ام  هچنآ  هب  ، درک دراو  اهنآ  ام و  دوجو  رد  ار  شیاه  لاـگنچ  درب و  ورف  اـهنآ  اـم و  ندـب  رد 
بلط ام  زا  هچنآ  يوس  هب  میتفریذپ و  ار  اهنآ  تساوخرد  زین  ام  مینیشنب ) وگو  تفگ  هب  مینک و  اهر  ار  گنج  هک   ) دنداد تبثم  خساپ 
نامثع نوخ  هبلاطم  نامه  هک  گنج  يارب   ) ناشرذع دش و  نشور  اهنآ  رب  تجح  هکنیا  ات  تشاد ) همادا  عضو  نیا   ) میتفاتـش دـندرک 

(. تفای نایاپ  و   ) دیدرگ عطق  دوب )

نامیپ دـندرک  يراشفاپ  تجاجل و  هک  یناسک  داد و  تاـجن  تکـاله  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـندوب  قیاـقح  نیا  هب  دـنبیاپ  هک  یناـسک 
.تخادنا هیاس  اهنآ  رس  رب  راوگان  ثداوح  دوب و  هدنکفا  ناشبلق  رب  هدرپ  ادخ  هک  دندوب  ینانکش 

هلمج دنچ  رد  نیفص  يارجام  ریسفت : حرش و 

جیاتن نازورفا و  شتآ  فادها  نیفـص و  گنج  هلأسم  هک  هدوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  تسادـیپ  همان  ناونع  زا  هک  هنوگ  نامه 
.دنک رکذ  هاتوک  هدرشف و  ینایب  رد  ار  نآ 

ام راگدرورپ  هک  دوب  نینچ  اهنآ )  ) رهاظ میدـش و  ور  هبور  ماش  لها  اـب  اـم  هک  دوب  نیا  راـک  زاـغآ  :» دـیامرف یم  زاـغآ  رد  ور  نیا  زا 
اَنَّبَر َّنَأ  ُرِهاَّظلا  ،َو  ِماَّشلا ِلْهَأ  ْنِم  ُمْوَْقلا  اَْنیَقَْتلا َو  اَّنَأ  اَنِْرمَأ  ُءَْدب  َناَک  َو  ( ؛» تسا یکی  مالسا ، هب  ام  توعد  یکی و  ام  ربمایپ  ، یکی

( . ٌهَدِحاَو ِماَلْسِْإلا  ِیف  اَنَتَوْعَد  ،َو  ٌدِحاَو اَنَِّیبَن  ،َو  ٌدِحاَو

مالـسا و ادخ و  هب  يداقتعا  نآ  نارادمدرـس  هنحـص و  نیا  ناگدننادرگ  زا  يرایـسب  هک  تسانعم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  « رهاظ » هب ریبعت 
اضتقا طیارـش  هک  رگید  دراوم  یـضعب  رد  هک  یلاح  رد  دنک  یم  تعانق  اجنیا  رد  اهنآ  لاح  رهاظ  هب  ماما  یلو  ؛ دنتـشادن ربمغیپ  توبن 

َأََرب َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  َوَف  : » دیامرف یم  ترضح  همان 16  لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه  ؛ تسا هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  تحارص  اب  هدرک  یم 
( كاخ ریز  رد   ) ار هناد  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  ُهوُرَهْظَأ ؛ ِْهیَلَع  ًاناَوْعَأ  اوُدَجَو  اَّمَلَف  َْرفُْکلا  اوُّرَسَأ  اوُمَلْسَتْسا َو  ِنَِکل  اوُمَلْسَأ َو  اَم  َهَمَسَّنلا 

یم ناهنپ  هنیـس  رد  ار  رفک  دندرک و  یم  مالـسا  راهظا  ًارهاظ  هکلب  ، دندوب هتفریذپن  ار  مالـسا  ام  نانمـشد  هدـیرفآ  ار  ناسنا  هتفاکش و 
«. دنتخاس راکشآ  ار  دوخ  رفک  ياه  هناشن  دنتفای  مالسا  دض  رب  یناروای  هک  یماگنه  اذل  ، دنتشاد

میتساوخ و یمن  اهنآ  زا  ربمایپ  هب  قیدصت  ادـخ و  هب  نامیا  رد  لاح ) رهاظ   ) نیا زا  شیب  يزیچ  ام  :» دـیازفا یم  نخـس  همادا  رد  سپس 
یلاح رد  دوب  نامثع  نوخ  هرابرد  ام  فالتخا  اهنت  میدوب  ناسکی  ارهاظ )  ) زیچ همه  رد  دنتـشادن و  اضاقت  ام  زا  ، رتشیب يزیچ  مه  اهنآ 

َال ِِهلوُسَِرب َو  ِقیِدْـصَّتلا  ِهّللاـِب َو  ِناَـمیِْإلا  ِیف  ْمُهُدـیِزَتْسَن  اـَل  َو  ( ؛») دوب هدـشن  هدوـلآ  نآ  هب  زگره  اـم  تسد  و   ) میدوـب ءيرب  نآ  زا  هک 
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( . ٌءاََرب ُْهنِم  ُنَْحن  ،َو  َناَْمثُع ِمَد  ْنِم  ِهِیف  اَنْفَلَتْخا  اَم  اَّلِإ  ٌدِحاَو  ُْرمَْألا  : اَنَنوُدیِزَتْسَی

ثحب رد  شراتفگ  يارب  يا  همدقم  ات  دزاس  نشور  دوب  گنج  یلصا  هزیگنا  هک  ار  فالتخا  هطقن  اهنت  دهاوخ  یم  ماما  بیترت  نیا  هب 
.دشاب دعب 

لکـشم مدرم  نتخاس  مارآ  گنج و  هنتف و  شتآ  ندناشن  ورف  هب  زورما  دییایب  : میتفگ اهنآ  هب  ام  :» دـیامرف یم  نخـس  همادا  رد  هاگ  نآ 
دـندرگ و دـحتم  ناناملـسم  تیعمج  مکحم و  تفالخ  رما  اـت  ، دـیاین تسد  هب  نیا  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  يزیچ  هب  مینک  ناـمرد  ار 

رفیک هب  ار  مرجم  و   ) میهد رارق  دوخ  ياج  رد  ار  قح  مینک  ادیپ  تردق 

تسا و توادع  هنیک و  يانعم  هب  « روف » نزو رب  « رون » هشیر زا  « هَِرئان ( .» 1  } ِهَِرئاَّنلا ِءاَفْطِِإب  َمْوَْیلا  ُكَرُْدی  َال  اَم  ِواَُدن  اَْولاَعَت  : اَْنلُقَف ( ؛») میناسر
یَلَع يَْوقَنَف  ، َعِمْجَتْسَی ُْرمَْألا َو  َّدَتْشَی  یَّتَح  ِهَّماَْعلا  ِنیِکْـسَت  َو   {، دوش یم  قالطا  زین  تسا  توادع  هنیک و  زا  یـشان  هک  يا  هلعـش  هب  هاگ 

فالتخا و ماـگنه  هب  هک  تسا  نیا  نآ  نومـضم  تسا و  هنافـصنم  یقطنم و  رایـسب  یمـالک  نخـس  کـی  نیا  ( . ُهَعِـضاَوَم ِّقَْحلا  ِعْضَو 
رد فاکـش  دیتفریذپن و  ارم  تعیب  وس  کی  زا  نایماش ) هیواعم و   ) امـش.تسا نکممان  قوقح  قاقحا  ، رگیدکی اب  ناناملـسم  يریگرد 

دیریذپ یم  ار  نم  تموکح  رگا.منک  تازاجم  ار  نامثع  نالتاق  دیهاوخ  یم  نم  زا  رگید  يوس  زا  ، دـیدرک داجیا  ناناملـسم  فوفص 
؟ دیراد راظتنا  نم  زا  ار  يراک  نینچ  هنوگچ  دیرادن  لوبق  رگا  دیوش و  یمن  لخاد  نآ  رد  ارچ 

هک تسا  ریذپ  ناکما  یتروص  رد  دندوب  يا  هدرتسگ  عیسو و  فیط  عقاو  رد  هک  نامثع  نالتاق  تازاجم  لثم  يا  هلأسم  ، نیا رب  هفاضا 
ناکما دیتسه  راکیپ  هدامآ  دیا و  هدیشک  هحلسا  ام  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  راک  نیا  دشاب و  دنمورین  ردتقم و  ًالماک  یمالـسا  تموکح 

.درادن

هباحـص و زا  یعمج  دوب و  راد  هشیر  رایـسب  يا  هلأسم  دـنرادنپ  یم  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  وا  لتق  ناـمثع و  دـض  رب  شروش  هلأـسم 
.دنتشاد تکرش  نآ  رد  تردق  مامت  اب  عامتجا  مورحم  ياه  هورگ 

هب مدرم  قیوشت  يارب  زیمآ  تنطیـش  يا  همان  هیواعم  هک  تسا  هدرک  لقن  لاوطلارابخا  رد  « يرونید » هک تسا  یبلطم  نخـس  نیا  دـهاش 
هک دوب  نیا  همان  نومضم.داتسرف  ماما  هب  دوب  ماش  لها  نادباع  زا  حالطصا  هب  هک  ینالوخ  ملـسموبا  اب  ار  نآ  تشون و  نیفـص  گنج 
زج يزیچ  اـم  دزن  تروص  نیا  ریغ  رد  مینک  یم  تعیب  وت  اـب  ًاـمتح  میناـسرب  لـتق  هب  ار  اـهنآ  يراپـسب و  اـم  هب  ار  ناـمثع  نـالتاق  رگا 

لتق هب  ار  اهنآ  ات  مینک  یم  بیقعت  ارحص  ایرد و  رد  ار  نامثع  نالتاق  دنگوس  ادخ  هب  تشاد و  یهاوخن  ریشمش 

.میوش هتشک  هار  نیا  رد  نامدوخ  ای  میناسرب 

حلـسم رفن  رازه  هد  دودح  هدـش و  رادربخ  مدرم  هک  یلاح  رد  دـمآ  دجـسم  هب  ماما  دـناسر  ماما  هب  ار  همان  نیا  ملـسموبا  هک  یماگنه 
هب و   { و 163 ،ص 162  لاوطلا راـبخا  ( . 1 « } مینامثع نالتاق  ام  همه  ؛ ٍناْمثُع ُهَلَتَق  انُّلُک  :» دـندز یم  داـیرف  همه  دـندوب و  هدرک  عاـمتجا 

دزاس نشور  ار  نامثع  نالتاق  فیلکت  دنتـساوخ  وا  زا  هک  هباحـص  زا  یعمج  خـساپ  رد  هبطخ 168  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه 
؛ ْمُهُِکلْمَن َال  اَنَنوُِکلْمَی َو  ، ْمِِهتَکْوَش ِّدَـح  یَلَع  َنُوِبلْجُْملا  ُمْوَْقلا  ٍهَّوُِقب َو  ِیل  َْفیَک  ْنِکل  ،َو  َنوُمَْلعَت اَم  ُلَهْجَأ  ُتَْسل  یِّنِإ  ُهاَتَوْخِإ ! اَـی  : » دومرف

تازاجم  ) ار راک  نیا  رب  تردق  یلعف ) طیارش  رد   ) مناوت یم  هنوگچ  یلو  ؛ متـسین عالطا  یب  نم  دیناد  یم  امـش  هچنآ  زا  نم ! ناردارب 
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لاح رد   ) دـنا و یقاب  شیوخ  تکوش  تردـق و  رب  نانچمه  دـندیروش ) نامثع  رب  هک  یناسک   ) نانآ مروآ ؟ تسد  هب  نامثع ) نالتاق 
«. میرادن يا  هطلس  اه  نآ  رب  ام  دنا و  ّطلسم  ام  رب  رضاح )

هک يرما  ؛ دـنک لوکوم  لاحم  رما  هب  ار  ندرک  تعیب  هلأسم  تساوخ  یم  روما  نیا  زا  عـالطا  اـب  هیواـعم  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
.دوب زیمآ  تنطیش  ینامرفان  شنطاب  هنابیرف و  ماوع  شرهاظ 

یم ناـیب  نینچ  هنافـصنم  هنـالقاع و  زیمآ و  تملاـسم  توـعد  نیا  هب  ار  اـهنآ  خـساپ  نخـس  نـیا  هـمادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
تملاسم مادقا  هرابرد  نم  داهنـشیپ  زا   ) اهنآ يرآ  ، مینک نامرد  گنج  ینمـشد و  اب  ار  درد  نیا  میهاوخ  یم  ام  : دـنتفگ اهنآ  :» دـیامرف

ِهیِواَدـُن َْلب  : اُولاَقَف ( ؛» دـش دـیدش  تفرگ و  الاب  شیاه  هلعـش  ، تفای رارقتـسا  دوشگ و  ار  دوخ  ياه  لاب  گنج  ات  دـندز  زاب  رـس  زیمآ )
ِتَحَنَج یَّتَـح  اَْوبَأَـف   { تسا یفنم  روما  رد  يریگرد  تجاـجل و  ، ینمـشد ، توادـع ، ییوج يرترب  ياـنعم  هب  « َهَِرباـکُم ( .» 2  } ِهََرباَکُْملِاب
ندروآ مشخ  هب  ندرک و  جییهت  يانعم  هب  « شرف » نزو رب  « شْمَح » هشیر زا  « َشِمَح ( .» 3  } ْتَشِمَح اَُهناَرِین َو  ْتَدَقَو  ،َو  ْتَدَکَر ُبْرَْحلا َو 

 {(. تسا گنج  تدش  يانعم  هب  اجنیا  رد  هدش و  هتفرگ  نتخیگنارب  و 

زا رفن  رازه  اه  هد  نوخ  هک  دوب  مالـسا  رد  يا  هقباس  یب  گنج  شتآ  ندـش  نشور  ، تفلاخم رب  يراشفاپ  تجاجل و  نیا  هجیتن  يرآ 
.دندش شنارای  هیواعم و  ياه  سوه  يادف  عقاو  رد  دش و  هتخیر  نآ  رد  ناناملسم 

رد ار  شیاه  لاگنچ  درب و  ورف  اهنآ  ام و  ندـب  رد  ار  شنادـند  ، گـنج هک  یماـگنه  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  ماـما  هاـگ  نآ 
هب مینک و  اهر  ار  گنج  هک   ) دـنداد تبثم  خـساپ  میدوب  هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  اـهنآ  اـم  هچنآ  هب  ، درک دراو  اـهنآ  اـم و  دوجو 
زا « َسَّرَض ( .» 1  } اَْنتَسَّرَض اَّمَلَف  ( ؛» میتفاتش دندرک  بلط  ام  زا  هچنآ  يوس  هب  میتفریذپ و  ار  اهنآ  تساوخرد  زین  ام  مینیشنب ) وگو  تفگ 

نادند اب  ندیزگ  تدش  يانعم  هب  دور  یم  لیعفت  باب  هب  هک  یماگنه  تسا و  نادند  اب  ندیزگ  يانعم  هب  « سرت » نزو رب  « سْرَض » هشیر
هب « ربنم » نزو رب  « بَلِْخم » عمج « ِبلاـخَم ( .» 2  } اَـهَِبلاَخَم ْتَعَـضَو  ،َو  ْمُهاَّیِإ َو   { تسا گـنج  راـب  ناـیز  راـثآ  زا  هیاـنک  اـجنیا  رد  تسا و 

( . اُوبَلَط اَم  َیلِإ  ْمُهاَنْعَراَس  ،َو  اْوَعَد اَم  َیلِإ  ْمُهاَْنبَجَأَف  ، ِْهَیلِإ ْمُهاَنْوَعَد  يِذَّلا  َیلِإ  َِکلَذ  َْدنِع  اُوباَجَأ  ، ْمِهِیف اَنِیف َو   { تسا لاگنچ  يانعم 

هزین رس  رب  ار  اه  نآرق  دش و  راکشآ  اهنآ  يارب  هیواعم  ياه  بیرف  دندش و  هتسخ  گنج  زا  اهنآ  هک  تسا  ینامز  هب  هراشا  نخس  نیا 
.میروآ يور  نآرق  مکح  هب  میرادرب و  گنج  زا  تسد  دنتساوخ  ام  زا  دندرک و  اه 

نوخ هبلاـطم  ناـمه  هک  گـنج  يارب   ) ناشرذـع دـش و  نشور  اـهنآ  رب  تجح  هکنیا  اـت  تشاد ) همادا  عضو  نیا  :») دـیازفا یم  سپس 
( . ُهَرِذْعَْملا ُمُْهنِم  ْتَعَطَْقنا  ،َو  ُهَّجُْحلا ُمِْهیَلَع  َْتناَبَتْسا  یَّتَح  ( ؛») تفای نایاپ  و   ) دیدرگ عطق  دوب ) نامثع 

هیلع یلع  دـض  رب  يدایز  تاغیلبت  ماش  رد  دوخ  عورـشمان  عفانم  ظفح  يارب  شناـیماح  ناـیفارطا و  هیواـعم و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
نایم رد  ار  نامثع  یلـصا  نالتاق  دننیب و  یمن  یمارتحا  نآرق  يارب  دنتـسین و  زامن  لها  اهنآ  هک  دـندوب  هداد  ماجنا  شنارای  مالـسلا و 

لطاب.تسا نامثع  نوخ  ندرک  لامیاپ  ناشفده  دنا و  هدرک  ظفح  دوخ 

نیا رد.دـیماجنا  لوط  هب  هام  هدـجیه  دودـح  هک  یگنج  ؛ دـش راکـشآ  ًاجیردـت  نیفـص  گنج  نادـیم  رد  ، نیغورد تاغیلبت  نیا  ندوب 
زاین زار و  زامن و  لها  هک  دندید  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  لامعا  نایماش  دـش و  لدـب  در و  اه  نآ  نایم  يدایز  نانخـس  تدـم 
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لثم هب  هلباقم  بآ  رب  شنارای  ترضح و  نآ  هطلس  ماگنه  هب  یلو  ؛ دوب هتسب  یلع  رکـشل  يور  رب  هیواعم  ار  بآ  ؛ دنتـسه ادخ  اب  هنابش 
رامع لتق  یتقو  ًاصوصخم  درک و  یمن  يداش  راهظا  نامثع  لتق  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یـسک  ، دـندوشگ اـهنآ  يور  هب  ار  بآ  دـندرکن و 

رگ نایغط  ملاظ و  یهورگ  ار  وت  رامع  يا  :» دوب هدومرف  دوخ  فورعم  ثیدح  رد  ربمغیپ  دش و  ماجنا  هیواعم  نایرکشل  تسد  هب  رسای 
نایماش یتقو  هک  دوب  نیا  ارجام  نیا  رخآ  هقلح.دـش  یم  بوسحم  شناراـی  ناـنمؤمریما و  تیناـقح  يارب  يدنـس  زین  نیا  « دنـشک یم 

یلع و ، دـیریذپب ار  نآرق  يرواد  دـیرادرب و  گنج  زا  تسد  دـینک و  محر  ام  دـنزرف  نز و  رب  هک  دـندروآ  رب  دایرف  دـندش و  ناوتاـن 
.دنتشادن يرذع  ادخ  هاگشیپ  رد  دش و  مامت  اهنآ  رب  تجح  بیترت  نیا  هب  دنتفریذپ و  ار  نآ  شنارای 

هک یناسک  داد و  تاجن  تکاله  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دندوب  قیاقح  نیا  هب  دـنبیاپ  هک  یناسک  :» دـیامرف یم  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
؛» تخادنا هیاس  اهنآ  رس  رب  راوگان  ثداوح  دوب و  هدنکفا  ناشبلق  رب  هدرپ  ادخ  هک  دندوب  ینانکـش  نامیپ  دندرک  يراشفاپ  تجاجل و 

رارـصا و يانعم  هب  « يِدامَت » ردصم زا  « يدامَت ( .» 1  } يَداَـمَت َّجـَل َو  ْنَم  ،َو  ِهَکَلَْهلا َنِم  ُهّللا  ُهَذَْـقنَأ  يِذَّلا  َوُهَف  ْمُْهنِم  َکـِلَذ  یَلَع  َّمَت  ْنَمَف  )
زا تـسا  هدــش  نوـگژاو  يرما  رد  هـک  تـسا  یــسک  ياـنعم  هـب  « سِکاّرلا ( .» 2  } ُسِکاَّرلا وُـهَف   { تـسا يراـک  هـمادا  رد  يراــشفاپ 
هک نکـش  نامیپ  درف  هب  هدش و  هتفرگ  ، ندراذگ نیمز  رب  رـس  اب  ار  نآ  يزیچ و  ندرک  هنوراو  يانعم  هب  « سکع » نزو رب  « سْکَر » هشیر

ياـنعم هب  لـصا  رد  « نیع » نزو رب  « نیَر » هـشیر زا  « َنار ( .» 3  } َناَر يِذَّلا   { دوـش یم  قـالطا  زین  دـهد  یم  ماـجنا  هـنوراو  ار  دوـخ  راـک 
دوش یم  قالطا  زین  دنیـشن  یم  ناشبلق  رب  رفک  ای  تیـصعم  راگنز  هک  يدارفا  هب  دنیـشن و  یم  یتمیق  يایـشا  يور  هک  تسا  يراـگنز 

( . ِهِسْأَر یَلَع  ِءْوَّسلا  ُهَِرئاَد  ْتَراَص  ،َو  ِِهْبلَق یَلَع  ُهّللا  {

ماما و هاپس  اب  ندش  ور  هبور  زا  سپ  هک  دنناد  یم  ناورهن  جراوخ  هب  هراشا  ار  هلمج  دنچ  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  هچ  رگ 
رب یهورگ  دنتسویپ و  ماما  رکشل  هب  دنتشگ و  زاب  تلالض  هار  زا  دندش و  هّبنتم  اهنآ  زا  يدایز  هورگ  ترضح ، نآ  ياهزردنا  ندینش 

ناتـساد ماش و  لها  زا  ًاحیرـص  هک  همان  نیا  زاغآ  هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ دندیـسر تکاله  هب  نادـیم  نآ  رد  دـندنام و  یقاب  دوخ  تجاـجل 
هجو چیه  هب  دسر و  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  لامتحا  نیا  ، هدرک باختنا  نآ  يارب  زین  یضر  دّیس  هک  یناونع  دیوگ و  یم  نخس  نیفص 
ياه غرود  ندش  راکـشآ  زا  دعب  ماش  رکـشل  زا  یهورگ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تاریبعت  نیا  هک  میناد  یمن  دـیعب  تسین و  ینتفریذـپ 

يرتشیب هورگ  دنچره  ، دنتسویپ ماما  رکشل  هب  دندیرب و  هیواعم  زا  ، ترضح نآ  هاپس  مالسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  وا  نارادفرط  هیواعم و 
.دندرک يراشفاپ  دوخ  تافارحنا  رب  دندرک و  تجاجل 

مان زا  یتسرهف  هک  میا  هدرک  لقن  يرتشوش  هماّلع  موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  زا  هبطخ 55  حرش  رد  هک  تسا  یبلطم  نخس  نیا  دهاش 
دندیرب هیواعم  زا  هک  یسانشرس  دارفا  نآرق و  نایراق  زا  یتعامج  زا  دهد و  یم  هئارا  دنتسویپ  ماما  هب  نیفص  گنج  رد  هک  ار  یناسک 

رد هحفـص 623  ماما ) مایپ   ) ام هغالبلا  جهن  حرـش  مود  دـلج  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( . 1  } .دیوگ یم  نخـس  دـندمآ  ماما  يوس  هب  و 
 { باتک نیمه  زا  مهن  دلج  رد  همان 32  لیذ  نینچمه  دییامرف و  هعجارم  هبطخ 55  حرش 

یناسک مامت  يارب  ار  نیفـص  گنج  هب  طوبرم  قیاقح  ایوگ  رایـسب  لاح  نیع  رد  هاتوک و  همان  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب 
هیواـعم و ناـیفارطا  یـشاپ  مس  يولج  عقاو  رد  درک و  تجح  ماـمتا  اـهنآ  اـب  دومرف و  ناـیب  دنتـسیز  یم  مالـسا  فلتخم  دـالب  رد  هک 

.تفرگ ار  وا  نارادفرط 

لیالد ؛ تسا هدرک  دـیدرت  ماما  زا  همان  نیا  رودـص  لصا  رد  یهجومان  لـیالد  هب  يرتشوش  هماـّلع  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
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تسا نشور  نآ  خساپ  هک  یفیعض 

میفـسأتم ام  تسا و  هدش  باسح  بلاج و  رایـسب  درادن و  اه  همان  ریاس  اب  یتوافت  همان  نیا  رب  مکاح  تغالب  تحاصف و  هک  یلاح  رد 
.دوش یم  ییاه  شزغل  نینچ  راتفرگ  هاگ  راوگرزب  ققحم  نیا  هک 

یهدنامرف ياه  تّیلوئسم  : 59 همان

عوضوم

ناولح دنج  بحاص  هبطق  نب  دوسألا  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

رد ار  نآ  بارعا  هک  دوب  قارع  فارطا  رد  ناریا ، زا  یکچوک  یمیدـق  رهـش  ناولح :  } ناولح رکـشل  هدـنامرف  هبطق  نب  دوسأ  هب  همان  )
( يزورما باهذ  لپ  رس  رهش  بونج  رد  .دندیشک } شتآ  هب  ار  نآ  يدالیم  لاس 1066  رد  نایقوجلس  دندرک و  حتف  يدالیم   640

همان نتم 

ِروَجلا ِیف  َسَیل  ُّهنِإَـف  ًءاَوَس  ّقَحلا  ِیف  َكَدـنِع  ِساـّنلا  ُرمَأ  نُکَیلَف  ِلدَـعلا  َنِم  ًارِیثَک  َکـِلَذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَلَتخا  اَذِإ    َ ِیلَاولا ّنِإَـف  ُدـَعب  اـّمَأ 
ُراَد اَینّدـلا  ّنَأ  مَلعا  َُهباَقِع َو  ًافّوَخَتُم  َُهباََوث َو  ًایِجاَر  َکیَلَع  ُهّللا  َضَرَتفا  اَمِیف  َکَسفَن  لِذَـتبا  َُهلاَثمَأ َو  ُرِکُنت  اَم  ِبنَتجاَـف  ِلدَـعلا  َنِم  ٌضَوِع 

َکیَلَع ّقَحلا  َنِم  ًاَدبَأ َو  ٌءیَش  ّقَحلا  ِنَع  َکَِینُغی  َنل  ُّهنَأ  ِهَماَیِقلا َو  َموَی  ًهَرسَح  ِهیَلَع  ُُهتَغرَف  َتناَک  ّالِإ  ًهَعاَس  ّطَق  اَهِیف  اَُهبِحاَص  غُرفَی  َمل  ٍهِّیَلب 
ُماَلّسلا َِکب َو  ُلِصَی  يِّذلأ  َنِم  ُلَضفَأ  َِکلَذ  نِم  َکَیلِإ  ُلِصَی  يِّذلأ  ّنِإَف  َكِدهُِجب  ِهّیِعّرلا  یَلَع  ُباَِستحِالا  َکِسفَن َو  ُظفِح 

اه همجرت 

یتشد

دیاب سپ  .دراد  یم  زاب  رایـسب  تلادع  يارجا  زا  ار  وا  دوش ، ینوگرگد  راچد  رادمامز  هشیدـنا  يأر و  رگا  .دورد  ادـخ و  دای  زا  سپ 
هک هچنآ  زا  دوش .  یمن  تفاـی  تلادـع  يارب  ییاـهب  يراکمتـس  رد  اریز  دـشاب ، ناـسکی  وـت  دزن  تسا  قـح  هچنآ  رد  مدرم  راـک  هک 
وا رفیک  زا  هدوـب و  یهلا  شاداـپ  هـب  راودــیما  هـک  یلاـح  رد  ار  دوـخ  سفن  و  نـک ، زیهرپ  يدنــسپ  یمن  نارگید  رب  ار  نآ  دــننامه 

تـسرپ ایند  و  تسا ، شیامزآ  يارـس  ایند  هک  نادب  و  زاس .  راداو  تسا ، هدینادرگ  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  ماجنا  هب  یکانـساره ،
.دنادرگ یمن  زاین  یب  قح  زا  ار  وت  يزیچ  زگره  و  دروخ ،  یم  سوسفا  نآ  زا  تمایق  زور  رد  هک  نآ  زج  دیاسآ  یمن  نآ  رد  یتعاس 

رد هچنآ  اریز  ینک ، شالت  ّتیعر  روما  رد  ناوت  هزادـنا  هب  و  یـشاب ، نابهگن  ار  شیوخ  سفن  هک  نآ  تسوت  رب  هک  یّقح  هلمج  زا  و 
 . دورد اب  .یهد  یم  تسد  زا  دوخ  یندب  يورین  زا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دوش ، یم  وت  بیصن  هار  نیا 

يدیهش

وت دزن  تسا ، قح  هچنآ  رد  مدرم  راک  دـیاب  سپ  .دراد  زاب  تلادـع ، يرایـسب  زا  ار  وا  دوش  نوگ  هنوگ  اهاوه  ار  یلاو  نوچ  دـعب ، اما 
رد ار  دوخ  سفن  و  زاس ، رود  يدنـسپ  یمن  ار  نآ  دـننام  هچنآ  زا  ار  دوخ  سپ  .دـنهدن  ضوع  لدـع  اـب  ار  متـس  هک  دـشاب ، ناـسکی 
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شیامزآ هناخ  ایند  هک  نادـب  .ناسرت و  شرفیک  زا  يراودـیما و  ار  نآ  شاداپ  هک  یلاح  زاب ، رد  دومرف  بجاو  وت  رب  ادـخ  هک  يراک 
، دوبن هدوسآ  نآ  رد  یتعاس  راد  ایند  تسا و 

هک اهقح  هلمج  زا  دـنادرگن و  زاین  یب  قح  زا  ار  وت  زیچ  چـیه  زگره  و  دوش ،  وا  غیرد  هیام  زیخاتـسر ، زور  رد  يو  یگدوسآ  هک  زج 
یم تسد  هب  راک  نیا  زا  هچنآ  هک  ییامن ، شـشوک  تیعر  راک  رد  تناوت  هزادـنا  هب  و  ییاـپب ، ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  تسوت  رب 

.مالسلا و  يراد ، یم  لذب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  يرآ 

یلیبدرا

رد يرایـسب  زا  نآ  ار  وا  درادزاب  تاوهـش  رد  وا  يوزرآ  دوش  فلتخم  هاگ  ره  مکاح  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اما 
فاصنا لدع و  زا  یلدب  یـضوع و  متـس  رد  تسین  هک  یتسردب  سپ  ناسکی  قح  رد  وت  دزن  نامدرم  راک  دـشاب  هک  دـیاب  سپ  لدـع 

هک یتلاـح  رد  وـت  رب  ادـخ  هدرک  ضرف  هچنآ  رد  ار  دوـخ  سفن  نک  لذـب  ریغ و  زا  ارنآ  لاـثما  ینکیم  راـکنا  هـچنآ  زا  وـش  رود  سپ 
زگره نآ  بحاص  تعاط  كرت  رد  درکن  تغارف  تسا  تنحم  يارس  ایند  هکنادب  وا و  تبوقع  زا  هدنسرت  وا و  باوثب  یـشاب  راودیما 
يزیچ قح  زا  ار  وت  دـنا  هدرکن  زاـین  یب  هک  یتسردـب  تماـیق و  زور  رد  ینامیـشپ  وا  رب  وا  تغارف  دوـب  هک  زجب  تعاـس  کـی  نآ  رد 

دهج دـجب و  رکنم  یهن  فورعمب و  رما  قـیرطب  تـیعر  رب  ندرک  باـسح  تدوـخ و  سفن  نتــشاد  هاـگن  وـت  رب  تـسقح  زا  زگره و 
ناسحا لدع و  زا  وت  ببسب  دسر  یم  هچنآ  زا  تسا  رت  لضاف  ناهج  نآ  باوث  نیا  زا  وتب  دسر  یم  هچنآ  هک  یتسردب  سپ  تدوخ 

یتیآ

رد مدرم ، راک  دیاب  سپ  .دنام  زاب  تلادع  يارجا  زا  اسب  دشاب ، نوگ  هنوگ  اوه  لیم و  بیعر  دارفا  هب  تبـسن  ار  یلاو  هاگ  ره  .دعب  اما 
يرود يرامـش  یم  اوران  ار  نآ  دـننامه  هچ  ره  زا  دیـسر و  تلادـع  هب  ناوتن  متـس  زا  هک  دـشاب  ناسکی  وت  دزن  رد  دـنراد ، هک  یقح 

كانمیب شباـقع  زا  يراد و  وا  شاداـپ  دـیما  هک ، یلاـح  رد  ياـمن ، راداو  هتخاـس ، بجاو  وت  رب  ادـخ  هک  يراـک  هب  ار  دوخ  نیزگ و 
غیرد ترسح و  ببـس  شیگدوسآ  هکنآ  زج  تسین ، یگدوسآ  یتعاس  نآ ، رد  ار  یـسک  .تساهالب  يارـس  ایند  هک  نادب ، .یتسه و 

زا تسوت  سفن  يرادـهگن  یکی  تسوت  ندرگ  رب  هک  اهقح  نآ  زا  .دـنادرگن و  زاین  یب  قح  زا  ار  وت  زیچ  چـیه  .ددرگ  تماـیق  رد  وا 
هک تسا  يزیچ  زا  شیب  یـسب  دوش  یم  وت  بیـصن  اهنآ  زا  هچنآ  اریز  .تناوت  ردق  هب  تیعر  راک  رد  تسوت  شـشوک  شیاهیباتژک و 

.مالسلاو .ددرگ  نانآ  بیصن  وت  زا 

نایراصنا

ناسکی وت  شیپ  مدرم  روما  دیاب  سپ  دراد ، یم  زاب  رایـسب  تلادع  زا  ار  وا  دشاب  نوگانوگ  نارمکح  تساوخ  لیم و  هاگره  ، دـعب اما 
هچنآ هب  ار  دوـخ  سفن  ،و  نک باـنتجا  يرادـن  شوـخ  ار  نآ  رئاـظن  هک  يروـما  زا   . تسین لدـع  زا  یـضوع  متـس  رد  هک  ارچ  ، دـشاب

 . ریگ راک  هب  شباذع  زا  سرت  شباوث و  دیما  هب  هدومن  بجاو  وت  رب  دنوادخ 

هیام تمایق  زور  رد  تعاس  نآ  یتحار  هکنآ  رگم  هدـنامن  تحار  نآ  رد  یتعاس  رادایند  تسا و  شیامزآ  هناخ  اـیند  هک  شاـب  هاـگآ 
هزادنا هب  هکنیا  ،و  تسا شیوخ  سفن  ندییاپ  وت  رب  قوقح  هلمج  زا  ،و  دنادرگن زاین  یب  قح  زا  يزیچ  زگره  ار  وت  و   ، ددرگ شترسح 
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یم تیعر  هب  وت  بناـج  زا  هک  تسا  يدوس  زا  شیب  دـسر  یم  وت  هب  تهج  نیا  زا  هک  يدوس  اریز  ، یـشوکب تیعر  راـک  رد  تتردـق 
 . مالسلا و.دسر 

حورش

يدنوار

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  لوق  یلا  هراشا  همایقلا  موی  هرـسح  هیلع  هتغرف  تناک  الا  هعاس  اهیف  طق  اهبحاص  غرفی  مل  هیلب  راد  رادـلا  هلوق  و 
سیل رفاکلا  نا  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  يوحف  نم  ملعی  .هرخالا و  لغش  یف  ایندلا و ال  لغش  یف  غرافلا ال  حیحصلا  ضغبی  هللا  نا  هلآ :

هلوق .قحلا و  ماقم  یش ء  موقی  يا ال  یـش ء  قحلا  نع  کینغی  نل  هنا  هلوق و  .اضیا و  رفاک  لاضلا  امنا  و  طقف ، نامیالا  دض  لعفی  نم 
رجالا کباستحا  سفن و  کظفح  نم  ادغ  کیلا  لصاولا  باوثلا  ینعی  کب  لصی  يذلا  نم  لضفا  کلذ  نم  کیلا  لصی  يذـلا  ناف 

.کلامعاب کیلا  لصی  يذلا  باوثلا  نم  لضفا  هیعرلا  حلاصم  یلع  كدهجب  هللا  دنع 

يردیک

یف ایندلا و ال  لغش  یف  غرافلا ال  حیحصلا  ضغبی  هللا  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  نم   ) .همایقلا موی  هرسح  هیلع  هتغرف  تناک  الا 
یلع اـقداص  اـمزع  مزعی  مل  و  هسفن ، نطوی  مل  اذا  هنا  ینعی  .لدـعلا  نم  اریثـک  کـلذ  هعنم  هاوه  فلتخا  اذا  یلاولا  نا  هرخـالا .) لـغش 
بناج ناحجر  نال  لدعلا ، نم  اریثک  کلذ  هعنم  یلولا  دوعلا و  هدنع  يوتـسی  یتح  لدـعلا  هماقا  هضرغ  لعجی  مل  و  هللا : رمال  رامیتالا 

كدـهجب هیعرلا  یلع  باستحالا  و  کسفن : ظفح  کیلع  قحلا  نم  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  .لدـعلا  نع  جراخ  هقداـص  هجح  ـالب  یلولا 
.کب لصی  يذلا  نم  لضفا  کلذ  نم  کیلا ، لصی  مل  يا  يربولا : لاق  .کب  لصی  يذلا  نم  لضفا  کلذ  نم  کیلا  لصی  يذلا  ناف 

ریغ برـسلا و  نما  نم  هیعرلا  یلا  کببـسب  لصی  يذـلا  نم  لضفا  ءاـنثلا  باوثلا و  نم  کـلذ  نم  کـیلا ، لـصی  مل  يا  يربولا : لاـق 
باستحالاب باوثلا  نم  کیلا  لصی  يذـلا  نا  لیق  و  ایندـلا ، یف  کب  مهعافتنا  نم  مظعا  مهرماب  مایقلا  یلع  کـباوث  نا  ینعی  کـلذ ،

.مزاللا نم  عفنا  يدعتملا  ریخلا  نا  ینعی  کلامعاب ، يا  کب  کیلا  لصی  امم  کل  لضفا 

مثیم نبا 

مدرم هب  تبـسن  مکاـح  تساوخ  رگا  دـعب ، اـما  : ) ناوـلح هاپـس  رکـشلرس  هبیطق  نب  دوـسا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  هلمج  زا 
ربارب رد  مدرم ، رما  دیاب  نیاربانب  دراد ، یم  زاب  مدرم  نیب  رد  تلادع  يارجا  زا  دراوم  يرایـسب  رد  ار  وا  شور  نیا  دـشابن ، تخاونکی 

يرادن تسود  ار  نآ  دـننام  هک  يراک  زا  سپ  دـیآ ، یمنرب  تلادـع  هجیتن  يراکمتـس  زا  تقو  چـیه  اریز  دـشاب ، ناسکی  وت  دزن  قح 
شرفیک زا  و  راودیما ، وا  شاداپ  هب  هک  یلاح  رد  نک  راداو  تسا ، هدرک  بجاو  وت  رب  دـنوادخ  هچنآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  و  نک ، يرود 

کی نامه  هک  نیا  رگم  تسا  هدوبن  هدوسآ  یمد  اجنآ  رد  یـسک  زگره  تسا ، نومزآ  يراتفرگ و  ياـج  اـیند  هک  نادـب  .یناـسرت و 
رب قوقح  هلمج  زا  و  دنادرگ ، یمن  قح  زا  زاین  یب  ار  وت  زیچ  چـیه  هک  نادـب  و  ددرگ ، تمایق  رد  يو  هودـنا  ثعاب  یگدوسآ  تعاس 

دیاع یهلا  شاداپ  دسر ، یم  مدرم  هب  وت  فرط  زا  هچنآ  زا  شیب  اریز  تسا ، مدرم  روما  حالـصا  هار  رد  شالت  و  نتـشیوخ ، ظفح  وت ،
كرت ترورض  رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما - 1 تسا : یفیطل  نانخس  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان ي  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاو .) ددرگ  یم  وت 
ینعی دراد ، هک  ییاوراـن  دـمایپ  لـیلد  هب  تسا ، هداد  هجوـت  روـجاروج ، ياهتـساوخ  يوریپ  زا  يراددوـخ  و  نوگاـنوگ ، ياهتـساوخ 
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ياه هتساوخ  زا  يوریپ  اریز  تسا ، نشور  يدمایپ  نینچ  اب  شور  نآ  طابترا  تهج  و  تلادع ، زا  يرایـسب  دراوم  يارجا  زا  ندنامزاب 
هب رما  تسا ، هداد  هجوت  يراکمتـس  تسردان  دـمایپ  رب  هک  نیا  زا  سپ  .دوش  یم  اهراک  رد  يور  هنایم  زا  فارحنا  ثعاـب  نوگاـنوگ 
هک تسا  هدرک  هراشا  يرمـضم  سایق  اب  داد  لدع و  تلیـضف  رب  هاگنآ  هدومرف ، قح ، ربارب  رد  مدرم  نتـشاد  ربارب  تلادـع و  شرتسگ 

و دـنک ، یمن  رپ  ار  تلادـع  ياج  يزیچ  يراکمتـس ، رد  اریز  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هک  تسا  لدـعلا  هناف …  تراـبع : نآ  يارغص 
نوچ .درک 2 - يوریپ  نآ  زا  داد و  ماـجنا  ار  نآ  دـیاب  دـنکن ، ناربج  روج  متـس و  هک  ار  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک 

قافتا يو  نارازگراک  زا  یـسک  هرابرد ي  ای  يو و  دوخ  قح  رد  نآ  دـننام  رگا  هک  تسا  يروما  زا  نوگاـنوگ ، تـالیامت  زا  يوریپ 
هب رومام  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ور  نیا  زا  دسر ، یم  وا  هب  هک  تسا  يرازآ  هلزنم ي  هب  درامـش و  یم  اوران  تشز و  ار  نآ  دـتفیب ،

دوخ قح  رد  نارگید  زا  ار  نآ  دننام  هک  دنزب  رس  یلمع  نارگید  هرابرد ي  وا  بناج  زا  ادابم  هک  تسا  هداد  روتـسد  هدرک و  بانتجا 
یهگناو .تسا 3 - يراک  نانچ  زا  نتشاد  رذحرب  فده  و  دناسر ، یم  یبوخب  ار  دوصقم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترابع  .ددنـسپ و  یمن 

، تبوقع زا  سرتو  شاداپ  هب  دـیما  هزیگنا ي  ود  هب  انب  دزاس ، هدامآ  یهلا  تاـبجاو  يارجا  يارب  ار  نتـشیوخ  هک  هتخاـس  روماـم  ار  وا 
هدومرف لاعتم  يادـخ  هکناـنچ  تسا ، نومزآ  يراـتفرگ و  ياـج  اـیند  هک  تسا  هداد  رادـشه  يو  هب  .دـنلمع 4 - هزیگنا ي  اـهنآ  اریز 

مئاد یتخبـشوخ  يارب  یگدامآ  ثعاـبایند  رد  حـلاص  لـمع  نوچ  .ـالمع و  نسحا  مکیا  مکولبیل  هاویحل  توملا و  قلخ  يذـلا  تسا :
رسیم هلیسو  نادب  زج  تداعس  تمایق  زور  هک  تسا  یتخبشوخ  هلیسو ي  نتشاذگاو  ثعاب  ایند ، رد  لمع  زا  یگدوسآ  ریزگان  تسا ،

یم دـیاع  تغارف  زا  تماـیق  زور  هک  تسا  يا  هجیتـن  رب  ندروخ  فساـت  اـیند  رد  یگدوسآ  ياهدـمایپ  هلمج  زا  نیارباـنب  دوش ، یمن 
زج اریز  دنادرگ ، یمن  زاین  یب  قح  زا  ار  وا  زیچ  چیه  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هتخاس  قح  لمع  ماجنا  ترورض  رب  هجوتم  ار  وا  .دوش 5 -

.دوش یمن  يزاین  یب  ثعاب  لطاب  نیاربانب  تسا ، ترخآ  رد  يدـنمزاین  ثعاـب  يراـک  هدوهیب  و  تسا ، يراـک  هدوهیب  زیچ ، همه  قح 
طارـص رب  شزغل  زا  ار  دوخ  ینعی  تسا ، نتـشیوخ  ظـفح  وا  رب  بجاو  قوـقح  هلمج  زا  هک  تسا  هداد  هجوـت  بلطم  نیا  رب  ار  وا  - 6

رما هار  رد  ار  اهنآ  تسد  دنک و  یگدیسر  شالت  ششوک و  اب  مدرم  هب  تبسن  سپس  دنک ، ظفح  منهج  ياتسار  رد  نداتفا  میقتـسم و 
اب دروم  ود  ره  ترورـض  رب  دراد و  يرتشیب  تیمها  هک  هتـشاد  مدقم  ور  نآ  زا  ار  نتـشیوخ  ظفح  و  دریگب ، رکنم  زا  یهن  فورعم  هب 
رد روکذـم  رما  ود  يدـنبیاپ  لیلد  هب  شاداپ  تـالامک و  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  يذـلا …  ناـف  تسا  هداد  هجوت  تراـبع  نیا 

، دـسر یم  اهنآ  هب  ررـض ، عفد  ای  تعفنم و  تروص  هب  مدرم  هب  وت  ناـسحا  تلادـع و  قیرط  زا  هک  هچنآ  زا  دوش  یم  تدـیاع  ترخآ 
.تسادخ نآ  زا  قیفوت  .تسا  رترب 

دیدحلا یبا  نبا 

ِرْوَْجلا ِیف  َْسَیل  ُهَّنِإَـف  ًءاَوَس  ِّقَْحلا  ِیف  َكَدـْنِع  ِساَّنلا  ُْرمَأ  ْنُکَْیلَف  ِلْدَْـعلا  َنِم  ًارِیثَـک  َکـِلَذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَـلَتْخا  اَذِإ  َِیلاَوـْلا  َّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ُراَد اَْینُّدـلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َُهباَقِع َو  ًافِّوَخَتُم  َُهباََوث َو  ًایِجاَر  َْکیَلَع  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَمِیف  َکَسْفَن  ْلِذَْـتبا  َُهلاَْثمَأ َو  ُرِْکُنت  اَم  ِْبنَتْجاَـف  ِلْدَْـعلا  َنِم  ٌضَوِع 

َْکیَلَع ِّقَْحلا  َنِم  ًاَدبَأ َو  ٌءْیَش  ِّقَْحلا  ِنَع  َکَِینُْغی  َْنل  ُهَّنَأ  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ًهَرْسَح  ِْهیَلَع  ُُهتَغْرَف  َْتناَک  َّالِإ  ًهَعاَس  ُّطَق  اَهِیف  اَُهبِحاَص  ْغُْرفَی  َْمل  ٍهَِّیَلب 
.ُمَالَّسلا َِکب َو  ُلِصَی  يِذَّلا  َنِم  ُلَْضفَأ  َِکلَذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلِصَی  يِذَّلا  َّنِإَف  َكِدْهُِجب  ِهَّیِعَّرلا  یَلَع  ُباَِستْحِالا  َکِسْفَن َو  ُْظفِح 

 [ هبطق نب  دوسألا  ]

کلذ ققحتأ  مل  بعک و  نب  ثراحلا  ینب  نم  یثراح  هنأ  خـسنلا  نم  ریثک  یف  تأرق  هبطق و  نب  دوسألا  بسن  یلع  نآلا  یلإ  فقأ  مل 
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باتک یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  هرکذ  يدع  نب  دیبع  ینب  نم  يراصنألا  منغ  نب  هبطق  نب  دیز  نب  دوسألا  هنأ  ینظ  یلع  بلغی  يذلا  و 
(. { رصم هضهن  هعبط  باعیتسالا 1:90( ( 1 اردب {  دهش  نمیف  هدع  هبقع  نب  یسوم  نإ  لاق  باعیتسإلا و 

.ملظ راج و  قحلا  یف  ءاوس  یلاولا  دنع  نامصخلا  نکی  مل  یتم  هنأل  قدص  لوق  قحلا  نم  اریثک  هعنم  یلاولا  يوه  فلتخا  اذإ  هلوق ع 

 . روجلا نم  ضوعلا  لک  لدعلا  یف  قح و  اضیأ  اذه  لدعلا و  نم  ضوع  روجلا  یف  سیل  هنإف  هل  لاق  مث 

 . اذه وحن  مدقت  دق  هریغ و  نم  هلثم  رکنی  ام  بانتجاب  هرمأ  مث 

غارفلا نم  هدحاولا  هرملا  یه  هحیصف و  هملک  هتغرف  تناک  الإ  هلوق  و 

.هرخآلا لغش  یف  ایندلا و ال  لغش  یف  غرافلا ال  حیحصلا  ضغبی  هللا  نأ  یبنلا ص  نع  يور  دق  و 

 . هصاخ هرخآلا  لمع  نم  غارفلا  انهاه  نینمؤملا ع  ریمأ  دارم  و 

هیعرلا و یلع  باستحالا  باوث  نم  کیلإ  لصی  يذـلا  نإف  هانعم  کب  لصی  يذـلا  نم  لضفأ  کلذ  نم  کیلإ  لصی  يذـلا  نإف  هلوق 
یف هباوص  ، فیحصت « مهتاعد :» ب ( 1 مهئامد {  هسارح  نم  کب  لصی  يذـلا  نم  لضفأ  مهیلع  فیحلا  مهملاظم و  نم  کسفن  ظـفح 

عطقنملا نم  لضفأ  مئادلا  عفنلا  هعطقنم و  يرخألا  همئاد و  نیتعفنملا  يدحإ  نأل  کلذ  یف  ههبش  مهلاومأ و ال  مهضارعأ و  و  .د }  ا،

یناشاک

بلط هچنآ  يوس  هب  اوبلط ) ام  یلا   ) ناشیا اب  میدرک  تعراـسم  و  مهاـنعراس ) و   ) نیمکح مکح  زا  دـندناوخ  هچنآ  هب  اوعد ) اـم  یلا  )
تعطقنا و   ) ام تجح  ناشیا  رب  دش  ادیوه  هکنآ  ات  هجحلا ) مهیلع  تنابتـسا  یتح   ) برـض لتق و  برح و  زا  ندش  صالخ  زا  دندرک 

یقح چیه  ار  ناشیا  هکنآ  رب  دندش  لیاق  نوخ و  هبلاطم  رب  نتـسج  لیلد  ندروآ و  ترذعم  ناشیا  زا  تشگ  عطقنم  و  هرذعملا ) مهنم 
لهسا قحا و  نامثع ، نوخ  يوعد  زا  ناشیا  كولس  هک  دنتـسناد  دوب و  عقوم  یب  هدام ، نآ  رد  ناشیا  تیاکـش  تسین و  نوخ  نآ  رد 

ام هچنآ  رب  دـش  مامت  هک  ره  سپ  مهنم ) کـلذ  یلع  مث  نمف   ) نیعباـت راـصنا و  رجاـهم و  زا  سک  رازه  داـتفه  نوخ  نتخیر  زا  تسا 
نم  ) یلاعت يادخ  ار  وا  دیناهر  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  سپ  هللا ) هذقنا  يذـلا  وهف   ) دومن اغـصا  اضر ، عمـس  هب  ار  ام  لوق  ینعی  میتفگ 
وهف  ) ار لالـض  داـنع و  دیـشک  زارد  نآ و  رد  درک  هزیتـس  هک  ره  و  يداـمت ) جـل و  نم  و   ) یبـقع لاـکن  اـیند و  تکـاله  زا  هکلهلا )

راتفرگ هلطاـب  ههبـش  تلاـهج و  تملظ و  رد  قح و  هار  زا  هدـش  دودرم  بولغم و  وا  لـقع  دودرم و  تسا و  راـسنوگن  سپ  سکارلا )
نایغط و رهم  اذهل  هداهن و  نآ  رب  راکنا  راگنز  وا و  لد  رب  تسا  هدیناشوپ  تلفغ  رورغ و  تواسق  هک  هبلق ) یلع  هللا  نار  يذلا   ) هتشگ

رب نایصع 

لهاج نآ  رس  رب  يدب  هریاد  دیدرگ  و  هسار ) یلع  ءوسلا  هرئاد  تراص  و   ) راتفرگ هدش و  دیقم  ناطیش  تسد  رد  هتـسب و  شقن  وا  لد 
و  ) یلاعت هللا  لاق  امک  رابج  تبوقع  بضغ و  هب  ملاع  ود  ره  رد  دـنراتفرگ  راسنوگن و  هک  دـننایجراخ  نافلاخم و  دارم ، .راگزور  هبت 

یلا  ) ناصقن عاونا  نایغط و  نارفک و  بسک  ببـس  هب  تبوقع  يوس  هب  ار  ناشیا  يادخ ، دـینادرگزاب  ینعی  اوبـسک ) امب  مهـسکرا  هللا 
( دعب اما   ) ناولح رگشل  بحاص  هبطق  نب  دوسا  يوس  هب  داتسرف  هک  تسا  ترضح  نآ  همان  نیا  ناولح ) دنج  بحاص  هبطق  نب  دوسالا 
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فلتخم نوچ  مکاح  یلاو و  هک  یتسرد  هب  سپ  هاوه ) فلتخا  اذا  یلاولا  ناف   ) نایملاع دیـس  تعن  ناـنم و  يادـخ  دـمح  زا  سپ  اـما 
رما نکیلف   ) رامش یب  فاصنا  رایسب و  لدع  زا  لدعلا ) نم  اریثک   ) فالتخا نآ  ار  وا  دراد  زاب  کلذ ) هعنم   ) تاوهش رد  وا  ياوه  دوش 

یتسرد هب  سپ  روجلا ) یف  سیل  هناف   ) ناسکی قح  رما  رد  وت  دزن  ءاوس ) قحلا  یف  كدـنع   ) نامدرم راک  دـشاب  هک  دـیاب  سپ  سانلا )
زا وش  رود  سپ  هلاـثما ) رکنت  اـم  بنتجاـف   ) یلاو فاـصنا  لدـع و  زا  یلدـب  ضوع و  لدـعلا ) نم  ضوع   ) متـس ملظ و  رد  تسین  هک 

امیف  ) شاـب مدـق  تباـث  هشیمه  ینعی  ار ، دوـخ  سفن  نک  لذـب  و  کـسفن ) لذـتبا  و   ) ریغ زا  ار  نآ  لاـثما  ینک  یم  راـکنا  هک  يزیچ 
رد کیلع ) هللا  ضرتفا 

یـشاب ناسرت  و  هباقع ) افوختم  و   ) ار نآ  باوث  یـشاب  راودیما  هک  لاح  نآ  رد  هباوث ) ایجار   ) ریغ راک  زا  وت  رب  ادخ  درک  ضرف  هچنآ 
زا دـشن  غراف  غرفی ) مل   ) تسا يراتفرگ  التبا و  يارـس  ایند  هک  یتسرد  هب  نادـب  و  هیلب ) راد  ایندـلا  نا  ملعا  و   ) ار وا  باذـع  باقع و 

هرـسح هیلع   ) وا ندـش  غراف  دوب  هک  رگم  هتغرف ) تناک  الا   ) تعاس کی  زگره  نآ  رد  نآ ، بحاص  هعاس ) اهیف  طق  اهبحاص   ) تعاط
قح زا  ادـبا ) یـش ء  قحلا  نع   ) ار وت  دـنادرگ  یمن  زاـین  یب  هکنادـب  و  کـینغی ) نل  هنا  و   ) تماـیق زور  رد  تمادـن  وا  رب  همیقلا ) موی 

و هیعرلا ) یلع  باـستحالا  و   ) تدوخ سفن  ندرک  یناـبهگن  کـسفن ) ظـفح   ) وت رب  تیقح  زا  و  کـیلع ) قحلا  نم  و   ) زگره يزیچ 
( کلذ نم  کیلا  لصی  يذـلا  ناف   ) تدوخ دـهج  دـج و  هب  كدـهجب )  ) رکنم یهن  فورعم و  رما  قیرط  هب  تیعر  رب  ندرک  باـسح 

هچنآ زا  تسا  رت  لضاف  کلذ ) نم  کب  لصی  يذلا  نم  لضفا   ) باستحا هب  لمع  باوث  زا  وت  هب  دـسر  یم  هچنآ  هک  یتسرد  هب  سپ 
( مالسلاو  ) وت هب  ناشیا  عافتنا  زا  تسا  رتگرزب  تیعر ، رما  مایق  رب  وت  باوث  ینعی  .ناسحا  لدع و  زا  ناشیا  رب  وت  ببس  هب  دسر  یم 

یلمآ

ینیوزق

مدرم رما  دیاب  سپ  اهلدع ، يرایـسب  زا  لاح  نآ  ار  وا  دنک  عنم  رما  ره  سک و  ره  بناجب  وا  لیم  دشابن  ناسکی  هاگره  مکاح  یلاو و 
روج رد  تسین  هک  اریز  هیاـمیب ، فیعـض  هچ  موق و  فیرـش  هچ  و  وت ، زا  هناـگیب  هچ  وت ، شیوخ  هچ  دـشاب  ناـسکی  قـح  رد  وـت  دزن 

هک راک  نآ  زا  نک  بانتجا  سپ  .ندیـسر  قح  قیرطلا  ءاوس  لدـعب و  ناوتن  زگره  لیم  فیح و  روج و  هار  زا  ینعی  لدـع  زا  یـضوع 
هچنآ رد  ار  تسفن  رب  راک  هب  .اقلطم و  ار  نآ  رودص  ینادـن  هدیدنـسپ  هچ  ره  ای  دـننک  وت  اب  رگا  ار  نآ  لاثما  يرادـن  اور  يدنـسپن و 

، تحار یگدوسآ و  هن  تنحم  تسا و  الب  راد  ایند  هکنادـب  .وا و  باـقع  زا  فوخ  وا و  باوث  دـیماب  وت  رب  ادـخ  تسا  هتخاـس  بجاو 
نیا رد  ارچ  هک  دروخ  هودنا  هصغ و  نآ  رب  تمایق و  زور  دشاب  ترسح  وا  رب  تغارف  نآ  هک  رگم  یتعاس  نآ  رد  یمدآ  دنامیمن  غراف 
زاین یب  هک  نادب  .ددرگ و  فعاضم  ترـسح  دـشاب  تیـصعم  رد  غارف  نآ  هللااب ) ذایعلا   ) رگا مدرکن و  لصاح  یتبرق  یتعاط و  تعاس 

بـستحا سوماقلا ، یف  و   ) يرامـشن ضوع  قح  زا  لطاب  چـیه  يوشن و  ابیکـش  زا  زیچ  چـیه  هب  سپ  زگره ، يزیچ  قح  زا  ارت  دزاـسن 
رما اهتیـصعم و  يوـه و  زا  تسا  سفن  تظفاـحم  وـت  رب  مزـال  تـسا و  قـح  هـچنآ  هـلمج  نآ  زا  و  بـستحملا ) هـنم  رکنا و  يا  هـیلع 
نآ زا  تسا  رتهب  وت  هب  باب  نیا  زا  دـسریم  هک  یعفن  هک  اریز  لامتها  لامک  مامت و  یعـسب  ار  تیعر  ندرک  رکنم  زا  یهن  فورعمب و 

.وت ببس  هب  تیعرب  دسریم  هک  عفن 

یجیهال
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مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.ناولح دنج  بحاص  هبطق  نب  دوسالا  یلا 

.ناولح هاپس  رالاس  هبطق  رسپ  دوسا  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

روجلا یف  سیل  هناف  ءاوس ، قحلا  یف  كدـنع  سانلا  رما  نکیلف  لدـعلا ، نم  اریثک  کلذ  هعنم  هاوه ، فلتخا  اذا  یلاولا  ناـف  دـعب ، اـما  »
« .هباقع افوختم  هباوث و  ایجار  کیلع ، هللا  ضرتفا  امیف  کسفن  لذتبا  هلاثما و  رکنت  ام  بنتجاف  لدعلا ، نم  ضوع 

، وا لیم  شهاوخ و  دش  فلتخم  هک  هاگره  مکاح  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
ناسکی وت  دزن  رد  نامدرم  راک  دشاب  دیاب  سپ  ندرک ، تلادع  زا  تاقوا ، زا  يرایسب  رد  وا ، شهاوخ  فالتخا  نآ  ار  وا  دنک  یم  عنم 

دوش یمن  ضوع  روج  تعفنم  ینعی  .ندرک  تلادع  يارب  زا  یلدب  ضوع و  ندرک  ملظ  رد  تسین  هک  قیقحت  هب  سپ  نتشاد ، قح  رد 
سپ .اـیند  رد  روج  تعفنم  زا  ترخآ  رد  اـیند و  رد  دوـش  یم  ضوـع  لدـع  تعفنم  .ترخآ و  رد  هن  اـیند و  رد  هن  لدـع ، تعفنم  زا 

رد ار  وت  سفن  راد  فورـصم  نک و  لذـب  .ار و  نآ  دـننام  وـت  ریغ  دـنکب  رگا  ار  نآ  وـت  يرکنم  هک  يراـک  زا  نک  يرود  باـنتجا و 
.ار وا  باقع  یشاب  كانسرت  ار و  وا  باوث  یشاب  راودیما  هک  یتلاح  رد  وت ، رب  ار  نآ  ادخ  تسا  هتخاس  بجاو  هک  يراک 

یـش ء قحلا  نع  کینغی  نل  هنا  همایقلا و  موی  هرـسح  هیلع  هتغرف  تناک  الا  هعاس  اهیف  طق  اهبحاص  غرفی  مل  هیلب ، راد  ایندلا  نا  ملعاو  »
لـصی يذلا  نم  لضفا  کلذ  نم  کیلا  لصی  يذـلا  ناف  كدـهجب ، هیعرلا  یلع  باستحالا  کسفن و  ظفح  کیلع  قحلا  نم  ادـبا و 

« .مالسلا .کب و 

هکنیا رگم  یتعاس ، ایند  رد  تنحم  زا  زگره  ایند  بحاص  تسین  غراـف  تسا ، تنحم  ـالتبا و  يارـس  اـیند  هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی و 
هلمج ي زا  هشیمه و  قح  زا  ار  وت  يزیچ  دنادرگ  یمن  زاین  یب  زگره  هک  قیقحت  هب  .تمایق و  زور  رد  وا  رب  ترـسح  وا  تغارف  دـشاب 

نآ هک  قیقحت  هب  سپ  .وت  تقاـط  ردـق  هب  تیعر  رب  ندرک  یهن  رما و  مدرم و  هملظم ي  زا  وت  سفن  ندرک  تظفاـحم  وت  رب  تسا  قح 
زا ناـمدرم  هب  وـت  ببـس  هب  دـسر  یم  هک  یعفن  زا  تسا  رتداـیز  وـت ، باـستحا  ظـفح و  باوـث  زا  وـت  يوـس  هب  دـسر  یم  هـک  يزیچ 

.ناشیا لاوما  ءامد و  تسراحم 

یئوخ

فلتخا تنک   ) هلثم و  نامثلا ) يدحا  باصا  دجاسملا  یلا  فتلخا  نم   ) ثیدـحلا هنم  و  ددرت ، عضوم : یلا  عضوم  نم  فلتخا ) : ) هغللا
، لدـعلا فـالخ  وه  قحلا و  نع  لـیملا  روجلا :) ، ) وتـسم ینعمب  نوکت  ینغملا : یف  لاـق  ءاوس ) (، ) اـنل ثیراوـم  یف  یلیل  یبا  نبا  یلا 

فذحب هعنم )  ) هلوقل قلطم  لوعفم  اریثک : بارعالا : نیرحبلا .- عمجم  ءافلاب - ردـصت  ام  اریثک  هتنا و  ینعمب  لاعفالا  ءامـسا  نم  طق :) )
راج قحلا : یف  ءاوسب ، قلعتم  فرظ  كدنع : نکیلف ، ربخ  ءاوس : هب ، قلعتم  لدـعلا  نم  و  هعنمل ، هل  لوعفم  وا  اریثک  اعنم  يا  فوصوملا 

قلعتم رورجم  راج و  لدعلا ) نم   ) ضوع و وه  همـسا و  یلع  مدـق  سیل  ربخ  رقتـسم  فرظ  روجلا : یف  ءاوس ،)  ) هلوقب قلعتم  رورجم  و 
( قحلا نم  و   ) هلوقل رخوم  ءدتبم  کسفن : ظفح  هرملل ، ردصم  هغرف : هیف ، لوعفم  هعاس : غرفی ،) مل   ) هلوقب قلعتم  اهیف : ضوع ،)  ) هلوقب
ط ج 17  ص 145   ) یلزتـعملا حراـشلا  لاـق  ینعملا : .قاـصلالل  کـب  یف  ءاـبلا  قحلا ،)  ) هلوقب قلعتم  کـیلع  هرقتـسم و  فرظ  وه  و 
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ققحتا مل  و  بعک ، نب  ثراحلا  نم  یثراـح  هنا  خـسنلا  نم  ریثک  یف  تارق  و  هبطق ، نب  دوسـالا  بسن  یلع  نـالا  یلا  فقا  مل  رـصم :)
یف ربلادبع  نب  رمعوبا  هرکذ  يدع ، نب  دیبع  ینب  نم  يراصنالا  منغ  نب  هبطق  نب  دیز  نب  دوسالا  هنا  ینظ  یلع  بلغی  يذـلا  و  کلذ ،

هنـصحملا همیظعلا  نادـلبلا  نم  دـعی  اـمبر  دـلب  ناولح  لوـقا : .اردـب  دهـش  نمم  هدـع  هبقع  نب  یـسوم  نا  لاـق : و  باـعیتسالالا ، تک 
برقی امم  نئادم  بونج  عقاو  اهرـصع  یف  يربکلا  هلودلا  کلت  همـصاع  تناک  یتلا  نئادم  دعب  هیناساسلا  هلودلا  یف  سراف  هموکحل 

دـسل كانه  رکـسع  نیملـسملا و  يدـیا  یف  اهطوقـس  نئادـم و  نم  هتمیزه  دـعب  ثلاثلا  درجدزی  هیف  نصحت  دـق  و  لحارم ، هعبرا  نم 
.همیظعلا و هدلبلا  هذه  بارخب  نیملسملا و  يدیا  یف  ناولح  طوقـسب  تهتنا  هلئاه  بورح  نیقیرفلا  نیب  عقو  مالـسالا و  شیج  موجه 

رمع اهانب  یتلا  نیضاملا  ءامعزلا  هسایس  ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هماعز  مایا  یلا  مالـسالا  دونجل  ارکـسعم  راص  هنا  رهاظلا 
هتموکحلا همهم  نم  ناک  و  ءاما ، دیبعک و  مهیلا  رظنلا  مهراقتحا و  نیملسم و  اوناک  نا  برعلا و  نیملـسملا  ریغ  عم  هنوشخلا  هناهالا و 

مدقا دق  .مانالا و  نیب  هلادعلل  ءارجا  مالسالا و  لوبق  یلا  مهل  اقیوشت  سانلا  مومعب  قافرالا  هیرمعلا و  هسایـسلا  هذه  رییغت  مالـسلا  هیلع 
یتـح برعلا  عم  اـیاطعلا  یف  مهتیوست  برعلا و  ریغ  نم  هملـسملا  یلاوـملا و  بیرقت  اـهنم : یتـش : قرط  نم  هیوـبنلا  هنـسلا  هذـه  یلع 
مها نم  یه  هتباجح و  ضوفف  مهتقایل ، ردـقب  مهیلا  بصانملا  ضیوفت  مهیلع و  هدامتعا  راهظا  اـهنم : .راـصنالا و  مهنم و  نیرجاـهملا 

دمحم نب  رفعج  نع  هدنـسب  لاقملا  جهنم  بحاص  يور  .هدنع و  دمتعملا  مالـسلا و  هیلع  هل  صلخملا  وه  ربنق و  یلا  ذئنیح  بصانملا 
لامک یلع  الیلد  ربنقل و  افرـش  کلذـب  یفک  اربنق و  توعد  يراـن و  تدـق  وا  ارکنم  ارما  رمـالا  تیار  اـمل  لاـق : ع )  ) اـیلع نا  هیبا  نع 

یلع ددرت  اذا  هناب  هیـسرافلا  همالا  ضرا  یف  مکاحلا  ناولح  دـنج  بحاص  ع )  ) یـصو دـق  .هیلع و  هدامتعا  هب و  مالـسلا ) هیلع   ) هتیاـنع
عفرتلا یبرعلا و  بصعتلا  وه  برعلا  نم  هردـقلا  يوذ  یلع  هددرتملا  ءاوهـالا  بلغا  و  اریثـک ، لدـعلا  هیاـعر  نم  هعنمی  ءاوهـالا  یلاولا 
هرـسا برع و  هموکح  هایحا  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دهع  یف  مالـسالا  هبیهل  دمخاف  هیلهاجلا  یف  هیلع  اواشن  يذلا  يرـصنعلا 

یف يواستلا  هیاعرب  هرماـف  اـهیلت ، یتلا  قارعلا  ماـشلا و  یف  اـصوصخ  هیمالـسالا و  دـالبلا  عیمج  یف  هتموکح  یف  ذوفنلا  لـها  هیما  ینب 
همعز امک  لدـعلا  نع  اضوع  ریـصی  مالـسالا و ال  هب  يوقی  ـال  لـیبق  يا  یلع  روجلا  نا  یلع  هبن  ساـنلا و  عیمج  یلا  هبـسنلاب  قوقحلا 

و سانلا ، عیمج  یلا  هبـسنلاب  برع  وه  هرکنت و  ام  بانتجاب  هرما  .مالـسالا و  نع  مهروفن  بجوی  برعلا  ریغ  یلع  روجلا  لب  نویرمعلا 
هللا هضرف  ام  ءادال  سانلا  نم  دحاک  کسفن  لعجا  يا  يرصنعلا  عفرتلا  كرت  یلع  هرهاظ  هراشا  کسفن ) لذتبا  و  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق

و همایقلا ، موی  فسالا  هرسحلا و  بجوی  رورسلا  هحارلل و  اهیف  هعاس  هصرف  مانتغا  ءالتبا و  ناحتما و  راد  ایندلا  نا  یلع  ههبن  .کیلع و 
همدخل هدهج  همه و  صلخی  اهاسنی و  یتح  هیلع  رمالا  نع  اههاج  اهاوه و  نع  اهعنمی  يا  هسفن  ظفحی  نا  یلاولا  هفیظو  نا  یلع  ههبن 

نم ایندلا و  یف  هماعلا  هشیعم  هافر  رکذلا و  نسح  نم  هیعرلا  هیاعر  نم  لصی  ام  ناب  اللعم  نیدهاعم  نییمذ و  وا  اوناک  نیملـسم  هیعرلا 
يذلا ناف   ) هلمجلا هذه  حرـش  یف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .کلذ  نم  هقـشملا  دهجلا و  نم  هب  لصی  يذلا  نم  لضفا  هرخالا  یف  هبوثملا 

نم کب ) لصی  يذـلا  نم  لضفا   ) مهیلع فیحلا  مهملاظم و  نع  کـسفن  ظـفح  هیعرلا و  یلع  باـستحالا  باوث  نم  کـیلا :) لـصی 
و رصنلا :) هسسوم  ص 191 ج 5 ط   ) هلمجلا حرـش  یف  مثیم  نبا  لاق  .کلذ و  یف  ههبـش  و ال  مهلاوما ، مهـضارعا و  مهئامد و  هسارح 

امم لضفا  نیروکذـملا  نیرمالل  کموزل  ببـسب  هرخالا  یف  اهنع  مزـاللا  باوثلا  تـالامکلا و  نم  کـسفن  یلا  لـصی  يذـلا  نا  دارا 
الک فعض  یفخی  یلزتعملا و ال  حراشلا  هرکذ  امم  برقی  وه  و  لوقا : .ررـضلا  عفد  عفنلا و  نم  قلخلا  یلا  کناسحا  کلدعب و  لصی 

ياهـسوه رگا  هک  یتسارب  دـعب ، اما  هتـشاگن : ناولح  رکـشلرس  هبطق  نب  دوساـب  هک  يا  هماـن  زا  همجرتلا : .رظنلا  لـها  یلع  نیریـسفتلا 
قح يارجا  رد  مدرم  همهب  يرذگ و  رد  سوه  يوریپ  زا  دیاب  ددرگ ، ریگولج  تلادع  يارجا  زا  رایـسب  ار  وا  دـشاب  یپایپ  راذـگنامرف 

دوخب تبسن  ار  نآ  دننام  هک  هچنآ  زا  شاب  رانکرب  درادن ، دوجو  تلادع  زا  یضوع  چیه  قح  فالخ  رد  هک  اریز  يرگن ، مشچ  کیب 
زا وا و  کین  شاداپ  دیماب  راد ، راوخ  هتسناد  وت  هفیظو  هدرک و  ضرف  وت  رب  ادخ  هچنآ  ماجنا  رد  ار  دوخ  يرامـش و  راجنهان  تشز و 
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زج دماراین  هفیظو  ماجنا  زا  رانکرب  راکیب و  نآ  رد  یتعاس  رادایند  زگره  تسا ، الب  شیامزآ و  هناخ  ایند  هکنادب  .شا و  هجنکـش  میب 
زا و  دزاسن ، زاین  یب  یتسرد  قح و  تیاعر  زا  ارت  يزیچ  چیه  هک  تسا  نیا  شتـسار  دروخ و  سوسفا  نآ  رب  زیخاتـسر  زور  رد  هکنآ 

ایاعر ياهراکب  دوخ  شـشوک  همه  اب  ینز و  راهم  ار  دوخ  سفن  یـشاب و  راددوخ  هک  تسا  نیا  تسا  وت  هدهع  رب  هک  یقوقح  هلمج 
.دسر یم  وتب  تیعر  تیاعر  قح و  يارجا  رد  هک  بعت  جنر و  نآ  زا  تسا  رتهب  دوش  یم  دیاع  وتب  هار  نیا  زا  هچنآ  اریز  يزادرپب ،

يرتشوش

مل نم  هناف  دـعب ، اما   ) اذـکه ناونعلا  ریغ  هیف  نکل  هبطق ، نب  دوسالا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل اـباتک  اـضیا  محازم  نب  رـصن  يور  و  لوقا :
نیملسملل خبطا  و  یقب ، ام  رذحت  یضم  امب  ربتعاف  هقثب ، تسیل  اهب و  یـضر  ایندلا  هتبجعا  نم  و  رباغ ، وه  ام  رذحی  مل  ظعو  امب  عفتنی 

یف اقح و  انیلع  نادلولل  ناف  دنجلا ، قازرا  نم  مهیلع  ام  ناکم  هلعجا  و  دنجلا ، فطل  نم  انل  رثکا  و  هاثلث ، بهذی  ام  ءالطلا  نم  کلبق 
رهاظلا .مالسلا و  .حلاص و  مهل  وه  هواعد و  فاخی  نم  هیرذلا  لدعلاو ) …  قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )

نم و  : ) فنصملا لوق  مالـسلا .) و   ) امهنم لک  یف  نا  ثیح  باتک ، نم  ءزج  امهنم  الک  نا  ال  هیلا ، مالـسلا ) هیلع   ) هل رخآ  اباتک  هنوک 
و مثیم ،) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هبطق ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هبیطق ) نب  دوسالا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک 

نم ریثک  یف  تارق  و  هبطق ، نب  دوسالا  بسن  یلع  فقا  مل  لاق : دـیدحلا  یبا  نبا  نا  مث  .اذـه  ـال  ئاـتلاب ، هبیتق )  ) ریغـصتلا ظـفلب  اـمنا 
هرکذ يراصنالا ، هبطق  نب  دـیز  نب  دوسالا  هنا  ینظ  یلع  بلغی  يذـلا  و  هققحتا ، مل  بعک و  نب  ثراحلا  ینب  نم  یثراح ، هنا  خـسنلا 
ورمع یبا  لوق  هحـص  یلع  نتبم  هناف  اطخ ، هنظ  یلع  بلغ  ام  تلق : .اردب  دهـش  نمیف  هبقع  نب  یـسوم  هدع  الئاق : هباعیتسا  یف  رمعوبا 

نع هلقن  میعن  ابا  نال  هنم ، مه  هناف و  هبطق ، هدج  مسا  نوک  یف  الوا : حیحص ، ریغ  رمع  یبا  لوق  و  دجلا ، یلا  هبسن  ناونعلا  یف  ام  نوک 
و یبلکلا ، نبا  هرکذ  امهلثم  و  يرهزلا ، نع  هبقع  نب  یـسوم  نع  یـسوموبا  لقن  هلثم  و  هبلعث ،) نبا  دـیز  نب  دوسالا   ) هبقع نب  یـسوم 

دوسالا  ) اذه ارکذ  محازم  نب  رصن  و  فنـصملا ، و  دیز ) نب  دوسالا   ) كاذ اورکذ  لکلا  نال  ایناث ، حیحـص  ریغ  دجلا  یلا  هبـسن  هنوک 
، خـسنلا نم  ریثک  نع  هلقن  امک  بعک  نب  ثراحلب  نم  ایثراح  هنوک  دـعبی  و ال  یباحـص ، كاذ  ایعبات و  اذـه  نوک  رهاـظلاف  هبطق ،) نب 

یف ناولح ) دنج  بحاص   … ( ) لدعلاو قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) یلع فقو  کلذ ، لاق  نم  نا  دبالف 
.امئاد و هب  طقـسی  جـلثلا  ناف  اهلبج  یلعا  اما  و  دادـغب ، نم  لاـبجلا  یلی  اـمم  داوسلا  دودـح  رخآ  یف  یه  قارعلا و  ناولح  ( ) مجعملا )

هدـیلب اضیا  ناولح  .لینلا و  یلع  هفرـشم  دیعـصلا  ههج  نم  نیخـسرف  وحن  طاطـسفلا  نیب  اـهنیب و  رـصم  لاـمعا  نم  هیرق  اـضیا  ناولح 
یلع بتک  رصن ) نیفص   ) یف نا  ثیح  ریخالا ، دارملا ، نا  رهاظلا  .ناهبصا و  یلی  امم  ناسارخ  دودح  رخآ  یه  و  روباسین ، ناتـسهوقب 

- بهو نب  دیعـس  ناذـمه  یلع  ثرحلا  یبا  نب  ثرحلا  و  ناهبـصا ، یلع  فنخم  لمعتـساف  لاـق - نا  یلا  هلاـمع - یلا  مالـسلا ) هیلع  )
هیلع  ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف يور  لدعلا .) نم  اریثک  کلذ  هعنم  هاوه  فلتخا  اذا  یلاولا  ناف  دعب  اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق خلا .-

ینیعض و  ینینفک ، ینیلسغاف و  تم  انا  اذا  هتارمال : لاق  توملا  هرضح  املف  مهنیب ، قحلاب  یضقی  ضاق  لیئارسا  ینب  یف  ناک  مالـسلا :)
یه اذاف  ههجو  نع  تفـشک  مث  انیح ، کلذـب  تثکم  مث  کلذ  تلعف  تام  املف  ئوس ، نیرت  کناف ال  یهجو ، یطغ  و  يریرـس ، یلع 
نئل اما  لاقف : لجا ، تلاق : تیار ؟ ام  کعزفا  اهل : لاقف  اهمانم  یف  اـهاتا  لـیللا  ناـک  اـملف  کـلذ ، نم  تعزفف  هرخنم ، ضرقت  هدودـب 

هل و قحلا  لعجا  مهللا  تلق : یلا  اسلج  املف  هل ، مصخ  هعم  كوخا و  یناتا  نالف ، کیخا  یف  ـالا  تیار ، يذـلا  ناـک  اـم  تعزف  تنک 
يذـلا ياوه ، عضومل  تیار  ام  ینباصاف  هبحاص ، یلع  هل  ءاضقلا  تهجوف  هعم  قحلا  ناـک  امـصتخا  اـملف  هبحاـص ! یلع  ءاـضقلا  هجو 

- رشع سماخلا  لصفلا   ) نم مالسلا :) هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) یف يور  ءاوس ) قحلا  یف  كدنع  سانلا  رما  نکیلف   ) .قحلا هقفاوم  عم  ناک 
یف سیل  هناـف   ) .سلجملا یف  رظنلا و  یف  هراـشالا و  یف  مهنیب  ساویلف  ءاـضقلاب  یلتبا  لدـعلاو ) …  قحلاـب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتـلا یف 
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یلا هللا  هلک  فاح و  اذاف  همحرلاب ، فرفرت  مکاحلا  سار  قوف  هللا  دی  مالـسلا :) هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) یف ءاج  لدعلا ) نم  ضوع  روجلا 
یف هینیع  لذتبی  نم  و  لاق : هلذبلا ، بایثک  هلذتبم  اهلعجا  اهنهتما و  يا : کسفن ) لذـتبا  و   ) كریغ نم  هلاثما ) رکنت  ام  بنتجاف   ) .هسفن

و  ) ضئارفلاب نایتالا  یف  دـجلا  یف  هباوث ) ایجار   ) هیدوت یتح  کیلع ) هللا  ضرتفا  امیف   ) اهلانی ـال  هبوجحم  هجاـح  يری  لزی  ـال  ساـنلا 
یف اهیف )  ) هملک تسیل  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  اهیف ) اهبحاص  غرفی  مل  هیلب  راد  ایندـلا  نا  ملعا  و   ) .هیف طـیرفتلا  نم  هباـقع ) اـفوختم 
یف مه  رمالا و  یـضق  ذا  هرـسحلا  موی  مهرذنا  و  ( ) همایقلا موی  هرـسح  هیلع  هتغرف  تناک  الا  هعاس  طق  (. ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  )
یتح ( ) هللا بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترـسح  ای  سفن  لوقت  نا  ( ) مهیلع تارـسح  مهلامعا  هللا  مهیری  کلذـک  ( ) نونموی مه ال  هلفغ و 

نل هنا  و  (. ) نورزی ام  ءاس  ـالا  مهروهظ  یلع  مهرازوا  نولمحی  مه  اـهیف و  اـنطرف  اـم  یلع  انترـسح  اـی  اولاـق  هتغب  هعاـسلا  مهتئاـج  اذا 
لدعلاو قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) هکرت زوجی  بجاو ال  رما  قحلا  ناف  ادبا ) یـش ء  قحلا  نع  کینغی 

: يا كدهجب )  ) مهتنوعم یلع  يا : هیعرلا ) یلع   ) رجالا بلط  يا : باستحالا ) و   ) اطخلا نع  کسفن ) ظفح  کیلع  قحلا  نم  و  … ( )
( کب  ) مهیلا لصی ) يذـلا  نم  لضفا   ) هیعرلا هنوعم  يا : کلذ ) نم   ) هئازج هللا و  باوث  نم  کیلا ) لصی  يذـلا  ناف   ) .کـتقاط ردـقب 

نع مهعرو  نم  الا  قحلا  یلع  سانلا  لـمحی  ـال  هنا  ملعا  و  حیرـشل : یفاـکلا -)  ) یف ءاـج  اـمک  مالـسلا -) هیلع   ) لاـق .کببـسب و  يا :
، کلدع نم  كودع  سایی  کفیح و ال  یف  کبیرق  عمطی  یتح ال  کسلجم ، کقطنم و  کهجوب و  نیملسملا  نیب  ساو  مث  لطابلا ،

.قحلاب یضق  نمل  رخذلا  هیف  بجوی  رجالا و  هیف  هللا  بجوا  يذلا  ءاضقلا  سلجم  یف  يذاتلا  رجضتلا و  كایا و  و 

هینغم

لصیب دارملا  .لمع و  الب  لاطب  اهبحاص : غرفی  .كریغ  نم  هلاثما  نسحتست  ال  هلاثما : رکنت  ام  .لاح  یلع  تبثی  مل  هاوه : فلتخا  هغللا :
اعنم يا  فوذحم  قلطم  لوعفمل  هفص  اریثک  بارعالا : .هیلع  باثملا  لمعلا  سفن  کب  لصیب  دارملا  و  ریخلا ، لمع  یلع  باوثلا  کیلا 

: لمعلا هاواسملا و  لدـعلا و  .یفنلاب  صتخت  و  یـضم ، ام  قارغتـسال  نامز  فرظ  انه  طق  ایجار و  لوعفم  هباوث  و  لاح ، ایجار  و  اریثک ،
.سراف و تالایا  نم  هلایا  ناولح  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاق  و  هبیطق ، نب  دوسالا  وه  و  ناولحب ، هلماـع  یلا  هلاـسرلا  هذـه  ماـمالا  هجو 

نم قارعلا  ندـم  رخآ  وه  و  روهـشم ، دـلب  ناولح  نیرحبلا : عمجم  یف  یحیرطلا  خیـشلا  لاق  .لاو و  اـهمکحی  دـالبلا  نم  هعطق  هلاـیالا 
و هاواسملا ، لدعلا و  هماقاب  مکاحلا  همهم  اهیف  مامالا  ددح  دق  و  هلاسرلا ، یف  ام  مهملا  ناف  لاح  هیا  یلع  .هیسداقلا و  قرشملا و  فرط 

کلذ هعنم  هاوه  فلتخا  اذا  یلاولا  ناف  همکحلا : هذهب  هراشالا  هیلا  و  لدـعلا ، - 1 نایبلا : یلی  امیف  .لمکا و  هایحل  لمعلا  یف  داـهتجالا 
یغبلا و یـضوفلا و  تداس  و  قوقحلا ، تعاض  هعامطا - هئاوهال و  اعبت  لاح  یلا  لاح  نم  یلاولا  قالخا  تبلقت  اذا  لدعلا ) نم  اریثک 

یف كدـنع  سانلا  رما  نکیلف  : ) هلماع یلا  مامالا  ههجو  يذـلا  رمالا  اذـهب  هراشالا  اـهیلا  و  هاواـسملا ، .هایحلا 2 - تلاحتـسا  و  داسفلا ،
ءرملا مدـقی  ام  الا  رقف  ینغ و  و  سنج ، نول و  نیب  زایتما  لضافت و  الب  تاـبجاولا  قوقحلا و  یف  عیمجلا  نیب  واـس  خـلا ..) ءاوس  قحلا 
رورغ الب  سانلا  هعفنمل  لمعا  خلا ..) کسفن  لذتبا  و  : ) هلوقب دارملا  وه  و  هایحل ، همدـخل  لمعلا  .عمتجملل 3 - وا  درفلل  عفان  لمع  نم 

طاطحنا و  همادن ، هرـسح و  لامهالا  هلاطبلا و  نا  ملعا  .هیف و  لامکلا  مامتلا و  ءاجر  و  کلمع ، یف  للخلا  صقنلا و  عقوت  لب  حجبت ، و 
یلحا یـش ء  نم  له  و  هفادها ، نم  هیاغ  ناسنالا  غلب  ام  لصاوتملا  لمعلا  الول  .دح و  دنع  عفانلا  لمعلا  نم  عنقت  نا  كایا  و  هلاهج ، و 

یلع باستحالا  و  ( .؟ لمعلا حاـفکلاب و  ـالا  هرخـالا  ایندـلا و  یف  یلعلا  نم  هجرد  غلب  دـحا  نم  لـه  و  ریخلا ؟ لـیبس  لـمعلا  نم  هبغم 
یباجعا لاق : ککلم ؟ لازا  يذلا  ام  هکلم : لاز  کلمل  لیق  .هقاط و  نم  کلمت  ام  لکب  سانلا  هحلـصمل  لمعا  يا  كدـهجب ) هیعرلا 

مظعا و اباوث  مهنم  هللا و  نم  ذـخات  کناف  مهحلاصم  سانلا و  هاـیحل  تلمع  اذا  خـلا ..) لـصی  يذـلا  ناـف   ) یتیعرل یلاـمها  و  یتوقب ،
هناحبس هللا  ضرا  نم  هدحاو  هبح  رزی  نم  نکل  و  بیر ، الب  کعرز  نم  تلکا  ریخلا  تعرز  اذا  ..هفعاضم  افاعـضا  مهیطعت  امم  لزجا 
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لکل ناف  دـعب ، .هضرا و  یف  عرز  دـقف  هلایع  هللا و  هجول  لمع  نم  لـک  .هرقبلا و  هروس  نم  هیالا 261  تقطن  امک  هئمعبـسب  هیلع  دوعت 
تاموصخلا لصف  و  نازیملا ، لیکلا و  ءافوب  لدـعلا  هماقا  و  نمالا ، ظـفحب  رـصحنت  ـال  ماـمالا  دـنع  مکحلا  نم  هیاـغلا  و  هیاـغ ، یش ء 

مکاحلا قلطنی  نا  و  دعـسا ، لضفا و  هایحل  ادـهاج  لمعی  نا  اذـه  عم  هل  دـبال  لب  هبـشا ، ام  .مولظملا و  نم  ملاـظلا  فاـصنا  و  قحلاـب ،
.عنما زعا و  هوق  یلا  هوق  نم  و  عفنا ، حلصا و  دیدج  یلا  دیدج  نم  هتیعرب 

هدبع

بهذـت و ثیح  هیـسفنلا  ضارغالا  عم  هنایرج  يوهلا  فالتخا  هاوه : فلتخا  اذا  سراف …  تالایا  نم  هلایا  ناولح : بحاص  هبیطق  … 
هلثم نسحتست  ام ال  يا  هلاثما : هرکنت  ام  اهمکح …  بیـصی  نم  یلع  هلداعلا  هعیرـشلا  ذیفنت  وه  دحاو و  رما  یلا  ههجوت  يوهلا  هدحو 
همالا یلع  عفنلاب  عجری  لمع  نم  تقولا  ولخ  وه  همایقلا  موی  هرـسح  بقعی  يذـلا  غارفلا  همایقلا : موی  هرـسح  كریغ …  نم  ردـص  ول 

باستحالا كدـهجب : هیعرلا  یلع  باستحالا  ایعار …  ناک  نا  هتیعر  حلـصی  هتما و  عفنی  اـمیف  اـمئاد  ـالماع  نوکی  نا  ناـسنالا  یلعف 
نم اهلانی  یتلا  همارکلا  هللا و  نم  لماعلا  هیلا  لصی  يذلا  رجالا  دـسف و  ام  حالـصا  اهنم و  جوعا  ام  میوقت  اهلامعا و  هبقارم  هیعرلا  یلع 

هببسب هیعرلا  یلا  لصی  يذلا  حالصلا  نم  مظعا  لضفا و  امه  هفیلخلا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

جنپ هب  کیدزن  دادغب  ات  نآ  نیب  هک  تسا  يرهش   ) ناولح هاپس  رادرس  هبطق  نبا  داوسا  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
رد مالسلا  هیلع  ماما  و  دشاب ، هدوب  ناکین  زا  تسین  رود  یلو  دنا ، هتـشونن  يزیچ  هبطق  نبا  دوسا  هرابرد  ناسیون  لاجر  .تسا  هار  زور 

تبـسن  ) نارمکح تساوخ  لیم و  هاگ  ره  مرکا ، لوسر  هب  دورد  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  دـیامرف :) یم  رما  يرگداد  هب  ار  وا  همان  نیا 
هناگیب و شیوخ و   ) مدرم راک  دیاب  سپ  دراد ، یم  زاب  يرگداد  زا  يرایـسب  زا  ار  وا  شور  نیا  دـشابن  ناسکی  رما ) ره  سک و  ره  هب 

یمن تسد  هب  داد  لدـع و  دوس  هجیتن و  متـس  ياـج  هب  اریز  دـشاب ، ناـسکی  وت  دزن  قح  رد  شیورد ) تسدریز و  رگناوت و  گرزب و 
سفن و  رواین ) اج  هب  دـنروآ  اج  هب  نارگید  یناد  یمن  هتـسیاش  هک  ار  يراک   ) يدنـسپن ار  نآ  رئاظن  هک  يراک  زا  نک  يرود  و  دـیآ ،

هک تسا  يراتفرگ  يارـس  ایند  هک  نادـب  .شرفیک و  زا  سرت  شاداپ و  دـیما  هب  هدـینادرگ  بجاو  وت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  راداو  ار  دوخ 
هودنا  ) ددرگ یم  شهودـنا  بجوم  تمایق  زور  رد  تعاس  نآ  یگدوسآ  هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  هدوسآ  یتعاس  نآ  رد  زگره  یمدآ 
نادب و  ددرگ ) نادنچ  ود  شهودنا  هدوب  لوغـشم  تیـصعم  هب  تعاس  نآ  رگا  و  هتخودـناین ، يا  هشوت  تعاس  نآ  رد  ارچ  هک  دروخ 

زا يزیچ  ار  وت  زگره 

اوه و زا   ) تسا شیوخ  سفن  يرادـهاگن  وت  رب  قح  هلمج  زا  و  درگم ) تسردان  لطاب و  درگ  چـیه  سپ   ) دـنادرگ یمن  زاین  یب  قح 
دسر یم  وت  هب  ادخ ) زا   ) هار نیا  زا  هک  یشاداپ  دوس و  اریز  اهنآ ، دسافم  رد  حالصا  تیعر و  راک  رد  شـشوک  و  ینامرفان ) سوه و 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دسر ، یم  تیعر  هب   ) وت هلیسو  هب  هک  يدوس  زا  تسا  رتشیب 

ینامز
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هک اجنآ  زا  .دـهد  یم  رکذـت  تسا  هدـنامرف  کی  زاین  دروم  هک  یبلاـطم  دوخ  رکـشل  هدـنامرفب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سفن  ياوه  ریـسا 
مالسلا هیلع  ماما  دنک  یم  هنخر  فیعـض  ناسنا  ناج  رد  یبلط  راصحنا  ضیعبت و  ضرم  نآ  رثا  رب  تسا و  نیرفآ  رورغ  ابلاغ  تسایر 

نآرق رد  زیزع  يادخ  هک  يا  هتکن  .دنک  یم  عنم  یهلا  ینامرفان  تلادع و  نتـشاذگاپ  ریز  ملظ ، ضیعبت ، زا  ار  هدنامرف  همان ، زاغآ  رد 
هب هدوـب  اـناد  هکنیا  نیع  ار  وا  ادـخ  هداد و  رارق  دوـخ  يادـخ  ار  سفن  ياوـه  هک  ار  یـسک  اـیآ  دـیکات : داد و  راـشف  نآ  يور  میرک 

سفن ياوه  لابند  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  يا … !؟ هدید  هتـشادزاب  كرد  زا  ار  وا  مشچ  بلق و  شوگ ، هدنکفا و  یهارمگ 
هیلع ماـما  دریگ و  یم  رارق  طوقـس  ریـسم  رد  یـضیرم  نینچ  دتـسیا و  زاـب  كرد  زا  بلق  شوگ و  مشچ ، هک  دوش  یم  بجوم  نتفر 

هب مالسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  بلطم  .دراد  زاب  یتسرپاوه  زا  ار  وا  دنک  یم  یعـس  دراد  هقالع  دوخ  هدنامرف  رکـشل و  هب  هک  مالـسلا 
هب ینعی  هدـب  ماجنا  ادـخ  رفیک  زا  سرت  یهلا و  باوث  دـیما  هب  یهد  یم  ماجنا  هک  یلاـمعا  هک  تسا  عوضوم  نیا  دـهد  یم  هجوت  نآ 

هفیظو ماجنا  وا  يارب  ریگب و  رظن  رد  ار  ادـخ  یناتـساد  ره  رد  هشیمه  شابن ، نانآ  یلاحـشوخ  تیاضر و  نارگید و  هجوت  بلج  رکف 
درادن ینیعم  مظن  نانآ  رابدا  لابقا و  مدرم ، تینابصع  یلاحشوخ و  تسا ، نابیتشپ  مه  شدوخ  دشاب ، ادخ  يارب  راک  یتقو  اریز  نک ،

میا و هتفرگ  هدیدان  ار  وا  ام  هدیدنـسپ و  یمن  ار  ام  لمع  هک  یـسک  نامه  دراد و  تسد  رد  ار  مدرم  بلق  دشاب  یـضار  ادخ  یتقو  اما 
نآرق رد  زیزع  يادخ  .دوش  یم  دـنمقالع  ام  هب  دـنادرگ و  یم  ام  هجوتم  ادـخ  ار  شبلق  میا ، هدرک  هفیظو  ماجنا  ادـخ  روتـسد  قباطم 
.دینک ادیپ  تیبوبحم  دراد و  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  یم  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : دـیوگ : یم  نینچ  میرک 

دزوس و یم  ترـسح  شتآ  زا  شلد  دنکیم و  نارگید  ماقم  هب  هاگن  ناسنا  اریز  .تسا  ترـسح  تمایق  ياهمان  زا  یکی  ترـسح  زور 
نیا زیزع  يادـخ  .متفرگن  هرهب  يزور  نینچ  يارب  اهتـصرف  زا  مدـینارذگ و  تلاـطب  هب  ار  دوخ  تقو  اـیند  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا 
رطخ مالعا  نانآ  هب  زور  نیا  هرابرد  ناسرتب و  هرـسحلا  موی  زا  ار  مدرم  ربماـیپ  يا  تسا : هدروآ  دروم  دـنچ  میرک  نآرق  رد  ار  بلطم 
فلت ار  دوخ  تقو  ایند  رد  هک  سوسفا  دـننز  یم  دایرف  ناهگان  دـننیب ، یم  ار  تمایق  یتقو  دـندوب  تمایق  زور  رکنم  هک  یناـسک  .نک 
بلق زا  تسا ، نازوس  تمایق  شتآ  .دنراد  شود  رب  يدبراب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دنک  یم  ینیگنـس  نانآ  شود  رب  ناهانگ  .میدرک 
يارب ار  دوخ  تامدـخ  هک  تسا  نیا  دـهدیم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرخآ  عوضوم  ادـخ  يارب  تمدـخ  .دروآ  یمرب  رس 

یم مدرم  زا  هجیتن  رد  لاملا  تیب  زا  هک  یقوقح  ربارب  رد  یهاوخب  رگا  دنـشاب  هتـشادن  يراظتنا  مدرم  زا  .دراذگب  ادـخ  باسحب  مدرم 
تفایرد هک  تسا  یقوقح  زا  رتشیب  یلیخ  دایز و  وت  يونعم  دوس  دـشاب  باوث  يارب  هک  هاگنآ  تسا و  زیچان  یلیخ  ینکب ، راک  يریگ 

رظن رد  يونعم  رظن  زا  رگا  یلو  دـشاب  رتشیب  قوقح  اسب  هچ  ددرگ  روظنم  راک  ربارب  رد  قوقح  هاگره  هک  تسادـیپ  هتفگان  .ینک  یم 
دوس هدـمآ  تسدـب  دوس  ود  لمع ، ربارب  رد  دراد و  یناوارف  شزرا  دـهد  یم  ماجنا  باوث  دـصق  هب  مدرم  يارب  هک  یلمع  دوش  هتفرگ 
ادخ هب  دشاب و  مالسلا  هیلع  ماما  لماک  هنومن  گنج  ههبج  رد  شرکشل  هدنامرف  دهاوخ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .قوقح و  يونعم و 

.دوشن هتخود  مدرم  هب  مشچ  دشاب و  ادخ  يارب  يراک  ره  هک  دهد  یم  هجوت  تیونعم  هب  ار  وا  ددرگ  کیدزن  رتشیب 

يزاریش دمحم  دیس 

( هاوه فلتخا  اذا  یلاولا  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) .ناریا سراف  تالایا  نم  یه  و  ناولح ) دنج  بحاص  هبطق ، نب  دوسالا  یلا  )
( لدعلا نم  اریثک   ) فالتخالا کلذ ) هعنم   ) فلتخی دحاو ال  هاوه  ناف  نیدلا  عبتی  يذلا  فالخب  هیسفنلا ، هلویم  هئاوها و  عم  يرج  ناب 

روجلا یف  سیل  هناف   ) ضعب نود  مهـضعب  یلا  کلیم  ظحالت  ال  ءاوس ) قحلا  یف  كدنع  سانلا  رما  نکیلف   ) قحلا يوهلا ال  عبتی  هنا  ذا 
نع ردـص  اذا  هلاثما ) رکنت  ام  بنتجاف   ) .هرخالا ایندـلا و  یف  لدـعلا  اهب  یتاـی  یتلا  جـئاتنلاب  یتاـی  ـال  روجلا  ناـف  لدـعلا ) نع  ضوع 

و  ) هبنتجا سانلل و  کملظ  رکناـف  کـل ، ساـنلا  ملظ  رکنت  فیک  ـالثم  كریغ ، هلعف  اذا  هرکنت  يذـلا  یـشلا ء  لـعفت  ـال  يا  نیرخـالا 
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افوختم و   ) یلاعت هباوث  اوجرت  کنوکلاح  یف  يا  هباوث ) ایجار   ) تاـبجاولا يا  کـیلع ) هللا  ضرتفا  اـم  یف  کـسفن   ) لذـبا يا  لذـتبا )
ادـبا يا  طق )  ) ایندـلا یف  يا  اهیف ) اهبحاص  غرفی  مل   ) ءانع ءالب و  يا  هیلب ) راد  ایندـلا  نا  ملعا  و   ) .یلاعت هباـقع  نم  اـفئاخ  يا  هباـقع )

هباوث و بجوی  ام  هعاسلا  کلت  یف  لمعی  مل  نا  یلع  مدنی  هنال  همایقلا ) موی  هرسح  هیلع   ) هغارف يا : هتغرف ) تناک  الا   ) هدحاو هعاس ) )
ظفح کیلع  قحلا  نم  و   ) قحلا اهب  یتای  یتلا  هبیطلا  رامثلاب  یتای  لطابلا ال  ذا  ادـبا ) یـش ء  قحلا  نع  کینغی  نل  هنا  و   ) .هتجرد هعفر 

باوثلا ناف )  ) قحلا قیرط  نع  اوفرحنی  یتح ال  كدـهجب ) هیعرلا  یلع   ) هبقارملا يا  باستحالا ) و   ) ماثالا تامرحملا و  نع  کـسفن )
و  ) يذالا دـهجلا و  نم  باستحالا  اذـه  ببـسب  کب ) لصی  يذـلا  نم  لضفا   ) هیعرلا یلع  باستحالا  کلذ ) نم  کیلا  لصی  يذـلا  )

(. مالسلا

يوسوم

.قحلا نع  لیملا  ملظلا و  روجلا : .يواـستم  وتـسم  ءاوس : .ددرت  عضوم  یلا  عضوم  نم  يرخا و  دـعب  هرم  هیلع  ددرت  هیلا : فلتخا  هغللا :
: رمالا هللا  ضرتفا  .اهنهتما  امئاد و  اهلمعتـسا  اهبدج ، کسفن : لذتبا  .هنع  هاهن  هیلع و  هباع  هلعف  هیلع  رکنا  بیعت و  رکنت : .لدـب  ضوع :
: باستحالا .فهلتلا  هرـسحلا : .عفنی  امب  تقولا  الم  مدـع  وه  غارفلا و  نم  هدـحاولا  هغرفلا : .رابتخالا  هیلبلا : ینـالفلا  .اـهبجوا  اـهنس و 

اذـه لدـعلا ) نم  اریثک  کلذ  هعنم  هاوه  فتلخا  اذا  یلاولا  ناف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .هعاطتـسالا  هقاـطلا و  دـهجلا : .حالـصالا  هبقارملا و 
دیدـش ثح  هیف  هیقارعلا و  نئادـملا  هنیدـم  بونج  نوکت  نا  مهـضعب  برق  دـق  ناولح و  هعطاقم  یلع  هیلا  یلا و  مامالا  هبتک  باـتکلا 

عابتا مدع  یلع  هضح  هب  ءادتبا  ام  لوا  و  هرکذت …  هظعوم و  هیف  نا  امک  اهنیب  لدعلا  هیعرلا و  همدخ  لیبس  یف  هعسو  یف  ام  لذب  یلع 
نع ادـیعب  ارئاج  املاظ  مکاحلا  ناک  مامزلاب  ذـخالا  دـئاقلا و  هجوملا و  وه  يوهلا  ناک  هاوهب و  فرـصتی  ذـخا  اذا  یلاولا  نا  يوهلا و 
یف سیل  هناف  ءاوس  قحلا  یف  كدنع  سانلا  رما  نکیلف   … ) ریغتی رقتـسم ال  تباث  قحلا  امنیب  ریغتی  بلقتی و  يوهلا  نال  لدعلا  قحلا و 

بجی قحلا  لب  كولعـص  یلع  اهیج  ریقف و ال و  یلع  اینغ  راتخی  الف  قحلا  یف  هدنع  سانلا  يواستی  نا  هرما  لدعلا ) نم  ضوع  روجلا 
یلا قحلا  ناـک  اذا  اذـکه  ینغلا و  نم  هل  یطعا  ریقفلا  عم  قحلا  ناـک  اذاـف  دـحاو  دـح  یلع  عیمجلا  یلع  يرجی  عـیمجلا و  مکحی  نا 

هنال لدعلا  ماقم  موقی  ملظلا ال  نا  يا  لدـعلا  نم  ضوع  لدـب و  روجلا  یف  سیل  هنا  یلا  ههبن  مث  .هیجولا  نم  هل  یطعی  عیـضولا  بناج 
کلملا و هب  مودـی  لدـعلا  امنیب  تافارحنالا  رثکت  کـلملا و  هب  لوزی  ثیح  همیـسج  هبقاوع  ساـنلا و  یلع  فیح  روج و  ملظ و  یقبی 

المع كریغ  نم  یـضرت  تنک ال  اذا  هلاثما ) رکنت  ام  بنتجاف   … ) اذـکه هلها و  یلا  قحلا  دری  هملظ و  نمم  هتمالـض  مولظملا  ذـخای 
ضرتفا امیف  کسفن  لذتبا  و   … ) هسرامت هنع و ال  دعتبا  تنا و  هبنتجاف  نیرخالا  نم  ملظلا  رکنت  تنک  ول  امک  هیتات  تنا و ال  هبنتجاف 

کلمع و لالخ  نم  هباوث  ایجار  هب  كرما  کیلع و  هللا  بجوا  امیف  اهرخـس  کسفن و  لعجا  هباقع ) افوختم  هباوث و  ایجار  کـیلع  هللا 
هباذع و نم  افئاخ  هباوث و  هرجا و  کلذب  ابلاط  هرماوا  ذـیفنت  هللا و  همدـخ  یف  کسفن  لعجا  يا  تنواهت  وا  ترـصق  نا  هباقع  افوختم 

هیلع هتغرف  تناک  الا  هعاس  طق  اهیف  اهبحاص  غرفی  مل  هیلب  راد  ایندـلا  نا  ملعا  و   … ) هرماوا نع  عفرتت  وا  هتدابع  نع  ربکتت  هباـقع و ال 
هعاسلا هذه  تناک  الا  هعاس  ول  هلاطبلا و  ناسنا  شیعی  داهج و ال  لمع و  رابتخا و  ناحتما و  راد  ایندلا  نا  یلا  هبهن  همایقلا ) موی  هرسح 

نم هبترم  هریبک و  هذل  هیلع  توفت  اهنال  اهیلع  مدنیـس  باوثلا  رجالا و  اهیف  بستکی  مل  یتلا  هعاسلا  هذـه  نال  همایقلا  موی  هرـسح  هیلع 
کسفن و ظفح  کیلع  قحلا  نم  ادـبا و  یـش ء  قحلا  کینغی  نل  هنا  و   … ) همایقلا موی  هراـسخلا  هذـه  یلع  رـسحتیف  همیظع  هداعـسلا 
هب و موقی  نا  قحلاب  هاص  وا  مالـسلا ) کب و  لصی  يذلا  نم  لضفا  کلذ  نم  کیلا  لصی  يذلا  ناف  كدهجب  هیعرلا  یلع  باستحالا 

نلف قحلاب  لمعت  مل  اذا  ائیـش …  قحلا  نع  لطاب  ینغی  لطاب و ال  وهف  قحب  سیل  اـم  لـک  نـال  هماـقم  موقی  یـش ء  سیل  هنا  هظفحی و 
ءادتعالا و ملظلا و  روجلا و  نم  هسفن  ظفحی  نا  یلوالا : .قحلا  کلذ  نم  نیتیئزج  هل  رکذ  مث  .ادبا  ائیش  کنع  ینغی  نل  ائیـش و  لمعت 
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لیبس یف  کتردق  کتقاط و  كدهج و  لذبا  يا  كدـهجب : هیعرلا  یلع  باستحالا  هیناثلا : قحلا …  رمب  اهذـخای  هقدـب و  اهبقاری  نا 
رجالا نم  اذه  هلمع  ءارو  نم  هیلع  لصحی  يذلا  نا  یلا  ههبن  مث  اهنع  فیحلا  ملظلا و  عفر  هللا و  یلا  اهدرو  اهـشاعنا  هیعرلا و  حالـصا 

نم کلـصی  امف  کنم  هیعرلا  یلا  لصی  يذـلا  نم  لضفا  ریثکب و  مظعا  میرکلا  ءانثلا  لیمجلا و  رکذـلا  عم  هبقاـعلا  نسح  باوثلا و  و 
فقا مل  هظفل : ام  هحرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هبیطق  نب  دوسالا  همجرت  لمعلا …  سفن  نم  هیعرلا  یلا  لصی  امم  لضفا  کـلمع 

نم يراصنالا  منغ  نب  هبیطق  نب  دیز  نب  دوسالا  هنا  ینظ  یلع  بلغی  يذلا  کلذ و  ققحتا  مل  هبیطق و  نب  دوسالا  بسن  یلع  نالا  یلا 
.اردب دهش  نمیف  هدع  هبقع  نب  یسوم  نا  لاق : باعیتسالا و  باتک  یف  ربلادبع  نب  رمعوبا  هرکذ  يدع  نب  دیبع  ینب 

یناغماد

ذا یلاولا  ّناف  دـعب ، اـما  : » دوش یم  زاـغآ  نینچ  هک  هماـن  نیا  رد  ناولح  رکـشل  هدـنامرف  هبطق  نب  دوسا  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
نبا .دراد ،» زاب  تلادع  زا  يرایسب  زا  ار  وا  دوش ، نوگانوگ  اهاوه  ار  یلاو  نوچ  دعب ، اما  «، » لدعلا نم  اریثک  کلذ  هعنم  هاوه  فلتخا 

: تسا هدروآ  نینچ  دیدحلا  یبا 

: هبطق نب  دوسا 

و تسا ، بعک  نب  ثراح  هلیبق  زا  یثراح و  وا  هک  ما  هدـناوخ  اهباتک  زا  يرایـسب  رد  ما ، هدـشن  هاگآ  هبطق  نب  دوسا  بسن  رب  نونک  ات 
زا يراـصنا  منغ  نب  هبطق  نب  دـیز  نب  دوـسا  وا  هک  تسا  نیا  تسا ، نم  رتـشیب  ناـمگ  هچنآ  .مـناد  یمن  قـیقحت  هـب  ار  عوـضوم  نـیا 

تکرـش زا  ار  وا  هبقع  نب  یـسوم  تسا  هتفگ  هدرب و  ماـن  وا  زا  باـعیتسالا  باـتک  رد  ربـلا  دـبع  نبا  .تسا  يدـع  نـب  دـیبع  نادـناخ 
.تسا هتسناد  ردب  گنج  رد  ناگدننک 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َناْولُح ِدنُج  ُبِحاص  َهَبُْطق  ِْنب  ِدَوْسألا  َیلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

نیا هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  بحاص  هک  یسک  اهنت  همان : دنس  ( . 1  } .تسا سراف ) تالایا  زا   ) ناولح هاپس  سیئر  هبطق  نب  دوسا  هب 
تـسا هدرک  حیرـصت  رداصم  رد  هک  تسا  زارطلا  باـتک  رد  يولع  ییحی  یبا  دّیـس  ، هدرک لـقن  يرـصتخم  فـالتخا  اـب  وا  زا  ار  هماـن 

زا ریغ  یعبنم  زا  هک  دناد  یم  نیا  رب  لیلد  ار  نآ  هدومن و  رکذ  ار  نآ  دراوم  تسا و  مک  رایسب  هغالبلا  جهن  وا و  هخـسن  نایم  فالتخا 
یضر دّیس  موحرم  زا  دعب  يولع  دّیـس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  ،ج 3،ص 440 ) هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدرک  هدافتـسا  هغالبلا  جهن 
بحاص هچنآ  رب  لـیلد  ار  نآ  ناوت  یمن  تساـه  هخـسن  فـالتخا  هیبش  زیچاـن و  رایـسب  روبزم  فـالتخا  و  يافوتم 749 )  ) هتـسیز یم 

 { تفرگ تسا  هتفگ  رداصم 

هاگن کی  رد  همان 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4529 

http://www.ghaemiyeh.com


.ّتیّمها رپ  ياهزردنا  زا  تسا  يا  هعومجم  ، یهاتوک یگدرشف و  نیع  رد  همان  نیا 

دراد و یم  رذحرب  دوش  یم  رهاظ  فلتخم  لاکـشا  رد  هک  سفن  ياوه  يوریپ  زا  ار  « ناولُح » رکـشل هدنامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  تسخن 
.درمش یم  تلادع  هماقا  هار  رس  رب  یعنام  ار  نآ 

رکذ تمایق  رد  ینامیشپ  ترسح و  بجوم  ار  ایند  يراکیب  تاعاس  دزاس و  یم  انـشآ  رذگدوز  يایند  عضو  هب  ار  وا  رگید  شخب  رد 
ربارب رد  هار  نیا  رد  ار  تالکـشم  لمحت  دـیامن و  یم  هیـصوت  ناتـسدریز  ایاعر و  قوقح  تیاعر  هب  ار  وا  موس  شخب  رد  دـنک و  یم 

.درمش یم  زیچان  دوش  یم  دئاع  نآ  زا  هک  یعفانم 

***

ٌضَوِع ِرْوَْجلا  ِیف  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ؛ ًءاَوَس ِّقَْحلا  ِیف  َكَْدنِع  ِساَّنلاُْرمَأ  ْنُکَْیلَف  ، ِلْدَْعلا َنِم  ًارِیثَک  َِکلَذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَلَتْخا  اَذِإ  َِیلاَْولا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
َْمل ٍهَِّیَلب  ُراَد  اَْینُّدـلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو.َُهباَقِع  ًافِّوَخَتُمَو  ، َُهباََوث ًایِجاَر  ، َْکیَلَع ُهّللا  َضَرَْتفا  اَمِیف  َکَسْفَن  ْلِذَْـتباَو  ، َُهلاَْـثمَأ ُرِْکُنت  اَـم  ِْبنَتْجاَـف  ، ِلْدَْـعلا َنِم 

ُْظفِح َْکیَلَع  ِّقَْحلا  َنِمَو  ؛ ًادـَبَأ ٌءْیَـش  ِّقَْحلا  ِنَع  َکَِینُْغی  َْنل  ُهَّنَأَو  ، ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ًهَرْـسَح  ِْهیَلَع  ُُهتَغْرَف  َْتناَک  اَّلِإ  ًهَعاَس  ُّطَق  اَهِیف  اَُهبِحاَص  ْغُْرفَی 
.ُماَلَّسلاَو ، َِکب ُلِصَی  يِذَّلا  َنِم  ُلَْضفَأ  َِکلَذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلِصَی  يِذَّلا  َّنِإَف  ، َكِدْهُِجب ِهَّیِعَّرلا  یَلَع  ُباَِستْحِالاَو  ، َکِسْفَن

همجرت

زا ار  وا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـشاب  شیوخ  نوگانوگ  ياه  سوه  اوه و  لاـبند  هاـگره  ، رادـمامز یهلا ) ياـنث  دـمح و  زا   ) سپ اـما 
ناـسکی يرگنب و  مشچ  کـی  هب  ار  همه   ) دـشاب ناـسکی  وت  دزن  اـهنآ  قوقح  رظن  زا  مدرم  روما  دـیاب  نیارباـنب  ، دراد یم  زاـب  تلادـع 
دهاوخن تلادع  نیزگیاج  دشاب ) هتـشادرب  رد  يّدام  ناوارف  عفانم  دـنچ  ره   ) متـس روج و  هاگ  چـیه  هک  ارچ  ینک ) مکح  اهنآ  هرابرد 
.نک عضاخ  میلست و  شرفیک  زا  سرت  شباوث و  دیما  هب  تسا  هدرک  بجاو  وت  رب  ادخ  هچنآ  ماجنا  هار  رد  ار  شیوخ  سفن  دش و 

ِتعاس نیا  دهدن ) ماجنا  ترخآ  يارب  یکین  لمع  و   ) دنامب راکیب  ایند  نیا  رد  یتعاس  سک  ره.تسا  شیامزآ  يارـس  ایند  هک  نادـب 
زا.دزاس یمن  زاین  یب  قح  زا  زگره  ار  وت  زیچ  چیه  نادب  دش و  دـهاوخ  تمایق  رد  وا  تمادـن ) و   ) ترـسح بجوم  يراکیب  تغارف و 

ربارب رد   ) ار نتشیوخ  هک  تسا  نیا  بجاو )  ) قوقح هلمج 

هچنآ.یـشوکب تیعر  هب  تمدخ  رد  ناوت  مامت  اب  یهلا  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ینک و  ظفح  ادخ ) نامرف  زا  فارحنا  سفن و  ياوه 
رتـشیب بـتارم ) هـب   ) ددرگ یم  وـت  ریگنماد  هـک  ییاـه  یتحاراـن  تالکـشم و  زا  دوـش  یم  وـت  دـیاع  يوـنعم )  ) عفاـنم زا  هار  نـیا  رد 

.مالسلاو.تسا

ینک هاگن  مشچ  کی  اب  همه  هب  دیاب  ریسفت : حرش و 

تفگ دنا  هدمآ  ربمایپ  زا  سپ  هک  یناسک  نیعبات و  ای  هدوب  ربمایپ  هباحص  ءزج  وا  هکنیا  رد.تسا  « هبطق نب  دوسا  » همان نیا  رد  بطاخم 
هیلع یلع  نانمؤمریما  رـصع  رد  ییـالاو  ماـقم  هکنیا  زا  یلو  ؛ تسین لاـجر  بتک  رد  يا  هدـش  هتخانـش  درف  يو  ، عومجم رد.تسوگو 

.تسا هدوب  یتیصخش  اب  ناملسم  دوش  یم  مولعم  هتشاد  مالسلا 
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هدـنامرف «) دـنج بحاص  » هب ریبعت  تسا و  هدوب  قارع  ياـهزرم  هب  کـیدزن  ناریا و  یبرغ  قطاـنم  زا  یکی  ناحبـس ) نزو  رب  (؛» ناولح »
یهدنامرف تیلوئـسم  اهنت  هک  دهد  یم  ناشن  دـیوگ  یم  نخـس  یلاو  هرابرد  شا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  رکـشل )

.رکشل هدنامرف  مه  هدوب و  هقطنم  نآ  یلاو  مه  هکلب  هتشادن  ار  يرادنامرف  ياهنم 

عنام هک  دور  یم  يزیچ  نیرت  مهم  غارـس  هب  تسخن  ، دنک یم  « دوسا » هب مهم  شرافـس  راهچ  همان  نیا  لّوا  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( یهلا ياـنث  دــمح و  زا   ) سپ اـما  :» دــیامرف یم  دراد و  یم  رذــحرب  نآ  زا  ار  « دوـسا سفن و« ياوـه  ینعی  ؛ تساـه ناـسنا  تداــعس 

َّنِإَف ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دراد یم  زاب  تلادع  زا  ار  وا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دشاب  شیوخ  نوگانوگ  ياه  سوه  اوه و  لابند  هاگره  ، رادـمامز
( . ِلْدَْعلا َنِم  ًارِیثَک  َِکلَذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَلَتْخا  اَذِإ  َِیلاَْولا 

؛ دشاب نوگانوگ  ياه  سوه  اوه و  هب  هراشا  تسا  نکمم  ُهاَوَه » َفَلَتْخا   » هب ریبعت 

رس رب  یعنام  دناوت  یم  کی  ره  هک  دسح  ییوج و  ماقتنا  نوچمه  یتافص  یسنج و  توهش  ، ماقم هاج و  ، تورث لام و  هب  هقالع  دننام 
ياضر نآ  تشاد و  دـهاوخن  رتشیب  فدـه  کی  اهنت  دـشاب  ادـخ  ناـمرف  لاـبند  هب  ناـسنا  رگا  هک  یلاـح  رد  ددرگ  لدـع  يارجا  هار 

.تسادخ

نآرق رد  ِراهَّنلا » ِْلیَّللا َو  ِفالِتْخا   » هب ریبعت  دـننام  دـشاب ؛ نتفرگ  رارق  یپ  رد  یپ  ياـنعم  هب  فـالتخا  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
هب هک  دریگ  رارق  یطیارـش  رد  ادرف  دـشاب و  توهـش  لابند  ، طیحم طیارـش  ای  نس  ياـضتقا  هب  زورما  ناـسنا ، هک  بیترت  نیا  هب  ، دـیجم

.تلادع يارجا  هار  رس  رب  تسا  یعناوم  اهنیا  مامت  دورب و  بصنم  ماقم و  ای  تورث و  لام و  لابند 

يرگنب و مشچ  کی  هب  ار  همه   ) دـشاب ناـسکی  وت  دزن  اـهنآ  قوقح  رظن  زا  مدرم  روما  دـیاب  نیارباـنب  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد 
تلادع نیزگیاج  دشاب ) هتـشادرب  رد  يدام  ناوارف  عفانم  دـنچ  ره   ) متـس روج و  هاگ  چـیه  هک  ارچ  ینک ) مکح  اهنآ  هرابرد  ناسکی 

( . َُهلاَْثمَأ ُرِْکُنت  اَم  ِْبنَتْجاَف  ، ِلْدَْعلا َنِم  ٌضَوِع  ِرْوَْجلا  ِیف  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ، ًءاَوَس ِّقَْحلا  ِیف  َكَْدنِع  ِساَّنلا  ُْرمَأ  ْنُکَْیلَف  ( ؛» دش دهاوخن 

ددعتم تایاور  رد  هک  تسا  يروتسد  نیا  رامـشب و  ناسکی  زین  نارگید  اب  ار  دوخ  هکلب  ، نک هاگن  مشچ  کی  اب  ار  مدرم  اهنت  هن  ینعی 
تاوزغ زا  یکی  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  یفورعم  ثیدـح  رد.تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  هراشا و  نآ  هب 

.دوب

ِِهب ُلُخْدَأ  ًالَمَع  ِینْمِّلَع  ِهّللا  َلوُسَر  اَی  :» درک ضرع  تخاس و  فقوتم  ار  ترضح  تفرگ و  ار  بکرم  باکر  دیسر و  هار  زا  یبرع  درم 
مرکا ربماـیپ  (« دوب یگرزب  مهم و  تساوخ  رد  نیا  و   ) موش تشهب  دراو  نآ  هلیـسو  هب  هک  هد  داـی  نم  هب  یلمع  ادـخ  لوسر  يا  ؛ َهَّنَْجلا
مدرم يراد  تسود  ار  هچنآ  ْمِْهَیلِإ ؛ ِِهتْأَت  اَلَف  َْکَیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَی  ْنَأ  َتْهِرَک  اَمَو  ْمِْهَیلِإ  ِِهتْأَـف  َکـَْیلِإ  ُساَّنلا  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  اَـم  : » دومرف

دنهد ماجنا  وت  هرابرد  مدرم  يرادن  تسود  ار  هچنآ  هد و  ماجنا  اهنآ  هرابرد  ار  نامه  دنهد  ماجنا  وت  هرابرد 

راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  نآ  رادرب و  بکرم  زا  تسد  ِهَلِحاَّرلا ؛ َلِیبَس  ِّلَخ  : » دومرف سپـس  تفگ  ار  نخـس  نیا  « هدـن ماجنا  اهنآ  هرابرد 
 { ،ج 2،ص 146،ح10 یفاک ( . 1 («. } سب تسا و  هلمج  نیا  رد  وت  تساوخرد  مامت  هکنیا  هب  هراشا  )
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زا سرت  شباوث و  دیما  هب  تسا  هدرک  بجاو  وت  رب  ادخ  هچنآ  ماجنا  هار  رد  ار  شیوخ  سفن  :» دـیامرف یم  زردـنا  نیمراهچ  رد  سپس 
لاعتفا باب  هب  هک  یماگنه  یلو  ؛ هدش هتفرگ  شـشخب  يانعم  هب  « لذب » هشیر زا  « ْلِذَـتبا ( .» 2  } ْلِذَْتبا َو  ( ؛» نک عضاخ  میلـست و  شرفیک 

عضاوت و عوضخ و  يانعم  هب  هاگ  ندرک و  هنهک  نتخاس و  شزرا  یب  يانعم  هب  دریگ و  یم  دوخ  هب  يرگید  يانعم  « لاذـتبا :» دور یم 
( . َُهباَقِع ًافِّوَخَتُم  ،َو  َُهباََوث ًایِجاَر  ، َْکیَلَع ُهّللا  َضَرَْتفا  اَمِیف  َکَسْفَن   { تسانعم نیمه  هب  الاب  هلمج  رد  هک  دیآ  یم  ندومن  میلست 

رد ، یشاب ناما  رد  ارس  ود  رد  شیاهرفیک  زا  يوش و  دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  ياه  شاداپ  زا  یهاوخ  یم  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
.درادن زاب  عضاوت  میلست و  زا  ار  وت  ، ماقم رورغ  شاب و  اشوک  ًالماک  تسا  یلاو  کی  ناونع  هب  وت  رب  هک  یتابجاو  ماجنا 

شیامزآ يارس  ایند  هک  نادب  :» دیامرف یم  همّدقم  باب  زا  دنک و  یم  هیـصوت  رگید  رما  راهچ  هب  ار  وا  همان  نیا  مود  شخب  رد  هاگ  نآ 
( . ٍهَِّیَلب ُراَد  اَْینُّدلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» تسا

نیا هک  دنکن  هابتشا  یـسک  ات  تسا  هدش  نایب  فلتخم  ياه  لاثم  رکذ  اب  يرایـسب  تایاور  نآرق و  زا  يددعتم  تایآ  رد  تقیقح  نیا 
هب نتفر  يارب  یهاگرذگ  ترخآ و  تشک  يارب  تسا  يا  هعرزم  دننادب  ناگمه  تسا و  ترـشع  شیع و  يارـس  ییاهن و  فده  ایند 
هک ترخآ  يارـس  تهج  نتخودـنا  يارب  تسا  یتراجت  رازاب  تسا و  يور  شیپ  رد  هک  یتاـقباسم  يارب  ینیرمت  نادـیم  نآ و  يوس 

.دنک حالصا  میظنت و  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  راتفر  دوخ و  لامعا 

ماجنا ترخآ  يارب  یکین  لمع  و   ) دـنامب راکیب  اـیند  نیا  رد  یتعاـس  سک  ره  » هک دـهد  یم  رادـشه  وا  هب  ، تحیـصن نیلّوا  رد  سپس 
يراکیب تغارف و  ِتعاس  نیا  دهدن )

زا هرم  مسا  « ُُهتَغْرَف ( .» 1  } ُُهتَغْرَف َْتناَک  اَّلِإ  ًهَعاَس  ُّطَق  اَهِیف  اَُهبِحاَص  ْغُْرفَی  َْمل  ( ؛» دـش دـهاوخ  تمایق  رد  وا  تمادـن ) و   ) ترـسح بجوم 
ببـس ایند  رد  ندوبن  ترخآ  دای  هب  ندـش و  راکیب  هظحل  کی  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ندوب و  راکیب  راب  کـی  ینعی  ؛ تسا « غارف » هشیر

( . ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ًهَرْسَح  ِْهیَلَع   { تسا تمایق  زور  ترسح 

شنابز رب  يرافغتـسا  ، درک یم  دای  ار  ادخ  رگا.دوب  يریگ  هرهب  لباق  هزادنا  هچ  ایند  رد  قیاقد  تاعاس و  دـمهف  یم  ناسنا  هیاپ  نیا  رب 
زور ياـه  ماـن  زا  یکی  لـیلد  نـیمه  هب.دــید  یم  زور  نآ  رد  ار  شمیظع  راـثآ  دوـمن  یم  يدــنمدرد  هـب  یکمک  ، دــش یم  يراــج 

: دیامرف یم  میرم  هروس  هیآ 39  رد  هلمج  زا  تسا  هدرک  هراشا  انعم  نیا  هب  فلتخم  تایآ  رد  دیجم  نآرق  تسا و  « هرسحلا موی  » تمایق
هیام همه  يارب  هک  زیخاتسر  زور   ) ترسح يور  زا  ار  نانآ  ؛ » َنُونِمُْؤی ْمُه ال  ٍهَْلفَغ َو  ِیف  ْمُه  ُْرمَْألا َو  َیُِضق  ْذِإ  ِهَرْـسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو  »»

«. دندروآ یمن  نامیا  دنا و  تلفغ  رد  اهنآ  دبای و  یم  نایاپ  زیچ  همه  هک  ماگنه  نآ  رد  ناسرتب  تسا ) فسأت 

یف الَو  اْینُّدـلا  ِلْغُـش  یف  ـال  َغِراـْفلا  َحـیِحَّصلا  ُضِْغُبی  َهّللا  َّنإ  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 
(2 «. } دراد یم  ضوغبم  ار  دـهد  یم  ماجنا  ترخآ  يارب  یلمع  هن  ایند و  يارب  يراک  هن  هک  یملاـس  ناـسنا  دـنوادخ  ِهَرِخآـْلا ؛ ِلـْغُش 

،ج 17،ص 146} دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .

ٌءْیَـش ِّقَْحلا  ِنَع  َکَِینُْغی  َْنل  ُهَّنَأ  َو  ( ؛» دزاس یمن  زاین  یب  قح  زا  زگره  ار  وت  زیچ  چـیه  نادـب  و  :» دـیامرف یم  هظعوم  نیمود  رد  سپس 
( . ًاَدبَأ
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قح زا  يرادـفرط  يوـترپ  رد  ترخآ  رد  تاـجن  اـیند و  رد  يزوریپ  هک  ددرگب  قـح  روـحم  رب  دـیاب  تیاـهراک  همه  هکنیا  هب  هراـشا 
تسین شیب  یبارـس  ، لطاب ؛ دنک يوریپ  قح  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رد  وا  ییاهن  عفن  ، دشاب ناسنا  نایز  هب  قح  رگا  یتح.دوش  یم  لصاح 

.دنوش یم  دوبان  سپس  دنراد و  یشورخ  شوج و  هک  ییاه  فک  بآ و  يور  رب  تسا  یبابح  نوچمه  ای  و 

قیداصم زا  قادصم  ود  يور  تشگنا  ، زردنا نیمراهچ  نیموس و  نایب  رد  سپس 

ياوه ربارب  رد   ) ار نتـشیوخ  هک  تسا  نیا  بجاو )  ) قوقح هلمج  زا  :» دـیامرف یم  ، هدرک هیـصوت  اـهنآ  ظـفح  هب  ار  وا  هدراذـگ و  قح 
َنِم َو  ( ؛» یـشوکب تیعر  هب  تمدـخ  رد  ناوت  مامت  اب  یهلا  شاداـپ  هب  ندیـسر  يارب  ینک و  ظـفح  ادـخ ) ناـمرف  زا  فارحنا  سفن و 

تسا و يراـک  ماـجنا  لـباقم  رد  دـنوادخ  زا  شاداـپ  بلط  ياـنعم  هـب  « باـستحالا ( .» 1  } ُباَِستْحِالا ،َو  َکِـسْفَن ُظـْفِح  َکـْیَلَع  ِّقَْحلا 
( . َكِدْهُِجب ِهَّیِعَّرلا  یَلَع   { دنا هتسناد  تیعر  هب  تبسن  تبقارم  يانعم  هباجنیا  رد  ار  « باستحا » یضعب

تالکـشم و زا  دوش  یم  وت  دـیاع  يونعم )  ) عفاـنم زا  هار  نیا  رد  هچنآ  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  عوـضوم  نیا  يارب  یلیلد  رکذ  هب  سپس 
ُلِصَی يِذَّلا  َنِم  ُلَْضفَأ  َِکلَذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلِصَی  يِذَّلا  َّنِإَف  ( ؛» مالسلاو.تسا رتشیب  بتارم ) هب   ) ددرگ یم  وت  ریگنماد  هک  ییاه  یتحاران 

( . ُماَلَّسلا ،َو  َِکب

نیا ماـما  روـظنم  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  یکی  : دـنا هداد  تواـفتم  رظن  ود  ریخا  هلمج  ریـسفت  رد  هغـالبلا  جـهن  نارّـسفم 
.تسا زیچان  رایسب  راگدرورپ  ياه  شاداپ  لباقم  رد  ، يوش یم  لمحتم  تا  هقطنم  مدرم  هب  تمدخ  هار  رد  هک  ار  یتامحز  : تسا

.تسا رتالاب  رترب و  ینک  یم  مدرم  هب  هک  یتامدخ  زا  دسر  یم  وت  هب  ترخآ ) ایند و  رد   ) یهلا ياه  شاداپ  زا  هچنآ  هکنیا  مود 

لّوا ریـسفت  ، دوش یم  ناسنا  ریگنماد  هک  تسا  یتالکـشم  ثداوح و  هب  هراشا  هک  « دـسر یم  وت  هب  ؛ َِکب ُلِـصَی  » هلمج هب  هّجوت  اـب  یلو 
.دسر یم  رظن  هب  رت  حیحص 

ینـشور لیلد  نیا  دهد و  یم  نایاپ  مدرم  هب  تمدخ  اب  هدرک و  زاغآ  مدرم  هب  تمدخ  لدـع و  يارجا  اب  ار  همان  نیا  ماما  ، لاح ره  رد 
ره زا  یهلا  ياضر  بلج  زا  دعب  ار  تیعر  ياه  هدوت  عفانم  دنـشاب و  یمدرم  دص  رد  دص  دیاب  یمالـسا  ياه  تموکح  هکنیا  رب  تسا 

.دنرمشب رترب  زیچ 

یماظن ياهرونام  رد  اهتراسخ  ناربج  : 60 همان

عوضوم

مهلمع شیجلا  أطی  نیذلا  لامعلا  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دنک یم  روبع  نانآ  ياهرهش  زا  رکشل  هک  ینارادنامرف  هب  همان  )

همان نتم 
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ِداَِلبلا ِلاّمُع  ِجاَرَخلا َو  ِهاَبُج  نِم  ُشیَجلا  ِِهب  ّرَم  نَم  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  ِّیلَع  ِهّللا  ِدبَع  نِم 

449 ص :
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اَنَأ اَذّشلا َو  ِفرَص  يَذَألا َو  ّفَک  نِم  مِهیَلَع  ِهِّلل  ُبِجَی  اَِمب  مُُهتیَـصوَأ  دَق  ُهّللا َو  َءاَش  نِإ  مُِکب  ٌهّراَم    َ ِیه ًادُونُج  ُتّریَـس  دَق  ِّینَإف  ُدَعب  اّمَأ 
نَع ًاملُظ  ًائیَش  مُهنِم  َلَواَنَت  نَم  اُولّکَنَف  ِهِعَبِش  َیلِإ  ًابَهذَم  اَهنَع  ُدِجَی  َال  ّرَطضُملا  ِهَعوَج  نِم  ّالِإ  ِشیَجلا  ِهّرَعَم  نِم  مُِکتّمِذ  َیلِإ  مُکَیلِإ َو  ُأَربَأ 

مُکَِملاَظَم َو   ّ َِیلإ اوُعَفراَف  ِشیَجلا  ِرُهظَأ  َنَیب  اَنَأ  مُهنِم َو  ُهاَنیَنثَتـسا  اَمِیف  مَُهل  ِضّرَعّتلا  مِِهتّراَضُم َو  نَع  مُِکئاَهَفُـس    َ ِيدَیأ اوّفُک  مِهِملُظ َو 
ُهّللا َءاَش  نِإ  ِهّللا  ِهَنوُعَِمب  ُهُّریَغُأ  اَنَأَف  ِیب  ِهّللِاب َو  ّالِإ  ُهَعفَد  َنوُقیُِطت  َال  اَم  مِهِرمَأ َو  نِم  مُُکِبلغَی  اّمِم  مُکاَرَع  اَم 

اه همجرت 

یتشد

زا سپ  دنرذگ .  یم  نانآ  نیمزرس  زا  نایرکـشل  هک  ییاهرهـش  نارادنامرف  تایلام و  ناروآ  درگ  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ ، هدنب  زا 
هب هدرک  بجاو  نانآ  رب  ادخ  هچنآ  و  تشذگ ، دنهاوخ  امـش  رب  ادخ  تساوخ  هب  هک  مداتـسرف  ینایهاپـس  نم  انامه  دورد ! ادخ و  دای 
اب هک  ینامیپ  امش و  دزن  نم  و  ما ، هدرک  دیکأت  یترارـش  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  و  نارگید ، هب  ندناسرن  رازآ  رب  و  مدرک ، شرافـس  ناشیا 

هراچ یگنسرگ  عفر  يارب  و  دنادرگ ، راچان  ار  يزابرس  یگنـسرگ  هک  نآ  رگم  مرازیب ، مدرم  هب  نایهاپـس  ندناسر  رازآ  زا  مراد  امش 
ندناسر نایز  زا  ار  دوخ  زغم  کبس  دارفا  تسد  و  دینک ، رفیک  دنز  يراکمتس  هب  تسد  هک  ار  یسک  سپ  دشاب .  هتـشادن  نآ  زج  يا 

هب ار  دوخ  ياه  تیاکش  متکرح ، رد  هاپـس  رـس  تشپ  نم  دیراد .  زاب  مدرک  ءانثتـسا  هچنآ  رد  زج  اهنآ  نداد  تمحز  و  نایرکـشل ، هب 
هعجارم نم  هب  دیرادن ، نم  ادخ و  کمک  اب  زج  ار  نآ  عفد  تردق  هک  دنا  هدش  هریچ  امش  رب  نایرکـشل  هک  يروما  رد  و  دیناسر ، نم 

هللا ءاش  نا  .درک  مهاوخ  فرط  رب  ار  نآ  دنوادخ  کمک  اب  هک  دینک ،

يدیهش

نم دـعب ، اّما  دـنرذگ : یم  نانآ  نیمزرـس  زا  نایرکـشل  هک  اهرهـش  نـالماع  جارخ و  ناروآدرگ  هب  ناـنمؤم ، ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا 
: مدرک شرافس  ناشیا  هب  هتشاد  بجاو  نانآ  رب  ادخ  ار  هچنآ  و  تشذگ ، دنهاوخ  امـش  رب  ادخ  تساوخ  هب  هک  مداتـسرف  ار  ینایهاپس 
- مدرم هب  نایهاپس - هک  يرازآ  زا  مراد  امش  هب  تبسن  هک  يدهعت  بجوم  هب  امش و  دزن  نم  و  دنزگ ، نتـشادزاب  و  رازآ ، ندناسرن  زا 
هک ار  یـسک  سپ  .دـنادن  یهار  نآ  زج  دوخ  ندرک  ریـس  يارب  دـنادرگ و  راـچان  ار  يزابرـس  یگنـسرگ  هکنآ  رگم  مرازیب ، دـنناسر 

هچنآ رد  ناشیا  هب  ندناسر  تمحز  نایرکـشل و  هب  ندناسر  نایز  زا  ار  دوخ  نادرخ  یب  تسد  و  دیهد ، رفیک  دـیاشگ  متـس  هب  تسد 
یم امـش  هب  نانآ  زا  هچنآ  و  دیناسرب ، نم  هب  دیراد  هک  ار  ییاهتیاکـش  سپ  .مراد  ياج  هاپـس  نایم  رد  نم  .دیرادزاب  میدرک ، ءانثتـسا 

رییغت ار  نآ  ادـخ  يرای  هب  نم  ات  دـیراذگ  نایم  رد  نم  اب  دـیرادن ، ار  نآ  ندرک  فرط  رب  ییاـناوت  نم  ادـخ و  هلیـسو  هب  زج  دـسر و 
! .هّللا ءاش  نا  .مهد 

یلیبدرا

سپ اما  اهرهـش  نانکراک  جارخ و  لام  ناگدننک  عمج  زا  نایرکـشل  واب  دنزیرگ  یم  هک  یـسک  يوسب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
هک قیقحتب  ادخ و  دهاوخ  رگا  امشب  دنشاب  ناگدنرذگ  هک  ار  نایرکـشل  مدرک  ناور  نم  هک  یتسردب  سپ  لوسر  ادخ و  شیاتـس  زا 

موشیم يرب  نم  یتخس و  نتـشاد  زاب  رازآ و  جنر و  نتـشادزاب  زا  ناشیا  رب  ار  يادخ  رم  تسبجاو  هچ  نآ  هب  ار  ناشیا  مدرک  تیـصو 
دباین هک  هراچیب  یگنسرگ  زا  رگم  امشب  نایرکشل  ندیناسر  ررض  زا  متسین  یضار  ینعی  رکشل  ترـضم  زا  امـش  تمذ  يوسب  امـشب و 
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زاب تسد  ناشیا و  متـس  زا  یمتـس  ناشیا  زا  دریگ  ارف  هک  ار  یـسک  دیناسرتب  دـیراد و  رود  سپ  دوخ  يوسب  یهار  یگنـسرگ  نآ  زا 
ناشیا زا  ار  وا  میدرک  انثتـسا  هچنآ  رد  ناشیاب  ندـش  ضرعتم  زا  ناشیا و  مشخ  لیخ و  اب  ندرک  ینمـشد  زا  دوخ  نادرخیب  زا  دـیراد 

دش رهاظ  هچنآ  زا  دوخ و  ملاظم  لاح  زا  نم  يوسب  دینک  عفر  سپ  رکشل  نآ  نایم  رد  متسه  نم  هکنآ  لاح  دشاب و  وا  یگنسرگ  هک 
دوخ يدوخب  ادـخ و  يرای  زجب  ارنآ  ندرک  عفد  دـیتسین  اناوت  هک  لاح  نآ  رد  امـش  راک  زا  امـش  رب  دـش  بلاـغ  هک  يزیچ  زا  ار  اـمش 

ادخ دهاوخ  رگا  ادخ  يرایب  ارنآ  مهد  یم  رییغت 

یتیآ

.درذگ یم  ناشنیمزرس  زا  رکشل  هک  دالب  لامع  جارخ و  ناگدنروآ  درگ  هب  نینم ، ؤملاریما  یلع  ادخ ، هدنب  زا 

هب تسا  هدینادرگ  بجاو  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تشذگ و  دهاوخ  امش  رب  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  متشاد  لیسگ  ار  يرکشل  نم  .دعب  اما 
نایم هک  یتعیب  ببس  هب  امـش ، دزن  رد  نم ، .دنراد  زاب  نارگید  زا  شیوخ  دنزگ  دنناسرن و  رازآ  سک  هب  هک  ما ، هدرک  شرافـس  نانآ 

نآ زج  دوخ ، ندرک  ریـس  يارب  هدـنام و  هنـسرگ  اهنآ  زا  یکی  هکنآ ، رگم  .دـنناسر  مدرم  هب  نایهاپـس  هک  یبیـسآ  زا  مرازیب  تساـم ،
نایز زا  ار  ناتناهیفس  لاح ، نیع  رد  .دیهد  رفیک  شمتـس  ربارب  رد  دیاشگ  یم  متـس  هب  تسد  هک  ار  یـسک  سپ  .دشاب  هتـشادن  یهار 

امش هب  ناشیا  زا  هک  اهیتخس  نآ  .دیناسر و  نم  هب  دوخ  ياهتیاکـش  .مرکـشل  نایم  رد  دوخ  نم  .دینک  عنم  اهنآ  هب  ضرعت  ندیناسر و 
.منک حالـصا  مزاس و  نوگرگد  ار  نآ  ادخ  يرای  هب  ات  دیهن ، نایم  رد  نم  اب  دیرادن ، نم  هب  ای  ادـخ ، هب  زج  ار  نآ  عفد  ناوت  دـسر و 

.هّللا ءاش  نا 

نایراصنا

 : دنک یم  روبع  نانآ  هقطنم  زا  هاپس  هک  ییاهرهش  نارازگراک  تایلام و  ناگدننک  عمج  هب  ، نینمؤملا ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 

بجاو نانآ  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  ار  نانآ  ،و  دـننک یم  روبع  امـش  هقطنم  زا  دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  مداتـسرف  ار  یهاپـس  نم  ، دـعب اما 
.دنیامن بانتجا  نانآ  هب  جنر  ندناسر  مدرم و  رازآ  زا  هک  ، ما هدرک  شرافس  هدومن 

ریس يارب  دنک و  راچان  ار  یسک  یگنسرگ  هکنیا  رگم  ، مرازیب امش  هب  هاپس  متس  زا  مراد  امـش  اب  هک  يدهعت  رطاخ  هب  امـش و  شیپ  نم 
متس هب  هک  ار  یسک   . دباین نآ  ریغ  یهار  شیوخ  ندرک 

زاب مدرک  انثتـسا  هچنآ  رد  نانآ  هب  ضرعت  هاپـس و  هب  ندز  هبرـض  زا  ار  دوخ  نانادان  تسد  ،و  دیهد رفیک  دنک  زارد  ناتلاوما  هب  تسد 
ادخ کمک  هب  زج  دسر و  یم  امش  هب  نانآ  زا  هک  یمتس  زا  ،و  دیناسرب نم  هب  ار  دوخ  تایاکش  متکرح ، رد  هاپس  لابند  هب  نم   . دیراد

 . هّللا ءاش  نا  ، منادرگرب امش  زا  ار  متس  نآ  ادخ  يرای  هب  ات  ، دیهن نایم  رد  نم  اب  تیاکش  دیرادن  ار  نآ  عفد  تردق  نم  و 

حورش

يدنوار

ببس نوکی  حیبق  لعف  هرعملا : .بلکلا و  بابذ  يذشلا  و  رشلا ، يذالا و  يذشلا : .جارخلا و  عمجی  يذلا  وه  و  یباجلا ، عمج  هابجلا  و 
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اولکنف هلوق  .مکضرتعا و  ام  يا  مکارع : ام  .برحلا و  وه  رعلا و  هیانج  ینجی  هورکم  ریغلا و  مهنم  لصت  هرضم  شیجلا : هرعم  و  مثالا ،
، مهاوسل هربع  مهرئاس و  ملظ  نع  اعفد  املظ  مکلاوما  نم  ائیـش  مکب  رمی  يذلا  شیجلا  اذه  نم  ذخا  يذـلا  اوبقاع  يا  مهنم  لوانت  نم 

اهوعفدا يا  مکئاهفس  يدیا  اوفک  لاقف و  کلذ  سکعب  رما  مث  .لاحلا  عضوم  یف  ردصم  املظ  و  هنع ، اولکنیل  رمضم  لعفب  قلعتی  نعف 
ام يا  مکملاـظم  یلا  اوعفدا  لاـق و  مث  .رطـضملا  هعوج  رکذ  نم  انینثتـسا  اـم  ضرعت  شیجلا و  اذـه  هفلاـخم  نع  يا  مهتداـضم ، نع 

مهئارو و نم  انا  يا  شیجلا  رهظا  نیب  انا  .کنم و  ذخا  ام  مسا  وه  و  ملاظلا ، دـنع  هبلطت  ام  یه  و  هملظم ، عمج  یه  و  ملظلاب ، هوذـخا 
هثالث وا  نیمویلا  یف  هانعم  نینارهظلا  نیب  هتیقل  مهلوق  و  رمحالا : لاق  .مهرهظا  نیب  مهینارهظ و  نیی  لزان  وه  لاقی : مهیدیا ، قوف  يدی 

.مایا

يردیک

نم يا  شیجلا : رهظا  نیب  انا  .اوبقاع و  يا  اولکن : مهاذا  مهترـضم و  شیجلا : هرعم  .بلکلا و  بابذ  يذشلا  و  رـشلا ، يذالا و  يذشلا :
.مهیدیا قوف  يدی  مهئارو و 

مثیم نبا 

تیذا و يذشلا : درذگ : یم  اهنآ  ورملق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  هک  تسا  ینارازگراک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
اولکن .دیـسرت  فاک : مض  هب  لـکنی : لـکن  درک  يدـب  وا  هب  ینعی  هرعم  هرع  .دـسر  یم  هاپـس  فرط  زا  هک  یناـیز  شیجلا : هرعم  رازآ 

جاب و هک  یناسک  هب  نانمومریما  یلع  ادـخ  هدـنب ي  فرط  زا   ) تشاد یفخم  ار  يراـک  رمـالا : هارع  دنتـشاداو  ساره  هب  دـندناسرت و 
رگا متشاد - لیسگ  هک  ار  ینایهاپس  دعب  اما  .درذگ  یم  اجنآ  زا  مالسا  هاپس  هک  دنتسه  ییاهرهش  مکاح  دنریگ و  یم  مدرم  زا  جارخ 
لیبق زا  هدرک  بجاو  ناشیارب  دـنوادخ  هچنآ  دروم  رد  ار  مزـال  بلاـطم  اـهنآ  هب  درک ، دـنهاوخ  رذـگ  امـش  ورملق  زا  دـهاوخ - ادـخ 
رگم مرازیب ، دنیامش  همذ  رد  هک  نانآ  امش و  اب  هاپس  يراتفردب  زا  نم  و  ما ، هدرک  شرافـس  ترارـش  زا  يراددوخ  نامدرم و  ندرزاین 

زا سک  ره  دیراد و  رذحرب  امش  نیاربانب  .دشاب  هتشادن  يا  هراچ  هار  ندش  ریس  يارب  دوش و  هدنامرد  هنسرگ و  هک  نایهاپس  زا  یسک 
هک يا  هنـسرگ  دارفا  ندروآ  زا  ار  نیرتنادان  نینچمه  و  دـینک ، تازاجم  دـنک ، يزارد  تسد  مدرم  لام  هب  متـس  يور  زا  هک  نایهاپس 

هجوتم ناشیا  بناج  زا  یلکشم  دیسر و  امش  هب  اهنآ  فرط  زا  ییاهمتـس  رگا  متـسه ، هاپـس  سپ  رد  دوخ  نم  دیرادزاب ، مدرک  انثتـسا 
هب ارنآ  ادخ  يرای  کمک و  هب  نم  ات  دیهد  شرازگ  دیرادزاب ، ار  اهنآ  نم  هب  هعجارم ي  ادـخ و  يرای  هب  زجد  یتسناوتن  هک  دـش  امش 

ریسم رد  هک  اهرهش  نارازگراک  ناریگ و  جارخ  زا  یناسک  هب  نداد  عالطا  زا  تسا  ترابع  همان  نومـضم  هصالخ ي  مناسر .) ناماس 
يارب هک  هچنآ  هب  تبـسن  هاپـس  هب  مزال  شرافـس  نینچمه  دننک و  رذح  اهنآ  زا  دنـشاب و  هجوتم  هتفای و  یهاگآ  ات  دنتـشاد  رارق  هاپس 

ات دنا  هتفرگ  رارق  اهنآ  هاگرذگ  رد  هک  یناسک  ندرزآ  زا  يراددوخ  لیبق  زا  هدش ، ررقم  ناشیارب  ادخ  يوس  زا  تسا و  هتسیاش  نانآ 
هدرک مالعا  ناشیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپـس  .دـندرگ  قلختم  وا  بادآ  قالخا و  هب  دـنبای و  یهاـگآ  يو  تلادـع  یگدرتسگ  زا 

یگنسرگ عفر  رادقم  هب  زج  اریز  تسا ، رازیب  یضاران و  دننامیپ ، مه  هک  همذ  لها  زا  هورگ  نآ  هب  تبسن  هاپـس  يراتفردب  زا  هک  تسا 
هدافتـسا مدرم ، لاوما  زا  درادن  هزاجا  وا  فرط  زا  يرگید  سک  درادن ، ندش  ریـس  يارب  نآ  زج  یهار  چیه  هک  راچان ، صخـش  کی 

هنسرگ صخش  يوس  زا  زج  امش - هب  تبسن  نایهاپس  يراتفردب  زا  نم  هک  یتسارب  تسا : نینچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخس  ریدقت  .دنک 
هدرک قالطا  ببـسم  رب  ار  ببـس  مان  زاجم  باـب  زا  اـی  تسا و  هداد  رارق  فاـضم  ياـج  هب  ار  هیلا  فاـضم  سپ  .مرازیب  هدـنامرد - ي 
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زا ار  ناشیا  ناکما  دح  رد  دنراد و  رذـحرب  ملظ ، يور  زا  يزیچ  هب  يارد  تسد  زا  ار  هاپـس  هک  هتخاس  رومام  ار  ناشیا  هاگنآ ، .تسا 
ندرزآ زا  ار  نانادان  تسد  یفرط  زا  دزیرب و  مه  رد  اهراک  اهنآ - نتـشاد  تردـق  لیلد  هب  ادابم - ات  دـنرادزاب  یمتـس  نانچ  باـکترا 

.دوش و اپ  هب  یبوشآ  نایهاپـس  ناشیا و  نیب  ادابم  اـت  دـننک ، هاـتوک  تسا - هدومرف  انثتـسا  هک  رارطـضا - راـبجا و  دراوم  رد  ناـیهاپس 
هب اهنآ  ياهراک  هب  یگدیسر  عجرم  هکنیا  زا  هیانک  تسا ، بظاوم  نایهاپس  تشپ  رد  زین  دوخ  هک  تسا  هداد  عالطا  نانآ  هب  ماجنارس 
وا هلیـسو ي  هب  ادـخ و  يرای  هب  زج  اهنآ  دوش و  ناـنآ  هجوتم  هاپـس  فرط  زا  هک  ار  یلکـشم  ره  تسا و  نایهاپـس  ملاـظم  عفد  روظنم 

.درک دهاوخ  حالصا  دنوادخ  زا  سرت  کمک و  اب  دوخ  وا  دننک ، فرطرب  دنناوتن 

دیدحلا یبا  نبا 

«. { شیجلا مهلمع  د« ( 1 شویجلا {  مهلمع  أطی  نیذلا  لامعلا  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

ْمُِکب ٌهَّراَم  َیِه  ًادُونُج  ُتْرَّیَـس  ْدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ِدَالِْبلا  ِلاَّمُع  ِجاَرَْخلا َو  ِهاَبُج  ْنِم  ُْشیَْجلا  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنِم 
َّالِإ ِْشیَْجلا  ِهَّرَعَم  ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإ  ْمُْکَیلِإ َو  ُأَْربَأ  اَنَأ  اَذَّشلا َو  ِفْرَـص  يَذَْألا َو  ِّفَک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَِمب  ْمُُهْتیَـصْوَأ  ْدَق  ُهَّللا َو  َءاَش  ْنِإ 
ْنَع ًاْملُظ  ًاْئیَـش  ْمُْهنِم  َلَواَنَت  ْنَم  اُولِّکَنَف  هعبـش } .» یلإ  ـالإ  :» جـهنلا هطوطخم  ( 2 ِهِعَبِـش {  َیلِإ  ًابَهْذَم  اَْهنَع  ُدِـجَی  ِّرَطْـضُْملا َال  ِهَعْوَج  ْنِم 

[ ْمِِهتَّداَضُم  ] ْنَع ْمُِکئاَهَفُس  َيِْدیَأ  اوُّفُک  ْمِهِْملُظ َو 

اَم ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ْمُُکِبْلغَی  اَّمِم  ْمُکاَرَع  اَم  ْمُکَِملاَظَم َو  ََّیلِإ  اوُعَفْراَف  ِْشیَْجلا  ِرُهْظَأ  َْنَیب  اَنَأ  ْمُْهنِم َو  ُهاَْنیَْنثَتْـسا  اَمِیف  ْمَُهل  ِضُّرَعَّتلا  ْمِِهتَّراَـضُم َو 
.ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  ِهَّللا  ِهَنوُعَِمب  ُهُرِّیَغُأ  ِیب  َو  هّللا } .» نذإب  د« ( 3 ِهَّللِاب {  َّالِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطت  َال 

رـشلا برـضلا و  اذشلا و  هتعمج و  يأ  ضوحلا  یف  ءاملا  تیبج  هنوعمجی  نیذـلا  جارخلا  هابج  هددـشملا و  ءارلاب  مهتراضم  نع  يور 
«. { مکتمذب د« ( 4 مکنیب {  نیذلا  يراصنلا  دوهیلا و  یلإ  يأ  مکتمذ  یلإ  تیذآ و  تیذشأ و  دقل  لوقت 

لاق ع

.یناذآ دقف } .» د« ( 5 امنأکف {  ایمذ  يذآ  نم 

هرعملا فاضملا و  فذـحب  همذ  لهأ  يأ  همذ  ءالؤه  یمـسی  انلاومأک و  مهلاومأ  انئامدـک و  مهؤامد  نوکتل  هیزجلا  اولذـب  امنإ  لاـق  و 
رطـضملا نأل  هصاخ  مهنم  رطـضملا  هعوج  دس  نم  الإ  همذـلا  لهأ  نیملـسملا و  نم  هب  رمی  نم  يذأ  نم  عونمم  شیجلا  لاق  هرـضملا 

.اهریغ نع  الضف  هتیملا  هل  حابت 

نـأل اوعدرا  ینعم  یف  اـهنأل  اولکنب  قلعتی  مهملظ  نع  هلوق  یف  نع  هوبقاـع و  يأ  ءاـبلاب  لواـنت  نمب  يور  لواـنت و  نم  اولکنف  لاـق  مث 
.عدرلا بجوی  لاکنلا 

دنع هعوجلا  دس  وه  هانثتسا و  امع  هعنمل  ضرعتلا  هتمداصم و  شیجلا و  هعزانم  نع  مهئاهفـس  مهثادحأ و  يدیأ  اوفکی  نأ  مهرمأ  مث 
 . جره هنتف و  یلإ  یضفی  هنإف  اضیأ  عرشلا و  یف  زوجی  کلذ ال  نإف  رارطضالا 
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هبلغلا هجو  یلع  مهنم  مکارع  ام  مکملاظم و  یلإ  اوعفراف  شیجلا  رثأ  یلع  رئاس  مکنم و  بیرق  انأ  يأ  شیجلا  رهظأ  نیب  انأ  لاـق و  مث 
مهنم مکل  فصتنم  کلذ و  ریغم  ینإف  رهقلا  و 

یناشاک

ار ناشیا  راک  دـندز  یم  ياپ  هب  هک  ینالماع  يوس  هب  ترـضح  نآ  زا  تسا  يا  هماـن  نیا  شیجلا ) مهلمع  ءاـطی  نیذـلا  لاـمعلا  یلا  )
یلع ادخ  هدنب  بناج  زا  همان  نیا  نینموملاریما ) یلع  هللا  دبع  نم   ) .دندرک یم  داسفا  دندینـش و  یمن  ار  ناشیا  نامرف  ینعی  نایرگـشل 
عمج زا  جارخلا ) هاـبج  نم   ) رگـشل ناـشیا  هب  تشذـگ  هک  یناـسک  يوـس  هب  شیجلا ) هب  رم  نم  یلا   ) تـسا ناـنموم  ریما  هـک  تـسا 

تریـس دق  یناف   ) راتخم لوسر  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتـس  زا  سپ  دعب ) اما   ) اهرهـش نالماع  و  دالبلا ) لامع  و   ) جارخ ناگدـننک 
ادخ دهاوخ  رگا  هللا ) ءاشنا   ) امش هب  دنرذگ  هک  مکل ) هرام  یه   ) ار نایرگشل  مداتسرف  نوریب  رهـش  زا  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ادونج )

رب ناـشیا  رب  ادـخ  يارب  تسا  بجاو  هک  يزیچ  هب  مهیلع ) بجی هللا  اـمب   ) ار ناـشیا  مدرک  تیـصو  هک  قیقحت  هب  و  مهتیـصوا ) دـق  (و 
ءربا انا  و   ) یتخس رش و  ندینادرگزاب  و  يذشلا ) فرـص  و   ) رازآ جنر و  نتـشادزاب  زا  يذالا ) فک  نم   ) رفـس رد  نآ  رب  ندرک  لمع 

یضار الصا  ینعی  .رگشل  ترضم  زا  شیجلا ) ترعم  نم   ) امـش تمذ  يوس  هب  و  مکتمذ ) یلا  و   ) امـش هب  موش  یم  يرب  نم  و  مکیلا )
زا دشابن  هک  اهنع ) دجی  ال   ) هراچ یب  یگنسرگ  زا  رگم  رطـضملا ) هعوج  نم  الا   ) امـش هب  نایرگـشل  دنناسر  ترـضم  هکنآ  رب  متـسین 

( مهملظ نع  املظ  مهنم  لواـنت  نم   ) دـیناسرت دـیراد و  رود  سپ  اولکنف )  ) دوخ يریـس  هب  یهار  هعبـش ) یلا  ابهذـم   ) دوخ یگنـسرگ 
ار دوخ  نادرخ  یب  ناهیفس و  ياهتسد  دیرادزاب  و  مکئاهفس ) يدیا  اوفک  و   ) ناشیا ملظ  زا  ار  یمتـس  ناشیا  زا  دریگارف  هک  ار  یـسک 

هچنآ رد  مهنم ) هانینثتـسا  امیف   ) ناشیا اب  ندش  ضرعتم  و  مهل ) ضرعتلا  و   ) ناشیا مشح  لیخ و  اب  ندرک  ینمـشد  زا  مهتداضم ) نع  )
نیا رگشل  نآ  نایم  رد  متسه  نم  هکنآ  لاح  و  شیجلا ) رهظا  نیب  انا  و   ) تسا رطضم  یگنسرگ  نآ  هک  ناشیا  زا  ار  نآ  میدرک  انثتسا 

زا مکملاظم )  ) نم يوس  هب  دـییامن  ضرع  دـینک و  عفر  سپ  یلا ) اوعفراـف   ) .تسا ناـشیا  عجرم  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  تسا  تیاـنک 
میالمان راک  زا  مکرما ) نم   ) امـش رب  دش  بلاغ  هچنآ  زا  مکبلغی ) امم   ) ار امـش  دـش  رهاظ  هچنآ  زا  و  مکارع ) ام  و   ) دوخ ملاظم  لاح 

يدوخ هب  و  هریغا ) یبو   ) ادـخ يرای  هب  رگم  هللااب ) الا   ) ار نآ  ندرک  عفد  دـیتسین  اناوت  هک  لاح  نآ  رد  هعفد ) نوقیطت  ـال  و   ) ناـتدوخ
ادخ دهاوخ  رگا  هللا ) ءاشنا   ) ادخ يرای  هب  هللا ) هنوعمب   ) ار نآ  مهد  یم  رییغت  دوخ 

یلمآ

ینیوزق

رذگ زا  راچان  تسا و  هدش  عقاو  رکـشل  هار  رـس  رب  ینعی  .دـنرذگیم  رکـشل و  دـهن  یم  مدـق  ناشیا  دالب  رب  هک  تسا  هتـشون  نالماعب 
یلع  ) ادخ هدنب  زا  تسیا  همان  نیا  دیامرفیم : رما  راید  تظفاحمب  .دیامن و  یم  اهشرافس  باب  نآ  رد  دسر  یم  يررـض  ارناشیا  رکـشل 

.تسا رازآ  رـش و  اجنیا  يذش )  ) دالب نالماع  جارخ و  ناگدـننک  عمج  زا  رکـشل  ناشیاب  دـنکیم  رورم  هک  یموق  يوسب  نانموم ) ریما 
هچناب ارناشیا  ما  هدومن  شرافـس  قیقحت  هب  ادـخ و  دـهاوخ  رگا  امـشب  ندرک  رورم  دـنهاوخ  هک  يرکـشل  مدرک  هناور  نم  دـیامرفیم :

امـش و يوسب  موشیم  يرب  نم  ناشیا و  زا  دوخ  جـنر  ندـینادرگ  زاب  نامدرم و  رازآ  نتـشاد  زاب  زا  ناـشیا  رب  ار  يادـخ  تسا  بجاو 
عنم هک  منکیم  مالعا  زین  ار  امش  مدرک و  عنم  ار  ناشیا  هک  منکفا  یم  دوخ  ندرگ  هدهع و  زا  ینعی  .رکشل  ررـض  زا  امـش  دهع  همذب و 

دـشاب و هنـسرگ  هک  رکـشل  زا  یـسک  رگم  دـننک  زارد  تسد  ناشیا  تعارز  لاـمب و  و  دـنناسر ، یناـیز  ار  تیعر  دـیراذگم  دـینک و 
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تـصخر دوش  ریـس  هک  دنک  لوانت  يردـقب  تیعر  لام  زا  رگا  تقو  نانچ  رد  هک  ندـش  ریـسب  یهار  هراچ و  نآ  زا  دـباین  و  رطـضم ،
رـس دـیناسرتب و  سپ  دومن  باکترا  زا  ناوت  ریثک  ریخ  يارب  لیلق  رـش  و  دوب ، بجاو  نید  يالعا  يارب  ماش  لها  داـهج  هک  اریز  تسا 

اب تعنامم  تعزانم و  زا  ار  دوخ  ناهیفس  ياهتسد  دیراد  زاب  ملظ و  نآ  زا  یملظ  هب  رکشل  زا  دنک  زارد  تسد  هک  ار  یـسک  دینز  زاب 
دشابن هراچ  چیه  دنشاب و  هنسرگ  رگا  ینعی  .ناشیا  بناج  زا  میدومرف  تصخر  میدومن و  ءانثتسا  هچنآ  رد  ناشیا  ضرعت  نایرکشل و 

ار ناسنا  هچ  تسا ، نوریب  مکح  نیا  زا  كاروخ  ابلاغ  و  دنهدب ، ضوع  دیاب  دشاب  ریـسم  رگا  ابلاغ  .دنروخب و  ناشلام  زا  مکـش  کی 
مکح رد  دیاش  ددنویپ  هن  لوصحب  داهج  ضرغ  هک  فیعض  نانچ  ای  دنوش  فلت  یگنسرگ  زا  روتس  رگا  نکیل  تسا و  رگید  یتمرح 

هنتف ات  دنراد  زاب  رطضم  هنسرگ  تعنامم  زا  زین  ار  تیعر  دنوش و  عنام  تیعر  ملظ  زا  ار  رکـشل  هک  دومن  تیـصو  نوچ  دشاب و  ناسنا 
گنج و هب  دهدن و  تسد  ناسآ  ناشیا  تعنامم  دیاش  دنراپسب  بلاغ و  نوچ  رکشل  نکلو  دهدن ، يور  يداسف  و  دزیخنرب ، گنج  و 

نم يوسب  دـیرادرب  سپ  مهارمه ، میآ و  یم  ناشیا  سپ  زا  ینعی  .مرکـشل  ياهتـشپ  ناـیم  رد  نم  و  دـیامرفیم : .دـشکب  نتخیر  نوخ 
عفد تقاط  رکشل و  رما  زا  دنک  هبلغ  امش  رب  هک  روما  نآ  زا  دریگ  ورف  ار  امش  هک  هعقاو  دیشاب و  هتشاد  رکشل  زا  هک  یتیاکش  یمتس و 

.دهاوخ رگا  ادخ  نوعب  ار  نآ  مهد  ریغت  ات  نم ، هب  ادخ و  هب  رگم  دیشاب  هتشادن  نآ 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.شیجلا مهلمع  اطی  نیذلا  لامعلا  یلا 

.ناشیا تموکح  لحم  رد  نایهاپس  دننز  یم  ماگ  هک  ینانچ  نآ  ماکح  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

.دالبلا لامع  جارخلا و  هابج  نم  شیجلا  هب  رم  نم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  »

انا يذشلا و  فرص  يذالا و  فک  نم  مهیلع  بجی هللا  امب  مهتیـصوا  دق  .هللا و  ءاش  نا  مکب  هرام  یه  ادونج  تریـس  دق  یناف  دعب ، اما 
نع املظ  مهنم  لوانت  نم  اولکنف  هعبـش ، یلا  ابهذـم  اـهنع  دـجیال  رطـضملا ، هعوج  نم  ـالا  شیجلا  هرعم  نم  مکتمذ  یلا  مکیلا و  ءربا 

ام مکملاظم و  یلا  اوعفراف  شیجلا  رهظا  نیب  انا  .مهنم و  هانینثتسا  امیف  مهل  ضرعتلا  مهتداضم و  نع  مکئاهفـس  يدیا  اوفک  مهملظ و 
« .هللا ءاش  نا  هللا  هنوعمب  هریغا  اناف  یب ، هللااب و  الا  هعفد  نوقیطت  مهرما و ال  نم  مکبلغی  امم  مکارع 

.اهرهش نامکاح  جارخ و  ناگدننک  عمج  زا  هاپس  وا  هب  درذگ  یم  هک  یسک  يوس  هب  تسا  نانمومریما  یلع  ادخ  هدنب ي  زا  ینعی 

امـش هب  دنرذگ  یم  هک  ار  ینایهاپـس  مداد  تکرح  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دـعب  اما 
نتـشادزاب زا  ناشیا ، رب  ادخ  يارب  زا  تسا  بجاو  هک  يزیچ  نآ  هب  ناشیا  هب  ما  هدرک  تیـصو  نم  هک  قیقحت  هب  .ادخ و  دهاوخب  رگا 

تهج زا  رگم  هاپـس ، هاـنگ  تیذا و  زا  امـش  همذ ي  لـها  يوـس  هب  امـش و  يوـس  هب  مرازیب  نـم  مدرم و  زا  رـش  ندـنادرگرب  تـیذا و 
متس زا  ار  یمتس  ناشیا  زا  دسر  یم  هک  ار  یسک  دیراد  رود  سپ  دوخ ، ندش  ریس  يوس  هب  یهار  نآ  زا  دباین  هک  يراچان  یگنسرگ 

زا ما  هدرک  انثتسا  نم  هک  يزیچ  رد  ندش  ضرعتم  ناشیا و  هضراعم ي  زا  ار  امش  ياهلقع  یب  ياهتسد  دیرادزاب  ناشیا و  ندرک 
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هک ار  يزیچ  نآ  ار و  امـش  ياهمتـس  اه و  هملظم  نم  يوس  هب  دینک  عوجر  دـینک و  عفر  سپ  مشاب ، هاپـس  رـس  تشپ  رد  نم  ناشیا و 
يرای هب  رگم  ار  نآ  عفد  امـش  دیرادن  ییاناوت  تردـق و  ناشیا و  راک  زا  ار  امـش  دـنک  هبلغ  هک  يزیچ  زا  امـش  هب  تسا  هدـش  ضراع 

.ادخ دهاوخب  رگا  ادخ  يرای  هب  ار  نآ  مهد  یم  رییغت  نم ، يرای  ادخ و 

یئوخ

تیذشا دقل  رـشلا ، برـضلا و  يذشلا :) ، ) هتعمج يا  ضوحلا ، یف  ءاملا  تیبج  جارخلا ، نوعمجی  نیذلا  یباج : عمج  هابجلا :) : ) هغللا
، نبج مضلاب : لکنی  لکن  اونبج ، اوفوخ  اوبقاع ، يا  اولکن ) ، ) عاج نم  هرم  هعوج :) ، ) هءاـس يا  هرعم  هرع  هرـضملا  هرعملا :) ، ) تیذآ و 

فرظ اهنع : هنع ، لاح  وا  دونجلل  هفص  هیمسا ، هلمج  مکب : هرام  یه  هینایب ، نم  هظفل  جارخلا : هابج  نم  بارعالا : .هیـشغ  رمالا : هارع ) )
.ائیـش هلوق  نایب  فطع  املظ : ابهذم ،)  ) هلوقب قلعتم  هبعـش ) یلا   ) هنع و رخا  لوالا  هلوعفم  ابهذم  و  دجی ) ال   ) هلوقل ناث  لوعفم  رقتـسم 

یلا هفجاولا  دونجلا  ریسم  یلع  هعقاولا  دالبلا  یف  ماظنلا  نمالا و  ظفح  یلا  فدهی  مالسلا ) هیلع   ) هنم ردص  یمـسر  غالب  اذه  ینعملا :
یف هرصبلا  یلا  هفوکلا  یلا  هنیدملا  نم  - 1 دونجلل : اهعم  نافحز  هل  دونجلا و  عم  ریسی  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هنم  رهاظلا  و  برحلا ، ههبج 
نا نکمی  له  و  شیجلا ؟) هب  رم  نم  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوقب دوصقملا  نمف  .نیفـص  برح  یف  ماشلا  یلا  هفوکلا  نم  .لمجلا 2 - برح 

درف و لک  یلا  شیجلا  نم  ملظ  نم  همکاحم  رما  ضوفف  همذلا  لهال  لماشلا  لامعلا  جارخلا و  هابج  نم  دحا  لک  هب  بطاخملا  نوکی 
مومع بطاخملا  نوکی  نا  دـبالف و  بغـشلا !؟ جرملا و  جرهلا و  الا  جـتنی  له  و  کلذ ؟ میقتـسی  فیکف  هتبوقع  هتازاجم و  هیلا  ضوف 

لبق نع  رومالا  هذه  لثم  ءارجال  نوبدتنی  ءاضعا  نم  هبکرم  هنجل  یلا  رمالا  اذه  ءارجا  جاتحی  یئافکلا و  بجاولا  وحن  یلع  دلبلا  لها 
تالیکشت یف  هروظنملا  تایالولا  تالایالا و  ناجلب  هنع  ربعملا  یه  بادتنالا و  باختنالا و  طئارشل  نیدجاولا  نیغلابلا  دلبلا  لها  لک 

هیلع حرص  دق  و  یطارقومیدلا ، ماهلا  مظنلا  اذه  عیرشت  یلا  رظنی  اذه  مالسلا ) هیلع   ) هباتکف .هیماسلا  هیطارقومیدلا  طسبل  هیقارلا  لودلا 
هیندملا تالیکـشتلا  یف  هیلدعلا  هرئاد  نم  هماه  هبعـش  یه  هتازاجم و  يدعتملا و  يدـنجلا  همکاحم  یف  تارایتخالا  ضیوفتب  مالـسلا 

هذـه یف  نییئاصخالا  لاجرلا  نادـجوب  تازاـجملا  ذـیفنت  تاـمکاحملا و  لوصا  ءارجا  یلع  ناـجللا  هذـه  رادـتقا  نم  دـبال  و  هیقارلا ،
نال نیملـسملا  عم  نیمهاسم  وا  هصاخ  مهنم  دلب  لامع  ناک  اذا  کلذل  نییمذلا  باتکلا  لها  يدـصت  زاوجب  رعـشی  و  هماهلا ، لئاسملا 
يا مـکتمذ ، یلا  و  ج 17 :) ص 147   ) یلزتعملا حراشلا  لاـق  مکتمذ ) یلا  مکیلا و  اربا  اـنا  و  : ) هلوقل مهلمـشی  مالـسلا ) هیلع   ) هباـطخ

، انئامدک مهوامد  نوکتل  هیزجلا  اولذب  امنا  لاق : و  یناذآ ) امناکف  ایمذ  يذآ  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاق مکنیب ، نیذلا  يراصنلا  دوهیلا و 
هدحاو هدام  سانلاب  هررض  شیجلا و  هرعم  نم  ینثتسا  دق  .فاضملا و  فذحب  همذ  لها  يا  همذ ، ءالوه  یمـسی  و  انلاوماک ، مهلاوما  و 
رهاظلا نکل  عبـشلا و  دـح  یلا  هلکای  اـم  ذـخا  هل  زوجیف  فلتلا  نع  سفنلا  ظـفح  هعوجلا و  دـسل  رارطـضالا  دروم  یه  هبوقعلا و  نع 

ص 199  ) مثیم نبا  لاق  .هقفلا  یف  ررقم  وه  امک  نامضلا  هبوقعلا ال  همرحلا و  طقسی  رارطـضالا  نال  ارارطـضا  هذخای  ام  همیقل  هنامض 
وا فاضملا  ماقم  هیلا  فاضملا  ماقاف  مهنم ، رطـضملا  هعوج  هرعم  نم  الا  شیجلا  هرعم  نم  مکیلا  ءربا  یناـف  مـالکلا : ریدـقت  و  ج 5 :)

یلا اورطـضا  اذا  امک  هعوجلا  دروم  ریغ  یف  رارطـضالل  مهترعم  زوجی  له  و  لوقا : .ببـسملا  یلع  ببـسلا  مسال  اـقالطا  ازاـجم  هقلطا 
هفاـضا رعـشی  کـلذ ؟ ریغ  دربـلا و  رحلا و  یقوت  یلا  رارطـضالل  تویبـلا  یف  ناکـسالا  وا  شیجلل  هیرورـضلا  تاـیانبلل  راجـشالا  عطق 

ام اهنم  دع  و  هعـست ) یتما  نع  عفر   ) روهـشملا عفرلا  ثیدح  نم  هذوخاملا  رارطـضالا  هدـعاق  هدـیوی  مومعلاب و  رطـضملا  یلا  هعوجلا 
یلع ادـخ  هدـنب  فرط  زا  تسا : هتـشاگن  نوشق  هار  رـس  ياهرهـش  نادـنمراک  نارگراـک و  هب  هک  يا  هماـن  زا  همجرتلا : .هیلا  اورطـضا 

، دـعب اما  .اهناتـسرهش  همه  نانکراک  نارگراک و  زا  جارخ و  تاـیلام و  عمج  نادـنمراک  زا  درذـگ  ودـب  رکـشل  سک  رهب  نینمومریما 
بجاو اهنآ  رب  ادخ  ار  هچنآ  شرافـس  نم  درک ، دنهاوخ  رذگ  امـش  رب  ادخ  تساوخب  هک  متـشاد  لیـسگ  یئاهرکـشل  نم  هک  یتسارب 
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زا مراد  هانپ  رد  هک  ره  ربارب  رد  ناناملـسم و  امـش  شیپ  نم  دنرادهگن ، مدرم  نداد  جـنر  رازآ و  زا  ار  دوخ  هک  ما  هدومن  تسا  هدرک 
دریگ هرهب  یسک  لام  زا  یگنسرگ  عفر  يارب  يراچان  هار  زا  يا  هنسرگ  رگم  منایرکـشل  ياهیراکنایز  زا  متـسه  يرب  رازیب و  نارگید 

زا دـیناسرب و  ازـسب  ار  وا  دوخ  تفرگرب  ناـنآ  زا  متـسب  يزیچ  هک  ار  هک  ره  امـش  دـشاب ، هتـشادن  دوخ  زاـین  عـفر  يارب  يرگید  هار  و 
ءانثتـسا هک  يدروم  رد  زج  نانآ  اب  نتخیوآرد  رگـشلب و  ندناسر  نایز  زا  ار  دوخ  ناتـسرهش  نادرخ  مک  تسد  .دـیرادزاب و  شتمس 

زج ارنآ  هراچ  دندش و  هریچ  امـش  رب  داد و  خر  امـشب  اهنآ  زا  يراوگان  متـس و  ره  مرگـشل و  هارمهب  دوخ  نم  و  دیزاس ، هاتوک  مدرک 
.منادرگ نوگن  منک و  هراچ  ارنآ  ادخ  تساوخ  دنوادخ و  کمکب  نم  دینک و  هعجارم  نم  دوخب  دیناوتن  يدنوادخ  کمکب 

يرتشوش

دعب دانجالا - ءارما  یلا  بتک  ع )  ) اـیلع نا  هدانـساب  اـضیا  رمع  ثیدـح  یف  لاـقف و  اذـکه : هنیفـص )  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا :
، يده یلا  یمع  وا  ینغ ، یلا  رقف  نم  و  هعبش ، یلا  هعوج  نم  الا  شیجلا  هرعم  نم  همذلا  لها  یلا  مکیلا و  اربا  یناف  دعب ، اما  هلمسبلا :

اهب هللا  یـضری  الامعا ال  اولمعت  نا  اوسرتحا  و  مکئاهفـس ، يدیا  یلع  اوذخ  و  ناودعلا ، ملظلا و  نع  سانلا  اولزعاف  مهیلع ، کلذ  ناف 
اذا هللا  ناف  امازل ،) نوکی  فوسف  متبذک  دقف  مکواعد  ول ال  یبر  مکب  وبعی  ام  لق  : ) لوقی یلاعت  هللا  ناف  اناعد ، مکیلع  انیلع و  دریف  انع 

مکـسفنا اولات  الف  ضرالا ، یف  اوکله  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) ءامـسلا نم  اموق  تقم 
اندنع عنطصا  دق  هللا  ناف  مکیلع ، بجوتـسا  ام  هلیبس  یف  هولبا  و  هوق ، هللا  نید  و ال  هنوعم ، هیعرلا  و ال  هریـسلا ، نسح  دنجلا  و ال  اریخ ،

يذلاب مهربخی  هدونج  یلا  ع )  ) بتک و  اضیا : هباتک  یف  .هللااب و  الا  هوق  و ال  انتوق ، تغلب  ام  هرـصنن  نا  اندهجب و  هرکـشن  ام  مکدـنع  و 
نم مکلعج  و  مکرمحا ، مکدوسا و  ءاوس  اعیمج  قحلا  یف  مکلعج  هللا  ناف  دعب  اما  نینموملاریما ، یلع  هللادبع  نم  مهیلع : يذلا  مهل و 

ام هب  همهتلا  هودع و  بلط  مهایا  هعنم  مهیفکی  يذلا ال  دلاولا ، نم  دلولا  هلزنمب  دلولا و  نم  دلاولا  هلزنمب  مکنم  یلاولا  لعج  یلاولا و 
و مکعم ، کلذ  لعف  اذاف  مکئیف ، نع  فکلا  مکنیب و  لیدعتلا  مکفاصنا و  هیلع  مکقح  نا  و  مکیلع ، يذـلا  متیـضق  متعطا و  متعمس و 
اناوعا و هل  اونوکت  ضرالا  یف  هللا  هعزو  مکناف  هللا ، ناطلـس  نع  عفدـلا  هتریـس و  یلع  هترـصن  قحلا و  قفا  اـمب و  هتعاـط  مکیلع  تبج 

یف اذکه  مهلمع ) شیجلا  اطی  : ) فنـصملا لوق  .نیدـسفملا  بحی  هللا ال  نا  اهحالـصا  دـعب  ضرالا  یف  اودـسفت  و ال  اراصنا ، هنیدـل 
هلوق شویجلا .)  ) لوالا هخـسن  یف  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  شیجلا ) مهلمع  اطی  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،) )
هاـنعم یف  لـصالا  و  یباـجلا ، عـمج  هاـبجلا : جارخلا ) هاـبج  نم  شیجلا  هب  رم  نم  یلا  نینموـملاریما  یلع  هللادـبع  نم  ( ) مالـسلا هیلع  )

( مالـسلا هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) .هواتالا جرخلاک : جارخلا  و  یـش ء ،) لک  تارمث  هیلا  یبجت  : ) یلاـعت لاـق  عمجلا ،
مکنوکل هللا ) ءاش  نا  مکب  هرام  یه   ) ودعلا یلا  ادونج ) تریـس  دق  یناف  دعب  اما   ) .اهماکح يا : دالبلا ) لامع  و   … ( ) لدـعلاو قحلاب 

(: دقعلا  ) یف .تیذشا  تیذآ و  لاقی  رـشلا ، يا : يذشلا ) فرـصو  يذالا  فک  نم  مهیلع ، بجی هللا  امب  مهتیـصوا  دـق  و   ) مهقیرط یف 
هیجحذـملا نانـس  ما  مالغلا  هدـج  هتتاف  اهانج ، هیانج  یف  ثیل  ینب  نم  امالغ  هیواعم - لـبق  نم  هنیدـملا  یلا  ناـک و  و  ناورم - سبح 

، انودع انیلع  نیـضحت  اننیمتـشت و  کتدـهع  دـق  انـضرا و  کمدـقا  ام  اهل : لاقف  هیواعم ، یلا  تجرخف  اهل ، ظلغاف  مالغلا ، یف  هتملکف 
داقرلا بزع  کلوق : فیکف  کلذک ، نحن  لاق : .تنال  هوابآ  نس  ام  عابتاب  سانلا  یلوا  نا  و  هرهاط ، اقالخا  فانمدـبع  ینبل  نا  تلاق :
هفحت لالهلاک  یلع  اذه  دصقی  دمحا  لال  ودـعلا  نا  اورمـشف  ماقم  جـحذم ال  لآ  ای  دروی  مومهلاب و  ردـصی  لیللا  دـقرت و  یتلقمف ال 

ارفظم و بورحلا  دهـش  ذـم  لازام  اودـتهت  هنم  رونلاب  مکدـهی  نا  دـمحم  مع  نبا  قئالخلا و  ریخ  دعـسا  بکاوکلا  نم  ءامـسلا  طسو 
تکله اما  هلئاقلا : یه  فیک و  هئاسلج : نم  لجر  لاقف  .افلخ  اـنل  نوکت  نا  اوجرا  و  کـلذ ، ناـک  تلاـق : دـقفی  اـم  هئاول  قوف  رـصنلا 
دمحم دعب  تنک  دق  ایرمق  همامح  نوصغلا  قوف  تعد  ام  کبر  هالـص  کیلع  بهذاف  ایدـهمایداه  فرعت  قحلاب  لزت  ملف  نیـسحلاابا 
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نانشلا کثرو  ام  هللا  و  رفوالا ، کظحف  اننظ  ام  ققحت  نئل  و  قطن ، لوق  قدص و  ناسل  تلاقف : ایفو  تنکف  انب  کیلا  یـصوا  امک  افلخ 
حاربلا دیری  نم ال  کنبت  هنیدملاب  کنبت  ناورم  نا  تلاق - نا  یلا  مهتلزنم - دعبا  مهتلاقم و  ضحداف  ئالوه ، الا  نیملسملا  بولق  یف 

نیملسملا تارثع  عبتتی  هنسب ، یضقی  لدعب و ال  مکحی  ال  لدعلاو ) … قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  ، ) اهنم
يرب اـمک  مهترعم  نم  ع )  ) يرب .مهرـش  مهمثا و  يا : شیحلا ) هرعم  نم  مکتمذ  یلا  مکیلا و  اربا  اـنا  و   ) .نینموملا تاروع  فشکی  و 

اوفتکف مهب  رماف  حالـسلا  اوعـضوف  مهنماف  مهب  ردغ  ثیح  همیذج ، ینبب  دیلولا  نب  دلاخ  لمع  هرعم  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
مهللا يربطلا - خیرات  یف  امک  لاق - ءامسلا و  یلا  هیدی  عفر  یبنلا  یلا  ربخلا  یهتنا  املف  مهنم ، لتق  نم  لتقف  فیسلا  یلع  مهضرع  مث 

ام و  ئامدـلا ، مهل  يدوف  الام  هعم  ثعب  و  ئالوه ، یلا  جرخا  هل : لاق  و  ع )  ) ایلع اعد  مث  .دـیلولا  نب  دـلاخ  عنـص  اـمم  کـیلا  اربا  ینا 
یناف لاق : .ال  اولاق : مکیلا ؟ دوی  مل  لاـم  وا  مد  مکل  یقب  لـه  مهل : لاـق  غرف  اـملف  بلکلا ، هغلیم  يدـیل  هنا  یتح  لاومـالا ، نم  بیـصا 

مث مهاطعاف ، نوملعت ، ملعا و ال  امم ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اطایتحا  هیقب - هعم  لام  نم  یقب  ناک  دق  و  هیقبلا - هذه  مکیطعا 
هیدـی ارهاش  امئاق  هلبقلا  لبقتـساف  یبنلا  ماق  مث  .تنـسحا  تبـصا و  هل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف لعف ، اـمب  هربخاـف  یبنلا  یلا  عجر 
هعوج نم  الا  (. ) تارم ثالث  دـیلولا - نب  دـلاخ  عنـص  اـمم  کـیلا  اربا  ینا  مهللا   ) لوقی وه  هیبکنم و  تحت  اـم  ضاـیب  يریل  هنا  یتح 
محل مدـلا و  هتیملا و  همرح  رکذ  دـعب  یلاعت - لاق  هعبـش ) یلا   ) هلیح اکلـسم و  يا : ابهذـم )  ) هتعوج نع  يا : اهنع ) دـجی  رطـضملا ال 

مـسقتسم بصنلا و  یلع  حوبذـملا  عبـسلا و  لوکاـم  هحیطنلا و  هیدرتـملا و  هذوـقوملا و  هـقنخنملا و  هـب و  هللا  ریغل  لـها  اـم  ریزنخلا و 
قحلاب مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  (. ) میحر روفغ  هللا  ناف  مثال  فناجتم  ریغ  هصمخم  یف  رطـضا  نمف  - ) مالزالا

یبا نبا  مثیم و  نبا   ) یف ائیـش )  ) سیل و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  ائیـش ) مهنم   ) ذـخا يا : لوانت ) نم   ) اوعفاد يا : اولکنف )  … ( ) لدـعلاو
خیراـت  ) یف و  اذـه ، اولکنف .)  ) هلوقب قلعتم  مهملظ ) نع  ( ) لواـنت  ) هلوقل قـلطم  لوـعفم  اـملظ )  ) هدـئاز هملکلاـف  هیطخلا ،) دـیدحلا و 

هلدع نم  غلب  و  هوضغباف - فارشالا ، یلع  لمحلا  نیکاسملا و  ءافعـضلا و  یلا  ناسحالا  یف  هین  اذ  ناورـشونا  نب  زمره  ناک  يربطلا :)
ثورحلا و عضاوم  اوماحتی  نا  هرکسع  یف  ناک  نم  رئاس  و  هدنج ، یف  کلذ  هریسم  یف  يدونف  رماف  فیـصیل ، هایم  یلا  ریـسی  ناک  هنا 

نم هبقاعم  کلذ و  نم  هرکـسع  یف  نوکی  ام  دهاعتب  لکو  و  اهیف ، داسفلا  نع  مهباود  اوطبـضی  اهیف و  نیقاهدـلا  نم  دـحاب  اورـضی  ال 
ذخاف اهنم ، دـسفا  اهیف و  عترف  هقیرط ، یف  تناـک  هثرحم  یف  عقو  هبکارم و  نم  بکرم  راـعف  زیوربا ، يرـسک  هنبا  ناـک  و  هرما ، يدـعت 

زمره رما  ذافنا  یلع  لجرلا  ردقی  ملف  همیرغت ، ثراحملا و  نم  ائیش  هتباد  دسفا  نم  هبقاعمب  زمره  هلک  نم و  یلا  عفد  بکرملا و  کلذ 
هبنذ رتبی  هینذا و  عدجی  نا  رماف  زمره ، یلا  بکرملا  کلذ  داسفا  نم  یئر  ام  عفرف  همشح ، یف  هعم  ناک  نمم  دحا  یف  يرسک و ال  یف 

بجی ملف  هرما  یف  بیبغتلا  هولاسیل  ءامظعلا  نم  اطهر  يرسک  هل  سدف  هبکرم ، يرسک و  یف  هرما  ذفنیل  لجرلا  جرخف  يرسک ، مرغی  و 
، راع هنا  هراعز و  دسفا  ام  دسفا  يذلا  بکرملاب  نا  هوملعا  هوقلف و  لبقف ، زمره ، اوملکی  یتح  بکرملا  یف  هرما  رخوی  نا  هولاسف  هیلا ،

عدجف بکرملاب  رما  و  کلذ ، نم  هولاس  ام  یلا  مهبجی  ملف  يرـسک ، یلع  هریطلا  ءوس  هریتبت  یف  نا  هروف و  نم  ذخاف  هثرحم  یف  عقوف 
موی تاذ  بکر  زمره  ناک  اضیا : هیف  .هرکسعم و  نم  لحترا  مث  دحلا ، اذه  یف  هریغ  مرغی  ناک  ام  لثم  يرـسک  مرغ  هبنذ و  رتب  هانذا و 
یلع هرمم  ناک  و  نئادـملا ، لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا   ) طاباس یلا  مرکلا  عانیا  ناوا  یف 
ناک مالغ  یلا  اهعفد  دیقانع و  هنم  باصاف  امرـصح  هیف  يارف  مرک  یف  علطا  هترواسا  نم  هعم  بکر  نمم  الجر  نا  و  مورک ، نیتاسب و 

همزلف و مرکلا  كاذ  ظفاح  هاتاف  تقولا ، اذـه  یف  هعفان  اهناف  هقرم ، اهنم  ذـختا  محلب و  اهخبطا  و  لزنملا ، یلا  اهب  بهذا  هل : لاق  هعم و 
نم ازر  يذلا  مرـصحلا  نم  هل  اضوا  هیلع  تناک  بهذب  هالحم  هقطنم  ظفاحلا  یلا  عفد  نا  زمره  هبوقع  نم  لجرلا  قافـشا  غلبف  خرص ،
یلع اـهیف  نوغبی  هصق  زمره  یلا  هذـبارهلا  عفر  هیف : .هیلع و  هنم  نم  زمره  یلا  هرما  عفر  نودـب  هقطنملل  ظـفاحلا  لوبق  نا  يار  و  همرک ،

هل تابث  انکلمل و ال  ماوق  کلذـکف ال  نیترخوملا  هیتمئاق  نود  نیتمدـقملا  هیتمئاقب  انکلم  ریرـسل  ماوق  هنا ال  امک  اهیف  عقوف  يراصنلا ،
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کلذ يریل  مهب ، ربلا  یلع  اوبظاو  مهنع و  یغبلا  نع  اورـصقاف  انل ، هفلاخملا  رئاس  لـها  و  يراـصنلا ، نم  اـندالب  یف  نم  انداسفتـسا  عم 
ضرعتلاو مهتداضم  نع  مکئاهفـس  يدـیا  اوفک  و   ) .مکتلم یلا  مهـسفنا  قوتت  هیلع و  مکودـمحیف  للملا  لها  نم  مهریغ  يراصنلا و 

ام و   ) شیجلا نم  مکملاـظم ) یلا  اوعفراـف   ) ینم مهتوـق  و  شیجلا ) رهظا  نیب  اـنا  و   ) رطـضملا هعوـج  نم  مـهنم ) هانینثتـسا  اـمیف  مـهل 
مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  و ال ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  الام ) و  ( ) مهرما نم  مکبلغی  امم   ) مکیشغ يا : مکارع )
انیلع مدقی  لازی  ال  هل : تلاق  هیواعم - یلع  هینادمهلا  هدوس  دوفو  یف  هصق  یف  دـقعلا - )  ) یف یب .) هللااب و  الا  هعفد  نوقیطت  ( ) هیطخلا و 

 … ( لدعلاو قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا  ، ) رقبلا ساید  انسودی  لبنـسلا و  دصح  اندصحی  نم  كدنع  نم 
- هنم هیاکـشلا  یف  تمدق  تناک  و  رـسب - یلا  كدرا  نا  تممه  دـقل  کموقب ؟ ینیددـهت  لاقف : .هعنم  زع و  انیف  ناکل  هعاطلا  ول ال  و 

نامیالا قحلاب و  راصف  انمث  هب  یغبی  قحلا ال  فلاح  دق  انوفدم  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  هنمضت  حور  یلع  هلالا  یلص  تلاق : مث  تتکسف 
، نیمـسلا ثغلا و  هنیب  اننیب و  ناکف  انتاقدـص ، هال  لجر و  یف  اـموی  هتیتا  ع ،)  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تلاـق : کـلذ ؟ نم  و  لاـق : اـنورقم 

مهرمآ مل  ینا  لاقف : ءامـسلا  یلا  هیدـی  عفر  مث  یکبف  هتربخاف  هجاح ؟ کلا  هفارب : لاق  مث  هالـصلا  نم  لتفناف  یلـصی ، امئاق  هتدـجوف 
سانلا اوسخبت  ـال  نازیملا و  لـیکلا و  اوفواـف  مکبر  نم  هنیب  مکتئاـج  دـق   ) بتکف بارج  نم  هعطق  هبیج  نم  جرخا  مث  کـقلخ ، ملظب 

امب ظفتحاف  اذه  یباتک  كاتا  اذا  ظیفحب ) مکیلع  انا  ام  نینموم و  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  نیدسفم  ضرالا  یف  اوثعت  مهئایـشا و ال 
نا هللا  هنوعمب  هریغا  اناف   ) .ناطلسلا یلع  هارجلا  بلاط  یبا  نبا  مکظمل  دقل  هیواعم : اهل  لاقف  .کنم  هضبقی  نم  یتای  یتح  کیدی ، یف 

( مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هللا ) ءاش  نا  هللا  هنوعمب  هریغا  : ) باوصلا و  هصیقن ، هدایز و  اهیف  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  ءاش )
(. هیطخلا  ) اذک و 

هینغم

يا فوذحم  ادتبمل  اربخ  فوذـحمب  قلعتم  هللا  دـبع  نم  بارعالا : .عاج  ردـصم  هعوجلا : .هئاسملا و  هرعملا : .يذالا و  يذـشلا : هغللا :
نوکی ذخالا  لوانتلا و  نال  املاظ ، الوانت  يا  لوانتلا  عونل  نیبم  فوذحم  قلطم  لوعفمل  هفص  املظ  و  هللا ، دبع  نم  لسرم  باتکلا  اذه 

یف مادقالا  یلع  ریـسی  یـضم - امیف  شیجلا - مظعم  ناک  ینعملا : .نیحراشلا  ضعب  مهوت  امک  نایب  فطع  سیل  و  ملظلاب ، لدـعلاب و 
، هحالس لمحی  براحملا  ناک  ..ءالقا و  نیبراحملا  نم  لیخلا  نوبکری  نیذلا  و  تارطاق ، تانحاش و  ثیح ال  رخالا  ناکم  نم  هلاقتنا 

ضرالا یف  دـسفی  نا  مامالا  یـشخ  .نینطاوملاب و  هقیرط  یف  شیجلا  رمی  ناک  لاحلا  هعیبطب  و  هقتاع ، وا  هرهظ  یلع  هیلا  رطـضی  اـم  و 
- داتعملا وه  امک  سانلا - نم  دحاو  عم  فرصتلا  یـسی ء  و  ماشلا ، لها  وا  لمجلا  باحـصا  برحل  فحازلا  شیجلا  نم  دارفالا  ضعب 
وا ءادـتعالا  نا  ههادـبلا  نم  و  نودـتعی ؟ نوغبی و  فیکف  نیدـتعملل ، هعدارلا  هوـقلا  مهنـال  هریـسلا ، نسح  لدـعلاب و  هدوـنج  یـصواف 

هوقب هیدی  برـض  و  هتریرجی ، يدـتعملا  ذـخا  ذا  الا  سانلا  هللا و  اما  مکاحلا  یلع  هتیلووسم  عقت  يدـنج - وا  فظوم  يا  نم  ریـصقتلا 
یـسی فیخی و  نا  لواحی  هیفـس  لک  اوبدوی  اوعدری و  دنجلا و  دارفا  اوبقاری  نا  مهرمای  هلامع  یلا  مامالا  بتک  اضیا  .لدعلا و  قحلا و 
اذـهب ..قحتـسی و  امب  هذـخایل  هرماب ، هوملعا  هبیدات  یناجلا و  حـبک  نع  اوزجع  نا  و  اینارـصن ، وا  ایدوهی  ناک  ول  یتح و  ناـسنا  یلا  ء 

غاب و ال ریغ  ءام  هعرج  وا  شیع ، همقل  یلا  رطـضا  نم  الا  هدونج  دحا  نم  ثدحت  همالظ  لک  نم  اربتی  نا  مامالل  غاس  لدـعلا  مزحلا و 
.هرقبلا هروس  نم  هیالا 173  صنب  هیلع  مثا  الف  داع ،

هدبع
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مامالا هاذا و  شیجلا  هرعم  شیجلا : هرعم  نم  رشلا …  يذشلا  يذشلا : فرص  يذالا و  مهیضاراب …  رمی  يا  مهلمع : شیجلا  اطی  … 
نا اقح  اهیف  شیجلل  ناف  کلهملا  عوجلا  هلاح  ینثتـسی  عاج  ردـصم  نم  هدـحاولا  میجلا  حـتفب  هعوج  هاضر و  ریغ  نم  اهنال  اهنم  اربتی 

اولعفا رطـضم و  ریغ  سانلا  لاوما  نم  ائیـش  لوانت  نمب  باقعلا  لاکنلا و  اوعقوا  يا  اولکن  مهملظ : نع  املظ  ائیـش  هقمر …  دس  لوانتی 
 … رارطـضالا هلاح  وه  هانثتـسا  يذلا  مهنم : هانینثتـسا  امیف  هلکاشملا …  نم  عون  املظ  ءازجلا  هیمـست  مهملظ و  نع  ملظب  ءازج  کلذ 

هرش هرض و  مکفکا  یلا  هودرف  هعفد  نع  متزجع  امف  هیف  دوجوم  یننا  يا  شیجلا : رهظا  نیب 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هک  ) درذگ یم  اهنآ  ياهنیمز  زا  رگشل  و ) هتفرگ ، رارق  رگشل  هار  رد   ) هک ینانارمکح  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
زا رگـشل  هک  یئاهرهـش  ناـنارمکح  ناریگ و  جاـب  هب  نینموـملاریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  دـیامن :) یم  شرافـس  تیعر  اـهنآ و  هراـبرد 
درک دنهاوخ  روبع  امـش  ياهنیمز )  ) هب هک  ار  يرگـشل  نم  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  دنک : یم  روبع  نآ  ياهنیمز ) )

، مدومن شرافس  مدرم ) هب   ) ندناسرن يدب  رازآ و  زا  هدینادرگ  بجاو  ناشیارب  ادخ  هچنآ  هب  ار  اهنآ  و  مدومن ، هناور  ادخ  تساوخ  هب 
زا ار  ناشیا  اریز   ) متـسه يربم  رگـشل  ندناسر  نایز  هرابرد  دنتـسه )  ) امـش هانپ ) رد  هک  ناگدنهد  هیزج   ) همذ لها  امـش و  دزن  نم  و 

رگم دـننک ) زارد  تسد  ناشتـشک  لام و  هب  دـنناسر و  نایز  تیعر  هب  راذـگم  هک  متخاس  هاگآ  ار  امـش  مدومن و  عنم  ندـناسر  نایز 
رد هک  شبـسا  ای  دوخ  هک  يا  هزادنا  هب  تیعر  لام  نتـشادرب  زج  هب   ) یهار شندـش  ریـس  يارب  دـشاب و  هراچیب  هنـسرگ و  هک  یـسک 

هراچیب هنـسرگ و   ) هک ار  یهاپـس  دـیناسر  رفیک  هب  دـینک و  رود  سپ  تسا ) اور  یناـیز  نینچ  هک   ) دـباین دـنوش ) ریـس  تسا  وا  مکح 
هزاجا هچنآ  رد  ناشیا  هب  ضرعت  يریگولج و  زا  ار  ناتنادرخیب  و  دـنک ، یم  يزارد  تسد  مدرم ) لام  هب   ) يرگمتـس يارب  و ) تسین ،

امـش هب  ناشیا  زا  هک  ار  یئاهمتـس  دیهد  ربخ  نم  هب  سپ  متـسه ، هاپـس  رـس  تشپ  نم  و  دوشن ) اپرب  بوشآ  هنتف و  ات   ) دیراد زاب  مداد 
سپ نم ، هب  هعجارم  هب  ادخ و  يرای  هب  رگم  دیئامن  يریگولج  دیتسناوتن  هدروآ و  ور  امـش  هب  اهنآ  شور  زا  هک  ار  یتخـس  و  هدیـسر ،

(. منادرگ یم  رود  ار  اهنآ  متس  ملظ و  هدومن  یگدیسر  امش  تایاکش  هب   ) درک مهاوخ  حالصا  ار  نآ  ادخ  تساوخ  کمک و  هب  نم 

ینامز

لامب یسرتسد  تفرگ و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  یـسک  ناج  هاگره  هک  تسا  نیا  مالـسا  تاررقم  زا  یکی  دوش  یم  لالح  هک  یمارح 
دشاب و هدرم  تشوگ  هاوخ  مارح  .دربب  هرهب  مارح  زا  دناوت  یم  ریمن  روخب و  ینعی  دـنک  ظفح  ار  دوخ  ناج  هک  اجنآ  ات  درادـن  لالح 

تسا هداد  هجوت  هلئسم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .دریگب و  دسر  یمن  یناج  رطخ  وا  هب  دراد و  تردق  هک  یسک  زا  ناسنا  هک  یئاذغ  ای 
ناج ظفح  يارب  رگا  ای  دـینک و  کمک  نانآ  هب  دـنتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  یگنـسرگ  زا  دـندش و  هدز  یطحق  نایرکـشل  رگا  هک 

یمالـسا ياهروشک  همه  رد  تسا و  لخاد  رارطـضا  ناونع  تحت  عوضوم  نیا  .دنریگن  رارق  راشف  تحت  دنتفرگ  اذـغ  یـسک  زا  دوخ 
هب ار  یطحق  هملک  دروـم  کـی  تسا و  هدرک  رکذ  دروـم  راـهچ  مـیرک  نآرق  رد  ار  عوـضوم  نـیا  زیزع  يادـخ  .دوـش  تیاـعر  دـیاب 

لقن ار  هدش و ) …  هفخ  یعرش ، ریغ  حبذ  ریزنخ ، هدرم ،  ) مارح ياهتشوگ  هکنیا  زا  سپ  هدئام  هروس  رد  .تسا  هتـشاد  نایب  تحارص 
ادخ درادن و  یعنام  دروخب  اهتـشوگ  نیا  زا  دشاب  هتـشادن  هانگ  دصق  دشاب و  راچان  دتفیب ، یطحق  رد  هک  یـسک  دیامرف : یم  دنک  یم 

لامعا لوئسم  نایرکـشل  هک  تسا  نیا  دهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  مود  هتکن  ثداوح  زا  يریگـشیپ  .دزرمآ  یم  ار  وا 
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مزاع ای  ندوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زابرس  .دنریگ  رارق  بیقعت  تحت  دیاب  دندرک  زواجت  یهلا  دودح  زا  هک  اجنآ  دنتسه و  شیوخ 
یلع ماما  دوخ و  هیلع  ار  مدرم  دنروآ و  دوجوب  جرم  جره و  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  یهلا  نیناوق  زا  هک  تسین  نآ  لیلد  ندـش  گنج 

رتدوز هچ  ره  دیرادن  تردق  اجک  ره  دینک و  يریگولج  نانآ  فالخ  ياهراک  زا  دیراد  تردق  هک  اجنآ  ات  .دننک  جیسب  مالسلا  هیلع 
ناناوجون لرتنک  دهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یموس  هتکن  .دنک  مادقا  دوز  یلیخ  ات  دیهد  شرازگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نازابرس  دننیب  یم  دنرادن و  یطحق  رارطضا و  مکح  زا  عالطا  هکیناسک  .تسا  رما  نیلوئـسم  هلیـسو  ناهیفـس  و 
تسا نیلوئسم  هفیظو  نیا  دننز و  یم  هلمح  عافد و  هب  تسد  دنوش و  یم  نیبدب  مالسلا  هیلع  ماما  مالسا و  هب  دنریگ  یم  اذغ  مدرم  زا 

کی یتقو  اهتـسم  هلایپ  کی  حالطـصا ، هب  اه و  هراکیب  شاـبوا ، اـه ، هنهرباـپ  هک  رظن  نیا  زا  .دـننک  يریگولج  دارفا  هنوگ  نیا  زا  هک 
ماما نایرکشل  تکرح  ماگنه  هب  دننک  یمارجا  هدرک  ریس  ار  اهنآ  مکش  هک  یسک  يارب  ار  يروتسد  ره  دنروخ  یم  ریس  ياذغ  هدعو 
تلآ هک  دیـشاب  دارفا  هنوگنیا  بقارم  هک  دراد  دـیکات  ماما  دنتـسه و  اه  هیواعم  فرط  زا  کیرحت  رطخ  ضرعم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

يالب .دنرواین  دراو  هبرض  دنریگن و  رارق  تسد 

ره رد  دـنور و  یم  رتیوق  يادـص  لاـبند  يا  هثداـح  ره  رد  هک  تسا  رازاـب  هچوک و  مدرم  ناگدـننادرگ و  یعـالطا  یب  یتموکح  ره 
یم راپـسهر  دشاب  طلغ  اهنآ  كرد  دنچ  ره  دندرک  كرد  ار  دوخ  عفن  هک  فرط  نآ  زا  دـننک و  یم  یبایزرا  ار  دوخ  عفن  یعوضوم 

رادـمامز ربهر و  هفیظو  نیا  دـنک و  یم  رداص  ار  همان  نیا  هدـشن  ینیب  شیپ  ثداوح  زا  يریگـشیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندرگ و 
لمع دوخ  هفیظو  هب  مه  ات  دهدب  رارق  هجوت  تحت  ار  اه  هدافتـسا  ءوس  دراوم  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  هعماج  يایاوز  مامت  هک  تسا 

نآ هب  ادخ  هک  تسا  هکلهت  ءاقلا  هنومن  یهجوت  یب  دشخب  تاجن  طوقس  رطخ  زا  هدومن و  ظفح  ار  شیوخ  تردق  مه  دشاب و  هدرک 
.تسین ریبدت  ار  هدرک  دوخ  هداد و  هجوت 

يزاریش دمحم  دیس 

يا شیجلا ) هب  رم  نم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم   ) مهیـضاراب مامالا  شیج  رمی  يا  مهلمع ) شیجلا  یطی  نیذـلا  لامعلا  یلا  )
بوصنملا وه  و  لماع ، عمج  دالبلا ) لامع  و   ) یـضارالا نم  جارخلا  عمجی  يذـلا  وه  یباج و  عمج  جارخلا ) هابج  نم   ) ماـمالا شیج 

دق هللا و  ءاشنا  مکب   ) رمت يا  هرام ) یه   ) ریـسلاب مهترما  يا  ادونج ) تریـس  یناف   ) همدـقملا دـعب ) اما   ) دالبلا هرادـال  هفیلخلا  لـبق  نم 
هبـسنلاب ارـش  اولمعی  نابرـشلا ال  يا  يذشلا ) فرـص  و   ) مهقیرط یف  نم  اوذوی  ناب ال  يذالا ) فک  نم  مهیلع  بجی هللا  امب  مهتیـصوا 

راذتعالاف مرتحم  هتیاعر  تحت  هفیلخلا و  همذ  یف  نم  ناف  مکتمذ ) یلا  و   ) مکیلا هبـسنلاب  یتئارب  رهظا  يا  مکیلا ) ءربا  انا  و   ) .دـحا یلا 
نم الا   ) ياضرب یلبق و ال  نم  سیلف  ادحا  شیجلا  يذآ  اذاف  کلذـب  یـضرا  یناف ال  هاذا ، يا  شیجلا ) هرعم  نم   ) يرابتعا همذـلا  یلا 
هعم رطضا  عوج  شیجلا  باصا  اذاف  رطـضملا ) هعوج  نم  الا   ) ياضرب یلبق و ال  نم  سیلف  ادحا  شیجلا  باصا  اذاف  رطـضملا ) هعوج 

هعوجلا کلت  نع  يا  اهنع ) دجی  ال   ) نا طرشب  هرارطضا  عفر  رطضملل  حابا  هناحبس  هللا  نال  هیلع ، ساب  الف  هقمر  هب  دسی  ام  لوانت  یلا 
هبوقعلا لیکنتلا : شیجلا و  يا ن  مهنم ) لوانت  نم  اولکنف   ) سانلا لاوما  نم  لوانتلا  ریغ  هعبش ) یلا   ) هقمر دس  یف  هیلا  بهذی  ابهذم ) )

و  ) .هبقاعی نا  مامالل  لماعلا  یلع  باقعلا و  قحتسا  امارح  ائیش  لوانتی  نا  شیجلا  دارا  اذاف  مهملظ  ضوع  يا  مهملظ ) نع  املظ  ائیشب  )
ءوسب شیجلا  یلا  اوضرعتی  یتح ال  مهل ) ضرعتلا  و   ) شیجلاب ررـضلا  داریا  يا  مهتراضم ) نع   ) مهوعنما يا  مکئاهفـس ) يدـیا  اوفک 

دحال قحی  الف  هقمر ، هب  دسی  ام  لوانت  یلا  شیجلا  رطضا  اذاف  رارطضالا ، هلاح  وه  ینثتسملا  و  شیجلا ، نم  يا  مهنم ) هانینثتـسا  امیف  )
یف يا  شیجلا ) رهظا  نیب  انا  و   ) هعیرـشلا یف  ررق  امک  نمثلاـب  بلاـطی  نا  یف  قحلا  لاـملا  بحاـصل  اـمنا  مهعفدـل و  مهب  ضرعتی  نا 
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ناسنالا لوصو  برق  باب  نم  زاجم  وا  رهاظلا - وه  امک  شیجلا - یف  ارضاح  ناک  مالسلا  هیلع  مامالا  نا  باب  نم  اما  اذه  و  مهطسو ،
ادحا شیجلا  ملظ  اذاف  ملظلا ، ینعمب : هملظم ، عمج  مکملاظم ) یلا  اوعفراف   ) .مهرهظا نیب  شیجلا  یلع  هفارشال  هناک  و  همـصاعلا ، یف 

نم  ) هفک یلع  نوردـقت  الف  مکبلغی ) امم   ) مکیلع ءرط  ضرع و  يا  مکارع ) ام  و   ) هتیاکـش ماـمالا  یلا  عفریلف  هعفد ، یلع  ردـقی  مل  و 
هنوعمب  ) ملظلا کلذ  ریغا  يا  هریغا ) اناف   ) یببـسب يا  یب ) و   ) هتوق هلوحب و  يا  هللااب ) الا  هعفد  نوقیطت  ام ال  و   ) شیجلا رما  يا  مهرما )

.یلاعت هللا ) ءاشنا   ) هنوع و  هللا )

يوسوم

رم .ریسی  هتلعج  تجرخا و  تریس : .ضرالا  یلع  بورضملا  لاملا  بئارضلا ، جارخلا : .جارخلا  عمجی  يذلا  یباج  عمج  هابجلا : هغللا :
میجلا حتفب  هعوجلا : .هئاسالا  هرضملا و  هرعملا : .دهعلا  همذلا : .يذالا  رشلا و  برـضلا و  يذشلا : .هعنم  يذالا : فک  .زاتجا  هیلع : هب و 

، لهاجلا قلخلا ، يدرلا ء  هیفـس  عمج  ءاهفـسلا : .اوبقاع  اولکن : .ءالتمالا  عبـشلا : .کلهملا  عوجلا  رطـضملا  هعوج  عاج و  نم  هدـحاولا 
ال هعفد : قیطی  .مکیـشغ ال  رمالا : مکارع  .املظ  ذخا  ام  هملظم ، عمج  ملاظملا : .هل  يدصت  هل : ضرعت  .هماضالا  هراضملا : .دیـشرلا  ریغ 

هبتک باتکلا  اذـه  دالبلا ) لامع  جارخلا و  هاـبج  نم  شیجلا  هب  رم  نم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  : ) حرـشلا .هعفد  یلع  ردـقی 
هتاـکرحت و اودـصریل  رذـح و  یلع  اونوکیلف  مهیلع  هقیرط  نا  شیجلا و  ریـسمب  هیف  مهربخی  دـالب  لاـمع  جارخلا و  هاـبج  یلا  ماـمالا 

مکب هرام  یه  ادونج  تریس  دق  یناف  دعب  اما   … ) ادهاعم وا  املسم  ادحا  اوذوی  نا ال  همهم  ایاصوب  شیجلا  یصوا  امک  هقیرط  اولهسی 
الا شیجلا  هرعم  نم  مکتمذ  یلا  مکیلا و  اربا  انا  يذشلا و  فرـص  يذالا و  فک  نم  مهیلع  بجی هللا  امب  مهتیـص  وا  دـق  هللا و  ءاش  نا 
یلع رمی  مهیلع و  زاتجی  اشیج  ثعب  دق  هنا  مهربخی  هنا  باتکلا  نومـضم  وه  اذه  هعبـش ) یلا  ابهذم  اهنع  دجی  رطـضملا ال  هعوج  نم 

لـصح اذا  هتاکلتمم و  یف  وا  هسفن  یف  وا  هلام  یف  اناسنا  اوذوی  الف  يذالا  عفدب  لثمتی  وه  و  مهنم ، هللا  دارا  امب  مهاصوا  دـق  مهراید و 
نم اضیا  همذـلا  لها  یلع  یـش ء  عوقو  نم  اربی  هنا  هعوقوب …  لبقی  هب و ال  یـضری  هراثآ ال  نم  لـصنتم  هنم  يرب ء  وهف  کـلذ  لـثم 

هل نوکی  نا  شیجلل  ینثتـسا  معن  .هب  لبقی  هترـضم و ال  شیجلا و  يذا  نم  اربی  مهتدـهع  نیملـسملا و  همذ  یف  مهنال  دوهی  يراصن و 
یتح هیلا  رطـضی  ام  لکای  نا  الا  لیدـب  هل  سیل  يذـلا  رطـضملا  لاح  یه  امک  هسفن  نع  ررـضلا  عفری  ام  رادـقمب  لـکای  نا  قحلا  نم 

مهملظ و نع  املظ  ائیـش  مهنم  لوانت  نم  اولکنف   … ) ناـیدالا عئارـشلا و  لـک  هحیبت  رما  اذـه  هسفن و  یلع  ظاـفحلا  لـجا  نم  مرحملا 
عدتری یتح  هل  سیل  ام  املظ  ذخا  يدنج  لک  بقاعی  نا  رما  مهنم ) هانینثتسا  امیف  مهل  ضرعتلا  مهتراضم و  نع  مکئاهفـس  يدیا  اوفک 

نم لذارالا  ءاهفـسلا و  اوعنمی  نا  سانلا  رما  مث  .بقوع  نیدا  کلذ و  لعف  نم  مهئایـشا و  ذـخا  سانلا و  ملظ  زوجی  ـال  هناـف  بدوی  و 
دونجلل و هنتف  هیف  عرـشلا و  مکحل  هفلاخم  کلذ  نع  مهعنم  یف  نـال  رطـضملا  هعوج  نم  مهل  ینثتـسا  اـم  اولواـنت  اذا  دـنجلل  ضرعتلا 

الا هعفد  نوقیطت  ام ال  مهرما و  نم  مکبلغی  امم  مکارع  ام  مکملاظم و  یلا  اوعفراـف  شیجلا  رهظا  نیب  اـنا  و   ) .نمـالا لـبحل  بارطـضا 
هیلا اهنومدقی  یتلا  مهاواکـش  یف  مهعم  هنا  یلا  مهنامط  سانلا و  عور  مالکلا  اذه  یف  ادـه  هللاءاش ) نا  هللا  هنوعمب  هریغا  اناف  یب  هللااب و 

مث عقی  ءادـتعا  لک  ثدـحی و  ملظ  لک  هیلا  لقنی  مهعم  هلثمی  نم  عضو  هنال  مهلامعا  دـنجلا و  راـبخا  لـک  هلـصت  مهنم  بیرق  هنا  … 
ایـصخش هتناعاب  هتنوعم و  هللااب و  الا  هیلع  نوردـقی  هنوقیطی و ال  ـال  اـمم  مهیلع  يرجی  رما  لـک  ملاـظملا و  هذـه  هیلا  اوعفری  نا  مهرما 

هللا ءاش  نا  هللا  نوعب  هعفری  ملظلا و  ریغی  نا  هسفن  یلع  ذخا  مالسلا  هیلع  هناف  مهنع  میضلا  عفرب  لفکتملا  نیملسملا و  رما  یلو  هرابتعاب 
…

یناغماد
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يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ْمُهَلَمَع ُشیَْجلا  ُأَطَی  َنیذَّلا  ِلاّمُْعلا  َیلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

ار همان  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  همان : دنـس  ( . 1  } .دنک یم  روبع  نآ  زا  رکـشل  هک  تسا  ییاهرهـش  ناهدنامرف  هب 
،ج هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدروآ  ییاه  توافت  اب  نیفـص  باتک  رد  تسا ) هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک   ) محازم نب  رـصن 

دایز رایسب  توافت  اریز  ، دشاب همان  کی  ود  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  هدروآ  نیفص  رد  رصن  هچنآ  هب  هعجارم  اب  یلو  (، 3،ص 442
 { تسا رت  هیبش  همان  ود  هب  تسا و 

هاگن کی  رد  همان 

هب مازعا  ماگنه  هب  نایرکـشل  هک  تسا  یفلتخم  ياهرهـش  رد  تاکز  يروآ  عمج  نارومأم  نارادـنامرف و  هب  باطخ  عقاو  رد  همان  نیا 
هزاجا دوخ  هب  فلتخم  ياه  يدابآ  اهرهش و  زا  روبع  ماگنه  هب  رکشل  هک  دوب  نینچ  هتشذگ  رد.دندرک  یم  روبع  اجنآ  زا  دربن  نادیم 

یقطانم رد  یگرزب  لکـشم  هک  دش  یم  ببـس  رما  نیا  دنریگرب و  تساهنآ  هقالع  دروم  مدرم  لاوما  ییاذغ و  داوم  زا  هچره  داد  یم 
زا رکشل  هک 

.دیآ دوجو  هب  درک  یم  روبع  نآ 

داوم زاین  رادقم  هب  هک  دنک  یم  هیـصوت  تاکز  ناگدـننک  يروآ  عمج  نینچمه  قطانم و  نیا  نایلاو  هب  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب دننک و  يراددوخ  ترورض  دراوم  رد  زج  مدرم  تمحازم  زا  هک  دنک  یم  هیـصوت  زین  رکـشل  هب  دنراذگب و  اهنآ  رایتخا  رد  ییاذغ 

ار اهنآ  تیاکش  دندرک  فّلخت  یناسک  رگا  دنزیهرپب و  روما  نیا  رد  نایرکشل  اب  يریگرد  زا  هک  دیامرف  یم  شرافـس  زین  لحم  مدرم 
.دنناسرب ماما  هب 

یم نآ  زا  رکـشل  هک  يدالب  يارب  یلکـشم  تشاد و  هارمه  هب  ار  ّتینما  دـش  یم  لمع  رگا  فارطالا  عماـج  هیـصوت  نیا  تسا  نشور 
.تشگ یمن  مهارف  تشذگ 

***

ْمُِکب ٌهَّراَم  َیِه  ًادُونُج  ُتْرَّیَـس  ْدَق  یِّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ.ِداَِلْبلا  ِلاَّمُعَو  ِجاَرَْخلا  ِهاَبُج  ْنِم  ُْشیَْجلا  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
اَّلِإ ، ِْشیَْجلا ِهَّرَعَم  ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإَو  ْمُْکَیلِإ  ُأَْربَأ  اَنَأَو  ، يَذَّشلا ِفْرَـصَو  ، يَذَْألا ِّفَک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَِمب  ْمُُهْتیَـصْوَأ  ْدَـقَو  ، ُهّللا َءاَـش  ْنِإ 
ْنَع ْمُِکئاَهَفُـس  َيِدـْیَأ  اوُّفُکَو  ، ْمِهِْملُظ ْنَع  ًاـْملُظ  ًاْئیَـش  ْمُْـهنِم  َلَواَـنَت  ْنَـم  اوـُلِّکَنَف  ِهِعَبِـش  َیلِإ  ًابَهْذَـم  اَْـهنَع  ُدِـجَیَال  ، ِّرَطْـضُْملا ِهَعْوَـج  ْنـِم 
اَمَو ، ْمِهِْرمَأ ْنِم  ْمُُکِبْلغَی  اَّمِم  ْمُکاَرَع  اَمَو  ، ْمُکَِملاَظَم ََّیلِإ  اوُعَفْراَـف  ِْشیَْجلا  ِرُهْظَأ  َْنَیب  اـَنَأَو.ْمُْهنِم  ُهاَْنیَْنثَتْـسا  اَـمِیف  ْمَُهل  ِضُّرَعَّتلاَو  ، ْمِِهتَّراَـضُم
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.ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، ِهّللا ِهَنوُعَِمب  ُهُرِّیَغُأ  اَنَأَف  ، ِیبَو ِهّللِاب  اَّلِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطتَال 

همجرت

.درذگ یم  اهنآ  هقطنم  زا  هاپس  هک  دالب  نامکاح  جارخ و  عمج  نارومأم  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  يوس  زا  تسا  ینامرف 

یم امـش  نیمزرـس  زا  ادـخ  تساوخ  هب  هک  مدرک  جیـسب  نانمـشد ) اب  هزرابم  يارب   ) ار ینایهاپـس  نم  یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  اـما 
ربارب رد  هلیـسو  نیدب  نم  دنزیهرپب و  اهنآ  يارب  یتحاران  داجیا  مدرم و  رازآ  زا  هک  ما  هدرک  ار  مزال  ياه  شرافـس  اهنآ  هب  دنرذگ و 

یم تیلوئسم  عفر  دوخ  زا  دنروآ  یم  دوجو  هب  نایهاپس  هک  یتالکشم  زا  دنتسه  امش  هانپ  رد  هک  يراصن ) دوهی و  زا   ) یناسک امش و 
دنوش و هنـسرگ  تخـس  اهنآ  هکنیا  زج  دـنناسرب ) یـسک  هب  ینایز  دـنرادن  قح  اهنآ  هک  منک  یم  دـیکأت  و   ) میوج یم  يرازیب  منک و 

هاگره نیاربانب  دنریگرب ) هرهب  امـش  لاوما  زا  ناشزاین  رادقم  هب  دـنناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک   ) دـنباین دوخ  ندرک  ریـس  يارب  یهار 
نانآ زا  یسک 

ضرعت نایهاپس و  هب  نادرخ  یب  ندناسر  نایز  زا  نینچمه  دیراد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دریگب  مدرم  زا  ملظ  هب  ار  يزیچ  نایرکشل ) )
فرطرب ار  اهنآ  زاین  دنفظوم  مدرم  دنراد و  دیدش  زاین  هک  يدراوم  رد   ) دیریگب میا  هدرک  انثتـسا  اهنآ  يارب  هک  يدراوم  رد  ناشیا  هب 

هاپس يوس  زا  یمتس  هک  اجنآ  دیروآ و  نم  شیپ  ار  دوخ  تایاکش  ؛ متکرح رد  هاپس ) نایم  رد  ای   ) هاپس رـس  تشپ  دوخ  نم  و  دنزاس )
نآ دنوادخ  يرای  هب  نم  هک  دینک  هعجارم  نم  هب  دیتسین  نآ  عفد  رب  رداق  نم  ادخ و  کمک  هب  زج  امش  هچنآ  رد  دسر و  یم  امـش  هب 

.هّللا ءاش  نإ  مهد  یم  رییغت  ار 

دنناسرب نایز  ریسم  مدرم  هب  نایهاپس  دیابن  ریسفت : حرش و 

دندش یم  مازعا  دربن  نادیم  هب  هک  ینایرکشل  ، اه ترفاسم  لوط  هب  هّجوت  اب  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  دش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
ار نآ  ریغ  ییاذغ و  ياهزاین  دوب  لومعم  دنربب و  هارمه  ار  دوخ  جاتحی  ام  اهزاین و  مامت  دنتـسناوت  یمن  دـندوب و  هار  رد  اه  هتفه  هاگ 
هار ریـسم  رد  هک  یناسک  رب  يدعت  ملظ و  هب  تسد  هدرکن و  تیاعر  ار  زاین  لادتعا و  دح  هاگ  هک  دندرک  یم  نیمأت  لحم  ره  لها  زا 
دوخ تیامح  ساسح  عقوم  رد  دش و  یم  نایرکـشل  هب  تبـسن  اهنآ  هنیک  مدرم و  دیدش  یتیاضران  ببـس  نیا  دندز و  یم  دندوب  اهنآ 

.دنتشاد یم  غیرد  اهنآ  زا  ار 

رد ار  مزال  تاروتسد  دنتـسه  جارخ  تاکز و  عمج  نارومأم  نامکاح و  شبطاخم  هک  انعم  رپ  هاتوک و  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یم  رداص  هنیمز  نیا 

اهنآ هقطنم  زا  هاپس  هک  دالب  نامکاح  جارخ و  عمج  نارومأم  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  يوس  زا  تسا  ینامرف  :» دیامرف یم  تسخن 
.درذگ یم 

یم امـش  نیمزرـس  زا  ادـخ  تساوخ  هب  هک  مدرک  جیـسب  نانمـشد ) اب  هزرابم  يارب   ) ار ینایهاپـس  نم  ، یهلا ياـنث  دـمح و  زا  سپ  اـما 
ار مزال  ياه  شرافس  اهنآ  هب  دنرذگ و 
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ِهاَبُج ْنِم  ُْشیَْجلا  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم  ( ؛» دـنزیهرپب اهنآ  يارب  یتحاران  داـجیا  مدرم و  رازآ  زا  هک  ما  هدرک 
ِّفَک ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَِـمب  ْمُُهْتیَـصْوَأ  ْدَـق  ،َو  ُهّللا َءاَـش  ْنِإ  ْمُِکب  ٌهَّراَـم  َیِه  ًادُونُج  ُتْرَّیَـس  ْدَـق  یِّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ، ِداَِـلْبلا ِلاَّمُع  ِجاَرَْخلا َو 

 {( . ندیناسر رش  يانعم  هب  « فذح » نزو رب  « وْذَش » هشیر زا.تسا  رش  يانعم  هب  « اذَش ( .» 1  } يَذَّشلا ِفْرَص  ،َو  يَذَْألا

رارق هار  ریسم  رد  هک  یمدرم  رب  متس  ملظ و  هب  تسد  دنزیهرپب و  مدرم  رازآ  زا  هک  دیامرف  یم  نیعم  ار  نایهاپـس  هفیظو  بیترت  نیا  هب 
.دیامرف یم  رکذ  یهلا  یبجاو  ناونع  هب  ار  نآ  دننکن و  زارد  دنراد 

زا دنتـسه  امـش  هانپ  رد  هک  يراصن ) دوهی و  زا   ) یناسک امـش و  ربارب  رد  هلیـسو  نیدـب  نم  و  :» دـیازفا یم  اـنعم  نیا  دـیکأت  رد  سپس 
قحاـهنآ هک  منک  یم  دـیکأتو   ) میوج یم  يرازیبو  منک  یم  تیلوئـسم  عـفر  دوـخ  زا  دـنروآ  یم  دوـجو  هب  نایهاپـس  هک  یتالکـشم 

رب « ّرَع » هشیر زا  تسا  راع  بیع و  ياـنعم  هب  « هّرعم ( .» 2  } ِهَّرَعَم ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإ  ْمُْکَیلِإ َو  ُأَْربَأ  اَنَأ  َو  ( ؛») دنناسرب یـسک  هب  ینایز  دـنرادن 
نایز و هنوگ  ره  هب  هتفای و  هعـسوت  سپـس  هدـش  هتفرگ  تسا  یتسوپ ) يرامیب  یعون   ) برج يرامیب  يانعم  هب  لصا  رد  هک  « رـش » نزو

( . ِْشیَْجلا  { تسا هدش  قالطا  يراع  یبیع و  ررض و 

: دیامرف یم  دراد و  یم  نایب  دروخ  یم  مکح  نیا  هب  هک  ار  ییانثتسا  اهنت  ماما  هاگ  نآ 

زا ناشزاین  رادـقم  هب  دـنناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک   ) دـنباین دوخ  ندرک  ریـس  يارب  یهار  دـنوش و  هنـسرگ  تخـس  اـهنآ  هکنیا  زج  »
( . ِهِعَبِش َیلِإ  ًابَهْذَم  اَْهنَع  ُدِجَی  َال  ، ِّرَطْضُْملا ِهَعْوَج  ْنِم  اَّلِإ  ( ؛») دنریگرب هرهب  امش  لاوما 

رارق ریـسم  رد  هک  یمدرم  هب  یتمحازم  هنوگ  چیه  هک  هدروآ  نایم  رد  رکـشل  هب  دـیکا  شرافـس  زا  نخـس  تسخن  ماما  بیترت  نیا  هب 
ریسم رد  هک  ار  یمدرم  هفیظو  سپس  هدومرف  دننک  یم  فّلخت  نامرف  نیا  زا  هک  یناسک  زا  رفنت  يرازیب و  زاربا  دنشاب و  هتشادن  دنراد 

تمدخ رد  اهنآ  اریز  ، دننکن غیرد  اهنآ  زا  تشاد  رارطضا  دح  رد  يزیچ  هب  زاین  رکشل  رگا  هکنیا  نآ  هدرک و  صخشم  زین  دنراد  رارق 
.دنربب دوخ  اب  ینالوط  ياهرفس  رد  ار  شیوخ  جاتحی  ام  مامت  دنناوت  یمن  دنمدرم و 

هب روتـسد  ود  ، رکـشل هاـگآان و  ناـناوج  ًاـصوصخم  مدرم  ناـیم  رد  يریگرد  هنوـگ  ره  زا  يریگوـلج  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ملظ هب  ار  يزیچ  نایرکشل )  ) نانآ زا  یسک  هاگره  نیاربانب  :» دیامرف یم  ، دهد یم  قطانم  نیا  تاکز  يروآ  عمج  نارومأم  نامکاح و 

هک يدراوم  رد  ناشیا  هب  ضرعت  نایهاپـس و  هب  نادرخ  یب  ندـناسر  نایز  زا  نینچمه  دـیراد و  زاـب  راـک  نیا  زا  ار  وا  دریگب  مدرم  زا 
(1  } اُولِّکَنَف ( ؛») دنزاس فرطرب  ار  اهنآ  زاین  دنفظوم  مدرم  دـنراد و  دـیدش  زاین  هک  يدراوم  رد   ) دـیریگب میا  هدرک  انثتـسا  اهنآ  يارب 

ماجنا زا  عنم  ببـس  تازاجم  هک  اجنآ  زا.تسا  هدـمآ  ندومن  عنم  يانعم  هب  هاگ  ندرک و  تازاجم  يانعم  هب  « لـیکنت » هشیر زا  « اولِّکَن .»
هدش هتفرگ  ناویح  ماجل  يانعم  هب  « لکا » نزو رب  « لْکَن » هشیر زا  لصا  رد  ددرگ و  زاب  انعم  کی  هب  ود  ره  تسا  نکمم  دوش  یم  يراک 
ًاْملُظ ًاْئیَـش  ْمُْهنِم  َلَواَنَت  ْنَم   { تسا ندرک  عنم  يانعم  نامه  بسانم  الاب  هلمج  رد  لاح  ره  هب.تسا  نشور  الاب  یناـعم  اـب  شطاـبترا  و 

( . ْمُْهنِم ُهاَْنیَْنثَتْسا  اَمِیف  ْمَُهل  ِضُّرَعَّتلا  ،َو  ْمِِهتَّراَضُم ْنَع  ْمُِکئاَهَفُس  َيِْدیَأ  اوُّفُک  ،َو  ْمِهِْملُظ ْنَع 

ای مدرم  لاوما  زا  یـضعب  نایهاپـس  زا  یـضعب  هاـگ  دریگ ؛ تروص  نیفرط  زا  یتاـفّلخت  تسا  نکمم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا  نشور 
يراددوخ اهنآ  هب  يرورض  ییاذغ  داوم  نداد  زا  یتح  نادان  دارفا  تسا  نکمم  هاگ  دنریگب و  اهنآ  زا  ملظ  هب  ار  تمیق  نارگ  يایـشا 
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یم روتـسد  لحم  ره  نامکاح  هب  ماما.ددرگ  لحم  رد  شروش  بابـسا  تسا  نکمم  لـمع  ود  نیا  زا  کـی  ره.دـنوش  ریگرد  هدرک و 
.دننک يریگولج  راک  ود  نیا  زا  دهد 

يریگرد شروش و  هب  رجنم  هکنیا  يارب  دـننک  يریگـشیپ  نآ  زا  دـنناوتن  نامکاح  دوش و  عقاو  ییاـه  متـس  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا 
ار دوخ  تایاکش  متکرح ؛ رد  هاپس ) نایم  رد  ای   ) هاپس رس  تشپ  دوخ  نم  و  :» دیازفا یم  نخـس  نیا  همادا  رد  ، دوشن مدرم  هاپـس و  نایم 

دیتسین نآ  عفد  رب  رداق  نم  ادخ و  کمک  هب  زج  امش  هچنآ  رد  دسر و  یم  امش  هب  هاپـس  يوس  زا  یمتـس  هک  اجنآ  دیروآ و  نم  شیپ 
دینک هعجارم  نم  هب 

تسا و طـسو  رد  ناـیم و  رد  ياـنعم  هب  « رهظا ( .» 1  } ِرُهْظَأ َْنَیب  اـَنَأ  َو  ( ؛» هّللاءاـش نا  مهد  یم  رییغت  ار  نآ  دـنوادخ  يراـی  هب  نـم  هـک 
الاب هلمج  رد.متـسه  امـش  هب  کیدزن  ینعی  متـسه  امـش  نایم  رد  نم  : دیوگ یم  دشاب  یتیعمج  کیدزن  ناسنا  هک  يدراوم  رد  یهاگ 

ای ندیسر  يانعم  هب  « ورـس » نزو رب  « ورَع » هشیر زا  « ْمُکارَع ( .» 2  } ْمُکاَرَع اَم  ،َو  ْمُکَِملاَظَم ََّیلِإ  اوُعَفْراَف  ِْشیَْجلا   { تساـنعم نیمه  ، بساـنم
اَنَأَف ، ِیب ِهّللِاب َو  اَّلِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطت  َال  اَـم  ،َو  ْمِهِْرمَأ ْنِم  ْمُُکِبْلغَی  اَّمِم   { تسا هدیـسر  امـش  هب  ینعی  « مکارع » ـالاب هلمج  رد  تسا و  ندـناسر 

( . ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، ِهّللا ِهَنوُعَِمب  ُهُرِّیَغُأ 

دراو ناتدوخ  دیابن  دیراد  یتیاکش  رگا  ؛ دنهد همادا  دوخ  ملظ  هب  دنناوت  یمن  ناملاظ  دراد و  تسرپرـس  مالـسا  روشک  هکنیا  هب  هراشا 
مناسرب و رادـقح  هب  ار  قح  هنالداع  يرواد  اـب  اـت  دـیروآ  نم  دزن  ار  تایاکـش  هکلب  ، دوش یم  جرم  جره و  هب  رجنم  هک  دـیوش  لـمع 

.مشخب ییاهر  ار  مولظم  مهد و  رفیک  ار  ملاظ 

متـس و ملظ و  زا  يریگولج  مدرم و  قوقح  قاقحا  شمارآ و  مظن و  ظفح  يارب  ماما  ریبدـت  تیاهن  رب  هاوگ  انعم  رپ  هاتوک و  همان  نیا 
دح هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تاعیاض  اه و  تمحازم  دوش  لـمع  شیاوتحم  هب  رگا  هک  تسا  یمالـسا  روشک  رد  جرم  جره و  هنوگره 

هنوگ ره  هک  دنتـشاذگ  یم  دازآ  ار  اهنآ  ، روج نایهاپـس  رطاخ  بلج  يارب  هک  روج  ماّکح  زا  يرایـسب  سکع  هب.دیـسر  دـهاوخ  لـقا 
دوش ببـس  رما  نیمه  دـنریگب و  روز  هب  ار  اهنآ  ياهبنارگ  لاوما  هاگ  دـنراد و  اور  دـندوب  هار  ریـسم  رد  هک  یمدرم  رب  یمتـس  ملظ و 

.دننک تکرش  اهنآ  رکشل  رد  عمط  بابرا  زا  يرتشیب  دارفا 

فرطرب حیحـص  يرواد  اـب  دوـش  یم  ادـیپ  لـحم  مدرم  داـحآ  يارب  هک  ار  یتالکـشم  دـنناوت  یم  یلحم  ماـکح  تسا  هّجوـت  ناـیاش 
جرم و جره و  أشنم  مه  زاـب  دنتـسیاب  رکـشل  لـباقم  رد  دـنهاوخب  اـهنآ  دوش و  ادـیپ  مدرم  هاپـس و  ناـیم  یتالکـشم  رگا  یلو  ؛ دـنزاس
دـننکن و تلاـخد  روما  نیا  رد  تاـکز  يروآ  عمج  نارومأـم  لـحم و  ناـمکاح  هک  دـهد  یم  روتـسد  ماـما  اذـل  ، دوـش یم  يریگرد 

.تساراد ار  باطخلا  لصف  عطاق و  مکح  هک  دنربب  ماما  دزن  ار  تایاکش 

مدرم لاوما  زا  نایهاپس  هدافتسا  یگنوگچ  هتکن :

يویند و تیلوئـسم  نامـض و  بجوم  تسین و  زیاج  اـهنآ  تیاـضر  نودـب  نارگید  لاوما  رد  فرـصت  هنوگ  ره  مالـسا  رد  میناد  یم 
هب ناشهار  ریـسم  رد  هک  یمدرم  لاوما  زا  نایهاپـس  دش  یم  هداد  هزاجا  قباس  رد  هنوگچ  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح.تسا  يورخا 

.دننک هدافتسا  اهنآ  تیاضر  نودب  دنتشاد  رارق  دربن  نادیم  يوس 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4551 

http://www.ghaemiyeh.com


نادیم ات  هاپـس  تکرح  ادبم  هلـصاف  دوب و  ییادتبا  یحطـس و  رایـسب  هیلقن  لیاسو  هتـشذگ  رد  ًالوا  اریز  ، تسا نشور  لاؤس  نیا  خساپ 
نایهاپـس زاین  دروم  لیاسو  ریاس  ییاذـغ و  داوم  همه  نآ  ییاج  هباج  ناکما  دوب و  دایز  رایـسب  هاـگ  مالـسا  ياـهزرم  زا  عاـفد  دربن و 

مدرم ّتینما  ظفح  يارب  مالسا و  روشک  زا  عافد  ناونع  هب  هاپـس  ًایناث.دوبن  ریذپ  ناکما  ییادتبا  لیاسو  نآ  اب  ینالوط  تدم  کی  يارب 
اهنآ دنریگب و  مدرم  زا  ار  دوخ  تایرورض  دنتشاد  قح  اهنآ  دوب و  مدرم  شود  رب  اعبط  اهنآ  هنیزه  نیاربانب  دندوب ، یناشف  ناج  هدامآ 

.دنرادرب اهنآ  لاوما  زا  ار  دوخ  قح  دنتسناوت  یم  نایهاپس  دندوبن  یضار  رگا  یتح  دنشاب  یضار  هک  دندوب  فظوم 

يدایز تمحز  نودب  زورما  لیاسو  اب  اهزاین  لمح  ناکما  هدش و  هاتوک  ریسلا  عیرـس  هیلقن  لیاسو  ببـس  هب  اه  هلـصاف  هک  زورما  یلو 
مکح دوش و  یمن  ساسحا  يزیچ  نینچ  هب  يزاین  ، دـنراد يا  هبرجت  اـب  مظنم و  یتاکرادـت  نارومأـم  اـه  شترا  ماـمت  هتـشگ و  مهارف 

.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  بصغ  تمرح 

دوش و دراو  یضارا  نیا  هب  یتاراسخ  دنرذگب و  مدرم  دابآ  یـضارا  زا  نمـشد  هب  هلمح  يارب  مالـسا  نایرکـشل  هک  دراد  ناکما  یلو 
ناوت لاملا  تیب  هچنانچ  هتبلا.دـنک  یم  ادـیپ  ار  قباس  ناـمز  ياـهزاین  ناـمه  مکح  زاـب  دـشاب  يرورـض  رگا  رما  نیا  هک  تسا  نشور 

.دزادرپب اهنآ  ناربج  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  اه  تراسخ  ناربج 

هدروخ تسکش  هدنامرف  زا  شهوکن  : 61 همان

عوضوم

.هراغلا ابلاط  ودعلا  شیج  نم  هب  زاتجی  نم  عفد  هکرت  هیلع  رکنی   ، تیه یلع  هلماعوه  یعخنلا و  دایز  نب  لیمک  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

ماما تولخ  رد  و  دوب ، نیعبات  ناگرزب  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هدـیزگرب  نارای  زا  دایز  نب  لیمک   } یعخن دایز  نب  لیمک  هب  همان  )
ثراح وا  ردارب  هک  تسا  نآ  خیرات  ياهتربع  زا  دش و  دیهش  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  روتـسد  هب  يرجه  لاس 82  رد  هک  تشاد  هار 

نیب يزرم  ياهرهش  زا  یکی  « } تیه  » رادنامرف .دیرب ،} رس  هفوک  رد  ار  ملسم  نادنزرف  ود  هک  دوب  كاّفس  هدولآ و  یصخش  دایز  نب 
رد وا  شهوکن  و  .دـنتفر } یم  بلح  هب  اجنآ  زا  اـه  ناوراـک  هک  تسا  يداـمز  تلاـیا  ءزج  هزورما  هک  تارف  راـنک  رد  ماـش  قارع و 

( دش هتشون  يرجه  لاس 38  رد  هک  ماش  مجاهم  نایرکشل  اب  هلباقم  كرت 

همان نتم 

َکَلیِطعَت اَیِـسِیقِرق َو  ِلهَأ  یَلَع  َهَراَغلا  َکَیِطاَعَت  ّنِإ  ٌّربَتُم َو    ٌ يَأر ٌرِـضاَح َو  ٌزجََعل    َ ِیُفک اَم  ُهَفّلَکَت  َو    َ ُّیلو اَم  ِءرَملا  َعِییـضَت  ّنِإَف  ُدـَعب  اـّمَأ 
یَلَع َِکئاَدعَأ  نِم  َهَراَغلا  َداَرَأ  نَِمل  ًارسِج  َترِص  دَقَف  ٌعاَعَـش    ٌ يَأَرل اَهنَع  َشیَجلا  ّدُرَی  َال  اَهُعَنمَی َو  نَم  اَِهب  َسَیل  َكاَنّیلَو  ِیّتلا  َکَِحلاَسَم 

ِِبناَجلا ِبیِهَم  َال  ِبِکنَملا َو  ِدیِدَش  َریَغ  َِکئاَِیلوَأ 

450 ص :
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ِهِریِمَأ نَع  ٍزُجم  َال  ِهِرصِم َو  ِلهَأ  نَع  ٍنغُم  َال  ًهَکوَش َو  ّوُدَِعل  ٍرِساَک  َال  ًهَرُغث َو  ّداَس  َال  َو 

اه همجرت 

یتشد

جراخ وا  ّتیلوؤسم  زا  هک  يراک  رد  يراشفاپ  و  تسوا ، هدـهع  رب  هک  ییاهراک  ماـجنا  رد  ناـسنا  یتسـس  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
نیب هقطنم  رد  تسا  يرهـش  اـسیقرق : « } اـسیقرق  » مدرم جاراـت  هب  وـت  مادـقا  تسا .  رگناریو  هشیدـنا  و  راکـشآ ، یناوتاـن  هناـشن  تسا ،

نآ رب  ار  وت  هک  ییاهزرم  زا  يرادـساپ  ندرک  اهر  لباقم  رد  .ماش } قارع و  یناگرزاب  هار  رـس  تارف  روباخ و  رهن  ياهتنا  رد  نیرهنلا 
وت تسا .  لطاب  يا  هشیدنا  دزاس ، رود  اهزرم  نآ  زا  ار  نمشد  هاپس  و  دنک ، ظفح  ار  اجنآ  ات  تسین  اجنآ  رد  یسک  میدوب و  هدرامگ 

یتبیه هن  و  دننک ، دربن  وت  اب  هک  يراد  یتردق  هن  دنروآ ، مجاهت  تناتسود  رب  دنرذگب و  نآ  زا  وت  نانمشد  هک  يا  هدش  یلپ  اجنآ  رد 
ياهزاین هن  ینکشب ، مه  رد  یناوت  یم  ار  نمشد  تکوش  هن  و  ینک ، ظفح  یناوت  یم  ار  يزرم  هن  دنزیرگب ، دنسرتب و  وت  زا  هک  يراد 

 . يراد یم  هگن  یضار  ار  دوخ  ماما  هن  و  ینک ، یم  تیافک  ار  تراید  مدرم 

يدیهش

هتشذگ و وا  تیرومأم  هزوح  زا  هک  ار  نمشد  نایهاپـس  ارچ  هک  دریگ  یم  هدرخ  وا  رب  ماما  .دوب  تیه  لماع  وا  بناج  زا  هک  یماگنه 
هدهع دراد و  هدهع  رب  ار  هچنآ  یمدآ  ندراذگاو  دعب ، اما  .تسا  هدنارن  دوخ  نیمزرس  زا  هدراذگاو و  دنا  هتفر  ناناملسم  تراغ  يارب 
مدرم تراـغ  رد  وت  يریلد  .راـکبان  هاـبت و  يا  هشیدـنا  راکـشآ و  تسا  ییناوتاـن  درازگ ، دـیاب  يرگید  هک  ار  يراـک  يو  ندـش  راد 

رود نآ  زا  ار  نمشد  هاپـس  و  دیاپب ، ار  نآ  هک  تسین  اجنآ  رد  یـسک  و  میا ، هدرامگ  نآ  رب  ار  وت  هک  ییاهزرم  ندرک  اهر  ایـسیقرق و 
.درب تراغ  تناتـسود  رب  درذگب و  نآ  زا  دهاوخ  هک  ره  تنانمـشد  زا  ات  يا  هدش  یلپ  وت  .اسران  يا  هشیدنا  تساطخ و  ییأر  دیامن ،

یناوـت ار  نمـشد  تکوـش  هن  تسب ، یناوـت  ار  يزرم  هن  .دـنزیرگ  تشیپ  زا  دنـسرت و  وـت  زا  هن  دـنزیتسب ، وـت  اـب  هک  يراد  یتردـق  هن 
.ینادرگ یضار  ار  دوخ  ریما  یناوت  هن  و  یناوت ، ندروآ  رب  ار  رهش  مدرم  زاین  هن  .تسکش 

یلیبدرا

هک یسک  عفد  رب  وا  ندرک  كرت  زا  دنسروخان  وا و  رب  دوب  رکنم  هک  تارف  یحاون  زا  تسیرهـش  هک  تیهرب  دوب  ترـضح  لماع  وا  و 
عیاض هک  یتسردب  سپ  تاولص  دمح و  زا  سپ  اما  داسف  دوب و  تراغ  بلاط  هک  لاح  نآ  رد  نمشد  رکشل  زا  رهش  نآب  تشذگ  یم 

تراغ رب  وت  ندش  یـضار  ینعی  هدش  هدرک  تیافک  هک  يزیچب  وا  ندیـشک  جنر  نآ و  رب  هدـش  هتخاس  یلاو  هک  ار  يزیچ  درم  ندرک 
ماش و زا  تسیا  هریزج  هک  اسیقرق  لها  رب  ار  تراغ  وت  نتفرگ  ارف  هک  یتسردب  دـساف و  تسیار  هدامآ و  تسیزجع  هنیآ  ره  رهـش  نآ 

هکنآ هن  دنک و  نمشد  عنم  هک  یـسک  ار  اجنآ  تسین  هک  نآ  رب  ار  وت  ما  هتخاس  یلاو  هک  یئاج  رد  ار  ناراد  حالـس  وت  نتـشاذگ  ورف 
هک اریـسک  رم  تسروبع  لحم  هک  لپ  لثم  هتـشگ  هک  قیقحتب  سپ  ناماس  یب  هدنکارپ و  تسیئار  هنیآ  ره  اجنآ  زا  ار  رکـشل  دنادرگب 
ات وت  یلاوح  بناج و  تبیه  اـب  نمـشد و  عفد  رد  وت  شود  تخـس  تسین  هک  دوخ  ناتـسود  رب  وت  نانمـشد  زا  ار  تراـغ  هدرک  هدارا 

ریما زا  هدننک  تیافک  هن  دوخ و  رهـش  لها  زا  هدننک  زاین  یب  هن  ار و  وا  توق  تسنمـشد  هار  هک  هنخر  هدننک  دـس  هن  نآ و  زا  دنـسرتب 
دوخ
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یتیآ

نیمزرسزا هک  نمشد  رکشل  ندرکن  عنم  ببس  هب  ار  وا  دوب  تیهرب  وا  لماع  هک  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  (ع ) ترـضح نآ  زا  يا  همان 
: دنک یم  شنزرس  هتفر ، ناناملسم  تراغ  هب  هتشذگ و  وا 

، دزادرپب تسا ، نارگید  هدهع  رب  شنداد  ماجنا  هک  يراک  هب  دزاس و  هابت  دنا  هتـشاذگ  وا  هدـهع  رب  هک  ار  يراک  هک  یـسک  .دـعب  اما 
هداد نامرف  اهنآ  ظفح  هب  ار  وت  هک  ییاهزرم  ندرک  اهر  ایـسیقرق و  رب  تندرک  زات  تخات و  .صقان  يا  هشیدـنا  اب  تسا  يدرم  ناوتاـن 
یلپ هباثم  هبوت  .تسوت  هشیدـنا  ییاسران  ناشن  دـنکن ، عنم  نآ  زا  ار  نمـشد  رکـشل  درادـن و  ساپ  ار  اـهنآ  سک  هک  يا  هنوگ  هب  میا ،
چیه ناوت  ار  وت  هک  تسا  هنوـگچ  .درذـگ  یم  لـپ  نآ  زا  دروآ ، تخاـت  تناتـسود  رب  دـهاوخب  تنانمـشد  زا  سک  ره  هک  يا  هدـش 
زاین هن  .دروآ  یناوتن  تسکـش  نمـشد  تکوش  رب  تسب و  یناوتن  ار  يزرم  .تسین  لد  هب  یمیب  وت  تباهم  زا  ار  سک  تسین و  يراـک 

.مالسلاو .تخاس  یناوت  دونشخ  ار  دوخ  هدنامرف  هن  يروآ و  یم  رب  ار  رهش  مدرم 

نایراصنا

خیبوت دنا  هتفر  ناناملسم  جارات  يارب  هتشذگ و  وا  هقطنم  زا  هک  نمـشد  نتـشاذگاو  تلع  هب  ار  وا  ، دوب تیه  رد  وا  لماع  هک  یتقو  هب 
دنک یم 

یناوتان ، هدش راذگاو  يرگید  هب  هک  يراک  تمحز  ندیـشک  شود  رب  ،و  دنا هداهن  شا  هدهع  رب  ار  هچنآ  یمدآ  ندومن  عیاض  ، دعب اما 
لها هب  تزات  تخات و   . تسا هدننک  كاله  يا  هیرظن  ،و  راکشآ

اهنآ زا  ار  نمـشد  هاپـس  دنک و  ظفح  ار  اهنآ  هک  تسین  یـسک  میا و  هداد  تموکح  اهنآ  رب  ار  وت  هک  ییاهزرم  يراذـگاو  ،و  ایـسیقرق
هن ،و  تسا ییاناوت  يوزاب  ار  وت  هن  ، يا هدش  لپ  دندوب  تناتسود  تراغ  ناهاوخ  هک  تنانمشد  يارب   . تسردان تسا  يرکف  دنادرگرب 

شرهـش لـها  درد  هب  هک  يدوب  یمکاـح  هن  ،و  یتسکـش ار  نمـشد  تکوـش  هن  یتـسب و  ار  يزرم  هن  ، یـسرت وـت  هیحاـن  زا  ار  نمـشد 
 . مالسلا و.ینک  تیافک  ار  يراک  دوخ  ریما  زا  یناوت  یم  هن  ،و  دروخب

حورش

يدنوار

بـصن هلحم  اهعنمی  نم  اهل  سیل  هلوق  .کلهم و  يا  ربتم  وهف  هتکلها ، هتربت : .دلب و  ایـسیقرق  .تارفلا و  یلع  دلب  مسا  رـسکلاب  تیه  و 
کیطاعت و نا  ربخ  وه  و  قرفتم ، يا  عاعش : يار  .مهحالس و  اهیف  رکاسعلا و  اهب  نوکی  یتلا  دالبلا  یه  و  کحلاسم : نم  .لاحلا  یلع 

.رهاظ هاوس  ام 

يردیک

هب عاعش : يار  .هحلسالا  باحصا  اهب  میقی  یتلا  روغثلا  حلاسملا : .هوهلا  نم  اهلصا  یعمصالا : لاق  تارفلا  یلع  دلب  مسا  رـسکلاب  تیه :
.قرفتی يا  نیشلا  حتف 
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مثیم نبا 

هب وا  شنزرس  رد  دوب ، تیه  رهش  رازگراک  راوگرزب  نآ  فرط  زا  هک  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
هک نیا  دعب  اما   ) هدنکارپ عاعش : هابت  دوبان و  ربتم : .دندوب  هدرک  روبع  وا  ورملق  زا  هک  زات  تخات و  زا  نمـشد  هاپـس  نتـشادنزاب  رطاخ 

یناوتان ناشن  دوخ  دتفیب ، تمحز  هب  تسین  نآ  روخرد  هک  يراک  رد  دهدب و  تسد  زا  تسا  هدش  هرامگ  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  ناسنا 
هک ییاهزرم  نتشاذگ  اهر  ایسیقرق و  هب  تبـسن  وت  زات  تخات و  هک  یتسارب  .تسا  روآ  گرم  رگناریو و  هشیدنا ي  يار و  راکـشآ و 

هتفشآ يریبدت  هتخاس ، یمن  رود  اهنآ  زا  ار  نمـشد  هاپـس  درک و  یمن  ظفح  ار  اهنآ  یـسک  هک  یلاح  رد  يدوب ، اهنآ  تظافح  رومام 
هن يدوب و  یمکحم  هناوتـشپ ي  هن  هک  یلاح  رد  يا ، هتـشگ  تناتـسود  لواپچ  يارب  تنانمـشد  روبع  يارب  یلپ  وت  تقیقح  رد  .تسا 
رهش مدرم  هک  يدوب  یـسک  هن  یتسکـش و  مه  رد  ار  نمـشد  هوکـش  هن  یتسب و  ار  نارگتراغ  هاگرذگ  هن  .تشاد  سرت  وت  زا  یـسک 
همان زاغآ  رد  هک  نادـب  ربتم  دـعب …  اما  ترابع : مالـسلاو .) يداد  ماجنا  يراک  دوخ  هدـنامرف  بناـج  زا  هن  و  ینک ، زاـین  یب  ار  دوخ 

هدز و رـس  وا  زا  هک  يا  هحماسم  يراک و  ماجنا  رطاخ  هب  ار  وا  دـهاوخ  یم  لامجا ، روط  هب  تسا ، هدـنیوگ  کی  شور  هک  روطناـمه 
، تسا هدوب  نآ  زا  رتمهم 

زا ار  وا  یهگناو  عاعش  کیطاعت …  نا  و  ترابع : نیا  اب  تسا  هدرک  نایب  لیصفت  روط  هب  همان  زا  ار  دوخ  فده  هگنآ  .دنک  شنزرس 
روبع رابتعا  هب  ار  لپ  ظـفل : یلپ ، تروص  هب  وا  ندوب  - 1 تسا : هتـشاد  رذحرب  اهییاوران  دساف و  ياهدمایپ  لیلد  هب  يا  هشیدـنا  نینچ 

زا تسا ، زاجم  زین  نآ  دنا ، هدرک  تیاور  ارسح  ارسج ، ياج  هب  یضعب : .تسا و  هدروآ  هراعتسا  شفده  تمس  هب  وا  ورملق  زا  نمـشد 
هدیاف یب  گنج  سابل  شـشوپ و  دننام  يو  سپ  تسا ، یهت  دنک ، بیقعت  ار  نمـشد  هک  ییاهزابرـس  زا  وا  ياهناگداپ  هک  تهج  نآ 
هوکش .هتبسن 4 - ار  زرم  هاگرذگ  هک  یسک  یتبیه 3 - نینچمه  و  تسا ، ناوتان  وا  هک  نیا  زا  هیانک  درادن ، يراوتسا  تشپ  .تسا 2 -

زا و  - 6 هتخاسن .) مهارف  ار  مدرم  زا  عافد  بابسا   ) هدرکن زاین  یب  ناشنانمشد  عفد  رد  ار  شرهش  مدرم  .هتسکشن 5 - مه  رد  ار  نمشد 
.هدادن ماجنا  ار  يراک  دوخ  هدنامرف  بناج 

دیدحلا یبا  نبا 

اَم ُهَفُّلَکَت  َیِّلُو َو  اَم  ِءْرَْملا  َعِییْـضَت  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  هراغلل  ابلاط  ودـعلا  شیج  نم  هب  زاتجی  نم  عفد  هکرت  هیلع  رکنی  تیه  یلع  هلماع  وه  و 
[ اََهل  ] َْسَیل َكاَْنیَّلَو  ِیتَّلا  َکَِحلاَسَم  َکَلیِطْعَت  اَیِسِیقِْرق َو  ِلْهَأ  یَلَع  َهَراَْغلا  َکَیِطاَعَت  َّنِإ  ٌرَّبَتُم َو  ٌْيأَر  ٌرِضاَح َو  ٌزْجََعل  َیِفُک 

ِبِْکنَْملا ِدیِدَش  َْریَغ  َِکئاَِیلْوَأ  یَلَع  َِکئاَدْعَأ  ْنِم  َهَراَْغلا  َداَرَأ  ْنَِمل  ًارْسِج  َتْرِـص  ْدَقَف  ٌعاَعَـش  ٌْيأََرل  اَْهنَع  َْشیَْجلا  ُّدُرَی  اَهُعَنْمَی َو َال  ْنَم  اَِهب 
.ِهِریِمَأ ْنَع  ٍزُْجم  َو َال  هرصنلا } .» یف د« ( 1 ِهِرْصِم {  ِلْهَأ  ْنَع  ٍنْغُم  ًهَکْوَش َو َال  ٍّوُدَِعل  ٍرِساَک  ًهَْرُغث َو َال  ٍّداَس  ِِبناَْجلا َو َال  ِبیِهَم  َو َال 

 [ هبسن دایز و  نب  لیمک  ]

نب هلعو  نب  ورمع  نب  عخنلا  نب  کلام  نب  دعس  نب  نابهص  نب  ثراحلا  نب  کلام  نب  دعس  نب  مثیه  نب  لیهـس  نب  دایز  نب  لیمک  وه 
ناک هعیـشلا و  نم  لتق  نمیف  بهذـملا  یلع  جاجحلا  هلتق  هتـصاخ و  هتعیـش و  یلع ع و  باحـصأ  نم  ناـک  ددأ  نب  کـلام  نب  دـلاخ 

ام ربجی  نأ  لواحی  اهدری و  قارعلا و ال  فارطأ  بهنت  هیواعم  ایارـس  هیلع  رمی  افیعـض  ناک  تیه و  یلع  یلع ع  لماع  دایز  نب  لیمک 
ریغی نأب  فعضلا  نم  هدنع 
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زجعلا نم  نإ  لاق  هلعف و  نم  کلذ  رکنأف ع  تارفلا  یلع  یتلا  يرقلا  نم  اهارجم  يرجی  ام  ایسیقرق و  لثم  هیواعم  لامعأ  فارطأ  یلع 
هروس ( 1 ِهِیف {  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه  َّنِإ  یلاـعت  لاـق  کـلاهلا  ربتملا  هفیلکت و  نم  سیل  اـم  فلکتی  هیلو و  اـم  یلاولا  لـمهی  نأ  رـضاحلا 

. { . فارعألا 139

.اهتیامحل دنجلا  نم  هفئاط  اهیف  ماقی  یتلا  عضاوملا  یه  هحلسم و  عمج  حلاسملا  و 

 . قرفتم يأ  حتفلاب  عاعش  يأر  و 

هیلع رمی  هب و  ربعی  نم  عنمی  رـسجلا ال  نأ  امک  روسجلا و  یلع  سانلا  ربعی  امک  ودـعلا  کـیلع  ربعی  يأ  ارـسج  ترـص  دـق  هل  لاـق  مث 
.تنأ كاذکف 

ففخف زمهلاب  ئزجم  لصألا  نغم و  فاک و  زجم  هملثلا و  هرغثلا  و 

یناشاک

لماع وا  و  تیه ) یلا  هلماع  وه  و   ) دایز نب  لیمک  يوس  هب  هداتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  و  یعخنلا ) دایز  نب  لیمک  یلا  )
ندرک و كرت  هب  یـضرمان  وا و  رب  دوـب  رکنم  هک  هکرت ) هیلع  رکنی   ) تارف یحاوـن  زا  تسا  يرهـش  هک  تیه )  ) رب دوـب  ترـضح  نآ 
رد هراغلل ) ابلاط   ) نمشد رگشل  زا  ودعلا ) شیج  نم   ) هدلب نآ  هب  تشذگ  یم  هک  یسک  عفد  هب  هب ) زاتجی  نم  عفد   ) وا ندشن  ضرعتم 

( ءرملا عییـضت  ناف   ) یهانپ تلاسر  ترـضح  رب  تاولـص  یهلا و  شیاتـس  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) داسف دوب و  تراغ  بلاط  هک  لاح  نآ 
( یفک ام   ) وا ندیـشک  جنر  و  هفلکت ) و   ) نآ رب  تسا  هدـش  هتخاس  یلاو  هک  ار  يزیچ  یلو ) ام   ) درم ندرک  عیاض  هک  یتسرد  هب  سپ 

يزجع هنیآ  ره  رضاح ) زجعل   ) نمشد عنم  زا  درک  ناوت  تیافک  هجوت  كدنا  هب  هک  يزیچ  هب  ینعی  .هدش  هدرک  تیافک  هک  يزیچ  هب 
تراغ وت  نتفرگارف  هک  یتسرد  هب  و  هراغلا ) کیطاعت  نا  و   ) هداتفارود رابتعا  زیح  زا  دـساف و  تسا  ییار  و  ربتم ) يار  و   ) هدامآ تسا 

نتشاذگ ورف  و  کلیطعت ) و   ) رهش نآ  تراغ  رب  وت  یتسه  یـضار  ینعی  ماش - ریازج  زا  تسا  هزیزج  نآ  هک  ایـسیقرق -) لها  یلع   ) ار
رم تسین  هک  اهعنمی ) نم  اهل  سیل   ) اجنآ رب  ار  وت  میا  هتخاس  یلاو  هک  ییاـجنآ  رد  ار  نآ  راد  حالـس  كاـنیلو ) یتلا  کـحلاسم   ) وت

اجنآ

ییار هنیآ  ره  عاعش ) يارل   ) اجنآ زا  ار  رگشل  دنادرگب  هکنآ  هن  و  اهنع ) شیجلا  دری  و ال   ) ار نآ  دنک  عنم  هک  ینمشد  ینعی  یسک ، ار 
تـسا روبع  لحم  هک  لپ ، لثم  يا  هدیدرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  ارـسج ) ترـص  دقف   ) مامتان تسا  يراک  ناماس و  یب  هدنکارپ و  تسا 
دیدـش ریغ   ) وـت ناتـسود  رب  کـئایلوا ) یلع   ) وـت نانمـشد  زا  کئادـعا ) نم   ) دـنک تراـغ  هدارا  هک  ار  یـسکرم  هراـغلا ) دارا  نـمل  )

تبیهاب هن  و  بناجلا ) بیهم  و ال   ) نانمشد عفد  رب  توق  مدع  زا  تسا  تیانک  نیا  وت  شود  تسین  تخـس  هک  لاح  نآ  رد  بکنملا )
و  ) اجنآ رد  تسا  نمشد  هار  هک  ار  هنخر  هدننکدس  هن  و  هرغث ) داس  و ال   ) ناودع هورگ  فرط  نآ  زا  دنسرتب  ات  یلاوح  بناج و  تسا 
دوخ و رهش  لها  زا  دننادرگ  زاین  یب  هن  و  هرصم ) لها  نع  نغم  و ال   ) ار نمشد  توق  تکوش و  هدننکش  هن  و  هکوش ) ودعل  رـساک  ال 

( مالسلاو  ) دوخ ریما  زا  هدننک  تیافک  هن  و  هریما ) نع  يزجم  و ال   ) ار ءادعا  عفد 

یلمآ
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ینیوزق

هک ار  یموق  تسا  هدرکن  عفد  ارچ  هک  وا  رب  دـنکیم  ضارتعا  تیه )  ) رب دوب  ترـضح  نآ  لماع  وا  و  تسا ، هتـشون  لیمک  هب  همان  نیا 
: دوب هتفر  رگید  ینمشد  رس  رب  هتشاذگ  یلاخ  ار  دوخ  ياج  تقو  نآ  رد  وا  دالب و  تراغ  يارب  نمشد  رکشل و  زا  وا  دلبب  دنا  هتشذگ 

يراک نتفرگ  ندرگ  رب  راکیب  هدینادرگ و  یلاو  نآ  رب  دنا و  هدرپس  وا  هب  ار  هچنآ  صخش  نتـشاذگ  عیاض  هک  یتسردب  سپ  .دعب  اما 
ثعبنم دساف  تسا  ییار  و  ینادن ، راک  رب  لیلد  رضاح  تسا  يزجع  تسا  هدش  هدومن  تیافک  وا  زا  راک  نآ  و  دنا ، هدومرفن  ار  وا  هک 

رب ارت  میا  هتخاس  یلاو  هک  فوخم  ياهدحرس  نتشاذگ  لطعم  ایـسیقرق و  لها  رب  وت  ندرب  تراغ  هک  یتسردب  يدنمدرخ و  روصق  زا 
ییار دنارب  وا  زا  هناگیب  رکـشل  دنک و  عفد  وا  زا  نمـشد  رـش  دـلب و  لها  دـلب و  تیامح  هک  یـسک  اجنآ  رد  دـشابن  هک  یتیثیح  هب  نآ 
هلجد یلاوح  رد  تیه )  ) نوچ تناتسود  رب  تنانمـشد  زا  تراغ  نابلاط  يارب  یتشگ  يرـسج  قیقحت  هب  وت  باوصان  هدنکارپ و  تسا 

ات يداد  شود  يدش  رسج  ياجب  وت  هک  دنکیم  نآ  هب  شنزرس  ار  وا  ندرک  رذگ  ناوتن  عضوم  نآ  زا  رـسج  یب  تسا و  عقاو  تارف  ای 
، نتسب يرغث  هنخر  ینتسناوت  هن  وت ، بناج  زا  دوبن  یفوخ  وت و  شود  دوبن  تخس  دیدش و  هک  یتلاح  رد  دنتـشذگب  دنداهن و  وت  رب  اپ 

.ندومن تیافک  يراک  دوخ  ریما  زا  هن  ندرک و  زاین  یب  هدوسآ و  یجنر  زا  ار  دوخ  دلب  لها  هن  نتسکش و  نمشد  تکوش  هن  و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

« .هراغلل ابلاط  ودعلا  شیج  نم  هب  زاتجی  نم  عفد  هکرت  هیلع  رکنی  تیه و  یلع  هلماع  وه  یعخنلا و  دایز  نب  لیمک  یلا 

هیلع نینموملاریما  بناـج  زا  دوب  طـباض  وا  یعخن و  داـیز  رـسپ  لـیمک  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  بوـتکم  زا  ینعی و 
وا ندرک  كرت  تهج  زا  وا  رب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  درک  یم  راـکنا  هکنآ  لاـح  تارف و  راـنک  رب  هـعقاو  تـیه ، هـیرق ي  رب  مالـسلا 

.دندوب تایالو  ندرک  تراغ  بلاط  هک  یتلاح  رد  نمشد ، هاپس  زا  وا  یلاوح  زا  تشذگ  یم  هک  یسک  هعفادم ي 

کلیطعت ایـسیقرق و  لها  یلع  هراغلا  کیطاعت  نا  ربتم و  يار  رـضاح و  زجعل  یفک  ام  هفلکت  یلو و  اـم  ءرملا  عییـضت  ناـف  دـعب ، اـما  »
کئادـعا نم  هراغلا  دارا  نمل  ارـسج  ترـص  دـقف  .عاعـش  يارل  اهنع ، شیجلا  دری  اهعنمی و ال  نم  اهل  سیل  كانیلو ، یتلا  کـحلاسم 

نع زجمال  هرصم و  لها  نع  نغم  هکوش و ال  ودعل  رـساک  هرغث و ال  داس  بناجلا و ال  بیهم  بکنملا و ال  دیدش  ریغ  کئایلوا ، یلع 
« .هریما

رایتخا بحاص  هک  ار  يراک  درم  ندرک  عیاـض  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اـما  ینعی 
هنیآ ره  نآ ، هب  ندوبن  رومام  ببـس  هب  وا  زا  تسا  هدـش  هدرک  تیافک  هک  ار  يراـک  وا  ندرب  تقـشم  نآ و  رب  تسا  هدـش  هدـینادرگ 
، ماش يایسیقرق  هیرق ي  لها  رب  ندرب  تراغ  رب  وت  ندرک  تارج  مادقا و  هک  قیقحت  هب  دساف و  تسا  ییار  دوجوم و  تسا  يزجع 

یتلاح رد  نآ ، رب  ار  وت  میا  هدینادرگ  یلاو  هک  ییاهاجنآ  ار ، وت  ناراد  هحلـسا  ياهاج  وت  نتـشاد  یلاخ  لطعم و  اب  یتسین  رومام  هک 
يار و هنیآ  ره  اهنآ ، زا  ار  نمشد  هاپس  دنادرگرب  هک  یسک  هب  اهنآ و  زا  ار  نمشد  دنک  عنم  هک  یـسک  اهناکم  نآ  يارب  زا  تسین  هک 

.وت ناتسود  رب  وت  نانمـشد  زا  ندرب  تراغ  درک  هدارا  هک  یـسک  يارب  زا  لپ  وت  يدیدرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  هدنکارپ ، تسا  يریبدت 
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شود تخـس  یتسین  وت  هک  یتلاح  رد  .وا  يارب  زا  دـش  لپ  ایوگ  سپ  .تارف  راـنک  زا  ندرک  روبع  زا  ار  نمـشد  درکن  عنم  وا  هک  اریز 
هدننکـش ي هن  نمـشد و  رب  هنخر  هدـننکدس ي  هن  تکوش و  توطـس و  اب  ینعی  ولهپ ، تباـهم  اـب  هن  تیمح و  توق و  بحاـص  ینعی 

رما رد  دوـخ  گرزب  ریما و  زا  هدـننک  تیاـفک  هن  نمـشد و  عـفد  زا  ار  دوـخ  رهـش  لـها  هدـننادرگزاین ي  یب  هن  مصخ و  زا  یتـکوش 
.تموکح

یئوخ

ینعم دـیفی  ءاطعلا  نم  لعافت  یطاعتلا :) (، ) فارعالا هیف 139 - مه  ام  ربتم  ءالوه  نا  : ) یلاعت لاق  دـسافلا ، کـلاهلا و  ربتملا :) : ) هغللا
هیف ماقی  يذـلا  عضوملا  هحلـسم : عمج  حـلاسملا ) ، ) نامزلا کـلذ  یف  ماـشلاب  هقحلم  تارفلا  یلع  یتلا  يرقلا  نم  اـسیقرق :) ، ) لواـنتلا

راصف هزمهلا  تففخف  يزجم  هلصا  نغم و  فاک و  زجم :) ، ) هملثلا هرغثلا :) ، ) رثعبملا یف  قرفتملا  عاعـش :) ، ) اهتیامحل دنجلا  نم  هفئاط 
هیلا بوسنملا  وه  اذه  لیمک  ریبکلا : لاجرلا  یلع  هتیشاح  یف  یناهبهبلا  دیحولا  لاق  ینعملا : .زجم  راصف  صقانلا  لالعا  لعا  يزجم و 

یئاهبلا انخیش  لاق  هصاوخ ، مظاعا  نم  وه  هلتقیس و  هناب  هربخا  دق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  جاجحلا و  هلتق  روهـشملا ، ءاعدلا 
نم ناک  هنا  یلع  لدـی  ام  جـهنلا  یف  و  هللا : همحر  يدـج  لاـق  لـماتف ، م ا و ح  هیف : لاـق  هنا  هزیجولا  نم  بجعلا  و  هریغ : هنیعبرا و  یف 

حراشلا لاق  .تیه و  یلع  هل  لماع  وه  هیلا و  هبتک  يذلا  باتکلا  اذه  هللا - همحر  هدوصقم - و  لوقا : .قارعلا  یحاون  ضعب  یلع  هتالو 
باحصا نم  ناک  لاق : مث  ددا ، نب  کلام  یلا  هبسن  درس  و  لیهـس ، نبا  دایز  نب  لیمک  وه  رـصم :) ص 149 ج 17 ط   ) یف یلزتعملا 

هیلع  ) یلع لماعلا  يز  نبا  لیمک  ناک  و  هعیـشلا ، نم  لتق  نمیف  بهذملا  یلع  جاجحلا  هلتق  هتـصاخ ، هتعیـش و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نم هدـنع  ام  ربجی  نا  ربجی  نا  لواحی  و  اهدری ، قارعلا و ال  فارطا  بهنت  هیواعم  ایارـس  هیلع  رمی  افیعـض  ناک  و  تیه ، یلع  مالـسلا )
اذـه نا  رهاظلا  لوقا : .تارفلا  یلع  یتلا  يرقلا  نم  اهارجم  يرجی  ام  ایـسیقرق و  لـثم  هیواـعم  لاـمعا  فارطا  یلع  ریغی  ناـب  فعـضلا 

رابنالا یلع  هیواعم  ناوعا  هراغا  دعب  همحرلا - هیلع  دایز - نب  لیمک  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناوید  نم  ردص  داحلا  یخیباوتلا  باتکلا 
( مالـسلا هیلع   ) هلاـمع یلع  هیـصوتلا  - 1 نارما : فدـهلا  و  ـالیمک ، فیرـشلا  هبلق  بیهل  باـصاف  يرکبلا  ناـسح  نـبا  ناـسح  لـتق  و 
ودـعلا و تـالقنت  هاـجت  هظقیلا  طابـضنالا و  هدـش  یلع  هیواـعمک  لاـیح  ودـعل  همخاـنملا  روغثلا  یف  ـالماع  مهنم  ناـک  نم  اـصوصخ 

ناب مالسلا ) هیلع   ) هراعـشا - 2 مالـسلا .) هیلع   ) یلع اهیمحی  تناک  یتلا  تاـیالولا  نم  اـهنود  نم  مهتیـالو و  لاـمعا  یلع  مهتمجاـهم 
ءاسنلا و لافطالا و  نم  عمج  دلب  لک  یف  نال  هیمالسالا  هلداعلا  هموکحلا  ناش  بسانی  هیمالسالا ال  دالبلا  یف  هراغالاب  هراغالا  هبواجم 

حـصی یتلا ال  تاعامجلا  هذـه  ضعب  یلع  فیحلا  لمـشت  هراـغالا  اـهب و  یـضری  ـال  ملاـظملا و  رییغت  یلع  هل  دـی  ـال  نم  ءافعـضلا و 
ایـسیقرق لها  نا  عم  لدـعلاب  همازلا  هملظ و  نم  ملاظلا  در  لب  ملظلاـب  ملظلا  نم  ماـقتنالا  مالـسلا ) هیلع   ) هباد نم  سیل  و  مهل ، ضرعتلا 

لماع یعخن  دایز  نب  لیمکب  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .اناودع  املظ و  هیواعم  مهیلع  طلست  نا  مهیمذ و  مهملـسم و  هایاعر  رابنا  لهاک 
تموکح ورملق  رب  تراـغ  يارب  وا  ینارمکح  ورملق  رب  نمـشد  رگـشل  روبع  زا  يریگولج  رد  ار  وا  هحماـسم  هتـشون و  تیه  رد  دوخ 

يرادهگن رد  درم  یتسس  هک  یتسارب  دعب ، اما  تسا : هدرمش  تشز  وا  رب  ار  نمـشد  ورملق  رد  تراغب  نتخادرپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هیرظن کی  تسا و  وربور  یناوتان  کی  تسین  نآ  لوئـسم  هدـشن و  هتـساوخ  وا  زا  هچنآ  فلکت  تسا و  هدـش  اـمرفمکح  وا  رب  هچنآ 

هک دوخ  هاگساپ  ندراذگ  تسرپرس  یب  ایسیقرق و  ناتـسرهش  مدرم  رب  لواپچ  يارب  وت  يزادنا  تسد  هک  یتسار  و  هتخیـسگ ، لطاب و 
يار اققحم  دنک  يریگولج  دنارب و  نآ  زا  ار  نمـشد  رکـشل  ات  هدوبن  یـسک  هتـشادن و  عافد  يورین  هکیلاح  رد  میدرک  راذگاو  وتب  ام 

يوزاب هن  دربب ، ار  اهنآ  لام  دـنک و  لواپچ  تناتـسود  رب  دـهاوخ  یم  هک  ینمـشد  ره  يارب  يدـش  یلپ  وت  هک  یتسار  .تسیداـینب  یب 
هن يراد و  یم  هگن  ار  يزار  هن  يراد و  تورملق  رد  یتبیه  هن  دوش و  یم  هدرب  یباسح  وت  زا  هن  يراد و  نمـشد  عفد  يارب  يدـنمورین 
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.مالسلاو یئامن ، یم  تیافک  دوخ  ياوشیپ  هدنامرف و  زا  هن  ینک و  یم  عافد  دوخ  رهش  مدرم  زا  هن  و  ینکش ، یم  ار  نمشد  تکوش 

يرتشوش

دایز نب  لیمک  وه  يربطلا :) لیذ   ) یف یعخنلا ) دایز  نب  لیمک  یلا  : ) فنـصملا لوق  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا  )
جاجحلا یلا  لیمک  ءاج  هنا  يور  .عخنلا و  نب  کلام  نب  دعـس  نب  نابهـص  نب  ثراـحلا  نب  کـلام  نب  دعـس  نب  مثیه  نب  کـیهن  نب 

ام بیثکلا و  یلع  لهت  موللا و ال  یلع  رثکت  ال  لیمک : هل  لاـقف  یـشب ء - هملک  و  ناـمثعب - تلعف  يذـلا  تنا  هل : لاـقف  هءاـطع  ذـخای 
امل لاق : هریغملا  نع  ریرج  يور  داشرالا :)  ) یف .هقنع و  برضب  رماف  یـسملا ء ؟ ناک  انیاف  هنع ، توفعف  ینربصاف  ینمطل  لجر  كاذ 
نا یغبنی  يرمع و ال  دفن  دـق  ریبک و  خیـش  انا  لاق : کلذ  لیمک  يار  املف  مهءاطع ، هموق  مرحف  هنم  برهف  الیمک  بلط  جاجحلا  یلو 

فرـصت ال  هل : لاقف  .الیبس  کیلع  دـجا  نا  بحا  تنک  دـقل  لاـق : هآر  اـملف  جاـجحلا ، یلا  هدـیب  عفدـف  جرخف  مهءاـطع ، یموق  مرحا 
رابغلا لساوک  لثمک  الا  يرمع  نم  یقب  اـم  هللا  وف  یلع ، مدـهت  ـال  کـباینا و  یلع  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا  )

: جاجحلا هل  لاقف  .یلتاق  کنا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ینربخا  دقل  و  باسحلا ، لتقلا  دعب  هللا و  دعوملا  ناف  ضاق  تنا  ام  ضقاف 
هاور و ربخ  اذهو  .تبرضف  .هقنع  اوبرضا  نامثع  لتق  نمیف  تنک  یلب  لاق : .کیلا  ءاضقلا  ناک  اذا  لیمک : هل  لاقف  .نذا  کیلع  هجحلا 

لیخن تاذ  رابنالا  قوف  دادـغب  یحاون  نم  تارفلا  یلع  هدـلب  تیه  مجعملا :)  ) یف تیه ) یلع  هلماع  وه  و  . ) 1( مهتاقث نع  هماعلا  هلقن 
(: يربطلا  ) یف هراغلا )  ) .لیمک نم  لاح  ابلاط ) ودعلا  شیج  نم   ) .هیلع رمی  يا : هب ) زاتجی  نم  عفد  هیلع  رکنی   ) .هعـساو تاریخ  ریثک و 

یتای یتح  یضمی  مث  اهیلع  ریغی  نا  اهعطقیف و  تیه  یتای  نا  هرما  لجر و  فالآ  هتس  یف  فوع  نب  نایفس  ( 39  ) هنس یف  هیواعم  هجو 
ع)  ) ناکف یلو ) ام  ءرملا  عییضت  ناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ادحا …  اهب  دجی  ملف  تیه  یتا  یتح  راسف  اهلهاب ، عقویف  نئادملا  رابنالا و 

.کلهم کلاه  يا : ربتم ) يار  رلماح و  زجعل   ) .هب فلکی  مل  رخآ  دـلب  یلع  ءالیتسالا  هدارا  نم  یغک ) ام  هلفکت  و   ) .هعیـضف اتیه  هالو 
هاخا یلو  هیابجلا و  هالو  جراوخلا و  برح  نع  ابلهم  لزعف  هفوکلا  کلملادبع  هالو  دیـسا  نب  هللادـبع  نب  دـلاخ  نا  لیمک  لعف  ریظن  و 

یتعاط تذبن  كرما  تکلم  املف  بلهملا  رما  یف  ادح  کل  تددح  دق  تنک  ینا  کلملادـبع : هیلا  بتکف  مزهناف  مهبرح ، زیزعلادـبع 
هللا حبقف  هفرازالا ، برح  كاخا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) تیلو هیابجلا و  بلهملا  تیلوف  کیارب  تددبتسا  و 
اما کـتیابجب ، هلغـشت  بورحلا  سراـم  دـق  اـمزاح  اربدـم  اعاجـش  ادیـس  كرتـت  بورحلا و  برجی  مـل  ارغ  اـمالغ  ثـعبتا  اـیار  اذـه 

کتبوقع تلعجف  کنع  ینتتفلف  کمحر  ترکذـت  نکل  و  هعم ، کـل  هیقب  ـال  اـم  يریکن  نم  كاـتال  کـبنذ  ردـق  یلع  کـتافاکول 
نب کلام  هبحر  برق  روباخ  رهن  یلع  دـلب  ایـسیقرق  مجعملا :)  ) یف ایـسیقرق ) لها  یلع  هراغلا   ) .کلوانت يا : کیطاعت ) نا  و   ) .کلزع
نم ایـسیکرک  برعم  وه  هزمح : لاق  .تارفلا  روباخلا و  نیب  ثلثم  یهف  تارفلا ، یف  روباخلا  بصم  اهدنع  و  خـسارف ، هتـس  یلع  قوط 

وذ و موق  هحلسملا  حاحصلا :)  ) یف و  هحلسملا ، عمج  کحلاسم ) کلیطعت  و   ) .هبلحلا هیبرعلاب  یمـسملا  لیخلا  لاسرال  مسا  سیکرک 
نم اهب  سیل  كانیل  یتلا و   ) .بیرعلا برعلا  یلا  سراـف  حـلاسم  یندا  ناـک   ) ثیدـحلا یف  و  بقرملا ، رغثلاـک و  هحلـسملا  و  حـالس ،
ازغ مث  هوتـش  ناسارخب  بلهملا  نب  دـیزی  ماقا  يرذالبلا :) حوتف   ) یف .قرفتم  يا : حـتفلاب  عاعـش ) يارل  اهنع  شیجلا  دری  ـال  اـهعنمی و 

، لوصلا مهکلم  اومس  هیلع و  كرتلا  تبلغ  مث  رحبلا  یف  هیفرط  دحاو  كرتلا  نم  هب  اونصحت  دق  رجآ  نم  طئاح  اهیلع  ناک  ناجرج و 
برعلا نم  ـالجر  روصنملا  یلو  يربطلا :)  ) یف .نیـصلا و  وزغ  دارا  برعلا و  هضیب  یف  مه  ءـالوه و  كرت  هبیتق  هللا  حـبق  دـیزی : لاـقف 

هازبـب و دیـصلا  بلط  یف  جورخلا  رثـکی  هنا  دـیربلا  یلا  و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا   ) هیلا بـتکف  تومرـضح ،
امنا شحولا ، یف  هیاکنلل  اهتددـعا  یتلا  هدـعلا  هذـه  ام  کتریـشع  کتمدـع  کما و  کتلکث  هیلا : بتک  هلزعف و  اهدـعا ، دـق  بالک 
امولم کلهاب  قحلا  نالف و  نب  نالف  یلا  اـنلمع  نم  یلت  تنک  اـم  ملـس  شحولا ، روما  کفکتـسن  مل  نیملـسملا و  روما  كانیفکتـسا 
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لیطعت کلذـک  میلا  روبعل  هلیـسو  رـسجلا  نا  امک  يا  کـنایلوا ) یلم  کئادـعا  نم  هراـغلا  دارا  نمل  ارـسج  ترـص  دـقف   ) .اروحدـم
تنا و کلذکف  هب  ربعی  نم  عنمی  رسجلا ال  نا  امک  يا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .دارملا و  هلین  دالبلا و  یلا  ودعلا  روبعل  هلیـسو  هحلـسملا 

دیدش ریغ   ) ارسجانب هالفلا  نرـسجی  صئالق  اننیب  براقت  نا  الا  لصو  الف  همرلا : يذ  لوق  مالـسلا ) هیلع   ) ههیبشت ریظن  .يرت و  امک  وه 
دادس نم  داس ) و ال   ) .هوقلا نع  ناتیانک  دـضعلا  هدـش  بکنملا و  هدـش  نا  امک  فعـضلا ، نع  ناتیانک  بناجلا ) بیهم  بکنملا و ال 
جورف یف  هفاـخملا  عضوم  اـنه  هب  دارملا  هرغث )  ) رغث دادـس  ههیرک و  مویل  اوعاـضا  یتـف  يا  ینوعاـضا و  یجرعلا : لاـق  رـسکلاب ، رغثلا 

دیدحلا و یبا  نبا  نم  اذخا  هیرصملا )  ) یف اذکه  ودعل ) رـساک  و ال   ) .نانـسالا مدقمل  رغثلا  یتای  و  ودعلا ، دالبب  لصتی  امم  نادلبلا و 
لها نع  نغم  و ال  ( ) برحلا بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) .رجشلا كوش  هیف  لصالا  هکوش ) (. ) مثیم نبا   ) یف ودعل )  ) سیل
یتف نکل  قوبغ و  برشل  وا  حوبص  برشل  يدتغا  حار و  نم  نایتفلا  یتف  سیل  و  مهضعب : لاق  ( هریما نع   ) .فاک يا : زجم ) رصم و ال 

قیدص عفنل  وا  ودع  رضل  يدتغا  حار و  نم  نایتفلا 

هینغم

: بارعالا .هوقلا  هکوشلا : .فیعـضلا و  قرفتملا  عاعـشلا : يارلا  .حالـسلا و  نکاما  حلاسم : .دلب و  مسا  ایـسیقرق : .کلهم و  ربتم : هغللا :
4  -) ج 10  ) هغالبلا جـهن  .باـطخلا  فاـک  نم  لاـح  وا  رـسجل  هفـص  دـیدش  ریغ  و  کـیطاعت ، نا  ربخ  يارل  و  عییـضت ، نا  ربخ  زجعل 

نم ناک  امف  یفتخا ، هنم و  برهف  لتقلل  هبلط  جاجحلا  یلا  امل  و  هتعیش ، نم  هوفصلا  و  مامالا ، هصاخ  نم  دایز  نب  لیمک  ناک  ینعملا :
اببـس نوکا  نا  یغبنی  و ال  يرمع ، دـقن  دـق  و  ریبک ، خیـش  انا  لاق : کلذـب  لـیمک  ملع  اـمل  ..هموق و  نع  ءاـطعلا  عنم  نا  ـالا  جاـجحلا 
یلع فرـصت  ال  لیمک : لاقف  الیبس ، کیلع  دـجا  نا  بحا  تنک  هل : لاق  هآر  املف  جاجحلل ، هسفن  ملـس  و  مهتاوقا ، نم  یموق  نامرحل 

.تبرضف و هقنع ، اوبرـضا  هتزوالجل : جاجحلا  لاقف  .ءازج  باسح و  لتقلا  دعب  و  هللا ، دعوملاف  ضاق ، تنا  ام  ضقاف  ریعبلاک ، کباینا 
لواح و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هناش ، وه  امک  نوبهنی ، نولتقی و  هقزترملا  هیلا  لسرا  و  هیواعم ، هفعـضتساف  تیه ، یلع  مامالا  هالو  دـق 

فورظلا نیا  ناسنالا  ناف  دـعب ، .کلذ و  هیلع  مامالا  رکناف  اهریغ : ایـسیقرق و  لثم  هیواعم  فارطا  یلع  هراغلاب  هفعـض  ربجی  نا  لـیمک 
ءازج هنجلا  نم  هللا  هجرخا  يذـلا  مدآ  هیباک  امامت  هتردـق  هتیرح و  هل  اضیا  و  هتالاعفنا ، هفطاوع و  هل  ناـسنا  لـیمک  و  هب ، طـیحت  یتلا 

..دوعی و هسفن و ال  مولی  نا  و  ناب ، رهظ و  یتم  اطخلا  یلع  رصی  نا ال  مهملا  امنا  و  ناسنالا ، یطخی ء  نا ال  مهملا  سیل  ..هتلعف و  یلع 
ربصف و لالـضلا ، یغبلا و  فیـسب  هداهـشلاب  هتایح  متخ  ..بات و  امک  بات  و  لبق ، نم  مدآ  مدـن  امک  امامت  من  هسفن و  لیمک  مـال  دـق 

.هنامیا هنید و  یلع  اصرح  بستحا 

هدبع

مایقلا نع  زجع  هلقث  ریغلا  هافک  هنم و  بلطی  مل  يذلا  رمالا  همـشجت  هظفح و  یلوت  يذلا  ناشلا  ناسنالا  عییـضت  یفک : ام  هفلکت   …و 
نکاس امهنیب  نیفاقلا  رسکب  ایـسیقرق  ایـسیقرق : لها  یلع  هبحاص …  کلاه  يا  هکلها  اذا  اریبتت  هربت  نم  مظعمک  ربتم  يار  هالوت و  امب 

یلع عمتجملا  يارلا  اما  قرفتم  يا  باحـسک  عاعـش  يار  دودـحلا و  یلع  هیماحلا  عضاوم  هحلـسم  عمج  حـلاسملا  تارفلا و  یلع  دـلب 
دـضعلا و فتکلا و  عمتجم  دجـسمک  بکنملا  بکنملا : دـیدش  ریغ  دـالبلا …  لوخد  نم  ودـعلا  عنم  حـلاسملا و  هیوقت  وهف  حـالص 

حلاسملا دئاق  هبانم و  بان  هنع  ینغا  هرـصم : لها  نع  نغم  ال  ودـعلا …  اهنم  لخدـی  هجرفلا  هرغثلا  هعنملا و  هوقلا و  نع  هیانک  هتدـش 
هنع یفک  هماقم و  ماق  هنع  يزجا  مهودع و  هراغ  مهتیافک  یف  رصملا  لها  نع  بونی  نا  یغبنی 
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يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

بناج زا  هک  مالسلا ) هیلع  ماما  نایعیش  باحصا و  صاوخ  زا   ) یعخن دایز  نبا  لیمک  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
تخاـت و يارب  هک  نمـشد  هاپـس  زا  يریگولج  كرت  يارب  ار  وا  نآ ) رد   ) دوب تارف ) راـنک  رد  يرهـش   ) تیه نارمکح  راوگرزب  نآ 

نمـشد يریگولج  هب  هدرک  اهر  ار  دوخ  رهـش  یماگنه  نانچ  رد  ارچ  هک   ) دیامن یم  شنزرـس  دنتـشذگ  وا  رهـش  زا  اهرهـش )  ) جارات
وا هب  هدـش و  هتـشامگ  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  صخـش  نداد  تسد  زا  مرکا ، ربـمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تـسا :) هـتفر  رگید 

هدنراد هک  تسیا  هشیدنا  راکـشآ و  یناوتان  دنا ، هدرازگاو  يرگید  هب  هتـشامگن و  وا  هب  ار  نآ  هک  يراک  رد  ندرب  جنر  دنا و  هدرپس 
اهر و  تارف ) رانک  رد  يرهـش   ) ایـسیقرق لها  هب  وت  جارات  تخاـت و  و  تسا ) يدرخ  مک  نآ  اـشنم  نوچ   ) دـشک یم  یهاـبت  هب  ار  شا 

تیامح و هک  تسین  یسک  ار  اهدحرس  نآ  هک  یتروص  رد  میدینادرگ  ترادمامز  یلاو و  اهنآ  رب  هک  یئاهزرم  اهدحرـس و  تندرک 
يارب يا  هتشگ  لپ  هک ) تسا  نانچ  وت  راک  نیا   ) سپ تسیا ، هدنکارپ  هشیدنا  دنادرگرب ، اهنآ  زا  ار  نمشد )  ) هاپس دیامن و  يرادهگن 

فوخ و وت  زا  یتشادن و  یئاناوت )  ) راوتـسا شود  هک  یلاح  رد  دندوب ، تناتـسود  جارات  تخات و  ناهاوخ  هک  تنانمـشد  نتـشذگ ) )
رب یتسکش و  ار  نمشد  یئاناوت  يراوتسا و  هن  و  یتسب ، ار  نمـشد ( هار   ( هنخر هن  و  دننیـشن ( دوخ  ياج  هب  تنانمـشد  ات   ) دوبن یـسرت 

يراک دوخ  هدنامرف  ریما و  بناج  زا  هن  و  دـنادرگ ، زاین  یب  نمـشد ( يریگولج  زا   ( ار شرهـش  لها  هک  يدوب  یـسک  هن  و  يدز ، مه 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دیآ ( یمن  ینارمکح  راک  هب  یئوت  نوچمه  نیاربانب   ( دهد ماجنا 

ینامز

تموکح هب  ترضح  نآ  فرط  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نایئادف  زا  عخن و  هفئاط  زا  دایز و  دنزرف  هک  لیمک  اهورین  یگنهامه 
ناوریپ نآ  مدرم  همه  دراد و  هلمح  عافد و  تردـق  دراد ، یماظن  يوراب  جرب و  هک  يرهـش  .تسا  هدـش  بوصنم  تارف ) راـنک   ) تیه

ياهتیلاعف ندرک  گنهامه  يربهر  فئاظو  زا  یکی  .دنک  هرادا  ار  نآ  هک  هتفرگ  رارق  لیمک  رایتخا  رد  دنتسه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
يارب یشخب  دنک  میسقت  ار  اهورین  هلمح ، يارب  یگدامآ  تردق و  یبایزرا  زا  سپ  تسا و  روشک  رـساترس  رد  تردق  فلتخم  زکارم 
هلمح نمـشد  هب  اهورین  نیا  ندرک  گنهامه  اـب  دریگب و  رظن  رد  هلمح  دـض  يارب  ار  موس  شخب  هلمح و  يارب  رگید  یـشخب  عاـفد ،

نیا هک  دننک  لمع  يزکرم  تموکح  زا  روتسد  تفایرد  نودب  دوخ و  رس  هک  تسا  نیا  اهناتسرهش  نیلوئسم  فلخت  نیرتگرزب  .دنک 
رظن دـنچ  ره  .دروآ  یمرد  ياـپ  زا  جـیردت  هب  دـناشک و  یم  طوقـس  هب  ار  يزکرم  تموکح  هک  تسا  يرادا  جرم  جره و  عون  کـی 

ماجنا دـیاب  دـناوت و  یم  هک  يراک  اهنت  درادـن  تسد  رد  ار  روشک  مامت  تاعالطا  نوچ  اما  تسا  تامدـخ  هیحان  لوئـسم  هدـنامرف و 
دـنک و یم  رداص  ار  مزـال  رماوا  تسناد  حالـص  ربهر  رگا  دـهد ، رارق  دوخ  رظن  ناـیرج  رد  ار  يزکرم  تموکح  هک  تسا  نیا  دـهد 

.دوب وا  هابتشا  نیرتگرزب  لیمک  یهجوت  یب  نیمه 

زکارم هکلب  هتـشاذگ  دازآ  هلمح  يارب  اهنت  هن  ار  دوخ  زکرم  هکیلاح  رد  دنک  هلمح  رگید  يا  هقطنم  هب  هیلخت و  ار  دوخ  تردـق  زکرم 
ماما هب  لیمک  برقت  هک  تسا  نیا  همان  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  دنک  یم  روبع  تیه  زا  هک  ار  رگید 
لهـس هحماسم و  نیمه  اریز  .دـنکن  دزـشوگ  وا  هب  دریگب و  هدـیدان  ار  لـیمک  هابتـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هدـشن  عناـم  مالـسلا  هیلع 

درف لیمک  .تسا  لیمک  اب  یتسود  ظـفح  زا  رتبجاو  یمالـسا  تموکح  ظـفح  ددرگ و  یم  تموکح  ناـکرا  لزلزت  بجوم  اـهیراگنا 
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رظن رد  ار  طباوض  فده و  هک  دشاب  يدح  رد  دیاب  ربهر  تیعطاق  رگید ، نایب  هب  .دندرگ  بتکم  فدـه و  نابرق  دـیاب  اهدرف  تسا و 
ناج تمیق  هب  یتوافت  یب  يراگنا و  لهـس  و  دراگنا : هدـیدان  یمالـسا  تموکح  مالـسا و  ظفح  يارب  ار  فطاوع  طـباور و  دریگب و 

ناگدرم رکیپ  رب  زات  تخات و  ای  یشک و  فیعض  يانعم  هب  رگا  تیعطاق  رگید  ریبعت  هب  .ددرگ  یم  مامت  یمالـسا  تموکح  شیوخ و 
رانک ار  دوخ  نامـشچ  رون  یتح  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیعطاق  دـهد ، ماـجنا  ارنآ  دـناوت  یم  سک  ره  تسا و  ناـسآ  يراـک  نیا  تسا 

بلطم نامه  نیا  دنـشوکب و  رماوا  يارجا  رد  دننکب و  ار  دوخ  راک  باسح  نارگید  ات  دـنک  شنزرـس  هیبنت و  خـیبوت ، ار  وا  دراذـگب ،
هک یتیرومام  نامه  .ددرگ  زاغآ  شناکیدزن  حلصم و  دوخ  زا  هک  تسا  ماود  لباق  دریگ و  یم  جوا  یتقو  تاحالـصا  هک  تسا  یلک 

.نک رطخ  مالعا  دوخ  کیدزن  ناشیوخب  داد : شمارگ  ربمایپ  هب  زیزع  يادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

شیجلا نوکلاح  یف  هیواعم  ودـعلا ) شیج  نم  هب  زاتجی  نم  هکرت  هیلع : رکنی  تیه )  ) یلع هلماع  وه  یعخنلا و  داـیز  نب  لـیمک  یلا  )
لمعلا فلکتی  ناب  یفک ) ام  هفلکت  و   ) هیلع ایلاو  لعج  ام  يا  یلو ) ام  ءارملا  عییـضت  ناف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما  (. ) هراغلا ابلاط  )
بجی مل  ام  لـعف  ذا  دـساف  يار  يا  هکلها ، اذا  ربت  نم  ءربتم ) يار  و   ) ازجع بجو  اـم  لـعفی  مل  ذا  رـضاح ) زجعل   ) هیلع بجی  مل  اـمل 

( کحلاسم کلیطعت  و   ) تارفلا یلع  هدـلب  یه  و  ایـسیقرق ) لها  یلع  هراـغلا   ) لاـجملا ل ودـعلل  کـئاطعا  يا  کـیطاعت ) نا  و   ) هیلع
اهرما انضرف  يا  كانیل ) یتلا و   ) حالسلا لجرلا و  عضوم  اهنوکل  کلذب  یمست  و  دالبلا ، دودح  یلی  يذلا  رغثلا  یه  و  هحلسم ، عمج 
عمتجم ریغ  قرفتم  يا  عاعش ) يارل  اهنع   ) ودعلا هئیه  يذلا  شیجلا ) دری  و ال   ) .اهناش کلامها  ءارج  نم  اهعنمی ) نم  اهب  سیل   ) کیلا

وار مهنا  ذا  کئایلوا ) یلع  کئادـعا  نم  هراغلا  دارا  نمل  ارـسج   ) كدالبل کلامهاب  ترـص ) دـقف   ) ودـعلا هحفاکم  دـالبلا و  ظـفحل 
وه بکنملا ) دیدش  ریغ   ) کنوکلاح یف  هراغلا  یلع  اورـساجت  امل  هوق  کیف  وار  ول  و  مهل ، رـسج  کناکف  دالبلا  یلا  اوربعف  کفعض 

یتلا هجرفلا  یه : و  هرغث ) داس  و ال   ) ودعلا هفاخی  هباهی و  یتح  بناجلا ) بیهم  و ال   ) هوقلا نع  هیانک  اذه  دـضعلا و  فتکلا و  عمتجم 
نع زجم  و ال   ) مهودع عفد  یف  مهدفی  ملف  هرـصم ) لها  نع  نغم  و ال   ) هزع هبیه و  يا  هکوش ) ودعل  رـساک  و ال   ) ودعلا اهنم  لخدـی 

.سکعلا لعف  امنا  و  کلذ ، قحتسی  ام  لعفی  مل  هنال  ءانثلا  حدملاب و  هزجی  مل  مامالا  ناف  هریما )

يوسوم

: هراغلا .هیف  ضاخ  وا  هب  ماق  رمالا  هلوانت و  اذا  یـشلا ء  یطاـعت  نم  کـیطاعت : .دـسافلا  کـلاهلا و  ربتملا : .هردـقلا  مدـع  زجعلا : هغللا :
.تارفلا رهن  یلع  دلب  مسا  ایسیقرق : .هیحان  لک  نم  مهیلع  اهبـص  لیخلا و  قرف  هراغلا  نش  و  هعرـسب ، هنم  هدوعلا  یجافملا ء و  موجهلا 
فتکلا عمتجم  بکنملا : .فیعض  قرفتم  عاعش : يار  .هتیامحل  دنجلا  نم  هفئاط  هیف  ماقی  يذلا  عضوملا  وه  هحلـسم و  عمج  حلاسملا :

: حرـشلا .نغم  فاک و  زجم : .هوقلا  هکوشلا : .ودعلا  اهنم  لخدی  یتلا  هجرفلا  هملثلا و  هرغثلا : .رداق  يوق  بکنملا  دـیدش  و  دـضعلا ، و 
دحا وه  دایز و  نب  لیمک  یلا  مامالا  هلسرا  باتکلا  اذه  ربتم ) يار  رضاح و  زجعل  یفک  ام  هفلکت  یلو و  ام  ءرملا  عییضت  ناف  دعب  اما  )

مالـسالا و هلود  فارطا  مهب  وزغی  ادنج  لسری  هیواعم  ناکف  تیه  هنیدـم  یلع  هلبق  نم  الماع  ناک  هتعیـش و  هصاوخ و  نم  هباحـصا و 
عفدی يا  نود  هیواعم  مکح  فارطا  یلع  هوزغب  هفعض  ربجی  لیمک  ناکف  لیمک  اهرما  یلوتی  يذلا  تیه  یلع  ریغت  دونجلا  هذه  تناک 

فلکت بجی و  امک  هاعری  هظفحی و  مل  هب و  فلک  ام  لمها  اذا  ناسنالا  نا  مالسلا  هیلع  نیب  .هلاسرلا و  هذه  مامالا  هل  هجوف  هدالب  نع 
بوجوب نومکحی  ءالقعلا  ناف  لقاع  هیلع  قفاوی  دسافلا ال  يارلا  رضاحلا و  زجعلا  نم  همیزه و  هنم  اذه  نوکی  هب  فلکی  مل  رخآ  ارما 
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لها لع  هراغلا  کیطاعت  نا  و   ) .رومالا تدـسف  اـیاضقلا و  تبرطـضا  رمـالا  سکعنا  اذاـف  هریغ  كرت  ناـسنالا و  هب  فلک  اـمب  ماـیقلا 
ردـص یف  رکذ  نا  دـعب  عاعـش ) يارل  اهنع - شیجلا  دری  ـال  اـهعنمی و  نم  اـهب  سیل  كاـنیل - یتلا و  کـحلاسم  کـلیطعت  ایـسیقرق و 
تحت هدلب  یه  یتلا  ایـسیقرق  لها  یلع  اهنـش  یتلا  هتراغ  نا  هل  رکذـف  لیـصفتلا  یلا  انه  ءاج  هیلکلا  يربکلا  هماعلا و  هدـعاقلا  باتکلا 

عم عمتجی  حیحـص و ال  دیدس و ال  ریغ  لمعلا  اذه  هل  هیواعم  وزغ  دری  هنع و  ودـعلا  عدری  هظفحی و  نا  بجی  ام  هکرت  هیواعم و  مکح 
نم هیـصولا  هذه  هباحـصا و  لض  دسف و  دـحوتی  مل  اذا  دـحوتی و  مل  يذـلا  عزوملا  قرفتملا  نع  عاعـشلاب  ربع  هعم و  یقتلی  وا  رـصنلا 

نایبصلا و مهیف  ءایربالا و  لزعلا  سانلا  وزغی  ثیح  لالـضلا  نم  هیواعم  هیلع  ام  لباقی  ـال  هنا  ماـمالا و  همظع  يدـم  یلع  لدـت  ماـمالا 
اولک وا  امع  اوعفدی  مهدالب و  اوظفحی  نا  هتال  یلع و  رصی  لب  هیواعم  مکح  تحت  یتلا  ندملا  وزغب  کلذ  لباقی  خویـشلا ال  ءاسنلا و 

کئایلوا یلع  کئادعا  نم  هراغلا  دارا  نمل  ارـسج  ترـص  دـقف   … ) اهلهاب نولکنی  اهنوزغی و  هیواعم  هینابز  اوعدـی  الف  روغثلا  نم  هب 
هیلع نیب  هریما ) نع  زجم  هرصم و ال  لها  نع  نغم  هکوش و ال  ودعل  رساک  هرغث و ال  داس  بناجلا و ال  بیهم  بکنملا و ال  دیدش  ریغ 

دق هنا  .هتمیزع 1 - نم  تدش  اهل  هبنت  اذا  هلعل  روما  هدع  رکذف  هب  فلک  مل  هطبض  مدع  هلامها و  هکرتی  ام  يدم  لیمک و  زجع  مالسلا 
هنا ال ثیح  نم  رسجلا  هلزنم  هلزنا  دق  همکح و  تحت  نیذلا  هئایلوا  مامالا و  عابتا  یلع  هراغلا  نش  نودیری  يذلا  ءادعالل  ارسج  حبصا 
.کنوباهی 3- وا  ءادعالا  کفاخی  هیلووسملا و ال  لمح  عیطتـست  ال  بناجلا : بیهم  بکنملا و ال  دیدش  ریغ  .روبعلا 2 - دارا  نم  دری 
و .هب 5 - لکنت  وا  اودع  مزهت  نا  عیطتست  ال  هکوش : ودعل  رساک  و ال  .ودعلا 4 - هنم  لخدی  اناکم  یمحت  نا  عیطتست  ال  هرغث : داس  و ال 

عیطتـسی هیف ال  هنع  هبانا  هریما و  هب  هفلک  امف  هریما : نع  زجم  ـال  و  .ودعلا 6 - در  یف  هب  هدلب  لها  نونغتـسی  ال  هرـصم : لها  نع  نغم  ال 
دایز نب  لیمک  هغالبلا : جهن  حرش  یف  یلزتعملا  لاق  .دایز و  نب  لیمک  همجرت  .زجاع  رصقم  وهف  یفکی  يزجی و  لکش  یلع  هب  مایقلا 

کلام نب  دلاخ  نب  هلع  نب و  ورمع  نب  عخنلا  نب  کلام  نب  دعس  نب  نابهـص  نب  ثراحلا  نب  کلام  نب  دعـس  نب  مثیه  نب  لیهـس  نب 
ناک هعیـشلا و  نم  لتق  نمیف  بهذـملا  یلع  جاجحلا  هلتق  هتـصاخ و  هتعیـش و  مالـسلا و  هیلع  یلع  باحـصا  نم  ناک  ددا  نب  دایز  نب 
نم هرشع  هنماثلا  هنـسلا  یف  تناک  اهنا  لاق : نم  مهنمف  هتدالو  یف  اوفلتخا  .هتدالو  یهتنا …  تیه …  یلع  یلع  لماع  دایز  نب  لیمک 

جاجحلا هلتق  هنس 82 . هتافو  هنس 12 و  تناک  هتدالو  نا  مهضعب : لاق  .نیتنسب و  هرجهلا  لبق  تناک  هتدالو  نا  مهـضعب : لاق  هرجهلا و 
 … اربص

یناغماد

هک ار  نمشد  نایهاپـس  ارچ  هک  دریگ  یم  هدرخ  وا  رب  دوب و  تیه  لماع  وا  يوس  زا  هک  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
ّناف دـعب ، اـما  : » دوش یم  زاـغآ  نینچ  هک  هماـن  نیا  رد  تسا  هدـنارن  هدراذـگاو و  دـنا ، هدرک  روبع  هلمح  تراـغ و  يارب  وا  هقطنم  زا 

دنا و هداهن  وا  هدهع  رب  هک  ار  هچنآ  یمدآ  ندرک  اهر  نتخاس و  هابت  دـعب ، اما  «، » رـضاح زجعل  یفک  ام  هفلکت  ّیلو و  ام  ءرملا  عییـضت 
: دیوگ یم  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا ،» راکشآ  یناوتان  تسا ، هدش  هدنسب  وا  زا  هک  ار  يراک  ندش  راد  هدهع 

: وا بسن  دایز و  نب  لیمک 

دلاخ نب  هلعو  نب  ورمع  نب  عخن  نب  کلام  نب  دعس  نب  نابهص  نب  ثراح  نب  کلام  نب  دعس  نب  مثیه  نب  لیهـس  نب  دایز  نب  لیمک 
هتـشک نایعیـش  رگید  هارمه  عیـشت  ببـس  هب  ار  وا  جاجح  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هژیو  نایعیـش  باحـصا و  زا  دّدا ، نب  کلام  نب 

فارطا رب  هک  ار  هیواعم  ياهیتشگ  دوب و  فیعض  لیمک  .دوب  تیه  رهـش  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بوصنم  مکاح  دایز ، نب  لیمک  .تسا 
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فعـض نیا  ناربج  يارب  درک و  یمن  عفد  دنتـشذگ ، یم  وا  تموکح  هقطنم  رانک  زا  دندرک و  یم  تراغ  دندروآ و  یم  موجه  قارع 
هلمح تارف  هرانک  ياه  هدکهد  رگید  ایسیقرق و  دننام  هیواعم  ییامرفمکح  هقطنم  يزرم  یحاون  رب  هک  درک  یم  یـشیدنا  هراچ  دوخ 

رب ار  هچنآ  مکاح  هک  تسا  نیا  راکـشآ  ياه  یناوتان  زا  یکی  تسا : هدومرف  هدرمـش و  دنـسپان  ار  وا  راک  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  .درب 
.دوش راد  هدهع  تسین ، وا  هدهع  رب  هک  ار  هچنآ  دنک و  اهر  تسوا ، هدهع 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َْعفَد ُهَکْرَت  ِْهیَلَع  ُرِْکُنی  ، ٍتیِه یلَع  ُُهِلماع  َوُه  یعَخَّنلا َو  ِدایِز  ِْنب  ِْلیَمُک  یلإ 

َهَراْغلا ًاِبلاط  ِّوُدَْعلا  ِْشیِج  ْنِم  ِِهب  ُزاتْجَی  ْنَم 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

یم شنزرـس  همان  نیا  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  قارع ) روشک  ياه  يدابآ  زا  «) تیه » هقطنم رادنامرف  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب 
هتفگ هب  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هدرکن  يریگولج  دـنا  هدرک  روبع  تراـغ  يارب  هقطنم  نآ  زا  هک  نمـشد  نایرکـشل  زا  ارچ  هک  دـنک 

زا يرترصتخم  تروص  هب  فارـشالا  باسنا  باتک  رد  يافوتم 279 ) ّتنـس  لها  ياملع  زا   ) يرذالب ار  همان  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم 
 { تسا هدرک  لقن  ؛ هدروآ یضر  دّیس  موحرم  هچنآ 

هاگن کی  رد  همان 

هقطنم رادـنامرف  هک  دایز  نب  لیمک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يزیمآ  باتع  همان  تسادـیپ  شناونع  زا  هک  هنوگ  ناـمه  هماـن  نیا 
ساسح قطانم  دوب و  هدش  یماظن  ياطخ  کی  بکترم  وا  اریز  ، تشاد موقرم  دوب  رابنا  رهش  یکیدزن  رد  دادغب و  فارطا  رد  يدابآ 

هبرـض هیواعم  ماش و  رکـشل  نارگتراغ  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  دوب و  هتفر  يرگید  قطانم  غارـس  هب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  ذوفن  تحت 
.دنزاس دراو  هقطنم  مدرم  رب  ینیگنس 

: دوب نینچ  تسا  هتشون  « لماک » باتک رد  فورعم  خروم  « ریثا نبا  » هک يا  هنوگ  هب  ارجام 

غارـس هـب  داد  روتـسد  داتـسرف و  قارع  ياـهزرم  هـب  یگنج  درم  رازه  شــش  اـب  ار  فوـع  نـب  نایفــس  ، هیواـعم ، ترجه لاـس 39  رد 
دراو اجنآ  مدرم  رب  یتابرض  دورب و  « نئادم » دعب »و  رابنا » رهـش غارـس  هب  سپـس  دزاس  ادج  رگید  قطانم  زا  ار  اجنآ  دیایب و  « تیه » هقطنم
دیدن ار  یسک  دمآ  « تیه » هب هک  یماگنه  نایفـس  دزیرب ) ار  ناهانگ  یب  ياه  نوخ  دناسرب و  لتق  هب  ار  اجنآ  لها  زا  یهورگ  و   ) دزاس

زا رفن  دصناپ  دوب و  رقتسم  اهزرم  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  ناگداپ  زا  یکی  اجنآ  رد  هک  دمآ  « رابنا » هب.دنک عافد  اجنآ  زا  هک 
نب لیمک  » هب هک  دوب  نیا  اهنآ  یگدنکارپ  ببـس  دندوب و  هدـش  هدـنکارپ  تیعمج  نآ  رتشیب  هک  یلاح  رد  دـندرک  یم  يرادـهگن  نآ 
ماش قارع و  نایم  یمهم  يراجت  زکرم  هک  قارع  ياهزرم  کیدزن  ماش  ياهرهـش  زا  یکی  (؛» اسیقرق » لها زا  یهورگ  دیـسر  ربخ  « دایز
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تفر « اسیقرق » يوس هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هزاـجا  بسک  نودـب  وا  دـننک  هلمح  « تیه » هب دـنهاوخ  یم  دـش ) یم  بوسحم 
تراغ رابنا  زا  ار  يدایز  لاوما  دـندش ؛ بکترم  اـجنآ  رد  يداـیز  تاـیانج  دـندمآ و  نایفـس  ناـهارمه  دراذـگ و  یلاـخ  ار  تیه » و«

.دنتشگرب هیواعم  يوس  هب  دندرک و 

كرت ار  هقطنم  اهنآ  یلو  ؛ داتـسرف اـهنآ  بیقعت  هب  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  یهورگ  ، دیـسر مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نیا  هکنیا  ضحم  هب 
 { يرجه لاس 39  ثداوح  ،ج 3،ص 376، ریثا نبا  لماک  ( . 1  } .دندوب هدرک 

.تشاد موقرم  يو  يارب  ار  ثحب  دروم  همان  درک و  شنزرس  ار  لیمک  مالسلا  هیلع  ماما 

***

َکَلیِطْعَتَو ، اَیِـسِیقِْرق ِلـْهَأ  یَلَع  َهَراَْـغلا  َکَـیِطاَعَت  َّنِإَو.ٌرَّبَـتُم  ٌْيأَرَو  ، ٌرِـضاَح ٌزْجََعل  ، َیِفُک اَـم  ُهَفُّلَکَتَو  ، َیِّلُو اَـم  ِءْرَْملا  َعِییْـضَت  َّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
یَلَع َِکئاَدْعَأ  ْنِم  َهَراَْغلا  َداَرَأ  ْنَِمل  ًارْسِج  َتْرِـص  ْدَقَف.ٌعاَعَـش  ٌْيأََرل  اَْهنَع  َْشیَْجلا  ُّدُرَی  َالَو  ، اَهُعَنْمَی ْنَم  اَِهب  َْسَیل  َكاَْنیَّلَو  ِیتَّلا  َکَِحلاَسَم 

.ِهِریِمَأ ْنَع  ٍزُْجم  َالَو  ، ِهِرْصِم ِلْهَأ  ْنَع  ٍنْغُم  َالَو  ، ًهَکْوَش ٍّوُدَِعل  ٍرِساَک  َالَو  ، ًهَْرُغث ٍّداَس  َالَو  ، ِِبناَْجلا ِبیِهَم  َالَو  ، ِبِْکنَْملا ِدیِدَش  َْریَغ  ، َِکئاَِیلْوَأ

همجرت

کی تسین  وا  هفیظو  هچنآ  ماجنا  رب  رارـصا  هدش و  راذگاو  وا  هدـهع  رب  هک  ار  يزیچ  ناسنا  عییـضت  یهلا ) يانث  دـمح و  زا  دـعب   ) اما
هک ییاه  ناگداپ  نتخاس  اـهر  ایـسیقرق و  لـها  هب  هلمح  هب  وت  ندـش  لوغـشم.تسا  هدـننک  كـاله  لـطاب و  رکف  راکـشآ و  یناوتاـن 

یمن رود  نآ  زا  ار  نمـشد  رکــشل  درک و  یمن  عاـفد  نآ  زا  سک  چـیه  هـک  یلاـح  رد  - مـیا هدرک  راذـگاو  وـت  هدـهع  رب  ار  شظفح 
رب دنتـساوخ  یم  هک  ینانمـشد  يارب  يا  هدـش  یلپ  تقیقح  رد  وت  نادـب ) ) .تسا هدوـهیب  هدـنکارپ و  تسرداـن و  رکف  کـی  - تخاـس

يدومن و ظفح  ار  يزرم  هن  ؛ يدرک داجیا  نمشد  لد  رد  یتّهبا  تبیه و  هن  يداد و  ناشن  ییاناوت  يوزاب  هن  وت.دننک  هلمح  تناتـسود 
رد میقتـسم  تلاخد  زا   ) ار تیاوشیپ  ریما و  هن  يدرک و  تیاـمح  ار  تراـید  رهـش و  لـها  هن  ؛ یتسکـش مه  رد  ار  ینمـشد  تکوش  هن 

.یتخاس زاین  یب  هقطنم )

ریسفت حرش و 

یم ار  دوخ  رگتراغ  نایهاپس  زا  یهورگ  قارع  مدرم  هیحور  فیعضت  يارب  هک  دوب  نیا  هیواعم  كانتشحو  تشز و  ياهراک  زا  یکی 
دنناسرب و لتق  هب  زرم  هب  کیدزن  ياه  كرهش  اه و  يدابآ  رد  ار  هانگیب  مدرم  زا  یهورگ  دننک و  ذوفن  قارع  ياهزرم  رد  ات  داتـسرف 

لحم « تـیه » رهـش هـب  وا  هاپـس  هـلمح  ، دراوـم نـیا  هـلمج  زا.داد  یم  ماـجنا  ررکم  روـط  هـب  ار  راـک  نـیا  دـننک و  تراـغ  ار  ناـشلاوما 
.دوب دایز » نب  لیمک  » يرادنامرف

زا هک  « ایـسیقرق » يوس هب  هتـشاد  رایتخا  رد  هک  ار  یهاپـس  ، ندرک لثم  هب  هلباقم  يارب  ، دوخ نامگ  هب  لـیمک  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم 
زا یهورگ  دش و  ربخ  اب  هیواعم.درک  یلاخ  دوب  نآ  فارطا  »و  تیه » هک ار  دوخ  یهدـنامرف  لحم  داتـسرف و  دوب  ماش  يزرم  ياهرهش 

.دش يدسافم  أشنم  داتسرف و  اجنآ  هب  ار  دوخ  رکشل 
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هدـش و فالخ  راک  نیا  بکترم  ارچ  هک  داد  رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  دایز  نب  لـیمک  هاـتوک  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رارق هلمح  دروم  ماما  زا  هزاجا  بسک  نودـب  تسین  وا  هب  طوبرم  هک  ار  یلحم  هدرک و  اهر  دـنک  يرادـساپ  نآ  زا  دـیاب  هک  ار  یلحم 

.دشاب مالسا  نارسفا  نازابرس و  همه  يارب  یقشمرس  دناوت  یم  هک  دنک  یم  دزشوگ  وا  هب  ار  یتاکن  تسا و  هداد 

ماجنا رب  رارـصا  هدش و  راذـگاو  وا  هدـهع  رب  هک  ار  يزیچ  ناسنا  عییـضت  یهلا ) يانث  دـمح و  زا  دـعب   ) اما :» دـیامرف یم  همان  زاغآ  رد 
اَم ُهَفُّلَکَت  َو  َیِّلُو ، اَم  ِءْرَْملا  َعِییْـضَت  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» تسا هدـننک  كاله  لـطاب و  رکف  راکـشآ و  یناوتاـن  کـی  تسین  وا  هفیظو  هچنآ 
زیچ ره  هب  سپـس  ، هدـش هتفرگ  تکاله  يانعم  هب  « رارق » نزو رب  « راـبَت » هشیر زا  ، لوعفم مسا  « ّربَتُم ( .» 1  } ٌرَّبَتُم ٌْيأَر  ،َو  ٌرِـضاَح ٌزْجََعل  ، َیِفُک

 {( . تسا هدش  قالطا  رثا  یب  هدوهیب و 

نآ لاثما  »و  ایسیقرق «» َیِفُک ام  » زا روظنم  »و  تیه » هقطنم « َیِّلُو ام  » زا روظنم 

رد دـنک و  اهر  تسا  بالیـس  ضرعم  رد  هک  ار  دوخ  هناخ  ناسنا  ، هدرک تکرح  یبالیـس  هک  دـنام  یم  نیا  هب  تسرد  راک  نیا.تسا 
.دیامن تیاده  نمشد  هناخ  هب  ار  بالیس  هک  دشاب  نیا  رکف 

وت هدـهع  رب  ار  شظفح  هک  ییاه  ناگداپ  نتخاس  اهر  ایـسیقرق و  لـها  هب  هلمح  هب  وت  ندـش  لوغـشم  :» دـیازفا یم  همادا  رد  ترـضح 
تسردان و رکف  کی  - تخاس یمن  رود  نآ  زا  ار  نمـشد  رکـشل  درک و  یمن  عافد  نآ  زا  سک  چیه  هک  یلاح  رد  - میا هدرک  راذگاو 
مهم و راک  غارس  هب  ای  ندش و  يراک  هب  لوغشم  ندش و  مرگرـس  يانعم  هب  « یِطاعَت ( .» 1  } َکَیِطاَعَت َّنِإ  َو  ( ؛» تسا هدوهیب  هدـنکارپ و 

َکَلیِطْعَت َو  اَیِسِیقِْرق ، ِلْهَأ  یَلَع  َهَراَْغلا   { تسا هدش  هداد  رارق  يدزم  اطع و  نآ  لباقم  رد  هک  يراک  ، تسا نتفر  یتمحزرپ  كانرطخ و 
َْسَیل َكاَْنیَّلَو  ِیتَّلا   { دوش یم  قالطا  یماظن  ناگداپ  اهورین و  عمجت  لـحم  هب  « هربقم » نزو رب  « هحَلْـسَم » عمج « حـِلاسَم ( .» 2  } َکَِحلاَسَم
لطاب رکف  ینعی  « عاعش يأر  تسا و« قرفتم  هدنکارپ و  ءیش  يانعم  هب  « عاعَـش ( .» 3  } ٌعاَعَـش ٌْيأََرل  اَْهنَع  َْشیَْجلا  ُّدُرَی  َال  ،َو  اَهُعَنْمَی ْنَم  اَِهب 

 {( . هدوهیب و 

هلمج شش  اب  ار  هدش  لصاح  تالکـشم  درامـش و  یم  رب  شیارب  هداد  ماجنا  وا  هک  ار  يراک  دسافم  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  سپس 
: دنک یم  نایب 

ًارْسِج َتْرِص  ْدَقَف  ( ؛» دننک هلمح  تناتسود  رب  دنتساوخ  یم  هک  ینانمشد  يارب  يا  هدش  یلپ  تقیقح  رد  وت  نادب  :» دیامرف یم  تسخن 
( . َِکئاَِیلْوَأ یَلَع  َِکئاَدْعَأ  ْنِم  َهَراَْغلا  َداَرَأ  ْنَِمل 

هبـساحم رد  هابتـشا  رثا  رب  هّجوت و  نودـب  تنامرف  تحت  هقطنم  رد  ار  اهنآ  ذوفن  هنیمز  وت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  لپ ) (؛» رـسج » هب ریبعت 
.دوب جراخ  وت  تیرومأم  هزوح  زا  هک  یتفر  يرگید  ياج  غارس  هب  يدرک و  یلاخ  ار  هقطنم  ؛ یتخاس مهارف 

هن يدومن و  ظفح  ار  يزرم  هن  ؛ يدرک داجیا  نمـشد  لد  رد  یتّهبا  تبیه و  هن  يداد و  ناشن  ییاناوت  يوزاب  هن  وت  :» دـیامرف یم  سپس 
زا  ) ار تیاوشیپ  ریما و  هن  يدرک و  تیامح  ار  تراید  رهش و  لها  هن  ؛ یتسکش مه  رد  ار  نمشد  تکوش 

ناسنا ياضعا  زا  يوضع  هک  تسا  هناش  يانعم  هب  « بِْکنَملا ( .» 1  } ِبِْکنَْملا ِدیِدَش  َْریَغ  ( ؛» یتخاس زاین  یب  هقطنم ) رد  میقتسم  تلاخد 
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َو  {، دور یم  اجنآ  هب  نمـشد  هلمح  میب  هک  تسا  ییاه  ناکم  زرم و  يانعم  هب  « هرغث ( .» 2  } ًهَْرُغث ٍّداَس  َال  ،َو  ِِبناَْجلا ِبیِهَم  َال  َو   {، تسا
( . ِهِریِمَأ ْنَع  ٍزُْجم  َال  ،َو  ِهِرْصِم ِلْهَأ  ْنَع  ٍنْغُم  َال  ،َو  ًهَکْوَش ٍّوُدَِعل  ٍرِساَک  َال 

تروص وا  تالیکـشت  رد  هیواعم  يذوفن  لماوع  بناج  زا  ، هثداح نیا  رد  « دایز نب  لـیمک  » راـک يارجاـم  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـیعب 
رد دنک و  هلمح  ایـسیقرق  هب  هیواعم  نایماح  نایماش و  لد  رد  تشحو  داجیا  يارب  هک  دندرک  قیوشت  ار  وا  هک  وحن  نیدب  ؛ دشاب هتفرگ 

هتـشک و ار  ناهانگ  یب  دـنک و  یـشکرکشل  اجنآ  هب  ات  دـنهد  ربخ  هیواعم  هب  ار  ناتـساد  دـنامب و  یلاخ  وا  ناـمرف  تحت  هقطنم  هجیتن 
.دزاس هدز  تشحو  ار  مدرم  نماان و  ار  هقطنم  دیامن ، تراغ  ار  یلاوما 

يو : دیوگب دنک و  نایب  بوخ  هدنامرف  نارمکح و  کی  يارب  ار  مزال  تافص  دهاوخ  یم  هلمج  دنچ  نیا  اب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تکوش ، هدرک عافد  یبوخ  هب  اهزرم  زا  ؛ دنک داجیا  تشحو  نمشد  لد  رد  شتبیه  دشاب و  هتـشاد  اناوت  ییوزاب  نانمـشد  ربارب  رد  دیاب 

ار دوخ  رادمامز  ریما و  هک  دیامن  لمع  يا  هنوگ  هب  دـنک و  تظافح  ًالماک  ار  دوخ  تراظن  تحت  هقطنم  دنکـشب و  مه  رد  ار  نمـشد 
تسا و نمشد  دوس  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  روط  هب  هک  ییاهراک  زا  اهنیا  رب  هفاضا  دیامنن و  هقطنم  رد  میقتسم  تلاخد  هب  روبجم 

.دزیهرپب ًاّدج  دنک  یم  يرای  دوخ  تنطیش  رد  ار  وا 

نیا رد  هکلب  ، درک یمن  باختنا  یبصنم  نینچ  يارب  ار  وا  زگره  ماما  هنرگ  داد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  یفعض  نینچ  هراومه  لیمک  هتبلا 
گرزب درم  نیا  یگدـنز  عطاقم  ریاس.دـش  ییاطخ  نینچ  راـتفرگ  ، يذوفن لـماوع  هطـساو  هب  اـی  هبـساحم و  رد  هابتـشا  رثا  رب  اـی  هعقاو 

نیا دـهاش  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًادـعب  داد و  ناشن  راوخنوخ  جاـجح  ربارب  رد  هک  یتبالـص  يراوتـسا و  تعاجـش و  ًاـصوصخم 
نشور اجنیا  زا.تساعدم 

یحیحـص هار  دـنا  هدرک  ریـسفت  لیمک  يارب  رمتـسم  تداع  تلاح و  کی  تروص  هب  ار  قوف  ياه  هلمج  هک  یناـحراش  هک  دوش  یم 
.دنا هدومیپن 

؟ تسیک دایز  نب  لیمک  هتکن :

وا رایتخا  رد  نانمؤمریما  هک  ییاوتحم  رپ  رایـسب  ياعد  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  کیدزن  نارای  زا  یعخن  دایز  نب  لـیمک 
.دراد وا  لضف  رب  تلالد  دسرب  شینایعیش  هب  وا  هلیسو  هب  ات  دراذگ 

دیزگرب دادغب ) لامـش  رد  يا  هقطنم  (؛» تیه » هقطنم رد  ینارمکح  يارب  دوخ  هدنیامن  ار  وا  ماما  ، ثحب لحم  همان  قباطم  نیا  رب  نوزفا 
.درپس يو  تسد  هب  ار  ساسح  هطقن  نآ  رد  مدرم  لام  ناج و  رایتخا  و 

دراد و یقیمع  ـالاب و  رایـسب  بلاـطم  هک  دومرف  وا  هب  باـطخ  هملک 147 )  ) راصق تاملک  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، زین یناـنخس 
سپس درب  رهش  نوریب  هب  دوخ  اب  ار  وا  هنوگرارسا  نانخـس  هنوگ  نیا  نایب  يارب  هکنیا  هژیو  هب  تسوا ، هب  ماما  صاخ  تیانع  زا  یکاح 

« . ٌهَیِعْوَأ َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  ُْلیَمُک  اَی  : » دومرف وا  هب  باطخ  دیشک و  یهآ 

دارفا زا  رفن  هد  : دومرف عفار  یبا  نبا  دوخ  بتاـک  هب  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  لاـقملا  حـیقنت  لـقن  قباـطم  رگید  ییوس  زا 
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لیمک اهنآ  زا  یکی  هک  درب  ار  یعمج  مان  ماما.ربب  ار  اهنآ  مان  نانمؤمریما  يا  : درک ضرع  عفار  یبا  نبا.نک  رضاح  ار  نم  قوثو  دروم 
.دوب دایز  نب 

موحرم نوچمه  ناگرزب  زا  یـضعب  لاقملا  حـیقنت  هتفگ  هب  فسالا  عم  دـنچره  ، دـشاب یفخم  هک  تسین  يزیچ  لیمک  تقاثو  نیاربانب 
دلج زاغآ  رد  ار  تاقث  زا  رفن  هد  راضحا  هب  طوبرم  تیاور  یـسلجم  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ) .دنا هدرک  دـیدرت  نآ  رد  یـسلجم 

(. تسا هدرک  لقن  راونالاراحب  ما  یس 

وا تیـصخش  ماقم و  زا  دنک  یم  تیاکح  « تیه  » نیمزرـس رد  شتیریدـم  زا  عطقم  کی  رد  لیمک  هابتـشا  زا  هک  قوف  زیمآ  باتع  همان 
.دنتسه تاهابتشا  زا  يا  هراپ  ضرعم  رد  هتسویپ  موصعم  ریغ  دارفا  اریز  ، دهاک یمن 

نانمؤمریما : دـیوگ یم  ، تسا لیمک  ماقم  تلالج  زا  یکاـح  زین  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  یناتـساد  داـشرا  باـتک  رد  زین  یملید  موحرم 
....دوب وا  اب  ترضح  نآ  ناتسود  بوخ و  نایعیش  زا  دایز  نب  لیمک  ، تفر یم  دوخ  هناخ  يوس  هب  هدش  جراخ  هفوک  دجـسم  زا  یبش 

 { ،ج 33،ص 399 راونالاراحب ( . 1}

لاـجر مجعم  ( . 2  } .دوـب مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  دزن  برقم  ناماگــشیپ  زا  وا  دـیوگ  یم  صاـصتخا  باـتک  رد  دـیفم  خـیش 
 { ،ج 14،ص 128 ثیدحلا

.تسا مهم  دهاوش  نآ  زا  یکی  زین  شتداهش  تیفیک  هک  میراد  لیمک  ماقم  تلالج  رب  یناوارف  دهاوش  نیارق و  هکنیا  نخس  هاتوک 

جاجح.درک رارف  وا  داتـسرف و  دایز  نب  لیمک  غارـس  هب  دش  هفوک )  ) رادمامز جاجح  هک  یماگنه  : دـیوگ یم  داشرا  رد  دـیفم  موحرم 
هب ور  مرمع  هک  متـسه  يدرمریپ  نم  : تفگ دیـسر  لیمک  هب  ربخ  هک  یماـگنه.درک  عطق  لاـملا  تیب  زا  ار  وا  ناگتـسب  ماوقا و  قوقح 

جاجح.دـش رـضاح  جاجح  دزن  دـمآ و  نوریب  هاگیفخم  زا.دـنوش  مورحم  ناشقح  زا  نم  ناگتـسب  ماوقا و  تسین  راوازـس  تسا  ناـیاپ 
داد روتـسد.يدوب  نامثع  نـالتاق  وزج  وت  هک  مناد  یم  (... يدـمآ تدوخ  هک  رتهب  هچ   ) منک ادـیپ  ار  وت  هک  متـشاد  تسود  نم  : تفگ

جاجح تسد  هب  هک  دوب  هداد  ربخ  وا  هب  نیا  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  نیا  رد.دـندز  ار  شندرگ 
،ج 42،ص 148} راونالاراحب ( . 3  } .دوش یم  دیهش 

تفالخ رد  ماما  تّیمولظم  : 62 همان

عوضوم

اهترامإ هالوامل  رتشألا  کلام  عم  رصم  لهأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( داتسرف يرجه  لاس 38  رد  رتشا  کلام  هارمه  هک  رصم ، مدرم  هب  همان  )

همان نتم 

ِهّللاَوَف ِهِدَعب  نِم  َرمَألا  َنوُِملسُملا  َعَزاَنَت  یَضَم ع  اّمَلَف  َنِیلَسرُملا  یَلَع  ًانِمیَهُم  َنیَِملاَعِلل َو  ًاریِذَن  ًادّمَُحم ص  َثََعب  ُهَناَحبُس  َهّللا  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 
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اَمَف ِهِدَعب  نِم  یّنَع  ُهوّحَنُم  مُّهنَأ  َال  ِِهتَیب َو  ِلهَأ  نَع  ِهِدـَعب ص  نِم  َرمَألا  اَذَـه  ُجِـعُزت  َبَرَعلا  ّنَأ  یلاِبب  ُرُطخَی  َال  ِیعوُر َو  ِیف  یَقُلی  َناَک  اَم 
ِنیَد ِقحَم  َیلِإ  َنوُعدَی  ِماَلـسِإلا  ِنَع  تَعَجَر  دَـق  ِساّنلا  َهَعِجاَر  ُتیَأَر  یّتَح  ِيَدـی  ُتکَـسمَأَف  ُهَنوُِعیاَُبی  ٍناَُلف  یَلَع  ِساّنلا  ُلاَِیثنا  ّالِإ  ِیَنعار 
اَّمنِإ ِیّتلا  ُمُِکتَیَالِو  ِتوَف  نِم  َمَظعَأ  ّیَلَع  ِِهب  ُهَبیِصُملا  ُنوُکَت  ًامدَه  وَأ  ًامَلث  ِهِیف  يَرَأ  نَأ  ُهَلهَأ  َماَلسِإلا َو  ِرُصنَأ  َمل  نِإ  ُتیِـشَخَف  ٍدّمَُحم ص 

ُلِطاَبلا َو َحاَز  یّتَح  ِثاَدحَألا  َکِلت  ِیف  ُتضَهَنَف  ُباَحّـسلا  ُعّشَقَتَی  اَمَک  وَأ  ُباَرّـسلا  ُلوُزَی  اَمَک  َناَک  اَم  اَهنِم  ُلوُزَی  َِلئاَلَق  ٍماّیَأ  ُعاَتَم    َ ِیه
َهَنهَنَت ُنیّدلا َو  ّنَأَمطا  َقَهَز َو 

451 ص :
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يِّذلأ يَدُهلا  ِهِیف َو  مُه  يِّذلأ  ُمِِهلاَلَض  نِم  ِّینإ  ُتشَحوَتسا َو  َال  ُتَیلَاب َو  اَم  اَهّلُک  ِضرَألا  ُعاَلِط  مُه  ًادِحاَو َو  مُُهتیَِقل  َول  ِهّللا  ِّینإ َو  ُهنِم  َو 
َرمَأ   َ ِیَلی نَأ  یَسآ  ِیِّننَکل  ٍجاَر َو  ٌرِظَتنَُمل  ِِهباََوث  ِنسُح  ٌقاَتـشَُمل َو  ِهّللا  ِءاَِقل  َیلِإ  ِّینإ  َّیبر َو  نِم  ٍنیِقَی  ِیـسَفن َو  نِم  ٍهَریَِـصب  یَلََعل  ِهیَلَع  اَنَأ 

َبِرَـش دَـق  يِذـّلأ  ُمُهنِم  ّنِإَف  ًابزِح  َنیِقِـساَفلا  ًابرَح َو  َنیِِحلاّصلا  ًالَوَخ َو  ُهَداَبِع  ًالَوُد َو  ِهّللا  َلاَم  اوُذِّـختَیَف  اَهُراُّجف  اَهُؤاَهَفُـس َو  ِهّمُألا  ِهِذَـه 
مُکَبِیلأَت ُترَثکَأ  اَم  َِکلَذ  َال  وَلَف  ُِخئاَضّرلا  ِماَلسِإلا  یَلَع  َُهل  تَخِضُر  یّتَح  ِملُسی  َمل  نَم  مُهنِم  ّنِإ  ِماَلسِإلا َو  ِیف  ًاّدَح  َِدلُج  َماَرَحلا َو  ُمُکِیف 

تَِحُتتفا َو ِدَق  مُکِراَصمَأ  َیلِإ  تَصَقَتنا َو  ِدَـق  مُِکفاَرطَأ  َیلِإ  َنوَرَت  َال  ُمتیَنَو َأ  ُمتَیبَأ َو  ذِإ  مُُکتکَرََتل  مُکَـضیِرحَت َو  مُکَعمَج َو  مُکَبِینأَت َو  َو 
اوُءُوبَت ِفسَخلِاب َو  اوّرُِقتَف  ِضرَألا  َیلِإ  اُولَقاّثَت  َال  مُکّوُدَـع َو  ِلاَِـتق  َیلِإ  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اوُرِفنا  يَزُغت  مُکِداَِـلب  َیلِإ  يَوُزت َو  مُکِِکلاَـمَم  َیلِإ 

ُماَلّسلا ُهنَع َو  مَُنی  َمل  َماَن  نَم  ُقِرَألا َو  ِبرَحلا  اَخَأ  ّنِإ  ّسَخَألا َو  ُمُُکبیِصَن  َنوُکَی  ّلّذلِاب َو 

اه همجرت 

یتشد

شیپ ناربمایپ  هاوگ  و  نایناهج ، هدنهد  میب  ات  داتسرف  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ناحبس  دنوادخ  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
رگیدکی اب  تموکح  راک  رد  يو  زا  سپ  ناناملسم  تفر ، ادخ  يوس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  .دشاب  دوخ  زا 

تفالخ برع  هک  .بیغ } ملع  زا  هدافتسا  نودب   } دمآ یم  مرطاخ  رد  هن  و  تشذگ ، یم  مرکف  رد  هن  ادخ  هب  دنگوس  دندش .  ریگرد 
دنراد زاب  تموکح  ندش  راد  هدهع  زا  يو  زا  سپ  ارم  ای  دنادرگب ، وا  تیب  لها  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ار 

يزیچ اهنت  ، 

.دندرک تعیب  وا  اب  هک  دوب  صخش  نالف  يوس  هب  مدرم  نتفاتش  درک  منارگن  هک 

دوبان ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  دنهاوخ  یم  هتشگ ، زاب  مالـسا  زا  یهورگ  مدید  هک  اجنآ  ات  مدیـشک ، زاب  تسد  نم 
نآ تبیصم  هک  مشاب ، نآ  يدوبان  دهاش  ای  منیب  نآ  رد  يا  هنخر  منکن ، يرای  ار  شنارادفرط  مالسا و  رگا  هک  مدیسرت  سپ  دنزاس ، 

بارس هکنانچ  درذگ  یم  نآ  ماّیا  يدوز  هب  تسایند و  هزور  دنچ  يالاک  هک  تسامـش ، رب  تموکح  ندرک  اهر  زا  رت  تخـس  نم  رب 
 . ددرگ یم  هدنکارپ  دوز  هک  ربا  ياه  هراپ  نانوچ  ای  دوش ، دیدپان 

 . دش مارآ  هتفای ، رارقتسا  نید  و  تفر ، نایم  زا  لطاب  هک  نآ  ات  متساخ  اپب  اغوغ  بوشآ و  نآ  نایم  رد  سپ 

( تسا همان  نیمه  زا  یشخب  )

مالّسلا هیلع  ماما  یسانش  نمشد  تعاجش و 

یم هن  و  هتـشاد ، یکاب  هن  دنـشاب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  مامت  نانآ  هک  یلاح  رد  موش ، وربور  نانمـشد  اب  اهنت  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 
نم انامه  و  ما ، هدیـسر  نیقی  هب  مراگدرورپ  فرط  زا  و  مهاـگآ ، مراوتـسا ، نآ  رب  هک  دوخ  تیادـه  ناـنآ و  یهارمگ  هب  نم  .مساره 

تموکح تّما ، نیا  ناراکهبت  و  نادرخ ، یب  هک  مکانهودنا  نیا  زا  نکل  مراودیما .  وا  شاداپ  هب  و  قاتـشم ، راگدرورپ  تاقالم  يارب 
اب و  گنج ، رد  ناراکوکین  اب  دنـشک ، یگدرب  هب  ار  وا  ناگدنب  و  دـننادرگب ، تسد  هب  تسد  ار  ادـخ  لام  هاگنآ  دـنروآ ، تسد  هب  ار 
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هبقع نب  دیلو  ماما ، روظنم  ، } دش يراج  وا  رب  دح  دیشون و  بارش  هک  تسامش  نایم  رد  یـسک  نانآ  زا  اریز  دنـشاب ،  هارمه  ناقـساف 
رتشیب دـیهاوخ  یم  رگا  تفگ  دـناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زاـمن  دروخ و  بارـش  يو  .دوب  هفوک  رد  ناـمثع  رادـنامرف  هک  تسا 
نامثع تفلاخم  مغر  یلع  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـش و  راضحا  هنیدـم  هب  هفوک  ناگرزب  زا  یعمج  رتشا و  کلام  یهاوگ  اب  مناوخب !

اّما تفریذپن  ار  مالسا  هک  یسک  و  .تخاس } يراج  وا  رب  ار  بارش  دح 

{. .تساوخ یم  ایاطع  لوپ و  ندروآ ، مالسا  يارب  هک  تسا  صاع  ورمع   } دیدرگ اطع  وا  هب  ییاه  ششخب  قحانب 

هاگنآ و  مدرک ، یمن  قیوشت  يروآ  درگ  هب  ار  امـش  و  مدرک ، یمن  ناتـشنزرس  و  متخیگنا ، یمن  رب  ار  امـش  دوبن  ثداوح  هنوگنیا  رگا 
ياهدرواتسد و  دندوشگ ؟ ار  اهرهش  و  دندرک ؟ فّرصت  ار  امـش  ياهزرم  هک  دینیب  یمن  ایآ  مدرک .  یم  ناتاهر  دیدز  یم  زابرـس  هک 

ار امـش  ادخ  دینک ، چوک  نانمـشد  اب  داهج  يارب  دـنتخورفا . ؟ رب  ار  گنج  شتآ  امـش  ياهرهـش  نایم  رد  و  دـندرک ؟ تراغ  ار  امش 
رت تسپ  همه  زا  امش  یگدنز  هرهب  و  دش ، دیهاوخ  راچد  يراوخ  هب  و  راتفرگ ، متـس  هب  هک  دینامن ، دوخ  ياه  هناخ  رد  دنک ، تمحر 
 . دورد اب  دیباوخ ! دهاوخن  وا  نمشد  دور ، باوخ  هب  هک  سک  نآ  ره  تسا ، يرایشوه  يرادیب و  گنج ، ردارب  انامه  و  دوب ، دهاوخ 

يدیهش

نایناهج ات  تخیگنا  رب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناحبـس  دنوادخ  انامه  دعب ، اما  درامگ  نیمزرـس  نآ  تموکح  هب  ار  وا  نوچ 
راـک رد  يو  زا  سپ  ناناملـسم  تفر ، ادـخ  يوسب  وا  نوچ  .ددرگ  دوخ - زا  شیپ  ناربماـیپ - هاوگ  و  دـهد ، میب  وا - یناـمرفان  زا  ار -
سپ ار  تفالخ  برع  هک  دیـسر  یمن  مرطاخ  هب  تشذگ و  یمن  ملد  رد  ادخ  هب  و  دنداشگ - زیتس  تسد  و  دنداتفا - مه  هب  تموکح 

متفگـش هـب  درکن و  نارگن  ارم  يزیچ  و  درادزاـب ،  نآ  ندـش  راد  هدـهع  زا  يو  زا  سپ  ارم  اـی  درآرب ، وا  نادـناخ  زا  ص )  ) ربماـیپ زا 
دوخ نید  رد  یهورگ  مدـید  هکنآ  ات  مدیـشکزاب ، دوخ  تسد  سپ  .وا  اب  ندرک  تعیب  وس و  ره  زا  نالف  رب  مدرم  نتفاتـش  زج  درواین ،
رگا هک  مدیسرت  سپ  .دندناوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نید  نتخاس  دوبان  هب  ار  مدرم  دندنادرگرب و  يور  مالسا  زا  و  دندنامن ،

- تفالخ زا  ندنام  مورحم  زا - رت  تخس  نم  رب  نآ  تبیصم  هک  ییناریو ، ای  منیب  نآ  رد  يا  هنخر  منکن ، يرای  ار  ناناملسم  مالـسا و 
هدنکارپ هدـشن  مهارف  هک  ربا  نوچ  ای  دوش ، ناهن  یبارـس  نوچ  هک  تسا  دـنچ  ییاهزور  هک  امـش ، تموکح  ندـش  تسد  زا  تسا و 

ياج رب  دـش و  راوتـسا  نید  و  دـیدرگ ، دوبان  وحم و  دـینکارپب و  لطاب  عمج  اـت  متـساخرب  اـغوغ  بوشآ و  نآ  ناـیم  رد  سپ  .ددرگ 
.دیمرایب

تسا همان  نیا  زا  و 

نانآ و یهارمگ  رب  نم  هک  مدیـساره ، یم  هن  متـشاد و  كاب  هن  دندرک ، یم  رپ  ار  نیمز  نانآ  و  مدـید ، یم  ار  نانآ  اهنت  رگا  ادـخ  هب 
 ، میاپ یم  ار  وا  کین  شاداپ  میادـخ و  رادـید  دـنموزرآ  نم  و  هارمه ، راگدرورپ  بناج  زا  نیقی  اب  مهاگآ و  کین  دوخ  يراگتـسر 

ناگدنب دننادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  و  دنرآ ، تسد  هب  ار  ینارمکح  تّما  نیا  ناراکهبت  نادرخیب و  هک  دـیآ  مغیرد  نکیل 
- ناناملسم امـش - نایم  رد  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  هچ  رای ،  ار  ناقـساف  دنـشاب و  راکیپ  رد  نایاسراپ  اب  و  دنرامگ ، تمدخ  هب  ار  وا 

رگا و  دیدرگ ،  اطع  ودب  ییاهششخب  ات  دیورگن  مالسا  هب  هک  تسا  یسک  نانآ  زا  و  دیدرگ ، يراج  وا  رب  مالسا  دح  دیشون و  بارش 
یمن مدناوخ و  یمن  ناتندمآ  مهارف  هب  و  مدرک ، یمن  ناتشنزرس  متخیگنا و  یمن  رب  ار  امش  مدیسرت ، یم  امش  رب  نانیا  تموکح  زا  هن 
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دـنا و هدـنکفا  تسد  امـش  ياهزرم  رب  دـینیب  یمن  .مدرک  یم  ناـتاهر  دـیتفرگ  یتسـس  دـیدز و  زاـب  رـس  هک  ماـگنه  نآ  و  مدـیلاغآ ،
هورگ دازرمایب ! ناتادـخ  راکیپ - رد  امـش  اب  نمـشد  و  رارقرب - گنج  ناتاهرهـش  رد  .هدوبر  ناتاهروشک  تسا و  هدوشگ  ناـتاهرهش 

ناتاهرهش اه و  هناخ  رد  دیهن و  ناتنمشد  گنج  هب  يور  هورگ 

.رادقم مک  نات  هرهب  راچد ، يراوخ  هب  دیوش و  راتفرگ  متس  هب  هک  دینکم ، گنرد 

.مالّسلا .رایشه و  زاب و  وا  یپ  یمشچ  دور  باوخب  هکنآ  و  تسا ، رادیب  وجگنج  انامه 

یلیبدرا

رب ار  دّمحم ص  تخیگنارب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  یتسردب  سپ  دورد  شیاتـس و  زا  سپ  اما  ار  رـصم  تموکح  واب  داد  هک  یتقو 
رد ناناملـسم  دندرک  عازن  دومرف  تلحر  تشذـگ و  رد  هک  یتقو  سپ  ناربمغیپ  زا  ناگدـش  هداتـسرف  رب  هاوگ  نایناهج و  هدـننک  میب 
راک دـنرب  نوریب  برع  هک  نم  لد  رب  درک  یمن  روطخ  نم و  رطاخ  رد  دـش  هدـنکفا  هک  دـنگوس  ادـخب  سپ  وا  سپ  زا  تفالخ  راـک 
ارم تشادن  هاگن  سپ  ترضح  نآ  سپ  زا  نم  زا  ار  راکنا  دنـشاب  هدننادرگ  رود  ناشیا  هن  وا و  تیب  لها  زا  ربمغیپ  سپ  زا  ار  تفالخ 

نتـشگزاب مدـید  ات  ار  دوخ  تسد  متـشادن  هاگن  سپ  وا  اـب  دـندرک  تعیب  هک  رکب  وبا  رب  ناـمدرم  ندـش  هتخیر  رگم  تماـما  بلط  زا 
نید ندـیدرگ  لطاب  يوسب  ار  نامدرم  دـندناوخ  یم  مالـسا  نید  زا  دـندرک  عوجر  وا  تفالخ  رد  ار  ناـشیا  ندـش  دـترم  ناـمدرم و 
راک نآ  تبیصم  دشاب  هک  یناریو  ای  یگتسیاش  نآ  رد  منیبب  هکنآ  ارمالـسا  لها  ارمالـسا و  مهدن  يرای  رگا  هک  مدیـسرت  سپ  دّمحم 

تسه هچنآ  نآ  زا  دوش  یم  لیاز  هک  تسکدنا  ياهزور  يرادروخرب  تیالونآ  هک  امش  رب  نم  ندوب  یلاو  توف  زا  زا  رتگرزب  نم  رب 
تسین و ات  دادـترا  لها  ياه  هثداح  نآ  رد  متـساخرب  سپ  ربا  دوش  یم  او  مه  زا  هک  نانچمه  ای  بارـس  دوش  یم  لـیاز  هک  ناـنچمه 

دادترا لها  رافک و  فّرصت  زا  داتسیا  زاب  تفرگ و  مارآ  نید  تشگ و  لیاز  لطاب و  دش  دوبان 

تسا همان  نیا  زا  و 

یمن كاب  ترثک  رد  دـندوب  نیمز  همه  يرپ  ناشیا  هک  نیا  لاح  اهنت و  ناـشیا  اـب  مدرک  یم  تاـقالم  رگا  هک  دـنگوس  ادـخب  نم  هک 
متریصب و رب  هنیآ  ره  منآ  رب  نم  هک  یتسار  زا  نآ و  رد  دنتسه  هک  ناشیا  یهارمگ  زا  نم  هک  یتسردب  مدش و  یمن  ناسرت  متـشاد و 
ما و هدنشک  راظتنا  ار  وا  شاداپ  یئوکین  رم  مدنموزرآ و و  ادخب  ندیسر  يوسب  دوخ  راگدرورپ  زا  منیقی  رب  دوخ و  سفن  زا  یئانیب  رب 

لام دـنریگ  ارف  سپ  ناشیا  ناراکدـب  ناـشیا و  نادرخیب  ناهیفـس و  ار  تما  نیا  دـنوش  یلاو  هک  موشیم  نیگمغ  نم  نکیل  راودـیما و 
ناهورگ ار  ناقـساف  ناگدننک و  برح  ار  ناگتـسیاش  دوخ و  ناریـسا  ار  وا  ناگدنب  ناشیا و  ياهتـسدب  هدیدرگ  ياهتلود  ار  يادـخ 

دوب هبعش  نب  هریغم  هک  ّدح  يور  زا  هنایزاتب  دش  هدز  ار و  رمخ  امش و  نایم  رد  دیماشآ  هک  تسیسک  ناشیا  زا  هک  یتسردب  سپ  دوخ 
رگا سپ  كدنا  ياه  هیطع  ندروآ  مالـسا  رب  ار  وا  رم  دـش  هداد  ات  دـشن  ناملـسم  هک  تسیـسک  ناشیا  زا  هک  یتسردـب  هّیما و  ینب  زا 
یماو ار و  امش  ندرک  بیغرت  ار و  امش  ندروآ  مهارف  ار و  امش  یتشرد  ار و  امش  ندروآ  درگ  مدرک  یمن  رایسب  نید  داسف  دوب  یمن 

يوسب تسا و  هتفاـی  ناـصقن  هک  دوخ  بناـجب  دـینیب  یمن  اـیآ  رازراـک  رد  دـیدش  تسـس  دـید و  زابرـس  هک  یتقو  ار  امـش  متـشاذگ 
هتخیگنارب هک  دوخ  ياهرهـشب  تسا و  هدش  هدرک  ضبق  هک  دوخ  ياهتکلممب  ادعا و  تسدـب  تسا  هدـش  هدوشگ  هک  امـش  ياهرهش 

ات نیمز  يوسب  ار  دوخ  دیزاسم  نارگ  دوخ و  نانمشد  رازراک  يوسب  امش  رب  ادخ  دانک  تمحر  هک  دیور  نوریب  نایرکشل  تسا  هدش 
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ردارب هک  یتسردب  رت  سیسخ  امش  بیـصن  دشاب  تزع و  زا  دعب  يراوخب  دیوش  هدینادرگزاب  تلذمب و  دیوش  دونـشوخ  دیهد و  رارق 
وا زا  دندشن  لفاغ  وا و  زا  نانمشد  دیدرکن  باوخ  دش  لفاغ  درک  باوخ  هک  ره  گنج و 

یتیآ

( .داتسرف دوب  هداد  رصم  تموکح  ار  وا  هک  یماگنه  رتشا  کلام  اب  ار  همان  نیا   ) رصم مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  يا  همان 

لوسر نوچ  .دشاب  ناربمایپ  رب  هاوگ  دهد و  میب  ار  ناهج  مدرم  ات  داتـسرف  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ناحبـس  دنوادخ  .دعب  اما 
تشذگ یمن  مرطاخ  رد  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  .دنتخادرپ  عازن  هب  تفالخ  رما  رد  ناناملـسم  تشذگرد ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

زا وا  زا  سپ  ارم  اـی  دراذـگاو ، يرگید  هـب  وا  تـیب  لـها  زا  ار  تفـالخ  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) دــمحم تـلحر  زا  سپ  برع  هـک 
، متشاد زاب  تسد  تعیب  زا  يدنچ  نم  .وا  اب  ندرک  تعیب  نالف و  يوس  هب  مدرم  نتفاتش  زج  دنکفین  جنر  هب  ارم  دراد و  زاب  شینیشناج 

مدیسرت .دننکفا  رب  نب  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نید  دنهاوخ  یم  دندرگ و  یمرب  مالسا  زا  مدرم  زا  یهورگ  مدید  هکنآ  ات 
ندـش توف  زا  رتراـب  تبیـصم  نم  يارب  هک  دـید  مهاوـخ  ییناریو  اـی  يا  هنخر  نید  رد  مهدـن  يراـی  ار  ناناملـسم  مالـسا و  رگا  هک 

هک ییاهربا  دننامه  ای  ددرگ ، لیاز  بارـس  نوچ  دـیاپن و  شیب  ییاهزور  كدـنا  هک  یتموکح  مه  نآ  .دوب  امـش  رب  ندرک  تموکح 
دوخ ياج  رب  نید  دـش و  دوبان  تسین و  لطاب  ات  متـساخرب  ياج  زا  ثداوح  نآ  راد  ریگ و  رد  .دـنوش  هدـنکارپ  هتـسویپن  مه  هب  زونه 

.تفای يراوتسا  تفرگ و  مارآ 

: همان نیا  زا 

نآ هب  اریز  ساره ، هن  مراد و  كاـب  هن  دـننک ، رپ  ار  نیمز  يور  اـهنآ  مشاـب و  اـهنت  نم  موش ، وربور  ناـشیا  اـب  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب 
.مهارمه نیقی  اب  مراگدرورپ  بناج  زا  .مهاگآ و  کین  ما ، هتسارآ  نادب  دوخ  هک  یتیاده  نآ  دنا و  هقرغ  نآ  رد  نانآ  هک  ییهارمگ 

.متسه نآ  رظتنم  ما و  هتسب  دیما  دراد ، ینازرا  ارم  هک  ییوکین  باوث  دنوادخ و  رادید  هب  نم 

دنریگ و تسد  هب  ار  .هیواعم } رکـشل  ینعی ، . 44  } تموکح تما  نیا  ناراـکهبت  نادرخیب و  یتـشم  هک  تسا  نیا  زا  نم  هودـنا  یلو 
نارای ار  ناقـساف  دنوش و  راکیپ  رد  ناکین  اب  دنریگ و  تمدخ  هب  ار  ادخ  ناگدنب  دـننادرگ و  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  ار  ادـخ  لام 

هک .تشاد } ار  هرـصب  تموکح  نامثع  يوس  زا  هک  تسا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  دارم  . 45  } تسا یـسک  نانآ  زا  .دنزاس  دوخ 
زا هن  رگا  .دیورگن  مالسا  هب  دتسن  یلام  كدنا  ات  هک  تسا  یسک  هدش و  يراج  مالسا  دح  وا  رب  یتح  دشون ، یم  مارح  امش  نایم  رد 

یمن ناتـضیرحت  مدـناوخ و  یمن  ارف  مدرک و  یمن  شنزرـس  متخیگنا و  یمن  رب  ار  امـش  زگره  متـشاد ، میب  امـش  رب  ناـنیا  تموـکح 
.مدرک یم  ناتیاهر  دیداد ، یم  جرخ  هب  یتسس  ای  دیتفات  یم  رب  رس  ات  هکلب  مدومن ،

تسد زا  ناتیاهروشک  دوش و  یم  حتف  کی ، کی  ناتیاهرهش ، هتفای و  ناصقن  دیتشاد ، فرصت  رد  هک  ار  ییاهنیمزرـس  دینیب  یمن  ایآ 
اه هناـخ  رد  .دزرماـیب  ناتیادـخ  .دـیهن  ناتنانمـشد  مزر  هب  يور  .تسا  هتفرگ  رارق  نمـشد  موـجه  هلمح و  دروـم  ناـتدالب  دور و  یم 

هراومه روشحلـس  نادرم  .دش  دهاوخ  كدنا  ناتبیـصن  داتفا و  دیهاوخ  يراوخ  هب  دش و  دـیهاوخ  راتفرگ  متـس  هب  هک  دـینکم  گنرد 
.مالسلاو .تسا  هتفرن  باوخ  هب  شنمشد  دور ، باوخ  هب  دوخ  هک  ره  هک  دنرادیب 
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نایراصنا

رد ناهج  زا  نوچ.داتـسرف  ایبنا  رب  هاوگ  ،و  ادرف باذع  زا  نایناهج  هدنناسرت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ناحبـس  دنوادخ  ، دـعب اما 
مبلق رد  مسق  ادخ  هب   . دنتساخرب عازن  هب  تفالخ  اب  هطبار  رد  ناناملسم  وا  زا  سپ  - هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  - تشذگ

دعب ار  نآ  ای  ، دنرب نوریب  شنادناخ  زا  ار  تفالخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سپ  برع  هک  تشذـگ  یمن  مرطاخ  رب  ،و  داتفا یمن 
 . دنراد رود  نم  زا  وا  زا 

ات متـشاد  هاگن  تسد  راک  رد  هلخادم  زا.دـندرک  یم  تعیب  وا  اب  هک  نالف  بناج  هب  مدرم  نتفاتـش  رگم  درکن  هدز  تفگـش  ارم  يزیچ 
دننک یم  توعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نید  ندرک  دوباـن  هب  ار  مدرم  ،و  هتـشگ زاـب  مالـسا  زا  یهورگ  مدوـمن  هدـهاشم  هکنآ 

زا رتگرزب  نم  رب  نآ  تبیـصم  هک  مشاب  نآ  يدوبان  دهاش  ای  منیبب  نید  رد  يا  هنخر  مزیخنرب  شلها  مالـسا و  يرای  هب  رگا  مدیـسرت  ،
زا ربا  نوچمه  ای  ، دور یم  نیب  زا  بارس  نوچمه  ،و  تسا یگدنز  هاتوک  نارود  عاتم  هک  یتموکح  ، تسامش رب  تموکح  ندش  توف 

 . دیسر ماکحتسا  يراوتسا و  هب  نید  ،و  دش دوبان  تفر و  نیب  زا  لطاب  ات  مدرک  مایق  اه  هنتف  نآ  نایم  رد  نیا  رب  انب   . دشاپ یم  مه 

تسا همان  نیا  زا  یتمسق  و 

رب نم.سرت  هن  تسا و  كاب  هن  ارم  ، دنـشاب هدرک  رپ  ار  نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  موش  وربور  نانمـشد  اـب  ییاـهنت  هب  رگا  مسق  ادـخ  هب 
هب میادـخ و  ياقل  دـنموزرآ  نم  هنیآ  ره.منیقی  رب  مراگدرورپ  يوس  زا  تریـصب  رب  دوخ  بناج  زا  شیوخ  تیادـه  نانآ و  یهارمگ 

ار ادخ  لام  ،و  دتفا ناراکهبت  نادرخ و  یب  تسد  هب  تما  نیا  تموکح  هک  تسا  نیا  زا  مفّـسأت  اما   ، دیما راظتنا و  رد  وا  کین  شاداپ 
دوخ تسدمه  ار  ناقـساف  ،و  دـنزیخ گنج  هب  ناگتـسیاش  اب  ،و  دـنریگ یگدرب  هب  ار  قح  دابع  و  دـننک ، تسد  هب  تسد  دوخ  نیب  رد 

مه و  تشگ ، يراج  وا  رب  دوب  ررقم  مالسا  رد  هک  يّدح  ،و  دیشون مارح  بارـش  امـش  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  نانیا  زا  اریز  دنیامن ، 
 . دش یمک  ششخب  وا  هب  شندروآ  مالسا  يارب  هکنیا  ات  دشن  ناملسم  هک  تسا  یسک  نانیا  زا 

امـش کـیرحت  عمج و  رد  ،و  مدرک یمن  خـیبوت  بیغرت و  ار  امـش  رادـقم  نیا  مدیـسرت  یمن  امـش  رب  ناراـکبان  نیا  تموـکح  زا  رگا 
 . مدرک یم  ناتیاهر  دیدومن  یتسس  دیدز و  زاب  رس  هک  ینامز  ،و  متشاد یمن  اور  ششوک 

،و هدش هدوبر  ناتیاهروشک  ،و  هدمآ رد  نانآ  نامرف  تحت  ناتیاهرهش  ،و  هدش مک  نمـشد  هلمح  اب  امـش  نیمزرـس  دینیب  یمن  امـش  ایآ 
نیگنـس نیمز  رب  ار  دوخ  ،و  دـینک چوک  ناتنانمـشد  اب  گنج  بناج  هب  ، دزرمایب ار  امـش  ادـخ  !؟  هتفرگ رد  گـنج  امـش  ياهرهـش  رد 
رایشوه رادیب و  هشیمه  وجگنج  درم.دوش  امش  بیـصن  همانرب  نیرت  تسپ  ،و  دیدرگرب ّتلذ  هب  ،و  دیراپـسب يراوخ  هب  نت  هک  دیزاسم 

 . مالسلا و.تفخ  دهاوخن  وا  هب  تبسن  نمشد  دباوخب  هدوسآ  نمشد  زا  هک  ره  ،و  تسا

حورش

يدنوار

.اهلاوها همایقلا و  لاوحا  مهایا  همالعاب  مهل  افوخم  هتمال و  ارذنم  هلاسرلاب  ادمحم  هللا  ثعب  يا  لاحلا ، یلع  بصن  انمیهم  اریذن و  هلوق 
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نم هعامج  عزانت  مالـسلا  هیلع  یفوت  يا  یـضم : املف  .هلالدـلاب  کلذ  ملع  هنال  لاسرالاب  هلبق  ناک  یبن  لک  یلع  دـهاش  يا  اـنمیهم  و 
یلص  ) لوسرلا هفالخ  يا  رمالا : اوبذاجت  .اومـصاخت و  يا  اوعزانت : .نوملـسملا و  هلوق  یف  ماللا  فلالا و  لخدا  کلذل  و  نیملـسملا ،

اهنوحنی و ال  مالسلا ، هیلع  هتیب  لها  نم  دمحم  هیالو  نومعزی  مهنا  هبلق -  یف  يا  هعور - یف  عقی  مل  هنا  هللااب  مسقا  مث  هلآ .) هیلع و  هللا 
هعلقا و يا  هجعزا ، لاقی : و  بلقلا ، لابلا : یلابب و  رطخی  مل  يور و  .یلقع و  يدـلخ و  يا  یعور  یف  کلذ  عقو  لاقی : یتقباسل ، ینع 
، هتعیابم نع  يا  يدیب : تکسماف  نالف  یلع  مهعامتجا  يا  سانلا ، لایثنا  الا  ینعزفا  ام  يا  ینعار : ام  .هدعبا و  هاحن : .هناکم و  نم  هعلق 

دق سانلا  هعجار  تیار  یتح  لاق  مث  .بصنا  يا  بارتلا  هیلع  لاثنا  و  اوبـصنا ، يا  هجو  لک  نم  سانلا  هیلع  لاثنا  لاقی  .هتعیاب و  اـم  يا 
نیذلا اهب  یمس  نودترملا ، هعجارلا  و  اودترا ، مث  دادترالا  فرش  یلع  اوناک  نیذلا  نیدلقملا  نع  کلذب  ینک  مالسالا و  نع  تعجر 

طلا نع  اوفرصنا  يا  اوفرصنا ، نیذلا  لیق  کلذل  و  نینموم ، اونوکی  مل  مالسالا و  نورهظی 

یلا نوعدی  هلوق  .ارمخ و  رصعا  تیملا و  تام  نولوقی  هیلا ، لووی  ام  مساب  یشلا ء  یمـست  برعلا  ذا  اولـصو ، ول  قیدصلا  نع  قیر ال 
و هیف ، للخ  طئاحلا  یف  ملثلا  .هب و  بهذ  هکلها و  يا  هللا  هقحم  لاقی : هقحم ، نیدلا و  لاطبا  یلا  سانلا  نوعدـی  يا  دـمحم  نید  قحم 

ادحا عیاب  هنا  رهاظ  ظفلب  رکذی  مل  .زاجم و  نیدلا  مده  کلذک  .نیدلا و  یف  عقاولا  للخلل  ریعتسا  هتفـش و  یف  راسکنا  ءانالا  یف  ملثلا 
هلوق .هلها و  نیدلا و  هرصن  هنکما  کلذک  ناک  اذا  و  مادهنا ، مالثنا و ال  مالسالا  بیصی  الئل  هفالخلا  بلط  نع  هنوکسب  ضرع  امنا  و 

نم صن  هللا و  نم  یحوب  هل  اهب  اصوصنم  ناک  هیالولا  هذه  نا  یلع  ناک  ام  هملک  لدت  و  مکتیالو ، یلا  هدئاع  ءاهلا  ناک  ام  اهنم  لوزی 
هثداحلا ال رومالا  ثادحالا : .قرفتی و  فشکنی و  يا  باحـسلا : عشقتی  .هریغ و  ریدـغلا و  ربخ  نم  راثالا  یف  يوری  ام  یلع  هللا  لوسر 
.بهذ و دعب و  يا  لطابلا : حاز  یتح  ثادحالا ، کلت  نیب  هحالـصا  نیدـلل و  تمق  يا  تضهن : .هفورعم و  هنـس  دوهعم و  لصا  یلع 
، نیدلا لها  نامطا  یتح  تربص  يا  لطابلا ، ینعی  فک ، يا  هنهنت : .نکـس و  يا  نیدلا : نامطا  .بهذ و  لحمـضا و  لاز و  يا  قهز :

.فکف هتففک  يا  هنهنتف  هتهنهنت  لاقی : و  هقوهز ، لطابلا و  کلذ  دعب  ببسب  کلذ  و  لطابلا ، لها  هنهنت  و 

یلع افوخ  یـسفن و  لجال  تنزح  ام  يا  تشحوتـسا  ام  اهولم - يا  ضرالا - عالط  مه  هباحـصا و  هیواعم و  یقل  ول  نا  هللااـب  مسقا  مث 
مهنیب هلود  نوکی  هللا و  لام  نولوادـتیف  اهقاسف  همالا  هالو  ریـصی  ناـب  نیدـلل  نزحا  يا  یـسآ : ینکل  .مهلا  هولخلا و  هشحولا : .یلتق و 

و ادحاو ، لوخلا  قوکی  دق  .لیاخ و  دحاولا  همشح ، لجرلا  لوخ  .امدخ و  يا  الوخ : هللا  دابع  نوذختی  و  ءاهفـسلل ، هرم  راجفلل و  هرم 
هعمج و  داسفل ، عمتجی  یتلا  هفئاطلا  هعامجلا و  بزحلا : .کیلمتلا و  وه  لیوختلا و  نم  ذوخام  وه  و  همالا ، دـبعلا و  یلع  عقی  مسا  وه 

نم ناـک  اـم  یلا  هراـشا  مارحلا  مکیف  برـش  يذـلا  مهنم  ناـف  هلوق  .ءادـعالا و  هبراـحم  یلع  عمتجت  یتلا  فئاوطلا  یه  و  بازحـالا ،
اودهشف رمخلا ، ءاقو  تاعکرلا  یف  داز  نارکس و  سانلاب  یلصف  هلبق ، نم  ایلاو  ناک  ورمع  دهع  یف  رمخلا  برش  امل  هبعـش  نب  هریغملا 

یـش ء هخیـضرلا : .هنم و  ربکا  وه  نم  لیق  و  صاعلا ، نب  ورمع  وه  لیق  هل ، تخـضر  یتح  ملـسی  مل  نم  مهنم  نا  .دح و  دـلج  هیلع و 
هتیمر يا  هتخـضر : نم  هقاقتـشا  و  خیاضرلا ، عمجلا  و  کلذ ، وحن  هیف و  لخدـی  رمال و  یـضری  نم  یلا  هوشرلا  لیبس  یلع  یمری  لیلق 

: هلوق .متفعض و  متین : .متعنم و  متیبا : .ادیدش و  موللا  بیناتلا : .عمجلا و  ضیرحتلا و  بیلاتلا : .هراجحلاب و 

.ضبقت و يا  يوزت  .هسفن و  لجال  اهحتف  مکدالب و  یلع  یلوتـسا  دق  هیواعم  ناب  هتعیـش  بطاخی  تصقتن  ادـق  مکفارطا  یلا  نورت  الا 
نالف یـضر  لاقی : ناصقنلا ، هقـشملا و  لذـلا و  یلع  مکرارق  نکی  يا  فسخلا  یلع  اورقتف  متلقاثت  ناـف  هلاـتق ، یلا  اوبهذا  يا  اورفنا :

.موزللا و ءاوبلا : لصا  و  هب ، اوفرـصنا  مهمزل و  يا  هللا  نم  بضغب  اوابف  یلاعت  لاق  هب ، اوعجر  يا  لذلاب : اواب  .هیـصقنلاب و  يا  فسخلاب 
.رما ریبدتل  لیللاب  مانی  يذلا ال  قرالا : .هغلابم و  هیف  و  سیسخلا ، ینعمب  سخالا 
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يردیک

نم هریغ  نما  نم  وه  و  دـهاشلا ، .نیلـسرملا  یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذـن  دـمحم  ثعب  هناحبـس  هللا  ناـف  دـعب  اـما  مالـسلا : هیلع  هلوق 
ءاملا قاره  اولاق  امک  ءاه  یلوالا  تبلق  مث  نمی  ام  راصف  امهعامتجال ، هیهارک  هیناثلا  هزمهلا  تنیلف  نیتزمهب  نماا  اـم  هلـصا  فوخلا و 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  هفالخ  رما  يا  رمالا : اوعزانت  .هلالدلاب  کلذ  ملع  هنال  لاسرالاب  ءایبنالا ، نم  همدقت  نم  یلع  دهاش  وه  يا  هقارا  و 
یلع اوناک  نیذلا  نیدلقملا  ینع  تعجر : دق  سانلا  هعجار  .بابـصنالا  لایثنالا : .هقلقا و  هجعزا : لابلا و  اذک  بلقلا و  عورلا : .هلآ و  و 
فک يا  هنهنت : .قرفتی و  فشکنی و  يا  باحسلا : عشقتی  .هکالها و  هلاطبا و  يا  نیدلا : قحم  یلا  نوعدی  .اودترا  مث  دادترالا  فرش 

.لطابلا

.ابهذ ضرالا  عالط  نم  یلا  بحا  قافنلا  نم  يرب ء  ینا  ملعا  نال  يرصبلا  نسحلا  لاقو  اهئالم ، يا  ضرالا : عالط  مالسلا : هیلع  هلوق 
نب هریغملا  هبقع و  نب  دیلولا  هب  ینع  مالـسالا : یف  ادـح  ادـلج  .رمخلا و  يا  مارحلا ، مکیف  برـش  .مدـخلا  لوخلا : نزحا و  يا  یـسا :

اودهش رمخلا و  ءاقو  تاعکرلا  یف  داز  نارکـس و  سانلاب  یلـصف  هلبق ، نم  ایلاو  ناک  رمع و  دهع  یف  رمخلا  برـش  هریغملا  ناف  هبعش ،
هل تخـضر  یتح  ملـسی  مل  مهنم  .هیدی و  نیب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نامثع و  دهع  یف  دـیلولا  دـلج  و  دـحلا ، دـلج  هیلع و 

: بیلاـتلا .ملـسا و  یتح  ءاـطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نم  بلط  صاـعلا ، نب  ورمع  ینع  ریثکلاـب  سیل  ءاـطعلا  خـضرلا  خـیاضرلا :
: هنع منی  مل  ماـن  نم  .رهاـسلا و  قرـالا : اوفرـصنا و  يا  اواوبت : .ضبقت  يوزت : متفعـض  يا  متین : .فینعلا و  موللا  بیناـتلا : ضیرحتلا و 

.هنع هودع  لفغی  مل  هودع  نع  لفغ  نم  يا  هب  لثمتی  مالسلا  هیلع  هل  مالک 

مثیم نبا 

: نیهم .داتـسرف  درک  رـصم  ياورنامرف  ار  وا  هک  یعقوم  رتشا ، کلام  طسوت  هک  رـصم  مدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  هماـن  هلمج  زا 
، دـعب اـما   ) تفاـی شرتـسگ  هنهنت : دیـشاپ  مه  زا  نتفر ، نیب  زا  قهز : .تفر  حار : .نتخیر  موجه ، ماـحدزا ، لاـیثنا : .بلق  عور : .هاوـگ 

نآ نوـچ  و  تخیگنارب ، ناربماـیپ ، رب  هاوـگ  و  ناـیناهج ، هدـنهد ي  میب  ناوـنع  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم كاـپ ، دـنوادخ 
تسشن و یمن  ملد  هب  هک  مسق  ادخ  هب  دنتخادرپ ، شکمـشک  هب  رگیدکی  اب  تفالخ  هرابرد ي  مدرم  وا ، زا  سپ  درک ، تلحر  یمارگ 

نم زا  ار  نآ  هژیوب  و  دنراذگاو ، يرگید  هب  وا  نادـناخ  زا  ار  تفالخ  راوگرزب ، نآ  زا  دـعب  برع  مدرم  هک  تشذـگ  یمن  مرطاخ  زا 
هگن تسد  نم  هک  دوب  نیا  .دنزادرپ  تعیب  هب  وا  اب  هک  نالف  يوس  هب  مدرم  ندروآ  يور  رگم  درکن ، تحاران  ارم  يزیچ  دنراد ، غیرد 

.دندرک ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نید  ندرب  نیب  زا  يوعد  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  مدرم  زا  یهورگ  مدـید  هک  نیا  ات  متـشاد ،
نم رب  نآ  هصغ ي  مغ و  تروص  نآ  رد  هک  موـشب ، نآ  یناریو  یبارخ و  دـهاش  مباتـشن ، نیملـسم  مالـسا و  يراـی  هب  رگا  مدیـسرت ،

زا ربا  نوچ  ای  و  دوبان ، بارس  نوچمه  هک  تسایند  زور  دنچ  عاتم  هک  یتموکح  نآ  دشاب ، امش  رب  تموکح  هب  نتفاین  تسد  زا  رتشیب 
مارآ نید  یتشک  و  تفر ، نیب  زا  دـش و  راهم  اهیتسردان  ات  متـساخ  اپ  هب  اهدادـیور  همه  نآ  ناـیم  زا  هجیتن  رد  .دوش  یم  هدیـشاپ  مه 

( .داتسیا زاب  مطالت  زا  تفرگ و 

نآ تسد  راب  کی  نیا و  تسد  راب  کی  لام  لاد : مض  هب  لاملا  یف  هلودلا  تسا  هدرک  نیگمغ  یـسا : نیمز  ندش  رپ  ضرالا : عالط 
: ینو ندرک  شنزرـس  بینات : نتخاس  راداو  بیلات : تسا  يزادناریت  ینعم  هب  هژاو  لصا  هوشر ، خضر : نامالغ  ناگدرب ، لوخ : دـشاب 

رگا مسق ، ادخ  هب  : ) تسا همان  نیمه  زا  یتساک و  فسخ : دیدرگ  یم  رب  اوءوبت : دـنک  یم  فرـصت  دریگ : یم  يوزت  یناوتان  یتسس ،

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4576 

http://www.ghaemiyeh.com


مهاوخ یکاب  هن  دنـشاب  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  همه ي  نانآ  هک  یلاح  رد  موش  ورردور  هیواـعم ) نایرگـشل   ) اـهنآ اـب  ییاـهنت  هب  نم 
مـشچ هب  ما ، هدیـسر  نآ  هب  دوـخ  هک  ار  ییراگتـسر  دـننآ و  راـتفرگ  ناـنآ  هک  ار  ییهارمگ  نم  .متفا و  یم  یـساره  هب  هـن  تـشاد و 

، مراودیما وا  کین  شاداپ  ازج و  هب  و  قاتـشم ، مراگدرورپ  رادید  هب  نم  .مراد و  رواب  نادب  دوخ  يادـخ  يوس  زا  منیب و  یم  شیوخ 
، دننک تسد  هب  تسد  دوخ ، نیب  ار  ادخ  لام  و  دنریگ ، هدهع  رب  ناشناراکدب  نانادان و  ار  تما  نیا  رما  هک  تسا  نآ  يارب  نم  مغ  اما 

یتسارب .دنهد  رارق  دوخ  راکمه  هتـسد و  راد و  ار  نادب  و  نانمـشد ، تروص  هب  ار  بوخ  دارفا  نامالغ ، تروص  هب  ار  ادخ  ناگدنب  و 
و دندرک ، ارجا  هدش ، نییعت  مالسا  رد  هک  ار  يدح  وا  هرابرد  درک و  يراسگ  هداب  ناناملسم  امش  نایم  رد  هک  تسه  یـسک  ناشیا  زا 

یخرب

یمن شنزرس  رارصا و  دایز  ار  امش  نم  دوبن ، اهنیا  رگا  سپ  دنرواین ، مالسا  دشن  اطع  نانآ  هب  ندروآ  مالسا  تباب  یکزیچ  ات  نانآ  زا 
یم ناتدوخ  لاح  هب  دـیدرک  یم  یتسـس  دـیتفر و  یمن  راب  ریز  رگا  و  مدرک ، یمن  يراـشفاپ  امـش  بیغرت  ندـش و  عمج  رب  و  مدرک ،

هدیزای تسد  امش  لاوما  هب  دنا و  هتفای  الیتسا  امـش  ياهرهـش  رب  دش و  مک  ناتنیمزرـس  نمـشد ) هبلغ  رثا  رب   ) دینیب یمن  ایآ  .متـشاذگ 
هب ات  دیشابن  ریگنیمز  و  دیوش ، راپسهر  ناتنمشد  اب  راکیپ  هب  دزرمایب ، ار  امش  ادخ  .دننک  یم  زیتس  گنج و  ناتراید  رهـش و  رد  و  دنا ،

رادیب رایشوه و  گنج  فیرح  یتسارب  ددرگن ، امش  بیـصن  زیچ  نیرت  تسپ  هجیتن  رد  دیدرگنرب ، تلذ  يراوخ و  هب  و  دیتفین ، یتسپ 
زاغآ ص )  ) ربمایپ لاح  حرش  اب  ار  همان  مالسلا ) هیلع   ) ماما .مالسلاو ) تسا  رادیب  تسین و  لفاغ  وا  زا  نمـشد  دباوخب  سک  ره  تسا ،
ادـخ فرط  زا  ناـنیا  هک  دوـب  ناربماـیپ  رب  هاوـگ  و  یهلا ، تخـس  تازاـجم  هب  ناـهج  مدرم  همه ي  هدـنهد ي  میب  وا  هک  تسا  هدرک 

هب تفالخ ، رما  رد  هک  ناناملـسم  لاح  حرـش  هب  نآ  زا  دعب  .درک و  یم  دییات  قیدـصت و  ار  اهنآ  تهج  نیا  رد  دـنا و  هدـش  هداتـسرف 
نتخاس فرحنم  زا  تیاکش  هلگ و  ناونع  هب  هتخادرپ ، مدرم  اب  دوخ  لاح  حرش  هب  مک  مک  و  دنتخادرپ ، رگیدکی  اب  عازن  شکمشک و 
مادـقا زا  يراددوخ  و  تسا - رکبوبا  زا  هیانک  نالف  نالف - اب  تعیب  رب  موجه  و  دوب ، رتراوازـس  نادـب  وا  هک  نیا  اب  يو  زا  تفالخ  رما 

هاگنآ .دیماجنا  نید  يدوبان  هب  هیما  ینب  نتسب  عمط  مالسا و  زا  مدرم  دادترا  هب  هک  رکب  یبا  نامز  ات  تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب 
رد ددرگ ، ناریو  مالسا  يانب  ای  دتفیب و  مالسا  رد  هنخر  ادابم  هک  هتخادرپ  نیملسم  مالسا و  رب  شندوب  كانمیب  زا  دوخ  لاح  حرش  هب 
ورف حالصا  شا  هجیتن  هک  دشاب  یتدم  هاتوک  تموکح  هب  نتفاین  تسد  زا  رتشیب  تناید  ساسا  یناریو  هرابرد  وا  تبیصم  مغ و  هجیتن 

، لاوز تعرس  هبش ، هجو  .تسا  هدرک  هیبشت  اهربا  ندیشاپ  مه  زا  بارس و  يدوبان  هب  ار  تموکح  يدوبان  و  تسا ، نید  تایئزج  ع و 
هدرک رکذ  رتولج  ار  مدرم  زا  یـضعب  دادترا  .تسا و  رادیاپان  تابث و  یب  ربا ، دوجو  بارـس ، تقیقح  هک  نانچ  تسا  نآ  یتابث  یب  و 
لقن یثداوح  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  مایق  ناتـساد  نآ  لابند  هب  ور  نیا  زا  دـنک ، ناـیب  ار  مالـسا  رد  دوخ  يرترب  هک  نیا  روظنم  هب  تسا 

هک تسا  هدرک  دای  دـنگوس  سپـس  .داتفا  قافتا  نید ، شرتسگ  يرارقرب و  لطاب و  ندـش  دوبان  دحرـس  ات  ییاـهگنج  هک  تسا  هدرک 
و دـسرت ، یمن  هتـشادن و  یکاب  اهنآ  زا  دوش ، وربور  دنـشاب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  مامت  نانآ  هک  یلاح  رد  هیواعم  هاپـس  اب  ییاهنت  وا  رگا 

یگتسبلد هقالع و  .تیاده 2 - رب  وا  دـنا و  یهارمگ  رد  نانآ  هک  نیا  رب  نیقی  یهاگآ و  - 1 تسا : زیچ  ود  رطاخ  هب  شندیسرتن  نیا 
هک دنتـسه  يرمـضم  ساـیق  ود  هلزنم ي  هب  بلطم  ود  نیا  .وا و  باوث  رجا و  هب  شا  يراودـیما  راـظتنا و  راـگدرورپ و  رادـید  هب  شا 

هلزنم هب  یسآ …  یننکل  و  ترابع : .دشاب  كانمیب  دسرتب و  اهنآ  زا  دیابن  دشاب ، نانچ  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  اهنآ  ردقم  ياربک 
هچ سپ  دیراد ، اهنآ  وت و  ار  هدش  دای  تالاح  هک  یناد  یم  رگا  وت  تسا : هدیسرپ  یسک  ایوگ  هک  تسا  يردقم  شتسرپ  هب  خساپ  ي 
نآ زا  هکلب  مرادـن ، یمغ  نانآ  اب  راکیپ  اهنآ و  اب  ندـش  وربور  زا  نم  تسا : هدومرف  باوج  رد  راوگرزب  نآ  ایوگ  اـهنآ ؟ راـک  زا  مغ 

( مالـسلا هیلع   ) ماما دوصقم  و  ابرح ، هملک ي : ات  .دنریگ  تسد  هب  ناشیا  ناراکدـب  نانادان و  ار  دـمحم  تما  روما  مامز  هک  مسرت  یم 
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یمرب ناشیا  زا  دنادرگ  تموکح  رما  راد  هدـهع  نانآ  رگا  هک  تسا  هداد  رادـشه  دـعب  .دـشاب و  یم  ناشناوریپ  هیما و  ینب  نانادان ، زا 
نیب رد  هک  هیما  ینب  زا  یـسک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .خئاضرلا و  مهنم …  ناف  راتفگ ، نیا  اب  دننکب ، ار  يراک  نانچ  هک  دیآ 
درک رمخ  برش  دوب ، هفوک  یلاو  وا  فرط  زا  هک  یتقو  رمع ، نامز  رد  هک  تسا  هبعش  نب  هریغم  هب  هراشا  درک  يراسگ  هداب  نیملـسم 

دح دـنداد و  یهاوگ  ادـعب  مدرم  درک ، یق  زامن  لاح  رد  و  دوزفا ، زاـمن  تاـعکر  ددـع  رب  درازگ و  زاـمن  مدرم  اـب  یتسم  لاـح  رد  و 
هک یسک  دز و  رمخ  برـش  دح  فیاط  رد  ار  وا  هللادیبع  نب  دلاخ  هک  نایفـس  یبا  نب  هبتع )  ) هسبنع نینچمه ، و  دش ، ارجا  يراسگیم 

هلمج زا  نانآ  هک  نآ  حیضوت  تسا ، هیواعم  شرـسپ  نایفـسوبا و  روظنم  دنا : هتفگ  دیـسر ، كدنا  ياهـششخب  وا  هب  ات  درواین  مالـسا 
: دنا هتفگ  یضعب  و  دنتخادرپ ، مالسا  نانمشد  اب  راکیپ  هب  هتفای و  شیارگ  مالـسا  نید  هب  شـشخب ، هلیـسو  هب  هک  دندوب  مهبولق  هفلوم 

لقن وا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  ناتـساد  نامه  زج  درادـن ، ترهـش  يزیچ  نینچ  وا  هراـبرد ي  هتبلا  تسا ، صاـع  نب  ورمع  دوصقم 
البق هک  يروطنامه  دنک ، يرای  نیفص ، گنج  رد  ار  وا  رـصم ، تموکح  ندراذگاو  ربارب  رد  ات  درک  طرـش  هیواعم  اب  هک  تسا  هدرک 

، درک نایب  دوخ  نانخس  رد  هک  یتحاران  فسات و  نامه  هک  نیا  رب  تسا  هداد  هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .تشذگ  ناتساد  حرش 
لاح هب  ار  ناشیا  نانآ ، یتسـس  يراددوخ و  دوجو  اب  دوبن ، نآ  رگا  و  تسا ، داـهج  رب  ناـنآ  نتـشاداو  ندرک و  شنزرـس  هماـت  تلع 
هدرک دزشوگ  ار  اهنآ  يراکبیرف  ناشیاهرهش و  هب  نمشد  يزایتسد  هدرک و  اهنآ  اب  نمشد  هک  ار  يراک  سپـس  .تشاذگ  یماو  دوخ 

زا هتخیگنارب و  نمـشد  اب  راکیپ  هب  ار  ناشیا  نانخـس  نیا  زا  سپ  هک  تسور  نآ  زا  دـنازیگنارب ، ار  اهنآ  تریغ  هلیـسو  نادـب  اـت  تسا 
و تلذ ، يراوخ و  هب  نتشگزاب  نداد و  یتسپ  هب  نت  لیبق ، زا  ییاهدمایپ  لیلد  هب  و  تسا ، هدرک  یهن  يراگنا  لهـس  ندش و  ریگنیمز 

سک ره  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب  ماجنارس  تسا و  هتشاد  رذحرب  گنج  زا  يراددوخ  زا  ار  نانآ  ندش ، یگیامورف  راتفرگ 
نود زا  ار  نانآ  زین  و  تسا ، یباوخ  مک  نآ  همزال ي  اریز  تسا ، رت  تمه  دـنلب  هک  نیا  زا  هیانک  تسا ، رترادـیب  دـشاب ، گـنج  لـها 
عمط نمـشد و  ربارب  رد  تمواقم  زا  یگدوسآ  ناـنآ و  يدومخ  نآ ، همزـال ي  هچ  تسا ، هتـشاد  رذـحرب  داـهج  رد  یتسـس  یتمه و 

.تساهنادب نمشد  نتسب 

دیدحلا یبا  نبا 

ِهِدـَْعب ْنِم  َْرمَْألا  َنوُِملْـسُْملا  َعَزاَنَت  یَـضَم ص  اَّمَلَف  َنِیلَـسْرُْملا  یَلَع  ًانِْمیَهُم  َنیَِملاَْعِلل َو  ًاریِذـَن  ًادَّمَُحم ص  َثََعب  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّم  َ
ْنِم یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  ِِهْتَیب َو َال  ِلْهَأ  ْنَع  ِهِدـَْعب ص  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَـه  ُجِـعُْزت  َبَرَْعلَا  َّنَأ  ِیلاَِبب  ُرُطْخَی  َـال  یِعوُر َو  ِیف  یَْقُلی  َناَـک  اَـم  ِهَّللاَوَف 

[ يِدَِیب  ] ُتْکَْسمَأَف ُهَنوُِعیاَُبی  ٍنَالُف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  َّالِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدَْعب 

ْنَأ ُهَلْهَأ  َمَالْسِْإلَا َو  ِرُْـصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  ٍدَّمَُحم ص  ِْنیَد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدَی  ِمَالْـسِْإلَا  ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا  َهَعِجاَر  ُْتیَأَر  یَّتَح  يِدَی 
ُلوُزَی اَمَک  َناَک  اَم  اَْهنِم  ُلوُزَی  َِلئَالَق  ٍماَّیَأ  ُعاَتَم  َیِه  اَمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتَیَالِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیَلَع  ِِهب  ُهَبیِـصُْملا  ُنوُکَت  ًامْدَـه  ْوَأ  ًاـْمَلث  ِهِیف  يَرَأ 

َو]  ] ُباَرَّسلا

 . َهَنْهَنَت ُنیِّدلا َو  َّنَأَمْطا  َقَهَز َو  ُلِطاَْبلا َو  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَْألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف  ُباَحَّسلا  ُعَّشَقَتَی  اَمَک  ْوَأ 

هوبن هحـصب  دهـشت  لیق  رفک و  نم  رفک  نمآ و  نم  نامیإب  دهـشت  يأ  ًارِّشَبُم  ًادِـهاش َو  َكاْنلَـسْرَأ  ّانِإ  یلاعت  هللا  لاـق  دـهاشلا  نمیهملا 
کلبق ءایبنألا 
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فوخلا نم  هریغ  نمؤی  دهاشلا  نأل  فوخلا  نم  هریغ  نمآ  نم  هظفللا  لصأ  یناثلا و  ریسفتلا  اذه  هحـص  دکؤی  نیلـسرملا  یلع  هلوق  و 
 . نمیهم راصف  تقره  تقرأک و  ءاه  هزمهلا  اوبلق  مث  نمیؤم  راصف  ءای  نماؤم  یتزمه  يدحإ  اولدباف  اهیف  اوفرصت  مث  هتداهشب 

دلخلا عورلا  و 

.یعور یف  ثفن  سدقلا  حور  نأ  ثیدحلا  یف  و 

مکحب نقیتملا  ناک  هنأل  ینع  مشاه  ینب  نم  مث  مشاه  ینب  نع  دـمحم ص  هافو  دـعب  رمألاب  لدـعت  برعلا  نأ  لابب  یل  رطخی  اـم  لاـق 
 . یلجلا اصوصخ  صنلا و  هیمامإلا  يوعد  نالطب  یلع  لدی  مالکلا  اذه  هرضاحلا و  لاحلا 

دعب ءیـش  ینعزفأ  ام  لوقی  هنأک  عزفلا  حتفلاب  عورلا  اذک و  الإ  ینعار  ام  هتغب  كؤجفی  ءیـشلل  لوقت  سانلا  لایثنا  الإ  ینعار  امف  لاق 
امک هجو  لک  نم  مهبابصنا  يأ  سانلا  لایثنا  نم  عقو  ام  عوقو  الإ  اهیلإ  تننأمطا  یتلا  هقثلا  کلت  يدنع و  ناک  يذلا  نوکـسلا  کلذ 
امک مسالا  رکذ  نم  اممذت  نالف  یلإ  نآلا  هنوبتکی  سانلا  امنإ  رتشألل و  هبتک  يذلا  باتکلا  ظفل  اذکه  رکب و  یبأ  یلع  بارتلا  باثنی 

 . هفاحق یبأ  نبا  اهصمقت  دقل  هللا  امأ و  ظفللا  نالف و  اهصمقت  دقل  هللا  امأ و  هیقشقشلا  لوأ  یف  نوبتکی 

یعنام دلیوخ و  نب  هحیلط  حاجس و  هملیسمک و  هدرلا  لهأ  ینعی  سانلا  هعجار  تیأر  یتح  هتعیب  نع  تعنتما  يأ  يدی  تکسمأف  هلوق 
.ال مأ  هدر  لهأ  مهنأ  یف  فلتخا  دق  هاکزلا  وعنام  ناک  نإ  هاکزلا و 

 . هلاطبإ نیدلا  قحم  و 

قهز و 

هنهنتف عبسلا  تهنهن  لوقت  فکلا  هلصأ  نکس و  هنهنت  لاز  جرخ و 

.بارطضالا کلذ  نع  فک  نکسف و  ابرطضم  اکرحتم  ناک  نیدلا  ناکف  همادقإ  هتکرح و  نع  فک  يأ 

هحیلط یلع  ءیط  نافطغ و  دـسأ و  تعمتجا  تام  امل  هللا ص  لوسر  نأ  ریبکلا  خـیراتلا  یف  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  يور 
یف ( 1 هـبیط {  بوـنجب  ناـفطغ  ءاریمــسب و  دــسأ  تعمتجاـف  ثـالثلا  فـئاوطلا  یف  ماوـقأ  صاوـخ  نـم  ناـک  اـم  ـالإ  دــلیوخ  نـب 

سیق نم  مهیلی  نم  دسأ و  نب  هبلعث  تعمتجا  مهـضرأ و  دودح  یف  ءیط  و  .ّيربطلا }  خـیرات  نم  هتبثأ  ام  باوصلا  »و  هیمط :» لوصألا
سان مهیلإ  .اومضنا }  : مهیلإ اوبشأت  ( 3 بشأت {  هذـبرلا و  نم  .ّيربطلا }  نم  هتبثأ  ام  باوصلا  و  «، قرزألا :» لوصألا یف  ( 2 قربألاب { 

یبأ یلإ  ادوفو  اوثعب  هصقلا و  يذ  یلإ  يرخألا  تراس  قربألاب و  امهادـحإ  تماقأ  نیتقرف  اوقرتفاف  دالبلا  مهلمحت  مل  هنانک و  ینب  نم 
لاقعلاب دارأ  ( 4 الاقع {  ینوعنم  ول  لاـقف  قحلا  یلع  رکب  یبـأل  هللا  مزعف  هاـکزلا  عنم  هالـصلا و  هماـقإ  یلع  مهراـقی  نأ  هنولأـسی  رکب 

مهموق یلإ  دوفولا  عجر  هیلع و  مهتدهاجل  .ریثألا }  نبا  هیاهن  رظنا  و.هقدصلا  لبإ  یف  ذـخؤی  ناک  يذـلا  ریعبلا  هب  لقعی  يذـلا  لبحلا 
ضرألا نإ  نوملـسملا  اهیأ  رکب  وبأ  مهل  لاق  کلذب و  نوملـسملا  رکب و  وبأ  ملع  اهیف و  مهوعمطأف  هنیدـملا  لهأ  نم  هلقب  مهوربخأف 

نأ نولمأی  موقلا  ناک  دـق  دـیرب و  یلع  مکنم  مهاندأ  اراهن و  مأ  نوتؤت  الیل  نوردـت أ  مکنإ ال  هلق و  مکنم  مهدـفو  يأر  دـق  هرفاک و 
هنیدملا و باقنأ  نم  بقن  یلع  ناک  هسفنب و  یلع ع  جرخف  اودعتـسا  اودعأف و  مهیلإ  انذبن  مهیلع و  انیبأ  دـق  مهعداون و  مهنم و  لبقن 
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عم هراغ  هنیدملا  موقلا  قرط  یتح  الیلق  الإ  اوثبلی  ملف  هثالثلا  باقنألا  یلع  اوناکف  مهریغ  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  هحلط و  ریبزلا و  جرخ 
یسح يذب  مهضعب  اوفلخ  لیللا و 

وبأ جرخ  اولعفف و  مکناکم  اومزلا  نأ  مهیلإ  لسرأف  ربخلاب  رکب  یبأ  یلإ  اولسرأف  نوملـسملا  اهیلع  باقنألا و  اوفاوف  مهل  اءدر  اونوکیل 
جرخف یسح  اذ  اوغلب  یتح  حضاونلا  یلع  نوملسملا  مهعبتا  مهیدیأ و  نیب  ودعلا  رشتناف  حضاونلا  یلع  هنیدملا  لهأ  نم  عمج  یف  رکب 

لبإلا هوجو  یف  مهلجرأب  اهوهدهد  مث  لابحلا  اهیف  اولعج  اهوخفن و  دق  .قزلا }  وه  ،و  یحن عمج  : ءاحنألا ( 1 ءاحنأب {  نیمکلا  مهیلع 
اهیلع و ال مه  نیملـسملا و  لبإ  ترفنف  .هب }  ّدـشی  لبحلا  : لوطلا ( 3 هلوط {  یف  اهنم  یحن  لک  .اـهوعفد }  : اهوهدـهد ( 2 هدهدتف { 

تابف بصی  مل  دحأ و  مهنم  عرـصی  مل  هنیدملا و  مهب  تلخد  یتح  اهنوکلمی  مهب ال  تجاعف  ءاحنألا  نم  اهرافن  ءیـش  نم  لبإلا  رفنت 
اسح نیملسملل  اوعمسی  ملف  دحاو  دیعـص  یلع  موقلا  مه و  الإ و  رجفلا  علط  امف  هئبعت  یلع  اوجرخ  مث  نوئیهتی  هلیللا  کلت  نوملـسملا 

مهرهظ و هماع  یلع  مهوبلغ  رابدألا و  اولو  دق  الإ و  سمشلا  نرق  رذ  امف  مهتلیل  زاجعأ  اولتتقاف  فیسلا  مهیف  اوعـضو  یتح  اسمه  و ال 
 { . .راصتخا فرصت و  عم  ( فراعملا هعبط  ّيربطلا 3:244( خیرات  ( 4 نیرفاظ {  هنیدملا  یلإ  اوعجر 

نیب دـهاج  رکب و  یبأل  لمع  هنإ  لئاق  لوق  نع  باوج  هنأک  رکب و  یبأ  مایأ  هیف  ضهن  هنأ  یلإ  راشأ ع  يذـلا  ثیدـحلا  وه  اذـه  تلق 
هنإف نیدـلا  سفنلا و  نع  ررـضلا  عفد  باـب  نم  هنکل  لـئاقلا و  هنظ  اـمک  نکی  مل  هنإ  لاـق  کـلذ و  یف  هرذـع  نیبف ع  رکب  یبأ  يدـی 

نکی مل  وأ  مامإ  سانلل  ناک  ءاوس  بجاو 

[ اهنع باوجلا  رکب و  یبأ  همامإ  یف  هعیشلا  هب  نعط  ام  رکذ  ]

هراشا

نعط یتلا  نعاطملا  نم  ینغملا  یف  هاضقلا  یـضاق  هدروأ  ام  رکذـن  نأ  نینمؤملا ع  ریمأ  مـالک  یف  رکب  یبأ  رکذ  يرج  ثیح  یغبنی  و 
هاضقلا یضاق  باوج  هیف و  اهب 

یـضاق اهرکذـی  مل  يرخأ  نعاطم  رکذـن  مث  کلذ  یف  اندـنع  ام  رکذـن  هاضقلا و  یـضاق  یلع  یفاشلا  یف  یـضترملا  ضارتعا  اهنع و 
 . هاضقلا

[ لوألا نعطلا  ]

نم همامإلل  حلصی  فیک  مهلوق  هیلع  هب  نعط  امم  هیف و  لوقلا  قبس  دق  كدف و  رمأ  یف  هیف  هب  نعط  ام  رکذ  نأ  دعب  هاضقلا  یضاق  لاق 
نأ مامإلل  لحی  هنأ ال  عم  همامإلا  یف  هلوخد  دـعب  ینولیقأ  لوقی  نم  هسفن و  ساـنلا  رذـحی  نم  هیرتعی و  اناطیـش  هل  نأ  هسفن  نع  ربخی 

.هعیبلا ینولیقأ  لوقی 

 } ُناْطیَّشلَا اَمَُهل  َسَوْسَوَف  ءاوح  مدآ و  یف  هللا  لوق  ناکل  هیف  اصقن  کلذ  ناک  ول  لاق  یلع  ابأ  انخیـش  نإ  لاقف  هاـضقلا  یـضاق  باـجأ 
اذِإ ّالِإ  ٍِّیبَن  ٍلوُسَر َو ال  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  هلوق َو  و  هرقبلا 36 } . هروس  ( 2 ُناْطیَّشلَا {  اَمُهَّلَزَأَف  هلوق  و  فارعألا 20 } . هروس  ( 1
وبأ هب  فصو  ام  کلذـکف  کلذ  بجی  مل  اذإ  ءاـیبنألا و  یف  صقنلا  بجوی  ّجحلا 52 } . هروس  ( 3 ِِهتَِّیْنمُأ {  ِیف  ُناـْطیَّشلَا  یَْقلَأ  یّنَمَت 
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لاـحلا کـلت  یف  هیرتـعی  ناطیـشلا  نوـکی  نأ  فاـخی  اـهنم و  رذـحی  هیـصعملا و  نم  قفـشی  بضغلا  دـنع  هنأ  دارأ  اـمنإ  هسفن و  رکب 
یف ساـنلا  همـصاخم  كرت  هنأ  نینمؤملا ع  ریمأ  نع  يور  دـق  یـصاعملا و  نع  هسفنل  رجزلا  هقیرط  یلع  هنم  کـلذ  هیلإ و  سوـسویف 
وهف هعیبلا  هلاقإ  یف  يور  ام  امأف  رفعج  نب  هللا  دبع  اهیلوی  ناک  لیقع  نسأ  املف  الیقع  کلذ  یلوی  ناک  هیـصعملا و  نم  اقافـشإ  هقوقح 

مهـسفنأ و کلذـب  نورـضی  امنإ  هعیبلا و  سانلا  هلیقی  نأ  هیلإ  عجری  رمأل  یلابی  هنأ ال  یلع  هیبنتلا  هب  دارملاـف  حـص  نإ  فیعـض و  ربخ 
کلذب هبن  هنأک 

هللا دبع  لاقأ  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  يور  دـق  هفالخ و  بجوی  ام  ضرعی  نأ  الإ  نودـیری  ام  مهالخ و  دـق  هنأ  مهل و  هرکم  ریغ  هنأ  یلع 
.راتخی ام  هکرت و  هنأ  کلذب  دارملا  هلاقتسا و  نیح  هعیبلا  رمع  نب 

ینوموقف تججوعا  نإ  ینوعبتاف و  تمقتـسا  نإف  مکریخب  تسل  مکتیلو و  رکب  یبأ  لوق  امأ  لاـقف  هنع  هللا  یـضر  یـضترملا  ضرتعا 
حلـصی هنأ ال  یلع  لدی  هنإف  مکراشبأ  مکراعـشأ و  یف  رثؤأ  ینوبنتجاف ال  ابـضغم  ینومتیأر  اذإف  یبضغ  دنع  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نإف 

یف عقو  اذإ  هل  هتیعر  میوقت  یلإ  جاتحی  نم  هسفن  یلع  طلغلا  نمأی  موصعمب و ال  سیل  نم  هفـص  اذه  نأ  امهدحأ  نیهجو  نم  همامإلل 
طبـضی هسفن و ال  کلمی  نم ال  هفـص  هذـه  نأ  رخآلا  هجولا  اددـسم و  اقفوم  اموصعم  نوکی  نأ  دـب  مامإلا ال  نأ  اـنیب  دـق  هیـصعملا و 

ریغ فاصوألا  هذـه  نع  اهزنم  نوکی  نأ  بجی  مامإلا  نأ  فالخ  هلجعلا و ال  قرخلا و  هدـحلا و  شیطلا و  هیاهن  یف  وه  نم  هبـضغ و 
هتداع نأ  بضغلا و  دنع  ناطیشلا  هعاطب  هسفن  نع  ربخ  رکب  ابأ  نأل  اهلک  تایآلا  نم  هالت  ام  رکب  یبأ  لوق  هبشی  سیل  اهیلع و  لصاح 
بیعب ناطیـشلا  هسوسو  سیل  هیتأی و  الف  حـیبقلا  هل  نیزی  هعیطی و  ناطیـشلا و ال  هیلإ  سوسوی  نم  هلزنمب  اذـه  سیل  هیراـج و  کلذـب 

یَْقلَأ یلاـعت  هلوق  باوثلا و  هعم  فعاـضتی  هجو  فیلکتلا و  یف  هداـیز  وه  لـب  باوصلا  نع  کـلذ  هلزتـسی  مل  اذإ  هل  سوسوملا  یلع 
یبنلا ص و یلع  کلذ  یف  راع  الف  ناک  نیرمألا  يأ  رطاخلا و  لیبس  یلع  هترکف  یف  لیق  هتوالت و  یف  هانعم  لـیق  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناـْطیَّشلَا 

عیمج یف  مکل  ملـس  نإ  اذـه  لوقی  نأ  دـحأل  سیل  هیلإ و  وعدـی  اـم  عبتی  ناطیـشلا و  عیطی  نم  یلع  صقنلا  راـعلا و  اـمنإ  صقن و  ـال 
نأ کلذ  لعفلا و  نم  امهنم  ناک  امب  هتـسوسو  هتیاوغ و  ریثأت  نع  ربخ  دـق  هنـأل  ُناـْطیَّشلَا  اَـمُهَّلَزَأَف  یلاـعت  هلوق  یف  ملـسی  مل  تاـیآلا 

امهیلع کلذ  نکی  مل  اهنم و  لوانتلا  كرت  هرجـشلا و  باـنتجا  یلإ  نیبودـنم  اـناک  ءاوح  مدآ و  نأ  هیـآلا  هذـه  یف  حیحـصلا  ینعملا 
امزال ابجاو 

باوثلا و امهـسفنأ  کلذب  امرح  هیلإ و  ابودـنم  اکرتف  هرجـشلا  نم  الوانت  یتح  ُناْطیَّشلَا  اَمَُهل  َسَوْسَوَف  بجاولاب  نولخی  ءایبنألا ال  نأل 
هط هروس  ( 1 يوَغَف {  ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع  رخآ َو  عضوم  یف  یلاعت  هلوق  لضفألا و  لعف  باوثلا و  هجرد  نع  امهل  طح  هنأل  ـالالزإ  هاـمس 

قحتسی مل  ثیح  نم  باخ  يأ  يوغف  هلوق  اعم  بدنلا  بجاولاب و  لخأ  نم  اهب  یمسی  دق  هیـصعملا  نأل  ینعملا  اذه  یفانی  ال  . { 121
یلعف امذ  اباقع و ال  اهب  قحتسی  هریغص ال  تناک  مدآ  نم  هیـصعملا  هذه  نإ  لوقی  باتکلا  بحاص  نأ  یلع  هیلإ  بدن  ام  یلع  باوثلا 

راعـشألا و یف  رثؤی  یتح  هیرتعی  ناطیـشلا  نأ  هسفن  نع  ربـخ  رکب  اـبأ  نـأل  هرهاـظ  رکب  یبأ  نیب  هنیب و  هقراـفملا  نوکت  اـضیأ  هبهذـم 
حابملا يرجم  هوجولا  نم  هجو  نم  يرجی  وه  هیلع و  باقع  مذ و ال  ریغص ال  بنذ  نم  اذه  نیأف  میوقتلا  هب  قحتسی  ام  یتأی  راشبألا و 

هیـشخلا و لیبس  یلع  هنم  کلذ  نوکی  نأ  زوجی  سیل  هتبتر و  طـح  و  هلعاـف } .» لاـح  :» یفاـشلا ( 2 هلعاف {  لاوحأ  یف  رثؤی  ـال  هنـأل 
فرع دـق  نم  لوق  اذـه  ینیرتعی و  اناطیـش  یل  نإ  لاق  هنأ  يرت  کلذ أ ال  فالخ  یـضتقی  هباطخ  موهفم  نـأل  نظ  اـم  یلع  قافـشإلا 

امأف هنم  قفـشمل  ینإ  اذـک و  نم  نمآ  ینإف  لوقی  ناکل  جرخملا و  اذـه  نع  جرخل  فوخلا  قافـشإلا و  لـیبس  یلع  ناـک  ول  هتداـع و 
یلع دهش  حرص و  نم  نیب  کلذ و  نیب  هبسن  يأ  امرکت و  اهزنت و  ناک  امنإ  هنأکف  هقوقح  یف  سانلا  همصاخم  نینمؤملا ع  ریمأ  كرت 
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اهدمتعی هجح  ریغ  نم  هقفاوی  ام ال  فعضی  ادبأ  وهف  هل  باتکلا  بحاص  فیعضت  هعیبلا و  هلاقتـسا  ربخ  امأ  همئألاب و  قیلی  امب ال  هسفن 
نم دـیعبف  هیلع  مهل  هرکم  ریغ  هنأ  هنع و  رمألا  جورخب  یلاـبی  ـال  هنأ  یلع  هبن  اـمنإ  قیقحتلا و  یلع  لاقتـسا  اـم  هنإ  هلوق  هفیعـضت و  یف 
هل ناکل  هنظ  ام  دارأ  ول  حیبق و  نیرمألا  الک  الذب و  اهل و  اضرع  نوکی  نأ  هلاوحأ  لقأ  هلاقإلاب و  رمأ  ینولیقأ  هلوق  رهاظ  نأل  باوصلا 

یف و ال رمألا  اذه  نوکی  الأ  یلابأ  تنک  ام  یتعیابم و  یلع  مکتلمح  مکتهرکأ و ال  ام  ینإ  لوقی  ناکل  هحودنم و  لوقلا  اذه  ریغ  یف 
ام ال انیلع  کلذ  رج  لیلد  الب  مالکلا  رهاوظ  نع  انلدع  یتم  هب و  کسمتلا  نم  هیف  لوخدلا  هینمزلأ  ام  ول ال  ینرستل  هتقرافم  نإ  یلإ و 

هلق هافعأف  ءادـتبا  هعیبلا  همزلی  نأ  نم  هافعتـسا  امنإ  اهیف و  اهلوخد  دـعب  هعیبلا  رمع  نبا  لقی  مل  هنإف  نینمؤملا ع  ریمأ  اـمأ  هب و  اـنل  لـبق 
یفاشلا 415،416. ( 1 ترقتسا {  تمدقت و  دق  هعیب  هلاقتسا  نم  اذه  نیأف  اهیلع  هعیابی  نم  هعیابمب  تبثت  هتمامإ ال  نأب  املع  هیف و  رکف 

{ .

لوقی نم ال  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  مهریخ  نأل  انباحـصأ  نم  ریثک  دنع  قدـص  دـقف  مکریخب  تسل  مکتیلو و  رکب  یبأ  لوق  امأ  تلق 
هظفللا هذهب  هیف  یـضترملا  نعطی  مل  هسفن و  مضهی  نمؤملا  نکل  مهریخ و  هنأ  ملعیل  هنإ  هللا  يرـصبلا و  نسحلا  هلاق  امب  لوقی  کلذب 

ینیرتعی اناطیش  یل  نإف  هیاورلا  یف  روهشملاف  یبضغ  دنع  ینیرتعی  اناطیش  یل  نإف  لاق  هنأ  هنع  یـضترملا  لوق  امأ  اهیف و  لوقلا  لیطنل 
اذـک هراعتـسالا و  قیرط  یلع  اناطیـش  هامـس  بضغلا و  ناطیـشلاب  دارأ  نورـسفملا  لاق  بضغلا } .» دـنع  » ظفل رکذ  ریغ  نم  يأ  ( 2 } 
یلع عبرا  ءافلخلا  هرـضح  یف  هلثمب  ملکتی  امب ال  ملکتف  هترـضح  یف  بضغ  ناسنإل  هیواـعم  لاـق  ررغلا  یف  نیـسحلا  وبأ  انخیـش  هرکذ 

.اریخ الإ  لقن  مل  انأ  ناطیش و  بضغلا  امنإف  ناسنإلا  اهیأ  .فقوت }  يأ  ؛ کسفن یلع  عبرا  ( 3 کعلظ { 

القن امهرکذن  نحن  هفیقـسلاب و  هتعیب  بیقع  رکب  یبأ  یتبطخ  ریبکلا  خیراتلا  باتک  یف  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  رکذ  دـق  و 
یهف یلوألا  هبطخلا  امأ  هباتک  نم 

هنایخ بذـکلا  هنامأ و  قدـصلا  نأل  ینوموقف  تأسأ  نإ  ینونیعأف و  تنـسحأ  نإف  مکریخب  تسل  مکتیلو و  ینإف  سانلا  اهیأ  دـعب  امأ 
لیبس یف  داهجلا  موق  عدی  هنم ال  قحلا  ذخآ  یتح  يدنع  فیعـض  مکنم  يوقلا  هقح و  هیلع  حیرأ  یتح  يدـنع  يوق  مکنم  فیعـضلا 

هلوسر هللا و  تیـصع  اذإف  هلوسر  هللا و  تعطأ  ام  ینوعیطأ  ءالبلاب  هللا  مهمع  الإ  موق  یف  هشحافلا  عیـشت  لذلاب و ال  هللا  مهبرـض  الإ  هللا 
مکلعل يردأ  ینإ ال  مکلثم و  انأ  امنإ  ساـنلا  اـهیأ  یهف  هیناـثلا  هبطخلا  اـمأ  هللا و  مکمحر  مکتالـص  یلإ  اوموق  مکیلع  یل  هعاـط  ـالف 

تافآلا و نم  همـصع  نیملاعلا و  یلع  ادمحم ص  یفطـصا  هللا  نإ  قیطی } .» :» ّيربطلا ( 1 هقیطی {  هللا ص  لوسر  ناک  اـم  یننوفلکتس 
هبلطی همألا  هذه  نم  دحأ  سیل  ضبق و  هللا ص  لوسر  نإ  ینوموقف و  تغز  نإ  ینوعبتاف و  تمقتسا  نإف  عوبتمب  تسل  عبتم و  انأ  امنإ 
مکنإ الأ و  مکراشبأ  مکراعـشأ و  یف  رثؤأ  ینوبنتجاف ال  تبـضغ  اذإف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نإ  الأ و  اـهنود  اـمف  طوس  هبرـض  هملظمب 

نل اولعفاف و  حـلاص  لمع  یف  متنأ  الإ و  لـجألا  اذـه  یـضمی  ـالأ  متعطتـسا  نإـف  هملع  مکنع  بیغ  دـق  لـجأ  یف  نوحورت  نودـغت و 
اولعج مهلاجآ و  اوسن  اموق  نإف  لامعألا  عاطقنا  یلإ  مکلاجآ  مکملست  نأ  لبق  نم  مکلاجآ  لهم  یف  اوقباسف  هللااب  الإ  کلذ  اوعیطتست 

هرم ـالجأ } .» :» ّيربطلا ( 2 لجأ {  اثیثح  ابلاط  مکءارو  نإف  احولا  اـحولا  دـجلا  دـجلا  مهلاـثمأ  اونوکت  نأ  مکاـهنأف  مهریغل  مهلاـمعأ 
ّيربطلا یف  اـنه  یلإ  ( 3 تاومألا {  هب  طبغی  امب  الإ  ءایحألا  اوطبغت  ـال  ناوخـإلا و  ءاـنبألا و  ءاـبآلاب و  اوربتعا  توملا و  اورذـحا  عیرس 

 { . .يرخأ هبطخ  نم  اهدعب  ام  ؛و  هبخلا هیاهن 

اوملعا مکلامعأب و  هللا  هجو  اودیرأف  ههجو  هب  داری  ام  الإ  لامعألا  نم  لبقی  هللا ال  نإ 
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هیقاب يرخأل  هیناف  مایأ  نم  هومتمدق  فلـس  اهومتیدأ و  بئارـض  هب و  مترفظ  ظح  اهومتیتأ و  هعاطلف  مکلامعأ  نم  متـصلخأ هللا  ام  نأ 
نیأ موـیلا  مه  نیأ  سمأ و  اوناـک  نیأ  مکلبق  ناـک  نمیف  اورکفت  مـکنم و  تاـم  نـمب  هللا  داـبع  اوربتعاـف  مکتجاـح  مـکرقف و  نـیحل 

مهیلع تکرت  دـق  امیمر  اوراص  رهدـلا و  مهب  عضعـضت  دـق  برحلا  نطاوم  یف  هبلغلا  لاـتقلا و  رکذ  مهل  ناـک  نیذـلا  نیأ  نوراـبجلا 
ئیـسب اودـعب  دـق  اهورمع  ضرألا و  اوراثأ  نیذـلا  كولملا  نیأ  ِتاثِیبَْخِلل و  َنُوثِیبَْخلا  َنِیثِیبَْخِلل َو  ُتاثِیبَْخلَا  امنإ  تاثیبخلا و  تـالاقلا 

مهلامعأ و لامعألا  اوضم و  تاوهـشلا و  مهنع  عطق  تاعبتلا و  مهیلع  یقبأ  دق  هللا  نإ  الأ  ءیـش  الک  اوراص  مهرکذ و  یقب  مهرکذ و 
هءاضولا ووذ  : ءاضولا ( 1 ءاضولا {  نیأ  مهلثم  انک  انررتغا  نإ  انوجن و  مهب  انربتعا  نحن  نإف  مهدعب  نم  افلخ  انیقب  مهریغ و  ایند  ایندلا 
اهونصح نئادملا و  اونب  نیذلا  نیأ  مهیلع  هرسح  هیف  اوطرف  ام  راص  ابارت و  اوراص  مهبابـشب  نوبجعملا  مههوجو  هنـسحلا  .نسحلا }  و 

ْوَأ ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُّسُِحت  ْلَه  روبقلا  ملظ  یف  مه  هیواخ و  مهنکاسم  کلتف  مهفلخ  نمل  اهوکرت  بئاـجعلا و  اـهیف  اولعج  طـئاوحلاب و 
هیلع اومدق  ام  یلع  اودروف  مهلاجآ  مهب  تهتنا  دـق  مکناوخإ  مکئابآ و  نم  نوفرعت  نم  نیأ  . { 98: میرم هروس  ( 2 ًازْکِر {  ْمَُهل  ُعَمْسَت 

الإ ارش  هب  هنع  فرصی  اریخ و ال  هب  هیطعی  ببـس  هقلخ  نم  دحأ  نیب  هنیب و  سیل  هل  کیرـش  هللا ال  نإ  الإ  هداعـسلل  هوقـشلل و  اوماقأ  و 
رانلا و ال هدـعب  ریخب  ریخ  هنإ ال  الأ و  هتدابع  هاوقتب و  الإ  كردـی  هدـنع ال  ام  نأ  نونیدـم و  دابع  مکنأ  اوملعا  هرمأ و  عابتا  هتعاطب و 

. { . ّيربطلا 3:223،225 خیرات  ( 3 هنجلا {  دعب  رشب  رش 

اناطیش هل  نأ  دری  مل  بضغلا و  ناطیشلاب  دارأ  ینیرتعی و  اناطیش  یل  نإ  لاق  امنإ  هیلی  يذلا  مویلا  هفیقـسلا و  موی  رکب  یبأ  اتبطخ  هذهف 
اذإ هیرتعی  نجلا  هدرم  نم 

نجلا نم  ناطیـش  هل  ناک  ول  هلاحم و  فیرحت ال  یبضغ  دـنع  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نإ  هلوق  یف  یـضترملا  هرکذ  امیف  هداـیزلاف  بضغ 
امنإ هئادـعأ و  نم  هئایلوأ و ال  نم  اذـه ال  رکب  یبأ  یلع  دـحأ  یعدا  ام  نیناجملا و  نم  نیعورـصملا  دادـع  یف  ناکل  هبونی  هداـتعی و 

ام باتکلا  اذه  عادیإب  ءانتعالا  یف  انتداع  یلع  هظعوملا  هحاصفلا و  نم  اهیف  امل  هدـحاو  هملک  اهنم  دارملا  اهلوط و  یلع  هتبطخ  انرکذ 
.لیبسلا اذه  اکلاس  بهذملا و  اذه  ابهاذ  ناک 

مدع یلع  لدی  مل  ول  همامإلا و  یف  اطرـش  تسیل  اندنع  همـصعلا  کلذک و  رمألاف  موصعمب  سیل  نم  هفـص  هذـهف  یـضترملا  لوق  امأف 
لصح دق  هنأل  اطرش  همصعلا  نوک  مدع  یف  یفکل  همامإلا  یلع  هورقأ  لوقلا و  اذه  هباحصلا  روضحب  ربنملا  یلع  لاق  هنأ  الإ  اهطارتشا 

.انزلا نع  رمخلا و  برش  نع  ربصأ  ینإ ال  لاق  ول  امک  هتمامإ  رکنم  رکنأل  اطرش  ناک  ول  ذإ  کلذ  طارتشا  مدع  یلع  عامجإلا 

هباحـصلا نم  هریغ  هرکذ  کلذـب و  رمع  هرکذ  دـق  ادـیدح و  ناک  رکب  ابأ  نإ  يرمعلف  هسفن  کلمی  ـال  شئاـط  هفـص  هذـه  هلوق  اـمأف 
امأ لقعلا و  نع  ناسنإلا  جرخی  ام  کلذ و  نم  همامإلا  لطبی  يذلا  نأل  همامإلل  هتیلهأ  هب  لطبت  نأ  ثیحب  نکل ال  هعرـسلا و  هدحلاب و 
یف هغلابملا  هب  دارأ  اـمنإ  هرهاـظ و  یلع  لومحم  مکراـشبأ  مکراعـشأ و  یف  رثؤأ  ـال  ینوبنتجاـف  هلوق  سیل  ـالف و  کـلذ  نود  وه  اـم 
یف هللا ص و ال  لوسر  مایأ  یف  رکب  ابأ  نأ  هعیشلا  ریغ  نم  هعیشلا و ال  نم  لقان  لقن  انعمـس و ال  امف  الإ  هدنع و  هیبضغلا  هوقلا  فصو 

.هرعش قزم  هدیب و  هبرضف  هیلإ  ماقف  ناسنإ  یلع  دتحا  هتفالخ  مایأ  یف  هیلهاجلا و ال 

ینع رکب  وبأ  نوکی  نأ  ریدقت  یلع  وهف  نآرقلا  یف  درو  امب  هظفللا  هذـه  هیبشت  نم  یلع  یبأ  خیـشلا  نع  هاضقلا  یـضاق  هاکح  ام  امأف 
امهلوبق کلذ  بقعت  ُناْطیَّشلَا و  اَمَُهل  َسَوْسَوَف  لاق  یلاعت  هللا  نأل  مزال  ریغ  هیلع  هیناث  یضترملا  هب  ضرتعا  ام  هقیقح و  ناطیشلا 
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هلوق کلذک  هعطی و  ملف  ناطیشلا  هل  سوسو  نم  هلزنمب  رکب  یبأ  لوق  سیل  یـضترملا  لوقی  فیکف  هرجـشلا  نم  امهلکأ  هتـسوسو و 
یَْقلَأ هلوق  اْهنَع و  ُناْطیَّشلَا  اَمُهَّلَزَأَف  هلوق  کلذک  ٌنِیبُم و  ٌّلِضُم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلَا  ِلَمَع  ْنِم  اذه  یطبقلا  لتق  امل  یسوم  هصق  یف  یلاعت 

یلإ هترصن  یف  جاتحی  بهذم  وه  هیلکلا و  همصعلا  یف  هبهذم  یلع  ینبم  تالیوأتلا  نم  یـضترملا  هیلإ  بهذ  ام  ِِهتَِّیْنمُأ و  ِیف  ُناْطیَّشلَا 
یتح نآرقلا  نم  سیل  ام  لوسرلا ص  هوالت  یف  یقلأ  ناطیشلا  نأ  ملـس  اذإ  هنأ  یلع  تایآلا  لیوأت  یف  میظع  فسعت  دیدش و  فلکت 

هللا نیکمت  نم  غلبأ  هدـنع  ریفنت  هنأل ال  همـصعلا  یف  هدـنع  هیـضتقملا  ریفنتلا  هلالد  ضقن  دـقف  لوسرلا  مالک  نم  امالک  نوعماسلا  هنظ 
.دحاو مالک  نیمالکلا  نأ  مهلک  نوعماسلا  دقتعی  یتح  نیفلکملا  یلإ  هیدؤی  هلوسر  همالکب و  همالک  طلخی  نأ  ناطیشلا 

(1 بودنملا {  فلاخ  اهب  دارملا  امنإ  یـصع  هظفل  اهلکأ و  هیلع  مرحم  هرجـشلا ال  نم  لکأی  الأ  یلإ  ابودـنم  ناک  مدآ  نإ  هلوق  امأ  و 
نأل هیآلا  رهاظ  هعفدـی  لوقف  هیلإ  بدـن  اـم  داـمتعا  یلع  باوثلا  قحتـسی  مل  ثیح  نم  باـخ  دارملا  اـمنإ  يوغ  هظفل  و  بدـنلا } .» :» ا

داری دق  يذلا  رمألا  سیل  هلاحم و  میرحتلا ال  یضتقی  یضترملا  دنع  یهنلا  َهَرَجَّشلا و  ِهِذه  ابَْرقَت  هلوق َو ال  یه  یهنلا و  هغیـص  هغیـصلا 
.بوجولا هب  داری  دق  بدنلا و  هب 

.دیجف بضغلا  دنع  هیصعملا  نم  رذحلا  قافشإلا و  جرخم  جرخ  رکب  یبأ  مالک  نإ  یلع  یبأ  انخیش  لوق  امأ  و 

لیبس ببـسب و  هنم  وه  امب  رمألا  نع  نوربعی  برعلا  هداع  هذـه  نأل  مزال  ریغ  كاذ  ظفللا  رهاظ  سیل  هنأـب  هیلع  یـضترملا  ضارتعا  و 
دنع لکألل  عقوتلا  فوخلا و  رذـحلا و  دارملا  امنإ  وندـلا و  دـنع  لکألا  یلع  اوعطق  مهنأ  سیلف  کلکأیف  دـسألا  نم  ندـت  مهلوقک ال 

.وندلا

یتلا هعیبلا  یف  مهلاح  رابتخا  یناـثلا  مویلا  یف  دارأ  اـمنإ  هنـأل  هیلع  نعطم  هیف  نکی  مل  ربخلا  حـص  ولف  ینولیقأ  هلوق  یف  مـالکلا  اـمأ  و 
مهنم هودع  نم  هیلو  ملعیل  لوألا  مویلا  یف  تعقو 

عمـسلا و یلع  ینومتعیاب  مکنإ  سانلا  اهیأ  لاقف  هتعیب  نم  یناثلا  مویلا  یف  بطخ  نینمؤملا  ریمأ  نأ  ریـسلا  باحـصأ  عیمج  يور  دق  و 
 . دحأ یلع  دجأ  الف  الإ  مکل و  تدعق  متبجأ  نإف  سمأ  هیلإ  ینومتوعد  ام  مکیلع  مویلا  ضرعأ  انأ  هعاطلا و 

ول ظافلألل و  هدیدش  هنم  هقیاضم  هذه  نإف  اذک  اذک و  لاق  دق  ناکل  لذبلا  ضرعلا و  دـیری  ناک  ول  هنإ  یـضترملا  لوق  دـیجب  سیل  و 
زوجی أ کلذ ال  نإ  یضترملا  لاق  ملف  هقیقح  هعیبلا  مهلاقتسا  هنأ  انملس  ول  انأ  یلع  سانلا  هب  ملکتی  ام  رثکأ  دسفل  اذه  لثم  یف  انعرش 

زوجی کلذـکف  هیف  هلوخد  هاـیإ و  هیلوت } .» :» یف ب یف ا و د،و  اذـک  ( 1 هتیلوت {  دـعب  ءاضقلا  نم  لیقتـسی  نأ  یـضاقلل  زوجی  سیل 
ههج نم  ضرألا  یف  أشنی  داسفب  سحأ  وأ  هنع  هوبن  هتیعر  نم  سنأ  وأ  اهنع  افعـض  هسفن  نم  سنأ  اذإ  همامإلا  نم  لیقتـسی  نأ  ماـمإلل 

اوراتخی نأ  همألا  یلإ  هبلط  مامإلا و  هلاقتـسا  زاوج  نم  عنمی  فیک  رایتخالاب  نوکت  هماـمإلا  نأ  یلإ  بهذـی  نم  ساـنلا و  یلع  هتیـالو 
الأ هیلع  مرحم  مامإلا  نإ  صنلاب و  همامإلا  نأب  نولئاقلا  هباحـصأ  یـضترملا و  کلذ  نم  عنمی  امنإ  هسفن و  لاح  نم  هملعی  رذـعل  هریغ 

امامإ دـیز  نکی  مل  اذإ  نولوقی  رایتخالا  باحـصأ  نیفلکملا و  نم  دـحأ  لک  نود  هصاخ  هنیعتل  اهب  مایقلاب  رومأم  هنـأل  هماـمإلاب  موقی 
اباوث و مهرثکأ  هرـصع و  لهأ  لضفأ  هنأ  همـصعلا و  نم  هیمامإلا  اـهربتعی  یتلا  طورـشلا  نوربتعی  ـال  مهنـأل  هضوع  اـمامإ  ورمع  ناـک 

همامإلا مامإلا  كرتی  نأ  مهدنع  زاج  اذإ  هنأ  یلع  رمألاب  هدحوت  هدرفت و  یضتقت  یتلا  طورـشلا  نم  کلذ  ریغ  مهعجـشأ و  مهملعأ و 
مامإلل زاج  هیقتلل  نیسحلا ع  دعب  همئألا  نم  هریغ  هلعف  امک  نسحلا و  هلعف  امک  رهاظلا  یف 
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هتیعر لاح  وأ  هسفن  لاح  نم  هملعی  رذعل  انطاب  ارهاظ و  همامإلا  كرتی  نأ  رایتخالا  باحصأ  بهذم  یلع 

یناثلا نعطلا 

اونعط امم  باتکلا و  اذه  لوأ  یف  کلذ  یف  لوقلا  انم  مدقت  دق  هتلف و  رکب  یبأ  هعیب  تناک  رمع  لوق  رکذ  نأ  دعب  هاضقلا  یـضاق  لاق 
هتلأس تنک  ینتیل  اهدحأ  یف  رکذف  هثالث  نع  هللا ص  لوسر  تلأس  تنک  ینتیل  هتوم  دـنع  لاق  هنأ  رکب  یبأ  یف } .» :» ب ( 1 یلع {  هب 
تنک ینتیل  هضرم  یف  لاق  هنأ  يور  دـق  اولاق  امبر  هتعیب و  هحـص  یف  هکـش  یلع  لدـی  کلذ  اولاق و  قح  رمألا  اذـه  یف  راصنألل  لـه 

[ دی  ] یلع تبرض  تنک  هدعاس  ینب  هلظ  یف  ینتیل  هفشکأ و  مل  همطاف  تیب  تکرت 

تیب یلع  همادقإ  نم  يور  ام  یلع  لدی  کلذ  اولاق و  ریزولا  تنک  ریمألا و  وه  ناکف  نیلجرلا  دحأ  .یفاشلا }  باتک  نم  هلمکت  ( 2 } 
.هسفنل هریغل ال  لضفلا  يری  ناک  هنأ  یلع  لدی  هیف و  امهریغ  ریبزلا و  یلع ع و  عامتجا  دنع  همطاف ع 

َلاق َأ َو یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  میهاربإ ع  لوق  هانمت و  امیف  کشلا  یلع  لدـی  ینتیل ال  هلوق  نأ  باوجلا  هاضقلا و  یـضاق  لاـق 
ءیش عامس  دارأ  هنأ  یلع  هینمت  لمح  مث  ههبشلا  یف  کلذ  نم  يوقأ  هرقبلا 62 } . هروس  ( 3 ِیْبلَق {  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  یَلب َو  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل 
یلع لاق  مث  هولواح  ام  یلع  راصنألل  عدرأ  نوکی  یسنی و  هدهع ال  برق  ام  نأل  دهعلا  برقل  توملا  دنع  هتلأس  ینتیل  دارأ  وأ  لصفم 

نأ ینمت  هنأ  هرهاظ  یف  سیل  هنأ 

هینمت امأف  لاق  همطاف ع و  تیبب  هقلعتملا  هیاورلا  عفد  مث  اهاوس  قوقح  اهب  قلعتی  دـق  همامإلا  نأل  مأ ال  همامإلا  یف  قح  مهل  لـه  لأـسی 
. { . یفاشلا 419 یف  یضترملا  هلقن  ( 1 هفالخ {  ینمتی  وهف  هیلع  فیلکتلا  دتشا  نم  نأل  امذ  نکی  مل  تبث  ولف  هریغ  عیابی  نأ 

نأل ههبشلا  کشلا و  عم  الإ  اذک  نع  تلأس  تنک  ینتیل  رکب  وبأ  لوقی  نأ  زوجی  سیل  لاقف  مالکلا  اذه  هللا  همحر  یـضترملا  ضرتعا 
لدعی نأ  غاس  امنإف  میهاربإ ع  لوق  امأف  رهاظلا  یـضتقی  اذـکه  لوقلا  اذـه  لثم  زوجی  ال  نقیتلا } .» :» یفاشلا ( 2 نیقیلا {  ملعلا و  عـم 

َِّنئَمْطَِیل ْنِکل  یَلب َو  هلوقب  کشلا  هسفن  نع  یفن  دـق  هنأ ع  یلع  مهریغ  یلع  زوجی  ءاـیبنألا و  یلع  زوجی  ـال  کـشلا  نـأل  هرهاـظ  نع 
مل نإف  ارداق  کلذ  یلع  ناک  نإ  اتیم  انل  ییحی  نأ  هلأساف  یتوملا  ییحی  ابر  کل  نأ  معزت  تنک  اذإ  هل  لاق  دورمن  نإ  لیق  دـق  ِیْبلَق و 

هموقل و کلذ  بلط  نوکی  نأ  زوجی  دـق  لتقلاب و  یل  كودـع  دـعوت  نمآل  يأ  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  هلوقب َو  دارأف  کتلتق  کلذ  لعفت 
کنأ یلإ  یبلق  نئمطیل  دری  مل  یموق و  هلع  هحازإ  یلإ  یل و  کتباجإ  یلإ  یبلق  نئمطیل  لاقف  هیف  یلاعت  هللا  یلإ  بغری  نأ  هولأس  دـق 

رمألا ال اذه  نإ  هلوق  نم  رثکأ  لیـضفتلا  نم  رکب  وبأ  دیری  ءیـش  يأ  انئمطم و  کلذب  ناک  دـق  هبلق  نأل  یتوملا  ییحت  نأ  یلع  ردـقت 
مل هملک و  عفرت  مل  امولعم  اظوفحم  ناک  اذإ  هلبق  لاقی  ام  نیب  توملا و  دنع  لاقی  ام  نیب  قرف  يأ  شیرق و  نم  یحلا  اذـهل  الإ  حلـصی 

.خسنت

راصنألل نوکی  نأ  زوجی  قح  يأ  رهاظلا و  قالطإلا و  عم  نحن  صیصختلا و  اذه  یضقی } .» :» ا ( 3 یضتقی {  مالکلا ال  رهاظف  دعب  و 
فسعت و الإ  اذـه  له  همامإلا و  ریغ  هنع  لأـسی  نأ  ینمت  يذـلا  قحلا  نوکی  نأ  زوجی  یتح  مهنم  لـجر  اـهالوتی  نأ  ریغ  هماـمإلا  یف 

فلکت

عقی مل  عزانتلا  نأ  مولعم  هلهأ و  هعزانن  انکف ال  قح  رمألا  اذه  یف  راصنألل  له  هتلأس  تنک  ینتیل  رکب  یبأ  لوق  دعب  یقبت  ههبـش  يأ  و 
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.اهقوقح نم  رخآ  قح  یف  اهسفن ال  همامإلا  یف  الإ  مهنیب 

.مدقت امیف  هنظ  ام  داسف  انیب  دقف  هلعفی  مل  هنأ  ینمتی  نأ  بجوی  ام  همطاف  تیب  یف  هنم  نکی  مل  هنأ  انیب  دق  انإ  هلوق  امأف 

رظنلا نیدلا و  اهاضتقا  یتلا  یه  تناک  اذإ  رکب  یبأ  هیالو  نأل  حیحـصب  سیلف  هفالخ  ینمتی  دق  هیلع  فیلکتلا  دتـشا  نم  نإ  هلوق  امأف 
یف یفاشلا 419،و  ( 1 احیبق {  الإ  نوکی  اهفالخل ال  ینمتلاف  هنتفلا  یلإ  ایدؤم  هدـسفم و  ناک  اهادـع  ام  لاحلا و  کلت  یف  نیملـسملل 

«. { . اخسن الإ  :» د

ْنِکل میهاربإ َو  لوق  نأ  امک  شیرق  یف  الإ  نوکت  همامإلا ال  نأ  یف  کشلا  یـضتقی  ـال  ینمتلا  اذـه  نإ  هاـضقلا  یـضاق  لوق  اـمأ  تلق 
.دیجف کلذ  یلع  رداق  یلاعت  هنأ  یف  کشلا  یضتقی  ِیْبلَق ال  َِّنئَمْطَِیل 

یغبنی کلذک  هل و  لاقیف  کشلا  هیلع  زوجی  موصعم ال  یبن  هنأل  میهاربإ  قح  یف  رهاظلا  نع  لدـعی  نأ  غاس  امنإ  یـضترملا  لوق  امأف 
میهاربإ نإ  هلوق  ضقانتلا  نع  هلاوقأ  هلاعفأ و  هنایص  یضتقی  هب  نظلا  نسحف  لقاع  ملسم  لجر  هنأل  رکب  یبأ  مالک  رهاظ  نع  لدعی  نأ 

اهتابثإ همامإلا و  نع  راصنألا  عفدب  کشلا  هسفن  نع  یفن  دق  رکب  ابأ  نإ  انلق  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  یَلب َو  هلوقب  کشلا  هسفن  نع  یفن  دق 
موی هلوق  رکب و  یبأ  لـعفف  ِیبـْلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  هلوق َو  هیـضتقی  يذـلا  میهاربإ  کـشل  هعفاد  یلب  هظفل  تناـک  نإـف  هصاـخ  شیرق  یف 

هفیقسلا

.نراقی وأ  رخأتی  وأ  عفادلا  مدقتی  نأ  نیب  کشلا  عفد  یف  قرف  هتلأس و ال  ینتیل  هلوق  هیضتقی  يذلا  کشلا  عفدی 

نع صن  رکذ  اـهیف  رجی  مل  هفیقـسلا  هصق  نأ  تـبثأ } .» یف د« ( 1 تنیب {  یفاشلا  وه  باتکلا و  اذـه  یف  تسل  یـضترملل أ  لاـقی  مث 
نأ هتریـشع و  یبنلا ص و  لهأ  اشیرق  نأب  رمع  رکب و  یبأ  جاـجتحا  ـالإ  كاـنه  نکی  مل  هنأ  شیرق و  نم  همئـألا  نأـب  هللا ص  لوسر 
نم یحلا  اذـهل  الإ  حلـصی  رمألا ال  اذـه  نإ  رکب  یبأ  نع  رداـصلا  لوقلا  نأ  هریغ  يرهزلا و  نع  ترکذ  شیرق و  ریغ  عیطت  ـال  برعلا 
نم تلقن  تاـیاورلا و  کـلذ  یف  تیور  هسفن و  ءاـقلت  نم  رکب  وبأ  هلاـق  لوق  وه  اـمنإ  هللا ص و  لوـسر  نع  اـیورم  اـصن  سیل  شیرق 
رکب یبأ  یلع  رکنت  ملف  کلوق  اذـه  ناک  اذإف  راصنألا  نیب  هنیب و  رئادـلا  لادـجلا  مـالکلا و  هروص  هریغ  يربطلا و  خـیرات  نم  بتکلا 

راصنألا عفد  امنإ  هل و  يور  هاور و ال  صنلا و ال  عمسی  مل  هنأل  قح  رمألا  اذه  یف  راصنألل  له  هللا ص  لوسر  تلأس  تنک  ینتیل  هلوق 
یضتقی امم  کلذ  سیل  هللا ص و  لوسر  تلأس  تنک  ینتیل  هتوم  دنع  لاق  کلذ و  نم  ءیش  هسفن  یف  یقب  مرج  الف  لدجلا  نم  عونب 

راصنألا و یف  الإ  تسیل  همامإلا  نأ  یلإ  بهاذ  بهذ  وأ  لئاق  لاق  ناک  ول  هتعیب  یف  کشی  امنإ  هنأل  نعاطلا  معز  اـمک  هتعیب  یف  هکش 
لاحلا تناک  اذإ  مهلک و  سانلا  نیب  یـضوف  یه  مأ  هصاخ  شیرق  یلع  هروصقم  همامإلا  له  یف  ناک  عازنلا  لب  کـلذ  دـحأ  لـقی  مل 

نیریدـقتلا الک  یلع  هتعیب  نأل  قح  اذـه  یف  راصنألل  لـه  هللا ص  لوسر  تلأـس  ینتیل  هلوقب  هتعیب  هتماـمإ و  یف  اـکاش  نکی  مل  هذـه 
.هحیحص نوکت 

لدی مالکلا ال  نإف  دیج  یضترملا  هب  هضرتعا  يذلا  دیجب و  سیلف  اهـسفن  همامإلا  ریغ  راصنألل  اقح  دارأ  هلعل  هاضقلا  یـضاق  لوق  امأف 
.کلذ دکؤت  هعزانملا  هظفل  اهسفن و  همامإلا  یلع  الإ 

ام لک  نکل ال  هعیـشلا و  یـضترملا و  هیوری  ام  هحـص  يدنع  رهاظلا  هیف و  مالکلا  مدقت  دقف  همطاف ع  تیب  یلع  موجهلا  ثیدح  امأ  و 
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وهف یلاعت  هللا  نم  هفوخ  هنید و  هوق  یلع  لدـی  اذـه  کلذ و  یلع  فسأتی  مدـنی و  نأ  رکب  یبأل  قح  کلذ و  ضعب  ناک  لب  هنومعزی 
.هیلع انعط  هنوک  نم  یلوأ  هل  .هرخفم }  يأ  ؛ هبقنم ( 1 هبقنم {  نوکی  نأب 

حـصأ و هاضقلا  یـضاق  مـالکف  هیلع  یـضترملا  ضارتعا  هفـالخ و  ینمتی  دـقف  هیلع  فیلکتلا  دتـشا  نم  نإ  هاـضقلا  یـضاق  لوق  اـمأف 
هدسفملل کلذ  مازلتـسا  عم  هریغ  مامإلا  نوکی  نأ  ینمتی  ام  هنإف  هدـسفم  ریغ  هیالو  هحلـصم و  هتیالو  تناک  نإ  رکب و  ابأ  نأل  بوصأ 

اهادع ال ام  هحلصم و  اهنم  هدحاو  لک  نیمیلا  یف  هرافکلا  لاصخ  نأ  يرت  اهلاحب أ ال  هحلصملا  نوکت  هریغ و  رمألا  یلی  نأ  ینمت  لب 
نأ طرـشب  هدـیبع  وبأ  وأ  رمع  رمألا  یلی  نأ  ینمت  رکب  وبأف  هحلـصملا  یف  يرخـألا  ماـقم  موقی  اهدـحأ  هحلـصملا و  یف  اـهماقم  موقی 

نیرخآلا نم  دحاو  لک  هعیب  نم  هلصاح  هتعیب  نم  لصحت  یتلا  هینیدلا  هحلصملا  نوکت 

ثلاثلا نعطلا 

ائیش هللا ص  لوسر  هلوی  مل  هفالخلا و  رمع  یلو  هنإ  اولاق 

.هلزع سابعلا  هاکش  املف  هقدصلا  هالو  امزهنم و  عجرف  ربیخ  موی  هالو  ام  الإ  هتبلا  هلامعأ  نم 

دق هنإف ص  همامإلل  هتیحالص  یلع  لدی  هایإ ال  هتیلوت  کلذل و  حلصی  هنأ ال  یلع  لدی  هیلوی ال  نأ  هکرت ع  نأب  هاضقلا  یـضاق  باجأ 
ریغ هنأ  یلع  لدی  یلوی ال  نأ  هکرت  کلذـک  همامإلل و  امهتیحالـص  یلع  کلذ  لدـی  مل  صاعلا و  نب  ورمع  دـیلولا و  نب  دـلاخ  یلو 
نأ كرت  یبنلا ص  نأ  تبث  دق  لوی و  مل  وأ  لبق  نم  یلو  کلذل  حلص  تلمک  اذإف  همامإلل  حلـصت  یتلا  تافـصلاب  ربتعملا  لب  حلاص 

کلذ عنمی  مل  هنبا و  نیسحلا ع  لوی  مل  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  تبث  اهل و  حلـصی  نم  الإ  بجی  مل  هریثک و  ارومأ  نینمؤملا ع  ریمأ  یلوی 
امأف و هالوت  اـمیف  رمع  نم  ریـصقتب  اورفظ  ول  هب  قلعتی  نأ  حـصی  ناـک  اـمنإ  کـلذ  نأ  یلع  یبأ  نع  یکح  هماـمإلل و  حلـصی  نأ  نم 

ایوق هودجت  رمع  اولوت  نإ  هلوق و  نم  يور  ام  لد  الهف  دـعب  هولاق و  ام  حـصی  فیکف  هریغ  زجعی  نیح  رمألاب  همایق  یف  هفورعم  هلاوحأ 
یف یضترملا  هلقن  ( 1 لـعفلا {  نم  يوقأ  لوقلا  اذـه  نـأل  هتیلوت  یبـنلا ص  كرت  نإ  کـلذ و  زاوج  یلع  هندـب  یف  اـیوق  هللا  رمأ  یف 

. { . یفاشلا 419

ضعب دیری  نم  نأل  اهراغصب  اهیلإ  جردی  نأ  نم  دب  رومألا ال  رابکل  حشرت  نم  نأ  هداعلاب  انملع  دق  لاقف  هللا  همحر  یضترملا  ضرتعا 
هتایالو رومأ  نم  هیفکتـسی  هلزنملا و  هذهل  هحیـشرت  یلع  لدی  لعف  لوق و  لکب  هیلع  هبنی  نأ  نم  دب  هدعب ال  نم  رمألل  هلیهأت  كولملا 

هروضح و عم  کلملا  يری  نم  نإ  هل و  هدـیری  امل  هحالـص  هنظ  یلع  بلغی  وأ  هدـنع  ملعی  ام  هتاـیالو } .» هرومأ و  نم  : یفاـشلا ( 2 } 
نظلا یف  بلغی  نأ  دب  هاوس ال  یفکتسی  هریغ و  یلوی  امنإ  هلزع و  هالو  یتم  تایالولا و  نم  ائیـش  هیفکتـسی  هلواطت ال  نامزلا و  دادتما 

نأ دب  زیوجتلا ال  اذه  عم  نأ  الإ  هیالولل  حلصی  هنأ ال  يوس  هریثک  بابسأل  هلوی  مل  هنأ  انزوج  نإ  هیالولل و  لهأب  سیل  هنأ 

نم هایلو  امل  ناحلـصی  اناک  نإ  امهیف و  همامإلا  طورـش  دقفل  همامإلل  احلـصی  مل  امنإف  ورمع  دلاخ و  امأف  هانرکذ  امب  نظلا  یلع  بلغی 
هیالولا حالـصلا و  دـقفل  نظلا  هبلغ  یـضتقت  اهانرکذ  یتلا  طورـشلا  عیمج  مایألا و  لواطت  نامزلا و  دادـتما  عم  هیالولا  كرتف  هرامإلا 
کلملا دجن  دق  اهدقف و  امولعم  ریغلا  کلذب  مایقلا  یف  طئارشلا  تناک  اذإ  هریغل  حالصلا  یلع  لدت  ال  .ءیـشلل }  یفاکلا  ( 1 ءیشل { 

مث ال هدعب  کلملل  هحشری  نم  هترضحب  نوکی  نأ  زوجی  هیف و ال  طئارـشلا  دقف  روهظل  هدعب  کلملل  حلـصی  نم ال  هرومأ  ضعب  یلوی 
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.هانرکذ امیف  اهکرت  هیالولا و  نیب  قرفلا  نابف  تایالولا  نم  ائیش  نامزلا  لواطت  یلع  هیلوی 

یلع ریمألا  ناک  هنیدـملا و  یف  هفلخ  اهمظعأ و  اهرثکأ و  یلوت  دـقف  هتایح  یف  یبنلا ص  رومأ  عیمج  لوتی  نإ  نینمؤملا ع و  ریمأ  امأف 
لزع نم  لزع  دـعب  هءارب  هروس  هنع  يدؤملا  ناک  اـهنم و  مزهنا  نم  مازهنا  دـعب  هیدـی  یلع  حـتفلا  يرج  ربیخ و  یلإ  ثوعبملا  شیجلا 

طق ایلاو  هیلع  لوی  مل  هنأ  الإ  نکی  مل  ول  هحرـش و  لوطی  امب  تاـماقملا  تاـیالولا و  میظع  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  هنم  اـهعاجترا  اـهنع و 
.یفکل

هتادارم و نم  اهیف  نکمتیف  لطت  مل  نینمؤملا ع  ریمأ  مایأ  نأل  باوصلا  نع  دـیعبف  نیـسحلا  لوی  مل  نینمؤملا ع  ریمأ  نأب  هضارتعا  امأف 
نم أفکنا  مث  مهلاتق  یلإ  جاتحاف  هرـصبلا  لهأ  هیلع  جرخ  نأ  ثبلی  مل  عیوب  امل  هنأل ع  ءادـعألا  لاتق  نیب  همـسقنم  اهرـصق  یلع  تناک 

یبنلا ص مایأ  فالخب  اذه  نامزلا و  هب  دتما  رادلا و ال  هب  رقتـست  مل  ناورهنلا و  لهأ  لاتق  کلذ  بقعت  ماشلا و  لهأ  لاتق  یلإ  مهلاتق 
.همامإلل حالصلاب  نظلا  هبلغل  تایالولا  بلطت  امنإ  نسحلا و  هیخأ  دعب  همامإلاب  هیلع  صن  دق  هنأ  یلع  تدتما  تلواطت و  یتلا 

هنأ یلع  نظلا  قیرط  نم  یلوأ  ناک  اهل  حالصلاب  ملعلا  یضتقی  هجو  كانه  ناک  نإف 

رمع لاح  نم  فالخ  کلذ  لثم  یف  تاـیالولا و  هوبأ  هلوی  مل  نإ  هماـمإلل و  حلـصی  ناـک  نیـسحلا ع  نأ  نیملـسملا  نیب  فـالخ  ـال 
ول اریثک و  اریصقت  دعت  هتفلاخم  نأ  ملعی  سیل  کلذب أ و  ملس  نمف  هیالولا  یف  ریصقتب  رمع  یلع  رثعی  مل  هنإ  هلوق  امأف  نارمألا  قرتفاف 

سانلا لک  هلوق  ریبکلا و  ریغصلا و  یف  سانلا  هئاتفتسا  هریغ و  یلإ  لوق  نم  هعوجر  ماکحألا و  یف  هئطخ  نم  هیلع  قفتا  ام  الإ  نکی  مل 
راهظتـسالا لامعألا و  مر  هیوایندلا و  هسایـسلا  ریبدتلا و  نسح  یلإ  عجری  همامإلاب  ضوهنلا  لک  سیل  هیافک و  هیف  ناکل  رمع  نم  هقفأ 

خـسانلا و مارحلا و  لالحلاب و  ایتفلا  ماکحألاب و  ملعلا  نم  همامإلا  ظـح  لـب  راـشعألا  عضو  راـصمألا و  ریـصمت  لاومـألا و  هیاـبج  یف 
.کلذ یف  الماک  نوکی  نأ  هعفنی  مل  اذه  یف  رصق  نمف  يوقأ  هباشتملا  مکحملا و  خوسنملا و 

نم يور  ام  لد  الهف  هلوق  امأف 

هیلع و مالکلا } .» یف د« ( 1 لوقلا {  مدقت  دق  لدل و  تبث  ول  اذـهف  .هندـب  یف  ایوق  هللا  رمأ  یف  ایوق  هومتدـجو  رمع  متیلو  نإف  هلوق ع 
ذإ کبرل  لوقت  ام  هل  لیق  کلذ و  یلع  بتوعف  رمع  یلع  صنلا  دارأ  اـمل  هب  جاـجتحالا  هرکذ و  نع  رکب  یبأ  لودـع  هلطبی  اـم  يوقأ 

هندب و یف  يوق  هللا  رمأ  یف  يوق  هنأب  یبنلا ص  دهش  نم  مکیلع  تیلو  لوقی  هب و  جتحی  ناکل  احیحص  ناک  ولف  اظیلغ  اظف  انیلع  تیلو 
یف هوقلا  نأل  کلذ  فـالخب  عاـمجإلا  رکب و  یبأ  یلع  رمع  لیـضفت  یـضتقی  هرهاـظ  نإ  ربخلا  اذـه  هحـص  یلع  نعطلا  یف  لـیق  دـق 

ضراعی فیکف  دعب  و  هرقبلا 247 } . هروس  ( 2 ِمْسِْجلا {  ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْصا  َهّللا  َّنِإ  یلاعت  هللا  لاق  لضف  مسجلا 
.عوفدملا دودرملا  ربخلا  اذهب  مولعم  رمأ  وه  هتیالو و  نع  هلودع ع  نم  هاندمتعا  ام 

ادـحأ نأ  انعمـس  امف  مهریغ  مورلا و  كولم  هرـساکألا و  ریـس  یلع  انفقو  دـق  انإف  هفالخب  رمألاف  كولملا  هداع  نم  هاعدا  اـم  اـمأ  تلق 
هدلو حشر  مهنم 

راقم یف  هیـسورفلا  بادـآلاب و  مهنوفقثی  اوناـک  اـمنإ  شویجلا و  نم  شیج  ـال  فارطـألا و  نم  فرط  یلع  هلامعتـساب  هدـعب  کـلملل 
اهاعدا یتلا  هلودلا  فرعن  ملف  هیسابعلا  هلودلا  انیأر  هیومألا و  هلودلاب  انعمس  دقف  کلذک  مالـسإلا  كولم  یف  لاحلا  ریغ و  مهکلم ال 
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رمع نإ  نولوقی  انباحـصأ ال  نأ  یلع  کلذ  فالخ  رثکألا  بلغألا  هیلإ و  راشأ  امم  ءیـش  ردانلا  لقألا  یف  عقی  دـق  اـمنإ  یـضترملا و 
حـشرم رمع  امنإ  هرومأ و  نم  اریثک  هافکتـسال  هدعب  هفالخلل  هحـشر  دق  ناک  ولف  مهل  لاقیل  هللا ص  لوسر  دـعب  هفالخلل  احـشرم  ناک 
ینعملا یف  هفیلخلا  وه  ناک  لب  هتفالخ  هدم  ءاضقلا  یلع  هلمعتـسا  رکب  وبأ  ناک  دق  رکب و  یبأ  دعب  هفالخلل  رکب  یبأ  مایأ  یف  مهدـنع 
هفالخلل هرظن  یف  حشرم  ریغ  هنأ  یلع  لدی  رمعل  یبنلا ص  لامعتسا  كرت  نأ  انملـس  دق  نوکی  اذه  یلعف  ریبدتلا  رثکأ  هیلإ  ضوف  هنأل 

نبا يدقاولا و  رکذ  دـقف  هلمعتـسا  ام  هنأ  ملـسن  انأ ال  یلع  رکب  یبأ  دـعب  هفیلخ  نوکی  الأ  کلذ  نم  مزلی  لوقن و ال  کلذـک  هدـعب و 
جرخف و نزاوه  نم  عمج  اهب  ءارلا و  حتف  ءابلا و  مضب  همربب  فورعملا  يداولا  یلإ  هرجهلا  نم  عبس  هنس  یف  هیرس  یف  هثعب  هنأ  قاحسإ 

ادـحأ مهنم  قلی  ملف  مهلاحم  رمع  ءاج  اوبرهف و  نزاوه  ربخلا  یتأ  راهنلا و  نونمکی  لیللا و  نوریـسی  اوناک  لاله و  ینب  نم  لیلد  هعم 
 . هنیدملا یلإ  فرصناف 

اونمم ناک  ایلع ع  نإ  کلذ  نع  رذعلا  یف  هلوق  نیسحلا ع و  هنبا  یلع  هیلوت  كرت  نم  هاضقلا  یضاق  هرکذ  امب  یـضترملا  ضراعی  مث 
یلوی نأ  یغبنی  ناک  یتلا  مایألا  یه  ءالؤه  عم  هبورح  مایأ  یه  یتلا  ماـیألا  کـلت  نـأل  هضراـعملا  عفدـی  ـال  جراوخلا  هاـغبلا و  برحب 

یلإ اهنم  هجورخ  دعب  هفوکلا  یلع  هلامعتـسا  تاهجلا و  ضعب  یلإ  هیرـس  هذفنی  شیج  یلع  هلامعتـساک  اهیف  رومألا  ضعب  نیـسحلا ع 
ءاضقلا یلع  هلامعتسا  وأ  نیفص  برح 

هلیلجلا دالبلا  تایالولا و  سابعلا  همع  ینب  یلوی  وه  برحلاب و  الغتـشم  ناک  دق  هدـلو و  هیالو  نع  هل  عنامب  برحلاب  هلاغتـشا  سیل  و 
نم هرکذ  اـم  عنمی  نأ  لـئاقلف  لاـمعألا  نم  ائیـش  هتیلوت  نع  ینغی  اذـهف  نسحلا  هیخأ  دـعب  هماـمإلاب  هیلع  صن  دـق  هنأ  یلع  هلوـق  اـمأف 

هل غاس  نإ  مث  دحأ  یلع  صن  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  نورکذی  خیراوتلا ال  ریسلا و  بابرأ  رثکأ  هعیشلا و  هب  درفنت  رمأ  هنإف  صنلا  ثیدح 
نإ لوقی  نأ  هاضقلا  یضاقل  غاس  کلذ 

 . رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذللاب  اودتقا  یبنلا ص  لوق 

.هفالخلل هحشرت  یف  هیالولا  نم  دکآ  لوقلا  اذه  نأل  تایالولا  نم  ائیش  رمع  هیلوت  نع  ینغی 

نیب رهاظ  فالخ  رمع  یف  تایالولا و  هوبأ  هلوی  مل  نإ  هفالخلل و  نیـسحلا  هیحالـص  یف  نیملـسملا  نیب  فالخ  هنأ ال  یلع  هلوق  اـمأف 
ناک اذإ  هنـأل  اهدـکؤی  لـب  هضراـعملا  عفدـی  ـال  هفـالخلل  نیـسحلا  هیحالـص  یلع  نیملـسملا  عاـمجإ  هل  لوقی  نأ  لـئاقلف  نیملـسملا 

نأ اضیأ  زاج  هدعب  اهل  هتیحالـص  یف  احداق  تایالولا  هایإ  هیبأ  هیلوت  كرت  نکی  مل  هفالخلل و  هتیحالـص  یلع  اوعمجأ  دق  نوملـسملا 
.هدعب هفالخلل  هتیحالص  یف  حداق  ریغ  هتایح  یف  تایالولا  رمع  هللا ص  لوسر  هیلوت  كرت  نوکی 

امل مدـقت  امیف  کلذ  انرکذ  دـقف  ءاـملعلا  يواـتف  یلإ  هعوجر  هماـکحأ و  فـالتخا  قیرطب  هفـالخلا  یف  رمع  ریـصقت  نم  هرکذ  اـم  مث 
.هنع انبجأ  رمع و  یلع  هعیشلا  نعاطم  یف  انملکت 

لاصخ یف  نانثا  يواست  اذإ  هنأ  یلإ  نوبهذی  انباحصأف  هقفلا  یف  روصقلا  رم  رومألا  مر  هسایـسلا و  ریبدتلا و  نسح  ینغی  هلوق ال  امأ  و 
رخآلا ملعأ و  امهدحأ  ناک  هنأ  الإ  همامإلا 

.هقفلا ملعلا و  یلإ  اهتجاح  نم  دکآ  ریبدتلا  نسح  هسایسلا و  یلإ  همامإلا  هجاح  نأل  همامإلاب  یلوأ  سوسألا  نإف  سوسأ 
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هریغ هل  يوارلا  نوکی  هللا ص و  لوسر  نم  هعمس  رکب  وبأ  نوکی  الأ  زوجیف  رمع  اهولوت  نإ  هلوق و  وه  رمع و  یف  يورملا  ربخلا  امأ  و 
جاجتحالا كرت  هنع و  ذش  نوکی  الأ  زوجی  رمع و  فالختـسا  رکنأ  امل  هحلط  یلع  هب  جتحی  نأ  هنع  ذش  هعمـس و  نوکی  نأ  زوجی  و 

هل تلق  یبر  ینلأس  اذإ  هلوقب  صنلا  اذـه  نع  ینک  هلعل  هلوق و  ضراع  اذإ  سانلا  دـنع  هلوقب  دـتعی  ـال  هحلط  نأ  هملعل  هنع  ءانغتـسا  هب 
یلع یلع ع  جـتحا  اله  لیق  هب و  انل  لبق  ام ال  انیلع  رج  اذـکب  نالف  جـتحا  اله  باب  انحتف  یتم  انأ  یلع  کـلهأ  ریخ  مهیلع  تفلختـسا 

ریبزلا هشئاع و  هحلط و 

.هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هللا ص  لوسر  لوقب 

مهیلع جتحا  اله  و 

 . یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنأ  هلوقب 

.هیقت ماقم  نکی  مل  نیقیرفلا و  نم  تلس  دق  تناک  فویسلا  نأل  هیقتلاب  انهاه  اورذتعی  نأ  هعیشلا  نکمی  و ال 

نإ تلق  مل  لوقی  نأ  لئاقلف  نیملسملا  عامجإ  فالخ  وه  رکب و  یبأ  نم  لضفأ  رمع  نوکی  نأ  یضتقال  حص  ول  ربخلا  اذه  هلوق  امأ  و 
هقرفلا رکذـب  هنوحـشم  تالاقملا  یف  هفنـصملا  فیناصتلا  مالکلا و  بتک  نأ  عم  رمع  نم  لضفأ  رکب  اـبأ  نأ  یلع  اوعمجأ  نیملـسملا 

تیأر دق  مهنم و  دوعـسم  نب  هللا  دبع  نإ  لاقی  نیملـسملا  نم  همیظع  هفئاط  یه  رکب و  یبأ  نم  لضفأ  رمع  نإ  نولئاقلا  مه  هیرمعلا و 
لـضفأ رمع  ناک  نإ  هنأل و  یـضترملا  هرکذ  ام  یلع  ربخلا  لدی  هنأ ال  یلع  هیلع  نورظانی  اذه و  یلإ  نوبهذـی  ءاهقفلا  نم  هعامج  نأ 

نم رکب  یبأ  یف  هریثک  لاصخ  هلـصخلا  هذـه  ءازإب  نوکی  نأ  زئاجلا  نمف  اقلطم  هنم  لضفأ  هنأ  یلع  لدـی  ـالف  ندـبلا  هوق  راـبتعاب  هنم 
رمع یلع  اهب  لضفی  ریخلا  لاصخ 

اقلطم هنم  لضفأ  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلی  برحلا و ال  ماقم  یف  فیـسلاب  هداهجب  رکب  یبأ  نم  لضفأ  هناـجد  وبأ  لوقن  اـنأ  يرت  ـال  أ 
هفعاضم افاعضأ  اهیلع  یبرأ  هلصخلا  هذهب  سیق  اذإ  ام  لضفلا  لاصخ  نم  رکب  یبأ  یف  نأل 

عبارلا نعطلا 

لوسرلا هفلاخم  یـضتقی  هرخأتف  هماسأ  شیج  ذیفنتب  رمألا  هتوم  نیح  ررک  هللا ص  لوسر  نإ  هماسأ و  شیج  یف  ناک  رکب  ابأ  نإ  اولاق 
عم ذوـفنلا  نم  هعنم  هسبح و  هنأ  شیجلا و  یف  ناـک  باـطخلا  نب  رمع  نأ  کـش  ـال  مکل  لـیق  شیجلا  یف  نکی  مل  هنإ  متلق  نإـف  ص 
عقی الف  هنیدملا  نع  هتافو  دعب  اودـعبیل  هماسأ  شیج  یف  موقلا  ءالؤه  لعج  هنإ ص  اولاق  امبر  هیـصعم و  هنأ  یف  لوألاک  اذـه  موقلا و 

مهریغ و ناـمثع و  رمع و  رکب و  اـبأ  هیف  لـعج  شیجلا و  کـلذ  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  لـعجی  مل  کلذـل  هماـمإلا و  یلع  بثوـت  مهنم 
. { . 42 .یفاشلا ( 1 همامإلل {  اوراتخی  نأ  دری  مل  هنأ  یلع  هلالدلا  دکوأ  نم  کلذ 

رمألا ال نإ  لاق  کلذ و  ملس  مث  يزاغملا  بتک  یلع  لاحأ  هماسأ و  شیج  یف  رکب  وبأ  نوکی  نأ  الوأ  رکنأ  نأب  هاضقلا  یضاق  باجأ 
اهجوتم نوکی  نأ  بجی  شیجلا  ذیفنتب  هباطخ ص  نإ  لاق  مث  ایـصاع  نوکی  نأ  ذوفنلا  نع  رکب  یبأ  رخأت  نم  مزلی  الف  روفلا  یـضتقی 

نکی مل  هنأ  یلع  لدی  اذه  لاق و  مث  هلمجلا  یف  ذیفنتلاب  بطاخملا  لخدی  الأ  یـضتقی  اذه  همئألا و  باطخ  نم  هنأل  هدـعب  مئاقلا  یلإ 
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عیمجلا نود  ذیفنتلاب  رمألاب  هصخ  هیلع و  باطخلاب  لبقأل  ناک  ول  هنأل  هیلع  صوصنم  مامإ  كانه 

ذوفنلاب و مهرمأی  نأ  زوجی  هنأل ال  هنم  مهأ  وه  ام  ضرعی  نأب ال  هحلصملاب و  اطورـشم  نوکی  نأ  دب  هللا ص ال  لوسر  رمأ  نأ  رکذ  مث 
مامإلا ناک  ول  لاق  مث  بکرلا  کنع  لأسأل  نکأ  مل  هلوق  هرخأت و  هماسأ  یلع  رکنی  مل  هنأب  کلذ  يوق  مث  نیدلا  یف  اررض  بقعأ  نإ 

هلالدتـسا یلع  یبأ  خیـشلا  نع  یکح  مث  رایتخالاب  ناک  اذإ  کلذـک  هترـصنل و  هضعب  وأ  هماسأ  شیج  درتسی  نأ  زاجل  هیلع  اصوصنم 
.جورخلا ذوفنلاب و  شیجلا  رمأ  هریرکت  عم  هضرم  یف  هالصلا  هالو  هنأب  هماسأ  شیج  یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نأ  یلع 

نع کلذ  نوکی  نأ  بجاوب  سیل  هداهتجا و  نع  اهوحن  بورحلا و  نم  ایندـلا  حـلاصمب  قلعتی  امب  رمأی  اـمنإ  لوسرلا ص  نأ  رکذ  مث 
هایحلا یف  هداهتجا  نأل  هتایح  یف  زجی  مل  نإ  هتافو و  دـعب  فلاـخی  نأ  زوجی  هداـهتجا  نأ  هیعرـشلا و  ماـکحألا  یف  بجی  اـمک  یحو 

کلذ نأ  هریغ و  هب  موقی  اـمب ال  هماـیق  هیلإ و  رکب  یبأ  هجاـح  شیجلا  نع  رمع  ساـبتحا  یف  هلعلا  نأ  رکذ  مث  هریغ  داـهتجا  نم  یلوأ 
.هذوفن نم  نیدلل  طوحأ 

بجی مل  تاقوألا و  ضعب  یف  هتبراحم  كرت  دقف  اذـه  عم  هلوسر و  رمأ  یلاعت و  هللا  رمأب  هیواعم  براح  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  رکذ  مث 
امهنم رهظ } .» یف د« ( 1 يرج {  ام  عم  دیلولا  نب  دلاخ  لوسرلا ص  هیلوت  یسوم و  ابأ  هتیلوت ع  رکذ  رمألل و  الثمتم  نوکی  الأ  کلذب 

.طرشلا یضتقی  کلذ  نأ  و 

زاج اذإف  مهذوفن  نم  مهأ  کلذ  نإف  مهدـحأ  همامإلل  راتخیل  هریخأت  بجی  هماسأ  شیج  همـض  نمم  هماـمإلل  حلـصی  نم  نأ  رکذ  مث 
ههج یلع  شیجلا  یف  مهجارخإ  نأ  لعج  نم  لوق  یف  نعط  اهریغ و  هدـضاعملل و  هدـعب  ریخأتلا  زاج  دـقعلا  لـبق  ریخأـتلا  هلعلا  هذـهل 

همامإلل اوراتخی  نأ  نم  عنمی  هنیدملا ال  نع  مهدعب  نإ  لاق  نأب  هنیدملا  نع  مهل  داعبإلا 

یـضتقت امهیلع ال  هماسأ  هیالو  نأ  رکذ  مث  یتایح  یف  هماسأ  شیج  اوذـفن  دری  مل  هنأل  هلاـحم  ـال  هتوم  یلع  اـعطاق  نکی  مل  هنـأل ع  و 
مث امهیلع  هماسأ  لضفی  مل  ادـحأ  نأ  لضفلا و  یف  هنود  انوکی  مل  نإ  امهیلع و  صاـعلا  نب  ورمع  هیـالو  رکذ  هنود و  اـمهنأ  هلـضف و 

باش انیلع  یلوت  هماسأ  هیالو  دـنع  لاق  یموزخملا  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دـبع  نأ  هماـسأ  شیج  هلمج  نم  رمع  نوک  یف  ببـسلا  نأ  رکذ 
شیج یف  جرخأ  انأ  لاق  مث  هایإ  كریمأت  یف  نعط  دقف  هقنع  برضأ  یتح  ینرم  هللا  لوسر  ای  رمع  لاقف  شیرق  هخیشم  نحن  ثدح و 

.ع هرمأل  امیظعت  اعضاوت و  هماسأ 

دق خـیراوتلا و  ریـسلا و  باحـصأ  هرکذ  دـق  رهاظف  هماسأ  شیج  هلمج  یف  رکب  یبأ  نوک  امأ  لاقف  هبوجـألا  هذـه  یـضترملا  ضرتعا 
شیج یف  اناک  اعم  رمع  رکب و  ابأ  نأ  اهتبراقم  هعیشلا و  هالامم  نم  ءيرب  طبـضلا و  هقثلاب و  فورعم  وه  هخیرات و  یف  يرذالبلا  يور 

نأ هلمجلا  یف  يزاغملا  بتک  یلع  کلذـب  لاحأ  نم  یلع  بجی  ناک  دـق  ائیـش و  ینغی  يرجملا ال  اذـه  يرجی  امل  راکنإلا  هماـسأ و 
ثیح نم  امإ  یخارتلا  نود  روفلا  هب  دوصقملاف  شیجلل  ذیفنتلاب  هباطخ ع  امأف  هیلإ  عجریل  هنیعب  کلذـل  نمـضتملا  باتکلا  یلإ  ئموی 

نولمحی تقولا  اذه  یلإ  هباحـصلا  ندل  نم  همألا  عیمج  اندجو  ثیح  نم  اعرـش  امإ  هغل و  کلذ  يری  نم  بهذم  یلع  رمألا  یـضتقم 
ناکل کلذ  لک  تبثی  مل  ول  مث  هلدألا  اـهیخارت  یف  نوبلطی  و  هیلع } .» عرـشلا  لـیلد  لد  ثیح  نم  :» یفاـشلا ( 1 روـفلا {  یلع  هرماوأ 

.هل ینعم  هتافو ال  دعب  هنع ع  بکرلا  لاؤس  نأل  روفلا  رمألا  نم  لقع  هنأ  یلع  لیلد  حضوأ  بکرلا  کنع  لأسأل  نکأ  مل  هماسأ  لوق 
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لاح یف  لوقلا  هدادرت  رمألا و  هرارکت  نم  غلبأ  راکنإ  يأ  ءیـشب و  سیلف  هرخأت  هماسأ  یلع  رکنی  مل  هنإ  باتکلا  بحاـص  لوق  اـمأ  و 
ناک هرمأ ع  نأ  انملـس  اذإ  هریغب و  يرخأ  رمألا و  رارکتب  هرات  رومأملا  یلع  رمألا  ررک  دـق  اهیف و  الإ  رکفلا  عطقی  مهملا و  نع  لغـشی 

حـصی فیک  هلمجلا و  نع  ذیفنتلاب  بطاخملا  جورخ  نم  هرکذ  ام  مزلی  مل  هافولا  دـعب  شیجلا  ذـیفنتل  رمألاب  هدـعب  مئاقلا  یلإ  اهجوتم 
بلـسی مهـضعب  رخأت  نأل  هتلمج  یف  ناک  نم  لـک  ذوفن  نم  دـب  ـالف  شیجلا  ذـیفنت  نمـضتم  رمـألا  شیجلا و  هلمج  نم  وه  کـلذ و 

یلع دمتعا  دق  هعم و  الإ  متی  امب ال  رمأ  ءیـشلاب  رمألا  نأ  باتکلا  بحاص  بهذـم  نم  سیل  قالطإلا أ و  یلع  شیجلا  مسا  نیذـفانلا 
ذوفنلاب و رکب  یبأل  رمأ  شیجلا  جورخب  رمألاف  رکب  یبأ  جورخب  الإ  متی  ـال  هذوفن  شیجلا و  جورخ  ناـک  نإـف  هریثک  عضاوم  یف  اذـه 

صیصختلا لیبس  یلع  هیلع  لبقأ  ول  کلذک  جورخلا و 

 . هماسأ شیج  اوذفن  لاق  و 

مومعب هیلع  صوصنم  مامإ  كانه  نکی  مل  هنأ  یلع  هلالدتسا  جورخلاب و  هل  ارمأ  کلذ  نوکی  نأ  دب  الف  شیجلا  هلمج  نم  وه  ناک  و 
نأل هل  مزال  اذه  نأ  یلع  هدعب  مامإلا  یلإ  هجوتی  مل  نیرضاحلا و  یلإ  هجوت  امنإ  باطخلا  نأ  انیب  دق  انأل  حیحـصب  سیل  ذیفنتلاب  رمألا 

لاحلا نإف  هماسأ  شیج  رمألاب  يدعب  نم  مئاقلا  ذفنیل  لوقیف  دحاولا  هب  درفی  مل  باطخلا و  ممع  ملف  ادحاو  الإ  نوکی  هدـعب ال  مامإلا 
.اراتخم وأ  هیلع  اصوصنم  نوکی  نأ  نیب  ادحاو  هدعب  مامإلا  نوک  یف  فلتخی  ال 

طرشلا تابثإ  نم  عنمی  رمألا  قالطإ  نأل  لطابف  ذوفنلاب  مهل  هرمأ ع  یف  طرشلا } .» هؤاعدا  اّمأ  یف د«و  ( 1 طرشلا {  نأ  هاعدا  ام  امأ  و 
میکح و نم  درو  رمأ  لک  یف  تباـث  طرـش  کـلذ  نـأل  هردـقلا  نکمتلا و  نم  هتاـبثإ  لیلدـلا  یـضتقی  اـم  طورـشلا  نم  تبثی  اـمنإ  و 

سیل هدسفملا و  ءافتنا  هحلصملا و  توبث  یضتقی  هنم  رمألا  قالطإ  لب  هحلصملا  طرشب  رمأی  میکحلا ال  نأل  کلذ  فالخب  هحلـصملا 
طرتشی اذهل ال  هارجم و  يرجی  ام  نکمتلا و  کلذک 

مامإلا ناک  ول  رذعتلا و  عفر  نکمتلا و  کلذ  یف  اوطرش  هدسفملا و  ءافتنا  هحلصملا و  عئارشلاب  هلوسر ص  یلاعت و  هللا  رماوأ  یف  دحأ 
یتلا هلعلل  هلزع  نم  یلوی  هالو ع و ال  نم  لزعی  هنظ و ال  اـم  فـالخب  هماـسأ  شیج  درتسی  نأ  زاـج  اـمل  همـسا  هنیعب و  هیلع  اـصوصنم 

.اهانرکذ

ناک شیجلا  ذـیفنتب  رمألا  نأب  فارتعا  هنأ  هیف  ام  لوأف  هالـصلا  ثیدـحب  شیجلا  یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نأ  یلع  یلع  یبأ  لالدتـسا  امأف 
.ع هرمأ  هیلع  باتکلا  بحاص  ینب  امل  ضقان  اذه  هافولا و  دعب  نود  هایحلا  یف 

ذوفنلاب هرمأی  مث  اهایإ  هالو  ناک  نإ  هالصلا  کلت  هیلوی  نأ  نم  عناملا  ام  مث  کلذ  یف  ام  انرکذ  هالـصلا و  هلوی  مل  هنأ ع  انیب  دق  انإ  مث 
.دیبأتلا یلع  اهب  هرمأ  یضتقی  لاحلا ال  کلت  یف  هالصلاب  رمألا  نإف  شیجلا  عم  دعب  نم 

نکت مل  هبورح ع  نأل  احیحص  نوکی  نأ  هللا  ذاعمف  یحولا  نود  داهتجا  نع  اهب  لصتی  ام  بورحلاب و  رمأی  یبنلا ص  نأ  هؤاعدا  امأ  و 
هملکلا و ولع  هوقلا و  زعلا و  نم  هحوتفب  هلهأ  مالـسإلا و  یلع  دوعی  امل  قلعت  يوقأ  اهیف  نیدـلل  لب  ایندـلا  رومأ  حـلاصمب  صتخی  امم 
هیزاغم و نوکت  نأ  زاج  ول  هیأر و  نع  نوکی  نأ  زوجیف  نیدلاب  هل  قلعت  کلذ ال  نأل  همون  هبرـش و  هلکأ و  يرجم  کلذ  يرجی  سیل 

.ماکحألا یف  کلذ  زاجل  داهتجا  نع  نیدلاب  اهل  يوقلا  قلعتلا  عم  هثوعب 
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هعنام یه  نیرمألا  دـحأ  نم  عنمت  هلع  لکف  هتایح  یف  غوست  امک ال  هتافو  دـعب  هیف  هتفلاخم  تغاس  امل  داهتجا  نع  کـلذ  ناـک  ول  مث 
ناکمإلا و عم  هتفلاخم  غوسی  هب ع ال  رمأی  ام  نإ  انلق  دـق  انأل  لطابف  هرکذ  امب  شیجلا  نع  رمع  سبح  نع  هل  راذـتعالا  امأف  رخـآلا  نم 

یف ( 1 قیرط {  یلع  هب  همألا  اضر  هرارقتـسا و  دـقعلا و  مامت  دـعب  رمع  یلإ  هجاح  يأ  هریغ و  يأر  نم  هیف  ضرعی  هاسع  امل  هاعارم  ال 
نکی مل  هیلع و  اهعامجإ  فلاخملا و  بهذم } .» :» د

.لطاب للعت  اذه  لک  هریبدت و  هترواشم و  یلإ  هیف  جاتحی  فالتخا  عزانت و ال  هنتف و ال  كانه 

امل هیلع  بجو  ام  کلذ  نم  لعف ع  دـق  راصنألا و  دوجو  نکمتلا و  عم  اهب  ارومأم  ناـک  اـمنإف  هیواـعم  نینمؤملا ع  ریمأ  هبراـحم  اـمأف 
عم ناک  هنع  رخأت  نم  رخأت  نأل  هماسأ  شیج  یف  لوقلا  کلذک  سیل  اهب و  ارومأم  ناک  امف  راصنألا  دقف  رذعتلا و  عم  امأف  هنم  نکمت 

هیف و مکحیف  یلاعت  هللا  باتک  یلإ  عجری  نأب  هالو  امنإ  هنأل  هیف  نحن  ام  هبشی  فیک  يردن  الف  یسوم  یبأ  هیلوت  امأف  نکمتلا  هردقلا و 
فلاخ امنإ  دیلولا  نب  دلاخ  کلذک  هالو و  نم  رمأل  الثتمم  نکی  ملف  هیلإ  لعج  ام  فالخ  لعف  یسوم  وبأ  هیـضتقی و  امب  همـصخ  یف 

امأف هل  هرارکت  کلذ و  هدـیکأت  اقلطم و  ارمأ  هماسأ  شیج  ذـیفنتب  هرمأ ع  هبـشی  اذـه ال  لـک  هلعف و  نم  أربتف  لوسرلا ص  هب  هرمأ  اـم 
حـص ول  کلذ  نأ  یلع  باتکلا  بحاص  هنظ  ام  یلع  مهدـحأ  راتخیل  مهرخأت  زوجیف  همامإلل  حلـصی  نم  مضی  مل  هنإـف  هماـسأ  شیج 

دق رایتخالا و  هحـص  نم  هدعب  عنمی  ادـیعب و ال  ناک  نإ  راتخی و  نأ  نکمی  شیجلا  یف  جرخ  نم  نأل  رخأتلا  یف  ارذـع  نکی  مل  اضیأ 
یتلا هدضاعملا  هیف و  رذع  الف  هماربإ  دعب  امأف  دقعلا  لبق  رخأتلا  یف  ارذع  ناکل  رذعلا  اذه  حص  ول  مث  کلذـب  باتکلا  بحاص  حرص 

.اهیف ام  انیب  دق  اهاعدا 

مهدـعبأ ال نم  نأ  صنلا  رمأ  متیل  شیجلا  یف  موقلا  جارخإ  لـعج  نم  یلع  ادار  باـتکلا  بحاـص  لوـق } .»«: یف د  ( 1 ءاعدا {  اـمأف 
اوراتخی الئل  مهدـعبأ  هنإ  لوقی  هب ال  نعاـطلا  نـأل  هتقیقح  یلع  نعطلا  اذـه  ینعم  نیبتی  مل  هنأ  یلع  لدـیف  هماـمإلل  اوراـتخی  نأ  عنمی 

هفلاخی هعزانی و  نم  كانه  نوکی  هیلع و ال  صن  نم  ضرألا  یف  هدعب  بصتنی  یتح  مهدعبأ  هنإ  لوقی  امنإ  همامإلل و 

هلوق امأف  هنم  فاخی  نمم  زرحتی  نأ  فئاخلا  یلع  افئاخ و  اقفشم و  ناک  سیل  همیلست أ  رضی  الف  هتوم  یلع  اعطاق  نکی  مل  هلوق  امأ  و 
هعامجلا یلع  هلـضفل  اهئاضتقا  نم  دـب  الف  هیلع  یلو  نم  یلع  هماسأ  هیالو  امأف  هیف  ام  انیب  دـقف  یتایح  یف  شیجلا  اوذـفن  دری  مل  هنإـف 
کلذـکف هحیبق  هیف  هنم  لضفأ  ناک  امیف  لضافلا  یلع  لوضفملا  هیالو  نأ  یلع  باتکلا  نم  مدـقت  امیف  انللد  دـق  هیف و  ایلاو  ناک  امیف 

.دحاو نیرمألا  یف  لوقلا  مدقت و  امیف  اهیلع  صاعلا  نب  ورمع  هیالو  یف  لوقلا 

دب لوضفملا ال  همامإ  داسف  یلإ  بهذ  نم  نأل  هنظ  ام  یلع  رمألا  سیلف  رمع  رکب و  یبأ  یلع  هماـسأ  لـضف  عدـی  مل  ادـحأ  نإ  هلوق  و 
هیلع انفقو  هفرعن و ال  امف  شیجلا  یف  رمع  لوخد  یف  ببـسلا  نم  هرکذ  ام  هؤاعدا  امأف  هیف  ایلاو  ناک  امیف  امهیلع  هماسأ  لضفی  نأ  نم 

تحت ریـسملا  هترامإ و  یف  لوخدلا  نم  لوسرلا ص  هعنمل  هماسأ  نم  لضفأ  ناک  ول  رمع  نأل  ائیـش  نغی  مل  حـص  ول  مث  هباتک  نم  الإ 
. { . یفاشلا 420،421 ( 1 حیبقلا {  لعف  یضتقی  عضاوتلا ال  هئاول و 

هرـصتخی و امنإ  هصنب و  هاضقلا  یـضاق  مالک  دروی  هللا ال  همحر  یـضترملا  هریثک و  ابعـش  بعـشت  دق  لصفلا  اذه  یف  مالکلا  نإ  تلق 
نع دـعبأ  ناک  قیلأ و  ناکل  هصنب  هاضقلا  یـضاق  مالک  دروأ  ول  زاجیإلا و  هضرغ  اـفیطل و  ءاـمیإ  یناـعملا  یلإ  ئموی  اروتبم و  هدروی 

راصتخال هسفن  بصن  نم  نأ  يرت  هجو أ ال  ریغ  یلع  رکذـی  هاضقلا و  یـضاق  مالک  فرحی  هنإ  هموصخ  نم  لـئاق  لوقل  عفدأ  هنظلا و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4593 

http://www.ghaemiyeh.com


مهف دق  هنأ  نظی  نأ  زئاجلا  نم  هراصتخا و  هنم  حصی  یتح  مالکلا  کلذ  یناعم  مهف  دق  هنأ  هسفن  یلع  نمض  دقف  مالک 

سانلا مالک  دروی  نم  امأ  صخشلا و  کلذ  فینصت  یف  ام  هسفن ال  یف  ام  رـصتخیف  هقیقحلا  یلع  همهف  دق  نکی  مل  عضاوملا و  ضعب 
.نیعماسلا نیرظانلا و  یلع  هسفن  لقع  هریغ و  لقع  ضرع  هعبتلا و  هذه  نم  حارتسا  دقف  هصنب 

 . هماسأ شیج  یف  ناک  رکب  ابأ  نأ  ملسن  هاضقلا ال  یضاق  لوق  اهنم  اماسقأ  مسقنی  لصفلا  اذه  نإ  لوقن  مث 

هاضقلا یـضاق  نیع  اله  هلوق  هخیرات و  یف  هرکذ  يرذالبلا  نإ  هلوق  خـیراوتلا و  ریـسلا و  باـبرأ  هرکذ  دـق  هنإ  یـضترملا  لوق  اـمأ  و 
یف هفلتخم  خیراوتلا  هبتشم و  عضوملا  اذه  یف  يدنع  رمألا  نإف  شیجلا  کلذ  یف  رکب  یبأ  نوک  مدع  نمضتی  هنأ  رکذ  يذلا  باتکلا 
هیلإ راشأ  ام  نکی و  مل  هنإ  لوقی  نم  مهنم  شیجلا و  هلمج  یف  ناک  رکب  اـبأ  نإ  لوقی  نم  مهنمف  هصقلا } .» :» یف د ( 1 هیضقلا {  هذه 

هتـسائر یف  هنید و ال  یف  لطابلاب  لوقلا  لحتـسی  نمم  نکی  مل  حیحـص و  رمأ  یلإ  یهتنی  يزاـغملا ال  بتک  یف  هلوقب  هاـضقلا  یـضاق 
دیعـس صاقو و  یبأ  نب  دعـس  هدیبع و  وبأ  رمع و  ناک  امنإ  هماسأ و  شیج  یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نأ  يزاغملا  باتک  یف  يدقاولا  رکذ 
هرامإل رکنملا  ناک  لاق و  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  ریثک  لاجر  ملـسأ و  نب  هملـس  نامعنلا و  نب  هداتق  لـیفن و  نب  ورمع  نب  دـیز  نب 

 . شایع وخأ  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دبع  لیق  دق  شایع و  نب  هللا  دبع  لوقی  يدقاولا  ریغ  هعیبر و  یبأ  نب  شایع  هماسأ 

اقیفم تحبصأ  هللا  لوسر  ای  لاقف  رکب  وبأ  ءاج  لاق و  هماسأ و  عم  ریـسیل  هللا ص  لوسر  عدوف  باطخلا  نب  رمع  ءاج  يدقاولا و  لاق  و 
یبأ لزنم  اهب  ناک  ؛و  هنیدملا لاحم  يدحإ  : حنسلا ( 2 حنسلاب {  هلزنم  یلإ  بهذف  هل  نذأف  یل  نذأف  هجراخ  هنبا  موی  مویلا  هللا و  دمحب 

 . رکسعلا یف  هماسأ  راس  و  توقای } .) ) هجراخ تنب  هبیبح  لیق  ؛و  هکیلم جوزت  نیح  رکب 

 . هماسأ شیج  یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نأب  حیرصت  اذه  و 

.هشیج یف  ناک  لب  نولوقی  نیثدحملا  نم  ریثک  هماسأ و  شیج  یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نأ  يزاغملا  باتک  یف  هبقع  نب  یسوم  رکذ  و 

رمع الإ  هماسأ  شیج  یف  ناک  هنأ  رکذی  ملف  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  امأف 

رمع مهیف  مهلوح و  نم  هنیدملا و  لهأ  یلع  اثعب  هتافو  لبق  برـض  هللا ص  لوسر  نأ  هرکذ  دانـسإب  يدـسلا  ینثدـح  رفعج  وبأ  لاق  و 
رمعل لاق  مث  سانلاب  هماسأ  فقوف  هللا ص  لوسر  ضبق  یتح  قدـنخلا  مهرخآ  زواـجی  ملف  دـیز  نب  هماـسأ  مهیلع  رمأ  باـطخلا و  نب 

لقث هللا ص و  لوسر  هفیلخ  یلع  نمآ  هباحصلا و ال  هوجو  یعم  نإف  سانلاب  عجرأ  یل  نذأی  هنذأتساف  هللا ص  لوسر  هفیلخ  یلإ  عجرا 
انع هغلبأف  یضمی  نأ  الإ  یبأ  نإف  ارس  رمعل  راصنألا  تلاق  هنیدملا و  لوح  نوکرشملا  مهفطختی  نأ  نیملسملا  لاقثأ  هللا ص و  لوسر 
ول رکب  وبأ  لاقف  هماسأ  لاق  امب  هربخأف  رکب  ابأ  یتأف  هماسأ  رمأب  رمع  جرخف  هماـسأ  نم  انـس  مدـقأ  ـالجر  اـنرمأ  یلوی  نأ  هیلإ  بلطا  و 

یلوت نأ  کیلإ  نوبلطی  مهنأ  کغلبأ  نأ  ینورمأ  راصنألا  نإف  لاق  هللا ص  لوسر  هب  یضق  ءاضق  درأ  مل  بائذلا  بالکلا و  ینتفطخت 
هلمعتـسی باطخلا أ  نبا  ای  کمأ  کتلکث  لاق  رمع و  هیحلب  ذـخأف  اسلاج  ناـک  رکب و  وبأ  بثوف  هماـسأ  نم  انـس  مدـقأ  ـالجر  مهرمأ 

مکلیبس یف  تیقل  ام  مکتاهمأ  مکتلکث  اوضما  لاـقف  تعنـص  اـم  هل  اولاـقف  ساـنلا  یلإ  رمع  جرخف  هعزنأ  نأ  ینرمأـت  هللا ص و  لوسر 
هماسأ شام و  وه  مهعیش و  و  .مهب }  ثعب  : مهصخشأ ( 1 مهـصخشأف {  مهاتأ  یتح  رکب  وبأ  جرخ  مث  هللا ص  لوسر  هفیلخ  نم  مویلا 

لزنت هللا ال  لاقف و  نلزنأل  وأ  نبکرتل  هللا  لوسر  هفیلخ  ای  دیز  نب  هماسأ  هل  لاقف  رکب  یبأ  هباد  دوقی  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  بکار و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4594 

http://www.ghaemiyeh.com


هعاس هللا  لیبس  یف  یمدق  ربغأ  نأ  یلع  ام  بکرأ و  و ال 

لاق یهتنا  اذإ  یتح  هنع  یحمت  هئیطخ  هئامعبس  هل و  عفرت  هجرد  هئامعبس  هل و  بتکت  هنسح  هئامعبس  اهوطخی  هوطخ  لکب  يزاغلل  نإف 
اوردغت اونوخت و ال  ینع ال  اهوظفحاف  رشعب  مکیـصوأ  یتح  اوفق  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هل  نذأف  لعفاف  رمعب  یننیعت  نأ  تیأر  نإ  هماسأل 

هرمثم و ال هرجش  اوعطقت  هوقرحت و ال  الخن و ال  اورقعت  هأرما و ال  اریبک و ال  اخیش  اریغص و ال  الفط  اولتقت  اولثمت و ال  اولغت و ال  و ال 
مهسفنأ اوغرف  امیف  مهوعدف  عماوصلا  یف  هدابعلل  مهسفنأ  اوغرف  دق  ماوقأب  نورمت  فوس  هلکأمل و  الإ  هرقب  اریعب و ال  هاش و ال  اوحبذت 

نوقلت فوس  هیلع و  هللا  مسا  اورکذت  یتح  ءیـش  نم  اولکأت  الف  ماعطلا  ناولأ  اهیف  فاحـصب  مکنوتأی  ماوقأ  یلع  نومدقت  فوس  هل و 
 { .مهوبرضا : مهوقفخا ( 2 مهوقفخاف {  بئاصعلا  لثم  اهلوح  اوکرت  مهسوءر و  طاسوأ  .هقلح }  : هرعش صح  ( 1 اوصح {  دق  اماوقأ 

 . هللا مسا  یلع  اوریس  نوعاطلا  نعطلاب و  هللا  مهانفأ  اقفخ  فویسلاب 

رمألا نأب  فارتعا  اذـه  یـضترملا  لوق  هالـصلاب و  هایإ  هرمأ  هماسأ  شیج  یف  نکی  مل  هنأ  یلع  لدـی  هنإف  یلع  یبأ  خیـشلا  لوق  امأ  و 
هانب ام  ضقنی  هنإ ال  لوقی  نأ  لئاقلف  هرمأ  هاضقلا  یـضاق  هیلع  ینب  ام  ضقنی  اذه  هافولا و  دـعب  ام  نود  لاحلا  یف  ناک  شیجلا  ذـیفنتب 
یف شیجلا  ذـفن  ولف  یخارتلا  یلع  رمألا  رمأ و  هنإ  لاق  لب  هافولا  دـعب  الإ  ناک  ام  شیجلا  ذـیفنتب  رمألا  نإ  لاق  ام  هاـضقلا  یـضاق  نـأل 

.زاجل هافولا  دعب  یلإ  رخأت  ول  زاجل و  لاحلا 

.مدقت امیف  اذه  یف  اندنع  ام  انرکذ  دقف  هللا ص  لوسر  رمأ  نع  تناک  سانلاب  رکب  یبأ  هالص  نوکت  نأ  یضترملا  راکنإ  امأف 

دعب ذوفنلاب  هرمأ  مث  نیتالص  وأ  هدحاو  هالصب  رمأ  نوکی  نأ  زوجی  هلوق  امأ  و 

هللا لوسر  یلـص  هماقم و  نع  رکب  وبأ  رخأتف  ضرملا  هدـش  نم  الماحتم  جرخ  امل  هنإ  لاقی  نأ  نکمی  دـق  زئاج و  يرمعل  اذـهف  کلذ 
نأ یلإ  سانلاب  هالـصلا  یلع  رکب  وبأ  رمتـسا  مویلا و  کـلذ  ءاـنثأ  یف  هللا ص  لوسر  تکـسأ  شیجلا و  عم  ذوفنلاـب  هرمأ  ساـنلاب  ص 

یف د«و ( 1 امهعـضی {  هیدی و  عفری  ناک  هنکل  همالک  عطتـسی  ملف  هیلع  لخد  هماسأ  نأ  تکـسأ و  هنأ  ثیدحلا  یف  ءاج  دقف  یفوت ع 
ههبتـشملا عضاوملا  نم  عضوملا  اذه  نیموی و  وأ  اموی  دتما  دق  هتکـسلا  هذـه  نامز  نوکی  نأ  نکمی  هل و  یعادـلاک  هیلع  امهطحی } .»

.ایصاع نوکی  نأ  ذوفنلا  نع  رکب  یبأ  رخأت  نم  مزلی  الف  یخارتلا  یلع  رمألا  نإ  هاضقلا  یضاق  لوق  اهنم  يدنع و 

جرخ ام  الإ  روفلا  یلع  هیعرـشلا  رماوألا  نأ  یلع  لکلا  عامجإل  اعرـش  وأ  هب  لاق  نم  دنع  هغل  امإ  روفلا  یلع  رمألا  یـضترملا  لوق  امأف 
نأ یلع  لدت  خیراوتلا  فرعی  ریـسلا و  أرقی  نم  دـنع  لاوحألا  نئارق  نأل  یـضترملا  هلاق  ام  هحـص  عضوملا  اذـه  یف  رهاظلاف  لیلدـلاب 

.روفلا وه  اذه  ریسملا و  جورخلا و  یلع  مهثحی  ناک  لوسرلا ص 

بکرلا لاؤس  نأل  روفلا  رمألا  نم  لقع  هنأ  یلع  لیلد  حـضوأ  وهف  بکرلا  کنع  لأسأل  نکأ  مل  هماـسأ  لوق  یـضترملا و  لوق  اـمأ  و 
نإف ریـسملا  ذوفنلاب و  هلمجلا  یف  رومأم  هنأ  یلع  لدـی  لب  روفلا  یلع  لدـی  کلذ ال  نإ  لوقی  نأ  لئاقلف  هل  ینعم  ـال  هاـفولا  دـعب  هنع 

هیأر یلإ  ناضوفم  لیجأتلا } .» یف د«و  ( 2 ریخأتلا {  لیجعتلا و 

تنأ ترس و  اذإ  ینإف  کتیفاع  ترظتنا  ینإ  بکرلا  کنع  لأسأ  ریـسأل و  نکأ  مل  لاق  ریـسملا  نع  ترخأت  مل  یبنلا ص  هل  لاق  املف 
لأسأ عزجلا  دیدش  اقلق  نوکأ  لب  داهجلل  بلق  یل  نکی  مل  لاحلا  هذه  یلع 
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 . نابکرلا کنع 

رهظأ یخارتلا  یلع  لدی  نأ  یلع  وه  لب  هلاحم  روفلا ال  رمألا  نم  لقع  هنأ  یلع  لدی  مالکلا ال  اذه  و 

.ریسملا نع  ترخأت  مل  یبنلا ص  لوق  و 

.راکنإ لاؤس  نکی  مل  اذإ  یخارتلا  ههج  یلع  ءیشلاب  رمؤی  نمل  کلذ  لثم  لاقی  دق  هنأل  روفلا  یلع  لدی  ال 

مهرمأ ام  یبنلا ص  نإ  لوقی  هنأ  هاضقلا  یضاق  یلع  مهوت  دق  نم  لوق  هل  ینعم  هافولا ال  دعب  هنع  بکرلا  لاؤس  نأل  یضترملا  لوق  و 
هنأ هاضقلا  یـضاقب  نظی  فیک  ریغ و  یخارتلا ال  یلع  رمألا  نأ  یعدا  امنإ  کلذ و  هاضقلا  یـضاق  لقی  مل  هتاـفو و  دـعب  ـالإ  ذوفنلاـب 
نم دـحأ  لاح  نع  دـحأ  لأس  له  كاذ و  لوقیف  بیغلا  ملعی  هماسأ  ناک  له  توملا و  دـعب  بکرلا  لاؤس  یلع  هماـسأ  مـالک  لـمح 

.هتوم دعب  یضرملا 

رمألا رارکتب  عقو  دق  راکنإلا  نإف  هرخأت  هماسأ  یلع  رکنی  مل  هنإ  هاضقلا  یـضاق  لوقل  ینعم  مالکلا ال  اذه  بیقع  یـضترملا  لوق  امأف 
لعج امنإ  یخارتلا و  یلع  رمألا  نوک  یلع  هجح  هماسأ  یلع  راکنإلا  مدع  لعجی  مل  هاضقلا  یضاق  نإ  لوقی  نأ  لئاقلف  لاح  دعب  الاح 

زوجی الف  کلذ  ققحت  یضترملا  هنع  هاکح  يذلا  هاضقلا  یضاق  مالک  لمأت  نم  هحلصملاب و  اطورشم  ناک  رمألا  نأ  یلع  الیلد  کلذ 
.رخآ عضوم  یف  هلعجیف  هیف  هدروأ  يذلا  عضولا  نم  هعزتنی  نأ  یضترملل 

باطخلا و تحت  لخدـی  بطاخملا ال  هدـعب و  هفیلخلا  یلإ  اهجوتم  نوکی  نأ  بجی  شیجلا  ذـیفنتب  رمألا  هاضقلا  یـضاق  لوق  اـهنم  و 
مسا هعامجلا  بلـسی  هذوفن  مدع  نأل  هیلع  ذوفنلا  بوجو  نم  دب  الف  رکب  وبأ  اهتحت  لخدی  شیجلا  هظفل  نأب  هیلع  یـضترملا  ضارتعا 
لزی مل  نانثا  وأ  دـحاو  اهنم  جرخ  اذإف  برحلل  تدـعأ  دـق  سانلا  نم  هعامجل  هعوضوم  هظفل  شیجلا  هظفل  نأل  دـیجب  سیلف  شیجلا 

یضترملا نیقابلا و  نع  شیجلا  یمسم 

ول هنأ  کلذ  نیبی  کلذک  رمألا  سیل  هرشعلا و  یمـسم  لاز  دحاو  اهنم  مدع  اذإ  هرـشعلا  وحن  هبکرملا  تایهاملا  لثم  کلذ  نأ  دقتعا 
دقف یتنازخ  نم  امهرد  یـشیج  نم  دـحاو  لـک  طـعأف  تم  اذإ  مهنم  دـحاول  لاـق  مث  یـشیج  متنأ  ناـسنإ  هئاـمل  كولملا  ضعب  لاـق 

.شیجلا هظفل  مهیلع  قلطأ  نیذلا  هعامجلا  هلمج  نم  انأ  لوقی  امهرد و  هسفنل  ذخأی  نأ  هل  نکی  مل  مهیلع  اریمأ  کتلعج 

باطخلا نأ  انیب  دقف  یـضترملا  لوق  امأ  هیلع و  صوصنم  مامإ  كانه  نکی  مل  هنأ  یلع  لدت  هیـضقلا  هذه  هاضقلا  یـضاق  لوق  اهنم  و 
اذ ام  یلع  ملعأ  کلذ و ال  هیف  نیب  ام  هلوطب  لصفلا  اذه  یف  همالک  یف  دجن  ملف  هدعب  رمألاب  مئاقلا  یلإ  نیرـضاحلا ال  یلإ  هجوت  امنإ 

صوصنملا مامإلا  ناک  اذإ  هل  لاقی  هنأل  امئاق  لاکشإلا  ناکل  نیرضاحلا  یلإ  هجوتم  باطخلا  نأ  معز  ام  یلع  نیب  دق  ناک  ول  لاحأ و 
نیـصخشلا و نیذه  نیب  اوضقا  هیعرلل  کلملا  لوقی  نأ  زوجی  هنأ ال  يرت  نیرـضاحلا أ ال  یلإ  باطخلا  هجو  ملف  هدـنع  ارـضاح  هیلع 

.هیعرلا نع  هعقاولا  کلت  یف  ءاضقلا  نع  هلزع  دق  ناک  اذإ  الإ  هدنع  رضاح  یضاقلا 

یح وه  هدیری و  طقف و ال  هتوم  دعب  شیجلا  ذـیفنت  دـیری  ناک  ول  بلقنی  امنإ  بلقنی و  سیلف  مکیلع  بلقنی  اذـه  یـضترملا  لوق  امأف 
دقف هذوفنب  رمأ  ام  نیح  نم  شیجلا  ذوفن  دـیری  ناک  اذإ  امأف  هماسأ  شیج  يدـعب  رمألاب  مئاقلا  ذـفنیل  یـضترملا  هلاق  ام  ءیجی  ناـکف 
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بصن هدنع  رضاح  نیعتم  مامإلا  یـضترملا  بهذم  یلع  دعب و  عقو  ام  رایتخالا  نأل  نیعت  دق  نکی  مل  ذئنیح  هفیلخلا  نأل  بلقلا  طقس 
.نافصولا قرتفاف  هنیع 

هوجو نم  کلذ  نیب  هیصعم و  نوکی  شیجلا ال  ذافنإ  یف  وأ  شیجلا  عم  ذوفنلا  یف  هرمأ ص  هفلاخم  نإ  هاضقلا  یضاق  لوق  اهنم  و 

مهرمأی نأ  زوجی  هنأل ال  شیجلا  ذوفن  نم  مهأ  وه  ام  ضرعی  الأ  هحلـصملاب و  اطورـشم  نوکی  نأ  دـب  ـال  کلذـب  هرمأ ع  نأ  اهدـحأ 
قلطملا رمألا  لعجی  نأ  زوجی  هحلصملا و ال  توبث  یلع  لدی  قلطملا  رمألا  یـضترملا  لوق  امأف  نیدلا  یف  اررـض  بقعأ  نإ  ذوفنلاب و 

یضترملا مالک  عفدنی  هنإف  رخآ  هجو  یلع  انباحـصأ  هدروأ  اذإ  امأف  هاضقلا  یـضاق  هدروأ  يذلا  هجولا  یلع  هب  ضرتعا  اذإ  دیج  لوقف 
ملف ال هقفلا  لوصأ  یف  روکذم  وه  ام  یلع  انباحـصأ  نم  ریثک  دـنع  یلجلا  سایقلاب  صوصنلا  تامومع  صیـصخت  زوجی  هنأ  کلذ  و 

هسفن یلع  تبلغ  هدسفمل  هسفن و  هذوفن  مدع  یف  هنظ  یلع  تبلغ  هحلـصمل  هماسأ  ثعب  اوذفنا  هلوق  مومع  صخی  نأ  رکب  یبأل  زوجی 
.ثعبلا عم  هسفن  هذوفن  یف  هنظ } .» یف د« ( 1 } 

(2 کلذ {  لاثمأب  ایوق  اقلعت  نیدلل  نإ  یـضترملا  لوق  امأف  هتفلاخم  مرحی  یحو  نع  داهتجا ال  نع  ایارـسلا  ثعبی  ناک  هنأ ع  اهیناث  و 
هملک ولع  هوق و  زع و  هحوتفب  مالسإلا  یلع  دوعی  هنإف  همون  هبرش و  هلکأ و  وحن  هضحملا  هیوایندلا  رومألا  نم  تسیل  اهنإ  و  اذه } .» :» ا

مالـسإلا و زع  اضیأ  کلذ  یـضتقا  ءایعإلا  ضرملا و  هب  هنع  لوزی  ایعیبط  امون  مان  کلذـب و  هجازم  يوق  محللا و  لکأ  اذإ  هل و  لاـقیف 
.یحو نع  اضیأ  کلذ  نإ  لقف  هتوق 

هافانم هنأل ال  هداهتجاب  بورحلا  تاوزغلا و  کلت  نوک  یفانی  هملکلا ال  ولع  زعلا و  نم  هبورح  هتاوزغ و  هحوتف و  هیضتقی  يذلا  نإ  مث 
تاوکزلا و ریداقم  تاولـصلا و  ضئارف  لثم  وه  يأرلاب  هداهتجا  یفانی  يذلا  نإ  هبورحب و  هتملک  ولع  نیدـلا و  زع  نیب  هداهتجا و  نیب 

جرخ دق  لخدم و  اهیف  داهتجالا  يأرلل و  سیل  یحولا و  ضحم  نم  هاقلتم  اهنأب  رعـشت  یتلا  ماکحألا  نم  کلذ  وحن  جحلا و  کسانم 
هلوق نع  باوجلا  مالکلا  اذهب 

هنوعجاری اوناک  هباحـصلا  نإف  اضیأ  هداهتجا و  نع  اهلک  ماکحألا  نوکت  نأ  زاجل  هداـهتجا  نع  بورحلا  ایارـسلا و  نوکت  نأ  زاـج  ول 
الـصأ اهیف  عجاری  نکی  ملف  ماکحألا  امأ  هریغ و  يأر  دق  نأ  دعب  اهنم  ریثک  یف  مهیلإ  عجری ع  اهب و  اهربدی  یتلا  هءارآ  بورحلا و  یف 

.رخآلا یلع  نیبابلا  دحأ  لمحی  فیکف 

ام یـضتقی  سایقلا  لوقی  نأ  لئاقلف  نیلاـحلا  نیب  قرف  ـال  یح  وه  اـهیف و  هتفلاـخم  مرحی  نأ  بجول  داـهتجا  نع  تناـک  ول  هلوق  اـمأف 
لودـعلا هتفلاخم و  تزاج  امل  هداهتجاب  وه  ام  داهجلا  بورحلا و  یف  وأ  ماکحألا  یف  ناـک  ول  هنأ  یلع  عاـمجإلا  عقو  هنأ  ـالإ  ترکذ 

داهتجا نع  هیلإ  راص  ام  نوکی  نأ  ریدقتب  هتافو  دعب  هتفلاخم  اوزاجأ  کلذ و  یف  نیملسملا  نم  دحأ  فلتخی  مل  یح  وه  هبهذم و  نع 
.هجح عامجإلا  و 

نم اضیأ  یلوأ  تیم  وه  هداهتجا و  نأل  رهظی  داـکی  سیلف  هریغ  داـهتجا  نم  یلوأ  یح  وه  هداـهتجا و  نـأل  هاـضقلا  یـضاق  لوق  اـمأف 
مرحم هاذأ  هل و  يذأ  نم  اـعون  یح  وه  هتفلاـخم و  یف  نإـف  توملا  هاـیحلا و  یتلاـح  نیب  اوـقرف  مهنأ  ینظ  یلع  بلغی  هریغ و  داـهتجا 

.نالاحلا قرتفاف  نوکی  توملا ال  دعب  يذألا  و  بازحألا 53 } . هروس  ( 1 ِهّللا {  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  یلاعت َو  هلوقل 
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عنم دـق  اذـه  رایتخالاب و  ناک  اذإ  کلذـکف  هترـصنل  هضعب  وأ  هماسأ  شیج  درتسی  نأ  زاجل  هیلع  اصوصنم  مامإلا  ناک  ول  هنأ  اـهثلاث  و 
هللا ص لوسر  هالو  نم  لزعی  نأ  هللا ص و ال  لوسر  هلزع  نم  یلوی  نأ  کلذ و ال  هیلع  صوصنملل  زوجی  هنإ ال  لاق  یضترملا و  هنم 

یف ذوفنلا  كرت  یف  رکب  وبأ  کلذـکف  ایـصاع  نوکی  نأ  کلذ  بجوی  مل  تالاحلا و  ضعب  یف  هیواـعم  برح  كرت  هنأ ع  اـهعبار  و 
 . هماسأ شیج 

نأ لئاقلف  هبرحب  ارومأم  نکی  مل  امدـع  اذإف  راصنألا  دوجو  نکمتلا و  عم  هیواعم  برحب  ارومأم  ناـک  اـیلع ع  نإ  یـضترملا  لوق  اـمأف 
لمحت دـق  هنإف  فلختـسا  امل  نکمتلا  مدـع  دـق  راصنألا و  دوجو  نکمتلا و  عم  هماسأ  شیج  یف  ذوفنلاب  ارومأم  ناک  رکب  وبأ  لوقی و 

 . هماسأ شیج  یف  ذوفنلاب  هذه  لاحلا  ارومأم و  نکی  ملف  همامإلا  راد  یه  یتلا  هنیدملا  نع  جورخلا  هیلع  رذعت  همامإلا و  ءابعأ 

یلإ عجری  نأ  هل  زاج  فیک  ریـسملا و  نع  رخأتی  نأ  رکب  یبأل  زاج  فیک  فالختـسالا  لبق  نم  وه  اـمنإ  مکیلع  لاکـشإلا  تلق  نإـف 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  توم  هغلب  نإ  عجری و  مل  ههجول و  ذفن  اله  ریسملاب و  رومأم  وه  هنیدملا و 

هدحو مورلا  یلإ  ریسی  نأ  هنکمی  نکی  مل  هنأل  وه  داعف  ءاوللاب  داع  دق  هماسأ و  يأر  هنأل  هتعاطب و  رومأم  وهف  هل  نذأ  هماسأ  لعل  تلق 
هماسأ فرـصت  نأل  اولاق  رمألل  بصنی  نم  يأر  یلإ  رمألا  داع  یبنلا ص و  تومب  تلطب  هماسأ  هیالو  نإ  اولاق  انباحـصأ  نإـف  اـضیأ  و 

لوسرلا ص فرصتل  عبت  هفرـصت  نأل  هماسأ  فرـصت  لوزی  نأ  بجوف  هتومب  یبنلا ص  فرـصت  لاز  مث  یبنلا ص  ههج  نم  ناک  امنإ 
دهعک وهف  یـصوملا  توم  دـعب  الإ  تبثت  هتیالو ال  نأل  یـصولا  قرافی  اولاق و  لکوملا  تومب  هتلاکو  لطبت  لیکولاک  کـلذ  اولاـق و 

مأ ال مامإلا  تومب  لزعنی  له  مکاحلا  یه  هلأسم و  لصألا  اذـه  یلع  انباحـصأ  عرف  مث  مامإلا  توم  دـعب  الإ  تبثی  هریغ ال  یلإ  ماـمإلا 
نع نیعمجأ ال  نیملـسملا  نع  ابئان  مکاحلا  اولعجف  زوجی  مامإلا  ههج  ریغ  نم  یلوتلا  نأ  یلع  هونب  لزعنی و  ـال  انباحـصأ  نم  موق  لاـق 

مامإلا

کلذب یـضر  نم  تومی  مث  مهنیب  مکحی  ادحاو  نوملـسملا  راتخی  نأ  هلزنمب  مهدنع  کلذ  راص  هرایتخا و  یلع  هفرـصت  فقو  نإ  و 
مامإلا و ال ههج  نم  الإ  دافتـسی  فرـصتلا ال  نم  عونلا  اذـه  نإ  لزعنی و  انباحـصأ  نم  موق  لاق  هیلع و  ناک  ام  یلع  یقبی  هفرـصت  نإف 

یلإ قیرطلا  ضعب  نم  عوجرلا  یف  رکب  یبأ  یلع  ءیـش } .» :» ا ( 1 هعبت {  قبت  مل  هتیالو  تلطب  دـق  هماـسأ  نأ  تبث  اذإ  هریغ و  هب  موقی 
 . هنیدملا

(2 ءاــصیمغلا {  یلإ  هیرــسلا  دــیلولا  نـب  دــلاخ  هللا ص  لوــسر  یلو  مــکحلا و  یــسوم  اــبأ  یلو  نینمؤــملا  ریمأ  نأ  اهــسماخ  و 
ثعب ذوفنب  هرمأ ع  نإ  هلوقل  همتت  هاضقلا  یـضاق  هرکذ  امنإ  مالکلا  اذه  و  .همیذج }  ینبب  دیلولا  نب  دـلاخ  هیف  عقوأ  عضوم  : ءاصیمغلا

دلاخ هللا ص  لوسر  هیلوت  نأ  امک  نآرقلا و  عابتاب  هطورـشم  تناک  یـسوم  ابأ  هتیلوت ع  نأ  امک  لاق  هحلـصملاب  اطورـشم  ناک  هماسأ 
شیج هرمأ  کلذـکف  هطورـشم  رماوألا  هذـه  تناک  اذإف  قحلا  المعی  مل  افلاخف و  هب  هاصوأ  امب  لمعی  نأب  هطورـشم  تناک  دـیلولا  نب 
رمألا نوک  یف  لوقلا  قبس  دق  هنیدملا و  یلإ  هضعب  وأ  شیجلا  عوجر  یضتقی  ام  ضرعی  الأ  هحلصملاب و  اطورـشم  ناک  ذوفنلاب  هماسأ 

.اطورشم

ام ال همامإلا  رمأ  دیهمت  یف  موقی  و  هنواعی } .» و  :» یف ا اهدـعب  ( 3 هدضاعیل {  هدنع  رمع  ماقم  یلإ  اجاتحم  ناک  رکب  ابأ  نأ  اهـسداس  و 
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هجولا اذه  کلذل و  هدنع  هسبحی  نأ  زاجف  شیجلا  عم  هریـس } .» :» ا ( 4 هریسم {  نم  نیدلا  باب  یف  حلـصأ  کلذ  ناکف  هریغ  هب  موقی 
.شیجلا عم  ذیفنتلا } .» :» ا ( 5 ذوفنلا {  نع  رمع  سبح  یف  هرذع  حاضیإ  شیجلا و  یف  نکی  مل  رکب  ابأ  نإ  لاق  نمب  صتخم 

یف هدراولا  تامومعلا  صیـصخت  هلأسم  یلع  ینبم  اذه  نإ  انلق  دـقف  مارح  صنلا  هفلاخم  نأل  زئاج  ریغ  کلذ  نإف  یـضترملا  لوق  امأف 
.سایقلاب نآرقلا 

ماقم ول ال  ناک  له  بیجعف و  فالتخا  عزانت و ال  كانه  نکی  مل  هعیبلا و  عوقو  دـعب  رمع  یلإ  رکب  یبأل  تناک  هجاح  يأ  هلوق  امأ  و 
راصنألا و رثکأ  ریبزلا و ال  یلع و ال  عیاب  امل  رمع  ـال  ول  لاـح و  هل  مظتنی  وأ  رمأ  رکب  یبـأل  متی  تاـماقملا  کـلت  یف  هروضح  رمع و 

.رهاظ لک  نم  رهظأ  اذه  یف  رمألا 

زاج اذإف  مهذوفن  نم  مهأ  کلذ  نإف  مهدحأ  همامإلل  راتخیل  مهرخأت  بجی  هماسأ  شیج  همض  نمم  همامإلل  حلـصی  نم  نأ  اهعباس  و 
.اهریغ هدضاعملل و  هدعب  رخأتلا  زاج  دقعلا  لبق  رخأتلا  هلعلا  هذهل 

همامإلل حلـصی  موصعمب ال  سیل  نم  لک  نأ  یف  هبهذم  یلع  ءانبف  همامإلل  حلـصی  نم  مضی  مل  شیجلا  کلذ  نإ  یـضترملا  لوق  امأف 
نم هدعب  نکمی  ادیعب و ال  ناک  ول  راتخی و  نأ  نکمی  شیجلا  یف  جرخ  نم  نأل  رخأتلا  یف  ارذـع  نکی  مل  کلذ  حـص  ول  هلوق و  امأف 
الف هفیقسلا  باحصأ  ءارقلا و  هللا ص و  لوسر  براقأ  دقعلا و  لحلا و  لهأ  اهیف  یتلا  یه  هرجهلا  راد  لوقی  نأ  لئاقلف  رایتخالا  هحص 

نایعأ نم  انرکذ  نم  هکراشم  ریغ  نم  رفـسلا  حاـنج  یلع  دـعبلا و  یلع  راـیتخالا  یلإ  اـهیف  هرواـشملا  عاـمتجالا و  نع  لودـعلا  زوجی 
.نیملسملا

لبق رخأتلا  تزجأ  اذإ  لوقی  نأ  لئاقلف  هیف  رذع  الف  هماربإ  دعب  امأف  دقعلا  لبق  رخأتلا  یف  ارذـع  ناکل  دـقعلا  اذـه  حـص  ول  هلوق و  امأف 
.هدعاسملا هدضاعملا و  وه  هحلصملا و  نم  رخآ  عونل  دقعلا  دعب  رخأتلا  زجأف  هحلصملا  نم  عونل  دقعلا 

.ذوفنلاب ارومأم  ناک  نإ  هماسأ و  شیج  یف  ذوفنلا  نع  رمع  وأ  رکب  یبأ  رخأت  هلوق  نایبل  اهلک  هعبسلا  هوجولا  هذه 

دـصق هللا ص  لوسر  نإ  لاق  نم  لوقل  ینعم  هاـضقلا ال  یـضاق  لوق  رظنا ص 182 } . ( 1 اهنم {  لصفلا و  ماـسقأ  ماـمت  یلإ  دوعن  مث 
هلاحم هتوم ال  یلع  اعطاق  نکی  مل  هنأل ع  همامإلل و  مهنم  ادـحاو  اوراتخی  نأ  نم  مهعنمی  اهنع ال  مهدـعب  نـأل  هنیدـملا  نع  مهداـعبإ 

.هتایح یف  هماسأ  شیج  اوذفن  دری  مل  هنأل 

ادـحاو اوراتخی  یک ال  هنیدـملا  نع  اودـعبأ  مهنإ  لوقی  نعاطلا ال  نأل  نعطلا  ینعم  نیبتی  مل  هنإ  لاقف  اذـه  یـضترملا  ضرتعا  دـق  و 
هفلاخی و نم  هنیدملاب  ارـضاح  نوکی  هیلع و ال  صن  يذلا  صخـشلا  هنیدملا  یف  هتوم ص  دعب  بصتنیل  اودعبأ  امنإ  لوقی  لب  همامإلل 

یلع توملا و  نم  فاخی  قفـشی و  هلاـحم  ـال  وهف  اـعطاق  نکی  مل  نإ  هنـأل و  هتوم  یلع  اـعطاق  نوکی ص  ـالأ  انرـضی  سیل  هعزاـنی و 
 . هاضقلا یضاق  مالک  نم  رهظأ  عضوملا  اذه  یف  یضترملا  مالک  هنم و  فاخی  امم  زرحتی  نأ  فئاخلا 

مل امهیلع  یلو  امل  صاعلا  نب  ورمع  نأ  امک  لضفلا  یف  هنود  امهنوک  یـضتقت  امهیلع ال  هماسأ  هیالو  نإ  هاضقلا  یـضاق  لوق  اـهنم  و 
هنم لضفأ  وه  امیف  لضافلا  یلع  لوضفملا  میدقت  حبقی  هنإف } .» :» د ( 2 هنأب {  اذه  یضترملا  ضرتعا  دق  امهنم و  لضفأ  هنوک  ضتقی 
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یـضتقی هسایـسلا و ال  هرمـإلا و  یلإ  عجری  اـمیف  اـمهنم  لـضفأ  نوکی  نأ  یـضتقی  هرمـإلا  یف  اـمهیلع  صاـعلا  نب  ورمع  میدـقت  نإ  و 
 . هماسأ یف  لوقلا  کلذک  کلذ و  ریغ  یف  امهیلع  هتیلضفأ 

نأ صخـشلا  کـلذ  ریمأـتب  کـلملا  دـصقی  نأ  امهدـحأ  نیهجول  شویجلا  یلع  ءارمـألا  نورمؤی  دـق  كولملا  نإ  لوقی  نأ  لـئاقل  و 
نأ یناثلا  رکاسعلا و  دوق  برحلا و  یف  هتبیقن  نمی  نم  فرع  ام  هتبرجت و  میدـق  هتخوخیـش و  هیأر و  لضفب  هربدـی  شیجلا و  سوسی 

ربدتی نأ  هرمأی  هوملعی و  هوفقثی و  نأ  شیجلا  نم  رباکألا  رمأی  هلهأ و  نم  وأ  هدـلو  نم  وأ  هناملغ  نم  اثدـح  امالغ  شیجلا  یلع  رمؤی 
سوفن یف  هل  تبثی  نأ  هرامإلا و  یلع  هنیرمت  مالغلا و  کلذ  جـیرخت  کلذ  نم  کلملا  دـصق  نوکی  مهیأر و  یلإ  عجری  مهریبدـتب و 
میدـقت حـبقی  لوألا  هجولا  یفف  نوئـشلا  مظاعم  رومألا و  .د }  نم ا، هتبثأ  ام  و  «، لئالجب :» ب ( 1 لئالجل {  هحـشری  نأ  هلزنم و  سانلا 
دهـشی لاحلا  یناثلا و  هجولا  لیبق  نم  امهیلع  هماسأ  ریمأت  نوکی  نأ  زوجی  ملف ال  حـبقی  یناثلا ال  هجولا  یف  لضافلا و  یلع  لوضفملا 
عئاقولا هسرامم  برحلا و  هبرجت  نم  هل  لصح  نیأ  نمف  یبنلا ص  ضبق  نیح  هنس  هرشع  ینامث  غلبی  مل  امالغ  ناک  هماسأ  نأل  کلذل 

.مهریغ صاقو و  یبأ  نب  دعس  هدیبع و  یبأ  رمع و  رکب و  یبأ  نم  هرمإلاب  فرعأ  هب  نوکی  ام  شیجلا  دوق  و 

ا ( 2 هطخـست {  هعیبر  یبأ  نب  شاـیع  نب  هللا  دـبع  یلع  رکنأ  هـنأ  شیجلا  یف  رمع  نوـک  یف  ببـسلا  نإ  هاـضقلا  یـضاق  لوـق  اـهنم  و 
یـضترملا هضرتعا  دق  هللا ص و  لوسر  رمأل  امیظعت  هسفن  ءاقلت  نم  جرخف  هماسأ  شیج  یف  جرخأ  انأ  لاق  هماسأ و  هرمإ  هطخس } .»«:

.فرعی بیرغ ال  ثیدح  اذه  نإف  لاق  امیف  یضترملا  قدص  باتک و  یف  هانأرق  وار و ال  نم  هعمسن  مل  ءیش  اذه  لاقف 

هسفن ءاقلت  نم  جرخ  رمع  نوک  فرعی  مل  يذلا  بیرغلا  امنإ  هلاحم و  روهشم ال  لوقنمف  قفان  دقف  هقنع  برضأ  ینعد  رمع  لوق  امأ  و 
الإ باتک  نم  هلقن  وأ  وار  نم  هعمـس  هاضقلا  یـضاق  لعل  رکنأ و  ام  رکنأ  ثیح  هعیبر  یبأ  نب  شاـیع  نب  هللا  دـبعل  همغارم  شیجلا  یف 

کلذ یلع  انفقو  ام  نحن  انأ 

سماخلا نعطلا 

هلک و کلذ  نع  هلزع  سانلا  یلع  هءارب  هروس  هءارق  سانلاب و  جـحلا  هـالو  اـمل  هریغ و  یلو  لاـمعألا و  رکب  اـبأ  لوی  مل  هنإ ص  اولاـق 
نینمؤملا ع ریمأ  یلإ  رمألا  لعج 

.ینم لجر  وأ  انأ  الإ  ینع  يدؤی  لاق ال  و 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  رکب  وبأ  عجری  یتح 

مل هنإ  لیق  ول  لب  همامإلا  هرامإلل و  حلصی  مل  هنأ  یلع  صقن و ال  یلع  کلذ  لد  امل  هلوی  مل  هنأ  انملس  ول  لاقف  هاضقلا  یـضاق  باجأ 
اجاتحم ناک ص  هنأ  هاریزو و  امهنأ  یلع  لدی  ام  هنع  يور  دق  امیس و  برقأ ال  ناکل  هل  هعفر  کلذ  نإ  هترـضحب و  هیلإ  هتجاحل  هلوی 
لـضفأ امهریغ  دیلولا و  نب  دلاخ  صاعلا و  نب  ورمع  ناکل  لضف  هکرت  یلع  لمعلل  ناک  ول  امهلوی و  مل  کلذلف  امهیأر  یلإ  امهیلإ و 

هرات و لضافلا  یلع  لوضفملا  یلوی  دـق  حالـصلا و  بسحب  یه  هتیلوت  نأ  انمدـق  دـق  امهمدـق و  امهالو و  هنأل ع  هباحـصلا  رباکأ  نم 
هنأ یعدا  مث  کلذ  ریغ  یلإ  هیلع  یلوی  نم  نیب  هنیب و  لاصتال  هالو  امبر  هترضحب و  هنع  هئانغتسال  دحاولا  یلو  امبر  يرخأ و  لضافلا 

یبنلا یلإ  رکب  یبأ  عوجر  لدـی  هلزع و ال  هنأ  حـصی  مل  رابخألا و  لهأ  نیب  فالخ  الب  تتبث  دـق  جـحلا  مسوملا و  یلع  رکب  اـبأ  یلو 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4600 

http://www.ghaemiyeh.com


ریمأ ذخأ  هتقبط  دابع و  راکنإک  سانلاب  هنـسلا  کلت  یف  رکب  یبأ  جـح  رکنأ  نم  راکنإ  لعج  مث  لزعلا  یلع  هصقلا  نع  امهفتـسم  ص 
نأ برعلا  هداـع  نم  نأ  رکب  یبأ  نم  هروسلا  ذـخأ  یف  ناـک  ینعملا  نأ  یلع  یبأ  نع  یکح  رکب و  یبأ  نم  هءارب  هروـس  نینمؤـملا ع 

مهتداع اذه  ناک  املف  هموق  تاداس  ضعب  وأ  وه  هلحی  نأ  الإ  لحنی  دقعلا ال  کلذ  نإف  موقلا  دقع  دقع  اذإ  مهلئابق  تاداس  نم  ادـیس 
ملع مهنیب  هنیب و  ناک  ام  ضقنی  مهدقع و  مهیلإ  .هضقن }  : دقعلا ذبن  ( 1 ذبنی {  نأ  یبنلا ص  دارأ  و 

هنأ ص یعدا  مث  بسنلا  یف  برقملا  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  رکب  یبأ  نع  لدـعف  هطهر  تاداس  نم  دیـسب  وأ  هب  ـالإ  کـلذ  لـحنی  ـال  هنأ 
 . رکب ابأ  الإ  نوملسملا  هلوسر و  هللا و  یبأی  کلذ  یف  لاق  تایالولا و  فرشأ  کلذ  هالصلا و  هضرم  یف  رکب  ابأ  یلو 

لاق و اهیف  همدق  هالـصلا و  هالو  هنأ  هفلخ ال  یلـص  امنإ  هنأب ص  باجأ  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  فلخ  هتالـصب ع  هسفن  ضرتعا  مث 
یف یضترملا  هلقن  ( 1 هفلخ {  یلـصف  یبنلا ص  ءاجف  تقولا  قاض  دق  هرمأ و  ریغب  یلـصف  یبنلا ص  هبیغ  دنع  نمحرلا  دبع  مدـق  امنإ 

. { . یفاشلا 421

لواطت عم  هریغ  یلإ  هنع  لودعلا  هتیالو و  ناکمإ  هروضح و  عم  هباحـصأ  ضعبل  هیالولا  هکرت ص  نأ  انیب  دق  لاقف  یـضترملا  ضرتعا 
یلإ هتجاح  هترـضحب و  هیلإ  هراقتفال  هلوی  مل  هنأ  هؤاعدا  امأف  هیالولل  حلـصی  هنأب ال  نظلا  هبلغ  یـضتقت  نأ  نم  دب  هدادـتما ال  نامزلا و 
لیبس یلع  هباحـصأ  رواشی  ناک  امنإ  دحأ و  لک  یلع  هناحجر  هلامکل و  دـحأ  يأر  یلإ  رقتفی  ناک  ام  هنأ ع  انیب  دـقف  هیأر  هریبدـت و 
نامز یف  نغتسی  مل  یتح  امهیلإ  هنم  تلصتا  هجاحلا و  هذه  ترمتـسا  فیکف  دعب  رکذ و  دق  امم  کلذ  ریغل  وأ  بیدأتلا  مهل و  میلعتلا 

نقلی و نأ  یلإ  جاتحی  نمم  ناک  هنأ  یلإ  هتبـسن  هللا ص و  لوسر  يأر  یف  حدـق  الإ  اذـه  له  امهیلویف و  امهروضح  نع  ناـمزألا  نم 
ححـصی نأ  بجی  ناک  دـقف  هاریزو  امهنأب  تدرو  دـق  هیاورلا  نأ  هؤاعدا  امأف  کلذ  نع  یلاعت  هللا  ههزن  دـق  ءیـش و  لک  یلع  فقوی 

لبق و نم  اهیلع  انملکت  دقف  دیلولا  نب  دلاخ  صاعلا و  نب  ورمع  هیالو  امأف  عفد  دشأ  هنع  هعفدن  انإف  هب  جتحی  هدـمتعی و  نأ  لبق  کلذ 
نأل اضیأ  انیب  امهیف و  لماکتت  مل  همامإلا  طئارش  نأل  همامإلل  امهحالص  یلع  لدت  هایلو و ال  امل  امهحالص  یلع  لدت  امهتیالو  نأ  انیب 

همیظعت امأف  زوجت  لضافلا ال  یلع  لوضفملا  هیالو 

نأ دابع  راکنإ  نیب  دـعبلا و  یف  کلذ  نیب  هعمج  اعیمج و  مسوملا  هروسلا و  ءادأ  نع  لزع  رکب  ابأ  نأ  یلإ  بهذـی  نم  لوق  هرابکإ  و 
سانلاب جح  رکب  ابأ  نأب  هدراو  رابخألا  رثکأ  نوکی  نأ  رکنن  انأ ال  هیف  ام  لوأف  رکب  یبأ  نم  هءارب  هروس  عجترا  نینمؤملا ع  ریمأ  نوکی 

لزع نأ  هنـسلا و  کلت  یف  مسوملا  ریمأ  ناک  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  کلذ و  فالخ  انباحـصأ  نم  موق  يور  دق  هنأ  الإ  هنـسلا  کلت  یف 
بهذـی ادـحأ  نظن  ام  هفرعن و  انإف ال  دابع  نع  هاکح  ام  امأف  هل  ینعم  فالخ ال  هیف  کلذ و  رابکتـسا  اعم و  نیرمألا  نع  ناک  لـجرلا 

وهف هانرکذ  نم  ءازإب  هنع  هیاورلا  تحـص  ول  دابع  سیل  هانیکح و  يذلا  انباحـصأ  بهذـم  دـحج  کلذ  ءازإب  هنکمی  سیل  هلثم و  یلإ 
لواطت عم  یلو  ام  ناک  اذإ  هنأل  ایقاب  مالکلا  ناکل  خـسفت  مل  مسوملا  هیالو  نأ  انملـس  ولف  دـعب  تارورـضلا و  عفد  تالاهجلاب و  ءیلم 

.هانرکذ ام  یلع  اهیبنت  الإ  کلذ  سیلف  اهنم  مظعألا  مخفألا  اهرطش و  بلس  مث  هیالولا  هذه  الإ  نامزلا 

يرجی نأ  هللا  ذاعمف  هطهر  نم  مدـقتملا  وأ  وه  الإ  مهنم  سیئرلا  هدـقع  ام  لحی  الأ  برعلا  هداـع  نأ  نم  یلع  یبأ  نع  هاـکح  اـم  اـمأف 
لاحلا هنم  هروسلا  ذخأ  نع  هلأسی  رکب  وبأ  هیلإ  عجر  امل  نیب ع  دق  هیلهاجلا و  تاداع  یلع  هماکحأ  هتنس و  یبنلا ص 

.ینم لجر  وأ  انأ  الإ  ینع  يدؤی  الأ  یلإ  یحوأ  هنإ  لاقف 
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یف اهدـمتعی  مل  هلاب  امف  هءارب  هروسب  رکب  ابأ  هثعب  لبق  یبنلا ص  اهفرعی  ناک  دـق  هداعلا  هذـه  نأ  یلع  یلع  وبأ  هاـعدا  اـم  رکذـی  مل  و 
.هموق نم  هدقع  لحی  نأ  زوجی  نم  ثعبی  ءادتبالا و 

یبأ هالص  نیب  نمحرلا و  دبع  فلخ  هتالص  نیب  هلصف  امأف  اهایإ  هلوی  مل  هنأ  مدقت  امیف  انرکذ  دقف  هالصلا  رکب  یبأ  هیالو  هؤاعدا  امأف 
دقف هالصلا  یلإ  رکب  ابأ  مدق  ام  لوسرلا ص  نأ  یلع  انللد  دق  انک  اذإ  انأل  ءیشب  سیلف  سانلاب  رکب 

اهب اضر  هتیالول و  رارقإ  هفلخ  هتالـص  نأ  ملعن  نحن  همدقی و  هیلوی و  نأ  نیب  هفلخ و  یلـصی  نأ  نیب  قرف  يأف  دـعب  نارمألا و  يوتـسا 
یلـص لوسرلا  نأب  فرتعا  دق  هنأل  دکوأ  نمحرلا  دبع  هصق  نأ  یلع  هنذإ  هرمأب و  یلـص  دق  هنأک  نمحرلا  دبع  نأ  یلإ  رمألا  داع  دـقف 

.هلماحت دجسملا و  یلإ  هجورخ  لبق  هالصلاب  رمأ  همدق و  هنأ  یلإ  سانلا  نم  ریثک  بهذ  نإ  رکب و  یبأ  فلخ  لصی  مل  هفلخ و 

رمأب رکب  یبأ  یلإ  هءارب  هروس  ءادـتبالا  یف  ملـس  نوکی  نأ  نم  یبنلا ص  ولخی  سیل  لیق  نإ  لاقف  هسفن  هللا  همحر  یـضترملا  لأس  مث 
خـسن زوجی  هنأ ال  مکدـنع  ءادألا و  تقو  لبق  هروسلا  هنم  عجتری  نأ  زوجی  فیکف  یلاـعت  هللا  رمأـب  ناـک  نإـف  هیأر  هداـهتجاب و  وأ  هللا 

.يرجملا اذه  يرجی  امیف  دهتجی  نأ  زوجی  هنأ ال  مکدنعف  هداهتجاب ص  ناک  نإ  هلعف و  تقو  یضقت  لبق  ءیشلا 

ادحأ نأل  مسوملا  لهأ  یلع  اهتءارق  هفلک  اهئادأب و ال  هرمأی  مل  هنأ  الإ  یلاعت  هنذإب  الإ  رکب  یبأ  یلإ  هروسلا  ملس  ام  هنإ  لاقف  باجأ  و 
ئراقلا رکذب  حرصی  مل  مسوملا و  لهأ  یلع  أرقتل  هیلإ  هءارب  هروس  ملـس  هنأکف  فیلکتلا  رمألا و  ظفل  کلذ  یف  لقنی ع  نأ  هنکمی  مل 

.رهظی مل  طرشب  اطورشم  نوکی  نأ  زاجل  حیرصت  هنع  لقن  ول  لاحلا و  یف  اهل  غلبملا 

ریمأ یلإ  ءادـتبالا  یف  تعفد  ـاله  هنم و  اـهعاجترا  مث  اـهیدؤی  نأ  دـیری  ـال  وه  رکب و  یبأ  یلإ  هروسلا  عفد  یف  هدـئاف  يأـف  لـیق  نإـف 
 . نینمؤملا ع

اذـه هل و  حلـصی  امل  حلـصی  هنع ال  هروسلا  تعزن  يذـلا  لجرلا  نأ  هتبترم و  نینمؤملا ع و  ریمأ  لضف  روهظ  کـلذ  یف  هدـئافلا  لـیق 
. { 421،422 ( 1 یفاشلا {  هیلع  عقو  ام  یلع  رمألا  عوقو  یف  يوق  ضرغ 

يور دق  هنأ  یلع  کلذ  یف  لاحلا  هیفیک  مهـضعب و  هیلوت  كرت  هباحـصأ و  ضعب  کلملا  هیلوت  یف  لوقلا  مدـقت  امیف  انرکذ  دـق  تلق 
يأ ؛ مهوتیب ( 1 مهوتیبف {  نزاوه  نم  اعمج  اوقلف  دجن  یلإ  اهثعب  هیرس  یلع  عبس  هنس  نم  نابعش  یف  رکب  ابأ  رمأ  هنأ  يزاغملا  باحصأ 
لتق تمأ و  تمأ  انراعش  ناک  مهنم و  هعبـس  يدیب  تلتقف  ثعبلا  کلذ  یف  تنک  لاق  هیبأ  نع  هملـس  نب  سایإ  يورف  .مهرمأ }  اوربد 
.قمر هب  احیرج و  يأ  ؛ اثیثر هکرعملا  نم  لمح  : لوهجملل ءانبلا  یلع  ، ثترا ( 2 ثترا {  رکب و  وبأ  حرج  موق و  یبنلا ص  باحصأ  نم 

نب دـمحمک  بورحلا  ءاقل  هعاجـشلاب و  نیروهـشم  اموق  اوناک  مهثعبی ص  ناک  نیذـلا  ایارـسلا  ءارمأ  نأ  یلع  هنیدـملا  یلإ  داـع  و  { 
 } اراوخ انابج و ال  نکی  مل  بورحلا و  ءاقل  هعاجشلاب و  اروهشم  رکب  وبأ  نکی  مل  مهوحن و  هثراح و  نب  دیز  هناجد و  یبأ  هملـسم و 

ایارـسلا یف  هثعب  كرتی  هللا ص  لوسر  ناک  ریبدـت و  نسح  يأر و  اذ  القاع  بلقلا  عمتجم  الجر  ناک  اـمنإ  و  .فیعـضلا }  : راوخلا ( 3
نیروهـشملا نم  اهبحاص  نوکی  نأ  جاـتحت  ـال  هماـمإلا  نأ  هماـمإلل و  حلـصی  ـال  هنأ  یلع  کـلذ  لدـی  ـال  اـهیف و  هنم  عفنأ  هریغ  نـأل 

هنإ یـضترملا  لوقی  فیک  ناـنجلا و  .عزجلا }  شحفأ  : علهلا ( 4 رئاط {  اعله  نوکی  الإ  بلقلا و  تابث  یلإ  جاـتحی  اـمنإ  هعاجـشلاب و 
ریغت نم  ردب  موی  يرج  ام  وحن  هروشملا  دنع  يأر  یلإ  يأر  نم  هعوجر  مهلک  سانلا  لقن  دـق  دـحأ و  يأر  یلإ  اجاتحم  نکی  مل  ص 
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نـصح نب  هنییع  یلإ  هنیدملا  رمت  ثلث  عفد  یف  هیأر  خسف  نم  قدـنخلا  موی  يرج  ام  وحن  رذـنملا و  نب  بابحلا  هیلع  راشأ  امل  لزنملا 
حیقلت یف  يرج  ام  وحن  حلـصلا و  نع  لودـعلا  برحلا و  نم  هدابع  نب  دعـس  ذاعم و  نب  دعـس  هآر  ام  لـجأل  مهنع  بازحـألاب  عجریل 

 . هعیشلا نم  موق  الإ  مسوملا  نع  هلزع  وری  مل  کلذ و  یلع  رابخألا  رثکأف  مسوملا  رکب  یبأ  هیالو  امأف  کلذ  ریغ  هنیدملاب و  لخنلا 

لوق نإف  بجع  کلذ  هبارغتسا  رکب و  یبأ  نم  هءارب  ذخأ  یلع  نوکی  نأ  هعفد  نامیلـس و  نب  دابع  لاح  نم  یـضترملا  هرکنأ  ام  امأ  و 
سانلا نم  ریثک  هیلإ  بهذ  دق  دابع 

دق هءارب و  نم  تایآ  عست  هعم  ایلع و  هعبتأ  جیجحلاب  رکب  وبأ  ذفن  نأ  دعب  هنأ  رکب و  یبأ  یلإ  هءارب  عفدی  مل  هللا ص  لوسر  نأ  اوور  و 
هل لاق  جیجحلا و  یلع  هداعأف  هللا ص  لوسر  یلإ  رکب  وبأ  فرـصناف  هیندلا  عطق  دهعلا و  ضقنب  مهنذؤی  سانلا و  یلع  اهأرقی  نأ  هرمأ 

 . ینم لجر  وأ  انأ  الإ  ینع  غلبی  هنإف ال  غلبملا  یلع  ریمألا و  تنأ 

نیثدـحملا نم  همیظع  هفئاط  هنم و  اهعزتنا  مث  رکب  یبأ  یلإ  اهعفد  یبنلا ص  نوکی  نأ  رکنأ  امنإ  هیلکلاب و  هءارب  رمأ  داـبع  رکنی  مل  و 
امم ال بجعت  دـق  یـضترملا  نأ  دوصقملا  هنم و  اهعزتناف  یلعب ع  هعبتأ  مث  هیلإ  اهعفد  هنأ  رهظألا  رثکألا  ناک  نإ  هاـنرکذ و  اـم  نووری 

فورعملا هباتک  یف  هیـضقلا  هذـه  یف  دابع  هرکذ  ام  یلع  انأ  تفقو  دـق  هیلکلاب و  هءارب  ثیدـح  رکنأ  اداـبع  نأ  نظف  هلثم  نم  بجعتی 
ضارتعا کلذ و  برعلا  هداع  نإ  هلوق  یلع و  یبأ  انخیـش  رذـع  اـمأف  مشاـه  وبأ  انخیـش  هضقن  يذـلا  باـتکلا  وه  باوبـألا و  باـتکب 

یبأ وبـصعتم  هب  لوأت  لیوأت  وه  امنإ  فورعم و  ریغ  برعلا  هداع  یلإ  بسن  ام  رهظأ و  حصأ و  یـضترملا  هلاق  يذـلاف  هیلع  یـضترملا 
ءادألل حلـصی  رکب ال  ابأ  نأ  راهظإ  هللا ص  لوسر  ضرغ  نأ  نم  یـضترملا  هلاق  ام  لوقأ  تسل  ءیـشب و  سیل  هنم و  هءارب  عازتنال  رکب 

اضیأ یلع  هکمب و  شیرق  هرمج  مه  فانم و  دبع  ینب  نم  ایلع ع  نأ  کلذ  یف  ببسلا  لعل  اهآر و  هحلصمل  کلذ  لعف  لوقأ  لب  هنع 
لثم لصح  اذإف  همیظعلا  هفاخملا  هدیدشلا و  هبیهلا  هنم  شیرق  رودص  یف  لصح  دق  و  .فیرحت }  « لاقی ال  :» ب ( 1 هل {  ماقی  عاجش ال 

هیمحلا هوقلا و  هزعلا و  لهأ  مه  همع و  ینب  نم  هلوح  لطبلا و  عاجشلا  اذه 

هرمع یف  هللا ص  لوـسر  نأ  يرت  ـال  هدـی أ  یلع  دـهعلا  ذـبن  نم  ضرغلا  غوـلب  هسفن و  همالـس  شیرق و  نـم  هتاـجن  یلإ  یعدأ  ناـک 
دبع ونب  نکی  مل  فانم و  دـبع  ینب  نم  هنأل  هثعب  امنإ  لوخدـلا و  یف  هل  نذإلا  مهنم  بلطی  هکم  یلإ  نافع  نب  ناـمثع  ثعب  هیبیدـحلا 

هب اوقدـحأ  هکم و  لـخد  موی  ریعب  یلع  صاـعلا  نب  دیعـس  ونب  هلمح  کلذـل  هلتق و  نم  اونکمیل  سمـش  دـبع  ینب  اـصوصخ  فاـنم و 
یف لوقلا  امأ  مرحلا و  هزعأ  دیعـس  ونب  ادـحأ  فخت  ربدأ و ال  لبقأ و  هل  اولاق  حالـسلاب و  .همـأللا }  سبـال  : مئلتـسملا ( 1 نیمئلتسم { 

نمحرلا دبع  هالص  سانلاب و  رکب  یبأ  هالـص  نیب  قرفلا  نم  هاضقلا  یـضاق  همار  ام  مدقت و  دقف  هالـصلا  رکب  ابأ  هللا ص  لوسر  هیلوت 
يوقف و هسفن  نم  یـضترملا  هلأس  يذـلا  لاؤسلا  امأف  هنم  يوقأ  یـضترملا  مالک  فیعـض و  هفلخ  یلـص  هللا ص  لوسر  نوک  عم  مهب 

یقلتت یتلا  عئارـشلا  هلمج  نم  یحو و ال  نع  نکی  مل  لوسرلا ص و  نم  داهتجاب  ناـک  رکب  یبأ  عم  هءارب  ثعب  نأ  حیحـصلا  باوجلا 
یلإ هءارب  هروس  ملسی  نأ  دیعبلا  نم  هنأل  يوقب  سیل  یـضترملا  باوج  هلعف و  تقو  یـضقت  لبق  کلذ  خسن  حبقی  ملف  لیئاربج ع  نع 

رهاظلا و فالخ  رهظی  مل  طرشب  طورـشم  مالکلا  نأب  لوقلا  ریغ و  کعم ال  هذه  ذخ  لاقی  لب  اهب  عنـصت  اذ  ام  هل  لاقی  رکب و ال  یبأ 
.دعاوقلا نم  اریثک  دسفی  بابلا  اذه  حتف 

سداسلا نعطلا 
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نم نکی  مل  ام  ،و  دـلاو هل و ال  دـلو  نم ال  : هلـالکلا ( 2 هلالکلا {  یف  لاـق  دـقف  هعیرـشلا  ماـکحأ  هقفلا و  فرعی  نکی  مل  رکب  اـبأ  نأ 
لوقأ .یل }  بسنلا 

َو هلوق : نع  لئـس  دـق  هلوق و  وحن  ،و  ناطیـشلا نم  ینمف و  : یفاشلا ( 1 ینمف {  أـطخ  نکی  نإ  هللا و  نمف  اـباوص  نکی  نإـف  ییأرب  اـهیف 
مل ّهنأ  هدـجلا و  ثاریم  وحن  ،و  هیبرعلاب سنأ  یندأ  هل  دـحأ  یلع  بهذـی  ،ال  هغللا یف  یعرملا  : بـألا ،و  هاـنعم فرعی  ملف  ابَأ ، ًهَهِکاـف َو 

.همامإلل حلصی  هذه ال  هلاح  نم  دجلا و  ثاریم  فرعی  مل  و  .هفورعم }  هریثک  کلذ  رئاظن  ،و  هیف مکحلا  فرعی 

مکاحلا و هیلإ  جاتحی  يذلا  ردقلا  وه  هیلإ  جاتحی  يذلا  ردقلا  نأ  ماکحألا و  عیمج  ملعی  نأ  بجی  مامإلا ال  نأب  هاضقلا  یضاق  باجأ 
.هریثک لئاسم  یف  يأرلاب  نینمؤملا ع  ریمأ  لاق  دق  هیف و  صن  امیف ال  بجاولا  وه  يأرلاب  لوقلا  نأ 

داسف یلع  انللد  مکاحلا و  نیب  هنیب و  انقرف  تایعرـشلا و  عیمجب  املاع  نوکی  نأ  دب  مامإلا ال  نأ  یلع  انللد  دق  لاقف  یـضترملا  ضرتعا 
نأ زاجل  حـص  ول  حیحـص و  ریغ  دالوألا  تاهمأ  عیب  ربخ  نم  يوری  ام  يأرلاب و  طق  لقی  ملف  نینمؤملا ع  ریمأ  امأ  داهتجالا و  يأرلا و 
رهظ نإ  و  نیلوقلا } .» :» ب ( 2 نیلاحلا {  یف  ادحاو  ناک  هلوق  نأ  اندنع  ههبش  هلدألا و ال  صوصنلا و  یلإ  عوجرلا  يأرلاب  دارأ  نوکی 

. { . یفاشلا 422 رظنا  ( 3 هیقتلل {  هبهذم  فالخ  امهدحأ  یف 

انبتک یف  روکذم  اذه  مأ ال و  هیعرشلا  ماکحألا  لک  مامإلا  ملعی  نأ  همامإلا  طرـش  نم  له  امهدحأ  نیرمأ  یلع  ینبم  نعطلا  اذه  تلق 
.هیلوصألا انبتک  یف  روکذم  اذه  مأ ال و  قح  يأرلا  داهتجالا و  یف  لوقلا  وه  یناثلا  هیمالکلا و 

عباسلا نعطلا 

رکب ابأ  نأ  هتلیل و  نم  هتأرما  هتعجاضم  هریون و  نب  کلام  هلتق  دیلولا و  نب  دلاخ  هصق 

امومع و ءانزلا  دح  دوقلا و  بجوأ  دق  یلاعت  هللا  نأ  عم  هئادعأ  یلع  هللا  هلس  هللا  فویـس  نم  فیـس  هنأ  معز  هیلع و  دحلا  هماقإ  كرت 
.املسم لتق  هنإف  هلتقا  هل  لاق  ههبن و  رمع  نأ 

هموق تاقدـص  در  هنأ  رابخألا  یف  ءاج  هنأل  هریون  نب  کلام  نم  ترهظ  هدرلا  نإ  لاق  یلع  ابأ  انخیـش  نإ  لاقف  هاضقلا  یـضاق  باـجأ 
رئاس کلذـک  هل و  لیق  یلـصی  ناک  دـقف  لئاق  لاق  نإف  لتقلا  قحتـساف  هدرلا  لهأ  رئاس  هلعف  امک  هللا ص  لوسر  توم  هغلب  امل  مهیلع 
یبأ یلإ  رمألا  ناک  لیق  رمع  رکنأ  ملف  لیق  نإف  هریغ  نود  اهبوجو  طاقـسإ  مهداقتعا  هاکزلا و  نم  عانتمالاب  اورفک  اـمنإ  هدرلا و  لـهأ 

نأ نم  رکب  یبأ  نع  يور  ام  ینعم  امف  لیق  نإف  رمع  یلع  یفخی  ام  لاحلا  نم  رکب  وبأ  ملعی  نأ  زوجی  دق  رمع و  راکنإل  هجو  الف  رکب 
هتدر یلع  یلع  وبأ  لدتـسا  ههبـشلل و  فقوتی  نأ  دلاخ  یلع  هدنع  بجاولا  ناک  دق  لتقلاب و  هیلع  هتلجع  دارأ  لیق  أطخأف  لوأت  ادـلاخ 
لاقف كاخأ  هب  تیثر  ام  لثمب  ادیز  یخأ  یثرأف  رعـشلا  لوقأ  ینأ  تددو  هل  لاق  هاخأ  هتیثرم  رمع  دـشنأ  امل  هریون  نب  ممتم  هاخأ  نأب 
لتقی مل  اکلام  نأ  یلع  اذـه  لدـف  کتیزعت  لثمب  دـحأ  ینازع  ام  رمع  لاقف  هتیثر  ام  كوخأ  هیلع  لتق  ام  لثم  یلع  یخأ  لتق  ول  ممتم 

 . دیز لتق  امک  مالسإلا  یلع 

ناک ال نإ  ملعلا و  لهأ  نم  ریثک  دـنع  هتأرما  جـیوزت  زاج  رفکلا  راد  یف  هدرلا  یلع  لتق  اذإ  هنأب  هتأرماـب  دـلاخ  جـیوزت  نع  باـجأ  و 
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.ءاربتسالا دعب  الإ  اهأطی  نأ  زوجی 

نأ هدـنع  ناک  هل و  بحاصب  سیل  هنأ  کلذـب  مهوأ  کبحاص و  لاـقف  هللا ص  لوسر  رکذ  هنـأل  هلتق  اـمنإ  هنأ  یلع  یبأ  نع  یکح  و 
هدهاشملا دنع  ملع  هدر و  کلذ 

وبأ هلتقی  مل  اذهلف  حضتی  یتح  هتدر  یف  رمألا  فشکی  نأ  لجعتـسی و  الأ  یلوألا  ناک  نإ  هلتقی و  نأ  زاجف  موقلا  ریمأ  وه  دـصقملا و 
یضترملا ضرتعا  یـضترملا 422،423 } . یف  یفاشلا  هلقن  ( 1 هیف {  انعط  لعجی  نأ  حـصی  الف  تبثی  ملف  هتأرمـال  هؤطو  اـمأف  هب  رکب 

نم اهفالخ  رهاظلا  ناک  لب  هنم  رهظت  مل  هدر  یلإ  هایإ  هتبـسنل  هلاومأ  هتأرما و  هحابتـسا  هریون و  نب  کلام  لتق  یف  دـلاخ  عنم  امأ  لاقف 
وه دهـش  يذلا  إطخلا  یلع  هرقأ  یلاعت و  هللا  مکح  هیف  مقی  مل  هرمأ و  نع  لفاغت  نم  لفاغت  مظعلا  یف  هارجم  يرجی  میظعف و  مالـسإلا 

بـصعت باـبلا و  اذـه  یف  راـبخألا  نم  يور  اـم  حفـصتی  مل  اـهلمهأف و  لاـحلا  ملعی  نأ  هنکمأ  نم  اـمهارجم  يرجی  هـسفن و  یلع  هـب 
 } نرق یف  اعیمج  امه  هالـصلا و  یلع  ماقملا  عم  هاکزلا  دحج  هباحـصأ  کلام و  یلع  انموصخ  دنع  زوجی  فیک  هبهذم و  هفالـسأل و 
یلإ کلام  هبسن  له  دحاو و  دح  یلع  هتعیرش  هنید ع و  نم  امهنأب  يرورضلا  ملعلا  نأل  .هراعتـسالا }  یلع  مالکلا  ؛و  لبحلا : نرقلا ( 2

بیجع لک  نم  بجعأ  هنید ع و  نم  هرورـض  همولعم  هاکزلا  نأ  نم  هتنمـضت  امل  ضقن  لوصألا و  یف  حدـق  الإ  هاـنرکذ  اـم  عم  هدرلا 
حصی فیک  نکمم و  ریغ  لیحتسم  کلذ  نأ  انیب  دق  انأل  هاکزلا  نودحجی  نولصی و  اوناک  مهنأ  ینعی  هدرلا  لهأ  رئاس  کلذک  هلوق و 

مهناذأک و موقلا  نذأ  نإف  اومیقی  اونذؤی و  نأب  مهذـفنأ  نیذـلا  شیجلا  یـصو  امل  رکب  اـبأ  نأ  لـقنلا  لـهأ  عیمج  يور  دـق  کـلذ و 
رئاس یف  قلطی  فیک  هماقإلا و  ناذألا و  هدرلا  نم  هءاربلا  مالـسإلا و  هراـمأ  لـعجف  مهیلع  اوراـغأ  اولعفی  مل  نإ  مهنع و  اوفک  مهتماـقإ 
علخ هوـبنلا و  یعدا  ناـک  نمم  اـمهریغ  هحیلط و  هملیـسم و  باحـصأ  نأ  اـنملع  دـق  نولـصی و  اوناـک  مهنأ  نم  هقلطأ  اـم  هدرلا  لـهأ 
ناک هنأل  لقنلا  ریـسلا و  بتک  لمأت  نم  دنع  هفورعم  کلام  هصق  انتعیرـش و  هب  تءاج  امم  ائیـش  هالـصلا و ال  نوری  اوناک  ام  هعیرـشلا 

ینب هموق  تاقدص  یلع 

یتح اهب  اوصبرت  مهل  لاق  هموق و  نم  هقدـصلا  ذـخأ  نع  کسمأ  هللا ص  لوسر  هافو  هتغلب  اـمل  هللا ص و  لوسر  لـبق  نم  اـیلاو  عوبری 
کلام مویلا  ددس  لاجر  لاق  لوقی و  ثیح  هرعش  یف  کلذب  حرص  دق  هرمأ و  نم  نوکی  ام  رظنن  یبنلا ص و  دعب  مئاق  موقی 

يور دـق  هیلإ و  کلذ  عفدـی  نم  رمألاب  موقی  نأ  یلإ  مهیلإ  ابرقت  مهب و  اقفر  هموق  يدـیأ  یف  هقدـصلا  یقبتـسا  هنأ  يرت  اـمک  حرـصف 
عوبری ینب  ای  لاق  مهقرف و  تاقدصلا و  عنم  یلع  عامتجالا  نع  هموق  یهن  اکلام  نأ  هخیرات  یف  يربطلا  هرکذ  ریسلا و  لهأ  نم  هعامج 

تدجوف رمألا  اذه  یف  ترظن  دق  ینأ  حجنن و  مل  حلفن و  ملف  هنع  سانلا  انأطب  نیدـلا و  اذـه  یلإ  انوعد  ذإ  انءارمأ  انیـصع  دـق  انک  انإ 
مهلاومأ و یلإ  کلذ  یلع  اوقرفتف  مهل  عنـصی  موق  هاداعم  مکایإف و  سانلا  هسوسی  رمأ ال  اذإ  هسایـس و  ریغب  موقلا  ءالؤهل  یتأـتی  رمـألا 

عنتما نإ  مهرمأ  بجی و  مل  نم  لکب  هوتأی  نأ  مالـسإلا و  هیعادب  مهرمأ  ایارـسلا و  ثب  حاطبلا  دلاخ  مدـق  املف  هلزنم  یلإ  کلام  عجر 
نب ثراحلا  هداتق  وبأ  هیرـسلا  یف  مهرمأ و  یف  هیرـسلا  فلتخا  عوبری و  ینب  نم  رفن  یف  هریون  نب  کلامب  لـیخلا  هتءاـجف  هولتاـقی  نأ 

مهیف اوفلتخا  املف  اولص  اوماقأ و  اونذأ و  مهنأ  دهش  نمم  ناکف  یعبر 

 { .ّيربطلا یف د و  هباوص  «، وفدا :» ب ( 1 اوئفدأ {  يدانی  ایدانم  دلاخ  رمأف  ءیـش  اهل  موقی  هدراب ال  هلیل  تناک  اوسبحف و  دلاخ  مهب  رمأ 
روزألا نب  رارض  لتقف  لتقلل  هنانک  هغل  یف  لمعتـست  هظفللا  هذه  نأل  مهلتقب  اورمأ  مهنأ  اونظف  مکءارـسأ } .» :» ّيربطلا ( 2 مکءارسأ { 

 { . .راصتخا فرصت و  عم  (، فراعملا ّيربطلا 3:278( خیرات  ( 3 لاهنملا {  تنب  میمت  مأ  هتجوز  دلاخ  جوزت  اکلام و 
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نوملـسملا انإ  انلقف  لاق  حالـسلا  موقلا  ذـخأف  مهوعار  لیللا  تحت  موقلا  تیـشغ  امل  دـلاخ  اـهب  ثعب  یتلا  هیرـسلا  نأ  رخآ  ربخ  یف  و 
ثدحف ادلاخ  مهب  اوتأف  يراسأ  اوطبر  حالسلا  اوعضو  املف  حالـسلا  اوعـضف  انلق  مکعم  حالـسلا  لاب  امف  انلق  نوملـسملا  نحن  اولاقف و 

فلح مهیبس و  مسق  مهلتقب و  رمأ  مهلوق و  یلإ  دـلاخ  تفتلی  ملف  انامأ  مهل  نأ  مالـسإلاب و  اودان  موقلا  نأ  دـیلولا  نب  دـلاخ  هداتق  وبأ 
هلتق نع  ادلاخ  تیهن  ینإ  هل  لاق  ربخلا و  هربخأف  رکب  یبأ  یلإ  اذاش  هسرف  بکر  ادبأ و  شیج  یف  دلاخ  ءاول  تحت  ریـسی  الأ  هداتق  وبأ 

نإ لاق  رثکأف و  رکب  یبأ  دـنع  هیف  ملکت  کلذ  عمـس  امل  رمع  نأ  مئانغلا و  مهـضرغ  نیذـلا  بارعألا  هداهـشب  ذـخأ  یلوق و  لبقی  ملف 
رجتعا ( 4 ارجتعم {  دـیدحلا  أدـص  هیلع  هل  ءابق  هیلع  دجـسملا و  لخد  الفاق  دـیلولا  نب  دـلاخ  لـبقأ  اـمل  هیلع و  بجو  دـق  صاـصقلا 

ای هل  لاق  مث  اهمطحف  هسأر  نع  مهسألا  عزنف  رمع  هیلإ  ماق  دجسملا  لخد  املف  امهسأ  هتمامع  یف  زرغ  دق  هل  همامعب  .اهـسبل }  : همامعلا
نأ الإ  نظی  هملکی و ال  دـلاخ ال  كراجحأب و  کـنمجرنل  هللا  هتأرما و  یلع  توزن  مث  هتلتقف  ملـسم  ئرما  یلع  تودـع  هسفن أ  ودـع 
مله لاقف  دجسملا  یف  سلاج  رمع  دلاخ و  جرخف  هنع  زواجت  هرذعب و  هیلإ  رذتعا  رکب و  یبأ  یلإ  لخد  یتح  هیأر  لثم  رکب  یبأ  يأر 

. { . ّيربطلا 3:279.280 خیرات  ( 5 هتیب {  لخد  هملکی و  ملف  هنع  یضر  دق  رکب  ابأ  نأ  رمع  فرعف  هلمش  مأ  نبا  ای  یلإ 

مهنم دجو  نم  هریون  نب  کلام  هریشع  نم  عمج  یلو  امل  رمع  نأ  اضیأ  يور  دق  و 

عجترا هنإ  لیق  مهنم و  ناک  هبیـصن  عم  اعیمج  مهیلع  کلذ  درف  مهئاسن  مهدالوأ و  مهلاومأ و  نم  نیملـسملا  دنع  دـجو  ام  عجرتسا  و 
لوق هنع و  زواجت  نم  إطخ  دـلاخ و  إطخ  یف  رهاظ  رمألاف  نهجاوزأ  یلع  نهدرف  لماوح  نهـضعب  قشمد و  یحاون  نم  مهئاـسن  ضعب 
ناک لب  اهبتـشم  نکی  مل  دـلاخ  هصق  یف  رمألا  نـأل  ءیـشب  سیل  رکب  یبـأل  رهظی  اـم  رمع  نع  یفخی  نأ  زوجی  هنإ  باـتکلا  بحاـص 

هریغ و ال لوأتملا و ال  مکحب  هیف  مکح  رکب  ابأ  انیأر  ام  هلجأل و  رذـعی  لتقلا ال  یف  هب  لوأـت  اـم  هرـضح و  نم  لـکل  اـمولعم  ادـهاشم 
یخأ لتق  ول  ممتم  لوق  امأ  ماثآلا و  نم  هئربی  ماکحألا و  هنع  طقسی  هاعدا ال  ام  یلع  هللا  فویـس  نم  افیـس  هنوک  هللاز و  هأطخ و  یفالت 

رکب ابأ  بلاطی  وه  هیخأ و  هدرب  فرتعی  اممتم  نأ  لقاع  نظی  فیکف  ادـترم  ناک  هنأ  یلع  لدـی  هتیثر ال  امل  كوخأ  هیلع  لتق  ام  یلع 
هنطابک لوقلا  اذـه  رهاظ  ناـک  ول  مث  هیخأ  ظـیرقتب  رمع  یلإ  برقتلا  هلمجلا  یف  دارأ  هنأ  هیبس و  در  هیلتاـق و  نم  صاـصتقالا  همدـب و 

مههوجو و نع  اباذ  نیملـسملا  ثعب  یف  لتق  ادیز  نأل  رهظأ  کلذ  یف  لاحلا  کلام و  هلتق  یلع  دـیز  هلتق  لیـضفت  دـصقی  امنإ  ناکل 
.قرف نیرمألا  نیب  ههبش و  یلع  لتق  کلام 

هلالد هیلإ  هتفاضإ  رهاظ  یف  سیلف  دـعب  یـشرق و  ادـلاخ  نأل  هیـشرقلا  دارأ  هنإ  ملعلا  لهأ  لاق  دـقف  کبحاص  یبنلا ص  یف  هلوق  امأ  و 
کلذب دلاخ  رذتعی  نأ  بجول  باتکلا  بحاص  هاعدا  ام  یلع  هناهإلا  فافختسالا و  هدصقم  نم  ملع  ناک  ول  هسفن و  نع  هل  هیفن  یلع 

رمألا ناک  نإ  یبنلا ص و  هوبن  یف  حداق  لتق  نم  عنمی  ناک  ام  رمع  نإف  هلتقب  رمع  هبلاط  امل  رکب  وبأ  هب  رذتعی  رمع و  رکب و  یبأ  دـنع 
. { 422،423 ( 1 یفاشلا {  رکذ  ام  یلع  رمألا  ناک  نإ  باصأف  لوأت  امنإ  أطخأف و  لوأت  رکب  یبأ  لوقل  ینعم  يأف  کلذ  یلع 

هنم بجعلاف  حیحـص  نکمم و ال  ریغ  اذـه  نأ  هاوعد  هالـصلا و  یلع  اوماقأ  هاـکزلا و  اوعنم  موق  نوک  نم  یـضترملا  بجعت  اـمأ  تلق 
ضعب یف  نیتـنرتقم  اـمهنوک  نم  ـالإ  نیتداـبعلا  نیب  همزـالم  ـال  هنـألف  ناـکمإلا  اـمأ  هناـکمإ  رکنی  فیک  کـلذ و  عوقو  رکنی  فـیک 

مالـسإلا نید  یف  هبجاو  هاـکزلا  نوک  نوملعی  ساـنلا  نإ  هلوق  نم  وأ  دوجولا  یف  اـمهمزالت  بجوی  ـال  کـلذ  نآرقلا و  یف  عضاوملا 
مهیلع تلخد  ههبـشل  هاکزلا  بوجو  طوقـس  مهداقتعا  عنمی  اذـه ال  هرورـض و  مالـسإلا  نید  یف  هالـصلا  نوک  نوملعت  امک  هرورض 

(1 ْمَُهل {  ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَـص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  هلوسرل  لاق  یلاـعت  هللا  نإ  اولاـق  مهنإـف 
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مهنم اهذخأب  مهیکزی  سانلا و  هللا ص  لوسر  رهطی  نأ  اهنأش  نم  هقدـص  اهنأب  هضورفملا  هقدـصلا  فصوف  اولاق  هبوتلا 103 } . هروس 
یف ققحتت  تافـصلا ال  هذـه  اولاق و  مهل  انکـس  نوکت  هالـص  مهیلع  یلـصی  نأ  مهنم  هاکزلا  ذـخأ  عم  هیلع  ضرف  نأب  کلذ  بقع  مث 

هاکزلا عفد  انیلع  بجی  ملف  مهل  انکس  هتالص  تناک  سانلا  یلع  یلـص  اذإ  هقدصلا و ال  ذخأب  مهیکزی  سانلا و  رهطی  هریغ ال  نأل  هریغ 
هنإ اولاق  مهنکل  اهبوجو و  اودحج  ام  مهنأل  دمحم ص  نید  نم  هرورض  اهبوجو  امولعم  هاکزلا  نوک  یفانت  ههبشلا ال  هذه  هریغ و  یلإ 

هرورـضلا نم  هاعدا  ام  نأ  ناب  دـقف  لیوأت  رظنب و  کلذ  ملعی  امنإ  هطورـشم و  اهنوک  ءاـفتنا  هرورـضلاب  ملعی  سیل  طورـشم و  بوجو 
حـصل هالـص  یف  ههبـشلا  هذـه  لثم  تضرع  ول  لوسرلا و  توم  دـعب  هاکزلا  بوجو  یفن  داقتعا  دـحأ  نکمی  ـال  هنأ  یلع  لادـب  سیل 

دعب هفالخلا  یلو  رکب  ابأ  نأب  ملعلاک  رتاوتلاب  هرورـض  مولعملا  وهف  عوقولا  امأف  ساـنلا  نع  تطقـس  دـق  اـهنأ  یلإ  بهذـی  نأ  بهاذـل 
خیراوتلا بتک  یف  رظنیلف  کلذ  یلع  فوقولا  دارأ  نم  رتاوتلا و  قیرطب  هرورض  لوسرلا ص 

رکب ابأ  نأ  هرکذ  دانسإب  ریبکلا  خیراتلا  یف  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  لاق  یفکی و  یفـشی و  ام  یلع  کلذ  نم  لمتـشت  اهنإف 
دوفو هتءاج  ائیـش و  ثدحی  مل  هثراح  نب  دیز  هوبأ  لتق  ثیح  یلإ  هشیج  یف  هماسأ  ههیجوت  هللا ص و  لوسر  هافو  دـعب  هنیدـملاب  ماقأ 

هصوخـش و نم  اموی  نیعبرأ  دعب  هماسأ  مدق  یتح  ماقأ  مهدر و  مهنم و  لیقی  ملف  هقدصلا  نوعنمی  هالـصلاب و  نورقی  نیدـترم  برعلا 
. { . ّيربطلا 3:170 خیرات  ( 1 اموی {  نیعبس  دعب  لاقی 

. { . ّيربطلا 3:242 خیرات  ( 2 افیقث {  اشیرق و  الإ  هللا ص  لوسر  دعب  هاکزلا  ءادأ  نم  هبطاق  برعلا  تعنتما  لاق  رفعج  وبأ  يور  و 

نع هورع  نب  ماشه  نع  فیـس  نع  بیعـش  نع  .ّيربطلا }  خیرات  یف ا،د و  هباوص  ؛» يدـسلا :» ب ( 3 يرـسلا {  نع  رفعج  وبأ  يور  و 
خیرات ( 4 هقدـصلا {  اوکـسمأ  يرخأ  ترخأ  الجر و  تمدـقف  نزاوه  امأف  افیقث  اشیرق و  الإ  هاکزلا  تعنم  برعلا و  تدـترا  لاـق  هیبأ 

. { . ّيربطلا 3:242

اسبع و الإ  همودـق  لبق  ادـحأ  براحی  ملف  شیجلاب  هماسأ  مودـق  رظتنی  رکب  وبأ  ناک  هاکزلا  برعلا  تعنم  اـمل  لاـق  رفعج  وبأ  يور  و 
. { . ّيربطلا 3:243 خیرات  ( 5 هماسأ {  عوجر  لبق  مهلتاق  هنإف  نایبذ 

اومیقی نأ  رکب  یبأ  یلإ  مهنولمحی  اـهب و  ساـنلا  هوـجو  یلع  اوـلزنف  هنیدـملا  برعلا  لـئابق  نم  دوـفو  تمدـق  لاـق  رفعج  وـبأ  يور  و 
ّيربطلا 3:244.و خیرات  ( 6 هیلع {  مهتدـهاجل  ریعب  لاقع  ینوعنم  ول  لاق  قحلا و  یلع  رکب  یبأل  هللا  مزعف  هاکزلا  اوتؤی  ـالأ  هالـصلا و 

 { . .هقدصلا یف  ذخؤی  ناک  يذلا  ریعبلا  هب  لقعی  ناک  يذلا  لبحلا  : لاقعلا

عنم ینعم  یف  هئیطحلا  یخأ  سوأ  نب  .ّيربـطلا }  خـیرات  نم  هباوص  و  «، لـطخلا :» لوصـألا یف  ( 7 لـیطخلل {  ارعـش  رفعج  وبأ  يور  و 
نأ هاکزلا و 

اننیب ناک  اذإ  هللا  لوسر  انعطأ  هتلمج  نم  مهبجی  مل  برعلا و  لاؤس  در  رکب  ابأ 

قبی ملف  هنیدملاب  سانلا  هوجو  یلع  اولزن  هاکزلا  طاقـسإ  یف  هوملکف  رکب  یبأ  یلع  هنیدـملا  برعلا  تمدـق  امل  لاق  رفعج  وبأ  يور  و 
لاق اهعامتجا  برعلا و  سأب  هوفوخف  نوملـسملا  رکب  یبأ  یلإ  عمتجا  مث  بلطملا  دبع  نب  سابعلا  الإ  مهنم  اسان  هیلع  لزنأ  الإ و  دحأ 

لوألا و تیبلا  یناغألا  بحاص  دروأ  ( 1 انلعجف {  رکب  یبأ  نم  ءاوعـش  برحب  ألمأ  هللا  لوسر  سیل  ادحأ  تیأر  امف  روزألا  نب  رارض 
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هعورن و و  رمتلا } .» نم  یلإ  یلحأ  وأ  :» هیف ّيربطلا 3:246،و  ( 2 هفوخن {  .هئیطحلا }  یلإ  امهبـسن  )و  بتکلا راد  هعبط  -2:157) یناثلا
ناک ام  الإ  لعفی  نأ  رکب  وبأ  یبأ  تبلط و  ام  یلإ  برعلا  هباجإ  یلع  نیملـسملا  هملک  تعمتجا  هیلع و  ام  هل ال  امب  هربخن  اـمنإ  اـمنأک 

(3 مهرئاـشع {  یلإ  اوراـط  فارـصنالاب و  مهرمأ  مث  هلیل  اـموی و  مـهلجأ  مـث  ذـخأی  ناـک  اـم  ـالإ  ذـخأی  نأ  هللا ص و  لوـسر  هـلعفی 
 { . .د ، ّيربطلا نم  هباوص  و  «، انلعجی :» ب

هنیدـملا یلإ  الفاق  لبقأف  نامعب  وه  تامف و  هتوم  لبق  ناـمع  یلإ  صاـعلا  نب  ورمع  ثعب  هللا ص  لوسر  ناـک  لاـق  رفعج  وبأ  يور  و 
مهلک رماع  ونب  کلذ  یلع  يرخأ و  رخؤی  الجر و  مدـقی  هرق  هریبه و  نب  هرق  یلع  رماع  ینب  یف  لزنف  هاکزلا  تعنم  دـق  برعلا  دـجوف 

رمع لبقأ  اقلح و  اوقلحت  نوملـسملا و  قرفتف  مهلوح  هرکـسعم  رکاسعلا  نأ  مهربخأف  شیرق  هب  تفاطأف  هنیدملا  مدق  مث  صاوخلا  الإ 
هقلحب رمف  باطخلا  نب 

اند املف  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  ریبزلا و  هحلط و  نامثع و  یلع و  هقلحلا  کلت  یف  ورمع و  نم  اوعمـس  امیف  نوثدـحتی  مه  و 
باطخلا نبا  ای  هللا  لاق  هحلط و  بضغف  هیلع  متولخ  يذـلاب  ینملعأ  ام  لاـقف  هوربخی  ملف  متنأ  ءیـش  يأ  یف  لاـقف  اوتکـس  مهنم  رمع 

اولاق رمألا  اذهب  اورقی  الأ  مهقلخأ  برعلا و  نم  شیرق  یلع  انفوخأ  ام  متلق  نظأ  نکل  هللا و  الإ  بیغلا  ملعی  لاقف ال  بیغلا  ملعتل  کنإ 
. { ّيربطلا 3:258،259 خیرات  ( 1 برعلا {  نم  مکیلع  ینم  فوخأ  برعلا  یلع  مکنم  هللا  انأ و  هلزنملا  هذه  اوفاخت  الف  لاقف  تقدص 

.

نم هفرـصنمب  صاعلا  نب  ورمع  لزن  لاق  هیبأ  نع  هورع  نب  ماشه  نع  فیـس  نع  بیعـش  انثدـح  لاق  يرـسلا  ینثدـح  رفعج و  وبأ  لاق 
هلحرلا دارأ  املف  هتلزنم  مرکأ  هل و  حبذف  مهئانفأ  نم  رکاسع  هلوح  ریـسی و  نب  هملـس  نب  هریبه  نب  هرقب  هللا ص  لوسر  هافو  دعب  نامع 

اهنإف متیبأ  نإ  عیطت و  عمـستسف و  اهلاومأ  ذـخأ  نم  اهومتیفعأ  متنأ  نإف  هواتإلاب  اسفنأ  مکل  بیطت  برعلا ال  نإ  اذـه  ای  لاق  هب و  الخ 
رکب یبأ  یلع  مدق  لیخلا و  کیلع  هنئطوأل  هللا  امأ و  کمأ  شفح  اندـعوم  اهب  انفوخت  برعلاب و  اندـعوت  ورمع أ  لاقف  مکیلع  عمتجت 

. { . ّيربطلا 3:259 خیرات  ( 2 مهربخأف {  نیملسملا  و 

فوع و یلع  ردـب  نب  ناقربزلا  لعجف  تاقدـصلا  ضبق  یلع  میمت  ینب  یف  هلامع  قرف  دـق  هللا ص  لوسر  ناک  لاـق  رفعج  وبأ  يور  و 
ینب یلع  هریون  نب  کلام  ورمع و  ینب  یلع  ورمع  نب  هربس  ناوفص و  نب  ناوفص  نوطبلا و  سعاقم و  یلع  مصاع  نب  سیق  بابرلا و 
یلو امب  ورمع و  ینب  تاقدـصب  یبنلا ص  تومب  ربخلا  هیلإ  عقو  نیح  رکب  یبأ  یلإ  ناوفـص  برـض  هللا ص  لوسر  یفوت  املف  هلظنح 

وه لاق و  اودع و  هل  ناکف  عناص  ناقربزلا  ام  رظنی  مصاع  نب  سیق  قرطأ  بان و  نإ  ثدحل  هموق  یف  هربس  ماقأ  هربس و  یلو  ام  اهنم و 
انأ نإ  عنصأ  ام  يردأ  ام  هیلع  یلی  عنصی و  ام  رظتنی  هرظتنی و 

سیق مزع  مث  هدنع  ینءوسیف  رکب  ابأ  نیتأیلف  مهیلع  اهتددر  نإ  مهدنع و  ینءاسف  مهیف  ینفلخ  یموق  تاقدـصب  هتیتأ  رکب و  ابأ  تعیاب 
هنیدملا و اهب  مدق  یتح  بابرلا  فوع و  تاقدصب  ناوفص  عبتاف  ءافولا  یلع  ناقربزلا  مزع  لعفف و  نوطبلا  سعاقم و  یف  اهتمـسق  یلع 

.اهریمأ اریعب  ددری  ملف  هاعس  تبأ  دق  لوسرلا و  داوذأب  تیفو  هتلمج  نم  مصاع و  نب  سیقب  هیف  ضرعی  ارعش  لاق 

ّيربطلا 3:267،268. خیرات  ( 1 هنیدملا {  یلإ  هعم  مدق  اهب و  هاتأف  هقدصلا  جرخأ  یمرضحلا  نب  ءالعلا  سیق  یلإ  رکب  وبأ  لسرأ  املف 
{ .
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زوجی رارطـضاب ال  مولعم  رمأ  اذه  خیراوتلا و  نم  هریغ  خـیرات  یف  کلذـک  عساولا و  ریثکلا  اذـه  نم  يربطلا  رفعج  یبأ  خـیرات  یف  و 
هرامأ لعجف  مهنع  اوفکف  مکتماقإک  اوماـقأ  اونذأ و  اذإ  رکب  وبأ  مهل  لاـق  دـق  کـلذ و  حـصی  فیک  هلوق  اـمأف  هیف  فلاـخی  نأ  دـحأل 
متلزن اذإ  مهل  هتیـصو  تناک  هباتک  یف  يربطلا  رفعج  وبأ  لاق  ربخلا  ضعب  طقـسأ  دق  هنإف  هماقإلا  ناذألا و  هدرلا  نم  هءاربلا  مالـسإلا و 

نإ هاوس و  امف  قرحلا  هلتق  لک  مهولتقا  مث  هراغلا  الإ  ءیـش  ـالف  اولعفی  مل  نإـف  مهنع  اوفکف  اوماـقأ  موقلا و  نذأ  نإـف  اومیقأ  اونذأـف و 
ّيربطلا 3:279. خیرات  ( 2 هملک {  هراغلا و ال  الإ  ءیـش  الف  اوبأ  نإ  مهنم و  اولبقاف  هاکزلاب  اورقأ  نإف  مهولأساف  مالـسإلا  هیعاد  اوباجأ 

{ .

هحلط هملیسم و  باحصأ  مهتلمج  نم  نولـصی و  اوناک  مهنأ  نم  هقلطأ  ام  هدرلا  لهأ  رئاس  یف  هاضقلا  یـضاق  قلطی  فیک  هلوق و  امأف 
.هیلکلاب مالسإلا  دحج  نم  دری  مل  ریغ و  هاکزلا ال  یعنام  انهاه  هدرلا  لهأب  هاضقلا  یضاق  دارأ  امنإف 

نم اهرـضح  نم  نأ  کلذ  هباحـصلا و  یلع  تهتـشا  دقف  ورغ  يدنع و ال  ههبتـشم  اهنإف  دیلولا  نب  دـلاخ  هریون و  نب  کلام  هصق  امأف 
ناک له  موقلا  لاح  یف  اوفلتخا  برعلا 

هریون نب  کلامل  یـضترملا  هاور  يذلا  رعـشلا  امأف  امهقافتا  هدش  عم  دـلاخ  یف  رمع  رکب و  وبأ  فلتخا  وأ ال و  مالـسإلا  راعـش  مهیلع 
هلک حیحـص  موقلا  هصق  نم  دـعب  هرکذ  ام  ماقملا و  اذـه  یف  یـضترملا  هدـمع  هیلع  فورعم و  ریغ  هنإف  ریخألا  تیبلا  الإ  فورعم  وهف 

.هریسی تاعضیوم  الإ  خیراوتلا  یف  امل  قباطم 

یف عامتجالا  نع  هموق  یهن  هنأ  لوقنملا  امنإ  لوقنم و  ریغ  کلذ  نإف  تاقدصلا  عنم  یلع  عامتجالا  نع  هموق  یهن  اکلام  نإ  هلوق  اهنم 
لاـق هقدـصلا و  عنم  یلع  عاـمتجالا  نع  مهاـیإ  هیهن  رکذـی  مل  يربـطلا و  کـلذ  رکذ  مههاـیم  یف  اوقرفتی  نأ  مهرمأ  دـحاو و  عضوم 

.حبس ریحتم  وه  دلاخ و  هءاجف  مأ ال  تاقدصلا  لمحی  له  هرمأ  یف  ددرت  اکلام  نإ  يربطلا 

لاقف مهنم  اوغرف  دق  جرخ و  هیعاولا  عمـس  امل  ادلاخ  نأ  دـلاخ و  رمأ  ریغ  نع  اکلام  لتق  روزألا  نب  رارـض  نأ  رکذ  يربطلا  نأ  اهنم  و 
هیلع بضغف  هربخأف  رکب  ابأ  یتأ  هقراف و  کلمع و  اذـه  دـلاخل  لاق  کلذـل و  هداتق  وبأ  بضغ  يربطلا و  لاق  هباصأ  ارمأ  هللا  دارأ  اذإ 

. { . ّيربطلا 3:278 خیرات  ( 1 هنیدملا {  هعم  مدق  یتح  هیلإ  عجرف  دلاخ  یلإ  عجری  نأ  الإ  ضری  ملف  رمع  هیف  هملک  یتح  رکب  وبأ 

مل اهرهط و  یـضقت  یتح  اهکرت  اـهب و  لخدـی  مل  کـلام  هأرما  لاـهنملا  تنب  میمت  مأ  جوزت  اـمل  ادـلاخ  نأ  يور  يربطلا  نأ  اـهنم  و 
.کلذ یضترملا  رکذی 

دری مل  هنأ  رکذ  یـضترملا  یبسلا و  درب  هل  بتکف  مهیبس  یف  رکب  یبأ  یلإ  بلط  هنیدـملا  مدـق  امل  اممتم  نأ  يور  يربطلا  نأ  اـهنم  و 
 . رمع هفالخ  یف  الإ 

هتیثر امل  كوخأ  هیلع  لتق  ام  لثم  یلع  یخأ  لتق  ول  ممتم  لوق  نإ  یضترملا  لوق  امأف 

نیب نإ  یضترملا  لاق  امعن  کلذب و  هاخأ  رمع  یـضری  نأ  باطخلا و  نب  دیز  ظیرقت  دصق  هنأ  بیر  حیحـصف و ال  هتدر  یلع  لدی  ال 
.هلاحم ممتم ال  راشأ  هیلإ  ارهاظ و  اقرف  نیتلتقلا 
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هل لاق  هنإ  لوقیف  هلتق  نع  رذتعی  دلاخ  ناک  لاق  خیراتلا  یف  يربطلا  هظفللا  هذه  يور  دـقف  یبنلا ص  ینعی  کبحاص  کلام  لوق  امأف 
هذه و  ّيربطلا 3:280 } . خیرات  ( 1 ابحاص {  کل  هدـعت  ام  دـلاخ أ و  هل  لاقف  اذـک  اذـک و  لاق  الإ  مکبحاص  لاخإ  ام  هعجاری  وه  و 
دلاخ ناک  اذإف  اهعمـس  اهدـهاش و  نم  اهفرعی  لاوحألا  نئارق  هرکتـسم و  هنأ  الإ  لیوأتلا  یف  جرخم  اهل  ناک  نإ  هیفاج و  هملک  يرمعل 

اکتاف ال ارابج  ناک  هنأ  ملعأ  إطخلا و  نع  ادلاخ  هزنأ  تسل  کلذب و  رذتعا  اله  یـضترملا  لوق  عفدـنا  دـقف  کلذـب  رذـتعی  ناک  دـق 
عقو امم  مظعأ  ءاصیمغلاب  همیذخ  ینب  عم  هللا ص  لوسر  هایح  یف  هنم  عقو  دقل  هسفن و  يوه  بضغلا و  هیلع  هلمحی  امیف  نیدلا  بقاری 
یتح هعمطأ  يذـلا  وه  وفعلا  کلذ  هنع و  ضرعأ  هدـم و  هیلع  بضغ  نأ  دـعب  هللا ص  لوسر  هنع  افع  هریون و  نب  کـلام  قح  یف  هنم 

.حاطبلاب لعف  ام  عوبری  ینبب  لعف 

نماثلا نعطلا 

هتایح لاـح  یف  کـلذ  نم  لـکلا  یلاـعت  هللا  عنم  دـق  هتیب و  یف  هللا ص  لوسر  عم  اـمهنفد  رمع  لاـح  هلاـح و  یف  رثؤی  اـمم  نإ  مهلوق 
. { . بازحألا 53 هروس  ( 2 ْمَُکل {  َنَذُْؤی  ْنَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلَا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  یلاعت ال  هلوقب  تامملا  دعب  فیکف 

تناک یتلا  اهترجح  یه  هشئاعل و  اکلم  ناک  عضوملا  نأب  هاضقلا  یضاق  باجأ 

هروس ( 1 َّنُِکتوـُُیب {  ِیف  َنْرَق  هلوـق َو  یف  کلذـب  نآرقلا  قـطن  دـق  یبـنلا ص و  جاوزـأل  اـکالمأ  تناـک  اـهلک  رجحلا  اـهب و  هـفورعم 
عیقبلا و یف  ینونفداف  یل  نذأت  مل  نإ  لاـق  یتح  عضوملا و  کـلذ  یف  نفدـی  نأ  یف  هشئاـع  نذأتـسا  رمع  نأ  رکذ  و  . { 33: بازحألا

ام لمحی  هجولا  اذه  یلع 

دیعـس ناورم و  نم  ناک  املف  عیقبلا  یفف  كرتی  مل  نإ  هللا ص و  لوسر  بنج  یلإ  نفدی  نأ  یـصوأ  تام  امل  هنأ  نسحلا ع  نع  يور 
 . عیقبلاب نفد  ناک  ام  صاعلا  نب 

اذـهل کلذ  اوحابتـساف  فقولا  مکح  یف  عضوملا  تلعج  اهنأ  هشئاع  نم  ملع  نوکی  نأ  زوجی  هشئاع و  نذإـب  کلذـب  یـصوأ  اـمنإ  و 
یتح لوقلا  رثک  هنفد و  عضوم  یف  اوفلتخا  تام  امل  هنأل ع  رکب  یبأ  لضف  یلع  لدـی  اـم  عضوملا  کـلذ  یف  هنفد ع  یف  لاـق و  هجولا 

یف یضترملا  هلقن  ( 2 کلذ {  یف  فالخلا  لازف  اوتام  ثیح  اونفد  اوتام  اذإ  ءایبنألا  نأ  یلع  لدـی  اـم  لاـق  هنأ  هنع ص  رکب  وبأ  يور 
. { . یفاشلا 424

ام یلع  هشئاع  یلإ  هتایح  یف  لقتنا  نوکی  وأ  هکلم ع  یلع  ایقاب  نوکی  نأ  نم  یبنلا ص  ربق  عضوم  ولخی  ـال  لاـقف  یـضترملا  ضرتعا 
ارمأی نأ  هدـعب  نم  رمعل  رکب و ال  یبأل  لحی  ناک  امف  اثاریم  ناک  نإف  هقدـص  وأ  هدـعب  اثاریم  نوکی  نأ  لخی  مل  لوألا  ناک  نإف  هاعدا 
ادحاو دجن  مل  سابعلا و  ءالؤه و  مهبهذم  یلع  جاوزألا و  هعامج  همطاف و  انبهذم  یلع  مه  نیذلا  هثرولا  ءاضرإ  دعب  الإ  هیف  امهنفدـب 

نأ بجی  ناک  دقف  هقدص  ناک  نإ  هریغ و  نمثب و ال  هنع  هلزنتـسا  ناکملا و ال  اذـه  عایتبا  یلع  هثرولا  ءالؤه  نم  ادـحأ  بطاخ  امهنم 
بجی ناک  دقف  هتایح  یف  لقتنا  ناک  نإ  يرجملا و  اذه  يرجی  امل  عایتبالا  زاج  نإ  اذه  مهنم  هعاتبی  نیملسملا و  هعامج  هنع  یـضری 

نم هداهشب  اهلوقب و ال  اهکلم  یلإ  كدف  لاقتنا  یف  اهنم  عنقی  مل  همطاف ع  نإف  هیف  هجحلا  هلاقتنا و  ببس  رهظی  نأ 

نأ باتکلا  اذه  نم  یضم  امیف  انیب  دق  انأل  ههبشلا  فیعـض  نمف  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  هلوق َو  یف  نهیلإ  تویبلا  هفاضإب  هقلعت  امأف  اهل  دهش 
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َّنُهوُجِرُْخت یلاعت ال  لاق  هرهاظ  هانرکذ  امیف  هظفللا  هذه  لامعتسا  یف  هداعلا  ینکسلا و  یضتقت  امنإ  کلملا و  یضتقت  هفاضإلا ال  هذه 
لک نم  فرظأ  ههبـشأ و  ام  نکلمی و  ثیح  نود  نلزنی  نکـسی و  ثیح  الإ  یلاعت  هللا  دری  مل  و  قالطلا 1 } . هروس  ( 1 َّنِِهتُوُیب {  ْنِم 

مدقت ءیش 

 . صاعلا نب  دیعس  ناورم و  هعنم  یتح  تیبلا  یف  نفدی  نأ  یف  هشئاع  نذأتسا  نسحلا ع  نإ  هلوق 

اهناعأ امهریغ  دیعـس و  ناورم و  نم  هرکذ  نم  لعل  هشئاع و  الإ  نکی  مل  کلذ  نم  نسحلل ع  عناملا  نإف  هرهاظ  هنم  هرباکم  هذـه  نأل 
فیکف لمج  یلع  اموی  لغب و  یلع  اموی  سابع  نبا  لاق  یتح  لغب  یلع  مویلا  کلذ  یف  تجرخ  اهنأ  يور  امهرمأ و  کـلذ  یف  عبتا  و 

دی هکرـش و ال  عضوملا و ال  یف  هل  کلم  نمم ال  هریغ  ناورم و  هنم  عنمی  مهلوق و  یلع  عضوملا  هکلام  یه  کلذ و  یف  هشئاع  نذأـت 
نإ هلوقب  مهلمع  نفدلا و  ثیدح  یبنلا ص  نع  هتیاور  یف  رکب  یبأل  لضف  يأ  بکتری و  ام  حـبقأ } .» :» یفاشلا ( 2 حیبق {  نم  اذه  و 

رکب یبأ  لوقب  لمعی  فیکف ال  همیظعلا  نیدلا  ماکحأ  یف  لدعلا  دحاولا  ربخب  لمعلا  هباحـصأ  باتکلا و  بحاص  بهذـم  نمف  حـص 
عم هنفدـب  هقحلی  هنإف ال  رکب  وبأ  امأ  تلق  یفاشلا 424 } . ( 3 کلذ {  نم  مظعأ  وه  امیف  هنود  وه  نم  لوقب  نولمعی  مه  نفدـلا و  یف 
مل کلذ و  هب  لعف  نمب  ناقحال  مذـلا  مثإلاف و  أطخ  کلذ  ناک  نإف  تیم  وه  سانلا و  هنفد  امنإ  هسفن و  نفد  ام  هنـأل  مذ  لوسرلا ص 
یف نفدـی  نأ  هشئاع  لأس  هنأل  رمع  یلإ  نعطلا  اذـه  هجوتی  نأ  نکمی  دـق  امنإ  هللا ص و  لوسر  عم  نفدـی  نأ  یـصوأ  هنأـب  هنع  تبثی 

جاوزألا رجح  رمأ  یف  هبتشم  يدنع  لوقلا  رکب و  یبأ  هللا ص و  لوسر  عم  هرجحلا 

هؤاسن اهکلم  مأ  یفوت  نأ  یلإ  هللا ص  لوسر  کلم  یلع  تناک  له 

هتانب هئاسن و  رجح  طتخا  دجسملا و  طتخا  بویأ  یبأ  لزنم  نکـس  هنیدملا و  لخد  ءابق و  نم  جرخ  امل  هنأ  خیراوتلا  هب  قطنت  يذلا  و 
.

نوکت نأ  زوجی  هیلع و  فقأ  مل  اممف  تانبلا  جاوزألا و  یلإ  هکلم  نع  اهجورخ  اـمأ  عضاوملل و  کـلاملا  ناـک  هنأ  یلع  لدـی  اذـه  و 
هبهلا و لیبس  یلع  تاجوزلا  نم  هجوز  دی  یف  اهنم  تیب  لک  رقأ  دق  هنأ  هنم ع  هودهاش  امم  لاوحألا و  نئارق  نم  تمهف  دـق  هباحـصلا 
یلع ع الام و  کلمت  نکت  مل  همطاف ع  نأل  کلذک  همطاف ع  تیب  یف  لوقلا  نیعم و  ظفل  هغیـص  کلذ  یف  هنع  لقنی  مل  نإ  هیطعلا و 
هل ناک  نیأ  نمف  هیلإ  هنوعفدی  توقل  مهنیتاسب  یقسی  هدیب  دوهیل  ءاملا  یقتـسی  ناک  هنأ  یتح  هللا ص  لوسر  هایح  یف  اریقف  ناک  اهلعب 

تاعقدم تاریقف  نک  نهنأ  کلذـک  تاجوزلا  نم  ریثک  یف  لوقلا  و  هجوز } .» :» ب ( 1 هتجوز {  وه و  اهیف  نکـسی  هرجح  هب  عاتبی  ام 
تنبلا هوسنلا و  ءالؤه  هنم  کلمتی  نأ  نکمی  هجو  ـالف  نهریغ  هنومیم و  ثراـحلا و  تنب  هیریوج  بطخأ و  نب  ییح  تنب  هیفـص  وحن 

باحـصتساب هتیکلم  یلع  هیقاب  یهف  ـالإ  هتیکلم ع و  نع  تجرخ  اـهنأ  تبث  نإ  اذـه  نهل  اـهبهو  هللا ص  لوسر  نوکی  نأ  ـالإ  رجحلا 
اهنکـسأف عیبرلا  نب  صاـعلا  یبأ  اـهلعبل  هقراـفم  هکم  نم  اهمدـقأ  هنـأل  کلذـک  هللا ص  لوسر  تنب  بنیز  هرجح  یف  لوقلا  لاـحلا و 

مکحلا مادتـسیف  هل ع  اکلم  نظلا  یلع  بلغتی  ام  یـضتقمب  هرجحلا  کلت  نوکت  نأ  دب  الف  لعب  نع  هیلاخ  هدرفنم  هرجح  یف  هنیدـملاب 
عاتبا نوکی  نأ  زوجیف  لام  اذ  ایرثم  ناک  نإف  نامثع  اـتجوز  موثلک  مأ  هیقر و  اـمأ  کـلذ و  نع  اـنلقنی  ـالیلد  دـجن  نأ  یلإ  اـهل  هکلمب 

.اهدعب هیناثلا  مث  امهنم  یلوألا  اهیف  تنکس  هرجح 

طقف ال صیصختلا  یضتقت  امنإ  هفاضإلا  هذه  نأل  يوق  هیلع  یضترملا  ضارتعاف  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  هلوقب َو  هاضقلا  یضاق  جاجتحا  امأف 
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كرت ثرون  نحن ال  هلوق  يور  امل  رکب  وبأ  نوکی  نأ  زوجی  و  قالطلا 1 } . هروس  ( 1 َّنِِهتُوُیب {  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  لاق ال  امک  کیلمتلا 
هینبألا ضرألا و  باقر  یف  فرصتلا  ینکـسلا ال  نهحابأ  يأ  کیلمتلا  نهل ال  عاطقإلا  لیبس  یلع  تنبلا  تاجوزلا و  يدیأ  یف  رجحلا 

هیرق اهنإف  كدف  کلذـک  سیل  تویبلا و  نم  نهجارخإ  حـیبقلا  نجهتملا  نم  ناک  هنأل  هحلـصملا و  نم  کلذ  یف  يأر  امل  تالآلا  و 
اهلاح هبشت  الف  طق  اهتأر  اهلیکوب و ال  اهـسفن و ال  لبق  نم  اهیف  هفرـصتم  همطاف  نکت  مل  هنیدملا و  نع  هجراخ  ریثک  لخن  تاذ  هریبک 

هباحـصلا رکب و  ابأ  لـعلف  ناردـجلا  هریـصق  نیط  نم  هینبم  تناـک  اـهنإف  نهناـمثأ  هرازن  رجحلا و  هذـه  هحاـبإل  اـضیأ  رجحلا و  لاـح 
دنع تنبلا  جاوزألا و  مهس  نم  نوکی  نأ  باسحلا  یضتقی  امم  ریسیلا  ءیشلاب  اهنع  نیملسملا  اوضوع  اهیف و  ءاسنلا  اورقأف  اهورقحتسا 

.ءیفلا همسق 

وبأ ناکف  لوسرلا ع  نفد  یف  يورملا  ربخلا  یف  لوقلا  کلذک  مدقت و  دـقف  هیمأ  ینب  هشئاع و  نم  يرج  ام  نسحلا و  یف  لوقلا  امأ  و 
هیاور هللا ص و  لوسر  هافو  ثیدح  هتثداح  اذإ  هللا  نیدـل  رـصانلا  مایأ  یف  ناک  رومعملا  نزخملا  ردـص  يوسوملا  نب  هللا  هبه  رفظملا 

نم هاور  ام  رکب  یبأ 

هلوق ع

.نوتومی ثیح  نونفدی  ءایبنألا 

هنأ هنم  املع  هتوم  دنع  هعم  وه  نفدی  مث  هتنبا  هرجح  یف  یبنلا ص  نفدیل  تقولا  لاحلا و  یف  ثیدـحلا  اذـه  لعتفا  رکب  ابأ  نأ  فلحی 
هنأ و  .هنم }  أمظ  رعقأ  ءیش  سیل  ّهنأل  ریسی  ءیـش  يأ  ؛ رامحلا ءمظ  ّالإ  هنم  یقب  ام  : لاقی ( 2 رامحلا {  ءمظ  لثم  ـالإ  هرمع  نم  قبی  مل 

عضوم یف  یبنلا ص  نفد  نإ  اهلعب و  دنع  اهترجح  یف  هلاحم  هنفدت ال  هتنبا  نإف  هتنبا  هرجح  یف  یبنلا ص  نفد  اذإ 

ریبدتلا نسح  یـضتقی  امم ال  لیلجلا  ناکملا  اذه  میظعلا و  فرـشلا  اذـهب  زوفلا  اذـه  نأ  يأرف  هدـنع  نفدـی  نأ  هل  أیهتی  امبرف ال  رخآ 
هیلإ هفیلخلا و  وه  راـص  دـق  امیـس و  ـال  هب  اولمعی  ـالأ  هتیاور  دـعب  مهنکمی  ـالف  ربخلا  مهل  يورف  بجاو  هیف  هصرفلا  زاـهتنا  نإ  هتوف و 

اهمرکی و ناک  دق  کلذ و  لثم  یف  هشئاع  یلإ  بغرف  هلاونم  یلع  رمع  جسن  مث  هسفن  یف  ناک  ام  كردأ  ررضلا و  عفنلا و  ناطلـسلا و 
نـسحلل ابجع  او  لوقی  ناک  هتامم و  دعب  هتایح و  یف  اعاطم  ناک  کلذ و  یلإ  هتباجأف  هریغ  ءاطعلا و  یف  تاجوزلا  رئاس  یلع  اهمدـقی 

سانلا دـسح  مهل و  هشئاع  ضغبل  مت  کلذ و ال  هل  أیهت  امل  ذـئموی  هفیلخلا  هوبأ  ناک  ول  هللا  هشئاع و  هرجح  یف  نفدـی  نأ  یف  هعمط  و 
.هنیدملاب عضوم  : بکوک شح  ( 1 بکوک {  شح  یف  نامثع  نفدی  اولاق  اذـهل  مهیلع و  شیرق  نم  مهریغ  هیمأ و  ینب  ؤلامت  مهایإ و 

رـصانلا عضوملا و  هبحاص  هشئاع  هیمأ و  ونب  هنیدـملاب  ءارمألا  هیواعم و  هفیلخلا  فیکف و  هللا ص  لوسر  هرجح  یف  نسحلا  نفدـی  و  { 
.ریثک ئناشلا  لیلق و  مشاه  ینبل 

یقتأ هللا ناک  هنأ  عمس و  ام  الإ  يور  ام  رکب  ابأ  نأ  ملعلاب  اهیبش  انظ  نظأ  ملعأ و  هیلع و  فلحی  رفظملا  وبأ  ناک  امم  هللا  رفغتسأ  انأ  و 
.کلذ نم 

عساتلا نعطلا 

مل هللا ص  لوسر  نأ  هلوـقب  لاـق  نم  وـه و  معزی  ناـک  هنـأل  همعز  یلع  هللا ص  لوـسر  فلاـخف  هفـالخلاب  رمع  یلع  صن  هنإ  مهلوـق 
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.فلختسی

لیفلا بوکر  میرحت  یلع  لدـی  لیفلا ال  بکری  مل  نم  هنأ  امک  فالختـسالا  میرحت  یلع  لدـی  ـال  فلختـسی  مل  هنوک  نأ  باوجلا  و 
هحلـصم و ال فالختـسالا  مهل و  لـیق  نسحی  نأ  بجوف  همیرحتب  صن  دری  مل  هیف و  هرـضم  ـال  هعفنم و  هیف  لـیفلا  بوکر  اولاـق  نإـف 

دقف فلختـسأ  نإ  لاق  هنأ  رمع  نع  يور  دـق  اـهیلإ و  اـقیرط  هنوک  بجوف  هماـمإلا  یلإ  قیرط  هنأ  نوملـسملا  عمجأ  دـق  هیف و  هرـضم 
وهف هیلإ  راشملا  عامتجالا  امأف  هللا ص  لوسر  ینعی  ینم  ریخ  وه  نم  كرت  دقف  كرتأ  نإ  رکب و  ابأ  ینعی  ینم  ریخ  وه  نم  فلختـسا 
ولف هاوس  ءیـشل  رکب ال  یبأ  صن  لجأل  هیلإ  اوداقنا  هماکحأ و  اوذـفنأ  هیلع و  رکب  یبأ  صنب  مامإ  رمع  نأ  یلع  اوعمجأ  هباحـصلا  نأ 
له هدعب  مامإ  یلع  مامإلا  صن  نأ  یف  مشاه  وبأ  یلع و  وبأ  ناخیـشلا  فلتخا  دق  هیلع و  اوقبطأ  امل  همامإلا  یلإ  اقیرط  کلذ  نکی  مل 

اـضرب دحاولا  دقع  يرجم  هیلإ  هدـهع  يرجی  یتح  هعبرأ  هب  یـضری  نأ  نم  دـب  لب ال  یفکی  یلع ال  وبأ  لاقف  هتمامإ  داقعنا  یف  یفکی 
یلإ عجر  هیلع و  صن  امل  هباحصلا  نم  هعامج  رضحأ  رکب  ابأ  نأ  رمع  هعیب  یف  لوقی  امامإ و  کلذب  راص  هعبرأ  اضر  هنراق  اذإف  هعبرأ 
قیرط یلع  ناکل  هلعف  رکب  ابأ  نأ  تبث  ول  هب و  هریغ  اضر  کلذ  یف  یعاری  هصن ع و ال  یفکی  لـب  مشاـه  وبأ  لاـق  کلذـب و  مهاـضر 
هیهارک هیف  رثؤی  مل  اذهل  مهـسوفن و  هب  باطتـسا  دـقف  کلذ  لعف  ناک  نإ  رکب  ابأ  لعل  دـهعلا و  عم  هتمامإ  یف  رثؤی  هنأ  صنلل ال  عبتلا 
عامتجا رکب و ال  یبأ  توم  دـعب  رمعل  هباحـصلا  نم  دـقعلا  فانئتسا  لقنی  مل  هنأ  کلذ  نیبی  اظیلغ و  اظف  انیلع  تیلو  لاـق  نیح  هحلط 

هیلإ رکب  یبأ  دهعب  اوفتکا  مهنأ  یلع  لدف  هب  اضرلا  هل و  هعیبلا  دقعل  هعامج 

رشاعلا نعطلا 

.هفلختسی مل  هنأ  هفارتعا  عم  هتوم  دعب  هایإ  هفالختسال  هللا ص  لوسر  هفیلخب  هسفن  یمس  هنإ  مهلوق 

هل توملا  دنع  هالصلا  یلع  فالختسالا  هتوم و  دنع  هالصلا  یلع  هایإ  هفالختسال  هللا ص  لوسر  هفیلخ  هتمس  هباحـصلا  نأ  باوجلا  و 
ناسنإلا هب  متهی  ام  ایاصولا و  دوهعلا و  اهیف  نوکت  یتلا  لاحلا  یه  توملا  لاح  نأل  هایحلا  لاح  هالـصلا  یلع  فالختـسالا  یلع  هیزم 

امنإ رـضاح و  وه  هنیدملاب و  هالـصلا  یلع  ادحأ  فلختـسا  ام  هللا ص  لوسر  نإف  اضیأ  هقرافملا و  لاح  اهنأل  نیدلا  ایندلا و  رومأ  نم 
رضاح وه ص  مهلک و  سانلاب  هالصلا  یلع  قلطملا  فالختسالا  لصحی  ملف  هنیدملا  نع  هتبیغ  مایأ  اموق  هالصلا  یلع  فلختـسی  ناک 

دعب هللا ص و  لوسر  هفیلخ  هومس  کلذلف  هالـصلا  رمأ  یف  تافالختـسالا  رئاس  یلع  هرهاظ  هیزم  هذه  رکب و  یبأل  الإ  یح  سانلا  نیب 
هوراتخا هباحـصلا  لضافأ  نم  اموق  نأ  تبث  هجح و  همامإلا و  یلإ  الیبس } .» :» ا ( 1 اقیرط {  رایتخالا  نوک  یلع  عامجإلا  نأ  تبث  اذإـف 

لوقیف موق  یلإ  ریـشی  نأ  نیب  نیعم و  صخـش  یلع  لوسرلا ص  صنی  نأ  نیب  قرف  هنأل ال  هللا ص  لوسر  هفیلخ  هنأ  تبث  دقف  هفالخلل 
(. 2  ) هللا ص لوسر  هفیلخ  هیلع  قلطی  نأ  حصی  امهنم  دحاو  لک  نأ  یف  مامإلا  وهف  موقلا  ءالؤه  راتخا  نم 

رشع يداحلا  نعطلا 

.رانلاب دحأ  قرحی  نأ  یبنلا ص  یهن  دق  رانلاب و  یملسلا  هءاجفلا  قرح  هنإ  مهلوق 

هاطعأف هدرلا  لهأ  یف  داهجلا  یلع  هب  يوقتی  احالس  هنم  بلطف  خیراوتلا  باحـصأ  رکذ  امک  رکب  یبأ  یلإ  ءاج  هءاجفلا  نأ  باوجلا  و 
رفظ املف  تجرخ  ثیح  جراوخلا  تلعف  امک  دجو  نم  لک  لتق  اعیمج و  هدرلا  لهأ  نیملسملا و  لاومأ  بهن  قیرطلا و  عطق  جرخ  املف 
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(1 .اندـنع {  یلجلا  ساـیقلاب  ماـعلا  صنلا  صخی  نأ  ماـمإلل  زوـجی  داـسفلا و  لـهأ  نم  هلاـثمأل  اـباهرإ  راـنلاب  هقرح  يأر  رکب  وـبأ  هب 
 { .حضاولا : یلجلا

رشع یناثلا  نعطلا 

نم ناسنإلا  جرخی  نأ  هفینح  یبأ  دـنع  زاج  کلذـل  اولاق و  هترمأ  ام  دـلاخ  نلعفی  لاـقف ال  میلـستلا  لـبق  هالـصلا  یف  ملکت  هنإ  مهلوق 
 . هفینح وبأ  جتحا  اذهب  میلست و  نود  نم  هالصلا  تادسفم  نم  هریغ  مالکلاب و  هالصلا 

ثیدحلا و اذه  لجأل  هیلإ  بهذ  ام  یلإ  بهذی  ملف  هفینح  وبأ  امأ  تبثت و  مل  هیمامإلا و  اهب  درفتت  یتلا  رابخألا  نم  اذه  نأ  باوجلا  و 
مامتلا و لبق  اهلطبی  کلذل  اهدض و  وه  لب  اهناکرأ  نم  اهراکذأ و ال  هالصلا و  نم  وه  سیل  یمدآ و  باطخ  میلـستلا  نأب  جتحا  امنإ 

عفر یلإ  هبـسنلاب  دادضألا  عیمج  هالـصلل و  دض  هنأ  یلع  لدف  میلـست  ریغ  نم  موقی  لب  مامإلا  مالـسل  اعبت  قوبـسملا  ملـسی  کلذـل ال 
یف لکلا  يوتسا  کلذل  هدحاو و  هریتو  یلع  دضلا 

ناک ول  دیعب و  رمأ  هالـصلا  یف  رکب  یبأ  مالک  ببـس  نم  موقلا  هرکذی  ام  مامتلا و  دـعب  ءاهتنالا  یف  لکلا  يوتـسیف  مامتلا  لبق  لاطبإلا 
.لعافلا نم  دحأ  ملعی  هتیب و ال  یف  الیل  مئان  وه  فورعملا و  صخشلاب  لعفلا  کلذ  لعفی  نأ  دلاخ  رمأل  کلذ  دیری  رکب  وبأ 

رشع ثلاثلا  نعطلا 

هایمر امهب  رم  املف  الیل  هعم  رخآ  وه و  هل  نمکف  هدابع  نب  دعـس  لتقی  نأ  هرمأی  ماشلا  یلع  وه  دیلولا و  نب  دلاخ  یلإ  بتک  هنإ  مهلوق 
جرزخلا دیس  انلتق  نحن  نیتیبب  ءام  اهیف  كانه  رئب  یف  ادعس  ایقلأ  نأ  دعب  لیللا  مالظ  یف  دلاخ  بحاص  فته  هالتقف و 

هوبلطف فتاهلا  کـلذ  مهنم  موق  عمـس  دـق  ادعـس و  اودـقف  ساـنلا  حبـصأ  اـملف  ادعـس  تلتق  نجلا  نأ  نجلا و  رعـش  کـلذ  نأ  مهوی 
مصاخی نأ  ایلع  عنم  ام  هلأس  لئاسل  قاطلا  ناطیش  لاق  نجلا و  سیـسم  اذه  اولاقف  رـضخا  دق  رئبلا و  کلت  یف  مایأ  هثالث  دعب  هودجوف 

.نجلا هلتقت  نأ  فاخ  یخأ  نبا  ای  لاقف  هفالخلا  یف  رکب  ابأ 

رشبلا و رعـش  رعـشلا  اذه  نأ  هولتق و  رـشبلا  نأ  باترأ  نجلا و ال  رعـش  اذه  نأ  ادعـس و ال  تلتق  نجلا  نأ  دقتعأ  الف  انأ  امأ  باوجلا  و 
مثإلا نوکیف  هاشاح  رکب و  ابأ  کلذب  یـضریل  هسفن  ءاقلت  نم  هلعف  نوکی  نأ  دعبتـسأ  ادلاخ و ال  رمأ  رکب  ابأ  نأ  يدنع  تبثی  مل  نکل 

یلع

.دیعبب دلاخ  لاعفأ  نم  کلذ  ام  همثإ و  نم  ءيرب  رکب  وبأ  دلاخ و 

رشع عبارلا  نعطلا 

تیب لاومأ  فراصم  نأل  زوجی  کـلذ ال  اولاـق و  مهارد  هثـالث  موی  لـک  هرجأ  لاـملا  تیب  یلع  هسفنل  عطق  فلختـسا  اـمل  هنإ  مهلوق 
.مامإلل هرجأ  اهیف  رکذی  مل  نیملسملا 
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تفـصنأ ول  هیمامإلا  نأ  ملعا  نیلماعلا و  نم  رکب  وبأ  اهیلع و  نیلماعلا  تاقدـصلا  لاومأ  فرـصم  هلمج  یف  لعج  یلاعت  هنأ  باوجلا  و 
هیبصعلا ال نکل  هبلاـثم و  و  هبویع } .» :» ا ( 1 هیواسم {  نم  نوکی  نأ  نم  یلوأ  رکب  یبأ  بقاـنم  نم  نوکی  نأـب  نعطلا  اذـه  نأ  تأرل 

.اهیف هلیح 

رشع سماخلا  نعطلا 

انتأی نآرقلا و ال  عمج  یلع  نومزاع  انإف  هب  انتأیلف  هللا  مالک  نم  ءیش  هدنع  ناک  نم  هنیدملا  یف  هیدانم  خرص  فلختسا  امل  هنإ  مهلوق 
.لدع يدهاش  یلإ  هجاح  يأف  رشبلا  هحاصف  نع  هتحاصفب  ناب  دق  نآرقلا  نأل  أطخ  اذه  اولاق و  لدع  ادهاش  هعم  الإ و  هنم  ءیشب 

لعج نم  نأ  یلع  هتحاصفب  ازجعم  سیل  مهدنع  نآرقلا  نأل  نعطلا  اذه  مهل  حصی  هعیشلا ال  نم  هعبات  نم  یـضترملا و  نأ  باوجلا  و 
هروسلا ـال  نآرقلا  نم  هیآ  لـک  بلط  اـمنإ  رکب  وـبأ  هحاـصفلا و  یف  هزجعم  یه  نآرقلا  نم  هیآ  لـک  نإ  لـقی  مل  هحاـصفلل  هتزجعم 

دهاش هعم  نکی  مل  نیتیآ و  وأ  هیآ  ناسنإ  رـضحأ  ول  هنإف  اـضیأ  اـهیف و  هحاـصفلا  قیرط  نم  زاـجعإلا  ققحتی  یتلا  اـهلامک  اـهمامتب و 
هغلاب هحاصفلا  یف  هذه  له  برعلا  فلتخت  امبرف 

وبأ رهظتـساف  عازنلا  عقی  رمألا و  سبتلی  ناکف  زاجعإلا  دـح  یلإ  هغلاـب  ریغ  هتوبثب  برعلا  مـالک  نم  هتباـث  یه  مأ  یلکلا  زاـجعإلا  غلبم 
[ ِباَتِْکلا اَذَه  ْنِم   ] نآرقلا َو نم  مالکلا  کلذ  نأ  تبث  هرهاظلا  هحاصفلا  یلإ  هداهشلا  تمضنا  اذإ  هنأل  ادیکأت  دوهشلا  بلطب  رکب 

يِذَّلا يَدُْهلا  ِهِیف َو  ْمُه  يِذَّلا  ُمِِهلَالَـض  ْنِم  یِّنِإ  ُتْشَحْوَتْـسا َو  ُْتَیلَاب َو َال  اَم  اَهِّلُک  ِضْرَْألا  ُعَالِط  ْمُه  ًادِحاَو َو  ْمُُهتیَِقل  َْول  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ُْهنِم 
[ ِنْسُِحل  ] ٌقاَتْشَُمل َو ِهَّللا  ِءاَِقل  َیلِإ  یِّنِإ  یِّبَر َو  ْنِم  ٍنیِقَی  یِسْفَن َو  ْنِم  ٍهَریَِصب  یَلََعل  ِْهیَلَع  اَنَأ 

[ َهَّمُْألا ِهِذَه   ] َِیلَی ْنَأ  یَسآ  ِینَّنَِکل  ٍجاَر َو  ٌرِظَْتنَُمل  ِِهباََوث  ِنْسُح 

َبِرَش ْدَق  يِذَّلا  ُمُْهنِم  َّنِإَف  ًابْزِح  َنیِقِساَْفلا  ًابْرَح َو  َنیِِحلاَّصلا  ًالَوَخ َو  ُهَداَبِع  ًالَوُد َو  ِهَّللا  َلاَم  اوُذِخَّتَیَف  اَهُراَُّجف  اَهُؤاَهَفُـس َو  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  َْرمَأ 
ُتْرَثْکَأ اَـم  َکـِلَذ  َـال  ْوَلَف  ُخـِئاَضَّرلا  ِمَالْـسِْإلَا  یَلَع  َُهل  ْتَخِـضُر  یَّتَح  ِْملُْـسی  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َّنِإ  ِمَالْـسِْإلَا َو  ِیف  ًاّدَـح  َدـِلُج  َماَرَْحلا َو  ُمُکِیف 

ِدَق ْمُکِراَْصمَأ  َیلِإ  ْتَصَقَْتنا َو  ِدَـق  ْمُِکفاَرْطَأ  َیلِإ  َنْوَرَت  ُْمْتیَنَو َأ َال  ُْمْتَیبَأ َو  ْذِإ  ْمُُکتْکَرََتل  ْمُکَـضیِرْحَت َو  ْمُکَعْمَج َو  ْمُکَبِینْأَـت َو  ْمُکَبِیلْأَـت َو 
ِفْـسَْخلِاب اوُّرُِقتَف  ِضْرَْألا  َیلِإ  اُولَقاَّثَت  ْمُکِّوُدَع َو َال  ِلاَِتق  َیلِإ  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُرِْفنا  يَْزُغت  ْمُکِدَِالب  َیلِإ  يَوُْزت َو  ْمُکِِکلاَمَم  َیلِإ  ْتَِحُتْتفا َو 

 . ُمَالَّسلا ُْهنَع َو  ْمَُنی  َْمل  َماَن  ْنَم  ُقِرَْألا َو  ِبْرَْحلا  اَخَأ  َّنِإ  َّسَخَْألا َو  ُمُُکبیِصَن  َنوُکَی  ِّلُّذلِاب َو  اوُءَّوَبَت  َو 

ضرألا عالط 

 . علطملا لوه  نم  هب  تیدتفال  ابهذ  ضرألا  عالط  یل  نأ  ول  رمع  لوق  هنم  اهؤلم و 

 . نزحأ یسآ  و 

.موللا دشأ  بینأتلا  هب و  مکءارغإ  مکضیرحت و  مکبیلأت  ترثکأ  و 
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متینو و 

 . ضبقت يأ  يوزت  مککلامم  مترتف و  متفعض و 

اولقاثت و ال 

هلوق ع لثم  مانی و  يذلا ال  قرألا  هب و  اوعجرت  لذلاب  اوءوبت  هل و  اوربصت  میضلاب و  اوفرتعت  فسخلاب  اورقت  اولقاثتت و  هلـصأ  دیدشتلاب 
رئاثب تدرأ  ام  كرد  رعاشلا هللا  لوق  هنع  منی  مل  مان  نم 

عمج : تارتلا ( 1 ءیش {  نع  هب  عناصی  ناسنإلا  هاطعی  لیلق  ءیـش  هخیـضرلا  هیواعمف و  خئاضرلا  مالـسإلا  یلع  هل  تخـضر  يذلا  امأف 
تعفد ءاشو  لامجب  هعاطلا  مالسإلا و  یف  اوبغر  نیذلا  مهبولق  هفلؤملا  نم  هنأل  کلذ  رجألاک و  هنم  بلطی  .رأثلاب }  ذخألا  یه  ؛و  هرت

نب ماشه  نب  ثراحلا  ورمع و  نب  لیهـس  مازح و  نب  میکح  نایفـس و  یبأ  امهیبأ  دـیزی و  هیخأ  هیواعمک و  نوفورعم  موق  مه  مهیلإ و 
نب عرقألا  نصح و  نب  هنییع  یحمجلا و  بهو  نب  ریمع  هیمأ و  نب  ناوفص  قیرـش و  نب  سنخألا  يزعلا و  دبع  نب  بطیوح  هریغملا و 

.ملع نیقی و  نع  لصأ و ال  نع  نکی  مل  هیوایندلا و  ضارغألا  عمطلل و  ءالؤه  مالسإ  ناک  مهریغ و  سادرم و  نب  سابع  سباح و 

باحـصأ حـتفلا و  دـعب  ملـسی  مل  ارمع  نأل  حیحـصب  سیل  صاـعلا و  نب  ورمع  خـئاضرلا  مهل  تخـضر  هلوقب  ینع  يدـنوارلا  لاـق  و 
نکی مل  هنأ  الإ  اضیأ  الوخدم  ناک  ورمع  مالـسإ  نإ  يرمعل  نینح و  مئانغب  مالـسإلا  یلع  اوعنوص  حتفلا  دعب  اوملـسأ  مهلک  خئاضرلا 
أطخأ هبعش و  نب  هریغملا  وه  يدنوارلا  لاق  دقف  مالسإلا  دح  یف  دلج  مارحلا و  برش  يذلا  امأف  رخآ  ینعمل  ناک  امنإ  هخیـضر و  نع 
اـضیأ یفوتـسم و  هریغملا  ربخ  مدقت  دـق  رمخلا و  برـش  یف  رکذ  هریغملل  رجی  مل  دـحی و  مل  ینزلاب و  مهتا  امنإ  هریغملا  نأل  لاق  امیف 
دیلولا یلع ع  هانع  يذلا  هبابرأ و  نفلا  اذه  فرعی  امنإ  اذهل  يدنوارلل و  ام  یلع ع و  عم  هیواعم و ال  عم  نیفص  دهشی  مل  هریغملا  نإف 

هبرح یلع  ماشلا  لهأ  هیواعمل و  اضیرحت  مهغلبأ  هیلع و  سانلا  دشأ  ناک  طیعم و  یبأ  نب  هبقع  نب 

 [ هبقع نب  دیلولا  رابخأ  ]

ببس ناک  جرفلا  وبأ  لاق  یناهفصألا  نیسحلا  نب  یلع  جرفلا  یبأل  یناغألا  باتک  نم  الوقنم  رمخلا  هبرـش  دیلولا و  ربخ  رکذن  نحن  و 
نب زیزعلا  دبع  ینثدح  لاق  هبش  نب  رمع  انثدح  لاق  يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  هب  ینثدح  ام  نامثعل  هفوکلا  هبقع  نب  دیلولا  هرامإ 
دبع نب  سابعلا  الإ  هریرـس  یلع  ناـمثع  عم  سلجی  نکی  مل  لاـق  هیبأ  نع  دیعـس  نب  ورمع  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  نع  میکح  نب  دـمحم 

لبقأف مهنم  ادـحاو  نامثع و  الإ  عسی  هریرـس  نکی  مل  هبقع و  نب  دـیلولا  صاـعلا و  یبأ  نب  مکحلا  برح و  نب  نایفـس  وبأ  بلطملا و 
ریمأ ای  هللا  دیلولا و  لاق  مکحلا  ماق  املف  هسلجم  نع  هل  لحرف  دیلولا  یلإ  نامثع  أموأف  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  ءاجف  سلجف  اموی  دیلولا 

دیلولا نامثع و  مع  مکحلا  ناک  کمأ و  نبا  یلع  کمع  نبا  ترثآ  کـتیأر  نیح  اـمهتلق  ناـتیب  يردـص  یف  جـلجلت  دـقل  نینمؤملا 
هاخأ

هبارق یفلز  ءرملا  معل  تیأر  لاقف  ناتیبلا  امف  شیرق  خیش  مکحلا  نإ  نامثع  لاقف  همأل 

یف و  (. یساس یناغألا 4:174( ( 1 اهیلإ {  هجرخأـف  هفوکلا  کـتیلو  دـق  لاـق  ناـمثع و  هل  قرف  لاـق  ناـمثع  ینبا  ادـلاخ  ارمع و  ینعی 
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«. { . جرخأف د«

«. ناذاز نع  یف د« ( 2 نبا {  نع  انباحصأ  ضعب  ینثدح  لاق  هبـش  نب  رمع  ینثدح  لاق  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
ام لاقف و  رمأ  دق  هنأ  ملعی  مل  همودقب و  ربخأف  صاقو  یبأ  نب  دعس  اهیلع  اهمدق و  هفوکلا  هبقع  نب  دیلولا  نامثع  یلو  امل  لاق  بأد  { 

دعس یلع  نذأتساف  راهنلا  فصن  هءاج  نأ  ثبلی  ملف  هرمأ  نم  ائیش  رکنن  انـسل  كانه و  سانلا  ثدحی  وهف  قوسلا  یف  فقو  اولاق  عنص 
ادـیرب تئج  كاذ أ  یلع  لاق و  کترایز  تببحأ  لاق  بهو  ابأ  ای  کمدـقأ  ام  دعـس  هل  لاقف  هعم  سلج  هرمإلاب و  هیلع  ملـسف  هل  نذأف 

دعـس تکـسف  هفوکلا  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ینلمعتـسا  دق  هیلإ و  ینوحرـسف  مهلمع  یلإ  اوجاتحا  موقلا  نکل  کلذ و  نم  نزرأ  انأ  لاق 
مویلا دهشی  مل  ئرما  محلب  يرشبأ  عابض و  ینیرج  ینیلک و  لاق  مث  كدعب  اندسف  مأ  اندعب  تحلص  يردأ أ  ام  هللا  لاق ال و  مث  الیوط 

.هرصان

ترمأ دـقل  هللا  معن و  ملعت  اـمل  كاذ  عدأ  ینکل  کـتبجأل و  تئـش  ول  هل و  يورأ  کـنم و  رعـشلل  لوقأ  اـنأل  هللا  اـمأ و  دـیلولا  لاـقف 
مهیف هملکف  هب  نوثیغتـسی  دعـس  یلإ  اوبتکف  مهیلع  قیـض  مهـسبحف و  دعـس  لامع  یلإ  ثعب  مث  کلامع  رمأ  یف  رظنلا  کتبـساحمب و 

(. { . یساس یناغألا 4:175،176( ( 3 مهلیبس {  یلخف  معن  لاق  عضوم  كدنع  فورعملل  هل أ و  لاقف 

لاق بشوح  نب  ماوعلا  نع  میـشه  نع  یلهابلا  رکب  یبأ  نع  رمع  ینثدـح  و  .ّيرهوجلا }  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  وه  ( 1 دمحأ {  لاق 
هادغتی کلملا  هنإف  قاحسإ  ابأ  ای  نعزجت  لاقف ال  كدعب  انقمح  مأ  اندعب  تسک  يردأ  ام  هللا  دعس و  هل  لاق  دعس  یلع  دیلولا  مدق  امل 

. { . یناغألا 4:176 ( 2 اکلم {  هنولعجتس  هللا  مکارأ و  دعس  لاقف  نورخآ  هاشعتی  موق و 

یلـص لاق  بذوش  نبا  نع  هعیبر  نب  هرمـض  نع  فورعم  نب  نوراه  ینثدـح  لاق  رمع  ینثدـح  لاـق  دـمحأ  انثدـح  جرفلا و  وبأ  لاـق 
 } مویلا ذنم  هدایز  یف  کعم  انلز  ام  دوعـسم  نب  هللا  دبع  لاقف  مکدیزأ  لاقف  مهیلإ  تفتلا  مث  تاعکر  عبرأ  هادغلا  هفوکلا  لهأب  دیلولا 

. { . یناغألا 4:176 ( 3

لاق لاق  یبعـشلا  نع  حـلجألا  نع  ریرج  انثدـح  لاق  دـیمح  نب  دـمحم  انثدـح  لاق  رمع  انثدـح  لاق  دـمحأ  ینثدـح  جرفلا و  وبأ  لاـق 
هبر یقلی  موی  هئیطحلا  دهش  دیلولا  رکذی  هئیطحلا 

اهیف داز  هالصلا و  یف  ملکت  اضیأ  هئیطحلا  لاق  و 

یبلکلا و نب  ماشه  هدیبع و  وبأ  لاق  لاق  یبأ  ینثدح  لاق  قاحسإ  نب  دامح  انثدح  لاق  عیکو  فلخ  نب  دمحم  انربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
مث تاعکر  عبرأ  مهب  یلصف  عماجلا  دجسملا  یف  حبصلا  مهب  یلصیل  ماق  هفوکلاب و  برشف  رمخلا  برـشی  ایناز  دیلولا  ناک  یعمـصألا 

.اباش تباش و  ام  دعب  ابابرلا  بلقلا  قلع  هالصلا  یف  هتوص  اعفار  مهب  أرق  نأ  دعب  بارحملا  یف  أیقت  مکدیزأ و  لاقف  مهیلإ  تفتلا 

املف دحلا  هبرضی  نأ  نیملسملا  نم  الجر  رمأف  هب  یتأف  رمخلا  برشب  هیلع  اودهـش  هربخب و  هوربخأف  نامثع  یلإ  هفوکلا  لهأ  صخـشف 
لاقف هدـیب  هدـحف  هیلإ  ماقف  دـحلا  لطعی  نأ  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  فاخف  هکرتف  نینمؤملا  ریمأ  نم  یتبارق  هللا و  کتدـشن  لاق  هنم  اند 

هنم غرف  هبرض و  املف  دودحلا  مهلیطعتل  لیئارسإ  ونب  کله  امنإف  بهو  ابأ  تکـسا  نینمؤملا ع  ریمأ  لاقف  هبارقلا  هللا و  کتدشن  دیلولا 
.ادالج اهدعب  شیرق  ینوعدتل  لاق 
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نع مهضرت  الف  روزب  یلع  اودهـش  دق  مهنإ  مهللا  دلجف  هیلع  اودهـش  ام  دعب  دیلولا  لاق  لاق  ریبزلا  نب  بعـصم  ینثدح  قاحـسإ و  لاق 
رذعلاب قحأ  دیلولا  نأ  هبر  یقلی  نیح  هئیطحلا  دهش  دیلولل  احدم  اهلعجف  هتایبأ  هئیطحلا  سکع  دق  لاق و  اریمأ  مهنع  ضرت  ریمأ و ال 

ول تیرج و  ذإ  کنانع  اوفک 

ءاضق یلع  ناک  جاجعلا و  یبأ  دـنع  لجر  دهـش  لاق  هبـش  نب  رمع  نع  هطخب  بابرلا  نب  نوراه  باتک  نم  تخـسن  جرفلا و  وبأ  لاـق 
هنإ ال یضاقلا  اهیأ  هللا  كزعأ  یطیعملا  وه  هیلع و  دوهـشملا  لاقف  نارکـس  دهاشلا  ناک  هداهـشب و  نییطیعملا  نم  لجر  یلع  هرـصبلا 

.اباش تباش و  ام  دعب  ابابرلا  بلقلا  قلع  لاقف  أرقاف  لاق  نسحأ  یلب  دهاشلا  لاقف  نآرقلا  نم  ائیش  أرقی  نأ  رکسلا  نم  نسحی 

نم مالکلا  اذه  نأ  نظف  قمحأ  جاجعلا  وبأ  ناک  هالـصلا و  یف  دـیلولا  هلاق  ام  یکحی  کلذـب و  یناغألا 4:176،177 } . ( 1 نجمی { 
؛و نجاملا هنم  ؛و  هتبقاع ام  يردی  الوق ال  لوقی  : نجمی ( 2 نولمعت {  نوملعت و ال  مک  مکلیو  هلوسر  هللا و  قدـص  لوقی  لعجف  نآرقلا 

«. { . نجامت اّمنإ  و  :» یناغألا یف 

نع هفیلخ  نب  رطف  نع  مالـس  نب  كرابم  نع  ینئادملا  نع  هبـش  نب  رمع  انثدـح  لاق  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
مل اـموی و  اءاـجف  عروم  وبأ  يدزـألا و  بنیز  وبأ  مهنم  هبقع  نب  دـیلولا  هرثع  نوبلطتی  هفوکلا  لـهأ  نم  ساـن  ناـک  لاـق  یحـضلا  یبأ 
یلع هاعضو  یتح  نارکس  وه  هالمتحاف و  ءیقی  هادجوف  رادلا  امحتقاف  برـشی  هنأ  املع  یتح  افطلتف  هنع  الأسف  هالـصلا  دیلولا  رـضحی 

کیلع الخد  نیلجر  انیأر  دق  يردن و  اولاقف ال  هلهأ  هنع  لأسف  همتاخ  دقتفاف  قافأف  هدی  نم  همتاخ  اذخأ  هریرس و 

رخـآلا هجولا و  نسح  لاوط  .رمـسألا }  : مدـآلا ( 1 مدآ {  امهدـحأ  اولاقف  یل  امهوفـص  لاقف  كریرـس  یلع  كاعـضوف  كـالمتحاف 
 . عروم وبأ  اذه  بنیز و  وبأ  اذه  لاقف  .ناملع }  هل  عبرم  دوسأ  ءاسک  : هصیمخلا ( 2 هصیمخ {  هیلع  عوبرم  ضیرع 

ریمأ یلإ  اوصخـشأ  اولاقف  مهوربخأف  امهریغ  يرکبلا و  دیزی  نب  همقلع  يدسألا و  شیبح  نب  هللا  دبع  هبحاص  بنیز و  وبأ  یقل  لاق و 
نم کیلإ  هوجرخم  نحن  رمأ و  یف  كانئج  انإ  اولاقف  هیلإ  اوصخـشف  هیخأ  یف  مکلوق  لـبقی  ـال  هنإ  مهـضعب  لاـق  هوملعأـف و  نینمؤملا 

وه ال هدی و  نم  هانذـخأ  همتاخ  اذـه  اهبرـش و  رمخ  نم  نارکـس  وه  دـیلولا و  انیأر  اولاق  وه  ام  لاق و  هلبقت  کنإ ال  لیق  دـق  انقانعأ و 
مدقف دیلولا  یلإ  نامثع  بتکف  هتددح  هنم  رضحمب  هیلع  اودهـش  اذإف  هصخـشت  نأ  يرأ  لاقف  هربخأف  یلع ع  یلإ  نامثع  لسرأف  لقعی 

هدلجاف نسحلا  ابأ  ای  مق  یلعل ع  نامثع  لاقف  يرعـشألا  کلام  نب  دعـس  يدزألا و  بدـنج  عروم و  وبأ  بنیز و  وبأ  هیلع  دهـشف  هیلع 
هبرـضف هبرـضاف  مق  رفعج  نب  هللا  دـبعل  یلع  لاقف  كریغ  کیفکی  اذـهل  کل و  ام  نسحلا  لاقف  هبرـضاف  مق  هنبا  نسحلل  یلع ع  لاقف 

غلب املف  ناسأر  هل  ریس  اهیف  .اههبشأ }  ام  هزاکع و  وأ  هعرقم  وأ  اصع  نم  هکسمأف  هدیب  ناسنإلا  هرصتخا  ام  : هرـصخملا ( 3 هرصخمب { 
.کبسح لاق  نیعبرأ 

یلإ هفوکلا  لهأ  نم  طهر  جرخ  لاق  يرهزلا  نع  یصاقولا  نع  ینئادملا  ینثدح  لاق  رمع  انثدح  لاق  دمحأ  ینثدح  جرفلا و  وبأ  لاق 
حبـصأ هشئاعب و  اوراجتـساف  مکب  نلکنأل  مکل  تحبـصأ  نئل  لطابلاب  هامر  هریمأ  یلع  لجر  بضغ  املک  لاقف أ  دیلولا  رمأ  یف  نامثع 
تعفرف تعمسف  هشئاع  تیب  الإ  أجلم  اهقارم  قارعلا و  قاسف  دجی  ام  لاقف أ  هظلغلا  ضعب  هیف  امالک  اتوص و  اهترجح  نم  عمسف  نامثع 

نم تنـسحأ و  دق  لئاق  نمف  دجـسملا  اوئلم  یتح  اوءاجف  سانلا  عماست  لعنلا و  اذـه  بحاص  هنـس  تکرت  تلاق  هللا ص و  لوسر  لعن 
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اومصاخت یتح  اذهل  ءاسنلل و  ام  لئاق 

مهنع كاخأ  لزعا  دودـحلا و  لطعت  هللا و ال  قتا  هل  اولاقف  نامثع  یلع  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  طهر  لخد  لاعنلاب و  اوبراـضت  و 
قارولا رطم  نع  یجانلا  دمحم  یبأ  نع  ینئادملا  نع  رمع  ینثدـح  لاق  دـمحأ  انثدـح  جرفلا  وبأ  لاق  یناغألا 4:178 } . ( 1 لعفف { 

لاقف أ سانلا  یلإ  هالصلا  یف  تفتلاف  دیلولا  فلخ  هادغلا  هالص  تیلص  ینإ  نامثعل  لاقف  هنیدملا  یلإ  هفوکلا  لهأ  نم  لجر  مدق  لاق 
(2 دوهشلا {  تبرض  دودحلا و  تلطع  سانلا  لاقف  لجرلا  نامثع  برضف  رمخلا  هحئار  هنم  انممـش  اطاشن و  مویلا  دجأ  ینإف  مکدیزأ 

. { . یناغألا 4:178

نامثع دنع  دیلولا  یلع  دهـش  امل  لاق  هثدح  نم  ضعب  نع  یلهابلا  رکب  وبأ  انثدح  لاق  رمع  انثدح  لاق  دمحأ  انثدـح  جرفلا و  وبأ  لاق 
مهب قوسی  اموی  دیلولا  لزنف  یئاطلا  متاح  نب  يدع  مهنم  هنورذعی  موق  هعم  جرخ  جرخف و  صوخشلاب  هرمأی  هیلإ  بتک  رمخلا  برـشب 
فزع فاص و  قتعم  نم  تاوشنلا  و  .ریسلا }  نم  برـض  وه  و  ؛» فاجیإلا :» یناغألا ( 3 فاقحألا {  انیسن  دق  انبـسحت  لاق ال  زجتراف و 

.فازع انیلع  تانیق 

. { . یناغألا 4:178،179 ( 4 مقأف {  نذإ  انب  بهذت  نیأف  يدع  لاقف 

نامثع دنع  دیلولا  یلع  دهـش  نمیف  تنک  لاق  يدزألا  بدنج  نع  یبعـشلا  نع  هلاجر  نع  رمع  نع  دـمحأ  يور  دـق  جرفلا و  وبأ  لاق 
کل ام  هنبا  نسحلا  لوق  هایإ و  یلع ع  برض  و  یناغألا 4:179 } . ( 5 ربخلا {  یقاب  رکذ  مث  نامثع  هسبح  هداهشلا  هیلع  انممتتسا  املف 

نیملسملا نم  لاق  وأ  املسم  نذإ  تسل  یلع ع  لاق  هیف و  داز  اذهل و  و 

رمأف دحلا  هیلع  مقأف  کمع  نبا  کنود  یلعل ع  نامثع  لاق  تمت  امل  هداهشلا  نأ  هلاجر  نع  رمع  نع  دمحأ  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
هدـلجاف رفعج  نب  هللا  دـبع  ای  مق  تزجع  تنهو و  تفعـض و  لب  یلع ع  لاقف  كریغ  کیفکی  لاقف  لـعفی  ملف  نسحلا ع  هنبا  یلع ع 

نیعبرأ و رکب  وبأ  دـلج  نیعبرأ و  هللا ص  لوسر  دـلج  کبـسح  کسمأ  یلع ع  هل  لاقف  نیعبرأ  غلب  یتح  دـعی  یلع ع  هدـلجف و  ماقف 
هنس لک  نینامث و  رمع  اهلمک 

. { . یناغألا 4:179 ( 1 } 

میهاربإ اضیأ  کلذب  ینربخأ  لاق و  دیعـس  نب  دلاخ  نع  میکح  نب  دمحم  نب  هللا  دـبع  نع  رمع  نع  دـمحأ  ینثدـح  جرفلا و  وبأ  لاق 
کنلتقیل موق  هداهشب  مویلا  ینبرضتل  کنإ  لاق  دحلا  دیلولا  نامثع  برـض  امل  اعیمج  اولاق  ملـسم  نب  هللا  دبع  نع  بویأ  نب  دمحم  نب 

. { . یناغألا 4:179 ( 2 الباق {  اماع 

دیعـس و نب  دلاخ  نع  میکح  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نع  هبـش  نب  رمع  نع  يرهوجلا  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  ینثدـح  جرفلا و  وبأ  لاق 
مأ یه  يورأ  ؛و  هبقع نب  دـیلولا  وـه  ، يورأ نـبا  ( 3 امیدـن {  یئاطلا  دـیبز  وبأ  ناک  اعیمج  اولاـق  هللا  دـبع  نع  میهاربإ  اـضیأ  ینربخأ 

دیبز وبأ  لاقف  الوزعم  هفوکلا  نع  جرخ  رمخلا  نم  رکـسلاب  هیلع  اودهـش  املف  هفوکلا  هتیالو  مایأ  هبقع  نب  دـیلولل  .نافع }  نب  ناـمثع 
رهظ یلع  یشمت  نأ  ریعلا  يری  نم  هتمادن  همایأ و  رکذتی 
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ورمع مأ  ای  نیملعت  ام  دعب 

یبأ نب  لیقع  راد  هلزنأف  دـیبز  وبأ  هیلع  مدـق  هفوکلا  هبقع  نب  دـیلولا  مدـق  امل  لاق  رمع  ینثدـح  لاق  دـمحأ  ینثدـح  جرفلا و  وبأ  لاق 
یتلا یه  دجسملا و  باب  یلع  بلاط 

هلعجیف دجسملا  قرتخی  ینارصن  وه  هراد و  نم  هیلإ  جرخی  ناک  دیبز  ابأ  نأ  هفوکلا  لهأ  هیلع  هب  جتحا  امم  ناکف  یطبقلا  رادب  فرعت 
. { . یناغألا 4:180 ( 1 اقیرط { 

دفو دـیبز  ابأ  نأ  یبارعألا  نبا  نع  بیبح  نبا  نع  هللا  دـیبع  یمع  ینثدـح  لاق  يدـیزیلا  سابعلا  نب  دـمحم  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
هل اهبهوف  هنم  اهبهوتـسا  دجـسملا و  باب  دـنع  بلاط  یبأ  نب  لیقع  راد  دـیلولا  هلزنأف  هفوکلا  یلع  ناـمثع  هلمعتـسا  نیح  دـیلولا  یلع 

برشی هدنع و  رمسیف  دیلولا  یلإ  دجسملا  قشی  یتح  هراد  نم  جرخی  ناک  دیبز  ابأ  نأل  هفوکلا  لهأ  نم  هیلع  نعطلا  لوأ  کلذ  ناکف 
هیف رعش  هنع  هغلبف  بلغت  ینب  تاقدص  دیلولا  یلو  نامثع  ناک  دق  لاق و  هیلع  مههبن  كاذف  نارکس  وه  دجسملا و  قشیف  جرخی  هعم و 
نب عیبرلا  لمعتـسا  دیلولا  ناک  دق  ریثک و  رعـشب  دیبز  وبأ  هحدـم  هبرق و  یئاطلا و  دـیبز  ابأ  صتخا  هفوکلا  هالو  املف  لاق  هلزعف  هعالخ 

بلغت ینب  یف  دیبز  وبأ  ناک  هریزجلا و  تبدجأف  هریحلا  رهظ  هریزجلا و  نیب  امیف  یمحلا  یلع  یئاطلا  مال  نب  هثراح  نب  سوأ  نب  يرم 
دیبز وبأ  یتأف  تلعف  كدـحو  کیعرأ  تئـش  نإ  دـیبز  یبأل  لاق  مهعنم و  يرم و  نب  عیبرلا  مهیلع  یبأف  مهیعریل  مهلبإب  جرخف  ـالزان 

نب عیبرلا  نم  اهذـخأ  یمح و  هل  اهلعج  هریحلا و  نم  رمحلا  روصقلا  یلإ  ماشلا  نم  رمحلا  روصقلا  نیب  ام  هاـطعأف  هاکـشف  دـیلولا  یلإ 
رمع هیاور  یف  وه  اذکه  هنبا و  عیبرلا  دیب  سوأ ال  نب  يرم  دیب  ناک  یمحلا  نأ  یلع  لدی  رعـشلا  دیلولا و  حدمی  دـیبز  وبأ  لاقف  يرم 

يرم یبأ  نبا  ای  کیبأ  رمعل  هبش  نب 

شیرق یتف  مث  هللا  دمحب 

.انیلع اهومتیمح  متأسأ و  متنک  اذإ  مکیلع و  اهیمحن  انإف ال  متبدجأ  اذإ  لوقی  لاق 

یلاعملا یلإ  هادی  تلاط  یتف 

 { . .نبللا هریثکلا  لبإلا  نم  یه  ؛و  هریزغ عمج  : ارازغ ( 1 اراصقلا {  همذجملا  تحطحط  و 

اهؤبنأ ءابنأب  يرعش  تیل  ای  هثراح  نب  سوأ  نب  يرم  یلع  هل  هرصن  رکذی  هیف  دیبز  یبأ  رعش  نم  لاق و 

هدلبب دیلولا  یسمأ  نئل  يرمعل  هفوکلا  نع  لزع  نیح  هقارفل  ملأتی  دیلولا و  حدمی  دیبز  وبأ  لاق  و 

. { یناغألا 4:182 ( 1 دسألا {  اهیف  فصی  هلیوط  یه  و 

هکم لهأ  لعج  هکم  هللا ص  لوسر  حتف  امل  لاق  دیلولا  نع  هلاجر  نع  رمع  انثدح  لاق  زیزعلا  دبع  نب  دـمحأ  انثدـح  جرفلا و  وبأ  لاق 
ینتقلخ یمأ  نأ  الإ  هعنم  ام  ینسمی و  ملف  قلخم  انأ  هیلإ و  یب  ءیجف  مهسوءر  یلع  هدی  حسمی  هکربلاب و  مهل  وعدیف  مهنایبصب  هنوتأی 

قولخلا لجأ  نم  ینسمی  ملف  قولخب 
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. { یناغألا 4:182 ( 2 } 

دیعس نع  مکحلا  نع  یلیل  یبأ  نع  یسوم  نب  هللا  دبع  نع  رـسیم  نب  شینح  نع  یطامنألا  نانب  نب  قاحـسإ  ینثدح  جرفلا و  وبأ  لاق 
لاقف هبیتکلل  ألمأ  اناسل و  کنم  طسبأ  انانـس و  کنم  دحأ  انأ  بلاط ع  یبأ  نب  یلعل  هبقع  نب  دـیلولا  لاق  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب 

. { . 18: هدجسلا هروس  ( 3 َنوُوَتْسَی {  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  امهیف َأ  نآرقلا  لزنف  قساف  ای  تکسا  یلع ع 

نع سنوی  نع  نابیـش  نع  رمع  نب  سنوی  نع  متاح  نب  دمحم  نع  هبـش  نب  رمع  نع  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  ینثدـح  جرفلا و  وبأ  لاق 
یبنلا هثعب  هبقع  نب  دـیلولا  وه  لاق  تارجحلا 6 } . هروس  ( 4 اُونَّیَبَتَف {  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاـعت  هلوق  یف  هداـتق 

یبنلا ص ثعبف  مالـسإلا  نع  اودترا  مهنإ  هل  لاقف  یبنلا ص  یلإ  عجرف  مهباهف  هوحن  اولبقأ  هوأر  املف  قلطـصملا  ینب  یلإ  اقدصم  ص 
هوءاج املف  مهوحن  هنویع  ذـفنأ  الیل و  مهاتأ  یتح  قلطناف  لجعت  قلطنا و ال  هل  لاـق  تبثتی و  نأ  هرمأ  مهلمع و  ملعف  دـیلولا  نب  دـلاخ 
تلزنف هربخأف  لوسرلا ص  یلإ  عجرف  هبجعی  ام  يأرف  مهاتأ  حبصأ  املف  مهتالص  مهناذأ و  عمس  مالـسإلاب و  نوکـسمتم  مهنأ  هوربخأ 

. { . یناغألا 4:182 ( 5 هیآلا {  هذه 

برطـضم ثیدح  اذه  قولخلا  ثیدح  یف  لاقف  هنـسح  هتکن  عضوملا  اذه  یف  باعیتسإلا  باتک  بحاص  ربلا  دبع  نبا  حـمل  دـق  تلق 
راکب و نب  ریبزلا  نأ  هداسف  یلع  اضیأ  لدی  لاق و  حتفلا  موی  ایبص  اقدـصم  یبنلا ص  هثعب  نم  نوکی  نأ  نکمی  سیل  حـصی و  رکنم ال 

موثلک مأ  امهتخأ  ادریل  هکم  نم  اجرخ  طیعم  یبأ  نب  هبقع  ینبا  هرامع  هاخأ  دیلولا و  نأ  اورکذ  رابخألا  ریـسلاب و  ملعلا  لهأ  نم  هریغ 
ءیجی سیل  حتفلا  موی  قولخلاب  اقلخم  امالغ  ناک  نم  هکم و  لهأ  نیب  یبنلا ص و  نیب  یتلا  هندـهلا  یف  اهترجه  تناک  هرجهلا و  نع 

هثعب امل  دیلولا  یف  تلزنأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  لج  زع و  هلوق  نأ  نآرقلا  لیوأتب  ملعلا  لهأ  نیب  فالخ  لاق و ال  اذـه  لثم  هنم 
لزن یلع ع  یف  هیف و  رمع و  وبأ  لاق  هقدصلا  ءادأ  نم  اوعنتما  اودترا و  مهنإ  لاق  قلطـصملا و  ینب  یلع  بذکف  اقدصم  هللا ص  لوسر 

حتفلا ال موی  ایبص  ناک  نم  لاق و  هروهشملا  امهتـصق  یف  هدجسلا 18 } . هروس  ( 1 َنوُوَتْسَی {  ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ 
ینادمهلا یـسوم  یبأ  نع  جاجحلا  نع  تباث  نع  ناقرب  نب  رفعج  هیاور  هنإف  قولخلا  ثیدح  یف  رظنی  نأ  بجوف  اذه  لثم  هنم  ءیجی 

.هثیدح حصی  لوهجم ال  یسوم  وبأ  و 

یلإ دوعن  مث 

نب میعن  نع  یـسوم  نب  هللا  دبع  نع  هبـش  نب  رمع  نع  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق  یناهبـصألا  جرفلا  یبأ  باتک 
اهل لاـقف  اهبرـضی  هنإ  تلاـق  دـیلولا و  هیلإ  یکتـشت  یبنلا ص  یلإ  تءاـج  هبقع  نب  دـیلولا  هأرما  نأ  یلع ع  نع  میرم  یبأ  نع  میکح 

هنإ تلاقف  تعجر  مث  هعاس  تثکمف  تقلطناف  ینراجأ  دق  هللا  لوسر  نإ  هل  یلوق  هیلإ و  یعجرا 

ینراـجأ دـق  هللا  لوسر  نإ  هل  یلوق  هیلإ و  اـهب  یبـهذا  لاـق  هبوث و  نم  .باـعیتسالا }  ( 1 هبدـه {  هللا ص  لوسر  عطقف  ینع  عـلقأ  اـم 
 } اثالث وأ  نیترم  دیلولاب  کیلع  مهللا  لاق  مث  هدی  هللا ص  لوسر  عفرف  ابرـض  الإ  ینداز  ام  تلاقف  تعجر  مث  هعاس  تثکمف  تقلطناف 

. { . یناغألا 4:183 ( 2

یلع امهادـحإ  لمحتف  نالتتقت  نیتبیتک  هیری  ناک  سانلا  نتفی  داـک  ارحاـس  هفوکلاـب  اـیلاو  ناـک  اـمل  دـیلولا  صتخا  جرفلا و  وبأ  لاـق 
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هفیس یلع  المتشم  يدزألا  بدنج  ءاجف  معن  لوقیف  اهمزهتف  هبلاغلا  بلغت  همزهنملا  کیرأ  نأ  كرـسی  هل أ  لوقی  مث  اهمزهتف  يرخألا 
. { . یناغألا 4:183 ( 3 هکرت {  مث  الیلق  دیلولا  هسبحف  هلتق  یتح  هبرضف  اوجرفأف  یل  اوجرفأ  لاقف 

اذه و تسبح  میف  رانید  نب  رانید  هل  لاقف  دـیلولا  هسبح  رحاسلا  لتق  امل  ابدـنج  نأ  هلاجر  نع  رمع  نع  دـمحأ  يور  جرفلا و  وبأ  لاق 
(4 هلتقف {  راـنید  نب  راـنید  یلإ  دـیلولا  لـسرأف  سبحلا  نم  هجرخأـف  هیلإ  یـضم  مث  دـمحم ص  نید  یف  رحـسلاب  نلعأ  نم  لـتق  دـق 

. { . یناغألا 4:183

نع قاحـسإ  نب  دمحم  نع  دـهاجم  نب  یلع  نع  ینئادـملا  نع  زارخلا  ینثدـح  لاق  دـمحم  نب  نسحلا  یمع  ینثدـح  جرفلا  وبأ  لاق 
موقلاب و قاسف  نیملـسملا  نم  لجر  لزن  قلطـصملا  ینب  هازغ  نع  فرـصنا  امل  هللا ص  لوسر  نأ  هریغ  يرهزلا و  نع  نامور  نب  دیزی 
بدنج و لوقی  امیف  لوقی  لعج  زجر و  مهب و  قاسف  لزنف  هباحصأ  یساوی  نأ  هللا ص  لوسرل  ادب  مث  زجر  مهب و  قاسف  رخآ  مث  زجر 

ریخلا دیز  عطقألا  بدنج و  ام 

الوق ال تلق  اولاق  هنم و  اوند  بکرف و  هبکن  کبیصت  وأ  هباد  کشهنت  نأ  هفاخم  انریـس  انعفنی  ام  هللا  لوسر  ای  اولاقف  هباحـصأ  هنم  اندف 
.ریخلا دیز  عطقألا  بدنج و  ام  بدنج و  لوقت  تنک  اولاق  كاذ  ام  لاق و  وه  ام  يردن 

رخآ هللا  عبتی  مث  هللا  لیبس  یف  رخآلا  دی  عطقت  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفی  هبرض  امهدحأ  برضی  همألا  هذه  یف  نانوکی  نالجر  لاقف 
.هلوأب هدسج 

بدـنج امأ  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  عم  لمجلا  موی  لتق  ءالولج و  موی  هللا  لیبس  یف  هدـی  تعطق  ناحوص و  نب  دـیز  وه  دـیز  ناـک  و 
هفلخ نم  ءاجف  اهدری  مث  مهنطب  نیراصم  جرخیف  سانلا  نیعأ  ذخأی  نابیش  وبأ  هل  لاقی  رحاس  هدنع  هبقع و  نب  دیلولا  یلع  لخدف  اذه 

. { . یناغألا 4:183،184 ( 1 ناماه {  یلإ  نوعرف  لوسر  ناطیشلا  بکار  شیبح  نبا  نابیش و  ابأ  ادیلو و  نعلا  لاق  هلتقف و  هبرضف 

هتیب یلإ  بهذف  بدنج  هآرف  اهنم  جرخی  مث  هیح  هرقب  فوج  یف  دیلولا  دـنع  لخدـی  ناک  رحاسلا  اذـه  نأ  يور  دـق  جرفلا و  وبأ  لاق 
برض مث  ءایبنألا 3 } . هروس  ( 2 َنوُرِْـصُبت {  ُْمْتنَأ  َرْحِّسلا َو  َنُوتْأَتَف  بدـنج َأ  لاق  هرقبلا  یف  رحاسلا  لخد  اـملف  فیـس  یلع  لمتـشاف 

. { . یناغألا 4:184 ( 3 نامثع {  یلإ  هرمأب  بتک  دیلولا و  هنجسف  سانلا  رعذف  اهعم  رحاسلا  عطق  اهعطقف و  هرقبلا  طسو 

نع هرق  نع  ریصن  نب  جاجح  نع  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  يورف  جرفلا  وبأ  لاق 

لبق نم  ینارـصن  لجر  نجـسلا  یلع  نجـسلا و  یلإ  هفوکلاب  رحاسلا  لتاق  يدزـألا  بعک  نب  بدـنجب  قلطنا  لاـق  نیریـس  نب  دـمحم 
هفوکلا لهأ  لضفأ  نع  سانلا  لأسف  جرخ  مث  الجر  نجسلاب  لکوف  امئاص  حبـصی  لیللاب و  موقی  بعک  نب  بدنج  يری  ناک  دیلولا و 

اولاق لضفأ  هفوکلا  لهأ  يأ  لأس  هدنع و  نم  جرخف  هئادغب  وعدیف  حبصی  مث  لیللا  مانی  هاری  لعجف  هفاضتساف  سیق  نب  ثعـشألا  اولاقف 
بدنج نید  ینید  بدنج و  بر  یبر  لاق  هلبقلا و  لبقتـساف  هئادغب  وعدیف  حبـصی  مث  لیللا  مانی  هدجوف  هیلإ  بهذف  هللا  دـبع  نب  ریرج 

. { . یناغألا 4:183 ( 1 ملسأ {  مث 

الجر ناک  دیلولا  نإف  ربنملا  اذه  اولسغا  لاق  اهمدق  املف  صاعلا  نب  دیعـس  اهیلع  رمأ  هفوکلا  نع  دیلولا  نامثع  عزن  املف  جرفلا  وبأ  لاق 
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مهدنع یـضرأ  ابناج و  نیلأ  اسفن و  یخـسأ  صاعلا و  نب  دیعـس  نم  نسأ  دیلولا  ناک  جرفلا و  وبأ  لاق  لسغ  یتح  هدعـصی  ملف  اسجن 
عاصلا و ال یف  صقنی  دـیلولا } .* بهذ  دـق  انلیو  اـی  : * یناـغألا یف  زجرلا  لوأ  ( 2 دیعـس {  هدعب  نم  انءاج  مهئارعـش و  ضعب  لاقف 

.دیزی

دیعس یلإ  دیلولا  نم  تررف  مهنم  رخآ  لاق  و 

نب دیلولا  مدق  لاق  ینئادملا  نع  رمع  انثدح  لاق  دمحأ  انثدح  جرفلا و  وبأ  لاق 

هبقع

مأ اریخ  لاقف أ  کلثم  كدعب  انیأر  ام  هللا  اولاق و  هیلع و  اوملـسف  هفوکلا  فارـشأ  هاتأف  هبعـش  نب  هریغملل  ارئاز  هیواعم  مایأ  یف  هفوکلا 
نإ فلتل و  مکـضغب  نإ  هللا  وف  هب  نوتأت  ام  ضعب  لاقف  هیلع  ءانثلا  اوداعأف  مکنم  ارـش  مکدعب  تیأر  ام  ینکل  لاق و  اریخ  لب  اولاق  ارش 
یف یف ا،د،و  اذک  ( 2 رثک {  نمم  ناک  رباج  نب  هصیبق  نأ  هبش  نب  رمع  يور  جرفلا و  وبأ  لاق  یناغألا 4:184 } . ( 1 فلصل {  مکبح 

نینمؤملا ریمأ  ای  ریخ  لاق  دـیلولا  نأش  کنأش و  ناک  ام  هصیبق  ای  هدـنع  هصیبق  دـیلولا و  اموی و  هیواعم  لاقف  دـیلولا  یلع  ربک } .» :» ب
مهعم انک  هیلع و  اوبـضغ  سانلا و  یلع  بضغ  مث  ءانث  نسح  رکـش و  نع  لأست  الف  مالکلا  نسحأ  محرلا و  لـصو  رمـألا  لوأ  یف  هنإ 

ام هیواعم  لاق  میدقلا  یـسنی  ثیدحلا  نإف  نینمؤملا  ریمأ  ای  اذـه  ریغ  یف  ذـخف  هل  هللا  رفغیف  نومولظم  امإ  هللا و  رفغتـسنف  نوملاظ  امإف 
تکـسا ال لاقف  هلعفاف  کلذ  یلع  ردـقأ  مویلا  نینمؤملا  ریمأ  ای  تنأف  لاـق  رـشلا  ضبق  ریخلا و  طـسب  هریـسلا و  نسحأ  دـق  ـالإ  هملعأ 

.بحأ امع ال  تکسف  بحأ  تنک  امع  ینتیهن  لاق  هصیبق  ای  ملکتت  کل ال  ام  ریسی  دعب  هیواعم  لاقف  موقلا  تکس  تکسف و  تکس 

عجـشأ کلذ  یف  لاقف  دـحاو  عضوم  یف  اـعیمج  انفدـف  كاـنه  دـیبز  وبأ  تاـم  هقرلا و  قیوف  هبقع  نب  دـیلولا  تاـم  جرفلا و  وبأ  لاـق 
دیبز یبأ  ماظع  یلع  تررم  امهیربقب  رم  دق  یملسلا و 

. { . یناغألا 4:185 ( 3 هؤامدن {  لیق  هتوخإ و  مه  لیق 

یبالغلا ایرکز  نب  دمحم  نع  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  ینثدح  جرفلا و  وبأ  لاق 

نب دیلولا  اذه  هل  لیقف  هیواعم  یلإ  اداوج  ناک  هبقع و  نب  دـیلولا  دـفو  لاق  هیبأ  نع  دـمحم  نب  ماشه  نع  كاحـضلا  نب  هللا  دـبع  نع 
هعم ثدحت  هلأسف و  هل  نذأف  هل  نذئا  اذک  یلع  نید و  یلع  لوقی  اناتأ  دق  نآلا  هنإف  یطعم  ریغ  اظیغم  نعجریل  هللا  لاقف و  بابلاب  هبقع 
لاق لعفاف  دیزیل  هبهت  نأ  تیأر  نإف  نینمؤملا  ریمأ  بجعی  ناک  دـقل  يداولاب و  کلام  نایتإ  بحنل  انک  نإ  هللا  امأ و  هیواعم  هل  لاق  مث 
لاقف نید  ینقهرأ  دق  هنوئم و  یلع  نإف  ینأش  یف  نینمؤملا  ریمأ  ای  رظنا  اموی  هل  لاقف  هیواعم  یلإ  فلتخی  لعج  جرخ و  مث  دـیزیل  وه 

یلإ راسف  هناکم  نم  قلطنا  مث  لعفأ  دیلولا  لاقف  انید  وکشت  کفنت  مث ال  هرذبتف  هذخأت  ام  ذخأت  کبـسح  کسفنل و  ییحتـست  هل أ ال 
لوقت ال تلئس  اذإف  هیواعم  بطاخی  لاق  هریزجلا و 

ینترمأ دق  امک  یفعتسأ  فعأ و  بتکف  لبقأ  هیلإ  بتک  هفاخف و  هریزجلا  یلإ  هصوخش  هیواعم  غلب  و 

. { . یناغألا 4:187 ( 1 هزئاجب {  هیواعم  هیلإ  ثعبف  زاجحلا  یلإ  لحر  مث 
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هلاعفأ حـبق  هلاح و  ءوس  یلع  عطقت  هعانـش  اهیف  ارابخأ  هل  نإ  لاق  دـیلولا  باب  یف  باعیتسإلا  یف  رکذ  هنإف  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبأ  امأ  و 
شیرق لاجر  نم  ناک  دقلف  هل  انل و  هللا  رفغ 

مهریغ یبلکلا و  نبا  هدـیبع و  وبأ  یعمـصألا و  ناک  لاـق و  نیعوبطملا  ءارعـشلا  نم  ناـک  اـبدأ و  ادوج و  هعاجـش و  اـملح و  اـفرظ و 
هروهـشم و هریثک  یئاطلا  دیبز  ابأ  هتمدانم  رمخلا و  هبرـش  یف  هرابخأ  لاق و  امیرک  ارعاش  ناک  رمخ و  بیرـش  اقـساف  ناک  هنإ  نولوقی 
هلوق أ نارکـس و  وه  هالـصلا و  ربخ  نإ  لاق  یناغألا و  یف  جرفلا  وبأ  هرکذ  اـم  رکذ  مث  اـفرط  اـهنم  رکذـن  اـنکل  اـهرکذ و  اـنب  جمـسی 

.ثیدحلا هلقن  نم  تاقثلا  هتور  روهشم  ربخ  مکدیزأ 

رمخلا برشب  هیلع  اودهش  ایغب و  ادسح و  هفوکلا  لهأ  نم  موق  هیلع  بضغت  هنأ  هیاور  یف  يربطلا  رکذ  دق  ربلا و  دبع  نب  رمع  وبأ  لاق 
.کمثإب موقلا  ءوبی  كرجأی و  هللا  نإف  ربصا  یخأ  ای  هل  لاق  نامثع  نإ  لاق  و 

هیلع هداهـشلا  توبث  حیحـصلا  لصأ و  ملعلا  لهأ  دنع  هل  ثیدحلا و ال  هلقن  رابخألا و  لهأ  دنع  حصی  ثیدـحلا ال  اذـه  رمع  وبأ  لاق 
.هیلإ دلجلا  بسنف  هدلجب  رمأ  امنإ  هدیب و  هدلجی  مل  لاق و  هدلج  يذلا  وه  ایلع  نأ  دحلا و  هدلج  نامثع و  دنع 

اهدعب ناک  الإ  هوبن  تناک  ام  لاق  هنأ  هنع  يور  برـضم  نب  هثراح  نکل  هیلإ و  اهیف  جاتحی  ام  هنـسلا  نم  دـیلولا  وری  مل  رمع و  وبأ  لاق 
(. { رصم هضهن  هعبط  ) اهدعب ام  باعیتسالا 1552 و  ( 1 کلم { 

یناشاک

کلام تبحاصم  هب  هداتسرف  رـصم  لها  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا  و  هللا ) همحر  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  عم  رـصم  لها  یلا  )
تایطعلا و بهاو  شیاتـس  زا  سپ  اـما  دـعب ) اـما   ) .نآ تموکح  رب  ار  وا  دـینادرگ  یلاو  هک  یتقو  اـهتراما ) هتلو  اـمل   ) هللا همحر  رتشا 

تخیگنارب هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب   ) یلاعت هناحبـس و  قح  هک  یتسرد  هب  سپ  هناحبـس ) هللا  ناف   ) تایربلادیـس رب  تاولص 
املف  ) ناربمغیپ رب  نابهگن  هاوگ و  و  نیلـسرملا ) یلع  انمیهم  و   ) ار نایملاع  رم  هدننک  میب  نیملاعلل ) اریذن  ( ) ص  ) ار یفطـصم  دـمحم 

نم  ) تفالخ راک  رد  ناناملـسم  دندرک  تعزانم  رمالا ) نوملـسملا  عزانت   ) ترـضح نآ  تشذـگرد  نوچ  سپ  مالـسلا ) هیلع  یـضم 
لد رد  دش  یمن  هتخادنا  هک  یلابب ) رطخی  یعور و ال  یف  یقلی  ناک  ام   ) ادخ تاذ  هب  مسق  سپ  هللا ) وف   ) ترـضح نآ  سپ  زا  هدـعب )

( مالـسلا هیلع  هدعب  نم   ) ار تفالخ  راک  دنرب  نوریب  برع  هلیبق  هک  رمالا ) اذه  جعزت  برعلا  نا   ) نم رطاخ  رد  درک  یمن  روطخ  نم و 
( هدعب نم  ینع  هوحنم  مهنا  و ال  ( ) ص  ) ربمغیپ تیب  لها  نایم  زا  مالسلا ) مهیلع  هتیب  لها  نع  ( ) ص  ) تلاسر ترـضح  تلحر  زا  دعب 

ندومن هبلاطم  زا  ارم  درکن  عنم  تناما و  بلط  زا  ارم  تشاذگن  سپ  ینعار ) امف   ) نم زا  راک  نآ  دنشاب  هدننکرود  هکنآ  هن  و 

وا اب  دندرک  یم  هعیابم  هنوعیابی )  ) هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  رب  نالف ) یلع   ) نامدرم ندش  هتخیر  رگم  سانلا ) لایثنا  الا   ) تفالخ بصنم 
رد ار  ناشیا  ندش  دترم  ار و  نامدرم  نتشگزاب  مدید  هکنآ  ات  سانلا ) هعجار  یتح   ) ار دوخ  تسد  متشاد  هاگن  سپ  يدی ) تکسماف  )
یم هلا ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  قحم  یلا  نوعدی   ) مالـسا نید  زا  دندرک  عوجر  هک  مالـسالا ) نع  تعجر  دق   ) وا تفالخ  نامز 

يرای رگا  هک  مالسالا ) رصنا  مل  نا   ) مدیسرت سپ  تیـشخف ) ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نید  لاطبا  يوس  هب  ار  نامدرم  دندناوخ 
( یلع هب  هبیصملا  نوکت   ) ار یناریو  ای  یگتسکش  امده ) وا  املث   ) وا رد  منیبب  هیف ) يرا  نا   ) ار مالسا  لها  و  هلها ) و   ) مالسا نید  منکن 

نآ لئالق ) مایا  عاتم  یه  یتلا   ) امش رب  ندوب  یلاو  ندش  توف  زا  رتگرزب  مکتیالو ) توف  نم  مظعا   ) نم رب  راک  نآ  تبیصم  دشاب  هک 
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هکنانچمه بارسلا ) لوزی  امک   ) تسه هچنآ  وا  زا  دوش  یم  لیاز  ناک ) ام  اهنم  لوزی   ) تسا كدنا  ياهزور  يرادروخرب  هک  یتیالو 
رد متساخرب  سپ  ثادحالا ) کلت  یف  تضهنف   ) ربا دوش  یم  او  مه  زا  هکنانچمه  ای  باحـسلا ) عثقتی  امک  وا   ) بارـس دوش  یم  لیاز 

فرـصت زا  داتـسیا  زاب  و  هنهنت ) و   ) نید تفرگ  مارآ  و  نیدـلا ) نامطا  و   ) داسف دـش  لیاز  و  قهز ) و   ) دادـترا بابرا  ياه  هثداح  نآ 
احصا رافک و 

دندش و زجاع  رما  نآ  رد  باحصا  دندش و  دترم  نید و  زا  دنتشگرب  بارعا  زا  يرایسب  رکب ، یبا  تفالخ  نامز  رد  هکنادب  .داسفا  ب 
داتـسرف و رقـس  هب  ار  دادترا  لها  يردیح  يوزاب  روز  هب  هدرک  يرادلد  ار  باحـصا  دید  نانچ  ار  رما  نآ  ترـضح  نآ  نوچ  .ناریح 

.داد ماظتنا  ار  نید  رما  زاب 

رد ناـشیا  اـب  مدرک  یم  تاـقالم  رگا  هک  ادـخ  قح  هب  نم  هک  یتسرد  هب  ادـحاو ) مهتیقل  ول  هللا  ینا و  : ) تسا روکذـم  هماـن  نیا  زا  و 
یمن كاب  تیلاب ) ام   ) ترثک رد  دـندوب  نیمز  همه  يرپ  ناشیا  هکنآ  لاح  و  اـهلک ) ضرـالا  عـالط  مه  و   ) مدوب یم  اـهنت  هک  یتلاـح 

مه يذلا   ) ناشیا یهارمگ  زا  نم  هک  یتسرد  هب  و  مهلالض ) نم  ینا  و   ) مدش یمن  هدنسرت  شحوتسم و  و  تشحوتـسا ) و ال   ) متـشاد
هنیآ ره  هسفن ) نم  هریصب  یلعل   ) راوتسا نآ  رب  نم  متسه  هک  یتسار  هار  زا  و  هیلع ) انا  يذلا  يدهلا  و   ) راتفرگ نآ  رد  دنتسه  هک  هیف )

هب و  قاتـشمل ) هللا  ءاـقل  یلا  یناو   ) دوـخ راـگدرورپ  بناـج  زا  منیقی  رب  و  یبر ) نـم  نـیقی  و   ) دوـخ سفن  زا  ییاـنیب  رب  متریـصب و  رب 
راودیما مرظتنم و  هنیآ  ره  ار  وا  باوث  ییوکین  رم  و  جار ) رظتنمل  هباوث  نسحل  و   ) مقاتشم راگدرورپ  ندیسر  يوس  هب  نم  هک  یتسرد 

ناشیا نادرخ  یب  ناهیفس و  اهئاهفـس )  ) ار تما  نیا  دنوش  یلاو  هک  همالا ) هذه  یلی  نا   ) موش یم  نیگمغ  نم  نکلو  یـسا ) ینکل  (و 
هدرواین یهلا  رماوا  هب  نامرف  تعاط و  يور  هک  ناشیا  ناراکدـب  نارجاف و  و  اـهراجف ) و   ) دنـشاب هتـشادن  ینعم  لاـمک و  زا  ییوب  هک 

زا زور  دنچ  ره  هک  هدیدرگ  اهتلود  ار  يادخ  لام  الود ) هللا  لام   ) دنریگارف سپ  اوذختیف )  ) دنشاب هتسجن  وا  یهانم  زا  يرود  دنشاب و 
برح ار  ناحلاص  و  ابرح ) نیحلاصلا  و   ) ناریـسا ناگدنب و  ار  ادخ  ناگدنب  دنریگب  و  الوخ ) هدابع  و   ) دـسر یم  یهورگ  هب  یهورگ 
يذلا  ) تسا ناشیا  زا  هک  یتسرد  هب  سپ  مهنم ) ناف   ) ناگتشاد دوخ  هورگ  ناصوصخم و  ار  ناقساف  و  ابزح ) نیقسافلا  و   ) ناگدننک

رد دح  يور  زا  هنایزات  دـش  هدز  و  مالـسالا ) یف  ادـح  دـلج  و   ) ار مارح  رمخ  امـش  نایم  رد  دـیماشآ  هک  یـسک  مارحلا ) مکیف  برش 
تعکر کی  نامدرم  اب  یتسم  تلاح  رد  هفوک  هب  وا  لـبق  زا  دوب  یلاو  رمع  دـهع  رد  هک  هیما  ینب  زا  دوب  هبعـش  نب  هریغم  نآ  مالـسا و 

زا دوب  یلاو  وا  دـهع  رد  دوب و  نامثع  يردام  ردارب  هک  طـیعم  یبا  نب  هبتع  نب  دـیلو  .درک و  یق  بارحم  رد  درازگ و  هداـیز  ار  زاـمن 
نا و   ) .دندرک لزع  دندز و  شدح  هکنآ  ات  درک  یق  بارحم  رد  نامدرم ، اب  ندرازگ  زامن  لاح  رد  دروخ و  بارـش  زین  يو  وا  بناج 

مالـسا رب  ار  وا  رم  دـش  هداد  هکنآ  اـت  مالـسالا ) یلع  هل  تحـضر  یتـح   ) دـشن ناملـسم  هک  تسا  ناـشیا  زا  و  ملـسی ) مـل  نـم  مـهنم 
ناملسم عمط ، يارب  زا  دندوب و  بولق  هفلوم  زا  هک  نایـصع  رپ  هیواعم  شرـسپ  تسا و  نایفـسوبا  نآ  كدنا و  ياه  هیطع  خیاضرلا ) )

امش ندروآ  درگ  مدرک  یمن  رایسب  مکبیلات ) ترثکا  ام   ) نید داسف  دوب  یمن  رگا  سپ  کلذ ) الولف   ) انطاب دندوب  رفاک  ارهاظ و  دندش 
ندرک بیغرت  و  مکـضیرحت ) و   ) ار امـش  ندروآ  مهارف  و  مکعمج ) و   ) ار امـش  ندرک  شنزرـس  ندومن و  یتشرد  و  مکبیناـت ) و   ) ار

ادعا لاتق  رد  دـیدش  تسـس  و  متینو ) و   ) دـیدز زاب  رـس  هک  یتقو  متیبا ) ذا   ) ار امـش  مدرک  یم  كرت  هنیآ  ره  و  مکتکرتل ) و   ) ار امش 
هب و  مکراصما ) یلا  و   ) تسا هتفاـی  ناـصقن  هک  تصقتنا ) دـق   ) دوخ بناوج  فارطا و  هب  مکفارطا ) یلا   ) دـینیب یمن  اـیآ  نورت ) ـالا  )
هک يوزت )  ) دوخ ياهتکلمم  يوس  هب  و  مککلامم ) یلا  و   ) ادعا يوس  هب  تسا  هدش  هدوشگ  هک  تحتتفا ) دـق   ) دوخ ياهرهـش  يوس 

اورفنا  ) نآ بناـج  هب  رگـشل  تسا  هدـش  هتخیگنارب  هک  يزغت )  ) دوخ ياهدـلب  يوس  هب  و  مکدـالب ) یلا  و   ) هدـش هدرک  عمج  ضبق و 
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یلا اولقاـثت  ـال  و   ) نانمـشد اـب  ندرک  رازراـک  يوس  هب  مکودـع ) لاـتق  یلا   ) ار امـش  ادـخ  داـنک  تمحر  دـیور ، نوریب  هللا ) مکمحر 
نایم رد  تلذم  هصقنم و  هب  ار  دوخ  دینک  دونشخ  دیهد و  رارق  ات  فسخلاب ) اورقتف   ) نیمز يوس  هب  ار  دوخ  دیزاسم  نارگ  و  ضرالا )
امـش بیـصن  دشاب  و  سخالا ) مکبیـصن  نوکی  و   ) نیکمت تزع و  زا  دعب  يراوخ  هب  دیوش  هدینادرگ  زاب  و  لذلاب ) اووبت  و   ) نیملـسم
نیا تسا  رادـیب  رایـسب  هک  تسا  یـسک  قرالا )  ) نآ تشپ  مه  گنج و  ردارب  هک  یتسرد  هب  برحلااخا ) نا   ) رت تسپ  رت و  سیـسخ 

نم و   ) برض تلاح  رد  دشوک  طایتحا  مزح و  قیرط  هظفاحم  رد  و  برح ، هیرورض  روما  رد  دشاب  ظقیتم  هک  یـسک  زا  تسا  تیانک 
لفاغ وا  زا  نمـشد  دوخ ، نمـشد  زا  دـش  لفاغ  هک  ره  ینعی  نانمـشد  وا  زا  دـندرکن  باوخ  هنع ) منی  مل   ) درک باوخ  هک  ره  و  ماـن )

تسا يراکم  هلیح و  دنب  رد  هکلب  تسین 

یلمآ

ینیوزق

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  داتسرف  لجوزع  يادخ  تخاس : یلاو  رصم  تراما  رب  ار  وا  هک  یتقو  رتشا  اب  داتـسرف  رـصم  لهاب  همان  نیا 
دعب تفالخ  رما  رد  ناناملسم  دندومن  عازن  ناهج  نیا  زا  تشذگب  نوچ  سپ  ناربمغیپ ، رب  هاوگ  ار و  نایملاع  رم  هدننک  میب  ار  ملس  و 
لها زا  وا  زا  دعب  ار  تفالخ  رما  دنرب  رد  هب  برع  هک  مرطاخ  رد  درکیمن  روطخ  ملد و  رد  دـشیمن  هدـنکفا  هک  مسق  ادـخب  سپ  وا ، زا 

رود وا  ماـقم  زا  ار  وا  تیب  لـها  هکنآ  هجو  زا  لوا  .دـنکیم  بجعت  هجو  ود  زا  وا  زا  دـعب  نم  زا  ارنآ  دـننک  رود  هـکنیا  هـن  و  وا ، تـیب 
لیاضفب رت  یلوا  تیب ) لها   ) همه زا  دندوب و  یلوا  تیب ) لها   ) هکنآ هب  دنک  تراشا  ات  دندرکن  رایتخا  راک  نآ  يارب  ار  وا  مود  .دننک 

یهلا تامارک  يوبن و  تاراشا  یثرا و  یتاذ و  قاقحتـسا  زا  تهج  نیدـنچ  اب  بجعلا  .دوب و  وا  صوصخم  هک  تاراشا  تالامک و  و 
نیا هک  تسا  هدرک  لاوس  اجنیا  یـصخش  .دنتـشامگ و  وا  ياجب  هناگیب  دنتـشاد و  مدقم  وا  رب  يریغ  دوب  عمتجم  ترـضح  نآ  رد  هک 

تـسا هتـشاد  عوقو  زا  شیپ  هعقاو  تقیقحب  مامت  ملع  ترـضحنآ  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  هک  هتباث  راثآ  رابخا و  اب  دـیاین  میقتـسم  مالک 
نآ زا  رظن  عطق  ای  دشاب  عالطا  زا  لبق  لاح  نایب  یکی  دیاش : هجو  دنچ  زا  باوج  درکیمن و  روطخ  ینعم  نیا  مرطاخ  رد  هنوگچ : سپ 

لاحنیا رودص  لقاع  تشذگ و  یمن  یـسک  هشیدنا  رد  راک  نیا  هک  دیامن  هیبنت  ار  رـصم  لها  ات  دشاب  هدومن  یندل  ملع  یبیغ و  رابخا 
لثم یلیـصفت و  هن  تسا  هدوب  لصاح  ار  وا  یلامجا  عالطا  میئوگ  ای  دومنیمن  روصت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  باحـصا  زا 

و هبجعا ) هعزفا و  هعار   ) .دهد باوج  لامجالا  یلع  نآ  زا  بعصتسم ) بعص  انرما   ) ثیدح تسا و  عقاو  عضاوم  رگید  رد  ههبش  نیا 
مزال سپ  ار  وا  دندرکیم  تعیب  رکبوبا  رب  نامدرم  دنتخیر  هک  مدید  هاگان  ربخیب و  ینعی  نالف ) الا  ینعار  ام   ) دـنیوگ تریح  ماقم  رد 

لوسر نید  لاطباب  دـندناوخیم  مالـسا و  زا  دنتـشگرب  مدرم  زا  ار  یجوف  مدـید  هکنآ  ات  راک  نآ  رد  لخدـم  زا  ار  دوخ  تسد  متـشاد 
هک یبارخ  ای  هنخر  مالـسا  رد  منیبب  هکنآ  زا  ار  وا  لـها  مالـسا و  منکن  ترـصن  رگا  مدیـسرت  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هچنآ دوشیم  لئاز  مک  كدـنا و  دـنچ  يزور  هرهب  رگم  تسین  هک  امـش  تموکح  تفالخ و  فوخ  زا  دـشاب  رتگرزب  نم  رب  تبیـصم 
اوه رد  ربا  دشاپ  یم  مه  زا  دوشیم و  فرط  رب  هچنانچمه  ای  ارحـص  رد  دشخردیم  هک  بارـس  ندـش  لئاز  وچمه  نآ  زا  تسا  لصاح 

تراشا داتسیا ، زاب  نید و  تفرگ  رارق  تشگ و  لیاز  لطاب و  دش  زیچان  هکنآ  ات  مالسا  ياه  هنتف  اه و  هثداح  نیا  رد  متـساوخرب  سپ 
نامثع زا  دعب  هک  دنکیم  نآ  هب 

نابـصاغ اب  تقفاوم  نآ  روتف  مالـسا و  فعـض  دوجو  اب  هک  قباس  دـهع  رد  ای  دـتفین  ماظتنا  زا  هرابکی  نید  رما  ات  دـش  تفالخ  دـلقتم 
.دومن یعس  مالسا  نید و  دادما  رد  تخاس و  رهاظ  فالخ 
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ادتبا ای  هیالا..هعمجلا ) موی  نم  هالـصلل  يدون  اذا  هیآ ..(  رد  نم )  ) وچمه دشاب  یف )  ) ینعمب لوا ) نم   ) ابلاغ تسا و  همان  نآ  هلمج  زا 
هدرک رپ  ناشیا  اهنت و  ناشیا  اـب  مروخرب  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  نم  یتسردـب  .دـنا  هتفگ  زین  هیآ  رد  هک  لـیوات  فلکت و  یعونب  دـشاب 

دوخ تیاده  دـنا و  عقاو  نآ  رد  هک  ناشیا  یهارمگ  هرابرد  نم  یتسردـب  موشن و  شحوتم  مرادـن و  كاب  ار  همه  نیمز  يور  دنـشاب 
نم لصاحلا  و  شیوخ ، راـگدرورپ  زا  مقوثو  نیقی و  رب  و  شیوخ ، بناـج  زا  محیحـص  عـالطا  یئاـنیب و  رب  هنیآ  ره  متباـث  نآ  رب  هک 

دـسارهن و چـیه  دوخ  فلاـخم  نمـشد و  زا  صخـش  هک  تسا  یببـس  يوقا  ینعم  نیا  دوخ و  تیادـه  ناـشیا و  تلالـضب  مراد  نیقی 
نینچ ددرگ و  باوث  تداعـس و  یتدایز  رمثم  ریدـقت  ره  هب  ناشیا  هعفادـم  لاتق و  هک  اریز  دسانـشب ، ناسکی  ناـشیا  یمک  يرایـسب و 

عازن و زا  مراودیما ، رظتنم و  ار  وا  کین  باوث  مقاتـشم و  ادخ  ياقلب  نم  و  دـیامرفیم : هچنانچ  دـنکن  رذـح  تداهـش  توم و  زا  سک 
، ناشیا نارجاف  ناهیفـس و  تما  نیا  رما  رب  دوش  یلاو  هک  مراد  نآ  زا  هودنا  فسات و  نم  نکیلو  مراد  اورپ  هچ  ناهارمگ  نیا  فالخ 

دنزاس ار  ادخ  ناگدـنب  تبونب و  دـنرب  تسدـب  تسد  ددرگ و  زاب  نآ  هب  نیا  زا  ینعی  اهتلود  دوخ  نایم  ار  ادـخ  لام  دـنریگ  ارف  سپ 
، ناگدنب نامداخ و 

هیما ینب  دهع  رد  هک  تسا  یلاوحا  نیا  دنرمـش ، دوخ  راصنا  هورگ و  زا  ار  ناقـساف  دـنریگرد و  توادـع  برح و  دابع  ناحلاص  اب  و 
مکاح و لاهج  رارـشا و  هک  تلم  ره  رد  راید و  ره  رد  نامز  ره  رد  نآ و  زا  دوبن  یلاخ  مه  نآ  زا  شیپ  نآ و  زا  دـعب  تشگ و  عیاش 

هدز و  مارح ، امـش  نایم  دیماشآ  هک  تسنآ  ناشیا  زا  یـضعب  هک  اریز  ددرگ  بترتم  داسف  هنتف و  ررـض و  للخ و  نیا  دـندرگ  اورنامرف 
رد دومن ، تماما  تسم  هفوک  رب  دوب  یلاو  رمع  بناج  زا  هیما  ینب  زا  تسا  هبعش  نب  هریغم  هب  تراشا  دنیوگ  مالـسا  رد  دح  ار  وا  دش 
رد ار  وا  هللادبع  نب  دلاخ  دروخ و  رمخ  نایفس  یبا  نب  هبتع  نینچ  مه  .دندز و  دح  ار  وا  درک ، یق  بارحم  رد  دوزفیب و  تاعکر  ددع 

مالـسا يارب  ار  ناشیا  ات  دنرواین و  مالـسا  ناشیا  زا  یـضعب  تسا و  هلمج  نیا  زا  زین  وا  هک  هبتع  نب  دـیلو  دـنا  هتفگ  دز و  دـح  فئاط 
هب ماش  تیالو  دننک و  نید  ترصن  ات  دندادیم  اطع  ار  ناشیا  و  دندوب ، بولقلا  هفلوم  زا  هیواعم  نایفـسوبا و  دنداد  اهعمط  اه و  هوشر 

ترصن ار  وا  ات  درک  وا  همعط  ار  رصم  هیواعم  هکنآ  رابتعا  هب  تسا  لیبق  نیا  زا  زین  صاع  ورمع  دنیوگ  .دیـسر و  ببـس  نآ  زا  هیواعم 
شنزرس ضیرحت و  ار  امش  نیدنچ  نم  دوب  یم  لاوحا  نیا  هن  رگا  خلا ) ولف ال …  هلوق :  ) نانمومریما تفلاخم  مالسا و  ررـض  رب  دنک 

یتسس دیدز و  او  رس  دیدرک و  ابا  هک  یتقو  مدادیم  كرت  ار  امش  هنیآ  ره  مدومن و  یمن  یعـس  امـش  کیرحت  عمج و  رد  مدرکیمن و 
ياهرهـشب دـننک و  یم  مک  زور  ره  دنناتـس و  یم  مک  مک  ینعی  .ددرگیم  ضقتنم  هک  دوخ  فارطا  هب  دـینیب  یمن  ایآ  .دـیدومن  رهاظ 

هک تسنآ  هب  تراـشا  .دوشیم  هتفرگ  زاـب  امـش  زا  هک  دوخ  کـلامم  هب  دوریم  نوریب  امـش  فرـصت  زا  ینعی  دوشیم  هدوشگ  هک  دوـخ 
و نید ، دوخ و  نمشد  گنج  هب  دیوش  هناور  دیور و  نوریب  دندربیم  ترضح  نآ  نایلاو  فرـصت  زا  راید  کی  کی  وا  عابتا  هیواعم و 
هب دیراپـسب  نت  دـیهد و  رارق  سپ  دـینکم  تحار  ناـطوا و  تمزـالم  رارق و  نوکـس و  هب  ینعی  نیمز  يوـس  ار  دوـخ  دـیزاسم  نارگ 
درم لادج  گنج و  مزالم  یتسردب  دـشاب  رتتـسپ  رت و  سیـسخ  امـش  بیـصن  و  تفخ ، تلذـمب و  دـیدرگ  زاب  و  تصقنم ، يراوخ و 
دزاس هدوسآ  غراف و  نمـشد  راک  زا  ار  دوخ  وا  رگا  ینعی  .دنباوخن  وا  زا  نانمـشد  نمـشد  زا  دـباوخب  هک  ره  تسا و  رایـشه  رادـیب و 

.تسا روخ  رد  ار  لثم  هلمج  ود  نیا  دنیشنن  لفاغ  هدوسآ و  درادنرب و  تسد  وا  زا  نمشد 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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.اهتراما هالو  امل  رتشالا  کلام  عم  رصم  لها  یلا 

تراما یلاو  ار  وا  دینادرگ  هک  یتقو  رد  رتشا  کلام  تباحص  هب  رصم  لها  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 
.رصم

عزانت مالسلا ، هیلع  یضم  املف  نیلسرملا ، یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادمحم ، ثعب  هناحبـس ، هللا  ناف  دعب ، اما  »
هیلع هللا  یلـص  هدعب ، نم  رمالا  اذه  جعزت  برعلا  نا  یلاب ، یلع  رطخی  یعور و ال  یف  یقلی  ناک  ام  هللا  وف  هدعب ، نم  رمالا  نوملـسملا 
تیار یتح  يدـی  تکـسماف  هنوعیابی ، .نالف  یلع  سانلا  لایثنا  ـالا  ینعار  اـمف  هدـعب ، نم  ینع  هوحنم  مهنا  ـال  هتیب و  لـها  نع  هلآ ، و 

نا هلها  مالـسالا و  رـصنا  مل  نا  تیـشخف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا ، نع  تعجر  دق  سانلا  هعجار 
لوزی امک  ناک ، ام  اهنم  لوزی  لئالق ، مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا  مکتیالو  توف  نم  مظعا  یلع  هب  هبیـصملا  نوکت  امده ، وا  املث  هیف  يرا 

« .هنهنت نیدلا و  نامطا  قهز و  لطابلا و  حاز  یتح  ثادحالا  کلت  یف  تضهنف  باحسلا ، عشقتی  امک  وا  بارسلا ،

هیلع و هللا  یلص  دمحم  تخیگنارب  هناحبس ، يادخ  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
، ایند زا  مالـسلا  هیلع  تشذـگرد  هک  یتقو  رد  سپ  .تسا  ناربمغیپ  رب  دـهاش  تسا و  نایملاع  رم  هدـنناسرت ي  هک  یتلاح  رد  ار  هلآ ،
رب دوب  هدرکن  روطخ  نم و  لد  رد  دوب  هدشن  هتخادنا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ  .وا  زا  دـعب  تفالخ  رما  رد  ناناملـسم  دـندرک  هعزانم 

هکنیا هن  وا و  تیب  لها  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، زا  دـعب  ار  تفالخ  رما  نیا  دـننادرگ  لـئاز  برع  هفیاـط ي  هکنیا  نم  رطاـخ 
نالف رب  نامدرم  نتـشگ  عمج  نتخیر و  مه  رب  رگم  ارم  تخادـنین  عزف  هب  سپ  وا ، زا  دـعب  نم  زا  ار  رما  نآ  دنـشاب  هدـننکرود  ناـشیا 

سپ وا ، اب  دننک  تعیب  هک  دشاب  رکبوبا  هک  سک 

دنناوخ یم  هک  مالـسا  زا  دنتـشگرب  قیقحت  هب  هک  ار  نامدرم  زا  هدـش ي  دـترم  هفئاط ي  مدـید  هکنیا  ات  ار ، مفرـصت  تسد  متـشادزاب 
شلها ار و  مالسا  منکن  يرای  رگا  هک  مدیسرت  سپ  رکبوبا ، دهع  رد  ینعی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ، نید  لاوز  يوس  هب  ار  مدرم 

زا نم  ندوب  رایتخا  بحاص  ندش  توف  زا  رتگرزب  نم ، رب  نآ  تبیـصم  دشاب  هک  یندـش  بارخ  ای  يا و  هنخر  نآ  رد  منیبب  هکنیا  ار ،
، نآ زا  دوش  عقاو  هک  هچنآ  ددرگ  یم  لئاز  هک  یکدنا  زور  دنچ  عتمت  رگم  نآ ، تسین  هک  یندوب  رایتخا  بحاص  نانچنآ  امش ، يارب 
دیدرگ و لحمـضم  لطاب و  دش  لئاز  هکنیا  ات  ثداوح  نآ  رد  مدش  اپرب  سپ  .ربا  ندش  هدنکارپ  دننام  ای  بارـس و  ندش  لئاز  دـننام 

.بارطضا زا  داتسیازاب  نید و  تفرگ  مارآ 

هنم و 

.تسا بوتکم  نآ  زا  یضعب  ینعی و 

انا يذلا  يدهلا  هیف و  مه  يذلا  مهلالـض  نم  ینا  تشحوتـسا و  تیلاب و ال  ام  اهلک ، ضرالا  عالط  مه  ادـحاو و  مهتیقل  ول  هللاو  ینا  »
هذه رما  یلی  نا  یسآ  یننکل  جار و  رظتنمل  هباوث  نسحل  قاتشمل و  هللا  ءاقل  یلا  ینا  یبر و  نم  نیقی  یـسفن و  نم  هریـصب  یلعل  هیلع ،

« .ابزح نیقسافلا  ابرح و  نیحلاصلا  الوخ و  هدابع  الود و  هللا  لام  اوذختیف  اهراجف ، اهئاهفس و  همالا 

هک دنـشاب  نیمز  مامت  زا  رپ  ناشیا  ییاهنت و  هب  ار  ناشیا  منک  تاـقالم  رگا  هک  ادـخ  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس  نم  هک  قیقحت  هب  ینعی 
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زا دنـشاب و  تباث  نآ  رد  ناشیا  هک  یهارمگ  نآ  ناشیا ، یهارمگ  بناج  زا  نم  هک  قیقحت  هب  منک و  یم  یتشحو  هن  مرادـن و  یکاـب 
راگدرورپ بناج  زا  مشاب  نیقی  رب  نم و  سفن  بناج  زا  مشاـب  ییاـنیب  رب  هنیآ  ره  متـسه ، راوتـسا  نآ  رب  نم  هک  یناـنچنآ  تسار  هار 

نکیلو مشاب ، راودـیما  رظتنم  ار  وا  کین  يازج  رم  مشاب و  دـنمقوش  هنیآ  ره  ادـخ  تمحر  تاـقالم  يوس  هب  نم  هک  قیقحت  هب  .نم و 
لام دننک  یم  ذخا  سپ  ناشیا ، ياهقـساف  ناشیا و  ياهلقع  یب  ار ، تما  نیا  دوش  یم  ماما  یلاو و  هکنیا  زا  مکانهودنا  نوزحم و  نم 

نارای ار  نارادرکدب  دوخ و  نانمـشد  ار  ناراکوکین  دوخ و  نامالغ  ار  وا  ناگدـنب  دوخ و  هدیـسر ي  تسد  هب  تسد  تلود  ار  ادـخ 
.دوخ

یتح ملسی  مل  نم  مهنم  نا  مالسالا و  یف  ادح  دلج  مارحلا و  مکیف  برش  يذلا  مهنم  ناف  »

.متینو متیبا و  ذا  مکتکرتل  مکـضیرحت و  مکعمج و  مکبینات و  مکبیلات و  ترثکا  ام  کلذ  الولف  خئاضرلا ، مالـسالا  یلع  هل  تخـضر 
»؟ يزغت مکدالب  یلا  يوزت و  مککلامم  یلا  تحتتفا و  دق  مکراصما  یلا  تضقتنا و  دق  مکفارطا  یلا  نورت  الا 

تهج زا  دش  هدز  هنایزات  ار و  مارح  بارش  امش  نایم  رد  دیماشآ  هک  تسا  یسک  نانچ  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  هک  قیقحت  هب  سپ  ینعی 
درازگ و تعاـمج  زاـمن  هدوـب  تسم  دروـخ و  بارـش  هک  رمع  بناـج  زا  دوـب  هفوـک  یلاو  هریغم  نآ  .مالـسا و  رد  وا  رب  دـح  يارجا 

نایفـس یبا  رـسپ  هبتع  نینچ  مه  .دندز و  شدح  رمع و  شیپ  دـنداد  تداهـش  سپ  زامن ، ءانثا  رد  درک  یق  درک و  دایز  دـنچ  تاعکر 
مالـسا تهج  زا  وا  هب  دـش  هداد  هوشر  هکنیا  ات  درکن  لوبق  مالـسا  هک  دوب  یـسک  ناـشیا  زا  یـضعب  .دـندز و  شدـح  دروخ و  بارش 
هیواعم نایفـسوبا و  نآ  دـنهد و  یم  رافک  هب  بولق  فیلاـت  تهج  هب  هک  تاـکز  زا  دـشاب  یمهـس  هخیـضر  .ار و  هخیـضر  وا  ندروآ 

ار امش  مدرک  یمن  شنزرس  داهج و  رب  ار  امش  مدرک  یمن  ضیرحت  رایـسب  قاسف ، راجف و  ندیدرگ  یلاو  دوبن  رگا  سپ  .دوب  شرـسپ 
ینات و امش و  دیدرک  یم  ابا  هک  یتقو  رد  ار  امش  متشاذگ  یماو  هنیآ  ره  ار و  امـش  مدرک  یمن  بیغرت  ار و  امـش  مدرک  یمن  عمج  و 

ياهرهـش تسا و  هدش  هتـسکش  هک  قیقحت  هب  هک  امـش  فارطا  يوس  هب  امـش  دینک  یمن  هاگن  ایآ  .ار  ندرک  داهج  دیدرک  یم  ریخات 
.تسا هدش  هدرک  گنج  هک  امش  تایالو  تسا و  هدش  هدرک  عنم  امش  زا  هک  امش  ياهکلم  تسا و  هدش  نمشد  حوتفم  هک  امش 

اخا نا  .سخالا  مکبیـصن  نوکی  لذـلاب و  اوووبت  فسخلاب و  اورقتف  ضرالا ، یلا  اولقاثت  ـال  مکودـع و  لاـتق  یلا  هللا  مکمحر  اورفنا  »
« .هنع منی  مل  مان  نم  قرالا و  برحلا 

ات نیمز ، رد  ندرک  ریس  يوس  هب  دینکم  ینیگنس  امش و  نمـشد  اب  ندرک  هلتاقم  يوس  هب  ار  امـش  دنک  تمحر  ادخ  دینک  چوک  ینعی 
هب دیدرگرب  ناصقن و  هب  دیدرگ  تباث  هکنیا 

یسک تسا و  رایشه  رادیب و  هک  تسا  یسک  گنج  مزالم  هک  قیقحت  هب  .يزیچ  رت  تسپ  رت و  سیسخ  امـش  بیـصن  دشاب  يراوخ و 
.وا نانمشد  وا  زا  دنوشن  لفاغ  دنباوخن و  دش  لفاغ  دیباوخ و  هک 

یئوخ

بقترا و اذا  لجرلا  نمیه  لیقف : فرـص  دـق  و  تقره ، ءاملا : تقرا  یف  لیق  امک  اءاـه  هزمهلا  تبلقف  نمیوم  نمیهم  لـصا  اـنمیهم :) )
: لیق قحم :) ، ) بابـصنالا لایثنالا :)  ) هودـعبم هوحنم :) ، ) درت جـعزت :) ، ) رطاخلا لابلا :) ، ) بلقلا عورلا :)  ) .نایبلا عمجم  دهـش  ظفح و 
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: برـض باب  نم  ءانبلا  تمدـه ) ، ) هریغ طـئاحلا و  یف  عقاولا  لـلخلا  همربک : هملث ) ، ) رثا هل  يری  ـال  یتح  هلک  یـشلا ء  باـهذ  قحملا 
هتکرح و نع  فک  يا  هنهنتف : عبسلا  تهنهن  لوقت : فکلا  هلصا  و  نکـس ، هنهنت :) ، ) لحمـضا لاز و  قهز :) ، ) بهذ حاز :) ، ) هتطقـسا

یلا فاضم  یحن  نم  لعاف  مسا  هوحنم : مسقلا ، باوج  برعلا : نا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نع  لاح  اریذـن : بارعالا : .همادـقا 
ردصم هعجار : دـحاو ، لوعفم  یلا  دـعتم  رـصبلا  هیور  نم  تیار : ینعار ، هلوقل  لعافلا  عضوم  یف  غرفم و  یثنتـسم  لایثنا : الا  هلوعفم ،

هلوقل هیفصو  هلمج  هب : هبیـصملا  نوکت  سانلا ،) ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نع  هیلاح  هلمج  تعجر : دق  سانلا ، هدر  يا  سانلا  یلا  فاضم 
نا  ) ثیدحلا یف  و  دلخلا ، عورلا : و  رـصم :) ص 152 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  ینعملا : .مهتیقل  لعاف  نع  لاح  دـحاو ، اـملث ،

، مشاه ینب  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هافو  دعب  رمالاب  لدعت  برعلا  نا  لابب  یل  رطخی  ام  لاق : یعور ) یف  ثفن  سدـقلا  حور 
اـصوصخ صنلا و  هیمامالا  يوعد  نالطب  یلع  لدی  مالکلا  اذـه  و  هرـضاحلا ، لاحلا  مکحبلا  یتملا  ناک  هنال  ینع : مشاه  ینب  نم  مث 

همطاف و مه  هترتع  یبنلا و  تیب  لها  نال  حیحص  ریغ  وه  مشاه و  ینبب  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  تیبلا  لها  رسف  دق  لوقا : .هنم  یلجلا 
اهعمجاب همالا  تقفتا  و  تیبلا : هملک  ریـسفت  دـعب  نایبلا  عمجم  یف  لاق  .ریهطتلا  هیآ  کلذ  یلع  لدـی  ع ،)  ) نیـسحلا نسحلا و  یلع و 

لاـق و  نهیلا ، هجوتم  هیـالا  لوا  نـال  یبنلا  جاوزا  دارا  همرکع  لاـقف  اوفلتخا  مث  اـنیبن  تیب  لـها  هیـالا  یف  تیبلا  لـهاب  دارملا  نا  یلع 
نسحلا و همطاف و  یلع و  هللا و  لوسرب  هصتخم  هیالا  نا  هملـس  ما  هشیاع و  عقـسالا و  نب  هلثاو  کلام و  نب  سنا  يردخلا و  دیعـسوبا 
، اهل هریرح  ع )  ) یبنلا یلا  همطاف  تئاج  تلاق : هملس  ما  نع  بشوح  نب  رهش  ینثدح  هریسفت : یف  یلامثلا  هزمحوبا  رکذ  ع .)  ) نیسحلا

بهذاف یترتع  یتیب و  لها  ءالوه  مهللا  لاقف : ایربیخ  هل  اءاسک  مهیلع  یقلا  مث  اومعطف ، مهب  تئاجف  کینبا ، کـجوز و  یعدا  لاـقف :
رخا ارابخا  ینعملا  اذـه  یف  يور  دـق  .یهتنا و  ریخ - یلع  تنا  لاق : مهنم ؟ انا  هللا و  لوسر  ای  تلقف : اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع 

ول هصاخلا  هماعلا و  قیرط  نم  هریثک  اذـه  یف  تایاورلا  و  لاق : و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  نع  رباج و  نع  هشئاع و  نع  اـهنع و 
نع مالـسلا ) هیلع   ) هایا برعلا  هیحنت  لامتحا  مدـع  وه  دـحاو و  نیتلمجلا  نم  دوصقملاـف  .خـلا  باـتکلا - لاـطل  اـهداریا  یلا  اندـصق 
هیلج هحـضاو  رمالا  بحاص  هدعب  هنوکب  یبنلا  هیـصوت  اهل و  هقاقحتـسا  نا  دوصقملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  دعب  هفالخلا 
هیلع هصیصنت  مخ و  ریدغ  یف  داهـشالا  سوور  یلع  همالعا  هیـضتقی و  فقوم  لک  یف  هرارکت  کلذ و  یلع  یبنلا  رارـصا  نم  مهدنع 

هیلع و هللا  یلـص   ) هنع هرودص  یلع  قفتملا  يدـعب ، یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلعای  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف 
نم بجعلا  .راـنملا و  یلع  راـنلاک  هتفـالخب  برعلل  هنیبـم  هحـضاو و  لـئالد  دوـجو  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک هلالدـف  هرم  ریغ  هلآ )

نمـضت ما  هقباطم  تالالدلا  ماسقا  نم  هلالد  يا  اهنا  يردا  صنلا و ال  دوجو  مدع  یلع  هلالدـلاب  همالک  مهتلا  ثیح  یلزتعملا  حراشلا 
همامالا و يدصت  ناف  .هل  مهنیکمت  مدع  هنسلا و  باتکلا و  هعاطا  كرت  نم  برعلا  رثکا  قفاوت  نم  بجعلا  ع )  ) رهظا امنا  و  مازتلا !؟ ما 

هعامج ققحتی  رادـمقب  مامالل  ونکمتی  مل  اذاف  اهل ، همالا  نیکمت  اـهب و  صنلا  رودـص  نیرما : یلا  جاـتحی  همـالا  رومـالا  یف  فرـصتلا 
هنولتقی و هیرشب  هوقب  مههاجت  ضهن  نا  هنال  روذحملا  نم  مامالا  عقی  فلاخملا  نع  عافدلا  رومالا و  ذافنا  یلع  يوقت  ثیحب  مالـسالا 

تنا ام  و  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنل هللا  لاـق  دـق  راـیتخالا و  یلع  همئاـقلا  فیلکتلا  هحلـصم  طقـسیف  مهرهقت  هیهلا  هوقب  ضهن  نا 
تعنتما يا  يدیب ) تکـسماف   ) هلوق هحفـصلا : هذه  یف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  ق .) دیعو 45 - فاخی  نم  نآرقلاب  رکذـف  رابجب  مهیلع 

اوعنام ناـک  نا  هاـکزلا و  یعناـم  دـلیوخ و  نبا  هحیلط  حاجـس و  هملیـسمک و  هدرلا  لـها  ینعی  ساـنلا ) هعجار  تیار  یتح   ) هتعیب نع 
یلع یط ء  نافطغ و  دـسا و  عامتجا  نم  يربطلا  ریرج  نبا  نع  هاورامب  همالک  بقع  مث  ما ال ، هدر  لـها  مهنا  یف  فلتخا  دـق  هاـکزلا 

نم دارملا  نا  رهاظلا  لوقا : هنیدملا .) باقنا  نم  بقن  یلع  ناک  هسفنب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخف  : ) لاق نا  یلا  دـلیوخ - نب  هحیلط 
هفیلکت طقـسی  ثیحب  هقحاسلا  هیرثکالاب  زوفی  له  رکب  یبا  هعیب  رما  رظتناف  همامالاب  همایق  هعم و  هیقفاوم  هعیب  نع  هکاسما  هدی  هکاسما 

هملک نم  دوصقملا  ناف  هفالحتـسا  هللا و  لوسر  هیـصو  نع  مهدادترا  سانلا و  عوجر  رمالا  ناکف  ما ال ؟ هناوعا  هلقل  عافدلا  داهجلاب و 
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یلع سانلا  لایثنا  الا  ینعار  امف   ) هلمج یف  سانلا )  ) هلوق یف  هنم  دوصقملا  وه  ماللاب  فرعملا  سانلا ) هعجار  تیار   ) هلوق یف  سانلا ) )
يذلا باتکلا  ظفل  اذکه  و  رکب ، یبا  یلع  بارتلا  لاثنی  امک  هجو  لک  نم  مهبابـصنا  يا  لاق : رکب و  یباب  حراشلا  هرـسف  دق  و  نالف .)
.رکب یبا  مسا  نم  سانلا  ممذـتب  هفارتعاب  اـبحرم  لوقا : .مسـالا  رکذ  نم  اممذـت  نـالف ) یلا   ) نـالا هنوبتکی  ساـنلا  اـمنا  ورتشـالل  هبتک 
اوعیاب نیذلا  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نید  قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا  نع  اوعجر  نیذلا  سانلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هدوصقمف
رکبابا عیاب  هیملـسم و  هزرابم  یلا  لدع  همالا  هماعز  يدصت  هموکحلا و  رمالا و  هوقب  مهعم  هزرابملا  نم  ع )  ) سیا امل  و  رکب ، یبا  عم 

هیضق اهلح و  هلکشم  نم  مکف  هقح ، مهبلس  یلع  ارباص  هظیغ و  امظاک  هیمالسالا  حلاصملا  یلا  مهاده  هرینلا و  هئاراب  مالسالا  رـصن  و 
( مالـسلا هیلع   ) هلوقب ینعملا  وه  اذـه  و  رمع ) کـلهل  یلع  ـال  ول  : ) فقاوملا نم  تارـشع  یف  رمع  لاـق  یتـح  یلا  اـهیف  اواـجل  هبعص 
املع و اهلح  یتلا  تابوعـصلا  اذه  و  مظعا .) یلع  هب  هبیـصملا  نوکت  امده  وا  املث  هیف  يرا  نا  هلها  مالـسالا و  رـصنا  مل  نا  تیـشخف  )

عوجرلا مالـسالا و  قحمل  هیما  ونب  اهربد  هثیبخ  هئطوت  هنم  دوصقملا  و  قهز ، لطابلا و  حاز  یتح  اـهل  تضهن  یتلا  ثادـحالا  یه  اـیار 
برعلا و نم  عمج  نافرع  تاهبـشلا و  عفد  مالـسالا و  رهاوظ  ءاقبب  لاوزلا  نع  هنهنت ) نیدـلا و  نامطا  و   ) یلوـالا هیلهاـجلا  بادآ  یلا 

رباـک نع  ارباـک  قحلا  همئا  لسلـست  یتـح  اریبدـت  اـملع و  مهبزحت  هیماـمالا و  هعیـشلا  هقیرط  رارقتـسا  هیلا و  مهعوجر  قحلا و  ساـنلا 
هیمالـسالا نورقلا  یف  مهتلود  ترهظ  مهتکوش و  تیوق  یتح  قئالخلا  نم  اریفغ  اـمج  یلع  طارـص  یلا  اودـه  قئاـقحلا و  اوحـضواف 

هنید هللا  رهظیل  ءامسلا  ضرالا و  لها  یلع  هجحلا  روهظ  ایلعلا و  مهتملک  مایا  نورظنت  يرخالا  نورقلا  هلیط  تعستا  تماد و  یلوالا و 
رـصم تیالوب  ار  وا  هک  یماگنه  تشاگن  رـصم  مدرمب  رتشا  کلام  اب  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .نوکرـشملا  هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع 

هاوگ و دشاب و  نایناهج  هدنهد ي  میب  ات  داتسرف  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناحبس  دنوادخ  هک  یتسارب  سپ  دعب ، اما  تشامگ :
عازن وا  تفالخ  راک  رـس  رب  ناناملـسم  داب - دورد  وا  رب  و  تشذـگرد - ناهج  نیا  زا  نوچ  ناـنم ، دـنوادخ  ناگداتـسرف  همه  رب  نیما 

زا ار  وا  زا  سپ  يربهر  ینیـشناج و  راک  برع  هک  تشذگ  یمن  مرطاخ  رد  دیجنگ و  یمن  نم  داهن  رد  هک  دـنگوس  ادـخب  دـندرک و 
رگم تخاـسن  ردـنا  ساره  رد  ارم  .دـنزادنا و  راـنکب  دـنزاس و  رود  نآ  زا  يو  تاـفو  سپ  زا  ارم  هـکنیا  هـن  دـننادرگب و  شنادــناخ 
نید زا  ار  مدرم  تشگرب  ات  مداتـسیا  هراظنب  مداهن و  مه  يور  تسد  نم  يو ، اـب  تعیب  رد  رکب ) یبا   ) ینـالف رب  مدرم  يریگ  نوماریپ 

مدیسرت سپ  .دننک  یم  توعد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نید  نتخاس  دوبان  يارب  دنا و  هتـشگرب  مالـسا  زا  هک  مدید  دوخ  مشچب 
توف زا  دشاب  رتگرزب  نم  رب  نآ  تبیـصم  هک  منیب  مالـسا  رد  یلک  یهابت  تخـس و  هنخر ي  مهدـن  يرای  ار  ناناملـسم  مالـسا و  رگا 

نوچ ددرگ و  لئاز  بارس  نوچ  دشابلا  هچ  ره  و  تسا ، كدنا  زور  دنچ  هرهب ي  دوخ  هک  اهناملسم  امـش  رب  یئامرفمکح  يرورس و 
تناید دش و  دوبان  تفر و  نایم  زا  لطاب  ات  مدیـشوک  متـساوخ و  اپب  اهدماشیپ  نیا  عفر  عفد و  يارب  سپ  دـشاپب ، مه  زا  باحـس  ربا و 

.دیدرگ اجرباپ  هدرتسگ و  مالسا 

(: هخیـضرلا ، ) دیبعلا لوخلا :) ، ) كاذل هرم  اذهل و  هرم  نوکی  نا  مضلاب : لاملا  یف  هلودلا ) ، ) نزحا یـسآ :) ، ) اهولم ضرالا :) عالط  )
(: متینو ، ) موللا دـشا  بیناتلا :)  ) ءارغالا ضیرحتلا و  بیلاتلا :) ، ) رجالاک هنم  بلطی  یـش ء  نع  هب  عناـصی  ناـسنالا  هاـطعی  لـیلق  یش ء 

( اوءویت ، ) هل اوربـصت  میـضلاب و  اوفرتـعت  فسخلاـب :) اورقت  ، ) اولقاـثتت هلـصا  دـیدشتلاب ، اولقاـثت :) ، ) ضبقت يوزت :) ، ) مترتـف متفعض و 
: مهلالـض نم  ینا  و  هلوعفم ، نع  لاـح  هیمـسا  هلمج  عـالط ) مه  و   ) هلوق و  بارعـالا : .ماـنی  ـال  يذـلا  قرـالا :) ، ) هب اوـعجرت  لذـلاب :

وه هللا و  ءاقل  یلا  هلوقل  رخوم  ءدتبم  قاتشمل : هللا ،) ءاقل  یلا  ینا  و   ) هلوق کلذک  هیلاح و  اهنوک  لمتحی  قبس و  امل  لیلعت  فانیتسا و 
رظتنمل هفـص  جار : رظتنمل ، هلوقل  مدـقم  ربخ  وه  هباوث و  نسحل  يا  ءاـقل  یلع  فطع  نسح : و  ینا ، هلوق  ربخ  هلمجلا  رقتـسم و  فرظ 
ءاهفسلا هیالو  یلع  فسآ  يا  یلو  عراضم  یه  اهتلص و  عم  هیردصم  هبصان  یلی : نا  یسا ، عراضم  نع  ملکتم  یـسآ : .اریدقت  عوفرم 
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هیلع  ) هلوق نم  هیلع  فطع  ام  اذک  هرمـضم و  ناب  بوصنم  اورقتف : هقلعتم ، اورفنا و  نیب  هضرتعم  هیئاعد  هلمج  هللا : مکمحر  راجفلا ، و 
ام اهلک  ضرالا  عالط  مه  ادـحاو و  مهتیقل  ول  هللا  ینا و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اـنرکذ  اـم  دـیوی  و  ینعملا : .نوکی  اوءوبت و  و  مالـسلا )

یسای ناک  هودع و  قحس  هقح و  ذخال  ایفاک  ارصان  دجی  هیلع و ال  تضم  یتلا  راودالا  عیمج  یلا  عجری  هناف  تشحوتـسا ) تیلاب و ال 
دق و  خئاضرلا .) مالـسالا  یلع  هل  تخـضر  یتح  ملـسی  مل  نم  مهنم  نا  و  : ) لاق نا  یلا  همالا - هذه  رما  راجفلا  ءاهفـسلا و  هیالو  یلع 
موق مه  مهیلا و  تعفد  ءاش  لامجب و  هعاطلا  مالسالا و  یف  اوبغر  نیذلا  مهبولق  هفلوملا  مهنم  دوصقملا  ناب  یلزتعملا  حراشلا  فرتعا 

بطیوح هریغملا و  نب  ماشه  نب  ثراحلا  و  ورمع ، نب  لیهس  مازح و  نب  میکح  نایفس و  یبا  امهیبا  دیزی و  هیخا  هیواعمک و  نوفورعم 
سابع و  سباح ، نب  عرقالا  و  نصح ، نب  هنییع  و  یحمجلا ، بهو  نب  ریمع  هیما و  نب  ناوفـص  قیرـش و  نب  سنخالا  و  يزعلادبع ، نب 
تناک نیذلا  برعلا  نم  مالسلا ) هیلع   ) هدوصقم سیل  .یهتنا و  هیویندلا  ضارغالا  عمطلل و  ءالوه  مالسا  ناک  مهریغ و  سادرم و  نبا 

هنوعیابی و رکب  یبا  یلع  اولاثنا  نیذلا  مه  مهعاتبا و  ءالوه و  الا  هدعب  هنع  هوحنم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هدعب نم  رمالا  اذه  جـعزت 
مهف هلیذ و  هباتک و  ردص  ربدت  نمل  رهاظ  اذه  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نید  قحم  یلا  نوعدب  مالسالا  نع  اوعجر  نیذلا  مه 

هلیوط ال ثاحبا  یلا  هقئاقح  حیـضوت  هلیلحت و  جاتحیف  رکب  یبا  مایا  یف  ءاغوغلا  نم  اهلامب  اهلها  هدرلا و  خـیرات  اما  .هازغم و  هقاـیس و 
ماـقملا نا  عم  ساـنلاب  برعلاـب و  مهنع  وکـشی  نمع  مالـسلا ) هیلع   ) هریبعت نا  یفخی  ـال  .اـهیف و  قحلا  هقیقحت  اهـضوخلا و  قملا  عسی 

.مالسالا نع  مهعوجر  مهدادترا و  نم  کلذ  دعب  هرکذ  امب  لالهتسا  هعارب  هناک  هانرکذ و  امب  رعشی  نیملـسملاب  مهنع  ریبعتلا  بسانی 
یلع هعابتا  هیواـعم و  زواـجتلا  ـالا  هنم  دوصقملا  لـه  خـلا ) تصقتنا - دـق  مکفارطا  یلا  نورت  ـالا  : ) هلوق نم  دوصقملا  نع  لاـسن  مث 

هک تسنیا  شتـسار  همجرتلا : بناج !؟ یلع  نوملـسملا  بناج و  یلع  مهف  اهیلع  ءالیتسالل  اهعم  وزغلا  اـهحتف و  نیملـسملا و  نادـلبلا 
، مهدن هار  دوخب  یـساره  مرادن و  یکاب  مدرگ  وربور  دـننک  رپ  اجکی  ار  نیمز  يور  هک  اهنآ  همه  اب  رگا  هنت  کی  نم  دـنگوس  ادـخب 
رب ياپ  مراگدرورپب  نیقی  رد  میانیب و  لد  مشچب  ار  مدوخ  یباـیهر  يرادرک و  تسار  دـنا و  هداـتفا  نآ  رد  هک  ار  ناـنآ  یهارمگ  نم 
یم هودنا  هتسویپ  یلو  مراودیما ، رظتنم و  وا  کین  شاداپب  هک  یتسارب  و  ما ، هتفیـش  رایـسب  مراگدرورپ  تاقالمب  نم  هک  یتسار  و  اج ،
لام هک : تسنیا  هجیتن  و  دـنریگ ، تسد  رد  نانآ  ياه  هزره  نادرخ و  مک  ار  یمالـسا  تما  نیا  یئاوشیپ  يراکرـس و  هکنیا  زا  مروخ 
تما ناکین  دنرامـش و  دوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنهدب و  مه  تسدب  دنناد و  دوخ  نآ  زا  دوش  هدرپس  لاملا  تیب  رد  هک  ار  ادخ 
نیمه زا  اریز  .دـننک  تسرد  بزح  دوخ  دوسب  نانآ  زا  دـنزاس و  دوخ  ناتـسدمه  نارای و  ار  ناراکهبتو  دـنریگ  نینوخ  راـکیپ  هب  ار 
يراج وا  رب  یعرش  دح  هدیشچ و  ارنآ  رفیک  مالسا  طیحم  رد  هدیشون و  مارح  هباشون  اهناملـسم  امـش  نایم  رد  هک  یـسک  تسناهیفس 
ررقم ناشیا  رب  اهـضوع  اه و  هوشر  یناملـسم  راـهظا  يارب  هکنیا  رگم  دـنتفریذپن  ار  مالـسا  هک  دـنا  یناـسک  اـهنآ  مه  زا  .هدـیدرگ و 
عمجب مداد و  یمن  شنزرس  راک  رد  یتسسب  مدرک و  یمن  تضهن  تمواقمب و  قیوشت  ار  امـش  اجنیا  ات  نم  دوبن  نینچنیا  رگا  دیدرگ ،

دینیب یمن  ایآ  متـشاذگ ، یماو  ار  امـش  دـیدرک  یم  یتسـس  دـیدز و  یم  زاـب  رـس  نوچ  و  مدومن ، یمن  بیغرت  ورین  دـیحوت  يروآ و 
دوش و یم  کچوک  هدرـشف و  مه  رد  امـش  ياهروشک  تسا و  هدوشگ  نمـشد  ار  امـش  ياهرهـش  تسا و  تساکب  ور  امـش  ياهزرم 

دوخ زا  ار  یلبنت  دوخ و  نمـشد  اب  راکیپ  يارب  دانک - تمحر  ناتیادخ  دـینک - چوک  .دـنریگ  یم  تراغ  دابب  ار  امـش  ياهناهتـسرهش 
.دشاب و همه  زا  رتتـسپ  یگدنز  زا  امـش  هرهب  دیهد و  رد  نت  يراوخب  دیوش و  ردنا  یهابت  یتساکب و  ات  دیوشن  ریگنیمز  دـینک و  رود 

واب نوخیبش  نیمک  رد  تسین و  باوخب  وا  زا  نمـشد  دزرو  تلفغ  دـباوخب و  سک  ره  و  تسا ، باوخ  یب  وجگنج  روالد  هک  یتسار 
.مالسلاو تسا ،

يرتشوش
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لـصفلا  ) رتشالا کلام  عم  رـصم  لـها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
هیلع  ) هتبطخ نیماضملا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هیاورلا  تدـجو  يذـلا  لوقا : اهتراما .) هـالو  اـمل  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا -
یف هتدیقع  نع  هل  سانلا  لاوس  رتشالا و  کلام  لتق  دعب  هلتق  ناک  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  لتق  رـصم و  حـتف  دـعب  هفوکلاب  اهب  مالـسلا )

و هلئاـسر ،)  ) یف ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  و  هتاراـغ ،)  ) یف یفقثلا  میهاربا  و  هئاـفلخ ،)  ) یف هبیتق  نبا  کـلذ  يور  .رمع  رکب و  یبا 
داهجلا و یلع  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ثح  هرکذ  دـعب  لوالا - لاـق  هدـشرتسم .)  ) یف يربطلا  متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم 

.یبـسارلا بهو  نب  هللادـبع  و  قمحلا ، نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح  ماـقف  مالـسلا -) هیلع   ) هدـعب مهب  هیماونب  لـعفی  اـمب  مهاـیا  هراـبخا 
یلع لاق  نامثع ؟ یف  امهیف و  کلوق  اـنل  نیب  اولاـق  و  اـمهیف ، لوقی  اـم  رمع  رکب و  یبا  نع  هولاـسف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  اولخدـف 

ینومتلاس ام  هیف  مکئبنا  اباتک  مکیلا  جرخم  ینا  .تلتق  دق  اهیف  یتعیـش  و  تحتتفا ، دق  رـصم  هذه  اذهل و  متغرفت  دق  و  مالـسلا :) هیلع  )
یلع انیما  و  نیملاعلل ، اریذـن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  هللا  ناف  دـعب  اما   ) هیف اباتک  مهیلا  جرخاف  .یتعیـش  یلع  هوورقاـف  هنع 

عزانت ص )  ) یـضم املف  هلآ :-) هیلع و  هللا  یلـص   ) هثعب تقو  برعلا  لاـح  رکذ  دـعب  لاـق  نا  یلا  همـالا  هذـه  یلع  ادیهـش  و  لـیزننلا ،
لابقا الا  ینعار  امف  .ینع  رمالا  اذـه  لدـعت  برعلا  نا  یلاب  یلع  رطخی  و ال  یعور ، یف  یقلی  ناک  اـم  هللا  وف  .هدـعب  رمـالا  نوملـسملا 
یلوت نمم  سانلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ماقمب  قحا  ینا  تیار  و  يدـی ، تکـسماف  .هیلع  مهلافجا  .رکب و  یبا  یلع  سانلا 

هللا یلـص   ) دـمحم نید  وحم  یلا  نوعدـی  مالـسالا ، نع  تعجر  سانلا  نم  هعجار  تیار  یتح  هللا  ءاش  ام  کلذـب  تثبلف  .یلع  رومالا 
املث و مالسالا  یف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) يرا نا  هلها  مالسالا و  رصنا  مل  نا  تیـشخف  ع .)  ) میهاربا هلم  و  هلآ ) هیلع و 

.بارـسلا لوزی  امک  اهنم  ناک  ام  لوزی  مث  لئالق ، مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا  مکرما  هیالو  توف  نم  مظعا  یلع  هب  هبیـصملا  نوکت  امدـه 
نا ایلعلا و  یه  هللا  هملک  تناک  .لـطابلا و  قهز  یتح  ثادـحالا  کـلت  یف  هعم  تضهن  و  هتعیاـبف ، رکب  یبا  یلا  کـلذ  دـنع  تیـشمف 
یف مهکرشی  نا  نع  مهسایل  مالسلا ) هیلع   ) هنع يروشلا  لها  ضارعا  و  هاروش ، رمع و  مایا  رکذ  هیف  و  هلوطب - ربخلا  نورفاکلا - مغری 

و هیواعم ، تاراغ  و  نیقراملا ، نیطـساقلا و  و  نیثکانلا ، مایق  و  هدـعب ، هل  سانلا  هعیب  و  هل ، ساـنلا  لـتق  و  ناـمثع ، ماـیا  رکذ  هیف  هرما و 
هلاجر نع  - رکب یبا  نب  دمحم  لتق  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک ناونع  یف  دیدحلا  یبا  نبا  یف  امک  یناثلا - يور  .هل و  هباحـصا  نالذخ 

هللا ناف  دعب  اما  : ) لاقف .رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  و  رصم ، حتف  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع بطخ  لاق : هیبا  نع  بدنج  نب  نمحرلادبع  نع 
ص)  ) یـضم املف  لاق - نا  یلا  همالا  هذـه  یلع  ادیهـش  و  لیزنتلا ، یلع  انیما  و  نیملاـعلل ، اریذـن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب 

دمحم دـعب  رمالا  اذـه  لدـعت  برعلا  نا  یلاب  یلع  رطخی  و ال  یعور ، یف  یقلی  ناک  اـم  هللا  وف  .هدـعب  رمـالا  نوملـسملا  عزاـنت  هلیبسل 
هیلا مهلاـفجا  رکب و  یبا  یلع  ساـنلا  لاـیثنا  ـالا  ینعار  اـمف  .هدـعب  نم  ینع  هوـحنم  مهنا  ـال  و  هتیب ، لـها  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

كاذب تثبلف  .هدعب  نم  رمالا  یلوت  نمم  سانلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ماقمب  قحا  ینا  تیار  و  يدـی ، تکـسماف  هوعیابیل ،
تیشخف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هلم  هللا و  نید  قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا ، نع  تعجر  سانلا  نم  هعجار  تیار  یتح  هللا  ءاشام 

مایا عاتم  یه  امنا  ینلا  مکروما  هیالو  تاوف  نم  مظعا  یلع  امهب  باصملا  نوکی  امده  املث و  هیف  يرا  نا  هلها  مالسالا و  رصنا  مل  نا 
یف تضهن  و  هتعیابف ، رکب  یبا  یلا  کلذ  دـنع  تیـشمف  باحـسلا ، عشقتی  امک  و  بارـسلا ، لوزی  امک  اهنم  ناک  اـم  لوزی  مث  لـئالق ،

(- نورفاکلا هرک  ول  ایلعلا و  یه  هللا  هملک  ناک  و  قهز ، لطابلا و  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) غاز یتح  ثادـحالا  کـلت 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما بتک  لاق : هدانـساب  یمقلا  نع  سوواط - نب  یلع  هجحم  یف  اـمک  هلئاـسر -)  ) یف ثلاـثلا  يور  .ربخلا و 
: لاق و  ع )  ) بضغف .نامثع  رمع و  رکب و  یبا  نع  هولاس  سانلا  نا  کلذ  .سانلا و  یلع  ارقی  نا  رما  ناورهنلا و  نم  هفرـصنم  دعب  اباتک 

اهمظعا ام  هبیـصم  نم  اهل  ایف  رکب  یبا  نب  دمحم  جیدح  نب  هیواعم  لتق  تحتفنا و  دق  رـصم  هذه  مکینعی و  امع ال  لاوسلل  متغرفت  دق 
یف ام  یلع  انوبلغ  ذا  مهیدیا  یف  ام  یلع  موقلا  بلغن  نا  وجرن  نحن  انیب  هللا ، ناحبـس  ینب  ضعبک  الا  ناک  ام  هللا  وف  .دمحمب  یتبیـصمب 
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نم هرشع  یلع  لخدا  هل : لاقف  عفار  یبا  نب  هللادیبع  هبتاک  اعدف  .یلاعت  هللا  ءاش  نا  متلاس  ام  حیرصت  هیف  اباتک  مکل  بتاک  انا  .انیدیا و 
رهـسم نب  هیریوج  و  يدـسالا ، شیبح  نب  رز  و  لیفطلاابا ، و  هتابن ، نب  غبـصا  لخدا  لاقف : .نینموملاریما  اـی  یل  مهمـس  لاـقف  .یتاـقث 

نب همقلع  و  یعخنلا ، حابـصم  ینادمهلا و  روعالا  هللادبع  نب  ثراحلا  و  ینادمهلا ، برـضم  نب  هثراح  و  ریهز ، نب  فدنخ  و  يدبعلا ،
دوهـش متنا  و  عفار ، یبا  نب  هللادیبع  هارقیل  باتکلا و  اذه  اوذـخ  مهل : لاقف  .هیلع  اولخدـف  .هرارز  نب  ریمع  و  دایز ، نب  لیمک  و  سیق ،

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلیبسل یـضمف  لاق :- نا  یلا  هنیب - مکنیب و  هللا  باتکب  هوفـصناف  مکیلع ، بغاش  بغـش  ناف  .هعمج  موی  لک 
یلـص  ) هیبن ادـمحم  هللا  ضبق  دـقل  و  نافرفتی ، نیعمتجم ال  و  نالذاختی ، نیوخا ال  و  نافلتخی ، نیماما ال  هتیب  لها  و  هللا ، باـتک  كرت 

نا یلا  يریغ  یلا  سانلا  هجو  نا  ییار  یف  ضرع  و ال  یعور ، یف  یقلا  ام  و  اذه ، یصیمقب  ینم  هب  سانلا  یلوا  انال  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
قحا یلوا و  ینا  تننظ  و  يدی ، تکسما  هعیبلل  رکب  یبا  یلع  اولاثنا  دق  سانلا  تیار  املف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  -: ) لاق

یلا وعدت  مالـسالا  نم  تعجر  دق  سانلا  نم  هعجار  تیار  املف  لاق :- نا  یلا  هریغ  نم  هنم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ماقمب 
نوـکت امدـه  اـملث و  هیف  يرا  هلها  مالـسالا و  رـصنا  مل  اـنا  نا  تیـشخ  ع )  ) میهاربا هلم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نـید  وـحم 

.باحـسلا عشقتی  لوزی و  اـمک  عشقتت  لوزت و  مث  لـئالق  ماـیا  عاـتم  یه  اـمنا  یتـلا  مکروما  هیـالو  توف  نم  مظعا  هیف  یلع  هبیـصملا 
یف و  ربـخلا .- ورفاـکلا ن - مغر  نا  و  اـیلعلا ، یه  هللا  هملک  تناـک  و  لـطابلا ، قـهز  یتـح  ثادـحالا  کـلت  یف  موـقلا  عـم  تـضهنف 
مث رـصم  تحتتفا  ام  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بطخ  لاق : یناه  نب  حیرـش  نع  یبعـشلا  يور  يربطلا  متـسر  نب  ریرج  نبا  دشرتسم ) )

نیوخا ال و  نافلتخی ، نیماما ال  هتیب  لها  هللا و  باتک  كرت  هلیبسل  ص )  ) یـضم اـملف  لاـق - نا  یلا  اـباتک - مکیلا  جرخم  ینا  و  لاـق :
یعور و یف  یقلی  ناک  ام  هللا  وف  هدعب  نوملسملا  عراسف  .یصیمقب  ینم  هب  سانلا  یلوا  تنک  دق  و  ناقرتفی ، نیعمتجم ال  و  نالذاختی ،
، ینع اهتلازاب  اومه  و  یلع ، هیالولاب  اواطبا  املف  .ینع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دعب  رمالا  اذه  لدعت  برعلا  نا  یلاب  یلع  رطخی  ال 

کلذ یلع  انا  انیبف  لاق :- نا  یلا  هریغ  نم  اهب  قحا  دعس  انبحاصف  یلعل  اهوملست  مل  ذا  تلاقف : مالسالا - هبیتک  مه  و  راصنالا - تبث  و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  ذا  هماسا  شیج  نع  فلخت  هنا  تننظ  ام  و  هوعیابیل ، هیلع  اولفجا  رکب و  یبا  یلع  سانلا  لاثنا  لیق  ذا 

سانلا لایثنا  تیار  و  هرامالا ، یف  عمط  فلخت و  دـق  هتیار  املف  .هماـسا  شیج  زهجی  نا  رما  ناـک  دـق  و  هبحاـص ، یلع  هیلع و  هرما  دـق 
یتح هللا  ءاش  ام  ثبلف  .هسفن  ضفر  دـق  نمم  سانلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ماـقمب  قحا  ینا  تیار  و  يدـی ، تکـسما  هیلع 

هلم رییغت  هللا و  نید  وحم  یلا  کلذ  ترهظا  و  مالـسالا ، نع  تلعجر  سانلا  نم  هعجار  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) تیار
توف نم  مظعا  یلع  هتبیـصم  نوکت  امده  املث و  هیف  يرا  نا  تدعق ، مالـسالا و  رـصنا  مل  نا  تیـشخف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

اوعنتما دق  سانلا  تیار  و  باحسلا ، عشقنی  و  بارـسلا ، لوزی  امک  اهنم  ناک  ام  لوزی  مث  لئالق ، مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا  مکروما  هیالو 
کلت یف  تضهن  مث  .مالـسالا  دابل  کلذ  تلعف  ینا  ـال  ول  و  هتفلاـتف ، رکب  یبا  یلا  کـلذ  دـنع  تیـشمف  مهیلا ، جورخلا  نع  يدوعقب 

نوک یلع  هقفتم  عبرالا  تایاورلاف  هلمجلاب  .ربخلا و  نوکرـشملا - هرا  ول  ایلعلا و  یه  هللا  هملک  تناک  و  لطابلا ، حاـتا  یتح  ثادـحالا 
یلص  ) یبنلا دعب  مالـسلا ) هیلع   ) هلاح حرـش  یف  رکب  یبا  نب  دمحم  لتقب  رـصم  حتف  دعب  هفوکلاب  سانلل  هباتک  ع )  ) بطخ امم  ناونعلا 

رتشالا و عم  رـصم  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل اـباتک  هنوک  یف  يرخا  هیاور  دوجو  و  هیلع ، نیمدـقتملا  نع  هولاـس  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا 
هلاباتک هنوک  هسدحب  نظف  نوتملا ، یف  همه  نوکل  دـیناسالا  یف  رظنی  مل  فنـصملا  نا  نونظملا  نکل  لمتحم ، فنـصملا  اهیلا  دنتـسا 

هیاور یف  نا  تفرع  دق  نیملاعلل ) اریذن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم ثعب  هناحبـس  هللا  ناف  دعب  اما   ) .رـصم لها  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
لـصا و  يرهوجلا : لاق  مهیلع  ادهاش  يا : نیلـسرملا ) یلع  انمیهم  و  (. ) نیملاعلل اریذن  اریـشب و  ( ) نیملاعلل اریذن   ) لدـب دـشرتسملا ) )

نزو یلع  نمآ )  ) نم هدارم  تلق : .ءاـه  یلوـالا  تریـص  مث  اـمهعامتجال  ههارک  ءاـی  هیناـثلا  هزمهلا  تبلق  نمآ )  ) نم نماوـم  نمیهم ) )
- نماثلا لصفلا   ) تایاورلا کلت  یف  ریثک  مالک  مالکلا  اذه  دعب  مث  اریدقت  نافلتخی  اظفل و  نادحتی  هلثم  یفف  لعفا  نزو  یلع  لعاف ال 
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و هدلو ، لتقی  و  هبلک ، مکدحا  وذغی  لاح  رش  یلع  برعلا  رشاعم  متنا  و  : ) ینیلکلا هیاور  یفف  .فنـصملا  هطقـسا  هصاخلا ) همامالا  یف 
املف  … (. ) هلضم ناثواا  نشخ ، راجحا  یلع  نوخینم  .مدلا  هتیملا و  و  دیبهلا ، زهلعلا و  نولکات  هیلع ، ریغا  دق  عجریف و  هریغ  یلع  ریغی 
طخب هتخـسن  يذـلا  مثیم ) نبا   ) یف امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ( ) مالـسلا هیلع   ) لدـب باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  ع )  ) یـضم

و نالذاختی ، نیوخا ال  و  ناـفلتخی ، ـال  نیماـما  هتیب  لـها  و  هللا ، باـتک  كرت  و  (: ) لـئاسرلا  ) و دـشرتسملا )  ) هیاور یف  مث  .فنـصملا 
رم حرشب  هدعب ) نم  رمالا   ) .راصنالا شیرق و  يا : نوملسملا ) عزانت  (. ) یصیمقب ینم  هب  سانلا  یلوا  تنک  دق  و  ناقرتفی ، نیعمتجم ال 

طبر و ال  فوخلا ، ینعمبف  حـتفلاب  اما  و  لابلا ، بلقلا و  ینعمب  مضلاب  انه  عور : یعور ) یف  یقلی  ناک  ام  هللا  وف   ) .قباـسلا ناونعلا  یف 
(. لابلا یخر  نالف  لاقی : سفنلا ، ءاخر  لابلا  یلابب و  نالف  رطخی  ام  لوقت : بلقلا  لابلا : : ) يرهوجلا لاـق  یلاـبب ) رطخی  ـال  و   ) .اـنه هل 

.ملاعلا ناسنالا  ناسنالا  ینعم  لوقت : ناک  دـیقمب ، قلطم  ریـسفت  هنوکل  هنم  طلغف  یناثلا  اما  .لوالا و  ینعملا  لاـق ، اـمم  باوصلا  تلق :
لـصفلا  ) لک نا  ملاعلا  للم  دنع  هدعاقلا  ناف  هتیب ) لها  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هدعب نم  رمالا  اذه   ) .علقت يا : جعزت ) برعلا  نا  )

.ملاعلا و یقاب  فرع  فلاخت  برعلا  نا  ناظ  نظی  الف  هتیب .) لهال  هدعب  هتراما  نوکت  هراما  هل  تناک  نم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -
هذـهل و  ضعب .) نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  : ) یلاـعت هلوق  رظنی  اذـه  یلا 
هبهذم نع  ایماما - ناک  و  رعاشلا - یئانـسلا  هنـسلا  لها  هقیرط  یلع  ناک  یقوجلـسلا و  هاشکلم  نب  رجنـس  ناطلـسلا  لاس  امل  هدـعاقلا 
ناطلـس یپ  زا  نتـشاد  رجنـس  هک  زج  یهاشداپ  تخت  جات و  اور  يرادیمن  نوچ  هاشکلم  ناطلـس  یپ  زا  اهنم : هیـسرافلاب  تایباب  هباجا 

( هدعب نم  ینع   ) .هودعبم يا : ءاحلا : دیدشتب  هوحنم ) مهنا  و ال   ) نتشاد ربنم  بارحم و  شترتع  یلع و  زج  اور  يراد  یمه  نوچ  نید 
هللا یلـص   ) یبنلل ناکف  - ) هفالخ یلع  شیرق  یقاب  يروشلا و  لها  قافتا  رکذ  دـعب  ینیلکلا -) لـئاسر   ) هیاور یف  باـتکلا  اذـه  یف  و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب برعلا ) يا   ) اهیلع اهلـضف  نم  شیرقل  زاج  امف  هل ، ناک  ام  هدعب  یل  ناک  همالا و  هذه  ءالو  هلآ ) هیلع و 
اذـهف هالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدـغ  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقب  مشاه  ینب  یلع  یل  زاـج  و  شیرق ، یلع  مشاـه  ینبل  زاـج 
تباـث نب  همیزخ  لاـق  هشئاـع : نبا  لاـق  و  هلآ .)) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ریغب  برعلا  یلع  اهلـضف  شیرق  یعدـت  نا  ـالا  هـالوم ) یلع 

مث مشاه  نع  افرصنم  رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (: ) مالسلا هیلع   ) هنع رمالا  فرص  یف  يراصنالا 
یف هل  نوع  لیربج  نم  یبنلاب و  ادهع  سانلا  رخآ  ننسلا و  راثالاب و  سانلا  فرعا  مهتلبقب و  یلـص  نم  لوا  سیلا  نسح  یبا  نع  اهنم 
یف یقلی  ناک  ام  هللا  وف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  ثیح  نبغلا و  نبغا  نم  مکتعیب  نا  اه  هملعنف  هنع  مکدر  يذـلا  اذ  ام  نفکلا  لسغلا و 
یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  هل  رمالا  نوک  نم  انلق  يذلا  ماقملا  كاذ  یف  درو  هدعب ) نم  ینع  هوحنم  مهنا  و ال  یلا - یعور 

یفانی ال  هرظتنی ، دـحا و ال  هلمتحی  ارما ال  هفالخ  نوک  و  مهمجع ، مهبرع و  سانلا  نیب  هلوادـتملا  هدـعاقلا  هرطفلا و  سوماـن  یـضتقم 
هفلتخم ضارغالا  تایثیح  و  هتوافتم ، مالکلا  تاـماقم  نـال  اـهیلا ، مالـسلا ) هیلع   ) هدانتـسا مدـع  هفالختـساب و  هرتاوتم  صوصن  دوجو 

: هلوق مث  .مارـض  ریغ  یف  خـفن  یلجلا  اـصوصخ  صنلا و  هیماـمالا  يوعد  نـالطب  یلع  لدـی  مـالکلا  كاذ  نا  دـیدحلا  یبا  نبا  لوـقف 
یبنلا لوقی  نا  نم  یلجا  صن  لهف  طلغ  اضیا  یلجلا ) اصوصخ   ) هلوق و  هماعلا ، باصن  صنلا  لقنف  طلغ ، خـلا - صنلا  هیمامالا  يوعد 
اذهف هسفن ، نم  هب  یلوا  يا  هالوم ، تنک  نم  : ) مهل لوقیف  یلب  نول : وقیف  مکسفنا ) نم  مکب  یلوا  تسلا   ) مهل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

کـسمت مالـسلا ) هیلع   ) هنا عم  .رودـصلا  یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راـصبالا  یمعت  ـال  اـهنا  ـالا  هسفن ) نم  هب  یلوا  هـالوم و  یلع 
عم .هینایبلا  تاکنلا  نمـضتی  ام  مالکلا  نم  راتخی  هنا  ثیح  یـضرلا  هلقنی  مل  و  ینیلکلا ، هیاور  نم  هتفرع  امک  باتکلا  اذه  یف  صنلاب 

هکالهب حیرـصتلا  هنکمی  ناـکف ال  ناونعلا ، اذـه  دـیناسا  نم  مهفی  اـمک  هتفـالخ  ماـیا  یتح  یقتی  ع )  ) ناـکف صنلاـب  کـسمتی  ـال  هنا 
هماـمالا یف  نماـثلا - لـصفلا   ) نبا هیاور  نم  هتفرع  اـمک  مهل  هبتک  یتح  ههفاـشم  ناونعلاـب  بطخی  نا  يرتـجی  مل  و  هیلع ، نیمدـقتملا 

لدـت .لئاسرلا و  هیاور  نم  هتفرع  امک  سانلا  هیلع  بغـش  نا  يراقلا  هبقارمب  هتعیـش  تاقث  نم  اعمج  لک  هنا و  یتح  و  هبیتق ، هصاخلا )
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مل و  حیرصتلا ، هنم  اودارا  هکالهلا و  مهیف  ادقتعم  مویلا  هتعیشک  هنوک  مالـسلا ) هیلع   ) هلاح نم  اومهف  هباحـصا  نا  یلع  ناونعلا  دیناسا 
هیلع  ) هدالب یلع  هتاراغ  و  رـصمل ، هیواعم  حـتف  و  هرما ، لزلزت  تقو  ناک  تقولا  كاذ  نا  امیـس و  ـال  مالـسلا ) هیلع   ) هل احالـص  نکی 
رثکا ناک  .اولتق و  دق  اهب  یتعیش  تحتتفا و  دق  رـصم  هذه  اذهل و  متغرفت  دقوا  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .هرقم  هفوکلا  يوس  مالـسلا )

قرفتیف مهرما  نالطبب  حصفیف  .هیلع  نیمدقتملا  یف  هریثتسی  امب  مالسلا ) هیلع   ) هیلا بتکی  امئاد  هیواعم  ناک  و  هب ، فراع  ریغ  هباحـصا 
دق و  ءادعصلا .) کسفنت  رزشلا و  كرظن  یف  کلذ  انفرع  دق  مهیلع  ایغاب  ءافلخلل  اهراک  تنک   ) ارارک هیلا  بتکی  ناکف  .هنع  هباحـصا 

اوغب اشیرق  نا   ) هیلا بتک  ع )  ) ناک امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دـعب  ع )  ) نسحلا یلا  هباتک  یف  کـلذ  هضرغ  نع  هیواـعم  حـصفا 
و (ص ) یبنلا يراوح  نیمالا و  هدیبع  یبا  و  قورافلا ، رمع  و  قیدصلا ، رکب  یبا  همهتب  تحرـص   ) هلوق یف  هدعب ) مهیبن  تیب  لها  یلع 

کلذ عم  .هقباس و  یف  تفرع  امک  نینظ ) ریغ  سانلا  دـنع  اندـنع و  ورما  کناف  .کل  کلذ  تهرکف  راصنالا ، نیرجاـهملا و  ءاـحلص 
مل امک  هجحلل ، امامتا  دیهـش ، وه  عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  قحلا  رهظیف  کلذب ، لابی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک 

كرتب هنع  سانلا  قرفتب  لابی  مل  امک  نیخیـشلا - هنـس  هیلع  اوطرـش  امل  يروشلا  موی  هل - یلاعت  هللا  اـهلعج  یتلا  هتموکح  توفب  لاـبی 
لها یقابک  مالسلا ) هیلع   ) هنوک حضوی  امم  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .هللا مکح  فالخ  هنوکل  رمعک  فارشالا  هلیضفت 

نم رفنب  تررم  لاق : هلفغ  نب  دـیوس  نع  هدانـساب  حون  نب  هللادـبع  ناونع  یف  دادـغب  خـیرات  یف  بیطخلا  هاور  اـم  مویلا ، هتعیـش  هتیب و 
ای تلقف : مالـسلا .) هـیلع   ) یلع یلع  تلخدـف  لـها  همـالا  نـم  هـل  اـمه  يذـلا  ریغب  اـمهنوصقتنی  و  رمع ، رکباـبا و  نوـل  واـنتی  هعیـشلا 

رمضت کنا  نوری  مهنا  ول ال  و  لها ، همالا  نم  هل  امه  يذلا  ریغب  رمع  رکبابا و  نوصقتنی  مه  و  هعیشلا ، نم  رفنب  تررم  نینموملاریما -
یف يرو  مالـسلا ) هیلع   ) هناف .لیمجلا  نسحلا  الا  امهل  رمـضا  نا  هللااب  ذوعا  یلع : لاقف  .کلذ  یلع  اوارتجا  ام  اونلعا  ام  لثم  یلع  امهل 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلاک لیمجلا  سانلا  عیمجل  دیری  ناک  لب  ءوس  دحال  رمـضی  ناک ال  مالـسلا ) هیلع   ) هناف هتیروت  یف  قدص  و  هباوج ،

مهءارو ثعبی  مل  مل  هتعیش  نم  هل  لقن  ام  یلع  ع )  ) نکی مل  ول  و  هیلع ، یش ء  ياف  يدهلا  یلع  یمعلا  اوبحتسا  سانلا  ناک  ناف  هلآ ) و 
.هعیرـشلا فالخ  یلع  یـش ء  یندا  یف  دحا  عم  حماستی  ال  ع )  ) ناک دق  و  دـیوس ، هلاق  امک  مهـصاقتنال  الها  انوکی  مل  اذا  مهرجزی  و 

روعـش ینعمب  هنا  لاقی : نا  باوصلا  و  تلق : هب ) الا  ترعـش  ام  ینعمب  کئیجم ) الا  ینعار  ام  (: ) يرـشخمزلا ساسا   ) یف ینعار ) اـمف  )
باوصلا و  تلق : ینبجعا ) يا : یشلا ء : ینعار  (: ) يرهوجلا حاحـص   ) یف .عزفلا و  ینعمب : حتفلاب ، عورلا  نم  هقاقتـشال  عزفم  یـشب ء 

نم یتای  ام  و  مالسلا ،) هیلع   ) همالک یف  امک  الا ، عم  الا  یفنلا  یف  لمعتسی  ال  لاقی : ناب  باجیالا  بلسلا و  نیب  هلامعتسا  یف  لیصفتلا 
یبا يا : نالف ) یلع   ) .مهبابـصنا يا : سانلا ) لایثنا  الا  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .عزفمب الا  روعـشلا  مدـع  ینعمب  رعـشلا 

( ینعار ام   ) هملک و  ینعار ،) اـمف   ) هلوقل لـعاف  هنوعیاـبی  ـالا  هلمج  هنوعیاـبی )  ) .همدـقتملا عبرـالا  تاـیاورلا  یف  هب  حرـص  دـق  و  رکب ،
یتای اراوکا و  انابکر و  موقلاب  هعلاط  سیعلا  ـالا  نهعری  ملف  هعیبر : یبا  نب  رمع  لاـق  .هلمج  هلعاـف  یجمب ء  برعلا  مـالک  یق  هصتخم 

نبیـصت هنتف ال  اوقتا  و   ) یلاعت هلوق  قادـصم  ناک  امنا  هعیبلل  رکب  یبا  یلع  سانلا  لایثنا  نا  مث  .هیقـشقشلا  یف  کـلذ  یف  لوقلا  طـسب 
یلع راصنالا  ثح  و  هفیقسلا ، هدابع  نب  دعـس  دهـش  امنا  ءوس و  هین  مهل  نکی  مل  نیذلا  راصنالا  تلمـشف  هصاخ ) مکنم  اوملظ  نیذلا 

و مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمـال رمـالا  مهئاـقبا  مدـع  نیقفاـنملا  هفلوملا و  ءاـقلطلا و  مهناوـعا  نم  نیلجرلا و  نم  هرعـشتسا  اـمل  هتعیب 
هیف .هرحلا و  موی  مهولتق  و  مهولذاف ، کلذک  رمالا  راص  و  مهنم ، مهماقتنا  اوفاخف  اشیرق  اورت  دق و  هموق  دعـس و  ناک  و  هل ، مهیدـصت 
دعس نب  ریشب  دسح  اهدحا  رومال : ناک  هیلع  مهلایثنا  نا  مث  لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل  الثمتم : دیزی  لاق 

ریـشب هیلا  امهقبـس  هاعیابی  نا  رکب  یبا  هعیب  انکر  امه  هدیبعوبا و  رمع و  دارا  املف  .جرزخلل  سوالا  دسح  و  هدابع ، نب  دعـس  همع  نبال 
و هرامالا ) کمع  نبا  یلع  تسفنا  تعنـص ؟ ام  یلا  کجوحا  ام  .قاقع  تققع  - ) يربطلا لاق  امک   - رذنملا نب  بابحلا  هادانف  .هعیابف 

یف امک  سوالل - لاق  دعـس  ریمات  هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) نم جرزخلا  بلطت  اـم  یـسوالا  ریـضح  نب  دیـسا  يار  اـمل 
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اوموقف ادبا ، ابیصن  اهیف  مهعم  مکل  اولعج  و ال  هلیضفلا ، کلذب  مکیلع  مهل  تلاز  هرم ال  مکیلع  جرزخلا  اهتیلو  نئل  هللا  و  (- ) يربطلا )
لا نم  اولبقاف  ممرما ، نم  هل  اوعمجا  اوناک  اـم  جرزخلا  یلع  دعـس و  یلع  رـسکناق  هوعیاـبف  هیلا  اوماـقف  يربطلا : لاـق  رکباـبا ،) اوعیاـبف 
ماق مث  هللا  هلتق  هولتقا  رمع : لاقف  .هووطت  ادعـس ال  اوقتا  دعـس : باحـصا  نم  سان  لاقف  ادعـس ، نوطی  اوداک  رکبابا و  نوعیاـبی  بناـج 
هاور اـمک  بارعـالا - نـم  هعاـمج  نا  اـهیناث : .لاـق و  اـم  رخآ  یلا  كوـضع  ردـنت  یتـح  كاـطا  نا  تـممه  دـقل  لاـقف : هـسار  یلع 
مهل لاقف  هفیقسلا  اودهشف  .مهنع  سانلا  لغـشف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا توم  تقو  یف  اهنم  اودامتیل  هنیدملا  اولخد  فنخموبا -
عنتما نمف  .اوعیابیل  مهورـشحا  و  سانلا ، یلا  اوجرخا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هفیلخ  هعیب  یلع  هنوعملا  نم  ظحلاب  اوذخ  رمع :

، بشخلا مهیدیاب  اوذخا  و  هیناعنصلا ، رزالاب  اوحشتا  اومزحت و  بارعالا  تیار  دقل  هللا  و  همادق : نب  هدئاز  لاق  .هنیبج  هسار و  اوبرضاف 
عـضوم یف  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف ام  بزاع - نب  ءاربلا  لاق  .هعیبلا و  یلا  نیهرکم  مهب  اوءاـج  اـطبخ و  ساـنلا  اوطبخ  یتح  اوجرخ  و 

مه و  مهیلا ، ددرتا  تنکف  مشاه  ینب  نع  رمالا  اذـه  جارخا  یلع  شیرق  الامتت  نا  تفخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضبق  امل  - رخآ
هعامج هدیبعوبا و  ورمع  هعم  لبقا و  دق  رکب  یباب  انا  اذا  ثبلا و  ملف  لاق - نا  یلا  هرجحلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هزانج  دنع 

( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هومدـق هوطبخ و  الا  دـحاب  نورمی  هیناعنـصلا ال  رزالاب  نوزجتحم  مه  و  هفیقـسلا ، باحـصا  نم 
یلص  ) یبنلا زیهجتب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاغتشا  اهثلاث : .خلا و  - یبا وا  کلا  ءاش  هعیابی  رکب  یبا  دی  یلع  اهوحسمف  هدی  اودمف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناطلس  اوجرخت  سانلا ال  اهیا  (- ) هبیتق نبا  ءافلخ   ) یف ام  مهل - مالـسلا ) هیلع   ) لاق املف  هلآ .) هیلع و  هللا 
نیرجاهملا رـشعم  ای  هللا  وف  .هقح  سانلا و  یف  هماقم  نع  هلها  اوعفدت  و ال  مکتویب ، روعق  مکرود و  یلا  هتیب  رعق  هراد و  نع  برعلا  یف 

ننـسب ملاعلا  هللا ، نید  یف  هیقفلا  هللا ، باتکل  يراقلا  انیف  ناک  ام  مکنم  رمالا  اذـهب  قحا  نحن  و  تیبلا ، لها  اـنال  هب  ساـنلا  قحا  نحنل 
نع اولضتف  يوهلا  اوعبتت  الف  انیفل ، هنا  هللا  و  هیوسلاب ، مهنیب  مساقلا  و  هئیـسلا ، رومالا  مهنع  عفادملا  هیعرلا ، رماب  علطـضملا  هللا ، لوسر 
ناک ول  -) رم امک  رمع  لبق  رکبابا  عیاب  ناک  يذلا  وه  و  ریشب -  نب  نامعنلاوبا  دعس  نب  ریـشب  هل  لاق  .ادعب  قحلا  نم  اودادزتف  هللا  لیبس 
یلص  ) هللا لوسر  عدا  تنکفا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کیلع ) فلتخا  ام  رکب  یبال  اهتعیب  لبق  یلع  ای  کنم  راصنالا  هتعمـس  مالکلا  اذه 

هللا تاولـص  ءاسنلا - هدیـس  هجحلا  مامت  لـمحی ال  ع )  ) ناـک اـمل  .هناطلـس و  ساـنلا  عزاـنا  جرخا  و  هنفدا ، مل  هتیب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا 
: اضیا ءافلخلا )  ) یف امک  - اهل نولوقی  اوناک ، کلذب - مالسلا ) هیلع   ) هریعی هیواعم  ناک  و  هرصنلا - راصنالا  لاست  هباد  یلع  الیل  اهیلع -
و هل ، یغبنی  ناک  ام  الا  نسحلاوبا  عنص  ام  مالسلا : اهیلع  همطاا  لوقتف  .هب  انلدع  ام  رکب  یبا  لبق  انیلا  قبس  کمع  نبا  کجوز و  نا  ول 

هلوق دعب  یبیتقلا  یفقثلا و  هیاور  یف  داز  .مهروما و  نم  رما  یف  لوخدلا  نع  يدی ) تکسماف   ) .مهبلاط مهبیـسح و  هللا  ام  اوعنـص  دقل 
، هدـعب نم  رمـالا  یلوـت  نمم  ساـنلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ماـقمب  قـحا  ینا  تیار  و  ( ) يدـی تکـسماف  ( ) مالـسلا هیلع  )

دق (. ) سانلا نم  هعجار  : ) امهتیاور یف  و  سانلا ) هعجار  تیار  یتح  (. ) هللا ءاش  ام  کلذب  تثبلف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
و نمیلاب ، یسنعلا  دوسالا  و  همامیلاب ، هملیـسم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نید   ) .وحم يا : قحم ) یلا  نوعدی  مالـسالا  نم  تعجر 
هیلع و هللا  یلص   ) هتایح یف  لتق  دوسالا  نا  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  لبق  اوابنت  اوناک  دق  و  دسا ، ینب  یف  دلیوخ  نب  هحیلط 

ابارخ و  امده ) وا   ) .اللخ يا : املث ) هیف  يرا  نا  هلها  مالسالا و  رـصنا  مل  ن  تیـشخف - (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هدعب هیعن  ءاج  و  هلآ )
هملـس نب  نسحلا  نع  یفقثلا  يور  .مکتموکح  و  مکتیالو ) توف  نم  مظعا  یلع   ) .مدـهلا وا  ملثلاـب  يا : هب ) هبیـصملا  نوکت   ) .هناـینبل

مث هیلع  ینثا  هللا و  دمح  اوعمتجا  املف  .هعماج  هالصلا  يدان : هرـصبلا  یلا  هکم  نم  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  ریـسم  ع )  ) ایلع غلب  امل  لاق :
عزانن هب ال  قئالخلا  قحا  هوایلوا و  هتثرو و  هتبـصع و  هتیب و  لها  نحن  اـنلق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن ضبق  اـمل  یلاـعت  هللا  نا  لاـق :

بولقلا نویعلا و  کلذل  هللا  تکبف و  .انریغ  هولو  و  انم ، انیبن  ناطلس  اوعزتناف  .نوقفانملا  رفن  ذا  کلذ  یلع  نحن  امنیبف  .هناطلس  هقح و 
.انعطتسا ام  کلذ  انریغ  دق  انکل  رفکلا  یلا  اودوعی  نا  نیملسملا  نم  هقرفلا  هفاخم  ول ال  هللا  میا  و  رودصلا ، هللا  تنشخ و  و  اعیمج ، انم 
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ارظن هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) الا هسفن  یلا  وعدی  نا  نم  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عنمی  مل  مالـسلا :) هیلع  ) رقابلا لاق  و 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  اودهشی  ناثوالا و ال  اودبعیف  .مالسالا  نع  اودتری  نا  مهیلع  افوخت  و  سانلل ،

مل نم  اماف  .اوبکر  ام  اوبکر  نیذلا  کله  امنا  و  مالسالا ، عیمج  نع  اودتری  نا  نم  اوعنص  ام  یلع  مهرقی  نا  هیلا  بحالا  ناک  و  هلآ ،)
هجرخی هرفکی و ال  کلذ ال  ناف  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریمال هوادع  ملع و ال  ریغ  یلع  سانلا  هیف  لخد  ام  یف  لخد  و  کلذ ، عنصی 

نع یفاشلا -)  ) یف امک  ینئادملا - يور  .اناوعا و  دجی  مل  ثیح  اهرکم  عیاب  و  هرما ، مالسلا ) هیلع   ) یلع متک  کلذل  و  مالـسالا ، نم 
ودعلا و اذه -  لاتق  یلا  دحاو  جرخی  هنا ال  مع - نبا  ای  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  نامثع  یـشم  برعلا  تدترا  امل  لاق : نوع  یبا 

یف اـمک  يدـقاولا  هاور  و  لاـتقلا - یف  ساـنلا  دـجو  کلذـب  نوملـسملا  رـسف  رکب  یبا  یلا  یـشم  یتـح  هب  لزی  مل  و  عیاـبت ، مل  تـنا 
هدیرب عیابی  یتح  عیابن  انک  ام  اولاقف : عیابت  نا  ملـسا  تبا  لاق : نسحلا  نب  هللادبع  نب  یـسوم  نع  یفقثلا  يور  و  يربطلا .-) دشرتسم  )

یقح و ینوملظی  نا  ینوریخ  ءالوه  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  يدعب  نم  مکیلو  یلع  هدـیربل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقل 
موق وه  و  ملـسا - نا  يربطلا :)  ) یف .اولعف و  اـم  اولعف  نا  و  یقح ، ملظا  نا  ترتخاـف  .ادـحا  هدرلا  تغلب  یتـح  ساـنلا  دـترا  مهعیاـبا و 

ءالوه ناف  اوعیاب  مهل : لاق  ع )  ) ایلع نا  اـضیا  یـسوم  نع  لوـالا  يور  و  رـصنلاب ، تنقیا  رمع : لاـق  رکب  یبا  هعیبل  تلبقا  اـمل  هدـیرب -
نع هورف  نب  نایفـس  نع  نیملـسملا و  رما  قرفا  مهلتاقا و  وا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) مهل سیل  اـم  اوذـخای  نا  ینوریخ 

ای مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  مالـسلا .) هیلع   ) یلع عیابی  یتح  عیابا  ال  لاق : مث  ملـسا  طـسو  یف  هتیار  زکر  یتح  هدـیرب  ءاـج  لاـق  هیبا :
ام اهنم  لوزی  لئالق - مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا   ) .مویلا مهفالتخا  نم  یلا  بحا  مهعامتجا  ناف  .ساـنلا  هیف  لـخد  اـم  یف  لـخدا  هدـیرب -
.هب رافکلا  لمع  یلاعت  هبش  امک  هل  هقیقح  مدع  یف  بارـسلاب  اهتموکح  ایندلا و  هسایر  مالـسلا ) هیلع   ) هبـش بارـسلا ) لوزی  امک  ناک 
امک وا  (. ) بارـس نم  عدخا  : ) لثملا یف  اولاق  و  ائیـش ) هدـجی  مل  هءاجاذا  یتح  ءام  نامظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  -) لج زع و  لاقف -
یلا هعجارلا  ثادحالا ) کلت  یف   ) .تمق يا : تضهنف )  ) .هلاوز هعرس  یف  باحسلا  عشقتا  ع )  ) اههبش باحـسلا )  ) .قرفتی يا : عشقتی )

تعمتجا تام  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نم  يربطلا  هاور  ام  یلا  هراشا  هنا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مالـسالا  نع  عمج  هعجر 
تعمتجا و  مهضرا ، دودح  یف  یط  و  هیمط ، بونجب  نافطغ  و  ءاریمسب ، دسا  تعمتجاف  .دلیوخ  نب  هحیلط  یلع  یط  نافطغ و  دسا و 

تماقا نیتقرف  اوقرتفاف  دالبلا  مهلمحت  مل  هنانک و  ینب  نم  سان  مهیلا  تشاب  هذبرلا و  نم  قرالاب  سیق  نم  مهیلی  نم  و  دـسا ، نب  هبلعث 
.هاکزلا عنم  هالـصلا و  هماقا  یلع  مهراقی  نا  هنولاسی  رکب  یبا  یلا  ادوفو  اوثعب  و  هصقلا ، يذ  یلا  يرخالا  تراس  و  قرـالاب ، امهادـحا 

لها نم  هلقب  مهوربخاف  مهموق  هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) یلا دوفولا  عجر  و  هیلع ، مهتدـهاجل  ـالاقع  ینوعنم  ول  لاـقف :
ما نوتوت  الیلا  نوردـت  مکنا ال  هلق و  مکنم  مهدـفو  يار  مهل : لاقف  .کلذـب  نوملـسملا  رکبوبا و  ملع  و  اـهیف ، مهوعمطاـف  .هنیدـملا 

اودـعاف و مهیلا ، انذـبن  مهیلع و  اـنیبا  دـق  و  مهعداون ، مهنم و  لـبقن  نا  نولماـی  موقلا  ناـک  دـق  و  دـیرب ، یلع  مکنم  مهاـندا  و  اراـهن ،
یلع اوناکف  دوعـسم  نبا  ریبزلا و  هحلط و  جرخ  و  هنیدـملا ، باـقنا  نم  بقن  یلع  ناـک  .هسفنب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخف  اودعتـسا 

اوفاوف مهل ، اءدر  اونوکیل  اسح  يذـب  مهـضعب  اوفلخ  لیللا و  عم  هراغ  هنیدـملا  موقلا  قرط  یتح  ـالیلق  ـالا  اوثبلی  ملف  .هثـالثلا  باـقنالا 
نوملسملا مهعبتا  و  مهیدیا ، نیب  ودعلا  رـشتناف  .حضاونلا  یلع  هنیدملا  لها  نم  عمج  یف  رکبوبا  جرخ  و  نوملـسملا ، اهیلع  باقنالا و 

لبالا هوجو  یف  اـهب  اوهدـهد  مث  لاـبحلا  اـهیف  اولعج  و  اـهوخفن ، دـق  ءاـحناب  نیمکلا  مهیلع  جرخف  اـسحاد  اوغلب  یتح  حـضاونلا  یلع 
مهب ال تجاعف  .ءاحنالا  نم  اهرافن  یـش ء  نم  لبالا  رفنت  و ال  اهیلع ، مه  نیملـسملا و  لبا  ترفنف  .لوط  یف  اـهنم  یحن  لـک  هدـهدتف 

هتغب یلع  اوجرخ  مث  .نوایهتی  هلیللا  کلت  نوملـسملا  تابف  .بصی  مل  دـحا و  مهنم  عرـصی  مل  هنیدـملا و  مهب  تلخد  یتح  اهنوکلمی 
زاجعا اولتتقاف  .فیسلا  مهیف  اوعضو  یتح  اسمه ، اسح و ال  نیملسملل  اوعمـسی  ملف  .دحاو  دیعـص  یف  موقلا  مه و  الا و  رجفلا  علط  امف 
يربطلا نم  هلقن  ام  تلق : .نیرفاظ  هنیدملا  یلا  اوعجر  و  مهرهظ ، هماع  یلع  اوبلغ  و  رابدالا ، اولو  دق  الا و  سمـشلا  نرق  رذ  امف  مهتلیل 
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مولعم هحیلط  دادترا  لصا  و  عضی ، امل  هنکمالا  لاجرلا و  راعـشالا و  عضو  یف  یتح  لعجلا  یف  یلوط  دی  هل  يذـلا  هفیـس  تایاور  نم 
ادوفو اوثعب   ) هلوق انه  هعـضول  دهـشی  امم  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .همولعم ریغ  لقن  ام  تایـصوصخ  یقاب  هحـص  نکل 
لصا نع  اودترا  اوناک  مهناف  هیلع ) مهتدهاجل  الاقع  ینوعنم  ول  لاقف  هاکزلا  عنم  هالصلا و  هماقا  یلع  مهراقی  نا  هنولاسی  رکب  یبا  یلا 
انرما هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اولاق : مالـسالا  یلع  نیتباث  رخآ  عمج  ناک  امنا  و  لاـق ، اـم  رکب  یبـال  نولوقی  فیکف  .مالـسالا 

امک ال مهتلتاقل  الاقع  ینوعنم  ول  لاـق : نیدـترملا و  هلماـعم  رکبوبا  مهلماـعف  .رکب  یبا  لاـمع  اوطعی  مل  اـنئارقف و  یلا  اـنتاکز  ءاـطعاب 
هحیلط دادترا  یف  باوصلا  .رخآ و  عضوم  یف  اهلعجی  عضوم و  نم  ءایشالا  ذخای  فیس  امنا  و  مثعا ، نبا  خیرات  عجار  نم  یلع  یفخی 

نافطغ و هراـصنا  ناـک  و  يدـسالا ، دـلیوخ  نب  هحیلط  اـبنت  نمم  و   ) لاـقف .هخیراـت  یف  یبوقعیلا  هلاـق  اـم  هبرحل  رکب  یبا  ثعب  نم  و 
يار وذ  کـنا  ورمع  اـی  لاـقف : صاـعلا  نب  ورمع  اـعد  و  هصقلا ، يذ  یلا  هشیج  یف  رکبوبا  جرخف  .يرازفلا  نصح  نب  هنییع  مهـسیئر 

.نعطلا ضفخلل و  لاق : هحلطف ؟ لاق : .نسح  عاجـش  لاق : ریبزلاف ؟ لاق : .کعیطی  ال  لاق : یلع ؟ یف  يرت  امف  هحیلط  اـبنت  دـق  و  شیرق ،
توملل ریصن  برحلل ، سوسب  لاق : دیلولا ؟ نب  دلاخف  لاق : هیارب  نعتـسا  هسلجا و  لاق : نامثعف ؟ لاق : .برح  شحم  لاق : دعـسف ؟ لاق :

امل حلـصی  لجر  انیف  ناک  اما  شیرق - رـشعم  ای  لاق : سامـش و  نب  سیق  نب  تباث  ماق  هل  دـقع  اـملف  .دـسالا  بوثو  و  هاـطقلا ، هاـنا  هل 
و ربصن ، نحنف  ربصلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  انرما  و  عمـسن ، امع  امـص  و ال  يرن ، اما  ایمع  نحن  ام  هللا  اما و  هل ؟ نوحلـصت 

مظعف رارما  ضقن و ال  یف  حاص  ای  ادـحاو  اسیئر  انم  اولخدـی  مل  راصنالاب  موقلا  دارا  امل  راوطالا و  هفلخل  لاجرلل  ای  لاقف : ناسح  ماـق 
.نیرجاهملا یلع  ادـلاخ  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ذـفنا و  سیق ، نب  تباث  راصنالا  یلع  لعجف  .لوقلا  اذـه  رکب  یبا  یلع 

لعجف .دیدحلاب  لبکم  وه  و  اریـسا ، نیثالث  عم  رکب  یبا  یلا  هب  ثعبف  هنییع  ذخا  و  هعابتا ، نم  اقلخ  لتق  هعمج و  قرفف  .هحیلط  دصقف 
یبا یلا  رعـشب  ثعب  ماشلاب و  هحیلط  قحل  و  هلیبس ، قلطا  و  هباتتـساف ، .طق  نیع  هفرط  تنمآ  ام  لوقیف : .دـترم  ای  هب : نوحیـصی  نایبصلا 

رقتـسا و يا : هنهنت ) نیدلا و  نامطا  و   ) .لحمـضا يا : قهو ) و  لطابلا ،  ) .بهذ دعب و  يا : حاز ) یتح  -. ) خـلا ( - مالـسالا عجاری  رکب 
نیب قرفلل  انون  یطـسولا  ءاهلا  نم  اولدـبا  امنا  تاءاـه و  ثـالثب  هههن  هنهن  یف  لـصالا  : ) يرهوجلا لاـق  .هیلا  لـطابلا  قرطت  نع  فک 
هههن هنهن  لصا  ناک  اذاـف  .هب  درفت  یـش ء  وه  تلق : اـنون .) هملکلا  یف  نـال  فورحلا  رئاـس  نیب  نم  نونلا  اوداز  اـمنا  لـعف و  و  لـلعف ،

نا لاقی : ناب  هررکم  هفعاضم  تایثالث  هففخم  اهنوک  هفعاضملا  تایعابرلا  یف  لـصالا  نوکی  نا  دـعبی  ـال  لزلز و  لزلز  لـصا  لـقیلف 
: رعاش لاق  فکلا  هنهن  ینعم  یف  لـصالاف  ناـک  فیک  و  یهنلا ) هنهن  یف  لـصالا  ناـک  ( ) ناـسللا  ) یف نکلو  لز ، لزلزلز  یف  لـصالا 

رجحم نایشح  لک  اهنع  سفنت  هبرضب  مهنع  موقلا  یلوا  تهنهنف  یلذهلا : بدنجوبا  لاق  زجاع و  ناثدحلاب  رتفی  نم  نا  کعومد  هنهن 

عم رـصم  لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک نم  و  يا : هنم ) و   ) فنـصملا لوق  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا  )
لاوس و  رکب ، یبا  نب  دمحم  لتق  رـصم و  حتف  دعب  هفوکلا  یف  اهب  ع )  ) بطخ هبطخ  هنا  هردص  حرـش  یف  انلق  هنا  الا  هال ، امل و  رنـشالا 

ینیلکلا و  هئافلخ ،)  ) یق هبیتق  نبا  و  هتاراغ ،)  ) یف یفقثلا  میهاربا  هاور  نامثع ، رمع و  رکب و  یبا  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق نع  هل  سانلا 
یبا نب  هللادـیبع  هبتاک  رماف  هبیتق : نبا  هیاور  یف  هب  حرـص  اـمک  مهیلع ، ارقت  یتح  مهل  ع )  ) اـهبتک نکل  فـالتخا ، یلع  هلئاـسر ،)  ) یف
اضیا لدت  لیذلا  تارقف  نومضم  و  ینیلکلا ، هیاور  یف  هب  حرص  امک  سانلا ، بغـشیالئل  هتاقث  نم  هرـشع  ع )  ) نیع و  اهارقی ، نا  عفار 

هنا يار  فنـصملا  نا  رهاظلاف  رـصم ، لها  یلا  اباتک  نوکت  نا  اهل  هبـسانم  ـال  و  داـهجلا ، یلع  ضیرحتلا  یف  هبطخ  مـالکلا  نوک  یلع 
قلعتی ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) بتک مالـسلا ) هیلع   ) هنا مهوت  ربدـتی و  ملف  رـصم ، حـتف  دـعب  ساـنلل  بتک  مالـسلا ) هیلع  )

نبا دی و  دحلا  یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرصملا ،)  ) یف هنم ) و   ) مث .جراخلا  نم  رتشالا ) عم   ) دازف .رصم  لها  یلا  باتکلاب  رمع ) نامثعب و 
هیلع  ) یلع بطخ  لاق : هیبا  نع  بدـنج ، نب  نمحرلادـبع  نع  هلاـجر ، نع  لوـالا  يور  .حیحـصلا  وهف  باـتکلا ،) اذـه  نم  و  (: ) مثیم
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ثلاثلا ماثآ  هثالثلا و  مایا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هلعبرکذ  دعب  لاق  نا  یلا  رکب - یبا  نب  دمحم  لتق  رـصم و  حتف  دعب  مالـسلا )
ملسی مل  نم  مهیف  نا  و  ییسلا ، لعفلا  یف  و  نیدلا ، یف  داسفلاب  فرعی  دحلا ، دلجو  رمخلا ، مکیف  برش  دق  نم  مهیف  نا  و  همایا :- یف 
ءالوه دویو  رـش  وه  لب  مهنم ، ترکذ  نم  لـثم  مهتداـق  نم  هیواـسم  رکذ  تکرت  نم  و  موقلا ، هداـق  ءـالوهف  هخـضر ، هل  خـضر  یتح 

و قحلا ، ریغب  اومکح  و  يوهلا ، اوعبتا  و  هیربـجب ، طلـستلا  روجفلا و  داـسفلا و  رفکلا و  مکیف  اورهظاـف  مکیلع ، اولو  ول  ترکذ  نیذـلا 
هلمح و  ءامکحلا ، ءابجنلا و  و  ءاهقفلا ، ءاملعلا و  مکیف  ـالیبس ، يدـها  مهنم و  ریخ  لذاـخت ، لـکاوت و  نم  مکیف  ناـک  اـم  یلع  متنـال 

نئل هللا  وـف  يرما ؟ مکعزاـنی  نا  نوـمتهت  نوطخــست و  ـالفا  نآرقلا ، هوـالتب  دـجاسملا  راـمع  و  راحــسالاب ، نودـجهتملا  باـتکلا و 
درجت و  اهوانـس ، الع  و  اهران ، تبـش  دق  اهتدع ، اودـعا  اهتبها و  برحلل  اوذـخ  نودـشرت ، ینومتیـصع ال  نا  و  نووغت ، ینومتعطا ال 

یف یلواب  ءافجلا ، رکملا و  عمطلا و  لها  نم  ناطیـشلا  ءایلوا  سیل  هنا  الا  هللا ، رون  اوئفطی  هللا و  دابع  اوبذعی  یک  نوقـسافلا ، اهیف  مکل 
ام ضرالا  لم ء  مه  ادرف و  مهتیقل  ول  هللا  و  مهبر ، هعاط  مهقح و  یف  تاـبخالا  هداـمزلا و  ربلا و  لـها  نم  مهلالـض  مهیغ و  یف  دـجلا 

عساـتلا و لـصفلا   ) نیقی هنیب و  هقث و  یلعل  هیلع ، نحن  يذـلا  يدـهلا  و  اـهیف ، مه  یتـلا  مهتلالـض  نـم  یناا  تشحوتـسا ، ـال  تیلاـب و 
، انزح ینیرتعی و  افسا  نکلو  رظتنمل ، هباوث  نسحل  و  قاتـشمل ، یبر  ءاقل  یلا  ینا  و  هریـصب ، و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا -

ترثکا امل  کلذ  الول  هللا  میا  .ابزح و  نیقـسافلا  و  الوخ ، هدابع  و  الود ، هللا  لام  اوذختیف  اهراجف ، اهواهفـس و  همالا  هذـه  رما  یلی  نا 
هداهـشلل ینا  و  قحلا ، یلعل  ینا  هللا  وف  مهواقل ، مح  یتم  یـسفنب  مهاـقلا  یتح  متیبا ، متین و  اذا و  مکتکرتل  و  مکـضیرحت ، مکبیناـت و 

یلا اولقاثت  ـال  و  نولمعت ) متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  هللا  لـیبس  یف  مکـسفنا  مکلاوماـب و  اودـهاج  و  ـالاقث ، اـفافخ و   ) اورفناـف دـلحمل ،
داهجلا كرت  نم  و  يدرا ، فعـض  نم  و  ناظقیلا ، برحلا  اخا  نا  .سخالا  مکبیـصن  نکی  و  لذـلاب ، اووبت  فسخلاب و  اورقتف  ضرالا 

.یلوالا و نم  مهل  انل و  اریخ  هرخالا  لعجا  و  ایندلا ، یف  مهایا  اندهز و  و  يدـهلا ، یلع  مهایا  انعمجا و  مهللا  نیهملا ، نوبغملاک  ناک 
کلوق انل  نیب  اولاق : و  رمع ، رکب و  یبا  نع  هولاسف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  نالف  قمحلا و  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  ماق  یناثلا : یف 

اباتا مکیلا  جرخم  ینا  تلتق ؟ دق  اهیف  یتعیش  تحتتفا و  دق  رصم  هذه  و  اذهل ، متغرفت  دق  وا  ههجو : هللا  مرک  لاقف  نامثع ، یف  امهیف و 
یف ادـح  دـلج  مکیف و  برـش  نمل  مهنم  نا  و  لاـق :- نا  یلا  اـباتک - مهیلا  جرخاـف  .یتعیـش  یلع  هورقاـف  ینومتلاـس ، اـم  هـیف  مکئبـنا 

بضغلا و مکیف  اورهظال  مکیلع  اول  ول و  نیذـلا  ءالوه  و  رـضا ، رـش و  مهنم  هیواسم  رکذ  تکرت  نم  و  موقلا ، هداق  ءـالوهف  مالـسالا ،
مکیف ام  یلع  متنا  و  ءاشرلاب ، اومکح  ام  و  يوهلا ، اوعبت  و ال  ضرالا ، یف  داسفلا  بصغلاب و  لواـطتلا  و  توربجلاـب ، طلـستلا  رخفلا و 

و راحـسالاب ، نودـجهتملا  نآرقلا و  هلمح  و  ءاهقفلا ، ءاملعلا و  ءاـمکحلا و  مکیف  ـالیبس ، يدـها  مهنم و  ریخ  لـکاوت ، لذاـخت و  نم 
القا نآرقلا ، هوالت  لها  دـجاسملا و  رامع  و  ایندـلا ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) یف داـهزلا  داـبعلا و 

اذا يرما  اوعیطا  و  تلق ، اذا  یلوق  اوعمـسا  مکنم ؟ رارـشالا  لذارالا و  مکواهفـس و  مکیلع  هیـالولا  مکعزاـنی  نا  نومقنت  نوطخـست و 
نم اوعراـق  یـضوهن و  اوضهنا  و  تمزع ، اذا  یمزع  اومزتـلا  و  تمزح ، اذا  یمزح  اودـقتعا  و  تحـصن ، اذا  یتحیـصن  اوفرعا  و  ترما ،

و اهانـس ، الع  اهران و  تدق  دق و  اهناف  اهتلآ ، اهل  اودعا  اهتبها و  برحلل  اوذخ  اوعمتجت ، اودـشرت و ال  ینومتیـصع ال  نئل  و  تعراق ،
یف دجلا  یف  یلواب  ءافجلا ، عمطلا و  لها  نم  ناطیشلا  ءایلوا  سیل  هنا  هللادابع  .مکورهقی  و  هللا ، رون  اوئفطی  امیک  نوملاظلا  مکل  درجت 

ول هللا  ینا و  مهماما ، هحـصانم  مهبر و  هعاط  و  مهقح ، یف  دـجلاب  تاـبخالا  و  قحلا ، همازنلا و  لـها  نم  مهلطاـب ، مهلالـض و  مهیغ و 
انا يذلا  يدهلا  و  هیف ، مه  يذلا  مهلالـض  یف  ینا  مهنم ، تشحوتـسا  وا  مهب  تیلاب  نا  ضرالا ، لها  یف  مه  و  ادرفنم ، ادیح  مهتیقل و 

، ینبیری اعزج  و  ینیرتعی ، افسا  نکلو  جار ، رظتنمل  هباوث  نسحل  و  قاتشم ، یبر  ءاقلل  ینا  و  یبر ، نم  هنیب  نیقی و  هریصب و  یلعل  هیلع ،
ول ال هللا  میا  و  ابزح ، نیطساقلا  ابرح و  نیحلاصلا  الوخ و  هللا  دابع  الود و  هللا  لام  اوذختیف  اهراجف ، اهواهفس و  همالا  هذه  یلی  نا  نم 

یف و  هللاءاش …  نا  مکب  رفان  انا  بحمل ، هداهشلل  ینا  و  قحلا ، یلعل  ینا  هللا  وف  مکتکرتل ، و  مکـضیرحت ، مکبیلات و  ترثکا  ام  کلذ ،
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مکلک و  مالسالا ، یف  ادح  برض  رمخلا و  برش  دق  نم  مهنم  نا  و  مالسلا :) هیلع   ) هنع هدانساب  میهاربا  نب  یلع  نع  هتیاور  و  ثلاثلا :
تکرت نم  و  موقلا ، هداق  ءالوهف  هخیـضر ، هیلع  خضر  یتح  هلها  مالـسالا و  یف  لمخدی  مل  نم  مهنم  نا  و  نیدـلا ، یف  داسفلاب  هفرعی 

اوناک مهئامسا ، و  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) مهنایعاب مهنوفرعت  متنا  و  روبا ، رثکا و  هیواسم  رکذ  مکل 
نیذلا ءالوه  و  مهقافن ، ثدحی  مل  و  مهنامیا ، مدقتی  مل  ابزح ، ناطیشلل  و  ابرح ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا یبنل  و  ادض ، مالسالا  یلع 

لکاوت و نم  مکنم  ناـک  اـم  یلع  متنا  و  ضرـالا ، یف  داـسفلا  هیربجلاـب و  طلـستلا  و  ربکتلا ، رخفلا و  مکیف  اورهظـال  مکیلع ، اول  ول و 
نوطخـست و الا  .راحـسالاب  نودـجهتملا  و  باتکلا ، هلمح  و  ءامهفلا ، ءاملعلا و  ءاـهقفلا و  مکنم  ـالیبس ، يدـها  مهنم و  ریخ  لذاـخت ،
، ترما اذا  يرما  اوعیطا  و  تلق ، اذا  هللا - مکیدهی  یلوق - اوعمسا  هیف ؟ هافجلا  مالسالا  نع  ءاطبلا  ءاهفـسلا  هیالولا  مکعزانی  نا  نومقنت 

نا الا  يدـهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا  یلاـعت … ( : هللا  لاـق  ینومتیـصع …  نا  و  اووغت ، ـال  ینومتعظا  نئل  هللا  وف 
یبنلا دعب  يداهلاف  داه .) موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هلآ … ( :) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبنل یلاعت  لاق  و  نومکحت ،) فیک  مکلامف  يدهی 
مکاعد يذـلا  الا  يداهلا  نوکی  نا  یـسع  نمف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  ناک  ام  یلع  هتمال  داه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
امیکل نوقـسافلا  مکل  درجت  و  اهران ، تدقوا  تبـش و  دقف  اهتدع ، اهل  اودعا  و  اهتبها ، برحلل  اوذخ  يدهلا ؟ یلا  مکداق  قحلا و  یلا 

تابخالا ربلا و  لها  نم  قحلاب  یلوا  ءافجلا ، عمطلا و  لها  نم  ناطیـشلا  ءایلوا  سیل  هنا  الا  هللا ، دابع  اورغی  و  مههاوفاب ، هللا  رون  اوئفطی 
فـسا نکلو  تیلاب ، مهنم و ال  تشحوتـسا  ام  ضرالا  لها  مه و  يدـحو و  مهتیقل  ول  هللا  ینا و  مهماما ، هحـصانم  و  مهبر ، هعاط  یف 

و ابزح ، نیقـسافلا  و  الخد ، هباتک  و  ـالود ، هللا  لاـم  نوذـختی  اهواهفـس ، اـهراجف و  همـالا  هذـه  یلی  نا  نم  ینیرتعی ، عزج  و  ینبیری ،
وف مهواقل ، یل  مح  یتم  مهاقلا  یتح  متیبا ، ذا  مکتکرتل  و  مکـضیرحت ، مکبینات و  ترثکا  ام  کلذ  ـال  ول  هللا  میا  و  اـبرح ، نیحلاـصلا 

و قاتشمل ، یبر  ءاقل  یلا  ینا  و  بحمل ، هداهشلل  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) ینا و  قحلا ، یلعل  ینا  هللا 
ضرالا یلا  اولقاثت  و ال  هللا ) لـیبس  یف  مکـسفنا  مکلاوماـب و  اودـهاج  ـالاقث و  اـفافخ و   ) اورفناـف مکب  رفاـن  ینا  رظتنمل ، هباوث  نسحل 

، يدوا فعض  نم  و  هنیع ، منت  مل  مان  نا  قرالا ، ناظقیلا  برحلا  اخا  نا  نارسخلا ، مکبیـصن  نوکی  و  فسخلاب ، اورقت  لذلاب و  اومعتف 
نم .هیلع  متنک  ام  یلع  یل  متـسل  و  سما ، هیلع  تنک  ام  یلع  مویلا  مکل  ینا  نیهملا ، نوبغملا  ناـک  هللا ، لـیبس  یف  داـهجلا  هرک  نم  و 

لذخی و  هرصن ، نم  رصنی  نا  هللا  یلع  قح  هنا  مکمادقا ، تبث  مکرصنل و  هللا  مترـصن  ول  هللا  .بیخالا و  مهـسلاب  ذخا  هیرـصان ، اونوکت 
مهللا رطملاب ، قربلا  و  رودصلاب ، دورولا  و  رصنلاب ، ربصلا  امنا  و  انبج ، ربصلا  نوکی  دق  و  رصن ، ریغب  ربص  نمل  هبلغلا  نورتا  هلذخ ، نم 

، یتدحو نم  تشحوتسا ) و ال   ) .تثرتکا ام  يا : تیلاب ) ام   ) .اهولم يا : ضرالا ) عالط  مه  ادحا و  مهتیقل و  ول  هللا  ینا و   … ) انعمجا
ءایبنالا ءایـصوا  ءاـیبنالا و  ناـف  نیکرـشم ، ضرـالا  لـها  عیمج  نوک  و  هدـیحوت ، یف  هتدـحو  نم  شحوتـسا  اـم  ع )  ) میهاربا نا  اـمک 

هعیبب ع )  ) نیـسحلا یلع  نوریـشی  سانلا  ناک  امل  .مهدارفنا و  نم  نوشحوتـسی  و ال  مهفالخ ، یلع  ایندلا  لها  عیمج  مایق  نم  نولابیال 
تعیاب امل  يوام  اجلم و ال  ایندلا  یف  یل  نکی  مل  ول  هللا  و  لوقی : ناک  هل ، رـصان  مدـع  و  هعم ، مهلک  سانلا  ناطلـس و  اذ  هنوکل  دـیزی ،

نیقی یسفن و  نم  هریصب  یلعل  هیلع  انا  يذلا  يدهلا  هیف و   ) .نامثع مدب  نیبلاطلا  هینامثعلا و  يا : مه ) يذلا  مهلالض  نم  ینا  و   ) .دیزی
هللا و  لوقی : رامع  ناکف  مالـسلا ،) هیلع   ) هتعیـش تناک  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) کلذک و  یبر ) نم 
یف اذـکه  نسحب ) قاتـشمل و  هللا  ءاـقل  یلا  ینا  و   ) .لـطابلا یلع  مه  قحلا و  یلع  اـنا  تملعل  رجه ، تافعـس  غـلبن  یتـح  انوبرـض  وـل 
یف و  تم ، وا  تلتق  نا  جار ) رظتنمل  هباوـث  (. ) هیظخلا مـثیم و  نـباو  دـیدحلا  یبا  نـبا   ) یف اـمک  نـسحلو ) : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،) )
هیلع  ) لاقف .نلتقتل  تلتاق  نئل  دهشا  یناف  کسفن ، یف  هللا  كرکذا  هل : لوقی  قیرطلا ، یف  نیـسحلا  ریاسی  ناک  امل  رحلا  نا  يربطلا :) )

سوالا وخا  لاق  امک  لوقا  نکلو  کل ؟ لوقا  اـم  يردا  اـم  ینولتقت ، نا  بطخلا  مکب  ودـعی  لـه  و  ینفوخت !؟ توملاـبفا  هل : مالـسلا )
توملاب ام  یـضماس و  هل : لاقف  لوتقم - کناف  بهذت  نیا  هل : لاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هرـصن  دیری  وه  هیقل و  همع - نبال 
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حتفلاب یسآ ) ینکل  و   ) امغری شغی و  اروبثم  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لاجرلا  یسآ  املـسم و  دماج  اقح و  يونام  اذا  یتفلا  یلع  راع 
، نامثع مایا  کلذک  ناک  امک  مکلذاخت ، مکلکاوت و  نم  اهراجف ) اهواهفس و  همالا  هذه  رما  یلی  نا   ) .نزح يا : رسکلاب ، یـسا )  ) نم

هیقب یلا  اوریس  نآرقلا ، ننسلا و  ءادعا  یلا  اوریس  لاق : ابیطخ و  ماق  ماشلا ، یلا  ریسملا  دارا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا رصن :) نیفص   ) یف و 
نب دـلاخ  رکب  یبا  مایا  سانلا  رما  لی  ملا  نامثع ، مایاب  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ ام  صتخی  مل  لب  .راصنالا  نیرجاهملا و  هلتق  بازحـالا و 
ناک و  انـصحم ؟ انز  يذـلا  هبعـش  نب  هریغملا  رمع  مایا  سانلا  رما  لی  مل  وا  هتارماب ؟ رجف  اردـغ و  هریون  نب  کلام  لـتق  يذـلا  دـیلولا 

و هب ، دایز  قاحلتـسا  یلع  هیواعم  لمح  يذلا  هثیبخلا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) سفنلا کلت  بحاص 
و هقافن ، عم  هریغملا  رمع  هیلوتب  مهباجا  نیقفانملا ، هتیلوتب  نامثع  یلع  اوضرتعا  امل  و  همالا ، یلع  ریمقلا  ریکسلا  دیزی  فالختـسا  یلع 

ءاقلل هنیدـملا  تمدـق  لاق : دابع  نب  سیق  نع  یبا ، یف  میعن ) یبا  هیلح   ) یف و.رثکا  ناـمثع  ماـیا  ءاهفـسلا  راـجفلا و  هیلوت  تناـک  اـمنا 
املف جرخف ، لوالا ، فصلا  یف  تمقف  بعک ، نب  یبا  نم  ءاقل  یلا  بحا  دحا  مهیف  نکی  ملف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم باحـصا 

- اثالث اهلاق  هبعکلا - بر  دقعلا و  لها  کله  لوقی : هتعمسف  یبا ، یلا  مهنم  یـش ء  یلا  اهقانعا  تحتم  لاجرلا  تیار  امف  ثدح  یلص 
، مهنیب الوادتم  يا : الود ) هللا  لام  اوذختیف   ) .نیملسملا نم  نوکلهی  نم  یلع  یسآ  ینکل  و  مهیلع ، یـسآ  ینا ال  اما  .اوکلها  اوکله و 

 … (، مکنم ءاینغالا  نیب  هلود  نوکی  ـالیک  یلاـعت … ( : هلوق  نع  سنوی  تلاـس  یحمجلا : مالـس  نب  دـمحم  لاـق  حاحـصلا :)  ) یف و 
لاملا یف  نوکت  امهاتلک  رمع : نب  یـسیع  لاق  .برحلا و  یف  حتفلاب  هلودلا  و  لاملا ، یف  مضلاب  هلودـلا  ءالعلا : نب  ورمعوبا  لاق  لاقف :

- داوسلا اذـه  امنا  مایالا : ضعب  یف  نامثع ، لبق  نم  هفوکلا  یلع  ایلاو  ناک  امل  صاـعلا  نب  دیعـس  لاـق  جورملا :)  ) یف .ءاوس  برحلاو 
قلعتی ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) زکارم انفویـس و  لالظب  انیلع  هللا  ءافا  ام  لعجتا  رتشالا : هل  لاقف  .شیرقل  ریطف  قارعلا - ینعی 

نوسمخ و لاملا  نم  هنزاخ  دنع  ناک  لتق ، موی  نامثع  نا  هبتع : نب  هللادبع  رکذ  هیف : و  کموقل ؟ کل و  اناتسب  انحامر  رمع ) نامثعب و 
.البا و اریثک و  الیخ  فلخ  و  رانید ، فلا  هئام  امهریغ  نینح و  يرقلا و  يداوب  هعایـض  همیق  و  مهرد ، فلا  فلا و  و  رانید ، فلا  هئام 
، رمع رکبوبا و ال  هووی  مل  مث  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هریـس  يذلا  صاعلا ، یبا  نب  مکحلا  نامثع  يوآ  هبیتق :) نبا  فراعم   ) یف

نامثع هعطقاف  نیملـسملا ، یلع  هنیدـملا - قوس  عضوم  روزهمب - هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا قدـصت  .مهرد و  فلا  هئاـم  هاـطعا  و 
، سمخلا ذـخاف  هیقیرفا  حـتف  و  ناورم ، هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هقدـص  یه  و  كدـف - عطقا  و  ناورم ، اخا  مکحلا  نب  ثراحلا 

كواش تاهیهف  داـبعلا  سمخ  ناورم  تیطعا  و  هریـس :- ناـمثع  ناـک  و  یحمجلا - لـبنح  نب  نمحرلادـبع  لاـقف  ناورمل ، هلک  هبموف 
نم هتنبا  نامثع  جوز  و  یبوقعیلا :) خیرات   ) یف .مهرد و  فلا  هئامعبرا  هاطعاف  هلص ، دیسا  نب  دلاخ  نب  هللادبع  هیلا  بلط  یعـس و  نمم 

ثدح .هرـصبلا و  لام  تیب  نم  هیلا  اهعفدی  نا  رماع  نب  هللادبع  یلا  بتک  و  مهرد ، فلا  هئامتـسب  هل  رما  و  دیـسا ، نب  دلاخ  نب  هللادبع 
: هل لاقف  نامثع ، اهاتا  یـسما  اذا  هنیدـملا ، قوس  یلع  نیملـسملا  تاقدـص  لماع  تیار  لاـق : راـسی ، نب  نمحرلادـبع  نع  قاحـساوبا 
هعفادـی و لعجف  لاملا ، تیب  نم  اضرف  اهلعج  هزئاجب ، هتیب  لها  نم  ادـحا  زاجا  اذا  نامثع  ناـک  .صاـعلا و  یبا  نب  مکحلا  یلا  اـهعفدا 

اذاف انل ، نزاخ  تنا  امنا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  : ) نامثع هل  لاقف  هیلع  حـلاف  .کیطعنف  نوکی  لوقی :
ءاج .نیملسملا و  نزاخ  انا  امنا  کتیب ، لهال  نزاخب و ال  کل  انا  ام  هللا ، تبذک و  لاقق : .تکساق  کنع  انتکس  اذا  و  ذخف ، كانیطعا 

و نیملـسملل ، انزاخ  تنک  امنا  و  هتیب ، لهال  هل و  نزاخ  ینا  نامثع  معز  ساـنلا  اـهیا  لاـقف : بطخی ، ناـمثع  هعمجلا و  موی  حاـتفملاب 
نیفـص  ) یف و  اکلم ، مهل و  اقیقر  يا : الوخ ) هدابع  و   ) .تباث نب  دیز  یلا  اهعفد  نامثع و  امذخاف  اهب ، یمرو  .مکلام  تیب  حیتافم  هذه 

هللا وف  جرعت  و ال  انودع ، یلا  انب  شمکنا  لاقف : هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  ماق  ماشلا ، یلا  ریـسملا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دارا  امل  رـصن :)
هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم باحـصا  نم  هللا  ءایلوا  مهلالذتـسا  هللا و  نید  یف  مهناهدال  مورلا ، كرتلا و  داهج  نم  یلا  بحا  مهداهجل 

مهـسفنا یف  مهل  انئیف  و  هوریـس ، وا  هومرح ، وا  هوسبح ، لجر  یلع  اوبـضغ  اذا  و  ناسحاب ، نیعباتلا  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  نم  هلآ ،)
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غلب امل  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف و  اـبرح )  ) .راـمع رذ و  یباـک  نیحلاـصلا ) و   ) .قیقر ینعی : .نیطق  نومعزی  اـم  یف  مهل  نحن  و  لـالح ،
هریسی نا  داراف  مالک ، رامع  نع  هغلب  و  نامثع ، یلع  کلذ  ظلغف  .انسفنا  لک  نم  رذابا  هللا  محر  معن ، رامع : لاقف  رذ ، یبا  هافو  نامثع 

رما يذلا  حرس ، یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  و  همال ، نامثع  وخا  وه  و  هیف ، نآرقلا  صنب  قسافلا  هبقع  نب  دیلولاک  نیقلعلافلا ) و   … ) اضیا
یف رامع  ماق  رصن :) نیفص   ) یف و  ابزح )  ) .عاضرلا نم  هوخا  وه  و  هبعکلا ، راتساب  اقلعتم  دجو  ول  هلتقب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

ملاظلا مدـب  نومعزی  ام  یف  نوبلطی  موق  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لـصفلا   ) یلا هللاداـبع  اوضما  لاـقف : نیفص ،
اذا نولابی  نیذـلا ال  ءالوه  لاقف  .ناسحالاب  نورمالا  ناودـعلل ، نورکنملا  نوحلاصلا ، هلتق  امنا  هللا ، باتک  یف  ام  ریغب  مکاـحلا  هسفنل ،
مهف ایندلا  نم  مهنکم  هنال  کلذ  .ائیـش و  ثدحا  ام  هنا  اولاقف : .هثادحال  انلقف : هومتلتق ؟ مل  نیدـلا : اذـه  سرد  ول  مهایند  مهل  تملس 
اوملع و  اهورمتـسا ، اهوبحتـساف و  ایندلا  اوقاذ  موقلا  نکلو  ملاظل ، هنا  نوملعیل  مهنا  همد ، نوبلطی  مهنظا  ام  هللا  و  اهنوعری ، اهنولکای و 
انماما لتق  اولاق : ناب  مهعابتا  اوعدـخف  مالـسالا ، یف  هقباس  موقلل  نکی  مل  و  اهنم ، هیف  نوعری  ام  نیب  مهنیب و  لاـحل  مهمزل  قحلا  نا  ول 

هیساقلا موقلا  ءالوه  یلا  انب  رس  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاقرملا  هبتع  نب  مشاه  لاق  و  هیف : و  اکولم …  هربابج و  کلذب  اونوکیل  امولظم ،
مهالوتـسا و  هلـالح ، اومرح  همارح و  اولحاـف  هللا ، یـضر  ریغب  هللا  داـبع  یف  اولمع  و  مهروهظ ، ءارو  هللا  باـتک  اوذـبن  نیذـلا  مهبولق ،

یتح ینامالا  مهانم  و  لیطابالا ، مهدعو  ناطیشلا و 

ام و  رخالا ه …  یف  انتبغرک  اهیف ، هبغر  مهایند  یلع  نولتاقی  مهف  ایندلا ، مهیلا  ببح  و  يدرلا ، دصق  مهب  دصق  و  يدهلا ، نع  مهغازا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب  ربخا  الوخ …  هدابع  و  الود ، هنلا  لام  ذـختی  نم  همـالا  رما  یلی  نا  یـسای  هنا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق

ینغلب نامثع : لاقف  هیذـخف ، محل  بهذ  دـق  ءاط و  ریغب و  بتق  یلع  ماشلا  نم  هل  هیواعم  لاسرا  دـعب  ناـمثع  یلع  رذوبا  لخدـف  .لـبق 
هتعمـس معن ، هل : لاقف  .الغد  هللا  نید  الوخ و  هنلا  داـبع  اوذـختا  نیثـالث  صاـعلا  یبا  ونب  تلمک  اذا  لوقی : یبنلا  تعمـس  لوقت : کـنا 

ءارـضخلا و ال تلظا  اـم  رذ : یبا  یف  هیلع  قفتملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوقل  هل  ع )  ) دهـشف ادـهاش  هنم  بلطف  .کـلذ  لوـقی 
دوعـسملا ي و کـل  يور ذ  .رذ  یبا  نم  قدـصا  هجهلاذ  ءاربـغلا  تلقا  رمع ) ناـمثعب و  قـلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا  )
: يدنوارلا لاق  دیدحلا : یبا  نیا  لاق  مالععلالا ) یفادح  دلجو  مارحلا  مکیف  برش  دق  يذلا  مهنم  ناف   ) .مهریغ يدقاولا و  یبوقعیلا و 

عم نیفـص  هریغملا  دهـشی  مل  اضیا  و  برـشلا ، یف  رکذ  هریغملل  رجی  مل  و  دـحی ، مل  اـنزلاب و  مهتا  هریغملا  نـال  اـطخا  و  هریغملا .) وه  )
هبقع نب  دیلولا  مالـسلا ) هیلع   ) هانع يذلا  .هبابرا و  نفلا  اذه  فرعی  امنا  اذه !؟ يدنوارلل و  ام  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع عم  و ال  هیواعم ،

نا بهو : نب  دیز  نع  يربطلا  هاور  يذلارخالا  همالک  هنع  حصفی  امک  دـیلولا ، مالـسلا ) هیلع   ) هتدارا یف  بیرال  تلق : .طیعم  یبا  نب 
سان یف  فقوف  کلذب  مالسلا ) هیلع   ) هوربخاف هنومتشی ، مه  هبقع و  نب  دیلولا  مهیف  نیفـصب ، ماشلا  لها  نم  هعامج  یلع  رم  ع )  ) ایلع

، لج زع و  هللااب  لهجلا  نم  موق  برقال  هللا  و  مالسالا ، راقو  نیحلاصلا و  ءامیـس  هنیکـسلا و  مکیلع  مهیلا و  اودهنا  لاقف : هباحـصا ، نم 
مه و  مالسالا ، یف  ادح  دولجملا  مارحلا و  براش  طیعم  یبا  نبا  و  یملسلا ، روعالاوبا  و  هغبانلا ، نبا  و  هیواعم ، مهبدوم  مهدئاق و  موق 
یلا یننوعدی  مه  و  مالسالا ، یلا  مهوعدا  كاذ  ذا  انا  و  ینومتـش ، ینولتاق و  ام  مویلا  لبق  و  یننومتـشی ، یننوبـصقیف و  نوموقی  یلوا 
یلع و  نییـضرم ، ریغ  اوناک  اقاسف  نا  لیلجلا ، بطخلا  وهل  اذه  نا  .هللا  مهدبعف  نوقـسافلا  یناداع  امیدق  دـمحلاف هللا ، مانـصالا ، هدابع 

قلعتی ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) اولامتسا و  هنتفلا ، بح  مهبولق  اوبرشا  و  همالا ، هذه  رطش  اوعدخ  نیفوختم ، هلها  مالـسالا و 
و انزلاب ، مهتا  هریغملا  ناب  يدنوارلا : هدر  نکل  هللا …  رون  ءافطا  یق  برحلا  انل  اوبصن  دق  ناتهبلا ، کفالاب و  مهءاوها  رمع ) نامثعب و 
دا و  هدحی ، یتح ال  الماک ، هتداهـش  ءادا  نم  عبارلا  دـهاشلا  رمع  عنم  امنا  و  اققحم ، انز  هریغملاف  الا  و  هقیقحلا ، نع  بنجت  دـحی ) مل  )
ناف هلحم ، ریغ  یف  دـحا ، عم  نیفـص  دهـشی  مل  هریغملا  نا  هدر : یف  هلوق  نا  امک  کلذ ، نع  هلاسی  هللا  ناب  هیواـعمل : ع )  ) نسحلا لاـق 
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دعب هفوکلا  یف  لب  نیفـص ، یف  نکی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نـال  صوصخلاـب ، نیفـص  دهـش  نم  یف  سیل  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک
هنا الا  هلیحلاب ، اهوعفد  تقفتا و  امک  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هبلغ  هلامتحال  هئاهدـل  لزتعا  نا  هریغملا و  و  تفرع ، امک  ناورهنلا 
وه هنا  تفرع  دق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هباحـصا لذاختل  هتایح  مایا  سانلا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هدعب یلو  دق  و  دـیلولا ، نم  نودا  نکی  مل 
هیلع  ) هنوبـسی ءابطخ  ماقا  يذلا  وه  و  همولعم ، مالـسالا  یف  امهدسافم  و  دیزی ، فالختـسا  دایز و  قاحلتـسا  یلع  هیواعم  لمح  يذـلا 

نع لقن  دیدحلا  یبا  نبا  نا  مث  .هالو  امل  هیلا  هیواعم  هیـصوب  ربنملا ، یلع  هتایح  مایا  هسفنب  هبـس  نع  الـضف  هیواعم ، عیوب  امل  مالـسلا )
یلص بذوش : نبا  نع  هتایاور  نمف  هلاخد ، هدایز  هل  ام  یلع  اهنم  رصتقن  نحن  .هبرش و  ریغ  هبرـش و  دیلولا ، لاوحا  جرفلا ) یبا  یناغا  )

.مویلا و ذنم  هدایز  یف  کعم  انلز  ام  دوعـسم : نبا  لاقف  مکدـیزا ؟ لاقف : مهیلا - دـفتلا ! مث  تاعکر - عبرا  هادـغلا  هفوکلا  لهاب  دـیلولا 
، حبـصلا مهب  یلـصیل  ماق  هفوکلاب و  برـشف  رمخلا ، برـشی  ایناز ، دـیلولا  ناک  اولاق : یعمـص ، الا  و  هدـیبع ، یبا  و  یبلکلا ، ماشه  نع 

یف نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  : ) هالصلا یف  دشنا  و  بارحملا ! یف  ایقت  و  مکدیزاا ؟ لاقف : مهیلا  تفتلا  مث  تاعکر ، عبرا  مهب  یلـصف 
نا الجر  رماف  هب ، یتاف  هوربخاف ، نامثع  یلا  هفوکلا  لها  صخـشف  اباش  تباش و  اـم  دـعب  اـبابرلا  بلقلا  قلع  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم 

هدـحف هیلا  ماقف  دـحلا ، لطعی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فاخف  هکرتف ، .هفیلخلا  نم  یتبارق  کتدـشن و  لاق : هنم  اند  املف  دـحلا ، هبرـضی 
نم غرف  املف  .دودحلا  مهلیطعتل  لیئارساونب  کله  امناف  .تکسا  هل : مالسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  .هبارقلا  و  کتدشن : دیلولا  هل  لاقف  هدیب ،

تیلـص ینا  نامثعل : لاقف  هنیدملا ، یلا  هفوکلا  لها  نم  لجر  مدق  لاق : قارولا  رطم  نع  .ادالج و  اهدعب  شیرق  ینوعدـتل  لاق : هدـح 
برضف .رمخلا  هحئار  هنم  انممـش  و  اطاشن ؟ مویلا  دجا  یناف  مکدیزاا  لاقف : سانلا  یلا  هالـصلا  یف  تفتلاف  دیلولا ، فلخ  هادغلا  هالص 

رما یف  نامثع  یلا  هفوکلا  لها  نم  طهر  جرخ  لاق : يرهزلا  نع  .دوهـشلا و  تبرـض  دودـحلا و  تلطع  سانلا : لاقف  لـجرلا ، ناـمثع 
حبـصا و  هشیاعب ، اوراجتـساف  .مکب  نلکنال  مکل  تبحـصا  نئل  لطابلاب ؟ هامر  هریما  یلع  لجر  بضغ  املکا  نامثع : مهل  لاقف  دیلولا ،

تعمـسف هشیاع ؟ تیب  الا  اجلم  اهقارم  قارعلا و  قاسف  دـجی  اما  لاـقف : هظلغلا ، ضعب  هیف  اـمالک  اـتوص و  اـهترجح  نم  عمـسف  ناـمثع 
اوولم یتح  اوواـجف  ساـنلا  عماـست  .لـعنلا و  اذـه  بحاـص  هنـس  تکرت  تلاـق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لـعن  تعفرف  کـلذ ،

.لعفف و .مهنع  كاخا  لزعا  و  دودحلا ، لطعت  هللا و ال  قتا  هل : اولاقف  نامثع ، یلع  هباحصلا  نم  طمر  لخد  و  لاق :- نا  یلا  دجسملا -
( رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) ناف ربنملا  اولـسغا  لاق : اهمدـق  املف  صاعلا ، نب  دیعـس  اـهیلع  رما  هلزع  اـمل 
، هفوکلا یلع  نامثع  هلمعتسا  نیح  دیلولا  یلع  دف  دیبزابا و  نا  یبارعالا : نبا  نع  .لسغ و  یتح  هدعـصی  ملف  .اسجن  اسجر  ناک  دیلولا 

ناک دـیبزابا  نال  هفوکلا ، لها  نم  هیلع  نعطلا  لوا  کلذ  ناکف  هل ، اهبهوف  اهبهوتـسا  و  دجـسملا ، باب  دـنع  لیقع  راد  دـیلولا  هلزناـف 
مههبن كاذف  نارکـس ، وه  دجـسملا و  قشی  جرخی و  و  هعم ، برـشی  هدنع و  رمـسیف  دـیلولا  یلا  دجـسملا  قشی  یتح  هراد  نم  جرخی 

یملـسلا عجـشا  رمف  دحاو ، عضوم  یف  اعیمج  انفدف  كانه ، دیبزوبا  تام  و  هقرلا ، قیوف  دیلولا  تام  .اینارـصن و  دـیبزوبا  ناک  .هیلع و 
نع دـیلولا و  ربق  هربق  مدانف  قدـص  میدـن  دـیلولا  هل  ناکف  دولـص  هعقلبب  تحال  دـق  دـیبز و  یبا  ماظع  یلع  تررم  لاـق : و  اـمهیربقب ،

تنک وه ؟ ام  يردـن  الوق ال  تلق  هل : اولاقف  هباحـصال ، هاساوم  قلطـصملا  ینب  هازغ  یف  زجر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يرهزلا :
هبرض امهدحا  برضی  هذه ، یف  نانوکی  نالجر  امه  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف ریخلا ) دیز  عطق  الا  بدنج و  ام  بدنج و  : ) لوقت

نیراصم جرخیف  نابیـشوبا ، هل : لاقی  رحاس  هدنع  دـیلولا و  یلع  لخدـف  اذـه  بدـنج  اما  و  لاق :- نا  یلا  لطابلا -، قحلا و  نیب  قرفی 
عساـتلا و لـصفلا   ) ناطیـشلا بکار  شیبـح  نبا  نابیـشابا و  ادـیل و  نعلا و  لاـق : و  هلتق ، هبرـضف و  هفلخ  نـم  ءاـجف  اـهدری ، مـث  هـنطب 

کنم دحا  انا  مالسلا :) هیلع   ) یلعل دیلولا  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  ناماه و  یلا  نوعرف  لوسر  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا -
نمک انموم  ناک  نمفا  : ) امهیق نآرقلا  لزنف  قساف ! ای  تکسا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .هبیتکلل  الما  و  اناسل ، کنم  طسبا  و  انانس ،

: ) … یلاعت هلوق  نا  نآرقلا ، لیواتب  ملعلا  لها  نیب  فالخ  ال  باعیتسالا :)  ) بحاص ربلادبع  نبا  لاق  و  لاق : نووتسی .) اقـساف ال  ناک 
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: لاق قلطـصملا و  ینب  یلع  بذکف  اقدصم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هثعب  امل  دـیلولا  یف  تلزنا  اونیبتف ) …  ابنب  قساف  مکءاج  نا 
یف نووتـسی ) ـال  اقـساف  ناـک  نمک  اـنموم  ناـک  نمفا   ) لزن مالـسلا ) هیلع   ) یلع یف  هیف و  و  هقدـصلا ، ءادا  نم  اوعنتما  اودـترا و  مهنا 
هناب دیلولا  هیلا  یکتـشت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  تءاج  دـیلولا  هارما  نا  ادنـسم : جرفلا  وبا  يور  و  لاق : .هروهـشملا  امهتـصق 

هللا یلص   ) یبنلا عطقف  .ینع  علق  ام  هنا  تلاقف : تعجر  مث  هعاس ، تثکمف  تقلطناف ، ینراجا ، دق  یبنلا  نا  هل  یلوق  اهل : لاقف  اهبرـضی ،
: تلاقف تعجر ، مث  هعاس  تثکمف  تقلطناف ، ینراجا ، دـق  یبنلا  نا  هل : یلوق  هیلا و  اهب  یبهذا  اهل : لاق  و  هبوث ، نم  هبدـه  هلآ ) هیلع و 

دیلولا ناک  جورملا :)  ) یف .اثالث و  وا  نیترم  دیلولاب ) کیلع  مهللا  : ) لاق مث  هدی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عفرف  .ابرـضالا  ینداز  ام 
لصفلا  ) یف بارحملا  یلا  مدقتف  هئالغ  یف  جرخ  هالـصلاب ، نذوملا  هنذآ  املف  حابـصلا ، یلا  لیللا  لوا  نم  هینغم  هئامدن و  عم  برـشی 

یف لاق  و  لیق : مکدـیزا ؟ نا  نودـیرت  لاـق : و  اـعبرا ، مهب  یلـصف  حبـصلا ، هالـص  رمع ) ناـمثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و 
هللا ال و  ریخلا ، دیزم  هللا  كداز  دیرت ال  ام  لوالا : فصلا  یف  هفلخ  ناک  نم  ضعب  هل  لاقق  .ینقـسا  برـشا و  لاطا :- دـق  و  هدوجس -

هرصق لخدف  دجسملا ، ءابصحب  هوبصحف  سانلا  دیلولا  بطخ  .یفقثلا و  نالیغ  نب  باتع  لئاقلا  و  ایلا ؟ انیلع و  کثعب  نمم  الا  بجعا 
یتماه رمخلا  نم  يورا  یننکل  لزعم و  ریخلا  نع  دلـصافصب  هنیق و ال  مادـم و  نع  ادـیعب  تسل  و  ارـش : طباتل  تایباب  لـثمتی  حـنرتی و 

تمتدـق يدان و  ردـغلاب  قحا  دـیلولا  نا  هبر  یقلی  موی  هئیطحل  ادهـش  هئیطحلا : لوقی  کلذ  یف  لسلـستملا و  بحاسلاب  الملا  یـشماو 
کنانع اولخ  ول  وهالـصلا  یف  کنانع  اوسبح  رتولا  عفـشلا و  نیب  تنرقل  اولبق  ول  يرخا و  مهدزیل  يردی  ام  المث و  مکدیزاا  مهتالص 

فوـع نب  بنیزوـبا  مهنم  هعاـمج ، هیلع  مـجهف  رمخلا ، برـش  هتموادـم  هقـسف و  رهظ  و  هـلعف ، هفوـکلا  یف  اوعاـشا  يرجت و  لزت  مـل 
مث ظقیتسی ، ملف  هتدقر  نم  هوظقیاف  لقعی ، هریرس ال  یلع  اعجطـضم  نارکـس  هودجوف  امهریغ ، يدزالا و  ریهز  نب  بدنج  و  يدزالا ،

: دیلولا یلع  هدنع  اودهـشف  نامثع  اوتاف  هنیدملا ، یلا  مهروف  نم  اوجرخ  و  هدـی ، نم  همتاخ  اوعزتناف  رمخلا ، نم  برـش  ام  مهیلع  ایقت 
هاعفدف همتاخ  اجرخا  .هیلهاجلا و  یف  اهبرشن  انک  یتلا  رمخلا  یه  اولاق : ارمخ ؟ برش  هنا  مکیردی  ام  و  نامثع : لاقف  .رمخلا  برـش  هنا 

تعفد لوقی : وه  ناـمثع و  یتاـف  هصقلاـب ، هاربخا  و  ع )  ) اـیلع اـیتا  اـجرخف و  .ینع  اـیحنت  لاـق : و  امهردـص ، یف  عفد  اـمهازرف و  هیلا ،
لدی مل  ههجو و  یف  هیلع  هداهـشلا  اماقا  ناف  کبحاص ، یلا  ثعبت  نا  يرا  لاق : يرت ؟ امف  نامثع : هل  لاقف  .دودـحلا  تلطبا  دوهـشلا و 

هداهـشلا اماقاف  نامثع  امهاعد  دیلولا  رـضح  املف  .دـحلا  هیلع  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) تمقا هجحب ،
مقاف ینب  ای  مق  مالسلا :) هیلع   ) نسحلا هنبال  مالسلا ) هیلع   ) لاقف مالسلا ،) هیلع   ) یلع یلا  طوسلا  نامثع  یقلاف  هجحب ، لدی  مل  و  هیلع ،

هتبارقل نامثع  بضغل  ایقوت  هیلع ، دـحلا  هماقا  نع  هعامجلا  عانتما  یلا  رظن  املف  .يرت  نم  ضعب  هیفکی  لاـقف : .هیلع  هللا  بجوا  اـم  هیلع 
ای ملکتتل  کنا  رضح :- نمم  ناک  و  لیقع - لاقف  .سکم  بحاص  ای  لاق : و  دیلولا ، هبـس  هوحن ، لبقا  املف  هنم ، اند  طوسلا و  ذخا  هنم ،

دالب نم  ندرالا  لامعا  نم  نوجللا  اکع و  نیب  هیرق  هیروفـص -، لها  نم  جـلع  تنا  اـمنا  تنا ، نم  يردـت  ـال  کـناک  طـیعم  یبا  نبا 
لاقف طوسلاب ، هالع  ضرالا و  هب  برض  هبذتجاف و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نم  غوری  دیلولا  لبقاف  اهنم - ایدوهی  ناک  هابا  نا  رکذ  هیربط ،

نع دـیلولا  غلب  و  لاق :- نا  یلا  هنم - هللا  قح  ذـخوی  نا  عنم  قسف و  اذا  اذـه ، نم  رـش  یلب و  لاق : .اذـه  هب  لعفت  نا  کل  سیل  نامثع :
رـضحاف يورطمب ، فرعی  رحـسلا ، هذبعـشلا و  نم  عاونا  لمعی  هراز ، هل : لاقی  لباب ، رـسج  یلی  امم  هیرق  ینکاس  نم  دوهیلا  نم  لـجر 

یـشمی هقان  يدوهیلا  راص  مث  دجـسملا ، نحـص  یف  سرف  یلع  امیظع  الیف  لیللا  یف  هل  رهطاف  لییاختلا ، نم  ابرـض  دجـسملا  یف  هاراف 
هیلع فیسلا  رما  مث  هسار ، هدسج و  نیب  قرفف  لجر  قنع  برض  مث  هربد ، نم  جرخ  مث  هیف  نم  لخد  رامح  هروص  هارا  مث  لبج ، یلع 

نم و  ناطیـشلا ، لعف  نم  هللااب  ذیعتـسی  لعجف  يدزالا ، بعک  نب  بدـنج  مهنم  اروضح ، هفوکلا  لها  نم  هعامج  ناک  و  لجرلا ، ماـقف 
هیحان هسار  رادا  هبرض  يدوهیلا  هب  برضف  هفیس  طرتخاف  رحـسلا ، لییختلا و  نم  برـض  وه  کلذ  نا  ملع  و  نمحرلا ، نم  دعبی  لمع 
دزالا هعنمف  هب ، هدـیقی  نا  دارا  کلذ و  دـیلولا  هیلع  رکناف  اقوهز ،) ناک  لطابلا  نا  لـطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج  لاـق … ( : و  هندـب ، نم 
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: هل لاقف  حبصلا ، رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) یلا هلیل  همایق  یلا  ناجـسلا  رظن  و  هلیغ ، هلتق  دارا  هسبحف و 
هب اعد  دیلولا ، حبـصا  املف  .هللا  ءایلوا  نم  یلو  نع  عفدلا  هللا و  هاضرم  یف  ریثکب  کلذ  سیل  لاق : .یب  لتقت  بدنج : لاقف  .کسفن  جنا 

یلع هل  تخضر  یتح  ملسی  مل  نم  مهنم  نا  و   ) .سانکلاب هبلـص  و  ناجـسلا ، قنع  برـضف  هبرهب ، ناجـسلا  هربخاف  هلتقل ، دعتـسا  دق  و 
هخیـضرلا مسالا  .ریثک و  نم  الیلق  هاطعا  ذا : هلام  نم  نالفل  نالف  خضر  لاقی : هرهمجلا )  ) یف و  هحیـضرلا ، عمج  خـئاضرلا ه  مالـسالا 

مل ارمع  نال  حیحصب  سیل  و  صاعلا ) نب  ورمع  ینعی  : ) يدنوارلا لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هخاضر  هلام و  نم  هخیـضر  هاظعا  لاقی :
یف يربطلا )  ) یف و  تلق : .هیواعم  هب  ینعی  امنا  و  مئانغب ، مالسالا  یلع  اوعنوص  حتفلا  دعب  مهلک  خئاضرلا  باحصا  و  حتفلا ، دعب  ملسی 

، مهفلاتی سانلا - فارـشا  نم  اوناک  و  مهبولق - هفلوملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یطعا  لاق : رکب  یبا  نب  هللادـبع  نع  نینح  مئانغ 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا یطعا  امل  يردـخلا : دیعـسوبا  لاق  لاق :- نا  یلا  ریعب - هئام  هیواعم  هنبا  یطعا  و  ریعب ، هئام  نایفـس  ابا  یطعاف 

مهنم ترثک  یتح  مهسفنا  یف  اودجو  یـش ء ، اهنم  راصنالا  یف  نکی  مل  و  برعلا ، لئابق  شیرق و  یف  ایاطعلا  کلت  نم  یطعا  ام  هلآ )
اموق اهب  تفلات  ایندلا ، نم  هعاعل  یف  راصنالا  رشعم  مکسفنا  یف  متدجو  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهل  لاقف  لاق :- نا  یلا  هلاقلا -
یلا هللا  لوـسرب  اوـعجرت  و  ریعبلا ، هاـشلاب و  ساـنلا  بهذـی  نا  راـصنالا  رـشعم  اـی  نوـضرت  ـالفا  مکمالـسا ، یلا  مکتلکو  و  اوملـسیل ،

تکلسل ابعش  راصنالا  کلـس  ابعـش و  سانلا  کلـس  ول  و  راصنالا ، نم  ارما  تنکل  هرجهلا  ول ال  هدیب  دمحم  سفن  يذلا  وف  مکلاحر ؟
.راصنالا ءانبا  ءانباو  راصنالا  ءانبا  راصنالا و  محرا  رمع ) نامثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) مهللا راـصنالا ، بعش 

و  ) .مکـضیرحت يا : مکبیلات ،) ترفکا  ام  کلذ  ولف ال   ) .اظح امـسق و  هللا  لوسرب  انیـضر  اولاـق : مهاـحل و  اولـضخا  ینح  موقلا  یکبف 
ضرح رصن :) نیفص   ) یف متفعـض ، يا : متینو ) متیبا و  ذا  مکتکرتل  و   ) .مکثح يا : مکـضیرحت ) مکعمج و  و   ) .مکم ول  يا : مکبینات )

و هاننما ، انوار  لدع  ءایحا  و ال  هانعیض ، انوار  نید  هماقا  یلع  اولتاقی  نا  ام  هللا  موقلا و  ءالوه  نا  لاقف : سانلا ، یبحرالا  سیق  نب  دیزی 
دیلولا و دیعـس و  لثم  مکومزلا  نذا  اروهظ - هللا  مهارا  ال  مکیلع - اورهظ  ولف  .اکولم  هربابج  اونوکیل  ایندـلا ، هماقا  یلع  الا  انولتاقی  نل 

امناک هیف ، یلع  مثا  یل و ال  اذه  لوقی : هللا و  لام  ذخای  و  تیذ ، تیذب و  هسلجم  یف  مهدحا  ثدحی  يذـلا  هیفـسلا ، رماع  نب  هللادـبع 
نا مهنا  مئال ، همول  مکداـهج  یف  مکذـخات  ـال  و  هللا ، لزنا  اـم  ریغب  نیمکاـحلا  نیملاـظلا ، موقلا  هللا  داـبع  اولتاـق  هیبا ، نم  هثارت  یطعا 

هیواعم ناکف  تضقتنا ) دـق  مکفارطا  یلا  نورت  الا   ) .متبرج متفرع و  دـق  نم  مه  و  مکاـیند ، مکنید و  مکیلع  اودـسفی  مکیلع  اورهظی 
همـسق تناک  یه  و  رـصم ، اهنم  و  تحتتفا ) دـق  مکراصما  یلا  و   ) .مهیلع ریغی  سانلا و  لتقیف  روغثلا ، فارطـالا و  یلا  شویجلا  ثعبی 

زاجحلا و نمیلا و  هیواعم  شویج  يزغاـف  يزغت ) مکدـالب  یلا  و   ) .ضبقت عمجت و  يا : يورت ) مککلاـمم  یلا  و   ) .هکلمملا نم  همهم 
مکودع و لاتق  یلا  هللا  مکمحر   ) .اوصخشا يا : اورفنا )  ) .قارعلا دالب  رمع ) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) رثکا

نا زوجی  هنا  الا  متلقاثا ،) …  نآرقلا … (  یف  نال  کلذ  لاق  امنا  تلق : اولقاثتت .)  ) هلـصا دیدشتلاب ، دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  اولقالت ) ال 
هللا لیبس  یف  اورفنا  مکل  لیق  اذا  مکلام  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  ضرالا ) یلا   ) .افیفخت هیءات  يدحا  تفذح  فیفختلاب  نوکی 

یندلا ء، يا : سخالا ) مکبیصن  نوکی  و  (. ) لذلاب  ) اوعجرت يا : اوءوبت ) و   ) .هصیقنلا يا : فسخلاب ) اورقتف   … (. ) ضرالا یلا  متلقاثا 
-: نیفصب مالسلا ) هیلع   ) هعم وه  و  درص - نب  نامیلس  یلا  هفوکلا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) هلماع دوعسم  نب  هبقع  بتک  رصن :) نیفـص   ) یف

( نا و   ) .ربصلا داهجلاب و  کیلعف  ادـبا ) نذا  اوحلفت  نل  مهتلم و  یف  مکودـیعی  وا  مکومجری  مکیلع  اورهظی  نا  مهناـف … (  دـعب ، اـما 
و  ) .لیللاب منی  مل  يا : قرالا ) برحلا  اخا  (. ) هیطخلاو مثیم  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  نا ) : ) باوصلا و  هی ،) رـصملا   ) یف ذکه ا 
نامثعب و قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) تفرع نکل  کنع ، مانیال  ودـعلاف  ودـعلا  نع  تمن  نا  ینعی  هنع ) منی  مل  ماـن  نم 

يرخالا هیتلقم و  يدـحاب  مانی  اولاق : بئذـلا ، هفـص  وه  و  قرالل ، انایب  هلعجف  هنیع ،) منت  مل  ماـن  نا  : ) هاور ینیلکلا ) لـئاسر   ) نا رمع )
يرخاب یقتی  هیتلقم و  يدـحاب  مانی  عئاـج  وه  هنود و  اـماعط  تلکا  هظیفح  يذ  یف  بئذـلا  مونک  تمن  و  روث : نب  دـیمح  لاـق  .یظقی 
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هیلع  ) هتاضارتعا رکذـی  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هیواعم  بتک  امل  هیواعم - یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبتک نم  اذـه و  عجام  ناـظقی  وهف  يداـعالا 
هللا قح  نع  و  اریحتم ، ینمعزت  و  یترزاوم ، حبقتست  و  یتبغاشم ، رکذت  کباتک  ینغلب  هیف :- هللا  یف  رـصق  هنا  و  نامثع ، یلع  مالـسلا )

رجضا مل  و  رکنم ، نع  یهن  وا  فورعمب  رما  یف  الا  بغاشا  مل  ینا  ههیضعلا ؟ نسحتست  هبیغلا و  زیجتـست  فیک  هللا  ناحبـسف  ارـصقم ،
نم نوداوی  رخالا  مویلا  هللااب و  نونموی  اموق  دـجت  ال  : ) هناحبـس هللا  لوقب  الا  کلذ  یف  ذـخآ  مل  و  قفانم ، دـحلم  وا  قرام ، غاب  یلع  الا 

قوقحلا لطع  نم  هللا  قح  یف  رـصقملا  و  هللا ، ذاـعمف  هللا ، قح  یف  ریـصقتلا  اـما  و  مهءاـنبا .) وا  مهءاـبآ  اوناـک  ول  هلوسر و  هللا و  داـح 
.هریحملا هلالضلا  یلا  دلخا  و  هعدتبملا ، ءاوهالا  یلا  نکر  و  هدکوملا ،

هینغم

نوبلقنملا سانلا : هعجار  .ینعزفا و  وا  یناجاف  ینعار : .روصتلا و  رطاخلا و  لابلا : .لقعلا و  بلقلا و  و  عورلا : .ادـهاش و  امنیهم : هغللا :
و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نم  لاح  اریذن  بارعالا : .هتعاتم  هتوقب و  هنع  لطابلا  فک  هنهنت : .اقرخ و  املث : .نودترملا و  مهنم و 

رتشالا ریغ  عم  هلاسر  اهلها  یلا  لسرا  رتشالا  کـلام  یلا  رـصم  هیـالو  مـالا  دنـسا  نیح  ینعملا : رطخی ، لـعاف  برعلا  نا  نم  ردـصملا 
.ءادعالا نع  لکنی  و ال  فوخلا ، مایا  مانی  هللا ال  دبع  نم  ادبع  مکیلا  تثعب  دقف  لاق : ام  هلمج  نم  لاق  و  ءانثلا ، نسحا  هیلع  ینثا  ثیح 

یف لاق  و  هیلع ، محرت  رتشـالا و  رکذ  رکب  یبا  نب  دـمحمل  ماـمالا  اهلـسرا  یتلا  هلاـسر 33  یف  و  اهمقر 37 ، و  حرـشلا ، عم  تمدقت  و 
، هسفن رتشالل  اهاطعا  و  رصم ، لهال  مامالا  اهبتک  دقف  اهددصب  نحن  یتلا  هلاسرلا  اما  .ادیدش و  انودع  یلع  و  احصان ، انل  ناک  هفـصو :

مامالا اهادتبا  .اهتراما و  هالو  امل  رتشالا  کلام  عم  رصم  لها  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  لاق : يذلا  یضرلا  فیرشلا  رکذ  امک 
هیلع هللا  یلص   ) ادمحم میرکلا  هیبن  هناحبـس  لسرا  هنوعیابی .) یلا - ثعب - هناحبـس  هللا  ناف  دعب ، اما  : ) رکبوبا مکح  ام  رمع  الول  هلوقب :

كانلسرا نا  یبنلا  اهیا  ای  نیلسرملا : نم  هقبـس  نم  هلاسوب  ادهاش  و  باذعلاب ، هاصع  نم  ارذنم  و  باوثلاب ، هللا  عاطا  نم  ارـشبم  هلآ ) و 
قیفرلا یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لقتنا  نا  دـعب  .بازحالا و   45 ارینم - اجارـس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  اریذن و  ارـشبم و  ادهاش و 

یلص  ) لوسرلا هفالخل  هاوس  راتخی  هباحـصلا  نم  ادحا  نا  نظی  مامالا  ناک  ام  و  هفالخلا ، لوح  هباحـصلا  نم  ثدح  ام  ثدح  یلعالا 
.مهریغ و راصنالا و  فونا  مغر  یلع  هعیاب  و  هفیقـسلا ، یلا  رکب  یباب  عفدـنا  رمع  نا  هیلا : لـمح  اـبنب  یجوف ء  هنکل  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

وه و  دحاولا ، لجرلا  یلع  سانلا  هلمک  قلطا  نآرقلا  نا  یلع  هعیبلا  هذه  دـقع  یف  هعبات  نم  رمع و  سانلاب  و  رکبوبا ، انه  نالفب  دارملا 
تدقعنا ام  رمع  هعیب  الول  لاح  هیا  یلع  .نارمع و  لآ   173 سانلا - مهل  لاق  نیذلا  هیالا : هذه  ریسافت  ضعب  یف  امک  دوعسم  نب  میعن 

توبث یف  فاک  دـقعلا  لحلا و  لها  نم  نانثالا  دـحاولا و  هنامالا : باب  و  هحرـش ، فقاوملا و  باـتکب  ءاـج  دـقف  .رکب  یبـال  هفـالخلا 
نبا نمحرلادبع  دقع  و  رکب ، یبال  رمع  دقعب  همامالا  دقع  یف  اوفتکا  هباحـصلا  نال  مالـسالا ، لها  یلع  مامالا  عابتا  بوجو  همامالا و 
يا يدی ) تکسماف   ) .نامثع هفالخل  فوع  نبا  هعیب  و  رکب ، یبا  هفالخل  بجوملا  ببـسلا  یه  رمع  هعیب  نا  اذه  ینم  .نامثعل و  فوع 

دلیوخ نب  هحیلط  یلا  اذهب  ریـشی  خلا ..) مالـسالا  نع  تعجر  دـق  سانلا  هعجار  تیار  یتح   ) یـش ء لک  نع  اضرعم  یتیب  یف  تلزتعا 
یعدا هنا  هحیلط  هیاکح  صخلتت  .ریثالا و  نبا  يربطلا و  خـیرات  یف  ءاج  اـمک  هتداـیقب ، هنیدـملا  وزعل  نیدـترمل  عاـمتجا  و  يدـسالا ،

دعب يرف  مث  ..هرما  فعـض  نکل  و  هنم ، تلقاـف  سوـالا ، نب  رارـض  هبرح  یلا  هجوف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هاـیح  یف  هوبنلا 
.ه هنـس 11  ثداوح  یف  ریثـالا  نبا  لاـق  .اـهلتحی  هنیدـملا و  مهب  وزغی  نا  مزع  و  نیدـترملا ، هرثکل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاـفو 

اشیرق و الا  هصاخ  وا  هماع  هلیبق  لک  تدـترا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هافو  دـعب  اران  ضرـالا  تمرـضت  و  برعلا ، تدـترا 
، هبرح یلع  هدحاو  هملک  هباحصلا  قفتا  اوکسامت و  هنیدملا  هحیلط  وزغب  نوملسملا  ملع  امل  .هحیلط و  هملیـسم و  رما  ظلغتـسا  و  افیقث ،

ناک و  الیل ، هنیدـملا  یلع  هخیلط  زاغا  و  نورخآ ، هب  يدـتقا  و  هنیدـملا ، نم  بیرق  ناکم  یف  هسفنب  طبار  و  هتلزع ، نم  مامالا  جرخ  و 
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شوـیج تقحل  مث  نیملـسملا ، نم  دـحا  بصی  مل  و  هرکـسع ، نم  دـیدعلا  اوـلتق  هعمج و  اوـقرف  هوـمزهف و  داـصرملاب ، هل  نوملـسملا 
مالسالا هبوتلا و  رهظا  و  بلک ، ینبب  لزن  و  ماشلا ، یلا  وه  بره  و  هبذکب ، مهناقبا  دعب  هباحصا  هنع  فرـصناف  رافلا ، هحیلطب  مالـسالا 

نوکت امدـه  وا  املث  هیف  يرا  نا  هلها  مالـسالا و  رـصنا  مل  نا  تیـشخف   ) .هعیاب هاتا و  رمع  عیوب  رکبوبا و  تام  امل  لتقلا و  نم  ملـسیل 
دمحم نید  یلع  فاخ  ممالا  نا  ینعملا  طقف و  نییرـصملل  ـال  نیملـسملا  باـطخلا  خـلا ..) مکتیـالو  توفنم  مظعا  یلع  هب  هبیـصملا 

هفالخلا نع  و  نیملـسملل ، همـصاعک  هنیدملا  نع  عفاد  و  هدرلا ، برح  یف  كراش  اذـل  .هتیب  یف  الزتعم  یقب  ول  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نال اهسفن ، هیاغلل  رکب  یبا  عم  نواعت  و  هتحلـصم ، نیدلا و  یلع  اصرح  هقح  نع  تکـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نع  هباینک 
انلق .نیدلا و  لجا  نم  هسایرلا  هیالولاب و  مامالا  یحضی  نا  یلوالابف  نذا  و  مهـسفناب ، ءایبنالا  یحـض  هلیبس  یف  و  عیمجلا ، قوف  نیدلا 

ریخلا سیقی  امنا  و  ایندـلا ، ماـطح  نم  هریغ  وا  ینغلاـب  و  هلوح ، نم  ساـنلا  هرثک  بصاـنملاب و  ریخلا  سیقی  ـال  ماـمالا  نا  قبـس : اـمیف 
یلع .هللا و  یلع  ضرعلا  دـعب  رقفلا  ینغلا و  ..روقحم  وهف  هنجلا  نود  میعن  لـک  کـلذ : یف  لاوقا  نم  .هرخـالا و  باوث  هللا و  هاـضرمب 

هلاسرلا یف  بارسلاب  هبطخلا 222 و  یف  هدارج  مف  یف  هقروب  و  هبطخلا 3 ، یف  زنع  هطفعب  اههبش  و  اهرقح ، ایندلا و  رغـص  ساسالا  اذه 
مالـسالا هلود  یلع  ءاضقلا  یلا  فدهت  تناک  یتلا  نتفلا  نم  اهریغ  هدرلا و  یه  و  ثادحالا ) کلت  یف  تضهنف   ) .اهددصب نحن  یتلا 

.نزحا یسآ : .هولم و  یشلا ء : عالطواهبرغ  ضرالا و  قرش  یف  هراشتناب  هنهنت ) نیدلا و  نامطا  و  قهز ، لطابلا و  حاز  یتح   ) هتضیب و 
: يوزت .مکـضیرحت و  مکبیلات : .اـیاطعلا و  حـئاضلا : .ادـیبع و  ـالوخ : .مهریغ و  نود  مهنیب  اـمیف  هنولوادـتی  و  هب ، نورثاتـسی  ـالود : و 

قلعتم هللا  ءاـقل  یلا  و  ینا ، ربخ  رظتنمل  و  مسقلا ، باوج  تیلاـب  اـم  و  لاـح ، ادـحاو  .رهاـسلا و  قرـالا : .میـضلا و  فسخلا : .ضبقت و 
(.. خـلا ضرالا  عالط  مه  و  ادـحاو ، مهتیقل  ول  هللا  ینا و  و   ) .نئاک کلذ  ـالول  يا  اـبوجو  فوذـحم  ربخلا  و  ادـتبم ، کـلذ  و  رظتنمب ،

رمضی نمل  برح  انا  ینعملا : و  لمجلا ، باحصا  ماشلا و  لها  هدرلا و  لهاک  مالسالا  دض  لقالقلا  نتفلا و  يریثم  یلا  دوعی  مهریمض 
یلع الا  روج  فیح و  نم  نکی  مل  و  مالـسالا ، ملـس  ام  ملـس  اـنا  و  احالـس ، ـالاجر و  ضرـالا  یلع  اوـالم  ول  یتح و  مالـسالل  ءوسلا 
رثکا کلذب  هحراص  و  هفالخلاب ، رکب  یبا  نم  یلوا  هنا  فقاوملا  نم  دـیدعلا  یف  نلعی  مامالا  ناک  و  هبطخلا 72 . یف  لاق  امک  هصاخ ،
مامالا عم  اونواعتی  نا  ریبزلا  هحلط و  هیواعمب و  ردـجالا  ناک  اما  نیملـسملا ، مالـسالا و  هحلـصم  یلع  هعم  نواعت  اذـه  عم  ..هرم و  نم 
اوعجرت ال  لوسرلا : لوقل  الاثتما  نتفلل و  ابنجت  ءامدلل و  انقح  لقالا  یلع  اوتکـسی  وا  نوملـسملا ، هباحـصلا و  هعیاب  نا  دعب  هیاغلا  هذهل 

یلاب و ال ام  مامالا  برح  یلع  ضرالا  لها  عمتجا  ول  خلا ..) رظتنمل  هللا  ءاقل  یلا  ینا  و  ( ؟ ضعب باقر  مکـضعب  برـضی  ارافک  يدعب 
، لجا ..اهانمتی  هداهـشلا و  قشعی  هنا  یناثلا  .هبر  نم  نیقی  و  هسفن ، نم  هریـصب  یلع  هنا  لوالا  نیرمال : اذامل ؟ و  لاق ، اـمک  شحوتـسا ،

همالا هذـه  رما  یلی  نا  یـسآ  یننکل  و  : ) هلوقب هیلا  راشا  ام  هتوم  دـعب  ثدـحی  نا  وه  هل و  نزحی  هنم و  رذـحی  ردـحا  یـش ء و  كانه 
هاشخی يذلا  تاذلاب  وه  اذه  ..نینموملاریما  دعب  نویومالا  لعف  امک  خـلا ..) الوخ  هدابع  الود و  هللا  لام  اوذـختیف  .اهراجف  اهواهفس و 

نع رجحا  مامالا  ناب  هرسف  یلی ) نا  یسآ  ینکل  و  : ) مالسالا لوق  نیحراشلا  ضعب  رـسف  .هتینما و  یهف  اهـسفن  یف  هداهـشلا  اما  .هابای  و 
: هحارـصب لاق  مامالا  نال  و  قایـسلا ، نع  دیعب  اذـه  و  رمع ..! رکب و  یبا  ناکم  هیماونب  هفالخلا  یلوتی  نا  افوخ  نیقباسلا  ءافلخلا  برح 
و لصاف : الب  لاق  و  هداهـشلا ، هبح  یلا  راشا  مث  .مالـسالا  ءادعا  دض  هملکلا  هدـحو  یلع  اصرح  هفالخلا  یلا  هقبـس  نم  هعم  نواعت  هنا 

اوکفسیف رارـشالا ، مهب  مکحتی  نا  يدعب  نم  نیملـسملا  مالـسالا و  یلع  فاخا  یناف  هداهـشلل  یبح  مغر  یلع  يا  ..خلا  یـسآ  ینکل 
لاق .رمخلا و  مارحلاب  دارملا  و  هیما ، ینب  یلا  مهنم  ریمـض  خلا ..) مارحلا  مکیف  برـش  دـق  يذـلا  مهنم  ناف   ) .لاومالا اوهبنی  و  ءامدـلا ،

رمخلا و برـش  اریکـس ، ایناز  ناک  و  هفوکلا ، هالو  دـق  و  همال ، نامثع  وخا  وه  و  هبقع ، نب  دـیلولا  یلا  ماـمالا  ریـشی  دـیدحلا : یبا  نبا 
بلقلا یلع  نآرقلا : نم  الدب  هالصلا  یف  یلت  و  دجـسملا ، بارحم  یف  رمخلا  ءاقو  تاعکر ، عبرا  حبـصلا  هالـص  هعامج  سانلاب  یلص 

یبا نبا  لاق  اـیاطعلا ، يا  خـلا ..) حـئاضرلا  مالـسالا  یلع  هل  تخـضر  یتح  ملـسی  مل  نم  مهنم  نا  و   ) .اـباش تباـش و  اـم  دـعب  اـبابرلا 
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هیواعم و مهنم  و  نوفورعم ، مه  و  ءاشلا ، لامجلا و  اوطعا  نا  دعب  مالسالا  یف  اوبغر  نیذلا  مهبولق  هفلتوملا  یلا  مامالا  ریـشی  دیدحلا :
ملع و نع  لصا و ال  نع  نکی  مل  و  ایندلا ، ضارغرا  عمطلل و  مهمالسالا  ناک  ..هیما و  نب  ناوفـص  و  نایفـسوبا ، امهوبا  دیزی و  هوخا 

اومکحتی يدـعب و  نم  مکولذـی  ـالیک  هنید  هللا و  ءادـعا  لاـتق  لـیع  مکـضیرحت  يا  خـلا ..) مکبیلاـت  ترثکا  اـم  کـلذ  ـالولف   ) .نیقی
، بطخلا نم  دیدعلا  یف  کلذ  مدقت  و  هنع ) منی  مل  مان  نم  : ) اددرم ادکوم و  لوقلا  دیعا  نالا  و  متلقاثت ، نکل  و  مکلاوما ، مکئامدب و 

هبطخلا 27 و 91 و 100. اهنم 

هدبع

وا بلقلا  ءارلا  مضب  عورلا  یعور : یف  یقلی  نیلوالا …  نیلسرملا  هلاسرب  دهاش  یبنلا  دهاشلا و  نمیهملا  نیلسرملا : یلع  انمیهم   …و 
هفالخلا يا  رمالا  اذه  لقنت  يا  جعزت  برعلا  نا  وه  رطاخلا و  اذه  یبلق  یف  فذقی  ناک  ام  يا  عزفلا  يا  ءارلا  حـتفب  هنم  عورلا  عضوم 

مهبابـصنا سانلا  لایثنا  ینعزفا و  ینعار  نالف : یلع  سانلا  اصوصخ …  ینع  هنودـعبی  يا  هنوجنی  مهنا  امومع و ال  یبنلا  تیب  لآ  نع 
دمحم نید  نع  اوعجر  دق  سانلا  نم  نیعجارلا  تیار  یتح  مهناش  سانلا و  تکرت  لمعلا و  نع  اهتففک  يدی : تکـسماف  هنوعیابی  … 
نیدـلا قحم  دالبلا و  یلع  هتالو  نامثع و  لامع  مهب  دـیری  هتعیرـش  نع  مهلودـع  هدودـح و  مهلامها  هللا و  رما  ام  فالخ  مهباـکتراب 

یلع هبیـصملا  تناکل  مهعدب  فشک  هالولا و  کئلوا  هلازاب  مالـسالا  رـصنی  مل  ول  اقرخ و  يا  املث  املث : هیف  يرا  نا  هتلازا …  هوحم و 
بارـسلا لوزی  امک  لوزت  مث  لئالق  امایا  اهب  عتمتی  هیالولاف  راصمالا  یف  هیالول  هنامرح  نم  مظعا  طیرفتلا  یلع  باـقعلاب  نینموملاریما 

ههنهن ماتلا و  لاوزلا  نع  زاجم  تام  هحور و  تجرخ  يا  قهز  لطابلا و  بهذ  يا  حاز  یتح  اهددـبف  عدـبلا  کـلت  نیب  ماـمالا  ضهنف 
تبث نامطاف و  هعنم  نینموملاریما و  هفکف  لاوزلا  یلا  اعزان  ءالوه  فرصت  نم  اجعزنم  نیدلا  ناک  فک و  يا  هنهنتف  هفک  یشلا ء  نع 

مه ادـحاو و  تنک  ول  يا  یـشلا ء  یلم ء  باتکک  عالطلا  مهتیقل و  لوعفم  نم  لاح  خـلا  عالط  مه  و  اهلک : ضرـالا  عـالط  مه   …و 
نال نزحی  هنا  يا  تنزح  يا  تیضرک  هیلع  تیسآ  عراضم  یسآ  اهراجف : اهواهفـس و  همالا  مهب …  لابم  ریغ  مهتیقلل  ضرالا  نولمی 

لوخلا هللا و  قح  ریغب  هیف  نوفرـصتی  مهنیب  هنولوادتی  ائیـش  يا  مضلاب  هلود  عمج  حـتفف  مضب  لودـلا  خـلا و  اهواهفـس  همالا  رما  یلوتی 
یف هللادبع  نب  دلاخ  هدح  نایفس  یبا  نب  هبتع  اولاق  براشلا  رمخلا و  دیری  مارحلا : مکیف  برش  نیبراحم …  يا  ابرح  دیبعلا و  هکرحم 
نب ورمع  نا  اولاق  هل و  تیطعا  هل  تخـضر  ایاطعلا و  خـئاضرلا  حـئاضرلا : مالـسالا  یلع  هرکذا …  ـال  رخآ  ـالجر  اورکذ  فئاـطلا و 

مهنع و مکبولق  لیوحت  مکـضیرحت و  مکبیلات  مکبیلات : ترثکا  ام  ملـسا …  هاطعا  املف  یبنلا  نم  ءاطع  بلط  یتح  ملـسی  مل  صاـعلا 
ودـعلا ءالیتساب  صقنلا  اهیف  لصح  دـق  اهبناوج  دالبلا  فارطا  تصقتنا : دـق  مکفارطا  یتباجا …  نع  متاطبا  يا  متینو  موللا و  بیناتلا 

هنع هضبق  اذا  هاوز  نم  لوهجملل  ینبم  يوزت  اهیلع و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

یلاو و ار  وا  هک  هاگنآ  دـیامرف ) تمحر  شیادـخ   ) رتشا کـلام  اـب  هک  رـصم  لـها  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
نایب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دعب  ار  دوخ  تشذگرـس  زا  يا  همـش  نآ  رد   ) هداتـسرف هدینادرگ  ناماس  نآ  ياورنامرف 

هدنناسرت تخیگنارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناحبـس  دنوادخ  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعت و  يراب  دمح  زا  سپ  دیامرف :) یم 
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نآ نوچ  دـنا ) هدـش  هداتـسرف  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  مدرم  يراگتـسر  يارب  هک   ) ناربـمغیپ رب  هاوگ  و  یهلا ) باذـع  زا   ) ناـیناهج
یمن هار  ملد  ادخ  هب  دنگوس  و  دندرک ، وگتفگ  عازن و  تفالخ  هرابرد  ناناملسم  وا  زا  سپ  تشذگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح 

يرگید هب  وا  نادـناخ  تیب و  لها  زا  ار  تفالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  سپ  برع  هک  تشذـگ  یمن  مرطاخ  هب  داد و 
رئاس مخ و  ریدـغ  رد  تفالخ  يارب  ارم  ندومن  نییعت  اراکـشآ  اهـشرافس و  همه  اب   ) راوگرزب نآ  زا  سپ  نانآ  هکنآ  هن  و  دـنرازگاو ،

هب ار  تفالخ  هک  داد  یمن  هار  ملد  هلمج : نیا  سپ  دناد ، یم  ار  هدنیآ  هتشذگ و  مالسلا و  هیلع  ماما   ) دنراد زاب  نم  زا  ار  نآ  عضاوم )
ربمغیپ باحـصا  زا  يراک  نینچ  و  تشادن ، رواب  یـسک  ار  ندومن  راتفر  ربمغیپ  لوق  فالخ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دـنرازگاو  يرگید 

یبا  ( نالف رب  مدرم  نتفاتش  رگم  ار ( یهاگآ  دنمدرخ  ره  ینعی  ارم  درواین  تفگش  هب  ای   ( دنکفاین جنر  هب  ارم  و  دش ( یمن  روصت  مرکا 
مدرم زا  یهورگ  مدید  هکنیا  ات  متشاذگاو ( دوخ  هب  ار  ناشیا   ( متشادهاگن دوخ  تسد  لاح ( نآ  اب   ( سپ دننک ، تعیب  وا  اب  هک  رکب (

مالـسا و يرای  هب  رگا  مدیـسرت  دنربب ، نیب  زا  ار  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم - نید  دنتـساوخیم  هتـشگرب  مالـسا  زا  دـندش و  دـترم 
امـش رب  تموکح  تیـالو و  ندـش  توف  زا  رتگرزب  نم  رب  نآ  هودـنا  تبیـصم و  هک  منیبب  نآ  رد  یناریو  اـی  هنخر  مزادرپن  ناناملـسم 

هک امن  بآ   ( بارس هکنآ  دننام  دور  یم  تسد  زا  دوش  یم  لصاح  نآ  زا  هچنآ  هک  تسا  يزور  دنچ  يالاک  هک  یتیالو  نانچ  دشاب 
نآ ناـیم  رد  سپ  دوش ، یم  هدیـشاپ  مه  زا  ربا  نوچ  اـی  ددرگ ، یم  لـئاز  دور ( یم  کـیدزن  نوچ  دـنیب و  یم  بآ  هدز  اـمرگ  هنـشت 

یتسردان و ولج  هکنیا  ات  مدـناهر ( ینادرگرـس  زا  ار  ناـنآ  هدومن  يراـی  ار  ناناملـسم  مالـسا و   ( متـساخرب اـهیراکهابت  اهدـماشیپ و 
ساسا ظفح  يارب   ( داتـسیا زاب  ینارگن ( زا   ( هتفرگ و مارآ  ناراکهابت ( نیدترم و  هنتف  زا   ( نید و  تفر ، نیب  زا  هدش  هتفرگ  يراکهابت 

دوب نآ  يارب  متفریذپ  ار  هیرهاظ  تفالخ  هک  مه  نامثع  زا  دعب  مدومن و  تقفاوم  یهارمه و  دـندرک  بصغ  ارم  قح  هک  نانآ  اب  نید 
يارب ترـضح  نآ  داـهج  هکنیا  رد   ) تسا هماـن  نیا  زا  یتمـسق  و  ). دـنام رارقرب  مرکا  ربـمغیپ  ماـکحا  دـتفاین و  ماـظتنا  زا  نید  رما  هک 

اهنآ موش و  وربور  شرگشل ) هیواعم و   ) ناشیا اب  اهنت  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  درادن :) ساره  نمـشد  يرایـسب  زا  هدوب و  قح  يارجا 
دـنراتفرگ و نآ  رد  هک  نانآ  یهارمگ  هرابرد  نم  و  میـساره ، یمن  هتـشادن و  كاـب  دنـشاب  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  همه  یهوبنا ) زا  )

هتـشک  ) تاقالم هب  و  مراد ، رواب  نیقی و  مراگدرورپ  بناج  زا  انیب و  شیوخ  بناـج  زا  متـسه  نآ  رب  دوخ  هک  يراگتـسر  تیادـه و 
تسا ناسکی  مرظن  رد  نمشد  يرایـسب  یمک و  سپ   ) مراد هناراودیما  ار  وا  شاداپ  یئوکین  راظتنا  هدوب و  قاتـشم  ادخ  هار ) رد  ندش 

زا نم  هودنا  یلو  تسا ) یتخبکین  تداعـس و  ینوزفا  ببـس  تروص  ره  رد  نانآ  اب  گنج  نوچ  مرادن ، اورپ  دروخ  دز و  عازن و  زا  و 
ار اهناملـسم ) لاملا  تیب   ) ادخ لام  و  دنیامن ، ینارمکح  تیالو و  هیما ) ینب   ) ناشناراکدـب نادرخیب و  تما  نیا  راک  رب  هک  تسا  نیا 

اریز دنهد ، رارق  ناشنارای  ار  نارادرکدب  نانمـشد و  ار  ناکین  نامالغ و  ار  وا  ناگدنب  هدیـسر و  تسد  هب  تسد  تلود  ناشدوخ  نیب 
( تشز راک  نیا  يارب   ) ار وا  دیماشآ و  بارش  اهناملسم )  ) امش نیب  رد  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا 

رد دوب  امرفمکح  هفوکرب  رمع  بناج  زا  هیما  ینب  زا  هبعـش  نبا  هریغم  دـنا : هتفگ   ) دـندز هناـیزات  هدـش  نییعت  مالـسا  رد  هک  يدـح  هب 
، دندز دح  ار  وا  سپ  درک  یق  دجسم  رد ) زامنـشیپ  نداتـسیا  ياج   ) بارحم رد  دوزفا و  تاعکر  ددع  هب  درازگزامن و  مدرم  اب  یتسم 

ناملـسم هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  و  دز ( دح  فئاط  رد  هللادبع  نبا  دلاخ  بارـش  ندیـشون  رثا  رب  ار  نایفـس  یبا  نبا  هبتع  نینچمه  و 
هب هک  تسا  یکدنا  ششخب  هخیضر   ( دنداد یمک  ياهششخب  ناشیا  هب  ندروآ  مالسا  يارب  هکنیا  ات  هیواعم ( نایفـسوبا و  دننام   ( دشن

صاخـشا نیا  ندش  یلاو  يارب  رگا  سپ  دـننک ( کمک  ار  اهناملـسم  مالـسا و  ات  دـنداد  یم  رافکب  يراگزاس  بولق و  فیلات  تهج 
ندومن بیغرت  ندروآ و  درگ  رد  و  مدرک ، یمن  شنزرـس  یلهاک ( زا   ( هدومنن و ادا  و  دروخ ( دز و  داـهج و  هب   ( ار امـش  رایـسب  دوبن 

لاح هب   ( مدرک یم  اهر  ار  امش  دیدومن  یم  یتسس  دنتفر و  یمن  نمشد ( اب  ندیگنج   ( راب ریز  هک  یماگنه  و  متـشادن ، شـشوک  امش 
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تسد هب  دوب  امـش  فرـصت  رد  هچنآ  دنا و  هتفای  يزوریف  ناتراید  هب  هدیدرگ و  مک  امـش  فارطا  دینیب  یمن  ایآ  متـشاذگ .( یم  دوخ 
رد ار  تکلمم  همه  ات  دگنج  یم  هتفرگ و  ار  امـش  ياهرهـش  زا  یـضعب  هیواعم  دینیب  یمن   ( دننک یم  گنج  ناترهـش  رد  و  دـندروآ ،

یتسـس هدـنامن  هناخ  رد   ( دـیزاسم نارگ  نیمز  هب  ار  دوخ  دـیورب و  دوخ  نمـشد  اب  گنج  هب  دزرمایب ، ار  امـش  ادـخ  دریگ !؟( راـیتخا 
رادـیب و وجگنج )  ) گـنج ردارب  و  دـشاب ، امـش  هرهب  زیچ  رت  تسپ  و  دـیدرگرب ، یگراـچیب  هب  و  دـیهد ، نت  يراوخ  هب  هک  دـیزرون (
زا نمشد  درادنپ  نمشد  زا  هدوسآ  ار  دوخ  هک  یسک   ) هتفرن باوخب  وا  زا  نمشد  دباوخب  هدوسآ ) نمشد  زا   ) هک ره  و  تسا ، رایـشه 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  تسین ) هدوسآ  وا 

ینامز

سفن اب  داهج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یم مالسلا  هیلع  ماما  دنا و  هتشادن  قیمع  تاعالطا  مالسا  یسایس  لئاسم  هب  تبسن  دنا  هدوب  رود  يزکرم  تموکح  زا  هک  رـصم  مدرم 
هدوب ترـضح  نآ  لام  تسایر  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  هک  دنک  دزـشوگ  نانآ  هب  .دنادرگ  راکـشآ  نانآ  يارب  ار  تقیقح  دـهاوخ 

هاگتسد رد  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  رگید  يوس  زا  تسین و  اهنآ  راک  ندوب  حیحص  رب  لیلد  دنا  هدرک  لاغشا  ارنآ  نارگید ، رگا  تسا و 
هیلع تسا  مالسا  ظفح  هک  رتالاب  حلاصم  رطاخب  هکلب  تسا  هتخانش  یم  تیمسرب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  هن  هدرک  تکرش  نانآ 

تـسد زا  هک  هدوبن  يا  همقل  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  تسایر  الوصا  .تسا  هدومن  یم  مه  يراکمه  اهنآ  اـب  هکلب  هدزیمن  یفرح  ناـنآ 
هتـشگ و یمن  هداـیپ  دوخ  لوـصا  يور  اـه  هماـنرب  هک  تسا  هدوـب  تحاراـن  رظن  نیا  زا  ترـضح  هکلب  دـهد ، جـنر  ار  يو  نآ ، نداد 

تردـق مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  زا  اما  هدوب  یم  نآ  نیمک  رد  يرت  قیمع  ياـهرطخ  هدـیدرگ و  یم  ضوع  مالـسا  ریـسم  جـیردتب 
نیوکت هناتـسآ  رد  اـی  تسا  دوجوم  هک  يراوگاـن  عیاـقو  زا  نکـسم  ناونعب  تسا  ریزگاـن  دـنک  يریگـشیپ  هدـنیآ  ثداوح  زا  درادـن 

هبرض تصرف  نیلوا  رد  ات  دندوب  هدرک  نیمک  هنیدم  فارطا  رد  دندوب ، هدروخ  هبرض  مالـسا  رـشن  اب  هک  یئاه  هورگ  .دنک  يریگولج 
یم اپ  تسد و  تسایر  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگره  دـنزاس و  نک  هشیر  ار  نآ  دـنروآ و  دورف  ناوج  مالـسا  رکیپ  رب  قیمع  يا 
لاس جنپ  تسیب و  زا  سپ  هک  مه  یتسایر  دش و  یم  کمک  مالسا  نانمشد  هتـساوخب  اعبط  هک  دیماجنا  یم  یلخاد  گنج  کیب  درک 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  دوب  للع  عون  نیمه  يور  .دسرب  ترـضح  نآ  تسدب  ات  تفرگ  یمن  هشیر  تفرگ  رارق  ترـضح  نآ  رایتخا  رد 
نیا دزادـنایب و  بقع  هب  ار  تسایر ) ندرک  هضبق   ) رتفیعـض یفیلکت  يارجا  مالـسا ،) ظفح   ) رتالاب يا  هفیظو  ظفح  يارب  دـش  ریزگان 

مه هک  دـهد  ماجنا  ار  یلمع  هچ  یطئارـش  هچ  رد  دـناد  یم  دراد و  تسد  رد  ار  زور  حـلاصم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زایتما 
تمالع تسا و  فیلکت  ندز  ریـشمش  ندروخ ، یگنـسرگ  مالـسا  ردـص  رد  .دـنک  کـمک  مالـسا  دـشر  هب  مه  دـشاب و  هفیظو  قبط 

کمک افلخب  ندومن و  توکـس  ندیـشوپ ، مشچ  دوخ  تسایر  زا  ندرک ، سفن  اـب  هزراـبم  اـفلخ  رـصع  رد  ترـضح و  نآ  تعاـجش 
هک ار  تاجن  هار  مه  ادـخ  تسا و  رگ  هولج  شنینزان  دوجو  رد  تساهداهج  نیرتمهم  هک  سفن  اب  داهج  لحارم  ماـمت  رد  هک  ندرک 

.دهد یم  ناشن  واب  هداد  هدعو  نیدهاجم  هب 

هیواعم نایرابرد 

تسا و تسایر  رطاخب  هن  نایماشاب  ترضح  نآ  تفلاخم  هک  دهد  یم  هجوت  هتکن  نیاب  ار  رصم  مدرم  همان  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هجوت نایماش و  اب  تفلاخم  یلـصا  تلع  هکلب  دـهد ، یم  رادـشه  نانآ  هب  دـهاوخ و  یم  کمک  نایرـصم  زا  .اهنآ  زا  سرت  رطاخب  هن 
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مالسا دراو  لوپ  روز  هب  هک  بلط  ایند  راوخبارش و  يا  هدع  تسا ، هداتفا  ناکاپان  تسد  رد  تموکح  هک  تسا  نیا  نایرـصم  هب  نداد 
يرکف هراچیب  مدرم  لاـحب  هن  دـننازوسب و  لد  مالـسا  يارب  هن  دـنناوت  یمن  دارفا  هنوگنیا  اـعبط  دـننک و  یم  تموکح  مدرم  رب  دـندش 

هبقع نب  دیلو  اب  ارنآ  دیدحلا  یبا  نبا  اما  دـنا  هدرک  ریـسفت  هریغم  هب  ار  ناراوخبارـش  هغالبلا  جـهن  ناگدـننک  حرـش  زا  یـضعب  .دـننک 
سپـس دناوخ  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  دسیون : یم  دیلو  هرابرد  .تسا  هدوبن  نیفـص  رد  هریغم  هک  تسا  دقتعم  .دناد و  یم  قبطنم 

یم رتشیب  سپ  نیا  زا  میتسه و  وت  اب  هشیمه  تفگ : دوعـسم  نب  هللادـبع  مناوخب ؟ دـیراد  لیم  مه  زاـب  اـیآ  تفگ : دـش و  مدرم  هجوتم 
.دناوخ ار  حبص  زامن  یتسم  لاح  رد  دوب و  راکانز  راوخبارش و  يدرف  دیلو  دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  میناوخ !!
بلقلا قلع  تفگ : دوب  هدـش  بصن  ماقم  نیاب  مه  نامثع  فرط  زا  دـناوخ و  یم  دجـسم  بارحم  رد  هک  يزاـمن  رد  هفوک  ریما  نیمه 

زامن دـندید  یتقو  هفوک  مدرم  .تسا  هتخاس  ناوج  ار  بلق  ناوج  بابر  .تسا  بابر  تسد  رد  بلق  راهم  اباش  تباشام و  دـعب  اـبابرلا 
دنداد یهاوگ  دناتـسرف و  نامثع  شیپ  ار  يدارفا  دندش و  تحاران  دنک ، یم  یق  بارـش  زامن  رد  دناوخ و  یم  تعکر  راهچ  ار  حبص 

تخادرپ يدنواشیوخ  هفطاع  کیرحت  هب  داتفا و  سامتلا  هب  دیلو  اما  دننزب  دح  واب  داد  روتـسد  نامثع  .تسا  هدروخ  بارـش  دیلو  هک 
دیلو یتقو  .دز  يراوخبارش  هنایزات  دیلو  هب  تساخرب و  دوب  رضاح  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اما  تشادرب  وا  رـس  زا  تسد  مه  نامثع 

تساوخ یم  نامثع  .دندرکن  ارجا  ار  ادخ  ماکحا  هک  دوب  رطاخ  نیاب  دندش  یشالتم  هک  لیئارـسا  ینب  دومرف : ترـضح  داتفا  سامتلاب 
لوا شردارب  هئربت  يارب  نامثع  هک  دـنامن  هتفگان  .درک  ارجا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اـما  دروخن  دوخ  يرداـم  ردارب  رب  هناـیزات 

هب هبقع  نب  دـیلو  .دروخ  هنایزات  مهدـیلو  دـش و  وربور  مدرم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تفلاخم  اب  اما  دز  هنایزات  ار  راوخبارـش  دـهاش 
زا رترب  ار  دوخ  یئاذک  دیلو  نیا  .دنناسریم  لتقب  ار  وت  اهنیمه  رگید  لاس  ینزیم و  هنایزات  نارگید  یهاوگ  اب  ارم  زورما  تفگ : نامثع 

تسا و رتایوگ  منابز  تسا ، رتیراک  وت  هزین  زا  نم  هزین  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هسلج  کی  رد  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ایآ دش : لزان  ص )  ) ربمایپ رب  هیآ  نیا  .شاب  تکاس  قساف  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .مراد  يرتشیب  تردق  رکـشل  میظنت  يارب 

رگا دش : لزان  هبقع  نب  دیلو  هرابرد  مه  هیآ  نیا  دنتسین ! يواسم  هن  دنتسه ؟ مه  لثم  تسا  قساف  هک  یـسک  اب  تسا  نموم  هک  یـسک 
ینب هفئاـط  .داتـسرف  قلطـصملا  ینب  هاـکز  یباـیزرا  يارب  ار  هبقع  نـب  دـیلو  ص )  ) ادـخ لوـسر  .دـینک  قـیقحت  دروآ  يربـخ  یقـساف 
ادخ لوسر  .دـنا  هدـش  رفاک  همه  تفگ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  شیپ  تفر  درک و  رارف  دیـسرت و  وا  اما  دـندمآ  وا  لابقتـساب  قلطـصملا 
هفوک رادنامرف  صاع  نب  دیعـس  هک  هاگنآ  .تسا  هتفگ  یم  غورد  دیلو  هک  دش  مولعم  دومن و  قیقحت  رومام  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  (ص )

زا شدوخ  هک  هیواعم  .دننک  ریهطت  ار  دجـسم  ربنم  داد  روتـسد  دش  هفوک  دجـسم  دراو  دیدرگ و  بوسنم  هبقع  نب  دیلو  ياجب  دـش و 
ءوس قباوس  نآ  اـب  صاـع  نب  ورمع  هبقع و  نب  دـیلو  دوب و  هدروآ  مالـسا  ص )  ) ادـخ لوسر  عـیمطت  اـب  دوـب و  مهبوـلق  هفلوـم  هورگ 

دندوب و وا  باحصا  مه  نانیا  درک و  یم  ار  ص )  ) ربمایپ ینیشناج  ياعدا  دوب و  هدرک  عمج  دوخ  فارطا  ار  نانیا  لاثما  یگداوناخ و 
مدرم يارب  ار  درد  نیمه  دـنک و  ص )  ) ادـخ لوسر  يارب  ینیـشناج  ياـعدا  هیواـعم  هک  دوـب  سب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  درد  نیمه 

هک تسا  نیا  دهد  یم  هجوت  نآ  هب  همان  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یـساسح  هتکن  تسا  رادـیب  نمـشد  .دـنک  یم  حیرـشت  رـصم 
ار تلم  دـنک و  هدایپ  ار  يا  هشقن  عون  ره  هک  دـهد  یم  تصرف  نمـشدب  يریگ  هشوگ  یتوافت و  یب  دـینک ، یبایزرا  ار  نمـشد  عضو 

مالسلا هیلع  ماما  .تسا  یمتح  وا  تسکش  دورب  ورف  یشوگرخ  باوخ  رد  دریگب و  هدیدان  ار  راوخناوخ  نمشد  هک  یتلم  .دزاس  لیلذ 
یعمج هتسد  تروصب  هک  دنک  یم  شرافـس  دزاسن  رگیلفاغ  ار  اهنآ  نمـشد  دنـشچن و  ار  تسکـش  خلت  معط  رـصم  تلم  هکنیا  يارب 

یم هدیدان  ار  امش  مه  نمـشد  دیریگ  یم  هدیدان  ار  نمـشد  هک  امـش  دینک  یم  رکف  رگا  .دیزیخاپب  نمـشد  هیلع  دیـشاب و  دربن  هدامآ 
زا شیب  نآ  هداوناخ  مه  ياه  هملک  داهج و  ناونع  میرک  نآرق  رد  .تسا  رادیب  هشیمه  وجگنج  نمشد و  اریز  دینک ، یم  هابتشا  دریگ 

.دوش یم  مه  يرابتعا  ینابز و  و  یلام ، ياهکمک  لماش  اریز  دراد ، تداهـش  زا  رت  عیـسو  ياـنعم  هملک  نیا  تسا و  هدـمآ  هبترم  یس 
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یم داهج  ادـخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  دـنا ، هدرک  ترجه  ادـخ  يارب  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  تسا : یقیاـقح  ياـیوگ  هیآ  نیا 
نانیا مه  دنراد …  تراظن  رگیدکی  هب  تبـسن  دننک ، یم  يرای  ار  نانآ  دنهد و  یم  هاگهانپ  تنوکـس و  لحم  نارگـشالت ، هب  دننک ،
هکلب درادـن  وجگنج  گنج و  هب  زاین  ادـخ  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  .دـنراد  ادـخ  دزن  رد  هجرد  نیرتگرزب  دنتـسه و  یقیقح  نموم 
يارب دنک  داهج  هک  یـسک  دیوگ : یم  حیحـص  روطب  زیزع  يادخ  .تسا  هدننک  داهج  تیثیح  ظفح  يارب  دریگ  یم  ماجنا  هک  یگنج 
يارب رتهب  داهج  يانعم  میارذگب  لاتق  تایآ  رانک  رد  ار  داهج  تایآ  یتقو  .تسا  زاین  یب  نایناهج  زا  ادـخ  دـنک و  یم  داهج  شدوخ 

ندرک و مهارف  يرکف  يدام و  رظن  زا  ار  ههبج  تاکرادـت  داهج  تسا و  ندرک  تکرـش  گنج  هکرعم  رد  لاتق  .ددرگ  یم  نشور  ام 
گنج رد  تکرش  هکنیا  يارب  زیزع  يادخ  .تسا  هدروآ  نآرق  رد  هیآ  هاجنپ  هب  کیدزن  لاتق  هرابرد  زیزع  يادخ  .ندیناسر  ههبج  هب 
گنج ناربمایپ  باکر  رد  یناوارف  ناگدش  تیبرت  هک : هدرک  دای  ناربمایپ  زا  هراشا  تروص  هب  دوش  روصت  رتناسآ  نآرق  ناوریپ  يارب 

یم تلذ  هب  نت  هن  دندش و  یم  ناوتان  هن  .دندومن  یمن  فعـض  ساسحا  ادـخ  هار  رد  دـنداتفا  یم  یتخـس  هب  هک  هاگنآ  دـندرک و  یم 
.دراد تسود  ار  نارباص  ادخ  .دنداد 

يزاریش دمحم  دیس 

هللا یلص   ) ادمحم ثعب  هناحبس  هللا  ناف   ) هالصلا دمحلا و  دعب ) اما  ( ) اهتراما هال  امل و   ) هعم هلسرا  رتشالا ) کلام  عم  رـصم ، لها  یلا  )
یلع  ) اظفاح ادهاش و  يا  انمیهم ) و   ) اعورف الوصا و  مالسالاب  اوذخای  مل  نا  مهل ، افوخم  يا  نیملاعلل ) اریدن   ) هلسرا يا  هلآ )) هیلع و 
امک ال  هب ، اوئاج  امک  نیلسرملا  نید  عجری  یتح  کلذ  لوسرلا  نیبی  سانلا - هفرح  امم  مهنید - یف  هصیقن  وا  هدایز  لکف  نیلـسرملا )

ام هللا  وف  هدـعب  نم   ) هفالخلا رما  یف  يا  رمالا ) نوملـسملا  عزانت   ) هبر هئاقل  یلا  مالـسلا ) هیلع  یـضم  اـملف   ) مهدـعب نم  مهماوقا  هتلعف 
نم  ) هفالخلا يا  رمالا ) اذه   ) لقنت لیزت و  يا  جـعزت ) برعلا  نا   ) ینهذـب يا  یلابب ) رطخی  و ال   ) .یبلق یف  يا  یعور ) یف  یقلی  ناک 

نکی مل  مامالا  نا  ال  کلذ ، یـضتقت  تناک  هیرهاظلا  نیزاوملا  نا  دارملا  و  مهریغ ، یلا  هتیب ) لها  نع  ص )  )) لوسرلا دعب  يا  هدـعب )
داعبتسا نع  ینکی  امنا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هاصوا  امک  یـش ء  لک  ملعی  مامالا  ناک  دقف  الا  و  قباسلا ، نم  رمالا  فرعی 

( هدعب نم  ینع   ) هدعب هفرـص و  ینعمب  هاحن  نم  هوحنم ) مهنا  و ال   ) .هبـشا ام  وا  عورلا ) یف  ءاقلالا  مدـع   ) وا نظلا ) مدـع   ) بلطملا ب
تکساف  ) هفالخلل هنوعیابی )  ) رکبابا ینعی  نالف ) یلع   ) مهبابـصنا يا  سانلا ) لایثنا  الا   ) ینجعزا ینفوخ و  يا  ینعار ) امف   ) يریغ یلا 
لوسرلا مکح  كرتب  مهئارو  یلا  اوعجر  نیذـلا  سانلا  يا  سانلا ) هعجار  یتح   ) هنتفلا فوخ  هدـض  یف  لمعلا  نع  اهتففک  يا  يدـی )

ناف هلاطبا ، يا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نید  قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا  نع  تعجر   ) هفیلخ یبصن  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
.همامالا هفالخلا و  وه  يذلا  مهملا  نکرلا  اذـه  ضفرب  فیکف  ضعبتی  لک ال  مالـسالا  ذا  هل ، قحم  مالـسالا  نید  فلاخی  یـش ء  لک 

یف يا  هیف ) يرا  نا   ) لکاشملا رئاس  حوتفلا و  هیفیک  یف  ییار  ءاـطعا  و  هعزاـنملا ، نع  یفکب  هلها ) مالـسالا و  رـصنا  مل  نا  تشیخف  )
نم مظعا  یلع   ) مدهلا وا  ملثلا  کلذ  ببسب  يا  هب ) هبیصملا  نوکت   ) هلـصا نع  مالـسالا  علقی  ناب  امده ) وا   ) اقرخ يا  املث )  ) مالـسالا

.ناسنالا هب  عتمتی  ام  عاتملا  و  ایندـلا ، مایا  مایالاب  دارملا  و  هلیلق ، عمج  لئالق ) مایا  عاـتم  یه  یتلا   ) مکیلع هراـمالا  و  مکتیـال ) توف و 
( عشقتی امک  وا   ) هقیقح هل  سیل  ءارحصلا و  یف  یئارتی  يذلا  بارـسلا ) لوزی  امک   ) دجو و  ناک ) ام   ) مایالا کلت  نم  يا  اهنم ) لوزی  )

يذلا لطابلا ) حاز  یتح   ) موقا ددسا و  دـشرا و  هبنا و  ثادـحالا ) کلت  یف  تضهنف   ) رثا هنم  یقبی  الف  ءاوهلا  یف  باحـسلا )  ) دـیبی و 
( هنهنت و   ) رقتسا تبث و  يا  نیدلا ) نئمطا  و   ) لطب تام و  يا  قهز ) و   ) کلذ هابشا  هملیـسم و  مایقک  مالـسالا ، یلع  هنم  یـشخی  ناک 

.باتکلا اذه  نم  يا  هنم ) و   ) هل عواطم  هنهنت  و  هتففک ، هتعنم و  يا  هتهنهن  لاقی  لاوزلا  عنم ن  يا 
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مهنوکلاح یف  يا  یـشلا ء ، الم  عالطلا  اهلک ) ضرالا  عالط  مه  و  ادحاو ،  ) ینوکلاح یف  ماشلا  دانجا  دارملا  و  مهتیقل ) ول  هللا  ینا و  )
انا يذلا  يدـهلا  و  هیف ، مه  يذـلا  مهلالـض  نم  ینا  و   ) تفخ ام  يا  تشحوتـسا ) و ال   ) مهب تمتها  ام  يا  تیلب ) ام   ) ضرالا نوئلمی 

نیقی و   ) .یسفن هریصبلا  ءاشنم  انا  يا  یسفن ) نم   ) کلذ یف  کشا  يدهلا ال  یلع  ینا  و  مهلالـض ، فرعا  ینا  يا  هریـصب ) یلعل  هیلع 
هئازج هللا و  باـسح  ءاـقل  هیف  يذـلا  توـملا  يا  هللا ) ءاـقل  یلا  ینا  و   ) نیقیلاـب لـضفتملا  وـه  هناـف  هناحبـس ، هبناـج  نم  يا  یبر ) نم 

یننکل و   ) وجری اجر  نم  لـعاف  مسا  یجار ، هلـصا  عجرا )  ) ینیتاـی نارظتنا  رظتنمل )  ) نسحلا هباوث  يا  هباوث ) نسح   ) یلا قاتـشمل و ) )
لوقیس : ) هناحبـس لاق  امک  قحلا ، فلاخی  يذلا  وه  هیفـسلا  هعابتا و  هیواعم و  يا  اهئاهفـس ) همالا  هذه  رما  یلی  نا   ) نزحا يا  یـسآ )

و لاودـتی ، ام  یه  و  هلود ، عمج  الود ) هللا  لام  اوذـختیف   ) .هیـصعملا یف  غلابملا  وه  و  رجاـف ، عمج  اـهراجف ) و  ( ) ساـنلا نم  ءاهفـسلا 
نولعفی ادیبع ، يا  الوخ ) هدابع  و   ) نمیلسملا حلاصمل  هئاطعا  و  هقح ، یف  هعضو  نودب  هرخالا ، یلا  هیطعی  مهـضعب و  فرـصتی  دارملا 

مهلاـمعا و فرط  مـهبزح و  مهنوـلعجی  يا  اـبزح ) نیقـسافلا  و   ) نیبراـحم يا  اـبرح ) نیحلاـصلا  و   ) هدـبعب دیــسلا  لـعفی  اـمک  مـهب 
هریغمک مارحلا ) مکیف  برـش  دق  يذلا   ) رمالا یلع  اورطیـس  نیذـلا  ءاهفـسلا  ءالوه  نم  يا  مهنم ) ناف   ) نیحلاصلا ضوع  مهتارواشم ،
رمخلا براش  دح  ناف  مالسالا ) یف  ادح  دلج  و   ) .خیراوتلا یف  هروکذم  هصق  یف  ادلج  رمخلا و  ابرش  نایفس  یبا  نبا  هبتع  هبعش و  نب 

و ایاطعلا ، يا  خئاضرلا )  ) ملسی نا  لجال  يا  مالسالا ) یلع   ) هل تیطعا  يا  هل ) تخضر  یتح  ملـسی  مل  نم  مهنم  نا  و   ) هدلج نونامث 
نم ائاقتا  لاومالا ، مهل  یبنلا  ءاطعا  دـعب  اوملـسلا  نیذـلا  مهبولق  هفلوملا  نم  اوناک  مهناف  صاعلا ، نب  ورمع  هیواعم و  نایفـسوبا و  وه 

ترثکا ام   ) رمالا یف  متیناوت  نا  مکیلع ، ءاهفـسلا  ءـالوه  هرطیـس  نم  نزحا  يذـلا  کـلذ ) ـال  ولف   ) .نیملـسملا مالـسالا و  یلع  مهرش 
تحت مکعمج ) و   ) مه دض  مکمایق  مدع  مهیلا و  مکضعب  بولق  لیم  یف  مکمول  يا  مکبینات ) و   ) ءالوه دض  مکضیرحت  يا  مکبیلات )

يا متینو ) و   ) یئاول تحت  ءاوضنالا  نع  متیبا ) اذا   ) مکناـش و  مکتکرتل ) و   ) مکثح و  مکـضیرحت ) و   ) ءـالوه نع  اودـعتبتل  قحلا  ءاول 
و  ) اهل هیواعم  بالتـسا  ببـسب  تصقن  دـق  تصقتنا ) دـق   ) اهبناوج مکدالب و  فارطا  يا  مکفارطا ) یلا  نورت  الا   ) یتباجا نع  متاـطبا 
و  ) ودعل هیحان  نم  ضبقت  يا  يوزت ) مککلامم  یلا  و   ) .ودعلا اهحتتفا  يا : تحتتفا ) دـق   ) هدـلبلا ینعمب : رـصم ، عمج  مکراصما ) یلا 

لاـتق یلا   ) ءاعدـلا ینعم  یف  هیربـخ  هلمج  هللا )- مکمحر  اورفاـس -(  اوـبهذا و  يا  اورفنا )  ) ءادـعالا اـهوزغت  يا  يزغت ) مکدـالب  یلا 
ینمعب اورقتف )  ) ضرالاب قصال  هناک  جورخلا  نع  لقاتت  يا  لقاثا  ضرـالا ) یلا  اولقاـثت  ـال  و   ) .ماـشلا لـها  هدرم  هیواـعم و  مکودـع )

ایندلا و یف  مکبیصن ) نوکی  و   ) ءادعالا ذوفن  تحت  هلذلا  يا  لذلاب )  ) اوعجرت يا : اووبت ) و   ) ماضهنالا لذلاب و  يا  فسخلاب )  ) هماقالا
مهل ضیرحت  اذه  و  مانی ، برحلا ال  دـیری  نم  ناف  رهاسلا ، يا  قرالا ) برحلل  اخا  نا  و   ) هلذـلل بجوملا  لقالا  يا  سخالا )  ) هرخالا

(. مالسلا و   ) هتدابا هتلازال و  نورهاس  مه  لب  هنع ، سانلا  مانی  يا ال  هنع ) منی  مل  مان  نم  و   ) لمعلا یلع  اومانی  نا ال  یلع 

يوسوم

موقلا عزانت  اوبذاجت و  اوعزانت : .دهاشلا  نمیهملا : .هبقاوع  نم  هل  فوخملا  یـشلل ء و  ملعملا  راذنالا  ینعمب  رذـن  هعمج  ریذـنلا : هغللا :
رما نم  بلقلاب  رطخی  ام  رطاوخ  عمج  رطاخلا  هل و  حال  رکفلا : یف  رطخی  .عزفلا  حتفلاب  بلقلا و  مضلاب  عورلا : .اومصاخت  یـشلا ء  یف 

.اهتعنم اهتففک و  يدی : تکسما  .بابصنالا  لایثنالا : .ینعزفا  یناجاف و  ینعار : .هدعبا  هنع : هاحن  .درت  جعزت : .رطاخلا  لابلا : .ریبدت  وا 
: مدـهلا .هوجفلا  قرخلا ، ملثلا : .تفخ  تیـشخ : .رثا  هل  یقبی  یتح ال  هیلکلاب  یـشلا ء  باـهذ  قحملا : .مهنم  نوعجارلا  ساـنلا : هعجار 

رحلا دادتـشا  نم  راهنلا  فصن  دهاشی  ام  بارـسلا : .ایندلا  ضورع  نم  هب  عفتنی  ام  لک  عاتملا : .طقـس  اذا  طئاحلا  مده  لاقی : طوقـسلا 
.لحمـضا لاز و  قهز : .بهذ  حاز : ثادحالا .: .فشکنا  لاز و  باحـسلا : عشقت  .عادـخلا  بذـکلا و  یف  لثملا  هب  برـضی  ءام  هناک 

املف نیلـسرملا  یلع  انمیهم  نیملاعلل و  اریذـن  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم - ثعب  هناحبـس  هللا  ناف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .نکـس  هنهنت :
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اهیلع و هال  امدنع و  رتشالا  کلام  عم  رصم  لها  یلا  مامالا  اهب  ثعب  هلاسرلا  هذه  هدعب ) نم  رمالا  نوملسملا  عزانت  مالسلا  هیلع  یـضم 
مامالا فقوم  فالتخا و  فالخ و  نم  يرج  ام  ثادـحا و  نم  عقو  اـم  هدـعب و  رم  اـم  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  رکذ  اـهیف 

مالـسلا هیلع  ادتبا  ءادعالا …  دیک  درو  روغثلا  ظفح  یلع  مهل  ثح  هباحـصال و  هحیـصن  ماتخلا  یف  هیما و  ینب  رکذ  اهیف  نا  امک  اهنم 
هلـسرا هناحبـس  هنا  هباقع و  هباذعب و  هیلع  درمت  هاصع و  نم  فوخیل  هلـسرا  هناحبـس  هنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هثعب  رکذـب 
ایندـلا راد  یف  هتماقا  تهتنا  ادیهـش و  یـضق  املف  سانلا  یلا  هللا  مهثعب  نیذـلا  نیمدـقتملا  ءاـیبنالا  تـالاسرب  اقدـصم  مهیلع و  ادـهاش 
تانیب جـجحب و  مهـسفنال  اهنودـیری  راصنالاف  هماـمالا  هفـالخلا و  یف  هلحم  لـحی  هنع و  رمـالا  یلوتی  نمیف  هدـعب  نوملـسملا  فلتخا 

هقالع امهل و ال  سیل  قحلا  نال  ائوس  تلمع  الطاب و  تعدا  نیتفئاطلا  نم  لک  مهـسفنال و  اضیا  اهنودـیری  نورجاهملا  اهب و  اوعرذـت 
لها نع  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هدعب - نم  رمالا  اذه  جعزت  برعلا  نا  یلابب  رطخی  یعور و ال  یف  یقلی  ناک  ام  هللا  وف   ) .هفالخلاب امهل 

برعلا نا  هنهذ  یف  رمی  هبلق و ال  یف  عقی  ناک  ام  هنا  نیمالا - قداصلا  وه  و  مالـسلا - هیلع  مسقا  هدـعب ) نم  ینع  هوحنم  مهنا  هتیب و ال 
هنال هلاب  یف  کلذ  روطخ  مدـع  و  اهنع …  هنودـعبی  ایلع و  نوعفدـی  مهنا  هللا و ال  لوسر  تیب  لها  نع  هللا  لوسر  دـعب  هفالخلا  عفدـت 

کلذ ریغ  ریهطتلا و  هیالولا و  هیآ  ریدغلا و  رادلا و  هلزنملا و  ثیدح  یف  یهلا  رماب  یبنلا  هنیع  هلوسر  هللا و  لبق  نم  دـیحولا  حـشرملا 
امف  … ) هلوسر هللا و  رما  دری  فکی  هبحاص و  نم  قحلا  اذـه  بلـس  یلع  دـحا  ارجی  فیک  جـجحلا  دـهاوشلا و  تاـنیبلا و  هذـه  عمف 
نید قحم  یلا  نوعدی  مالـسالا  نع  تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیار  یتح  يدـی  تکـسماف  هنوعیابی  نالف  یلع  سانلا  لایثنا  الا  ینعار 

دن هفالخلل و ال  نیعتملا  هسفن  يری  هنا  هنهذ …  یف  رمت  مل  مامالا و  لابب  رطخت  مل  هاجافم  تناک  دقل  هلآ )- هیلع و  هللا  یلص  دمحم -
 … هماـعلا مـهنا  رکب …  یبا  هعیبـل  ساـنلا  ماـحدزا  یه  يربـکلا و  هاـجافملا  يری  ذا  کـلذ  يری  اـمنیب  و  ضراـعم …  وا  ریظن  وا  هـل 
برق مشاـه  ینب  نیکراـت  رکب  یبا  هعیب  یلا  مهب  فرحناـف  تاـیاغلا  براـملا و  باحـصا  ضعب  مهلغتـسا  ریکفت …  نودـب  نوکرحتی 

دق هنا  الجـسم  هیلع  جـتحی  لجرلا و  هعیب  نع  عنتمیف  کلذ  مامالا  يری  رمع و  ریبعت  دـح  یلع  هتلف  هعیب  اهنا  اهنوزهجی …  یبنلا  هزانج 
یف مالـسالا  ددهت  سما و  هیف  تلخد  امیف  مویلا  جرخت  مالـسالا و  نع  دـترت  سانلا  نا  هنیع  ماب  يار  یتح  اذـکه  یقب  قح و  بصتغا 

دوسالا حاجـس و  هملیـسمف و  دوجولا  نم  هتلازا  هتعیرـش و  دمحم و  نید  یلع  ءاضقلا  یلا  نوعدـی  نودـترملا  ذـخا  هئاقب و  هدوجو و 
اذـه هفقوم و  یلع  یقبی  له  لعفی  اذامف  هلک  کـلذ  ماـمالا  يری  نیدـلا و  یلع  ءاـضقلل  نوکرحتی  مهلک  مهریغ  مهریغ و  یـسنعلا و 

وا املث  هیف  يرا  نا  هلها  مالسالا و  رصنا  مل  نا  تیشخف   ) .مالـسالا ظفحی  فقوم  نم  دبال  نذا  افعـض  مالـسالا  اککفت و  رومالا  دیزی 
امک وا  بارـسلا  لوزی  امک  ناک  ام  اهنم  لوزی  لئالق  مایا  عاتم  یه  امنا  یتلا  مکتی  توف و ال  نم  مظعا  یلع  هب  هبیـصملا  نوکت  امدـه 

فورظلا کلت  یف  هلاح  مامالا  حرشی  هنهنت ) نیدلا و  نامطا  قهز و  لطابلا و  حاز  یتح  ثادحالا  کلت  یف  تضهنف  باحسلا  عشقتی 
یتلا هطلـسلا  هعطاقم  یف  هفقوم  یلع  یقبی  نا  نیب  هدوجو و  هیرارمتـسا  هتنایـص و  مالـسالا و  ظـفح  نیب  اـهیف  رمـالا  راد  یتلا  هبعـصلا 

مث ابناج  اهحرطی  هیـصخشلا و  هروما  يوطی  يذـلا  ریبکلا  ناسنالا  یلا  جاـتحی  بعـص  فقوم  هنا  هناطلـس …  هتبلـس  هقح و  تبـصتغا 
مامالا انه  هیلع : ءاضقلل  مالـسالا  یلع  ضاضقنالا  دیرت  تدترا و  دـق  لئابقلا  لمعی و  اذام  هماعلا …  قوقحلا  هیلاسرلا و  رومالا  ینبتی 

دوجولا نم  لطبی  اعیرص و  طقسی  هناکرا و  لزلزتت  مالسالا و  ناکم  لتخی  نا  هیجوتلا  هروشملاب و  نواعا  عیابا و  مل  نا  تیشخ  لوقی :
کلذ یف  هلوصا و  لالتخا  هناکرا و  هعزعز  وا  هیلع  ءاضقلا  مالـسالا و  لاطبا  هبیـصملا  نوکت  اهدـنع  هتبراحم و  یلع  ساـنلا  قاـبطال 
یمه رما و  یه  هقیقحلا  یف  لب  لوزت  هعرـسب و  یـضقنت  لب  مودـت  یقبت و ال  یتلاو ال  یل  قح  یه  یتلا  هیالولا  قوفت  یمظع  هبیـصم 

یـضقنت لوزت و  یه  وا  یـشب ء  سیل  هل و  دوجو  هقیقحلاب ال  یـش ء و  هنا  ءایبغالل  يارتی ء  يذـلا  بارـسلاک  امامت  رظن  رـصبت و  نمل 
فـصعت یتلا  ثادحالا  ماما  هعطاقملا  نع  لدع  ناک : اذـکه  .اهتلق و  هدـملا و  رـصقب  هرمالل  هیبشت  لوزی  هعرـسب و  میغلا  قزمتی  امک 

هناطلس طسب  نیبغاشملا و  نیدترملا و  نم  نیدلا  حاترا  لاز و  لطابلا و  بهذ  یتح  هقح  بصتغا  رمالا و  یلوت  نم  نواع  مالسالاب و 
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 … اضرع الوط و  ضرالا  یف  رشتنا  و 

رما یلی  .نزحا  یـسآ : .هنطفلا  لقعلا ، هریـصبلا : .تممتها  ام  تیلاب : ام  .اهولم  ضرالا  عـالط  یـشلا ء و  یلم ء  ءاـطلا  رـسکب  عـالطلا :
عمج هوشرلا  ایاطعلا و  خئاضرلا : .دیبعلا  هکرحم  لوخلا : .مهنیب  هنولوادتی  ائیـش  يا  لادلا  مضب  هلود  عمج  الود : .اهنووش  یلوتی  همالا :

فارطا .مترتف  متفعض و  متین : .موللا و  بیناتلا : .ضیرحتلا  بیلاتلا : .هدیری  یش ء  لجا  نم  هب  عناصی  ناسنالل  یطعی  ام  یه  هخیضر و 
.اوفرتعت اورقت : .اهل  اوضهتـسا  دـق  هدـجنلل و  اوضهنی  مل  اوئطابت  اولقاثت : .ضبقت  يوزت : .صقنلا  اهیف  لصح  تصقتنا : .اهبناوج  دـالبلا :

ام اهلک  ضرالا  عالط  مه  ادـحاو و  مهتیقل  ول  هللا  ینا و   ) .مانی يذـلا ال  رهاـسلا  قرـالا : .هب  اوعجرت  لذـلاب : اوووبت  .میـضلا  فسخلا :
یلا ینا  یبر و  نم  نیقی  یـسفن و  یف  هریـصب  یلعل  هیلع  انا  يذلا  يدهلا  هیف و  مه  يذـلا  مهلالـض  نم  ینا  تشحوتـسا و  تیلاب و ال 

ادرفنم و ادـیحو  ناـک  هئادـعا و  یقـال  ول  هنا  هللااـب  مسقی  هسفن و  نم  فوخلا  یلع  یفنی  جار ) رظتنمل  هباوث  نسح  قاتـشمل و  هللا  ءاـقل 
ملعی قحلا  یلع  وه  لالـض و  یلع  مهنا  الوا : .کلذ  فاخ و  وا  شحوتـسا  الاب و ال  مهاطعا  مهب و ال  متها  اـم  ضرـالا  یلم ء  اوناـک 

وهف ال توملا  الا  کلذ  نیب  هنیب و  سیل  کلذ و  رظتنی  وه  هرجا و  هباوث و  هللا و  ءاقل  یلا  قاتـشی  هنا  ایناث : .هنم  نیقی  یلع  وه  کـلذ و 
یف ادـیحو  اـهیف  ناـک  ایندـلا و  اوـالم  ول  یتـح  ءادـعالا  هرثـکب  یلاـبی  ـال  اـنه  نم  هباوث و  هللا و  ءاـقل  یلا  ربـعی  هب  هنا  اـملاط  هب  یلاـبی 

ابرح و نیحلاصلا  ـالوخ و  هداـبع  ـالود و  هللا  لاـم  اوذـختیف  اـهراجف  اهواهفـس و  همـالا  هذـه  رما  یلی  نا  یـسآ  ینکل  و   ) .مهتهجاوم
یلع هل  تخـضر  یتح  ملـسی  مل  نم  مهنم  نا  مالـسالا و  یف  ادـح  دـلج  مارحلا و  مکیف  برـش  دـق  يذـلا  مهنم  ناف  اـبزح  نیقـسافلا 

نم مامالا  فاخی  ال  متینو ) متیبا و  ذا  مکتکرتل  مکضیرحت و  مکعمج و  مکبینات و  مکبیلات و  ترثکا  ام  کلذ  الولف  خئاضرلا  مالسالا 
نوعری نیذلا ال  اهراجف  اهواهفس و  اهتماعز  همالا و  هدایق  یلوتی  نا  فسای  امنا  ایندلا و  نم  یش ء  یلع  فساتی  وا  نزحی  توملا و ال 

مهـضعب و یلع  هنوعزوی  هللا  لام  نولوادتی  مهنا  هللا …  هیـصعم  ناودعلا و  مثالاب و  نولمعی  تامرحملا  نع  نوعدـتری  تابجاولا و ال 
نا مهتاوهش  مهحلاصم و  مهتاجاح و  ءاضقل  مهنورخسی  مهل  ادیبع  هللا  دابع  نوذختی  کلذک  رخالا و  دی  یلا  مهدحا  دی  نم  هنولقنی 

مهل و ابزح  نیقسافلا  نوذختی  امنیب  مهدوجو  مهتوق و  مهـشاعم و  یف  مهنوبراحی  مهیلع  اهنونلعی  ابرح  نیحلاصلا  اوذختی  نا  مهتریس 
عم هبحم  دوب و  نوشیعی  نیحلاصلل و  ءادـعلا  نوبـصنی  راجفلا  قاـسفلا و  هداـع  یلع  مهیلع  رمـالا  نولکوی  مهیلع و  نودـمتعی  اراـصنا 

يذـلا مهنم  ناف  هلوقب : راشاف  هیالولا  هدایقلا و  یلوتت  نا  اـهنم  فاـخ  یتلا  تایـصخشلا  دارفـالا و  کـلت  ضعب  نیب  مث  نیدـسافلا … 
نامثع و دهع  یف  هفوکلا  هرما  یلوت  يذـلا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلولا  یلا  هب  راشا  مالـسالا ، یف  ادـح  دـلج  مارحلا و  مکیف  برش 

دشنا مکدیزاا و  مهل : الئاق  نیلصملا  یلا  تفتلا  مث  اعبرا  حبصلا  سانلاب  یلص  بارحملا و  یف  اهایقت  رمخلا و  برـشف  همال  هوخا  ناک 
دحا مقی  مل  دوهـشلا و  هیلع  دهـش  هفیلخلا و  یلا  هحئابق  تلـصو  هئیطحلا و  هاجهف  .ابابرلا  بلقلا  قشع  رعاـشلا : لوق  هتالـص  یف  وه  و 

مالـسالا یلع  هل  تخـضر  یتح  ملـسی  مل  نم  مهنم  نا  و  هلوقب : راشا  و  دحلا …  هدلجف  هسفنب  یلع  مامالا  ماق  یتح  هیلع  دحلا  ءارجاب 
نم هلامتسا  مهل و  ءارغا  لاومالا  مهل  تعفد  ثیح  مهبولق  هفلوملا  نم  امهریغ  هیواعم و  هنبا  نایفـس و  یبا  یلا  کلذب  راشا  .خئاضرلا 
هناف مهتافـص  هذه  نم  همالا  یف  ناک  اذاف  نیملـسملا …  هبراحم  نع  اوفکی  دـیحوتلا و  هملک  اورهظی  مالـسالا و  یف  اولخدـی  نا  لجا 

مهسعاقتل و مهخبوی  مل  لاتقلا و  یلع  هراصنا  ضرحی  مل  مهالول  اذل  اهتماعز و  اهتدایق و  اهرما و  ءالوه  یلوتی  نا  فاخ  مالسلا  هیلع 
نا دـیری  هنا  مهئادـعال …  جورخلا  نع  اولـساکت  اونواهت و  هلوق و  اوضفر  املاط  مهناش  مهکرتی و  ناک  لـب  برحلا  یلع  مهعمجی  مل 

همالا و هدایق  نم  ءاهفـسلا  عنمی  نا  لجال  ناک  امنا  مهخیبوت  هباحـصا و  ضیرحت  هتروث و  هعافدنا و  لک  ناب  داهجلا  حور  مهیف  ثعبی 
دق مکفارطا  یلا  نورت  الا   … ) برحلل جورخلا  داهجلا و  نع  اولـساکت  هلوق و  اوضفر  اذا  مهخبو  مهناها و  امل  مهالول  اـهرما و  یلوت 
نع عافدـلا  هیمحلا و  هریغلا و  مهیف  ریثی  نا  دارا  يزغت ) مکدالب  یلا  يرزت و  مککلاـمم  یلا  تحتتفا و  دـق  مکراـصما  یلا  تصقتنا و 
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فیک انمکح  تحت  یتلا  مکتلود  بناوج  یلا  نامیالا  قحلا و  لها  نوملسملا و  اهیا  نورت  الا  .یخیبوت  ماهفتـساب  کلذ  دارا  ضرالا 
هحلاصل و هیواعم  اهحتفی  اهمکحن  یتلا  راطقالا  انراصما و  نا  فیک  يرخا و  دـعب  هدـحاو  اهیلع  هیواـعم  ءـالیتساب  ائیـشف  ائیـش  صقنت 

الا دـجی  الف  هباحـصا  ثحیف  هل  ملاتی  مامالا و  اهاری  عجاوف  اهنا  نیح …  لک  یف  اهیلع  راغی  هیواـعم و  لـبق  نم  يزغت  مکدـالب  فیک 
لذلاب و اوووبت  فسخلاب و  اورقتف  ضرالا  یلا  اولقاثت  مکودع و ال  لاتق  یلا  هللا - مکمحر  اورفنا -  … ) اضفار وا  الـساکتم  وا  انواهتم 
مهودع و ال لاتق  یلا  نیعرسم  اوجرخی  نا  مهرما  و  مالسلا ) هنع و  منی  مل  مان  نم  قرالا و  برحلا  اخا  نا  سخالا و  مکبیـصن  نوکی 

نوعجری يذلا  مهبیصن  نوکی  ناوهلا و  لذلاب و  اودوعیف  هیلع  اورقی  میضلاب و  اوفرتعی  نا  مهدوعق  هجیتن  نوکتف  اولـساکتی  نا  اووطابتی 
ضمغی مانی و ال  هودع ال  براحی  نا  دیری  يذـلا  نا  یلا  قرالا ، برحلا و  اخا  نا  و  هلوقب : راشا  مث  .هناهملا  هعـضلا و  هسخلا و  وه  هب 

منی مل  كودـع  کمـصخ و  ناف  تمن  تنا  ناف  هنع  منی  مل  مان  نم  نا  یلا  مههبن  هئراط و  هلاح  لکل  ادعتـسم  اظقی  یقبی  لب  نفج  هل 
 … کیلع بلغتلل  ططخلا  مسر  نع  لفغی  وا  کنع 

یناغماد

نیا رد  دومرف  لیسگ  ناشیا  يارب  وا  هارمه  تشامگ  اج  نآ  تموکح  هب  ار  رتشا  کلام  نوچ  هک  رـصم  مدرم  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
هک انامه  دـعب ، اما  «، » نیملاعلل اریذـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  هناحبـس  هّللا  ّناف  دـعب ، اما  : » دوش یم  عورـش  نینچ  هک  هماـن 
هب تسخن  دیدحلا  یبا  نبا  .دومرف ،» ثوعبم  نایناهج  همه  يارب  هدنهد  میب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ناحبـس  دـنوادخ 
نآ همجرت  هک  هدرک  هراشا  هتکن  ود  یکی  هب  نآ  نمـض  تسا و  هتخادرپ  همان  تاحالطـصا  تاـغل و  زا  يا  هراـپ  ندرک  ینعم  حرش و 
هب ار  نآ  کنیا  مدرم  یلو  تسا  هدش  حیرصت  رکب  وبا  مان  هب  تسا  هدش  هتشون  رتشا  يارب  هک  يا  همان  لصا  رد  دیوگ : یم  تسا  مزال 
هک دنا  هتشون  نینچ  مه  هیقشقش  هبطخ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک ، یم  يراددوخ  وا  مان  نتشون  زا  دنسیون و  یم  نالف »  » تروص

هماج دنگوس  ادخ  هب  انامه   » هک تسا  هدوب  نینچ  نآ  یلصا  ظفل  هکنآ  لاح  و  .دیشوپ » نالف  ار  تفالخ  هماج  دنگوس  ادخ  هب  انامه  »
يراددوخ وا  اب  تعیب  زا  ینعی  يدـیب » تکـسماف   » هلمج زا  روظنم  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .دیـشوپ » هفاحق  یبا  رـسپ  ار  تفـالخ 

هک یناسک  رگید  دلیوخ و  نب  هحیلط  حاجـس و  هملیـسم و  نوچمه  هدر  لها  ینعی  دندرگ ، یم  رب  نید  زا  مدرم  مدید  هکنآ  ات  مدرک 
یم هدرمـش  هدر  لها  زا  ایآ  هک  تسا  رظن  فالتخا  دـنا  هتخادرپ  یمن  تاکز  هک  یناـسک  هراـب  رد  دـنچ  ره  دـنتخادرپ ، یمن  تاـکز 

.هن ای  دنوش 

تلحر مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  دـسیون : یم  هاگ  نآ 
نآ زا  هک  ناناملـسم  صاوخ  زا  كدنا  یهورگ  زجب  دندمآ  درگ  دلیوخ  نب  هحیلط  رب  نافطغ  ءیط و  دـسا و  ياه  هلیبق  دارفا  دومرف ،

ناشدوخ یحاون  رد  ءیط  هلیبق  دارفا  هنیدم و  بونج  رد  اه  ینافطغ  دندش و  عمج  ءاریمـس  هقطنم  رد  دسا  هلیبق  دارفا  .دندوب  هلیبق  هس 
یحاون زا  هک  دـندش  عمج  قربا  هیحاـن  رد  دـندوب  ناـشیا  کـیدزن  هک  سیق  هلیبق  زا  يدارفا  دـسا و  نب  هبلعث  هلیبق  دارفا  .دـندش  عمج 
میـسقت هورگ  ود  هب  تشادن  ار  ناشیا  شیاجنگ  اه  هدکهد  نآ  نوچ  دنتـسویپ و  ناشیا  هب  هنانک  ینب  هلیبق  زا  مه  یهورگ  دوب ، هذـبر 

هک دنتـساوخ  وا  زا  دنداتـسرف و  رکب  وبا  شیپ  یناگدنیامن  و  دنتفر ، هصقلا  وذ  هب  یهورگ  دـندش و  نکاس  قربا  رد  یهورگ  دـندش ،
خـساپ رد  رکب  وبا  دومرف و  قح  هدارا  رکب  وبا  يارب  دـنوادخ  .دریذـپب  تاکز  ندرکن  تخادرپ  زامن و  ندرازگ  اـب  ار  ناـنآ  یناملـسم 

.درک مهاوخ  راکیپ  ناشیا  اب  هراب  نآ  رد  دنهدن  مه  ار  تاکز  نارتش  زا  یکی  نامسیر  دنب و  ياپ  رگا  تفگ :
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.دنتخادنا هنیدم  حتف  عمط  هب  ار  نانآ  دنداد و  ربخ  هنیدـم  مدرم  رامـش  یمک  زا  نانآ  هب  دنتـشگرب و  ناشیا  شیپ  موق  نآ  ناگدـنیامن 
مه ناشیا  ناگدنیامن  تسا و  ناتسرفاک  نیمزرس  نآ  تفگ : ناناملـسم  هب  رکب  وبا  دندش ، هاگآ  عوضوم  نیا  زا  رکب  وبا  ناناملـسم و 

اب مه  ناشیا  هورگ  نیرت  کیدزن  هلصاف  زور ، ای  درک  دنهاوخ  هلمح  امش  هب  بش  ایآ  هک  دیناد  یمن  امش  دندید و  كدنا  ار  ناترامش 
نالعا میتفریذـپن و  ام  هک  مینک  حلـص  نانآ  اب  میریذـپب و  ار  ناشداهنـشیپ  هک  دـندوب  راودـیما  یهگناو  تسا ، راپاچ  کی  طـقف  اـمش 

دـمآ و نوریب  شیوـخ  نت  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـب  نیا  .دـیروآ  مهارف  گرب  زاـس و  دـیوش و  هداـمآ  نیا  رباـنب  میدرک ، گـنج 
رب دـندمآ و  نوریب  مه  نارگید  دوعـسم و  نب  هللا  دـبع  هـحلط و  ریبز و  .تـفرگ  هدـهع  رب  ار  هنیدـم  ياـه  هزاورد  زا  یکی  يرادـساپ 

هقطنم رد  مه  ار  یهورگ  دندروآ و  هلمح  بش  زاغآ  موق  نآ  هک  تشذگن  يزیچ  دنداتسیا  يرادساپ  هب  هنیدم  هناگ  هس  ياه  هزاورد 
، دندیسر هنیدم  ياه  هزاورد  هب  موق  نآ  هک  نیمه  .دنریگب  هدهع  رب  ار  ینابیتشپ  فیاظو  هک  دندراذگ  یقاب  یسح  وذ 

دوخ ياج  رب  داتسرف ، مایپ  رکب  وبا  .دنداد  ربخ  دنداتسرف و  رکب  وبا  شیپ  ار  یسک  ناناملـسم  دندید ، يرادساپ  لاح  رد  ار  ناناملـسم 
دمآ و نوریب  دندوب  راوس  شکبآ  نارتش  رب  هک  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  اب  مد  نامه  رکب  وبا  .دندرک  لمع  هنوگ  نامه  نانآ  دیـشاب و 

نیمک هک  نانمشد  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  .دندیسر  یسح  وذ  هقطنم  هب  ات  دندرک  بیقعت  ار  نانآ  ناناملسم  دش و  هدنکارپ  نمشد 
هب دوخ  ياهاپ  اب  دـندوب  هتـسب  رگیدـکی  هب  نامـسیر  اب  هدرک و  داب  هک  ار  یلاخ  ياهگـشم  دـندمآ و  نوریب  نیمک  زا  دـندوب ، هتخاس 

دندرک مر  نارتش  دندوب ، راوس  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دش و  نارتش  ریگاپ  تسد و  نامـسیر  اب  اهگـشم  دندرک ، باترپ  نارتش  يوس 
هنیدـم هب  ار  نانآ  نارتش  دـننک و  مارآ  ار  نارتش  دنتـسناوتن  ناناملـسم  .دـنک  یمن  مر  داب  رپ  یلاخ  کشم  نوچ  زیچ  چـیه  زا  رتش  هک 

ار دوخ  دندنام و  رادیب  ار  بش  نآ  ناناملسم  .دشن  هتشک  یـسک  دنداتفین و  نیمز  رب  رتش  زا  ناناملـسم  زا  کی  چیه  یلو  دندنادرگرب 
رد نانآ  اب  دوش  هدینش  ییادص  ناناملسم  زا  هکنآ  نودب  دیمد  هدیپس  هک  نیمه  دنتفر ، نوریب  یگنج  شیارآ  اب  سپس  دنتخاس و  ایهم 

زونه هک  نانچ  نآ  دندرک ، راکیپ  بش  یکیرات  هدنام  یقاب  رد  نانچمه  دـنداهن و  ریـشمش  نانآ  رب  ناناملـسم  دـنتفرگ و  رارق  نادـیم 
هنیدم هب  زوریپ  دنتفای و  تسد  ناشیا  ياهبوکرم  همه  رب  ناناملسم  دنداد و  گنج  هب  تشپ  یگمه  نانمشد  هک  دوب  هدیمدن  دیشروخ 

.دنتشگرب

تکرـش و گـنج  رد  رکب  وبا  راـگزور  هب  تسا  هدومرف  هدرک و  هراـشا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یعوضوم  تسا  نیا  میوگ : یم 
راکیپ وا  هارمه  راک و  رکب  وبا  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  تسا  هتفگ  هک  تسا  یـسک  خساپ  نخـس ، نیا  ایوگ  و  تسا ، هدومرف  يرادیاپ 

نیا هکلب  تسا  هتشادنپ  وا  هک  تسین  نانچ  تسا  هدومرف  هدرک و  نایب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  رذع  مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا و  هدرک  یم 
.دشابن هچ  دشاب  یماما  مدرم  يارب  هچ  تسا  بجاو  راک  نیا  تسا و  هدوب  سفن  نید و  زا  ررض  عفد  باب  زا  راک 

هک ار  هچنآ  تسا  بسانم  میدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  مالک  رد  رکب  وبا  زا  نخـس  هب  هک  نونکا  دـیوگ : یم  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
ياه ضارتعا  تسا و  هداد  هک  ار  ییاهخساپ  دنا و  هدز  رکب  وبا  هب  هک  ینعاطم  دروم  رد  ینغملا  باتک  رد  یلزتعم  رابجلا  دبع  یضاق 

یـضاق هک  ار  يرگید  نعاطم  سپـس  مییوگب و  مه  ار  دوخ  رظن  میروایب و  رابجلا  دـبع  یـضاق  رب  یفاشلا  باتک  رد  ار  یـضترم  دـیس 
یهگناو مروذـعم ، نآ  همجرت  زا  یلبق  هویـش  قبط  رب  تسا ، صاخ  یمالک  ثحبم  نوچ   ] .دروآ میهاوخ  تسا ، هدرواـین  راـبجلا  دـبع 

افلخ دلج  رهپس ، موحرم  خیراوتلا  خسان  باتک  هب  هک  منک  یم  ضرع  دنوش  هاگآ  نآ  زا  یـسراف  عبانم  رد  دنهاوخب  هک  يدارفا  يارب 
[ .دنیامرف هعجارم 
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يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

اهَتَرامإ ُهّالَو  اَّمل  ِرَتْشْألا  ِِکلام  َعَم  َرْصِم  ِلْهأ  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هدنسیون همان : دنـس  ( . 1  } .درک راذـگاو  وا  هب  ار  اجنآ  يرادناتـسا  هک  نامز  نآ  رد  داتـسرف  رـصم  لـها  يارب  رتشا  کـلام  هارمه  هک 
نآ زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  زا  یتعامج  هک  میتشون  هبطخ 26  حرش  رد  : دیوگ یم  اجنیا  رد  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک 
رد ار  « رـصم » صاع نب  ورمع  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  دیامرف و  نایب  نیـشیپ  يافلخ  هرابرد  ار  دوخ  هدیقع  دندرک  تساوخرد  ترـضح 

نیا ياج  نونکا  ایآ  : دومرف ماما.دـناسر  لـتق  هب  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  مالـسلا ) هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هدـنیامن   ) دوب و هتفرگ  راـیتخا 
خساپ هک  مهد  یم  امش  هب  يا  همان  نم  : دومرف سپس  دنا ؟ هتـشک  ارم  نایعیـش  دنا و  هتفرگ  ار  رـصم  هک  یلاح  رد  تسا  تالاؤس  هنوگ 

هک داد  اهنآ  هب  يا  همان  سپس.دینک  ظفح  دیا  هدرک  عیاض  نم  زا  هک  ار  یقح  مهاوخ  یم  امش  زا  ما و  هتشون  نآ  رد  ار  امش  تالاؤس 
نیاربانب ، میا هدرک  رکذ  ار  همان  رداصم  اجنآ  رد  اـم  تسا و  هماـن  نآ  رد  هدروآ  ثحب  دروم  هماـن  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  هچنآ  رثکا 

هک تسانعم  نیا  هب  ای  داتـسرف  رتشا  کـلام  اـب  هارمه  رـصم  لـها  هب  ار  نآ  ماـما  هک  دوش  یم  هدـید  ثحب  دروم  هماـن  ناونع  رد  هچنآ 
ًادعب هک  ار  یثداوح  هدناوخ و  زین  اهنآ  رب  ار  همان  ماما  دنا و  هدرک  لاؤس  قارع  لها  سپـس  دـنا  هدوب  رـصم  لها  همان  بطاخم  تسخن 

،ج 3،ص هغالبلا جـهن  رداصم   ) تسا هداد  خُر  هللا  همحر  یـضر  دیـس  موحرم  زا  یهابتـشا  هکنیا  ای  دوزفا و  نآ  رب  دوب  هدـمآ  دوجوب 
زا یـشخب  رد  هک  رـصم  لها  يارب  يرگید  قارع و  لها  يارب  یکی  دوب  هتـشاد  موقرم  همان  ود  ماـما  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  (. 448

هنوگچ هکنیا  اما  .دشاب  هدرک  یهابتـشا  ینـشور  نیا  هب  اجنیا  رد  یـضر  دّیـس  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  دندوب و  هباشم  مه  اب  بلاطم 
کلام هارمه  هک  ییایـشا  رد  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  ای  هدیـسر ؟ نارگید  ام و  تسد  هب  دـش  هداتـسرف  رتشا  کلام  هارمه  هک  همان  نیا 

رارق شنارای  باحصا و  رایتخا  رد  ترـضح  نآ  زا  دعب  هدوب و  ماما  دزن  نآ  زا  يرگید  هخـسن  ای  دنا و  هتفای  وا  تداهـش  زا  سپ  هدوب 
یناسک زا  یتعامج  ار  هبطخ  نیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  دش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  هبطخ 26  لیذ  رد  رداصم  هدنسیون  .تسا  هتفرگ 

رد یفقث  لاله  نب  میهاربا  : هلمج زا  دنا  هدرک  لقن  ییاه  یتساک  ای  تافاضا  يرادقم  اب  دنتـسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  شیپ  هک 
نب دّیـس  لقن  هب  اـنب   ) لـئاسرلا رد  ینیلک  دـشرتسملا و  باـتک  رد  يربط  هسایـسلاو و  هماـمالا  باـتک  رد  هبیتق  نبا  تاراـغلا و  باـتک 

هب ثحب  لـحم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدرک  رکذ  هبطخ  تروـص  هـب  ار  نآ  ناـشبلاغ  هـکنیا  بـجع  و  هـجحملا ) فـشک  رد  سوواـط 
لباق دـح  ات  اـهنآ  نیماـضم  دـنچره  ، تسا هدوب  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوخ  نیا  تسا و  هدـمآ  هماـن  تروص 

 { تسا رگیدکی  هباشم  يا  هظحالم 

هاگن کی  رد  همان 

هب ینادواج  یناهج و  ربمایپ  کی  ناونع  هب  مالسا  ربمایپ  تّوبن  هب  تداهـش  یهلا و  يانث  دمح و  زا  دعب  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  هراشا  هتکن  دنچ 

یسک غارـس  هب  ناناملـسم  درک  یمن  رواب  زگره  ترـضح  هکنیا  دش و  عقاو  تفالخ  رما  رد  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  یفالتخا  هلأسم  .1
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.دوب رادروخرب  تفالخ  ياه  یگتسیاش  مامت  زا  وا  اهنت  هک  ارچ  ، دنورب وا  زج 

یم هدرک  هراـشا  تشاد  دوـجو  یلـصا  ریـسم  زا  تفـالخ  فارحنا  زا  دـعب  هـک  یتارطخ  زا  مـیب  هـب  هماـن  نـیا  زا  يرگید  شخب  رد  .2
هب متـساخرب و  مالـسا  يرای  هب  مدرک و  لمحت  ار  مقح  ندرک  لامیاپ  تسا  رطخ  رد  دـمحم  نید  مالـسا و  لصا  مدـید  نوچ  : دـیامرف

.مدرک کمک  ناناملسم  راک  تفرشیپ 

ار ناهیفـس  نارجاف و  زا  یهورگ  اهنآ  : دـیوگ یم  هدرک ، هراـشا  شناـیفارطا ) هیواـعم و   ) دوخ نانمـشد  عضو  هب  يرگید  شخب  رد  .3
درک مهاوخ  هزرابم  اهنآ  اب  نم  دوش  رپ  اهنآ  زا  مه  نیمز  يور  مامت  رگا.دنا  هتخادرپ  هانگ  قسف و  متـس و  ملظ و  هب  دنا و  هدرک  عمج 

.تشاد مهاوخن  میب  و 

ياهرهـش نمـشد  هک  دیامرف  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  داهج ، هب  شنارای  باحـصا و  بیغرت  عیجـشت و  يارب  همان  نیا  رخآ  شخب  رد  .4
.دینک هزرابم  وا  اب  دیزیخرب و  ؛ دریگ یم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  امش 

لّوا شخب 

هراشا

مالسلا هیلع  یَضَم  اَّمَلَف.َنِیلَسْرُْملا  یَلَع  ًانِْمیَهُم  ،َو  َنیَِملاَْعِلل ًاریِذَن  - ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  - ًادَّمَُحم َثََعب  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
هیلع و هللا  یلص  ِهِدَْعب  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَه  ُجِعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ، ِیلاَِبب ُرُطْخَی  َال  یِعوُر َو  ِیف  یَْقُلی  َناَک  اَم  ِهّللا  َوَف.ِهِدَْعب  ْنِمَْرمَْألا  َنوُِملْـسُْملا  َعَزاَنَت 

َهَعِجاَر ُْتیَأَر  یَّتَح  يِدَـی  ُتْکَْـسمَأَف  ، ُهَنوُِعیاَُبی ٍناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَراَمَف  ِهِدـَْعب ! ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َال  ،َو  ِِهْتَیب ِلـْهَأ  ْنَع  هلآ 
ْنَأ ُهَلْهَأ  َماَلْسِْإلا َو  ِرُْصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  - ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  - ٍدَّمَُحم ِْنیَد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدَی  ِماَلْـسِْإلا  ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا 

ُلوُزَی اَمَک  ، َناَک اَم  اَْهنِم  ُلوُزَی  ، َِلئاَلَق ٍماَّیَأ  ُعاَتَم  َیِه  اَمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتَیَالِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیَلَع  ِِهب  ُهَبیِـصُْملا  ُنوُکَت  ، ًامْدَـه ْوَأ  ًاـْمَلث  ِهِیف  يَرَأ 
.َهَنْهَنَت ُنیِّدلا َو  َّنَأَمْطا  ،َو  َقَهَزَو ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَْألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف  ُباَحَّسلا ؛ ُعَّشَقَتَی  اَمَک  ْوَأ  ، ُباَرَّسلا

همجرت

ظفاح دهاش و  نایناهج و  هدنهد  میب  ات  داتسرف  ار  ملسو -  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  - دمحم ناحبس  دنوادخ  ، یهلا يانث  دمح و  زا  دعب  اما 
تراما تفالخ و  هرابرد  ناناملـسم  تفر  ناهج  زا  داب  وا  رب  دورد  هک  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  یلو  دشاب ؛ نیـشیپ ) ي   ) ایبنا نییآ ) )

هللا یلـص  ربمایپ  زا  دعب  برع  هک  درک  یمن  روطخ  مرطاخ  هب  مدرک و  یمن  رکف  زگره  دنگوس  ادخ  هب.دنتـساخرب  عزانت  هب  وا  زا  سپ 
اهنآ مدرک  یمن  رواب  صوصخ ) هب  زین  دـنهد و  رارق  رگید  ياج  رد  و   ) دـنزاس فرحنم  وا  تیب  لها  زا  ار  تفالخ  رما  نیا  هلآ  هیلع و 
یم تعیب  وا  اب  هک  دوب  صخـش  نالف  رب  مدرم  موجه  درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت.دنزاس  رود  نم  زا  ار  نآ  ترـضح  نآ  زا  سپ 

هب هراشا   ) دندرک

مالسا زا  یهورگ  مدید  هکنیا  ات  مدیزگرب ) ار  يریگ  هشوگ  و   ) متشاد هگن  تسد  نم  تسا ) هفیقـس  يارجام  زا  دعب  رکب  وبا  اب  تعیب 
( هک دوب  اجنیا  ) .دـننک یم  توعد  - ملـسو هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  - دـمحم نید  ندرک  دوباـن  هب  ار  مدرم  دـنا و  هدـش  دـترم  هتـشگزاب و 
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نتخاس اهر  زا  نم  يارب  شتبیـصم  هک  مشاب  نآ  يدوباـن  اـی  مالـسا  رد  یفاکـش  دـهاش  منکن  يراـی  ار  شلها  مالـسا و  رگا  مدیـسرت 
هب  ) تسا هدوب  نآ  زا  هچنآ  تسایند و  یگدـنز  هاتوک  نارود  هرهب  عاـتم و  هک  یتموکح  ؛ دـشاب رتگرزب  امـش  رب  تموکح  تفـالخ و 
یم هدـنکارپ  یهاتوک ) تدـم  رد   ) هک تسا  ییاهربا  نوچمه  ای  ددرگ و  یم  لئاز  بارـس  هک  هنوگ  نامه  دریذـپ  یم  لاوز  يدوز )
نایم زا  لطاب  ات  مدرک  يرای  نانمـشد ) هئطوت  ربارب  رد  ار   ) تقو نامکاح  متـساخ و  اپ  هب  ثداوح  نیا  عفد  يارب  نم  ور  نیا  زا.دنوش 

.دنام راوتسا  داتسیا و  زاب  لزلزت  زا  نید  دش و  دوبان  تفر و 

ریسفت حرش و 

وا هتـسجرب  فاصوا  مالـسا و  ربمغیپ  تّوبن  اب  یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  اه  همان  زا  يرایـسب  نوچمه  ار  هماـن  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
میب ات  داتـسرف  ار  - ملـسو هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  - دمحم ناحبـس  دنوادخ  ، یهلا يانث  دمح و  زا  دعب  اما  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  عورش 

ًاریِذَن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دشاب نیـشیپ ) ي   ) ایبنا نییآ )  ) ظفاح دهاش و  نایناهج و  هدـنهد 
یم « نمیه » هشیر زا  ار  نآ  یـضعب  : دراد دوجو  لوق  ود  تغل  بابرا  ناـیم  رد  هژاو  نیا  هشیر  هراـبرد  « نِْمیَهُم ( .» 1  } ًانِْمیَهُم ،َو  َنیَِملاَْعِلل
هدش ءاه  هب  لیدـبت  نآ  هزمه  هک  دـنناد  یم  « نامیا » هشیر زا  ار  نآ  یـضعب  تسا و  يرادـهاگن  ظفح و  تبقارم و  يانعم  هب  هک  دـنناد 

یـسک هب  « نِْمیَهُم » لّوا ریـسفت  قبط  نیاربانب  ، تسا ندیـشخب  مارآ  يانعم  هب  « نمیه » تروص نیا  رد  هدـیدرگ و  فذـح  نآ  فلا  سپس 
ببس هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  مود  يانعم  هب  دیامن و  یم  يرادهاگن  تبقارم و  نآ  زا  تسا و  ّطلسم  يزیچ  رب  هک  دوش  یم  هتفگ 

( . َنِیلَسْرُْملا یَلَع   { تسا لّوا  يانعم  نامه  اجنیا  رد  بسانم  ددرگ و  یم  ییایشا  ای  صاخشا  شمارآ 

هراشا زین  نییآ  نیا  ندوب  هنادواج  هب  مالک  نیا  قالطا  یتح  دراد و  مالـسا  ندوب  یناهج  رب  ینـشور  لیلد  َنیَِملاَْـعِلل » ًاریِذـَن   » هب ریبعت 
تشاد نامیا  دوخ  زا  شیپ  ینامسآ  ياه  نییآ  مامت  هب  مالـسا  ربمغیپ  هک  دهد  یم  ناشن  َنِیلَـسْرُْملا » یَلَع  ًانِْمیَهُم   » هب ریبعت  دنک و  یم 

دـهاش و يانعم  هب  مه  هدـمآ و  نابهاگن  ظفاح و  يانعم  هب  مه  « ًاـنِْمیَهُم » هژاو اریز  ، دیـشوک یم  اـهنآ  يـالاو  ياـه  شزرا  ظـفح  رد  و 
.هاوگ

ندوب یناهج  هب  دنناوتب  ات  دنراذگب  رانک  ار  شیوخ  تافالتخا  دیاب  ناناملسم  هک  دهد  یم  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ًانمض  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنناشوپب لمع  هماج  ًالمع  مالسا 

تفالخ و هرابرد  ناناملسم  تفر  ناهج  زا  داب  وا  رب  دورد  هک  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  یلو  :» دیامرف یم  نخـس  نیا  لابند  هب  سپس 
( . ِهِدَْعب ْنِم  َْرمَْألا  َنوُِملْسُْملا  َعَزاَنَت  مالسلا  هیلع  یَضَم  اَّمَلَف  ( ؛» دنتساخرب عزانت  هب  وا  زا  سپ  تراما 

کیراب ياهاج  هب  راـک  دوب  کـیدزن  هک  داد  خر  راـصنا  نارجاـهم و  ناـیم  هفیقـس  رد  هک  تسا  ییاـه  يریگرد  هعزاـنم و  هب  هراـشا 
.دندش زوریپ  دوخ  نافلاخم  رب  دیشیدنا  رمع  هک  يریبدت  اب  هفیقس  رد  رضاح  نارجاهم  زا  یضعب  دنچره  ، دشکب

مرطاخ هب  مدرک و  یمن  رکف  زگره  دنگوس  ادخ  هب  :» دیامرف یم  دور و  یم  همان  نیا  یلصا  هتکن  غارس  هب  نخس  همادا  رد  ماما  هاگ  نآ 
فرحنم وا  تیب  لها  زا  ار  تفالخ  رما  نیا  - داب شکاپ  نادناخ  ناشیا و  رب  ادـخ  دورد  هک  - ربمایپ زا  دـعب  برع  هک  درک  یمن  روطخ 

ِهّللا َوَف  ( ؛» دنزاس رود  نم  زا  ار  نآ  ترضح  نآ  زا  سپ  اهنآ  مدرک  یمن  رواب  صوصخ ) هب  زین  دنهد و  رارق  رگید  ياج  رد  و   ) دنزاس
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بارطـضا عزف و  ياـنعم  هب  « عون » نزو رب  « عْوَر » هشیر زا  تسا  رکف  لـقع و  ، ناـج ، بلق ياـنعم  هب  « عوُر ( .» 1  } یِعوُر ِیف  یَْقُلی  َناَـک  اَـم 
 - ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  - ِهِدَْعب ْنِم  َْرمَْألا  اَذَه  ُجِعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ، ِیلاَِبب ُرُطْخَی  َال  َو   { تسا یمدآ  بلق  نآ  نوناک  هک  هدـش  هتفرگ 

( . ِهِدَْعب ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َال  ،َو  ِِهْتَیب ِلْهَأ  ْنَع 

همه زا  يو  تارظن  تاّین و  فادـها و  هب  هک  دـندوب  ماع  روط  هب  وا  تیب  لها  ، ربمغیپ ینیـشناج  يارب  رت  قیـال  همه  زا  هکنیا  هب  هراـشا 
.دوبن ماقم  نیا  يارب  رت  قیال  نم  زا  یسک  صاخ  روط  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایم  رد  دندوب و  رتانشآ 

یم هک  یلاح  رد  هدوب  تفالخ  تیالو و  رما  هرابرد  صن  دوجو  مدع  رب  لیلد  نخـس  نیا  تسا  دـقتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنیا  بلاج 
و ...و ) نیلقث  ثیدـح  دـننام   ) تیب لـها  هراـبرد  يددـعتم  صوصن  اریز  ، تفرگ هجیتن  ، هتفگ وا  ار  هچنآ  سکع  تراـبع  نیا  اـب  ناوت 

ربمغیپ زا  ار  نآ  ًابلاغ  هک  دوب  نانچ  ...و ) رادلا  موی  ، تلزنم ریدغ ، ثیدح  دـننام   ) مالـسلا هیلع  یلع  صخـش  هرابرد  یناوارف  صوصن 
نیاربانب ، دنتسناد یم  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ینامسج  يونعم و  ياه  تقایل  ، نآ رب  هفاضا  دندوب و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

هدرپس شلها  ریغ  هب  هداد و  رییغت  شا  یلـصا  ریـسم  زا  ار  تفالخ  رما  هنوگچ  اه  تقایل  صوصن و  همه  نآ  اب  هک  دهد  یم  هّجوت  ماما 
! دنا

وبا اب  تعیب  هب  هراشا   ) دندرک یم  تعیب  وا  اب  هک  دوب  صخش  نالف  رب  مدرم  موجه  درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت  :» دیازفا یم  سپس 
هتشگزاب و مالسا ، زا  یهورگ  مدید  هکنیا  ات  مدیزگرب ) ار  يریگ  هشوگ  و   ) متشاد هگن  تسد  نم  تسا ) هفیقـس  يارجام  زا  دعب  رکب 
هب « لایْثنا ( .» 1  } ُلاَِیْثنا اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ( ؛» دننک یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  ندرک  دوبان  هب  ار  مدرم  دـنا و  هدـش  دـترم 

یَلَع ِساَّنلا   { تسا هدـش  هتفرگ  « لوق » نزو رب  « لَْوث » هشیر زا  تسا  یـصخش  ای  زیچ  يوس  هب  یناهگان  تکرح  ندروآ و  موجه  ياـنعم 
ریدــقت ببــس  هـب  نآ  ثینأـت  هدــننک و  تشگزاـب  ياــنعم  هـب  « هَـعِجار ( .» 2  } َهَـعِجاَر ُتـْیَأَر  یَّتَـح  يِدَـی  ُتْکـَْـسمَأَف  ، ُهَنوُِعیاَُـبی ٍناَُـلف 
مالـسا ربمغیپ  هب  نامیا  ، زاغآ رد  هک  تسا  ناقفانم  هورگ  هب  هراشا  »و  ِساّنلا َنِم  ًهعِجار  ًهفئاط  :» هدوب نینچ  ریدـقت  رد.تسا  « هفئاط » ظفل

هیلع هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِْنیَد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدَی  ِماَلْسِْإلا  ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا   { دنتشگرب مالسا  زا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  دندوب و  هدروآ 
( . هلآ و 

زج يا  هراچ  دـنا  هدرک  باختنا  نآ  نیا و  تاغیلبت  رثا  رب  ار  یفالخ  هار  تفالخ  هلأـسم  رد  مدرم  مدـید  هک  یماـگنه  هکنیا  هب  هراـشا 
يرای هب  منک و  توکس  رگا  دنتساخ و  اپ  هب  مالسا  نانمشد  دش و  نوگرگد  عاضوا  مدید  ناهگان  اما  ؛ مدیدن يریگ  هرانک  توکس و 

.تسا يدج  رطخ  مزیخنرب  رادافو  ناناملسم 

نآ يدوبان  ای  مالـسا  رد  یفاکـش  دهاش  منکن  يرای  ار  شلها  مالـسا و  رگا  مدیـسرت  هک ) دوب  اجنیا  :») دیازفا یم  نخـس  همادا  رد  اذل 
هاتوک نارود  هرهب  عاتم و  هک  یتموکح  ؛ دـشاب رت  گرزب  امـش  رب  تموکح  تفالخ و  نتخاـس  اـهر  زا  نم  يارب  شتبیـصم  هک  مشاـب 

ییاهربا نوچمه  ای  ددرگ و  یم  لئاز  بارس  هک  هنوگ  نامه  دریذپ  یم  لاوز  يدوز ) هب   ) تسا هدوب  نآ  زا  هچنآ  تسایند و  یگدنز 
يانعم هب  « ْمَلث ( .» 1  } ًاـْمَلث ِهِیف  يَرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأ  َماَلْـسِْإلا َو  ِرُْـصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  ( ؛» دوـش یم  هدـنکارپ  یهاـتوک ) تدـم  رد   ) هک تـسا 

ِِهب ُهَبیِـصُْملا  ُنوُکَت  ، ًامْدَه ْوَأ   { تسا مالـسا  نییآ  رکیپ  رد  فاکـش  دارم  اجنیا  رد.تسا  هدـمآ  زین  یتمرح  یب  يانعم  هب  هاگ  فاکش و 
زا « ُعَّشَقَتَی ( .» 2  } ُعَّشَقَتَی اَمَک  ْوَأ  ، ُباَرَّسلا ُلوُزَی  اَمَک  ، َناَک اَم  اَْـهنِم  ُلوُزَی  ، َلـِئاَلَق ٍماَّیَأ  ُعاَـتَم  َیِه  اَـمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتَیاـَلِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیَلَع 

يانعم هب  دنک و  یم  ادیپ  مزال  يانعم  دور  لعفت  باب  هب  نوچ  تسا و  نتخاس  یشالتم  ندنکارپ و  يانعم  هب  « قشم » نزو رب  « عْشَق » هشیر
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( . ُباَحَّسلا  { تسا ندش  یشالتم  مه  زا 

هب یصخش  هک  دوب  نینچ  ارجام  هصالخ  ، هغالبلا جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب  تسا و  « هّدر باحـصا  » مایق هب  هراشا  نخـس  نیا 
رارف وا.داتسرف  وا  اب  دربن  هب  ناناملسم ) زا  یهورگ  اب   ) ار سوالا  نب  رارض  ربمایپ  درک  تّوبن  ياعدا  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  هحیلط  مان 

دش و دـنمورین  ، نیدـترم ترثک  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  یلو  ؛ دـییارگ فعـض  هب  شعـضو  درک و 
دندش و دترم  برع  تیعمج  : دسیون یم  يرجه  هدزای  هنس  ثداوح  رد  ریثا  نبا.دنک  لاغـشا  ار  هنیدم  اهنآ  کمک  اب  تفرگ  میمـصت 

شیپ دادـترا  هار  اـهنآ  زا  یعمج  اـی  مومع و  روط  هب  يا  هلیبـق  ره  دـش و  شتآ  هچراـپکی  هّللا  لوـسر  تاـفو  زا  دـعب  زاـجح  نیمزرس 
.تفای تّدش  هحیلط  هملیسم و  نایرج  »و  فیقث »و« شیرق  » هلیبق رگم  دنتفرگ 

تسد هب  تسد  یگمه  هدش  هاگآ  وا  هلیـسو  هب  هنیدم  لاغـشا  دصق  هحیلط و  ّتین  زا  ناناملـسم  هک  یماگنه  : دیازفا یم  هینغم  هاگ  نآ 
اهنآ ربارب  رد  هنیدم  هب  کیدزن  یلحم  رد  دمآ و  نوریب  تلزع  هشوگ  زا  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  دنگنجب و  وا  اب  ات  دنداد  مه 

وا نـیمک  رد  ناناملـسم  درک و  هـلمح  هنیدـم  هـب  هنابــش  هحیلط.دـندرک  ادـتقا  وا  هـب  دنتــسویپ و  ماـما  هـب  نارگید  تـفرگ و  عـضوم 
درک و رارف  هحیلط.دیـسرن  بیـسآ  ناناملـسم  زا  کـی  چـیه  هب  دنتـشک و  ار  یهورگ  دـنتخاس و  یـشالتم  مه  زا  ار  وا  رکـشل  ؛ دـندوب

ناـما رد  لـتق  زا  اـت  درک  مالــسا  هبوـت و  راـهظا  تـفر و  ماـش  یحاوـن  هـب  وا  دـندش و  هدـنکارپ  وا  بذـک  هـب  نـیقی  زا  دـعب  شناراـی 
،ج 4،ص 150} هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1  } .دومن تعیب  رمع  اب  دمآ و  هنیدم  هب  تفر  ایند  زا  رکبوبا  هک  یماگنه.دشاب 

.تسا هدروآ  مهدزای  لاس  ثداوح  رد  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  ثداوح  رد  حورشم  روط  هب  دوخ  خیرات  رد  يربط  ار  ارجام  نیا 

هیلع َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ْعَنْمَی  َْمل  ٍرَْکب  َابَأ  اوُعَیَاب  ْذِإ  اوُعَنَص  اَم  اوُعَنَـص  اََّمل  َساَّنلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  ییانعمرپ  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ُهّللا َو اَّلِإ  ََهلِإَال  ْنَأ  اوُدَهْـشَی  َال  َناَثْوَْألا َو  اوُُدبْعَیَف  ِماَلْـسِْإلا  ِنَع  اوُّدَتْرَی  ْنَأ  ْمِْهیَلَع  ًافُّوَخَت  ِساَّنِلل َو  ًارَظَن  اَّلِإ  ِهِسْفَن  َیلِإ  َوُعْدَی  ْنَأ  ْنِم  مالـسلا 

رگا ماَلْـسِْإلا ؛ ِعـیِمَج  ْنَع  اوُّدَـتْرَی  ْنَأ  ْنِم  اوُعَنَـص  اَـم  یَلَع  ْمُهَّرُِقی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  َّبَحَأـْلا  َناَـک  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُـسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ 
ادابم هک  دومرف  ار  مدرم  لاح  هظحالم  هک  دوب  ببس  نیا  هب  اهنت  درکن  توعد  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دومرف و  توکس  نانمؤمریما 

دنیوگ و كرت  ار  مالسا  ربمغیپ  تّوبن  دنوادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  دنروآ و  يور  یتسرپ  تب  يوس  هب  دنوشب و  ّدترم  مالـسا  زا 
«. دنیوگ كرت  ار  مالسا  مامت  ادابم  دزاس  اهر  دنتـشاد  تفالخ  رما  رد  هک  یفارحنا  رب  ار  اهنآ  هک  دید  نیا  رد  تحلـصم  ترـضح  نآ 

 { ،ج 8،ص 295،ح 454 یفاک ( . 2}

زا هک  تسا  یبلاج  تاـهیبشت  « دـنوش یم  یـشالتم  تعرـس  هب  هک  ییاـهربا  » اـی »و  بارـس » هب تیـالو  تموکح و  هلأـسم  زا  ماـما  ریبعت 
يدوز هب  دور  یم  شغارس  هب  ناسنا  هک  یماگنه  هب  طقف  هن  ، بارس.دراد یم  رب  هدرپ  نآ  بهاوم  اه و  ماقم  ایند و  یگدنز  يرادیاپان 
رابگر هک  ییاهربا  نینچمه.دوش  یم  ادـیپ  هرـصاب  ياطخ  زا  هک  تسا  یمهوت  یلایخ و  يرما  ًاساسا  هکلب  ، دوش یم  وحم  ناگدـید  زا 
نارود یلو  ؛ دـنراد دوخ  اـب  تسا  تاـیح  هیاـم  هک  یبآ  شخبمارآ و  يا  هیاـس  ًاـتقوم  هچرگ  دـننک  یم  روـبع  تعرـس  هب  دـننز و  یم 

.تسا رذگدوز  رایسب  هاتوک و  ناشرمع 

نآ زا  هک  یـصخش  یقح  ایند و  رذـگدوز  عاتم  ناونع  هب  ار  تفـالخ  تیـالو و  ماـما  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
تیلوئسم و ناونع  هب  هک  تسا  یناحور  يالاو  ماقم  تماما  رگید  ریبعت  هب  ربمایپ و  ینیـشناج  هکنیا  اب  دناد  یم  هدش  بصغ  ترـضح 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4663 

http://www.ghaemiyeh.com


لاوز رذگدوز و  هک  درادن  ییایند  هغبـص  نیاربانب  ، مالـسا ربمایپ  يارب  تّوبن  نوچمه  ، دوش یم  هدنکفا  ماما  شود  رب  یهلا  يا  هفیظو 
.دشاب ریذپ 

هیلع ماما  هک  دـنک  مهوت  داـجیا  ناگدـنناوخ  يارب  تسا  نکمم  دوش و  یم  هدـید  هغـالبلا  جـهن  زا  يرگید  دراوم  رد  ریبعت  نیا  هیبش 
تفالخ نایعدم  هاگدید  زا  ماما  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خساپ  تسیرگن ؟ یم  ییایند  یـصخش و  یماقم  نوچمه  تفالخ  هب  مالـسلا 
یماـقم نیا  هک  دـندرک  یمن  كرد  دـنتفر و  نآ  غارـس  هب  ییوـج  يرترب  ماـقم و  بـسک  يارب  اـهنآ  کـش  نودـب.دیوگ  یم  نـخس 

زا ناشتیمورحم  ببـس  مدرم و  قوقح  بصغ  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ماقم  نیا  نتـشاد  غیرد  نیا  رب  نوزفا.تسین  يویند  یـصخش و 
.دش یم  بوسحم  ماما  يدوجو  ياه  شزرا  هب  یتناها  مه  دوب و  یهلا  تبهوم  نیا 

يارب نم  ور  نیا  زا  :» دیامرف یم  همان  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  ترضح  ماجنارس 

زا نید  دش و  دوبان  تفر و  نایم  زا  لطاب  ات  مدرک  يرای  نانمشد ) هئطوت  ربارب  رد  ار   ) تقو نامکاح  متساخ و  اپ  هب  ثداوح  نیا  عفد 
لیاز ياـنعم  هب  « لاوز » نزو رب  « حاوَز » هشیر زا  « َحاز ( .» 1  } َحاَز یَّتَح  ِثاَدْحَْألا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف  ( ؛» دـنام راوتـسا  داتـسیا و  زاب  لزلزت 

رب « قوهز » هشیر زا  « َقَهَز ( .» 2  } َقَهَز ُلِطاَْبلا َو   { تسا هدـمآ  زین  یئای  فوجا  تروص  هب  یهاـگ  هژاو  نیا.تسا  نتـشگ  رود  ندـش و 
ددرگ دوبان  وحم و  لماک  روط  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  دروم  رد  هدش و  هتفرگ  ندش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  يانعم  هب  « قوقح » نزو
تباث يانعم  هب  هاگ  ندرک و  يریگولج  نتشاد و  زاب  يانعم  هب  « همهمه » نزو رب  « ههنهن » هشیر زا  « َهَنْهَنَت ( .» 3  } َهَنْهَنَت ُنیِّدلا َو  َّنَأَمْطا  َو  {،

 {( . تسانعم نیمه  هب  الاب  هلمج  رد  دور و  یم  راک  هب  ندنام  راوتسا  و 

***

مود شخب 

هراشا

يِذَّلا يَدُْهلا  ِهِیف َو  ْمُه  يِذَّلا  ُمِِهلاَلَض  ْنِم  یِّنِإ  ،َو  ُتْشَحْوَتْـسا َال  ُْتَیلَاب َو  اَم  اَهِّلُک  ِضْرَْألا  ُعاَلِط  ْمُه  ًادِحاَو َو  ْمُُهتیَِقل  َْول  ِهّللا  یِّنِإ َو  : ُْهنِم َو 
َْرمَأ َِیلَی  ْنَأ  یَـسآ  ِینَّنَِکل  ؛َو  ٍجاَر ٌرِظَْتنَُمل  ِِهباََوث  ِنْسُح  ٌقاَتْـشَُمل َو  ِهّللا  ِءاَِقل  َیلِإ  یِّنِإ  َو.یِّبَر  ْنِم  ٍنیِقَی  یِـسْفَن َو  ْنِم  ٍهَریَِـصب  یَلََعل  ِْهیَلَع  اَنَأ 

َبِرَـش ْدَق  يِذَّلا  ُمُْهنِم  َّنِإَف  ًابْزِح ، َنیِقِـساَْفلا  ،َو  ًابْرَح َنیِِحلاَّصلا  ًالَوَخ َو  ُهَداَبِع  ،َو  ًالَوُد ِهّللا  َلاَم  اوُذِخَّتَیَف  اَهُراَُّجف ، اَهُؤاَهَفُـس َو  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه 
ْمُکَبِیلْأَت ُتْرَثْکَأ  اَم  َِکلَذ  َال  ْوَلَف.ُِخئاَضَّرلا  ِماَلْسِْإلا  یَلَع  َُهل  ْتَخِضُر  یَّتَح  ِْملُْسی  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َّنِإ  ،َو  ِماَلْسِْإلا ِیف  ًاّدَح  َِدلُج  ،َو  َماَرَْحلا ُمُکِیف 

ْتَِحُتْتفا َو ِدَق  ْمُکِراَْصمَأ  َیلِإ  ْتَصَقَْتنا َو  ِدَق  ْمُِکفاَرْطَأ  َیلِإ  َنْوَرَت  َال  َأ.ُْمْتیَنَو  ُْمْتَیبَأ َو  ْذِإ  ْمُُکتْکَرََتل  ،َو  ْمُکَـضیِرْحَت ْمُکَعْمَج َو  ،َو  ْمُکَبِینْأَت َو 
اوُءُوبَت ،َو  ِفْسَْخلِاب اوُّرُِقتَف  ِضْرَْألا  َیلِإ  اُولَقاَّثَت  َال  ،َو  ْمُکِّوُدَـع ِلاَِتق  َیلِإ  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اوُرِْفنا  يَْزُغت ! ْمُکِداَِـلب  َیلِإ  ،َو  يَوُْزت ْمُکِِکلاَـمَم  َیلِإ 

.ُماَلَّسلا ،َو  ُْهنَع ْمَُنی  َْمل  َماَن  ْنَم  ،َو  ُقِرَْألا ِبْرَْحلا  اَخَأ  َّنِإ  ،َو  َّسَخَْألا ُمُُکبیِصَن  َنوُکَی  ،َو  ِّلُّذلِاب

همجرت

هدرک رپ  ار  نیمز  يور  مامت  هک  یلاح  رد  موش  ور  هبور  نانمـشد )  ) اهنآ اب  اهنت  رگا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  : هماـن نیا  زا  يرگید  شخب 
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ًالماک منآ  رب  نم  هک  یتیادـه  دنتـسه و  نآ  رد  اهنآ  هک  یهارمگ  نآ  زا  نم  مهد و  یمن  هار  دوخ  هب  تشحو  مرادـن و  یکاب  ، دنـشاب
قاتـشم نم  (. مهد یمن  هار  دوخ  هب  دـیدرت  نیرتمک  ناهارمگ  نآ  اب  هزرابم  رد  لیلد  نیمه  هب  و   ) مراد نیقی  مراگدرورپ  هب  مهاگآ و 

، موش زوریپ  اهنآ  رب  منامب و  هدنز  مشوک  یم   ) یلو ؛ مراودیما رظتنم و  شکین  شاداپ  هب  مراگدرورپ و  ياقل  تداهش و ) )

لاملا تیب  هجیتن  رد  دـتفیب و  ناراکبان  نارجاف و  نادرخ و  یب  ناهیفـس و  تسد  هب  تلود  نیا  تموکح  هک  منیگهودـنا  نیا  زا  اریز )
دوخ بزح  تسدـمه و  ار  ناقـساف  دـننک و  دربـن  ناـحلاص  اـب  ، دـنزاس شیوـخ  ریـسا  هدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـنربب و  تراـغ  هب  ار 

ار مالـسا  اهنآ  زا  یخرب  دـش و  يراج  وا  رب  مالـسا  دـح  دوب و  هدـش  رمخ  برـش  بکترم  هک  تسا  يدرف  هورگ  نیا  رد  اریز  ، دـنزاس
مدرک یمن  قیوشت  اهنآ  ربارب  رد  مایق  رب  ار  امـش  هزادنا  نیا  ات  دوبن  تاهج  نیا  يارب  رگا.دش  نییعت  اهنآ  يارب  ییاهاطع  ات  دـنتفریذپن 

دوخ زا  يروتف  یتسس و  رگا  هکلب  ، مدیشوک یمن  امش  کیرحت  يروآدرگ و  رد  مدومن و  یمن  خیبوت  شنزرس و  راک  رد  یتسس  هب  و 
هتفرگ و رارق  نمشد  طلـست  تحت  ناتیاهرهـش  هدش و  هتفرگ  امـش  فارطا  قطانم  دینیب  یمن  ایآ.متخاس  یم  ناتیاهر  دیداد  یم  ناشن 

تمحر ار  امش  دنوادخ  هتشگ ؟ لدبم  نمشد  گنج  نادیم  هب  ناتیاهرهش  دوش و  یم  ریخست  يرگید ) زا  دعب  یکی   ) امش ياهروشک 
نت دش و  دیهاوخ  تسدریز  هک  دیهدن ) هار  دوخ  هب  یلبنت  یتسس و  و   ) دیوشن ریگ  نیمز  دینک و  چوک  دوخ  نمشد  اب  دربن  يارب.دنک 

تـسا رادیب  هشیمه  تسا  گنج  درم  هکنآ  يرآ )  ) دوب دهاوخ  رت  تسپ  همه  زا  امـش  یگدنز  هرهب  داد و  دیهاوخ  يراوخ  تلذ و  هب 
و.دـش دـهاوخن  لـفاغ  وا  زا  دوب و  دـهاوخن  باوخ  رد  وا  نمـشد  دـنادب ) دـیاب  دوش  لـفاغ  نمـشد  زا  و   ) دور باوخ  هب  هک  یـسک  و 

.مالسلا

ریسفت حرش و 

دننآرق مالـسا و  نانمـشد  هک  وا  نانمـشد  ربارب  رد  زگره  هک  دـنک  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نم دنگوس  ادخ  هب  :» دیامرف یم.دننک  رپ  ار  نیمز  مامت  اهنآ  دشاب و  اهنت  دـنچره  ، دزیخ یمرب  اهنآ  هزرابم  هب  درک و  دـهاوخن  توکس 

یمن هار  دوخ  هب  تشحو  مرادـن و  یکاب  ، دنـشاب هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  مامت  هک  یلاح  رد  موش  ور  هبور  نانمـشد )  ) اهنآ اب  اهنت  رگا 
ْمُُهتیَِقل َْول  ِهّللا  یِّنِإ َو  ( ؛» مهد

ِضْرَْألا  { دنک یم  رپ  ار  اج  همه  هک  هدش  هتفرگ  باتفآ  عولط  زا  تسا و  هدـننکرپ  ریگارف و  يانعم  هب  « عالِط ( .» 1  } ُعاَلِط ْمُه  ًادِحاَو َو 
( . ُتْشَحْوَتْسا َال  ُْتَیلَاب َو  اَم  اَهِّلُک 

تـشذگ زین  « فینح نب  نامثع  » همان رد  هک  هنوگ  نامه  دـهد  یم  ناشن  شدوصقم  فدـه و  هب  ار  ماما  نامیا  تعاجـش و  تیاهن  نیا 
نم دـنزیخرب  نم  راکیپ  هب  برع  مامت  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  اْهنَع ؛ ُْتیَّلَو  اـَمل  یلاـِتق  یلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاـظَت  َْول  ُهّللا  َو  : » دـیامرف یم  هک 

«. درک مهاوخن  دربن  نادیم  هب  تشپ 

هک یتیادـه  دنتـسه و  نآ  رد  اهنآ  هک  یهارمگ  نآ  زا  نم  :» دـیامرف یم  لّوا  لیلد  رد  ، دـنک یم  نایب  بلطم  نیا  يارب  لیلد  ود  سپس 
یمن هار  دوخ  هب  دـیدرت  نیرتمک  ناهارمگ  نآ  اب  هزرابم  رد  لیلد  نیمه  هب  و   ) مراد نیقی  مراگدرورپ  هب  مهاگآ و  ًـالماک  منآ  رب  نم 

( . یِّبَر ْنِم  ٍنیِقَی  یِسْفَن َو  ْنِم  ٍهَریَِصب  یَلََعل  ِْهیَلَع  اَنَأ  يِذَّلا  يَدُْهلا  ِهِیف َو  ْمُه  يِذَّلا  ُمِِهلاَلَض  ْنِم  یِّنِإ  َو  ( ؛») مهد
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؛» مراودیما رظتنم و  شکین  شاداپ  هب  مراگدرورپ و  ياقل  تداهـش و )  ) قاتـشم نم  :» دـیامرف یم  دراد و  یم  نایب  ار  مود  لیلد  سپس 
( . ٍجاَر ٌرِظَْتنَُمل  ِِهباََوث  ِنْسُح  ٌقاَتْشَُمل َو  ِهّللا  ِءاَِقل  َیلِإ  یِّنِإ  (َو 

ترثـک زا  هک  دراد  یم  نیا  رب  ارم  دـنک  یم  شهار  نادیهـش  بیـصن  دـنوادخ  هک  یمیظع  ياـه  باوث  تداهـش و  هب  قشع  نیارباـنب 
.مشاب هتشادن  یتشحو  نیرتمک  مدوخ  ییاهنت  نمشد و 

هک منیگهودنا  نیا  زا  اریز ) ، موش زوریپ  اهنآ  رب  منامب و  هدنز  مشوک  یم   ) یلو :» دیازفا یم  نخـس  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ناگدنب دنربب و  تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  هجیتن  رد  دـتفیب و  ناراکبان  نارجاف و  نادرخ و  یب  ناهیفـس و  تسد  هب  تلود  نیا  تموکح 

(2  } یَـسآ ِینَّنَِکل  َو  ( ؛» دـنزاس دوخ  بزح  تسدـمه و  ار  ناقـساف  دـننک و  دربـن  ناـحلاص  اـب  ، دـنزاس شیوخ  ریـسا  هدرب و  ار  ادـخ 
ْنَأ  { موش یم  نیگمغ  ینعی  ؛ تسا هدش  هتفرگ  هودنا  نزح و  يانعم  هب  « نسر » نزو رب  « ًیسأ » هشیر زا  هدحو ) ملکتم  هغیص  «) یسآ .»

تـسا هدش  هتفرگ  ندرک  تموکح  ندرک و  یتسرپرـس  يانعم  هب  « تیالو » هشیر زا  دریگب  هدـهع  رب  ار  تموکح  ینعی  « َِیلَی ( .» 1  } َِیلَی
یم تسد  هـب  تـسد  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  ییاـهزیچ  هـب  « لَوُد ( .» 2  } ًـالَوُد ِهّللا  َلاَـم  اوُذِـخَّتَیَف  ، اَـهُراَُّجف اَهُؤاَهَفُـس َو  ِهَّمُأـْلا  ِهِذَـه  َْرمَأ  {

هب تسد  هک  ار  اـه  تموـکح  نینچمه  دوـش و  یم  تسد  هب  تسد  هک  دـنیوگ  یم  تلود  تهج  نیا  زا  ار  لاـم  »و  هلوَد » عـمج ، ددرگ
( دنتسه « هلوُد »و« هلوَد » نیب ییاه  توافت  هب  دقتعم  یضعب  دراد  ار  انعم  نیمه  زین  لاد  مض  هب  هلوُد  ) .دنیوگ یم  تلود  دنوش  یم  تسد 
زا عـمج  رب  مـه  دوــش و  یم  قــالطا  درفم  رب  مـه  هژاو  نـیا.تسا  راذــگتمدخ  هدرب و  ياــنعم  هـب  « لَوـَـخ ( .» 3  } ًـالَوَخ ُهَداَـبِع  َو  {،
زا ، ناراذـگتمدخ ناگدرب و  نوچ  هدـش و  هتفرگ  تسا  يزیچ  زا  موادـم  تبقارم  یـشکرس و  يانعم  هب  هک  « لوح » نزو رب  « لْوَخ » هشیر

يانعم هب  « بْرَح ( .» 4  } ًابْرَح َنیِِحلاَّصلا  َو   { تسا هدـش  قـالطا  اـهنآ  رب  هژاو  نیا  دـننک  یم  تبقارم  یـشکرس و  دوخ  ناـبحاص  روما 
( . ًابْزِح َنیِقِساَْفلا  َو   {، تسا بسانم  مود  يانعم  الاب  هلمج  رد  تسا و  هدمآ  نمشد  يانعم  هب  زین  گنج و 

يولج دنامب و  هدنز  هکلب  ، دوش دیهش  هتـساوخ  یمن  ناکمالا  یتح  یلو  هدوب  تداهـش  قشاع  هچرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  ، رگید ریبعت  هب 
.دریگب یمالسا  تموکح  رب  ار  نالهاان  هرطیس 

یم تکرح  وا  فادها  لابند  هک  تسا  یهاگآان  نایرکشل  هب  هراشا  « ءاهفـس تسوا و« ناتـسدمه  هیواعم و  هب  هراشا  نارجاف ) (؛» راُّجف »
.دندرک

تـسد هب  لاملا  تیب  هک  تسا  نامثع  تفالخ  نارود  هیبش  ییاهراک  ماجنا  هب  هراـشا  ًـالَوَخ » ُهَداَـبِع  ،َو  ًـالَوُد ِهّللا  َلاَـم  اوُذِـخَّتَی   » هلمج
مدرم هک  دوب  هدرک  بوصنم  دالب  يرادنامرف  هب  ار  حلاصان  دارفا  دیدرگ و  یم  تسد  هب  تسد  داتفا و  وا  ناشیوخ  ماوقا و  زا  یهورگ 

.دندوب هداد  رارق  دوخ  بزح  ءزج  ار  ناقساف  دندرک و  یم  دربن  ربمغیپ  حلاص  باحصا  اب  ، دندوب هدیشک  ریجنز  هب  ار 

هک تسا  يدرف  هورگ  نیا  رد  اریز  :» دیامرف یم  هدراذگ  اهنآ  نشور  فعض  هطقن  يور  تشگنا  نخس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِماَلْسِْإلا ِیف  ًاّدَح  َِدلُج  ،َو  َماَرَْحلا ُمُکِیف  َبِرَش  ْدَق  يِذَّلا  ُمُْهنِم  َّنِإَف  ( ؛» دش يراج  وا  رب  مالسا  دح  دوب و  هدش  رمخ  برش  بکترم 

ار حبص  زامن  هک  يا  هنوگ  هب  لقعی  الو  تسم  درک و  رمخ  برش  دوب و  هفوک  یلاو  نامثع  نامز  رد  هک  تسا  « هبقع نب  دیلو  » هب هراشا 
.مناوخب رتشیب  مه  زاب  دیهاوخب  رگا  : تفگ درک و  تیعمج  هب  ور  سپس  دناوخ و  تعکر  راهچ  تعکر  ود  ياج  هب 
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يارب ( . 1  } .درک يراج  وا  رب  ار  دح  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداد و  یهاوگ  وا  رمخ  برـش  رب  دـندمآ و  نامثع  دزن  ناهاوگ  نادـهاش و 
 { دوش هعجارم  « هبقع نب  دیلو  » لاح حرش  رد  هباغلادسا  هبر و  دبع  نبا  باعیتسا  نوچمه  یفورعم  ياه  باتک  هب  رتشیب  حیضوت 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  اهنآ  ياه  يراکفالخ  زا  يرگید  دروم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ِماَلْـسِْإلا یَلَع  َُهل  ْتَخِـضُر  یَّتَح  ِْملُْـسی  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو  ( ؛» دـش نییعت  اهنآ  يارب  ییاهاطع  ات  دـنتفریذپن  ار  مالـسا  اـهنآ  زا  یخرب  «و 
لیلق و ياطع  يانعم  هب  هاگ  دـنهد و  یم  یـسک  هب  هک  تسا  ییاطع  يانعم  هب  « هبیرغ » نزو رب  « هخیـضر » عمج « خـئاضر ( .» 2  } ُِخئاَضَّرلا

 {( . تسا هدمآ  مک 

ات هک  تسا  رگید  یعمج  وا و  ردارب  هیواعم و  نایفـسوبا و  هب  هراشا  هلمج  نیا  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب 
 { ،ج 17،ص 226 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 3  } .دندرواین دورف  رس  مالسا  ربارب  رد  دشن  اهنآ  هب  یلام  ياه  کمک 

مدرک یمن  قیوشت  اهنآ  ربارب  رد  مایق  رب  ار  امش  هزادنا  نیا  ات  دوبن  تاهج  نیا  يارب  رگا  :» دیازفا یم  نخـس  نیا  نایاپ  رد  ماما  هاگ  نآ 
دوخ زا  يروتف  یتسس و  رگا  هکلب  ، مدیشوک یمن  امش  کیرحت  يروآدرگ و  رد  مدومن و  یمن  خیبوت  شنزرس و  راک  رد  یتسس  هب  و 

قیوشت ندروآدرگ و  ندرک و  عمج  يانعم  هب  « بیلأَـت ( .» 4  } ْمُکَبِیلْأَت ُتْرَثْکَأ  اَم  َِکلَذ  َال  ْوَلَف  ( ؛» متخاس یم  ناتیاهر  دـیداد  یم  ناشن 
ُْمْتَیبَأ َو ْذِإ  ْمُُکتْکَرََتل  ،َو  ْمُکَـضیِرْحَت ْمُکَعْمَج َو  َو   {، تسا دـیدش  خـیبوت  يانعم  هب  « بینأَـت ( .» 5  } ْمُکَبِینْأَـت َو   { تسا ندومن  عاـمتجا  هب 

 {( . تسا هدش  هتفرگ  ندییارگ  فعض  هب  ندرک و  یتسس  يانعم  هب  « ینو » هشیر زا  « ُمْتیَنَو ( .» 6  } ُْمْتیَنَو

تیلهاج نارود  ناگدنامزاب  زا  هک  تسا  یمهم  رطخ  ببس  هب  نانمـشد  اب  هزرابم  يارب  نم  شورخ  شوج و  نیا  مامت  هکنیا  هب  هراشا 
میب منیب و  یم  مالسا  هب  تبسن 

.دننادرگ زاب  رفک  نارود  هب  ار  مدرم  دنوش و  طلسم  مدرم  رب  اهنآ  مراد 

.تخاس مهاوخ  اهر  ار  امش  موش  سویأم  امش  رد  منخس  ریثأت  زا  رگا  هک  تسا  نیا  ُْمْتیَنَو » ُْمْتَیبَأ َو  ْذِإ  ْمُُکتْکَرََتل  َو   » هلمج زا  دوصقم 

ناکت تاریبعت  اهنآ  ینید  تریغ  تیمح و  کیرحت  نمشد و  اب  داهج  رب  اهنآ  قیوشت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  نیا  نایاپ  رد  سپس 
هتفرگ و رارق  نمـشد  طلـست  تـحت  ناتیاهرهـش  هدـش و  هـتفرگ  امـش  فارطا  قطاـنم  دـینیب  یمن  اـیآ  :» دـیامرف یم  دراد و  يا  هدـنهد 

َیلِإ َنْوَرَت  اـَل  َأ  ( ؛» هتـشگ لدـبم  نمـشد  گـنج  نادـیم  هب  ناتیاهرهـش  دوـش و  یم  ریخـست  يرگید ) زا  دـعب  یکی   ) امـش ياـهروشک 
زا هــتفر  تــسد  زا  ینعی  « ْتــَـصَقَْتنا ( .» 2  } ْتَـصَقَْتنا ِدـَـق   { تـسا روــشک  یحاوــن  ياــنعم  هــب  اــجنیا  رد  « فارطا ( .» 1  } ْمُِـکفاَرْطَأ
هب « ّیح » نزو رب  « ّيَز » هـشیر زا  « يوُْزت ( .» 3  } يَوُْزت ْمُکِِکلاَـمَم  َیلِإ  ْتَِحُتْتفا َو  ِدَـق  ْمُکِراَْـصمَأ  َیلِإ  َو   { تسا هدـش  هـتفرگ  « صقن » هـشیر

!( . يَْزُغت ْمُکِداَِلب  َیلِإ  َو   {، تسا يزیچ  ندومن  ضبق  عمج و  ندرک و  رود  يانعم 

ناسنا مادـک  دـنک و  اشامت  دنیـشنب و  تکاس  دـنیبب و  اـی  دونـشب  ار  كاـندرد  ثداوح  نیا  هک  تسا  ناملـسم  مادـک  هکنیا  هب  هراـشا 
تریغ هن  ؛ دزادرپـب يرگتراـغ  يرگناریو و  هب  وا  هقطنم  رد  هنوـگ  نیا  دـهد  هزاـجا  دوـخ  نمـشد  هب  هک  تـسا  تریغ  اـب  دـنمتفارش و 

.دنهد تلذ  هب  نت  دننک و  توکس  ییارجام  نینچ  رد  دارفا  هک  یناسنا  تفارش  هن  دهد و  یم  هزاجا  یمالسا 
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یتسس و   ) دیوشن ریگ  نیمز  دینک و  چوک  دوخ  نمشد  اب  دربن  يارب.دنک  تمحر  ار  امـش  دنوادخ  :» دیامرف یم  نآ  لابند  هب  ترـضح 
رت تسپ  همه  زا  امـش  یگدنز  هرهب  داد و  دـیهاوخ  يراوخ  تلذ و  هب  نت  دـش و  دـیهاوخ  تسدریز  هک  دـیهدن ) هار  دوخ  هب  یلبنت  و 

( دـنادب دـیاب  دوش  لـفاغ  نمـشد  زا  و   ) دور باوخ  هب  هک  یـسک  تسا و  رادـیب  هشیمه  تسا  گـنج  درم  هکنآ  يرآ )  ) دوـب دـهاوخ 
َال ،َو  ْمُکِّوُدَع ِلاَِتق  َیلِإ  ُهّللا  ُمُکَمِحَر  اوُرِْفنا  ( ؛» مالسلا و.دش  دهاوخن  لفاغ  وا  زا  دوب و  دهاوخن  باوخ  رد  وا  نمشد 

رد ندـنام  هب  لیامت  ناسنا  هک  دور  یم  راک  هب  يدروم  رد  هدـش و  هتفرگ  ینیگنـس  ياـنعم  هب  « لـِْقث » هشیر زا  « اُولَقاـّثَت ـال  ( .» 1  } اُولَقاَّثَت
ِضْرَْألا َیلِإ  ( { تسا داهج  نادیم  يوس  هب  تکرح  زا  نداتسیا  زاب  روظنم  اجنیا  رد  (و  .دشابن تکرح  هب  رـضاح  دشاب و  هتـشاد  ییاج 

تـسا نیا  هب  هراشا  « ِفْسَخلِاب اوُّرُِقتَف  » هلمج تسا و  یناکم  رد  يزیچ  نتـشاد  هگن  تباث  ياـنعم  هب  « ریرقت » هشیر زا  « اوُّرُِقت ( .» 2  } اوُّرُِقتَف
يانعم هب  سپس  تسا  نتشگ  یفخم  ندش و  ناهنپ  يانعم  هب  لصا  رد  « فْسَْخلا ( .» 3  } ِفْسَْخلِاب  { درک دیهاوخ  راوخ  ار  ناتدوخ  هک 
ياـنعم هب  « ءاود » نزو رب  « ءاَوب » هشیر زا  « ءوـُبَت ( .» 4  } اوُءوـُبَت َو   {، تسا هدـش  قـالطا  دراد  یم  ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  ار  ناـسنا  هـک  تـلذ 

َّنِإ ،َو  َّسَخَْألا ُمُُکبیِـصَن  َنوُکَی  ،َو  ِّلُّذـلِاب  { تسا هدـمآ  تلذ  هب  تشگزاب  يانعم  هب  اـجنیا  رد  تسا و  نتفرگ  لزنم  ندرک و  تشگزاـب 
ْنَم َو   {، تسا هدش  هتفرگ  ندنام  رادـیب  يانعم  هب  « برع » نزو رب  « قَرَأ » هشیر زا  تسا  رادـیب  يانعم  هب  « ْقِرألا ( .» 5  } ُقِرَْألا ِبْرَْحلا  اَخَأ 

( . ُماَلَّسلا ،َو  ُْهنَع ْمَُنی  َْمل  َماَن 

تداعـس و ، تزع : تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  داهج  هراـبرد  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رد  هک  تسا  یتیعقاو  هب  هراـشا  همه  اـهنیا 
.نمشد اب  داهج  كرت  رد  ترخآ  ایند و  رد  یهایسور  يراوخ و  ، تلذ ،و  راختفا رپ  تداهش  داهج و  رد  نادیواج  تایح 

نمشد لباقم  رد  يرایشوه  هتکن :

: دیامرف یم  هک  تسا  هبوت  هروس  هیآ 38  زا  هتفرگ  رب  عقاو  رد  اُولَقاَّثَت » َالَو   » هلمج

ِهایَْحلا ُعاتَم  امَف  ِهَرِخْآلا  َنِم  اْینُّدلا  ِهایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقّاثا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »»
نادیم يوس  هب   ) ادـخ هار  رد  : دوش یم  هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  ارچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » ٌلِیلَق ّالِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدـلا 

هدش یـضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یگدنز  هب  ایآ  دیهد )!؟ یم  جرخ  هب  یتسـس  و   ) دـینک یم  ینیگنـس  نیمز  رب  دـینک  تکرح  داهج )
«. تسین یکدنا  زج  ترخآ  ربارب  رد  ایند  یگدنز  عاتم  هکنآ  اب  دیا !؟

رد زامن  ماگنه  هب  یتح  هک  تسا  هدمآ  نایوجگنج  دروم  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يروتـسد  هیبش  ُقِرَْألا » ِبْرَْحلا  اَخَأ  َّنِإ   » هلمج
: دیامرف یم  ؛ دننک ظفح  زامن  لاح  رد  هحلسا  نتشاد  هارمه  اب  ار  دوخ  يرایشوه  دهد  یم  روتسد  گنج  نادیم  رانک 

دیاـب اـهنآ  ؛ » ًهَدِـحاو ًهَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  ْمُِکتَِحلْـسَأ َو  ْنَع  َنُولُفْغَت  ْوـَل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْـسَأ  ْمُهَرْذِـح َو  اوُذُـخْأَْیل  َو  »»
دوخ لیاسو  اه و  حالس  زا  امـش  هک  دنراد  وزرآ  نارفاک  اریز ) (؛ دنریگرب دوخ ) اب  زامن  لاح  رد   ) ار ناشیاه  حالـس  یعافد و  لیاسو 

هیآ 102} ، ءاسن ( . 1 «. } دنروآ موجه  امش  هب  هرابکی  ات  دیوش  لفاغ 

ظفح نمشد  لباقم  رد  ار  دوخ  يرایشوه  دنشاب  هک  یطیارـش  ره  رد  ناکم و  نامز و  ره  رد  ناناملـسم  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا 
هک سک  نآ  ْهنَع ؛ ْمَُنی  َْمل  َمان  ْنَم  َو  : » دومرف هک  دننکن  شومارف  دـشاب  هشیمه  يارب  يراعـش  دـناوت  یم  هک  ار  الوم  مالک  نیا  دـننک و 
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«. دش دهاوخن  لفاغ  وا  زا  تسین و  باوخ  رد  نمشد  هک  دنادب  دیاب  دور  ورف  باوخ  رد 

هدرک عورـش  فلتخم  تاهج  رد  ار  مجاهت  نمـشد  اریز  ، تسا رتشیب  ینامز  رـصع و  ره  زا  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  روتـسد  نیا  ّتیّمها 
رـشن قیرط  زا  يداقتعا و  ینابم  رد  لزلزت  داجیا  ینکفا و  ههبـش  قیرط  زا  یگنهرف  تاهج  رد  هکلب  یماظن ، تاـهج  رد  اـهنت  هن  ؛ تسا

ياه هنیزه  اب  ناناملـسم  لخاد  رد  ار  يدایز  لماوع  یتح  هدـش  دراو  نادـیم  هب  تردـق  مامت  اب  یقالخا  ياه  یگدولآ  داجیا  داـسف و 
.تخادرپ دیاب  یفازگ  ياه  هنیزه  یبیرخت  ياه  همانرب  نیا  زا  تلفغ  يا  هظحل  ربارب  رد  هک  مینادب  دیاب.تسا  هدرک  باختنا  نیگنس 

ندش راکـشآ  زا  دعب  صوصخ  هب  یبهذم  عماوج  رد  هک  دنناد  یم  اهنآ  ؛ تسا یفارحنا  ياه  هقرف  داجیا  ، نمـشد ياهدرگـش  هلمج  زا 
نیغورد ياه  هقرف  هلسلس  کی  اهنآ.تسا  هدمآ  دوجو  هب  بهذم  هب  یقیمع  هقالع  يدام ، ياه  بتکم  ییاوتحم  یب 

هب دـنزاس و  رود  بهذـم  حیحـص  لوصا  زا  ار  نامیا  اب  ياه  ناسنا  مه  دـننک و  داجیا  هقرفت  فالتخا و  مه  هک  دـنا  هتخاـس  یناـفرع 
.دننک لیدبت  ریدخت  لماوع 

رد رگید  هقرف  رازه  ود  اکیرمآ و  رد  یفارحنا  نافرع  هقرف  رازه  ود  ام  رـصع  رد  ریخا  لاس  لهچ  نیا  رد  ناـهاگآ  زا  یـضعب  هتفگ  هب 
دنا ناراوخ  ناهج  اهنآ  شیادیپ  یلـصا  لماع  نیقی  هب  دنراد و  مه  اب  یکرتشم  ردق  رتمک  هکنیا  بیجع  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  اپورا 

.دنرادرب دوخ  هار  زا  تسا  ناشعورشمان  عفانم  ربارب  رد  یعنام  هک  ار  ینامسآ  بهاذم  دنهاوخ  یم  هک 

هب رتـشیب  حیـضوت  يارب  ( . 1  } .دـنا هدوزفا  نآ  رب  زین  يرگید  ياـه  هقرف  هدـش و  لـقتنم  یمالـسا  قرـش  هـب  اـه  هـقرف  نـیا  زا  يرایـسب 
 { دوش هعجارم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  پاچ  « روهظون ياه  نافرع  يداقتنا  یسانش  نایرج  » باتک

452 ص :
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يزیگنا هنتف  زا  یسوم  وبا  نتشاد  زاب  : 63 همان

عوضوم

برحل مهبدـنامل  هیلإ  جورخلا  نع  سانلا  هطیبثت  هنع  هغلبدـق  و  هفوکلا ، یلع  هلماعوه  يرعـشألا و  یـسوم  یبأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 
 . لمجلا باحصأ 

هب نتسویپ  يارب  ار  مدرم  هفوک  رادنامرف  يرعشا ، یسوم  وبا  هک  دیـسر  شرازگ  ماما  هب  يرجه  لاس 36  رد  لمج ، گنج  هناتسآ  رد  )
( تشون وا  هب  ار  همان  نیا  ماما  دراد ، یم  زاب  ماما 

همان نتم 

َکیَلَع ِیلُوَسر  َمِدَـق  اَذِإَف  َکیَلَع  ََکل َو  َوُه  ٌلوَق  َکـنَع  ِیَنَغَلب  دَـقَف  ُدـَعب  اـّمَأ  ٍسیَق  ِنب  ِهّللا  ِدـبَع  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  ِّیلَع  ِهّللا  ِدـبَع  نِم 
نِم ّنَیَتُؤَتل  ِهّللا  ُمیا  دُعباَف َو  َتلّـشَفَت  نِإ  ذُفناَف َو  َتقّقَح  نِإَف  َکَعَم  نَم  بُدـنا  َكِرحُج َو  نِم  جُرخا  َكَرَزئِم َو  دُدـشا  َکَلیَذ َو  عَفراَف 

َكِرَذَحَک َکِماَمَأ  نِم  َرَذحَت  َِکتَدِعق َو  نَع  ُلَجُعت  یّتَح  َكِدِماَِجب َو  َُکِبئاَذ  َكِِرثاَِخب َو  َكُدبُز  َطَلُخی  یّتَح  ُكَرُتت  َال  َتنَأ َو  ُثیَح 
َکَلقَع َو لِقعاَف  اَُهلَبَج  ُلّهَُـسی  اَُهبعَـص َو  ّّللَذـُی  اَُهلَمَج َو  ُبَکُری  يَربُکلا  ُهَیِهاّدـلا  اَهّنَِکل  وُجرَت َو  ِیّتلا  یَنیَوُهلِاب    َ ِیه اَم  َکـِفلَخ َو  نِم 

َلاَُقی َال  یّتَح  ٌِمئاَن  َتنَأ  ّنَیَفُکَتل َو    ّ ِيَرحلِاَبف ٍهاََجن  ِیف  َال  ٍبحَر َو  ِریَغ  َیلِإ  ّحَـنَتَف  َتهِرَک  نِإَف  َکّظَح  َکَبیِـصَن َو  ذُـخ  َكَرمَأ َو  کـِلما 
ُماَلّسلا َنوُدِحلُملا َو  َعَنَص  اَم  ِیلَُابأ  اَم  ّقُِحم َو  َعَم  ّقََحل  ُّهنِإ  ِهّللا  ٌناَُلف َو  َنیَأ 

اه همجرت 

یتشد

! دورد راگدرورپ و  شیاتس  زا  سپ  يرعشا ) یسوم  وبا   ) سیق نب  هّللا  دبع  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 

، نز رمک  هب  تّمه  نماد  .دـیآ  وـت  شیپ  نم  هداتـسرف  نوـچ  تسا ، وـت  ناـیز  هب  مه  و  دوـس ، هب  مه  هک  هدیـسر  نم  هـب  وـت  زا  ینخس 
يدـید نم  رد  ار  قح  رگا  .نک  جیـسب  گـنج  يارب  ار  مدرم  و  يآ ، نوریب  دوـخ  خاروـس  زا  و  دـنبب ، مکحم  گـنج  يارب  ار  ترمک 

تشوگ و ات  دننکن ، اهر  شیوخ  لاح  هب  دنروایب و  ار  وت  یـشاب  هک  اج  ره  دنگوس ! ادخ  هب  ریگ .  هرانک  يدنام  لد  ود  رگا  و  ریذـپب ،
هک یسرتب  هنوگنامه  دوخ  يور  شیپ  زا  هکنانچ  دننک ، باتش  تموکح  زا  تندز  رانک  رد  و  دزیر ، مه  رد  تکشخ  رت و  ناوختسا و 

رادنامرف رمع  فرط  زا  دش و  ناملـسم  ربیخ ، حـتف  رد  هک  سیق  نب  هّللا  دـبع  وا  مان  يرعـشا  یـسوم  وبا   } یکانـساره ترـس  تشپ  زا 
دوخ هورگ  يوس  هب  ار  وا  داتـسرف و  وا  يارب  يا  همان  هشئاع  لمج ، گنج  هناتـسآ  رد  دـش ، هفوک  رادـنامرف  نامثع  نامز  رد  هرـصب و 
ماما هک  درک  داجیا  فالتخا  نایفوک  نایم  رد  درک و  یم  کیرحت  ماما  دـض  رب  ار  مدرم  دیـسر  هفوک  هب  ماما  همان  یتقو  .درک  بذـج 

اب یـسوم  وبا  دـندرک ، ینارنخـس  مدرم  يارب  دـنتفر ، هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رتشا و  کلام  هاگنآ  .تشون  وا  هب  ار  هماـن  نیا 
کی وا  وش ! جراخ  هرامالا  راد  زا  تفگ  دز و  دایرف  وا  رـس  رب  کـلام  هک  درک  یم  هلداـجم  عازن و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح 
روشک يراج  ثداوح  .دنتفاتـش .} ماما  يرای  هب  رفن  رازه  هدـش و 12  دـّحتم  نایفوک  سپ  نآ  زا  .تفر  نوریب  تساوخ و  تلهم  بش 

ار نآ  ياه  یتخـس  و  دـش ، راوس  شبکرم  رب  دـیاب  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  هثداح  هکلب  ینک ، یم  رکف  وت  هک  تسین  ناـسآ  ناـنچنآ 
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و شاب ، شیوخ  راک  کلام  و  ریگ ، راک  هب  ار  ترکف  سپ  درک ،  ناسآ  ار  نآ  یناتسهوک  تخـس و  ياه  هار  ندومیپ  و  درک ، راومه 
، يوش راگتـسر  ای  يریگ  رارق  شیاتـس  دروم  هک  نآ  یب  ریگ ، هرانک  يرادـن  شوخ  ار  ام  اـب  یهارمه  رگا  رادرب ، ار  تا  هرهب  مهس و 
 ! يا هتفر  اجک  هب  یتسه و  اجک  هک  دنسرپن  وت  زا  و  دنروآ ، رب  ار  وت  ياه  ّتیلوئسم  نارگید  یـشاب و  باوخ  رد  وت  تسا  راوازـس  هک 

 . دورد اب  دننک ؟ یم  هچ  ناسانشن  ادخ  هک  مرادن  یکاب  و  دریگ ، یم  ماجنا  قح  درم  تسد  هب  تسا و  قح  هار  نیا  دنگوس ! ادخ  هب 

يدیهش

يرعشا یسوم  وبا  هب  تسا  ترضح  نآ  همان  زا  و 

نتسشن هب  ار  نانآ  یسوم  وبا  دنداد  ربخ  ودب  دناوخ ، لمج  باحصا  گنج  يارب  ار  هفوک  مدرم  ماما  نوچ  .دوب  هفوک  رد  وا  لماع  هک 
نایز دوس و  هب  هک  دیـسر  ینخـس  نم  هب  وت  زا  دعب ، اما  سیق ! رـسپ  هّللا  دبع  هب  نانمؤم ، ریما  ادخ ، هدنب  زا  .دـنک  یم  بیغرت  هناخ  رد 

راذگ و نوریب  ياپ  دوخ  خاروس  زا  راد و  راوتـسا  ار  ترمک  و  رآ ، رد  رمک  هب  ار  دوخ  نماد  دیآ ، وت  دزن  نم  هداتـسرف  نوچ  .تسوت 
یـشاب اج  ره  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ! هرانک  يدنام  لد  ود  رگا  و  ریذپب ، يدید  نم - اب  ار - قح  رگا  .رآ  مهارف  تسوت  هارمه  هک  ار  نآ 
باتـش هب  تیاـج  زا  و  ینادـن ، تسار  زا  ار  پچ  یناـم و  نادرگرـس  تراـک  رد  هک  نادـنچ  .دـنراذگن  دوخ  لاـح  هب  دـنرایب و  ار  وت 
ییالب هک  تسا ، ناسآ  يرادـنپ  هک  تسا  نانچ  هن  راک  .ناساره  ترـس  تشپ  زا  هک  يوش  ناسرت  نانچ  تیور  شیپ  زا  دـننازیخرب و 

رآ و نامرف  هب  ار  دوخ  درخ  سپ  .راوخ  ار  شا  یتخـس  درک و  راومه  ار  شا  یتشرد  دش و  راوس  نادب  دیاب  تسا - نایامن  و  گرزب -
هرانک ام - راک - زا  يرادـن  شوخ  رگا  و  رادرب ، دوخ - ماما  تعاط  زا  ار  تا  هرهب  ایب و  ام  يوس  هب  و  رآ - رد  طبـض  رد  ار  دوخ  راـک 

تساجک و دنسرپن  وت  زا  هتفخ و  باوخ  رد  وت  و  دیاب ، هکنانچ  دنوش ، راد  هدهع  ار  وت  راک  نارگید  ریدقت ، ای  یساپس و  چیه  یب  ریگ 
نادحلم هک  دوبن  یکاب  ار  ام  و  تسوا ، اب  قح  هک  تسا  یـسک  نامرف  هب  تسا و  قح  هب  راکیپ  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  .هتفر  اجک  هب 

.مالّسلا و  دندرک ، هچ 

یلیبدرا

نآ دزنب  نتفر  نوریب  زا  ار  ناـمدرم  وا  نتخاـس  دـعاقتم  ترـضح  نآ  هب  دوب  هدیـسر  هک  قیقحتب  هفوک و  رب  دوب  ترـضح  لـماع  وا  و 
زا دعب  اما  سیق  نب  هَّللا  دبع  يوسب  نانمؤم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  لمج  باحـصا  گنجب  ار  ناشیا  دوب  هدـناوخ  هک  یتقو  ترـضح 
زا تسنامدرم  ندـینامر  هک  انطاب  تست  رب  رهاـظ و  تست  يارب  نآ  هک  يراـتفگ  وت  زا  نمب  دیـسر  هک  قیقحتب  سپ  تاولـص  دـمح و 

نوریب يارب  وش  تسپ  ار و  رازا  نک  تخـس  ار و  دوخ  نماد  رادرب  سپ  نم  لوسر  وـت  رب  دـیایب  نوـچ  سپ  ناـمیا  لـها  ریما  تعاـطا 
ناـسرت رگا  وش و  ناور  سپ  یـشاب  كـالاچ  کبـس و  رگا  سپ  تست  اـب  هک  ارک  ره  زیگنارب  دوخ و  خاروس  زا  يآ  نوریب  ندـمآ و 

يوشن هدراذگاو  یشاب  هک  اج  ره  يوش  هدروآ  هنیآ  ره  ادخب  دنگوس  راک و  نیزا  وش  رود  سپ  راک  نیا  تفرعم  رد  فیعض  يوش و 
دننام ترودکب  ندش  هتخیمآ  تسوا  هیفاص  لاوحا  دارم  وت  هتخادـگ  انب  وت  هتخادـگ  وت و  ظیلغ  ریـشب  وت  هکـس  دوش  هتخیمآ  هکنآ  ات 
هشیمه ینعی  دوخ  سپ  زا  وت  ندیسرت  وچمه  دوخ  شیپ  زا  یسرتب  تدوخ و  نتـسشن  زا  يوش  هدرک  باتـش  هکنآ  ات  تلذمب و  تزع 

بوکرم یتبیصم  ره  زا  رتگرزب  تسیئالب  یتخس و  نآ  نکل  يرادنپ و  یم  هچنانچ  ناسآ  لمج  لها  هصق  نآ  تسین  یـشاب و  ناسرت 
ار دوخ  درخ  نک  طبض  سپ  وا  تشرد  هوک  دوش  هدینادرگ  مرن  وا و  شکرـس  هباد  دوش  هدینادرگ  مار  وا و  شکراب  رتش  دوش  هتخاس 
ام زا  وش  رود  سپ  ار  نیا  يدرمش  هورکم  رگا  سپ  دایقنا  زا  ار  دوخ  ظح  تعاط و  زا  ار  دوخ  هرهب  ریگب  ار و  دوخ  راک  وش  کلام  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4671 

http://www.ghaemiyeh.com


باوخ رد  یشاب  وت  تقـشم و  نیا  تنؤم  دوش  هدرک  تیافک  هک  تسا  راوازـس  سپ  يراگتـسر  یگداشگ و  ریغ  يوسب  نک  هّجوت  و 
وتب و دـننکن  تافتلا  تساجک  هک  دوشن  هتفگ  ات  لطاب  يانگنت  رد  ور  رد  سپ  قح  يارفا  ینـشور  ياضفب  یتسین  یـضار  ینعی  تلفغ 

ندینادرگ هچ  نآ  هب  درادن  كاب 

یتیآ

ار مدرم  هک  ماگنه  نادب  هک  دیسر  ربخ  ماما  هب  دوب  هفوک  رد  وا  لماع  هک  يرعشا  یسوم  وبا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  يا  همان 
یم بیغرت  هناخرد  نتسشن  هب  هتـشاد و  یم  زاب  گنج  هب  نتفر  زا  ار  نایفوک  یـسوموبا ، هدناوخ ، یم  ارف  لمج  باحـصا  اب  گنج  هب 

: تسا هدرک 

.سیق نب  هللا  دبع  هب  نینم  ؤملاریما  ادخ ، هدنب  زا 

.وت نایز  رب  مه  تسوت و  دوس  هب  مه  هک  هدیسر  ینخس  نم  هب  وت  زا  دعب ، اما 

اب هک  ار  یناسک  يآ و ، نوریب  تخاروس  زا  يامن و  راوتـسا  رمک  دنب  نز و  نایم  رب  نماد  دـیآ ، وت  دزن  نم  مایپ  اب  نم ، هداتـسرف  نوچ 
ما هداد  ار  وت  هک  ماقم  نآ  زا  يدوب  دـیدرت  رد  رگا  يآ و  نم  دزن  هب  ینک ، تعاطا  نم  زا  دـیاب  هک  يدـید  رگا  .ناوخارف  دنتـسه ، وت 

.ریگ هرانک 

ریش و اب  تا  هرک  ینام و  نادرگرـس  دوش و  هتـسب  وت  رب  هراچ  هار  ات  دننکن  تیاهر  دنروایب و  ار  وت  یـشاب  هک  اج  ره  دنگوس ، ادخ  هب 
تشپ زا  هک  يوش  ناسرت  نانچ  تیور  شیپ  زا  يزیخرب و  ياج  زا  باتـشب  هک  دنراداو  ار  وت  .دوش  هتخیمآ  هتخادگان  اب  تا  هتخادگ 
تشد نوچ  ار  شیاههوک  درک و  مار  ار  شنسوت  تسشن و  شرتشا  رب  دیاب  .گرزب  تسا  ییالب  هک  رادنپم  ناسآ  ار  مهم  نیا  .ترس 
شوخ ار  ندمآ  رگا  .بایرد  شیوخ  هرهب  بیصن و  .ریگ و  تسد  هب  دوخ  راک  هتـشر  روآ و  نامرف  هب  ار  تلقع  سپ  .تخاس  راومه 
تیافک ار  راک  نآ  نارگید  هک  تسازس  .تسا  هتسب  ییاهر  هار  نآ ، رد  هک  ییاج  .زیرگ  دوخ  يانگنت  هب  ریگ و  هرانک  راک  زا  يرادن 

.قح رب  تسا  یگنج  گنج  نیا  هک  دنگوس ، ادخ  هب  تساجک ؟ نالف  هک  دسرپن  سک  زگره  هک  ناسنآ ، یشاب  باوخ  رد  وت  دننک و 
.مالسلاو .دندرک  هچ  نادحلم  هک  تسین  یکاب  ار  وا  .تسا و  قح  رب  زین  وا  هک  یسک  هارمه 

نایراصنا

یم عنم  دوب  هدرک  توعد  لمج  گنج  يارب  هک  یتقو  هب  ترضح  کمک  هب  نتفر  زا  ار  مدرم  دیـسر  ربخ  نینمؤملا  ریما  هب  هک  ینامز 
 : سیق نب  هّللا  دبع  هب  ، نینمؤملا ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  دنک 

ما هداتسرف  نوچ  ، وت نایز  هب  مه  تسوت و  دوس  هب  مه  هک  هدیسر  نم  هب  ینخس  وت  بناج  زا  ، دعب اما 

رب ام  بناج  هب  دنتـسه  وت  اب  هک  ار  یناسک  و  ور ، نوریب  تا  هنـال  زا  ،و  دـنبب مکحم  ار  تدـنبرمک  ،و  نز رمک  هب  نماد  دـمآ  تدزن  هب 
 . وش رود  هفوک  زا  يدیسرت  رگا  ،و  وش هناور  یتفای  ار  قح  رگا  سپ.زیگنا 
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هتخیمآ مه  هب  تکـشخ  رت و  ناوختـسا و  تشوگ و  اـت  دـنرادنرب  ترـس  زا  تسد  ،و  دـنیآ تغارـس  هب  یـشاب  اـجک  ره  مسق  ادـخ  هب 
هنتف ، تسین ناسآ  يرادنپ  یم  هکنانچ  هنتف  نیا   . ینک تشحو  رـس  تشپ  دـننامه  وربور  زا  ،و  یباین نتـسشن  تصرف  هک  ییاج  ات  ، دوش

 . تخاس راومه  ار  شتخس  ،و  ناسآ ار  شراوشد  ،و  دش راوس  شبکرم  رب  دیاب  هک  تسا  ییاز  تشهد  گرزب 

هک ییاج  هب  وش  رود  تسین  وت  دـنیاشوخ  همانرب  نیا  رگا  ، بایب ار  تا  هرهب  بیـصن و  ،و  وش کـلام  ار  تراـک  ، ریگ راـک  هب  ار  تلقع 
دنیوگن هک  یباوخ  ، یـشاب باوخ  رد  وـت  دـنهد و  ماـجنا  نارگید  ار  راـک  نیا  هک  تسا  نیا  روـخ  رد  ، تسین نآ  رد  یتاـجن  یخارف و 

هک هچنآ  هب  تبـسن  وا  ،و  دریگ یم  ماجنا  تسا  قح  رب  هک  یـسک  تسد  هب  هک  تسا  قح  هزرابم  نیا  مسق  ادـخ  هب  !؟  تساجک ینـالف 
 . مالّسلا و.درادن  یکاب  دنهد  یم  ماجنا  نادحلم 

حورش

يدنوار

هسفن ال لجال  هلاق  هنم  لوق  يا  کیلع ، کـلوه و  لوق  کـنع  ینغلب  هرـصبلا : یلا  جورخلا  نع  ساـنلا  اـطب  اـمل  یـسوم  یبـال  هلوق  و 
الماع هنوک  نع  نسحلا  مالکلا  اذـهب  هلزع  کلیذ  عفراف  هلوق  .هیلع و  هترـضم  نوکت  لب  هیف  هل  هعفنم  ـال  لوقلا  کـلذ  نکلو  نیدـلل ،

.هلحم و صقن  هتلزنم و  ضامغا  هیف  كرجح  نم  جرخا  هلوق و  .یترـصن و  یلا  یجملل ء  رمـش  يا  كرزیم  ددشاو  هلوق  .هفوکلا  یلع 
يا هنظ  تققح  و  هتیتا ، اذا  لـجرلا  تققح  دـبعوبا : یکح  .نیقی و  یلع  هنم  ترـص  هـتققحت و  يا  رمـالا : تـققح  .عدا و  يا  بدـنا :

ضما يا  ذـفناف ، یتالاوم  یتعباتم و  یف  اقدـصم  تنک  نا  يا  ذـفناف  تققح  ناف  مالـسلا  هیلع  هلوقف  .تلق  اـم  تققح  لاـقی : هتقدـص ،
فخی همدخلا  یف  فخ  و  اوضهن ، اولق و  اذا  افوفخ : موقلا  فخ  تففخ  ناف  يور  .نیرخالا و  نیهجولا  نم  قتـشی  نا  زوجی  .اعیرس و 

هللا نمیا  يا  لبق  نم  هتقیقح  انرکذ  دـق  و  هللا ، نمیا  لصالا  هللا و  میا  لاـقف و  فلح  مث  .تفعـض  تنبج و  يا  تلـشفت : نا  .همدـخ و 
هتکرت دبزلا  ترثخا  یعمصالا : لاق  ظلغ ، يا  رثاخ : وهف  نبللا  رثخ  .هدی و  یلع  ذخوی  لب  ءاشی  ام  لعفیل  كرتی  یسومابا ال  نا  یمسق 
رـسکب كدبز  طلخی  يور  كرثاخب و  كدبز  طلخی  یتح  هلوقف  .بیذی  ما  رثخیا  يردی  ام  لثملا : یف  و  هبذت ، مل  اذا  کلذ  و  ارثاخ ،

اذک ا فاکلا و 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  راشا  املف  الثم ، يرجف  هارمل  اباطخ  تناک  هملکلا  هذه  لصا  نال  هحاصفلا ، نم  عون  کلذ  ثالثلا و  اهتاوخ 
ام نال  دـحاو ، ینعملا  كدـماجب و  کبئاذ  كرثاخب و  كدـبز  طلخی  یتح  يور  .ریغت و  لاثمالا ال  نال  هریغی ، مل  کلذـب  هلثمت  یف 
نا ینعملا  .کلذک و  ناک  هیلا  طلخلا  فیـضا  نا  .هحیبقلا و  هلاعفا  ببـسب  نوکی  امنا  هبوقعلا  نم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  لعفی 

: کتدعق نع  لعجت  یتح  .کلاح و  شوشی  يا  كدـماجب : کبئاذ  طلخی  یتح  .بعـصلا و  دـیدشلاب  اطولخم  نسحلا  كرما  لعجی 
رمالا عجر  املف  هفوکلا ، یلع  یـسومابا  یلو  ناک  نامثع  نا  لیق : .کیهن  كرما و  راد  نع  کتراما و  نع  کـجعزی  نم  کـیتای  يا 

كرذحک کماما  نم  رذحت  هلوق و  .هلاحلا و  هلعفلا  نا  مدقت  دق  و  دوعقلا ، هئیه  هدعقلا  .الوا و  هلاح  یلع  هلوت  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا 
لک یلع  اماع  نوکی  فوخلا  .تاهجلا و  عیمج  نم  کیتای  هدـشلا  ءالبلا و  نا  ینعی  کفلخ ، کمادـق و  نم  یـشخت  يا  کفلخ  نم 

باذـعلا نود  یندالا  باذـعلا  نم  مهنقیذـنل  یلاعت و  لاق  امک  هرخالا ، هدـش  نم  کفوخ  لبق  ایندـلا  هدـش  نم  فاخت  لـیق : .لاـح و 
لب هنیهلاب  هلاحلا  هذه  ام  و  هنیهلا ، هیـضقلا  ام  يا  ینیوهلاب  یه  ام  هلوقف و  نوهالا ، ثینات  یه  یتلا  ینوهلا  ریفـصت  ینیوهلا : .ربکالا و 

ام يا  كاهد  ام  لاقی : و  هبئاون ، میظع  نم  سانلا  بیصی  ام  رهدلا  یهاود  و  دیدشلا ، رمالا  همیظعلا و  هبیـصملا  هیهادلا  .همیظع و  یه 
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بکر اذا  لمجلا  ناف  هراعتـسا ، اذه  اهلمج و  بکری  لاق  مث  يربکلا ، لاقف : اهنع ، لاح  هلمجلا  درفملاب و  هیهادـلا  فصو  .کباصا و 
سبحا يا  کلقع  لقعاف  .لهـسی  لذـی و  و  يور : .هحارلا و  فلعلا و  هنع  عطقی  هفاسملا و  هب  عطقی  ءالبلا  دـشا  نم  هل  بوکرلا  ناـک 

سیل ام  یلا  زواجت  يا ال  کطخ : کبیـصن و  ذخ  .کلیلع و  اکلام  هلعجت  كرما و ال  کلما  و  لزی ، هکرتت  لامعتـسالاب و ال  کلقع 
ام دـض  اذـه  .عساو و  بحر و ال  ریغ  عضوم  یلا  دـعباف  یتنواعم  یلا  یجت ء  نا  اهراک  تنک  نا  يا و  حـنتف  تهرک  ناف  هلوق  .کل و 
هنا لاق  مث  .کب  هبوت  رمالا و ال  اذـهب  یفکت  نا  ردـجا  ام  يا  نیفکتل  يرحلابف  هلوق  .ابحرم و  لیمجلا  مارکالاب و  بطاـخی  نمل  لاـقی 
عم .مالسلا و  هیلع  یلع  نم  يرج  يذلا  مالکلا  کلذل  ریمضلا  نوکی  نا  نسحالا  .قحم و  عم  کیتای  قحل  ناشلا  رمالا و  نا  يا  قحل 

ام ثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوقب  ماملا  اذه  و  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  وه  قحم 
.راد

يردیک

: کللیذ عفراف  .کیلع  وهف  لطابلا  اما  و  کل ، وهف  قحلا ، اـما  لـطابلاب  قحلا  تطلخ  ینعی  کـیلع : کـلوه و  لوق  مالـسلا : هیلع  هلوق 
يا تففخ : ناف  .هلحمب  ضقن  هتلزنمل و  ضامغا  هیف  كرحج : نم  جرخا  .يوحن و  یجملل  رمش  يا  كرزئم : ددشا  .هلزعب و  ضیرعت 

دابزلا طلتخا  برعلل  لثم  كرثاخب : كدـبز  طـلخی  یتح  .تنبج  يا  تلـشفت : نا  .تنقیت و  تققحت و  يا  تققح  ناـف  يور  ترس و 
يا بیذـی ، ما  رثخیا  يردـی  ام  لثملا  یف  و  نبللا ، نم  قیقرلا  فالخ  رثاخلا  و  هیف ، ریخ  ام ال  دـیدشلا  مضلاـب و  نبللا  داـبز  رثاـخلاب و 

ریغصت انیوهلا  .کتراما و  نع  کجعزی  نم  کیتای  يا  کتدعق : نع  لجعی  یتح  .کلاح  شوشی  و  کبعـصب ، کلهـس  طلخی  یتح 
.کباصا و ام  يا  كاهد  ام  لاقی  و  هبئاون ، نم  سانلا  بیصی  ام  رهدلا : یهاود  .ریـسیلا و  رمالا  وه  و  نوهالا ، ثینات  یه  یتلا  ینوهلا 
: بحر ریغ  یلا  حـنتف  تهرک  نا  هنظم .)  ) رظنلا ناظم  یف  کل  داقنی  هب و  عافتنالا  نم  نکمتت  ثیحب  هدـیق  هسبحا و  يا  کلقع : لقعا 
نیفکتل و هللا  میا  .دـیدهت و  وه  و  تئـش ، نا  هکلهلا  هنظم  و  لطابلا ، قیـض  یلا  لوحتف  الزنم  هب  ضرت  مل  قحلا و  هعـس  تهرک  نا  يا 

يروضح نوکی  و  كرکذ ، یلا  تفتلی  ال  ایـسنم ، ایـسن  نوکت  کتبیغ و  عم  رمالا  اذـه  یفکی  نا  .نـالف  نیا  لاـقیال  یتح  مئاـن : تنا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و  وه ، انا  قحم  عم  قحل  هلوقا  ام  وا  هیلع  انا  ام  نا  يا  قحم : عم  قحل  هنا  .کمدـعک  يدوجو  کتبیغک و 

.راد ام  ثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  هلآ : و 

مثیم نبا 

زا ار  مدرم  دیـسر ، ربخ  هک  یتقو  دوب ، هفوک  مکاح  راوگرزب  نآ  فرط  زا  هک  يرعـشا  یـسوموبا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  هماـن  زا 
ادخ هدنب ي  زا   ) دوب هتساوخ  لمج  باحـصا  اب  گنج  يارب  ار  ناشیا  هک  هاگ  نآ  دوش ، یم  عنام  مالـسلا ) هیلع   ) ماما کمک  هب  نتفر 
یتقو .تسا  وت  نایز  هب  مه  وت و  دوس  هب  مه  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  یبلطم  وت  لوق  زا  دعب ، اما  سیق : نب  هللادبع  هب  نانمومریما  یلع 

تـسا هارمه  وت  اب  سک  ره  و  ایب ، نوریب  تا  هنال  زا  و  دـنبب ، مکحم  ار  دوخ  دـنبرمک  نز و  رمک  هب  نماد  دـمآ ، وت  دزن  نم  کـیپ  هک 
یم بلج  ار  وت  يورب  اج  ره  مسق  ادـخ  هب  .وش  رود  ام  زا  يدوب  كانمیب  رگا  اـیب و  اـم  تمـس  هب  یتشاد  رواـب  رگا  سپ  نک ، توعد 

رب ات  .دوش و  نشور  تعـضو  طولخم و  مه  اب  تا  هتخادگان  هتخادـگ و  دـب و  بوخ و  ات  دـنراذگ ، یمن  دوخ  لاح  هب  ار  وت  دـننک و 
، يا هدرک  روصت  هداس  وت  هک  تسین  يا  هنتف  لمج  باحصا  هنتف ي  .یشاب  كانمیب  ترس  تشپ  نوچمه  تیوربور  زا  ینیـشنب  تیاج 
ار شا  يراومهاـن  ناـسآ و  ار  شا  یتخـس  دـش و  راوس  نآ  رتـش  رب  دـیاب  هک  تسا ، گرزب  سب  يا  هعجاـف  راوگاـن و  یتبیـصم  هکلب 
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تروص نآ  رد  ریگب ، يراد  هک  یتصرف  زا  ار  بیصن  هرهب و  و  شاب ، طلـسم  دوخ  رب  ریگ و  راک  هب  ار  تلقع  نیاربانب  دنادرگ ، راومه 
باوخ رد  وت  هک  يدـح  هب  دـنراد  ار  راک  نیا  تیافک  یگتـسیاش  نارگید  .تسین  يراگتـسر  هار  هک  ورب  ییانگنت  هب  یتساوخن ، رگا 

ار قح  هک  تسا  یسک  نآ  هدرکرس ي  تسا و  لطاب  قح و  دربن  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  و  تساجک ؟ ینالف  هک  دیوگن  یـسک  یـشاب و 
یلع تکرح  ماگنه  هب  يو  هک  دنا  هدرک  لقن  يرعـشا  یـسوموبا  زا  .دننک ) یم  هچ  نانید  یب  نادحلم و  هک  درادن  یکاب  دـبلط و  یم 

یم هتـشاد و  یم  زاب  ترـضح  نآ  يرای  زا  ار  مدرم  هفوک ، مدرمزا  ترـضح  نآ  یهاوخ  کـمک  و  هرـصب ، بناـج  هب  مالـسلا ) هیلع  )
يراددوخ و هک  ینعم  نیا  نمـضتم  درک ، یم  لقن  ربماـیپ  زا  ار  یتاـیاور  و  دـش ، هنتف  دراو  دـیابن  تسا و  يا  هنتف  کـی  نیا  هک  هتفگ 
ع)  ) نسح ماما  شدـنزرف  هلیـسو ي  هب  تشون و  وا  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  نیا  .تسا  بجاو  هنتف  زا  يریگ  هراـنک 
، دوب مایق  زا  ناشیا  نتشاد  رذحرب  مدرم و  یهن  نامه  دوب ، هدیسر  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  یسوموبا  لوق  زا  هک  یبلطم  .داتسرف و  وا  دزن 
هب تهج  دـنچ  زا  هنتف  رد  دورو  زا  مدرم  عنم  اما  و  تسا ، هدوب  یـسوموبا  دوس  هب  نید  رهاظ  ظاـحل  هب  هک  تسا  ینخـس  ناـمه  نیا  و 

ماما تشادن و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرای  زا  مدرم  نتـشادزاب  زج  یفده  هک ، دوب  ادیپ  وا  شـشوک  شالت و  زا  .تسا 1 - هدوب  وا  نایز 
بناج زا  نآ  شخبنایز  هجیتن  .دوب و  نید  ندیشک  يراوخ  هب  راک ، نیا  تقیقح  رد  .دوب و  هاگآ  بلطم  نیا  زا  یبوخب  مالسلا ) هیلع  )

قح رب  دوخ  راکیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نوچ  .دش 2 - یم  يو  دوخ  دیاع  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  ترخآ  رد  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما
هدوب يو  هب  کمک  ترورض  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما تیعقوم  هب  تبـسن  شا  یهاگآان  لیلد  هب  وا  هب  مدرم  يرای  زا  یـسوموبا  عنم  دوب ،
نخس هتخادرپ و  ییوگ  ضقانت  هب  نخس  نیا  رد  یـسوموبا  .ددرگ 3 - یمرب  نآ  هدنیوگ ي  هب  هنالهاج  نخس  ررـض  نایز و  تسا و 

لقن ار  يربـخ  هدرک و  یهن  هنتف  ماـگنه  رد  مدرم  اـب  يراـکمه  هنتف و  رد  دورو  زا  فرط  کـی  زا  اریز  تسا ، هدرک  ضقن  ار  شیوخ 
ماـقم اـب  تفلاـخم  رد  هک  دوب  ییاورناـمرف  وا  هک  یلاـح  رد  دـبلط ، یم  ار  هنتف  زا  يراددوخ  ترورـض  یتـیعقوم  ناـنچ  رد  هک  هدرک 

دوخ کیپ  نداتسرف  تقو  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .وا  دوس  هب  هن  دوب ، وا  نایز  هب  ضقانتم  لمع  نیا  و  تفگ ، یم  نخـس  تیالو 
هلمج ود  نیا  و  ددنبب ، مکحم  ار  شدنبرمک  دنزب و  رمک  هب  نماد  - 1 دومرف : رداص  دیدهت  رادشه و  هار  زا  دنچ  يرماوا  يو ، دزن  هب 
ندمآ نوریب  ع ،)  ) ماما دوصقم  دیایب ، نوریب  شا  هنال  زا  .تسا 2 - راک  رد  تعرس  یعطق و  نامرف  يارجا  يارب  ندش  هدامآ  زا  هیانک 

.تسا 3- هدروآ  هراعتـسا  نآ ، ریاـظن  هاـبور و  اـب  يو  یناـسمه  هظحـالم ي  هب  ار  هنـال )  ) رحج هملک ي : .تسا و  هفوک  رهـش  زا  يو 
تقیقح ینعی : تققح  ناف  ترابع : .دناوخب  هفوک  زا  جورخ  هب  ار  اهنآ  و  دنک ، جیـسب  تسوا ، هارمه  هک  ار  ینایهاپـس  ینعی  دـناوخب :

: يدرک یتسـس  رگا  و  نک ، ارجا  مهد  یم  روتـسد  هچنآ  ینعی  .اـیب  نم  فرط  هب  سپ  مقح ، رب  نم  هک  یتسناد  یتشاد و  رواـب  ارم  رما 
هدرک و دیدهت  ار  وا  يراددوخ ، ضرف  هب  سپس  .نک  يراددوخ  يدوب ، زجاع  نآ  تخانـش  راک و  نیا  زا  يدوب و  كانمیب  رگا  ینعی 
، دب بوخ و  ات  تشاذگ ، دنهاوخن  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تفر و  دنهاوخ  وا  غارـس  هب  یناسک  دشاب ، اج  ره  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس 
دـننک و دراو  لـلخ  وا  شمارآ  رد  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـنلثم ، ود  تراـبع  ود  نیا  .دـننک و  طوـلخم  مه  هب  ار  وا  هتخادـگان  هتخادـگ و 

لخاد یتخس  شراک ، یناسآ  رد  هودنا و  شا ، يداش  رد  دنزیمایب و  يراوخ  هب  ار  وا  يدنلبرـس  هک  نانچ  دنزاس ، شوشم  ار  شرطاخ 
زا هک  دشاب  دوز  دیامرف  یم  هک  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دوش ، نشور  وا  يارب  ندرک  يراددوخ  تبقاع  دوز  یلیخ  ات  دننک 

ار رس  تشپ  زا  سرت  هتبلا  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  وا  هک  یـسرت  تیاهن  زا  تسا  هیانک  دوش ، كانمیب  شرـس  تشپ  نوچمه  شیوربور 
نآ مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دنا : هتفگ  یـضعب  .دسرت  یم  رتشیب  رـس  تشپ  زا  ناسنا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هداد  رارق  لصا  هیبشت  رد 

هنتف ي  ) وت رظن  دروم  ناتـساد  نیا  ینعی  اـنیوهلاب  یه  اـم  و  تراـبع : .دـسرت  یم  ترخآ  زا  هک  دـسرتب  ناـنچنآ  اـیند  زا  يو  هک  تسا 
ياهدادیور بئاصم و  زا  یگرزب  هثداح ي  تبیـصم و  هکلب  دشاب ، وت  دارم  قفو  رب  يراودـیما  وت  هک  تسین  يا  هداس  ناتـساد  لمج )

راوشد ياهراک  هکنآ ، هصالخ  درک ، لدـبم  یناسآ  هب  ار  اهنآ  یتخـس  دـش و  هریچ  اهنآ  رب  ینعی : اهلمج  بکری  ترابع : .تسا  نامز 
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و روتـسد ، دنچ  اب  ار  دوخ  راطخا  دـیدهت و  هاگنآ  .تسا  هثداح  یتخـس  يراوشد و  زا  هیانک  نخـس  نیا  .دـنادرگ و  ناسآ  هداس و  ار 
ردـصم ناونع  هب  هلقع  هملک ي : دراد ، لامتحا  .ددـنب  راک  هب  ار  شا  هشیدـنا  لـقع و  - 1 تسا : هداد  همادا  وا ، هب  زردـنا  تحیـصن و 
دادـیور نیا  زا  و  دـنک ، هعجارم  دوخ  لقع  هب  هکلب  سفن - ياوه  هب  هن  يو - هک  نیا  رب  ینبم  تسا  یناـمرف  دـشاب ، بوصنم  يدـکات 

رب راداو و  لـطاب  زا  قح  زیمت  رب  ار  نآ  نک و  راـهم  ار  تلقع  ینعی  تسا  هب  لوعفم  هلقع  دـنا : هتفگ  یـضعب  .دریگب و  تربـع  گرزب 
لدـع و ساسارب  شراک  نایرج  و  دـشاب ، طلـسم  دوخ ، شور  هار و  تیعقوم و  ینعی  دوخ ، راـک  رب  .زاسن 2 - لوغـشم  اوران  ياهزیچ 

يرای هار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامرف  ماجنا  روتـسد و  تعاطا  زا  ار  دوخ  بیـصن  هرهب و  .اوران 3 - لطاب و  هیاپ ي  رب  هن  دـشاب  قح 
بیصن هک  يا  هرهب  رادقم  هک : تسا  نیا  دوصقم  دنا : هتفگ  یضعب  درامش .) تمینغ  ار  تصرف  نیا   ) دریگب ادخ ، نید  زا  عافد  يو و 

زا يدونـشوخان  تروص  رد  هک  هدرک ، رومام  ار  وا  یلبق ، شیاـمرف  هلاـبند ي  رد  دـعب  .نکن و  زواـجت  دوخ  دـح  زا  و  ریگب ، تسا  وت 
: ینعی نیفکتل  يرحلاب  و  ترابع : .دور  رانک  تموکح  تیالو و  ماقم  زا  يو ، نامرف  زا  تعاطا  مدـع  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما داهنـشیپ 
هب هک  يدح  هب  یشاب  باوخ  رد  لفاغ و  ادخ  نامرف  زا  وت  هک  یلاح  رد  دنریگ  هدهع  هب  ار  راک  نیا  نارگید  تسا  كانـسرت  ردق  هچ 

: ینعی تسا ، قح  رب  نآ  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  هاگنآ ، .تساـجک  ینـالف  دـیوگن  و  دـسرپن ، وت  زا  یـسک  وت  یـشزرا  یب  لـیلد 
هب تبـسن  ینعی : تسا  قح  بحاص  زین  دوخ  هدوب و  قحرب  هدوب ، ریگرد  وا  و  تسا ، هرـصب  گنج  زا  ترابع  هک  يرظن  دروم  ناـیرج 
يو اب  تفلاخم  هار  رد  ادـخ  نید  هرابرد ي  ناـنید  یب  هچنآ  هب  تبـسن  هدرک ، مادـقا  یهاـگآ  ملع و  اـب  قحرب و  تسا ، یعدـم  هچنآ 

.دراد یهاگآ  تخانش و  نانآ - هار  هن  دوخ - هار  یتسرد  هب  يو  هک  ور  نآ  زا  درادن ، یکاب  دنا  هدش  بکترم 

دیدحلا یبا  نبا 

ِریِمَأ ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم  لـمجلا  باحـصأ  برحل  مهبدـن  اـمل  هیلإ  جورخلا  نع  ساـنلا  هطیبثت  هنع  هغلب  دـق  هفوکلا و  یلع  هلماـع  وه  و 
[ ِیلوُسَر َْکیَلَع   ] َمِدَق اَذِإَف  َْکیَلَع  ََکل َو  َوُه  ٌلْوَق  َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ٍْسیَق  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا 

ُْمیا ْدُْعباَف َو  َْتلَّشَفَت  ْنِإ  ْذُْفناَف َو  َْتقَّقَح  ْنِإَف  َکَعَم  ْنَم  ْبُدـْنا  َكِرْحُج َو  ْنِم  ْجُرْخا  َكَرَْزئِم َو  ْدُدْـشا  َکَْلیَذ َو  ْعَفْراَف  َْکیَلَع  ِیلوُسَر 
ْنِم َرَذْـحَت  َِکتَدـِْعق َو  ْنَع  َلَْجُعت  یَّتَح  َكِدـِماَِجب َو  َُکِبئاَذ  َكِِرثاَِخب َو  َكُدـْبُز  َطَلُْخی  یَّتَح  ُكَْرُتت  َـال  َْتنَأ َو  ُْثیَح  ْنِم  َّنَیَتُْؤَتل  ِهَّللا 

[ ُّلَُذی  ] اَُهلَمَج َو ُبَکُْری  يَْربُْکلا  ُهَیِهاَّدلا  اَهَّنَِکل  وُجْرَت َو  ِیتَّلا  یَْنیَوُْهلِاب  َیِه  اَم  َکِْفلَخ َو  ْنِم  َكِرَذَحَک  َکِماَمَأ 

ٍهاََجن ِیف  ٍبْحَر َو َال  ِْریَغ  َیلِإ  َّحَنَتَف  َتْهِرَک  ْنِإَف  َکَّظَح  َکَبیِصَن َو  ْذُخ  َكَْرمَأ َو  ِْکْلما  َکَْلقَع َو  ْلِقْعاَف  اَُهلَبَج  ُلَّهَُسی  اَُهبْعَـص َو  ُّلَّلَُذی 
[ ِیلاَُبی  ] اَم ٍّقُِحم َو  َعَم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ٌنَالُف َو  َْنیَأ  َلاَُقی  یَّتَح َال  ٌِمئاَن  َْتنَأ  َّنَیَفُْکَتل َو  ِّيِرَْحلِابَف 

 . ُمَالَّسلا َنوُدِْحلُْملا َو  َعَنَص  اَم  ِیلَابُأ 

لاتقلا زوجی  هنإ ال  الأ  هحیحص  هتعیب  يده و  مامإ  ایلع  نإ  هفوکلا  لهأل  لوقی  ناک  یسوم  ابأ  نأ  کیلع  کل و  وه  لوق  هلوقب  دارملا 
.لطاب هضعب  قح و  هضعب  لوقلا  اذه  هلبقلا و  لهأل  هعم 

امهاتلک كرزئم و  ددـشا  هلوق و  کلذـک  هرـصبلا و  لهأ  برح  دهـشنل  یب  قاحللا  یعم و  ضوهنلل  رمـش  يأ  کـلیذ  عفراـف  هلوق  و 
.رمألا یف  ریمشتلا  دجلا و  نع  ناتیانک 
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دارأ وـل  هنـأل  هب  هناهتـسا  یـسوم و  یبأ  نم  ضغ  اـهیف  هیاـنک  یه  هب و  قاـحلل  هلزنم  نم  جورخلاـب  هل  رمأ  كرحج  نم  جرخا  لاـق و 
لاقی امک  .فتلملا }  ریثکلا  رجـشلا  : لـیغلا ( 2 کـلیغ {  نم  وأ  .دـسألا }  سرعم  : سیخلا ( 1 کسیخ {  نم  جرخا  لاـقل و  هماـظعإ 

.ابض وأ  ابلعث  هلعج  هنکل  دسألل و 

.یب قاحللا  یعم و  جورخلا  یلإ  هفوکلا  لهأ  نم  کتیعر  بدنا  يأ و  کعم  نم  بدنا  لاق و 

يأ ذفناف  کل  یتعاط  موزل  تققح  نإف  ضقانتملاک  یتعاط  یف  کمالک  کشلا و  یلع  ینبم  كرمأ  يأ  ذفناف  تققحت  نإ  لاق و  مث 
 . کتلزع دقف  لمعلا  لزتعاف  کشلا  یلع  تمقأ  نإ  یلع و  مدقت  یتح  رس 

لـس مکل  لحی  مهل ال  کلوق  یلإ و  جورخلا  نع  هفوکلا  لهأ  طیبثت  هبارتسالا و  کشلا و  یلع  تمقأ  نإ  هانعم  نیتؤتل  هللا  میا  هلوق و 
هحلط و عم  هرصبلا  لهأ  هفوکلاب  مکلزانم  یف  متنأ  مکنیتأیل و  مکفویس  اورـسکا  مکتویب و  اومزلا  هحلط و  عم  یلع و ال  عم  فیـسلا ال 

هاوش یتلا ال  يربکلا  هیهادـلا  کلذ  نوکتف  مکفلخ  نم  مکمامأ و  نم  نافیـس  مکیلع  عمتجیف  زاجحلا  هنیدـملا و  لهأب  نحن  مکنیتأـن 
.اهل

کلذک هرثاخب و  هدبز  تطلخ  یتح  هتبرض  دقل  هتنخثأ  یتح  هتبرـض  اذإ  لجرلل  لوقت  كرثاخب  كدبز  طلخی  یتح  كرتت  هلوق و ال 
کنأک تنک  ابرض  ناسنإلا  تنخثأ  اذإف  هتوفص  نبللا و  هصالخ  دبزلا  ظیغلا و  نبللا  رثاخلا  هدماجب و  هبئاذ  تطلخ  یتح 

مظتنم نآلا  وه  ام  نبرضیل  نطلختل و  کلاح و  ندسفتل  هانعم  لثم و  اذه  اهنم و  ظلغ  فثک و  امب  هطالخأ  نم  فطل  قر و  ام  تطلخ 
.كرمأ نم 

هدش فصی  كدوعق  هئیه  نع  رمألا  کنلجعیل  يأ و  هبکرلا  هسلجلاک و  دوعقلا  هئیه  رـسکلاب  هدعقلا  کتدعق  نع  لجعت  یتح  هلوق و 
.هتبوعص رمألا و 

لهأ مهعم  انعم و  برحلا  نع  سانلا  عنم  یلع  تمقأ  نإ  کفلخ  نم  کیتأی  ینعی  کفلخ  نم  كرذـحک  کمامأ  نم  رذـحت  هلوق و 
. { . بازحألا 10 هروس  ( 1 ْمُْکنِم {  َلَفْسَأ  ْنِم  ْمُِکقْوَف َو  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ  یلاعت  هللا  لاق  امک  نوکتف  هنیدملا  لهأ  هرصبلا و 

کل اهرکذأ  یتلا  هحئاجلا  هیهادلا و  هذه  تسیل  يأ  نوهأ  یثنأ  یه  یتلا  ینوهلا  ریغـصت  ینیوهلا  وجرت  یتلا  ینیوهلاب  یه  ام  هلوق و 
.هتلوهس هعافدنا و  وجرت  يذلا  نیهلا  ءیشلاب 

بکری هلوقب  هلاحم  لعفتـس ال  هلوق  نع  ینک  هیلع و  تنأ  ام  یلع  تررمتـسا  نإ  هلاحم  ـال  لعفتـس  يربکلا  هیهادـلا  یه  لـب  لاـق  مث 
يأ مارملا  بعص  میظع  رمأ  اذه  لقت  يأ ال  تلعف  دقف  اهرعو  لهس  اهبعص و  للذ  اهلمج و  بکر  اذإ  اهنأل  کلذ  هدعب و  ام  اهلمج و 

تویبلا و یف  سولجلا  لذاختلا و  نم  هفوکلا  لهأ  یلإ  ترـشأ  اـم  یلع  رمـألا  ماد  نإ  هنإـف  هفوکلا  نیبناـجلا  ـالک  نم  شویجلا  دـصق 
انأل بعـصتسملا  رمألا  اذـه  هرـصبلا  لهأ  زاجحلا و  لهأ  نبکتریل  کل و  هترکذ  ام  بجومب  نعقنل  لوتقملا  هللا  دـبع  نک  مهل  کلوق 

 . ناقیرفلا اهیلع  عمتجیف  کلذک  هرصبلا  لهأ  هفوکلا و  کلمن  نأ  بلطن  نحن 

کبیصن ذخ  كرمأ و  کلما  کلقع و  لقعاف  هل  لاقف  هیلإ  جورخلاب  هرمأ  یلإ  داع  مث 
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کظح و 

یف يأ ال  بحر  یف  انع ال  دعبا  کتلزع و  دقف  لمعلا  نع  حـنتف  کلذ  تهرک  نإف  هتعیب  کتمزل  يذـلا  مامإلا  عابتا  هعاطلا و  نم  يأ 
.ابحرم مهلوق  دض  اذه  هعس و 

رقتفت نیذلا  لاجرلا  نم  سانلا  دنع  اندـنع و ال  ادودـعم  تسل  يأ  مئان  تنأ  برحلا و  روضح  نم  هتفلک  ام  یفکت  نأ  ریدـجف  لاق  مث 
 . نالف نیأ  لاقی  کنع و ال  هللا  ینغیسف  مهیلإ  تاریبدتلا  بورحلا و 

هراشإ اذـه  نودـحلملا و  عنـص  ام  یلابی  سیل  قحم  مامإ  عم  ینعاطأ  نم  نإ  قح و  یلعل  ءـالؤه  برح  یف  ینإ  يأ  قحل  هنإ  مسقأ  مث 
یلإ

یبنلا ص لوق 

 . راد امثیح  هعم  قحلا  ردأ  مهللا 

یناشاک

یلع هلماـع  وه  و   ) يرعـشا یـسوم  یبا  يوـس  هب  هدوـمرف  لاـسرا  هک  ترـضح  نآ  زا  تسا  يا  هماـن  يا  يرعـشالا ) یـسوم  یبا  یلا  )
( سانلا هطیبثت  و   ) وا بناج  زا  هنع )  ) يو هب  دوب  هدیسر  و  هغلب ) دق  و   ) هفوک رهش  رب  دوب  ترـضح  نآ  لماع  وا  هک  یتلاح  رد  هفوکلا )
رد مهبدـن ) امل   ) قیالخ هودـق  نآ  يوس  هب  ندـش  نوریب  زا  هیلا ) جورخلا  نع   ) ار نامدرم  قفاـنم  نآ  نتخاشـس  دـعاقتم  نتـشادزاب و 
يا همان  نیا  نینموملاریما ) یلع  هللا  دبع  نم   ) .لمج باحصا  گنج  يارب  لمجلا ) باحـصا  برحل   ) ار ناشیا  دوب  هدناوخ  هک  ینیح 

یهلا و دـمح  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) سیق نب  هللادـبع  يوس  هب  سیق ) نب  هللادـبع  یلا   ) تسا نانموم  ریما  هک  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  تسا 
نتخاس دـعاقتم  رد  يراتفگ  وت  بناج  زا  نم  هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  سپ  لوق ) کـنع  ینغلب  دـقف   ) یهاـمک لـسر  دیـس  رب  تاولص 

ص)  ) ربمغیپ زا  درک  یم  تیاور  رطخرپ و  تسا  يا  هنتف  گنج  هک  دوب  نآ  يو  راتفگ  هرـصب و  گـنج  هب  ناـشیا  ماـیق  زا  ناناملـسم 
نید رهاظ  رابتعا  هب  تسا  وت  يارب  راتفگ  نآ  کل ) وه  : ) هک دـیامرف  یم  ریما  ترـضح  .رتهب  تسا و  رت  بسانم  دوعق  اـه  هنتف  رد  هک :

ارب زا  قح  هدیاف  لطاب ، هب  ار  قح  یتخاس  طولخم  هکنیا  ینعی  نانموم  ریما  تعاطا  زا  نامدرم  ریفنت  رابتعا  هب  تسا  وت  رب  و  کیلع ) (و 

وا نامرف  هک  تسا  هعاطلا  ضرتفم  ماما  تعاط  زا  ریفنت  بجوم  راتفگ ، نیا  هچ  .یبقع  ایند و  رد  تسا  وت  رب  لطاب  ررض  تسا و  وت  ي 
نماد رادرب  سپ  کلیذ ) عفراف   ) وت رب  نم  لوسر  دیایب  هک  هاگره  سپ  کیلع ) یلوسر  مدق  اذاف   ) وا لوسر  تسا و  ادخ  نامرف  نامه 

نم جرخا  و   ) رازراـک هب  ندومن  باتـش  يارب  وـش  كـالاچ  تسچ و  ینعی  ار  دوـخ  رازآ  نک  تخـس  و  كرزیم ) ددـشا  و   ) ار دوـخ 
اب هک  ار  هک  ره  زیگنارب  و  کعنم ) نم  بدـنا  و   ) راتفک هابور و  خاروس  هب  تسا  هباشم  هک  تدوخ  خاروس  زا  يآ  نوریب  و  كرحج )

و تلـشفت ) ناف   ) وش ناور  سپ  ذفناف )  ) نآ رد  تعباتم  رما و  نیا  رد  مییوا  رد  ام  هچنآ  ینک  قیقحت  رگا  سپ  تققح ) ناف   ) تسا وت 
ادـخ هب  دـنگوس  و  هللا ) میا  و   ) رازراک نیا  رد  ام  زا  وش  رود  سپ  دـعباف )  ) راک نیا  تفرعم  زا  يوش  فیعـض  يوش و  كانـسرت  رگا 
هکنآ اـت  كدـبز ) طـلخی  یتـح   ) يوشن هتـشاذگاو  و  كرتـت ) ـال  و   ) یـشاب هک  اـجره  يوش  هدروآ  هنیآ  ره  هک  تنا ) ثیح  نیتوتل  )
تیانک نیا  وت  هتخادگان  هب  وت  هتخادگ  و  كدماجب ) کبئاذ  و   ) وت دساف  ظیلغ  ریش  هب  كرساخب )  ) وت هکـسم  دوش  هتخیر  طولخم و 
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هب وا  تلوهـس  و  مقن ، هب  وا  معن  و  مغ ، هب  وا  رورـس  و  تلذم ، هب  وا  تزع  نوچ  ترودـک  هب  وا  هیفاص  لاوحا  ندـش  طولخم  زا  تسا 
شیپ زا  یـسرتب  و  کماما ) نم  رذحت  و   ) تدوخ نتـسشن  تایه  زا  کتدعق ) نع   ) يوش هدرک  باتـش  ات  و  لجعت ) یتح  و   ) تبوعص

ناـسرت و هشیمه  ینعی  .فوخ  تدـش  زا  تسا  تیاـنک  نیا  تدوخ و  سپ  زا  کـفلخ ) نم   ) وت ندیـسرت  هچمه  كرذـحک )  ) دوـخ
هک دوهعم - هصق  نآ  تسین  و  اوجرت ) یتلا  انیوهلاب  یه  ام  و   ) .یشاب ناسرت  ناهج  ود  ره  رد  وت  هک  دشاب  نآ  دارم  ای  یـشاب ، ناساره 
هک تسا  ییالب  یتخـس و  نآ  نکیلو  يربکلا ) هیهادلا  اهنکل  و   ) يراد یم  دیما  هکنانچ  ناسآ  لهـس و  تسا - لمج  باحـصا  عیاقو 
هباد دوش  هدرک  مار  و  اهبعص ) لذی  و   ) وا شکراب  رتش  دوش  هتخاس  بوکرم  اهلمج ) بکری   ) یتخـس یتبیـصم و  ره  زا  تسا  رتگرزب 

نآ یتخـس  لاح و  نآ  تدـش  زا  تسا  تیانک  اهنیا  زا  کـی  ره  وا  تشرد  هوک  دوش  هدـینادرگ  مرن  و  اـهلبج ) لهـسی  و   ) وا شکرس 
نقیتم اـت  نک  دوخ  لـقع  اـب  عوجر  همیظع  هنتف  نیا  رد  باوص و  كاردا  رب  ار  دوخ  درخ  نک  طبـض  سپ  کـلقع ) لـقعاف   ) .لادـج

زا ار  دوخ  هرهب  بیـصن و  ریگب  و  کـظح ) کبیـصن و  ذـخ  و   ) ار دوخ  راـک  وـش  کـلام  و  كرما ) کـلما  و   ) نآ تقیقح  هب  يوـش 
هب و  هاجن ) بحر و ال  ریغ  یلا   ) امن هجوت  ام و  زا  وش  رود  سپ  حـنتف )  ) ار تلاح  نیا  يرامـش  هورکم  رگا  سپ  تهرک ) ناف   ) تعاط

تنا و   ) راک نیا  تقـشم  تنوم و  دوش  هدرک  تیافک  هک  تسا  راوازـس  سپ  نیفکتل ) يرحلاـبف   ) يراگتـسر یگداـشگ و  ریغ  يوس 
لطاـب کـیرات  ياـنگنت  هب  ور  رد  سپ  قح ، يازفا  ینـشور  ياـضق  هب  یتسین  یـضار  نوچ  ینعی  تلفغ  باوخ  رد  یـشاب  وت  و  مئاـن )

هکلب تبیغ  روضح و  ینعی  .وت  يوس  هب  دننکن  تافتلا  نالف و  تسا  اجک  هک  دوشن  هتفگ  هک  يا  هبترم  هب  ات  نالف ) نیا  لاقی  یتح ال  )
، مناوخ یم  نآ  هب  ار  وت  هک  يراک  نآ  هک  ادخ  هب  دنگوس  و  قحم ) عم  قحل  هنا  هللا  و   ) .دـشاب ناکـسی  لاح  نآ  رد  وت  مدـع  دوجو و 
( قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا   ) هک تسا  شدوخ  سیفن  سفن  دارم  .نآ  هدـننکادیپ  تسا و  قح  هدـنیوگ  اب  هک  تسا  یقح  هنیآ  ره 

قیرط طاقسا  زا  ناگدننک  لیم  دندومن  تادحا  و  نید ، رد  نادحلم  دندرک  هچنآ  هب  میرادن  كاب  و  نودحلملا ) عنـص  ام  یلابن  ام  (و 
( مالسلاو  ) نیقی

یلمآ

ینیوزق

ار مدرم  دوش  یم  عنام  وا  هک  دوب  هدیسر  ترضح  نآ  هب  هفوک و  رب  دوب  ترضح  نآ  لماع  وا  هتشون و  يرعـشا  یـسوموبا  هب  همان  نیا 
تشون هفوک  لهاب  همان  دش  هرصب  هجوتم  ترضح  نآ  هک  یتقو  لمج  باحـصا  گنج  يارب  وا  بناجب  ندمآ  نوریب  زا  درادیم  زاب  و 

درک و یم  عنم  برح  رد  لوخد  زا  تشاد و  یم  زاب  ار  ناشیا  دوخ  تلالض  لهج و  زا  یسوموبا  تساوخ ، رگـشل  ددم و  ناشیا  زا  و 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رابخا  دـیزاسم و  لخاد  ار  دوخ  دیـشاب و  رانکرب  نآ  زا  هداتفا  ناناملـسم  ناـیم  تسیا  هنتف  نیا  تفگیم :
نوچ دـیوشم  لخاد  نآ  رد  دـینک و  هرانک  امـش  دوش  رهاظ  تما  نایم  رد  هنتف  نوچ  هک  ینعم  نیا  دومنیم  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نم هب  .دروآ  ملق  رد  یسوموبا  هب  همان  نیا  دومن و  هفوک  هناور  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  دنزرف  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا 
لصا رد  تسا  باوص  هک  نآ  هار  زا  تسوت ، ررض  مه  تسوت و  عفن  مه  ینعی  .تسوت  رب  تسوت و  يارب  نآ  هک  ینخس  وت  زا  دیـسر 
لوسر ترـضح  زا  نآ  تیاور  باوـص و  نآ  زا  هراـنک  هنتف و  زا  رذـح  هک  اریز  تسا  ار  وا  هک  يدوـصقم  رد  تسا  اـطخ  شیوـخ و 

زا لـهاج  یـسوموبا  دوب و  هنتف  عفر  هک  دوـبن  هنتف  لـمج  لـها  اـب  ترـضح  نآ  برح  نکیلو  تسا  قـح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوخ دـساف  ریمـض  رد  ههبـش  نآ  شقن  تشادـنپ و  یم  هنتف  ارنآ  قح  زا  فارحنا  عـبط و  ياوـه  تفرعم و  روـصق  تریـصب و  فـعض 

رد دوب  عفان  ار  وا  دومنیم  باوص  رهاـظ  يور  زا  دـنچ  ره  هفوک  لـها  تحیـصن  ماـقم  رد  تفگیم  وا  هک  اهنخـس  نآ  سپ  تشاـگنیم ،
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نخس نآ  رد  یـسوموبا  هکنآ  تاراما  زا  یکی  .دوب و  ترخآ  ایند و  رد  وا  تبوقع  ررـض و  بجوتـسم  دوب و  رود  باوص  زا  تقیقح 
وا لـعف  اـضیا  .تسا و  میکحت  هیـضق  هلمج  نآ  زا  دـش ، رهاـظ  نآ  زا  دـعب  وا  زا  هک  تسا  یلاـعفا  قح  بلاـط  هن  دوب  ضرغ  بحاـص 

هنتف رب  مالـسا  هفیلخ  ناناملـسم و  رما  هاگره  تشاد ، یمن  زاب  تموکح  لمع و  زا  تسد  تقو  نانچ  رد  دوخ  هک  دوب  وا  لوق  ضقانم 
مالسا هفیلخ  بناج  زا  ندومن و  تموکح  هب  مایق  دشاب  اور  هنوگچ  ار  وا  مزال  لازتعا  بجاو و  نآ  زا  رذح  دشاب و  ینتبم  تلالـض  و 

زا ار  مدرم  تسنادـیم  هفوک  مکاح  ترـضح  نآ  بناج  زا  ار  دوخ  هکنآ  اب  لقع  یب  قمحا  نآ  هلمجلاب  .ندوب و  لماع  وا  ياـضر  یب 
هنتف ههبـش و  رد  ار  دوخ  ندـش و  لـخاد  راـک  نآ  رد  تسا  ررـض  هچ  ار  هفوـک  لـها  ار و  وا  هکنآ  شداـقتعا  دوـب و  عناـم  وا  تناـعا 

تـسدب تیار  ترـضح  نآ  لـمج  زور  دـنیوگ : .تسا و  هتفـشآ  ناملـسم  راـک  هک  مغ  هچ  ار  وا  تسا ، هتخپ  وا  ناـن  نوچ  ندـنکفا ،
( کحیو  ) تفگ دـشاب  هنتف  گنج  نیا  هک  مسرت  یم  تفگ : دوب  ددرتم  درک و  یمن  تئرج  وا  نک  هلمح  تفگ : داد و  هیفنح  دـمحم 

دوخ نماد  رادرب  وت  رب  نم  لوسر  دیامن  مودق  هاگره  سپ  .نومضم  نیا  هب  بیرق  ای  تسا  وا  قیاس  دیاق و  وت  ردپ  هک  دشاب  هنتف  نوچ 
رادرب و هفوک  زا  فرـصت  تسد  ینعی  .دوخ  خاروس  زا  يآ  نوریب  نزرب و  نماد  دـنبرد و  ناـیم  ینعی  .ار  دوـخ  رازا  نک  تخـس  ار و 
ار نانآ  زیگنارب  ناوخب و  يدیدرگ و  ملاس  هدوسآ و  يدیزخ و  رد  خاروس  هب  هابور  وچمه  يرادـنپ  هن  هن ، نوریب  اجنآ  زا  تماقا  ياپ 

تـسین هنتف  نیا  هک  یتسناد  ینعی  .قح  نیقی و  رب  يدـش  تباث  يدرک و  ققحم  رگا  سپ  نک  عمج  ار  دوخ  نارای  ینعی  .دـناوت  اـب  هک 
نم  ) زا دارم  دـناوت  یم  ور و  يراـنک  ریگرب و  تسد  رگـشل  هفوک و  زا  وش و  رود  سپ  يدـش  لدـیب  يدیـسرت  رگا  وـش و  هناور  سپ 

وش و رود  دوخ  ـالا  و  يآ ، نم  يوس  قحب  يدـش  فراـع  وت  رگا  رآ  نوریب  نک و  عمج  ار  رگـشل  ینعی  .دـشاب  هفوک  رگـشل  کـعم )
هدمآ هک  ادـخ  هب  مسق  .تسا و  نیا  حـصا  تسا و  هدوب  دـعقاف ) ( ) دـعباف  ) ياجب ینارحب  خیـش  هخـسن  رد  رگم  نک و  هناور  ار  رکـشل 
هدرک اهر  یـشاب ، اج  ره  دنرآ  گنچب  ارت  ات  متـسرفب  سک  ای  میآ ، وت  رـس  رب  منامن ، لفاغ  .منارذگن  وت  زا  ینعی  .یـشاب  اج  ره  يوش 

ار وت  ینعی  .دنیوگ  لثم  لباقم  رد  مالک  نیا  .تا  هتخادگان  اب  تا  هتخادگ  و  تدساف ، ظیلغ  ریش  اب  وت  هکسم  ددرگ  هتخیمآ  ات  يوشن 
ات .مزیماـیب و  ملا  هب  ار  تتمعن  مغب و  ار  ترورـس  تلذـمب و  ار  تتزع  منک ، هتخیمآ  ترودـکب  وـت  یفاـص  لاوـحا  منک و  رب  ریز و  و 

شیپ زا  ابلاغ  صخش  یشابن و  نمیا  چیه  ینعی  .دوخ  سپ  زا  وت  رذح  وچمه  دوخ  شیپ  زا  ینک  رذح  یباین و  نتـسشن  تصرف  هکنآ 
يراـک عقوم  نیا  تسین  دـسرتب و  زین  يور  شیپ  زا  دـسر  تیاـغب  فوخ  نوچ  و  دراد ، تشپ  سپ  زا  فوخ  تسا و  نمیا  دوخ  يور 

مار وا  راوشد  و  ندش ، دیاب  وا  رتش  راوس  تسا  میظع  هعقاو  گرزب و  یئالب  نیا  نکیلو  يرادنپیم ، يراد و  دیما  وت  هک  راوخ  ناسآ و 
ار ناتـسگنس  تشرد  هار  نیا  ندرب و  راب  ریز  ار  شکرـس  رتش  نیا  دـیاب  راچان  ینعی  .نتخاس  ناسآ  راومه و  وا  ناتـسهوک  و  ندرک ،

درخ دـنب  هب  نک و  طبـض  سپ  .تسین  اج  هب  نآ  نتفرگ  ناسآ  تسین و  اور  لفاغت  راـک  نیا  زا  هکنیا  ضرغ  ندرک و  ناـسآ  راومه و 
سپ نیبب  دوخ  راک  حالـص  و  شیدنا ، کین  دوخ  راک  رد  ینعی  .ار  دوخ  هرهب  بیـصن و  ریگارف  ار و  دوخ  راک  وش  کلام  و  ار ، دوخ 

رد هن  و  یگداـشگ ، یخارف و  يوـس  هب  هن  وـش ، رود  سپ  يوـش ، لـخاد  راـک  نیا  رد  هـک  يرادـن  تـسود  يرامـش و  شوخاـن  رگا 
راـک نیا  هک  تسا  نآ  روخ  رد  راوازـس و  هک  یباـین  يراگتـسر  دـسرن و  داـشگب  تراـک  هک  وش  رود  ینعی  .يراگتـسر  یـصالخ و 

یب رما  نیا  هک  تسا  نآ  یلوا  هلمجلاب  .ینالف و  تسا  اجک  هک  یـسک  دـیوگن  ات  یـشاب  باوخ  رد  وت  دـننک و  تیافک  وت  زا  نارگید 
.تسین اـی  تسه  اـجنیا  وا  هک  دـسرپن  وت  ربخ  یـسک  و  دـشاب ، ناـسکی  اـج  نآ  وت  مدـع  دوجو و  ددرگ و  هتخاـس  وت  روضح  ددـم و 

دندرک و نادحلم  هچنآ  زا  درادن  كاب  دیوگیم و  قح  تسا و  قح  رب  هک  یسک  اب  تسا  قح  فرح  نیا  راکنیا و  هک  ادخ  هب  دنگوس 
.شیوخ رما  رد  تسا  نیقی  رب  وا  هک  دندومنن  تعباتم  ترصن و  ار  وا  دندینادرگ و  قح  زا  هار 

یجیهال
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مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.لمجلا باحصا  برحل  مهبدن  امل  هیلا ، جورخلا  نع  سانلا  هطیبثت  هنع  هغلب  دق  هفوکلا و  یلع  هلماع  وه  يرعشالا و  یسوم  یبا  یلا 

هفوک و رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  زا  دوب  مکاح  وا  يرعـشا و  یـسوموبا  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
رد مالسلا ، هیلع  ریما  يوس  هب  نتفر  نوریب  زا  ار  نامدرم  وا  نتخادنا  قیوعت  هب  وا  لاوحا  زا  مالسلا  هیلع  ریما  هب  دوب  هدیسر  هکنیا  لاح 

تسا یصخش  بقل  رعشا  .دنـشاب و  هشیاع  باحـصا  هک  لمج  باحـصا  اب  ندرک  هبراحم  يارب  زا  ار  ناشیا  دوب  هدناوخ  هک  یماگنه 
.صخش نآ  هب  دنبوسنم  برع  زا  يا  هفئاط  دلوت و  نیح  رد  دوب  وم  بحاص  هک 

.سیق نب  هللادبع  یلا  نینموملاریما ، یلع  هللادبع  نم  »

كرحج و نم  جرخا  كرزئم و  ددـشا  کلیذ و  عفراف  یلوسر ، کیلع  مدـق  اذاف  کیلع ، کل و  وه  لوق  کنع  ینغلب  دـقف  دـعب ، اما 
كرثاخب و كدـبز  طلخی  یتح  كرتت  تنا و ال  ثیح  نیتوتل  هللا  میا  و  دـعباف ! تلـشفت  نا  ذـفناف و  تققحت  ناف  کـعم ، نم  بدـنا 

« .کفلخ نم  كرذحک  کماما ، نم  رذحت  کتدعق و  نع  لجعت  یتح  كدماجب و  کبئاذ 

.سیق رسپ  هللادبع  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  ادخ  هدنب ي  بناج  زا  بوتکم  نیا  ینعی 

وت لاح  زا  نم  هب  دیسر  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  هفوک  لـها  هب  دوب  هتفگ  هک  اریز  تسا ، وت  ررـض  رب  مه )  ) تسا و وـت  عـفن  يارب  زا  مه )  ) نخـس نآ  هک  ینخس 
هک تسا  وا  عفن  رب  شمالک  لوا  سپ  .ار  هلبق  لها  رم  ندرک  هلتاقم  وا  اب  تسین  زیاج  اما  تسا و  حیحص  وا  تعیب  تسا و  امنهار  ماما 
رب دش  دراو  هک  یتقو  رد  سپ  .تسا  قحان  مدرم و  لالضا  هک  تسوا  ررض  رب  شرخآ  تسا و  وا  قح  رب  تفالخ  تماما و  رب  قیدصت 
هک ار  یـسک  ناوخب  وت و  خاروس  زا  ورب  نوریب  ار و  وت  هماج ي  ریز  دنب  دنبب  تخـس  ار و  وت  نماد  نک  دنلب  سپ  نم ، هداتـسرف ي  وت 
زا يدیزرو  ریخات  يدرک و  یتسس  رگا  نم و  يوس  هب  نک  تکرح  سپ  نم ، تعاطا  رب  یـشاب  مدق  تباث  رگا  سپ  وت ، اب  تسا  قفتم 

دوش هتخیمآ  ات  يوش  یمن  هتـشاذگاو  یـشاب و  هک  اج  ره  رد  يوش  هدروآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  .نم و  زا  وش  رود  سپ  نم ، تعاـطا 
وت نتسشن  زا  يوش  هدرک  لیجعت  هکنیا  ات  وت و  همظتنم ي  روما  ددرگ  لتخم  ینعی  .وت  کشخ  اب  وت  هتخادگ ي  وت و  ریش  اب  وت  نغور 

.دشاب ترخآ  باذع  هک  وت  رس  تشپ  زا  وت  ندیسرت  دننام  دشاب ، ایند  تبوقع  هک  وت  يور  شیپ  زا  وت  یسرتب  هکنیا  ات  و 

كرما کلما  کلقع و  لقعاف  اهلبج ، لهسی  اهبعص و  للذی  اهلمج و  بکری  يربکلا ، هیهادلا  اهنکل  وجرت و  یتلا  ینیوهلاب  یه  ام  «و 
و نالف ؟ نیا  لاقیال : یتح  مئان ، تنا  نیفکتل و  يرحلابف  هاجن ، یف  بحر و ال  ریغ  یلا  حـنتف  تهرک  ناف  کظح ، کبیـصن و  ذـخ  و 

« .مالسلا .نودحلملا و  عنص  ام  یلابی  ام  قحم و  عم  قحل  هنا  هللا 

دیاب هک  تسا  گرزب  هثداح ي  هنتف  نآ  نکیلو  وت ، يا  هدرک  نامگ  هک  ینانچنآ  ناسآ  هنتف ي  لمج  باحـصا  هنتف ي  تسین  ینعی و 
مهف لامک  نک  مهف  ار و  شراومهان  ناتسهوک  دوش  هدینادرگ  راومه  ار و  شراوشد  دوش  هدرک  ناسآ  ار و  شدیادش  رتش  دش  راوس 
داهج رد  یشاب  تبغر  یب  يراد و  تهارک  رگا  سپ  ندرک ، داهج  زا  ار  وت  ظح  ار و  وت  بیصن  رادرب  ار و  وت  راک  وش  کلام  ار و  وت 
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وت هکنیا  تسا  راوازس  هنیآ  ره  دشابن و  نآ  رد  يراگتـسر  تاجن و  دشاب و  هتـشادن  تعـسو  هک  ییاج  يوس  هب  وش  رود  سپ  ندرک ،
هب دنگوس  سک و  نالف  تساجک  رد  هک  دوشن  هتفگ  هکنیا  ات  یـشاب ، لفاغ  وت  هکنآ  لاح  داهج و  نیا  تفلک  زا  يوش  هدرک  تیافک 
یم هک  يراک  زا  درادن  یکاب  یتالابم و  قح و  بحاص  هفیلخ ي  ماما و  اب  تسا  بجاو  تسا و  قح  داهج  نآ  هک  قیقحت  هب  هک  ادخ 

.مالسلاو .مالسا  نید  زا  ناگدننک  لودع  نادحلم و  دننک 

یئوخ

( دـبزلا ، ) راشحلا نم  اهوحن  هیحلا و  بقث  مضلاب : رحجلا ) ، ) هدـعقا هلقثا و  يا  رمالا  نع  هطبث  لاقی : نبجلاب  مهـسبح  مهطبثف :) : ) هغللا
لیقث يا  سفنلا  رثاـخ  لـجر  دتـشا و  نخث و  ینعمب  لـتق  باـب  نم  هروـثخ  نبللا  رثـخ ) ، ) نلبللا نم  ضخملاـب  جرختـسی  اـم  مضلاـب :

: کل وه  اضیا ، فطعلا  هیف  لمتحی  هدـعب و  ام  اذـک  فانیتسالا و  لمتحی  هیلاح و  هلمج  هفوکلا : یلع  هلماع  وه  و  بارعـالا : .نالـسک 
وه يا و  هدـعب  هریدـقتب  وه  یلع  افطع  نوکی  نا  نکمی  کل و  یلع  فوطعم  رقتـسم  فرظ  کیلع : و  لاق ، هلوقل  هفـص  هیمـسا  هلمج 
ام یمـسق و  وه  فوذـحم و  ربخل  ءدـتبم  وه  مسق و  هللا : میا  كررـض ، یلع  نوکی  هنوکلاح  هلوق  هنا  ینعملا  هیلاح و  نوکتف  کـیلع 

ناک یـسومابا  نا  کیلع ) کل و  وه   ) هلوقب دارملا  رـصم :) ص 246 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاـق  ینعملا : .مسقلا  باوج  هدـعب 
.لطاب هضعب  قح و  هضعب  لوقلا  اذه  هلبقلا ، لهال  هعم  لاتقلا  زوجی  هنا ال  الا  هحیحـص  هتعیب  و  يده ، ماما  ایلع  نا  هفوکلا : لهال  لوقی 

نبا هنع  لاق  امل  هعم  لاتقلا  هزیوجت  مدع  لطابلا  ضعبلا  هتعیب و  هحص  هتماماب و  هقیدصت  هنم  قحلا  ضعبلا  نا  همالک  نم  رهاظلا  لوقا :
هنتفلا و نع  دوعقلا  بوجو  نمـضتی  ارابخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يوری  اـهیف و  ماـیقلا  زوجی  ـالف  هنتف  اـهنا  لوقی : و   ) مثیم

هنم مهف  و  هنع ، سانلا  دوعق  ـالا  کلذـب  دـصقی  مل  هنا  همه  نم  اـمولعم  ناـک  - 1 هوجو ، نم  هیلع  وه  و  لاـق : نا  یلا  اـهیفلا -) زتعـالا 
دیوی و  لوقا : .هرخالا  یف  یلاعت  هللا  نم  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هبوقعلا  هرـضمب  هیلع  دئاع  وه  هقیقحلا و  یف  نیدلل  نالذخ  وه  و  کلذ ،
هاوقت هرهاظل  هفالخلاب  هباختنا  یلا  نولیمی  نیذـلا  نم  رمع و  نب  هللا  دـبعب  نیدـقتعملا  نم  هنا  نم  یـسوم  یبا  لاح  یف  لیق  اـم  کـلذ 

هباحـصلا رابک  نم  عمج  هعبت  هعیابی و  مل  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  لزتعا  دق  نیدـهزتملا و  رثکاک  قحلا  قیقحت  نع  يراعلا  دـماجلا 
هودعل و رـصن  هتیالو و  دضع  یف  تف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع مهلازتعا  ناک  و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  صاع و  نب  ورمع  دیز و  نب  هماساک 

یلع ناک  امل  هنا  .مثیم 2 - نبا  لاق  و  دعب ، امیف  نیمکحلا  هیـضق  یف  هرهوج  یـسوموبا  رهظا  و  کلذ ، دـعب  اوقحل و  دـق  هیواعم و  وه 
یف هنا  .هرضملاب 3 - لئاقلا  یلع  دئاع  لهجلاب  لوقلا  هترصن و  نم  بجی  ام  هلاحب و  الهج  هنع  یـسوم  یبا  طیبثت  ناک  هبرح  یف  قحلا 

دوعقلا بجی  هنا  یـضتقی  اربخ  يور  هنتفلا و  نمز  یف  مهتکراـشم  ساـنلا و  عم  لوخدـلا  نع  یهن  هنـال  هضرغل  ضقاـنم  لوقلا  کـلذ 
هیالولل هیدـصت  نا  لاقی  نا  حـضوالا  و  لوقا : .هل  هیلع ال  ناکف  ضقانتم ، کلذ  هیالولا و  یلع  تفاهتی  اریما  ناـک  هنا  عم  ذـئنیح  مهنع 

هنتفلا یف  لوخد  هلاحلا  هذه  یف 

یضتقی هتعیب  هحص  هتماماب و  هفارتعا  نا  یلا  افاضم  اروف  لمعلا  نع  هلزعلا  ءافعتسالا و  هیلع  مزل  لقن  امب  دقتعا  ولف  سانلل  هسایس  اهنال 
هلبقلا و لها  نم  نیفلاخملا  ناب  هیلع  هعم  لاتقلا  یلع  یهنلا  یلع  دمتعا  هنا  عم  دانتـسا  ياب  هعم  فالخلل  ینعم  الف  هیلع  هتعاط  بوجو 

تغب ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و   ) یلاعت هللا  لاق  امک  نآرقلا  یف  عورـشم  هنتفلا  عمقل  هلبقلا  لها  عم  لاتقلا 
اـهتعیب و ریبزلا  هحلط و  ثکن  نم  مظعا  یغب  يا ، و  تارجحلا ) هللا 9 - رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدـحا 

عفراف : ) هلوقب هب  قاحللا  هعم و  نم  هفوکلا و  نم  جورخلاب  رمالا  هیلع  ددش  دـق  و  مالـسلا !؟) هیلع   ) یلع فالخ  یلع  عومجلا  امهعمج 
: هلوقب قافنلا  کشلا و  نم  هبلق  یف  ام  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  کعم .) نم  بدنا  و  كرحج ، نم  جرخا  كرزئم و  ددشا  کلیذ و 
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نیتوتل هللا  میا  و  : ) هلوقب هبقاعلا  ءوس  نم  هعم  هفالخ  هیلا  لووی  ام  یلا  مالسلا ) هیلع   ) ههبن مث  دعباف .) تلشفت  نا  ذفناف و  تققحت  ناف  )
کلوق یلا و  جورخلا  نع  هفوکلا  لها  طیبثت  هبارتسالا و  کشلا و  یلع  تمقا  نا  هانعم  یلزتعملا : حراشلا  لاق  خـلا .) تنا - ثیح  نم 

یف متنا  مکنیتاتل و  مکفویس ، اورسکا  مکتویب و  اومزلا  و  هحلط ، عم  یلع و ال  عم  فیسلا ال  لس  مکل  لحی  ال  مهل ،

نم مکماما و  نم  نافیـس  مکیلع  عمتجیف  زاـجحلا  هنیدـملا و  لـهاب  نحن  مکنیتاـن  هحلط و  عم  هرـصبلا  لـها  هفوکلاـب  لـها  مکلزاـنم 
لوقت كرثاخب :) كدبز  طلخی  یتح  كرتت  و ال  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق حرـش  یف  لاق  و  خلا .- يربکلا - هیهادلا  کلذ  نوکتف  مکفلخ 

و ظیلغلا ، نبللا  رثاخلا  و  هدماجب ، هبئاذ  تطلخ  یتح  کلذک  و  هرثاخب ، هدبز  تطلخ  یتح  هتبرض  دقل  هتنخثا : یتح  هتبرض  اذا  لجرلل 
و اهنم ، ظلغ  فثک و  امب  هطالخا  نم  فطل  قد و  ام  تطلخ  کناک  تنک  ابرـض  ناسنالا  تنخثا  اذاف  هتوفـص  نبللا و  هصالخ  دـبزلا 

اـصخش هل  باطخلا  نا  ثیح  و  لوقا : .خلا  كرما - نم  مظتنم  نالا  وه  ام  نبرطـضیل  و  نطلختل ، کلاح و  ندسفتل  هانعم  لثم و  اذـه 
قدـصی ثیح  هنا  دوصقملا  نیفـص و  یف  امکح  هباختنا  نم  هیلع  یتای  امیف  هلاـح  نع  راـبخالا  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم نوکی  نا  نکمی 

ءوس رهظیف  نیفـص  یف  هموکحلاب  ءـالتبالا  هیلع  یتایـس  مهتحلـصم  نع  عافدـلا  هجحب  هترـصن  نم  هفوکلا  لـها  عنمی  هتماـما و  ارهاـظ 
هفوک و نم  رارفلا  یف  لجعیف  هیواعم  یلا  مهمیلست  مامالا و  لزع  راهظا  یف  هفوکلا  لهاب  هتنایخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هبـسنلاب  هتدیقع 

يذلا بتکلا  ثلاث  باتکلا  اذه  نا  خیراوتلا  ضعب  نم  رهظی  دق  .هعم و  صاع  نب  ورمع  هعدخب  هبکترا  امل  هترخآ  هایند و  نم  رذـحی 
الا یف  غلبا  ورصا  يرعشالا و  یسوم  یبا  یلا  ع )  ) اهبتک

هفوکلا و هیالو  نع  مالسلا ) هیلع   ) هلزع یتح  هرباکملا  راکنالا و  یلع  .رصا  يرعشالا  یـسوموبا  نکل  و  رئاثلا ، ودعلا  عفدل  هنم  هناعتس 
رد هفوک  رب  دوب  ترـضحنآ  رازگراک  هک  تشاگن  يرعـشا  یـسوموباب  هک  تسیا  همان  نیا  همجرتلا : .رتشـالا  کـلام  دـیب  هلزع  يرجا 
اب گنج  يارب  ار  اهنآ  نوچ  دراد  یمزاب  ترـضحنآ  توعد  تباجا  زا  ار  هفوک  مدرم  یـسوموبا  دیـسر  شرازگ  ترـضحناب  هکیلاـح 
وت زا  نمب  هک  یتـسار  دـعب ، اـما  .سیق  نب  هللادـبع  يوسب  ناـنمومریما  یلع  ادـخ  هدـنب  فرط  زا  هدوب : هدرک  توعد  لـمج  باحـصا 
نز الاب  نماد  گنرد  یب  دسر  رد  وتب  کنیا  نم  کیپ  هداتسرف و  نوچ  تسا ، وت  نایز  رب  تسا و  وت  نآ  زا  هک  تسا  هدیسر  يراتفگ 
رگا نک و  يرجم  ارنآ  یتفایرد  ار  قح  رگا  نک  راضحا  ياراد  دوخ  اب  هکنآ  ره  يآ و  ردـب  تخاروس  زا  دـنبرب و  گنت  ار  ترمک  و 

یـشاب اجک  ره  یـشاب و  هچ  ره  دنگوس  ادخب  وش ، رود  رذگرد و  دوخ  بصنم  زا  یتخاب  یکاکـش  درن  یتخاس و  دوخ  هویـش  یتسس 
ناهن دنزیمآ و  مهب  تکشخ  رت و  دنزیمآرد و  مهب  تناوختسا  تشوگ و  ات  يوشن  اهر  دنیآ و  تلابندب  يوش و  يراتفرگ  شوختـسد 

زا هکنانوچ  یسارهب  دشاب  تربارب  رد  هکنآ  زا  يوش و  ردنا  باتش  رد  تسشنزاب  يریگ و  هرانک  زا  هکنیا  ات  ددرگ و  ادیوه  تنایع  و 
نیرتـگرزب هکلب  تسین  ناـسآ  يراودـیما  هچناـنچ  وـت  يارب  دـماشیپ  نیا  .یـسارهب  تسا  وـت  درگیپ  دـشاب و  ترـس  تـشپ  رد  هـکنآ 

دوخ .دومن  فاـص  ار  شهوک  هندرگ و  درک و  راوـمه  ار  شیراوـشد  تسـشنرب و  شبکرم  رب  دـیاب  هک  تسا  يراوـشد  يراـتفرگ و 
یبایماک و یب  دـماشوخ و  یب  رود ، وش  رود  یهاوخن  رگا  و  بایرد ، ار  دوخ  هرهب ي  شاـب و  هتـشاد  ار  دوخ  ریگ و  راـکب  ار  شیوخ 

هدرپس یشومارف  تسدب  هکنآ  ات  دنیامن  تیافک  ارت  راک  دننک و  ءافیا  ارت  هفیظو  نارگید  اققحم  یـشاب  باوخ  رد  هک  وت  يراگتـسر ،
نادـحلم هک  درادـن  یکاـب  تسا و  رادـقچ  تسدـب  تـسا و  قـح  هار  نـیا  هـک  دـنگوس  ادـخب  تساـجک ؟ ینـالف  دـنیوگن : يوـش و 

.مالسلاو دننک ، يزاب  هچ  سانشنادخ 

يرتشوش
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یلع لزع  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف هفوکلا ) یلع  هلماع  وه  يرعـشالا و  یـسوم  یبا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باـتک  نم  و   ) فنـصلا لوق 
يرعـشالا وه  یـسوم و  یبا  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) الخ نادـلبلا  نع  نامثع  لاـمع  مالـسلا ) هیلع  )

مهبدـن اـمل  هیلا  جورخلا  و   ) .طـلغ یلع ) (: ) هیرـصملا  ) یف و  نع ) ساـنلا   ) .هفیقوت يا : هطیبـثت ) هنع  هغلب  دـق  و   ) .هرقاـف رتشـالا ، هملک 
.هخـسنلا و نم  طقـس  هلعل  و  مهبدن ) امل   ) هلمج مثیم :) نبا   ) یف سیل  نکلو  دیدحلا ) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذکه  لمجلا ) برحل 

(- مالـسلا هیلع   ) هیلا کلذ  یمنف  هنتف ، یه  امنا  لاق : مهطبثف و  یـسومابا - مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتاک  امل  جورملا :)  ) یفف ناـک  فیک 
انموی لوا  اذه  امف  اروحدم ، امووذم  کئاحلا  نبای  انلمع  لزتعا  : ) یسوم یبا  یلا  بتک  يراصنالا و  بعک  نب  هظرق  هفوکلا  یلع  یلو 

، سانلا رافنتسال  هفوکلا  رکب  یبا  نب  دمحم  رفعج و  نب  دمحم  مدق  قاحسا : نب  دمحم  نع  و  تاینه .) تانهل و  اهیف  کل  نا  و  کنم ،
لیبس اما  مهل : لاقف  یلع ، یلا  نیلجرلا  نیذـه  عم  جورخلا  یف  کـیارب  اـنیلع  رـشا  هل : اولاـقف  ـالیل  یـسوم  یبا  یلع  مهنم  موق  لخدـف 
لاقف هل ، اظلغاف  کلذ  امهغلب  و  جورخلا ، نم  هفوکلا  لها  کلذـب  عنمف  .امهعم  اوصخـشاف  ایندـلا  لیبس  اما  و  مکتویب ، اومزلاف  هرخـالا 
ءافلخ  ) هلثم و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   … ) اـمکقانعا یقنع و  یلع و  قنع  یفا  ناـمثع  هعیب  نا  اـمهل :

یبا یلا  هبتع  نب  مشاـه  هذـبرلا  نم  ثعب  ع )  ) اـیلع نا  فنخم : یبا  نع  .رکب و  یبا  نب  دـمحم  اراـمع و  ثعب  لاـق : هنا  ـالا  هبیتـق ) نبا 
یتعیش اولتق  یتعیب و  اوثکن  موق  یلا  اوهجوتیل  نیملسملا  نم  کلبق  نم  یلا  صخشتل  امشاه  کیلا  تثعب  دق  ینا  هیلا : بتک  و  یـسوم ،

مل و  هیف ، تنا  يذلا  رصملا  کلوا  مل  یناف  کیلا ، مدقی  نیح  هعم  یلا  سانلاب  صخـشاف  میظعلا ، ثدحلا  اذه  مالـسالا  یف  اوثدحا  و 
مشاه ثعبف  فنخم : یبا  نع  .راصتخا و  عم  يربطلا  هاور  .رمالا و  اذه  یلع  يراصنا  و  قحلا ، یلع  یناوعا  نم  نوکتل  الا  هیلع  كرقا 

یلع کـباتکب  تمدـق  ینا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هیلا هعم  بتک  و  هذـبرلاب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هفیلخ  نب  لـحملا  هفوکلا  نم  هبتع  نب 
هیلا و رکب  یبا  نب  دمحم  سابع و  نبا  ع )  ) ثعبف .لتقلاب  ینفوخ  نجـسلاب و  ینددـهتف  نانـشلا ، لغلا و  رهاظ  دولا ، دـیعب  قاشم  يرما 
هل هللا  کلعجی  مل  يذـلا  رمالا  اذـه  نم  كدـعب  نا  يرال  تنک  ینا  هللا  وف  هیبا ، ریا  ضاع  ای  کئاحلا  نبای  دـعب  اما  هیلا : اـمهعم  بتک 

رصملا امهلخف و  رکب  یبا  نبا  سابع و  نبا  کیلا  تثعب  دق  و  یلع ، زازتبالا  يرما و  در  نم  کعنمیس  ابیصن ، هیف  کل  لعج  و ال  الها ،
انلمع لزتعا  و  هلها ، و 

ارهظ اذاف  نینئاخلا ،) دـیک  يدـهی  هللا ال  نا  ءاوس … ( ، یلع  كاذـبانی  نا  یلع  امهترما  دـق  یناف  الا  تلعف و  ناـف  اروحدـم ، امووذـم 
لمجلا یف  نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) .هبقاعلا ءاجرب  لمع  هعیبلاب و  یفو  همعنلا و  رکش  نم  یلع  مالسلا  و  ابرا ، ابرا  كاعطق  کیلع 

یبا یلا  هعم  بتک  اریما و  هظرق  ثعب  و  ساـنلا ، نارفنتـسی  اراـمع  و  ع )  ) نسحلا ثعب  لاـق : هـنا  ـالا  يربـطلا  هاور  و  نوثکاـنلا ) مـه  و 
تثعب دق  و  يرما ، در  نم  کعنمیعـس  ابیـصن ، هنم  کل  یلاعت  هللا  لعجی  مل  يذلا  رمالا  اذه  نع  کبوزع  نا  يرا  تنک  دـقف  یـسوم :

نا هترما  دـق  یناف  لعفت  مل  ناف  اروحدـم ، امووذـم  انلمع  لزتعاف  رـصملا ، یلع  ایلاو  هطرق  تثعب  و  سانلا ، نارفنتـسی  اراـمع  نسحلا و 
یبا نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  نینموملاریما ) یلع  هللادبع  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ابارآ  کعطقی  نا  کب  رفظف  هتذبان  ناف  كذبانی 
لوق کنع  ینغلب  دقف  دعب  اما   ) .يرعـشالا یـسوموبا  وه  و  سیق ) نب  هللادبع  یلا  (. ) یلع  ) هملک مثیم :) نبا   ) یف سیل  نکلو  دیدحلا )

هنا ال الا  هحیحص ، هتعیب  يده و  ماما  ایلع  نا  هفوکلا : لهال  لوقی  ناک  یـسومابا  نا  هب  دارا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  کیلع .) کل و  وه 
نا ـالوا  ملعی  ملف  مولعم ، ریغ  رکذ  اـم  دارملا  نوک  تلق : .لـطاب  هضعب  قح و  هضعب  لوـقلا  اذـه  و  هلبقلا ، لـها  عـم  هعم  لاـتقلا  زوـجی 

، هتموکح یلع  هرقی  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناب  هعدخ  سابع  نبا  نا  هلمج :)  ) یف دیفملا  يور  امنا  و  هیلا ، بسن  ام  لاق  یسومابا 
، امهعم جرخا  انا  ارامع و  و  ع )  ) نسحلا کنبا  هفوکلا  یلا  ثعبا  مالسلا :) هیلع   ) هل لاق  سابع  نبا  نا  يورف  .سانلا  نم  هل  هعیبلا  ذخاف 

یف نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) .تئـش ام  لعفا  هل : الاقف  انتجاح ، انکردا  هب  انقفر  اذاـف  قاـع ، یـسومابا  نا  اـمهل : لاـق  اولـصو  اـملف 
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یلا كریصم  و  هلوسر ، هللا و  هعاط  یلا  کتعرـس  نم  نظی  امل  کیلا  انلـسرا  ع )  ) ایلع نا  یـسوم : یبال  لاقف  نوثکانلا ) مه  لمجلا و 
.کنع یـضری  کلمع و  یلع  كرقی  سانلا  عیابت  نا  کل : لوقی  مالـسالا و  یف  هتقباس  هلـضف و  تملع  دـق  و  تیبلا ، لـها  اـنبحا  اـم 

کل و لوق   ) هناب هنع  ریبعتلا  هحـص  ملعی  مل  هیلا ، بسن  ام  تبث  ول  هنا  ایناث : .لزن و  مث  مالـسلا ) هیلع   ) هل عیابف  ربنملا  دعـص  عدـخناف و 
هیلوسرل لاق  یـسومابا  نا  فنخموبا : هبیتق و  نبا  يورف  کل .) کیلع ال  وه  لوق  : ) لصالا نا  و  اـفیرحت ، هیاورلا  یف  لـعل  و  کـیلع ،)

هل هرـصن  همزال  .نامثع و  هلتق  نم  دحاب  ادبن  انک  ام  الاتق  اندرا  ول  اناب  رفعج : نب  دـمحم  ارامع و  رکب و  یبا  نب  دـمحم  مالـسلا ) هیلع  )
هیلع هلوق  نوکیف  هنع  مالسلا ) هیلع   ) هلازتعا و  نامثع ، لتق  یف  مهتلاخدب  هفارتعال  هشیاع  ریبزلا و  هحلط و  عم  هبرح  یف  مالـسلا ) هیلع  )

هللا یلـص   ) یبنلا لوق  رتاوتملا  نم  نا  عم  رامع ، لتق  هیلح  مزلتـسی  هلوق  ناب  هل ، هیلع ال  كاذ  هلوق  ناب  لاقی : ناـب  اـضیا  نکمیا  .هل  ـال 
نا هفوکلا  لها  ای  لاق : ارامع  نا  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف .هلالج و  یلع  اعمجم  هنوک  نع  الضف  هیغابلا ،) هئفلا  هلتقت  رامع  (: ) هلآ هیلع و 

اولعج دـق  و  کلذ ، نورکنی  و ال  سانلا ، یلا  هلتق  نم  نورذـتعی  نامثع ال  هلتق  نا  انوابنا ، مکیلا  تهتنا  دـقف  انروما  مکنع  تباغ  ناـک 
و رما ، نم  رخآ  نعط و  نم  لوا  اناک  ریبزلا  هحلط و  نا  و  تاما ، نم  تاما  ییحا و  نم  هللا  ییحا  هبف  مهیجاحم ، نیب  مهنیب و  هللا  باتک 

ریغ نم  امهتعیب  اثکن  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) هالما ام  اـمهاطخا  اـملف  ع ،)  ) اـیلع عیاـب  نم  لوا  اـناک 
ربنملا و یـسوموبا  دعـص  امل  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یفف .هیلع  هلک  هلوق  نوک  رامع  نیب  دق  هل و  یـسوم  یبا  نم  ناک  لوق  يا  .ثدـح و 

هیدوا نا  یلع  اقح  مکل  نا  و  هبحـصی ، مل  نمم  هلوسر  هللااب و  ملعا  نطاوملا  یف  هوبحـص  نیذـلا  دـمحم  باحـصا  نا  سانلا  اهیا  لاق :
نم ریخ  یعاـسلا  و  یعاـسلا ، نم  ریخ  اـهیف  مئاـقلا  و  مئاـقلا ، نم  ریخ  دـعاقلا  و  ناـظقیلا ، نم  ریخ  اـهیف  مئاـنلا  هنتفلا  هذـه  نا  مـکیلا ،

نیتاه یلا  صوخـشلا  نع  مکاهنی  یـسومابا  نا  سانلا  اـهیا  لاـق : راـمع و  ماـق  هنتفلا ، هذـه  یلجنت  یتح  مکفویـس  اودـمغاف  بکارلا ،
امهنیب اوحلصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و  : ) لجوزع لاق  لاق - امب  هدابع  نم  هللا  یـضر  لاق و ال  امیف  قدص  ام  و  نیتعامجلا -

لاق و  اوطـسقا ) …  لدعلاب و  امهنیب  اوحلـصاف  تءاف  ناف  هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف 
یف اوسلجی  نا  نم  یـسوموبا  رکذ  اـمب  هداـبع  نم  ضری  ملف  هلک هللا ،) …  نیدـلا  نوکی  هنتف و  نوـکت  ـال  یتـح  مهولتاـق  و  : ) یلاـعت

یلوا نم  اورظنا  و  مهججح ، نم  اوعمـسا  نیتعامجلا و  نیتاه  یلا  انعم  اوریـسف  ضعب - ءامد  مهـضعب  کفـسیف  سانلا  اولخی  مهتویب و 
هئفلا یلا  مترظن  ضعب  یلع  مهـضعب  یغب  نا  و  یلاعت ، هللا  قح  متیـضق  دق  نیروجام و  متعجر  مهرما  هللا  حلـصا  ناف  هوعبتاف ، هرـصنلاب 

یناویخلا ریخ  دـبع  هلک  هلوق  یـسوم  یبا  یلع  در  کلذـک  .مکیلع و  ضرتفا  مترما و  امک  هللا  رما  یلا  یفت ء  یتح  مهولتاقف  هیغاـبلا ،
کل و وم  لوق  : ) فنـصملا هیاور  تحـص  ول  و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) .قباسلا ناونعلا  یف  رم  امک 

هـصاخ هل  هلاق  ناظقیلا ، نم  ریخ  اهیف  مئانلا  هنتفلا  هذـه  نا  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هلقن  ام  نا  یلع  لومحمف  کیلع ،)
مل ورمع  نبا  دعـسک و  امئان  نیثکانلا  هنتف  یف  ناـک  نم  هل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف هنع ، هفارحناـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هملعل
هل دهشی  و  مالـسلا .) هیلع   ) هنع سانلا  لذخب  المئاق  ناک  يذلا  یـسوم  یبا  نم  ریخ  هارـصنی ، مل  امک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا سانلا  الذخی 

اهیف تنا  لوقیف : نتفلا  رکذی  سمالاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عمسا  یناک  لاق : ربنملا و  یـسوموبا  دعـص  امل  : ) فنخم یبا  هیاور 
مزلاف هجحلا ، کیلع  ذختا  كدحو و  کلذب  كانع  امناف  اقداص  تنک  نا  هل : لاق  رامع و  ماق  لاق - نا  یلا  ادـعاق -  کنم  ریخ  امئان 

و یمس - نم  مهیف  هل  یمـس  و  نیثکانلا - لاتلقب  ایلع  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  دهـشا  ینا  اما  هنتفلا ، یف  نلخدت  کتیب و ال 
لوخدلا نم  كرذح  كدحو و  كاهن  امنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ادوهـش  کل  نمیقال  تئـش  نا  و  نیطـساقلا ، لاتقب  هرما 

مث هدحاج  هبلاغ و  نم  هللا  بلغ  رامع : هل  لاقف  هیلا - هدـی  دـمف  تعمـس - ام  یلع  كدـی  ینطعا  مالـسلا ) هیلع   ) هل لاق  مث  هنتفلا - یف 
کیطع (. ) جورملا  ) نع رم  امک  يراصنالا  بعک  نب  هظرق  هب  دارملا  لعل  و  یلوسر ) مدق  اذاف   ) .ارـصتخم يربطلا  هاور  .لزنف و  هبذج 

لاق كرحج ) نم  جرخاو  (. ) کمیزایح ددـشا  : ) کلوقک كرزئم ) ددـشا  و   ) .کلیذ رمـش  کلوقک  کلیذ ) عفرا  ( ) کلیذ عفراـف 
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هیف تلق : .ابـض  وا  ابلعث  هلعج  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) یـسوم یبا  نع  ضغ  هیانک  دـیدحلا : یبا  نبا 
لاق و  هتغل .) هقف   ) یف یبلاعثلا  هب  حرـص  امک  وکملا  بنرالاک  بلعثلل  یتای  امنا  و  هیحلا ، بضلل و  لب  بلعثلل  تای  مل  رحجلا  نا  الوا :
ضغ هیانک  هنا  نیا  نم  ایناث : اهرحج و  یف  هبضلا  راحجنا  رحجنا  وا  مالـسلا :) هیلع   ) همالک یف  رحجنی و  اهب  بضلا  يرت  و ال  رعاشلا :

(، كرزئم ددـشا  کـلیذ و  عفرا   ) قایـس یف  هنوک  هل  دهـشی  و  مهنماـکم ، یف  يا : مهرحاـجم ) یف  اوـلخد  : ) مهلوـق لـیبق  نم  سیل  و 
.هفوکلا لها  نم  يا : کعم ) نم   ) .هرـصبلا لها  برح  یلا  يا : بدـناف )  ) .هدـعب نا  رمالا و  یف  دـجلاب  رمـالا  ینعم  یف  لـکلا  نوکیف 

اذا يا : ذـقناف ) (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  تققح ) ناـف  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  تققحت ) ناـف  )
اـنرما و نم  دـعباف )  ) .اـقح نوکی  نا  نم  تنبج  تفخ و  يا : تلـشفت ) نا  و   ) .مهیلا بدـنلا  رجاـف  قح  نیثکاـنلا  برح  نا  کـل  نیبت 

مه لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) نکلو دـیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  ثیح ) نم  نیتوتل  هللا  میا  و   ) .انلمع
و كرثاخب )  ) .هضخم لصحت  یتلا  نبللا  هصالخ  دبزلا : و  كدـبز ) طلخی  یتح  كرتت  تنا و ال  (. ) ثیح (: ) مثیم نبا   ) یف نوثکانلا )

امک وه  .هیف و  ریخ  ام ال  دـیدشتلا  مضلاب و  نبللا  دابز  و  دابزلاب ) رثاخلا  طلخا  : ) لثملا یف  حاحـصلا )  ) یف نودـلا ، نبللا  هیقب  رثاـخلا :
ام : ) لثملا یف  حاحـصلا :)  ) یف كدـماجب ) کـبئاذ  و   ) .هنودا رثاـخلا  و  نبللا ، نسحا  هنا  دـبزلا و  ینعمب  داـبزلا  نا  رهاـظلا  ناـف  يرت 

هیلا ع )  ) ثعبف دـعقت ، یتح  لهمت  ـال  يا : کتدـعق )  ) .طـلغ یف ) (: ) هیرـصملا  ) یف و  نع ) لـجعت  یتح  و  (. ) بیذـی ما  رثخیا  يردـی 
، رامع و  ع )  ) نسحلا دـعب  هفوکلا  نایتا  یف  ع )  ) ایلع نذاتـسا  رتشالا  نا  يربطلا : یفف  .همالک  متی  هلهمی  ملف  ربنملا  یلع  ناک  رتشالا و 
وا سلجم  یف  هعامج  اهیف  يری  هلیبقب  رمی  لـعجف ال  مظعـالا ، دجـسملا  یف  ساـنلا  عمتجا  دـق  و  هفوکلا ، لـخد  یتح  لـبقاف  هل  نذاـف 

دجسملا یف  مئاق  یسوموبا  رصقلا و  محتقاف  سانلا  نم  هعامج  یف  رصقلا  یلا  یهتناف  رصقلا ، یلا  ینوعبتا  لوقی : مهاعد و  الا  دجـسم 
یبا ناملغ  انیلع  جرخ  ذا  سانلا  بطاخی  رامع  دجـسملا و  یفل  ینا  هللا  و  یفقثلا : میرموبا  لاق  لاق - نا  یلا  مهطبثی - سانلا و  بطخی 

: رتشالا هب  حاص  رصقلا و  لخدف  یـسوموبا  لزنف  انجرخا - انبرـض و  رـصقلا و  لخد  رتشالا  اذه  یـسومابا  ای  نودانی  نودتـشی  یـسوم 
و امیدق - نیقفانملا  نمل  کنا  هللا  وف  کسفن ، هللا  جرخا  انرـصق ، نم  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) جرخا

نم كرذحک  کماما  نم  رذحت  و   ) .هنع سانلا  فکف  هتجرخا  دـق  ینا  لاق : رتشالا و  مهعنمف  یـسوم ، یبا  عاتم  نوبهتنی  سانلا  لخد 
.هینیع بصن  يذلا  هماما  نم  ال  هاری ، يذلا ال  هفلخ  نم  رذحی  ابلاغ  ناسنالا  ناف  رطخلا ، بابسا  هجوت  لامک  نع  هیانک  وه  و  کفلخ )

دلب نم  فوخلا  هل  لصحی  لب  هدـنع ، نم  هیتای  نمب  هفوخ  رـصحنی  مل  هنع ، نالذـخلا  یف  هیارب  مادا  نا  هنا  یلا  هراشا  هنوک  رهاـظلا  مث 
هنع سانلا  نالذـخ  نم  اهب  قلخت  یتلا  هتلـصخ  يا : یه ) ام  و   ) .هعاتم سانلا  بهن  هددـه  رتشـالا و  هءاـج  اـمل  هنا  تفرع  دـقف  هیف ، وه 
امل یسوموبا  اجر  وجرت ) یتلا   ) .هل سوماقلا )  ) یتح هغللا  بتک  ضرعت  مدع  بیرغلا  نم  و  نوهلا ، ریغـصت  انیوهلاب ) (. ) مالـسلا هیلع  )
یلع وه  ردـقی  یتـح  اـنیه  مالـسلا ) هیلع   ) هرما نوکی  نا  ناـمثع  بصنب  هیما  ینب  یلا  رمـالا  ضیوـفتب  مالـسلا ) هیلع   ) هرما رمع  نوـه 

و  ) .لمجلا لها  نیثکانلا و  مزهیف  اهلمج ) بکری   ) .هدـیدش هدـش  میظع و  رما  يا : يربکلا ) هیهادـلا  اهنکلو  (. ) مالـسلا هیلع   ) هتفلاخم
هیلع  ) هلوـق ینعم  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  اذـه و  .رارفلا  اودارا  یتـح  مهنم  ع )  ) لـتقیف نیطـساقلا ، یف  اـهلبج ) لهـسی  اهبعـص و  لذـی 

لـصفلا  ) هرـصبلا لـها  مکلزاـنم  یف  متنا  مکنیتاـیل و  هفوکلا ، لـها  طـیبثت  یلع  تمقا  نا  تنا ) ثیح  نم  نیتوتل  هللا  میا  و  (: ) مالـسلا
مکماـما و نم  نافیـس  مکیلع  عمتجیف  هنیدـملا  لـهاب  نحن  مکنیتاـن  و  هحلط ، عـم  نوثکاـنلا ) مه  لـمجلا و  یف  نوثـالثلا - دـحاولا و 
انعم و برحلا  نع  سانلا  عنم  یلع  تمقا  نا  کفلخ ) نم  كرذحک  کماما  نم  رذحت  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق ینعم  و  لاق : .مکفلخ 

هلوق ینعم  و  لاق : مکنم .) …  لفسا  نم  مکقوف و  نم  مکواج  ذا  : ) یلاعت لاق  امک  نوکتف  هنیدملا  لها  وهرـصبلا  لها  کیتای  مهعم ،
هناف بعص  رما  هفوکلا  نیبناجلا  نم  شویجلا  دصق  يا  اذه  نا  لقت  ال  اهلبج ) لهـسی  اهبعـص و  لذی  اهلمج و  بکری  (: ) مالـسلا هیلع  )
لها نحن و  بلطنف  بعصتسملا  اذه  هرـصبلا  لها  هنیدملا و  لها  نبکتریل  لذاختلا ، نم  هفوکلا  لها  یلا  ترـشا  ام  یلع  رمالا  ماد  نا 
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اونوکی ملف  هفوکلا  لها  ع )  ) دعوی نال  هجو  ياف  لحارمب  يرت  امک  همالک  و  تلق : .ناقیرفلا  اهیلع  عمتجیف  هفوکلا  کلمن  نا  هرـصبلا 
یتح هفوکلا  ناطلـس  نکی  مل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هل اذـبانم  هصخـش  یـسوموبا  ناک  امنا  و  مالـسلا ؟) هیلع   ) هل نیذـبانم  هرـصبلا  لهاک 

و رف ، هیلا  هدـحو  رتشالا  ثعب  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا تفرع  دـقف  هیلع ، ریبزلا  هحلط و  شیج  و  مالـسلا ) هیلع   ) هشیج عمج  یلا  جاـتحی 
هلدـب هالو  نم  و  سانلا ، ضرع  نم  ارفن  ریـصی  ناک  هلزعب  و  هنم ، کلذ  الوا  رتشالا  بلطب  مالـسلا ) هیلع   ) هلبق نم  تناـک  اـمنا  هتراـما 

هیلع  ) هباتک هیلا و  رکب  یبا  نب  دمحم  سابع و  نبا  مالسلا ) هیلع   ) هثعب یف  فنخم  یبا  هیاور  رمف  .هبوقعلا  لک  هتبوقع  یلع  ردقی  ناک 
لـصفلا  ) هتذـبان اذاف  هیلا : هباتک  و  هیلا ، هظرق  مالـسلا ) هیلع   ) هثعب یف  يربطلا  هیاور  رم  .ابرا و  كاعطق  کیلع  ارهظ  اذاف  هیلا : مالـسلا )

هیلع  ) هنع سانلا  طبثی  ناـک  اـمنا  یـسومابا  نا  عم  .اـبارآ  کـعطقی  نا  هترما  رفظف  نوثکاـنلا ) مه  لـمجلا و  یف  نوثـالثلا - دـحاولا و 
هتیلوت مدـع  امهنم  شخی  مل  ابلغ  اناک  ناف  ریبزلا  هحلط و  اما  و  اـقفانم ، هلثم  لمعتـسی  ـال  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ملعی  ناـک  هنـال  مالـسلا ،)

ناک مهلیم  ناف  ریبزلا ، هحلط و  هدـعاسم  مهنم  عقوتی  مل  هنال  مهتویب  همزالمب  هفوکلا  لها  رما  امنا  و  دـحاو ، يار  یلع  اعیمج  مهنوکل 
هحلط هشیاع و  مکما  داهجل  مکرفنتسی  امنا  ایلع  نا  فنخموبا :- يور  امک  هفوکلا - لهال  لوقی  ناک  و  امهعم ، ال  مالـسلا ) هیلع   ) هعم
مداق یلع  اذه  و  کلبق ، نم  ینفکا  نا  یلا  تبتک  هشیاع  نا  يدقاولا :- يور  امک  هفوکلا - لهال  لوقی  ناک  .یبنلا و  يراوح  ریبزلا  و 

و  ) .اطخلا نع  کلقع  سبحا  يا : کلقع ) لقعاف   ) .طوقسلا هیاغ  یف  هریسفت  هلمجلاب  .نیملسملا و  ءامد  مکب  کفسی  نا  دیری  مکیلا 
ریغ یلا   ) .دـعبا يا : حـنتف )  ) .يرما تهرک ) ناـف   ) .يرما نم  يا : کـظح ) کبیـصن و  ذـخ  و   ) .كاوه عـبتت  ـال  ناـب  كرما ) کـلما 

ذخای يا : نالف ) نیا  لاقی  یتح ال  مئان  تنا  نیفکتل و   ) .ریدـجلابف يا : يرحلابف )  ) .هللا ساـب  نم  هاـجن ) یف  ـال  و   ) .هعـس يا : بحر )
لاق قحم ) عم  قحل  هنا  هللا  و   ) .كدوجول رثا  کنع و ال  لاسی  یتح  کیلا  کلذ  جاتحی  ـال  و  نوریثک ، لاـجر  هفوکلا  لـها  نم  هعیبلا 
هیلع  ) هیف نوثکانلا ) مه  لـمجلا و  یف  نوثـالثلا - دـحاولا و  لـصفلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  یلا  هراـشا  دـیدحلا : یبا  نبا 

نا هذـه ؟ نم  مظعا  هنتف  يا : لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ماق  الجر  نا  فنخموبا : يور  و  تلق : .راد  امثیح  هعم  قحلا  ردا  مهللا  مالـسلا )
قحلاب و ادمحم  ثعب  يذلا  و  اهدئاق ، اهریما و  انا  هنتف  نوکتا  کحیو  مالسلا :) هیلع   ) لاقف فیسلاب ! ضعب  یلا  اهضعب  یشمت  هیردبلا 
هلوسرل و هللا  اهنیب  یبر  نم  هنیب  یلعل  ینا  و  یب ، لز  تللز و ال  و ال  یب ، لض  ـال  تللظ و  ـال  و  تبذـک ، ـال  تبذـک و  اـم  ههجو  مرک 
، لیضف نب  دمحم  نع  ءاجر ، نب  لیعامسا  نع  کلملادبع ، نب  ییحی  نع  نامیلـس ، نب  ییحی  نع  لیزید  نبا  يور  .یل و  هلوسر  اهنیب 
( مالـسلا هیلع   ) یلع یلا  اهاقلاف  هلعن  عسـش  عطقناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عماـنک  لاـق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  شمعـالا  نع 
؟ وه انا  رمع : لاقف  ال - لاق : وه ؟ انا  رکبوبا : لاقف  .هلیزنت  یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لیوات  یلع  لتاقی  نم  مکنم  نا  لاـق : مث  اهحلـصی -

ایلع تیتاف  دیعسوبا : لاق  اهحلصی .- هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لعن  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دی  و  لعنلا - فصاخ  هنکلو  ال ، لاق :
نب رفعج  نع  ثایغ  نب  صفح  نع  بوقعی  نب  دـمحم  يور  .لبق و  نم  هملع  ناـک  یـش ء  هناـک  هب  لـفحی  ملف  کلذـب ، هترـشبف  (ع )

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم هللا  ثعب  هل : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدـج  بورح  نع  هاـبا  لاـس  ـالجر  نا  مالـسلا :) هیلع   ) دـمحم
لاق لیواتلا ، یغبلا و  لها  یلع  فیـسف  فوفکملا  فیـسلا  اما  و  لاق - نا  یلا  فوفکم - فیـس  هرهاش و  اهنم  هثـالث  فایـسا  هسمخب 

یبنلا لاق  هیـالا  هذـه  تلزن  اـملف  هللا .) …  رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاـقف  یلا - اولتتقا - نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و  : ) یلاـعت
تلتاق نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) امک لیواتلا ، یلع  يدعب  لتاقی  نم  مکنم  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

نب ییحی  نع  لیزید  نبا  يور  و  هلعن …  فصخی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـک  و  لـعنلا - فصاـخ  لاـق : وه ؟ نم  لئـسف  لـیزنتلا ، یلع 
اهوثعب ارزج  دزالا  هل  تدهاف  قارعلا ، يراصنالا  بویاوبا  انیلع  مدق  لاق : قداص  یبا  نع  يرجهلا  میهاربا  نع  لیضف  یبا  نع  نامیلس 

لتاقت کفیـسب  سانلا  لبقتـست  كارا  یلامف  کیلع ، هلوزن  هیبن و  هبحـصب  هللا  کمرک  دـق  بویاابا  ای  هل : تلق  هیلع و  تلخدـف  یعم ،
و مهانلتاق - دقف  نیثکانلا -  مالسلا ) هیلع   ) یلع عم  لتاقن  نا  انیلا  دهع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  لاقف : هرم ؟ ءالوه  هرم و  ءالوه 
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و  ) .دعب مهرا  مل  و  نیقراملا - هعم  لتاقن  انیلا  دهع  و  هباحصا - هیواعم و  ینعی  مهیلا - انهجو  اذهف  نیطساقلا - هعم  لتاقن  نا  انیلا  دهع 
مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) هل دهشی  امک  قحم ،)  ) ریمـض لعافلا  و  ءایلاب ، یلابی ) ام  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  یلابا ) ام 

.امیدق و نیقفانملا  نمل  کنا  هللا  وف  یسوم : یبال  رتشالا  لوق  رم  و  هنع ، فلخت  نم  یسوم و  یباک  نودحلملا ) عنـص  ام  (. ) هیطخلا و 
مل و  باعیتسالا :)  ) یف

امالک هفیذـح  هیف  يور  دـقف  هفیذـح ، لاـق  اـم  هنم  ءاـج  یتح  هفوکلا  نع  هلزع  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  ادـجاو  یـسوموبا  لزی 
هرک يذـلا  هفیذـح  مالکب  هدارم  لاق : .باتکلا و  نم  رخآ  عضوم  یف  باعیتسالا )  ) نع دـیدحلا  یبا  نبا  کلذ  لـقن  .هرکذ و  تهرک 

، کلذ نولوقتف  متنا  اما  لاقف : نیدلاب  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) هفیذح دـنع  رکذ  یـسومابا  نا  هرکذ ،
ءوس مهل  مهترذعم و  نیملاظلا  عفنی  موی ال  داهـشالا  موقی  موی  ایندلا و  هایحلا  یف  امهل  برح  هلوسرل و  ودـع هللا و  هنا  دهـشاف  انا  اما  و 
رامع نا  يور  و  اضیا : لاق  .مهءامـسا و  هملعا  مهرما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیلا  رـسا  نیقفانملاب  افراع  هفیذح  ناک  و  رادلا ،
احولک هنم  حـلک  مث  دوسالا -) سنربلا  بحاص  وه  : ) لوقی اـمیظع  ـالوق  هفیذـح  نم  هیف  تعمـس  دـقل  لاـقف : یـسوم ، یبا  نع  لئـسا 

: رذوبا هل  لوقی  و  همزلی ، لعجف  رذابا  یقل  یـسومابا  نا  هلیذ :)  ) یف يربطلا  يور  .طهرلا و  کـلذ  نیب  هبقعلا  هلیل  ناـک  هنا  هنم  تملع 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  دیفملا :) یلاما   ) يور .کیخاب و  تسل  رذوبا : هل  لوقی  .یخاب و  ابحرم  یـسوموبا : هل  لوقی  .ینع و  کیلا 
، لاتق ال  نولوقی : مهنکلو  ساسم - لوقی ال  ال  يرماسلا - هلم  یلع  ههدـهدم  هقرف  و  لاق - نا  یلا  قرف - ثـالث  یتما  قرتفت  لاـق : هلآ )
: لوقی سمالاب  یـسوم  یباب  مکدهع  امنا  و  امکح :- راص  امل  یـسوم - یبا  یف  هقباا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق رم  .یـسوموبا و  مهماما 

یـسومابا نا  هلفغ  نب  دیوس  ربخ  رم  .همهتلا و  هتمزل  دقف  ابذاک  ناک  نا  و  هرکتـسم ، ریغ  هریـسمب  اطخا  دـقف  اقداص  ناک  ناف  هنتف ، اهنا 
الض نیلاض  نیمکح  اوثعب  یتح  مهنیب  فالتخالا  لزی  ملف  اوفلتخا  لیئارـسا  ینب  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  نامثع : مایا  لاق 

و نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لصفلا   ) نالـضی نیمکح  اوثعبی  یتح  یتما  رما  کـفنی  ـال  اـمهعبتا و  نم  الـضا  و 
یصیمق نم  امک  کلذ  نم  هللا  یلا  اربا  لاق : هصیمق و  علخف  .امهدحا  نوکت  نا  یسومابا  ای  رذحا  دیوس : هل  لاقف  امهعبت - نم  نالضی 

ارمع و  الوا ، هیواـعم  نعلا  مهللا  لوقی : و  صاـعلا ، نب  ورمع  هیواـعم و  یلع  تنقی  اـمک  هتالـص ، یف  هیلع  تنقی  ع )  ) ناـک و  اذـه … 
برق  ) یف يریمحلا  يور  مالـسلا .) هیلع   ) هل نیفلاخملا  نم  اـمهریغ  ریبزلا و  هحلطک و  .اـعبار و  یـسومابا  و  اـثلاث ، روعـالاابا  و  اـیناث ،

نم سانا  یلع  لخد  لاق : مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  ریدس  نب  نانح  نب  دمحم  نب  دمـصلادبع  دیمحلادبع و  نب  دمحم  نع  هدانـسا )
ال هباحصال : لاق  لیخلا  تفص  امل  هرصبلا  موی  ع )  ) ایلع نا  رفکلا ، همئا  نم  اناک  مهل : تلقف  ریبزلا - هحلط و  نع  ینولاسف  هرصبلا  لها 
: اولاق مکح ؟ یف  اروج  یلع  نودجت  له  هرـصبلا  لها  ای  لاقف : مهیلا  ماقف  یلاعت ، هللا  نیب  ینیب و  ام  یف  رذـعا  یتح  موقلا  یلع  اولجعت 

مکیف تمقاف  لاق : ال ، اولاق : یلع ؟ متمقنف  مکنود  یتیب  لهال  یل و  اهتذـخا  ایند  یف  هبغرف  لاق : ـال ، اولاـق : مسق ؟ یف  اـفیحف  لاـق : ـال ،
الا دـجا  ملف  هنیع ، هفنا و  رمالا  تبرـض  ینا  ثکنت ؟ يریغ ال  هعیب  ثکنت و  یتعیبل  امف  لاق : ال ، اولاق : مکریغ ؟ نع  اـهتلطع  دودـحلا و 

مهنا ال رفکلا  همئا  اولتاقف  مکنید  یف  اونعط  مهدـهع و  دـعب  نم  مهنامیا  اوثکن  نا  و  : ) هباتک یف  لوقی  یلاعت  هللا  نا  فیـسلا ، وا  رفکلا 
هیالا هذه  باحصال  مهنا  هوبنلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم یفطصا  همـسنلا و  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  نوهتنی ،) مهلعل  مهل  نامیا 

(، دیدحلا یبا  نبا  هیرصملا و   ) یف اذکه  مالـسلا ) و  ( ) نوثکانلا مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) .تلزن ذنم  اولتوق  ام  و 
(. مثیم نبا   ) یف سیل  و 

هینغم
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.هتـصالخ و دـیزلا  و  نبللا ، رثاـخلا : .تسعاـقت و  تنبج و  تلـشفت : .تمزع و  تـققح : .عدا و  بدـنا : .کـناکم و  كرحج : هـغللا :
و بارعالا : .اریبک  الیقث و  هلعجا  کلقع : لقعا  .نوهالا و  ثنوم  يا  ینوهلا  ریغـصت  انیوهلا : .دوعقلا و  هئیه  فاقلا - رـسکب  هدـعقلا -

انیوهلاب و  کناکم ، یف  تنا  ثیح  نم  يا  فوذحم  ربخلا  ادتبم و  تنا  و  یمـسق ، هللا  میا  يا و  ابوجو  فوذحم  ربخلا  ادتبم و  هللا  میا 
.مهعنـصب یلابا  ام  يا  هفوذحم  ءابب  رورجم  کبـسنملا  ردـصملا  و  هیردـصم ، ام  نودـحلملا  عنـص  ام  یه ، ربخ  انیوهلا  و  هدـئاز ، ءابلا 

امک داهجلل ، هفوکلا  لها  مامالا  رفتسا  و  امالا ، یلع  لمجلا  باحـصا  جرخ  نیح  هفوکلا  یلع  ایلاو  يرعـشالا  یـسوموبا  ناک  ینعملا :
لوق کنع  ینغلب  دقف  دعب ، اما  : ) هیلاتلا هلاسرلا  مامالا  هیلا  بتکف  يرعـشالا ، اذه  مهطبثف  و  جـهنلا ، لئاسر  نم  یلوالا  هلاسرلا  یف  ءاج 
یلع اذه  هلوقب  دری  مامالا  نا  هارن  يذـلا  ..سفنلا و  هیلا  نکرت  ام ال  کیلع  کل و  وه  ریـسفت  یف  نوحراشلا  رکذ  کیلع .) کل و  وه 

نیذـلا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نا  سانلا  اهیا  هلوقب : مامالا  عم  داهجلا  نع  اطبثم  هفوکلا  لها  یف  يرعـشالا  هبطخ 
..مئاقلا نم  ریخ  دـعاقلا  و  ناظقیلا ، نم  ریخ  اـهیف  مئاـنلا  هنتفلا  هذـه  نا  ..هبحـصی و  مل  نمم  هلوسر  هللااـب و  ملعا  نطاوملا  یف  هوبحص 

نم ملعا  لوسرلا  باحصا  نا  وهف  قحلا  اما  لطاب ، قح و  هیف  يا  کیلع  کل و  وه  اذه  کلوق  نا  مامالا : هل  لاقف  ..مکفویـس  اودمغاف 
و هلوقب : نتفلا  يریثم  لاتق  بجوا  دـق  هناحبـس  هللا  نال  مئاـقلا ، نم  ریخ  هنتفلا  هذـه  یف  دـعاقلا  نا  وهف  لـطابلا  اـما  و  نیدـلاب ، مهریغ 

لوه و  هب ؟ هللا  رما  امع  يرعشا  ای  یهنت  فیکف  .هرقبلا   191 لتقلا - نم  دشا  هنتفلا  و  لاق : .هرقبلا و   193 هنتف - نوکت  یتح ال  مهولتاق 
ناف هدیب ، هریغیلف  ارکنم  مکنم  يار  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  تیسن  له  و  اهل ؟ عیجشت  هنتفلاب و  اضر  الا  اذه  کلوق 
الب کعم  نم  تنا و  یلا  عرسا  كرزئم .) ددشا  کلذ و  عفراف  ( .؟ نامیالا فعضا  کلذ  و  هبلقبف ، عطتسی  مل  ناف  هناسلبف ، عطتـسی  مل 

کتیب و یلا  بهذاـف  تیخارت  ترتف و  نا  دـعباف ) تلـشف  نا  و   ) هللا یلع  لـکوتف  هعاـطلا  یلع  تمزع  نا  ذـفناف ) تققح  ناـف   ) ریخاـت
هثات تنا  الا و  كرتت  و ال  کناکم ، نم  ذخوتـس  الک ، هاجنمب ؟ کنا  نظتا  خلا ..) كرثاخی  كدبز  طلخی  یتح  كرتت  و ال   ) کناش

کماما نم  رذـحت  و   ) اهنم درطت  يا  هیالولا  هفیظولا و  اـنه  هدـعقلاب  دارملا  کتدـعق .) یف  لـجعت  یتح  و   ) ریخ یلا  يدـتهت  ـال  رئاـح 
اهیا کفقوم - نا  اهلبج ) یلا - انیوهلاب - یه  اـم  و   ) .صـالخ هل و  صاـنم  ـالب  هب  هطاـحالا  نع  هیاـنک  اذـه  کـفلخ ) نم  كرذـحک 
نذاب لهسی  یتح  هللاذن  بعصلا و  اذه  محتقن  نحن  انکل  و  انیلع ، کیلع و  ریسع  بعص و  هنا  ..نظت  امک  نیهلا  رمالاب  سیل  يرعشالا -

لاعفناب و كرحتت  و ال  کباصعا ، و  كرما ) کلما  و   ) كاوه یلع  هب  بلغت  کـلقع ) لـقعاف   ) هریحلا هدـشلا و  یف  تنا  یقبت  و  هللا ،
ناف  ) بیصن رفوا  هنم  ذخ  و  ریخلا ، لمع  یلع  کسفن  لمحا  کلظح ) کبیـصن و  ذخ  و   ) نالذخلا لشفلا و  کلام  ناک  الا  هیبصع و 

کنال ال و  نایـسنلا ، لامهالاب و  ریدـجل  کنا  نفکتل ) يرحلابف   ) .ناطیـشلا یلا  بهذا  و  اـنلمع ، لزتعاـف  ریخلا  لـمع  خـلا ..) تهرک 
و ال روضحلا ، دـنع  دـعت  هرکن ال  حبـصت  كانلمها  یتم  نالف ) نیا  لاقی : یتح ال  مئان  تنا  و   ) کیفعن کـیفکن و  اذـل  و  ائیـش ، ینغت 

یعم رودی  وه  و  قحلا ، یلع  تمد  ام  نوطبثملا  نودحاجلا و  لوقی  لاق و  امب  ترثکا  ادبا ال  خلا ..) قحلا  انا  هللا  و   ) بایغلا يدل  دقفت 
.هنآرق هنایبب و  هللا  هقطنا  نم  هداهشب  تهجتا  فیک 

هدبع

اخا لذـلاب …  اودوعت  يا  اوئوبت  میـضلا و  يا  فسخلاـب  اومیقتف  يا  نکـس  برـض  وا  عنم  باـب  نم  رق  لذـلاب : اووبت  فسخلاـب و  … 
طیبثتلا هیلا : جورخلا  یلع  هنع …  سانلا  مانی  مانی ال  يذلا  مانی و  برحلا ال  بحاص  رهاسلا و  يا  رـسکف  حـتفب  قرالا  قرالا : برحلا 

هرقم نع  هرجحب  ینک  داهجلل و  ریمـشتلا  نع  هیانک  رزئملا  دش  لیذـلا و  عفر  کلیذ : عفراف  کیلع  فلختلا …  دوعقلا و  یف  بیغرتلا 
طلخی انع …  دعباف  تنبج  يا  تلـشفت  نا  انیلا و  ضما  يا  ذفناف  همیزعلا  قحلاب و  تذخا  يا  تققح  ناف  کعم  نم  عدا  يا  بدنا  و 

نا اولاق  بیذـی  ما  رثحیا  يردـی  لثملا ال  لصا  هریحلا و  نم  هیلع  رمالا  طالتخال  لیثمت  مـالکلا  ظـیلغلا و  رثاـخلا  كرثاـخب : كدـبز 
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یف لجعت  اردـک …  یقب  هتکرت  نا  قرتحا و  اوفـصی  یتح  رانلا  تدـقوا  نا  هریح  یف  عقتف  هقیقرب  هرثاخ  طلتخیف  نمـسلا  الـست  هارملا 
طیحی هیـالولا و  یف  کتـسلج  نیب  کـنیب و  لاـحی  يا  هکاردا  نود  لاـح  رمـالا  نع  هلجعا  دوعقلا و  هئیه  رـسکلاب  هدـعقلا  کتدـعق :

 … نوها ثنوم  مضلاب  ینوهلا  ریغـصت  ینیوهلا  وجرت : یتلا  ینیوهلاب  فلخ …  نم  هاشخت  امک  ماـما  نم  هاـشخت  یتح  کـب  فوخلا 
يا هنون  دیکاتلا و  مالب  نیفکتل  مئان : تنا  نیفکتل و  فوخلا …  نم  ددرتلا  بهاذم  بهذی  هعدـت  همیزعلاب و ال  هدـیق  کلقع : لقعاف 

هلعفن نا  انب  ریدجلا  يا  يرحلا  هجولاب  کلذ  لعفن  کنع  لاسی  کل و ال  مسا  لماخ ال  مئان  تنا  هیف و  رفظن  لاتقلا و  کیفکنل  انا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

دامتعا شتایاور  هب  هتسناد  رادرکدب  يدرم  ار  وا  ناسیون  لاجر   ) هک يرعشا  یسوموبا  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
دوب مکاـح  هفوک  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بناـج  زا  وا ) و  نآ ، هب  تسا  بوسنم  يرعـشا  نمی و  رد  تسا  يا  هلیبق  ماـن  رعـشا  و  دـنرادن ،
دراد یماو  تفلاـخم  هب  ار  اـهنآ  دراد و  یم  زاـب  راوـگرزب  نآ  کـمک  هب  ندـمآ  زا  ار  مدرم  هک  دیـسر  ربـخ  ترـضح  هب  هک  یناـمز 
نیا تفگ : یم  یـسوموبا  و   ) دوب هتـساوخ  ناشناوریپ ) هشیاع و  ریبز و  هحلط و   ) لمج باحـصا  اب  گنج  يارب  ار  ناشیا  هک  یماگنه 
یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رابخا  و  تفرگ ، هرانک  نآ  زا  دیاب  هداتفا و  ناناملـسم  نیب  هک  تسا  يراکهابت  هنتف و 
هیلع نسح  ماما  شدـنزرف  هب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  رابخا  و  تفرگ ، هرانک  نآ  زا  دـیاب  هداتفا و  ناناملـسم  نیب  هاگ  ره  هک  دومن 
یلع ادخ  هدنب  زا  دومرف :) شنزرس  هدرک  دیدهت  تشز  راک  نیا  رثا  رب  نآ  رد  ار  یسوموبا  و  دومن ، هفوک  هناور  همان  نیا  اب  ار  مالسلا 

هب مه  وت و  دوس  هب  مه  هک  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  ینخـس  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دمح  زا  سپ  سیق : نبا  هللادـبع  هب  نیموملاریما 
تسا وت  نایز 

دوس هب  تسرد و  رهاظ  بسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیامرف  لقن  هنتف و  زا  يریگ  هرانک  هب  ار  مدرم  نتشاداو  اریز  )
هنتف و لمج  باحـصا  اب  نم  گنج  تقیقح  رد  نوچ  یلو  يراد ، زاـب  نم  یهارمه  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  تروظنم  نوچ  تسا  وت 

يارب تسا ، وت  نایز  هب  نتـشادنپ  هنتف  قحان  هب  ار  نآ  وت و  تفلاخم  سپ  تسا  شیاسآ  ببـس  هنتف و  ریگولج  هکلب  تسین  يراکهابت 
هب ار  تنماد  دمآ  وت  دزن  نم  ماغیپ  هدنروآ  هاگ  ره  سپ  دش ( یهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  ترخآ  رد  نم و  رفیک  هب  ایند  رد  هکنآ 

) ینام یم  هدوسآ  خاروس  رد  رامسوس  دننام  هک  رادنپن   ( ایب نوریب  هفوک (  ( تهاگیاج خاروس و  زا  دنبب و  راوتسا  ار  تدنب  نز و  رمک 
يوس هب   ( يدومن رواب  هتشادنپ  تسار  ار ( ام  راک   ( رگا سپ  راداو ( ام  يرای  هب   ( زیگنارب ناوخب و  ار  تنارای (  ( دنتسه وت  اب  هک  اهنآ  و 

وت یشاب  اج  ره  ادخ  هب  دنگوس  و  ریگ ( هرانک  رگشل  تموکح و  زا   ( وش رود  يدوب ( تسس  ام  زا  يوریپ  رد   ( يدیسرت رگا  و  ایب ، ام (
هراشا تسا  یلثم  هلمج  نیا   ( ددرگ هتخیمآ  تا  هتخادگان  اب  تا  هتخادگ  تریش و  اب  وت  هرک  هکنیا  ات  دننک  یمن  اهر  دنروآ و  یم  ار 

هنوگچیه  ( ترـس تشپ  زا  ندیـسرت  دـننام  یـسرتب  تیور  شیپ  زا  هتفاـین  نتـسشن  تصرف  هکنیا  اـت  و  منک ( ربز  ریز و  ار  وت  هکنیا  هب 
رایسب يدرد  وتبیصم  هکلب  يرادنپ ، ناسآ  ار  نآ  وت  هک  تسین  يا  هنتف  لمج  باحصا  هنتف  و  بقع ( زا  هن  ولج و  زا  هن  یـشابن  هدوسآ 

یمن دماشیپ  نیا  زا   ) دـینادرگ راومه  ار  شناتـسهوک  ناسآ و  ار  شیراوشد  هدـش  راوس  ار  نآ  رتش  دـیاب  هک  تسا  یتخـس  گرزب و 
تراک رب  و  امن ، دیقم  ار  تدرخ  سپ  دنیـشن ) ورف  نآ  شتآ  ات  درک  شالت  دـیاب  هکلب  تشادـنپ ، ناسآ  ار  نآ  دـیزرو و  تلفغ  ناوت 
يرای ار  ام   ) یهاوخ یمن  رگا  نک ) هشیدـنا  تسرد  تراک  داـسف  حالـص و  رد  هصـالخ   ) باـیب ار  تا  هرهب  بیـصن و  و  وش ، طلـسم 

راک نیا  نارگید  هک  تسا  نآ  راوازس  هک  ینیبن ) يراگتسر  هک  یئاج  هب  ورب   ) تسین نآ  رد  یئاهر  هک  یگنت  ياج  هب  وشرود  ینک )
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ماجنا وت  کمک  یب  گنج  نیا  هک  ریگ  هرانک  ( ؟ تسا اـجک  ینـالف  دوشن : هتفگ  هک  يروط  هب  یـشاب  باوخ  وت  دـنناسر و  رـس  هب  ار 
یـسک تسد  هب  تسا  یتسرد  قح و  هب  دروخ  دز و  گنج و  نیا  هک  ادخ  هب  دنگوس  و  تسا ) ناسکی  اجنآ  تندوبن  ندوب و  و  دـبای ،

اریز  ) دـنروآ یم  اجب  دـنا  هدـیزگ  يرود  قح  هار  نید و  زا  هک  یناسک  هچنآ  زا  درادـن  كاب  و  تسا ، قح  رب  هک  مالـسلا ) هیلع  ماما  )
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  درادن ) یساره  تسردان  لطاب و  زا  تسا  قح  رب  هک  یسک 

ینامز

بلاطم نآ  رد  دوب و  هدرک  نایب  ربنم  يور  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ینامسآ  بلاطم  زا  لاس  جنپ  تسیب و  يریگ  هشوگ  ترهش و  نایز 
یقاب اهنآ  زغم  رد  یبلاـطم  شیب  مک و  رگا  .تسا  هتـشذگ  دوب  هتفگ  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تیـصخش  هب  حـجار  شیب  مک و 

شومارف ار  همه  دوب و  هدش  هایـس  مدرم  هدوت  ياهبلق  تشاد  جاور  موس  هفیلخ  رـصع  رد  صوصخ  هب  هک  یمارح  ياه  همقل  اب  هدـنام 
یم مالعا  لمج  گنج  نیا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  هک  هدش  نوگرگد  راکفا  عضو  ردقنآ  .دـندوب  هدرک 
نیع رد  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  دـیدرت  يو  اب  يراکمه  رد  تسا  هفوک  رادـنامرف  ترـضح  نآ  فرط  زا  هک  يرعـشا  یـسوموبا  دراد 
همه هک  لـمج  ناـیوجگنج  اـب  وا  عـفن  هب  ناوـت  یمن  تسا  هدوـب  حیحـص  وا  اـب  تـعیب  تـسا و  ربـهر  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـکنیا 

تموکح شرتسگ  رکف  هب  هن  هدرک و  عیمطت  ار  وا  هیواعم  هن  دنز ، یم  ار  فرح  نیا  یـسوموبا  هک  یعقوم  نآ  .دـیگنج  دـنارازگزامن 
هعماج ناشرابتکالف  هرمث  دـنک و  یم  زبس  ار  اـه  هیواـعم  هک  تساـهاسوموبا  هناـقفانم  يوخ  نیا  تفگ  ناوتب  دـیاش  هکلب  هدوب ، دوخ 

یم رادشه  وا  هب  دنک  یم  کیرحت  گنج  رد  تکرش  يارب  ار  وا  هک  یلاح  نیع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دبوک  یم  مه  رد  ار  ناناملـسم 
دنتفای تسد  يو  هب  رگا  لمج  نایوجگنج  مه  دهد و  یم  تسد  زا  ار  يرادـنامرف  ماقم  مه  اریز  تسوا  ررـض  هب  یفرط  یب  هک  دـهد 

دناد یم  قح  رب  ار  وا  تعیب  هک  مالسلا  هیلع  ماما  اب  رگید  یفرط  زا  درک و  دنهاوخ  همکاحم  مالسلا  هیلع  یلع  رادنامرف  ناونع  هب  ار  وا 
يور رد  دنـشاب ، هتـشاد  یمهـس  دش  هدنرب  هورگ  ره  دـنهاوخ  یم  هک  نیقفانم  همه  هب  تسا  يرادـشه  نیا  .تسا و  هدرکن  يراکمه 
فرط مادـکچیه  هب  بلق  اب  هن  رهاظب و  هن  هدـش  جراخ  هنحـص  زا  هکنیا  ای  مادـک و  چـیه  اب  یبلق  رظن  زا  دـنا و  هورگ  رود  ره  اـب  هدرپ 

یم هبرـض  وا  هب  دـناد و  یم  بستنم  يرگیدـب  ار  يو  فرط  ره  تسا و  كانرطخ  اهتیـصخش  يارب  شور  نیا  هک  دـننک  یمن  کمک 
هجیتن رد  .نانآ  اب  تسا  تفلاـخم  ناـنآ ، رظن  رد  يریگ  هراـنک  دـنهاوخ ، یم  يرادـفرط  اهتیـصخش  زا  اـههورگ  رگید  ناـیب  هب  .دـنز 

زا تروص  نیا  رد  هک  دـننک  مالعا  همه  اب  ار  ناشدوخ  تفلاخم  انلع  ات  دنتـسه  اه  ههبج  همه  لاـبتوف  پوت  ریگ  هراـنک  ياهتیـصخش 
وت زا  تسین و  وت  يایوج  درب و  یمن  ار  تمان  یـسک  رگید  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  نامه  هک  دـنتفا  یم  اه  ههبج  همه  مشچ 
زا مه  ار  دوخ  نامیا  هک  دوش  یم  ببس  یـسوموبا  يریگ  هرانک  هک  تسا  نیا  تسه  هک  رگید  ساسح  هتکن  .دهاوخ  یمن  یتیلوئـسم 

هفیظو فالخرب  لاح  نیع  رد  بجاو و  مه  ار  وا  تعاطا  دـناد و  یم  رمالا  یلوا  ربهر و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اریز  دـهدب ، تسد 
یهانگ هک  دنک  یم  عنم  ترضح  نآ  اب  يراکمه  زا  ار  مدرم  ای  تسا و  هدیدرگ  مالسلا  هیلع  ماما  ضارتعا  بجوم  هک  هدرک  توکس 

سفن و هب  دامتعا  اب  دراد و  یمرب  ماگ  نآ  ریـسم  رد  هتخانـش و  ار  قح  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تسا و  تارکنم  هب  رما  تسا و  رتگرزب 
یتقو هعلاطم  لها  يارب  تسا  هدنزومآ  یسرد  هک  مرادن  یکاب  چیه  نارفاک  شور  زا  تسا و  نشور  مریـسم  دیوگ  یم  مامت  تیعطاق 

.تسا هفیظو  فالخ  نانآ  ندش  تسد  تلآ  دنا  هداد  صیخشت  كردم  ناهرب و  لیلد و  اب  ار  قح 

يزاریش دمحم  دیس 
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برحلا نع  دوقعلا  یف  مهبیغرت  يا  سانلا ) هطیبثت  هنع  مالـسلا  هیلع  هغلب  دـق  و  هفوکلا ، یلع  هلماـع  وه  و  يرعـشالا ، یـسوم  یبا  یلا  )
مسا اذه  سیقلا ) نب  هللادبع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادبع  نم  (. ) لمجلا باحـصا  برحل  مهبدن  امل  مالـسلا  هیلع  هیلا  جورخلا  یلع  )
ملسی هنال  طیبثتلاب  هعفن  اما  كررض  کعفنل و  يا  کیلع ) کل و  وه  لوق  کنع  ینغلب  دقف   ) همدقملا دعب ) اما   ) يرعشالا یسوم  یبا 

رما یلو  فلاخ  هنال  هترخا  هیلع و  مامالا  طخـسل  هایند  باهذ  بجوی  هنالف  هیلع  هنوک  اما  و  ایندـلا ، یف  برحلا  داـهجلا و  بقاوع  نع 
( كرزئم ددشا  و   ) کبوث لیذ  يا  کلیذ ) عفراف  کیلع   ) یباتکل لماحلا  یلوسر ) دـق  اذاف   ) رانلا یف  هل  فلاخملا  قلحاب و  نینموملا 
و  ) ناویحلا بقثب  هل  هیبشت  كرقم  يا  كرجح ) نم  جرخا  و   ) داهجلل هدادعتسا  نع  هیانک  ناذه  و  لیوارـسلا ، ناکم  سبلی  يذلا  وه 

دـض لشفلا  نم  تلـشفت ) نا  و   ) .رمالا قبط  يا  ذفناف )  ) کترما ام  تققح ) ناف   ) نیملـسملا نم  کعم ) نم   ) داهجلل عدا  يا  بدـنا )
نیتوتل  ) مسقلا ظافلا  نم  میا )  ) ناف هناحبـس  هللااب  فلح  هللا ) میا  و   ) کتلزع دقف  هیالولا  نع  دعباف )  ) رمالا دـیفنت  دـیرت  ناب ال  حاجنلا 

كدبز طلخی  یتح   ) همالس نما و  یف  كرتت ) و ال   ) کلحم نع  جورخلا  نایتالا و  نم  کل  دبال  يا  تنا ) ثیح  نم 

و قرتحا ، وفصی  یتح  هتحت  رانلا  دقوا  نا  ریحتیف  هقیقرب ، هرثاخ  طلتخیف  نمسلا  لمعی  صخشلا  نا  لثملا  اذه  لصا  نا  اولاق  كرثاخب )
کبئاذ و   ) .هـب یتاـی  نـیلمعلا  يا  يردـی  ـالف  هرما  یف  ریحتی  نـمل  لـثم  اذـه  و  هرما ، یف  ریحتم  وـهف  اردـک ، یقب  وـه  اـمک  هـکرت  نا 

یف  ) اـنلیجعت ببـسی  اـمب  یتوی  يا  لـجعت ) یتح  و   ) بئاذـلا وه  دـبزلا  و  دـماجلا ، وه  رثاـخلا  نـال  لـثملا  همتت  نم  اذـه  كدـماجب )
نم رذـحت   ) یتـح و )  ) هیـالولا نع  کـلزعن  و  کـناکم ، ادـحاو  عـضن  ینعملا  و  هتیـالو ، دارملا  دوـعقلا و  هئیه  ینعمب  یه  کتدـعق )
ءاوس لاح  لک  یلع  رذـحی  هفیلخلل  فلاخملا  نال  فلخلا  نم  مامالا و  نم  کب ، فوخلا  طیحی  يا  کفلخ ) نم  كرذـحک  کماما 

( وجرت یتلا   ) نوها ثنوم  ینیوهلاب )  ) کب فوخلا  هطاحا  کلزع و  یه  یتلا  هفـصلا  هذه  ام  يا  یه ) ام  و   ) .لزع وا  مکحلا  یف  یقب 
( هیهادلا  ) هفصلا هذه  يا : اهنکل ) و   ) هیلع بعص  وهف  فاخی  لزعی و  نا  اما  برحلا ، راطخا  نع  املاس  هتراما  یف  هئاقب  وجری  ناک  هناف 

بکریف هبراحملا  عافدلل و  دعتـسی  نمک  اهل ، دادعتـسالا  موزل  نع  هیانک  اهلمج ) بکری   ) رهدلا تابیـصم  نم  يربکلا )  ) هبیـصملا يا 
لعجی يا  اهلبج ) لهـسی  و   ) هتیاغ یلا  لوصولا  هل  ینـستیل  اهنم  بعـصلا  لذیف  رومالا  هجلاعم  دـیری  نمک  اهبعـص ) للذـی  و   ) .لمجلا

الئل كرما ) کملما  و   ) لالضلا یغلا و  عتارم  یف  حرسی  الئل  کلقع )  ) دشلا ینعمب  لاقعلا  نم  لقعاف )  ) الهس هلجال  لبجلا  یف  ریسلا 
ناف  ) مالـسلا هیلع  مامالا  هدعاسم  كرت  یف  کجاجلب  ریخلا  نم  کبیـصن  کتوفی  الف  کظح ) کبیـصن و  ذخ  و   ) كدـی نم  توفی 
یف لب  هاجن ) یف  و ال   ) .عیـسو ریغ  ناکم  یلا  يا  بحر ) ریغ  یلا   ) اـهنع دـعتبا  هیـالولا و  لزتعا  يا  حـنتف )  ) ماـمالا هدـعاسم  تهرک )

يذـلا مئانلاک  يا  مئان ) متنا  و   ) کیلا جاتحن  و ال  لاتقلا ، رما  کیفکن  يا  نیفکتل )  ) ریدـجلا يا  يرحلابف )  ) هرخالا ایندـلا و  كـاله 
لمجلا باحصا  عم  مامالا ال  عم  يا  قحم ) عم  قحل   ) هرصب رما  يا  هنا ) هللا  و   ) یسومابا ینعی  نالف )؟ نیا  لاقی : یتح ال   ) بیصن سیل 

(. مالسلا و   ) مهتعیب مهضقن  مهماما و  یلع  مهجورخی  مالسالا  جهنم  نع  اوفرحنا  اودحلا و  نیذلا  نودحلملا ) عنص  ام  یلابا  ام  (و 

يوسوم

: رحجلا .ندبلا  یطغت  شامق  هعطق  رزئملا : .ایهت  يا  هدقعا  رزئملا : دش  .لبـسا  اذا  هنم  رج  ام  بوثلا  لیذ  یـشلا ء و  رخآ  لیذـلا : هغللا :
جرختـسی اـم  مضلاـب  دـبزلا : .تنبج  تلـشفت : .ضما  ذـفنا : .تمزع  تققح : .عدا  بدـنا : .راـشحلا  نم  اـهوحن  هیحلا و  بـقث  مضلاـب 

وه دوعقلا و  هئیه  رـسکلاب  هدعقلا : .ءازجالا  کسامتملا  دماجلا : .دماجلا  دض  بئاذـلا : .نخث  دتـشا و  نبللا : رثخ  .نبللا  نم  ضخملاب 
تلهس و یفاوقلا  هل  تلذ  لهسی و  للذی : .هبئانلا  و  هبیصملا ، هیهادلا : .نوها  ثنوم  ینوهلا  ریغـصت  ینیوهلا : .فاخت  رذحت : .سولجلا 

هـسبحاو هب  لقتـسا  كرما : کلما  .ددرتت  همیزعلاب و ال  کلقع  دـیق  کلقع : لقعا  .داـقنملا  نیللا  لهـسلا و  دـض  بعـصلا : .تداـقنا 
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متها و ال  یلابا : ام  .ء  یشلاب  ریدجلا  يرحلا : .هعس  يا ال  بحر  هعسلا و ال  بحرلا : .كرتا  دعتبا و  حنت : .کمهـس  کبیـصن : .کیلع 
کنع ینغلب  دـقف  دـعب  اما  .سیق  نب  هللادـبع  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  : ) حرـشلا .رافکلا  نودـحلملا : .ارکف  يا  الاب  یطعا  ال 
تققح ناف  کعم  نم  بدنا  كرحج و  نم  جرخا  كرزئم و  ددـشا  کلیذ و  عفراف  کیلع  یلوسر  مدـق  اذاف  کیلع  کل و  وه  لوق 
برحل هنیدـملا  نم  مامالا  جرخ  امدـنع  هفوکلا  یلع  ایلاو  سیق - نب  هللادـبع  يرعـشالا - یـسوموبا  ناک  دـعباف ) تلـشفت  نا  ذـفناف و 

يور يرعـشالا  نکل  نیثکانلا و  برح  یلا  مهب  جورخلا  سانلا و  رافنتـسا  یلع  هثحتـسی  لسرلا  ماـمالا  هیلا  لـسراف  لـمجلا  باحـصا 
مهفویس و اودمغی  نا  مهرمای  جورخلا و  ضوهنلا و  نع  مهدعقی  هفوکلا و  لها  مئازع  کلذب  طبثی  اهل  لصا  یتلا ال  ثیداحالا  ضعب 

هلاق ام  هیلع و  هل و  وه  لوق  يرعـشالا  نع  هلـصو  دـق  هنا  یلا  مامالا  ریـشی  .هلاسرلا  هذـه  مامالا  هل  بتکف  اهیف  لاتقلا  زوجی  هنتف ال  اهنا 
هتعیب يدـه و  ماما  ایلع  نا  مهل : الئاق  مامالا  عم  جورخلاب  هوراشتـسا  امدـنع  هفوکلا  لهاب  بطخ  یـسومابا  نا  نوحراـشلا : لوقی  اـمک 

حـص هعیبلا و  تمت  اذا  هنال  کلذ  فیخـس و  هرخآ  حیحـص و  هلوا  لوقلا  اذـه  و  هلبقلا ، لـهال  هعم  لاـتقلا  زوجی  ـال  هنا  ـالا  هحیحص 
یسوم و یبا  یلا  عجری  عرو  نید و  هرهاظب  اضیا  هیعرشلا و  هموکحلا  یلع  نیجراخلا  یلع  ءاضقلا  اهعمق و  هنتفلا و  در  بجو  اهدقع 

نا هرما  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  همالا …  روما  اهیلا  تلک  وا  یتلا  هدیدسلا  هدایقلا  نع  مهلیذـخت  سانلا و  طیبثت  یلا  وعدـی  هنال  هیلع  هنکل 
هبناج یلا  فوقولا  رارق  ذـختا  کلذ و  یلع  مزع  نا  معن  نیثکانلا  برحل  اعیمج  اوجرخی  یکل  هعم  ساـنلا  وعدـی  یهتی ء و  دعتـسی و 

نع هلازتعا  نلعیلف  هبناج  یلا  فوقولا  یف  میلـسلا  رارقلا  ذاختا  مدع  ددرتلا و  کشلا و  نم  هفقوم  یلع  یقب  نا  ریخات و  نودب  جرخیلف 
كدـماجب کبئاذ  كرثاخب و  كدـبز  طلخی  یتح  كرتت  تنا و ال  ثیح  نم  نیتوتل  میا هللا  و   ) .هلهال لمعلا  كرتی  هفوکلا و  هیال  و 

ددرتملا و هفقوم  هکـش و  یلع  یقب  نا  مالـسلا  هیلع  هل  مسقا  کفلخ ) نم  كرذحک  کماما  نم  رذحت  کتدعق و  نع  لجعت  یتح  و 
امنا هتعد و  هشیع و  دـغر  یف  هکرتـی  ـال  و  میقی - ثیح  هفوکلا  یف  هیلا - ماـمالا  یتاـی  فوـس  یعرـشلا  مکحلا  حـلاصل  هرما  مزحی  مل 

كرثاخب و كدـبز  طلخی  یتح  كرتت  ال  هلوقب : کلذ  نع  ربع  دـق  همزـاللا و  هبوقعلاـب  هلاـنی  اـیاضقلا و  ریغی  رومـالا و  هیلع  بلقیس 
همغب و هرورـس  هتلذـب و  هتزع  ریدـکتلاب و  هیفاصلا  هلاوحا  طلخ  نع  امهب  ینک  نالثم  ینارحبلا  لوقی  اـمک  اـمه  كدـماجب و  کـبئاذ 
دیری و امک  احیرتسم  امیقتسم  دوعقلا  نع  هلغشی  کلذ  لک  ناف  يری  ام  لوهل  هتحاسب و  لحی  هلانی و  ام  هدشل  .هتبوعصب و  هرما  هلوهس 

کلذ نع  ربع  هلاحم و  هکردـم ال  وه  لـب  لاـحب  هنم  صلختی  نل  باـقعلا و  نم  رفی  نل  هنا  ثیح  نم  رثکا  هفوخ  هرذـح و  مث  .بحی 
سفنل کلذک  کیلع و  بضغن  نحن  انلعجی  كاشلا  ددرتملا  کفقوم  نا  لیق : کفلخ و  نم  كرذـحک  کماما  نم  رذـحت  و  هلوقب :

ام و   … ) نیقیرفلا الک  نم  بولطم  تنا  اعیمج و  انم  کیلع  بضغلاب  کعم  ءادـع  یف  مه  نحنف و  نوثکانلا  کیلع  بضغی  فقوملا 
ذخ كرما و  کلما  کلقع و  لقعاف  اهلبج  لهسی  اهبعـص و  للذی  اهلمج و  بکری  يربکلا  هیهادلا  اهنکل  وجرت و  یتلا  ینیوهلاب  یه 

یمظع هبیصم  هنا  لب  مالسب  هب  رمی  نا  وجری  يذلا  ریسیلا  لهسلا  رمالاب  سیل  ددرتملا  ککشملا  هفقوم  نا  هربخا  کظح ) کبیـصن و 
لواحن درمتملا و  بعصلا  ضورن  اهنم و  ریـسعلا  نوهن  اهجئاتن و  لمحتن  اهلبقتـسنس و  انل  هبـسنلاب  هتارثع و  رهدلا و  بئاون  نم  هبئان  و 

هصاخلا و کتعانق  هجیتن  هذـختت  يذـلا  كرارق  نوکی  نا  كاوه و  نود  کـلقع  یلا  عجرت  نا  تنا  کـیلع  نکل  اـهیلع و  بلغتن  نا 
داهجلا هیعرشلا و  هفالخلا  هعاط  نم  کمهس  کبیصن و  ذخ  مث  اهیلا  عمست  هشوشو  وا  یجراخ  ءاحیا  هیف  سیل  همیلـسلا و  کتینالقع 

تنا نیفکتل و  يرحلابف  هاجن  یف  بحر و ال  ریغ  یلا  حـنتف  تهرک  ناف   ) .اهبحاص عم  نیعتم  داهجلا  بجاو  همزـال و  هعیبلا  ناـف  اـهعم 
هلد باوصلا و  مامالا  هل  نیب  نا  دـعب  مالـسلا ) نودـحلملا و  عنـص  ام  یلابا  ام  قحم و  عم  قحل  هنا  هللا  نالف و  نیا  لاقی : ـال  یتح  مئاـن 
نع دعتبی  هتلاقتسا و  مدقی  اهلزتعی و  هیالولا و  كرتی  نا  کلذب  لبقی  مل  نا  هرما  هیورلا  هماما  حضوا  قحلا و  هیف  ام  یلا  هدشرا  هیلع و 

هب فختسا  مث  رارقلا …  سئب  رانلا و  یلا  لب  هباقع  هللا و  باذع  نم  هاجن  یلا  ءانه و ال  هعـس و ال  يده و ال  ریغ  یلا  نکل  هطلـسلا و 
کب فافختـسالا  هدش  نم  لب  کب  متهی  وا  کیلا  تفتلی  دحا  نم  کلذب و ال  موقن  نا  انب  ریدج  لاتقلا و  برحلا و  کیفکن  انا  الئاق 
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مهل بسحی  نیذلا  لاجرلا  فوفـص  یف  دعت  لمهم ال  کنا  ابئاغ ؟ ناک  اذامل  يرعـشالا و  نیا  لوقی  کنع و  لاسی  دحا  نم  سیل  هنا 
نیثکانلا برح  نم  هب  موقی  ام  نا  مالسلا  هیلع  مسقا  مث  نایس …  کمدع  كدوجوف و  کل  رود  ذا ال  اوباغ  نا  مهنع  لاسی  باسح و 

منهی الف  قحلا  یلع  لتاقی  قحلا و  عم  مالـسلا  هیلع  نوکی  نا  دعب  هب و  موقی  امیف  قحم  هسفن  وه  هب و  مئاقلا  نا  باوصلا و  قحلا و  وه 
هنا مسقا  مث  ماقملا : اذـه  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .نوطبثملا  نوککـشملا و  نورکنملا و  نودـحاجلا و  هلوقی  ام  یلا  ـالاب  یقلی  ـال  و 

- یبنلا لوق  یلا  هراشا  اذـه  نودـحلملا و  عنـص  ام  یلابی  سیل  قحم  ماما  عم  ینعاطا  نم  نا  قح و  یلعل  ءالوه  برح  یف  هنا  يا  قحل 
.راد امثیح  هعم  قحلا  ردا  مهللا  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِلَمَْجلا ِباحْصأ  ِبْرَِحل  ْمَُهبَدَن  اَّمل  ِْهَیلإ  ِجوُرُخلا  ِنَع  ِساّنلا  ُهُطیْبثَت  ُْهنَع  ُهَغََلب  ْدَقَو  ِهَفوُْکلا  یَلَع  ُُهِلماع  َوُهَو  يرَعْشَألا  یَسُوم  یبأ  یلإ 

ندرک توعد  ندناوخارف و  يانعم  هب  « بْدَن » هشیر زا  « َبَدَن ( .» 2  {.} تسا نتشاد  زاب  راک  زا  نتخاس و  فقوتم  يانعم  هب  « طیْبثَت ( .» 1}
 { تسا يراک  ماجنا  يارب 

ربخ ترضح  نآ  هب  هک  یماگنه  تشاگن  هفوک  رد  ترضح  نآ  رادنامرف  يرعشا  یسوموبا  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 
(3  } .تسا هتـشاد  زاب  هرـصب ) يوس  هب   ) لمج گنج  رد  ترـضح  نآ  یهارمه  يارب  تکرح  زا  ار  هفوک  لـها  یـسوم  وبا  هک  دیـسر 

اهنت تسا  هتفاین  هغالبلا  جهن  زج  همان  نیا  يارب  یعبنم  هب  یسرتسد  همان  نیا  لیذ  رد  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  هدنـسیون  همان : دنـس  .
هدنسیون.دیامن تبث  اجنیا  رد  ار  نآ  دبای و  تسد  يرگید  عبانم  هب  دناوتب  دیاش  شا  يدعب  تاعلاطم  رد  هک  دنک  یم  يراودیما  راهظا 

نایاپ رد  ام  هک  تسا  هدرک  تعانق  دوب  « سیق نب  هّللادـبع  » شماـن هک  يرعـشا  یـسوموبا  یگدـنز  زا  يا  هدرـشف  حرـش  هب  اـهنت  روبزم 
 { درک میهاوخ  هراشا  همان  نیا  ریسفت 

هاگن کی  رد  همان 

يوس هب  دوخ  رکشل  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  یتقو  هک  تسا  نینچ  همان  يارجام 

رفعج نب  دمحم  مان  هب  دوخ  نارای  زا  رفن  ود  دنک  شوماخ  دندوب  هتخورفارب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک  ار  یگنج  شتآ  دمآ و  هرـصب 
غارس هب  هنابش  مالـسلا  هیلع  یلع  مایپ  ندینـش  زا  دعب  هفوک  مدرم  زا  یهورگ.داتـسرف  هفوک  مدرم  جیـسب  يارب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  و 

ای دـننک  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  رفن  ود  نیا  هارمه  ایآ  هک  دـننک  تروشم  هنیمز  نیا  رد  وا  اب  ات  دـنتفر  يرعـشا  یـسوموبا 
هار رگا  دیروخن و  ناکت  دینیشنب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  دیهاوخ  یم  ار  ترخآ  هار  رگا  : تفگ يزیمآ ) تنطیش  نحل  اب   ) یـسوم وبا.هن 
یلع ناگدـنیامن  هب  نخـس  نیا.دـش  هفوک  لها  جورخ  زا  عنام  بیترت  نیا  هب  دـینک و  تکرح  رفن  ود  نیا  هارمه  دـیهاوخ  یم  ار  اـیند 

ندرگ نم و  ندرگ  رب  یلع و  ندرگ  رب  نامثع  تعیب  : تفگ خساپ  رد  وا.دندرک  ضارتعا  یسوم  وبا  هب  ادیدش  اهنآ.دیسر  مالسلا  هیلع 
 { ،ج 14،ص 9 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  لقن  ربانب  قاحسا  نب  دمحم  يزاغم  ( . 1  } .تسامش ياه 
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دیاب اهنآ  همه  هنرگو  دور  یم  نیب  زا  گرم  اـب  دـشاب  مه  نیتسار  تعیب  رگا  تعیب  هک  دوب  هدرک  شومارف  درخ  یب  جوجل و  درم  نیا 
.درادن انعم  تیعمج  سیئر  ناونع  هب  رفن  ود  اب  تعیب  اریز  ، دننکن تعیب  يرگید  سک  اب  دنشاب و  رادافو  لّوا  هفیلخ  تعیب  هب 

مدرم هب  یسوم  وبا  ، دیسر هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  هرصب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
لمج رکـشل  هب  هراشا   ) هلبق لها  لباقم  رد  وا  هارمه  تسین  زیاج  یلو  ؛ تسا حیحـص  وا  تعیب  تسا و  تیادـه  ماـما  یلع  : تفگ هفوک 

 { ،ج 17،ص 246 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .درک راکیپ  تسا )

دنرتانشآ نارگید  زا  لئاسم  هب  تبسن  ، وا باحصا  دمحم و  نارای  مدرم ! : تفگ هفوک  مدرم  هب  هک  هدش  لقن  وا  زا  زین  رگید  ترابع  رد 
فالغ رد  ار  اهریشمش  نیاربانب...تسا  هداتسیا  زا  رتهب  هتـسشن  رادیب  رادیب و  زا  رتهب  نآ  رد  باوخ  ناسنا  هدش  اپرب  هک  يا  هنتف  نیا  و 
هدنورپ زا  اریز  ، دناشکب فعـض  هب  شتفالخ  تموکح و  رد  ار  ماما  تساوخ  یم  تنطیـش  نیا  اب  وا   ) دیوشن هکرعم  نیا  دراو  دـینک و 

 { ،ج 4،ص 482 يربط خیرات  ( . 1 (. } دوب ربخاب  دوخ  کیرات 

.تشون وا  يارب  ار  قوف  همان  ماما  ، دیسر مالسلا  هیلع  یلع  هب  یسوموبا  هنادرخبان  نانخس  هک  یماگنه  لاحره  هب 

رد هفوک  يرادـنامرف  زا  وا  لزع  ماـما و  يوس  هب  هفوـک  مدرم  اـب  ندرک  تکرح  هب  توـعد  یـسوموبا و  دـیدش  خـیبوت  هماـن  هصـالخ 
.تسوا هنادرخبان  ياه  يریگ  عضوم  ببس  هب  وا  شهوکن  تکرش و  مدع  تروص 

***

َْکیَلَع ِیلوُسَر  َمِدَـق  اَذِإَف  َکـْیَلَعَو  َکـَل  َوُه  ٌلْوَق  َکـْنَع  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ.ٍْسیَق  ِْنب  ِهّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
ْنِم َّنَیَتُْؤَتل  ِهّللا  ُْمیاَو  ْدـُْعباَف  َْتلَّشَفَت  ْنِإَو  ، ْذـُْفناَف َْتقَّقَح  ْنِإَف  ، َکَعَم ْنَم  ْبُدـْناَو  ، َكِرْحُج ْنِم  ْجُرْخاَو  َكَرَْزئِم ، ْدُدْـشاَو  ، َکَْـلیَذ ْعَفْراَـف 

َكِرَذَحَک َکِماَمَأ  ْنِم  َرَذْحَتَو  ، َِکتَدـِْعق ْنَع  َلَْجُعت  یَّتَحَو  َكِدـِماَِجب  َُکِبئاَذَو  ، َكِِرثاَِخب َكُدـْبُز  َطَلُْخی  یَّتَح  ُكَْرُتت  َالَو  ، َْتنَأ ُْثیَح 
ِْکْلماَو ، َکَْلقَع ْلِقْعاَف  ، اَُهلَبَج ُلَّهَُسیَو  ، اَُهبْعَص ُّلَّلَُذیَو  ، اَُهلَمَج ُبَکُْری  ، يَْربُْکلا ُهَیِهاَّدلا  اَهَّنَِکلَو  ، وُجْرَت ِیتَّلا  یَْنیَوُْهلِاب  َیِه  اَمَو  ، َکِْفلَخ ْنِم 

؟ ٌناَُلف َْنیَأ  َلاَُقی  َال  یَّتَح  ، ٌِمئاَن َْتنَأَو  َّنَیَفُْکَتل  ِّيِرَْحلِابَف  ، ٍهاََجن ِیف  َالَو  ٍبْحَر  ِْریَغ  َیلِإ  َّحَـنَتَف  َتْهِرَک  ْنِإَف.َکَّظَحَو  َکَبیِـصَن  ْذُـخَو  ، َكَْرمَأ
.ُماَلَّسلاَو َنوُدِْحلُْملا ، َعَنَص  اَم  ِیلَابُأ  اَمَو  ، ٍّقُِحم َعَم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِهّللاَو 

همجرت

هب وت  زا  ینخـس  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  يرعـشا ) یـسوم  وبا   ) سیق نب  هّللادبع  هب  نانمؤمریما  ادخ  هدنب  زا  تسا  يا  همان  نیا 
نز و رمک  رب  نماد  دـش  دراو  وـت  رب  نم  هداتـسرف  هک  یماـگنه.وت  ناـیز  هب  مه  تسوـت و  دوـس  هـب  مـه  هـک  هدـش  هداد  شرازگ  نـم 

نایشروش اب  هزرابم  داهج و  نادیم  رد  تکرش  يارب   ) دنتسه وت  اب  هک  یناسک  زا  يآ و  نوریب  تا  هنال  زا  دنبب و  مکحم  ار  تدنبرمک 
زا يدرک  هشیپ  ار  یتسس  هاگره  روایب و  ام ) يوس  هب  دوخ  اب   ) ار اهنآ  یتفرگ  ار  دوخ  میمصت  یتفای و  ار  قح  رگا  ؛ نک توعد  هرصب )

دنهاوخن اهر  ار  وت  دمآ و  دنهاوخ  وت  غارس  هب  یشاب  اجره  روتـسد ) نیا  زا  فلخت  تروص  رد  ! ) دنگوس ادخ  هب.ورب  رانک  دوخ  ماقم 
دننک یم  هرـصاحم  نانچ  ار  وت   ) ینیـشنب و نیمز  رب  یناوتن  یتح  دزیمآرد و  مه  هب  تکـشخ  رت و  تناوختـسا و  تشوگ و  ات  تخاس 
ینک یم  رکف  وـت  هک  یناـسآ  نآ  هب  لـمج ) هنتف   ) هنتف نیا.ترـس  تـشپ  زا  هـک  دیـسرت  یهاوـخ  هنوـگ  ناـمه  تـیور  شیپ  زا  هـک )
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فاـص ار  شتالکـشم  هوـک  درک و  راوـمه  ار  شیاـه  یتخـس  دـش و  راوـس  شبکرم  رب  دـیاب  هک  تسا  یگرزب  هثداـح  هـکلب  ، تـسین
( شاب هارمه  ام  اب  یمالسا  داهج  نادیم  رد  و   ) بایرد ار  تبیـصن  هرهب و  شاب و  دوخ  راک  کلام  ریگ و  راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا.دومن 
هن نادـب ) و   ) ورب راـنک  هفوک ) يرادـنامرف  زا  يراد ، رارـصا  دوخ  رکف  رب  هناـجوجل  و   ) تسین دـنیاشوخ  وـت  يارب  راـک  نیا  رگا  یلو 

يور ورف  باوـخ  رد  وـت  رگا  ترخآ ) رد  يراگتـسر  هن  اـیند و  رد  يراگتـسر  هار  هن   ) یتاـجن هن  دوـب و  دـهاوخ  وـت  يارب  یـشیاشگ 
نیا دنگوس  ادخ  هب.تساجک  ینالف  دنیوگن  هک  يوش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نانچنآ  دـننک و  هفیظو  ماجنا  نارگید  هک  تسازس 

هچ وت ) نوچمه   ) ناسانـشنادخ هک  مرادـن  یکاب  نم  دریگ و  یم  ماـجنا  قح  درم  تسد  هب  هک  تسا  یقح  هار  میور ) یم  اـم  هک   ) هار
.مالسلا و.دننک  یم  راک 

ریسفت حرش و 

زا  ) دعب اما  يرعشا ) یسوموبا   ) سیق نب  هّللا  دبع  هب  نانمؤمریما  ادخ  هدنب  زا  تسا  يا  همان  نیا  :» دیامرف یم  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِریِمَأ ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم  ( ؛» وـت ناـیز  هب  مه  تسوـت و  دوـس  هب  مه  هک  هدـش  هداد  شرازگ  نم  هـب  وـت  زا  ینخـس  یهلا ) ياـنث  دـمح و 

( . َْکیَلَع ََکل َو  َوُه  ٌلْوَق  َْکنَع  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ٍْسیَق  ِْنب  ِهّللا  ِْدبَع  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا 

لئاسم هب  امـش  زا  ربمایپ  نارای  : تفگ هفوک  مدرم  هب  یـسوم  وبا  هک  دمآ  الاب  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  هب  هراشا  ًارهاظ  ماما  ریبعت  نیا 
همه زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشنمه  تبحاـصم و  اریز  ، وا ناـیز  هب  رگید  رظن  زا  یلو.دوب  وا  دوخ  عـفن  هب  رظن  کـی  زا  نیا.دنرتانـشآ 

تاظحل ات  مالسا  ربمغیپ  تثعب  زاغآ  زور  زا  ؛ دوب رت  قیمع  رتشیب و  باحصا 

.دوب ترضح  رانک  رد  شنفد  تافو و 

: دوب هتفگ  هک  دشاب  یسوموبا  رگید  نخس  هب  هراشا  هک  دراد  زین  يرگید  لامتحا 

حیحـص شتعیب  تیادـه و  ماما  یلع  دراد  لوبق  رگا  اریز  « دـیگنج هلبق  لها  اب  دـیابن  یلو  تسا  حیحـص  شتعیب  تیادـه و  ماما  یلع  »
هنتف ربارب  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  نآرق  اریز  دـناشن  ورف  ار  هنتف  شتآ  وا  نامرف  هب  ددرگ و  ارجا  دـهد  یم  ناـمرف  هچ  ره  دـیاب  تسا 

.درک داهج  دیاب  نازیگنا 

: دیامرف یم  دهد و  یم  يرعشا  یسوم  وبا  هب  ار  دکؤم  روتسد  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  همادا  رد 

اب هک  یناسک  زا  يآ و  نوریب  تا  هنال  زا  دنبب و  مکحم  ار  تدـنبرمک  نز و  رمک  رب  نماد  دـش  دراو  وت  رب  نم  هداتـسرف  هک  یماگنه  »
اهنآ یتفرگ  ار  دوخ  میمصت  یتفای و  ار  قح  رگا  ؛ نک توعد  هرصب ) نایشروش  اب  هزرابم  داهج و  نادیم  رد  تکرش  يارب   ) دنتـسه وت 

(1  } َکَْلیَذ ْعَفْراَف  َْکیَلَع  ِیلوُسَر  َمِدَـق  اَذِإَف  ( ؛» ورب رانک  دوخ  ماقم  زا  يدرک  هشیپ  ار  یتسـس  هاگره  روایب و  ام ) يوس  هب  دوخ  اـب   ) ار
دندنب و یم  رمک  رب  هک  تسا  يزیچ  ای  گنل  يانعم  هب  لصا  رد  « رَْزئِم ( .» 2  } َكَرَْزئِم ْدُدْشا  َو   {، تسا هنماد  ناماد و  يانعم  هب  « ْلیَذ .»

ْجُرْخا َو   {، تسا نتفرگ  يراک  رب  يدج  میمـصت  زا  هیانک  « دنبب مکحم  ار  ترمک  ؛ كرزئم ددـشا  تسا و« هدـمآ  زین  راولـش  يانعم  هب 
تـسا يزیچ  ندومن  قیدـصت  ندرک و  تابثا  ياـنعم  هب  « قیقحت » هشیر زا  « َقَّقَح ( .» 3  } َْتقَّقَح ْنِإَف  ، َکَـعَم ْنَم  ْبُدـْنا  َو  َكِرْحُج ، ْنِم 
هدـمآ زین  هفیظو  ماجنا  زا  هیانک  تسا و  نتفر  يرگید  يوس  هب  يزیچ و  زا  ندـش  جراخ  يانعم  هب  « ذوفن » هشیر زا  « ْذـُفنا ( .» 4  } ْذُْفناَف {

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4696 

http://www.ghaemiyeh.com


ماجنا رد  ندیـسرت  نتخادـنا و  ریخأت  ندرک و  یتسـس  يانعم  هب  « لـمع » نزو رب  « لَـشَف » هشیر زا  « َْتلَّشَفَت ( .» 5  } َتـْلَّشَفَت ْنِإ  َو   {، تـسا
( . ْدُْعباَف  { تسا يراک 

هک یهابور  نوچمه  هکلب  ، دـنک یگدـنز  اه  هشیب  رد  هک  یتسین  يریـش  نوچمه  وت  هک  نیا  زا  هیانک  خاروس ) هنال و  (؛» رجُح » هب ریبعت 
.دزخ یم  دوخ  هنال  خاروس و  رد 

یسوم وبا  يارب  ار  همان  نیا  هک  یسک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  دراد و  رب  رد  ار  یـسوم  وبا  طورـشم  لزع  مکح  نمـض  رد  نخـس  نیا 
 { ،ج 10،ص 74 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش  لقن  هب  انب  بهذلا  جورم  ( . 6  } .دوب « يراصنا بعک  نب  هظرق  » درب

تروص رد  ! ) دنگوس ادخ  هب  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  وا  دـیدش  یتاملک  اب  دروخ و  یم  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
تکشخ رت و  تناوختسا و  تشوگ و  ات  تخاس  دنهاوخن  اهر  ار  وت  دمآ و  دنهاوخ  وت  غارـس  هب  یـشاب  اجره  روتـسد ) نیا  زا  فلخت 

هک دیسرت  یهاوخ  هنوگ  نامه  تیور  شیپ  زا  هک ) دننک  یم  هرصاحم  نانچ  ار  وت   ) ینیشنب و نیمز  رب  یناوتن  یتح  دزیمآرد و  مه  هب 
ای بآ  يور  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « ْدبُز ( .» 1  } َكُْدبُز َطَلُْخی  یَّتَح  ُكَْرُتت  َال  ،َو  َْتنَأ ُْثیَح  ْنِم  َّنَیَتُْؤَتل  ِهّللا  ُْمیا  َو  ( ؛» ترس تشپ  زا 

يانعم هب  « رصع » نزو رب  « ْرثَخ » هشیر زا  « ِرثاخ ( .» 2  } َكِِرثاَِخب  { ددرگ یم  قالطا  زین  هرک  هماخ و  ، ریشرس هب  دوش و  یم  عمج  ریش  يور 
دـنیوگ و یم  « ِرثاخ » دـنام یم  یقاب  کشم  رد  هتفرگ  هرک  يارب  تسام  ندز  ماـگنه  هب  هک  ظـیلغ  غود  هب  هدـش و  هتفرگ  ندـش  ظـیلغ 
َو  {، دزیر یم  مه  هب  وت  یگدـنز  مامت  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  « دوش یم  هتخیمآ  مه  هب  وت  ِرثاخ  دـْبُز و  :» دـیامرف یم  ماما  هک  ـالاب  ریبعت 

َکِماَمَأ ْنِم  َرَذْحَت  َو   { تسا نتـسشن  ياج  ای  نتـسشن و  تلاح  يانعم  هب  « هَدـِْعق ( .» 3  } َِکتَدِْعق ْنَع  َلَْجُعت  یَّتَح  َكِدـِماَِجب َو  َُکِبئاَذ 
( . َکِْفلَخ ْنِم  َكِرَذَحَک 

َنِم ُغَْـلبا  » یتاـیانک رب  لمتـشم  تـسا  لاـح  ياـضتقم  قباـطم  ًاـقیقد  رادروـخرب و  یــصاخ  تغـالب  تحاـصف و  زا  هـک  تاریبـعت  نـیا 
.دشاب یم  « حیرْصَّتلا

ار تسام  هک  یماگنه  میناد  یم.دوش  طولخم  وت  غود  اب  وت  هرَک  هک  تسا  نیا  َكِِرثاَِخب » َكُدـْبُز  َطَلُْخی  یَّتَح   » یظفللا تحت  ياـنعم 
هرابود دـننک  غاد  مرگ و  ار  نآ  رگا  لاح.دریگ  یم  رارق  ریز  رد  تسا  غود  هک  هیقب  دوش و  یم  عمج  نآ  يور  هرک  دـننز  یم  ًـالماک 

مه رد  وا  زیچ  همه  هک  دـننک  دراو  یـصخش  رب  هک  تسا  يدـیدش  راشف  زا  هیاـنک  ریبعت  نیا  ددرگ و  یم  طولخم  غود  اـب  هرک  یبرچ 
.دزیمآ

زین هاگ  َِکتَدـِْعق » ْنَع  َلَْجُعت  یَّتَح   » هلمج تسا و  نآ  هیبش  يا  هیانک  زین  « دزیمآرد مه  هب  تکـشخ  رت و  َكِدـِماَِجب ؛ َُکِبئاَذ   » هب ریبعت 
هاگ دـنزادنا و  یم  نوریب  يرادـنامرف  رـصق  زا  ار  وت  ینیـشنب و  نیمز  رب  هک  دـنهد  یمن  هزاجا  وت  هب  یتح  هک  هدـش  ریـسفت  هنوگ  نیا 

.دش دهاوخ  لیجعت  تیرانکرب  یگتسشنزاب و  رد  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هک  هدش  هتفگ 

هتـشادن شیپ  سپ و  هار  هک  درک  دنهاوخ  هرـصاحم  ار  وت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َکِْفلَخ » ْنِم  َكِرَذَـحَک  َکِماَمَأ  ْنِم  َرَذْـحَت   » هلمج
.یشاب

باکر رد  داهج  يارب  مایق  زا  مدرم  يریگولج  هب  نانچمه  تشاد و  یمنرب  دوخ  راک  زا  تسد  دوب  قفانم  جوجل و  هک  یـسوموبا  یلو 
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رتشا کلام  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  ور  نیا  زا  ، داد یم  همادا  هرـصب  رد  نایـشروش  هنتف  شتآ  ندرک  شوماـخ  مالـسلا و  هیلع  یلع 
دنتسه انشآ  نم  اب  رهـش  مدرم  هک  دینک  اطع  نم  هب  ار  هفوک  هب  نتفر  تیرومأم  دینادب  تحلـصم  رگا  : درک ضرع  نانمؤمریما  تمدخ 

دنتفر هفوک  هب  نم  زا  شیپ  هک  اهنآ  (و  .دنکن تفلاخم  نم  اب  يدحا  موش  رهـش  دراو  رگا  مراد  دـیما  درک و  دـنهاوخ  تعاطا  نم  زا  و 
(. دنیآرب یسوم  وبا  هدهع  زا  دنتسناوتن 

عامتجا هفوک  گرزب  دجـسم  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دـش  هفوک  دراو  رتشا  کـلام.وش  قحلم  اـهنآ  هب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
(. درک یم  توعد  داهج  دض  رب  غیلبت  هب  یسوم  وبا  و   ) دندوب هدرک 

هب نم  اب  :» دز یم  ادـص  دـید  یم  مه  درگ  اجنآ  رد  ار  یتعاـمج  تشذـگ و  یم  هک  هفوک  لـئابق  زا  يا  هلیبق  ره  راـنک  زا  رتشا  کـلام 
رد دجسم  رد  یسوم  وبا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش و  رصق  دراو  روز  هب  دیسر و  رـصق  هب  یتعامج  اب  ات  « دییایب هرامالا  راد  رـصق  يوس 

دشاب هتـسشن  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دشاب  باوخ  رد  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  يرک  روک و  هنتف  نیا  مدرم ! يا  : تفگ یم  دوخ  هباطخ 
.تسا هراوس  زا  رتهب  هدنود  هدنود و  زا  رتهب  هدنور  هار  هدنور و  هار  زا  رتهب  هداتسیا  هداتسیا و  زا  رتهب  هتسشن  و 

یم يور  هک  یماگنه  هب  اهنآ  ؛ میـسانش یم  رتهب  ار  اه  هنتف  دـمحم  ناراـی  اـم  (... تسا رتهب  دـینک  تلاـخد  نآ  رد  رتمک  هچ  ره  ینعی  )
وا هب  هتسویپ  نسح  ماما  رامع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا.دوش  یم  راکـشآ  ناشفعـض  دننک  یم  تشپ  هک  یماگنه  دنـسانشان و  دندروآ 
راد رصق  زا  همیـسارس  شنامالغ  ناهگان  دوبن ) رادرب  تسد  وا  یلو  ! ) ور رانک  ام  ربنم  زا  وش و  رود  ام  رهـش  يرادنامرف  زا  : دنتفگ یم 

یـسوموبا.درک نوریب  رـصق  زا  دز و  ار  ام  وا  : دـنتفگ دـنراد و  ربخ  وا  هب  ار  رـصق  هب  رتشا  دورو  نایرج  دـندش و  دجـسم  دراو  هرامالا 
کَّنإ ِهّللاَوَف  َکَسْفَن  ُهّللا  َجَرْخَأ  ََکل  َّمُأ  انِرْـصَق ال  ْنِم  ْجُرْخُأ  :» دز دایرف  وا  هب  رتشا  دش و  رـصق  لخاد  ، دـمآ نییاپ  ربنم  زا  هدز  تشحو 

(1 !« } يدوب ناقفانم  زا  میدـق  زا  وت  ادـخ  هب  دروآ  نوریب  ار  تناج  ادـخ  وش ! نوریب  اـم  رـصق  زا  رداـم  یب  يا  ؛ ًامیدَـق َنیِِقفاـنُْملا  َنَِمل 
یعنام : تفگ رتشا  هدب ! تلهم  نم  هب  ار  بشما  کی  : تفگ دیـسرت و  یـسوم  وبا  ،ج 14،ص 21} دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .

هک دـندش  رـصق  دراو  زین  مدرم.یباوخب  رـصق  رد  ار  بشما  یناوت  یمن  يربـب و  دوخ  اـب  ار  دوخ  لـیاسو  يراد  قح  اـهنت  یلو  ؛ درادـن
هب زاین   ) مدرک نوریب  رـصق  زا  ار  یـسوموبا  نم  : تفگو درک  جراخ  رـصق  زا  ار  اـهنآ  رتشا  کلام.دـننک  تراـغ  ار  یـسوموبا  لـیاسو 

 { لاس 36 ثداوح  ،ج 3،ص 501، يربط خیرات  ( . 2  } .دنتشادرب تسد  وا  زا  مدرم  مرادن ) امش  تلاخد 

هثداح هکلب  ، تسین ینک  یم  رکف  وت  هک  یناسآ  نآ  هب  لمج ) هنتف   ) هنتف نیا  :» دـیامرف یم  هماـن  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
یَْنیَوُْهلِاب َیِه  اَم  َو  ( ؛» دومن فاص  ار  شتالکشم  هوک  درک و  راومه  ار  شیاه  یتخـس  دش و  راوس  شبکرم  رب  دیاب  هک  تسا  یگرزب 

رت مارآ  ورت  ناــسآ  رت و  تســس  ياــنعم  هـب  « نوــْها »و« نوــْهأ » ثنؤــم مــه  نآ  »و  یلوــم » نزو رب  « ینْوـَـه » رغــصم « یَْنیَوـُـهلا ( .» 3}
هثداح يانعم  هب  « هَیِهاّدـلا ( .» 4  } ُهَیِهاَّدـلا اَهَّنَِکل  ،َو  وُجْرَت ِیتَّلا   { تسا ناسآ  هداـس و  کـچوک و  زیچ  ياـنعم  هب  « ینیوه » نیارباـنب ، تسا
تـسا هدـش  هتفرگ  نتخاـس  راـتفرگ  یتبیـصم  هب  ار  یـسک  ياـنعم  هـب  « وـحم » نزو رب  « وـْهَد » هـشیر زا.تـسا  تخـس  تبیـصم  مـیظع و 

( . اَُهلَبَج ُلَّهَُسی  اَُهبْعَص َو  ُّلَّلَُذی  ،َو  اَُهلَمَج ُبَکُْری  ، يَْربُْکلا {

تسین یمهم  هلأسم  هک  تسا  نیا  نامگ  هب  هرصب  نایـشروش  اب  داهج  هب  تکرـش  يارب  مدرم  زا  ندرک  يریگولج  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
راومه ار  اـه  يراومهاـن  درک و  شوماـخ  ار  هنتف  نیا  شتآ  تردـق  توق و  اـب  دـیاب  ؛ هدرک یگرزب  هابتـشا  دوش  یم  لـح  يدوز  هب  و 

داهج رد  یناگمه  تکرش  مدرم و  یمومع  مزع  هب  زاین  راک  نیا  تخاس و 
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(. تسا لمج  هنتف  « یه » ریمض عجرم  نیاربانب  ) .دراد

یم ماما.تشاد  یم  زاب  نایـشروش  اب  داهج  زا  ار  مدرم  هک  دـنا  هتـسناد  یـسوم  وبا  هنتف  ار  ریمـض  نیا  عجرم  ناـحراش  زا  یـضعب  یلو 
درک و میهاوخ  شوماخ  ار  هنتف  نیا  شتآ  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  ام  ؛ ینک یم  لایخ  وت  هک  هنوگ  نآ  تسین  يا  هداس  هنتف  نیا  : دـیامرف

.مینک یم  جیسب  داهج  يارب  ار  مدرم 

لابند تساوخ  یم  یـسوم  وبا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیارق  اریز  ، ددرگ زاـب  هّیما  ینب  تموکح  هب  ریمـض  هک  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نیا 
هب نکن  نامگ  تسا و  یکانرطخ  راک  نیا  هک  دهد  یم  رادشه  وا  هب  ماما.دنادرگ  زاب  هّیما  ینب  هب  ار  تموکح  دریگب و  ار  نامثع  راک 

.دیسر یهاوخ  دوخ  فیثک  تشز و  فده  نآ  هب  یناسآ  نیا 

.تسا رتراگزاس  ماما  تاملک  هعومجم  اب  رت و  بسانم  اهنیا  زا  میدیزگرب  هک  ار  يریسفت  یلو 

: دیامرف یم  ، دنک باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  هک  دهد  یم  زردنا  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

یلو شاب ) هارمه  ام  اب  یمالسا  داهج  نادیم  رد  و   ) بایرد ار  تبیـصن  هرهب و  شاب و  دوخ  راک  کلام  ریگ و  راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا  »
یـشیاشگ هن  نادب ) و   ) ورب رانک  هفوک ) يرادنامرف  زا  ، يراد رارـصا  دوخ  رکف  رب  هناجوجل  و   ) تسین دـنیاشوخ  وت  يارب  راک  نیا  رگا 

رد « لقع » هشیر زا  « لِقْعا ( .» 1  } ْلـِقْعاَف ( ؛») ترخآ رد  يراگتـسر  هن  اـیند و  رد  يراگتـسر  هار  هن   ) یتاـجن هن  دوب و  دـهاوخ  وت  يارب 
هک تسا  یـصوصخم  بانط  ، لاـقع تسین و  تکرح  هب  رداـق  ددـنب و  یم  ار  وا  يوناز  هک  تسا  رتش  هب  دـنبیاپ  ندز  ياـنعم  هب  لـصا 

هدب و رارق  حیحـص  ریـسم  رد  نک و  راهم  ار  دوخ  لقع  هک  تسا  نیا  شموهفم  « کلقع لقعا  » هلمج و.دندنب  یم  نآ  اب  ار  رتش  يوناز 
هب « ّیحَنَت » هشیر زا  « َّحَنَت ( .» 2  } َّحَـنَتَف َتْهِرَک  ْنِإَف.َکَّظَح  َکَبیِـصَن َو  ْذُـخ  ،َو  َكَْرمَأ ْکـِْلما  ،َو  َکَْـلقَع  { ریگ راـک  هب  ار  دوخ  هشیدـنا 

تـسا ندرک  دصق  يانعم  هب  « وحن » نآ یلـصا  هدام  هدش و  هتفرگ  يراک  زا  ندیـشک  تسد  ندـش و  رود  ندرک و  يریگ  هرانک  يانعم 
( . ٍهاََجن ِیف  َال  َو   { تسا شیاشگ  یگدرتسگ و  ندوب و  عیسو  يانعم  هب  « بحر ( .» 3  } ٍبْحَر ِْریَغ  َیلِإ  {

هدوـسآ يا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  تمالـس  هار  ینک  يراددوـخ  نایـشروش  اـب  داـهج  رد  تکرـش  زا  رگا  نکن  ناـمگ  هکنیا  هب  هراـشا 
.دش یهاوخ  ماع  صاخ و  ياوسر  تفرگ و  دنهاوخ  گنت  وت  رب  مدرم  سکع  هب.تسیز  یهاوخ 

یم مه  هب  زیچ  همه  دورب  رانک  وا  رگا  تسا و  مهم  رایـسب  یمالـسا  تموکح  رد  وا  شقن  دنکن  نامگ  یـسوموبا  هکنیا  يارب  هاگ  نآ 
ماـجنا نارگید  هک  تسازـس  يور  ورف  باوخ  رد  وت  رگا  :» دـیامرف یم  ، يرت کـچوک  اـهنیا  زا  وـت  هک  درک  دزـشوگ  وا  هب  ماـما  ، دزیر

راوازـس و يانعم  هب  « ّيرَحلا ( .» 1  } ِّيِرَْحلِابَف ( ؛» تساجک ینالف  دـنیوگن  هک  يوش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ناـنچنآ  دـننک و  هفیظو 
( . ٌناَُلف َْنیَأ  : َلاَُقی َال  یَّتَح  ، ٌِمئاَن َْتنَأ  َّنَیَفُْکَتل َو   { تسا هدش  هتفرگ  ندوب  راوازس  يانعم  هب  « افج » نزو رب  « يرَح » هشیر زا  تسا  هتسیاش 

زا  ) هاگره ؛ » ْمَُکلاْثمَأ اُونوُکَی  َُّمث ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  : »» تسا هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نخـس  نیا 
هیآ 38} ، دمحم ( . 2 «. } دوب دنهاوخن  امش  دننام  هک  دروآ  یم  امش  ياج  هب  ار  يرگید  هورگ  دنوادخ  دینک  یچیپرس  ادخ ) نامرف 

( میور یم  ام  هک   ) هار نیا  دنگوس  ادخ  هب  :» دیوگ یم  هدومرف  نایب  همان  نیا  رد  هچنآ  هب  دـیکأت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  نایاپ  رد 
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.دننک یم  راک  هچ  وت ) نوچمه   ) ناسانشن ادخ  هک  مرادن  یکاب  نم  دریگ و  یم  ماجنا  قح  درم  تسد  هب  هک  تسا  یقح  هار 

( . ُماَلَّسلا ،َو  َنوُدِْحلُْملا َعَنَص  اَم  ِیلَابُأ  اَم  ،َو  ٍّقُِحم َعَم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِهّللا  َو  ( ؛» مالسلاو

نادحلم و هاوخ  ، مینک شوماخ  ار  هنتف  شتآ  نیا  میورب و  دیاب  میرادـن  يدـیدرت  نیرتمک  دوخ  فدـه  ریـسم و  رد  ام  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا قفانم  هورگ  نآ  يارب  یهایسور  تسام و  روای  رای و  ادخ  ؛ دننکن ای  دننک  یهارمه  ام  اب  ناملسم  رهاظ  ناقفانم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  فورعم  ثیدح  هب  هراشا  ایوگ  : دیوگ یم  ٍّقُِحم » َعَم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِهّللا  َو   » الاب هلمج  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ام ُْثیَح  ُهَعَم  َّقَْحلا  ِرِدأ  ّمُهّللأ  : » دومرف هک  تسا  هلآ 

ثیدح نیا   {) ،ج 17،249 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1 « } دـنک تکرح  هک  هنوگ  ره  نک  هارمه  وا  اب  ار  قح  ایادـخ  َراد ؛
.دش یم  بوسحم  قح  شدرگ  روحم  وا  دوب و  وا  اب  قح  دوب و  قح  اب  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دهد  یم  ناشن 

هدرپس یشومارف  هب  نانچ  دش و  روفنم  یمالسا  هعماج  رد  دروآ  راب  هب  هک  ییاوسر  نیمکح و  ناتساد  زا  دعب  یـسوم  وبا  هکنیا  بلاج 
،ج 4،ص 1763 باعیتسا هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( . 2  } .دنراد يدایز  فالتخا  وا  تافو  خـیرات  ربق و  لحم  هرابرد  ناخروم  هک  دـش 

 { دوش هعجارم  « يرعشا یسوموبا  » لاح حرش 

یسوموبا رتشیب  ییاسانش  هتکن :

بلاط و نطاب  رد  ایند و  هب  اـنتعا  یب  دـهاز و  اراکـشآ  زومرم ، نطاـب  رد  یلو  حالـصلارهاظ  ؛ دوب یبیجع  صخـش  يرعـشا  یـسوموبا 
.بغار

یـسوموبا نامثع  لاس  نیا  رد  هک  دـنک  یم  لقن  نینچ  يرجه  هن  تسیب و  لاس  ثداوح  رد  لماک  باـتک  رد  ، ریثا نبا  ، روهـشم خروم 
تفالخ موس  لاس  رد  دارکا  زا  یعمج  جزیا و  هقطنم  یلاـها  هک  دوب  نیا  شلزع  ببـس  درک و  لزع  هرـصب  يرادـنامرف  زا  ار  يرعـشا 

ياپ اب  داهج  هرابرد  هلمج  زا  دـنوش و  داهج  هدامآ  مدرم  هک  داد  نامرف  یـسوموبا  ، دنتـسویپ رفک  هب  ،و  هدـش جراخ  مالـسا  زا  ناـمثع 
نادیم هب  هدایپ  ياپ  اب  دـندش  هدامآ  دـندرک و  اهر  ار  دوخ  بکرم  ، بکرم نابحاص  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  تفگ  یغیلب  نانخـس  هدایپ 

دوب گنهامه  شنخـس  اب  شلمع  رگا  دنک  یم  هچ  ، دوخ یـسوموبا  مینیبب  مینک  یمن  هلجع  ام  دنتفگ  يرگید  هورگ  یلو  ؛ دنورب داهج 
دوخ اب  رتسا  لهچ  يور  رب  زین  ار  دوخ  لاوما  دش  جراخ  هرامالاراد  رـصق  زا  یـسوموبا  هک  یماگنه.مینک  یم  راتفر  وا  دـننامه  مه  ام 

دنتفگ دنتفرگ و  ار  وا  بکرم  نانع  دندمآ  یعمج.دروآ 

اب وا.يدرک  هیصوت  ار  ام  هک  هنوگ  نامه  ایب  داهج  نادیم  هب  هدایپ  مه  وت  راذگب و  ام  رایتخا  رد  ار  یفاضا  ياه  بکرم  نیا  زا  یـضعب 
حرـش ار  ارجاـم  و   ) دـندمآ ناـمثع  دزن  زین  یعمج.داد  همادا  دوخ  هار  هب  دـیرادرب و  نم  بکرم  زا  تسد  : تفگ دز و  مدرم  هب  قـالش 

،ج 3،ص 99 ریثا نبا  لماک  ( . 1  } .درک لزع  ار  یسوموبا  تفریذپ و  مه  وا.دندرک  تساوخرد  ار  یـسوموبا  يرانکرب  وا  زا  و  دنداد )
{
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هیواعم یماظن  تادیدهت  خساپ  : 64 همان

عوضوم

اباوج هیواعم  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هیواعم باوج  رد  يا  همان  )

لوا شخب 

همان نتم 

اَنْمَقَتْـسا اَّنَأ  َمْوَْـیلاَو  ، ُْمتْرَفَکَو اَّنَمآ  اَّنَأ  ِسْمَأ  ْمُـکَْنَیبَو  اَـنَْنَیب  َقَّرَفَف  ، ِهَعاَـمَْجلاَو ِهَْفلُأـْلا  َنـِم  َتْرَکَذ  اَـم  یَلَع  ْمـُْتنَأَو  ُنَْـحن  اَّنُک  اَّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ًابْزِح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَِرل  ُهُّلُک  ِماَلْسِْإلا  ُْفنَأ  َناَک  ْنَأ  َدَْعبَو  ، ًاهْرَک اَّلِإ  ْمُکُِملْسُم  َمَلْسَأ  اَمَو  ، ُْمْتِنُتفَو

ِهِیف ُرْذــُْعلا  اـَلَو  ، َکـْیَلَع اَـلَف  ُهـْنَع  َتـْبِغ  ٌْرمَأ  َکــِلَذَو  ِْنیَرـْـصِْملا ! َنـَْیب  ُتـْلََزنَو  ، َهَِشئاـَِـعب ُتْدَّرـَـشَو  ، َْرَیبُّزلاَو َهَْـحلَط  ُتـْلَتَق  یِّنَأ  َتْرَکَذَو 
ْنِإ یِّنِإَف  ، ِْهفْرَتْساَف ٌلَجَع  ِهِیف  َناَک  ْنِإَف  َكوُخَأ  َرِـسُأ  َمْوَی  ُهَرْجِْهلا  ِتَعَطَْقنا  ِدَـقَو  ، ِراَْـصنَْألاَو َنیِرِجاَـهُْملا  ِیف  يِِرئاَز  َکَّنَأ  َتْرَکَذَو.َکـَْیلِإ 

: ٍدَسَأ ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَکَف  ِینْرُزَت  ْنِإَو  َْکنِم ! ِهَمْقِّنِلل  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  اَمَّنِإ  ُهّللا  َنوُکَی  ْنَأ  ٌریِدَج  َِکلَذَف  َكْرُزَأ 

ِدوُْملُجَو ٍراَوْغَأ  َْنَیب  ٍبِصاَِحب  ْمُُهبِرْضَت  ِْفیَّصلا  َحاَیِر  َنِیِلبْقَتْسُم 

ِیف َکیِخَأَو  َِکلاَخَو  َكِّدَِجب  ُُهتْضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِعَو 
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.ٍدِحاَو ٍماَقَم 

اه همجرت 

یتشد

تهج نادب  امـش  ام و  نایم  زورید  اّما  دنواشیوخ ، مه  میدوب و  تسود  امـش  ام و  يدـش ، روآ  دای  هکنانچ  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
، میدنام راوتسا  مالسا  رد  ام  زورما  و  دیدش ، رفاک  امش  میدروآ و  نامیا  ام  هک  داتفا  ییادج 

میلـست برع  ناگرزب  هک  دندروآ  يور  مالـسا  هب  ینامز  مهنآ  يدونـشوخان ، اب  امـش  ناگدروآ  مالـسا  دیدیدرگ ،  شیامزآ  امـش  و 
رهاظ هب  هّکم  حتف  زور  هک  تسا  نایفـس  وبا  روظنم ،  . } دنتفرگ رارق  وا  هورگ  رد  و  دندش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

و دروآ ، رد  ياپ  زا  يریت  اب  مکح  نب  ناورم  لمج ، نادیم  رد  ار  هحلط  ، } هتشک ار  ریبز  هحلط و  هک  یتشون  تا  همان  رد  .دش } میلست 
هفوـک و رد  و  ما ، هدرک  دـیعبت  ار  هشیاـع  و  .تشک } زوـمرج ، نب  ورمع  گـنج ، نادـیم  زا  يریگ  هراـنک  زا  سپ  هار ، نیب  رد  ار  ریبز 

راصنا نارجاهم و  زا  یهورگ  اب  هک  یتشون  و  دهاوخب .  رذع  وت  زا  تسین  مزال  و  درادـن ، وت  هب  یطبر  روما  نیا  مدـیزگ ، لزنم  هرـصب 
حتف زور  رد  نایفـس  وبا  نب  دیزی  هیواعم ، ردارب   } دش ریـسا  هّکم  حـتف  رد  دـیزی »  » تردارب هک  يزور  زا  ترجه  ییآ ، یم  نم  دربن  هب 

ریـسا ار  وا  دـیلو  نب  دـلاخ  اـّما  دوش ، هّکم  هب  ناناملـسم  دورو  عناـم  هک  تفرگ  رگنـس  همدـنخلا » باـب   » رد شیرق  زا  یعمج  اـب  هّکم 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  تساوخ ، ار  وا  يدازآ  دیسر و  ادخ  لوسر  تمدخ  نایفس  وبا  سپس  تفرگ ،

« حتفلا دعب  هرجه  «ال 

رادید هب  نم  رگا  اریز  رادـهگن ، تسد  يراد ، باتـش  نم  اب  تاقالم  رد  رگا  سپ  تفای ،  نایاپ  تسین }.» یترجه  هّکم  حـتف  زا  سپ  »
رعاش هک  تسا  نانچ  ینک  رادـید  نم  اب  وت  رگا  و  مریگ ، ماقتنا  وت  زا  ات  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  ادـخ  هک  تسا ، رتراوازـس  میاـیب  وت 

: تفگ يدسا 

« دنبوک یم  مه  رد  اه ، گنس  هتخت  رابغ و  نایم  رد  و  اه ، هزیر  گنس  اب  ار  اهنآ  دزو و  یم  تخس  یناتسبات  دابدنت  »

يدیهش

میدروآ و نامیا  ام  .دنکفا  ییادج  امـش  ام و  نایم  زورید  اما  دـنویپ ، مه  میدوب و  تسود  امـش  ام و  يدـش  روآدای  هکنانچ  دـعب ، اما 
دیورگن و مالسا  هب  هاوخلدان  هب  زج  امش  ناملسم  .دیدیدرگ  شیامزآ  شوختسد  امش  میراوتسا و  ام  زورما  و  دیدییارگ ، رفک  هب  امش 

هـشیاع مدناسر و  لتق  هب  ار  ریبز  هحلط و  نم  هک  يدش  روآدای  .دید و  ص )  ) ادـخ لوسر  بزح  رد  ار  برع  ناگرزب  هک  سپ  نآ  زا 
.دیابن نتساوخ  وت  زا  يرذع  دیاین و  وت  رب  ینایز  سپ  يدوبن ، نآ  رد  وت  هک  تسا  يراک  نیا  .مدنام  هرـصب  هفوک و  نایم  و  مدنار ، ار 

نآ ترجه  راصنا - رجاهم و  مادـک  و  راک ؟ هچ  ترجه  اب  ار  وت  .درک - یهاوخ  رادـید  راصنا  نارجاهم و  اب  ارم  هک  يدـش  روآدای  و 
، تسازس میآ  وت  رادید  هب  نم  رگا  هک  ریگ ، مارآ  یتخل  تساور ، هن  يراد  باتش  رگا  .دیدرگ  ریسا  تردارب  هک  دیـسر  نایاپ  هب  زور 

: تسا هتفگ  يدسا  رعاش  هک  تسا  نانچ  ییآ  نم  رادید  هب  وت  رگا  مریگ و  ماقتنا  وت  زا  ات  تسا  هتخیگنا  رب  ارم  ادخ  هک 
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يریشمش .دنردنا » تخس  ياهگنس  بیشن و  ياهنیمز  نایم  هک  یلاح  دنکفا  یم  گیر  نانآ  رب  هک  دنراد  یناتـسبات  ياهداب  هب  يور  »
.تسا نم  دزن  مدز ، هاگمزر  کی  رد  تردارب  ییاد و  ّدج و  رب  هک 

یلیبدرا

تخادنا یئادج  سپ  عامتجا  تئیه  یگتسویپ و  زا  يدرک  دای  هچنآ  رب  امش  میدوب و  ام  هک  یتسردب  سپ  تاولص  دمح و  زا  سپ  اّما 
میقتـسم و ام  هکنآ  زورما  دیدرک و  رارـصا  رفک  رب  امـش  میدرک و  قیدصت  ام  هکنآ  مالـسا  ودب  رد  ینعی  زورید  امـش  نایم  ام و  نایم 
زا سپ  تبغرب و  هن  تهارکب  رگم  امش  ناملسم  دیدرواین  مالـسا  یهارمگ و  یجکب و  دیداتفا  هنتف  رد  امـش  یهلا و  قیرط  رد  میتسار 
هک همان  رد  يدرک  دای  مامت و  تلوصب  هوکش  اب  هورگ  ار  ادخ  ربمغیپ  رم  دندوب  همه  نآ  مارگ  فارشا  مالسا  توق  روهظ و  دوب  هکنآ 
نآ زا  یبیاغ  هک  تسیراک  نیا  تسا و  هرصب  هفوک و  هک  رهش  ود  نایم  مدمآ  دورف  ار و  هشیاع  مدنار  ار و  ریبز  هحلط و و  متـشک  نم 
رد ینم  رئاز  وت  هک  ندرک  دای  راگدرورپ و  دزن  وت  يوسب  نآ  رد  یتجح  يرذع و  تسین  وت و  رب  رما  نآ  زا  يررـض  چیه  تسین  سپ 

یباتـش وت  رد  تسه  رگا  سپ  هبتع  دـش  ریـسا  هک  يزور  ترجه  تسا  هدـش  هدـیرب  هکنآ  لاح  رازراک و  يارب  راصنا  رجاهم و  ناـیم 
هب راوازـس  تسقیال و  نآ  سپ  ار  وت  منک  ترایز  هک  یتسردب  نم  رگا  سپ  شیرق  دـید  انـص  دـننام  ار  شیع  یخارف  نک  بلط  سپ 

ینب ردارب  تفگ  هک  نانچمه  سپ  ارم  ینک  ترایز  وت  رگا  وت و  زا  تّقـشم  تنحم و  يارب  ارم  دشاب  هتخیگنارب  یلاعت  يادـخ  هک  نآ 
ناگدننک لابقتـسا  دینز  یم  رایـسب  ترارح  تدشب  تسفوصوم  هک  ناتـسبات  ياهدابب  دنا  هدننک  لابقتـسا  هک  دوخ  ناتـساد  رد  دـسا 

لاخ هبتع و  وت  ّدجب  ارنآ  مدز  هک  يریشمش  تسنم  دزن  گرزب و  ياهگنس  تسا و  بیشن  ياهنیمز  نایم  هک  ياه  هزیر  گنس  ار  دوخ 
دوب ردب  هک  ماقم  کی  رد  هلظنح  وت  ردارب  هبیش و  وت 

یتیآ

هک دنکفا ، ییادج  امش  ام و  نایم  مالـسا )  ) زورید میدوب و  مه  اب  میدوب و  تسود  مالـسا  زا  شیپ  امـش ، ام و  یتفگ  هکنانچ  .دعب  اما 
.دیدنام رفاک  امش  میدروآ و  نامیا  ام 

مالسا هارکا ، هب  زج  امش ، موق  ناناملسم  زا  کیچیه  .دیا  هدش  اوه  ریسا  دیا و  هدییارگ  هنتف  هب  امش  میا و  هداتسیا  راوتسا  ام  مه  زورما 
هتشک نم  ار  ریبز  هحلط و  هک  یتفگ  .دندوب  هدیورگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هب  برع  نارس  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  دندرواین ،

ار وت  سپ  .يدوب  رانکرب  نآ  زا  وت  هک  تسا  يراک  نیا  ما ، هدـمآ  دورف  هفوک  هرـصب و  نایم  ما و  هتخاس  اوسر  هراوآ و  ار  هشیاع  ما و 
.تساوخ شزوپ  وت  زا  دیاب  هک  دیسر  نایز  هچ 

( هکم حـتف  رد  ینعی   ) دـیدرگ ریـسا  تردارب  هک  زور  نآ  هکنآ ، لاح  و  دـمآ ، یهاوخ  نم  رادـید  هب  راصنا  نارجاـهم و  اـب  هک  یتفگ 
رگا .تسین } یترجه  هکم  حتف  زا  سپ  .حتفلا  دعب  هرجه  ال  دومرف : هک  ص )  ) ربمایپ نخس  هب  تسا  هراشا  . 46  } تفرگ نایاپ  ترجه 
.مهد رفیک  ار  وت  هک  تسا  هتخیگنارب  ارم  ادخ  هک  میآ  تکرح  رد  وت  يوس  هب  نم  هک  تسا  نآ  راوازـس  .مارایب  يردق  يراد ، باتش 

: دیوگ دسا  ینب  رعاش  هک  تسا  نانچ  ییآ ، تکرح  رد  نم  يوس  هب  وت  رگا  و 

ِدوُْملُج ٍراَوْغَءا َو  َْنَیب  ٍبِصاَِحب  ْمُُهبِرْضَت  ِْفیَّصلا  َحاَیِر  َنِیِلبْقَتْسُم 
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( .دنا هدمآ  راتفرگ  اه  هرخص  تسپ و  ياهنیمز  نایم  اهنآ  دناشفا و  یم  گیر  اهنآ  رب  داب  دنا  هداتسیا  ناتسبات  ياهداب  يوربور  )

: هیواعم ییاد  .هعیبر  یبا  نب  هبتع  هیواعم ، يردام  دـج  . 47  } تردارب ار و  وت  ییاد  ار و  وت  يردام  دـج  نآ  اـب  هک  ریـشمش  نآ  زونه 
تسا نم  اب  متشک  ار  نایفس } یبا  نب  هلظنح  هیواعم : ردارب  .هبتع  نب  دیلو 

نایراصنا

نامیا ام  اریز  ، داتفا ییادـج  امـش  ام و  نیب  هتـشذگ  رد  یلو  ، میدوب قافتا  تفلا و  رد  مه  اب  امـش  ام و  یتفگ  هک  روط  ناـمه  ، دـعب اـما 
یب يور  زا  رگم  درواین  مالـسا  امـش  ناملـسم  و   ، دیا هنتف  راچد  امـش  میتسار و  هار  هب  ام  مه  زورما  ،و  دـیدیزرو رفک  امـش  میدروآ و 

 . دنتشگ يو  تسدمه  دندش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  میلست  برع  ناگرزب  مامت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  یلیم ،

یطبر وت  هب  روما  نیا  ، مدمآ دورف  هرصب  هفوک و  رهش  ود  نایم  ،و  مدومن دیعبت  ار  هشیاع  ،و  متـشک نم  ار  ریبز  هحلط و  هک  يدوب  هتفگ 
 . مهاوخب وت  زا  ار  شرذع  هک  درادن  يزاین  مه  تسین و  ینایز  هلأسم  نیا  رد  ار  وت  ، درادن

دـش ریـسا  تردارب  هک  يزور  نآ  زا  داب  تمولعم  ، دـمآ یهاوخ  نم  گنج  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يرگـشل  اب  هک  يدـش  روآ  دای  و 
هب رگا  هک  ، شاـب هدوسآ  يراد  هلجع  نم  رادـید  هب  رگا  نونکا   (، دـییوگ رجاـهم  دوـخ  هب  هک  دـیاشن  ار  امـش  (و  تشگ عـطق  ترجه 

ردارب هک  تسا  نآ  دننام  ییآ  نم  رادید  هب  وت  رگا  ،و  دشاب هتخیگنا  رب  وت  تبوقع  يارب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  میآ  ترادـید 
: هتفگ دسا  ینب 

 . دبوک یم  نانآ  رب  دریگ و  یم  رب  ار  تشرد  زیر و  گنس  هک  دنور  یناتسبات  داب  لابقتسا  هب 

.تسا نم  شیپ  متشک  ار  تردارب  ییاد و  ّدج و  نآ  هلیسو  هب  هک  يریشمش 

حورش

يدنوار

هیلع هباجاف  .هرمتـسم  تناک  مهتفلا  نا  هدحاو و  ادـی  اعیمج  امهئابآ  نوک  هیف  رکذـی  اباتک  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  بتک  هیواعم  ناک  و 
ادمحم هللا  ثعب  دق  مویلا و  اماف  .مالسلا  هیلع  میهاربا  هلم  یلع  مهنوک  هماقتسالا و  یلع  مهعیمج  نوکل  معز  ام  یلع  رمالا  نا  مالسلا :

یف هللا  رما  امک  نیمیقتـسم  اـنک  و  اراـفک ، مترـص  نینموم و  انرـص  يا  مترفک  هب و  اـنمآ  هومتدـسح و  ـالوسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلا هراشا  اهرک  الا  مکملسم  ملسا  ام  هلوق و  .ناطیشلا و  مکنتف  نینوتفم  مترص  کعم و  بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  لاق  نآرقلا و 
املف هیفخ ، یف  هکم  یتا  حـتفلا  هوزغ  یف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  خـیراوتلا  یف  فورعم  وه  ام  یلع  نایفـس  یبا  نم  ناک  ام 

بلطملادـبع نب  سابعلا  اذا  و  شیرق ، نم  رخآ  لجر  عم  هلیللا  یف  جرخ  دـق  نایفـسوبا  ناک  اهلوح و  ام  ءاحطبلاب و  مالـسلا  هیلع  لزن 
یلا اویبـجیل  شیرق  یلا  اـناسنا  ثعبی  هتعت  هکم  لوـح  رودـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هـلغب  یلع  ناـک 
املف کل ، نامالا  ذـخآ  هللا و  لوسر  یلا  فرـصنال  یفیدر  نک  لاعت و  هل : لاـق  نایفـسابا و  ساـبعلا  فرعف  هیلا ، اورذـتعیف  هللا  لوسر 
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ناک و  هقنع - برـضال  هللا  لوسر  ای  یل  نذـئا  رمع : لاـقف  لـبقی ، ملف  نایفـس ، یبا  یلع  مالـسالا  ص )  ) ضرع هللا  لوسر  یلع  ـالخد 
هللا یلص  هللا  لوسر  یلع  نایفس  یباب  سابعلا  لخد  دغلا  نم  ناک  املف  .ادغ  ملـسی  هنا  هللا  لوسر  ای  لاقف : هبارقلل - هنع  یماحی  سابعلا 
مل نا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  نایفسابا  ای  لق  هلرسلا : یف  سابعلا  لاقف  یباف ، مالـسالا  هیلع  ضرعف  هلآ  هیلع و 
هنا یلع  الیلد  انهه  مالسلا  هیلع  یلع  رکذ  مث  .هرک  یلع  نیتداهشلاب  کلکتف  لقت ، مل  نا  کلتقب  نالا  رمای  هناف  کبلق  یف  کلذ  نکی 

وعمتجا اوبزحت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوح  لجر  فالآ  هرـشع  نم  رثکا  نیملـسملا  يار  لتقلا و  فاخ  هناب  اهرک ، ملـسا 
تعطقنا دـق  نیرجاهملا و  یف  يرئاز  کنا  ترکذ  هلوق و  .هفوکلا و  هرـصبلا و  نیب  نیرـصملا : نیب  تلزن  .تقرف و  يا  تدرث : .هیلا و 

هرجه ال  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  کلذ  و  نییماشلا ، یلع  هسیبلت  هیواعم و  بذک  مالـسلا  هیلع  نیب  كوبا  رـسا  موی  هرجهلا 
هیلا ادیع  بتک و  مث  .حصا  اذه  و  كوخا ، رـسا  موی  يور  .رثکا و  رهـشا و  هتـسب  حـتفلا  دـعب  مالـسالا  رهظا  هیواعم  نا  و  حـتفلا ، دـعب 
اهیف راسی  ههفار : هلیل  و  هنع ، سفن  يا  هفرتسا  اهیفرت و  کمزع  نع  هفر  لاقی : هنع  سفن  يا  ینعمب ، هفرو  هفرتسا  .ناهربلاب و  اححـصم 
اموق هب  مالـسلا  هیلع  لـثمت  يذـلا  تیبـلا  هذـه  یف  فصی  .دـسا  ینب  .هبوـقعلا و  همقنلا : .هعـس و  یف  يا  هیهاـفر : یف  وـه  و  اـنیل ، اریس 

برـضتف فیـصلا ، تقو  نوکت  یتلا  هدیدشلا  حایرلا  نولبقتـسی  مه  راجحا و  تاذ  هرحب  لصتم  ضرالا  نم  عساو  ضفخنم  نیرفاسم 
، هب ضعی  هتلعج  يا  نالفب : فیسلا  تضضغا  .کلذ و  نم  املا  اودجو  امل  حایرلا  کلت  اولبقتـسی  مل  ول  و  ءابـصحلاب ، مهوجو  حایرلا 

وه هاخا و  لتق  هبتع و  نب  دیلولا  وه  هلاخ و  لتق  و  هبتع ، وه  مالا و  لبق  نم  همواعم  دج  ردب  موی  لتق  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  انمدق  دـق  و 
.نایفس یبا  نب  هلظنح 

يردیک

هللا لوسر  نم  نامالا  سابعلا  هل  ذخا  حـتفلا  هوزغ  دـعب  نا  کلذ  و  نایفـسابا ، ینع  اهرک ، الا  مکملـسم  ملـسا  ام  و  مالـسلا : هیلع  هلوق 
ناـک و  هقنع ، برـض  ـال  هللا  لوسر  اـی  یل  نذـئا  رمع  لاـقف  لـبقی : ملف  مالـسلا  هیلع  ضرع  هللا  لوسر  یلع  هب  لـخد  اـملف  هلآ  هیلع و 

ضرعف هللا  لوسر  یلع  نایفـس  یباب  سابعلا  لخد  دـغلا ، نم  ناک  املف  ادـغ  ملـسی  هنا  هللا  لوسر  ای  لاقف  هبارقلل ، هنع  یماحی  ساـبعلا 
نا دـعب  .هرک و  یلع  هداهـشلاب  ملکتف  لقت  مل  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  نایفـسابا  ای  لقف  رـسلا  یف  سابعلا  لاقف  یباف ، مالـسلا  هیلع 
هجو اوناک  نیذلا  مالسالا ، قایس  ناک  نا  دعب  ینعی و  همدقم ، و  هرهظا ، هلوا و  یشلا ء : فنا  ابزح : هللا  لوسرل  هلک  مالسالا  فنا  ناک 
ابزح نایفسوبا  راص  يا  جراعملا  بحاص  لاق  مالـسالا  ماظن  نیملـسملا و  هوق  دعب  الا  مکملـسم  ملـسی  مل  يا  فنالا ، هباثمب  مالـسالا 
.رظن هذه  یف  و  هکم ، حتف  یلا  دحا  موی  نم  هللا  لوسر  براح  نایفـسابا  نا  يا  ابرح  يور  و  مالـسالا ، روهظ  و  رهقلا ، دعب  هللا  لوسرل 

و هکم ، حـتف  دـعب  رـسا  نایفـس  یبا  نب  دـیزی  ینع  .كوخا  رـسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  .هرـصبلا  هفوکلا و  ینع  نیرـصملا : نیب  تلزن  و 
برحلا راد  تناک  ام  دعب  مالسالا  راد  تراص  اهحتف  دعب  اهنال  هکم  حتف  دعب  هرجهلا  تعطقنا 

هتـضضعا .لیجعتلا و  اذه  هعـس  هیهافر و  یف  نک  و  اسفن ، بط  يا  هفرتسا ، .حتفلا و  دعب  هرجه  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  و  ، 
.ردب موی  مهلتق  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  لبق و  نم  هیخا  هلاخ و  هیواعم و  دج  رکذ  یضم  دقو  هب ، ضعی  هتلعج  هلصا  هتبرض و  يا  یفیس :

مثیم نبا 

ندرک رام  رات و  نتخاس و  رود  دیرـشت : مالـسا  زاغآ  مالـسالا : فنا  هیواعم : همان ي  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
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وا داد و  رارق  اـنگنت  رد  ارنآ  ریـشمش  نـالفب : فیـسلا  تصـصغا  تسپ  نیمز  راوغا : باتـشب  دوخ ، لاـح  شیاـشگ  هاـفر و  هب  هفرتسا :
تفرشیپ دیما  تسین و  زاب  شولج  هک  ینعم  نیا  هب  دریگ ، یم  رارق  انگنت  رد  ریشمش  اب  هک  تسا  یسک  بورـضم  اریز  تشگ  بولغم 

، دـعب اما   ) مامتان ءار : رـسک  هر  براقم  مداد  رارق  اهنآ  رب  هتخهآ  ار  ریـشمش  ینعی  دـنا ، هدرک  لقن  راد  هطقن  داض  اـب  یـضعب  درادـن و 
رفاک امش  میدروآ و  نامیا  ام  دنکفا ، ییادج  امـش  ام و  نیب  زورید  اما  میدوب ، مه  اب  میتشاد و  یتفلا  امـش  ام و  یتفگ  هک  يروطنامه 

نآ زا  سپ  رابجا و  يور  زا  دش ، ناملسم  امش  زا  یـسک  رگا  دیتخادرپ و  هنتف  بوشآ و  هب  امـش  و  میدنام ، رادیاپ  ام  زورما  و  دیدش ،
ریبز هحلط و  نم  هک  يدوب  هدش  روآدای  تا  همان  رد  وت  .دندوب  هدمآ  درگ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هورگ  رد  مالسا  ناگرزب  همه ي  هک  دوب 

یطابترا چـیه  وت  هب  هک  تسا  يراک  نیا  مدـمآ ، دورف  هفوک ) هرـصب و   ) رهـش ود  نآ  نایم  و  مدرک ، رام  رات و  ار  هشیاـع  متـشک و  ار 
ار نم  اب  هلباقم  دصق  راصنا  نارجاهم و  هورگ  نایم  رد  هک  يدش  رکذـتم  زین  .درک و  هضرع  وت  هب  ار  نآ  لیلد  رذـع و  دـیابن  درادـن و 
رد باتـش  رگا  نیاربانب  دـش ، عطق  ندوب  رجاهم  اب  وت  هتـشر ي  تردارب ، يریگتـسد  تراـسا و  زور  ناـمه  رد  هک  یتروص  رد  يراد 
ارم وت  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  دنوادخ  هک  دوب ، دهاوخ  هتـسیاش  يرادید  نآ  منک ، رادید  وت  اب  نم  رگا  اریز  ریگب ، مارآ  يراد ، گنج 

مهبرـضت فیـسلا  حاـیر  نیلبقتـسم  تسا : دـسا  ینب  هلیبـق ي  رعاـش  هتفگ ي  ناـس  هب  نم  هلباـقم ي  هب  وـت  ندـمآ  تسا و  هـتخیگنارب 
مسق ادخ  هب  تسا ، نم  دزن  زونه  مدز ، تبرـض  اج  کی  رد  ار  تردارب  ییاد و  این ، نآ  اب  هک  يریـشمش  دوملج  راوغا و  نیب  بصاحب 

الاب ینابدرن  رب  دـنیوگب : وت  هرابرد ي  هک  نآ  رتهب  .تسا  هیاـم  یب  تسـس و  تلقع  یهارمگ و  فـالغ  رد  تلد  مدـیمهف ، هک  روطنآ 
يزیچ ددصرد  وت  اریز  تسا ، وت  نایز  هب  هکلب  تسین ، وت  دوس  هب  چیه  هک  هدرک  دومناو  ار  يراجنهان  عفترم  ياج  وت  هب  هک  يا  هتفر 

يرادن ار  شا  یگتسیاش  هک  یتسه  يراک  یپ  رد  و  تسین ، وت  نآ  زا  هک  يا  هدرب  ارچ  هب  ار  يرتش  تسین و  وت  هدشمگ ي  هک  یتسه 
یتخبنوگن و هک  يدـش  ياهیئاد  اـهومع و  ناـسمه  دوز  و  وت !! راـتفر  راـتفگ و  نیب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  سپ  يرود ، نآ  لـصا  زا  و 

یم دوخ  وت  هک  اجنآ  .دـنداتفا  اـه  هکلهم  هب  هجیتن  رد  تشاداو ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم راـکنا  رب  ار  ناـنآ  هدوهیب  ياـهوزرآ 
دندرکن و ینادنچ  یگداتسیا  تشاد ، هار  اهنآ  رد  يدنک  یتسس و  دوبن و  یلاخ  اهنآ  زا  دربن  نادیم  هک  ییاهریشمش  لباقم  رد  یناد ،

دنا هدش  دراو  مدرم  هک  یهار  رد  زین  وت  سپ  يدناشک ، ازارد  هب  ار  نخس  نامثع  نالتاق  هرابرد ي  .دنتفاین  قفوت  دوخ  میرح  ظفح  هب 
رارق رواد  ار  ادـخ  باتک  اهنآ  وت و  رب  ات  زیخرب  همکاحم  هب  نم  دزن  رد  نامثع ) نالتاق   ) نانآ اب  هاـگنآ  نک ) تعیب  نم  اـب  و   ) وش دراو 

( .دندورد هتسیاش  هک  یناسک  رب  دورد  تسا و  ریش  زا  وا  نتفرگ  ماگنه  كدوک  نداد  بیرف  ناسب  يا ، هدرک  دصق  وت  هچنآ  اما  .مهد 
هب نآ  زا  سپ  هدروآ ، نایم  هب  نخس  دنتشاد  هک  یمیدق  عامتجا  تفلا و  زا  دوب ، هتـشون  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  هک  يا  همان  رد  هیواعم 

هدرک بلط  وا  زا  ار  نامثع  نـالتاق  گـنج و  هب  دـیدهت  ار  وا  و  هداد ، تبـسن  يو  هب  ار  هشیاـع  ندرک  راـم  راـت و  ریبز و  هحلط و  لـتق 
ياعدا شریذـپ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لوا : باوج  اما  دـهد : یم  خـساپ  ریز  حرـش  هب  ار  اهنیا  مامت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا و 
روآدای تشاد  دوجو  هک  ار  یییادج  تهج ، دنچ  زا  مالـسا ، زا  شیپ  عامتجا  تفلا و  ینعی  نیبام  یف  كرتشم  ردـق  هب  تبـسن  هیواعم 

هیواـعم و هک  یلاـح  رد  دروآ ، مالـسا  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  یعمج  ناـیم  رد  مالـسا  زاـغآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما - 1 تسا : هدـش 
هیواعم و هک  یتروص  رد  دندوب ، رادیاپ  نید  هار  رد  هتـسویپ  شنادـناخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـندوب 2 - رفاک  تقو  نآ  رد  شلیماف 
، دوب ینطاب  لیم  يور  زا  دروآ  مالـسا  راوگرزب  نآ  نادناخ  زا  سک  ره  .دنفرحنم 3 - هک  دنتـسناد  یمن  و  دندوب ، فرحنم  شنادناخ 
هک دوب  یماـگنه  نیا  ربـج و  يور  زا  مالـسا و  نتفرگ  توق  زا  سپ  رگم  دـشن ، ناملـسم  یـسک  هیواـعم  نادـناخ  زا  هک  یتروص  رد 

هلیبق ي ناگرزب  هک  ور  نآ  زا  نانیا  يارب  ار  مالـسالا  فنا  هملک : .دندوب  هدـمآ  درگ  ص )  ) ربمایپ رانک  رد  برع  فارـشا  زا  یهورگ 
ص)  ) ادخ ربمایپ  هک ، نآ  حیضوت  .دوب  نایفسوبا  دندش ، ناملسم  رابجا  يور  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  دندوب ، دوخ 
هک یلاح  رد  بلطملادـبع ، نب  سابع  .دـمآ  دورف  نآ  یحاون  احطب و  نیمز  رد  و  دیـسر ، اجنآ  هب  ماـگنه  بش  هکم ، حـتف  گـنج  رد 
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ترذـعم هب  ار ، اهنآ  اـت  دتـسرفب  شیرق  دزن  هب  هک  تشگ ، یم  یـسک  یپ  رد  هکم ، فارطا  رد  دوب ، ص )  ) ادـخ ربماـیپ  رتسا  رب  راوس 
و مربب ، ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  ار  وت  ات  وش ، راوس  نم  رس  تشپ  تفگ : وا  هب  دید ، ار  نایفسوبا  دناوخب ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  یهاوخ 
، درک هضرع  وا  رب  ار  مالـسا  ص )  ) ربمایپ دش ، دراو  ص )  ) ادخ ربمایپ  رب  هک  یتقو  نایفـسوبا  مریگب ، راوگرزب  نآ  زا  همان  ناما  تیارب 

تیامح وا  زا  تشاد  وا  اب  هک  يدنواشیوخ  لیلد  هب  سابع  و  منزب ؟ ار  شندرگ  ات  هدب  هزاجا  هللا  لوسر  ای  تفگ : رمع  درکن ، لوبق  وا 
، درک یم 

هـضرع ار  مالـسا  ص )  ) ربمایپ دروآ ، ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ار  وا  دـش ، هک  ادرف  دروآ ، یم  مالـسا  ادرف  وا  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع 
ییادخ هک  هد ، یهاوگ  نابز  هب  ییوگ  یمن  لد  هب  دنچ  ره  نایفسوبا ، يا  تفگ : وا  هب  هتـسهآ  سابع ، درک ، يراددوخ  مه  زاب  درک ،

زا ربج ، يور  زا  هک  دوب  نیا  دـهد ، یم  ار  وت  لتق  روتـسد  نـالا  وا  ییوگن ، رگا  اریز  تسادـخ ، هداتـسرف ي  دـمحم  و  تسین ، هللا  زج 
وا يراـی  هـب  هـک  دـید  یم  ار  رفن  رازه  هد  زا  شیب  ص )  ) ربماـیپ فارطا  رد  وا  اریز  دروآ ، ناـبز  رب  ار  نیتداهـش  ندـش ، هتــشک  سرت 

هیواعم هک  ییاعدا  هب  مود : باوج  .ابزح  دعباما …  مالـسلا :) هیلع   ) ماما نخـس  ینعم  تسا  نیا  و  دـنا ، هتفرگ  ار  وا  درگ  هتـساخرب و 
ترابع نیا  اب  تشاد : وا  ربارب  رد  هفوک ، هرصب و  رهش  ود  نایم  ندمآ  دورف  و  هشیاع ، ندرک  رام  رات و  و  ریبز ، هحلط و  لتق  هب  تبـسن 

: تسا نینچ  تقیقح  رد  نآ  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  کیلا و  کلاذ …  و  تسا : هداد  خساپ 
راک نآ  هب  تبـسن  یهاتوک  ریـصقت و  رذـع  درادـن و  یفیلکت  هتـشادن ، یتلاخد  هنوگچیه  و  تسا ، هدوبن  يراـک  ناـیرج  رد  هک  ره  و 

دهاوخ تاقالم  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  نایم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  هیواـعم  دـیدهت  هب  موس : باوج  .دوش  یمن  وا  هجوتم 
هدرک بیذکت  ار  وا  ترابع  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  تسا ، نارجاهم  زا  دوخ  هک  هدرک  دومناو  وا  - 1 تسا : هداد  خساپ  ود  درک !
سپ شنادناخ ، زا  یهورگ  شردپ  هیواعم و  هک ، نآ  حیضوت  .هکم  حتف  ماگنه  هب  ینعی  كوبا ، رسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  دق  و  تسا :

، ناشیا رب  نارجاهم  مان  نیاربانب ، .درادن  ینعم  ترجه  هکم ، حـتف  زا  دـعب  دومرف : ص )  ) ربمایپ و  دـندرک ، مالـسا  راهظا  هکم ، حـتف  زا 
، تفرگ رارق  لتق  ضرعم  رد  وا  درب و  ص )  ) ربمایپ دزن  رابجا  هب  ار  نایفـسوبا  سابع ، هک  ار  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسین و  قداـص 

گنج زور  رد  هیواعم  ردارب  نایفس  یبا  نب  ورمع  نوچ  دنا : هدرک  لقن  كوخا  رسا  موی  ار : ترابع  نیا  یـضعب  .تسا  هدیمان  تراسا 
یم تسخن  هک  تسا  هدوب  نیا  شنادناخ  يو و  ناش  هک  تسا  هیواعم  هب  يروآدای  تهج  رد  نخـس  تیاور ، نیاربانب  .دش  ریـسا  ردب 

زا تروص  نیا  رد  ترجه  هطبار ي  اریز  دـنراد ، ترجه  ياعدا  فصو ، نیا  اب  هنوگچ  سپ  دـنروایب ، مالـسا  ات  دـنوش  ریـسا  تسیاب 
.تسا 2- هتـشگ  عطقنم  هکم  حتف  زا  دـعب  ترجه  اریز  دوش : یمن  ترجه  ندـش  هدـیرب  يارب  فرظ  رـسا ، موی  .تسا و  هدـیرب  ناشیا 
: هک تسا  نیا  دوصقم  و  دـحاو ، ماقم  ناک …  ناف  ترابع : اـب  تسا ، هدرک  لـثم  هب  دـیدهت  وا ، دـیدهت  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تسوت و ررض  هب  هک  یباتش  یم  يزیچ  فرط  هب  وت  اریز  شاب ، دوخ  ناج  ینمیا  رکف  هب  يراد ، باتش  نم  دزن  ندمآ  رد  رگا  هیواعم ،

هیلع  ) ماما لیثمت  تلع  اما  .تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغص  هلزنم ي  هب  هک  دحاو ، یناف …  تسا : هداد  رادشه  يو  هب  ترابع  نیا  اب 
هیبشت یناتـسبات  ياـهداب  اـب  ییور  هبور  هب  دوخ  تمـس  هب  شا  هتـسد  راد و  نیب  رد  ار  هیواـعم  ندـمآ  هک  تسا  نیا  رعـش  هب  مالـسلا )
گنس یناتسبات  ياهداب  هک  يروطنامه  هداد : رارق  نینچ  ار  هبـش  هجو  تسا و  هتـسناد  یناتـسبات  ياهداب  ناس  هب  زین  ار  دوخ  و  هدرک ،

هزین اهریشمش و  اب  گنج ، رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنز  یم  دنیآ  یم  داب  تمـس  هب  هک  يدارفا  تروص  هب  دراد و  یمرب  ار  اه  هزیر 
نایفـسوبا نب  هلظنح  هیواعم و  یئاد  هتبع ، نب  دـیلو  هیواعم و  دـج  هبتع ، ع ،)  ) ماما هک  میتفگ  البق  ام  و  دـبوک ، یم  اهنآ  هرهچ ي  رب  ه 

زیتس گنج و  هب  دیدهت  ار  وا  دیـسرت و  وا  زا  دـیاب  سپ  دـشاب ، نانچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  ردـقم  ياربک  تشک و  ار  هیواعم  ردارب 
.درکن
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دیدحلا یبا  نبا 

اَنْمَقَتْـسا َو اَّنَأ  َمْوَْیلا  ُْمتْرَفَک َو  اَّنَمآ َو  اَّنَأ  ِسْمَأ  ْمُکَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َقَّرَفَف  ِهَعاَمَْجلا  ِهَْفلُأـْلا َو  َنِم  َتْرَکَذ  اَـم  یَلَع  ُْمْتنَأ  ُنَْحن َو  اَّنُک  اَّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
[ ًابْرَح  ] ِهَّللا ص ِلوُسَِرل  ُهُّلُک  ِمَالْسِْإلَا  ُْفنَأ  َناَک  ْنَأ  َدَْعب  ًاهْرَک َو  َّالِإ  ْمُکُِملْسُم  َمَلْسَأ  اَم  ُْمْتِنُتف َو 

ِهِیف ُرْذـُْعلا  َْکیَلَع َو َال  َالَف  ُْهنَع  َْتبِغ  ٌْرمَأ  َکـِلَذ  ِْنیَرْـصِْملا َو  َْنَیب  ُْتلََزن  َهَِشئاَِـعب َو  ُتْدَّرَـش  َْرَیبُّزلَا َو  َهَْحلَط َو  ُْتلَتَق  یِّنَأ  َتْرَکَذ  ًاـبْزِح َو 
[ ِعْمَج  ] ِیف يِِرئاَز  َکَّنَأ  َتْرَکَذ  َْکَیلِإ َو 

[ َکِیف  ] َناَک ْنِإَف  َكوُخَأ  َرِسُأ  َمْوَی  ُهَرْجِْهلا  ِتَعَطَْقنا  ِدَق  ِراَْصنَْألَا َو  َنیِرِجاَهُْملَا َو 

ٍدَـسَأ ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَکَف  ِینْرُزَت  ْنِإ  َْکنِم َو  ِهَمْقِّنِلل  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  اَمَّنِإ  ُهَّللا  َنوُکَی  ْنَأ  ٌریِدَج  َِکلَذَـف  َكْرُزَأ  ْنِإ  یِّنِإَف  ِْهفْرَتْساَف  ٌلَجَع  ِهِیف 
ِیف َکیِخَأ  َِکلاَخ َو  َكِّدَِـجب َو  ُُهتْـضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِدـْنِع  ِدوُْملُج َو  ٍراَوْغَأ َو  َْنَیب  ٍبِصاَِحب  ْمُُهبِرْـضَت  ِْفیَّصلا  َحاَـیِر  َنِیِلبْقَتْـسُم 

[ َکَّنِإَف  ] ٍدِحاَو ٍماَقَم 

دبع ینب  انإف  دعب  امأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نم  وهف  هباوج  باتکلا  اذه  هیواعم و  هیلإ  هبتک  يذلا  باتکلا  امأ 
انتملک رخف  اندـعاق  یلع  انمئاقل  ـال  لـضف و  ضعب  یلع  انـضعبل  سیل  هدـحاو  هبلح  یف  يرجن  دـحاو و  بیلق  نم  عزنن  لزن  مل  فاـنم 

دق انریقف  انینغ  یـساوی  انفیعـض و  یلع  انیوق  ونحی  راجنلا و  فرـش  انیوحی  قرعلا و  مرک  انعمجی  هدحاو  انراد  هعماج و  انتفلأ  هفلتؤم و 
نبا رمأ  یف  ناهدإلا  نم  ناک  ام  کنم  ناک  یتح  کلذـک  لزن  ملف  هینلا  ثبخ  نم  انـسفنأ  ترهط  دـسحلا و  لغو  نم  اـنبولق  تصلخ 

کتیلف دی  ناسلب و ال  هنع  عفدت  کنم ال  دهشمب  لتق  یتح  هیلع  سانلا  هرصن  هل و  دسحلا  کمع و 

نإ عفدب و  همد  نم  ئربتملا  فعـض و  نإ  و  ّودـعب } .» :» ا ( 1 رذعب {  سانلا  نیب  قلعتملاک  تنکف  هربخ  تررـسأ  ثیح  هرـصن  ترهظأ 
تیدبأ هتامـش و  ترهظأ  هنم  كرطو  تیـضق  اذإ  یتح  یعافألا  هیلإ  لسرت  یهاودلا و  هیلإ  سدـت  كراد  یف  تسلج  کنکل  نهو و 

مث کتعیب  یلع  نیملسملا  نایعأ  تهرکأ  کسفن و  یلإ  سانلا  توعد  کقاس و  نع  ترمش  كدعاس و  نع  رمألل  ترسح  هقالط و 
رـشبملا هنجلاب و  نیدوعوملا  نم  امه  ریبزلا و  هللا  دبع  یبأ  هحلط و  دمحم  یبأ  نیملـسملا  یخیـش  کلتق  نم  ناک  ام  دـعب  کنم  ناک 

هقـسف بارعألا و  يدیأ  نیب  هلذـبتم  نوهلا  لحم  اهلالحإ  هشئاع و  نینمؤملا  مأب  كدیرـشت  یلإ  اذـه  هرخآلا  یف  رانلاب  امهدـحأ  لتاق 
کیلع نوکی  ناک  مأ  ایـضار  هآر  ول  هذـهب  ناک  کمع  نبا  يرت  اهنم  رخاس  نیب  اهب و  تماش  نیب  اهل و  رهـشم  نیب  نمف  هفوکلا  لـهأ 

یتلا هرجهلا  راد  ککرت  مث  هتلم  لهأ  ءامد  کفست  هتلیلحب و  درشت  هلهأ و  يذؤت  نأ  ارجاز  هنع  کل  اطخاس و 

.دیدحلا ثبخ  .دادحلا }  هیف  خفنی  قز  : ریکلا ( 2 ریکلا {  یفنی  امک  اهثبخ  یفنتل  هنیدملا  نإ  اهنع  هللا ص  لوسر  لاق 

تدعب نیرـصملا و  نیب  تمقأف  اهنطوتـسی  نأ  لهأب  سیل  نم  اهنع  تدرط  اهثبخ و  تفن  دقل  هلوق و  قدص  هدعو و  حص  دقل  يرمعلف 
کلذ لبق  نم  هوبنلا و  متاخ  هرواجم  نم  اضوع  هریحلا  قنروخلا و  هرواجمب  هنیدملا و  نم  الدب  هفوکلاب  تیضر  نیمرحلا و  هکرب  نع 

هل یلاعت  هللا  كری  مل  ارمأ  تمر  امهتعیب و  نم  تعنتما  امهیلع و  تبلأ  امهنع و  تدـعقف  امهتایح  مایأ  هللا ص  لوسر  یتفیلخ  تبع  ام 
اداسف و الإ  تدادزا  امل  ذئنیح  اهتیلو  ول  يرمعل  ارـصان و  هیلع  دـجت  مل  ام  تیعدا  اضحد و  اماقم  تلواح  ارعو و  املـس  تیقر  الهأ و 

انأ اه  هدی و  هناسلب و  سانلا  یلع  لیطتـسملا  هسفنب  بهاذلا  هفنأب  خماشلا  کنأل  ادادـترا  اراشتنا و  الإ  اهکتیالو  تبقعأ  ابارطـضا و ال 
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عمج یف  کیلإ  رئاس 

یلإ عفدا  نیملـسملل و  کسفنل و  رظناف  هللا  یلإ  كومکاحی  یتح  هیناطحق  حامر  هیماش و  فویـس  مهفحت  راصنألا  نیرجاـهملا و  نم 
لالـضلا یغلا و  یلع  رارـصإلا  جاجللا و  لیبس  كولـس  الإ  تیبأ  نإف  کب  نوقدـحملا  كؤاصلخ و  کتـصاخ و  مهنإـف  ناـمثع  هلتق 

ِّلُک ْنِم  ًادَغَر  اُهقْزِر  اهِیتْأَی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِمآ  َْتناک  ًهَیْرَق  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  کعم َو  قارعلا  لهأ  یف  کیف و  تلزن  امنإ  هیآلا  هذـه  نأ  ملعاف 
. { . لحنلا 112 هروس  ( 1 َنوُعَنْصَی {  اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  ِعوُْجلا َو  َساِبل  ُهّللا  اَهَقاذَأَف  ِهّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم 

اننیب و هقرفلا  نأ  الإ  فانم  دـبع  ونب  انأل  هیلهاجلا  یف  ادـحاو  اتیب  انک  اـنإ  يرمعل  لاـق ع  هیناـعم  لـصفلا و  ظاـفلأ  ریـسفت  یلإ  دوعن  مث 
 . متنتف قحلا و  جاهنم  یلع  انمقتسا  انأب  مویلا  هقرفلا  تدکأت  مث  مترفک  انمآ و  انإف  ادمحم ص  هللا  ثعب  ذنم  تلصح  مکنیب 

 . سمش دبع  ینب  نم  مهریغ  هیواعم و  دیزی و  هدالوأ  نایفس و  یبأک  اهرک  الإ  مکنم  ملسأ  نم  ملسأ  ام  لاق و  مث 

اهلوأ یف  يأ  نالف  ینب  هلود  فنأ  یف  کلذ  ناک  لاقی  مالسإلا  لوأ  یف  يأ  هللا ص  لوسرل  ابراحم  مالـسإلا  فنأ  ناک  نأ  دعب  لاق و 
نأ یلإ  هرجهلا  لوأ  یف  هللا ص  لوسر  یلع  سانلا  دشأ  سمش  دبع  ینب  نم  هلهأ  نایفس و  وبأ  ناک  هفرط و  هلوأ و  ءیـش  لک  فنأ  و 

هنع هیف  ضرعأ  رصتخم  مالکب  نیرصملا  نیب  تلزن  هشئاعب و  تدرش  ریبزلا و  هحلط و  تلتق  هلوق  نع  هباجأ  مث  هکم  حتف 

.هنع رذعلا  یلع  بجو  ول  کیلإ  رذعلا  معزت و ال  يذلا  ناودعلا  ناک  کیلع  سیلف  هنع  تبغ  رمأ  اذه  لاقف  هب  اناوه 

قحلا هلتق  نم  املـسل و  هقیرطلا  یلع  اماقتـسا  ول  امهثکن و  امهیغبب و  امهـسفنأ  التق  ریبزلا  هحلط و  نإ  لاقی  نأف  لصفملا  باوجلا  اـمأف 
اقراف ابات و  امهنأ  یلإ  نوبهذی  انباحـصأ  ثدحی و  بیعلا  نکل  عوفدم و  ریغف  مالـسإلا  خویـش  نم  نیخیـش  امهنوک  امأ  ردـه و  همدـف 
اناکل امهتبوت  ول ال  امهتبوتل و  هنجلا  لهأ  نم  امهف  کلذـب  ترثک  راـبخألا  نإـف  نحن  لوقن  کلذـک  اعنـص و  اـم  یلع  نیمداـن  ایندـلا 

ٍهَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  ٍهَنَِّیب َو  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  يوقتلا  هعاطلا و  یف  ادـحأ  یباحی  یلاعت ال  هللا  نإف  امهریغ  کله  امک  نیکلاـه 
. { . لافنألا 42 هروس  ( 1 } 

ققحت امهل و  دعولا  حص  دقف  امهتبوت  تتبث  اذإ  امهتمالس و  یف  مالکلا  هبقاعلا و  همالسب  طورشمف  هنجلاب  امهل  دعولا  امأ  و 

 . رانلاب هیفص  نبا  لتاق  رشب  هلوق  و 

یلع اعوفرم و  هولعج  مهنم  موق  عوفرم و  ریغ  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  وه  ثیدحلا  ءاملع  ریسلا و  بابرأ  نم  موق  لاقف  هیف  فلتخا  دقف 
لتاق لطابلا و  نم  عوجر  هبانإ و  هبوت و  یلع  هلتق  دقف  برحلل  اقرافم  فصلا  نم  اجراخ  ایلوم  هتلق  زومرج  نبا  نأل  قح  وهف  لاح  لک 

هدراولا رابخألا  نم  رثکأ  اهتبوت  یف  هدراولا  رابخألا  اهتبوت و  تحـص  دقف  هشئاع  نینمؤملا  مأ  امأ  رانلل و  قحتـسم  قساف  هلاح  هذه  نم 
یف نینمؤملا ع  ریمأل  بنذ  يأف  اهنم  أطخ  ناک  اهل  يرج  يذـلا  ایقبی و  مل  اـمه  ـالیوط و  اـنامز  تشاـع  اـهنأل  ریبزلا  هحلط و  هبوت  یف 
نم اهنأش و  نم  مظع  اهناص و  اهمرکأ و  نینمؤملا ع  ریمأ  نأ  یلع  هفوکلا  لهأ  بارعألا و  نیب  لذتبت  مل  اهلزنم  یف  تماقأ  ول  کلذ و 

اهلتقل اهب  رفظ  مث  هیلع  همألا  اصع  تقش  هب و  تلعف  ام  رمعب  تلعف  تناک  ول  هریـسلا و  بتک  علاطیلف  اهعم  هلعف  ام  یلع  فقی  نأ  بحأ 
.امیرک امیلح  ناک  ایلع  نکل  ابرإ و  ابرإ  اهقزم  و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4709 

http://www.ghaemiyeh.com


ول هارتف  لوقیف أ  هیلع  مالکلا  بلقی  نأ  یلعلف ع  هتلیلح - يذؤت  نأ  کل  یـضری  ناک  له  کبربف  هللا ص  لوسر  شاـع  ول  هلوق  اـمأ  و 
ایلع عزانت  نأ  نایفـس  یبأ  نبا  ای  کل  یـضری  ناک  شاـع أ  ول  هارت  اـضیأ أ  هیـصو و  هاـخأ و  يذؤت  نأ  هتلیلحل  یـضری  ناـک  شاـع أ 
انئج الاق  لب  ببـسل  اثکنی ال  مث  اعیابی  نأ  ریبزلا  هحلطل و  یـضری  ناک  شاع أ  ول  هارت  اـضیأ أ  همـألا و  هذـه  هعاـمج  قرفت  هفـالخلا و 

.امهلثم هلوقی  مالک  اذه  هریثک  الاومأ  هرصبلاب  نإ  انل  لیق  دقف  مهاردلا  بلطن 

بذـهی اهیلإ و  هنیدـملا  نم  جرخی  نأ  داسفلا  یغبلاب و  مالـسإلا  فارطأ  هیلع  تضقنا  اذإ  هیلع  بیع  الف  هرجهلا  راد  تکرت  هلوق  اـمأف 
هل و لوقیف  مالکلا  هیلع  بلقی  نأ  یلعل ع  مث  ماشلا  یلإ  ارارم  رمع  اهنع  جرخ  دقف  اثبخ  ناک  هنیدـملا  نم  جرخ  نم  لک  سیل  اهلهأ و 

یلع جـتحت  مهل و  بصعتت  نیذـلا  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  کلذـک  ثبخ و  اذإ  تنأف  اهنع  اضیأ  هنیدـملا  کتفن  دـقف  هیواعم  اـی  تنأ 
نع تدـعب  هلوق  امأ  اهنع و  هیئان  دالب  یف  اوتام  امهریغ و  رذ و  یبأ  دوعـسم و  نباک  نوحلاـصلا  هنیدـملا  نع  جرخ  دـق  مهب و  ساـنلا 

حلاـصم نم  مهـألاف  مهـألا  مدـقی  نأ  ماـمإلا  یلع  بجاولا  فیعـض و  یعاـنقإ  مـالکف  هللا ص  لوـسر  ربـق  هرواـجم  نیمرحلا و  همرح 
دعب سانلا  هئاعد  هب و  هتتامـش  نامثع و  هنالذـخ  نم  هرکذ  ام  امأف  یلوأ  نیمرحلا  نیب  ماقملا  یلع  یغبلا  لهأ  لاـتق  میدـقت  مالـسإلا و 

هتهب و دـق  هنأ  فرع  ریـسلا  بتک  رظن  نم  اهفالخب و  رمألا  يوعد و  هلکف  هتعیب  یلع  امهریغ  ریبزلا و  هحلط و  ههارکإ  هسفن و  یلإ  هلتق 
.هنم عقی  مل  ام  هیلع  یعدا 

کلذ و ال دحجی  نکی  مل  ایلع ع  نإف  هللا ص  لوسر  دعب  هفالخلا  تلواح  امهنع و  تدـعق  رمع و  رکب و  یبأ  یلع  تیوتلا  هلوق  امأ  و 
بیر هرکنی و ال 

امأف انباحـصأ  هلوقی  امک  رخآ  رمأل  وأ  هعیـشلا  هلوقت  امک  صنل  امأ  هلمجلا  یلع  هسفنل  هللا ص  لوسر  هافو  دـعب  رمألا  یعدـی  ناک  هنأ 
حلـص رمألا و  ماقتـسال  ذئنیح  اهیلو  ول  هلعل  هللا و  الإ  هملعی  بیغ ال  ملع  اذهف  مالـسإلا  برطـضا  رمألا و  دـسفل  ذـئنیح  اهتیلو  ول  هلوق 
رغصف هیلع  هریغ  مدقت  هفالخلا و  نع  هرخأتب  مهدنع  ناه  هرمأ  نأل  الإ  نامثع  دعب  هتیالو  دنع  بارطضالا  عقو  ام  هنإف  دهمت  مالسإلا و 

ناک ول  مهـسوفن و  یف  لصحی  ام  یلع  سانلا  هیحالـصلا و  لک  اهل  حلـصی  هنأ ال  سانلا  بولق  یف  همدقت  نم  ررق  سوفنلا و  یف  هنأش 
هل ناک  يذـلا  صاصتخالا  هعیفرلا و  هلزنملا  کلت  هللا ص و  لوسر  هایح  مایأ  اهیلع  ناـک  یتلا  هلاـحلا  کـلت  یلع  وه  ءادـتبا و  اـهیلو 

هفـصو امب  هفـصو  یف  فرـسأ  دقف  هسفنب  بهاذلا  هفنأب  خماشلا  کنأل  هلوق  امأ  نامثع و  دعب  هتیالو  دنع  هانیأر  يذلا  ریغ  رمألا  ناکل 
.اقلخ سانلا  فطلأ  هوهز  عم  ناک ع  اذکه و  نکل ال  وهز  هدنع  ناک  ایلع ع  نأ  کش  هب و ال 

كوخأ رسأ  موی  هرجهلا  تعطقنا  دق  راصنألا و  نیرجاهملا و  نم  عمج  یف  يرئاز  کنأ  ترکذ  هلوق و  هظافلأ ع  ریسفت  یلإ  عجرن  مث 
هللا لوسر  يأر  نمم  کعم  نم  رثکأ  نأل  رجاهم  کعم  سیل  يأ  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  عمج  یف  هلوق  یف  هل  بیذکت  مالکلا  اذه 

حتفلا دعب  ملسأ  نم  ءاقلطلا و  ءانبأ  مه  ص 

.حتفلا دعب  هرجه  یبنلا ص ال  لاق  دق  و 

موی هرجهلا  تعطقنا  دـق  لاقف  قباوسلا  يوذ  نم  اوسیل  مهنأ  رفکلاب و  هلهأ  هیواعمل و  عیرقت  اـهیف  هنـسح  هراـبعب  حـتفلا  موی  نع  ربع  و 
نوعنمی نوبراحی و  شیرق  نم  رفن  یف  جرخ  ناک  همدنخلا و  باب  یف  حتفلا  موی  رسأ  نایفس  یبأ  نب  دیزی  ینعی  كوخأ  رسأ 
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نمأف هراد  هلخدأ  هنم و  نایفس  وبأ  هصلخف  دیلولا  نب  دلاخ  هرسأ  نایفس  یبأ  نب  دیزی  رسأ  موق و  مهنم  لتقف  هکم  لوخد  نم 

.نمآ وهف  نایفس  یبأ  راد  لخد  نم  ذئموی  لاق  هللا ص  لوسر  نأل 

یناشاک

اما دعب ) اما   ) وا تباتک  باوج  رد  هیواعم  يوس  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترضح  نآ  تباتک  هلمج  زا  هنم ) باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا  )
رب امش  ام و  میدوب  هک  یتسرد  هب  سپ  ترکذ ) ام  یلع  متنا  نحن و  انک  اناف   ) هللا لوسر  رب  تیحت  دورد و  هلا و  ترضح  دمح  زا  سپ 

ام و نایم  تخادنا  ییادج  سپ  سما ) مکنیب  اننیب و  قرفف   ) یعومجم تایه  یگتـسویپ و  زا  هعامجلا ) هفلالا و  نم   ) يدرک دای  هچنآ 
رفک رب  امـش  میدرک و  رایتخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم قیدـصت  ام  هکنآ  مترفک ) انما و  اـنا   ) مالـسا ودـب  رد  ینعی  زورید  اـمش 

یجک و زا  دـیداتفا  هنتف  رد  امـش  و  متنتف ) و   ) یهلا قیرط  رد  میتـسار  میقتـسم و  هکنآ  زورما  و  انمقتـسا ) اـنا  مویلا  و   ) دـیدرک رارـصا 
فنا ناک  نا  دعب  و   ) تبغر عوط و  هب  هن  تهارک ، هب  رگم  اهرک ) الا   ) امش ناملسم  درواین  مالـسا  و  مکملـسم ) ملـسا  ام  و   ) یهارمگ

رم ابزح ) هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل   ) دندوب همه  نآ  مارک  فارشا  ینعی  مالـسا  توق  روهظ و  دوب  هکنآ  زا  سپ  و  هلک ) مالـسالا 
وا يارب  زا  سابع  هکم ، حتف  زا  دعب  هک  نایفسوبا  هب  تسا  تراشا  نیا  رت  مامت  هچ  ره  تلوص  هب  هوکش  اب  هورگ  ص )  ) ار ادخ  ربمغیپ 

لوبق دومرف ، هضرع  وا  رب  مالـسا  دندروآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  وا  نوچ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  تساوخ  ناما 
، درکن

درک ابا  زین  رگید  زور  .دنک  لوبق  ادرف  درکن  لوبق  زورما  رگا  هک  درک  تیامح  هراب  رگید  سابع  دننزب ، شندرگ  هک  دنتساوخ  یضعب 
( ترکذ و   ) .نانج تبغر  هب  هن  نابز  هب  تفگ  تداهش  سپ  .ییوگن  لد  هب  هچ  رگا  يوشن و  هتشک  ات  مالـسا  هملک  وگب  تفگ  سابع 
رد ار  هشیاع  مدـنار  و  هشیاعب ) تدرـش  و   ) ار ریبز  هحلط و  متـشک  نم  هک  ریبزلا ) هحلط و  تلتق  ینا   ) همان رد  هیواعم  يا  يدرک  دای  و 

و هنع ) تبغ  رما  کلذ  و   ) مامت ماحدزا  هب  هرـصب  تسا و  هفوک  هک  رهـش ، ود  نایم  مدمآ  دورف  و  نیرـصملا ) نیب  تلزن  و   ) ماگنه نآ 
يرذع و تسین  و  کیلا ) هیف  رذعلا  و ال   ) وت رب  رما  نآ  زا  يررض  چیه  تسین  سپ  کیلع ) الف   ) نآ زا  یبیاغ  وت  هک  تسا  يراک  نیا 

تـسناد یم  تشاذـگ  یم  ار  دانع  هزیتس و  درک و  یم  دوخ  لقع  هب  عوجر  وا  رگا  هچ  راـگدرک  دزن  وت  يوس  هب  راـک  نآ  رد  یتجح 
اب هک  ره  دـنک  هبراحم  ادـخ  اب  هک  تسا  نانچ  دـنک  هبراحم  هعاطلا  ضرتفم  ماما  اب  هک  ره  یبرح ) کبرح  یلع  اـی   ) ياـضتقم هب  هک 

و  ) لاق لیق و  یب  لالـض  هورگ  نآ  اب  لاتق  لادج و  دشاب  بجاو  هرفک ) یلع  اوبراحف   ) مکح هب  سپ  .تسا  رفاک  دـیامن  هبراحم  ادـخ 
هبراحم يارب  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  ینم  هدـننک  ترایز  وت  راصنالا ) نیرجاهملا و  یف  يرئاز  کنا   ) يدرک دای  هماـن  رد  و  ترکذ )

و  ) هلداجم و 

تراشا نیا  هبتع  وت  ردارب  دـش  ریـسا  هک  يزور  كوخا ) رـسا  موی   ) ترجه دـش  هدـیرب  عطقنم و  هکنآ  لاـح  و  هرجهلا ) تعطقنا  دـق 
مدقت ام  زا  دش و  ریسا  هکم  حتف  زور  رد  تردپ  نیعی  .تسا  كوبا ) رسا   ) یتیاور رد  .دندوبن و  نیرجاهم  لخاد  ناشیا  هکنآ  هب  تسا 

تنم ناشیا  رب  ص )  ) ربمغیپ يراز و  يراوخ و  هب  دـنتفرگ  ناشیا  تعامج  وا و  نارـسپ  اـب  ار  نایفـسوبا  حـتف ، زا  دـعب  هک  دـش  مولعم 
، برحلاراد هکنیا  هطـساو  هب  حـتفلادعب ) هرجه  ـال  : ) هـک دوـمرف  نآ  زا  دـعب  داـهن و  ماـن  ءاـقلط )  ) داد و صـالخ  يریـسا  زا  هداـهن و 
رد ار  شیع  یخارف  نک  بلط  سپ  هفرتساف )  ) نم ترایز  هب  یباتـش  وت  رد  تسه  رگا  سپ  لجع ) کیف  ناـک  ناـف   ) دـش مالـسالاراد 
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هک یتسرد  هب  سپ  كرزا ) نا  یناف   ) دـنیآ یم  نوریب  نامیا  مالـسا و  لـها  برح  هب  هک  شیرق  دیدانـص  دـننام  يراد  هک  یمزع  نیا 
( کنم همقنلل  ینثعب  امنا  هللا  نوکی  نا   ) راوازـس تسا و  قیال  نآ  سپ  ریدـج ) کلذـف   ) وت اب  میامن  تاقالم  ار و  وت  منک  ترایز  رگا 

لاق امکف   ) ارم ینک  ترایز  وت  رگا  و  ینرزت ) نا  و   ) وت تبیـصم  تقـشم و  تنحم و  يارب  ارم  دشاب  هتخیگنارب  یلاعت  يادخ  هکنآ  هب 
فیـصلا حاـیر  نیلبقتـسم  : ) هک دوخ  ناتـساد  ناـیم  رد  دـسا  ینب  ردارب  تفگ  هک  تسا  ناـنچمه  وت  اـم و  لاـح  سپ  دـسا ) ینب  وخا 

راوغا و نیب  بصاحب  مهبرضت 

ناگدننک لابقتـسا  دننز  یم  تدح  ترارح و  تدش  هب  دـنفوصوم  هک  ناتـسبات  ياهداب  هب  ناشیا  دـنا  هدـننک  لابقتـسا  ینعی  دوملج )
لابقتـسا هب  ار  هیواعم  لابقتـسا  هدومرف  هیبشت  گرزب  ياهگنـس  نایم  تسا و  بیـشن  ياه  نیمز  ناـیم  هک  ییاـه  هزیرگنـس  هب  ار  دوخ 

( يدنع و   ) .دنروخاو ناشیا  يور  هب  کچوک  گرزب و  ياهگنس  اب  توطس  تدش  هب  هک  ناتسبات  مرگ  ياهداب  هب  هک  نامدرم  ندرک 
وت ردارب  لاخ و  دج و  هب  کیخا ) کلاخ و  كدجب و   ) ریشمش نآ  هب  مدز  هک  يریـشمش  هتـضضعا ) يذلا  فیـسلا   ) تسا نم  دزن  و 
لتق هب  ار  هلظنح  هبیش و  هبتع و  ردب  زور  رد  ترـضح  نآ  هک  تفای  دورو  تمـس  مدقت  ام  رد  هکنانچ  ماقم  کی  رد  دحاو ) ماقم  یف  )

دیناسر

یلمآ

ینیوزق

ءدـبم ینعی  .زورید  امـش  ام و  نایم  تخادـنا  یئادـج  سپ  عاـمتجا  تفلا و  زا  یتفگ  هک  هجو  نآ  رب  امـش  اـم و  میدوب  هک  یتسرد  هب 
زا دعب  ینعی  .زورما  يده و  لوسر  هب  امش  دیدش  رفاک  ام و  میدروآ  نامیا  هک  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دهع  مالـسا و 

: هلوق تسا و  ناک  ربخ  ابزح  هلوق : .يوه  ایند و  هب  امـش  دیتشگ  نوتفم  مالـسا و  نید و  رد  ام  میداتـسیا  تسار  هک  نیا  ترـضح  نآ 
وا دناوتن  ناک  ربخ  سپ  تسا  عقاو  هلمهم  ءار  هب  ابرح  خـسن  یـضعب  رد  رگم  زیمت و  ابزح  تسا و  لوسرل  ربخ  ای  قلعتم  نآ  هب  لوسرل 

عبات هورگ و  همه  مالسا  ناگرزب  نامدقم و  هک  نآ  زا  دعب  هارکا و  هب  رگم  ادخ  لوسر  دهع  رد  امش  ناملـسم  درواین  مالـسا  .دشاب و 
یلص لوسر  ات  درواین  مالسا  نایفسوبا  .مالسا و  تکوش  توق و  زا  دعب  ترورض و  هب  رگم  دیدرواین  مالـسا  هلمجلاب  دندوب و  لوسر 

یم هکم  فارطا  رد  دـش و  راوس  ترـضح  نآ  رتسا  رب  سابع  درم  رازه  هد  اب  دـمآ  دورف  هکم  ءاـحطب  رد  بشب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
: تفگ دروخرب  نایفـسوبا  هب  .دنهاوخ  ترذعم  و  دنیآ ، ترـضح  نآ  دزن  ات  دـنک  مالعا  ار  شیرق  دروخرب و  یـسکب  رگم  ات  تشگ ،
وا رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دـمایب  نوچ  مریگب  ناما  وت  يارب  مرب و  هلآ  هیلع و  هللا و  یلـص  لوسرب  ارت  ات  وش  نم  فیدر 

السا

هک تهج  نآ  زا  دومن  یم  تیاـمح  ار  وا  ساـبع  منزب و  شندرگ  اـت  ادـخ  لوسر  اـی  هد  نذا  ارم  تفگ : رمع  دوـمن  اـبا  درک  هضرع  م 
رد سابع  دومن ، ابا  نامه  درک  هضرع  وا  رب  مالـسا  دـش و  ادرف  نوچ  و  دروآ ، یم  نامیا  ادرف  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دوب ، وا  شیوخ 

مالـسا رگا  تنتـشک  هب  دنکیم  رما  لاحلا  الا  و  یـشابن ، نآ  دقتعم  دنچ  ره  نک  رهاظ  تلاسر  دیحوت و  هب  تداهـش  تفگ  وا  اب  ناهنپ 
زا ار  شتیعمج  مدینامر و  ار  هشیاع  متشک و  ار  ریبز  هحلط و  نم  هک  یتفگ  .دنار و  نابز  رب  تداهش  درک و  رهاظ  مالسا  سپ  يرواین 
اب نآ و  زا  يدوب  بیاغ  وت  هک  تسا  راک  نیا  مدمآ و  دورف  هرـصب  هفوک و  ینعی  رهـش  ود  نایم  مدینادرگ و  زاب  هکم  يوس  هتخیر  مه 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4712 

http://www.ghaemiyeh.com


هلماعم هک  دسریمن  ینخـس  يرواد  نآ  رد  ار  وت  لصاحلا  .تسوت و  يوس  هب  نآ  رذع  هن  تسین و  چـیه  وت  رب  سپ  ارجام ، نآ  دوبن  وت 
یهاوخ ارم  وت  هک  یتفگ  .نتفگ و  دیاب  وت  اب  نآ  رذع  ات  تسین  وت  رب  نآ  ضارتعا  تسا و  هتفرن  یئافج  وت  رب  وت ، اب  هن  دوب  يرگید  اب 

دـش ریـسا  هک  يزور  ترجاهم  دش  عطقنم  هک  نآ  لاح  راصنا و  نارجاهم و  زا  يرگـشل  رد  ندمآ  نم  گنج  هب  ینعی  ندرک  ترایز 
( كوبا ( ) كوخا  ) ياج هب  ینارحب  هخـسن  رد  ردـب و  زور  رد  ای  هکم  حـتف  زور  رد  لیق  ام  یلع  نایفـس  یبا  نب  رمع و  ینعی  .تردارب 
رب ربمغیپ  يراز و  يراوخب و  هتفرگ  ار  ناـشیا  تعاـمج  وا و  نارـسپ  اـب  ار  نایفـسوبا  هکم  حـتف  زا  دـعب  هک  تسا  هتفگ  و  تسا ، هدوب 

برح راد  هک  نآ  هطساوب  حتفلا ) دعب  هرجه  ال   ) دومرف نآ  زا  دعب  و  داهن ، مان  ءاقلط )  ) و داد ، یصالخ  يریسا  زا  .داهنب و  تنم  ناشیا 
مه باتک  نیا  رد  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  تنـس  نآرق و  هچنانچ  دوب  رارق  رب  ترجاـهم  هکم  حـتف  زا  دـعب  هلمجلاـب  .دـش و  مالـسا  راد 

دنتـشاد میظع  رابتعا  ردـق و  مالـسا  رد  راصنا  رجاهم و  نوچ  و  هجاح ) هدابع  یف  یلاعت  مادام هللا  هتباـث  هرجهلا  و  : ) هلوق لـثم  روکذـم 
نآ زا  وا  اب  هک  نآ  لاح  و  درامش ، یم  نارجاهم  زا  زین  ار  دوخ  هکلب  دنرایـسب ، راصنا  رجاهم و  وا  اب  هک  دنک  يوعد  دهاوخیم  هیواعم 

ندش ریـسا  هکم و  حتف  زا  دعب  ترجه  دیوگ : یم  وا  باوج  رد  سپ  دندوبن  دندوب  هتخورف  ایند  هب  نید  هک  دـنچ  يدودـعم  زج  هقبط 
ار یـضعب  دندوب  هدـش  قفتم  وا  اب  هک  ار  یموق  هیواعم  دـیاش  .دـندش و  هارمه  وت  اب  اجک  زا  هارمگ  نارجاهم  نیا  دـش ، عطقنم  تردـپ 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  باحـصا  لاثم  رب  ناوعا  راصنا و  ار  یـضعب  و  دنـشاب ، هدش  قحلم  وا  هب  فراطغا  زا  هک  دیمان  رجاهم 
زا تسا  رما  هغیـص  هفرتسا )  ) .تسین رود  دـیعب و  یئایح  یب  تئرج  نیا  لاـثما  تلالـض  ياوشیپ  نآ  تواقـش  رفک و  زا  ملـس و  هلآ و 
رد یباتـش  لیجعت و  وت  رد  تسه  رگا  سپ  تسا ، لمتـشم  ءازهتـسا  زا  یعون  رب  شاـب و  هدوسآ  نکاـس و  ینعم  هب  تعـس  تیهاـفر و 

دـشاب هتخیگنارب  لجوزع  يادخ  هک  تسا  راوازـس  قیال و  نیا  میآ  وت  ندیدب  نم  رگا  هک  اریز  شاب  هدوسآ  نم  برح  نم و  تاقالم 
هتفگ هک  دـشاب  نآ  دـننام  سپ  یئامن ، تقبـس  برح  هب  و  یئآ ، نم  گـنج  هب  ینعی  یئآ  نم  ندـیدب  وت  رگا  .وت و  تبوقع  يارب  ارم 
نایم ار  هزیرگنـس  دراد  یمرب  هک  يداب  هب  ناشدنزیم  هک  ناتـسبات  ياهدابب  دنناگدننک  يور  هک  نیا  رعـش  نومـضم  يدسا  ینب  ردارب 

زا هک  دزو  تخـس  نانچ  هک  ناتـسبات  مرگ  ياهداب  هب  دـنک  يور  هک  یـسک  دـننام  هک  نآ  ضرغ  .گرزب  گنـس  بیـشن و  ياهنیمز 
تخـس داب  دشاب و  عقاو  ناتـسگنس  بیـشن و  ياهنیمز  رد  صخـش  ای  دنز ، وا  يور  رب  و  درادرب ، گنـس  هزیرگنـس و  بیـشن  ياهنیمز 

كاـخ و هک  داـب  وـچمه  وـت  رب  هزین  ریت و  هک  دـنک  یم  دـیدهت  هلمجلاـب  .دـشاب و  هدز  یم  وا  يور  رب  هزیرگنـس  نآ  زارف  زا  ناتـسبات 
: مهلوق هلثم  حاحصلا و  یف  اذک  هب  هتبرض  يا  نیتمجعملا  هلمهملا و  نیعلاب  یفیس  هتـضضعا   ) دیراب دهاوخ  دراب  سک  رب  ار  هزیرگنس 

هصصغا مهلوق : نم  نیتلمهم )  ) و همجعم ) نیغ   ) هب هتصصغا )  ) هخـسن یـضعب  رد  و  مهـضعی ) هفیـس  لعج  يا  مهب  یفیـس  تضـضعا 
هک تسنیا  لصا  هک  اریز  تسا : هتفگ  ینارحب  هچنانچ  تسا  بولقم  مالک  سپ  هغیـسی  اـمهب و ال  صغی  هلعج  يا  بارـشلا  ماـعطلاب و 

تدج و نآ  هب  متشک  هک  ریشمش  نآ  تسا  نم  دزن  ینعی  هنوغیـسی ) هب و ال  نوصغی  مهتلعج  يا  فیـسلا  کلذب  مهتـصصغا   ) دیوگب
وا ردارب  نایفـس ) یبا  نب  هلظنح   ) وا و يولاخ  هبتع ) نب  دـیلو   ) هیواعم و يردام  دـج  هبتع )  ) دارم اج ، کی  رد  ار  تردارب  تیولاخ و 

.دنتشگ هتشک  ترضح  نآ  تسد  هب  ردب  رد  هس  ره  تسا و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هنم باتک  نع  اباوج  هیواعم  یلا 
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.وا زا  یبوتکم  باوج  رد  هیواعم  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

انمقتـسا و انا  مویلا  مترفک و  انمآ و  انا  سما  مکنیب  اننیب و  قرفف  هعامجلا ، هفلالا و  نم  ترکذ  ام  یلع  متنا  نحن و  انک  اناف  دـعب ، اـما  »
« .ابزح هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  هلک  مالسالا  فنا  ناک  نا  دعب  اهرک و  الا  مکملسم  ملسا  ام  متنتف و 

یجهن نآ  رب  مالسا  زا  لبق  ینعی  امـش  ام و  میدوب  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
رفاک میدروآ و  نامیا  ام  هک  مالـسا  لوا  زورید  امـش  نایم  ام و  نایم  دـینادرگ  ادـج  سپ  عاـمتجا ، تفلا و  زا  يدرک  روکذـم  وت  هک 

نید و رد  دیدرک  داسف  هنتف و  امش  نید و  رد  میداتسیا  تسار  ام  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  زورما  امـش و  دیدش 
ناگرزب مامت  ینعی  مالـسا  ینیب  همه ي  دوب  هکنآ  زا  دـعب  رابجا و  هارکا و  يور  زا  رگم  امـش  زا  یناملـسم  درواین  مالـسا  هکنآ  لاـح 

.نارای هورگ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  يارب  زا  مالسا ،

.کیلا هیف  رذعلا  کیلع و ال  الف  هنع ، تبغ  رما  کلذ  و  نیرصملا ! نیب  تلزن  هشئاعب و  تدرـش  ریبزلا و  هحلط و  تلتق  ینا  ترکذ  «و 
نا یناف  هفرتساف ، لجع  کیف  ناـک  ناـف  كوخا ، رـسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  دـق  راـصنالا و  نیرجاـهملا و  یف  يرئاز  کـنا  ترکذ  و 

: دسا ینبوخا  لاق  امکف  ینرزت  نا  کنم و  همقنلل  ینثعب  امنا  هللا  نوکی  نا  ریدج  کلذف  كرزا 

مهبرضت فیصلا  حایر  نیلبقتسم 

دوملج راوغا و  نیب  بصاحب 

« .دحاو ماقم  یف  کیخا  کلاخ و  كدجب و  هتضضعا  يذلا  فیسلا  يدنع  و 

، هرـصب هنیدـم و  رهـش  ود  نایم  رد  مدرک  لزنم  ار و  هشیاـع  مدـینادرگ  رود  ار و  ریبز  هحلط و  متـشک  نم  هک  يدرک  روکذـم  ینعی و 
وت رب  یکاب  تسین  سپ  .وت  شناد  زا  ناهنپ  بئاغ و  تسا  يرما  اهنآ  تمکح  هنیدم و  هکم و  نیفیرش  نیمرح  زا  مدیزگ  يرود  ینعی 

هدارا هک  قیقحت  هب  هک  وت  يدرک  روکذم  .یتسین و  نآ  باوج  لباق  ینعی  .وت  يوس  هب  نآ  رد  نتفگ  باوج  نتساوخ و  رذع  تسین  و 
ریسا هک  يزور  رد  ندرک  ترجه  تشگ  عطقنم  هکنآ  لاح  .راصنا و  نارجاهم و  نایم  رد  یشاب  هک  یتلاح  رد  يراد ، نم  تاقالم  ي 

وت تاقالم  مدرک  دصق  رگا  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  شاب ، هتـسهآ  هاوخب و  تیهافر  سپ  یباتـش ، وت  رد  دـشاب  رگا  سپ  .وت  ردارب  دـش 
وت رگا  وت و  زا  ماـقتنا  يارب  زا  رگم  ارم ، دـشاب  هدرکن  ثوعبم  هک  ادـخ  دـشاب  هکنیا  تسا  راوازـس  هک  تسا  نیا  يارب  زا  نآ  سپ  ار ،

: هک دسا  ینب  هفیاط ي  ردارب  تفگ  هک  تسا  نآ  دننام  سپ  يدرک ، نم  تاقالم  دصق 

.ار اههوک  تخس  ياهگنس  ار و  اهلادوگ  نایم  ياه  هزیر  گنس  ناشیا  هب  دنز  یم  هک  ناتسبات  مرگ  ياهداب  هب  دنا  هدروآور  ناشیا 

رد هلظنح  وت  ردارب  هبتع و  وت  لاخ  هعیبر و  وت  دج  هب  ار  وا  مدیناشچ  مدینازگ و  هک  ینانچ  نآ  ریشمش  تسا  نم  دزن  رد  هکنآ  لاح  و 
.دشاب ردب  هک  ناکم  کی 

یئوخ
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یه هیهافرلا و  نم  کـنع  سفن  هفرتسا :) و  ، ) هرـصبلا هفوکلا و  نیرـصملا :) ، ) هبرها هدرـش :) ، ) هفرط هلوا و  یـش ء  لـک  فنا ) : ) هغللا
( تضـضعا  ) .هبلـصلا راجحالا  دوملجلا :) ، ) لمرلا یه  ءابـصح و  اهیف  حـیر  بصاحلا :) ، ) ضرـالا نم  هضفخنملا  راوغـالا :) ، ) هعـسلا

نیغلاب هارقف  هب  ضغی  هتلعج  يا  نالفب  فیسلا  تصـصغا  و  مثیم : نبا  لاق  و  مهلتقی ، مهـضعی و  فیـسلا  تلعج  يا  همجعملا : داضلاب 
.فسعت هیف  بولقملا و  نم  هلعجف  هلمهملا  داصلا  همجعملا و 

ءازج هیمـسا  هلمج  ریدج : کلذف  مکرفک ، اننامیا و  يا  قرف ، لعاف  درفملا  لیوات  یف  انمآ : انا  انک ، مسا  یلع  فطع  متنا : و  بارعالا :
هربخ و نا و  مسا  نیب  ناتضرتعم  ناتلمج  تملع : ام  هللا و  و  حایرلا ، نع  هیلاح  هلمج  بصاحب : مهبرضت  ینا ، ربخ  لحم  یف  طرـشلا و 

هدافال مزاللا  هلزنم  لزن  هیلوعفم و  نع  یغلم  لعفلا  تملع و  هلوقل  هیف  لوعفم  هینامز  هیردـصم  تملع  ام  یف  ام  بلقلا و  فلغـالا  وه 
، قالطالا

هیواعم نم  وهف : هباوج ، باتکلا  اذه  هیواعم و  هیلا  هبتک  يذلا  باتکلا  اما  رـصم :) ص 251 ج 17 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  ینعملا :
سیل هدـحاو ، هبلح  یف  يرجن  و  دـحاو ، بیلق  نم  عزنن  لزن  مل  فانمدـبع  ینب  اـناف  دـعب ، اـما  بلاـطیبا : نب  یلع  یلا  نایفـس ، یبا  نب 

و قرعلا ، مرک  انعمجی  هدـحاو ، انراد و  و  هعماج ، اـنتفلا  و  هفلتوم ، اـنتملک  رخف ، اندـعاق  یلع  اـنمئاقل  ـال  و  لـضف ، ضعب  یلع  انـضعبل 
نم انـسفنا  ترهط  و  دـسحلا ، لغد  نم  انبولق  تصلخ  دـق  انریقف ، انینغ  یـساوی  و  انفیعـض ، یلع  انیوق  ونحی  و  داجنلا ، فرـش  اـنیوحی 
لتق یتح  هیلع ، سانلا  هرـصن  و  هل ، دـسحلا  و  کمع ، نبا  رما  یف  ناهدالا  نم  ناک  ام  کنم  ناـک  یتح  کلذـک  لزن  ملف  .هینلا  ثبخ 

و خرذعب )  ) ودعب سانلا  نیب  قلعتملاک  تنکف  هربخ ، تررسا  ثیح  هرصن ، ترهظا  کتیلف  دی ، ناسلب و ال  هنع  عفدت  ال  کنم ، دشهمب 
اذا یتح  یعاـفالا ، هیلا  لـسرت  یهاودـلا و  هیلا  سدـت  كراد  یف  تسلج  کـنکل  .نهو و  نا  عفدـب و  همد  نم  يربتملا  و  فعـض ، نا 
یلا سانلا  توعد  کـقاس و  نع  ترمـش  و  كدـعاس ، نع  رمـالل  ترـسح  هقـالط و  تیدـبا  و  هتامـش ، ترهظا  هنم  كرطو  تیـضق 

هللادبع یبا  هحلط و  دمحم  یبا  نیملسملا  یخیش  کلتق  نم  ناک  ام  کنم  ناک  مث  .کتعیب  یلع  نیملـسملا  نایعا  تهرکا  و  کسفن ،
اهلالحا و  هشئاع ، نینموملا  ماب  كدیرـشت  یلا  اذـه  .هرخالا  یف  رانلاب  امهدـحا  لـتاق  رـشبملا  و  هنجلاـب ، نیدوعوملا  نم  اـمهو  ریبزلا 

نبا يرت  اهنم ، رخاس  نیب  و  اهب ، تماش  نیب  و  اـهل ، رهـشم  نیب  نمف  هفوکلا ، لـها  هقـسف  بارعـالا و  يدـیا  نیب  هلذـتبم  نوهلا ، لـحم 
ءامد کفـست  و  هتلیلحب ، درـشت  هلها و  يذوت  نا  ارجاز  هنع  کل  و  اطخاس ؟ کیلع  نوکی  ناک  ما  ایـضار ؟ هآر  ول  هذـهب  ناک  کـمع 
ثبخ ریکلا  یفنی  امک  اهثبخ  یقنتل  هنیدـملا  نا   ) اهنع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  یتلا  هرجهلا  راد  کـکرت  مث  .هتلم  لـها 

نیب تمقاـف  اهنطوتـسی ، نا  لـهاب  سیل  نم  اـهنع  تدرط  اـهثبخ و  تـفن  دـقل  و  هلوـق ، قدـص  هدـعو و  حـص  دـقل  يرمعلف  دـیدحلا )
متاخ هرواجم  نع  اضوع  هریحلا  قنروخلا و  هرواجمب  و  هنیدملا ، نع  الدب  هفوکلاب  تیضر  و  نیمرحلا ، هکرب  نع  تدعب  و  نیرـصملا ،
ارما تمر  و  اهتعیب ، نم  تعنتما  و  امهیلع ، تبلا  و  امهنع ، تدـعقف  امهتایح ، مایا  هللا  لوسر  یتفیلخ  تبیع  ام  کلذ  لـبق  نم  .هوبنلا و 
امل ذـئنیح  اهتیلو  ول  يرمعل  و  ارـصان ، هیلع  دـجت  مل  ام  تیعدا  و  اضحد ، اماقم  تلواح  و  ارع ، املـس و  تیقر  و  الها ، هل  هللا  كری  مل 
یلع لیطتـسملا  هسفنب ، بهاذـلا  و  هفناب ، خـماشلا  کنال  ادادـترا ، اراشتنا و  الا  اهکتیالو  تبقعا  و ال  ابارطـضا ، اداـسف و  ـالا  تدادزا 

.هدی هناسلب و  سانلا 

رظناف هللا ، یلا  كومکاحی  یتح  هیناطحق ، حامر  و  هیماش ، فویـس  مهفحت  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  عمج  یف  کـیلا  رئاـس  اـنا  اـه  و 
و جاجللا ، لیبس  كولسالا  تیبا  ناف  .کب  نوقدحملا  كواصلخ و  کتـصاخ و  مهناف  نامثع ، هلتق  یلا  عفدا  نیملـسملل و  کسفنل و 

هنئمطم هنمآ  تناک  هیرق  الثم  هللا  برض   ) کعم قارعلا  لها  یف  کیف و  تلزن  امنا  هیالا  هذه  نا  ملعاف  لالضلا ، یغلا و  یلع  رارصالا 
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انا و  لوقا : لحنلا .) - 122 نوعنصی - اوناک  امب  فوخلا  عوجلا و  سابل  هللا  اهقاذاف  هللا  معناب  ترفکف  ناکم  لک  نم  ادغر  اهقزر  اهیتای 
هیلع  ) لاق لاقف : .هدئافلل  ادیزم  زاجیالا  هجو  یلع  رطاخلل  حنس  امب  هیلع  اقلعم  هیواعم  باتک  دقن  نیباتکلا و  حرش  یف  هرکذ  ام  یکحا 

مشاه و تیب  نیب  هعامجلا  هفلالا و  ریـسفت  یف  نسحا  دـقل  لوقا : .فانمدـبع  ونب  انال  هیلهاجلا  یف  ادـحاو  اتیب  انک  انا  يرمعل  مالـسلا :)
ملسا نم  ملسا  ام  و  مالسلا :) هیلع   ) لاق مث  لاق : نا  یلا  هیلهاجلا - یف  یتح  هریثک  قورف  نیتیبلا  نیب  نال  فانمدبع  ونب  امهناب  هیما  تیب 

مالسالا فنا  ناک  نا  دعب  و  مالسلا :) هیلع   ) لاق .سمـشدبع  ینب  نم  مهریغ  هیواعم و  دیزی و  هدالوا  نایفـس و  یباک  اهرک ، الا  مکنم 
لک فنا  و  اهلوا ، یف  يا  نالف ، ینب  هلود  فنا  یف  کلذ  ناک  لاقی : مالسالا ، لوا  یف  يا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  ابراحم 
یلا هرجهلا ، لوا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  سانلا  دشا  سمشدبع  ینب  نم  هلها  نایفـسوبا و  ناک  و  هفرط ، هلوا و  یش ء 
هذهب هلقنف  هللا ) لوسرل  هلک  مالسالا  فنا  ناک  نا  دعب  و   ) هلوق دعب  هلمهملا  ءارلاب  ابرح )  ) یلزتعملا حراشلا  ارق  دق  لوقا : .هکم  حتف  نا 

: لاق هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هل ابراحم  مالسالا  فنا  نوک  میقتـسی  هنال ال  ابزح )  ) همجعملا ءازلاب  هتئارق  یلوالا  ینعملاب و  القن  هرابعلا 
اذه  ) لاقف هب ، اناوه  هنع  هیف  ضرع  ارصتخم  مالکب  نیرصملا ) نیب  تلزن  و  هشئاعب ، تدرش  ریبزلا و  هحلط و  تلتق   ) هلوق نع  هباجا  مث 

: لاقی ناف  لصفملا  باوجلا  اماف  .هنع  رذعلا  یلع  بجو  ول  کیلا  رذعلا  معزت و ال  يذلا  ناودـعلا  مثا  هب  کیلع  سیلف  هنع ) تبغ  رما 
نیخیش امهنوک  اما  و  رده ، همدف  قحلا  هلتق  نم  و  املسل ، هقیرطلا  یلع  اماقتسا  ول  امهثکن و  امهیغبب و  امهـسفنا  التق  ریبزلا  هحلط و  نا 

و اعنـص ، ام  یلع  نیمدان  ایندلا  اقراف  و  ابات ، امهنا  یلا  نوبهذـی  انباحـصا  و  ثدـحی ، بیعلا  نکل  و  عوفدـم ، ریغف  مالـسالا  خویـش  نم 
الوا مکح  هناف  رهاظ  ضقانت  اذـه  همالک  یف  لوقا : .امهتبوتل  هنجلا  لـها  نم  اـمهف  کلذـب ، ترثک  راـبخالا  ناـف  نحن  لوقن  کلذـک 

هبوتلا نوکی  نا  دبال  هنجلا و  لها  نم  امه  امدـن و  ابات و  امهناب  لوقلا  عم  اذـه  عمتجی  فیک  و  ردـه ، امهمد  و  امهـسفنا ، التاق  امهناب 
حـص دـقف  امهتبوت  تتبث  اذا  و  امهتمالـس ، یف  مالکلا  و  هبقاعلا ، همالـسب  طورـشمف  هنجلاب  امهل  دـعولا  اما  و  لاق : نا  یلا  .توملا  لبق 
تبثی مل  هبوتلا  ثیدح  نا  عم  دعولا  اذهب  امهل  زایتما  الف  نیملـسملا  لک  معی  هبقاعلا  طرـشب  هنجلاب  دعولا  لوقا : .ققحت  امهل و  دـعولا 
نادـیم نم  رفی  نا  ال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  عجری  نا  دـبالف  ریبزلا  باـت  ول  لاـتقلا و  ناـعمعم  یف  لوتقملا  هحلط  قح  یف  اـصوصخ 

یف هدراولا  رابخالا  اهتبوت و  تحـص  دـقف  هشئاع  نینموملا  ما  اما  و  لاـق : نا  یلا  .زومرج  نبا  هلتقی  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) هنم برحلا و 
، اهنم اطخ  ناک  اهل  يرج  يذـلا  و  ایقبی ، مل  امه  الیوط و  انامز  تشاع  اـهنال  ریبزلا  هحلط و  هبوت  یف  هدراولا  راـبخالا  نم  رثکا  اـهتبوت 

نا یلع  هفوـکلا ، لـها  بارعـالا و  نـیب  لذــتبت  مـل  اـهلزنم  یف  تماـقا  وـل  و  کـلذ ؟ یف  مالــسلا ) هـیلع   ) نینموملاریمـال بـنذ  ياـف 
ول و  هریـسلا ، بتک  علاطیلف  اهعم  هلعف  ام  یلع  فقی  نا  بحا  نم  و  اـهناش ، نم  مظع  اـهناص و  اـهمرکا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
اما .امیرک و  امیلح  ناک  ایلع  نکل  و  ابرا ، ابرا  اهقزم  اهلتقل و  اهب ، رفظ  مث  هیلع  همـالا  اـصع  تقـش  و  هب ، تلعف  اـم  رمعب  تلعف  تناـک 

مالکلا بلقی  نا  مالسلا ) هیلع   ) یلعلف هتلیلح ، يذوت  نا  کل  یضری  ناک  له  کبربف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  شاع  ول  هلوق :
نا نایفـس  یبا  نبا  ای  کل  یـضری  هارتا  شاع  ول  هارتا  اضیا  و  هیـصو ، هاخا و  يذوت  نا  هتلیلحللا  ری  ناکا  شاـع  ول  هارتفا  لوقیف : هیلع ،

: الاق لب  ببسل ، اثکنی ال  مث  اعیابی  نا  ریبزلا  هلحطل و  یضری  ناکا  شاع  ول  هارتا  اضیا  و  همالا ، هذه  هعامج  قرفت  هفالخلا و  ایلع  عزانت 
اذا هیلع  بیع  الف  هرجهلا ، راد  تکرت  هلوق : اماف  .امهلثم  هلوقی  مالک  اذـه  هریثک ، الاوما  هرـصبلاب  نا  انل  لیق  دـقف  مهاردـلا  بلطن  انئج 
ناک هنیدـملا  نم  جرخ  نم  لک  سیل  و  اهلها ، بذـهی  و  اهیلا ، هنیدـملا  نم  جرخی  نا  داسفلا  یغبلاب و  مالـسالا  فارطا  هیلع  تضقتنا 

کتفن دـق  هیواـعم  اـی  تنا  و  هل : لوقیف  مـالکلا  هیلع  بلقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل مث  ماـشلا ، یلا  ارارم  رمع  اـهنع  جرخ  دـقف  اـثبخ ،
نم جرخ  دق  و  مهب ، سانلا  یلع  جتحت  مهل و  بصعتت  نیذـلا  هشئاع  ریبزلا و  هحلط و  کلذـک  و  ثبخ ، اذا  تناف  اهنع ، اضیا  هنیدـملا 

هرواجم و  نیمرحلا ، همرح  نع  تدـعب  هلوق : اما  .اهنع و  هیئان  دالب  یف  اوتام  امهریغ و  رذ و  یبا  دوعـسم و  نباک  نوحلاصلا ، هنیدـملا 
و مالـسالا ، حـلاصم  نم  مهالاف  مهالا  مدـقی  نا  مامالا  یلع  بجاولا  و  فیعـض ، یعانقا  مالکف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربق 
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یلا هلتق  دـعب  سانلا  هئاعد  هب و  هتتامـش  نامثع و  هنالذـخ  نم  هرکذ  ام  اما  .یلوا و  نیمرحلا  نیب  ماقملا  یلع  یغبلا  لـها  لاـتق  میدـقت 
هیلع یعدا  هتهب و  هنا  فرع  ریـسلا  بتک  رظن  نم  اهفالخب و  رمـالا  يوعد و  هلکف  هتعیب ، یلع  اـمهریغ  ریبزلا و  هحلط و  ههارکا  هسفن و 
ناف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  هفالخلا  تلواح  و  امهنع ، تدعق  و  رمع ، رکب و  یبا  یلع  تیوتلا  هلوق : اما  .هنم و  عقی  مل  ام 

، هلمجلا یلع  هسفنل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  رمالا  یعدی  ناک  هنا  بیر  و ال  هرکنی ، کلذ و ال  دحجی  نکی  مل  ع )  ) ایلع
ملع اذهف  مالـسالا ، بارطـضا  رمالا و  دـسفل  ذـئنیح  اهتیلو  ول  هلوق : اما  .انباحـصا  هلوقی  امک  رخآ  رمال  وا  هعیـشلا  هلوقت  امک  صنل  اما 

، ققحملا وه  لب  هلعلب  انه  ریبعتلل  هجو  ال  لوقا : .دهمت  مالـسالا و  حلـص  رمالا و  ماقتـسال  ذئنیح  اهیلو  ول  هلعل  و  هللا ، الا  هملعی  بیغ ال 
یلوقل نیعماسلا  مخریدغ  یف  نیرـضاحلا  برعلا  لئابق  نا  ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) هتیالو دـهع  ضقن  نم  اشن  بارطـضالا  داسفلا و  ناف 

ال یـسوم ) نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  اـی   ) هلوقل نیعراولا  و  هـالوم ) یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
راصنالا نیرجاهملا و  نم  یبنلا  باحصا  رثکا  نا  اوعمس  اوار و  امل  نکل  و  مالسلا .) هیلع   ) یلع وه  هدعب  رمالاب  مئاقلا  نا  یف  نوکـشی 

هرماوا و زاجنا  یف  ددرت  مهـضعب  یحولاـب و  مئاـق  یهلا  نید  هنا  یف  مالـسالا و  لـصا  یف  مهـضعب  کـش  هتیلوت  هتیـصو و  نع  اولدـع 
یلع برعلا  دادترا  هفـسلف  وه  اذه  .اودترا و  مالـسالا و  یلع  اوراثف  اهریغ  هاکزلا و  لثم  مالـسالا و  رعاشم  رئاس  یف  هایاصو  هدوهع و 

یف ترمثا  نا  یلا  تمن  اهورذب و  داسفلا و  میثارج  تعرز  هفیقـسلا  یفف  هیباختنالا ، رکب  یبا  هفالخ  یلع  همئاقلا  هیزکرملا  هموکحلا 
و هیواعملا ، لاثما  یلا  هیمالسالا  هماعزلا  هفالخلا و  تلقن  یتح  نیملـسملا ، هدحو  تشالت  قاس و  یلع  فالتخالا  ماقف  نامثع ، هفالخ 

هبـسنلاب مهدـئاقع  فعـضا  سانلا و  هماع  سوفن  یف  رثا  ایندـلا  یلع  مهبلاکت  مهعماطم و  روهظ  ناف  ریبزلا ، هحلط و  لاثما  اهیف  تعمط 
میدوب مه  درگ  سنا و  مه  يدرک  دای  هچنانچ  امـش  ام و  دـعب ، اما  همجرتلا : .راذـنالا  دـیعولا و  نم  فیرـشلا  نآرقلا  یف  درو  اـم  یلا 

ام هکنآ  يارب  میئادج  مه  زا  مه  زورما  دیدنام و  یقاب  رفکب  امـش  میدروآ و  نامیا  ام  هکنآ  يارب  میدش  ادج  مه  زا  هتـشذگ  رد  یلو 
مالـسا لوبق  لد  زا  مه  امـش  دـیتشگرب ، مالـسا  زا  دـیتسه و  هنتف  نوماریپ  امـش  میدـنب و  ياپ  دوخ  ناـمیاب  میور و  یم  یتسار  هار  رد 

همه هکنیا  زا  دعب   ) دیدوب دربن  رد  ادخ  لوسر  اب  ار  همه  مالسا  ردص  رد  هکنیا  زا  دعب  دیدومن  یناملـسم  راهظا  هاوخانب  هکلب  دیدرکن 
مدنار و ار  هشیاع  متـشک و  ار  ریبز  هحلط و  نم  هک  يدش  روآدای  خ .) دندش - ص )  ) ادخ لوسر  رادفرط  بزح و  تسخن  ناناملـسم 

نآ زا  یهاوخرذـع  تسین و  طوبرم  وتب  تسین و  وت  هدـهع ي  رب  هدـشلا و  او  وت  تبیغ  رد  همه  اهنیا  مدرک ، تماقا  هفوک  هرـصب و  رد 
یبا نب  دیزی   ) تردارب هک  يزور  زا  هکنیا  اب  درک ، یهاوخ  رادید  ارم  راصنا  رجاهم و  عمج  رد  هک  يدش  روآدای  .درادـن  یطابترا  وتب 

نوماریپ هک  هکم  حتف  زا  سپ  ناناملـسم  دیدرگ و  یغلم  نآ  نوناق  دـش و  هتـشادرب  ترجه  هکم ) حـتف  زور  ینعی   ) دـش ریـسا  نایفس )
راوازـس میآ  وت  رادیدب  نم  رگا  اریز  وش خ ) راوس  نآ  رب   ) شاب شیاسآ  رد  تسه  یباتـش  رادـید  نیا  رد  رگا  دنتـسین ، رجاهم  دـناوت 

هب هدورس : دسا  ینب  رعاش  هک  تسنانچ  یئآ  نم  رادیدب  وت  رگا  و  مریگب ، ماقتنا  وت  زا  ات  دتسرف  وت  رادیدب  مدنوادخ  هکنآ  يارب  تسا 
ناـمه تسا  نم  رب  رد  .دـندرگ  وربور  دـنلب  تسپ و  رد  هزیرگنـس  كاـشاخ و  راـخ و  اـب  اـت  دنباتـش  یناتـسبات  مرگ  ياـهداب  زاوـشیپ 

، متشک دحا ) دربن  نادیم   ) نادیم کی  رد  ار  تردارب  یئاد و  وت و  دج  نآ  اب  هک  يریشمش 

يرتشوش

نم  ) هباوج اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک ناک  يذـلا  هیواعم  باتک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
، هدحاو هبلح  یف  يرجن  و  دحاو ، بیلق  نم  عزنن  لزن  مل  فانم  دـبع  ینب  اناف  دـعب ، اما  .بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 
و قرعلا ، مرک  انعمجی  هدـحاو ، انراد  و  هعماج ، انتفلا  و  هفلتوم ، انتملک  .رخف  اندـعاق  یلع  انمئاقل  و ال  لضف ، ضعب  یلع  انـضعبل  سیل 
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نم انـسفنا  ترهط  و  دـسحلا ، لغد  نم  انبولق  تصلخ  دـقف  انریقف ، انینغ  یـساوی  و  انفیعـض ، یلع  انیوق  ونحی  و  راجنلا ، فرـش  انیوحی 
یتح .هیلع  سانلا  بیرـضت  و  هل ، دـسحلا  کمع و  نبآ  رما  یف  ناهدالا  نم  ناک  ام  کنم  ناک  یتح  .کلذـک  لزن  ملف  .هیختلا  ثبخ 

نا رذعب و  سانلا  نیب  قلعتملاک  تنکف  .هرـشخ  تررـسا  ثیح  هرـصن  ترهظا  کتیلف  دی ، ناسلب و ال  هنع  عفدتال  .کنم  دهـشمب  لتق 
تیـضق اذا  یتح  .یعافالا  هیلا  لسرت  یماودلا و  هیلا  سدت  كراد  یف  تسلج  کنکل  و  نم ، نا و  عفدب و  همد  نم  يربتملا  و  فعض ،

و کسفن ، یلا  سانلا  توعد  و  کقاس ، نع  ترمش  و  كدعاس ، نع  رمالل  ترسح  و  هقالط ، تیدبا  و  هتامش ، ترهظا  هنم  كرط  و 
لـصفلا  ) یبا و  هحلط ، دمحم و  یبا  نیملـسملا  یخیـش  کلتق  نم  ناک  امدـعب  کنم  ناک  مث  کتعیب ، یلع  نیملـسملا  نایعا  تهرکا 

خلا همامالا  یف  نماثلا -

هشئاع و نینموملا  ماب  كدیرـشت  و  هرخـالا ، یف  راـنلاب  امهدـحا  لـتاق  .رـشبملا  هنجلاـب و  نیدوعوملا  نم  اـمه  ریبزلا و  هللادـبع  هصا )
هآر ولاذهب  ناک  کمع  نبا  يرتا  .اهنم  رخاس  اهل و  دهتنم  نیب  نمف  هفوکلا ، لها  هقـسف  و  بارعالا ، نیب  هلذـتبم  .نوهلا  لحم  اهلالحا 
راد ککرت  مث  .هتلم  لها  ءامد  کفـست  و  هتلیلحب ، درـشت  و  هلها ، يذوت  نا  ارجاز ، هنع  کـل  و  اـطخاس ، هیلع  نوکی  ناـک  ما  ایـضار ؟

، هلوق قدص  هدعو و  قدص  دقل  يرمعلف  دـیدحلا ) ثبخ  ریکلا  یفنی  امک  .اهثبخ  یفنتل  هنیدـملا  نا   ) اهنع هللا  لوسر  لاق  یتلا  هرجهلا 
تیـضر و  نیمرحلا ، هکرب  نع  تدـعب  و  نیرـصملا ، نیب  تمقاـف  اهنظوتـسی ، نا  لـهاب  سیل  نم  اـهنع  تدرظ  و  اـهثبخ ، تـفن  دـقل  و 

لوسر یتفیلخ  تبیع  ام  کلذ ، لبق  نم  و  هوبنلا ، متاخ  هرواجم  نم  اضوع  هریحلا  قنروخلا و  هرواجمب  و  هنیدـملا ، نم  الدـب  هفوکلاـب 
و ارع ، املـس و  تیقر  و  الها ، هل  هللا  كری  ملارما  تمر  و  اـمهتعیب ، نم  تعنتمآ  اـهیلع و  تیبلا  و  اـمهنع ، تدـعقف  .اـمهتایح  ماـیا  هللا 
تبقعا و و ال  ابارطـضا ، اداسف و  الا  تدادزا  امل  ذـئنیح  اهتیل  ول و  يرمعل  و  ارـصان ، هیلع  دـجت  مل  ام  تیعدا  اصحد و  اماقم  تلواـح 

عمج یف  کیلارئاس  انا  ام  و  هدی ، هناسلب و  سانلا  یلع  لیطتـسملا  هسفنب ، بهاذلا  هفناب ، خماشلا  کنال  .ادادـترا  اراشتنا و  الا  اهکتیال 
عفدا و  نیملـسملا ، کسفنل و  رظناف  هللا ، یلا  كومکاحی  یتح  هیناطحق ، حامر  و  هیماش ، فویـس  مهفحت  راـصنالا ، نیرجاـهملا و  نم 

یغلا و یلع  رارـصالا  و  جاجللا ، لیبس  كولـس  الا  تیبا  ناـف  کـب ، نوقدـحملا  و  كواـصلخ ، کتـصاخ و  مهناـف  .ناـمثع  هلتق  یلا 
نم ادغر  اهقزر  اهیتای  هنئمطم  هنمآ  تناک  هیرق  الثم  هللا  برـض  : ) کعم قارعلا  لها  یف  و  کیف ، تلزن  هیالا  هذه  نا  ملعاف  لالـضلا ،

و تلق : هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (. ) نوعنـصی اوناک  امب  فوخلا  عوجلا و  سابل  هللا  اهقاذاف  هللا  معناـب  ترفکف  ناـکم  لـک 
و هیواعم ، یلع  ماشلا  رما  ماقتـسا  اـمل  لاـقف : .فـالتخا  عم  ع .)  ) نینموملا ریما  باوج  و  هیواـعم ، باـتک  هئاـفلخ )  ) یف هبیتق  نبا  يور 
، تریغتف .بلاط  یبا  نبا  ای  تعمط  یتح  هفیلا ، هفلا  هعماج و  ادی  مکایا  نحن و  انک  اناف  دعب ! اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع یلا  بتک  هوعیاب 

میا داوسلا و  ءاغوغ  و  طاظـسفلا ، یقمح  و  قارعلا ، لها  شابوا  و  زاجحلا ، لها  ماغطب  كاداع  نم  یلع  ایوق  کسفن  دعت  تحبـصا  و 
کعلطا .املس  تیقر  نافع و  نب  نامثع  تلتق  .ءامـسلا  نع  باحـسلا  عاشقنا  اهواغوغ  کنع  نعـشقنیل  و  اهاقمح ، کنع  نیلجنیل  هللا 

لیخ و  تینمت ، تینمف و  .نیرصملا  نیب  تلزن  و  هشئاع ، کماب  تدرـش  و  هحلط ، ریبزلا و  تلتق  و  کل ، کیلع ال  ءوس  علطم  هیلع  هللا 
، مالـسالا هیقب  ماشلا  لها  نم  نیرجاهملا  یف  کترز  دـق  ول  کتینما  فرعت  امنا  و  اهلجر ، اهلیخب و  کل  ترخـس  دـق  ایندـلا  نا  کـل 

رومالا ردـقف  دـعب  اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع هباجاف  هئایلوا .) یلع  مالـسلا  و  کـیف ، هملع  هللا  یـضقی  مث  کـئارو ، نم  کـب  نوطیحیف 
و هللااب ، یتوق  نم  يدنع  قثوا  قارعلا  لهاب  یتوق  تناک  نئل  يرمعلف  .هلوق  نم  لزهلاب  لغتـشی  و ال  هدنج ، نود  هسفنل  رظنی  نم  ریدقت 
، هعـس لوقلا  یف  ناف  لزهلا ، نود  دجلاب  ینغتـسی  نم  هاجانم  کسفن  جانف  اذه ، یلع  ناک  نم  نیقی  یلاعت  هللااب  هدنع  سیل  .هب  یتفرعم 

نا مکنیب  اننیب و  قرفف  .ترکذ  امک  انکف  .هعماج  ادی  مکایا  انک و  انا  نم  ترکذ  ام  اما  و  لاجرلا ، هیلا  حمط  ام  یف  کلثم  رذـعی  نل  و 
.هتملعل هترضح  ول  و  هرضحت ، مل  و  هنع ، تبغ  رما  کلذف  .ریبزلا  هحلط و  تلتق  ینا  تمعز  مث  .مترفک  هب و  انماف  انم ، هلوسر  ثعب  هللا 
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کیف کی  ناف  .كوخا  رـسا  نیح  هرجهلا  تعطقنا  دـق  نیرجاهملا و  یف  يرئاز  کنا  تمعز  و  کیلا ، هیف  رذـعلا  ـال  و  کـیلع ، ـالف 
( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (. ) کنم همقنلل  کیلع  ینثعب  هللا  نوکی  نا  ریدجف  كرزا  ناک  هقرتساف و  لجع 

هینغم

.معنت و هفرتسا : .هرـصبلا و  هفوکلا و  نارـصملا : .نولوالا و  نوقباسلا  هباحـصلا  اـنه  مالـسالا  فناـب  دارملا  هلوا ، یـشلا ء : فنا  هغللا :
یعی و ال  فلغالا : .رخـصلا و  دوملجلا : .ضرالا و  نم  نامطا  ردـحنا و  ام  ياروغ  عمج  راوغا : .یـصحلا و  لـمحت  حاـیر  بصاـحلا :

.نیهلا ثنوم  انیوهلا : .برحلا و  یغولا : .هیعارلا و  هیـشاملا  همئاـسلا : .هدوشنملا و  هدوقفملا  هلاـضلا : .هرقبلا و   88 فلغ - انبولق  اولاق 
وا هیـضاملا  مایالا  نم  موی  هب  دـیرا  اذا  و  هلیلب ، کـموی  لـبق  يذـلا  مویلا  هب  دـیرا  اذا  رـسکلا  یلع  ینبم  ناـمز  فرظ  سما  بارعـالا :

، اهرکم يا  لاحلا  عضوم  یف  اهرک  و  قرف ، لعاف  انمآ  انا  نم  ردصملا  .عامجالاب و  برعم  وهف  فیـضا  وا  ماللا  فلالا و  هیلع  تلخد 
براقملا فلغالا و  و  هتفرع ، يذـلا  يا  کنا  ریخ  لوصوم  مسا  اـم  تملع  اـم  و  هتـضضعا ، لوعفم  لدـج  و  هدـئاز ، ءاـبلا  كدـجی  و 

و مدـقم ، ربخ  بیرق  و  هتفرع ، يذـلا  بلقلا  فلغالا  کنا  لاـق : هناـکف  کـنا ، ریخ  وه  يذـلا  لوصوملا  مسـال  ریـسفت  ناـیب و  فطع 
هلاسر هرـشع  يدحا  نالا  یتح  انعم  مدقت  ینعملا : .کلاوخا  کمامعا و  نم  بیرق  کهبـش  يا  رخوم  ادتبم  تهبـشا  اما  نم  ردصملا 

، فدهلا عوضوملا و  هدحول  ههباشتم ، یه  عومجملاف 15 و  ثالث ، یتات  و  هرشع ، هیناثلا  هذه  و  هیواعم ، یلا  مامالا  نم 

تارات و نامثع  مدـب  و  هرات ، نیخیـشلا  دـسحی  مامالا  دـض  تاماهتالا  قیفلت  یلع  هیواعم  باد  دـق  و  هلاسرلا 54 .. حرـش  یف  انلق  امک 
لیلضت نم  افوخ  همعازم  هتاماهتا و  یلع  دری  مامالا  هلاسرلا 16 و  یف  ءاج  امک  همعط  ماشلا  هاطعا  ام  مامالا  نال  الا  یـشل ء  ..تارم ال 

نحن و انک  اناف   ) .نکما ام  زجون  قبس و  ام  یلع  لیحن  اذل  و  اهددصب ، نحن  یتلا  هلاسرلا  یف  دیدج  و ال  ماشلا ، لها  نم  جذسلا  ضعب 
کلذ یف  ام  هیلهاجلا  یف  هرادـصلا  هماعزلا و  یلع  سفانت  و  قـالخالا ، عئاـبطلا و  یف  نیاـبت  هیما  مشاـه و  ینب  نیب  ناـک  خـلا ..) متنا 

، هیما یلع  مشاهل  نهاکلا  مکحف  تاونس ، رشع  هکم  نع  ءالجلا  هقان و  نیسمخ  یلع  یعازخلا  نهاکلا  دنع  امـشاه  هیما  رفان  ..بیر و 
فانم دـبعونب  انا  کلوق : اما  هیواـعمل : هلاسرلا 16  یف  مامالا  لوق  مدـقت  و  برـض ، برح و  ـالب  دـحلا  اذـه  دـنع  هموصخلا  تهتنا  و 

ابرح و هیلع  متنک  ثیح  مالـسالا  خـلا ..) مکنیب  اـننیب و  قرفف  (.. ) خـلا یلطلاـک  رجاـهملا  ـال  و  مشاـهک ، هیما  سیل  نکل  و  کلذـکف ،
یف مدقت  و  فیسلا ، نم  افوخ  متملـسا  اهرک ) الا  مکملـسم  ملـسا  ام  و   ) هلاسرلا 57 یف  هلثم  مدـقت  و  ءاول ، ادونج و  هل  اـنک  و  ءادـعا ،

(.. خلا مالـسالا  فنا  فاک  نا  دـعب  و   ) .لتقلا فوخ  هلیلب  هکم  حـتف  لبق  نایفـسوبا  ملـسا  امنا  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاق  هلاسرلا 16 .
هلاسرلا 27 یف  مدقت  خلا ..) هحلط  تلق  ینا  ترکذ  و   ) .نیهراک کلذل  متنک  و  هلک ، كرشلا  یلع  میرکلا  هیبن  هللا  رهظا  نیح  متملسا 

.کیلا رذعلا  نوکیف  کیلع  هیانجلا  تسیلف  کلذک  کلذ  نکی  نا  هلوقب : هباجا  مامالا  نا  و  ءافلخلا ، تدـسح  مامالل : لاق  هیواعم  نا 
لـصفملا باوجلا  اما  هناشب ، افافختـسا  رـصتخم  مالکب  مامالل  هباجا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .انه  باوجلا  تاذـلاب  وه  كانه  باوجلا  و 

نب ناورم  هلتق  هحلط  ناب  ملخلا  عم  اذـه  ..املـسل  هقیرطلا  یلع  اماقتـسا  ول  و  اـمهثکن ، اـمهیغبب و  امهیـسفن  ـالتق  ریبزلا  هحلط و  نا  وهف 
ایلع ددـهی  هیواـعم  راـصنالا ) نیرجاـهملا و  یف  يرئاز  کـنا  ترکذ  و   ) .زوـمرج نب  ورمع  هلتق  ریبزلا  و  ناـمثع ، راـثب  اذـخا  مـکحلا 
اعمط هاعبت  دلخم  نب  هملـسم  ریـشب و  نبا  نامعنلا  طقف : نانثا  الا  راصنالا  نم  هعم  سیل  و  راصنالا ، نیرجاهملاب و  هدعوتی  و  برحلاب .!

عم مهنم  ناک  و  هیواعم ، عم  ناک  نیرجاهملا  نم  ادـحا  فرعن  و ال  راصنالا ، نم  هئمعـست  مامالا  عم  ناک  .صاـعلا و  نباـک  هاـیند ، یف 
یهیدـب و یـش ء  اذـه  ..نایفـس و  یبا  عم  هللا  لوسر  اوبراح  نیذـلا  نوقفانملا  نویومالا و  هیواعم  شیج  یف  ناک  و  هئم ، ینامث  مامالا 

تعطقنا دـق  و   ) .نایفـس یبا  هیبال  دادـتما  هیواعم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  دادـتما  مامالا  نال  لاـحلا ، عقاو  هضرفی  یعیبط 
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مه هللا  لوسر  يار  نمم  هعم  ناک  نم  رثکا  نال  هیواعمل ، بیذـکت  اذـه  هحرـش : یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  كوخا .) رـسا  موی  هرجهلا 
موی مامالا  لوق  و  هرجهلا - نیاف  نذا  و  حتفلا - دعب  هرجه  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  و  حتفلا ، دعب  ملـسا  نم  و  ءاقلطلا ، ءانبا 

.حتفلا موی  یف  هیواعم  وخا  نایفس  یبا  نب  دیزی  رسا  دق  و  قباوسلا ، لها  نم  اوسیل  مهنا  رفکلاب و  هلها  هیواعم و  عیرقت  یلا  هراشا  حتفلا 
رـسا و  ملوق ، مهنم  لقتف  هکم : لوخد  نم  هنوعنمی  هللا و  لوسر  نوبراحی  شیرق  نم  رفن  یف  جرخ  دق  ناک  4 و   -) ج 11  ) هغالبلا جهن 

، دعب نم  لبق و  نم  نآرقلا  نیدلا و  راصنا  مه  هباحصا  ایلع و  نا  و  مالـسالا ، یلع  ابرح  اوناک  مهنا  نوملعی  هعم  نم  هیواعم و  .دیزی و 
نم اهریغ  هروجاملا و  فحـصلاک  امامت  فیز  هوم و  اذـل  و  فییزتلا ، هیومتلاب و  ـالا  يدری  اـم  غلبی  نل  هنا  اـضیا  ملعی  هیواـعم  نکل  و 

اهمیعن ایندـلا و  نم  دوزتف  اقح  یترایز  لجعتت  تنک  نا  هفرتساف ) لجع  کیف  ناک  ناف   ) .رـصع لک  یف  انرـصع و  یف  مالعالا  لئاسو 
حامرلا فویـسلا و  کتلبقتـسا  ینتیتا  نا  و  کلجا ، یهتنا  دـقف  کتیتا  نا  خـلا ..) كرزا  نا  یناف   ) بیرق نع  اهقرافم  کنال  اـعدوم ،

( کلاخ و   ) هعیبر نبا  هبتع  كدـجب ) هتـضضعا  يذـلا  فیـسلا  يدـنع  و   ) اهئابـصحی اههجاوی  نم  فیـصلا  حایر  لبقتـست  امک  امامت 
عم هلثم  مدقت  و  هدحاو ، هرمز  مهفتح  یلا  هفیسب  مامالا  مهقاس  ثیح  ردب  موی  و و  دحاو ) ماقم  یف   ) هلظنح کیخا ) و   ) هبتع نب  دیلولا 

هلاسرلا 10 و 27. یف  حرشلا 

هدبع

غلابلا ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  شیج  نم  هیشخ  لتقلا و  فوخ  هلیلب  هکم  حتف  لبق  ملسا  امنا  نایفـسابا  ناف  اهرک : الا  مکملـسم  … 
سانلا عمـس  هب  درـش  هشئاعب : تدرـش  ریبزلا و  حـتفلا …  لبق  هیف  اولخد  نیذـلا  برعلا  فارـشا  مالـسالا  فنا  فین و  فالآ و  هرـشع 

هیف ناک  ردـب …  موی  رـسا  نایفـس  یبا  نب  ورمع  هوخا  كوخا : رـسا  موی  هرـصبلا …  هفوک و  نارـصملا  هرما و  قرف  هدرط و  وا  هبویعب 
حتفلاب روغ  عمج  راوغالا  رخصلا و  مضلاب  دوملجلا  دوملج : راوغا و  نیب  لجعتست …  حرتسا و ال  يا  رما  لعف  هفرتساف  هفرتساف : لجع 

هوخا هبتع و  نب  دیلولا  هلاخ  هعیبر و  نب  هبتع  هدج  كدجب : هتضضعا  يذلا  یصحلا …  بارتلا و  لمحت  حیر  بصاحلا  رابغلا و  وه  و 
 … هدئاز ءابلا  هضعی و  هتلعج  هب  هتضضعا  ردب و  موی  نینموملاریما  مهلتق  هلظنح 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

(: دیامن یم  شنزرس  ار  وا  هدومرف  نایب  ار  شراتفگ  یتسردان  هک   ) هیواعم همان  خساپ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
مه اب  تسود و  و  مالـسا ) زا  شیپ  ) امـش اـم و  يروآداـی  هک  يروط  هب  یفطـصم ، ترـضح  رب  دورد  یلاـعت و  يادـخ  دـمح  زا  سپ 

و میدیورگ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب   ) میدروآ نامیا  ام  هک  تخادنا  یئادج ، امـش  ام و  نیب  مالـسا )  ) زورید سپ  میدوب ،
يراکهابت هنتف و  هب  امـش  و  میئامن ) یم  راتفر  نید  روتـسد  هب   ) میداتـسیا تسار  ام  ترـضح ) نآ  زا  سپ   ) زورما و  دیدش ، رفاک  امش 

هکنآ زا  سپ  رابجا و  هب  رگم  درواین  مالـسا  امـش  ناملـسم  مه ) مرکا  ربمغیپ  نامز  رد   ) و دیداهن ) نوریب  مدق  نید  هار  زا   ) دـیدیئارگ
مالسا هک  نایفسوبا  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا   ) دنتشگ هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رای  هکم ) حتف  زا  شیپ   ) مالـسا ناگرزب  همه 

، دـیدرگ هکم  دراو  بش  رد  دوب  سک  رازه  هد  زا  شیب  هک  يرگـشل  اـب  هدوـمن و  حـتف  ار  همظعم  هکم  مرکا  ربـمغیپ  هکنآ  اـت  درواـین 
ترذـعم هدـمآ  راوگرزب  نآ  دزن  هک  دزاـس  هاـگآ  ار  شیرق  اـت  تشگ  یم  هکم  فارطا  رد  هدـش  راوس  ترـضح  نآ  رتـسا  رب  ساـبع 
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دزن نوـچ  مریگب ، تیارب  راـهنز  مرب و  ادـخ  لوـسر  دزن  ار  وـت  اـت  وـش  راوـس  نم  تشپ  رد  تفگ : دروـخرب ، نایفـسوبا  هب  دـنهاوخب ،
زا سابع  منزب ، ار  شندرگ  هدـنامرف  هللا  لوسر  ای  تفگ : رمع  تفرن ، راـب  ریز  رواـیب ، مالـسا  دومرف : ربمغیپ  دـندمآ ، لوسر  ترـضح 
روآ مالـسا  دومرف  رما  وا  هب  ربمغیپ  هک  مه  ادرف  دروآ ، یم  مالـسا  ادرف  هللا  لوسر  ای  تفگ : وا  کمک  هب  دوب  وا  شیوخ  هکنیا  تهج 
یم هتشک  هن  رگ  یشاب و  هتـشادن  رواب  لد  هب  دنچ  ره  هد  یهاوگ  تلاسر  دیحوت و  هب  تفگ : وا  هب  ناهن  رد  سابع  تفرن ، راب  ریز  زاب 

ار هشیاع  متشک و  ار  ریبز  هللادبعوبا (  ( هحلط و دمحموبا (  ( نم هک  يدومن  دای  و  دروآ .( مالـسا  نابز  هب  يراچان  يور  زا  سپ  يوش ،
وت هک  تسا  يراک  نیا  مدیزگ !( يرود  هنیدم  هکم و  زا   ( مدـمآ دورف  هفوک  هرـصب و  رد  مدومن و  ماجنارـس  یب  ار  شراک  هدرک  رود 

یمن ار  وت   ( دـیاشن وت  يوس  هب  نآ  رد  ندروآ  رذـع  تسین و  ینایز  وت  هب  سپ  درادـن ( طبر  وت  هب  اهدـماشیپ  نیا   ( يدوب راـنک  نآ  زا 
هارمه هک   ( راصنا نیرجاهم و  زا ( يرگـشل   ( رد ارم  هک  يدومن  دای  و  یئامن .( ضارتعا  تنامز  ماما  هب  هدرک  يرواد  نآ  رد  هک  دـسر 

رد نایفـس  یبا  نبا  ورمع   ( تردارب هک  يزور  هکنآ  لاـح  و  دـمآ ( یهاوخ  نم  گـنج  هب   ( دومن یهاوخ  ندـید  دنتـسه ( وـت  رواـی  و 
رامـش هب  نیرجاهم  زا  ار  دوخ  نخـس  نیا  اب  یهاوخ  یم  وت  هکنیا  هب  هراشا   ( دش هدیرب  ترجه  دیدرگ  ریگتـسد  ریـسا و  ردـب ( گنج 
يراد باتـش  نم ( اب  گنج  يارب   ( رگا سپ  دیدروآ ( مالـسا  دعب  دیدش و  ریـسالوا  رد  تناردارب  ردپ و  وت و  هک  یتروص  رد  يروایب 

اب تسا  وت  فرـصت  رد  هکیئاهرهـش  رد   ( مدمآ وت  تاقالم  هب  نم  رگا  سپ ( دیـسر ، میهاوخ  رگیدکی  هب  ام  راچان   ( اریز شاب ، هدوسآ 
نارگید زا  نم  ناراـکهابت  عـفد  يارب  نوـچ   ( دـشاب هتخیگنارب  وـت  ندـناسر  رفیک  هب  يارب  ارم  ادـخ  هک  تسا  هتـسیاش  مدـیگنج ( وـت 

) هلیبق زا  يرعاش   ( ردارب هک  تسا  نآ  دـننام  یگنج ( هب  نم  اب  نم  فرـصت  ياهرهـش  رد   ( یئایب نم  تاـقالم  هب  وت  رگا  و  مرتراوازس (
هزیر گنس  هک  یناتسبات  ياهداب  هب  هدنروآ  ور  ینعی  دوملج  راوغا و  نیب  بصاحب  مهبرضت  فیصلا  حایر  نیلبقتـسم  هتفگ : دسا  ینب 

هزین و ریت و  اهداب  نآ  ياه  هزیرگنـس  نوچ  هکنیا  هب  هراشا   ( دـنز یم  ناشیا  رب  درادـیمرب و  گرزب  گنـس  بیـشن و  ياـهنیمز  نیب  ار 
و هبتع ( نبا  دیلو   ( تیئادب و  هعیبر ( نبا  هبتع   ( وت يردام (  ( دـج هب  نآ  اب  هک  يریـشمش  و  دـیراب .( دـهاوخ  ترگـشل  وت و  هب  ریـشمش 

، تسا نم  دزن  مدز  ردب ( گنج   ( اجکی رد  نایفس ( یبا  نبا  هلظنح   ( تردارب

ینامز

دحتم رگیدکی  اب  فانم  دبع  ینب  هفئاط  ام  تشون  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دوخ  همان  رد  هیواعم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هیواعم  همان  زا  یـشخب 
هب وت  ات  میدوب  یطئارـش  نینچ  رد  ام  دوبن  ام  نایم  دـسح  هنیک و  دوب ، ربارب  دـنمتورث  اب  ریقف  تشادـن ، يرترب  يرگید  رب  يدرف  میدوب 

هتشک وت  مشچ  لباقم  رد  نامثع )  ) ات يدرک  جیسب  وا  هیلع  ار  مدرم  يداتفا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تیومع  رسپ  تسایر  رکف 
يو ندش  هتـشک  زا  دوخ  يرازیب  يارب  یتخاس و  یم  راکـشآ  ار  وا  زا  تیامح  یتشاد  یفخم  ار  يو  ندش  هتـشک  رگا  شاک  يا  .دش 

یتخادـنا و يو  ناـج  هب  ار  اـه  یعفا  يدیـشک و  هشقن  وا  هیلع  یتسـشن و  هناـخ  رد  وـت  اـما  يدروآ  یم  دوـب  فیعـض  دـنچ  ره  یلیلد 
سپـس دـننک  تعیب  وت  اب  هک  یتخاـس  ریزگاـن  ار  ناـنآ  يدرک و  توعد  دوخ  تساـیر  هب  ار  مدرم  يدیـسر و  دوخ  هشقن  هب  ماـجنارس 

زا یکی  لتاق  دوب و  هداد  هدـعو  تشهب  هب  ار  ناـنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هک  یناد  یم  يدـیناسر و  لـتق  هب  ار  ریبز  هحلط و 
دیوگب و ازـسان  دنزب ، یفرح  وا  هب  سک  ره  يدرک  مدرم  هرخـسم  ار  نینموملا  ما  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هشیاع  .منهج  هب  ار  نانآ 

هراوآ ار  شرـسمه  هک  دوب  یـضار  ایآ  دوب ؟ یـضار  اهراک  نیا  هب  ایآ  دوب  هدـنز  ص )- دـمحم -  ) تیومع رـسپ  رگا  .دـنک  شنزرس 
هدرک اهر  دینامب  نآ  رد  هک  درک  شرافس  دیمان و  هرجهلا  راد  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ار  هنیدم  يزیرب ، ار  وا  تلم  نوخ  يزاس ،

یم ار  نهآ  تفاثک  يرگنهآ  هروک  هک  يروطنامه  دنک  ترجاهم  هنیدم  هب  سک  ره  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  يوش ؟ جراخ  نآ  زا 
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هک ار  وت  هنیدـم  دومرف  حیحـص  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنگوس  دوـخ  ناـجب  .دزاـس  یم  فرطرب  ار  رجاـهم  ياـهیکاپان  مه  هنیدـم  دریگ 
لبق .يدرگ  مورحم  هنیدم  هکم و  تکرب  زا  ینامب و  هفوک  هرـصب و  رد  يدش  ریزگان  تخادنا و  نوریب  ینامب  نآ  رد  يدوبن  هتـسیاش 
هیلع ار  مدرم  يدرک و  يریگ  هرانک  اهنآ  زا  يدرک  یم  داقتنا  رمع ) رکبوبا و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هفیلخ  ود  زا  مه  نیا  زا 

نآ يارب  هک  یتساوخ  یم  ار  یماقم  يدوبن و  نآ  هتـسیاش  هک  یتشاد  یفدـه  يدز و  زابرـس  نانآ  اـب  تعیب  زا  يدومن و  جیـسب  ناـنآ 
کنیا .يداد  یمن  ماجنا  يرگید  راک  بارطـضا  داجیا  يزیرنوخ و  زا  ریغ  يدوب  هدیـسر  تسایر  هب  رگا  دنگوس  ادخب  .يدوبن  دـیفم 

دوخ راک  رد  متسه  تکرح  رد  وت  همکاحم  يارب  یناطحق  ياه  هزین  یماش و  ياهریـشمش  اب  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  وت  يوس  هب  نم 
یتـفرگ و شیپ  ار  تجاـجل  هار  رگا  .دنتـسه  وـت  ناـیرابرد  زا  ناـنآ  اریز  هدـب  نم  لـیوحت  ار  ناـمثع  نیلتاـق  نک و  تقد  نیملـسم  و 

قزر .دوب  مارآ  نما و  هک  دنز  یم  لاثم  ار  يا  هیرق  ناتساد  ادخ  تسا : هدیدرگ  لزان  تا  هرابرد  هیآ  نیا  يدرک  باختنا  ار  یهارمگ 
یم هک  یئاهراک  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  مه  ادـخ  دـندش  رفاـک  ادـخ  ياـهتمعن  هب  تبـسن  مدرم  .دیـسر  یم  فرط  ره  زا  ناوارف  نآ  مدرم 

نآرق و هب  تسایر  هب  ندیـسر  يارب  هیواعم  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  تفلاـخم  زا  هیواـعم  فدـه  .درب  ورف  سرت  یگنـسرگ و  رد  دـندرک 
هیلع ماما  دنار و  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هناخاتـسگ  دـیوگ و  یم  نخـس  تلم  هب  تمدـخ  تدـحو و  زا  درب ، یم  هانپ  تایاور 

حیرص داقتناب  یعقوم  دوخ  ياه  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دیوگب  نخـس  هیواعم  اب  تحارـص  نآ  اب  هک  دوش  یم  ریزگان  مه  مالـسلا 
همان قرف  تسا  نیمه  .دشاب و  هتخاس  هشیپ  ار  یخاتـسگ  فرط ، هک  دیوگ  یم  يدودـح  ات  ار  اه  ینتفگ  سیون  همان  هب  دزادرپ و  یم 

شدوخ هب  ار  هیواعم  تسا  ریزگان  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  نیع  رد  .رـصم  مدرم  ای  ریبز و  هحلط و  اـی  دـسیون  یم  هیواـعم  هب  هک  یئاـه 
یگتسیاش قلخ و  هب  تمدخ  تدحو و  زا  نخس  هدیدرگ و  ناهنپ  شدوخ  رب  مه  قح  هک  هدش  رورغم  ردقنیا  هیواعم  اریز  دناسانـشب ،

اب اما  دوب  تدـحو  دـیوگ : یم  نخـس  هراشا  تروص  هب  هتـشاذگ  تسد  وا  هک  یئاه  هتکن  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  .دروآ  یم  ناـیم  هب 
رد اهلاس  هک  يدرف  ایآ  .دش  مامت  تشادن و  ینعم  تدحو  رفک ، نامیا و  شیادـیپ  مالـسا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ندـمآ 

اعدا ار  وا  ینیـشناج  ای  دیوگب و  تدحو  زا  نخـس  دناوت  یم  هدیگنج  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم اب  مالـسا  فلتخم  ياهگنج 
هفیلخ هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  هک  درادـن  وت  هب  یطبر  هک  هتـشذگ  هملک  کـی  اـب  ریبز  هحلط و  دروـم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنک !؟

حیـضوت رد  هتکن  نیا  اما  دریگ  یم  میمـصت  تموکح  زکرم  سیـسات  رد  گـنج و  حلـص و  رما  رد  تسناد  حالـص  روط  ره  نیملـسم 
لتقب ترـضح  نآ  شرافـس  اـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تسدـب  ریبز  هحلط و  هک  ددرگ  رکذ  تسا  مزـال  مالـسلا  هیلع  ماـما  بـلطم 

هیلع ماما  مه  ار  هشیاع  دندیـسر ، لتقب  ددرگ  هاگآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  لبق  دـنتفرگ و  رارق  گـنج  ناـیرج  رد  هکلب  دندیـسرن 
هتشک مه  هشیاع  دراذگب  ایآ  .تشاد  مازعا  هنیدم  يوس  هب  گنج  هنحص  زا  دوب  هدروآرد  هنانز  سابل  هب  هک  یحلسم  نادرم  اب  مالسلا 

هیواعم دیدرگ ؟ مازعا  مارتحا  لامک  اب  هنیدم  هب  هک  تروص  نیا  هب  ای  دـش  یم  ظفح  وا  مارتحا  دـنام  یم  هرـصب  رد  رگا  یتسار  .دوش 
دـنتفرگ و هرهب  هشیاع  دوجو  زا  ریبز  هحلط و  رگا  دـسرب ، شا  هتـساوخ  هب  ات  دزاس  هناـهب  ار  يزیچ  ره  دـیاب  دـهاوخ  یم  تساـیر  هک 

نامثع یهاوخنوخ  نانآ و  زا  عافد  ناونعب  هس و  ره  مان  زا  دهاوخ  یم  هیواعم  دنتـشارفارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هیلع  تفلاخم  مچرپ 
مه مالسلا  هیلع  ماما  دنک  یم  دیدهت  هزین  ریشمش و  زاب  رسب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هیواعم  .دسرب  تسا  تسایر  هک  دوخ  دوصقم  هب 

یئاد هبتع  نب  دیلو  هیواعم ، دج  هبتع  دندش ، هتشک  اهنآ  رد  هیواعم  کیدزن  ناگتـسب  هک  دنک  یم  هراشا  و …  دحا ، ردب ، ياهگنج  هب 
مالسلا هیلع  یلع  دندش و  هتشک  اهگنج  نیا  رد  برع  نارادرس  هکلب  دندش  هتـشک  نانیا  اهنت  هن  شردارب و  نایفـس  یبا  نب  هلظنح  وا ،

ندز ریشمش  هدزن  ریشمش  تسا  لاس  جنپ  تسیب و  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  درک  یم  رکف  هیواعم  .دوب  اهگنج  نیا  روالد  نامرهق 
یساره ندرک  گنج  ندیـشک و  ریـشمش  زا  دهد  صیخـشت  هفیظو  هک  اجنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  لفاغ  تسا  هدرک  شومارف  ار 
هتـسیاش هک  یتسایر  يا ، هتـساخ  اپب  تسایر  يارب  وت  دیوگ  یم  دنامهفب  وا  هب  ار  هیواعم  فده  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .درادـن 
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هیلع ماـما  هکنیا  نیع  رد  .دـنا  هاـگآ  نآ  قمع  زا  همه  هک  ینزب  تسد  یئاـهگنرین  هب  هدرک  راداو  ار  وت  تساـیرب  قشع  اـما  یتسین  نآ 
یلص  ) دمحم ندیبوک  تسایر و  يارب  هک  ار  هیواعم  ياهومع  اه و  یئاد  تشذگرس  دراد  یم  نایب  دیدهت  اب  ار  دیدهت  خساپ  مالـسلا 

هیس رب  اما  .درادرب  فارحنا  يورجک و  زا  تسد  دیآ و  دوخب  ات  دنک  یم  شدزشوگ  دندروخ  تسکـش  دندرک و  مایق  هلآ ) هیلع و  هللا 
رب ات  دمآ  هنیدم  هب  تفایرد  ار  مالـسا  دشر  هک  نایفـسوبا  نایفـسوبا  مالـسا  .گنـس  رب  نینهآ  خیم  دورن  ظعو  ندـناوخ  دوس  هچ  لد 
هب شوخ  يور  سک  چیه  یلو  دیازفایب  دوب  هدش  هتسب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم اه و  یـشیرق  نایم  هک  ضرعت  مدع  نامیپ  تدم 
يو تفر ، ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هبیبح  ما  شرتخد  هناخب  یتقو  هک  دیـسر  یئاجب  نایفـسوبا  هب  یئاـنتعا  یب  راـک  .دادـن  ناـشن  وا 

هدافتسا نآ  زا  دیابن  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هناخ  اجنیا  يرفاک و  وت  تفگ : شردپ  هب  دنیـشنب و  نیمز  يور  تشاذگن 
تیاده مالـساب  ارم  ادخ  تفگ : هبیبح  ما  يا ؟ هدید  یتحاران  نم  دوبن  رد  ایوگ  تفگ  شرتخدـب  نایفـسوبا  .یتسه  سجن  نوچ  ینک 
تدابع دنیب  یم  هن  دونش و  یم  هن  هک  ار  یگنـس  و  يا ؟ هدرکن  كرد  ار  مالـسا  تفارـش  هنوگچ  یـشیرق  گرزب  دیـس و  هک  وت  .درک 

هللا یلـص   ) دـمحم نید  هب  منک و  اهر  دـنا  هدرک  یم  تداـبع  مناردـپ  هک  ار  يزیچ  .تسا  بیجع  وت  زا  تفگ : نایفـسوبا  ینک !؟ یم 
زا عالطا  يارب  هک  دید  ار  نایفـسوبا  دوب  راوس  ص )  ) ادخ لوسر  رطاق  يور  رب  هک  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع  مدرگرب !؟ هلآ ) هیلع و 
اب یناهگان  تروص  هب  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم .تسا  هدـش  جراخ  هکم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نایرکـشل  عضو 

دمحم ترضح  همیخ  راپـسهر  درک و  راوس  دوخ  رـس  تشپ  ار  نایفـسوبا  سابع  .دوب  هدز  رداچ  هکم  کیدزن  زابرـس  رازه  هد  دودح 
هللا یلـص   ) دمحم رمع و  هب  تشاذگن و  سابع  دناسرب  لتقب  ار  وا  تساوخ  دید و  ار  نایفـسوبا  رمع  .دـیدرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نایفـسوبا .هللا  الا  هللا  یئوگب ال  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  تفگ : نایفـسوبا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  .ما  هداد  ناما  واب  نم  تفگ  هلآ ) هیلع و 
مرکف رد  تفگ : نایفسوبا  متسه ؟ ص )  ) ادخ لوسر  نم  ینادب  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  دومرف : ترـضح  .دسریم  يزیچ  مرکفب  تفگ :
سرت زا  نایفـسوبا  .يوش و  یم  هتـشک  الاو  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هللا  ـال  وگب  وت  لاـح  هب  ياو  تفگ : ساـبع  .تسه  یبلطم  نینچ 

ص)  ) ادخ لوسر  .دوش  لئاق  نایفسوبا  يارب  يزایتما  درک  تساوخرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع  .دروآ  مالـسا 
سک ره  دومرف : رگید  دروم  رد  تسا و  ناما  رد  ددـنبب  ار  شا  هناخ  برد  اـی  دورب و  نایفـسوبا  هناـخب  سک  ره  هکم  مدرم  زا  دومرف :

زا رکـشل  هکیا  هندرگ  رانک  رد  ار  نایفـسوبا  داد  روتـسد  سابع  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپـس  .تسا  دازآ  دارذگب  نیمز  ار  هحلـسا  مه 
هتسد ناشناهدنامرف  اب  نازابرس  .دنک  كرد  اقیمع  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم مالـسا و  تمظع  ات  درادهاگن  دنک  یم  روبع  نآ 

یلص  ) دمحم ناظفاحم  هدنامرف  هک  هدابع  نب  دعـس  درک و  روبع  ص )  ) ادخ لوسر  ماجنارـس  دندرک و  روبع  نایفـسوبا  ولج  زا  هتـسد 
.تسا یباـصق  زور  زورما  .همرحلا  یبـست  مویلا  همحلملا  موی  مویلا  تفگ : تفرگ  رارق  نایفـسوبا  ربارب  رد  یتـقو  دوـب  هلآ ) هیلع و  هللا 

روبع نایفـسوبا  يولج  زا  تساوخ  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  .تخاس  لیلذ  ار  شیرق  ادـخ  زورما  .تسا  نانز  نتخاس  ریـسا  زور  زورما 
تحاران هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  .داد  عالطا  ترضح  هب  اهنز  تراسا  ندش و  هتشک  زا  ار  دوخ  تشحو  نایفسوبا  دنک 

روبع ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  .تسا  شیرق  تزع  تمحر و  زور  زورما  دومرف : درک و  لزع  دوخ  ماـقم  زا  ار  هداـبع  نب  دعـس  دـش و 
رد .تسا  توبن  تسین ، تنطلس  نیا  وت  رب  ياو  تفگ : سابع  هدز ! مهب  یبیجع  تنطلس  تردارب  رسپ  تفگ : سابع  هب  نایفسوبا  درک 

نیمز ار  اهحالـس  ماجنارـس  دندش و  هتـشک  يدادعت  دنداتفا و  گنج  رکف  هب  يا  هدع  داد  ناما  نانآ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هکنیا  نیع 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم دوبن  رد  لیقع  اریز  دوش ، دراو  نآ  هب  هک  تشادن  یلزنم  ص )  ) ادـخ لوسر  .دـنتفر  اه  هناخب  هتـشاذگ 

ادـخ دراو  رـسکی  هکلب  دـشن  دراو  یـسک  هناخب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تهج  نیمهب  .دوب  هتخورف  ار  مشاه  ینب  لزاـنم  همه 
ار میرم  میهاربا و  سکع  .دوب  اهـسکع  ندرک  وحم  يرگید  اهتب و  نتـسکش  ادخ  هناخ  رد  ترـضح  نآ  ياه  همانرب  زا  یکی  .دیدرگ 

تفگ دیعـس  نب  دلاخ  درک  يداقتنا  تفگ و  ینخـس  یـسک  ره  دـنناوخب  زامن  هک  تفگ  ناذا  نالب  رهظ  .درک  وحم  دوب  هبعک  رد  مه 
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ار زورما  مدوـب و  هدرم  شاـکیا  تـفگ  ماـشه  نـب  ثراـح  .دـیدن  ار  زورما  درب و  ار  وا  درک و  تـبحم  مردـپ  هـب  هـک  ار  يادـخ  رکش 
تـسا یـضار  رگا  دنکیم و  ضوع  تسا  ینابـصع  ادخ  رگا  تفگ : ورمع  نب  لهـس  .دـنک  رعرع  هبعک  هناخ  يور  لالب  هک  مدـیدیمن 
لیئاربج .دنهد و  عالطا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمب اهگیر  نیا  مسرتیم  نوچ  منزیمن  یفرح  نم  تفگ : نایفسوبا  .دنامیم و  رارقرب 

ادخ لوسر  ترضح  اب  تعیب  يارب  هکم  نانز  زا  يا  هدع  هکم  نانز  تعیب  .داد  عالطا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  ار  اهفرح  همه 
هچراپب ار  دوخ  تسد  ناـنز  دـنتخادنا ، يو  تسد  يور  يا  هچراـپ  مهدـیمن ، تسد  ناـنز  اـب  دومرف : ترـضح  دـندش  رـضاح  (ص )

نانز دومرف : سپس  تشادرب  دز و  بآ  رد  ار  دوخ  تسد  ترضح  دندروآ ، یبآ  حدق  ترـضح ، يارب  دنا  هتفگ  مه  اهیـضعب  .دندزیم 
زا وا  يارب  همرکع  رـسمه  میکح  ما  .دوب  لهج  یبا  نبا  همرکع  دـندرک  رارف  هکم  زا  هکیناسک  هلمج  زا  .دـنربب  بآ  رد  ار  دوخ  تسد 
ات دناوخ  وا  شوگب  ردقنآ  داد و  عالطا  واب  ار  ترضح  نداد  ناما  درک و  ادیپ  ایرد  لحاس  رد  ار  وا  تفرگ و  ناما  ص )  ) ادخ لوسر 

ترضح دیآ  یم  همرکع  هک  دیـسر  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ربخ  یتقو  .تخاس  هدامآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رادید  يارب  ار  يو 
همرکع .دزاسیم  ینابصع  ار  هدنز  یلو  دناسریمن  هدرمب  ینایز  امش  فرح  اریز  دیئوگن ، دب  لهجوبا  هب  وا  شیپ  دومرف  دوخ  نایفارطاب 

يو ياه  هابتشا  زا  تساوخ  ترضح  زا  دروآ و  مالسا  دیدرگ ، هاگآ  همان  ناما  زا  یتقو  دیسر  ص )  ) ادخ لوسر  رضحم  شرـسمه  اب 
ود مالـساب  نم  شریذپ  ساپب  تفگ : همرکع  .دومن  ترفغم  بلط  وا  يارب  درک و  اعد  وا  قح  رد  تفریذپ و  ترـضح  .دـنک  رظنفرص 
ات منزیم  ریشمش  امش  مشچ  شیپ  رد  ردقنآ  منکیم و  جرخ  مالسا  دشر  هار  رد  ما ، هدرک  جرخ  امش  اب  هزرابم  هار  رد  البق  هکیلوپ  ربارب 

تخاس دوخ  میلست  نداد  ناما  اب  ار  يا  هتسد  نداد و  هیده  اب  ار  رگید  يا  هدع  تبحم ، اب  ار  يا  هدع  ص )  ) ادخ لوسر  .مدرگ  دیهش 
هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم هکنانآ  زا  يدادعت  هک  دنامن  هتفگان  .دادن  ماجنا  ار  راک  نیا  دـناسرب  لتقب  ار  همه  تشاد  تردـق  هکنیا  اب  و 
دندیـسر و لتقب  دوب  هتـسناد  لالح  ار  نانآ  نوخ  ص )  ) ادخ لوسر  دندوب و  هدرک  تنایخ  مالـس  اب  ای  دندوب و  هداد  هجنکـش  ار  هلآ )

طقـس ار  وا  هچب  دز و  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  بنیز  يولهپ  هب  هزین  دوسا  نبرابه  هلمج  زا  .دـندش  دازآ  دایز  راـشف  اـب  مه  يا  هدـع 
دروآ مالـسا  یتقو  اما  دیئامن  شمادعا  دعب  دینک و  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  لوا  هک  دوب  هداد  روتـسد  وا  هرابرد  ترـضح  دوب و  هدرک 

داد ماجنا  ار  شور  نیمه  شندروآ  مالسا  اب  زاب  یشحو  مانب  دوخ  يومع  هزمح  لتاقب  تبسن  .درک  رظنفرـص  وا  زا  ص )  ) ادخ لوسر 
نوچ ینانزب  تبسن  دوشن ) کیدزن  ترضحب   ) دتفین نم  مشچ  رد  وت  نامشچ  هک  مهدیم  روتـسد  مدرک و  رظنفرـص  وت  زا  دومرف  واب  و 

، تروص ره  رد  .دومن  مادعا  دندوب  هدش  هدیـشک  دادترا  هب  هک  ار  نانآ  زا  یـضعب  درک و  تشذگ  ندروآ  مالـسا  اب  راوخ  رگج  دنه 
امش مالسا  دیامرف  یم  هک  هدرک  هراشا  بلاطم  نیمهب  مالسلا  هیلع  ماما  دروآ و  مالسا  يراچان  يور  زا  یطئارـش  نینچ  رد  نایفـسوبا 

.دوب هارکا  يور  زا  هیما  ینب 

يزاریش دمحم  دیس 

هفلالا نم   ) هیواعم ای  ترکذ ) ام  یلع  متنا - نحن و  انک  اناف   ) هالصلا دمحلا و  دعب ) اما   ) مالسلا هیلع  هیلا  هبتک  نع  اباوج ) هیواعم  یلا  )
لوسرلا ثاـعبنا  مالـسالا و  روهظ  نیح  سما ) مکنیب  اـننیب و  قرفف   ) مالـسالا رون  غوزب  لـبق  عاـمتجالا ، فـالتئالا و  يا  هعاـمجلا ) و 
متفرحنا يا  متنتف )  ) متنا و )  ) مالسالا هداج  یلع  انمقتسا ) انا  مویلا  و   ) لوسرلا هللااب و  مترفک )  ) متنا انمآ و ) انا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
لوسرلا ردهی  نا  نم  افوخ  حتفلا  نیح  اونمآ  مهنا  ثیح  اهرک ) الا   ) دنه نایفس و  یبا  هیواعمک و  مکملسم ) ملسا  ام  و   ) .هلالضلا یلا 

( مالسالا فنا  ناک  نا  دعب  و   ) مالسالا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا دض  مارجالا  نم  اوفرتقا  امب  مهئامد ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم اوراص  برعلا  فارـشا  ناف  ابزح ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا تاوزغ  رخاوا  نم  ناـک  هکم  حـتف  نـال  هریزجلا ، فارـشا  وه  و 
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یف ریبزلا ) هحلط و  تلتق  ینا   ) یـصیقنت دـیرت  هیواعم  اـی  ترکذ ) و  (. ) اـجاوفا هللا  نید  یف  نولخدـی  ساـنلا  تیار  و  : ) لوسرلا بزح 
هناک و  هرصبلا ، هفوک و  نیرصملا ) نیب  تلزن  و   ) هنیدملا یلا  اهتعجرا  اهعمج و  تقرف  و  اهتدرط ، يا  هشئاعب ) تدرش  و   ) لمجلا هعقاو 

و ال  ) هرما کیلع ) الف   ) لمجلا هعقاو  یف  هیواعم  نکی  مل  ذا  هنع ) تبغ  رما  کـلذ  و   ) هرجهلا راد  ماـمالا  كرت  ذا  هیواـعم ، رظنب  بیع 
هـشئاع تمرتحا  و  زومرج ، نبا  هلتق  لب  ریبزلا  لتقا  مل  و  ناورم ، هلتق  امنا  هحلط و  لتقا  مل  اناامنیب  ارـصقم ، تنک  ول  کـیلا ) هیف  رذـعلا 

كدـیک و نم  مالـسالا  یلع  اظفحت  نیرـصملا  یلوزن  و  اهلعف ، ءازجب  اهبقاعا  نا  نودـب  اهل  هللا  اهلعج  یتلا  اـهراد  یلا  اـهتعجرا  ثیح 
یف مالـسلا  هیلع  مامالا  ددـه  هیواعم  ناف  راصنالا ) نیرجاهملا و  یف  يرئاز  کنا  ترکذ  و   ) .مالـسالاب رـشلا  اوتیب  نمم  کلاثما  دـیک 

همالک مهوا  امم  راصنالا - نم  نیرجاهملا و ال  نم  سیل  الوا  مامالا  هدرف  راصنالا ، نیرجاهملا و  یف  هتبراحمل  هیلع  لـبقی  هناـب  هباـتک 
هیلع و هللا  یلص   ) لوسرلا ناف  كوبا ) رسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  دق  و   ) .دادعتسا ربکا  هئاقلل  دعتسم  هناب  ایناث  و  مهنم - مهناب  هنعللا  هیلع 

یف هئاول  تحت  ناک  ثیح  حـتفلا  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا عم  ءاج  امنا  نایفـسوبا  ناک  و  حـتفلا ، دـعب  هرجه  ال  لاق : هلآ )
يدـیا یف  عـقو  نیح  هیبا  رـساب  دارملا  و  هنیدـملا ، یف  اوناـک  نیذـلا  راـصنالا  نم  ـال  نیرجاـهملا و  نـم  هیواـعم  سیلف  نـینح ، برح 

ناف  ) هقیقح هل  سیل  غراف  ءاعدا  مهنم ، کنا  مهوی  امم  راصنالا ) نیرجاهملا و  یف  : ) هلوقف هلیوط ، هصق  یف  حـتفلا  هلیل  لبق  نیملـسملا 
کلذـف كارا  و  كرزا ) نا  ناف   ) دـیرت امک  لجعت  کنع و  سفن  يا  هیهافرلا  نم  هفرتساف )  ) یتاقالمل لیجعت  يا  لجع ) کیف  ناـک 

ینب وخا  ناق  امکف   ) ینیتات ناب  ینرزت ) نا  و   ) .اهتلمع یتلا  کلامعال  ماقتنالا  يا  کنم ) همقنلل  کیلا  ینثعب  امنا  هللا  نوکی  نا  ریدـج 
رابغلا و لمحت  هرارحلا  هدیدش  فیصلا  حایر  دوملج ) راوغا و  نیب  بصاحب  ( ) مهبرضت فیصلا  حایر  نیلبقتسم  : ) مهئارعش نم  دسا )

راوغا و  یـصحلا ، بارتلا و  لمحت  حـیر  بصاحلا  و  هراجحلا ، رابغلا و  هرارحلاب و  ههجو  برـضت  ناسنالا  یلع  تبه  اذاـف  هراـجحلا ،
نم هاقلی  امل  مامالا  یقالی  ام  نیح  فیصلا ، حایر  لبقتسا  نم  لاحک  هیواعم  لاح  نا  يا  رخـصلا ، دوملجلا  و  رابغلا ، ینعمب  روغ  عمج 

، هیواعم ای  كدجب )  ) لتقلا نع  هیانک  کلذ  و  ضعی ، هتلعج  يا  هتضضعا ) يذلا  فیسلا  يدنع  و   ) .حامرلا فویسلا و  برحلا و  رابغ 
هیلع مامالا  مهعیمج  لتق  ثیح  ردـب  موی  وه  و  دـحاو ) ماقم  یف   ) هلظنح کـیخا ) و   ) هبتع نب  دـیلولا  کـلاخ ) و   ) هعیبر نب  هبتع  وه  و 

.ینتبراح اذا  مهب  قحلت  اضیا  کناب  حیولتللا  اذه  و  مویلا ، کلذ  یف  مالسلا 

يوسوم

هب داری  انه  مالـسالا  فنا  هلوا و  یـش ء : لک  فنا  .جاجوعالا  دض  هماقتـسالا  انلدـتعا و  انمقتـسا : .هسناوملا  هقادـصلا و  هفلالا : هغللا :
.هبوـقعلا همقنلا : .میعنلا  هیهاـفرلا و  بلطا  هفرتـسا : .هرـصبلا  هفوـکلا و  نیرـصملا : .هرما  قرف  هدرط و  هب : درـش  .برعلا  نـم  فارـشالا 
.هبلـصلا راجحالا  رخـصلا و  مضلاب ، دوملجلا : .ضرالا  نم  ضفخنملا  روغ  عمج  راوغالا : .یـصحلا  بارتلا و  لمحت  حـیر  بصاحلا :

لمتکی و مل  يذلا  فیعضلا  براقملا : .هنم  رهظی  یشب ء ال  یطغملا  فلغالا : .مهلتقی  مهضعی و  فیـسلا  تلعج  فیـسلاب : هتـضضعا 
: تیعر .دوقفملا  یـشلا ء  هلاضلا : .تدرا  و  تبلط ، تدشن : .هیلع  یقتری  ام  ملـسلا : .تدعـص  تیقر : .هفیعـض  هصقان و  لقعلا  براقم 

مل .برحلا  یغولا : .مهحراـطم  یف  یلتق  اوطقـس  مهعراـصم : اوعرـص  .رفکلا  راـکنالا و  دوحجلا : .هیعارلا  ماـعنالا  همئاـسلا : .تمعطا 
.ماطفلا لاصفلا : .كودـع  یلع  اـهب  بلغتت  هلیحلا  ءاـخلا  هثلثم  هعدـخلا : .لهـسلا  وه  نیهلا و  ثنوم  ینیوهلا : .اـهبحاصت  مل  اهـشامت :

انا مویلا  مترفک و  انما و  انا  سما  مکنیب  اـننیب و  قرفف  هعاـمجلا  هفلـالا و  نم  ترکذ  اـم  یلع  متنا  نحن و  اـنک  اـناف  دـعب  اـما  : ) حرـشلا
هلاسرلا هذه  ابزح ) هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسرل  هلک  مالسالا  فنا  ناک  نا  دعب  اهرک و  الا  مکملسم  ملسا  ام  متنتف و  انمقتـسا و 

رکذ اهیف  نا  امک  نایفـس  یبا  لآ  یلع  هدیدش  هلمح  اهیف  و  هیلا ، اهب  ثعب  دـق  هیواعم  ناک  هلاسر  یلع  ادر  هیواعم  یلا  مامالا  اهب  ثعب 
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نییمـشاهلا و نیب  ناک  ام  هیواعم  رکذ  .مهتافـص  میرک  ضعب  نییمـشاهلا و  رکذـی  کلذ  لـباقم  یف  مهتافـص و  سیـسخ  مهبیاـعم و 
دبع تیب  وه  دـحاو و  تیب  لها  امهنا  رکنی  مامالا ال  هیلهاجلا و  كرـشلا و  مایا  میدـقلا  یف  هعامجلا  داحتالا و  هفلالا و  نم  نییومـالا 

نویمـشاهلا نمآ  نیح  یفف  امهنیب  قرف  دق  یفطـصملا  یبنلا  دی  یلع  رهظ  يذلا  مالـسالا  نا  - 1 روماب : دـعب  امیف  اقرتفا  نکل  فانم و 
یلع اوماقتسا  نییمشاهلا  نا  .هتلاسرب 2 - اونموی  مل  هللا و  لوسرب  نویومالا  رفک  تقولا  کلذ  یفف  هللا  ماکحال  اوملستسا  هللا و  لوسرب 
طخ یلع  اوـقبی  مل  نویومـالا و  فرحنا  اـمنیب  هنـس  نع  اوـفرحنی  مـل  اـفقوم و  اوریغی  مـل  هللا  دارا  اـمک  اورمتـسا  هلوـسر و  هللا و  طـخ 

فوخ ارارطـضا  اهرک و  الا  اوملـسی  مل  امهبارـضا  هیواعم و  نایفـس و  یبا  لاح  وه  امک  نویومالا  ملـسی  مل  .يوقتلا 3 - هماقتـسالا و 
افوخ و ناک  امنا  نامیا و  نع  نکی  مل  مهمالـسا  نا  مامالا  راشا  مث  .هلیلب  حـتفلا  لبق  ملـسا  نایفـسابا  نا  نوخروملا  يور  دـقف  لـتقلا 

ینا ترکذ  و   … ) نویومالا ملـسا  اهدنع  هریزجلا  عیمج  یف  برعلا  هیلا  مضنا  هتکوش و  تیوق  هللا و  لوسر  دعاس  دتـشا  نا  دعب  اعزف 
یلع مامالا  در  کیلا ) هیف  رذـعلا  کیلع و ال  الف  هنع  تبغ  رما  کلذ  نیرـصملا و  نیب  تلزن  هشئاعب و  تدرـش  ریبزلا و  هحلط و  تلتق 

هباجا دق  .هرونملا و  هنیدـملا  كرت  هرـصبلا و  هفوکلا و  نیرـصملا  نیب  لزن  هنا  هشئاعب و  درـش  ریبزلا و  هحلط و  لتق  هناب  هاوعد  هیواعم 
ام کیلع  بستکا و  ام  لکل  هب  کل  هقالع  کینعی و ال  مهنیب ال  اننیب و  عقو  ام  نا  هیف : هل  لوقی  راقتحا  هل و  ءاردزا  هیف  باوجب  ماـمالا 
مث مامالا  اوعیاب  امنیح  اطخ  اوبکترا  دـق  هشئاـع  نینموملا  ما  ریبزلا و  هحلط و  نا  نودهـشی  نیفـصنملا  لـک  نا  هقیقحلاـب  .تبـستکا و 

ناک و اذـکه  فیـسلا و  مهیلع  درج  اوبا  ناف  هعامجلاب  مهقحلی  هعاطلا و  یلا  مهدری  نا  هیلع  بجاولا  لـب  قحلا  ماـمالل  هتعیب و  اوثکن 
نیب هلوزن  یبنلا و  هنیدمل  مامالا  كرت  اما  و  ءادالا …  كولسلا و  نسح  تاداهش  ذخوت  هنم  راذتعالا و ال  هیواعمل  سیل  عقو و  اذکه 

نیجراخلا و درو  هیلع  مدقتی  مهملا و  عفدی  مهالا  نا  ملعی  مل  جرخی و  یکل  مامالل  هیعادـلا  حاصملا  ملعی  هناکف ال  هرـصبلا  هفوکلا و 
دق راصنالا و  نیرجاهملا و  یف  يرئاز  کنا  ترکذ  و   … ) هرونملا هنیدـملا  یف  ءاقبلا  نم  ریثکب  مها  همـالا  لمـش  مل  نیثکاـنلا و  عمق 

همقنلل کیلا  ینثعب  امنا  هللا  نوکی  نا  ریدج  کلذـف  كرزا  نا  یناف  هفرتساف ، لجع  کیف  ناک  ناف  كوخا  رـسا  موی  هرجهلا  تعطقنا 
يذلا فیـسلا  يدنع  دوملج و  راوغا و  نیب  بصاحب  مهبرـضت  فیـصلا  حایر  نیلبقتـسم  دـسا : ینب  وخا  لاق  امکف  ینرزت  نا  کنم و 

هعم نا  برحلاب و  ایلع  ددـهی  هنا  لطابلا ، نم  هیواعم  هیعدـی  ام  برغا  اذـه  دـحاو ) ماقم  یف  کـیخا  کـلاخ و  كدـجب و  هتـضضعا 
نب هملـسم  ریـشب و  نب  نامعنلا  الا  راصنالا  نم  مامالا  دـض  هبرح  یف  هیواعم  عم  نکی  مل  هنا  هیلع  قفتملا  نم  راصنالا و  نیرجاـهملا و 

نیذـلا مهئانبا  ءاقلطلا و  هعم  ناک  معن  هیواعم …  عم  ناک  مهنم  ادـحا  نا  دـحا  رکذـی  ملف  نورجاـهملا  اـما  ایندـلل  اـبلط  هاـعبت  دـلخم 
حتف دعب  تعطقنا  دق  هرجهلا  ناب  هیلع  مامالا  دری  اذـل  هتمیرج و  هبرح و  یف  هیواعم  کیرـش  صاعلا  نب  ورمع  حـتفلا و  ماع  اوملـستسا 

مامالا نا  مث  فیسلا …  نم  افوخ  الا  مهملسم  ملسی  مل  هنا  هل  ریکذت  دیدش و  هیواعمل  خیبوت  هیف  نایفس و  یبا  نب  دیزی  رـسا  موی  هکم 
داز ادبا و  ههجاوملا  دعب  یقبی  هنال  هایحلا  عتم  نم  هطسق  ذخایل  معنتیلف و  هیلا  ریسملا  یف  الجعتـسم  ناک  اذا  هنا  دیعولاب و  دیعولا  لباق 

هیواعم هدصق  اذا  اما  و  هبقاعی ، هنم و  مقتنیل  هیلا  هلسرا  دق  نوکی  هللا  نا  کلذف  وه  ثیح  یلا  هدصق  مامالا و  هراز  اذا  هناب  لیصفتلا  یف 
یلع ردقی  ههجاوم ال  یهف  اهئاصحب  اههجاوی  نم  فیصلا  حایر  هجاوت  امک  حامرلا  فویسلاب و  هلبقتسیس  هناف  هیلا  هجوت  برحلا و  یف 
یبا نب  هلظنح  هاخا  هبتع و  نب  دیلولا  هلاخ  هعیبر و  نب  هبتع  هدـج  لاط  يذـلا  فیـسلا  ناب  ادـعوتم  اددـهم و  هرکذ  مث  اهنم …  هاجنلا 

هسفن فیـسلا  کلذب  مهلان  ام  هلانی  نا  عقوتی  هل و  هدعی  هدیب  لازی  فیـسلا ال  کلذ  دحاو  موی  یف  مامالا  مهلتق  ثیح  دحا  موی  نایفس 
…

یناغماد
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ترکذ ام  یلع  متنا  نحن و  اّنک  ّاناف  دعب ، اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  هیواعم  همان  خـساپ  رد  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا 
تسود و يا  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  امـش  ام و  يرآ  دـعب ، اـما  «، » مترفک اـنمآ و  اـّنا  سما  مکنیب  اـننیب و  قّرفف  هعاـمجلا ، هفلـالا و  نم 

دیدحلا یبا  نبا  .دیدش ،» رفاک  امش  میدروآ و  نامیا  ام  هک  دوب  نیا  تخادنا  هقرفت  امش  ام و  نایم  هک  هچنآ  زورید  یلو  میدوب  دحتم 
.تسا هدروآ  تسا  نآ  خساپ  همان  نیا  هدوب و  هتشون  هیواعم  هک  ار  يا  همان  نداد ، حرش  هب  عورش  زا  شیپ 

: مالّسلا هیلع  یلع  هب  هیواعم  همان 

بلاط یبا  نب  یلع  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  تسا : هدوب  نینچ  تسا ، نآ  خساپ  همان  نیا  تسا و  هتشون  یلع  هب  هیواعم  هک  يا  همان 
کی رد  هقباسم  نابـسا  نوچمه  میدوب و  هشیر  کی  زا  میدوب و  دنم  هرهب  روخـشبآ  کی  زا  هراومه  فانم  دـبع  نادـناخ  ام  دـعب ، اما 

گنهامه و ام  نخـس  .دوبن  يرخف  ام  هتـسشن  رب  ار  ام  هداتـسیا  دوبن و  یتلیـضف  يرگید  رب  ار  ام  کی  چـیه  میدرک ، یم  تکرح  طخ 
یم تبحم  ناوتان  رب  ام  دنمورین  .تشاد  یم  هتسویپ  رگیدکی  هب  ار  ام  تلاصا  مرک ، فرـش و  .دوب  یکی  ام  هناخ  هتـسویپ و  ام  یتسود 
هدش كاپ  يزیگنا  هنتف  زا  ام  ياه  هنیـس  هتفای و  ییاهر  کشر  ذوفن  زا  ام  ياهلد  درک و  یم  تاساوم  ام  ياونیب  اب  ام  رگناوت  دیزرو و 
مدرم يدرب و  کشر  وا  رب  يدرک و  یلغد  نامثع -  - تیومع رـسپ  هب  تبـسن  وت  هک  ماگنه  نآ  ات  میدوب  لاـح  نیمه  رب  هراومه  .دوب 

ياج هب  شاک  يا  و  يدرکن ، نابز  تسد و  هب  وا  زا  یعافد  هنوگ  چـیه  دـش و  هتـشک  وت  روضح  رد  ماجنارـس  اـت  يدـناروش ، وا  رب  ار 
هناهب و مدرم  نایم  اـت  یتخاـس  یم  راکـشآ  وا  يارب  ار  شیوخ  ترـصن  یهد ، ماـجنا  وا  دروم  رد  یناـهنپ  ار  دوخ  ریوزت  رکم و  هکنآ 

وت یلو  .كدنا  تسـس و  عافد  دنچ  ره  يدرک ، یم  عافد  وا  زا  یتسج و  یم  يربت  وا  نوخ  زا  یتشاد و  یم  فیعـض  دنچ  ره  يرذـع 
دوخ هتـساوخ  فدـه و  هب  نوچ  یتشاد و  لیـسگ  وا  يوس  هب  كانرطخ  ياه  یعفا  یتخیگنا و  رب  اه  هزیگنا  یتسـشن ، دوخ  هناـخ  رد 

يدز و ـالاب  ار  دوخ  نماد  نیتسآ و  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  یتخاـس و  راکـشآ  ار  شیوخ  يروآ  ناـبز  دوخ و  يداـش  يدیـسر ،
نآ زا  سپ  و  یتشاد ، او  دوخ  اب  ندرک  تعیب  هب  روز  اب  ار  ناناملـسم  نایعا  يدـناوخ و  ارف  دوخ  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  يدـش و  هداـمآ 
هب دوب و  هدش  هداد  تشهب  هدعو  ود  ره  هب  هک  ار  ریبز  هللا  دـبع  وبا  هحلط و  دـمحم  وبا  ناناملـسم ، درمریپ  ود  .يداد  ماجنا  هک  اهراک 
نآ یتخاس ، نوبز  راوخ و  يدرک و  هراوآ  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  نینچمه  .یتشک  دوب ، هدـش  هداد  خزود  هدـعو  ناشیا  زا  یکی  لتاق 
یم هرخـسم  دنداد و  یم  مانـشد  دندنار و  یم  ار  وا  هک  دـندوب  یناسک  هفوک  هیام  ورف  ناگلفـس  نیـشن و  هیداب  بارعا  نایم  هک  نانچ 

وت رب  اـی  دوب  یم  یـضار  وـت  زا  دـید  یم  ار  راـک  نیا  رگا  تبترم - یمتخ  ترـضح  ینعی  تیوـمع - رـسپ  يرادـنپ  یم  اـیآ  .دـندرک 
ياهنوخ يزاس و  هراوآ  یهد و  رازآ  ار  شرسمه  نآ  رد  هک  يراک  مه  نآ  تشاد  یم  زاب  نآ  نداد  ماجنا  زا  ار  وت  دوب و  نیگمشخ 

یّلـص ربمایپ  هکنآ  لاح  يدـمآ و  نوریب  نآ  زا  يدرک و  اهر  تسا ، ترجه  هاگیاج  هک  ار  هنیدـم  یهگناو  .يزیرب  ار  وا  نید  ناوریپ 
نامه دزاس ، یم  دوبان  دـنار و  یم  نوریب  دوخ  زا  ار  راگنز  گـنز و  هنیدـم  : » تسا هدومرف  رهـش  نآ  هراـب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
راگنز هنیدم  هک  دمآ  تسار  وا  نخـس  ربمایپ و  هدعو  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  .دـیادز » یم  ار  نهآ  گنز  رگنهآ ، هروک  هک  هنوگ 

رود هنیدم - هکم و  مرح - ود  ره  تمرح  زا  وت  .دنار و  نوریب  دوخ  زا  دوبن  نآ  رد  تنوکس  هتـسیاش  هک  ار  سک  ره  دودز و  ار  دوخ 
هب ار  هریح  قنروخ و  اب  یگیاسمه  يدش و  یضار  هنیدم  ياج  هب  هفوک  زا  يدیزگ و  تماقا  هرصب - هفوک و  رهش - ود  نایم  يدنام و 
زا یتفرگ و  هدرخ  ناشیا  یگدنز  تدم  مامت  رد  ادخ  لوسر  هفیلخ  ود  رب  مه  نآ  زا  شیپ  .يداد  حیجرت  ناربمایپ  متاخ  اب  یگیاسمه 
هک يدرک  يراـک  گـنهآ  یتفاـترب و  رـس  ود  نآ  اـب  تعیب  زا  يدـناروش و  ناـنآ  رب  ار  مدرم  هاـگ  يدرک و  يراددوخ  ود  نآ  يراـی 

ییاعدا یباـی و  تسد  دوب  هدـنزغل  وت  يارب  هک  یماـقم  رب  ییآ و  رب  راوشد  یناـبدرن  رب  یتساوخ  دـیدن و  نآ  هتـسیاش  ار  وت  دـنوادخ 
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زج يزیچ  يدـش  یم  تموـکح  راد  هدـهع  ماـگنه  نآ  رد  رگا  هک  دـنگوس  مدوـخ  ناـج  هب  .یتفاـین  يرواـی  چـیه  نآ  رب  هک  يدرک 
هتفیـش و دوخ  هب  تخـس  وت  هک  تشادن  ناناملـسم  دادترا  یگدنکارپ و  زج  يا  هجیتن  وت  تموکح  يدوزفا و  یمن  یهابت  فالتخا و 
یماش و ياهریشمش  هب  حلـسم  هک  راصنا  نارجاهم و  زا  يرکـشل  اب  نم  هک  ناه  .يراد  یم  هداشگ  مدرم  رب  نابز  تسد و  يرورغم و 
شیدنیب و ناناملـسم  دوخ و  دروم  رد  سپ  دننک ، همکاحم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وت  ات  مراد  وت  گنهآ  دنتـسه ، یناطحق  ياه  هزین 

جاجل زیتس و  هار  یهاوخب  رگا  .نک  میلـست  نم  هب  دنوش  یم  هدرمـش  وت  نایفارطا  نارای و  دنتـسه و  وت  ناکیدزن  هک  ار  نامثع  نالتاق 
دنز یم  لـثم  دـنوادخ  و   » هک تسا  هدـش  لزاـن  قارع  مدرم  وت و  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  نادـب  يزرو ، یهارمگ  رب  رارـصا  ییاـمیپب و 

دندرک نارفک  ار  ادخ  تمعن  دیسر ، یم  ناوارف  وس  ره  زا  ناشیا  يزور  دندوب ، نانیمطا  تینما و  لامک  رد  شمدرم - هک - ار  يرهش 
« .دیناشچ نانآ  هب  ار  میب  یگنسرگ و  هماج  هزم  دندرک  هچنآ  ببس  هب  دنوادخ  و 

، تسا هتشون  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یتارابع  تاملک و  یناعم  ریسفت  هب  کنیا 

دنزرف نادناخ و  کی  دارفا  یگمه ، یلهاج  هرود  رد  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  يرآ  دیوگ : یم  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  .میزادرپ  یم 
دومرف ثوعبم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنوادخ  هک  یماگنه  زا  امـش  ام و  نایم  ییادج  یلو  میدوب  فانم  دبع  ناگداز 

میدرک و یگداتـسیا  تسار  هار  رب  ام  هک  تسا  هدش  رتشیب  ییادج  نیا  زورما  دیدش و  رفاک  امـش  میدروآ و  نامیا  ام  هک  دـش  عورش 
.دیداتفا رد  هنتف  هب  امش 

دیزی و شنارسپ  نایفس و  وبا  نوچمه  .تسا » هدش  ناملسم  روز  اب  تسا ، هدروآ  مالـسا  امـش  زا  هک  مه  یـسک  : » دیوگ یم  سپـس  و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  مالسا  زاغآ  رد  هک  دندش  ناملـسم  یلاح  رد  مه  نآ  سمـش ، دبع  نادناخ  زا  نارگید  هیواعم و 
حتف ات  ترجه  زاغآ  زا  سمـش  دبع  ینب  نادـناخ  زا  شا  هداوناخ  دارفا  نایفـس و  وبا  هک  تسا  یهیدـب  و  دـندوب ، هدرک  گنج  تخس 

.دنا هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد  هکم 

يا و هتخاس  هراوآ  ار  هشیاع  يا و  هتـشک  وت  ار  ریبز  هحلط و  تسا  هتفگ  هیواـعم  هکنآ  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاـگ  نآ 
: تسا هتشون  هیواعم  ریقحت  يارب  تسا و  هداد  رصتخم  ینخـس  اب  ار  هیواعم  خساپ  يا ، هدیزگ  تنوکـس  هرـصب  هفوک و  رهـش  ود  نایم 
یهاوخرذـع و مه  رگا  تسا و  هدوبن  وت  رب  يرادـنپ ، یم  هک  یمتـس  يا ، هتـشادن  روـضح  نآ  رد  وـت  هک  تسا  يراـک  عوـضوم  نیا 

دروم نیا  رد  لصفم  خـساپ  .مراد و  هضرع  وت  هب  ار  شیوخ  تجح  اـی  مهاوخب  رذـع  وت  زا  دـیابن  دوش ، بجاو  نم  رب  ندروآ  تجح 
قح هقیرط  رب  رگا  دـنداد و  نتـشک  هب  ار  دوـخ  ناـشدوخ  ینکـش  ناـمیپ  متـس و  ببـس  هب  ریبز  هحلط و  هک  دوـش  هـتفگ  دـیاب  نـینچ 

مرتـحم نادرمریپ  زا  ود  نآ  هکنیا  .تـسا و  هاـبت  وا  نوـخ  دـشکب ، قـح  هـک  ار  سک  ره  دـندنام و  یم  ملاـس  دـندرک ، یم  تماقتـسا 
تسا نیا  رب  هدیقع  ار  ام  یلزتعم  نارای  دنز و  یم  رس  ینس  ره  رد  هانگ  بیع و  یلو  تسین  نآ  رد  يدیدرت  چیه  دنا ، هدوب  ناناملـسم 

.دنتفر ایند  زا  دندوب  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  هک  یلاح  رد  دندرک و  هبوت  ود  نآ  هک 

رگا دنتسه و  تشهب  لها  دنشاب ، هدرک  هبوت  هک  یطرـش  هب  ود  نآ  تسا و  رایـسب  دروم  نیا  رد  رابخا  میراد و  ار  هدیقع  نیمه  مه  ام 
ور سک  چـیه  اـب  تعاـطا  يوقت و  هراـب  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنا  هدـش  كـاله  نارگید  نوچمه  مه  ود  نآ  دـشابن  ناـشیا  هبوـت 

« .دوش نانچ  تجح  اب  دوش  یم  دیواج  هدـنز  سک  ره  دوش و  كاله  تجح  اب  تسا  یندـش  كاله  سک  ره   » هک درادـن  یتسیابرد 
هب نانآ  ماجرف  هک  تسا  نیا  طرش  هب  هدش  هداد  ود  نآ  هب  هک  مه  یتشهب  هدعو 
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نیا .دوب و  دهاوخ  ققحم  حیحـص و  نانآ  يارب  هدعو  نیا  دوش ، تباث  ناشیا  هبوت  رگا  تساج و  نیمه  نخـس  دـشاب و  هدوب  تمالس 
هب ار  نآ  ناثدحم  ناسیون و  هریـس  زا  یخرب  تسا ، فالتخا  دروم  يا  هزادـنا  ات  هدـب ،» هدژم  شتآ  هب  ار  هیفـص  رـسپ  لتاق   » هک نخس 
ره هب  دنا و  هتسناد  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  عوفرم  روط  هب  ار  نآ  یخرب  دنناد و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مالک  عطق  روط 

هدـمآ و نوریب  دربـن  فص  زا  هدرک و  تشپ  هکرعم  هب  هک  یلاـح  رد  ار  ریبز  زومرج ، نبا  اریز  تسا ، تسرد  قـح و  رب  ینخـس  لاـح 
هک یسک  لتاق  دوب و  هدرک  هبوت  هدش و  نادرگ  يور  لطاب  زا  هک  هتشک  یلاح  رد  ار  وا  ینعی  تسا ، هتـشک  دوب ، هدرک  اهر  ار  گنج 

.تسا شتآ  راوازس  قساف و  دیدرت  نودب  تسا ، نینچ  نیا  شلاح 

هب طوبرم  رابخا  زا  تسا  هدیسر  وا  هبوت  هراب  رد  هک  يرابخا  تسا و  حیحـص  شا  هبوت  دیدرت  نودب  هشیاع ، نینمؤملا  ما  دروم  رد  اما 
.دنا هدنامن  هدـنز  ود  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  هدوب  هدـنز  زارد  یتدـم  لمج  گنج  زا  سپ  هشیاع  اریز  تسا ، رتشیب  ریبز  هحلط و  هبوت 
رگا .تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  یهاـنگ  هچ  هراـب  نآ  رد  دوب و  شدوـخ  ياـطخ  هجیتـن  دـمآ  شرـس  رب  هچنآ  یهگناو 
اهراک نیا  همه  اب  هکنآ  لاح  دش و  یمن  نوبز  راوخ و  نیـشن  هیداب  بارعا  هفوک و  مدرم  نایم  زگره  دـنام ، یم  دوخ  هناخ  رد  هشیاع 

هیلع یلع  راـتفر  یگنوـگچ  هب  دراد  تسود  سک  ره  دوـمرف و  تیاـعر  ار  وا  نأـش  تشاد و  ظوـفحم  یمارگ و  ار  وا  نینمؤـملا  ریما 
هداد ماجنا  رمع  هب  تبـسن  داد  ماجنا  یلع  هب  تبـسن  هک  ار  يراک  هشیاع  رگا  .دنک  هعجارم  هریـس  ياهباتک  هب  دوش  هاگآ  وا  اب  مالّـسلا 
هراپ هتشک و  ار  وا  دیدرت  نودب  دش ، یم  زوریپ  وا  رب  رمع  دوب و  هدیـشک  ریـشمش  هدز و  مه  رب  رمع  هیلع  ار  ناناملـسم  تدحو  دوب و 

.دوب راوگرزب  رابدرب و  مالّسلا  هیلع  یلع  یلو  دوب ، هدرک  هراپ 

یم یـضار  ایآ  دید ، یم  ار  وت  رادرک  دوب و  یم  هدـنز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  تسا  هتفگ  هک  هیواعم  نخـس  نیا  اما 
هک دوب  یم  یـضار  دوب ، یم  هدـنز  رگا  ینک  یم  روـصت  اـیآ  دـیوگب  دـناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهد ، رازآ  ار  شرـسمه  هک  دوـب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رگا  هک  يرادنپ  یم  نایفس ، وبا  رسپ  يا  یهگناو  .دهد  رازآ  نینچ  ار  شردارب  یصو و  شرسمه ،

هحلط يارب  ایآ  و  يزاس ، هدنکارپ  ار  تما  تدحو  ینک و  زیتس  یلع  اب  تفالخ  دروم  رد  هک  دوب  یم  یـضار  وت  راک  زا  دوب  یم  هدنز 
میا هدمآ  هرصب  هب  اهلوپ  يوجتـسج  هب  دنیوگب  دننک و  ینکـش  نامیپ  یببـس  چیه  نودب  دننک و  تعیب  تسخن  هک  دوب  یـضار  ریبز  و 

؟ دیوگب ناشیا  لثم  يدرف  هک  تسا  ینخس  نیا  ایآ  تسا ، يرایسب  لاوما  هرصب  رد  تسا  هدش  هداد  ربخ  ام  هب  هک 

هک تسین  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  یبیع  راک  نیا  رد  يا ،» هدرک  اهر  ار  ترجه  نیمزرس  يارس و  : » تسا هتفگ  هک  هیواعم  نخـس  نیا  اما 
تـسین نینچ  .دنک  بیذهت  ار  شمدرم  دورب و  اجنآ  دیآ و  نوریب  هنیدم  زا  دـنروشب ، وا  رب  متـس  یهابت و  اب  فارطا  ياهنیمزرـس  رگا 

نخس نیا  دناوت  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  یهگناو  .تفر  ماش  هب  هنیدم  زا  راب  دنچ  رمع  هک  دشاب  دیلپ  دور ، نوریب  هنیدم  زا  سک  ره  هک 
هحلط و نینچمه  یکاپان ، مه  وت  نیا  ربانب  تسا ، هدنار  نوریب  دوخ  زا  مه  ار  وت  هنیدـم  هیواعم  يا  دـیوگب  دـنادرگرب و  وا  دوخ  هب  ار 

ناحلاص زا  یهورگ  هتـشذگ  نیا  زا  .يروآ  یم  تجح  مدرم  يارب  نانآ  اب  يزرو و  یم  بصعت  ناشیا  دروم  رد  وت  هک  هشیاع  ریبز و 
.دنا هتشذگ  رد  نآ  زا  رود  ياهنیمزرس  رد  دنا و  هتفر  نوریب  هنیدم  زا  نارگید  دوعسم و  نبا  رذوبا و  نوچ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دقرم  ترواجم  هنیدـم و  هکم و  مرح  ود  تمرح  زا  : » تسا هتفگ  هک  هیواعم  نخـس  نیا  اما 
نآ تیمها  هب  هجوت  اب  مهالاف و  مهالا  تروص  هب  ار  مالـسا  حـلاصم  تسا  بجاو  ماـما  رب  هک  تسا  راـبتعا  یب  ینخـس  یتشگ ،» رود 

يرای دروم  رد  هیواعم  هک  هچنآ  اما  .تسا  مرح  ود  رد  تماقا  زا  رتمهم  نایغط  متـس و  لها  اب  گنج  هک  تسا  یهیدب  دـنک و  تیاعر 
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ریبز هحلط و  نتخاس  روبجم  دوخ و  اب  تعیب  يارب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  مدرم  توعد  وا و  گرم  زا  ندش  داش  نامثع و  ندادن 
هدوب هدش ، یعدم  وا  هک  هچنآ  فالخ  تسا و  هوای  ياعدا  شا  همه  تسا  هداد  تبسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تعیب  هب  ار  نارگید  و 

یعدم هدزن ، رس  وا  زا  هک  ار  ییاهزیچ  تسا و  هدز  تمهت  وا  رب  هیواعم  هک  تسناد  دهاوخ  درگنب ، هریـس  ياهباتک  هب  سک  ره  .تسا 
.تسا هدش 

زا سپ  تفالخ  رکف  هب  يدرک و  يراد  دوخ  ود  نآ  اب  تعیب  زا  يدـیچیپ و  رمع  رکب و  وبا  هب  : » تسا هتفگ  هک  هیواعم  نخـس  نیا  اـما 
ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  وا  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  تسا و  هدوبن  يزیچ  نینچ  رکنم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  يداتفا ،» ادـخ  لوسر 
ببس هب  ای  صن  دوجو  ببس  هب  دنیوگ  یم  نایعیش  هک  نانچ  نآ  ای  تسا  هدوب  دوخ  يارب  تفالخ  یعدم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هابت راک  يدش  یم  تفالخ  راد  هدـهع  وت  ماگنه  نآ  رد  رگا  : » تسا هتفگ  هیواعم  هکنیا  اما  .دـنیوگ  یم  ام  یلزتعم  نارای  هک  يرگید 
هدهع مالّـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نآ  رد  رگا  دیاش  .دناد  یمن  یـسک  ادخ  زج  هک  تسا  بیغ  ملع  دش ،» یم  فالتخا  راتفرگ  مالـسا  و 

هک یلع  راک  بارطضا  هدمع  ببس  اریز  دیدرگ ، یم  رتراوتـسا  رتهب و  مالـسا  عضو  تفای و  یم  تماقتـسا  راک  دش ، یم  تفالخ  راد 
نأش یگرزب  تمظع و  زا  وا  رب  تفالخ  رد  نارگید  ندش  مدقم  ببـس  هب  هک  دوب  نیا  دیـسر ، تفالخ  هب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ 

يارب لـماک  تیحالـص  دـبال  هک  تخادـنا  ار  ههبـش  نیا  مدرم  لد  رد  نارگید  مدـقت  دـش و  هتـساک  مدرم  رظن  رد  مالّـسلا  هـیلع  یلع 
هب هجوت  اب  دش  یم  تفالخ  راد  هدهع  زاغآ  رد  یلع  رگا  .دنتسه  دوخ  ياهرادنپ  ریسا  مدرم  درادن و  تفالخ 

رد هک  نانچ  نآ  هن  دوب  یم  رگید  هنوگ  هب  راک  تشاد ، ترـضح  نآ  یگدـنز  راگزور  رد  ربمایپ  دزن  هک  یـصاصتخا  عیفر و  تلزنم 
هدرک یفاصنا  یب  تخـس  يا ، هدوب  نیب  دوخ  ربکتم و  وت  تسا  هتفگ  هک  هیواعم  نخـس  نیا  اما  .مینیب  یم  ناـمثع  زا  سپ  وا  تموکح 

هیلع یلع  .تسا و  هتفگ  هیواـعم  هک  ناـنچ  نآ  هن  یلو  تسا  هتـشاد  عـفرت  تلاـح  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  دـیدرت  نیا  رد  .تـسا 
.تسا هدوب  مدرم  نیرتوخشوخ  عفرت  نیع  رد  مالّسلا 

مامت دش ، ریسا  تردارب  هک  زور  نامه  ترجه ، تسا  هدومرف  هکنیا  میدرگرب ، ترـضح  نآ  تاملک  زا  رگید  یخرب  ریـسفت  هب  کنیا 
اریز تسین  يرجاهم  وت  هارمه  ینعی  میآ ، یم  راصنا  نارجاهم و  زا  يرکـشل  اب  نم  تسا  هتفگ  هک  تسا  هیواعم  نخـس  بیذکت  دش ،

اب ای  دنا  هدش  دازآ  یگنج  ناریسا  نادنزرف  نانآ  دنا و  هدید  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طقف  دنتسه  وت  اب  هک  یناسک  رتشیب 
رگید هکم  حتف  زا  سپ  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنا و  هدش  ناملـسم  هکم  حـتف  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک 

رفک اـب  ار  شنادـناخ  هیواـعم و  هک  تسا  هتفگ  نخـس  يا  هدیدنـسپ  تاراـبع  اـب  هکم ، حـتف  زا  نینمؤملا  ریما  انمـض  .تسین » یترجه 
، دش ریسا  تردارب  هک  زور  نآ  زا  ترجه   » تسا هدوزفا  و  دنتسین ، مالـسا  رد  هقباس  اب  مدرم  زا  نانآ  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  شنزرس 

شیرق زا  دنچ  ینت  اب  دیزی  .تسا  همدنخ  هزاورد  رد  هکم  حـتف  زور  هب  نایفـس  وبا  رـسپ  دـیزی  ندـش  ریـسا  دوصقم  .تسا » هدـش  مامت 
نب دیزی  دندش و  هتـشک  شیرق  زا  دـنچ  ینت  هک  دـندوب  هتفر  همدـنخ  هزاورد  هب  هکم  هب  ناناملـسم  دورو  زا  يریگولج  گنج و  يارب 

رد درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  داد و  تاجن  دیلو  نب  دلاخ  گنچ  زا  ار  دیزی  نایفس ، وبا  .تفرگ  يریسا  هب  دیلو  نب  دلاخ  ار  نایفس  یبا 
ناما رد  دـیآ ، رد  نایفـس  وبا  هناـخ  هب  سک  ره  : » دوب هدومرف  زور  نآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تفرگ  رارق  ناـما 

« .تسا

: هکم حتف  ربخ 
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ياضتقم اریز  میروایب ، تسا ، هتـشون  هکم  حتف  هراب  رد  يدقاو  هک  ار  هچنآ  زا  يا  هصالخ  همان  نیا  حرـش  رد  هک  تسا  بجاو  کنیا 
هب باطخ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تساج  نیمه  نآ 

رمع نب  دمحم  .دش » ریسا  تردارب  هک  يزور  : » تسا هدومرف  و  روز ،» هب  رگم  درواین ، مالسا  مه  امش  ناملـسم  : » تسا هتـشون  هیواعم 
شیرق اب  ار  يا  هلاس  هد  حلـص  هیبیدـح  لاس  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا : هتفگ  نینچ  يزاـغملا  باـتک  رد  يدـقاو 

هخاـش زا  هک  ار  هاـنم  دـبع  نب  رکب  ینب  هلیبق  مه  شیرق  .داد  رارق  دوخ  تیاـمح  رد  ار  هعازخ  هلیبق  نآ  نمـض  هک  دوب  هتخاـس  رارقرب 
هلیبق .دوب  ییاه  هنیک  اهنوخ و  یلهاج  هرود  زا  رکب  ینب  هعازخ و  ینب  ناـیم  .داد  رارق  نتـشیوخ  تیاـمح  رد  دوب  هناـنک  گرزب  ياـه 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  دوب و  هعازخ  هارمه  بلطملا  دبع  زا  يا  همان  نامیپ  دندوب و  بلطملا  دبع  نانامیپ  مه  زا  مه  نیا  زا  شیپ  هعازخ 
هعازخ هلیبق  زا  یناوجون  دنتفرگ ، رارق  ناما  رد  مدرم  دـش و  مامت  هیبیدـح  حلـص  نوچ  .تسناد  یم  ار  عوضوم  نیا  مه  مّلـس  هلآ و  و 

دز و ار  سنا  وا  .دـناوخ  یم  دوب ، هدورـس  ربمایپ  شهوکن  رد  هک  ار  يرعـش  یلود  مینز  نب  سنا  مان  هب  هنانک  ینب  زا  يدرم  هک  دـینش 
نآ نایم  هنتف  ندش  هتخیگنا  رب  بجوم  هک  داد  ناشن  ناشیا  هب  ار  دوخ  رس  یگتسکش  تفر و  دوخ  موق  شیپ  سنا  .تسکش  ار  شرس 
نب رکب  هلیبق  دنتخادرپ و  ییوج  هراچ  هب  دـندوب  هکم  رواجم  هک  رکب  ینب  دـندروآ ، دای  هب  مه  ار  نهک  ياه  هنیک  نانآ  .دـش  هلیبق  ود 

نامیپ ام  دنتفگ  دنتشاد و  شوخان  ار  عوضوم  نیا  نایشرق  زا  یخرب  .دنتساوخ  يرای  هعازخ  هلیبق  نتفرگ  ورف  يارب  شیرق  زا  هانم  دبع 
یمن شوخ  ار  راک  نیا  هک  دوب  یناسک  زا  نایفـس  وبا  .دنتـسنادن  مهم  ار  راک  نیا  نداد  ماـجنا  مه  یخرب  مینکـش ، یمن  ار  دـمحم  اـب 

، هدیـشوپ دـنداد و  يراـی  ار  رکب  ینب  هک  دـندوب  یناـسک  زا  صفح  نب  زرکم  يّزعلا و  دـبع  نب  بطیوـح  هیما و  نب  ناوفـص  تشاد ،
.دنتـشک ار  درم  تسیب  دـنداتفا و  رد  ناـشیا  هب  دـندز و  نوخیبـش  هعازخ  رب  رکب  ینب  دنداتـسرف و  ناـشیا  يراـی  هب  ار  یحلـسم  نادرم 

بیذـکت ار  نآ  دنـشاب و  هداد  يراـی  ار  رکب  ینب  هک  دـندش  نـیا  رکنم  شیرق  دـندرک و  ضارتـعا  شیرق  رب  هـعازخ  بـش  نآ  يادرف 
زا یهاوخ  دایرف  يارب  هعازخ  ینب  زا  یهورگ  .دنتـسج  يربت  دوب ، هدمآ  شیپ  هچنآ  زا  مه  شیرق  زا  دـنچ  ینت  نایفـس و  وبا  .دـندرک 

، دنتفر وا  شیپ  دوب  دجـسم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  .دنتفر  هنیدـم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
ردپ نامیپمه  شردپ  ام و  نامیپمه  زاب  رید  زا  هک  ار  دمحم  نم  اراگدرورپ  : » دناوخ ار  راعشا  نیا  تساخرب و  یعازخ  ملاس  نب  ورمع 
انامه میدیشکن ، يرای  زا  تسد  میدروآ و  مالـسا  میدوب و  نادنزرف  نوچمه  ام  ردپ و  نوچمه  وت  میوج ، یم  يرای  هب  تسا  هدوب  ام 

ام هک  یلاح  رد  دندز  نوخیبش  ام  رب  ریتو  هقطنم  رد  نانآ  دنتسکش ، ار  وت  راوتـسا  نامیپ  دندرک و  راتفر  هدعو  فالخ  رب  وت  اب  شیرق 
يرای هب  ار  سک  چیه  هک  دنتشادنپ  نینچ  و  نآرق ، توالت  دوجس و  عوکر و  لاح  رد  میدوب و  راد  هدنز  بش 

وت مینز  نب  سنا  هک  دندرک  وگزاب  ربمایپ  يارب  دوب  هدـش  رهـش  ندـش  هتخیگنا  رب  بجوم  هک  ار  یعوضوم  هاگ  نآ  .یناوخ » یمن  ارف 
ام رب  ام  تنوکس  هقطنم  رد  دنتشاد و  لیسگ  هدیشوپ  ار  شیرق  زا  حلسم  ینادرم  مه  نامهب  نالف و  هیما و  نب  ناوفـص  درک و  وجه  ار 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنیوگ : .میا  هدـمآ  وت  روضح  هب  یـسردایرف  يارب  کنیا  دنتـشک و  ار  ام  دـندز و  نوخیبش 
، مهدن يرای  ار  هعازخ  رگا  دهدن  يرای  میادـخ  : » دومرف درک ، یم  عمج  ار  شیوخ  هماج  هرانک  هک  یلاح  رد  تساخرب و  نیگمـشخ 

« .مهد یم  يرای  ار  دوخ  هک  هنوگ  نامه 

تسود ترـضح  نآ  هک  دوبن  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لیم  فالخ  رب  راک  نیا  ار  اضق  دیدحلا - یبا  نبا  میوگ -  یم 
نانچ هّیـضقلا  هرمع  رد  .دش  يریگولج  هکم  هب  وا  دورو  زا  هک  تشاد  يدـصق  نانچ  هیبیدـح  لاس  رد  .دـنک  حـتف  ار  هکم  تشاد  یم 
يوس زا  متـس  راک و  نیا  هعازخ  هب  تبـسن  نوچ  دومرف و  يراد  دوخ  دوب ، هتـسب  نانآ  اب  هک  ینامیپ  تمرح  هب  یلو  تشاد  یمیمـصت 
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.درمش منتغم  ار  نآ  تفرگ  تروص  شیرق 

نامرف تشون و  همان  رگید  طاقن  زاجح و  رانک  هشوگ و  ناناملـسم  همه  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  يدقاو 
زور مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندمآ و  یم  وس  ره  زا  مدرم  لیابق و  ناگدنیامن  .دنشاب  هنیدم  رد  متشه  لاس  ناضمر  رد  داد 
راهچ راصنا  دنتشاد ، هارمه  بسا  دصیس  هک  دندوب  نت  دصتفه  نارجاهم  زا  هدمآ  نوریب  نت  رازه  هد  هارمه  ناضمر  مهد  هبنـش  راهچ 
راهچ ملـسا  هلیبق  دارفا  دنتـشاد ، هارمه  بسا  دص  دـندوب و  نت  رازه  هنیزم  هلیبق  دارفا  دنتـشاد ، هارمه  بسا  دـصناپ  دـندوب و  نت  رازه 
رازه هد  ات  هیقب  دنتـشاد و  هارمه  بسا  هاجنپ  هک  دندوب  نت  دصتـشه  هنیهج  هلیبق  دارفا  دنتـشاد ، هارمه  بسا  یـس  هک  دندوب  درم  دص 
یّلص ربمایپ  .دندوب  رگید  یلیابق  ورمع و  نب  بعک  ینب  میلس و  ینب  عجـشا و  رافغ و  ینب  هرمـض و  ینب  هک  دندوب  لیابق  رگید  زا  درم 

درپس و صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  ار  يرگید  ریبز و  هب  ار  یکی  یلع و  هب  ار  یکی  تسب ، ءاول  هس  نارجاهم  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
.دوب ییاه  تیار  مه  نارگید  راصنا و  نایم 

.دوبن هاـگآ  نآ  زا  کـیدزن  باحـصا  زج  یـسک  تشاد و  هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  ربخ  دوخ و  تین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
تدـم نتفای  نایاپ  عقاو  رد  راک  نیا  هک  تسناد  دـش و  نامیـشپ  دوب ، هداد  ماجنا  هعازخ  هلیبق  هب  تبـسن  هک  يراـک  زا  هکم  رد  شیرق 

ناشیا و نایم  هک  تسا  یحلص 

تسا يراک  نیا  دنتفگ : دنتفر و  نایفس  وبا  شیپ  هعیبر  یبا  نب  هللا  دبع  ماشه و  نب  ثراح  .تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
وبا .تفرگ  دـنهاوخ  ورف  ار  امـش  شنارای  اب  دـمحم  هاگان  دوشن ، حالـصا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین و  يا  هراچ  نآ  حالـصا  زا  هک 
نآ رـش  زا  مه  نم  تسا و  هدیـسرت  نآ  زا  هتـشاد و  شوخان  تخـس  ار  نآ  هک  هدید  یباوخ  مه  هبتع  رتخد  دنه  يرآ ، تفگ : نایفس 
رد هدـش و  ریزارـس  نوجح  بناج  زا  نوخ  زا  یلیـس  ییوگ  هک  تسا  هدـید  نینچ  تفگ : تسا  هدـید  باوخ  هچ  دـنتفگ : .مسرت  یم 

نیا مه  نانآ  تسا ، هدوبن  زگره  ییوگ  هک  نانچ  نآ  تسا ، هتفر  نایم  زا  یکدنا  زا  سپ  هدنام و  فقوتم  مکارتم  تروص  هب  همدـنخ 
.تسا يدب  رش و  رب  لیلد  دنتفگ  دنتشاد و  شوخان  ار  باوخ 

رد ما ، هتـشادن  روضح  نآ  رد  نم  هک  تسا  يراک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دید ، ار  رـش  راثآ  نایفـس  وبا  نوچ  دیوگ : یم  يدقاو 
نآ هن  دنگوس  ادخ  هب  هکنآ  لاح  دش و  دـهاوخ  هتـشاذگ  نم  هدـهع  رب  طقف  راک  نیا  مرانک و  رب  نآ  زا  میوگب  مناوت  یمن  لاح  نیع 

دشاب تسرد  نم  نامگ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .ما  هتشادنپ  یکبس  ناسآ و  راک  ار  نآ  هن  تسا و  هدش  ینزیار  نم  اب  هن  ما و  هتـساوخ  ار 
رب ات  میوگ  نخـس  وا  اب  مور و  دمحم  شیپ  هکنآ  زج  تسین  يا  هراچ  ارم  درک و  دـهاوخ  گنج  ام  اب  دـمحم  تسه ، مه  تسرد  هک 

دنگوس ادخ  هب  دنتفگ : شیرق  .دنک  دیدجت  ار  حلـص  نامیپ  دسرب ، وا  عالطا  هب  عوضوم  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  دـیازفیب و  حلـص  تدـم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دنتـسناد  دـندش و  نامیـشپ  هعازخ  هب  تبـسن  دوخ  راک  زا  شیرق  و  ییوگ ، یم  ار  تسود  يأر  هک 
درک و تکرح  هکم  زا  هقان ، ود  رب  راوس  دوخ  هدرک  دازآ  ناگدرب  زا  یکی  هارمه  نایفـس  وبا  .درک  دـهاوخ  گنج  نانآ  اب  راچان  مّلس 

.تسا هدمآ  نوریب  ربمایپ  شیپ  نتفر  يارب  هکم  زا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هک  درب  یم  نامگ  نینچ  وا  تفر و  یم  ناباتش 

روضح هب  هعازخ  ناگدـنیامن  ناراوس و  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  هدـش و  لـقن  مه  يرگید  تروص  هب  ربخ  نیا  دـیوگ : یم  يدـقاو 
هچ ناتدوخ  امـش  دیـسرپ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنا ، هدش  هتـشک  ناشیا  زا  یناسک  هچ  هک  دنداد  ربخ  دـندمآ و  ربمایپ 

، هن دنتفگ : ناش  همه  دومرف : .هانم  دبع  نب  رکب  هلیبق  دنتفگ : دینک  یم  هبلاطم  ار  دوخ  نوخ  یـسک  هچ  زا  دیراد و  یم  مهتم  ار  یـسک 
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نم دنتـسه و  رکب  ینب  زا  يا  هخاش  اهنیا  دومرف : .تسا  یثافن  هیواعم  نب  لفون  ناـشرالاس  نارگید و  هن  تسا  هثاـفن  ینب  یلـصا  مهتم 
ربمایپ .مراد  یم  ریخم  یکی  باـختنا  رد  ار  ناـنآ  منک و  یم  داهنـشیپ  دـنچ  مسرپ و  یم  هراـب  نیا  رد  متـسرف و  یم  هکم  هب  ار  یـسک 

ای دـنریذپب ، ار  داهنـشیپ  هس  زا  یکی  هـک  دوـمرف  ریخم  ار  ناـنآ  داتـسرف و  هـکم  مدرم  شیپ  ار  هرمـض  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
نایم نامیپ  هکنآ  ای  دنرادرب  هثافن  زا  ار  دوخ  نامیپ  ای  دنزادرپب  ار  هعازخ  هلیبق  ناگدش  هتشک  ياهبنوخ 

هظیرق درک ، هرکاذم  داهنشیپ  هس  زا  یکی  نتفریذپ  يارب  تفر و  نانآ  شیپ  هرمـض  دنهد - گنج  نالعا  و  دوش -  وغل  ناشیا  ربمایپ و 
زا هکنیا  و  دـنام ، یمن  یقاب  زیچ  چـیه  نامدوخ  يارب  میهدـب  ار  هعازخ  ناگدـش  هتـشک  ياهبنوخ  رگا  تفگ : یمجعا  ورمع  دـبع  نب 

هناخ نیا  جـح و  هب  تبـسن  ناشیا  نوچ  يا  هلیبق  چـیه  هک  تسین  حیحـص  مینک  وغل  ار  نآ  مییوجب و  يربت  هثافن  هلیبق  دارفا  اـب  ناـمیپ 
وغل دمحم  اب  زین  ار  دوخ  نامیپ  میراد و  یمن  رب  تسد  ناشیا  اب  نامیپ  زا  دنتـسه و  ام  نادنگوس  مه  نانآ  یهگناو  دـننک  یمن  میظعت 

نامیپ وغل  نتفریذپ  اب  ار  هرمض  هکنیا  زا  شیرق  تشگرب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  ربخ  نیا  اب  هرمـض  .مینک  یم 
.دش نامیشپ  دوب ، هدنادرگرب 

نودب دنتفگ  دندش و  نامیـشپ  هعازخ  دارفا  ندش  هتـشک  زا  شیرق  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  رگید  هنوگ  هب  دیوگ : یم  يدقاو 
مالسا نید  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  حرس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  .درک  دهاوخ  گنج  ام  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دیدرت 

رگم درک  دـهاوخن  گنج  امـش  اب  دـمحم  مراد ، يرظن  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : تشاد  تماقا  نانآ  شیپ  دوب و  هدـش  رفاک  هتـشگرب و 
، دوب دهاوخ  وا  اب  گنج  زا  رت  ناسآ  امش  يارب  مادک  ره  هک  داهنشیپ  دنچ  نتفریذپ  رد  ار  امش  وا  دنک و  مامت  امش  رب  ار  تجح  هکنیا 

هعازخ ناگدش  هتشک  ياهبنوخ  هک  داد  دهاوخ  مایپ  امـش  هب  تفگ : دشاب  هچ  وا  ياهداهنـشیپ  ینک  یم  رکف  دنتفگ : .دزاس  یم  ریخم 
رخآ و نخـس  دنتفگ : شیرق  .ددرگ  وغل  ام  نایم  نامیپ  دیوش و  گنج  هدامآ  ای  دیرادرب  ار  دوخ  تیامح  هثافن  ینب  زا  ای  دـیزادرپب  ار 
ام يارب  يداهنـشیپ  چیه  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  .درک  دیاب  هچ  تروص  نیا  رد  دـیوگ و  یم  حرـس  یبا  نبا  هک  تسا  نیمه  تسرد 

یتفگش ياج  تفگ : يردبع  نامثع  نب  هبیـش  .تسین  ناشیا  اب  نامیپ  وغل  هثافن و  ینب  زا  دوخ  تیامح  نتـشادرب  شریذپ  زا  رت  ناسآ 
هک تسا  یـشرق  مادـک  نآ  تفگ : لیهـس  .يریگ  یم  مشخ  نانآ  ساپ  هب  ییاپ و  یم  ار  هعازخ  ینب  ینعی  دوخ  ياـه  ییاد  هک  تسا 
یم ار  هعازخ  ناگدش  هتشک  ياهبنوخ  مینک  یمن  ار  راک  نیا  تفگ : هبیـش  .دنا  هعازخ  هب  بوسنم  یگمه  دشاب - هدییازن  ار  وا  هعازخ 
یم ار  ناـنآ  ياـهبنوخ  هن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ، تفگ : ورمع  دـبع  نب  هظیرق  .تسا  رت  کبـس  رت و  ناـسآ  اـم  يارب  هـک  مـیزادرپ 

ام راگدرورپ  هناخ  ناگمه  زا  دنتـسه و  ام  هب  تبـسن  برع  لیابق  نیرتراتفر  کین  هک  مینک  یم  هطبار  عطق  هثافن  ینب  اـب  هن  میزادرپ و 
رتدابآ ار 

یتسرد راک  راک ، نیا  تفگ : نایفـس  وبا  .مینک  یم  گنج  نالعا  وغل و  ناناملـسم  اب  لباقتم  روط  هب  ار  دوخ  ناـمیپ  یلو  دـنراد ، یم 
هدرک تیاعر  ار  حلـص  نامز  هدرکن و  ینکـش  نامیپ  شیرق  مییوگب  میوش و  رکنم  ار  هیـضق  نیا  هک  تسا  نیا  تسرد  يأر  تسین و 
يأر يرآ  دـنتفگ : شیرق  تسا  یهانگ  هچ  ام  رب  دنـشاب ، هدرک  نینچ  ام  اـب  تروشم  تساوخ و  نودـب  یهورگ  هک  ضرف  رب  تسا و 

هن هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  تفگ : نایفـس  وبا  .تسین  تسا ، هداتفا  قافتا  هک  ییاهزیچ  همه  راکنا  زج  هراچ  تسا و  نیمه  حـیحص 
یمن شوخ  دیدرک ، امش  هک  ار  هچنآ  میوگتسار و  نخس  نیا  رد  نم  تسا و  هدش  تروشم  نم  اب  هن  ما و  هتـشاد  روضح  راک  نآ  رد 

و ورب ، هنیدم  هب  روظنم  نیا  هب  تدوخ  دنتفگ : نایفس  وبا  هب  شیرق  .دوب  دهاوخ  یپ  زا  راوشد  يزور  ار  راک  نیا  متسناد  یم  متـشاد و 
.تفر نوریب  وا 
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  درک  لقن  نم  يارب  ناورم  یبا  نب  ءاطع  لوق  زا  یملـسا ، رماع  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم  يدـقاو 
يارب بشید  هشیاع ، يا  دومرف : هشیاع  هب  دنتـشک ، ار  نانآ  ریت  رد و  دـنداتفا و  رد  هعازخ  هلیبق  اب  هثافن  ینب  شیرق و  هک  يدادـماب  رد 

دوخ وت و  نایم  ینکش  نامیپ  یخاتسگ  شیرق  ییامرف  یم  روصت  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : هشیاع  .تسا  هدمآ  شیپ  يراک  هعازخ 
دنوادخ هک  يراک  يارب  يرآ ، دومرف : ربمایپ  دننک  یم  وغل  ار  نامیپ  نآ  تسا ، هتخاس  دوبان  ار  ناشیا  ریـشمش  هکنآ  اب  ایآ  دـنراد ، ار 

: دومرف رـش ؟ ای  تسا  ریخ  نانآ  يارب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ : هشیاع  .درک  دنهاوخ  ینکـش  نامیپ  تسا ، هدومرف  هدارا  نانآ  يارب 
.تسا ریخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  سنا ، یبا  نب  نارمع  زا  رفعج ، نب  دیمحلا  دبع  دیوگ : یم  يدقاو 
هنوگ نامه  مهدـن ، يرای  ار  هعازخ  ینعی  بعک  ینب  رگا  موشن  هداد  يرای  : » دومرف درک و  عمج  ار  دوخ  يادر  رانک  تساخرب و  مّلس 

« مهد یم  يرای  ار  نتشیوخ  هک 

ایوگ دومرف : ناناملـسم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  درک  لقن  میارب  شردپ  لوق  زا  ماشه ، نب  مارح  دیوگ : یم  يدقاو 
دهاوخرب نیگمشخ  دیما و  ان  دییازفیب و  حلـص  تدم  رب  دینک و  دیدجت  ار  نامیپ  تفگ  دهاوخ  دمآ و  دهاوخ  امـش  شیپ  نایفـس  وبا 

هاگ نآ  .دـیوش  هدـنکارپ  اههار  رد  دـیدرگرب و  تفگ : شنارای  ملاس و  نب  ورمع  ینعی  دـندوب  هدـمآ  هک  مه  هعازخ  دارفا  هب  .تشگ 
دوخ يوش  تسـش و  يارب  بآ  دوب  نیگمـشخ  هک  یلاـح  رد  تفر و  هشیاـع  شیپ  تساـخرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
هداد يرای  : » دومرف یم  دوخ  ياهاپ  يور  نتخیر  بآ  نمض  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مدینـش  دیوگ : یم  هشیاع  .تساوخ 

«. مهدن يرای  ار  بعک  ینب  رگا  موشن ،

دندوب شهارمه  هک  هعازخ  زا  یهورگ  ملاس و  نب  ورمع  هک  دوب  كاـنمیب  دـمآ و  نوریب  هکم  زا  مه  نایفـس  وبا  دـیوگ : یم  يدـقاو 
هّللا یّلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دندیسر ، ءاوبا  هب  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  هک  نیمه  هعازخ  دارفا  .دنـشاب  هتفر  هنیدم  هب  وا  زا  رتدوز 

لیدب دوب و  یلـصا  هار  زا  ریغ  هک  دنتفرگ  شیپ  ار  ایرد  هرانک  هار  دنچ  ینت  .دندش  هدنکارپ  دوب ، هدومرف  شرافـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
، دـید ار  نانآ  هک  نیمه  دروخرب و  ناشیا  اب  نایفـس  وبا  .دـنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  یلـصا  هار  نامه  رد  دـنچ  ینت  اب  مرـصا  ما  نب 
هب نایفـس  وبا  .تسا  هدوب  نانچمه  هک  تشاد  نیقی  دنـشاب و  هدرک  تاقالم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناـشیا  هک  دیـسرت 
زا يزیچ  ایآ  دیـسرپ  .دنراد  یم  هدیـشوپ  وا  زا  هک  دیمهف  میا ، هدوبن  هنیدم  دنتفگ : دیا  هدمآ  نوریب  هنیدـم  زا  ماگنه  هچ  تفگ : نانآ 

دیـسرپ ماجنا  رـس  تفرگن و  مارآ  مه  زاب  .هن  دنتفگ : دیناروخب  ام  هب  هک  دیرادن  هارمه  تسا  رتهب  هماهت  يامرخ  زا  هک  هنیدم  يامرخ 
قفوم مدوب و  يا  هدش  هتـشک  هلأسم  حالـصا  يارب  هعازخ  ینب  یلحاس  ياهنیمزرـس  رد  نم  هن ، تفگ : يدوبن  دـمحم  شیپ  ایآ  لیدـب 
هدنهد دنویپ  راکوکین و  یـصخش  مناد  یم  هک  اجنآ  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : نایفـس  وبا  .مهد  حالـصا  ار  ناشیا  نایم  مدـش 

هناد نآ  رد  تفاکش و  ار  نآ  دمآ و  ناشیا  نارتش  لکشپ  رانک  نایفس  وبا  دنتفر  شنارای  لیدب و  هک  نیمه  .یتسه  يدنواشیوخ  روما 
نابز نوچمه  تفارظ  زا  هک  ار  هنیدـم  هوجع  يامرخ  کیراب  رایـسب  ياه  هناد  دـندوب  هدرک  لزنم  نانآ  هک  مه  ییاج  رد  دـید ، امرخ 
نوچ داد و  همادا  دوخ  هار  هب  وا  .دندوب  هتفر  دمحم  شیپ  موق  نیا  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک و  ادیپ  تسا  کشجنگ 

رب نک و  دییأت  ار  نامیپ  نآ  کنیا  متشادن ، روضح  هیبیدح  حلص  رد  نم  دمحم  يا  تفگ : تفر و  ربمایپ  روضح  هب  دیـسر ، هنیدم  هب 
.يرآ تفگ : يا  هدمآ  هنیدم  هب  راک  نیمه  يارب  وت  نایفس  وبا  يا  دیـسرپ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .يازفیب  حلـص  تدم 

چیه میتسه و  هیبیدح  حلص  نامیپ و  نامه  رب  ام  دومرف : ربمایپ  .زگره  ادخ ، رب  هانپ  تفگ : تسا  هدماین  شیپ  يا  هزات  ربخ  ایآ  دومرف :
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تفر و هبیبح  ما  دوخ  رتخد  هناخ  هب  تساخرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  زا  نایفـس  وبا  .میا  هدادن  یلیدبت  رییغت و 
کشت نیا  تفگ : نایفس  وبا  .درک  عمج  ار  نآ  هبیبح  ما  دنیشنب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  کشت  يور  تساوخ  هک  نیمه 
كرشم درم  وت  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  کشت  نیا  تفگ : هبیبح  ما  نآ ؟ يارب  ارم  ای  يدیدن  بسانم  نم  يارب  ار 
تیاده مالسا  هب  ارم  دنوادخ  هک  زگره  تفگ : .تسا  هدیسر  يدب  رش و  وت  هب  نم  زا  سپ  مکرتخد  يا  تفگ : نایفـس  وبا  .یـسجن  و 

دنیب یم  هن  هک  ار  یگنس  تسا و  هدنام  هدیشوپ  وت  زا  مالسا  تلیضف  هنوگچ  یشیرق  گرزب  رورس و  هک  ناج  ردپ  وت  تسا و  هدومرف 
یتفگش هیام  مه  نیا  تفگ : نایفس  وبا  یتسرپ  یم  دونش  یم  هن  و 

تساخرب و هبیبح  ما  هناخ  زا  سپـس  .منک  يوریپ  ار  دمحم  نییآ  مزاس و  اهر  دنا  هدـیتسرپ  یم  مناکاین  هک  ار  هچنآ  ییوگ  یم  تسا ،
هاـنپ تفگ : رکب  وبا  .یهد  راوج  هاـنپ و  مدرم  ناـیم  یناوت  یم  وت  نک و  وگتفگ  دـمحم  اـب  وت  تفگ : وا  هب  تفر و  رکب  وبا  رادـید  هب 

مه وا  اب  درک ، تاقالم  رمع  اب  سپـس  نایفـس  وبا  .دـهد  تهاـنپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یتروص  رد  نم  نداد 
يرای امش  هیلع  ار  وا  دزیتس  یم  امش  اب  هبرگ  منیبب  رگا  ادخ  هب  تفگ : رمع  .تفگ  نخس  دوب ، هتفگ  نخس  رکب  وبا  اب  هک  هنوگ  نامه 

زا هورگ  نیا  نایم  تفگ : تفر و  نامثع  شیپ  سپـس  نایفـس  وبا  .دهدب  ار  شاداپ  نیرتدب  يدنواشیوخ  زا  تیادخ  تفگ : .مهد  یم 
تسود هک  دوش  هدوزفا  حلص  تدم  رب  دیدجت و  نامیپ  هک  نک  يراک  تسین ، کیدزن  نم  اب  وت  هزادنا  هب  یـسک  يدنواشیوخ  ظاحل 

شیب هک  ما  هدیدن  ار  يدرم  زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  دنک و  یمن  در  ار  وت  داهنشیپ  زگره  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  وت -
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  نم  نداد  هانپ  تیامح و  تفگ : نامثع  .درادب  یمارگ  ار  دوخ  نارای  دمحم  زا 

.دهد هانپ  ار  وت  مّلس  هلآ و 

.هدب هانپ  مدرم  روضح  رد  ارم  هک  تفگ  نخس  وا  اب  تفر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هناخ  هب  نایفـس  وبا 
تیامح ار  عیبر  نب  صاعلا  وبا  ترهاوخ  تسا و  زیاج  یـسک  زا  وت  ندرک  تیاـمح  تفگ : نایفـس  وبا  .متـسه  نز  نم  تفگ : همطاـف 

وبا .تفریذـپن  ار  نایفـس  وبا  ياضاقت  تسادـخ و  لوسر  رایتخا  رد  راک  نیا  دومرف : همطاف  .درک  دـییأت  ار  تیامح  نآ  دـمحم  درک و 
ناـکدوک دـنا و  كدوک  ود  نآ  دومرف : .دریگب  دوخ  تیاـمح  رد  ارم  مدرم  روضح  رد  وـگب  تنارـسپ  نیا  زا  یکی  هب  تفگ : ناـیفس 

ابا يا  تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیپ  نایفـس  وبا  تفریذپن ، مه  ار  وا  داهنـشیپ  نیا  همطاف  نوچ  و  دـنهد ، یمن  راوج  ار  یـسک 
هیلع یلع  .دیازفیب  حلـص  تدـم  رب  ات  نک  وگتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اب  هدـب و  هانپ  ارم  مدرم  روضح  رد  وت  نسح ،

رد دـهدن و  ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  هتفرگ  میمـصت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  وت  رب  ياو  نایفـس  وبا  يا  دومرف : مالّـسلا 
رد هک  وگب  ار  دوخ  رظن  تسیچ ، هراچ  تفگ : نایفـس  وبا  .تسین  وا  اـب  يوگتفگ  ياراـی  ار  یـسک  دـشاب ، هتـشادن  شوخ  هک  يراـک 

نایم تدوخ  هکنیا  زج  منیب  یمن  يا  هراچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  .دشاب  دنمدوس  میارب  هک  هدب  منامرف  يراک  هب  مراد و  رارق  انگنت 
نم يارب  راک  نیا  ینک  یم  لایخ  دیـسرپ  نایفـس  وبا  .يا  هنانک  گرزب  رالاس و  لاـح  ره  هب  هک  ینک  تیاـمح  بلط  يزیخرب و  مدرم 
نایم نایفـس  وبا  .منیب  یمن  نیا  زا  ریغ  وت  يارب  مه  يرگید  هراچ  یلو  مرادن  يرادنپ  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  هن ، تفگ : دـشاب  زاسراک 

: تفگ تساخرب و  مدرم 

تفر ربمایپ  روضح  هب  سپـس  و  دنک ، نوبز  راوخ و  ارم  دمحم  منک  یمن  لایخ  منک و  یم  یگدنهانپ  تیامح و  بلط  مدرم  نایم  نم 
ار نخس  نیا  نایفس  وبا  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .ینک  در  ارم  یگدنهانپ  منک  یمن  نامگ  دمحم  يا  تفگ : و 

هکم گنهآ  دش و  دوخ  هقان  رب  راوس  مدرم  نایم  یهاوخ  هانپ  زا  سپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  ییوگ ، یم  تدوخ  يوس  زا 
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: تفگ درک و  وگتفگ  مه  وا  اب  تفر و  مه  هدابع  نب  دعـس  شیپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  هدـش  تیاور  .دـماین و  ربمایپ  روضح  هب  درک و 
هنیدـم رد  وت  مدوب و  وت  یماح  هدـنهد و  هانپ  هکم - نامدوخ - مرح  رد  نم  یناد  یم  ار  دوخ  نم و  نایم  طباور  دوخ  وت  تباث  وبا  يا 

یم تفگ : دعـس  .يازفیب  نم  يارب  حلـص  تدم  رب  هدـب و  هانپ  نم  هب  مدرم ، نایم  يرهـش  نیا  رورـس  وت  يدوب و  نینچ  نم  هب  تبـسن 
تیامح رد  ار  يرگید  سک  چـیه  ادـخ  لوسر  روضح  اب  یهگناو  .تسادـخ  لوسر  تیاـمح  هب  طونم  نم  ندرک  تیاـمح  هک  یناد 

.دریگ یمن 

یم نینچ  دنتفگ  دنتخاس و  مهتم  ار  وا  دوب  هدرک  رید  هدش و  ینالوط  وا  تبیغ  تدم  نوچ  درک ، هکم  گنهآ  نایفس  وبا  هک  یماگنه 
هناخ هب  نایفس  وبا  هاگنابش  نوچ  .دراد  یم  هدیشوپ  ار  دوخ  مالسا  تسا و  هدش  دمحم  وریپ  هدیشوپ  تسا و  هتـشگرب  نید  زا  هک  منیب 

ماجنا ناشیا  يارب  يدنمدوس  راک  رگا  همه  نیا  اب  دـندرک ، مهتم  ار  وت  موق  هک  يدرک  رید  نانچ  تفگ : دـنه  شرـسمه  دیـسر ، دوخ 
زج يا  هراـچ  هک  دوزفا : تفگ و  وا  يارب  ار  عوضوم  دـش ، یم  کـیدزن  دـنه  هب  ییوجماـک  يارب  هک  نایفـس  وـبا  .يدرم  یـشاب  هداد 

.يا هدیدنسپان  لوسر  هداتسرف و  هچ  تفگ : تفوک و  نایفس  وبا  هنیس  هب  دوخ  ياپ  اب  دنه  .متشادن  یلع  داهنشیپ  نداد  ماجنا 

هلئان و تب  رانک  نایفـس  وبا  بش  نآ  يادرف  هک  درک  لقن  نم  يارب  شردپ  زا  نامیلـس ، وبا  زا  نامثع ، نب  هللا  دبع  دیوگ : یم  يدـقاو 
زا زگره  تفگ  یم  دـیلام و  یم  تب  ود  نآ  رـس  رب  نوخ  دوـخ  تسد  اـب  درک و  یناـبرق  ود  نآ  يارب  دیـشارت و  ار  دوـخ  رـس  فاـسا 

.درک یم  دوخ  زا  شیرق  ماهتا  عفر  يارب  ار  اهراک  نیا  مریمب و  تسا  هدرم  مردپ  هک  نییآ  نامه  رب  ات  موش  یمن  ادج  امش  شتسرپ 

رب ایآ  يا  هدروآ  ام  يارب  دمحم  زا  يا  همان  نامیپ  ایآ  يراد و  ربخ  هچ  يدرک و  هچ  دنتفگ  نایفـس  وبا  هب  شیرق  دـیوگ : یم  يدـقاو 
يراد دوخ  نم  داهنـشیپ  نتفریذپ  زا  دمحم  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : .میتسین  ناما  رد  دوخ  اب  وا  گنج  زا  ام  هک  يدوزفا  حلـص  تدـم 

رد دش و  تخس  نم  رب  راک  نوچ  دنداد و  یناسکی  خساپ  نم  هب  یگمه  متفاین و  تسد  يزیچ  هب  مدرک  وگتفگ  مه  وا  نارای  اب  درک ،
مدرک و ناـنچ  مه  نم  هاوخب ، یگدـنهانپ  تیاـمح و  مدرم  ناـیم  زیخرب و  يا  هناـنک  رـالاس  وت  تفگ  نم  هب  یلع  متفرگ ، رارق  اـنگنت 

شیپ سپس 

: تفگ دمحم  .دنک  در  ارم  ياضاقت  دمحم  منک  یمن  لایخ  ما و  هتـساوخ  یگدـنهانپ  تیامح و  مدرم  نایم  نم  متفگ  متفر و  دـمحم 
هار نم  یلو  يرآ  تفگ : .تسا  هداد  يزاب  ار  وت  یلع  دنتفگ : شیرق  .تفگن  چیه  رگید  ییوگ و  یم  دوخ  يوس  زا  وت  ار  نخـس  نیا 

.متفاین يرگید  هراچ  و 

زا نایفـس  وبا  نوچ  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  یم  لقن  معطم  نب  ریبج  نب  دمحم  زا  يرهز ، زا  هللا  دبع  نب  دـمحم  دـیوگ : یم  يدـقاو 
.رادب هدیشوپ  ار  راک  نیا  زاس و  هدامآ  تکرح  يارب  ار  اهراک  دومرف : هشیاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دش ، نوریب  هنیدم 

هدیشوپ ناشیا  ناسوساج  شیرق و  زا  ارم  رابخا  ایادخ  تشاد : ضورعم  نینچ  دنوادخ  هاگرد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
ارم هک  نانچ  نآ  دـنبب ، ار  شیرق  شوگ  مشچ و  اراگدرورپ  تشاد : هضرع  دـنا  هتفگ  مه  .میریگ و  ورف  یناهگان  ار  نانآ  ام  اـت  رادـب 
ورف ار  هکم  هب  هنیدـم  ياههار  هزاورد و  داد  نامرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دنونـشب  یناهگان  ارم  ربخ  دـننیبب و  یناـهگان 

مرگرـس وا  دمآ و  هشیاع  هناخ  هب  رکب  وبا  .دش  يریگولج  هنیدـم  زا  صاخـشا  ندـش  نوریب  زا  و  تشامگ ، اهنآ  رب  ینادرم  دـنتفرگ و 
وبا .تخاس  یم  امرخ  قیوس  درک و  یم  درآ  مدـنگ  دوب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هشوت  داز و  نتخاـس  مهارف 

ات نک  هاگآ  مه  ارم  دراد  يرفـس  گنهآ  رگا  تفگ : .مناد  یمن  تفگ : دراد  یگنج  گنهآ  ادـخ  لوسر  اـیآ  تفگ : هشیاـع  هب  رکب 
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ربمایپ روضح  هب  رکب  وبا  .دادن  یتسرد  خـساپ  دورب و  نزاوه  ای  فیقث  ای  میلـس  ینب  ات  دـهاوخب  دـیاش  مناد ، یمن  تفگ : .موش  هدامآ 
اجک گـنهآ  دیـسرپ  .يرآ  دومرف : موش  هداـمآ  مه  نم  دیـسرپ  .يرآ  دومرف : يراد  ترفاـسم  دـصق  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : تفر و 

دصقم یلو  داد  ندش  هدامآ  نامرف  مدرم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .رادب  هدیـشوپ  ار  عوضوم  نیا  شیرق و  دومرف  يراد 
نانآ دومرف : تسا  هدنامن  یقاب  نامیپ  زا  یتدـم  زونه  ناشیا  ام و  نایم  رگم  تفگ : ربمایپ  هب  رکب  وبا  .تشاد  هدیـشوپ  نانآ  زا  ار  دوخ 

یم مدرم  زا  یخرب  راد ، هدیـشوپ  متفگ  وت  هب  هک  ار  عوضوم  نیا  منک و  یم  گنج  نانآ  اب  نم  دنتـسکش و  ار  نامیپ  دندیزرو و  رکم 
گنج گنهآ  هک  دندرب  یم  نامگ  رگید  یخرب  دراد و  میلس  ینب  اب  گنج  گنهآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنتـشادنپ 
ییوس هب  دـنچ  ینت  هارمه  ار  یعبر  نب  هداتق  وبا  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دراد  ار  ماـش  اـی  فیقث  اـی  نزاوه  لـیابق  اـب 

نامگ نیا  ات  تشاد  لیسگ 

.دراد ار  وس  نامه  گنهآ  ربمایپ  هک  دوش  رشتنم  ربخ  نیا  تسا و  هدومرف  لیسگ  رکشل  همدقم  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  دبای  توق  مدرم 

تکرح میمصت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  هک  درک  لقن  نم  يارب  نامور  نب  دیزی  زا  دعس ، نب  رذنم  دیوگ : یم  يدقاو 
میمـصت زا  ار  ناـنآ  تشون و  يا  هماـن  شیرق  يارب  هعتلب  یبا  نب  بطاـح  دومرف ، هاـگآ  ار  مدرم  زا  یهورگ  تفرگ و  شیرق  يوس  هب 

نییعت يا  هزیاج  وا  يارب  داد و  هنیزم  هلیبق  زا  ینز  هب  ار  همان  نآ  و  تخاس ، هاگآ  ناشیا  دروم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  دمآ ، نوریب  هنیدم  زا  درک و  ناهنپ  شیوخ  ياهفلز  نایم  ار  همان  نز  نآ  .دـناسرب  شیرق  هب  ار  نآ  ات  درک 

نز نآ  هب  ار  دوخ  دومرف  درک و  لیـسگ  ار  ریبز  مالّـسلا و  هیلع  یلع  .تسا  هدرک  هچ  بطاح  هک  دـمآ  ربخ  نامـسآ  زا  مّلـس  هلآ و  و 
ار وا  دندیـسر ، نز  نآ  هب  هفیلحلا  وذ  رد  دندمآ و  نوریب  ود  نآ  .تسا  هتـشاد  رذح  رب  ار  شیرق  هتـشون و  يا  همان  بطاح  دیناسرب و 

میروخ یم  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : وا  هب  .دنتفاین  يزیچ  دنتخادرپ و  شا  هنب  راب و  نایم  همان  يوجتسج  هب  دندروآ و  دورف  شبکرم  زا 
يدج نز  نآ  نوچ  مینک و  یم  هنهرب  ار  وت  ای  روایب  نوریب  ار  همان  دوخ  ای  تسا  هتفگن  غورد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 

همان و  درپس ، ناشیا  هب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دوشگ و  دوب  هتفات  همان  نآ  درگ  رب  هک  ار  دوخ  ياـهفلز  درک ، ساـسحا  ار  ود  نآ  ندوب 
وا هب  درک و  راضحا  ار  بطاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  .دـندروآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  ار 
هب نمؤم  ناملسم و  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادخ  لوسر  يا  تفگ : بطاح  تسا ؟ هتشاد  او  راک  نیا  ماجنا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف :
زا مرادن و  يرابت  شیوخ و  شیرق  نایم  هک  متسه  يدرم  نوچ  یلو  ما  هدادن  هدیقع  لیدبت  رییغت و  هنوگ  چیه  میادخ ، لوسر  ادخ و 

ینیب یم  دشکب ، تیادخ  تفگ : بطاح  هب  رمع  .منک  ظفح  ار  نانآ  هنوگ  نیدب  متـساوخ  دنتـسه ، اجنآ  منادنزرف  نز و  رگید  يوس 
يارب همه  نیا  اب  دـسرن  شیرق  هب  ربخ  هک  تسا  هتفرگ  ورف  ار  اه  هزاورد  اـههار و  همه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک 
.تسا هدیزرو  قافن  هک  منزب  ار  شندرگ  ات  يامرف  هزاجا  ارم  ادـخ  لوسر  يا  يراد ؟ یم  رذـح  رب  ار  نانآ  یـسیون و  یم  همان  شیرق 

هچ ره  دشاب  هدومرف  هدنکفا و  رظن  ردب  لها  هب  دنوادخ  دـیاش  یناد ، یم  اجک  زا  رمع  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
.ما هدیزرمآ  ار  امش  هک  دیهد  ماجنا  دیهاوخ  یم 

هرسکی دمآ و  نوریب  هتشارفارب  تایار  اهمچرپ و  اب  ناضمر  هام  مهد  هبنش  راهچ  رصع  زامن  زا  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
كدی ار  اهبسا  ناناملسم  .داد  همادا  هار  هب  لصلص  ات 

لیـسگ رکـشل  همدقم  رد  نت  تسیود  اب  ار  ماّوع  نب  ریبز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دـندوب  راوس  نارتش  رب  دندیـشک و  یم 
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يارب اهربا  هک  منیب  یم  نینچ  تفگ : تسیرگن و  نامـسآ  هب  دیـسر  ارحـص  هب  هک  نیمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تشاد ،
.دنزیر یم  ورف  ناراب  هعازخ  هلیبق  ینعی  بعک  ینب  يرای 

دمآ و ربمایپ  شیپ  دراد ، اجک  گنهآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دمهفب  هکنآ  روظنم  هب  کلام  نب  بعک  دیوگ : یم  يدقاو 
هدوسآ ار  اهریشمش  سپس  میدودز و  ار  اهکـش  همه  ربیخ  هماهت و  نیمزرـس  زا  ام  : » دناوخ ار  تایبا  نیا  دز و  وناز  ترـضح  نآ  ربارب 

ربمایپ ...دوب » دـنهاوخ  فیقث  ای  سود  لیابق  اب  گنج  ناهاوخ  ناشزیت  ياه  هبل  دـنهد  خـساپ  دـنناوتب  یـسرپب و  نانآ  زا  رگا  میداـهن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : بعک  هب  مدرم  .دادن  یخساپ  چیه  دز و  دنخبل  طقف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

.دندمآ دورف  نارهظلا  ّرم  رد  هک  یماگنه  ات  دندوب  يربخ  یب  رد  نانچمه  مدرم  .دومرفن و  نشور  وت  يارب  ار  يزیچ  مّلس  و 

هنیدم رد  ناشیا  رادنپ  هب  هک  ربمایپ  رادید  يارب  ات  دندمآ  نوریب  هکم  زا  لفون  نب  همرخم  بلطملا و  دبع  نب  سابع  دیوگ : یم  يدقاو 
.دندید ار  ربمایپ  ایقس  هقطنم  رد  دنروایب و  مالسا  دنور و  هنیدم  هب  دوب ،

هک دـید  نینچ  باوخ  رد  رکب  وبا  دوب ، هفحج  رد  بش  نآ  يادرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  یبش  دـیوگ : یم  يدـقاو 
کیدزن ناناملـسم  نوچ  دـمآ و  نوریب  درک ، یم  وع  وع  هک  یلاح  رد  یگـس  هدام  ناهگان  دـندش ، کیدزن  هکم  هب  شنارای  ربمایپ و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  باوخ  رکب  وبا  .دیهج  نوریب  ریـش  شیاهناتـسپ  زا  دنکفا و  تشپ  هب  ار  دوخ  گس  نآ  دندش 
تمرح هب  اـم  زا  ناـشیا  تسا و  هدیـسر  ارف  ناـشیا  یبوـخ  تسا و  هـتفر  ناـیم  زا  ناـنآ  ییوـخ  گـس  دوـمرف : ربماـیپ  تـفگ و  مـّلس 

.دیشکم ار  وا  دیدید ، ار  نایفس  وبا  رگا  دید و  دیهاوخ  ار  ناشیا  زا  یخرب  امش  درک و  دنهاوخ  تلئسم  يدنواشیوخ 

میمصت و زا  یعالطا  هنوگ  چیه  شیرق  دیـسر ، نارهظلا  رم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  ات  دیوگ : یم  يدقاو 
هتخورفا رب  شتآ  رازه  هد  دـنزورفا و  رب  شتآ  داد ، نامرف  دوخ  نارای  هب  دـمآ  دورف  اجنآ  ادـخ  لوسر  نوچ  .درکن  ادـیپ  ربمایپ  ریـسم 

دنتفرگ میمصت  مه  شیرق  .دش 

.دندمآ نوریب  روظنم  نیدب  اقرو  نب  لیدب  مازح و  نب  میکح  نایفس و  وبا  .دنتسرفب  ربخ  بسک  يارب  ار  نایفس  وبا 

تلاح روز و  اـب  ربماـیپ  رگا  مسق  ادـخ  هب  هک  شیرق  يادرف  زا  ياو  يا  تسا  هتفگ  یم  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  دـیوگ : یم  يدـقاو 
يوجتـسج رد  مدـش و  راوس  ار  ربمایپ  رتسا  دـیوگ : یم  سابع  .دـش  دـهاوخ  دوبان  راـگزور  ناـیاپ  اـت  شیرق  دوش ، هکم  دراو  یگنج 

يارب نانآ  دوش ، هکم  دراو  یگنج  تلاح  اب  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  میوگب  متسرفب و  شیرق  شیپ  ار  وا  ات  مدمآ  رب  یشک  راخ  ای  یسک 
: دیوگ یم  یسک  مدینش  ناهگان  مدوب ، یسک  يوجتـسج  رد  كارا  هقطنم  رد  هک  یلاح  رد  بش  نآ  رد  .دنیایب  شروضح  هب  هرکاذم 

ندش ریگلفاغ  میب  زا  هعازخ  هلیبق  هک  تسا  ییاهـشتآ  اهنیا  تفگ : ءاقرو  نب  لیدب  .ما  هدیدن  یـشتآ  نینچ  بشما  ات  دـنگوس  ادـخ  هب 
هتـشاد یهاگ  رکـشل  شتآ و  نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رت  ناوتاـن  هعازخ  تفگ : نایفـس  وبا  ماـگنه  نیا  رد  .دـنا  هتخورفا  رب  گـنج  رد 

يا متفگ : منامرف ، هب  شوگ  لضفلا  وبا  يا  تفگ : تخانش و  ارم  يادص  مه  وا  هلظنح ، وبا  يا  متفگ : متخانـش و  ار  وا  يادص  .دشاب 
.دریگ یم  ورف  ار  امـش  ادرف  تسا و  هدمآ  وجگنج  رازه  هد  هارمه  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نیا  وت  رب  ياو 

هب ار  وت  ات  وش  رتسا  نیمه  رب  راوس  نم ، رس  تشپ  يرآ  متفگ : دراد  دوجو  يا  هراچ  ایآ  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : نایفس  وبا 
تـشپ وا  .تسا  نیمه  مه  نم  دوخ  هدیقع  يرآ ، تفگ : نایفـس  وبا  .تشک  دهاوخ  ار  وت  يوش ، ریگتـسد  رگا  هک  مربب  ربمایپ  روضح 
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یم متـشذگ  یم  هک  یـشتآ  ره  رانک  زا  مدرک ، تکرح  ربمایپ  همیخ  يوس  هب  وا  اب  نم  .دنتفر  مه  میکح  لیدـب و  دـش ، راوس  نم  رس 
رمع شتآ  رانک  زا  هک  نیمه  .تسادخ  لوسر  رتسا  راوس  تسا و  ربمایپ  يومع  دنتفگ  یم  دندید ، یم  ارم  نوچ  یتسیک و  دندیـسرپ 

دایرف دـید ، مرـس  تشپ  ار  نایفـس  وبا  هک  نیمه  تسیرگن و  وا  .سابع  متفگ : یتسیک  تفگ : دـید  ارم  رود  زا  متـشذگ و  باطخ  نب 
ات درک  ندیود  هب  عورش  داد و  رارق  ام  رایتخا  رد  ینامیپ  دهع و  چیه  نودب  ار  وت  هک  ار  ادخ  ساپس  ادخ  نمشد  نایفس  وبا  هک  دیشک 

همیخ دراو  نم  تسخن  میدیـسر ، ربمایپ  همیخ  رد  رب  مه  اب  یگمه  مدروآ و  رد  تخات  هب  ار  رتسا  مه  نم  .دناسر  ربمایپ  شیپ  ار  دوخ 
دهع و چیه  نودب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نایفس  وبا  ادخ  نمـشد  نیا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دش و  دراو  نم  زا  سپ  مه  رمع  مدش ،
هب ار  دوخ  سپـس  ما و  هداد  هانپ  ار  وا  نم  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : نم  منزب ، ار  شندرگ  هدـب  هزاجا  تسا ، هداد  رارق  رایتخا  رد  ینامیپ 

وا اب  نم  زج  یسک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ  متخاس و  کیدزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

زا يدرم  نایفـس  وـبا  رگا  هک  ریگب  مارآ  رمع  يا  متفگ : تفگ ، نخـس  رایـسب  نایفـس  وـبا  هراـب  رد  رمع  نوـچ  .تسا و  هتفگن  نـخس 
.تسا فانم  دبع  نادناخ  زا  يدرم  وا  هک  تسا  نیا  رد  يراتفرگ  یلو  یتفگ  یمن  نینچ  شا  هراب  رد  دوب  یم  بعک  نب  ّيدع  هریـشع 

نادنزرف زا  یکی  مالـسا  ای  باطخ  مالـسا  زا  نم  رظن  رد  وت  ندش  ناملـسم  دنگوس  ادخ  هب  هک  شاب  مارآ  لضفلا  وبا  يا  تفگ : رمع 
وت شیپ  ار  بشما  میداد ، شهاـنپ  هک  ربب  دوخ  اـب  ار  وا  دومرف : نم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .تسا  رت  هدـنزرا  باـطخ 

ار وا  ادخ  لوسر  هک  نیمه  مدروآ ، ربمایپ  شیپ  دوخ  اب  ار  نایفـس  وبا  مدرک ، حبـص  نوچ  روایب ، نم  شیپ  ار  وا  دادـماب  ادرف  دـشاب و 
دوجو هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  ینادـب  يوش و  دـقتعم  هک  تسا  هدیـسرن  ینامز  مه  زونه  وت  رب  ياو  نایفـس  وبا  يا  دومرف : دـید 
هداتفا مه  نم  لد  رد  يرآ  تسا ، گرزب  هچ  وت  وفع  یتسه و  یمارگ  رابدرب و  هچ  هک  داب  وت  يادف  مردپ  تفگ : نایفـس  وبا  درادـن ؟

وبا يا  دومرف : ربماـیپ  .تخاـس  یم  زاـین  یب  درک و  یم  يراـک  نم  يارب  تشاد  یم  دوـجو  هناـگی  يادـخ  زج  ییادـخ  رگا  هک  تسا 
هچ هک  داب  وت  يادف  مردپ  تفگ : نایفـس  وبا  میادخ  هداتـسرف  نم  يوش  دـقتعم  ینادـب و  هک  تسا  هدیـسرن  یماگنه  زونه  ایآ  نایفس 
یم ساـبع  .تسا  يدـیدرت  کـش و  نم  لد  رد  زونه  وت  يربماـیپ  دروم  رد  اـما  تسا ، گرزب  هچ  وت  وفع  یتسه و  یمارگ  راـبدرب و 
وبا .وگب و  هللا  لوسر  دـمحم  هللا و  ـالا  هلا  ـال  يوش ، هتـشک  هکنآ  زا  شیپ  هدـب و  یهاوگ  وت  رب  ياو  يا  متفگ  نایفـس  وـبا  هب  دـیوگ :
رظن رد  یتیزم  وا  يارب  تسا ، فرـش  رخف و  ياراد  هک  یـسانش  یم  ار  نایفـس  وبا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : سابع  داد ، یهاوگ  نایفس 

.تسا ناما  رد  ددنبب  ار  دوخ  هناخ  رد  سک  ره  تسا و  ناما  رد  دوش  دراو  نایفس  وبا  هناخ  هب  سک  ره  دومرف : ربمایپ  .ریگب 

یم سابع  .دـنیبب  ار  ناشیا  وا  دـنرذگب و  وا  رانک  زا  ادـخ  نایهاپـس  ات  رادـهگن  هوک  هگنت  رانک  ریگب و  ار  وا  دومرف : ساـبع  هب  ربماـیپ 
: متفگ دینک  رکم  ردغ و  دیهاوخ  یم  ایآ  مشاه  ینب  يا  تفگ : متـشاد ، هگن  هوک  رانک  هگنت و  نآ  رد  ار  نایفـس  وبا  هک  نیمه  دیوگ 

يدوب هتفگ  لوا  زا  شاک  يا  تفگ : .ما  هتـشاد  هگن  اج  نیا  يراک  يارب  ار  وت  نم  دننک و  یمن  رکم  ردغ و  هاگ  چـیه  توبن  نادـناخ 
یسک نیتسخن  دندرک ، هطقن  نآ  زا  نتـشذگ  هب  عورـش  دوخ  ناهدنامرف  تایار و  اب  اهرکـشل  لیابق و  هاگ  نآ  .منک  ادیپ  شمارآ  هک 

رب سادرم  نب  سابع  ار  یکی  دنتـشاد  مچرپ  ود  دـندوب و  نت  رازه  هک  دوب  میلـس  ینب  هارمه  دـیلو  نب  دـلاخ  تشذـگ ، وا  رانک  زا  هک 
نایفـس وـبا  .دیـشک  یم  شود  رب  دادـقم  ار  نآ  هک  دنتـشاد  مه  یتـیار  تشاد ، شود  رب  هبدـن  نب  فاـفخ  ار  يرگید  تشاد و  شود 

: تفگ كرسپ  نامه  تفگ : نایفـس  وبا  .تسا  نانآ  هدنامرف  دلاخ  هک  دنتـسه  میلـس  ینب  تفگ : دنتـسیک  اهنیا  لضفلا  وبا  يا  تفگ :
لباقم هک  نیمه  دلاخ  يرآ ،

نت دصناپ  اب  ماّوع  نب  ریبز  وا  یپ  زا  دنتـشذگ ، دـنتفگ و  ریبکت  راب  هس  مه  شنارای  تفگ و  ریبکت  راب  هس  دیـسر  سابع  نایفـس و  وبا 
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راب هس  دیسر  ود  نآ  رانک  نوچ  دندوب و  شهارمه  مدرم  رگید  زا  یهورگ  نارجاهم و  زا  یهورگ  تشاد ، هایس  یمچرپ  هک  تشذگ 
تا هداز  رهاوخ  ینعی  تفگ : .تسا  ریبز  تفگ : ساـبع  تسیک  نیا  دیـسرپ : نایفـس  وـبا  .دـنتفگ  ریبـکت  مه  شناراـی  تفگ و  ریبـکت 

، تشاد شود  رب  هصخر  نب  ءامیا  دـنا  هتفگ  رذ و  وبا  ار  ناشیا  مچرپ  دـندمآ ، دـندوب  نت  دصیـس  هک  رافغ  ینب  سپـس  يرآ ، تفگ :
ناشیا اب  ارم  تفگ : رافغ ، ینب  تفگ : دنتـسیک  نانیا  دیـسرپ : نایفـس  وبا  .دـنتفگ  ریبکت  نانچمه  دندیـسر  ناشیا  ربارب  نوچ  مه  نانآ 
يرگید مچرپ  تشاد و  شود  رب  بیصح  نب  دیزی  ار  ناشیا  مچرپ  دندمآ ، دندوب  نت  دص  راهچ  هک  ملـسا  ینب  سپـس  .تسا  راک  هچ 

ریبکت راـب  هس  ناـنچمه  دندیـسر  نایفـس  وبا  ساـبع و  ربارب  نوچ  مه  ناـنآ  .تشاد  شود  رب  ار  نآ  مجعا  نب  هیجاـن  هک  دنتـشاد  مه 
.دنتفگ

دروخرب و هنوگ  چـیه  ناشیا  ام و  نایم  راک ، هچ  ملـسا  اب  ارم  تفگ : دنتـسه ، ملـسا  هلیبق  تفگ : دنتـسیک  ناـشیا  دیـسرپ : نایفـس  وبا 
.تشاد شود  رب  نایفس  نب  رشب  ار  ناشیا  مچرپ  دندرک ، روبع  نت  دصناپ  اب  هعازخ  نب  ورمع  نب  بعک  ینب  سپس  .تسا  هدوبن  ینوخ 

هک نیمه  مه  نانآ  و  دـندمحم ، نانامیپ  مه  يرآ  تفگ : نایفـس  وبا  ورمع ، نب  بعک  هلیبق  تفگ : دنتـسیک  ناشیا  تفگ : نایفـس  وبا 
مچرپ هس  نانآ  .دنتشذگ  دندوب ، نت  رازه  هک  هنیزم  هلیبق  دارفا  ناشیا  زا  سپ  .دنتفگ  ریبکت  راب  هس  دندیسر  سابع  نایفـس و  وبا  ربارب 

نانچمه دندیسر  ود  نآ  ربارب  هک  نیمه  دندیـشک و  یم  شود  رب  ورمع  نب  هللا  دبع  ثراح و  نب  لالب  نرقم و  نب  نامعن  هک  دنتـشاد 
زا راک  هچ  ناشیا  اب  ارم  لضفلا  وبا  يا  تفگ : نایفـس  وبا  .دـنا  هنیزم  تفگ : سابع  دنتـسیک  ناـشیا  دیـسرپ  نایفـس  وبا  .دـنتفگ  ریبکت 

دبعم هک  مچرپ  راهچ  اب  دندوب  نت  دصتشه  هک  هنیهج  هلیبق  دارفا  سپس  .دنا  هدمآ  دورف  نم  يوس  هب  دوخ  ياهنیمزرـس  دنلب  ياههوک 
نانچمه دندیسر  ود  نآ  ربارب  نوچ  دندرک و  روبع  دنتشاد  شود  رب  ردب  نب  هللا  دبع  ثیکم و  نب  عفار  رخـص و  نب  دیوس  دلاخ و  نب 

هرمـض و ثیل و  ینب  هنانک و  ینب  لیابق  دارفا  هاگ  نآ  .دنتـسه  هنیهج  دنتفگ  دیـسرپ  ناشیا  دروم  رد  نایفـس  وبا  .دنتفگ  ریبکت  راب  هس 
نانچمه دندیـسر  ود  نآ  ربارب  نوچ  تشاد و  شود  رب  یثیل  دقاو  وبا  ار  ناشیا  مچرپ  دنتـشذگ ، دندوب  نت  تسیود  هک  رکب  نب  دعس 

.دنتسه رکب  ینب  تفگ : سابع  دنتسیک  نانیا  دیسرپ  نایفس  وبا  .دنتفگ  ریبکت  راب  هس 

نایفس وبا 

دنگوس ادخ  هب  دنک و  یم  گنج  ام  اب  اهنآ  رطاخ  هب  دمحم  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دنتـسه ، یموش  مدرم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
راک زا  راک  یلو  متـشادن  شوخ  ار  نآ  مدـش  ربخ  اب  هک  یماگنه  مدـشن و  هاگآ  راک  نآ  زا  نم  دـشن و  تروشم  نم  اـب  دروم  نآ  رد 

ناگمه هک  تسا  هداد  رارق  ریخ  ناـت  همه  وت و  صخـش  يارب  امـش ، اـب  دـمحم  گـنج  نیا  رد  دـنوادخ  تفگ : ساـبع  .دوب  هتـشذگ 
ادخ لوسر  هک  یجوف  زا  شیپ  هک  دندوب  یهورگ  نیرخآ  ناشیا  دندرک  روبع  عجشا  هلیبق  دارفا  ناشیا  زا  سپ  .دش  دیهاوخ  ناملـسم 
نب میعن  اب  مه  رگید  یمچرپ  تشاد و  شود  رب  نانس  نب  لقعم  ار  ناشیا  مچرپ  دوب و  نت  دصیس  ناشرامش  دندرک ، روبع  دوب  نآ  رد 

تبسن اهبرع  همه  زا  هک  اهنآ  تفگ : دنتسه ، عجشا  هلیبق  تفگ : دنتسیک  نانیا  دیسرپ  نایفس  وبا  .دنتفگ  ریبکت  مه  نانآ  دوب ، دوعـسم 
.تسا لج  زع و  يادخ  لضف  زا  نیا  دنکفا و  ناشیا  لد  رد  ار  مالـسا  دنوادخ  یلو  يرآ ، تفگ : سابع  .دندوب  رت  تخـس  دـمحم  هب 
ناشیا نایم  دمحم  هک  ار  یجوف  رگا  هن و  تفگ : سابع  تسا  هدرکن  روبع  دمحم  زونه  ایآ  دیسرپ : سپس  درک و  توکس  نایفـس  وبا 
يارای ار  سک  چیه  هک  دـنرواگنج  راک و  راوس  یگمه  دنتـسه و  نهآ  رد  هدیـشوپ  اپ  ارـس  هک  دـید  یهاوخ  ار  یجوف  ینیبب ، تسا ،

هتخیگنا رب  رایسب  كاخ  درگ و  نابسا  تکرح  زا  دش  راکـشآ  رود  زا  ادخ  لوسر  گنر  زبس  مچرپ  نوچ  تسین و  ناشیا  اب  يریگرد 
تسا و هدرکن  روبع  دـمحم  زونه  ایآ  دیـسرپ : یم  بترم  نایفـس  وبا  .دـندرک  روبع  هب  عورـش  مدرم  دـیدرگ و  راـت  هریت و  اوه  دـش و 
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درک یم  تکرح  ریضح  نب  دیـسا  رکب و  وبا  نایم  دوب و  دوخ  ياوصق  هقان  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ربمایپ  هکنآ  ات  هن ، تفگ : یم  سابع 
راصنا نارجاهم و  نارـس  جوف  نیا  رد  هک  رگنب  تسادخ  لوسر  نیا  تفگ : سابع  .دـش  راکـشآ  دوب ، ود  نآ  اب  يوگتفگ  مرگرـس  و 

نب رمع  دنتشاد و  ددعتم  ياهمچرپ  .دش  یمن  هدید  يرگید  زیچ  ناشیاهمشچ  زج  هک  دندوب  نهآ  رد  هدیشوپ  اپارس  یگمه  دنتسه و 
هک نیا  لضفلا  وبا  يا  دیـسرپ : نایفـس  وبا  .داد  یم  نامرف  درک و  یم  وهایه  طاشن  اب  دوب  نهآ  رد  قرغ  اپ  ارـس  هک  یلاح  رد  باـطخ 
الاب کنیا  یکدنا  ینوبز و  زا  سپ  يدـع  نادـناخ  راک  تفگ : .تسا  باطخ  نب  رمع  تفگ : سابع  تسیک  دـیوگ  یم  نخـس  نینچ 

مالـسا هک  تسا  یناسک  زا  رمع  دزاس و  یم  هبترم  دنلب  دهاوخب  هک  يزیچ  ره  اب  ار  سک  ره  دـنوادخ  يرآ : تفگ  سابع  .دریگ  یم 
.تسا هدیشک  رب  ار  وا 

جوف نآ  شیپاـشیپ  هک  دوب  هداـبع  نب  دعـس  تسد  رد  ادـخ  لوسر  مچرپ  تشاد و  دوجو  شوپ  هرز  يوجگنج  رازه  ود  جوف  نآ  رد 
، تسا يزیر  نوخ  زور  زورما  نایفـس  اـبا  يا  هک  دروآ  رب  داـیرف  دیـسر  نایفـس  وبا  ساـبع و  ربارب  دعـس  هک  نیمه  درک ، یم  تکرح 

نوبز راوخ و  ار  شیرق  دنوادخ  زورما  دنوش ، یم  ریسا  هدازآ  نانز  زورما 

ادخ لوسر  يا  هک  دروآ  رب  دایرف  نایفس  وبا  دیسر  نایفس  وبا  سابع و  لباقم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نیمه  دزاس ، یم 
رد یمدرم  رتدنویپ  اب  رت و  نابرهم  رتهب و  هک  ار  وت  نم  تفگ و  یم  نانچ  هدابع  نب  دعـس  هک  يا  هداد  دوخ  موق  نتـشک  هب  نامرف  ایآ 
ام ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : فوع  نب  نامحرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  ماگنه  نیا  رد  .مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  تنادـنواشیوخ  دروم 

نانچ دومرف : نایفـس  وبا  هب  باـطخ  داتـسیا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .دـنکن  هلمح  شیرق  هب  دعـس  هک  میتسین  ناـما  رد 
داتسرف ار  یسک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دشخب  یم  تزع  ار  شیرق  دنوادخ  زورما  تسا ، تمحر  زور  زورما  هک  تسین ،

.تسا فالتخا  هداد ، یـسک  هچ  هب  ار  مچرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنیا  هراب  رد  دریگب ، هدابع  نب  دعـس  زا  ار  مچرپ  ات 
دش هکم  دراو  مچرپ  اب  وا  داد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مچرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تسا : هتفگ  يرهف  باطخ  نب  رارض 

درپس و هدابع  نب  دعس  رسپ  سیق  هب  ار  مچرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنا  هتفگ  مه  یخرب  .درک  بصن  نکر  رانک  ار  نآ  و 
رد ار  مچرپ  سیق  تسا و  هدیـشکن  نوریب  دعـس  تسد  زا  ار  نآ  عـقاو  رد  درپـسب ، سیق  هب  ار  مچرپ  نوـچ  هک  دوـمرف  هشیدـنا  ناـنچ 

.درک بصن  نوجح  هقطنم 

ناحبس دوب ، هدادن  ربخ  نم  هب  هنوگ  نیدب  مه  یسک  ما و  هدیدن  جوف  نیا  دننام  زگره  تفگ : سابع  هب  نایفس  وبا  دیوگ : یم  يدقاو 
يا تفگ : سابع  .تسا  هدـش  گرزب  تا  هداز  ردارب  یهاشداپ  ساـبع  يا  .تسین  جوف  نیا  اـب  يریگرد  ياراـی  ار  سک  چـیه  هک  هللا 

.يرآ تفگ : نایفس  وبا  .تسا  يربمایپ  هک  تسین  یهاشداپ  وت  رب  ياو 

ار دوخ  موق  دوش ، دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هکنآ  زا  شیپ  باتـشب و  تفگ : نایفـس  وبا  هب  سابع  دیوگ : یم  يدقاو 
ره تسا ، ناما  رد  دیآ  رد  نایفـس  وبا  هناخ  هب  سک  ره  دز  یم  دایرف  دـش و  هکم  دراو  ءادـک  هزاورد  زا  ناباتـش  نایفـس  وبا  .بای  رد 

نیا تفگ : يراد  يربخ  هچ  دیسرپ : دنه  دیسر ، هبتع  رتخد  دنه  شرـسمه  شیپ  نوچ  و  تسا ، ناما  رد  ددنبب  ار  دوخ  هناخ  رد  سک 
هب سک  ره  هک  تسا  هدـش  لیاق  ار  زایتما  نیا  نم  يارب  تسا و  هدـمآ  دـنراد  نت  رب  هرز  یگمه  هک  نت  رازه  هد  اـب  هک  تسا  دـمحم 

ناما رد  دهن  نیمز  رب  شیوخ  حالـس  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  ناما  رد  ددـنب ، ورف  ار  رد  دنیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  ای  دـیآ  رد  نم  هناخ 
يا تفگ : درک و  ندیـشک  دایرف  هب  عورـش  و  یتسه ، يا  هدـیهوکن  روآ  مایپ  هچ  هک  دزاـس  اوسر  تیادـخ  تفگ : دـنه  .دوب  دـهاوخ 
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نانخس اب  نز  نیا  هک  دیـشاب  بظاوم  تفگ : یم  مدرم  هب  مه  نایفـس  وبا  .دنک  اوسر  شیادخ  هک  دیـشکب  ار  دوخ  هدنیامن  نیا  مدرم ،
رازه هد  هارمه  دمحم  کنیا  .دیا  هدیدن  امش  هک  مدید  حالـس  بکرم و  وجگنج و  نادرم  نادنچ  نم  هک  دهدن ، بیرف  ار  امـش  دوخ 

.دینامب تمالس  ات  دیوش  میلست  تسین  وا  اب  هلباقم  يارای  ار  سک  چیه  تسا و  یهاپس 

چیه هک  تسا  يدب  گنهاشیپ  هچ  تفگ : یم  دیـشک و  یم  دوب و  هتفرگ  ار  نایفـس  وبا  ياهوم  دـنه  دـیوگ : یم  لماکلا  رد  مه  دربم 
.دیشکب ار  هبرف  قاچ و  کیخ  نیا  هکم  مدرم  يا  تسا ، هدادن  ماجنا  يراک 

نب همرکع  هیما و  نب  ناوفـص  شیپ  نانآ  زا  یهورگ  دنرگنب ، هاپـس  ربمایپ و  هب  هک  دـنتفر  يوط  وذ  هب  هکم  مدرم  دـیوگ : یم  يدـقاو 
دندیـشوپ و حالـس  دنتـسویپ و  ناـنآ  هب  مه  لیذـه  رکب و  ياـه  هلیبـق  دارفا  زا  یهورگ  دـندش و  عمج  ورمع  نب  لیهـس  لـهج و  یبا 

سیق نب  سامح  شمان  هک  لؤد  نادناخ  زا  يدرم  .دوش  هکم  دراو  گنج  روز و  اب  دمحم  داد  دنهاوخن  هزاجا  هک  دـندروخ  دـنگوس 
هدامآ حالس  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  شرـسمه  تخادرپ ، دوخ  هحلـسا  حالـصا  هب  تسا  هدمآ  ربمایپ  دینـش ، هک  نیمه  دوب  یلود  دلاخ  نب 
تخـس وت  هک  مریگب  ریـسا  وت  يارب  ناـشیا  زا  يراگتمدـخ  مناوـتب  مدـنموزرآ  شناراـی و  دـمحم و  اـب  گـنج  يارب  تفگ : ینک  یم 

نیمه ینیبب  ار  شنارای  دمحم و  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  هک  ورم  دمحم  گنج  هب  نکم و  نینچ  وت  رب  ياو  تفگ : .يراگتمدخ  دنمزاین 
هقاـن رب  راوس  هک  یلاـح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .دـید  یهاوـخ  تفگ : درم  .داد  یهاوـخ  تسد  زا  مه  ار  تریـشمش 

يوط و وذ  رد  دش و  دراو  دوب ، هایس  مه  وا  مچرپ  تیار و  تشاد و  رس  رب  هایس  يا  همامع  نت و  رب  هایس  يدرب  دوب و  شیوخ  ياوصق 
سامم شا  هناچ  وا و  شیر  هک  دروآ  دورف  نانچ  دنوادخ  لابق  رد  شیوخ  ینتورف  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  رس  داتـسیا و  مدرم  نایم 
نیتسار یگدنز  دومرف : لاح  نامه  رد  .دوب  مه  ناناملـسم  يرایـسب  هکم و  حـتف  زا  ساپـس  يارب  نیا  دوب و  نآ  کیدزن  ای  نیز  هبل  اب 

دنتخات و یم  وس  ره  هب  ناراوس  يوط  وذ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندش  دراو  زا  شیپ  .تسین  یناهج  نآ  یگدـنز  زج 
.دنداتسیا تکرح  یب  مارآ و  یگمه  دش ، دراو  ربمایپ  هک  نیمه 

نینچ تفگ : وا  تسا و  هدورس  يرعش  هچ  تباث  نب  ناسح  دومرف : تسیرگن و  ریضح  نب  دیسا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
كاخ درگ و  اجنآ  هک  تسا  ءادک  هندرگ  ام  هاگ  هدعو  دینیب ، یمن  ار  اهنآ  میا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهبـسا  رگا  : » تسا هدورس 

ءادک هزاورد  زا  داد  نامرف  ماوع  نب  ریبز  هب  درک و  شیاتـس  ار  يادـخ  دز و  دـنخبل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دـنزیگنارب »
ءادک هیحان  زا  داد  نامرف  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  دیآ و  رد  هکم  هب  طیل  هزاورد  زا  داد  نامرف  ار  دیلو  نب  دـلاخ  دوش و  هکم  دراو 

.دش دراو  رخاذا  هقطنم  زا  ربمایپ  دوخ  دوش و  دراو 

یلاح رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  درک  لقن  نم  يارب  يرازف  هلیمع  نب  یـسیع  زا  دمحم ، نب  ناورم  دیوگ : یم  يدقاو 
.دش هکم  دراو  درک ، یم  تکرح  نصح  نب  هنییع  سباح و  نب  عرقا  نایم  هک 

وبا زور  نآ  رد  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  تیاور  رکب  وبا  رتخد  ءامسا  زا  هللا ، دبع  نب  دابع  زا  رمعم ، نب  یسیع  دیوگ : یم  يدقاو 
وبا هک  نیمه  تفر ، سیبـق  وبا  هوک  هب  دوب  وا  شک  اـصع  تشاد و  ماـن  هبیرق  هک  شنارتـخد  نیرتـکچوک  هارمه  دوب  روک  هک  هفاـحق 

.دروآ یم  يور  هکم  هب  هک  يرایـسب  یهایـس  تفگ : ینیب  یم  هچ  مکرتخد  دیـسرپ : دش ، هکم  رب  فرـشم  دیـسر و  هوک  يالاب  هفاحق 
وس نآ  وس و  نیا  یهایـس  نامه  نایم  هک  منیب  یم  ار  يدرم  تفگ : ینیب  یم  هچ  هک  رگنب  کنیا  دنتـسه ، ناراوس  اهنآ  مرتخد  تفگ :

رکشل نیا  تفگ : هفاحق  وبا  .دش  هدنکارپ  یهایس  نآ  تفگ : ینیب  یم  هچ  هک  نک  تقد  زاب  تسا ، رکشل  هدنامرف  وا  تفگ : دور ، یم 
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هوک زا  ار  هفاحق  وبا  دیـسرت  یم  دید ، یم  هچنآ  زا  هک  یلاح  رد  كرتخد  دیوگ : .ناسرب  هناخ  هب  ارم  تسا ، هدـش  هدـنکارپ  هک  تسا 
دمحم نارای  نیرت  هدیزگرب  رکب - وبا  باقلا  زا  قیتع - تردارب  دنگوس  ادخ  هب  هک  سرتم  مرتخد  تفگ : یم  هفاحق  وبا  دروآ و  نییاپ 

.دوبر و رد  ار  نآ  دوب ، هدـش  هکم  دراو  هک  یناـسک  زا  یکی  هک  تشاد  نیمیـس  يدـنبندرگ  رتخد  نآ  دـیوگ : .تسا  دـمحم  رظن  رد 
دنبندرگ مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  رکب  وبا  دـش ، هکم  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ 

مدرم رد  تناما  هک  نک  باسح  ادخ  هار  رد  ار  تدنبندرگ  مکرهاوخ ، تفگ : رکب  وبا  دادـن  یخـساپ  سک  چـیه  .دـیهدب  ار  مرهاوخ 
.تسا كدنا 

ار نز  راهچ  درم و  شش  داد  روتسد  طقف  دومرف و  عنم  ندرک  گنج  زا  ار  هاپس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیوگ : یم  يدقاو 
، حرـس یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  دوسا ، نب  راّبه  لهج ، یبا  نب  همرکع  زا  دندوب  ترابع  نادرم  .دنـشکب  اهنآ  هب  یبایتسد  تروص  رد 
زا یکی  هراس  هبتع ، رتخد  دنه  زا  دندوب  ترابع  نانز  یمردا ، لطخ  نب  لاله  نب  هللا  دبع  لیفن و  نب  ثریوح  یثیل ، هبابـص  نب  سیقم 

.دنا هتشون  بنرا  انیرق و  ای  هبیرق  ابیرق و  ار  ناشمان  هک  لطخ  نبا  ناکزینک  زا  ناوخ  هزاوآ  زینک  ود  مشاه و  ینب  نازینک 

شیرق و زا  یهورگ  اـب  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  زا  ریغ  دـندش  هکم  دراو  يریگرد  گـنج و  نودـب  یگمه  نایهاپـس  دـیوگ : یم  يدـقاو 
ناشیا نایم  ورمع  نب  لیهـس  لهج و  یبا  نب  همرکع  هیما و  نب  ناوفـص  دندوب و  هدش  عمج  وا  لابق  رد  هک  دروخرب  ناشیا  ناتـسدمه 

: دنتفگ دلاخ  هب  و  دندرک ، يریگولج  هکم  هب  دلاخ  دورو  زا  دندرک و  ناراب  ریت  ار  شنارای  دلاخ و  دندیـشک و  ریـشمش  نانآ  .دـندوب 
راهچ شیرق و  زا  درم  راهچ  تسیب و  هک  درک  گنج  ناـنآ  اـب  داد و  هلمح  ناـمرف  دـلاخ  .يوش  هکم  دراو  یناوت  یمن  روز  اـب  زگره 

دندش و هتـشک  هروزح  رد  یهورگ  مه  اهنآ  زا  دنداهن ، زیرگ  هب  يور  تروص  نیرتدب  هب  نارگید  دندش و  هتـشک  لیذـه  ینب  زا  درم 
نیا رد  دـندرک ، یم  بیقعت  ار  ناـنآ  ناناملـسم  دـندرب و  هاـنپ  اـههوک  زارف  هب  ناـشیا  زا  یخرب  .دـندش  نازیرگ  يوس  ره  زا  نارگید 
هناخ هب  سک  ره  دـیهد ، یم  نتـشک  هب  ار  دوخ  هدوهیب  ارچ  نایـشیرق  يا  هک  دـندروآ  رب  داـیرف  مازح  نب  میکح  نایفـس و  وبا  ماـگنه 
هانپ دوخ  ياـه  هناـخ  هب  مدرم  تسا و  ناـما  رد  دراذـگ ، نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  سک  ره  ددـنبب و  ار  دوخ  هناـخ  رد  دور و  شیوخ 

.دنتفرگ یم  تمینغ  هب  ار  اهنآ  ناناملسم  دنتخیر و  ورف  اههار  رد  ار  شیوخ  حالس  دنتسب و  ار  اهرد  دندرب و 

اهریشمش ششخرد  نیا  دومرف  دید و  ار  اهریـشمش  قرب  رخاذا  هندرگ  زارف  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  يدقاو 
، دـش یمن  گنج  وا  اب  رگا  دـش و  گنج  دـیلو  نب  دـلاخ  اب  ادـخ  لوسر  يا  دـش : هتفگ  مدوب ؟ هدرکن  عنم  گنج  زا  نم  رگم  تسیچ 

هزین دوب و  نهآ  زا  هدیشوپ  اپ  ارـس  هک  یلاح  رد  لطخ  نبا  .تسا  ریخ  دنوادخ  ياضق  ریدقت و  دومرف : ربمایپ  .درک  یمن  گنج  زگره 
اب دناوت  یمن  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  درک و  تکرح  تشاد  ییوم  رپ  دـنلب و  مد  هک  دوب  یبسا  رب  راوس  تشاد و  تسد  رد 

همدـنخ هقطنم  هب  هک  نیمه  وا  دزیر ، ورف  نوخ  کشم  هناـهد  نوچمه  نآ  ياـج  زا  هک  دـنیبب  ییاـه  هبرـض  رگم  دوش  هکم  دراو  روز 
بسا دنکفا و  نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  هکنآ  زا  سپ  تخیرگ و  دش و  هریچ  وا  رب  هزرل  هک  داتفا  میب  هب  نانچ  دید ، ار  گنج  دیـسر و 

هب ار  دوخ  نازیرگ  مه  یلود  دـلاخ  نب  سامح  .درب  هانپ  نآ  ياه  هدرپ  هب  دـناسر و  هبعک  راـنک  ار  دوخ  نازیرگ  درک و  اـهر  ار  دوخ 
هناخ نورد  تسا  هدرک  زاورپ  شندـب  زا  شحور  ییوگ  هک  یلاـح  رد  ساـمح  دوشگ ، ار  رد  شرـسمه  دز ، رد  دـناسر و  شا  هناـخ 

دنخـشیر وا  هب  مرظتنم و  يا  هتفگ  هک  زور  نآ  زا  نم  تساجک  يدوب  يدرک  هدعو  نم  هب  هک  يرازگتمدـخ  تفگ : شرـسمه  .دـمآ 
ياو يا  تفگ : نز  .تسا  ناما  رد  ددنبب  ار  شا  هناخ  رد  سک  ره  هک  دنبب  ار  هناخ  رد  رذـگ و  رد  نخـس  نیا  زا  تفگ : درم  دز ، یم 

هب کنیا  دوش ، زوریپ  هکنیا  رگم  دنک  گنج  امـش  اب  وا  ما  هدیدن  زگره  متفگن  متـشادن و  زاب  دمحم  اب  گنج  زا  ار  وت  نم  رگم  وت  رب 
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هدید ار  ام  همدنخ  رد  وت  رگا  : » دناوخ وا  يارب  ار  تایبا  نیا  دـشاب و  زاب  دـیابن  سک  چـیه  هناخ  رد  تفگ : يراد  راک  هچ  ام  هناخ  رد 
تشپ هک  یلاح  رد  ناناملـسم  دوب و  راد  میتی  هویب  نز  ریپ  نوچمه  ورمع  نب  لیهـس  دنتخیرگ و  همرکع  ناوفـص و  هنوگچ  هک  يدوب 

« .یتفگ یمن  شنزرس  دروم  رد  ینخس  نیرتمک  دندز ، یم  هبرض  ام  هب  دندرک  یم  شرغ  دندیشک و  یم  هرعن  ام  رس 

: تسا هتفگ  یم  هک  درک  لقن  میارب  هللا  دبع  نب  رباج  زا  اهینزام ، هتـسباو  هدرک و  دازآ  ریـشب  زا  یـسوم ، نب  همادق  دیوگ : یم  يدـقاو 
ربمایپ مدـش ، هکم  دراو  رخاذا  هقطنم  زا  ناشیا  هارمه  مدوب و  هکم  حـتف  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نامزالم  زا  نم 

هک شیوخ  همیخ  لحم  هب  سپس  دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و  تسیرگن و  نآ  ياه  هناخ  هب  دش  فرشم  هکم  رب  هک  نیمه 
زورما رباج  يا  دومرف : تسیرگن و  دـندوب  هرـصاحم  اج  نامه  لاس  هس  شنادـناخ  دارفا  ربمایپ و  دوب و  مشاه  ینب  بعـش  يور  هب  ور 

مدای ینخـس  نم  دیوگ : یم  رباج  .دندوب  هدروخ  دنگوس  ام  دض  رب  دوخ  رفک  ماگنه  هب  شیرق  هک  دوب  دهاوخ  اج  نامه  ام  لزنم  مه 
، دوش هدوشگ  ام  يارب  هکم  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  ادرف  دومرف : یم  هک  مدوب  هدینـش  ربمایپ  زا  ررکم  هنیدم  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دـمآ 

همیخ .دندرک  هرـصاحم  ار  ام  هدـش و  دـنگوس  مه  شیوخ  رفک  راگزور  هب  شیرق  هک  دوب  دـهاوخ  ییاج  نامه  فیخ و  رد  ام  هناخ 
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دندوب و  هتخاس  اپ  رب  نوجح  هقطنم  رد  هک  دوب  مرچ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

.دندوب شهارمه  هنومیم  هملس و  ما  شنارسمه  زا  تفر ، دوخ  همیخ  يوس 

هّللا یّلـص  ربمایپ  هب  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  یم  لقن  عفار  وبا  زا  شردپ ، لوق  زا  هللا ، دیبع  نب  هللا  دبع  نب  هیواعم  دیوگ : یم  يدقاو 
ام يارب  لیقع  رگم  دومرف : ییامرف ؟ یمن  تنوکـس  تسا  بلاط  یبا  بعـش  رد  هک  تدوخ  هناخ  رد  ایآ  دش : هتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هتفگ ربمایپ  هب  دوب ، هتخورف  ینانز  نادرم و  هب  هکم  رد  ار  دوخ  ناردارب  ياه  هناخ  ربمایپ و  هناخ  لیقع  .تسا  هتـشاذگ  یقاب  يا  هناخ 
هراومه موش و  یمن  نکاس  اه  هناخ  رد  دومرف : تفریذـپن و  يامرف ، تنوکـس  تدوخ  هناـخ  زا  ریغ  هکم  ياـه  هناـخ  زا  یکی  رد  دـش 

یّلـص ربمایپ  تسا : هتفگ  یم  عفار  وبا  .دمآ  یم  مارحلا  دجـسم  هب  نوجح  زا  دشن و  دراو  يا  هناخ  چیه  هب  دوب و  نوجح  رد  نانچمه 
.دومرف راتفر  هنوگ  نیمه  مه  عادولا  هجح  اضقلا و  هرمع  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نادـنواشیوخ زا  نت  ود  هکم  حـتف  زور  دوـب ، یموزخم  بهو  یبا  نـب  هریبـه  رـسمه  بلاـط ، وـبا  رتـخد  یناـه  ما  دـیوگ : یم  يدـقاو 
هانپ رد  میناوت  یم  ایآ  دنتفگ : دنتـساوخ و  هانپ  وا  زا  دندمآ و  وا  شیپ  دندوب ، ماشه  نب  ثراح  هعیبر و  یبا  نب  هللا  دـبع  هک  شرهوش 

هک نهآ  زا  هدیشوپ  اپ  ارـس  يراوس  لاح  نامه  رد  دیوگ : یم  یناه  ما  .دوب  دیهاوخ  نم  هانپ  رد  ود  ره  امـش  يرآ ، تفگ : میـشاب  وت 
ار وا  تسا ، یلع  مردارب  مدـید  هاگان  دوشگ ، ار  دوخ  هرهچ  وا  .مربمایپ  يومع  رتخد  نم  متفگ : دـش ، دراو  ما  هناخ  هب  متخانـشن  ار  وا 

نینچ نم  هب  تبسن  مدرم  همه  نایم  زا  ردارب  يا  متفگ : دیشک ، ریـشمش  ناشیا  رب  تسیرگن و  نت  ود  نآ  هب  یلع  مدیـشک ، شوغآ  رد 
ادـخ هب  متفگ : مداتـسیا و  ناـشیا  وا و  ناـیم  نـم  یهد  یم  هاـنپ  ار  ناکرـشم  تـفگ : یلع  .مدـنکفا  ود  نآ  رب  يا  هچراـپ  ینک و  یم 
يزیچ تفر و  نوریب  یلع  دـیوگ : یم  یناـه  ما  .یـشکب  ارم  تسخن  دـیاب  یـشکب ، ار  ود  نآ  یهاوـخب  رگا  تسین و  نکمم  دـنگوس 
ءاحطب رد  هک  متفر  ادـخ  لوسر  همیخ  يوس  و  دیـسرتم ، متفگ : ود  نآ  هب  متـسب و  ار  هناـخ  رد  نم  .دـشکب  ار  ود  نآ  هک  دوب  هدـنامن 
مرهوش نادنواشیوخ  زا  نت  ود  مشک ، یم  هچ  مردام  رـسپ  نیا  تسد  زا  یناد  یمن  متفگ : مدید ، اجنآ  ار  همطاف  متفاین ، ار  ربمایپ  .دوب 

زا دروم  نیا  رد  همطاف  دـیوگ : یم  یناـه  ما  .ناشدـشکب  هک  دوب  هدـمآ  ود  نآ  يوجتـسج  هب  یلع  مداد و  هاـنپ  دـنا ، كرـشم  هک  ار 
.یهد یم  هانپ  ار  ناکرشم  ارچ  تفگ : ضارتعا  اب  دوب و  رت  نشخ  نم  هب  تبسن  شرسمه 
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نم .تسا  یناه  ما  یلـصا  مان  هتخاف  و  يدـمآ - شوخ  هتخاف  يا  دومرف : دیـسر و  ارف  هدولآ  درگ  ادـخ  لوسر  لاح  نیمه  رد  دـیوگ :
كرـشم نادـنواشیوخ  زا  نت  ود  .مزیرگب  وا  گنچ  زا  مناوتن  دوب  کـیدزن  هک  يروط  هب  مشک ، یم  هچ  مرداـم  رـسپ  تسد  زا  متفگ :

، درک یمن  يراک  نینچ  دومرف : ربمایپ  .دشکب  ار  ود  نآ  دوب  کیدزن  تشاد و  ار  ناشیا  نتـشک  گنهآ  یلع  ما و  هداد  هانپ  ار  مرهوش 
ار دوخ  دروایب و  بآ  داد  نامرف  همطاف  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  .میهد  یم  ناما  هانپ و  مه  ام  يا ، هداد  ناـما  هاـنپ و  وت  هک  ار  هک  ره  کـنیا 
ود نآ  شیپ  دیوگ : یم  یناه  ما  .درازگ  زامن  تعکر  تشه  دوب ، هدیچیپ  دوخ  هب  هماج  کی  طقف  هک  یلاح  رد  رهظ  ماگنه  تسش و 

دـندنام و نم  هناخ  رد  زور  ود  نانآ  دـیورب ، دوخ  هناخ  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دـینامب و  اـج  نیمه  دـیهاوخ  یم  رگا  متفگ : متـشگرب ،
هعیبر یبا  نب  هللا  دبع  ماشه و  نب  ثراح  تفگ : دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شیپ  یسک  .دنتشگرب  دوخ  هناخ  هب  سپس 

.میا هداد  ناشهانپ  ام  هک  درادن  ار  ود  نآ  هب  ضرعت  قح  یسک  دومرف : دنا ، هتسشن  ینارفعز  رطعم  ياه  هماج  رد  دوخ  هناخ  لباقم 

دومرف لسغ  هکنآ  زا  سپ  دومرف و  گنرد  شیوخ  همیخ  رد  ار  زور  زا  یتعاس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیوگ : یم  يدقاو 
تشاد رس  رب  رفغم  نت و  رب  حالـس  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دندروآ و  همیخ  رد  رب  ار  نآ  هک  تساوخ  ار  دوخ  هقان  درازگ ، زامن  و 

رد ربمایپ  دنتخات ، یم  ناباتـش  نوجح  همدنخ و  نایم  ناراک  راوس  .دـش  دوخ  هقان  راوس  دـمآ و  نوریب  دـندوب ، هدیـشک  فص  مدرم  و 
ماگنه نیا  رد  .دومرف  یم  وگتفگ  رکب  وبا  اب  داتفا و  هار  درک  یم  تکرح  ناشیا  رانک  دوب و  يرگید  هقاـن  رب  راوس  رکب  وبا  هک  یلاـح 
.دندز یم  اهبـسا  هرهچ  هب  دوخ  ياهیرـسور  اب  دـندوب  هدرک  ناشفا  ار  دوخ  ياهیوم  هک  یلاح  رد  صاع  نب  دیعـس  هحیحا  وبا  نارتخد 

: دیوگ یم  هک  دناوخ  ناشیا  يارب  ار  ناسح  رعش  نیا  رکب  وبا  دز و  دنخبل  تسیرگن و  رکب  وبا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .دننز » یم  اهنآ  هرهچ  هب  دوخ  ياهیرسور  اب  نانز  دنریگ ، یم  یشیپ  رگیدکی  زا  هک  یلاح  رد  ام  ياهبسا  »
مه ناناملسم  تفگ و  ریبکت  دومرف و  مالتـسا  ار  دوسالا  رجح  شیوخ  یتسدبوچ  اب  هراوس  نانچمه  دیـسر ، هبعک  رانک  نوچ  مّلـس  و 

تکاس دومرف ، هراشا  ناناملـسم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دمآ  رد  هزرل  هب  هکم  هک  نانچ  نآ  دنتفگ ، ریبکت  ادـص  کی 
درک و فاوط  هب  عورش  هراوس  نانچمه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاگ  نآ  .دنتـسیرگن  یم  اههوک  زارف  زا  ناکرـشم  دنوش و 

لبه دوب و  هدش  راوتسا  یبرس  ياه  هیاپ  رب  هک  دوب  تب  تصش  دصیس و  هبعک  درگ  تشاد ، تسد  رد  ار  هقان  ماگل  هملـسم  نب  دمحم 
واگ و رتش و  دـندرک و  یم  یناـبرق  هک  دوب  ییاـج  هلئاـن  فاـسا و  تب  ود  .تشاد  رارق  هبعک  رد  يور  هب  ور  هک  دوب  اـهنآ  نیرتگرزب 

تسد رد  هک  دوخ  یتسدبوچ  اب  تشذگ  یم  هک  یتب  ره  رانک  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دنتـشک  یم  اجنآ  ار  دنفـسوگ 
ینتفر نایم  زا  لـطاب  دـیدرت  نودـب  هک  تفر  ناـیم  زا  لـطاب  دـمآ و  قح   » هک دـناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  درک و  یم  هراـشا  نآ  هب  تشاد 
نایفس وبا  هب  ریبز  .داتـسیا  اج  نامه  دوخ  دنتـسکش و  ار  لبه  تب  داد  روتـسد  سپـس  ربمایپ  .داتفا  یم  ورف  يور  رب  تب  نآ  و  .تسا ،»

یم ینازرا  تمعن  یتشادنپ  یم  هک  يدوب  هدروخ  ار  وا  بیرف  دحا  گنج  رد  وت  دش و  هتسکش  مه  رد  لبه  تب  نایفس  وبا  يا  تفگ :
، دوب یم  مه  يرگید  يادخ  دمحم ، يادخ  اب  رگا  مدقتعم  مه  نم  دوخ  هک  رذـگ  رد  نخـس  نیا  زا  ریبز  يا  تفگ : نایفـس  وبا  .دراد 

.دوب یم  ناس  رگد  راک 

نب نامثع  شیپ  ار  لالب  تسـشن و  مارحلا  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هاـگ  نآ  دـیوگ : یم  يدـقاو 
ماگنه نآ  رد  دوب و  هبیش  رتخد  هک  شیوخ  ردام  شیپ  و  نونکا ، مه  يرآ  تفگ : نامثع  .دروایب  ار  هبعک  رد  دیلک  هک  داتـسرف  هحلط 

هک مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : ردام  .تسا  هتساوخ  ار  دیلک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تفگ : تفر و  دوب  وا  تسد  رد  دیلک 
وت شیپ  نم  زج  يرگید  سک  هنرگ  هدب و  ار  دیلک  ناج  ردام  تفگ : نامثع  .دهد  داب  رب  ار  دوخ  موق  راختفا  هک  یـشابن  سک  نآ  وت 
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دناوت یم  درم  مادـک  ناج  رـسپ  تفگ : درک و  ناهنپ  دوخ  نماد  ریز  ار  دـیلک  نامثع  ردام  .دریگ  یم  وت  زا  روز  اـب  ار  نآ  دـیآ و  یم 
دش و هدینـش  هناخ  رد  رمع  رکب و  وبا  يادص  دنتفگ ، یم  نخـس  رگیدـکی  اب  ود  نآ  هک  لاح  نامه  رد  دروایب  اج  نیا  ار  دوخ  تسد 

رگا هک  ریگب  تدوخ  ار  دیلک  تفگ : شردام  ایب ، نامثع  يا  تفگ : دنلب  يادـص  اب  درک ، ریخأت  هحلط  نب  نامثع  دـید  هک  نیمه  رمع 
نیمه دروآ و  ربمایپ  روضح  هب  تفرگ و  ار  دیلک  نامثع  .دـنریگب  يدـع  میت و  هلیبق  دارفا  ات  تسا  رتشوخ  نم  يارب  يریگب  ار  نآ  وت 

ام هب  مه  ار  يراد  دیلک  بصنم  افطل  تیادف  مردپ  تفگ : درک و  زارد  ار  شتـسد  بلطملا  دبع  نب  سابع  تفرگ ، ار  دیلک  ربمایپ  هک 
هن دـیوش ، هنیزه  لمحتم  نآ  رد  هک  مهد  یم  امـش  هب  ار  يزیچ  دومرف : .دـشاب  ام  زا  ود  ره  يراد  دـیلک  تیاقـس و  هک  يامرف  ینازرا 

ربمایپ روضح  هب  صاع  نب  ورمع  دیلو و  نب  دلاخ  هارمه  هکم  حتف  زا  شیپ  هحلط  نب  نامثع  دنا : هتفگ  .دـیروایب  رد  لوپ  نآ  زا  هکنیا 
.تسا هدش  ناملسم  هدمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ار هبعک  رد  دوـمرف : داتـسرف و  هحلط  نب  ناـمثع  هارمه  ار  باـطخ  نب  رمع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیوگ : یم  يدـقاو 
شقن دش ، هبعک  دراو  هک  نیمه  رمع  .دـنربب  نایم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ریوصت  زج  ار  اهـشقن  اهـسیدنت و  همه  دـنیاشگب و 

.تسا رامق  لاف و  ياهریت  ندیشک  نوریب  مرگرس  هک  دید  يدرمریپ  تروص  هب  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا 

ءانثتسا ار  يزیچ  دنیادزب و  ار  اهـشقن  همه  داد  نامرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دیوگ : یم  يدقاو 
رمع هب  دـش  هبعک  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  دراذـگ و  ياـج  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  شقن  رمع  یلو  دومرفن 

.تسا میهاربا  شقن  نیا  تفگ : رمع  يراذـگن ؟ ياـج  رب  يزیچ  ییادزب و  ار  اهـشقن  همه  هک  مدوب  هدادـن  ناـمرف  ار  وـت  رگم  دوـمرف :
شقن دیوگ : .دنا  هدیشک  تسا ، مرگرس  لاف  ياهریت  اب  هک  يدرمریپ  شقن  رد  ار  وا  هک  ناشدشکب  ادخ  نک ، كاپ  مه  ار  نآ  دومرف :
كاپ شیوخ  تسد  هب  ار  اهشقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  درک و  وحم  مه  ار  مالّـسلا  اهیلع  میرم 
هماسا زا  سابع ، نبا  هدرک  دازآ  هتـسباو و  ریمع  زا  نارهم ، نب  ناـمحرلا  دـبع  زا  بئذ ، یبا  نبا  ار  عوضوم  نیا  .تسا  هدومرف  وحم  و 

هب دید ، ییاهشقن  نآ  رد  مدش و  هبعک  دراو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هارمه  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  دیز  نب 
دنوادخ دومرف : یم  دیشک و  یم  اهشقن  نآ  رب  نآ  اب  دومرف و  سیخ  نآ  رد  ار  يا  هچراپ  سپس  مدروآ ، یبآ  لطـس  ات  داد  نامرف  نم 

.دنشک یم  دنروآ و  یم  دیدپ  دنا ، هدیرفاین  هک  ار  ییاهزیچ  شقن  هک  ار  یهورگ  دشکب 

هبعک نورد  هحلط  نب  نامثع  حابر و  نب  لالب  دیز و  نب  هماسا  اب  هک  یلاح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  يدقاو 
دوب و هداتسیا  هبعک  رد  رب  دیلو  نب  دلاخ  تدم  نآ  رد  دومرف و  گنرد  هبعک  نورد  زارد  یتدم  دنتـسب و  ار  هبعک  رد  داد  نامرف  دوب ،
ار رد  هیاپ  ود  هک  یلاح  رد  اج  نامه  دـمآ و  نوریب  هبعک  نورد  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکنآ  ات  دز  یم  رانک  ار  مدرم 

یهورگ هداتـسیا و  یهورگ  هکم  مدرم  .داهن  دوخ  نیتسآ  رد  تشاد  تسد  رد  هک  ار  هبعک  رد  دـیلک  داتـسیا و  دوب ، هتفرگ  تسد  رد 
ار دوخ  هدنب  دومرف و  تسار  ار  شیوخ  هدعو  هک  ار  يادخ  ساپـس  دومرف : نینچ  دـش  رهاظ  هک  نیمه  ربمایپ  دـندوب ، هتـسشن  هدرـشف 

تـسا نکمم  رگم  دـنتفگ : دـیرادنپ  یم  هچ  دـییوگ و  یم  هچ  امـش  کنیا  .درک  مزهنم  ار  بازحا  همه  ییاـهنت  هب  دوخ  داد و  يراـی 
هدیـسر تردق  هب  دیدرت  نودب  هک  يردقنارگ  هدازردارب  یمارگ و  يردارب  مییوگ  یم  میرب  دب  نامگ  میـشاب و  هتـشاد  ریخ  هب  داقتعا 

«، ُمَحْرَأ َوُه  ْمَُکل َو  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  َلاق ال   » تسا هدومرف  فسوی  مردارب  هک  میوگ  یم  ار  نخـس  ناـمه  نم  دومرف : .يا 
يابر ره  هک  ناه  دومرف : نینچ  سپس  .تسا » ناگدنیاشخب  نیرت  هدنیاشخب  وا  ناتدزرمایب و  يادخ  تسین ، یـشنزرس  امـش  رب  زورما  »

دیلک و زج  تسا ، هتفر  نایم  زا  هدش و  هداهن  نم  ياپ  ود  نیا  ریز  دیتشاد  هدهع  رب  هک  يراختفا  نوخ و  ره  یلهاج و  هرود  هب  طوبرم 
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رد اهبنوخ  دوش ، هتشک  دمع  هبـش  تروص  هب  هنایزات  ای  یتسدبوچ  اب  هک  یـسک  دروم  رد  انامه  .نایجاح  تیاقـس  هبعک و  يراد  هدرپ 
ناکاین هب  ندیلاب  رورغ و  زان و  دنوادخ  .دوش  تخادرپ  دیاب  دشاب ، رادراب  نآ  ددع  لهچ  هک  رتش  هدام  دص  تروص  هب  تدـش  لامک 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  امـش  نـیرت  یمارگ  .تـسا  كاـخ  زا  مدآ  دـیناگداز و  یمدآ  ناـت  هـمه  تـسا ، هدرب  ناـیم  زا  ار  یلهاـج  هرود 

تسا و هداد  رارق  نما  مرح  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  زور  نآ  زا  ار  هکم  دنوادخ  انامه  .دوب  دهاوخ  امش  نیرتراگزیهرپ 
نم و زا  شیپ  سک  چـیه  يارب  .دوب  دـهاوخ  نما  مرح  مرتـحم و  هراومه  تسا  هدومرف  ررقم  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  یتـمرح  ساـپ  هب 
زا یتعاس  هزادنا  هب  زج  نآ  تمرح  نتـسکش و  مه  نم  يارب  تسین و  اور  نآ  تمرح  نتـسکش  دیآ ، نم  زا  سپ  هک  سک  چیه  يارب 

درک و راکش  دیابن  ار  مرح  دیص  .دومرف  تدم  نآ  یهاتوک  هب  هراشا  مه  شیوخ  تسد  اب  ماگنه  نیا  رد  تسا و  هدوبن  اور  زور  کی 
نالعا دصق  هک  یسک  يارب  رگم  تسین  اور  دشاب ، هدش  مگ  نآ  رد  هک  يزیچ  نتـشادرب  و  دیرب ، دیابن  ار  مرح  ناتخرد  .داد  مر  دیابن 

هراچ نآ  ندنک  زا  هک  رخذا  ياه  هتوب  زج  ادخ  لوسر  يا  تفگ : سابع  .دیشک  نوریب  كاخ  زا  ار  اه  هتوب  دیابن  .دشاب  هتشاد  ندرک 
دروم رد  تسا ، لالح  هک  رخذا  زج  دومرف : سپـس  درک و  توکـس  یکدـنا  ربمایپ  .تسا  مزال  اـه  هناـخ  اـهروگ و  يارب  تسین و  يا 

زا هک  تسین  اور  ینز  چیه  يارب  و  دوب ، دهاوخ  گنـس  ار  راکانز  تسا و  رهوش  رتسب و  نآ  زا  دـنزرف  تسین ، تسرد  تیـصو  ثراو 
نارگید لابق  رد  یگمه  و  دنردارب ، ناناملسم  همه  تسا و  ناملسم  ردارب  ناملسم  .دشخبب  يزیچ  شرهوش  هزاجا  نودب  دوخ  تورث 
.دـنربارب میانغ  رد  نانآ  ناوتان  دـنمورین و  دنتـسه و  ناسکی  ناشیا  کیدزن  رود و  ظوفحم و  نانآ  ياـهنوخ  .دـندحتم  گـنهامه و 

زا توافتم  نییآ  ود  ناوریپ  .دوش  یمن  هتشک  شنامیپ  تدم  رد  ینامیپ  بحاص  چیه  دوش و  یمن  هتشک  رفاک  نوخ  لابق  رد  ناملـسم 
نآ زا  دنگوس  یعدـم و  هدـهع  رب  هاوگ  .تفرگ  يرـسمه  هب  ار  نز  هداز  رهاوخ  هدازردارب و  ناوت  یمن  .دـنرب و  یمن  ثرا  رگیدـکی 

زاـمن رـصع و  زاـمن  زا  سپ  .دورب  مرحم  نودـب  دـشاب ، هار  زور  هس  زا  شیب  نآ  تفاـسم  هک  يرفـس  هب  دـیابن  ینز  چـیه  .تسا  رکنم 
.منک یم  عنم  نابرق  رطف و  دیع  زور  ود  نتفرگ  هزور  زا  ار  امـش  تسین و  يزامن  برغم - ات  رـصع  رهظ و  ات  حبـص  هلـصاف  رد  حبص -

يزور مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دمآ ، وا  .دیناوخ  ارف  ار  هحلط  نب  نامثع  دومرف : سپـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
تسد رد  ار  دیلک  نیا  يزور  يدوز  هب  دیاش  دوب  هدومرف  تشاد ، تسد  رد  ار  دیلک  هک  هحلط  نب  نامثع  هب  ترجه  زا  شیپ  هکم  رد 

هّللا یّلص  ربمایپ  دش و  دهاوخ  دوبان  نوبز و  شیرق  تروص  نآ  رد  تفگ : هحلط  نب  نامثع  .مهدب  مهاوخب  سک  ره  هب  هک  ینیبب  نم 
ارف ارم  ربمایپ  هکم  حتف  زور  هک  نیمه  دـیوگ : یم  هحلط  نب  نامثع  .دـش  دـهاوخ  دـنمورین  هدـنز و  هک  هن ، دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نم هب  ییورـشوخ  اب  مه  ادخ  لوسر  متفاتـش و  شروضح  داش  هرهچ  اب  مدرک و  دای  وا  نخـس  نیا  زا  دوب ، شتـسد  رد  دیلک  دناوخ و 

یمن نوریب  امش  تسد  زا  ار  نآ  رگمتس  زج  سک  چیه  دیریگب ، هنادواج  ار  دیلک  نیا  هحلط  وبا  نارـسپ  يا  دومرف : سپـس  دروخرب و 
یم نامثع  .دیوش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هدیدنـسپ  شور  هب  تسا ، هداد  رارق  دوخ  هناخ  نیما  ار  امـش  دـنوادخ  نامثع ، يا  دوزفا : دـشک و 

: متفگ تفرگ  تروص  مدوب ، هتفگ  وت  هب  هک  يزیچ  نآ  اـیآ  دومرف : متفر ، زاـب  شروـضح  هب  دـناوخ  ارف  ارم  متـشگرب ، نوـچ  دـیوگ :
.ییادخ لوسر  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  يرآ ،

ماگنه ات  هعازخ  هلیبق  طقف  دوزفا  دوش و  هتشادرب  حالـس  ناگمه  زا  داد  نامرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  يدقاو 
هک دوب  یتعاس  کی  نامه  نآ  دـنداتفارد و  رکب  ینب  اب  تعاس  کی  طقف  مه  نانآ  .دـننک  گنج  رکب  ینب  اـب  دـنناوت  یم  رـصع  زاـمن 

.تسا هدوب  اور  ادخ  لوسر  يارب  مرح  میرح  نتسکش 

دوب هداد  شناما  ربمایپ  دوب و  هتـساوخ  ناما  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دروم  رد  رکب  ینب  هلیبق  زا  یلؤد  هیواعم  نب  لفون  دیوگ : یم  يدـقاو 
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وا زا  دـندوب ، هدـش  هتـشک  شیرق  وا و  تسد  هب  ریتو  هقطنم  رد  هک  ار  دوخ  ناگتـشک  نوـخ  دـندوب و  وا  يوجتـسج  رد  مه  هعازخ  و 
ربمایپ تسا ، هدرک  وجه  ار  ترـضح  نآ  مینز  نب  سنا  هک  دندوب  هتفگ  ادخ  لوسر  هب  نینچمه  هعازخ  هلیبق  دارفا  .دندرک  یم  هبلاطم 

رد يرعـش  هکم  حتف  زا  شیپ  سنا  .درب  هانپ  اهناتـسهوک  هب  تخیرگ و  سنا  دش ، حـتف  هکم  نوچ  .دوب  هدرک  نالعا  ردـه  ار  وا  نوخ 
شناـمرف هب  دـعم  هک  یتـسه  یـسک  ناـمه  وت  : » تسا تاـیبا  نیا  هلمج  زا  هک  دوب  هدورـس  ناـشیا  حدـم  ربماـیپ و  زا  یهاوخ  شزوـپ 

دمحم زا  رتهب  رترادافو و  دوخ  تشپ  رب  هقان  چیه  .دیوش  راگتسر  دومرف  درک و  تیاده  ار  نانآ  وت  تسد  هب  دنوادخ  و  دش ، نومنهر 
وا تکرح  دنک  یم  تکرح  نوچ  و  تسا ، رت  هدنـشخب  همه  زا  تسا و  رت  هدـنزیگنا  رب  یکین  ریخ و  رب  همه  زا  وا  .تسا  هدرکن  راوس 

«. ...تسا نارب  ریشمش  تکرح  نوچ 

مه هکم  حتف  زور  .دوب  هدومرف  یهن  وا  نتـشک  زا  دوب و  هدیـسر  ربمایپ  عالطا  هب  هکم  حـتف  زا  شیپ  وا  راعـشا  نیا  دـیوگ : یم  يدـقاو 
تـسام زا  کی  مادک  یهگناو  يرتراوازـس ، وفع  هب  مدرم  همه  زا  وت  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : درک و  وگتفگ  ربمایپ  اب  هیواعم  نب  لفون 

مینکب دیاب  هچ  میتسناد  یمن  میدوب و  یلهاج  راگزور  هب  ام  هک  دشاب  هدناسرن  ترازآ  دشاب و  هدرکن  زیتس  وت  اب  یلهاج  هرود  رد  هک 
تاجن كـاله  زا  ار  اـم  وت  دوجو  یگدـنخرف  هب  دومرف و  تیادـه  وت  تسد  هب  نامدـنوادخ  هکنآ  اـت  مینک ، يراد  دوخ  زیچ  هچ  زا  و 
رتگرزب رتشیب و  ار  عوضوم  دندوب و  هتسب  غورد  وا  رب  يدودح  ات  دندوب  هدمآ  تروضح  هب  هک  یناراوس  نارفاسم و  نینچمه  هدیشخب 

نایم هماهت  همه  رد  نم  هک  وگم  نخـس  هعازخ  ینب  نارفاسم  هراـب  رد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .دـنا  هدرک  دومناو 
لفون هکنآ  زا  سپ  شاب ، شوماخ  لفون  يا  .ما  هدیدن  دوخ  هب  تبـسن  هعازخ  زا  رت  نابرهم  یمدرم  دوخ  کیدزن  رود و  نادنواشیوخ 

.داب وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : لفون  .مدیشخب  ار  وا  دومرف : ربمایپ  دش ، شوماخ 

شیرق .دیوگ  ناذا  هبعک  زارف  رب  دومرف  ار  لالب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر ، ارف  رهظ  نوچ  دـیوگ : یم  يدـقاو 
هب دنتـساوخ و  یم  ناما  رگید  یهورگ  دـندوب و  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ندـش  هتـشک  میب  زا  یهورگ  دـندوب ، هدرب  هاـنپ  اـههوک  يـالاب 

تخادرپ و هللا » لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا   » نتفگ هب  دـنلب  يادـص  اب  تفگ و  ناذا  لالب  نوچ  .دوب  هدـش  هداد  ناما  ناـشیا  زا  یهورگ 
لاح ره  هب  دش ، هدیشک  رب  دمحم  يا  وت  مان  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  تفگ : لهج  وبا  رتخد  هیریوج  دیـشک ، ادمع  ار  دوخ  يادص 

هک توبن  نیا  .تشاد  میهاوخن  تسود  تسا ، هتشک  ار  ام  نازیزع  هک  ار  یسک  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  یلو  درازگ  میهاوخ  ار  زامن 
.دنک تفلاخم  دوخ  موق  اب  تساوخن  تفریذپن و  وا  دش و  هضرع  مه  نم  ردپ  هب  دش  هضرع  دمحم  هب 

هچ تفگ : ماشه  نب  ثراح  .درکن  كرد  ار  زورما  تشاد و  یمارگ  ار  مردپ  هک  ار  يادخ  ساپـس  تفگ : صاع  نب  دیعـس  نب  دـلاخ 
مکح .مدوب  هدرم  دشک ، یم  هرعن  نینچ  هبعک  زارف  رب  لالب  هک  مونـشب  هکنیا  زا  شیپ  زورما و  زا  شیپ  شاک  يا  یگرزب ، يزور  هریت 

، دوب هحلط  وبا  اب  نآ  يراد  هدرپ  هک  يا  هناخ  زارف  رب  حمج  ینب  هدرب  هک  تسا  یگرزب  دماشیپ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : صاعلا  یبا  نب 
دیامرف و یم  نوگرگد  ار  نآ  يدوز  هب  دشاب ، لاعتم  يادـخ  مشخ  بجوم  راک  نیا  رگا  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  .دـشک  دایرف  نینچ 

دشاب ادخ  يدونشخ  بجوم  رگا 

ار دـمحم  اـهگیر  نیمه  میوگب ، يزیچ  رگا  هک  میوگ  یمن  چـیه  نم  یلو  تفگ : نایفـس  وبا  دـیامرف ، یم  رترادـیاپ  ار  نآ  يدوز  هب 
شعالطا هب  ار  ناشیا  نانخس  دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  مالّـسلا  هیلع  لیربج  دیوگ : .تخاس  دهاوخ  هاگآ 

.دناسر
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رد متفر و  ما  هناخ  هب  مدیشک و  رانک  ار  دوخ  نم  دش  هکم  دراو  ربمایپ  هک  نیمه  تسا : هتفگ  یم  ورمع  نب  لیهس  دیوگ : یم  يدقاو 
هب متسین ، ناما  رد  ندش  هتـشک  زا  نم  هک  هاوخب  ناما  نم  يارب  دمحم  زا  ورب  متفگ  هللا  دبع  مرـسپ  هب  هاگ  نآ  .متـسب  دوخ  يور  هب  ار 

چیه هک  دوب  نانچ  هیبیدـح  رد  نم  دروخرب  تسا ، هدوبن  شنارای  دـمحم و  هب  تبـسن  رتراتفردـب  نم  زا  سک  چـیه  هک  مروآ  یم  دای 
مه دـحا  ردـب و  گنج  رد  مدوب ، هدرک  لیمحت  وا  رب  ار  همان  نامیپ  هک  مدوب  نم  یهگناو  دوب ، هدرکن  دروخرب  وا  اـب  ناـنچ  نآ  سک 

.مدوب هدرک  یهارمه  وا  دض  رب  شیرق  تکرح  ره  رد  متشاد و  روضح 

ناما ار  مردپ  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تفر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  لیهـس  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم  يدقاو 
هب سپـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دوش  رهاـظ  دـیآ و  نوریب  هناـخ  زا  تسا ، دـنوادخ  ناـما  رد  وا  يرآ  دومرف : یهد  یم 
هللا دبع  هب  مه  هرابود  .دنکن  هاگن  دنت  وا  هب  دید  ار  ورمع  نب  لیهـس  سک  ره  دومرف : تسیرگن و  دـندوب ، هتـسشن  وا  درگ  هک  یناسک 
یم دسانـشن و  ار  مالـسا  هک  تسین  نانچ  وا  دننام  یـسک  تسا و  فرـش  لقع و  ار  وا  هک  دـیآ  نوریب  هناخ  زا  وگب  تردـپ  هب  دومرف :

هب ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نخـس  تفر و  شیوـخ  ردـپ  شیپ  هللا  دـبع  .دـنکن  يوریپ  نارگید  زا  رگا  دـنک  هـچ  دـناد 
دمآ و میب  سرت و  نودب  ورمع  نب  لیهس  .تسا  راوگرزب  یگرزب  یکدوک و  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : لیهـس  دناسر ، شعالطا 

هنارعج رد  ماجنارـس  تفر و  ربـیخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هارمه  دوب ، كرـشم  زوـنه  هک  یلاـح  رد  درک و  یم  دـش 
.دش ناملسم 

هک یماگنه  ات  دنتخیرگ و  نارجن  هب  رگیدکی  اب  يرعبز  نب  هللا  دـبع  بهو و  یبا  نب  هریبه  دـیوگ : یم  يدـقاو  هکم : حـتف  رابخا  هیقب 
دندش و هتـشک  شیرق  دنتفگ : دیراد  ربخ  هچ  دـش : هتفگ  ناشیا  هب  نوچ  .دـندرکن  ینمیا  ساسحا  دـندوب ، هدـشن  نارجن  راصح  دراو 
ثراحلا و وبا  ياه  هلیبق  .درک  دهاوخ  مه  امـش  راصح  نیا  گنهآ  دمحم  هک  منیب  یم  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  دش و  هکم  دراو  دمحم 
ار ریز  راعشا  تباث  نب  ناسح  .دندرک  عمج  ار  دوخ  نایاپراهچ  اهماد و  دندرک و  دوخ  راصح  هتخیر  ورف  طاقن  ریمعت  هب  عورش  بعک 

یم ضوع  ار  كدنا  تسپ و  یگدنز  نارجن و  ینک ، یم  يزوت  هنیک  وا  اب  هک  يدرم  نیا  ياج  هب   » .داتسرف يرعبز  نبا  يارب  دورس و 
يرعبز و رب  دـنوادخ  ینز ، یم  هیکت  بویعم  تسـس و  يا  هزین  هب  کـنیا  دـش و  هدوسرف  هتـسکش و  اـهگنج  رد  وت  ياـه  هزین  يریگ ،

يرعبز نبا  عالطا  هب  ناسح  رعـش  نیا  نوچ  .تسا » هنادواج  ناـنآ  يارب  یگدـنز  رد  كاـندرد  یباذـع  تسا و  هتفرگ  مشخ  شرـسپ 
.دش نارجن  زا  ندمآ  نوریب  هدامآ  دیسر ،

یم ایآ  تفگ : .مورب  دـمحم  شیپ  مهاوخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يورب  یهاوخ  یم  اجک  ومع  رـسپ  يا  تفگ : بهو  نب  هریبه 
زگره هک  مدرک  یم  تقافر  وت  زج  يرگید  سک  اب  شاک  يا  تفگ : هریبه  .دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : ینک  يوریپ  وا  زا  یهاوخ 

یگدـنز ثراحلب  هلیبق  اب  ببـس  هچ  هب  یهگناو  تسا ، نینچ  لاح  ره  هب  تفگ : يرعبز  نبا  ینک ، يوریپ  دـمحم  زا  وت  متـشادنپ  یمن 
نبا .منکن  یگدنز  دوخ  نیمزرس  هناخ و  موق و  نایم  مزاس و  اهر  تسا ، مدرم  نیرتراکوکن  نیرتهب و  هک  ار  دوخ  يومع  رسپ  منک و 
هّللا یّلص  ربمایپ  دیسر ، هنیدم  هب  يرعبز  نبا  هک  ماگنه  نآ  رد  .تفر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  داتفا و  هار  يرعبز 

مالـسا رون  شا  هرهچ  رد  هک  تسا  يرعبز  نبا  نیا  دومرف : دـید ، ار  وا  ربمایپ  نوچ  دوب و  هتـسشن  دوخ  نارای  نایم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
زج ییادخ  هک  ما  هداد  یهاوگ  ادخ ، لوسر  يا  داب  وت  رب  مالس  تفگ : داتسیا و  دیـسر ، ربمایپ  رانک  يرعبز  نبا  نوچ  .دوش  یم  هدید 

اهرکشل ینمشد و  وت  اب  نم  دومرف ، تیاده  مالـسا  هب  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  ییوا و  هداتـسرف  هدنب و  وت  تسین و  اتکی  دنوادخ 
وت تسد  زا  سپس  و  مدز ، ماگ  وت  اب  زیتس  رد  مه  هدایپ  مدش و  راوس  رتش  بسا و  رب  وت  اب  ینمشد  رد  مدرک و  عمج  وت  اب  گنج  يارب 
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مالـسا و دومرف و  ریخ  هدارا  نم  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  یلو  موشن  کیدزن  مالـسا  هب  زگره  هک  متـشاد  دصق  متخیرگ و  نارجن  هب 
یمن دوس  يدـنمدرخ  چـیه  هب  هک  منک  یم  يوریپ  ار  يزیچ  متـسه و  یهارمگ  رد  هک  مدروآ  داـی  هب  دـنکفا و  ملد  رد  ار  نآ  تبحم 

ار وا  یسک  هچ  دنک  كرد  دناوت  یمن  یگنس  تب  نآ  هکنآ  لاح  تشک و  ینابرق  وا  يارب  درک و  شتسرپ  ار  یگنس  دیاب  ایآ  دناسر ،
.دتسرپ یمن  یسک  هچ  دتسرپ و  یم 

نک و شیاتـس  ار  ادـخ  مه  وت  دومرف ، نومنهر  مالـسا  هب  ار  وت  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
رد اـج  ناـمه  دـنام و  یقاـب  نارجن  رد  ناـنچمه  بهو  یبا  نب  هریبـه  .دـناشوپ  یم  ورف  تسا ، هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  ار  هچ  ره  مالـسا 

.دیسر هریبه  عالطا  هب  هکم  حتف  زور  هب  وا  یناملسم  ربخ  نوچ  دش و  ناملسم  یناه  ما  شرسمه  .تشذگرد  دوب ، كرـشم  هک  یلاح 
نادنواشیوخ دنویپ  هتشر  يدرک و  يوریپ  دمحم  نییآ  زا  رگا  : » تسا تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  داتـسرف  وا  يارب  دورـس و  یتایبا 

« .شاب ياج  رب  اپ  کشخ  هزبس و  نودب  گنر  خرس  هوک  دنلب ، هداتفا و  رود  یطورخم  هوک  زارف  رب  نانچمه  یتسسگ ، دوخ  زا  ار 

دراو تجاح  ياضق  يارب  رذوبا  ار  اضق  .دوب  هدرب  هانپ  هکم  رد  یناتـسلخن  هب  هتخیرگ و  يزعلا  دـبع  نب  بطیوح  دـیوگ : یم  يدـقاو 
بطیوح یناـما ، رد  هک  اـیب  نم  شیپ  تفگ : درک و  شیادـص  رذ  وبا  .تخیرگ  بطیوـح  دـید ، ار  وا  هک  نیمه  دـش و  ناتـسلخن  نآ 

رگا ورب ، یهاوخ  یم  اج  ره  یناما  رد  وت  تفگ : داد و  مالس  وا  رب  رذ  وبا  .تشگرب  رذ  وبا  شیپ 

هناـخ هب  تسا  نکمم  نم  يارب  رگم  تفگ : بطیوح  .ورب  تا  هناـخ  هب  یهاوخ  یم  رگا  مربـب و  ادـخ  لوسر  شیپ  ار  وت  یهاوـخ  یم 
ار وت  میآ و  یم  وت  هارمه  نم  تفگ : رذ  وبا  .موش  یم  هتشک  دنزیر و  یم  ما  هناخ  هب  ای  دنشک  یم  دننیب و  یم  ارم  هار  نایم  مورب  دوخ 
وا رب  دـیابن  تسا و  ناما  رد  بطیوح  هک  درک  مالعا  داتـسیا و  شا  هناخ  رد  رب  دـناسر و  شا  هناخ  هب  ار  وا  مناسر و  یم  تا  هناـخ  هب 

: دومرف .دناسر  ناشیا  عالطا  هب  ار  عوضوم  تشگرب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  سپـس  رذ  وبا  دوش ، هدرب  موجه 
لهج یبا  نب  همرکع  دـیوگ : یم  يدـقاو  ما  هداد  ار  ناـشیا  لـتق  ناـمرف  هـک  دـنچ  ینت  زجب  .مـیا  هدادـن  ناـما  ار  مدرم  هـمه  اـم  رگم 

.دناسرب نمی  هب  ار  دوخ  ایرد  هار  زا  ات  تخیرگ 

ربمایپ هک  دوب  هبتع  رتخد  دـنه  ناشیا  هلمج  زا  هک  نانز  زا  دـنچ  ینت  هارمه  ماشه  نب  ثراـح  رتخد  میکح  ما  همرکع ، رـسمه  دـیوگ :
نب دیلو  رتخد  همطاف  هیما و  نب  ناوفص  رـسمه  ینانک  لدعم  رتخد  موغب  دوب و  هداد  نامرف  وا  نتـشک  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  حطبا  رد  صاع  ورمع  نب  هللا  دبع  ردام  جاجح و  نب  هبتع  رتخد  دنه  ماشه و  نب  ثراح  رـسمه  هریغم 
ینت ترضح و  نآ  رتخد  همطاف  ربمایپ و  رـسمه  ود  هک  دنتفر  ربمایپ  روضح  هب  یماگنه  نانآ  .دندش  ناملـسم  دندمآ و  مّلـس  هلآ و  و 
نانز اب  نم  دومرف : .دننک  تعیب  ات  درآ  زارف  تسد  هک  دنتـساوخ  ربمایپ  زا  نانآ  .دندوب  اجنآ  مه  بلطملا  دـبع  نادـناخ  نانز  زا  دـنچ 

نآ رب  اـهنز  نآ  تخادـنا و  شیوـخ  تسد  يور  يا  هچراـپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا  هدـش  هتفگ  .مهد  یمن  تسد 
دـنداد و نانز  هب  ار  حدـق  سپـس  درب و  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  ربمایپ  هک  دـندروآ  یبآ  هساک  دـنا  هتفگ  مه  دندیـشک و  تسد  هچراپ 
ار وا  هکنآ  میب  زا  همرکع  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : لـهج  یبا  نب  همرکع  رـسمه  میکح  ما  .دـندرب  نآ  رد  ار  شیوخ  تسد  مه  ناـنآ 

یمور مالغ  هارمه  همرکع  ندرک  ادیپ  يارب  میکح  ما  .تسا  ناما  رد  وا  دومرف : ربمایپ  .هدـب  ناما  ار  وا  تسا : هتخیرگ  نمی  هب  یـشکن 
دندیسر و يا  هلیبق  هب  ات  تشاد  یم  لدشوخ  هدعو  اب  ار  وا  میکح  ما  تساوخ ، ماک  میکح  ما  زا  هار  نایم  مالغ  نآ  .دمآ  نوریب  دوخ 

ياهردنب زا  یکی  رد  هک  دیـسر  همرکع  هب  یلاح  رد  میکح  ما  .دندرک  چـیپ  نامـسیر  ار  وا  نانآ  تساوخ و  يرای  ناشیا  زا  میکح  ما 
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هچ تفگ : همرکع  .ییوـگب  صـالخا  هملک  تسخن  دـیاب  تفگ : وا  هب  ناـبیتشک  دوـش و  راوـس  یتـشک  هب  تساوـخ  یم  هماـهت  هنارک 
نیا رد  نانآ  .ما  هتخیرگ  نآ  نتفگ  هملک و  نیمه  زا  طقف  نم  تفگ : همرکع  .ییوگب  هللا  ـالا  هلا  ـال  دـیاب  تفگ : میوگب  دـیاب  يزیچ 
شیپ زا  نم  وـمع  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  درک و  همرکع  ندـنادرگرب  يارب  يراـشفاپ  هب  عورـش  دیـسر و  میکح  ما  هک  دـندوب  وـگتفگ 

همرکع .نکم  كاله  ار  دوخ  میآ ، یم  مدرم  نیرت  هدنهد  دنویپ  نیرتراکوکین و  نیرتهب و 

.تسا هداد  ناـما  ار  وت  وا  متـساوخ و  ناـما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  وـت  يارب  نم  تفگ : میکح  ما  درک ، فـقوت 
ما .تشگرب  شرـسمه  اب  همرکع  .داد  ناما  ار  وت  وا  متفگ و  نخـس  وا  اب  نم  يرآ  تفگ : يدرک  ار  راـک  نیا  دوخ  وت  تفگ : همرکع 

همرکع نوچ  .تشک  ار  مـالغ  نآ  همرکع  تفگ ، وا  هب  ار  عوـضوم  مدیـشک و  هچ  وـت  یمور  مـالغ  نیا  تسد  زا  تفگ : وا  هب  میکح 
تـسا هدش  نمؤم  هک  یلاح  رد  لهج  یبا  نب  همرکع  تفگ : دوخ  نارای  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیـسر ، هکم  کیدزن 
همرکع نوچ  .دسر  یمن  هدرم  هب  تسا و  ناگدنز  رازآ  بجوم  هدرم  هب  نداد  مانشد  هک  دیهدم  مانشد  ار  شردپ  .دیآ  یم  امش  شیپ 

ما شرسمه  .داتسیا  ناشیا  لباقم  همرکع  تسشن و  سپس  تساخرب و  ادر  نودب  يداش  زا  ادخ  لوسر  دمآ ، ربمایپ  روضح  هب  دیسر و 
تـسا هداد  ربخ  دیوگ و  یم  نم  هب  نز  نیا  دـمحم  يا  تفگ : همرکع  .دوب  شهارمه  تشاد  هرهچ  رب  باقن  هک  یلاح  رد  مه  میکح 

یم توعد  ار  وت  دومرف : یناوـخ  یم  ارف  زیچ  هچ  هب  تفگ : همرکع  .یناـما  رد  وـت  تسا  هتفگ  تسار  دوـمرف : .يا  هداد  مناـما  وـت  هک 
دنچ يزادرپـب و  تاـکز  يرازگب و  زاـمن  هکنیا  و  میادـخ ، لوـسر  نم  تسین و  اـتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  یهد  یهاوـگ  اـت  منک 

ام نایم  هک  هاگ  نآ  ینک ، یمن  توعد  قح  وکین و  هدیدنسپ  راک  هب  زج  تفگ : همرکع  .درمش  رب  ار  مالسا  لیاصخ  زا  رگید  تلصخ 
یهاوگ تفگ : سپـس  همرکع  .يدوب  رتراـکوکین  رتوگتـسار و  اـم  همه  زا  یناوخ ، ارف  ار  مدرم  توعد  نیا  هب  هکنآ  زا  شیپ  يدوب و 
نارگید هب  هک  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  زورما  دومرف : ربمایپ  .ییادـخ  لوسر  وت  درادـن و  دوجو  اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم 

يارب هک  ار  یهار  ره  ما و  هدـیزرو  وت  هب  تبـسن  هک  ینمـشد  ره  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  تفگ : همرکع  .داد  مهاوخ  مه  وـت  هب  ما  هداد 
يارب یـشخبب و  ما  هتفگ  وت  بایغ  ای  روضح  رد  هک  ار  ینخـس  ره  ما و  هدـش  يورایور  وت  اب  هک  ار  یماقم  ره  ما و  هدومیپ  وت  اب  زیتس 

ره تسا و  هتـشاد  اور  نم  اـب  هک  يزیتـس  ره  ایادـخ  راـب  تشاد : هضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .یهاوـخب  شزرمآ  نـم 
، تسا هتفگ  نم  بایغ  روضح و  رد  میوربآ  نم و  دروم  رد  هک  ازسان  ره  تسا و  هدومیپ  وت  وترپ  ندرک  شوماخ  يارب  هک  ار  يریسم 
زا يریگولج  يارب  هچنآ  ربارب  دنچ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سپس  مدش ، دونشخ  رایـسب  ادخ  لوسر  يا  تفگ : همرکع  .زرمایب  ار  همه 
هب ات  درک  مهاوخ  شـشوک  نادـنچ  وت  باـکر  رد  گـنج  رد  و  درک ، مهاوخ  هنیزه  مالـسا  ادـخ و  هار  رد  ما  هدرک  هنیزه  ادـخ  نید 

.داهن وا  رایتخا  رد  تشاد  هک  نیتسخن  حاکن  دقع  نامه  اب  ار  همرکع  رسمه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .مسر  تداهش 

: تفگ دوب  شهارمه  ومه  طقف  هک  راسی  دوخ  مالغ  هب  دناسر و  هبیعش  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  مه  هیما  نب  ناوفـص  دیوگ : یم  يدقاو 
هب هک  تسا  راک  هچ  وا  اب  ارم  تفگ : ناوفـص  تسام ، بیقعت  رد  هک  تسا  بهو  نب  ریمع  نیا  تفگ : وا  ینیب  یم  ار  یـسک  هچ  رگنب 

: تفگ ناوفص  دیـسر ، ناوفـص  هب  ریمع  نوچ  .داد  يرای  نم  دض  رب  ار  دمحم  وا  و  نم ، نتـشک  يارب  رگم  تسا  هدماین  دنگوس  ادخ 
يارب مه  کـنیا  يدرک ، راـب  نم  رب  ار  تا  هداوناـخ  هنیزه  ماو و  دوـبن  سب  يدروآ  نم  رـس  رب  هـچنآ  دوـش ، یم  هـچ  ار  وـت  ریمع  يا 

وت شیپ  مدرم  نیرت  هدنهد  دنویپ  نیرتراکوکین و  نیرتهب و  شیپ  زا  نم  مدرگ  تیادف  ناوفص  يا  تفگ : ریمع  .يا  هدمآ  نم  نتشک 
دراد نآ  میب  نوچ  تسا و  هتفر  نوریب  هکم  زا  نازیرگ  هیما  نب  ناوفص  نم  رورـس  ادخ  لوسر  يا  دوب : هتفگ  ربمایپ  هب  ریمع  .ما  هدمآ 

زا ریمع  .مداد  شناما  دومرف : ربمایپ  .هدب  ناما  ار  وا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  دنکفا ، ایرد  هب  ار  دوخ  دهاوخ  یم  یهدـن ، شناما  هک 
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مدرگ یمن  رب  وت  اب  دنگوس  ادـخ  هب  هن ، تفگ : ناوفـص  .تسا  هداد  ناما  ار  وت  ادـخ  لوسر  تفگ : وا  هب  درک و  تکرح  ناوفـص  یپ 
دـصق متفر ، ناوفـص  شیپ  هک  تفگ  ار  عوضوم  تشگرب و  ربمایپ  روضح  هب  ریمع  مسانـشب ، ار  نآ  هک  يرواـیب  وا  زا  يا  هناـشن  رگم 

.مسانشب ار  نآ  هک  يا  هناشن  هب  رگم  مدرگ  یمن  رب  تفگ  تشاد و  یشکدوخ 

هچراپ زا  تشاد و  رـس  رب  هکم  هب  دورو  ماگنه  هب  هک  ترـضح  نآ  همامع  اب  ریمع  .ربب  وا  شیپ  ریگب و  ارم  هماـمع  نیا  دومرف : ربماـیپ 
هدـنهد دـنویپ  نیرتراکوکین و  نیرتهب و  شیپ  زا  نم  ناوفـص  يا  تفگ : وا  هب  تشگرب و  ناوفـص  يوس  هب  هراـبود  دوب ، ینمی  ياـه 

وت یهاشداپ  وا  یهاـشداپ  تسوت و  تزع  یگرزب و  وا  تزع  یگرزب و  تسا ، رتراـبدرب  ناـگمه  زا  وا  ما ، هدـمآ  وت  شیپ  مدرم  نیرت 
هتشک هک  مراد  نآ  میب  تفگ : ناوفـص  .مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  تناج  هراب  رد  ار  وت  تسوت ، ینت  ردارب  نوچ  یهگناو  دوب ، دهاوخ 

وا دهد و  یم  تلهم  وت  هب  هام  ود  يوشن  ناملـسم  مه  رگا  تسا و  هدناوخ  ارف  يوش  ناملـسم  هکنآ  يارب  ار  وت  وا  تفگ : ریمع  .موش 
ایآ تسا  هداتسرف  وت  يارب  تشاد  رـس  رب  هکم  هب  دورو  ماگنه  هک  ار  دوخ  همامع  نامه  و  تسا ، رتراکوکین  رترادافو و  مدرم  همه  زا 

تشگرب و ناوفص  .تسا  همامع  نامه  نیا  يرآ  تفگ : ناوفـص  دروآ و  نوریب  ار  همامع  نآ  ریمع  .يرآ  تفگ : یـسانش  یم  ار  نآ 
ناناملسم تفگ : ریمع  هب  ناوفص  .درازگ  یم  رصع  زامن  ناناملسم  اب  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربمایپ  روضح  هب  یماگنه 

: تفگ درازگ  یم  زامن  اهنآ  اب  دوخ  دـمحم  ایآ  دیـسرپ  .دـنرازگ  یم  زامن  جـنپ  يزور  هنابـش  ره  رد  تفگ : دـنرازگ  یم  زاـمن  دـنچ 
اب بهو  نب  ریمع  دـمحم  يا  هک  تشادرب  گـناب  ناوفـص  داد ، مالـس  ار  شزاـمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نوچ  .يرآ و 
ود هنرگ  موش و  ناملـسم  متـساوخ  رگا  هک  يا  هدناوخ  ارف  دوخ  شیپ  ندمآ  هب  ارم  وت  هک  تسا  یعدـم  هدـمآ و  نم  شیپ  وت  همامع 

.داد یهاوخ  تلهم  ارم  هام 

تلهم هام  راهچ  دومرف : ربمایپ  يزاس ، نشور  نم  يارب  هکنیا  رگم  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : .يآ  دورف  بهو  اـبا  يا  دومرف : ربماـیپ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  .تفر  نینح  گنج  هب  ادخ  لوسر  هارمه  دوب  رفاک  زونه  هک  یلاح  رد  دـمآ و  دورف  ناوفـص  .تشاد  یهاوخ 
: دومرف ربمایپ  نم  لیم  هب  ای  تسا  روز  هب  ایآ  تفگ : ناوفص  .تساوخ  هیراع  وا  زا  دوب  هرز  دص  هک  ار  ناوفـص  ياه  هرز  مّلـس  هلآ و 

یّلص ربمایپ  داد و  هیراع  ار  دوخ  ياه  هرز  ناوفص  .مینادرگ  یم  رب  وت  هب  ار  نآ  هک  هدش  تنامض  هیراع  تروص  هب  تدوخ و  لیم  هب 
رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  .دـنادرگرب  وا  هب  ار  اـهنآ  فئاـط  نینح و  گـنج  زا  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
زا هدـنکآ  هک  يا  هرد  هب  ار  دوخ  هاگن  ناوفـص  درک  یم  تکرح  دوب ، هدـش  هتفرگ  نزاوه  هلیبق  زا  هک  ییاهتمینغ  نایم  دوب و  هنارعج 

، يرآ تفگ : دـیآ  یم  تشوخ  هرد  نیا  زا  بهو  اـبا  يا  دومرف : دوب  وا  بظاوم  هک  ربماـیپ  .تخود  دوب  ناـناپوچ  رتـش و  دنپـسوگ و 
یمن رد  نت  یـششخب  نینچ  هب  ربماـیپ  سفن  زج  یـسفن  چـیه  تفگ : ناوفـص  .تسوـت  نآ  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  هرد و  نآ  دوـمرف :

.ییادخ لوسر  وت  تسین و  هناگی  راگدرورپ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  دهد ،

هّللا یّلص  ربمایپ  هک  داتفا  یم  قافتا  هاگ  دوب ، یحو  نابتاک  زا  دوب و  هدش  ناملسم  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم  يدقاو 
یم ربماـیپ  میکح » زیزع   » دـناوخ یم  نوچ  و  میکح » زیزع   » تشون یم  وا  و  ٌمِیلَع » ٌعیِمَـس   » دوـمرف یم  ءـالما  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

دیوگ یم  هچ  دمهف  یمن  دمحم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  داتفا و  هنتف  هب  دعس  نب  هللا  دبع  .تسا  نینچ  نیا  دنوادخ  هک  يرآ  دومرف 
یم یحو  مه  نم  هب  دوش  یم  یحو  دمحم  هب  هک  هنوگ  نامه  و  دنک ، یمن  راکنا  ار  نآ  وا  مسیون و  یم  مهاوخ  یم  هک  هنوگ  ره  نم 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دـناسر  هکم  هب  ار  دوخ  دوب  هدـش  دـترم  هک  یلاـح  رد  تفر و  نوریب  هنیدـم  زا  نازیرگ  و  دوش ،
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ردارب هک  نافع  نب  نامثع  شیپ  دعـس  نب  هللا  دبع  زور  نآ  رد  .داد  وا  نتـشک  هب  نامرف  هکم  حـتف  زور  درک و  نالعا  ردـه  ار  وا  نوخ 
وا اـب  نم  دروـم  رد  ورب و  دـمحم  شیپ  راد و  هگن  اـج  نیمه  ارم  ما ، هدروآ  هاـنپ  وـت  هب  نم  ردارب  يا  تفگ : تفر و  دوـب  وا  یعاـضر 

: تفگ نامثع  .ما  هدمآ  هبوت  يارب  کنیا  تسا و  هانگ  نیرتگرزب  نم  هانگ  هک  دنز  یم  ار  مندرگ  دنیبب  ارم  دمحم  رگا  هک  وگب  نخس 
داد و دهاوخن  متلهم  دنیبب  ارم  هک  نیمه  دنگوس  ادخ  هب  زگره ، تفگ : .ایب  ادخ  لوسر  روضح  هب  نم  اب  زیخرب و 

هب نم  اب  تفگ : نامثع  .دنتـسه  نم  يوجتـسج  رد  اج  همه  شنارای  تسا و  هدرک  نالعا  رده  ارم  نوخ  وا  هک  دز  دـهاوخ  ار  مندرگ 
.تشک دهاوخن  ار  وت  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  ایب  شروضح 

لباقم هتفرگ و  تسد  رد  ار  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  تسد  نامثع  هک  دـش  هجوتم  هاگان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هار هدایپ  ار  وا  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ارم  شردام  تسا ، نم  یعاضر  ردارب  نیا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : نامثع  .تسا  هداتسیا  ناشیا 

، تشاذـگ یم  دوـخ  لاـح  هب  ار  وا  درک و  یم  تبحم  نم  هب  دوـب و  هتفرگ  ریـش  زا  ار  وا  هک  یلاـح  رد  داد  یم  ریـش  نم  هب  درب و  یم 
دمآ رگید  بناج  زا  نامثع  دنادرگرب و  نامثع  زا  ار  دوخ  يور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .شخبب  نم  هب  ار  وا  مراد  اعدتـسا 
ياج زا  يدرم  دوب  رظتنم  دنادرگ ، یم  رب  نامثع  زا  ار  دوخ  يور  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .درک  رارکت  ار  دوخ  نخس  و 

مه نامثع  تساخنرب و  سک  چـیه  هک  دـید  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  دـنزب و  ار  دعـس  نب  هللا  دـبع  ندرگ  دزیخرب و 
هزاجا داب ، تیادف  مردام  ردـپ و  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  ار  ناشیا  رـس  دوب و  هداتفا  ربمایپ  ياپ  تسد و  هب  درک و  یم  رارـصا  تخس 

.درک تعیب  و  بوخ ، رایسب  دومرف : ماجنارس  دنک ، تعیب  مالسا  اب  يامرف 

دزیخرب و يدرم  هک  دش  امش  عنام  يزیچ  هچ  دومرف : ناناملـسم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  يدقاو 
هب وس  ره  زا  نم  تسا ، هدومرف  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  یـسک  هب  دـنگوس  تفگ : رـشب  نب  دابع  دـشکب  ار  راکهبت  نیا  اـی  گـس  نیا 

تسا هتفگ  ریشبلا  وبا  ار  نخس  نیا  دنا  هتفگ  .منزب و  ار  شندرگ  ات  ییامرف  يا  هراشا  هکنآ  دیما  هب  متسیرگن  یم  امش  هاگن  اهمشچ و 
یمن ار  یـسک  هراشا  اب  نم  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .تسا  هتفگ  ار  نخـس  نیا  باطخ  نب  رمع  دنا : هتفگ  مه  و 

.تسین اور  نتسیرگن  هدیشوپ  مشچ و  اب  هراشا  ربمایپ  يارب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنا  هتفگ  و  مشک ،

ربمایپ هب  نامثع  .تخیرگ  یم  دید  یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاگ  ره  دعـس  نب  هللا  دبع  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  يدقاو 
یم دنیب  یم  ار  امـش  هاگ  ره  دعـس  نب  هللا  دبع  هک  دیا  هدـش  هجوتم  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

وا یلو  ارچ  تفگ : ما  هدادن  ناما  ندرک و  تعیب  هزاجا  وا  هب  نم  رگم  دومرف : دز و  دنخبل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزیرگ 
.دناشوپ یم  ار  دوخ  زا  شیپ  ناهانگ  مالسا  دومرف : ربمایپ  .دروآ  یم  دای  هب  ار  دوخ  گرزب  هانگ 

رد ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هراومه  دوب ، بالک  نب  یـصق  ناگداز  دنزرف  زا  هک  دبعم  نب  ثریوح  دیوگ : یم  يدـقاو 
هب ار  رد  هتـسشن و  دوخ  هناـخ  رد  هکم  حـتف  زور  .دومرف  لـالح  ار  وا  نوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  داد و  یم  رازآ  هکم 
هب یلع  هک  دش  هداد  ربخ  ثریوح  هب  .تسا  هتفر  ارحص  هب  دنتفگ : تخادرپ  وا  يوجتـسج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دوب  هتـسب  دوخ  يور 

.دورب يرگید  هناخ  هب  هک  دمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ثریوح  تفر ، رانک  وا  هناخ  رد  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا  هدـمآ  وا  يوجتـسج 
.دز ار  شندرگ  دید و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع 
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، دننازوسب شتآ  هب  ار  وا  دوب  هداد  نامرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  نینچ  دوسا  نب  راّبه  دروم  رد  دیوگ : یم  يدقاو 
دـیربب و ار  شیاپ  تسد و  تسخن  دـیتفای ، تسد  وا  رب  رگا  دـنک ، باذـع  دـناوت  یم  شتآ  يادـخ  طـقف  شتآ  اـب  دوب  هدومرف  سپس 

هلمح وا  رب  هار  نایم  دنک ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  تساوخ  یم  ربمایپ  رتخد  بنیز  هک  دوب  نیا  رابه  هانگ  .دـینزب  ار  شندرگ  سپس 
و دـنتفاین ، تسد  وا  رب  هکم  حـتف  زور  ناناملـسم  .درک  طقـس  ار  دوخ  كدوک  دوب  رادراـب  هک  بنیز  دز و  هزین  بنیز  تشپ  رب  درک و 

دمآ ربمایپ  روضح  هب  تفگ  یم  ار  نیتداهش  هک  یلاح  رد  دوسا  نب  رابه  تشگرب  هنیدم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ 
هک دزاسن  نشور  وت  هب  ار  یمـشچ  دـنوادخ  تفگ : رابه  هب  دـمآ و  نوریب  ربمایپ  زینک  یملـس  .تفریذـپ  ار  وا  مالـسا  ترـضح  نآ  و 
زا تسا و  هدرک  وحم  ار  هاـنگ  نآ  مالـسا  دومرف : ربماـیپ  درک  یم  یهاوخ  شزوپ  راـبه  هک  لاـح  ناـمه  رد  و  يدرک ، ناـنچ  نینچ و 

.دومرف یهن  وا  هب  تبسن  ضرعت 

رابه هک  یلاح  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا  هتفگ  یم  داب  دونـشخ  وا  زا  يادخ  هک  سابع  نبا  دیوگ : یم  يدـقاو 
ار تهانگ  دومرف : یم  تسیرگن و  یم  نیمز  هب  هدنکفا و  ریز  هب  رـس  يراسمرـش  يراوگرزب و  زا  هک  مدید  درک ، یم  یهاوخ  شزوپ 

.مدیشخب

دز و ار  شندرگ  دیـشک و  نوریب  ار  وا  یملـسا  هزرب  وبا  دوب ، هدرک  ناهنپ  هبعک  ياه  هدرپ  نایم  ار  دوخ  لطخ  نبا  دیوگ : یم  يدقاو 
هزرب وبا  هک  تسا  نآ  رت  حیحص  دنا و  هتشک  ار  وا  ینالجع  هدبع  نب  کیرش  ای  یموزخم  ثیرح  نب  دعس  ای  رسای  نب  رامع  دنا  هتفگ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .درک  ترجه  هنیدم  هب  دـش و  ناملـسم  تسخن  هک  دوب  نیا  لطخ  نبا  هانگ  دـیوگ : .تسا  هتـشک  ار  وا 
تاکز لاوما  تشک و  ار  درم  نآ  لطخ  نبا  .دومرف  وا  هارمه  ار  هعازخ  هلیبق  زا  يدرم  داتـسرف و  تاـکز  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  مّلس 

ادـیپ امـش  نییآ  زا  رتهب  ینییآ  چـیه  تفگ : تسا  هدـش  وت  نتـشگرب  بجوم  زیچ  هچ  دـنتفگ : شیرق  .تشگرب  هکم  هب  تشادرب و  ار 
نبا هک  ار  ییاه  هنارت  هک  تشاد  دـنا  هتفگ  مه  بنرا  ار  یمود  مان  هک  هنیرق  ینیرق و  ماـن  هب  ناوخ  هزاوآ  زینک  ود  لـطخ  نبا  .مدرکن 

.دندناوخ یم  دورس ، یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  وجه  رد  لطخ 

.دندینش یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  وجه  ياه  هنارت  دندرک و  یم  يراسگ  هداب  دنتفر ، یم  لطخ  نبا  هناخ  هب  ناکرشم 

دنچ ینت  اب  زور  نآ  دوب ، شدوخ  ياهییاد  هناخ  رد  هکم  حتف  زور  دوب ، مهس  هلیبق  زا  شردام  هک  هبابص  نب  سیقم  دیوگ : یم  يدقاو 
یحوبـص راذگب  رکب  يا  : » دناوخ یم  ار  تایبا  نیا  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  تسم  هایـس  درک و  يراسگ  هداب  دادماب  ات  دوخ  نامیدـن  زا 

تشاد و ناناوخ  زاوآ  بارـش و  ياه  هشیـش  هک  مه  ار  دیزی  وبا  تردـپ  گرم  دوبر ، رد  ار  ماشه  مردارب  گرم  مدـید  دوخ  هک  منز 
دز وا  رب  ریشمش  دید و  ار  وا  دوب  وا  هریشع  هلیبق و  زا  هک  یثیل  هللا  دبع  نب  هلیمن  ...دوبر » رد  تخاس  یم  مهارف  ار  یمارگ  دارفا  بارش 

تخاس و نوبز  ار  دوخ  هریـشع  موق و  هلیمن  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  : » تسا هدورـس  نینچ  وا  هیثرم  رد  سیقم  رهاوخ  .تشک  ار  وا  و 
سیقم زا  رت  هدنشخب  یمـشچ  چیه  دنهد ، یمن  نامیاز  روس  مدرم  هک  اهلاس  طحق  رد  دنگوس  ادخ  هب  درک ، راوگوس  ار  ناگرزب  همه 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هارمه  دوب و  ناملـسم  هک  هبابـص  نب  مشاه  شردارب  هک  دوب  نیا  سیقم  هانگ  .تسا » هدیدن 
دوب و هتشادنپ  ناکرشم  زا  ار  وا  هک  دش  هتشک  اطخ  هب  فوع  نب  ورمع  ینب  زا  يدرم  تسد  هب  دوب ، هدرک  تکرش  عیـسیرم  گنج  رد 

نادنواشیوخ دومرف  ررقم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .تسا  هدوب  تماص  نب  هدابع  نادنواشیوخ  زا  يدرم  وا  لتاق  دـنا  هتفگ 
تشک ار  وا  درب و  هلمح  لتاق  رب  سپس  تفرگ و  ار  اهبنوخ  دش و  ناملسم  دمآ و  هنیدم  هب  سیقم  .دنزادرپب  ار  لوتقم  ياهبنوخ  لتاق 
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.دومرف لالح  ار  وا  نوخ  ربمایپ  دورس و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  وجه  رد  يراعشا  تخیرگ و  هکم  هب  دش و  دترم  و 

زا تفر و  هنیدم  هب  وا  .درک  یم  يرگ  هحون  یناوخ و  هزاوآ  هکم  رد  مشاه  ینب  هتـسباو  هدرک و  دازآ  زینک  هراس ، دیوگ : یم  يدقاو 
هزاوآ رد  رگم  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .دوب  دحا  ردب و  گنج  زا  سپ  نیا  درب و  تیاکش  ربمایپ  هب  دوخ  یتسدگنت 

رد دوخ  ناگتـشک  ندش  هتـشک  زا  سپ  شیرق  دـمحم ، يا  تفگ : يوش  زاین  یب  هک  يرادـن  دـمآ  رد  ردـق  نآ  يرگ  هحون  یناوخ و 
تبحم وا  هب  تبسن  ربمایپ  .دنا  هدرک  اهر  ار  یناوخ  هزاوآ  هب  نداد  شوگ  ردب  گنج 

رد هک  ار  ییاه  هنارت  تشگرب و  شیرق  شیپ  دوب ، رفاـک  ناـنچمه  هک  یلاـح  رد  وا  .دیـشخب  وا  هب  راـبراوخ  مدـنگ و  يرتش  دومرف و 
دومرف لالح  ار  وا  نوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دناوخ  یم  زاوآ  اب  وا  دنداد و  یم  وا  هب  دندوب  هدورـس  ادخ  لوسر  وجه 

زا ینیرق  يارب  دش و  هتشک  دوب  بنرا  ای  هنیرق  شمان  هک  نانآ  زا  یکی  لطخ  نبا  ناوخ  هزاوآ  ود  زا  .دش  هتشک  هکم  حتف  زور  هب  وا  و 
وا راـگزور  هب  دوـب و  هدـنز  ناـمثع  تموـکح  ماـگنه  اـت  وا  داد و  شناـما  هک  دنتـساوخ  ناـما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ 

.تشذگرد

هیلع  ) هزمح لتاق  یـشحو - نتـشک  هب  هکم  حتف  زور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دیوگ : یم  يدقاو 
هّللا یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  فئاط  ناگدنیامن  هارمه  هکنآ  ات  دوب  میقم  اج  نامه  تخیرگ و  فئاط  هب  یـشحو  .داد  نامرف  مالـسلا -)

.يرآ تفگ : یتسه  یـشحو  ایوگ  دومرف : ربمایپ  هللا .» لوسر  ّکنا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
راد و هدیشوپ  نم  زا  يور  ورب و  زیخرب  دومرف : ربمایپ  درک ، لقن  یشحو  نوچ  .یتشک  هنوگچ  ار  هزمح  وگب  نم  يارب  نیشنب و  دومرف 

.درک یم  ناهنپ  ار  دوخ  دید ، یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاگ  ره  یشحو 

ءارمحلا یبا  نب  يدع  نب  ورمع  وبا  زا  فوع ، نب  نامحرلا  دبع  نب  هملـس  وبا  زا  يرهز ، زا  رمعم ، بئذ و  یبا  نبا  دیوگ : یم  يدـقاو 
تـشاد رهـش  نآ  زا  جورخ  گنهآ  هک  هکم  حـتف  زا  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن 

یتسه نم  رظن  رد  اهنآ  رت  ینتشاد  تسود  ادخ و  نیمزرس  نیرتهب  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  انامه  دومرف : یم  هکم  هب  باطخ  هک  مدینش 
.متفر یمن  نوریب  وت  زا  زگره  دندرک ، یمن  نوریب  ارم  تمدرم  رگا  و 

هب یلو  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  هبتع  رتخد  دنه  هک  تسا  هدوزفا  دوخ  يزاغم  باتک  رد  قاحـسا  نب  دمحم 
میب دوب ، هدرک  هزمح  دـسج  هب  تبـسن  هچنآ  دوخ و  ناـهانگ  زا  هک  شیرق  رگید  ناـنز  هارمه  هرهچ و  رب  باـقن  سانـشان و  تروـص 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیسرت  یم  وا  .دوب  هدیزگ  نادند  هب  ار  شرگج  هدیرد و  ار  شمکـش  هدیرب و  ار  هزمح  ینیب  وا  .تشاد 
یماگنه مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسـشن و  ادخ  لوسر  کیدزن  هک  یماگنه  دنه  .دریگ  ورف  هانگ  نآ  لابق  رد  ار  وا  مّلس 

دنه دننکن ، يدزد  دـیاب  هک  دومرف  نوچ  .يرآ و  دـنتفگ : .دـنرواین  كرـش  ادـخ  رب  هک  دومرف  طرـش  نانآ  اب  دـندرک  تعیب  نانآ  هک 
ربمایپ هن  ای  تسا  هدوب  لالح  ایآ  مناد  یمن  ما و  هتـشاد  یمرب  نانچ  نآ  نینچ و  نیا  نایفـس  وبا  لاوما  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :

وت تسین و  هناگی  دنوادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  يرآ و  تفگ : يدنه ، وت  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دنه دننکن ، انز  و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  .درذگ و  رد  وت  زا  يادخ  هک  رذگرد  اه  هتـشذگ  زا  ییوا ، ربمایپ 
هک دنگوس  مدوخ  ناج  هب  تفگ : دنه  دنـشکن ، ار  دوخ  نادنزرف  دومرف و  نوچ  .هن و  دومرف : دهد  یم  انز  مه  هدازآ  نز  رگم  تفگ :
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.دیتسه رتاناد  عوضوم  نیا  هب  ناشیا  وت و  یتشک و  وت  ردب  رد  ار  نانآ  دـندش ، گرزب  نوچ  میداد و  شرورپ  یکدوک  رد  ار  نانآ  ام 
ناتهب و تفگ : دـنه  دـننزن ، ناتهب  دومرف : ربمایپ  نوچ  .دـش  راکـشآ  شیاهنادـند  هک  دـیدنخ  نانچ  وا  نخـس  نیا  زا  باطخ  نب  رمع 
ام تفگ : دنه  دننک ، یچیپ  رس  ادخ - لوسر  وت -  نامرف  زا  هدیدنـسپ  راک  رد  دیابن  دومرف : نوچ  .تسا و  تشز  تخـس  ندز  تمهت 

.مینک نایصع  وت  هب  تبسن  میهاوخب  هک  میا  هتسشنن  اج  نیا  رد 

شزوپ هدمآ و  ربمایپ  روضح  هب  هک  یماگنه  نآ  رد  هک  يرعبز  نب  هللا  دبع  راعـشا  نیرتهب  زا  دیوگ : یم  نینچمه  قاحـسا  نب  دمحم 
ورف نماد  مه  کیرات  بش  نیا  دـنک و  یم  يریگولج  باوخ  زا  اهینارگن  نارگ و  ياههودـنا  : » تسا ریز  تایبا  تسا ، هدرک  یهاوخ 
یبـت ییوگ  هک  ما  هدـش  باوخ  یب  ناـنچ  تسا  هدرک  شنزرـس  ارم  دـمحا  تسا ، هدیـسر  ربـخ  نم  هب  هکنآ  زا  تسا ، هایـس  هتـشه و 
هچنآ زا  نم  تسا ، هدرک  لمح  دوخ  رب  ار  وا  رخ  روگ  وچمه  وردـنت  فیرظ و  ياپ  تسد و  هقان  هک  یـسک  نیرتهب  يا  .مراد  نازوس 

« . ...مهاوخ شزوپ  وت  زا  ما  هدش  بکترم  یهارمگ  رد  ینادرگرس  ماگنه  هب 

رب دوب و  هدمآ  رد  ناشیا  رب  یگنج  تلاح  اب  هک  ار  هکم  مدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هکم  حتف  زور  هب  دیوگ : یم  يدقاو 
.داهن مان  هدش » دازآ  ناگدرب  ینعی  « » اقلط ، » دوب هدیشخب  ار  نانآ  دندوب و  هدش  وا  یگنج  ناگدرب  دوب و  هدش  زوریپ  ناشیا 

یم هچنآ  تسا  هدوـمرف  زوریپ  ار  وـت  دـنوادخ  هک  کـنیا  دـش  هتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هب  هکم  حـتف  زور  هب 
هب مارتحا  يزاون و  نامهیم  دومرف : .ریگب  دوخ  يارب  ور - ابیز  ناـنز  ینعی  تسا -  نآ  رب  هاـم  هک  دـنمورب  ياـه  هخاـش  نیا  زا  یهاوخ 

.تسا نیا  زا  عنام  نانآ  ندرک  ینابرق  هبعک و  هناخ 

يزاریش مراکم 

لّوا شخب 

هراشا

اَنْمَقَتْـسا اَّنَأ  َمْوَْـیلاَو  ، ُْمتْرَفَکَو اَّنَمآ  اَّنَأ  ِسْمَأ  ْمُـکَْنَیبَو  اَـنَْنَیب  َقَّرَفَف  ، ِهَعاَـمَْجلاَو ِهَْفلُأـْلا  َنـِم  َتْرَکَذ  اَـم  یَلَع  ْمـُْتنَأَو  ُنَْـحن  اَّنُک  اَّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.ًابْزِح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَِرل  ُهُّلُک  ِماَلْسِْإلا  ُْفنَأ  َناَک  ْنَأ  َدَْعبَو  ، ًاهْرَک اَّلِإ  ْمُکُِملْسُم  َمَلْسَأ  اَمَو  ، ُْمْتِنُتفَو

ِهِیف ُرْذــُْعلا  اـَلَو  ، َکـْیَلَع اَـلَف  ُهـْنَع  َتـْبِغ  ٌْرمَأ  َکــِلَذَو  ِْنیَرـْـصِْملا ! َنـَْیب  ُتـْلََزنَو  ، َهَِشئاـَِـعب ُتْدَّرـَـشَو  ، َْرَیبُّزلاَو َهَْـحلَط  ُتـْلَتَق  یِّنَأ  َتْرَکَذَو 
ْنِإ یِّنِإَف  ، ِْهفْرَتْساَف ٌلَجَع  ِهِیف  َناَک  ْنِإَف  َكوُخَأ  َرِـسُأ  َمْوَی  ُهَرْجِْهلا  ِتَعَطَْقنا  ِدَـقَو  ، ِراَْـصنَْألاَو َنیِرِجاَـهُْملا  ِیف  يِِرئاَز  َکَّنَأ  َتْرَکَذَو.َکـَْیلِإ 

: ٍدَسَأ ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَکَف  ِینْرُزَت  ْنِإَو  َْکنِم ! ِهَمْقِّنِلل  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  اَمَّنِإ  ُهّللا  َنوُکَی  ْنَأ  ٌریِدَج  َِکلَذَف  َكْرُزَأ 

ِدوُْملُجَو ٍراَوْغَأ  َْنَیب  ٍبِصاَِحب  ْمُُهبِرْضَت  ِْفیَّصلا  َحاَیِر  َنِیِلبْقَتْسُم 

.ٍدِحاَو ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأَو  َِکلاَخَو  َكِّدَِجب  ُُهتْضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِعَو 

همجرت
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امش ام و  نایم  هچنآ  هتشذگ  رد  یلو  ؛ میتشاد عامتجا  تفلا و  مه  اب  امـش  ام و  يا  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  اما 
تـسار هار  رد  ام  مه  زورما  دیدنام و  یقاب  دوخ  رفک  رب  امـش  میدروآ و  شربمغیپ ) ادـخ و  هب   ) نامیا ام  هک  دوب  نیا  دـنکفا  ییادـج 

همه هک  دوب  یلاح  رد  هکلب  ، دوبن لیم  يور  زا  دـندش  ناملـسم  امـش  هورگ  زا  هک  اهنآ  دـیا  هدـش  فرحنم  امـش  میراد و  یم  رب  ماـگ 
ار ریبز  هحلط و  نم  هک  يا  هتفگ  زین  دندمآرد و  وا  بزح  هب  دندش و  میلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  برع  ناگرزب 

یلو مدومن ) اهر  ار  ربمغیپ  هنیدم  ینعی  ؛ هرجهلاراد و   ) ما هدیزگ  تماقا  هرصب  هفوک و  نایم  رد  ما و  هدومن  هراوآ  ار  هشیاع  ما و  هتشک 
نآ رد  وت  هک  تسا  يرما  نیا 

یم یبوخ  هب  ار  اـهنیا  خـساپ  دوخ  وت  هوـالع  هب   ) مهاوخب وت  زا  ار  نآ  رذـع  درادـن  یموزل  تسین و  وت  هب  طوبرم  يا و  هدوـبن  رـضاح 
يزور نآ  زا  ترجه  راصنا ) رجاهم و  مادک   ) تفاتش یهاوخ  نم  هلباقم  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  اب  هک  يا  هتفگ  زین  و  یناد )

.تفای نایاپ  دش  ریسا  هکم ) حتف  زور  رد  نایفس  یبا  نب  دیزی   ) تردارب هک 

رتراوازـس میآ  وـت  رادـید  هب  نـم  رگا  اریز  راد ، هـگن  تـسد  یمک )  ) يراد باتـش  تاـقالم  ییوراـیور و  نـیا  رد  رگا  لاـح  نـیا  اـب 
وربور يا  هدنبوک  میظع  يورین  اب   ) ییآ نم  رادید  هب  وت  رگا  مریگب و  ماقتنا  وت  زا  ات  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  دـنوادخ  هک  ارچ  ، تسا

: هتفگ دسا  ینب  رعاش  هک  تسا  نانچ  دش و ) یهاوخ 

«. دبوک یم  مه  رد  شیاه  هزیرگنس  اب  اهگنس  هتخت  اه و  یبیشارس  نایم  رد  ار  نانآ  هک  دنباتش  یم  یناتسبات  دابدنت  لابقتسا  هب  اهنآ  »

نم دزن  زونه  مدز  ردـب ) گنج  نایم  رد   ) دربن نادـیم  کی  رد  تردارب  ییاد و  دـج و  رکیپ  رب  نآ  اب  هک  يریـشمش  ناـمه  نادـب )  ) و
.تسا

ریسفت حرش و 

تشاگن ماما  يوس  هب  هک  تسا  يا  همان  رد  هیواعم  یهاو  نانخس  زا  ییوگ  خساپ  هب  رظان  همان  نیا  ياه  شخب  مامت  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
کنیا.میزادرپب مالـسلا  هیلع  ماما  هیباوج  همان  حرـش  هب  سپـس  میروایب  اجنیا  رد  ار  هیواعم  هماـن  نتم  زا  يا  هصـالخ  ـالبق  تسا  مزـال 

: هیواعم همان  هصالخ 

يرترب يرگید  رب  مادک  چـیه  ؛ میدـش یم  باریـس  يدـحاو  همـشچرس  زا  همه  فانم  دـبع  ینب  ام  : دـیوگ یم  تسخن  دوخ  همان  رد  وا 
( تسا نامثع  هب  هراشا   ) تیومع رـسپ  هب  تبـسن  وت  هک  ینامز  ات  درک  ادـیپ  همادا  نانچمه  رما  نیا  میدوب و  قفتم  دـحتم و  تشادـن و 
هب ار  مدرم  يو  زا  دـعب  يدرک و  مادـقا  وا  فالخ  رب  هکلب  ینک ، يو  زا  یعافد  هکنآ  یب  دیـسر  لـتق  هب  وا  هکنیا  اـت  يدـیزرو  دـسح 

يدناوخ ارف  دوخ  يوس 

هد  ) دـندوب هرـشبم  هرـشع  ءزج  وت ) معز  هب   ) اهنآ هک  یلاـح  رد  يدـناسر  لـتق  هب  ار  « ریبز »و« هحلط » ناناملـسم خویـش  زا  رفن  ود  سپس 
.يدرک دیعبت  يراوخ  اب  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  هوالع  هب  دوب ) هدش  هداد  اهنآ  هب  تشهب  تراشب  هک  يرفن 

هفوک رد  یگدـنز  هب  يدـش و  رود  نیفیرـش  نیمرح  زا  یتخاـس و  اـهر  دوب  هاـگیاج  نیرتهب  هک  ار  ربمغیپ ) هنیدـم   ) هرجهلاراد سپس 
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وت زورما  تموکح  ینک و  تعیب  اـهنآ  اـب  يدوـبن  رـضاح  یتـفرگ و  یم  بیع  ربـمغیپ  هفیلخ  ود  رب  زین  نیا  زا  شیپ  یتـشگ و  یـضار 
وت يوـس  هب  هدیـشک  ياهریـشمش  اـب  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یعمج  اـب  مراد  میمـصت  نـم  دـنک و  یمن  لـح  ار  ناناملـسم  زا  یلکـشم 

،ج 17،ص دوخ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  همان  نیا  ( . 1  } .شخب ییاهر  ار  دوخ  راپسب و  نم  هب  ار  نامثع  نالتاق.میآ 
 { تسا هدروآ   251

ّولمم میا و  هدرک  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ام  هک  تسا  يا  هنامرـش  یب  ياه  نیهوت  اه و  مانـشد  تشز و  تاریبعت  زا  ّولمم  هک  هماـن  نیا 
ياه تمهت  اه و  غورد  هب  دراد و  موقرم  وا  خـساپ  رد  ار  ثحب  دروم  همان  ماما  هک  دـش  ببـس  تساوراـن  ياـه  تمهت  اـه و  غورد  زا 

.دمآ دهاوخ  يرگید  زا  دعب  یکی  همان  حرش  رد  هک  دیوگ  خساپ  هیواعم 

عامتجا تفلا و  مه  اب  امـش  ام و  يا  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  اـما  :» دـیامرف یم  زاـغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوخ رفک  رب  امش  میدروآ و  شربمغیپ ) ادخ و  هب   ) نامیا ام  هک  دوب  نیا  دنکفا  ییادج  امش  ام و  نایم  هچنآ  هتـشذگ  رد  یلو  ؛ میتشاد

َتْرَکَذ اَم  یَلَع  ُْمْتنَأ  ُنَْحن َو  اَّنُک  اَّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» دیا هدش  فرحنم  امش  میراد و  یم  رب  ماگ  تسار  هار  رد  ام  مه  زورما  دیدنام و  یقاب 
هک تسا  « هنتف » هشیر زا  « مـُْتِنُتف ( .» 2  } ُْمْتِنُتف اَنْمَقَتْـسا َو  اَّنَأ  َمْوَْـیلا  ،َو  ُْمتْرَفَک اَّنَمآ َو  اَّنَأ  ِسْمَأ  ْمُـکَْنَیب  اَـنَْنَیب َو  َقَّرَفَف  ، ِهَعاَـمَْجلا ِهَْفلُأـْلا َو  َنـِم 

تب كرـش و  یهارمگ و  تلالـض و  ، شتآ رد  نتخوس  ، باذـع الب و  ، نداد بیرف  ، ناحتما شیامزآ و  : هلمج زا  دراد  يددـعتم  یناعم 
 {( . تسا دارم  ریخا  يانعم  ود  اجنیا  رد  تسا و  یتسرپ 

دوبن لیم  يور  زا  دندش  ناملسم  امش  هورگ  زا  هک  اهنآ  :» دیازفا یم  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

اَم َو  ( ؛» دـندمآرد وا  بزح  هب  دـندش و  میلـست  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربارب  رد  برع  ناگرزب  همه  هک  دوب  یلاح  رد  هکلب 
ینیب يانعم  هب  لصا  رد  تسا  هدـمآ  مـالک  نیا  حرـش  رد  هک  روط  ناـمه  « ُْفنأ ( .» 1  } ُْفنَأ َناَک  ْنَأ  َدَْعب  ،َو  ًاهْرَک اَّلِإ  ْمُکُِملْـسُم  َمَلْـسَأ 
جهن ناـحراش  ور  نیا  زا  ، تسا هتـسجرب  صاخـشا  دارفا و  زا  هیاـنک  هاـگ  يزیچ و  زاـغآ  زا  هیاـنک  هاـگ  برع  تاـیبدا  رد  یلو  ؛ تسا

ناگتـسجرب ینعی  ؛ تسا رت  بسانم  مود  يانعم  « هلک » هملک هب  هّجوت  اب  یلو  دنا  هدرک  باختنا  ار  انعم  ود  نیا  زا  یکی  مادک  ره  هغالبلا 
هّیما ینب  امـش  :» دوب دـهاوخ  نینچ  هلمج  يانعم  دوش  هتفریذـپ  « ابْزِح » ياج هب  « اـبْرَح » هخـسن رگا  هتبلا.دـنتفریذپ  ار  مالـسا  یگمه  برع 
یلص ِهّللا  ِلوُسَِرل  ُهُّلُک  ِماَلْسِْإلا  « { دیدیگنج یم  مالـسا  ربمغیپ  اب  مالـسا  نیزاغآ  ياه  لاس  مامت  رد  هک  دیتفریذپ  نآ  زا  دعب  ار  مالـسا 

( . ًابْزِح هلآ  هیلع و  هللا 

همه اریز  ، دنک یم  قیدـصت  تسا  هدومرف  هلمج  دـنچ  نیا  رد  ماما  ار  هچنآ  دـشاب  هتـشاد  مالـسا  خـیرات  اب  ییانـشآ  نیرتمک  سک  ره 
ینکشراک چیه  زا  دنتشاد و  رارق  مرکا  ربمغیپ  ربارب  رد  یمالسا  دربن  ياه  نادیم  رد  نایفسوبا  يربهر  هب  هّیما  ینب  : دنا هتشون  ناخروم 

دمآ و هکم  حتف  يارب  یمیظع  رکشل  اب  ادخ  لوسر  هک  هکم  حتف  نامز  رد  اهنت  اهنآ  مالسا  دندرکن و  يراددوخ  ترـضح  نآ  دض  رب 
حتف زا  شیپ  بش  کی  اهنت  نایفـسوبا  ، شا هغالبلا  جهن  حرـش  رد  « هدبع دمحم  » هتفگ هب  تفرگ و  تروص  دـندش  میلـست  همه  نایکم 
برع فارـشا  هک  یلاح  رد  دروآ  نامیا  ًارهاظ )  ) دندوب رفن  رازه  هد  زا  شیب  هک  ربمغیپ  رکـشل  زا  فوخ  لتق و  سرت  زا  مه  نآ  هکم 

 { ثحب دروم  همان  لیذ  ، هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .دندوب هدش  اریذپ  ار  مالسا  نآ  زا  لبق 

ار یخیراـت  ملـسم  تقیقح  نینچ  کـی  ، ناـمز نآ  حول  هداـس  ناـیماش  زا  یعمج  قیمحت  يارب  هیواـعم  هک  تسا  روآ  تفگـش  یتسار 
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.دزادرپ یم  هطلاغم  هب  دنک و  یم  راکنا 

ربمغیپ ربارب  رد  لهج  وبا  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  ماما  ربارب  رد  هیواعم  نخـس  - تسین بیجع  رظن  کی  زا  دـنچره  - هکنیا بیجع 
: تفگ یم  وا  ؛ تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

،ج 4،ص 252 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 3  } .دنکفا هقرفت  اهنآ  نایم  دمآ و  دمحم  هکنیا  ات  دندوب  دحتم  مه  اب  همه  شیرق 
{

رد یلو  ؛ دروآ نامیا  ًارهاظ  هکم  حـتف  رد  نایفـسوبا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دوب ) هارکا  يور  زا  اهنآ  مالـسا  شریذـپ  (؛» ًاهْرَک » هب ریبعت 
فارطا رد  دوب  ادـخ  لوسر  بکرم  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  ربمغیپ  يومع  ساـبع  هک  تسا  نیا  اعدـم  نیا  دـهاش.تشادن  یناـمیا  لد 

نودـب هکم  حـتف  دـناوخ و  ارف  مرکا  ربمغیپ  دزن  یهاوخرذـع  هب  ار  اـهنآ  اـت  دتـسرفب  شیرق  دزن  هک  تشگ  یم  یـسک  لاـبند  هب  هکم 
.دریگ نایاپ  يزیرنوخ 

وت يارب  ترـضح  نآ  زا  هماـن  ناـما  مربب و  ادـخ  ربماـیپ  دزن  ار  وت  اـت  وش  راوس  نم  رـس  تشپ  تفگ  وا  هب.دـید  ار  نایفـسوبا  ناـهگان 
هزاجا هّللا  لوسر  ای  : تفگ رمع.درکن  لوبق  وا  تشاد  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  ترضح  نآ  دمآ  ربمایپ  دزن  نایفسوبا  هک  یماگنه.مریگب 

دروآ و یم  مالـسا  ادرف  وا  هّللا  لوسر  ای  : درک ضرع  دـش  عنام  تشاد  وا  اب  هک  يدـنواشیوخ  لیلد  هب  ساـبع  منزب و  ار  شندرگ  هدـب 
.دروآ مرکا  ربمغیپ  دزن  ار  وا  ادرف 

دنچ ره  نایفسوبا  يا  : تفگ وا  شوگ  ریز  هتسهآ  سابع.درک  يراددوخ  مه  زاب  نایفسوبا.درک  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  رگید  راب  ربمایپ 
تیانج تلع  هب   ) تناج ییوگن  رگا  هک  تسادخ  لوسر  دمحم  تسا و  هناگی  دنوادخ  هک  هد  یهاوگ  نابز  هب  اما  ؛ ییوگ یمن  لد  هب 

یلاح رد  نیا.درک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  سرت  هارکا و  يور  زا  نایفـسوبا.تسا  رطخ  رد  يا ) هدـش  بکترم  شیپ  زا  هک  ییاه 
جهن حرش  ( . 1  } .تسا نیمه  هب  هراـشا  « ًاـبزح » هب ریبعت  دـندوب و  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  درگادرگ  مالـسا  رکـشل  رفن  رازه  هد  هک  دوب 

 { دراد انعم  نیا  هب  يا  هراشا  زین  ج 2،ص 331 )  ) دوخ خیرات  رد  زین  يربط.ثحب  دروم  همان  لیذ  ، مثیم نبا  هغالبلا 

هاگ برع  تایبدا  رد  هژاو  نیا  اریز  تسا  مرکا  ربمغیپ  هب  برع  فارـشا  ندروآ  نامیا  زا  هیانک  « مالـسا ینیب  ؛  ِمالْـسإلا ُْفنَا  هب « ریبعت 
.دور یم  راک  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد 

.تسا هداد  هیواعم  همان  لّوا  شخب  هب  يا  هدنبوک  خساپ  ماما  ، بیترت نیا  هب 

: دیامرف یم  دنک و  یم  دای  هدروآ  دوخ  همان  رد  هیواعم  هک  ار  يرگید  تمهت  هاگ  نآ 

و  ) ما هدــیزگ  تماـقا  هرــصب  هفوـک و  ناـیم  رد  ما و  هدوـمن  هراوآ  ار  هشیاـع  ما و  هتــشک  ار  ریبز  هـحلط و  نـم  هـک  يا  هـتفگ  زین  «و 
یموزل تسین و  وت  هب  طوبرم  يا و  هدوبن  رـضاح  نآ  رد  وت  هک  تسا  يرما  نیا  یلو  مدوـمن ) اـهر  ار  ربـمغیپ  هنیدـم  ینعی  ؛ هرجهلاراد

،َو َْرَیبُّزلا َهَْحلَط َو  ُْتلَتَق  یِّنَأ  َتْرَکَذ  َو  ( ؛») یناد یم  یبوخ  هب  ار  اـهنیا  خـساپ  دوـخ  وـت  هوـالع  هب   ) مهاوـخب وـت  زا  ار  نآ  رذـع  درادـن 
هراوآو ندوـمن  دـیعبت  ياـنعم  هب  هاـگ  تسا و  نداد  يرارف  نداد و  مر  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « دیرـشت » هـشیر زا  « ُتْدَّرَـش ( .» 1  } ُتْدَّرَش

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4759 

http://www.ghaemiyeh.com


َو تسا !}  هرصب  هفوک و  هب  هراشا  اجنیا  رد  ، رهـش ود  يانعم  هب  « ْنیَرْـصِملا ( .» 2  } ِْنیَرْـصِْملا َْنَیب  ُْتلََزن  ،َو  َهَِشئاَِعب  { دیآ یم  زین  نتخاس 
( . َْکَیلِإ ِهِیف  ُرْذُْعلا  َال  ،َو  َْکیَلَع اَلَف  ُْهنَع  َْتبِغ  ٌْرمَأ  َِکلَذ 

شتآ دـندیروش و  وا  رب  دـعب  دـندرک و  تعیب  ماما  اـب  تسخن  هک  دـندوب  ناـشدوخ  عقاو  رد  ریبز  هحلط و  لـتق  لـماع  میناد  یم  همه 
نانمؤمریما درک و  یهارمه  ار  هرـصب  نایـشروش  دوخ  لیم  اب  دوخ و  ياپ  اب  هشیاع  میناد  یم  همه  زین  دـنتخورفارب و  ار  لـمج  گـنج 

هب دـنادرگزاب و  هنیدـم  هب  ار  وا  ادـخ  ربمغیپ  هب  مارتحا  يارب  لماک  مارتحا  اـب  داد و  جرخ  هب  ار  يدرمناوج  تیاـهن  مالـسلا  هیلع  یلع 
رب ار  شا  همان  داد  یم  روتـسد  ًاتدـعاق  تسا و  هدوب  نایماش  نایم  رد  يزیگنا  هنتف  شفدـه  یلو  ؛ هتـسناد یم  ار  اهنیا  مامت  هیواعم  نیقی 

یحورـشم باوج  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  دنناروشب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دض  رب  ار  نامز  هاگآان  نایماش  دنناوخب و  ماش  ربانم  مامت  زارف 
.تسین طوبرم  وت  هب  اهنیا  : دومرف وا  هب  ییانتعا  یب  اب  ور  نیا  زا  دش  یم  بوسحم  حضاو  حیضوت  هک  دوب  نیا  ببس  هب  دادن  هیواعم  هب 

: دیوگ یم  ، تسا رکذ  هتسیاش  هک  دراد  یبلاج  تاریبعت  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

يزیگنا و هنتف  یـشکرس و  ببـس  هب  دـندش  دوخ  لتق  ببـس  ناشدوخ  ریبز  هحلط و  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  هیواعم  هب  حورـشم  باوج 
ریسم رد  اهنآ  رگا  ؛ تعیب نتسکش 

.تسا رده  شنوخ  دوش  هتشک  قح  هب  سک  ره  دندنام و  یم  ملاس  دنتفرگ  یم  رارق  حیحص 

دریگ و یم  مه  ار  گرزب  صخش  ناماد  ، بیع یهاگ  یلو  تسین  کش  ياج  دندوب  مالسا  خویـش  زا  اهنآ  هکنیا  اما  : دیازفا یم  سپس 
یم نینچ  زین  ام  دنتفر و  ایند  زا  دـنداد  ماجنا  لمج  گنج  رد  هچنآ  زا  تمادـن  لاح  اب  دـندرک و  هبوت  اهنآ  هک  دـندقتعم  ام  باحـصا 

تعاطا و دروم  رد  یـسک  اب  دنوادخ  اریز  دـندوب  هراچیب  دـندوب ، هدرکن  هبوت  رگا  دنتـشهب و  لها  هبوت  ساسا  رب  اهنآ  نیاربانب  ، مییوگ
طورـشم هدـعو  نیا  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  تشهب  هدـعو  دـندوب و  هرـشبم  هرـشع  ءزج  اـهنآ  هکنیا  اـما  درادـن ؛ یـصاخ  یتسود  اوقت 

هتخاسن نشور  دیدحلا  یبا  نبا  یلو   ) تسا ققحم  روبزم  هدعو  دندرک  هبوت  اهنآ  هک  دوش  تباث  رگا  تبقاع و  نسح  هب  طورـشم  ؛ دوب
.)!؟ دشخبب ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  ، رافغتسا کی  اب  سپس  دوش و  رفن  رازه  هدفه  نوخ  نتخیر  ببس  ناسنا  دوش  یم  ایآ  هک 

رگا اریز  ، دومن راتفرگ  تشونرـس  نیا  هب  ار  شدوخ  وا  هکلب  ، درکن دیعبت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هشیاع  دروم  رد  اما  : دیازفا یم  سپس 
رب هفاضا.دـش  یمن  رادـقم  یب  راوـخ و  ناـیفوک  بارعا و  ناـیم  رد  تسا ) هداد  روتـسد  نآرق  هک  هنوـگ  نآ   ) دوـب هتـسشن  شلزنم  رد 

هدرک رمع  اب  ار  يراتفر  نینچ  هشیاع  رگا  درک و  مارتحا  ًالماک  تشاد و  یمارگ  ار  وا  گنج  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ، نیا
یلو ؛ درک یم  هعطق  هعطق  تشک و  یم  ار  وا  تفاـی  یم  تسد  وا  هب  رمع  دوـب و  هدـش  يزیگنا  هنتف  ینکفا و  فـالتخا  بکترم  دوـب و 

 { ،ج 17،ص 254 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .دوب یصاخ  يراوگرزب  ملح و  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع 

هـشیاع : دیوگ یم  هغالبلا ) جهن  رداصم  باتک  بحاص  « ) بیطخ ءارهزلا  دبع  دیـس  » لقن هب  انب  « هوفـص یکز  دمحا  » هکنیا هّجوت  نایاش 
یلع یلو  ؛ تخاس مهارف  دوخ  يارب  ار  تالکشم  نآ  دمآ و  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  هرصب  يوس  هب  درک ؛ هراوآ  ار  دوخ  شدوخ 
تقد اـب  نزب و  يا  همیخ  : تفگ رکب  یبا  نب  دـمحم  هشیاـع  ردارب  هـب  دـندش  یـشالتم  هشیاـع  نارادـفرط  هـک  یماـگنه  مالـسلا  هـیلع 

: داد یهاوگ  درک و  نینچ  دمحم.هدیسرن  وا  هب  یتحارج  تسا و  ملاس  ًالماک  نیبب  نک  یسراو  اجنآ  رد  ار  ترهاوخ 
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هشوت داز و  بکرم و  زا  هچنآ  دننادرگ و  زاب  هنیدم  هب  مامت  مارتحا  اب  ار  وا  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس.درادن  یلکـشم  هشیاع 
جهن رداصم  ( . 1  } .دننک یهارمه  هنیدم  ات  ار  وا  هک  داد  روتـسد  ار  هرـصب  هدش  هتخانـش  نانز  زا  رفن  لهچ  دنتـسرفب و  وا  اب  دوب  مزال 

 { تسا هدرک  لقن  ار  انعم  نیمه  هیبش  رد ج 3،ص 547  دوخ  خیرات  رد  زین  يربط  ،ج 3،ص 456. هغالبلا

ات هشیاع  هک  دوب  یفاک  داد  ماجنا  يراک  فالخ  همه  نآ  ربارب  رد  هشیاع  هب  تبـسن  ترـضح  هک  یمارتحا  ّتبحم و  نیا  ام  هدـیقع  هب 
.داد همادا  شتفلاخم  هب  نانچمه  درکن و  یسانش  قح  وا  : دیوگ یم  خیرات  یلو  دنادب ؛ ماما  نویدم  ار  دوخ  رمع  رخآ 

هب يا و  هدرک  اهر  ار  ربماـیپ  رهـش  ، هنیدـم ارچ  هک  دوب  نیا  دوب  هتفرگ  ترـضح  نآ  هب  دوخ  هماـن  رد  هیواـعم  هک  ییاـهداریا  هلمج  زا 
.تسین یتسرد  راک  ندش  لقتنم  یناکم  نینچ  هب  ندرک و  اهر  ار  تمظع  نآ  اب  ییاج  ؛ يدمآ هرصب  هفوک و 

ددرگ و طلـسم  قارع  ماش و  ماـمت  رب  وا  قیرط ، دـُعب  تلع  هب  دـنامب و  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  هیواـعم  تین  نیقی  هب 
.دز مه  رب  ار  وا  موش  ياه  هشقن  هفوک  هب  ماما  ندمآ 

قارع غارس  هب  ؛» هحلط » يارب وت  زا  دعب  متفرگ و  تعیب  وت  يارب  ماش  رد  نم  هک  دوب  هتـشون  « ریبز » هب البق  هیواعم  هکنآ  نخـس  نیا  دهاش 
،ج 5،ص 211 یسدقَم خیراتلا  ءدبلا و  ( . 2  } .تسامـش رایتخا  رد  ماش  قارع و  مامت  تروص  نیا  رد  دینک  فرـصت  ار  اجنآ  دیورب و 

{

هدـمآ ربمغیپ  ثیدـح  رد  :» تفگ درب و  راـک  هب  اـجنیا  رد  ار  یتشز  ریبعت  هکلب  ، درکن هدنـسب  دوب  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  هب  هیواـعم 
جراخ هنیدم  زا  سک  ره  : تسا

هشیاع ریبز و  ، هحلط نینچمه  دوش و  یم  لماش  ار  هیواعم  دوخ  سک  ره  زا  لبق  ثیدح  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  « تسا هدولآ  ثیبخ و  دوش 
ناملـس و ، رذوبا نوچمه  ربمغیپ  باحـصا  ناحلاص  ناگرزب و  زا  یـضعب  نیا  رب  هفاضا.دیزرو  یم  قشع  اهنآ  هب  تبـسن  هیواعم  هک  ار 

.دنتسب ورف  ناهج  زا  مشچ  کیدزن  رود و  ياهرهش  رد  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  اهنآ  ریغ  دوعسم و  نبا 

هنتف شتآ  ندرک  شوماـخ  يارب  هک  تسا  نیا  ماـما  هفیظو  اـما  ؛ تسا یتاـکرب  ياراد  هّللا  لوـسر  ربـق  اـب  ترواـجم  هک  تسا  تسرد 
.دراذگب مدق  درک  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  ناوت  یم  رتهب  هک  یقطانم  هب  دشوپب و  مشچ  ینارون  ربق  نآ  ترواجم  زا  یهاگ 

نآ زا  رت  حضاو  هلأسم  اریز  ، درادن وت  هب  یطابترا  رما  نیا  هک  دومرف  تعانق  هتکن  نیا  هب  اهنت  هیواعم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو 
.دشاب هتشاد  لیصفت  حرش و  هب  زاین  هک  دوب 

هک تسا  نیا  زا  هیانک  « تسین وت  رب  يزیچ  يدوب و  بیاغ  نآ  زا  وت  هک  تسا  يرما  نیا  َْکیَلَع ؛ اَلَف  ُْهنَع  َْتبِغ  ٌْرمَأ  َِکلَذ   » هب ماما  ریبعت 
«. فوقوم یلوضف  :» مییوگ یم  هنایماع  تاریبعت  رد  یسراف  رد  هاگ  هک  درادن  وت  هب  یطبر 

هک يا  هتفگ  زین  و  :» دیامرف یم  دهد و  یم  خساپ  دوب  هطسفس  هطلاغم و  اب  مأوت  يدیدهت  هک  هیواعم  دیدهت  زا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
نب دـیزی   ) تردارب هک  يزور  نآ  زا  ترجه  راصنا ) رجاهم و  مادـک   ) تفاتـش یهاوخ  نم  هلباقم  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  اـب 
َمْوَی ُهَرْجِْهلا  ِتَعَطَْقنا  ِدَـق  ،َو  ِراَْصنَْألا َنیِرِجاَهُْملا َو  ِیف  يِِرئاَز  َکَّنَأ  َتْرَکَذ  َو  ( ؛» تفای نایاپ  دـش  ریـسا  هکم ) حـتف  زور  رد  نایفـس  یبا 
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( . َكوُخَأ َرِسُأ 

ات هک  ییاه  نامه  ، دندوب برع  تیلهاج  نارود  ناگدـنامزاب  زا  یعمج  وا  دوخ  یتح  وا و  کیدزن  نارای  هیواعم و  نایفارطا  میناد  یم 
اهنآ يدازآ  نامرف  مرکا  ربمغیپ  دندرک و  نامیا  راهظا  تسکش  مه  رد  اه  تمواقم  همه  هک  یماگنه  ، دندومن تمواقم  هکم  حتف  زور 

.دندش هدیمان  « ءاقَلُط » تهج نیمه  هب  دومرف و  رداص  ار 

نامیا هکم  حتف  زا  شیپ  هک  دندوب  يدارفا  نارجاهم  میناد  یم  رگید  ییوس  زا 

دـش حتف  هکم  هک  یماگنه  یلو  ، دندرک تیامح  اهنآ  زا  هک  دندوب  یناسک  راصنا  دندش و  قحلم  هنیدم  رد  مرکا  ربمغیپ  هب  دندروآ و 
َال : » دومرف مرکا  ربـمغیپ  ور  نیا  زا  ، تشادـن یموـهفم  ترجه  رگید  تفرگ  رارق  ربـمغیپ  راـیتخا  رد  هچراـپکی  زاـجح  زا  هقطنم  نآ  و 

لوصا ) .تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  ثیدح  نیا  ( . 1 « . } ِْحتَْفلا َدَْعب  َهَرْجِه 
تسا هدمآ  ،ج 3،ص 210  يراخب حیحص  ،ج 2،ص 720 و  باعیتسا باتک  رد  زین  ّتنس  لها  بتک  رد  و  ،ج 5،ص،443،ح 5 ) یفاک

{

ربارب رد  تمواقم  رب  میمصت  هکم  زا  يا  هشوگ  رد  یتعامج  و  نایفـسوبا » نب  دیزی  » مان هب  هیواعم  ردارب  هکم  حتف  زور  رد  هکنیا  بلاج 
.دنتفرگ مالسا  رکشل 

.دوب اقَلُط  ءزج  زین  هیواعم  دوخ.دش  ریسا  هیواعم  ردارب  تسکش و  مه  رد  ار  اهنآ  داتسرف و  ار  یهورگ  ربمایپ 

ارهاظ ار  مالسا  دیسر و  ترضح  تمدخ  هب  ربمغیپ  يومع  سابع  هارمه  يریسا  دننامه  هکم  حتف  زور  رد  زین  نایفـسوبا  نیا  رب  نوزفا 
هب هـک  تــسا  تــسد  رد  هغــالبلا  جــهن  زا  هــک  يرگید  هخــسن  اــب  عوــضوم  نیا.تخاــس  دازآ  ــالمع  ار  وا  ربماــیپ  تفریذــپ و 

ار هخـسن  نیا  ص 260  ،ج 4، دوخ هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتـشوش  هماـّلع  ( . 2  } .تسا راگزاس  هدـمآ  « َكُوبأ » هژاو « َكوُخأ » ياـج
 { تسا هداد  حیجرت 

یتـسرپ تب  رفک و  نارود  ياـیاقب  اـهنآ  هکلب  وا  ناـیفارطا  هن  دـندوب و  نارجاـهم  ءزج  شردارب  ردـپ و  هـن  هیواـعم و  هـن  لاـح  ره  هـب 
.دندش یم  هدهاشم  راصنا  نارجاهم و  زا  یمیظع  هورگ  مالسلا  هیلع  یلع  درگادرگ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندش  یم  بوسحم 

هک دندوب  رفن  ود  طقف  راصنا  زا  دوبن و  نارجاهم  زا  یسک  هیواعم  فارطا  رد  هک  دسیون  یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم 
زا رفن  دصتـشه  راصنا و  زا  رفن  دـصهن  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هک  یلاح  رد  دوب  هدـناشک  هیواعم  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  ، اـیند رد  عمط 

یلو  ) داد یم  لیکشت  دندیگنج  ادخ  لوسر  اب  نایفـسوبا  هارمه  هک  یناقفانم  زا  یهورگ  هّیما و  ینب  ار  هیواعم  رکـشل  ؛ دندوب نارجاهم 
كرابم دوجو  همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  ، تسین بجعت  ياج  نیا  و  دـندوب ) مالـسا  نیتسار  نادـهاجم  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا 

،ج 4،ص هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1  } .دوب مالسا ) کی  هرامش  نمشد   ) نایفسوبا شردپ  همادا  هیواعم  هک  یلاح  رد  دوب  مرکا  ربمغیپ 
{161

هگن تسد  یمک )  ) يراد باتـش  تاقالم  ییوراـیور و  نیا  رد  رگا  لاـح  نیا  اـب  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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رادید هب  وت  رگا  مریگب و  ماقتنا  وت  زا  ات  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  دنوادخ  هک  ارچ  ، تسا رتراوازـس  میآ  وت  رادید  هب  نم  رگا  اریز  ، راد
: هتفگ دسا  ینب  رعاش  هک  تسا  نانچ  دش و ) یهاوخ  ور  هبور  يا  هدنبوک  میظع  يورین  اب   ) ییآ نم 

.دبوک یم  مه  رد  شیاه  هزیرگنس  اب  اهگنس  هتخت  اه و  یبیشارس  نایم  رد  ار  نانآ  هک  دنباتش  یم  یناتسبات  دابدنت  لابقتسا  هب  اهنآ 

نم دزن  زونه  مدز  ردـب ) گنج  نایم  رد   ) دربن نادـیم  کی  رد  تردارب  ییاد و  دـج و  رکیپ  رب  نآ  اب  هک  يریـشمش  ناـمه  نادـب )  ) و
نیارباـنب ، تـسا شخب  تـحار  مارآ و  یگدـنز  ياـنعم  هـب  « هیهاـفر » هـشیر زا  « ِهفْرَتْـسا ( .» 2  } ِْهفْرَتْساَـف ٌلَـجَع  ِهـِیف  َناَـک  ْنِإَـف  ( ؛» تـسا

! َْکنِم ِهَمْقِّنِلل  َْکَیلِإ  ِینَثََعب  اَمَّنِإ  ُهّللا  َنوُکَی  ْنَأ  ٌریِدَـج  َِکلَذَـف  َكْرُزَأ  ْنِإ  یِّنِإَف  شاب ،}  هدوسآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  « ِهفْرَتْسا » هلمج
: ٍدَسَأ ِیَنب  وُخَأ  َلاَق  اَمَکَف  ِینْرُزَت  ْنِإَو 

دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  اه  هزیرگنس  هک  تسا  يداب  نافوط و  يانعم  هب  « بِصاح ( .» 3  } ٍبِصاَِحب ْمُُهبِرْضَت  ِْفیَّصلا  َحاَیِر  َنِیِلبْقَتْسُم 
(4  } ٍراَوــْغَأ َنـَْیب   { تـسا هدــش  هــتفرگ  هزیرگنــس  ياــنعم  هــب  « ءابــصح » زا لــصا  رد  دــبوک و  یم  ییاــج  رب  مــه  رــس  تــشپ  و 

 { تسا گنس  هتخت  يانعم  هب  « دوُْملُج ( .» 5  } ِدوُْملُج َو   { تسا يزیچ  رعق  یبیشارس و  يانعم  هب  « روف » نزو رب  « روغ » عمج « راوْغأ .»

يانعم هب  « ضاضعا هدـش و« هتفرگ  ندـیزگ  يانعم  هب  « ّضع »و« ضاضعا » هشیر زا  « ُتْضَـضْعأ ( .» 6  } ُُهتْـضَضْعَأ يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِدـْنِع  َو 
( . دِحاَو ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأ  َِکلاَخ َو  َكِّدَِجب َو   { تسا ریشمش  تابرض  هب  هراشا  اجنیا  رد  تسا و  ندرک  راداو  ندیزگ  هب  ار  يزیچ 

هـس ردب  گنج  نادیم  کی  رد  اهنت  ؛ يا هدید  اه  گنج  نادیم  رد  ار  یلع  هک  وت  ؛ راد رب  یلاخوت  ياهدـیدهت  زا  تسد  هکنیا  هب  هراشا 
نب هـبطق   » تدــج ؛ دــنداتفا كاـخ  رب  وا  تابرــض  اـب  دــندوب  مالــسا  نانمــشد  ناکرــشم و  فوفــص  رد  هـک  وـت  ناـکیدزن  زا  رفن 

تـشحو هب  اهدـیدهت  هنوـگ  نیا  اـب  ناوـت  یمن  ار  یگنج  درم  نینچ  «. نایفـس یبا  نب  هلظنح  » تردارب »و  هبتع نب  دـیلو  » تـیئاد «، هـعیبر
رگا هک  داد  ناشن  نایماش  هب  - ناورهن لمج و  نادیم  رب  نوزفا  - نیفـص نادـیم  رد  ار  شنارای  دوخ و  تعاجـش  المع  ماما  تخادـنا و 

.دوب هتفای  نایاپ  ماما  عفن  هب  لماک  روط  هب  گنج  دوبن  هفوک  هدروخ  بیرف  مدرم  زا  یعمج  یحول  هداس  صاع و  ورمع  هلیح 

مود شخب 

همان نتم 

ََکل َال  َکیَلَع  ٍءوُس  َعَلطَم  َکَعَلطَأ  ًامّلُـس  َتِیقَر  َّکنِإ  ََکل  َلاَُقی  نَأ  َیلوَألا  ِلقَعلا َو  ُبِراَقُملا  ِبلَقلا  ُفَلغَألا  ُتِملَع  اَم  ِهّللا  َّکنِإ َو  َو 
اَم ٌبیِرَق  َِکلِعف َو  نِم  ََکلوَق  َدَعبَأ  اَمَف  ِِهنِدعَم  ِیف  َال  ِِهلهَأ َو  نِم  َتَسل  ًارمَأ  َتبَلَط  َِکتَِمئاَس َو  َریَغ  َتیَعَر  َِکّتلاَض َو  َریَغ  َتدَشَن  َّکنَِأل 

اوُعَفدَی َمل  َتِملَع  ُثیَح  مُهَعِراَصَم  اوُعِرُـصَف  ٍدّمَحُِمب ص  ِدوُحُجلا  یَلَع  ِلِطاَبلا  ّیَنَمت  ُهَواَقّـشلا َو  ُمُهتَلَمَح  ٍلاَوخَأ  ٍماَمعَأ َو  نِم  َتهَبـشَأ 
ِهِیف َلَخَد  اَمِیف  لُخداَف  َناَمثُع  ِهَلَتَق  ِیف  َترَثکَأ  دَـق  یَنیَوُهلا َو  اَهِـشاَُمت  َمل  یَغَولا َو  اَهنِم  اَلَخ  اَم  ٍفُویُـس  ِعقَِوب  ًامیِرَح  اوُعَنمَی  َمل  ًامیِظَع َو 
ِلّوَأ ِیف  ِنَبّللا  ِنَع    ّ ِیّبصلا ُهَعدُـخ  اَّهنِإَف  ُدـیُِرت  ِیّتلا  َکِلت  اّمَأ  َیلاَعَت َو  ِهّللا  ِباَتِک  یَلَع  مُهاّیِإ  َکلِمحَأ َو    ّ َِیلإ َموَقلا  ِمِکاَـح  ُّمث  ُساـّنلا 

ِِهلهَِأل ُماَلّسلا  ِلاَصِفلا َو 

اه همجرت 
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یتشد

دیلو وا  یئاد  و  هعیبر ، نب  هبتع  هیواعم ، ّدج   } تردارب ییاد و  ّدج و  رکیپ  رب  ردـب  گنج  رد  هک  تسا  يریـشمش  نامه  نم  دزن  رد  و 
هب .مدز  .دندش } هتشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هب  ردب  گنج  رد  هس  ره  هک  تسا  نایفـس ، یبا  نب  هلظنح  شردارب ، و  هبتع ، نب 

ار وت  هک  يا  هتفر  الاب  ینابدرن  زا  دوش  هتفگ  وت  هراب  رد  تسا  رتهب  یتسه !  کـیرات  لد  درخ و  یب  يدرم  وت  مناد  یم  دـنگوس ، ادـخ 
ریغ و  ییوج ، یم  ار  دوخ  هدـشمگ  ریغ  وت  اریز  تسا ، رابنایز  هک  هتـشادن ، وت  يارب  يدوس  اهنت  هن  و  هدـناشک ، یکانرطخ  هاـگترپ  هب 
دراد هلصاف  ترادرک  اب  وت  راتفگ  ردقچ  تسین ، وت  نأش  رد  و  هدوبن ، نآ  راوازس  هک  یهاوخ  یم  ار  یبصنم  .ینارچ  یم  ار  دوخ  هّلگ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّوبن  راکنا  هب  ار  اهنآ  لطاب  يوزرآ  تواقـش و  يراد ! تهابـش  ترفاک  ياه  ییاد  اهومع و  هب  ردقچ  ! 
راوازـس هک  هنوگنآ  هن  و  دننک ، عافد  دنتـسناوت  گرم  ربارب  رد  هن  دـندیتلغ ، دوخ  ياهروگ  رد  یناد  یم  هکنانچ  و  تشاد ، او  مّلـس  و 

رد یتسـس  و  ناوارف ، گنج  نادـیم  رد  اهریـشمش  هک  دـندرک ، ظفح  ار  دوخ  اهریـشمش  مخز  ربارب  رد  هن  و  تیامح ، یمیرح  زا  دوب 
رد سپس  نک ، تعیب  نم  اب  ناناملـسم  رگید  نوچ  ادتبا  يدز ، فرح  ناوارف  نامثع  ناگدنـشک  هراب  رد  وت  تسین .  هتـسیاش  نآ  ربارب 

نانچ یهاوخ ، یم  وت  هک  ار  هچنآ  اّما  مراداو ، نآرق  تاروتـسد  نتفریذـپ  هب  ار  ناناملـسم  امـش و  هک  بلطب ، يرواد  نم  زا  نانآ  هراب 
 . دنمالس راوازس  هک  نانآ  رب  مالس  دنبیرفب ، ار  وا  ریش ، زا  كدوک  نتفرگ  ماگنه  هب  هک  تسا 

يدیهش

هک يا  هدش  رتدنلب  ینابدرن  رب  دنیوگب  ار  وت  تسا  رتهب  و  هابت ،  يدرخ  يراد و  هاگآان  یلد  متـسناد  هکنانچ  دنگوس - ادـخ  هب  وت - و 
يدنفـسوگ تسین و  وت  زا  هک  ییوج  یم  ار  يا  هدشمگ  وت  هچ  .دوس  هن  تسا  نایز  ار  وت  نآ  دومن و  دب  تسا  هدنایامن  وت  هب  يرظنم 

تـسا رود  هچ  .یناـک  نآ  زا  يرهوـگ  هن  ینآ و  روـخ  رد  هـن  هـک  یهاوـخ  یم  ار  یبـصنم  .تـسا  يرگید  کـلم  هـک  ینارچ  یم  ار 
راکنا هب  اـت  تشاذـگناو  ار  ناـنآ  لـطاب  يوزرآ  دـب و  تخب  هک  یناـم ، یم  تیاـه  ییاد  اـهومع و  هب  کـین  هچ  رادرک  زا  تراـتفگ 
دندرک دوخ  زا  یعافد  هن  .دـنداتفا  دوخ  ياج  تکاله  رد  یناد  یم  هکنانچ  و  تشاداو ، ناش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم يربمایپ 
یتسـس هن  رازراک و  نادیم  تسین  یهت  نآ  زا  هک  ییاهریـشمش  ربارب  .دیاش  هک  ناسنآ  دندرک  تیامح  ار  یمیرح  هن  و  دـیاب ، هکنانچ 
يرواد سپس  راد ، لوبق  دنا  هتفریذپ  مدرم  ار  هچنآ  تسخن - سپ - يدنار  نخس  نامثع  ناگدنشک  هراب  رد  ناوارف  .رادیدپ و  نآ  رد 
ماـجنا هب  ناـت  هراـب  رد  ارنآ  مکح  و  منادرگ - مزلم  یلاـعت  يادـخ  باـتک  نتفریذـپ - هب - ار  ناـنآ  وـت و  اـت  راذـگاو ، نم  هب  ار  ناـنآ 

نانآ هب  مالس  .دنریگ و  زاب  ریـش  زا  ار  وا  دنهاوخ  هک  هاگ  نآ  دنبیرفب  ار  یکدوک  هک  تسا  نانچ  یهاوخ  یم  هک  نیا  اما  و  مناسر ،-
.دنمالس روخ  رد  هک 

یلیبدرا

راوازس نادان و  لقع و  مک  هلطاب  تاهبش  فالخ و  فالغب  یلد  هدیـشوپ  هک  ما  هتـسناد  نم  نید  هچنآ  هک  ادخب  وت  هک  یتسردب  سپ 
هن وت  رب  دوش  عقاو  هک  يدـب  ندـمآرب  ياـجب  ار  وت  دـنادرگ  رد  هدـید  هک  یناـبدرن  هتفر  ـالاب  وت  هکنآ  ار  وت  رم  دوش  هتفگ  هک  تسنآ 

يراک هدرک  بلط  ار و  دوخ  هدرک  ارچ  ریغ  هدینارچ  ار و  دوخ  هدـش  مک  ریغ  هدرک  بلط  هک  اریز  دـشاب  وت  يارب  هک  ياهتعفنم  يارب 
تـسکیدزن وت و  رادرک  زا  وت  راتفگ  تسا  رود  هچ  سپ  تسفالخ  بلط  هک  راـک  نآ  ناـک  رد  یلخاد  هن  نآ و  لـها  زا  یتسین  هک  ار 
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دندش هتخادنا  سپ  دّمحمب  ندرک  راکنا  رب  لطاب  يوزرآ  يورخا و  یتخبدـب  ار  ناشیا  دـش  لماح  هک  اهلاخ  اهمعب و  وت  ندوب  دـننام 
عنم ار و  میظع  هعقاو  دـندرکن  عفد  نارین  باذـعب  اـبقع  رد  ردـب و  زور  نوچ  اـیند  رد  وت  هتـسناد  هک  یئاـج  دوـخ  نداـتفا  عـضاوم  رد 

هک قیقحتب  یگتـسهآ و  یناسآ و  ناشیاب  دیـسرن  رازراک و  نآ  زا  دوبن  یلاخ  هک  اهریـشمش  ندـش  عقاوب  ار  دوخ  درگادرگ  دـندرکن 
همکاحم نآ  زا  سپ  نم  تعیب  زا  نآ  رد  نامدرم  دـنا  هدـش  لخاد  هچنآ  رد  وش  لخاد  سپ  نامثع  ناگدنـشک  باب  رد  یتفگ  رایـسب 

ات یهد  بیرف  ارم  نآب  هک  یهاوخ  یم  هک  هعدخ  نآ  اما  ادـخ و  باتک  رب  ار  ناشیا  ار و  وت  منک  لمح  ات  نم  يوسب  هورگ  نآ  اب  نک 
ریش زا  وا  نتفرگ  زاب  لوا  زا  تسکدوک  نداد  بیرف  نآ  هک  یتسردب  ماش  لها  رب  منک  وت  تموکح  تیبثت 

یتیآ

.كدنا يدرخ  يراد و  هتسب  ورف  یلد  متفایرد  هکنانچ  وت  دنگوس ، ادخ  هب 

ناـیز هب  ینیب  هچ  ره  ینیب و  یم  دـنیاشوخان  يا  هرظنم  زارف  نآ  زا  يا و  هتفر  ارف  یماـبدرن  زا  هک  دـنیوگب  وـت  هراـبرد  تـسا  هتـسیاش 
.تسا يرگید  نآ  زا  هک  ینارچ  یم  ار  يروتس  تسین و  وت  نآ  زا  هک  یتسه  يا  هدشمگ  بلط  رد  اریز  .وت  دوس  هب  هن  تسوت 

اهومع و اب  يدننامه  هچ  .ترادرک  زا  وت  راتفگ  تسا  رود  هچ  .یتسه  نآ  ندـعم  زا  هن  یتسین و  نآ  راوازـس  هک  یبلط  یم  ار  یماقم 
هکنانچ دننک و  راکنا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تلاسر  هک  تشاداو  ناشلطاب  ياهوزرآ  ناشتواقـش و  ار  اهنآ  هک  تیاهییاد ،
نادرم ربارب ، رد  اریز  دنیامن ، عافد  دوخ  میرح  زا  ای  دننک  عفد  ار  یمیظع  هثداح  چیه  دنتـسناوتن  .دـنداتفا  تکاله  هطرو  رد  یناد  یم 

.دندومن یمن  یتسس  مزر  رد  دندوب و  هدرک  رپ  ار  دربن  نادیم  هک  دندوب  ینز  ریشمش 

نانآ اب  سپـس ، .دـنا  هدرک  مدرم  رگید  هک  ینک  نامه  نم  اب  تعیب  رد  دـیاب  تسخن  .ییوگ  یم  نخـس  ناوارف  نامثع  نالتاق  هراـبرد 
ییوگ و یم  نونکا  هچنآ  اما  .مزاس  مزلم  دـنک ، مکح  یلاعت  يادـخ  باتک  هچ  ره  هب  ار  ناشیا  ار و  وت  ات  ینیـشن  يرواد  هب  نم  شیپ 

.دشاب نآ  هتسیاش  هک  یسک  رب  مالس  .شنتفرگ و  زاب  ریش  زا  زاغآ  رد  ریش  زا  تسا  كدوک  نتفیرف  یهاوخ ، یم 

نایراصنا

دوش هتفگ  وت  هراب  رد  تسا  هتـسیاش   ، تسا صقان  كدنا و  تلقع  ،و  هدیـشوپ یهارمگ  فالغ  تلد  رب  متـسناد  هکنانچ  مسق  ادخ  هب 
هک یتساوخ  ار  يزیچ  هک  ارچ  ، وت دوس  هن  تسوت  ناـیز  هب  هک  هتخاـس  فرـشم  يدـب  ياـج  رب  ار  وت  هک  يا  هتفر  ـالاب  یناـبدرن  رب  هک 

رارق شندعم  رد  هن  یتسه و  شلها  هن  هک  یتساوخ  ار  يرما  و  یـشاب ، یمن  شکلام  هک  يدنارچ  ار  يدنپـسوگ  ،و  تسین وت  هدشمگ 
هب ار  نانآ  لطاب  ياهوزرآ  تواقـش و  هک  يدش  تیاه  ییاد  اهومع و  هیبش  دوز  هچ   ، تسا رود  تلمع  زا  تراتفگ  هزادنا  هچ  ، يراد

هثداح زا  هن  ، دـنداتفا رد  نوخ  كاخ و  هب  ات  دـندیگنج  وا  اب  یناد  یم  هک  هنوگ  نامه  تشاداو ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  راـکنا 
يراـگنا لهـس  اـب  تسین و  یلاـخ  نآ  زا  دربـن  نادـیم  هک  ییاهریـشمش  ربارب  رد  ار  یمیرح  هن  و  دـندرک ، عاـفد  دوخ  عفن  هب  یمیظع 

 . دندومن تیامح  درادن  يراگزاس 

همکاحم هب  نم  دزن  ار  نانآ  سپـس  نک ، تعاطا  نم  زا  نارگید  دـننام  ایب  ، یتفگ نخـس  هزادـنا  زا  داـیز  ناـمثع  ناگدنـشک  هراـب  رد 
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.منک يرواد  ادخ  باتک  هب  ناشیا  وت و  نیب  ات  ، ناشک

 . شلها رب  مالس.تسا  ریش  زا  وا  نتفرگ  زاب  يادتبا  رد  لفط  ندز  لوگ  دننام  هب  یهاوخ  یم  وت  هچنآ  یلو 

حورش

يدنوار

وهف افالغ  یشغا  امناک  فلغا : بلق  .هیف و  کلقع  لمعتـست  و ال  یمالک ، ربدت  نع  ءاشغ  یف  کبلق  یف  نا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  مث 
يا ءارلا  رـسکب  براقم  یـش ء  و  لمعتـسی ، ام ال  دارملاف  براقملاب  فصو  اذا  لقعلا  .فلغ و  انبولق  اولاق  یلاعت و  لاق  ائیـش ، یعی  ـال 

ام نوکی  نا  نسحالا  و  یملع ، يا  هیردصم  ام  نوکی  نا  زوجی  تملع  ام  هلوق  .اصیخر و  ناک  اذا  اذک  و  يدرلا ء ، دیجلا و  نیب  طسو 
نم تعنل  نیعـضوملا  یف  تعقو  اذـهلف  لقعی ، امل ال  عقی  ام  .مکل و  بلاط  ام  اوحکناـف  یلاـعت  هلوقک  تملع  نم  لـقی  مل  و  هلوصوم ،
ریغ تیعر  .همامالا و  هبلط  نامثع و  مدـب  هتبلاطم  یلا  ءاـمیا  وه  و  کـنم ، عضی  مل  اـم  تبلط  يا  کـتلاض  ریغ  تدـشن  هلوق  .لـقعی و 
نم تهبشا  ام  بیرق  کلعف و  نم  کلوق  دعبا  امف  هلوق  .یعرت و  هیـشاملا  همئاسلا : .کل و  تسیل  همئاسل  ایعار  ترـص  يا  کتمئاس ،

لوقت يا  راـفکلا ، هلاوخا  هماـمعا و  هقیرط  یلا  هعوـجر  برقل  و  هلعف ، نم  هلوـق  دـعبل  نیرماـب ، هیواـعم  نم  بجعت  لاوـخا : ماـمعا و 
يذلا یـشلا ء  اذه  بیرق  و  لاق : مث  .لوقلا  كاذ  لعفلا و  اذه  نیب  ام  دعب  ایف  نیملـسملا ، لاعفا  نم  سیل  کلعف  ملـسم و  ینا  ناسللاب 

ظفل یلع  تمـض  ام  هدلاو  تملع  دق  .هسامحلا  تیبک  هفرعم  اوناک  ملعا و  هنال  هرکنلا ، ظفل  یلع  مهرکذ  لاوخا  مامعا و  نم  هتهبـشا 
تعن امیظع  اوعفدی  مل  و  هیلع ، فطع  مهعراصم  اوعرصف  هلوق  .لاوخا و  مامعا و  هفص  هواقـشلا  هواقـشلا : مهتلمح  .معا و  هنال  هرکنلا 

الخ ام  و  امیظع ، اوعفدی  ملب  قلعتی  نا  زوجی  و  اوعرـصف ، هلوقب  قلعتی  فویـس  عقوب  و  هواقـشلا ، یلع  فطع  لطابلا  ینمت  و  اضیا ، مهل 
ناک امنا  لهس و  رما  فویسلا  کلت  عم  نکی  مل  يا  زاجم ، ینموهلا  اهشامت  مل  و  اهنم ، بورحلا  لخت  مل  يا  فویس ، هفص  اغولا  اهنم 

نامثع هلتق  یف  ترثکا  دـق  هلوق و  .مکلاحلا و  يا  همـصاخملا  همکاحملا ، .ءابطخلا و  ءانبجلا و  ءافعـضلا و  فویـس  تسیلف  لتقلا ، اهب 
ترج یتلا  هدـعاقلا  یلع  هیف  اولخد  امیف  لخدا  نیملـسملا و  عیمج  ینعیاب  امک  ینعی  ابف  هولتق ، نیذـلا  ءـالوه  یف  مـالکلا  ترثکا  يا 

.هللا و باتک  یلع  مکنیب  مکحال  ینا  نیلتاقلا ، ءالوه  مصاخ  مث  یلبق  نم  رمالاب  اوماق  نیذلا  عم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب 
هکرتی نا  مالسلا  هیلع  یلع  یلا  بلطی  ناک  هیواعم  ناف  ینم ، اهدیرت  یتلا  هلـصخلا  کلت  يا  دیرت  یتلا  کلت  اما  هلوق و  اما  هلوق و  اما 

اذا یبصلا  عدخی  ام  لثم  هنم  هعدـخ  ناک  کلذ  نا  لوقی : مالـسلا ، هیلع  ایلع  عیابی  وه  مث  هلبق  نم  نامثع و  هالو  امک  ماشلا  یلع  ایلاو 
.نبللا نع  هب  بعلی  لکوی و  امم  یشب ء  للعی  مطف و 

يردیک

اذـه مهرفکب و  اهیلع  هللا  عبط  لب  لاق  مث  فلغ ، انبولق  اولاق  و  لاق : ثیح  رافکلا  نع  یلاعت  هللا  یکح  ام  ینعی  بلقلا : فلغـالا  کـنا 
هبـشملا مکح  هب  بطاخملا  مکح  نا  یلع  رهاب ، ناهرب  رهاظ و  لیلد  یلاعت ، هللااب  فلحلاب  هایا  هتنراقم  عم  ربکالا  قیدـصلا  نم  هیبشتلا 

نظ نعال  قداص ، نیقی  و  همات ، هفرعم  نع  ردص  امنا  فلحلا  و  مکحلا ، اذه  یما  تملع  امیف  هلوقب : هفلح  دعب  کلذ  دـیا  دـق  و  مهب ،
الف قحلا  عامتـسا  نع  وبنی  هیلع و  دری  اـم  ربدـت  نع  هعنمی  فـالغ  یف  هناـک  بلقلا  نا  بلقلا  فلغ  لا  ینعم  .بیغب  مجر  نیمخت و  و 

تیدصت يا  کتلاض : ریغ  تدشن  .ردق  هل و ال  مظع  انیه ال  الهـس  ناک  اذا  رـسکلاب  براقم  رما  اذه  لاقی  لقعلا ، براقملا  ائیـش  یعی 
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نم تهبـشا  ام  بیرق  .هرعبلا و  هردـلل و  هرجلل و  هرجملل و  ام  و  نامثع ، مد  هبلاطم  و  هرامالا ، هفـالخلا و  نم  هلها  نم  تسل  اـم  بلطل 
: فویس عقوب  .مدقم  هربخ  بیرق  ادتبم و  ردصملا  ردصملا و  مکح  یف  هدعب  ام  عم  ام  هیبشتلا و  نم  قبـس  امب  حیرـصت  لاوخا  مامعا و 

اهـشامت مل  .اهب و  براضی  ابئاد  لب  فویـسلا  هذه  نم  برحلا ، لخی  مل  يا  یغولا : اهنم  الخ  ام  .اوعفدی  ملب  وا  اوعرـصف  هلوقب : قلعتی 
لخداف .مهیف  ثیدحلا  تلوط  يا  نامثع : هلتق  یف  ترثکا  دـق  .لتاقی و  امئاد و  اهب  لتقی  لب  هلوهـسلا  نیللا و  اهبحاصت  مل  يا  انیوهلا :
کعدا نا  ینم  هبلطت  یتلا  هلـصخلا  کلت  يا  ینم : بلطت  یتلا  کلت  اما  .هعباتملا و  هعاطلا و  لهال  هعاطلا  نم  هیف : سانلا  لـخد  اـمیف 

.هلعفا ام ال  کلذ  هقحتستال و  اسابل  کسبلال  کنم  عادخ  کلذ  ناف  مانالا ، یلع  امکاح  و  ماشلا ، یلع  ایلاو 

مثیم نبا 

ار فلغا  هملک ي  تسا ، هلوصوم  تلمع ، ام  تراـبع  رد  اـم  و  تسا ، دـیدهت  هب  هتخیمآ  یـشنزرس  اـنیوهلا  هللا …  کـنا و  تراـبع و 
شریذپ و زا  لطاب  ياه  هدرپ  ینامسج و  ياهیگژیو  هلیسو ي  يو ، بلق  هک  تسا  نآ  هراعتـسا  لیلد  هدروآ ، هیواعم  بلق  زا  هراعتـسا 

لقع دروـم  رد  صقاـن  ماـمتان و  تفـص  .تسا و  هتفرگ  رارق  عـناوم  زا  یـششوپ  فـالغ و  رد  هک  ییوـگ  تسا ، رود  هـب  قـح  كرد 
هیواعم هب  تمالم  شنزرـس و  باب  زا  ار  يزیچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .تسا  هدیزگرب  ار  لطاب  وا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیواعم ،

و هدش ، بکترم  هیواعم  هک  تسا  هدروآ  یتلاح  يارب  هراعتسا  ار  ملسلا  هملک ي  دنیوگب ، وا  هرابرد  ات  تسا  راوازس  هک  هدومرف  مالعا 
هملک ي .تسا  هدرب  راک  هب  حیـشرت  تعنـص  نتفر ، الاب  ءاقترا و  ترابع  رکذ  اب  و  تساج ، نادب  ندیـسر  ددصرد  يو  هک  یهاگیاج 
، هندعم کنال …  ترابع : نیا  اب  دوخ ، نخس  یتسرد  تابثا  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دشاب  ناکم  مسا  الامتحا  یمیم و  ردصم  علطم 
و هدروآ ، هراعتسا  تساجنآ  رد  نداتسیا  نتـسج و  هتـسیاش ي  يو  هک  یعـضوم  يارب  ار  همیاسلا ، هلاضلا - تاملک  هدرک و  لالدتـسا 

راک هب  حیـشرت  تعنـص  باب  زا  ار  هدننارچ ) هدنیوج و   ) یعارلا دیـشنلا و  ترابع : .درادـن  یگتـسیاش  وا  ار  تفالخ  رما  ینعی  نیا  زج 
هب و  نامثع ، یهاوخنوخ  رهاظ  رد  يو  نخـس  روحم  هک  هدرک  بجعت  نیا  زا  يو ، راتفر  راـتفگ و  ناـیب  زا  سپ  ماجنارـس  .تسا  هدرب 
رد شروش  تموکح و  هب  نتفاـی  تسد  شتاـکرح ، راـتفر و  روحم  هک  یتروص  رد  تسا ، عرـش  فـالخ  در  هدرک ، اـعدا  هک  يروط 

.تسا هداد  رظن  شیاهیئاد  اهومع و  اب  وا  کیدزن  تهابش  هب  هاگنآ  .روحم  ود  نیا  نیب  تسا  هلصاف  ردق  هچ  و  تسا ، لداع  ماما  ربارب 
هلامح هیواعم ، ياهومع  نایم  زا  نادـن  متواقـش  هلمج  زا  .تسا  نآ  ربخ  بیرق  ادـتبم و  ردـصم  و  تسا ، هیردـصم  تهبـشا  ام  رد  اـم 
یکی هتـشادن ، يدایز  یئاد  ومع و  هیواعم  هک  هدروآ  هرکن  ور  نآ  زا  ار  لاوخا  مامعا و  تسا ، هبتع  نب  دیلو  شیاهیئاد  زا  و  بطحلا ،
هفرعم عمج  هک  یتروص  رد  دروآ ، هرکن  عمج  تروص  هب  ناوت  یم  ییوگازـسان ، دروم  رد  زاجم ، روط  هب  هغلابم ، يارب  زین  ار  ات  ود  و 
لاوخا تفص  رج ، عضوم  رد  مهتلمح ، هلمج ي : .تسا و  هدومن  هبـش ، هجو  هب  هراشا  انیوهلا  مهتلمح …  ترابع : رد  .تسین و  نینچ 

لیلد هب  نانآ - و  تسا ، یعطق  ملسم و  اهنآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  یتخبدب  تواقش ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا ،
نآ هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  و  دندنارورپ ، یم  رـس  رد  هراومه  هک  یلطاب  يوزرآ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تیناقح  راکنا 
نآ يارب  هداـمآ  كرـش - نتـشاد  اـپرب  توبن و  رون  ندرک  شوماـخ  و  ص )  ) راـگدرورپ نتخاـس  بوـلغم  ینعی  دـندرک ، یم  فرص 
نآ دوصقم  تسا ، هراعتـسا  هاشامم  ظفل : و  فویـس ، يارب : تفـص  الخ  ام  ترابع : و  اوعرـصف ، هب  قلعتم  عقوب  هملک : .دندوب  تواقش 

، دنا هدرک  لقن  هسامم  زا  هطقن  نودب  نیس  اب  اهسامی  مل  یـضعب  و  تشادن ، هار  يدنک  یتسـس و  اهریـشمش  نآ  تبرـض  رب  هک ، تسا 
: ترابع اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هیواعم ، طسوت  نامثع  نالتاق  هبلاـطم ي  هب  مراـهچ : .دزیماـین  رد  اهنادـب  فاـصوا  نیا  زا  يزیچ  ینعی :

شاب مدرم  عمج  دراو  مه  وت  دـنا ، هدرک  تعیب  تعاطا و  هیواعم ، هک  يروطنامه  هک  تسا  نآ  شدوصقم  و  هداد ، خـساپ  لـخداف … 
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، هدوب قحرب  مکاح  زور ، نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  تسا ، مزال  یمکاح  فلاخم ، یعدم و  ود  يارب  اریز  .تسا  نشور  خساپ  یتسرد 
، دشکب ار  اهنآ  همکاحم  نودـب  وا  دـنک و  میلـست  يو  هب  ات  دـنک  هبلاطم  وا  زا  ار  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هتـشادن ، قح  هیواعم  و 
هچ دوس و  هب  هچ  دبلطب ، همکاحم  هب  ار  نارگید  ات  دنادب ، يراج  دوخ  دروم  رد  ار  وا  ماکحا  هداهن و  ماما ، نامرف  هب  رـس  دیاب  وا  هکلب 

، تسا ماش  رب  هیواعم  ییاورنامرف  هب  ماما  فارتعا  روظنم  هب  ماش ، زا  بیرف  ینعی  دـیرت  یتلا  کلت  اـما  و  تراـبع : .دـشاب  يو  ناـیز  هب 
( مالـسلا هیلع   ) ماما هک  نیا  اما  .تسا و  یـسک  ره  يارب  نآ  ندوب  هعدـخ  ینـشور  یتسـس و  كدوک ، بیرف  هب  بیرف  نآ  هبـش  هجو 

.تسا هدوبن  دورد  هتسیاش  مالسلا ) هیلع   ) ماما دزن  رد  هیواعم  هک  تسور  نآ  زا  ناگتسیاش ، رب  دورد  دومرف :

دیدحلا یبا  نبا 

 [ هکم حتف  نع  ربخلا  رکذ  ]

ملسأ ام  هلوقل ع  هیضتقی  عضوملا  نإف  هکم  حتف  یف  يزاغملا  باتک  یف  يدقاولا  هرکذ  ام  صخلم  عضوملا  اذه  یف  رکذن  نأ  بجی  و 
 . كوخأ رسأ  موی  هلوق  اهرک و  الإ  مکملسم 

هعازخ لعج  نینـس و  رـشع  هیبیدـحلا  ماع  یف  اشیرق  نداه  دـق  هللا ص  لوسر  ناک  يزاغملا  باتک  یف  يدـقاولا  رمع  نب  دـمحم  لاق 
ءامد هیلهاجلا و  یف  ثارت  هعازخ  نیب  رکب و  ینب  نیب  ناک  مهعم و  هلخاد  هنانک  نم  هانم  دـبع  نب  رکب  ینب  شیرق  تلعج  هعم و  هلخاد 
حلـص مت  املف  کلذ  فرعی  هللا ص  لوسر  ناک  هنم و  باتک  اهعم  ناک  مشاه و  نب  بلطملا  دبع  تفلاح  لبق  نم  هعازخ  تناک  دق  و 

هل ءاجه  دشنی  یلیدلا } .» ا« ( 1 یلؤدـلا {  مینز  نب  سنأ  هل  لاقی  هنانک  ینب  نم  اناسنإ  هعازخ  نم  مالغ  عمـس  سانلا  نمأ  هیبیدـحلا و 
نورواجم موقلا  همیدقلا و  مهداقحأ  اورکاذت  رشلا و  مهنیب  راثف  هتجش  مهارأف  هموق  یلإ  سنأ  جرخف  هجشف  هبرضف  هللا ص  لوسر  یف 

لاـق ال کـلذ و  هرک  نم  شیرق  نمف  هعازخ  یلع  اـشیرق  .د }  یف ا، هباوـص  و  «، فاـنم :» ب ( 2 هانم {  دـبع  نب  رکب  تدجنتـساف  هکمب 
يزعلا و دبع  نب  بطیوح  هیمأ و  نب  ناوفص  ناک  کلذ و  هرک  نم  دحأ  نایفـس  وبأ  ناک  هیلإ و  فخ  نم  مهنم  دمحم و  دهع  ضقنا 

صفح نب  زرکم 

اوبتاع اوحبصأ  املف  الجر  نیرشع  مهنم  اولتقف  مهب  اوعقوأف  الیل  هعازخ  اوتیب  ارس و  حالسلاب  لاجرلا  مهیلإ  اوسد  رکب و  ینب  ناعأ  نمم 
هعازخ نم  موق  صخـش  يرج و  امم  شیرق  نم  موق  نایفـس و  وبأ  أربت  کلذ و  یف  تبذک  ارکب و  تناعأ  اهنأ  شیرق  تدحجف  اشیرق 
دـشان ینإ  مه  هدـشنأف ال  یعازخلا  ملاـس  نب  ورمع  ماـقف  دجـسملا  یف  وه  هیلع و  اولخدـف  هللا ص  لوسرب  نیخرـصتسم  هنیدـملا  یلإ 

ادمحم

شیرق لاـجر  اـنیلإ  اوـسد  اـنالف  اـنالف و  هیمأ و  نب  ناوفـص  نإ  كاـجه و  مینز  نب  سنأ  نإ  هل  اولاـق  رـشلا و  راـثأ  اـم  هـل  اورکذ  مـث 
لوقی ال هءادر و  رجی  ابـضغم  ماق  هللا ص  لوسر  نأ  اومعزف  کب  نیخرـصتسم  كانئج  اـنولتقف و  ریتولاـب  اـنلزنمب  اـنوتیبف  نیرـصنتسم 

.یسفن هنم  رصنأ  امیف  هعازخ  رصنأ  مل  نإ  ترصن 

مث دصف  هیبیدحلا  ماع  یف  اهب  مه  هکم و  حـتفی  نأ  دـیری  ناک  هنأل  دـهعلا  ضقنل  ابح  اراثیإ و  هللا ص  لوسر  نم  کلذ  فداصف  تلق 
.اهمنتغا هعازخ  یلع  يرج  ام  يرج  املف  مهعم  هدقع  ناک  يذلا  قاثیملا  دهعلا و  لجأل  فقو  مث  هیضقلا  هرمع  یف  اهب  مه 
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هتفاوف هرجهلل  نامث  هنس  نم  ناضمر  یف  هنیدملاب  اونوکی  نأ  مهرمأی  اهریغ  زاجحلا و  راطقأ  یف  سانلا  عیمج  یلإ  بتکف  يدقاولا  لاق 
نورجاهملا ناکف  فالآ  هرـشع  یف  ناضمر  نم  نولخ  رـشعل  ءاعبرألا  موی  سانلاب  هنیدـملا  نم  جرخف  ههج  لـک  نم  لـئابقلا  دوفولا و 

نم اهیف  افلأ  هنیزم  تناک  هئامـسمخ و  لیخلا  نم  مهعم  فـالآ  هعبرأ  راـصنألا  تناـک  سرف و  هئاـمثالث  لـیخلا  نم  مهعم  هئاـمعبس و 
سانلا رئاس  نم  اسرف و  نوسمخ  اهعم  هئامنامث  هنیهج  تناک  اسرف و  نوثالث  لیخلا  نم  اهیف  هئامعبرأ  ملـسأ  تناک  سرف و  هئام  لیخلا 

هیولأ هثالث  نیرجاهملل  دـقع  مهریغ و  ورمع و  نب  بعک  ونب  میلـس و  ونب  عجـشأ و  رافغ و  ونب  هرمـض و  ونب  مه  فالآ و  هرـشع  مامت 
ملعی ملف  ربخلا  سانلا  نع  متک  مهریغ و  راصنألا و  یف  تایارلا  تناک  صاقو و  یبأ  نب  دعس  عم  ءاول  ریبزلا و  عم  ءاول  یلع و  عم  ءاول 

دـهعلا و نم  یبنلا ص  نیب  مهنیب و  ام  ءاضقنا  کلذ  نأ  تفرع  هعازخب و  تعنـص  ام  یلع  تمدـنف  هکمب  شیرق  اـمأ  هصاوخ و  ـالإ  هب 
حلـصی ال مل  نإ  هللا  حلـصی و  نأ  هل  دـب  رمأ ال  اذـه  نإ  هل  ـالاقف  نایفـس  یبأ  یلإ  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دـبع  ماـشه و  نب  ثراـحلا  یـشم 

لاق تأر  ام  اولاق  اهرش  نم  تفخ  اهتعظفأ و  اهتهرک و  ایؤر  هبتع  تنب  دنه  تأر  دق  نایفس  وبأ  لاق  هباحصأ و  یف  دمحم  الإ  مکعوری 
.رش اذه  اولاق  کلذ و  موقلا  هرکف  نکی  مل  مدلا  کلذ  ناک  مث  ایلم  همدنخلاب  فقو  یتح  لیسی  نوجحلا  نم  لبقأ  امد  ناک  تأر 

هدهشأ مل  رمأ  هللا  اذه و  لاق  رشلا  نم  يأر  ام  نایفس  وبأ  يأر  املف  يدقاولا  لاق 

هللا ینغلب و  ثیح  .د }  یف ا، اـم  تبثأ  و  «، تیوه » .ب ( 1 تنوه {  ترووش و ال  ام  هللا  یلع و ال و  الإ  اذـه  لـمحی  ـال  هنع  بغأ  مل  و 
اذه هغلبی  نأ  لبق  دهعلا  ددجی  هندهلا و  یف  دیزی  نأ  هملکأف  ادمحم  یتآ  نأ  دب  یل  ام  قداص و  وه  ینظ و  قدـص  نإ  دـمحم  انوزغیل 
وبأ جرخف  اهوزغی  نأ  دب  هللا ص ال  لوسر  نأ  تفرع  هعازخب و  تعنـص  ام  یلع  شیرق  تمدـن  تبـصأ و  هللا  دـق و  شیرق  تلاق  رمألا 

هللا ص لوسر  یلإ  هکم  نم  جرخ  نم  لوأ  هنأ  يری  وه  ریسلا و  عرسأ  نیتلحار و  یلع  هل  یلوم  هعم  جرخ  نایفس و 

مهل لاق  مهنم  لتق  نمب  هوربخأف  هللا ص  لوسر  یلع  هعازخ  بکر  مدـق  امل  هنأ  وه  رخآ و  هجو  یلع  ربخلا  يور  دـق  يدـقاولا و  لاـق 
 { .مهریغ نود  مه  يأ  : هرصق ( 2 هرصق {  هثافن  ونب  انتمهت  نکل  اولاق ال و  اهلک  لاق  هانم  دبع  نب  رکب  ونب  اولاق  مکتبلط  مکتمهت و  نمب 

لاصخ یف  مهریخم  رمألا و  اذـه  نع  مهلئاسف  هکم  لهأ  یلإ  ثعاب  انأف  رکب  نم  نطب  اذـه  لاقف  یثاـفنلا  هیواـعم  نب  لـفون  مهـسأر  و 
مهاتأف ءاوس  یلع  مهیلإ  ذبنی  وأ  هثافن  فلح  نم  اوءربی  وأ  هعازخ  اودی  نأ  نیب  ثالث  لالخ  يدـحإ  نیب  مهریخی  هرمـض  مهیلإ  ثعبف 

دبـس و ال انل  قبی  مل  مهانیدو  نإ  انإف  هعازخ  یلتق  يدن  نأ  امأ  یمعألا  ورمع  دبع  نب  هظیرق  لاقف  ثالثلا  لالخلا  نیب  مهریخف  هرمض 
امیظعت دشأ  تیبلا  اذه  جحت  هلیبق  سیل  هنإف  هثافن  فلح  نم  أربن  نأ  امأ  و  .ریثک }  لیلق و ال  يأ ال  ؛ دبل دیس و ال  هل  ام  : لاقی ( 3 دبل { 

نأ شیرق  تمدن  کلذب و  هللا ص  لوسر  یلإ  هرمـض  داعف  ءاوس  یلع  هیلإ  ذـبنن  انکل  مهفلح و  نم  أربن  الف  انؤافلح  مه  هثافن و  نم  هل 
هب هتدر  امب  هرمض  تدر 

نب دعـس  نب  هللا  دبع  مهل  لاق  انیزاغ  دـمحم  تلاق  هعازخ و  لتق  یلع  تمدـن  امل  اشیرق  نأ  يور  کلذ  ریغ  يور  دـق  يدـقاولا و  لاق 
دترم رفاک  ذئموی  وه  حرس و  یبأ 

یه ام  اولاق  هوزغ  نم  مکیلع  نوهأ  اهلک  لاصخ  یف  مکریخی  مکیلإ و  رذعی  یتح  مکوزغی  سیل  ادـمحم  نأ  ایأر  يدـنع  نأ  مهدـنع 
امب رحأ  موقلا  لاقف  دهعلا  مکیلإ  ذبنی  وأ  هثافن  ونب  مه  دهعلا و  ضقن  نم  فلح  نم  اوءربت  وأ  هعازخ  یلتق  اودـت  نأ  مکیلإ  لسری  لاق 

يردبعلا نامثع  نب  هبیش  لاقف  هثافن  فلح  نم  أربن  نأ  نم  انیلع  رـسیأ  هلـصخ  ام  ورمع  نب  لیهـس  لاقف  نوکی  نأ  حرـس  یبأ  نبا  لاق 
هبیش ال لاق  هعازخ  دلت  مل  شیرق  يأ  لیهـس و  لاق  مهل  تبـضغ  هعازخ و  .د }  نم ا، هتبثأ  ام  و  «، کناوخإ :» ب ( 1 کلاوخأ {  تطح 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4769 

http://www.ghaemiyeh.com


مهرمعأ انب و  برعلا  ربأ  هثافن  نع  أربن  مهیدـن و ال  هللا ال  ورمع ال و  دـبع  نب  هظیرق  لاـقف  اـنیلع  نوهأ  وهف  هعازخ  یلتق  يدـن  نکل  و 
یف تلخد  شیرق  نوکت  نأ  رمألا  اذه  دـحج  الإ  يأرلا  ام  ءیـشب و  اذـه  ام  نایفـس  وبأ  لاقف  ٍءاوَس  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ذـبنن  نکل  انبر و  تیبل 
نم ناک  ام  لکل  دحجلا  الإ  يأر  يأرلا ال  وه  اذـه  اولاق  انیلع  امف  هروشم  انم و ال  يوه  ریغب  موق  هعطق  نإف  هدـم  عطق  وأ  دـهعلا  ضقن 
موی ( 2 سامغ {  موی  هل  نوکیـس  نأ  تفرع  متعنـص و  ام  تهرک  دـقل  قداص  انأ  رماوأ و  مل  دهـشأ و  مل  ینأ  مسقأ  اـنأ  لاـقف  کـلذ 

جرخف کلذب  تنأ  جرخاف  نایفس  یبأل  شیرق  تلاق  .دیدش }  يأ  ، سومغ

تعقوأ یتلا  هلیللا  هحیبص  هشئاعل  هللا ص  لوسر  لاق  لاق  ناورم  یبأ  نب  ءاطع  نع  یملـسألا  رماع  نب  هللا  دبع  ینثدح  يدـقاولا و  لاق 
یلع ئرتجت  اشیرق  يرت  هللا أ  لوسر  ای  هشئاع  تلاقف  رمأ  هعازخ  یف  هلیللا  ثدـح  دـقل  هشئاع  اـی  ریتولاـب  هعازخب  شیرق  هثاـفن و  اـهیف 
ریخ لاقف  هللا  لوسر  ای  رش  مأ  ریخ  تلاقف  مهب  هللا  هدیری  رمأل  دهعلا  لاقف  فیسلا  مهانفأ  دق  نوضقنی و  مهنیب أ  کنیب و  دهعلا  ضقن 

رجی وه  هللا ص و  لوسر  ماق  لاق  سابع  نبا  نع  سنأ  یبأ  نب  نارمع  ینثدـح  لاـق  رفعج  نب  دـیمحلا  دـبع  ینثدـح  يدـقاولا و  لاـق 
لوقی هئادر و  فرط 

 . یسفن هنم  رصنأ  امیف  هعازخ  ینعی  بعک  ینب  رصنأ  مل  نإ  ترصن  ال 

یف دز  دهعلا و  ددج  لوقی  مکءاج  دق  نایفـس  یبأب  مکنأکل  هللا ص  لوسر  لاق  لاق  هیبأ  نع  ماشه  نب  مارح  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
وه هشئاع و  یلع  لخدف  ماق  هیدوألا و  یف  اوقرفت  اوعجرا و  هباحـصأ  ملاس و  نب  ورمع  هعازخ  ینبل  لاق  هطخـسب و  عجار  وه  هندهلا و 

بعک ینب  رصنأ  مل  نأ  ترصن  هیلجر ال  یلع  ءاملا  بصی  وه  لوقی و  هعمسأف  هشئاع  تلاق  لستغی  لخدف  ءامب  اعدف  بضغم 

ناک هنیدملا و  یلإ  هوقبـس  هعازخ  نم  هطهر  ملاس و  نب  ورمع  نوکی  نأ  فوختم  وه  هکم و  نم  جرخف  نایفـس  وبأ  امأف  يدقاولا  لاق 
مزل قیرطلا و  ضراعت  لحاسلا  یلإ  هفئاط  تبهذـف  هللا ص  لوسر  مهاصوأ  اـمک  اوقرفت  ءاوبـألا  اوتأ  هنیدـملا و  نم  اوعجر  اـمل  موقلا 
ماقف هدـنع  نیقیلا  ناک  لب  ادـمحم ص  اوقل  اونوکی  نأ  قفـشأ  مهآر  املف  نایفـس  وبأ  مهیقلف  هعم  رفن  یف  قیرطلا  مرـصأ  مأ  نب  لیدـب 
برثی رمتل  نإف  هانومعطت  ءیـش  برثی  رمت  نم  مکعم  ام  لاقف أ  هومتک  مهنأ  فرعف  اهب  انل  دهع  اولاق ال  برثیب  مکدهع  مک  ذنم  موقلل 

اذـه نم  هعازخ  دالب  یف  ترـس  ینکل  لاق ال و  ادـمحم  تئج  له  لیدـب  ای  لاقف  رقت  نأ  هسفن  تبأ  مث  اولاق ال  هماهت  رمت  یلع  الـضف 
ءاج هباحصأ  لیدب و  حار  املف  لصاو  رب  تملع  ام  هللا  کنإ و  نایفس  وبأ  لوقی  لاق  مهنیب  تحلصأ  یتح  مهنیب  ناک  لیتق  یف  لحاسلا 
دقل هللااب  فلحأ  لاقف  ریفاصعلا  هنـسلأ  هنأک  هوجع  رمت  نم  يون  مهلزنم  یف  دـجو  يونلا و  اهیف  اذإف  اهتفف  مهلبإ  راـعبأ  یلإ  نایفـس  وبأ 

دهعلا و ددشاف  هیبیدحلا  حلـص  یف  ابئاغ  تنک  ینإ  دمحم  ای  لاقف  یبنلا ص  یلع  لخدف  هنیدملا  مدق  یتح  لبقأ  ادمحم و  موقلا  ءاج 
ثدح مکلبق  ناک  لهف  لاق  معن  لاق  نایفس  ابأ  ای  تمدق  کلذل  هللا ص و  لوسر  لاقف  هدملا  یف  اندز 

هبیبح مأ  هتنبا  یلع  لخدف  هدـنع  نم  ماقف  لدـبن  ریغن و ال  هیبیدـحلا ال  موی  انحلـص  انقثوم و  یلع  نحنف  هللا  لوسر  لاقف  هللا  ذاعم  لاقف 
شارف وه  لـب  تلاـقف  هنع  یب  تبغر  مأ  ینع  شارفلا  اذـهب  تبغر  لاـقف أ  هنود  هتوط  هللا ص  لوـسر  شارف  یلع  سلجیل  بهذ  اـملف 

دیـس تبأ  ای  تنأ  مالـسإلل و  ینادـه  هللا  نإ  تلاقف  رـش  يدـعب  کباصأ  دـقل  هینب  ای  لاـق  كرـشم  سجن  ؤرما  تنأ  هللا ص و  لوسر 
ام كرتأ  اضیأ أ  کنم  اذـه  ابجع و  ای  لاقف  رـصبی  عمـسی و ال  ارجح ال  دـبعت  مالـسإلا و  لضف  کنع  یفخی  فیک  اـهریبک  شیرق و 
وبأ لاقف  سانلا  نیب  تنأ  ریجت  ادمحم و  تنأ  ملکت  لاق  هملکف و  رکب  ابأ  یقلف  اهدنع  نم  ماق  مث  دمحم  نید  عبتأ  یئابآ و  دـبعی  ناک 
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اهتنعأل مکلتاقت  رونـسلا  تدـجو  ول  هللا  رمع و  لاقف  رکب  اـبأ  هب  ملک  اـم  لـثمب  هملکف  رمع  یقل  مث  هللا ص  لوسر  راوج  يراوج  رکب 
امحر یب  سمأ  دـحأ  موقلا  یف  سیل  هنإ  هل  لاقف  ناـفع  نب  ناـمثع  یلع  لـخد  مث  ارـش  محر  يذ  نم  تیزج  نایفـس  وبأ  لاـق  مکیلع 
دمحم نم  بحاصل  امارکإ  دـشأ  طق  الجر  تیأر  ام  هللا  ادـبأ و  کـیلع  دری  ـال  کـبحاص  نإـف  دـهعلا  ددـج  هندـهلا و  یندزف  کـنم 
يریجأ لاق  اهملکف و  هللا ص  لوسر  تنب  همطاف  یلع  لخد  یتح  نایفس  وبأ  ءاجف  هللا ص  لوسر  راوج  يراوج  نامثع  لاقف  هباحصأل 

همطاف تلاقف  کلذ  دـمحم  زاجأف  عیبرلا  نب  صاعلا  ابأ  کتخأ  تراجأ  دـق  زئاج و  كراوج  نإ  لاق  هأرما  انأ  امنإ  تلاقف  ساـنلا  نیب 
املف یبصلا  ریجی  سیل  نایبص و  امهنإ  تلاق  سانلا  نیب  ریجی  کـینبا  نیذـه  دـحأ  يرم  لاـقف  هیلع  تبأ  هللا ص و  لوسر  یلإ  کـلذ 

لوسر نإ  نایفـس  ابأ  ای  کحیو  یلع ع  لاقف  هدملا  یف  دـیزیل  ادـمحم  ملک  سانلا و  نیب  رجأ  نسح  ابأ  ای  لاقف  ایلع ع  یتأ  هیلع  تبأ 
مزع دق  هللا ص 

ینرمف یلع  قاض  دق  هنإف  يرمأل  ریشتف  كدنع  يأرلا  امف  نایفس  وبأ  لاق  ههرکی  ءیـش  یف  هملکی  نأ  عیطتـسی  دحأ  سیل  لعفی و  الأ 
ینع اینغم  کلذ  يرت  لاق أ  هنانک  دیس  کنإف  سانلا  نیب  ریجتف  موقت  نأ  لثم  ائیـش  کل  دجأ  ام  هللا  یلع ع و  لاق  یعفان  هنأ  يرت  رمأب 
نیب ترجأ  دـق  ینإ  الأ  حاصف  سانلا  يرهظ  نیب  نایفـس  وبأ  ماقف  هریغ  کل  دـجأ  ینکل ال  هللا و  کلذ و  نظأ  ینإ ال  یلع  لاـق  اـئیش 

لاقف ع يراوج  درت  نأ  نظأ  ام  دـمحم  ای  لاقف  هللا ص  لوسر  یلع  لـخد  مث  ینرقحی  ینریجی } .»«: د  ( 1 ادمحم {  نظأ  سانلا و ال 
دعـس یتأ  اضیأ  هنأ  يوری  هکم و  یلإ  قلطنا  هتلحار و  بکر  یبنلا ص و  تأی  مل  حاص  امل  هنإ  لاقی  نایفـس و  ابأ  ای  کلذ  لوقت  تنأ 

برثیب یل  تنک  اراج و  انمرح  یف  کل  تنک  ینإ  کنیب و  ینیب و  ناک  يذلا  تفرع  دـق  تباث  ابأ  ای  لاق  کلذ و  یف  هملکف  هدابع  نب 
یلع دحأ  ریجی  ام  هللا ص  لوسر  راوج  يراوج  دعـس  لاقف  هدملا  یف  یندز  سانلا و  نیب  رجأف  هردـملا  هذـه  دیـس  تنأ  کلذ و  لثم 

ادمحم عبتا  ابـص و  دـق  هارن  اولاق  هومهتاف و  أطبأ  شیرق و  نع  هتبیغ  تلاط  ناک  دـق  هکم و  یلإ  نایفـس  وبأ  قلطنا  املف  هللا ص  لوسر 
ناک دق  لجرلا و  تنأف  حجنب  مهتئج  تنک  نإف  کموق  کمهتا  یتح  تسبتحا  دق  تلاق  الیل  دنه  یلع  لخد  املف  همالـسإ  متک  ارس و 

.موق لوسر  نم  تحبق  تلاق  هرودص و  یف  اهلجرب  تبرضف  یلع  یل  لاق  ام  الإ  دجأ  مل  لاق  ربخلا و  اهربخأف  اهاشغیل  اهنم  اند 

هلئان فاسأ و  نیمنصلا  دنع  هسأر  قلح  نایفس  وبأ  حبـصأ  امل  لاق  هیبأ  نع  نامیلـس  یبأ  نع  نامثع  نب  هللا  دبع  ینثدحف  يدقاولا  لاق 
ئربیل کلذ  لعف  لاق  یبأ  هیلع  تام  ام  یلع  تومأ  یتح  امکتدابع  قرافأ  لوقی ال  امهـسوءر و  مدـلاب  حـسمی  لـعج  اـمهل و  حـبذ  و 

هب شیرق  هتمهتا  امم  هسفن 

نأ نم  نمأن  انإف ال  هدملا  یف  هدایز  دمحم و  نم  باتکب  انتئج  له  كءارو و  ام  تعنص و  ام  نایفس  یبأل  شیرق  تلاق  يدقاولا و  لاق 
لاق ایلع  نأ  الإ  هدحاو  مهنم  هملکب  ینومر  مهنم و  ءیش  یلع  تردق  امف  هباحصأ  هیلع  تملک  دقل  یلع و  یبأ  دقل  هللا  لاقف و  انوزغی 

ام سانلا و  نیب  ترجأ  دق  ینإ  تلقف  دـمحم  یلع  تلخد  مث  راوجلاب  تیدانف  سانلا  نیب  رجأف  هنانک  دیـس  تنأ  رومألا  یب  تقاض  امل 
لاق ابعلت  کب  بعلی  نأ  یلع  یلع  داز  ام  اولاق  کلذ  یلع  دزی  مل  نایفس  ابأ  ای  كاذ  لوقت  تنأ  دمحم  لاقف  يراوج  دری  ادمحم  نظأ 

.کلذ ریغ  تدجو  ام  هللا  وف 

لوسر لاق  هنیدملا  نع  نایفـس  وبأ  جرخ  امل  لاق  معطم  نب  ریبج  نب  دمحم  نع  يرهزلا  نع  هللا  دبع  نب  دمحم  ینثدحف  يدقاولا  لاق 
.كرمأ یفخأ  انیزهج و  هشئاعل  هللا ص 

هللا ص لوسر  لاق  و 
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 . هتغب مهیتأن  یتح  نویعلا  رابخألا و  شیرق  نع  ذخ  مهللا 

لاق هنأ  يور  و 

 . هأجف الإ  یب  نوعمسی  هتغب و ال  الإ  ینوری  الف  مهراصبأ  یلع  ذخ  مهللا 

لوسر زهجت  یه  هشئاع و  یلع  رکب  وبأ  لخدف  هنیدملا  نم  جرخی  نم  عنم  لاجرلا و  اهیلع  لعج  باقنألا و  هللا ص  لوسر  ذخأ  لاق و 
هل أیهتن  انینذآف  رفـسب  مه  ناک  نإ  لاق  يردأ  تلاق ال  وزغب  هللا ص  لوسر  مه  اهل أ  لاقف  ارمت  اقیقد و  اقیوس و  احمق  هل  لـمعت  هللا ص 

هیلع .اباوج }  رحی  مل  تکس و  اذإ  ؛ هیلع مجعتسا  : لاقی ( 1 تمجعتساف {  نزاوه  وأ  افیقث  دارأ  هلعل  میلس  ینب  دارأ  هلعل  يردأ  تلاق ال 
کلذ فخأ  اشیرق و  لاق  دیرت  نیأ  لاق و  معن  لاق  زهجتأف  لاق أ  معن  لاق  ارفـس  تدرأ  هللا  لوسر  ای  لاقف  هللا ص  لوسر  یلع  لخدـف 
مهنیب اننیب و  سیل  هللا أ و  لوسر  ای  رکب  وبأ  هل  لاق  دـیری و  يذـلا  هجولا  مهنع  يوط  اوزهجتف و  سانلا  هللا ص  لوسر  رمأ  رکب و  ابأ  ای 

دهعلا اوضقن  اوردغ و  مهنإ  لاقف  هدم 

افیقث دیری  هنأ  نظی  ناظ  نزاوه و  دیری  هنأ  نظی  ناظ  امیلـس و  دـیری  هنأ  نظی  ناظ  نیب  سانلا  ناکف  کل  ترکذ  ام  وطاف  مهیزاغ  انأف 
هماـمأ مدـق  هللا ص  لوسر  نأ  ساـنلا  نظیل  نطب  یلإ  رفن  یف  یعبر  نب  هداـتق  اـبأ  هللا ص  لوسر  ثعب  ماـشلا و  دـیری  هنأ  نظی  ناـظ  و 

رابخألا کلذب  بهذتل  ههجلا و  کلت  یلإ  ههجوتل  لاجرلا  کئلوأ 

نم ملع  نم  کلذب  ملع  شیرق و  یلإ  ریسملا  هللا ص  لوسر  عمجأ  امل  لاق  نامور  نب  دیزی  نع  دعس  نب  رذنملا  ینثدح  يدقاولا  لاق 
هنیزم نم  هأرما  باتکلا  یطعأ  مهرمأ و  یف  هللا ص  لوسر  هیلع  عمجأ  يذـلاب  مهربخی  شیرق  یلإ  هعتلب  یبأ  نب  بطاح  بتک  ساـنلا 

یلإ ربخلا  یتأ  هب و  تجرخ  اهنورق و  هیلع  تلتف  مث  اهـسأر  یف  باتکلا  تلعجف  اشیرق  هغلبت  نأ  یلع  ـالعج  کـلذ  یلع  اـهل  لـعج  و 
اـشیرق رذـحی  اباتک  بطاح  اهعم  بتک  دـق  هنیزم  نم  هأرما  اکردأ  لاقف  ریبزلا  ایلع ع و  ثعبف  بطاح  عنـص  اـمب  ءامـسلا  نم  یبنلا ص 

هللا ص لوسر  بذک  ام  هللااب  فلحن  اهل  الاقف  ائیـش  ادجی  ملف  اهلحر  یف  باتکلا  اسمتلا  اهالزنتـساف و  هفیلحلا  يذب  اهاکردأ  اجرخف و 
یلإ هب  البقأف  امهیلإ  هتعفدف  باتکلا  تجرختـسا  اهنورق و  تلح  دجلا  امهنم  تأر  املف  کنفـشکنل  وأ  باتکلا  نجرختل  انبذـک و  و ال 

تریغ و ال ام  هلوسر  هللااب و  نمؤم  ملـسمل  ینإ  هللا  هللا و  لوسر  ای  لاـقف  اذـه  یلع  کـلمح  اـم  هل  لاـق  اـبطاح و  اعدـف  هللا ص  لوسر 
هللا کلتاق  رمع  لاقف  مهتعناصف  دـلو  لهأ و  مهرهظأ  نیب  یل  ناک  هریـشع و  لصأ و ال  موقلا  یف  یل  سیل  أرما  تنک  ینکل  تلدـب و 

هللا ص لوسر  لاقف  قفان  دق  هنإف  هقنع  برضأ  هللا  لوسر  ای  ینعد  مهرذحت  شیرق  یلإ  بتکت  باقنألاب و  ذخأی  هللا ص  لوسر  يرت 

مکل ترفغ  دقف  متئش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لهأ  یلع  علطا  دق  هللا  لعل  رمع  ای  کیردی  ام  و 

رهـش نم  نولخ  رـشعل  ءاعبرألا  موی  نم  رـصعلا  دـعب  تایارلا  هدوقعملا و  هیولألاب  هنیدـملا  نم  هللا ص  لوسر  جرخ  املف  يدـقاولا  لاق 
هّللا یّلص  هّللا  لوسر  اهب  لزن  ؛ اهنم لایمأ  هعبس  یلع  هنیدملا  یحاونب  : لصلـص ( 1 لصلـصلا {  یلإ  یهتنا  یتح  هدقع  لحی  مل  ناضمر 

ریبزلا همامأ  مدق  لبإلا و  اوطتما  دق  لیخلا و  نودوقی  نوملـسملا  و  .توقای.حتفلا }  ماع  هّکم  یلإ  هنیدـملا  نم  جرخ  موی  ملـس  هیلع و 
رثک اذإ  ؛ باحسلا لهتسا  ( 2 لهتـست {  باحـسلا  يرأل  ینإ  لاقف  ءامـسلا  نانع  یلإ  رظن  ءادـیبلاب  ناک  املف  لاـق  نیتئاـم  یف  ماوعلا  نب 

 . هعازخ ینعی  بعک  ینب  رصنب  .هبابصنا } 
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(3 بحن {  لک  هماهت  نم  انیـضق  هدشنأ  مث  هیتبکر  یلع  هیدی  نیب  كربف  دصقی  ههج  يأ  ملعیل  کلام  نب  بعک  ءاج  يدـقاولا و  لاق 
 { .رذنلا : بحنلا

کلذـک سانلا  لزت  ملف  ائیـش  هللا ص  لوسر  کل  نیب  ام  هللا  نولوقی و  سانلا  لعجف  کـلذ  یلع  دزی  مل  هللا ص و  لوسر  مسبتف  لاـق 
 . نارهظلا رمب  اولزن  یتح 

نادـیری هنیدـملاب  هنأ  امهنم  انظ  هللا ص  لوسر  ناـبلطی  هکم  نم  لـفون  نب  همرخم  بلطملا و  دـبع  نب  ساـبعلا  جرخ  يدـقاولا و  لاـق 
 . ایقسلاب هایقلف  مالسإلا 

هکم نم  اوند  دـق  هباحـصأ  یبنلا ص و  نأ  همانم  یف  رکب  وبأ  اـهیف  يأر  هفحجلاـب  اـهیف  حبـصأ  یتلا  هلیللا  تناـک  اـملف  يدـقاولا  لاـق 
تاذ نم  عرضلا  تاملح  : ءابطألا ( 2 اهؤابطأ {  اذإ  اهافق و  یلع  تقلتـسا  اهنم  اوند  املف  .حـبنت }  : رهت ( 1 رهت {  هبلک  مهیلع  تـجرخف 
متنأ مهماحرأب و  انولئاس  مه  مهرد و  لبقأ  مهبلک و  بهذ  لاقف  هللا ص  لوسر  یلع  اهصقف  انبل  بخـشت  .رفاحلا }  فلظلا و  فخلا و 
لزن املف  هلاح  نم  دحاو  فرح  اشیرق  غلبی  مل  نارهظلا  رم  لصو  نأ  یلإ  يدقاولا و  لاق  هولتقت  الف  نایفس  ابأ  متیقل  نإف  مهضعب  نوقال 

رابخألا مهل  سـسجتی  نایفـس  ابأ  اوثعبی  نأ  شیرق  تعمجأ  ران و  فـالآ  هرـشع  اودـقوأف  راـنلا  اودـقوی  نأ  هباحـصأ  رمأ  نارهظلا  رمب 
اهلخد نإ  هللا  شیرق و  حابـص  ءوس  او  لاق  بلطملا  دـبع  نب  سابعلا  ناک  دـق  لاـق و  ءاـقرو  نب  لیدـب  مازح و  نب  میکح  وه و  جرخف 

وأ اباطح  سمتلأ  تلق  اهتبکرف و  ءابهشلا  هللا ص  لوسر  هلغب  تذخأف  سابعلا  لاق  رهدلا  رخآ  شیرق  كالهل  هنإ  هونع  هللا ص  لوسر 
امالک تعمـس  ذإ  کلذ  یغتبأ  الیل  كارألا  یفل  ینإ  هللا  وف  هونع  مهیلع  اهلخدی  نأ  لبق  هللا ص  لوسر  اوقلیف  شیرق  یلإ  هثعبأ  اناسنإ 

لاق برحلا  .اهعزفأ }  : برحلا اهـشاج  ( 3 اهـشاج {  هعازخ  نارین  اهنإ  ءاقرو  نب  لیدـب  لوقی  لاـق  اراـن  هلیللاـک  تیأر  نإ  هللا  لوقی و 
ابأ کـیبل  لاـقف  یتوص  فرعف  هلظنح  اـبأ  تلقف  هتوص  تفرعف  اهرکـسع  اـهنارین و  هذـه  نوکت  نأ  نم  لذأ  هعازخ  نایفـس  وبأ  لوـقی 

زجع بکرت  معن  تلقف  هلیح  نم  لهف  یمأ  یبأب و  لاقف  مکحبـصم  وه  فالآ و  هرـشع  یف  هللا ص  لوسر  اذـه  کحیو  تلقف  لضفلا 
لحر یفلخ و  بکرف  کلذ  يرأ  انأ  هللا  لاق و  کنلتقیل  کلذ  نود  کب  رفظ  نإ  هنإف  هللا ص  لوسر  یلإ  کب  بهذأف  هلغبلا  هذه 

هلغب یلع  هللا ص  لوسر  مع  اولاق  ینوأر  اذإف  اذـه  نم  اولاق  نیملـسملا  نارین  نم  ران  یلع  هب  تررم  اـملف  هب  تهجوتف  میکح  لیدـب و 
وبأ لاقف  یفلخ  نایفـس  ابأ  يأرف  رظنی  بهذـف  ساـبعلا  تلق  اذـه  نم  لاـق  ینآر  اـملف  باـطخلا  نب  رمع  راـنب  تررم  یتح  هللا  لوسر 

انعمتجا یتح  هلغبلا  تضکر  هللا ص و  لوسر  وحن  دتـشی  جرخ  مث  دقع  دهع و ال  ریغب  کنم  نکمأ  يذلا  دـمحلا هللا  هللا  ودـع  نایفس 
دق هللا  ودع  نایفـس  وبأ  اذه  هللا  لوسر  ای  رمع  لاقف  يرثأ  یلع  باطخلا  نب  رمع  لخد  تلخدف و  هللا ص  لوسر  هبق  باب  یلع  اعیمج 

هللا ال تلقف و  هللا ص  لوسر  تمزل  مث  هترجأ  دـق  ینإ  هللا  لوسر  ای  تلقف  هقنع  برـضأ  ینعدـف  دـهع  ـال  دـقع و  ریغب  هنم  هللا  نکمأ 
ینب دـحأ  هنکل  اذـه و  تلق  ام  بعک  نب  يدـع  نم  الجر  ناک  ول  هنإف  رمع  ای  الهم  تلق  هیف  رمع  رثکأ  املف  ینود  دـحأ  هلیللا  هیجاـنی 
دلو نم  لجر  مالـسإ  نم  لاق  وأ  باطخلا  مالـسإ  نم  یلإ  بحأ  ناک  کمالـسإل  هللا  وف  لضفلا  اـبأ  اـی  ـالهم  رمع  لاـقف  فاـنم  دـبع 

هب تودغ  تحبصأ  املف  تحبصأ  اذإ  انیلع  هب  ودغت  یتح  كدنع  تبیلف  هانرجأ  دقف  هب  بهذا  هللا ص  لوسر  لاقف  ملـسأ  ول  باطخلا 
مظعأ کمرکأ و  کملحأ و  ام  تنأ  یبأب  لاق  هللا  الإ  هلإ  ملعت ال  نأ  کل  نأی  مل  نایفـس أ  ابأ  ای  کحیو  لاق  هللا ص  لوسر  هآر  املف 

یبأب لاق  هللا  لوسر  ینأ  ملعت  نأ  کل  نأی  مل  نایفـس أ  ابأ  ای  لاق  ینغأل  رخآ  هلإ  هللا  عم  ناک  ول  نأ  یـسفن  یف  عقی  ناـک  دـق  كوفع 
لق ال دهشت و  کحیو  تلقف  سابعلا  لاق  دعب  ائیـشل  اهنم  سفنلا  یف  نإ  هللا  وف  هذه  امأ  كوفع  مظعأ  کمرکأ و  کملحأ و  ام  تنأ 
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لعجاف رخفلا  فرشلا و  هیف  نایفس و  ابأ  تفرع  دق  کنإ  هللا  لوسر  ای  سابعلا  لاق  دهـشتف و  لتقت  نأ  لبق  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ 
لبجلا مطخ  یلإ  يداولا  قیضمب  هسبحاف  هذخ  لاق  مث  نمآ  وهف  هراد  قلغأ  نم  نمآ و  وهف  نایفس  یبأ  راد  لخد  نم  لاقف  ائیش  هل 

مـشاه ینب  ای  اردغ  لاقف أ  كانه  هتـسبحف  لبجلا  مطخ  یلإ  يداولا  قیـضم  یف  هب  تلدعف  سابعلا  لاق  اهاریف  هللا  دونج  هیلع  رمت  یتح 
لئابقلا هب  ترم  مث  یعورل  خرفأ  ناکف  اهینتملعأف  الوأ  اهب  تأدب  الهف  لاق  هجاحل  کتسبح  امنإ  نوردغی و  هوبنلا ال  لهأ  نإ  هل  تلقف 

امهدـحأ لمحی  ناءاول  مهل  فلأ و  مه  میلـس و  ینب  یف  دـیلولا  نب  دـلاخ  هب  رم  نم  لوأ  ناکف  اـهتایار  یلع  بئاـتکلا  اـهتداق و  یلع 
میلـس و ونب  ءالؤه  لاق  ءالؤه  نم  لضفلا  ابأ  ای  نایفـس  وبأ  لاقف  دادـقملا  اهلمحی  هیار  هبدـن و  نب  فافخ  رخآلا  سادرم و  نب  سابعلا 

هرثأ یلع  رم  اوضم و  مث  هعم  اوربک  اثالث و  ربک  نایفـس  ابأ  سابعلا و  دـلاخ  يذاح  املف  معن  لاـق  مـالغلا  لاـق  دـیلولا  نب  دـلاخ  مهیلع 
ربک اثالث و  ربک  امهاذاح  املف  ءادوس  هیار  هعم  سانلا و  ءاـنفأ  نم  موق  نیرجاـهملا و  نم  هعاـمج  مهیف  هئامـسمخ  یف  ماوعلا  نب  ریبزلا 

لاقی رذ و  وبأ  مهتیار  لمحی  هئامثالث  یف  رافغ  ونب  هب  ترم  مث  لاق  معن  لاق  کتخأ  نبا  لاق  ریبزلا  اذـه  لاـق  اذـه  نم  لاـقف  هباحـصأ 
یف ملـسأ  هب  ترم  مث  رافغ  ینبل  یل و  ام  لاق  رافغ  ونب  لاق  ءالؤه  نم  لضفلا  ابأ  ای  لاق  اثالث  اوربک  اـمهوذاح  اـملف  هضحر  نب  ءاـمیإ 

ملـسأ ءالؤه  لاقف  مهنع  لأسف  اثالث  اوربک  هوذاح  املف  مجعألا  نب  هیجان  عم  رخآ  ءاول  بیـصخلا و  نب  دـیزی  اهءاول  لـمحی  هئاـمعبرأ 
نایفس نب  رشب  مهتیار  لمحی  هئامسمخ  یف  هعازخ  نب  ورمع  نب  بعک  ونب  ترم  مث  طق  هرت  مهنیب  اننیب و  ناک  ام  ملـسأل  یل و  ام  لاقف 

عم هیولأ  هثالث  اهیف  فلأ  یف  هنیزم  ترم  مث  اثالث  اوربک  هوذاـح  اـملف  دـمحم  ءاـفلح  معن  لاـق  ورمع  نب  بعک  لاـق  ءـالؤه  نم  لاـقف 
یل و ام  لضفلا  ابأ  ای  لاق  هنیزم  لاق  ءالؤه  نم  لاق  اوربک  امهوذاح  املف  ورمع  نب  هللا  دـبع  ثراـحلا و  نب  لـالب  نرقم و  نب  ناـمعنلا 

 { .لابجلا : قهاوشلا ( 1 اهقهاوش {  نم  عقعقت  ینتءاج  دق  هنیزمل 

هوذاح املف  ردب  نب  هللا  دبع  ثیکم و  نب  عفار  رخـص و  نب  دـیوس  دـلاخ و  نب  دـبعم  عم  هیولأ  هعبرأ  اهیف  هئامنامث  یف  هنیهج  ترم  مث 
دقاو وبأ  مهءاول  لمحی  نیتئام  یف  رکب  یبأ  نب  دعـس  هرمـض و  ثیل و  ونب  هنانک و  ونب  ترم  مث  هنیهج  لیقف  مهنع  لأـسف  اـثالث  اوربک 

ترووش ام  هللا  امأ و  مهلجأل  دمحم  انازغ  نیذـلا  ءالؤه  مؤش  لهأ  معن  لاق  رکب  ونب  لاق  ءالؤه  نم  لاق  اثالث  اوربک  هوذاح  املف  یثیللا 
وزغ یف  کل  هللا  راخ  دـقل  ساـبعلا  لاـق  .عقو }  يأ  ، مح ( 1 مح {  رمأ  هنکل  ینغلب و  ثیح  اـهراک  هل  تنک  دـقل  هتملع و  ـال  مـهیف و 

لمحی هثالث  مه  هللا ص و  لوسر  هبیتک  یتأت  نأ  لبق  هب  رم  نم  رخآ  مه  عجـشأ و  ترم  مث  هفاک  مالـسإلا  یف  متلخد  مکایإ و  دمحم 
دمحم یلع  برعلا  دشأ  اوناک  ءالؤه  لاقف  عجشأ  لاق  ءالؤه  نم  لاق  اوربکف  دوعـسم  نب  میعن  عم  رخآ  ءاول  نانـس و  نب  لقعم  مهءاول 
هبیتکلا تیأر  ول  لاق ال و  دعب  دمحم  رم  ام  لاق أ  تکـسف و  هللا  لضف  نم  کلذ  مهبولق و  مالـسإلا  لخدأ  هللا  نکل  معن و  سابعلا  لاق 

دیدش داوس  علط  ءارـضخلا  هللا ص  لوسر  هبیتک  تعلط  املف  هقاط  هب  دحأل  سیل  ام  لاجرلا و  لیخلا و  دـیدحلا و  تیأرل  اهیف  وه  یتلا 
ریـسی هللا ص  لوسر  رم  یتح  سابعلا ال  لوقیف  دعب  دـمحم  رم  ام  لوقی أ  کلذ  لک  نورمی  سانلا  لعج  لیخلا و  کبانـس  نم  هربغ  و 
رظناف ءارـضخلا  هتبیتک  یف  هللا ص  لوسر  اذـه  سابعلا  هل  لاق  امهثدـحی و  وه  ریـضح و  نب  دیـسأ  رکب و  یبأ  نیب  يوصقلا  هتقان  یلع 

الإ مهنم  يری  دـیدحلا ال  یف  نوسمغنم  مهلک  تایارلا و  هیولألا و  اهیف  راصنألا و  نیرجاهملا و  هوجو  هبیتکلا  کـلت  یف  ناـک  لاـق و 
اذه نم  لضفلا  ابأ  ای  لاقف  اهعزی  وه  لاع و  هتوص  دیدحلا و  هیلع  و  .توص }  يأ  ، لجز ( 2 لجز {  اهیف  باطخلا  نب  رمعل  قدحلا و 

اذه لاق  ملکتملا 

ناک مالـسإلا و  هعفر  نمم  رمع  نإ  ءاشی و  امب  ءاشی  نم  عفری  هللا  نإ  لاقف  هلذ  هلق و  دعب  يدع  ینب  رمأ  رمأ  دقل  لاق  باطخلا  نب  رمع 
موی مویلا  نایفـس  ابأ  ای  يدان  دعـس  امهاذاح  اـملف  هبیتکلا  ماـمأ  وه  هداـبع و  نب  دعـس  عم  هللا ص  لوسر  هیار  عراد و  اـفلأ  هبیتکلا  یف 
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.همرحلا یبست  مویلا  همحلملا 

همحلملا موی  مویلا  لاق  ادعـس  نأ  کموق  لتقب  ترمأ  هللا  لوسر  ای  نایفـس  وبأ  هادان  هللا ص  لوسر  امهاذاح  املف  اـشیرق  هللا  لذأ  مویلا 
نامثع لاقف  سانلا  لصوأ  سانلا و  محرأ  سانلا و  ربأ  تنأف  کـموق  یف  هللا  كدـشنأ  ینإ  اـشیرق و  هللا  لذأ  مویلا  همرحلا  یبست  مویلا 

ابأ ای  هادان  هللا ص و  لوسر  فقوف  هلوص  شیرق  یف  هل  نوکی  نأ  ادعـس  نمأن  انإ ال  هللا  لوسر  ای  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  ناـفع و  نب 
یلإ هعفد  لیقف  ءاوللا  هیلإ  عفد  نمیف  فلتخا  ءاوللا و  نع  هلزعف  دعـس  یلإ  لسرأ  اشیرق و  هللا  زعأ  مویلا  همحرملا  موی  مویلا  لب  ناـیفس 

نب سیق  یلإ  هعفد  لیق  يرهفلا و  باطخلا  نب  رارـض  لوق  وه  نکرلا و  دـنع  هزرغف  هکم  لخد  یتح  هب  بهذـف  بلاط ع  یبأ  نب  یلع 
وبأ لاق  لاق و  نوجحلاب  هزرغ  یتح  هب  بهذـف  هدـلو  یلإ  هعفد  ثیح  دعـس  نع  هجرخی  مل  هنأ  هللا ص  لوسر  يأر  هداـبع و  نب  دـعس 
نبا کلم  حبـصأ  دقل  نادـی  هقاط و ال  ءالؤهب  دـحأل  ام  هللا  ناحبـس  ربخم  هینربخأ  طق و ال  هبیتکلا  هذـه  لثم  تیأر  ام  سابعلل  نایفس 

.معن لاق  هوبنلا  اهنإ  کلمب و  سیل  هنإ  کحیو  تلقف  لاق  امیظع  سابع  ای  کیخأ 

لخدی نأ  لبق  کموق  كردأف  کحیو  جنا  هل  تلقف  سابعلا  لاق  يدقاولا  لاق 

یتح نمآ  وهف  هباب  هیلع  قلغأ  نم  نمآ و  وهف  نایفـس  یبأ  راد  لخد  نم  يدانی  وه  ءادـک و  نم  لـخد  یتح  نایفـس  وبأ  جرخف  مهیلع 
وهف يراد  لخد  نم  هنأ  یل  لعج  دق  دیدحلا و  مهیلع  فالآ  هرـشع  یف  دمحم  اذـه  لاق  كءارو  ام  تلاقف  هبتع  تنب  دـنه  یلإ  یهتنا 

اولتقا مکحیو  لوقت  تلعج  موق و  لوسر  نم  هللا  کـحبق  تلاـقف  نمآ  وهف  هحالـس  یقلأ  نم  نمآ و  وـهف  هباـب  هیلع  قـلغأ  نم  نمآ و 
عارکلا و لاجرلا و  اورت  مل  ام  تیأر  ینإف  مکـسفنأ  نم  هذـه  مکنرغت  ـال  مکحیو  نایفـس  وبأ  لوقیف  موق  دـفاو  نم  هللا  هحبق  مکدـفاو 
نایفس و یبأ  سأرب  دنه  تکسمأ  لماکلا  یف  دربملا  لاق  اوملـست و  اوملـسأف  فالآ  هرـشع  یف  دمحم  هقاط  اذهب  دحأل  سیل  حالـسلا 

.تفزملا قزلا  تیمحلا  لاق  هولتقاف  مسدلا  تیمحلا  مکیلع  هکم  لهأ  ای  اشدخ  تشدخ  ام  هللا  موقلا و  هعیلط  سئب  تلاق 

لهج و یبأ  نب  همرکع  هیمأ و  نب  ناوفـص  یلإ  يوضنا  هللا ص و  لوسر  یلإ  نورظنی  يوط  يذ  یلإ  هکم  لهأ  جرخ  يدـقاولا و  لاق 
لجر ناک  ادبأ و  هونع  هکم  دمحم  لخدـی  اومـسقأ ال  حالـسلا و  اوسبلف  لیذـه  رکب و  ینب  نم  هکم و  لهأ  نم  سان  ورمع  نب  لیهس 

دعت مل  هتأرما  هل  تلاقف  هحالـس  حلـصی  سلج  هللا ص  لوسرب  عمـس  امل  یلؤدـلا  دـلاخ  نب  سیق  نب  سامح  هل  لاقی  لؤدـلا  ینب  نم 
ادمحم و لتاقت  لعفت ال  کحیو ال  تلاق  هجاتحم  هیلإ  کنإف  امداخ  مهنم  کمدخأ  نأ  وجرأل  ینإ  هباحصأ و  دمحمل و  لاق  حالسلا 
(1 ارجتعم {  ءاوـصقلا  هتقاـن  یلع  وـه  هللا ص و  لوـسر  لـبقأ  نیرتـس و  لاـق  هباحـصأ  ادـمحم و  تـیأر  وـل  کـنع  اذـه  نلـضیل  هللا 

هنونثع نإ  ساـنلا و  طـسوت  يوط و  يذـب  فقو  یتح  دوسأ  هؤاول  ءادوس و  هتیار  ءادوس و  هماـمع  هیلع  هربح و  دربب  .اـسبال }  : ارجتعم
.هرخآلا شیع  الإ  شیع  لاق ال  نیملسملا و  هرثک  حتفلا و  نم  يأر  ام  يأر  ثیح  اعضاوت هللا  هنم  برقی  وأ  لحرلا  هطساو  سمیل 

لاق فیک  لاـقف  ریـضح  نب  دیـسأ  یلإ  هللا ص  لوسر  تفتلا  تنکـس و  تباـث و  مث  هجو  لـک  یف  يوط  يذـب  جـعت  لـیخلا  تلعج  و 
اهورت مل  نإ  انلیخ  انمدع  هدشنأف  لاق  تباث  نب  ناسح 

سیق رمأ  طیللا و  نم  لخدی  نأ  دیلولا  نب  دلاخ  رمأ  ءادـک و  نم  لخدـی  نأ  ماوعلا  نب  ریبزلا  رمأ  هللا و  دـمح  هللا ص و  لوسر  مسبتف 
رخاذأ نم  وه ص  لخد  يدک و  نم  لخدی  نأ  دعس  نب 
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هنییع سباح و  نب  عرقألا  نیب  هکم  هللا ص  لوسر  لخد  لاق  يرازفلا  هلیمع  نب  یـسیع  نع  دمحم  نب  ناورم  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
 . نصح نب 

اهمـسا هتانب و  يرغـصب  هفاحق  وبأ  دعـص  تلاق  رکب  یبأ  تنب  ءامـسأ  نع  هللا  دبع  نب  دابع  نع  رمعم  نب  یـسیع  يور  يدـقاولا و  لاق 
اعمتجم اداوس  يرأ  تلاق  نیرت  اذ  ام  هینب  ای  لاق  هب  تفرشأ  املف  سیبق  یبأ  یلإ  هب  ترهظ  یتح  هدوقت  یه  یمعأ و  ذئموی  وه  هبیرق و 
عزاولا كاذ  لاق  اربدـم  البقم و  داوسلا  کلذ  نیب  یعـسی  الجر  يرأ  تلاق  نیرت  اذ  ام  يرظناف  لیخلا  کـلت  هینب  اـی  لاـق  اریثک  ـالبقم 

ای لاقف  يرت  امل  بعرت  یه  هب و  هیراجلا  تلزنف  تلاق  تیبلا  تیبلا  شیجلا  قرفت  دـق  لاق  داوسلا  قرفت  دـق  تلاق  نیرت  اذ  ام  يرظناـف 
لخد نم  ضعب  هسلتخاف  هضف  نم  قوط  اهیلع  تلاق و  دمحم  دنع  دمحم  باحصأ  رثآل  اقیتع  كاخأ  نإ  هللا  وف  یفاخت  هینب ال 

یبستحا هیخأ  ای  لاقف  هیلع  دـحأ  دری  ملف  یتخأ  قوط  سانلا  اهیأ  هللا  مکدـشنأ  يدانی  رکب  وبأ  لـعج  هکم  هللا ص  لوسر  لـخد  اـملف 
 . لیلق سانلا  یف  هنامألا  نإف  کقوط 

دبع دوسألا و  نب  رابه  لهج و  یبأ  نب  همرکع  هوسن  عبرأ  لاجر و  هتـس  لـتقب  رمأ  برحلا و  نع  هللا ص  لوسر  یهن  يدـقاولا و  لاـق 
هبتع و تنب  دنه  یمردألا و  لطخ  نب  لاله  نب  هللا  دبع  لیفن و  نب  ثریوحلا  یثیللا و  هبابـص  نب  سیقم  حرـس و  یبأ  نب  دعـس  نب  هللا 

 . بنرأ انیرق و  لاقی  هبیرق و  ابیرق و  لطخ  نبال  نیتنیق  مشاه و  ینبل  هالوم  هراس 

مهیف هل  اوعمج  دـق  اهـشیباحأ  شیرق و  نم  اعمج  دـجو  هنإف  دـیلولا  نب  دـلاخ  الإ  ابرح  قلت  ملف  اـهلک  دونجلا  تلخد  يدـقاولا و  لاـق 
هونع اهلخدت  اولاق ال  لبنلاب و  هومر  حالـسلا و  اورهـش  لوخدـلا و  هوعنمف  ورمع  نب  لیهـس  لهج و  یبأ  نب  همرکع  هیمأ و  نب  ناوفص 
اوـلتق یتـح  مازهنا  حـبقأ  اوـمزهنا  هعبرأ و  لیذـه  نم  نورـشع و  هعبرأ و  شیرق  نم  لـتقف  مهلتاـق  هباحـصأ و  یف  دـلاخ  حاـصف  ادـبأ 

برح و نب  نایفـس  وبأ  لعج  نوملـسملا و  مهعبتا  لابجلا و  سوءر  قوف  مهنم  هفئاط  تقلطنا  هجو و  لک  نم  نولوم  مه  هروزحلاـب و 
عـضو نم  نمآ و  وهف  هباب  هیلع  قلغأ  نم  نمآ و  وهف  هراد  لخد  نم  مکـسفنأ  نولتقت  مالع  شیرق  رـشعم  ای  ناـیدانی  مازح  نب  میکح 

.نوملسملا هذخأی  یتح  قرطلا  یف  حالسلا  نوحرطی  باوبألا و  مهیلع  نوقلغی  رودلا و  نومحتقی  سانلا  لعجف  نمآ  وهف  حالسلا 

هللا لوسر  ای  لیق  لاتقلا  نع  هنأ  مل  هقرابلا أ  هذه  ام  لاقف  هقرابلا  یلإ  رظنف  رخاذأ  هینث  یلع  نم  هللا ص  لوسر  فرـشأ  يدـقاولا و  لاق 
دیلولا نب  دلاخ 

بنذلا رفاو.بونذ  ( 1 بونذ {  سرف  یلع  دـیدحلا  یف  اججدـم  لطخ  نبا  لبقأ  ریخ و  هللا  ءاضق  لاقف  لتاق  اـم  لـتاقی  مل  ول  لـتوق و 
هلخد لاتقلا  يأر  همدـنخلا و  یلإ  یهتنا  املف  دازملا  هاوفأک  ابرـض  يری  یتح  هونع  اهلخدـی  هللا ال  لوقی ال و  هانق  هدـیب  .کـیرحتلاب } 

هسرف و كرت  هحالـس و  حرط  نأ  دعب  اهراتـسأ  نیب  لخدف  هبعکلا  یلإ  یهتنا  یتح  ابراه  رم  هدـعرلا و  نم  کسمتـسی  ام  یتح  بعر 
یتلا مداخلا  نیأ  تلاـقف  هحور  تبهذ  دـق  لخدـف و  هتأرما  هل  تحتفف  هقدـف  هتیب  یتأ  یتح  اـمزهنم  یلؤدـلا  دـلاخ  نب  ساـمح  لـبقأ 

مل کحیو أ  تلاق  نمآ  وهف  هباب  قلغأ  نم  هنإـف  باـبلا  یقلغأ  اذـه و  یعد  لاـقف  هب  رخـست  مویلا  ذـنم  کـترظتنم  تلز  اـم  ینتدـعو 
اهدشنأ مث  هباب  دحأ  یلع  حـتفی  هنإ ال  لاق  انباب  ام  مکیلع و  رهظ  الإ و  هرم  مکلتاقی  هتیأر  ام  ینإ  کل  تلق  دـمحم و  لاتق  نع  کهنأ 

همدنخلاب انتدهش  ول  کنإ  ماشه 4:27 } . نبا  هریس  ( 2 } 
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ذئموی هللا ص  لوسر  مزل  نمم  تنک  لاق  هللا  دـبع  نب  رباج  نع  نیینزاملا  یلوم  ریـشب  نع  یـسوم  نب  همادـق  ینثدـح  يدـقاولا و  لاق 
بعش هاجت  حطبألاب  هبق  عضوم  یلإ  رظن  هیلع و  ینثأ  هللا و  دمحف  هکم  تویب  یلإ  رظن  فرـشأ  املف  رخاذأ  نم  حتفلا  موی  هعم  تلخدف 

ثالث هلهأ  هللا ص و  لوسر  رصح  ثیح  مشاه  ینب 

لبق هنیدـملا  یف  هعمـسأ  تنک  امالک  ترکذـف  رباج  لاق  اهرفک  یف  شیرق  انیلع  تمـساقت  ثیح  مویلا  انلزنم  نإ  رباج  ای  لاـق  نینس و 
.رفکلا یلع  اومساقت  ثیح  فیخلا  یف  هکم  انیلع  حتف  اذإ  هللا  ءاش  نإ  ادغ  انلزنم  لوقی  ناک  کلذ 

هنومیم هملس و  مأ  هعم  اهیلإ و  یهتنا  یتح  لبقأف  نوجحلاب  هل  تبرض  مدألاب  ذئموی  هتبق  تناک  يدقاولا و  لاق 

لاق و بعـشلا  نم  کلزنم  لزنت  یبنلل ص أ ال  لیق  لاق  عفار  یبأ  نع  هیبأ  نع  هللا  دیبع  نب  هللا  دبع  نب  هیواعم  ینثدح  يدقاولا و  لاق 
هللا لوسرل  لیقف  هکمب  ءاسنلا  لاجرلا و  نم  هتوخإ  لزانم  هللا ص و  لوسر  لزنم  عاب  دـق  لیقع  ناک  لزنم و  نم  لـیقع  اـنل  كرت  لـه 

یتأی ناک  اتیب و  لخدی  مل  نوجحلاب  ابرطـضم  لزی  ملف  تویبلا  لخدأ  لاق ال  یبأف و  کلزانم  ریغ  نم  هکم  تویب  ضعب  یف  لزناف  ص 
هتجح یف  هیضقلا و  هرمع  یف  لعف  کلذک  لاق و  نوجحلا  نم  دجسملا  یلإ 

اهل ناومح  اهیلع  لخد  حـتفلا  موی  ناک  املف  یموزخملا  بهو  یبأ  نب  هریبه  تحت  بلاط  یبأ  تنب  ئناـه  مأ  تناـک  يدـقاولا و  لاـق 
مأ تلاق  يراوج  یف  امتنأ  معن  تلاقف  كراوج  یف  نحن  الاق  اهب و  اراجتـساف  نایموزخملا  ماشه  نب  ثراحلا  هعیبر و  یبأ  نب  هللا  دـبع 

یلع اذإف  ههجو  نع  رفـسأف  هللا  لوسر  مع  تنب  انأ  هل  تلقف  هفرعأ  دـیدحلا و ال  یف  جـجدم  سراف  یلع  لخد  ذإ  يدـنع  اـمهف  ئناـه 
نیریجت لاقف أ  ابوث  اـمهیلع  تیقلأـف  اذـه  یب  عنـصت  ساـنلا  نیب  نم  یخأ  تلقف  اـمهیلع  فیـسلا  رهـشف  اـمهیلإ  رظن  هتقنتعاـف و  یخأ 

یلإ تبهذ  افاخت و  تلق ال  اتیب و  امهیلع  تقلغأف  دکی  مل  جرخف و  تلاق  امهلبق  یب  ئدتبا  هللا و  تلق ال و  امهنود و  تلحف  نیکرشملا 
هللا ص لوسر  ءابخ 

امهیلع تلفتف  نیکرـشملا  نم  یل  نیوـمح  ترجأ  یلع  یمأ  نبا  نم  تیقل  اـم  اـهل  تلقف  همطاـف  هیف  تدـجو  هدـجأ و  ملف  ءاـحطبلاب 
هتخافب و ابحرم  لاقف  رابغلا  هیلع  هللا ص و  لوسر  علط  نیکرـشملا و  نیریجت  مل  تلاق  اهجوز و  نم  یلع  دشأ  تناک  تلاق و  امهلتقیل 

امهلتقیل امهیلع  تلفتف  نیکرـشملا  نم  یل  نیومح  ترجأ  هنم  تلفأ  تدـک  ام  یلع  یمأ  نبا  نم  تیقل  اذ  ام  تلقف  ئناـه  مأ  مسا  وه 
یف تاعکر  ینامث  یلـص  مث  لستغاف  الـسغ  هل  تبکـسف  همطاف  رمأ  مث  تنمأ  نم  انمأ  ترجأ و  نم  انرجأ  دـق  هل  کلذ  ناک  ام  لاـقف 

اماقأف امکلزانم  یلإ  اعجراف  امتئش  نإ  امیقأف و  امتئش  نإ  تلق  امهتربخأ و  امهیلإ و  تعجرف  تلاق  یحضلا  تقو  هب  افحتلم  دحاو  بوث 
.امهلزانم یلإ  افرصنا  مث  نیموی  یلزنم  یف  يدنع 

لاقف رفعزملا  إلملا  یف  نالـضفتم  امهیدان  یف  ناسلاج  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دبع  ماشه و  نب  ثراحلا  نإ  لاقف  یبنلا ص  یلإ  تآ  یتأ  و 
.امهانرجأ دق  امهیلإ  لیبس  ال 

جرخ و هبقلا و  باب  یلإ  تیندأف  یلـص  لستغا و  نأ  دعب  هتلحارب  اعد  مث  راهنلا  نم  هعاس  هبق  یف  هللا ص  لوسر  ثکم  يدقاولا و  لاق 
مث نوجحلا  یلإ  همدنخلا  نیب  ام  .عرست }  : جعمت ( 1 جعمت {  لیخلا  اهبکرف و  سانلا  هل  فص  دق  هسأر و  یلع  رفغملا  حالـسلا و  هیلع 

هحیحأ یبأ  لزنم  ءاذح  ءاحطبلاب  صاعلا  نب  دیعس  هحیحأ  یبأ  تانب  اذإ  هثداحی و  ریسی و  يرخأ  هلحار  یلع  هبناج  یلإ  رکب  وبأ  رم و 
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ناسح لوق  هدشنأ  مسبتف و  رکب  یبأ  یلإ  هللا ص  لوسر  رظنف  رمخلاب  لیخلا  هوجو  نمطلف  نهروعش  نرشن  دق  و 

تارطمتم اندایج  لظت 

.ءاسنلا رمخلاب  نهمطلت 

هکم و تجترا  یتح  ریبکتلاب  اوجع  هریبکتل و  نوملسملا  ربکف  ربک  هنجحمب و  نکرلا  ملتساف  هتلحار  یلع  مدقت  هبعکلا  یلإ  یهتنا  املف 
ذخآ هملسم  نب  دمحم  هتلحار و  یلع  تیبلاب  فاط  مث  نورظنی  لابجلا  قوف  نوکرشملا  اوتکسا و  نأ  مهیلإ  ریشی  هللا ص  لوسر  لعج 

فاسإ و اهباب و  یلع  هبعکلا  هاجت  وه  اهمظعأ و  لبه  ناک  صاـصرلاب و  هصوصرم  امنـص  نوتـس  هئاـمثالث و  هبعکلا  لوح  اـهمامزب و 
َّنِإ ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج  لوقی  هدـی و  یف  بیـضقب  ریـشی  اهنم  منـصب  رمی  اـملک  لـعجف  حـئابذلا  نوحبذـی  نورحنی و  ثیح  هلئاـن 

ام لبه أ  رسک  دق  نایفـس  ابأ  ای  نایفـس  یبأل  ریبزلا  لاقف  هیلع  فقاو  وه  رـسکف و  لبهب  رمأ  مث  ههجول  منـصلا  عقیف  ًاقوُهَز  َناک  َلِطاْبلا 
دمحم هلإ  عم  ناک  ول  نأ  يرأ  دقف  ماوعلا  نبا  ای  کنع  اذه  عد  لاقف  معنأ  دق  هنأ  معزت  نیح  رورغ  یف  دـحأ  موی  هنم  تنک  دـق  کنإ 

.ناک ام  ریغ  ناکل  هریغ 

هبعکلا حاتفم  حاتفملاب  هیتأی  هحلط  نب  نامثع  یلإ  الالب  لسرأ  دجـسملا و  نم  هیحان  سلجف  هللا ص  لوسر  فرـصنا  مث  يدقاولا  لاق 
تلاقف حاـتفملا  بلط  دـق  هللا ص  لوسر  نإ  ذـئموی  اهدـنع  حاـتفملا  اـهل و  لاـقف  هبیـش  تنب  یه  همأ و  یلإ  جرخف  معن  ناـمثع  لاـقف 

یف هتلخدأف  کـنم  هذـخأیف  يریغ  کـنیتأیل  وأ  هب  ینیتأـتل  هللا  وف  لاـقف  هدـی  یلع  هموق  هرثأـم  بهذـی  يذـلا  نوکی  نأ  هللااـب  كذـیعأ 
رمع رادلا و  یف  رمع  رکب و  یبأ  توص  تعمـس  ذإ  اهملکی  وه  کلذ و  یلع  امه  امنیبف  انهاه  هدی  لخدـی  لجر  يأ  تلاق  اهترجح و 

يدـع میت و  هذـخأی  نأ  نم  یلإ  بحأ  تنأ  هذـخأت  نألف  حاتفملا  ذـخ  همأ  تلاقف  جرخا  نامثع  ای  أطبأ  نامثع  يأر  نیح  هتوص  عفار 
هیاقـسلا و نیب  انل  عمجا  تنأ  یبأب  هللا  لوسر  ای  لاق  هدـی و  بلطملا  دـبع  نب  سابعلا  طسب  هلوانت  املف  هللا ص  لوسر  هب  یتأـف  هذـخأف 

هنم نوءزرت  ام  مکیطعأ  هیف و ال  نوضرت  ام  مکیطعأ  امنإ  لاقف  هباجحلا 

.حتفلا لبق  املسم  صاعلا  نب  ورمع  دیلولا و  نب  دلاخ  عم  هللا ص  لوسر  یلع  مدق  دق  هحلط  نب  نامثع  ناک  اولاق و 

الإ الاثمت  هروص و ال  هیف  عدی  الف  تیبلا  حتفی  نأ  هرمأ  هحلط و  نب  نامثع  هعم  باطخلا و  نب  رمع  هللا ص  لوسر  ثعب  يدقاولا و  لاق 
مالزألاب مسقتسی  اریبک  اخیش  میهاربإ  هروص  يأر  هبعکلا  لخد  املف  لیلخلا ع  میهاربإ  هروص 

هروص اهیف  عدت  الأ  كرمآ  مل  رمعل أ  لاقف  میهاربإ  هروص  رمع  كرتف  نثتسی  مل  اهلک  روصلا  وحمب  هرمأ  هنأ  يور  دق  يدقاولا و  لاق 
 { . .حادقلا : مالزألا ( 1 مالزألاب {  مسقتسی  اخیش  هولعج  هللا  مهلتاق  لاق  اهحماف و  لاق  میهاربإ  هروص  تناک  رمع  لاقف 

میرم هروص  احم  لاق و 

 . هدیب روصلا  احم  هللا ص  لوسر  نأ  يور  دق  لاق و 

هللا ص لوسر  عم  تلخد  لاق  دـیز  نب  هماسأ  نع  سابع  نبا  یلوم  ریمع  نع  نارهم  نب  نمحرلا  دـبع  نع  بئذ  یبأ  نبا  کـلذ  يور 
ام ال نوروصی  اموق  هللا  لتاق  لوقی  روصلا و  هب  برضی  بوثلا و  هب  لبی  لعجف  ءامب  ولدلا  یف  هیتآ  نأ  ینرمأف  اروص  اهیف  يأرف  هبعکلا 
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 . نوقلخی

ام اهیف  ثکمف  هحلط  نب  نامثع  حابر و  نب  لالب  دیز و  نب  هماسأ  اهیف  هعم  هیلع و  تقلغأف  هبعکلاب  هللا ص  لوسر  رمأ  يدـقاولا و  لاق 
اتداضع ( 2 یتداـضعب {  ذـخأ  فقوف و  هللا ص  لوسر  جرخ  یتح  هنع  ساـنلا  بذـی  باـبلا  یلع  فقاو  دـیلولا  نب  دـلاخ  هللا و  ءاـش 

طیل دـق  سولج  مهـضعب  هتحت و  مایق  هکم  لهأ  همک و  یف  هلعج  مث  حاتفملا  هدـی  یف  سانلا و  یلع  فرـشأ  بابلا و  .هابناح }  : باـبلا
يذلا دمحلا هللا  لاقف  مهب 

میرک خأ  نبا  میرک و  خأ  ارش  نظن  اریخ و  لوقن  اولاق  نونظت  اذ  ام  نولوقت و  اذ  ام  هدحو  بازحألا  مزه  هدبع و  رـصن  هدعو و  قدص 
یف ابر  لک  نإ  الأ  َنیِمِحاّرلا  ُمَحْرَأ  َوُه  ْمَُکل َو  ُهّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  فسوی ال  یخأ  لاق  اـمک  لوقأ  ینإ  لاـقف  تردـق  دـق  و 

طوسلا اصعلا و  لیتق  دـمعلا  هبـش  لیتق  یف  الأ و  جاحلا  هیاقـس  هبعکلا و  هنادـس  الإ  نیتاه  یمدـق  تحت  وهف  هرثأم  وأ  مد  وأ  هیلهاـجلا 
بارت نم  مدآ  مدآل و  مکلک  اهئابآب  اهربکت  هیلهاجلا و  هوخن  بهذأ  دق  هللا  نإ  اهدالوأ  اهنوطب  یف  نوعبرأ  اهنم  هقان  هئام  هظلغم  هیدلا 

لبق و ال ناک  دـحأل  لحت  مل  هللا  مرحب  مارح  یهف  َضْرَْألا  ِتاواـمَّسلا َو  َقَلَخ  َمْوَی  هکم  مرح  هللا  نإ  ـالأ  ْمُکاـْقتَأ  ِهّللا  َدـْنِع  مکمرکأ  و 
دـضعی اهدیـص و ال  رفنی  اذـکه ال  هدـیب  هللا ص  لوسر  اهدـصقی  لاق  راهنلا  نم  هعاس  الإ  یل  تلحأ  اـم  يدـعب و  یتأـی  دـحأل  لـحت 
تکـسف تویبلا  روبقلل و  هنم  دب  هنإف ال  هللا  لوسر  ای  رخذإلا  الإ  سابعلا  لاقف  اهالخ  یلتخی  دشنمل و ال  الإ  اهتطقل  لحت  اههاضع و ال 

نم یطعت  نأ  هأرمال  لحی  رجحلا و ال  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  ثراول و  هیصو  لالح و ال  هنإف  رخذإلا  الإ  لاق  مث  هعاس  هللا ص  لوسر 
مهاندأ و مهتمذب  یعسی  مهؤامد  أفاکتت  مهاوس  نم  یلع  هدحاو  دی  هوخإ  نوملسملا  ملـسملا و  وخأ  ملـسملا  اهجوز و  نذإب  الإ  اهلام 
اهتمع و یلع  هأرملا  حکنت  نیتفلتخم و ال  نیتلم  لهأ  ثراوتی  هدهع و ال  یف  دهع  وذ  رفاکب و ال  ملـسم  لتقی  مهاصقأ و ال  مهیلع  دری 

رصعلا دعب  هالـص  مرحم و ال  يذ  عم  الإ  ثالث  هریـسم  هأرما  رفاست  رکنأ و ال  نم  یلع  نیمیلا  یعدا و  نم  یلع  هنیبلا  اهتلاخ و  یلع  ال 
هللا لوسر  ناک  دق  ءاجف و  هحلط  نب  نامثع  یل  اوعدا  لاق  مث  رطفلا  موی  یحضألا و  موی  نیموی  مایـص  نع  مکاهنأ  حبـصلا و  دعب  و ال 
دقل نامثع  لاقف  تئـش  ثیح  هعـضأ  اموی  يدـیب  حاتفملا  اذـه  يرتس  کلعل  حاتفملا  نامثع  عم  هرجهلا و  لبق  هکمب  اموی  هل  لاـق  ص 

هتلبقتساف لاق  نیح  هلوق  ترکذ  هدیب  حاتفملا  ذئموی و  یناعد  املف  نامثع  لاق  تزع  ترمع و  لب  لاقف ع  تلذ  اذإ و  شیرق  تکله 

هتیب یلع  مکنمأتـسا  هللا  نإ  نامثع  ای  ملاظ  الإ  مکنم  اهعزنی  هدـلات ال  هدـلاخ  هحلط  یبأ  ینب  ای  اهوذـخ  لاق  مث  هلثمب  ینلبقتـساف  رـشبب 
یلب تلقف  لبق  نم  هکمب  هلاق  ناک  ام  ینعی  کل  تلق  يذـلا  نکی  مل  لاقف أ  تعجرف  ینادان  تیلو  املف  نامثع  لاـق  فورعملاـب  اولکف 

رـصعلا هالـص  یلإ  رکب  ینب  نع  هعازخ  الإ  لاق  حالـسلا و  عفرب  ذئموی  هللا ص  لوسر  رمأ  يدـقاولا و  لاق  هللا ص  لوسر  کنأ  دهـشأ 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  تلحأ  یتلا  هعاسلا  یه  هعاس و  فیسلاب  مهوطبخف 

نم ءامدب  هبلطت  هعازخ  تناک  هنمأف و  هسفن  یلع  هللا ص  لوسر  نمأتسا  رکب  ینب  نم  یلؤدلا  هیواعم  نب  لفون  ناک  دق  يدقاولا و  لاق 
همد هللا ص  لوسر  ردـهف  كاجه  مینز  نب  سنأ  نإ  هللا ص  لوسرل  اضیأ  تلاق  هعازخ  تناک  دـق  ریتولاـب و  اـهنم  شیرق  رکب و  تلتق 

هتلمج نم  هللا ص  لوسر  یلإ  هیف  رذتعی  ارعـش  لاق  هکم  هللا ص  لوسر  حتفی  نأ  لبق  ناک  دق  لابجلاب و  قحتلا  بره و  هکم  حتف  املف 
هرمأب دعم  يدهت  يذلا  تنأ 

مهئامدل نکی  مل  نم  مهباصأ 
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یلؤدلا هیواعم  نب  لفون  حتفلا  موی  هملک  هنع و  تهنهنف  هکم  حتفی  نأ  لبق  هللا ص  لوسر  تغلب  دق  هذه  هتملک  تناک  يدقاولا و  لاق 
یتح عدـن  ام  ذـخأن و  ام  يردـن  هیلهاج ال  یف  نحن  كذؤی و  مل  كداعی و  مل  انم  نم  وفعلاب و  سانلا  یلوأ  تنأ  هللا  لوسر  اـی  لاـقف 

کنع بکرلا  عد  هللا ص  لوسر  لاقف  كدنع  هرمأ  یف  اورثک  بکرلا و  هیلع  بذک  دق  هکلهلا و  نم  کنمیب  انذقنأ  کب و  هللا  انادـه 
دق هللا ص  لوسر  لاق  تکـس  املف  لفون  ای  تکـساف  هعازخ  نم  انب  ربأ  ناک  محرلا  دیعب  محر و ال  يوذ  نم  ادحأ  هماهتب  دـجن  مل  انأ 

.یمأ یبأ و  كادف  لفون  لاقف  هنع  توفع 

بیغت و دق  نم  مهنم  لابجلا و  سوءر  یف  شیرق  هبعکلا و  رهظ  قوف  نذؤی  نأ  الالب  هللا ص  لوسر  رمأف  رهظلا  تءاج  يدـقاولا و  لاق 
لوسر ادـمحم  نأ  دهـشأ  هلوق  یلإ  غلب  لالب و  نذأ  املف  نمأ  دـق  نم  مهنم  نامألا و  بلطی  نم  مهنم  اولتقی و  نأ  نم  افوخ  ههجو  رتس 

هللا نکل و  یلصنسف و  هالصلا  امأف  كرکذ  کل  عفر  يرمعل  دق  لهج  یبأ  تنب  هیریوج  لوقت  لاق  نوکی  ام  دشأک  هتوص  عفر  هللا ص 
.هموق فالخ  دری  مل  اهدرف و  هوبنلا  نم  ادمحم  ءاج  يذلا  یبأ  ءاج  ناک  دقل  ادبأ و  هبحألا  لتق  نم  بحن  ال 

مویلا اذه  كردی  ملف  یبأ  مرکأ  يذلا  دمحلا هللا  صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  لاق  و 

اذه و صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  لاق  هبعکلا و  قوف  قهنی  الالب  عمسأ  نأ  لبق  مویلا  اذه  لبق  تم  ینتیل  هالکث  او  ماشه  نب  ثراحلا  لاق  و 
نم اطخس  اذه  ناک  نإ  ورمع  نب  لیهس  لاق  هحلط و  یبأ  تیب  یلع  هب  حیصی  امب  حیصی  حمج  ینب  دبع  حیصی  نأ  میظعلا  ثدحلا  هللا 

یتأف لاق  ءابـصحلا  هذه  هتربخأل  ائیـش  تلق  ول  ائیـش  لوقأ  الف  انأ  امأ  نایفـس  وبأ  لاق  هرقیـسف و  اضر  ناک هللا  نإ  هریغیـسف و  یلاعت  هللا 
.موقلا هلاقم  هربخأف  هللا ص  لوسر  لیئربج ع 

هللا دبع  ینبال  تلق  یلع و  هتقلغأ  یتیب و  تلخدف  تعمقنا  هکم  دمحم  لخد  امل  لوقیف  ثدـحی  ورمع  نب  لیهـس  ناکف  يدـقاولا  لاق 
ارثأ أوسأ  يرأ  الف  هباحـصأ  دنع  هدنع و  يرثأ  رکذتأ  تلعج  لتقأ و  نأ  نمآ  ینإف ال  دـمحم  نم  اراوج  یل  بلطاف  بهذا  لیهـس  نب 
اهیف تنک  شیرق  تکرحت  املک  ادحأ و  اردب و  يروضح  عم  هبتاک  يذـلا  تنک  هب و  دـحأ  هقلی  مل  امب  هیبیدـحلا  موی  هتیقل  ینإف  ینم 
هلوح نم  یلإ  تفتلا  مث  رهظیلف  هللا  نامأب  نمآ  وه  معن  لاق  هنمؤت  یبأ  هللا  لوسر  ای  لاقف  هللا ص  لوسر  یلإ  لیهس  نب  هللا  دبع  بهذف 
لهج لیهس  لثم  ام  فرش و  لقع و  هل  الیهـس  نإ  يرمعلف  جرخیلف  هل  لق  لاق  مث  هیلإ  رظنلا  ندشی  الف  ورمع  نب  لیهـس  یقل  نم  لاقف 

ناک و لیهـس  لاقف  هللا ص  لوسر  هلاقمب  هربخأف  هیبأ  یلإ  هللا  دبع  جرخف  عباتت  هل  نکی  مل  نإ  هیف  عضوی  ناک  ام  يأر  دقل  مالـسإلا و 
.هنارعجلاب ملسأ  یتح  هکرش  یلع  وه  یبنلا ص و  عم  ربیخ  یلإ  جرخ  فئاخ و  ریغ  ربدی  لبقی و  لیهس  ناک  اریبک و  اریغص و  ارب  هللا 

[ هکم حتف  نع  ربخلا  هیقب  رکذ  ]

«. { ریخلاب همامتإل  ّمهّللا  کفطل  :» د ( 1 لدعلا {  دحاولا  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نـصح الخد  یتح  فوخلا  انمأی  ملف  نارجن  یلإ  ایهتنا  یتح  اعیمج  يرعبزلا  نب  هللا  دـبع  بهو و  یبأ  نب  هریبه  بره  يدـقاولا و  لاق 
تلعجف اذه  مکنـصح  یلإ  رئاس  ادمحم  نأ  يرن  هللا  نحن و  هکم و  دـمحم  لخد  تلتق و  دـقف  شیرق  امأ  الاق  امکنأش  ام  لیقف  نارجن 

الجر نمدـعت  ـال  يرعبزلا  نبا  یلإ  تباـث  نب  ناـسح  لـسرأف  مهتیـشام  اوعمج  مهنـصح و  نم  ثر  اـم  نوحلـصی  بعک  نب  ثراـحلب 
هضغب کلحأ 
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نأ دیرت  لاق أ  ادـمحم  هللا  دـیرأ و  هل  لاق  مع  نبا  ای  دـیرت  نیأ  بهو  نب  هریبه  لاقف  جورخلل  أیهت  ناسح  رعـش  يرعبزلا  نبا  ءاج  املف 
یلعف كاذ  وه  يرعبزلا  نبا  لاق  ادبأ  ادمحم  عبتت  کنأ  تننظ  ام  هللا  كریغ و  تقفار  تنک  ینأ  تیل  ای  هریبه  لاق  هللا  يإ و  لاق  هعبتت 

یتح يرعبزلا  نبا  ردـحناف  يراد  یموق و  نیب  مهربأ و  سانلا و  ریخ  یمع و  نبا  كرتأ  بعک و  نب  ثراـحلا  ینب  عم  میقأ  ءیـش  يأ 
هللا ص لوسر  ءاج 

مالسلا لاق  هللا ص  لوسر  یلع  فقو  املف  مالـسإلا  رون  هیف  هجو  هعم  يرعبزلا و  نبا  اذه  لاق  هیلإ  رظن  املف  هباحـصأ  یف  سلاج  وه  و 
تبلجأ کتیداع و  دـقل  مالـسإلل  ینادـه  يذـلا  دـمحلا هللا  هلوسر و  هدـبع و  کنأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  تدهـش  هللا  لوسر  ای  کـیلع 

مث ادبأ  مالسإلا  برقأ  الأ  دیرأ  انأ  نارجن و  یلإ  کنم  تبره  مث  کتوادع  یف  یمدق  یلع  تیشم  ریعبلا و  سرفلا و  تبکر  کیلع و 
حبذی دبعی و  رجح  نم  لقع  اذ  عفنی  ام ال  عابتا  لالـضلا و  نم  هیف  تنک  ام  ترکذ  یلإ و  هببح  یبلق و  یف  هاقلأف  ریخب  هنم  هللا  یندارأ 

هلبق و ناک  ام  بجی  مالسإلا  نإ  هللا  دمحا  مالـسإلل  كاده  يذلا  دمحلا هللا  هللا ص  لوسر  لاقف  هدبعی  نم ال  هدبع و  نم  يردی  هل ال 
نبا یف  هل  هدیـصق  نم  ( 1 هتلمج {  نم  ارعـش  اهبنؤی  حتفلا  موی  اهمالـسإ  هغلب  نیح  هریبه  لاقف  ئناه  مأ  تملـسأ  نارجنب و  هریبه  ماقأ 
ماقأف دـمحم  نید  تعبات  دـق  تنک  نإ  و  .اهلاتفنا }  اهبابـسأ و  يّونلا  كاذـک  اهلاؤس  كاتأ  مأ  دـنه  کتقاش  أ  اـهلوأ : ماشه 4:42؛و 

.اکرشم تام  یتح  نارجنب 

رذ وبأ  ءاج  هکمب و  اهلابح } .» کنم  ماحرألا  تفطع  و  :» ماشه نبا  ( 2 اطئاح {  لخدف  يزعلا  دبع  نب  بطیوح  بره  يدقاولا و  لاق 
تئش نإ  تئـش و  ثیح  بهذاف  نمآ  تنأ  لاقف  هیلإ  عجرف  نمآ  تنأف  لاعت  رذ  وبأ  لاقف  بطیوح  برهف  هآرف  طئاحلا  لخدف  هتجاحل 

یلزنم یلإ  لصأ  نأ  لبق  لتقأف  یفلأ  یلزنم  یلإ  لیبس  نم  له  لاق و  کلزنم  یلإف  تئش  نإ  هللا ص و  لوسر  یلع  کتلخدأ 

مث جـیهی  الف  نمآ  ابطیوح  نأ  هباب  یلع  يداـنی  لـعج  مث  هلزنم  هعم  غلبف  کـلزنم  کـعم  غلبأ  اـنأف  لاـق  لـتقأف  یلزنم  یلع  لخدـی  وأ 
.هلتقب ترمأ  نم  الإ  مهلک  سانلا  انمأ  دق  سیل  لاقف أ و  هربخأف  هللا ص  لوسر  یلإ  فرصنا 

یلإ ماشه  نب  ثراحلا  تنب  میکح  مأ  هتجوز  تءاج  لاق و  رحبلا  بکر  یتح  نمیلا  یلإ  لهج  یبأ  نب  همرکع  بره  يدـقاولا و  لاـق 
،و فیرحت «، موعنلا :» د «. موعبلا :» ا،ب ( 1 موغبلا {  اهلتقب و  رمأ  هللا ص  لوسر  ناـک  دـق  هبتع و  تنب  دـنه  نهنم  هوسن  یف  هللا ص  لوسر 

نب ثراحلا  هأرما  هریغملا  نب  دـیلولا  تنب  همطاف  هیمأ و  نب  ناوفـص  هأرما  هینانکلا  لدـعملا  تنب  .سوماقلا }  رظنا  ،و  هتبثأ ام  باوصلا 
نلخد و هیلع  نلخد  امل  نملـسأف و  حـطبألاب  هللا ص  لوسر  صاـعلا و  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  مأ  جاـجحلا  نب  هبتع  تنب  دـنه  ماـشه و 

یلع عضو  هنإ  لاقی  ءاسنلا و  حفاصأ  ینإ ال  لاقف  نهعیابی  نأ  نلأس  بلطملا و  دـبع  ینب  ءاسن  نم  ءاسن  همطاف و  هتنبا  هاتجوز و  هدـنع 
هأرما میکح  مأ  تلاقف  هیف  نهیدیأ  نلخدیف  نهیلإ  هعفری  مث  هیف  هدی  لخدیف  ءام  نم  حدقب  یتؤی  ناک  لاقی  هیلع و  نحـسمف  ابوث  هدـی 

مالغ اهعم  هبلط و  یف  میکح  مأ  تجرخف  نمآ  وه  لاقف  هنمأف  هلتقت  نأ  فاخ  نمیلا  یلإ  کنم  بره  همرکع  نإ  هللا  لوسر  اـی  همرکع 
دق همرکع و  تکردأ  اـطابر و  هوقثوأـف  هیلع  مهب  تثاغتـساف  یح  یلع  هب  تمدـق  یتح  هینمت  تلعجف  اهـسفن  نع  اـهدوارف  یمور  اـهل 

لق ال لاق  لوقأ  ءیـش  يأ  لاق  صلخأ  نأ  هل  لوقی  هنیفـسلا  یتون  لعجف  مهب  جاهف  رحبلا  بکرف  هماهت  لحاوس  نم  لحاس  یلإ  یهتنا 
نم کتئج  مع  نبا  ای  لوقت  هیلع و  حـلت  تلعجف  رمألا  نم  اذـه  یلع  میکح  مأ  تءاجف  اذـه  نم  الإ  تبره  ام  همرکع  لاق  هللا  ـالإ  هلإ 

هللا ص لوسر  کل  تنمأتـسا  دق  ینإ  تلاقف  هتکردأ  یتح  اهل  فقوف  کسفن  کلهت  سانلا ال  ربأ  سانلا و  لصوأ  سانلا و  ریخ  دـنع 
لاق کنمأف 
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نم اند  املف  همرکع  هلتقف  هربخ  هتربخأ  یمورلا و  کمالغ  نم  تیقل  ام  تلاـقف  اـهعم  عجرف  کـنمأف  هتملک  اـنأ  معن  تلاـق  تلعف  تنأ 
تیملا غلبی  یحلا و ال  يذؤی  تیملا  بس  نإف  هابأ  اوبـست  الف  انمؤم  لـهج  یبأ  نب  همرکع  مکیتأـی  هباحـصأل  هللا ص  لوسر  لاـق  هکم 

هعم هیدـی و  نیب  همرکع  قوـف  سلج  مث  هب  اـحرف  ءادر  هیلع  سیل  هیلإ ص و  بثو  هللا ص  لوـسر  یلع  لـخد  هـمرکع و  لـصو  اـملف 
نأ دهـشت  نأ  یلإ  لاقف  وعدت  مالإف  همرکع  لاقف  نمآ  تنأ  تقدص  لاقف  ینتنمأ  کنأ  ینتربخأ  هذه  نإ  دمحم  ای  لاقف  هبقنم  هتجوز 
یلإ قح و  یلإ  الإ  توعد  ام  همرکع  لاقف  مالـسإلا  لاصخ  دـع  هاـکزلا و  یتؤت  هالـصلا و  میقت  نأ  هللا و  لوسر  ینأ  هللا و  ـالإ  هلإ  ـال 

هلإ نأ ال  دهـشأ  ینإف  لاق  مث  ارب  انمظعأ  اثیدح و  انقدصأ  تنأ  هیلإ و  توعد  ام  یلإ  وعدت  نأ  لبق  نم  انیف  تنک  دـقل  لیمج و  نسح 
لک یل  رفغت  نأ  کلأسأ  ینإف  لاق  هکتیطعأ  الإ  ادـحأ  هیطعأ  ائیـش  مویلا  ینلأـست  ـال  هللا ص  لوسر  لاـقف  هللا  لوسر  کـنأ  هللا و  ـالإ 
لک هل  رفغا  مهللا  لاقف  هنع  بئاغ  تنأ  وأ  کـهجو  یف  هتلق  مـالک  وأ  هیف  کـتیقل  ماـقم  وأ  هیف  تعـضوأ  ریـسم  وأ  اـهکتیداع  هوادـع 
هنع بئاغ  انأ  وأ  یهجو  یف  یـضرع  نم  ینم و  لان  ام  هل  رفغا  كرون و  ءافطإ  کلذب  دیری  یلإ  هیف  راس  ریـسم  لک  اهیناداع و  هوادع 
یف اهفعـض  تقفنأ  الإ  هللا  لیبس  نع  دـص  یف  اهقفنأ  تنک  هقفن  عدأ  هللا ال  امأ و  لاق  مث  هللا  لوسر  اـی  کلذـب  تیـضر  همرکع  لاـقف 

حاکنلا کلذب  هتأرما  هللا ص  لوسر  هیلع  درف  لاق  ادیهش  لتقأ  یتح  کیدی  نیب  لاتقلا  یف  ندهتجأل  هللا و  لیبس  یف  مالـسإلا و  لیبس 
.لوألا

همالغل لوقی  لعج  هبعشلا و  یتأ  یتح  برهف  هیمأ  نب  ناوفص  امأ  يدقاولا و  لاق 

دق یلتق  دـیری  الإ  ءاج  ام  هللا  ریمعب و  عنـصأ  ام  ناوفـص  لاق  بهو  نب  ریمع  اذـه  لاقف  يرت  نم  رظنا  کحیو  هریغ  هعم  سیل  راـسی و 
ای لاقف  یلتق  دیرت  تئج  مث  کلایع  کنید و  ینتلمح  تعنـص  ام  كافک  ام  کل  ام  ریمع  ای  ناوفـص  لاقف  هقحلف  یلع  ادـمحم  رهاظ 
هللا لوسر  ای  هللا ص  لوسرل  لاق  ریمع  ناک  دـق  سانلا و  لصوأ  سانلا و  ربأ  سانلا و  ریخ  دـنع  نم  کـتئج  كادـف  تلعج  بهو  اـبأ 
یف جرخف  هتنمأ  دـق  لاقف  یمأ  یبأ و  كادـف  هنمأف  هنمؤت  الأ  فاخ  رحبلا  یف  هسفن  فذـقیل  ابراه  جرخ  هیمأ  نب  ناوفـص  یموق  دـیس 

لوسر ای  لاق  هربخأف و  هللا ص  لوسر  یلإ  عجرف  اهفرعأ  همالعب  ینیتأت  یتح  هللا  ناوفـص ال و  کنمأ  دـق  هللا ص  لوسر  نإ  لاقف  هرثأ 
یه هللا ص و  لوسر  همامعب  هیلإ  ریمع  عجرف  یتمامع  ذـخ  لاقف  اهفرعأ  همالعب  الإ  عجرأ  لاقف ال  هسفن  لـتقی  نأ  دـیری  وه  هتئج و  هللا 
 { .د یف  ام  تبثأ  و  ؛» هتباث :» ا،ب ( 1 هیناثلا {  هبلط  یف  ریمع  جرخف  رمحأ  هربح  درب  هب  ارجتعم  هکم  هللا ص  لوسر  هیف  لخد  يذلا  دربلا 
هزع كدـجم و  هدـجم  سانلا  ملحأ  سانلا و  ربأ  سانلا و  لصوأ  سانلا و  ریخ  دـنع  نم  کتئج  بهو  ابأ  ای  لاـقف  دربلاـب  هءاـج  یتح 

تیضر و نإف  مالسإلا  یلإ  كاعد  هنإف  لاق  لتقأ  نأ  فاخأ  لاقف  کسفن  یف  هللا  كرکذأ  کمأ  کیبأ و  نبا  ککلم  هکلم  كزع و 
وه معن  لاقف  هجرخأف  معن  لاق  هفرعت  ارجتعم أ  هب  لخد  يذـلا  هدربب  کیلإ  ثعب  دـق  مهربأ و  سانلا و  یفوأ  وهف  نیرهـش  كریـس  الإ 

مویلا و یف  تاولـص  سمخ  اولاق  نولـصی  مک  لاقف  سانلاب  رـصعلا  یلـصی  هدـجوف  هللا ص  لوسر  یلإ  یهتنا  یتح  ناوفـص  عجرف  وه 
ریمع نإ  دمحم  ای  ناوفص  حاص  هتالص  نم  ملس  املف  معن  اولاق  مهب  یلصی  دمحم  لاق أ  هلیللا 

لزنا هللا ص  لوسر  لاقف  نیرهـش  ینتریـس  الإ  ارمأ و  تیـضر  نإف  کیلإ  مودقلا  یلإ  ینتوعد  کنأ  معز  كدربب و  ینءاج  بهو  نب 
ریعتـسی هیلإ  لسرأ  رفاک و  وه  نینح و  یلإ  هعم  جرخ  ناوفـص و  لزنف  رهـشأ  هعبرأ  رـس  لب  لاـق  یل  نیبت  وأ  هللا  ـال و  لاـقف  بهو  اـبأ 

نینح و ءاضقنا  دـعب  هیلإ  اهداعأ  مث  اهایإ  هراعأف  هادؤم  هیراع  اعوط  لـب  لاـقف ع  اـهرک  مأ  اـعوط  لاـقف أ  عرد  هئاـم  تناـک  هعاردأ و 
ءاعرو ءاشو  امعن  ءولمم  كانه  بعش  یلإ  ناوفص  رظنف  اهیلإ  رظنی  نزاوه  مئانغ  یف  ریـسی  هنارعجلاب  هللا ص  لوسر  ناک  املف  فئاطلا 
تباط ام  ناوفـص  لاقف  هیف  ام  کل و  وه  لاق  معن  لاق  بعـشلا  اذـه  کبجعی  بهو  اـبأ  لاـقف  هقمری  هللا ص  لوسر  هیلإ و  رظنلا  مادأـف 
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 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  کنأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  یبن  سفن  الإ  اذه  لثمب  دحأ  سفن 

هللا ص لوسر  هیلع  یلمأ  امبرف  یحولا  هللا ص  لوسرل  بتکی  ناک  ملسأ و  دق  ناکف  حرس  یبأ  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  امأف  يدقاولا  لاق 
ام يردـی  ام  هللا  لاق و  نتتفاـف و  أرقی  هللا و  کلذـک  لوقیف  هللا ص  لوسر  یلع  أرقی  کـلذ و  وحن  میکح و  زیزع  بتکیف  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس 

ردـهأف ادـترم  هکم  یلإ  هنیدـملا  نم  ابراه  جرخ  دـمحم و  یلإ  یحوی  امک  یلإ  یحویل  هنإ  رکنی و  الف  تئـش  ام  هل  بتکأل  ینإ  لوقی 
کترجأ دـق  ینإ  یخأ  ای  لاقف  هعاضرلا  نم  هاـخأ  ناـک  ناـمثع و  یلإ  ءاـج  ذـئموی  ناـک  اـملف  حـتفلا  موی  هلتقب  رمأ  همد و  هللا  لوسر 

لاقف ابئات  تئج  دـق  مرجلا و  مظعأ  یمرج  نأ  یقنع  برـض  ینآر  نإ  ادـمحم  نإف  یف  هملکف  دـمحم  یلإ  بهذا  اـنهاه و  ینـسبتحاف 
لک یف  یننوبلطی  هباحـصأ  یمد و  ردـهأ  دـق  ینرظانی  مل  یقنع و  برـض  ینآر  نإ  هنإ  هللا  ـالک و  لاـق  هیلإ  یعم  بهذاـف  مق  ناـمثع 

نامثعب الإ  هللا ص  لوسر  عری  ملف  هللا  ءاش  نإ  کلتقی  هنإف ال  یعم  قلطنا  نامثع  لاقف  عضوم 

هیـشمت و ینلمحت و  تناک  همأ  نإ  هعاضرلا  نم  یخأ  اذـه  هللا  لوسر  ای  نامثع  لاقف  هیدـی  نیب  نیفقاو  دعـس  نب  هللا  دـبع  دـیب  اذـخآ 
ههجوب هلبقتسا  هنع  هللا  لوسر  ضرعأ  املک  نامثع  لعج  هنع و  هللا ص  لوسر  ضرعأف  یل  هبهف  هکرتت  ینفطلت و  همطفت و  ینعضرت و 

هیلع بکنا  دق  نامثع  دـحأ و  موقی  الأ  يأر  املف  هقنع  برـضیف  لجر  موقی  نأل  هدارإ  هنع  ضرعأ ع  امنإ  مالکلا و  اذـه  هیلع  داعأ  و 
.هعیابف معن  هللا ص  لوسر  لاقف  مالسإلا  یلع  یمأ  یبأ و  كادف  هعیاب  هللا  لوسر  ای  لوقی  هسأر و  لبقی 

لاقف قسافلا  لاق  وأ  هلتقیف  بلکلا  اذـه  یلإ  دـحاو  مکنم  موقی  نأ  مکعنم  ام  نیملـسملل  کلذ  دـعب  هللا ص  لوسر  لاق  يدـقاولا  لاـق 
يذلا وه  ریشبلا  ابأ  نإ  لاقی  هقنع و  برضأف  یلإ  ریشت  نأ  ءاجر  هیحان  لک  نم  کفرط  عبتأل  ینإ  قحلاب  کثعب  يذلا  رـشب و  نب  دابع 

.نیعألا هنئاخ  هل  نوکی  یبنلا ال  نإ  لاق  هنإ  لیق  هراشإلاب و  لتقأ  ینإ ال  لاقف ع  باطخلا  نب  رمع  هلاق  لب  لاقی  اذه و  لاق 

کنم رفی  دبع  مأ  نبا  يرت  ول  یمأ  تنأ و  یبأب  نامثع  هل  لاقف  هآر  املک  هللا ص  لوسر  نم  رفی  دعـس  نب  هللا  دبع  لعجف  يدقاولا  لاق 
بجی مالسإلا  نإ  لاقف  مالـسإلا  یف  همرج  مظع  رکذتی  هنکل  یلب و  لاق  هنمؤأ  هعیابأ و  مل  لاقف أ و  هللا ص  لوسر  مسبتف  كآر  املک 

هلبق ام 

یف وه  امنیبف  همد  ردهأف  هکمب  هللا ص  لوسر  يذؤی  ناک  هنإف  بالک  نب  یـصق  دلو  نم  وه  دبعم و  نب  ثریوحلا  امأ  يدـقاولا و  لاق 
یلع ع یحنت  هبلطی و  ءاج  هنأ  ثریوحلا  ربخأ  هیدابلا و  یف  وه  هل  لیقف  هنع  لأسی  یلع ع  ءاـج  هباـب  هیلع  قلغأ  دـق  حـتفلا و  موی  هلزنم 

نأ دیری  ثریوحلا  جرخف  هباب  نع 

هقنع برضف  یلع ع  هاقلتف  رخآ  تیب  یلإ  تیب  نم  برهی 

هیدـی و اوعطقا  رانلا  بر  رانلاب  بذـعی  امنإ  لاق  مث  رانلاب  هقرحی  نأ  رمأ  هللا ص  لوسر  ناک  دـقف  دوسألا  نب  رابه  امأ  يدـقاولا و  لاق 
یلبح یه  حمرلاب و  اهرهظ  برـض  ترجاه و  امل  هللا ص  لوسر  تنب  بنیز  سخن  نأ  همرج  ناک  هولتقا و  مث  هیلع  متردـق  نإ  هیلجر 

هللا الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  الئاق  دوسألا  نب  رابه  علط  هنیدملا  یلإ  هللا ص  لوسر  عجر  املف  حتفلا  موی  هیلع  نوملسملا  ردقی  ملف  تطقسأف 
تلعف يذلا  تنأ  انیع  کب  هللا  معنأ  تلاقف ال  یبنلا ص  هالوم  یملس  تجرخف  همالسإ  یبنلا ص  لبقف  هللا  لوسر  ادمحم  نأ  دهـشأ  و 

هل ضرعتلا  نع  یهن  کلذ و  احم  مالسإلا  نأ  هیلإ  رذتعی  رابه  هللا ص و  لوسر  لاقف  تلعف  و 
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رابه و رذـتعی  امم  ءایحتـسا  هسأر  ئطأطی  وه  هیلإ و  رذـتعی  رابه  هللا ص و  لوسر  تیأر  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  لاق  يدـقاولا  لاـق 
 . کنع توفع  دق  هل  لوقی 

نکرلا و نیب  هقنع  برـضف  اهنم  یملـسألا  هزرب  وبأ  هجرخأف  هبعکلا  راتـسأ  نیب  لخد  یتح  جرخ  هنإف  لـطخ  نبا  اـمأ  يدـقاولا و  لاـق 
لاق هزرب  وبأ  هنأ  تبثألا  ینالجعلا و  هدبع  نب  کیرش  لیق  یموزخملا و  ثیرح  نب  دعس  لیق  رـسای و  نب  رامع  هلتق  لب  لاقی  ماقملا و 

هعازخ نم  الجر  هعم  ثعب  و  .هاکزلل }  ایباج  يأ  : ایعاس ( 1 ایعاس {  هللا ص  لوسر  هثعب  هنیدملا و  یلإ  رجاه  ملسأ و  هنأ  همرج  ناک  و 
هل تناک  مکنید و  نم  اریخ  انید  دـجأ  مل  لاق  کب  ءاج  ام  شیرق  هل  تلاقف  هکم  یلإ  عجر  هقدـصلا و  لام  نم  ذـخأ  ام  قاـس  هلتقف و 

لوقی لطخ  نبا  ناک  بنرأ و  وأ  هنیرق  يرخألا  ینیرق و  امهادحإ  ناتنیق 

هللا لوسر  ءاجهب  ءانغلا  نوعمـسی  رمخلا و  هدـنع  نوبرـشیف  هتیب  نوکرـشملا  هیلع  لخدـی  هب و  ناینغی  هللا ص و  لوسر  هب  وجهی  رعـشلا 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص 

یمادن یف  مویلا  کلذ  رمخلا  حبطصاف  مهـس  ینب  هلاوخأ  دنع  حتفلا  موی  ناک  هیمهـس و  همأ  نإف  هبابـص  نب  سیقم  امأ  يدقاولا و  لاق 
ینإ رکب  ای  حبطصأ  ینیعد  اهنم  تایبأب  لثمتی  ینغتی و  المث  جرخ  هل و 

ناـک هطهر و  هلیمن  يزخأ  دـقل  يرمعل  هیثرت  هتخأ  تلاـقف  هلتق  یتح  فیـسلاب  هبرـضف  هطهر  نم  وه  یثیللا و  هللا  دـبع  نب  هلیمن  هیقلف 
تماصلا و نب  هدابع  طهر  نم  لجر  هلتقف  هللا ص  لوسر  عم  عیـسیرملا  دهـش  ملـسأ و  هبابـص  نب  مشاه  هاخأ  نأ  لبق  نم  سیقم  مرج 

هوخأ سیقم  مدـقف  هلقاـعلا  یلع  هیدـلاب  هللا ص  لوسر  هل  یـضقف  نیکرـشملا  نم  هنظف  هفرعی  ـال  وه  فوـع و  نب  ورمع  ینب  نم  لـیق 
همد ردهأف  رعشلاب  هللا ص  لوسر  وجهی  ارفاک  ادترم  بره  هلتقف و  هیخأ  لتاق  یلع  ادع  مث  ملسأ  هتید و  ذخأف  هنیدملا 

اهلـصی نأ  بلطت  هنیدملا  هللا ص  لوسر  یلع  تمدق  دق  تناک  هکمب و  هحاون  هینغم  تناک  مشاه و  ینب  هالوم  هراس  امأف  يدقاولا  لاق 
ذنم اشیرق  نإ  دمحم  ای  تلاق  کینغی  ام  کحاین  کئانغ و  یف  کل  ناک  ام  اهل أ  لاقف  دحأ  ردب و  دعب  کلذ  هجاحلا و  هیلإ  تکش  و 

اهنید و یلع  یه  شیرق و  یلإ  تعجرف  اماعط  اریعب  اهل  رقوأ  هللا ص و  لوسر  اهلـصوف  ءانغلا  عامتـسا  اوکرت  ردـبب  مهنم  لتق  نم  لـتق 
موی لتقف  لطخ  نبا  اتنیق  امأ  تلتقف و  لتقت  نأ  حـتفلا  موی  هللا ص  لوسر  اهب  رمأـف  هب  ینغتف  هللا ص  لوسر  ءاـجه  اـهیلع  یقلی  تناـک 

نامثع مایأ  یف  تتام  یتح  تشاع  اهنمأف و  هللا ص  لوسر  اهل  نمؤتساف  ینیرق  امأ  هنیرق و  وأ  بنرأ  یه  امهادحإ و  حتفلا 

دفو عم  مدـق  یتح  امیقم  اهب  لزی  ملف  فئاطلا  یلإ  برهف  حـتفلا  موی  یـشحو  لـتقب  رمأ  هللا ص  لوسر  نأ  يور  دـق  يدـقاولا و  لاـق 
ینثدح سلجا و  لاق  معن  لاق  یشحو  لاقف أ  هللا  لوسر  کنأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  لاقف  هیلع  لخدف  هللا ص  لوسر  یلع  فئاطلا 

هنع يراوت  هآر  اذإ  ناکف  کهجو  ینع  بیغ  مق و  لاق  هربخأ  املف  هزمح  تلتق  فیک 

یبأ نب  يدع  نب  ورمع  یبأ  نع  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هملـس  یبأ  نع  يرهزلا  نع  رمعم  بئذ و  یبأ  نبا  ینثدح  يدقاولا و  لاق 
هللا و ضرأ  ریخل  کنإ  هللا  اـمأ و  هکم  نم  جورخلا  دـیری  وه  حـتفلا و  رمأ  نم  هغارف  دـعب  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  لاـق  ءارمحلا 

.تجرخ ام  ینوجرخأ  کلهأ  نأ  ول ال  یلإ و  هللا  دالب  بحأ 

هللا ص لوسر  یلإ  تءاج  هبتع  تنب  دنه  نأ  يزاغملا  باتک  یف  قاحسإ  نب  دمحم  داز  و 
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فاخت یهف  هدبک  نع  هنطب  ترقب  هتعدج و  نیح  هزمحب  تعنـص  ام  مالـسإلا و  یف  ناک  يذلا  اهثدحل  هبقنتم  هرکنتم  شیرق  ءاسن  عم 
َْنقِرْـسَی لاق َو ال  معن  نلق  ًاْئیَـش  ِهّللِاب  َنْکِرُْـشی  ْنَأ ال  یلَع  هنعیاب  نیح  لاق  هنم و  تند  اـملف  کـلذ  اهثدـحب  هللا ص  لوسر  اهذـخأی  نأ 

کنإ هللا ص و  لوسر  لاقف  مأ ال  کلذ  لالح  ملعأ أ  امف  ههینهلا  هنهلا و  نایفـس  یبأ  لاـم  نم  بیـصأل  تنک  اـنأ  هللا  دـنه و  تلاـقف 
هللا ص َو ال لوسر  لاقف  کنع  هللا  افع  فلـس  امع  فعاف  هللا  لوسر  کنأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  اـنأ  دـنه و  اـنأ  معن  تلاـق  دـنهل 
تنأف و ردبب  ارابک  مهتلتق  اراغـص و  مهانیبر  يرمعل  دق  دنه  تلاقف  َّنُهَدالْوَأ  َْنُلتْقَی  لاقف ال َو ال  هرحلا  ینزت  له  دـنه و  تلاقف  َنِینْزَی 

[ ُهَنیِرَتْفَی  ] ٍناتُْهِبب َنِیتْأَی  لاق َو ال  هذجاون  ترفسأ  یتح  اهلوق  نم  باطخلا  نب  رمع  کحضف  فرعأ  مه 

نأ دـیرن  نحن  هسلجلا و  هذـه  انـسلج  ام  تلاقف  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِـصْعَی  لاقف َو ال  حـیبقل  ناتهبلا  نایتإ  نإ  دـنه  تلاقف  .د }  نم  ( 1 } 
کیصعن

لبالب و داقرلا  عنم  هیلع  مدق  نیح  هللا ص  لوسر  یلإ  هب  رذتعا  يذـلا  يرعبزلا  نب  هللا  دـبع  رعـش  دـیج  نم  قاحـسإ و  نب  دـمحم  لاق 
مومه

يذلا نم  کیلإ  رذتعمل  ینإ 

اوراصف مهب  هللا  هرفظأ  نأ  دعب  مهیلع  هنمل  ءاقلطلا  مهیلع  اهلخد  نیذلا  هکم  لهأ  هللا ص  لوسر  یمـس  حتفلا  موی  یف  يدـقاولا و  لاق 
کلذ یبأی  لاقف ع  ءاـسنلا  نونعی  نوصغ  یلع  راـمقأ  نم  تئـش  اـم  ذـخف  یلاـعت  هللا  کـنکمأ  دـق  حـتفلا  موی  هل  لـیق  دـق  هل و  ءاـقرأ 

.يدهلا رحانم  مهؤجو  تیبلا و  مهمارکإ  فیضلا و  مهماعطإ 

هفرتساف لجع  کیف  ناک  نإف  هلوق  .تعنص }  : تیدسأ ( 1 لصفلا {  ظافلأ  نم  یقب  ام  ریسفت  یلإ  دوعن  مث 

نإ لاقف  کلذ  رـسف  مث  لجعت  نأ  یلإ  کب  هجاح  يأف  اضعب  انـضعب  ءاقل  نم  دـب  الف  لجعلاب  کسفن  نقهرت  ـال  هیهاـفر و  اذ  نک  يأ 
يدالب و یف  ینتوزغ  نإ  يأ  ینترز  نإ  کنم و  ماقتنالل  ینثعب  هللا  نوکی  نأ  قیلخف  كدالب  یف  کتوزغ  نإ  يأ  كدـالب  یف  كرزأ 

.یلإ کعومجب  تلبقأ 

امیدق عمسأ  تنک  دسأ  .دوملج }  راوغأ و  نیب  بصاحب  مهبرضت  فیّصلا  حایر  نیلبقتـسم  هلوق : وه  و  ( 1 ینب {  وخأ  لاق  امک  متنک 
امیف تفقو  نإ  هلئاق و  یلع  دعب  تفقو  هدجأ و ال  ملف  هرعش  تحفصت  دقف  نآلا  يدسألا و  مزاخ  یبأ  نب  رشب  رعـش  نم  تیبلا  اذه  نأ 

.هتقحلأ هیلع  نامزلا  نم  لبقتسی 

حیر کلذ  عم  تناک  ضرألا و  نم  لفـس  ام  یه  راوغأ و  نیب  تناک  اذإ  یـصحلا و  راغـص  یه  ءابـصحلا و  لـمحت  بصاـح  حـیر  و 
یلع افطع  نوکی  نأ  نکمی  بصاح و  یلع  افطع  نوکی  نأ  نکمی  دوملج  هیقالت و  نم  یلع  اررض  دشأ  هقشم و  مظعأ  تناک  فیص 

 . قیلأ لوألا  هجولا  اهجهو و  مومسلا و  حفل  نم  هرحلا  هبسکت  امل  اهاذأل  دشأ  کلذ  هرح و  ضرألا و  نم  روغ  نیب  يأ  راوغأ 

تـضضعأ يأ  بولقملا  نم  انهاه  یه  ـالعاف و  هلعجت  نأ  هتلعفأ  یتأـی  اـم  رثکأ  کـلهأ و  سوءرب  اـضوضعم  هتلعج  يأ  هتـضضعأ  و 
.دورملاب لبحلا  عطق  دق  هلوقک  هب  کلهأ  سوءر 
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 . ردب موی  یلع ع  مهلتق  نایفس  یبأ  نب  هلظنح  هوخأ  هبتع و  نب  دیلولا  هلاخ  هعیبر و  نب  هبتع  هدج  و 

. { . هرقبلا 88 هروس  ( 2 ٌْفلُغ {  اُنبُوُلق  اُولاق  یلاعت َو  لاق  فالغ  یف  هبلق  نأک  هل  هریصب  يذلا ال  بلقلا  فلغألا  و 

 . ءارلا حتفب  براقم  هنأش  اذه  امیف  لوقت  هماعلا  دیجب و  هلقع  سیل  يذلا  رسکلاب  لقعلا  براقملا  و 

.کل هملکلا  هذه  لاقی  نأ  یلوألا  لاق  مث 

.کل سیل  ام  تبلط  يأ  اهتفرع  اهتدشنأ  اهتبلط و  هلاضلا  تدشن  و 

.هراعتسالا جرخم  جراخ  مالکلا  یعارلا و  لاملا  همئاسلا  و 

بلطی هنأل  امهنیب  دعب  کلذ و ال  دعبتسا ع  فیک  کلعف و  نم  کلوق  دعبأ  امف  هلوق  الإ  اضعب  هضعب  قباطی  مالکلا  اذه  لک  تلق  نإف 
.هلعف هلوق و  نیب  دعب  يأف  العف  الوق و  هفالخلا 

یتلا رومألا  عم  اذه  اصعلا  قش  نیملـسملا و  هعامج  قیرفت  تحـص و  هتمامإ و  تتبث  يذلا  مامإلا  یلع  جورخلا  یغبلا و  هلعف  نأل  تلق 
مل یتلا  تارکنملا  نم  نامثع  هایح  یف  هاطاعتی  ناـک  اـم  بهذـلاب و  جوسنملا  ریرحلا و  سبل  نم  قسفلا  یـضتقت  هیلع و  رهظت  تناـک 

.هلعف اذهف  اهنم  هتبوت  تبثت 

 . ادج لعفلا  کلذ  نم  دیعب  لوقلا  اذه  نیملسملا و  هفیلخ  نینمؤملا و  ریمأ  هنأ  همعزل } .» :» ا ( 1 همعزف {  هلوق  امأ  و 

لوسر بورح  یف  هیمأ  ینب  نم  لتق  نم  انرکذ  دق  لاوخأ و  مامعأب و  کهبش  بیرق  يأ و  هیردصم  تهبـشأ  ام  بیرق  هلوق و  یف  ام  و 
 . سمش دبع  ینب  نم  همامعأ  نأ  امک  سمش  دبع  ینب  نم  هیواعم  لاوخأ  نأل  لاوخألا  مامعألاب و  هراشإلا  مهیلإ  مدقت و  امیف  هللا ص 

قانعألا سوءرلا  یف  یضملا  هعرسلاب و  اهفصی  اهبحصت  مل  يأ  ینیوهلا  اهشامت  مل  هلوق و 

هیواعم یلإ  نامثع  هلتق  ملسی  مل  هنأ  یف  هل  انباحـصأ  اهب  جتحی  یتلا  هجحلا  یهف  موقلا  مکاح  سانلا و  هیف  لخد  امیف  لخدا  هلوق  امأ  و 
الإ هتموکح و  تمیدتـسا  قحلاب  مکح  نإف  نومهتملا  مدـلا و  ءایلوأ  هیلإ  مکاحتی  مث  عاطی  نأ  بجی  مامإلا  نأل  هحیحـص  هجح  یه  و 

 { [. .د نم  ( 1 هتمامإ {   ] تلطب قسف و 

هیواعم ناک  ام  هب  دارأ  لیق  نامثع و  هلتق  یه  ههبـشلا و  هذـهب  قلعتلا  ینعی } .»« یف د  ( 2 دیری {  هنإ  لیق  اهدـیرت  یتلا  کلت  امأف  هلوق 
هماطف لوأ  یف  یبصلا  هعداخمک  کـلذ  نإ  لاـق  هعیبلا  هفلکی  ـال  هدـحو و  ماـشلا  یلع  هرقی  نأ  وه  نینمؤملا ع و  ریمأ  نم  هبلط  ررکی 

نمضتی مل  هانرکذ  يذلا  هیواعم  باتک  هریغب و  ضوعتلا  یف  هبغری  هنع و  هیلسی  يدثلا و  هیلإ  هرکی  امم  هل  ءاسنلا  هعنـصت  امب  نبللا  نع 
ماشلا ثیدح 

یناشاک
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هب لد  هدیـشوپ  بلقلا ) فلغالا   ) هک تسا  نآ  متـسناد  نم  هچنآ  تملع ) اـم   ) دـنگوس ادـخ  هب  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  هللا ) کـناف و  )
و کل ) لاقی  نا  یلوالا  و   ) نادان یلقع و  مک  لقعلا ) براقملا   ) قح كاردا  زا  هبجاح  هیند  تایه  هلطاب و  تاهبـش  فالخ و  فـالغ 
ار وت  هدینادرگ  رو  هدید  هک  ینابدرن  هب  کعلطا ) املس   ) يا هتفر  الاب  وت  هکنا  تیقر ) کنا   ) ار وت  رم  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  راوازس 

اریز تدشن ) کنال   ) دشاب وت  يارب  هک  ییاهتعفنم  يارب  هن  کل ) ال   ) وت رب  دوش  عقاو  هک  يدـب  ندـمآرب  ياج  هب  کیلع ) ءوس  علطم  )
ره نیا  ار  دوخ  هدرکارچ  ریغ  کتمئاس ) ریغ   ) يا هدـینارچ  و  تیعر ) و   ) ار دوخ  هدـش  مگ  ریغ  کتلاض ) ریغ   ) يا هدرک  بلط  وت  هک 

بلط و  هلها ) نم  تسل  ارما  تبلط   ) هک دیامرف  یم  هکنانچ  دشابن  نآ  لها  زا  هک  دنک  يرما  بلط  یـصخش  هکنآ  زا  دنتیانک  لاثم  ود 
تـسا وا  تراما  تفالخ و  بلط  نآ  راک و  نآ  ناک  رد  یلخاد  هن  و  هندـعم ) یف  و ال   ) راک نآ  لها  وت  یتسین  هک  ار  يراک  يا  هدرک 

وت راتفگ  تسا  رود  هچ  سپ  کلعف ) نم  کلوق  دعبا  امف   ) نایصع نایغط و  ناک  نآ  هب  درادن  تبـسن  الـصا  هک  نامثع  نوخ  بلط  و 
مهتلمح  ) تدوخ ياه  لاـخ  اـه و  مع  هب  لاوخا ) ماـمعا و  نم   ) وت ندوب  دـننام  تسا  کـیدزن  و  تهبـشا ) اـم  بیرق  و   ) وت رادرک  زا 

لها نداد  ترـصن  نآ  هک  لطاب  ياهوزرآ  و  لطابلا ) ینمت  و   ) يورخا یتخبدب  يدـبا و  تواقـش  ار  ناشیا  دـش  لماح  هک  هواقـشلا )
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هب  ندـش  رکنم  رب  هلا ) هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  دوـحجلا  یلع   ) ناـشیا ندوـب  رـصم  تـسا و  كرش 
نینح و ردب و  زور  نوچ  وت  يا  هتـسناد  هک  ییاج  تملع ) ثیح   ) دوخ نداتفا  عضاوم  رد  دندش  هتخادـنا  سپ  مهعراصم ) اوعرـصف  )

عنم و  امیرح ) اوعنمی  مل  و   ) دیـسر ناشیا  هب  هک  ار  میظع  هعقاو  دندرکن  عفد  امیظع ) اوعفدـی  مل   ) نارین باذـع  هب  یبقع  رد  نآ و  ریغ 
مل و   ) رازراک اهنآ  زا  دوبن  یلاخ  هک  یغولا ) اهنم  الخ  ام   ) رادبآ ياهریشمش  ندش  عقاو  هب  فویس ) عقوب   ) ار دوخ  درگادرگ  دندرکن 
رد يراوخ و  ایند  رد  .وت  يا  هتـسناد  هک  ییاج  ناشیا ، هب  ایند  رد  دیـسر  هکلب  .یگتـسهآ  یناسآ و  ناشیا  هب  دیـسرن  و  انیوهلا ) اشامت 

ناگدنـشک باب  رد  ار  ندرک  نخـس  يدرب  دـح  زا  یتفگ و  رایـسب  هک  قیقحت  هب  و  نامثع ) هلتق  یف  ترثکا  دـق  و   ) يراـتفرگ ترخآ 
زا سپ  یلا ) موقلا  مکاح  مث   ) نم تعیب  زا  نامدرم  دـنا  هدـش  لخاد  هچنآ  رد  وش  لخاد  سپ  سانلا ) هیف  لخد  امیف  لـخداف   ) ناـمثع
اما و   ) ادـخ باتک  رب  ار  ناشیا  ار و  وت  منک  لمح  ات  هللا ) باتک  یلع  مهاـیا  کـلمحا و   ) نم يوس  هب  هورگ  نآ  اـب  نک  همکاـحم  نآ 

هعدخ اهناف   ) ماش لها  رب  منک  وت  تموکح  تیبثت  ات  یهد  نم  بیرف  نآ  هب  هک  یهاوخ  یم  هک  يا  هعدخ  نآ  اما  و  دیرت ) یتلا  کلت 
ریـش و زا  وا  نتفرگزاب  لوا  رد  لاصفلا ) لوا  یف   ) ریـش عنم  زا  نبللا ) نع   ) تسا كدوک  نداد  بیرف  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  یبصلا )

تسا نادبا  بلصم  يوقم و  هک  يا  هیذغا  رد  وا  عورش  يادتبا 

یلمآ

ینیوزق

و فلغالا ) هتملع  ام  یلع  کنا  ینعی  هتملع  يذلا  يا   ) تسا هلوصوم ) ( ) ام  ) تسا و رهظا  تسا و  عقاو  کنا ) و   ) خـسن یـضعب  رد  و 
نیا رب  ام )  ) دیاش و  تسا ، فیعض  نیا  تسفالغ و  رد  تلد  منادیم  نم  هک  ینآ  وت  ینعی  .تسا  تلمع ) ام   ) لدب فلغالا )  ) دنا هتفگ 

لقعلا براقم  نالف  و   ) تسا هدیـشوپ  نآ  رب  یفـالغ  هچنآ  فلغا )  ) .هدوب و نینچ  ما  هتـسناد  ار  وت  نم  هکنادـنچ  ینعی  .دـشاب  تدـم 
تلقع و  تسا ، هدیشوپ  تلالض  هنتف و  فالغ  تلد  رب  متـسناد  نم  هچنآ  مسق  ادخ  هب  وت  یتسرد  هب  و  هصقان ) هلیلق و  يا  ءارلا  رـسکب 

ياج رب  تسا  هتخاس  فرـشم  ار  وت  هک  ینابدرن  رب  هتفر  الاب  هک  نیا  وت  هرابرد  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا و  صقاـن  مک و 
هدشمگ هن  يدرک  بلط  وت  هک  اریز  .تعفر  ریخ و  هن  تکاله  تسا و  ررـض  نآ  زا  ار  وت  ینعی  وت  يارب  زا  هن  تست  رب  هک  يدـب  دـنلب 

لها وت  ضرغلا  .نآ و  ندـعمرد  هن  و  نآ ، لـها  زا  وت  یتـسین  هک  ار  يرما  يدرک  بلط  ار و  دوخ  هدـننکارچ  هن  يدـینارچ  ار و  دوـخ 
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هک ناویح  نیا  و  تسین ، وت  هدش  مگ  یئوجیم  هک  نیا  دنا  هدوب  نآ  هب  هتسیاش  وت  تیب  لها  هن  یتسین و  ناناملسم  تموکح  تفالخ و 
مدرم اب  هک  وا  لوق  هک  اریز  وت  لعف  زا  وت  لوق  تسا  رود  هچ  سپ  نارچب  دوخ  واگ  و  وجب ، دوخ  لام  تسین ، وت  کـلم  ینارچ  یم  وت 

يداسف رکنم و  ره  رب  وا  لعف  دوب و  یناعم  نیا  لاثما  ضرا و  زا  داسف  رکنم و  عفر  مولظم و  تناعا  نامثع و  نوخ  بلط  درکیم  رهاـظ 
ترثک دنکن  ءاضتقا  هک  درک  نآ  يارب  لاوخا  مامعا و  ریکنت  تسا و  هیردصم  ام  ءادتبم و  تهبشا  ام  تسا و  ربخ  بیرق  .دوب  لمتشم 

و ارناشیا ، ترثک  دـنک  ءاضتقا  لاوخالا ) مامعالا و  هل  نالفل   ) وت لوق  هک  دـنا  هتفگ  هک  اریز  تسا ، یـضتقم  فیرعت  هچناـنچ  ارناـشیا 
مامعا و ار  هیواعم  و  هغلابم ، هجو  رب  ازاجم  دور  قالطا  ود  کی و  رب  هک  دـشاب  هکلب  ار ، ترثک  دـنکن  ءاـضتقا  ماـمعا ) هل   ) یئوگ رگا 

یلب هبتع ) هب  دـیلو   ) شلاخ و  بطحلا ) هلامح   ) شا همع  ریغ  دنـشاب  هدرکن  اـی  دنـشاب و  هدرک  مالـسا  تاداـعم  هک  دوبن  رایـسب  لاوخا 
ینعی یشامی ) یشام   ) زا اهشامت ) مل  و( اوعرصف ) هلوقب :  ) تسا قلعتم  عقوب ) هلوق   ) دشاب و دارم  اجنیا  زین  شردام  يومع  هبیش )  ) دناوت
لطاب يوزرآ  یتخبدب و  ار  ناشیا  تشاداو  هک  دوخ  ياهولاخ  اهومع و  اب  يدش  دـننام  دوز  ینعی  .تفر  هارمه  درک و  یهارمه  وا  اب 

ردب و زا   ) ینادیم هک  اجنآ  دوخ  كاله  عضاوم  رد  دندش  هتشک  دنداتفا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح   ) راکنا رب 
یئاهریشمش ندیـسرب  دندش  هتـشک  هکلب  يدلج  يدرم و  هب  ار  یمیرح  دندرکن  عنم  ار و  گرزب  هعقاو  دندرکن  عفد  نآ  ریغ  و  نینح )

مل ( ) اهشامت مل  و   ) ياج هب  خسن  یضعب  رد  و  راک ، یناسآ  یمرن و  یتسس و  اهنآ  اب  دومنن  یهارمه  .رازراک و  اهنآ  زا  دوبن  یلاخ  هک 
هرابرد يدرب  دـح  زا  یتفگ و  رایـسب  .دومنن و  ساسم  اـهنآ  هب  یمرن  ینعی  سم  زا  تسا  روکذـم  هددـشم ) هلمهم  نیـس   ) هب اهـسامت )

ات نم  يوس  هب  ار  موق  ناوخب  همکاحم  هب  نآ  زا  دـعب  ناـمدرم  نآ  رد  دـنا  هدـش  لـخاد  هچنآ  رد  وش  لـخاد  سپ  ناـمثع  ناگدنـشک 
ماش تموکح  ینعی  یهاوخیم  وت  هچنآ  اما  منک و  مکح  امـش  نایم  ادخ  باتک  قفاوم  ینعی  ادخ  باتک  رب  ار  ناشیا  ار و  وت  نم  مرادب 

هک یسک  اب  دنیوگ  لثم  ماقم  رد  ار  مالک  نیا  .ریش  زا  نتفرگ  زاب  لوا  رد  ریش  زا  تسا  كدوک  نداد  بیرف  نیا  نامثع  نوخ  هناهب  هب 
.دزاس لفاغ  لوغشم و  دهد و  بیرف  ار  یسک  دهاوخ 

یجیهال

، کلال کیلع  ءوس  علطم  کعلطا  املس  تیقر  کنا  کل : لاقی  نا  یلوالا  لقعلا و  براقملا  بلقلا ، فلغالا  تملع  ام  هللا  کنا و  «و 
« .کلعف نم  کلوق  دعبا  امف  هندعم ، یف  هلها و ال  نم  تسل  ارما  تبلط  کتمئاس و  ریغ  تیعر  کتلاض و  ریغ  تدشن  کنال 

لد هدـنراد ي  هدرپ  لد و  هدـنراد ي  فـالغ  وـت  یـشاب  هک  تسا  نیا  مناد  یم  نم  هچنآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  هک  قـیقحت  هب  ینعی و 
يا هتفر  ـالاب  وت  هک  ار  وت  دوـش  هتفگ  هک  تسا  نیا  راوازـس  شناد ، كدـنا  وـت  یـشاب  .تسوـت و  لد  رب  یناداـن  هدرپ ي  ینعی  لـقع ،

وت هکنیا  تهج  زا  وت ، عفن  يارب  زا  دشاب  هکنیا  هن  وت ، رب  یلاحدـب  ندـش  رهاظ  ياج  هب  ار  وت  دـنادرگ  فرـشم  هک  ار  یتفالخ  نابدرن 
راوازس نآ و  لها  زا  یتسین  هک  ار  تفالخ  راک  یتساوخ  ار و  وت  هدننکارچ ي  ریغ  يدینارچ  ار و  وت  هدش ي  مگ  ریغ  يا  هدرک  بلط 

.تفالخ لغش  اب  تسا  رود  ملظ  قسف و  ینعی  .وت  رادرک  زا  وت  راتفگ  تسا  رود  رایسب  هچ  سپ  نآ ، ندعم  رد  هن  نآ و 

اوعرـصف هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب ، دوـحجلا  یلع  لـطابلا  ینمت  هواقـشلا و  مهتلمح  لاوـخا  ماـمعا و  نم  تهبـشا  اـم  بیرق  «و 
.ینیوهلا اهشامت  مل  یغولا و  اهنم  الخ  ام  فویس  عقوب  امیرح ، اوعنمی  مل  امیظع و  اوعفدی  مل  تملع  ثیح  مهعراصم 

یتلا کلت  اما  هللا و  باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  یلا ، موقلا  مکاح  مث  سانلا ، هیف  لـخد  اـمیف  لـخداف  ناـمثع ، هلتق  یف  ترثکا  دـق  و 
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« .مالسلاو .لاصفلا  لوا  یف  نبللا  نع  یبصلا  هعدخ  اهناف  دیرت 

یلـص دـمحم ، راکنا  رب  لطاب  يور  زا  تواقـش و  ار  ناشیا  درک  راب  هک  ییاهلاخ  اهمع و  هب  هیبش  يدرگ  یم  یتقو  کـیدزن  رد  ینعی 
عفد .دشاب  نینح  ردب و  هک  یناد  یم  وت  هک  ییاج  رد  نآ ، رد  دنداتفوا  هتـشک  هک  ییاهناکم  رد  دـندش  هتخادـنا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا 

، دندش هتـشک  لطاب  يانمت  تلالـض و  زا  هکلب  دنـشاب ، هدـش  هتـشک  ببـس  نآ  هب  هک  یمیرح  دـندرکن  عنم  ار و  یگرزب  رما  دـندرکن 
.یکناسآ يا  هلتاقم  ار  اهنآ  درکن  یهارمه  تقفارم و  یگنج و  اهنآ  زا  دوبن  یلاخ  هک  اهریشمش  برض  هب  دندش  هتخادنا 

رایب همکاحم  هب  سپ  نامدرم ، نآ  رد  دندش  لخاد  هک  یتعیب  رد  وش  لخاد  سپ  نامثع ، ناگدنشک  هرابرد ي  یتفگ  نخـس  رایـسب  و 
هلتق بلط  هک  يا  هدرک  هدارا  وت  هک  ار  يا  هعدـخ  اما  .ادـخ و  باتک  مکح  رب  ار  ناشیا  ار و  وت  منک  راب  هکنیا  اـت  نم  يوس  هب  ار  موق 

.مالسلاو .ریش  زا  نتشادزاب  تقو  لوا  رد  تسا  لفط  نداد  بیرف  هعدخ و  دننام  هک  قیقحت  هب  سپ  دشاب ، نامثع  ي 

یئوخ

ماعنالا همئاسلا :) ، ) هدوقفملا هلاضلا :)  ) مامتلاب سیل  يذـلا  رـسکلاب : براقملا ) ، ) هقفی ـالف  هیطغاـب  هاـشغم  هلبج  هقلخ و  يا  فلغا :) )
.يرخا هخسن  یف  امک  اهسامت  و ال  انیوهلا ، اهبحاصی  يا ال  یشامی  یشام  نم  دحج  هغیص  اهشامت :) مل  ، ) یعرلل هعمتجملا 

.بجعتلا لعف  تهبشا : ام  فلغالا ، یلع  فطع  بیرق : نال ، ناث  ربخ  براقملا :

هب ارت  هک  يدـمآرب  ینابدرنب  تفگ : وت  هرابرد ي  تسا  رتهب  يدوب و  درخ  مک  هدرم و  لد  يدرم  وت  ما - هتـسناد  نم  ات  هک - یتسار  و 
ار شیوخ  هاگارچ  زج  دیوج و  ار  دوخ  هدشمگ  زج  هک  ینام  ار  یـسک  اریز  يربن ، يدوس  دـناسر و  تنایزب  دـناشک و  یهاگترپ  دـب 

دب مه  زا  وت  رادرک  راتفگ و  هزادنا  هچ  هو  .يرود  نآ  نادناخ  زا  یتسین و  نآ  راوازس  هک  يدرگ  یم  یماقم  لابندب  و  دنارچب ،

هیلع و هللا  یلص   ) دمحم تلاسر  راکناب  ار  نانآ  هدوهیب  ياهوزرآ  یتخبدب و  هک  ینامدوخ  لاوخا  مامعا و  اب  وت  ما  هتسناد  ات  و  دنرو ،
زا دنتـسناوتن  یناد ، یم  دوخ  وت  هک  اجنامه  دندیطلغ ، نوخ  كاخب و  دوخ  هاگلتق  رد  هک  دندرک  هزیتس  وا  اب  اجنآ  ات  تشاداو و  هلآ )
هک اجنآ  دنراد ، نوصم  تسین  رانکرب  اهنآ  زا  دربن  نادیم  هک  یئاهریـشمش  مخز  زا  ار  دوخ  دوجو  میرح  دنیامن و  میظع  یعافد  دوخ 

دنتفریذـپ ار  هچنآ  وش و  گنهآ  مه  ناناملـسم  اب  ایب  یتفگ ، رپ  نامثع  ناگدنـشک  هرابرد ي  وت  .تسین  اور  نآ  رد  هحماسم  یتسس و 
یهاوخنوخ يوعد  زا  وت  هچنآ  اما  .مراداو و  ادخ  باتک  نوناقب  ار  اهنآ  ار و  وت  ات  نک  همکاحم  نم  رـضحم  رد  ارنانآ  سپـس  ریذپب و 

رد ار  ردام  ناتـسپ  دنریگزاب و  ریـش  زا  يربریـش  نارود  تسخن  رد  ار  یکدوک  دـنهاوخب  هعدـخب  هک  دـنام  نادـب  یهاوخ  یم  نامثع 
.تسا وا  هتسیاش  هک  ره  رب  درود  دنهد ، هولج  دب  ابیزان و  وا  شیپ 

يرتشوش

( مالـسلا هیلع   ) هنم رخآ  باتک  ءزجف  لقعلا ) براقملا  .بلقلا  فلغ  الا  تملع  ام  هللا  کنا و  و   ) باتکلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق اما  و 
.بتکلا و نم  حرـش  یف  هارت  امک  هرخآ  یلا  لاوخا ) مامعا و  نم  تهبـشا  ام  بیرق  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق کلذک  و  ینئادملا ، هاور 

عیمجلل هعماج  هیاور  یلع  هفوق  لامتحا و  ناک  نا  و  دحاو ، عوضوم  یف  اهنوکل  باتکلا  یف  ام  نیب  امهنیب و  عمج  فنصملا  نا  رهاظلا 
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یبا نبا   ) دازف .طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  اباوج ) هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و   ) فنـصملا لوق  .دـیعب  ریغ  اضیا 
رکذ یف  لصالا  هعامجلا ) هفلالا و  نم  ترکذ  ام  یلع  متنا  نحن و  انک  اناف  دعب  اما  (. ) هباتک نع   ) هدعب ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و 

اـشیرق نا  لوقی : ناک  هناف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لهج  یبا  لوق  مهنیب ، وه  قرف  یتح  هعاـمجلا  هفلـالا و  یلع  مهنوک  هیواـعم 
( متنتف انمقتـسا و  انا  مویلا  و  مترفک ، انمآ و  انا  سما  مکنیب  اننیب و  قرفف   ) .دـمحم مهنیب  قرف  یتح  هفلالا  یلع  مهفئاوط  عیمجب  اوناـک 

مهنیب نکی  مل  و  فانم ، دبع  ونب  مهلک  هیما  ینب  مشاه و  ینب  ناب  مالـسلا ) هیلع   ) هدادع یف  هسفن  لعجی  نا  دارا  امل  .هیواعم  طلاغ  امل 
يوسی نا  دارا  امل  يروشلا  موی  رمع  لوق  هتطلاغم  یف  لصالا  و  هباتک ، نم  تفرع  امک  ناـمثع  رما  یف  هنم  ناـهدالا  ناـک  نا  یلا  قرف 

تناک امک  هنید  هلوسر و  ءادـما  و  هللا ، ءادـعا  هیما  ینب  نع  عافدـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مایا  هقباوس  تناک  يذـلا  نامثع  نیب 
- نماثلا لصفلا   ) سفن هلزنمب  ناک  يذلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نیب  و  هلتق ، یلا  نیملـسملا  تاجلا  یتلا  هثادحا  همایا  یف  هقحاول 

نبا امهقحلی  فانم و ال  دـبع  ینب  نم  امهنوکب  نایعلا - هدـهاشمب  و  نآرقلا ، صنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هصاخلا ) هماـمالا  یف 
یف و  هتیب ، لها  هعبتاف  مشاـه  ینب  نم  هیبن  ثعب  یلاـعت  هللا  نا  اـمهنیب  قرف  هناـب  هیواـعم  هطلاـغم  نع  ع )  ) نیب هرهز - نم  يذـلا  فوع 

مهیدـصت عم  هووذ  کلذ  دـعب  امهعبت  امک  .وه  هوبا و  مهـسار  یف  و  هیماونب ، هاداع  و  هثعب ، هعاس  هب  نماـف  مالـسلا ) هیلع   ) وه مهـسار 
و دیزی ، نب  دیلولا  رـضح  قدزرفلا  نا  روصنملل : لاق  یلذـهلا  رکب  ابا  نا  يربطلا :)  ) یف و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هفالخ  ناونعل 
لسالا و عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل  دحا : یف  يرعبزلا  نبا  رعشب  نغت  هشئاع : نبال  لاقف  .هئامدن  عم  حلطـصا  دق 

هنا هللا  تنسحا و  لاقف : هانغف ، کتاوهل ، تعدج  الا  و  هنغ ، لاقف : .ینغا  ال  لاقف : لدتع  افردب  لیم  انلدع  مهتاداس و  نم  فعضلا  انلتق 
یبا هنجلا  لها  بابـش  دیـس  سارب  هیلا  یج ء  موی  دـیزی  هنبا  دـیلولا  مالک  یف  لصالا  .رعـشلا و  اذـه  لاـق  موی  يرعبزلا  نبا  نید  یلعل 

نا فدنخ  نم  تسل  لزن  یحو  ءاجربخ و ال  الف  کلملاب  مشاه  تبعل  اهیلع : داز  يرعبزلا و  نبا  تایباب  لثمتف  مالـسلا .) هیلع   ) هللادبع
یبنلا نیب  قرف  ماقملا ال  كاذ  کل  ایه  يذـلا  مکقوراف  لوق  و  کـلوق ، یلع  هیواـعمل : لاـقی  لـعف و  ناـکام  دـمحا  ینب  نم  مقتنا  مل 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نم  فرشا  نایفس  یبا  نوک  لب  فانم  دبع  ینب  نم  امهنم  لک  نوکل  نایفس  یبا  نیب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
مل و  هنم ، دهشمب  لتق  یتح  نامثع  رما  یف  مالسلا ) هیلع   ) هیلا ناهدالا  هبـسن  یف  هیواعم  لوق  اما  .شیرق و  رودص  یف  رقوا  هنوکل  هلآ )

هحابا یلع  ادـهاش  هنوک  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، ) ایزخ نامثع  کلذ  یفکی  و  هرکنن ، ـالف  ناـسل  ـال  دـیب و  هنع  عفدـی 
هیلع  ) هنا اولاـق  اـم  نا  رهظی  هنم  و  مدـلا ، حاـبم  ارفاـک و  هنوکب  نورهجی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هصاوخ اوناـک  هولتاـق  رکنی و  فیک  .همد و 

مل مل  نیرـضاحلا  یقاب  هنبا و  بس  و  ءاج ، هلتقب  عمـس  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  ناـمثع ، نع  عافدـلل  ع )  ) نسحلا هنبا  لـسرا  مالـسلا )
لوقی و  رم ، ام  رخآ  یلا  هرشخ ) تررسا  ثیح  هرـصن  ترهظا  کتیلف   ) هباتک یف  هیواعم  لوقی  فیک و  .ءارتفا و  ناتهب و  هنع ، اوعفادی 

هجض دایز  ینب  ءاسن  تجض  مشاه : ینب  تویب  نم  هخرصلا  عمس  امل  لثمت  و  نامثع ) مویب  موی  ( ) ع  ) نیسحلا لتق  یف  دیعس  نب  ورمع 
ناـیعا تهرکا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هل هلوقب  قـلعتت  اـمک  ههبـش  هب  قـلعنت  كاذ  هیواـعم  مـالک  سیل  بنر و  ـالا  هادـغانتوسن  حیجـضک 

ماقم ناک  مالسلا ) هیلع   ) هتعیب یف  نال  هیفطعاوقش  یتح  هتعیب  یلا  اقوش  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع سانلا  لایثنا  عم  کنعیب ) یلع  نیملـسملا 
اعوط هاعیاب  نا  و  ریبزلا ، هحلط و  نا  ثیح  هیواعمل  ههبش 

دعب ایعدا  و  هیفیکلا ، کلتب  مالسلا ) هیلع   ) هیلع سانلا  لابقا  ایار  امل  کلذ  راهظا  امهنکمی  مل  و  ابلق ، هتعیبب  نییضار  انوکی  مل  امهنا  الا 
، هیلتاق نهادی  نکی  مل  الا  و  مدلا ، حابم  مالـسلا ) هیلع   ) هدنع ناک  هنا  و  ههبـش ، عضوم  هیف  نکی  ملف  نامثع  رما  فالخب  رابجالا  کلذ 

یتح هللا  دـیبع  ددـهف  هلعفل ، نامثع  ءاـضما  و  ناـمثع ، هفـالخ  یف  رمع  نب  هللادـیبع  وه  و  یمجعلا ، نازمره  لـتاق  نهادـی  مل  فیک و 
و اهرک ، الا  مکملسم  ملـسا  ام  و   ) .قحب هلتق  نکی  مل  ول  نامثع  یلتاق  هتفالخ  مایا  یف  نهادی  فیکف  هنیدملا ، نم  جورخلا  یلا  رطـضا 
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یـش ء لک  فنا  و  يرهوجلا : لاق  .هلوا  يا : مالـسالا : فنا  ابرح ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  هلک  مالـسلالا  فنا  ناک  نا  دعب 
و کلذ ، لبق  اهب  برـشی  مل  فنا ) ساک   ) دـحا و اهعری  مل  يا : مضلاب : فنا ) هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) هضور  ) و هلوا ،

مایا یفقثلا : حیرط  لاق  ثمطت و  مل  فنا ) هیراج  و   ) ساسالا یف  افلاس و  افنآ و  اذک  تلق  و  فانتیالا ، کلذک  ءادـتبالا و  فانیتسالا 
وه عاصقلا و  فنا  مهراج  لکای  مهیلع و  مهتراجرـس  مرحی  و  هئیطحلا : لاق  فنا  ساـک  دور و  هناـب  طوخ  اـهناک  فنا  هریرغ  یملس 
هما هوخا و  و  هوبا ، وه و  مکملسم  هیواعم  ای  ملسا  ام  مالکلا  ینعم  مکملسم و  ریمض  همسا  ناک و  ربخ  ءارلاب  ابرح ) : ) قلعتم ب فرظ 

و هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل ابراحم  هلک  مالسالا  ردص  یف  ناک  نا  دعب  الا  و  هکم ، حتفب  یـضر ، نع  ارایتخا و  اهرک ال  الا  هووذ  و 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  سانلا  دـشا  سمـشدبع  ینب  نم  هلها  نایفـسوبا و  ناک  و  انه : لاقف  دـیدحلا  یبا  نبا  مالکلا  مهف  اذـکه 

طقـسا و  يازلاب ، ابزح )  ) ءارلاـب اـبرح )  ) ارق ناـکل و  امـسا  عفرلاـب  مالـسالا ) فنا  ( ) مث  ) ارق .هکم و  حـتف  نا  یلا  هرجهلا  لوا  یف  هلآ )
هیلع هللا  یلص   ) لوسرلل راص  مالسالا و  دتشا  نا  دعب  اهرک  الا  ملسی  مل  هیواعم  لها  ملسم  و  : ) ینعملا لاقف  دعب ) و   ) هلوق نم  فطاعلا 
امنا و  ینعم ، الب  يرت  امک  وه  و  هلها .) ءازعا  مهنوک  رابتعاب  مهل  مالسالا  فنا  ظفل  راعتسا  و  برعلا ، فارـشا  نم  يوق  بزح  هلآ ) و 

- نماثلا لصفلا   ) امنا و  مهریغ ) بانذالا  و  فنالا ، مه  موق   ) هئیطحلا لاق  .مالـسالل  فنا  هراعتـسا  فارـشالل ال  فنالا  هراعتـسا  حصی 
ام  ) رخآ مالک  یف  هیما  ینب  یقاب  هیبا و  هیواعم و  مالـسا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق .هردـص و  هلوا و  مالـسالا  فنا  هصاخلا ) هماـمالا  یف 
نم مالـسلا ) هیلع   ) لاق امک  مهنوک  و  انم .) مهناودـع  یلا  اوعجر  اناوعا  هیلع  اودـج  املف و  رفکلا  اورـسا  و  اوملـستسا ، نکل  اوملـسا و 

هسلجم یف  هل  رمع  ریبدتب  هفالخلا  نامثع  لان  موی  نایفسوبا  لاق  دقف  مولعم ، رما  نوفاخی  عقوم ال  یف  هل  مهراهظا  مهرفک و  مهرارـسا 
هبعـش نب  هریغملا  لاق  امل  و  ران .) هنج و ال  نم  امف  هرکلا  لوادـت  مکنیب  هنطلـسلا  رمـالا و  اولوادـت   ) هیما ینب  یقاـب  و  ناـمثعل ، اـبطاخم 

فـساتی هنا  هیواعم  هل  لاق  ع .)  ) نینموملا ریما  بس  كرتی  و  هعیـشلا ، یلع  هتدش  نم  ففخیلف  هفالخلا  لین  نم  هدارم  لان  هناب  هیواعمل 
نایفـس یبا  نب  دیزی  هیلوتب  رمالا  مهلادـهم  امهنم  کلذ  نافرعی  اناک  رمع  رکبابا و  نا  عم  .دـمحم و  مسا  وحم  یلع  هتردـق  مدـع  یلع 

لعج و  يروشلا ، هیفیک  یف  نامثع  هفالخل  ریبدـتلاب  هوبنلا  هفالخ  .هیما  ینب  عیمج  هیواعمل و  رمع  دیـش  مث  .هیواعم  مث  ماشلا  یلع  ـالوا 
تاماقم و  يرخالا ، هبتک  و  باتکلا ، اذـه  یف  ع )  ) نینموملا ریمال  اهلاق  یتلا  لاوقالا  و  هیواعم ، اهلعف  یتلا  لاعفالاف  اـمکح ، فوع  نبا 

تلتق ینا  ترکذ  و   ) .هلاـمعا هلاوقا و  رمع و  لاـعفا  هقیقحلا  یف  یه  اـمنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبـن هرتـع  عـم  هورج  لـمعک  يرخا 
دیدحلا یبا  نبا  لاق  کیلا ) هیف  رذعلا  و ال  کیلع ، الف  هنع  تبغ  رما  کلذ  نیرصملا و  نیب  تلزن  و  هشئاعب ، تدرش  و  ریبزلا ، هحلط و 
امهیـسفن التق  ریبزلا  هحلط و  نا  وه  لصفملا  باوجلا  .هباناوه و  باوجلا  اذـهب  هنع  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ( ) ع  ) ضرعا

يذوت نا  هنلیلحل  یـضری  ناکا  شاع  ول  هارتقا  لوقیف : هیلع  مالکلا  بلقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل و  لاق - نا  یلا  اـمهثکن -  اـمهیغبب و 
اـضیا و  همالا ؟ هذه  هعامج  قرفت  هفالخلا و  ایلع  عزانت  نا  نایفـس  یبا  نبا  ای  کل  یـضری  ناکا  شاع  ول  هارتا  اضیا  و  هیـصو ؟ هاخا و 
الاوما هرـصبلاب  نا  انل  لیق  دـقف  مهاردـلا  بلطن  انئج  الاق  لب  ببـسل  اثکنی ال  مث  اعیابی  نا  ریبزلا  هحلطل و  یـضری  ناـک  شاـع  ول  هارتا 

هیلع  ) هنا لمجلا و  لها  یف  هیواـعم  مـالکف  باوج  هل  سیل  رباـکملاف  ع ،)  ) لـعف اـمک  هباوج  نع  ضارعـالا  یلوـالا  لـب  تلق : .هریثک 
هومتلتق دـق  و  ( ) هیغابلا هئفلا  هلتقت  ارامع  نا  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هل  لـیق  اـمل  هلوق  ریطن  ریبزلا  هحلط و  لـتق  مالـسلا )

یلع بلقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هل نا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  مل  .انبرح و  یلا  هب  ءاج  ثیح  هلتق  یلع  لب  هانلتق ، ام  انا  هیغاـبلا ) هئفلا  متناـف 
نجربت نکتویب و ال  یف  نرق  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جاوزال  هباطخ  یف  هشئاعل  لاق  هللا  ناف  اعقاو  ناک  رما  وهف  مالکلا  هیواعم 

( ملاظ هل  تنا  ایلع و  لتاقت   ) ریبزلل لاق  امک  باوحلا ) بالک  کحبنت   ) اهل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  یلوالا ) هیلهاجلا  جربت 
نم انناوخا  هدـیقع  ینابم  یلع  هللا  رمعل  نکل  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) .کـلذ مهلاولاـق  هباحـصا  و  ع )  ) نینموملا ریما  و 

و مهیرون ، يذ  هفالخ  هحـص  مزلتـست  مهقوراف  مهقیدـص و  هفالخ  هحـصف  .هحیحـص  اهلک  هیواعم  لاوقا  نوکت  .هثـالثلا  هفـالخ  هحص 
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يوآ و  مهیرون ، يذ  لتقب  یـضر  هنا  ثیح  .هلتق  هلاتق و  و  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  جورخلا  بوجو  مزلتـست  مهیرون  يذ  هفالخ  هحص 
مل ع )  ) ایلع ناف  خـلا - رمع ) رکب و  یبا  یلع  تیوتلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هل هیواـعم  لوق  اـما  دـیدحلا و  یبا  نبا  لاـق  .مهنع  عفاد  و  هتلتق ،

صنل اما  هلمجلا  یلع  هسفنل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاف  دـعب و  رمالا  یعدـی  ناک  هنا  بیرال  و  هرکنی ، ـال  کـلذ و  دـحجی  نکی 
یبنلا هافو  دعب  رمالا  یعدی  مالـسلا ) هیلع   ) هنا نودقتعی  هباحـصا  ناک  اذا  تلق : .انباحـصا  هلوقی  امک  رخآ  رمال  وا  هعیـشلا ، هلوقت  امک 
مهیلع بجاولا  ناکف  .هفالخلا  همامالا و  مسا  یف  مهنیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اوعمج  مث  ص )  ) صنلا ریغ  رمال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هیومالا تلعف  امک  مالسلا ) هیلع   ) هنم اواربتی  و  مهولوتی ، نا  اما  و  هعیشلا ، تلعف  امک  هثالثلا  نم  اواربتی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هولوتی نا  اما 
لوق اـما  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  .مانـصالا  یلاـعت و  هللا  نیب  عمجلاـک  مهنیب  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنیب عمجلا  نا  هللا  رمعل  و  هیناـمثعلا ، و 
هدنع ناک  ع )  ) ایلع نا  کشال  هب و  هفص  امب و  هفص  یف و  فرسا  دقف  هسفنب ) بهاذلا  هفناب  خماشلا  کنال  ( ) مالسلا هیلع   ) هل هیواعم 

وه و  وهزلا - بسنی  هفرعملا ، یعدی  يذلا  لجرلا  اذه  نم  بجعلا  تلق : .اقلخ  سانلا  فطلا  هوهز  عم  ع )  ) ناک و  اذکه ، نکل ال  وهز 
و هقیقحلاب ، مهریما  وه  و  هقیقح ، يذ  نموم  لکل  هزعلا  یلاعت  هللا  لعج  دق  و  هزعلا ، ربکلا و  نیب  قرفی  و ال  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ربکلا -

یف نماثلا - لصفلا   ) مهـسفنال هزعلا  نوعدـی  نیذـلا  نیقفانملا  در  یف  یلاـعت  لاـق  .هیهولـالاب  مانـصالا  فصوک  کلذـب  هریغ  فصو 
نینموملا فصو  یف  یلاعت  لاق  امک  ع )  ) ناـک و  نوملعی .) ـال  نیقفاـنملا  نکل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  ( ) هصاـخلا هماـمالا 
هعـضاوت عم  و  نینموملل ، عضاوتی  و  هلاثما ، هیواـعم و  لـثم  نیقفاـنملا  یلع  عفرتی  ع )  ) ناـک نیرفاـکلا ) یلع  هزعا  نینموملا  یلع  هلذا  )

مل هافعتساف و  هل  هفص  هتعیش و  دحا  هرمض  نب  رارض  نم  هیواعم  بلط  املف  .دولجلا  اهنم  رعـشقت  هباهم  هاطعا  یلاعت  هللا  ناک  نینموملل 
عم هللا  نحن و  و  هانابنتسا ، اذا  انئبنی  هانلاس و  اذا  انبیجی  اندحاک  انیف  ناک  : ) لاق ام  هلمج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل هفـص  یف و  هل  لاق  هفعی ،

هدابع نب  دعـس  نب  سیقل  هیواعم  لاق  امل  و  هتمطعل .) مالکلاب  هئدـتبن  هبیه ال  هبحاصل  بحاص  نوکی  اـم  دـشا  اـنم  هبرق  اـنایا و  هبیرقت 
ههاکفلا و کلت  عم  ناک  دـقل  هللا  اما و  کلذـب  هبیعت  ءاغترا  یف  اوسحرـست  كارا  : ) سیق هل  لاق  ههاکف ) اذاشب  اشه  نسحلاوبا  ناـک  )

هلوق یف  هیواعم  باع  مل  مث  ماشلا .) لها  ماغط  کباهی  امک  سیل  يوقتلا ، هبیم  کلت  يوطلا ، هسم  دـق  نیتدـبل  يذ  نم  بیها  هقالطلا 
نا سابع : نبال  لاقف  .مهقوراف  مالک  هیواعم  مالک  یف  لصالا  و  فرسا ، هناب  هسفنب ) بهاذلا  هفناب  خماشلا  کنال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هل
نا مکبحاص  نا  : ) سابع نبال  اضیا  مهقوراف  لاق  .اخذب و  اخمش و  ءامسلا  یف  اوبهذتف  هفالخلا  هوبنلا و  مکل  عمتجی  نا  اوهرک  مکموق 
نبا امهلقن  دـق  و  يدـعب ) …  مکارا  ینتیلف  هب ، بهذـی  نا  هسفنب  هبجع  یـشخا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) رمالا اذـه  یلو 
نبا لاق  كوخا ) رـسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  دق  و  راصنالا ، نیرجاهملا  یف  يرئاز  کنا  ترکذ  و   ) .رخآ عضوم  یف  هسفن  دیدحلا  یبا 

و نوبراحی ، شیرق  نم  رفن  یف  جرخ  ناک  و  همدـنحلا ، باـب  یف  حـتفلا  موی  رـسا  نایفـس  یبا  نب  دـیزی  هیخاـب  ع )  ) ینعی دـیدحلا  یبا 
یبنلا نال  نماف  هراد  هلخدا  و  هنم ، نایفسوبا  یبا  هصلخف  دیلولا  نب  دلاخ  هرسا  دیزی ، رـسا  و  موق ، مهنم  لتقف  .هکم  لوخد  نم  نوعنمی 

و كوبا ) رـسا  موی   ) هلقن هبیتق ) نبا  ءاـفلخ   ) نا تفرع  دـق  تلق : .نمآ  وهف  نایفـس  راد  لـخد  نم  ذـئموی  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یلا نایفـس  یبال  سابعلا  ذخا  ع )  ) یمـس هریـسفت  یف  لاق  و  هفنـصم ، طخب  تناک  جهنلا  نم  هتخـسن  جـهنلا و  نع  مث )  ) هلقن کلذـک 
نبا لقن  هب  دارا  و  هیاورلا ، یلا  كوخا ) رـسا   ) ظفل مث )  ) بسن .ارـسا و  لـتقلا  یلع  هضرع  راـتخم و  ریغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

اورسوی و ال نا  هلها  ناش  هناش و  نم  ناب  ذئنیح  ینعملا  نوکی  و   ) لاق ردب و  موی  نایفس  یبا  نب  ورمع  رسا  یلع  اهلمح  دیدحلا و  یبا 
یف هیلع  قاـفتالا  دـعب  كوبا )  ) هیاور حیحـصلا  و  دراـب ، فلکت  اریخا  هرکذ  اـم  تلق : هرجهلا .) کـلذ  عـم  نوعدـی  فـیکف  اوملـسی ،

- نماثلا لصفلا  (. ) كوخا  ) و كوبا )  ) ظفل نیب  یطخلا  هباشتلل  فیرحت  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  و  تفرع ، ام  یلع  جـهنلا )  ) و ءافلخلا ) )
هللا یلـص   ) یبنلل ناک  هنا  رـسالاب  ع )  ) دارا و  كوبا ، رـسا  موی  هل  ع )  ) لوقی نا  هیواعم  تیکبتب  بسنالا  اـضیا  و  هصاـخلا ) هماـمالا  یف 

ءاقلط مهنوک  مزال  لب  ءاـقلطلا ، مهامـسف  مهیلع  نم  اـمنا  و  شیرق ، یقاـب  و  هیواـعم ، دـیزی و  هیدـلو  و  نایفـس ، یبا  رـسا  هلآ ) هیلع و 
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، نم مث  مهقرتسا  مهرـسا و  هیمـستلا  کلت  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناکف  .قالطالاب  مهیلع  نملا  مث  .مهرـسا  دـعب  مهقاقرتسا 
نا شیرق ، حابـص  ءوسا  و  سابعلا : لاق  نارهظلا  رم  حـتفلا  موی  غلب  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ریـسلا : یف  .مهقلطا و  مهیلع و 

سمتلیل اهبکر  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هلغب  ذخاف  .رهدلا  رخآ  شیرق  كالهل  هنا  هونع  هکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لخد 
- نایفس یبا  توص  عمسف  هونع ، مهیلع  هکم  لخدی  نا  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اوقلی  نا  مهیلع  ریـشی  شیرق  یلا  هثعبی  الجر 

لهف هل : لاقف  .فالآ  هرشع  یف  مکحبـصم  وه  یبنلا و  اذه  کحی ! و  سابعلا : هل  لاقف  رابخالا - مهل  سـسعجتی  هوثعب  شیرق  تناک  و 
کلذ نود  کـب  رفظ  نا  هناـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلا  کـب  بهذاـف  .هـلغبلا  هذـه  زجع  بـکرت  .مـعن  لاـق : .هـلیح  نـم  یل 
تبیلف .هانرجا  دـقف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  .هترجا  دـق  هل : لاـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هب  ءاـجا  .کـنلتقیل 

ملا هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هآر  املف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  هب  ادغف  .تحبـصا  اذا  انیلع  هب  ودغت  یتح  كدنع 
ینا ملعت  نا  کل  نای  ملا  لاق : ینغال  رخآ  هلا  هللا  عم  ناک  ول  نا  یـسفن  یف  عقی  ناـک  دـق  لاـق : هللا ؟ ـالا  هلا  ـال  نا  ملعت  نا  کـل  ناـی 

نا لبق  هللا  لوسر  دـمحم  هللا و  الا  هلا  ال  لق : کحی  و  سابعلا : هل  لاقف  .دعبائیـشل  اهنم  سفنلا  یف  نا  هللاوف  هذـه  اما  لاـق : هللا ؟ لوسر 
! نایفس ابا  ای  دعس  يدانف  .هدابع  نب  دعس  عم  هتیار  تناک  هکم  لخد  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  اضیا  ریـسلا  یفو  .هلاقف  .لتقت 

هللا لوسر  ای  نایفـسوبا : يدانف  اـشیرق ، هللا  لذا  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) مویلا همرحلا  یبست  مویلا  .همحلملا  موی  مویلا 
.دعـس و نم  ءاوللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ذخاف  .هلوص  شیرق  یف  هل  نوکی  نا  ادعـس  نمانال  .نامثع  لاقف  .کموق  لتقب  ترما 
(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مهیلع  لخدی  نا  لبق  نم  کموق  كردا  کحی  و  نایفس : یبال  سابعلا  لاق  مث  ع )  ) نینموملا ریما  هاطعا 
نم یل  لعج  دق  و  دیدحلا ، مهیلع  فالآ  هرـشع  یف  دمحم  اذه  لاق : كءارو  ام  تلاقف : .هبتع  تنب  دنه  هتارما  یلا  یهتنا  یتح  جرخف 

هللا و هحبق  هولتقا  مکحی  و  لوقت : تلعج  و  موق ، لوسر  نم  هللا  کـحبق  تلاـقف : نمآ  وهف  هحالـس  یقلا  نم  و  نمآ ، وهف  يراد  لـخد 
دنه تکـسماف  .اوملـست  اوملـسا  فالآ  هرـشع  یف  ادمحم  اورت  مل  ام  تیار  یناف  .هذه  مکنرغت  مکحی ال  و  نایفـسوبا : لوقیف  موق  دفا 

ریسلا و عجاری  طسبا  هعقاولا  لیـصفت  دارا  نم  .هولتقاف و  مسدلا  تیمحلا  مکیلع  هکم  لها  ای  مکیلع  موقلا  هعیلط  سئب  تلاق : و  هسارب ،
ثیح هیواعم  هجو  بلصا  ام  .هیواعم و  تیکبتب  بسنالا  مهسیئر و  هنوکل  ریسالا  مکح  یف  مهعیمج  نوک  عم  هابا  مهنم  ع )  ) یمس امنا 

.ماغطلا و مالسلا ) هیلع   ) هعم اوناک  نیذلا  راصنالا  و  نیرجاهملا ، یمـس  و  راصنالا ، نیرجاهملا و  هرجفلا  و  ءاقلطلا ، نیقفانملا و  یمس 
یف .هل  سیق  لاق  .هیواعم  يواسم  رکذ  نع  سیق  عدرل  هیواعم  رماب  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  یلا  نیفص  یف  ریـشب  نب  نامعنلا  جرخ  امل 

نوعباتلا راصنالا و  نورجاهملا و  نیا  رظنا  .رورغب  اجردتـسم  اینامی  وا  ایبارعا  وا  اقیلط  الا  هیواعم  عم  يرت  له  نامعن  اـی  رظنا  لاـق : اـم 
نییردبب هللا  امنسل و  و  دلخم ) نب  هملسم  يا   ) کبحیوص ریغ  كریغ و  هیواعم  عم  يرت  له  رظنا  مث  .مهنع  هللا  یـضر  نیذلا  ناسحاب 

انیلع تبغـش  نئل  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) يرمعل و  نآرقلا ، یف  هیآ  و ال  مالـسالا ، یف  هقباس  امکل  و ال  نییدـحا ، ـال  و 
موی هرجهلا  تعطقنا  دق  و   ) هیواعمل انه  مالسلا ) هیلع   ) هلوق ریظن  و  اذه ، رکب .) یبا  هعیب  یف  هفیقسلا  موی  ینعی   ) كوبا انیلع  بغش  دقل 

تبره كوبا و  لتق  موی  - ) لمجلا موی  تئقف  تناک  و  کنیع -) تئقف  یتم   ) هل لاق  امل  ریبزلا  نبال  متاح  نب  يدـع  لوق  كوبا ) رـسا 
و  ) .هعـس یف  يا  شیعلا ) نم  ههافر  یف   ) مهلوق نم  هفرتساف ) لجع  کیف  ناک  ناف  (. ) لذاخ هل  تنا  رـصان و  قحلل  انا  و  کتلاخ ، نع 

بـصاح حـیر  دـیرد : نبا  لاق  دوملج ) راوغا و  نیب  بصاحب  مهبرـضت  فیـصلا  حایر  نیلبقتـسم  دـسا : ینب  وخا  لاق  امکف  ینرزت  نا 
امیدق عمسا  تنک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ضرالا و  نم  ضفخنملا  راغلا  هراجح  تاذ  هدملج  ضرا  و  ضرالا ، هجو  نع  یصحلا  رشقت 

یبا نبا  لاق  .هلئاق و  یلع  دعب  تفقو  و ال  هدجا ، ملف  هرعـش  تحفـصت  دقف  نالا  يدسالا و  مزاح  یبا  نب  رـشب  رعـش  نم  تیبلا  اذه  نا 
الا حصی  بصاح ال  یلع  افطع  هنوک  تلق : .قیلا  لوالا  راوغا و  یلع  بصاح و  یلع  افطع  دوملج  نوکی  نا  نکمی  هنا  اضیا : دـیدحلا 

يور دحاو ) ماقم  یف  کیخا  کلاخ و  كدـجب و  هتـضضعا  يذـلا  فیـسلا  يدـنع  و   ) .روغ روغ و  نیب  راوغا ) نیب   ) ینعم نوکی  نا 
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ماقف .مالکب  لک  هباحصا  ملکت  ماشلا  یلا  صوخشلا  دارا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا محازم  نب  رصن  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
نولتاقی امنا  موقلا  نکا  و  انوفلخ ، ام  نولمعی  وا هللا  هللا  نودیری  اوناک  ول  موقلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) هل لاق  و  یعازخلا ، لیدب  نب  هللادبع 
اهنودجی هوادع  و  مهسفنا ، یف  نحا  یلع  و  مهیدیا ، یف  یتلا  مهایند  قارفل  اهرک  و  مهناطلسب ، انض  و  هرثالل ، ایح  و  هوسالا ، نم  ارارف 

عیابی فیکف  لاقف - سانلا  یلا  تفتلا  مث  مهناوخا - مهءابآ و  اهیف  تلتق  همیدـق  مهب  نینموملاریما  اـی  اـهتعقوا  عئاـقول  .مهرودـص  یف 
نل و  اولعفی ، نا  نظا  ام  هللا  و  دحاو ، فقوم  یف  هبتع  هدجو  دیلولا ، هلاخ  و  هلظنح ، هاخا  لتق  دق  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هیواعم 

(: ماشه نبا  هریـس   ) یف .دیدحلا و  دمعب  مهبجاوح  رثنت  و  فویـسلا ، مهماه  یلع  عطقت  و  نارملا ، مهیف  دصقت  نا  نود  مکل  اومیقتـسی 
: تلاقف اهتوص  یلعاب  تخرـصف  .هفرـشم  هرخـص  یلع  تلع  مث  اهتظفلف ، اهغیـست  نا  عطتـست  ملف  اهتکالف  هزمح  دبک  دنع  دـنه  ترقب 
یـسفن و تیفـش  يرکب  یمع و  یخا و  ربص و ال  نم  یل  هبتع  نع  ناکام  رعـس  تاذ  برحلا  دـعب  برحلا  ردـب و  مویب  مکانیزج  نحن 

هادغ هللا  کحبص  رفکلا  میظع  عاق  تنبای و  بلطملا : نب  دابع  نب  هثاثا  تنب  دنه  اهتباجاف  يردص  لیلغ  یشحو  تیفش  يرذن  تیضق 
یحاوض هنمابضخف  يردغ  كوبا  بیـش و  مارذا  يرقـص  یلع  یثیل و  هزمح  يرفی  ماسح  عاطق  لکب  رهزلا  لاوطلا  نییمـشاهلم  رجفلا 

: عجـشا لاق  و  اذـه ، .نییمـشاهلا  نم  يا : نییمـشاهلم )  ) اهلوق هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .رذنرـشف ءوسلا  كرذـن  رحنلا و 
نب يدع  لاق  هعم ، ردب  موی  فیس  هیواعمل : مالسلا ) هیلع   ) لاق امک  اذه و  دیرو  لک  فالخا  نم  برشت  هفویسایانملا و  بایناب  ضعت 
یلع متاح  نب  يدـع  لخد  جورملا :)  ) یفف .مهعم  اهب  هوبراح  یتلا  نیفـص  موی  فویـس  هیواـعمل : مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا نم  متاـح 

كدالوا و لتق  یلع ! کفصنا  ام  لاق : مالسلا ،) هیلع   ) یلع عم  اولتق  لاق : هدالوا ؟- ینعی  تافرطلا -  تلعف  ام  هیواعم : هل  لاقف  .هیواعم 
مد الا  اهوحمی  ام  نامثع  مد  نم  هرطق  تیقب  هنا  اما  هیواعم : لاقف  .هدـعب  تیقب  لتق و  ذا  ع )  ) ایلع تفـصنا  ام  يدـع : لاقف  .هدالوا  یقب 

، انقتاوع یلعل  اهب  كانلتاق  یتلا  انفایسا  نا  و  انرودص ، یفل  اهب  كانضغبا  یتلا  انبولق  نا  هللا  و   ) يدع لاقف  .نمیلا  فارـشا  نم  فیرش 
عمـسن نا  نم  اـنیلع  نوهـال  موزیحلا  هجرـشح  و  موقلحلا ، زح  نا  و  اربش ، رـشلا  نم  کـیلا  نیندـنل  ارتف ، ردـغلا  نم  اـنیلا  تیندا  نئل  و 

يدع یلع  لبقا  .اهوبتکاف و  مکح  تاملک  هذه  هیواعم : لاقف  .فیسلا  ثعابل  هیواعم  ای  فیسلا  ملسف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یف  هءاسملا 
هدـح یف  بتکلا  نم  ءابنا  قدـصا  فیـسلا  مامت : یبا  لوق  فیـسلاب  باوجلا  یف  لیق  اـمم  و  اذـه ، .یـشب  هبطاـخ  اـم  هناـک  هل  اـثداحم 

براقملا  ) ائیا مهفی  الف  افالغ  کبلق  یـشغا  يا : بلقلا ) فلغالا   ) .تملع يذلا  يا : تملع ) ام  هللا  کنا و  و   ) بعللاودجلا نیبدـحلا 
لـصفلا : ) لدـنج لاق  .تلق  يا : نالف :) لبا  تبراقت   ) ساسالا یفف  .براـقتملا  فرحم  براـقملا  لـعل  و  خـسنلا ، یف  اذـکه  لـقعلا )

بزعا و  (: ) ساسالا  ) یفف بزاعملا  فرحم  وا  رئاود  اذ  رهدـلا  تیار  نا  يرعابا و  تبراـقت  نا  كرغ  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا -
ای  ) هیلا باتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق انه  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظنف  ناک  فیک  و  کلقع .) هللا  بزعا  هریعب و  لضا   ) کلوقک هملح )

لیلقلا بلقلا  فلغالا  قفانملا ، فلجلا  تنا  و  کملع ، کشلا  لها  نیب  لصفی  و  کملح ، لاـبجلا  نزی  نا  تمعز  نیعللا ! رخـص  نبا 
نا هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) نع رم  کل ) کیلع ال  ءوس  علطم  کعلطا  املـس  تیقر  کنا  کل  لاقی ، نا  یلوـالا  و  (. ) لذرلا ناـبجلا  لـقعلا ،

هلوق قادـصم  هل  نیبسعموملاک  هنال  کل ) ـال  کـیلع  ءوس  علطم  هیلع  هللا  کـعلطا  املـس  تیقر  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هیلا بتک  هیواـعم 
امولظ ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفـشا  اهنلمحی و  نا  نیباـف  لاـبجلا  ضرـالا و  تاوامـسلا و  یلع  هناـمالا  انـضرع  اـنا  : ) یلاـعت
کنال (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلزنمب  ناک  نمل  حلـصی  امنا  و  نیملاظلا ، هدـهع  لانی  و ال  یلاعت ، هللا  دـهع  هفالخلا  و  ـالوهج .)

جرخ امل  محازم :) نب  رـصن  نیفـص   ) یف هندـعم ) یف  هلها و ال  نم  تسل  ارما  تبلط  و  کتمئاس ، ریغ  تیعر  و  کتلاض ، ریغ  تدـشن 
لتاقت نا  دـیرت  کنا  هیواعمل : صاعلا  نب  ورمع  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ماـشلا  لـها  ءارق  نم  ساـن  یف  يریمحلا  ههربا  نب  رمش 

یف هدجن  و  هلثمب ، دحا  دتعی  مالـسالا ال  یف  مدق  و  هسام ، محر  و  هبیرق ، هبارق  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نم  هل  الجر  ماشلا  لهاب 
کیلا راـس  دـق  هنا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم باحـصا  نم  دـحال  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) نکت مـل  برحلا 
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سوفنلا یف  مهل  و  مالـسالا ، یف  مهئامدـق  و  مهفارـشا ، مهئارق و  مهناسرف و  نیدودـعملا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم باحـصاب 
ثدـحیف مههفرت ، نا  لبق  عمطلا  باب  نم  مهتا  و  دـهجلا ، یلع  مهلمحا  و  ضیغلا ، قیاضم  و  رعولا ، نشاخم  ماشلا  لهاب  ردابف  .هباـهم 
کفـصو یف  کلوق ) دـعبا  امف   ) .لطاب یلع  کنا  سنت  الف  .تیـسن  امهم  و  نالذـخلا ، هباـک  مهیف  رهظیف  .ـاللم  ماـقملا  لوط  مهدـنع 

فلاخت و  ناسحالا ، هیواعم  ای  فصت  نا  بجعلا  نم  و   ) هیواعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل رخآ  باـتک  یف  لـطابلا و  کـلعف ) نم   ) .قحلا
و مالعالا ، سمط  و  ماکحالا ، عییـضت  و  مالـسالا ، ذـبن  عم  هجح  هدابع  یلع  و  هبلط ، لج  زع و  یه هللا  یتلا  قئاثولا  ثکنت  و  ناـهربلا ،

دوحجلا یلع  لطابلا ، ینمت  و  هواقـشلا ، مهتلمح  لاوخا ، ماـمعا و  نم  تهبـشا  اـم  بیرق  و   ) .يدرلا یف  سوهتلا  و  يوهلا ، یف  يرجلا 
تیتا ام  ناف  .دعب  اما  : ) اذکه رخآ  طفلب  لئاسرلا ) هرهمج   ) هاور و  تملع ) ثیح  مهعراصم  اوعرصف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحمب

هللا یلـص   ) دمحم دسح  یلع  لیطابالا ، ینمت  رفکلا و  مهلمح  نیذلا  کموق ، کلها و  هب  یتا  امم  هبـشلا  دیعبب  سیل  کلالـض  نم  هب 
هل تسل  اـم  كرکذا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هل رخآ  باـتک  یف  .هتمتت و  یتاـی  و  تملع ) …  ثیح  مهعراصماوعرـص  یتـح  هلآ ) هیلع و 

، تررفف کتبلط  و  اطابر ، هیقاس  نیب  هقنع  تلعجف  .ارمع  كاخا  ترسا  و  بیلقلا ، یلا  هلجرب  تررج  هلظنح و  كاخا  تلتق  موی  ایسان 
ینعم یف  مثیم  نبا  برغا  و  اذـه ، هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (. ) امهثلاث کتلعجل  اراف  عبتا  ـال  ینا  ـالولف  .صاـصخ  کـل  و 

ههج نم  بطحلا و  هلامح  هتمومع  ههج  نم  هواقـشلا  لها  نم  لاقف : هواقـشلا ) …  مهتلمح  لاوخا  مامعا و  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق
هب ربعی  نا  زاج  رکنملا  عمجلا  و  نوریثک ، لاوخا  مامعا و  هل  نکی  مل  هنال  لاوخالا  مامعالا و  رکن  امنا  و  لاق : هبتع - نب  دیلولا  هتلووخ 
هبه .بیجع  بطحلا  هلامح  همومعلاب  و  طقف ، هبتع  نب  دیلولا  لاوخالاب  دارملا  نوک  نم  هرکذ  ام  تلق : .هغلابملل  نینثالا  دـحاولا و  نع 

اه اهلتقب  تعرـصف  فقوم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تبراح  اضیا  بطحلا  هلامح  له  ردب ، یف  هلتقب  عرـص  الاخ  دـیلولا  لعج 
.الاوخا مالا  براقا  یمـست  برعلاف  دـیلولا  هلاخ  عم  هبیـش  هما  مع  و  هبتع ، همال  هدـج  هلاوخاب  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم امنا  و  عضوم ؟ یف 

مهامس امنا  و  هتخا ، ینب  هما  نم  هتوخا  سابعلا و  فطلا  موی  رمش  یمـس  و  همال ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاوخا  هرهز  ونب  اولاقف 
: هثالثلا و  مازح ، نینبلا  ماوبا  و  نشوجلا ، وذ  رمـش  وباف  .دـحاوب  امهوبا  نکی  مل  بالک و  نم  نینبلا  ما  و  بـالک ، نم  هنوکل  کلذـک 

هیواعم یبا  ینب  نم  ردـب  موی  ع )  ) لتق دـق  و  امامعا ، بالا  براقا  نومـسی  برعلا  نا  اـمک  .ردـب  یف  اولتق  مهلک  همع  هوبا و  دـیلولا و 
دبزا دـق  هاقدـش  اذا  و  هنرقب ، روثلا  ثحبی  امک  لاتقلل  ثحبی  هتیارف  ردـب  موی  هب  تررم  لوقی : رمع  ناک  و  هیما ، نب  دیعـس  نب  صاـعلا 

.هلتق و یتح  یناکم  تمر  ام  هللا  وف  هلوانتف  یلع  هل  دمـص  و  باطخلا ، نبا  ای  یلا  لاـقف  .هنع  تغز  هتبه و  کـلذ  تیار  اـملف  غزولاـک 
هلتقف ردـب  ءارـسا  نم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ناـک و  هیما ، نب  ورمع  یبا  نب  طـیعم  یبا  نب  هبقع  هیبا ، ینب  نم  ع )  ) لـتق
لاقف .رـضنلا  یلا  و  هیلا ، رظن  لایما  هتـس  یلع  ردـب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لزن  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  .اربص 
یلـص  ) یبنلا لاقف  لتقلا ، اهیف  تیار  هرظن  انیلا  رظن  ادـمحم  نال  معن  لاق : شیرق ؟ نیب  نم  هبقع : لاق  .نالوتقم  تنا  انا و  هبقعل : رـضنلا 

برضا و  هبقع ، یلعای  مدق  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق - نا  یلا  هبقع - رـضنلاب و  یلع  ع )  ) نینموملا ریمال  هلآ ) هیلع و  هللا 
لاق .هیما  نب  صاعلا  یبا  نبا  هریغملا  نب  هیواعم  هیواعم ، مامعا  مه  نیذلا  هیما  ینب  نم  دحا  دعب  ع )  ) لتق .هقنع و  برضف  همدقف  .هقنع 

.ثالثب شیرق  فارـصنآ  دـعب  لتقف  دـحا ، برقب  ذـخاف  لیتق ، وه  دـحا و  موی  هزمح  فنا  عدـج  يذـلا  وه  و  هحوتف :)  ) یف يرذالبلا 
.هنیدملا لخد  حبصا  املف  .هنیدملا  نم  ابیرق  تابف  .ههجو  یلع  یضمف  دحا  موی  هریغملا  نب  هیواعم  مزهنا  لاق : .هلتق  ع )  ) ایلع نا  لاقی :

هیلا و تلسراف  .هیلا  یثعبا  لاقف : .انهاه  سیل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هنبا  هتجوز  موثلک  ما  تلاقف  .هباب  برضف  نامثع  لزنم  یتاف 
و هراد ، نامثع  هلخداف  .ینریجتل  کتئج  لاق : کسفن ، تکلها  و  ینتکلها ، هل : لاـق  ءاـج  اـملف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع  وه 

هیواعم نا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـسف  .اناما  هل  ذـخایل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  جرخ  مث  اهنم  هیحان  یف  هریص 
یلا موثلک  ما  تراشاف  هلزنم ، اولخدـف  هیف : هوبلطاف  نامثع  لزنم  ودـعیل  ناک  ام  مهـضعب : لاقف  .هوبلطاف  اهب  حبـصا  دـق  و  هنیدـملا ، یف 
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و هآر ، نیح  نامثع  لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هب  اوقلطناف  مهل ، هرامح  تحت  نم  هوجرختساف  هیف ، هوریـص  يذلا  عضوملا 
هنیدملا و ضرا  یف  یـشمی  اهدعب  دجو  نثل  مسقا  و  اثالث ، هلجا  هل و  هبهوف  هل ، هبهف  نامالا  هل  بلطال  الا  تلج  ام  قحلاب  کثعب  يذلا 
و دـسالا ، ءارمح  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا راس  و  لحترا ، لاق : مث  اریعب ، هل  يرتشا  هزهجف و  نامثع  جرخ  و  هنلتقیل ، اهلوح  ام 

املف شیرق ، اهب  یتای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هصاخلا ) همامالا  يا  نماثلا - لصفلا   ) رابخا فرعیل  ثلاثلا  مویلا  یلا  هیواعم  ماقا 
.هوکرداف قیرطلا  اطخا  دق  هوباصاف و  هوبلظاف ، .ذفنی  مل  ابیرق  حبـصا  هیواعم  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  عبارلا  مویلا  یف  ناک 

هیلع  ) هنا اضیا  قدـصل  هل  رامع  دـیز و  لتق  یف  رخالا  هربخ  حـص  ول  .خـلا و  رامع - هثراح و  نب  دـیز  هبلط  یف  اعرـسا  ناذـللا  ناک  و 
اضیا مالسلا ) هیلع   ) وه هلتق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ریغ  دی  یلع  ول  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هلتق  نم  نا  ثیح  هلتق  مالـسلا )

هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا نع  لحارمب  اوناکف  هثالثلا  اما  و  هیما ، ینب  یقاب  هیواعم و  داقتعا  ناک  کلذک  و  هدـحاو ، سفن  هلزنمب  امهنوکل 
نم نامالا  هل  نامثع  ذخا  دعب  مث  هلتق ، دعب  هب  لثم  یبنلا و  مع  فنا  عدج  لجرلا ، اذه  نع  هعافد  تفرع  دـقف  ریخالا ، امیـس  ال  هلآ ) و 

رداون  ) یف ینیلکلا  يور  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  سـسجتی  نامثعب - اراهظتـسا  یقب - هرکلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنبال  لاقف  همد - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رده  نمم  ناک  و  هریغملا - يوآ  نامثع  نا  هیفاک :) زئانج 

هفحل و  هل ، بجـشم  نیب  نامثع  هلعجف  هودـع ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  متکال  تنک  ام  تلاـقف : .هناـکمب  كاـبا  يربخت  ـال 
.کمع هنبا  تیب  تئا  کفیـس و  یلع  لمتـشا  لاق : و  ع ،)  ) ایلع هیلا  ثعبف  .هناـکمب  یحولا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتاـف  هفیطقب 

.هرا مل  لاقف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  عجرف  .هب  رفظی  ملف  .هیف  لاجف  .تیبلا  یتاف  .هلتقاف  هریغملاب  ترفظ  ناف 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا هب  یتاف  هریغملا  دیب  ذخاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جورخ  دعب  نامثع  لخد  و  بجـشملا ، یف  هنا  یحولا  یناتا  لاقف :
هللادـبعوبا لاق  .هتنمآ  قحلاب  کثعب  يذـلا  و  هریغملا ، اذـه  نامثع : لاقف  .امیرک  اییح  ناک  و  هیلا ، تفتلی  مل  بکا و  هآر  اـملف  هلآ .) و 

هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا عفر  هعبارلا  یف  ناک  املف  .هراسی  نع  هنیمی و  نع  هیتای  ناک  هنمآ و  ام  قحلاب  هثعب  يذلا  بذک و  مالـسلا ) هیلع  )
لاق ربدا  املف  .هتلتق  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هثلاث دـعب  هیلع  تردـق  ناف  .اثالث  کـل  تلعج  دـق  لاـقف : .هیلا  هسار  هلآ ) و 
نعلا و  هیقسی ، نم  نعلا  و  همعطی ، نم  نعلا  و  هلمحی ، نم  نعلا  و  هیووی ، نم  نعلا  و  هریغملا ، نعلا  مهللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
هلمح و  هاقـسو ، همعطا  هاواف و  .نامثع  هب  قلطناف  هنیمیب - نهدعی  وه  و  ءاعو - وا  ءاشروا  ءاذح  واءاقـس  هیطعی  نم  نعلا  و  هزهجی ، نم 
تایبا نم  جرخی  ملف  .هقوسی  عبارلا  مویلا  یف  هجرخا  مث  .هب  هلعفی  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب  نعل  ام  عیمج  لعف  یتح  هزلج  و 

.اهب لظتساف  هرمـس  یتاف  هزاهج ، هلقثا  و  هیتبکر ، هیدیب و  ناعتـساف  هامدق  تیمد  و  هءاذح ، بقن  و  هتلحار ، هب  هللا  بطعا  یتح  هنیدملا 
تاف .مهل  ثلاث  رامع و  تنا و  قلطنا  و  کفیـس ، ذخ  لاقف : ع )  ) ایلع اعدف  .کلذـب  هربخاف  یحولا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتاف 
تنا اهل ، لاق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تنب  نامثع  برـضف  .هلتقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاتاف  اذک ، اذـک و  هرمـس  تحت  هریغملا 

نم هیاورلا  کـلت  یف  يرذـالبلا  لاـق  اـمک  ـال  مالـسلا ) هیلع   ) هعم اـناک  ادـیز  اراـمع و  نا  رهظی  هنم  .ربخلا و  .هناـکمب  كاـبا  تربخا 
کلت یف  مهبحاص  انا  و   ) هدـعب داز  و  لئاسرلا ) هرهمج   ) هاور اـمیرح ) اوعنمی  مل  اـمیظع و  اوعفدـی  مل   ) .هلتق باهذـلاب و  امهلالقتـسا 

فلخلا سئبف  .مهفلسب  مهفلخ  هللا  ءاش  نا  عبتملا  و  هلالـضلا ، سوور  مهـسوورل  لتاقلا  و  مهدحل ، لافلا  و  مهبرحب ، یلاصلا  نطاوملا 
نب دیلولا  نایفس و  یبا  نب  هبتع  هیواعم  دنع  عمتجا  هنا  اورکذ  محازم :) نب  رصن  نیفـص   ) یف و  رانلا .) هطحم  هلحم و  افلـس  عبتا  فلخ 

روتوم ـالا  اـنم  سیل  بجعل ، یلع  رما  اـنرما و  نا  هبتع : لاـقف  .تاـحلطلا  هحلط  نبا  و  رماـع ، نب  هللادـبع  و  مکحلا ، نب  ناورم  و  هبقع ،
( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) كابا لتقف  دیلو  ای  تنا  اما  و  ردـب ، موی  یتمومع  مد  یف  كرتشا  و  يدـج ، لتقف  انا  اما  .جاحم 

اذه هیواعم : لاق  باطولارفـص  هنکردا  ول  اضیرج و  ءابلع  نهتلفا  و  لوالا : لاق  امکف  ناورم  ای  تنا  اما  و  کتوخا ، متیا  و  لمجلا ، موی 
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دیلولا لاقف  .کیلع  انلقث  دقل  لزاهل و  کنا  هللا  و  لاقف : .حامرلاب  رجـشی  نا  دـیرا  لاق : دـیرت ؟ ریغ  يا  ناورم : لاق  ریغلا ؟ نیاف  رارقالا 
عمجم کـتهیف  بوعکلا  هنجهتالرمـساب  یلع  نسح  یبا  یلع  دـشی  بولطمکرتاول  مکیفاـما  برح  نب  هیواـعم  اـنل  لوـقی  کـلذ : یف 
سیلف تشهن  اذا  داو  نطب  هیحب  انرماتا  بیرغ  لجر  انطـس  کناک و  دـنه ؟ نبا  ای  بعلتا  هل : تلقف  بوثیدرطم  موقلا  عقن  هنم و  تابللا 

قال ءاجیهلا  یف  هاقلل  اعد  بیجع  انماذ  هانیقل و  اماذا  اـنم  هلیح  فعـضاب  بیهم  دـسا  هب  هل  حـیتا  داو  نظبب  بدـی  عبـضام  بیبطاـهل و 
بولق مهل  سیل  عقنلا  لالخ  هونیاعامل  موقلا  ناک  بیج  اهنم و  هبلقل  اجن و  هاتیـصخ  هتق  ورمع و  يوس  بیرقلا  لـجالا  هسمفن  اـطخاف 

و صاعلا ، نب  ورمع  بضغف  بیجیال  نکل  هعمـساف و  یلع  ءاجیهلا  یف  هاداندـقل  بویعلا  هقحلمب  ینظام  برح و  نب  هیواـعم  یبارمعل 
دیعولا هالمی  ءرملا  نطب  یلع و  اعد  دیلولا  ینرکذی  ورمع : لاق  و  هتوص ، عمـسی  ثیح  فقیل  وا  ایلع  قلیلف  اقداص  دیلولا  ناک  نا  لاق :

ثیل ءاقل  دیلولا  ینریع  دیلولا و  برح و  نب  هیواعم  هنم  نیاف  ءاقللا  یف  اماف  دیدشلا  بلقلا  هفوخ  نم  رطی  شیرق  هدـهاشم  رکذـی  یتم 
دودـخلا کیف  تمطل  کیلع و  بویج  تقـش  هتیق  ول ال  و  لاق : نا  یلا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) دوسالا هتباه  راز  اـم  اذا 

: لب ءانثتسالل  انهاهالخام   ) سیل اولاق : الخام ) (. ) اوعرصف  ) هلوقب قلعتم  عقوب ) : ) اولاق فویس ) عقوب  )

مل و   ) .هبلجلا توـصلا و  نم  اـهیف  اـمل  یغ  و  برحلل : لـیق  يرهوـجلا : لاـق  برحلا  يا : یغوـلا ) اـهنم   ) ـالخ نم  ـالخ ، یفنلل و  اـم ،
لصفلا هحفص 402 ، دـلجم 9 ،  )) هلوهـسلا يا : نوهلا ، نم  ینیوهلا ) (. ) اهـسامت مل  و  : ) يور و  مثیم : نبا  لاق  هاـشامملا  نم  اهـشامت )

یلا موقلا  مکاح  مث  سانلا ، هیف  لخد  ام  یف  لخداف  نامثع  هلتق  یف  ترثکا  دـق  و  رمع )) نامثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و 
نال هیواعم  یلا  نامثع  هلتق  ملـسی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هحیحـص  هجح  یه  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  هللا  باـتک  یلع  مهاـیا  کـلمحا و 

: تلق رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 403 ، دـلجم 9 ،  … )) هیلا مکاحتی  مث  عاطی ، نا  بجی  مامالا 
وه فیک و  و  نامثع ، هلتق  کیلا  ملـسا  یتعاط  یف  تلخد  اذا  لقی  مل  و  هللا ) باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق اـمنا 

اوناک نیذـلا  هیما  اونبف  هتعاـط  یف  لخدـی  مل  نا  هیواـعم  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هصاوخ اوناـک  مهاـجلم و  مهاواـم و  ناـک  مالـسلا ) هیلع  )
رفعجوبا لاقف  هیلتاق ؟ نع  صاصقلا  طوقـس  مدلا و  رودـهم  نامثع  نوکب  ع )  ) حرـصف کلذ ، هنم  اوبلط  و  هتعاطل ، اورـضح  هنیدـملاب 

سانلا انیبف  .مهیف  همسقی  لامل  اودهشی  ناب  مهملعا  و  هیوسلاب ، مهنیب  مسقی  هناب  هتفالخ  لوا  یف  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یفاکـسالا :
ریبزلا نب  هللادـبع  دیعـس و  ناورم و  علط  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نع  هیحاـن  اـسلجف  هحلط  ریبزلا و  عـلط  ذا  حبـصلا  دـعب  دجـسملا  یف 

: لاقف مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ءاجف  هبقع  نب  دیلولا  ماق  مث  هعاس ، ایجناوثدحتف  مهیلا ، اومضناف  شیرق  نم  موق  ءاج  مث  امهیلا ، اوسلجف 
یف ردـب  موی  هابا  تلتقف  دیعـس  اما  .سمالاب و  رادـلا  موی  یخا  تلذـخ  و  اربص ، ردـب  موی  یبا  تلتقف  انا  اما  اعیمج ، اـنترت  دـق و  کـنا 

و فانم ، دـبع  ینب  نم  كوارظن  کتوخا و  نحن  و  هیلا ، همـض  ذا  نامثع  دـنع  هابا  تفخـسف  ناورم  اما  .شیرق و  روث  ناـک  برحلا و 
لاقف .ماشلاب  انقحتلاف  انتکرت  كانفخ  نا  انا  و  هتلتق ، لتقت  نا  و  نامثع ، مایا  لاملا  نم  هانبـصا  ام  انع  عضت  نا  یلع  مویلا  کعیابن  نحن 

مکنع و ال هللا  قح  عضا  نا  یل  سیلف  متبـصا  ام  مکنع  یعـضو  اما  .مکرت و  قحلاف و  مکایا  يرت  نم و  مترکذ  ام  اـما  مالـسلا :) هیلع  )
ینوـعد و (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق دـنع  هسفن  هلقن  دـق  و  سما …  مهتلتقل  موـیلا  مهلتق  ینمزل  وـلف  ناـمثع  هلتق  یلتق  اـما  .مکریغ و  نع 

اما و   ) .یبوقعیلا هنم  ابیرق  يور  و  رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 404 ، دلجم 9 ، (. )) يریغ اوسمتلا 
(، يرونیدلا رابخا  هییتق و  نبا  ءافلخ  رصن و  نیفـص   ) مالکلا اذه  يور  لاصفلا ) لوا  یف  نبللا  نم  یبصلا  همدخ  اهناف  دیرت  یتلا  کلت 

ورمع هراشاب  يدنکلا  طمسلا  نب  لیبحرش  یلا  هیواعم  بتک  امل  .یف و  را  امک  یلجبلا  ریرج  عم  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک ءزج 
ریـسملا یلع  لیبحرـش  مزع  و  نامثع - لتق  ایلع  نا  هل : اولوقیف  هتاقث  هل  نطوی  ناب  ماشلا - لها  هملک  هل  عمجیل  کلذب  هیلع  صاعلا  نب 

نم دیرت  ام  یلع  دوب  عئاب  کنا  طمـسلا  نبای  حرـش  ای  تایبالا : هذهب  لیبحرـش  یلا  اکـسان - ناک  و  ینامیلا - ضایع  ثعب  هیواعم  یلا 
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هیغار لثم  انیلع  نوکت  هعدخ  کل  بصان  برح  نبا  ناف  رهف  نم  للـضملا  لوق  عدـف  كاوس  اهب  ام  کماش  ماشلا  نا  حرـشای  رمالا و 
بطخی امنا  بذک و  دق  بطاخ و  ینا  لوقی  بثکلا  باطخ  نینیعلاب  حرب  زجارلا : لوق  مالـسلا ) هیلع   ) همالک بسانی  امم  اذه و  رکبلا 

( هیرـصملا  ) یف هلهال ) مالـسلا  و   ) .انبل حدـقلا  لم ء  بثکلا : و  همعطلا ، هدوصقم  و  هبطخلا ، مساب  یجی ء  هنا  دارملا  بلح و  نم  اـسع 
دلجم  )) تادرفتم نم  هلهال )  ) هملک نا  الا  نیـسوق  نیب  لکلا  لعج  ثیح  لاصفلا ،) لوا  یف  : ) هلوق عم  دیدحلا ) یبا  نبا   ) نم هل  اذخا 
( هیطخلاک (، ) مثیم نبا   ) یف تسیل  و  دیدحلا ) یبا  نبا  (( ) رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 405 ، ، 9

هینغم

و  ) ماثالا مارحلا و  نم  اوبـسک  امب  مهبولق  یلع  هللا  نا  نیذـلا و  نم  کناب  ملعا  اـنا  خـلا ..) بلقلا  فلغ  ـالا  تملع  اـم  هللا  کـنا و  (و 
هذـل کیلع  ترطیـس  خـلا ..) هلها  نم  تسل  ارما  تبلط  و   ) كروط تودـع  و  كدـح ، تزواجت  خـلا ..) کنا  کل : لاقی  نا  یلوـالا 
قطن و  کلذب ، هسفن  هیواعم  فرتعا  دق  و  میقلا .! لک  نیملسملا و  ءامدب  هنیهتست  و  نتفلا ، ریثت  اهلجا  نم  و  ناطلسلا ، هوهـش  مکحلا و 

هیواعم نا  ینئادملا  نسحلاوبا  يور  همیدقلا : هعبطلا  عبارلا  دلجملا  نم  هحرش ص 6  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هفالص  هارج و  لکب  هب 
یلع مکیلع و  رمات  مکتلتاق ال  امنا  و  جـحلا ، هاکزلا و  هالـصلا و  یلع  مکتلتاق  ام  لاـق : و  هفوکلا ، لـها  یف  بطخ  نسحلا  حلـص  دـعب 

الا یـشل ء  هاکزلا ال  هالـصلا و  نم  هیرخـس  و  ریمدت ، بیرخت و  ءامد و  کفـس  لتق و  هتقیقح ..! یه  هذه  و  هیواعم ، وه  اذه  .مکباقر 
هللا و ءادعا  هماحرا  نم  امهریغ  دیلولا و  هلاخ  و  بطخلا ، هلامح  لیمج  ما  هتمعب  مامالا  ههبش  انه  نم  و  باقرلاب ..! مکحتلا  هرطیـسلل و 
و ءاضفلا ، رونلا و  رصع  یف  نحن  انسلابجع  يا  ..هلوسر و  هللا و  مساب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هفالخ  بلطی  اذه  عم  ..هلوسر و 

الصفم کلذ  نع  مالکلا  مدقت  خلا ..) نامثع  هلتق  یف  ترثکا  دق  و  !. ) مالـسلا لدعلا و  مساب  ارهنا  مانتیف  نیطـسلف و  یف  يرجت  ءامدلا 
هانحرـش كانه و  یلا  انه  نم  مامالا  مالک  اـنلقن  ناـمثع و  هلتق  نم  صاـصقلا  ماـمالا و  هرقف  هلاـسرلا 57  یف  اـهرخآ  و  هرم ، نم  رثکا 

.حوضوب

هدبع

ذفنت فالغ ال  یف  هبلق  ناک  كردی  يذلا ال  بلقلا  فلغا  ربخ و  دعب  ربخ  فلغالا  هفرعا و  يذلا  تنا  يا  نا  ربخ  ام  تملع : ام  هللا  و 
لام و نم  هتدقف  ام  هلاضلا  کتلاض : ریغ  تدشن  هب …  سیل  القاع و  نوکی  نا  داکی  هناک  هفیعض  هصقان  لقعلا  براقم  یلاعملا و  هیلا 

اهدعب ام  ام و  تهبشا : ام  بیرق  و  ناویحلا …  نم  هیـشاملا  همئاسلا  هقح و  ریغ  بلاطل  برـضی  لثم  اهدریل  اهبلط  هلاضلا  دشن  هوحن و 
یف يا  ملعت  ثیح  مهحراطم  یف  یلتق  اوطقـس  مهعراصم  اوعرـص  کلاوخا و  کمامعا و  نم  بیرق  کهبـش  يا  ردـصملا  ینعم  یف 

اهنم و تلخ  ام  بورحلا  یف  عملت  فویسلا  کلت  لزت  مل  يا  برحلا  یغولا  یغولا : اهنم  الخ  نطاوملا …  نم  امهریغ  نینح و  ردب و 
یف ایلاو  کئاقبا  نم  دـیرت : یتلا  کلت  اما  و  هعیبلا …  وه  و  سانلا : هیف  لخد  اـمیف  هلهاـسملا …  اـهقفارت  مل  يا  ینیوهلا  اهبحـصت  مل 
نع كودـع  هب  فرـصت  ام  هماطف و  لوا  هبلط  نبللا و  نع  یبصلا  هب  فرـصت  ام  ءاخلا  هثلثم  هعدـخلا  نامثع و  هلتق  کمیلـست  ماشلا و 

اهوحن بورحلا و  یف  هب  كدصق 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 
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تدرخ و  دشخبن ( يدوس  نآ  هب  زردنا  دنپ و  هک  تسا  یهارمگ  هنتف و   ( فالغ رد  تلد  متـسناد  نم  هکنانچنآ  وت  دنگوس  ادـخ  هب  و 
وت هب  هک  يا  هتفر  ـالاب  یناـبدرن  رب  دوش  هتفگ  وـت  هراـبرد  هک  تسا  نآ  راوازـس  و  یهن ( یم  مدـق  قـح  هار  هب  هک   ( تسا مک  تسس و 

يدـینارچ و  تسین ، وت  هدـشمگ  هک  ار  يزیچ  يدومن  بلط  اریز  تدوس ، هب  هن  تسا  وت  نایز  هب  هک  ار  يدـب  دـنلب  ياـج  هداد  ناـشن 
راتفگ تسا  رود  هچ  سپ  يرود ، نآ  ندعم  زا  یتسین و  نآ  هتـسیاش  هک  ار  يرما  یتساوخ  و  دشاب ، یمن  وت  لام  هک  ار  يا  هدننکارچ 

داـسف و زا  هدومن  هدیـشکمتس  موـلظم و  يراـی  مهاوـخ  یم  مناـمثع و  یهاوـخنوخ  ددـصرد  نم  یئوـگ  یم  اریز  !! ) ترادرک زا  وـت 
اهیئاد اهومع و  هب  دوز  و  دـشاب ) یم  دوخ  نامز  ماما  رب  ندـش  یغای  يراکهابت و  متـس و  ترادرک  یلو  میامن ، يریگولج  هتـسیاشان 

رد ار  اهنآ  سپ  تشاداو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  راکنا  هب  تسردان  يوزرآ  یتخبدـب و  ار  ناشیا  هک  يدـش  دـننام  تناشیوخ ) )
زا و  دـنتفرگن ، ولج  ار  یگرزب  دـماشیپ  دنتـشک )  ) دـنتخادنا اهنآ ) ریغ  نینح و  ردـب و  گنج  رد   ) یناد یم  هک  اجنآ  دوخ  هاـگکاله 

.دوبن و اهنآ  اب  یتسـس  یلاخ و  اهنآ  زا  رازراک  هک  یئاهریـشمش  ربارب  رد  دـندومنن  عنم  تسا  مزال  نآ  هب  کمک  تیامح و  هک  هچنآ 
تعاـطا و نارگید  دـننام  زین  وت   ) دـندش لـخاد  نآ  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  رد  وـش  لـخاد  سپ  یتـفگ  رپ  ناـمثع  ناگدنـشک  هراـبرد 

امـش نیب  میرک  نآرق  قبط   ) مراد یلاعت  يادـخ  باتک  رب  ار  ناشیا  وت و  ات  نک  همکاحم  نم  شیپ  نانآ  اب  نآ  زا  دـعب  اـمن ) يربناـمرف 
ار هیواعم  سپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  قح  هب  مکاح  و  تسا ، مزال  یمکاح  راچان  دـنراد  عازن  مه  اب  هک  سک  ود  يارب  میاـمن ، مکح 

دور يربنامرف  تعاطا و  راب  ریز  دوب  بجاو  هکلب  دناسر ، لتق  هب  دبلطب و  ترضح  زا  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  هک  دیسر  یمن 
یهاوخنوخ همکاحم و  هیواعم  روظنم  یلو  شنایز ، رب  ای  دـش  یم  مامت  وا  دوس  رب  ای  هاـگنآ  دـنیامن  همکاـحم  ماـما  شیپ  ناـنآ  اـب  اـت 

هب نداد  بیرف  مرازگاو ( وت  هب  ار  ماـش  تموکح  ناـمثع  یهاوخنوخ  ماـن  هب  هک   ( یهد بیرف  یهاوـخ  یم  هکنآ  اـما  و  دوـبن ( ناـمثع 
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  ریش ، زا  وا  نتفرگ  زاب  ماگنه  ریش  ندیماشاین (  ( يارب تسا  كدوک 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

الف فالغ  یف  هبلق  يذـلا  يا  بلقلا ) فلغالا   ) هلوصوم ام )  ) قباـسلا و ذـنم  هتفرع  يذـلا  صخـشلا  يا  تملع ) اـم  هللا - و  کـنا - (و 
یف و  کل ) لاقی  نا  یلوالا  و   ) قحلا كردـی  دـیعبلا و  يری  هعـس  هلقع  یف  سیلف  لقعلا  صقانلا  يا  لـقعلا ) براـقملا   ) قحلا فرعی 

ایندلا یف  هئاقش  هیلع  يذلا  ءوسل  علطم  و  هفالخلا ، یلا  هحامط  ملسلا  و  کلال ) کیلع  ءوس  علطم  کعلطا  املـس  بیقر  کنا   ) کناش
هلاضلا هوحن ، لام و  نم  ناسنالا  هدـقف  ام  هلاضلا  کتلاض ) ریغ  تدـشن  کـنال   ) .راـنلا باذـعلاب و  هرخـالا  یف  و  هل ، لاـیجالا  نعل  و 

هرابع اهیعر  و  ناویحلا ، نم  هیشاملا  همئاسلا  کتمئاس ) ریغ  تیعر  و   ) هقح ریغ  بلط  نمل  برـضی  لثم  اذه  و  اهبلط ، اهنع و  صحفلا 
نم تسل   ) هفالخلا هیالولا و  وه  ارما ) تبلط  و   ) .مهمئاهب ذـخاب  سانلل  اـملاظ  ناـک  همئاـس  ریغ  یعر  نم  و  یعرملا ، یف  اـهقالطا  نع 

قحلا نا  راهظا  کلوقف  کلعف ) نم  کلوق  دـعبا  امف   ) نیملـسملا هرامال  حلـصی  ـال  هلثم  و  غاـط ، ملاـظ  کـنال  هندـعم ) یف  ـال  هلها و 
( لاوخا مامعا و  نم   ) کتهابش بیرق  يا  هیردصم ، ام ) ( ) تهبشا ام  بیرق  و   ) هعاطلا نع  جورخلا  لتخلا و  ردغلا و  کلعف  و  کعم ،

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا مکح  ضفرت  اذـکه  تنا  و  قطاـنملا ، فـلتخم  یف  لوـسرلا  اوبراـح  نیذـلا  راـفکلا  کـئابرقا  يا 
هلاسر ب )  ) راکنالا يا  دوحجلا ) یلع   ) مالسالا اوقحمی  ناب  لطابلا ) ینمت  و   ) سوفنلا ءایقشا  مهنوک  يا  هواقـشلا ) مهتلمح   ) .هیـصو

دـحاو و ردـبک  یعرـص ، اهیف  اوعقو  یتلا  تالحملا  يا  مهعراـصم )  ) یف اوعقو  اولتق و  يا  اوعرـصف ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم )
، لذلا نع  مهمیرح  يا  امیرح ) اوعنمی  مل  و   ) توملا وه  و  امیظع )  ) مهسفنا نع  اوعفدی ) مل   ) مهعرـص نکاما  تملع ) ثیح   ) امهریغ
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اهنا لب  فویسلا  کلت  نم  بورحلا  لخت  مل  يا  برحلا ، یغولا : یغولا ) اهنم  الخ  ام   ) مهیلع تعقو  فویس ) عقوب   ) مهتعرـص ناک  و 
هدـیدش امنا  لب  نوهلا ، و  هلهاسملا ، فویـسلا  کلت  قفارت  مل  يا  ینیوهلا )  ) فویـسلا کلت  يا  اهـشامت ) مل  و   ) .مویلا اذـه  یلا  هیقاـب 

، هماعلا هعیبلا  ضقن  هعیدخلا  هذهب  کل  ینستیل  همد ، ینم  ابلاطم  نامثع ) هلتق  یف   ) مالکلا نم  هیواعم  ای  ترثکا ) دق  و   ) هللا ءادعا  یلع 
یلا  ) نامثع اولتق  نیذـلا  موقلا ) مکاح  مث   ) یتعیب یتعاط و  يا  سانلا ) هیف  لخد  امیف  لخداف   ) لتاق عمج  هلتق  هعاطلا و  نع  جورخلا  و 

لک تلعج  و  ماشلا ، هراما  نم  دـیرت ) یتلا  کـلت  اـما  و   ) .نم یلع  نمل و  قحلا  نا  نیبا  و  یلاـعت ) هللا  باـتک  یلع  مهاـیا  کـلمحا و 
هتدارا ناف  هما ، نبل  نع  لصفی  امیف  عدـخی  یبصلا  ناف  لاصفلا ) لوا  یف  نبللا  نع  یبصلا  هعدـخ  اهناف   ) اـهیلا هلیـسو  ارذـع و  کـلذ 

هعدخ لثم  هعدخ ، هلیـسو  نامثع  لتق  کلعج  نا  دارملا  وا  سانلل ، رهاظ  جتنی  فیعـض ال  امهیلک  نوک  یف  یبصلا ، هعدخ  لثم  ماشلل 
.برحلا قحتسی  يذلا  هیواعم  لثم  ال  مالسلا ، قحتسی  نمل  يا  هلهال ) مالسلا  و   ) دحا یلع  یفخی  امم ال  یبصلا 

يوسوم

لقعلا ال فیعـض  ائیـش  لقعت  بلقلا ال  بوجحم  کنا  کنم  هملعا  يذـلا  لقعلا ) براقملا  بلقلا  فلغـالا  تملع  اـم  هللا  کـنا و  (و 
کیلع ال ءوس  علطم  کعلطا  املـس  تیقر  کنا  کل : لاـقی  نا  یلوـالا  و   … ) لـقعلا ریمـضلا و  هلقب  هیمری  هدـیجی  وا  ریکفتلا  نسحی 
( کلعف نم  کلوق  دـعبا  امف  هندـعم  یف  هلها و ال  نم  تسل  ارما  تبلط  کـتمئاس و  ریغ  تیعر  کـتلاض و  ریغ  تدـشن  کـنال  کـل 
کل و ال سیل  كدض و  کیلع و  هرئادلا  ترادف  ءوسلا  یلا  کلـصواف  املـس  تدعـص  کنا  قیقح  هب  تنا  کل و  لاقی  نا  ردـجالا 

کـسفن بعتت  تنا  کلذک  .ءاقلطلا و  ءانبا  ءاقلطلا و  یلع  همرحم  یه  لب  کل  سیل  یه  هفالخلا و  تبلط  کنال  کلذ  کحلاصل و 
کلذک قیلط و  نبا  قیلط  تنا  هفالخلا و  تبلط  کلذک  املظ و  کسفنل  تنا  اهدـیرت  یل و  یه  یتلا  هفالخلا  یلع  يدـعتت  كریغل و 

نع کلوق  دعبا  امف  نیدـلا  اذـه  یف  هتباثلا  مدـقلا  قبـسلا و  لها  نیملـسملا و  ءایلع  نم  تسل  برعلا و  کیلاعـص  نم  كولعـص  تنا 
لوصلا هفالخلا و  لجا  نم  کتکرح  کلمع و  کلعف و  امنیب  هتلتق  نم  صاصتقالا  نامثع و  راثب  بلطلا  لوح  رودـی  کلوقف  کـلعف 

یلع لطابلا  ینمت  هواقـشلا و  مهتلمح  لاوخا  ماـمعا و  نم  تهبـشا  اـم  بیرق  و   … ) نیملـسملا باـقر  بوکر  رمـالا و  یلوت  اـهیلا و 
الخ ام  فویـس  عقوب  امیرح  اوعنمی  مل  امیظع و  اوعفدی  مل  تملع  ثیح  مهعراصم  اوعرـصف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب - دوحجلا 

هواقشلا هساعتلا و  مهتلمح  دق  مهمد و  مهمحل و  نم  مهنم  تناف  کلاوخا  کمامعا و  هبـشت  کنا  ینیوهلا ) اهـشامت  مل  یغولا و  اهنم 
یتح هیلع  برحلا  نالعا  یبنلا و  هلاسر  راکنا  یلا  کـلذ  مهداـقف  هلجا  نم  نولمعی  لـطابلا و  نم  هنونمتی  اوناـک  اـم  قیفوتلا و  ءوس  و 

مرتحم رما  وا  ضرع  نع  اوماحی  مل  املظ و  مهریغ  نع  التق و ال  مهـسفنا  نع  اوعفدی  مل  اهریغ  ردـب و  یف  هدوهعملا  مهنکاما  یف  اولتق 
تعقو یتلا  فویسلا  ینعی  ینیوهلا  اهشامت  مل  یغولا و  اهنم  الخ  ام  فویس  عقوب  کلذ  اوعنمی  مل  مهناف  لذا  کلذ و  نم  اسخا  مهنال 

هلتق یف  ترثکا  دق  و   … ) نواهت وا  یطب ء  اهیف  سیل  مهدـصحت  قربلاک و  اعیرـس  مهیلع  رمت  تناک  بورحلا و  عیمج  یف  مهتلان  مهب 
هعدـخ اهناف  دـیرت  یتلا  کلت  اما  یلاعت و  هللا  باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  یلا  موقلا  مکاح  مث  سانلا  هیف  لخد  امیف  لـخداف  ناـمثع 

عفرف نامثع  مد  الا  هفقوم  معدی  ام  هل  نکی  مل  یعرشلا و  مکحلا  یلع  هیواعم  درمت  هلهال ) مالسلا  لاصفلا و  لوا  یف  نبللا  نع  یبصلا 
نا الوا  هنم  بلطی  مامالا  ناکف  همکح  هیعرـش  هتفالخب و  فرتعی  نا  نود  مامالا  نم  کلذ  بلط  هتلتق ، میلـست  همدـب و  هبلاطملا  راـعش 

مکحلا يرجیف  ءاضقلا  ماما  يوعدـلا  عفری  کلذ  دـعب  مث  همکح  هیعرـشب  فارتعالا  هعیبلا و  هئاطعا  نم  سانلا  هیف  لخد  اـمیف  لخدـی 
هیلا و لوصولا  هنومضم و  قیقحت  دیری  راعش و ال  نم  هعفری  ام  همه  نکی  مل  هیواعم  نکل  هلوسر و  هنس  هللا و  باتک  هیلع  صن  ام  یلع 

راـثلا لـجا  نم  سیل  هبلطی و  مکح  لـجا  نم  راعـشلاف  ماـشلا ، هراـما  بلطی  هیلع و  درمتی  یلع و  هعیب  ضفری  نا  لـجا  نم  هعفری  اـمنا 
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تناکف نامثع  هلتق  مامالا  هملـسی  نا  بلطی  هنا  لاصفلا : لوا  یف  نبللا  نع  یبصلا  هعدخب  هلعف  مامالا  هبـش  دـق  هل و  راصتنالا  نامثعل و 
دیری هقیقحلا  یف  نکل  ههجاوک و  سانلا  ماما  اهمدقی  هعدخ  یهف  برحلا  هیرارمتـسا  درمتلا و  نالعال  اهذختی  یتلا  هعیرذلا  یه  هذه 

نم دـیری  هعدـخ  هذـه  نا  مامالا : لوقیف  هقنع  یف  هعبی  هل  نوکی  نا ال  ماشلا و  هیال  مامالا و  نم  بلطی  ناک  اذـل  هراـمالا و  هفـالخلا و 
يدثلا و نع  فزعیل  هیف  بغری  ام  هیلا  برقی  ثیح  لفطلا  ماطف  هبشت  یهف  ائیـشف  ائیـش  عسوتلا  درمتلاب و  ذخای  مث  هعیبلا  ضفر  اهلالخ 

 … اهنع هرظن  فرصیلف  هیلع  رمت  نل  هعدخلا  هذه  نا  یلا  مامالا  ههبن  هنم و  رفنی 

یناغماد

يزاریش مراکم 

: ََکل َلاَُقی  ْنَأ  َیلْوَْألا  ؛َو  ِلْقَْعلا ُبِراَقُْملا  ، ِْبلَْقلا ُفَلْغَْألا  ُتِْملَع  اَم  ِهّللا  َکَّنِإ َو  َو 

ِِهلْهَأ ْنِم  َتَْسل  ًاْرمَأ  َْتبَلَط  ،َو  َِکتَِمئاَس َْریَغ  َْتیَعَر  َو  َِکتَّلاَض ، َْریَغ  َتْدَشَن  َکَّنَِأل  ، ََکلَال َْکیَلَع  ٍءوُس  َعَلْطَم  َکَعَلْطَأ  ًامَّلُـس  َتِیقَر  َکَّنِإ 
ِدوُحُْجلا یَلَع  ، ِلِطاَْبلا یِّنَمَت  َو  ُهَواَقَّشلا ، ُمُْهتَلَمَح  ٍلاَوْخَأ ! ٍماَمْعَأ َو  ْنِم  َتْهَبْـشَأ  اَم  ٌبیِرَق  َو  َِکْلِعف !! ْنِم  ََکلْوَق  َدَْعبَأ  اَمَف  ، ِِهنِدْعَم ِیف  َال  َو 

اَْهنِم اَلَخ  اَم  ٍفُویُس  ِْعقَِوب  ، ًامیِرَح اوُعَنْمَی  َْمل  ،َو  ًامیِظَع اوُعَفْدَی  َْمل  ، َتِْملَع ُْثیَح  ْمُهَعِراَصَم  اوُعِرُصَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب 
یَلَع ْمُهاَّیِإ  َْکلِمْحَأ َو  ، ََّیلِإ َمْوَْقلا  ِمِکاَح  َُّمث  ، ُساَّنلا ِهِیف  َلَخَد  اَمِیف  ْلُخْداَف  ، َناَْـمثُع ِهَلَتَق  ِیف  َتْرَثْکَأ  ْدَـق  یَْنیَوُْهلا َو  اَهِـشاَُمت  َْمل  ،َو  یَغَْولا

.ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلا  َو  ِلاَصِْفلا ، ِلَّوَأ  ِیف  ِنَبَّللا  ِنَع  ِِّیبَّصلا  ُهَعْدُخ  اَهَّنِإَف  ُدیُِرت  ِیتَّلا  َْکِلت  اَّمَأ  ؛َو  َیلاَعَت ِهّللا  ِباَتِک 

همجرت

هتفر الاب  ینابدرن  زا  هک  دوش  هتفگ  وت  هرابرد  تسا  راوازـس  یتسه و  لقعلا  صقان  لد و  هدیـشوپ  يدرم  وت  مناد  یم  دنگوس  ادـخ  هب 
نادنفـسوگ یتسه و  دوخ  هدـشمگ  ریغ  لابند  هب  وت  اریز  وت  ، دوس هب  هن  تسوت  نایز  هب  هدـناشک و  یکانرطخ  هاگترپ  هب  ار  وت  هک  يا 

راـتفگ و ردـقچ.يراد  رارق  نآ  نوناـک  ندـعم و  رد  هـن  یتـسه و  نآ  راوازـس  هـن  هـک  یبـلط  یم  ار  یماـقم  ینارچ و  یم  ار  يرگید 
يانمت تواقـش و  هک  اه  نامه  يراد  کیدزن  تهابـش  تتـسرپ ) تب   ) ياه ییاد  اهومع و  اب  وت  ردقچ  و  تسا ! رود  مه  زا  ترادرک 

( ات دنا  هدرک  هزیتس  وا  اب   ) یناد یم  هک  هنوگ  نامه  دننک و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نییآ )  ) هک تخاس  ناشراداو  لطاب 
ربارب رد  دندیطلغ و  نوخ  كاخ و  هب 

عافد دوخ  زا  گرزب  يالب  لباقم  رد  دنتسناوتن  هتفای  یمن  هار  نآ  رد  یتسس  هدوبن و  یلاخ  نآ  زا  زگره  دربن  نادیم  هک  ییاهریـشمش 
نک تعیب  نم  اب  مدرم  ریاس  نوچمه  تسخن  ایب  یتفگ  نخـس  دایز  نامثع  نالتاق  هرابرد  وت.دنیامن  تیامح  دوخ  میرح  زا  ای  دـننک و 
وت ار  هچنآ  اما  ؛ منک يرواد  اهنآ  وت و  نایم  هّللا  باتک  قبط  رب  نم  ات  امن  تیاکـش  حرط  نم  دزن  نامثع ) نـالتاق   ) اـهنآ هراـبرد  سپس 

ار نآ  تقایل  هک  اهنآ  رب  دورد  مالـس.تسا و  نتفرگ  زاب  ریـش  زا  زاغآ  رد  هک  تسا  یلفط  نداد  بیرف  هعدخ و  نوچمه  یهاوخ  یم 
.دنراد

ریسفت حرش و 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4801 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفرگ اه  شنزرس  اه و  تمالم  نیرتدیدش  رابگر  ریز  ار  وا  هدرک و  هیواعم  هب  ار  نخس  يور  همان  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1  } ُفَلْغَْألا ُتِْملَع  اَـم  ِهّللا  َکَّنِإ َو  َو  ( ؛» یتسه لـقعلا  صقاـن  لد و  هدیـشوپ  يدرم  وت  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  :» دـیامرف یم.تسا 

درفم هک  تسا  ههبشم  تافـص  زا  هژاو  نیا  تسا  هدش  هتفرگ  « فالغ » هشیر زا  تسا و  فالغ  رد  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « فلغالا .»
( . ِلْقَْعلا ُبِراَقُْملا  ، ِْبلَْقلا  { تسا ناسکی  نآ  رد  عمج  و 

یمن كرد  دوـش و  یمن  لـقتنم  نآ  هب  يزیچ  هـتفرگ و  رارق  فـالغ  رد  وـت  بـلق  هـک  تساـنعم  نـیا  هـب  ِبـْلَْقلا » ُفَلْغَأـْلا   » هـب ریبـعت 
ینعی ٌْفلُغ ؛ » اُنبُوُلق   »» دنتفگ یم  ازهتسا  ناونع  هب  هک  تسا  هدمآ  دوهی  رافک  زا  یـضعب  نابز  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه.دنک 

 { هیآ 88 ، هرقب ( . 2 «. } میروآ یمن  رد  رس  وت  نانخس  زا  يزیچ  ام 

هب دـب و  بوخ و  نایم  طسو  دـح  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « براقم » اریز ، تسا هیواعم  یلقع  مک  هب  هراشا  ِلْقَْعلا » ُبِراَقُْملا   » هب ریبعت 
ملق ای  ناـبز  رب  ار  قطنم  زا  رود  نانخـس  هنوگ  نیا  هک  تسا  صقاـن  دراد و  يدوبمک  وت  لـقع  ینعی  ؛ دـشاب دوبمک  ياراد  رگید  ناـیب 

.يزاس یم  يراج 

نایز هب  هدناشک و  یکانرطخ  هاگترپ  هب  ار  وت  هک  يا  هتفر  الاب  ینابدرن  زا  هک  دوش  هتفگ  وت  هرابرد  تسا  راوازـس  :» دیازفا یم  هاگ  نآ 
هن هک  یبـلط  یم  ار  یماـقم  ینارچ و  یم  ار  يرگید  نادنفـسوگ  یتـسه و  دوخ  هدـشمگ  ریغ  لاـبند  هب  وت  اریز  ، وت دوس  هب  هن  تسوت 
َال َْکیَلَع  ٍءوُس  َعَلْطَم  َکَعَلْطَأ  ًامَّلُـس  َتِیقَر  َکَّنِإ  : ََکل َلاَُقی  ْنَأ  َیلْوَْألا  َو  ( ؛» يراد رارق  نآ  نوناک  ندـعم و  رد  هن  یتسه و  نآ  راوازس 
َْریَغ  { تسا هدـشمگ  ءیـش  ندرک  بلط  زین  ندروآ و  داـی  ياـنعم  هب  « رـشن » نزو رب  « دْـشَن » هشیر زا  « َتْدَـشَن ( .» 1  } َتْدَـشَن َکَّنَِأل  ، ََکل
یم نابایب  رد  هک  تسا  ییاپراهچ  ياـنعم  هب  « هَِمئاـس ( .» 3  } َِکتَِمئاَس َْریَغ  َْتیَعَر  َو   {، تسا هدـشمگ  يانعم  هب  « هَّلاـض ( .» 2  } َِکتَّلاَض

( . ِِهنِدْعَم ِیف  َال  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  َتَْسل  ًاْرمَأ  َْتبَلَط  َو   {، درچ

ماقم تموکح و  هب  يدیدش  هقالع  تفگ  قارع  رب  هطلس  ماما و  تداهش  زا  سپ  ًاحیرص  زین  شدوخ  هک  روط  نامه  هیواعم  میناد  یم 
اب وا  ؛ دزیرب عورـشمان  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناهانگ  یب  ياه  نوخ  یتح  دنک و  نآ  يادـف  ار  زیچ  همه  دوب  رـضاح  تشاد و 

مدرکن راکیپ  امـش  اب  نم  ؛ ْمُِکباقِر یلَع  ْمُْکیَلَع  َرَّمَأَتأل  ْمُُکْتلَتاق  اّمنإ  ِّجَْـحلا َو  ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصلا َو  یَلَع  ْمُُکْتلَتاـق  اـم  :» تفگ یم  تحارص 
راوس امـش  ندرگ  رب  منک و  تموکح  امـش  رب  هک  مدرک  راکیپ  نیا  يارب  نم  دیروآ  اج  هب  جح  دـیهدب و  تاکز  دـیناوخب و  زامن  هک 
هدـع هکلب  هدرکن  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  اهنت  ار  هیواـعم  نخـس  نیا  ،ج 16،ص 14. دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( . 4 «. } موش

نبا ،ج 8،ص 140 و  هیاهنلاو هیادبلا  رد  ریثک  نبا  : هلمج زا  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ّتنـس  لها  ناثدـحم  ناخروم و  زا  يدایز 
هنوگ چـیه  هک  یلاـح  رد   { رگید یعمج  ،ج 3،ص 146 و  ءالبنلا مـالعا  ریـس  رد  یبهذ  ،ج 59،ص 151 و  قشمد خـیرات  رد  رکاسع 

یم ار  دوخ  هدشمگ  ریغ   ) هیبشت ود  نیا  اب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  ؛ تشادـن ربمغیپ  تفالخ  يارب  یگتـسیاش  تیحالص و 
هن يراد و  راک  نیا  يارب  تیلها  هن  وت  هک  دیامرف  یم  دزشوگ  وا  هب  حیرـصت  اب  سپـس  و  ینارچ ) یم  ار  نارگید  نادنفـسوگ  یبلط و 

یتموکح هکلب  ، تسین اـیند  ناـهاشداپ  نوچ  يرهاـظ  یتـموکح  ربماـیپ  تموکح  هکنیا  هب  هراـشا.يا  هتفاـی  شرورپ  تّوبن  ندـعم  رد 
رد هک  تسا  یناسک  هتسیاش  اهنت  هک  تسا  يونعم  یناحور و 

.دنا هدرک  بسک  اجنآ  زا  ار  مزال  ياوقت  ملع و  هتفای و  شرورپ  ندعم  نآ 
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ْنِم ََکلْوَق  َدَْـعبَأ  اَمَف  ( ؛»! تسا رود  مه  زا  ترادرک  راتفگ و  ردـقچ  :» دـیامرف یم  هیواعم  هب  باطخ  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  هاگ  نآ 
!!( . َِکْلِعف

وا اـب  مدرم  هبطاـق  هک  دوخ  ياوشیپ  ماـما و  رب  رگید  يوس  زا  ینک و  یم  ناـمثع  یهاوخنوخ  ياـعدا  وس  کـی  زا  وت  هکنیا  هب  هراـشا 
نامثع تفالخ  يرهاظ  تیعورـشم  زا  وت  ياوشیپ  ماـما و  يرهاـظ  تیعورـشم  هک  یلاـح  رد  يزیخ  یمرب  هزراـبم  هب  دـنا  هدرک  تعیب 

.فلاخم ای  یقفاوم  ناناملسم  هفیلخ  اب  وت  تسین  مولعم.تسا  رت  نشور  رایسب 

دهاوـخ یم  وـس  کـی  زا  هک  تسا  نیا  هیواـعم  لـعف  لوـق و  داـضت  زا  روـظنم  هک  دراد  دوـجو  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
دننام دهد  یم  ماجنا  عرـش  فالخ  رب  یلامعا  اراکـشآ  رگید  يوس  زا  دنادب و  وا  نیـشناج  ار  دوخ  دنک و  نامثع )  ) هفیلخ زا  تیامح 

.ناهانگ یب  نوخ  نتخیر  بارش و  ندیشون  یمشیربا و  سابل  ندیشوپ 

لطاب يانمت  تواقـش و  هک  اه  نامه  يراد  کـیدزن  تهابـش  تتـسرپ ) تب   ) ياـه ییاد  اـهومع و  اـب  وت  ردـقچ  :» دـیامرف یم  سپس 
هب ات ) دـنا  هدرک  هزیتس  وا  اب   ) یناد یم  هک  هنوگ  نامه  دـننک و  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نییآ )  ) هک تخاـس  ناـشراداو 

تـسا هتفاـی  یمن  هار  نآ  رد  یتسـس  هدوبن و  یلاـخ  نآ  زا  زگره  دربـن  نادـیم  هک  ییاهریـشمش  ربارب  رد  دـندیطلغ و  نوخ  كاـخ و 
! ٍلاَوْخَأ ٍماَمْعَأ َو  ْنِم  َتْهَبْـشَأ  اَم  ٌبیِرَق  َو  ( ؛» دنیامن تیامح  دوخ  میرح  زا  ای  دـننک و  عافد  دوخ  زا  گرزب  يالب  لباقم  رد  دنتـسناوتن 
رب « عْرَص » هشیر زا  « عِراصَم ( .» 1  } ْمُهَعِراَـصَم اوُعِرُـصَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  ِدوُـحُْجلا  یَلَع  ، ِلِـطاَْبلا یِّنَمَت  ،َو  ُهَواَـقَّشلا ُمُْهتَلَمَح 

نادیهـش هاگلتق  هب  ای  دـتفا و  یم  نیمز  رب  یـصخش  هک  یلحم  هب  « عَرْـصَم » عمج « ْعِراصَم تسا و« ندـنکفا  نیمز  هب  يانعم  هب  « عرف » نزو
رـس و يانعم  هب  « یغَولا ( .» 2  } یَغَْولا اَْهنِم  اَلَخ  اَم  ٍفُویُـس  ِْعقَِوب  ، ًاـمیِرَح اوُعَنْمَی  َْمل  ،َو  ًاـمیِظَع اوُعَفْدَـی  َْمل  ، َتِْملَع ُْثیَح   { دوش یم  هتفگ 
هب هاـگ  دوش و  یم  هتفگ  « یغَو » زین ناروبنز  هورگ  يادـص  هب  دوـش و  یم  رهاـظ  گـنج  نادـیم  رد  ناـیوجگنج  زا  هک  تسا  ییادـص 

 {، تسا هدش  هدارا  انعم  نیمه  الاب  ترابع  رد  ددرگ و  یم  لامعتسا  دربن  نادیم  ای  گنج  زا  هیانک  تروص 

اهِـشاُمت َْمل  » هلمج و.تسا  ندرک  یهارمه  يزیچ  اـب  ياـنعم  هب  هـک  هدـش  هـتفرگ  « هاـشامم » هـشیر زا  « اهِـشاُمت ْمـَل  ( .» 1  } اَهِـشاَُمت ْمـَل  َو 
لبق همان  رد  هک  هنوگ  نامه  « یْنیَوُْهلا ( .» 2  } یَْنیَوُْهلا  { تسین راگزاس  دنک و  یمن  تاشامم  اهریشمش )  ) نآ اب  یتسـس  ینعی  « یْنیَوُْهلا

 {( . تسا ناسآ  هداس و  ، کچوک زیچ  يانعم  هب  هدمآ 

نب دــیلو  (» اـه ییاد  (؛» لاوـخا » زا روـظنم  و  لـیمج » ما  » بهلوـبا رــسمه  یــضعب  هـتفگ  هـب  اـه ) هـمع  اـهومع و  (؛» ماــمعا » زا روـظنم 
عمج زین  لاوخا » تسا و« مک  اه  همع  رب  بیلغت  ناونع  هب  نآ  قالطا  تسا و  ومع  عمج  ًابلاغ  مامعا » » هکنیا هب  هّجوت  اب  یلو  ؛ تسا « هبتع
هتفگ ناققحم  زا  یـضعب  ور  نیا  زا  ، دیـسرن لتق  هب  « لـیمج ما  » هوـالع هب  دوش  قـالطا  رفن  کـی  رب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  تسا و 

دنیوگ یم  لاوخا  مامعا و  ردام  ردپ و  ناکیدزن  مامت  هب  هاگ  هکلب  ، تسا هیواعم  ردام  ردپ و  ياه  ییاد  اهومع و  اجنیا  رد  روظنم  : دنا
 { ،ج 4،ص 268 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 3  } .دنا هدوب  ددعتم  اهنآ  هک 

دشک و نالطب  طخ  افلخ  مالـسا و  زا  يرادفرط  رد  وا  ياعدا  رب  دنکـشب و  مه  رد  ار  هیواعم  یلایخ  تسادق  دهاوخ  یم  ماما  عقاو  رد 
وت يردام  يردپ و  نادناشیوخ  زا  يرایـسب  هکنیا  شهاوگ  یتسه و  مالـسا  هدروخ  مسق  نانمـشد  هدنام  یقاب  وت  هک  دهد  ناشن  وا  هب 

.دندش هتشک  ناناملسم  تسد  هب  گنج  ياه  نادیم  رد  دندوب و  مالسا  نانمشد  فص  رد 
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نامثع نالتاق  هرابرد  وت  :» دیامرف یم  هتخادرپ  هیواعم  نانخس  زا  رگید  یکی  خساپ  هب  همان  نیا  رخآ  شخب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ات امن  تیاکـش  حرط  نم  دزن  نامثع ) نالتاق   ) اهنآ هرابرد  سپـس  نک  تعیب  نم  اب  مدرم  ریاس  نوچمه  تسخن  ایب  یتفگ  نخـس  دایز 

َمْوَْقلا ِمِکاَح  َُّمث  ، ُساَّنلا ِهِیف  َلَـخَد  اَـمِیف  ْلُـخْداَف  ، َناَْـمثُع ِهَلَتَق  ِیف  َتْرَثْکَأ  ْدَـق  َو  ( ؛» منک يرواد  اـهنآ  وت و  ناـیم  هّللا  باـتک  قبط  رب  نم 
( . َیلاَعَت ِهّللا  ِباَتِک  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  َْکلِمْحَأ َو  ، ََّیلِإ

روضح رد  دـیاب  صاصق  هلأسم  ًالوا  اریز  ، هدومرف هیواعم  هب  نامثع  لتق  هناـهب  لـباقم  رد  ماـما  هک  تسا  نشور  یقطنم و  یخـساپ  نیا 
نینچ دناوت  یم  هنوگچ  هتخانشن  تیمسر  هب  ار  یمالسا  تموکح  زونه  هک  یسک  ؛ دشاب نآ  تابثا  اوعد و  حرط  زا  دعب  عرش و  مکاح 

.دنک ییاضاقت 

یقیقح نالتاق  دیاب  هکلب  ، دراپسب نوخ  نابحاص  تسد  هب  ار  یـسک  ، نالتاق هنالداع  همکاحم  زا  شیپ  دناوت  یمن  یمالـسا  مکاح  ًایناث 
.ددرگ مادقا  صاصق  هب  سپس  دنوش  هتخانش  اقیقد 

.دننک یهاوخنوخ  دیاب  لّوا  هجرد  رد  هک  دنتسه  لوتقم  نادنزرف  نیا  هکلب  ، دوش یمن  باسح  نوخ  نابحاص  زا  هیواعم  ًاثلاث 

هار هک  ییاهنآ  هن  دنا  هدوب  لتق  رشابم  هک  دنتسه  یناسک  دنوش  یم  عقاو  صاصق  دروم  هک  یقیقح  نالتاق  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  ًاعبار 
دندش هتـشک  نامثع  هناخ  رد  زور  نامه  رد  نامثع  لتق  نارـشابم  میناد  یم  دنا و  هدومن  قیوشت  ار  اهنآ  ای  دنا  هدوشگ  نالتاق  يارب  ار 
نامثع لتق  يارب  ار  هار  دـندرک و  تنواعم  يوحن  هب  هک  يرگید  ناـسک  و   { ،ج 14،ص 38 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( . 1}

.دنوش یمن  صاصق  دندوشگ 

اهنآ زج  ینالتاق  هک  ضرف  هب   ) نامثع نالتاق  صاصق  طیارش  نآ  رد  هک  هتسناد  یم  هدوب  انشآ  نامز  نآ  عاضوا  هب  هک  یـسک  ًاسماخ 
هورگ - هدومرف نایب  هبطخ 168  رد  ماما  هک  هنوگ  نامه  - نامثع لتق  نارادفرط  اریز  ، هدوب نکمم  ریغ  تسا ) هتشاد  دنا  هدش  هتشک  هک 

میا هدرک  لـقن  يرونید  لاوطلا  راـبخا  زا  همان 58  لیذ  رد  هک  نانچ  دـنک و  هلباـقم  اـهنآ  اـب  تسناوت  یمن  یـسک  هک  دـندوب  یمیظع 
نامثع نالتاق  ام  همه  دـندز  یم  دایرف  دـندوب  حلـسم  همه  هک  یلاح  رد  دجـسم  رد  ماـما  روضح  رد  رفن  رازه  هد  دودـح  رد  یهورگ 

 {. ،ص 162 و 163 لاوطلا رابخا  ( . 2  } میتسه

مالسلا هیلع  یلع  دض  رب  ار  ماش  مدرم  وس  کی  زا  هناهب  نیا  اب  تساوخ  یم  هیواعم  یلو 

رد لیخد  یـضار و  يوحن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایفارطا  ناتـسود و  زا  یعمج  هک  دنک  اعدا  يرگید  يوس  زا  دناروشب و 
فلتخم تاهج  زا  يرشب  نیناوق  یمالسا و  قوقح  رظن  زا  هیواعم  ياعدا  هک  یلاح  رد  دنوش  هتشک  دیاب  اهنآ  همه  دنا و  هدوب  لتق  نیا 

هدروآ تسد  هب  یبوخ  هناـهب  درک  یم  رکف  نوچ  یلو  تشاد ؛ هّجوت  هتکن  نیا  هب  مه  وا  دوـخ  نیقی  هب  دوـب و  راـبتعا  یب  شودـخم و 
.درک یم  رارکت  ار  نآ  هتسویپ 

تسا یلفط  نداد  بیرف  هعدخ و  نوچمه  یهاوخ  یم  وت  ار  هچنآ  اما  :» دیامرف یم  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 
يانعم هب  « لاِصف ( .» 1  } ِلاَصِْفلا ِلَّوَأ  ِیف  ِنَبَّللا  ِنَع  ِِّیبَّصلا  ُهَعْدُخ  اَهَّنِإَف  ُدـیُِرت  ِیتَّلا  َْکِلت  اَّمَأ  َو  ( ؛» تسا نتفرگ  زاب  ریـش  زا  زاغآ  رد  هک 

 {( . تسا ییادج  يانعم  هب  « لصف » هشیر زا  نتفرگ  زاب  ریش  زا 
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یبیرف هک  دناد  یم  دشاب  هتشاد  يرکف  كدنا  سک  ره  هک  تسا  شزرا  یب  یگنرین  نامثع  نالتاق  بلط  رد  وت  ياعدا  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا ساسا  هیاپ و  یب  هناکدوک و 

( . ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلا  َو  ( ؛» دنراد ار  نآ  تقایل  هک  اهنآ  رب  دورد  مالس و  :» دهد یم  نایاپ  ار  همان  هلمج  نیا  اب  هاگ  نآ 

.یتسین دوش  تلاح  لماش  یهلا  مالس  هک  نیا  لها  تراتفر  راتفگ و  لامعا و  نیا  اب  وت  هک  نآ  زا  هیانک 

؟ دنتشهب لها  هباحص  همه  دییوگ  یم  مه  زاب  ایآ  هتکن :

نیا شلصاح  هک  تسا  هدمآ  زین  يرگید  بلاطم  همان  نیا  لیذ  هتسیز  یم  یضر  دّیس  زا  شیپ  هک  محازم  نب  رـصن  نیفـص  باتک  رد 
ُمَُهل ُّلِـحَت  اـَل  َنیِذَّلا  ِءاَـقَلُّطلا  َنِم  َکَّنَأ  ْمَلْعا  َناَْـمثُع َو  ِمَد  ْنِم  ٍْشیَُرق  َأَْربَأ  یِّنَدِـجََتل  َكاَوَه  َنوُد  َکـِْلقَِعب  َتْرَظَن  ِْنَئل  يِرْمََعل  َو  : » تسا

َْنب َریِرَج  َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  ُْتلَسْرَأ  ْدَق  يَروُّشلا َو  ُمِهِیف  ُضَْرُعت  َال  ُهَفاَلِْخلا َو 

يرگنب و دوخ  لقع  هب  هاگ  ره  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  هیواعم ) يا  ( ؛ ِهّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ِْعیاَبَف َو  ِهَرْجِْهلا  ِناَمیِْإلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َوُه  ِهّللا َو  ِدـْبَع 
نادب و  ما ) هتشادن  نآ  رد  یتلاخد  هنوگ  چیه  هک   ) یبای یم  نامثع  نوخ  زا  شیرق  درف  نیرت  كاپ  ارم  يراذگب  رانک  ار  سوه  اوه و 

نم.دوش یمن  اهنآ  لاح  لماش  زین  يروش  تسین و  زیاج  اهنآ  يارب  تفـالخ  هک  یتسه  هکم ) حـتف  زور  هدـشدازآ  راـفک   ) اـقلط زا  وت 
تعیب وت  زا  هک  تسا  نم  هدـنیامن  وا  مداتـسرف و  وـت  يوـس  هب  تسا  نارجاـهم  زا  ناـمیا و  لـها  تسا  يدرم  هک  ار  هّللادـبع  نب  ریرج 

«. هّللاب الا  هوق  نک و ال  تعیب  وا  اب.دریگب 

نایرج : تفگ مدرم  هب  باطخ  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ، تساخرب هّللادبع  نب  ریرج  ، دناوخ ار  همان  نیا  هیواعم  هک  یماگنه 
هنوگچ سپ  تسا ) هدـناسر  لتق  هب  ار  وا  یـسک  هچ  ارچ و  هک   ) هتخاس ناوتان  هتـسخ و  دـندوب  رظان  رـضاح و  هک  ار  اهنآ  نامثع  راک 

لماک و تیاضر  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  دـننک ؟ تواضق  هطبار  نیا  رد  دـنهاوخ  یم  دـنا  هتـشادن  روضح  اـجنآ  رد  هک  یناـسک 
دـشاب هداد  خر  يا  هثداح  هکنآ  یب  سپـس.دندوب  ناگدننک  تعیب  فص  رد  زین  ریبز  هحلط و  دندرک و  تعیب  رابجا  يریگرد و  نودب 

رد زورید.دنرادن  ریشمش  تقاط  هک  دنتسه  یطیارش  رد  برع  درادن و  ار  اه  هنتف  لمحت  بات  نید  نیا  دینادب.دنتسکش  ار  دوخ  تعیب 
رگا ام  دندرک و  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  هماع  دینادب ) ) .دوش عقاو  هرابود )  ) نآ دننام  ادابم  دش  عقاو  نینوخ  هثداح  نآ  هرـصب 

شنزرـس روـخرد  هدرک  تفلاـخم  سک  ره  درک و  میهاوـخن  باـختنا  راـک  نـیا  يارب  ار  وا  زج  دـشاب  نامتـسد  هـب  ناـمروما  راـیتخا 
.امیپب دنا  هدومیپ  مدرم  هک  ار  یهار  مه  وت  هیواعم  يا  نیاربانب  ، تسا

نیا رگا  هتخاسن  لوزعم  هدرک و  باختنا  ماش ) تموکح   ) ماقم نیا  رب  ار  وت  نامثع  ییوگ  یم  : تفگ وا  هب  درک و  هیواعم  هب  ور  سپس 
دنهاوـخن يراـیتخا  هدـنیآ  ناـمکاح  دـنک و  یم  ظـفح  دوـخ  يارب  دراد  تـسد  رد  هـک  ار  یماـقم  یــسک  ره  دـشاب  تـسرد  نـخس 

دیآ یم  راک  يور  مادک  ره  هک  تسا  نانچ  اه  ماقم  نیا  نادب  یلو  ؛ تشاد

.دنک یم  خسن  ار  هتشذگ 

.مراظتنا رد  مه  نم  شاب و  رظتنم  وت  : تفگ خساپ  رد  هیواعم 
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عمج مدرم  زا  یمیظع  هورگ  هک  یماگنه.دیناوخ  ارف  وس  ره  زا  ار  مدرم  دـیورب  : تفگ درک و  حرط  یناطیـش  يا  هشقن  اجنیا  رد  سپس 
نب نامثع  هدنیامن  باطخ و  نب  رمع  هدنیامن  نم  دیناد  یم  امـش  مدرم  يا  : تفگ ینالوط  نانخـس  زا  دـعب  تفر و  ربنم  زارف  رب  دـندش 

هتـشک مولظم  وا.منامثع  نوخ  بحاص  نم  ما  هدرکن  مهارف  امـش  زا  کی  چیه  يارب  یلکـشم  چیه  نم  متـسه و  امـش  هقطنم  رد  نافع 
لد رد  هچنآ  امـش  مراد  تسود  نم  و...دـنک  یهاوخنوخ  دراد  قح  شیلو  دوش  هتـشک  مولظم  هک  یـسک  : دـیوگ یم  دـنوادخ  دـش و 

.دییوگب نامثع  لتق  هرابرد  دیراد 

نامثع یهاوخنوخ  يارب  هیواعم  اب  اجنامه  رد  مینامثع و  نوخ  بلاط  مه  ام  : دـنتفگ دنتـساخرب و  یگمه  ربخ ) یب  هاگآان و   ) ناـیماش
هب تیاور 341  ،ج 32،ص 368، راونالاراحب ( . 1  } .دـنهدب هار  نیا  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هک  دـنداد  ناـنیمطا  وا  هب  دـندرک و  تعیب 

 { ،ص 29 نیفص هعقاو  زا  لقن 

مکاح تسد  هب  نارادـمامز  مامت  رایتخا  تفر  ایند  زا  یلبق  مکاح  هک  یماـگنه  : ـالوا دـنناد  یم  همه  ؛ تسا یبیجع  تنطیـش  یتسار  هب 
هب نیـشیپ  تلود  ارم  : دـیوگب يریزو  ًـالثم  هک  دوش  یمن  لـسوتم  هیواـعم  قطنم  نیا  هب  یـسک  اـیند  زا  يا  هطقن  چـیه  رد  تسا و  دـعب 

.دندنخ یم  وا  رب  همه  مروخ ؛ یمن  ناکت  دوخ  ياج  زا  مریزو و  نانچمه  هدرک و  باختنا  ترازو 

.دیسر یمن  هیواعم  هب  تبون  دندوب و  وا  مد  یلو  هک  تشاد  یناکیدزن  نامثع  ًایناث 

تکرـش نامثع  لتق  رد  هک  یناسک  زا  يدـحا  غارـس  هب  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  هیواعم  نوچ  هکنیا  رت  بلاج  همه  زا  ًاـثلاث 
.دوب تموکح  هب  ندیسر  يارب  هناهب  اهنآ  مامت  هک  داد  ناشن  تفرن و  دنتشاد 

نودـب ، هزیکاپ كاپ و  ، لداع هباحـص  دوب و  هباحـص  زا  هیواعم  دـنیوگ  یم  یهورگ  مه  زاب  ییاوسر  همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  بیجع 
.دنتسه اوقت  اب  بیع و 

هیواعم یهارمگ  للع  ياشفا  : 65 همان

عوضوم

اضیأ هیلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( يرجه لاس 38  رد  ناورهن  گنج  زا  سپ  هیواعم  هب  يرگید  همان  )

همان نتم 

َلیِطَابَألا َِکئاَعّدِاب  َِکفاَلسَأ  َجِراَدَم  َتکَلَس  دَقَف  ِرُومُألا  ِناَیِع  نِم  ِرِصاَبلا  ِحمّللِاب  َعِفَتنَت  نَأ  ََکل  َنآ  دَقَف  ُدَعب  اّمَأ 

455 ص :
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اَِمل ًادوُحُج  ّقَحلا َو  َنِم  ًاراَِرف  َکَنوُد  َنُِزتخا  ِدَـق  اَِمل  َكِزاَِزتبا  َکنَع َو  اَلَع  دَـق  اَم  َِکلاَِحتنِاب  ِبیِذاَـکَألا َو  ِنیَملا َو  َروُرُغ  َکـِماَِحتقا  َو 
ّالِإ ِناَیَبلا  َدـَعب  ُنِیبُملا َو  ُلاَلّـضلا  ّالِإ  ّقَحلا  َدـَعب  اَذ  اَمَف  َكُردَـص  ِِهب  َِئُلم  َکُعمَـس َو  ُهاَعَو  دَـق  اّمِم  َکِمَد  َکِـمَحل َو  نِم  َکـَل  ُمَزلَأ  َوُه 
وُذ َکنِم  ٌباَتِک  ِینَاَتأ  دَق  اَُهتَملُظ َو  َراَصبَألا  ِتَشغَأ  اَهَبِیباَلَج َو  تَفَدغَأ  اََملاَط  َهَنتِفلا  ّنِإَف  اَِهتَسُبل  یَلَع  اََهلاَِمتشا  َهَهبّـشلا َو  ِرَذحاَف  ُسبّللا 

ِِطباَخلا ِساَهّدلا َو  ِیف  ِِضئاَخلاَک  اَهنِم  َتحَبصَأ  ٌملِح  َال  ٌملِع َو  َکنِم  اَهکُحَی  َمل  َریِطاَسَأ  ِملّـسلا َو  ِنَع  اَهاَُوق  تَفُعَـض  ِلوَقلا  َنِم  َنِیناَفَأ 
 َ ِیَلت نَأ  ِهِّلل  َشاَـح  ُقوـّیَعلا َو  اَِـهب  يَذاَُـحی  ُقُونَـألا َو  اَـهَنوُد  ُرُـصقَت  ِماَـلعَألا  ِهَحِزاـَن  ِماَرَملا  ِهَدـیَِعب  ٍهَـبَقرَم  َیلِإ  َتـیّقَرَت  ِساَمیّدـلا َو  ِیف 

نِإ َّکنِإَف  اََهل  رُظنا  َکَسفَن َو  كَراَدَـتَف  َنآلا  َنِمَف  ًادـهَع  وَأ  ًادـقَع  مُهنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  ََکل    َ ِيرُجأ وَأ  ًادرِو  وَأ  ًاردَـص  ِيدَـعب  َنیِِملـسُمِلل 
ُماَلّسلا ٌلُوبقَم َو  َموَیلا  َکنِم  َوُه  ًارمَأ  َتِعنُم  ُرُومُألا َو  َکیَلَع  تَِجترُأ  ِهّللا  ُداَبِع  َکَیلِإ  َدَهنَی  یّتَح  َتطّرَف 

اه همجرت 

یتشد

ار تناردپ  هار  نامه  لطاب  ياهاعّدا  اب  وت  يریگ ، دنپ  راکشآ  قئاقح  زا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  هیواعم ! دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
هب ار  دوخ  و  يدنکفا ، بیرف  غورد و  رد  ار  دوخ  ییامیپ ، یم 

نیا .دیـسر  دهاوخن  وت  هب  و  دنا ، هتـشاد  زاب  وت  زا  هک  ینک  یم  زارد  تسد  يزیچ  هب  و  یهد ،  یم  تبـسن  تسا  وت  نأش  زا  رترب  هچنآ 
، تسا رت  مزـال  وت  نوخ  تشوگ و  زا  هک  ار  هچنآ  راـکنا  و  .مالّـسلا } هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  تعیب  ، } قح زا  ندرک  رارف  يارب  ار  همه 

یهارمگ زج  قح ، هار  ندـش  نشور  زا  سپ  اـیآ  يراد ، یهاـگآ  اـهنآ  زا  هدینـش و  ار  اـهنآ  وت  شوگ  هک  یقیاـقح  یهد ، یم  ماـجنا 
یـشوپ قح  ههبـش و  زا  تشاد ؟ دـهاوخ  دوجو  يراک  هابتـشا  زج  قح ، نایب  زا  سپ  ایآ  و  دـش ؟ دـهاوخ  تفاـی  يرگید  زیچ  راکـشآ 

 . تسا هدرک  روک  ار  ییاه  هدید  و  هدنارتسگ ، ار  دوخ  هایس  ياه  هدرپ  هک  تسا  ینامز  رید  اه  هنتف  زیهرپب ،

هیواعم نیغورد  ياهاعّدا  هب  خساپ 

زا هدنکآ  و  تشادن ، يا  هناشن  یتسود  حلص و  زا  اّما  هتـسارآ ، تهج  ره  زا  يزادرپ  نخـس  رد  هک  دیـسر  نم  تسد  هب  وت  زا  يا  همان 
رد ياپ  هک  ینام  ار  یـسک  همان  نیا  نتـشون  رد  دروخ .  یمن  مشچ  هب  نآ  رد  يرابدرب  شناد و  زا  یناشن  چـیه  هک  دوب  ییاه  هناـسفا 

زاورپ ناوت  ار  یباقع  چیه  و  تسا ، رتالاو  وت  شزرا  ردق و  زا  هک  یبلط  یم  ار  یماقم  تسا ، نادرگرس  اه  هلوغیب  رد  و  هتفر ، ورف  لگ 
 . تسا رود  وت  زا  قّویع »  » تسد رود  هراتس  نوچ  تسین و  نآ  زارف  رب 

ناناملـسم زا  یکی  اب  وت  يارب  ای  يریذـپب ، ار  نآ  ناـیز  دوس و  و  يریگ ، هدـهع  رب  ار  ناناملـسم  تیـالو  نم  زا  سپ  هک  ادـخ  رب  هاـنپ 
 . منک اضما  ار  يدادرارق  ای  ینامیپ 

، دنزیخرب ادخ  ناگدنب  تندیبوک  مه  رد  يارب  و  ینک ، یهاتوک  رگا  هک  شیدنیب ، يا  هراچ  و  بایرد ، ار  دوخ  نونکا  مه  زا 

 . دورد اب  تفریذپ ، دنهاوخن  ادرف  دنریذپ  یم  وت  زا  زورما  هک  ار  هچنآ  و  دش ، دهاوخ  هتسب  وت  يورب  تاجن  ياهرد 

يدیهش
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اب یتـفرگ ، ار  تناگتـشذگ  هار  وـت  يریذـپب - ار  نشور  تقیقح  و  يریگرب - دوـس  تسا  ناـیع  هچنآ  زا  اـت  تسا  نآ  تقو  دـعب ، اـما 
هچنآ .ندوب و  ناهاوخ  تسوت ، زا  رترب  هک  ار  یتبتر  و  ندنکفا ، رد  تهبـش  هب  غورد  بیرف و  هب  ار  نامدرم  و  ندرک ، لطاب  ياهیوعد 
راکنا تسا ، رتمزال  وت  رب  نوخ  تشوگ و  زا  نآ  تیاعر  ار  هچنآ  .نتخیرگ و  قح  زا  رطاخ  هب  ندوبر  تسا  هتخودنا  يرگید  يارب  ار 
تسا نایع  هچنآ  سپ  زا  و  تسیچ ؟ اراکـشآ  یهارمگ  زج  قح  زا  سپ  و  دیدرگ ، رپ  نآ  زا  تا  هنیـس  دینـش و  تشوگ  هچنآ  ندومن 

دوخ رب  هدرپ  هنتف  تسا  یناراگزور  هک  زین ،- لطاب - قح و  هب  نآ  یگتخیمآ  زا  زیهرپب و  تهبـش  زا  .تسین  قح  هب  هتخیمآ  لـطاب  زج 
لاجم ار  یتشآ  .مهبم  ییاهترابع  مهرد و  ییاهبولـسا  اب  دیـسر  يا  همان  نم  هب  وت  زا  .هدناشوپ و  ار  اه  هدید  نآ  ياهیگریت  هدـنکفا و 

رد یکیرات  هب  ای  دوش و  ورف  مرن  یکاخ  رد  هک  يا  هدش  یسک  نوچ  .هتشاگن  يدرخب  ان  یشناد و  یب  يور  زا  ییاهناتـساد  هتـشاذگان 
.رادـیدپان رود و  شیاـه  هناـشن  تسا و  راوشد  نادـب  ندیـسر  هک  يا  هتفرگ  رظن  رد  دوـخ  يارب  ار  ییاـج  .دور  هار  هناـشن  یب  ینیمز 

يریگ و هدهع  هب  ار  ناناملـسم  تیالو  وت  نم  زا  سپ  هک  ادخ  رب  هانپ  .دنام  قّویع  هیاپمه  يدنلب - رد  دناوتن و - نادب  ندیـسر  باقع 
ياپب و ار  دوخ  نونکا  مه  زا  سپ ، .راوتـسا  يدـهع  ای  مزاس  رارقرب  ینامیپ  وت  اب  نانآ  زا  یکی  يارب  ای  يریذـپب ، ار  نانآ  نایز  دوس و 

ياهرد يراین - شیپ  میلـست  رـس  دنوش - وت  اب  گنج  هدامآ  ادخ  ناگدنب  هک  هاگ  نآ  ات  يراد و  اور  ریـصقت  رگا  هک  يآرب  هراچ  یپ 
.مالّسلا و  هتفریذپان ، دننک  لوبق  وت  زا  زورما  ار  هچنآ  دوش و  هتسب  تیور  هب  هراچ 

یلیبدرا

سپ بقاوع  ياهرما  ندـید  رد  بیاـص و  رظنب  يریگ  هدـیاف  هک  ار  وت  رم  دـش  ماـگنه  هک  قیقحتب  سپ  تاولـص  دـمح و  زا  دـعب  اـما 
غورد بیرف  رد  یتخسب  وت  ندش  لخاد  ار و  لطاب  ياهزیچ  وت  ندرک  يوعدب  دوخ  ناینیشیپ  ياههار  رد  يدرک  كولـس  هک  قیقحتب 

بـصنم نآ  وـت و  زا  تسا  دـنلب  تیاـغب  هک  ار  يزیچ  دوـخ  سفن  يوـسب  وـت  ندـناوخ  ببـسب  تسـضحم و  بذـک  هک  اـهزیچ  رد  و 
ندرک راکنا  قح و  زا  نتخیرگ  ههج  ناناملسم  لاوما  زا  وت  دزن  تسا  هدش  هداهن  هنازخ  رد  هک  ار  يزیچ  رم  وت  ندوبر  تستفالخ و و 

هنیـس نآب  دـش  هدرک  رپ  وت و  شوگ  ارنآ  تشاد  هاگن  قیقحتب  هچنآ  زا  وت  نوخ  تشوگ و  زا  ار  وت  رم  تسا  مزال  نآ  هک  ار  يزیچ  رم 
ندش لمتـشم  هلطاب و  ههبـش  زا  زیهرپب  سپ  یگدیـشوپ  رگم  قح  ندش  نشور  زا  سپ  هن  یهارمگ و  زجب  قح  زا  دـعب  تسین  سپ  وت 

نآ و ياهتملظ  ار  اه  هدید  ندیناشوپ  ار و  دوخ  ياه  هدرپ  نتـشاذگ  ورف  دیـشک  زارد  هنتف  هک  یتسردب  سپ  دوخ  ناگدنـشوپ  رب  نآ 
زا نآ  ياهتوق  تسفیعـض  هک  رگیدـکیب  بسانم  ریغ  راتفگ  زا  تسنوگانوگ  ياهـسنج  دـنوادخ  هک  وت  زا  همان  نمب  دـمآ  هک  قیقحتب 
ورف نوچمه  ناشیرپ  نانخس  نآ  زا  هدیدرگ  یملح  چیه  یملع و  چیه  وت  زا  ارنآ  درکن  تیاکح  هک  هعیاض  ياهراسفا  حلـص و  جهنم 

تسا رود  هک  نتسیرگن  دنلب  عضومب  هدرک  یقرت  کیرات و  تخس  هاچ  رد  هدننک  طبخ  دننام  ناتـسگیر و  نوچ  مرن  ناکم  رد  هدنور 
رد هک  قویع  بکوک  نآب  دوش  یم  ربارب  زاورپ و  دـنلب  تمحر  نآ  دزن  دنرـصاق  هک  تیادـه  زا  نآ  ياه  هناشن  تسا  رود  بولطم  زا 
ای نتشگزاب  رد  نم  زا  دعب  ار  ناناملـسم  رم  يوش  یلاو  هک  ار  يادخ  رم  هن  زیت  تفالخ و  هجرد  ولعب  تستراشا  تسا  ینـشور  تیاهن 

دهع ای  یتعیب  دقع  ناناملـسم  زا  یکی  رب  وت  يارب  منادرگ  يراج  ای  دهد  هجرد  نیا  یئوت  لثم  رگا  ادخ  تسا  هّزنم  ینعی  ندـمآ  دورف 
هکنآ ات  ینک  ریـصقت  رگا  وت  هک  یتسردـب  سپ  دوخ  سفن  يارب  نک  رظن  رگنب و  ار و  دوخ  سفن  بایرد  سپ  نامز  نیا  زا  سپ  همان 

تسا هبوت  هک  تسلوبقم  زورما  وت  زا  نآ  هک  يراک  زا  يوش  هدرک  عنم  اهراک و  وت  رب  دوش  هتسب  ادخ  ناگدنب  وت  يوسب  دنزیخرب 

یتیآ

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4808 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تناگتشذگ  هک  یهار  نامه  هب  وت  اما  .يوش  عفتنم  تسا ، نایع  هچنآ  زا  ییاشگب و  تریـصب  هدید  هک  هدیـسر  نآ  تقو  دعب ، اما 
زا هک  یتسب  دوخ  هب  یماقم  .يا  هتخادـنا  ماوع  ناهذا  رد  يا و  هتخاسرب  غورد  یتشم  .يدرک  لطاب  ياهیوعد  يداـهن و  مدـق  دـنتفر ،

تشوگ و زا  هک  ار  یتعیب  قح ، زا  رارف  تهج  هب  .يدوبرب  دوب ، هدـش  هتخودـنا  نارگید  يارب  هک  ار  يزیچ  تسا و  رترب  سب  وت  نءاش 
.یتشاگنا هدینشان  تسا ، هتشابنا  نآ  زا  تا  هنیس  رپ و  نآ  زا  وت  شوگ  زونه  هک  ار  هچنآ  يدرک و  راکنا  تسا ، رتمزال  وت  رب  تنوخ 

زا نک  رذـح  سپ  .تفای  ناوت  هچ  لـطاب  هب  قح  نتخیمآ  زج  تحارـص ، زا  دـعب  دوب و  دـناوت  هچ  راکـشآ  یهارمگ  زج  قح ، زا  دـعب 
ار ناگدـید  نآ  تملظ  هتخیوآ و  دوخ  ياـه  هدرپ  هنتف  هک  تسا  يزارد  ناـمز  هک  .زیهرپـب  لـطاب  قـح و  هب  نآ  نتخیمآ  زا  تهبش و 

.تسا هتخاس  روک 

نتفاب رد  هک  ییاه  هناسفا  .ناوتان  تسس و  ییوج ، یتشآ  رد  شوشغم ، مهبم و  يزادرپ و  نخس  رـسارس  دیـسر ، نم  هب  وت  زا  يا  همان 
هکنآ یب  کیرات ، ینابایب  رد  ای  درپس  یم  هار  ناور  گیر  يور  رب  هک  يا  هدش  یسک  دننامه  .يدرخ  هن  هتفر و  راک  هب  یشناد  هن  نآ 
شیاه هناشن  هک  يور  یهار  هب  تسا و  ینتفایان  تسد  وت  يارب  هک  يور  ارف  ییاـج  هب  یهاوخ  یم  .دراد  یمرب  ماـگ  دسانـشب ، ار  هار 

.تسا قویع  ربمه  يدنلب  رد  هک  دیسر  دنناوتن  نآ  جوا  هب  زاورپ  دنلب  ناباقع  .تسادیپان 

زا یکی  اب  هک  مهد  یبصنم  ار  وت  ای  .يریگ  تسد  رب  وت  ار  ناناملـسم  ياـهراک  داـشگ  تسب و  نم  زا  سپ  هک  ادـخ ، هب  مرب  یم  هاـنپ 
.داهن یناوت  ینامیپ  ای  تسب  یناوت  يدقع  اهنآ 

ياهرد دنوش و  جیـسب  وت  يوس  هب  ادـخ  ناگدـنب  ینک ، یهاتوک  ریـصقت و  رگا  هک  شاب  شیوخ  راک  هراچ  یپ  رد  نونکا ، مه  سپ ،
.مالسلاو .تفریذپ  دنهاوخن  رگید  دنریذپ ، یم  وت  زا  زورما  هچنآ  و  ددرگ ، هتسب  تیور  هب  هراچ 

نایراصنا

هار هب  لطاب  ياهاعدا  اب  وت  يدرگ ، دنم  هرهب  نآ  زا  يزیخرب و  نشور  روما  هدـهاشم  هب  قیقد  يدـید  اب  هک  هدیـسر  نآ  نامز  ، دـعب اما 
یلاملا تیب  و   ، یتسب دوخ  هب  تسوت  هبترم  زا  رترب  ار  هچنآ  ، یتخادـنا اهغورد  بیرف و  هصرع  رد  اورپ  یب  ار  دوخ  ،و  یتفر تناینیـشیپ 
تشوگ زا  هک  تسا  یتایعقاو  ندومن  راکنا  ،و  قح زا  رارف  رطاخ  هب  تیاه  همانرب  نیا  همه  ، يدوبر هدش  هتخودنا  نارگید  يارب  هک  ار 

يزیچ راکشآ  یهارمگ  زج  قح  زا  دعب  ایآ  ، هدش رپ  نآ  زا  تا  هنیس  ،و  هدینش تشوگ  هک  یتایعقاو  نامه  ، دوب رتمزال  وت  يارب  نوخ  و 
رید هنتف  هک  ، نک يرود  نتخیمآ  مه  هب  ار  لطاب  قح و  هابتشا و  زا  ؟  دراد دوجو  يا  همانرب  هابتـشا  زا  ریغ  نشور  نایب  زا  سپ  ،و  تسه

 . هتخاس انیبان  ار  انیب  ياه  هدید  شیکیرات  و  هدنکفا ، هرهچ  رب  ار  شیاه  هدرپ  هک  تسا  ینامز 

شناد و هک  يا  هنوگ  هناسفا  تاملک  ،و  درادن يا  هناشن  حلص  یتشآ و  زا  هک  ، بسانت یب  ینانخس  اب  دیسر  نم  هب  يا  همان  وت  فرط  زا 
یب يا  هقطنم  رد  یکیرات  هب  ای  ، هتفر ورف  رازنـش  رد  هک  ینام  یـسک  هب  تساسا  یب  ياه  هتفگ  نیا  اب   ، تسا هتفاـبن  رب  ار  نآ  يراـبدرب 
نآ هب  زاورپ  دنلب  باقع  ، تسا رود  شیاه  هناشن  ،و  تخـس نآ  هب  ندیـسر  هک  يا  هدرب  يدنلب  ياج  هب  ار  دوخ  ، دراد یم  رب  مدق  هناشن 

 . دنک یم  يربارب  قّویع  هراتس  اب  دور  الاب  نآ  رب  هک  ره  و  دسر ، یمن 

داد و رارق  وت  اب  نانآ  زا  یکی  يارب  ای  ، يریگ تسد  هب  ناشروما  رد  تلاخد  يارب  ار  نیملسم  تموکح  نم  زا  سپ  وت  هک  ادخ  هب  هانپ 
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ادـخ ناگدـنب  يزرو و  یهاتوک  رگا  هک  ، شیدـنیب يا  هراچ  شیوخ  يارب  ،و  باـیرد ار  دوخ  نونکا  مه  زا   ! مراذـگ ارجا  هب  یناـمیپ 
 . مالسلا و.دوشن  هتفریذپ  نآ  زا  سپ  تسا  هتفریذپ  وت  زا  زورما  هچنآ  ،و  دوش هتسب  تیور  هب  اهرد  دنزیخرب  وت  اب  گنج  يارب 

حورش

يدنوار

و فیفخ ، رظنب  راـصبالا  حـمللا : .اـهب و  رـصبتست  روما  یف  كرظنب  عاـفتنالا  تقو  کـل  یتا  يا  عفتنت  نا  کـل  نآ  مالـسلا  هیلع  هلوق 
وذ يا  رمات ، نبال و  جرخم  هجرخم  و  دـیدش ، قیدـحتب  ارظن  يا  ارـصاب  احمل  هتیرا  لاقی  هحملا و  هحمل و  هنم  لاقی : و  هحمللا ، مسـالا 

ادـیدش ارما  هتیرا  يا  تما ، نم  وه  تیاـم و  توم  لـثم  هتیار ، يا  یـشلا ء  ترـصبا  نم  وـه  رـصب و  وذ  يا  رـصاب  ینعمف  رمت ، نبل و 
: هریدقت اذه  یلعف  هسفن ، رمالا  نع  لیق : رمالا  نویع  نم  رصابلا  حمللاب  عفتنت  نا  کل  نآ  هلوقف  .هرایخ  هسفن و  یشلا ء  نیع  .هرصبب و 

انهه نوکی  و  هیورلا ، هساح  یه  یتلا  نیعلا  عمج  نویعلا  نوکی  نا  نسحالا  .رـصابلا و  کـحملب  رومـالا  نویع  نم  عفتنت  نا  کـل  نآ 
، سکعلا یلع  هیانک  كاذ ، یف  موقی  اذه و  یف  موصی  يا  مئاص ، هراهن  مئاق و  هلیل  لاقی : امک  رومالل ، نوکی  رصابلا  حمللاب  و  ازاجم ،
تعرـش و يا  کفالـسا  جرادـم  تکلـس  دـقف  هلوق  .نسحا و  وه  رومالا و  نایع  يور  .هانمدـق و  ام  یلع  هانعم  جرختـسا  اذا  بلقلا  و 

اراکنا قحلا و  لوبق  نم  ارارف  هتاوخا  لیطابالا و  كدئاعدا  یه  یتلا  ءایشا  هعبراب  مالسالا  راهظا  دعب  هرفکلا  کئابآ  قرط  یف  تلخد 
نم کل  مزلا  کلذ  یل و  رمالااذه  ناب  مخ  ریدغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  هتعمـس  امم  کبلق  یف  رقتـسم  تباث  وه  امل 

، لطابلا .فلسلا و  عمجلا  نومدقتملا و  هوابآ  لجرلا : فلس  .جرادم و  عمجلا  و  کلسملا ، بهذملا و  هجردملا : .کمحل و  کمد و 
رورغ یف  سفنلا  کلاخداب  يا و  نیملا  رورغ  کماحقا  هلوق و  .الیطب و  اوعمج  مهناک  سایقلا ، ریغ  یلع  لیطابا  عمجلا  و  قحلا ، دـض 

وه يذلا  بذکلا  یف  محقی  هیواعم  ناب  امالعا  نیملا  یلع  بیذاکالا  فطع  امنا  .بیذاکا و  عمجلا  و  بذکلا ، هبوذک : الا  بذـکلا و 
دق یقح و  یه  یتلا  همامالا  کسفنل  کئاعداب  يا  کنع  الع  دـق  اـم  کـلاحتنا  نم  هلوق و  .قوسف و  یه  یتلا  بیذاـکالا  یف  رفک و 

ءاعداللا و  انرکذ ، امک  صوصخم  ءاعدالا  اذـه  و  هسفنل ، هاعدا  اذا  هریغ : قح  وا  هریغ  رعـش  نالف  لحتنا  لاقی : و  کـنع ، مظع  ـالع و 
لجال کبالتـساب  يا و  کنود  نزتخا  امل  كزازتبا  هلوق و  .مالکلا و  یف  اذـه  یلع  رارکت  الف  همامالا ، يوس  ام  لـک  یف  ماـع  لوـالا 

رارغلل و يا  هل ، لوعفم  قحلا  نم  ارارف  هلوق  .هتبلتـسا و  يا  یـشلا ء  تززتبا  لاقی  و  کنع ، اـنوزخم  هللا  هلعج  يذـلا  هللا  لاـم  کـسفن 
.هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  هیواعم  هعمـس  ام  هبـش  و  لاحلا ، عضوم  یف  نیردصم  انوکی  نا  زوجی  .راکنالا و  وه  دوحجلا و 

اذـه حـص  امنا  .هندـب و  یف  مدـلا  محللاب و  هبلق  یف  موزللا  یف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلوق  وحن  نم  هنذا ، هظفح  يا  هعمـس : هاعو 
هبشملا نا  یلع  هلثم ، هآر  امیظع  ارما  لقاعلا  یـسنی  نا ال  هرـشعلا  لقعلا  مولع  هلمج  نم  و  لقعلا ، توبث  عم  کلذ  عیمج  موزلل  هیبشتلا 

یـش ء ام  يا  یفنلا ، یلع  وا  ماهفتـسالا  یلع  یـش ء  يا  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف  هلوق  ینعم  .عضوم و  لک  یف  بشملا  نم  غلبا  هب 
رمالا یف  .نوسبلی و  ام  مهیلع  انـسبلل  یلاعت و  هلوق  نم  تطلخ ، يا  رمالا ، هیلع  تسبل  ردصم  حـتفلاب  سبللا  .لالـضلا و  الا  قحلا  دـعب 

هتلـسرا يا  اهعانق : هارملا  تفدغا  .بوثلا و  تسبل  نم  هلاحلا  هسبللا  و  هدحاولا ، هلعفلا  هسبللا  و  حـضاوب ، سیل  ههبـش  يا  مضلاب : هسبل 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعب  اهبایث  تلـسرا  اهناف  تمدق  هنتفلا  يا  بایثلا ، بیبالجلا : .هلودس و  یخرا  لیللا : فدغا  و  اههجو ، یلع 

انایـشغ و هیـشغ  لاقی  راصبالا ، اشغ  اهتملظ  هنتفلا  تلعج  يا  اهتملظ  راصبالا  تشغا  يور  .یـشعا و  رـصب  لک  اهتملظ  لـعج  هلآ و  و 
بوث لاقی : و  طیلختلا ، نینفتلا : و  هقرط ، مالکلا و  عاونا  یه  و  بیلاسالا ، نینافالا : و  نونف ، عمجلا  و  عونلا ، نفلا : .هریغ و  هاـیا  هاـشغا 

.حلصلا ملـسلا : .يوق و  اهعمج  لبحلا و  نم  هقاطلا  هوقلا : و  فعـضلا ، فالخ  هوقلا : .هسنج و  نم  تسیل  قیرط  هیف  ناک  اذا  نینفت  هیف 
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راعتسی و  هجسن ، يا  هکوحی : بوثلا  كاحو  .بتک  يا  رطس  نم  رـسکلاب ، هراطـسا  و  مضلاب ، هروطـسا  هدحاولا  لیطابالا ، ریطاسالا : و 
: طباخلا .نیط و  بارتب و ال  وه  سیل  المر و  نوکی  نا  غلبی  نیللا ال  لهـسلا  ناکملا  سهدـلا : ساهدـلا و  .هرثن و  همظن و  یف  مـالکلل 

يا یقرت : .هتمتک و  هتابخ و  هتنفد و  يا  یشلا ء  تسمد  نم  ربقلا ، برـسلا و  سامیدلا : .یـشم و  اذا  ضرالا  یلع  دیلاب  برـضی  يذلا 
: قونـالا .لاـبجلا و  مـالعالا : هدـیعبلا و  هجزاـنلا : .بلطملا و  مارملا : .دـصری و  نم  هیلع  عفتری  فرـشملا  عـضوملا  هبقرملا : .دـعص و 
یتش و ناولالا  نیمسا و  تاذ  و  هرعـش : یف  تیمکلا  اهرکذ  لابجلا و  سوور  نم  هبعـصلا  نکامالا  یلع  اهراک  وا  رئاط  وه  و  همحرلا ،

يا .هاذاح  نم  يذاحی  .لوعیف و  هنزو  قوویع  هلـصا  و  همدـقتی ، ـال  اـیرثلا  ولتی  نمیـالا  هرجملا  فرط  یف  یـضم ء  رمحا  مجن  قویعلا :
، هیحانلا وه  اشحلا و  نم  ذوخام  لعاف ، یلع  لعف  وه  و  یـشاح هللا ، هلـصا  هللا ، ذاعم  يا  شاح هللا  ینعم  .هئازاب و  يا  اولع  هئاذحب ، راص 

فلالا فذـح  هئارب هللا و  شاـح هللا  ینعم  جاـجزلا : لاـق  .هیهن و  هللا و  رما  هبقارم  هللا و  فوخل  كاـیا  یتیلوت  دـعب  يا  یلت  نا  هلعاـف  و 
يدـعب نیملـسملل  یلت  نا  شاح هللا  هلوقب : هباجاف  هعیابیل ، هدـعب  هل  هرمالا  لعجی  نا  مالـسلا  هیلع  ایلع  لاسی  هیواعم  ناـک  .فیفختلل و 

: دهعلا .يرخا و  هنیرقب  کلذ  دکا  و  دقع ، مالـسالا و ال  یف  کل  لحال  ینعی  جورخلا  ردصلا : و  لوخدـلا ، درولا : .ادرو و  وا  اردـص 
يا کسفن  كرادـتف  هلوق  .کلذ و  وحن  قنقلا و  هراـجالا و  عیبلا و  حاـکنلا و  دـقعک  فاـقلاب  و  همذـلا ، قثوملا و  نیمیلا و  ناـمالا و 
یتح ترـصق  يا  تطرف : .ینعمب و  هتکرادـت  تاف و  ام  تکردتـسا  و  هلوا ، اهتاف  نا  کسفن و  رما  رخآ  ربدـت  ینعی  کسفن  رما  قحلا 

.تقلغا تجترا : .كوحن و  ضهنی  يا  کیلا ، دهنی 

يردیک

یف بئاصلا  رظنلاب  رظنت  نا  کل  ناح  يا  رصبلا  وذ  رصابلا : و  رظنلا ، حمللا : .رـصابلا  حمللاب  عفتنت  نا  کل  نآ  دقف  مالـسلا : هیلع  هلوق 
کلاخداب يا  .نیملا  رورغ  کماحقاب  .بهاذـملا و  جاردـملا : .هیاوغلا و  هیاـمع  نع  صلختت  قحلا و  کـل  یلجنیل  هحـضاولا  رومـالا 

: کنع الع  دق  ام  کلاحتناب  .ماغطلل و  الالظتـسا  ماوعلل و  اعابتتـسا  قحلا ، هروص  یف  لطابلا  كراهظا  قدصلا و  ناظم  یف  بیذاکالا 
يا و کـنود : نزتـخا  اـمل  كزازتـبا  .هفـالخلا و  هماـمالا و  نم  هتورذ  ضیـضح  غـلبت  ـال  هـلها و  نـم  تـسل  اـماقم  کـئاعداب ، يا و 

کل مزلا  وه  امل  ادوحج  .لاحلا و  عضوم  عضو  ردصم  وا  هل  لوعفم  قحلا : نم  ارارف  .هئایلوا  قوقح  کباصتغا  هللا و  لامل  کئالیتسا 
تاماقملا یف  هبقاـنم  راـهظا  مالـسلا و  هیلع  یلع  یلع  صوصنلا  نم  ردـص  اـم  ینعی  کعمـس  هاـعو  دـق  اـمم  .کـمد  کـمحل و  نم 

: بوثلا كاح  .قئارط و  بیلاسا و  يا  لیللا : فدـغا  .اوتع و  املظ و  مهـسفنا  اهتنیقتـسا  اهب و  اودـحج  و  هلوق : ریظن  وه  و  هروهـشملا ،
: سامیدـلا .نیط و  بارتب و ال  وه  سیل  المر و  نوکی  نا  غلبی  ـال  لهـسلا  نیللا  ناـکملا  ساهدـلا : .مـالکلا و  مظنل  راعتـسی  هجـسن و 

نم اضیا  ربقلا  سامیدـلا  سامید و  نم  جرخ  هناـک  هجولا  نـالیخ  ریثک  رعـشلا  طبـس  حیـسملا  فصو  یف  ثیدـحلا  ءاـج  و  برـسلا ،
نکامالا یلع  اـهراک  وا  رئاـط  وه  همخرلا و  قونـالا : .فسوی  نب  جاـجحلل  ناـک  نجـس  اـضیا  سامیدـلا  و  هتنفد ، ذا  یـشلا ء  تسمد 

مهلوق و  لباقی ، يا  يذاحی : .همدقتی  ایرثلا ال  ولتت  نمیالا  هرجملا  فرط  یف  یضم ء  رمحا  مجن  قویعلا : .لابجلا و  سوور  نم  هبعصلا 
هیزنت هههزنا  هللا و  يربا ء  ینا  هقیقحت  .ادرو  وا  اردـص  يدـعب  نیملـسملل  یلت  نا  شاح هللا  هلوقف  .ءوسلا  نم  هئارب هللا  هاـنعم  شاـح هللا :

ینا ینعی  .ادقع  مهنم  دحا  یلع  کل  يرجا  نا  .مهروما و  یف  افرـصتم  سانلل و  يدتقم  اماما و  کلثم  نوکی  یـضری ، وا  رمای  نا  نم 
وا کلذ ، نیمـضتب  یبنلا  نم  قباس  ربخب  اما  کلذـل  هلاهیتسا  یلع  یلاعت  هللا  ینهبنی  ناب  الا  هفیلخ  فلختـسا  ابئان و ال  ایلو و  بصنا  ال 

کبـصنب ارمآ  نوکی  نا  نع  هزنم  یلاعت  هللااف  هباینلا ، هماـمالا و  هب  قحتـسی  اـم  عیمج  نع  لزعمب  تنا  و  هزییمت ، یلع  یل  بصن  هراـماب 
نا زوجی  و ال  لاق : هللا  لجال  هشحافلا  فسوی  بناج  يا  .هللا  شاح  یلاعت : هلوق  یف  یـسرافلا  یلعوبا  لاق  دـق  .کلذـب  ایـضار  وا  اماما 
وه اذاف  فیعـضت ، اهیف  نکی  مل  اذا  فذـحی ، رجلا ال  فرح  نال  و  هلثم ، یلع  لخدـت  ـال  رجلا  فورح  نـال  رج ، فرح  شاـح  نوکی 
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یلعف .هرما  هبقارم  هللا و  فوخل  هب  نرق  امم  هیحان  یف  فسوی  راص  يا  هیحانلا  وه  يذـلا  اشحلا  نم  ذوخام  یـشاحی ، شاـح  نم  لـعاف 
نم و  يرماب ، هرامالا  هفالخلا و  يدعب  یلت  نا  دـعب  و  یـسفن ، بناج  يا  يدـعب  یلت  نا  شاح هللا  مالـسلا : هیلع  یلع  لوق  قیقحت  اذـه 

یتیلوت دعب  يا  یلت ، نا  هلوق  شاح  لعاف  : ) جاهنملا بحاص  لاق  .یلاعت  هللا  فوخل  كرموا  کفلختسا و ال  يا ال  هفوخل ، يا  هللا  لبق 
.تقلغا تجترا : كوحن ، ضهنی  يا  کیلا : دهنی  .هللا  فوخل  كایا )

مثیم نبا 

، باتـش هب  يراک  رد  دورو  ماحقا : هجردـم  عمج  اهـشور ، اههار و  جرادـم : هیواعم : هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياـه  هماـن  زا  رگید  یکی 
نز نآ  اهبابلج : هارملا  تفدـغا  ندوبر  رازتبا : تسین  وا  قح  هک  تسا  يزیچ  یعدـم  دوخ  يارب  مالکلا : لحتنا  هشیدـنا  رکف و  نودـب 
هب هراطسا ، و  هزمه ، مض  هب  هروطسا  عمج  هدوهیب ، نانخس  ریطاسا : نتخاس  نوگانوگ  نتخیمآ ، ننفت : دیشک  شرس  يور  ار  شرداچ 

: هبقرم نآ  ریظن  بادرـس و  دـننام  تسا ، کیرات  رایـسب  هک  ییاج  سامید : هزیرگنـس  نش و  یب  مرن  راومه  ياج  ساهد : تسا  رـسک 
اما  ) دوش هتسب  تجترا : درب  شروی  دهنت : فورعم  هراتـس ي  قویع : باقع  قونا : دور  یم  الاب  اجنادب  سانـش  هراتـس  هک  يدنلب  ياج 
وت اریز  .يریگب  هرهب  اهنآ  زا  قیاقح ) هب  یهاگآ  يارب  و   ) يرگنب روما  رد  يرگن ، فرژ  ینیبزیت و  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  دعب ،
هک ار  ییاهزیچ  و  یتخادـنا ، اهغورد  بالجنم  رد  ار  دوخ  هناکاب  یب  و  دـندوب ، هتفر  وت  ناینیـشیپ  هک  ییاههار  هب  تلطاـب ، ياـعدا  اـب 

يوش قح  رکنم  هک  ور  نآ  زا  يدوبر ، رد  دندوب ، هدرپس  تناما  وت  دزن  هک  ار  يزیچ  و  یتسب ، دوخ  هب  غورد  هب  دوب ، وت  دـح  زا  رتالاب 
رپ نآ  زا  تا  هنیس  هدنکآ و  نآ  زا  تشوگ  ياضف  هک  یلاح  رد  يورن  تسا  رتمهم  وت  يارب  تنوخ  تشوگ و  زا  هک  يزیچ  راب  ریز  و 

يراکهابتشا زج  يزیچ  قح  ندش  نشور  زا  سپ  ایآ  و  تسه ؟ راکشآ  یهارمگ  زج  يزیچ  میرذگب  یتسار  قح و  زا  رگا  ایآ  تسا ،
ار دوخ  ياه  هدرپ  هک  تسا  یتدـم  داسف ، اریز  شاب ، رذـحرب  لطاب  قح و  نتخیمآ  زا  نیارباـنب  دراد ؟ دوجو  لـطاب  هب  قح  نتخیمآ  و 
نآ زا  رت  تسـس  شراتفگ  هتفـشآ و  شبلاطم  هک  مدرک ، تفایرد  وت  زا  يا  همان  .تسا  هدرک  روک  ار  اهمـشچ  شا  یکیرات  هتخیمآ و 

تسا و نوریب  وت  هلصوح ي  شناد و  دح  زا  هک  دوب  نآ  رد  ییاه  هناسفا  هک  یلاح  رد  دزیخرب ، نآ  زا  شزاس  حلـص و  ینعم  هک  دوب 
ياـج رد  هک  يراـکاطخ  هتفر و  ورف  رازنـش  نیمز  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  بلاـطم  نیا  هب  وت  تبـسن  تسین ، وت  هتخاـس ي  هتفاـب و 

تسا و روتسم  وت  رب  نآ  ياه  هناشن  رود و  رایسب  نآ  هب  ندیـسر  هک  يا  هدرب  يدنلب  ياج  هب  ار  دوخ  و  هدش ! هابتـشا  بکترم  کیرات 
تـسد رد  ار  نیملـسم  ياهراک  مامز  وت  نم ، زا  دـعب  هک  ادـخ  هب  هانپ  .دوشن  ربارب  نآ  اب  مه  قویع  هراتـس ي  دـسرن و  اجنادـب  باـقع 

هک نک ، تقد  زاس و  هدامآ  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  نیاربانب  مراذگاو ، وت  هب  ار  يدهع  ای  يدـقع  نانآ ، زا  یـسک  هب  تبـسن  ای  يریگب ،
زا زورما  هک  يراک  رگید  دش و  دهاوخ  هتسب  وت  يور  هب  اهرد  دنرب ، شروی  وت  بناج  هب  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  يدرک ، یهاتوک  رگا 

هیواعم خساپ  رد  یلبق  همان ي  دننام  زین  همان  نیا  .دنراد ) یگتـسیاش  هک  یناسک  رب  دورد  .دوب  دـهاوخن  هتفریذـپ  تسا ، لوبق  لباق  وت 
.تسوا هب  رادشه  تسین ، وا  قح  هک  يزیچ  ياعدا  زا  هیواعم  نتـشاد  رذحرب  يریگدـنپ و  باب  زا  رومالا ، دـعب …  اما  ترابع : .تسا 

حمللا هملک ي  .تسا  هدیـسر  ارف  تنامـشچ  اب  اهنآ  هدـهاشم ي  حـضاو و  ياـهراک  زا  وت  نتفرگ  دوس  ماـگنه  هک  تسا  نآ  دوصقم 
ياج هک  يروما  تقیقح  تیعقاو و  ینعی  دنا ، هدرک  لقن  رومالا  نویع  یـضعب  .تسا  دیفم  ياهزیچ  عیرـس  قیقد و  كرد  زا  هراعتـسا 
بش  ) لیلا لیل  دنیوگ : یم  هک  اهبرع  لوق  دننام  تسا ، هدروآ  ندید  رد  هغلابم ي  يارب  ار  رصاب  تفص : .تسا  نتفرگ  تربع  تقد و 

وا نتفر  ینعی  دش ، نایب  البق  هک  تسا  يرادشه  هب  هیواعم  يدنمزاین  لیلد  هب  هراشا  سبللا ، تکلس …  دقف  ترابع : کیرات .) رایـسب 
نوخ لیبق  زا  دوبن ، وا  قح  هک  يزیچ  ياعدا  شا ، هدوهیب  ياهاعدا  دش ، دای  هک  يا  هناشن  راهچ  اب  دـنا ، هتفر  شناینیـشیپ  هک  یهار  هب 

ياعدا رد  يو  ياهغورد  اما  .اهنادـب  دـمایپ  زا  تلفغ  رد  شدورو  غورد ، ياهبالجنم  رد  شدورو  اـهنیا ، ریظن  ریبز و  هحلط ، ناـمثع ،
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وا دندوب و  هدراذگ  تناما  هب  وا  دزن  هک  يزیچ  .دشاب و  یم  تفالخ  رما  نامه  تسا  رتالاب  وا  دـح  زا  هک  يزیچ  و  تسا ، نشور  دوخ 
زا هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دوب ، هدـش  طلـسم  اـهنآ  رب  هک  دوب  ناناملـسم  ياهنیمزرـس  لاوما و  زا  تراـبع  دوبر ، رد 
هک يزیچ  .دنا  هدیدرگ  لاح  نیزگیاج  هک  دنتسه  ییاهردصم  ادوحج  ارارف و  تاملک : .تسا  هدوب  وا  دزن  رد  تناما  نیا  ادخ  فرط 
زا فلتخم  دراوم  رد  شا  هنیس  هدینـش و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هک  ینانخـس  زا  تسا  ترابع  دوب ، رتمزال  شنوخ  تشوگ و  زا  وا  يارب 

شنوخ تشوگ و  زا  داهن ، یم  رـس  اهنادـب  دـیاب  هک  اهاج  رگید  مخ و  ریدـغ  رد  ص )  ) ربماـیپ نانخـس  دـننام  دوب ، ولمم  اهنادـب  ملع 
مزال تسا  يرما  ص )  ) ربمایپ زا  ندرب  نامرف  ترورـض  اما  دنلیدبت ، رییغت و  رد  هراومه  نوخ  تشوگ و  هک  ور  نآ  زا  دـندوب ، رتمهم 

رد هب  قلعتم  رب  قلعتم  مان  قالطا  باب  زا  زاجم  روط  هب  ار  هنیـس )  ) ردـص هملک ي  تسین ، اور  نآ  رد  ینوگرگد  رییغت و  هنوگچیه  هک 
، يراد عالطا  نم  هب  تبـسن  هک  ار  یقح  نآ  هک  تسا  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رب  هکرابم ، هیآ ي  هب  هراشا  اب  تسا و  هدرب  راـک  هب  بلق 

زواجت نآ  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  يزرم  قح ، اریز  تسین ، يزیچ  تکاله  یهارمگ و  زج  دیامن ، قح  نآ  هب  زواجت  هک  یـسک  يارب 
يزیچ وت  راک  دش ، حـضاو  وت  يارب  نم  راک  نایرج  هک  نآ  زا  سپ  نینچمه  و  دـتفا ، یم  طیرفت  ای  طارفا  يوس  ود  زا  یکی  هب  دـیامن 

زا دوصقم  هتـشاد و  رذـحرب  تسا  لطاب  قح و  نتخیمآ  رب  لمتـشم  هک  يراکهابتـشا  زا  ار  هیواعم  هاـگنآ  .تسین  يراـک  هطلاـغم  زج 
نآ لـخاد  رد  هچنآ  يارب  هدـش ، هدروآ  هراعتـسا  یـشوپ ) هدرپ   ) هسبللا هملک ي : و  تـسا ، ناـمثع  یهاوـخنوخ  ناـمه  يراکهابتـشا 
رد لمات  فقوت و  راک و  نیا  زا  يو  نتشاد  رذحرب  لیلد  .نآ و  ریاظن  نهاریپ و  هب  نآ  تهابش  باب  زا  تسا  هتفرگ  رارق  يراکهابتشا 

بیبالج هملک ي  .تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  دوخ  تراـبع ، نیا  و  اـهتملظ ، هنتفلا …  ناـف  .تسا  هدرک  ناـیب  نینچ  ار ، نآ  ربارب 
هک يروطنامه  دزاس ، یم  انیبان  قح ، رب  ار  ناراکهابتشا  نامشچ  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  یکان  ههبـش  ياهراک  يارب  ار  اهـشوپور ) )

اهراک ندش  هبتشم  رظن  زا  ار  یکیرات )  ) هملظلا ظفل : نینچمه  .دنیب و  یمن  ار  يزیچ  شتروص ، يور  رب  رداچ  نتخیوآ  ماگنه  هب  نز 
یکیرات نوچ  مه  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  دوش ، یمن  هدرب  قح  تمـس  هب  یهار  و  دوش ، یم  هتخیمآ  مه  هب  لطاب  قح و  هک  ییاـج  رد 

( مالـسلا هیلع   ) ماما دـعب  .تسا و  هدرب  راک  هب  حیـشرت  باب  زا  ار  ءاشعا  فادـغا و  تاملک  .درب  یمن  ییاـج  هب  هار  نآ  رد  یـسک  هک 
مه تسا و  هدوب  ظـفل  مه  هماـن  روحم  نوچ  .تسا و  هدرک  شهوکن  ار  نآ  ادـتبا  هدومن و  هیواـعم  هماـن ي  یگنوگچ  ناـیب  هب  عورش 

ینعی هتخیر  مه  رد  ظاـفلا  عوـن  زا  نآ  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هتخادرپ  نآ  ظـفل  زا  شهوـکن  هب  تسخن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ینعم 
.تشادن طابترا  رگید  تمسق  اب  یتمسق  هک  دوب  ینوگانوگ  ظافلا 

زین نآ  يانعم  شهوکن  هب  دوش و  شزاس  حلـص و  ثعاب  هک  تشادـن  یتوق  هبنج ي  همان  ینعی  ملـسلا ) نع  اـهاوق  تفعـض  : ) تراـبع
زا و  تشادـن ، یملع  هیام ي  اریز  دوبن ، راوتـسا  یملع  تهج  زا  هک  دوب  هتفاب  تسـس  ییاه  هناسفا  هک  تسا  هدرک  هراشا  هنوگ  نیدـب 

، حلـص فدـه  اب  نینچمه  يراـبدرب و  ملح و  اـب  هک  دوب  رادروخرب  یتنوشخ  زا  هک ، ور  نآ  زا  دوب  فیعـض  زین  يراـبدرب  ملح و  رظن 
تهابـش هجو  .تسا  ریطاسا  يارب  تفـص  اهنم  تحبـصا  هلمج : .تسا  نخـس  شور  يارب  هراعتـسا  كوحلا  هملک ي : .درادـن  شزاس 

هتفر ورف  صخـش  هک  يروطنامه  تسا  هدوب  قح  قیرط  هب  نتفاین  هار  یهارمگ و  راکاطخ ،)  ) طباخ و  هتفر ،) ورف   ) ضئاـخ هب  هیواـعم 
هیواعم دصق  هچ  تسا ، هدرک  نداد  خساپ  هب  عورش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماجنارـس  .تسا  نینچ  یکیرات  رد  اطخ  بکترم  رازنـش و  رد 

هیلع  ) ماما هک  دوب  نیا  دنک ، تعیب  ماما  اب  ات  دنک  نییعت  تفالخ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  نآ  دوخ  همان ي  رد 
.قویعلا تیقرت …  و  ترابع : نیا  اب  هدرک  شنزرس  تشادن ، ار  شا  یگتسیاش  هک  یتساوخرد  نینچ  ببـس  هب  تسخن  ار  وا  مالـسلا )

راک هب  حیـشرت  تعنـص  نآ  زا  سپ  تفـص  راهچ  یقرت و  هملک ي  اب  .تسا  هدـش  هدروآ  تفالخ  رما  يارب  هراعتـسا  هبقرملا  هملک ي :
زا مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دشاب  یفاصوا  نانچ  ياراد  دیاب  دور  یم  الاب  اج  نادب  سانـش  هراتـس  هک  يدـنلب  ياج  هبقرم …  هک  اریز  هتفر 
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رد دنک و  یم  ار  تخسرس  ياههوک  هلق ي  لیبق  زا  دنلب  ياهاج  گنهآ  هک  تسا  هدنرپ  نیا  نوچ  هدیزگرب  ار  باقع  ناگدنرپ  نایم 
تلاخد نیملـسم  روما  زا  يراک  رد  ماما ، زا  سپ  هیواعم ، هک  نیا  زا  كاپ  دـنوادخ  نتـشاد  هزنم  اـب  دـعب  .دزاـس و  یم  هنایـشآ  اـجنآ 

حاکن و دننام  دـقع  .تسا  هدرک  فرـصنم  دوخ  هتـساوخ ي  زا  ار  وا  دـنک  ارجا  ار  ینامیپ  ای  يدـهع و  یـسک  هرابرد ي  ای  و  هتـشاد ،
هیواعم رب  اهنیا  زا  مادک  چیه  ینعی  يزیچ ، نتفرگ  دهع  رب  و  دنگوس ، یـسک ، هب  نداد  ناما  تعیب ، دننام  دـهع ، و  هراجا ، تالماعم و 

نآ هراـبرد ي  شرگن  هداـمآ ي  ار  دوخ  اـت  داد ، روتـسد  يو  هب  هدرک  دـیماان  دوخ  هتـساوخ ي  زا  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  .تسین و  اور 
تحلـصم هرابرد ي  یهاتوک  تروص  رد  ار  وا  و  ماما ، زا  تعاـطا  يرادربناـمرف و  ناـمه  ینعی  تسوا ، تحلـصم  هب  هک  دـنک  يزیچ 

تقو نآ  هک  يا  هناهب  ندشن  هتفریذپ  و  وا ، يور  رب  اهرد  ندش  هتـسب  و  وا ، رب  ادخ  ناگدـنب  هلمح ي  ینعی  شریـصقت  دـمایپ  هب  دوخ 
.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .تسا  هدرک  دیدهت  هدوب  ینتفریذپ 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ْدَقَلَف  ] ِرُومُْألا ِناَیِع  ْنِم  ِرِصاَْبلا  ِحْمَّللِاب  َعِفَْتنَت  ْنَأ  ََکل  َنآ  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

[ َِکلاَِحْتنا ِنِم   ] ِبیِذاَکَْألا ِْنیَْملا َو  َروُرُغ  َکِماَِحْتقا  َلیِطَابَْألا َو  َِکئاَعِّدِاب  َِکفَالْسَأ  َجِراَدَم  َتْکَلَس  ْدَقَف 

اَّمِم َکِمَد  َکِمَْحل َو  ْنِم  ََکل  ُمَْزلَأ  َوُه  اَِمل  ًادوُحُج  ِّقَْحلا َو  َنِم  ًاراَِرف  َکَنوُد  َنُِزتْخا  ِدَق  اَِمل  َكِزاَِزْتبا  َْکنَع َو  َالَع  ْدَـق  اَم  َِکلاَِحْتنِاب  َو 
َّنِإَف اَِهتَْـسُبل  یَلَع  اََهلاَِمتْـشا  َهَْهبُّشلا َو  ِرَذْحاَف  ُْسبَّللا  َّالِإ  ِناَیَْبلا  َدَْعب  ُلالَّضلا َو  َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  َكُرْدَص  ِِهب  َِئُلم  َکُعْمَـس َو  ُهاَعَو  ْدَق 

ِْملِّسلا َو ِنَع  اَهاَُوق  ْتَفُعَـض  ِلْوَْقلا  َنِم  َنِیناَفَأ  وُذ  َْکنِم  ٌباَتِک  ِیناَتَأ  ْدَـق  اَُهتَْملُظ َو  َراَْـصبَْألا  ِتَشْعَأ  اَـهَبِیبَالَج َو* ْتَفَدـْغَأ  اََـملاَط  َهَْنتِْفلا 
[ َْکنَع  ] اَهْکُحَی َْمل  َریِطاَسَأ 

ِمَالْعَْألا ِهَحِزاَن  ِماَرَْملا  ِهَدـیَِعب  ٍهَبَقْرَم  َیلِإ  َْتیَّقَرَت  ِساَمیِّدـلا َو  ِیف  ِِطباَْخلا  ِساَهَّدـلا َو  ِیف  ِِضئاَْخلاَک  اَْهنِم  َتْحَبْـصَأ  ٌْملِح  ٌْملِع َو َال  َْکنِم 
[ ْنِم  ] َنیِِملْسُْمِلل َِیلَت  ْنَأ  ِهَِّلل  َشاَح  ُقوُّیَْعلا َو  اَِهب  يَذاَُحی  ُقُونَْألا َو  اَهَنوُد  ُرُصْقَت 

یَّتَح َتْطَّرَف  ْنِإ  َکَّنِإَف  اََهل  ْرُْظنا  َکَسْفَن َو  ْكَراَدَتَف  َنْآلا  َنِمَف  ًادـْهَع  ْوَأ  ًادـْقَع  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  ََکل  َيِرْجُأ  ْوَأ  ًادْرِو  ْوَأ  ًارْدَـص  يِدـَْعب 
 . ُمَالَّسلا ٌلُوبْقَم َو  َمْوَْیلا  َْکنِم  َوُه  ًاْرمَأ  َْتِعنُم  ُرُومُْألا َو  َْکیَلَع  ْتَِجتْرُأ  ِهَّللا  ُداَبِع  َْکَیلِإ  َدَْهنَی 

کل نآ 

یلیل نع  رصقأ  یتیامع و  ینع  لجت  یل  نأ  نأی  مل  لاق أ  انیأ و  نیئی  اذک  لعفت  نأ  کل  نآ  لوقت  ناح  برق و  يأ  ینعمب  کل  ینأ  و 
کشی هرـصبی و ال  ادیدش  ائیـش  هنوری  نمل  مهلوق  لثملا  يرجم  يرجی  امم  نآ و  نع  هبولقم  ینأ  نیتغللا و  نیب  عمجف  ایل  ینأ  دق  یلب 

رـصب وذ  رـصاب  ینعمف  رمت  نبل و  وذ  يأ  رمات  نبال و  لجر  جرخم  هجرخم  دیدش و  قیدحتب  ارظن  يأ  اولاق  ارـصاب  احمل  هتیأر  دـق  هیف 
رـصابلا حمللا  وذ  ققحتی  امک  کبلقب  انیقی  هققحتت  لاوحألا و  رومألا و  هنیاعم  نم  هملعت  امب  عفتنت  نأ  کل  ناح  دـق  هیواعمل  لوقی ع 

لک نم  هتءارب  هنود و  هفالخلل  یلع ع  قاقحتسا  نم  هرورض  هفرعی  ام  وه  اهتنیاعم و  انهاه  رومألا  نایبب  دارأ  هرصب و  هساحب  هرـصبی  ام 
.هیلإ اهبسنی  ههبش 
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.قاقشلا رفکلا و  يوذ  کلهأ  نم  امهلاثمأ  كدج و  هبتع  کیبأ و  نایفس  یبأ  قئارط  تعبتا  يأ  تکلس  دقف  هل  لاق  مث 

.الیطبإ اوعمج  مهنأک  سایق  ریغ  یلع  لطاب  عمج  لیطابألا  و 

.هیور ریغ  نم  رمألا  یف  سفنلا  ءاقلإ  ماحتقالا  و 

.مسالا حتفلاب  ردصملا و  مضلاب  رورغلا  بذکلا و  نیملا  و 

.ابذک اهتیعدا  يأ  هدیصقلا  تلحتنا  و 

.بالتسالا زازتبالا  اهلهأ و  نم  تسل  هفالخلا و  نود  تنأ  يأ  کنع  الع  دق  ام  لاق 

.نینمؤملا هرمإب  یمستلا  ینعی  کنود  نزتخا  دق  امل  لاق 

.بلغتلا قاقشلا و  رفکلل و  ابح  نیدلا و  قحلاب و  کسمتلا  نم  ابره  هلک  کلذ  تلعف  يأ  قحلا  نم  ارارف  لاق  مث 

امک هللا ص  لوسر  مایأ  یف  صنلاب  امإ  کلذ  یف  بیر  هعمـس ال  اهاعو  دـق  هنأل  یلع ع  هعاط  ضرف  ینعی  مزلأ  وه  امل  ادوحج  لاـق و 
نیح كوبت  موی  ارضاح  اضیأ  ناک  دق  عادولا و  هجح  مهعم  جح  هنأل  ریدغلا  موی  ارضاح  هیواعم  ناک  دقف  هعیشلا  هرکذت 

 . یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنأ  هفاک  سانلا  نم  رضحمب  هل  لاق 

امولعم هدـنع  اهعوقو  راصف  اهعوقو  هدـنع  رتاوت  اهربخ و  هب  لصتا  دـق  هنإـف  نحن  هرکذـن  اـمک  هعیبلاـب  اـمأ  کـلذ و  ریغ  عمـس  دـق  و 
.اهآر ام  ناک  نإ  رصم و  اهمسا  ادلب  ایندلا  یف  نأب  هملعک  هرورضلاب 

نأ ضرفنل  لوقنف  هعیـشلا  هلوقت  ام  هنم  مزلی  هجو ال  یلع  هجرخن  نحن  لوألا و  ینعملا  دـیری  هنأ  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  نم  رهاـظلا  و 
ول هنأ  هباحصلا  نم  هریغ  هیواعم و  ملعی  سیل  هدعب أ  هفالخلاب  هیلع  صن  ام  یبنلا ص 

.تملاس نمل  ملس  تبراح و  نمل  برح  انأ  ماقم  فلأ  یف  هل  لاق 

نم کلذ  وحن  و 

هلوق

 . هالاو نم  لاو  هاداع و  نم  داع  مهللا 

.یملس کملس  یبرح و  کبرح  هلوق  و 

.کعم قحلا  قحلا و  عم  تنأ  هلوق  و 
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.هنم انأ  ینم و  اذه  هلوق  و 

.یخأ اذه  هلوق  و 

 . هلوسر هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  هلوق  و 

هلوق و 

 . کیلإ کقلخ  بحأب  ینتئا  مهللا 

 { [ .د نم  ( 1 هنمؤم {  و   ] نمؤم لک  یلو  هنإ  هلوق  و 

.يدعب

.لعنلا فصاخ  هلاق  مالک  یف  هلوق  و 

.قفانم الإ  هضغبی  نمؤم و ال  الإ  هبحی  هلوق ال  و 

.مهلوأ هلعج  هعبرأ و  یلإ  قاتشتل  هنجلا  نإ  هلوق  و 

.هیغابلا هئفلا  کلتقت  رامعل  هلوق  و 

نیطساقلا نیثکانلا و  لتاقتس  هلوق  و 

.يدعب نیقراملا  و 

هلمأتی و اذـه و  یف  رکفی  نأ  هیواعمل  یغبنی  ناک  امف  هل أ  عضوی  درفم  باتک  یلإ  جاـتحی  ادـج و  هدادـعت  لوطی  اـمم  کـلذ  ریغ  یلإ 
هب ئلم  کعمـس و  هاعو  دـق  امم  کمد  کمحل و  نم  کـل  مزلأ  وه  اـمل  ادوحج  هلوقب و  راـشأ  اذـه  یلإ  هلعلف ع  هیقتی  هللا و  یـشخی 

 . كردص

.سدقملا یهلإلا  مالکلا  نم  هملک  . { 32: سنوی هروس  ( 1 ُلالَّضلا {  َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  هلوق 

 . رسکلاب سبلی  عراضملا  هتطلخ و  يأ  اسبل  رمألا  هیلع  تسبل  لاقی  سبللا  الإ  نایبلا  دعب  لاق و 

اردصم لامتـشا  نوکی  نأ  زوجی  حضاوب و  سیل  هابتـشا و  يأ  هسبل  رمألا  یف  لاقی  مضلاب  هسبللا  یلع  اهلامتـشا  ههبـشلا و  رذـحاف  لاق 
ماهبإلا و نم  اهیف  ام  یلع  اهب  کصمقت  اهب و  کعاردا  يأ  هسبللا  یلع  اهایإ  کلامتـشا  رذحا  ههبـشلا و  رذحا  يأ  هیواعم  یلإ  افاضم 

.اهیف یتلا  هسبللا  یلع  اهءاوتحا  ههبشلا و  رذحا  يأ  طقف  ههبشلا  ریمض  یلإ  افاضم  اردصم  نوکی  نأ  زوجی  هابتشالا و 
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.هیطغتلا هملکلا  لصأ  هلودس و  یخرأ  يأ  لیللا  فدغأ  اههجو و  یلع  هتلسرأ  يأ  اهعانق  هأرملا  تفدغأ  لوقت  و 

.بوثلا وه  بابلج و  عمج  بیبالجلا  و 

تلعج يأ  بصنلاب  اهتملظ  همجعملا  نیغلاب  تشغأ  يور و  نیعلا و  هملظ  وه  یـشعلا و  اهتبـسکأ  يأ  اـهتملظ  راـصبألا  تشعأ  لاـق و 
 . راصبألل ءاشغ  اهتملظ  هنتفلا 

.هفلتخملا بیلاسألا  نینافألا  و 

نینافألا کلت  ردصت  يأ ال  مالسإلا  نع  يأ  ملسلا  نع  اهاوق  تفعض  هلوق 

وبأ أرق  هدـنع و  روضحلا  هفلکی  الأ  هدـعب و  نم  دـهعلا  هیلوی  نأ  ماشلاب و  هدرفی  نأ  هنم  بلطی  هیلإ  بتک  ناـک  ملـسم و  نع  هطلتخملا 
مالسإلا و لب  حلـصلا  اذهب  ینعملا  سیل  لاق  و  ّیبطرقلا 3:23 } . ریسفت  رظنا  هرقبلا 208 و  هروس  ( 1 ًهَّفاَـک {  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخُْدا  ورمع 

نأ یضتقی  ام  هوقلا  نم  کباتک  اهنمضت  یتلا  تاهبـشلا  يواعدلا و  تابلطلا و  کلتل  سیل  يأ  اهاوق  تفعـض  ینعم  ریغ و  نامیإلا ال 
ملسمب سیل  اضیأ  قسافلا  ملسمب و  سیل  رفاکلا  قساف و  وأ  قفانم  رفاک  امإ  وه  نم  الإ  هلوقی  مالک ال  هنأل  املـسم  هب  کسمتملا  نوکی 

.رفاک انباحصأ و ال  لوق  یلع 

كوح فلألا و  رـسکلاب و  هراطـسإ  مضلاب و  هروطـسأ  اهدـحاو  لیطابألا  ریطاسألا  ملح  ملع و ال  کنم  اهکحی  مل  ریطاسأ  لاـق و  مث 
 . لقاع ملاع و ال  نع  دسافلا  رجهلا  مالکلا و  اذه  ردص  ام  هل  لوقی  لقعلا  ملحلا  همظن و  هتعنص و  مالکلا 

ثابل ثبل و  لثم  حـتفلاب  ساـهد  سهد و  اذـه  لوقی  درفم  وهف  حـتفلاب  اـهأرق  نم  سهد و  عمج  وهف  رـسکلاب  ساهدـلا  اـهاور  نم  و 
.نیط بارتب و ال  وه  سیل  المر و  نوکی  نأ  غلبی  يذلا ال  لهسلا  ناکملل 

سامید نم  جرخ  هنأک  هجولا  نالیخ  ریثک  رعشلا  طبس  هنأ  حیـسملا  ثیدح  یف  ضرألا و  تحت  ملظملا  برـسلا  رـسکلاب  سامیدلا  و 
همـسا نجـس  جاـجحلل  ناـک  ءاـم و  رطقی  هسأر  ناـک  هفـصو  یف  لاـق  هنـأل  نک  نم  جرخ  هنأـک  ههجو  ءاـم  هرثـک  هترـضن و  یف  ینعی 
هملظم يأ  سمد  رومأب  نالف  انءاج  ملظم و  يأ  سوماد  سماد و  لیل  دتشا و  يأ  سمدی  مالظلا  سمد  نم  هلـصأ  هتملظل و  سامیدلا 
ملظملا لیللا  یف  طباخلاک  صلختت و  عقت و ال  موقت و  هوخرلا و  ضرألا  کلت  یف  ضئاخلاک  اذـه  کـباتک  یف  تنأ  هل  لوقی  همیظع 

.قیرطلا يدتهی  ضهنی و ال  رثعی و 

هفالخلا يوعد  یلإ  کتمه  تمـس  هل  لوقی  رانملا  نم  تاقرطلا  یف  هب  يدتهی  ام  وه  ملع و  عمج  مالعألا  یلاعلا و  عضوملا  هبقرملا  و 
هـضماغ اهیلإ  قرطلا  يأ  اهقیرط  كولـس  یلإ  يدـهت  مالعأ  اـهیف  سیل  اـهبلطی و  نم  یلع  دـعتب  مارت  ـال  یتلا  هبقرملاـک  کـنم  یه  و 

.هتورذ یلإ  اهنم  کلسی  قارم  جرد و  هیف  سیل  يذلا  سلمألا  لبجلاک 

رفظی دحأ  داکی  هزرحت و ال  اهنأل  قونألا  ضیب  نم  زعأ  لثملا  یف  همخرلا و  وه  رئاط و  بورـش  لوکأک و  حتفلاب  لوعف  یلع  قونألا  و 
.هدیعبلا هبعصلا  نکامألا  لابجلا و  سوءر  یف  اهراکوأ  نأل  کلذ  هب و 
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 . هفالخلا نع  هیواعم  دعب  یف  اهبرض  لاثمأ  هذه  ولعلا و  یف  لحز  قوف  فورعم  بکوک  قویعلا  و 

فحصملا اهیف  عبتا  امنإ  اشاح و  یف  فلألا  تابثإ  لصألا  هللا و  ذاعم  يأ  يدعب  نیملسملا  رومأ  نم  ائیش  کیلوأ  نإ  شاح هللا  لاق  مث 
.

.تقلغأ رومألا  کیلع  تجترأ  ضهنی و  يأ  هللا  دابع  کیلإ  دهنی  ءاملا و  لبإلا و  یف  هلصأ  جورخلا و  لوخدلا و  ردصلا  درولا و  و 

لبق نم  هلوقی  ناک  امب  حیولت  هیف  جراوخلا و  یلع ع  لتق  دعب  هیلإ ع  هیواعم  نم  لصو  باتک  باوج  وه  باتکلا  اذه  و 

مهلتق ناورهنلاب و  مهعقاو ع  املف  نیقراملا  مهامـس  هنإ  نیفـص و  لمجلا و  باحـصأ  ریغ  يرخأ  هفئاـط  لاـتقب  یندـعو  هللا  لوسر  نإ 
دق هل  لاقف  هصاوخ  هباحـصأ و  هب  دعی  لبق و  نم  لوقی  ناک  امب  هیواعم  رکذـی  نأ  بحأ  سراف  فالآ  هرـشع  مه  دـحاو و  مویب  مهلک 

 . هب ئزهتستف  کغلبی  سانلل و  هلوقأ  تنک  يذلا  لوقلا  قدص  نم  هدهاشم  هنیاعم و  تدهاش  تنیاع و  امب  عفتنت  نأ  کل  نآ 

یناشاک

رب تاولـص  نیملاـعلا و  بر  شیاتـس  زا  سپ  اـما  دـعب ) اـما   ) وا هماـن  باوـج  رد  هداتـسرف  هیواـعم  يوـس  هب  هک  تسا  رگید  هماـن  نیا 
نم  ) بئاص رظن  هب  رـصابلا ) حمللاب   ) يریگ هدیاف  هکنآ  ماگنه  ار  وت  دمآ  هک  قیقحت  هب  سپ  عفتنت ) نا  کل  نا  دـقف   ) نیلیـسرملادیس

هب سپ  کفالـسا ) جرادم  تکلـس  دقف   ) تیاوغ تیامع  زا  ییآ  نوریب  قح و  ددرگ  رهاظ  ات  بقاوع  ياهرما  ندید  رد  رومالا ) نایع 
و  ) تسا لـطاب  هک  ییاـهزیچ  وت  ندرک  يوعد  هب  لـیطابالا ) کـئاعداب   ) دوخ ناینیـشیپ  ياـههار  رد  يدرک  كولـس  وـت  هک  قـیقحت 

هلیح تسا و  ضحم  بذک  هک  ییاهزیچ  رد  و  بیذاکالا ) و   ) غورد رورغ و  رد  یتخـس  هب  وت  ندـش  لخاد  و  نیملا ) رورغ  کماحقا 
نآ وت و  زا  تسا  دـنلب  تیاغ  هب  هک  ار  يزیچ  دوخ  سفن  يوس  هب  ندرک  يوعد  و  کنع ) الع  دـق  ام  کـلاحتناب  و   ) غورف یب  رکم  و 

هداهن هنازخ  رد  هک  ار  يزیچ  رم  کنود ) نزتخا  امل   ) وت ندوبر  و  كزازتبا ) و   ) تماما تیـالو و  هبتر  بلط  تسا و  تفـالخ  بصنم 
راکنا و  کل ) مزلا  وه  امل  ادوحج  و   ) نادزی تعاط  قح و  زا  نتخیرگ  تهج  هب  قحلا ) نم  ارارف   ) ناناملسم لام  زا  وت  دزن  تسا  هدش 

امم  ) تسا نامز  ماما  تعاطا  نآ  هک  وت  نوخ  تشوگ و  زا  کمد ) کمحل و  نم   ) ار وت  رم  تسا  رت  مزـال  هک  ار  يزیچ  وت  يا  هدرک 
هچنآ زا  کعمس ) هاعو  دق 

تعباتم موزل  ناهرب  وا و  تعاطا  بوجو  لیالد  زا  وت  هنیـس  دـش  هدرک  رپ  و  كردـص ) هب  یلم ء  و   ) وت هعماس  هوق  ار  نآ  تشاد  هاگن 
کلذ عم  هروهـشم و  تاماقم  رد  هتـسناد  دوب و  هدینـش  ترـضح  نآ  تعفر  تبتر و  ولع  رد  رایـسب  بقانم  رامـشیب و  صوصن  هچ  وا 

الا قحلا  دـعب  اذامف   ) .تسا نیا  ریظن  هدـش  دراو  نآرق  رد  هک  اهتنقیتسا ) اـهب و  اودـحج   ) هیآ دـیزرو و  یم  داـنع  درک و  یم  لـهاجت 
لها رب  راک  یگدیـشوپ  رگم  قح  روهظ  نایب و  زا  دـعب  و  سبللا ) الا  ناـیبلا  دـعب  و   ) یهارمگ رگم  قح  زا  دـعب  تسین  سپ  لالـضلا )
سپ هنتفلا ) ناف   ) دوخ ناگدنشوپ  رب  وا  ندش  لمتشم  و  اهتسبل ) یلع  اهلامتشا  و   ) هلطاب ههبش  زا  زیهرپب  سپ  ههبـشلا ) رذحاف   ) یهالم

و اـهتملظ ) راـصبالا  تشغا  و   ) ار دوـخ  ياـه  هدرپ  وا ، نتـشذگ  ورف  دیـشک  زارد  اـهبیبالج ) تفدـغا  اـم  لاـط   ) هنتف هـک  یتـسرد  هـب 
( لوقلا نم  نینافا  وذ   ) وت بناج  زا  يا  همان  نم  هب  دمآ  هک  قیقحت  هب  و  کنم ) باتک  یناتا  دق  و   ) نآ ياهتملظ  ار  اه  هدید  ندیناشوپ 
هک ملـسلا ) نع  اهاوق  تفعـض   ) .دـندوبن رگیدـکی  بسانم  چـیه  وا  تاملک  ینعی  .راتفگ  زا  دوب  نوگانوگ  ياـه  سنج  دـنوادخ  هک 

تسا همکحم  ریغ  لیطابا  ینعم ، يور  زا  یتشز و  یتشرد و  عاونا  هب  تسا  نورقم  یتشآ و  حلص و  جهن  زا  نآ  ياهتوق  تسا  فیعض 
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اهکحی ع مل  ریطاسا  (و 

باتک نیا  تسا  لمتـشم  هکلب  یملح  هن  و  ملح ) و ال   ) یملع چـیه  ملع )  ) وت زا  ار  نآ  درکن  تیاکح  هک  هعیاض  ياه  هناسفا  و  کن )
نانخس نآ  زا  يا  هدیدرگ  اهنم ) تحبصا   ) تفوطع یحلـص و  ضرعم  رد  هکنآ  دوجو  اب  تلظغ ، تنوشخ و  زا  باوصان  ياهزیچ  رب 

رد هدننک  طبخ  دننام  و  سامیدلا ) یف  طباخلا  و   ) ناتـسگیر نوچ  مرن  ناکم  رد  هدنور  ورف  وچمه  ساهدلا ) یف  ضئاخلاک   ) ناشیرپ
هدیعب  ) نتسیرگن دنلب  عضوم  هب  يا  هدرک  یقرت  و  هبترم ) یلا  تیقرت  و   ) ینادرگرس تسا و  یناریح  بجوم  هک  کیرات  تخـس  ياج 

بولطم هچنآ  رد  وا  تیاده  مدـع  زا  تسا  تیانک  نیا  نآ  ياه  هناشن  تسا  رود  مالعالا ) هحزان   ) بولطم زا  تسا  دـیعب  هک  مارملا )
تسا یغرم  نآ  زاورپ و  دنلب  همخد  نآ  دزن  ددرگ  یم  رصاق  هک  قونالا ) اهنود  رصقت   ) مالسا لها  رب  تموکح  تفالخ و  زا  تسا  وا 

یم ربارب  و  قویعلا ) اهب  يذاحی  و   ) نآ دننام  هوک و  ياهرـس  زا  دزاس  یم  نایـشآ  تخـس ، دـنلب  هاگیاج  رد  هک  سکرک  دـننام  هسیپ ،
تفالخ و هبترم  هجرد  ولع  زا  تسا  تراـشا  نیا  يدـنلب  تیاـهن  رد  تسا و  ینـشور  تیاـغ  رد  هک  قویع  بکوک  عقوم ، نآ  هب  دوش 
رب يوش  یلاو  هک  يدـعب ) نیملـسملل  یلت  نا   ) ار يادـخ  رم  هیزنت  و  شاـح هللا ) و   ) هیلاـع هبتر  نآ  هب  هیواـعم  لوصو  مدـع  تماـما و 

دعب يدرگ  نامدرم  يادتقم  ناناملسم و 

يادتقم یلاو و  هک  ییوت  لثم  هب  دوش  یـضار  هکنآ  زا  هناحبـس  وا  تسا  هزنم  ینعی  ندمآ  دورف  ای  نتـشگزاب  ادرو ) وا  اردـص   ) نم زا 
ادقع  ) ناناملسم زا  یکی  رب  وت  يارب  منادرگ  يراج  ای  مهنم ) دحا  یلع  کل  يرجا  وا   ) ناشیا روما  رد  دیامن  فرصت  دشاب و  نامدرم 
نامز نیا  زا  سپ  نالا ) نمف   ) نامدرم رب  یـشاب  هفیلخ  نم  زا  دـعب  اـی  نم  زا  لـبق  هک  ار  يا  هماندـهع  اـی  ار  ینعم  یب  دـقع  ادـهع ) وا 

هب سپ  تطرف ) نا  کناف   ) دوخ سفن  يارب  نک  رظن  و  اـهل ) رظنا  و   ) سانـشب دـح  ار و  دوخ  سفن  باـیرد  سپ  کـسفن ) كرادـتف  )
تجترا  ) ادـخ ناگدـنب  هللا ) دابع   ) وت يوس  هب  دـنزیخرب  هکنآ  اـت  کـیلا ) دـهنی  یتح   ) راـک نیا  رد  ینک  ریـصقت  رگا  وت  هک  یتسرد 

تسا لوبقم  وت  زا  نآ  هک  يراک  زا  لوبقم ) مویلا  کنم  وه  ارما   ) يوش هدرک  عنم  و  تعنم ) و   ) اهراک وت  رب  دوش  هتسب  رومالا ) کیلع 
( مالسلاو  ) یهلا تعاط  هب  تشگزاب  یصاعم و  زا  تسا  هبوت  نآ  و 

یلمآ

ینیوزق

ییاشگب مشچ  هک  دش  تقو  ینعی  .لاوحا  روما و  هدهاشم  زا  هدننیب  راک  رد  ینتسرگن  هب  يدرگ  عفتنم  هک  دیـسر  نآ  تقو  قیقحت  هب 
( رـصابلا  ) هب ای  تسا  عفتنت )  ) هب قلعتم  ناـیع ) نم  هلوق   ) سپ يوش  عفتنم  ینیبب و  ناـیع  لاوحا  روما و  رگم  يرگنب ، نیب  هار  هدـیدب  و 

ياهیوعدب دنهارمگ  لاوخا  مامعا و  ءابآ و  هک  دوخ  ناینیشیپ  ياههار  هب  یتفر  قیقحت  هب  بهذم و  کلسم و  هجردم ) عمج  جرادم  )
هچنآ غورد  هب  یتسب  دوخ  رب  یتخادـنارد و  اهغورد  رورغ  بیرف و  كـاله  يداو  رد  تـالابم  یب  ار  دوخ  و  یتفرگ ، شیپ  هک  لـطاب 

وت زا  و  دنداد ، یمن  نآ  رب  تسد  ار  وت  هچنآ  قح  ریغ  هب  يدوبر  نآ و  دالب  مالـسا و  تموکح  تفالخ و  ینعی  .تسوت  هبترم  زا  رترب 
ای تکلـس  لاحلاوذ  و  دـنا ، هدـش  عقاو  ياج  هب  ردـصم  ود  ره  ادوحج  ارارف و  هلوق  ناناملـسم  دالب  لاوما و  ینعی  .دنتـشادیم  نوزخم 
هک تتـشوگ  زا  ار  وت  رم  تسا  رت  مزال  ار  هچنآ  ینک  یم  راـکنا  و  ینازیرگ ، نادرگ و  يور  قح  زا  هک  یلاـح  رد  ینعی  تسا  ءاـعدا 

تسا هدرک  طبض  هک  تنس  باتک و  قلطم  ای  تلاسر  ترـضح  زا  تسا  اهربخ  نآ  ندش و  رود  نآ  زا  ندنکفا و  دوخ  زا  یناوتن  چیه 
دارم مدوب ، یلاـخ  عـالطا  نآ  زا  نتفگ  یناوتن  وت  هنیـس  نآ  هب  تسا  هتـشگ  رپ  و  متـسنادن ، مدینـشن و  تفگ : یناوتن  وت  شوـگ  ار  نآ 
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نیقی و  دوب ، هدینـش  مالـسا  رد  وا  تیادـه  لضف و  تفالخ و  تماما و  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  هرابرد  هک  تسا  یلاوحا  رابخا و 
قح و زا  دـعب  تسیچ  سپ  میرک  باـتک  ناـیب  زا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مبظعتلا  بجاو  لوـسر  ترـضح   ) ناـبز زا  هتـسناد 
هک تسا  هدرک  ءاضتقا  نینچ  یهلا  تمکح  هکنادـب  .سابتلا  هبـش و  رکم  نیبم  نشور و  هار  زا  دـعب  و  اـطخ ، یهارمگ و  رگم  باوص 

یلاخ هرابکی  ددرگ ، یم  ران  تنج و  لوخد  باقع و  باوث و  طانم  هک  فیلاکت  هلمجلاب  يوبن و  ماکحا  یهلا و  فراعم  نید و  روما 
یکی هار  ار  همه  يدماین ، ادیپ  لاوقا  عیارـش و  فالتخا  لاوحا و  توافت  و  یتشگن ، مامت  ناحتما  هنتفالا و  .دوبن و  سابتلا  هابتـشا و  زا 

راک رد  شیوشت  مغ  چیه  يدندرب و  ناگیار  ناسآ و  هاگرد  نآ  هب  هار  سک  همه  يدوبن  ران  تنج و  هار  رد  بات  چیپ و  چیه  يدوب ،
لقع یفانم  ضراعم و  لجوزع  يادـخ  ار  سفن  يرهاـظ  تریـس  لـمع و  هار  رد  هچناـنچ  يدوبن  هلا  ترـضح  هب  وا  رفـس  مدآ و  ینب 

لاوقا و داقتعا و  کلسم  رد  نینچمه  دوشیم  هدرک  ناحتما  نآ  هب  صخـش  دناوخیم و  تاوهـش  يوس  تاعاط  هار  زا  ار  وا  ات  دینادرگ 
رب تسا و  هدرک  باوص  تریـصب  لقع  ضراعم  ار  نآ  ناوخب  یهاوخ  ظفل  رهب  ار  هشیدـنا  مهو  ای  ياوه  سفن و  نامه  ینطاب  تریس 

هلمجلاب .دراد و  لد  رد  هک  یغیز  لیم و  زا  دزادنا  یم  طلغ  جـک و  ياهندـیمهف  لطاب و  ياه  هشیدـنا  رد  ار  صخـش  ات  هتـشامگ ، وا 
، ءالتعا قوفت و  رابکتـسا و  تیبصع و  ای  رابتعا  هاج و  ای  عاـتم و  ساـبل  اـی  بارـش  ماـعط و  سنج  زا  اهتوهـش  یعاود  اـیند و  يوزرآ 

قح سابل  لطاب  رب  سپ  دـنیب  یم  هبتـشم  لطاب  هب  ار  قح  ات  دـشوپیم  وا  نیبرود  لقع  نیبم و  ساوح  رب  هدرپ  و  دوشیم ، عناـم  ار  یمدآ 
رب و  تسا ، هلمجنآ  زا  تنـس  باتک و  رد  تسا  هدـش  دراو  باب  نآ  رد  هچنآ  تما  تماما  رما  دـنک و  یم  داـقتعا  نآ  هب  دـشوپ و  یم 
نآ رد  باوص  رظن  و  درادن ، شیدنا  باوص  يار  هک  ره  و  تسین ، یلاخ  هابتشا  هنتف و  زا  وا  داقتعا  کلـسم  هک  تسا  عوضوم  یهجو 
رب مدرم  نیا  نکیلو  دنکیم ، مگ  هار  و  دزغلیم ، هار  نآ  رد  درادـن  یکی  تسد  وا  اب  یهلا  قیفوت  یلزا و  تداعـس  هک  درامگ  یمن  باب 

یضعب و  هیواعم )  ) لاثم رب  دورن  نآ  رد  ار  ناشیا  يرذع  چیه  هک  دنا  هدز  فیعـض  تیاغب  ههبـش  رد  گنچ  یـضعب  دندیدش ، توافت 
ناـیم ازج  زور  یتـسارب  دـنک  مکح  لـجوزع  يادـخ  و  ناـمز ، نیا  ناینـس  زا  يرایـسب  وچمه  تسا  هتفرگ  ورف  ار  ناـشیا  يوـق  ههبش 

( ءاب  ) ابلاغ سپ  تسا  سبال )  ) عمج ینارحب  لوق  رد  هسبل ) : ) دـیوگیم ریزگان  نزهار  تاهبـش  نیا  زا  ریذـحت  ماـقم  رد  سپ  ناـمدرم ،
تفدغا  ) سابتلا و ههبـش و  ینعی  تسا  مال )  ) مضب دـنا  هتفگ  و  لماع )  ) و دـساح )  ) عمج هلمع )  ) و هدـسح )  ) لاثم رب  دـشاب  بوصنم 

ندش طیحم  ههبش و  زا  نک  رذح  سپ  ینعی  هلودس .) یخرا  اذا  لیللا  اذک  اه و  هجو  یلع  اهعانق  هئرملا  تلسرا  يا  ءافو  همجعم  نیغب 
ورف هک  تسا  زارد  يراگزور  تسا  سابتلا  ههبش و  یعدتسم  هک  ناحتما  هنتف و  هک  اریز  ساسا ، تواقش  سابل  نآ  ناگدنشوپ  رب  نآ 

وه هکرحم و  ننف   ) اـی نف )  ) عمج نیناـفا )  ) .ار اـه  هدـید  وا  تملظ  تسا  هدرک  کـیرات  رون و  یب  و  ار ، دوخ  ياـه  هدرپ  تسا  هتـشه 
نونف بحاـص  هماـن  وت  بناـج  زا  نم  هب  دیـسر  و  سوماـقلا ) یف  اذـک   ) دـیآ یم  نیناـفا )  ) شعمج عمج  و  ناـنفا )  ) شعمج نصغلا )
شیپ لطاب  هک  یصخش  هچنانچ  دنشابن ، بسانتم  مه  اب  و  دنیاین ، تسار  مه  اب  هک  نانخـس  عون  ره  زا  ینعی  .راتفگ  زا  هتوافتم  هفلتحم 

حلص و زا  اهنخس  نآ  ياهتوق  دوب  زجاع  فیعـض و  هک  درآ  شیپ  رگید  یمزح  رگید و  يروط  دنز و  یخاشب  تسد  تعاس  ره  دراد 
دوصقم وت ، بناج  زا  یملح  هن  یملع و  ار  اهنآ  دوب  هتفابن  هک  اهتیاکح  اه و  هناسفا  بحاص  و  همان ، نآ  زا  دوب  دوصقم  هک  يزاسراک 

روهت و تهافـس و  تاهج و  زا  هکلب  دوب ، هدـماین  مهارف  ملح  ملع و  زا  نآ  دوپ  رات و  یتفاب  اـجنآ  وت  هک  ماـظن  یب  تـالاقم  نآ  هکنآ 
گیر نیمز   ) دـنا هتفگ  و  دور ، ورف  نآ  رد  مدـق  دـنام  گـیرب  دراد و  مرن  كاـخ  هک  ینیمز  ساـهد )  ) .دوـب هدـمآ  مهارف  یلقع  مک 

زا رود  ياهناخ  نیمزریز و  بقن )  ) لثم کیرات  ناکم  لاد )  ) رـسکب سامید ) ( ) سهد سامر  نم  اـنعطق  مک  و  : ) رعاـشلا لاـق  ناور )
( قویع  ) همخر و قونا )  ) دوش و الاب  نآ  رب  ناب  هدید  هک  يدنلب  هبقرم )  ) تملظ و دش  تخس  ینعی  مالظلا ) سمد   ) دنیوگیم ینـشور 
و يا ، هدرک  ماخ  يوزرآ  و  يا ، هدرک  داهنـشیپ  هک  داینب  یب  بلاطم  نیا  و  باوصان ، نانخـس  نیا  زا  وت  ینعی  .فورعم  تسیا  هراـتس 

دهنیم ياپ  کیرات  هچوک  رد  دناوتیمن و  ندیرب  هار  تسا  هدش  ورف  ناور  گیر  رد  هک  يا  هتشگ  یصخش  دننام  يا ، هتـسب  نآ  رب  لد 
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لزنم رـس  تسا  رود  هک  ار  نآ  يربیم  راظتنا  و  اعدم ، نآ  رد  يرگن  یم  يدنلب  هب  يا  هدش  الاب  دنیب و  یمن  ياپ  شیپ  دـتفیب و  اج  ره 
دریگ و دنلب  ياههوک  رد  نایشآ  رویط  زا  همخر )  ) نآ جوا  هب  دسریمن  هچنانچ  اوه ، هب  نآ  ياههوک  تسا  هدیشکرس  اجنآ و  دوصقم 

سب هداـهن  نآ  رب  ياـپ  هک  یلاـع  ماـقم  نیا  و  يا ، هدرک  يوعد  وت  هک  تلزنم  نیا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  و  دـنا ، هتفگ  مه  باـقع ) )
دوجو اب  ینعی  .نم  زا  دعب  ار  ناناملـسم  رم  يوش  یلاو  وت  هک  اشاح  .تسین و  ناگیامورف  وت  لثم  يا  هیاپ  چـیه  و  تسا ، یلاع  یماقم 
منادرگ يراج  ای  ناشیا ، راک  دش  دمآ و  و  دقع ، لح و  رد  یئامن  ناناملـسم  رما  رد  لخدم  ینعی  .ار  یندـش  دراو  ای  ینتـشگ  زاب  نم 

ارت ینعی  دیوگ : ینارحب  و  منادرگ ، دـقعنم  وت  يارب  یبصنم  و  میامرفب ، يراک  ینعی  يدـهع ، ای  يدـقع  ناشیا  زا  یکی  رب  وت  يارب  زا 
نیمی و ناـما و  تعیب و   ) لـثم ناـشیا  دوهع  رد  هن  و  يدرگ ، لـخاد  هراـجا ) عیب و  حاـکن و   ) لـثم ناـشیا  دوقعرد  هک  مهدـن  نیکمت 
زا سپ  .مورن  هار  زا  وت  نوسفا  هناسفا و  هب  و  مهدن ، لخدم  ناناملسم  روما  رد  ارت  نم  هک  نالـسگب  ماخ  عمط  نیا  هتـشر  ینعی  تمذ )
هب دـنزیخرب  هک  تقو  نآ  ات  نآ  زا  یئامن  للعت  ریـصقت و  وت  رگا  هک  اریز  نک ، رظن  دوخ  راک  تبقاع  رد  و  نکب ، دوخ  كرادـت  الاح 

ددرگن لوبق  وت  زاو  اهنآ ، رد  یصالخ  هار  یباین  و  اهراک ، وت  رب  دوش  هتـسب  ترـضح ، نآ  رثا  رفظ  رگـشل  ینعی  .ادخ  ناگدنب  وت  مزع 
، دناسرن بیـسآ  و  دراذگب ، ار  وا  دزاس ، رهاظ  تعاطا  فالخ و  زا  ددرگ  زاب  رگا  زورما  الثم  .تسا  لوبقم  زورما  وت  زا  نآ  هک  يرما 

.دناد مزال  تبوقع  و  درذگن ، ناسآ  وا  مرج  رس  زا  هلتاقم  هبراحم و  رد  عورش  زا  دعب  اما  و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

اضیا هیلا 

ار وا  هک  نآ  رد  دوب  هدرک  بلط  هکنآ  بوتکم  باوج  رد  زین ، هیواـعم  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  بوـتکم  زا  ینعی و 
.دوخ زا  دعب  دنک  دهعیلو 

نیملا و رورغ  کماحقا  لیطابالا و  کئاعداب  کفالسا  جرادم  تکلـس  دقف  رومالا ، نایع  نم  رـصابلا  حمللاب  عفتنت  نا  کل  نآ  دقف  »
کمحل و نم  کل ، مزلا  وه  امل  ادوحج  قحلا و  نم  ارارف  کنود  نزتخا  دق  امل  كزازتبا  کنع و  الع  دـق  ام  کلاحتناب  بیذاکالا و 

یلع اهلامتشا  ههبشلا و  رذحاف  سبللا ، الا  نایبلا  دعب  لالـضلا و  الا  قحلا  دعب  اذامف  كردص ، هب  یلم  کعمـس و  هاعو  دق  امم  کمد 
« .اهتملظ راصبالا  تشغا  اهبیبالج و  تفدغا  ام  لاط  هنتفلا  ناف  اهتسبل ،

ینعی .اـهراک  ندرک  هدـهاشم  زا  دـیدش  هاـگن  ینعی  هدـننیب ، هاـگن  هب  يوش  عفتنم  هکنیا  وت  يارب  زا  دـش  کـیدزن  هک  قـیقحت  هب  سپ 
راتفر ياج  رد  يدرک  راتفر  قیقحت  هب  سپ  نم ، تفالخ  تیقح  هب  ینک  لصاح  ینیقی  ملع  اـهراک  هدـهاشم ي  زا  هک  تسا  کـیدزن 

زا رترب  هک  ار  يزیچ  وت  نتـسب  دوخ  رب  اهغورد  بیرف و  رد  وت  ندـش  لـخاد  ار و  هلطاـب  ياـهاوعد  وت  ياـعدا  ببـس  هب  وت ، ناینیـشیپ 
هک ار  يزیچ  رم  وت  ندرک  راـکنا  قح و  زا  وت  ندرک  رارف  تهج  زا  تست  ریغ  نوزخم  هک  ار  يزیچ  رم  وت  ندوـبر  تسوـت و  روـخارف 
نآ زا  تسا  هتـشگ  رپ  وت و  شوگ  ار  وا  تسا  هدینـش  هک  يزیچ  تهج  زا  وت ، نوخ  وت و  تشوگ  زا  ار  وـت  رم  تسا  رت  مزـال  شرارقا 

رب نیقی  زا  دعب  وت  يارب  زا  تسا  زیچ  هچ  سپ  .نآ  رب  نیقی  هقح و  تفالخ  رب  صن  ینعی  وت ، هنیس ي 

سیبلت رب  نآ  ندوب  لمتشم  ههبـش و  زا  زیهرپب  سپ  سیبلت ، رگم  نایب  لوصح  زا  دعب  تسین  یهارمگ و  رگم  يزیچ  تسین  ینعی  قح ،
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تسا هدیناشوپ  تسا و  هتشگ  رهاظ  ینعی  ار ، دوخ  ياهـسابل  تسا  هتخیوآرد  هک  تسا  یتقو  رید  داسف  هنتف و  هک  قیقحت  هب  سپ  نآ ،
.نآ یکیرات  ار  اه  هدید 

اهنم تحبـصا  ملح ، ملع و ال  کنم  اهکحی  مل  ریطاسا  ملـسلا و  نع  اـهاوق  تفعـض  لوقلا  نم  نیناـفا  وذ  کـنم  باـتک  یناـتا  دـق  «و 
اهب يذاحی  قونالا و  اهنود  رـصقی  مالعالا ، هحزان  مارملا ، هدیعب  هبقرم  یلا  تیقرت  سامیدـلا و  یف  طباخلا  ساهدـلا و  یف  ضئاخلاک 

« .قویعلا

يارب زا  ندرک  تیوقت  دوب  تسس  هک  يراتفگ  زا  هفلتخم ، فانصا  بحاص  دوب  هک  وت  زا  یبوتکم  نم  هب  دیسر  هک  قیقحت  هب  ینعی و 
دننام اـهراتفگ  نآ  زا  يدـش  حبـص  لـخاد  .یملح  هن  وت و  زا  یـشناد  ار  اـهنآ  دوب  هتفاـین  هک  ییاـه  هناـسفا  بحاـص  ندرک و  حـلص 

رود و يا  هرظنم  يوس  هب  یتفر  الاب  کیرات و  رایـسب  ياهنیمز  ریز  رد  هدـننک ي  طبخ  دـننام  تاـبث و  یب  مرن  نیمز  رد  هدـنورورف ي 
.قویع هراتس ي  نآ  اب  تسا  ربارب  زاورپ و  دنلب  باقع  زاورپ  نآ  دزن  رد  تسا  هاتوک  هک  ییاهتمالع  رود ، دوصقم 

رظنا کسفن و  كرادتف  نالا  نمف  ادهع ! ادقع و  مهنم  دحا  یلع  کل  يرجا  وا  ادرو ، وا  اردص  يدعب  نیملسملل  یلت  نا  شاح هللا  «و 
« .مالسلاو .لوبقم  مویلا  کنم  وه  ارما  تعنم  رومالا و  کیلع  تجترا  هللا ، دابع  کیلا  دهنی  یتح  تطرف  نا  کناف  اهل ،

زا ای  ار و  وت  رب  هدـنوشدراو  اـی  ار و  وت  زا  هتـشگزاب  نم  زا  دـعب  ناناملـسم  يارب  زا  وت  يوش  مکاـح  یلاو و  هکنیا  زا  هللاذاـعم  ینعی و 
نک هاگن  ار و  وت  سفن  بایرد  تقو  نیا  رد  سپ  ار ، ینامیپ  ای  ار  یتعیب  دـقع  ناناملـسم  زا  يدـحا  رب  وت  يارب  زا  مزاس  يراج  هکنیا 
دوش هدرک  عنم  اهراک و  وت  رب  دوش  هتسب  ادخ ، ناگدنب  وت  يوس  هب  دنزیخرب  هکنیا  ات  يدرک  ریـصقت  رگا  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، وا  رم 

.مالسلاو .دشاب  تعاطا  تعیب و  نآ  هک  دوش  یم  هتفریذپ  لوبقم و  زورما  وت  زا  رما  نآ  هک  يرما  زا 

یئوخ

، قئارطلا جرادـملا :) ، ) سایق ریغ  یلع  لطابلا  عمج  لیطابالا ) ، ) هحیحـصلا نیعلاب  رظنلا  رـصابلا :) حـمللا  ، ) ناـح برق و  نآ :) : ) هغللا
ینعمب هفـص  لوالا  حـتفب  ردـصم و  مضلاب  رورغلا :) ، ) بذـکلا نیملا :) ، ) هیور ریغ  نم  یـشلا ء  یف  لوخدـلا  ماـحتقالا :) ماـحقالا و  )

، اههجو یلع  هتلسرا  اهعانق : هارملا  تفدغا )  ) .ملعی ام  راکنا  دوحجلا :) ، ) بالتـسالا زازتبالا :) ، ) هل سیل  ام  ءاعدا  لاحتنالا :) ، ) لعافلا
نود لهـسلا  ناکملا  ساهدـلا :) ، ) رـسکلاب هراطـسا  مضلاب و  هروطـسا  اهدـحاو  لیطابالا  ریطاسالا :) ، ) هفلتخملا بیلاسالا  نینافالا :) )

: حتفلاب قونالا ) ، ) دصارلا هیلا  عفتری  فرشم  لاع  عضوم  هبقرملا )  ) .هوحن بارـسلاک و  ملظملا و  ناکملا  رـسکلاب : سامیدلا ) ، ) لمرلا
(: تجترا ، ) عفرت دـهنت :) ، ) لحز قوف  مجن  قویعلا :) ، ) هدـیعبلا هبعـصلا  نکاـمالا  لاـبجلا و  سوور  یف  اـهراک  وا  همخرلا  وه  رئاـط و 
دق امم  هیببـسلل ، ءابلا  کئاعداب : هناعتـسالل ، ءابلا  رـصابلا و  ناسنالا  حـملب  يا  ازاجم ، حـمللاب  هلوقل  هفـص  رـصابلا : بارعالا : .تقلغا 

رذحا يا  هیواعم  یلا  فاضم  ردصم  لامتشا  نوکی  نا  زوجی  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  اهلامتـشا : ههبـشلا و  رذحاف  لیلعتلل ، نم  هاعو :
ریمض یلا  افاضم  اردصم  نوکی  نا  زوجی  و  لاق : نا  یلا  کصمقت - اهب و  کعاردا  يا  هسبللا ، یلع  اهایا  کلامتـشا  رذحا  ههبـشلا و 

هتعنص و مالکلا  كوح  كوحی و  كاح  نم  موزجم  عراضم  کحی : مل  نینافا ، یلع  فطع  ریطاسا : باتکلل ، هفص  وذ : .طقف  ههبشلا 
نم لصو  باتک  باوج  وه  باتکلا  اذه  و  رصم :) ص 27 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  ینعملا : .هیلاح  هلمج  اهنود : رصقت  همظن ،

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لبق : نم  امب  ناک  امب  حیولت  هیف  و  جراوخلا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هیواعم 
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مه جراوخلا و  لتق  دعب  هیواعم  ناک  و  لوقا : .نیقراملا  مهامس  هنا  و  نیفص ، لمجلا و  باحصا  ریغ  يرخا  هفئاط  لاتقب  یندع  و  هلآ )
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  مهفالخ  نال  نیملـسملا  هفاک  یلع  هفالخلا  لین  وجری  نیفـص  یف  داهجلل  نیقداـصلا  هفوکلا  شیج  ناـعجش 

هیواعم زهتناف  هب ، کتفلا  یلا  رجنا  ثیح  یلا  هرما  شوش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دضع  یف  تف  دق  ریسی  ددع  الا  هفاک  ناورهن  یف  مهلتق 
هفاک اضرب  هیمالسلا  هفالخلا  شرع  دوعص  یف  هیواعم  دوصقم  دیوت  حلصلل  اطورش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لوبق  یف  عمط  هصرفلا و  هذه 

ص 26 ج 18  ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .هدعب  نم  هل  دهع  یلو  هنا  یلع  هبصن  ماشلا و  هیالو  یلع  رارقاب  هتفالخ  یلع  زیوجت  نیملسملا و 
هدوصقم ناک  و  هدـنع ، روضحلا  هفلکی  نا ال  و  هدـعب ، نم  دـهعلا  هیلوی  نا  ماشلاب و  هدرفی  نا  هنم  بلطی  هیلا  بتک  ناک  و  رـصم :) ط 

یف غلباف  باتکلا  اذه  نم  هضرغ  ع )  ) كردا دق  و  هنکمی ، هجو  ياب  هب  کتفلا  یف  ریبدتلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع فارتعالا  اذه  ذخا  دعب 
نییلهاجلا هدادجا  کلاسم  هکولس  - 1 هدیدع : هوجوب  هفالخلا  ماقم  نع  دـیعب  هنا  هل  نیب  و  هیلع ، دـیزم  امب ال  هعماطم  ضحد  هعدر و 

هماعزل هل  هیلها  الف  ارهاظ ، املـسم  ناک  نا  انعم و  اقالخا و  هرفک  یلع  قاب  هناکف  بیذاکالا  نیملا و  رورغ  ماـحتقا  لـیطابالا و  ءاـعداب 
و نینموملاریماب ، یمـستلا  ینعی  یلزتعملا : حراشلا  لاق  هنود ، نزتخا  دـق  اـم  هبالتـسا  و  هنع ، ـالع  اـخماش  اـماقم  هاوعد  .نیملسملا 2 -

هاـعو یتح  هدـنع  تبث  اـقح و  هملعی  اـم  هدوحج  قحلا و  نع  هرارف  .اهیلع 3 - بلغی  یتلا  مهدالب  نیملـسملا و  لاـمب  مثیم  نبا  هرـسف 
صنلاب اما  .کلذ  یف  بیر  ال  هعمس ، اهاعو  دق  هنال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعاط  ضرفب  یلزتعملا  هرـسف  دق  .هردص و  هب  یلم ء  هعمس و 

دق و  عادولا ، هجح  مهعم  جح  هنال  ریدغلا  موی  ارضاح  هیواعم  ناک  دقف  هیعشلا ، هرکذت  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مایا  یف 
اما .کلذ و  ریغ  عمس  دق  و  یسوم ) نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا   ) هفاک سانلا  نم  رضحمب  هل  لاق  نیح  كوبت  موی  ارـضاح  اضیا  ناک 

ایندلا یف  ناب  هملعک  هرورـضلاب  امولعم  هدنع  اهعوقو  راصف  اهعوقو ، هدـنع  رتاوت  و  اهربخ ، هب  لصتا  دـق  هناف  نحن  هرکذـن  امک  هعیبلاب 
شاح هللا و  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف هفالخلا ، يدصت  نع  هعنم  یف  دیکاتلا  یلا  هباتک  ع )  ) یهتنا و  .اهآرام 4 - ناک  نا  و  رصم ، همسا  ادلب 

ثیح یلا  هفالخلا  نع  هدعبب  حیرـصت  اذه  و  ادهع .) وا  ادقع  مهنم  دحا  یلع  کل  يرجا  وا  ادرو ، وا  اردص  يدعب  نیملـسملل  یلت  نا 
تطرف نا  کناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب نایغطلا  درمتلا و  یلع  هرارـصا  هبقاع  ءوس  نم  هرذـنا  .قویعلا و  اـهب  يذاـحی  قونـالا و  اـهنود 

هتـشاگن هیواعمب  مه  زاب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : خـلا .) رومالا - کیلا  تجترا  هللا  دابع  کیلا  دـهنی  یتح 
ناکاین هارب  مه  زاب  وت  هک  یتسارب  يریذپ ، دـنپ  يدـید  دوخ  مشچب  هچنآ  زا  یئآدوخب و  هک  هدیـسرارف  تماگنه  نآ  دـعب ، اما  تسا :

وت ماـقم  زا  رترب  ار  هچنآ  يزاـس و  یم  ردـنا  غورد  بیرف و  رد  ار  دوخ  يراد و  يوعد  هدوهیب  هکنآ  يارب  يور  یم  دوخ  تسرپ  تب 
تشوگ و زا  هچنآ  يوریپ  زا  یـشاب و  نازیرگ  قح  زا  ات  ینک  یم  يزادنا  تسد  تسا  غیرد  وت  زا  هچنآ  رد  يدـنب و  یم  دوخب  تسا 
دـنا و هتـشابنا  تلد  رد  یتفرگارف و  دوخ  شوگب  هک  یقئاقح  ناـمه  ینک ، شراـکنا  ینز و  زاـب  رـس  تسا  رت  هتخیمآ  وتب  تنت  نوخ 

ههبـش زج  تجح  ناـیب و  یماـمت  زا  سپ  و  تـسین ، تلالـض  یهارمگ و  زج  يرگید  هار  تـقیقح  فـشک  زا  سپ  .یناد  یم  یبوـخب 
هایـس ياه  هدرپ  بوشآ  هنتف و  تسا  ینامز  رید  هک  اریز  وش ، رانکرب  یبیرفماوع  يراکبیرف و  يزاس و  هبـش  زا  درادـن ، دوجو  يزاـس 

اهیفاب و نخس  رس  ات  رـس  هک  دیـسر  نمب  وت  زا  يا  همان  .هدرک  انیبان  روک و  ار  نیب  هتوک  ياه  هدید  دوخ  یگریت  اب  هدرتسگ و  ار  دوخ 
شراگن رد  يرابدرب  شناد و  زا  هک  دوب  یئاه  هناـسفا  دـننامب  دوب و  تسـس  نآ  رد  یهاوخریخ  تسرد و  قطنم  تشاد ، اـهینوگرگد 

هک یتشادرب  یماقم  ارف  ماگ  و  درآرب ، راخ  بش  یکیرات  رد  دیوج و  رهوگ  هریت  كاخ  زا  هک  يدش  يدرم  دننامب  دوبن ، يا  هرهب  نآ 
وت هک  ادخ  رب  هانپ  .تسا  زاسمد  قویع  هراتـس  اب  تسین و  زاورپ  يارای  نادـب  ار  سکرک  روجان ، شا  هناشن  و  تسا ، رود  وت  زا  رایـسب 

نانآ زا  نتکی  رب  وت  يارب  هراب  نیا  رد  نم  ای  ینک  هلخادـم  اـهنآ  راـک  تشرد  درخ و  رد  نم  زا  سپ  يدرگ و  ناناملـسم  رب  اورناـمرف 
رـس رب  ادخ  ناگدنب  ات  یئآ  هاتوک  رگا  اریز  شیدنا ، هراچ  شیوخ  يارب  بایرد و  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  .منک  ءاضما  يدـهعت  رارق و 

، یناـمزاب تساریذـپ  وت  زا  زورما  هک  یماـقم  نآ  زا  دـنوش و  هتـسب  وت  يورب  تاـجن  ياـهرد  ددرگ و  راوشد  وـت  رب  اـهراک  دـنیآ  وـت 
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.مالسلاو

يرتشوش

( مالـسلا هیلع   ) هنم رخآ  باتک  ءزجف  لقعلا ) براقملا  .بلقلا  فلغ  الا  تملع  ام  هللا  کنا و  و   ) باتکلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق اما  و 
.بتکلا و نم  حرـش  یف  هارت  امک  هرخآ  یلا  لاوخا ) مامعا و  نم  تهبـشا  ام  بیرق  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق کلذک  و  ینئادملا ، هاور 

عیمجلل هعماج  هیاور  یلع  هفوق  لامتحا و  ناک  نا  و  دحاو ، عوضوم  یف  اهنوکل  باتکلا  یف  ام  نیب  امهنیب و  عمج  فنصملا  نا  رهاظلا 
یبا نبا   ) دازف .طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  اباوج ) هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و   ) فنـصملا لوق  .دـیعب  ریغ  اضیا 
رکذ یف  لصالا  هعامجلا ) هفلالا و  نم  ترکذ  ام  یلع  متنا  نحن و  انک  اناف  دعب  اما  (. ) هباتک نع   ) هدعب ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و 

اـشیرق نا  لوقی : ناک  هناف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لهج  یبا  لوق  مهنیب ، وه  قرف  یتح  هعاـمجلا  هفلـالا و  یلع  مهنوک  هیواـعم 
( متنتف انمقتـسا و  انا  مویلا  و  مترفک ، انمآ و  انا  سما  مکنیب  اننیب و  قرفف   ) .دـمحم مهنیب  قرف  یتح  هفلالا  یلع  مهفئاوط  عیمجب  اوناـک 

مهنیب نکی  مل  و  فانم ، دبع  ونب  مهلک  هیما  ینب  مشاه و  ینب  ناب  مالـسلا ) هیلع   ) هدادع یف  هسفن  لعجی  نا  دارا  امل  .هیواعم  طلاغ  امل 
يوسی نا  دارا  امل  يروشلا  موی  رمع  لوق  هتطلاغم  یف  لصالا  و  هباتک ، نم  تفرع  امک  ناـمثع  رما  یف  هنم  ناـهدالا  ناـک  نا  یلا  قرف 

تناک امک  هنید  هلوسر و  ءادـما  و  هللا ، ءادـعا  هیما  ینب  نع  عافدـلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مایا  هقباوس  تناک  يذـلا  نامثع  نیب 
ریما نیب  و  هلتق ، یلا  نیملسملا  تاجلا  یتلا  هثادحا  همایا  یف  هقحاول 

هدـهاشمب و  نآرقلا ، صنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) سفن هلزنمب  ناک  يذـلا  ع )  ) نینموملا
هللا نا  امهنیب  قرف  هناب  هیواعم  هطلاغم  نع  ع )  ) نیب هرهز - نم  يذـلا  فوع  نبا  امهقحلی  فاـنم و ال  دـبع  ینب  نم  اـمهنوکب  ناـیعلا -
هوبا مهسار  یف  و  هیماونب ، هاداع  و  هثعب ، هعاس  هب  نماف  مالسلا ) هیلع   ) وه مهسار  یف  و  هتیب ، لها  هعبتاف  مشاه  ینب  نم  هیبن  ثعب  یلاعت 
لاق یلذهلا  رکب  ابا  نا  يربطلا :)  ) یف و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هفالخ  ناونعل  مهیدصت  عم  هووذ  کلذ  دـعب  امهعبت  امک  .وه  و 
تیل دـحا : یف  يرعبزلا  نبا  رعـشب  نغت  هشئاع : نبال  لاقف  .هئامدـن  عم  حلطـصا  دـق  و  دـیزی ، نب  دـیلولا  رـضح  قدزرفلا  نا  روصنملل :

، هنغ لاقف : .ینغا  ال  لاقف : لدتع  افردب  لیم  انلدع  مهتاداس و  نم  فعضلا  انلتق  لسالا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایـشا 
دیزی هنبا  دیلولا  مالک  یف  لصالا  .رعشلا و  اذه  لاق  موی  يرعبزلا  نبا  نید  یلعل  هنا  هللا  تنسحا و  لاقف : هانغف ، کتاوهل ، تعدج  الا  و 

کلملاب مشاه  تبعل  اهیلع : داز  يرعبزلا و  نبا  تایباب  لثمتف  مالسلا .) هیلع   ) هللادبع یبا  هنجلا  لها  بابش  دیـس  سارب  هیلا  یج ء  موی 
مکقوراف لوق  و  کلوق ، یلع  هیواعمل : لاقی  لعف و  ناکام  دـمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسل  لزن  یحو  ءاجربخ و ال  الف 

يذلا

یبا نوک  لب  فانم  دـبع  ینب  نم  امهنم  لک  نوکل  نایفـس  یبا  نیب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نیب  قرف  ماقملا ال  كاذ  کل  اـیه 
( مالسلا هیلع   ) هیلا ناهدالا  هبسن  یف  هیواعم  لوق  اما  .شیرق و  رودص  یف  رقوا  هنوکل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  فرـشا  نایفس 

یف نماثلا - لصفلا  ، ) ایزخ نامثع  کلذ  یفکی  و  هرکنن ، الف  ناـسل  ـال  دـیب و  هنع  عفدـی  مل  و  هنم ، دهـشمب  لـتق  یتح  ناـمثع  رما  یف 
حابم ارفاک و  هنوکب  نورهجی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هصاوخ اوناک  هولتاق  رکنی و  فیک  .همد و  هحابا  یلع  ادهاش  هنوک  و  هصاخلا ) همامالا 

و ءاج ، هلتقب  عمس  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  نامثع ، نع  عافدلل  ع )  ) نسحلا هنبا  لسرا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اولاق  ام  نا  رهظی  هنم  و  مدلا ،
ثیح هرـصن  ترهظا  کـتیلف   ) هباـتک یف  هیواـعم  لوقی  فـیک و  .ءارتـفا و  ناـتهب و  هنع ، اوعفادـی  مل  مل  نیرـضاحلا  یقاـب  هنبا و  بس 
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تویب نم  هخرصلا  عمس  امل  لثمت  و  نامثع ) مویب  موی  ( ) ع  ) نیسحلا لتق  یف  دیعس  نب  ورمع  لوقی  و  رم ، ام  رخآ  یلا  هرشخ ) تررسا 
هل هلوقب  قلعتت  امک  ههبش  هب  قلعنت  كاذ  هیواعم  مالک  سیل  بنر و  الا  هادغانتوسن  حیجضک  هجض  دایز  ینب  ءاسن  تجض  مشاه : ینب 
نال هیفطعاوقـش  یتح  هتعیب  یلا  اقوش  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع سانلا  لایثنا  عم  کنعیب ) یلع  نیملـسملا  نایعا  تهرکا  و  ( ) مالـسلا هیلع  )

اعوط هاعیاب  نا  و  ریبزلا ، هحلط و  نا  ثیح  هیواعمل  ههبش  ماقم  ناک  مالسلا ) هیلع   ) هتعیب یف 

دعب ایعدا  و  هیفیکلا ، کلتب  مالسلا ) هیلع   ) هیلع سانلا  لابقا  ایار  امل  کلذ  راهظا  امهنکمی  مل  و  ابلق ، هتعیبب  نییضار  انوکی  مل  امهنا  الا 
، هیلتاق نهادی  نکی  مل  الا  و  مدلا ، حابم  مالـسلا ) هیلع   ) هدنع ناک  هنا  و  ههبـش ، عضوم  هیف  نکی  ملف  نامثع  رما  فالخب  رابجالا  کلذ 

یتح هللا  دـیبع  ددـهف  هلعفل ، نامثع  ءاـضما  و  ناـمثع ، هفـالخ  یف  رمع  نب  هللادـیبع  وه  و  یمجعلا ، نازمره  لـتاق  نهادـی  مل  فیک و 
و اهرک ، الا  مکملسم  ملـسا  ام  و   ) .قحب هلتق  نکی  مل  ول  نامثع  یلتاق  هتفالخ  مایا  یف  نهادی  فیکف  هنیدملا ، نم  جورخلا  یلا  رطـضا 
یـش ء لک  فنا  و  يرهوجلا : لاق  .هلوا  يا : مالـسالا : فنا  ابرح ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  هلک  مالـسلالا  فنا  ناک  نا  دعب 
و کلذ ، لبق  اهب  برـشی  مل  فنا ) ساک   ) دـحا و اهعری  مل  يا : مضلاب : فنا ) هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) هضور  ) و هلوا ،

مایا یفقثلا : حیرط  لاق  ثمطت و  مل  فنا ) هیراج  و   ) ساسالا یف  افلاس و  افنآ و  اذک  تلق  و  فانتیالا ، کلذک  ءادـتبالا و  فانیتسالا 
وه عاصقلا و  فنا  مهراج  لکای  مهیلع و  مهتراجرـس  مرحی  و  هئیطحلا : لاق  فنا  ساـک  دور و  هناـب  طوخ  اـهناک  فنا  هریرغ  یملس 
هما هوخا و  و  هوبا ، وه و  مکملسم  هیواعم  ای  ملسا  ام  مالکلا  ینعم  مکملسم و  ریمض  همسا  ناک و  ربخ  ءارلاب  ابرح ) : ) قلعتم ب فرظ 

وذ و 

و هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل ابراحم  هلک  مالـسالا  ردـص  یف  ناک  نا  دـعب  الا  و  هکم ، حـتفب  یـضر ، نع  ارایتخا و  اهرک ال  ـالا  هو 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  سانلا  دـشا  سمـشدبع  ینب  نم  هلها  نایفـسوبا و  ناک  و  انه : لاقف  دـیدحلا  یبا  نبا  مالکلا  مهف  اذـکه 

طقـسا و  يازلاب ، ابزح )  ) ءارلاـب اـبرح )  ) ارق ناـکل و  امـسا  عفرلاـب  مالـسالا ) فنا  ( ) مث  ) ارق .هکم و  حـتف  نا  یلا  هرجهلا  لوا  یف  هلآ )
هیلع هللا  یلص   ) لوسرلل راص  مالسالا و  دتشا  نا  دعب  اهرک  الا  ملسی  مل  هیواعم  لها  ملسم  و  : ) ینعملا لاقف  دعب ) و   ) هلوق نم  فطاعلا 
امنا و  ینعم ، الب  يرت  امک  وه  و  هلها .) ءازعا  مهنوک  رابتعاب  مهل  مالسالا  فنا  ظفل  راعتسا  و  برعلا ، فارـشا  نم  يوق  بزح  هلآ ) و 

- نماثلا لصفلا   ) امنا و  مهریغ ) بانذالا  و  فنالا ، مه  موق   ) هئیطحلا لاق  .مالـسالل  فنا  هراعتـسا  فارـشالل ال  فنالا  هراعتـسا  حصی 
ام  ) رخآ مالک  یف  هیما  ینب  یقاب  هیبا و  هیواعم و  مالـسا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق .هردـص و  هلوا و  مالـسالا  فنا  هصاخلا ) هماـمالا  یف 
نم مالـسلا ) هیلع   ) لاق امک  مهنوک  و  انم .) مهناودـع  یلا  اوعجر  اناوعا  هیلع  اودـج  املف و  رفکلا  اورـسا  و  اوملـستسا ، نکل  اوملـسا و 

هسلجم یف  هل  رمع  ریبدتب  هفالخلا  نامثع  لان  موی  نایفسوبا  لاق  دقف  مولعم ، رما  نوفاخی  عقوم ال  یف  هل  مهراهظا  مهرفک و  مهرارـسا 
لوادت  ) هیما ینب  یقاب  و  نامثعل ، ابطاخم 

هفالخلا لین  نم  هدارم  لان  هناب  هیواعمل  هبعـش  نب  هریغملا  لاق  امل  و  راـن .) ـال  هنج و  نم  اـمف  هرکلا  لوادـت  مکنیب  هنطلـسلا  رمـالا و  او 
.دمحم مسا  وحم  یلع  هتردق  مدع  یلع  فساتی  هنا  هیواعم  هل  لاق  ع .)  ) نینموملا ریما  بس  كرتی  و  هعیشلا ، یلع  هتدش  نم  ففخیلف 

رمع دیـش  مث  .هیواعم  مث  ماشلا  یلع  الوا  نایفـس  یبا  نب  دـیزی  هیلوتب  رمالا  مهلادـهم  امهنم  کلذ  نافرعی  اناک  رمع  رکباـبا و  نا  عم  و 
اهلعف یتلا  لاعفالاف  امکح ، فوع  نبا  لـعج  و  يروشلا ، هیفیک  یف  ناـمثع  هفـالخل  ریبدـتلاب  هوبنلا  هفـالخ  .هیما  ینب  عیمج  هیواـعمل و 

هیبن هرتع  عم  هورج  لمعک  يرخا  تاـماقم  و  يرخـالا ، هبتک  و  باـتکلا ، اذـه  یف  ع )  ) نینموملا ریمـال  اـهلاق  یتلا  لاوقـالا  و  هیواـعم ،
و هشئاعب ، تدرـش  و  ریبزلا ، هحلط و  تلتق  ینا  ترکذ  و   ) .هلاـمعا هلاوقا و  رمع و  لاـعفا  هقیقحلا  یف  یه  اـمنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
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یف نماثلا - لصفلا  ( ) ع  ) ضرعا دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  کیلا ) هیف  رذـعلا  و ال  کیلع ، الف  هنع  تبغ  رما  کلذ  نیرـصملا و  نیب  تلزن 
- لاق نا  یلا  امهثکن -  امهیغبب و  امهیـسفن  التق  ریبزلا  هحلط و  نا  وه  لصفملا  باوجلا  .هباناوه و  باوجلا  اذـهب  هنع  هصاخلا ) همامالا 

ول هارتا  اضیا  و  هیـصو ؟ هاـخا و  يذوت  نا  هنلیلحل  یـضری  ناـکا  شاـع  ول  هارتقا  لوقیف : هیلع  مـالکلا  بلقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل و 
هحلطل یضری  ناک  شاع  ول  هارتا  اضیا  و  همالا ؟ هذه  هعامج  قرفت  هفالخلا و  ایلع  عزانت  نا  نایفس  یبا  نبا  ای  کل  یضری  ناکا  شاع 

نع ضارعالا  یلوالا  لب  تلق : .هریثک  الاوما  هرصبلاب  نا  انل  لیق  دقف  مهاردلا  بلطن  انئج  الاق  لب  ببـسل  اثکنی ال  مث  اعیابی  نا  ریبزلا  و 
امل هلوق  ریطن  ریبزلا  هحلط و  لتق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا لمجلا و  لها  یف  هیواعم  مالکف  باوج  هل  سیل  رباـکملاف  ع ،)  ) لـعف اـمک  هباوج 
هلتق یلع  لب  هانلتق ، ام  انا  هیغابلا ) هئفلا  متناف  هومتلتق  دـق  و  ( ) هیغابلا هئفلا  هلتقت  ارامع  نا  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هل  لیق 
لاق هللا  ناف  اعقاو  ناک  رما  وهف  مالکلا  هیواعم  یلع  بلقی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هل نا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  مل  .انبرح و  یلا  هب  ءاج  ثیح 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا و  یلوالا ) هیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جاوزال  هباطخ  یف  هشئاعل 

.کلذ مهلاولاق  هباحصا  و  ع )  ) نینموملا ریما  و  ملاظ ) هل  تنا  ایلع و  لتاقت   ) ریبزلل لاق  امک  باوحلا ) بالک  کحبنت   ) اهل لاق  هلآ ) و 
اهلک هیواعم  لاوقا  نوکت  .هثالثلا  هفالخ  هحـص  نم  انناوخا  هدـیقع  ینابم  یلع  هللا  رمعل  نکل  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )

جورخلا بوجو  مزلتست  مهیرون  يذ  هفالخ  هحص  و  مهیرون ، يذ  هفالخ  هحص  مزلتـست  مهقوراف  مهقیدص و  هفالخ  هحـصف  .هحیحص 
لوق اما  دیدحلا و  یبا  نبا  لاق  .مهنع  عفاد  و  هتلتق ، يوآ  و  مهیرون ، يذ  لتقب  یـضر  هنا  ثیح  .هلتق  هلاتق و  و  ع )  ) نینموملا ریما  یلع 
ناک هنا  بیرال  و  هرکنی ، ـال  کـلذ و  دـحجی  نکی  مل  ع )  ) اـیلع ناـف  خـلا - رمع ) رکب و  یبا  یلع  تیوتلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هل هیواـعم 

.انباحصا هلوقی  امک  رخآ  رمال  وا  هعیـشلا ، هلوقت  امک  صنل  اما  هلمجلا  یلع  هسفنل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاف  دعب و  رمالا  یعدی 
اوعمج مث  ص )  ) صنلا ریغ  رمال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  دعب  رمالا  یعدی  مالسلا ) هیلع   ) هنا نودقتعی  هباحصا  ناک  اذا  تلق :

امک هثالثلا  نم  اواربتی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هولوتی نا  اـما  مهیلع  بجاولا  ناـکف  .هفـالخلا  هماـمالا و  مسا  یف  مهنیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب
(، مالسلا هیلع   ) هنیب عمجلا  نا  هللا  رمعل  و  هینامثعلا ، هیومالا و  تلعف  امک  مالسلا ) هیلع   ) هنم اواربتی  و  مهولوتی ، نا  اما  و  هعیـشلا ، تلعف 

بهاذـلا هفناب  خـماشلا  کنال  ( ) مالـسلا هیلع   ) هل هیواعم  لوق  اما  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مانـصالا  یلاعت و  هللا  نیب  عمجلاک  مهنیب  و 
سانلا فطلا  هوهز  عم  ع )  ) ناک و  اذکه ، نکل ال  وهز  هدنع  ناک  ع )  ) ایلع نا  کشال  هب و  هفص  امب و  هفص  یف و  فرسا  دقف  هسفنب )

ربکلا و نیب  قرفی  ـال  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ربـکلا - وه  و  وهزلا - بسنی  هفرعملا ، یعدـی  يذـلا  لـجرلا  اذـه  نم  بجعلا  تلق : .اـقلخ 
.هیهولالاب مانـصالا  فصوک  کلذب  هریغ  فصو  و  هقیقحلاب ، مهریما  وه  و  هقیقح ، يذ  نموم  لکل  هزعلا  یلاعت  هللا  لعج  دق  و  هزعلا ،

نینموملل و هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) مهـسفنال هزعلا  نوعدـی  نیذـلا  نیقفانملا  در  یف  یلاعت  لاق 
ع)  ) ناک نیرفاـکلا ) یلع  هزعا  نینموملا  یلع  هلذا   ) نینموملا فصو  یف  یلاـعت  لاـق  اـمک  ع )  ) ناـک و  نوملعی .) ـال  نیقفاـنملا  نکل 

اهنم رعـشقت  هباهم  هاـطعا  یلاـعت  هللا  ناـک  نینموملل  هعـضاوت  عم  و  نینموملل ، عضاوتی  و  هلاـثما ، هیواـعم و  لـثم  نیقفاـنملا  یلع  عفرتی 
یف مالسلا ) هیلع   ) هل هفـص  یف و  هل  لاق  هفعی ، مل  هافعتـساف و  هل  هفـص  هتعیـش و  دحا  هرمـض  نب  رارـض  نم  هیواعم  بلط  املف  .دولجلا 

بحاص نوکی  ام  دـشا  انم  هبرق  انایا و  هبیرقت  عم  هللا  نحن و  و  هانابنتـسا ، اذا  انئبنی  هانلاس و  اذا  انبیجی  اندـحاک  انیف  ناک  : ) لاق ام  هلمج 
: سیق هل  لاق  ههاکف ) اذاشب  اشه  نسحلاوبا  ناک   ) هدابع نب  دعس  نب  سیقل  هیواعم  لاق  امل  و  هتمطعل .) مالکلاب  هئدتبن  هبیه ال  هبحاصل 

کلت يوطلا ، هسم  دق  نیتدبل  يذ  نم  بیها  هقالطلا  ههاکفلا و  کلت  عم  ناک  دقل  هللا  اما و  کلذب  هبیعت  ءاغترا  یف  اوسحرست  كارا  )
بهاذـلا هفناب  خـماشلا  کنال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هل هلوق  یف  هیواعم  باـع  مل  مث  ماـشلا .) لـها  ماـغط  کـباهی  اـمک  سیل  يوقتلا ، هبیم 

هفالخلا هوبنلا و  مکل  عمتجی  نا  اوهرک  مکموق  نا  سابع : نبال  لاقف  .مهقوراف  مالک  هیواعم  مالک  یف  لصالا  و  فرـسا ، هناـب  هسفنب )
همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) رمالا اذـه  یلو  نا  مکبحاص  نا  : ) سابع نبال  اضیا  مهقوراف  لاق  .اخذـب و  اخمـش و  ءامـسلا  یف  اوبهذـتف 
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ترکذ و   ) .رخآ عضوم  یف  هسفن  دیدحلا  یبا  نبا  امهلقن  دق  و  يدعب ) …  مکارا  ینتیلف  هب ، بهذی  نا  هسفنب  هبجع  یـشخا  هصاخلا )
یبا نب  دـیزی  هیخاب  ع )  ) ینعی دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  كوخا ) رـسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  دـق  و  راـصنالا ، نیرجاـهملا  یف  يرئاز  کـنا 

و موق ، مهنم  لتقف  .هکم  لوخد  نم  نوعنمی  و  نوبراحی ، شیرق  نم  رفن  یف  جرخ  ناک  و  همدـنحلا ، باـب  یف  حـتفلا  موی  رـسا  ناـیفس 
لخد نم  ذئموی  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نال  نماف  هراد  هلخدا  و  هنم ، نایفسوبا  یبا  هصلخف  دیلولا  نب  دلاخ  هرسا  دیزی ، رـسا 
جهنلا نم  هتخسن  جهنلا و  نع  مث )  ) هلقن کلذک  و  كوبا ) رسا  موی   ) هلقن هبیتق ) نبا  ءافلخ   ) نا تفرع  دق  تلق : .نمآ  وهف  نایفـس  راد 

یلع هضرع  راتخم و  ریغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  نایفس  یبال  سابعلا  ذخا  ع )  ) یمس هریسفت  یف  لاق  و  هفنصم ، طخب  تناک 
موی نایفس  یبا  نب  ورمع  رسا  یلع  اهلمح  دیدحلا و  یبا  نبا  لقن  هب  دارا  و  هیاورلا ، یلا  كوخا ) رسا   ) ظفل مث )  ) بسن .ارـسا و  لتقلا 

ام تلق : هرجهلا .) کلذ  عم  نوعدـی  فیکف  اوملـسی ، اورـسوی و ال  نا  هلها  ناش  هناش و  نم  ناب  ذـئنیح  ینعملا  نوکی  و   ) لاـق ردـب و 
دیدحلا یبا  نبا  لقن  و  تفرع ، ام  یلع  جهنلا )  ) و ءافلخلا )  ) یف هیلع  قافتالا  دعب  كوبا )  ) هیاور حیحصلا  و  دراب ، فلکت  اریخا  هرکذ 

نا هیواعم  تیکبتب  بسنالا  اضیا  و  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  (. ) كوخا  ) و كوبا )  ) ظـفل نیب  یطخلا  هباـشتلل  فیرحت 
و هیواعم ، دیزی و  هیدـلو  و  نایفـس ، یبا  رـسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل ناک  هنا  رـسالاب  ع )  ) دارا و  كوبا ، رـسا  موی  هل  ع )  ) لوقی

یبنلا ناکف  .قالطالاب  مهیلع  نملا  مث  .مهرسا  دعب  مهقاقرتسا  ءاقلط  مهنوک  مزال  لب  ءاقلطلا ، مهامـسف  مهیلع  نم  امنا  و  شیرق ، یقاب 
امل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  ریسلا : یف  .مهقلطا و  مهیلع و  نم ، مث  مهقرتسا  مهرسا و  هیمستلا  کلت  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

شیرق كالهل  هنا  هونع  هکم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لـخد  نا  شیرق ، حابـص  ءوسا  و  ساـبعلا : لاـق  نارهظلا  رم  حـتفلا  موی  غلب 
هللا یلـص   ) یبنلا اوقلی  نا  مهیلع  ریـشی  شیرق  یلا  هثعبی  الجر  سمتلیل  اهبکر  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلغب  ذـخاف  .رهدـلا  رخآ 

هل لاـقف  راـبخالا - مهل  سـسعجتی  هوثعب  شیرق  تناـک  و  نایفـس - یبا  توص  عمـسف  هوـنع ، مهیلع  هکم  لخدـی  نا  لـبق  هلآ ) هیلع و 
بهذاف .هلغبلا  هذه  زجع  بکرت  .معن  لاق : .هلیح  نم  یل  لهف  هل : لاقف  .فالآ  هرشع  یف  مکحبصم  وه  یبنلا و  اذه  کحی ! و  سابعلا :

دق هل : لاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هب  ءاجا  .کنلتقیل  کلذ  نود  کب  رفظ  نا  هناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  کـب 
یلـص  ) یبنلا یلع  هب  ادغف  .تحبـصا  اذا  انیلع  هب  ودغت  یتح  كدنع  تبیلف  .هانرجا  دـقف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  .هترجا 

نا یـسفن  یف  عقی  ناک  دق  لاق : هللا ؟ الا  هلا  نا ال  ملعت  نا  کل  نای  ملا  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هآر  املف  هلآ .) هیلع و  هللا 
هل لاقف  .دعبائیـشل  اهنم  سفنلا  یف  نا  هللاوف  هذـه  اما  لاق : هللا ؟ لوسر  ینا  ملعت  نا  کل  نای  ملا  لاـق : ینغـال  رخآ  هلا  هللا  عم  ناـک  ول 

لخد امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  اضیا  ریـسلا  یفو  .هلاقف  .لتقت  نا  لبق  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ال  لق : کحی  و  سابعلا :
یف نماثلا - لصفلا   ) مویلا همرحلا  یبست  مویلا  .همحلملا  موی  مویلا  نایفـس ! ابا  اـی  دعـس  يداـنف  .هداـبع  نب  دعـس  عم  هتیار  تناـک  هکم 

شیرق یف  هل  نوکی  نا  ادعس  نمانال  .نامثع  لاقف  .کموق  لتقب  ترما  هللا  لوسر  ای  نایفسوبا : يدانف  اشیرق ، هللا  لذا  هصاخلا ) همامالا 
كردا کحی  و  نایفـس : یبال  سابعلا  لاق  مث  ع )  ) نینموملا ریما  هاطعا  .دعـس و  نم  ءاوللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ذخاف  .هلوص 

: لاق كءارو  ام  تلاقف : .هبتع  تنب  دنه  هتارما  یلا  یهتنا  یتح  جرخف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهیلع  لخدـی  نا  لبق  نم  کموق 
کحبق تلاقف : نمآ  وهف  هحالـس  یقلا  نم  و  نمآ ، وهف  يراد  لخد  نم  یل  لعج  دق  و  دیدحلا ، مهیلع  فالآ  هرـشع  یف  دمحم  اذـه 

مل ام  تیار  یناف  .هذه  مکنرغت  مکحی ال  و  نایفـسوبا : لوقیف  موق  دـفا  هللا و  هحبق  هولتقا  مکحی  و  لوقت : تلعج  و  موق ، لوسر  نم  هللا 
تیمحلا مکیلع  هکم  لها  ای  مکیلع  موقلا  هعیلط  سئب  تلاق : و  هسارب ، دنه  تکـسماف  .اوملـست  اوملـسا  فالآ  هرـشع  یف  ادمحم  اورت 

هنوکل ریـسالا  مکح  یف  مهعیمج  نوک  عم  هابا  مهنم  ع )  ) یمـس امنا  ریـسلا و  عجاری  طسبا  هعقاولا  لیـصفت  دارا  نم  .هولتقاف و  مسدـلا 
و راصنالا ، نیرجاهملا و  هرجفلا  و  ءاقلطلا ، نیقفانملا و  یمـس  ثیح  هیواعم  هجو  بلـصا  اـم  .هیواـعم و  تیکبتب  بسنـالا  مهـسیئر و 

نب دعس  نب  سیق  یلا  نیفـص  یف  ریـشب  نب  نامعنلا  جرخ  امل  .ماغطلا و  مالـسلا ) هیلع   ) هعم اوناک  نیذلا  راصنالا  و  نیرجاهملا ، یمس 
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ایبارعا وا  اقیلط  الا  هیواعم  عم  يرت  له  نامعن  ای  رظنا  لاق : ام  یف  .هل  سیق  لاق  .هیواعم  يواسم  رکذ  نع  سیق  عدرل  هیواعم  رماب  هدابع 
هیواعم عم  يرت  له  رظنا  مث  .مهنع  هللا  یـضر  نیذـلا  ناسحاب  نوعباتلا  راصنالا و  نورجاهملا و  نیا  رظنا  .رورغب  اجردتـسم  اـینامی  وا 

یف هیآ  و ال  مالـسالا ، یف  هقباس  امکل  و ال  نییدـحا ، نییردـبب و ال  هللا  امنـسل و  و  دـلخم ) نب  هملـسم  يا   ) کبحیوص ریغ  كریغ و 
یبا هعیب  یف  هفیقـسلا  موی  ینعی   ) كوبا انیلع  بغـش  دـقل  انیلع  تبغـش  نئل  هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) يرمعل و  نآرقلا ،

هل لاق  امل  ریبزلا  نبال  متاح  نب  يدع  لوق  كوبا ) رسا  موی  هرجهلا  تعطقنا  دق  و   ) هیواعمل انه  مالسلا ) هیلع   ) هلوق ریظن  و  اذه ، رکب .)
ناف (. ) لذاخ هل  تنا  رـصان و  قحلل  انا  و  کتلاخ ، نع  تبره  كوبا و  لتق  موی  - ) لمجلا موی  تئقف  تناـک  و  کـنیع -) تئقف  یتم  )
حایر نیلبقتـسم  دـسا : ینب  وخا  لاق  امکف  ینرزت  نا  و   ) .هعـس یف  يا  شیعلا ) نم  ههافر  یف   ) مهلوق نم  هفرتساـف ) لـجع  کـیف  ناـک 
تاذ هدملج  ضرا  و  ضرالا ، هجو  نع  یصحلا  رشقت  بصاح  حیر  دیرد : نبا  لاق  دوملج ) راوغا و  نیب  بصاحب  مهبرـضت  فیـصلا 

يدسالا و مزاح  یبا  نب  رـشب  رعـش  نم  تیبلا  اذه  نا  امیدق  عمـسا  تنک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ضرالا و  نم  ضفخنملا  راغلا  هراجح 
یلع افطع  دوملج  نوکی  نا  نکمی  هنا  اضیا : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هلئاق و  یلع  دعب  تفقو  و ال  هدجا ، ملف  هرعـش  تحفـصت  دقف  نالا 

و  ) .روغ روغ و  نیب  راوغا ) نیب   ) ینعم نوکی  نا  ـالا  حـصی  ـال  بصاـح  یلع  اـفطع  هنوک  تلق : .قیلا  لوـالا  راوغا و  یلع  بصاـح و 
نب رـصن  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) يور دـحاو ) ماقم  یف  کیخا  کـلاخ و  كدـجب و  هتـضضعا  يذـلا  فیـسلا  يدـنع 
هیلع  ) هل لاق  و  یعازخلا ، لیدـب  نب  هللادـبع  ماقف  .مالکب  لک  هباحـصا  ملکت  ماشلا  یلا  صوخـشلا  دارا  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا محازم 
انـض و  هرثالل ، ایح  و  هوسالا ، نم  ارارف  نولتاقی  امنا  موقلا  نکا  و  اـنوفلخ ، اـم  نولمعی  وا هللا  هللا  نودـیری  اوناـک  ول  موقلا  نا  مالـسلا :)

ای اهتعقوا  عئاقول  .مهرودـص  یف  اهنودـجی  هوادـع  و  مهـسفنا ، یف  نحا  یلع  و  مهیدـیا ، یف  یتلا  مهاـیند  قارفل  اـهرک  و  مهناطلـسب ،
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما هیواعم  عیابی  فیکف  لاقف - سانلا  یلا  تفتلا  مث  مهناوخا - مهءابآ و  اهیف  تلتق  همیدق  مهب  نینموملاریما 

مهیف دصقت  نا  نود  مکل  اومیقتسی  نل  و  اولعفی ، نا  نظا  ام  هللا  و  دحاو ، فقوم  یف  هبتع  هدجو  دیلولا ، هلاخ  و  هلظنح ، هاخا  لتق  دق  و 
اهتکالف هزمح  دبک  دنع  دنه  ترقب  ماشه :) نبا  هریـس   ) یف .دیدحلا و  دـمعب  مهبجاوح  رثنت  و  فویـسلا ، مهماه  یلع  عطقت  و  نارملا ،

دعب برحلا  ردب و  مویب  مکانیزج  نحن  تلاقف : اهتوص  یلعاب  تخرصف  .هفرشم  هرخص  یلع  تلع  مث  اهتظفلف ، اهغیـست  نا  عطتـست  ملف 
لیلغ یـشحو  تیفـش  يرذـن  تیـضق  یـسفن و  تیفـش  يرکب  یمع و  یخا و  ـال  ربـص و  نم  یل  هبتع  نع  ناـکام  رعـس  تاذ  برحلا 
رهزلا لاوطلا  نییمـشاهلم  رجفلا  هادـغ  هللا  کحبـص  رفکلا  میظع  عاق  تنبای و  بلطملا : نب  دابع  نب  هثاثا  تنب  دـنه  اهتباجاف  يردـص 

.رذنرشف ءوسلا  كرذن  رحنلا و  یحاوض  هنمابـضخف  يردغ  كوبا  بیـش و  مارذا  يرقـص  یلع  یثیل و  هزمح  يرفی  ماسح  عاطق  لکب 
( نییمشاهلم  ) اهلوق هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )

( مالـسلا هیلع   ) لاق امک  اذه و  دیرو  لک  فالخا  نم  برـشت  هفویـسایانملا و  بایناب  ضعت  عجـشا : لاق  و  اذـه ، .نییمـشاهلا  نم  يا :
یفف .مهعم  اهب  هوبراح  یتلا  نیفص  موی  فویس  هیواعمل : مالسلا ) هیلع   ) هباحصا نم  متاح  نب  يدع  لاق  هعم ، ردب  موی  فیس  هیواعمل :

(، مالـسلا هیلع   ) یلع عم  اولتق  لاق : هدالوا ؟- ینعی  تافرطلا -  تلعف  ام  هیواعم : هل  لاقف  .هیواعم  یلع  متاح  نب  يدع  لخد  جورملا :) )
تیقب هنا  اما  هیواعم : لاقف  .هدعب  تیقب  لتق و  ذا  ع )  ) ایلع تفـصنا  ام  يدع : لاقف  .هدالوا  یقب  كدالوا و  لتق  یلع ! کفـصنا  ام  لاق :

نا و  انرودص ، یفل  اهب  كانضغبا  یتلا  انبولق  نا  هللا  و   ) يدع لاقف  .نمیلا  فارـشا  نم  فیرـش  مد  الا  اهوحمی  ام  نامثع  مد  نم  هرطق 
هجرـشح و  موقلحلا ، زح  نا  و  اربش ، رـشلا  نم  کیلا  نیندنل  ارتف ، ردغلا  نم  انیلا  تیندا  نئل  و  انقتاوع ، یلعل  اهب  كانلتاق  یتلا  انفایـسا 

تاملک هذه  هیواعم : لاقف  .فیسلا  ثعابل  هیواعم  ای  فیسلا  ملسف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یف  هءاسملا  عمـسن  نا  نم  انیلع  نوهال  موزیحلا 
فیـسلا مامت : یبا  لوق  فیـسلاب  باوجلا  یف  لیق  امم  و  اذـه ، .یـشب  هبطاخ  ام  هناک  هل  اـثداحم  يدـع  یلع  لـبقا  .اـهوبتکاف و  مکح 
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یـشغا يا : بلقلا ) فلغالا   ) .تملع يذـلا  يا : تملع ) ام  هللا  کنا و  و   ) بعللاودـجلا نیبدـحلا  هدـح  یف  بتکلا  نم  ءاـبنا  قدـصا 
(: نالف لبا  تبراقت   ) ساسالا یفف  .براقتملا  فرحم  براقملا  لعل  و  خسنلا ، یف  اذکه  لقعلا ) براقملا   ) ائیا مهفی  الف  افالغ  کبلق 

فرحم وا  رئاود  اذ  رهدـلا  تـیار  نا  يرعاـبا و  تبراـقت  نا  كرغ  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  : ) لدــنج لاـق  .تـلق  يا :
انه مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظنف  ناک  فیک  و  کلقع .) هللا  بزعا  هریعب و  لضا   ) کـلوقک هملح ) بزعا  و  (: ) ساـسالا  ) یفف بزاـعملا 

تنا و  کملع ، کشلا  لها  نیب  لصفی  و  کملح ، لابجلا  نزی  نا  تمعز  نیعللا ! رخـص  نبا  اـی   ) هیلا باـتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق
کیلع ءوس  علطم  کعلطا  املـس  تیقر  کنا  کل  لاقی ، نا  یلوالا  و  (. ) لذرلا نابجلا  لقعلا ، لیلقلا  بلقلا  فلغالا  قفاـنملا ، فلجلا 

( کل کیلع ال  ءوس  علطم  هیلع  هللا  کعلطا  املـس  تیقر  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هیلا بتک  هیواعم  نا  هبیتق ) نبا  ءاـفلخ   ) نع رم  کـل ) ـال 
اهنم و نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا  : ) یلاعت هلوق  قادصم  هل  نیبسعموملاک  هنال 

یبنلا هلزنمب  ناک  نمل  حلـصی  امنا  و  نیملاظلا ، هدـهع  لانی  و ال  یلاعت ، هللا  دـهع  هفالخلا  و  الوهج .) امولظ  ناـک  هنا  ناـسنالا  اـهلمح 
یف هندـعم ) یف  ـال  هلها و  نم  تسل  ارما  تبلط  و  کـتمئاس ، ریغ  تـیعر  و  کـتلاض ، ریغ  تدـشن  کـنال  (. ) هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  )
نب ورمع  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ماـشلا  لـها  ءارق  نم  ساـن  یف  يریمحلا  ههربا  نب  رمـش  جرخ  اـمل  محازم :) نب  رـصن  نیفـص  )
یف مدـق  و  هسام ، محر  و  هبیرق ، هبارق  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نم  هل  الجر  ماشلا  لهاب  لتاقت  نا  دـیرت  کنا  هیواـعمل : صاـعلا 
هللا یلص   ) دمحم باحـصا  نم  دحال  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) نکت مل  برحلا  یف  هدجن  و  هلثمب ، دحا  دتعی  مالـسالا ال 
یف مهئامدق  و  مهفارشا ، مهئارق و  مهناسرف و  نیدودعملا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم باحـصاب  کیلا  راس  دق  هنا  و  هلآ ،) هیلع و 
باب نم  مهتا  و  دـهجلا ، یلع  مهلمحا  و  ضیغلا ، قیاـضم  و  رعولا ، نشاـخم  ماـشلا  لـهاب  رداـبف  .هباـهم  سوفنلا  یف  مهل  و  مالـسالا ،

امف  ) .لطاب یلع  کنا  سنت  الف  .تیسن  امهم  و  نالذخلا ، هباک  مهیف  رهظیف  .اللم  ماقملا  لوط  مهدنع  ثدحیف  مههفرت ، نا  لبق  عمطلا 
ای فصت  نا  بجعلا  نم  و   ) هیواعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل رخآ  باتک  یف  لـطابلا و  کـلعف ) نم   ) .قحلا کفـصو  یف  کـلوق ) دـعبا 

عییـضت و  مالـسالا ، ذـبن  عم  هجح  هدابع  یلع  و  هبلط ، لج  زع و  یه هللا  یتلا  قئاثولا  ثکنت  و  ناـهربلا ، فلاـخت  و  ناـسحالا ، هیواـعم 
و هواقشلا ، مهتلمح  لاوخا ، مامعا و  نم  تهبشا  ام  بیرق  و   ) .يدرلا یف  سوهتلا  و  يوهلا ، یف  يرجلا  و  مالعالا ، سمط  و  ماکحالا ،

رخآ طفلب  لئاسرلا ) هرهمج   ) هاور و  تملع ) ثیح  مهعراصم  اوعرـصف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب دوحجلا  یلع  لطابلا ، ینمت 
، لیطابالا ینمت  رفکلا و  مهلمح  نیذلا  کموق ، کلها و  هب  یتا  امم  هبـشلا  دیعبب  سیل  کلالـض  نم  هب  تیتا  ام  ناف  .دعب  اما  : ) اذکه

هیلع  ) هل رخآ  باـتک  یف  .هتمتت و  یتاـی  و  تـملع ) …  ثـیح  مهعراصماوعرـص  یتـح  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم دـسح  یلع 
هقنع تلعجف  .ارمع  كاخا  ترـسا  و  بیلقلا ، یلا  هلجرب  تررج  هلظنح و  كاـخا  تلتق  موی  ایـسان  هل  تسل  اـم  كرکذا  و  (: ) مالـسلا

( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (. ) امهثلاث کتلعجل  اراف  عبتا  ینا ال  الولف  .صاصخ  کل  و  تررفف ، کتبلط  و  اطابر ، هیقاـس  نیب 
ههج نم  هواقـشلا  لها  نم  لاقف : هواقـشلا ) …  مهتلمح  لاوخا  ماـمعا و  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینعم  یف  مثیم  نبا  برغا  و  اذـه ،

لاوخا ماـمعا و  هل  نکی  مل  هنـال  لاوخـالا  ماـمعالا و  رکن  اـمنا  و  لاـق : هبتع - نب  دـیلولا  هتلووخ  ههج  نم  بطحلا و  هلاـمح  هتمومع 
هبتع نب  دـیلولا  لاوخالاب  دارملا  نوک  نم  هرکذ  اـم  تلق : .هغلاـبملل  نینثـالا  دـحاولا و  نع  هب  ربعی  نا  زاـج  رکنملا  عمجلا  و  نوریثک ،
یلـص  ) یبنلا تبراح  اضیا  بطحلا  هلامح  له  ردـب ، یف  هلتقب  عرـص  الاخ  دـیلولا  لعج  هبه  .بیجع  بطحلا  هلامح  همومعلاب  و  طقف ،

عم هبیـش  هما  مع  و  هبتع ، همال  هدـج  هلاوخاب  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم اـمنا  و  عضوم ؟ یف  اـه  اـهلتقب  تعرـصف  فقوم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا 
فطلا موی  رمـش  یمـس  و  همال ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاوخا  هرهز  ونب  اولاقف  .الاوخا  مالا  براقا  یمـست  برعلاف  دـیلولا  هلاخ 

وباف .دـحاوب  امهوبا  نکی  مل  بالک و  نم  نینبلا  ما  و  بالک ، نم  هنوکل  کلذـک  مهامـس  امنا  و  هتخا ، ینب  هما  نم  هتوخا  ساـبعلا و 
بـالا براـقا  نومـسی  برعلا  نا  اـمک  .ردـب  یف  اولتق  مهلک  همع  هوبا و  دـیلولا و  هثـالثلا : و  مازح ، نینبلا  ماوـبا  و  نشوـجلا ، وذ  رمش 
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ثحبی هتیارف  ردـب  موی  هب  تررم  لوقی : رمع  ناک  و  هیما ، نب  دیعـس  نب  صاعلا  هیواعم  یبا  ینب  نم  ردـب  موی  ع )  ) لـتق دـق  و  اـمامعا ،
دمـص و  باطخلا ، نبا  ای  یلا  لاقف  .هنع  تغز  هتبه و  کلذ  تیار  املف  غزولاک  دبزا  دـق  هاقدـش  اذا  و  هنرقب ، روثلا  ثحبی  امک  لاتقلل 

لـصفلا  ) ناک و  هیما ، نب  ورمع  یبا  نب  طیعم  یبا  نب  هبقع  هیبا ، ینب  نم  ع )  ) لتق .هلتق و  یتح  یناکم  تمر  اـم  هللا  وف  هلواـنتف  یلع  هل 
نم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لزن  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .اربص  هلتقف  ردـب  ءارـسا  نم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا -

ادـمحم نال  معن  لاق : شیرق ؟ نیب  نم  هبقع : لاق  .نالوتقم  تنا  انا و  هبقعل : رـضنلا  لاقف  .رـضنلا  یلا  و  هیلا ، رظن  لایما  هتـس  یلع  ردـب 
یبنلا لاق  لاق - نا  یلا  هبقع - رـضنلاب و  یلع  ع )  ) نینموملا ریمال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  لتقلا ، اـهیف  تیار  هرظن  اـنیلا  رظن 
مامعا مه  نیذلا  هیما  ینب  نم  دحا  دـعب  ع )  ) لتق .هقنع و  برـضف  همدـقف  .هقنع  برـضا  و  هبقع ، یلعای  مدـق  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

، لیتق وه  دـحا و  موی  هزمح  فنا  عدـج  يذـلا  وه  و  هحوتف :)  ) یف يرذالبلا  لاق  .هیما  نب  صاعلا  یبا  نبا  هریغملا  نب  هیواعم  هیواـعم ،
یلع یـضمف  دـحا  موی  هریغملا  نب  هیواعم  مزهنا  لاق : .هلتق  ع )  ) ایلع نا  لاقی : .ثالثب  شیرق  فارـصنآ  دـعب  لتقف  دـحا ، برقب  ذـخاف 

هللا یلص   ) یبنلا هنبا  هتجوز  موثلک  ما  تلاقف  .هباب  برضف  نامثع  لزنم  یتاف  .هنیدملا  لخد  حبصا  املف  .هنیدملا  نم  ابیرق  تابف  .ههجو 
تکلها و  ینتکلها ، هل : لاق  ءاج  املف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دنع  وه  هیلا و  تلسراف  .هیلا  یثعبا  لاقف : .انهاه  سیل  هلآ :) هیلع و 

.اناما هل  ذخایل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  جرخ  مث  اهنم  هیحان  یف  هریـص  و  هراد ، نامثع  هلخداف  .ینریجتل  کتئج  لاق : کسفن ،
نامثع لزنم  ودعیل  ناک  ام  مهضعب : لاقف  .هوبلطاف  اهب  حبـصا  دق  و  هنیدملا ، یف  هیواعم  نا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـسف 

یلا هب  اوقلطناف  مهل ، هراـمح  تحت  نم  هوجرختـساف  هیف ، هوریـص  يذـلا  عضوملا  یلا  موثلک  ما  تراـشاف  هلزنم ، اولخدـف  هیف : هوبلطاـف 
هلجا هل و  هبهوف  هل ، هبهف  نامالا  هل  بلطال  الا  تلج  ام  قحلاـب  کـثعب  يذـلا  و  هآر ، نیح  ناـمثع  لاـقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

، لحترا لاق : مث  اریعب ، هل  يرتشا  هزهجف و  نامثع  جرخ  و  هنلتقیل ، اهلوح  ام  هنیدملا و  ضرا  یف  یشمی  اهدعب  دجو  نثل  مسقا  و  اثالث ،
همامالا يا  نماثلا - لـصفلا   ) راـبخا فرعیل  ثلاـثلا  مویلا  یلا  هیواـعم  ماـقا  و  دـسالا ، ءارمح  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا راـس  و 

حبصا هیواعم  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  عبارلا  مویلا  یف  ناک  املف  شیرق ، اهب  یتای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هصاخلا )
حـص ول  .خلا و  رامع - هثراح و  نب  دیز  هبلط  یف  اعرـسا  ناذللا  ناک  .هوکرداف و  قیرطلا  اطخا  دق  هوباصاف و  هوبلظاف ، .ذـفنی  مل  ابیرق 

دی یلع  ول  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلتق  نم  نا  ثیح  هلتق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اضیا  قدـصل  هل  رامع  دـیز و  لتق  یف  رخالا  هربخ 
ینب یقاب  هیواعم و  داقتعا  ناک  کلذک  و  هدحاو ، سفن  هلزنمب  امهنوکل  اضیا  مالسلا ) هیلع   ) وه هلتق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ریغ 

مع فنا  عدج  لجرلا ، اذه  نع  هعافد  تفرع  دقف  ریخالا ، امیس  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  لحارمب  اوناکف  هثالثلا  اما  و  هیما ،
سـسجتی نامثعب - اراهظتـسا  یقب - هرکلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  نامالا  هل  نامثع  ذـخا  دـعب  مث  هلتق ، دـعب  هب  لثم  یبنلا و 

یلـص  ) یبنلا ردـه  نمم  ناک  و  هریغملا - يوآ  نامثع  نا  هیفاک :) زئانج  رداون   ) یف ینیلکلا  يور  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع 
هللا یلـص   ) یبنلا یلع  متکال  تنک  ام  تلاقف : .هناکمب  كابا  يربخت  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنبال  لاقف  همد - هلآ ) هیلع و  هللا 
ایلع هیلا  ثعبف  .هناکمب  یحولا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتاف  هفیطقب  هفحل  و  هل ، بجـشم  نیب  ناـمثع  هلعجف  هودـع ، هلآ ) هیلع و 
یلا عجرف  .هب  رفظی  ملف  .هیف  لاجف  .تیبلا  یتاف  .هلتقاف  هریغملاب  ترفظ  ناف  .کمع  هنبا  تیب  تئا  کفیـس و  یلع  لمتـشا  لاق : و  (ع ،)

.هرا مل  لاقف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا هب  یتاف  هریغملا  دیب  ذخاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جورخ  دعب  نامثع  لخد  و  بجـشملا ، یف  هنا  یحولا  یناتا  لاقف :
هللادـبعوبا لاق  .هتنمآ  قحلاب  کثعب  يذـلا  و  هریغملا ، اذـه  نامثع : لاقف  .امیرک  اییح  ناک  و  هیلا ، تفتلی  مل  بکا و  هآر  اـملف  هلآ .) و 

هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا عفر  هعبارلا  یف  ناک  املف  .هراسی  نع  هنیمی و  نع  هیتای  ناک  هنمآ و  ام  قحلاب  هثعب  يذلا  بذک و  مالـسلا ) هیلع  )
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لاق ربدا  املف  .هتلتق  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هثلاث دـعب  هیلع  تردـق  ناف  .اثالث  کـل  تلعج  دـق  لاـقف : .هیلا  هسار  هلآ ) و 
نعلا و  هیقسی ، نم  نعلا  و  همعطی ، نم  نعلا  و  هلمحی ، نم  نعلا  و  هیووی ، نم  نعلا  و  هریغملا ، نعلا  مهللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
هلمح و  هاقـسو ، همعطا  هاواف و  .نامثع  هب  قلطناف  هنیمیب - نهدعی  وه  و  ءاعو - وا  ءاشروا  ءاذح  واءاقـس  هیطعی  نم  نعلا  و  هزهجی ، نم 
تایبا نم  جرخی  ملف  .هقوسی  عبارلا  مویلا  یف  هجرخا  مث  .هب  هلعفی  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب  نعل  ام  عیمج  لعف  یتح  هزلج  و 

.اهب لظتساف  هرمـس  یتاف  هزاهج ، هلقثا  و  هیتبکر ، هیدیب و  ناعتـساف  هامدق  تیمد  و  هءاذح ، بقن  و  هتلحار ، هب  هللا  بطعا  یتح  هنیدملا 
تاف .مهل  ثلاث  رامع و  تنا و  قلطنا  و  کفیـس ، ذخ  لاقف : ع )  ) ایلع اعدف  .کلذـب  هربخاف  یحولا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتاف 

ضف .هلتقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاتاف  اذک ، اذک و  هرمس  تحت  هریغملا 

هعم اناک  ادـیز  ارامع و  نا  رهظی  هنم  .ربخلا و  .هناکمب  كابا  تربخا  تنا  اـهل ، لاـق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تنب  ناـمثع  بر 
هاور امیرح ) اوعنمی  مل  امیظع و  اوعفدـی  مل   ) .هلتق باهذـلاب و  امهلالقتـسا  نم  هیاورلا  کلت  یف  يرذالبلا  لاق  امک  ال  مالـسلا ) هیلع  )

سوور مهـسوورل  لتاقلا  و  مهدـحل ، لاـفلا  و  مهبرحب ، یلاـصلا  نطاوملا  کـلت  یف  مهبحاـص  اـنا  و   ) هدـعب داز  و  لـئاسرلا ) هرهمج  )
(: محازم نب  رصن  نیفـص   ) یف و  رانلا .) هطحم  هلحم و  افلـس  عبتا  فلخ  فلخلا  سئبف  .مهفلـسب  مهفلخ  هللا  ءاش  نا  عبتملا  و  هلالـضلا ،

.تاحلطلا هحلط  نبا  و  رماع ، نب  هللادبع  و  مکحلا ، نب  ناورم  و  هبقع ، نب  دیلولا  نایفـس و  یبا  نب  هبتع  هیواعم  دـنع  عمتجا  هنا  اورکذ 
تنا اما  و  ردب ، موی  یتمومع  مد  یف  كرتشا  و  يدـج ، لتقف  انا  اما  .جاحم  روتوم  الا  انم  سیل  بجعل ، یلع  رما  انرما و  نا  هبتع : لاقف 

نهتلفا و  لوالا : لاق  امکف  ناورم  ای  تنا  اما  و  کتوخا ، متیا  و  لمجلا ، موی  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) كابا لتقف  دیلو  ای 
.حامرلاب رجـشی  نا  دیرا  لاق : دیرت ؟ ریغ  يا  ناورم : لاق  ریغلا ؟ نیاف  رارقالا  اذه  هیواعم : لاق  باطولارفـص  هنکردا  ول  اضیرج و  ءابلع 

یبا یلع  دشی  بولطمکرتاول  مکیفاما  برح  نب  هیواعم  انل  لوقی  کلذ : یف  دیلولا  لاقف  .کیلع  انلقث  دـقل  لزاهل و  کنا  هللا  و  لاقف :
انطـس کناک و  دـنه ؟ نبا  ای  بعلتا  هل : تلقف  بوثیدرطم  موقلا  عقن  هنم و  تابللا  عمجم  کتهیف  بوعکلا  هنجهتالرمـساب  یلع  نسح 
اماذا انم  هلیح  فعضاب  بیهم  دسا  هب  هل  حیتا  داو  نظبب  بدی  عبـضام  بیبطاهل و  سیلف  تشهن  اذا  داو  نطب  هیحب  انرماتا  بیرغ  لجر 

ناک بیج  اهنم و  هبلقل  اجن و  هاتیصخ  هتق  ورمع و  يوس  بیرقلا  لجالا  هسمفن  اطخاف  قال  ءاجیهلا  یف  هاقلل  اعد  بیجع  انماذ  هانیقل و 
هعمساف و یلع  ءاجیهلا  یف  هاداندقل  بویعلا  هقحلمب  ینظام  برح و  نب  هیواعم  یبارمعل  بولق  مهل  سیل  عقنلا  لالخ  هونیاعامل  موقلا 

ینرکذی ورمع : لاق  و  هتوص ، عمـسی  ثیح  فقیل  وا  ایلع  قلیلف  اقداص  دیلولا  ناک  نا  لاق : و  صاعلا ، نب  ورمع  بضغف  بیجیال  نکل 
هیواعم هنم  نیاف  ءاقللا  یف  اماف  دیدشلا  بلقلا  هفوخ  نم  رطی  شیرق  هدـهاشم  رکذـی  یتم  دـیعولا  هالمی  ءرملا  نطب  یلع و  اعد  دـیلولا 

هتیق ول ال  و  لاق : نا  یلا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) دوسالا هتباه  راز  اـم  اذا  ثیل  ءاـقل  دـیلولا  ینریع  دـیلولا و  برح و  نب 
انهاهالخام  ) سیل اولاق : الخام ) (. ) اوعرـصف  ) هلوقب قلعتم  عقوب ) : ) اولاق فویـس ) عقوب   ) دودخلا کیف  تمطل  کیلع و  بویج  تقش 

: لب ءانثتسالل 

مل و   ) .هبلجلا توـصلا و  نم  اـهیف  اـمل  یغ  و  برحلل : لـیق  يرهوـجلا : لاـق  برحلا  يا : یغوـلا ) اـهنم   ) ـالخ نم  ـالخ ، یفنلل و  اـم ،
لصفلا هحفص 402 ، دـلجم 9 ،  )) هلوهـسلا يا : نوهلا ، نم  ینیوهلا ) (. ) اهـسامت مل  و  : ) يور و  مثیم : نبا  لاق  هاـشامملا  نم  اهـشامت )

یلا موقلا  مکاح  مث  سانلا ، هیف  لخد  ام  یف  لخداف  نامثع  هلتق  یف  ترثکا  دـق  و  رمع )) نامثعب و  قلعتی  اـم  یف  نورـشعلا - عساـتلا و 
نال هیواعم  یلا  نامثع  هلتق  ملـسی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هحیحـص  هجح  یه  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  هللا  باـتک  یلع  مهاـیا  کـلمحا و 

: تلق رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 403 ، دـلجم 9 ،  … )) هیلا مکاحتی  مث  عاطی ، نا  بجی  مامالا 
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وه فیک و  و  نامثع ، هلتق  کیلا  ملـسا  یتعاط  یف  تلخد  اذا  لقی  مل  و  هللا ) باتک  یلع  مهایا  کلمحا و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق اـمنا 
اوناک نیذـلا  هیما  اونبف  هتعاـط  یف  لخدـی  مل  نا  هیواـعم  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هصاوخ اوناـک  مهاـجلم و  مهاواـم و  ناـک  مالـسلا ) هیلع  )

رفعجوبا لاقف  هیلتاق ؟ نع  صاصقلا  طوقـس  مدلا و  رودـهم  نامثع  نوکب  ع )  ) حرـصف کلذ ، هنم  اوبلط  و  هتعاطل ، اورـضح  هنیدـملاب 
سانلا انیبف  .مهیف  همسقی  لامل  اودهشی  ناب  مهملعا  و  هیوسلاب ، مهنیب  مسقی  هناب  هتفالخ  لوا  یف  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یفاکـسالا :

هحلط ریبزلا و  علط  ذا  حبصلا  دعب  دجسملا  یف 

اومـضناف شیرق  نم  موق  ءاج  مث  اـمهیلا ، اوسلجف  ریبزلا  نب  هللادـبع  دیعـس و  ناورم و  علط  مث  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نع  هیحاـن  اـسلجف 
موی یبا  تلتقف  انا  اما  اعیمج ، انترت  دق و  کنا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ءاجف  هبقع  نب  دـیلولا  ماق  مث  هعاس ، ایجناوثدـحتف  مهیلا ،

تفخـسف ناورم  اما  .شیرق و  روث  ناک  برحلا و  یف  ردب  موی  هابا  تلتقف  دیعـس  اما  .سمالاب و  رادلا  موی  یخا  تلذـخ  و  اربص ، ردـب 
نم هانبـصا  ام  انع  عضت  نا  یلع  مویلا  کعیابن  نحن  و  فانم ، دبع  ینب  نم  كوارظن  کتوخا و  نحن  و  هیلا ، همـض  ذا  نامثع  دنع  هابا 

مکایا يرت  نم و  مترکذ  ام  اما  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .ماشلاب  انقحتلاف  انتکرت  كاـنفخ  نا  اـنا  و  هتلتق ، لـتقت  نا  و  ناـمثع ، ماـیا  لاـملا 
ینمزل ولف  نامثع  هلتق  یلتق  اما  .مکریغ و  نع  ـال  مکنع و  هللا  قح  عضا  نا  یل  سیلف  متبـصا  اـم  مکنع  یعـضو  اـما  .مکرت و  قحلاـف و 
لصفلا هحفص 404 ، دلجم 9 ، (. )) يریغ اوسمتلا  ینوعد و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دـنع  هسفن  هلقن  دـق  و  سما …  مهتلتقل  مویلا  مهلتق 

یف نبللا  نم  یبصلا  همدخ  اهناف  دیرت  یتلا  کلت  اما  و   ) .یبوقعیلا هنم  ابیرق  يور  و  رمع )) نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورـشعلا - عساتلا و 
ریرج عم  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک ءزج  يرونیدلا ،) رابخا  هییتق و  نبا  ءافلخ  رـصن و  نیفـص   ) مالکلا اذـه  يور  لاصفلا ) لوا 
لها هملک  هل  عمجیل  کلذـب  هیلع  صاعلا  نب  ورمع  هراشاب  يدـنکلا  طمـسلا  نب  لیبحرـش  یلا  هیواعم  بتک  امل  .یف و  را  امک  یلجبلا 

ناک و  ینامیلا - ضایع  ثعب  هیواعم  یلا  ریـسملا  یلع  لیبحرـش  مزع  و  نامثع - لتق  اـیلع  نا  هل : اولوقیف  هتاـقث  هل  نطوی  ناـب  ماـشلا -
اهب ام  کماش  ماشلا  نا  حرـشای  رمالا و  نم  دـیرت  ام  یلع  دوب  عئاب  کنا  طمـسلا  نبای  حرـش  ای  تایبالا : هذـهب  لیبحرـش  یلا  اکـسان -
هیلع  ) همالک بسانی  امم  اذـه و  رکبلا  هیغار  لثم  انیلع  نوکت  هعدـخ  کل  بصان  برح  نبا  ناف  رهف  نم  للـضملا  لوق  عدـف  كاوس 

یجی ء هنا  دارملا  بلح و  نم  اسع  بطخی  امنا  بذـک و  دـق  بطاخ و  ینا  لوقی  بثکلا  باـطخ  نینیعلاـب  حرب  زجارلا : لوق  مالـسلا )
عم دـیدحلا ) یبا  نبا   ) نم هل  اذـخا  هیرـصملا )  ) یف هلهال ) مالـسلا  و   ) .انبل حدـقلا  لم ء  بثکلا : و  همعطلا ، هدوصقم  و  هبطخلا ، مساب 

عساتلا و لصفلا  هحفص 405 ، دـلجم 9 ،  )) تادرفتم نم  هلهال )  ) هملک نا  الا  نیـسوق  نیب  لکلا  لعج  ثیح  لاصفلا ،) لوا  یف  : ) هلوق
( هیطخلاک (، ) مثیم نبا   ) یف تسیل  و  دیدحلا ) یبا  نبا  (( ) رمع نامثعب و  قلعتی  ام  یف  نورشعلا -

هینغم

: لاحتنالا .بذکلا و  نیملا : .هعرسب و  لاخدالا  ماحقالا : و  کلاسملا : جرادملا : .روهظلا و  حوضولا و  نع  هیانک  رصابلا : حمللا  هغللا :
هسبللا و سبللا و  .عنم و  نزتخا : .بالتـسا و  باهتنا و  زازتبالا : .لعف و  وا  لوق  نم  كریغل  وه  ام  وا  هفـص  نم  کـیف  سیل  اـم  ءاـعدا 
: ریطاسا .بایثلا و  نم  عون  بیبالجلا : .تلسرا و  تفذغا : .طالتخالا و  لاکشالا و  ضومغلا و  ماهیالا و  وه  و  دحاو ، ینعمب  سابتلالا 

نم قونالا : .هدیعبلا و  هحزانلا : .عیفرلا و  یماسلا  ناکملا  هبقرملا : .ملظملا و  ناکملا  سامیدلا : .هنیللا و  ضرالا  ساهدلا : .تافارخ و 
هلجا نم  لوـعفم  ارارف  و  نا ، لـعاف  عـفتنت  نا  نم  ردـصملا  بارعـالا : .تقلغا  تجترا : .ضهنی و  دـهنی : .مـجن و  قوـیعلا : .روـیطلا و 
ضام لعف  املاط  و  لدب ، لالـضلا  و  اربخ ، فوذحمب  قلعتم  دـعب  و  ءادـتبالاب ، عفرلا  اهلحم  و  یـش ء ، يا  ینعمب  انه  اذامف  كزازتبال ،
هثلاثلا هلاسرلا  هذه  بولطم : راوحلا  .فرصلا  مدل  هحتفلاب  رورجم  امهالک  و  نینافا ، یلع  فطع  ریطاسا  و  لمعلا ، نع  هدئازلا  ام  هتفک 
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و تالکشملا ، لحل  هلیسو  جالعک و  نکل  و  هرورض ، لب  بولطم ، راوحلا  شاقنلا و  ..ناتلاسر و  یتات  و  هیواعم ، یلا  مامالا  نم  هرشع 
نع دیعب  هیواعم  مامالا و  نیب  راد  يذلا  راوحلا  و  اهنم ، ریطخلا  هصاخب 

یقلیل الا  هباجا  ام  و  هنم ، کلذ  فرعی  مامالا  و  هرطیـسلا ، مکحلا و  یف  ءاقبلا  فرحی  غواری و  مواسی و  ناک  هیواعم  نال  هیاـغلا ، هذـه 
همهم ددـحی  هسفن  تقولا  یف  و  هیادـهلا ، قحلا و  بلاطل  لیبسلا  رینی  و  هرداغلا ، هدـصاقم  و  هبذاکلا ، هتاراعـش  حـضفی  و  هجحلا ، هیلع 

ملعب و تحرش  و  دحاو ، باتک  یف  تعمج  ول  ینمتا  و  هیمهالا ، هغلاب  هلاسرلا  کلت  تناک  انه  نم  ..هیعرلا و  نع  هتیلووسم  مکاحلا و 
حـضوک هارت  هسحت و  تنا  و  هدـناعت ، قحلا و  دـحجت  اذامل  رـصابلا .) حـمللاب  عفتنت  نا  کل  نآ  دـقف   ) .تاعزن بئاوش و  الب  فاـصنا 

ءاج دقف  .مواسی  رباکی و  هنکل  و  مامالل ، قح  هفالخلا  نا  ملعی  ناک  هیواعم  نا  خیراتلا  انثدحی  و  ئایرلا ؟ عادخلا و  یتم  یلا  و  راهنلا ؟
.هل و هیابج  رـصم  ماشلا و  نوکت  نا  هطیرـش  هعیابی ، نا  مامالا  یلا  بتک  هیواعم  نا  هعبط 1957  هسایـسلا ص 95  همامالا و  باتک  یف 
رکب و یباک  تنکل  نامثع  مد  نم  يرب ء  تنا  و  كوعیاب ، نیذـلا  موقلا  کـعیاب  ول  لوقی : ماـمالا  یلا  بتک  هیواـعم  نا  ص 101  یف 

یتلا هلاسرلا 6  یف  مامالا  هل  لاق  امک  ینجتی ، هنکل  و  کلذ ، ملعی  هیواعم  یتح  نامثع  مد  نم  يرب ء  ایلع  نا  نوملعی  سانلا  لـک  .رمع 
رصانت قحلا و  براحت  و  عداخت ، يرامت و  کنا  خلا ..) کفالسا  جرادم  تکلس  دقف   ) .کل ادب  ام  نجتف  هلوقب : اهمتخ 

نم غلبا  .عفرا و  کنم و  یلعا  وه  ام  یلا  حمطت  کنع ) الع  دـق  ام  کلاحتناب  و   ) كدادـجا کئابآ و  هنـس  هذـهف  عدـب  ..لطابلا و ال 
و  ) ردقلا كرخا  ثیح  رخاتت  و  کعرذ ، روصق  فرعت  و  کعلظ ، یلع  ناسنالا  اهیا  عبرت  الا  هلاسرلا 27 : یف  هیواعمل  مامالا  لوق  اذه 

وه و  ماشلا ، لها  نم  هسفنل  هفالخلاب  هعیبلا  ذخا  یلع  همادقا  هیواعم و  هارج  یلا  اذهب  مامالا  ریـشی  خـلا ..) کنود  نزتخا  امل  كزارتبا 
ذخا نا  هیواعم  ملعی  اضیا  ..نیهرکم و  نیعئاط ال  اـیلع  اوعیاـب  نیملـسملا  روهمج  هباحـصلا و  نـال  ماـمالل  قح  اـهنا  نیقیلا  یلع  ملعی 

ام هیواعم  دـنع  کلذ  نم  رثکا  یف  ساب  ..مهئامد و ال  کفـس  مهتاتـش و  نیملـسملا و  قفتل  لـیبسلا  یه  ماـشلا  لـها  نم  هسفنل  هعیبلا 
نم هیواعمل  مزلا  وه  يذـلا  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاق  کمد ) کمحل و  نم  کل  مزلا  وه  امل  ادوحج  و   ) .هطـساولا رربت  هیاغلا  تماد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  نیح  يا  ریدغلا - موی  ارضاح  هیواعم  ناک  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .نینموملا و  ریمال  هعبلا  همد  همحل و 
نم نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  یلعل : یبـنلا  لاـق  نیح  كوبت  موـی  ارـضاح  ناـک  اـضیا  و  هـالوم - یلعف  هـالوم  تنک  نم  یلع : قـح  یف 

هتعمـس نا  یـشب و  اذـه  سیل  ..هاداع و  نم  داع  مهللا  یملـس ، کملـس  یبرح و  کبرح  یلعل : لاق  یبنلا  نا  ملعی  هیواعم  ..یـسوم و 
نیعلا هتار  نذالا و 

ابذک مامالاب  نامثع  مد  قاصلا  انه  ههبشلاب  دارملا  اهتسبل .) یلع  اهلامتشا  ههبـشلا و  رذحاف   ) .هلها قحلا و  نع  هنع و  اهئات  بقلا  ماد  ام 
ههبشلا هذه  ینبت  هیواعم  نا  اهانعمف  اهتسبل  یلع  اما  هندید ، هنید و  اهلعج  هبذاکلا و  ههبشلا  هذه  ینبت  هیواعم  نا  اهلامتـشاب  .ءارتفا و  و 

مالعالاب هوبراح  ام  لوا  هوبراح  هللا و  لوسرل  اودصت  نیذلا  نیکرشملا  هفالسا  جرادم  هیواعم  کلسی  اذکه  ..اهتافآ و  اهتالع و  یلع 
، مامالا دض  هلیلاضا  هیبذاکا و  هیواعم  خفن  ..هبرحل و  شویجلا  اوابع  مث  ..کلم  بلاط  ..نونجم و  اولاق : و  هبذاکلا ، هیاعدـلا  عداخلا و 

ریغب ترهظ  و  ءایرلا ، قافنلا و  بوث  تسبل  اهبیبالج ) تفدغا  املاظ  هنتفلا  ناف   ) .مالـسالا نیملـسملا و  برحل  ماشلا  شویج  دشح  مث 
و مهئامد ، کفس  نیملسملا و  تاتش  نم  هیلا  فدهی  ام  هیواعم  هب  رتس  نامثع  صیمق  وه  هنتفلا  هذه  یف  بابلجلا  و  اهتقیقح ، اهعقاو و 

یلا نولـصی  قرطلا ال  عاطق  صوصللا و  نا  ملعی  انلک  ..هرطیـسلا و  مکحلا و  یلا  کـلذ  لـالخ  نم  للـستیل  مهبازحا  مهئارآ و  ددـعت 
اباجح ءایرلا  نم  ذـختت  هنتفلا  نا  امک  اهتملظ ) راصبالا  تشغا  و   ) داسفلا داس  و  یـضوفلا ، تمع  و  قاقـشنالا ، مقافت  اذا  الا  بصانملا 

فرخزلا و نم  نینافا ) وذ  کنم  باتک  یناتا  دـقو   ) .عئاقولا قئاقحلا و  هیور  نع  اـهبجحی  دوسا  اراـظنم  نویعلا  یلع  عضت  اـضیا  یهف 
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رش و هلک  کباتک  نا  ینعملا  و  لوقلا ، نینافا  یلا  دوعی  اهاوق  یف  ءاهلا  خلا ..) ملسلا  نع  اهاوق  تفعض   ) لیلاضالا رورغلا و  و  قیوزتلا ،
حمطت فیک  و  ناطلـسلا ، مکحلل و  عداخملا  لهاجلا  حلـصی  له  و  سانلا .! یلع  هیـالولا  دـیرت  اذـه  عم  و  هسرطغ ، قمح و  و  لـهج ،

یف يا  سامیدـلا ) یف  طـباخلا  و   ) هاوـق تراـخ  هـالجر و  تراـغ  اـهاطو  نـم  ضرا  یف  يا  ساهدـلا ) یف  ضئاـخلاک   ) تـنا و  هـیلا ،
دهعلا هیالوب  هیلع  صنی  نا  مامالا  نم  هیواعم  بلط  خـلا ..) مارملا  هدـیعب  هبقرم  یلا  تیقرت  و   ) .ملظم يا  سماد  لیل  لاـقی : تاـملظلا ،

و ءامـسلا ، یف  مجنلا  ناکمب  کنم  وه  دیرت  يذلا  ناف  كانه ، تسل  هل : لاق  مامالا و  هخبوف  دیزی ، هدلو  یلع  وه  صن  امک  هدعب ، نم 
ادقع و مهنم  دـحا  یلع  کل  يرجا  وا   ) الح وا  اماربا  يا  ادرو ) وا  اردـص   ) نیملـسملل یلت  نا  رقحا  رغـصا و  کنا  ..ءاضفلا  یف  ریطلا 
عیبلا و دقعب  انع  دقعلا  رـسف  نیحراشلا  ضعب  نا  بیرغلا  ..ناک و  نم  انئاک  نیملـسملا  نم  دحا  یلع و  الیبس  کل  عدا  ادبا ال  ادـهع .)

لیبسلا اعم  دقعلا  دهعلاب و  دارملا  نا  انتدهع - انمهف و  یلع  باوصلا - و  همذـلا ..! نیمیلا و  هعیبلاب و  دـهعلا  رـسف  و  هراجالا ، جاوزلا و 
عجرا خلا ..) کسفن  كرادتف  نالا  نمف   ) .ءاسنلا  141 الیبس - نینموملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی  نل  و  هلوقب : هناحبـس  هللا  هانع  يذلا 

وه ارما  تعنم  و   ) لمجلا باحـصا  جراوخلا و  باـصا  اـم  مهنم  کـباصا  و  نوملـسملا ، کـبراح  ـالا  هللا و  یلا  بت  و  كدـشر ، یلا 
عفنی ثیح ال  تمدن  لطابلا  یلع  تممص  تدناع و  نا  فلس و  امع  وفعی  کنم و  هللا  لبقی  قحلا  یلا  تعجر  نا  لوبقم ) مویلا  کنم 

.مدنلا

هدبع

نیملا رومالا …  هدهاشم  نم  هحوضوب  عفتنت  نا  کلف  قحلا  رهظ  يا  احضاو  ارما  يا  ارصاب  احمل  کنیرال  لاقی  رومالا : نایع  نم  … 
الع دـق  ام  کلاحتناب  و  دـیکاتلل …  بیذاکالا  فطع  بذـکلا و  يا  نیملا  رورغ  هماعلا  ناهذا  یف  کلاخدا  کماحفا  بیذاـکالا : و 

کلذ کیلا و  لوصولا  نود  عنم  يا  نزتخا  ارما  کبلـس  يا  كزازتبا  کماقم و  نم  عفرا  وه  ام  کسفنل  كواعدا  کلاحتنا  کـنع :
وه يذـلا  کمد : کمحل و  نم  هیواعم …  قوقح  نم  مامالا ال  قوقح  نم  امهناف  ماشلا  هیـالوب  دادبتـسالا  ناـمثع و  مدـب  بلطلا  رما 

برـضک سبلی  رمالا  هیلع  سبل  ردصم  حتفلاب  سبللا  سبللا : الا  نایبلا  دعب  نینموملاریمال …  هفالخلاب  هعیبلا  همد  همحل و  نم  هل  مزلا 
هترتسف اههجو  یلع  هتلسرا  اهعانق  هارملا  تفدغا  اهبیبالج : تفدعا  املاط  مضلاب …  سبللاک  لاکشالا  مضلاب  هسبللا  هطلخ و  برـضی 

تلدـسا املاط  يا  هتحت  ام  یطغی  یلعالا  بوثلا  وه  بابلج و  عمج  بیبالجلا  مالظلا و  نم  هتیطغا  يا  هلودـس  یخرا  لیللا  فدـغا  و 
: لوقلا نم  نیناـفا  وذ  هیقیقحلا …  تاـیئرملا  یلا  ذوـفنلا  اـهتعنم  اهتفعـضا و  راـصبالا  تشعا  هقیقحلا و  تفخاـف  لـطابلا  هیطغا  هنتفلا 

هکوحی هکاح  اشنم و  اـهل  فرعی  ـال  هفارخلا  ینعمب  هروطـسا  عمج  ریطاـسالا  برحلا و  دـض  ملـسلا  هقئارط و  هبورـض و  لوقلا  نیناـفا 
بارت و ال یه  هوخر ال  ضرا  باحـسک  ساهدـلا  ساهدـلا : یف  ضئاخلاک  لقعلا …  رـسکلاب  ملحلا  هفیلات و  مالکلا  جـسن  هجـسن و 
: مارملا هدیعب  هبقرم  یلا  دتهی …  مل  هریس  یف  طبخ  ملظملا و  ناکملا  نوکـسف  حتفب  سامیدلا  ریـسلا و  اهیف  رـسعی  امهنم  نکل  لمر و 
هدیعب و يا  هحزان  اهبلطم و  کنع  دـیعب  هلزنم  یلا  کسفن  تعفر  يا  فارـشالا  ولعلا و  وه  باقترالا و  ناکم  نوکـسف  حـتفب  هبقرملا 

راقنملا رفصا  سارلا  علصا  ریط  روبـصک  قونالا  قونالا : اهنود  رـصقت  کلاسملا …  هیفخ  يا  هب  يدتهیل  بصنی  ام  ملع  عمج  مالعالا 
بحاص اهدـع  لاصخ  رئاـطلا  اذـهل  هبعـصلا و  لـلقلا  یف  اـهراکوا  نـال  هب  رفظت  داـکت  ـالف  هزرحت  اـهنال  قونـالا  ضیب  نم  زعا  لاـقی 

درولا درو : وا  اردـص  اهمدـقتی …  ایرثلا ال  ولتی  نمیالا  هرجملا  فرط  یف  یـضم ء  رمحا  مجن  ددـشم  مضف  حـتفب  قویعلا  سوماقلا و 
دهنی هحار …  یلا  نوکر  هعفنم و ال  بلج  یف  مهالوتی  يا ال  برشلا  دعب  عوجرلا  کیرحتلاب  ردصلا  ءاملا و  یلع  فارشالا  رـسکلاب 
رمالا کلذ  مالـسلاو : لوبقم  مویلا  هقلغا …  يا  هجترک  بابلا  جترا  تقلغا  تجترا  کیرحل و  هللا  دابع  ضهنی  دـهنی  هللا : دابع  کیلا 

هعاطلا راهظاب  همد  نقح  وه 
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يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

وا هب  ار  ماش  تموکح  دوب  هدومن  تساوخرد  نآ  رد  هک  يا  همان  خساپ  رد   ) هیواعم هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
يارب ار  شندوبن  هتسیاش  راتفگ و  یتسردان  مالسلا  هیلع  ماما  دبلطن ، روضح  هب  و  دهد ، رارق  دوخ  نیـشناج  دهع و  یلو  وا  درازگاو و 
تقد هب  اـب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  ار  وـت  مرکا ، ربـمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  دـیامرف :) یم  دزـشوگ  هدرک  تساوـخرد  هچنآ 

تناینیشیپ یهارمگ )  ) ياههار هب  سپ  ینک ) رواب  نیقی و  ارم  تفالخ  يراوتـسا  یتسرد و   ) يرب دوس  راکـشآ  ياهراک  زا  نتـسیرگن 
یب و  يدومن ، اعدا  ندش ) دهع  یلو  ماش و  تموکح   ) اهیتسردان هکنیا  ببس  هب  يدیزگ ) يرود  تسار  هار  زا  و   ) یتفر تناشیوخ ) )

تفالخ و  ) تسا رترب  وت  هبترم  زا  هچنآ  و  یتفرگن ) رظن  رد  ار  زیختسر  باذع  و   ) یتخادنا اهغورد  یهارمگ ) يداو   ) رد ار  دوخ  اورپ 
ندومن يرود  تهج  زا  يدوبر  دنا  هدرپس  وت  دزن  هک  ار  لاملا ) تیب   ) هچنآ و  یتسب ، دوخ  هب  غورد  اعدا و  هب  ناناملسم ) رب  تموکح 

نوچ  ) تسا رتمزال  وت  يارب  تنوخ  تشوگ و  زا  هک  ارم ) تفالخ   ) ار يزیچ  نتفرن  اب  ریزو  راـکنا  و  لوسر ) ادـخ و  روتـسد   ) قح زا 
زا درادن ) هار  نآ  رد  لیدـبت  رییغت و  هک  تسا  صخـش  مزالم  ماما  تعاط  بوجو  تسا و  لیدـبت  رییغت و  رد  هشیمه  نوخ  تشوگ و 

یناوت یمن   ( هتشادهاگن ار  نآ  وت  شوگ  هک  نم ( هرابرد  رگید  ياهاج  رایسب  مخ و  ریدغ  رد  لوسر  ترـضح  ياهـشیامرف   ) ار هچنآ 
، راکشآ یهارمگ  رگم  یتسار  قح و  زا  دعب  تسیچ  سپ  متسین ( هاگآ  یئوگب  یناوت  یمن   ( هدش رپ  نآ  اب  وت  هنیس  و  مدینشن ( یئوگب 

تسین يزیچ  قح  ندوب  راکـشآ  رما و  تقیقح  نتـسناد  زا  دعب  ) ؟ لطاب هب  نتخیمآ  يراکهابتـشا و  رگم  قح  نتخاس  ادیوه  زا  دعب  و 
مه اب  ار  لطاب  قح و  نآ  نتخیمآ  ههبـش و  زا  سپ  دهد ( هولج  قح  تروص  هب  ار  نآ  دهاوخب  هک  یتسردان  رگم  دـیوجب  صخـش  هک 

ار اه  هدید  شیکیرات  و  هتـشگ ) هدامآ   ) هتخیوآ ار  دوخ  ياه  هدرپ  تسا  يدـنچ  هدروآ ) شیپ ( تاهبـش  هک   ( يراکهابت اریز  سرتب ،
حلص زا  و ) درادن ، یطبر  رگیدکی  هب   ) تسا و مهرد  راتفگ  نآ  رد  هک  هدیسر  يا  همان  نم  هب  وت  بناج  زا  .تسا و  هدومن  انیبان  رات و 

ار اهنآ  وت  بناج  زا  يرابدرب  یئاناد و  هک  دوب  یئاهنوسفا  ياراد  ناوتاـن و  تسـس و  تنانخـس )  ) نآ ياوق  یلو ) يدز ، مد   ) یتشآ و 
یـسک هب  تسردان  نانخـس  نیا  اب  وت  يا ) هدروآ  مهارف  ار  اهنآ  يدرخ  یب  یکاب و  یب  ینادان و  زا  هکلب   ) تسا هدرواین  درگ  هتفاـبن و 

هدرب ار  دوخ  و  دنیب ) یمن  ار  دوخ  ياپ  شیپ  هک   ) کیرات ياج  رد  هدننک  طبخ  دننام  هتفر و  ورف  رازنش  راومه  نیمز  رد  هک  ینام  یم 
شیاه هناشن  رود و  نآ  هب  ندیـسر  هک  يراد ( نآ  راظتنا  يا و  هدرک  ینیـشناح  يدهع و  یلو  تساوخرد  نم  زا   ) يدنلب ياج  هب  يا 

نآ هب  دریگ ( یم  نایـشآ  تسین  یـسک  سرتسد  رد  هک  دنلب  ياههوک  ياه  هلق  رد  هک  زاورپدـنلب  گنچ  زیت  غرم   ( باقع تسا ، دـنلب 
نآ رب  تسا و  ایرث  وریپ  ناشکهک  تسار  تمس  هب  خرس  نشور و  درخ و  يدنلب  تیاهن  رد  تسیا  هراتـس   ( قویع نآ  اب  و  دسر ، یمن 
هب مرب  یم  هانپ  و  دباین .( یـسرتسد  ادخ  تساوخ  نودب  رـشب  هبترم  ماقم و  نیا  تقیقح  هب  هصالخ   ( دوش یم  ربارب  دریگ ( یمن  یـشیپ 
عیب حاکن و   ( دقع تهج  زا  ناشیا  زا  یکی  رب  وت  هب  ای  ینارمکح ، ناشیاهراک  دقع  لح و  رد  ناناملـسم  يارب  نم  زا  سپ  وت  هک  ادخ 

هب زگره  نم  یتسین و  هتـسیاش  وت  اریز  ! ( مهد یبصنم  ماـقم و  راـهنز ( ناـما و  تعیب و  نوچمه   ( يدـهع اـی  اـهنآ ( دـننام  هراـجا و  و 
هتخاس هدامآ  ار  دوخ  نونکا  سپ  مور ( یمن  هار  زا  وت  ياهنوسفا  هب  مهد و  یمن  ماـجنا  يراـک  لوسر  ادـخ و  روتـسد  قح و  فـالخ 

اهرد دنیآ ( وت  گنج  هب  ام  رگـشل   ( دنزیخرب وت  يوس  هب  ادخ  ناگدـنب  هک  یماگنه  ات  يدرک  یهاتوک  ریـصقت و  رگا  اریز  شیدـنیب ،
يدرک يوریپ  ام  زا  هدومن  تشگزاـب  هبوت و  رگا  زورما   ( ددرگن هتفریذـپ  تسا  هتفریذـپ  وت  زا  زورما  هک  يراـک  دوش و  هتـسب  تیورب 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دور ( یم  تسد  زا  هراچ  يزیرنوخ  گنج و  هب  عورش  زا  سپ  یلو  ینام  یم  هدوسآ 
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ینامز

یلص  ) دمحم هیلع  رتشیب  هچ  ره  دندش و  نیشن  هناخ  مالسا  ندمآ  اب  هدوب و  زاجح  نارادمدرـس  زا  شناکاین  هک  هیواعم  رادیب  نادجو 
تـسد زا  ترـضح  نآ  نامز  رد  هچنآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  دهاوخ  یم  دندروخ ، هبرـض  رتدایز  دـندرک  هزرابم  هلآ ) هیلع و  هللا 

اب دریگ و  یم  راکب  یـصخش  دـصاقم  يارب  هتفرگ و  رظن  تحت  ماش  رد  ار  نیملـسم  لاـملا  تیب  روظنم ، نیا  يارب  دریگزاـب و  دـنداد 
ترضح نآ  دهع  یلو  ناونع  هب  هک  طرش  نیاب  .دشاب  ماش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رادناتـسا  هک  تسا  عناق  نیاب  العف  دراد  هک  يا  هلجع 

یمن تسد  یئوزرآ  نینچ  هب  دـنیب  یم  هیواعم  هک  اجنآ  زا  .دروآرد  دوخ  فرـصت  تحت  ار  تفالخ  يو  زا  سپ  اـت  ددرگ  یفرعم  مه 
راوخنوخ هللااب ) ذاـیعلا   ) يدرف هکلب  دـناد  یمن  هفیلخ  اـهنت  هن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـنک و  یم  یفرعم  تقو  هفیلخ  ار  دوخ  دـبای 

دنچ هب  اه  هتساوخ  نیا  ربارب  رد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دسرب  لتق  هب  دوش و  همکاحم  دیاب  هدیناسر و  لتق  هب  ار  نامثع  هک  دنادیم 
دهاوخن یئاج  هب  مه  وت  هزرابم  دندربن ، يا  هرهب  دندرک و  دربن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم اب  تناردـپ  - 1 دهد : یم  هجوت  بلطم 

تسا هدومرف  نم  هرابرد  هک  یبلاطم  يا  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم باکر  رد  هک  وت  .تفرگ 2 - یهاوخن  يا  هجیتن  دیسر و 
رپ بلاطم  نآ  زا  وت  شوگ  مشچ و  یناد  یم  بوخ  ار  اهنآ  هک 

رکذ هدوب  هدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هیواعم  هک  ار  تیاور  نیدنچ  دیدحلا  یبا  نبا  .يا  هداتفا  یهارمگ  هب  لماک  عالطا  اب  اما  تسا ،
دننامه نم  هب  تبـسن  وت  ناـج ! یلع   ) یـسوم نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  دینـش : ص )  ) ادـخ لوسر  زا  مخریدـغ  زور  رد  دـنک : یم 

حلص رد  دنک و  گنج  وت  اب  هک  یسک  اب  مگنج  رد  نم   ) تملاس نمل  ملس  تبراح و  نمل  برح  انا  .یسوم ) هب  تبسن  یتسه  نوراه 
( مالـسلا هیلع   ) یلع اب  هک  یـسک  رادـب  نمـشد  ایادـخ  : ) هالاو نم  لاو  هاداع و  نم  داع  مهللا  .دـنک ) حلـص  وت  اب  هک  یـسک  اب  متـسه 

گنج وت  اب  گنج  : ) یملس کملس  یبرح و  کبرح  .دومن  یتسود  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  درک و  ینمـشد 
انا ینم و  اذه  .تسوت ) هارمه  قح  یتسه و  قح  هارمه  وت  : ) کعم قحلا  قحلا و  عم  تنا  .تسا ) نم  اب  حلـص  وت  حلـص  تسا و  نم  اب 

لوسر ادـخ و  .تسا  نم  ردارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .متـسه ) مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیا  : ) هنم
: يدعب هنموم  نموم و  لک  یلو  هنا  .دنراد  یم  تسود  ار  وا  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و  دراد ، یم  تسود  ار  ص )  ) ادخ
اب طقف  دراد و  تسود  ار  وا  نموم  طـقف  : ) قفاـنم ـالا  هضغبیـال  نموم و  ـالا  هبحیـال  .تسا ) ناملـسم  نز  درم و  ره  ربهر  نم  زا  سپ  )

ناروکبـش دـننامه  ار  وا  تسایرب  قشع  زاب  دوب  هدینـش  ار  تایاور  نیا  دـننام  تیاور  اهدـص  هک  هیواـعم  .تسا ) نمـشد  وا  اـب  قفاـنم 
تابثا زا  دعب  هک  دنک  لالدتسا  نآرق  هیآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  اج  درک و  مایق  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دیناشک و  فارحناب 

اقبا اب  هتساوخن  هدوبن ، يا  هفرح  رادمتـسایس  يدرف  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا 3 - فارحنا  یهارمگ و  نآ  زا  ندرکن  يوریپ  قـح و 
هیاپ ات  درادهگن  وا  ياه  هتساوخ  رش  زا  ار  یمالـسا  روشک  دشاب و  ناما  رد  وا  رـش  زا  يدهعتیال  هدعو و  هیواعم و  يرادناتـسا  ندرک 
اهنت هن  دنک و  یم  رداص  ار  هیواعم  تسایر  لزع  مکح  هلـصافالب  دسر  یم  تسایرب  یتقو  هکلب  دـیامن  رقتـسم  ار  دوخ  تموکح  ياه 

ینوناـق دـنادرگ و  یم  مورحم  ار  وا  مه  دوجوم  تساـیر  زا  هکلب  دریگ ، یمن  رظن  رد  هیواـعم  يارب  یمهـس  دوخ  گرم  زا  سپ  يارب 
دـسر یمن  نارگمتـس  هب  تسایر  هک  تسا  هدـناوخ  هتفای و  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .دزاس  یم  لطاب  ار  وا  ندوب 
هاگرد زا  متح  روطب  اه  هیواـعم  دوشن  لوبق  يو  زا  سپ  تساـیر  يارب  میهاربا  دـنزرف  یتقو  .دـنکارجا  وم  هب  وم  ار  نآرق  دراد  هفیظو 

ار هیواعم  دهاوخ  یم  تامولعم  نادـجو و  هب  عاجرا  کیتکات  زا  هکنیا  نیع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندورطم 4 - یهلا  تسایر  ادخ و 
مدرم دننکن  تعاطا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  رگا  هک  دوش  یم  روآدای  واب  .دنک  یم  هراشا  مه  دیدهت  هب  همان  نایاپ  رد  دنادرگ  رادیب 

شروش هیواعم  هیلع  مدرم  هنوگچ  نیفـص  گنج  رد  هک  میدید  .ددرگیم و  جراخ  هیواعم  تسد  زا  راهم  دـننک و  یم  شروش  وا  هیلع 
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، نامز ره  رد  هک  تسا  رادـیب  نادـجو  تروص  ره  رد  .دیـسر  شدادـب  صاع  نب  ورمع  ماجنارـس  داتفا و  راک  زا  هیواعم  رکف  ندرک و 
.دارذگ یمن  زیزع  مالسا  قح و  نادجو ، يور  اپ  انید  زور  دنچ  تسایر  يارب  دنک و  یمن  شومارف  ار  ادخ  دنک و  یبایزرا  ار  دوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

نیعلا رظنب  يا  رـصابلا ) حـمللاب  عفتنت  نا   ) تقولا راص  يا  کل .) نآ  دـقف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما  ( ) اضیا  ) هیواعم یلا  يا  هیلا ) )
، قحلا کل  رهظ  دق  يا  احضاو ، ارما  يا  ارصاب ، احمل  کنیرال  لاقی  قئاقحلا ، كاردا  رومالا و  هنیاعم  ههج  نم  يا  رومالا ) نایع  نم  )

جردـم عمج  جرادـم  و  کئابرقا ، كدادـجا و  هیف  راس  يذـلا  قیرطلا  یف  يا  کفالـسا ) جرادـم  تکلـس  دـقف   ) نب عفتنت  نا  کیلعف 
وا کلوخد ، يا  کماحتقا ) و   ) هلطابلا تائاعدالا  تیعدا  ثیح  يا  لـیطابالا ) کـئاعدا   ) ببـس ب )  ) هیف جردـی  هنـال  قیرطلا  ینعمب 

بجوت بیذاکا  یف  سانلا ، تلخدا  وا  کسفن ، تلخدا  ثیح  يا  بیذاکالا ) و   ) .حضافلا بذـکلا  نیملا  نیملا ) رورغ   ) سانلا لخدا 
کبلـس يا  كزازتبا ) و   ) کنم عفرا  وه  يذـلا  ماقملا  يا  کنع ) الع  دـق  ام   ) کسفنل کئاعدا  يا  کلاحتناب ) و   ) عادـخلا رورغلا و 

دحا لک  هلوانتی  سانلا و ال  نع  عنمیل  هنیزخلا  یف  یـشلا ء  لعج  وه  نازتخالا  و  هراـمالا ، یه  کـنم و  عنم  يا  کـنود ) نزتخا  اـمل  )
قادـصم و  کمد ) کمحل و  نم  کل  مزلا  مه  امل   ) اراکنا يا  ادوحج ) و   ) .قحلا نم  رفت  نا  کتدارال  کلذ  يا و  قحلا ) نم  ارارف  )

هعیبب تعمسف  کعمـس ) هاع  دق و  امم   ) هدسج نع  هقارف  هتوم و  دعب  یتح  همزلی  هعیبلا  عباوت  نا  رابتعاب  مزلا ، هنوک  و  مامالا ، هعیب  ام ) )
انلا

یلا راص  قحلا  عبتی  مل  اذا  ناسنالا  ذا  لالـضلا ؟) الا  قحلا  دـعب  اذامف   ) هفرعملا قح  کـلذ  تفرعف  كردـص ) هب  یلم ء  و   ) ماـمالل س 
هنال قحلا  رکنت  تناف ال  طلخلا ، يا  سبللا )؟ الا  نایبلا  دعب   ) اذام و )  ) .رهظ ینعمب  نابا  نم  حضاولا  يا  نیبملا )  ) فارحنالا لالضلا و 
یلع اهلامتـشا  و   ) ادمع هابتـشالا  یف  کسفن  عقوت  ناب  ههبـشلا )  ) هیواعم ای  رذـحاف )  ) سبللا طخلا و  هدارا  هرکنت  امنا  و  کل ، نیبی  مل 
ریثک یف  يا  املاط ) هنتفلا  ناف   ) قحلا هجو  یلع  سابل  هناک  قحلا ، هجو  هفرعم  مدع  سابتلالا و  نم  ههبشلا  هیلع  تلمتشا  ام  يا  اهتسبل )

ام یطغی  يذـلا  یلعالا  بوثلا  ینعمب : بابلج ، عمج  بیبالج  و  هتملظ ، لسرا  اذا  لیللا  فدـغا  لاقی  اهبیبالج ) تفدـغا   ) نایحالا نم 
راصبا یلع  هواشغ  تراص  اهنا  ینعمب  اـهتملظ ) راـصبالا  تشغا  و   ) .هقیقحلا تفخاـف  لـطابلا ، هیطغا  هنتفلا  تلدـسا  اـملاط  يا  هتحت ،

قفلملا و لوقلا  نم  بورـض  ینعمب  نف  عمج  لوقلا ) نم  نیناـفا  وذ  کـنم  باـتک  یناـتا  دـق  و   ) لـطابلا نم  قـحلا  نوری  ملف  ساـنلا ،
، هروطسا عمج  ریطاسا )  ) وذ و )  ) .نیبناجلا نیب  حلصلا  ملـسلا و  داجی  هوق ال  اهل  سیل  يا  ملـسلا ) نع  اهاوق  تفعـض   ) هفاتلا جاجتحالا 

باتک نم  ریطاسالا  کلت  جسنی  مل  يا  جسن ، ینعمب  كاح  نم  هنم ) اهکحی  مل   ) اهاشنم فرعی  یتلا ال  هفارخلا  ینعمب :

هیواعم ای  تحبـصا )  ) شیطلا يذ  لهاجلا  باـتک  فـالخب  هبحاـص ، هتازر  هنم  رهظی  میلحلا ، میلعلا  باـتک  ناـف  ملح ) ـال  ملع و   ) ك
اهیف ناسنالا  ضاخ  اذاف  ریسلا ، اهیف  رـسعی  هوخر  ضرا  ساهدلا  ساهدلا ) یف  ضئاخلاک   ) اهترکذ یتلا  ریطاسالا  کلت  نم  يا  اهنم ) )
هریس یف  طبخ  و  ملظملا ، ناکملا  وه  سامیدلا ) یف  طباخلا  و   ) .ضرالا کلتک  وخر  هیواعم  ای  کمالکف  اهنم ، جورخلا  هیلع  لکـشا 

يا تیقرت ) و   ) يده دشر و  الب  لمعی  يذلا  کلذک  هملضلا  یف  رئاسلا  طقسی  قزلی و  مدطـصی و  امک  يده و  ریغ  یلع  راس  ینعمب :
دیعب يا  مارملا ) هدـیعب   ) تاضفخنملا یلع  عالطالا  هیف  ناسنالا  بقرتی  يذـلا  یلاـعلا  ناـکملا  وه  هبقرم ) یلا   ) کـمالک یف  تعفترا 
اهنوک و  هراملا ، ءادـتهال  قیرطلا  یف  بصنی  ام  وه  و  ملع ، عمج  مالعالا )  ) هدـیعب يا  هحزان )  ) اهلانت ـالف  هبقرلا  کـلت  دـصقم  کـنع 

نود يا  اهنود ) رصقت   ) .هداجلاب ناسنالا  هفرعم  مدع  بجوت  اهنم  هیلاخلا  هفاسملا  ذا  اهیلا ، لوصولا  لبق  ناسنالا  لالض  مزلتـسی  هدیعب 
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امم ال هبعـصلا  للقلا  یف  یفخم  ناکم  یف  هضیب  زرحی  نطف  ریط  وه  قونالا )  ) هبقرملا کـلت  نود  وا  اـهیلا ، لوصولا  مـالعالا و  کـلت 
هدـعبب برـضی  یئرملا  یف  دـیعب  مجن  وه  قویعلا ) اهب  يذاحی  و   ) هدارا ام  یلا  هلوصو  ناکما  مدـع  نع  هیانک  اذـه  و  يدـیالا ، اـهلانت 

ینعی لثملا ،

یلت نا   ) اعرـش کـل  زوجی  نا  نم  هزنم  هناحبـس  هنا  يا  شاـح هللا ) و   ) .كدـی اـهیلا  لـصت  ـالف  قویع  تاذاـحم  یف  هبقرملا  کـلت  نا 
وا  ) مهنم رما  يا  هیلوت  نع  هیانک  اذه  و  برـشلا ، دعب  عوجرلا  ردـصلا  و  ءاملا ، یلع  دورولا  درولا  ادرو ) وا  اردـص  يدـعب  نیلمـسملل 
يا هنم ، ذخوت  هدهاعم  یف  دحا  فرط  وا  دحا ، دقع  فرط  نوکت  ناب  ادهع ) وا  ادقع   ) نیملسملا نم  يا  مهنم ) دحا  یلع  کل  يرجا 
رظنا و   ) کصالخ کبرق و  بجوی  المع  لمعت  ناب  کسفن )  ) هیواعم ای  كرادـتف ) نالا  نمف   ) .نوئـشلا نم  ناش  لقا  یف  کلغـشا  ال 

کیلع  ) تقلغا يا  تجترا )  ) کبرحل ضهتی  يا  دهنی  هللا ) دابع  کیلا  دـهنی  یتح   ) ترـصق يا  تطرف ) نا  کناف   ) کسفنل يا  اهل )
و  ) برحلا یف  عورـشلا  لـبق  لوبقم ) موـیلا  کـنم  وـه   ) حلـصلا هبوـتلا و  ینعی  ارما ) تعنم  و   ) اـهنم جورخلا  یلع  ردـقت  ملف  رومـالا )

.مالسلا لهال  مالسلا )

يوسوم

کلاسملا و جرادملا : .تلخد  تکلـس : .اهتنیاعم  اهتدهاشم و  رومالا : نایع  .حیحـصلا  رظنلا  رـصابلا : حـمللا  .ناح  برق و  نآ : هغللا :
.بذکلا نیملا : .هیور  ریغ  نم  هعرسب و  یـشلا  یف  لوخدلا  ماحقالا : ماحتقالا و  .دادجالا  ءابالا و  نم  نومدقتملا  فالـسالا : .قئارطلا 

: ارارف .کیلا  لوصولا  نود  عنم  يا  نزتخا : .بالتـسالا  زازتبالا : .کنم  عفرا  وه  ام  کنع : ـالع  دـق  اـم  .هل  سیل  اـم  ءاـعدا  لاـحتنالا :
بوثلا بابلج  عمج  بیبالجلا : .تلسرا  تفدغا : .ماهبالا  طالتخالا و  سبللا : .همهف  هعمس و  هاعو : .ملعی  امل  راکنالا  دوحجلا : .ابوره 

، لیطابالا ریطاسالا : .برحلا  دـض  ملـسلا : .هفلتخملا  بیلاسالا  نیناـفالا : .همیلـسلا  هیورلا  نم  اـهعانتما  نیعلا و  هلمظ  ءاـشعلا : .یلعـالا 
ضرا باحـسک  ساهدلا : .هیف  لخد  ءاملا : ضاخ  .لقعلا  ءاحلا  رـسکب  ملحلا : .هفلا  هجـسن و  هکاح : .اشنم  اهل  ملعی  یتلا ال  تافارخلا 
تحت ملظملا  ناکملا  سامیدـلا : .يدـتهی  يذـلا ال  هریـس : یف  طباخلا  .ریـسلا  اهیف  رـسعی  اـمهنم  نکل  ـالمر و  ـال  اـبارت و  سیل  هوخر 
.هدیعب هحزان : .بولطملا  دارملا و  مارملا : .دصارلا  هیلا  عفتری  فرشم  لاع  عضوم  باقترالا ، ناکم  هبقرملا : .تعفترا  تیقرت : .ضرالا 
لابجلا سوور  یف  هناکم  رئاـط  قونـالا : .هغلبی  مل  اذا  یـشلا ء  نع  رـصق  نم  رـصقت : .هب  يدـتهیل  بصنی  اـم  وه  ملع و  عمج  مـالعالا :

: ردصلا .یلوتت  دلقتت و  یلت : .هللا  ذاعم  اشاح هللا : .لحز  قوف  هناکم  فورعم  مجن  قویعلا : .لباقی  يواسی و  يذاحی : .هدیعبلا  هبعصلا و 
.هددب هعیض و  یـشلاب ء  طرف  ترـصق و  تطرف : .هافالت  یـشلا ء : كرادت  .هنایتا  ءاملا و  یلع  فارـشالا  درولا : .برـشلا  دعب  عوجرلا 

کفالسا جرادم  تکلس  دقف  رومالا ، نایع  نم  رصابلا  حمللاب  عفتنت  نا  کل  نآ  دقف  دعب  اما  : ) حرشلا .تقلغا  تجترا : .ضهنی  دهنی :
نم ارارف  کنود  نزتخا  دـق  امل  كزازتبا  کنع و  الع  دـق  ام  کلاحتناب  بیذاکالا و  نیملا و  رورغ  کماحتقا  لـیطابالا و  کـئاعداب 
یلا مامالا  لئاسر  هلمج  نم  هذه  كردص ) هب  یلم ء  کعمس و  هاعو  دق  امم  کمد  کمحل و  نم  کل  مزلا  وه  نمل  ادوحج  قحلا و 

نم تبثتم  اهب و  عفتنم  اهتقیقح  یلع  اهل  كردملا  ءایشالل و  رصبملا  نا  امکف  اهیف : هل  لوقی  هیلا  هب  ثعب  دق  ناک  امع  هل  اباوج  هیواعم 
ببسلا هل  نیب  مث  .رباکت  کلذب و ال  فرتعا  نامثع و  مد  نم  یتئارب  هفالخلا و  یف  یقح  نم  هرورضلاب  هفرعت  امب  تنا  عفتناف  اهدوجو 

هللا یلـص  هللا - لوسر  اوبراح  دق  مهف  نییومالا  نم  امهریغ  هبتع و  نایفـسوبا و  هوابآ  هیلع  ام  یلع  راس  دـق  هناب  قحلل  هتیور  مدـع  نم 
یعدا دـقف  مهتریـس  نع  لدـعی  مل  مهتقیرط و  نع  جرخی  مل  هیواـعم  ءوـس و  رـش و  لـک  هعیرـشلا  نیدـلل و  اودـصرا  و  هلآ - هـیلع و 

و هلتقلا …  هملـسی  نا  مامالا  نم  بلط  اذـل  همد و  یلو  وه  هنا  یعدا  کلذـک  نامثع و  لتقب  مامالا  مهتا  ثیح  نم  هبذاـکلا  لـیطابالا 
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بذـکلا و یلا  ردابی  لب  هاـشخی  وا  هللا  فاـخی  ـالف  بیذاـکالا ) نیملا و  رورغ  کـماحتقا   ) هب لـمعلا  قحلا و  هیور  نم  هعنم  کلذـک 
هیور نع  هعنم  کلذـک  .ریمـض و  وا  نید  نم  عزاو  نود  تارماوملا  کیحی  لصا و  هل و ال  عقاو  ـال  اـم  رومـالا  نم  قلتخی  لجدـلا و 

اهنع و ال رـصقت  کنا  عم  هفالخلا  بلطت  تناف  کنود ) نزتخا  دـق  امل  كزازتبا  کنع و  الع  دـق  ام  کلاحتناب  و   ) هتدـهاشم قحلا و 
لها نم  هعیبلا  بلست  تنا  و  هناش ، نم  تسل  ام  هب و  ملحت  ام ال  بلطت  برعلا  کیلاعـص  نم  كولعـص  تنا  اهلها ، نم  تسل  اهغلبت و 

نم ناک  امنا  هلعف  ام  نا  هل  نیب  مث  .نینموملاریما  کسفن  یمـست  کمکح و  یف  كدـی و  تحت  مه  نمم  کـسفنل  اهذـخات  ماـشلا و 
هعمس دق  هناب  یشلا ء  کلذ  نیب  همد و  همحل و  نم  هل  مزلا  وه  امل  ارفک  بلغتلا و  قاقشلل و  ابح  نیدلا و  قحلا و  رم  برهی و  نا  لجا 
هالوم تنک  نم  الا  هلوق : هیواعم  مهنم  هبطاق و  نوملسملا  عمـس  ثیح  مامالا  قح  یف  یبنلا  هلوقی  ناک  ام  وه  هبلق و  یف  هدقتعا  هنذاب و 

ال هلوق : يدـعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هلوق : هاداع و  نم  يداع  هـالا و  نم و  لاو  مهللا  هـالوم  یلع  اذـهف 
اهلامتـشا ههبـشلا و  رذحاف  سبللا  الا  نایبلا  دعب  نیبملا و  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف   ) .اذـکه کنم و  لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدوی 

مل نمف  لطاب  قح و  لالض و  يده و  نیوحن : یلع  رومالاف  اهتملظ ) راصبالا  تشغا  اهبیبالج و  تفدغا  املاط  هنتفلا  ناف  اهتـسبل  یلع 
ام دعب  سیل  قحلا و  هضفر  دعب  لطابلا  الا  هل  سیلف  هلبقی  نا  یبا  یلع و  قح  هیواعم  ضفر  اذا  لالـضلا و  یلع  وهف  يدـهلا  یلع  نکی 

هفوخ ههبـشلا و  نم  هرذح  مث  هیورلا …  یف  حوضولا  مدع  هابتـشالا و  سابتلالا و  الا  هیلجلا  لئالدلا  حضاولا و  نایبلا  نم  یبنلا  همدـق 
هذه نال  هتلتقب  هبلاطملا  نم  هرذح  امک  نامثع  لتق  يذلا  وه  مالـسلا  هیلع  هنا  یعدی  نا  نم  هرذح  رـضی  لضی و  ام  یلع  اهئاوتحا  نم 

نا نیب  مث  .هفیعـضلا  بولقلا  اهب  داطـصی  نا  دـیری  هنکل  قداص و  هنا  مهنم  انظ  مهیلع  هقیقحلا  اهب  هوشی  ساـنلا و  ماـما  اهمدـقی  ههبش 
رـصبت دوعت  نویعلا ال  ناف  اونکـس  املک  اهکرحی  مهماما و  اهعفری  یتلا  هیارلا  وه  نامثع  صیمق  یحـضا  ساـنلا و  نیب  تعقو  اذا  هنتفلا 

نع اهاوق  تفعـض  لوقلا  نم  نینافا  وذ  کنم  باتک  یناتا  دق  و   … ) اهب طیحت  اهفنتکت و  یتلا  هملظلا  اهیلع و  هواشغلا  هدـشل  هقیقحلا 
هنا مالـسلا  هیلع  نیب  سامیدلا ) یف  طباخلا  ساهدـلا و  یف  ضئاخلاک  اهنم  تحبـصا  ملح  ملع و ال  کنم  اهکحی  مل  ریطاسا  ملـسلا و 
نبا لاق  .ملـسم  نم  ردصت  یتلا ال  مالـسالل  هفلاخملا  رومالا  نیابتلا و  ضقانتلا و  هیف  هسفن ، یف  فلتخم  باتک  هیواعم  نم  هلـصو  دـق 

کلت سیل  هدـنع و  روـضحلا  هفلکی  ـالا  هدـعب و  نم  دـهعلا  هیلوـی  نا  ماـشلاب و  هدرفی  نا  هنم  بلطی  هیلا  بـتک  ناـک  و  دـیدحلا : یبا 
نم الا  هلوقی  مالک ال  هنال  املسم  هب  کسمتملا  نوکی  نا  یضتقی  ام  هوقلا  نم  کباتک  اهنمـضت  یتلا  تاهبـشلا  يواعدلا و  تابلطلا و 
اهل هقیقح  تالایخ ال  لیطابا و  اهنا  ملح  ملع و ال  کنم  اهکحی  مل  ریطاسا  هنا  باتکلا  تافص  نیب  مث  قساف …  وا  قفانم  وا  ارفاک  وه 

وا رقتـست  لجرلا و ال  اهیف  روغت  ضرا  یف  یـشاملاک  اهب  طبختی  یتلا  هتکرح  هبـش  مث  هدـنع  لقع  هل و ال  ملع  ـال  نم  اـهمظن  اـهبتک و 
هحزان مارملا ، هدـیعب  هبقارم  یلا  تیقرت  و   ) .قیرطلا يدـتهی  عقو و ال  ضهن  اـملک  هتیـشم و  یف  رثعتی  وهف  ملظملا  لـیللا  یف  یـشاملاک 

هفالخلا و بلطت  تناف  هیلا  لوصولا  عیطتـست  عیفر ال  ناکم  یلا  تدعـص  دـقل  قویعلا ) اهب  يذاحی  فونـالا و  اـهنود  رـصقت  مـالعالا 
هلزنمب وا  هکاردا  لواحت  تنا  مجنلا و  هلزنمب  یهف  اهیلا  كدی  لصت  ادج ال  کنع  هدیعب  اهنا  اهیلا ، لصت  نا  ردـقت  نکل ال  اهدـیرت و 
هرابعب و  هبلطت …  يذـلا  رمالا  کلذـک  اهناکم و  ولعل  اهیلا  لصت  نا  لاحب و ال  اهکردـت  نا  کـنکمی  ـال  یتلا  همخرلا  یه  قونـالا و 

هفالخلا کلذـکف  هیلاعلا  هورذـلا  یلا  لصت  وا  مجنلا  لوانتت  نا  عیطتـست  امکف ال  کل  رودـقم  ریغ  رما  هفـالخلل  کـبلط  نا  هرـصتخم 
هللا و ذوعا  ادـهع ) وا  ادـقع  مهنم  دـحا  یلع  کل  يرجا  وا  ادرو  وا  اردـص  يدـعب  نیملـسملل  یلت  نا  اـشاح هللا  و   … ) کـیلا هبـسنلاب 

یلع کل  لعجا  نل  هدقعت و  وا  ارما  مهل  لحت  کلعجا  وا  يدعب  نیملسملا  روما  نم  رما  یلع  ایلاو  کلعجا  نا  هرفغتـسا  هب و  ریجتـسا 
کناف اهل  رظنا  کسفن و  كرادتف  نالا  نمف   ) .مهروما یلع  ءالیتسالا  مهیلع و  طلـستلا  نم  کنکما  نل  الیبس و  نیملـسملا  نم  دـحا 

اهظفحاف کسفن  یلا  رظنا  مالـسلا ) لوبقم و  مویلا  کنم  وه  ارما  تعنم  رومالا و  کیلع  تجترا  هللا  دابع  کیلا  دهنی  یتح  تطرف  نا 
کیلا ضهنی  یتح  ضفارلا  کفقوم  یلع  تیقب  کل و  هتلق  امل  عرـست  مل  ترخاـت و  ناـف  هللا  نم  اـهبرق  كـالهلا و  اـهق  فلتلا و  نم 
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نال هدـشلا  نم  للحتت  وا  همزالا  نم  جرخت  نا  عیطتـست  نل  کهج و  یف و  باوبالا  لفقت  اهدـنعف  نیحلاصلا  هللا  داـبع  نودـهاجملا و 
لبق تمرجا  تملظ و  امع  تبت  داشرلا و  باوصلا و  یلا  تدـع  تنا  ناف  اهنم  برهت  نا  عیطتـست  نل  هدـیدش  هنیتم و  هیوق و  مهتاضبق 

يدیا نیب  عقت  امدنع  دعب  امیف  کنم  کلذ  لبقی  نلف  فارحنالا  هیـصعملا و  یلع  ارـصم  كدرمت  یلع  تیقب  اذا  اما  نالا  کنم  کلذ 
 … باذعلا ءوسلا و  اهنع  عفدا  کسفنل و  رظناف  نیدهاجملا 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ًاْضیَأ ْهَیلإ 

مالسلا هیلع  ماما  يا  همان  زا  زین  و 

زج تسا  هدشن  رکذ  همان  نیا  يارب  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  دنس  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هیواعم  هب 
نآ رد  ار  ماما  هب  هیواـعم  هماـن  مه  هک  هدوب  وا  سرتسد  رد  يرگید  عبنم  دـنک  یم  هدافتـسا  دـیدحلا  یبا  نبا  تاـملک  نئارق  زا  هکنیا 

( { ،ج 3،ص 460 هغالبلا جهن  رداصم   ) ار ماما  خساپ  مه  هدید و 

هاگن کی  رد  همان 

مالـسلا هیلع  ماما  مالک.تسا  هتـشاگن  هیواعم  زا  يرگید  همان  باوج  رد  ار  همان  نیا  ماما  ، میا هدرک  رکذ  همان  دنـس  رد  هک  روط  نامه 
: دوش یم  میسقت  یساسا  روحم  هس  هب  همان  نیا  رد 

گنرین هعدخ و  زا  تسد  ددرگرب و  تسار  هار  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  : دیوگ یم  وا  هب  هداد  دنپ  ار  هیواعم  ماما  لّوا  شخب  رد 
.دراد رب  تقیقح  قح و  ربارب  رد  ینکفا  ههبش  و 

دوب ییاه  هناسفا  زا  هدنکآ  همان  نآ  هک  دراد  یم  نایب  دـنک و  یم  هراشا  هتـشون  ترـضح  هب  وا  هک  يا  همان  ياوتحم  هب  مود  شخب  رد 
یمن دراد  ار  نآ  راظتنا  هک  یفده  هب  همان  نیا  نتشون  اب  هک  دیوگ  یم  وا  هب  ماما.دش  یمن  تفای  يرثا  نآ  رد  يرابدرب  شناد و  زا  هک 

.دنام دهاوخن  یقاب  وا  يارب  يا  هراچ  هار  دش و  دهاوخ  هتسب  وا  يور  رب  تاجن  ياهرد  دشابن  هراچ  رکف  هب  نونکا  مه  رگا  دسر و 

روشک زا  یشخب  نم  ای  یشاب و  ناناملـسم  رب  مکاح  یلاو و  یناوتب  هک  نک  نوریب  دوخ  رـس  زا  ار  رکف  نیا  : دیامرف یم  موس  شخب  رد 
هراچ دوش  هتسب  تیور  هب  هراچ  ياه  هار  دنوش و  زوریپ  وت  رب  قح  رکشل  هکنآ  زا  شیپ  منک و  راذگاو  وت  هب  ار  رصم ) ماش و   ) مالـسا

.درگ زاب  قح  هار  هب  شیدنیب و  يا 

***
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لّوا شخب 

َروُرُغ َکِماَِحْتقاَو  ، َلیِطَابَْألا َِکئاَعِّدِاب  َِکفاَلْـسَأ  َجِراَدَم  َتْکَلَـس  ْدَقَف  ، ِرُومُْألا ِناَیِع  ْنِم  ِرِـصاَْبلا  ِحْـمَّللِاب  َعِفَْتنَت  ْنَأ  ََکل  َنآ  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
ْنِم ََکل  ُمَْزلَأ  َوُه  اَِمل  ًادوُحُجَو  ِّقَْحلا ، َنِم  ًاراَِرف  ، َکَنوُد َنُِزتْخا  ِدَـق  اَِمل  َكِزاَِزْتباَو  ، َکـْنَع اَـلَع  ْدَـق  اَـم  َکـِلاَِحْتنِابَو  ِبیِذاَـکَْألاَو ، ِْنیَْملا 

َهَْهبُّشلا ِرَذْحاَف  ُْسبَّللا ؟ اَّلِإ  ِناَیَْبلا  َدَْعبَو  ، ُنِیبُْملا ُلاَلَّضلا  اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذ  اَمَف  ، َكُرْدَـص ِِهب  َِئُلمَو  ، َکُعْمَـس ُهاَعَو  ْدَـق  اَّمِم  ؛ َکِمَدَو َکِمَْحل 
.اَُهتَْملُظ َراَْصبَْألا  ِتَشْغَأَو  اَهَبِیباَلَج  ْتَفَدْغَأ  اََملاَط  َهَْنتِْفلا  َّنِإَف  ، اَِهتَْسُبل یَلَع  اََهلاَِمتْشاَو 

همجرت

ياهاعدا و   ) يدرگ دنم  هرهب  انیب  مشچ  اب  نشور  ِقیاقح  هدهاشم  زا  وت  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما 
بیرف غورد و  رد  دورو  لطاب و  ياهاعدا  اب  ار  دوخ  ناگتـشذگ  ریـسم  ناـمه  وت  فسـالا ) عم   ) یلو يراذـگب ) راـنک  ار  دوخ  لـطاب 

نآ هتـسیاش  و   ) یـسرب دـیابن  نادـب  هچنآ  هب  یهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  تسوت  نأش  زا  رتالاب  هچنآ  ییاـمیپ و  یم  بیذاـکا  ینکفا و 
رت مزال  وت  يارب  تنوخ  تشوگ و  زا  نآ  شریذپ  هک  دوب  يزیچ  راکنا  قح و  زا  رارف  يارب  اهراک  نیا  همه.ینکفا  یم  تسد  یتسین )

يزیچ قح  ندش  نشور  زا  سپ  ایآ.ینک  رارف  هدـش  رپ  نآ  زا  تا  هنیـس  هدینـش و  وت  شوگ  هک  يزیچ  زا  هک  دوب  نیا  يارب  زین  دوب و 
زا نیارباـنب  دوش ؟ یم  روصت  ینکفا  ههبـش  يراـک و  هطلغم  زج  يزیچ  حـضاو  ناـیب  زا  دـعب  اـیآ  دراد و  دوجو  راکـشآ  یهارمگ  زج 

ییاه هدـید  رب  شتملظ  هدرتسگ و  ار  دوخ  هایـس  ياه  هدرپ  هنتف  ینامزرید  زا  اریز  ، زیهرپب تسا  نآ  رد  هک  ییاهطلغ  يراـک و  هابتـشا 
.تسا هدنکفا  هدرپ 

ریسفت حرش و 

نآ هب  هیواـعم  يوس  زا  هک  تسا  هتـشون  يا  هماـن  باوج  رد  ار  هماـن  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسادـیپ  هماـن  ناونع  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
.دش هداتسرف  ترضح  نآ  تمدخ  جراوخ  نتشک  ناورهن و  گنج  زا  دعب  ترضح 

هک دنک  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فورعم  ثیدح  هب  هراشا  احیولت  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب 
نید زا  ناملاظ و  نانکـش و  نامیپ  اب  راکیپ  هب  مدش  رومأم  نم  َنِیقِراَْملاَو ؛ َنیِطِـساَْقلاَو  َنِیثِکاَّنلا  ِلاَتِِقب  ُتِْرمُأ  : » دومرف ترـضح  نآ  هب 
هدش لقن  « طسق » هشیر رد  زین  برعلا  ناسل  رد  ثیدح  نیا   ) ،ج 17،ص 24 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } ناگدش جراخ 

كردتسم ( . 2 « . } نِیقِراَْملاَو َنیِطِـساَْقلاَو  َنِیثِکاَّنلا  ِلاَتِِقب  بلاط  یبا  نب  ِّیلَع  ِهّللا  ُلوُسَر  َرَمَأ  : » تسا هدمآ  يرگید  نایب  رد  و  ( { تسا
 { ،ج 3،ص 139 نیحیحصلا

ارچ ، دـش یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  تسیاب  یم  ناورهن  لمج و  ياه  گنج  ندـید  اب  دوب  ربخاب  ثیدـح  نیا  زا  هک  هیواعم  نیاربانب 
یم زاغآ  نینچ  ار  همان  ماـما  ور  نیا  زا  دوب و  هتـسویپ  عوقو  هب  ًـالماک  وا  ياـه  گـنج  مالـسلا و  هیلع  یلع  هراـبرد  ربماـیپ  نخـس  هک 
دنم هرهب  انیب  مشچ  اب  نشور  ِقیاقح  هدـهاشم  زا  وت  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  اـما  :» دـیامرف یم  ، دـنک

هب « نیع » نزو رب  « ْنیأ » هشیر زا  تسا  یـضام  لـعف  « َنآ ( .» 3  } َنآ ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ( ؛») يراذـگب رانک  ار  دوخ  لـطاب  ياـهاعدا  و   ) يدرگ
سپس تسا  قرب  ندیـشخرد  يانعم  هب  لصا  رد  « حْمّللا ( .» 4  } ِحْمَّللِاب َعِفَْتنَت  ْنَأ  ََکل   { تسا هدیـسر  ارف  شتقو  هدش و  کیدزن  يانعم 
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اب هک  یماگنه  « رصاب »و« حمل » هژاو ود  نیا  تسا و  قیقد  هاگن  يانعم  هب  « رِصابلا ( .» 5  } ِرِصاَْبلا  { تسا هدمآ  عیرس  ندرک  هاگن  يانعم  هب 
َجِراَدَـم َتْکَلَـس  ْدَـقَف  ، ِرُومُْألا ِناَیِع  ْنِم   { نتـسیرگن ار  يزیچ  عیرـس  قیقد و  هاگن  کی  اب  هک  تسا  نیا  شموهفم  دور  یم  راک  هب  مه 

( . َلیِطَابَْألا َِکئاَعِّدِاب  َِکفاَلْسَأ   { تسا هاگرذگ  يانعم  هب  « هجَرْدَم » عمج « جرادَم ( .» 6}

مالسا ربمغیپ  اب  هلباقم  رد  نایفسوبا  ياه  همانرب  نامه  فاَلْسَأ » َجِراَدَم   » زا روظنم 

ییاد »و  هعیبر نب  هبتع  » هیواعم يردام  دج  نینچمه  تسا و  ناناملسم  دض  رب  ددعتم  ياه  گنج  ياه  شتآ  نتخورفارب  نیملـسم و  و 
.دنا هدوب  قافن  یتسرپ و  تب  ، كرش ، رفک نارس  زا  همه  هک  تسا  « هبتع نب  دیلو  » شا

ییامیپ و یم  بیذاکا  ینکفا و  بیرف  غورد و  رد  دورو  لطاب و  ياهاعدا  اب  ار  دوخ  ناگتـشذگ  ریـسم  نامه  وت  فسـالا ) عم   ) یلو »
َو ( ؛» ینکفا یم  تسد  یتـسین ) نآ  هتـسیاش  و   ) یـسرب دـیابن  نادـب  هچنآ  هب  یهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  تسوت  نأـش  زا  رتـالاب  هچنآ 

هتفرگ تدش  تردق و  اب  يزیچ  رد  دورو  يانعم  هب  یـضعب  تسا و  هعلاطم  نودـب  يزیچ  رد  دورو  يانعم  هب  « ماحتقا ( .» 1  } َکِماَِحْتقا
زا مود  ریسفت  طیسولا و  مجعم  زا  لّوا  ریـسفت   ) دنا هدرک  ریـسفت  كانفوخ  تخـس و  ياهراک  رد  دورو  يانعم  هب  ار  نآ  یـضعب  دنا و 

(2  } ِْنیَْملا َروُرُغ  ( { دشاب عمج  دناوت  یم  الاب  ترابع  رد  اهریسفت  نیا  مامت  تسا و  بغار  تادرفم  زا  موس  ریـسفت  نیرحبلا و  عمجم 
هتفگ یـضعب  تسا و  نآ  رب  يدیکأت  هبوذکا ) عمج  «) بیذاکا » نیاربانب ، هدـش رکذ  غورد  يانعم  هب  تغل  بتک  زا  يرایـسب  رد  « ْنیَملا .»

لـصا هب  هراشا  « نیم » هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا.تسا  رتمک  ییاـهنت  هب  نآ  لامعتـسا  دوش و  یم  رکذ  « بذـک » اـب ًاـبلاغ  « ْنیَم :» دـنا
هب قلعت  هک  تسا  يزیچ  ندرک  اعدا  يانعم  هب  « لاِحْتنا ( .» 3  } َِکلاَِحْتنِاب ،َو  ِبیِذاَکَْألا َو   { غورد عاونا  هب  هراشا  « بیذاکا دشاب و« غورد 

نیمه هب  الاب  هلمج  رد  تسا و  هدمآ  نتفریذپ  دوخ  بهذم  ناونع  هب  ار  نآ  نتـشاد و  يزیچ  هب  داقتعا  يانعم  هب  هاگ  درادن و  هدنیوگ 
یلثملا برض  تسا و  هدمآ  ندیدزد  ای  ندوبر  يانعم  هب  لصا  رد  « زاِزْتبا ( .» 4  } َكِزاَِزْتبا َو  َْکنَع ، اَلَع  ْدَق  اَم   { تسا هتفر  راک  هب  انعم 

ینعی « َنُِزتخا ( .» 5  } َنُِزتْخا ِدَق  اَِمل   { دیابر یم  نارگید  زا  ار  ایـشا  دنک  هبلغ  هک  یـسک  ینعی  « ّزب ّزع  نم  :» دیوگ یم  هک  تسا  برع  رد 
ندرک هریخذ  ییاج  رد  ار  يزیچ  يانعم  هب  « َنَزَخ » هشیر زا  تسا  هدـش  هریخذ  يرگید  يارب  ینعی  « کَنوُد َنُِزتْخا  تسا و« هدـش  هریخذ 

( . َکَنوُد {

بیرف ، غورد رد  دورو  زا  روظنم  تفرگ و  تعیب  دوخ  يارب  ماش  رد  هیواعم  هک  تسا  تفـالخ  ياـعدا  ناـمه  لـطاب  ياـعدا  زا  روظنم 
رد هک  يزیچ  نداد  تبـسن  زا  روظنم  تسا و  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  ندوب  مولظم  ناـمثع و  یهاوخ  نوـخ  ياـعدا  ، بیذاـکا ینکفا و 
هب ار  ود  نآ  ماما  تشاد  راظتنا  هک  تسا  ماش  رصم و  تموکح  نامه  تسین  وا  قح  هچنآ  هب  نتخادنا  تسد  دوخ و  هب  تسین  وا  نأش 

ناحراش زا  یضعب  هتفگ  هب   ...« َكِزاَِزْتباَو  » هلمج و.دوب  هداد  رارق  تعیب  طرش  ار  نآ  دنک و  راذگاو  وا 

،ج 4،ص 166 لالظ یف  ( . 1  } .تفرگ ماش  لها  زا  تفالخ  يارب  دوخ  يارب  هیواعم  هک  دشاب  یتعیب  هب  هراشا  دـناوت  یم  هغالبلا  جـهن 
{

نایاپ زا  دعب  هدعقلا  يذ  هام  رد  لاس  نیا  رد  ماش  لها  زا  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  يرجه  لاس 60  ثداوح  رد  دوخ  باتک  رد  يربط 
خیرات ( . 2  } .دوب هتفرگ  تعیب  اهنآ  زا  نامثع  نوخ  هبلاطم  يارب  ًالبق  هک  یلاح  رد  تفرگ  تعیب  ربمایپ  تفالخ  ناونع  هب  نیمَکح  راک 

 { ،ج 4،ص 239 يربط
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وا دـح  رد  راـک  نیا  اریز  ، دـشاب ناـمثع  نوـخ  هبلاـطم  هب  تبـسن  هیواـعم  نتفرگ  تعیب  ماـما  روـظنم  هـک  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نـیا 
دوب مد  يایلوا  زا  هن  هیواعم  ؛ دننک یم  هبلاطم  ناناملـسم  ماما  زا  نادـنزرف ) لّوا  هجرد  رد   ) نوخ نابحاص  ار  اه  نوخ  هنوگ  نیا  ؛ تسین
یلع نانمؤمریما  اب  تعیب  ینعی  ؛ قح شریذـپ  زا  رارف  يارب  اهنیا  همه  دـیامرف  یم  ماما  هک  روط  ناـمه  عقاو  رد  نیملـسملا و  ماـما  هن  و 

.دوب مالسلا  هیلع 

هک ار  وا  ییاهن  فدـه  دراد و  یمرب  شا  هماـن  رد  هیواـعم  ياـه  يراـک  هطلاـغم  يور  زا  ار  هدرپ  هدـش  باـسح  اـیوگ و  ِتاریبعت  نیا 
یم راکشآ  ار  وا  یعقاو  دساف  تاّین  ماما.دراد  یمرب  تسا  ناناملـسم  هبطاق  رب  تموکح  ای  ماش  رـصم و  قحان  هب  تموکح  هب  ندیـسر 

.تسین هدوبن و  ناهنپ  یفخم و  نامز  نیا  رد  هن  نامز و  نآ  رد  هن  نادنمدرخ  رب  دنچ  ره  ، دزاس

هک دوب  يزیچ  راکنا  قح و  زا  رارف  يارب  اهراک  نیا  همه  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  نینچ  ار  لطاب  ياعدا  نیا  لیلد  ماـما  هاـگ  نآ 
رپ نآ  زا  تا  هنیـس  هدینـش و  وت  شوگ  هک  يزیچ  زا  هک  دوب  نیا  يارب  زین  دوب و  رت  مزـال  وت  يارب  تنوـخ  تشوـگ و  زا  نآ  شریذـپ 

( . َكُرْدَص ِِهب  َِئُلمَو  َکُعْمَس  ُهاَعَو  ْدَق  اَّمِم  َکِمَدَو ، َکِمَْحل  ْنِم  ََکل  ُمَْزلَأ  َوُه  اَِمل  ًادوُحُجَو  ، ِّقَْحلا َنِم  ًاراَِرف  ( ؛» ینک رارف  هدش 

راصنا نارجاهم و  یمومع  تعیب  نامه  تسا  هدوب  رت  مزال  هیواـعم  يارب  نوخ  تشوگ و  زا  هک  يزیچ  راـکنا  قح و  زا  رارف  زا  روظنم 
اریز دوب ، هدینش  ربمغیپ  زا  ترضح  نآ  هرابرد  دوخ  شوگ  اب  هیواعم  هک  یبلاطم  هفاضا  هب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  ياه  هدوت  و 

فورعم ثیدـح  دوب و  رـضاح  كوبت  هوزغ  رد  زین  دینـش و  ربمغیپ  زا  ار  یلع  تماـما  رب  صن  تشاد و  روضح  ریدـغ  يارجاـم  رد  وا 
يرگید نانخس  و  یتسه » یسوم  هب  تبسن  یسوم  ردارب  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت  یـسُوم ؛ ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنأ   » يوبن
.دوب هدید  ار  اه  هنحص  دوخ  مشچ  اب  ای  دوب  هدینش  دوب  هدوتس  اج  همه  رد  ار  وا  ، نآ اب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 

هـضیرف نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نشور  رایـسب  نانخـس  نآ  یلع و  اب  ناناملـسم  یمومع  تعیب  ندینـش  تسا  یهیدـب 
ییاه غورد  هیواعم  یلو  ؛ دوش میلست  وا  ربارب  رد  دنک و  تعیب  ماما  اب  تصرف  نیتسخن  رد  هک  دوب  هتخاس  مهارف  هیواعم  يارب  ار  یعطق 

و  { ،ج 4،ص 166 لالظ یف  ( . 1  } تفرگ تعیب  دوخ  يارب  ماش  مدرم  زا  درک و  ماـیق  ناناملـسم  هتـساوخ  فـالخ  رب  تفاـب و  مه  هب 
.داهن دش  یلخاد  ياه  گنج  هیام  هک  ار  ناناملسم  نایم  رد  ییادج  هقرفت و  يانبریز  گنس 

نایب زا  دعب  ایآ  دراد و  دوجو  راکـشآ  یهارمگ  زج  يزیچ  قح  ندـش  نشور  زا  دـعب  ایآ  :» دـیوگ یم  وا  هب  تحارـص  اب  ماما  هاگ  نآ 
(2 { ؟ ُْسبَّللا اَّلِإ  ِناَیَْبلا  َدَْعب  ،َو  ُنِیبُْملا ُلاَلَّضلا  اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدـَْعب  اَذاَمَف  ( ؛»؟ دوش یم  روصت  ینکفا  ههبـش  يراک و  هطلغم  زج  يزیچ  حـضاو 
هب « لفق » نزو رب  « ْسُبل و« تسا ) « َبَرَـض » نزو رب  « َسََبل » نآ یـضام  ) .تسا يراک  هابتـشا  یـشوپ و  هدرپ  ياـنعم  هب  « سرد » نزو رب  « ْسَبل .»

 {( . تسا هدمآ  ههبش  يانعم  هب  « هْسُبل و« تسا ) « بسح » نزو رب  « َسَِبل » نآ یضام  و   ) تسا سابل  ندیشوپ  يانعم 

شدوـخ و مالـسا  يزوریپ  هظحل  نیرخآ  اـت  هک  یـسک  دریگب و  هدـیدان  ار  ناناملـسم  ماـع  تعیب  هک  رتراکـشآ  نیا  زا  یهارمگ  هچ 
نانمشد رفک و  فوفص  رد  شنادناخ 

.دشوپب نت  رد  ار  وا  تفالخ  سابل  دنز و  هیکت  مرکا  ربمغیپ  ياج  رب  دهاوخب  هدوب 

یمن هک  - مینکن لوبق  ار  مخ  ریدغ  رد  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  بصن  هرابرد  ار  هعیـش  نانخـس  ام  رگا  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب 
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هکنیا هلمج  زا  ؛ دزاس یم  نشور  نیریاس  رب  ار  وا  ندوب  مدقم  هک  دومرف  نایب  یلع  هرابرد  دروم  رازه  رد  یناوارف  نانخس  ربمایپ  - مینک
ُهاداع َو ْنَم  ِداع  َّمُهّللأ  َتَْملاس  ْنَِمل  ٌْملِـس  َْتبَراح َو  ْنَِمل  ٌبْرَح  انأ  : » دومرف »و  تسا نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یبْرَح ؛ َُکبْرَح  : » دومرف

نآ ادنوادخ ! منک  یم  حلص  ینک  حلـص  سکره  اب  مراد و  گنج  رـس  دشاب  هتـشاد  گنج  رـس  وت  اب  هک  یـسک  اب  نم  ُهالاو ؛ ْنَم  ِلاو 
،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 « } رادب نمشد  دراد  نمشد  ار  وا  هک  سک  نآ  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  هک  سک 

!؟ تسا نیبم  لالض  زج  يزیچ  ندرپس  یشومارف  هب  نتفرگ و  هدیدان  ار  روما  نیا  همه  ایآ  18،ص 24}

یم دنوادخ  حضاو  ياه  تمعن  نایب  زا  دـعب  سنوی  هروس  رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  ریبعت  زا  هتفرگرب   ...« ِّقَْحلا َدـَْعب  اَذاَمَف   » ماما هلمج 
2 ُلالَّضلا .» َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  : » دیامرف

هک دوب  هیواـعم  رد  زیچ  راـهچ  : تفگ یم  هک  میدرک  لـقن  يرـصب  نسح  زا  ار  هلمج  نیا  باـتک ) نیمه  مهن  دـلج   ) همان 16 لـیذ  رد 
تـسد هب  ریـشمش  اـب  ار  تموکح  رما  هکنیا  تسخن  : دـش یم  يو  يورخا )  ) تکـاله بجوم  ، تشاد ار  اـهنآ  زا  یکی  اـهنت  رگا  یتح 

هک ار  شراوخ  بارش  دنزرف  هکنیا  مود.دنتشاد  دوجو  دندوب  رترب  وا  زا  هک  تلیـضف  نابحاص  هباحـص و  يایاقب  هک  یلاح  رد  تفرگ 
ربمغیپ هک  یلاح  رد  تسا  نم  ردارب  دایز  درک  اعدا  هکنیا  موس.درک  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ، دز یم  روبنط  دیـشوپ و  یم  نیمـشیربا  سابل 

كاپ درم  نآ   ) يدع نب  رجح  هکنیا  مراهچ.تسا  گنـس  راکانز  درف  بیـصن  دوش و  یم  قحلم  شیمـسر  ردپ  هب  دـنزرف  : دوب هدومرف 
 { ،ج 3،ص 487 خیراوتلا لماک  ( . 1  } .دناسر لتق  هب  ار  نامیا )

هابتـشا زا  نیاربانب  :» دـیامرف یم  تسا  هدرک  نایب  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  دـیکأت و  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هدرپ ییاه  هدـید  رب  شتملظ  هدرتسگ و  ار  دوخ  هایـس  ياه  هدرپ  هنتف  یناـمز  رید  زا  اریز  ، زیهرپب تسا  نآ  رد  هک  ییاـهطلغ  يراـک و 
هتفای ققحت  راک  نیا  ینالوط  یناـمز  رد  ینعی  « اـَملاط ( .» 2  } اََملاَط َهَْنتِْفلا  َّنِإَف  ، اَِهتَْـسُبل یَلَع  اََهلاَِمتْـشا  َهَْهبُّشلا َو  ِرَذْحاَف  ( ؛» تسا هدـنکفا 

( . 3  } ْتَفَدـْغَأ ( { دـشاب هّفاک  ای  هدـئاز و  تسا  نکمم  « اـم » هیفاـک حراـش  هتفگ  هب  تسا و  لـعف  « لاـط » هک دیـشاب  هتـشاد  هّجوت   ) تسا
دور یم  راک  هب  زین  تروص  رب  باقن  ای  هدرپ  ندـنکفا  ورف  دروم  رد  هژاو  نیا.تسا  نتخاس  اـهر  ندـنکفا و  ورف  ياـنعم  هب  ْتَفَدـْغأ » »

ار ندـب  مامت  هک  تسا  يا  هچراپ  رداچ و  يانعم  هب  نآ  حـتف  میج و  رـسک  هب  «) حاتفم » نزو رب  « بابلِج » عمج « بیبالَج ( .» 4  } اَهَبِیباَلَج {
هب لصا  رد  « نایلغ » نزو رب  « نایَـشَغ » هشیر زا  « تَشْغَأ ( .» 5  } ِتَشْغَأ َو  ( { تسا هدـش  قالطا  زین  داشگ  دـنلب و  نهاریپ  هب  دـناشوپ و  یم 

( . اَُهتَْملُظ َراَْصبَْألا   { تسا هدمآ  ندناشوپ  يانعم  نامه  هب  الاب  هلمج  رد  تسا و  ندرک  هطاحا  ندناشوپ و  يانعم 

چیه نودـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  هک  دـشاب  نامثع  نوخ  دروم  رد  هیواـعم  ینکفا  هابتـشا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  « ههبـش » هب ریبعت 
ار ینکفا  ههبـش  نیا  هیواـعم  هک  دـشاب  عوضوم  نیمه  هب  هراـشا  دـناوت  یم  زین  اَِهتَْـسُبل » یَلَع  اََهلاَِمتْـشا   » هلمج داد و  یم  تبـسن  یلیلد 

.دش عیاش  ماش  مامت  رد  ات  داد  شرتسگ 

زا هکنیا  ای  ههبـش و  زا  یـشان  راثآ  زا  نینچمه  زیهرپب و  ههبـش  زا  هک  تسا  نیا  روبزم  هلمج  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
تعورـشمان فادها  دربشیپ  يارب  نامثع  یهاوخ  نوخ  هناهب  زا  اج  همه  ینک و  رب  رد  یـسابل  نوچمه  ار  نآ  هکنیا  زا  زیهرپب و  ههبش 

موس لامتحا  رد  تسا و  هدـش  نآ  هب  هفاـضا  لامتـشا  هک  تسا  « اـه » ریمـض « لامتـشا » لـعاف مود  لّوا و  تروص  رد  ( . 6  } .يریگ هرهب 
 { تسا نآ  لوعفم  ددرگ  یمرب  ههبش  هب  هک  « اه » ریمض تسا و  هیواعم  « لامتشا » لعاف
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نامثع یهاوخ  نوخ  يارب  نایماش  زا  تسخن  ؛ دوب هدنکفا  مالـسا  ناهج  رد  هیواعم  هک  تسا  یفاکـش  فالتخا و  نامه  « هنتف » زا روظنم 
هقباس هک  یتعدـب  تفالخ  هلأـسم  رد.تخاـس  ادـج  ناناملـسم  قح  هب  هفیلخ  زا  ار  اـهنآ  تفـالخ و  يارب  ، دـعب یتدـم  تفرگ و  تعیب 

هب يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  افلخ  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  يو  تسردان  هقیرط  نامه  هّیما  ینب  ریاس  وا  لاـبند  هب  درک و  داـجیا  تشادـن 
.دوب دیزی  شدنزرف  يارب  نتفرگ  تعیب  نآ  موش  هیاپ  نیلّوا  هک  دندومن  لیمحت  ناناملسم  رب  دندرک و  نییعت  روز 

***

مود شخب 

اَْهنِم َتْحَبْـصَأ  ، ٌْملِح َال  ٌْملِع َو  َْکنِم  اَهْکُحَی  َْمل  َریِطاَسَأ  َو  ِْملِّسلا ، ِنَع  اَـهاَُوق  ْتَفُعَـض  ِلْوَْقلا  َنِم  َنِیناَـفَأ  وُذ  َکـْنِم  ٌباَـتِک  ِیناَـتَأ  ْدَـق  َو 
اَِهب يَذاَُحی  ُقُونَْألا َو  اَهَنوُد  ُرُـصْقَت  ِماَلْعَْألا ، ِهَحِزاَن  ، ِماَرَْملا ِهَدـیَِعب  ٍهَبَقْرَم  َیلِإ  َْتیَّقَرَت  ،َو  ِساَمیِّدـلا ِیف  ِِطباَْخلا  َو  ِساَهَّدـلا ، ِیف  ِِضئاَْخلاَک 

ْكَراَدَـتَف َنْآلا  َنِمَف  ًادـْهَع !! ْوَأ  ًادـْقَع  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  ََکل  َيِرْجُأ  ْوَأ  ، ًادْرِو ْوَأ  ًارْدَـص  يِدـَْعب  َنیِِملْـسُْمِلل  َِیلَت  ْنَأ  ِهَِّلل  َشاَـح  َو.ُقوُّیَْعلا 
.ُماَلَّسلا ،َو  ٌلُوبْقَم َمْوَْیلا  َْکنِم  َوُه  ًاْرمَأ  َْتِعنُم  ،َو  ُرُومُْألا َْکیَلَع  ْتَِجتْرُأ  ِهّللا  ُداَبِع  َْکَیلِإ  َدَْهنَی  یَّتَح  َتْطَّرَف  ْنِإ  َکَّنِإَف  ، اََهل ْرُْظنا  ،َو  َکَسْفَن

همجرت

يربخ تمالـس  حلـص و  زا  نآ  رد  اوتحم و  یب  نانخـس  يزادـنا و  مه  تشپ  هلـسلس  کـی  زا  دوب  رپ  هک  دیـسر  نم  هب  وت  زا  يا  هماـن 
ینیمز رد  هک  یتسه  یـسک  نوچمه  وت.دروخ  یمن  مشچ  هب  لقع  شناد و  زا  يرثا  چـیه  تا  هنوگ  هناسفا  نانخـس  ریطاسا و  رد.دوبن 

یم تسا و  هدرک  مگ  ار  دوـخ  هار  ینیمز  ریز  کـیرات  ياـه  همخد  رد  هک  یـسک  نوـچمه  اـی  هـتفر و  ورف  روـبعلا  بعـص  تـسس و 
هک یماقم  ؛ تسادـیپان شیاـه  هناـشن  راوشد و  وت ) يارب   ) نآ هب  ندیـسر  رترب و ) رایـسب  تا  هبترم  زا   ) هک یـسرب  يا  هطقن  هب  یهاوخ 
زا مرب  یم  ادخ  هب  هانپ.تسا  نامسآ ) تسدرود  ناگراتس  زا   ) قویع هراتس  زارطمه  تسین و  نآ  هب  دوعص  يارای  ار  زاورپدنلب  ناباقع 

تبسن وت  يارب  هراب  نیا  رد  نم  هکنیا  ای  یهد و  ناماس  ار  اهنآ  روما  يدرگ و  ناناملسم  ياوشیپ  تسرپرس و  نم  زا  دعب  وت  هک  هکنیا 
نتشیوخ يارب  بایرد و  ار  دوخ  هدشن  رید  ات  نونکا  مه  زا.منک  اضما  يدهع  دادرارق و  نانآ  زا  نت  کی  یتسرپرس )  ) هب

تیور هب  هراچ  ياهرد  دنزیخ  اپ  هب  وت  يوس  هب  قح ) نایرکـشل  و   ) ادخ ناگدـنب  هک  ینامز  ات  ینک  یهاتوک  رگا  اریز  ، شیدـنا هراچ 
.مالسلا و.دوب  دهاوخن  لوبقم  زور  نآ  دوش  یم  لوبق  وت  زا  زورما  هک  يزیچ  دش و  دهاوخ  هتسب 

ریسفت حرش و 

دوخ همان  رد  هیواعم  اریز  ، دزادرپ یم  نآ  ياوتحم  هب  سپـس  هماـن و  رهاـظ  غارـس  هب  تسخن  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف یم  ماما  دنک  تباقر  ماما  تاملک  اب  شرادنپ  هب  دهد و  ناشن  غیلب  حیصف و  ار  دوخ  هک  دوب  هتشاذگ  مه  رانک  رد  یظافلا 

يربخ تمالـس  حلـص و  زا  نآ  رد  اوتحم و  یب  نانخـس  يزادـنا و  مه  تشپ  هلـسلس  کی  زا  دوب  رپ  هک  دیـسر  نم  هب  وت  زا  يا  هماـن  »
َنِم َنِیناَفَأ  وُذ  َْکنِم  ٌباَتِک  ِیناَتَأ  ْدَق  َو  ( ؛» دروخ یمن  مشچ  هب  لقع  شناد و  زا  يرثا  چیه  تا  هنوگ  هناسفا  نانخس  ریطاسا و  رد.دوبن 

يانعم نامه  بسانم  اجنیا  رد  مالسا و  حلـص و  ، تمالـس : تسا هدش  رکذ  انعم  دنچ  « ملِـس » يارب ( . 1  } ِْملِّسلا ِنَع  اَهاَُوق  ْتَفُعَـض  ِلْوَْقلا 
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(2  } َریِطاــَـسَأ َو   {، رکف حور و  تمالـــس  هــن  تـــشاد و  یبـــلط  حلـــص  زا  يا  هناـــشن  هـــن  وـــت  هماـــن  ینعی  ؛ تـــسا مود  لّوا و 
هدش رارکت  رافک  نابز  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  نیغورد  یفالخ و  ياه  ناتـساد  تایاکح و  هب  « هروطـسا » عمج « ریطاسا .»
یماع موهفم  هژاو  نیا  یلو  ؛ درادن مه  یگزات  هک  تسا  یتافارخ  ایبنا  توعد  دنیوگب  ات  دندرک  یم  فیصوت  نیلّوا  اب  ار  نآ  هشیمه  و 

هتفگ یــضعب  هدــش و  هدارا  اـنعم  نـیمه  زین  ماـما  مــالک  رد  تـسا و  شزرا  یب  هدوـهیب و  تســس و  بلاــطم  هـب  هراــشا  هـک  دراد 
تسا و هدمآ  « فص » يانعم هب  لصا  رد  « رطـس تسا و« « رطـس » عمج « راطـسا »و« راطـسا » عمج « ریطاسا » ینعی ؛ تسا عمج  عمج  « ریطاسا :» دنا
زا « اـهْکُحَی ( .» 3  } اَـهْکُحَی ْمـَل   { تـسا هدــش  قـالطا  نآ  رب  هژاو  نـیا  دــنزادنا  یم  مـه  تـشپ  هـک  تـسا  یتاــفارخ  « ریطاــسا » نوـچ

ار یقطنم  زا  رود  ساسا و  یب  بلاطم  دوخ  همان  رد  هیواعم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  الاب  هلمج  رد  تسا و  نتفاب  يانعم  هب  « هکایح » هشیر
( . ٌْملِح َال  ٌْملِع َو  َْکنِم   { دوب هتفاب  مه  هب 

.دوب هدش  لیکشت  ینوگمهان  فلتخم و  ياه  بولسا  زا  وت  همان  ینعی  ؛ تسا بولسا  يانعم  هب  « نَِنف » عمج نآ  »و  ناْنفأ » عمج « نینافألا »

یهاوخریخ زا  يرثا  چیه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِْملِّسلا » ِنَع  اَهاَُوق  ْتَفُعَض   » هلمج

همان رد  مالسا  ياه  هناشن  ینعی  ؛ دنا هتسناد  مالسا  يانعم  هب  اجنیا  رد  ار  « ملس » زین ناحراش  زا  یضعب.تشادن  دوجو  نآ  رد  تمالـس  و 
.دش یمن  هدید  وت 

تأشن لقع  ملع و  زا  يدوب  هتفاب  مه  هب  تا  همان  رد  هک  ییاه  هلمج  ظافلا و  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا   ...« اَـهْکُحَی َْمل  َریِطاَـسَأ   » هب ریبعت 
.دوب شا  هدنسیون  يربخ  یب  لهج و  هناشن  هک  يدوب  هتخیر  نوزومان  یظافلا  رد  ار  اه  تنطیش  زا  يا  هعومجم  هکلب  ، دوب هتفرگن 

لقا دح  ناناملـسم و  تفالخ  تردق و  تخت  رب  ندز  هیکت  نآ  زا  هیواعم  یلـصا  فدـه  هک  دزادرپ  یم  همان  ياوتحم  هب  ماما  هاگ  نآ 
ینیمز رد  هک  یتسه  یسک  نوچمه  وت  :» دیامرف یم  دوب  یمالسا  روشک  زا  مهم  رایسب  میظع و  شخب  ود  رصم  ماش و  رب  تموکح  نآ 
یهاوخ یمو  تسا  هدرک  مگ  ار  دوخ  هار  ینیمزریز  کیرات  ياه  همخد  رد  هک  یسک  نوچمه  ای  هتفر و  ورف  روبعلا  بعـص  تسس و 

ار زاورپدنلب  ناباقع  هک  یماقم  ؛ تسادیپان شیاه  هناشن  راوشد و  نآ ) هب   ) ندیسر رترب و ) رایسب  تا  هبترم  زا   ) هک یـسرب  يا  هطقن  هب 
(1  } ِِضئاَْـخلاَک اَْـهنِم  َتْحَبْـصَأ  ( ؛» تـسا نامـسآ ) تـسدرود  ناگراتـس  زا   ) قوـیع هراتـس  زارطمهو  تـسین  نآ  هـب  دوعــص  ياراـی 
هب ًادـعب  یلو  ، تسا بآ  رد  یجیردـت  ندـش  دراو  يانعم  هب  لصا  رد  « ضوح » نزو رب  « ضْوَخ » هشیر زا  هتفر  ورف  ياـنعم  هب  « ِضئاـخلا .»

یتسس رایـسب  نیمز  يانعم  هب  « ساهِّدلا ( .» 2  } ِساَهَّدـلا ِیف   { تسا هدـش  قالطا  يزیچ  هب  عورـش  یتح  ای  يزیچ و  رد  دورو  هنوگره 
ای هار و  هدرک  مگ  يانعم  هب  « طـِباخلا ( .» 3  } ِِطباَْخلا َو   { تسا لکـشم  رایـسب  نآ  زا  روبع  دور و  یم  ورف  نآ  رد  ناسنا  ياـپ  هک  تسا 

همخد ای  کیرات و  لحم  يانعم  هب  « سامیِّدـلا ( .» 4  } ِساَمیِّدلا ِیف   { دهد یم  ماجنا  ار  يراک  عالطا  نودـب  هناروکروک و  هک  یـسک 
دوش یم  قالطا  زین  هناخدصر  یناب و  هدید  لحم  هب  دـنلب و  لحم  يانعم  هب  « هَبَقْرَم ( .» 5  } ٍهَبَقْرَم َیلِإ  َْتیَّقَرَت  َو   { تسا ینیمز  ریز  ياـه 
رود يانعم  هب  « حتف » نزو رب  « حَْزن » هشیر زا  تسا  هدـننک  رود  نینچمه  تسدرود و  رود و  يانعم  هب  « هَحِزان ( .» 6  } ِهَحِزاَن ، ِماَرَْملا ِهَدیَِعب  {
یم « رئب حَْزن  » نآ هـب  دوــش و  یم  قــالطا  زین  هاــچ  زا  بآ  ندیــشک  رب  هژاو  نـیا  تــهج  نــیمه  هــب  تــسا و  ندرک  رود  ندــش و 

باقع يانعم  هب  « قُونألا ( .» 7  } ُقُونَْألا اَهَنوُد  ُرُصْقَت  ، ِماَلْعَْألا  { تسا رود  نآ  ياه  هناشن  هک  يزیچ  ینعی  « مالعألا هَحِزان  » نیاربانب ، دنیوگ
دوخ مخت  يارب  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  هک  ییاجنآ  زا  دوش و  یم  قـالطا  زین  تسا  يا  هناـسفا  يا  هدـنرپ  هک  غرمیـس  هب  هاـگ  تسا و 

يَذاَُحی َو   { دنک یم  يراذگ  مخت  اجنآ  رد  هتفر و  اه  هوک  ياه  هلق  يالاب  رب  تسا  لئاق 
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یم هدـید  ایرث  هراتـس  ای  ناشکهک  رانک  رد  دـسر و  یم  رظن  هب  تسدرود  رایـسب  هک  تسا  یفورعم  هراتـس  « قوُّیَعلا ( .» 1  } ُقوُّیَْعلا اَِهب 
 {( . يرود رد  تسا  لثملا  برض  دوش و 

دسر و یمن  وا  هب  زگره  ناناملسم  تفالخ  ماقم  هک  دنک  یم  دزـشوگ  هیواعم  هب  ار  هتکن  نیا  ایوگ  ياه  لاثم  ابیز و  تاهیبشت  اب  ماما 
یشناد ملع و  دوبن و  هیواعم  دوجو  رد  نآ  زا  يا  هرذ  هک  دهاوخ  یم  تمصع  دحرـس  رد  ییاوقت  درادن ؛ ار  نآ  یگتـسیاش  هاگ  چیه 

یب هعدـخ و  رکم و  زا  دوـب  يا  هعوـمجم  وا  اریز  تشادــن و  دوـجو  نآ  راـشعا  زا  يرــشُع  هیواـعم  رد  هـک  دــبلط  یم  هداـعلا  قوـف 
یسک هب  هاگ  هتفر و  ورف  نآ  رد  وناز  ات  شیاهاپ  دنک و  روبع  يراز  نش  زا  دهاوخ  یم  هک  دنک  یم  هیبشت  یسک  هب  ار  وا  هاگ  ؛ ییاوقت

هاگیاج هب  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  یلاب  هتـسکش  ناوتان و  هدـنرپ  هب  هاگ  هدرک و  باختنا  ینیمزریز  ياه  همخد  زا  ار  دوخ  ریـسم  هک 
همه نیا  یناوتان  فعـض و  همه  نیا  اب  دریگ و  رارق  قّویع  هراتـس  راـنک  رد  اـه  نامـسآ  جوا  هب  اـی  دـناسرب و  اـه  هوک  زارف  رب  باـقع 

.ار بلاط  یبا  نب  یلع  ینیشناج  هاگ  دهاوخ و  یم  ار  ماش  رصم و  تموکح  هاگ  ؛ تسا بیجع  یتسار  يزاورپدنلب 

یم هناعطاق  تروص  هب  هدز و  مرحماـن  نیا  هنیـس  رب  در  تسد  تموکح  رما  رد  هیواـعم  ياـهاضاقت  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هکنیا ای  یهد و  ناماس  ار  اهنآ  روما  يدرگ و  ناناملسم  ياوشیپ  تسرپرس و  نم  زا  سپ  وت  هک  هکنیا  زا  مرب  یم  ادخ  هب  هانپ  :» دیامرف

رد « هّلل شاح  ( .» 2  } ِهَِّلل َشاَح  َو  ( ؛» منک اـضما  يدـهع  دادرارق و  ناـنآ  زا  نت  کـی  یتسرپرـس )  ) هب تبـسن  وت  يارب  هراـب  نیا  رد  نم 
یم راک  هب  ، مرب یم  هانپ  ادخ  هب  ، دنکن ادخ  ، ادابم يانعم  هب  هلمج  نیا.تسا  « درک يریگرانک  » يانعم هب  « یشاح هدوب و« « هّلل یشاح  » لصا

جراخ يانعم  هب  ردـص  هاگبآ و  رب  ندـش  دراو  يانعم  هب  درو  « ًادْرِو ْوأ  ًارْدَـص  ( .» 3  } ًادْرِو ْوَأ  ًارْدَص  يِدـَْعب  َنیِِملْـسُْمِلل  َِیلَت  ْنَأ   { دور
ٍدَحَأ یَلَع  َکـَل  َيِرْجُأ  ْوَأ   {، تسا روما  ندومن  یتسرپرـس  ندرک و  تلاـخد  ياـنعم  هب  « ًادرو وأ  ًاردـص  » هب ریبعت  تسا و  نآ  زا  ندـش 

!!( . ًادْهَع ْوَأ  ًادْقَع  ْمُْهنِم 

دوش هداد  وا  هب  رصم  ماش و  تموکح  زایتما  هکنیا  زا  ار  هیواعم  ماما  بیترت  نیا  هب 

.دزاس یم  سویأم  هشیمه  يارب  ددرگ  بوصنم  ناناملسم  تفالخ  هب  ماما  زا  دعب  ای  و 

يارب ات  تفر  هیواعم  دزن  ماش  هب  « هّللا دبع  نب  ریرج   » بلاط یبا  نب  یلع  هدـنیامن  هک  یماگنه  دـسیون  یم  نیفـص  رد  محازم  نب  رـصن 
: تفگ.منیبب وگب  : تفگ ریرج.ما  هدرک  يرکف  نم  : تفگ دمآ  ریرج  لزنم  هب  هیواعم  دریگب ، تعیب  ترضح  نآ 

زا دـعب  ار  سک  چـیه  تعیب  دـسر  ارف  وا  تافو  هک  یماـگنه  دراذـگب و  نم  راـیتخا  رد  ار  رـصم  ماـش و  تموکح  هک  سیونب  یلع  هب 
: تفگ ریرج.تسوا  قح  تفالخ  هک  مسیون  یم  موش و  یم  وا  میلست  نم  تروص  نیا  رد.دهنن  نم  ندرگ  رب  شدوخ 

یلع تمدخ  هب  ریرج  همان  اب  و   ) تشون مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  ار  بلطم  نیا  هیواعم.مسیون  یم  مه  نم  سیونب  یهاوخ  یم  هچنآ 
دوب هدرک  نم  هب  ار  يداهنشیپ  نینچ  زین  « هبعش نب  هریغم  » نیا زا  شیپ  هک  تشاد  موقرم  ریرج  هب  خساپ  رد  ماما  دنداتسرف ) مالسلا  هیلع 

زگره دنوادخ  هک  مراودیما  مدرک و  يراددوخ  نم  مدوب  هنیدم  رد  نم  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا.مهد  هیواعم  هب  ار  ماش  تموکح  هک 
 { صیخلت یکدنا  اب  ،ص 52  نیفص ( . 1  } .مشاب هدرک  باختنا  دوخ  روای  ار  ناهارمگ  هک  دنیبن  نانچ  ارم 

بایرد و ار  دوخ  هدشن  رید  ات  نونکا  مه  زا  :» دیامرف یم  دهد  یم  رادشه  هیواعم  هب  دوخ  ییاهن  نخـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
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ياهرد دنزیخ  اپ  هب  وت  يوس  هب  قح ) نایرکـشل  و   ) ادخ ناگدـنب  هک  ینامز  ات  ینک  یهاتوک  رگا  اریز  ، شیدـنا هراچ  نتـشیوخ  يارب 
َنْـآلا َنِمَف  ( ؛» مالـسلا و.دوـب  دـهاوخن  لوـبقم  زور  نآ  دوـش  یم  لوـبق  وـت  زا  زورما  هک  يزیچ  دـش و  دـهاوخ  هتـسب  تیور  هب  هراـچ 

ندش و دنلب  ، ندمآرب يانعم  هب  « دوعـص » نزو رب  « دوهن » هشیر زا  « دْهنَی ( .» 2  } َدَْـهنَی یَّتَح  َتْطَّرَف  ْنِإ  َکَّنِإَف  ، اََهل ْرُْظنا  ،َو  َکَسْفَن ْكَراَدَـتَف 
ندرک و لفغ  يانعم  هب  « جـنر » نزو رب  « جـْتَر »و« جاترا » هشیر زا  « تَِجتْرُأ ( .» 3  } ْتَِجتْرُأ ِهّللا  ُداَبِع  َْکَیلِإ   { تسا هدـش  هتفرگ  نتـساخرب 

( . ُماَلَّسلا ،َو  ٌلُوبْقَم َمْوَْیلا  َْکنِم  َوُه  ًاْرمَأ  َْتِعنُم  ،َو  ُرُومُْألا َْکیَلَع   { تسا هدش  هتفرگ  نتسب 

تلفغ باوخ  زا  هدشن  رید  ات  هک  دنک  یم  هیواعم  هب  ار  هناقفشم  تحیصن  نیا  ماما 

رارق وفع  دروم  وا  هتـشذگ  ناهانگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دریذپب  ار  ماما  تعیب  دوش و  میلـست  قح  ربارب  رد  ددرگ و  رادـیب 
دهاوخن يدوس  تمادن  ینامیشپ و  رگید  دنوش  هریچ  وا  رب  مالسا  رکشل  دنکن و  هدافتسا  نآ  زا  درذگب و  تصرف  نیا  رگا  یلو  ؛ دریگ

دارفا زا  یهورگ  نایم  رد  « صاع نب  ورمع  » ياه هسوسو  رگا  یتسار  هب  دش و  دهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  هتـشذگ  لامعا  زا  هبوت  تشاد و 
همان نیا  لیذ  رد  ماما  ار  هچنآ  دـش و  یم  هدـیبوک  مه  رد  یلک  هب  هیواعم  تالیکـشت  دوب  هدرکن  ریثأت  هفوک  رکـشل  زا  نادان  لهاج و 

.تفای یم  ققحت  تسا  هدروآ 

هک اجنآ  زا  یلو  ؛ دوش عقاو  رثؤم  هیواعم  رد  همان  رخآ  هناهاوخریخ  تحیـصن  ات  دهد  یم  نایاپ  مالـس  اب  ار  همان  ماما  هکنیا  هّجوت  لباق 
هب طوبرم  نیـشیپ  ياـه  هنیک  هوـالع  هب  دوب  هدرک  رپ  ار  شدوـجو  همه  ینارمکح  ماـقم و  شطع  تشاد و  رـس  رد  رورغ  داـب  هیواـعم 
وا لد  رد  همان  نیا  ، دوب هدرکن  شومارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسد  هب  یمالسا  ياه  گنج  رد  شکیدزن  ناگتسب  ندش  هتـشک 

.داد همادا  دوخ  تسردان  هار  هب  نانچمه  درکن و  رثا 

456 ص :
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ینیب عقاو  ترورض  : 66 همان

عوضوم

هیاورلا هذه  فالخب  هرکذ  مدقتدق  سابعلا و  نب  هللا  دبع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( تسا هدمآ  زین  يرگید  هنوگ  هب  همان  نیا  سابع ، نب  هللا  دبع  هب  همان  )

همان نتم 

ِیف َتِلن  اَم  َلَضفَأ  نُکَی  اَلَف  ُهَبیُِـصِیل  نُکَی  َمل  يِذـّلأ  ّیـشلا ِء  یَلَع  ُنَزحَی  ُهَتوُفَِیل َو  نُکَی  َمل  يِذـّلأ  ّیـشلِاب ِء  ُحَرفََیل  َءرَملا  ّنِإَف  ُدـَعب  اـّمَأ 
َتفّلَخ اَم  یَلَع  َکُفَسَأ  َتمّدَق َو  اَِمب  َكُروُرُس  نُکَیل  ّقَح َو  ُءاَیحِإ  وَأ  ٍلِطَاب  ُءاَفطِإ  نَِکل  ٍظیَغ َو  ُءاَفِـش  وَأ  ٍهَّذل  ُغُوُلب  َكاَینُد  نِم  َکِسفَن 

ِتوَملا َدَعب  اَمِیف  َکّمَه  َو 

اه همجرت 

یتشد

يارب و  داد ، دـهاوخن  تسد  زا  ار  نآ  زگره  هک  دوش  یم  دونـشخ  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  زا  ناسنا  انامه  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
نتفرگ ماقتنا  ای  اه ، تّذل  هب  ندیـسر  ایند ، رد  وت  دزن  زیچ  نیرتهب  سپ  دروآ ،  دـهاوخن  تسد  هب  زگره  هک  تسا  كانهودـنا  يزیچ 

رب و  شاب ، دونـشخ  يداتـسرف  شیپ  زا  هک  يا  هشوت  هب  اهنت  دشاب ،  قح  ندرک  هدنز  ای  لطاب ، ندرک  شوماخ  وت  فدـه  هکلب  دـشابن ،
هب سابع  نب  مثق  ییاسانـش  يارب   . } هد رارق  گرم  زا  سپ  يارب  ار  دوخ  شالت  تّمه و  و  روخ ، ترـسح  يراذـگ  یم  ياج  هب  هچنآ 

{ .دییامرف هعجارم  همان 33  یقرواپ 

يدیهش

يزیچ هب  و  دـیرب ، دـهاوخن  وا  زا  هک  دوش  یم  داش  يزیچ  هب  یمدآ  هاگ  دـعب ، اـما  تشذـگ  رگید  یتیاور  اـب  شیپ  نیا  زا  هماـن  نیا  و 
راکب ای  دوب  یتذل  هب  ندیسر  يرادروخرب ، دوخ  يایند  زا  هک  زیچ  نیرتوکین  ادابم  سپ  .دیسر  دهاوخن  نادب  هک  دوش  یم  كانهودنا 

زا هک  دشاب  يزیچ  هب  تینامداش  هک  دیاب  و  ینادرگ ،  هدنز  ار  یقح  ای  یناریمب  ار  یلطاب  دیاب  هکلب  .يراد  هنیس  رد  هک  یمـشخ  ندرب 
.يرامگب دیاب  ار  وت  ندرم  زا  سپ  هچنادب  ار  دوخ  ّمه  و  يراذگ ، یم  ياج  هب  هچنآ  رب  تغیرد  يا و  هداتسرف  شیپ 

یلیبدرا

هک يزیچب  دوش  یم  نامداش  هدنب  هک  یتسردب  سپ  تاولص  دمح و  زا  دعب  اما  تیاور  نیا  فالخ  رب  همان  نیا  تشذگ  هک  قیقحتب  و 
هچنآ نیرت  لضاف  دـشابن  هک  دـیاب  سپ  واب  دـسرب  دوبن  هک  يزیچ  رب  دوش  یم  نیزح  تحـص و  اـنغ و  لـثم  دوش  توف  وا  زا  هک  دوبن 

یمشخ يافش  ای  یتّذل  ندیسر  تدوخ  يایند  زا  تدوخ  سفن  رد  یتفای 

وت هودنا  حلاص و  رادرک  زا  هداتسرف  شیپ  زا  هک  يزیچب  وت  یلاحشوخ  دشاب  هک  دیاب  یقح و  ندرک  هدنز  ای  یلطاب  ندیناریم  نکیل  و 
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دیآ راکب  گرم  زا  دعب  هک  يزیچ  رد  وت  دصق  ایند و  زا  هتشذگ  هک  يزیچ  رب 

یتیآ

، دسرب وا  هب  هک  هدشن  ردقم  هک  يزیچ  رب  هاگ  .دوش و  یم  نامداش  دش ، دهاوخ  وا  بیصن  ماجنارـس  هک  يزیچ  هب  هاگ  یمدآ  دعب ، اما 
، دشاب يا  هنیک  ندـناشن  ورف  ای  یتذـل  هب  ندیـسر  ییآ ، یم  لیان  نادـب  ایند  نیا  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  دـیابن  سپ  .ددرگ  یم  نیگمغ 

تترخآ يارب  شیپاشیپ  هک  دـشاب  ییاهزیچ  ببـس  هب  وت  ینامداش  دـیاب  .یقح  ندرک  هدـنز  ای  دوب  یلطاب  ندرک  شوماـخ  دـیاب  هکلب 
گرم زا  سپ  روما  هب  رـصحنم  وت  ّمه  همه  هک  دـیاب  .يراذـگ و  یم  ياج  هب  اـیند  نیا  رد  هچنآ  رب  وت ، غیرد  هودـنا و  يا و  هداتـسرف 

.دشاب

نایراصنا

یمن وا  بیـصن  هک  يزیچ  توف  زا  ،و  ددرگ یم  لاحـشوخ  دـش  یمن  توـف  وا  زا  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  زا  یمدآ  ، دـعب اـما  همان 22 ) )
ندرب راک  هب  ای  یبایماک  هب  ندیـسر  وت  دزن  تیایند  زا  همانرب  نیرترب   (. تساجیب هودنا  یلاحـشوخ و  نیا  ) دوش یم  كانهودنا  تشگ 

دوش يزیچ  هب  فوطعم  تیلاحشوخ  دیاب   . دشاب قح  ندرک  هدنز  ای  لطاب  ندرک  دوبان  وت  دزن  راک  نیرتهب  دیاب  ، دشابن بضغ  مشخ و 
 . دشاب گرم  زا  دعب  ناهج  هجوتم  تا  هشیدنا  ،و  يراذگ یم  ياج  هب  دوخ  زا  دعب  هک  یتورث  رب  تهودنا  ،و  يا هداتسرف  شیپ  زا  هک 

حورش

يدنوار

يردیک

ینغلاب و حرفی  يا  .هبیـصیل  نکی  مل  يذلا  یـشلا ء  یلع  نزحی  هتوفیل و  نکی  مل  يذلا  یـشلاب ء  حرفیل  دـبعلا  ناف  مالـسلا : هیلع  هلوق 
مل امم  کلذ  وحن  نم  هتاف  ام  یلع  نزحب  و  هنزح ، هحرفب و  صقنی  دـیزی و ال  هنع و ال  غورفم  وه  امم  کلذ  ریغ  و  ءاـقبلا ، هحـصلا و 

نکی مل  هاطخا  ام  هئطخیل و  نکی  مل  هباصا  ام  نا  ملعی  یتح  نامیالا  هقیقح  دبعلا  غلبی  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  و  هل ، صقنی 
ایندـلا بئاصم  نم  نکی  مل  ام  یلع  نزحی  و  ققحتی ، الف  هوجری  امب  حرفی  و  ءاجرلاب ، ذـتلی  هنا  ینعی  جراـعملا : بحاـص  لاـق  .هبیـصیل 

.هتمدق ام  ظفلل  قباطملا  ینعملا  و  رومالا ، رثکا  یف  کلذ  و  اهضعب ، هبیصی  یتح 

مثیم نبا 

اب ناسنا  دـعب ، اما  : ) تشذـگ البق  ترابع  رد  تیاور  فالتخا  اب  همان  نیمه  ساـبع ، نب  هللادـبع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـه  هماـن  زا 
نیگهودنا تسا ، هدوبن  نکمم  نادب  یـسرتسد  هک  يزیچ  دروم  رد  دوش و  یم  نامداش  دیـسر  یم  وا  هب  دـیاب  هک ، يزیچ  هب  ندیـسر 

مـشخ ندناشنورف  ای  یـشوخ و  تذل و  لامک  یبای ، یم  تسد  نادـب  دوخ  دوجو  رد  ایند ، رد  هک  يزیچ  نیرترب  نیاربانب ، .ددرگ  یم 
تفسات و  يا ، هداتسرف  شیپ  زا  هک  دشاب  يریخ  راک  يارب  وت  ینامداش  دیاب  .تسا و  قح  نتشاد  اپ  هب  لطاب و  بوکرـس  هکلب  تسین ،

البق شترابع  زا  یکدنا  زج  همان ، نیا  حرـش  .دـشاب ) تگرم  زا  سپ  يارب  تا  ینارگن  يا ، هتـشاذگ  دوخ  زا  سپ  هک  دـشاب  يزیچ  رب 
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هداد هجوت  هلیـسو  نیدب  يرابدرب ، ینمادکاپ و  تلیـضف  رب  ار  سابع  نبا  ع ،)  ) ماما هک  تسا  نآ  همان ، نیا  بلاطم  هلمج  زا  .تشذـگ 
نیرتالاب هک  دـنادب  یتلیـضف  ود  نآ  تسا ، طیرفت  طارفا و  فرط  ود  هک  ار  يریگ  ماقتنا  ای  ییایند و  ذـیاذل  زا  یتذـل  اداـبم  هک  تسا 

ییایند لمع  نیرترب  ات  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  تسا  هدرک  يزیچ  رب  هجوتم  ار  وا  سپـس  .ددرگ  یم  يو  دـیاع  هک  تسا  یتلیـضف 
، دراد بضغ  توهـش و  ياوق  لامعتـسا  تهج  رب  هجوت  لطاب ، ندـناشن  ورف  قح ، نتـشاد  اپرب  لـطاب و  ندـناشن  ورف  ینعی  دـشاب ، يو 

نبا لوا ، تیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نآ  رگید  .دشاب و  تجاح  هزادنا ي  هب  ررـض و  عفدا  هنآ  دربراک  زا  فده  هک  نیا  ینعی 
تـسا هدومرف  رما  اجنیا  رد  اما  ددرگ ، یم  وا  بیـصن  ترخآ  زا  هک  دشاب  يزیچ  رب  شا  ینامداش  هک  نیا  رب  تسا  هدرک  رما  ار  سابع 

نبا هب  لوا  تیاور  رد  و  ترخآ ، يارب  يا  همدـقم  ناونع  هب  هداتـسرف ، شیپ  زا  دوخ  يارب  هک  دـشاب  ییاوقت  هشوت ي  هب  وا  رورـس  اـت 
يارب شفـسات  دیامرف : یم  اج  نیا  رد  اما  دـشاب ، يورخا  روما  زا  يزیچ  نداد  تسد  زا  يارب  شـسوسفا  هک  دـهد  یم  روتـسد  سابع 

.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .دراذگ  یم  اج  هب  تسا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  دوخ  زا  دعب  هک  دشاب  يزیچ 

دیدحلا یبا  نبا 

[ َْدبَْعلَا  ] َّنِإَف ُدَْعب  اَّمَأ  هیاورلا  هذه  فالخب  هرکذ  مدقت  دق  و 

ْنِم َکِـسْفَن  ِیف  َْتِلن  اَـم  َلَْـضفَأ  ْنُکَی  َـالَف  ُهَبیُِـصِیل  ْنُکَی  ْمـَل  يِذَّلا  ِءْیَّشلا  یَلَع  ُنَزْحَی  ُهَتوـُفَِیل َو  ْنُـکَی  ْمـَل  يِذَّلا  ِءْیَّشلاـِب  ُحَْرفََیل  َءْرَْملَا 
اَمِیف َکُّمَه  َْتفَّلَخ َو  اَم  یَلَع  َکُفَسَأ  َْتمَّدَق َو  اَِمب  َكُروُرُس  ْنُکَْیل  ٍّقَح َو  ُءاَیْحِإ  ٍلِطَاب َو  ُءاَفْطِإ  ْنَِکل  ٍْظیَغ َو  ُءاَفِش  ْوَأ  ٍهََّذل  ُغُوُلب  َكاَْینُد 

 . ِتْوَْملا َدَْعب 

نیحلاصلا ءامکحلا و  مالک  نم  رکذنـس  انکل  ریـسفت و  یلإ  رقتفی  ام  هیناعم  هظافلأ و ال  یف  سیل  هریظن و  حرـش  مدقت  دق  لصفلا  اذه 
هبسانت تاملک 

[ ءامکحلا مالک  نم  ذبن  ]

امب نزحت  مالع  کیلإ و  هلوصو  نم  دب  نکی  مل  امب  حرفت  مالعف  كادعت  کل  ردـقی  مل  ام  كاتأ و  کل  ردـق  ام  مهـضعب  مالک  نمف 
.کیلع مدقیل  نکی  مل 

اهریخف كرافلا  ضغبملا  قارف  قرافت  کلاهتملا و  لاصو  لصت  براهلا و  رابدإ  ربدـت  بلاـطلا و  لاـبقإ  لـبقت  ایندـلا  مهمـالک  نم  و 
اهرابدإ هعدخ و  اهلابقإ  ریصق و  اهشیع  ریسی و 

كدغل کموی  نم  دوزت  کسفنل و  کسفن  نم  ذـخ  ناکمإلا و  هصرف  زهتنا  نامزلا و  هلفغ  منتغاف  هیقاب  اهتاعبت  هیناف و  اهتاذـل  هعجف و 
.هارخأ هرامع  یلع  هعفنی  ام  هایند  نم  ئرما  لکلف  هردقلا  لاوز  هدملا و  ذافن  لبق 

هءاسمب ابحاص  رـست  بناج و  داسفإب  اـبناج  حلـصت  هلاحتـسا  نم  ولخت  ـال  هلاـح و  یلع  یقبت  ـال  اـهنأ  ایندـلا  دـکن  نم  مهمـالک  نم  و 
.لالض اهیلع  دامتعالا  لاحم و  اهیلإ  ءاجتلالا  ررغ و  اهیلإ  هقثلا  رطخ و  اهیف  نوکسلاف  بحاص 

قحلاب و لوقلا  نم  هیلقعلا و  اهتاذـل  نم  هلانت  امب  اهل  جـهتبا  هینامـسجلا و  اهتاذـل  نم  تکردأ  امب  کسفنل  نجهتبت  مهمـالک ال  نم  و 
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دبألا ءاقب  هیقاب  هیلقعلا  فراعملا  دفنی و  لایخ  هیسحلا  تاذللا  نإف  قحلاب  لمعلا 

یناشاک

هک قیقحت  هب  و  هرکذ ) مدـقت  دـق  و   ) ساـبع نب  هللادـبع  يوس  هب  تشوـن  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا  و  ساـبعلا ) نب  هللادـبع  یلا  )
زا سپ  اما  دـعب ) اما   ) .تاـملک ظاـفلا و  فـالتخا  يور  زا  تیاور  نیا  فـالخ  هب  هیاورلا ) هذـه  فـالخب   ) باـتک نیا  رکذ  تشذـگ 
یم ناداش  ناحرف و  هنیآ  ره  حرفیل )  ) ادخ هدنب  هک  یتسرد  هب  سپ  دـبعلا ) ناف   ) مانا دیـس  رب  تاولـص  مالع و  کلم  ترـضح  ساپس 

و  ) نآ ریغ  اقب و  تحص و  ینغ و  لثم  دوش  توف  وا  زا  هک  دوبن  هک  يزیچ  هب  ندیسر  ببس  هب  هتوفیل ) نکی  مل  يذلا  یـشلاب ء   ) دوش
ام لضفا  نکی  ـال  و   ) وا هب  دـسرب  هک  دوبن  هک  يزیچ  رب  هبیـصیل ) نکی  مل  يذـلا  یـشلا ء  یلع   ) ددرگ یم  نیگمغ  نیزح و  و  نزحی )

( هذـل غولب   ) تدوخ ياـیند  زا  كاـیند ) نم   ) دوخ سفن  رد  ار  نآ  یتفاـی  هچنآ  نیرت  لـضاف  دـشابن  هک  دـیاب  سپ  کـسفن ) یف  تلن 
فرط رب  ندـیناریم و  هک  دـیاب  نکلو  لطاب ) ءافطا  نکل  و   ) یماقتنا ندیـشک  رد  یمـشخ  يافـش  اـی  ظـیغ ) ءافـش  وا   ) یتذـل ندیـسر 

( تمدق امب   ) وت يداش  دشاب  هک  دیاب  و  كرورس ) نکیلو   ) یقح نداد  جاور  ندینادرگ و  هدنز  ای  قح ) ءایحا  وا   ) دشاب لطاب  نتخاس 
قافنا اـیند و  زا  هتـشذگ  هک  يزیچ  رب  وت  هودـنا  و  تفلخ ) اـم  یلع  کفـسا  و   ) هتـسیاش رادرک  زا  يا  هداتـسرف  شیپ  زا  هک  يزیچ  هب 

رب و هدومنن  فرص  هدرکن و 

.دیاب تاجن  ام  يارب  زا  دیآ و  راک  هب  گرم  زا  دعب  هک  يزیچ  رد  وت  دصق  و  توملا ) دعب  امیف  کمه  و   ) هتسیاب هج 

یلمآ

ینیوزق

یتسرد هب  تاملک  زا  یـضعب  رد  تیاور  نیا  فلاخم  رگید  یتیاورب  نیا  زا  شیپ  تشذـگ  تسا و  هتـشون  سابع ) نبا  ) هب ار  هماـن  نیا 
ایند رد  عتمت  نآ  هک  هدـش  ریدـقت  دوب و  هتفر  اضق  ینعی  .وا  زا  زیچ  نآ  دوش  توف  هک  دوبن  هک  يزیچ  هب  ندیـسرب  ددرگیم  داـش  هدـنب 
نوچ ینعی  .وا  هب  يزیچ  نآ  دـسرب  دوبن  هک  يزیچ  رب  دوشیم  نیگمغ  دراد و  ندـش  داـش  هچ  سپ  نتفاـی ، یتساوخ  راـچان  دـبایب  هتبلا 

دسریم یندیـسر  هلمجلاب  .دراد و  ندش  نیگمغ  هچ  نآ  نتفاین  رب  سپ  نتفای ، یتساوخن  هتبلا  دبایب  ایند  زا  عتمت  نآ  هک  دوب  هتفرن  اضق 
ياج کی  چیه  ارس  نیا  بیاغر  ایند و  دصاقم  نتفاین  نتفای و  سپ  نآ ، هب  دیسر  ناوتن  شـشوک  یعـس و  هب  تسین  یندیـسر  هچنآ  و 
توف یعفن  هک  تسا  اور  اجنآ  هودنا  دباین و  هک  دشاب  نکمم  و  دبایب ، میظع  یتمعن  هک  تسا  اجب  اجنآ  يداش  تسین ، هودنا  يداش و 

، وش داش  نتفای  رب  هن  رادم ، لوغشم  نآ  هب  رطاخ  راگنا و  لهس  ایند  ررض  عفن و  هکنآ  دوصقم  .دوشن و  توف  هک  دشاب  نکمم  و  دوش ،
هک دـنیب  صخـش  هک  تسا  نآ  نیا  لاـثم  دـسر ، راـچان  شیوـخ  تقو  هب  ود  ره  نیک  تسین ، يراـیتخا  هـک  نـیگمغ  نتفاـین  رب  هـن  و 
هک زورنآ  ات  دـشاب  نآ  رب  وا  رظن  ددرگیم و  کیدزن  زور  ره  و  دباتـش ، یم  وا  يوس  تسا  هتفر  اضق  لزا  زا  هک  یهورکم  اـی  یبوبحم 

اش هدایز  سپ  دسرب ،

هب یمشخ  ءافش  ای  یتذل  ندیسر  ایند  زا  وت  دزن  وت و  سفن  رد  یتفای  هچنآ  نیرتلضاف  دشابن  هک  دیاب  سپ  .دهدن  يور  ار  وا  مغ  يد و 
مئاهب وچمه  ایند  رد  وت  تمه  دیابن  ضرغلا  دشاب و  قح  ندرک  هدنز  لطاب و  ندرک  شوماخ  دیاب  هکلب  ندیناجنر ،- ندیشک و  ماقتنا 
تمه همه  دیاب  هکلب  دوب ، تادارم  نیرتلضاف  ایند  زا  دارم  نآ  وت  یفن  رد  وت  دزن  و  دشاب ، ندنار  مشخ  توهـش و  هب  فوطعم  عابـس  و 
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لمات بوخ  هک  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  قباس  ياعدم  رب  اعدم  نیا  عیرفت  دشاب و  قح  تماقا  لطاب  هلازا  وت  تادارم  نیرتلضاف  وت و 
غراف نآ  زا  لد  دیاب  سپ  درادن  هراچ  چیه  الا  دسریم و  تسا  ردـقم  رگا  ایند  میعن  هک  دـناد  دـنیب و  درگنرد  تریـصب  رظن  هب  دـنک و 

رودـقم هچنآ  هک  دـنادیم  نوچ  نینچمه  دزاسن و  دوخ  تادارم  نیرتلـضاف  ار  نآ  و  دـهنن ، ایند  تذـل  عتمت و  نتفای  رب  تمه  و  دراد ،
دهنن و لد  رب  جنر  دروخن و  هصغ  دوشن و  مشخ  رد  نآ  يارب  سپ  ندیسر ، نآ  هب  ناوتن  یعس  هب  هن  یندیسر  ایند و  تادارم  زا  تسین 

هداهن هریخذ  ترخآ  زور  يارب  يا و  هداتسرف  شیپ  زا  هک  دشاب  ریخ  راک  نآ  هب  وت  حرف  يداش و  هک  دیاب  .دنادن و  تادارم  نیرتلضاف 
قدصت قافنا و  هب  يا و  هتـشاذگ  دوخ  زا  دعب  هک  یلام  ای  يا  هدرواین  ياج  هب  يا و  هتـشاد  سپ  زاب  هچنآ  رب  وت  هودنا  فسات و  يا و 

یپ زا 

لیصحت تبوقع و  زا  یصالخ  ترخآ و  راک  حالصا  رد  رکف  همه  دشاب و  گرم  زا  دعب  رد  همه  وت  هشیدنا  دیاب  يا و  هداتـسرفن  ش 
.دوب تزع  ترضح  ياضر 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیاورلا هذه  فالخب  هرکذ  مدقت  دق  سابعلا و  نب  هللادبع  یلا 

.تیاور نیا  فالخ  هب  نآ  رکذ  تشذگ  رتشیپ  سابع و  رسپ  هللادبع  يوس  هب  تسا ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

یف تلن  ام  لضفا  نکیالف  هبیـصیل ، نکی  مل  يذلا  یـشلا ء  یلع  نزحی  هتوفیل و  نکی  مل  يذـلا  یـشلاب ء  حرفیل  دـبعلا  ناف  دـعب ، اما  »
تفلخ ام  یلع  کفسا  تمدق و  امب  كرورـس  نکیل  .قح و  ءایحا  لطاب و  ءافطا  نکل  ظیغ و  ءافـش  وا  هذل ، غولب  كایند  نم  کسفن 

« .توملا دعب  امیف  کمه  و 

هک يزیچ  ببـس  هب  دوش  یم  لاحـشوخ  هنیآ  ره  هدنب  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اما 
دـشابن دیاب  سپ  .نآ  هب  دشاب  هدیـسر  هک  تسا  هدوبن  هک  يزیچ  رب  ددرگ  یم  كانهودـنا  ار و  نآ  دـشاب  هدرک  توف  هک  تسا  هدوبن 

ندناشنورف دشاب  دیاب  نکل  یمشخ و  نداد  افش  ای  یتذل ، هب  ندیسر  وت  يایند  زا  وت  سفن  هرابرد ي  وت  يدیـسر  هک  يزیچ  رت  لضاف 
يا و هتشاذگاو  هک  يزیچ  رب  وت  فسات  يا و  هداتسرف  شیپ  هک  يزیچ  هب  وت  یلاحـشوخ  دشاب  دیاب  یقح و  ندینادرگ  هدنز  یلطاب و 

.ندرم زا  دعب  دشاب  هک  يزیچ  رد  وت  هودنا 

یئوخ

ینعملا اذـهب  هیلع  مدـقت  ام  انه و  هرکذ  اـم  نا  یلا  هراـشا  هیاورلا ، هذـه  فـالخب  هرکذ  مدـقت  دـق  و  هنع : هللا  یـضر  هلوق  یف  و  لوقا :
هیلع  ) هنع اعم  امهرودـص  یلع  اءاـنب  مالـسلا ) هیلع   ) هنع نیتروثاـم  ناـتیاورلا  اـتلک  نوکت  نا  لـمتحیف  .نیتیاورب  لـقن  دـحاو  بوتکم 

تیور تلقنف و  يرخالا  تظفح  امهادحا و  تثعبف  باتکلا  نع  تردص  لدـب  هخـسن  امهادـحا  نوکتف  دـحاو ، بوتکم  یف  مالـسلا )
هیلع  ) ترضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .يرخا  للع  فیحصت و  فرـصتب و  خاسنلا  نع  ایـشان  فالتخالا  نوکی  نا  لمتحی  .اضیا و 
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هک یتسارب  دعب ، اما  دش : لقن  رتشیپ  تشاد  فالتخا  نومضم  نیا  اب  هک  يرگید  تیاورب  همان  نیا  هتشاگن ، سابع  نب  هللادبعب  مالسلا )
ردقم دسرب و  يوب  دیابن  هچنآ  رب  و  ردقم ) يزور  ینعی   ) دوش یم  دونـشخ  دور  یمن  ردب  تسد  زا  هک  يا  هرهب  هب  ندیـسر  يارب  درم 

زا ماقتنا  ینیگمـشخ و  زا  رطاـخ  یقـشت  اـی  ینامـسج  یباـیماک  تیاـیند  هرهب ي  نیرتهب  وت  شیپ  دـیابن  ددرگ ، یم  نیگمغ  تسین  وا 
رادیاپ هدنز و  ار  یقح  ای  يزاس و  دوبان  شوماخ و  ار  لطاب  هک  دشاب  نیا  يرآ  باسحب  هک  يزیچ  نیرتهب  دیاب  یلو  .دشاب  تنمـشد 
نارگید يارب  دوخ  ياجب  هک  دشاب  هچنآ  زا  تسوسفا  و  یتسرف ، یم  شیپ  تترخآ  هریخذ  يارب  هک  دشاب  یلامب  وت  يداش  دیاب  ینک ،

زا سپ  وت  عضوب  فوطعم  وت  مه  دیاب  و  يراذگ ، یم 

.دشاب ندرم 

يرتشوش

.هیواعم یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل اباتک  اضیا  هلبق  هرکذل  هیواعم  یلا  يا : اضیا ) هیلا   ) فنـصملا لوق  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
وه کل و  ینا  لثم  ناح  يا : دیز : یبا  نع  انیا  نیای  اذک  لعفت  نا  کل  نآ  (: ) حاحصلا  ) یف کل  نآ  دقف  دعب  اما  مالسلا ) هیلع   ) هلوق
نئی نوک  هدارم  .نیتغللا و  نیب  عمجف  ایل  ینا  دق  یلب  یلیل  نع  رصقا  یتیامع و  یلجت  نا  یل  نئیاملا  تیکسلا : نبا  دشنا  هنم و  بولقم 

(. احضاو ارما  يا  ارصاب : احمل  کنیرال  ( ) حاحصلا  ) یف رصابلا ) حمللاب  عفتنت  نا   ) .یناب مث  ناب  یتا  نوکیف  نآ  عراضم  هزمهلا  رسکب 
( مالـسلا هیلع   ) هلتق دـعب  هیواعم  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا لصو  باتک  باوج  باـتکلا  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  رومـالا ) ناـیم  نم  )

باحصا ریغ  يرخا  هفئاط  لاتقب  یندعو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  لبق  نم  مالسلا ) هیلع   ) هلوقی ناک  امب  حیولت  هیف  و  جراوخلا ،
نا بحا  سراف  فالآ  هرـشع  مه  و  دـحاو ، مویب  مهلک  مهلتق  ناورهنلاب و  ع )  ) مهعقاو املف  .نیقراملا  مهامـس  هنا  و  نیفـص ، لمجلا و 

تنیاع و امب  عفتنت  نا  کل  نآ  دـق  : ) هل مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف هصاوخ ، هباحـصا و  هب  دـعی  لـبق و  نم  هلوقی  ناـک  اـمب  هیواـعم  رکذـی 
(. هب يزهتـستف  کغلبی  سانلل و  هلوقا  تنک  يذلا  لوقلا  قدص  نم  هدـهاشم  هنیاعم و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) تدـهاش
نم دـشرلا  نیبت  دـق  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر نم  تاحـضاو  تازجعم  تاـنیا و  تاـیآ  روهظ  دـعب  یلاـعت  هلوق  ریظن  وه  تلق :

هماعلا و دنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  تارتاوتملا  نم  نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاتق ربخ  و  یغلا )
انلقف .هل  الیخ  فلعی  وه  و  يراصنالا ، بویاابا  انیتا  لاق : میلـس  نب  فنخم  نع  ادنـسم  هبقاـنم )  ) یف یعفاـشلا  یجنکلا  يور  .هصاـخلا 

هللا یلـص   ) یبنلا نا  لاق : نیملـسملا !؟ لتاقت  تئج  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  نیکرـشملا  تلتاق  بویاابا ! ای  هل : تلقف  هدنع 
نیقراملا هللا  ءاش  نا  لتاقم  انا  و  نیطساقلا ، نیثکانلا و  تلتاق  دقف  .نیقراملا  و  نیطـساقلا ، و  نیثکانلا ، هثالث : لاتقب  ینرما  هلآ ) هیلع و 

لاق لاق : سابع  نبا  نع  و  یه .) ینا  يردا  ام  و   ) هرخآ یف  یـشکلا و  هاور  .وه و  نیا  يردا  اـم  تاـناورهنلاب و  تاـقرطلاب  تافعـسلاب 
نم نوراـه  هلزنمب  ینم  وه  و  یمد ، نم  همد  و  یمحل ، نم  همحل  بلاـط  یبا  نب  یلع  اذـه  : ) هملـس مـال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا
.هنم یتوا  يذلا  یباب  و  ییصو ، یملع و  ءاعو  و  نیملـسملا ، دیـس  و  نینموملاریما ، یلع  اذه  هملـس  ما  ای  .يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم 

و هیرصملا ،)  ) یف اذکه  تکلـس ) دقف  (. ) نیقراملا نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتقی  .یلعالا  ماقملا  یف  یعم  و  هرخالا ، ایندلا و  یف  یخا 
: يا هجردم ، عما  جرادم ) ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  (. ) دـیدحلا یبا  نبا  مثیم و  نبا   ) یف امک  تکلـس ) دـقل  و  : ) باوصلا
(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نایفسوبا  هبیش و  هبتع و  مه  و  هفالسا ، براح  امک  مالسلا ) هیلع   ) هبراح هنا  ثیح  کفالـسا )  ) .کلاسم
یف لاق  لیطابالا ) کئاعداب  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوبن  لوبق  نع  کئلوا  ربکت  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) هتیـالو لوبق  نع  ربکت  و 

( نیملا رورغ   ) .هیور ریغب  لوخدـلا  ماحقالا : کماحقا ) و   ) .الیطبا اوعمج  مهناک  ساـیق  ریغ  یلع  لـطابلا  عمج  لـیطابالا  حاحـصلا :) )
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و  ) ءابزلا همیذج و  یف  رعاشلا  لوق  یف  امک  یتای و  امک  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یف  امک  هدحو  لمعتسی  هناک ال  بذکلاب و  نیملا  اورـسف 
ناک امنا  بیذاکالا  نیملا و  رورغ  هماـحقا  و  لـیطابالا ، هیواـعم  ءاـعدا  .هبوذـکالا و  عمج  بیذاـکالا ) و  (. ) اـنیم ابذـک و  اـهلوق  یفلا 
نم اودارا  اـملف  .اـمولظم  لـتق  ناـمثع  نـکی  مـل  و  ناـمثع ، یلو  نـکی  مـلف  .اـمولظم  لـتق  ناـمثع  نا  و  ناــمثع ، یلو  هنوـک  هئاــعداب 

یـشعالا لاق  .لطاب  ءاعدا  لاحتنالا : کلاحتناب ) و   ) .رم امک  رکنا  یبا و  امولظم  لتق  نامثع  نوکب  رارقالا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
و کنع ، لج  ارما  يا : کنع ) الع  دق  ام   ) اراع كاذ  یفک  بیشملا  دعب  یف  اوقلا  یلاحتنا  انا و  فیکف  هریغ : راعـشا  هئاعدا  نم  ائربتم 

تعجر : ) لاقی .کبلـس  يا : كوازتبا ) و  (. ) نیملاظلا يدـهع  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) لانی ال  : ) یلاعت لاق  .هفـالخلا  وه 
هفالخلا یلع  هبوث  دارملا و  .کتقایل و  مدعل  کلثم  متک  يا : کنود ) نزتخا  امل   ) .قاقحتـسالاب ذخوت  الا  ازب  زبت  يا : يزیزب ) هفالخلا 

نا الا  يروشلا  هتـس  نم  و  نیلوالا ، نیرجاهملا  نم  امهنا  نایعدـی  ریبزلا  هحلط و  ناک  ناـف  .هماـعلا  دـنع  یتح  لـحارمب  اـهنع  وه  یتلا 
ایلع نا  هنیدـملا  هکم و  لها  یلا  بتک  هیواعم  نا  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یف .اهرک و  ملـسا  نمم  هفلوملا  نم  و  ءاقلطلا ، نم  ناـک  هیواـعم 
نب روسملا  یلا  باوجلا  یف  مهرما  اودنـساف  .يروـش  رمـالا  لـعجن  مث  هللا  باـتکب  مهلتقن  هتلتق  عفدـیلف  هتلتق ، يوآ  هنـال  ناـمثع  لـتق 
یلا هیواعم  بتک  و  لاق : بازحالا ) نم  كوبا  قیلط و  تنا  و  هیواعم ، ای  هفالخلا  تنا و  ام  : ) مهنع ابواجم  هیواـعم  یلا  بتکف  .همرخم 

: يرـصبلا نسحلا  نع  يربطلا ) خیرات   ) یف .کلذ و  لثمب  هوباجاف  .کلذ  لثمب  صاقو  یبا  نبا  دعـس  رمع و  نبا  هملـسم و  نب  دمحم 
ریغب اهرما  اهزتبا  یتح  ءاهفـسلاب  همالا  هذـه  یلع  هوازتنا  .هقبوم  تناکل  هدـحاو  الا  نهنم  هیف  نکی  مل  ول  هیواعم  یف  نک  لاـصخ  عبرا 

هواعدا و  ریبانطلاب ، برضی  و  ریرحلا ، سبلی  اریمخ  اریکس  هدعب  هنبا  هفالختسا  و  هلیضفلا ، ووذ  و  هباحـصلا ، ایاقب  مهیف  مهنم و  هروشم 
.نیترم رجح  باحصا  رجح و  نم  هل  الیو  ارجح ، هلتق  و  رجحلا ) رماعلل  شارفلل و  دلولا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  دق  ادایز و 

دادـش و نب  هعافر  و  هبجن ، نب  بیـسملا  و  درـص ، نب  نامیلـس  نا  اضیا  يربطلا ) خـیرات   ) یف و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا  )
.همالا هذه  یلع  يزتنا  يذلا  دینعلا  رابجلا  كودع  مصق  يذلا  دـمحلاف هللا  دـعب ، اما  هیواعم : دـعب  ع )  ) نیـسحلا یلا  اوبتک  رخآ  اعمج 

اهتربابج و نیب  هلود  هللا  لام  لعج  و  اهرارش ، یقبتسا  و  اهرایخ ، لتق  مث  اهنم ، یضر  ریغب  اهیلع  رمات  و  اهایف ، اهبـصغ  و  اهرما ، اهزتباف 
ینعی دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  کمد ) کمحل و  نم  کل  مزلا  وه  امل  ادوحج  قحلا و  نم  ارارف   ) .دومث تدـعب  اـمک  هل  ادـعبف  اـهئاینغا ،

هعیشلا هرکذت  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا مایا  یف  صنلاب  اما  کلذ  یف  بیر  هعمس ال  اهاعو  هنال  مالسلا ) هیلع   ) هتعاط ضرف 
سانلا نم  رضحمب  هل  لاق  نیح  كوبت  موی  ارضاح  اضیا  ناک  دق  و  عادولا ، هجح  مهعم  جح  هنال  ریدغلا  موی  ارـضاح  هیواعم  ناک  دقف 
رهاظلا .اهعوقو و  هدـنع  رتاوت  و  هربخ ، هب  لصتا  دـق  هناف  نحن  هرکذـن  امک  هعیبلاب  اما  و  یـسوم ،) نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  : ) هفاـک
ضرفن لوقنف : .هعیـشلا  هلوقت  ام  هنم  مزلی  هجو ال  یلع  هجرخن  نحن  و  لوالا ، ینعملا  دـیری  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هباحـصلا  نم  هریغ  هیواعم و  ملعی  سیلا  هدعب ، هفالخلاب  هیلع  صن  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا 
نم داع  مهللا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق نم  کلذ  وحن  و  تملاـس ) نمل  ملـس  تبراـح و  نمل  برح  اـنا   ) ماـقم فلا  یف  هل  لاـق 
عم تنا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق و  یملـس ) کملـس  یبرح و  کبرح  : ) هل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  هالاو ) نم  لاو  هاداع و 

هلوسر و هللا و  بحی  هنا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  هنم ) اـنا  ینم و  اذـه  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  کـعم ) قحلا  قـحلا و 
لک یلو  هنا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  کـیلا ) کـقلخ  بحاـب  ینتا  مهللا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  هلوسر ) هللا و  هبحی 

راشا و  تلق : لعنلا .) فصاخ  - ) هلاق مالک  یف  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  ( ) يدـعب نموم 
الجر مهیلا  نثعبـال  وا  هعیلو  ونب  نیهتنیل  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـق  لاـق : سنا  نع  لـبنح ) نب  دـمحا  لـئاضف   ) هاور اـم  یلا 

هارت نم  لاقف : .یفلخ  نم  رمع  فک  درب  الا  ینعار  امف  رذوبا : لاق  هیرذـلا .) یبسی  هلتاـقملا و  لـتقی  و  يرما ، مهیف  یـضمی  یـسفنک ،
ال (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .بلاط  یبا  نب  یلع  لعنلا  فصاخ  ینعی  اـمنا  و  کـینعی ، اـم  تلقف : ینعی ؟
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هللا یلص   ) هلوق و  مهلوا - هلعج  و  هعبرا -) یلا  قاتشتل  هنجلا  نا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  قفانم ) الا  هضغبی  نموم و ال  الا  هبحی 
ریغ یلا  يدعب -) نیقراملا  نیطساقلا و  نیثکانلا و  لتاقتـس  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  هیغابلا ) هئفلا  کلتقت  : ) رامعل هلآ ) هیلع و 

هللا و یـشخی  هلماتی و  اذه و  یف  رکفی  نا  هیواعمل  یغبنی  ناک  امفا  هل  عضوی  درفم  باتک  یلا  حاتحی  ادـج و  هدادـعت  لوطی  امم  کلذ 
هب یلم  کعمـس و  هاعو  دـق  امم  کمد  کمحل و  نم  کـل  مزلا  وه  اـمل  ادوحج  و  : ) هلوقب راـشا  اذـه  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلعلف هیقتی 

، هیواعم لثم  اضیا  هثالثلا  هوافلخ  نوکیف  ذئنیح  لوالا و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  رهاظلا  نا  دیدحلا  یبا  نبا  رقا  دق  تلق : كردص .)
هیلع  ) لاق امک  اهجربز  مهقارو  مهنیعا  یف  ایندلا  تیلح  نکل  مهنیعاب ، هوار  مهناذاب و  رم  ام  لک  اوعمـس  لاق  ام  نوفرعی  اوناک  مهلک  و 

هللا یلص   ) یبنلا نا  نیملاعلا :) رـس   ) هباتک یف  یلازغلا  دماحوبا  لاق  يزوجلا :) نبا  طبـس  هرکذت   ) یف .هفورعملا و  هتبطخ  یف  مالـسلا )
رمع لاقف  هالوم ) هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) یلعف هـالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدـغ  موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لاـق  هلآ ) هیلع و 
اذه دـعب  مث  میکحت  ءاضر و  میلـست و  اذـه  و  هنموم ) نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  نسحلاابا ! ای  کل  خـب  خـب   ) باطخلا نب 
یلع مهلمحف  .اهیهن  هفالخلا و  رما  و  راصمالا ، حتف  یف  لویخلا  ماحدزا  و  تایارلا ، ناقفخ  و  دونبلا ، دـقع  و  هسایرلل ، ابح  يوهلا  بلغ 
یتلا مالـسلا ) هیلع   ) هلئاـضف عیمجب  ارقم  ناـک  هیواـعم  .نورتشی و  اـم  سئبف  ـالیلق  اـنمث  هب  اورتشا  مهروهظ و  ءارو  هوذـبنف   ) فـالخلا

هءاعدا هیلع  رکنا  هیلا  هبتک  باتک  باوج  یف  رکب  یبا  نب  دـمحم  یلا  بتکف  .مهقوراف  مهقیدـص و  عبتا  هنا  لوقی  ناک  هنا  ـالا  اهددـع 
نم هتبارق  و  هقباوس ، میدـق  بلاط و  یبا  نبا  قح  ترکذ  - لاـق نا  یلا  کـباتک - یناـتآ  : ) وه وه  وه و  وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـبق یف 

فرعن انیف  كوبا  انک و  دـق  و  لاـق - نا  یلا  لوه - و  فوخ ، لـک  یف  هاـیا  هتاـساوم  هل و  هترـصن  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
و هتجح ، جـلباف  .هتوعد  رهظا  و  هدـعو ، ام  هل  متا  و  هدـنع ، ام  هیبنل  هللا  راتخا  املف  .انیلع  امربم  اـنل  اـمزال  هقح  بلاـط و  یبا  نبا  لـضف 

اطباف امهتعیب  یلا  هاوعد  امهنا  مث  اقستا ، اقفتا و  کلذ  یلع  .هرما  یلع  هفلاخ  و  هقح ، هزتبا  نم  لوا  هقوراف  كوبا و  ناک  هیلا  هللا  هضبق 
هناعلطی و ال  امهرما ، یف  هناکرـشی  اماقا ال  امهل و  ملـس  امهل و  عیاب  هنا  مث  .میظعلا  هب  ادارا  و  مومهلا ، هب  امهف  اـمهیلع ، اـکلت  اـمهنع و 
لابجلا نزی  نم  يواست  وا  يزاوت  نا  نع  رـصقت  كرتفب  كربش  سقو  رکب ، یبا  نبا  اـی  كرذـح  ذـخف  لاـق :- نا  یلا  امهرـس - یلع 

اباوص هیف  نحن  ام  نکی  ناف  هداش ، هکلم و  هل  ینب  و  هداهم ، دـهم  كوبا  هتانا و  لاقم  وذ  كردـی  و ال  هتانق ، رـسق  نع  نیلی  ال  هلمحب ،
کلذ لعف  كابا  انیار  انکلو  هیلا  انملسل  بلاط و  یبا  نبا  انفلاخ  ام  لبق  نم  كوبا  لعف  ام  ول ال  و  هواکرش ، نحن  و  هب ، دبتـسا  كوباف 

و هجورم )  ) یف يدوعسملا  هاور  .کلذ  عدوا  کلادب  امب  كابا  بعف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .هلثمب انذخاف  .انلبق  نم  هب 
هللا یلـص   ) یبنلا نم  هیلع  صنلا  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  مث  هخیرات .)  ) یف يربطلا  هیلا  راشا  اـمهریغ و  و  هنیفـص )  ) یف محازم  نب  رـصن 

نمم .بتک و  لب  نبتک  مهنم  هرکذ  نم  یف  فنـص  دـق  و  هرکذـن ، امک  هنورکذـی  اضیا  مه  لب  هطلاغم ، هعیـشلا ) هرکذـت  ( ) هلآ هیلع و 
امب نولمعی  هعیـشلا  نا  هعیـشلا  قرف  مهقرف و  امنا  و  هدسا )  ) فیعاضت یف  هتاور  يرزجلا  نونع  دـق  و  هعیبانی ،)  ) یف یفنحلا  هیف  فنص 
هللا یلـص   ) یبنلا صن  یلع  رجهیل ) لجرلا  نا  : ) مهیبن یف  مهقوراف  صن  نومدـقی  لـب  مهیبن  لوقب  نولمعی  ـال  مه  و  ص ،)  ) مهیبن هلاـق 

ادوحج و  مالـسلا :) هیلع   ) همالک جرخن  نحن  و  : ) هلوق نا  امک  .هلزنم  هبترم و  مالـسلا ) هیلع   ) هیفکی هلزنملا  ثیدح  نا  عم  هلآ ) هیلع و 
.طلغ اضیا  هعیـشلا ) هلوقت  ام  هنم  مزلی  هجو ال  یلع  كردـص  هب  یلم  کعمـس و  هاعو  دـق  امم  کمد  کمحل و  نم  کل  مزلا  وه  امل 
هدئاز نیبملا )  ) هملک و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  نیبملا ) لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف   ) .هتفالخ توبث  اضیا  ثیداحالا  کلت  رثکا  مزالف 

( مالـسلا هیلع   ) همالک و  لالـضلا ، قلطم  قحلا  لباقمف  .اهل  هجو  اضیا ال  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدعل 
و (. ) نوفرـصت یناف  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف  قحلا  مکبر  هللا  مکلذف  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  : ) سنوی یف  هیالا  ظفل 
(. نوملعت متنا  قحلا و  نومتکتا  لطابلاب  قحلا  نوسبلت  مل  باتکلا  لها  ای   ) لـطابلاب قحلا  سبل  سیبلتلا و  يا : سبللا ) ـالا  ناـیبلا  دـعب 

تلـسرا و يا : تفدـغا )  ) .لیوط نامز  یف  تراص  يا : اـملاط ) هنتفلا  ناـف   ) .اهـسیبلت يا : اهتـسبل ) یلع  اهلامتـشا  و  ههبـشلا ، رذـحاف  )
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.بصنلاب راـصبالا ) تشعا  و   ) .اـههجو حـبق  ترتس  اـهبابلج و  تخرا  هارمک  قحلا  هجو  نیبتی  ـالف  اـهفحالم  يا : اـهبیبالج )  ) .تخرا
دارملا .یشعالا و  رصبل  لیللا  هملظک  هرصبم  ریغ  راصبالا  لعجت  ههبشلا  هملظ  ینعی  لیللاب  رصبی  يذلا ال  یـشعالا  و  عفرلاب ، اهتملظ ) )

، هنسلا لها  نید  له  لب  .هیقاب  هنسلا  لها  ناهذا  یف  مویلا  یلا  هتاسیبلت  هیواعم و  تاهبش  و  هیلع ، رهدلا  دبا  نوکی  هنتف  ههبش و  رزو  نا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا باحـصا  رتس  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  دادغب :) خیرات   ) یف امک  عفان  نب  عیبرلا  لاق  اذل  .هیواعم و  مهل  هعرتخا  نید 

رفکلاب و رهاج  يذـلا  هیواعم  نوک  احاضتفا  اـیزخ و  مهتباحـص  یفک  و  تلق : .هءارو  اـم  یلع  ارتجا  رتسلا  لـجرلا  فشک  اذاـف  هلآ ) و 
همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) هعمج ننفلا : حاحـصلا :)  ) یف لوقلا ) نم  نینافا  وذ  کنم  باتک  یناتا  دـق  و   ) .ارـس مهل  لـمع  اـم  لـمع 

و مالسالا ، وا  حلصلا  يا : ملسلا ) نع   ) .هوق عمج  يوق  اهاوق ) تفعض   ) .مالکلا سانجا  يا  بیلاسالا : یه  و  نینافا ، مث  نانفا  هصاخلا )
مل  ) .رسکلاب هراطسا  مضلاب و  هروطسا  عمج  لیطابا  يا : ریطاسا ) و   ) .اهفاعضب فیکف  ملسلا  نع  کباتک  نینافا  ءایوقا  تفعـض  دارملا 

هغبانلل اذه و  .موزلملا  یف  مزاللا  لامعتـسا  نم  وه  و  لقع ، يا : ملح ) ملع و ال  کنم   ) .جـسن كوحی  كاح  نم  ءاحلا  مضب  اهکحی )
هیف تددهت  يذلا  كاذ  کباتک  یناتا  يرتحبلل : عطاس و  وه  يذـلا  قحلاب  تای  مل  ابذاک و  جـسنلا  لهله  لوقب  كاتا  کلذ : لثم  یف 

و  ) .المر نوکی  نا  غلبی  مل  و  نال ، ضرالا و  نم  لهس  ام  يا : ساهدلا ) یف   ) .محتقملا يا : ضئاخلاک ) اهنم  تحبصا   ) اکون الالض و 
کنوک و نم  اهرما  نم  هب  قلعتت  ام  هفالخلا و  نم  تحبصا  دارملا  .ملظم و  برس  یف  يا : سامیدلا ) یف   ) .هسفن حراطلا  يا : طباخلا )

.ردم رجح و  لکب  رثعی  سامیدلا  یف  طباخلا  و  ءاملا ، یف  ضاخی  امک  هیف  ضوخیف  .ساهدـلا  یف  ضئاخلاک  نامثع  یلو  و  رمع ، یلا 
یب تحن  یلایللا  نا  .نجـسلا  كاذ  نم  هجورخ  دعب  صللا  ردـحج  لاق  جاجحلل  طساوب  ملظم  نجـس  مسا  ناک  اضیا  سامید  و  اذـه ،
یف هبقرم ) یلا   ) .تدعـص يا : تیقرت ) و  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) دـسالا سامیدـلا و  نم  هیف  کـش  ـال  هنـسحم  یهف 

: يا هحزان )  ) .دصقملا يا : مارملا ) هدیعب  (. ) بیرضلاب لکوملا  بیقرلا  هیلع  عفتری  فرشملا  عضوملا  هبقرملا : بقرملا و  (: ) حاحصلا )
یف همحرلا و  وه  رئاط و  لوعف : یلع  قونـالا  حاحـصلا :)  ) یفا لـثملاک ، وه  قونـالا ) اـهنود  رـصقت   ) .لاـبجلا يا : مـالعالا )  ) .هعفترم

يذاحی و   ) .هدـیعبلا هبعـصلا  نکامالا  لابجلا و  سوور  یف  اهراکوا  نال  هب  رفظی  داکی  الف  هزرحت  اهنال  قونالا ) ضیب  نم  زعا  : ) لثملا
هرکذ و  قوع )  ) یف هرک  .همدـقتی ذ  ایرثلا ال  ولتی  نمیـالا  هرجملا  فرط  یف  یـضم ء  رمحا  مجن  قویعلا  حاحـصلا :)  ) یف قویعلا ) اـهب 

هیلع  ) لاق امنا  و  قوییع .)  ) وا قویع )  ) هلـصا نا  ملعی  نا  دـیری  ناالا  هل  ینعم  و ال  یئای ) يواو  : ) لاق و  قیع ) قوع و   ) یف سوماـقلا ) )
اهب يذاحی  و  قونالا ، اـهنود  رـصقی  مـالعالا  هحزاـن  مارملا  هدـیعب  اـهنوک  نم  فاـصوالا  کـلتب  هبقرم  یلا  تیقرت  هیواـعمل : مالـسلا )
یف اهلمحت  نع  لابجلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  زجعب  یلاعت  لاق  یتلا  هللا  هناما  یه  یتلا  هفالخلا  هبترملا  کلت  نم  دارملا  نـال  قویعلا ،

امولظ ناک  هنا  ناسنالا  اـهلمح  اـهنم و  نقفـشا  اـهنلمحی و  نا  نیباـف  لاـبجلا  ضرـالا و  تاوامـسلا و  یلع  هناـمالا  انـضرع  اـنا  : ) هلوق
یلات یه  فیک ال و  و  نیملاظلا ) يدـهع  لانی  ال  : ) هیف لاق  يذـلا  یلاعت  هللا  دـهع  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  (. ) ـالوهج

.قفانملا هیواعم  نع  الـضف  اهل  الباق  نموم  لک  سیل  و  هتلاسر .) لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : ) یلاعت لاق  دـق  هلاسرلا و  هفالخ  اهنال  هلاـسرلا 
يداع نم  یلا  اورظنت  نا  نودیرتا  مالسالا  لها  ای  لوقی : لعج  و  نیفص ، مایا  نم  اموی  رامع  جرخ  هنیفـص :)  ) یف محازم  نب  رـصن  لاق 

یلص  ) یبنلا یتا  هلوسر  رـصنی  و  هنید ، رهظی  نا  هللا  دارا  املف  .نیکرـشملا  رهاظ  و  نیملـسملا ، یلع  یغب  و  امهدهاج ، و  هلوسر ، هللا و 
هوادـعب هفرعنل  هللا  انا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر هللا  ضبق  و  بغار ، ریغ  بهار  يری  ام  یف  هللا  وه و  ملـساف و  هلآ ) هیلع و  هللا 

یلت نا  شاح هللا  و   ) .هللا ءادـعا  رهاظی  هللا و  رون  یفطی  نمم  هناف  هولتاق  و  هللا ، هنعل  هونعلاف  .هیواعم  هنا  الا و  مرجملا ؟ هدوم  و  ملـسملا ،
هلزنم یف  اریرج  یتا  هیواعم  نا  محازم : نب  رصن  يور  ادهع ) وا  ادقع  مهنم  دحا  یلع  کل  يرجا  وا  ادرو ، وا  اردص  يدعب  نیملـسملل 

ماشلا و یل  لعجی  کبحاص  یلا  بتکا  لاق : .هتاه  لاق : .ایار  تیار  دق  ینا  هل : لاق  .هنم و  هعیبلا  ذخ  هیلا ال  مالـسلا ) هیلع   ) هثعب امل  يا 
بتکا ریرج : لاقف  .هفالخلاب  هیلا  بتکا  و  رمالا ، اذه  هل  ملسا  و  یقنع ، یف  هعیب  هدعب  دحال  لعجی  مل  هافولا  هترـضح  اذاف  .هیابج  رـصم 
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راشا ناک  دـق  هبعـش  نب  هریغملا  نا  ریرج  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتکف  یلع  یلا  کلذـب  هیواعم  بتکف  .کعم  بتکا  و  تدرا ، امب 
نالا نمف   ) .ادـضع نیلـضملا  ذـختا  یناریل  هللا  نکی  مل  و  هیلع ، کلذ  تیباف  هنیدـملاب - انا  و  ماـشلا -  یلع  هیواـعم  لمعتـسا  نا  یلع 

( تجترا هللا  دابع  کیلا  ( ) هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .ضهنی يا : دهنی ) یتح  تطرف  نا  کناف  اهل  رظنا  کسفن و  كرادتف 
تادایز و باتکلا  یف  و  لوبقم ) مویلا  کنم  وه  ارما  تعنم  و  رومالا ، کیلع   ) .هتقلغا بابلا  تجترا  نم  لوهجملا  ظـفلب  لاـعفالا  نم 

هافـس نم  هلها  رمالا  هعزانم  یف  کجاجل  نا  برح ! نبا  ای   ) يور ام  یلع  اذـکه  هدـعب  تاداـیز  فنـصملا و  هلقن  اـم  لـبق  تاـفالتخا 
یف سیل  مالـسلا ) و   ) .رـشاعلا مالـسلا ) هیلع   ) هباتک حرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  همامتب  هلقن  دـق  و  لالـضلا ) لها  کنعمطی  ـالف  يارلا 

.هتدایز رهاظلا  و  مثیم ) نبا   ) نم یتخسن 

هینغم

هلاسرلا یه  یلوالا  هیاورلا  و  هیناث ، هیاورب  يا  هیاورلا  هذه  فالخب  باتکلا - اذه  رکذ  يا  هرکذ - مدـقت  یـضرلا : فیرـشلا  لاق  هغللا :
.مالکلا و ال هذهب  یعافتناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مالک  دعب  مالکب  تعفتنا  ام  سابع : نب  هللادـبع  اهنع  لاق  یتلا  مقر 21 
و هتوفیل .) نکی  مل  يذلا  یـشلاب ء  حرفیل  مل  ءرملا  ناف  : ) انه مامالا  لاق  دـحاوف ، ینعملا  اما  ظافلالا ، ضعب  یف  الا  نیتلاسرلا  نیب  قرف 
و هبیـصیل .) نکی  مل  يذلا  یـشلا ء  یلع  نزحی  و  : ) انه لاق  .هتوفیل و  نکی  مل  ام  هرـسی  دـق  ءرملا  ناف  هلاسرلا 21 : یف  يا  كانه  لاـق 

.عجارف حرشلا  مدقت  .انه و  كانه و  مالکلا  رخآ  یلا  .هکردیل  نکی  مل  ام  توف  هئوسی  و  كانه : لاق 

هدبع

لـصو اذاف  هبیـصی  الف  هنم  نامرحلا  هل  ردق  ام  هنامرحل  نزحی  هتوفی و  هل ال  رودقم  لینب  ناسنالا  حرفی  دـق  هتوفیل : نکی  مل  يذـلا  … 
ناک امب  حرفت  امنا  نامرحلا و  دادع  یف  کلذ  دع  لب  ظیغ  ءافش  وا  هذل  ناک  نا  هب  حرفت  الف  هللا  ملع  یف  کل  بتک  امم  یش ء  کیلا 

کترخال اهنم  تمدق  امب  حرفلا  ریخلا و  لامعا  نم  تکرت  يا  تفلخ  امب  نزحلا  فسالا و  کیلع  لطاب و  لاطبا  قح و  ءایحا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

و دهد ) یم  دنپ  ایند  رد  ندشن  هدرسفا  نتشگن و  داش  هب  ار  وا  هک   ) سابع نبا  هللادبع  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
هنیآ ره  لوسر ، ترـضح  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  تشذـگ : يرگید  ترابع  اب  مود ) تسیب و  هماـن  رد   ) نیا زا  شیپ  هماـن  نیا 

رد  ) دسرب وا  هب  هتـشگن  ردقم  هک  يزیچ  هب  ددرگ  یم  هدرـسفا  و  دسرن ، وا  هب  هدـشن  ردـقم  هک  يزیچ  ندیـسر  هب  دوش  یم  داش  هدـنب 
دیاب سپ  درادن ) يدوس  نآ  رد  ششوک  دسرب  دیابن  هچنآ  دسر و  یم  یندیسر  اریز  تسا  اجیب  یگدرـسفا  يداش و  نیا  هک  یتروص 

، دشابن ندیناجنر ) ندیشک و  ماقتنا  رد   ) مشخ ندرب  راک  هب  ای  یشوخ  تذل و  هب  ندیـسر  ندش  لئان  نآ  هب  ایند  زا  هک  يزیچ  نیرتهب 
هب یـشاب  داش  دیاب  و  دـشاب ، یتسرد  قح و  نتـشاد ) اپرب   ) ندومن هدـنز  یتسردان و  لطاب و  ندرب ) نیب  زا   ) ندرک شوماخ  دـیاب  هکلب 

يارب اـیند  رد   ) يا هتـشاذگ  اـج  هک  يزیچ  هـب  یـشاب  هدرـسفا  و  يا ) هدرک  هریخذ  تـیادرف  يارب  و   ) يا هداتـسرف  شیپ  زا  هـک  يزیچ 
تـسد هب  ار  باـیان  تمعن  هک  تسا  اـج  هب  یتقو  يداـش  اریز   ) دـشاب گرم  زا  سپ  يارب  تا  هشیدـنا  و  يا ) هدرواـین  اـج  هب  ترخآ 

(. یهدب تسد  زا  ار  تسد  رد  دوس  هک  تسا  اور  یئاج  یگدرسفا  و  يروآ ،
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ینامز

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مغ  يداش و 

ندروآ تسد  هب  زا  مدرم  هک  دـهد  یم  حیـضوت  دـنک و  یم  حیرـشت  ار  مغ  يداش و  نازیم  دوخ  يومع  رـسپ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ردقم ادخ  دنراد و  يزیچ  هب  لیم  هک  هاگنآ  دـنوش و  یم  لاحـشوخ  دـناسر  یم  امتح  نانآ  هب  هداد و  رارق  نانآ  قزر  ادـخ  هک  یلام 

دتسرف و یم  دنادب  حالـص  ادخ  هچنآ  تسا  هدئاف  یب  مغ  يداش و  هک  یتروص  رد  دنوش ، یم  تحاران  دنبای  یمن  تسد  هدرکن  نانآ 
رد طقف  تسا  رثا  یب  مه  اهنآ  زا  يریگشیپ  درادن و  تشونرس  رد  یـشقن  يداش  ای  هصغ و  نیاربانب  .دریگ  یم  دنادن  حالـص  ار  هچنآ 

( ادخ تساوخ   ) ءاش هملک  هب  هبترم  تسیود  زا  شیب  زیزع  يادخ  .دومن  راذگاو  ادخ  هب  ار  یقبام  درک و  تیلاعف  دـیاب  هفیظو  دودـح 
ياـیوگ هیآ  نیا  تسا و  هدرک  حرطم  ار  دوـخ  تساوـخ  دراوـم  ماـمت  رد  هدروآ و  میرک  نآرق  رد  ار  نآ  هداوناـخ  مه  ياـه  هملک  و 

یهد و یم  تردق  یهاوخب  سک  رهب  یتسه  ناهج  نادنمتردق و  رادمامز  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم يا  وگب  تسا : یقیاقح 
ار وا  يریگ و  یم  ار  تزع  یهاوخب  سک  ره  زا  یهد و  یم  تزع  یهاوخب  هک  یسک  رهب  يریگ ، یم  ار  تردق  یهاوخب  سک  ره  زا 

لقن سابع  نب  هللادبع  يارب  ار  همدقم  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .يراد  تردق  يراک  ره  رب  تسوت و  تسدـب  یبوخ  يزاس  یم  لیلذ 
رد ایند  ثداوح  هک  دنک  یم 

ماقتنا دندیـسر  تردـق  هب  هک  هاگ  نآ  ینارذگـشوخ و  هب  دارفا  تمظع  هک  دـنک  یم  هفاضا  نآ  هب  يرگید  همدـقم  تسادـخ ، تسد 
ار قح  درک و  هزرابم  لـطاب  اـب  درک : یناـشفناج  نآ  لاـبند  تفرگ و  رظن  رد  ار  یهلا  فدـه  دـیاب  هکلب  تسین ، يزوت  هنیک  یئوج و 
قح يایحا  لطاب و  ندرک  نک  هشیر  هفیظو  هک  دـهد  یم  هجوت  دوخ  يومع  رـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  تراـبع  هب  .دومن  هدـنز 
یم میظنت  ار  ثداوح  هک  تسادخ  نیا  دشاب  هتشاد  ثداوح  رد  هدنرادزاب  یشقن  دناوت  یمن  رشب  دیـشوک ، دیاب  نآ  ریـسم  رد  تسا و 

يونعم ینادواج و  یناحور ، یتذل  هک  تسا  هفیظو  ماجنا  تذـل  اهتذـل ، نیرتهب  .دیـسرت  دـیابن  سک  چـیه  زا  ادـخ  زا  ریغ  هب  دـنک و 
زا ار  دوخ  يومع  رسپ  هک  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  .دوب  دهاوخن  ماود  لباق  تسا و  رذگدوز  ینامسج و  رگید  ياهتذل  اما  تسا 
دنک یم  شرافـس  واب  دشاب  هتـشادن  كاب  هفیظو  ماجنا  ربارب  رد  يو  لماوع  هیواعم و  زا  ات  دنک  یم  همیب  ثداوح  ربارب  رد  يرکف  رظن 
شاب لاحشوخ  هتسیاش  لامعا  يارجا  هفیظو و  ماجنا  يارب  .شاب  هتشاد  هجوت  تسوت  هارمه  ترخآ  ایند و  رد  هک  یلمع  هب  تبسن  هک 

يرادن یعالطا  نآ  زا  هک  گرم  زا  سپ  ثداوح  ایند و  دالوا  لام و  لثم  دراد  یم  زاب  فدـه  نیا  زا  ار  وت  هک  یئاهراک  هب  تبـسن  و 
هدامآ نآ  يارب  دیاب  تسا و  نادیواج  هک  تسا  ترخآ  نیا  درذگ  یم  دب  بوخ و  يایند  تقیقح  رد  .شاب  نیگمغ  دش  دهاوخ  هچ 

همان هب  گرم  زا  سپ  هک  یلامعا  دوش و  یم  هداتـسرف  البق  هک  یلاـمعاب  عجار  یناوارف  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـش 
دنک و شومارف  ار  اهنآ  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  ناسنا  لابند  لامعا  تروص  ره  رد  تسا و  هتفگ  نخـس  دوش  یم  هفاضا  لامعا 
اه هدرم  ام  .دوخ  زا  سپ  ار  یلامعا  هچ  هداتـسرف و  دوخ  زا  لبق  ار  یلامعا  هچ  هک  دـنهد  یم  ربخ  ناسناب  تمایق  زور  .ددرگ  رکنم  اـی 

.مینک یم  تبث  دریگ  یم  ماجنا  تاحلاصلا ) تایق  اب  قیرط   ) زا يو  ندرم  زا  سپ  ای  هداتسرف و  البق  هک  ار  یلامعا  مینک و  یم  هدنز  ار 
ماجنا هک  يا  هتـسیاشان  لامعا  رثا  رد   ) دننیب یم  دـننک  یم  هاگن  دوخ  لامعاب  یتقو  هک  تسا  نیا  تمایق  مدرم  يارب  روآ  فسات  هتکن 

.تسا نازیوآ  شندرگب  شتشونرس  لامعا و  يدرف  ره  .تسا  هدش  لطاب  همه  دنا ) هدوب  هداد 

يزاریش دمحم  دیس 
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دمحلا و دعب ) اما   ) .نیترابعلا نیتاهب  نیترم  هیلا  بتک  مامالا  لعل  و  هیاورلا ) هذه  فالخب  هرکذ  مدـقت  دـق  سابعلا و  نب  هللادـبع  یلا  )
، حرفلا یلا  یعاد  هنا ال  لاحلا  و  ءایشالا ، نم  لانی  امب  حرفی  دق  ناسنالا  ناف  هتوفیل ) نکی  مل  يذلا  یشلاب ء  حرفیل  ءرملا  ناف   ) هالصلا

یلع نزحی  و   ) لمتحملا یـشلل ء  حرفلا  امنا  و  اعطق ، ناسنالا  یلا  لصی  امل  حرف  نا ال  مولعملا  نم  و  هلانی ، نا  ردـقملا  نم  ناـک  هنـال 
ناسنالا و یلا  هلوصو  مدع  ردقملا  یشلل ء  نزح  هنا ال  لاحلا  و  نزحیف ، هبیـصی  الف  ائیـش  بلطی  ناب  هبیـصیل ) نکی  مل  يذلا  یـشلا ء 

هیلع همالک  نم  یتای  امل  همدـقم  مالکلا  اذـه  یجراخ و  ضراعل  هیلع  ناسنالا  لـصحی  مل  مث  هتباـصا  ردـقملا  ناـک  اـمل  نزحلا  اـمنا 
نزحلا حرفلا و  امنا  و  هردقم ، یه  امنا  اهئیجمل و  حرفلا  اهتاوفل و ال  نزحلا  یغبنی  ایندلا ال  روما  يا  همدقملا : ینعم  لصاح  مالسلا و 

وا هذـل  غولب  كایند  نم   ) هلتن یـش ء  لضفا  هنظت  ناب  کسفن ) یف  تلن  ام  لضفا  نوکی  ـالف   ) هلمتحم اـهنال  اـهتوف  وا  هرخـالا  هباـصال 
دعب قح ) ءایحا  وا   ) هل باهذالا  و  لطاب ) ءافطا   ) ایندـلا نم  تلن  اـم  لـضفا  نکیل  نکل ) و   ) ودـع تبک  وا  هورکم  عفدـب  ظـیغ ) ءاـفش 

لمعت مل  ناب  تفلخ ) ام  یلع   ) کنزح کفـسآ ) و   ) کترخآ یلا  هحلاصلا  لامعالا  نم  تمدـق ) امب  كرورـس  نکیل  و   ) ساردـنالا
.باقعلا نم  وجنت  باوثلا و  یلع  لصحتل  توملا ) دعب  امیف  کمه  و   ) تقولا تاف  یتح 

يوسوم

.كردا باصا : .ء  یـشلا  كاردا  مدـع  هلعف ، تقو  بهذ  یـضم و  رمالا  تاف : .هظفل  ریغ  نم  لاجر  هعمج  ناسنالا  میملا  هثلثم  ءرملا :
: ظیغلا .هیهتـشت  سفنلا و  مئالی  ام  تاوهـشلا و  تاذل  اهعمج  هذللا : .اهباصا  اهکردا و  هتذل  غلب  لصو و  غلب : .تبـصا  تکردا و  تلن :
یـشلاب ء حرفیل  ءرملا  ناف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .تکرت  تفلخ : .فهلتلا  نزحلا و  فسالا : .اهدـمخا  رانلا : افطا  .هتروس  بضغلا و  دـشا 

ءافـش وا  هذل  غولب  كایند  نم  کسفن  یف  تلن  ام  لضفا  نکی  الف  هبیـصیل  نکی  مل  يذلا  یـشلا ء  یلع  نزحی  هتوفیل و  نکی  مل  يذلا 
هلاسرلا هذه  توملا ) دعب  امیف  کمه  تفلخ و  ام  یلع  کفسا  تمدق و  امب  كرورس  نکیل  قح و  ءایحا  وا  لطاب  ءافطا  نکل  ظیغ و 

هیلع و لصحی  هکردی و  امب  حرفی  ناسنالا  نا  باتکلا : اذه  دافم  ریـسی و  لیدبتب  الا  اهریظن  مدقت  دق  سابع و  نبا  یلا  مامالا  اهب  ثعب 
یـش ء لک  نا  عم  رثاتی  نزحی و  هناف  هنود  ردقلا  لاح  وا  هیلع  هدی  تاذ  هدعاست  مل  ائیـش و  دارا  اذا  هنا  امک  هیلا  لصو  امیف  هذـل  دـجی 

دیری امیف  لخدی  نا  دارا  همدقملا  هذه  دعب  و  مکاتا ) امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  : ) یلاعت لاق  دق  هئاضق و  هللا و  ردقب 
اهبیصی هذل  یف  هتکرح  هلغش و  هلمع و  همه و  لک  لعجی  نا ال  هیلع  راشاف  هیف  هظعی  هل و  هنایب 

نا هل  لغاشلا  هلغـش  همه و  لک  نوکی  نا  بجی  لب  مهنم  ماقتنالا  هئادعا و  نم  صاصتقالاب  هبـضغ  ضرم  یفـشی  وا  ایندـلا  نم  هسفنل 
نیب مث  اقح …  اویحی  الطاب و  اوتیمی  نا  رابکلا  فادها  مظعا  ناف  دوجولا  یف  هطسبی  اقح و  رـشنی  وا  دوجولا  نم  هلیزی  الطاب و  قحمی 

فیرـش فقوم  هدـیفم و  هملک  بیط و  لمع  نم  همدـقی  امب  ناسنالا  رورـس  نوکی  نا  بجی  رورـسلا ، حرفلا و  نوکی  یـش ء  ياـب  هل 
امنا ائیـش و  هسفنل  هنم  دیفتـسی  هنال ال  ثارت  لاوما و  نم  كرتی  ام  یلع  فساتی  ناسنالا و  نزحی  نا  بجی  و  همایقلا ، موی  کلذ  هعفنی 
امیف همه  لک  نوکی  نا  یلا  ههجو  مث  هتئاسا …  یلع  هل  انیعم  ناک  ائیسم  ناک  نا  هسفنل و  رظن  احلاص  ناک  ناف  ثراولا  دیفتسی  يذلا 

 … باسحلا موی  هعفنی  ام  هلمع و  حلصیف  مویلا  کلذل  لمعی  نا  ناسنا  لک  یلع  باقع و  باسح و  ران و  هنج و  نم  توملا  دعب 

یناغماد

يزاریش مراکم 
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مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِهَیاوِّرلا ِهذه  ِفالِِخب  ُهُرْکِذ  َمَّدَقَت  ْدَق  ِساّبَْعلا َو  ِْنب  ِهّللا  ِْدبَع  یلإ 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

يرگید تروص  هب  ًالبق  همان  نیا  هتشاگن و  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  هک 

جرفلاوبا زا   ) هفـصلا هفـص  باتک  رد  همان  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هدمآ  همان 22 ) )
همان نیا  هک  اجنآ  زا  و  ،ج 3،ص 461 ) هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدمآ  يافوتم 571 ) رکاسع  نبا  زا   ) قشمد خـیرات  و  يزوج ) نبا 
نیا يارب  دنا  هدرک  رکذ  همان  نآ  يارب  هک  ار  یکرادم  ، تسا توافتم  شظافلا  دنچره  ، دراد همان 22  اب  يدایز  تهابش  اوتحم  رظن  زا 

زا شیپ  هک  یناسک  رتاوتم  هدرتسگ و  تروص  هب  ار  روکذم  همان  : دـیوگ یم  همان 22  رد  رداصم  بحاص.تسا  هدافتـسا  لباق  زین  همان 
نب رـصن  : دنتـسیز یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناسک  هلمج  زا.دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  دنتـسیز  یم  وا  زا  دعب  یـضر و  دّیس 

زا دـعب  دـنا و  خـیرات  باتک  رد  یبوقعی  فارـشالا و  باسنا  رد  يرذالب  ، یفاـکلا هضور  رد  ینیلک  موحرم  ، نیفـص باـتک  رد  محازم 
({ ،ج 3،ص 234 هغالبلا جهن  رداصم   ) دنا هدرک  لقن  ار  همان  نیا  زین  يرگید  هورگ  یضر  دّیس  موحرم 

هاگن کی  رد  همان 

هک تسا  نیا  همان  لصاح  دنـشاب و  یم  نآ  یعقاو  بطاخم  اه  ناسنا  همه  نیقی  هب  یلو  تسا  ساـبع  نبا  هب  باـطخ  هچرگ  هماـن  نیا 
یگتسبلد يدام  روما  هب  دیابن 

تـسب لد  نآ  هب  دیاب  هچنآ.تسارذگ  یگمه  هک  ارچ  ، دوب نیگمغ  شنتفر  تسد  زا  هن  درک و  ینامداش  شندروآ  يور  زا  هن  تشاد 
نآ هراـبرد  دـیاب  هچنآ  دتـسرفب و  تماـیق  خزرب و  ملاـع  هب  دوخ  زا  شیپ  دـهد و  ماـجنا  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  تسا  يریخ  ياـهراک 

.تسا هتفر  شتسد  زا  یلو  دهد  ماجنا  هتسناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  دش  فسأتم 

***

َکِسْفَن ِیف  َْتِلن  اَم  َلَْضفَأ  ْنُکَی  اَلَف  ، ُهَبیُِصِیل ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ِءْیَّشلا  یَلَع  ُنَزْحَیَو  ، ُهَتوُفَِیل ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ِءْیَّشلِاب  ُحَْرفََیل  َءْرَْملا  َّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
َکُّمَهَو ، َْتفَّلَخ اَم  یَلَع  َکُفَـسَأَو  ، َْتمَّدَق اَِمب  َكُروُرُـس  ْنُکَْیلَو.ٍّقَح  ُءاَیْحِإ  ْوَأ  ٍلِطَاب  ُءاَفْطِإ  ْنَِکلَو  ، ٍْظیَغ ُءاَفِـش  ْوَأ  ٍهََّذل  ُغُوُلب  َكاَْینُد  ْنِم 

.ِتْوَْملا َدَْعب  اَمِیف 

همجرت

هب و   ) تفر یمن  وا  تسد  زا  زگره  هک  ددرگ  یم  دونشخ  يزیچ  نتفای  زا  ناسنا  هک ) دوش  یم  رایسب  ( ) یهلا يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
هب ندیـسر  وت  دزن  زیچ  نیرترب  نیرتهب و  دیابن  نیاربانب  ، دـش یمن  وا  بیـصن  زگره  هک  ددرگ  یم  كانهودـنا  يزیچ  توف  زا  سکع )

دروم دیاب  قح  ندرک  هدنز  ای  لطاب و  شتآ  ندرک  شوماخ  هکلب  ، دشاب نمـشد ) زا  ماقتنا  قیرط  زا   ) مشخ ندناشن  ورف  ای  ایند  تاذـل 
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.دشاب وت  هقالع 

وت فسأت  هیام  دیاب  هچنآ  يا و  هداتـسرف  تمایق ) زور  يارب   ) شیپ زا  هک  تسا  يزیچ  ددرگ  وت  یلاحـشوخ  رورـس و  هیام  دـیاب  هچنآ 
مامت مالک ) کی  رد  ینک و  یمن  هدافتـسا  داعملا  موی  هریخذ  يارب  نآ  زا  يور و  یم  و   ) يراذگ یم  ياج  هب  هک  تسا  يزیچ  ددرگ 

.دشاب گرم  زا  سپ  ناهج  هجوتم  دیاب  وت  ّمه 

؟ دشاب وت  هقالع  دروم  دیاب  زیچ  هچ  ریسفت : حرش و 

دونـشخ يزیچ  نتفای  زا  ناسنا  هک ) دوش  یم  رایـسب  ( ) یهلا يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  همان  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اَّمَأ ( ؛» دش یمن  وا  بیـصن  زگره  هک  ددرگ  یم  كانهودنا  يزیچ  توف  زا  سکع ) هب  و   ) تفر یمن  وا  تسد  زا  زگره  هک  ددرگ  یم 

( . ُهَبیُِصِیل ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ِءْیَّشلا  یَلَع  ُنَزْحَی  ،َو  ُهَتوُفَِیل ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  ِءْیَّشلِاب  ُحَْرفََیل  َءْرَْملا  َّنِإَف  ، ُدَْعب

شـالت و هک  دوش  یم  ناـسنا  بیـصن  یبهاوم  هاـگ  ، بابـسا ملاـع  رظن  زا  رگید  یناـیب  هب  اـی  یهلا و  تاردـقم  رظن  زا  هکنیا  هب  هراـشا 
هب درادـن و  یموهفم  نادـنچ  یناـمداش  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیـسر  یم  وا  هب  متح  روـط  هب  رهاـظ  رظن  زا  هدرکن و  نآ  يارب  یـششوک 
وا تمـسق  رگید  ریبعت  هب  دیـسر و  دهاوخن  نآ  هب  دـنک  شالت  هچره  ناسنا  هک  تسا  يروما  بابـسا  ملاع  تاردـقم و  رظن  زا  سکع 

ناسنا هک  تسا  نآ  دـننامه  تسین و  یقطنم  روما  هنوگ  نیا  رب  ندروخ  فسأت  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  نیگمغ  اـجنیا  رد  هاـگ  تسین 
.دنک زاورپ  اه  نامسآ  زارف  رب  هک  درادن  رپ  لاب و  ارچ  دروخب  فسأت 

هک يدام  ياه  تمعن  مامت  هب  تبسن  اریز  ، دزاس یم  اهر  يدام  هداعلا  قوف  ياه  یگتـسبلد  زا  ار  ناسنا  هتکن  ود  نیا  هب  هّجوت  نیقی  هب 
: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  يزیچ  نامه  ، تسه لامتحا  نیمه  هتفر  وا  تسد  زا  هچنآ  ای  تسوا  رایتخا  رد 

هب ،و  دیروخن فسأت  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  ؛ » ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  »»
هیآ 23} ، دیدح ( . 1 «. } دیشابن نامداش  هتسبلد و  هدش  هداد  امش  هب  هچنآ 

ورف ای  اـیند  تاذـل  هب  ندیـسر  وت  دزن  زیچ  نیرترب  نیرتهب و  دـیابن  نیارباـنب  :» دـیامرف یم  هدرک  يریگ  هجیتن  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
اَلَف ( ؛» دشاب وت  هقالع  دروم  دیاب  قح  ندرک  هدنز  ای  ، لطاب شتآ  ندرک  شوماخ  هکلب  ، دشاب نمشد ) زا  ماقتنا  قیرط  زا   ) مشخ ندناشن 

( . ٍّقَح ُءاَیْحِإ  ْوَأ  ٍلِطَاب  ُءاَفْطِإ  ْنَِکل  ،َو  ٍْظیَغ ُءاَفِش  ْوَأ  ٍهََّذل  ُغُوُلب  َكاَْینُد  ْنِم  َکِسْفَن  ِیف  َْتِلن  اَم  َلَْضفَأ  ْنُکَی 

دـنزرف و لام و  تذـل  ؛ يویند تاذـل  هب  ندیـسر  یکی  هدرک  هصالخ  زیچ  ود  رد  ترابع  نیا  رد  ار  يداـم  بهاوم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناـفلاخم و زا  نتفرگ  ماـقتنا  رگید  لزلزتـم و  ًاـمئاد  تسا و  رذـگ  رد  همه  هک  يروـما  زا  نآ  دـننام  نیگنر و  ياـه  هرفـس  رـسمه و 

تـشذگ وفع و  هیاس  رد  هک  یـشمارآ  دشاب  ّطلـسم  شیوخ  سفن  رب  رگا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  وا  شمارآ  هیام  ارهاظ  هک  نانمـشد 
موی ریاخذ  حـلاص و  لامعا  نیرتمهم  زا  ار  زیچ  ود  ، لباقم رد  تسا و  رترب  ، ماـقتنا زا  هلـصاح  شمارآ  زا  بتارم  هب  ددرگ  یم  لـصاح 

رتشیب ، دراد يا  هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  موهفم  لطاب  قح و  هک  اجنآ  زا  ،و  قح ياـیحا  لـطاب و  شتآ  ندـناشنورف  : درمـش یم  داـعملا 
.دوش یم  لماش  ار  يدرف  یعامتجا و  لئاسم 
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هداتسرف تمایق ) زور  يارب   ) شیپ زا  هک  تسا  يزیچ  ددرگ  وت  یلاحشوخ  رورس و  هیام  دیاب  هچنآ  :» دیازفا یم  همان  نایاپ  رد  ترضح 
هدافتـسا داعملا  موی  هریخذ  يارب  نآ  زا  يور و  یم  و   ) يراذـگ یم  ياج  هب  هک  تسا  يزیچ  ددرگ  وت  فسأت  هیاـم  دـیاب  هچنآ  يا و 

اَم یَلَع  َکُفَـسَأ  ،َو  َْتمَّدَق اَِمب  َكُروُرُـس  ْنُکَْیل  َو  ( ؛» دـشاب گرم  زا  سپ  ناهج  هجوتم  دـیاب  وت  ّمه  مامت  مالک ) کی  رد  ینک و  یمن 
هتشاذگ رس  تشپ  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « تفّلخ ام  » نیاربانب ، هدش هتفرگ  رس  تشپ  يانعم  هب  « فلَخ » هشیر زا  « َْتفَّلَخ ( .» 1  } َْتفَّلَخ

( . ِتْوَْملا َدَْعب  اَمِیف  َکُّمَه  َو   {، دریگ یمن  هرهب  نآ  زا  دور و  یم  دراذگ و  یم  ناسنا  هک  تسا  يویند  بهاوم  هب  هراشا  يا و 

يارب هک  تسا  یکین  ياهراک  دوب  دـهاوخ  ناسنا  اب  هشیمه  تسا و  ینادواج  یقاب و  رادـیاپ و  هچنآ  اریز  ، تسا نشور  مه  نآ  لـیلد 
.دشاب هودنا  مغ و  هیام  نآ  نداد  تسد  زا  يداش و  هیام  نآ  ندروآ  تسد  هب  دیاب.تسا  هدرک  هریخذ  ازج  زور 

دوس مالک  نیا  هزادـنا  هب  یمـالک  چـیه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مـالک  زا  دـعب  دـیوگ  یم  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
همان 22} ، هغالبلا جهن  ( . 2 «. } ِمالَْکلا اذِهب  یعاِفْتناَک  ، ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِمالَک  َدَْعب  ٍمالَِکب  ُْتعَفَْتنا  اَم  » مدربن

جح مسارم  رد  نایجاح  روما  هب  یگدیسر  : 67 همان

عوضوم

هکم یلع  هلماعوه  سابعلا و  نب  مثق  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( تسا هدمآ  زین  يرگید  هنوگ  هب  همان  نیا  سابع ، نب  هللا  دبع  هب  همان  )

همان نتم 

ََکل نُکَی  َال  َِملاَعلا َو  ِرِکاَذ  َلِهاَجلا َو  ِمّلَع  َیتفَتـسُملا َو  ِتفَأَف  ِنیَرـصَعلا  ُمَُهل  سِلجا  ِهّللا َو  ِماّیَِأب  مُهرّکَذ  ّجَـحلا َو  ِساّنِلل  ِمقَأَف  ُدـَعب  اّمَأ 
ِلّوَأ ِیف  َِکباَوبَأ  نَع  تَدـیِذ  نِإ  اَّهنِإَف  اَِهب  َِکئاَِقل  نَع  ٍهَجاَح  اَذ  ّنَبُجحَت  َال  َکُهجَو َو  ّالِإ  ٌبِجاَح  اـَل  َکـُناَِسل َو  اـّلِإ  ٌریِفَـس  ِساـّنلا  َیلِإ 

َکَلَِبق نَم  َیلِإ  ُهفِرصاَف  ِهّللا  ِلاَم  نِم  َكَدنِع  َعَمَتجا  اَم  َیلِإ  رُظنا  اَِهئاَضَق َو  یَلَع  ُدَعب  اَمِیف  دَمُحت  َمل  اَهِدرِو 

457 ص :
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ّالَأ َهّکَم  َلهَأ  ُرم  اَنَلَِبق َو  نَمِیف  ُهَمِسقَِنل  اَنَیلِإ  ُهلِمحاَف  َِکلَذ  نَع  َلَضَف  اَم  ِتاّلَخلا َو  ِهَقاَفلا َو  َعِضاَوَم  ِِهب  ًابیِـصُم  ِهَعاَجَملا  ِلاَیِعلا َو  ِيَوذ  نِم 
ِِهلهَأ ِریَغ  نِم  ِهَیلِإ  ّجُحَی  يِّذلأ  ِيدَابلا  ِِهب َو  ُمیِقُملا  ُفِکاَعلاَف  ِدابلا  ِهِیف َو  ُفِکاعلا  ًءاوَس  ُلوُقَی  ُهَناَحبُـس  َهّللا  ّنِإَف  ًارجَأ  ٍنِکاَس  نِم  اوُذُـخأَی 

ُماَلّسلا ِّهباَحَِمل َو  مُکاّیِإ  ُهّللا َو  اَنَقّفَو 

اه همجرت 

یتشد

سلجم کی  رد  هاگماش  دادـماب و  رد  .روآ  ناشدای  هب  ار  ادـخ  ياهزور  و  راد ، ياپ  هب  ار  جـح  مدرم  يارب  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
هب نادنمشناد  اب  و  هد ، شزومآ  ار  هاگآان  و  نادرگب ، ناشیانشآ  اهاوتف  اب  دنراد  ینید  ياه  شسرپ  هک  نانآ  نیـشنب ، مدرم  اب  یمومع 

: ياـه هویـش  یفن   } دـشاب هتـشادن  دوجو  یناـبرد  تا  هرهچ  زج  و  مدرم ، اـب  تناـسر  ماـیپ  يرگید  زیچ  تناـبز  زج  زادرپـب .  وـگتفگ 
رگا اریز  نادرگم ، مورحم  دوخ  رادید  زا  ار  يدنمزاین  چـیه  و  طارفا ،}) ّدـحب  يرادا  تافیرـشت   ( BUREACRACY یسارکوروب

هدروآ رب  وا  تجاح  نایاپ  رد  هچ  رگ  دوش ، هدنار  وت  هاگرد  زا  زاغآ  رد 

 . دیاتسن ار  وت  رگید  دوش 

هب و  شخبب ، تنوماریپ  ناگنسرگ  نادنملایع و  هب  ار  نآ  و  نک ، هشیدنا  تسا  هدش  عمج  وت  تسد  رد  هک  یمومع  لاوما  فرـصم  رد 
يدنمزاین مدرم  نایم  رد  ات  تسرفب ، ام  دزن  ار  داز  ام  و  ناسرب ، دنراد  جایتحا  وت  یلام  کمک  هب  تخـس  هک  ینادنمزاین  نادنمتـسم و 

 . ددرگ میسقت  دنتسه  ناماس  نیا  رد  هک 

جاّجح ياهزاین  عفر  هب  شرافس 

هّکم رد  يداب  فکاع و  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  هک  دـنریگن ، نکـسم  ترجا  جـح  ماّیا  رد  يرئاز  چـیه  زا  ات  هد  نامرف  هّکم  مدرم  هب 
تـسود هچنآ  هب  ار  امـش  ام و  ادخ  دنیآ ، یم  جـح  هب  اهرهـش  رگید  زا  هک  ینارئاز  ینعی  يداب ، هکم و  لها  ینعی  فکاع ، دـنناسکی »

 . دورد اب  .دیامرف  تیانع  قیفوت  دراد 

يدیهش

سابع رسپ  مثق  هب  تسا  ترضح  نآ  همان  زا  و 

، رآ نانآ  دای  هب  ار  هّللا  ماّیأ  راد و  اپ  رب  مدرم  يارب  ار  جح  مسارم - دعب -، اما  دوب  هکم  رد  ترضح  نآ  لماع  هک 

تنابز زج  .زادرپ و  وگتفگ  هب  اناد  اب  زومایب و  ار  نادان  هد و  اوتف  دـهاوخ  اوتف  هک  ار  نآ  .زاس  سلجم  نانآ  يارب  هاگماش  دادـماب و  و 
وت هاگرد  زا  زاغآ  رد  رگا  هچ  نادرگم ، مورحم  دوخ  رادـید  زا  ار  دـنمتجاح  چـیه  .نابرد و  تیور  زج  و  دـشابن ، نامدرم  ناسر  مایپ 

نادـنملایع و هب  ار  نآ  رگنب و  هدـش  مهارف  وت  دزن  هک  ادـخ  لاـم  رد  .دنیاتـسن و  ار  وت  هدروآرب ، وا  تجاـح  ناـیاپ  رد  دوـش و  هدـنار 
ام دزن  هک  یناسک  نایم  ات  تسرفب  ام  دزن  ار  هدنام  و  دنمزاین ، تخس  دندنمتـسم و  هک  نانآ  و  هدب ، دنتـسه  تکیدزن  هک  یناگنـسرگ 
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نآ رد  يداب  ْفِکاع و  : » دیامرف ناحبس  يادخ  هک  دنریگن ، ترجا  رهـش - نانکاس - زا  ات  وگب  ار  هکم  مدرم  .مینک و  تمـسق  دنتـسه 
تسود هچنادب  ار  امش  ام و  ادخ  .تسین  هکم  مدرم  زا  دیآ و  یم  جح  هب  هک  تسا  یـسک  يداب  تسا و  هکم  میقم  فکاع  .دنناسکی »

.مالّسلا و  دهد ، قیفوت  دراد 

یلیبدرا

رد ناشیا  يارب  نیـشنب  ادخ و  تبوقع  ياهزور  زا  ار  ناشیا  هد  دای  ار و  جح  نامدرم  يارب  راد  ياپب  سپ  تاولـص  دمح و  زا  سپ  اما 
يوسب ار  وت  رم  دـشابن  هک  دـیاب  اناد و  اب  نک  هرکاذـم  ار و  ناداـن  هد  میلعت  ار و  يوتف  هدـننک  بلط  هد  يوتف  سپ  هاگنابـش  دادـماب و 

ههجب دوخ  ندـید  زا  ار  تجاح  دـنوادخ  رادـم  هدرپ  سپ  رد  وت و  يور  رگم  ینابرد  دـشاب  هن  وت و  نابز  زجب  یناسر  ماـغیپ  ناـمدرم 
دعب هچنآ  رد  دوشن  هدوتـس  نآ  ندـش  دراو  لوا  رد  وت  يارـس  ياهرد  زا  دوش  هتـشاد  زاب  رگا  تجاح  نآ  هک  یتسردـب  سپ  تجاـح 

لایع و نابحاص  زا  تست  دزن  هکنانآ  زا  نک  فرـص  سپ  ادـخ  لام  زا  وت  دزن  دوش  عمج  هچ  نآ  هب  رگنب  سپ  ندرازگرب  دـشاب  نیزا 
لام زا  دـیآ  نوزفا  هچنآ  جایتحا و  تسا و  رقف  هاگیاج  هک  یعـضاومب  ارنآ  یـشاب  هدـنناسر  هک  لاح  نآ  رد  لاح  ناشیرپ  ناگنـسرگ 

ارف هک  ار  هکم  لها  امرفب  ام و  دزن  دنتـسه  هک  یناسک  نایم  رد  ارنا  مینک  تمـسق  ات  ام  يوسب  زاس  هناور  ارنآ و  نک  راب  سپ  ناـمدرم 
ناسکی ار  مارحلا  دجـسم  مدینادرگ  هک  دیوگ  یم  هناحبـس  يادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  يدزم  يارـس  رد  هدش  نکاس  چیه  زا  دنریگن 

زا نآ  يوسب  دنک  دصق  هکنآ  يداب  تسا و  هکم  میقم  فکاع  اجنآ و  دننک  لوزن  هک  ینارفاسم  نآ و  رد  دنا  میقم  هک  ناگدـنب  يارب 
تسوا یضرم  بوبحم و  هچ  ره  يارب  ادخ  ار  امش  ار و  ام  دهد  قیفوت  هکم  لها  ریغ 

یتیآ

هک ار  یـسک  نیـشنب و  سلجم  هب  ناشیارب  هاگماش  دادماب و  ره  روآ و  ناشدای  هب  ار  هللا  مایا  راد و  ياپ  رب  مدرم  يارب  ار  جح  دعب ، اما 
زج یبجاح  تنابز و  زج  یناسر  مایپ  مدرم ، وت و  نایم  .نک  هرکاذـم  ملاع  اـب  زوماـیب و  ملع  ار  ناداـن  .هد  اوتف  دـهاوخ ، اوتف  يرما  رد 

سک يروآ ، رب  وا  زاین  سپس ، دوش و  هدنار  وت  هاگرد  زا  زاغآ  رد  رگا  اریز  .رادم  زاب  دوخ  رادید  زا  ار  يدنمزاین  چیه  .دشابن  تیور 
.دیاتسن ار  وت 

ناریقف ناجاتحم و  هب  دنتـسه و  وت  دزن  رد  هک  یناگنـسرگ  نادـنملایع و  هب  ار  نآ  نک ، رظن  دـیآ ، یم  درگ  وت  دزن  هک  ادـخ  لاـم  رد 
هد نامرف  ار  هکم  مدرم  .میناسرب  دنتسه ، ام  دزن  هک  یناجاتحم ، هب  ار  نآ  زین  ام  ات  راد ، شا  هناور  ام  دزن  دیآ ، نوزفا  هچ  ره  .ناسرب و 

( دابلا هیف و  فکاعلا  ءاوس   ) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  اریز  .دنناتـسن  هیارک  دـننک ، یم  تنوکـس  ناشیاه  هناخ  رد  هک  یناـسک  زا  هک 
هب تسین و  هکم  مدرم  زا  هک  تسا ، یـسک  يداب  تسا و  میقم  هکم  رد  هک  تسا ، یـسک  فکاع  .دنا  ناسکی  نآ  رد  يداب  فکاع و 

.مالسلاو .دهد  قیفوت  دراد ، تسود  هچنآ  هب  ار  امش  ام و  دنوادخ  .تسا  هدمآ  جح 

نایراصنا

دهاوخ اوتف  وت  زا  هک  ار  نآ  ،و  نیـشنب نانآ  رطاخ  هب  ار  زور  فرط  ود  ، رآ ناشدای  هب  ار  هّللا  ماّیا  ،و  راد اپرب  ار  جح  مدرم  يارب  ، دعب اما 
 . زیخرب وگتفگ  هب  اناد  اب  ،و  زومایب ار  لهاج  ، هد اوتف 
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يادـتبا رد  رگا  هک  ، نکم مورحم  ترادـید  زا  ار  يدـنمزاین  و  دـشابن ، تا  هرهچ  زج  ینابرد  ،و  تنابز زج  یناسر  مایپ  مدرم  وت و  نیب 
 . يوشن شیاتس  راک  رخآ  رد  شتجاح  ندش  اور  يارب  دوش ، هدنار  تهاگرد  زا  راک 

هب ،و  نک فرـصم  دنتـسه  وت  دزن  رد  هک  یناگنـسرگ  نادـنملایع و  يارب  ار  نآ  نک و  تقد  هدـش  عـمج  وـت  دزن  هک  یلاـملا  تیب  رد 
 . مینک میسقت  دنتسه  ام  شیپ  هک  یناسک  نایم  ات  تسرف  نم  دزن  ار  نآ  هفاضا  و  ناسرب ، نادنمزاین  ناریقف و 

رد يداب  فکاع و  :» دیامرف یم  دنوادخ  اریز  ، دنریگن هراجا  دنریگ  یم  نکـسم  هقطنم  نیا  رد  هک  یناسک  زا  هدب  نامرف  هکم  مدرم  هب 
دنوادخ.تسین هکم  لها  دور و  یم  جح  هب  رگید  راید  زا  هک  تسا  یـصخش  نآ  يداب  ،و  هکم میقم  فکاع  زا  دوصقم  «، دنیواسم نآ 

 . مالسلا و.دیامن  قفوم  تسوا  بوبحم  هچنآ  هب  ار  امش  ام و 

حورش

يدنوار

.هتیفیک ملعی  نم ال  همیلعت  هملع و  دعب  هب  لمعلا  وه  جحلاب  هماقالا  و  ننـسلا ، ضئارفلا و  نم  جحلا  لاعفا  يا  جحلا  سانلل  مقاف  هلوق  و 
لک یلع  زاجحلاب  تاقوالا  بیطا  امه  و  یشعلا ، هادغلا و  نارصعلا : ..هتابوقع و  هللا  مایا  لیق : هللا و  هعاط  مایاب  يا  هللا : مایاب  مهرکذ  و 

حلـصملا لوسرلا و  ریفـسلا : .اهنم و  لاکـشالا  عفر  يا  یناتفاف  هتلاس  يا  هتیتفتـسا  و  هلاسملا ، يوتفلا  یتفتـسملل و  تفاف  يور  .لاح و 
کناسل الا  ناک و  مسا  هنا  یلع  عفرلاب  ریفـس  يور  .نسحا و  اذه  یلع  هبارعا  سانلا ، یلا  کل  اریفـس  کناسل  الا  نکی  موقلا و ال  نیب 

نا کلذ و  دعب  كدـمحی  الف  هرم  لوا  تعفد  نا  هتجاح  ناف  يا  تدـیذ  نا  اهناف  هلوق  .سانلا و  یلا  ربخلا  و  کناسل ، ریغ  يا  هتفص ،
هوجو دس  هانغا و  يا  هرقافم  هللا  دس  لاقی  .تالخ و  عمجلا  و  رقفلا ، هجاحلا و  هلخلا : .اندنع و  كدـنع و  يا  انلبق  کلبق و  اهتیـضق و 

هیف لمع  ردصم  بصنلاب  ءاوس  و  ربخلا ، دـسم  دـس  هلعفب و  عفر  فکاعلا  ادـتبم و  ءاوس  لیق : و  ربخلا ، ءاوس  ادـتبم و  فکاعلا  و  هرقف :
وا سانلا  یف  ریمـضلا  نمـضت  لاح  وا  دابلا ، فکاعلا و  هیف  ایوتـسم  يا  هب ، فکاعلا  عفر  و  ءاوس ، سانلل  هانیوس  لاق  هناک  انلعج ، ینعم 

.باحم عمجلا  و  بحلا ، هبحملا : .هانلعج و  نم 

يردیک

هللا لعف  یتلا  مایالاب  يا  هللا : مایاب  مهرکذ  .مهب و  جـح  هملع و  مهـضرح  هکـسانم و  مهملع  يا  جـحلا : ساـنلل  مقا  مالـسلا : هیلع  هلوق 
ینلمی یتح  نیرصعلا  هلطما  و  رعاشلا : لاق  یشعلا  هادغلا و  نیرصعلا : .مهتایانج و  ببسب  تابوقعلا  نم  لعف  ام  هیـضاملا  ممالاب  یلاعت 

: کناسل الا  ریفـس  سانلا  یلا  کل  نکی  .لاح و ال  لک  یلع  زاجحلاب  تاقوالا  بیطا  امه  مغار و  فنـالا  نیدـلا و  فصنب  یـضری  و 
سانلا یلا  هلوق : ربخلا  نا  جاهنملا : بحاص  لاق  و  ناک ، ربخ  لحم  یف  کل  هلوق  و  ریفـسل ، هفـص  عفرلاب  کناسل  الا  ناک و  مسا  ریفس 

.ربخلا و یلع  بصنلاب  اریفـس  يور  و  کلذ ، فرع  ینعملا  لمات  نم  و  ریفـسب ، قلعتی  سانلا  یلا  ناف  لحم  یلع  ریـصی  اـمم ال  اذـه  و 
.اهیلا عضاوملا  فاضا  کلذل  رقفلا و  عضاوم  اهب  دارملا  سیل  ههوجو و  رقفلا و  عاونا  هقافلا :

مثیم نبا 

اما يدنمزاین  هلخ : دوش  هدنادرگ  زاب  تدیذ : .دوب  هکم  مکاح  وا  فرط  زا  هک  سابع  نب  مثق  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
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هدب باوج  اهنآ  یعرش  لئاسم  هب  نیشنب و  اهنآ  اب  بش  حبـص و  نک و  يروآدای  ار  هللا  مایا  و  هدب ، ماجنا  مدرم  اب  ار  جح  لامعا  دعب ،
هب ار  مدرم  ادابم  و  یهد ، رارق  مایپ  هطـساو ي  ار  یـسک  ادابم  تدوخ  نابز  زج  .شاب  تبحـصمه  اناد  اب  و  زوماـیب ، يزیچ  ار  ناداـن  و 
نآ اریز  نـکن ، عـنم  دوـخ  رادـید  زا  ار  يا  هدـننک  تساوـخرد  چـیه  يزاـس ، ور  هـبور  یناـبرد  هرهچ ي  اـب  تدوـخ  هرهچ ي  ياـج 
ادخ لام  زا  هچنآ  رب  .دوب  یهاوخن  هدوتس  دش  اور  شا  هتساوخ  دعب  هک  دنچ  ره  دوشن ، لح  وت  قیرط  زا  راک  زاغآ  زا  رگا  تساوخرد 

تسد و یهت  هک  نانآ  هب  هدب و  دنتسه  وت  دزن  هک  یناگنـسرگ  دنم و  هلئاع  دارفا  هب  نآ  زا  نک و  هجوت  تقد  هب  دوش  یم  عمج  وت  دزن 
زا ات  هدب  روتـسد  هکم  مدرم  هب  .مینک  میـسقت  دنیام  دزن  هک  یناسک  نیب  ات  تسرفب  ام  دزن  دوب  نوزفا  هک  ار  هچنآ  ناسرب و  دـندنمزاین 

ینعی فکاع  .دابلا  هیف و  كاـعلا  ءاوس  دـیامرف : یم  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دـنریگن ، یترجا  دـیآ  یم  دورف  اـجنآ  رد  هک  يدرف  چـیه 
دوخ هک  هتـسیاش  ياهراک  هب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  تسین  اجنآ  لها  دور و  یم  جـح  هب  هک  نآ  يداب  تسا و  هکم  نکاس  هک  یـسک 

هتخاس رومام  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما - 1 تسا : بلطم  دنچ  همان  نیا  رد  .دنا  هتـسیاش  هک  یناسک  رب  دورد  دنک ، قفومد  راد  تسود 
اهنآ اب  و  دـنزومایب ، ار  جـح  تیفیک  نانادان  هب  و  دـنک ، جـح  لامعا  ماجنا  هب  راداو  ار  مدرم  دروآ و  اـج  هب  مدرم  اـب  ار  جـح  اـت  تسا 

دندـش باذـع  راوازـس  هک  یناسک  زا  هدیـسر  ناینیـشیپ  هب  هک  ار  یتازاجم  ینعی  دروایب ، اـهنآ  رطاـخ  هب  ار  هللا  ماـیا  .دـنک 2 - نمجنا 
تـسا هدرک  هللا  مایا  هب  ریبعت  تازاجم  نآ  زا  و  دننک ، يرود  تازاجم  نآ  لاثما  زا  ادـخ  رما  تعاطا  هلیـسو ي  هب  ات  دزاس  ناشنرطاخ 

تقو ود  نیا  زاجح  رد  تاقوا  نیرتهب  نوچ  ماش ، حبـص و  ینعی  دنیـشنب ، اهنآ  اب  تقو  ود  ره  .قلعتم 3 - رب  قلعتم  مان  قالطا  باـب  زا 
رـصحنم وا  هب  ار  مدرم  زاین  ياههار  و  تسا ، هدرک  هراشا  ملع  هدئاف ي  ینعی  تقو  ود  نیا  رد  تسـشن  هدـیاف ي  نیرتمهم  هب  و  تسا ،

نادان و  اناد ، ای  دننادان و  ای  مدرم  هک  تسا  نیا  راصحنا ، حیـضوت  تسا  هداد  زین  ار  اههار  نیا  ندرک  دودـسم  روتـسد  يو  هب  هدرک و 
ینعی لوا  هتسد ي  زاین  اما  .دنا  هتـسد  راهچ  نیاربانب  يرگید ، ای  تسوا و  دوخ  ای  مه  اناد  و  شزومآ ، ددصرد  ای  تسا و  دلقم  ای  مه 

، مود هتـسد ي  زاین  تهج  و  دهد ، خساپ  اهنادب  هک  تسا  هداد  روتـسد  سپ  دسرپب ، ار  شلئاسم  هک  تسا  نآ  تسا ، دـلقم  هک  ینادان 
تهج و  دهد ، میلعت  يو  هب  ات  تسا  هداد  روتـسد  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دزومایب ، هک  تسنآ  درادـن  یهاگآ  هک  ییوجـشناد  ینعی 
هتخاس رومام  ار  وا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنیامن و  رکذـم  مه  اب  هک  تساناد  ینعی  مراهچ ، هتـسد ي  هب  هتـسباو  موس ، هتـسد ي  زاین 

هطساو ي شدوخ  نابز  زج  هب  ار  یسک  مدرم ، دوخ و  نیب  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  وا  .دنک 4 - هرکاذم  یسک  نینچ  اب  ات  تسا 
لامتحا دراوم  اهنیا  اریز  .دنوشن  وربور  شدوخ  اب  زج  مدرم  ات  دهدن ، رارق  ینابرد  و  دناسرب ، مدرم  هب  ار  وا  دوصقم  ات  دهد ، رارق  مایپ 

رـصح فرح  الا  .دـشاب  علطم  اهنآ  زا  ناکما  دـح  رد  ات  تسا  مزـال  اورناـمرف  رب  هک  تسا  مدرم  تـالاح  زا  یهاـگآان  یهاوخدوخ و 
مورحم دوخ  تاقالم  زا  دراد  یتجاح  هک  ار  یسک  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  عنم  ار  وا  .تسا 5 - ناک  ربخ  نآ  زا  سپ  تاملک  و  تسا ،

: ترابع نآ ، يارغص  هک  تسا  هدرک  نادنمزاین  تاقالم  هب  راداو  ار  وا  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  لبق و  بلطم  دیکات  باب  زا  دزاس ،
ره تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  تشاد ، یهاوخن  شیاتـس  ياج  يروآرب  ار  شتجاح  دـعب  هک  دـنچ  ره  ینعی  اـهئاضق  اـهناف … 

نیتسخن رد  تا  هناخ  ياـهرد  زا  وا  ینک و  مورحم  دوخ  رادـید  زا  ار  راـک  نآ  بحاـص  هک  تسین  راوازـس  دـشاب ، روطنیا  هک  يراـک 
اهتیولوا نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  نآ  و  دهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  نیملسم  لاملا  تیب  تسا  هداد  روتسد  .ددرگ 6 - زاب  شدورو  هلحرم ي 

.تسا لاح  ابیـصم ، هملک ي : .دتـسرفب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دزن  هب  زین  ار  هدنامیقاب  نک و  فرـصم  نادـنمزاین  جـئاوح  ندروآرب  يارب 
هتشاد رومام  ار  وا  .دنا 7 - هدناوخ  ظفل - ود  تریاغم  لیلد  هب  هفاضا - تروص  هب  و  دنا ، هدرک  لقن  رقافملا  عضاوم  ار : ترابع  یضعب 

هکراـبم هیآ  هب  دروم  نآ  رد  و  دـنک ، عنم  دوش ، یم  اـهنآ  ياـه  هناـخ  نکاـس  هک  یناـسک  زا  ترجا  نتفرگ  زا  ار  هکم  مدرم  اـت  تسا 
ردقم ياربک  و  تسا ، يرمضم  سایق  يارغص  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  شخب  نیا  .تسا  هدومن  ریـسفت  ار  نآ  و  هدرک ، لالدتـسا 

نیا اب  ار  همان  ماجنارـس ، .تسین و  اور  نآ  اب  تفلاخم  دـیوگ ، نینچ  نآ  هرابرد ي  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  ره  و  تسا : نیا  نآ 
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هب راک  نیا  يارب  قیفوت  .دـنک و  قفوم  دراد  یم  تسود  دوخ  هچنآ  رب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا  هداد  نایاپ  وا  نتـشیوخ و  يارب  اعد 
.تسوا تسد 

دیدحلا یبا  نبا 

«. { رکذ یف د«و  ( 1 ِرِکاَذ {  َلِهاَْجلا َو  ِمِّلَع  َِیتْفَتْـسُْملا َو  ِْتفَأَف  ِْنیَرْـصَْعلا  ُمَُهل  ْسِلْجا  ِهّللا َو  ِماّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َّجَْحلا َو  ِساَّنِلل  ِْمقَأَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
ْتَدـیِذ ْنِإ  اَهَّنِإَف  اَِهب  َِکئاَِقل  ْنَع  ٍهَجاَح  اَذ  َّنَبُجْحَت  َکُهْجَو َو َال  َّالِإ  ٌبِجاَح  َُکناَِسل َو َال  َّالِإ  ٌریِفَـس  ِساَّنلا  َیلِإ  ََکل  ْنُکَی  َـال  َِملاَْـعلا َو 

ْنِم َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  ُْهفِرْـصاَف  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  َكَدـْنِع  َعَمَتْجا  اَم  َیلِإ  ْرُْظنا  اَِهئاَضَق َو  یَلَع  ُدـَْعب  اَمِیف  ْدَـمُْحت  َْمل  اَهِدْرِو  ِلَّوَأ  ِیف  َِکباَْوبَأ  ْنَع 
[ ِِرقاَفَْملَا  ] َعِضاَوَم ِِهب  ًابیِصُم  ِهَعاَجَْملا  ِلاَیِْعلا َو  يِوَذ 

ُهَناَْحبُـس َهَّللا  َّنِإَف  ًارْجَأ  ٍنِکاَس  ْنِم  اوُذُـخْأَی  َّالَأ  َهَّکَم  َلْهَأ  ُْرم  اَنَلَِبق َو  ْنَمِیف  ُهَمِـسْقَِنل  اَْنَیلِإ  ُْهلِمْحاَف  َِکلَذ  ْنَع  َلَضَف  اَم  ِتَّـالَْخلا َو  ِهَقاَْـفلَا َو 
ُهَّللا َو اَـنَقَّفَو  ِِهلْهَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُّجُـحَی  يِذَّلا  يِداَْـبلا  ِِهب َو  ُمیِقُْملا  ُفِکاَْـعلاَف  ّجحلا 25 } . هروس  ( 2 ِداـْبلا {  ِهِیف َو  ُفِکاـْعلا  ًءاوَس  ُلوُقَی 

.ُمَالَّسلا ِهِّباَحَِمل َو  ْمُکاَّیِإ 

هبغرلا و لصحتل  ماقتنالا  مایأ  ماعنإلا و  مایأ  یه  هللا و  ماـیأب  مهرکذـی  نأ  مهجح و  ساـنلل  میقی  نأ  هرمأ  هبـسن  مثق و  رکذ  مدـقت  دـق 
.هبهرلا

نیرصعلا مهل  سلجا  و 

.یشعلا هادغلا و 

امإ هقفلا و  بلطی  املعتم  ملعی  نأ  امإ  ماکحألا و  ضعب  یف  هماعلا  نم  ایتفتـسم  یتفی  نأ  امإ  ماسقأ  هثـالث  مهل  هسولج  هرمث  هل  مسق  مث 
مه جیجحلاب و  قلعتم  هضرغ  نأل  هیناطلـسلا  رومألا  هسایـسلا و  رکذی  مل  هضوافی و  هثحابی و  املاع و  رکذی } .» یف د« ( 1 رکاذی {  نأ 

امئاد هتیالو  تحت  لخدی  نم  هکم و  لهأ  یلإ  عجری  امیف  اهب  قلعتی  ام  هسایسلا و  رکذی  امنإ  نولفقی و  هریسی و  یلایل  نومیقی  هفایـضأ 
کناسل الإ  نکی  يور و ال  ههجو و  هبجاح  هناسل و  هریفـس  نوکی  نأ  یغبنی  لب  مهنیب  هنیب و  باجحلا  ءارفـسلا و  طسوت  نع  هاـهن  مث 

یلوألا هیاورلا  و  لمنلا 56 } . هروس  ( 2 اُولاق {  ْنَأ  ّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف  هلوق  لثم  ناک  مسا  کناسل  لعجب  سانلا  یلإ  کل  اریفس 
هقلعتم انهاه  یلإ  نأل  سانلا  یلإ  اهربخ  نإ  يدنوارلا  هلاق  ام  حصی  اهربخ و ال  کل  ناک و  مسا  اریفس  نوکی  نأ  وه  هروهشملا و  یه 

راـص هملکلاـب  رجلا  فرح  قلعت  اذإ  حلـصلا و  یف  نـالف  ینب  یلإ  ترفـس  لوقت  ریفـس  نع  ربـخلا  نوکت  نأ  زوـجی  ـالف  ریفـس  سفنب 
.دحاولا ءیشلاک 

.تعفد تدرط و  يأ  تدیذ  نإ  اهنإف  لاق  مث 

اهب هل  رمأی  مث  هعاس  هتکبی  هلجخی و  هیلع و  وطـسی  لئاسلا و  متـشی  هجاحلا  لئـس  اذإ  نومأملا  بتاـک  ییحی  نب  تباـث  داـبع  وبأ  ناـک 
كوکعلا هلبج  نب  یلع  لاق  هنعلی  همذی و  وه  هیلإ و  تراص  دق  موقیف و 

دابع ابأ  هللا  نعل 
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هطوسب و هبرضی  باکرلاب و  هلجرب  هلکریف  اهایإ  هلوانیل  هتـصقب  هیلإ  مهنم  دحاولا  مدقتیف  هبوکر  تقو  دابع  یبأل  نوفقی  سانلا  ناک  و 
لبعد هیف  لاقف  هیلع  طخاس  هل  ماذ  وه  اهب و  لجرلا  فرـصنیف  هتبلطب  هل  رمأی  هتجاح و  یـضقی  یتح  هسرف  نع  لزنی  مث ال  ابـضغ  ریطی 

داسف هعیضب و  رومألا  یلوأ 

دمحم مع  نبا  ای  هفیلخلل  لق  ءارعشلا  ضعب  هیف  لاق  و 

نکسم هرجأ  جیجحلا  نم  دحأ  نم  اوذخأی  الأ  هکم  لهأ  رمأی  نأ  هرمأ  مث  هرقف  هللا  ینغأ  يأ  هرقافم  هللا  دس  لاقی  تاجاحلا  رقافملا  و 
نأ یلع  ءانب  اذه  اهتراجإ و  هکم و  رود  عیب  عانتما  یف  اهب  نوکسمتی  هفینح  یبأ  باحصأ  هیآلاب و  کلذ  یلع  جتحا  و 

جتحی اهتراجإ و  هکم و ال  رود  عیب  نم  عنمی  هبعکلا و ال  هنإ  لوقی  کـلذ و  فـالخ  يری  یعفاـشلا  اـهلک و  هکم  وه  مارحلا  دجـسملا 
امک کیلمت  هفاضإ  صاصتخا ال  هفاضإ  اهنإ  نولوقی  هفینح  یبأ  باحصأ  و  ّجحلا 4 } . ( 1 ْمِهِرایِد {  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلَا  یلاعت  هلوقب 

عفرلاب أرق  نم  دابلا و  فکاعلا و  هیف  ایوتـسم  هاـنلعج  يأ  اـنلعج  یلوعفم  دـحأ  نوکی  نأ  یلع  بصنلاـب  ًءاوَس  أرق  هبادـلا و  لـج  لوقت 
یناثلا لوعفملا  یلع } .» یف د« ( 2 یه {  هلمجلا  لعج 

یناشاک

نآ لماع  وا  و  هکم ) یلع  هلماع  وه  و   ) سابع نب  مثق  يوس  هب  هدومرف  لاسرا  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا  و  ساـبعلا ) نب  مثق  یلا  )
( جحلا سانلل  مقا   ) یهانپ تلاسر  ترضح  رب  دورد  یهلا و  دمح  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) نآ لها  رب  یلاو  هکم و  رهـش  رب  دوب  ترـضح 
هک ادـخ  ياـهزور  رب  ار  ناـمدرم  هد  داـی  هب  و  هللا ) ماـیاب  مهرکذ  و   ) نآ کـسانم  همه  اـب  ار  جـح  ناـمدرم  يارب  زا  راد  ياـپ  هب  سپ 

هاگنابـش دادـماب و  رد  ناشیا  يارب  نیـشنب  و  نیرـصعلا ) مهل  سلجا  و   ) ناشیا نایغط  نایـصع و  ببـس  هب  ار  ناگدـنب  هدومرف  تبوقع 
رکاذ و   ) ار نادان  نک  میلعت  و  لهاجلا ) ملع  و   ) يراب ترـضح  هدومرف  هجو  رب  ار  اوتف  هدـننک  بلط  یتفتـسملا )  ) هد اوتف  سپ  تفاف ) )

الا  ) یناسر ماغیپ  ریفـس )  ) نامدرم يوس  هب  ار  وت  رم  دـشابن  هک  دـیاب  و  ساـنلا ) یلا  کـل  نکی  ـال  و   ) اـناد اـب  نک  هرکاذـم  و  ملاـعلا )
بوجحم هک  دـیاب  و  هجاح ) اذ  نبجحت  و ال   ) وت نادـنخ  يور  رگم  کهجو ) الا   ) ینابرد هن  و  بجاح ) و ال   ) وت نابز  رگم  کناسل )

يارـس ياهرد  زا  دوش  هتـشاد  زاب  رگا  کباوبا ) نع  تدیز  نا   ) تجاح نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  اهناف )  ) ار تجاح  دـنوادخ  ینادرگن 
( اهئاضق یلع   ) دشاب نآ  زا  دعب  هچنآ  رد  تجاح  نآ  دوشن  هدوتـس  دعب ) امیف  دمحت  مل   ) نآ ندـش  دراو  لوا  رد  اهدرو ) لوا  یف   ) وت

فرصاف  ) یلاعت يادخ  لام  زا  هللا ) لام  نم   ) وت دزن  دوش  عمج  هچنآ  هب  نک  رظن  سپ  كدنع ) عمتجا  ام  یلا  رظناف   ) نآ ندنارذگ  رب 
لاح ناشیرپ  ناگنسرگ  و  هعاجملا ) و   ) لایع نابحاص  زا  لایعلا ) يذ  نم   ) تسا وت  دزن  هکنآ  اب  ار  نآ  نک  فرـص  و  کلبق ) نم  یلا 
نع لضف  ام  و   ) جایتحا تسا و  رقف  هاگیاج  هک  یضاوم  هب  تالخلا ) رقافملا و  عضاوم   ) ارنآ یشاب  هدنناسر  هک  لاحنآ  رد  هب ) ابیصم  )
نآ مینک  تمسق  ات  همسقنل )  ) ام يوس  هب  انیلا )  ) زاس هناور  ار و  نآ  نک  راب  سپ  هلمحاف )  ) نامدرم لام  زا  دیآ  نوزفا  هچنآ  و  کلذ )
ارف هک  نکاس ) نم  اوذـخای  نا ال   ) ار هکم  لـها  اـمرفب  و  هکم ) لـها  رما  و   ) اـم دزن  دنتـسه  هک  یناـسک  نآ  ناـیم  رد  اـنلبق ) نمیف   ) ار

هناحبـس قح  هک  یتسرد  هب  سپ  لوقی ) هناحبـس  هللا  ناف   ) اجنآ نکاسم  رد  ار  يدزم  ارجا )  ) ارـس رد  يا  هدش  نکاس  چـیه  زا  دـنریگن 
يارب نآ و  رد  دنتـسه  میقم  هک  ناگدـنب  يارب  ناسکی  ار  هکم  رد  مارحلادجـسم  هدـینادرگ  ینعی  دابلا ) هیف و  فکاعلا  ءاوس   ) هدومرف
دـصق هکنآ  يداب ، و  هیلا ) جحی  يذلا  يدابلا  و   ) تسا هکم  میقم  فکاع ، سپ  هب ) میقملا  فکاعلا  و   ) دـننک لوزن  اجنآ  هک  نارفاسم 

( هباحمل  ) ار امـش  ار و  ام  یلاعت  يادـخ  دـنادرگ  قیفر  قیفوت  مکایا ) هللا و  اـنقفو   ) هکم لـها  ریغ  زا  هلها ) ریغ  نم   ) نآ يوس  هب  دـنک 
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تسا هناحبس  وا  یضرم  بوبحم و  هک  ییانشآ  ره  يارب 

یلمآ

ینیوزق

رآ دای  و  ار ، جـح  نامدرم  يارب  راد  ياـپ  رب  .هدوب  یلاو  لـماع و  هکم )  ) رب ترـضح  نآ  بناـج  زا  وا  هتـشون و  مثق )  ) هب ار  هماـن  نیا 
يارب نیـشنب  و  نک ، دای  مدرم  يارب  دومن  ناشیا  نایغط  یـصاعم و  رب  ار  هقباـس  مما  هک  اـهتبوقع  نآ  ینعی  .ادـخ  ياـهزورب  ار  ناـشیا 

رد نک  هرکاذم  ار و  لهاج  نک  میلعت  و  دنـسرپ ، نید  ماکحا  دنبلط و  يوتف  وت  زا  هک  ار  نانآ  هد  يوتف  سپ  ار ، زور  فرط  ود  ناشیا 
وچمه هن  يوگب  ناشیا  اب  دوخ  هب  يراد  هک  نخـس  ره  .وت  نابز  رگم  یناسر  ماغیپ  نامدرم  يوس  هب  ارت  دـشابن  دـیاب  .ملاـع و  اـب  نید 

وا سک  چیه  وت  يور  شیپ  دهاوخ  ار  وت  هک  ره  وت ، يور  رگم  ارت  دـشاب  ینابرد  هن  و  یئامن ، میظعت  یتسرف و  ماغیپ  نیفرتم  هربابج و 
یم جازم  یئادوس  ءالـضف  زا  یـضعب  قلخئوس  شحوت و  ماقم  رد  نیا  دـننام  تسا و  حیـصف  فیطل و  سب  مالک  نیا  .دوشن و  عنام  ار 
دوخ دزن  ددرت  ترثک  زا  ار  مدرم  مزاسیم  رهاظ  هک  شحوت  یئوخدـب و  زا  ینعی  .دوخ  يوخ  ریغ  تسین  یبجاح  یناـبرد و  ارم  هتفگ :

زار دوش  هدـینادرگ  زاب  هاگره  تجاح  نآ  هک  اریز  تجاح  نآ  اب  ار  وت  وا  تاقالم  زا  ار  تجاـح  بحاـص  وشم  عناـم  .موشیم و  عناـم 
رید تجاح  بابرا  دیابن  هک  تسا  نآ  ضرغ  .تجاح  نآ  ندرازگ  رب  نآ  زا  دـعب  يوشن  هدرک  شیاتـس  نآ  دورو  لوا  رد  وت  ياهرد 

هتـشاد زاب  یـسک  رد  زا  تجاح  نوچ  هک  نیرابج  نیفرتم و  تداع  رب  دـنام  عونمم  بوجحم و  وت  زا  ناـشیا  تجاـح  و  دنـسر ، وت  هب 
دونـشخ نونمم و  نآ  زا  وا  ددرگ  هتخاس  نآ  زا  دـعب  تجاـح  نآ  نوچ  سپ  درب ، تمحز  راـظتنا و  تجاـح  بحاـص  يدـنچ و  دوش 

العوزع و دـنوادخ  نآ و  لوصح  رد  تسا  هدیـسر  ار  وا  هک  یتمحز  راظتنا و  قیوعت و  يارب  دـنکن  شیاتـس  دـمح و  نآ  رب  دـشابن و 
نآ هب  ارنآ  نک  فرص  سپ  ادخ  لام  زا  وت  دزن  هدش  عمتجم  هچنآ  نیبب  دننکن و  شیاتـس  دمح و  نآ  رب  ار  هدنرازگ  تجاح  زین  قلخ 

لـضاف هچنآ  و  جایتحا ، رقف و  عضاوم  هب  ار  لام  نآ  یناسرب  هک  یتلاح  رد  یگنـسرگ ، لایع و  نادـنوادخ  زا  دـناوت  دزن  هک  تعامج 
ار هکم  لها  نک  رما  قاقحتـسا و  بابرا  زادنا  ام  دزن  هک  یموق  رد  ار  نآ  مینک  تمـسق  ات  ام  يوس  هب  تسرفب  نک و  راب  نآ  زا  دـنام 

ناسکی جح  هروس  رد  .دیوگ  یم  میرک  باتک  رد  ناحبـس  يادخ  هک  اریز  يدزم  ترجا و  ناشیا  هناخ  نکاس  نابیرغ  زا  دنناتـسن  هک 
زا هکم  هناخ و  نآ  يوس  هب  دـنکیم  جـح  هک  یـسک  يداب )  ) دـنا و هکم  نامیقم  فکاع )  ) و يداب )  ) و فکاع )  ) هکم رد  ینعی  تسا 

.درادیم تسود  هک  راوطا  لامعا و  نآ  هب  ار  امش  ادخ و  ار  ام  دهد  قیفوت  هکم  لها  ریغ 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هکم یلع  هلماع  وه  سابعلا و  نب  مثق  یلا 

.هکم تیالو  رب  مالسلا  هیلع  ریما  بناج  زا  دوب  مکاح  وا  سابع و  رسپ  مثق  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی 

کل نکی  ملاعلا و ال  رکاذ  لهاجلا و  ملع  یتفتسملل و  تفاف  نیرـصعلا ، مهل  سلجا  هللا و  مایاب  مهرکذ  جحلا و  سانلل  مقاف  دعب ، اما  »
لوا یف  کباوبا  نع  تدـیذ  نا  اهناف  اهب ، کئاقل  نع  هجاح  اذ  نبجحت  کهجو و ال  الا  بجاح  ـال  کـناسل و  ـالا  ریفـس  ساـنلا  یلا 
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« .اهئاضق یلع  دعب  امیف  دمحت  مل  اهدرو ،

روایب ناشیا  دای  هب  ار و  ندرازگ  جح  نامدرم  يارب  زا  راد  اپرب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دـمح  زا  دـعب  اما  ینعی 
ناشیا داشرا  تیاده و  يارب  زا  نیـشنب  ناشیا و  فیوخت  بیغرت و  تهج  هب  ار ، نایـصاع  ناعیطم و  هب  ادخ  تبوقع  ماعنا و  ياهزور 

هب وت  يارب  زا  دشابن  دیاب  ملاع و  اب  نک  هرکاذـم  ار و  نادان  نک  میلعت  يوتف و  نابلاط  يارب  زا  هدـب  يوتف  سپ  ماش ، حبـص و  تقو  رد 
سپ تجاح ، نآ  ببس  هب  وت  تاقالم  زا  ار  یتجاح  بحاص  رادمزاب  وت و  سفن  رگم  ینابرد  هن  وت و  نابز  رگم  لوسر  نامدرم  يوس 
دعب وت  يوشن  هدرک  شیاتـس  تجاح ، نآ  لاوس  دورو و  يادتبا  رد  وت  ياهرد  زا  تجاح  بحاص  نآ  دوش  هدـنار  رگا  هک  قیقحت  هب 

.نآ تجاح  ندروآرب  رب  نآ  زا 

تالخلا و رقافملا و  عضاوم  هب  ابیـصم  هعاجملا ، لایعلا و  يوذ  نم  کلبق  نم  یلا  هفرـصاف  هللا ، لام  نم  كدنع  عمتجا  ام  یلا  رظناو  »
رم .انلبق و  نمیف  همسقنل  انیلا ، هلمحاف  کلذ  نع  لضف  ام 

جحی يذلا  يدابلا : هب و  میقملا  فکاعلاف : دابلا ) هیف و  فکاعلا  ءاوس   ) لوقی هناحبس  هللا  ناف  ارجا ، نکاسم  نم  اوذخایال  نا  هکم  لها 
« .مالسلا .هباحمل و  مکایا  هللا و  انقفو  .هلها  ریغ  نم  هیلا 

وت شیپ  هک  یناـسک  يوس  هب  ار  نآ  راد  فورـصم  سپ  ادـخ ، لاـم  زا  وت  دزن  رد  تسا  هدـش  عمج  هچنآ  يوـس  هب  نک  هاـگن  ینعی و 
نیا زا  دشاب  دایز  هچنآ  اهجایتحا و  اهرقف و  ياهاج  هب  ار  نآ  یشاب  هدنناسر  هک  یتلاح  رد  یگنـسرگ  لایع و  بحاص  مدرم  زا  تسا 

هکنیا هب  ار  هکم  لها  نک  رما  .دنشاب و  ام  شیپ  رد  هک  یناسک  هب  ار  نآ  مینک  تمـسق  هکنیا  ام  يوس  هب  ار  نآ  نکراب  سپ  فرـصم ،
فکاع و هکم  رد  دنـشاب  ناسکی  يواـسم و  : » هک دـیوگ  یم  هناحبـس  يادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  یترجا ، ناگدننکانکـس  زا  دـنریگن 

قیفوت .نآ  لها  ریغ  زا  نآ  رد  ندنام  يوس  هب  دنک  دصق  هک  یـسک  نآ  يداب  زا  تسا و  هدنراد  نکـسم  فکاع  زا  دارم  سپ  يداب ،»
.مالسلا .دوخ و  ياهتبحم  يارب  زا  ار  امش  ار و  ام  ادخ  دهد 

یئوخ

نا کلذ  ینغلا و  دـض  رقافم : روقف و  عمج  رقفلا  رقافملا ) ، ) برـشلل ءاملا  یلع  ریعبلا  منغلا و  لوخد  درو :) ، ) تعنم تدـیذ :) : ) هغللا
هیدـعتلل ءابلا  هللا : مایاب  بارعالا : .هیدابلا  نکاـس  يداـبلا  ففخم  داـبلا :) -، ) دـجنملا هیفکی - اـم  هل  سیل  وا  اـجاتحم  ناـسنالا  حبـصی 

مسا ال مه  و  ریفـس )  ) هلوقب قلعتم  فرظ  سانلا : یلا  نکی ،) و ال   ) هلوقل ربخ  رقتـسم  فرظ : کل : یتفی ، یتفا  نم  رما  تفاف : ادـیکات ،
مدقتل مومعلا  دـیفی  هناف  ریفـس )  ) هلوق وه  هنم و  ینثتـسملل  عابتالا  بصنلا و  هیف  زوجی  یفنم  مات  مالک  یف  ینثتـسم  کناسل : الا  نکی ،

یلزتعملا حراشلا  لاق  .بجاحلا  ریفسلا و  موهفم  یف  هجولا  ناسللا و  لوخد  مدع  يوعدب  اعطقنم  ءانثتسالا  نوک  لمتحی  هیلع و  یفنلا 
هموق باوج  ناک  امف   ) هلوق لثم  ناک  مسا  کناسل )  ) لعجب سانلا ) یلا  کل  اریفـس  کناسل  الا  نکی  ـال  و   ) يور و  (ص 31 ج 18 :)

نا يدـنوارلا : هلاق  ام  حـصی  و ال  اهربخ ، کل )  ) ناک و مسا  اریفـس )  ) نوکی نا  وه  و  هروهـشملا ، یه  یلوالا  هیاورلا  و  اولاـق ) نا  ـالا 
یف نالف  ینب  یلا  ترفـس  لوقت : ریفـس )  ) نع ربخلا  نوکت  نا  زوجی  الف  ریفـس )  ) سفنب هقلعتم  انهاه  یلا )  ) نال سانلا ،) یلا   ) اـهربخ

ص 217 ج  ) مثیم نبا  هرکذ  املا  نوارلا  هرکذ  امم  فعـضا  و  لوقا : .دحاولا  یـشلاک ء  راص  هملکلاب  رجلا  فرح  قلعت  اذا  و  حلـصلا ،
یلع هروهشملا و  هیاورلا  یلع  مات  هنا  تفرع  دق  اغرفم و  ءانثتسالا  نوک  یلع  میقتسی  امنا  هناف  ناک ) ربخ  اهدعب  ام  رصحلل و  الا  و  ( ) 5

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4871 

http://www.ghaemiyeh.com


یف مثیم  نبا  لاـق  .هربخـال و  ناـک  مسا  کـناسل )  ) نکل غرفم و  ءانثتـسالاف  هروهـشملا  ریغلا  هیاورلا  نم - یلزتعملا  حراـشلا  هرکذ  اـم 
هیونعم هفاضالاف  رقفلا  عمج  رقافملا  دجنملا )  ) یف لعج  دق  لوقا ، .نیظفللا  ریاغتل  هفاضالا  و  رقافملا ) عضاوم   ) يور و  هیلاتلا : هحفصلا 

ذخا نع  هکم  لـها  هباـتک  رخآ  یف  ع )  ) یهن دـق  ینعملا : .یلج  هیلا  فاـضملا  فاـضملا و  نـیب  يوـنعملا  قرفلا  صیـصختلا و  دـیقت 
هرجالا ذخا  معی  هنم  دوصقملا  له  و  جحلا ) - 25 دابلا - هیف و  فکاعلا  اءاوس   ) هیآ ارـسفم  جحلل  هکم  یف  نکاسلا  جاحلا  نع  هرجالا 

ریغلا مرحلا  ضرالا  هیالا و  رهاظ  وه  اـمک  مارحلا  دجـسملا  یف  نینکاـسلا  صوصخ  دوصقملا  وا  هکولمملا  تویبلا  یف  نینکاـسلا  نع 
يا اهب - نوکـسمتی  هفینح  یبا  باحـصا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .هیف  مالکلا  طسب  ماقملا  عسی  ـال  ثحب  هیف  صوصخلاـب ؟ هکولمملا 

و کلذ ، فالخ  يری  یعفاشلا  اهلک و  هکم  وه  مارحلا ، دجـسملا  نا  یلع  ءانب  اذـه  اهتراجا و  هکم و  رود  عیب  عانتما  یف  هیالا - هذـهب 
هیالا هلالد  یف  لوقا ، مهراید .) نم  اوجرخا  نیذـلا   ) یلاعت هلوقب  جـتحی  اهتراجا و  هکم و ال  رود  عیب  نم  عنمی  و ال  هبعکلا ، هنا  لوقی :

، فعـضا یعفاشلا  نع  رکذ  امک  هبعکلا  صوصخب  مارحلا  دجـسملا  ریـسفت  نا  امک  رهاظ  فعـض  هفینح  یبا  باحـصا  هرکذ  اـم  یلع 
: هتـشاگن سابع  نب  مثق  هکم  رد  دوخ  رازگراکب  ترـضحنآ  هک  تسا  يا  همان  زا  همجرتلا : .هکم  رود  هیکلام  یلع  هیـالاب  هجاـجتحاک 
، نیشنب اهنآ  زا  یئاریذپ  يارب  نیـسپ  دادماب و  رد  نک  يروآدای  ادخ  ياهزورب  ار  اهنآ  شاب و  امنهار  ار  مدرم  جح  ماجنا  رد  دعب ، اما 

نایم و  شاب ، وگتفگ  مه  مدرم  زا  دنمـشناد  اب  زومایب و  شناد  ار  اهنادان  هدب و  يوتف  تساوخ  يوتف  وت  زا  نید  لئاسم  رد  سک  رهب  و 
رد تشپ  تدوخ  رادید  زا  ار  یهاوختجاح  چیه  .تراسخر  زج  دشابن  ینابرد  تنابز و  زج  دشابن  یچلیا  هطساو و  یـسک  مدرم  وت و 
هک دشابن  دنـسپ  دروم  اجنآ  ات  مه  نآ  زا  دعب  شتجاح  ندروآرب  ندرک  هعجارم  زاغآ  رد  دوش  هدنار  وت  هناخ  رد  زا  رگا  اریز  راذگن ،

تیرازگناـمرف طـیحم  ياـه  هنـسرگ  نارادـلایعب و  و  نک ، هجوت  نادـب  دـمآ  درگ  وت  دزن  دـنوادخ  لاـم  زا  هچنآ  .دـیامنب  ارنآ  ناربج 
دنتسه ام  فارطا  رد  هک  یناسک  نایم  ات  تسرفب  ام  يارب  دشاب  شیب  نآ  زا  هچ  ره  و  ناسرب ، ناگراچیب  نادنمتسمب و  نک و  فرصم 

دیاـمرف یم  ناحبـس  يادـخ  اریز  دـنریگن  تنوکـس  ترجا  دـنوش  هکم  نکاـس  هک  یناـسک  زا  هدـب  روتـسد  هکم  مدرمب  .مینک  شخپ 
یناـبایب يداـبزا و  دوصقم  دـنراد و  تماـقا  هکم  رد  هک  دـنیناسک  فکاـع  زا  دوـصقم  اـما  دـنربارب ) نآ  رد  نادرگناـبایب  نیفکاـع و  )

دراد تسود  هچ  ره  يارب  ار  امش  ام و  ادخ  .دنیآ  یم  هکمب  جح  سدقم  هفیظو  ماجنا  يارب  هکم  رهش  دوخ  یلاها  زا  زج  هک  دنیناسک 
.مالسلاو دهد ، قیفوت 

يرتشوش

ناک باعیتسالا :)  ) یف سابعلا ) نب  مثق  یلا  : ) فنـصملا لوق  لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  )
یف .هیدی و  نیب  هللادـبع  لعج  و  هفلخ ، هفدراف  رفعج ، نب  هللادـبع  عم  بعلی  وه  ابکار و  رم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب هبـشی  مثق 

اندشا و  اقوحل ، انلوا  ناک  هنا  لاقف : مکنود ؟ یبنلا  یلع  ثرو  فیک  مثقل : دـلاخ  نب  نمحرلادـبع  لاق  قاحـسا  یبا  نع  هباغلا :) دـسا  )
: یلع هل  لاقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نفد  نیح  ربقلا  یف  هریغملا  متاخ  طقـس  سابع : نبا  لاق  يرذالبلا ) باـسنا   ) یف .اـقوزل و 

ناکف هریغملا ، متاخ  جرخاف  مثق ، لزنف  .هب  ادهع  مهبرقا  یبنلا و  ربق  یف  لزن  نم  رخآ  تنک  لوقت : هذخاتف و  لزنتل  ادـمع  هتطقـسا  امنا 
لماع مثق  ناک  يربطلا :) خیرات   ) یف هکم .) یلع  مالسلا ) هیلع   ) هلماع وه  و  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربقب  ادهع  سانلا  رخآ  مثق 

( مالـسلا هیلع   ) یلع یلو  امل  هفیلخ ، لاق  باعیتسالا :)  ) یف و  (. 40  ) هنس کلذب  لصتا  ام  و  هکم ، فئاطلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
لتق یتح  اهیلع  ایلاو  لزی  ملف  امثق ، یلو  و  هلزع ، مث  يراصنالا ، هداتق  ابا  اهالو  هکم و  نع  یموزخملا  یـصاعلا  نب  دلاخ  لزع  هفالخلا 

لصفلا  ) .طقاس هنیدملا ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلماع هنوک  نم  راکب  نب  ریبزلا  نع  امف  اضیا ، يدوعـسملا  لاق  هب  و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع
نم یلح و  نم  تقتع  هیف : لـیق  هنا  نم  باـعیتسالا )  ) یف اا  نا  اـمک  لدـعلاو ) …  قحلاـب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتـلا یف  رـشع - سماـخلا 
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لاق يریبزلا : لاق  اذه ، سابع ال  نب  هللادیبع  نب  سابع  نب  مثق  یف  تیبلا  لیق  امنا  هناف  هنم ، مه  وه و  مثق  نم  ینتیندا  نا  قان  ای  یتلحر 
یف جحلا ) سانلل  مقاف  دعب  اما  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .روصنملا  لبق  نم  ایلاو  ناک  و  تیبلا - لقن  و  همامیلا - یلاو  وه  و  هیف ، یلوملا  نبا 

دمحا کلذب  ینثدح  ذـئموی ، هکم  یلع  هلماع  ناک  و  (، 38  ) هنـس یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لبق  نم  سانلاب  مثق  جح  يربطلا :) خیرات  )
نا انتایاب  یـسوم  انلـسرا  دـقل  و  : ) یلاعت لاق  نآرقلا ، ظفل  وه  هللا ) مایاب  مهرکذ  و   ) .رـشعم یبا  نع  یـسیع  نب  قاحـسا  نع  تباث  نبا 
موق و  حون ، موق  هیـضاملا  ممالا  یلع  یلاعت  هللا  عئاقوب  مهرکذ  يا  اولاـق : هللا ) ماـیاب  مهرکذ  رونلا و  یلا  تاـملظلا  نم  کـموق  جرخا 

( هللا مایا  نوجری  نیذلل ال  اورفغی  اونمآ  نیذلل  لق  : ) یلاعت هلوق  اما  و  یـسوم ، موق  و  بیعـش ، موق  و  طول ، موق  و  حـلاص ، موق  و  دوه ،
و رعاشلا : لاق  رـصعلا ، حبـصلا و  يا : نیرـصعلا ) مهل  سلجا  و   ) .نینموملا رـصنل  اهتقو  یتلا  هللا  ماـیا  نورظتنی  ـال  دارملا ، نا  رهاـظلاف 

لدعلاو قحلاب  مالسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رشع - سماخلا  لصفلا   ) مغار فنالا  نیدلا و  فصنب  یـضری  ینلمی و  یتح  نیرـصعلا  هلطما 
ارهق و فصنلاب  یضری  لمی و  یتح  حبـصلا ، هتدعو  رـصعلا  ءاج  اذا  و  رـصعلا ، هتدعو  هقح  بلطل  احبـص  یمیرغ  ءاج  اذا  ینعی  … ( 

یلع ذـخای  مل  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع باـتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف یتفتـسملا ) تفاـف   ) .هفنا مغر  یلع 
( یفاکلا  ) یف لهاجلا ) ملع  و   ) .لهجلا لبق  ناک  مسا  نال  لاهجلل ، مسا  لذبب  ادهع  ءامـسا  یلع  ذخا  یتح  ملعلا ، بلطب  ادهع  لاهجلا 

اهلها اهوعنمت  و ال  اهوملظتف ، همکحلاب  لاهجلا  اوثدحت  ال  لاقف : لیئارـسا  ینب  یف  ابیطخ  ع )  ) یـسیع ماق  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع 
یلع لهاجلا  هثداـحم  نم  ریخ  لـبازملا  یلع  ملاـعلا  هثداـحم  مالـسلا :) هیلع   ) مظاـکلا نع  یفاـکلا )  ) یف ملاـعلا ) رکاذ  و   ) .مهوملظتف

یلاعت هللا  نا  ججللا ، ضوخ  و  جهملا ، کفـسب  ول  هوبلطل و  ملعلا ، بلط  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  مالـسلا :) هیلع   ) داجـسلا نع  .یبارزلا و 
یقتلا یلا  يدـیبع  بحا  نا  و  مهب ، ءادـتقالل  كراتلا  ملعلا ، لها  قحب  فختـسملا  لـهاجلا  یلا  يدـیبع  تقما  نا  لاـیناد : یلا  یحوا 

و ملعلا ، ملعت  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قدالـصلا نع  .ءامکحلا و  نع  لباقلا  ئاملحلل ، عباتلا  ئاـملعلل ، مزـاللا  لـیزجلا ، باوثلل  بلاـطلا 
رتخا هنبال : نامقل  لاق  هعفر  سنوی  نع  .هللا و  ملع  لمع هللا و  ملعت هللا و  لیقف ، امیظع ، تاوامسلا  توکلم  یف  یعد  ملع هللا  و  هب ، لمع 
لعل و  كوملا ، الهاج  کت  نا  و  كوعفن ، املاع  کت  ناف  مهعم ، سلجاف  یلاعت  هللا  نورکذی  اموق  تیار  ناف  کنیع ، یلع  سلاجملا 

نا و  کملع ، کعفنی  مل  املاع  کت  ناف  مهعم ، سلجت  ـالف  هللا  نورکذـی  ـال  اـموق  تیار  اذا  و  مهعم ، کـمعیف  همحرب  مهلظی  نا  هللا 
هبوقعب مهلظی  نا  هللا  لعل  و  الهج ، لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماـخلا  لـصفلا   ) كودـیزی ـالهاج  کـت 

امک نیرتل  بولقلا  نا  بولقلل ، ءالج  ثیدحلا  ناف  اوثدحت ، و  اوقالت ، و  اورکاذت ، هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .مهعم و  کمعیف 
اذا هتیملا  بولقلا  هیلع  ایحت  امم  يدابع  نیب  مسا  رکاذت  لوقی : یلاعت  هللا  نا  مالسلا :) هیلع   ) هنع .ثیدحلا و  اهوالج  و  فیـسلا ، نیری 

: ملـسم نب  دیعـس  لاق  دـقعلا :)  ) یف کهجو ) الا  بجاح  کناسل و ال  الا  ریفـس  سانلا  یلا  کل  نکی  ـال  و   ) .يرما یلا  هیف  اوهتنا  مه 
نا اوملع  ول  اماوقا  فرعال  ینا  هللا  و  لاق : نیطامـسلا و  نیب  امئاق  لثم  یلا  لصو  املف  یبابب ، امایا  نامهدوبا  ربغف  هینیمراب ، اـیلاو  تنک 

ام الا  کنع  ینینثی  هللا ال  اما و  یـشاوحلا ، قیقر  شیع  نع  هزنتلل  اراثیا  مهقاـمرال  هکـسم  هولعجل  مهبالـصا  دوا  نم  میقی  بارتلا  فس 
رثکا نحن  الا و  الام  هطبضن و ال  المع ال  لاسن  ام  هللا  و  ادعبم ، ارثکم  نوکا  نا  نم  یلا  بحا  ابرقم  القم  نوکا  نئل  و  ینع ، کفرـصی 

هللادابع یلا  ببحتف  رـشف ، ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  اثیدـح ! هللا  اوسماف و  كریغ ، دـی  یف  ناک  دـق  کیلا  راـص  دـق  يذـلا  اذـه  و  هنم ،
هللا ءادهـش  مهنال  هضغبب ، لوصوم  مهـضغب  هللا و  بحب  لوصوم  هللا  دابع  بح  ناف  باجحلا ، لیهـست  بناجلا و  نیل  و  رـشبلا ، نسحب 

بجاح و هنود  بجاح  هل  بصقلاب  عاقرلا  هل  انعفر  هجاح  یف  هانیتا  اـم  اذا  مهـضعبل : .هلیبس و  نع  جوعا  نم  یلع  هواـبقر  هقلخ و  یلع 
رذـعت رذـعی  مل  لام و  لیلق  میرکلا  ناک  اذا  هرـسع : تقو  یف  باجحلا  نع  راذـتعالا  یف  فلد  یبال  و  اذـه ، بجتحی  هبجاح  بجاح 

: يا اهناف ) اهب  کئاقل  نع  هجاح  اذ  نبجحت  ال  لدـعلاو !( ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لـصفلا   ) باـجحلاب
یلع دـعب  امیف  دـمحت  مل   ) باوبالا وا  هجاـحلا  يا : اـهدرو ) لوا  یف  کـباوبا  نع   ) تدرط يا : تدـیذ ) نا   ) اـهوذ دارملا  و  هجاـحلا ،
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نوماملا بتاک  ییحی  نب  تباث  دابعوبا  ناک  دـیدحلا :) یبا  نبا   ) یف .اهل و  ارجا  قحتـسی  يذا ال  نم و  اهعبتی  هقدـص  نا  امک  اهناضق )
لاق هنعلی ، همذی و  وه  و  هیلا ، تراص  دق  موقیف و  اهب ، هل  رمای  مث  هعاس ، هتکبی  هلجخی و  و  هیلع ، وطسی  و  لئاسلا ، متشی  هجاح  لئس  اذا 
تقو دابع  یبـال  نوفقی  ساـنلا  ناـک  ـالاوسلا و  هیطعی  مث  امتـش  لـئاسلا  عسوی  یلاوتی  اـنعل  داـبع  اـبا  هللا  نعل  كوکعلا : هلبج  نب  یلع 

هـسرف نع  لزنی  مث ال  ابـضغ ، ریطی  هطوسب و  هبرـضی  باکرلاب و  هلجرب  هلکریف  اـهایا  هلواـنیل  هصقب  هیلا  مهنم  دـحاولا  مدـقتیف  هبوکر ،
داسف هعیـضب و  رومالا  یلوا  لبعد : هیف  لاقف  هیلع ، طخاس  هل  ماذ  وه  اـهب و  لـجرلا  فرـصنیف  هتبلطب ! هل  رماـی  هتجاـح و  یـضقی  یتح 

ددشاف دایقالا  لسالس  رجی  برح  تلفم  لقره  رید  نم  هناک  دادمب و  بضخم  جرـضمف و  هئاسلج  هتاودب  دمعتم  دابعوبا  هربدی  کلم 
هطوسلف لاکر  هنا  كریزو  دیق  دمحم  مع  نبا  ای  هفیلخلل  لق  ءارعـشلا : ضعب  هیف  لاق  دادحلا و  دی  یف  هنم  دشاف  هدافـص  نینموملاریما 

انممذ ادـیدش و  ءافج  هب  انیفج  ادوعقلا و  سما  بابلاب  انلطا  دـق  مهـضعبل : و  تلف : لاجم  رودـصلا  نیب  هلجرل  کلاسم و  سوورلا  نیب 
مک و  لدعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا یف  رـشع - سماخلا  لصفلا  : ) رخال ادیبعلا و  انرذع  یلوملا  انیلب  نحن  اذا  یتح  دیبعلا 
نم كدنع  عمتجا  ام  یلا  رظنا  و   ) هتمعن یلع  مذلا  طلـس  هئادعا و  بجاحلارثک  دق  هتمذ  یف  رارحالا  نکـست  هقالخا و  دمحت  یتف  نم 
امک رقافملا ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  هقافلا ) عضاوم  هب  ابیصم  هعاجملا  لایعلا و  يوذ  نم  کلبق  نم  یلا  هفرـصاف  هللا  لام 

همـسقنل انیلا  هلمحاف  کلذ  نع  لضف  ام  و   ) .هجاحلا يا : هلخلا ، عمج  حتفلاب  تالخلا ) و  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف
ناک مالسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  مهیلا ، فرصی  نوجاتحم  مهیف  ماد  ام  نال  لضفلا  لمحب  مالـسلا ) هیلع   ) هرما .اندنع  يا : انلبق ) نمیف 

مهنیب اهمـسقی  رـضحلا و ال  لها  یف  رـضحلا  لها  هقدـص  يداوبلا و  لها  یف  يداوبلا  لها  هقدـص  مسقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
ینوعنم ول   ) لاق یتح  هیلا  مهتاقدص  عیمج  لمحب  يداوبلا  لها  مزلی  رکبوبا  ناک  و  ربخلا .- مهنم -  هرضحی  ام  ردق  یلع  امنا  هیوسلاب ،

اولتق دادـترالاب و  هلاـمع  مهاـمر  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهل  نس  امبـسح  مهئارقفل  اهوکـسمی  نا  اودارا  ول  و  مهتلتاـق .) ـالاقع 
هناحبس هللا  ناف  ارجا ، نکاس  نم  اوذخای  نا ال  هکم  لها  رم  و   ) .رمالا یلو  امل  هیبس  نم  اریثک  در  رمع  ناک  و  مهئاسن ، اوبس  مهلاجر و 

یف رـشع - سماـخلا  لـصفلا  (. ) هلها ریغ  نم  هیلا  جـحی  يذـلا  يداـبلا  و  هب ، میقملا  فکاـعلاف  داـبلا ) هـیف و  فکاـعلا  ءاوـس  : ) لوـقی
نادـلبلا لها  ناک  و  باوبا ، هکم  رودـل  نکی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف لدـعلاو ) …  قحلاب  مالـسلا ) هیلع  ) همازتلا

هباـب یلع  قـلع  نم  لوا  هیواـعم  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هیواـعم و  اـهبوب  نم  لوا  ناـک  و  اـهب ، نوبرـضیف  نولخدـیف  مهنارطقب  نوتاـی 
یلع يدابلا  لزن  هکم  اومدـق  اذا  ساـنلا  ناـک  و  داـبلا ،) هیف و  فکاـعلا  ءاوس  : ) یلاـعت لاـق  اـم  هللا  تیب  جاـح  عنمف  هکمب ، نیعارـصم 

ناک ال هنا  هوکلساف  اعارذ  نوعبس  اهعرذ  هلسلس  یف  مث  : ) یلاعت لاق  یتلا  هلسلسلا  بحاص  هیواعم  ناک  و  هجح ، یضقی  یتح  رضاحلا 
، هبح هبحا و  لاقی  حاحصلا : یف  و  هبوبحملا ، هبحملا و  عمج  هباحمل ) مکایا  هللا و  انقفو   ) .همالا هذه  نوعرف  ناک  و  میظعلا ) هللااب  نموی 

هتببح ام  هرمت  ول ال  هللا  هرمت و و  لجا  نم  ناورمابا  بحا  رعاشلا : لاق 

هینغم

: ثیدحلا یف  ءاج  یحیرطلا : خیشلل  نیرحبلا  عمجم  یف  و  راهنلا ، لیللا و  يا  یشعلا ، هادغلا و  نارـصعلا : .راهنلا و  رخآ  رـصعلا : هغللا :
.هنم و هبیرقلا  يا  لیللا  فرط  یف  هیناثلا  راهنلا و  فرط  یف  عقت  یلوالا  نال  رصعلا ، هالص  رجفلا و  هالص  دیری  نیرـصعلا ، یلع  ظفاح 

.تاجاحلا تالخلا : .رقفلا  هقافلا : .کتهجو و  كدنع  فاقلا - رـسکب  کلبق - .هلئاسم و  ملعلا و  ثیدـح  یف  هعم  ضخ  ملاعلا : رکاذ 
عضاوم و  هفرصا ، لعاف  نم  لاح  ابیصم  و  ریفس ، نم  لدب  کناسل  و  ربخ ، سانلا  یلا  و  نکی : مسا  ریفـس  بارعالا : .بحی  ام  هباحم : و 

هذه و  مامالا ، هیلا  اهلـسرا  یتلا  هلاسرلا 32  لوا  یف  انرـشا  امک  هکم ، یلع  مامالل  ایلاو  ساـبعلا  نب  مثق  ناـک  ینعملا : .ابیـصم  لوعفم 
مهملع و  هیبن ، هنـس  هللا و  باتک  یلع  مهب  جـح  جـحلا ) سانلل  مقاف   ) .یلوالا عوضوم  ریغ  اـهعوضوم  نکل  و  مثق ، یلا  هیناـثلا  هلاـسرلا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4874 

http://www.ghaemiyeh.com


مهلعل کلذب  مهفوخ  و  داسفلا : یغبلا و  یلع  هیـضاملا  ممالا  اهیف  بقاع  یتلا  هللا ) مایاب  مهرکذ  و   ) هکرت هلعف و  بجی  ام  کسانملا و 
( یتفتسملا تقاف   ) کتردقم كدهج و  اهلح  یف  یعست  و  مهتالکشم ، یلا  عمتستل  ءاسم ، احابص و  نیرـصعلا ) مهل  سلجا  و   ) نوقتی

اعورف الوصا و  نیدلا  مهملعت  ذـیمالتلا ، نم  هقلح  یف  سیردـتلل  دـعقا  لهاجلا ) ملع  و   ) .همارح هللا و  لالح  نم  هنع  لاست  امع  بجا 
مهلباق و  مهب ، طلتخا  خلا ..) ریفـس  سانلا  یلا  کل  نکی  و ال   ) اهحلاصم دالبلا و  نووش  و  نیدلا ، لئاسم  هعم  رـسادت  ملاعلا ) رکاذ  (و 

عم مدقت  و  باوبالا .؟ قلغ  باجحلا و  اذامل  .ءایبنالا و  لعف  امک  امامت  هطـساو  الب  هرـشابم و  مهعمـسا  و  مهنم ، عمـسا  و  هجول ، اهجو 
( خلا ..تدیذ  نم  اهناف   ) .رومالاب ملع  هلق  و  قیضلا ، نم  هبعش  هیعرلا  نع  هالولا  باجتحا  نا  هلاسرلا 52 : یف  رتشالل  مامالا  لوق  حرشلا 

اهئاضق یلا  ردابت  نا  یلوالاف  الـضف ، کل  يری  و ال  كدـمحی ، اهبحاص ال  ناف  اهتیـضق  کسفن و  تعجار  مث  الوا ، تعنم  هجاـحلا و 
و  ) هتافعاضم ریخلا و  نم  ریخلا  لیجعت  نال  رکـشلا ، کل  فعاضی  اهبحاص  و  رجالا ، کل  فعاضی  هللا  ناف  کـیلع ، اهـضرع  درجمب 

یلوا اهناف  لاملا ، اهنم  عمج  یتلا  دالبلا  لها  نم  جـیواحملا  هماعلا و  حـلاصملا  یلع  هقفناف  خـلا .) هللا  لام  نم  كدـنع  عمتجا  ام  رظنا 
الوق هیمالـسالا  بهاذـملا  تقفتا  اهراجیا : اهعیب و  هکم و  تویب  .هتهجو  یلا  ههجونل  انیلا  هلـسراف  یـش ء  هنم  یقبت  ناف  و  اـهریغ ، نم 

.؟ رجوت عابت و  له  هکم : تویب  یف  اوفلتخا  و  یمرلا ، یعسلا و  لحمک  رجوت  عابت و ال  همرکملا ال  هکم  یف  کسنلا  عضاوم  نا  ادحاو 
امیف هنـسلا  ءاهقف  فلتخا  امک  .عنملا و  امهحـصا  لیق : .ناتیاور  دمحا  نع  و  زاوجلا ، یعفاشلا  نع  و  عنملا ، هفینح  یبا  کلام و  نع  و 

دیهشلا لاق  .هفینحوبا و  کلام و  لاق  امک  امامت  راجیالا  عیبلا و ال  زوجی  ال  یسوطلا : خیشلا  لاق  .هعیـشلا  ءاهقف  کلذک  فلتخا  مهنیب 
فرـشلا و همرحلل و  زاجم  ادجـسم  هکم  هیمـست  و  لمعلا ، هیلع  و  زاوجلا ، روهـشملا  دـحاولا : فرحلاب  هصن  اـم  کـلاسملا  یف  یناـثلا 
هل دهم  نا  دعب  اذه  لاق  هعامج  هریخ  وه  امک  زاوجلا  هجتملا  ناک  انه  نم  و  یفرحلا : صنلاب  اضیا  رهاوجلا ، بحاص  لاق  .هرواجملا و 

ورمع نب  هللادبع  اهدنـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  عنملا  هیاور  .عنملا و  یلع  لدی  هعیـشلا  قرط  نم  یـش ء  یلع  فقی  مل  هناب 
نم اوذخای  نا ال  هکم  لها  رم  و  : ) هلماعل انه  مامالا  لوقب  عنـصت  اذام  و  لئاس : انلاس  نا  زاوجلا و  یلا  اوبهذ  نیذلا  عم  نحن  .صاعلا و 
ءاوس یلاعت : هلوقب  لدتـسی  نا  نود  تکـس  اذـه و  لاق  مامالا  نا  ول  هباوج : یف  اتلق  زاوجلا .؟ مدـع  عنملا و  یف  رهظ  هناف  ارجا ) نکاس 

، زاجملا یلا  هقیقحلا  نع  رهاظلا  فرص  نم  دبالف  هیالاب  لدتسا  دق  اما و  .اهب  ذخالا  بجی  هعبتم  هجح  اذه  ناکل  دابلاو - یف  فکاعلا 
نیذلا نیکرشملا  یلع  در  و  هیف ، صن  هیالا  و  مارحلا ، دجـسملاب  صتخم  مالکلا  عوضوم  نال  هبحتـسملا ، هفایـضلا  یلع  رمالا  لمح  و 
هانلعج يذلا  مارحلا  دجـسملا  هللا و  لیبس  نع  نودـصی  اورفک و  نیذـلا  نا  هلماک : هیالا  یه  هذـه  و  هیف ، دـبعتلا  و  هنع ، سانلا  اودـص 

هکم تویب  یش ء و  مارحلا  دجـسملا  .جحلا و   25 میلا - باذـع  نم  هقذـن  ملظب  داحلاب  هیف  دری  نم  دابلا و  هیف و  فکاعلا  ءاوس  سانلل 
حلصت یه  و  راوجلا ، هقالع  يوس  یش ء  يا  و ال  امکح ، اعوضوم و ال  نینثالا ال  نیب  هلصال  و  رخآ ، یـش ء  مالکلا  عوضوم  وه  یتلا 

.ناحجرلا وه  و  زاجملا ، یلا  مازلالا ، یه  و  هقیقحلا ، نع  روهظلا  فرصل  يا  بوجولل ، بابحتسالل ال 

هدبع

لوا یف  کباوبا  بیلغت …  یشعلا  هادغلا و  نارـصعلا  مهلامعا و  ءوس  یلع  نیـضاملا  اهیف  بقاع  یتلا  هللا  مایا  هللا : مایاب  مهرکذ   …و 
اهدورو و رـسکلاب  اهدرو  هعفد و  هدرط و  اذا  هدوذی  هداذ  نم  لوهجملل  ینبم  تعنم  تعفد و  يا  تدـیذ  نا  هجاحلا  يا  اهتاف  اهدرو :

حتفف رسکب  کلبق  کلبق : نم  یلا  هفرصاف  عنملا …  هئیس  بناج  یف  رکذت  ءاضقلا ال  هنـسح  نال  دوذلا  دعب  اهئاضق  یلع  دمحلا  مدع 
عـضاوم میملا  حـتفب  باحم  هباحمل : مکایا  هللا و  انقفو  هجاحلا …  حـتفلاب  هلخلا  دـیدشلا و  رقفلا  هقافلا  لاـح و  ابیـصم  كدـنع و  يا 

هحلاصلا لامعالا  نم  هتبحم 
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يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نتشاد اپرب  هب  ار  وا   ) دوب امرفمکح  هکم  رب  راوگرزب  نآ  بناج  زا  هک  سابع  نبا  مثق  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یلاعتیادخ شیاتس  زا  سپ  دیامرف :) یم  یهن  جاجح  زا  هکم  لها  نتفرگ  هراجا  زا  هتشاد و  زاب  مدرم  هب  ندادن  ناشن  ور  زا  رما و  جح 

و روآ ) درگ  جـح  ندرازگ  يارب  ار  اهنآ  زومایب و  نانادان  هب  ار  نآ  لامعا   ) راد اـپرب  ار  جـح  مدرم  اـب  یفطـصم ، ترـضح  رب  دورد  و 
نیرتهب هک   ) بش رس  دادماب و  رد  و  امن ، يروآدای  دندرب ) ناشتـشز  رادرک  زا  ناینیـشیپ  هک  یئاهرفیک  هب   ) ادخ ياهزور  هب  ار  ناشیا 

و نک ، وگتفگ  اناد  اب  و  زومایب ، ار  نادان  و  دـسرپب ، نید ) ماکحا  زا   ) یمکح هک  ار  یـسک  هدـب  يوتف  نیـشنب و  اهنآ  اب  تسا ) تاـقوا 
( یتسرفب ماغیپ  ناشکندرگ  دننام  هن  وگب ، ناشیا  هب  تدوخ  یهاوخ  یم  هچ  ره   ) تنابز رگم  دـشابن  یناسر  ماغیپ  مدرم  هب  ار  وت  دـیاب 
، نکم يریگولج  دوخ  رادید  تاقالم و  زا  ار  يا  هدننک  تساوخرد  و  دنیبب ) ار  وت  عنام  یب  دـهاوخ  هک  ره   ) تیور رگم  ینابرد  هن  و 

دیاتـس یمن  ار  وت   ) يوش یمن  هدوتـس  راک  رخآ  رد  ندرک  اور  يارب  دوشن  اور  وت  ياهرد  زا  راک  يادتبا  رد  رگا  تساوخرد  نآ  اریز 
) ناناملسم لاملا  تیب   ) ادخ لام  زا  هچنآ  هب  نک ) یگدیسر   ) رگنب و  تسا .) هدیدرگ  هدرسفا  هدیـشک  رما  لوا  رد  هک  یجنر  زا  نوچ 
) یتسار هب   ( هکنآ هب  ار  نآ  یـشاب  هدناسر  هک  یلاح  رد  هدب  دوخ  دزن  هنـسرگ  دنملایع و  ناسک  هب  ار  نآ  سپ  دـیآ ، یم  درگ  وت  دزن 
.میئامن و شخپ  دنتسه  ام  دزن  هک  یناسک  رد  ار  نآ  ات  تسرفب  ام  دزن  دیآ  هدایز  نآ  زا  هچنآ  و  دنشاب ، دنمزاین  زیچ و  یب  شیورد و 

نآرق رد   ( ناحبس دنوادخ  اریز  دنناتـسن ، هیارک  دزم و  تسین ( ناماس  نآ  لها  زا  هک  اهارـس  رد   ( نکاس زا  هک  هد  نامرف  هکم  لها  هب 
فکاعلا ءاوس  سانلل ( هانلعج  يذلا  مارحلادجـسملا  هللا و  لیبس  نع  نودصی  اورفک و  نیذـلا  نا  : ( دـیامرف یم  س 22 ي 25 ( میرک 

رد ندـمآ  زا  یگدـنب و  تعاطا و  ادـخ و  هار  زا  ار  مدرم  دـندیورگن و  لوسر  ادـخ و  هب  هدـش  رفاک  هک  ار  یناسک   ( ینعی داـبلا  هیف و 
یکاندرد رفیک  هب  دنراد ، یم  زاب   ( دنتسه ناسکی  بیرغ  نآ و  لها  نآ  رد  میا و ( هداد  رارق  مدرم  همه  يارب  ار  نآ  هک  مارحلادجسم 

تـسین ناـماس  نآ  لـها  زا  دور و  یم  جـح  هب  هک  تسا  یـسک  يداـب  زا  دارم  و  تسا ، هکم  میقم  فکاـع  زا  دارم  سپ  میناـسر ( یم 
ریـسفت رد  نایبلا  عمجم  باتک  رد  تسا  مشـش  نرق  رد  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یـسربط  نسح  نبا  لـضف  یلعوبا  خیـش  موحرم  (

مارح هکم  ياه  هناخ  نتخورف  نداد و  هیارک  دنا : هتفگ  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  ریبج  نبا  دیعس  هداتق  سابع و  نبا  زا  هفیرـش  هیآ  نیا 
نم ـالیل  هدـبعب  يرـسا  يذـلا  ناحبـس  ي 1  رد س 17  یلاعتیادــخ  لوـق  دــننام  تـسا  هـکم  هـمه  مارحلادجــسم  زا  دارم  و  تـسا ،

زا یبـش  رد  ار  یفطـصم  ترــضح  دوـخ  هدـنب  داد  ریــس  هـک  يدـنوادخ  تـسا  هزنم  ینعی  یــصقالا  دجــسملا  یلا  مارحلادجــسملا 
رتشیب دیامرف : یم  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  همحرلا ) هیلع   ) یسربط زین  .سدقملا  تیب  ینعی  رترود  دجسم  هب  هکم  ینعی  مارحلادجسم 

شرهوش و  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  رهاوخ  یناه  ما  هناخ  رد  بش  نآ  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  دنا : هتفگ  نیرسفم 
مرح هکم و  تسا و  هکم  اجنیا  رد  مارحلادجسم  زا  دارم  سپ  تفر ، جارعم  هب  اجنآ  زا  دوب و  باوخ  هب  یموزخم  بهو  یبا  نبا  هریبه 

هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دـیامرف : یم  فکع  تغل  رد  نیرحبلا  عمجم  باتک  رد  هللا  همحر  یحیرط - خیـش  .تسا و  دجـسم  ود  ره 
هب دنیآ  دورف  هک  تسا  جاح  يارب  اریز  دننک ، بصن  رد  هکم  ياه  هناخ  يارب  هک  دوبن  راوازس  دومرف : مالسلا - هیلع  قداص - ترضح 

.دوب هیواعم  دومن  بصن  رد  هکم  ياه  هناخ  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  و  دنروآ ، اج  هب  ار  دوخ  جح  لامعا  ات  ناشاه  هناخ  رد  نآ  لها 
لامعا هب  ار  امـش  ام و  ادـخ  تسا ( هیهقف  بتک  رد  نآ  ياج  هکلب  تسین ، مزال  نیا  زا  شیب  اجنیا  رد  عوضوم  نیا  فارطا  رد  ثحب  و 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  درادب ، قفوم  هدومرف ( رما  نآ  هب   ( دراد تسود  هک  کین  رادرک  هتسیاش و 
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ینامز

هللا مایا 

تصرف زا  ات  دراد  یصاصتخا  یتیلوئسم  مالسلا ، هیلع  ماما  نارادنامرف  ریاس  ياهتیلوئسم  رب  هفاضا  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رادنامرف 
رتدـیدش هکم  رد  هک  یئاهفیلکت  نایب  اب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج ، نیمه  هب  .دـنادرگ  رتکیدزن  تیونعم  هب  ار  مدرم  دربب و  هرهب 

هتکن ود  .دوش  دزـشوگ  مدرم  هب  گرزب  ياـهزور  تمظع  ددرگ و  مهارف  جـح  لاـمعا  يرازگرب  لـئاسو  - 1 دـیامن : یم  زاغآ  تسا 
يارب ار  گرزب  ياهزور  دنزاس و  هدامآ  بجاو  ياهراک  يارجا  يارب  ار  مدرم  هک  تسا  یتکلمم  نیلوئسم  همه  هفیظو  هک  یـساسح 
رگید دراوم  جح و  هروس  رد  زیزع  يادخ  .تسا  هداد  هجوت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  یئاه  هتکن  .دـننک  حیرـشت  مدرم 

ماما .تسا  هدومن  یفرعم  هللا  رئاعـش  زا  ارنآ  ماجنارـس  تسا و  هدرک  هضرع  یبلاطم  میهاربا  تسدـب  نآ  زاـغآ  جـح و  هماـنرب  هب  نآرق 
هک تسا  یسوم  ترضحب  طوبرم  دروم  نآ  هدش و  رکذ  هبترم  کی  نآرق  رد  هک  هدرک  ادخ ) ياهزور   ) هللا مایا  هب  هراشا  مالسلا  هیلع 
هب ار  نانآ  ددرگ و  نومنهر  یهلا  يونعم  یگدنز  هب  ینوعرف  یگدـنز  تاملظ  زا  ار  نانآ  دـشخب و  تاجن  ار  دوخ  تلم  هدـش  رومام 

دنتشاد رارق  ناینوعرف  هجنکش  تحت  هک  تسا  لیئارسا  ینب  یگدنزاس  ياهزور  هللا ، مایا  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  زا  .دهد  هجوت  هللا  مایا 
یم دیاش  هدرک  هدافتسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  هللا  مایا  هملک  زا  هک  مالسلا  هیلع  ماما  .دندش و  یم  هدامآ  نارگمتـس  اب  دربن  يارب  المع  و 

تیونعم هب  رتشیب  هک  نیا  يارب  دـنا  هتفرگ  رارق  يونعم  تذـل  جوا  رد  هکم  رد  مدرم  هک  ـالاح  دـهد  هجوت  دوخ  رادـنامرف  هب  دـهاوخ 
دنیآ دوخب  ات  روایب  نانآ  دای  هب  تسا  هتشذگ  مالسا  هکم و  رب  هک  یتخـس  ثداوح  دننک  كرد  رتدایز  ارنآ  شزرا  دندرگ و  کیدزن 

ثداوح دـیاب  هکلب  ددرگ ، اذـغ  تدابع و  زور ، همانرب  فرـص  ناـیجاح  تقو  دـیابن  رگید  ریبعت  هب  .دـننک  كرد  ار  شیوخ  شزرا  و 
دنـشاب هتـشاد  شریذپ  یتخـس  عون  ره  يارب  دنوش و  هتخادرپ  هتخاس و  ات  دنیامن  ادـیپ  هجوت  نآ  هب  دـننک و  یـسررب  ار  دوخ  هتـشذگ 

ره هفیظو  مدرم ، اب  ندیشوج  مدرم 2 - اب  هطبار  عطق  .تشاد  یگدامآ  نآ  ربارب  رد  دیاب  تسا و  هارمه  لکـشم  اب  هشیمه  دـشر  نوچ 
كرد و يارب  رئاز  نوچ  .دـشاب  یم  رتمزـال  دراد  رفاـسم  یموب  زرم و  ره  زا  هک  هکم  رادـنامرف  يارب  یلو  تسا  یلوئـسم  رادـنامرف و 

مالـسلا هیلع  ماما  .درابب  مالـسا  رهـش  نیلوئـسم  راوید و  رد و  زا  دراد  راظتنا  دـنک و  یم  هجوت  یبهذـم  رهـش  هب  تیونعم  هب  یباـیتسد 
ار دنمـشناد  راگزومآ ، ار  نادان  دهدب ، خساپ  تالکـشم  هب  ور  رد  ور  دشاب  مدرم  نایم  رد  هشیمه  شرادنامرف  هک  دـنک  یم  شرافس 

لثم دناوت  یمن  هدنیامن  .نابرد  هن  دراذگب و  دوخ  يارب  هدنیامن  هن  ماجنارس  .دشاب و  تجاح  هدنروآرب  ار  دنمزاین  هفیظو و  هب  روآدای 
تفایرد تقو و  ندنارذگ  رکف  هب  وا  .مدرم  هب  تمدخ  رکف  هب  هن  تسا و  دامتعا  دروم  ابلاغ  هن  نابرد  دـنک و  كرد  ار  هلئـسم  سیئر 

زا دوش ، یم  رهـش  تکلمم و  هجوتم  هک  یئاهرطخ  ثداوح و  زا  يرایـسب  هک  تسین  دیدرت  ياج  .یـشورف  تسایر  ای  تسا و  قوقح 
نیا هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دنرب و  یم  مه  ار  ماقم  بحاص  يوربآ  رگید  يوس  زا  دریگ و  یم  همـشچرس  نانابرد  ناگدـنیامن و  فرط 

تـسایر رورغ  رگید  ریبعت  هب  .دهدن  رارق  هطـساو  مدرم  دوخ و  نایم  هک  دهد  یم  هجوت  دوخ  رادـنامرف  هب  تسا  هدرک  كرد  ار  رطخ 
هک صوـصخب  .يو  طوقـس  يارب  تسا  يا  همدـقم  دوـخ  هک  دـسرن  تلم  لد  دردـب  دـنک و  هطبار  عـطق  مدرم  اـب  هک  ددرگن  بجوـم 

هزاریـش دـندش ، ینابـصع  دـشن و  یگدیـسر  نانآ  لد  درد  هب  هک  هاگنآ  دـناراتفرگ و  راد و  هلئاع  هدـنامرد  اـبلاغ  ناگدـننک  هعجارم 
لاملا تیب  لاملا 3 - تیب  فرـصم  .دننک  یم  مایق  يزکرم  تموکح  يو و  هیلع  نانیمه  دنهد و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  عامتجا 

یم لوصو  لاـملا  تیب  عفن  هب  مدرم  زا  هک  یلوپ  .دوـش  لاـسرا  يزکرم  تموـکح  يارب  نآ  هفاـضا  ددرگ و  ناگدـنامرد  جرخ  دـیاب 
.ددرگ فرص  دنتسه  رتجاتحم  هک  اهنامه  مدرم ، نیمه  عفن  هب  دیاب  دوش ،
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لوپ تفایرد  اب  هک  یناسک  لاملا ، تیب  نارازگراک  نیکاـسم ، ارقف ، دراد : یم  ناـیب  روط  نیا  میرک  نآرق  رد  ار  فرـصم  دروم  ادـخ 
رگید دراوم  زا  رتشیب  اه  هراچیب  هک  اجنآ  زا  و  ناگدنام …  هار  ادـخ و  هار  رد  ناگتـسکشرو  مالغ ، ندرک  دازآ  دـنروآ ، یم  مالـسا 
مدرم هب  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نیع  رد  .تسا 4 - هدروآ  نایم  هب  ار  اهنآ  مان  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنراد ، دوجو 

رواجم رب  يزایتما  رفاسم  هن  .دهد  یم  هجوت  ضیعبت  ندرک  نک  هشیر  هب  تسا و  ماع  لالدتـسا  دنریگن  هیارک  نارفاسم  زا  دیوگب  هکم 
یلو دنشاب  يرگید  زا  رتحالصلا  رهاظ  دنچ  ره  يواسم ، رهاظ  رظن  زا  دنتسه و  ادخ  ناگدنب  همه  رفاسم  رب  يزایتما  رواجم  هن  دراد و 
هیلع ماما  يراگن  هماـن  ندرک و  رداـص  رما  رورغ  .دومن 5 - رظنفرـص  ضیعبت  زا  درک و  تیاعر  دـیاب  ار  رهاـظ  مه  يونعم  لـئاسم  رد 
ماگ وا  تبحم  تیاضر و  بلج  يارب  هشیمه  دـیاب  هک  دوش  یم  روآدای  ار  ادـخ  شرادـنامرف  هب  همان  ناـیاپ  رد  هک  هتفرگن  ار  مالـسلا 

.تشادرب

يزاریش دمحم  دیس 

هماقا هنوئـشب و  متها  يا  جـحلا ) سانلل   ) سابع نبای  مقاف )  ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما  ( ) هکم یلع  هلماع  وه  ساـبعلا و  نب  مثق  یلا  )
نایصعلا و نم  فوخلا  بجوی  اهب  ریکذتلا  و  همیظع ، همقن  وا  همیظع ، همعن  اهیف  تناک هللا  یتلا  مایالا  يا  هللا ) مایاب  مهرکذ  و   ) هرئاعش

تفاف  ) نامزلا رـصعلا  نا  بیلغتلا  هجو  ناک  بیلغتلا و  باـب  نم  یـشعلا  هادـغلا و  يا  نیرـصعلا )  ) ساـنلل يا  مهل ) سلجا  و   ) ءاـجرلا
نکی و ال   ) هساردملا هثحابملاب و  ملاعلا ) رکاذ  و   ) مالـسالا عئارـش  لهاجلا ) ملع  و   ) ماکحالا نم  کنع  لئـسی  يذـلا  يا  یتفتـسملا )

ام لمع  وا  صقن  وا  داز  امبر  هناف  اریفس  هیلا  لسرت  نا  ال  کلذ ، تنا  لقف  ائیش  دحا  نم  تدرا  اذاف  کناسل ) الا  ریفس  سانلا  یلا  کل 
اذاف اقالطا ، بجاحلا  لعج  مدـع  نع  يرخا  هرابع  اذـه  و  کهجو ) الا   ) کیلا لوصولا  نع  مهعنمی  عنام  و  بجاح ) و ال   ) .هاضرت ـال 

هجاحلا کلتب  يا  اهب ) کئاقل  نع  هجاح  اذ   ) نعنمت يا ال  نجحت ) و ال   ) بجاحلا هطـساوب  ـال  هسفنب  هعنم  هتجاـح  نم  دـحا  عنم  دارا 
مل  ) هرم لوا  اهـضقت  مل  ناب  اهدورو ، يا  اهدرو ) لوا  یف  کباوبا  نع   ) تعنم يا  تدـیذ ) نا  - ) ازاـجم هجاـحلا - کـلت  يا  اـهناف ) )

( هللا لام  نم  كدـنع  عمتجا  ام  یلا  رظنا  و   ) .دـعب امیف  ءاد  الا  هوارطب  بهذـت  لوالا  عنملا  هئیـس  نال  اهئاضق ) یلع  دـعب  ام  یف  دـمحت 
يا هعاـجملا ) لاـیعلا و  يوذ  نم   ) نیجاـتحملا ءارقفلا و  نم  كدـنع  نم  يا  کـلبق ) نم  یلا  هفرـصاف   ) هیزجلا جارخلا و  هاـکزلاک و 
یف لاـملا  فرـصت  ـالف  هجاـحلا  ینعمب  هلخ ، عـمج  تـالخلا ) و   ) جاـیتحالا هدـش  يا  هقاـفلا ) عـقاوم   ) لاـملاب يا  هبابیـصم )  ) عوـجلا
رما رم ) و   ) .اندنع نم  يا  انلبق ) نم  یف  همـسقنل   ) انیلا دئازلا  لسرا  يا  انیلا ) هلمحاف  کلذ  نع  لضف  ام  و   ) هتجاح هرقف و  كوکـشملا 

تـسیل هکم  تویب  ناف  مهتویب ، مهرود و  یف  نکـسی  نم  يا  ارجا ) نکاـس  نم  اوذـخای  ـال  نا   ) اـفیفخت هزمهلا  هنم  تفذـح  رما )  ) نم
مـسا يداب )  ) هلـصا دابلا ) هیف و  فکاعلا  ءاوس  : ) لوقی هناحبـس  هللا  ناف   ) هراد نکـسی  نمم  هرجالا  کلاملا  ذخای  یتح  تویبلا  رئاسک 

نم هیلا  جـحی  يذـلا  يدابلا  و   ) ماقا ینعمب : فکع  نم  هب ) میقملا  فکاعلا   ) جراخلا نم  یتای  ام  دارملا  و  رهظ ، ینعمب  ادـب  نم  لعاف 
عضاوم يا : هباحمل ) مکایا  هللا و  انقفو  ( ؟ هرجا رخالا  نم  مهدحا  ذخای  فیکف  هکم  یلا  هبـسنلاب  نیواستم  عیمجلا  ناک  اذاف  هلها ) ریغ 

(. مالسلا و   ) یلاعت هللا  اهبحی  یتلا  هحلاصلا  لامعالا  یه  و  هتبحم ،

يوسوم

اهیف هل  جرخا  اهیف و  مکحلا  هل  نابا  هلاسملا : یف  اـنالف  یتفا  .یـشعلا  هادـغلا و  نیرـصعلا : .نیـضاملا  نم  ماـقتنالا  ماـیا  هللا : ماـیا  هغللا :
امبر باوبلا و  بجاحلا : .لوسرلا  ریفسلا : .هرواح  هعم و  ثحابت  ملاعلا : رکاذ  هلاسملا  .اهیف  هیتفی  نا  بلط  یف : ملاعلا  یتفتـسا  .يوتفلا 
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.تعنم تعفد و  تدیذ : .هیلا  رقتفی  ناسنالا و  هجاتحی  ام  هبلطلا و  هجاحلا : .لوخدـلا  نم  نعنمت  ال  نبجحت : .كولملا ال  باوبب  صخ 
.مهـشاعم مهتلاعاب و  لفکتی  نیذـلا  هلها  لجرلا : لایع  .کتهج  یلا  كدـنع و  يا  حـتفف  رـسکب  کلبق : .اـهدرور  رـسکلاب و  اـهدرو :

: حرـشلا .هحلاصلا  لامعالا  نم  هتبحم  عضاوم  ءاحلا  حـتفب  باحملا : .هجاحلا  ءاخلا  حـتفب  هلخلا  عمج  تالخلا : .دـیدشلا  رقفلا  هقافلا :
فیک همداقلا و  دوفولا  کلت  عم  لماعتی  فیک  هل  نیبی  سابعلا  نب  مثق  جاحلا  ریما  یلا  هیهیجوت  هلاسر  جـحلا ) ساـنلل  مقاـف  دـعب  اـما  )
مایاب مهرکذ  و   … ) هلاعفا هکسانم و  مهمیلعت  هفقاوم و  هئازجا و  هطورشب و  مهل  هتماقا  سانلا و  جحلا  هماقاب  هتیصوب  ادتبا  اههجوی … 
دعبلا ریخلا و  یف  هبغرلا  لصحتف  تاکربلا  تاریخلا و  تابکنلا و  بئاصملا و  مقنلا و  معنلا و  نم  مهلبق  سانلا  یلع  رم  امب  مهظع  هللا )

حبـصلا و تقو  نیتقولا  نیذـه  یف  سانلل  سلجا  ملاعلا ) رکاذ  لهاجلا و  ملع  یتفتـسملا و  تفاف  نیرـصعلا  مهل  سلجا  و   ) .رـشلا نع 
دیری نم  نیب  هسلجم  مسق  مث  .هب  مهظعت  ام  ملعلا و  نم  مهیطعت  ام  امهیف  سانلا  لبقتت  زاجحلا و  یف  تاقوالا  بیطا  اهناف  ءاـشعلا  تقو 
نیذلا سانلا  میلعتل  نوکی  هتاقوا  نم  یناث  مسق  هاتفتسا و  نم  لئاسم  یلع  دری  مارحلا و  لالحلا و  ملاعم  هفرعیف  هنید  ماکحا  فرعی  نا 
ءاملعلا عم  هرکاذملل  نوکی  هتاقوا  نم  ثلاث  مسق  هتاعیرـشت و  همیهافم و  هماکحا و  نیدلا و  مهملعیف  هیوق  هطبار  مالـسالاب  مهطبرت  ال 

کل نکی  و ال   … ) هیئتری هیلا و  بهذـی  امیف  باوصلا  هجو  یلا  هشقانملا  لالخ  نم  لصی  یتح  مهئارآ  یلع  فوقولا  مهترواحم و  و 
هجاوف دـحا  نم  هجاح  تدرا  اذا  هرـشابم و  کعم  سانلا  تاجاح  لعجا  کـهج ) ـالا و  بجاـح  ـال  کـناسل و  ـالا  ریفـس  ساـنلا  یلا 

 … هلـسرت نم  یلا  كدارم  لصوی  دق ال  ریفـسلا  کیلا و  اهلاصیا  نم  تاجاحلا  باحـصا  عنمی  بجاحلا  ناف  طئاس  نودـب و  اهبحاص 
دحال ناک  اذا  اهئاضق ) یلع  دـعب  امیف  دـمحت  مل  اهدرو  لوا  یف  کباوبا  نع  تدـیذ  نا  اهناف  اهب  کئاقل  نع  هجاح  اذ  نبجحت  ـال  (و 

دمحی مل  اهاضق  مث  اهفوس  اذا  هناب  کلذ  للع  اهئاضق و  یف  فوست  وا  اهزیجنت  رخات  وا  هعفادـت  هرـشابم و ال  هلبقتـساف  كدـنع  هجاح 
یلا رظنا  و   ) .اهتجهب اهتذل و  تدقف  اهئاضق  رخا  اذاف  اهرتس  اهریغصت و  اهلیجعت و  یف  لیق  امک  لصحی  اهرجا  اهتذل و  نال  اهلعف  یلع 

نع لضف  ام  تالخلا و  هقافلا و  عضاوم  هب  ابیـصم  هعاجملا  لایعلا و  يوذ  نم  کلبق  نم  یلا  هفرـصاف  هللا  لام  نم  كدـنع  عمتجا  اـم 
لها یلع  هبورضملا  هیزجلا  جارخلا و  ییفلا ء و  نم  هللا  مساب  هعمج  يذلا  لاملاب  موقی  نا  هرما  انلبق ) نمیف  همسقنل  انیلا  هلمحاف  کلذ 
تحت هتیحان و  یف  مه  نم  هدلب و  لها  یلع  اهعزوی  نا  هدنع  عمتجت  امدنع  هرما  هضورفملا  هیعرشلا  بئارـضلا  نم  کلذ  ریغ  همذلا و 

هجاحلا و هعاجملا و  باحـصا  نم  لمارالا  ماتیالا و  دالوالاب و  نووونی  نیذـلا  لایعلا  باحـصا  نم  ءالوه  نوکیل  همکح و  هناـطلس و 
هقافلا باحـصا  نیجاتحملا و  ءالوه  نع  لاملا  اذـه  نم  یـش ء  لضف  اذا  هقفنلاب و  مهـالوا  هجاـح و  ساـنلا  دـشا  اـیخوتم  رقفلا  لـها 

هذه یف  هماعلا  لاومالا  تاقدصلا و  عمجت  هلداعلا  هقیرطلا  نوکت  اذـکه  هدـنع و  مه  نمم  هیقحتـسم  یلع  هعزویل  مامالا  یلا  هعفدـیلف 
هللا ناف  ارجا  نکاس  نم  اوذخای  الا  هکم  لها  رم  و   … ) دالبلا نم  اهریغ  یلا  اهدنع  لقنت  ءارقف  همث  نکی  مل  ناف  ءارقفلل  یطعتف  هدلبلا 

هباحمل و مکایا  هللا و  انقفو  هلها  ریغ  نم  هیلا  جـحی  يذـلا  يداـبلا  هب و  میقملا  فکاـعلاف  داـبلا ) هیف و  فکاـعلا  ءاوس  : ) لوقی هناـحبس 
کلذ یلع  لدتسا  اهتویب و  نکسی  نمم  هرجالا  ذخا  نع  اهیف  نیمیقملا  اهناکس  هکم و  لها  یهنی  نا  هرمای  هلاسرلا  هیاهن  یف  مالـسلا )

نم انه  مامالا  هرکذ  ام  کلذ و  زاوج  انبهذـم  نم  حیحـصلا  اهتراجا و  هکم و  تویب  عیب  زاوج  یف  فالخلا  عقو  دـق  همیرکلا و  هیـالاب 
 … ربلا ریخلا و  لامعا  نم  هاضری  هبحی و  ام  یلا  هایا  هقفوی و  نا  هللا  یعد  هیاهنلا  یف  مث  بابحتسالا …  یلع  لومحم  عیبلا  عنم 

یناغماد

سانلل مقاف  دـعب ، اما  : » دوش یم  زاـغآ  نینچ  هک  هماـن  نیا  رد  دوب  هکم  رد  وا  لـماع  هک  ساـبع  نب  مثق  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
حرـش نمـض  دـیدحلا  یبا  نبا  .روآ » ناشدای  هب  ار  هللا  مایا  راد و  اپ  رب  ار  جـح  مدرم  يارب  دـعب ، اـما  «، » یـسُوم اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  ّجـحلا َو 

زا هک  تسا  هدروآ  ناـیجاح  زا  نکـسم  يارب  نتفرگن  هراـجا  دروم  رد  هماـن  نیا  زا  ار  یبلطم  هداد ، هماـن  نیا  دروم  رد  هک  يرـصتخم 
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مثق هب  ِداْبلا » ِهِیف َو  ُفِکاْعلا  ًءاوَس   » هیآ هب  دانتـسا  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـسیون : یم  وا  .تسا  تقد  روخ  رد  یعاـمتجا  ظاـحل 
مارح دروم  رد  هیآ  نیمه  هب  مه  هفینح  وبا  باحـصا  دنریگن و  هراجا  نکـسم  يارب  نایجاح  زا  دیوگب  هکم  مدرم  هب  تسا  هداد  نامرف 

و تسا ، هکم  مامت  مارحلا  دجـسم  زا  روظنم  دنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  دانتـسا  نایجاح  زا  نتفرگ  هراجا  هکم و  ياه  هناخ  شورف  ندوب 
.تسا زیاج  هکم  ياه  هناخ  نداد  هراجا  نتخورف و  دیوگ : یم  تسا و  نیا  فالخ  رب  هدیقع  ار  یعفاش  هکنآ  لاح 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َهَّکَم یلَع  ُُهِلماع  َوُهَو  ِساّبَْعلا  ِْنب  ِمَُثق  یلإ 

وا (. تسا هدش  مض  هب  لیدبت  هحتف  هداتفا و  نآ  فلا  سپس   ) ششخبرپ دنمتواخس و  صخش  يانعم  هب  هدوب  « مثاق » لصا رد  « مَُثق ( .» 1}
زا.تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یعاـضر  ردارب  تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  »و  ساـبع نب  هّللادـبع  »و« هّللادـیبع » ردارب »و  ساـبع » دـنزرف

كّربت دش و  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ربق  دراو  هک  تسا  یسک  نیرخآ  هک  دوب  نیا  وا  تاراختفا 
ربمغیپ ربق  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  دارفا  هک  یماگنه  دروآ  تسد  هب  ار  راختفا  نیا  هکنیا  يارب  « هبعـش نب  هریغم  » یتیاور قبط  تسج و 

دـش و ربق  دراو  دـش و  هجوتم  « مثق » یلو ؛ دوش یم  ربق  دراو  هک  دـشاب  يرفن  نیرخآ  ات  تخادـنا  ربق  رد  ار  دوخ  رتشگنا  دـندش  جراـخ 
زا لقن  هب  ،ج 8،ص 515  لاـجرلا سوماـق  ) .درک عادو  ربمغیپ  كاـپ  دـسج  اـب  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  وا  داد و  وا  هب  ار  هریغم  رتشگنا 

 { میا هتشون  همان 33  لیذ  مهن  دلج  رد  ار  وا  لاح  حرش  (. فارشالا باسنا 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

هدش رکذ  همان  نیا  يارب  هک  يرگید  دنس  اهنت  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  همان : دنس  ( . 2  } .تسا هکم  رادنامرف  سابعلا  نب  مثق  هب 
یضر موحرم  زا  دعب  يافوتم 573 )  ) يدنوار موحرم  هچرگ  تسا  هدروآ  نآرقلا  هقف  باتک  رد  يدنوار  بطق  هک  تسا  يزیچ  نامه 

عبنم زا  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  ییاه  توافت  نآرقلا  هقف  باتک  رد  وا  تارابع  یلو  ؛ هتـسیز یم 
( { ،ج 3،ص 462 هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هتفرگ  يرگید 

هاگن کی  رد  همان 

تسا یتاروتسد  لّوا  شخب  : تسا هدش  لیکشت  شخب  هس  زا  عقاو  رد  همان  نیا 

یهلا ماکحا  دهدب و  اهنآ  هب  ار  مزال  ياه  شزومآ  دنک و  راتفر  یبوخ  هب  مدرم  اب  هک  دهد  یم  هکم  یلاو  « سابعلا نب  مثق  » هب ماما  هک 
.دزاس نشور  اهنآ  يارب  ار 

دـهد و صاصتخا  تجاح  بابرا  نادـنمزاین و  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دـهد  یم  لاملا  تیب  لاوما  هرابرد  یتاروتـسد  مود  شخب  رد 
.دنک هنیزه  هیعرش  فراصم  رد  ات  دراد  لاسرا  ماما  يارب  ار  دازام 
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یناسک زا  هدب  روتـسد  اهنآ  هب  : دیامرف یم  دهد و  یم  رهـش  نیا  ياه  هناخ  ناکلام  هکم و  نانکاس  هب  یـصاخ  روتـسد  موس  شخب  رد 
رد.دـنراذگب اهنآ  رایتخا  رد  ناگیار  دـنریگن و  یترجا  دـنوش  یم  نکاس  ادـخ ) هناخ  ترایز  جـح و  مایا  رد   ) اهنآ ياه  هناخ  رد  هک 

.تسا هدومرف  دانتسا  زین  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  دروم  نیا 

***

َیلِإ ََکل  ْنُکَی  َالَو.َِملاَْعلا  ِرِکاَذَو  ، َلِهاَْجلا ِمِّلَعَو  ، َِیتْفَتْسُْملا ِْتفَأَف  ِْنیَرْـصَْعلا ، ُمَُهل  ْسِلْجاَو  ، ِهّللا ِماّیَِأب  ْمُهْرِّکَذَو  ، َّجَْحلا ِساَّنِلل  ِْمقَأَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
َْمل اَهِدْرِو  ِلَّوَأ  ِیف  َِکباَْوبَأ  ْنَع  ْتَدیِذ  ْنِإ  اَهَّنِإَف  ، اَِهب َِکئاَِقل  ْنَع  ٍهَجاَح  اَذ  َّنَبُجْحَت  َالَو.َکُهْجَو  اَّلِإ  ٌبِجاَح  َالَو  ، َُکناَِسل اَّلِإ  ٌریِفَس  ِساَّنلا 
ِِهب ًابیِـصُم  ِهَعاَجَْملاَو ، ِلاَیِْعلا  يِوَذ  ْنِم  َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  ُْهفِرْـصاَف  ِهّللا  ِلاَم  ْنِم  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَو.اَِهئاَضَق  یَلَع  ُدـَْعب  اَمِیف  ْدَـمُْحت 
َهّللا َّنِإَف  ، ًارْجَأ ٍنِکاَس  ْنِم  اوُذُـخْأَی  اَّلَأ  َهَّکَم  َلْهَأ  ُْرمَو.اَـنَلَِبق  ْنَمِیف  ُهَمِـسْقَِنل  اَْـنَیلِإ  ُْهلِمْحاَـف  َکـِلَذ  ْنَع  َلَـضَف  اَـمَو  ، ِتاَّلَْخلاَو ِهَقاَْـفلا  َعِضاَوَم 

: ُلوُقَی ُهَناَْحبُس 

.ُماَلَّسلاَو ، ِهِّباَحَِمل ْمُکاَّیِإَو  ُهّللا  اَنَقَّفَو.ِِهلْهَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُّجُحَی  يِذَّلا  : يِداَْبلاَو ، ِِهب ُمیِقُْملا  : ُفِکاَْعلاَف « ِداْبلاَو ِهِیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  »

همجرت

ار یهلا  ياهزور  هّللا و  مایا.راد  اپرب  مدرم  يارب  نسحا ) وحن  هب  ار  ادخ  هناخ  ترایز  و   ) جح مسارم  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
نایب دنراد  ینید  شسرپ  هک  یناسک  يارب  ار  یهلا  مکح  ، نک سولج  مدرم  روما  هب  یگدیسر  يارب  رصع  حبص.وش و  روآدای  اهنآ  هب 

ینابرد بجاح و  تنابز و  زج  يریفـس  هطـساو و  مدرم  وت و  نایم  رد  دـیابن  امن و  هرکاذـم  نادنمـشناد  اب  هد و  میلعت  ار  نالهاج  ، نک
تا هناخ  رد  زا  ادتبا  رد  اهنآ  رگا  هک  ارچ  ، زاسم مورحم  شیوخ  اب  تاقالم  زا  دنراد  تجاح  وت  هب  هک  ار  يدارفا.دـشاب  تا  هرهچ  زج 

ار نآ  نک و  تقد  هدش  عمج  هّللا  لام  زا  وت  دزن  هک  یلاوما  هرابرد  دوتـس و  دنهاوخن  ار  وت  ناشتالکـشم  لح  يارب  ًادعب  دنوش  هدـنار 
تسد هب  ًاقیقد  هک  هنوگ  نآ  ناسرب  دنتسه  وت  دزن  هک  یناگنسرگ  نادنملایع و  فرصم  هب 

.مینک میسقت  دنتسه  اجنیا  رد  هک  ینادنمزاین  نایم  ات  تسرفب  ام  دزن  ار  نآ  داز  ام  دسرب و  نادنماین  ارقف و 

رد و  :» دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  ، دنریگن اهب  هراجا  دننیزگ  یم  نکـسم  رهـش  نیا  رد  هک  یناسک  زا  ات  هد  روتـسد  هکم  مدرم  هب 
یـسک « يداب  » زا روظنم  دراد و  تماقا  نیمزرـس  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  « فکاع » زا روظنم  ؛ دـنناسکی يداب » »و« فکاـع » نیمزرـس نیا 
ّتبحم اضر و  بجوم  هک  دـهد  یلاـمعا  ماـجنا  قیفوت  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ.دیآ  یم  هکم  هب  جـح  يارب  هکم  لـها  ریغ  زا  هک  تسا 

.مالسلا تسوا و 

جح هب  طوبرم  روما  نادنمزاین و  هب  یگدیسر  ترورض  ریسفت : حرش و 

ییاه ثحب  همان 33  لیذ  رد  « سابع نب  مثق  » تیـصخش هرابرد  ( . 1  } تسا هکم  رادـنامرف  « سابع نب  مثق  » همان نیا  رد  بطاخم  هچ  رگ 
تمسق هک  هدش  هداد  نآ  رد  یعماج  تاروتسد  یلو   { تفگ میهاوخ  يرگید  بلاطمزین  همان  نیا  حرـش  نایاپ  رد  میا و  هدرک  حرطم 

ار اهنآ  دنراپسب و  نآ  هب  ناج  شوگ  همه  تسا  راوازس  دوش و  یم  یعامتجا  فلتخم  حوطـس  رد  ناریدم  همه  لاح  لماش  نآ  هدمع 
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.دندنب راک  هب 

ترایز و   ) جح مسارم  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  تسخن.دـهد  یم  وا  هب  مهم  روتـسد  دـنچ  همان  نیا  لّوا  شخب  رد 
( . َّجَْحلا ِساَّنِلل  ِْمقَأَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» راد اپرب  مدرم  يارب  نسحا ) وحن  هب  ار  ادخ  هناخ 

دنرب و یم  ضیفرپ  تدابع  نیا  زا  یبوخ  هرطاخ  جح  ناگدنروآ  اجب  مه  دوش  ماجنا  حیحـص  تیریدـم  اب  رگا  جـح  مسارم  میناد  یم 
تیوقت يارب  تسا ، هدـمآ  ماکحا  هفـسلف  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  همانرب  نیا  اریز  ، دراد ناناملـسم  همه  يارب  یتاـکرب  راـثآ و  مه 

 { ،ج 6،ص 110 راونالاراحب ( . 2 « . } ِنیِّدِلل ًهَیِْوقَت  َّجَْحلاَو  : » تسا مالسا  نییآ  ياه  هیاپ 

ِماّیَِأب ْمُهْرِّکَذ  َو  ( ؛» وش روآدای  اهنآ  هب  ار  یهلا  ياهزور  هّللا و  مایا  :» دیامرف یم  هک  تسا  نیا  دهد  یم  وا  هب  ماما  هک  يروتـسد  نیمود 
( . ِهّللا

ار لیئارسا  ینب  : دیامرف یم  یسوم  هب  باطخ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  هیآ 5  میهاربا  هروس  رد  هک  تسا  يا  هیآ  زا  هتفرگرب  ریبـعت  نیا 
.زادنیب « هّللا مایا  » دای هب 

رد هک  تسا  يرابرپ  ناشخرد و  ياهزور  نآ  زا  روظنم  : هکنیا هلمج  زا  دـنا  هدرک  رکذ  يددـعتم  ياهریـسفت  « هّللا ماـیا  » يارب نارّـسفم 
دـهد و یم  اه  ناسنا  هب  يا  هزات  حور  نآ  يروآدای  هدـش و  اه  تما  لاح  لماش  یهلا  ياه  تمعن  هدـمآ و  دوجو  هب  اـه  تما  خـیرات 

باذع راتفرگ  هتشذگ و  اه  تما  زا  یضعب  رب  هک  تسا  یتخـس  ياهزور  روظنم  : دنا هتفگ  زین  یـضعب.دوش  یم  دیدج  تکرح  هزیگنا 
.تسا قح  يوس  هب  تشگزاب  يرادیب و  هیام  نآ  يروآدای  دنا و  هدش  یهلا  دیدش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دوش لماش  ار  مایا  نیا  همه  « هّللا مایا  » هژاو هک  تسه  زین  لامتحا  نیا 
«. تساهالب هلیـسو  هب  وا  ياه  شیامزآ  دـنوادخ و  تمعن  ياهزور  هّللا  مایا  هَناَْحبُـس ؛ ُُهتاَُلثَم  ُهُؤاََـلب َو  ُهُؤاَـمْعَن َو  ِهّللا  ُماَّیَأ  : » میناوخ یم 

،ج 67،ص 20،ح 17} راونالاراحب ( . 1}

.دراد میقتسم  طارص  هب  مدرم  تیاده  حاورا و  بیذهت  سوفن و  تیبرت  رد  یناوارف  ریثأت  اهزور  نیا  يروآدای  نیقی  هب 

روما هب  یگدیـسر  يارب  رـصع  حبـص و  :» دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  « سابع نب  مثق  » هب ترـضح  نآ  هک  ار  يروتـسد  نیموس 
؛» امن هرکاذم  نادنمـشناد  اب  هد و  میلعت  ار  نالهاج  ، نک نایب  دـنراد  ینید  شـسرپ  هک  یناسک  يارب  ار  یهلا  مکح  ، نک سولج  مدرم 

دیآ یم  رـصع  حبـص و  يانعم  هب  بیلغت  باـب  زا  یلو  ؛ تسا « رـصع » هینثت هچرگ  هملک  نیا  « نیرـصعلا ( .» 2  } ِْنیَرْـصَْعلا ُمَُهل  ْسِلْجا  (َو 
( . َِملاَْعلا ِرِکاَذ  ،َو  َلِهاَْجلا ِمِّلَع  ،َو  َِیتْفَتْسُْملا ِْتفَأَف  {،

مدرم اب  رصع  حبص و  دیاب  وت  ؛ يوش هناگیب  مدرم  زا  يدنبب و  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  يورب و  يرادنامرف  رـصق  رد  دیابن  هکنیا  هب  هراشا 
لکشم هس  یشاب و  سامت  رد 

تفگ هب  نادنمـشناد  ناملاع و  اب  هکنیا  رگید  يزوماـیب و  ملع  ار  نـالهاج  مود.یهد  خـساپ  ینید  تـالاؤس  هب  تسخن  : ینک لـح  ار 
تروشم نانآ  زا  دوخ  تموکح  هقطنم  مهم  روما  ماـجنا  يارب  ینک و  لـح  اـهنآ  کـمک  هب  ار  ینید  هدـیچیپ  لـئاسم  ینیـشنب و  وگو 
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.یبلطب

ینید تالاؤس  هب  مه  هک  هدوب  ینید  لئاسم  رد  رظن  بحاـص  دنمـشناد و  يدرم  « ساـبع نب  مثق  » هک دـهد  یم  ناـشن  ماـما  روتـسد  نیا 
وا يرادـنامرف  طیحم  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  تسا و  هداد  یم  لیکـشت  نـالهاج  يارب  سرد  سلجم  مه  هتفگ و  یم  خـساپ  مدرم 

.درمش یم  مزال  نانآ  اب  ار  یتروشم  سلاجم  لیکشت  ماما  هک  دنا  هدوب  مه  يرگید  ناملاع 

تا هرهچ  زج  ینابرد  بجاح و  تنابز و  زج  يریفـس  هطـساو و  مدرم  وت و  نایم  رد  دـیابن  :» دـیامرف یم  یمراهچ  روتـسد  رد  هاگ  نآ 
( . َکُهْجَو اَّلِإ  ٌبِجاَح  َال  ،َو  َُکناَِسل اَّلِإ  ٌریِفَس  ِساَّنلا  َیلِإ  ََکل  ْنُکَی  َال  َو  ( ؛» دشاب

روشک روما  هرادا  مدرم و  تالکشم  لح  هک  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسا و  شیپ  روتـسد  رد  هچنآ  رب  تسا  يرتشیب  دیکأت  نخـس  نیا 
لح هب  دبایرد و  ار  تالکشم  اروضح  دشاب و  میقتسم  سامت  رد  مدرم  اب  دیاب  تموکح  سیئر  هکلب  دوش ، یمن  رـسیم  ماغیپ  مایپ و  اب 

.دزادرپب اهنآ 

: دیامرف یم  تسا  نیشیپ  تاروتسد  رب  يرتشیب  دیکأت  مه  زاب  هک  مجنپ  روتسد  رد 

ًادعب دنوش  هدـنار  تا  هناخ  رد  زا  ادـتبا  رد  اهنآ  رگا  هک  ارچ  ، زاسم مورحم  شیوخ  اب  تاقالم  زا  دـنراد  تجاح  وت  هب  هک  ار  يدارفا  »
رب « دوذ » هشیر زا  « تَدیِذ ( .» 1  } ْتَدیِذ ْنِإ  اَهَّنِإَف  ، اَِهب َِکئاَِقل  ْنَع  ٍهَجاَح  اَذ  َّنَبُجْحَت  َال  َو  ( ؛» دوتس دنهاوخن  ار  وت  ناشتالکـشم  لح  يارب 

( . اَِهئاَضَق یَلَع  ُدَْعب  اَمِیف  ْدَمُْحت  َْمل  اَهِدْرِو  ِلَّوَأ  ِیف  َِکباَْوبَأ  ْنَع   { تسا هدش  هتفرگ  ندرک  عنم  يانعم  هب  « بوذ » نزو

نآ هب  دوخ  تاعلاطم  زا  دعب  زورما  ناسانشناور  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

ناشتاجاح ندروآرب  اهنآ و  مشخ  شتآ  ندـناشنورف  دارفا و  بذـج  رد  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  هرهچ  هب  هرهچ  تاقالم  هک  دـنا  هدیـسر 
.دراد

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدمآ  همان 53 )  ) رتشا کلام  همان  رد  انعم  نیمه  هیبش 

هاگ چیه  دعب  اما  و  ِرُومُْألِاب ؛ ٍْملِع  ُهَِّلق  ِقیِّضلا َو  َنِم  ٌهَبْعُـش  ِهَّیِعَّرلا  ِنَع  ِهَالُْولا  َباَِجتْحا  َّنِإَف  َِکتَّیِعَر  ْنَع  ََکباَِجتْحا  ََّنلِّوَُطت  اَلَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  «َو 
یعالطا مک  تیدودحم و  یعون  بجوم  ایاعر  مشچ  زا  نارادمامز  ندنام  ناهنپ  اریز  رادم  ناهنپ  ایاعر  زا  ینالوط  ینامز  رد  ار  دوخ 

«. دوش یم  روشک )  ) روما هب  تبسن 

فرـصم هب  ار  نآ  نک و  تقد  هدـش  عـمج  هّللا  لاـم  زا  وـت  دزن  هـک  یلاوـما  هراـبرد  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمـشش  رد  ماـما  هاـگ  نآ 
تسرفب ام  دزن  ار  نآ  داز  ام  دسرب و  نادنمزاین  ارقف و  تسد  هب  اقیقد  هک  هنوگ  نآ  ناسرب  دنتسه  وت  دزن  هک  یناگنسرگ  نادنملایع و 

يِوَذ ْنِم  َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  ُْهفِرْـصاَف  ِهّللا  ِلاَم  ْنِم  َكَْدنِع  َعَمَتْجا  اَم  َیلِإ  ْرُْظنا  َو  ( ؛» مینک میـسقت  دنتـسه  اجنیا  رد  هک  ینادـنمزاین  نایم  ات 
اریز ، تسا هدـش  هتفرگ  « للخ » هشیر زا  رقف و  يانعم  هب  « هّلَخ » عمج « تاّلَخلا ( .» 1  } ِتاَّلَْخلا ِهَقاَْفلا َو  َعِضاَوَم  ِِهب  ًابیِـصُم  ، ِهَعاَجَْملا ِلاَیِْعلا َو 

( . اَنَلَِبق ْنَمِیف  ُهَمِسْقَِنل  اَْنَیلِإ  ُْهلِمْحاَف  َِکلَذ  ْنَع  َلَضَف  اَم  َو   {، دراد دوجو  اهنآ  یناگدنز  رد  یللخ  ریقف  دارفا 
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فرـص نآ  زا  یمهم  شخب  دـیاب  دوـش  یم  يروآدرگ  لـحم  کـی  زا  هک  تاـکز  هیجارخ و  لاوـما  هـک  دـهد  یم  ناـشن  ریبـعت  نـیا 
.دوش فرص  زکرم  نآ  ياه  يدنمزاین  رد  ات  لاسرا  تموکح  زکرم  هب  دنام  یم  هفاضا  هچنآ  ددرگ و  لحم  نادنمزاین 

َهَقَدَص ُمِسْقَی  ِهّللا  ُلوُسَر  َناَک  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تالاح  رد  هنوگچ  سپ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  هّتبلا 
اهنآ نامورحم  نایم  رد  ار  نانیـشن  هیداب  تاکز  ادـخ  لوسر  ِرَـضَْحلا ؛ ِلْهَأ  ِیف  ِرَـضَْحلا  ِلْهَأ  َهَقَدَـصَو  يِداَوَْبلا  ِلْهَأ  ِیف  يِداَوَْبلا  ِلـْهَأ 

ياج هب  ینعی   { ،ج 3،ص 554،ح 8 یفاک ( . 2 «. } اهنآ نامورحم  نایم  رد  ار  نانیشنرهش  تاکز  درک و  یم  میسقت 

؟ دندرک یمن  لقتنم  رگید 

لاملا تیب  لاوما  زا  یمهم  شخب  ، ثحب لحم  رد  هک  یلاح  رد  تسا  تاـکز  ياـنعم  هب  تیاور  نیا  رد  هقدـص  هک  تسا  نیا  شباوج 
اَم  » هب ریبعت  تسین و  تاکز  هب  اهنت  همان  نیا  رد  ماما  رظن  نیاربانب  ، دراد ناناملسم  همه  هب  قلعت  نآ  دهد و  یم  لیکشت  جارخلا  لام  ار 

فرـص تموکح  زکرم  رد  ار  یـشخب  لحم و  رد  دیاب  ار  نآ  زا  یـشخب  اذل  دوش و  یم  اهنیا  همه  لماش  ِهّللا » ِلام  ْنِم  َكَْدنِع  َعَمَتْجا 
.درک

ناونع هن و  ای  دنـشاب  هتـشاد  یتالایع  هاوخ  ؛ دنک یم  هراشا  ناگنـسرگ  هب  اهنت  یمود  رد  هک  تسا  نیا  « ِهَعاَجَْملا » اب « ِلاَیِْعلا يِوَذ  » توافت
.دندنمزاین نآ  ریظن  نکسم و  ای  اذغ  يارب  دنراد و  لفکت  تحت  يدارفا  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  لّوا 

فانـصا مامت  هکنیا  هب  هراشا.دـنک  یم  نایب  ار  يرتدـیدش  رقف  « هقاف » هک تسا  نیا  « تـالخلا عضاوم  ؛ ِتاَّلَْخلا »و« ِهَقاَْـفلا َعِضاَوَم  » تواـفت
.دنهدب هّللا  لام  زا  يا  هرهب  ناشتاجاح  بسانت  هب  ار  مادک  ره  دنریگب و  رظن  رد  دیاب  ار  نادنمزاین  ارقف و 

هراجا دننیزگ  یم  نکسم  رهش  نیا  رد  هک  یناسک  زا  ات  هد  روتـسد  هکم  مدرم  هب  :» دیامرف یم  روتـسد  نیرخآ  نیمتفه و  رد  ماجنارس 
ٍنِکاَس ْنِم  اوُذُخْأَی  اَّلَأ  َهَّکَم  َلْهَأ  ُْرم  َو  ( ؛» دنناسکی « يداب »و« فکاع » نیمزرـس نیا  رد  و  :» دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ  اریز  ، دـنریگن اهب 

« (. ِداْبلا 2 ِهِیف َو  ُفِکاْعلا 1 ًءاوَس  : » ُلوُقَی ُهَناَْحبُس  َهّللا  َّنِإَف  ، ًارْجَأ

دراد و تماقا  نیمزرس  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  « فکاع  » زا روظنم  :» دیامرف یم  دزادرپ و  یم  « دابلا »و« فکاعلا » هژاو ریـسفت  هب  هاگ  نآ 
يِذَّلا : يِداَْبلاَو ، ِِهب ُمیِقُْملا  : ُفِکاَْعلاَف ( ؛» دیآ یم  هّکم  هب  جح  يارب  هکم  لها  ریغ  زا  هک  تسا  یسک  « يداب » زا روظنم 

( . ِِهلْهَأ ِْریَغ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُّجُحَی 

قیفوت ار  امـش  ام و  دنوادخ  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  نایاپ  یهاتوک  عماج و  ياعد  اب  ماتخ  نسح  ناونع  هب  ار  دوخ  همان  ماما  هاگ  نآ 
ار نآ  تغل  بابرا  رثکا  « ّباـحَم ( .» 1  } ِهِّباَحَِمل ْمُکاَّیِإ  ُهّللا َو  اَنَقَّفَو  ( ؛» مالـسلاو تسوا  ّتبحم  اضر و  بجوم  هک  دـهد  یلاـمعا  ماـجنا 

نادـنچ هتبلا  دـشاب  تیبوبحم  بح و  ینعی  « بحم » عمج هک  تسه  زین  لاـمتحا  نیا  «، بوبحم » عمج یـضعب  دـنناد و  یم  ّتبحم  عـمج 
( . ُماَلَّسلا َو   { دنک یمن  داجیا  انعم  رد  یتوافت 

؟ تسا حابم  همه  يارب  هکم  ياه  هناخ  زا  هدافتسا  ایآ  هتکن :
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لام دنیآ  یم  رهش  نیا  جراخ  زا  هک  هّللا  تیب  راوز  زا  دنرادن  قح  هکم  لها  هک  تسا  نیا  رظن  ودب  رد  همان  نیا  رد  ماما  ترابع  رهاظ 
نایم رد  تهارک  ای  تسا  تمرح  ناونع  هب  مکح  نیا  ایآ  هکنیا  رد.دـننک  تفایرد  هکم  ياه  هناخ  رد  تنوکـس  ربارب  رد  يا  هراـجالا 

.دراد دوجو  رظن  فالتخا  ّتنس  لها  هعیش و  ياهقف 

دمحا » زا تسا و  زاوج  هب  لئاق  « یعفاش » یلو ، دـنا هتـسنادن  زیاـج  ار  رما  نیا  « هفینح وبا  »و« کـلام » دـننام ؛ ّتنـس لـها  ياـهقف  زا  یـضعب 
.تسا عنم  تیاور  نامه  رت  حیحص  دنا  هتفگ  هک  تسا  هدش  لقن  تیاور  ود  زین  « لبنح

هدش لقن  قلطم  روط  هب  زاوج  مدع  « یسوط خیـش  » زا یلو  تسا  زاوج  روهـشم  دنچره  ، تسین يدحاو  هیرظن  زین  هعیـش  ياهقف  نایم  رد 
.دهد یم  حیجرت  ار  زاوج  زین  رهاوج  بحاص.دنزاوج  هب  لئاق  زین  نیرخأتم  ناگرزب  تسا و 

ِْنیَعاَرْصِْملا ِِهبَاب  یَلَع  َقَّلَع  ْنَم  ُلَّوَأ  َناَکَو  ٌبَاب  اَْهنِم  ٍءْیَش  یَلَع  َْسَیل  ُهَّکَم  َْتناَک  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
نیتسخن تشادـن  رد  هکم  ياه  هناخ  زاغآ  رد  اَِهلِزاَنَمَو ؛ ِروُّدـلا  َنِم  ًاْئیَـش  َّجاَْحلا  َعَنْمَی  ْنَأ  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  َْسَیلَو  َناَیْفُـس  ِیبَأ  َْنب  َهَیِواَـعُم 

تسین راوازس  دوب و  هیواعم  تشاذگ  رد  هکم  رد  دوخ  هناخ  يارب  هک  یسک 

 { ،5،ص 420،ح 104 بیذهت ( . 1 «. } دنک عنم  هکم  لزانم  اه و  هناخ  زا  ار  جاجح  سک  چیه 

هب یلو  ؛ دـنک یم  هراجالا  لام  ذـخا  تمرح  رب  تلالد  ًارهاظ  هچرگ  ماما  مالک  اـما  ؛ تسا تهارک  رب  لـیلد  زین  « تسین راوازـس  » هب ریبعت 
اریز ، دریگ یم  ار  روهظ  نیا  يولج  ِداْبلا » ِهِیف َو  ُفِکاْعلا  ًءاوَس   » هفیرش هیآ  هب  لالدتسا  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم  هتفگ 

یناسک هچ  ناناملـسم  همه  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا و  مارحلا  دجـسم  يارب  فصو  هدمآ  جـح  هروس  هیآ 25  رد  هک  هلمج  نـیا 
نیارباـنب ، درادـن هکم  ياـه  هناـخ  هب  راـک  دـنناسکی و  مارحلا  دجـسم  زا  هدافتـسا  رد  هکم  لـها  هـچ  دـنیآ و  یم  هـکم  جراـخ  زا  هـک 

مکح و رظن  زا  ود  نیا  نیب  يا  هطبار  تسا و  يرگید  زیچ  تساـم  نخـس  عوضوم  هک  هّکم  ياـه  هناـخ  تسا و  يزیچ  مارحلادجـسم 
ياـنعم زا  ار  مـالک  روهظ  ینعی  ، بوجو هن  دراد  بابحتـسا  اـب  بساـنت  هطبار  نیا  ،و  ندوب هیاـسمه  راوج و  هطبار  زج  تسین  عوضوم 

 { ،ج 4،ص 174 هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 2  } .دنک یم  فرصنم  تسا  بابحتسا  هک  يزاجم  يانعم  هب  تسا  مازلا  هک  یقیقح 

زین ناناملسم  هریـس  دیاش  دوش و  یم  هدافتـسا  تهارک  نامه  دراد  دوجو  هلأسم  نیا  رد  هک  يا  هلدا  تایاور و  عومجم  زا  لاح  ره  هب 
رد  ) ،ج 22 هیتیوکلا هیهقفلا  هعوسوملا  دـعب و  هب  ،ج 20،ص 48  مالکلا رهاوج  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( . 3  } .دنک دـییأت  ار  انعم  نیا 

 { دوش هعجارم  ابر ) هژاو 

ایند اب  دروخرب  شور  : 68 همان

عوضوم

هتفالخ مایأ  لبق  هللا  همحر  یسرافلا  ناملس  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

دندوب تسرپ  شتآ  هک  ناریا  سراف  نیمزرـس  زا  تسا  هبزور  وا  یلـصا  مان  ناملـس ، ( } تفالخ ماّیا  زا  لبق  یـسراف ، ناملـس  هب  همان  )
ناتسلخن رد  دمآ و  هنیدم  ناتـسبرع و  هب  سپـس  دش ، یحیـسم  تفرگ و  هلـصاف  هداوناخ  هناخ و  زا  دوب  قح  قشاع  نوچ  دش و  ّدلوتم 
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مادک ره  درک ، ظفح  ار  هنیدم  دیشک و  وا  ار  قدنخ  رفح  هشقن  دش ، ترضح  نآ  نارای  زا  دش و  ناملـسم  دید و  ار  ادخ  ربمایپ  هنیدم 
: دومرف ادخ  لوسر  هک  دنهد  تبسن  دوخ  هورگ  هب  ار  وا  دنتشاد  شالت  راصنا  رجاهم و  زا 

« تیبلا لها  اّنم  ناملس  »

{ .درک تافو  يرجه  لاس 35  رد  ماجنا  رس  دوب و  رکب  ابا  تخس  رس  نافلاخم  زا  ادخ  لوسر  زا  سپ  تسام » تیب  لها  زا  ناملس 

همان نتم 

اَِمل اَهَموُمُه  َکنَع  عَض  اَهنِم َو  َُکبَحصَی  اَم  ِهّلِِقل  اَهِیف  َُکبِجُعی  اّمَع  ضِرعَأَف  اَهّمَـس  ٌِلتاَق  اَهّـسَم  ٌنَّیل  ِهّیَحلا  ُلَثَم  اَینّدلا  ُلَثَم  اَّمنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 
ٍروُرُـس َیلِإ  اَهِیف  ّنَأَمطا  اَمّلُک  اَهَبِحاَص  ّنِإَف  اَهنِم  ُنوُکَت  اَـم  َرَذـحَأ  اَِـهب  ُنوُکَت  اَـم  َسَنآ  نُک  اَِـهتَالاَح َو  فّرَـصَت  اَِـهقاَِرف َو  نِم  ِِهب  َتنَقیَأ 

ُماَلّسلا ٍشاَحیِإ َو  َیلِإ  ُهنَع  ُهَتلاَزَأ  ٍساَنیِإ  َیلِإ  وَأ  ٍروُذحَم  َیلِإ  ُهنَع  ُهتَصَخشَأ 

اه همجرت 

یتشد

يور نآ  هدنبیرف  ياه  هبذاج  زا  سپ  دراد ، هدنـشک  يرهز  مرن و  یتسوپ  هک  تسا ، رام  نانوچ  مارح  يایند  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
تالاح ینوگرگد  و  ییادج ، هب  نیقی  هک  اریز  نک ، نوریب  رـس  زا  ار  نآ  هودـنا  و  دـنام ، یهاوخ  نآ  رد  یهاتوک  نامز  اریز  نادرگ ،

هب ار  وا  دوز  درک  نانیمطا  یناراذگـشوخ  هب  اـت  تسرپ  اـیند  هک  اریز  سرتب ، رتشیب  يا  هتفرگ  وخ  اـیند  هب  هک  هاـگنآ  و  يراد ،  ار  نآ 
ددرگ یم  راچد  تشحو  هب  هاگان  دش ، هدوسآ  تفرگ و  سنا  ایند  هب  هک  هاگ  ره  و  دناشک ، یماک  خلت 

يدیهش

يور دراد ، یم  نامداش  ایند  رد  ار  وت  هچنآ  زا  سپ ، .راکشناج  نآ  رهز  راومه و  مرن و  نآ  ندوسپب  تسا ، رام  نوچمه  ایند  دعب ، اما 
نادب هک  هاگ  نآ  و  دنادرگب ،  يور  وت  زا  هک  يراد  نیقی  هچ  هنب ! رس  زا  ار  ایند  هشیدنا  .دنام و  یم  وت  اب  ینامز  كدنا  هچ  نادرگرب !
سنا هب  رگا  ای  دروآ ، رد  یماـکخلت  هب  ار  وا  درک  ناـنیمطا  یـشوخ  هب  اـیند  رد  نوچ  راد  اـیند  هک  سرتب ، نآ  زا  رتشیب  يا  هتفرگ  وخ 

! .مالسلا و  درک ، تشحو  راچد  ار  وا  دیمرآ  نتفرگ 

یلیبدرا

نآ ندرک  سم  تسا  مرن  هک  تسا  رام  لثم  ایند  لثم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  تاولص  دمح و  زا  سپ  اما  وا  تفالخ  راگزور  زا  شیپ 
ایند و عاتم  زا  ار  وت  دشاب  هارمه  هک  يزیچ  یمک  ههجب  نآ  رد  ار  وت  درآ  تفگشب  هچنآ  زا  نک  ضارعا  سپ  نآ  ره  زا  تسا  هدنشک 
هچ نآ  هب  رت  هدنریگ  سنا  نتفرگ  سنا  لاح  رد  شاب  نآ و  زا  ندـش  ادـج  زا  ارنآ  هدرک  نیقی  هچنآ  ههجب  ار  ایند  ياهمغ  دوخ  زا  هنب 
زا ار  وا  دـنازیخرب  يرورـسب  نآ  رد  دریگ  مارآ  هک  راب  ره  ارـس  نیا  بحاص  هک  یتسردـب  سپ  ایند  زا  وت  ندوب  یتسه ؟؟؟ هچ  نآ  هب 

ندروآ تشحوب  وا  زا  ارنآ  دنادرگ  لیاز  نتفرگ  سنا  يوسب  مغ و  تنحم و  زا  تسنامدرم  هدیناسرت  هچنآ  يوسب  رورس  نآ 
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یتیآ

تنامداش ایند  نیا  رد  هچ  ره  زا  .تسا  هدنشک  شرهز  یلو  دیآ ، مرن  دنشک ، وا  رب  تسد  نوچ  هک  تسا  رام  دننامه  ایند  نیا  دعب ، اما 
ره .يراد  نیقی  دوخ  زا  ایند  ییادج  هب  اریز  نک ، رد  هب  لد  زا  ایند  هودنا  .دنام  هارمه  وت  اب  نآ  زا  یکدـنا  اریز  .باترب  خر  دراد ، یم 
نآ زا  ار  وا  ایند  دبای ، یگتـسبلد  یینامداش  هب  هاگ  ره  راد ، ایند  اریز  .ینک  رذح  نآ  زا  رتشیب  هک  دیاب  دوش  نوزفا  ایند  هب  وت  سنا  هچ 

.دـنکفا یم  ساره  سرت و  هب  لاـح  نآ  زا  ار  وا  ددرگ  ندـیمرآ  بجوـم  شنتفرگ  سنا  هاـگ  ره  .دـناشک و  یم  ییـالب  هـب  یناـمداش 
.مالسلاو

نایراصنا

.تسا هدنشک  شرهز  یلو  ، مرن یهن  تسد  نآ  هب  نوچ  ، تسا رام  نوچمه  ایند  ، دعب اما 

راذگب دوخ  زا  ار  شهودنا  و  دنام ، یم  وت  هارمه  یکدـنا  شیالاک  زا  هک  ارچ  نک  يرود  تسا  دـنیاشوخ  ار  وت  ایند  رد  هک  هچنآ  زا 
 . يراد رواب  ار  شینوگرگد  شقارف و  نوچ 

وا ایند  تفرگ  مارآ  یشوخ  تذل و  هب  نوچ  رادایند  هک  ، شاب رذحرب  رتشیب  نآ  زا  نامز  نامه  تسا  رتشیب  ایند  اب  وت  سنا  هک  یتقو  هب 
 . مالسلا !و  تخاس راچد  تشحو  سرت و  هب  ار  وا  دش  نئمطم  ایند  اب  سنا  هب  نامز  ره  ای  ، داتسرف یتخس  الب و  هصرع  هب  ار 

حورش

يدنوار

.نآرقلا هحیصن  لبقت  يا  هحصنتسا  هتبهذا و  هتدعبا و  هتصخشا : و 

يردیک

.هتبهذا هتصخشا :

مثیم نبا 

اما  ) ار وا  دربب  هتصخشا : تفالخ  هب  شندیسر  زا  شیپ  دزرمایب - شیادخ  یـسراف - ناملـس  هب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
ایند رد  ار  وت  هچنآ  زا  نیارباـنب  تسا  هدنـشک  شرهز  یلو  تسا  مرن  یلاـمب  تسد  نوچ  ار  شندـب  هک  تسا  راـم  دـننامه  اـیند  دـعب ،

وا و زا  تقرافم  هب  نوچ  زاس ، رود  دوخ  زا  ار  نآ  ياهمغ  .دنام و  یم  وت  اب  یکدنا  نآ  عاتم  اریز  شاب ، رذحرب  دزاس ، یم  لاحـشوخ 
هب هک  یتقو  رادایند  اریز  دشاب ، رتنوزفا  تساره  سرت و  دش ، رتشیب  تا  هقالع  سنا و  ایند  اب  رادقم  ره  يراد و  نامیا  شیاهینوگرگد 

هظعوم و مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  شخب  نیا  روحم  .دـنادرگ  ـالتبم  یتخـس  هب  ار  وا  اـیند  دـش  ناـمداش  نآ  هب  تسب و  لد  اـیند 
-1 تسا : هدرک  نایب  دراد ، دوجو  هب  هبشم  رد  هک  ار  هبش  هجو  دنچ  زا  دروم  ود  تسا و  هدز  یلثم  روظنم  نیدب  و  تسایند ، شهوکن 

ایند اب  شهباشم  تسا ، هدنشک  شرهز  .تسایند 2 - ياهتذل  یگدنز و  شیاسآ  نامه  ایند  اب  شا  يدـننامه  تسا و  تسوپ  مرن  رام ،
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روتـسد دنچ  ایند  رد  يو  تماقا  دروم  رد  سپـس  .دنوش  كاله  زیخاتـسر  زور  دنیایند  ياهتذل  رد  قرغ  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  رد 
هدرک نایب  نینچ  ار  شندوب  رذحرب  ترورض  لیلد  و  دشاب ، نادرگور  دزاس  یم  لاحشوخ  ار  وا  هچنآ  زا  - 1 تسا : هداد  ریز  حرش  هب 

وت اب  هچنآ  تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلمج  نیا  و  تسا ، هارمه  وت  اب  یکدنا  نآ  يالاک  اریز  تسا :
ندرک يرود  راوازـس  دشاب ، روطنیا  هک  هچ  ره  و  دوش : یم  نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  .تسا و  كدـنا  دـنام  یم  هارمه  ایند  عاتم  زا 

امل ترابع : نآ  يارغـص  هک  تسا  هدرک  نایب  يرمـضم  سایق  اب  ار  راک  نیا  ترورـض  و  زاس ، رود  دوخ  زا  ار  ایند  ياهمغ  .تسا 2 -
هک ار  هچ  ره  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  و  يراد ، ناـنیمطا  شا  ینوـگرگد  تقراـفم و  هب  نوـچ  ینعی  تسا ، اـهقارف  نم  تـنقیا 

سرت و دوش ، رتشیب  شا  هقالع  سنا و  ایند  اـب  رادـقم  ره  .ینک 3 - رود  دوخ  زا  ار  نآ  نتـسج  مغ  دـیاب  یتشاد  شتقرافم  هب  نانیمطا 
رذـحا هملک ي  و  دـشاب ، یم  بوصنم  تسا  لاح  هک  نیاربانب  سنآ  هملک ي  و  تسا ، هیردـصم  اـم  هملک ي  .ددرگ  رتنوزف  شـساره 

یم هچ  ره  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  یـشاب ، هتـشاد  دـیاب  مه  يرتشیب  سرت  يرتدـنمقالع ، هک  یلاـح  ناـمه  رد  ینعی  تسا  ناـک  ربخ 
يارغص هک  اهیف …  اهبحاص  ناف  تسا  هدرک  نایب  نینچ  ار  نتشاد  رذح  ترورـض  لیلد  ددنبن و  لد  نادب  دنک و  يرود  نآ  زا  دناوت 

: تسا نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  ددـنبب …  لد  رتشیب  ایند  هب  ایند  بحاص  هچ  ره  تسا : نینچ  تقیقح  رد  تسا و  يرمـضم  سایق 
ایند زا  رادایند  صخـش  دیاب  سپ  دهد : یم  هجیتن  ددنبن ، لد  نآ  هب  دنک و  رذح  نآ  زا  شبحاص  دیاب  دشاب  روطنآ  هک  ار  يزیچ  ره  و 

.دشاب رذحرب 

دیدحلا یبا  نبا 

اَْهنِم َو َُکبَحْـصَی  اَم  ِهَّلِِقل  اَهِیف  َُکبِْجُعی  اَّمَع  ْضِرْعَأَف  اَهُّمَـس  ٌِلتاَق  اَهُّسَم  ٌنَِّیل  ِهَّیَْحلا  لثمک } .» یف د« ( 1 ُلَثَم {  اَْینُّدلا  ُلَثَم  اَمَّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
اَمَّلُک اَهَبِحاَص  َّنِإَف  اَْهنِم  ُنوُکَت  اَم  َرَذْـحَأ  اَِهب  ُنوُکَت  اَم  َسَنآ  ْنُک  اَِـهتَالاَح َو  ِفُّرَـصَت  اَِـهقاَِرف َو  ْنِم  ِِهب  َْتنَْقیَأ  اَِـمل  اَـهَموُمُه  َکـْنَع  ْعَض 

.ُمَالَّسلا ٍشاَحیِإ َو  َیلِإ  ُْهنَع  ُْهَتلاَزَأ  ٍساَنیِإ  َیلِإ  ْوَأ  ٍروُذْحَم  َیلِإ  ُْهنَع  ُْهتَصَخْشَأ  ٍروُرُس  َیلِإ  اَهِیف  َّنَأَمْطا 

 [ همالسإ ربخ  یسرافلا و  ناملس  ]

وبأ هتینک  هللا ص و  لوسر  یلاوم  نم  دودعم  وه  یج و  اهل  لاقی  هیرق  نم  ناهبصأ  نم  لب  لیق  زمرهمار و  نم  سراف  نم  لجر  ناملس 
 . مدآ ینب  نم  انأ  مالسإلا  نبا  ناملس  انأ  لوقی  تنأ  نم  نبا  لیق  اذإ  ناک  هللا و  دبع 

ام باعیتسالا 634 و  ( 2 هللا ص {  لوسر  یلإ  یضفأ  یتح  رخآ  یلإ  دحاو  نم  ابر  رشع  هعضب  هریثک  بابرأ  هلوادت  دق  هنأ  يور  دق  و 
«. { . مالسإلاب هیلع  هّللا  نم  و  :» كانه اهدعب  و  (، رصم هضهن  هعبط  ) اهدعب

هللا ص لوسر  یتأ  ناملس  نأ  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  يور  و 

لاق اهلثمب و  دـغلا  نم  ءاج  مث  اهعفرف  هقدـصلا  انل  لحت  هنإ ال  لاق  اهلبقی و  ملف  کباحـصأ  یلع  کیلع و  هقدـص  هذـه  لاـقف  هقدـصب 
اولک هباحصأل  لاقف  هذه  هیده 

لوسر سرغف  كردـت  یتح  اهیف  لمعی  اذـک و  اذـک و  لیخنلا  نم  مهل  سرغی  نأ  یلع  مهاردـب و  دوهی  موق  مه  هبابرأ و  نم  هارتشا  و 
نم هللا ص  لوسر  لاقف  هلخنلا  کلت  الإ  هلک  لخنلا  معطأف  باطخلا  نب  رمع  اهـسرغ  هدـحاو  هلخن  الإ  هدـیب  هلک  لخنلا  کلذ  هللا ص 
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«. { . اهماع نم  :» باعیتسالا یف  اهدعب  ( 1 تمعطأف {  هدیب  هللا ص  لوسر  اهسرغ  اهعلقف و  رمع  لیق  اهسرغ 

کتیب یف  ام  : هأرما هل  تلاق  ، رذ یبأ  ثیدـح  یف  و  :» ناسللا یف  ،و  هجـسنی يأ  ، صوخلا فسی  ( 2 فسی {  ناملـس  ناک  رمع و  وبأ  لاق 
لوقی ال هنم و  لـکأی  هعیبـی و  نئادـملا و  یلع  ریمأ  وه  صوخلا و  هوحن } .» لـیبزلاک و  صوخلا  نم  فسی  اـم  : هفـسلا ؛ هفه ـال  هفس و 

 . هنیدملا نم  صوخلا  فس  ملعت  دق  ناک  يدی و  لمع  نم  الإ  لکآ  نأ  بحأ 

.اهدیکت برعلا  تناک  ام  هدیکم  هذه  هوأر  امل  هباحصأ  نایفس و  وبأ  لاقف  هرفحب  راشأ  يذلا  وه  قدنخلا و  هدهاشم  لوأ  و 

کلذ دعب  هتفی  مل  قدـنخلا و  هدـهاشم  لوأ  نأ  رثکألا  ذـئموی و  دـبع  وه  ادـحأ و  اردـب و  دهـش  ناملـس  نأ  يور  دـق  رمع و  وبأ  لاق 
.دهشم

.افشقتم ادهاز  املاع  اربح  الضاف  اریخ  ناملس  ناک  لاق و 

نم لکأی  هب و  قدصت  هؤاطع  جرخ  اذإ  ناک  فالآ و  هسمخ  ناملس  ءاطع  ناک  لاق  يرـصبلا  نسحلا  نع  ناسح  نب  ماشه  رکذ  لاق و 
.اهضعب سبلی  اهضعب و  شرفی  هءابع  هل  تناک  هدی و  لمع 

کل ینبأ  هل أ ال  لاق  الجر  نأ  رجشلا و  ردجلاب و  لظتـسی  ناک  امنإ  تیب  هل  نکی  مل  ناملـس  نأ  عفان  نبا  بهو و  نبا  رکذ  دق  لاق و 
ینبأ لاق  یل  هفـصف  لاق  کقفاوی  يذـلا  تیبلا  فرعأ  انأ  هل  لاق  یتح  لجرلا  هب  لاز  امف  کلذ  یف  یل  هجاح  لاـق ال  هیف  نکـست  اـتیب 

«. { [ «د نم ( 1 رادجلا {   ] امهباصأ کیلجر  هیف  تددم  تنأ  نإ  هفقس و  کسأر  باصأ  هیف  تمق  تنأ  اذإ  اتیب  کل 

.هل ینبف  معن  لاق 

 . ناملس هلانل  ایرثلا  یف  نیدلا  ناک  ول  لاق  هنأ  هوجو  نم  هللا ص  لوسر  نع  يور  دق  رمع و  وبأ  لاق 

 . سراف نم  لجر  هلانل  يرخأ  هیاور  یف  و 

هللا یلـص  هللا  لوسر  یلع  انبلغی  داک  یتح  لیللاب  هب  درفنی  هللا ص  لوسر  نم  سلجم  ناملـسل  ناک  تلاق  هشئاع  نع  اـنیور  دـق  لاـق و 
 . هلآ هیلع و 

رذ و وبأ  یلع و  مهبحی  هنأ  ینربخأ  هعبرأ و  بحب  یبر  ینرمأ  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  هیبأ  نع  هدیرب  نبا  ثیدـح  نم  يور  دـق  لاق و 
 . ناملس دادقملا و 

لاق هریره  یبأ  نع  هداتق  يور  لاق و 

.نیباتکلا بحاص  ناملس 

 . نآرقلا لیجنإلا و  ینعی 
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كاذ رخآلا  ملعلا  لوألا و  ملعلا  ملع  لاقف  ناملـس  نع  لئـس  هنأ  یلع ع  نع  يرتخبلا  یبأ  نع  هرم  نب  ورمع  نع  شمعألا  يور  دق  و 
 . تیبلا لهأ  انم  وه  فزنی و  رحب ال 

یلع ع نع  ناذاز  هیاور  یف  لاق و 

یسرافلا ناملس 

 . میکحلا نامقلک 

رابحألا بعک  هیف  لاق  لاق و 

.همکح املع و  یشح  ناملس 

قنع نم  فویسلا  تذخأ  ام  اولاقف  نیملسملا  نم  رفن  یف  لالب  بیهص و  ناملـس و  یلع  رم  نایفـس  ابأ  نأ  يورملا  ثیدحلا  یف  لاق و 
ای لاقف  هربخأ  یبنلا ص و  یتأ  اهدیس و  شیرق و  خیشل  اذه  نولوقت  رکب أ  وبأ  مهل  لاقف  مهلوق  عمسی  نایفـس  وبأ  اهذخأم و  هللا  ودع 
ابأ ای  اولاق ال  مکتبضغأ  یلعل  هاتوخإ  ای  رکب  وبأ  لاقف  رکب  وبأ  مهاتأف  هللا  تبضغأ  دقل  مهتبـضغأ  تنک  نئل  مهتبـضغأ  کلعل  رکب  ابأ 

.کل هللا  رفغی  رکب 

.نیملسملا نیب  یخآ  امل  ءادردلا  یبأ  نیب  هنیب و  هللا ص  لوسر  یخآ  لاق و 

تس و هنـس  لوأ  یف  یفوت  لیق  نیثالث و  سمخ و  هنـس  نامثع  هفالخ  رخآ  یف  یفوت  ناسح و  راـبخأ  همج و  لـئاضف  ناملـسل  لاـق و 
.رثکأ لوألا  رمع و  هفالخ  یف  یفوت  موق  لاق  نیثالث و 

هریـسلا 1:233- یف  هدروأ  ؛ ماشه نبا  اضیأ  همالـسإ  ربخ  رکذ  دق  و  ( 1 نیثدحملا {  نم  ریثک  هرکذ  دقف  ناملـس  مالـسإ  ثیدح  امأ  و 
یبأ بح  نم  غلب  ناهبـصأ و  نم  یج  هیرق  .سراف }  دالب  یف  هیرقلا  خیـش  : ناقهدلا ( 2 ناقهد {  نبا  تنک  لاـق  هنع  هوور  و  . { 242
رانلا تیب  .اـهمداخ }  : راـنلا نطق  ( 3 نطق {  ترـص  یتح  هیـسوجملا  یف  تدـهتجاف  هیراـجلا  سبحت  اـمک  تیبلا  یف  ینـسبح  نأ  یل 
ینید نم  ریخ  ءـالؤه  نید  تلقف  مهتالـص  ینتبجعأـف  مهیلع  تلخدـف  يراـصنلا  هـسینکب  تررمف  هـل  هعیـض  یلإ  اـموی  یبأ  ینلـسرأف 

فئاظو نم  : فقسألا ( 4 فقـسألا {  یلع  تلخدف  ماشلا  تمدق  یتح  يدلاو  نم  تبرهف  ماشلاب  اولاق  نیدـلا  اذـه  لصأ  نیأ  مهتلأسف 
دق لاقف  یب  یصوت  نم  یلإ  تلقف  هافولا  هترضح  یتح  هنم  ملعتأ  همدخأ و  تلعجف  .نارطملا }  نود  سیسقلا و  قوف  وه  ،و  هینارـصنلا

لجرلا کلذب  تقحل  هبحن  یضق  املف  هب  قحلاف  لصوملاب  الجر  الإ  مهنید  اوکرت  سانلا و  کله 

نیبیصنب الجر  الإ  همیقتسملا  هقیرطلا  یلع  یقب  الجر  ملعأ  ام  لاقف  یب  یصوت  نم  یلإ  تلقف  هافولا  هترـضح  یتح  الیلق  الإ  ثبلی  ملف 
نیبیصن بحاص  رضتحا  مث  لاق  مالسإلا  لبق  ناملس  اهیف  دبعت  یتلا  یه  هیقاب و  مویلا  هعموصلا  کلت  اولاق و  نیبیـصن  بحاصب  تقحلف 

نمب هل  تلق  توـملا  هب  لزن  اـملف  تاـمینغ  تاریقب و  تبـستکا  هدـنع و  تمقأ  هتیتأـف و  مورلا  ضرأ  نـم  هیروـمعب  لـجر  یلإ  ینثعبف 
ضرأب جرخی  میهاربإ  نیدـب  ثوعبم  یبن  نامز  لظأ  دـق  قحلا و  یلع  مهنم  دـحأ  یقب  ام  مهنید و  سانلا  كرت  دـق  لاـقف  یب  یـصوت 

هوبنلا متاخ  هیفتک  نیب  هقدصلا  لکأی  هیدهلا و ال  لکأی  لاق  هتمالع  امف  تلق  لخن  اهل  نیترح  نیب  ضرأ  یلإ  ارجاهم  برعلا 
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هعرز و یف  هل  لمعأ  تنکف  يدوهی  نم  ینوعاب  ینوملظ و  يرقلا  يداو  یب  اوغلب  اـملف  مهعم  تجرخف  بلک  نم  بکر  یب  رم  لاـق و 
هکمب ادمحم  هللا  ثعب  اهتفرعف و  اهتیأر  نأ  الإ  وه  ام  هللا  وف  هنیدملا  یلإ  ینلمح  هنم و  ینعاتباف  هل  مع  نبا  مدق  ذإ  هدـنع  انأ  انیبف  هلخن 

مدـق ءابقب  لجر  یلع  اوعمتجا  دـق  هلیق  ینب  هللا  لتاق  لاقف  يدیـسل  مع  نبا  لبقأ  ذإ  هلخن  سأر  یف  انأ  انیبف  هرمأ  نم  ءیـشب  ملعأ  ـال  و 
لاؤسلا یف  یـصقتسأ  تلعج  هلخنلا و  نم } .» ب« ( 1 نع {  تلزن  ضافتنالا و  رقلا و  ینذـخأف  لاـق  یبن  هنأ  نومعزی  هکم  نم  مهیلع 

هب تیتأ  رمتلا و  نم  يدـنع  ناک  ائیـش  تذـخأ  تیـسمأ  املف  کینعی  ام ال  عد  کنأش و  یلع  لبقأ  لاق  لب  هملکب  يدیـس  ینملک  اـمف 
نم هب  قحأ  مکتیأرف  هقدصلل  يدنع  ءیـش  اذه  هجاح و  يوذ  ءابرغ  اباحـصأ  کل  نأ  حـلاص و  لجر  کنأ  ینغلب  هل  تلقف  یبنلا ص 
یقب ناک  ام  تذخأ  دغلا  نم  ناک  املف  تفرـصنا  هدحاو و  هذه  یـسفن  یف  تلقف  لکأی  ملف  کسمأ  اولک و  هباحـصأل  لاقف ع  مکریغ 

هیده هذه  هقدصلا و  لکأت  کتیأر ال  ینإ  هل  تلقف  هب  هتیتأ  يدنع و 

ناملـس ای  لاق  مث  هبجعأـف  هصقلا  هیلع  تصـصقف  کـل  اـم  لاـقف  یکبأ  هلبقأ و  هیلع  تببکأـف  وهل  هنإ  تلقف  مهعم  لـکأ  اولک و  لاـقف 
یتح لخنلاب  ینوناـعأف  مکاـخأ  اونیعأ  راـصنألل  هللا ص  لوسر  لاـقف  هیقوأ  نیعبرأ  هلخن و  هئاـمثالث  یلع  هتبتاـکف  کـبحاص  بتاـک 

کتباتک دأ  لاق  هنم و  یناطعأف  يزاغملا  ضعب  نم  لاـم  هاـتأ  اـهلک و  تحـصف  هدـیب  هللا ص  لوسر  اهعـضوف  هیدو  هئاـمثالث  تعمج 
 . تقتع تیدأف و 

ربخ یف  مهفویس  يدلقتم  هوتأ  مهـسوءر و  اوقلح  نیذلا  هعبرألا  دحأ  هنأ  هیمامإلا  معزت  هتـصاخ و  یلع ع و  هعیـش  نم  ناملـس  ناک  و 
کلذ و نم  دیزأ  رمأ  یف  مهنوفلاخی  امنإ  هعیشلا و  نم  ناک  ناملس  نأ  یف  مهنوفلاخی  انباحـصأ ال  هرکذ و  عضوم  اذه  سیل  لوطی و 
ام ائیـش و  متعنـص  دارملا  نأ  یلع  انباحـصأ  دنع  لومحم  دیدرکن  دـیدرک و  هفیقـسلا  موی  نیملـسملل  هلوق  نم  نوثدـحملا  هرکذـی  ام 

هانعم لوقت  هیمامإلا  یلوأ و  ناک  مهنم  هفیلخلا  ناک  ولف  تیبلا  لهأ  نع  متلدـع  مکنأ  الإ  متلعف  ام  معن  هفیلخ و  متفلختـسا  يأ  متعنص 
هحص یلع  لدی  ریغ و  لمعلا ال  لعفلا و  یلع  لدت  امنإ  ینعملا و  اذه  یطعت  هیسرافلا ال  یف  هروکذملا  هظفللا  متملسأ و  ام  متملسأ و 

.هل لمعی  مل  اقح  هیلإ  هیمامإلا  هبسنت  ام  ناک  ولف  نئادملا  یلع  رمعل  لمع  ناملس  نأ  انباحصأ  لوق 

اذإ کل  هتبحـص  هلقب  هتعنم  اذإ  ءیـشلا  نع  زعت  ءامکحلا  ضعب  لوق  هنومـضم  بساـنی  اـمم  هرهاـظف و  هیناـعم  لـصفلا و  ظاـفلأ  اـمأف 
.هتیطعأ

.اهلذ نم  فنأ  لجر  اهزع و  یف  سفان  لجر  نالجر  ایندلا  یلع  کلاهلا  لاقی  ناک  و 

.هلزنم غلب  دق  ارفاسم  نوکبی  نیرفاسم  موقل  ابجع  او  لاقف  مهل  اتیم  نوکبی  اهلهأ  راد و  بابب  داهزلا  ضعب  رم  و 

.توملا کیلع  هکرتی  دوجومب ال  حرفت  توفلا و ال  کیلع  هدری  دوقفم ال  یلع  فسأت  مدآ ال  نبا  ای  لاقی  ناک  و 

لاق هینملا  برقت  هینمألا و  دعابت  لامآلا و  ددجت  نادبألا و  قلخت  لاق  ایندـلا  يرت  فیک  بهارلا  اهیأ  لاقف  ابهار  ءاملعلا  نم  ملاع  یقل 
یفوأ ربأ و  باحصألا  يأف  لاق  اهنم  ءاجرلا  عطقب  لاق  اهنع  ینغلا  فیکف  لاق  فسأ  هتتاف  نم  بصن و  اهب  رفظ  نم  لاق  اهلهأ  لاح  امف 

لاق هکلسأ  اذ  امب  لاق و  جهنملا  كولس  یف  لاق  جرخملا  فیکف  لاق  يوهلا  سفنلا و  لاق  یکنأ  رضأ و  مهیأف  لاق  حلاصلا  لمعلا  لاق 
هیقابلا رادلل  لمعت  هینافلا و  تاوهشلا  سابل  علخت  نأب 
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یناشاک

زا شیپ  هللا  همحر  یسراف  ناملس  يوس  هب  دوب  هتـشون  هک  تسا  ترـضحنآ  تباتک  هلمج  زا  هتفالخ ) مایا  لبق  یـسرافلا  ناملـس  یلا  )
هب سپ  هیحلا ) لثم  ایندـلا  لثم  امناف   ) تایربلادیـس ترـضح  رب  تاولـص  تاـیطعلا و  بهاو  دـمح  زا  سپ  دـعب ) اـما   ) شتفـالخ ماـیا 
وا رهز  تسا  هدنشک  اهمس ) لتاق   ) نآ ندوس  تسا  مرن  هک  اهـسم ) نیل   ) تسا رام  ناتـساد  لثم  رادغ  يایند  ناتـساد  لثم  هک  یتسرد 

کبهذـی ام  هلقل   ) ایند رد  ار  وت  دروآ  تفگـش  هب  هچنآ  زا  اهیف ) کـبجعی  اـما   ) ار دوخ  يور  نادرگب  نک و  ضارعا  سپ  ضرعاـف ) )
( هب تنقیا  امل   ) ار ایند  ياه  مغ  دوخ  زا  هنب  و  اهمومه ) کنع  عضو   ) ایند عاتم  زا  ار  وت  دـشاب  هارمه  هک  يزیچ  یمک  تهج  زا  اـهنم )

سنا لاـح  رد  شاـب  و  اـهب ) نوکت  اـم  سنا  نک  و   ) نآ زا  ندـش  ادـج  زا  اـهقارف ) نم   ) ار نآ  يا  هدرک  نیقی  هک  يزیچ  نآ  تهج  هب 
ناف  ) افو یب  يارـس  نیا  زا  وت  ندوب  نیرت  هدنـسرت  اـهنم ) نوکت  اـم  رذـحا   ) لاـح نآ  هب  یتسه  هک  يزیچ  هب  رت  هدـنریگ  سنا  نتفرگ 

یحرف تجهب و  هب  رورـس ) یلا   ) نآ رد  هـتفرگ  مارآ  هـک  راـب  ره  اـهیف ) ناـمطا  اـملک   ) نآ بحاـص  هـک  یتـسرد  هـب  سپ  اـهبحاص )
نتفرگ مارآ  ینعی  تسا  ناـمدرم  هدـش  هدـیناسرت  هک  یتـمقن  يوـس  هب  روذـحم ) یلا   ) رورـس نآ  زا  ار  وا  دـنازیخرب  هنع ) هتـصخشا  )

يوس هب  و  هلازا ) سانیا  یلا  و   ) یبقع ایند و  رد  تسا  روذـحم  هک  تسا  یتنحم  مغ و  مزلتـسم  وا ، تاوهـش  تاذـل و  هب  ایند  بحاـص 
نآ زا  ار  وا  نتخاس  یلاـخ  ندـینامر و  ندـنکفا و  تشحو  رد  نآ  زا  شاـهیا ) هنع   ) دـنادرگ یم  لـیاز  ارـس ، نیا  هب  نداد  سنا  وخ و 

( مالسلاو )

یلمآ

ینیوزق

ایند رد  ار  وت  دـیآ  یم  شوخ  هچنآ  زا  نک  ضارعا  سپ  وا ، رهز  تسا  هدنـشک  و  وا ، ساسم  دـیامن  یم  مرن  تسا  رام  لثم  اـیند  لـثم 
صخـش يارب  مه  رگا  نکیلو  تسا  رایـسب  تذـل  تمعن و  ایند  رد  ضرغلا  .ایند و  زا  وت  اـب  دوشیم  هارمه  هچنآ  یکدـنا  یمک و  يارب 

يزیچ مدع  نادقف و  ماقم  رد  تسه  هاگ  برع  .دوریمن  ترخآ  روگب و  هارمه  یسک  اب  نآ  زا  چیه  يراب  دوش  لصاح  نآ  زا  يا  هراپ 
رهز شنطاب  امن و  شوخ  شرهاـظ  هک  نیگنر  راـم  هب  اـیند  هیبشت  رد  یئانـس  میکح  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  و  دربیم ، ماـن  یمک  تلق و 
ینت ینن  ار  وا  شقن  دناد  یمن  وا  رهز  نوچ  لفط  رهز  رپ  نوردـنا  نیگنر و  مرن و  رهد  تلود  هزرگ  رام  نوچ  تسه  .تسا  ازگ  ناج 

( رذحا ( ) نک  ) ربخ تسا و  هیردصم  ام )  ) تسا و لاح  سنآ )  ) تسا نیگنر  رام  یلفط و  وت  هک  تسنیا  وت  هب  نمزر  دنا  همه  دـناوخ 
ایند و زا  هتبلا  هک  ینادیم  نوچ  ینعی  .ایند  تقرافم  زا  نآ  هب  يا  هدرک  نیقی  هچنآ  يارب  ار  ایند  ياهمغ  دوخ  زا  راذـگورف  زادـنیب و  و 
هک تقو  نآ  رد  شاب  نکم و  نوخ  رپ  لد  هصغ  مغ و  زا  اقب  هزور  دنچ  يارب  نک و  نوریب  لد  زا  نآ  سپ  یئامنیم  تقرافم  نآ  میعن 

چیه دیابن  ینعی  .رت  ناساره  ایند و  زا  یـشاب  هک  تاقوا  رترذـح  اب  رت ، نمیا  رتدونـشخ و  وا  زا  ترطاخ  تسا و  رتشیب  ایند  هب  وت  سنا 
ار وت  ایند  هب  هک  تقو  ره  دـیاب  هکلب  ینیزگ ، وا  رهم  ینیـشن و  نمیا  وا  ردـغ  زا  و  ینک ، داـمتعا  وا  دـهع  رب  و  یهن ، لد  اـیند  رب  تقو 
رد ایند  هک  اریز  وا ، يافج  ردغ و  زا  یـشاب  رت  نمیاان  رترذـح و  رب  تقو  نآ  رد  رتایهم ، ینمیا  ینارماک و  بابـسا  و  دوب ، رتشیب  سنا 

رذح وا  رـش  زا  تقو  نآ  رد  دیامناو  حالـص  حلـص و  دـیاشگ و  یتسود  هار  نوچ  نمـشد  نینچ  و  تسا ، راکم  رادـغ  نمـشد  مکح 
ایند بحاص  هک  اریز  .دـیامرفیم  هچنانچ  دزادـنا ، وا  رب  ردـغ  نیمک  زا  هاگان  دـیک  ماهـس  دزاس و  لفاغ  ار  صخـش  هک  دوب  رت  بجاو 

.یتیلب یتخس و  هب  لاح  نآ  زا  ار  وا  ایند  دنک  نوریب  یتحار  يداش و  هب  نآ  رد  تفرگ  مارآ  هک  هاگره 
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یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

هتفالخ مایا  لبق  هللا ، همحر  یسرافلا  ناملس  یلا 

نآ تفـالخ  ماـیا  زا  شیپ  ار ، وا  دـنک  تمحر  ادـخ  یـسراف ، ناملـس  يوـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  بوـتکم  زا  ینعی و 
.مالسلا هیلع  ترضح 

کنع عض  اهنم و  کبحـصی  ام  هلقل  اهیف ، کبجعی  امع  ضرعاف  اهمـس ، لتاق  اهمـس ، نیل  هیحلا ، لـثمک  ایندـلا  لـثم  اـمناف  دـعب  اـما  »
هتصخشا رورـس ، یلا  اهیف  نئمطا  املک  اهبحاص  ناف  اهنم ، نوکت  ام  رذحا  اهب ، نوکت  ام  سنآ  نک  اهقارف و  نم  هب  تنقیا  امل  اهمومه 

« .روذحم یلا  هنع 

، رام تفص  دننام  رگم  ایند  هبیجع ي  تفص  تسین  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
زا ایند ، رد  ار  وت  دـیایب  شوخ  هک  يزیچ  زا  شاـب  نادرگور  سپ  وا ، رهز  تسا  هدنـشک  وا ، هب  ندـیلام  تسد  تسا  میـالم  مرن و  هک 
نآ تهج  زا  ار ، ایند  ياههودـنا  وت  زا  رادرود  ایند و  تاذـل  هعتما و  زا  وت  اب  دـنک  یم  تبحاـصم  هک  يزیچ  نآ  ندوب  كدـنا  تهج 

سپ .ایند  زا  وت  ندوب  رترذحرب  ایند ، اب  وت  ندوب  رت  سونام  دشاب  هک  وت  شاب  ایند و  زا  ندرک  ییادج  زا  نآ  هب  يراد  نیقی  هک  يزیچ 
زا ار  وا  ایند  تخاس  فرـشم  درک و  دنلب  یلاحـشوخ ، ترـسم و  يوس  هب  ایند  رد  دش  نئمطم  هک  تقو  ره  ایند  بحاص  هک  قیقحت  هب 

.یهورکم روذحم و  يوس  هب  ترسم  نآ 

یئوخ

هلوقل نایبلا  فطع  هلزنمب  نیتلمجلا  اتلک  اهدعب و  ام  اذک  رخوم و  ءادتبم  اهسم : مدقم و  ربخ  نیل : بارعالا : .هتبهذا  هتصخشا :) : ) هغللا
: مثیم نبا  لاق  خلا :- نوکت - ام  سنآ  نک  اهنیب ، امهنیب و  لصو  فطعلا و  فرح  امهیف  كرتف  هیحلا ) لثم  ایندـلا  لثم  ( ) مالـسلا هیلع  )

لیبق نم  نوکیف  ناکل ، ادحاو  اربخ  رذـحا  سنآ و  لعج  یلوالا  و  لوقا : .ناک  ربخ  رذـحا  لاحلا و  یلع  بصنی  سنآ  هیردـصم و  ام 
و مالسلا ) هیلع   ) یلع هعیش  نم  ناملس  ناک  و  رصم :) ص 39 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  ینعملا : ضماح .) ولح  نامرلا   ) مهلوق

نبا ثیدح  نم  يور  دق  .لوطی و  ربخ  یف  مهفویـس  يدلقتم  هوتا  مهـسوور و  اوقلح  نیذلا  هعبرالا  دـحا  هنا  هیمامالا  معزت  هتـصاخ و 
دادـقملا و رذوبا و  یلع و  مهبحی : هنا  ینربـخا  و  هعبرا : بحب  یبر  ینرما  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نا  هیبا  نع  هدـیرب 
، دعب اما  هتشاگن : هللا - همحر  یـسراف - ناملـس  هب  شتفالخ  نارود  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .ناملس 

تسا افو  یب  رایسب  هک  نیزگ  يرود  نادرگرب و  يور  دمآ  تشوخ  هک  شا  هچنآ  زا  نیگآرهز ، مادنا و  مرن  دنام  ار  يرام  ایند  انامه 
هاگ ره  دراد ، اهینوگرگید  دوش و  یم  ادـج  وت  زا  یناد  یم  یبوخب  هچ  روخم ، ار  اـیند  هودـنا  چـیه  دوش ، یم  هارمه  وت  اـب  یکدـنا  و 

دشاب عمجرطاخ  دنبلد و  نآ  يداشب  هچ  ره  ایند  رای  اریز  سرتب ، شاب و  رذح  رد  وا  زا  رتشیب  دش  وت  مارآ  لد  ویتفرگ  سنا  وا  اب  رتشیب 
.دنکفا یم  سارهب  ار  وا  دوش  نئمطم  وا  شمارآ  هب  هاگره  و  دنک ، یم  باترپ  روذحم  لکشمب و  ار  وا 

يرتشوش
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عم ناملـس  یلا  اباتک  هنوک  رکذ  نودـب  هداشرا )  ) یف دـیفملا  لوالا  يور  و  لوقا : اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
یف نا  اذکه : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  هیفاک )  ) یف ینیلکلا  یناثلا  يور  و  اهمـس ، دیدش  هلوقب  اهمـس  لتاق  مالـسلا  هیلع  هلوق  لیدبت 
اهیلا يوهی  لقاعلا و  لجرلا  اهرذـحی  عقانلا  مسلا  اهفوج  یف  اهـسم و  نیلا  ام  هیحلا  لثمک  ایندـلا  لثم  امنا  مالـسلا -  هیلع  یلع  باـتک 

هیلعو و هللا  یلص  یبنلا  لاق  هیوبنلا ) هتازاجم   ) یف فنصملا  لاق  یسرافلا  ناملس  یلا  هل  باتک  نم  و  فنـصملا : لوق  .لهاجلا  یبصلا 
هفالخ رخآ  یفوت  : ) دیدحلا یبا  نبا  لاق  .فنالا و  نع  هیانک  نینیعلا  نیب  هدلج  ینیع و  نیب  هدلج  ناملـس  و  مالـسالا ، نبا  ناملـس  هلا 

رکذ نامثع  مایا  هنم  سیل  ثیح  رهظا  یناثلا  لب  تلق : رثکا .) لوـالا  و  رمع ، هفـالخ  یف  یفوت  لـیق : و  (، 36  ) لوا وا  هنـس  رخآ  نامثع 
هعبرالا دحا  هنا  هیمامالا  معزت  هتصاخ و  مالسلا و  هیلع  یلع  هعیش  نم  ناملـس  ناک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  رذ ، یبا  نم  امک  ریـسلا  یف 

ام اما  رکب و  یبا  رما  یف  مهنوفلاخی  امنا  هعیشلا و  نم  هنا  یف  مهنوفلاخی  انباحصا ال  مهفویس و  يدلقتم  هوتا  مهـسوور و  اوقلح  نیذلا 
لومحمف اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) دیدرکن دیدرک و  هفیقـسلا  موی  نیملـسملل  هلوق  نم  نوثدـحملا  هرکذـی 

ناک ولف  تیبلا  لها  نع  متلدع  مکنا  ال  متلعف ، ام  معن  هفیلخ و  متفلختسا  يا : متعنص : ام  ائیـش و  متعنـص  دارملا  نا  یلع  انباحـصا  دنع 
امنا ینعملا و  اذه  یطعت  هیـسرافلا ال  یف  هروکذملا  هطفللا  و  متملـسا ) ام  متملـسا و   ) هانعم لوقت  هیمامالا  و  یلوا ، ناک  مهنم  هفیلخلا 

هیمامالا هیلا  هبسنت  ام  ناک  ولف  نئادملا ، یلع  رمعل  لمع  ناملـس  نا  انباحـصا  لوق  هحـص  یلع  لدی  ریغ و  لمعلا ال  لعفلا و  یلع  لدی 
لیق ام  لیبق  نم  متلعف  اـم  معن  هفیلخ و  متفلختـسا  ینعی  دـیدرکن  دـیدرک و  ناملـس  لوق  ریـسفت  یف  هلوق  لـب   - تلق لـمعی -  مل  اـقح 
یف هنا  الا  مکسفنا  دنع  ائیـش  متلعف  مکنا  ناملـس  مالک  ینعم  نا  حضاولا  نم  امنا  یبلطیم و  ادخ  ینعم ز  یئوگ و  یم  ظفل  هیـسرافلاب 

، اریخا مکلعفب  متملسا  ام  هناک  هنا  الا  الوا  متملسا  نا  مکنا و  دارملا  نوک  نم  هیمامالا  نع  هلقن  ام  همزال  الـصا و  ائیـش  متلعف  ام  عقاولا 
هـسفن لاقف  هتفالخ  هحـص  مدع  یلع  الیلد  هئاطع  نم  هلکا  مدع  ناک  هتفالخ  هحـص  یلع  الاد  ناک  ولف  نئادـملا  یلع  رمعل  هلمع  اما  و 

لمع نم  ـالا  لـکآ  نا  بحا  ـال  لوقی  هنم و  لـکای  هعیبی و  نئادـملا و  یلع  ریما  وه  صوخلا و  فسی  ناملـس  ناکربلادـبع  نبا  لاـق  )
هل تناک  هدی و  لمع  نم  لکای  هب و  قدـصت  هئاطع  جرخ  اذا  ناک  فالآ و  هسمخ  ناملـس  ءاطع  ناک  يرـصبلا  نسحلا  لاق  و  يدـی )
نبا نع  هدانـساب  فئارطلا  یف  امک  هباـتک  یف  جارـسلا  یلع  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  يور  هنا  عم  اهـضعب ) سبلی  اهـضعب و  شرفی  هئاـبع 

و هصاخ ) …  مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیصت  هنتف ال  اوقتا  و   ) یلع تلزنا  دق  دوعسم ! نبا  ای  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لاق  لاق  دوعـسم 
هل ینع  ایعا و  کل و  لوقا  امل  نکف  هملظلا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) هصاخ کـل  مسم  اهکعدوتـسم و  اـنا 

یبنلا نم  اذه  تعمـسا  نمحرلادبعابا  ای  يوارلا  هل  لاقف  یلبق ) ناک  نم  هوبن  یتوبن و  دحج  نمک  اذـه  یـسلجم  ایلع  ملظ  نم   ) ایدوم
امک یماما  نذاتـسا  مل  ینا  کلذ  یلمع و  هبوقع  تبلج  مرج ! ال  لاق : .نیملاظلل  تیل  فیکف و  لاـق : .معن  لاـق : هلاو  هیلع  هللا و  یلص 

هللا و یلص  یبنلا  نا  هدیرب  ثیدح  نم  يور  ربلادبع  نبا  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هللا  رفغتسا  انا  ناملس و  رامع و  بدنج و  هنذاتـسا 
ناک : ) تلاق هشیاع  نع  انیور  دـق  و  ناملـس ) دادـقملا و  رذوبا و  یلع و  مهبحی  هنا  ینربخا  هعبرا و  بحب  یبر  ینرما  : ) لاق هلا  هیلع و 
نع يور  دـق  و  هلا ) هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  یلع  انبلغی  داـک  یتح  لـیللاب  هب  درفتی  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نم  سلجم  ناملـسل 
یبا نع  هرم  نب  ورمع  نع  شمعـالا  يور  و  ناملـس ) هلاـنل  اـیرثلا  یف  نیدـلا  ناـک  ول  : ) لاـق هوـجو  نم  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبـنلا 

( تیبلا لها  انم  وه  فزنی و  رحب ال  كاذ  رخالا ، ملعلا  لوالا و  ملعلا  ملع  : ) لاقف ناملس  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  يرتخبلا 
بحاص ناملس  : ) لاق هریره  یبا  نع  هداتق  يور  و  میکحلا ) نامقلک  یسرافلا  ناملـس  : ) لاق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ناذاز  هیاور  یف  و 

یلع رم  نایفس  ابا  نا  يورملا  ثیدحلا  یف  و  همکح ) املع و  یشح  ناملـس  : ) رابخالا بعک  لاق  و  نآرقلا ) لیجنالا و  ینعی  نیباتکلا :
اذه نولوقتا  رکبوبا  مهل  لاقف  اهذخام ) هللا  ودع  قنع  نم  فویسلا  تذخا  ام  : ) اولاقف نیملسملا  نم  رفن  یف  لالب  بیهـص و  ناملس و 
نئل مهتبضغا  کلعل  رکبابا  ای   ) هلا هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  لاقف  هربخا  هلا و  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  یتا  و  اهدیـس ؟ شیرق و  خیـشل 
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مهاردب دوهی  مه  هبابرا و  نم  ناملس  يرتشا  هلا  هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  نا  ربخ  یف  يور  و  یلاعت ) هللا  تبضغا  دقل  مهتبـضغا  تنک 
الا هدیب  هلک  لخنلا  کلذ  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  سرغف  كردت  یتح  اهیف  لمعی  اذک و  اذـک و  لخنلا  نم  مهل  سرغی  نا  یلع  و 
هللا یلـص  یبنلا  لاقف  هلخنلا  کلت  الا  هلک  لخنلا  معطاف  رمع ، اهـسرغ  هدحاو  هلخن  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )

قورافلل نوکی  نا  ورغ  و ال  تلق : تمعطاف .) هدـیب  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  اهـسرغ  اهعلقف و  رمع ، لیق  اهـسرغ ؟ نم  هلا  هیلع و  و 
هودضاعیل هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  ءادـعا  شیرق  عم  هتقادـص  بابـسا  دـکوی  ناک  قیدـصلا  نا  امک  هفینح  بحاص  تایاک  تایآ 

: لاـقف رمع  هاـقلتف  هل  هبیغ  نم  ناملـس  مدـق  لاـق : ساـبع  نبا  نع  ادنـسم  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يور  .اولعف و  دـق  یـصولا و  یلع  هدـعب 
املف کسفنل )؟ یناضرت  ادـبع و ال  یناضرتا هللا  : ) ناملـس هل  لاقف  رمع  هنع  تکـسف  ینجوزف ، ناملـس  لاق  یلاـعت ، هللادـبع  کیـضرا 

هتفالخ مایا  كردی  مل  ناملس  نا  تفرع  دق  هتفالخ  مایا  لبق  .رمالا  اذه  نع  برضت  معن  اولاق  هجاح ؟ مکلا  لاقف : رمع  موق  هاتا  حبصا 
ایندلا لثم  امناف  دعب  اما  .رمع  لبق  نم  نئادـملا  یلع  هتیالو  مایا  ناک  هیلا  مالـسلا  هیلع  باتک  نا  رهاظلا  نامثع و  وا  رمع  نامز  تام  و 

نال هشقنم و  تقار  هیح  اهناک  لاتغتف  یبصت  مد  نم  اهباضخ  هرهاعف  ایندـلا  تجربت  اذا  رعاش : لاـق  اهمـس  لـتاق  اهـسم  نیل  هیحلا  لـثم 
ردـقی لابج ال  یف  نومیقی  قیرطلا و  نوعطقی  دارکالا  نم  موق  ربخ  هلودـلا  دـضع  غلب  ءاـیکذالا :)  ) یف و  اذـه ، لاـتق  مسلا  اهـسملم و 

عم ریـسی  نا  هرما  هرخافلا و  فورظلا  یف  كرت  اهبیط و  رثکا  مسلاب و  تبیـش  يولح  امهیف  ناقودنـص  هیلع  الغب  رجات  یلا  عفدف  مهیلع 
نم هلفاقلا  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) تبرق املف  فارطالا  ءارما  ءاسن  يدـحال  هیدـه  هذـه  نا  رهظی  هلفاقلا و 

اوکلهف اوبلقناف  هعاجم  بیقع  لکالا  یف  اونعماف  اهبیظ  عوضی  يولحلا  اودـجو  نیقودنـصلا و  اوحتف  لاومالا و  اوذـخا  اولزن و  مهلاـبج 
امع اوضرعاف   - ثلاثلا یف  و  اهنم ، کبحـصی  ام  هلقل  اهیف  کبجعی  امع  ضرعاف  مهتعتما  مهلاوما و  ذخا  یلا  راجتلا  ردابف  مهرخآ  نع 
هللق باسحلا و  ففخ  ام  هتیطعا و  اذا  کبحـصی  ام  هلقل  هتعنم  ام  اذا  یـشلا ء  نع  زعت   ) مهـضعبل اهنم  مکبحـصب  ام  هلقل  اهیف  مکبجعی 

يرما و تعمجف  كرما ، عمجا  هیلا ، بتک  مالـسلا  هیلع  يداـهلا  نا  جرفلا ، نب  دـمحم  نع  داـشرالا :)  ) یف و  هلقث .) هرثـک و  اـمم  ریخ 
یلع دروف  نینس  ینامث  نجسلا  یف  تثکمف  کلما ، ام  یلع  برـض  دیدحلاب و  ادفـصم  ینلمح  نم  یلع  درو  یتح  هدارم  يردا  تسل 

مالسلا هیلع  هیلا  تبتکف  تجرخ  و  ینع ، جرفا  یتح  امایا  الا  تثکم  امف  تبجعف  یبرغلا ، بناجلا  هیحان  یف  لزنت  مالسلا ال  هیلع  هباتک 
املف يوارلا : لاق  کیلع ، دری  الا  كرـضی  ام  کعایـض و  کیلع  دری  فوس  بتکف : یعایـض  در  یلاعت  لاسی  نا  هلاـسا  یجورخ  دـعب 
هیلع هلوق  .تام  یتح  باتکلا  لصی  ملا  هعایـض  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) درب هل  بتک  رکـسعلا  یلا  صخش 
یبا نبا   ) یف امک  هب ) تنقیا  امل  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  اهقارف  نم  تنقیا  امل  اهمومه  نم  کنع  عضو  لوالا : یف  مالـسلا 

نک روتوملا و  بناج  ءامکحلا : تلاق  روتوم و  ودعک  ایندلا  اولاق  اهنم  نوکت  ام  رذـحا  اهب  نوکت  ام  سنا  نک  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و 
کلت یف  مدـقتملا  بوقعی  لاق  هسرع و  نم  ءایـشالا  برقا  همتام  رهدـلا  كاذـک  و  اولاق : .کل و  نوکی  ام  فطلا  هل  نوکت  ام  رذـحا 

.روذحم یلا  هنع  هتـصخشا  رورـس  یلا  اهیف  نامطا  املک  اهبحاص  ناف  سنالا  اذ  شحوت  ظعاوم  ربتعم و  کیف  یف و  کلم  ای  هیراجلا :
ملف هآرم ، هدیب  مئامع و  هیف  تختب  اعد  رطعت و  و  هب ، رهـش  اسابل  هتیالو  یف  هعمجلا  موی  کلملادـبع  نب  نامیلـس  سبل  جورملا :)  ) یف

و هیفطع ، یف  ارظان  ربنملا  الع  هرـصخم و  هدیب  ذخا  اهلودس و  نم  یخراف  هدـحاو  اهنم  یـضر  یتح  هدـحاو ، دـعب  هدـحاوب  متعی  لزی 
هل هلثمم - تراص  يا : تلثمتف -  باهولا  میرکلا  باهملا ، دیـسلا  باشلا ، کلملا  انا  لاقف : هسفن ، هتبجعاف  اـهدارا  یتلا  هتبطخ  بطخ 
ول عاتملا  معن  تنا  رعاشلا : لاق  ام  ـال  ول  سفنلا  ینم  كارا  تلاـق  یننیرت ؟ فیک  اـهل  لاـقف  اـهاطختی  ناـک  هیراوج  ضعب  نم  هیراـج 

املف ایکاب ، سانلا  یلع  جرخ  هانیع و  تعمدف  ناف  کنا  ریغ  نامیلـس  ای  بیع  کنم  انل  ادـب  امیف  سیل  ناسنالل  ءاقب  الا  ریغ  یقبت  تنک 
عباسلا و لصفلا   ) کلذ ربکاف  کیلع ، تلخد  مویلا و ال  کتیار  ام  هللا  و  تلاق : یل ؟ تلق  ام  یلا  كاعد  ام  لاقف : هیراجلاب ، اـعد  غرف 

دعب ثکمی  مل  و  هسفنب ، عفتنی  مل  نامیلـس و  کلذ  عارف  اهلوق ، یف  اهتقدـصف  هیراوج  همیقب  اعد  و  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا -

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4895 

http://www.ghaemiyeh.com


اطیـشن مویلا  کلذ  یف  حبـصا  دقلف  هیف ، لتق  يذلا  مویلا  یف  هنم  ارورـس  دشا  لکوتملا  نکی  مل  و  اضیا : هیف  .یفوت  یتح  هدـمالا  کلذ 
بلقناف هحرف  رثک  و  هرورس ، دتشاف  نیهلملا  ءامدنلا و  رـضحا  و  مویلا ، کلذ  یف  مجتحاف  مدلا  هکرح  دجا  یناک  لاق  ارورـسم و  احرف 

نا دیرا  لاق  مثا  دـیدش  ابرط  برطف  همالـس  هبابح و  هتنغ  دـق  هسلجم و  یف  موی  تاذ  کلملادـبع  نب  دـیزی  ناک  هیف : .انزح و  احرت و 
اهنفدی امایا ال  ماقاف  تتام  مث  سانلا  یلا  رهظی  امایا ال  دـیزی  ماقاف  هبابح  تلتعا  و  انعدـت ، همالا و  عدـت  نم  یلعف  هبابح  هل  تلاقف  ریطا 

یبا نبا  داز  اذـه و  .تام  لئالق و  امایا  اهدـعب  ماقا  اهنفدـف و  کلذـب  کنع  نوثدـحتی  ساـنلا  نا  هل  لـیقف  تفیج  یتح  اـهیلع  اـعزج 
( هیرصملا  ) یف سیل  امک  مثیم ) نبا   ) یف سیل  شاحیا و  یلا  هنع  هتلازا  سانیا  یلا  وا  رم : امدعب  دیدحلا 

هینغم

ربخ رذحا  و  هنم ، لاح  سنآ  و  رتتـسم ، ریمـض  نک  مسا  و  مدقم ، ربخ  نیل  و  رخوم ، ادـتبم  اهـسم  بارعالا : .هتفرـص  هتـصخشا : هغللا :
، ایندلا نم  ریذحتلا  يوس  اهیف  یش ء  و ال  یضرلا ، فیرـشلا  لاق  امک  هتفالخ ، مایا  لبق  ناملـس  یلا  اهب  مامالا  ثعب  هلاسرلا : هذه  .نک 

الب اهرـض  اهرـش و  نم  ریذحتلا  و  اهردغ ، ایندـلا و  مذـب  همختم  تیار - امک  جـهنلا - بطخ  ..مسلا و  هلتاق  سملا  هنیل  هیحلاک  اهنا  و 
لوهذلا و فوخ  دیکوت  رارکت و  هلاسرلا  هذه  یف  ام  لک  و  هریثک ، دهاوش  و  یـش ، بیلاساب  تارملا  تارـشع  کلذ  مدقت  ..دودـح و 

وه هبسن : .تاولصلا  لمکا  و  تایحتلا ، لضفا  هیلع  ناملس ، نع  هعیرس  هزجوم و  هراشا  یلا  حرـشلا  نع  مالکلا  فرـصن  اذل  ..لامهالا 
ریغل باـستنالا  ضفری  ناملـس  نکل  و  همیدـقلا ، سرفلا  لود  نم  هیناـثلا  هلودـلا  سـسوم  رهجوـنم  هئاـبآ  دـج  و  كوـلملا ، لـسن  نم 

، دمحم هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  دمحمب ، يانغا  و  دمحمب ، ینعفر  و  دمحمب ، هلا  ینقتعا  مالسالا ، نبا  انا  لوقی : ناک  و  مالسالا ،
و يدمحملا ، نامیلس  هل : لاقی  ناک  .تیبلا و  لها  انم  نامیلـس  لاق : بسنلا و  بسحلا و  اذه  یلع  دمحم  هرقا  .یبسن و  یبسح و  اذهف 

نآرقلا نیباتکلا : بحاص  و  رهاطلا ، بیطلا و  و  سرفلا ، هغل  یف  فیظنلا  يا  كاب  ناملس  و  ملعلا ، همکحلا و  ناملـس  و  ریخلا ، ناملس 
لیلخلا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـنع  ناک  و  اداهج ، یقت و  املع و  مهباطقا  هباحـصلا و  سوور  نم  ناک  هتناکم : .لیجنالا  و 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  سلجم  ناملـسل  ناک  هشئاع : تلاق  هعبط 1939 : باعیتسالا ج 2 ص 56  یف  ربلادـبع  نبا  لاق  .ریثالا 
، مهبحی هنا  ینربخا  و  هعبرا ، بحی  یبر  ینرما  لاق : هنا  یبنلا  نع  هیبا  نع  هربوبا  يور  ..هیلع و  انبلغی  نک  یتح  لیللا  یف  هب  درفنی  هلآ )

قباس بیهص  و  سرفلا ، قباس  ناملـس  و  برعلا ، قباس  انا  لاق : هنا  نینموملاریما  مامالا  نع  .دادقملا و  رذوبا و  ناملـس و  یلع و  مه  و 
لکای و  هلماکب ، قدصتی  فالآ ، هسمخ  ماعلا  یف  لاملا  تیب  نم  هبتار  ناک  هدهز : .طبنلا  قباس  بابخ  و  شبحلا ، قباس  لالب  و  مورلا ،

، هدی لمع  نم  اریخ  طق  اماعط  مکدحا  لکا  ام  همحرلا : یبن  لوقب  المع  يدـی  لمع  نم  الا  لکآ  نا  بحا  ال  لوقی : نیمیلا و  دـک  نم 
تام هیمجع و  جوزتف  هتایح ، یف  تیفوت  هبرع  جیوزت  هدالوا : هتجوز و  .ءاطو  رخالا  اهـضعب  و  ءاطغ ، اهـضعب  لعجی  هئابع ، هل  تناک  و 

هل فرعی  و ال  ریثک ، و  ءارعـش ، ءاملع و  هلـسن  نم  و  بقعا ، اضیا  دـمحم  و  بقعا ، دـق  هللادـبع و  روکذ  هثالث  دالوا : هتـس  هل  و  اـهنع ،
هدـلبلا یف  نفد  و  هنـس 35 ه ، هبر  یلا  لقتنا  هتافو : .رـصمب  تناک  ناتنثا  و  بقع ، اهل  و  ناهفـصاب ، ناک  هدحاو  تانب : ثالث  .بقع و 

، جف لک  نم  نیرئازلا  فولا  فیرشلا  هربق  موی  و  دادغب ، نم  خسارف  هثالث  دعبت  و  یقرشلا ، هلجد  فافـض  یلع  کب  ناملـسب  هفورعملا 
حرـش یف  هیلامعلا  هباقنلا  هنیوکت  یلا  هیلا و  ترـشا  فجنلا و  ءاـملع  عم  یباـتک  یف  ـالوطم  هنع  تبتک  .م و  هنـس 1964  مهنم  تنک  و 

باعیتسالا و  دـیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  یهف  هذـه  یتراشا  یف  اهیلع  تدـمتعا  یتلا  رداصملا  اما  .تاباقنلا  ناملـس و  هرقف  هبطخلا 160 
4  -) ج12  ) هغالبلا جهن  .رفظملا  دحاولا  دبع  خیشلل  يدمحملا  ناملس  و  ربلا ، دبع  نبال 

هدبع
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هدش لاح  یف  اهنم  كرذح  دـشا  نکیلف  يا  ربخ  رذـحا  رذـحا و  یف  ریمـضلا  نم  وا  نک  مسا  نم  لاح  سنآ  اهب : نوکت  ام  سنآ  … 
هتبهذا يا  هتصخشا  روذحم : یلا  هنع  هتصخشا  اهب …  کسنا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

ناـگرزب زا  هحور ( هللا  سدـق   ( ناملـس  ) دـیامرف تمحر  شیادـخ  یـسراف  ناملـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
زور رد  هکنانچ  تسا ، مالسلا ( هیلع   ( نینموملاریما نایعیش  زا  و  هلآ ( هیلع و  هللا  یلـص   ( ادخ لوسر  باحـصا  صاوخ  زا  ناناملـسم و 
هفیلخ ناتدوخ  ینعی  دـیدرکن  دـیدرک و  تفگ : ناناملـسم  هب  یـسراپ  نابز  هب  نیثدـحم ( لوق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  رباـنب   ( هفیقس

یلو دیئامن  یم  ناملسم  رهاظ  هب  هکنیا  زا  هیانک  دیدیشوپ ، مشچ  تسا  هدومرف  نییعت  مرکا  ربمغیپ  هک  يا  هفیلخ  زا  دیدومن و  باختنا 
زا ناشخدـب  نبا  دوبهب  نادونـشخ و  نبا  هبزور  دـنراد  فالتخا  وا  مالـسا  زا  شیپ  مان  رد  ناگدنـسیون  و  دـیتسین ، ناملـسم  نطاـب  رد 

ناملـس ریخلا و  ناملـس  هـب  و  دـیمان ، ناملـس  ار  وا  لوـسر  ترـضح  دـنا ، هـتفگ  زین  ماـن  ود  نـیا  زا  ریغ  هاـشداپ و  رهچوـنم  نادـنزرف 
هینک و  متـسه ، مدآ  ینب  زا  مالـسالا و  نبا  ناملـس  نم  تفگ : یم  یتسیک ؟ وت  دندیـسرپ  یم  وا  زا  نوچ  و  دیدرگ ، بقلم  يدمحملا 
یم یج  ار  نآ  هک  ناهبصا  زا  یهد  هیرق و  زا  ای  رتشوش  ای  زمرهمار  ای  زاریش  زا  شلـصا  و  دوب ، دشرملاوبا  تانیبلاوبا  هللادبعوبا و  شا 

رذحرب ایند  بیرف  زا  ار  وا  نآ  رد  هتـشون و  هیرهاظ   ) تفالخ هب  دوخ  ندیـسر  زا  شیپ  ار ) همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  و  هدوب ، دـنتفگ 
هدنشک شرهز  مرن و  نآ  شلام  هک  تسا  رام  دننام  ایند  ناتساد  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعت و  يادخ  شیاتس  زا  سپ  تسا :( هتشاد 

وت اب  ینفک ( سب   ( یکدـنا نآ  يالاک  زا  هکنآ  يارب  دـنادرگ  یم  داش  ایند  رد  ار  وت  هکیئـالاک (  ( هچنآ زا  نک  يرود  نیارباـنب  تسا ،
يراد رواـب  شلاوحا  رییغت  نآ و  زا  یئادـج  هب  هکنآ  يارب  زاـس  رود  دوخ  زا  ار  نآ  ياههودـنا  و  يرب ( یم  روگ  هب   ( دـنام یم  هارمه 

یناگدنز يارب  دنبم و  لد  نآ  هب  سپ  تسا ، رگید  ماگنه  فالخ  هب  نآ  شور  مد  ره  ینام و  یم  ادـج  نآ  زا  هرخالاب  هک  یناد  یم  (
رد هاگ  ره  رادایند  اریز  شاب ، رتناساره  نآ  زا  تسا  رتشیب  ایند  هب  يوخ و  سنا و  تقو  ره  و  هدم ( هار  دوخ  هب  یگدرـسفا  هزور  دـنچ 
لاح نآ  زا  ار  وا  دـیدرگ  نئمطم  نتفرگوخ  سنا و  هب  هاگ  ره  ای  دـناشک ، یم  یتخـس  هب  لاح  نآ  زا  ار  وا  ایند  دـش  داش  هتـسبلد  نآ 
یم تسود  هک  یماـگنه  دـیاب  هکلب  دروخ ، بیرف  ینمـشد  نینچ  یتسود  زا  دـیابن  دـنمدرخ  سپ   ( دـنک یم  راـتفرگ  ساره  سرتب و 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  درک ( يرود  نآ  زا  رتشیب  دیامن 

ینامز

هدوب یج  هدکهد  زا  ناهفـصا  ای  زمرهمار  مدرم  زا  يو  دسیون  یم  یـسراف  ناملـس  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا  سراف  ناملـس  اب  یئانـشآ 
وا ص )  ) ادخ لوسر  .تسا  هدیسر  ص )  ) ادخ لوسر  تسدب  ات  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  رادیرخ  هد  زا  شیب  هدوب و  مالغ  ناملـس  .تسا 
دنک سرغ  هدنـشورف  يارب  امرخ  تخرد  يدادعت  هک  درک  دـهعت  دـیرخ  نمـض  رد  درک و  يرادـیرخ  دوب  يدوهی  هک  يو  باب  زا  ار 

دمآرد زا  درک و  یم  یفابریصح  دوب  نئادم  ریما  هک  ناملس  .دنام  دنامب و  یمالغ  رد  دنا  هدادن  رمث  اهامرخ  هکینامز  ات  درک و  سرغ 
قدـنخ گـنج  رد  ناملـس  .مروخب  اذـغ  مدوـخ  جـنر  تسد  زا  طـقف  مراد  تسود  تفگ : یم  دوـمن و  یم  نیماـت  ار  دوـخ  جرخ  نآ 

زا قدنخ  نیا  تفگ : دیسر  قدنخ  هب  نایفسوبا  یتقو  .داد  ار  قدنخ  رفح  داهنشیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  تشاد و  تکرش 
نآ رد  اما  تشاد  تکرـش  دـحا  ردـب و  گنج  رد  ناملـس  .تسا  هتـشادن  يا  همانرب  نینچ  برع  البق  تسین ، برع  گنج  ياه  هشقن 
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داد و یم  ادخ  هار  رد  ار  همه  تشاد  یم  تفایرد  تقو  ره  دوب و  مهرد  رازه  جنپ  لاملا  تیب  زا  ناملـس  مهـس  .دوب  مالغ  زونه  عقوم 
ریز ار  رگید  يرادقم  تخادـنا و  یم  دوخ  يور  ارنآ  زا  يرادـقم  هک  تشاد  یئابع  .درک  یم  نیمات  ار  یگدـنز  دوخ  جـنر  تسد  زا 

ص)  ) ادـخ لوسر  .درک  یم  یگدـنز  اهتخرد  اهراوید و  هیاـس  رد  تفرگن  رظن  رد  هناـخ  دوخ  يارب  یگدـنز  لوط  رد  ناملـس  .دوخ 
درک شرافـس  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هدـیرب  یبا  .دروآ  یم  تسدـب  ارنآ  ناملـس  دـشاب  ایرث  هراتـس  رد  نید  رگا  دومرف : وا  هرابرد 
هیلع یلع  ماـما  .ناملـس  دادـقم و  رذوبا ، مالـسلا ، هیلع  یلع  مراد : یم  تسود  ار  ناـنآ  مه  نم  دوـمرف : رادـب و  تسود  ار  رفن  راـهچ 
زاب .تسا و  تیب  لها  ام  زا  وا  .دریذـپ  یمن  نایاپ  هک  تسا  یملع  يایرد  وا  دـناد  یم  ار  رخآ  لوا و  ملع  دومرف : شا  هراـبرد  مالـسلا 

هتـشون نینچ  يو  نابز  زا  ناملـس  خـیرات  هرابرد  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا  میکح  نامقل  دـننامه  یـسراف  ناملـس  دومرف : ترـضح  نآ 
ینادـنز هناخ  رد  ارم  نازینک  دـننامه  تشاد  یم  تسود  یلیخ  ارم  هک  مردـپ  .ناهفـصا  یج  هقطنم  رد  مدوب  يا  هداز  زرواشک  تسا :

زا مدرک و  دروخرب  اسیلک  هب  داتسرف  کلم  زا  یـشکرس  يارب  ارم  مردپ  زور  کی  .مدش  هاگـشتآ  مداخ  ات  مدرک  شـشوک  نم  درک و 
متفر و ماش  هب  مدرک و  رارف  ناهفصا  زا  .ماش  دنتفگ : تساجک ؟ نید  نیا  زکرم  مدیسرپ  مدش و  یحیسم  دمآ  مشوخ  نانآ  نید  عضو 

یئامنهار نیبیـصن  هب  ارم  گرم  ماگنه  هب  مه  وا  درک  یفرعم  لـصوم  فقـساب  ارم  گرم  ماـگنه  هب  متخومآ  ملع  ماـش  فقـسا  شیپ 
رثا رب  مه  دنفـسوگ  واـگ و  يرادـقم  مدـنام و  هیرومع  رد  .دومن  یفرعم  مور  ضرا  رد  هیروـمع  هب  ارم  گرم  ماـگنه  هب  مه  وا  .درک 
يو تمالع  دنک و  یم  ترجاهم  هنیدـم  هب  تفگ  دومن و  یئامنهار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  ارم  هیرومع  فقـسا  .مدروآ  تسدـب  راک 

اب دـیوگ  یم  ناملـس  .تسا  دوجوم  توبن  رهم  وا  فتک  ناـیم  رد  دـنک و  یمن  لوـبق  ار  هقدـص  یلو  دروـخ  یم  هیدـه  هک  تسا  نیا 
يزرواـشک و رد  نم  دـنتخورف و  یمـالغ  ناونعب  يدوهی  کـی  هب  ارم  يرقلا  يداو  رد  مدرک  تکرح  زاـجح  فرط  هب  بلک  هفئـالط 

ثوعبم هکم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم .دروآ  هنیدم  هب  دیرخ و  ارم  يو  يومع  رـسپ  ماجنارـس  مدرک و  یم  راک  وا  ناتـسلخن 
زا هک  ار  يدرم  فارطا  ابق  رد  مدرم  تفگ : دـمآ و  يو  شیپ  مبابرا  يومع  رـسپ  مدرک  یم  راک  لخن  يور  هک  زور  کـی  .دوب  هدـش 

انتعا نم  هب  مدرک  لاوئـس  دوخ  بابرا  زا  هچ  ره  مدـمآ و  نیئاپ  تخرد  زا  نم  .تسا  ربماـیپ  دـننک  یم  رکف  دـنا و  هتفرگ  هدـمآ  هکم 
نآ شیپ  متـشادرب و  امرخ  يرادـقم  بش  ماـگنهب  .راذـگب  راـنک  تسین  وتب  طوبرم  هکیراـک  هدـب و  همادا  دوخ  راـکب  تفگ : درکن و 

.دمآرد حیحص  تمالع  کی  متفگ : مدوخب  نم  .دروخن  شدوخ  یلو  درک  لوبق  ترضح  .تسا  هقدص  اهنیا  متفگ : مدمآ و  ترضح 
ربمایپ مدیمهف  نم  .دروخ  مه  شدوخ  تفریذپ و  ترضح  تسا  هیده  مدرک  ضرع  ترضح  ناب  مدروآ و  امرخ  رگید  يرادقم  ادرف 

ترـضح نآ  يارب  ار  ملاـح  نم  یتحاراـن ؟ ارچ  دومرف : ترـضح  .ندیـسوب  ار  وا  ندرک و  هیرگ  هب  مدرک  عورـش  تسا  ص )  ) مالـسا
امرخ تخرد  دصیس  ربارب  رد  ار  مدوخ  مه  نم  .نک  يرادیرخ  تبابرا  زا  ار  دوخ  دومرف : سپس  درک  بجعت  ترضح  .مداد  حیـضوت 
ياه هلصا  ترضح  دوخ  دینک و  يرای  امرخ  سرغ  رد  ار  ناتناردارب  دومرف : دوخ  نارای  هب  ترضح  .مدرک  يرادیرخ  لوپ  يرادقم  و 
نمب يرادـقم  ترـضح  دـمآ و  تمینغ  اهگنج  زا  یکی  رد  مداد  لیوحت  دیـسر و  رمثب  همه  درک و  سرغ  دـندوب  هدروآ  هک  ار  لـخن 
نامه قبط  درکن و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  یسراف  ناملـس  .مدش  دازآ  متخادرپ و  ار  دوخ  دیرخ  لوپ  ات  درک  تیانع 

يرادمتـسایر ماگنهب  همان  دیاش  .تفریذـپ  رمع  فرط  زا  ار  نئادـم  يرادـنامرف  افلخ  اب  يراکمه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسایس 
ناملس كاپ  لد  يارب  تسا و  قیمع  هدنزومآ و  ینانخس  دشاب  هچ  ره  دشاب ، هدش  رداص  يو  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  ناملس 
رتنوزف يدـنبب  لد  ایندـب  رتـشیب  هچ  ره  دـیامرفیم  هک  تسا  نیا  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ساـسح  هتکن  .تسا  هدوب  رثوم  یلیخ 
هبرجت ساسح و  یبلطم  نیا  ددرگ و  رتنوزف  تا  یتحاران  بارطضا و  يورب ، شمارآ  يداش و  لابند  رتدایز  هچ  ره  یشکیم و  یتخس 

چیهب دوب  هتفرگ  رارق  بلاطم  تاملک و  نیا  ریثات  تحت  هک  مه  ناملس  دوشیمن و  ادیپ  یـشوخ  لد  اجک  چیه  هک  مینیبیم  تسا و  هدش 
، لام تشاد ، هقالع  تسب و  لد  واب  دـیاب  طـقف  .زیزع و  يادـخ  زا  ریغ  دوشیم  یناـف  زیچ  همه  تسنادـیم  وا  يرآ  .دوب  هتـسبن  لد  زیچ 
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.تسا یهلا  باوث  هب  نتفای  تسد  یعامتجا و  تامدخ  زا  ندنامزاب  ایند و  یمرگرس  بجوم  همه  همه و  نز  دالوا ،

يزاریش دمحم  دیس 

و اهمـسج ، يا  اهـسم ) نیل  هیحلا  ایندـلا  لثم  امناف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما  ( ) هتفالخ مایا  لـبق  هللا ، همحر  یـسرافلا  ناملـس  یلا  )
اهرهاظ ایندـلا  نا  لاثملاب  دارملا  و  اهمـس ) لتاق   ) هموعن نیلب و  نسحا  اهـسم  ذا  ناسنالا  نا  هب  داری  زاجم ، مسجلا  یف  سملا  لامعتـسا 

ام هلقل   ) اهلوانتت ناب ال  اهیف ) کبجعی  امع  ضرعاف   ) همرحملا اهتاذلم  نم  لوانت  اذا  ناسنالا  كالهل  بجوم  نشخ  اهنطاب  ذیذل و  نیل 
تنقیا امل   ) اهروما نم  رمال  متغت  الف  اهمومه ) کنع  عضو   ) اهلاوز هعرسل  لیلق  هناف  ایندلا  یف  یقب  امهم  ناسنالا  ناف  اهنم ) کبحصی 

متغی یتح  اهل  ءاقب  الف  ذـخات  هراـت  یطعت و  هراـتف  اـهتالاح ) فرـصت   ) نم و ) ( .؟ هقراـفی یـشل ء  ناـسنالا  متغی  لـه  و  اـهقارف ) نم  هب 
يا اهنم ) نوکت  ام  رذحا   ) کیلع اهلابقال  ایندلاب  کسنا  هدـش  لاح  یف  نک  يا  اهب ) نوکت  ام  سنا  نک  و   ) اهیف یـش ء  لجال  ناسنالا 

ایندلا یف  يذـلا  يا  اهبحاص ) ناف   ) تقو عرـسا  یف  اهدادـضا  یلا  ذـئاذللا  لدـبت  و  نیع ، هحمل  یف  عاضوالا  بلقت  اهنال  ارذـح  دـشا 
هنم رذحی  روذحم ) یلا   ) رورسلا کلذ  نع  يا  هنع )  ) ایندلا هتصخشا )  ) هدیری یشل ء  هنادجو  ههج  نم  رورس ) یلا  اهیف  نئمطا  املک  )

بولطم یـش ء  نا  دـجوب  سنا  ي  سانیا ) یلا   ) اهیف نئمطا  املک  وا )  ) هرـضملا اـهناکم  تلعج  هرـسملا و  کـلت  تبهذا  يا  ناـسنالا ،
(. مالسلا و   ) هشحو ثروی  ام  يا  شاحیا ) یلا  هنع   ) ایندلا هتلازا ) )

يوسوم

: اهـسم نیل  .یثنا  هیح  هذـه  هیح و  اذـه  لاقیف  امهنیب  زیمی  یثنالا و  رکذـلا و  یلع  قلطت  هماـسلا و  هفورعملا  هرـشحلا  یه  هیحلا : هغللا :
: اهتالاح فرـصت  .احفـص  هنع  برـضا  هکرتا و  هنع : ضرعا  .ناسنالا  فوج  تلخد  اذا  هلتاق  هدام  نیـسلا  ثیلثتب  مسلا : .اهـسمل  معان 
: حرـشلا .سنالا  دض  یه  یتلا  هشحولا  نم  شاحیا : .هشحولا  دض  وه  سنالا و  نم  سانیا : .هب  تبهذ  هتلقن و  هتـصخشا : .اهتالاح  ریغت 

یف شاع  هیلهاجلا و  یف  شاع  ناریا )  ) سراف یلا  هبسن  یسرافلا  ناملـس  اهمـس ) لتاق  اهـسم  نیل  هیحلا : لثم  ایندلا  لثم  امناف  دعب  اما  )
ناکمب دهزلا  نم  ناک  امک  مامالل  ءالولا  اوطعا  نیذلا  ناکرالا  دحا  ناک  هتیب و  لهال  هللا و  لوسرل  مالـسالل و  صلخا  دق  مالـسالا و 

سار هحبار و  هراجتب  اهنم  ناسنالا  جرخی  نا  عیطتـسی  فیک  اهیواسم و  ایندلاب و  هل  ارکذم  هلاسرلا  هذـه  هیلا  بتکی  انه  مامالا  عیفر و 
نکل هموعنلاب و  رعـش  اهیلع  هدی  عضو  نم  اهـسم و  معان  هیحلا  نا  ههج  نم  هیحلاب  اههبـش  وایندلا  رکذب  مالـسلا  هیلع  ءادتبا  .ریف  لام و 

يوهلا لویملا و  یلا  ناسنالا  عفدت  هبوغرم  اهتاوهش  هبیط و  اهتاذلم  دیغر و  اهشیع  ناف  ایندلا  کلذک  التاق و  امس  هموعنلا  هذه  نمض 
هدع حئاصن  هیلا  هجو  اهنم ) کبحصی  ام  هلقل  اهیف  کبجعی  امع  ضرعاف   … ) رانلا یف  دولخلا  ناوهلا و  باذعلا و  کلذ  هبقاع  نکل  و 

هبحصی ام  هلقب  کلذ  للع  راقع و  لام و  تاوهش و  تاذلم و  نم  اهنم  هبجعی  ام  كرتی  بناجی و  نا  هرما  یلوالا  هحیصنلا  یه  هذه  و 
اهدراوم ریغ  نم  اهذـخا  نا  هیلع  اهتعبت  تیقب  امبر  لب  ائیـش  اهبحاص  اهنم  ذـخای  ایندـلا و ال  یف  یقبت  اهلک  هذـه  ناف  هرخالا  یلا  اهنم 

کلاب لغـشی  اهنم و  کمهی  ام  کنع  قلا  اهتالاح ) فرـصت  اهقارف و  نم  هب  تنقیا  امل  اهمومه  کـنع  عضو   … ) هللحملا هعورـشملا 
نم هریغتملا  اهتالاح  اهنم و  جورخلا  اهقارفب و  مرصتی  یـضقنی و  کلذ  لک  نال  اهیلع  اهنم و  رمتـسملا  قلقلا  مغلا و  مهلا و  شیعت  الف 

هرخالا یلا  توملاب  اهکرتی  ایندلا و  نم  ناسنالا  اذه  هفیحص  يوطت  امدنع  لوزت  یضقنت و  اهلک  ءاخر  یلا  هدش  نم  رـسی و  یلا  رـسع 
هعاس نال  اسنا  کتالاح  نسحا  یف  نوکت  امدنع  رذـحلا  دـشا  ایندـلا  رذـحا  يا  اهنم ) نوکت  ام  رذـحا  اهب  نوکت  ام  سنآ  نک  و  … )

هب فذـقت  وا  مدـقلا  هب  لزت  الئل  تالاحلا  کلت  یف  ادـج  ارذـح  نوکی  نا  بجیف  يدـهلا  نع  ناسنالا  فرحنیف  هرخالا  یـسنت  سنالا 
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یلا هنع  هتصخشا  رورس  یلا  اهیف  نامطا  املک  اهبحاص  ناف   ) .ءاقش یلا  هتداعـس  نزح و  یلا  هرورـس  لوحتیف  هیف  وه  ام  دض  یلا  ایندلا 
امب ارورـس  اهب و  اسنا  دشا  نوکی  امدنع  رذحلا  دـشا  بوجول  لیلعت  اذـه  ناک  و  مالـسلا ) شاحیا و  یلا  هنع  هتلازا  سانیا  وا  روذـحم 

ناطلسلا و هنم  بلست  لاملا و  هنع  لیزت  ایندلاب  اذا  هاج و  وا  لام  وا  ناطلس  وا  کلم  یف  ارورـس  هتالاح  دشا  یف  وه  هنا و  کلذ  اهیف و 
توملا کلمب  اذاف  دلولا  وا  هجوزلاب  سناتسا  امبرف  هلتاق  هشحو  یلا  هنع  هتلوح  امبر  رماب  اسناتـسم  ناک  اذا  .هاجلا و  کلذ  دعب  هعـضت 

هریـس نم  روطـس  هذه  يدـمحملا .) ناملـس   ) وا یـسرافلا  ناملـس  همجرت  مغ …  مه و  هشحو و  یلا  سنالا  کلذ  لوحیف  امهـضبقی 
لجرلا هنا  هیمالسالا ، هوعدلا  هلمح  نم  لوالا  لیعرلا  یف  دعی  لجر  هریـس  مالـسالا ، لاطبا  نم  لطب  هللا و  لوسر  هباحـص  نم  یباحص 
ناملـس وه  اذه  هافـشلا  اهب  تکرحت  هملک و  ایندـلا  هذـه  یف  اهل  عمـس  نا  درجمب  اهیلا  مضنا  هیمالـسالا و  هوعدـلا  رجف  بقرت  يذـلا 
مغرلاب و  بایترا ، هضرتعی  مل  کش و  هرماخی  مل  ابح  دمحم  تیب  لها  هلوسر و  هللا و  بحا  يذلا  هیمالـسالا  ناکرالا  دـحا  یـسرافلا 

هطاما اهنع و  فشکلا  بجاولا  نم  ناک  هتریـس  نم  هریثک  ایاضقل  ءافخلا  نم  مغرلاب  لطبلا و  اذـه  هایح  بعوتـست  یتلا  ریـسلا  هلق  نم 
هعیرـشلا اهتمدق  یتلا  انتما  ءانبا  نم  میظعلا  اذـه  هایح  نم  هنع  فشکلا  اننکما  ام  ضرعتـسن  فوس  کلذ  نم  مغرلاب  اههجو  نع  رتسلا 

هماملا نم  انل  دبال  .ناهفصا  وا  زمره  مار  هدلب : .نادونشخ  نب  هبزور  مالسالا : لبق  همـسا  .لاطبالا  نم  هلاثماب  زتعت  هب و  رختفت  اجذومن 
یتلا هتافـص  هتیـسفن و  نع  تاعاعـشاب  انیلا  یقلت  ثیح  هتریـس  يرنل  مالـسالا  یف  هلوخد  لبق  میظعلا  اذه  هایح  اهیف  ضرعتـسن  هعیرس 
هقثلا وه  نسحا و  طبـضا و  لضفا و  نوکی  هسفن  نم  کلذ  انذخا  اذا  مالـسالا  یلع  هقباسلا  هتایح  خـیرات  انذـخا  اذا  نحن  اهب و  عتمتی 

سبحت اـمک  تیبلا  یف  ینـسبح  یتـح  ياـیا  هبح  یف  لاز  اـمف  هیبا - یلا  هیلا - هللا  داـبع  بحا  نم  تنک  .هقدـص  یف  کـشی  ـال  يذـلا 
يراصنلل هسینکب  تررمف  اموی  تجرخ  وبخت و  اهکرتن  ـالف  اهدـقون  یتلا  راـنلا  نطاـق  تنک  یتح  هیـسوجملا  یف  تدـهتجاف  هیراـجلا 

ریخ اذه  یسفن  یف  تلق  مهتالص و  نم  تیار  ام  ینبجعا  مهدنع و  لزا  ملف  نوعنـصی  ام  رظنا  مهیلع  تلخدف  اهیف  مهتالـص  تعمـسف 
مهل هسینک  یف  نولصی  سانا  یلع  تررم  ینا  تلق : تنک ؟ نیا  یبا ؟ لاقف  سمشلا  تباغ  یتح  مهتحرب  امف  هیلع  نحن  يذلا  اننید  نم 

مهنید نم  ریخ  کئابآ  نید  کـنید و  ینب  يا  یل : لاـقف  اـننید  نم  ریخ  مهنید  نا  تیار  مهتالـص و  مهرما و  نم  تیار  اـم  ینبجعاـف 
دیدج داقتعا  هنا  حورلا  ملاع  یف  هدـیدج  هلحر  ادـبت  انه  نم  .ینـسبح  ادـیدح و  یلجر  یف  لعج  ینافجف و  لاق : هللا : الک و  هل : تلق 

صلخی هحور و  يذـغی  نا  بحا  انه  رییغتلاب و  ابح  شیط و  سوه و  نع  نامیا ال  داقتعا و  نع  هیلا  لـقتنی  هبزور  هیلا  لـقتنی  نا  دـیری 
يراصنلا یلا  تلسرا  و  لاق : ماشلا  یف  هل : اولاقف  هینارصنلا - نیدلا - اذه  لصا  نع  لاس  رمالا و  یف  رکف  اذلف  اهتاعبت  هیـسوجملا و  نم 

نا مهیلا  تلسراف  یلا  اولسراف  راجتلا  نم  بکر  مهیلع  مدقف  ینونذاف ، ماشلا  نم  بکر  مکیلع  مدق  اذا  مهرما و  تیـضر  ینا  مهربخا 
یلا مهعم  تجرخ  مث  هب - هوبا  هلبک  دـق  ناک  و  یلجر - نم  دـیدحلاب  تیمرف  یل  اولـسرا  عوجرلا  اودارا  املف  ینونذاـف  عوجرلا  اودارا 

ملعتا کعم و  نوکا  نا  بحا  ینا  هل : تلق  يربخ و  هتربخاف  هتیتاف  هسینکلا  بحاص  یل : لیق  مهملاع  نع  تلاـس  تمدـق  اـملف  ماـشلا 
ناـک هنید و  یف  ءوس  لـجر  بهارلا - ناـک - هبزور و  لوـقی  هسینکلا : بهار  هبزور و  .مقا  لاـق : کـنید  یف  تبغر  دـق  یناـف  کـنم 

اوعمتجاف تام  مث  مهراد  ریناـند و  لـالق  عبـس  عمج  یتح  هسفنل  اـهزنتکا  لاومـالا  هیلا  اوعمج  اذاـف  اـهیف  مهبغری  هقدـصلاب و  مهرماـی 
اقرو ابهذ و  هئولمم  لالقلا  تجرخاف  کلذ ؟ همالع  ام  اولاق : عنـصی  ناک  اـم  مهتربخا  ءوس و  لـجر  مکبحاـص  نا  مهل : تلق  هونفدـیل 
الجر تار  امف  هبزور : لاق  هناکم  هولعجف  رخاب  اوواج  هراجحلاب و  هومجر  هبـشخ و  یلع  هوبلـص  مث  هبیعن  ـال  هللا  و  اولاـق : اـهوار  اـملف 

كرـضح دق  هنا  هل : تلق  هردق  هرـضح  املف  اریثک ، ابح  هتببحاف  هنم  اراهن  الیل و  بادا  ایندلا و ال  یف  دهزا  هرخالا و ال  یف  هبغر  مظعا 
لصوملاب الجر  الا  هیلع  انا  ام  لثم  یلع  سانلا  نم  ادحا  يرا  ام  ینب  يا  لاق : یب ؟ یـصوت  نم  یلا  ینرمات و  اذامف  يرت  ام  هللا  رما  نم 

ماقاف مقا  هل : لاقف  قشمد  بهار  هیـصو  ربخلا و  اهنهاک  ربخا  اهلـصو  املف  لصوملا : یلا  هبزور  راس  .اوکله و  اولدب و  دـقف  سانلا  اماف 
ینب يا  بهارلا : هل  لاقف  یب  یـصوت  نم  یلا  ینرمات و  اذام  قباسلا : بهارلل  هلاق  ام  هبزور  لاقف  بهارلا  نم  هافولا  تند  مث  هللا  ءاش  ام 
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نم یلا  هل : هبزور  لاقف  هافولا  تند  یتح  هللا  ءاش  ام  هعم  ماقا  هب و  قحتلاف  هب  قحتلاف  نیبیـصنب  الجر  الا  انرما  یلع  اندحا  ملعا  ام  هللا  و 
هافو دـعب  هبزور  قحل  مورلا و  ضرا  نم  هیرومعب  الجر  الا  هیلع  نحن  ام  یلع  سانلا  نم  ادـحا  ملعا  ام  هللا  ینب و  يا  لاـق : یب  یـصوت 

ام هللا  ینب و  يا  هل : لاقف  یب ؟ یصوت  نم  یلا  هبزور : هل  لاقف  هافولا  هترـضح  مث  هللا  ءاش  ام  هدنع  ثکمف  هیرومع  بهارب  بهارلا  اذه 
هرجاهم ضرا  نم  جرخی  میهاربا  نیدب  ثعبی  یبن  نامز  کلظا  دق  هنکل  و  هب ، نیدن  ام  لثمب  نیدی  ضرالا  هجو  یلع  حبـصا  هنا  ملعا 

تام امل  .هوبنلا و  متاخ  هیفتک  نیب  هیادـهلا و  لکای  هقدـصلا و  لـکای  ـال  هنا  یفخت  ـال  تاـیآ  هب  نا  نیترح و  نیب  لـخن  تاذ  هرارق  و 
نم لـیحرلا  دارا  هنیدـملا و  اـهنا  هبیط ، اـهنا  اـهیلا  يدـتها  لـیوط  ریکفت  دـعب  نیترح و  نیب  عقت  هدـلب  نع  شتفی  هبزور  ذـخا  بهارلا 

مهعم هبزور  جرخ  هنیدملا و  نودیری  بلک  ینب  نم  بکر  ءالوه  اهعم و  لحریل  هنیدملا  یلا  هلفاق  لحرت  نا  صرفلا  نیحت  هیرومع و 
نیترح و نیب  یتلا  هدلبلا  یه  اهنا  نمآ  هنیدملا  یلا  هبزور  لصو  امدنع  رحلا و  هبزور  تقرتساف  لاومالاب  تعمط  موقلا  سوفن  نکل  و 

هللا لتاق  لاق : هدیـس و  مع  نبا  یند  ذا  هدیـسل  الخن  ربوی  هبزور  ناک  امنیب  ابر و  رـشع  عضب  هلوادـت  يدوهی و  لجر  نم  بلکونب  هعاـب 
رثکا ماهفتـسالا  دارا  هحراوج و  لک  تصقر  هبزور  انه  و  یبن : هنا  نومعزی  هکم  نم  مهیلع  مدق  ءابقب  لجر  یلع  اوعمتجا  دق  هلیق  ینب 
ممـص هتقیقح و  یلع  فوقولا  ربخلا و  ءاصقتـسال  هودحی  قوشلا  نکل  هبزور و  عجر  هلمع ، یلا  عوجرلاب  هرما  همکل و  هدیـس  نکل  و 

ناک یبنلا و  یلع  مدق  مث  تارمتلا  ضعب  عمج  انه  تامالعلا و  نم  هیدل  امب  ناسنالا  اذه  نحتمی  نا  رمالا و  ربتخی  نا  هسفن  نیب  هنیب و 
هتعمج یش ء  اذه  نوجاتحم و  ءابرغ  باحصا  کل  نا  حلاص و  لجر  کنا  ینغلب  لاق : هبزور و  برتقاف  هباحصا  عم  اسلاج  هللا  لوسر 
ضعب مدق  یناثلا و  مویلا  یف  عجر  مث  اولک  هباحـصال  لاق  مشاه و  ینب  نم  رفنلا  یبنلا و  کسما  مکریغ و  نم  هب  قحا  متنا  هقدـصلل و 

هیرومع و بهار  هب  هربخا  يذـلا  هسفن  وه  دوعوملا  یبنلا  وه  هنا  هبزور  نقیا  انه  مشاهونب و  یبنلا و  لکاف  هیدـه  هذـه  الئاق  تارمتلا 
هل لاق  هوبنلا  متاخ  دـیرت  هل : لاق  یبنلا و  هاعدتـسا  انه  هریمـض و  حاتری  هسفن و  نئمطت  یک  اـهنم  دـکاتی  نا  دـیری  همـالع  تیقب  نکل 

لوسرلا و نا  کتوبنب  تنمآ  لاق : یبنلا و  یمدـق  یلع  هبزور  يوه  كانه  هیفتک  نیب  هوبنلا  متاخ  نع  لوسرلا  هل  فشکف  معن  هبزور :
یبنلا ناک  يدوهیلا و  هدیس  یلا  داع  یبنلاب  هنامیا  دعب  ناملس  داع  .ناملـس و  کتیمـسا  نالا  هبزور و  کمـسا  ناک  یبنلا : لاق  اهدنع 

هل ینجا  نا  یلع  ینبتاک  یتح  هب  لزا  ملف  کلذ  یبحاـص  تلاـسف  ناملـس : لوقی  هیدوبعلا  رـسا  نم  هکفیل  هدیـس  بتاـکی  نا  هرما  دـق 
نا هللا  ءاـش  یبـنلا و  هزجعم  تزرب  اـنه  .قرو و  نم  هیق  وا  نیعبرا  ءارفـص و  رخـالا  ءارمح و  اهفـصن  هلخن  هیاـمعبرا  وا  هلخن  هیاـمثالث 

تعنیا تربکف و  تارجشلا  کلت  هسفنب  یبنلا  عضو  عضوم و  هیامعبرا  هل  رفحف  لیـسفلل  رفحی  نا  یبنلا  رما  انه  ناملـس ، اهببـس  نوکی 
نم هضیبلا  لثمب  هیلا  یبنلا  عفد  اهتقول و  تمعطاف  هدیب  اهسرغ  هللا و  لوسر  اهعلتقاف  رمع  لیق : اهعضو  نم  یبنلا  لاق  طعت  مل  هدحاو  الا 
اهیف انفرع  انلطب  هایح  نم  هلحرم  تهتنا  اذـهب  و  هیدوبعلا ، قبر  نم  ررحت  ناملـس و  اـهاداف  کـنع  هذـهب  بهذا  ناملـسل : لاـق  بهذ و 
هذه ررحت و  فیک  همالسا و  مت  فیک  انفرع  مث  هنیدملا  یلا  لصو  یتح  لجر  یلا  لجر  نم  نید و  یلا  نید  نم  ناملس  لقنت  فیک 

هعیرشلا حیحـصلا و  نیدلا  نع  ثحبت  قحلا  نع  ثحبت  سفنل  همیظعلا  هلماکلا  هروصلا  انیطعت  لطبلا  اذه  هایح  لحارم  نم  هلحرم  یه 
ناسنالا اذه  ثحب  فیک  انفرع  نامیالا  ولع  حورلا و  ومس  یلا  هقاوت  امئاد  ناملس  سفن  نا  فیک  انفرع  .سانلل  هللا  اهدارا  یتلا  هیهلالا 

لظ یف  هرود  رخالا  هرود  نع  فرعن  نا  دـیرن  نالا  هیدـی و  یلع  ملـساف  مالـسالا ، لوسر  یلا  هحیحـصلا و  هقیقحلا  یلا  لـصوت  یتح 
هبرجت تناک  اهنکل  ایلاغ و  انمث  مهتفلک  ذا  نیملسملا  یلع  هرم  هبرجت  دحا  هوزغ  تناک  دقل  قدنخلا : رفحب  ریشی  ناملـس  مالـسالا … 

یلع یضقی  هنیدملا و  زغی  نا  دارا  عومجلا و  عمج  نایفسابا  نکل  اهدعب و  هحارتسالا  نوملـسملا  دارا  امیظع و  اریبک و  اسرد  مهتطعا 
براجتب رم  يذـلا  ناملـس  راشا  انه  رطخلاب و  یبنلا  رعـش  هنیدـملا و  وزغ  ررق  بازحالا و  نایفـسوبا  عمجف  هعاـبتا  هتوعد و  دـمحم و 

ناملـس .ذیفنتلا  هللا  لوسر  ررق  یبنلا و  نم  لوبقلا  عقوم  يارلا  اذـه  عقو  انقدـنخ و  انرـصوح  اذا  سرافب  انک  الئاق  راشا  مورلا  سرفلا و 
سفانت اـعارذ و  نیعبرا  هرـشع  لـکل  ررقف  نیملـسملا  یلا  لوصولا  نم  بازحـالا  عنمی  اقدـنخ  برـضی  نا  یبنلا  ررق  تیبلا : لـها  اـنم 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4901 

http://www.ghaemiyeh.com


هفرـش و ناملـس و  هناکم  فرعی  يذـلا  یبنلا  نکل  انم و  ناملـس  راصنالا : لاق  انم و  ناملـس  نورجاهملا : لاقف  ناملـس  یف  نوملـسملا 
نیمصخلا عازن  یبنلا  عطق  بترلا  اهدنع  رغاصتت  هبتر  یلا  همیظع و  هلفاق  یلا  همـضی  اماس  هاطعا و  امهدحا و  عم  نوکی  نا  یبا  هتلزنم 

لها ناک  دق  هیلا و  یمتنملا  ربکا  ام  رخف و  نم  همظعا  ام  تیبلا  لها  یلا  مضنی  ثیح  ناملـسب  مرکا  تیبلا  لها  انم  ناملـس  لاق : ثیح 
ناملس .تیبلا  لها  انم  تاذ  يدمحملا  ناملس  مهلوقب : یسرافلا  ناملس  لوقی  نم  نودری  ناملسل و  هبـسنلا  هذه  یلع  نوظفاحی  تیبلا 

نم لکای  نا  بحی  ناک  لب  هل  جرخی  ناک  يذلا  هئاطع  نم  لکایل  نکی  مل  هیمالسالا  حورلاب  عبـشت  يذلا  ناملـس  نا  هلمع : نم  لکای 
.اصوخ و مهردب  يرتشی  مهردب و  قدصتی  امهرد و  قفنیف  مهارد  هثالثب  هعیبی  هلمعیف و  مهردب  اصوخ  يرتشی  هارن  اذـل  هیدـی و  لمع 

شرفی هئابع  الا  هدنع  نکی  مل  هیعـس و  هدک و  نم  شیعی  صوخلا و  اذهب  لمعی  لاومالا  هدیب  نئادملا و  یلع  ریما  وه  کلذـک و  هارن 
نم لجر  ءاجف  نئادملا  یلع  اریما  ناک  ناملس  نا  لقنی  رجشلا و  ردجلاب و  لظتسی  امنا  تیب و  هل  نکی  مل  رخالاب و  فحتلی  اهـضعب و 

سانلا هارف  لمحف  ناملـس  فرعی  وه ال  لمحا و  لاعت  ناملـسل : لاقف  هئابع  ناملـس  یلع  نیت و  لمح  هعم  هللا  میت  ینب  نم  ماـشلا  لـها 
: اولاقف هوفرعف 

رمع باطخلا و  نب  رمع  لبق  نم  نئادملا  هراما  ناملس  یلوت  دق  .کلزنم و  غلبا  یتح  ال  ناملـس : هل  لاقف  کفرعا  مل  لاق : ریمالا ، اذه 
لب کلذ  سکع  یلع  ناملس  یلا  هبـسنلاب  رمالا  دجن  هردلاب  مهبرـض  مهلاومال و  مهتمـساقم  هلامعل و  هتبـساحم  نم  هنع  فرعی  ام  عم 

بحاص ثدحی  امک  هواطع  جرخ  اذا  ناملس  ناک  ناملـس و  یقلتن  انب  اوجرخا  هئاسلجل : رمع  لوقی  هنیدملا  یلا  ناملـس  هجوتی  امدنع 
: توملا نم  یکبا  ام  هللا  .هدـی و  بسک  نم  لکای  صوخلا و  جـسنی  هب  قدـصت  هواطع  جرخ  اذا  ناملـس  ناک  و  لوقی : ثیح  هباـصالا 
ضار و کنع  وه  هللا و  لوسر  یفوت  هللادبع  ابا  ای  کیکبی  ام  هل : لاقف  ناملس  یکبف  صاق  یبا و  نب  دعـس  هیلع  لخدف  ناملـس  ضرم 

انیلا دهع  هللا  لوسر  نکل  ایندلا و  یلع  اصرح  توملا و ال  نم  اعزج  یکبا  ام  هللا  و  ناملس : لاق  ضوحلا  هیلع  درت  کباحـصا و  یقلت 
ناملـس و .هناجا  وا  هرهطم  هنفج و  وه  اذاف  هلوح  ام  ددعف  دواسالا  هذه  یلوح  بکارلا و  داز  لثم  ایندلا  نم  مکدـحا  هغلب  نکیل  لاقف :

نب دمحم  مالسالا  لوسر  وه  هرذبلا  هذه  رذاب  نا  حیحصلا و  مالسالا  یه  لب  مالـسالا  یلع  هلیخد  هفئاط  نکت  مل  هعیـشلا  نا  هعیـشلا :
بقل اذه  ناک  هعیـشلا و  وه  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  دـهع  یلع  مالـسالا  یف  رهظ  مسا  لوا  نا  یناتـسجسلا : لوقی  هللادـبع 
تناک هعیشلاف  نذا  نیملسملا  لئاوا  نم  ناک  رامع  نا  .رسای و  نب  رامع  دوسالا و  نب  دادقملا  یـسراف و  ناملـس  رذوبا و  مه : هعبرا و 

نوشمی ایلع و  نولوتی  اوناک  اذـلف  یلع  قح  یف  یبنلا  نم  دراولا  صنلا  یلع  لاطبالا  ءالوه  دـمتعا  دـق  ایوس و  نایـشمی  هلاسرلا  یه و 
مه کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  : ) یلاعت هناحبس و  هلوق  ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  ریـسفت  بحاص  لاق  دق  .هتریـس و  یلع 

هیلع و هللا  یلص   ) یلعل یبنلا  لاقف  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - دنع  انک  لاق : هللادبع  نب  رباج  نع  رکاسع  نبا  جرخا  لاق : هیربلا ) ریخ 
.همایقلا موی  نوزئافلا  مهل  هتعیش  اذه و  نا  هدیب  یسفن  يذلا  و  هلآ :)

یناغماد

، دعب اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  تسا  هتشون  یـسراف  ناملـس  هب  دوخ  تفالخ  زا  شیپ  ار  نآ  هک  ترـضح  نآ  همان  زا 
مرن و نآ  ندرک  سمل  تسا ، رام  لثم  ایند  لثم  هک  تسین  نیا  زج  دـعب ، اما  «، » اهمـس لـتاق  اهّـسم  نّیل  هیحلا ، لـثم  ایندـلا  لـثم  اـّمناف 

: تسا هدروآ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا ،» هدنشک  شرهز 

: شندروآ مالسا  ربخ  یسراف و  ناملس 
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رامـش رد  ناملـس  .ّیج  ماـن  هب  يا  هدـکهد  زا  تسا ، ناهفـصا  زا  دـنا  هـتفگ  مـه  تـسا و  زمره  مار  زا  نـیمز  ناریا  زا  يدرم  ناـملس 
یم وا  زا  هاگ  ره  تسا و  هدوب  هللا  دبع  وبا  شا  هینک  .تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  هتـسباو  هدرک و  دازآ  ناگدرب 

یماگنه ات  زاغآ  زا  ناملس  هک  تسا  هدش  تیاور  .مناگداز  یمدآ  زا  مالسا و  رسپ  ناملس  نم  تفگ : یم  یتسیک  رـسپ  وت  دندیـسرپ :
.تسا هدیدرگ  تسد  هب  تسد  هتشاد و  بابرا  هد  زا  شیب  تسا ، هتفرگ  رارق  ترضح  نآ  ناگتسباو  زا  هدیسر و  ربمایپ  روضح  هب  هک 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  هقدص  ناونع  هب  ار  يزیچ  ناملـس  هک  دـنک  یم  تیاور  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبا 
رب هقدص  دومرف : تفریذپن و  ار  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .تسا  تنارای  وت و  يارب  هقدص  نیا  تفگ : دروآ و  مّلس  هلآ و 

نارای هب  ربمایپ  .تسا  هیده  نیا  تفگ : دروآ و  نآ  ریظن  يرگید  زیچ  زور  نآ  يادرف  درب ، تشادرب و  ار  نآ  ناملس  .تسین  لالح  ام 
لوپ و يرادـقم  تخادرپ  لابق  رد  دوب  يدوهی  هک  وا  بابرا  زا  ار  ناملـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دـیروخب  دومرف : دوخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دیرخ  دسرب  هویم  هب  هک  دـنک  راک  نادـنچ  دراکب و  نب  امرخ  يرادـقم  نانآ  يارب  ناملـس  هکنیا 
هویم هب  تعرـس  هب  اهلاهن  همه  .دـناشن  باطخ  نب  رمع  ار  نآ  هک  نب  امرخ  کی  زج  تشاـک  شیوخ  تسد  هب  ار  اـهنبامرخ  نآ  ماـمت 

.باطخ نب  رمع  دش  هتفگ  تسا ؟ هدناشن  یـسک  هچ  ار  لاهن  نیا  دیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لاهن ، نامه  زج  دیـسر 
.دیسر هویم  هب  مه  نآ  تشاک و  ار  نآ  شیوخ  تسد  هب  هرابود  دیشک و  نوریب  ار  نآ  ربمایپ 

دمآ رد  زا  تخورف و  یم  تفاب و  یم  دبـس  ریـصح و  امرخ  گرب  زا  دوب  نئادم  مکاح  هک  یماگنه  ناملـس  دیوگ : یم  ربلا  دـبع  نبا 
.دوب هتخومآ  هنیدـم  رد  ار  یفاب  ریـصح  وا  .مروخب  ناـن  شیوخ  تسد  درکراـک  زا  زج  مراد  یمن  شوخ  تفگ : یم  دروخ و  یم  نآ 

نایفـس و وبا  نوچ  و  درک ، هراـشا  قدـنخ  ندـنک  هب  هک  دوب  وـمه  دوـب و  قدـنخ  گـنج  درک ، تکرـش  نآ  رد  هک  یگنج  نیتـسخن 
.تسا هدربن  راک  هب  ار  نآ  نونک  ات  برع  هک  تسا  یی  یشیدنا  هراچ  نیا  دنتفگ  دندید  ار  نآ  شنارای 

تکرش مه  دحا  ردب و  ياهگنج  رد  دوب  هدرب  زونه  هک  یلاح  رد  ناملـس  هک  دوش  یم  هدید  یتایاور  یهاگ  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
يرگید گنج  چیه  زا  نآ  زا  سپ  دوب و  قدنخ  گنج  رد  وا  تکرـش  نیتسخن  هک  تسا  نیا  رب  مدرم  رتشیب  هدـیقع  یلو  تسا  هدرک 

.تسا هدوبن  بیاغ 

ماشه دیوگ : .تسا  هدوب  اسراپ  تخس  يدهاز  ردقنارگ و  يدنمـشناد  راکوکین و  راوگرزب و  يدرم  ناملـس  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
یم شتـسد  هب  نوچ  هک  دوب  مهرد  رازه  جنپ  ناملـس  يررقم  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  تیاور  يرـصب  نسح  لوق  زا  ناسح ، نب 

ور شرگید  مین  زادـنا و  ریز  شمین  هک  دوـب  ییاـبع  ار  وا  .درک  یم  هنیزه  شیوـخ  جـنرتسد  زا  داد و  یم  هقدـص  ار  شا  همه  دیـسر 
.دوب شزادنا 

ایآ تفگ : يدرم  .درک  یم  یگدـنز  تخرد  راوید و  هیاـس  ریز  تشادـن ، هناـخ  ناملـس  هک  دـنا  هتفگ  عفاـن  نبا  بهو و  نبا  دـیوگ :
یم درک و  یم  رارـصا  ناـنچمه  درم  نآ  و  تسین ، نآ  هب  يزاـین  ارم  هن ، تفگ : ینیزگ  نکـسم  نآ  رد  هـک  مزاـسب  يا  هناـخ  تـیارب 
مزاس یم  يا  هناخ  وت  يارب  تفگ : .نک  فیـصوت  نم  يارب  ار  نآ  دومرف : ناملـس  .مزاس  یم  دشاب  وت  لیم  قفاوم  هک  يا  هناخ  تفگ :

نیا يرآ ، تفگ : .دروخ  دـهاوخ  لباقم  راوید  هب  ینک  زارد  ار  تیاپ  رگا  دروخب و  نآ  فقـس  هب  ترـس  یتسیاب  اپرب  نآ  رد  رگا  هک 
.تخاس يا  هناخ  نانچ  وا  يارب  تسا و  بوخ  نینچ 
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كراـت رب  نید  رگا   » تسا هدومرف  هک  هدـش  تیاور  قیرط  دـنچ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  دـیوگ : یم  ربـلا  دـبع  نبا 
یم و  .دـبای » یم  تسد  نآ  رب  ناریا  زا  يدرم   » هک تـسا  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  و  .دـبای » یم  تـسد  نآ  رب  ناملـس  دـشاب ، نـیورپ 

ام مهس  رب  دوب  کیدزن  تشاد و  ربمایپ  اب  یـصوصخ  هسلج  اهبـش  ناملـس  تسا ، هتفگ  یم  هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا  ام  يارب  دیوگ :
.دیآ زوریپ  ادخ  لوسر  زا 

تـسود هب  ارم  مراـگدرورپ  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  زا  هدـیرب ، نبا  دـیوگ :
« .دنا ناملس  دادقم و  رذوبا و  یلع و  ناشیا  دراد  یم  تسود  ار  ناشیا  دوخ  هک  تسا  هداد  ربخ  تسا و  هداد  نامرف  نت  راهچ  نتـشاد 

.نآرق لیجنا و  ینعی  تسا » باتک  ود  هب  ياناد  ناملس   » تسا هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  هریره  وبا  زا  هداتق  دیوگ :

شناد دومرف : دندیسرپ ، ناملـس  هراب  رد  وا  زا  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يرتخبلا ، وبا  زا  هرم ، نب  ورمع  زا  شمعا ،
ام هرمز  رد  نارکیب و  يایرد  .دناد  یم  ار  رخآ  لوا و 

هراب رد  رابحالا  بعک  .تسا  میکح  نامقل  نوچمه  یسراف  ناملـس  هک  دنک  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ناذاز ، .تسا  تیب  لها 
.دوب تمکح  شناد و  زا  هدنکآ  تسا  هتفگ  ناملس 

هس نآ  درک ، روبع  ناناملـسم  رگید  زا  دنچ  ینت  لالب و  بیهـص و  ناملـس و  رب  نایفـس  وبا  هک  تسا  هدش  تیاور  یثیدح  رد  دیوگ :
ناشیا هب  رکب  وبا  دینـش ، ار  نخـس  نیا  مه  نایفـس  وبا  .دریگب  ادخ  نمـشد  نیا  ندرگ  زا  ار  دوخ  داد  تسناوتن  اهریـشمش  دنتفگ : نت 

: دومرف ربمایپ  دناسر ، عالطا  هب  ار  ربخ  نیا  دمآ و  ربمایپ  شیپ  رکب  وبا  .دییوگ  یم  نینچ  شیرق  رورس  درمریپ و  هب  تبـسن  ایآ  تفگ :
تشگرب نانآ  شیپ  رکب  وبا  .يا  هدرک  نیگمشخ  ار  ادخ  یشاب  هدرک  نانچ  رگا  هک  یـشاب  هتخاس  نیگمـشخ  ار  نت  هس  نآ  هک  دنکن 

.دزرمایب تیادخ  هن و  دنتفگ : متخاس  نیگمشخ  ار  امش  نم  ایآ  ناردارب  يا  تفگ : و 

دقع ءادردـلا  وبا  ناملـس و  نایم  تسب ، یم  يردارب  دـقع  ناناملـسم  ناـیم  هک  هاـگ  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیوگ :
یس لاس  زاغآ  رد  تسا  هدش  هتفگ  ترجه و  مجنپ  یس و  لاس  هب  وا  تسا ، هدیدنسپ  رابخا  رایسب و  لیاضف  ار  ناملس  .تسب  يردارب 

رتـشیب یلو  تسا ، هتـشذگ  رد  رمع  تموکح  راـگزور  هب  دـنا  هتفگ  مه  یهورگ  .تسا  هتـشذگ  رد  ناـمثع  تموـکح  رد  مشـش و  و 
.دنا هتفگ  ار  تسخن  نخس  نامه 

نم تسا  هتفگ  یم  هک  دنا  هدروآ  نینچ  شدوخ  لوق  زا  ناثدحم  زا  رایـسب  یهورگ  ار  ناملـس  ندش  ناملـسم  یگنوگچ  ثیدـح  اما 
یم زاب  هناخ  رد  يا  هزیشود  نوچمه  ارم  هک  دوب  نانچ  نم  هب  تبسن  مردپ  تبحم  مدوب و  ناهفصا  ّیج  هدکهد  رالاس -  - ناقهد رسپ 

يزور مردپ  .مدش  دبوم -  - هدکشتآ راگتمدخ  هک  مدرک  شـشوک  نادنچ  یـسوجم  بادآ  نداد  ماجنا  نتفرگ و  ارف  رد  نم  .تشاد 
مشوخ ناشیا  زامن  شیاین و  زا  مدش  اسیلک  دراو  متشذگ  نایحیسم  ياسیلک  رانک  زا  هار  نمـض  داتـسرف ، دوخ  كالما  زا  یکی  هب  ارم 

ردـپ شیپ  زا  نم  .تسا  ماش  دـنتفگ : تساجک ؟ نییآ  نیا  یلـصا  لحم  مدیـسرپ  تسا ، نم  نییآ  زا  رتهب  ناـشیا  نییآ  متفگ : دـمآ و 
ارف وا  گرم  نوـچ  متخادرپ و  وا  زا  شزوـمآ  وا و  يارب  يراکتمدـخ  هب  متفر و  فقـسا  شیپ  مدـمآ و  ماـش  هـب  مـتخیرگ و  شیوـخ 

دوبان هدرک و  كرت  ار  دوخ  نییآ  مدرم  رتشیب  تفگ : ینک  یم  شرافس  نم  هب  یسک  هچ  دروم  رد  متفگ : دیسر ،
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گرم هک  تشذگن  يزیچ  مدناسر ، درم  نآ  هب  ار  دوخ  نم  تشذگرد  وا  نوچ  .ناسرب  وا  هب  ار  دوخ  لصوم ، رد  يدرم  زج  دنا  هدش 
زج دـشاب  هدـنام  یقاـب  تسار  هار  رب  هک  ار  یـسک  تفگ : ینک ؟ یم  شرافـس  نم  هب  یـسک  هچ  دروم  رد  مدیـسرپ  دیـسر ، ارف  مه  وا 

نرق ینعی  دـبال   - زورما ات  درک  یم  تداـبع  نآ  رد  مالـسا  زا  شیپ  ناملـس  هک  هعموص  نآ  دـنیوگ  .مسانـش  یمن  نیبیـصن  رد  يدرم 
نیمزرس زا  هک  هیروّمع  زا  يدرم  شیپ  ارم  دیـسر ، ارف  نیبیـصن  یناحور  نآ  گرم  نوچ  تسا و  هتفگ  یم  ناملـس  .تسا  یقاب  مود -

: متفگ دیسر ، ارف  وا  گرم  نوچ  .مدروآ  تسد  هب  دنپـسوگ  واگ و  هدام  دنچ  مدنام و  متفر و  وا  شیپ  نم  .تشاد  لیـسگ  تسا  مور 
هدـنامن یقاب  قح  رب  ناشیا  زا  سک  چـیه  دـنا و  هدرک  اـهر  ار  دوخ  نییآ  مدرم  تفگ : ینک  یم  شرافـس  نم  هب  یـسک  هچ  دروم  رد 

ینیمزرـس هب  وا  تسا ، هدـش  کیدزن  دـش  دـهاوخ  هتخیگنا  رب  برع  نیمزرـس  رد  میهاربا  نییآ  هب  هک  يربمایپ  روهظ  راگزور  تسا ،
كاروخ تفگ : تسیچ  ربمایپ  نآ  هناشن  مدیسرپ  .تسا  ناتسلخن  ياراد  دراد و  رارق  خالگنـس  هیحان  ود  نایم  هک  دنک  یم  ترجاهم 

.دراد دوجو  توبن  رهم  شیاه  هناش  نایم  دروخ و  یمن  ار  هقدص  كاروخ  دروخ و  یم  ار  هیده 

نم هب  مدیـسر  يرقلا  يداو  هب  ناشیا  هارمه  نوچ  متفر و  نوریب  نانآ  اب  نم  دیـسر و  بلک  هلیبق  زا  یناوراـک  تسا  هتفگ  یم  ناـملس 
هک لاـح  ناـمه  رد  .مدرک  یم  يرگراـک  وا  ناتـسلخن  هعرزم و  رد  هک  دـنتخورف  يدوهی  يدرم  هب  ارم  هدرب  ناونع  هب  دـندرک و  متس 

مدیـسر هنیدم  هب  هک  نیمه  دنگوس  ادخ  هب  دروآ و  هنیدم  هب  دوخ  اب  دیرخ و  وا  زا  ارم  دمآ و  شیاهومع  رـسپ  زا  یکی  مدوب  وا  شیپ 
یهاگآ چیه  نم  دوب و  هدومرف  ثوعبم  هکم  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  و  متخانش ، ار  رهش  نآ 

هلیق ینب  دنوادخ  تفگ : دمآ و  وا  شیپ  نم  بابرا  ياهومع  رـسپ  زا  یکی  مدوب  ییامرخ  تخرد  يالاب  يزور  هک  نانچمه  .متـشادن 
یم ناملـس  .تسا  ربمایپ  هک  دنرادنپ  یم  دنا و  هدش  عمج  تسا  هدـمآ  ناشیا  شیپ  هکم  زا  هک  يدرم  رب  ءابق  هقطنم  رد  هک  دـشکب  ار 

ینخـس چیه  نم  بابرا  مدرک ، ندیـسرپ  هب  عورـش  مدمآ و  دورف  امرخ  تخرد  زا  تفرگ ، ما  هزرل  هک  مدمآ  ناجیه  هب  نانچ  دـیوگ :
متشاد هک  امرخ  یکدنا  دیـسر ، ارف  هاگماش  نوچ  .نک  اهر  تسین  طوبرم  وت  هب  ار  هچنآ  درگرب و  تراک  رـس  رب  تفگ : یم  تفگن و 

نیا يراد ، بیرغ  دنمزاین و  ینارای  يراکوکین و  يدرم  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  متفگ  مدروآ و  ربمایپ  روضح  هب  متـشادرب و 
دوخ نارای  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .مدید  رتراوازس  نآ  رب  نارگید  زا  ار  امش  تسا و  نم  شیپ  هک  تسا  هقدص  يامرخ 

.دروخن يزیچ  تشاد و  هگن  تسد  دوخ  یلو  دیروخب ، دومرف :

: متفگ مدمآ و  ربمایپ  روضح  هب  متـشادرب و  دوب ، مشیپ  هک  ار  ییامرخ  هیقب  زور  نآ  يادرف  متـشگرب  هناشن و  کی  نیا  متفگ : دوخ  اب 
.دروخ ناـشهارمه  مه  شدوخ  و  دـیروخب ، دومرف : شناراـی  هب  .تسا  هیدـه  نیا  يروخ ، یمن  هقدـص  زا  يزیچ  وت  هک  مدـید  ناـنچ 

.دوش یم  هچ  ار  وت  دومرف : .مدرک  ندیـسوب  هب  عورـش  مدـنکفا و  شیاپ  تسد و  رب  نایرگ  ار  شیوخ  تسوا ، دوخ  کـش  یب  متفگ :
همان نامیپ  وا  اب  نم  سیونب ، يدازآ  نامیپ  دوخ  بحاص  اب  ناملـس  يا  دومرف : دـمآ و  شوخ  ار  وا  هک  متفگ  شیارب  ار  دوخ  ناتـساد 
نیا دومرف : راصنا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .مزادرپب  مه  هیقو  لـهچ  مناـشنب و  وا  يارب  اـمرخ  لاـهن  دصیـس  هک  متـشون 

شیوخ تسد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  مدروآ  درگ  لاهن  دصیـس  دنداد و  يرای  ارم  نانآ  دیهد و  يرای  ار  ناتردارب 
: دومرف درک و  اطع  نم  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دیـسر  ربمایپ  يارب  یلام  مه  اهگنج  زا  یکی  زا  .دـمآ  راب  هب  یگمه  دـناشن و  نیمز  رب 

.مدش دازآ  متخادرپ و  زادرپب ، ار  دوخ  دهعت 

دندیشارت و ار  دوخ  ياهرس  هک  تسا  ینت  راهچ  زا  یکی  وا  دنرادنپ  یم  هیماما  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  ناگژیو  نایعیـش و  زا  ناملس 
هکنیا رد  مه  ام  یلزتعم  نارای  تسین ، نآ  ندروآ  لحم  اج  نیا  تسا و  لـصفم  يربخ  هک  دـندمآ ، یلع  روضح  هب  شود  رب  ریـشمش 
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رظن فالتخا  دـنا  هتفگ  نآ  رب  نوزفا  هک  ییاهزیچ  رد  هکلب  دـنرادن ، یفـالتخا  هیماـما  اـب  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  ناـملس 
ام یلزتعم  نارای  دیدرکن » دیدرک و   » تفگ یـسراف  هب  هک  دننک  یم  لقن  هفیقـس  زور  هب  وا  لوق  زا  ناثدـحم  هک  مه  ار  هچنآ  .دـنراد 

لها زا  هکنآ  زج  دوب  يراکوکین  هچ  دـیدیزگرب  يا  هفیلخ  هک  راک  نیا  هک  تسا  هدوب  نآ  شدوصقم  هک  دـننک  یم  ینعم  نینچ  نیا 
تسا نیا  وا  نخس  يانعم  دنیوگ : یم  هیماما  .دوب  رتراوازـس  هتـسیاش و  دوب  یم  ناشیا  زا  هفیلخ  رگا  هکنآ  لاح  دیدرک و  لودع  تیب 

لمع لعف و  رب  تلالد  هکلب  دناسر  یمن  ار  ینعم  نیا  یـسراف  هملک  نیا  هکنآ  لاح  و  .دـیدشن » نامرف  میلـست  دـیدروآ و  مالـسا   » هک
رگا تسا و  هتفریذـپ  رمع  دـهع  رد  ار  نیادـم  تموکح  ناملـس  هک  تسا  نیا  ام  نارای  نخـس  یتسرد  لـیلد  .رگید و  يزیچ  هن  دراد 

.درک یمن  راک  رمع  يارب  زگره  وا  دوب ، یم  قح  دنیوگ  یم  هیماما  هک  هچنآ 

هناخ رد  رب  يدهاز  تسا : هتفگ  نینچ  هدرک و  لقن  نادـهاز  نامیکح و  زا  یلاوقا  همان  نیا  ظافلا  هیقب  حرـش  نمـض  دـیدحلا  یبا  نبا 
يرگید رفاسم  رب  هک  ینارفاسم  زا  اتفگش  ياو و  تفگ : دنتسیرگ ، یم  دوب  هدرم  هک  ناشیا  زا  یسک  رب  هناخ  نآ  لها  هک  تشذگ  يا 

دنیرگ یم 

هدوسرف و ار  اهندـب  تفگ : ینیب  یم  هنوگچ  ار  ایند  بهار  يا  دیـسرپ : دـید ، ار  یبهار  یملاـع ، .تسا  هدیـسر  دوخ  لزنم  رـس  هب  هک 
سک ره  تفگ : تسا  نوچ  ناهج  نیا  مدرم  لاح  تفگ : .دزاس  یم  کیدزن  ار  گرم  رود و  ار  نآ  هب  ندیـسر  دیدجت و  ار  اهوزرآ 

هنوگچ نآ  زا  يزاین  یب  دیـسرپ : .دوش  یم  نیگهودنا  دهد ، یم  تسد  زا  ار  نآ  سک  ره  دـتفا و  یم  جـنر  هب  دـبای  یم  تسد  نآ  رب 
مادک دیـسرپ : .هتـسیاش  راک  تفگ : تسا  رترادافو  رتوکن و  نیـشنمه  مادک  نایم  نیا  رد  تفگ : .نآ  زا  دـیما  ندـیرب  اب  تفگ : تسا 

قح و هار  ندومیپ  تفگ : تسیچ  يراتفرگ  نیا  زا  ندش  نوریب  هار  دیسرپ : .سوه  سفن و  تفگ : رت  هدنامرد  تسا و  رت  شخب  نایز 
راک هنادواج  يارـس  يارب  يرآ و  نورب  نت  زا  ار  رادـیاپان  ياهتوهـش  هماج  دـیاب  تفگ : میاـمیپب  هنوگچ  ار  هار  نآ  دیـسرپ : .تسرد 

.ینک

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِِهتَفالِخ ِماّیأ  َْلبَق  یِسراْفلا  ِناْملَس  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

مود دلج  رد  یضر  فیرش  زا  شیپ  ینیلک  موحرم  ار  همان  نیا  لّوا  شخب  همان : دنـس  ( . 1  } .شتفالخ مایا  زا  شیپ  یسراف  ناملـس  هب 
خیـش نینچمه  تسا و  هدرکن  هدـش  هتـشاگن  « یـسراف ناملـس  » هب هک  هدوب  يا  همان  هکنیا  هب  يا  هراشا  یلو  تسا  هدروآ  یفاـک  لوصا 

هک ییاه  توافت  اب  دنا  هدروآ  رطاوخلا  هیبنت  رد  مارو  خیش  موحرم  مکحلا و  ملاعم  روتسد  رد  ییاضق  یضاق  داشرا و  رد  ار  نآ  دیفم 
راصق تاملک  رد  ار  همان  نیا  لّوا  تمـسق  یـضر  دیـس  موحرم  نمـض  رد.دنا  هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يردصم  زا  دـهد  یم  ناشن 

( { ،ج 3،ص 452 هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدرک  رکذ  هرامش 119 

هاگن کی  رد  همان 
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هب نآ  یط  تسا و  هتـشاگن  یـسراف  ناملـس  يارب  فالخ  نارود  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  همان  نیا  دـمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
ینطاب هدـنبیرف و  يرهاظ  هک  هدومرف  هیبشت  یلاخ  طخ و  شوخ  رام  هب  ار  ایند  هدومرف ؛ دـیکأت  نآ  رب  دامتعا  كرت  اـیند و  يرادـیاپان 

.تسا هدومرف  دیکأت  ایند  تاذل  اه و  تمعن  يرادیاپان  يور  ًاصوصخم  دراد و  هدنشک 

***

اَِمل ، اَهَموُمُه َْکنَع  ْعَضَو  ؛ اَْهنِم َُکبَحْـصَی  اَم  ِهَّلِِقل  ، اَهِیف َُکبِْجُعی  اَّمَع  ْضِرْعَأَف  ؛ اَهُّمَـس ٌِلتاَق  ، اَهُّسَم ٌنَِّیل  : ِهَّیَْحلا ُلَثَم  اَْینُّدلا  ُلَثَم  اَمَّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 
ٍروُرُـس َیلِإ  اَهِیف  َّنَأَمْطا  اَمَّلُک  اَهَبِحاَص  َّنِإَف  ؛ اَْـهنِم ُنوُکَت  اَـم  َرَذْـحَأ  ، اَِـهب ُنوُکَت  اَـم  َسَنآ  ْنُکَو  ؛ اَِـهتَالاَح ِفُّرَـصَتَو  ، اَِـهقاَِرف ْنِم  ِِهب  َْتنَْقیَأ 

.ُماَلَّسلاَو ، ٍشاَحیِإ َیلِإ  ُْهنَع  ُْهَتلاَزَأ  ٍساَنیِإ  َیلِإ  ْوَأ  ، ٍروُذْحَم َیلِإ  ُْهنَع  ُْهتَصَخْشَأ 

همجرت

رد یلو  ؛ دسر یم  رظن  هب  مرن  ، ندرک سمل  ماگنه  هب  هک  تسا  هیبش  « رام » هب طقف  ایند  ناملـس ) يا  نادب  یهلا  يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
ای ماقم و  ای  دشاب  لام  هاوخ   ) نک رظن  فرص  دنک  بلج  دوخ  هب  ار  وت  هّجوت  هک  ایند  ِزیچ  ره  زا  نیاربانب  تسا ، هدنشک  یمس  شنطاب 

ییادج و قارف و  هب  هک  اریز  ، هدب رانک  دوخ  زا  ار  ایند  هصغ  مغ و  دوب ، دهاوخن  وت  رانک  رد  یمک  تدم  زج  اریز  دولآ ) سوه  تاذـل 
رذـح رب  نآ  زا  رتشیب  ، يا هتفرگ  سنا  يا و  هتـسب  لد  تقو  ره  زا  شیب  نآ  هب  هک  نامز  نآ  رد  يراد و  نیقی  نآ  تـالاح  ینوگرگد 

هب نامز  ره  دنار و  یم  یتحاران  لکشم و  فرط  هب  ار  وا  دنک  ادیپ  یگتسب  لد  نیرفآ  يداش  يرما  هب  نامز  ره  ایند  تسود  اریز  ، شاب
.مالسلا و.درب  یم  ورف  تشحو  رد  هتخاس  ادج  تلاح  نآ  زا  ار  وا  دریگ  یم  سنا  نآ 

تسا لاخ  طخ و  شوخ  رام  نوچ  ایند  ریسفت : حرش و 

مزال هک  دراد  یتاکن  یلو  دنا  هدرک  رظن  فرص  نآ  طسب  حرش و  زا  هتسناد و  نشور  ار  همان  نیا  ياوتحم  نارّسفم  زا  يرایسب  هچ  رگ 
.دوش هّجوت  نآ  هب  تسا 

يا نادب  یهلا  يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  هدرک و  رکذ  ایند  يارب  ییایوگ  هیبشت  همان  نیا  زاغآ  رد  تسخن  مالسلا  هیلع  ماما 
اَّمَأ ( ؛» تسا هدنـشک  یمـس  شنطاب  رد  یلو  ؛ دـسر یم  رظن  هب  مرن  ، ندرک سمل  ماـگنه  هب  هک  تسا  هیبش  « راـم » هب طـقف  اـیند  ناـملس )
نیس رـسک  حتف و  ، مض اب  هژاو  نیا   ) دنیوگ یم  هدنـشک  هدام  ره  هب  « ّمُس ( .» 1  } اَهُّمَـس ٌِلتاَق  ، اَهُّسَم ٌنَِّیل  : ِهَّیَْحلا ُلَثَم  اَْینُّدلا  ُلَثَم  اَمَّنِإَف  ، ُدَْعب

( {( . تسا « مومس » نآ عمج  دوش و  یم  هدناوخ 

ینورد مس  ندوب  لتاق  رهاظ و  ندوب  مرن  اجنیا  رد  تسا  هدمآ  ماما  تاملک  رد  یفلتخم  ياه  تروص  هب  نطاب  رهاظ و  یگناگود  نیا 
اْینُّدلا ّنإَو  الأ  ( .) 2  } دناسر یم  لتق  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  شنارهوش  هک  هدش  ییابیز  نز  هب  هیبشت  رگید  ییاج  رد  هدـش و  رکذ 

هدـش یهاگبآ  هب  هیبشت  هاگ  و  ( { ،ج 3،ص 174 هداعـسلا جهن  (،) ًالْهأ ٍهَْلَیل  ِّلُک  یف  ُُلتْقَتَو  ًالَْعب  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ُحِْکنَت  ٍهَعاّدَـخ  ٍهَراّرَغ  ُراد 
جهن (،) اَهُعَرْشَم ٌغِدَر  اَُهبَرْـشَم  ٌِقنَر  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ( .) 3  } .تسا راب  تکاله  كاـنرطخ و  بآ  راـنک  رد  دورو  ریـسم  یلو  ؛ اراوگ شبآ  هک 

هدولآ و ینطاب  اما  ؛ ریذـپلد بلاـج و  يرهاـظ  اـیند  هکنیا  نآ  تسا و  بلطم  کـی  هب  هراـشا  تاـهیبشت  نیا  ماـمت  ({ هبطخ 83 ، هغالبلا
.دراد كانرطخ 
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: دهد یم  هللا  همحر  یسراف  ناملس  هب  روتسد  دنچ  هدننک  رادیب  ایوگ و  هیبشت  نیا  لابند  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

تاذل ای  ماقم و  ای  دشاب  لام  هاوخ   ) نک رظن  فرـص  دـنک  بلج  دوخ  هب  ار  وت  هّجوت  هک  ایند  ِزیچ  ره  زا  نیاربانب  :» دـیامرف یم  تسخن 
( . اَهِیف َُکبِْجُعی  اَّمَع  ْضِرْعَأَف  ( ؛») دولآ سوه 

( . اَْهنِم َُکبَحْصَی  اَم  ِهَّلِِقل  ( ؛» دوب دهاوخن  وت  رانک  رد  یمک  تدم  زج  اریز  :» دیامرف یم  دنک و  یم  رکذ  نآ  يارب  یلیلد  هاگ  نآ 

.ددنب یمن  لد  نآ  هب  لقاع  ناسنا  تسا و  هاتوک  ایند  رمع  هکنیا  هب  هراشا 

رایسب يرب  یم  دوخ  اب  ایند  عاتم  زا  هک  يزیچ  تسا  نیا  روظنم  : دنا هتفگ  هدرک و  هلمج  نیا  يارب  يرگید  ریـسفت  ، ناحراش زا  یـضعب 
ناشن دعب  هلمج  یلو   { تسا نامز  هب  هراشا  « ام » لّوا ریسفت  ربانب  هلوصوم و  « ام » ریسفت نیاربانب  ( . 1 ( } تسین نفک  زا  رتارف  و   ) تسا مک 

.تسا رت  بسانم  لّوا  ریسفت  هک  دهد  یم 

؛» يراد نیقی  نآ  تالاح  ینوگرگد  ییادـج و  قارف و  هب  هک  اریز  ، هدـب رانک  دوخ  زا  ار  ایند  هصغ  مغ و  :» دـیازفا یم  مود  روتـسد  رد 
( . اَِهتَالاَح ِفُّرَصَت  ،َو  اَِهقاَِرف ْنِم  ِِهب  َْتنَْقیَأ  اَِمل  ، اَهَموُمُه َْکنَع  ْعَض  (َو 

نم رایتخا  رد  زورما  هک  يا  هناخ  ًالثم  دوشن  نوگرگد  دـشاب و  وا  اب  ینالوط  یتدـم  هک  ددـنب  یم  لد  يزیچ  هب  ناـسنا  تسا  یهیدـب 
.دنک ادیپ  یگتسبلد  نآ  هب  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  دراد  ینکاس  زور  ره  يرگید و  رایتخا  رد  ادرف  تسا و 

تخاونکی تسام  اب  هک  یتدـم  نامه  رد  تسا  هاـتوک  شرمع  هکنیا  رب  نوزفا  اـیند  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اَِـهتَالاَح » ِفُّرَـصَت   » هلمج
زین زور  دـنچ  نامه  رد  یلو  دوش  رادـمامز  تسا  نکمم  هزور  دـنچ  یـسکره  لثملا  یف.تسا  ینوگرگد  لاـح  رد  هتـسویپ  تسین و 

.دراد یلکشم  يا و  هثداح  زور  ره  تسین و  نآ  رد  یشمارآ 

اریز ، شاب رذح  رب  نآ  زا  رتشیب  ، يا هتفرگ  سنا  يا و  هتـسب  لد  تقو  ره  زا  شیب  نآ  هب  هک  نامز  نآ  رد  :» دیامرف یم  موس  روتـسد  رد 
سنا نآ  هب  نامز  ره  دنار و  یم  یتحاران  لکشم و  فرط  هب  ار  وا  دنک  ادیپ  یگتـسب  لد  نیرفآ  يداش  يرما  هب  نامز  ره  ایند  تسود 

.درب یم  ورف  تشحو  رد  هتخاس  ادج  تلاح  نآ  زا  ار  وا  دریگ  یم 

زا « ُْهتَصَخْشأ ( .» 2  } ُْهتَـصَخْشَأ ٍروُرُـس  َیلِإ  اَهِیف  َّنَأَمْطا  اَمَّلُک  اَهَبِحاَص  َّنِإَف  ؛ اَْهنِم ُنوُکَت  اَم  َرَذْـحَأ  ، اَِهب ُنوُکَت  اَم  َسَنآ  ْنُک  َو  ( ؛» مالـسلا و 
َیلِإ ْوَأ  ، ٍروُذْحَم َیلِإ  ُْهنَع   { تسا ندش  دنلب  يانعم  هب  « صوخُـش » نآ هشیر  نتخاس و  جراخ  ندـنار و  نوریب  يانعم  هب  « صاخـشا » هشیر

هب يانعم  هب  « تشحو » هشیر زا  « شاحیا ( .» 4  } ٍشاَحیِإ َیلِإ  ُْهنَع  ُْهَتلاَزَأ   { تسا نتفرگ  سنا  يانعم  هب  « سنا » هشیر زا  « سانیا ( .» 3  } ٍساَنیِإ
( . ُماَلَّسلا َو  تسا !}  ندنکفا  تشحو 

يرایـسب ای  تسا و  رت  لزلزتم  تسا  نیرفآ  نانیمطا  ناسنا  يارب  رتشیب  هک  يروما  زا  يرایـسب  هک  ایند  ياه  یتفگـش  زا  یکی  هب  هراشا 
لباق ایند  زیچ  چـیه  هک  دـهد  یم  ناشن  اهنیا  دروخ و  یم  يرت  نیگنـس  هبرـض  اهنآ  زا  دـنک  یم  دامتعا  رتشیب  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  زا 

مکحم هک  هداتفا  قافتا  رایـسب  ؛ تسا تقیقح  نیا  رب  یقدـص  هاوگ  زین  ایند  خـیرات.دنک  شوخ  لد  نآ  هب  دـیابن  لقاع  تسین و  دامتعا 
.دنا هداد  يرگید  هب  ار  دوخ  ياج  هزورکی  نارادمامز  نیرت  يوق  هدش و  نوگرگد  هبش  کی  اه  تموکح  نیرت 
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: تسا هدورس  ابیز  هراب  نیا  رد  رصاعم  نابز  نیریش  رعاش 

! ار ادرف  هدماین  نکم  ترکف  ار  ایند  مغ  روخم  ثبع  لد  يا 

ار اوسر  هنامز  يرهم  یب  هگنآ  نیبب  ار و  كاخ  فاکشب 

ار اشامت  تقو  رامش  تصرف  تسا  نادیهش  هاگباوخ  تشد  نیا 

ار ازوج  برقع و  يْدَج و  رامشم  نک  يرامش  زین  هتفر  ِرمع  زا 

ار اّمص  هرخص  هدنک  ياج  زا  ینیب  یم  هک  درخ  رابیوج  نیا 

ار اب  فلا و  دوخ  میتخانشن  اّما  میدش  قلخ  راگزومآ 

ار ادوب  نمهرب و  دب  شیک  رب  میدیدنخ  لد و  رد  میتخاس  تب 

ار اقنع  هّشپ و  تخانش  ناوتن  رگیدکی  راگزور ز  ماد  رد 

 { یماصتعا نیورپ  ناوید  ( . 1  } ار انعر  لُگ  نیا  میتشِک  رید  سب  دمآ  نازخ  هاپس  نابغاب  يا 

اه هتکن 

؟ تسیک یسراف  ناملس  -1

ِّبُِحب یِّبَر  ِینَرَمَأ  : » دومرف هک  میناوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  یتیاور  رد  دوب و  ربمغیپ  هباحـص  ناگرزب  زا  یکی  نیقی  هب  یـسراف  ناملس 
هب تسا و  هداد  روتسد  رفن  راهچ  ّتبحم  هب  ارم  دنوادخ  ُناَْملَسَو ؛ ُداَدْقِْملاَو  ٍّرَذُوبَأَو  ٌِّیلَع  ْمُهُّبُِحی  ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأَو  ٍهََعبْرَأ 

،ج 22،ص 391} راونالاراحب ( . 1 «. } دنتسه دادقم  رذوبا و  ناملس و  یلع و  اهنآ  دراد و  تسود  ار  اهنآ  وا  هک  هداد  ربخ  نم 

هب ار  وا  دـیدج  میدـق و  ناخروم  تسا و  هدـش  هتـشون  يددـعتم  تالاقم  اه و  باتک  وا  لاـح  حرـش  ناملـس و  ماـقم  تمظع  هراـبرد 
تشاد و یسلجم  ناملس  اب  ماگنه  بش  مرکا  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  باعیتسا  باتک  بحاص  هلمج  زا  ؛ دنا هدوتـس  تمظع 

یم لدب  در و  ناملـس  ادخ و  لوسر  نایم  یلئاسم  هچ  سلجم  نیا  رد.دش  یم  هریچ  ام  رب  باوخ  هک  دـش  یم  ینالوط  يردـق  هب  هاگ 
.دنناد یم  شلوسر  ادخ و  اهنت  دش 

بـستنم ادخ  لوسر  هب  مالـسا و  هب  ار  دوخ  اهنت  یلو  ؛ دوب ناریا  میدق  ناهاش  لسن  زا  لصا  رد  دـنچ  ره  هک  دـنا  هتـشون  وا  تالاح  رد 
دورد.تخاس مزاین  یب  وا  هلیسوب  درب و  الاب  ار  مماقم  وا  هلیـسو  هب  درک و  دازآ  ارم  دمحم  هلیـسو  هب  دنوادخ  : تفگ یم  تسناد و  یم 

دومرف دییأت  ار  وا  نخس  نیا  ِْتیَْبلا » َلْهَأ  اَّنِم  ُناَْملَس   » هلمج اب  مه  ربمایپ.سب  تسا و  نیمه  نم  بسن  بسح و  ؛ دمحم لآ  دمحم و  رب 
.دنتفگ يدمحم  ناملس  وا  هب  اذل  و 
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زا درک و  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  همه  یلو  دوب ؛ مهرد  رازه  جـنپ  لاملا  تیب  زا  وا  مهـس  لاـس  ره  هک  هدـمآ  وا  تـالاح  رد  زین 
دوخ جـنر  تسد  ریغ  زا  هک  مرادـن  تسود  نم  : تفگ یم  دومن و  یم  هرادا  تشاد  هک  ار  يا  هداس  رایـسب  یگدـنز  دوخ  جـنر  تسد 

زا سک  چـیه  ِهِدَـی ؛ ِلَمَع  ْنِم  ًاْریَخ  ُّطَق  ًاماعَط  ْمُکُدَـحأ  َلَکأ  اـم  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ارچ  ، منک هدافتـسا 
،ج 4،ص 177} هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 2 «. } تسا هدروخن  زگره  هدمآ  تسد  هب  شجنر  تسد  زا  هچنآ  زا  رتهب  ار  یماعط  امش 

رب نآ  زا  دوخ  لاس  زاین  هزادنا  هب  وا  هک  تسا  هدمآ  یفاک  رد  یتیاور  رد  هتبلا 

هک دـشاب  یناـمز  هب  طوبرم  لّوا  ثیدـح  تسا  نکمم  درادـن  یتاـفانم  مه  اـب  ثیدـح  ود  نیا  درک ) یم  قاـفنا  ار  هیقب  و   ) تشاد یم 
.دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاناوت  تلوهک  رثا  رب  هک  یماگنه  هب  طوبرم  مود  ثیدح  هتشاد و  ار  ندرک  راک  ناوت  بات و  ناملس 

سلجم دراو  یـسراف  ناملـس  يزور  هک  دنک  یم  لقن  یبلطم  ِْتیَْبلا » َلْهَأ  اَّنِم  ُناَْملَـس   » ثیدح دورو  نأش  رد  یـسلجم  هماّلع  موحرم 
هب دـندرک و  مارتحا  ار  وا  مرکا  ربمغیپ  اب  يو  دایز  طابترا  لاس و  نس و  مارتحا  هب  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  نارـضاح.دش  ادـخ  لوسر 

الاـب رد  اـه  برع  ناـیم  رد  هک  یمجع  درم  نیا  : تفگ درک و  وا  هـب  یهاـگن  دـش  دراو  « رمع » ناهگان.دـندومن تیادـه  سلجم  ردـص 
ات مدآ  تقلخ  نامز  زا  اه  ناسنا  همه  : دومرف دـناوخ و  يا  هبطخ  تفر و  ربنم  هب  دـش و ) تحاران   ) مرکا ربمغیپ  تسیک ؟ تسا  هتـسشن 

دیفـس مجع و  رب  برع  يْوقَّتلِابّالإ ؛ ِدَوْسْألا  یَلَع  ِرَمْحْأِلل  الَو  یمَجَْعلا  یَلَع  ِّیبرَْعِلل  َلْضَف  ـال   » دـنربارب هناـش  ياـه  هنادـند  دـننام  ؛ زورما
ُحَنْمَی ٌلَْسلَس  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ُناَْملَس  ُدَْفنَی  َال  ٌْزنَکَو  ُفَْزُنیَال  ٌرَْحب  ُناَْملَـس  : » دوزفا سپـس  « اوقت اب  زج  درادن  يرترب  تسوپ  هایـس  رب  تسوپ 

لها ام  زا  ناملس  دریگ  یمن  نایاپ  هک  تسا  یجنگ  دوش و  یمن  مامت  شبآ  هک  تسا  یقیمع  يایرد  ناملس  َناَهُْرْبلا ؛ ِیتُْؤیَو  َهَمْکِْحلا 
،ج 22،ص 348،ح 64} راونالاراحب ( . 1 «. } دزیر یم  ورف  وا  زا  ناهرب  شناد و  ملع و  هتسویپ  هک  تسا  يراشبآ  ناملس  تسا  تیب 

یلع تفالخ  زا  تیامح  يارب  هدامآ  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  دوب  یناسک  زا  ناملـس  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تایاور  یـضعب  زا 
 { ،ص 328،ح 36 و 37 كردم نامه  ( . 2  } .دندرک رایتخا  توکس  دندش  عقاو  تیلقا  رد  شنارای  وا و  نوچ  یلو  ؛ دش مالسلا  هیلع 

ماقم تمظع  تیاهن  زا  هک  هدش  لقن  ناملس  تلیضف  رد  يرگید  ناوارف  تایاور 

َُهل اَنل  اّیرُّثلا  یف  ُنیِّدلا  َناک  َْول  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  دراد  یم  رب  هدرپ  وا 
،ج 16،ص 310} راونالاراحب ( . 1 «. } دسر یم  وا  هب  ناملس  دشاب  نامسآ  جوا  رد  نید  رگا  ُناْملَس ؛

میکح نامقل  نوچمه  یـسراف  ناملـس  ِمیکَْحلا ؛ ِناـمُْقلَک  یـسْراْفلا  ُناْملَـس  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد 
،ج 18،ص 36} دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2 «. } تسا

تفریذپ تسا  نشور  هک  یتاظحالم  هب  تشاد  ناریا  مامت  رب  فارشا  عقاو  رد  هک  ار  نئادم  تموکح  داهنشیپ  مود  هفیلخ  رصع  رد  وا 
اج نامه  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدـید  رمع ) تفالخ  رخاوا  رد  یتیاور  قبط  و   ) نامثع تفـالخ  رخاوا  يرجه  ای 36  لاس 35  رد  و 

.تسا نئادم  یکیدزن  رد  یهاگترایز  نونکا  مه  وا  ربق  دش و  هدرپس  كاخ  هب 

ار یسراف  ناملس  دمآ و  نئادم  هب  هنیدم  زا  ضرالا  یط  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تایاور  یـضعب  زا 
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 { ،ج 22،ص 368،ح 7 راونالاراحب ( . 3  } .درپس كاخ  هب  دناوخ و  وا  رب  زامن  درک و  نفک  داد و  لسغ 

یمالسا تایاور  نآرق و  رد  ایند  ياه  لثم  -2

هدیـشوپ نادـنچ  هکنیا  اب  - نآ نطاب  كرد  زا  ار  اه  ناسنا  ًابلاغ  نآ  هدـنبیرف  رهاظم  يدام و  ذـئاذل  ایند و  ياه  یمرگرـس  هک  اجنآ  زا 
تایاور دـیجم و  نآرق  رد  یفلتخم  ياه  لثم  هاگآ  نانمؤم  هب  یتح  ربخ و  یب  لفاغ و  دارفا  هب  رادـشه  يارب  دزاـس  یم  لـفاغ  - تسین

: هلمج زا  تسا  رت  هدننک  رادیب  رتایوگ و  يرگید  زا  کی  ره  هک  هدش  نایب  یمالسا 

زیچ همه  رد  تایح  راثآ  دـهد و  یم  شرورپ  ار  ناهایگ  هوبنا  ، دوش یم  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  هدـش  هیبشت  یناراـب  بآ  هب  اـیند  .1
هب دابدنت  هارمه  هدرمژپ و  ناتخرد  ياه  گرب  ، هدیکـشخ درز و  ناهایگ  ؛ دسر یم  ارف  نازخ  لصف  هام  دنچ  زا  دعب  اما  ؛ دوش یم  رهاظ 

ُتابَن ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو   » .دوش یم  هدیچرب  تایح  راثآ  دنوش و  یم  هدنکارپ  وس  ره 
1 ًارِدَتْقُم .» ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  ُحایِّرلا َو  ُهوُرْذَت  ًامیِشَه  َحَبْصَأَف  ِضْرَْألا 

هک تسا  يرون  هدننک و  كاله  تسا  یهاگـشیامزآ  دولآ ، لگ  يا  همـشچ  نوچمه  ای  تسا و  ردک  هریت و  یهاگبآ  نوچمه  ایند  .2
ٌغِدَر اَُهبَرْـشَم  ٌقـِنَر  اَْینُّدـلا  َّنِإَـف  : ) تسا یبارخ  هب  ور  هک  یهاـگ  هـیکت  دور و  یم  نـیب  زا  هـک  يا  هیاـس  دـنک و  یم  بورغ  يدوز  هـب 

هبطخ 83} ، هغالبلا جهن  ( . 2 ( . } ِلئاَم ٌداَنِسَو  ٌِلئاَز  ٌّلِظَو  ٌِلفآ  ٌءْوَضَو  ٌِلئاَح  ٌروُرُغ  اَهُرَبْخَم  ُِقبُویَو  اَهُرَْظنَم  ُِقنُوی  اَهُعَرْشَم 

هک تسا  یلـسع  دـننام  و...تساه  باوخ  زیگنا  لد  ياه  هنحـص  نوچمه  تسین و  رادـیاپ  زگره  هک  تساهربا  هیاس  نوچمه  اـیند  .3
« . ِمَقِّنلا َُهبّالَج  ِمَمُألا  َُهلاّکأ  ِمَعِّنلا  َُهباّلَـس  ِّمَّسلِاب  ُبوُشَْملا  ُلَـسَْعلاَو...ِمانَْملا  ُُملُحَو  ِماـمَْغلا  ُّلِـظ  اْینُّدـلا  َّنإ  : » تسا هدنـشک  مس  هب  بوشم 

{2166، مکحلاررغ ( . 3}

یمن اطخ  زگره  شریت  هک  ینامک  ؛ هدرک يریگ  هناشن  ار  دوخ  لها  هدـش و  هدراذـگ  نآ  هلچ  رد  ریت  هک  تسا  ینامک  دـننامه  ایند  .4
هبطخ 114} ، هغالبلا جهن  ( . 4 « . } ُهُحاَرِج یَسُْؤت  َالَو  ُهُماَهِس  ُئِطُْختَال  ُهَسْوَق  ٌِرتُوم  َرْهَّدلا  َّنَأ  : » دوش یمن  اوادم  شتحارج  مخز و  دور و 

یم دتـسیاب  رگا  دوش و  یم  رود  دودـب  شلابند  هب  هچره  تسا ) هدرتسگ  نیمز  رب  وا  لباقم  رد  هک   ) تسا ناسنا  هیاس  نوچمه  ایند  .5
ُلَثَم : » ددرگ یم  رادیاپ  دتسیا و 

هرامش 2214} ،ص 130، مکحلاررغ ( . 1 « . } َدَُعب ُهَْتبَلَط  ْنإَو  َفَقَو  َْتفَقَو  ْنإ  َکِّلِظَک  اْینُّدلا 

َّنإَو الا  : » دـناسر یم  لتق  هب  ار  وا  بش  ره  دـنیزگ و  یمرب  يرهوش  زور  ره  هک  تسا  ییابیز  نز  نوچمه  راکبیرف  هدـنبیرف  ياـیند  .6
،ج 3،ص 174} هداعسلا جهن  ( . 2 « . } ًالْهأ ٍهَْلَیل  ِّلُک  یف  ُُلتْقَتَو  ًالَْعب  ٍموَی  ِّلُک  یف  ُُلتْقَت  ٍهَعاّدَخ  ٍهَراَّرَغ  ُراد  اْینُّدلا 

اَْینُّدلا ُلْهَأ  : ) دنباوخ رد  هک  یلاح  رد  درب  یم  دوخ  اب  ار  اهنآ  هدش  راوس  نآ  رب  شلها  هک  تسا  يریسلا  عیرس  بکرم  نوچمه  ایند  .7
{64، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 3 ( . } ٌماَِین ْمُهَو  ْمِِهب  ُراَُسی  ٍبْکَرَک 

خن نآ  دراد  لامتحا  نامز  ره  هک  هدـنام  یقاب  نآ  زا  یخن  طقف  هدـش  هتفاکـش  نآ  رخآ  هب  ات  لّوا  زا  هک  تسا  یـسابل  نوچمه  ایند  .8
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ْنأ ُْطیَْخلا  َِکلذ  ُکَشُوی  ِهِرِخآ  یف  ٍْطیَِخب  ًاقِّلَعَتُم  یْقبَیَف  ِهِرِخآ  یلإ  ِِهلَّوَأ  ْنِم  َّقُش  ٍبَْوث  ُْلثِم  اْینُّدـلا  ِهِذـه  : » دـتفا ورف  ساـبل  دوش و  هراـپ 
،ج 1 ص 148} مارو هعومجم  ( . 4 « . } َعِطَْقنَی

دهاوخ ار  وا  ماجنارـس  دوش و  یم  رت  نوزف  شـشطع  دـشونب  رتـشیب  نآ  زا  ناـسنا  ردـق  ره  هک  تسا  اـیرد  روش  بآ  نوـچمه  اـیند  .9
،ج 1،ص 152} راونالاراحب ( . 5 « . } ُهَُلتْقَی یَّتَح  ًاشَطَع  َداَدْزا  ُناَشْطَْعلا  ُْهنِم  َبِرَش  اَمَّلُک  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ُلَثَم  اَْینُّدلا  ُلَثَم  : » تشک

َنیِّیِراَوَْحِلل ُحیِسَْملا  َلاَق  : » تخادرپ نآ  ریمعت  هب  داتـسیا و  هکنیا  هن  درک  روبع  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهاگرذگ  لپ و  نوچمه  ایند  .10
،ج 14،ص 319،ح 20} كردم نامه  ( . 6 « . } اَهوُرُمْعَت َالَو  اَهوُُربْعاَف  ٌهَرَْطنَق  اَْینُّدلا  اَمَّنِإ 

هچنآ يروآ  نوریب  دعب  ینک و  ورف  ییایرد  رد  تشگنا  هک  تسا  نیا  دننامه  هک  تسا  هاتوک  يردق  هب  ترخآ  ربارب  رد  ایند  رمع  .11
ْمُکُدَحَأ ُلَعْجَی  اَم  ُْلثِم  اَّلِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  اَْینُّدلا  اَم  : هّللا لوسر  لاق  « !؟ تسا ردقچ  ایرد  نآ  ربارب  رد  دنام  یم  تشگنا  رب 

،ج 70،ص 119} راونالاراحب ( . 1 « . } ُعِجْرَی َِمب  ْرُْظنَْیلَف  ِّمَْیلا  ِیف  ُهَعَبْصِإ 

َال ْنَم  ُُهلُکْأَی  ِّمَّسلاَک  اَْینُّدلا  اَمَّنِإ  : » دنوش یم  كاله  دنروخ و  یم  دنسانش  یمن  ار  نآ  هک  يدارفا  تسا و  هدنشک  مس  نوچمه  ایند  .12
،ص 88} كردم نامه  ( . 2 « . } ُُهفِْرعَی

(3 « . } ُُهفِْرعَی ْنَم ال  ِهیف  َعَقَو  ٌكَرَـش  اْینُّدـلا  امَّنإ  : » دـنوش یم  راـتفرگ  دـنتفا و  یم  نآ  رد  هاـگآان  دارفا  هک  تسا  ماد  دـننامه  اـیند  .13
{2361، مکحلاررغ .

: دـنا هدرک  قفاوت  نآ  یتسود  رد  هتـشگ و  اوسر  نآ  ندروخ  اب  دـندروآ و  يور  نآ  هب  یهورگ  هک  تسا  يا  هفیج  نوچمه  اـیند  .14
هبطخ 109} ، هغالبلا جهن  ( . 4 « . } اَهِّبُح یَلَع  اوُحَلَطْصا  اَِهلْکَِأب َو  اوُحَضَْتفا  ِدَق  ٍهَفیِج  یَلَع  اُولَْبقَأ  »

یتعاس زا  دعب  دوش و  یم  هدایپ  غاد  یناتسبات  رد  یتخرد  هیاس  رد  هلولیق  باوخ  تحارتسا و  يارب  هک  تسا  يراوس  لثم  ایند  لثم  .15
َحاَر َُّمث  ٍْفیَص  ِمْوَی  ِیف  ٍهَرَجَش  ِّلِظ  ِیف  َِهلُوْلیَْقِلل  َّرَم  ٍبِکاَر  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَمَو  ِیلَثَم  اَمَّنِإ  : » دور یم  دیوگ و  یم  كرت  ار  نآ  تحارتسا 

،ج 70،ص 119،ح 111} راونالاراحب ( . 5 « . } اَهَکَرَتَو

{133، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 6 « . } رَقَم ُراَدَال  ٍّرَمَم  ُراَد  اَْینُّدلا  : » تماقا راد  هن  تسا  روبع  يارس  ایند  .16

« . ٌرِیثَک ٌَملاَع  اَهِیف  َقِرَغ  ْدَـق  ٌقیِمَع  ٌرَْحب  اَْینُّدـلا  َّنِإ  : » دـنوش یم  كاله  قرغ و  نآ  رد  يداـیز  هورگ  هک  تسا  یقیمع  ياـیرد  اـیند  .17
 { ،ج 1،ص 15،ح 12 یفاک ( . 7}

ثحب دروم  همان  زاغآ  رد  هک  تسا  هدنـشک  مس  شنطاب  رد  تسا و  مرن  شرهاظ  هک  تسا  یلاخ  طخ و  شوخ  راـم  دـننامه  اـیند  .18
.دوب هدمآ 
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یتموکح نارازگراک  قالخا  :69 همان

عوضوم

یناذمهلا ثراحلا  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

: فورعم رعش  دوب و  گرزب  ياهقف  زا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  صلخم  نارای  زا  ینادمه  ثراح  ( } ینادمه ثراح  هب  همان  )

سپ نادنمقالع  ناوریپ و  هک  داد  تراشب  وا  هب  دش و  هدورـس  وا  هب  باطخ  البق  قفانم  وا  نمؤم  نم  ینری  تمی  نم  نادـمه  ثراح  ای 
{ .درک دنهاوخ  هدهاشم  ارم  گرم  زا 

همان نتم 

 َ ِیَقب اَِمل  اَینّدلا  َنِم  یَضَم  اَِمب  ِربَتعا  ّقَحلا َو  َنِم  َفَلَـس  اَِمب  قّدَص  ُهَماَرَح َو  مّرَح  َُهلاَلَح َو  ّلِحَأ  ُهحِـصنَتسا َو  ِنآرُقلا َو  ِلبَِحب  کّسَمَت  َو 
ِتوَملا َرکِذ  ِرثکَأ  ّقَح َو  یَلَع  ّالِإ  ُهَرُکذَت  نَأ  ِهّللا  َمسا  ِمّظَع  ٌقِراَفُم َو  ٌِلئاَح  اَهّلُک  اَِهلّوَِأب َو  ٌقِحَال  اَهَرِخآ  ًاضَعب َو  ُِهبـُشی  اَهَـضَعب  ّنِإَف  اَهنِم 

ّلُک رَذـحا  َنیِِملـسُملا َو  ِهّماَِعل  ُهَرُکی  ِهِسفَِنل َو  ُُهبِحاَص  ُهاَضرَی  ٍلَمَع  ّلُک  رَذـحا  ٍقِیثَو َو  ٍطرَِـشب  ّالِإ  َتوَملا  ّنَمَتَت  اـَل  ِتوَملا َو  َدـَعب  اَـم  َو 
َکَـضرِع لَعجَت  َال  ُهنِم َو  َرَذَتعا  وَأ  ُهَرَکنَأ  ُُهبِحاَص  ُهنَع  َِلئُـس  اَذِإ  ٍلَمَع  ّلُک  رَذحا  ِهَِیناَلَعلا َو  ِیف  ُهنِم  یَحَتـُسی  ّرّـسلا َو  ِیف  ِِهب  ُلَمُعی  ٍلَمَع 

َِکلَِذب یَفَکَف  ِِهب  َكُوثّدَح  اَم  ّلُک  ِساّنلا  یَلَع  ّدُرَت  َال  ًابِذَک َو  َِکلَِذب  یَفَکَف  ِِهب  َتعِمَـس  اَم  ّلُِکب  َساّنلا  ِثّدَُـحت  َال  ِلوَقلا َو  ِلاَِبِنل  ًاضَرَغ 
اَهَمَعنَأ ٍهَمِعن  ّلُک  ِحلـصَتسا  ُهَِبقاَعلا َو  ََکل  نُکَت  َِهلوّدلا  َعَم  حَفـصا  ِبَضَغلا َو  َدنِع  ُملحا  ِهَرَدـقَملا َو  َدـنِع  زَواَجَت  َظیَغلا َو  ِمِظکا  اًلهَج َو 
ًهَمِدقَت مُُهلَـضفَأ  َنِینِمؤُملا  َلَضفَأ  ّنَأ  مَلعا  َکیَلَع َو  ِِهب  ُهّللا  َمَعنَأ  اَم  َُرثَأ  َکیَلَع  َُریل  َكَدنِع َو  ِهّللا  ِمَِعن  نِم  ًهَمِعن  ّنَعّیَُـضت  َال  َکیَلَع َو  ُهّللا 

ِِهلهَأ ِهِسفَن َو  نِم 
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ّنِإَف ُُهلَمَع  ُرَکُنی  ُُهیأَر َو  ُلیِفَی  نَم  ََهباَحَـص  رَذـحا  ُهُریَخ َو  َكِریَِغل  نُکَی  ُهرّخَُؤت  اَـم  ُهُرخُذ َو  َکـَل  َقبَی  ٍریَخ  نِم  مّدَُـقت  اَـم  َکـّنِإَف  ِِهلاَـم  َو 
ِهّللا ِهَعاَط  یَلَع  ِناَوعَألا  َهِّلق  ِءاَفَجلا َو  ِهَلفَغلا َو  َلِزاَنَم  رَذحا  َنیِِملسُملا َو  ُعاَمِج  اَّهنِإَف  َماَظِعلا  َراَصمَألا  ِنُکـسا  ِِهبِحاَِصب َو  ٌرَبَتعُم  َبِحاّصلا 

َتلُّضف نَم  َیلِإ  َرُظنَت  نَأ  ِرثکَأ  ِنَتِفلا َو  ُضیِراَعَم  ِناَطیّشلا َو  ُرِـضاَحَم  اَّهنِإَف  ِقاَوسَألا  َدِعاَقَم  َكاّیِإ َو  َکِینعَی َو  اَم  یَلَع  َکَیأَر  رُـصقا  َو 
َهّللا ِعِطَأ  ِِهب َو  ُرَذُعت  ٍرمَأ  ِیف  وَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اًلِصاَف  ّالِإ  َهاَلّصلا  َدَهشَت  یّتَح  ٍهَعُمُج  ِموَی  ِیف  ِرفاَُست  َال  ِرکّـشلا َو  ِباَوبَأ  نِم  َِکلَذ  ّنِإَف  ِهیَلَع 

ّالِإ اَهَطاَشَن  اَهَوفَع َو  ذُخ  اَهرَهقَت َو  َال  اَِهب َو  ُقفرا  ِهَداَبِعلا َو  ِیف  َکَسفَن  عِداَخ  اَهاَوِس َو  اَم  یَلَع  ٌهَلِـضاَف  ِهّللا  َهَعاَط  ّنِإَف  َكِرُومُأ  ِعیِمَج  ِیف 
اَهِدُهاَعَت اَِهئاَضَق َو  نِم  ُّدب  َال  ُّهنِإَف  ِهَضیِرَفلا  َنِم  َکیَلَع  ًابُوتکَم  َناَک  اَم 

ٌقَحُلم َو ّرّشلِاب  ّرّـشلا  ّنِإَف  ِقاّسُفلا  َهَبَحاَصُم  َكاّیِإ َو  اَینّدلا َو  ِبَلَط  ِیف  َّکبَر  نِم  ٌِقبآ  َتنَأ  ُتوَملا َو  َِکب  َلِزنَی  نَأ  َكاّیِإ  اَهّلَحَم َو  َدنِع 
ُماَلّسلا َسِیلبِإ َو  ِدُونُج  نِم  ٌمیِظَع  ٌدنُج  ُّهنِإَف  َبَضَغلا  ِرَذحا  ُهَءاّبِحَأ َو  ِببحَأ  َهّللا َو  ِّرقَو 
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اه همجرت 

یتشد

مــسیناموا رّکفت : دـقن   } رامــشب مارح  ار  شمارح  و  لـالح ، ار  شلـالح  ریذـپ ، تحیــصن  نآ  زا  و  نز ، گـنچ  نآرق  نامــسیر  هـب 
ار یّقح  و  ییارگ ،}.) دوجو  باختنا ، تلاـصا   ( EXISTENTIALISM مسیلایـسناتسیزگا و  ناسنا ) تلاصا   ( HUMANISM

رگیدکی اب  راگزور  ثداوح  هک  ریگ ، تربع  هدنیآ  يارب  خیرات ، هتشذگ  ثداوح  زا  و  نک ، قیدصت  دوب  ناگتـشذگ  یگدنز  رد  هک 
 . تسا ینتفر  نآ  همه  و  ددنویپ ، یم  شزاغآ  هب  ایند  نایاپ  و  هدوب ، دننامه 

گرم يوزرآ  زگره  روآ ، دای  هب  ناوارف  ار  گرم  زا  سپ  ناهج  گرم و  رواین ، نابز  رب  ینخس  قح  هب  زج  و  راد ، گرزب  ار  ادخ  مان 
راک ره  زا  زیهرپب ، تسا  دـنیاشوخان  ار  ناناملـسم  مومع  و  دونـشخ ، ار  وت  هک  يراک  زا  یناگتفای ، تاجن  زا  ینادـب  هک  نآ  زج  نکم 

، دنک یهاوخ  رذع  ای  دریذپن  دننک ، شـسرپ  نآ  هدـننک  زا  هک  يراک  ره  زا  نک ،  زیهرپ  يراد  مرـش  شندـش  راکـشآ  رد  هک  یناهنپ 
ره و  تسا ، ییوگغورد  هناشن  هک  نکم ، وگ  زاب  يدینـش  هچ  ره  و  هدـن ، رارق  نارگید  راـتفگ  ریت  جاـمآ  ار  دوخ  يوربآ  نک ، يرود 

يربخ

 . تسا ینادان  هناشن  هک  رادنپم ، غورد  ار 

هتـشاد یبوخ  هدـنیآ  ات  نک  ارادـم  تموکح  رد  و  شاب ، نتورف  مشخ  ماـگنه  هب  و  شخبب ، تردـق  ماـگنه  هب  و  ناـشن ، ورف  ار  مشخ 
راثآ ادـخ  هک  شاب  نانچ  و  نکم ، هابت  يراد  رایتخا  رد  هک  ییاـه  تمعن  و  راد ،  وکین  هدیـشخب  وت  هب  ادـخ  هک  ییاـه  تمعن  یـشاب ،

.درگنب اراکشآ  وت  رد  ار  دوخ  ياه  تمعن 

نانمؤم فاصوا 

یتسرف شیپ  هک  ار  نآ  هچ  دنک ، میدـقت  شیپاشیپ  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  نادـناخ و  ناج و  هک  دوب  نآ  نانمؤم ، نیرتهب  نادـب ، و 
.دسر یم  نارگید  هب  شدوس  يراذگ  یقاب  هک  ار  هچنآ  و  ددرگ ، هتخودنا  وت  يارب 

گرزب ياهرهـش  رد  و  دنـسانش ،  یم  تـسوا  تـسود  هـک  نآ  زا  ار  سک  ره  اریز  زیهرپـب ، ناراـکفالخ  نادرخ و  یب  اـب  یتـسود  زا 
و دنراد ، یم  اور  متس  رگیدکی  هب  و  دنلفاغ ، ادخ  دای  زا  نآ  مدرم  هک  ییاهاج  زا  و  تسا ، ناناملسم  عامتجا  زکرم  اریز  نک  تنوکس 

 . زیهرپب دننک ، یمن  کمک  رگیدکی  هب  ادخ  زا  تعاطا  رب 

و ناطیش ، ندش  رضاح  ياج  هک  نک  زیهرپ  رازاب ، و  یمومع ، ياههاگرذگ  رد  نتسشن  زا  دهد ، تا  يرای  هک  نک  هشیدنا  يزیچ  رد 
زور رد  تسا .  يرترب  رد  وت  يرازگ  رکـش  هار  هک  شاـب ، هتـشاد  هجوـت  دوـخ  زا  رت  نییاـپ  دارفا  هب  و  تساـه ، هنتف  ندـش  هتخیگنا  رب 

ار ادـخ  تیاهراک  همه  رد  يراچان .  نآ  ماجنا  زا  هک  يراک  ای  و  ادـخ ، هار  رد  داهج  يارب  زج  نکم .)، ترفاسم  زامن  زا  شیپ  هعمج 
.تسا رترب  زیچ  همه  زا  ادخ  تعاطا  هک  نک ، تعاطا 

اه یبوخ  رد  سفن  يریگ  راک  هب  شور 
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تغارف و تقو  رد  و  زاسن ، شروبجم  يزیچ  رب  هارکا  روز و  هب  و  نک ، ارادم  نآ  اب  و  هد ، بیرف  تدابع  هب  نتشاداو  رد  ار  دوخ  سفن 
هک نآ  زا  زیهرپب  يروآ .  اج  هب  شدوخ  صاـخ  تقو  رد  ار  نآ  دـیاب  و  تسا ، بجاو  وت  رب  هک  هچنآ  رد  زج  ریگ ، شراـک  هب  طاـشن 
رش هب  رش  هک  زیهرپب  ناقساف  اب  ینیـشنمه  زا  .یـشاب  قرغ  یتسرپایند  رد  و  نازیرگ ، تراگدرورپ  زا  هک  یلاح  رد  دسر  ارف  وت  گرم 

 . دورد اب  .تسا  ناطیش  گرزب  رگشل  هک  زیهرپب  مشخ  زا  و  رامش ، تسود  ار  ادخ  ناتسود  و  راد ، یمارگ  ار  ادخ  ددنویپ ، یم 

يدیهش

هدوب نیا  زا  شیپ  هک  ار  یقح  و  ریگ ، مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  ریذپ ، تحیصن  نآ  زا  نز و  نآرق  نامـسیر  رد  گنچ  و 
هب ار  دوخ  شناـیاپ  و  دـنام ، رگید  یخرب  هب  نآ  زا  یخرب  هچ  رامـش ، تربع  هنیآ  نآ  هدـنام  يارب  ار  اـیند  هتفر  و  راد ، قیدـصت  تسا 

گرم .رایم  نابز  رب  قح  يارب  زج  ار  نآ  رامش و  گرزب  ار  ادخ  مان  و  یندنامن ،  یسک  اب  تسا و  ینتفر  نآ  همه  و  دناسر ، نآ  زاغآ 
هک نک  يرود  يراک  زا  و  یناوت ، نتـسر  گرم  تاعبت  زا  ینادـب  هک  زج  نکم ، گرم  يوزرآ  نک و  داـی  ناوارف  ار  گرم  زا  سپ  و 

تلجخ نآ  زا  نایع  رد  دننک و  ناهن  رد  هک  يراک  زا  سرتب  .درامش و  دنـسپان  ناناملـسم  رگید  زا  و  دراد ، اور  دوخ  رب  ار  نآ  هدننک 
راتفگ ریت  هناشن  ار  تیوربآ  .دریگ  شیپ  شزوپ  هار  ای  دریذپن ، دوخ  هب  ار  نآ  دنسرپ  نآ  هدننک  زا  نوچ  هک  يراک  زا  زیهرپب  و  دنرب ، 
نکم بوسنم  اطخ  هب  دـنیوگ  وت  هب  مدرم  هچ  ره  و  تسا ، ناشن  ار  ییوگغورد  نآ  هک  ناسرم  نامدرم  هب  يدینـش  هچره  و  نادرگم ،
ماگنه هب  شوکب و  يرابدرب  رد  مشخ  هاـگ  .رذـگ و  رد  ییاـناوت  تقو  هب  و  روخ ، ورف  ار  دوخ  مشخ  .تسا  ناـهرب  ار  یناداـن  نآ  هک 

زا تمعن  چیه  و  رادب ،  یقاب  نتـشاد  ساپـس  اب  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  ره  .دشاب  ار  وت  تبقاع  ات  شوپ  مشچ  هانگ - زا  تردـق -
-. راکشآ دننیبب - وت  رد  هداد ، تیادخ  هک  ار  یتمعن  ناشن  هک  دیاب  و  راذگم ، عیاض  تسوت  ینازرا  هک  ار  ادخ  ياهتمعن 

یتسرف شیپاشیپ  یکین  ره  هچ  دهد ، شیپاشیپ  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  دـنواشیوخ و  ناج و  هک  دوب  نآ  نانمؤم  نیرتهب  هک  نادـب  و 
تسس و شیار  هک  نآ  ینیشنمه  زا  .درب  يرگید  ار  نآ  ریخ  يراذگاو  هچنآ  دوش و  هتخودنا  وت  يارب 

مهارف هاگیاج  هک  نک  تنوکس  گرزب  ياهرهش  رد  .دنسانش و  تسوا  تسود  هک  نآ  زا  ار  سک  ره  هک  زیهرپب ، دوب  دنسپان  شراک 
تعاط رب  و  دننار ، یم  متـس  رگیدکی  هب  هک  اجنآ  دـنلفاغ و  ادـخ - دای  زا - نآ  رد  هک  ییاهیاج  زا  زیهرپب  و  تسا ، ناناملـسم  ندـمآ 

ندش رـضاح  ياج  هک  ینیـشنب  اهرازاب  رـس  رب  ادابم  .دیآ  تراک  هب  دیاب و  ار  وت  هک  شیدنیب  يزیچ  رد  اهنت  و  دنا ،  نارای  رتمک  ادخ 
رکـش يراد و  تمعن  ساپـس  نتـسیرگن  نیدب  ات  رگنب  ناوارف  يرترب ، وا  زا  هک  سک  نادب  .نایغط و  هنتف و  هاگـشیامن  تسا و  ناطیش 

نآ زا  اـی  يراد  ادـخ  هب  يور  نآ  رد  هک  دوـب  يرفـس  رگم  يرازگب ، ار  هعمج  زاـمن  اـت  نکم  رفـس  هـعمج  زور  رد  و  يراذـگب ،  نآ 
اب راداو و  شتدابع  هب  بیرفب و  ار  دوخ  سفن  .تسا  رترب  زیچ  ره  زا  ادخ  تعاط  هک  نک  تعاطا  ار  ادخ  تیاهراک  همه  رد  .يراچان 
وت رب  هچنآ  رد  زج  .رآ  تدابع  هب  يور  دوب ، شتغارف  طاشن و  هک  یماگنه  هب  ریگ و  ناسآ  نآ  رب  و  رادم ، شروهقم  نک و  ارادم  نآ 

نازیرگ تراگدرورپ  زا  وت  و  دـیآ ، رد  وت  رب  گرم  هک  سرتب  .يرازگب و  نآ  تقو  رد  يرآ و  ياج  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  بجاو 
تسود ار  ادخ  ناتسود  راد و  گرزب  ار  ادخ  .ددنویپ  رش  هب  رش  هک  زیهرپب  ناقساف  اب  ینیشنمه  زا  .ناور  ایند  يوجتـسج  رد  یـشاب و 

.مالّسلا و  ناطیش ، نایهاپس  زا  گرزب  تسا  یهاپس  مشخ  هک  ناهرب - نآ  زا  ار  دوخ  و  زیهرپب - مشخ  زا  رامش و 

یلیبدرا
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وا مارح  ناد  مارح  ار و  وا  لالح  ناد  لالح  روآ و  دورف  ار و  نآرق  زاس  دوخ  صلاخ  حصان  نارق و  مکحم  نامسیرب  نز  رد  گنچ  و 
سپ نآ  زا  هدـنام  یقاـب  هک  ار  يزیچ  نآ  اـیند  زا  تشذـگ  هچ  نآ  هب  ریگ  تربع  قح و  رما  زا  تشذـگ  هچ  نآ  هب  نک  قیدـصت  ار و 

دای یگرزبب  هدنوش و  ادج  تسا و  لیاز  نآ  همه  نآ و  لواب  تسقحال  نآ  رخآ  رگید و  یضعبب  تسا  دننام  ایند  یضعب  هک  یتسردب 
هچنآ ار و  گرم  دای  نادرگ  رایـسب  وا و  مانب  روخم  دنگوس  غوردـب  ینعی  قح  رب  زجب  ار  وا  ینکن  دای  هک  قیرط  نیاب  ار  ادـخ  مان  نک 

دونشوخ هک  يرادرک  ره  زا  نک  رذح  تعاط و  رد  تسا  رمع  فرص  هک  راوتسا  یطرـشب  زجب  ار  گرم  نکم  وزرآ  تسگرم و  سپ 
نک و هدارا  ناـشیا  يارب  یهاوـخدوخ  يارب  هچنآ  هکلب  ناناملـسم  همه  يارب  رمـش  هورکم  دوـخ و  سفن  يارب  دـشاب  شبحاـص  نآـب 
هک یلمع  ره  زا  سرتب  یـصاعم و  نوچ  اراکـشآ  رد  نآ  زا  دوش  هدرک  ایح  یناهنپ و  رد  نآب  دوش  هدرک  لمع  هک  یلمع  ره  زا  سرتب 
زا راـتفگ  ياـهریت  يارب  زا  هناـشن  ار  دوخ  ضرغ  نادرگم  نآ و  زا  دروآ  رذـع  دوش و  رکنم  نآ  بحاـص  نآ  زا  دوش  هدیـسرپ  نوـچ 
رب نادرگم  زاب  غورد و  يور  زا  نآـب  دـنکیم  تیاـفک  سپ  ارنآ  يونـشب  هچ  رهب  ناـمدرمب  نکم  ثیدـح  ناـمدرم و  تبیغ  تمـالم و 

بـضغ دزن  شاب  راـبدرب  ار و  مشخ  روخ  ورف  یناداـن و  يور  زا  نآـب  ار  وت  تسیفاـک  سپ  نآـب  ار  وت  دـننک  نخـس  هچنآ  ره  ناـمدرم 
تبقاـع و رد  تیفاـع  ار  وت  رم  دـشاب  اـت  تلود  دوجو  اـب  تبوـقع  زا  نک  ضارعا  ماـقتنا و  رب  نتفاـی  تسد  دزن  رد  رذـگ  رد  ندرک و 

دوش هدید  دیاب  وت و  دزن  ادخ  ياهتمعن  زا  ار  یتمعن  چیه  نادرگم  عیاض  وت و  رب  ادخ  ارنآ  هدرک  ماعنا  هک  ار  یتمعن  ره  دروآ  حالـصب 
دوخ سفن  زا  تدابع  نداتـسرف  شیپ  يور  زا  دنناشیا  نیرتهب  نانمؤم  نیرتهب  هکنادب  وت و  رب  نآب  ادـخ  تسا  هدرک  هچنآ  هناشن  وت  رب 
یم سپاو  هچنآ  هچنآ و  نآ و  هریخذ  وت  يارب  زا  دـنام  یقاب  یئوکین  زا  يداتـسرف  شیپ  هچنآ  وت  هک  یتسردـب  دوخ و  لام  لـها و  و 

هک یتسردب  سپ  وا  رادرک  دشاب  دب  نآ و  هشیدنا  دشاب  تسس  هک  یسک  تبحص  زا  سرتب  نآ و  ریخ  وت  ریغ  يارب  زا  دشابیم  يزادنا 
هک یتسردب  سپ  گرزب  ياهرهش  رد  شاب  نکاس  تسا و  رایـسب  ياهرثا  ار  تبحـص  هچ  دوخ  بحاصمب  هدش  درک  رابتعا  بحاصم 

هـشیدنا نک  راصتقا  ادخ و  تعاط  رب  ناگدنهد  يرای  یمک  متـس و  تلفغ و  ياهاج  زا  نک  رذـح  تسناناملـسم و  عامتجا  لحم  نآ 
ندـش رـضاح  عضاوم  اهرازاب  هک  یتسردـب  سپ  اهرازاب  رد  نتـسشن  عضاوم  زا  ار  دوخ  راد  رود  ار و  وت  دـیآ  راـکب  هچنآ  رب  ار  دوخ 

وا رب  وت  هدش  هداد  لیضفت  هک  یـسک  يوسب  ار  دوخ  ندرک  رظن  نادرگ  رایـسب  تسنامز و  ياه  هنتف  ندمآ  شیپ  عضاوم  تسناطیش و 
یتقو رگم  هعمج  زامنب  يوش  رـضاح  هک  ات  هعمج  زور  رد  نکم  رفـس  تسیادخ و  رکـش  ياهرد  زا  ندرک  رظن  نآ  هک  یتسردب  سپ 

ياهراک همه  رد  ار  ادخ  رب  نامرف  نآب و  یـشاب  روذعم  وت  هک  يراک  رد  ای  ندرک  داهج  دـننام  ادـخ  هار  رد  یـشاب  هدـنور  نوریب  هک 
اب نک  ارادـم  ادـخ و  تعاط  رد  ار  دوخ  سفن  هد  بیرف  تسنآ و  ریغ  هچ  ره  رب  تسنوزفا  ادـخ  يرادربنامرف  هک  یتسردـب  سپ  دوخ 

هـضیرف زا  وت  رب  دشاب  هدش  هتـشون  هچنآ  زجب  دـشاب  طاشن  اب  تعاط  رد  ارنآ  يداش  ارنآ و  ندرک  وفع  ریگب  ارف  نآب و  نکم  رهق  نآ و 
زا یـشاب  هدـنزیرگ  وت  گرم و  وتب  دـیآ  دورف  هکنآ  زا  سرتـب  نآ و  تقو  دزن  نآ  ندومن  دـهعت  نآ و  ندرازگ  زا  تسا  راـچان  ادـخ 

میظعت نابسچ و  تسقحلم و  يدبب  يدب  هک  یتسردب  سپ  ناقساف  اب  ندرک  تبحاصم  زا  سرتب  ایند و  يوجتسج  رد  دوخ  راگدرورپ 
ياهرکـشل زا  تسگرزب  يرکـشل  بضغ  هک  یتسردب  سپ  ندرک  بضغ  زا  سرتب  ار و  ادخ  ناتـسود  دراد  تسود  ار و  يادـخ  نک 

ناطیش

یتیآ

هدوب نیا  زا  شیپ  هک  ار  یقح  .مارح  ار  شمارح  رادب و  لالح  ار  شلالح  .يوجب  تحیصن  نآ  زا  نز و  رد  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب 
دننامه هدـنام ، یقاب  نآ  زا  هچنآ  اریز  .يامن  ساـیق  تسا ، هتـشذگ  نآ  زا  هچنآ  هب  تسا  هدـنام  اـیند  زا  ار  هچنآ  .نک  قیدـصت  تسا 

قح يارب  زج  رامش و  گرزب  ار  ادخ  مان  .تسا  ینتفر  رادیاپان و  نآ  رسارس  نآ و  زاغآ  هب  تسا  هتسویپ  شنایاپ  تسا و  نآ  هتـشذگ 
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ره زا  .راوتـسا  مکحم و  یطرـش  هب  رگم  نکم ، گرم  يزورآ  نک و  داـی  گرم  زا  سپ  ناـهج  گرم و  زا  ناوارف  .رواـیم  شناـبز  رب 
.نک رذح  دراد  یم  دنسپان  ناناملسم  رگید  زا  ددنسپ و  یم  دوخ  زا  ار  شنداد  شماجنا  نآ  هدننک  هک  راک 

شا هدـننک  زا  نوچ  هک  يراک  ره  زا  .ياـمن  يرود  دوش ، يراسمرـش  ببـس  اراکـشآ  هب  یلو  دریگ ، ماـجنا  ناـهن  رد  هک  راـک  ره  زا 
يوگم نارگید  هب  يدینـش  هچ  ره  .هدم  رارق  مدرم  نخـس  ياهریت  فده  ار  دوخ  يوربآ  .زیهرپب  دروآ  رذع  دنک و  شراکنا  دنـسرپ ،

ورف دوخ  مشخ  .دنرمـش  نادان  ار  وت  هک  سب  نیمه  هک  نکم  شراـکنا  يدینـش ، هچ  ره  دنرمـش و  وگغورد  ار  وت  هک  سب  نیمه  هک 
تبقاع ات  نک  وفع  ار  نارگید  هانگ  یتفای  ییاناوت  نوچ  شاب و  راـبدرب  بضغ  تقو  رد  ياـمن و  تشذـگ  تردـق ، ماـگنه  هب  روخ و 

.دوب وت  نآ  زا  کین 

، هدرک تیانع  وت  هب  ادخ  هک  ار  ییاهتمعن  زا  کیچیه  .دنام  رادـیاپ  تتمعن  ات  رآ  ياج  هب  هداد  وت  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  ره  ساپـس  و 
.دوب راکشآ  وت  رب  يدنوادخ  تمعن  ناشن  هک  دیاب  يامنم و  هابت 

.دراد میدـقت  ادـخ  هار  رد  نارگید  زا  شیپ  ار  دوخ  ییاراد  نادـنواشیوخ و  دوخ و  ناج  هک  تسا  یـسک  ناـنم  ؤم  نیرتهب  هک  نادـب 
تبحاصم زا  زیهرپب  .دسر  يرگید  هب  شریخ  یهن ، سپاو  هچ  ره  دنامب و  وت  يارب  هدش ، هتخودنا  یتسرف ، شیپاشیپ  هک  ریخ  ره  اریز 

.دنسانش شتسود  هب  ار  سک  ره  هک  دشاب ، دنسپان  شلمع  هک  سک  ره 

ار دنوادخ  تعاط  تسا و  متس  تلفغ و  هاگلزنم  هک  ییاج  زا  تسا و  ناناملسم  عامتجا  لحم  هک  ریگ  تنوکس  گرزب  ياهرهش  رد 
.زیهرپب تسا ، كدنا  نارای 

زورب لحم  تسا و  ناطیـش  هاگیاج  هک  نک  رذح  اهرازاب  رـس  رب  نتـسشن  زا  دیآ و  تراک  هب  هک  راد  يروما  هب  رـصحنم  دوخ  هشیدنا 
زور رد  .تسا  تمعن  زا  يرازگـساپس  وـت  ندرک  رظن  هک  نک  رظن  ناوارف ، تسا ، يرترب  ناـنآ  رب  ار  وـت  هک  یناـسک  رب  .تساـه  هـنتف 

راچان شنداد  ماجنا  رد  هک  دـشاب  يراک  ای  دـشاب  ادـخ  هار  رد  ترفـس  هکنیا  رگم  ییآ ، رـضاح  هعمج  زامن  رد  اـت  نکم  رفـس  هعمج 
ارادـم وا  اب  بیرفب و  تدابع  رد  ار  سفن  .تسا  رترب  رگید  راک  ره  زا  قح  تعاطا  اریز  نک ، تعاطا  ار  ادـخ  اـهراک  همه  رد  .یـشاب 

ندروآ و ياـج  هب  زا  هک  تسا  بجاو  وت  رب  هچنآ  رد  رگم  باـیرد ، ار  وا  شـشیاسآ  تغارف و  ماـگنه  هب  .ياـمنم و  رهق  وا  رب  نک و 
زا زیهرپب  .یشاب  هتخیرگ  يادخ  زا  ایند  بلط  رد  وت  دیآ و  تغارـس  هب  گرم  هک  سرتب  .تسین  يا  هراچ  ررقم ، تقو  رد  نآ  تاعارم 
زا مشخ  هک  زیهرپب  مشخ  زا  رادـب و  تسود  ار  شناتـسود  راد و  گرزب  ار  ادـخ  .تسا  ّرـش  هب  هتـسویپ  ّرـش  هک  ناراک  دـب  تبحاصم 

.مالسلاو .تسا  سیلبا  نایهاپس 

نایراصنا

تـسا هتـشذگ  قح  زا  هک  هچنآ  هب  ، رامـش مارح  ار  شمارح  ،و  لالح ار  شلالح  ، نک دنپ  بلط  نآ  زا  نز و  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب 
یم شزاغآ  هب  شماجنا  ،و  تسا رگید  ضعب  هیبش  نآ  زا  یـضعب  اریز  ، ریگ دنپ  نآ  هدـنام  یقاب  يارب  ناهج  هتـشذگ  زا  ، نک قیدـصت 

.ینک دای  قح  هب  زج  ادخ  مان  زا  هکنیا  رد  راد  گرزب  ار  ادخ  مان   . تسا ینداد  تسد  زا  ینتفر و  نیب  زا  نآ  همه  و  ددنویپ ،

يارب ار  نآ  شا  هدـننک  هک  یلمع  ره  زا   . نکم وزرآ  راوتـسا  مکحم و  طرـش  اب  زج  ار  گرم.شاب  گرم  زا  دـعب  گرم و  دای  رایـسب 
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نآ زا  راکشآ  رد  دریگ و  یم  ماجنا  ناهن  رد  هک  يا  همانرب  ره  زا  و.شاب  رذح  رب  تسین  دنیاشوخ  نیملـسم  يارب  ددنـسپ و  یم  دوخ 
دبلط یم  شزوــپ  نآ  زا  اــی  دزیخ  یم  رب  راــکنا  هـب  دوــش  لاؤــس  شا  هدــننک  زا  رگا  هـک  ییاــهراک  زا.نــک  يرود  دور  یم  مرش 

رب راـک  نیمه  هک  ، راذـگم ناـیم  رد  مدرم  اـب  يدینـش  ار  هـچنآ  ره  ،و  هدـم رارق  مدرم  ياـه  هـتفگ  ياـهریت  هناـشن  ار  تیوربآ.زیهرپـب 
هب ، روخ ورف  ار  مشخ   . تسا لهج  رب  هاوگ  نیا  هک  ، نکم بیذکت  دنیوگ  یم  وت  يارب  ار  هچنآ  ره  زین  ،و  دنک یم  تیافک  ییوگغورد 

یـشوخ تبقاع  ات  شاب  هتـشاد  یـشوپ  مشچ  تردـق  تموکح و  نامز  ،و  شاب رابدرب  بضغ  تقو  هب  ،و  نک تشذـگ  ییاناوت  ماگنه 
دیاب ، ربن یهابت  هب  ار  هدادادخ  تمعن  چیه  و   ، نک فرصم  حالص  هار  هب  هتـشاذگ  ترایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتمعن  ره  زا.دشاب  تیارب 

.دوش هدید  وت  رد  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  هناشن 

شیپ یکین  زا  هچنآ  ره  هک  ، قح هار  رد  شلاـم  لـها و  ناـج و  نداتـسرف  شیپ  رد  تسا  ناـشیا  نیرتـهب  نینمؤم  نیرتـهب  شاـب  هاـگآ 
تسـس و شیأر  هک  یـسک  اب  ینیـشنمه  زا.دوب  دهاوخ  وت  ریغ  يارب  شریخ  يراذگ  ياج  هب  ار  هچنآ  ،و  دوش هریخذ  وت  يارب  یتسرف 

عامتجا زکرم  اجنآ  هک  نیزگ  نکـسم  گرزب  ياهرهـش  رد   . دنـسانش یم  شتـسود  زا  ار  یتسود  ره  هک  زیهرپب ، تسا  تشز  شراک 
رد ار  تا  هشیدـنا   . زیهرپب دـنکدنا  ادـخ  تعاط  رب  ناراک  ددـم  هک  اـجنآ  يراکمتـس و  تلفغ و  زکارم  رد  تماـقا  زا  ، تسا نیملـسم 

شیپ ناطیـش و  روضح  لحم  زکارم  نآ  اریز  ، نک رذـح  رازاـب  ياههاگرذـگ  رد  نتـسشن  زا.راد  لوغـشم  دـیآ  تراـک  هب  هک  يروما 
ياـههار هلمج  زا  هجوـت  نیا  هک  ، شاـب هتـشاد  هجوـت  داـیز  دـنا  هداد  يرترب  وا  رب  ار  وـت  هک  یـسک  اـب  هطبار  رد.تساـه  هـنتف  ندـمآ 

 . تسا يرازگرکش 

رد  . يروذعم نآ  هب  تبسن  هک  يراک  ای  ، يورب داهج  يارب  هک  يرفـس  رگم  ، يوش رـضاح  هعمج  زامن  هب  ات  نکم  رفـس  هعمج  زور  رد 
قفر و هب  وا  اب  ،و  بیرفب تدابع  رد  ار  دوخ  سفن.تسا  رترب  زیچ  همه  زا  ادـخ  زا  تعاـطا  هک  ، نک تعاـطا  ادـخ  زا  تیاـهراک  ماـمت 
زا ار  وت  هک  ، تسا بجاو  وت  رب  هچنآ  رد  رگم  ، رآ شتدابع  هب  دراد  تغارف  طاشن و  هک  ینامز  ،و  نکم يریگتخـس  وا  هب  شاب و  ارادم 

تـسد هب  يارب  تقو  نآ  رد  وت  دـیآ و  رد  وت  رب  گرم  هکنیا  زا  سرتـب   . تسین يا  هراـچ  شنیعم  ناـمز  رد  نآ  تاـعارم  شماـجنا و 
راد و گرزب  ار  دـنوادخ.ددنویپ  يدـب  هب  يدـب  هک  ، نک يرود  ناراکدـب  اـب  ینیـشنمه  زا.یـشاب  يرارف  تدـنوادخ  زا  اـیند  ندروآ 

 . مالسلا و.تسا  سیلبا  نایهاپس  زا  گرزب  یهاپس  مشخ  هک  ، زیهرپب مشخ  زا.رادب  تسود  ار  شناتسود 

حورش

يدنوار

.هعرتجا يا  ظیغلا ، مظکا  .هیلا و  یمری  يذلا  ضرغلا  .ندبلا و  ضرعلا : .لئاز و  يا  لئاح : اهلک  .قبس و  مدقت و  يا  فلس : و 

و نیدـلل ، اظفح  بورحلا  یف  هلها  هسفن و  مدـقتی  وه  نم  مهریخ  يا  هلام  هلها و  هسفن و  نم  همدـقت  مهلـضفا  نینموملا  لـضفا  هلوق  و 
راس ذا  لضفا  نطاوم  هثالث  یف  يور ، امک  مهل ، هیاقو  نیملـسملا  عیمج  یلع  لهالا  سفنلاب و  مدقلا  هرخوی و  همدقی و ال  هلام و  قفنی 
ذخ .ارجاهم و  يا  هللا  لیبس  یف  الـصاف  الا  هلوق  .اطخا و  هیار : لاق  .بحـص و  ردـصم  هباحـصا : .الیخ و  داق  وا  ـالیبس  ضاـخ  وا  ـالیل 

هعاط نم  راف  هالوم و  نم  براـه  دـبع  يا  قبآ ، تنا  توملا و  لوزی  يا  توملا  کـب  لزنی  نا  كاـیا  لاـق و  مث  .اهلهـس  يا  اـهوفع :
نافلتخی نا  ریدقتلا : و  لبق ، نم  كایا  قیقحت  یـضم  دـق  و  هحیـصنلا ، هذـهب  ینعا  كایا  قاسفلا و  هبحاصم  كایا و  لاق و  مث  .کبر 
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.بیکرتلا فالتخال  نیعضوملا  یف 

يردیک

.الطاب و ال هدهشتست  ابذاک و ال  هللااب  فلحی  يا ال  قح : یلع  الا  هرکذت  نا  هللا  مسا  مظع  .لئاز و  لئاح : .هتحیصن  لبقا  يا  هحصتنا : و 
لاح ربدـت  مث  اماقم ، هیلا  کلوصو  لبق  مث  کسفنل ، نیه  و  هققحت : و  لاملا ، لاـح  نع  ضحفت  ینعی  قیثو : طرـشب  ـالا  توملا  نمتت 

و ملعلا ، يوس  داز  قیرطلا  اذـهل  سیل  و  نیرـساخلا ، نم  نکت  لعفت  الا  تئـش و  نا  رفـسلا  نمت  مث  هلحارلا ، دازلا و  هل  دـعا  قیرطلا و 
.موالملا یمرمل  ضرعتت  يا ال  سناجتلا  فیطل  نم  لوقلا : لابنل  اضرغ  کضرغ  لعجت  .يوقتلا و ال  دازلا  ریخ  ناف  اودوزت  لمعلا 

يا هیار : لیفی  .ارجا  مظعا  ریخ و  وه  هللا  دنع  هودجت  ریخ  نم  مکسفنال  اومدقت  ام  و  یلاعت : هلوق  نم  همدقت : مهلـضفا  نینموملا  لضفا 
، مظعالا داوسلاب  مکیلع  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  نم  .نیملـسملا  عامج  هناف  ماـظعلا  راـصمالا  نکـسا  .فعـضی و  یطخی ء و 

قیتاسرلا ناکـس  عماج و  رـصمب  قلعتی  امنا  نیملـسملا  مالـسالا و  روما  مامت  و  همحر ، هعاـمجلا  هلوق : و  هعاـمجلا ، یلع  هللا  دـی  هلوق :
عقی نا  اهرذحا  كرذحا و  يا  قاوسالا : دعاقم  كایا و  .هللا و  رکذ  نع  هنایدلا و  نع  نولفاغ  هثارحلا  هعارزلا و  حـلاصمب  نولوغـشم 
یلع ضیرحتلا  نم  عداخلا  لعف  اهب  لعفا  يا  هدابعلا : یف  کسفن  عداـخ  .داـهجلل و  اـجراخ  يا  هللا  لـیبس  یف  الـضاف  ـالا  مکعاـمتجا 
اذه و  اهتعسو ، اهلهـس  يا  اهطاشن : اهوفع و  ذخ  .کسما  يا  عدخ  مث  یطعا  مهلوق : نم  کسفن  کسما  يا  .کنکما ع - امب  هعاطلا 

تینملا ال ناف  هللا  هدابع  کسفن  یلا  ضغبت  قفرب و ال  هیف  لغواف  نیتم  نیدلا  اذه  نا  لاق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور  امک 
.یقب ارهظ  عطق و ال  اضرا 

مثیم نبا 

ار شمارح  لالح و  ار  شلالح  ریگ ، دنپ  نآ  زا  و  نزب ، گنچ  نآرق  نامسیر  هب  : ) ینادمه ثراح  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
یشخب اریز  ریگب ، تربع  هدنیآ  يارب  ایند  هتشذگ ي  زا  و  نک ، قیدصت  تسا ، هتفگ  ناینیشیپ  دروم  رد  هک  ار  یقیاقح  رامـش و  مارح 

ار ادـخ  مان  .تسا  ینتفر  یندـش و  ادـج  تسا ، نایم  رد  اهنآ  همه ي  و  تسا ، هتـسباو  شزاـغآ  هب  شناـیاپ  رگید و  شخب  هب  اـیند  زا 
نکم وزرآ  ار  گرم  و  شاب ، گرم  زا  سپ  تالاح  گرم و  داـی  هب  رایـسب  يروخ ، دـنگوس  اـجب  قح و  هب  زج  اداـبم  رامـش ، گرزب 
يرود ددنسپ  یمن  نارگید  يارب  ددنـسپ و  یم  ار  نآ  هدنهد ، ماجنا  هک  يراک  ره  زا  یـشاب ، هتـشاد  نانیمطا  تلامعا  هب  هک  نآ  رگم 

هدـنهد ي ماجنا  زا  رگا  هک  ییاهراک  زا  .نک و  رذـح  دـشاب  یگدنمرـش  ثعاب  رهاظ  رد  دوش و  ماجنا  ناهن  رد  هک  ییاهراک  زا  نک ،
يدینـش هچ  ره  هدم ، رارق  نارگید  راتفگ  ریت  هناشن ي  ار  دوخ  يوربآ  .نک  زیهرپ  دـیامن ، یهاوخرذـع  ای  دـنک و  راکنا  دنـسرپب ، نآ 

نیا هک  رامـشن ، دودرم  دـنتفگ ، وت  يارب  مدرم  هچنآ  و  تسا ، یفاـک  وت  ییوـگغورد  يارب  دوـخ  نیا  هک  نکم  وگزاـب  نارگید  يارب 
هب هک  یتقو  شاب ، ابیکش  ییوخدنت ، تقو  رد  و  نک ، تشذگ  ییاناوت ، ماگنه  هب  و  روخ ، ورف  ار  تمـشخ  تسا ، سب  وت  ینادان  يارب 

رازگساپس درک ، تمحرم  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  ره  دوش ، تبیـصن  کین  شاداپ  ات  نک ، يراددوخ  ماقتنا  زا  یتفای ، تسد  نمـشد 
وت هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  رثا  هک  تسا  هتـسیاش  و  نکم ، عیاض  تسا ، هداد  وت  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاهتمعن  زا  یتمعن  چـیه  و  شاب ،
نآ رد  يرماوا  هک  ینادمه ، ثراح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ینالوط  همان ي  زا  تسا  یـشخب  نیا  حرـش : .دننیبب  وت  زا  تسا  هدرک  اطع 

نامسیر هب  - 1 تسا : وکین  بادآ  هدیدنـسپ و  قالخا  میلعت  ساسا  رب  نخـس  روحم  تسا ، هدرک  عنم  ار  وا  زین  ییاهزیچ  زا  و  هدومرف ،
نآرق قباطم  دیاب  هک  تسا  نآ  دوصقم  تشذـگ ، البق  هک  يروطنامه  تسا ، هراعتـسا  نامـسیر )  ) لبحلا هملک ي  .دـنز  گنچ  نآرق 
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يامنهار وا  اریز  دریذپب ، ار  وا  رظن  نامرف و  هک  دنادب  دوخ  هدنهد ي  دنپ  يا  هنوگ  هب  ار  وا  ینعی  دریگب : دنپ  نآرق  زا  .درک 2 - لمع 
مارح لالح و  زا  نآرق  رد  هچنآ  هک  نآ  حیضوت  .درامـش  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  نآرق  لالح  .تسا 3 - تسار  هار  هب  قح و  هب 

وا زا  شیپ  هک  یقح  روـما  .دنک 4 - لمع  نادب  دشاب و  هدیقع  نیدب  دـنبیاپ  تسا و  مارح  لالح و  هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  دراد  دوجو 
قیدـصت رواب و  تسا ، هدرک  لقن  میرک  نآرق  هک  نایـشیاهتما  اب  ناربمایپ  تـالاح  ناراـگزور و  هتـشذگ ي  ناـیرج  ینعی  تسا  هدوب 

ار هدنامیقاب  لصا و  ار  هتـشذگ  دریگب و  تربعـش  هدـنیآ ا  يارب  ایند  هتـشذگ ي  زا  .دزومایب 5 - تربع  سرد  نآ  زا  یبوخب  اـت  دـنک ،
هرابرد ات  ایند ، يرادیاپان  ینوگرگد و  نامه  ینعی  دریگب ، رظن  رد  یناهرب  ناونع  هب  ار  اهنآ  نیب  كرتشم  ردـق  دـنادب و  نآ  زا  یعرف 

هداد هجوت  كرتشم  ردـق  نیمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنک ، يرواد  شا  يرادـیاپان  لاوز و  ندوب  یمتح  هب  لصا ، مکح  هب  عرف ، ي 
هداد رادـشه  ترابع  نیا  اب  تسا ، یمتح  مه  عرف  رد  هک  هچنآ  هب  تسا و  رگید  یخرب  ناسمه  ایند  زا  یخرب  هدومرف : هک  اجنآ  تسا 

هب زج  ادابم  درامـش ، گرزب  ار  ادخ  مان  .تسا 6 - ریذپ  ییادـج  ینتفر و  نیب  زا  شمامت  تسا و  هتـسویپ  شزاغآ  هب  نآ  نایاپ  تسا :
زا هدنرادزاب  هدنهد و  دنپ  نیرتگرزب  اهنآ  دای  اریز  دـشاب ، گرم  زا  سپ  گرم و  دای  هب  رایـسب  .دنک 7 - دای  دنگوس  ادـخ  مان  هب  قح 

تعاطا و هب  هک  دوخ  بناـج  زا  یمکحم  طرـش  اـب  رگم  دـنک  وزرآ  ار  گرم  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  وا  .تسا 8 - یتسرپایند 
هک يراک  ره  زا  ات  هتخاس  رومام  ار  وا  .تسا 9 - ینادان  یهلبا و  زا  گرم  يوزرآ  نآ  نودب  اریز  دنک ، لصاح  نانیمطا  ادخ  یتسود 

اهیدـب رد  هک  تسا  نآ  زا  یهن  تقیقح  رد  بلطم  نـیا  و  دـنک ، يرود  ددنـسپ  یمن  ناناملـسم  رگید  يارب  ددنـسپ و  یم  دوـخ  يارب 
يارب هک  ار  هچنآ  هاوخب  مدرم  يارب  : ) تسا ماـما  رگید  نخـس  دـننام  نخـس  نیا  درادـب و  مدـقم  ار  شدوخ  اـهیبوخ  رد  ار و  نارگید 
روضح رد  هک  دـهد  ماجنا  یناهنپ  رد  ار  يراک  ادابم  - 10 يدنـسپ .) یمن  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دنـسپم  اهنآ  يارب  یهاوخ و  یم  دوخ 

نینچمه و  تسا ، تسپ  هک  یحابم  ياهراک  زا  نتسج  يرود  دنوادخ و  رماوا  زا  ینامرفان  هب  دراد  هراشا  .دشاب  هدنمرـش  نآ  زا  مدرم 
ار نآ  ادابم  دنک و  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  .دبلطب 11 - شزوپ  نآ  زا  دنک و  راکنا  دنسرپب ، رگا  هک  دراد  يا  هنیمز  نینچ  هک  يراک  ره 

ندوب هراعتسا  تهج  و  دنیوگب ، هک  تسا  ینخـس  ره  يارب  هراعتـسا  ریت )  ) لابنلا فده )  ) ضرغلا هملک ي : .دهد  رارق  نارگید  فده 
دیوگب هک  نآ  هن  دوب ، نانچ  نینچ و  دیوگب : هک  بیترت  نیا  هب  دنک ، وگزاب  مدرم  يارب  دینش ، ار  هچ  ره  ادابم  .تشذگ 12 - البق  نآ 

يارب دوـخ  نیا  تسا : هدوـمرف  تهج  نیمه  هب  تسا ، تواـفت  نخـس  عوـن  ود  نیا  نیب  اریز  تفگ ، یم  روـطنیا  هک  مدینـش  ینـالف  زا 
، دوب نانچ  تسا : هتفگ  هک  ینخس  تروص ، نآ  رد  دشاب ، غورد  عقاو  رد  هدینش  هچنآ  تسا  نکمم  اریز  .تسا  یفاک  وت  ییوگغورد 

مدرم هک  ار  هچ  ره  ادابم  .يرگید 13 - لیلد  هب  رگم  دشاب ، یمن  غورد  مدینـش ، روطنیا  دیوگ : یم  هک  ینخـس  اما  تسا ، هدوب  غورد 
راکنا هجیتن  دشاب و  تسار  هتفگ  نآ  تسا  نکمم  اریز  دتسیاب  راکنا  غورد و  هب  تبسن  اب  نآ  ربارب  رد  و  درامش ، دودرم  دنتفگ : وا  هب 
ردقم ياربک  هک  تسا ، يرمضم  سایق  يارغـص  دروم ، ود  ره  رد  یفکف ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترابع  .دشاب  تقیقح  زا  یهاگآان  وا ،

زین مود  ياربک  ریدـقت  .تسین و  نتفگ  هتـسیاش ي  دـشاب ، یفاـک  لـیلد  ییوگغورد  رب  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  ساـیق  نیتـسخن 
ندروخ ورف  هب  رومام  ار  وا  .درمـش 14 - دودرم  ار  نآ  دیابن  دشاب ، ینادان  رب  یفاک  لیلد  شندرمـش ، دودرم  هچنآ  ره  و  تسا : نینچ 

دوجو اب  تلصخ  هس  نیمه  و  تعاجش ، يوخ  ناونع  تحت  رد  دنتـسه  ییاهتلیـضف  شـشخب  تشذگ و  يرابدرب ، .تسا  هدرک  مشخ 
(: مالسلا هیلع   ) ماما لوق  .تسین  قداص  اهنآ  رب  مان  نیا  هن  رگا  دنموسوم ، ششخب  تشذگ و  يرابدرب ، مان  هب  هطلس ، تردق و  مشخ ،

اریز تسا : نینچ  تقیقح  رد  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلمج ، نیا  و  ددرگ ، تبیـصن  کین  شاداپ  ینعی  هبقاعلا ) کل  نکت  )
شاداپ هک  سک  ره  تسا و  نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  ددرگ ، یم  شدیاع  لاصخ  نیا  کین  شاداپ  هک  تساهتلصخ  نیا  بحاص 

.دراد 16- ساپ  مئاد  ساپـس  اب  ار  يدـنوادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  ره  .دشاب 15 - اهنادب  دنبیاپ  دیاب  دوش  شدـیاع  اهتلـصخ  نیا  کین 
ار یهلا  تـمعن  رثا  .نآ 17 - زا  تلفغ  يرازگرکـش و  زا  یهاتوک  اب  ینعی  .دزاسن  هاـبت  ار  لاـعتم  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  یتمعن  چـیه 
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نادـنواشیوخ رب  دوـخ و  رب  ار  نآ  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  تمعن  رثا  ندرک  دوـمناو  .دـننیبب  ار  نآ  مدرم  هک  يروـط  هب  دـنک  دوـمناو 
ناسک لام و  ناج و  ندیشخب  رد  هک  تسا  یسک  نانموم ، نیرتهب  هک  نادب  .دنک و  فرص  ناقحتسم  هب  ار  نآ  دازام  دزاس و  راکشآ 
یماو هچ  ره  و  تـسا ، يا  هتخودـنا  یتـسرف  یم  دوـخ  زا  شیپ  هـک  یکین  ره  نادـب  .تـسا و  رتـشیپ  نارگید  زا  ادـخ ) هار  رد   ) دوـخ

هچ تسا  دنسپان  شلمع  تسس و  شا  هشیدنا  هک  یسک  هب  کمک  شزیمآ و  زا  زیهرپب  و  تسا ، يرگید  تبیـصن  نآ  یکین  يراذگ ،
تلفغ لحم  هک  ییاهاج  زا  دنعمتجم ، اجنآ  رد  ناناملسم  اریز  شاب ، گرزب  ياهرهش  نکاس  .ددرگ  یم  وخمه  شقیفر  اب  یـسک  ره 

نک يزیچ  هجوتم  اهنت  ار  تا  هشیدنا  .نک  يرود  دنکدنا ، ادخ  یگدنب  تعاطا و  رد  ناگدننک  يرای  اجنآ  رد  تسا و  يراکمتـس  و 
وا زا  وت  هک  یسک  هرابرد ي  تسا ، هنتف  هاگدامآ  ناطیـش و  هاگیاج  اجنآ  اریز  زیهرپب ، اهرازاب  رـس  نتـسشن  زا  .دیآ  یم  تراک  هب  هک 

زاـمن اـت  نکن  ترفاـسم  هعمج  زور  .تسا  يرازگرکـش  ياـههار  زا  یکی  وا  هراـبرد ي  وت  هشیدـنا ي  اریز  نک ، رکف  رتشیب  يرتـالاب 
رما عیطم  يراک  ره  رد  و  دشاب ، راک  رد  يرگید  رذـع  ای  و  دـشاب ، داهج )  ) ادـخ هار  رد  ترفـس  هک  نیا  رگم  ینک ، رازگرب  ار  هعمج 
نآ اب  و  نک ، ارادم  نآ  اب  و  نزب ، لوگ  ار  تسفن  ادخ ، تعاطا  یگدنب و  رد  و  تسا ، زیچ  ره  زا  رتالاب  ادـخ  تعاطا  اریز  شاب ، ادـخ 

يریزگان هک  بجاو  روما  رد  رگم  بایرد ، ار  نآ  ینامداش  تشذگ و  ماگنه  هب  و  نک ، راتفر  یتخس  هب 

زا .یـشاب  نازیرگ  تراـگدرورپ  زا  اـیند  بسک  رطاـخ  هب  وـت  دـسرارف و  گرم  هک  نآ  زا  سرتـب  .یهد  ماـجنا  ررقم  تـقو  رد  ار  نآ 
زا و  رادب ، تسود  ار  شناتـسود  رامـش ، گرزب  یمارگ و  ار  ادخ  و  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  يدب  اب  يدب  اریز  زیهرپب  نادـب  اب  یهارمه 

-1 تسا : هدرک  وگزاـب  لـیلد  ود  هب  ار  راـک  نیا  ترورـض  .تسا ) ناطیـش  ياههاپـس  زا  گرزب  یهاپـس  نآ  هک  نـک  يرود  بـضغ 
رتولج نارگید  زا  شنادـناخ  نینچمه  لاوما و  راتفر و  راتفگ ، اب  ینعی  دنـشاب ، رتولج  نارگید  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنموم  نیرتهب 

: ترابع .دزاس 2 - نانموم  نیرتالاب  زا  نداد  هقدص  اب  ار  دوخ  ات  تسا  هتـشاداو  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیامن  نداد  هقدص  هب  مادقا 
يارغص ترابع  نیا  .ینک و  یم  هتخودنا  يراذگ و  یم  اج  هب  ای  یتسرف و  یم  شیپ  تورث  لام و  زا  هچ  نآ  ینعی  هریخ ، کنا …  و 
شدوس يراذگاو ، هاگره  و  دـنام ، یم  هتخودـنا  یتسرف ، دوخ  زا  شیپ  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  شیاربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق 

.دزیهرپب و تسا  رادرکدب  هشیدنا و  تسـس  هک  یـسک  تبحاصم  زا  .یتسرفب 18 - دوخ  زا  شیپ  دـیاب  نیارباـنب  تسا ، نارگید  يارب 
مه هب  ار  وا  وت و  راک  ات  دننک ، یم  هسیاقم  وا  اب  ار  وت  نوچ  ینعی  هبحاصب ، ناف …  تسا : هدرک  نایب  نینچ  ار  نتـشاد  زیهرپ  نیا  لیلد 

ناسمه يو  اب  شلمع  درک ، تبحاصم  يو  اب  رگا  سپ  راتفگ ، ات  تسا  رتاریذـپ  ار  لمع  قافر ، اب  یناسنا  يوخ  اریز  دـنزاس ، طوبرم 
ص)  ) ربمایپ نخـس  نیا  دننام  دـشاب ، ادـخ  نید  ساسا  رب  هک  تسا  یعامتجا  دوصقم  دوش ، گرزب  ياهرهـش  نکاس  .دوش 19 - یم 

تسا هدرک  لالدتسا  هتکن  نیا  هب  گرزب  ياهرهش  رد  تنوکس  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تهج  نیمه  هب  و  مظعالا ) داوسلاب  مکیلع  )
يارغـص هلمج  نیا  و  تسا ، هدرک  قالطا  زاجم  باب  زا  ناکم  مسا  رب  ار  ردـصم  مسا  دنـشاب و  یم  نیملـسم  عاـمتجا  اـهنآ  لـحم  هک 

زا .تسا 20 - تنوکـس  يارب  بسانم  اـجنآ  دـشاب ، ناـنچ  هک  ییاـج  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق 
زکرمتم تسوا  رظن  دروم  هک  یهر  رد  ار  شا  هشیدنا  .دزیهرپب 21 - دوش ، یم  متس  تلفغ و  تسرپادخ  مدرم  هب  تبـسن  هک  ییاهاج 
نتسشن زا  .تسا 22 - ینادان  نادـب ، نتخادرپ  هک  ارچ  دـنادرگ ، یم  فرـصنم  تسین  طوبرم  وا  هب  هچنآ  زا  ار  وا  راک  نیا  اریز  دـنک ،

هاگیاج اجنآ  هک  نیا  يانعم  و  نتفلا ، اهناف …  تسا : هدومرف  هراشا  ترابع  نیا  اب  راک ، نیا  ندوب  دـب  لیلد  هب  .دزیهرپب و  اـهرازاب  رس 
، ضرعم عمج  ضیراعم  .تسا  ناطیـش  اهنآ  رگزاغآ  هک  تسا  ییاهینمـشد  ياج  اهاوه و  لـحم  اـجنآ ، هک  تسا  نیا  تسا ، ناـطیش 

نانچ هک  اج  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلمج  نیا  .اه و  هنتف  اهبوشآ و  زورب  ياج  ینعی 
رتشیب تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تمعن  زا  اهنادب  تبسن  وا  هک  یناسک  ناتـسدریز ، هرابرد ي  .تسین 23 - اور  اجنآ  رد  نتسشن  دشاب ،
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تـسا نامه  ییوگ ، ساپـس  يارب  تسا  یهار  نآ ، هک  نیا  تلع  .رکـشلا و  ناف …  تسا : هدرک  نایب  نینچ  ار  نآ  لیلد  .دـنک و  رکف 
نینچ نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  ترابع  نیمه  .ددرگ و  یم  يرازگـساپس  هب  دورو  ثعاب  هشیدـنا  نیا  هک 

نیا رگم  دـنکن ، ترفاسم  هعمج  زور  رد  .درک 24 - تلفغ  نآ  زا  دـیابن  دـشاب ، يرازگـساپس  ياهرد  زا  يرد  هک  يزیچ  ره  و  تسا :
تسا و تیمهااب  مالـسا  نید  رد  هعمج  زامن  هک  تسا  نآ  بلطم  زار  .دـشاب  یحـضاو  رذـع  هناهب و  هب  ای  داهج و  رطاـخ  هب  رفـس  هک 

ادخ رادربنامرف  شیاهراک ، مامت  رد   5  - .تساجبان 2 يراک  زور ، نآ  رد  ندرک  ترفاسم  نیاربانب ، .تسا  تدابع  زامن و  تقو  هعمج 
نآ ردقم  ياربک  و  اهاوس ، ناف …  ترابع : نآ ، يارغص  هک  تسا  هدرک  قیوشت  ار  وا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  رما ، نیا  رب  .دشاب و 

شسفن .درادب 26 - مدقم  اهراک  رگید  رب  ار  نآ  دوش و  دنبیاپ  نادب  دیاب  دشاب ، اهراک  رگید  زا  رترب  هک  يراک  ره  و  تسا : نینچ  زین 
ار نآ  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  سپ  تسا  تعیبـط  اـب  ییوـسمه  اوـه و  زا  يوریپ  سفن  شور  هک  ور  نآ  زا  دـبیرفب ، تداـبع  هار  رد  ار 

هدهاشم هلیـسو ي  هب  مه  یهاگ  و  دنبیرفب ، يرگید  زیچ  هب  دوخ  هتـساوخ ي  زا  ندناسرت  اب  یهاگ  نداد و  بوخ  هدـعو ي  اب  یهاگ 
ادخ ربارب  رد  وا  هک  نیا  رب  سفن  شنزرـس  اب  مه  یهاگ  و  دـنتدابع ، يارب  ایهم  هک  یناسک  نآ  ینعی  دـنیوا ، تسدریز  هک  یناسک  ي 

رابجا اریز  دوش ، راتفر  تدابع - رب  رابجا  نودب  ارادـم - اب  هک  تسا  راوازـس  دومیپ ، ار  یگدـنب  هار  سفن  رگا  اما  .دـنک  یم  یهاتوک 
اب تساوتحمرپ ، فرژ و  نید ، نیا  هک  یتسارب  : ) تسا هدومرف  ص )  ) نالوسر رورس  هک  يروطنامه  تسا ، ندیرب  یگدرسفا و  ثعاب 

تفاسم هن  تسا  هدنام  هتسخ و  تعرـس  رثا  رد  هک  یـسک  اریز  نکن ، راداو  روز  هب  ادخ  تدابع  هب  ار  تسفن  وش و  دراو  نآ  رد  ارادم 
رد رگم  درادـباو ، تداـبع  هب  ار  نآ  سفن ، طاـشن  تشذـگ و  ماـگنه  هب  هکلب  دراذـگ ) یم  یقاـب  یبکرم  دوخ ، يارب  هن  هدومیپ و  ار 

نازیرگ شراگدرورپ  زا  هک  یلاـح  رد  دـسرارف  شگرم  هک  نیا  زا  ار  وا  .تسین 27 - زیاج  نآ  رد  يراگنا  لهـس  هک  بجاو  تدابع 
.تسا هدروآ  هراعتسا  ایند ، یپ  رد  یهلا  یهن  رما و  زا  يو  ندز  زاب  رس  رابتعا  هب  ار  نازیرگ  قبآ  هملک ي  .تسا  هتـشاد  رذحرب  دشاب ،

ناف هلمج ي  نآ  يارغـص  هک  تسا  هتـشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  راک  نآ  زا  و  دنک ، يرود  نادـب  اب  یمدـمه  زا  - 28
قیفر ور ، هلابند  قیفر  اریز  دوب ، دهاوخ  يرش  دب ، قیفر  مدرم  رگید  نوچ  مه  زین  وت  يارب  هک  ور  نآ  زا  ینعی  تسا ، قحلم  رشلاب  رشلا 

.یهد 29- ماـجنا  ار  نآ  دـیابن  دـشاب ، هتـشاد  يدـمایپ  ناـنچ  وـت  يارب  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نـینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربـک  .تـسا و 
زا .دنا 30 - هتـسویپ  مه  هب  یلوصا  ود ، نیا  هک  دـنک  عمج  دوخ  رد  ار  شیایلوا  ناتـسود و  تبحم  دـنوادخ و  میظعت  تشادـگرزب و 
زا هک  تسا  ناطیش  هاپس  تهج  نآ  زا  مشخ  و  رخآ .) ات  هناف …  : ) تسا هتـشاد  رذحرب  مشخ  زا  ترابع  نیا  اب  ار  وا  و  دزیهرپب ، مشخ 

يرادرایتخا رد  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  وا  رایتخا  مامز  هار  نیا  زا  دنک و  یم  دراو  ناسنا  بلق  رب  ار  ناطیش  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج 
مدقم ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  ترابع  نیا  و  دوش ، رهـش  دراو  گرزب  یهاپـس  اب  هک  ددرگ  یم  یهاشداپ  نوچمه  وا 

.تسادخ تسد  هب  قیفوت  تسج و  يورد  نآ  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  ار  تیصوصخ  نیا  هچنآ ، ره  و  تسا : نینچ  نآ 

دیدحلا یبا  نبا 

[ ُهْحِصَْتنِا  ] ِنآْرُْقلَا َو ِْلبَِحب  ْکَّسَمَت  َو 

ًاضَْعب ُِهبُْشی  اَهَضَْعب  َّنِإَف  اَْهنِم  َیَِقب  اَِمل  اَْینُّدلا  َنِم  یَضَم  اَِمب  ِْربَتْعا  ِّقَْحلا َو  َنِم  َفَلَس  اَِمب  ْقِّدَص  ُهَماَرَح َو  ْمِّرَح  َُهلَالَح َو  َّلِحَأ  ُهْحِْـصنَتِْسا َو 
َّنَمَتَت ِتْوَْملا َو َال  َدـَْعب  اَم  ِتْوَْملا َو  َرْکِذ  ِْرثْکَأ  ٍّقَح َو  یَلَع  َّالِإ  ُهَرُکْذَـت  ْنَأ  ِهَّللا  َمْسا  ِمِّظَع  ٌقِراَفُم َو  ٌِلئاَح  اَهُّلُک  اَِهلَّوَِأب َو  ٌقِحَال  اَهَرِخآ  َو 

[ ُهُهَرْکَی  ] ِهِسْفَِنل َو ُُهبِحاَص  ُهاَضْرَی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحا  ٍقِیثَو َو  ٍطْرَِشب  َّالِإ  َتْوَْملا 
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ُهَرَْکنَأ َو ُُهبِحاَص  ُْهنَع  َِلئُس  اَذِإ  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحا  ِهَِینَالَْعلا َو  ِیف  ُْهنِم  یَحَتُْسی  ِّرِّسلا َو  ِیف  ِِهب  ُلَمُْعی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحا  َنیِِملْسُْملا َو  ِهَّماَِعل  ُهَرُْکی 
[ ِمْوَْقلَا  ] ِلاَِبِنل ًاضَرَغ  َکَضْرِع  ْلَعْجَت  ُْهنِم َو َال  َرَذَتْعا 

ًالْهَج َو َِکلَذـِب  یَفَکَف  ِِهب  َكُوثَّدَـح  اَم  َّلُک  ِساَّنلا  یَلَع  َّدُرَت  ًابِذَـک َو َال  َِکلَذـِب  یَفَکَف  ِِهب  َْتعِمَـس  اَم  ِّلُِکب  َساَّنلا  ِثِّدَُـحت  ِلْوَْقلَا َو َال 
[ ِهَرِدْقَْملا َْدنِع  ْزَواَجَت  ِبَضَْغلا َو  َْدنِع  ُْملُْحا   ] َْظیَْغلا َو ِمِظْکا 

َّنَعِّیَُضت َْکیَلَع َو َال  ُهَّللا  اَهَمَْعنَأ  ٍهَمِْعن  َّلُک  ِْحلْـصَتْسا  ُهَِبقاَْعلا َو  ََکل  ْنُکَت  َِهلْوَّدلا  َعَم  ْحَفْـصا  ِبَضَْغلا َو  َْدنِع  ُْملْحا  ِهَرِدْقَْملا َو  َْدنِع  ْزَواَجَت 
ِِهلاَم ِِهلْهَأ َو  *َو  ِهِسْفَن ْنِم  ًهَمِدْقَت  ْمُُهلَْـضفَأ  َنِینِمْؤُْملا  َلَْضفَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َْکیَلَع َو  ِِهب  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَم  َُرثَأ  َْکیَلَع  َُرْیل  َكَْدنِع َو  ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن 

[ َکَّنِإ [َو 

ُهُْریَخ َكِْریَِغل  ْنُکَی  ُهْرِّخَُؤت  اَم  ُهُرْخُذ َو  ََکل  َْقبَی  ٍْریَخ  ْنِم  ْمِّدَُقت  اَم  َکَّنِإَف 

ْرَذْـحا َنیِِملْـسُْملا َو  ُعاَمِج  اَهَّنِإَف  َماَظِْعلا  َراَْصمَْألا  ِنُکْـسا  ِِهبِحاَِصب َو  ٌرَبَتْعُم  َبِحاَّصلا  َّنِإَف  ُُهلَمَع  ُرَْکُنی  ُُهیْأَر َو  ُلـیِفَی  ْنَم  ََهباَحَـص  ْرَذْـحا  َو 
ِناَْطیَّشلَا ُرِضاَحَم  اَهَّنِإَف  ِقاَوْسَْألا  َدِعاَقَم  َكاَّیِإ َو  َکِینْعَی َو  اَم  یَلَع  َکَیْأَر  ْرُْـصقا  ِهَّللا َو  ِهَعاَط  یَلَع  ِناَوْعَْألا  َهَِّلق  ِءاَفَْجلا َو  ِهَْلفَْغلا َو  َلِزاَنَم 

َّالِإ َهَالَّصلا  َدَهْشَت  یَّتَح  ٍهَعُمُج  ِمْوَی  ِیف  ِْرفاَُست  ِرْکُّشلا َو َال  ِباَْوبَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ِْهیَلَع  َْتلُِّضف  ْنَم  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ِْرثْکَأ  ِنَتِْفلا َو  ُضیِراَعَم  َو 
[ ِلَمُج  ] ِیف َهَّللا  ِعِطَأ  ِِهب َو  ُرَذُْعت  ٍْرمَأ  ِیف  ْوَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ًالِصاَف 

اَم َّالِإ  اَهَطاَشَن  اَهَْوفَع َو  ْذُخ  اَهْرَهْقَت َو  اَِهب َو َال  ُْقفْرا  ِهَداَبِْعلا َو  ِیف  َکَسْفَن  ْعِداَخ  اَهاَوِس َو  اَم  یَلَع  ٌهَلِـضاَف  ِهَّللا  َهَعاَط  َّنِإَف  َكِرُومُأ  ِعیِمَج 
َکِّبَر ْنِم  ٌِقبآ  َْتنَأ  ُتْوَْملا َو  َِکب  َلِْزنَی  ْنَأ  َكاَّیِإ  اَهِّلَحَم َو  َدـْنِع  اَهِدُـهاَعَت  اَِهئاَضَق َو  ْنِم  َّدـُب  ُهَّنِإَف َال  ِهَضیِرَْفلا  َنِم  َْکیَلَع  ًابُوتْکَم  َناَـک 

ِدُونُج ْنِم  ٌدـْنُج  ُهَّنِإَف  َبَضَْغلا  ِرَذْـحا  ُهَءاَّبِحَأ َو  ِْببْحَأ  َهَّللا َو  ِرِّقَو  ٌقَْحُلم َو  ِّرَّشلِاب  َّرَّشلا  َّنِإَـف  ِقاَّسُْفلا  َهَبَحاَـصُم  َكاَّیِإ َو  اَْینُّدـلا َو  ِبَلَط  ِیف 
.ُمَالَّسلا َسِیْلبِإ َو 

 [ هبسن روعألا و  ثراحلا  ]

نب بعـص  نب  عبـس  نب  ثرح  نب  هلخن  نب  دسأ  نب  بعک  نب  هللا  دبع  نب  ثراحلا  وه  نینمؤملا ع و  ریمأ  بحاص  روعألا  ثراحلا  وه 
دحأ ناک  ینادمهلا  هیواعم 

یف هب  هبطاخ  يذلا  باطخلا  هعیشلا  بسنت  هیلإ  یلع ع و  بحاص  ناک  ایتفلا و  یف  لوق  هل  ءاهقفلا 

هلوق ع

ینری تمی  نم  نادمه  راح  ای 

.البق قفانم  وأ  نمؤم  نم 

مدقت امیف  اهانرکذ  دق  هروهشم  تایبأ  یه  و 
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[ همیکحلا لاوقألا  نم  ذبن  ]

نآرقلا لبحب  کسمت  هلوق و  اهنم  عقوملا  هلیلج  ایاصو  یلع  لصفلا  اذه  لمتشا  دق  و 

فرط هللا و  دـیب  فرط  ضرـألا  یلإ  ءامـسلا  نم  دودـمم  لـبح  هللا  باـتک  امهدـحأ  لاـقف  نیلقثلا  رکذ  اـمل  عوـفرملا  ربـخلا  یف  ءاـج 
.مکیدیأب

.هنع كاهن  هب و  كرمأ  امیف  کل  احصان  هدع  يأ  هحصتنا  هلوق  اهنم  و 

 . نآرقلا هیلع  صن  امب  مارحلا  لالحلا و  یف  سانلا  نیب  مکحا  يأ  همارح  مرح  هلالح و  لحأ  هلوق و  اهنم  و 

.اوبذک اوصع و  امل  هفلاسلا  ممألا  یف  هتالثم  هللا و  مایأ  نم  نآرقلا  هنمضت  امب  قدص  يأ  قحلا  نم  فلس  امب  قدص  هلوق و  اهنم  و 

رعاشلا لاق  كریغ و  دعب  اهرظناف  كدعب  ایندلا  رظنت  نأ  تئـش  اذإ  لثملا  یف  اهنم و  یقب  امل  ایندلا  نم  یـضم  امب  ربتعا  هلوق و  اهنم  و 
 { . .اضیأ میقتسی  هیلع  ینعملا  »و  اولحرت یف د«و  ( 1 لحرن {  مث  مهدعب  الیلق  انمقأ  اننأ  ریغ  مهلثم  الإ  نحن  ام  و 

اضیأ ع هلوق  قرافم  لئاح  اهلک  اهلوأب و  قحال  اهرخآ  هلوق و  بسانی  و 

یضاملا لصفلا  اذه  ریغ  یف 

لک دئاق و  ریخألل  طسوألا  دئار و  طسوألل  لوألا  هقث  یلع  دـغ  نم  ءرملا  هدوع و ال  سمأل  سیل  هظع و  یحلل  تیملا  هربع و  میقملل 
 . قرافم لکلل  لکلا  قحال و  لکب 

یهن دق  و  .هرقبلا }  هروس  ( 1 ْمُِکناْمیَِأل {  ًهَضْرُع  َهّللا  اُولَعْجَت  هناحبس َو ال  هللا  لاق  قح  یلع  الإ  هرکذت  نأ  هللا  مسا  مظع  هلوق و  اهنم  و 
وغل یف  یلاعت  همـسا  رکذ  زوجی  کلذل ال  هورکمف و  رخآلا  یف  امأ  مرحمف و  امهدحأ  یف  امأ  قدصلا  بذـکلا و  یف  هللااب  فلحلا  نع 

.ثبعلا ءزهلا و  لوقلا و 

توملا دعب  ام  توملا و  رکذ  رثکأ  هلوق و  اهنم  و 

.تاذللا .عطقلا }  وه  مذهلا و  نم  ، تاذللا مذاه  ( 2 مذاه {  رکذ  اورثکأ  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاج 

.هرخآلا یف  ربقلا و  یف  باوثلا  باقعلا و  توملا  دعب  ام  و 

کلامعأ نم  قثاو  تنأ  الإ و  توملا  نمتت  يأ ال  ردـقلا  همیظع  هفیرـش  هملک  هذـه  قیثو  طرـشب  ـالإ  توملا  نمتت  ـال  هلوق و  اـهنم  و 
ِساّنلا ِنوُد  ْنِم  ِهِّلل  ُءاِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  دوهیلل  یلاعت  هلوق  ینعم  وه  اذـه  رانلا و  نم  كذـقنت  هنجلا و  یلإ  کیدؤت  اهنأ  هحلاـصلا 

. { . هعمجلا 6،7 هروس  ( 3 َنیِِملاّظلِاب {  ٌمِیلَع  ُهّللا  ْمِهیِْدیَأ َو  ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َنِیقِداص َو ال  ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف 

یف هنم  ایحتـسی  رـسلا و  یف  لمعی  لمع  لک  رذـحا  نیملـسملا و  هماعل  ههرکی  هسفنل و  هبحاص  هاضری  لمع  لک  رذـحا  هلوق و  اهنم  و 
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لوق ینعم  اهلمـشی  ینعملا و  یف  هبراقتم  ثالثلا  ایاصولا  هذه  هنم و  رذـتعا  هرکنأ و  هبحاص  هنع  لئـس  اذإ  لمع  لک  رذـحا  هینالعلا و 
بحاص اهدروأ  ، هیمیملا هتدیـصق  نم  یلؤدـلا  دوسألا  یبأل  ( 4 میظع {  تلعف  اذإ  کـیلع  راـع  هلثم  یتأـت  قلخ و  نع  هنت  ـال  رعاـشلا 

. { . یف 3:618 هنازخلا 

. { . دوه 88 ( 1 ُْهنَع {  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  هئایبنأ َو  نم  یبن  نع  ایکاح  یلاعت  هللا  لاق  و 

یفاصلا جاجزلا  ءارو  نم  کلمعک  كرتس  ءارو  نم  کلمع  نکیل  یفوصلا  دینجلا  مالک  نم  و 

.هنم رذتعی  ام  كایإ و  یلع ع  یلإ  بوسنم  وه  لثملا و  یف  و 

هل موقت  ام ال  ادبأ  رتتست  رعاشلا ال  لاق  موقلا  لابنل  اضرغ  کضرع  لعجت  هلوق و ال  اهنم  و 

ام لکب  ناسنإلا  ثدحی  نأ  یهن  دق  ابذک  کلذب  یفکف  تعمس  ام  لکب  سانلا  ثدحت  هلوق و ال  اهنم  اهلهأ و  یلإ  ءوسلا  هلاقم  لاق  و 
دق هقدص  یلع  هلالدلا  موقت  نأ  یلإ  هبیذکت و  یلإ  سفنلا  عراست  بجعملا  بیرغلا  ثیدحلا  نأل  عمس  امع  الـضف  بئاجعلا  نم  يأر 

.طرف ام  هیف  نظلا  ءوس  نم  طرف 

کلذ و کلملا  فرطتساف  نالاقثم  هقبن  لک  نزو  قبن  هفوکلا  یف  اندنع  دادغبب  هلودلا  دضع  هرـضح  یف  لاق  هیولعلا  ضعب  نإ  لاقی  و 
همامح هئام  لاسرإب  هءالکو  رمأی  هفوکلا  یلإ  لاحلا  یف  هدـنع  ناک  امامح  لسرأف  هیبأل  کلذ  رکذ  ماق  املف  نورـضاحلا  هبذـکی  داـک 

لاق مث  ذئنیح  هقدص  هنـسحتساف و  هلودلا  دضع  یلإ  لمح  دـغلا و  هرکب  یف  قبنلا  ءاجف  قبنلا  کلذ  نم  ناتقبن  هدـحاو  لک  یلجر  یف 
تقدص دقل  يرمعل  هل 

.مامحلا لاسرإ  کل  أیهتی  تقو  لک  سیلف  بئارغلا  نم  تیأر  ام  لکب  دعب  امیف  ثدحت  نکل ال  و 

تحت عون  قدصألا  نوظفحی و  ام  نسحأب  نوثدحتی  نوبتکی و  ام  نسحأ  نوظفحی  نوعمـسی و  ام  نسحأ  نوبتکی  سانلا  لاقی  ناک  و 
لاق هعمـسی و  ام  راکنإب  هردابملا  لهجلا  نم  الهج  کلذـب  یفکف  كوثدـح  ام  لک  سانلا  یلع  درت  هلوق و ال  اهنم  نسحـألا و  سنج 

شیط و زجع و  کلذلف  ءیش  لکل  ارکنم  يربنت  نأ  وه  هماعلا  نم  كؤربت  کسیکت و  نوکی  نأ  كایإ  تاراشإلا  رخآ  یف  انیـس  نبا 
ماصتعالا کیلع  لب  هنیب  کیدی  نیب  مقت  مل  امب  کقیدصت  یف  قرخلا  نود  هتیلج  دعب  کل  نبتـسی  مل  ام  کبیذکت  یف  قرخلا  سیل 

یلإ کلذ  لاثمأ  حرـست  نأ  باوصلاف  کل  هتلاحتـسا  یلع  نهربی  مل  امم  کعمـس  هیعوی  ام  راکنتـسا  کـجعزأ  نإ  فقوتلا و  لـبحب 
 . ناهربلا مئاق  اهنع  كدذی  مل  ام  ناکمإلا  هعقب 

. { نارمع 134 لآ  هروس  ( 1 َْظیَْغلا {  َنیِمِظاْکلا  لاقف َو  کلذ  یلاعت  هللا  حدم  دق  ظیغلا  مظکا  هلوق و  اهنم  و 

َنیِمِظاْکلا هل َو  لاقف  بضغف  ههجو  هسأر و  یلع  اهبـصف  لجعف  راح  ماعط  اهیف  هفحـص  هیلإ  مدـق  رفعج ع  نب  یـسومل  ادـبع  نأ  يور 
تنأ لاق  نارمع 134 } . لآ  هروس  ( 1 َنِینِـسْحُْملا {  ُّبُِحی  ُهّللا  لاق َو  توفع  دق  لاق  ِساّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  لاق َو  تمظک  دـق  لاق  َْظیَْغلا 

.هینالفلا یتعیض  کتلحن  دق  هللا و  هجول  رح 
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زواجت هلوق ع و  یف  لوقلا  کلذک  هلضف و  ملحلا و  یف  ریثک  لوق  انم  مدقت  دق  یلوألا و  هبسانم  هذه  بضغلا  دنع  ملحا  هلوق و  اهنم  و 
.هظیفحلا بهذت  هردقلا  لاقی  ناک  هردقلا و  دنع 

رفظف هللا ص  لوسر  همیـش  امأ  یلع ع  همیـش  هللا ص و  لوسر  همیـش  تناک  هذـه  هبقاعلا  کل  نکت  هلودـلا  عم  حفـصا  هلوق و  اـهنم  و 
هیلع و مالسإلا  اصع  اوقش  دق  لمجلا و  باحـصأب  رفظف  یلع ع  امأ  حتفلا و  ماع  یف  هیف  لوقلا  قبـس  امک  مهنع  افع  هکم و  یکرـشمب 
مهئارآب و وأ  مهـسفنأب  امإ  هیواعم  یلإ  نوریـصی  دـعب و  امیف  هرمأ  هیلع  نودـسفی  مهنأـب  هملع  عم  مهنع  اـفعف  هتفـالخ  یف  هیف و  اونعط 

.اهدنع نیدلا  نودسفی  اهیلإ و  نوزیحتی  هئف  تحتف  امل  مهل  قبی  مل  هکم  لهأ  نأل  هکم  لهأ  نع  حفصلا  نم  مظعأ  اذه  مهتابوتکم و 

اهل و حالص  اهءاقب  نإف  اهحلصأ  دقف  اهمادتسا  اذإ  هنأل  اهمدتسا  اهحلصتسا  ینعم  کیلع  هللا  اهمعنأ  همعن  لک  حلصتسا  هلوق و  اهنم  و 
 . رکشلاب اهتمادتسا 

هقدصلل و اهضعب  کسفنل و  اهـضعب  لعجا  مهیلإ و  نسحأ  اهنم و  سانلا  ساو  يأ  كدنع  هللا  معن  نم  همعن  نعیـضت  هلوق و ال  اهنم  و 
.اهتعضأ دق  نکت  کلذ  لعفت  مل  نإ  کنإف  راثیإلا 

ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَأ  هناحبـس َو  لاق  هیلع و  هللا  همعن  راثآ  هسفن  یلع  ناسنإلا  رهظی  نأب  رمأ  دـق  همعنلا  رثأ  کیلع  ریل  هلوق و  اهنم  و 
عفدیل رانید  فلأ  هعم  مداخ  امهعم  هیفخ و  هیلإ  ایضمف  یعمصألا  لزنم  یلإ  یضمنل  انب  مق  رفعجل  دیـشرلا  لاق  و  یحضلا 11 } . ( 1 } 

نم قیرابأ  همیدق و  ءابخ  اعوطقم و  اریصح  ءالمس و  .هریـصحلا }  : هیرابلا ( 2 هیراب {  ءادرج و  ءاسک  ادجوف  هراد  الخدـف  هیلإ  کلذ 
نم نکت  مل  هشغ  لئاسم  هلأس  دیـشرلا و  مجوف  بکانعلا  جـسن  نم  هءولمم  اناطیح  بارتلا و  اـهیلع  رتاـفد  جاـجز و  نم  هاود  فزخ و 

رثکأب هانررب  دق  نیهملا  اذه  سفن  یلإ  يرت  رفعجل أ ال  دیشرلا  لاق  هلجخ و  اهب  عطق  امنإ  هضرغ و 

.هطعی مل  جرخ و  ائیش و  هیلإ  تعفد  هللا ال  انتمعن و  راثآ  هیلع  رهظت  مل  هلاح  هذه  رانید و  فلأ  نیسمخ  نم 

یه هلام و  نم  ریخلا  ربلا و  یف  اقافنإ  مهلـضفأ  يأ  هلاـم  هلهأ و  هسفن و  نم  همدـقت  مهلـضفأ  نینمؤملا  لـضفأ  نأ  ملعا  هلوق و  اـهنم  و 
یف امهتمدـقت  نإف  لـهألا  سفنلا و  اـمأف  هرقبلا 110 } . هروـس  ( 1 ُهوُدِـجَت {  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  یلاعت َو  هللا  لاـق  همدـقتلا 
نیب حلصی  نأ  نسح و  ءانث  بیط و  مالکب  ناطلـسلا  دنع  رـضحی  وأ  هنـسح  هعافـش  عفـشی  نأب  سفنلا  یف  همدقتلا  نوکت  دق  داهجلا و 

نإ هدـلو  بدؤی  نأ  هللا و  هعاط  یف  قاشملا  اـمهفلکی  هتجوز و  هدـلوب و  جـحی  نأ  لـهألا  یف  همدـقتلا  کـلذ و  وحن  نیمـصاختملا و 
.کلذ وحن  دحلا و  هیلع  میقی  نأ  بنذأ و 

دقف هدعب  ناسنإلا  هکرتی  ام  نأ  اذه و  لثم  قبـس  دق  هریخ و  كریغل  نکی  هرخؤت  ام  هرخز و  کل  قبی  ریخ  نم  مدـقت  ام  هلوق و  اهنم  و 
.قیفوتلا هلق  هواقشلا و  نم  کلذ  هریغل و  حدکی  ناک  امنأک  هعفن و  مرح 

دارملا بحاص و  عمج  اضیأ  حتفلاب  هباحـصلا  تبحـص و  ردـصم  داصلا  حـتفب  هباحـصلا  هیأر  لیفی  نم  هباحـص  رذـحا  هلوق و  اهنم  و 
 . يدتقی نراقملاب  نیرقلا  نإف  هنیرق  نع  لس  لأست و  ءرملا ال  نع  هفرط  لاق  ررکت و  دق  ینعملا  اذه  دسف و  هیأر  لاف  لوألا و  انهاه 

امأف لداع  ناطلـس  قذاح و  بیبط  راج و  رهن  همئاق و  قوس  هیف  رـصم  یف  الإ  نکـست  لیق ال  دق  ماظعلا  راصمألا  نکـسا  هلوق و  اهنم  و 
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باودلاک مه  امنإ  مهیلع و  ءوض  مهیف و ال  رون  اهلهأ ال  نإف  راغصلا  داوسلا  يرق  لثمف  ءافجلا  هلفغلا و  لزانم 

هنیعی نم  ناسنإلا  دجی  مل  اذإ  سحلا و  ملظت  بلقلا و  یمعت  مهترواجمف  الصأ  ائیـش  نوهقفی  هحالفلا و ال  ثرحلا و  مهمه  ماعنألا  و 
 . امهیف رصق  ملعلا  ملعت  یلع  هللا و  هعاط  یلع 

.هینعی ام  هتاف  هینعی  امیف ال  لخد  نم  لاقی  ناک  کینعی  ام  یلع  کیأر  رصقا  هلوق و  اهنم  و 

.قوسفلا لحم  قوسلا  لثملا  یف  ءاج  دق  قاوسألا  یف  دوعقلا  نع  هایإ  هیهن  اهنم  و 

و

.هدنج سیلبإ و  نطاوم  قاوسألا  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاج 

عامتجا اهیف  لاجرلا و  راجف  تاسموملا و  ءاسنلا  عمجم  اضیأ  یه  هدـسافلا و  عویبلا  هبذاکلا و  نامیألا  نع  ولخت  اـملق  اـهنأل  کـلذ  و 
.نتفلا یلإ  یضفیف  لحنلا  بهاذملا و  یف  مهنم  نانثا  لداجتی  نأ  ولخی  الف  عدبلا  ءاوهألا و  بابرأ 

نإ لاقف  هیف  رـسلا  نیب ع  دـق  کقوف و  نم  یلإ  رظنت  ـال  کـنود و  نم  یلإ  رظنا  لاـقی  ناـک  هیلع  تلـضف  نم  یلإ  رظنا  هلوق و  اـهنم  و 
[ هنم  ] ینغأ تنأ  اریقف و  وأ  هنم  ملعأ  تنأ  املاع و  وأ  ملاع  تنأ  الهاج و  تیأر  اذإ  کنأل  قدص ع  رکشلا و  باوبأ  نم  کلذ 

 . رکشلا یلإ  کل  ایعاد  اثعاب و  کلذ  ناک  هنع  یفاعم  تنأ  مقسب و  یلتبم  وأ  .ا }  نم  هلمکت  ( 1 } 

هب و سأب  الف  هالـصلا  دـعب  امأ  هالـصلا و  لبق  هعمجلا  موی  رفـسلا  نع  یهنلا  اذـه  نوکی  نأ  یغبنی  هعمجلا  موی  رفـسلا  نع  هیهن  اهنم  و 
.داهجلا یلإ  اصخاش  يأ  هللا  لیبس  یف  الصاف  الإ  لاقف  ینثتسا 

.کلذ یلإ  کتعد  هرورضل  يأ  هب  رذعت  رمأ  یف  وأ  لاق 

 . ذاش لوق  وه  اضیأ و  هالصلا  دعب  کلذ  هرک  نم  سانلا  نم  نأ  یلع  ضرفلا  ءادأ  لبق  هعمجلا  موی  رفسلا  نع  ریثک  یهن  درو  دق  و 

هللا هعاط  نإف  لاـق  اهلیـصافت  نود  اـهتلمج  یف  ینعی  سیل  اـهلک و  اـهیف  اـهتلمج و  یف  يأ  كرومأ  لـمج  یف  هللا  عطأ  هلوق و  اـهنم  و 
.کلذ یلإ  يدؤی  امم  لضفأ  مئادلا و ال  ءاقشلا  نم  صالخلا  همئادلا و  هداعسلا  بجوت  اهنأل  قدص ع  اهریغ و  یلع  هلضاف 

(1 كرتت {  رجـضت و  لمتف و  اهرهقی  اهعداخی و ال  نأ  لفاونلا و  یف  هسفنب  فطلتی  نأ  هرمأ  هدابعلا  یف  کسفن  عداخ  هلوق و  اـهنم  و 
.هدابعلل ردصلا  حارشنا  طاشنلا و  تاقوأ  یخوتی  اهوفع و  ذخأی  لب  لزت } .» و  :»

اهتقو و یف  هضیرفلاب  موقی  نأ  هرمأ  مث  اههرکت  مل  وأ  سفنلا  اهتهرک  اهب  موقت  نأ  کیلع  مکحلا  اذه  ریغ  اهمکحف  ضئارفلا  امأف  لاق 
 . ءاضق ریصتف  هنع  اهرخؤی  ال 

ضرعملا ایندلا  بلاط  لعج  ادج  هفیرش  هیـصو  هذه  ایندلا  بلط  یف  کبر  نم  قبآ  تنأ  نونملا و  کب  لزنی  نأ  كایإ  هلوق و  اهنم  و 
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.ذئنیح هب  کنظ  امف  سأرلا  سکان  افوتکم  اریسأ  هالوم  یلع  هب  مدقی  قبآلا  دبعلاک  هتوم  دنع  هللا  نع 

عزنی هنإف  قاسفلا  نبحصت  الف  ضعب  یلإ  اهضعب  عزنی  عابطلا  نإ  لوقی  قحلم  رشلاب  رـشلا  نإف  قاسفلا  هبحاصم  كایإ و  هلوق و  اهنم  و 
ران اهجزامت  اهرواجت و  مل  اذإف  رانلاب  يوقت  رانلاک  الإ  وه  ام  هیصعملا و  قوسفلا و  یلع  مهتدعاسم  یلإ  رـشلا  عبط  نم  کیف  ام  کب 

.برقأ دومخلا  ءافطنالا و  یلإ  تناک 

کلذ ءاج  دق  ءاحلا و  رسکب  قحلم  يور  و 

.رسکلاب .قحلم  رافکلاب  کباذع  نإف  يوبنلا  ربخلا  یف 

هءابحأ بحأ  هلوق و  اهنم  و 

.هللا ضغبأ  نم  ضغبی  هللا و  بحأ  نم  بحی  یتح  ئرما  نامیإ  لمکی  ربخلا ال  یف  ءاج  دق 

بضغلا یف  لیوط  مالک  انل  مدقت  دق  بضغلا  رذحا  هلوق و  اهنم  و 

 . ادیزم کل  دجأ  لاق ال  یندز  لاق  بضغت  لاقف ال  یندز  لاقف  بضغت  لاق ال  ینصوأ  یبنلل ص  ناسنإ  لاق 

نیتموئـشملا نیتوقلا  يدـحإ  وه  حـلاص و  رمأ  لک  داسفإ  لتقلا و  ملظلا و  لصأ  هنـأل  سیلبإ  دونج  نم  اـمیظع  ادـنج  هلعج ع  اـمنإ  و 
هوهشلا بضغلا و  رشلا  عبنم  امه  ناسنإلا و  یلع  امهنم  رضأ  قلخی  مل  نیتللا 

یناشاک

و  ) نمی زا  تسا  يا  هلیبق  میم  نوکـس  هب  نادـمه  ینادـمه و  ثراح  يوس  هب  تسا  ترـضح  نآ  همان  نیا  ینادـمهلا ) ثراـحلا  یلا  )
و حـصتنا ) و   ) ناوضر هضور  يوس  هب  تعیبط  هاچ  زا  ار  وت  درآرب  ات  نآرق  مکحم  نامـسیر  هب  نزرد  گنچ  و  نارقلا ) لبحب  کسمت 

امب قدص  و   ) ار نآ  مارح  ناد  مارح  و  همارح ) مرح  و   ) ار نآ  لالح  نداد  لالح  و  هلالح ) لحا  و   ) ار نآرق  زاس  دوخ  صلاخ  حصان 
هب ریگ  تربع  و  ایندـلا ) نم  یـضم  اـمب  ربتعا  و   ) اـقلطم ورم  نوریب  وا  زا  قح و  رما  زا  تشذـگ  هچنآ  هب  راد  رواـب  و  قحلا ) نم  فلس 
هک یتسرد  هب  سپ  اضعب ) هبـشی  اهـضعب  ناف   ) افو یب  يارـس  نیا  زا  دنامب  یقاب  هک  ار  يزیچ  نآ  اهنم ) یقب  ام   ) ایند زا  تشذگ  هچنآ 

لئاح اهلک  و   ) نآ لوا  هب  تسا  هتـسویپ  نآ  رخآ  و  اهلواب ) قح  اـهرخا ال  و   ) لـمع رد  رگید  یـضعب  هب  تسا  دـننام  اـیند ، زا  یـضعب 
یلع الا  هرکذـت  نا   ) ار ادـخ  مسا  ندرک  دای  یگرزب  هب  و  هللا ) مسا  مظع  و   ) لجا هب  هدـنوش  ادـج  تسا و  لـیاز  اـیند  همه  و  قراـفم )

لطاب رما  هب  وا  مان  هب  روایم  داهـشتسا  ادخ و  مان  هب  روخم  دـنگوس  غورد  هب  ینعی  قح ، رب  رگم  ار  وا  ینکن  دای  هک  قیرط  نیا  هب  قح )
الو  ) تماـیق لاوها  لاوحا و  زا  تسا  گرم  زا  سپ  هچنآ  و  توملا ) دـعب  اـم  و   ) ار توم  رکذ  نادرگ  رایـسب  و  توملا ) رکذ  رثکا  (و 

ینعی راگدرک  تعاط  رد  تسا  وت  رمع  فرص  نآ  هک  راوتسا  یطرش  هب  رگم  قیثو ) طرشب  الا   ) ار گرم  نکم  وزرآ  و  توملا ) نمتت 
زا دـعب  .اوقت و  لمع و  ملع و  داز  زا  اـج  نآ  هب  وت ، ندیـسر  زا  شیپ  ار  هار  نآ  ياون  گرب و  نک  هداـمآ  ار و  دوخ  لاـم  نک  ظـفحت 

يراک ره  زا  لمع ) لک   ) سرتب و  رذـحا ) و   ) تسا دوخ  ياج  هب  ینک  رفـس  نآ  يوزرآ  رگا  یـشاب  هتـشاد  یعرم  ار  هلمج  نیا  هکنآ 
نوچ ناناملسم  يارب  درمش  هورکم  و  نیملسملا ) هماعل  هرکی  و   ) دوخ سفن  يارب  شبحاص  دشاب  دونـشخ  هسفنل ) هبحاص  هاضری   ) هک
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، یهاوخ دوخ  سفن  يارب  هچ  ره  هک  دیاب  هکلب  دوش ، عقاو  وا  ریغ  زا  نآ  هک  دنشاب  هتشاد  تهارک  هک  ناسحا  تاریخ و  ندرک  رایتخا 
رذـح و  رـسلا ) یف  هب  لمعی  لمع  لـک  رذـحا  و   ) .نارگید رب  ینکن  بلط  دوخ ، سفن  يارب  یهاوخن  هچنآ  ناـشیا و  يارب  ینک  هدارا 
نوچ راکـشآ  رد  نآ  زا  دـشاب  هدـش  هدرک  ایح  و  هینالعلا ) یف  هنم  ییحتـسی  و   ) ناهن رد  نآ  هب  دوش  هدرک  لمع  هک  یلمع  ره  زا  نک 

وا بحاص  نآ  زا  دوش  هدیـسرپ  نوچ  هک  يرادرک  ره  زا  سرتب  و  هبحاص ) هنع  لئـس  اذا  لمع  لک  رذحا  و   ) رادرک یتشز  یـصاعم و 
لابنل  ) هناشن ار  دوخ  ضرع  نادرگم  و  اضرغ ) کضرع  لعجت  و ال   ) راک نآ  زا  دروآ  رذع  و  هنم ) رذتعا  و   ) ار وا  دوش  رکنم  هرکنا ) )

ره هب  تعمـس ) ام  لکب   ) نامدرم هب  نکم  ثیدح  و  سانلا ) ثدـحت  و ال   ) ناردارب تبیغ  تمالم و  زا  راتفگ  ياهریت  يارب  زا  لوقلا )
نامدرم رب  نادرگم  زاب  و  سانلا ) یلع  درت  و ال   ) غورد رظن  زا  ار  وت  دنک  یم  تیافک  سپ  ابذک ) کلذـب  یفک  و   ) ار نآ  يدینـش  هچ 

و  ) ینادان يور  زا  نآ  هب  ار  وت  تسا  یفاک  سپ  الهج ) کلذب  یفکف   ) نآ هب  ار  وت  دنیوگ  نخـس  هچنآ  ره  هب  هب ) كوثدـح  ام  لک  )
بـضغ دزن  شاب  رابدرب  و  بضغلا ) دـنع  ملحا  و   ) ییاناوت دزن  نک  وفع  و  هردـقلا ) دـنع  زواجت  و   ) ار مشخ  روخ  ورف  و  ظیغلا ) مظکا 

تیفاع تبقاع  ار  وت  رم  دشاب  ات  هبقاعلا ) کل  نکت   ) تلود دوجو  اب  تبوقع  زا  نک  ضارعا  و  هلودلا ) عم  حفصا  و   ) نامدرم رب  ندرک 
عیاض و  نعیـضت ) و ال   ) وت رب  یلاعت  يادخ  درک  ماعنا  هک  ار  یتمعن  ره  کیلع ) هللا  اهمعنا  همعن  لک   ) روآ حالـص  هب  و  حلـصتسا ) (و 

هک دیاب  و  کیلع ) ریل  و   ) تلفغ ساپـس و  تلق  هب  تسا  وت  دزن  هک  یلاعت  يادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  كدنع ) هللا  معن  نم  همعن   ) زاسم
راگدرورپ رکـش  نآ  هک  وت  رب  زیچ  نآ  هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  دومرف  ماعنا  هچنآ  تمالع  کیلع ) هب  هللا  معنا  ام  رثا   ) وت رب  دوش  هدـید 

راگزور مدرم  اب  ناسحا  ریخ و  تسا و 

شیپ ثیح  زا  تسا  ناشیا  نیرت  لضاف  همدـقت ) مهلـضفا   ) ناـنموم نیرت  لـضاف  هک  یتسرد  هب  نادـب  و  نینموملا ) لـضفا  نا  ملعا  (و 
یم شیپ  هچنآ  مدـقت ) اـم   ) وت هک  یتـسرد  هب  سپ  کـناف )  ) دوخ لاـم  لـها و  دوخ و  سفن  زا  هلها ) هسفن و  نم   ) تداـبع نداتـسرف 

سپاو هچنآ  و  هرخوت ) اـم  و   ) ریخ زا  يا  هریخذ  وت  يارب  زا  دـنام  یم  یقاـب  هرخذ ) کـل  قبی   ) وکین بوخ و  رما  زا  ریخ ) نم   ) یتسرف
هک یسک  تبحص  زا  نک  رذح  و  هیار ) لیفی  نم  هباحص  رذحا  و   ) وا ریخ  وت  ریغ  يارب  زا  دشاب  یم  هریخ ) كریغل  نکی   ) يزادنا یم 

هدرک رابتعا  بحاصم ، هک  یتسرد  هب  سپ  هبحاصب ) ربتعم  بحاصلا  ناف   ) وا رادرک  دشاب  دب  و  هلمع ) رکنی  و   ) وا هشیدنا  دشاب  تسس 
گرزب و ياهرهش  رد  شاب  نکاس  و  ماظعلا ) راصمالا  نکسا  و   ) تسا رامش  یب  ياهرثا  ار  تبحص  هچ  .دوخ  بحاصم  هب  تسا  هدش 

یم مک  و  تعاط ، رکذ و  زا  دنشاب  یم  لفاغ  تثارح و  تعارز و  هب  دنشاب  یم  لوغشم  رتشیب  اجنآ  نانکاس  هک  اریز  زاسم  قاتـسر  رد 
دنک قنور  یب  رون و  یب  ار  لـقع  دـنک  قمحا  ار  درم  هد  ورم ، هد  هتفگ : هک  تسا  اـجنیا  زا  .تیلها و  باـبرا  ملع و  لـها  وا  رد  دـشاب 

نیاربانب نافرع  نید و  جاور  عضاوم  تسا و  ناناملسم  عامتجا  لحم  نیملـسملا ) عامج   ) گرزب ياهرهـش  هک  یتسرد  هب  سپ  اهناف ) )
و ءافجلا ) و   ) تلفغ ياهیاج  زا  نک  رذـح  و  هلفغلا ) لزاـنم  رذـحا  و  ( ) مظعـالا داوسلاـب  مکیلع   ) هک دومرف  ص )  ) تلاـسر ترـضح 

نک راصتقا  و  کیار ) رـصقا  و   ) راگدرورپ تعاـط  رب  دـنیامن  يراـی  هک  راـصنا  یمک  و  هللا ) هعاـط  یلع  ناوعـالا  هلق  و   ) ملظ عضاوم 
رد نتـسشن  عضاوم  زا  ار  دوخ  راد  رود  و  قاوسالا ) دـعاقم  كایا و  و   ) ار وت  دـیآ  راک  هب  هچنآ  رب  کینعی ) ام  یلع   ) ار دوخ  هشیدـنا 

عضاوم و  نتفلا ) ضیراعم  و   ) تسا ناطیـش  ندش  رـضاح  عضاوم  ناطیـشلا ) رـضاحم   ) اهرازاب رد  هک  یتسرد  هب  سپ  اهناف )  ) اهرازاب
هبذاک و نامیا  عضوم  ناهج و  نیا  عاتم  هب  تبغر  ناجیه  عضوم  تسا و  توهـش  ناروث  لحم  هک  اریز  نامز ، ياـه  هنتف  ندـمآ  شیپ 
رب يا  هدش  هداد  لیضفت  هک  یسک  يوس  هب  هیلع ) تلـضف  نم  یلا   ) ار دوخ  ندرک  رظن  نادرگ  رایـسب  و  رظنت ) نا  رثکا  و   ) هلطاب لاوقا 
یف رفاست  و ال   ) یهانتمان معن  يارب  تسا  یهلا  رکش  ياهباب  زا  رکـشلا ) باوبا  نم   ) ندرک رظن  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) ناف   ) وا

نوریب هک  یتقو  رگم  هللا ) لیبس  یف  الضاف  الا   ) زامن هب  يوش  رضاح  ات  هولصلا ) دهشت  یتح   ) هعمج زور  رد  نکم  رفـس  و  هعمج ) موی 
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هک يراک  رد  ای  هب ) رذغت  رما  یف  وا   ) تاجاحلا یضاق  ترضح  يارب  تدابع  زا  نآ  ریغ  داهج و  دصق  دننام  ادخ  هار  رد  یشاب  هدنور 
هب سپ  هللا ) هعاط  ناف   ) تدوخ ياهراک  همه  رد  ار  ادـخ  رب  نامرف  و  كروما ) لمج  یف  هللا  عطا  و   ) راک نآ  رد  هب  یـشاب  روذـعم  وت 
هد بیرف  و  هدابعلا ) یف  کسفن  عداخ  و   ) تسا وا  ریغ  هک  يزیچ  ره  رب  تسا  نوزفا  اهاوس ) ام  یلع  هلـضاف   ) ادـخ تعاط  هک  یتسرد 
هن راد  تدابع  رب  ار  وا  تاواسم ، تفطالم و  يور  زا  نک و  ناگذـنهد  بیرف  هلماعم  وا  اب  ینعی  راـگدرورپ  تداـبع  رد  ار  دوخ  سفن 
ذخ و   ) ءاذیا عاونا  هب  ار  وا  نکم  رهق  و  اهرهقت ) و ال   ) نآ اب  نک  ارادم  امن و  یمرن  قفر و  و  اهب ) قفرا  و   ) تاصاقم هرهاقم و  يور  زا 

ابوتکم ناک  ام  الا   ) طاسبنا حرف و  رد  دشاب  ات  طاشناب  لافطا  دننام  ار  وا  رورـس  يداش و  ار  وا  ندرک  وفع  ریگارف  و  اهطاشن ) اهوفع و 
نم دبال   ) یهلا هضیرف  هک  یتسرد  هب  سپ  هناف )  ) ادخ هضیرف  زا  هضیرفلا ) نم   ) تشگ متحتم  وت و  رب  دـش  هتـشون  هچنآ  رگم  کیلع )

لزنی نا  كایا  و   ) نآ لحم  دزن  نآ  ندومن  دـهعت  و  اهلحم ) دـنع  اهدـهاعت  و   ) نآ ندومن  ادا  ندرک و  اـضق  زا  تسا  راـچان  اـهئاضق )
هب دوخ  راـگدرورپ  تعاـط  زا  نازیرگ  یـشاب  وت  و  کـبر ) نم  قبا  تنا  و   ) گرم وت  هب  دـیآ  دورف  هکنآ  زا  زیهرپـب  و  توـملا ) کـب 

تبحاصم زا  ار  دوخ  راد  رود  و  قاسفلا ) هبحاـصم  كاـیا و  و   ) ناـهج نیا  عاـتم  بلط  رد  ایندـلا ) بلط  یف   ) ندـش لوغـشم  هطـساو 
ببحاو  ) ار ادخ  راد  میظعت  و  هللا ) رقو  و   ) نابـسچ تسا و  قحلم  يدب  هب  يدب ، هک  یتسرد  هب  سپ  قحلم ) رـشلاب  رـشلا  ناف   ) ناقـساف
بـضغ هک  یتسرد  هب  سپ  میظع ) دـنج  هناف   ) ندرک بضغ  زا  نک  رذـح  و  بضغلا ) رذـحاو   ) ار وا  ناتـسود  راد  تسود  و  هئاـبحا )

.ناطیش نایرکشل  زا  سیلبا ) دونج  نم   ) تسا گرزب  يرگشل 

یلمآ

ینیوزق

رد تسا  روکذم  ناوید  رد  هک  یتایبا  درک  یم  عزج  توم  زا  یتقو  وا  تسا و  نادمه  هلیبق  زا  ترضح و  نآ  باحـصا  زا  ثراح  نیا 
البق قفانم  وا  نموم  نم  ینری  تمی  نم  نادـمه  راـح  اـی  تسا : نیا  تاـیبا  تفگب و  وا  بارطـضا  رپ  رطاـخ  نیکـست  يارب  وا  باـطخ 

ضرعلل فقوت  نیح  رانلل  لوقا  اللز  هرثع و ال  فخت  الف  یضرتعم  طارـصلا  دنع  تنا  العف و  ام  همـسا و  هتعنب و  هفرعا  هفرط و  ینفرعی 
لوق الـسعلا  هوالحلا  یف  هلاخت  امظ  یلع  دراب  نم  کیقـسا  الـصتم  یـصولا  لبحب  البح  هل  نا  هیبرقت  هیرذ ال  ـالجرلا  یبرقت  ـال  هیرذ 

زا مه  هک  هتاـبن ) نب  غبـصا   ) زا هک  ما  هدـناوخ  نینچ  ناوـید )  ) زا میدـق  هخـسن  رد  ـالمج و  هل  هبوـجعا  مث  مک  بـجع  ثراـحل  یلع 
نیگهودنا و نیگمغ و  ترـضح  نآ  دزن  دش  لخاد  روعا ) ثراح   ) تفگ هک  تسا  يرورم  تسا  بام  تیالو  ترـضح  باحـصا و 
؟ هتفر يور  گـنر  نیزح ، نیگمغ و  ار  وـت  منیب  یم  هک  ارم  تـسیچ  ثراـح )  ) اـی دوـمرف : ترـضح  نآ  هدرک ، رییغت  وا  يور  گـنر 

نیا ترضح  نآ  هدیسر  کیدزن  ملجا  کیراب و  مناوختسا  و  ما ، هدش  لاس  گرزب  هک  مشابن  نینچ  هنوگچ  نینموملاریما )  ) ای تفگ :
زا نآ  زا  شیپ  تیب  نیا  تسا و  هدروآ  دوخ  هدیصق  رد  ار  تایبا  نیا  يریمح ) دیس   ) هک دیوگ  یضترم ) دیـس   ) و تفگب : وا  اب  تایبا 
رد یلوات  و  تسا ، هدرک  رکذ  میتفگ  هک  تایبا  نیا  سپ  ـالمج  هل  هبوجعا  مث  مک  بجع  ثراـحل  یلع  لوق  .تسا  هدروآ  دوخ  هتفگ 

روکذم اجنیا  نآ  زا  یضعب  تسا و  زارد  همان  نیا  .مدرکن  روکذم  دومنن  یضرم  نوچ  دوب  روکذم  ناوید  رد  ترضح  نآ  ندید  باب 
حـصان ار  وا  و  نآرق ، نیتملا  لبح  هب  نز  رد  گـنچ  ینعی و  .تنـسا  بادآ  نساـحم  و  قـالخا ، مراـکم  میلعت و  رب  نآ  رادـم  تسا و 

وا مارح  نادرگ  مارح  و  ار ، وا  لالح  ناد  لالح  دنک و  تراشا  باوص  هقیرط  هب  و  دـنک ، تیادـه  قح  هب  وا  هک  نادرگ  دوخ  صلاخ 
قیدـصت هب  تسا  روکذـم  نآرق  رد  هک  هقباـس  مما  عیاـقو  و  هیـضام ، نورق  راـبخا  ینعی  .قـح  زا  تسا  هتـشذگ  هچنآ  راد  رواـب  و  ار ،

رپ يارـس  نآ  زا  تسا  هدـنام  ار  هچنآ  اـیند  زا  تسا  هتـشذگ  هچنآ  هب  نک  ساـیق  ریگ و  تربـع  .رادرب و  راـبتعا  نآ  زا  و  راد ، نورقم 
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، وا لوا  هب  تسا  هتـسویپ  وا  رخآ  وا و  هدنیآ  هتفر و  يارجا  رد  تسین  توافت  و  یـضعب ، اب  تسا  دننام  وا  ضعب  هک  اریز  الب ، تنحم و 
اب تشذگ ، دهاوخ  تسا  هتشذگ  هک  ناونع  نیا  هب  مه  تسا  یقاب  ایند  زا  هچنآ  لصاحلا  .لجا و  هب  قرافم  تسا و  لئاز  ایند  عیمج  و 
مان راد  گرزب  .دنامن و  یقاب  وا  رد  زیچ  چیه  و  تشون ، دـهاوخن  رد  نایملاع  تاسح  طاسب  و  الب ، تبیـصم و  انع و  تنحم و  نارازه 

نآ و قـح  اـت  ینارن  ناـبز  رب  تزع  دـنوادخ  ماـن  تـبیه  هظحـالم و  یب  ینعی  .یقح  رب  رگم  ینک  داـی  هـک  نـیا  زا  ار  راـبج  دـنوادخ 
رگا لاح  نآ  زا  ياو  دـنرب ، كاپان  نابز  رب  تالابم  یب  ناگیار  ناسآ و  ناهج  دـنوادخ  مان  مدرم  یـضعب  .ینادـن و  ماـقم  تیحـالص 

.دننکن و هشیدنا  چیه  و  دنـشک ، نآ  رب  ملق  انایحا  دنرب و  هشیدنا  یب  مرتحم  مان  نآ  ملق  نابز  رب  یـضعب  .لالجلاوذ و  دنوادخ  دشخبن 
نیقی رب  نآ  تاودا  تالآ و  تاود و  ذغاک و  تراهط  زا  هک  يدربن  ملق  رب  فیناصت  رد  ار  ادخ  مان  مدـید  ار  الـضف  زا  ءایکذا  یـضعب 
يادـخ مان  دوخ  و  بهاذـم ) نولقعی  امیف  سانلل  و   ) .يدومن افتکا  تراـشا  هب  و  یتسنادـن ، دوخ  ماـقم  لاـح و  هب  قیـال  هکلب  يدوبن ،

اهر هرابکی  بدا  ساـپ  نکیلو  ددرگ ، هدوس  هدولآ و  هتـسشان  ناگدـنب  اـم  ناـنب  ملق و  ناـبز و  ماـک و  هب  هک  تسا  رترب  نآ  زا  لـیلج 
هب فالخ  بذکب و  هکلب  دنرب ، نابز  رب  رـصتخم  لهـس و  ضارغا  يارب  ناهج  دنوادخ  مان  ماوع  هقوس و  مدرم  و  دوبن ، باوص  ندرک 

ابجع او  دنزاس ، بلط  هلیسو  دنرب و  نابز  رب  مرتحم  مان  ماش  ات  حبص  زا  يا  همقل  یسلف و  يارب  نایادگ  دنروخ و  مسق  گرزب  مان  نآ 
هب ات  دنچ  یـسلف  نآ  زا  ادگ  نآ  و  یتخیرب ، مه  زا  يدیزرلب و  دوخرب  مان  نآ  ندرب  دزن  نامـسا  نیمز و  یتسناد  هدنیوگ  مان  قح  رگا 

دیوگ یقتم  نان  رهب  زا  ادخ  دیوگ  ادگ  نآ  تسا : هتفگ  تایبا  باب  نیا  رد  يولوم )  ) دـنک یمن  ای  دـنک  یم  لصاح  مامت  دـهجب  ماش 
هن وا  مشچ  شیپ  شیوخ  تفگ  زا  ادـگ  یتسنادـب  رگ  ناوخب  ار  هللا  يآ و  شیپ  عمط  یب  نان  رهب  زا  ینزیم  هللا  هللا  ناـج  نیع  زا  ادـخ 
هرذ هرذ  شبل  تفگ  یتفاترد  لدـب  رگ  هاک  رهب  زا  دـشک  فحـصم  رخ  وچمه  هاوخ  نان  نآ  ادـخ  دـیوگ  اـهلاس  شیب  هن  يدـنام  مک 
رگم ار  گرم  زا  دعب  تالاح  گرم و  دای  نک  رایسب  يربیم و  يزیـشب  قح  مانب  وت  يرحاس  رد  درب  هر  يوید  مان  شبلاق  يدوب  هتـشگ 
لاثم رب  هن  تسا ، اور  وزرآ  نیا  داعم  داز  راـخدا  و  تاـبرق ، تاـعاط و  لیـصحت  زا  دـعب  ینعی  .دـشاب  اور  نآ  هب  قوثو  هک  یطرـش  هب 

یضار هک  يراک  ره  زا  نک  رذح  .دننک و  ایرد  ترخآ  راک  رد  لد  دننک و  انمت  گرم  هتخاسن  ترخآ  راک  هک  قمحا  نانید  فیعض 
لـیوات و هب  ینکن  باـکترا  قیـالان  باوصاـن و  راوطا  ینعی  .ناناملـسم  ریاـس  يارب  ددنـسپن  و  دوـخ ، يارب  نآ  دـنوادخ  نآ  هب  دوـش 
تریصب و فعض  زا  مدرم  یضعب  .يراد  هدیدنـسپان  نارگید  زا  نآ  لثم  يرامـش و  باوص  حیحـص و  دوخ  يارب  اهنآ  سپ  ضامغا ،
هب دـننیب  نآ  لثم  نارگید  زا  نوچ  و  دـنهن ، یلیوات  دـنناشوپ و  مشچ  دندنـسپ و  دوخ  زا  قیالان  راوطا  لامعا و  درخ ، ناـمیا و  یتسس 
رد نآ  زا  دوش  هدرک  ایح  ناهنپ و  رد  دوش  هدرک  هک  لمع  ره  زا  نک  رذـح  .دـنیاشگ و  ضارتعا  راکنا و  هب  نابز  و  دنـسر ، نآ  حـبق 

رذح .اهرظن و  رد  دوش  هدـید  نوچ  يوش  لجخ  ینک و  مرـش  اه و  هدـید  زا  ناهنپ  ینک  تولخ  رد  هک  نکم  راک  نآ  ینعی  .راکـشآ 
مسق مسق و  نیا  نایم  قرف  و  نآ ، زا  دهاوخ  ترذعم  دروآ و  رذع  دوش و  رکنم  ار  شلعاف  نآ  زا  دنـسرپب  هاگره  هک  لمع  ره  زا  نک 

نآ ای  تسا  ماع  نآ  و  دوب ، سانلا  قوقح  زا  دوش و  رداص  مدرم  هراـبرد  هک  یلعف  لوق و  هب  تسا  صوصخم  نیا  هک  تسا  نآ  قباـس 
.ناـمدرم نعاـطم  ریت  ار  دوخ  سوماـن  ضرع و  نادرگم  .تسا و  ماـع  نیا  و  دـشاب ، صخـش  سفنب  قلعتم  هچنآ  هب  تسا  صوـصخم 

( طیرفت  ) بناج هب  تلصخ  نیا  رد  مدرم  یـضعب  .نادرگ و  سورحم  نوصم و  نایوج  بیع  ناشیدنا و  دب  نابز  زا  دوخ  ضرع  ینعی 
ناـبز هک  مغ  هچ  دـشاب  باوص  قح و  لـمع  نوچ  هک  تسین  باوص  کـی  چـیه  و  دـنیارگ ، طارفا  بناـج  هب  یـضعب  دـنور و  نوریب 

قلخ همه  وگ  يراد  شیوخ  راک  رد  يرذـع  وت  نوچ  هک  يرادـنپ  هن  و  مئال ) همول  نوفاخی  و ال  یلاـعت : لاـق   ) دـشاب و زارد  ناـنعاط 
کلسم زین  نیا  هک  نایز  هچ  نایاخژاژ  راتفگ  زا  اورپ و  هچ  نآ  زا  دنهد ، داب  رب  وت  ضرع  قاروا  و  دنیاشگ ، وت  راکنا  نعط و  هب  نابز 

.تسا و نارعاش  زا  یضعب  ناتریس و  كاپان  نامشچ و  خوش  نامرـش و  یب  نانج و  ام  هقیرط  هک  تسین  بابلالاولوا  هقیرط  باوص و 
( مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح   ) وا ردارب  يدومن  هلـص  لیلج  ياهلام  هب  ار  نآ  رعاش  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما  ترـضح   ) دنیوگ
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هب تسا و  ینـس  یکلـسم  نتـشاد  سورحم  نانعاط  ناـبز  زا  دوخ  ضرع  دومرف : تسه  فراـصم  رتباوص  نیا  زا  ار  اـهلام  نیا  تفگ :
هک نانخـس  همه  ینعی  .غورد  نیا  ار  وت  دـشاب  سب  سپ  نز ، درم و  نابز  زا  يونـشب  هچ  ره  نامدرم  اـب  يوگم  تسا و  یلوا  تیاـعر 

ار وا  ردـق  نیمه  الا  و  دـنارن ، ثیدـح  نآ  زا  و  دـیوگن ، سپ  زاب  ياج  ره  هب  دـنک و  لمات  نآ  رد  دـیاب  دوبن  باوص  دونـشیم  صخش 
یکی ار  دص  وگم  دص  ار  یکی  يوگ  یکدنا  یناد  رایسب  نخـس  .دشاب  سب  ردق  نیمه  وا  یئوگغورد  رب  لیلد  دنادرگ و  يوگغورد 
ياطخ باوص و  زا  مشچ  و  دنیوگ ، زاب  مدرم  يارب  لفاحم  رد  ار  اهنآ  هتبلا  دنونـش  اج  ره  زا  فیجارا  نانخـس  مدرم  یـضعب  يوگ و 

راکنا و هب  نابز  مدرم  دوش  رهاظ  ربخ  نآ  داسف  نوچ  و  دـشاب ، غورد  اـهنآ  بلغا  و  دنـشوپب ، نآ  لـئاق  هب  قوثو  مدـع  قوثو و  نآ و 
ربخ نآ  دانسا  تاقوا  یـضعب  هکلب  یعدم ، هن  دوب  يوار  وا  هک  دنـشوپب  نآ  زا  مشچ  و  دنرامـش ، نز  غورد  ار  وا  دنیاشگب و  ضارتعا 

هکلب تسویپ ، قیقحت  هب  نم  دزن  ربخ  نیا  ای  مدید ، نینچ  تفگ : نالف  دنیوگ  هکلب  .دننک  یط  هنایم  زا  ار  لوا  ربخم  نآ  دـنهد و  وا  هب 
لقان وا  هک  دنرادن  نآ  هب  راک  دنناد و  اطخ  دیعب و  ار  ربخ  نآ  هک  دنناوخ  نز  غورد  ار  وا  ربخ  نآ  نالطب  روهظ  زا  شیپ  تاقوا  رایسب 
کلم تمدــخ  رد  نـالف  هـک  تـسا  هدروآ  هماـن ) سوباـق   ) رد .ناـیم و  رد  تـسین  یلمج ) هلقاـن و   ) ار وا  و  نارگید ، ناـبز  زا  تـسا 
درمش لطاب  يوعد  نآ  تسناد و  فازگ  نخس  نآ  کلم  درک ، لقن  تسا  روکذم  اجنآ  هک  بیجع  یلقن  بیرغ و  يربخ  ناتسربط ) )

و داتـسرف ، راید  نآ  هب  يدـصاق  کلم  زا  ناهنپ  و  تشگ ، لولم  هتـسکش و  گرزب  صخـش  نآ  تخاس ، رهاظ  ضارتعا  راکنا و  رثا  و 
يدرم کلم  دـیناسر ، کلم  رظن  هب  هدرک  تسرد  ربخ  نآ  تحـص  رب  دـلب  نآ  یلاها  نایعا و  طوطخ  هب  يرـضحم  هاـم  دـنچ  زا  دـعب 

دراد اور  نیا  درخ  یب  چیه  و  ییار ، لقع و  بحاص  درم  وت  نکیل  تشگ و  تباث  نم  دزن  لوق  نآ  تحص  نونکا  تفگ  دوب  دنمدرخ 
تمدخ رد  نم  دـنادرگ و  تباث  نآ  تحـص  ات  دـشک ، تمحز  نیدـنچ  و  دـنامرد ، نآ  يالب  رد  دـنار و  نابز  رب  تفگـش  يزیچ  هک 

وا زا  مدیـشک و  تلجخ  نم  دـش و  نونظم  نآ  فـالخ  نیقی و  ملع و  یب  نیمخت ، نظ و  هب  متفگ  يربـخ  ناونع  دوخ  ناریما  زا  یکی 
تـسدب تفرگرد و  حازم  وا  اب  سلجم  نآ  رد  رگید  یمیدن  دوب  هکمارب )  ) دالوا زا  یکی  میدن  هک  ارعـش  زا  یکی  .مدینـش و  ضارتعا 

بات رد  نیدنچ  ارچ  تفگ : ریما  دومن ، داینب  بارطضا  تهافس و  و  دش ، بات  رد  رعاش )  ) داتفیب رعاش )  ) رس زا  راتسد )  ) دیـشک يزاب 
دزن نم  تمرح  يوربآ  هک  موشن  بات  رد  هنوگچ  تفگ : دـشاب ، لهـس  تطـسابم  ماقم  رد  و  دـتفا ، ار  نانیـشنمه  نیا  لـثم  هک  يدـش 

( رتسا  ) یتفگ هک  هتـشگ  هتخیر  زورنآ  نم  دزن  وت  تمرح  يوربآ  هک  راد  غراف  رمم  رما  نیا  زا  رطاخ  تفگ : تخیرب  یگرزب  وت  نوچ 
یط ناوتن  ار  نآ  فـصن  يزور  هنابـش  هب  يا  هدـنور  چـیه  و  لـیثمتلا ، یلع  درب  ناـهبهب )  ) هب ناهفـصا )  ) زا بش  کـی  هب  ار  وا  نـالف 

رادـقالا بابلالاولوا و  زا  ار  وا  دـیوگ  زاـب  دراد و  رواـب  دونـش و  فازگ  لـطاب و  هکره  تفگ : مدینـش  وا  زا  ربخ  نیا  تفگ : ندومن ،
باوص قح و  نآ  نتفگ  هک  زیچ  ره  هکلب  دـشاب  عقاو  فـالخ  هک  تسین  ناـمه  غورد  ربخ  هک  تسناد  دـیاب  ماـقم  نیا  رد  .دـننادن و 

نکم در  يوگم و  نآ  نتفگ  دوبن  باوص  رگا  نیبب  يدینش  هک  نخس  ره  سپ  دشاب ، عقاو  قباطم  دنچ  ره  تسا  لطاب  غورد و  تسین 
لامک لقع و  لیالد  زا  ار  قیرط  نیا  مدرم  یـضعب  .دـشاب  سب  ار  وت  لهج  نیمه  سپ  نآ  هب  ار  وت  دـننک  ثیدـح  هچ  ره  ناـمدرم  رب 

نز غورد  ار  شبحاص  دننک و  راکنا  ار  نآ  دور  نآ  رد  هک  لمات  كدنا  درجم  هب  دنونشب  مدرم  زا  هک  نخـس  ره  هک  دنا  هتخاس  دوخ 
نیا ندومن و  او  داـقتعا  نسح  و  نتـشاد ، رواـب  رد  طارفا  رب  دراد  اـنتبا  یعون  لوا  نآ  هک  تسا  لوا  بیع  زا  رتدـب  بیع  نیا  دـنناد و 
دنپ نیا  تسا و  رابخا  نایوار  ناثدحم و  يارب  لوا  دنپ  نآ  نتـشادن و  رواب  نتخاس و  مهتم  و  داقتعا ، ءوس  طارفا  رب  تسا  ینتبم  یناث 
زاب مدرم  زا  دنونـش  هچنآ  دـیابن  زین  ناگدنونـش  دـنیوگ ، زاب  دنونـش  هک  ربخ  ره  مدرم  دـیابن  هچنانچ  رابخا ، نآ  ناعمتـسم  يارب  یناث 

لفاغت و هک  تسا  نآ  ظافح  مرزآ و  تورم و  قیرط  دـشاب ، نالطبلا  نونظم  فازگ و  نخـس  نآ  رگا  هکلب  دـنرادن ، رواب  دـننادرگ و 
غورد راع  هب  دوخ  ضرع  نماد  لوا  نآ  دـنناد ، نز  غورد  ار  لیاق  دـننک و  در  ار  نخـس  ره  لمات  یب  هکنآ  ياج  هچ  دـننک ، ضامغا 

رواب هلمجلاب  و  دربب ، مدرم  يوربآ  هک  يور  نآ  زا  دهد ، داب  رب  تهافـس  لهج و  تسدـب  ملح  لقع و  يوربآ  مود  نیا  دـنک و  هدولآ 
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و تردق ، تقو  مدرم  هانگ  زا  رذگرد  ار و  مشخ  روخ  ورف  نتشادن و  رواب  زا  برقا  نامیا  باوص و  هب  و  تسا ، ملسا  حلصا و  نتشاد 
زا تلود  تقو  هک  ره  تیفاع ، هب  نورقم  ریخ و  تبقاع  ار  وت  دشاب  ات  تلود  تقو  ماقتنا  تذخاوم و  زا  رذگب  بضغ و  دزن  نک  ملح 
زا ار  یتمعن  ره  روآ  حالص  هب  دنیآ و  رد  وا  نیمک  رد  دنزیخرب و  وا  ماقتنا  هب  مدرم  دتفیب  شراوید  نوچ  دنکن ، وفع  مدرم  تاریـصقت 

.دننادرگ عیاض  هکلب  دنرواین  حالـصا  هب  ار  نآ  دننادن و  تسا  لصاح  ار  ناشیا  هک  اهتمعن  ردق  مدرم  یـضعب  وت  دزن  يادخ  ياهتمعن 
نید و هچنانچ  دنیامنن ، یبجاو  هب  نآ  تیبرت  و  دننادرگ ، دساف  تسا  ترخآ  ایند و  حالـصا  هیام  هک  ار  دوخ  خارف  تمعن  لام و  الثم 

بابـسا مظعا  زا  اهتمعن  رب  ساپـس  رکـش و  كرت  اضیا  .اهتمعن و  ریاس  هاج و  ملع و  سایق  نیا  رب  دـشاب و  دوس  نآ  زا  ار  ناشیا  يایند 
ار دوخ  و  دشوپب ، دراد  وکین  هعماج  الثم  .وت  رب  ار  نآ  يادخ  تسا  هدرک  ماعنا  هچنآ  رثا  وت  رب  دوش  هدید  دیاب  تسا و  تمعن  عییـضت 

رکـش هب  دزاس و  رهاظ  مدرم  اب  ار  نآ  دراد  وکین  لاوحا  و  دزاس ، نامهیم  دـیامن و  مدرم  هب  دراد  وکین  خارف  هناخ  دـیامنن و  او  نکرچ 
( ثدحف کبر  همعنب  اما  و  یلاعت : لاق  و   ) دشاب ناسللا  بطر  نآ  رکذ 

ینعی .دوخ  لام  لها و  سفن و  زا  تمایق  هار  داز و  تعاط و  نداتـسرف  شیپ  يور  زا  تسا  ناشیا  نیرتهب  نانموم  نیرتهب  هک  نادـب  و 
سفن نداتـسرف  شیپ  یـضعب  معز  هب  .دتـسرف و  شیپ  دنک و  لذـب  وا  تعاط  دـنوادخ و  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  لام  لها و  ار و  دوخ 

یم شیپ  هچنآ  هک  نیا  نادب  و  ناشیا ، زا  یـضعب  توم  لها  نتـشاد  شیپ  و  ایند ، راد  رد  دـسر  ار  صخـش  هک  تسا  تافآ  ضارما و 
نک رذح  نآ و  عفن  ریخ و  ریغ  يارب  دشاب  یم  يرادیم  سپ  زاب  هچنآ  و  نآ ، هریخذ  وت  يارب  دنام  یم  یقاب  تاقدص  ریخ و  زا  یتسرف 

.دوخ رای  هب  دوش  هدرک  رابتعا  رای  هک  اریز  وا ، روط  لمع و  دـشاب  هدیدنـسپان  وا و  لـقع  يار و  دـشاب  تسـس  هک  یـسک  تبحـص  زا 
ره فالخ  یب  و  يوای ) هلثم  یلا  یشلا ء  يدتهی و  نیرقلا  یلا  نیرقلا   ) هک دنیامن  سایق  وا  رب  دننک و  رابتعا  رای  لاح  زا  وا  لاح  ینعی 

رتوبک اب  رتوبک  زاورپ  سنج  مه  اب  سنج  مه  دنک  .دـنناوخ  هماع  تسا و  لصتم  سنج  اب  سنج  تسا و  دوخ  لثم  هب  شـشک  ار  زیچ 
نادزد زا  یعمج  هک  دننک  تیاکح  تسا  حیحـص  قیفر  بحاصم و  لاح  رب  لالدتـسا  قیفر  بحاصم و  لاح  زا  کش  یب  زاب و  اب  زاب 

ریما دـنتخاس ، مضنم  دوخ  اـب  اـنغ  يارب  ارم  متـسین  موق  نیا  زا  نم  تفگ : يراز  لاـحلاب و  ناـیم  نآ  رد  یکی  دـنتفرگ  ار  ناـنز  هار  و 
يدـتقی نراقملاب  نیرق  لکف  هنیرق  نع  لسو  لاست  ءرملا ال  نع  دوب  تیب  نیا  هلمجنآ  رد  دـناوخب  تایبا  نک  انغ  اـم  يارب  سپ  تفگ 
عامتجا لحم  اهنآ  هک  اریز  گرزب  ياهرهش  رد  وش  نکاس  دنتـشکب و  زین  ار  وا  دنک و  نیرق  هک  دنک  نآ  نیرق  یتفگ ، تسار  دنتفگ :

ناراکددم نآ  رد  تسا  مک  تسا و  افج  يرود و  یلاعت و  قح  دای  زا  تلفغ  یعدتسم  هک  یعـضاوم  زا  نک  رذح  تسا و  ناناملـسم 
ایقتا نیملسم و  ءاملع  نید و  لها  اهاجنآ  نوچ  دنفوصوم  فاصوا  نیا  اب  قاتسر ) لها  قاتـسر و   ) بلاغ نایملاع و  يادخ  تعاط  رب 

نک راصتقا  دنزاس  یمن  بذهم  دوخ  راوطا  قالخا و  و  دنزادرپ ، یمن  راک  رگید  هب  ایند  لغـش  زا  و  دـشاب ، یمن  یتیعمج  ار  نیعروتم 
هک روما  رثکا  وچمه  ایند ، نید و  رد  ار  وت  دـیاین  راک  هب  هچنآ  هب  رادـم  ماـمتها  ار و  وت  دـیآ  راـک  هب  هچنآ  رب  ار  دوخ  هشیدـنا  رکف و 

ياهرذـگ رـس  ینعی  .اهرازاب  رد  نتـسشن  عضاوم  زا  ار  دوخ  راد  رود  دـنا و  هدرک  لخاد  ایند  نید و  رما  رد  ناـفرتم  ناتریـصب  صقاـن 
لطاب و ایند و  لوغشم  ابلاغ  عضاوم  نآ  رد  مدرم  تسا ، نامز  ياهنتف  ندمآ  شیپ  ناطیـش و  روضح  عضاوم  اهنآ  هک  تالحم  رازاب و 
ار وت  هک  یسک  لاح  هب  ندرک  رظن  نادرگ  رایسب  دنشاپ و  یم  رگیدکی  نامیا  هدید  رب  بغش  روش و  كاخ  دنـشاب و  یم  لیاطال  روما 

لاح رد  رظن  هک  ره  تسا ، اضر  رکـش و  بابـسا  زا  نیا  هک  اهیـشوخ  تمعن و  هار  زا  ایند ، رد  وا  رب  یلاعت  يادـخ  تسا  هداد  یتداـیز 
ددرگ دونشخ  رتمک  دزادنا  ناهج  ناتمعن  بحاص  نارترب و  لاح  هب  مشچ  هک  ره  و  دشاب ، رکاش  دونـشخ و  میاد  دنک ، دوخ  زا  رتورف 

رد یشاب  هتفریم  نوریب  رگم  زامن  هب  يوش  رـضاح  ات  هعمج  زور  رد  نکم  رفـس  دشاب و  ریفن  هلان و  هصغ و  مغ و  رد  هتـسویپ  شناج  و 
روما همه  رد  ار  يادخ  نک  تعاطا  .دننک و  تماقا  هعمج  زامن  ات  ندرک  ربص  یناوتن  نآ و  هب  یـشاب  روذعم  هک  يرما  رد  ای  ادـخ  هار 
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رد رادـب  ار  وا  یمرن  قفرب و  و  تداـبع ، رد  ار  دوخ  سفن  هد  بیرف  نآ و  ریغ  يزیچ  ره  رب  تسا  نوزفا  يادـخ  تعاـط  هک  اریز  دوخ 
هچنآ رگم  درازگیم ، طاـشن  قوش و  يور  زا  و  دراد ، سرتسد  هچنآ  وا  زا  ناتـسب  و  اـفج ، فنع و  هب  ار  وا  نکم  رهق  و  تعاـط ، راـک 

هاوخ نآ ، لحم  تقو و  رد  نآ  تاعارم  نآ و  ندرازگ  زا  تسا  راچان  هک  نآ  لاثما  هیموی و  زامن  لثم  ضیارف  زا  وت  رب  تسا  بوتکم 
ایند و بلط  رد  دوخ  راـگدرورپ  زا  یـشاب  هتخیرگیم  وت  گرم و  وت  هب  دـیآ  دورف  هک  نآ  زا  زیهرپب  دـشابن و  هاوخ  دـشاب  عبط  طاـشن 

نک رذح  ار و  وا  ناتسود  راد  تسود  و  العوزع ، ار  يادخ  بناج  نک  میظعت  ددنویپ و  رش  هب  رش  هک  ناقساف  تبحاصم  زا  نک  رذح 
.ناطیش ياهرکشل  زا  رطخاب  تخس  گرزب و  تسا  يرکشل  نآ  هک  شیط  بضغ و  زا 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.ینادمهلا ثراحلا  یلا 

.ینادمه ثراح  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

یقب ام  ایندـلا  نم  یـضم  امب  ربتعا  قحلا و  نم  فلـس  امب  قدـص  همارح و  مرح  هلالح و  لحا  هحـصتنا و  نآرقلا و  لبحب  کسمت  «و 
توملا رکذ  رثکا  قح و  یلع  الا  هرکذت  نا  هللا  مسا  مظع  قرافم و  لئاح  اهلک  اهلواب و  قحال  اهرخآ  اضعب و  هبـشی  اهـضعب  ناف  اهنم ،

« .نیملسملا هماعل  هرکی  هسفنل و  هبحاص  هاضری  لمع  لک  رذحا  .قیثو و  طرشب  الا  توملا  نمتت  توملا و ال  دعب  ام  و 

لمع ینعی  ناد  لالح  نآ و  زا  دنپ  تحیـصن و  ریذـپب  ادـخ و  هدـنب و  نایم  رد  تسا  طبار  هک  نآرق  نامـسیر  هب  نز  رد  گنچ  ینعی 
، دنـشاب ایبنا  هک  قح  زا  دوب  شیپ  نامز  رد  هچنآ  هب  نک  رارقا  قیدصت و  .نآ و  مارح  زا  تسیازاب  ینعی  ناد  مارح  نآ و  لالح  هب  نک 

ایند زا  یـضعب  هک  قیقحت  هب  سپ  .ایند  عاتم  زا  تسا  هدـنام  یقاب  هچنآ  ایند و  زا  تشذـگ  هچنآ  هب  ریگب  تربع  دـنا و  هدروآ  هچنآ  اب 
نادب گرزب  .تسا و  هدـننک  تقرافم  ریغتم و  ایند  مامت  ندـیدرگ و  تسین  رد  شلوا  هب  تسا  قحلم  شرخآ  یـضعب و  هب  تسا  هیبش 

زا دعب  هک  ار  هچنآ  ار و  ندرم  رایب  رطاخب  رایـسب  .دشاب و  هدوب  قح  هکنیا  رگم  یمـسق  رد  ار  نآ  يزاس  روکذم  هکنیا  زا  ار  ادـخ  مان 
هک يراـک  ره  زا  نک  رذـح  .دـشاب و  ادـخ  تداـبع  هک  یمکحم  طرـش  هب  رگم  ار  ندرم  نکم  اـنمت  ترخآ و  لاوحا  زا  تسا  ندرم 

سک هب  هن  دوخ  هب  دـشاب  هتـشاد  اور  ینعی  .ناناملـسم  هماع ي  يارب  زا  دـشابن  یـضار  دوخ و  سفن  يارب  زا  شبحاص  دـشاب  یـضار 
.رگید

هنع لئس  اذا  لمع  لک  رذحا  هینالعلا و  یف  هنم  ییحتسی  رسلا و  یف  هب  لمعی  لمع  لک  رذحا  «و 

ابذک و ال کلذب  یفکف  هب ، تعمـس  ام  لکب  سانلا  ثدـحت  لوقلا و ال  لابنل  اضرغ  کضرع  لعجت  هنم و ال  رذـتعا  وا  هرکنا  هبحاص 
، هلودلا عم  حفصا  هردقلا و  دنع  زواجت  بضغلا و  دنع  ملحا  ظیغلا و  مظکا  الهج و  کلذب  یفکف  هب  كوثدح  املک  سانلا  یلع  درت 
هب هللا  معنا  ام  رثا  کـیلع  ریل  كدـنع و  هللا  معن  نم  همعن  نعیـضت  ـال  کـیلع و  هللا  اـهمعنا  همعن  لـک  حلـصتسا  .هبقاـعلا و  کـل  نکت 

كریغل نکی  رخوت  ام  هرخذ و  کل  قبی  ریخ  نم  مدقت  ام  کناف  هلام ، هسفن و  نم  همدقت  مهلـضفا  نینموملا  لضفا  نا  ملعا  .کیلع و 
« .هریخ
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رگا هک  يراـک  ره  زا  نک  رذـح  راکـشآ و  رد  نآ  زا  دوش  هدرک  مرـش  ناـهنپ و  رد  دوـش  هدرک  هک  يراـک  ره  زا  نک  رذـح  ینعی و 
مدرم نخس  ياهریت  يارب  زا  هناشن  ار  وت  ضرع  نادرگم  .نآ و  زا  دروآ  رذع  ای  ار و  نآ  دنک  راکنا  ار ، شبحاص  نآ  زا  دوش  هدیسرپ 

در و وت و  نتفگ  غورد  يارب  زا  هدینـش  زیچ  نداد  ربـخ  ار  وت  تسا  یفاـک  سپ  يا ، هدینـش  هک  يزیچ  ره  هب  ار  ناـمدرم  هدـم  ربـخ  و 
وت و نتـسنادن  يارب  زا  ریغ  نداد  ربـخ  ار  وت  تسا  یفاـک  سپ  نآ ، هب  ار  وـت  دـنهد  ربـخ  هک  ار  يزیچ  ره  ناـمدرم  رب  نکم  بیذـکت 

یم هک  یتلود  زا  شوپب  مشچ  ماقتنا و  رب  تردق  تقو  رد  هانگ  زا  رذگب  ندرک و  بضغ  تقو  رد  شاب  رابدرب  ار و  مشخ  ندناشنورف 
ماـعنا هک  ار  یتـمعن  ره  وت ، يرازگرکـش  هب  ینعی  نادرگ ، مئاد  حـلاص و  دوش و  یم  وت  ثرا  ینعی  راـک ، رخآ  رد  وـت  يارب  زا  دـشاب 

تسا و وت  دزن  رد  هک  ادـخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  وت ، ندرک  نارفک  بیرقت  هب  نادرگم ، لطاب  عیاـض و  وت و  رب  ادـخ  ار  نآ  تسا  هدرک 
وت و هب  ار  نآ  ادـخ  تسا  هدرک  ماـعنا  هک  ار  هچنآ  رثا  ریخ ، فرـصم  رد  نآ  فرـص  بیرقت  هب  ینعی  وت ، رب  دوش  هدـید  دـیاب  هنیآ  ره 

تدابع هب  دوخ  سفن  بناـج  زا  ترخآ ، يوس  هب  نداتـسرف  شیپ  يور  زا  تسا  ناـشیا  نیرت  لـضاف  ناـنموم  نیرت  لـضاف  هک  نادـب 
يور زا  وت  يارب  زا  دنام  یم  یقاب  ریخ ، لمع  زا  يداتسرف  شیپ  وت  هک  ار  هچنآ  هک  قیقحت  هب  ندرک و  قافنا  هب  ار  دوخ  لام  ندرک و 

.نآ ریخ  دشاب ، وت  ثراو  هک  وت  ریغ  يارب  زا  دشاب  یم  ایند ، لام  زا  يدرک  زادنا  سپ  هک  ار  هچنآ  ندوب و  ترخآ  هریخذ ي 

رذحا نیملسملا و  عامج  اهناف  ماظعلا ، راصمالا  نکـسا  هبحاصب و  ربتعم  بحاصلا  ناف  هلمع ، رکنی  هیار و  لیفی  نم  هباحـص  رذحا  «و 
، هللا هعاط  یلع  ناوعالا  هلق  ءافجلا و  هلفغلا و  لزانم 

تلـضف نم  یلا  رظنت  نا  رثکا  نتفلا و  ضیراعم  ناطیـشلا و  رـضاحم  اهناف  قاوسالا  دعاقم  كایا و  .کینعی و  ام  یلع  کیار  رـصقا  و 
« .هب رذعت  رما  یف  وا  هللا ، لیبس  یف  ادصاق  الا  هالصلا  دهشت  یتح  هعمجلا  موی  یف  رفاست  رکشلا و ال  باوبا  نم  کلذ  ناف  هیلع ،

یم هدومزآ  ار  بحاصم  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، رادرک  دشاب  دب  وا و  داقتعا  دـشاب  تسـس  هک  یـسک  تبحاصم  زا  شاب  رذـحرب  ینعی 
هک قیقحت  هب  سپ  گرزب ، ياهرهـش  رد  ریگ  لزنم  شبحاصم و  هب  دوش  یم  هدرک  سایق  يدب  یبوخ و  رد  ینعی  شبحاصم ، هب  دوش 

تعاط رب  نارگیرای  ندوب  كدـنا  ندرک و  متـس  ادـخ و  زا  ندوب  لفاغ  ياهلزنم  زا  نک  رذـح  .تسا و  ناناملـسم  عامتجا  لحم  اهنآ 
سپ رازاب ، نتسشن  ياهاج  رد  نتـسشن  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  دشاب و  وت  رورـض  مهم و  هک  يراک  رب  ار  وت  يار  نک  رـصحنم  ادخ و 
هدش هتشاد  یتدایز  هک  یسک  يوس  هب  ناسحا  هب  نک  هظحالم  رایـسب  تسا و  داسف  هنتف و  ندش  رـضاح  ياهاج  اهرازاب  هک  قیقحت  هب 
هعمج زور  رد  نکم  رفس  .تسا و  ندرک  رکش  ياهرد  زا  وت  زا  رت  تسپ  لاح  هظحالم ي  هک  قیقحت  هب  سپ  لام ، هاج و  رد  وا  رب  يا 
مادقا رد  یشاب  روذعم  هک  يراک  رد  ای  ادخ و  هار  رد  داهج  رد  یـشاب  هدنور  نوریب  هکنیا  رگم  ار ، هعمج  زامن  يوش  رـضاح  هکنیا  ات 

.یترورض ببس  هب  نآ  هب 

اهوفع و ذـخ  اهرهقت و  اهب و ال  قفرا  هدابعلا و  یف  کسفن  عداخ  اهاوسام و  یلع  هلـضاف  هللا  هعاط  ناف  كروما ، لمج  یف  هللا  عطا  «و 
قبآ تنا  توملا و  کب  لزنی  نا  كایا  اهلحم و  دنع  اهدهاعت  اهئاضق و  نم  دبال  هناف  هضیرفلا ، نم  کیلع  ابوتکم  ناک  ام  الا  اهطاشن 
دنج هناف  بضغلا ، رذـحا  هئابحا و  ببحا  هللارقو و  قحلم و  رـشلاب  رـشلا  ناف  قاسفلا ، هبحاصم  كاـیا و  ایندـلا و  بلط  یف  کـبر  نم 

« .مالسلاو .سیلبا  دونج  نم  میظع 

يرادربنامرف هک  قیقحت  هب  سپ  نادرگم ، تعاط  عنام  ار  يراک  چـیه  ینعی  وت ، ياـهراک  عیمج  رد  ار  ادـخ  شاـب  رادربناـمرف  ینعی و 
شتایهتـشم زا  ار  وت  سفن  نادرگرب  ینعی  ندرک ، تدابع  رد  ار  وت  سفن  هد  بیرف  تسا و  نآ  ریغ  هچنآ  عیمج  رب  دراد  یتدایز  ادـخ 
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فیلاکت هب  ار  وا  زاسن  روهقم  وا و  نداد  تضایر  رد  نکم  هغلابم  ینعی  وا ، اـب  نک  ارادـم  دـیعو و  دـعو و  هب  ندرک  تعاـط  يوس  هب 
، هبجاو تادابع  زا  وت  رب  دشاب  هدش  هتـشون  هک  يزیچ  رد  رگم  ار ، وا  ندوب  تقوشوخ  ار و  وا  زا  تشذگ  ریگب  .تقاط و  قوف  هقاش ي 

گرم وت  هب  دوش  لزان  هکنیا  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  .شتقو و  رد  نآ  تظفاحم  نآ و  ندروآ  اجب  زا  تسا  راـچان  هک  قیقحت  هب  سپ 
سپ ناقساف ، تبحاصم  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  ایند و  ندرک  بلط  ببس  هب  وت ، راگدرورپ  تمحر  زا  یشاب  نازیرگ  وت  هکنآ  لاح  و 

تسود ار و  ادخ  نک  میظعت  .رگید و  ترارش  تیعبت  هب  ترارـش  دوش  لصاح  ینعی  تسا ، قحلم  ترارـش  هب  ترارـش  هک  قیقحت  هب 
.مالسلا .ناطیش و  نایهاپس  زا  تسا  یگرزب  هاپس  بضغ  هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ، بضغ  زا  نک  رذح  ار و  ادخ  ناتسود  راد 

یئوخ

هیلع  ) نینموملاریما بحاص  روعالا  ثراحلا  وه  هبسن  ینادهملا و  ثراحلا  رـصم :) ص 42 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاـق  ینعملا :
و ایتفلا ، یف  لوق  هل  ءاقفلا ، دحا  ناک  ینادمهلا ، هیواعم  نب  بعـص  یلا - بسنلا  درـس  بعک - نب  هللادبع  نب  ثراحلا  وه  و  مالـسلا ،)

تمی نم  نادـمه  راح  ای  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  هب  هبطاخ  يذـلا  باطخلا  هعیـشلا  بسنت  هیلا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع بحاص  ناـک 
بئاغ نم  نوکی  نا  باتکلا  بوتکملا و  لاح  رهاظ  لوقا : .مدقت  امیف  اهانرکذ  دق  هروهشم  تایبا  یه  البق و  قفانم  وا  نموم  نم  ینری 

میلعتلل اروشنم  داشرالل و  الاثم  نوکیل  مهئاصخا  یلا  ءایلوالا  ءایبنالا و  مظاعالا و  نم  باتکلا  ردصی  دـق  و  براملا ، نایبل  بئاغ  یلا 
یسیع باحـصا  لئاسر  لیبقلا  اذه  نم  و  ماع ، هنم  دوصقملا  صاخ و  هب  بطاخملاف  داشرلا  قیرط  یلا  مهتیاده  موملعلا و  هدافتـسا  و 

باتکلا نم  دیدجلا  دـهعلا  یف  هنومـضملا  نییحیـسملا و  دـنع  هینیدـلا  رداصملا  ذـخاملا و  نم  هدودـعملا  مهیراوح  مهـصاوخ و  یلا 
هیادهلل لاثم  هناف  لیبقلا  اذه  نم  ینادمهلا  ثراحلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنم ردص  يذلا  باتکلا  اذه  و  لیجانالا ، عابتا  دنع  سدـقملا 

هصخ ثیح  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دنع  لاع  فقومب  هتوظح  ینادمهلا و  ثراحلا  ماقم  ولع  یلع  لدی  و  دابعلا ، هفاکل  داشرالا  و 
هیناسفنلا هیکزتلا  قیرط  یف  یلعا  لثمک  هیقالخالا  هیلاعلا  میلاعتلا  یلا  رظنلاب  يزغملا  قیمعلا  داوملا و  ریزغلا  يداـشرالا  روشنملا  اذـهب 

نبا لاق  .هیبدالا  دصاقملا  نم  اذه  هجهن  یف  هیلا  یمری  امل  هحلاص  هعطق  هنم  یضرلادیسلا  بختنا  دق  و  مانالا ، عیمجل  مارملا  یف  فا  و 
نـساحم قالخالا و  مراکم  میلعت  یلع  اهرادـم  هرجاوزب ، هرجز  و  هرماواـب ، هیف  هرما  دـق  و  هیلا ، لـیوط  باـتک  نم  لـصفلا  اذـه  مثیم :

نآرقلاب و کسمتلا  نم  یلاعت  هللا  نیب  هنیب و  هطبارلا  یف  یهلا  دقتعم  ملسمل  مزلی  املک  لصفلا  اذه  یف  ع )  ) عمج دق  و  لوقا : .بادالا 
اهنم و فلس  امب  ظاعتالا  اهیلع و  نوکرلا  مدع  اهئانف و  نع  رابتعالا  ایندلا و  عم  ههجاوملا  یف  مارحلا و  لالحلا و  نم  هماکحا  همزالم 

یف هیعامتجا  ایاصو  مظن  مث  .هکلهملا  لامعالا  نع  بانتجالا  هحلاصلا و  لاـمعالا  راـخداب  هدـعب  اـمل  ویهتلا  توملا و  یلا  هجوتلا  یف 
هنایـصب رما  و  قافنلا ، نع  مهرـضی و  سانلا و  رئاس  هرکی  امب  راثئتسالا  نع  رذـح  هعون و  ءانبا  هناوخا و  رئاـس  ملـسملا و  نیب  طـباورلا 

هرـشاعملا و نع  بانتجالا  و  هللا ، لیبس  یف  هیحـضتلاب  هیاصولا  غلب  نا  یلا  اهیناعم  معاب  بذـکلا  هیاکح  نع  ناـسللا  ظـفح  ضرعلا و 
: همجرتلا مالسلا .) هیلع  ) هدافا ام  رخآ  یلا  نیملسملا - هعماجب  قاحلالل  راصمالا  یف  هنوکـسلا  يارلا و  ءافعـض  قاسفلا و  عم  هباحـصلا 

رمش لالح  ار  شلالح  وجب ، شزردنا  بسچب و  نآرق  هتشرب ي  هتشاگن : ینادمه  ثراح  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  يا  همان  زا 
هب شنایاپ  دننام و  مهب  هک  جنسب  شا  هتشذگ  اب  ار  ایند  هدنیآ ي  و  نک ، رواب  یناد  یم  هتشذگرد  قح  زا  هچنادب  مارح ، ار  شمارح  و 

ار گرم  دعب  ام  گرم و  ینک ، دای  یتسارب  زج  هکنآ  زا  رامـش  رتگرزب  ار  ادخ  مان  .تسیاپان  راذـگ و  ایند  همه  دوش  هتـسویپ  شزاغآ 
تـسا اهناملـسم  رگید  دنـسپان  وت و  دوخ  دنـسپ  هک  يرادرک  زا  دامتعا ، دروم  یعـضو  اب  رگم  نکم  ندرم  يورزآ  روآ ، داـیب  رایـسب 

نآ هدـننک ي  زا  نوچ  هک  يرادرک  ره  زا  زیهرپـب ، تسا  روآ  مرـش  راکـشآ  رد  دوـش و  ماـجنا  یناـهن  هک  يرادرک  زا  شاـب ، رذـحرب 
هچ ره  زاسم ، شراتفگ  ریت  فده  رادزیزع و  ار  دوخ  يوربآ  شاب ، رذـحرب  دـهاوخ  شزوپ  نآ  زا  ای  ددرگ  نآ  رکنم  دوش  یـسرپزاب 
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راـکنا دـننک  تیاـکح  تیارب  مدرم  ار  هچ  ره  تسا ، سب  یئوگغوردـب  یگدولآ  يارب  نیمه  هک  نکم  تیاـکح  مدرم  يارب  يدـینش 
ماقتنا رب  نوچ  و  شاب ، راـبدرب  بضغ  ماـگنه  رد  روخورف و  ار  دوخ  مشخ  تسا ، سب  وت  یناداـن  تاـبثا  يارب  راـکنا  نیا  اریز  نکم ،

داد تیادخ  هک  یتمعن  ره  دشاب ، وت  اب  ماجنارـس  ات  نک  رظن  فرـص  دش  رادیب  تتلود  رای و  تتخب  نوچ  و  نک ، تشذگ  يدش  اناوت 
هدرک اطع  وتب  هک  دنوادخ  تمعن  رثا  دیاب  و  هدم ، شتـسد  زا  رامـشم و  هیامورف  تسا  ادخ  ياهتمعن  زا  هک  ار  یتمعن  چـیه  رادوکین و 

.دوش رادید  وت  رد 

هیلع  ) نینموملاریما بحاص  روعالا  ثراحلا  وه  هبسن  ینادهملا و  ثراحلا  رـصم :) ص 42 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاـق  ینعملا :
و ایتفلا ، یف  لوق  هل  ءاقفلا ، دحا  ناک  ینادمهلا ، هیواعم  نب  بعـص  یلا - بسنلا  درـس  بعک - نب  هللادبع  نب  ثراحلا  وه  و  مالـسلا ،)

تمی نم  نادـمه  راح  ای  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  هب  هبطاخ  يذـلا  باطخلا  هعیـشلا  بسنت  هیلا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع بحاص  ناـک 
بئاغ نم  نوکی  نا  باتکلا  بوتکملا و  لاح  رهاظ  لوقا : .مدقت  امیف  اهانرکذ  دق  هروهشم  تایبا  یه  البق و  قفانم  وا  نموم  نم  ینری 

میلعتلل اروشنم  داشرالل و  الاثم  نوکیل  مهئاصخا  یلا  ءایلوالا  ءایبنالا و  مظاعالا و  نم  باتکلا  ردصی  دـق  و  براملا ، نایبل  بئاغ  یلا 
یسیع باحـصا  لئاسر  لیبقلا  اذه  نم  و  ماع ، هنم  دوصقملا  صاخ و  هب  بطاخملاف  داشرلا  قیرط  یلا  مهتیاده  موملعلا و  هدافتـسا  و 

باتکلا نم  دیدجلا  دـهعلا  یف  هنومـضملا  نییحیـسملا و  دـنع  هینیدـلا  رداصملا  ذـخاملا و  نم  هدودـعملا  مهیراوح  مهـصاوخ و  یلا 
هیادهلل لاثم  هناف  لیبقلا  اذه  نم  ینادمهلا  ثراحلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنم ردص  يذلا  باتکلا  اذه  و  لیجانالا ، عابتا  دنع  سدـقملا 

هصخ ثیح  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دنع  لاع  فقومب  هتوظح  ینادمهلا و  ثراحلا  ماقم  ولع  یلع  لدی  و  دابعلا ، هفاکل  داشرالا  و 
يداشرالا روشنملا  اذهب 

عیمجل مارملا  یف  فا  هیناسفنلا و  هیکزتلا  قیرط  یف  یلعا  لثمک  هیقالخالا  هیلاـعلا  میلاـعتلا  یلا  رظنلاـب  يزغملا  قیمعلا  داوملا و  ریزغلا 
نم لصفلا  اذه  مثیم : نبا  لاق  .هیبدالا  دصاقملا  نم  اذـه  هجهن  یف  هیلا  یمری  امل  هحلاص  هعطق  هنم  یـضرلادیسلا  بختنا  دـق  و  مانالا ،
عمج دق  و  لوقا : .بادالا  نساحم  قالخالا و  مراکم  میلعت  یلع  اهرادـم  هرجاوزب ، هرجز  و  هرماواب ، هیف  هرما  دـق  و  هیلا ، لیوط  باتک 

نم هماکحا  همزالم  نآرقلاـب و  کـسمتلا  نم  یلاـعت  هللا  نیب  هنیب و  هطبارلا  یف  یهلا  دـقتعم  ملـسمل  مزلی  اـملک  لـصفلا  اذـه  یف  (ع )
یلا هجوتلا  یف  اهنم و  فلـس  امب  ظاعتالا  اـهیلع و  نوکرلا  مدـع  اـهئانف و  نع  راـبتعالا  ایندـلا و  عم  ههجاوملا  یف  مارحلا و  لـالحلا و 
نیب طباورلا  یف  هیعامتجا  اـیاصو  مظن  مث  .هکلهملا  لاـمعالا  نع  باـنتجالا  هحلاـصلا و  لاـمعالا  راـخداب  هدـعب  اـمل  ویهتلا  توملا و 
ظفح ضرعلا و  هنایصب  رما  و  قافنلا ، نع  مهرضی و  سانلا و  رئاس  هرکی  امب  راثئتسالا  نع  رذح  هعون و  ءانبا  هناوخا و  رئاس  ملـسملا و 

قاسفلا عم  هباحصلا  هرشاعملا و  نع  بانتجالا  و  هللا ، لیبس  یف  هیحضتلاب  هیاصولا  غلب  نا  یلا  اهیناعم  معاب  بذکلا  هیاکح  نع  ناسللا 
نانموم رترب  هکنادب  و  همجرتلا : مالسلا .) هیلع  ) هدافا ام  رخآ  یلا  نیملسملا - هعماجب  قاحلالل  راصمالا  یف  هنوکسلا  يارلا و  ءافعض  و 

یم تدوخ  يارب  یتـشاد  شیپ  هک  يزیچ  ره  اریز  دـنک ، ادـخ  هاـگرد  شکـشیپ  ار  شیئاراد  شنادـناخ و  دوـخ و  هک  تسا  سکنآ 
راک تشز  هشیدنا و  جک  رظن و  تسـس  نارای  زا  .دـسر  یم  نارگیدـب  شریخ  یتشذـگرد  یتشاذـگ و  دوخ  لابندـب  هچ  ره  و  دـنام ،

هداتفارود و ياهلزنم  زا  .دنناناملسم  عامتجا  زکرم  اریز  نک ، نمیشن  گرزب  ياهرهـش  رد  دجنـسب ، شرای  اب  ار  رای  اریز  شاب ، رذحرب 
، يرب یم  هرهب  نآ  زا  ینآ و  لوئـسم  هک  راد  فوطعم  يزیچ  نامهب  ار  دوخ  هجوت  شاب ، رود  دـنوادخ  تعاط  يارب  رواـی  مک  اونیب و 

نیا اریز  نک ، هجوت  رایـسب  يراد  يرترب  وا  رب  هک  یـسکب  اهبوشآ ، هاگـشزیگنا  دنناطیـش و  ياهرـضحم  هک  زیهرپب  اهرازاب  قوتاـپ  زا 
رذـع ای  ادـخ  هار  رد  داـهج  يارب  رگم  نکم  ترفاـسم  هعمج  زاـمن  ماـجنا  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  .تسیرازگرکـش  ياـههار  زا  دوخ 
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ماجنا رد  تسا ، رتهب  يراک  ره  زا  ادـخ  يربنامرف  اریز  نک  راک  وا  روتـسدب  شاب و  ادـخ  ربناـمرف  يراـک  ره  رد  لوبقم ، دنـسپادخ و 
روظنم ار  دوخ  تبغر  طاشن و  نکم و  راداو  تدابعب  شروزب  نک و  ارادـم  دوخ  اب  يوش و  بغار  نادـب  ات  نزب  لوگ  ار  دوخ  تدابع 

.درک لمع  اهناب  عقوم  رد  داتـسیا و  اهنآ  ياپب  داد و  ماجنا  دـیاب  راچانب  هک  ضورفم  مزال و  ياهراک  بجاو و  زامنب  تبـسن  رگم  راد 
ناراکهزب رای  ادابم  .يراد  وا  ترـضحب  تشپ  ینازیرگ و  دوخ  راـگدرورپ  زا  اـیند  يارب  هک  دریگب  تناـبیرگ  گرم  یلاـح  رد  اداـبم 

زا تسا  یگرزب  رگـشل  هک  شاـب  رذـحرب  مشخ  زا  .راد  تسود  ار  شناتـسود  رامـش و  مرتـحم  ار  ادـخ  درآ ، يدـب  يدـب ، هک  يوـش 
.ناطیش ياهرکشل 

يرتشوش

فالتخا عم  هررغ )  ) یف يدـمالا  نع  هتیاور  لقن  و  لوقا : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا  )
- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا  ( ) يربطلا لیذ   ) یف امک  هناف - ینادـمهلا ) ثراحلا  یلا  : ) فنـصملا لوق  تارقفلا  ضغب  ضعب  یف  ریـسی 

هیواعم نب  بعـص  نب  عبـس  نب  ثوح  نب  دلخی  نب  دسا  نب  بعک  نب  هللادبع  نب  ثراحلا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
هیلع  ) یلع باحـصا  یمدقتم  نم  ناک  يربطلا : لاق  .نادمه  نب  فون  نب  ناویخ  نب  مشج  نب  دشاح  نب  مشج  نب  کلام  نب  ریثک  نب 

یلاما  ) يور .ریبزلا و  نبا  مایا  تام  باسحلا ، ضئارفلا و  هنم  تملعت  یبعـشلا : لاق  باسحلا ، ضئارفلاـب و  ملعلا  هقفلا و  یف  مالـسلا )
طبخی هتیشم و  یف  دواتی  ثراحلا  لعجف  مهیف ، تنک  هعیشلا و  نم  رفن  یف  ینادمهلا  ثراحلا  لخد  لاق : غبـصالا  نع  ادنـسم  دیفملا :)

؟ ثراح ای  كدـجت  فیک  لاقف : هلزنم - هنم  هل  تناک  و  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما هیلع  لبقاف  اضیرم - ناک  و  هنجحمب - ضرـالا 
ضوحلا و دنع  طارصلا و  دنع  تامملا و  دنع  ینفرعت  ثراح ! ای  كرشبا  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف لاق - نا  یلا  ینم - رهدلا  لان  لاقف :

يودع اذه  هیکرتاف و  ییل  اذه و  لوقا  هحیحـص ، همـسق  اهمـساقا  رانلا ، همـساقم  لاق : همـساقملا ؟ ام  و  ثراحلا : لاق  .همـساقملا  دنع 
عشلا نع  یشکلا  يور  .هیذخف و 

یب و ءاج  تلق : کبءاجام ؟ روعاای ! لاقف : هلیل  تاذ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تیتا  لوقی : وه  روعالا و  ثرحلا  تعمـس  لاـق : یب 
دبع تومی  و ال  بحی ، ثیح  یناری  یتح  هسفن  جرختف  ینبحی  دـبع  تومی  هنا ال  اما  اهرکـشتل ، کثدـحاس  ینا  اما  لاقف : .کبح  هللا 

نماثلا و لصفلا   ) .هرـضی هضغب ال  هعفنی و  هبح ال  نا  اما  هتیاور : دـعب  یبعـشلا  لاق  مث  .هرکی  ثیح  یناری  یتح  هسفن  جرختف  ینـضغبی 
نیذللا نیلبحلا  دحا  نارقلاف  نآرقلا ،) لبحب  کسمت  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

دیعـس یبا  نع  هدنـسم )  ) یف لـبنح  نب  دـمحا  يور  مالـسلا .) هیلع  ) هتیب لـها  وه  رخـالا  اولـضیال و  یتح  اـمهب  کـسمتلا  ساـنلا  رما 
یلا ءامـسلا  نیب  اـم  دودـمم  لـبح  هللا  باـتک  رخـالا : نم  ربکا  امهدـحا  نیلقثلا ، مکیف  تکرت  دـق  ینا  ع )  ) یبنلا لاـق  لاـق : يردـخلا 

مکیف كرات  ینا  لاق : ع )  ) یبنلا نع  تباث  نب  دیز  نع  .ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  الا و  یتیب ، لها  یترتع  و  ضرالا ،
هاور .ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  یتیب ، لها  یترتع  و  ضرالا ، یلا  ءامـسلا  نیب  ام  دودـمم  لبح  هللا  باتک  نیتفیلخ :

متذـخا نا  نیتفیلخ  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هیف : و  اوقرفت ) واعیمج ال  هللا  لـبحب  اومـصتعا  و  : ) یلاـعت هلوق  یف  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا 
هدع نم  مقرا  نب  دیز  دنـسم  نم  نیحیحـصلا ) نیب  عمجلا   ) یف يدیمحلا  يور  و  رخالا …  نم  ربکا  امهدـحا  يدـعب  اولـضت  نل  امهب 

لوسر ینیتای  نا  کشوی  رـشب  انا  امنا  سانلا ! اهیا  لاقف : هنیدملا  هکم و  نیب  امخ  یعدی  ءامب  ابیطخ  انیف  ع )  ) یبنلا ماق  دـیز : لاق  قرط 
هللا باتک  یلع  ثحف  هب ، اوکـسمتسا  هللا و  باتکب  اوذخف  رونلا  يدهلا و  هیف  هللا  باتک  امهلوا  نیلقثلا  مکیف  كرات  انا  و  بیجاف ، یبر 

- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا   ) .تادایز عم  هحیحـص )  ) یف ملـسم  هاور  .یتیب و  لها  یف  هللا  مکرکذا  یتیب ، لها  و  لاـق : مث  هیف  بغر  و 
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نآرقلا و نع  نوقرتفی  مهریغ  نا  اقرتفی ) نل  نآرقلا  هتیب و  لها  نا  : ) یبنلا لوق  ینعم  مث  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
یلا هفالخلا  رمالا و  عجری  هللا ال  ال و  محالملا : نع  ربخا  امیف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا لاق  .هترتع و  هلـصو  اولـصف  امک  هلبح  نوعطقی 

اولطع ننـسلا و  اولطبا  نارقلا و  اوذبن  مهنا  کلذ  و  ادـبا ، ریبزلا  هحلط و  دـلو  یف  ادـبا و ال  هیما  ینب  یلا  ادـبا و ال  رمع  رکب و  یبا  لآ 
هدع يا : هیطخلا ،) و  ( ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هحصتنا ) و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هحـصنتسا ) و   ) .ماکحالا

نا دعب  تشحوتـسا  امل  برغملا  قرـشملا و  نیب  تم  ول  مالـسلا :) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  لاق  يرهزلا  لاق  .کل  احیـصن  هدـقتعا  و 
للحت و ال  همارح ) مرح  هلالح و  لـحا  و   ) .تومی نا  داـک  یتح  اـهررکی  نیدـلا ) موی  کـلام   ) ارق اذا  ع )  ) ناـک .یعم  نآرقلا  نوکی 

(. بذـکلا هللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذـه  لالح و  اذـه  بذـکلا  مکتنـسلا  فصت  امل  اولوقت  و ال   ) یلاعت لاـق  هلـالح ، مرحت  ـال  همارح و 
عـضوم یف  و  هیدی ) نیب  يذلا  قیدـصت  نکلو   ) نیعـضوم یف  هباتک  یف  یلاعت  لاق  هلـسر ، هبتک و  نم  قحلا ) نم  فلـس  امب  قدـصو  )

هللا و نیب  اوقرفی  نا  نودیری  و   ) موق یف  یلاعت  لاق  و  مکعم ،) امل  قدصم  لوسر  مکءاج  مث   ) هلوسر یف  و  هیدی ) نیب  يذـلا  قدـصم  )
نا نودیری  ضعبب و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رفکن ضعبب و  نمون  نولوقی  هلـسر و 

هفلاسلا ممالا  یف  هللا  مایا  نم  نآرقلا  یف  امب  قدص  يا : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  اقح .) نورفاکلا  مه  کئلوا  الیبس  کلذ  نیب  اوذـختی 
ییحی نب  لضفلا  یلـصم  ینث  یف  دـجو  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف اهنم ) یقب  امل  ایندـلا  نم  یـضم  اـمب  ربتعا  و   ) .يرت اـمک  وه   …و 

مهب انلبق و  سانال  تفـص  نذا  بطعلا  تافالاب و  هیربلا  نیب  لود  اهل  ایندـلا  هذـه  نکت  مل  ول  اهیف : هعقر  رخآ  یلا  سبحم  نم  لـقنامل 
واضعب هبـشی  اهـضعب  ناف   ) بدالا بابلالا و  يوذـل  هربع  یـسا و  ترکذ  دـق  امیف  اهلنن و  مل  بسحلا و  راـطخالا و  يوذ  قیلت  تناـک 

عمجا توملل و  دل  مدآ  نبا  ای  موی : لک  دانم  يدانی  مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  ربخلا  یف  قرافم ) لئاح  اهلکا  اهلواب  قحال  اهرخآ 
نم ببحاو  تیم ، کناف  تئش  ام  دمحم  ای  شع  لاقف : یبنلا  یلا  لیئربج  ءاج  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  .بارخلل و  نبا  ءانفلل و 

میقملل یـضاملا  لصفلا : اذه  ریغ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هیقال و  کناف  تئـش  ام  لمعا  و  هقرافم ، کناف  تئش 
لک و  دـئاق ، ریخالل  طسوالا  و  دـئار ، طسوالل  لوالا  هقث ، یلع  دـغ  نم  ءرملا  و ال  هدوع ، سمـال  سیل  و  هظع ، یحلل  تیملا  و  هربع ،

هب فلحی  نا  هللا  لجا  نم  مالسلا :) هیلع  ) هللادبع یبا  نع  قح ) یلع  الا  هرکذت  نا  هللا  مسا  مظع  و   ) .قرافم لکلل  لکلا  و  قحال ، لکب 
نماـثلا و لـصفلا   ) .اندـشرا ریخلا ! ملعم  اـی  اولاـقف : یـسیع  یلا  نویراوحلا  عـمتجا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .هنع و  بهذ  اـمم  اریخ  هاـطعا 

الا مکرمآ  انا  نیبذاک و  هللااب  اوفلحت  الا  مکرما  هللا  یبن  یـسوم  نا  مهل : لاقف  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
لج زع و  هللا  نا  مثا ، اقداص  هللااب  فلح  نم  و  رفک ، دقف  ابذاک  هللااب  فلح  نم  مالسلا :) هیلع   ) هنع .نیقداص و  نیبذاک و ال  هللااب  اوفلحت 
لاق نم  و  هللا ، زراب  دقف  بذاک  هنا  ملعی  وه  نیمی و  یلع  فلح  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هنع و  مکنامی .) هضرع ال  هللا  اولعجت  و ال  : ) لوقی

هریـسم یلفـسلا  ضرـالا  یف  هـالجر  اـکلم  نا هللا  ع )  ) یبـنلا لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا .هل و  اـماظعا  شرعلا  زتـها  ملعی ) مل  اـم  هللا  مـلع  )
ام هیلا : یلاعت  یحویف  کمظعا ) امف  تنک  ثیح  کناحبس  کناحبس  : ) لوقی هنس  فلا  هریسم  ایلعلا  ءامسلا  یف  هسار  ماع و  هئمـسمخ 

اهلها و نم  عقالب  رایدـلا  نارذـت  محرلا  هعیطق  هبذاکلا و  نیمیلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع باتک  یف  .اـبذاک و  یب  فلحی  نم  کـلذ  ملعی 
هرادقم غلب  ناف  کفلحی  نا  داراف  هنیب  هل  نکی  مل  لام و  کیلع  یعدا  اذا  مالسلا :) هیلع   ) هنع .لسنلا و  عاطقنا  ینعی  محرلا - یف  لغنت 

نطفا نوکت  یتح  توملا ) دـعب  ام  توملا و  رکذ  رثکا  و   ) .هطعت ـال  فلحاـف و  رثکا  ناـک  نا  و  فلحت ، ـال  هطعاـف و  اـمهرد  نیثـالث 
رکذ ناسنا  رثکی  مل  هناف  توملا  رکذ  رثکا  هل : لاقف  .هب  عفتنا  امب  ینثدـح  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبال  ءاذـحلا  هدـیبعوبا  لاق  و  سانلا ،

تمئـس دـق  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا یلا  ءاج  الجر  نا  يور  قیث ) طرـشلب و  الا  توملا  نمتت  و ال   ) .ایندـلا یف  دـهز  الا  توملا 
هیمولعم قیثولا  طرشلا  .تومت و  نا  نم  کلریخ  عیطتف  شیعت  نئلف  یـصعتل ، عیطتل ال  هایحلا  نمت  لاق : .توملا  هللا  یلع  ینمتاف  ایندلا 

ام و   ) لج زع و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) لاق یلاعت ، هللا  ءایلوا  نم  راربالا و  نم  هنوک 
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نم ریثـک  ینمت  یکح  دـق  و  نیقداـص ) متنک  نا  توملا  اونمتف   ) هللا ءاـیلوا  نم  مهنوک  نیعدـملا  دوهیلل  لاـق  و  راربـالل ) ریخ  هللا  دـنع 
و  ) فرحم هنوک  رهاظلا  خسنلا و  یف  اذـکه  هرکی ) هسقنل و  هبحاص  هاضری  لمع  لک  رذـحا  و   ) .مهینمت بیقع  مهتوم  یلاعت و  هئایلوا 

ارـس هلـصا  درو  ام  ـال  حـئابقلا  نم  هینـالعلا ) یف  هنم  یحتـسی  رـسلا و  یف  هب  لـمعی  لـمع  لـک  رذـحا  و  نیملـسملا ، هماـعل  (. ) ههرکی
اهنم رذـحلاب  ع )  ) رما یتلا  هثالثلا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هنم ) رذـتعا  هرکنا و  هبحاص  هنع  لئـس  اذا  لـمع  لـک  رذـحا  و   ) .حـکانملاک
دحا نع  ایکاح  یلاعت  لاق  میظع و  تلعف  اذا  کیلعراع  هلثم  یتات  قلخ و  نع  هنتال  رعاشلا : لوق  ینعم  اهلمـشی  و  ینعملا ، یف  هبراقتم 

جاجزلا ءارو  نم  کلمعک  كرتس  ءارو  نم  کلمع  نکیل  دـینجلا : مالک  نم  و  هنع ،) مکاهنا  ام  یلا  مکفلاخا  نا  دـیرا  اـم  و  : ) هئاـیبنا
یف لثملا  و  یناثلا ، ینعم  یف  دـینجلا  مالک  و  لوالا ، ینعم  یف  هیالا  تیبلا و  لب  تلق : هنم .) رذـتعی  ام  كایا و   ) لثملا یف  .یفاـصلا و 

عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .افده يا : اضرغ ) کضرع  لعجت  و ال   ) .عیمجلا لمـشی  اهنم  الک  نا  ال  ثلاثلا ، ینعم 
سانلا اعد  نم  لئاسردحنم و  نم  عرسا  اهلها  یلا  ءوسلا  هلاقم  رعاشلا : لاق  مهلاوقا ، ماهس  يا : لوقلا ) لابنل  ( ) ایندلا نیدلا و  حلاصمل 

: اضیا لطابلاب  قحلاب و  هومذ  همذ  یلا 

ننس  ) یف ادسجلا  اهعسل  نم  تعجوا  اهروک  نع  اهفس  اهتکرح  اذا  ریبانزلا  نا  ادسالا  هنیرع  نم  نجیهت  هل و ال  موقت  امادبا ال  رثتست  ال 
ناک و  ینبلقیل - یعم  ماقف  تبلقناف  تمق  مث  هتثدحف  الیل  هروزا  هتیتاف  افکتعم  ع )  ) یبنلا ناک  هیفص : تلاق  ع )  ) داجسلا نع  دواد ) یبا 
هللا ناحبس  الاق : .یح  تنب  هیفص  اهنا  امکلسر  یلع  لاقق : اعرـسا  ع)  ) یبنلا ایار  املف  راصنالا  نم  نالجر  رمف  هماسا - راد  یف  اهنکـسم 

ام لکب  سانلا  ثدـحت  و ال   ) .ائیـش امکبولق  یف  فذـقی  نا  تیـشخف  مدـلا  يرجم  ناسنالا  نم  يرجی  ناطیـشلا  نا  لاق : هللا ! لوسر  ای 
بذک و ناسنالا  عمسی  ام  رثکا  نال  ابذک ) کلذب  یفکف   ) .کعامس یلا  ادانتـسا  اذک  اذک و  ینالفلا  رمالا  مهل  لوقت  ناب  هب ) تعمس 
: رخآ عضوم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظن  اذه  .هقثلا و  نع  عامـسلا  نم  نیعلا  هیورک  وا  هنیعب  يار  امب  الا  ثدحی  الا  بجاولاف  ذـئنیح 

ثدحی نا  ع )  ) یهن دق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هنذاب و  هعمس  ام  لطابلاب  هنیعب و  هآر  ام  قحلاب  دارا  و  عباصا ) عبرا  لطابلا  قحلا و  نیب  )
موقت نا  یلا  و  هبیذـکت ، یلا  سفنلا  عراست  بجعملا  بیرغلا  ثیدـحلا  نال  عمـس ، امع  الـضف  بئاـجعلا ، نم  يار  اـم  لـکب  ناـسنالا 

و ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) طرف ام  هیف  نظلا  ءوس  نم  طرف  دـق  هقدـص  یلع  هلالدـلا 
کلذ و کلملا  فرظتساف  نالاقثم ، هقبن  لک  نزو  قبن ، هفوکلا  یف  اندنع  دادغبب : هلودلا  دضع  هرـضح  یف  لاق  هیولعلا  ضعب  نا  لاقی 

مامح هئم  لاسراب  هءالک  رمای و  هفوکلا  یلا  لاحلا  یف  هدـنع  ناک  امامح  لسراف  هیبال ، کلذ  رکذ  ماق  املف  نورـضاحلا ، هبذـکی  داـک 
: هل لاق  مث  هقدص ، هنـسحتساف و  هلودـلا ، دـضع  یلا  لمح  دـغلا و  هرکب  یف  قبنلا  ءاجف  قبنلا ، کلذ  نم  ناتقبن  دـحاو  لک  یلجر  یف 

امک وه  تلق : .مامحلا  لاسرا  کل  ایهتی  تقو  لک  سیلف  بئارغلا ، نم  تیار  ام  لکب  دعب  امیف  ثدحت  نکلو ال  تقدص ، دـقل  يرمعل 
ثدح اذاف  بذک  اهرثکا  نال  هقدصل  دـهاش  امم ال  هتاعومـسم  عیمجب  ثدـحی  نا  ناسنالل  زوجی  هنا ال  مالـسلا ) هیلع   ) همالکف يرت ،
هقدـص عم  سانلا  هبذـکی  نا  هفاخم  بئارغلا  نم  يار  اـم  لـکب  ثدـحی  نا  لـقاعلل  یغبنی  ـال  هنا  وه  رخآ و  یـش ء  هلاـق  اـم  و  بذـک ،
یلاعت هتاقولخم  یفف  ابیرغ  ناک  ول  و  هب ) كوثدح  ام  لک  سانلا  یلع  درت  و ال   ) .يولعلا ثیدحت  دافم  وه  امک  راغـصتسا  هل  لصحیف 

درت ال  مالسلا ) هیلع   ) لاق امنا  و  کتیور ، مدعب  اهدوجو  رکنت  فیکف  الصا  اهرت  مل  ءایشا  ملاعلا  یفف  الهج ) کلذب  یفکف   ) .بئاجع
نود عنتمملا  در  کل  زوجیف  اهتلاحتـسا ، یلع  ناهربلا  ماق  دـق  هعنتمم  اروما  اـهنم  هنکمم و  اروما  رومـالا  نم  نـال  كوثدـح  اـم  لـک 

نب یـسوملادبع  نا  يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  ظیغلا ) مظکاو   ) .نکمملا يولعلا  مالکل  دـضعلا  سلجم  راضح  در  یف  امک  نکمملا 
دق لاق : ظیغلا ) نیمظاکلا  و  : ) دـبعلا لاقف  بضغف ، ههجو ، هسار و  یلع  اهبـصف  لجعف  راـح ، ماـعط  اـهیف  هفحـص  هیلا  مدـق  ع )  ) رفعج

: لاق .توفع  دق  لاق : سانلا .) ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نع نیقاعلا  و   ) لاق تمظک ،
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نم الجر  نا  هداشرا :)  ) یف دـیفملا  يور  و  تلق : .هینالفلا  یتعیـض  کتلحن  دـق  و  هللا ، هجول  رح  تنا  لاـق : نینـسحملا .) بحی  هللا  (و 
لاق ام  متعمس  دقل  هئاسلجل : لاق  فرـصنا  املف  هملکی ، ملق  همتـش  هعمـساف و  هیلع  فقو  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  تیب  لها 

ذخاف لوقن ، هل و  لوقت  نا  بحن  انک  دقل  و  لعفن ، هل : اولاقف  .هیلع  يدر  ینم  اوعمـست  یتح  هیلا  یعم  اوغلبت  نا  بحا  انا  لجرلا و  اذـه 
هباب یتا  املف  ائیش ، هل  لوقی  هنا ال  اوملعف  نینسحملا ،) بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  طیغلا و  نمیظاکلا  و  : ) لوقی وه  یـشم و  هیلعن و 
هیلع  ) لاقف هل ، ناک  ام  ضعب  یلع  هل  اـئفاکم  ءاـج  اـمنا  هنا  کـشیال  وه  رـشلل و  اـبثوتم  جرخف  نیـسحلا ، نب  یلع  اذـه  هل  اولوق : لاـق :
یف سیل  ام  تلق  تنک  نا  و  هنم ، هللا  رفغتـساف  یف ، ام  تلق  تنک  ناف  تلق ، تلق و  افنآ و  یلع  تفق  دـق و  تنک  یخا ! ای  هل : مالـسلا )

.نسحلا نب  نسحلا  وه  لجرلا  و  يوارلا : لاق  .هب  قحا  انا  کیف و  سیل  ام  کیف  تلق  لب  لاق : هینیع و  نیب  لجرلا  لبقف  .کـل  هللا  رفغف 
امک هردقملا ) دنع  زواجت  بضغلا و  دنع  ملحآ  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف ذکه ا  بضغلا ) دنع  ملحا  و  هردقملا ، دنع  زواجت  (و 

: هل لاقف  .ینـصوا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال لـجر  لاـق  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف هیطخلا .) و( مثیم ) نبا   ) و دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف
نا و  ینامالا ، كرت  بضغلا و  بانتجا  هللا و  يوقتب  کیصوا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

تلمعامب نکلو  تملع  امب  حرفت  و ال  اهبورغ ، یلا  رـصعلا  نم  سمـشلا و  عولط  یلا  رجفلا  عولط  نم  راهن  نم  نیتعاـس  یلع  ظـفاحت 
: رعاشلا لاق  و  ءالوهل ، هرم  ءالوهل و  هرم  يا : سانلا ) نیب  اهلوادن  مایالا  کلت  و  : ) یلاعت لاق  هبلغلا ، يا : هلودـلا ) عم  حفـصا  و   ) .امهیف

یلع يذوی  لیعامـسا  نب  ماشه  ناک  رفعج : یبا  یلوم  ملاس  لاق  يربطلا :) لیذ   ) یف هبقاعلا ) کل  نکت   ) لود رمدـلا  ماـیالا و  لدتـسا 
نا هب  رما  و  هلزع ، کلملادـبع  نب  دـیلولا  یل  املف و  یلع ، نم  لاـنی  ربنملا و  یلع  بطخی  هتیب ، لـها  و  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب 

- هلوق عمـسی  حلاص  لجر  لوقا  تنک  نیـسحلا ، نب  یلع  نم  یلا  مها  سانلا  نم  دحا  ناک  ام  هللا  لوقی ال و  ماشه  ناک  سانلل ، فقوی 
ماشه هادانف  هل ، ضرع  امف  هجاحل ، ارام  ع )  ) ادـغ و  هل ، ضرعتلا  نع  مهاهن  و  هتماح ، هدـلو و  نیـسحلا  نب  یلع  عمجف  سانلل ، فقوف 
یبنلا اما  یلع ، همیش  و  ع )  ) یبنلا همیش  تناک  هذه  هلودلا ) عم  حفـصا  : ) هلوق دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  هتلاسر .) لعجی  ثیح  ملعا  هللا  )

افعف هتفالخ ، یف  هیف و  اونعط  و  هیلع ، مالسالا  اصع  اوقش  دق  لمجلا و  باحصاب  رفظف  یلع  اما  و  مهنع ، افع  شیرق و  یکرـشمب  رفظف 
نم مظعا  اذـه  و  مهتابوتکم ، مهئاراب و  وا  مهـسفناب  اما  هیواعم  یلا  نوریـصی  و  دـعب ، اـمیف  هرما  هیلع  نودـسفی  مهناـب  هملع  عم  مهنع 

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نوزیحتی هئف  تحتف  اـمل  مهل  قبی  مل  هکم  لـها  نـال  هکم  لـها  نع  حفـصلا 
دبعلا اهدسفا  اذا  هتمعن  بلـسی  یلاعت  هنال  کیلع ) هللا  اهمعنا  همعن  لک  حلـصتسا  و   ) .اهدنع نیدلا  نودسفی  و  اهیلا ، ایندـلا ) نیدـلا و 

اعد مث  هنع  تبلسف  یلاعت  هتمعن  عیـض  نمف  كدنع ) هللا  معن  نم  همعن  نعیـضتال  و  (. ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  )
هدنع نمک  اهنم ، سانلا  عتمی  اهنم و ال  وه  عتمتی  نا ال  همعنلا  عییضتب  داری  نا  نکمی  .مهءاعد و  بیجتـسیال  فئاوط  نم  ناک  اهدوعل 
نارفک اهنامتک  ناف  کیلع ) هب  هللا  معنا  ام  رثا  کیلع  ریل  و   ) .نیدـسفملا نم  نوکیف  دـسفت  یتح  هریغ  اهیطعی  اهلکای و ال  ـالف  ههکاـف 

دارا هبیتق : نبا  لاق  هیناعم :) ناوید   ) یف يرکـسعلا  لالهوبا  لاـق  .قلاـخلا  فیکف  قولخملا  هلخلا  هذـه  یـضتری  ـال  و  بلـسلا ، بجوی 
مث یعمـصالا  یلا  یتعجر  یف  لزناس  ینا  لاق : رانید و  فلا  هل  مداخ  یلا  عفدـف  یعمـصالا ، باب  یلع  اهیلا  هقیرط  ناـک  هجاـح  رفعج 

قنعلا و هروسکم  هرج  سارلا و  روسکم  ابح  يارف  هیلع  لخد  عجر  املف  هیدی  نیب  سیکلا  عضف  تکحـض  اذاف  ینکحـضی  ینثدـحی و 
یعمصالا عدی  ملف  هیدی ، نیب  سیکلا  عضی  الا  همالغ  زمغف  درجا ، ناکرب  هیلع  لاب و  یلصم  یلع  هآر  و  راشعا ، هنفج  هبعشم و  هعـصق 

عرز نم  و  ملظ ، بئذـلا  یعرتسا  نم  هریاسی : لجرل  لاقف  جرخ  مث  مسبت ، امف  هیلع  هدروا  الا  نابـضغلا  نالکثلا و  کحـضی  امم  اـئیش 
نم ناسللا  حیدم  عقی  نیا  و  ناسللاب ، هل  هرـشنب  هل  تلفح  ام  لعفلاب  فورعملا  متکی  اذـه  نا  تملع  ول  هللا  ینا و  رقفلا ، دـصح  هخبس 
هللاو ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) بذکی لاحلا ال  بذکی و  دق  ناسللا  نا  ناسنالا ، راثآ 

حدما ال زیوربا  قاط  نا  تملع  اما  لاق : مث  بئاقحلا  کیلع  تنثا  اوتکـس  ول  هلها و  تنا  يذلاب  اونثاف  اوجاعف  لوقی : ثیح  بیـصن  رد 
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نانس لال  ریهز  رعش  نم  زیورب 

هوقالم مکنا  اوملعا  هللا و  اوقتا  مکسفنال و  اومدق  و  : ) یلاعت لاق  هلام ) هلها و  هسفن و  نم  همدقت  مهلـضفا  نینموملا  لضفا  نا  ملعا  (و 
هللا لیبس  یف  نولتاقی  هنجلا  مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  (، ) دغل تمدق  ام  سفن  رظنتل  و  (، ) نینموملا رشب  و 

هب و متعیاـب  يذـلا  مکعیبب  اورـشبتساف  هللا  نم  هدـهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  لـیجنالا و  هاروتلا و  یف  اـقح  هیلع  ادـع  نولتقی و  نولتقیف و 
نیب مدـقت  یلع : نب  هللادـبع  هما  هیبا و  نم  هیخال  فطلا  موی  یلع  نب  سابعلا  لاق  جرفلا :) یبا  لتاقم   ) یف و  میظعلا .) زوفلا  وه  کـلذ 

کسفن یف  ام  فطلا : موی  رکاش  یلوم  بذوشل  يرکاشلا  بیبش  نب  سباع  لاق  يربطلا :)  ) یف .کبـستحا و  الیتق و  كارا  یتح  يدی 
( مالـسلا هیلع   ) هللادبع یبا  يدـی  نیب  مدـقتف  کب ، نظلا  کلذ  لاق : .لتقا  یتح  هللا  لوسر  تنب  نبا  نود  کعم  لتاقا  لاق : عنـصت ؟ نا 

نا ینرسل  کب  ینم  هب  یلوا  انا  دحا  هعاسلا  یعم  ناک  ول  هناف  انا ، کبستحا  یتح  هباحصا و  نم  كریغ  بستحا  امک  کبستحی  یتح 
- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا   ) لمعال هناف  هیلع ، انردق  ام  لکب  هیف  رجالا  بلطن  نا  یغبنی  مویاذه  ناف  هبـستحا ، یتح  يدـی  نیب  مدـقتی 

امک کنا ) و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  کناف )  ) .باسحلا وه  امنا  مویلا و  دعب  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
هللا دنع  هودجت  ریخ  نم  مکسفنال  اومدقت  ام  و  ( ) هرخذ کل  یقبی  ریخ  نم  مدقت  ام  (. ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف

مهلام سیل  هنال  مهلام  نم  مهیلا  بحا  مهریغ  لام  سانلا  نا  لیق : اذـل  و  هریخ ) كریغل  نکی  هرخوت  ام  و  (. ) (ع ارجا مظعا  اریخ و  وه 
: ریرج لاق  هیار )  ) .فعضی يا : لیفی ) نم  هباحـص  رذحا  و   ) .مهتثرو لام  وهف  هورخدا  ام  اما  و  یلاعت ، هلیبس  یف  هوقفنا  هومدق و  ام  الا 
ال مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  هبحاصب ) ربتعم  بحاصلا  ناف  هلمع  رکنی  و   ) الاف تنک  هسارفلا  تبرج  انیرج و  ذا  لـطیخا  اـی  کـتیار 

لاق و  هنیرق ، هلیلخ و  نید  یلع  ءرملا  مالسلا :) هیلع   ) یبنلا لاق  .مهنم  دحاوک  سانلا  دنع  اوریصتف  مهوسلاجت  عدبلا و ال  لها  اوبحصت 
( عامج اهناف  ماظعلا  راصمالا  نکـسا  و   ) يدـتقی نراقملاب  نیرق  لکف  هنیرق  نع  لس  لاستال و  ءرملا  نع  هفرط : لاـق  دـیدحلا : یبا  نبا 

نیدلا حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) تلـسالا نب  سیبقوبا  لاق  هباشالا ، طالخالا و  يا : دیدشتلا ، مضلاب و 
هتیوحایرثلا عامجک  بهن  و  همرلاوذ : لاق  هعمتجملا ، اهبکاوک  ایرثلا  عاـمج  عاـمج و  ریغ  عمج  نیب  نم  هیاـغانل  تلجت و  مث  ایندـلا ) و 

هعاط یلع  ناوعالا  هلق  ءافجلا و  هلفغلا و  لزانم  رذحا  و   ) .هیلا جاتحی  ام  لک  اهیف  نال  و  نیملسملا )  ) قفیخ نیقافـصلا  توتحم  درجاب 
: يا کینعی ) ام  یلع  کیار   ) .رـصحا يا : رـصقا ) و   ) .هضیرف حتفلا  لبق  هرجهلا  تناک  و  هریبک ، هرجهلا  دعب  برعتلا  نوکی  اذل  و  هللا )
( ضیراعم ناطیـشلا و   ) .روضح هنکما  يا : رـضاحم ) اهناف  قاوسالا  دعاقم  كایا و  و   ) .لوصالا هتتاف  لوضفلا  عبات  نمف  الا  کمهی و 
رش ضرالا و  عاقب  ریخ  نع  هلاسف  ع )  ) یبنلا یلا  رماع  ینب  نم  یبارعا  ءاج  مالسلا :) هیلع  ) رفعج یبا  نع  نتفلا )  ) .ضورع عضاوم  يا :
رـش نا  و  اجورخ ، مهرخآ  الوخد و  مهلوا  هللا  یلا  اهلها  بحا  دـجاسملا و  ضرالا  عاقب  ریخ  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .ضرـالا  عاـقب 

وا نازیم ، یف  شئاط  وا  زیفق  یف  ففطم  نیبف  هلیرذ  ثبی  هیـسرک و  عضی  هتیارب و  ودـغی  سیلبا  نادـیم  یه  قاوسـالا و  ضرـالا  عاـقب 
کلذ ناف  هیلع  تلـضف  نم  یلا  رظنت  نا  رثکا  و   ) .جرخی نم  رخآ  لخدی و  نم  لوا  عم  لازی  الف  هعلـس ، یف  بذاک  وا  عرذ  یف  قراس 

و کلذ ، یلع  یلاعت  هرکشتف  کلیضفتب  کیلع  هللا  همعن  یف  رکفتلا  هیلع  لصفملا  یلا  رظنلا  راثکاب  داری  نا  نکمی  رکشلا ) باوبا  نم 
ییحی عم  ریسا  تنک  رمتعملا : نبا  لاق  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف .هیلع و  یلاعت  هتمعنل  ارکـش  نوکیل  هتدعاسم  راثکا  هب  داری  نا  نکمی 
ناخرط نبا  اذاف  رفعج ، لضفلا و  هینبا  نیب  وه  یکمربلا و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا  )

یلا تفتلاف  ییحی  هعمسف  ءارـش  يزبخ  وءارک  یتیب  ءالوارـشع و  کماربلا  تبحـص  لاقف : هل  تقرـشتساف  ینادانف  قیرطلا ، یلع  فقاو 
هل تضرع  يذـلا  اذـه  ام  کحی  و  هل : تلقف  ناخرط  نبا  ءاج  دـغلا  نم  ناک  املف  بساـحی ، نمم  نـالف  لـقعلا  اذـهل  فا  لاـقف : هینبا 

بهو و  هردب ، رفعج  لبق  نم  هردـب و  لضفلا  لبق  نم  ینءاج  یتح  یلزنم  یلا  تفرـصنا  نا  الا  وه  ام  تکـسا  لاقف : .سمالاب  کسفن 
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تبجوا الا  طق  لجر  هیحل  یلع  یبکرم  رابغ  عقو  ام  لوقی : ییحی  ناک  .ینیفکیام و  هخبطم  نم  یل  يرجا  اراد و  امهنم  دحاو  لک  یل 
یلا اوعساف  هعمجلا  موی  نم  هالصلل  يدون  اذا  ( ) هالـصلا دهـشت  یتح  هعمج  موی  یف  رفاست  و ال   ) .هقح اهتمزلا  هظفح و  یـسفن  یلع  هل 

نم هب ) رذعت  رما  یف  وا   ) .بجاولا داهجلا  یف  هللا ) لیبس  یف  الـصاف  الا   ) .اریثک الـضف  هسفن  یلع  توف  رفاس  اذا  ءادنلا  لبق  و  هللا ) رکذ 
و مثیم ) نبا   ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف امک  لمج ) یف  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  عیمج ) یف  هللا  عطاو   ) .يرارطـضالا رفـسلا 

هلوسر هللا و  عطی  نم  و  (، ) امیظع ازوف  زاـف  دـقف  هلوسر  هللا و  عطی  نم  و  ( ) اـهاوس اـم  یلع  هلـضاف  هللا  هعاـط  ناـف  كروما  (. ) هیطخلا )
نیقیدصلا و نییبنلا و  نم  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مهیلع هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف 
هللا و عطی  نم  و  (، ) نوزئافلا مه  کئلواف  هقتی  هللا و  شخی  هلوسر و  هللا و  عطی  نم  و  (، ) اقیقر کئلوا  نسح  نیحلاـصلا و  ءادهـشلا و 

داشرا  ) يور هدابعلا ) یف  کسفن  عداخ  و  (. ) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  اهیف و  نیدـلاخ  راهنالا  اـهتحت  نم  يرجت  تاـنج  هلخدـی  هلوسر 
یـضم یتح  طق  امارحایندـلا  نم  لکا  ام  هللا  و  لاـقفایلع : رکذـف  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  دـنع  تنک  لاـق : موثلک  نب  دعـس  نع  دـیفملا )

ام و  هب ، هقث  هاعد  الا  طق  هلذان  ع )  ) یبنلاب تلزن  ام  و  هنید ، یف  هیلع  امهدشاب  ذـخا  الا  یـضر  امه هللا  طق  نارما  هل  ضرع  ام  و  هلیبسل ،
نم فاخی  هذـه و  باوث  وجری  رانلا  هنجلا و  نیب  ههجو  ناک  لجر  لـمع  لـمعیل  ناـک  نا  و  هریغ ، همـالا  هذـه  نم  یبنلا  لـمع  قاـطا 
ناک نا  و  هنیبج ، هنم  حشر  هدیب و  دـک  امم  رانلا  نم  هاجنلا  هللا و  هجو  بلط  یف  كولمم  فلا  هئم  هلام  نم  قتعا  دـقل  و  هذـه ، باقع 
نم ام  .هصقف و  ملجلاباعد  همک  نم  هدـی  نعء  یـش  لضف  اذا  سیبارکلا ، الا  هسابل  ناک  ام  و  هوجعلا ، لـخلا و  تیزلاـب و  هلها  توقیل 
غلب دق  وه  اذاف  هیلع  هنبا  رفعجوبا  لخد  دقل  و  مالـسلا ،) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نم  ههقف  هسابل و  یف  هب  اهبـش  برقا  دـحا  هتیب  لها 

تمرو و  دوجسلا ، نم  هفنا  مرخنا  هتهبج و  تربد  و  ءاکبلا ، نم  هانیع  تضمر  ورهسلا  نم  هنول  رفـصا  دق  هآرف  هغلبی ، مل  ام  هدابعلا  نم 
هیلا تفتلاف  رکفی ، وه  اذا  هل و  همحر  یکبف  لاحلا  کلتب  هآر  نیح  ءاکبلا  نم  هسفن  کلمی  ملف  هالـصلا ، یف  مایقلا  نم  هامدق  هاقاس و 

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) یلع هداـبع  اـهیف  یتلا  فحـصلا  کـلت  ضعب  ینطعا  ینب ! اـی  هل : لاـق  ههینه و  دـعب 
یلع هدابع  یلع  يوقی  نم  لاق : ارجـضت و  هدـی  نم  اهکرت  مث  اریـسی  ائیـش  اهیف  ارقف  هاطعاف  بلاط ، یبا  نب  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

هسفنب نیسحلا  نب  یلع  اهیخا  نبا  لعفی  ام  یلا  ترظن  امل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تنب  همطاف  نا  خیـشلا :) یلاما   ) يور و  مالـسلا .) هیلع  )
هـسفن کلهی  اندـحا  متیار  اذا  اهنم  .اقوقح و  مکیلع  انل  نا  یبنلا ! بحاص  ای  هل : تلاقف  يراـصنالا  رباـج  تتا  هداـبعلا  یف  بادـلا  نم 

هتهبج و تنفث  هفنا و  مرخنا  دق  نیـسحلا  یخا  هیقب  نیـسحلا  نب  یلع  اذه  و  هسفن - یلع  یقبلا  یلا  هوعدـت  هللا و  هورکذـت  نا  اداهتجا 
امنا یلاعت  هللا  نا  هللا  لوسر  نبا  ای  تملع  اما  هل : لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا رباج  یتاـف  .هداـبعلا  یف  هسفنل  هنم  اـبآدا  هاـتحار  هاـتبکر و 

اما مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کسفن ؟ هتفلک  يذلا  دهجلا  اذـه  امف  مکاداع ، مکـضغبا و  نمل  رانلا  قلخ  مکبحا و  نمل  مکل و  هنجلا  قلخ 
- یماو وه  یباب  دـبعت - هل و  داهتجالا  عدـی  ملف  رخات  ام  هبنذ و  نم  مدـقت  ام  هل  رفغ  دـق  هللا  لوسر  يدـج  نا  یبنلا  بحاص  ای  تملع 

ادـبع نوکا  الفا  لاق : رخات ؟ ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  کـل  هللا  رفغ  دـق  اذـه و  لـعفتا  هل : لـیق  و  مدـقلا ؟ مرو  قاـسلا و  خـفتنا  یتح 
ءالبلا و عفدتـسی  مهب  هرـسا  نم  کناف  کسفن  یلع  ایقبلا  هللا ! لوسر  نبا  ای  هل : لاـق  هلوق  هیف  ینغی  سیل  هنا  رباـج  يار  اـملف  اروکش ؟

امهب ایستوم  امهیلع  هللا  تاولص  يوبا  جاهنم  یلع  لازا  ال  رباج ! ای  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف .ءامسلا  رطمتـسی  مهب  ءاواللا و  فشکتـسی 
و بوقعی ، نب  فسوی  الا  نیـسحلا  نب  یلع  لثمب  ءایبنالا  دالوا  یف  يرا  ام  هللا  و  مهل : لاقف  رـضح  نم  یلع  رباج  لبقاف  .اـمهاقلا  یتح 
نماثلا و لصفلا   ) .اروج تئلم  امک  الدـع  ضرالا  المی  نمل  مهنم  ذا  بوقعی  نب  فسوی  هیرذ  نم  لضفا  نیـسحلا  نب  یلع  هیرذـل  هللا 
اح یبنلا م ! نع  یفاکلا )  ) یف اهطاشنو ) اموفم  ذخو  امرهقت ، الو  اهب  قفراو  ( ) ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

ارهظ عطق و ال  ارفس  يذلا ال  تبنملا  بکارلاک  اونوکتق  هللا  دابع  یلا  هللا  هدابع  اوهرکت  و ال  قفرب ، هیف  اولغواف  نیتم  نیدلا  اذه  نا  مل :
دنع اهدهاعت  و  (. ) هالصلا تیـضق  اذاف  : ) یلاعت هلوقک  اهئادا  يا : اهئاضق ) نم  دبال  هناف  هضیرفلا  نم  کیلم  ابوتکم  ناک  ام  الا   ) .یقبا
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، ارابدا الابقا و  بولقلل  نا  مالسلا :) هیلع   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف .هلفانلا و  فالخب  ما ال  طاشن  كا  ناک  ءاوس  اهتقو  دنع  يا : اهلحم )
کب لزنی  نا  كایا  و   ) .هلفانلا كرت  مه  اذا  ناک  ع )  ) یـسوم نسحلاابا  نا  يور  .هضیرفلاب و  مکیلعف  تربدا  اذا  اولفنتف و  تلبقا  اذاـف 
هلها یلع  مدقی  بئاغلاکف  نسحملا  اما  لاق : هللا ؟ یلع  انمودق  يرت  فیک  رذ : یبال  لیق  ایندلا ) بلط  یف  کبر  نم  قبآ  تنا  توملا و 

نا : ) لوقی یلاعت  هنا  هللا  باتک  یلع  مکلامعا  اوضرعا  لاق : هللا ؟ دنع  انلاح  فیکف  هل : لیق  .هالوم  یلع  مدـقی  قبالاکف  یـسملا ء  اما  و 
هبحاصم كایا و  و   ) .نینـسحملا نم  بیرق  هللا  همحر  نا  : ) لاق هللا ؟ همحر  نیاف  هل : لـیق  میجح .) یفل  راـجفلا  نا  میعن و  یفل  راربـالا 

لاقف بوقعی ؟ یبا  نب  نمحرلادبع  دنع  کتیار  یلام  يرفعجلل : لاق  ع )  ) يداهلا نا  یفاکلا :)  ) يور قحلم ) رـشلاب  رـشلا  ناف  قاسفلا 
یلاعت هللا  یف  لوقی  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .یلاخ  هنا  هل : ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

يا ءاش ، ام  لوقی  وه  يرفعجلا : لاقف  .هتکرت  انعم و  تسلج  اما  انتکرت و  هعم و  تسلج  اماف  فصوی  یلاعت و ال  هللا  فصی  امیظع  الوق 
ع)  ) یسوم باحـصا  نم  ناک  يذلا  تملع  اما  اعیمج ؟ مکبیـصتف  همقن  هب  لزنت  نا  فاخت  اما  لاقق : هلوقب ؟ لقا  ملاذا  هنم  یلع  یش ء 

یتح هعغاری  وه  هوبا و  یضمف  یسومب ، هقحلیف  هابا  ظعیل  هنع  فلخت  یـسوم  نوعرف  لیخ  قحل  املف  نوعرف ، باحـصا  نا  هوبا  ناک  و 
بنذـملا براق  نمع  اهل  نکی  مل  تلزناذا  همقنلا  نکلو  هللا  همحر  یف  وه  لاقف : ربخلا  یـسوم  یتا  اعیمج و  اقرغف  رحبلا  نم  افرط  اغلب 

لاقف دغلا  نم  هیلع  تلخدف  هنیدملاب ، ضاق  دنع  سلاج  انا  و  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجوبا یب  رم  لاق : ملـسم  نب  دمحم  نع  يور  .عافد و 
نا کنموی  ام  و  یل : لاقف  .هیلا  تسلج  امبرف  مرکم  یل  یـضاقلا  اذـه  نا  كادـف ! تلعج  هل : تلق  سما ؟ هیف  کـتیار  سلجم  اـم  یل :

مکلام ال : ) هموقل حون  لاق  هتردـق ، هتمظعب و  هفرعملا  مزال  هب و  نامیالا  مزال  هناف  هللا ) رقو  و   ) .سلجملا یف  نم  معتف  هیلع  هنعللا  لزنت 
لاقف قثوا ؟ نامیالا  يرع  يا  هباحـصال : لاـق  ع )  ) یبنلا نع  یفاـکلا )  ) یف هءاـبحا ) ببحاو   ) .اراوطا مکقلخ  دـق  اراـق و  نوجرت هللا و 

هیلع  ) لاقف داهجلا ، مهضعب : لاق  و  هرمعلا ، جحلا و  مهضعب : لاق  و  مایصلا ، مهضعب : لاق  و  هاکزلا ، مهـضعب : لاق  و  هالـصلا ، مهـضعب :
.هئادـعا و نم  يربتلا  هئایلوا و  یلاوت  هللا و  یف  ضغبلا  و  هللا ، یف  بحلا  هللااب  نامیالا  يرع  قثوا  نکلو  لضف ، متلق  اـم  لـکل  مالـسلا :)

عماـجلا همـالک  یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) نمو ـالا  ناـمیالا ، بعـش  مظعا  نم  نموملل  نموـملا  دو  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع
اذا لاق : ع )  ) داجـسلا نع  .هللا و  ءایفـصا  نم  وهف  هللا  یف  عنم  هللا و  یف  یطعا  هللا و  یف  ضغباو  هللا  یف  بحا  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل 

هنجلا یلا  اوبهذا  مهل : لاقیف  سانلا  نم  قنع  موقیف  هللا ؟ یف  نوباحتملا  نیا  لوقیف : سانلا  عمـسی  دانم  ماق  نیرخالا  نیلوـالا و  هللا  عمج 
تناک یش ء  يا  نولوقیف : هللا ، یف  نوباحتملا  نحن  نولوقیف : سانلا ؟ نم  متنا  برض  ياف  مهل : لوقتف  هکئالملا  مهاقلتتف  باسح ، ریغب 

دونج نم  میظع  دـنج  هناـف  بضغلا  رذـحا  و   ) .نیلماـعلا رجا  معن  مهل : نوـلوقیف  هللا ، یف  ضغبن  هللا و  یف  بحن  اـنک  اولاـق  مکلاـمعا ؟
، بضغت الا  كرمآ  لاـقف : .ملکلا  عماوج  ینملعف  هیداـبلا  نکـسا  ینا  لاـقف : ع )  ) یبنلا یتا  ایودـب  ـالجر  نا  یفاـکلا :)  ) يور سیلبا )

یبا ناک  .ریخلابالا و  یبنلا  ینرما  ام  اذه ، دعب  یـش ء  نع  لاسا  ال  لاقف : هسفن  یلا  لجرلا  عجر  یتح  تارم  ثالث  هلاسملا  هیلع  داعاف 
هیلع  ) رفعج یبا  نع  .هنـصحملا و  فذـقی  هللا و  مرح  یتـلا  سفنلا  لـتقیف  بضغیل  لـجرلا  نا  بضغلا !؟ نـم  دـشا  یـش ء  يا  لوـقی :
هناف کلذ  هروف  نم  سلجیلف  مئاق  وه  موق و  یلع  بضغ  لجر  امیاف  رانلا ، لخدی  یتح  ادـبا  یـضری  امف  بضغیل  لجرلا  نا  مالـسلا :)

.تنکس تسماذا  محرلا  ناف  هسمیل  هنم و  ندیلف  محر  يذ  یلع  بضغ  لجر  امیا  و  ناطیشلا ، زجر  هنع  بهذیس 

هینغم

هطلسلا و انه  هلودلاب  دارملا  .هسفن و  نم  ناسنالا  هنوصی  ام  نیعلا - رـسکب  ضرعلا - .ریغتم و  لئاح : .احـصان و  هدع  هحـصنتسا : هغللا :
، ضام لعف  یفک  و  قحلا ، یلع  هل  كرکذب  هللا  مسا  هللا و  مظع  يا  هفوذحم  ءابب  رورجم  هرکذت  نا  نم  ردـصملا  بارعالا : .هردـقملا 

مامالا باحـصا  نم  ینادمهلا  ثراحلا  ینعملا : .بلطلا  باوجب  موزجم  عراضم  نکت  و  زییمت ، ابذـک  و  لعاف ، کلذ  و  هدـئاز ، ءابلا  و 
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ای كرـشبا  راحبلا : هنیفـس  یف  امک  مامالا ، هل  لاق  .ایتفلا و  هقفلا و  یف  داهتجالا  لاوقلا و  يوذ  نم  و  هتعیـش ، نم  هوفـصلا  و  نیبرقملا ،
تمی نم  نادـمه ، راح  ای  هیناث : هبـسانمب  هلوق  ینعم  اذـه  .ضوحلا و  دـنع  و  طارـصلا ، دـنع  و  تامملا ، دـنع  ینفرعتل  کنا  ثراـح ،

نع هرابخاب  عفتنا  و  هظعاومب ، ربتعا  و  هماکحاب ، لمعا  خلا ..) نارقلا  لبحب  کسمت  و   ) .اندج وه  لاق : هنا  یئاهبلا  خیـشلا  نع  .ینری و 
هبطخلا 181 و یف  اهنم  تارم ، نآرقلا  نع  ثیدحلا  مدقت  .بولقلا و  نیلت  اهل  و  دولجلا ، رعشقت  اهنمف  هیلاخلا ، نورقلا  هیضاملا و  مالا 

(.. خلا هللا  مسا  مظع  و   ) ربادلاک رضاحلا  و  رضاحلاک ، یتالا  و  رامد ، توم و  ایندلا  نم  یضاملا  ..خلا  یـضم  امب  ربتعا  و   ) هلاسرلا 46
و هرمال ، هعاـط  همظع  میرکلا ، ههجول  هنـسحو  ، هصلخم هداـبع  و  هقداـص ، نیمی  یف  و  همارح ، هلـالح و  یلع  لـیلد  دـهاشک و  هرکذـب 

الا نتومت  و ال   ) .قلقلا فوخلا و  دنع  هیلا  اجلت  امامت  ءوس  لک  نم  هب  ذوعت  نا  الا  رشلا  بذکلا و  نع  هرکذب  دعتبا  و  هلالجل ، اسیدقت 
و  ) .هرقبلا  132 نوملسم - متنا  الا و  نتومت  و ال  هناحبس : لاق  .نیملـسملل  هل و  صالخالا  هب و  لمعلا  و  مالـسالا ، وه  و  قیثو ) طرـشب 
و هایحلا ، نیدلل و  همدخ  هیف  امب  لب  تببحا ، تیهتـشا و  امب  کلاعفا  نم  ریخلا  سقت  ال  خلا ..) هسفنل  هبحاص  هاضری  لمع  لک  رذـحا 

لکب سانلا  ثدحت  و ال   ) هرخآ ایند و  هنعل  کیلع و  هبـس  نوکی  خلا ..) لمع  لک  رذحا  و   ) ناسناب رـضی  و ال  ماعلا ، حلاصلا  عم  قفتی 
ام لکب  وا  ثبعلا ، وغللا و  یف  تعقو  تیار  ام  لکب  تثدـح  ناف  بذـک ، عمـست  ام  لج  و  عفان ، ریغ  يرت  اـم  رثکا  ..خـلا  تعمـس ) اـم 

مالک یلع  کسفن  ربصا  خلا ..) هب  كوثدح  ام  لک  سانلا  یلع  درت  و ال   ) .هلئاق یلا  لوقلا  تدنـسا  اذا  الا  نیبذاکلا  نم  تنک  تعمس 
نا ال تعطتسا  نا  و  کسامتف ، هتیهارک  هلقثب و  تسسحا  اذا  و  هب ، ملع  یلع  تنک  نا  و  هنم ، نضعتمت  و ال  ائیدر ، وا  ناک  ادیج  سانلا 
و يوقتللا ، برقا  و  رفظلا ، هاکز  وفعلا  ناف  و  ءاسا ، نمع  خلا ..) هردقملا  دنع  زواجت  و   ) لعلاف کهجو  یلع  بوطقلا  حولکلا و  رهظی 

هناحبس هللا  ناف  صالخالا ، لذبلا و  ضاوتلا و  رکـشلاب و  خلا ..) کیلع  هللا  اهمعنا  همعن  لک  حلـصتسا  و   ) لابلا هحار  ءافـصلل و  یعدا 
.رثاکتلا  8 میعنلا - نع  ذئموی  نلاستل  مث  همعن : هل  ثدحا  اذا  ارکش  هل  ثدحی  نا  هدبع  نم  بحی 

درجم اـنه  هب  دارملا  و  حالـسلا ، نم  عون  ضارعم  عمج  ضیراـعم : ..فعـضی و  یطخی ء و  لـیفی : .ءادـفلا و  لذـبلا و  همدـقتلا : هغللا :
قبی و  طرـشلا ، لعف  مدـقت  و  نیلعف ، مزجت  هیطرـش  ام  مدـقت  ام  و  زییمت ، همدـقت  بارعالا : .براـه  قبآ : و  اـهغارف : اـهوفع : .ررـضلا و 

همدقت مهلـضفا  نینموملا  لضفا  نا  ملعا  و  : ) مامالا دنع  همظعلا  سایقم  .كرذـحا  لصالا  و  فوذـحم ، لعفل  لوعفم  كایا  و  هباوج ،
عفنلا حـلاصلا  لمعلا  ساسا  یلع  نکل  و  بیر ، کلذ  یف  ام  هرخآ ، ایند و  تاـتوافتم  لزاـنم  و  تالـضافتم ، تاـجرد  ساـنلا  خـلا ..)

سفنلا نم  ءاطعلا  لذـبلا و  رادـقمب  انه  هربعلا  و  یلعا ، هیلاع و  تاتوافتم  تاجرد  یلع  نوحلاصلا  نوبیطلا  اضیا  ..عمتجملا و  درفلل و 
نامیالا درجمب  ساقت  مامالا ال  دنع  همظعلا  نا  اذه  انلدـی  .هلام و  هلها و  هسفن و  نم  هلوقب : حرـص  مامالا و  لاق  امک  .لاملا  لهالا و  و 

عم نامیالاب  لب  لاجرلا ، لاملا و  هرثکب  و ال  تاقراحلا ، تالوطبلاب و  و ال  ریخلا ، بح  درجمب  وا  تافلـسلفلا ، مولعلاب و  وا  هداـبعلا ، و 
یطعا ام  رادقمب  سانلا  هللا و  دنع  لکل  نا  و  هتداعس ، هتایح و  ناسنالا و  همدخ  ناسنالا و  لجا  نم  لهالا  لاملا و  سفنلاب و  هیحضتلا 
تبحـص تنا  اذاف  دلالا ، اهودع  و  هلیذرلا ، دـض  هلیـضفلا  خـلا ..) هلمع  رکنی  و  هیار ، لیفی  نم  هباحـص  رذـحا  و   ) .لیمج لیلج و  نم 

الا ادـبا  حاترت  کسفن ال  نا  و  هلیـضفلا ، ریخلا و  ودـع  کنا  اذـه  ینعم  ناک  کـسفن  هیلا  تحاـترا  و  هقـالخا ، یف  طـحنملا  ثیبخلا 
تیار يربکلا  ندملا  تنکس  اذا  خلا ..) ماظعلا  راصمالا  نکسا  و   ) .تاثیبخلل نوثیبخلا  تاراذقلا و  هرـشحک  امامت  لئاذرلا  ثئابخلل و 

رقف یلا  شحاف  ءارث  نم  مهتاـیح  مهـشیع و  یف  ساـنلا  نیب  تواـفتلا  تیار  و  عارتخـالا ، یلع  ناـسنالا  هردـقم  و  هراـضحلا ، تازجنم 
یلع يرت - امم  اعفان  اسرد  ذـخاتف  ..هضقانتملا  هرفانتملا  هایحلا  روص  نم  ریثک  یلا  ..هدابعلل  حورـص  یلا  هراعدـلل  ریخاوم  نم  و  لـتاق ،
اهیف اهفـصو : یف  لاق  ام  هلمج  نم  و  غنوک ، غنوه  هریزج  راز  یفحـصل  تارق  ..قمعا و  ضرعا و  ایند  كایند  ءارو  نا  ملعت  و  لـقالا -

رفـصالا بهذلاک  مههوجو  سان  اهیف  و  رفـصالا ، بهذـلا  اهیف  و  ناویحلا ، نع  الدـب  ناسنالا  اهرجی  تابرعلا  اهیف  و  تارایـسلا ، مخفا 
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فرـصنا و  لفطتلا ، لوضفلا و  عد  کینعی ) ام  یلع  کیار  رـصقا  و   ) .ضرالل نوحطانلا  و  باحـسلل ، تاـحطانلا  اـهیف  و  سوبلا ، نم 
ریقحلا و یلع  تاموصخ  تائاذـب و  و  ابر ، اشغ و  و  تامواسم ، تارـسمس و  اهیف  نـال  خـلا ..) قاوسـالا  دـعاقم  كاـیا و  و   ) کـناشل

نم اریثـک  نکل  ..عـضاوتتو و  رکـشتف  کـیلع ، هللا  همعن  يرتـل  کـنود  وـه  نم  خـلا ..) یلا  رظنت  نا  رثـکا  و   ) ایندـلا عاـتم  نـم  ریـسیلا 
ال خلا ..) هالـصلا  دهـشت  یتح  هعمج  موی  یف  رفاست  و ال  : ) هعمجلا موی  لیطعتلا  مثالاب .! هزعلا  مهتذـخا  الام  مهنود  نم  اوار  اذائاینغالا 

امامت وه  و  قزرلا ، بلط  لمعلا و  بحتـسی  اهدـعب  ..طقف و  هالـصلا  دـنع  الا  اضیا  بحتـسی  لـب و ال  هعمجلا ، موی  یف  لـیطعتلا  بجی 
یلا اوعـساف  هعمجلا  موی  نم  هالـصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یلاعت : لاق  باوثلا ، رجالا و  ثیح  نم  تادابعلا  رئاس  هالـصلاک و 

هللاورکذا هللا و  لضف  نم  اوغتبا  ضرـالا و  یف  اورـشتناف  هالـصلا  تیـضق  اذاـف  نوملعت ، متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  عیبلا  اورذ  هللا و  رکذ 
یلع هالـصلا  ءادا  دـعب  ..هللا و  رکذ  یلا  یعـسلا  هالـصلل و  ءادـنلا  دـنع  لمعلا  كرتب  هناحبـس  رما  .هعمجلا   10 نوملعت - مکلعل  اریثـک 

هایحلا لجا  نم  هعمجلا  موی  یعـسلا  نا  اذـه  ینعم  .لمعلا و  قیرط  نع  هلـضف  نم  هللا  لاوس  قزرلا و  لیـصحت  یعـسلاب و  رما  اـههجو 
لک و  دحاو ، قایس  یف  بنج  یلا  ابنج  ائاج  اعم  نیرمالا  نال  هالـصلا ، یلا  یعـسلاک  امامت  هدابع  وه  لب  .مایالا  رئاسک  امامت  هب  رومام 

لمعلاـب رما  ثیح  مالـسالا  هقیقح  مالـسالا و  همظع  نمکت  اـنه  .هللا و  لـضف  نم  اوغتبا  ..هللا و  رکذ  یلا  اوعـساف  هللا : یلا  بسن  اـمهنم 
- اباوث کبر  نع  ریخ  تابحاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و  امهادـحاب : امهب ال  ناسنا  ناسنالا  نال  حورلا ، هداملل و 
( هدابعلا یف  کسفن  عداخ  و   ) .رـصیقل یـش ء  و ال  هللا ، هللا و  نم  لکلا  و  دـبعملل ، هایحلل و  یعـس  هدابع و  لام و  نونب و  ..فهکلا   46

(.. خلا اهرهقت  اهب و ال  قفرا  و   ) یقبا کل و  ریخ  وه  اهل : لق  و  حـلاصلا ، لمعلاب  اهرغا  و  هیلا ، لیمت  يوهت و  اهیف  اهککـش  وا  اهفرـصا 
هلاسرلا حرش  یف  هلثم  مدقت  و  کلذ ، ادع  امیف  رایخلا  اهل  كرتا  و  هکزلا ، جحلا و  مایصلا و  سمخلا و  تاولصلاک  ضئارفلا ، یلع  الا 
قاسفلا هبحاصم  كایا و  و   ) تاذلاب هلاسرلا  هذه  یف  مامالا  لاق  امک  قیثو ، طرشب  الا  خلا ..) توملا  کب  لزنی  نا  كایا  و   ) 51 و 52

یف اهدقوی  ناطیـشلل  هرمج  خلا ..) هناف  بضغلا  رذحا  و   ) اهـسفن هلاسرلا  هذـه  یف  لاق  امک  اضیا  هبحاصب ، ربتعم  بحاصلا  ناف  خـلا ..)
.بضغلا هعاس  رهظت  بویعلا  نال  هتروع  هللا  رتس  هبضغ  فک  نم  ثیدحلا : یف  .مهلوقع و  مهنید و  نع  سانلا  جرخیل  بولقلا ،

هدبع

نا لئاز …  يا  لئاح  قرافم : لئاح  اهلک  و  یـضاملاب …  یقابلا  سق  يا  سق  ینعمب  ربتعا  لوعفم  یقب  ام  اهنم : یقب  ام  ایندلا  نم  … 
اذا الا  هیف  هبغر  توملا  مدـقت  يا ال  قیثو : طرـشب  الا  هتمظعل …  الالجا  هل و  امیظعت  قحلا  یلع  الا  هب  فلحت  ال  قح : یلع  الا  هرکذـت 
يا هلودلا : عم  حفـصا  و  رومالا …  فسافـس  نم  دـیفی  امیف ال  کسفنب  رطاخت  ینعملا ال  حورلا و  لذـب  نم  فرـشا  هیاغلا  نا  تملع 
لاف هیار : لیفی  نم  هباحـص  اقافنا …  الذب و  يا  دیدشتلاب  مدق  ردصم  هبرجتک  همدقت  هسفن : نم  همدقت  هطلـسلا … کل  نوکت  ام  دنع 
ظیلغ نیفرطلا  قـیقر  شیر  ـالب  مهـس  بارحمک  ضارعم  عـمج  ضیراـعملا  نتفلا : ضیراـعم  ناطیـشلا و  فعـض …  يا  لـیفی  يارلا 

تلضف نم  یلا  تاوهشلا …  تاذللا و  تاریثم  نم  اهیف  رظنلا  یلع  رمی  ام  هرثکل  کلذک  قاوسالا  هدح و  نود  هضرعب  بیصی  طسولا 
يا اهوفع  ذخ  اهطاشن : اهوفع و  ذخ  و  ابهاذ …  اجراخ  يا  الصاف  هللا : لیبس  یف  هیلع …  هللا  کلـضف  نمم  کنود  نم  یلا  يا  هیلع :
 … هیف سفنلل  لغاش  يذـلا ال  تقولا  نع  هب  ربع  کلمی  دـحال  هیف  رثا  ام ال  ینعمب  وفعلا  هلـصا  هعاطلا و  یلا  اهحایترا  اهغارف و  تقو 

یف بارطـضالا  بجوی  بضغلا  نا  مالـسلاو : سیلبا  دونج  ایندلا …  بلط  یلا  هنع  لوحتم  هنم  براه  يا  قبا  ایندـلا : بلط  یف  کبر 
هلالضا یلع  لضملل  نوع  ربکا  اذه  هقیرط و  ناک  ایا  ماقتنالل  سفنلا  عفدی  لقعلا و  نازیم 

يرفعج همالع 
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مالسالا ضیف 

نآ ناوریپ  زا  ارهاظ  و  مالسلا - هیلع  نینموملاریما - باحـصا  زا  یکی   ) ینادمه ثراحب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
) همحرلا هیلع   ( یضر فیرش  دیس  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  يزارد  همان  نیا  و  نمی ، رد  هدوب  يا  هلیبق  مان  نادمه  و  هدوب ، راوگرزب 
رب و  تسا :) هدیدنسپ  ياهـشور  ینعی  بادآ  نساحم  وکین و  ياهوخ  ینعی  قالخا  مراکم  میلعت  رب  نآ  رادم  و  هدومرف ، نایب  اجنیا  رد 

شمارح لالح و  ار  شلالح  و  هد ، رارق  شیوخ  هدنهددنپ  ار  نآ  و  نک ) راتفر  نآ  روتسد  ماکحا و  قبط   ) نز گنچ  نآرق  نامـسیر 
رادـب رواـب  هدوـب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یقح  و  دـنادرگ ) وـت  هرهب  بیـصن و  ار  ترخآ  اـیند و  یتـخبکین  تداعـس و  اـت   ) نادـب مارح  ار 
تربع ایند  هتشذگ  هب  و  امن ) قیدصت  ار  دنا  هدروآ  دوخ  ياهتما  يارب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هچنآ  مرکا و  ربمغیپ  زا  شیپ  ناربمغیپ  )
دهاوخ هودـنا  درد و  نارازه  اب  هتـشذگ  نوچمه  هدـنام  هک  نادـب  نک و  سایق  هتـشذگ  هب  ار  نآ  هدـنام   ) نآ هدـنام  يارب  ریگدـنپ  و 
هراومه ایند   ) تسا هدنور  تسد  زا  هدنوشدوبان و  نآ  همه  هتـسویپ و  شلوا  هب  شرخآ  رگید و  ضعب  دننام  نآ  ضعب  اریز  ( تشذـگ
گرزب ار  ادخ  مان  و  تسا ) يدرخ  یب  یئاج  نینچ  هب  یگتـسبلد  سپ  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  نآ  همه  هجیتن  رد  تسه و  هدوب و  نینچ 

هکنیا رد  رامش 

یب رما  يارب  ای  غورد  هب  راهنز  سپ  دشاب ، هتـشاد  تیحالـص  هک  یئاج  ای   ) اج هب  تسار و  قح و  رما  رب  رگم  ینک  دای  دـنگوس  نآ  هب 
يارب تسا  هدنهددنپ  ظعاو و  نیرتگرزب  هک   ) روآدای رایـسب  ار  گرم  زا  سپ  تالاح  گرم و  و  ینک ) دای  دـنگوس  وا  مان  هب  تیمها 

اراد یگدـنب و  تعاـطا و  رثا  رب  هک  تسا  اـج  هب  یماـگنه  گرم  يوزرآ   ) راوتـسا مکحم و  طرـش  هب  رگم  نکم  وزرآ  ار  نآ  و  وـت )
نید تسس  مدرم  يوزرآ  نیا  هنرگو  تسا ، رتهب  یناگدنز  نیا  زا  گرم  زا  سپ  وت  راک  یشاب  هتـشاد  نیقی  ترخآ  رفـس  هشوت  ندوب 

هتـسیاش دوخ  يارب  ار  نآ  هدـننک  هک  يراک  ره  زا  نک  يرود  و  دـنیامن ) یم  وزرآ  گرم  هتخاـسن  ترخآ  راـک  هک  تسا  درخ  یب  و 
يارب یناد  هتـسیاش  شیوخ  يارب  هچنآ  رادـم و  اور  يرگید  هب  يدنـسپ  یمن  دوـخ  هب  هچنآ   ) دنـسپن و ناناملـسم  رگید  يارب  دـناد و 

راک ناهنپ  رد  هکنیا  زا  راهنز   ) دروآ یگدنمرـش  راکـشآ  رد  دریگ و  ماجنا  ناـهن  رد  هک  يراـک  ره  زا  زیهرپب  و  رادـنپم ) اوراـن  مدرم 
دنـسرپب نآ  هدـننک  زا  هاگ  ره  هک  يراک  ره  زا  شاب  رذـحرب  و  يدرگ ) هدنمرـش  دـنوش  هاگآ  مدرم  نوچ  هک  یئامن  یهانگ  تشز و 
سومان و  دنبم ) یغورد  ای  نکم  ینیچ  نخـس  یـسک  هرابرد  هاگچیه   ) دهاوخب رذـع  نآ  زا  ای  دـنک  راکنا  ار  نآ  يدرک ) نینچ  ارچ  )
ظوفحم نایوج  بیع  نایوگژاژ و  نابز  زا  ار  نآ   ) هدـم رارق  راتفگ  ياهریت  هناشن  تسا  وت  زا  شهوکن  ندوتـس و  ياچ  هچنآ  دوخ و 

، هدوب غورد  عقاو  رد  يا  هدینـش  هچنآ  اـسب 1069  اریز   ) تسا یئوگغورد  رب  لـیلد  نیا  هک  وـگم  مدرم  هب  يدینـش  هچ  ره  و  نادرگ )
و مدینـش ) نینچ  یئوگب  رگا  يا  هدرک  لقن  غورد  ای  يا  هتفگ  غورد  وت  هک  دـنام  نآ  هب  یئوگب  ار  نآ  هشیدـنا  لمات و  یب  نوچ  سپ 

ماگنه ناشنب و  ورف  ار  مشخ  و  تسا ( قح  هب  یناداـن  نآ  راـکنا  سپ  دـشاب ، یم  تسرد  تسار و  عقاو  رد  دـنیوگب  وت  هب  مدرم  هچنآ 
وکین شاداپ  تیارب  ات  نک  يورد  ماقتنا ( زا   ( نتـشاد طلـست  دوجو  اب  و  شاب ، رابدرب  یئوخدـنت  ماـگنه  و  رذـگب ، رفیک ( زا   ( یئاـناوت

هدومرف اطع  وت  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  ره  و  دنادرگ ( تا  هرهب  بیصن و  ار  شتمحرم  هدیشکن  ماقتنا  وت  زا  ادخ  زیختسر  زور  رد   ( دشاب
هدومرف اطع  وت  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  هناشن  دیاب  و  زاسم ، هابت  هدیشخب  وت  هب  هک  ار  ادخ  ياهتمعن  زا  کیچیه  و  روآ ، اجب  ار  نآ  ساپس 

هناخ رد  و  یـشخبب ، نادنمتـسم  هب  تیئاراد  لام و  زا  و  یـشوپب ، ار  تیوکین  هماج  و  يزومایب ، نانادان  هب  ار  تشناد  الثم   ( دوش هدـید 
نیرتوکین نادـب  و  ). یئامنب مدرم  هب  يا  هناـشن  هداد  وت  هب  ادـخ  هک  یتمعن  ره  زا  نینچمه  و  یهاوخب ، یناـمهیم  هب  ار  نینموم  تخارف 

و دـنک ، یگدـنب  تعاـطا و  دوخ  هک  یـسک   ) شیئاراد ناگتـسب و  دوخ و  زا  ندومن  شـشخب  تهج  زا  تسا  ناـشیا  نیرتـهب  نینموم 
( ادخ هار  رد  ششخب  قافنا و   ) یئوکین نادب  و  دهدب ) نادنمتسم  ناشیورد و  هب  شیئاراد  زا  و  دیامنهار ، تسار  هار  هب  ار  شناگتسب 
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يراذـگ یم  اج  هب  هک  ار  هچنآ  و  یباـی ) یم  ار  نآ  شاداـپ  زیختـسر  زور   ) دـنام یم  هتخودـنا  وت  يارب  یتسرف  یم  شیپ  زا  وت  هک  ار 
هـشیدنا يار و  ياراد  هک  یـسک  اـب  ندـش  راـی  ترـشاعم و  زا  زیهرپـب  و  درب ) یم  ثراو  ار  شدوس   ) تسا يرگید  يارب  نآ  یئوکین 

گرزب ياهرهـش  رد  و  دـنیامن ) یم  دـننام  شرایب  ار  وا  سپ   ) دوش یم  وخمه  شرای  اـب  صخـش  اریز  تسا ، دنـسپان  رادرک  تسس و 
و تخومآ ) یتخبکین  تداعـس و  هار  فراعم و  مولع و  ناوت  یم  ناشیا  زا  هک   ) دنتـسه مه  درگ  اهنآ  رد  ناناملـسم  اریز  وش ، نکاـس 

ادـخ یگدـنب  تعاط و  رب  ناهارمه  یمک  و  ناکین ) هب   ) ندومن متـس  و  ادـخ ) دای  زا   ) یـشومارف تلفغ و  ببـس  هکیئاـهاج  زا  زیهرپب 
نتسشن زا  زیهرپب  و  نکم ) فرص  هدوهیب  ياهراک  رد   ) راداو دیآ  تراک  هب  هچنآ  هب  ار  تا  هشیدنا  و  اه ) هد  رفک و  دالب  دننام   ) تسا

فالخ ياهراک  ایند و  روما  هب  اهاج  نیا  رد  مدرم  ابلاغ   ) تسا يراکهابت  هنتف و  دماشیپ  ناطیـش و  ياهاج  اجنآ  ریز  اهرازاب  رذگرس 
ار وت  دنوادخ   ( يراد ینوزفا  وا  رب  وت  تسا و ( تسدریز   ( هک یـسک  هرابرد  و  دش ( رود  نآ  زا  دیاب  ناوت  یم  ات  سپ  دنلوغـشم ، نید 
هک تسا  نانچ  هشیدنا  نیا  اب   ( تسا يرازگـساپس  ياههار  هلمج  زا  وا  هرابرد  وت  هشیدنا  اریز  شیدنایب ، رایـسب  هدینادرگ ( وا  زا  رترب 

رگم يوش  رـضاح  زامن  هب  هکنیا  ات  نکم  رفـس  هعمج  زور  رد  و  يا ( هدروآ  اج  هب  هدومرف  اطع  وت  هب  ادخ  هکیئاهتمعن  ساپـس  رکش و 
رد و  ینامب ( زامن  ماگنه  ات  یناوتن  هک   ( یـشاب هتـشاد  رذـع  هک  يراک  رد  ای  نید ( نانمـشد  اب  داـهج  يارب   ( يورب ادـخ  هار  رد  هکنآ 

تداعـس و نوـچ   ( دراد ینوزفا  زیچ  ره  رب  ادـخ  تعاـطا  اریز  اـمن ( راـتفر  وا  روتـسد  هب   ( نک يوریپ  تعاـطا و  ار  ادـخ  تراـک  همه 
رفیک و زا  ندـناسرت  هلیـسو  هب  هدز  لوـگ  ار  وا   ( بیرفب ار  دوـخ  سفن  یگدـنب  تداـبع و  رد  و  دـیآ ( یم  تسد  هب  نآ  زا  یتـخبکین 
ار وا  و  نکفیم ( شجنر  تضایر و  رد  رایسب   ( امن ارادم  وا  اب  و  راداو ( تاعاط  هب  يریگولج و  تاوهـش  زا  شاداپ  هب  نتخاس  دونـشخ 
تعاـط و هب  ار  وا  شیمرخ  تغارف و  رد   ( باـیرد ار  نآ  شیداـش  تشذـگ و  ماـگنه  و  نکم ( وا  هب  تخـس  فیلکت   ( زاـسن بوـلغم 

شتقو رد  نآ  ندومن  تاعارم  ندروآ و  اـج  هب  زا  هک  يزور ( هنابـش  ياـهزامن  دـننام   ( تسا بجاو  وت  رب  هچنآ  رگم  راداو ( یگدـنب 
) تعاـطا  ( زا وت  دـسرب و  وـت  هب  گرم  هک  زیهرپـب  و  یگدرـسفا ( رد  هچ  یمرخ و  رد  هچ  دروآ  اـج  هب  دـیاب  راـچان   ( تسین يا  هراـچ 
ار ادخ  و  ددنویپ ، يدب  هب  اریز  ناراکدـب  اب  ندـش  هارمه  زا  شاب  رذـحرب  و  یـشاب ، نازیرگ  ایند  ندروآ  تسد  هب  يارب  تراگدرورپ 
اب هک   ( ناطیـش ياهرگـشل  زا  تسا  گرزب  رگـشل  نآ  هک  زیهرپب  مشخ  زا  و  رادب ، تسود  ار  شناتـسود  و  ناد ، گرزب  نک و  میظعت 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  دناشک ( یم  یتخبدب  هب  ار  وت  نآ 

ینامز

نآرق هب  هجوت 

هک مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  ترـضح  نآ  دامتعا  دروم  دارفا  مالـسلا و  هیلع  ماما  کیدزن  نارای  زا  يو  تسا  نادـمه  هفئاط  زا  ثراح 
.تسا نآرق  زا  يرادرب  هرهب  مالسلا  هیلع  ماما  لوا  عوضوم  دهد : یم  زردنا  دنپ و  واب  هدروآ  تسدب  هک  یتصرف  رد  هتشاد ، واب  هقالع 

هب تسا و  هدرک  دـیکات  نآ  يور  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هـک  يا  هـتکن  .دریگ  هرهب  نآ  ياهدـنپ  زا  دـنک و  لـمع  نآ  ماـکحاب 
نامیا هکنانآ  اما  دنـشاب  هتـشاد  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  نآرق  زا  يرادرب  هرهب  هک  تسا  هداد  هجوت  هتکن  نیاـب  صوصخ 

امش یتقو  دریگ : یم  نانآ  زا  ار  نآرق  كرد  ادخ  دنونش  یم  ار  نآرق  یتقو  هکلب  دنرادن ، نآرق  ندینش  هب  هقالع  اهنت  هن  دنا ، هدرواین 
زا ار  نانآ  ياهبلق  .میزادنا  یم  هلـصاف  دنرادن  نامیا  تمایق  هب  هکیناسک  وت و  نایم  یناوخ  یم  نآرق  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم )

نآرق دـنناوت  یم  ردـقچ  ره  هک  هدرک  شرافـس  ناـنموم  هب  ناـنیا  ربارب  رد  .میزاـس  نیگنـس  ار  ناـنآ  ياهـشوگ  مـیراد و  زاـب  كرد 
طوبرم تاررقم  همان و  نیئآ  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  یفده  زکرم و  همانرب ، هب  رتشیب  ردق  ره  هک  تسا  یعیبط  بلطم  کی  نیا  .دنناوخب 
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دنم هرهب  نآ  یهلا  بلاطم  زا  شیپ  زا  شیب  دشاب و  نآرق  اب  دنکیم  یعس  یعقاو  ناملـسم  .میهد  یم  رارق  هجوت  دروم  رتدایز  ار  نآ  هب 
دمآرد هلیـسو  ار  ادخ  مان  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یمود  عوضوم  تیونعم  زا  هدافتـسا  ءوس  .ددرگ 

هتکن نیا  ندومن و  یـسانشادخ  یتسرپ و  ادخب  رهاظت  هار  زا  هچ  ندروخ و  غورد  دـنگوس  قیرط  زا  هچ  میهدـن ، رارق  یـصخش  عفانم 
يراکزیهرپ يراکوکین و  باقن  واب ، ندرک  دای  دنگوس  اب  ار  ادخ  .تسا  هداد  هجوت  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  يا 

یم هجوت  دـنک  تقد  رتشیب  بلطم  هب  ثراح  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تساناد  اونـش و  ادـخ  .دـیهدن  رارق  مدرم  نایم  حالـصا  و 
عاضوا گرم و  رکف  هب  دایز  دیاب  .تسا  ندوب  گرم  دایب  شنامرد  تسا و  یلام  دمآرد  رطاخ  هب  ادخ  مان  زا  هدافتـسا  ءوس  هک  دـهد 
يوزرآ .دهد  یمن  رارق  دوخ  عفانم  هچیزاب  ار  نید  هاگچیه  دشاب ، نآ  زا  دعب  گرم و  رکف  هب  هک  یسک  یتسار  .دیـشاب  گرم  زا  دعب 

دوب گرم  هداـمآ  دـیاب  هشیمه  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یموس  عوضوم  تعاجـش  راـهظا  گرم و 
يادـخ .مدرم  هدوت  ماوع و  نداد  بیرف  يارب  تسا  یعوضوم  گرم  يارب  یگداـمآ  هب  رهاـظت  دـینارورپ  رـس  رد  ارنآ  يوزرآ  سپس 

یم تسار  رگا  دنتـسین ، مدرم  دـیتسه و  ادـخ  تسود  امـش  طـقف  هک  دـینک  یم  رکف  رگا  دـیوگ : یم  دوـهی  هب  مـیرک  نآرق  رد  زیزع 
ار گرم  يوزرآ  تسین ) ادـخ  ياـضر  قباـطم  و   ) دـیا هداد  ماـجنا  هک  یئاـهراک  رطاـخ  هب  هاـگچیه  دـینک و  گرم  يوزرآ  دـیئوگ 

یعوضوم یگتـشذگ  دوخ  زا  داهج و  تدابع ، يونعم ، روما  رد  یئاتـسدوخ  .تسا  هاگآ  نارگمتـس  عضو  هب  ادـخ  .درک و  دـیهاوخن 
خر هب  دهد  یم  رجا  مه  وا  هدوب  ادخ  يارب  یتمدـخ  رگا  .دـنربب  ار  هللا  قلخ  شوگ  رتشیب  دـنهاوخ  یم  هک  ناراکایر  صوصخم  تسا 

تردق تعاجش و  راهظا  .دنک  راذگاو  شدوخ  هب  ار  ناسنا  ادخ  هک  دوش  یم  ببس  لمع  نیا  تسا و  ناطیش  رما  کی  ندیشک  مدرم 
دننک یم  دوجو  زاربا  راک  نایاپ  زا  سپ  هشیمه  یعقاو  ناعاجـش  اما  تسا ، اهوسرت  صوصخم  یعیبط  رما  کی  اه  یکیرات  رد  یئاـمن 

ار دوخ  مه  دوهی  .دـنک  یم  تیـصخش  زاربا  مدرم  فرط  زا  ناـمرهق  مه  گـنج  زا  دـعب  تسا و  راـک  عقوم  گـنج  نادـیم  رد  نوـچ 
.دیهاوخب ادخ  زا  ار  ناتدوخ  گرم  دـیئوگ  یم  تسار  رگا  هک  دـنک  یم  تساوخزاب  ار  نانآ  ادـخ  دـندرکیم و  یفرعم  ادـخ  تسود 

صوـصخم شور  نـیا  دـشاب و  تخاوـن  کـی  دـیاب  ناـهنپ  راکـشآ و  .تـسا  اـیر  قاـفن و  زا  زیهرپ  مراـهچ  عوـضوم  قاـفن  زا  زیهرپ 
لاح ره  رد  ار  ادـخ  اریز  .درادـن  یقرف  دـنهد  یم  روتـسد  مدرم  يارب  هچنآ  اب  لزنم  یناهنپ و  رد  ناشدوخ  لاـمعا  .تسا  ناگتـسیاش 

، منک لافغا  ار  امـش  مهاوخ  یمن  نم  دیوگ : یم  نینچ  نآرق  رد  دوخ  ربمایپ  بیعـش  نابز  زا  زیزع  يادخ  .دننیب  یم  دوخ  لامعا  رظان 
یم قیفوت  ادـخ  زا  .منک  حالـصا  ار  هعماـج  مهاوخ  یم  مراد  تردـق  هک  اـجنآ  اـت  .مهد  ماـجنا  مدوخ  منک  یم  عنم  امـش  زا  ار  هچنآ 

رد يرادـناج  ره  تسوربآ  ظفح  هب  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  مجنپ  بلطم  وربآ  ظفح  .منک  یم  تشگزاب  لکوت و  وا  هب  مهاوخ و 
، دـنادرگ فرطرب  ار  وا  ياـهیتحاران  دـنک ، کـمک  وا  هب  دـنک  یم  یعـس  يو  تسود  نمـشد  مه  دراد و  تسود  مه  دوخ  هدودـحم 
هب هک  مالسلا  هیلع  ماما  دنک و  داجیا  یتحاران  يو  يارب  دزاتب و  وا  هیلع  دروآ و  تسدب  وا  زا  يا  هژوس  دنک  یم  یعس  مه  يو  نمشد 

تسا یعامتجا  هتکن  نیا  .نادرگم و  نانمشد  ریت  فده  هدادن و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  يوربآ  دیامرف  یم  دراد  هقالع  ثراح 
هتـشاد يرتشیب  دربراک  نانآ  ياهتیلاعف  تامدـخ و  هکنیا  يارب  دـننک  هفیظو  ماجنا  دـنهاوخ  یم  عاـمتجا  رد  هکناـنآ  يارب  صوصخب 

دشر و فرـص  دیاب  هک  یئورین  دنهدن و  نمـشد  تسدـب  هژوس  هک  دـننک  تقد  دـنهد  یم  ماجنا  هک  یئاهیراک  هزیر  رد  دـیاب  دـشاب ،
رتزیزع لام  ناج و  زا  هک  تسا  يا  هیامرـس  وربآ  .دراد  رارق  تسکـش  ریـسم  رد  هشیمه  عفادـم  هک  دوش  عافد  فرـص  ددرگ ، مجاهت 

هیلع هللا  یلص   ) دمحم هک  یئادخ  .دنک  یم  تیامح  میشاب  قیال  رگا  مه  ادخ  دومن  دیاب  ار  شـشوک  رثکادح  نآ  ظفح  يارب  تسا و 
ره دراد  تردـق  دـیزگرب  يونعم  تسایر  هب  ار  يرارف  ياسوم  بیعـش  رکون  ناـپوچ  دـیناسر ، يربماـیپ  هب  ار  مشاـه  ینب  میتی  هلآ ) و 

ضرعم زا  ار  وا  دیسر و  ص )  ) ادخ لوسر  دایرف  هب  دندز  ربمایپ  رـسمه  هب  هک  یتمهت  دروم  رد  زیزع  يادخ  .دهدب  تاجن  ار  یفیعض 
يراک دـیوگ  یم  غورد  یـصخش  عفانم  ای  ینامیا و  یب  ینادان ، يور  ناسنا  یهاگ  تسا  غورد  مه  غورد  لقن  .تخاس  جراخ  ماـهتا 
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غورد نارگید  عفن  هب  هک  تسا  یتـقو  فساـت  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  باذـع  نآ  يارب  هتفرگ و  رارق  ترفن  دروـم  مالـسا  رد  هک 
شدوخ ددرگ و  تبث  شا  همان  رد  غورد  هانگ  ناسنا  هکنیا  رتالاب  فسات  .دربب  ارنآ  دوس  يرگید  میوش و  باذـع  ام  ینعی  دوش  هتفگ 

نیا مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا و  هدیدرگ  نیگنـس  هایـس و  شلمع  همان  هتفگ و  غورد  دشاب  هتـشادن  مه  عالطا  هکلب  چـیه  هک  دربن  دوس 
فیدر رد  هک  تسا  یفاک  دـنک  لقن  دونـش  یم  هچ  ره  ناسنا  هک  نیمه  .دـهد  یم  حیـضوت  دـسر  یم  مدرم  رکفب  رتمک  هک  ار  دروم 

هک تسا  تمهت  موس  شخب  غورد ، رگید  یـشخب  حیحـص ، یتمـسق  تسین ، حیحـص  دوشیم  لقن  هچنآ  مامت  اریز  دشاب ، نایوگغورد 
یسک يوربآ  دنهاوخ  یم  رگید  ریبعت  هب  .تسا  تمهت  تمهت ، لقن  تسا و  نتفگ  غورد  غورد ، لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  قبط 
تابثا لدع  هاگداد  رد  هکنیا  زا  لبق  دـننز و  یم  وا  هب  یـسومان  یلام و  تمهت  دـنیوگ ، یم  غورد  شرـس  تشپ  دـنزیرب  هقطنم  رد  ار 
نتسب غورد  ندز ، تمهت  هانگ  نامه  تسا و  مدرم  يوربآ  هب  تنایخ  اه  هعیاش  نیمه  هک  دنزیر  یم  ار  وا  يوربآ  اهنابز  رس  رب  ددرگ 

زا تسا  یتشادرب  نیا  هتـسناد و  ءاشحف  ار  هشحاف  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  .ددرگ  یم  تبث  هدـننک  لقن  لاـمعا  هماـن  رد  ندرک  تبیغ  و 
صوصخم ترخآ  ایند و  رد  كاندرد  یباذع  دـنزاس  عیاش  نانموم  نایم  رد  ار  ءاشحف  دـنراد  یم  تسود  هک  یناسک  نآرق : هیآ  نیا 

يویند تبکن  تمهت ، تبیغ و  غورد ، لـقن  هک  تسا  نیا  هرهب  نآ  دوش و  یم  هتفرگ  مه  يرگید  هرهب  هیآ  نیا  زا  .دوب  دـهاوخ  ناـنآ 
نامدوخ لامعا  رد  دیاب  ار  یـصخش  ياه  یتحاران  زا  یلیخ  زمر  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .دشک  یم  باذع  مه  ایند  رد  ناسنا  دراد و  مه 

رگید ریبعت  هب  .مینادن  شیوخ  تسکش  لماع  ار  نانآ  میدنبن و  نارگید  ياپ  هب  ار  دوخ  تالکـشم  اه و  هبرـض  همه  مینک و  وجتـسج 
دعب دزومایب و  هبرجت  هدوب ، شدوخ  تسکش  تلع  هک  اجنآ  ات  دنک و  یسررب  ار  دوخ  لامعا  لوا  اهتسکش  رد  هک  تسا  یـسک  لقاع 

.تسا هتفرگ  همـشچرس  نامدوخ  هتـشذگ  راتفر  زا  هطـساو  دـنچ  اب  مه  اهنآ  ياه  ینکـشراک  زاـب  هک  دـنک  هجوت  نارگید  هدـنورپ  هب 
ار نارگید  بلاـطم  هک  تسا  یـسک  لـقاع  دنونـشب و  نارگید  هک  دـیوگب  یبلطم  دراد  تسود  سک  ره  تسا  نتفگ  زا  رتهب  ندـینش 

شوگ ار  نارگید  ياهفرح  ساسا  رب  هک  یتالکـشم  اـسب  هچ  .دـیازفیب  دوخ  تاـعالطا  رب  دربب و  دوس  ناـنآ  ياـه  هبرجت  زا  دونـشب و 
لماکت دشر و  فرـص  اهنآ  ياهورین  دننکن و  ادیپ  نمـشد  شنادنمقالع  دراد  تسود  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دیآ و  یم  دوجوب  ندادن 

ببس اریز  زیخمرب ، تفلاخم  نآ  اب  نکم  یئانتعا  یب  نآ  هب  ریگن ، هدیدان  دننک  یم  لقن  وت  يارب  ار  هچ  ره  دیامرف : یم  عافد ، هن  دوش ،
بجوم لهج و  تمالع  هک  اه  یئوگرپ  ربارب  رد  تسادـیپ  هتفگان  .ینامب  لهج  رد  دـننکن و  لـقن  بلطم  وت  يارب  رگید  هک  دوش  یم 

ماما تردق  ماگنه  هب  وفع  .درک  یلاخ  هناش  نآ  زا  نآرق  ریبعت  هب  دش و  جراخ  هنحـص  زا  زیمآ  تملاسم  روطب  دیاب  تسا  تقو  فالتا 
بظاوم یتفای  تسد  تردـق  هب  هک  یعقوم  نک ، لرتنک  ار  دوخ  تینابـصع  ماـگنه  هب  دـنک  یم  شرافـس  دوخ  تسودـب  مالـسلا  هیلع 

رد دیدحلا  یبا  نبا  .ددرگ  یم  دارفا  طوقـس  بجوم  هک  تساه  یتقد  یب  نیمه  اریز  نک ، تقد  دش  طلـسم  وت  رب  بضغ  یتقو  شاب ،
روط هب  هک  تشاد  تسد  رد  غاد  یئاذغ  ترضح  مالغ  دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دسیون  یم  بلطم  حیـضوت 

: دناوخ هلمج  هس  رد  ار  هیآ  نیا  ترـضح  مالغ  دش و  ینابـصع  مالـسلا  هیلع  ماما  .تخیر  ترـضح  تروص  رـس و  يور  هاگآدوخان 
فرص مدرم  زا  تفگ : مالغ  .مدناشن  ورف  ار  بضغ  دومرف : ترضح  .دنناشن  یم  ورف  ار  تینابصع  هک  دنتسه  یناسک  هتسیاش  ناگدنب 

ماما .دراد  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  درک : ضرع  مـالغ  .مدرک  رظن  فرـص  وت  هابتـشا  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـننک  یم  رظن 
هب عجار  دـیدحلا  یبا  نبا  .مدیـشخب  وت  هب  مه  ار  کـلم  نـالف  مدرک و  دازآ  ادـخ  يارب  ار  وت  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
هب هکنانآ  مامت  زا  دش و  راکـشآ  هکم  حتف  رد  اصوصخم  هک  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  همانرب  نیا  دیوگ : یم  تردق  ماگنه  هب  تشذـگ 

ترضح راک  زا  رتمهم  يراک  رظن  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک و  رظن  فرص  دندوب  هدرک  ملظ  ترضح  نآ  ناگتسب  ترضح و 
تفرگ و شیپ  ار  وفع  هار  دندوب  هدرک  مایق  نآ  ربهر  مالسا و  هیلع  هک  لمج  نایوجگنج  هب  تبسن  اریز  داد ، ماجنا  ص )  ) ادخ لوسر 
زا زاب  اما  دنباتـش  یم  هیواعم  کمک  هب  ود  ره  مسج  ای  رکف  اب  دـننز ، یم  يرگلالخ  اـب  تسد  ترـضح  نآ  هیلع  زاـب  هک  تشاد  نیقی 
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، تشادن تین  دصق و  هب  رظن  داد و  یم  رفیک  ادخ  دـننامه  لمع  لباقم  رد  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اریز  درک ، رظن  فرـص  اهنآ 
تیمها ردقنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  وفع  هب  تبـسن  نانآ  زا  وفع  دـندوب و  هداد  تسد  زا  ار  كرحت  يورین  دـندش  وفع  هک  هکم  مدرم  اما 

ادخ و فطل  زا  نیا  درادن و  رفیک  رـش  راک  تین  ربارب  رد  اما  دهد  یم  باوث  ریخ  راک  تین  يارب  تسا  هاگآ  اهتین  زا  هک  ادخ  .درادـن 
نآ رکش  ات  درک  ینادردق  نآ  زا  دیاب  تسا و  ناوارف  یهلا  ياهتمعن  تمعن  راهظا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دید  تعـسو  ردص و  هعس 

ياـههار زا  یکی  هکلب  تـسین ، ناـبز  اـب  يرازگرکـش  هـب  اـهنت  تـمعن  ماود  ظـفح و  مالـسلا  هـیلع  ماـما  بـتکم  رد  دریذـپ و  ماـجنا 
تسا و هداد  لوپ  یـسک  هب  ادخ  .ندـب  اب  هچ  نابز و  اب  هچ  دـشاب ، راکـشآ  ناسنا  دوجو  رد  تمعن  نآ  رثا  هک  تسا  نیا  يرازگرکش 

تمعن هیآ  نیا  اب  یلمع  تفلاخم  تسا و  تمعن  نارفک  عون  کی  نیا  درخ و  یمن  درخب و  دوخ  ناش  اب  بسانتم  یـسابل  دراد  تردـق 
، نوراـه .میورب  ملع ) ناـگرزب  زا   ) یعمـصا ندـیدب  میهاوخ  یم  تفگ  یکم  رب  رفعج  هب  دیـشرلا  نوراـه  .راد  ناـیب  ار  دوخ  يادـخ 
اب دندید  دندش  یعمـصا  هناخ  دراو  یتقو  .دنهدب  واب  هک  دنتـشادرب  رانید  رازه  دنتفر و  یمعـصا  هناخب  هنایفخم  نوراه  مالغ  رفعج و 
زا يدایز  بلاطم  دش ، ینابصع  دیشر  .تسا  هتسشن  توبکنع و …  رات  رد  قرغ  يراوید  نیلگ ، لئاسو  هراپریـصح ، هنهک ، ياهـسابل 

هداتسرف لوپ  وا  يارب  اهراب  تفگ : یکم  رب  رفعج  هب  دش و  دنلب  دهدب  لوپ  واب  هکنیا  نودب  سپس  دزاس و  هدنمرش  ار  وا  هک  دیسرپ  وا 
.ما هدیدن  شدوجو  رد  ما  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  هک  ار  یتمعن  رثا  هاگچیه  ما و  هداد  واب  لاحب  ات  رانید  رازه  هاجنپ  دودح  رد  .ما 

نایب اب  ار  عوضوم  نیمه  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنک و  یم  یفرعم  راـکزیهرپ  ار  ادـخ  رظن  رد  درف  نیرتمرتحم  دـیجم  نآرق  ترخآ  هشوت 
ریبـعت هب  دـنک و  يادرب  هرهب  ترخآ  يارب  دوخ  دـالوا  لاـم و  و  ناـج ، زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـمرتحم  تسا : هدرک  رکذ  رگید 

دـنام و یم  تیارب  یتسرفب  تدوخ  زا  شیپ  هچنآ  دـیامرف  یم  بلطم  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـنک  هیهت  ترخآ  هریخذ  رگید 
ایند رد  ار  شـشیاسآ  ینیبب و  ار  لام  نیا  باذع  دیاب  تمایق  ربق و  رد  دور ، یم  نارگید  بیج  رد  يراذـگ  یم  ثراو  يارب  هک  یلام 
یم هدهاشم  ار  دوخ  لامعا  سک  ره  تمایق  زور  تسا : هتـشاد  نایب  روط  نیا  ار  عوضوم  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دـنربب  نارگید 

هتـسیاش دیا و  هداتـسرف  دوخ  زا  لبق  هک  یلامعا  .مدید  یمن  ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدش  كاخ  شاک  يا  دنز  یم  دایرف  رفاک  دنک و 
تیونعم تمظع و  جواب  ار  وا  دراد ، یساسا  شقن  قیفر  تشونرـس  رد  تسود  تسود  باختنا  رد  تقد  .درک  دیهاوخ  هظحالم  تسا 

هکنیا نآ  هدرک و  هضرع  یلک  نوناق  کی  يو  باختنا  تسود و  نتخانش  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تکالف  طوقـس و  هب  ای  دناسر  یم 
قفانم تسا و  قفانم  دوش  یم  مولعم  تسین  گنهامه  دزاس و  یمن  مه  اب  شراک  رکف و  رگا  دشاب ، تخاون  کی  دـیاب  شرکف  لمع و 

تسود رابتعا  هک  هتـشاد  نایب  ار  وا  یعامتجا  رثا  یتسود  نینچ  زا  زیهرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .رادیاپ  دوخ  ریـسم  رد  هن  تسا و  زوریپ  هن 
ررـض کی  نیمه  بابان  تسود  هک  تسین  دیدرت  ياج  .دـنارذگ  یم  مه  شتـسود  باسح  هب  ار  يو  لامعا  مدرم  درب و  یم  ار  دوخ 
هدرک هراشا  دهد  یم  شزرا  نآ  هب  رتشیب  برع  هک  وربآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اما  دوش ، یم  درف  يونعم  طوقس  بجوم  هکلب  درادن ، ار 

رد مه  ار  تسود  بلق  هک  تسا  دـیفم  ادـخ  اـهنت  تسین  دـیفم  ناـسنا  يارب  ترخآ  اـیند و  رد  بوخ  تسود  تروـص ، ره  رد  .تسا 
هچ .دـنک و  یم  رارف  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ ، رداـم ، ردارب ، زا  يدرف  ره  دـیوگ : یم  تماـیق  هب  عـجار  زیزع  يادـخ  .دراد  تـسد 

دهاوخ رتنـشور  بابان  تسود  فیلکت  دشاب  نینچ  رـسمه  عضو  یتقو  دـنک  یم  رارف  ناسنا  زا  تمایق  زور  هک  رـسمه  زا  رتهب  یتسود 
دوخ تسودـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تنوکـس  لـحم  رد  تقد  .میدوب  هتفریذـپن  یتـسود  هب  ار  ینـالف  شاـک  يا  مینز  یم  داـیرف  دوب … 

گرزب ياهرهـش  رد  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  .راک  زکرم  هچ  رهـش ، هچ  دـنک  یم  تنوکـس  لحم  هب  تبـسن  شرافس 
رد تسا ، نشور  يوـنعم  يداـم و  رظن  زا  مه  عاـمتجا  دوـس  تسا و  ناناملـسم  عاـمتجا  زکرم  هک  دروآ  یم  لـیلد  دـنک و  تنوـکس 

ماما شرافـس  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  .يونعم  لماکت  دشر و  لئاسو  هن  تسه و  شیاسآ  لئاسو  هن  کچوک  قطانم  رد  هک  یتروص 
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قطانم هب  دیاب  دنراد  یغیلبت  تردـق  هکنانآ  یلو  دنـشاب ، امنهار  ربهر و  دـنناوت  یمن  هک  تسا  یلومعم  دارفا  صوصخم  مالـسلا  هیلع 
رد هفیظو  نیاب  یئاـنتعا  یب  يارب  ار  نآرق  ناوریپ  زیزع  يادـخ  .دـنیامن  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دـنورب و  کـچوک  فیعض و 

دراد هجوت  مه  رهش  ياه  هلحم  هب  تبسن  هکلب  دراد  تیساسح  رهش  هب  تبسن  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدرک  خیبوت  دیجم  نآرق 
، غورد هب  عفانم  نیمات  يارب  ار  دارفا  دـنک  یم  یعـس  تسا  ناطیـش  هسوسو  زکرم  رازاـب  اریز  نکم ، تنوکـس  رازاـب  رد  دـیامرف  یم  و 

زور رد  یتقو  دشاب  هتخپ  ردق  ره  ناسنا  .دروآ  دوجوب  ینارگن  بوشآ و  بارطـضا ، نآ  لابندـب  دـناشکب و  فارحنا  تمهت و  تبیغ ،
.دوش یم  هدیـشک  فارحناب  جیردت  هب  دور و  یم  يو  مشچ  زا  بلطم  حـبق  جـیردت  هب  درک  ادـیپ  طابترا  عوضوم  کی  اب  هبترم  دـنچ 

هیلع ماما  .درادـن  یقرف  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  رادـقاط  رازاب  ای  نابایخ و  و  ژاـساپ ، تسا ، تیلاـعف  تراـجت و  زکرم  رازاـب ، زا  روظنم 
یبلطم نیا  دـنک و  یم  کمک  وت  هب  هک  راذـگب  نایم  رد  یـسک  اـب  ار  يراـجت  لـئاسم  هک  دـهد  یم  هجوت  بلطم  نمـض  رد  مالـسلا 

یم ناسنا  ياهدرد  رب  هکلب  دـنک  یمن  اود  ناسنا  زا  يدرد  هک  تفگ  یـسک  هب  ار  دوخ  لد  درد  رارـسا و  ناسنا  یتقو  تسا  ساـسح 
هک یمدرم  اب  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  هتکن  .تسا  هدرک  زاغآ  ار  یناونع  یـشکدوخ  یعاـمتجا و  طوقـس  ریـسم  دـیازفا 
یم هنخر  شزغم  رد  لام  هب  قشع  دشاب ، هتـشاد  راک  ورـس  نارادـلوپ  اب  یتقو  اریز  دـشاب ، هتـشاد  طابترا  دنتـسه  تسد  ریز  فیعض و 
نیا زا  .دنشاب  عامتجا  فیعض  هقبط  شنایرتشم  هک  درک  باختنا  یلغش  دیاب  بیترت  نیدب  .دنک  یم  شومارف  جیردت  هب  ار  ادخ  دنک و 

نیرتهب دیجم ، نآرق  رظن  زا  یلو  دنک  یم  ار  شرافـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنوش  باختنا  اهلغـش  دوش و  هرادا  دـیاب  عامتجا  هک  رظن 
هجوت نآ  تیوقت  مسج و  هب  هک  تبسن  نامه  هب  مالسا  هعمج  رد  ناملسم  هفیظو  .تسا  هللا  هار  رد  شـشوک  ادخ و  هب  نامیا  اهتراجت 

دراد رظن  مه  تاساسحا  فطاوع و  تیامح  ناور ، حور و  تیوقت  هب  دنک ، یم  شرافـس  شیاسآ  كاروخ و  باوخ ، هب  و  دهد ، یم 
هعمج زور  تحارتسا ، تدابع و  راک ، دوش : یم  میـسقت  شخب  هس  هب  هتفه  زور  هنابـش  هک  تبـسن  نامه  هب  .دنک  یم  دـیکات  نآ  هب  و 

یبهذـم یعامتجا و  تاساسحا  فطاوع و  تیوقت  هب  زور  نیا  رد  دراد و  یـصاخ  ياـهزایتما  تسا  هتفه  ياـهزور  دـمآ  رـس  هک  مه 
نآ طئارـش  تیاعر  اب  هک  تسا  هدـش  یفرعم  هعمج  تدابع  تحارتسا  تفاظن و  ماوقا ، رادـید  فیدر  رد  .تسا  هدـش  شرافـس  رتشیب 

زامن يارب  هک  هعمج  زور  دیا  هدروآ  نامیا  هک  امش  دراد : شرافـس  روط  نیا  هعمج  هروس  رد  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دوش  ارجا 
رتهب دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هکنیا  طرـش  هب  امـش  يارب  راک  نیا  دیراذگب  رانک  ار  تراجت  دیـشوکب و  ادخ  رکذ  يارب  دـیوشیم ، توعد 

.دیدرگ زوریپ  دیاش  دیـشاب ، ادخ  رکف  هب  دایز  دینک و  بلط  قزر  ادخ  فطل  زا  دـیوش و  هدـنکارپ  تفای  نایاپ  زامن  هک  هاگنآ  .تسا 
رد تعامج  زامن  زا  رتبجاو  يراک  رد  ای  یـشاب و  روبجم  هکنیا  نودـب  هعمج  زور  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دنوش و یم  عمج  رگیدکی  رانک  رتشیب  مدرم  هک  تسا  يزور  هعمج  اریز  .نکم  مادقا  ترفاسم  هب  ینک ، تکرش  یهاوخب  هعمج  زور 
طاشن .تفرگ  هدیدان  ار  اهعامتجا  نیا  دیابن  رذع  نودب  دنـسر و  یم  یعامتجا  ياهدردب  رتهب  دنروخ و  یم  رگیدـکی  درد  هب  رتدایز 

شیامرفب تسا  رادروخرب  صوصخم  طاشن  لاح و  زا  ناسنا  هک  هاگنآ  .دراد  یلاح  یب  طاشن و  دراد ، زارف  بیشن و  اهیگدنز  تدابع 
طاـشن لاـح و  زا  هک  هاـگنآ  دزادرپب و  بحتـسم  یتداـبع و  ياـهراک  هب  دراد  هقـالع  تردـق و  هک  اـجنآ  اـت  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

ياـهراک هب  هک  دـسر  هچ  دـیامن  ینـالوط  ار  زاـمن  هک  درادـن  یموزل  دـنک و  تعاـنق  تاـبجاو  هب  طـقف  تسین  رادروخرب  صوصخم 
دـنک و یم  ظفح  اهزارف  بیـشن و  ریـسم  رد  ار  ناسنا  طاشن ، لادـتعا و  نیا  تیاعر  .دزادرپب  زامن  زا  دـعب  اـی  زاـمن  زا  شیپ  بحتـسم 
هب تبسن  هچ  دنک و  بیقعت  ار  هار  نیا  دوخب  تبـسن  ناسنا  هچ  دمآ  شیپ  راشف  روز و  ياپ  هک  هاگنآ  دنام و  یم  ظوفحم  رـشب  نامیا 

ناـمز رد  هک  یئاـهراشف  نآ  .دـنک  یم  كرت  مه  ار  بجاو  اـسب  هچ  دـیآ و  یم  شیپ  یگدروخرـس  ماجنارـس  شیوـخ ، ناتـسد  ریز 
اب یناوج  نارود  رد  دنک و  ادـیپ  هدـقع  دوش  یم  بجوم  دـیآ  یم  دراو  بحتـسم  بجاو و  ياهراک  يارجا  يارب  هچب  يور  یکدوک 

ادخ زا  رارف  .تسا  هدرک  یم  شرافـس  لادتعا  هب  ار  شدنزرف  نامقل  هک  هدوب  تلع  نیمه  يور  .دزیخرب  تفلاخم  هب  بجاو  ياهراک 
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هار رد  دـیاب  رمع  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يرگید  بلطم  .دـناد  یمن  یـسک  مه  ار  گرم  ندـمآ  تعاـس  تـسه و  هـمه  يارب  ندرم 
ار تنابیرگ  گرم  رگا  هک  شاب  بقارم  لاح  ره  رد  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  .ددرگ و  فرـص  یگدـنز  نیمات  تدابع و 

.دوب تیونعم  رکف  هب  دیاب  لاح  ره  رد  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  .یتسه و  یطئارـش  هچ  رد  تفرگ 
مه ندرک  ادـیپ  لوپ  نامه  اـت  دـشاب  يونعم  ياـهراک  هجدوب  ندروآ  تسدـب  رطاـخ  هب  دـیاب  مه  نآ  میتسه  اـیند  لوپ و  رکف  هب  رگا 

شتبقاع هک  میا  هدـش  هدـنهانپ  ایندـب  میا و  هدرک  رارف  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب  ادـخ  یگدـنب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  .دـشاب  تدابع 
دیاب یهد  یم  ماجنا  تیونعم  روظنم  هب  هک  یئایند  ياهراک  ریسم  رد  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  بلطم ، لابند  .تسا  مولعم 

رما کی  هک  تسادـخ  مارتحا  ادـخ  ياهروتـسد  يارجا  ادـخ  مارتحا  .دریگ  یم  ار  تنماد  وا  رـش  هک  ینکن  يراکمه  باـبان  دارفا  اـب 
.تسادخ و هب  مارتحا  عون  کی  هک  رادـب  تسود  مه  ار  ادـخ  ناتـسود  دـیامرف  یم  نآ  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  یعیبط 
رب اهفارحنا  هدمع  اریز  .تسادخ  اب  تفلاخم  هشیر  هک  درک  زیهرپ  ندش  ینابـصع  بضغ و  زا  دیاب  ادـخ  مارتحا  طابترا و  ظفح  يارب 

ریبعت هب  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  داسف  یفارحنا و  ياهراک  نآ  لابند  هب  دوش و  یم  زاغآ  ناکاپان  اب  یتسود  بابان و  دارفا  اب  طابترا  رثا 
.درک زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دیآ و  یم  باسح  هب  ناطیش  دوخ  هکلب  تسا  ناطیش  راتفر  زا  اهنت  هن  دساف  ياهراک  مالسلا  هیلع  ماما 

يزاریش دمحم  دیس 

بلطا يا  هحـصنتسا ) و   ) هنجلا ءامـسلا و  یلا  هعفر  هب  ذـخا  نم  لبح  نآرقلا  ناک  نآرقلا ) لبحب  کسمت  و  ( ) ینادـمهلا ثراح  یلا  )
و  ) المع وا  يوتف  نآرقلا  هلحا  ام  مرحت  هلالح و ال  هلعجا  يا  هلالح ) لحا  و   ) اـهب لـمعلا  هتاداـشرا و  ماـکحا و  هعلاـطمب  هنم  حـصنلا 

يراصنلا مالـسلا و  هیلع  یـسیعب  دوهیلا  بذک  امک  هب  بذکت  نا  ال  قحلا ) نم  فلـس  امب  قدص  و   ) مرحملا فرتقت  الف  همارح ) مرح 
دحاو جهن  یلع  اهلک  ایندلا  ناف  یـضاملاب  یقابلا  سق  يا  اهنم ) یقب  ام  ایندـلا  نم  یـضم  ام  ربتعا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب

اهلک ذا  اهلواب ) قحال  اهرخآ  و   ) .تایفیکلا سانلا و  و  لاوحالا ، یف  اضعب ) هبـشب  اهـضعب  ناف   ) دـعب اـمیف  نوکتاـقباس  تناـک  فکیف 
مظع و   ) یش ء هنم  یقبی  ناسنالل ال  قرافم )  ) لئاز يا  لئاح ) اهلک  و   ) ءانفلا یف  لوالاب  رخالا  قحلیف  یـش ء  اهنم  یقبی  یتح ال  ینفت 

ام و   ) تومت فوس  کنا  نم  رثکا  يا  توملا ) رکذ  رثکا  و   ) اقحم هناحبـس  هب  فلحت  ناب  قح ) یلع  الا   ) فلحلاب هرکذت ) نا  هللا  مسا 
يا قیثو ) طرـشب  الا  توملا  نمتت  و ال   ) ایندـلا نع  فارـصنالل  بجوم  رومـالا  هذـه  رکذ  ناـف  ءازجلا ، باـسحلا و  نم  توملا ) دـعب 
لمع لک  رذحا  و   ) توملا دادعتـسا  یلع  ضیرحت  اذه  و  هیفـس ، وهف  هل  دادعتـسا  الب  توملا  نمتی  نم  اما  حلاصلا ، لمعلا  نامیالاب و 

نم ردـق  رثکا  لوانتی  نا  هسفنل  یـضری  وهف  تاریخلاب  رثاتـسی  ناک  نیملـسملا ) هماعل   ) لـمعلا کـلذ  هرکی ) هسفنل و  هبحاـص  هاـضری 
لک رذحا  و   ) هیلا هبسنلاب  هریغ  نم  ردص  اذا  کلذ  هرکی  الثم و  بیغتسی  نا  هسفنل  یـضری  وا  سانلا ، رئاسل  کلذ  یـضری  و ال  ریخلا ،
ماما هینالعلا  یف  اهنم  یحتـسی  هناف  هیفخ  صخـشلا  اهبکتری  یتلا  تارکنملاـک  هینـالعلا ) یف  هنم  یحتـسی  رـسلا و  یف  هب  لـمعی  لـمع 

هنا عم  هب ، لمعا  مل  لاق  و  هرکنا ) ( ؟ ما ال هب  لمع  له  لمعلا ، کلذ  بحاص  يا  هبحاص ) هنع  لئـس  اذا  لـمع  لـک  رذـحا  و   ) .ساـنلا
هتاذ و هلها و  نم  ناسنالا  صخی  ام  وه  کضرع ) لعجت  و ال   ) راذـتعالا بجوا  یتح  احیبق  لمعلا  ناک  ناـب  هنم ) رذـتعا  وا   ) هب لـمع 
ام لکب  سانلا  ثدحت  و ال   ) .مهسلا ینعمب  لبن ، عمج  لاب  و  سانلا ، کبـسی  نا  بجوی  المع  لمعت  ناب  لوقلا ) لابنل  اضرغ   ) هتیـشاح

ناک هعمس  ام  لک  ناسنالا  لاق  اذاف  بذک ، ناسنالا  هعمـسی  امم  اریثک  ناف  ابذک ) کلذب  یفکف   ) هبـشا ام  صـصقلا و  نم  هب ) تعمس 
مهثیدـح یف  مهدری  بداب و ال  سانلا  مالک  یلا  عمتـسی  نا  لئاقلا  یلع  مزاللاف  هب ) كوثدـح  اـم  لـک  ساـنلا  یلع  درت  ـال  و   ) اـبذاک

و  ) .بضغلا رهظت  الف  ظیغلا ) مظکا  و   ) لهاج نع  الا  ردصی  ثبع ال  وغل و  هدر  دیفی  ام ال  یلا  هبسنلاب  درلا  ناف  الهج ) کلذب  یفکف  )
تابجوم دـنع ) ملحا  و   ) لعفت الف  هباقع  هتئاسا و  در  یلع  تردـق  ناسنا و  کیلا  ءاسا  اذاـف  هردـقلا  دـنع  يا  هردـقملا ) دـنع  زواـجت 
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هلود و کل  نوکت  ام  دـنع  يا : هلودـلا ) عم   ) نیئیـسملا نع  زواجت  يا  حفـصا ) و   ) ظیغلا مظک  ریغ  اذـه  بضغت و  ـال  ناـب  بضغلا ) )
دسفت یتح  اهلامها  مدع  اهرکـشب و  کیلع ) هللا  اهمعنا  همعن  لک  حلـصتسا  و   ) .هدومحملا هبقاعلا ) کل  نکت   ) کلذ تلعف  ناف  هطلس 

، لاملاب معنا  ناف  کیلع ) هب  هللا  معنا  ام  رثا  کیلع  سیل  و   ) اهقحب مایقلا  مدـعب  كدـنع ) هللا  معن  نم  همعن  نعیـضت  ـال  و   ) لحمـضت و 
اذکه و  ملعت ، لمعتف و  ملعلاب  معنا  نا  و  لمجت ، قفناف و 

( هلها و   ) هبقاعلا نسحل  هبجوملا  هحلاصلا  لامعالا  یف  هسفنل  اقافنا  مهلضفا  يا  هسفن ) نم  همدقت  مهلـضفا  نینموملا  لضفا  نا  ملعا  (و 
یف اهذـخاتل  هتریخذ  يا  هرخذ ) کل  قبی  ریخ  نم  مدـقت  ام  کناف   ) هللا لیبس  یف  هقفنی  ناب  هلام ) و   ) هحلاصلا لامعالاب  هلها  رمای  ناـب 
يا هباحـص ) رذحا  و   ) هیف فرـصتی  ثراولا  اذا  هریخ ) كریغل  نکی   ) تاحلاصلا یف  هقفنت  نا  نودب  هکرتت  ناب  هرخوت ) ام  و   ) .هرخالا
ریغ الامعا  لـمعی  يا  هلمع ) رکنی  و   ) هراـکملا یف  عوقولا  کـل  بجوم  هناـف  رومـالا  یف  هیار )  ) فعـضی يا  لـیفی ) نم   ) بحـصت نا 
یلا يرسی  هرش  بحاصلا و  رـضیف  هدحاو  هرظن  نیبحاصتملا  یلا  نورظنی  سانلا  ذا  هبحاصب ) ربتعم  بحاصلا  ناف   ) سانلا دنع  هیـضرم 

ملعلا و یف  هرثکلا  نم  نکمتی  ناسنالا  نا  مولعملا  نم  مهعمجم و  يا  نیملـسملا ) عاـمج  اـهناف  ماـظعلا  راـصمالا  نکـسا  و   ) .ناـسنالا
همقل سانلا  نوفجی  اهلها  یتلا  ءافجلا ) و   ) نولهاج نولفاـغ  اـهلها  یتلا  هلفغلا ) لزاـنم  رذـحا  و   ) رثکا نوملـسملا  ناـک  اـملک  لـمعلا 

كرکف و  کیار ) رـصقا  و   ) .نیلیلق هللا  هعاط  یف  ناسنالا  نورزاوی  نیذـلا  ناک  ناب  هللا ) هلاط  یلع  ناوعالا  هلق  و   ) مهقـالخا مهبادآ و 
رضاحم اهناف   ) قوسلا یف  دوعقلا  يا  قاوسالا ) دعاقم  و   ) رذحا يا  كایا ) و   ) ینعی امیف ال  هفرـصت  الف  کمهی  امم  کینعی ) ام  یلع  )

تناک امنا  و  مهـسلا ، نم  مسق  وه : و  ضارعم ، عمج  ضیراعم  نتفلا ) ضیراعم  و   ) اهیف یتوت  اـمنا  همرحملا  تـالماعملا  ذا  ناطیـشلا )
یف هیلع ) تلـضف  نم  یلا  رظنت  نا  رثکا  و   ) .لحی ام ال  یلا  رظنلا  ببـسب  تاوهـشلا  هراثال  تاعزانملل و  لحم  اهنال  کلذک ، قاوسالا 

رکـش هیلا  رظن  اذا  ناسنالا  ناف  رکـشلا ) باوبا  نم  کلذ  ناف   ) هاجلا لاملا و  یف  کنود  نم  یلا  رظنت  ناب  هیویندـلا ، تاهجلا  لاملا و 
دارملا و  رهظلا ، هعمجلل و  لماش  هقالطا  و  رهظلا ، تقو  هالص  يا  هالـصلا ) دهـشت  یتح  هعمج  موی  یف  رفاست  و ال   ) هسفن یلع  هللا  معن 

( هب رذـعت  رما  یف  وا   ) مالـسالل داـهجلا  برحلل و  يا  هللا ) لـیبس  یف   ) اـبهاذ اـجراخ  يا  الـصاف ) ـالا   ) اـهئدا اـهروضح و  دهـشت ) ب(
هللا هعاط  ناف  كروما  عیمج  یف  هللا  عطا  و   ) .هناحبس هللا  يدل  رذع  وه  امم  هبـشا  ام  وا  هقفر ، کلذ  دعب  دجوی  مل  اذا  جحلل  جورخلاک 

بلست ناب  هدابعلا ) یف  کسفن  عداخ  و  ( ؟ لضف هل  سیل  امل  لضفلا ، هل  ام  كرتی  لقاع  يا  و  لضفلا ، اهل  يا : اهاوس ) ام  یلع  هلـضاف 
یتح هدابعلا  نم  رثکت  ناب  اهرهقت ) و ال   ) کـسفنب يا  اـهب ) قفرا  و   ) هناحبـس هللا  هداـبع  ناـیتا  لـجال  سفنلا  نم  هلفغ  یف  کـتقو  نم 

يا اهطاشن ) و   ) سفنلا غارف  تقو  يا  اهوفع ) ذـخ  و   ) .بلقلا روضح  لابقالا و  مدـع  طاشنلا و  تبکل  بجوم  کلذ  ناف  اـهیف ، طرفت 
دبال هناف  هضیرفلا  نم   ) کیلع ابجاو  يا : کیلع ) ابوتکم  ناک  ام  الا   ) رثکا لابقالا  نوکیل  تاقوالا  هذـه  لثم  یف  دـبعت  نـال  اـهحایترا 
نم قبآ  تنا  توملا و  کب  لزنی  نا  كایا  و   ) ما ال هطـشن  سفنلا  تناک  ءاوس  اهلحم ) دـنع  اهدـهاعت  و   ) اهب نایتالا  يا  اـهئاضق ) نم 
هللا یلا  هجوتلا  ضوع  ایندـلا  یلا  هجوتم  کنا  يا  ایندـلا ) بلط  یف   ) هبوقعلا بلطلا و  فاخی  امهالکف  قبالاک ، یـصاعلا  ناف  کـبر )
ناف ریخ  ال  رش ، کنا  یلع  کلذ  لد  مهب  تقحتلا  اذاف  قحلم ) رشلاب  رشلا  ناف  قاسفلا  هبحاصم  كایا و  و   ) .هتعاطب نایتالا  و  هناحبس ،

و  ) مهبحی هللا و  نوبحی  نیذـلا  نیعیطملا  يا  هئاـبحا ) ببحا  و   ) لـمعلا ملکتلا و  یف  همرتحا  يا : هللارقو ) و   ) عقت اهلاکـشا  یلع  رویطلا 
ناسنالا یلع  هطلسی  دنج  هناکف  مرحم ، لک  لمعی  ناسنالا  بضغ  اذاف  سیلبا ) دونج  نم  میظع  دنج  هناف   ) بضغت الف  بضغلا ) رذحا 

(. مالسلا و   ) سیلبا ءاشی  ام  ناسنالا  لمعیف  هبلغیل 

يوسوم
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رهاظلا رسلا ، فالخ  هینالعلا : .هنم  لجخی  هنم : یحتسی  .يوق  مکحم  قیثو : .لئاز  ریغتم  لئاح : .سق  ربتعا : .مدقت  ام  فلـس : امب  هغللا :
مظک .هنم  هلبقی  مل  هثیدح : دیز  یلع  در  .یمری  يذـلا  فدـهلا  ضرغلا : .هسفن  نم  ناسنالا  هنوصی  ام  نیعلا  رـسکب  ضرعلا : .حـضاولا 

یـشلا ء و نع  ضارعالا  حفـصلا : .هاطخت  هزاج و  ناـکملا : زواـجت  .هبـضغ  رهظی  ملف  هنم  هسفن  یف  اـم  یلع  کـسما  هسبح و  ظـیغلا :
هذه قحلا ) نم  فلس  امب  قدص  همارح و  مرح  هلالح و  لحا  هحصنتسا و  نآرقلا و  لبحب  کسمت  و  : ) حرشلا .هطلـسلا  هلودلا : .هکرت 

باتک نم  یـضرلا  فیرـشلا  هذـخا  لصفلا  اذـه  هل و  ءالولا  لها  هتعیـش و  نم  وه  ینادـمهلا و  ثراحلا  یلا  مامالا  اـهب  ثعب  هلاـسرلا 
هذـختی هیف و  ءاج  امب  نآرقلاب و  لمعی  نا  يا  نآرقلا  لبحب  کسمتلاب  هرما  .بادـالا  نساـحم  قـالخالا و  مراـکم  میلعت  هیف  لـیوط و 

مزتلی يا  همارح  مرحی  هلالح و  للحی  نا  هرما  امک  هریخ  هیف  امل  هدیب  ذـخای  زعلا و  همارکلا و  هداعـسلا و  نطاوم  یلع  هلدـی  هل  احـصان 
وا باذـعلا  نم  اهیلع  عقو  ام  همدـقتملا و  ممالا  نع  هیف  درو  امب  قدـصی  نا  هیلع و  مرح  اـم  بکتری  وا  هب  رما  اـم  فلاـخی  ـال  اـمهب و 

اهـضعب ناف  اهنم  یقب  امل  ایندـلا  نم  یـضم  امب  ربتعا  و   ) .هنومـضمب لمعلا  هب و  نامیالا  بجی  قح  کلذ  لک  ناف  ءاخرلا  نم  اـهباصا 
ریمالا و تام  دـحا  اهلها  نم  قبی  مل  فیک  ایندـلا و  یـضام  نم  اسرد  ذـخ  قرافم ) لئاح  اهلک  اهلواب و  قح  اهرخآ ال  اـضعب و  هبـشی 
ام یلع  هقبط  یـضاملا و  نم  اسرد  ذـخف  يرج  امب  قطنت  رم و  امع  یکحت  لالطالا  ـالا  قبی  مل  رودـلا و  روصقلا و  تمدـهت  ریقحلا و 

اهیف ام  لک  توملا و  رامدلا و  بارخلا و  نم  اهل  وا  یلع  يرج  ام  هیلع  يرجیـس  اهرخآ  لصالا و  قبط  هخـسن  هدـجت  کناف  اهنم  یقب 
الا هرکذـت  نا  هللا  مسا  مظع  و   … ) یـش ء اهنم  مودـی  یقبی و ال  ءانف ال  لاوز و  یلا  هلک  لوالا  رخالا و  یتای ، ام  یـضم و  ام  لک  لـب 

نمتت توملا و ال  دعب  ام  توملا و  رکذ  رثکا  و   ) .هتابثا دیرت  قح  یلع  الا  هب  فلحلا  همسا و  رکذ  هزن  هللا و  همظع  رعـشتسا  قح ) یلع 
یلا هریـصم  نا  فرع  نم  ناف  هللا  هعاط  یلع  اهـضوری  سفنلا و  للذی  هنال  توملا  رکذ  نم  رثکی  ناب  هاص  وا  قیثو ) طرـشب  الا  توملا 

باذـعلا باقعلا و  باسحلا و  نم  توملا  دـعب  امل  مئاد  رکذ  یلع  یقب  نم  اهیف و  هیلع  رمی  ام  اهبئاصم و  ایندـلا و  هیلع  تناه  توملا 
اذا الا  هبلطی  توملا و  ینمتی  نا  هاهن  مث  .ءانهلا  هداعـسلا و  یلع  لصحی  باذـعلا و  هسفن  نع  عفدـی  نا  لجا  نم  لامعالا  حـلاص  لمع 
نم ناک  اذا  الا  نکمی  اذه ال  ارورس و  رثکا  ایندلا و  نم  نسحا  هاری  نا  دبال و  توملا  ینمت  نم  ناف  هنجلا  هلخدی  حلاص  لمع  هل  ناک 

یصاعملا هذهب  هللا  یلع  مودقلا  توملا و  ینمتی  فیک  هریثک  هیصاعم  هئیس و  هلامعا  تناک  نم  اما  هعاطلا هللا  هحلاصلا و  لامعالا  لها 
هرضم هیف  ناک  اذا  اهل  هبحت  کسفنل و  هاضرت  لمع  لک  كرتا  نیملسملا ) هماعل  هرکی  هسفنل و  هبحاص  هاضری  لمع  لک  رذحا  و  … )

یف هلمعت  نا  دیرت  نیـشم  لمع  لک  نع  بنتجا  هینالعلا ) یف  هنم  یحتـسی  رـسلا و  یف  هب  لمعی  لمع  لک  رذـحا  و   ) .نیملـسملا هماعل 
هنع لئس  اذا  لمع  لک  رذحا  و   ) .جراخلا یف  هرثا  رهظ  اذا  هنم  لجخت  ارهاط ال  كرس  نکیلف  تییحتسا  هنم و  تلجخل  رهظ  ول  رسلا و 

حیحـص ریخ  المع  لمعت  نا ال  کیلع  بجی  امک  هلعف ، نع  تلئـس  هب و  تمهتا  ول  هرکنت  اـم  لـمعت  ـال  هنم ) رذـتعا  وا  هرکنا  هبحاـص 
لعجت ال  لوقلا ) لابنل  اضرغ  کضرع  لعجت  و ال   ) .رومالا بقاوع  یف  رظنلا  رـصبتلا و  یناتلا و  یلا  هوعد  اهنا  کلذ ، دـعب  هنم  رذـتعت 

ام لکب  سانلا  ثدحت  و ال   ) .قحلاب هیلع  ءانثلا  هحلاصل و  سانلا  هنسلا  لعجی  نم  لقاعلا  لب  مذلا  موللاب و  کیلا  ههجوتم  سانلا  هنـسلا 
کلذب ثدحف  هبذک  فرعی  وه ال  ارما و  باذک  نم  عمـس  امبر  ذا  هعمـسی  ام  لکب  ثدحتلا  نع  هاهن  ابذک ) کلذب  یفکف  هب  تعمس 

مهـضعب و نم  بذـکلا  عقی  دـقف  نوقداص  مهلک  سیل  سانلا  ناب  کلذ  نیب  هیلع و  بیعلا  دوعیف  هیف  قدـصلا  مدـع  سانلا  فشتکا  و 
فولام ریغ  وا  بیرغ  رماب  سانلا  کثدح  اذا  الهج ) کلذب  یفکف  هب  كوثدح  ام  لک  سانلا  یلع  درت  و ال   … ) ابذـک کلذـب  یفک 

هریثک تائانثتـسا  ایندلا  یف  ناف  رومالا  یلع  کعالطا  مدع  کلهج و  لیلد  کلذ  ناف  راکنالا  ضفرلاب و  مهیلع  درت  الف  فورعم  و ال 
لاق دق  ملحلا و  ربصلا و  یف  رجالا  ناف  اماقتنا  ابابس و  هرجفت  کبضغ و ال  طبضا  تبـضغا  اذا  ظیغلا ) مظکا  و   … ) هداتعم ریغ  روما  و 

.ربصب اهدرت  هبیصم  هعرج  ملحب و  اهدرت  ظیغ  هعرج  ناتعرج : لج  زع و  هللا  یلا  لیبسلا  بحا  نم  هلآ :- هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر 
كردقا هللا و  كاطعا  ام  یلع  رکـشلا  باوبا  نم  هنع  كوفع  کمـصخ و  یلع  ردقت  امدنع  كزواجت  ناف  هردقملا ) دـنع  زواجت  (و 
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ملحلاب هدرف  اماقتنا  کبضغ  رجفت  نا  تردا  تبـضغ و  اذا  بضغلا ) دنع  ملحا  و   ) .نایحالا ضعب  یف  هبوقعلا  نم  مظعا  نوکی  هیلع و 
هلودـلا و هوقلا و  هطلـسلا و  کل  تناک  اذا  هبقاعلا ) کل  نکت  هلودـلا  عم  حفـصا  و   ) .لمکا هل  قیلا و  ملـسملاب  هناـف  ربصلا  هاـنالا و  و 

لعف کلذـک  کل و  هدیعـسلا  همتاخلا  هبیطلا و  هبقاـعلا  ناـف  مهتاوفه  نع  زواـجت  مهنع و  حفـصاف  کـموصخب  شطبلا  یلع  تردـق 
هللا معن  نم  همعن  نعیـضت  کیلع و ال  هللا  اهمعنا  همعن  لک  حلـصتسا  و   ) .لمجلا موی  یف  یلع  راس  اذـکه  هکم و  حـتف  دـنع  هللا  لوسر 

کلذ اهدیزی و  اهیمنی و  يا  اهحلـصتسی  نا  - 1 رماوا : هثالثب  همعنلا  یلا  هبـسنلاب  هرما  کیلع ) هب  هللا  معنا  ام  رثا  کیلع  ریل  كدـنع و 
.فارسا ریذبت و ال  الف  اهب  قئاللا  اهعضوم  یف  اهعضوب  اهرکش  و  مکندیزال ) مترکـش  نئل  : ) یلاعت لاق  اهاطعا  نم  رکـشب  نوکی  امنا 

هیف و نوکت  نا  بجی  يذلا  اهعضوم  یف  اهعضو  مدعب  اهرکش  مدع  اهرکش و  مدعب  اهتعاضا  هللا و  معن  نم  همعن  عیـضی  نا ال  هرما  - 2
همعنب اما  و  : ) هیبن ابطاخم  یلاعت  لاق  اهنع  ثیدحلاب  کلذ  دـبعلا و  یلع  همعنلا  راثآ  رهظت  نا  .لاوزلل 3 - اهضرع  همعنلا  رکشی  مل  نم 

هناف رقفلا  لخبلا و  مدـعلا و  هلقلا و  شاع  مث  هانغا  الام و  هللا  هاطعا  نمف  هیلع  ایلمع  رهظت  نا  مهالا  وه  نوکی و  دـق  و  ثدـحف ) کبر 
 … مهتاجاح یضقی  هللادابع و  هب  مدخی  مل  اهاج و  یطعا  نم  اذکه  همعن و  هیلع  ری هللا  مل  نمم 

.عقـصلا هنیدملا ، رـصم ، عمج  راصمالا : .فعـض  دسف و  هیار : لاف  .هجاحلا  تقول  ناسنالا  هوبخی  ام  رخذلا : .قافنالا  لذبلا و  همدقتلا :
: رـضاحم .هسبحا  کیار : رـصقا  .راصنالا  ناوعالا : .سنالا  لاصولا و  دـض  ءافجلا : .هبنتلا  مدـع  هلفغلا : .مهعامتجا  نیملـسملا : عاـمج 

اهدقفت اهدهعت  اهدهاعت : .هبوقعلا  كرت  حفـصلا و  وفعلا : .نتفلا  ضورع  لحم  ضرعم  عمج  ضیراعم : .روضحلا  وه  رـضحم و  عمج 
کناف هلام  هلها و  هسفن و  نم  همدقت  مهلـضفا  نینموملا  لضفا  نا  ملعا  و   ) .لجب مظع و  رقو : .براه  دراش و  قبآ : .اهب  دهعلا  ددج  و 

، لضافتلا نوکی  هساسا  یلع  مامالا و  هعـضی  میظع  ساـیقم  اذـه  هریخ ) كریغل  نکی  هرخوت  اـم  هرخذ و  کـل  قبی  ریخ  نم  مدـقت  اـم 
ءایف و وا  اراربا  مهلعجف  هلها  نم  مدـق  نم  مهلـضفا  هتیهافر و  عمتجملا و  ریخ  یلا  ءاطع  اداهج و  هسفن  نم  مدـق  نم  نینموملا  لـضفاف 

یقبت هوجولا  نم  هجو  ياب  ریخ  نم  همدـقی  ام  ناب  کلذ  للع  مث  ماتیالا  نیکاسملا و  ءارقفلا و  لجا  نم  هللا و  لیبس  یف  هلام  نم  مدـق 
نوکی هناف  کتایح  یف  هجرخت  هرخدت و ال  هرخوت و  ام  اما  .میلـس و  بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونب  لام  عفنی  موی ال  نیدـلا  موی  هتعفنم  هل 

تنک هللا و  هیصعم  یف  هفرص  ایقش  ناک  نا  هترخآ و  یف  هعفنی  امیف  هقفنا  احلاص  ناک  ناف  هیف  تنا  تبعت  امب  ذذلتی  هب و  عتمتی  كریغل 
ربـتعم بحاـصلا  ناـف  هلمع  رکنی  هیار و  لـیفی  نم  هباحـص  رذـحا  و   … ) اـهل لـمع  هسفنل و  رظن  نم  لـقاعلا  کـلذ و  یلع  هـل  اـنیعم 

ناف هلوقب : کلذ  للع  هیلع و  سانلا  هرکنت  لمعلا  یـس ء  کـلذ  عم  هفیعـض و  يارلا  دـساف  نوکی  اـبحاص  ذـختت  نا  رذـحا  هبحاـصب )
نیحلاصلل و کترـشعب  کحالـص  یلع  لدتـسی  دـق  تنا و  نم  کـل  لـقا  رـشاعت  نم  یل  لـق  لـثملا  یف  هبحاـصب و  ربتعم  بحاـصلا 

ناوعالا هلق  ءافجلا و  هلفغلا و  لزانم  رذحا  نیملـسملا و  عامج  اهناف  ماظعلا  راصمالا  نکـسا  و   … ) نیدسافلل کتبحاصمل  كداسفب 
رغـصا نم  مهدـیلاقت  سانلا و  تاداع  اهیف  مهترثک و  نیملـسملا و  عامتجا  اـهیف  ناـف  يربکلا  ندـملا  نکـسی  نا  هرما  هللا ) هعاـط  یلع 

اهنم هضیغبلا و  هیرئاشعلا  نم  اهولخ  اهنم  هدع  نازیم  ندملل  .همکحلا و  مهنم و  هربعلا  ذخاتف  اهمظعا  اهالعا و  یلا  اهرقحا و  رومالا و 
یف يری  ام ال  اهیف  ناسنالا  يریف  تاراضحلا  تاـفاقثلا و  یقتلم  اـهنا  اـهنم  رخآ و  ناـکم  يا  نم  رثکا  قازترـالا  لـمعلا و  لـحم  اـهنا 

ریخلا نیب  زیمی  نا  عیطتـسی  نم  لقاعلا  هریثک و  دسافم  اهلباقی  هنا  امک و  اذکه  هایحلا و  تاذـلم  شیعلا و  هیهافر  اهیف  نا  اهنم  يرقلا و 
هتداـبع و نع  هللا و  رکذ  نع  هلفغلا  بجوت  یتـلا  نکاـمالا  یف  نکـسی  نا  هرذـح  مث  رـشلا  قیرط  رجهی  ریخلا و  قیرط  ذـخایف  رـشلا  و 

نم کینعی  ام  کمه  نکیل  کینعی ) ام  یلع  کیار  رـصقا  و   … ) هللا قیرط  یف  هرزا  نودـشی  راصنا  ناوعا و  اهیف  نوکی  ـال  هتعاـط و 
رـضاحم اهناف  قاوسالا  دـعاقم  كایا و  و   … ) اتوقمم الفطتم  نوکتف  کینعی  ـال  اـم  یلا  رظنت  ـال  هیلع و  کـسفن  سبحاـف  کـنووش 

شغلا و اهیف  رثکی  هنال  ناطیـشلا  اهیف  حرمی  تاحاس  اهناب  کلذ  للع  قاوسـالا و  یف  سولجلا  نع  هاـهن  نتفلا ) ضیراـعم  ناطیـشلا و 
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.تافارحنالا دسافملا و  نم  اهللختی  ام  هرثکل  اهیف  نتفلا  ضرعت  کلذک  ابذـک و  هللااب  فلحلا  هلطابلا و  تالماعملا  هنهادـملا و  ابرلا و 
اهاج الام و  الاح و  هنم  نسحا  تنک  نم  کنود و  نم  یلا  رظنا  رکـشلا ) باوبا  نم  کلذ  ناف  هیلع  کلـضف  نم  یلا  رظنت  نا  رثکا  (و 
موی یف  رفاست  و ال   … ) کنود وه  نم  یلا  نویعلا  دیدم  هدمح و  هللا و  رکش  یلا  كاذ  كاعد  هیلع  کمدقت  ترصبا  اذاف  اناطلـس  و 

عم هالـصلا  يدوی  نا  لجا  نم  هعمجلا  موی  رفـسلا  نع  هاهن  هب ) رذـعت  رما  یف  وا  هللا  لـیبس  یف  الـصاف  ـالا  هالـصلا  دهـشت  یتح  هعمج 
یلاعت هللا  هظفحی  نا ال  هالصلا  لبق  هعمجلا  موی  رفاس  نم  نموی  ام  هلوق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  درو  دقف  هتهارک  درو  دق  نیلـصملا و 

تعدتسا وا  هللا  لیبس  یف  داهجلا  یلا  جورخلا  ناک  اذا  ام  کلذ  نم  ینثتسا  معن  .هلـضف  نم  هقزری  هلها و ال  یف  هفلخی  هرفـس و ال  یف 
یف هللا  عطا  و   … ) اذـکه نیملـسملا و  دـحا  یلع  ءادـتعا  در  وا  نینثا  نیب  ماصخلا  فاقیا  لـجا  نم  ناـک  ول  اـمک  جورخلا  هرورـضلا 

، ریقح وا  لیلج  ریبک ، وا  ریغـص  رما  لک  یف  هعیطی  هتیدوبعب هللا و  مزتلی  نم  لقاعلا  اهاوس ) ام  یلع  هلـضاف  هللا  هعاط  ناف  كروما  عیمج 
لک نم  لضفا  یه  لب  مظعا  اهنم و  لضفا  كانه  سیل  باذعلا و  نم  هاجنلا  همئادـلا و  هداعـسلا  بجوت  هللا  هعاط  ناف  يویند  وا  ینید 

کیلع ابوتکم  ناک  ام  الا  اهطاشن  اهوفع و  ذخ  اهرهقت و  اهب و ال  قفرا  هدابعلا و  یف  کسفن  عداخ  و   ) .فقاوملا لاوقالا و  لامعالا و 
یلا لوصولل  هکلسم  اهعم  کلـسی  عداخملا و  لمع  هسفن  عم  لمعی  نا  هرما  اهلحم ) دنع  اهدهاعت  اهئاضق و  نم  دبال  هناف  هضیرفلا  نم 

رسیلا و نیللاب و  اهذخ  تاعکر و  عضب  هنا  اهدرو و  اهیلع  لهـس  باوثلا و  رجالا و  هجیتنلا و  یف  اهبغر  ینامالا و  اهیطعا  تناف  هتجاح 
لفاونلا و یف  بغرت  تناک  اذا  .للملا و  ماسلا و  یلع  اهلمحی  اهدعبی و  اهرفنی و  کلذ  ناف  اهنع  ارهق  هیف  بغرت  رما ال  یلع  اهلمحت  ال 

اما تادایزلا  لفاونلا و  یف  هلک  اذـه  قوش  هبغرب و  کلذ  دا  اهبابـش و  اهطاشن و  منتغا  کلذ و  یلع  لبقاف  ننـسلا  تابحتـسملا و  هماقا 
دب الف  امهریغ  وا  ءامغا  وا  مون  نم  رذعل  تتاف  اذا  فیوستلا و  وا  اهیف  لهاستلا  زوجی  اهتقو و ال  یف  اهئادا  نم  دـبالف  هبجاولا  هضیرفلا 

ایندلا بلاط  لعج  ادج ، هفیرـش  هیـصو  هذه  اولاق : ایندـلا ) بلط  یف  کبر  نم  قبآ  تنا  توملا و  کب  لزنی  نا  كایا  و   ) .اهئاضق نم 
نم هرذـح  لوقا : .ذـئنیح و  هب  کنظ  امف  سارلا  سکان  افوتکم  اریـسا  هالوم  یلع  هب  مدـقی  قبالا  دـبعلاک  هتوم  دـنع  هللا  نع  ضرعملا 

هل و برهم  الف  هیدـی  نیب  عقو  دـق  هالوم و  نم  براهلا  دـبعلاک  نوکیف  هرخالا  اهب  دـصقی  یتلا ال  ایندـلا  بلطی  وه  هب و  توملا  لوزن 
هیلا مهرش  لقتنی  الئل  نیفرحنملا  قاسفلا و  هبحـص  نم  هرذح  قحلم ) رـشلاب  رـشلا  ناف  قسافلا  هبحاصم  كایا و  و   ) .هب عقاو  صاصقلا 

ریقوت هئابحا ) ببحا  هللا و  رقو  و   … ) راجلاب رثاتی  راجلا  رانلاب و  يوقت  رانلا  اهـضعب و  نم  ذـخات  اهـضعبب و  رثاتت  عاـبطلا  نا  ثیح  نم 
ءایلوا بح  اما  .هتامرحم و  نم  ارتس  کتهی  نا ال  سفنلا و  یف  هتمظع  راعـشتسا  هیهاون و  نع  ءاهتنالا  هرماواب و  لـمعلا  نع  هراـبع  هللا 

ناک ناف  کبلق  لخاد  ثحباف  ریخ  یلا  ریخ و  یلع  کنا  فرعت  نا  تدرا  اذاف  مالـسالا  قدـص  یلع  لـیلد  ناـمیالا و  همـالع  وهف  هللا 
و  ) .ثیدحلا یف  اذه  درو  امک  ریخ  کیف  سیل  هنا  ملعاف  هللا  ءادـعا  بحی  ناک  نا  ریخ و  یلا  ریخ و  یلع  کنا  ملعاف  هللا  ءایلوا  بحی 

هتیناسنا نع  ناسنالا  جرخی  هب  نونجلا  نم  هبعش  رانلا و  نم  هوذج  بضغلا  مالـسلا ) سیلبا و  دونج  نم  میظع  دنج  هناف  بضغلا  رذحا 
هوق عم  یه  یتلا  همووشملا  هعیبطلا  هذه  عفادـب  فرـصتی  اذـکه  ضارعالا و  کتهی  هللا و  اهمرح  یتلا  سفنلا  لتقی  مارحلا و  بکتریف 

فارحنالا لالضلا و  وحن  هبحاص  فرـصی  سیلبال  همیظعلا  دونجلا  نم  بضغلا  ناک  انه  نم  هئیـسلا و  يوقلا  عیمج  نم  رـضا  هوهـشلا 
هللادبع همسا  توح و  نب  دلاخ  نب  دسا  بعک  نب  هللادبع  نب  روعالا  ثراحلا  دعـس : نبال  تاقبطلا  یف  .ینادمهلا  ثراحلا  همجرت  … 
صاوـخ نم  ناـک  نادـمه …  نب  فوـن  نب  ناریخ  نب  دـشاح  نب  مشج  نـب  کـلام  نـب  ریثـک  نـب  هیواـعم  نـب  بعـص  نـب  عبـس  نـب 

نم ادـحاو  ناک  .هرـصع و  ءاملع  هقفا  لب  نیعباتلا  ءاملع  رابک  ملعلا و  هیعوا  نم  هتیانع و  لحم  هئاـیلوا و  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما 
نم هریـصق  ثراح  ای  کیلا  اهذخ  مالک : دعب  مامالا  هل  لوقی  يذلا  وه  .مهبلط و  امدنع  اورـضح  نیذـلا  نینموملاریما  هاقث  نم  هرـشع 
یبر یلابا و  ام  الذـج : هئادر  رجی  ماق  ثراحلا و  لاقف  .اثالث  اهلاق  تبـستکا  ام  لاق : وا  تبـستحا  ام  کل  تببحا و  نم  عم  تنا  هلیوط :

نم ینری  تمی  نم  نادـمه  راح  اـی  ـالمح  هل  هبوجعا  مث  مک  بجع  ثراـحل  یلع  لوق  لاـق : ینیقل و  وا  توملا  تیقل  یتم  اذـه  دـعب 
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نم کیقسا  اللز  هرثع و ال  فخت  الف  ینفرعت  طارـصلا  دنع  تنا  العف و  ام  همـسا و  هتعنب و  هفرعا  هفرط و  ینفرعی  البق  قفانم  وا  نموم 
لبحب البح  هل  نا  هیبرقت  هیعد ال  ـالجرلا  یلتقت  ـال  هیعد  ضرعلل  ضرعت  نیح  راـنلل  لوقا  الـسعلا  هوـالحلا  یف  هلاـخت  اـمظ  یلع  دراـب 

.ریبزلا نب  هللادبع  لبق  نم  هفوکلل  يراصنالا  دیزی  نب  هللادبع  هیال  مایا و  هرجهلل  هنس 65  ثراحلا  تام  الصتم  یصولا 

یناغماد

نآرقلا و لبحب  کّسمت  و  : » دوش یم  زاـغآ  نینچ  هک  هماـن  نیا  رد  تسا  هتـشون  ینادـمه  ثراـح  هب  هک  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  زا 
ار شمارح  لالح و  ار  شلالح  شاب  دـنپ  ناهاوخ  نآ  زا  نز و  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب  «، » همارح مّرح  هلالح و  ّلـحا  و  هحـصنتسا ،

« .نادب مارح 

: وا بسن  روعا و  ثراح 

هللا دبع  نب  ثراح  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  هک  روعا ، ثراح  بسن  مان و  تسا : هدروآ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا 
زا .تسا  هدوـب  اوـتف  بحاـص  ناـهیقف و  زا  وا  .تسا  ینادـمه  هیواـعم  نب  بعـص  نب  عبـس  نب  ثرح  نب  هلخن  نب  دـسا  نب  بـعک  نـب 

سک ره  ینادمه  ثراح  يا  : » دنا هدرک  لقن  وا  هب  باطخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رعـش  نیا  نایعیـش  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامزالم 
یبا نبا  .میا  هدروآ  ار  نآ  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  تسا  يروهـشم  تایبا  زا  نیا  و  قفانم ،» هچ  دشاب و  نمؤم  هچ  دنیب ، یم  ارم  دریمب 

يراعشا تایاور و  تسا و  هدرک  لقن  هتفریذپ  دیجم  نآرق  زا  هک  ار  يریثأت  همان  نیا  تالمج  زا  کی  ره  حرش  نمض  سپـس  دیدحلا 
ناشیا يارب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ناگدرب  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـیوگ : یم  هلمج  زا  .تسا  هدروآ  نآ  اب  بساـنم 

َو : » تفگ مالغ  .دش  نیگمـشخ  تخیر و  ماما  يور  رـس و  رب  اذغ  فرظ  درک و  باتـش  .دروآ  دوب ، غاد  هک  اذـغ  زا  هدـنکآ  یباقـشب 
ُهَّللا َو  : » تفگ مالغ  مدرک ، وفع  دومرف : ِساَّنلا ،» ِنَع  َنِیفاـْعلا  َو  : » تفگ مـالغ  مدروخ ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : َظـْیَْغلا ،» َنیِمِظاـْکلا 

.مدیشخب وت  هب  ار  دوخ  یتعارز  نیمز  نالف  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دومرف : َنِینِسْحُْملا » ُّبُِحی 

هناخ هب  هدیشوپ  ود  نآ  .میورب  یعمـصا  هناخ  هب  زیخرب  تفگ  یکمرب  رفعج  هب  دیـشر  دیوگ : یم  تمعن  راثآ  نتخاس  رهاظ  دروم  رد 
هناخ هب  هک  ناشیا  .دهدب  یعمـصا  هب  ار  نآ  تساوخ  یم  دیـشر  تشاد و  هارمه  رانید  رازه  هک  دوب  یمداخ  ناشیا  هارمه  دـنتفر و  وا 

هتفرگ و درگ  يرتافد  يا و  هشیش  یتاود  یلافس و  ياهقیربا  هنهک و  یلیاسو  هراپ و  ییایروب  کشخ و  یمیلگ  دندش ، دراو  یعمـصا 
، دهد نیکست  ار  یعمـصا  يراسمرـش  هکنآ  يارب  سپـس  .دنام و  شوماخ  هودنا  زا  دیـشر  .دندید  توبکنع  رات  زا  هدنکآ  ییاهراوید 

هاجنپ زا  شیب  هک  ینیب  یم  ار  هیامورف  درم  نیا  تفگ : رفعج  هب  دیـشر  .درک  شزرا  مک  هداتفا و  اپ  شیپ  لئاسم  زا  ندیـسرپ  هب  عورش 
ادخ هب  تسا ، هتخاسن  راکـشآ  ار  ام  تمعن  زا  يرثا  چـیه  ینیب و  یم  هک  تسا  نینچ  وا  لاح  ما و  هدیـشخب  وا  هب  نونک  ات  رانید  رازه 

.دادن وا  هب  يزیچ  تفر و  نوریب  داد و  مهاوخن  وا  هب  يزیچ  دنگوس 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ینادْمَْهلا ِثِراْحلا  َیلإ 
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مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

رد همان  نیا  هک  دنک  یم  طابنتسا  هنیرق  ود  زا  رداصم  باتک  هدنـسیون  بیطخ  موحرم  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا ینادـمه  ثراح  هب  هک 
هغالبلا جهن  حرـش  رد  ینارحب  موحرم  هکنیا  تسخن  .تسا  هدوب  یـضر ) دّیـس  زا  دعب  دنچ  ره   ) هغالبلا جهن  زج  يرگید  ياه  باتک 

هتشون و ینادمه  ثراح  هب  هک  تسا  ینالوط  يا  همان  زا  یشخب  هدروآ  یـضر  دّیـس  موحرم  ار  هچنآ  : دیوگ یم  همان  نیا  رکذ  زا  دعب 
ییاه شخب  يافوتم 550 )  ) يدـمآ موحرم  هکنیا  مود  .تسا  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  میلعت  یهاون و  رماوا و  زا  يا  هعومجم 
نینچ دراد  هغالبلا  جهن  لقن  اب  يدـمآ  لقن  هک  ییاه  توافت  هب  هّجوت  اب  هدروآ و  مکحلاررغ  باتک  زا  دروم  دـنچ  رد  ار  همان  نیا  زا 

( { ،ج 3،ص 467 هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هتشاد  يرگید  عبنم  هب  یسرتسد  مه  وا  هک  دوش  یم  طابنتسا 

هاگن کی  رد  همان 

یهاوـن و رماوا و  اهزردـنا و  حـیاصن و  زا  تسا  يا  هعوـمجم  هماـن  نیا  هدرک  هراـشا  هللا  همحر  ینارحب  مـثیم  نـبا  هـک  هنوـگ  ناـمه 
تاهج رد  نتسیز  رتهب  يارب  یتاروتسد 

ره ترخآ  ایند و  تداعـس  هیام  نیقی  هب  نآ  هب  لمع  هک  تسا  هدرـشف  تروص  هب  قالخا  ملع  هرود  کی  عقاو  رد  ییاـیند و  يونعم و 
.تسا یناسنا 

زا یکی  مالسلا و  هیلع  یلع  راکادف  نارای  زا  »و  نادمه ینب  » هفیاط زا  وا  ( . 1 « } ینادمه ثراح  » همان نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  بطاخم 
یس.دندوصقم ناناملسم  همه  هکلب  نایعیش  همه  عقاو  رد  یلو  تسا   { دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش  همان  نایاپ  رد  هک  تسا  هعیش  ياهقف 

.دشاب یحورشم  ثحب  عوضوم  دناوت  یم  مادک  ره  هک  انعم  رپ  هاتوک و  یتارابع  رد  ؛ دهد یم  ثراح  هب  روتسد  هس  و 

***

لّوا شخب 

َیَِقب اَِمل  اَْینُّدـلا  َنِم  یَـضَم  اَِمب  ِْربَتْعاَو  ، ِّقَْحلا َنِم  َفَلَـس  اَِمب  ْقِّدَـصَو  ، ُهَماَرَح ْمِّرَحَو  ، َُهلاَـلَح َّلِـحَأَو  ، ُهْحِْـصنَتْساَو ِنآْرُْقلا  ِلـْبَِحب  ْکَّسَمَتَو 
ِتْوَْملا َرْکِذ  ِْرثْکَأَو  ، ٍّقَح یَلَع  اَّلِإ  ُهَرُکْذَـت  ْنَأ  ِهّللا  َمْسا  ِمِّظَعَو.ٌقِراَفُم  ٌِلئاَح  اَهُّلُکَو  اَِهلَّوَِأب ! ٌقِحَال  اَهَرِخآَو  ، ًاضَْعب ُِهبُْـشی  اَهَـضَْعب  َّنِإَف  ، اَْـهنِم

ٍلَمَع َّلُک  ْرَذْحاَو.َنیِِملْـسُْملا  ِهَّماَِعل  ُهَرُْکیَو  ِهِسْفَِنل  ُُهبِحاَص  ُهاَضْرَی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْـحاَو.ٍقِیثَو  ٍطْرَِـشب  اَّلِإ  َتْوَْملا  َّنَمَتَت  َالَو  ، ِتْوَْملا َدـَْعب  اَمَو 
ًاـضَرَغ َکَضْرِع  ْلَعْجَت  َالَو.ُْهنِم  َرَذَـتْعا  ِوَأ  ُهَرَْکنَأ  ُُهبِحاَص  ُْهنَع  َِلئُـس  اَذِإ  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْـحاَو  ِهَِیناَلَْعلا ، ِیف  ُْهنِم  یَحَتُْـسیَو  ، ِّرِّسلا ِیف  ِِهب  ُلَمُْعی 

َِکلَذـِب یَفَکَف  ، ِِهب َكُوثَّدَـح  اَـم  َّلُـک  ِساَّنلا  یَلَع  َّدُرَت  َالَو.ًابِذَـک  َِکلَذـِب  یَفَکَف  ، ِِهب َْتعِمَـس  اَـم  ِّلُِـکب  َساَّنلا  ِثِّدَُـحت  اـَلَو  ، ِلْوَْقلا ِلاَِـبِنل 
ُهّللا اَهَمَْعنَأ  ٍهَمِْعن  َّلُک  ِْحلْصَتْساَو  ُهَِبقاَْعلا ، ََکل  ْنُکَت  ، َِهلْوَّدلا َعَم  ْحَفْـصاَو  ، ِبَضَْغلا َْدنِع  ُْملْحاَو  ، ِهَرَدْقَْملا َْدنِع  ْزَواَجَتَو  ، َْظیَْغلا ِمِظْکاَو.ًالْهَج 

.َْکیَلَع ِِهب  ُهّللا  َمَْعنَأ  اَم  َُرثَأ  َْکیَلَع  َُرْیلَو  َكَْدنِع ، ِهّللا  ِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  َّنَعِّیَُضت  َالَو  ، َْکیَلَع

همجرت

ناینیشیپ یگدنز  قیاقح  زا  ار  هچنآ  مارح و  ار  شمارح  رمشب و  لالح  ار  شلالح  ، هاوخب زردنا  نآ  زا  نز و  گنچ  نآرق  نامسیر  هب 
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تسا رگید  یضعب  هیبش  نآ  زا  یضعب  هک  ارچ  ، ریگ تربع  هدنیآ  هدنام و  یقاب  يارب  ایند  هتشذگ  ثداوح  زا.نک  رواب  هدمآ  نآرق  رد 
زگره و   ) ربم مان  وا  زا  قح  هب  زج  رامـشب و  گرزب  ار  ادخ  مان.تسا  رادـیاپان  ریغتم و  نآ  مامت  ددرگ و  یم  زاب  شزاغآ  هب  شنایاپ  و 

گرم يوزرآ  زگره  شاب و  گرم  زا  سپ  ملاع  گرم و  دای  هب  رایسب  (. روخم دنگوس  غورد  هب  وا  مان  هب 

یم دوخ  يارب  طقف )  ) ار نآ  شبحاـص  هک  یلمع  ره  زا  یـشاب ) نئمطم  دوخ  لاـمعا  زا  هک   ) راوتـسا نئمطم و  یطرـش  اـب  رگم  نکم 
تسا روآ  مرش  رهاظ  رد  دوش و  یم  ماجنا  ناهن  رد  هک  يراک  ره  زا  زین )  ) شاب و رذحرب  ددنسپ  یمن  ناناملسم  مومع  يارب  ددنسپ و 

.زیهرپب دبلط  یم  شزوپ  نآ  زا  ای  دنک  یم  راکنا  ار  نآ  دوش  شسرپ  شبحاص  زا  رگا  هک  یلامعا  زا  زین  نک و  رذح 

وگزاب مدرم  يارب  يونش  یم  نآ ) نیا و  زا   ) ار هچنآ  مامت  هدم و  رارق  مدرم  نانخـس  ياهریت  فده  ار  دوخ  يوربآ  ضرِع و  زگره ) )
اریز ، نکم بیذـکت  دـننک  یم  لقن  وت  يارب  مدرم  ار  هچنآ  مامت  زین )  ) تسا و یفاـک  غورد  هب  وت  یگدولآ  يارب  راـک  نیا  اریز  ، نکم

يرابدرب ، بضغ عقوم  رد  نک و  تشذگ  ماقتنا ) رب   ) تردـق ماگنه  هب  رب و  ورف  ار  تمـشخ.دنک  یم  تیافک  وت  ینادان  يارب  راک  نیا 
هداد وت  هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  ره  دشاب و  وت  يارب  کین  تبقاع  ات  نک  ارادـم  وفع و  تسوت  تسد  رد  تموکح  هک  هاگ  نآ  امن و 

ار ییاه  تمعن  رثا  دیاب  زاسم و  هابت  عیاض و  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  زا  یتمعن  چـیه  نک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  حیحـص  روط  هب  تسا 
.دوش هدید  وت  رد  تسا  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک 

مهم ياهزردنا  هتشر  کی  ریسفت : حرش و 

ثراح يارب  هدرک و  يروآدرگ  ار  دنمـشزرا  ياهزردـنا  حـیاصن و  زا  يا  هعومجم  - دـمآ الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  - مالـسلا هیلع  ماما 
.دنریگ هرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  هدومرف  لاسرا  دوب  تما  نادنمشناد  اهقف و  زا  ماما و  صاخ  باحصا  زا  هک  ینادمه 

زردـنا نآ  زا  نز و  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب  :» دـیامرف یم  هدرک  دـیجم  نآرق  هب  تبـسن  دـیکا  هیـصوت  رگید  زیچ  ره  زا  شیپ  تسخن 
رواب هدمآ  نآرق  رد  ناینیشیپ  یگدنز  قیاقح  زا  ار  هچنآ  مارح و  ار  شمارح  رمشب و  لالح  ار  شلالح  ، هاوخب

( . ِّقَْحلا َنِم  َفَلَس  اَِمب  ْقِّدَص  ،َو  ُهَماَرَح ْمِّرَح  ،َو  َُهلاَلَح َّلِحَأ  ،َو  ُهْحِْصنَتْسا ِنآْرُْقلا َو  ِْلبَِحب  ْکَّسَمَت  َو  ( ؛» نک

لّوا : دهد یم  حرـش  هلمج  هس  اب  ار  نآ  سپـس  هدومرف و  نآرق  هب  کسمت  هرابرد  یلک  يا  هیـصوت  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
هب ار  شمارح  لالح و  هکنیا  مود.دـیامن  لمع  نآ  هب  هدرک  جارختـسا  ار  شیاهزردـنا  دراپـسب و  نآرق  حـیاصن  هب  ناج  شوگ  هکنیا 
زا هدـمآ  نیـشیپ  ماوـقا  هراـبرد  نآرق  رد  هچنآ  هکنیا  موـس.دوشن  فرحنم  نآ  زا  زگره  دـنک و  لـمع  نآ  هب  ینعی  ؛ دسانـشب تیمـسر 

تربع اـهنآ  زا  دـهد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  راـکهنگ  شکرـس و  ماوقا  هب  تبـسن  یهلا  ياـه  تازاـجم  تسکـش و  يزوریپ و  لـماوع 
هب ناگتشذگ  خیرات  هنییآ  رد  ار  ناناملسم  هدنیآ  هک  هدوب  نیا  هکلب  ، هدوبن ییارـس  ناتـساد  ای  یـسیون  خیرات  نآرق  فده  اریز  ، دریگب
هب ؛ » يرَتُْفی ًاثیِدَـح  َناک  ام  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََـقل  : »» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـهد  ناشن  ناـنآ 

هیآ 111} ، فسوی ( . 1 «. } دوبن نیغورد  ناتساد  اهنیا  دوب  هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  اهنآ  تشذگرس  رد  یتسار 

ماوقا تشونرس  ناگتشذگ و  لاوحا  زا  هک  یقیاقح  ینعی  تسا  یلمع  قیدصت  هب  هراشا  عقاو  رد  ِّقَْحلا » َنِم  َفَلَس  اَِمب  ْقِّدَص  َو   » هلمج
.زاس گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  لمع  زومایب و  سرد  نآ  زا  هد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  دیآ  یم  تسد  هب  نیشیپ 
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یـضعب هکارچ  ، ریگ تربع  هدنیآو  هدنامیقاب  يارب  هتـشذگ  ثداوح  زا  :» دیامرف یم  دور و  یم  ایند  عضو  غارـس  هب  روتـسد  نیمود  رد 
اَِمل اَْینُّدلا  َنِم  یَضَم  اَِمب  ِْربَتْعا  َو  ( ؛» تسا رادیاپان  ریغتم و  نآ  مامت  ددرگ و  یم  زاب  شزاغآ  هب  شنایاپو  تسارگید  یضعب  هیبش  نآزا 

رد هک  يزیچ  يانعم  هب  « هلُوْلیَح »و« لْوَح » هشیر زا  « لـئاح ( .» 2  } ٌِلئاَح اَهُّلُک  ،َو  اَِهلَّوَِأب ٌقِحَال  اَهَرِخآ  ،َو  ًاضَْعب ُِهبُْـشی  اَهَـضَْعب  َّنِإَف  ، اَْهنِم َیَِقب 
تمعن ینعی  ؛ تسا هدـش  هدارا  مود  يانعم  الاب  ترابع  رد  هدـمآ و  لدـبت  ریغت و  يانعم  هب  زین  دوش و  یم  عنام  بجاح و  زیچ  ود  نایم 

 { تسا رییغت  رد  ًامئاد  ایند  ياه 

 {( . تسین رادیاپ  ایند  ياه  تمعن  ینعی  ؛ دوش یم  ادج  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « قِرافُم ( .» 1  } ٌقِراَفُم

اما ؛ تسا يدـیدج  ثداوح  ارهاـظ  هچرگ  درذـگ  یم  اـیند  رد  هچنآ  یخیراـت و  ثداوـح  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هراـشا  نخـس  نیا 
مکاـح نآ  رب  هک  یلوصا  »و  دوش یم  رارکت  خـیرات  » فورعم ریبـعت  هب  تسا و  رارکت  یعون  مینیب  یم  میـشیدنیب  نآ  رد  کـین  هاـگره 

هک یناسک  رب  ایند  َنیِـضاَْملِاب ؛ ِِهیْرَجَک  َنِیقاَْبلِاب  يِرْجَی  َرْهَّدلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هبطخ 157  رد  ماما  هک  هنوگ  نامه  ، تسا ناسکی  تسا 
«. تشاد نایرج  ناگتشذگ  رب  هک  دراد  نایرج  هنوگ  نامه  دنا  هدنام  یقاب  زورما 

یم ، تسا هدرک  لقن  قودـص  یلاما  زا  ار  نآ  یـسلجم  هماّلع  موحرم  هک  دوخ  ینارون  ياه  هبطخ  زا  رگید  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يارب تسا  یتربع  هتشذگ  ٍهَِقث ؛ یَلَع  ٍدَغ  ْنِم  ُءْرَْملا  َال  ٌهَدْوَع َو  یَضَم  ِسْمَِأل  َْسَیل  ٌهَظِع َو  ِّیَْحِلل  ُتِّیَْملا  ٌهَْربِع َو  ِمیِقُْمِلل  یِضاَْملا  : » دیامرف

(2 «. } تسین یناـنیمطا  زین  ادرف  هـب  ددرگ و  یمن  زاـب  زگره  تشذـگ  هـک  يزور  دـنناگدنز  يارب  يزردـنا  دـنپ و  ناـگدرم  زورما و 
،ج 74،ص 380،ح 4} راونالاراحب .

تـشونرس نیـشیپ و  ماوقا  لاوحا  هب  هراشا  قباس  ياه  هلمج  رد  ماـما  هک  تسا  نیا  رد   ...« ْقِّدَـص َو   » لـبق هلمج  اـب  هلمج  نیا  تواـفت 
یماکان اه و  یبایماک  ، اهالب ، تافآ نوچ  يدراوم  ؛ دـیامن یم  راـگزور  ثداوح  هب  هراـشا  هلمج  نیا  رد  یلو  ؛ دـنک یم  اـهنآ  یخیراـت 

.اوسر هنامز  يرهم  یب  نازیزع و  ناتسود و  ریم  گرم و  ، اه

نیـشیپ خـیراوت  رد  هعلاطم  اب  ار  ناهج  ثداوح  رـشب و  یگدـنز  يدـیلک  لوصا  ناسنا  رگا  هک  تسا  نآ  تاملک  نیا  عومجم  موهفم 
.دریگب یبسانم  عضوم  اهنآ  ربارب  رد  دنک و  فشک  لامجا  روط  هب  ار  دوخ  هدنیآ  زورما و  ثداوح  دناوت  یم  دبایرد 

لئاز تسا  نکمم  ینعی  تساهنآ  ییادـج  هب  هراشا  قرافم » » هب ریبعت  تساهنآ و  لاوز  هب  هراـشا  اـیند  ثداوح  هراـبرد  « لـِئاح » هب ریبعت 
ام زا  یلو  دورن  نیب  زا  دوشن و 

.دوش رود  ددرگ و  ادج 

دنگوس غورد  هب  وا  ماـن  هب  زگره  و   ) ربـم ماـن  وا  زا  قح  هب  زج  رامـشب و  گرزب  ار  ادـخ  ماـن  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموـس  رد  سپس 
ْمُِکناْمیَِأل ًهَضْرُع  َهّللا  اُولَعْجَت  َو ال  : »» تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  ( ، ٍّقَح یَلَع  اَّلِإ  ُهَرُکْذَـت  ْنَأ  ِهّللا  َمْسا  ِمِّظَع  َو  ( ؛») روخم

هـشیپ اوقت  ،و  دـینک یکین  هکنیا  يارب  ؛و  دـیهدن رارق  دوخ  ياهدـنگوس  ضرعم  رد  ار  ادـخ  ؛ » ِساـّنلا َْنَیب  اوُِحلُْـصت  اوُقَّتَت َو  اوُّرَبَت َو  ْنَأ 
هیآ 224} ، هرقب ( . 1 «. } دینکن یشارت  عنام  دنوادخ  هب  دوخ  دنگوس  اب   ) دینک حالصا  مدرم  نایم  رد  ،و  دیزاس
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یم ریخ  راک  زا  عناـم  ار  نآ  دـندرک و  یم  داـی  دـنگوس  اـهنآ  ناـیم  رد  حالـصا  مدرم و  هب  یکین  كرت  يارب  یـضعب  هکنیا  هب  هراـشا 
لاثما نآ و  هب  رظان  زین  اجنیا  رد  ماما  نخس.تسا  هتشاد  زاب  نآ  زا  ار  اهنآ  نآرق  هک  دندروخ  یم  قحان  هب  یمسق  عقاو  رد  دنتشادنپ و 

.تسا نآ 

رگم نکم  گرم  يوزرآ  زگره  شاب و  گرم  زا  سپ  ملاع  گرم و  دای  هب  رایسب  :» دیامرف یم  زردنا  نیمجنپ  نیمراهچ و  رد  هاگ  نآ 
ٍقِیثَو ٍطْرَِشب  اَّلِإ  َتْوَْملا  َّنَمَتَت  َال  ،َو  ِتْوَْملا َدَْعب  اَم  ِتْوَْملا َو  َرْکِذ  ِْرثْکَأ  َو  ( ؛») یشاب نئمطم  دوخ  لامعا  زا   ) راوتسا نئمطم و  یطرـش  اب 

 {( . تسا هدش  هتفرگ  « قوثو » هشیر زا  تسا و  نئمطم  يانعم  هب  « قیثو ( .» 2}

وا هب  دراد و  یم  زاـب  ناـهانگ  عاونا  هب  یگدولآ  اـیند و  لاوما  رب  صرح  یتـسرپاوه و  زا  ار  ناـسنا  نآ  زا  سپ  یگدـنز  گرم و  داـی 
.دزاس مهارف  رطخرپ  رفس  نآ  يارب  ار  مزال  هشوت  داز و  دشاب و  ترخآ  رفس  هدامآ  هک  دهد  یم  رادشه 

دـنک و گرم  يوزرآ  حـلاص  لامعا  نامیا و  هب  نانیمطا  نودـب  دـیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ، ًالّوا  ...« َتْوَْملا َّنَمَتَت  َال  َو   » هلمج
.دنک يراددوخ  گرم  يوزرآ  زا  هتسویپ  تسین  یطرش  نینچ  هب  ناموصعم  زج  سک  چیه  يارب  ینانیمطا  چیه  نوچ  ، ًایناث

ِنوُد ْنِم  ًهَِصلاخ  ِهّللا  َدـْنِع  ُهَرِخْآلا  ُراّدـلا  ُمَُکل  َْتناک  ْنِإ  ُْلق  : »» دـیامرف یم  دوهی  هرابرد  هک  اجنآ  تساـنعم  نیا  هاوگ  زین  دـیجم  نآرق 
یعدم هک  نانچ  نآ   ) رگا وگب  ؛ » َنیِِملاّظلِاب ٌمِیلَع  ُهّللا  ْمِهیِْدیَأ َو  ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو  َنِیقِداص *  ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساّنلا 

یلو * دـییوگ یم  تـسار  رگا  دـینک  گرم  يوزرآ  سپ  مدرم  ریاـس  هـن  تسامــش  صوـصخم  ادـخ  دزن  رد  رگید  يارــس  دــیتسه )
هاگآ ناراکمتـس  زا  دنوادخ  درک و  دنهاوخن  گرم  يورزآ  زگره  دنا  هداتـسرف  دوخ  زا  شیپ  هک  يدب  لامعا  بجوم  هب  زگره  ، اهنآ

 { هیآ 94 و 95 ، هرقب ( . 1 «. } تسا

هک یلمع  ره  زا  :» دـیامرف یم  تـسخن  ؛ دراد یم  رذـحرب  زیچ  هـس  زا  ار  وا  دوـخ  مـهم  زردـنا  نیمتـشه  نـیمتفه و  ، نیمــشش رد  ماـما 
ناهن رد  هک  يراک  ره  زا  زین )  ) شاب و رذـحرب  ددنـسپ  یمن  ناناملـسم  مومع  يارب  ددنـسپ و  یم  دوخ  يارب  طقف )  ) ار نآ  شبحاـص 

زا ای  دنک  یم  راکنا  ار  نآ  دوش  شـسرپ  شبحاص  زا  رگا  هک  یلامعا  زا  زین  نک و  رذـح  تسا  روآ  مرـش  رهاظ  رد  دوش و  یم  ماجنا 
تروص هب  « حلاص یحبص  » هخسن رد  هلمج  نیا  ( . 2  } ُهَرُْکی ِهِسْفَِنل َو  ُُهبِحاَص  ُهاَضْرَی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْـحا  َو  ( ؛» زیهرپب دـبلط  یم  شزوپ  نآ 

رد درجم  یثالث  مولعم و  لعف  تروص  هب  هک  تسا  نیا  « هاضری » هلمجاب گنهامه  بساـنم و  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـمآ  لوهجم  لـعف 
ریمـض اب  هارمه  مولعم و  لعف  اب  ُهُهَرکَی ) و   ) تروص هب  هغالبلا  جـهن  حورـش  زا  یـضعب  هغالبلا و  جـهن  مامت  باتک  هخـسن  رد  دـیآ و 

ُْهنَع َِلئُس  اَذِإ  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحا  ،َو  ِهَِیناَلَْعلا ِیف  ُْهنِم  یَحَتُْسی  ،َو  ِّرِّسلا ِیف  ِِهب  ُلَمُْعی  ٍلَمَع  َّلُک  ْرَذْحا  َو.َنیِِملْسُْملا  ِهَّماَِعل   { تسا هدمآ  یلوعفم 
( . ُْهنِم َرَذَتْعا  ِوَأ  ُهَرَْکنَأ  ُُهبِحاَص 

هک تسا  هدمآ  هدرتسگ  روط  هب  تایاور  رد  نآرق و  تایآ  زا  یـضعب  رد  هک  هدومرف  هراشا  يزیچ  نامه  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا هب  دـهاوخن و  نارگید  يارب  ددنـسپ  یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دـهاوخب و  مه  نارگید  يارب  ددنـسپ  یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  ناسنا 

.دراذگن یقرف  نارگید  دوخ و  نایز  دوس و  نایم  بیترت 

ام یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  : »» دیامرف یم  بیعش  ترضح  نابز  زا  دیجم  نآرق 
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 { هیآ 88 ، دوه ( . 1 «. } موش بکترم  مدوخ  مراد  یم  زاب  نآ  زا  ار  امش  هک  يزیچ  مهاوخ  یمن  زگره  نم  ؛ » ُْهنَع ْمُکاْهنَأ 

« َنوُرِسُْخی ْمُهُونَزَو  ْوَأ  ْمُهُولاک  اذِإ  َو  َنُوفْوَتْسَی * ِساّنلا  یَلَع  اُولاتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلَا  َنیِفِّفَطُْمِلل * ٌْلیَو  : »» دیامرف یم  نیففطم  هروس  زاغآ  رد 
یم تفاـیرد  لـماک  روط  هب  ار ) دوـخ  قـح   ) دـنریگ یم  هناـمیپ  اـب  مدرم  زا  يزیچ  دوـخ  يارب  یتـقو  هک  ناـنآ  ناـشورف  مک  رب  ياو  ؛

هیآ 3-1} ، نیففطم ( . 2 «. } دنراذگ یم  مک  دننک  یم  نزو  ای  هنامیپ  نارگید  يارب  هک  یماگنه  یلو  ؛ دنراد

دوش راکشآ  رگا  هک  دهد  یم  ماجنا  هنایفخم  هک  یلامعا  زا  دنک و  یم  رما  نطاب  رهاظ و  یگنهامه  هب  ار  وا  مود  هیصوت  رد  ترـضح 
.دراد یم  رذحرب  دوش  یم  لجخ 

دشاب و هتشادن  مرش  تسا  « رارسالا هیفخلا و  ملاع   » هک ییادخ  زا  یلو  ؛ دشکب تلاجخ  رازاب  هچوک و  مدرم  زا  ناسنا  هک  تسا  بیجع 
.تسادخ رضحم  ملاع  ياج  همه  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  مدع  تسا و  نامیا  فعض  هناشن  نیا 

ماجنا ار  یلمع  نینچ  وت  هک  دننک  لاؤس  وا  زا  رگا  هک  تسا  نیا  شا  هناشن  هک  دهد  یم  زیهرپ  یفالخ  لامعا  زا  ار  وا  موس  هیصوت  رد 
.دزادرپ یم  یهاوخرذع  هب  دناوتن  رگا  دنک و  یم  راکنا  ار  نآ  دناوتب  رگا  يداد 

.دنتسین دایز  هار  نیا  ناورهر  هنافّسأتم  یلو  ؛ تسا تاجن  لها  دنمتداعس و  تخبشوخ و  دزیهرپب  راک  هس  نیا  زا  سکره  نیقی  هب 

ضرِع و زگره ) :») دـیامرف یم  تسخن  : دـنک یم  یهن  زیچ  هس  زا  ار  ینادـمه  ثراح  ، هیـصوت نیمهدزای  نیمهد و  ، نیمهن رد  هاگ  نآ 
سومان ، تیصخش ، تیثیح ، وربآ يانعم  هب  « ضْرِع ( .» 3  } َکَضْرِع ْلَعْجَت  َال  َو  ( ؛» هدم رارق  مدرم  نانخس  ياهریت  فده  ار  دوخ  يوربآ 

دریگ رارق  لاوز  ضرعم  رد  تسا  نکمم  ددرگ و  یم  ضراـع  هک  تسا  يروما  اـهنیا  هک  راـبتعا  نیا  هب  دـیاش.تسا  هدـمآ  فرـش  و 
هب « لبط » نزو رب  « لبن » عمج « لاِبن ( .» 5  } ِلاَِـبِنل  { دوـش یم  هتخادـنا  ریت  نآ  يوـس  هب  هک  تسا  یفدـه  ياـنعم  هب  « ضَرَغ ( .» 4  } ًاضَرَغ {

( . ِلْوَْقلا  { تسا ریت  يانعم 

یفاک غورد  هب  وت  یگدولآ  يارب  راک  نیا  اریز  ، نکم وگزاب  مدرم  يارب  يونـش  یم  نآ ) نیا و  زا   ) ار هچنآ  مامت  و  :» دیازفا یم  سپس 
( . ًابِذَک َِکلَِذب  یَفَکَف  ، ِِهب َْتعِمَس  اَم  ِّلُِکب  َساَّنلا  ِثِّدَُحت  َال  َو  ( ؛» تسا

لطاب قح و  نایم  دینادب  َِعباَصَأ ؛ َُعبْرَأ  اَّلِإ  ِلِطاَْبلاَو  ِّقَْحلا  َْنَیب  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میدـناوخ  هبطخ 141  رد 
«. تسا هلصاف  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  اهنت 

ششوگ مشچ و  نایم  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  تشگنا  راهچ  ترضح  نآ  تسیچ ؟ نخس  نیا  يانعم  : دیسرپ ترـضح  نآ  زا  یـسک 
هک تسا  نآ  قح  مدینـش و  ییوگب  هک  تسا  نآ  لـطاب  ُْتیَأَر ؛ َلوُقَت  ْنَأ  ُّقَْحلاَو  ُْتعِمَـس  َلوُقَت  ْنَأ  ُلِـطاَْبلا  : » دوـمرف سپـس  تشاذـگ 

«. مدید ییوگب 

راهچ لطاب  قح و  ناـیم  دوش  یم  هتفگ  مه  یـسراف  رد  هدـمآ و  رد  یلثملا  برـض  لکـش  هب  هک  تسا  روهـشم  يردـق  هب  نخـس  نیا 
.تسا تشگنا 
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یم تیافک  وت  ینادان  يارب  راک  نیا  اریز  ، نکم بیذـکت  دـننک  یم  لـقن  وت  يارب  مدرم  ار  هچنآ  ماـمت  زین )  ) و :» دـیامرف یم  ماـجنارس 
( . ًالْهَج َِکلَِذب  یَفَکَف  ، ِِهب َكُوثَّدَح  اَم  َّلُک  ِساَّنلا  یَلَع  َّدُرَت  َال  َو  ( ؛» دنک

راتفر و لامعا و  زا  دزاـس و  رود  تمهت  عضاوم  زا  ار  دوخ  ناـسنا  هک  دراد  دـیکأت  اـنعم  نیا  رب  هلحرم  نیتسخن  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دزیهرپب دراد  یم  او  تمهت  تبیغ و  هب  ار  اهنآ  دوش و  یم  مدرم  نظ  ءوس  بجوم  هک  يراتفگ 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  دواد  وبا  ننس  رد  هک  یفورعم  ثیدح  رد 

ترـضح نآ  ترایز  هب  ماگنه  بش  نم.دوب  فکتعم  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  : دـیوگ یم  ربمایپ ) رـسمه   ) هیفص
روبع ام  رانک  زا  راصنا  نادرم  زا  رفن  ود  ماگنه  نیا  رد.دمآ  نم  اب  زین  وا  مدرگزاب  هک  متساخرب  سپـس  متفگ  نخـس  وا  اب  یتدم.متفر 
هیفص ، نز نیا  دیورب  رت  مارآ  : دومرف ربمغیپ.دندوزفا  دوخ  تعرـس  رب  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه.دندرک 
کـش وت  هرابرد  ام  رگم  دـییامرف  یم  هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا   ) ادـخ لوسر  يا  هّللا  ناحبـس  : دـنتفگ رفن  ود  نآ.تسا  نم ) رـسمه  )

(1 «. } دوش داجیا  امـش  رد  يدب  نامگ  هک  مدیـسرت  نم.دراد  نایرج  ناسنا  قورع  رد  نوخ  نوچمه  ناطیـش  : دومرف ربمغیپ  میدرک )؟
 { ،ج 1،ص 551،ح 2470 دواد یبا  ننس  .

دنک راـتفر  نینچ  نیا  دنتـشاد  وا  هب  مدرم  همه  هک  ینظ  نسح  تشاد و  هک  یتسادـق  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  یتـقو 
.تسا نشور  نارگید  فیلکت 

کی زا  ؛ تسا طیرفت  طارفا و  زا  یهن  هب  رظان  عقاو  رد   ...« َّدُرَت ال   » هلمج و   ...« ِثِّدَُـحت َو ال   » هلمج هک  تسا  تقد  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
ردق نآ  دیابن  رگید  يوس  زا  دنک و  لقن  اج  همه  دریذپب و  دونـش  یم  هک  ار  يزیچره  هک  دشاب  رواب  شوخ  ردق  نآ  دـیابن  ناسنا  وس 

.تسا لهج  هناشن  یمود  بذک و  هعاشا  ببس  یلّوا  هک  دنک  دیدرت  نآ  رد  دونش  یم  ار  هچره  هک  دشاب  نظ  ءوس  ياراد  روابرید و 

ماگنه هب  رب و  ورف  ار  تمـشخ  :» دیامرف یم  ، تسا مهدزناپ  ات  مهدزاود  ياهزردنا  لماش  هک  دـهد  یم  رگید  زردـنا  راهچ  ، ماما سپس 
تبقاع ات  نک  ارادم  وفع و  تسوت  تسد  رد  تموکح  هک  هاگ  نآ  امن و  يرابدرب  ، بضغ عقوم  رد  نک و  تشذگ  ماقتنا ) رب   ) تردق
کشم ناهد  نتـسب  يانعم  هب  لصا  رد  هک  « مظن » نزو رب  « مْظَک » هشیر زا  تسا  رما  هغیـص  « مِظْکا ( .» 2  } ِمِظْکا َو  ( ؛» دـشاب وت  يارب  کین 

نامه دـیاین  نوریب  وا  نورد  زا  مشخ  هک  دراشف  یم  ار  دوخ  يولگ  ناسنا  ییوگ  ، هتفر راک  هب  مشخ  ندرب  ورف  يانعم  هب  سپـس.تسا 
،َو ِبَضَْغلا َْدنِع  ُْملْحا  ،َو  ِهَرَدـْقَْملا َدـْنِع  ْزَواَجَت  ،َو  َْظیَْغلا  { دزیرن نوریب  تسا  نآ  نورد  هک  یبآ  ات  ددـنب  یم  ار  کشم  يولگ  هک  هنوگ 

( . ُهَِبقاَْعلا ََکل  ْنُکَت  ، َِهلْوَّدلا َعَم  ْحَفْصا 

دوجو مشخ  هک  تساجنآ  هب  طوبرم  « ظیغ مظک  « ؛ دـنراد تواـفت  رگیدـکی  اـب  تقد  اـب  دنتـسه  ینعملا  بیرق  هک  روتـسد  راـهچ  نیا 
.دزیرن نوریب  شمشخ  ات  دراشف  یم  ار  دوخ  يولگ  وا  دوش و  جراخ  وا  نورد  زا  دهاوخ  یم  ایوگ  هدرک  رپ  ار  ناسنا 

دهد یم  روتـسد  ماما  ؛ دریگب ماقتنا  دـناوت  یم  هدـش و  زوریپ  شنمـشد  رب  ناسنا  هک  تسا  ییاجنآ  هب  هراشا  ِهَرَدـْقَْملا » َدـْنِع  ْزَواَجَت  «َو 
.شابم وج  ماقتنا 
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رد ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  يرابدرب  ملح و  یلو  هدش  مهارف  بضغ  لماوع  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  ِبَضَْغلا » َْدنِع  ُْملْحا  َو   » هلمج
.دوشن یفالخ  بکترم  ، فالخ راک  لباقم 

هیفـصت هب  دارفا  ماگنه  نیا  رد  هک  دوش  یم  رایـسب  دنـسر و  یم  تموکح  هب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  َِهلْوَّدـلا » َعَم  ْحَفْـصا  َو   » هلمج
.نکن ار  يراک  نینچ  زگره  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ؛ دنزادرپ یم  نافلاخم  اب  دوخ  ياه  باسح 

.ددرگرب لبق  هلمج  راهچ  ره  هب  تسا  نکمم  « تسوت راظتنا  رد  کین  تبقاع  ُهَِبقاَْعلا ؛ ََکل  ْنُکَت   » هلمج

هب درخ  لقع و  هک  تسا  يروما  زا  ، هدش دراو  هدرتسگ  تروص  هب  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هکنیا  رب  نوزفا  تاروتـسد  نیا 
خر مه  رـس  تشپ  اه  لمعلا  سکع  دننک  نایغط  بضغ  ماگنه  هب  دنهدب و  يدب  هب  ار  يدب  خساپ  مدرم  رگا  اریز.دـنک  یم  مکح  نآ 

زا ّتینما  دماجنا و  یم  هدرتسگ  يزیرنوخ  هب  هاگ  دوش و  یم  راد  هشیر  اه  توادـع  دـنک و  یم  ادـیپ  تدـش  اه  تنوشخ  دـهد و  یم 
یم نفد  لحم  نامه  رد  اه  توادع  اه و  تنوشخ  دسافم و  ، ظیغ مظک  ارادـم و  وفع و  يرابدرب و  ملح و  اب  اما  ؛ دوش یم  هتفرگ  همه 

.دریگ یم  ار  نآ  ياج  یتسود  ّتبحم و  ّتینما و  شمارآ و  ددرگ و 

مرکا ربمغیپ  هک  یماگنه  تسا ؛ نیا  رب  يا  هدنز  هاوگ  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یگدـنز  خـیرات 
دندوب هدـناسر  رازآ  وا  هب  لاس  تشه  لوط  رد  هک  یگنج  ناراک  تیانج  مامت  زا  تسناوت  یم  درک  حـتف  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دندوب هدرک  مهارف  ترـضح  نآ  يارب  ار  اهرازآ  اـه و  تناـها  تالکـشم و  عاونا  دوب  هکم  رد  هک  لاـس  هدزیـس  رد  هک  یناـسک  زا  و 

.تفرگ ار  توادع  ینماان و  ياج  ّتبحم  ّتینما و  دومن و  رداص  یمومع  وفع  نامرف  درکن و  نینچ  یلو  ؛ دریگب ماقتنا 

تشاد اور  ار  هلماعم  نیمه  لمج  گنج  ناراکتیانج  اب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

.تسشن دنهاوخن  مارآ  اهنآ  زا  یهورگ  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  درک  وفع  ار  همه  يزوریپ  زا  دعب  و 

دزن تشاد ) هک  يا  هنیک  رثا  رب   ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  ِنادنواشیوخ  زا  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  داشرا  باتک  رد  دیفم  موحرم 
ماما تفر  دوخ  راک  غارس  هب  درم  نآ  هک  یماگنه.داد  مانشد  عمج ) روضح  رد   ) تفگ و ازـسان  ترـضح  نآ  هب  دمآ و  ترـضح  نآ 

مهاوخ خساپ  وا  هب  هنوگچ  دینیبب  ات  میورب  وا  دزن  دـییایب  نم  هارمه  مراد  تسود  تفگ ؟ هچ  درم  نیا  دیدینـش  : دومرف نارـضاح  ام  هب 
هک یماگنه.مینک  تیعبت  ماما  زا  مه  ام  دـهدب و  وا  هب  يدـنت  خـساپ  ماما  میتشاد  تسود  هک  یلاـح  رد  میا  هداـمآ  : میدرک ضرع.داد 

ُّبُِحی ُهّللا  ِساـّنلا َو  ِنَع  َنِیفاـْعلا  َظـْیَْغلا َو  َنیِمِظاـْکلا  َو  : » درک یم  توـالت  ار  هیآ  نـیا  داـتفا  هار  هـب  تـشادرب و  ار  دوـخ  شفک  ماـما 
: دومرف دیسر  صخش  نآ  هناخ  رد  هب  هک  یماگنه.دیوگب  يدنت  نخس  دهاوخ  یمن  هک  میدیمهف   1 َنِینِسْحُْملا »

ینانخس ربارب  رد  شناهارمه  ترضح و  نآ  يوس  زا  هک  دوب  هدامآ  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  درم  نآ.تسا  نیسحلا  نب  یلع  دییوگب 
ار هچنآ  رگا  یتفگ  ناـنچ  نینچ و  يدـمآ و  اـم  سلجم  هب  وت  ردارب  : تفگ درک و  يور  وا  هب  ماـما  یلو  ؛ دـنیبب ییوس  راـتفر  هتفگ  هک 

یناشیپ درم  نآ.دشخبب  ار  وت  وا  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  هدوبن  نم  رد  رگا  منک و  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  نم  هدوب  نم  رد  يا  هتفگ 
: تفگ دیسوب و  ار  ترضح  نآ 
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 { ،ج 2،ص 145 داشرا ( . 2 (. } تسشن ورف  یمهم  هلئاغ  بیترت  نیا  هب  و   ) دوب نم  رد  هکلب  ، دوبن وت  رد  متفگ  ار  هچنآ 

: دیامرف یم  دوخ  زردنا  نیمهدجه  نیمهدفه و  نیمهدزناش و  رد  ماما  هاگ  نآ 

عیاض و ار  دنوادخ  ياه  تمعن  زا  یتمعن  چیه  نک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  حیحص  روط  هب  تسا  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  ره  »
ار ییاه  تمعن  رثا  دیاب  زاسم و  هابت 

،َو َكَْدنِع ِهّللا  ِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  َّنَعِّیَُـضت  َال  ،َو  َْکیَلَع ُهّللا  اَهَمَْعنَأ  ٍهَمِْعن  َّلُک  ِْحلْـصَتْسا  َو  ( ؛» دوش هدـید  وت  رد  تسا  هداد  وت  هب  دـنوادخ  هک 
( . َْکیَلَع ِِهب  ُهّللا  َمَْعنَأ  اَم  َُرثَأ  َْکیَلَع  َُرْیل 

ره هکنیا  دوش و  يرادرب  هرهب  بوخ  نآ  زا  هک  دـهد  یم  روتـسد  تسخن  ؛ تسا یهلا  بهاوم  اـه و  تمعن  هب  طوـبرم  زردـنا  هس  نیا 
اریز دندرگ ، دـنم  هرهب  نآ  زا  ادـخ  دـنمزاین  ناگدـنب  دوش و  هدروآ  اجب  ًالمع  ًالوق و  نآ  رکـش  ددرگ ؛ تبث  بسانم  ياج  رد  یتمعن 

ام اوُرِّیَُغی  یّتَـح  ٍمْوَِقب  اـم  ُرِّیَُغی  ـال  َهّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  ، تسا تمعن  لاوز  بجوـم  ، حیحـص يرادرب  هرهب  مدـع 
1 ْمِهِسُْفنَِأب .»

فارـسا ، يرکـشان دننام  ؛ نآ قیداصم  اه و  تمعن  ندرک  عیاض  زا  ار  وا  دیکأت  ناونع  هب  هکنیا  نآ  تسا و  نآ  لباقم  هطقن  مود  زردنا 
.دراد یم  رذحرب  يرظن  گنت  لخب و  ، ریذبت و 

ینادنمتورث دننام  هن  ؛ تسا يرازگساپس  یعون  دوخ  نیا  هک  دشاب  رهاظ  وت  رب  دیاب  دنوادخ  تمعن  راثآ  : دیامرف یم  روتسد  نیموس  رد 
.دهاوخب يزیچ  اهنآ  زا  یسک  ادابم  دننک  یم  رقف  راهظا  اج  همه  دنشوپ و  یم  هنهک  سابل  هک 

***

مود شخب 

هراشا

َكِْریَِغل ْنُکَی  ُهْرِّخَُؤت  اَم  ،َو  ُهُرْخُذ ََکل  َْقبَی  ٍْریَخ  ْنِم  ْمِّدَُقت  اَم  َکَّنِإَف  ، ِِهلاَم ِِهلْهَأ َو  ِهِسْفَن َو  ْنِم  ًهَمِدْقَت  ْمُُهلَْـضفَأ  َنِینِمْؤُْملا  َلَْضفَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
،َو َنیِِملْـسُْملا ُعاَمِج  اَهَّنِإَف  َماَظِْعلا  َراَْصمَْألا  ِنُکْـسا  َو.ِِهبِحاَِصب  ٌرَبَتْعُم  َبِحاَّصلا  َّنِإَـف  ، ُُهلَمَع ُرَْکُنی  ،َو  ُُهیْأَر ُلـیِفَی  ْنَم  ََهباَحَـص  ْرَذْـحا  َو.ُهُْریَخ 

ُرِـضاَحَم اَهَّنِإَف  ، ِقاَوْسَْألا َدِـعاَقَم  َكاَّیِإ َو  َو.َکِینْعَی  اَم  یَلَع  َکَیْأَر  ْرُْـصقا  َو.ِهّللا  ِهَعاَط  یَلَع  ِناَوْعَْألا  َهَِّلق  ِءاَفَْجلا َو  ِهَْلفَْغلا َو  َلِزاَنَم  ْرَذْـحا 
َدَهْـشَت یَّتَح  ٍهَعُمُج  ِمْوَی  ِیف  ِْرفاَُست  َال  ،َو  ِرْکُّشلا ِباَْوبَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ِْهیَلَع ، َْتلُِّضف  ْنَم  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ِْرثْکَأ  ،َو  ِنَتِْفلا ُضیِراَعَم  ،َو  ِناَْـطیَّشلا

ْعِداَـخ َو.اَـهاَوِس  اَـم  یَلَع  ٌهَلِـضاَف  ِهّللا  َهَعاَـط  َّنِإَـف  ، َكِرُومُأ ِعیِمَج  ِیف  َهّللا  ِعِطَأ  َو.ِِهب  ُرَذـُْعت  ٍْرمَأ  ِیف  ْوَأ  ، ِهّللا ِلـِیبَس  ِیف  ًالِـصاَف  اَّلِإ  َهاَـلَّصلا 
اَِهئاَضَق َو ْنِم  َّدـُب  َال  ُهَّنِإَف  ، ِهَضیِرَْفلا َنِم  َْکیَلَع  ًابُوتْکَم  َناَک  اَم  اَّلِإ  ، اَهَطاَشَن اَهَْوفَع َو  ْذُـخ  اَهْرَهْقَت َو  َال  ،َو  اَِـهب ُْقفْرا  ،َو  ِهَداَـبِْعلا ِیف  َکَـسْفَن 

ِّرَّشلِاب َّرَّشلا  َّنِإَف  ، ِقاَّسُْفلا َهَبَحاَصُم  َكاَّیِإ َو  َو.اَْینُّدلا  ِبَلَط  ِیف  َکِّبَر  ْنِم  ٌِقبآ  َْتنَأ  ُتْوَْملا َو  َِکب  َلِْزنَی  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو.اَهِّلَحَم  َْدنِع  اَهِدُهاَعَت 
.ُماَلَّسلا َو  َسِیْلبِإ ، ِدُونُج  ْنِم  ٌمیِظَع  ٌْدنُج  ُهَّنِإَف  ، َبَضَْغلا ِرَذْحا  َو.ُهَءاَّبِحَأ  ِْببْحَأ  ،َو  َهّللا ِرِّقَو  َو  ٌقَْحُلم ،
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همجرت

زا اهنآ   ) دننک یم  وا ) ياضر  بلج  راگدرورپ و  هب   ) میدـقت ار  ناشلاوما  هداوناخ و  دوخ و  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  نیرترب  نادـب 
( تورث لاـم و  زا   ) هچنآ دـش و  دـهاوخ  هریخذ  وت  يارب  یتسرفب  شیپ  زا  ار  ریخ  ياـهراک  زا  هچره  دـنرت ) ماگـشیپ  هار  نیا  رد  همه 

زا وت ) رب  شباسح  و   ) دوب دهاوخ  نارگید  يارب  شریخ  يراذگب  یقاب 

رد.دنتـسه شناراـی  ، سک ره  تیـصخش  شجنـس  راـیعم  اریز  ، زیهرپب تسا  تشز  شلمع  فیعـض و  شرکف  هک  یـسک  اـب  ینیـشنمه 
عیطم نارای  هک  ییاهاج  تنوشخ و  از و  تلفغ  نکاما  زا  تسا و  ناناملسم  عامتجا  زکرم  اجنآ  اریز  نیزگ ، نکسم  گرزب  ياهرهش 

نک بانتجا  اهرازاب  ياـه  هکد  رد  نتـسشن  زا.تسا  طوبرم  وت  هب  هک  راد  لوغـشم  يزیچ  هب  ار  ترکف  زیهرپب و  دـنا  مک  نآ  رد  ادـخ 
رب ار  رکـش  ياهرد  راک  نیا  اریز  ، نک هاگن  دوخ  زا  رت  نییاـپ  دارفا  هب  رتشیب.تساـه  هنتف  ضرعم  ناطیـش و  روضح  لـحم  اـجنآ  نوچ 

.دیاشگ یم  وت  يور 

روذعم یتسار  هب  هک  يراک  رد  ای  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  رگم  نکم  ترفاسم  يوش  رضاح  هعمج  زامن  رد  هکنآ  زا  شیپ  هعمج  زور 
دوخ سفن  ، تدابع ماجنا  رد  دراد و  يرترب  روما  ریاس  رب  دـنوادخ  تعاطا  اریز  ، نک تعاطا  ار  ادـخ  نامرف  تیاهراک  مامت  رد.یتسه 

طاشن اب  تغارف و  تقو  رد  ار  نآ  شوکب  هکلب  ، زاسن روبجم  نآ  رب  ار  نتـشیوخ  نک و  ارادـم  نآ  اـب  و  زاـس ) مار  ار  نآ  و   ) بیرفب ار 
یـشاب و نآ  بقارم  شعقوم  رد  يروآ و  اـج  هب  ار  اـهنآ  دـیاب  لاـح  ره  رد  هک  تسا  هدـش  ررقم  وت  رب  هک  یـضیارف  رگم.يروآ  اـجب 

زیهرپب ناراکهنگ  اب  ینیـشنمه  زا.دریگب  ار  تنابیرگ  ، ییایند بلط  رد  ادـخ و  زا  رارف  لاح  رد  وت  هک  یلاح  رد  گرم  هکنآ  زا  سرتب 
،و رامـشب مرتـحم  راد و  گرزب  ار  ادـخ  دزاـس ) یم  هدوـلآ  ار  ناـسنا  ناـگدولآ  اـب  ترـشاعم  و   ) دوـش یم  قـحلم  يدـب  هب  يدـب  هک 

.مالسلاو.تسا ناطیش  نایرکشل  زا  گرزب  يرکشل  نآ  هک  زیهرپب  بضغ  مشخ و  زا  ، راد تسود  ار  شناتسود 

يراگتسر هار  ریسفت : حرش و 

موی هریخذ  هک  ییاـه  يراکادـف  زا  وا  هب  زردـنا  نیمهدزون  رد  »و  ینادـمه ثراـح  » هب دوـخ  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  دوش  یم  داعملا 

زا اهنآ   ) دننک یم  وا ) ياضر  بلج  راگدرورپ و  هب   ) میدقت ار  ناشلاوما  هداوناخ و  دوخ و  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  نیرترب  نادـب  »
هک تسا  يزیچ  هیدـه و  ياـنعم  هب  « هَمِدـْقَت ( .» 1  } ًهَمِدـْقَت ْمُُهلَْـضفَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َلَْـضفَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛») دـنرت ماگـشیپ  هار  نیا  رد  هـمه 

( . ِِهلاَم ِِهلْهَأ َو  ِهِسْفَن َو  ْنِم   { دننک یم  میدقت  شکشیپ و 

قح و نییآ  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  یتمدـخ  هنوگره  هکلب  ، تسین لها  لاـم و  ناـج و  اـب  ادـخ  هار  رد  داـهج  اـهنت  میدـقت  نیا  زا  روظنم 
دزن رد  تعافـش  نیبلا ، تاذ  حالـصا  دننام  ؛ دوش یم  لماش  زین  ار  دراذگب  هیام  شیوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  زا  دنک و  ادخ  ناگدنب 

.اهنآ دننام  سفن و  ياه  هتساوخ  زا  ندرک  رظن  فرص  مدرم ، تیبرت  میلعت و  ، نادنمدرد نارامیب و  يراتسرپ  ، ناملاظ

وت يارب  یتـسرفب  شیپ  زا  ار  ریخ  ياـهراک  زا  هچره  :» دـیامرف یم  هدروآ  نخـس  نیا  يارب  ینـشور  لـیلد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
ْمِّدَُقت اَم  َکَّنِإَف  ( ؛») وت رب  شباسح  و   ) دوب دهاوخ  نارگید  يارب  شریخ  يراذگب  یقاب  تورث ) لام و  زا   ) هچنآ دـش و  دـهاوخ  هریخذ 
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( . ُهُْریَخ َكِْریَِغل  ْنُکَی  ُهْرِّخَُؤت  اَم  ،َو  ُهُرْخُذ ََکل  َْقبَی  ٍْریَخ  ْنِم 

یسک هن  دریگ  هرهب  شیوخ  نادیواج  تداعـس  يارب  دوخ و  عفن  هب  يدادادخ  ياه  هیامرـس  بهاوم و  زا  هک  تسا  یـسک  لقاع  سپ 
.درک دنهاوخن  تاریخ  وا  يارب  ار  نآ  زا  يزیچ  نیرتمک  هاگ  هک  دنک  یم  هریخذ  نارگید  يارب  هک 

و ؛ » ًارْجَأ َمَظْعَأ  ًاْریَخ َو  َوُه  ِهّللا  َدـْنِع  ُهوُدِـجَت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  َو  : »» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
«. تفای دیهاوخ  شاداپ  نیرتگرزب  هجو و  نیرتهب  هب  ادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف  یم  شیپ  زا  دوخ  يارب  کین  ياهراک  زا  هچنآ  دـینادب ) )

هیآ 20} ، لمزم ( . 2}

یم یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  دور و  یم  نیب  زا  تسامـش  دزن  هچنآ  ؛ » ِهّللا َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَدـْنِع  ام  : »» دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  زین 
هیآ 96} ، لحن ( . 3 «. } دنام

شلمع فیعض و  شرکف  هک  یـسک  اب  ینیـشنمه  زا  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  مهم  هلأسم  هب  زردنا  نیمتـسیب  رد  ماما  هاگ  نآ 
رب « لیف » هشیر زا  « لیفی ( » 1  } ُلیِفَی ْنَم  ََهباَحَص  ْرَذْحا  َو  ( ؛» دنتسه شنارای  ، سک ره  تیـصخش  شجنـس  رایعم  اریز  ، زیهرپب تسا  تشز 

َبِحاَّصلا َّنِإَف  ُُهلَمَع  ُرَْکُنی  ُُهیْأَر َو   { تسا رکف  لقع و  يانعم  هب  اجنیا  رد  يأر  تسا و  ندوب  فیعـض  ای  تسردان  ياـنعم  هب  « لـیم » نزو
( . ِِهبِحاَِصب  { تسا هدش  هتفرگ  « تربع » هشیر زا  تسا و  شجنس  رایعم  شیامزآ و  هلیسو  يانعم  هب  « ربتعم ( » 2  } ٌرَبَتْعُم

َنُوثِیبَْـخلا َنِیثـِیبَْخِلل َو  ُتاـثِیبَْخلا  : » دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  نآ  هب  تحارـص  اـب  جاودزا  هلأـسم  رد  نآرق  هک  تسا  یتـیعقاو  هتکن  نیا 
زین یمالسا  تایاور  رد  3 و  ٌمیِرَک » ٌقْزِر  ٌهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  َنُولوُقَی  اّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتاـبِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َنِیبِّیَّطِلل َو  ُتاـبِّیَّطلا  ِتاـثِیبَْخِلل َو 

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ًارارک 

تسود نید  رب  ناسنا  ُِللاَُخی ؛ ْنَم  ْمُکُدَحَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِِهلِیلَخ  ِنیِد  یَلَع  ُءْرَْملأ  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 
،ج 71،ص 192،ح 12} راونالاراحب ( 4 «. } دنک یم  یتسود  یسک  هچ  اب  دنیبب  امش  زا  کی  ره  نیاربانب  ، تسا شیوخ 

ُبِحاَُصی ْنَم  َیلِإ  اوُرُْظنَت  یَّتَح  ٍءْیَِـشب  ٍلُجَر  یَلَع  اوُمُکْحَت  َال  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
هاگن شناتسود  هب  هک  ینامز  ات  دینکن  یمکح  سک  چیه  هرابرد  ِِهناَدْخَأَو ؛ ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  ُبَْسُنیَو  ِِهناَْرقَأَو  ِِهلاَکْشَِأب  ُلُجَّرلا  ُفَْرُعی  اَمَّنِإَف 

،ص 188،ح 17} كردم نامه  ( 5 «. } دوش یم  هتخانش  شناتسود  دننامه و  هلیسو  هب  سکره  اریز  ، دینک

ٍدِحاَوَک ِساَّنلا  َدـْنِع  اوُریِـصَتَف  ْمُهوُِسلاَُجت  َال  ِعَدـِْبلا َو  َلْهَأ  اُوبَحْـصَت  َال  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
،ج یفاک لوصا  ( 6 «. } دش دیهاوخ  نانآ  زا  یکی  نوچمه  مدرم  رظن  رد  هک  دیشاب  هتشادن  ینیـشنمه  یتسود و  ناراذگتعدب  اب  ْمُْهنِم ؛

ثیدح 375،ح 3} ،2

ِْنیَابَو ، ْمُْهنِم ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلْهَأ  ْنِراَق  : » دنک یم  هیصوت  وا  هب  ماما  هک  میدناوخ  نیا  زا  شیپ  زین  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ماما  تیـصو  رد 
ادـج اهنآ  زا  ات  وش  رود  رـش  لـها  ناراکدـب و  زا  يوش و  اـهنآ  زا  اـت  وش  کـیدزن  ریخ  لـها  ناراـکوکین و  هب  ْمُْهنَع ؛ ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلـْهَأ 

«. يدرگ
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: تسا هدورس  ابیز  دوخ  رعش  رد  زین  برع  رعاش 

يدَتْقَی ِنِراقُْملِاب  ٍنیرَق  ُّلُکَف  ِِهنیرَق  ْنَع  ْلَس  ْلَئْسَت َو  ِءرَْملا ال  ِنَع 

: تسا هدروآ  زین  نابز  یسراف  رعاش  ار  نآ  قباطم 

یتسیک وت  هک  میوگب  هَگ  نآ  سپ  یتسیز  نایک  اب  وگب  لّوا  وت 

لاقتنا ببـس  تسلاجم  دـنک و  یم  کیدزن  مه  هب  ار  دارفا  هک  دراد  يا  هبذاج  تسناجم  هکنیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اـهنیا  همه  لـیلد 
.دوش یم  رگیدکی  هب  دارفا  تافص 

نیزگ نکسم  گرزب  ياهرهش  رد  :» دیامرف یم  دنک و  یم  ناونع  ار  یعامتجا  مهم  لئاسم  زا  یکی  ، هیصوت نیمکی  تسیب و  رد  سپس 
یفصو يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  « عامِج ( .» 1  } ُعاَمِج اَهَّنِإَف  َماَظِْعلا  َراَْصمَْألا  ِنُکْسا  َو  ( ؛» تسا ناناملـسم  عامتجا  زکرم  اجنآ  اریز 

( . َنیِِملْسُْملا  { تسا عامتجا  لحم  يانعم  هب  دور و  یم  راک  هب 

زکارم میظع و  ياهراک  دـنلب و  راکفا  اریز  ، دـهد یم  شرتسگ  ار  ناـسنا  رکف  حور و  ، گرزب ياهرهـش  رد  نتـسیز  هک  تسین  کـش 
تساهنآ و فارطا  اهرهش و  نیا  رد  میظع  ياه  هناخراک  هدرتسگ و  ياه  هناختراجت  یتح  گرزب و  ياه  هناخباتک  شناد و  یملع و 
رت و شخب  مارآ  یتاهج  زا  دنچره  اهاتـسور  تاهد و  رد  یگدنز  ، سکع هب.دوش  یم  اه  ناسنا  دادعتـسا  دشر  رکف و  ومن  ببـس  نیا 

.دریگ یم  ار  ناسنا  شرورپ  دشر و  ّومن و  يولج  یلو  ؛ تسا رت  ملاس 

تسیب و زردنا  رد  نخس  نیا  همادا  رد  ماما  ، دنـشاب بابان  هدولآ و  دارفا  داسف و  زکارم  تسا  نکمم  گرزب  ياهرهـش  رد  هک  اجنآ  زا 
ْرَذْحا َو  ( ؛» زیهرپب دنا  مک  نآ  رد  ادخ  عیطم  نارای  هک  ییاهاج  تنوشخ و  از و  تلفغ  نکاما  زا  :» دیامرف یم  دوخ  مود 

اب تسا و  هدـمآ  تنوـشخ  ياـنعم  هب  سپـس.تسا  ندـش  رود  ياـنعم  هـب  لـصا  رد  ردـصم و  « ءاـفَجلا ( .» 1  } ِءاَـفَْجلا ِهَْلفَْغلا َو  َلِزاَـنَم 
( . ِهّللا ِهَعاَط  یَلَع  ِناَوْعَْألا  َهَِّلق  َو   { تسا توافتم  دیآ  یم  باسح  هب  افو  لباقم  هطقن  تسا و  زورما  یسراف  رد  هک  « افج » موهفم

هکلب ، دنک دمآ  تفر و  ای  تنوکس  نآ  هدولآ  زکارم  رد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  گرزب  ياهرهش  رد  تنوکس  هب  هیصوت  ، نیاربانب
.دشاب نیشنمه  دنناوارف  اهرهش  نیا  رد  هک  ریخ  لها  نادنمشناد و  املع و  ناکاپ و  ناکین و  اب 

ياهرهش لباقم  هطقن  رد  ینعی  ؛ دنتسناد کچوک  تیعمج و  مک  قطانم  اهاتسور و  هب  هراشا  ار   ...« رَذْحا َو   » هلمج ناحراش  زا  یـضعب 
.میدرک رکذ  الاب  رد  هک  تسا  هنوگ  نامه  هکلب  ، تسین نینچ  ماما  ترابع  رهاظ  هک  یلاح  رد  ؛ گرزب

اَم یَلَع  َکَـیْأَر  ْرُْـصقا  َو  ( ؛» تسا طوبرم  وـت  هب  هک  راد  لوغـشم  يزیچ  هب  ار  ترکف  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموـس  تسیب و  رد  سپس 
هراشا دنک ) یم  دصق  ار  وت  هک  يزیچ  «) َکینْعَی ام  تسا و« ندرک  يزیچ  دصق  يانعم  هب  « هیانِع »و« ینَع » هشیر زا  « َکینْعَی ( .» 2  } َکِینْعَی

 {( . تسین ناسنا  هب  طوبرم  هک  « ینْعَی ام ال  » لباقم رد  تسا  ناسنا  هب  طوبرم  هک  تسا  يروما  هب 
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اهنآ هکنیا  لّوا  : دراد مهم  نایز  ود  نیا  دننک و  یم  تلاخد  زیچ  همه  رد  دنتسه و  یلوضف  ياه  مدآ  - ام حالطصا  هب  - دارفا زا  یـضعب 
طوبرم روما  رد  هک  یناسک  زا  ار  ییاه  توادع  اه و  تفلاخم  هکنیا  رگید.دنک  یم  لفاغ  تسا  نانآ  هب  طوبرم  هک  یمزال  روما  زا  ار 

.دزیگنا یم  رب  هدش  تلاخد  اهنآ  هب 

تنانخس اب  وت  :» دومرف ماما  تفگ  یم  ، دوخ هب  ِطوبرم  ریغ  یفاضا و  نانخـس  هک  درک  هدهاشم  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
هچنآ وگب و  نخس  تسا  طوبرم  وت  هب  هچنآ  زا  یسیون  یم  تراگدورپ  يارب  يا  همان  دنتسه ) وت  رومأم  هک  یناگتشرف  هلیـسو  هب  هک  )

ِلوُضُِفب ُمَّلَکَتَی  ٍلُـجَِرب  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َّرَم  ( ؛» نک اـهر  دـیآ  یمن  تراـک  هب  تسین و  طوبرم  وـت  هب  ار 
(3 « . } َکـِینْعَیَال اَـم  ْعَدَو  َکـِینْعَی  اَِـمب  ْمَّلَکَتَف  َکِّبَر  َیلِإ  ًاـباَتِک  َکـْیَِظفاَح  یَلَع  ِیلُْمت  َکَّنِإ  اَذـَـه  اَـی  َلاـَـق  َّمـُث  ِهـْیَلَع  َفَـقَوَف  ِماـَـلَْکلا 

،ج 68،ص 276،ح 4} راونالاراحب .

مالـسا ياه  هناشن  زا  ِهِینْعَی ؛ َال  اَم  ُهُکْرَت  ِءْرَْملا  ِماَلْـسِإ  ِنْسُح  ْنِم  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
،ج 1،ص 216،ح 28} راونالاراحب ( . 1 «. } دزاس اهر  درادن  یطبر  وا  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  ناسنا  کی  بوخ  حیحص و 

ياهریت ناطیـش و  روضح  لحم  اجنآ  نوچ  ، نک بانتجا  اهرازاب  ياه  هکد  رد  نتـسشن  زا  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیمراهچ  تسیب و  رد 
ییاه هکد  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  سولج  لحم  يانعم  هب  « دـعقم » عمج « دِـعاقَم ( .» 2  } َدِـعاَقَم َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» تساه هنتف  كانرطخ 

(3  } ُضیِراَـعَم ،َو  ِناَْـطیَّشلا ُرـِـضاَحَم  اَـهَّنِإَف  ، ِقاَوْسَأـْلا  { دنتــسشن یم  نآ  يور  ددــعتم  دارفا  هدوـب و  اــهرازاب  یــضعب  رد  هـک  تـسا 
طـسو دوبن و  رَپ  نآ  رخآ  رد  یلو  ؛ دـندرک یم  باترپ  نامک  اب  هک  تسا  ییاهریت  يانعم  هب  « حاتفِم » نزو رب  « ضارعِم » عمج « ضیراـعَم .»

ار هلمح  دروم  لحم  درک و  یم  تباصا  ضرع  زا  هکلب  درک  یمن  تباصا  نآ  كون  لیلد  نیمه  هب  دوب و  فرط  ود  زا  رت  میخـض  نآ 
كون زا  تشاد و  رپ  نآ  رخآ  هک  ییاهریت  زا  دنهد  رارق  تکاله  فده  ، ریت اب  ار  یسک  دنتـساوخ  یم  رگا  هکنیا  حیـضوت.دیبوک  یم 

دوـش حورجم  شندـب  هـکنآ  یب  دـنزادنیب  راـک  زا  دـنبوکب و  ار  یـسک  دنتـساوخ  یم  رگا  دـندرک و  یم  هدافتــسا  درک  یم  تباـصا 
دارفا يوس  هب  اهرازاب  ياه  هکد  زا  اه  هنتف  ياهریت  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراـشا  تراـبع  نیا  رد  ماما.دـندرک  یم  هدافتـسا  « ضارعم » زا

( . ِنَتِْفلا  { دوش یم  باترپ 

یم دـندوبن و  رازاب  نآ  لـها  هک  دوب  یناـسک  نتـسشن  نآ  زا  یلـصا  فدـه  هک  دوب  ییاـه  هکد  اـهرازاب  رد  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  رد 
رد قالخا  دب  نارچ و  مشچ  ، دسفم ، دـساف دارفا  تاقوا  زا  رایـسب  رد  یلو  ؛ دـننک يرگ  هطـساو  ای  دـنهد  تروص  يا  هلماعم  دنتـساوخ 

روضح لحم  ار  اجنآ  ماما  لیلد  نیمه  هب.دـندروآ  یم  رد  رازاب  نورد  رد  يداسف  زکرم  تروص  هب  ار  نآ  دـنتفای و  یم  روضح  اجنآ 
.درمش یم  اه  هنتف  روهظ  ناطیش و 

نآ رد  تسا  نکمم  اریز  ، تسا هاـنگ  شزغل و  لـحم  ، دـشاب يراـجت  ملاـس  تیلاـعف  زکرم  دـناوت  یم  هـکنیا  نـیع  رد  اـهرازاب  ًـالوصا 
یم ورف  تایدام  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  لقاّدـح  دریگ و  تروص  اوران  ياه  مسق  غورد و  بلقت ، ، ابر اب  هتخیمآ  مارح و  تـالماعم 

.تسا هدش  هداد  رادشه  اهرازاب  هب  تبسن  ًارارک  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  دزاس  یم  لفاغ  ادخ  زا  درب و 

َْفلأ اِهب  َُهل  ُهّللا  َبَتَک  ًهَحیبْسَت  اهیف  َحَّبَـس  ْنَمَف  ٍهَْلفَغ  ٍوْهَـس َو  ُراد  ُقوُّسلا  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
وا يارب  هنسح  رازه  رازه  دنوادخ  دیوگب  یحیبست  دشاب و  ادخ  دای  هب  اجنآ  هک  یـسک  تسا  تلفغ  وهـس و  لحم  رازاب  ٍهَنَـسَح ؛ َْفلأ 
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 { ،ح 9330 لامعلازنک ( . 1 «. } تشون دهاوخ 

ُعَـضَی ِِهتَیاَِرب َو  وُدْغَی  َسِیْلبِإ  ُناَدـْیَم  َوُه  ُقاَوْسَْألا َو  ِضْرَْألا  ِعاَِقب  َّرَـش  َو  میناوخ ...« یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
دروآ و یم  رازاب  رد  ار  دوخ  مچرپ  ناهاگحبص.تسا  سیلبا  نادیم  هک  تساهرازاب  نیمز  يور  نادیم  نیرتدب  ُهَتَّیِّرُذ ؛ ُُّثبَی  ُهَّیِسْرُک َو 

اوران تالماعم  هب  دـنهد و  بیرف  ار  مدرم  اـت   ) دزاـس یم  قرفتم  رازاـب  ماـمت  رد  ار  شنادـنزرف  دـهن و  یم  اـجنآ  رد  ار  دوخ  یـسرک 
 { ،ج 81،ص 11،ح 87 راونالاراحب ( . 2 («. } دنزادرپب

زا یمهم  رـشق  اریز  ، درادـن دوجو  مارح  لالح و  هب  دـیقم  دـهعتم و  نامیا و  اب  دارفا  رازاب  رد  هک  تسین  انعم  نادـب  ثیداـحا  نیا  هتبلا 
رگید ياهاج  رد  هک  ییاه  هاگـشزغل  ؛ تسا ناوارف  اه  هاگـشزغل  رازاـب  رد  هکنیا  هب  تسا  يرادـشه  هکلب  ، دـنادهعتم يدارفا  ، ناـیرازاب

.دنشاب نآ  بقارم  دیاب  ناناملسم  همه  نیاربانب  ، دوش یم  تفای  رتمک 

.دنک یم  نوزفا  ار  تالکشم  هک  دوش  یم  هدید  هدولآ  راب و  دنب و  یب  دارفا  يارب  يزکارم  هاگ  زین  رازاب  فارطا  رد  نیا  رب  هفاضا 

هاگن دوخ  زا  رت  نییاپ  دارفا  هب  رتشیب  :» دیامرف یم  دهد ، یم  هّجوت  يرگید  مهم  هتکن  هب  ار  وا  زردنا  نیمجنپ  تسیب و  رد  ماما  هاگ  نآ 
( . ِرْکُّشلا ِباَْوبَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ِْهیَلَع َْتلُِّضف  ْنَم  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ِْرثْکَأ  َو  ( ؛» دیاشگ یم  وت  يور  رب  ار  رکش  ياهرد  راک  نیا  اریز  ، نک

یهلا تمحر  لضف و  زا  ، درگنب دوخ  رب  ار  یهلا  ياه  تمعن  ینوزف  دـنک و  هاگن  دوخ  تسدریز  هب  ناسنا  هک  یماـگنه  تسا  یهیدـب 
هب شنابز  دوش و  یم  دونشخ  رتشیب 

زا ار  دوخ  تسا  نکمم  دنک  هاگن  دوخ  زا  رترب  هب  هاگ  ره  اما  ؛ دراد رکش  زا  یناشن  زین  شلمع  دش و  دهاوخ  هدوشگ  راگدرورپ  رکش 
ضرتـعم دـنوادخ  هـب  لد  رد  دوـش  یم  ببــس  رما  نـیا  دـشاب و  هتــشاد  يداـیز  تاـناکما  دـنچره  ، دــنک روـصت  هعماـج  ناـمورحم 

.دوش زاب  شیور  هب  یساپسان  ياهرد  عورش و  ناطیش  ياه  هسوسو  ، ددرگ

َیلِإ ْرُْظنا  : » دومرف هک  دوش  یم  هدید  هللا  همحر  يرافغ  رذوبا  هب  شیایاصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نخـس  نیمه  هیبش 
ناتـسد الاب  هب  نک و  هاگن  تناتـسد  ریز  هب  َْکیَلَع ؛ ِهّللا  َهَمِْعن  يِرَدْزَت  َال  ْنَأ  ُرَدْـجَأ  ُهَّنِإَف  َکَقْوَف  َوُه  ْنَم  َیلِإ  ْرُْظنَت  اـَل  َکَـتْحَت َو  َوُه  ْنَم 

،ج 74،ص 74،ح 1} راونالاراحب ( . 1 «. } ینکن ضارتعا  راگدرورپ  ياه  تمعن  هب  دوش  یم  ببس  نیا  هک  رگنم 

دنیاشگ و یم  ضارتعا  هب  نابز  دننک و  یم  هاگن  ناتـسد  الاب  هب  هتـسویپ  ؛ تسا روتـسد  نیا  فالخ  رب  ناشدـید  مدرم  بلاغ  هنافّـسأتم 
شیاسآ بلس  ببـس  رما  نیا  هکلب  ، دنهد یمن  ماجنا  دنوادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  اهنت  هن  دننک ؛ یم  شومارف  ار  راگدرورپ  رکش 

یمن تخبشوخ  ار  دوخ  دنتـسین و  یـضار  دوخ  یگدنز  زا  مه  زاب  دننک  ادیپ  يرتشیب  تاناکما  ردق  ره  دوش و  یم  اهنآ  زا  شمارآ  و 
.تسا یگرزب  يالب  نیا  دنناد و 

اب ار  دوخ  دـهد  یم  ماجنا  تداـبع  هچره  ناـسنا  ًـالثم  ؛ تسا بوخ  رایـسب  دریگ  تروص  يونعم  لـئاسم  دروم  رد  راـک  نیا  رگا  هتبلا 
ادخ اب  اهنآ  هطبار  هک  دـنک  هاگن  يدارفا  هب  هکنیا  هن  دـنیبب  زیچان  ار  دوخ  لمع  دـنرتدهاز و  رتدـباع و  وا  زا  هک  دـنک  هسیاقم  یناسک 

.دنک تیاضر  راهظا  دوخ  زیچان  لمع  زا  دنیبب و  تخبشوخ  ار  دوخ  تسا و  فیعض  رایسب 
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يارب رگم  نکم  ترفاسم  يوش  رضاح  هعمج  زامن  رد  هکنآ  زا  شیپ  هعمج  زور  :» دیامرف یم  دوخ  هیصوت  نیمشش  تسیب و  رد  سپس 
اَّلِإ َهاَلَّصلا  َدَهْشَت  یَّتَح  ٍهَعُمُج  ِمْوَی  ِیف  ِْرفاَُست  َال  َو  ( ؛» یتسه روذعم  یتسار  هب  هک  يراک  رد  ای  ادخ  هار  رد  داهج 

جراخ یفده  يارب  رهـش  زا  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  اجنیا  رد  هدش و  هتفرگ  ییادـج  يانعم  هب  « لصف » هشیر زا  « ًالِـصاف ( .» 1  } ًالِصاَف
( . ِِهب ُرَذُْعت  ٍْرمَأ  ِیف  ْوَأ  ، ِهّللا ِلِیبَس  ِیف   { دوش یم 

یگدرـشف داحتا و  ناناملـسم و  یهاگآ  يرادیب و  ببـس  نآ  بترم  مظنم و  هماقا  تسا و  یمالـسا  تادابع  نیرت  مهم  زا  هعمج  زامن 
يارب ار  مدرم  يدام  يونعم و  يرورـض  لئاسم  دـننک و  ادا  ار  هبطخ  ود  قح  هعمج  يابطخ  هکنیا  هب  طورـشم  ، دوش یم  اهنآ  فوفص 

.دنیامن حیرشت  اهنآ 

نآ هن  دشاب  هعمج  زامن  کی  طقف  رهش  ره  رد  ینعی  دنروآ  یم  اج  هب  ار  نآ  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هک  یتروص  هب  هعمج  زامن  هتبلا 
تسا نکمم  رهش  کی  رد  هاگ  دنراد و  یم  اپرب  ار  نآ  يدجـسم  ره  رد  هک  دنهد  یم  ماجنا  ّتنـس  لها  ناردارب  زا  یـضعب  هک  هنوگ 

زا یعمج  دـنچره  ) .تشاد دـهاوخن  یلومعم  هنازور  ياهزامن  اب  یتواـفت  نادـنچ  هجیتن  رد  هک  دوش  رارقرب  ددـعتم  ياـه  هعمج  زاـمن 
هک یتروص  رد  اهنت  ای  دوش و  هدناوخ  هعمج  زامن  کی  زا  شیب  رهـش  کی  رد  هک  دـنهد  یمن  هزاجا  هعیـش  ياهقف  دـننام  اهنآ  ياهقف 

یمالسالا هقفلا  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( . 2 (. } دننک یم  رارقرب  ددعتم  ياه  هعمج  زامن  دـشاب  گرزب  رهـش  ای  دـشاب و  یتجاح  زاین و 
 { دوش هعجارم  دعب  هب  ،ج 2،ص 1299  یلیحزلا هبهو  هتشون  ، هتلداو

يور زا  هک  یـسک  َلَمَْعلا ؛ َفَنْأَتْـسا  ًاباَِستْحا  ًاـناَمیِإ َو  َهَعُمُْجلا  یَتَأ  ْنَم  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
(3 «. } درک دـهاوخ  زاغآ  ون  زا  ار  شلمع  همانرب  دوش و ) یم  هدوشخب  شناهانگ   ) دـیوج تکرـش  هعمج  زامن  رد  ادـخ  يارب  نامیا و 

 { پح 33 ،ج 86،ص 192، راونالاراحب .

جح هدامآ  اهراب  هّللا  لوسر  ای  : درک ضرع  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  یصخش  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف متفاین  قیفوت  اما  ما  هدش 

هراشا  { ،ج 3،ص 236،ح 7 بیذهت ( . 4 «. } تسا نادنمتسم  جح  هک  ورب  هعمج  زامن  غارس  هب  َنیِکاَسَْملا ؛ ُّجَح  اَهَّنِإَف  ِهَعُمُْجلِاب  َْکیَلَع  »
.دراد دوجو  هعمج  زامن  رد  جح  تاکرب  هکنیا  هب 

بجاو هعمج  زامن  هک  ینامز  نیاربانب  ، تسا یمیرحت  یهن  هدمآ  ماما  مالک  رد  هک  ترفاسم  زا  یهن  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
.دشاب یعرش  يرذع  هک  يدراوم  رد  زج  دناوخب  ار  هعمج  زامن  هکنیا  رگم  تسا  مارح  ترفاسم  دشاب  ینییعت 

ندرک رفس  ، دیشروخ لاوز  زا  دعب  هک  میا  هتفاین  هلأسم  نیا  رد  یفالتخا  : دیوگ یم  هلأسم  نیا  هب  هراشا  زا  دعب  رهاوج  بحاص  موحرم 
.تسا مارح  هعمج  زامن  يادا  زا  لبق 

،ج 11،ص مالکلارهاوج ( . 1  } .دشاب تمرح  ریبعت  نیا  زا  شروظنم  مه  وا  تسا  نکمم  هک  هدش  لقن  تهارک  « يدـنوار بطق  » زا اهنت 
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روما ریاس  رب  دـنوادخ  تعاطا  اریز  ، نک تعاطا  ار  ادـخ  نامرف  تیاـهراک  ماـمت  رد  :» دـیامرف یم  هیـصوت  نیمتفه  تسیب و  رد  سپس 
( . اَهاَوِس اَم  یَلَع  ٌهَلِضاَف  ِهّللا  َهَعاَط  َّنِإَف  ، َكِرُومُأ ِعیِمَج  ِیف  َهّللا  ِعِطَأ  َو  ( ؛» دراد يرترب 

ینـشور رایـسب  لیلد  هدرک  رکذ  نآ  يارب  ماما  هک  یلیلد  دریگ و  یم  ارف  ار  ناسنا  یگدنز  لئاسم  همه  هک  تسا  یعماج  روتـسد  نیا 
يدراوم رد  رمالااولوا و  ربمایپ و  زا  تعاـطا  دـننام  رگید  ياـه  تعاـطا  ماـمت  تسا و  دـنوادخ  تعاـطا  اـم  یلـصا  هفیظو  اریز  ، تسا

ببـس هک  تسا  نیا  يارب  « تسا رترب  يزیچ  ره  زا  :» دـیامرف یم  ماما  هکنیا  ددرگ و  یم  زاب  دـنوادخ  تعاطا  هب  همه  ، نیدـلاو تعاـطا 
.ددرگ یم  یگدنز  روما  مامت  نتفای  ناماس  ترخآ و  ایند و  رد  ناسنا  تداعس 

یم یقیقد  روتسد  دنک و  یم  ناونع  ار  بحتـسم  بجاو و  تادابع  هیـصوت  نیمهن  تسیب و  نیمتـشه و  تسیب و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
روـبجم نآ  رب  ار  نتـشیوخ  نک و  ارادـم  نآ  اـب  و  زاـس ) مار  ار  نآ  و   ) بـیرفب ار  دوـخ  سفن  تداـبع ، ماـجنا  رد  :» دـیامرف یم  ، دـهد

اَهَْوفَع ْذُـخ  ،َو  اَهْرَهْقَت َال  اَِهب َو  ُْقفْرا  ،َو  ِهَداَبِْعلا ِیف  َکَسْفَن  ْعِداَخ  َو  ( ؛» يروآ اجب  طاشن  اب  تغارف و  تقو  رد  ار  نآ  شوکب  هکلب  ، زاسن
َو  { تسا تغارف  تاقوا  هب  هراشا  اجنیا  رد  تسا و  يزیچ  یفاضا  رادـقم  نآ  یناعم  زا  یکی  ، دراد یفلتخم  یناعم  تغل  رد  « ْوفَع ( .» 2}

(. اَهَطاَشَن

شیوخ ندرک  قیوشت  ياـنعم  هب  هکلب  ، تسین عقاو  فـالخ  غورد و  ياـنعم  هب  بیرف  یبحتـسم )  ) تاداـبع رد  سفن  نتفیرف  زا  روظنم 
نانمشد دیک  عفد  تبقاع و  نسح  قزر و  تعسو  یتمالـس و  هیام  تدابع  نیا  ماجنا  : دیوگب دوخ  هب  ًالثم  ؛ تسا تادابع  نآ  هب  تبـسن 

.دزاس راداو  نآ  لاثما  یبحتسم و  ياه  هزور  ای  بش  زامن  دجهت و  نوچمه  یتادابع  هب  ار  نتشیوخ  بیترت  نیا  هب  دوش و  یم 

دیاب هکلب  ، دوش هدزلد  نآ  زا  ادابم  دروآ  راشف  دوخ  هب  ناسنا  بحتـسم  تادابع  رد  دـیابن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   ...« اَِهب ُْقفْرا  َو   » هلمج
رد.دـشاب نازورف  وا  رد  بحتـسم  تاداـبع  هب  هقـالع  قشع و  شتآ  هشیمه  اـت  دورب  نآ  غارـس  هب  طاـشن  تلاـح  تغارف و  تاـقوا  رد 

.تسا هدش  بیغرت  انعم  نیا  هب  زین  یمالسا  تایاور 

ْتََربْدَأ اَذِإ  اُولَّفَنَتَف َو  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ًاراـَبْدِإ  ًـالاَْبقِإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  : » میناوخ یم  یفاـک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
دیورب و زین )  ) لفاون غارس  هب  دنک  لابقا  هک  یماگنه  تسا  ینادرگیور ) درکیور و   ) رابدا لابقا و  ناسنا  بلق  يارب  ِهَضیِرَْفلِاب ؛ ْمُْکیَلَعَف 

 { ،ج 3،ص 454،ح 16 یفاک ( . 1 «. } دینک تعانق  تابجاو  هب  رابدا  ماگنه  هب 

زا دـیراذگب  هکلب  ، دـییامنن هارکا  رابجا و  بحتـسم  لامعا  رب  ار  نارگید  هن  دوخ و  هن  هک  هدـش  دراو  زین  يرگید  ددـعتم  تاـیاور  رد 
.دیشاب طاشن  رپ  دنم و  هقالع  تدابع  هب  تبسن  هشیمه  ات  دنهد  ماجنا  ار  نآ  قوش  لیم و  يور 

ره رد  هک  تسا  هدش  ررقم  وت  رب  هک  یضیارف  رگم  :» دیامرف یم  هدرک  انثتسا  ار  تابجاو  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
اَِهئاَضَق َو ْنِم  َّدـُب  َال  ُهَّنِإَف  ِهَضیِرَْفلا  َنِم  َْکیَلَع  ًاـبُوتْکَم  َناَـک  اَـم  اَّلِإ  ( ؛» یـشاب نآ  بقارم  شعقوم  رد  يروآ و  اـجب  ار  اـهنآ  دـیاب  لاـح 

( . اَهِّلَحَم َْدنِع   { تسا يزیچ  زا  ندومن  تبقارم  ندرک و  یسراو  يانعم  هب  « دُهاعَت ( .» 2  } اَهِدُهاَعَت

هب دننک و  هدافتسا  ءوس  الاب  راتفگ  زا  یضعب  ادابم  هک  تسا  نیا  يارب  نخس  نیا 
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.دننک كرت  ار  نآ  دنرادن  ار  هنازور  بجاو  زامن  يادا  يارب  مزال  طاشن  هلصوح و  ًالثم  هکنیا  هناهب 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  يزاس  تشونرس  هتکن  هب  هیصوت  نیما  یس  رد  ترضح 

ُتْوَْملا َِکب  َلِْزنَی  ْنَأ  َكاَّیِإ  َو  ( ؛» دریگب ار  تنابیرگ  ییایند  بلط  رد  ادـخ و  زا  رارف  لاح  رد  وت  هک  یلاح  رد  گرم  هکنآ  زا  سرتب  »
( . اَْینُّدلا ِبَلَط  ِیف  َکِّبَر  ْنِم  ٌِقبآ  َْتنَأ  َو 

يـالوم زا  هک  هدرک  هیبـشت  ییاـپزیرگ  ناـگدرب  هب  ار  اـیند  ناریـسا  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساـپزیرگ و  هدرب  ياـنعم  هب  « قـبآ »
کی رد  ار  دوخ  لاح  ناسنا  دنک و  یمن  ربخ  گرم  هک  اجنآ  زا  دـنا و  هتـشگ  ایند  ریـسا  هتخیرگ و  راگدرورپ  كاپ  تاذ  ینعی  ؛ دوخ

اب عادو  ماگنه  هب  ناسنا  تالاح  نیرتهب  هک  یلاح  رد.دشاب  رذحرب  عوضوم  نیا  زا  دیاب  دـناد  یمن  دـعب  هظحل  کی  هکلب  دـعب  تعاس 
.دشاب وا  ياضر  ریسم  رد  راگدرورپ و  تعاطا  لاح  رد  هک  تسا  نآ  ایند  نیا 

هک زیهرپب  ناراکهنگ  اب  ینیشنمه  زا  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  ناسنا  نابحاصم  ناتـسود و  هلأسم  هب  زردنا  نیمکی  یـس و  رد  هاگ  نآ 
ِّرَّشلِاب َّرَّشلا  َّنِإَف  ، ِقاَّسُْفلا َهَبَحاَصُم  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛») دزاـس یم  هدولآ  ار  ناـسنا  ناـگدولآ  اـب  ترـشاعم  و   ) دوش یم  قحلم  يدـب  هب  يدـب 

( . ٌقَْحُلم

تافـص و « تاکاحم » ساسا رب  دریذـپ و  یم  ریثأت  دوخ  نیـشنمه  زا  ناسنا  هک  لقع  لیلد  مه  هدرک و  تباث  هبرجت  مه  ار  تقیقح  نیا 
هک یناتـسود  دـندقتعم  یـضعب  هک  تسا  هتفر  شیپ  هزادـنا  نآ  اـت  بـلطم  نـیا  زورما  یـسانش  ناور  رد.دـنک  یم  رارکت  ار  وا  راـتفر 

.دننک یم  ادیپ  تهابش  رگیدکی  اب  ًاجیردت  زین  هفایق  رظن  زا  دنراد  مه  اب  گنتاگنت  ترشاعم 

هک ار  يدارفا  دوش  لزان  ادخ  يوس  زا  یباذع  رگا  هک  دنا  هتسناد  انعم  نیا  هب  اجنیا  رد  ار  رـش  هب  رـش  ندش  قحلم  ناحراش  زا  یـضعب 
راتفرگ اهنآ  تشونرس  هب  ناقساف  اب  ترشاعم  رثا  رب  قساف  ریغ  دارفا  دریگ و  یم  ارف  دنا  عمج  سلجم  کی  رد 

 { ،ج 9،ص 50 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  زین  یتایاور  ، دنوش یم 

رد هلمج  زا  ؛ تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  ترـضح و  نامه  زا  يرایـسب  تایاور  رد  ، ماما مالک  نومـضم  لاح  ره  هب 
: تسا هدمآ  مکحلا  ررغ  راصق  تاملک 

یناسک اب  نادب  دننک و  یم  تبحاصم  دوخ  دـننامه  يدارفا  اب  ناکین  ْمُهَهابْـشأ ؛ ّالإ  ُرارْـشْألا  ِّداُوی  ْمُهَئارَُظن َو ال  ّالإ  ُراْربْألا  ُبَحْـصَی  «ال 
تیاور 9724} ،ص 423، مکحلاررغ ( . 2 «. } دنزیر یم  یتسود  حرط  دوخ  نوچمه 

شینـشنمه تسود و  نید  ناسنا  ِِهنیِرَق ؛ ِِهلِیلَخ َو  ِنیِد  یَلَع  ُءْرَْملا  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  فورعم  ثیدـح  رد 
 { ،ج 2،ص 375،ح 3 یفاک ( . 3 «. } دوش یم  اریذپ  ار 

داسف ءاَلَقُْعلا ؛ ِهَسَفاَنُِمب  ِقاَلْخَْألا  ُحاَلَـص  ِءاَهَفُّسلا َو  ِهَرَـشاَعُِمب  ِقاَلْخَْألا  ُداَسَف  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
،ج 75،ص راونالاراحب ( . 4 «. } القع اب  ینیـشنمه  قیرط  زا  قالخا  حالـصا  دوش و  یم  لصاح  ناهیفـس  اب  ترـشاعم  ببـس  هب  قالخا 
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82،ح 78}

یب هدولآ و  درف  نالف  اب  ارچ  هک  دنروآ  یمرب  ترـسح  دایرف  نایخزود  زا  یـضعب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  زین  دـیجم  نآرق  رد 
5 ِینَءاج .» ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدََقل  ًالِیلَخ * ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  : » دندش تسود  نامیا 

ِرِّقَو َو  ( ؛» راد تسود  ار  شناتسود  ،و  رامشب مرتحم  راد و  گرزب  ار  ادخ  :» دیازفا یم  زردنا  نیموس  یـس و  نیمود و  یـس و  رد  سپس 
ِْببْحَأ ،َو  َهّللا  { تسا تشادـگرزب  میظعت و  يانعم  هب  « ریقوت تسا و« ینیگنـس  يانعم  هب  لـصا  رد  « رقف » نزو رب  « ْرقَو » هشیر زا  « رِّقَو ( .» 6}

( . ُهَءاَّبِحَأ

همه ار  وا  لمع  رد  مه  دـنک و  بدا  تیاعر  راگدرورپ  هرابرد  نتفگ  نخـس  رد  مه  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  نتـشاد  گرزب  زا  روظنم 
دنادب رظان  رضاح و  اج 

.درادن رب  وا  ياضر  فالخ  رب  یمدق  و 

ارچ ؛ » ًاراقَو ِهِّلل  َنوُجْرَت  ْمَُکل ال  ام  : » دـنک یم  لقن  نینچ  ، شرفاک موق  هب  دـیدش  یـضارتعا  ناونع  هب  ربمغیپ  حون  نابز  زا  دـیجم  نآرق 
هیآ 13} ، حون ( . 1 { .»!؟ دیتسین لئاق  تمظع  ادخ  يارب  امش 

ءایلوا بح  »و« هّلل ضغب  »و« هّللا یف  بح  » ناونع هب  تایاور  تاـیآ و  رد  هدرتسگ  روط  هب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ُهَءاَّبِحَأ » ِْببْحَأ   » هلمج
.تسا هدمآ  « هّللا ءادعا  ضغب  »و« هّللا

ْوَأ ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدِـجَت  ـال  : » دـیوگ یم  دـیجم  نآرق 
اهِیف َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  ُْهنِم َو  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َنامیِْإلا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع  ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ 

زیخاتـسر زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه  ؛ » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَر 
نانآ دنـشاب  نادـنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نارـسپ  ای  ناردـپ  دـنچ  ره  ، دـننک یتسود  شربمایپ  ادـخ و  نانمـشد  اب  هک  یبای  یمن  دـنراد 

غاب رد  ار  اهنآ  هدومرف و  هدییأت  ار  اهنآ  شدوخ  هیحان  زا  یحور  اب  هتـشون و  ناشیاه  لد  هحفـص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک 
زین نانآ  تسا و  دونشخ  اهنآ  زا  ادخ  ؛ دننام یم  نآ  رد  هنادواج  تسا  يراج  شناتخرد  ياپ  زا  اهرهن  هک  دنک  یم  دراو  یتشهب  ییاه 

 { هیآ 22 ، هلداجم ( . 2 «. } دنناراگتسر نازوریپ و  هّللا  بزح  دینادب  دنا  هّللا  بزح  اهنآ  دندونشخ  ادخ  زا 

َهّللا َّبَحأ  نم  َّبُِحی  یّتَح  ٍءَْرما  ُناـمیإ  ُلَـمْکَی  ـال  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
دراد نمشد  دراد و  یم  تسود  ادخ  ار  هکنآ  درادب  تسود  هک  ینامز  ات  رگم  دوش  یمن  لماک  یسک  نامیا  َهّللا ؛ َضَْغبأ  ْنَم  َضِْغُبیَو 

ار هکنآ 

،ج 18،ص 51} دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } دراد یم  نمشد  ادخ 

زا گرزب  يرکشل  نآ  هک  زیهرپب  بضغ  مشخ و  زا  :» دیامرف یم  مهم  هیصوت  نیمراهچ  یس و  نیرخآ و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. ُماَلَّسلا ،َو  َسِیْلبِإ ِدُونُج  ْنِم  ٌمیِظَع  ٌْدنُج  ُهَّنِإَف  ، َبَضَْغلا ِرَذْحا  َو  ( ؛» مالسلاو.تسا ناطیش  نایرکشل 
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لماوع هلزنم  هب  هکلب  ، تسین ناسنا  دوجو  رد  یلومعم  لماع  کی  بضغ  هک  دـهد  یم  ناشن  « میظع » فصو اب  مه  نآ  « رکـشل » هب ریبعت 
يور هب  ار  دوخ  بلق  ياـهرد  دوش  یم  نیگمـشخ  ناـسنا  هک  یماـگنه  ؛ تسا نینچ  یتـسار  هب  تسا و  يرثؤم  هداـعلا  قوف  ددـعتم و 
يوس زا  يا  هدش  لاغشا  روشک  هلزنم  هب  ناسنا  ناج  حور و  لاح  نیا  رد  دنوش و  یم  وا  حور  دراو  اهنآ  دیاشگ و  یم  ناطیش  رکـشل 

هب تسد  ناسنا  دوش و  یم  هتـشادرب  لـقع  راـهم  زین  بضغ  ماـگنه  هب.تسا  ناـیامن  نآ  رد  یناریو  راـثآ  فرط  ره  هک  تسا  نمـشد 
.ددرگ یم  راکشآ  ًالماک  بضغ  تاظحل  رد  شا  یناهنپ  بویع  دز و  یمن  تسد  يداع  لاح  رد  زگره  هک  دنز  یم  ییاهراک 

دوخ بضغ  مشخ و  زا  هک  یـسک  ُهَتَرْوَع ؛ ُهّللا  َرَتَس  ُهَبَـضَغ  َّفَک  ْنَم  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  ور  نیا  زا 
 { ،ج 2،ص 303،ح 6 یفاک ( . 2 «. } دناشوپ یم  ار  شبویع  دنوادخ  ، دنک يریگولج 

نآ ببـس  هب  رمع  رخآ  ات  هاگ  هک  دـهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  لاح  نآ  رد  ناسنا  هاگ  هک  تسا  دایز  يدـح  هب  بضغ  ياـه  يرگناریو 
.درک نینچ  ارچ  هک  دنک  یم  نیرفن  نعل و  دوخ  هب  هاگ  تسا و  نامیشپ  مدان و 

ْمُکَدَحَأ َّنِإ  َمَدآ َو  ِْنبا  ِْبلَق  ِیف  ُدَقُوت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌهَرْمَج  َبَضَْغلا  اَذَـه  َّنِإ  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
َّنِإَف َضْرَْألا  ِمَْزلَْیلَف  ِهِسْفَن  ْنِم  َِکلَذ  ْمُکُدَحَأ  َفاَخ  اَذِإَف  ِهِیف  ُناَْطیَّشلا  َلَخَد  ُهُجاَدْوَأ َو  ْتَخَفَْتنا  ُهاَْنیَع َو  ْتَّرَمْحا  َبِضَغ  اَذِإ 

هتخورفارب مدآ  نادـنزرف  بلق  رد  هک  تسا  ناطیـش  يوس  زا  ینازوس  شتآ  هعطق  بضغ  نیا  َِکلَذ ؛ َدـْنِع  ُْهنَع  ُبَهْذََـیل  ِناَْطیَّشلا  َزْجِر 
دوش یم  نوخرپ  شندرگ  ياه  گر  هدش و  خرس  شنامشچ  دوش  یم  نیگمـشخ  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  ور ) نیا  زا   ) دوش و یم 

دنیشنب تسا ) هداتـسیا  هاگ  ره   ) دسرتب شیوخ  رب  یتلاح  نینچ  زا  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه.ددرگ  یم  لخاد  وا  دوجو  رد  ناطیـش  و 
 { ،ج 2،ص 304،ح 12 یفاک ( . 1 «. } دور یم  وا  زا  ناطیش  يدیلپ  تلاح  نیا  رد 

ماما زا  یثیدـح  رد  اذـل  ، دـنهد یمن  ماجنا  دارفا  نیرت  لهاج  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ییاهراک  بضغ  لاـح  رد  دارفا  نیرت  لـقاع  هاـگ  و 
زا ار  دنمدرخ  ِلقع  ، بضغ ُهَْلقَع ؛ ِْکلْمَی  َْمل  ُهَبَـضَغ  ِْکلْمَی  َْمل  ْنَم  ِمیِکَْحلا َو  ِْبلَِقل  ٌهَقَحْمَم  ُبَضَْغلا  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص 

 { ،ص 305،ح 13 كردم نامه  ( . 2 «. } دوب دهاوخن  دوخ  لقع  کلام  دشابن  ّطلسم  شیوخ  بضغ  رب  هک  یسک  دزادنا و  یم  راک 

؟ تسیک ینادْمَه  ثراح  هتکن :

دندش یم  بوسحم  مالسلا  هیلع  ماما  نایعیش  زا  دندوب و  نمی  رد  فورعم  يا  هلیبق  هک  تسا  « نادمه ینب  » هفیاط زا  هّللادبع  نب  ثراح 
رد وا  ؛ َساَّنلا ُهَْقفأ  َناَک  ُهَّنا  :» دیوگ یم  وا  دروم  رد  « دواد نبا  » لاجر ملع  فورعم  دنمشناد.تساهنآ  نیرت  تلیـضفاب  زا  یکی  « ثراح و«

«. دوب مدرم  نیرت  هیقف  زا  دوخ  نامز 

زا یبعـش  »و  دوب باسح  ملع  هقف و  رد  هاگآ  يدرم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نارای  نیرت  هقباساب  زا  ثراح  :» دـیوگ یم  يو  هرابرد  يربط 
،ج يرتست هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 3 «. } متخومآ وا  زا  ار  نآ  هبـساحم  ثرا و  ماکحا  نم  :» دیوگ یم  ّتنـس  لها  زا  نیعبات  ياهقف 

9،ص 33}

رفن دنچ  اب  « ینادْمَه ثراح  » هک مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تمدخ  نم  دیوگ  یم  « هتابن نب  غبـصا  » هک میناوخ  یم  یثیدح  رد 
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: دیسرپ ماما.دوب  رامیب  ماگنه  نآ  رد  تشاد و  یصاخ  تلزنم  ماقم و  ترضح  نآ  دزن  « ثراح » .دش دراو  نایعیش  زا 

یتحاران رب  لزنم  برد  يولج  رد  وت  نارای  فالتخا  و  مرامیب ) و   ) تسا هتخاس  ریپ  ار  نم  ، راگزور : درک ضرع  تسا ؟ روطچ  تلاـح 
.تسا هدوزفا  ما 

تفالخ راد  هدهع  امـش  زا  شیپ  هک  رفن  هس  نآ  امـش و  هرابرد  : درک ضرع  دـنراد ؟ فالتخا  يزیچ  هچ  رد  : دیـسرپ مالـسلا  هیلع  ماما 
هدنام یقاب  تریح  دیدرت و  رد  مه  یهورگ  دندوب و  طسو  دح  یهورگ  ، طیرفت یهورگ  دندرک ، یم  ّولغ  امش  هرابرد  یهورگ.دندوب 

.دندوب

دح هورگ  نم  نایعیـش  نیرتهب  نادب  و  تسوت ) تاجن  هیام  و   ) دنک یم  تیافک  ار  وت  ندوب ) تحاران   ) نیمه : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنسرب اهنآ  هب  ناگدنام  بقع  دندرگزاب و  اهنآ  يوس  هب  دیاب  نایلاغ  ؛ دنا طسو 

ضوح رانک  رد  ، طارـص رانک  رد  ، گرم ماگنه  هک  مهد  یم  تراشب  ار  وت  ثراح ! يا  : دومرف يرگید  نانخـس  زا  دـعب  ماـما  هاـگ  نآ 
هب ار  منهج  نم  هک  تسا  نیا  روظنم  : دومرف تسیچ ؟ میـسقت  زا  روظنم  : دیـسرپ ثراح.تخانـش  یهاوخ  ارم  میـسقت  ماگنه  هب  رثوک و 

يزیچ نیا  ) .ریگب ار  وا  تسا  نم  نمـشد  نیا  نک و  شیاـهر  تسا  نم  تسود  نیا  میوـگ  یم  شتآ  هـب  مـنک و  یم  میـسقت  یتـسرد 
(. تسا هتشاذگ  نم  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  تسا 

دیـشک یم  نیمز  هب  شیابع  هک  یلاح  رد  تساخرب  اج  زا  هک  دـش  داش  نانچنآ  وا  داد و  ثراح  هب  يرگید  ياه  تراـشب  ماـما  سپس 
،ج 6،ص 178 و 179 راونالاراحب ( . 1  } .مورب نآ  غارس  هب  نم  ای  دیایب  نم  غارـس  هب  گرم  هک  متـسین  تحاران  نم  نیا  زا  دعب  : تفگ

{

کیدزن يزور  : دیوگ یم  ثراح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  نینچمه 

ارم ییوگ  یم  تسار  رگا  : دومرف.دروآ اجنیا  هب  ارم  وت  ّتبحم  هّللا  :و  متفگ يدمآ ؟ نونکا  هچ  يارب  : دومرف مدیـسر  ماما  تمدخ  رهظ 
،ج راحبلا هنیفس  ( . 1  } .رثوک ضوح  راـنک  رد  طارـص و  دزن  رد  دـسر و  یم  تیولگ  هب  ناـج  هک  یماـگنه  : دـید یهاوخ  اـج  هس  رد 

 { ینادمه ثراح  لخدم  ،2

: دنک یم  هراشا  ارجام  نیا  هب  دوخ  رعش  رد  ، فورعم رعاش  ؛ يریمح دّیس 

،ج 6،ص 180} راونالاراحب ( . 2  } ًالُُبق ٍِقفانُم  ْوأ  ٍنِمُْؤم  ْنِم  ینَرَی  ْتُمَی  ْنَم  ٍنادْمَه  ُراح  ای 

یتحاران رب  قفانم  دوش و  یم  داش  نمؤم  ، قفانم ای  دشاب  نمؤم  هاوخ  ؛ دنیب یم  دوخ  ربارب  رد  ارم  دریم  یم  یـسکره  نادْمه  ثراح  يا  »
«. ددرگ یم  هدوزفا  شا 

 { ،ج 2،ص 141 راحبلا هنیفس  ( . 3  } .متسه ینادمه  ثراح  ناگداون  زا  نم  تسا  هتفگ  ییاهب  خیش  هک  هدمآ  بتک  زا  یضعب  رد 
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هب تشادن  روضح  البرک  هعقاو  رد  رگا  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  البرک  هعقاو  زا  دـعب  لاس  راهچ  ینعی  يرجه  لاس 65  رد  ثراح 
ماـما تمدـخ  هک  میدـناوخ  ـالاب  تاـیاور  رد  اریز  ، تشاد يداـیز  نس  ًارهاـظ  دوـب و  يرتـسب  راـمیب و  اـه  تدـم  هک  دوـب  لـیلد  نـیا 

.تسا هدوب  نآ  زا  شیپ  ای  يرجه  لاس 40  رد  نخس  نیا  هک  یلاح  رد  مریپ  : درک ضرع  نینمؤملاریما 

ناورهن گنج  تشگ و  زاب  نیفـص  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  هک  هدش  تیاور  نینچ  سابع  نبا  زا  مثعا  نبا  حوتفلا  باتک  رد 
نـیگمغ و رایـسب  بـشید  زا  ثراـح ! يا  : دوـمرف ماما.دیـسر  ترــضح  نآ  تمدـخ  ینادـمه  ثراـح  ، تـفرگ ناـیاپ  زین  جراوـخ  اـب 

يا وت  رب  ياو  : دومرف ینامیـشپ ؟ ناورهن  هرـصب و  ماش و  لها  اب  گـنج  زا  اـیآ  ارچ ؟ نینمؤملاریما  اـی  : درک ضرع  ثراح.مکانهودـنا 
ار البرک  نیمزرس  باوخ  رد  هک  تسا  نیا  هتخاس  نیگمغ  ارم  هک  يزیچ.ملاحشوخ  تهج  نیا  زا  نم  هن  ثراح !

رد مدید  ار  ناتخرد  هداتفا و  نیمز  يور  رب  دندوب  هدیرب  ار  شرـس  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  مدرک  هدهاشم  مدید و 
نالتاق يا  : دهد یم  ادن  نیمز  نامسآ و  زا  يدانم  مدینش  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  اهراب  دوب و  هتفاکش  نامـسآ  دندوب و  هتخیر  ورف  اجنآ 

.دشکب دزادنیب و  تشحو  هب  ار  امش  ادخ  دیتخادنا  تشحو  هب  ار  ام  نیسح !

راـظتنا رد  يریخ  ًاـمتح  ناـنمؤمریما ! يا  : درک ضرع  ثراـح.منارگن  مدـید  باوـخ  رد  هـچنآ  زا  مدـش و  رادـیب  نـم  ماـگنه  نـیا  رد 
ربخ نم  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مبیبح  تسا و  یمتح  هک  تسا  يرما  نیا.تاهیه  تاهیه  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع.تسوت 

 { ،ج 2،ص 553 حوتفلا ( . 1  } .دنک دایز  خزود  شتآ  رد  ار  شباذع  ادخ.دناسر  یم  لتق  هب  ار  مدنزرف  دیزی  هک  هداد 

رارف هدیدپ  اب  دروخرب  شور  : 70 همان

عوضوم

هیواعمب اوقحل  اهلهأ  نم  موق  ینعم  یف  هنیدملا  یلع  هلماعوه  يراصنألا و  فینح  نب  لهس  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

دنتـسویپ هیواـعم  هب  هتخیرگ  هنیدـم  زا  یهورگ  هک  هاـگنآ  يرجه  لاس 37  رد  هنیدـم ، رادـنامرف  يراصنا  فینح  نب  لهـس  هب  هماـن  )
مه نیّفص  گنج  رد  و  دش ، هنیدم  رادنامرف  ماما ، فرط  زا  .درکن  رارف  زگره  دوب و  ربمایپ  روای  اه  گنج  مامت  رد  فینح  نب  لهـس  }

{( .درک تافو  هفوک  رد  يرجه  لاس 38  رد  دش و  ناریا  سراف  رادنامرف  سپس  تشاد ، تکرش 

همان نتم 

مِهِدَدَم نِم  َکنَع  ُبَهذَـی  مِهِدَدَـع َو  نِم  َُکتوُفَی  اَم  یَلَع  فَسأَت  اَلَف  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنُوّللَـسَتَی  َکَلَِبق  نّمِم  ًالاَجِر  ّنَأ  ِیَنَغَلب  دَـقَف  ُدـَعب  اّمَأ 
اَهیَلَع َو َنُوِلبقُم  اَینُد  ُلهَأ  مُه  اَّمنِإَف  ِلهَجلا  یَمَعلا َو  َیلِإ  مُهُعاَـضیِإ  ّقَحلا َو  يَدُـهلا َو  َنِم  مُهُراَِرف  ًاـِیفاَش  مُهنِم  َکـَل  ًاـّیَغ َو  مَُهل  یَفَکَف 
مَُهل َو ًادـُعبَف  ِهََرثَألا  َیلِإ  اُوبَرَهَف  ٌهَوسُأ  ّقَحلا  ِیف  اَنَدـنِع  َساّنلا  ّنَأ  اوُِملَع  ُهوَعَو َو  ُهوُعِمَـس َو  ُهوَأَر َو  َلدَـعلا َو  اُوفَرَع  دَـق  اَهَیلِإ َو  َنوُعِطهُم 

َءاَش نِإ  ُهَنزَح  اََنل  َلّهَُـسی  ُهَبعَـص َو  اََنل  ُهّللا  َّللَُذی  نَأ  ِرمَألا  اَذَه  ِیف  ُعَمطََنل  ّانِإ  ٍلدَِـعب َو  اوُقَحلَی  َمل  ٍروَج َو  نِم  اوُرِفنَی  َمل  ِهّللا  مُّهنِإ َو  ًاقحُس 
ُماَلّسلا ُهّللا َو 

اه همجرت 
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یتشد

، نانآ نداد  تسد  زا  يارب  ادابم  دنتخیرگ ، هیواعم  يوس  هب  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دورد ! ادـخ و  دای  زا  سپ 
زا نانآ  تسا ، یفاک  نانآ  جـنر  زا  وت  تاجن  و  ناش ، یهارمگ  يارب  رارف  نیا  هک  يروخب ! سوسفا  ناـشیرای  کـمک و  ندـش  عطق  و 

 . دنتفاتش تلاهج  یلد و  روک  يوس  هب  و  دنتخیرگ ، تیاده  قح و 

رطاخ هب  دندینش و  دندید و  دنتخانـش و  ار  تلادع  .دنناور  نآ  یپ  رد  ناباتـش  و  دندروآ ، يور  نآ  هب  هک  دنتـسه  یناتـسرپایند  نانآ 
و قح ، تمحر  زا  دنشاب  رود  دنتخیرگ ، یبلط  راصحنا  يوس  هب  سپ  دنناسکی ، قح  رد  ام ، دزن  رد  مدرم  همه  هک  دنتسناد  و  دندرپس ،

 . داب نانآ  رب  تنعل 

، ناسآ ام  رب  ار  اه  یتخس  ادخ  نایرج ، نیا  رد  ات  میدنموزرآ  انامه  دنتسویپن ، تلادع  هب  و  دنتخیرگن ، متـس  زا  نانآ  ادخ ! هب  دنگوس 
 . دورد اب  هّللا ، ءاش  نا  .دیامرف  راومه  ار  تالکشم  و 

يدیهش

يراصنا فینح  رسپ  لهس  هب  تسا  ترضح  نآ  همان  زا  و 

هب وت  دزن  هک  یمدرم  زا  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دعب ، اما  دنتفر  هیواعم  دزن  هک  یناسک  هراب  رد  دوب ، هنیدـم  مکاح  ماما  بناج  زا  هک 
رد .هتـسسگ  ناـشکمک  و  ددرگ ، یم  هتـساک  تنادرم  رامـش  هک  روخم  غـیرد  دـنور ، یم  هیواـعم  دزن  یناـهنپ  یـضعب  دـنرب ، یم  رس 

يور دـنیایند  مدرم  نانآ  .نتفاتـش  ینادان  يروک و  هب  نتخیرگ و  ناش  قح  زا  دوب  سب  ناشیا ، جـنر  زا  تا  ییاـهر  ناـنآ و  یهارمگ 
نازیم هب  مدرم  دنتـسناد  و  دندیـشک ، شوگ  هب  دندینـش و  و  دـندید ، دنتخانـش و  ار  تلادـع  .هداتفا  شا  یپ  رد  ناباتـش  هداهن و  نادـب 
یمتـس زا  نانآ  ادخ  هب  .ادـخ  تمحر  زا  رود  دـنوب  رود  .دـنناسرب  ییاون  هب  ار  دوخ  اهنت  ات  دـنتخیرگ  سپ  دـنناسکی  قح  رد  تلادـع 

ءاش نا  دزاس ، راومه  ار  شراومهان  و  راوخ ، ام  يارب  ار  نآ  راوشد  ادخ  میراودیما  راک  نیا  رد  ام  .دندیـسرن  تلادع  هب  دـنتخیرگن و 
.مالسلا و  هّللا ،

یلیبدرا

سپ تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اما  هیواعمب  دـندوب  هدـش  قحلم  هک  هنیدـم  لها  زا  یهورگ  رکذ  رد  هنیدـم  رب  دوب  ترـضح  لماع  وا  و 
دوش توف  هچنآ  رب  روخم  هودنا  سپ  هیواعم  يوسب  کی  کی  دـنور  یم  دـندوب  وت  دزن  هک  اهنآ  زا  ینادرم  هک  ارم  دیـسر  هک  قیقحتب 

زا هدـنهد و  افـش  ناشیا  زا  تسار  وت  رم  یهارمگ و  ار  ناشیا  رم  تسیفاـک  سپ  ناـشیا  ددـم  زا  وت  زا  دورب  ناـشیا و  هرامـش  زا  وت  زا 
تسا ینادان  يروکب و  ناشیا  نتفاتش  تستسرد و  تسار و  هار  زا  ناشیا  نتخیرگ  هدنهراو  ناشمغ 

هدید ار و  لدع  دنا  هتخانـش  هک  قیقحتب  نآب  دنناگدنباتـش  نآ  رب  ناگدنروآ  يور  دنیایند  لها  ناشیا  هک  تسین  نیا  زج  تسینادان  و 
يوسب قح  زا  دنا  هتخیرگ  سپ  دنربارب  قح  رد  ام  دزن  نامدرم  هک  دنا  هتسناد  ارنآ و  دنا  هتفرگ  شوگ  رد  ارنآ و  دنا  هدینش  ارنآ و  دنا 
نوریب ادخب  ناشیا  هک  یتسردـب  ادـخ  تمحر  زا  يرود  ار و  ناشیا  داب  يرود  سپ  لاوما  ذـخا  رد  دـننک  هک  دنـشاب  دوخ  رـسب  هچنآ 

ار ادخ  دنادرگ  مار  راک  نیا  رد  هک  میراد  یم  عمط  ام  هک  یتسردب  داد و  لدعب و  دنا  هدشن  هتسویپ  داسف و  روج و  هطساوب  دنا  هدشن 
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داب وت  رب  تیحت  مالس و  ادخ و  دهاوخ  رگا  ارنآ  یتخس  ام  يارب  دنادرگ  ناسآ  ارنآ و  يراوشد  ام  يارب  زا 

یتیآ

يرامش هک  باب  نیارد  .دوب  هنیدم  مکاح  ترضح  نآ  يوس  زا  يراصنا  فینح  نب  لهـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  يا  همان 
: دنتسویپ هیواعم  هب  دندوب  وا  دزن  هک  یناسکزا 

رامش زا  رگا  شابم  نیگمغ  .دنزیرگ  یم  هیواعم  دزن  هب  یناهنپ ، دناوت ، نامرف  رد  هک  ینادرم  زا  یخرب  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  دعب ، اما 
زا وت  دنا و  هداتفا  یهارمگ  هب  هک  سب  نیمه  ناشیا  رفیک  .یهد  یم  تسد  زا  ار  ناشیا  زا  يرامش  يرای  ای  دوش  یم  هتساک  تنایهاپس 
ایند هب  دـندوب و  ایند  نارای  نانیا ، .دـنا  هداتفا  ینادان  ییانیبان و  هب  دـنا و  هتخیرگ  قح  تیادـه و  زا  نانآ  .يا  هتفای  ییاهر  ناـشتمحز 

هتفایرد .دندرپس  شوگ  هب  دندینـش و  ار  نآ  هزاوآ  دنتخانـش و  دندید و  ار  ام  لدع  تموکح  .دنتفاتـش  نآ  يوس  هب  دـندروآ و  يور 
تمحر زا  ار  ناشیا  دنوادخ  .دنـسرب  يدوس  هب  دوخ  رگم  ات  دنتخیرگ  سپ  .دنربارب  تلادع  قح و  ربارب  رد  مدرم  اجنیا  رد  هک  دندوب 
نامیارب ار  اهیراوشد  میهاوخ ، یم  ادخ  زا  راک  نیا  رد  دیسر و  دنهاوخن  زین  لدع  هب  دنا و  هتخیرگن  متـس  زا  نانیا  .دنادرگ  رود  دوخ 

.مالسلاو .هللا  ءاش  نا  .دنادرگ  راومه  ار  اهیراومهان  .دزاس و  ناسآ 

نایراصنا

بناج هب  یناهنپ  هب  دـناوت  دزن  هک  یمدرم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  ، دـعب اما  دنتـسویپ  هیواعم  هب  هک  هنیدـم  لها  زا  یهورگ  اب  هطبار  رد 
تلالـض رد  هدم ، هار  دوخ  هب  سوسفا  ددرگ  یم  هتـساک  ناشکمک  زا  ،و  دوش یم  مک  ناشیا  ددـع  زا  هک  هچنآ  رب  دـنور ، یم  هیواعم 

هب ، دـنیایند لها  نانیا   ، دنتفاتـش ینادان  یلد و  روک  فرط  هب  و  دـنتخیرگ ، قح  تیادـه و  زا  هک  سب  نیمه  وت  رطاخ  شمارآ  نانآ و 
دندینش دندید و  دنتخانش و  ار  تلادع  ، دنا هداتفا  شلابند  هب  هدروآ و  يور  نآ 

زا ، دنناسرب ییاون  نان و  هب  ار  دوخ  ات  دنتخیرگ  لاح  نیع  رد  ،و  دنیواسم مه  اب  قح  رد  ام  هاگشیپ  رد  مدرم  هک  دنتـسناد  ،و  دندیمهف و 
نیا رد  دـنوادخ  میراودـیما.دنا  هدومنن  يور  تلادـع  هب  ،و  هدرکن رارف  متـس  زا  نانآ  مسق  ادـخ  هب  رود !  دنـشاب و  رود  ادـخ  تمحر 

 . وت رب  مالس  و.هّللا  ءاش  نا  دیامن ، راومه  ام  رب  ار  شیراومهان  ناسآ و  ام  رب  ار  شیراوشد  تفالخ  هلأسم 

حورش

يدنوار

یلا هیفخ  یف  هقرس و  نوبهذی  کیلاوح  كدنع و  نیذلا  نم  الاجر  نا  تعمس  يا  هیواعم  یلا  نوللـستی  کلبق  نمم  الاجر  نا  هلوق و 
قحلا یف  اندـنع  سانلا  .ایندـلا و  لاوما  یلا  نوعرـسم  يا  اهیلا : نوعطهم  .مهعارـسا و  مهعاضیا : .نزحت و  يا ال  فسات : الف  .هیواـعم 
هبصن و  ادعب ، يا  اقحس : .يریغل و  اقح  ناک  یل و  نکی  مل  هب و  تددبتسا  يا  یشلا ء ، ترثاتسا  نم  مسا  هرثالا  .نووتسم و  يا  هوسا :

هیلع رکذ  .راجزنالا  وه  رافنلا و  نم  وا  باهذلا ، وه  و  رفنلا ، نم  نوکی  نا  زوجی  روج  نم  اورفنی  مل  هللا  مهنا و  هلوق  .ردـصملا و  یلع 
نوعمطی اوناک  هیوسلاب و  الا  نیملسملا  نیب  مسقن  انا ال  اوملع  مهنال  کلذ  اولعف  امنا  هیواعم  اوراتخا  انوکرت و  نیذلا  ءالوه  نا  مالسلا 

.هنزح هبعص و  يور : .مهسفنال و  هدایزلا  لضفلا و  یف 
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يردیک

یف سارلا  برـض  قنعلا  دـم  يا  عطها : .عاطهالا و  اذـک  و  عارـسالا ، عاـضیالا : .هیفخ و  یف  نوبهذـی  يا  نوللـستی : مالـسلا  هیلع  هلوق 
ینعی هوسا  لها  يا  هوسا : قحلا  یف  اندنع  سانلا  مالـسلا : هیلع  هلوقف  .حالـصالا  هاوادملا و  یلع  لدی  دحاو  هلـصاو  يا  هغللا  سییاقم 

مهنکما ینا ال  هیواعمب  اوقحل  نیذلا  ءالوه  ملع  امل  ینعی  هرثالا ، مسالا  و  هب ، دبتسا  یشلا ء : رثاتسا  .يوادی و  حلصی و  نا  لها  مهلک 
ثیح یلا  اوعزف  و  ینم ، اوبره  میقـس  لـک  يوادا  دـساف و  لـک  حلـصا  لـب  قاقحتـسا  ـالب  مهادـع  نم  یلع  قوـفتلا  نم  یناطلـس  یف 

.لاهیتسا الب  لضفتلا  لاملا و  هاجلاب و  دادبتسالا  مهنکمی 

مثیم نبا 

هب هک  اجنآ  مدرم  زا  یهورگ  دروم  رد  دوب ، هنیدم  مکاح  يو  فرط  زا  هک  فینح  نب  لهس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
اما  ) ندوب ياردوخ  ینیبدوخ ، هرثا : تسانعم  نامه  هب  زین  عاطهالا  نتفاتـش ، عاضیا : نتفر  کی  هب  کی  للـست : .دندوب  هتـسویپ  هیواعم 

هدرسفا وت ، زا  اهنآ  يرای  یتساک  نانآ و  نداد  تسد  زا  هب  تبـسن  دندنویپ ، یم  هیواعم  هب  اجنآ  مدرم  زا  يدارفا  ما ، هتفای  عالطا  دعب ،
یهارمگ تمس  هب  نازیرگ و  يراگتسر  تیاده و  زا  اهنآ  .تسا  سب  اهنآ  زا  وت  نتفای  افش  اهنآ و  یهارمگ  يارب  دوخ  نیمه  شابم ،

ار داد  لدع و  نانآ  دنزات ، یم  نآ  فرط  هب  هدروآ و  ور  نادب  هک  تسور  نآ  زا  دنتـسه ، دـنمقالع  ایند  هب  نانآ  دنناباتـش ، تلاهج  و 
نیا اب  دنرادروخرب ، قح  زا  ربارب  روط  هب  مدرم ، همه ي  ام  شیپ  هک  دنتـسناد  دنتفرگ و  شوگ  رد  دندینـش و  دـندید ، دـندرک ، كرت 

ناشدوبان دنک و  رود  شتمحر  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنتخیرگ ، دـنهد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  یقح  هک  نیا  يرباربان و  تمـس  هب  لاح 
دنوادخ هک  تفالخ  رما  رد  میراودـیما  ام  و  دـنا ، هتـسویپن  داد  لدـع و  هب  هدرکن و  رارف  متـس  ملظ و  زا  اهنآ  هک  مسق  ادـخ  هب  .دزاس 

، دریگب قلعت  تحلـصم  ادـخ و  هدارا ي  اهنیا  مامت  هب  رگا  دزاس ، راومه  ام  يارب  ار  شا  يراومهان  ناـسآ و  اـم  يارب  ار  شا  يراوشد 
یعون مهددـم ، فسات …  الف  ترابع : .تساهنآ و  راک  نایرج  هب  دوخ  یهاگآ  زا  عالطا  هیواـعم ، دـعب …  اـما  تراـبع : .مالـسلاو )

 … یفکف ترابع : رد  .ناشیا و  کمک  هنیدـم و  دارفا  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  تسا  لهـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يوس  زا  يرادـلد 
سایق يارغص  هک  تسا  هدناشک  رمضم  سایق  ود  رد  ناشیاهبیع ، رکذ  هب  ار  نخـس  هنیدم ، مدرم  زا  يرود  رارف و  رب  فسات  زا  لدعلا ،
.درادن فسات  ياج  دشاب ، روطنآ  هک  یـسک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  تسا ، لهجلا  یفکف …  هلمج ي : نامه  لوا 

نوچ ینعی ، .تسا  ایندلا ، لها  مه  امنا  و  هلمج ي : مود ، سایق  يارغـص  .دنزیمت  ایفاش  ایغ ، تاملک : تسا ، یفک  لعاف  رارف  هملک ي :
هب دنرادروخرب ، قح  زا  يواسم  روط  هب  ام  دزن  رد  مدرم  هک  دنتـسناد  یم  و  دـندوب ، ربخاب  ام  دزن  تلادـع  زا  دوب ، نینچ  اهنآ  شور  و 
ره و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربـک  .دـندرک و  رارف  دوب ، هیواـعم  دزن  هک  يدادبتـسا  دوـخ و  يارب  یقح  نداد  صاـصتخا  تمس 

ادـخ و تمحر  زا  يرود  هب  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ور ، نآ  زا  .تسین و  اور  وا  رب  فساـت  تسا ، یتلاـح  ناـنچ  ياراد  هک  سک 
دای دنگوس  ع ،)  ) ماما هاگنآ  .دنا  هدش  عضو  نیرفن  يارب  هک  دنتـسه  يرداصم  .اقحـس  ادـعب و  تاملک : تسا ، هدرک  نیرفن  تکاله ،
نیا تـالاح  دروم  رد  ار - دوخ  بلطم  اـت  دـنا ، هتـسویپن  هیواـعم  داد  لدـع و  هب  هدرکن و  رارف  يو ، يروج  ملظ و  زا  ناـنآ  هک  هدرک 
ینعی دراد ، وزرآ  دنوادخ  زا  هچنآ  رب  ار  وا  ماجنارـس ، .دیامن  دیکات  دـنا - هتفرگ  هلـصاف  ماما  زا  ارـصحنم  زیچ  هچ  رطاخ  هب  هک  مدرم 

.تسا هتخاس  راودیما  ادخ - تساوخ  هب  اهیراومهان - يزاس  راومه  ناشیا و  رب  تفالخ  رما  يراوشد  نتخاس  ناسآ 

دیدحلا یبا  نبا 
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ْمِهِدَدَم ْنِم  َْکنَع  ُبَهْذَی  ْمِهِدَدَـع َو  ْنِم  َُکتوُفَی  اَم  یَلَع  ْفَسْأَت  َالَف  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنُولَّلَـسَتَی  َکَلَِبق  ْنَّمِم  ًالاَجِر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
اَْهیَلَع َو َنُوِلبْقُم  اَْینُد  ُلْهَأ  ْمُه  اَمَّنِإَف  ِلْهَْجلا  یَمَْعلا َو  َیلِإ  ْمُهُعاَـضیِإ  ِّقَْحلا َو  يَدُْـهلا َو  َنِم  ْمُهُراَِرف  ًاـِیفاَش  ْمُْهنِم  َکـَل  ًاـّیَغ َو  ْمَُهل  یَفَکَف 

ًاقْحُس ْمَُهل َو  ًادُْعبَف  ِهََرثَْألا  َیلِإ  اُوبَرَهَف  ٌهَوْسُأ  ِّقَْحلا  ِیف  اَنَْدنِع  َساَّنلا  َّنَأ  اوُِملَع  ُهْوَعَو َو  ُهوُعِمَس َو  ُهْوَأَر َو  َلْدَْعلا َو  اُوفَرَع  ْدَق  اَْهَیلِإ  َنوُعِطْهُم 
[ اوُّرِفَی  ] َْمل ِهَّللا  ْمُهَّنِإ َو 

َْکیَلَع  ] ُمَالَّسلا ُهَّللا َو  َءاَش  ْنِإ  ُهَنْزَح  اََنل  َلِّهَُـسی  ُهَبْعَـص َو  اََنل  ُهَّللا  َلِّلَُذی  ْنَأ  ِْرمَْألا  اَذَه  ِیف  ُعَمْطََنل  اَّنِإ  ٍلْدَِعب َو  اوُقَْحلَی  َْمل  ٍرْوَج َو  ْنِم  اوُرِْفنَی 
 [ . ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َو 

 . یضم امیف  نامثع  هیخأ  فینح و  نب  لهس  بسن  مدقت  دق 

.راتتسا هیفخ و  یف  نیبراه  هیواعم  یلإ  نوجرخی  نوللستی  و 

.لالضلا یغلا  نزحت و  يأ ال  فسأت  الف  لاق 

 . هیواعم یلإ  نوللستی  مهنأ  مهتبوقع  نم  سفنلا  ءافش  مهنم و  ماقتنالا  یف  کیفکی  يأ  ایفاش  مهنم  کل  لاق و 

.هیف هباقع  بنذ  كاذف  هتبیغ  کنع  باغ  نمل  ضرا  لاق 

 . اماعأ لاسأ و ال  ام  کی  الف  رکب  قوف  عضوأف  اقرب  يأر  لاق  هبحاص  هعضوأ  عرسأ و  يأ  ریعبلا  عضو  عارسإلا  عاضیإلا  و 

نوعطهم و 

یلع اموق  لفنأ  ینأ ال  هیوسلاب و  الإ  مسقأ  ینأ ال  اوفرع  دق  لوقی  راثئتسالا  هرثألا  اضیأ و  نیعرسم } .»: نیعطهم  :» یف ا ( 1 نوعرسم { 
.رثؤی رثأتسی و  نم  یلإ  اوبره  ینوکرتف و  يریغ  لعف  امک  باسنألا  باسحألا و  یلع  یطعأ  موق و ال 

 . كالهلا دعبلاب و  مهیلع  ءاعد  اقحس  مهل و  ادعبف  لاق 

نم ظلغ  ام  نزحلا  هنزح و  هل  لهـسی  رمألا و  اذـه  بعـص  هل  للذـی  نأ  هللا  نم  جار  هنأ  رکذ  مث  رفن  نم  نونلاب  اورفنی  مل  مهنأ  يور  و 
لهسلا هدض  ضرألا و 

یناشاک

هلماع وه  و   ) يراصنا فینج  نب  لهس  بناج  هب  هدومرف  لاسرا  هک  تسا  ترضح  نآ  همان  هلمج  زا  يراصنالا ) فینح  نب  لهس  یلا  )
هنیدـم لها  زا  یهورگ  ینعم  رد  اهلها ) نم  موق  یناعم  یف   ) هنیدـم لـها  رب  دوب  ترـضح  نآ  لـماع  وا  هک  یتلاـح  رد  هنیدـملا ) یلع 

( ینغلب دقف   ) راتخم لوسر  رب  تاولـص  راگدیرفآ و  ترـضح  دمح  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) .هیواعم هب  دندش  قلحم  هک  هیواعمب ) اوقحل  )
دنور یم  هیواعم ) یلا  نوللستی   ) دنتـسه وت  دزن  هک  یناسک  زا  ینادرم  هکنآ  کلبق ) نمم  الاجر  نا   ) نم هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  سپ 

( مهددع نم   ) ار وت  دوش  یم  توف  هچنآ  رب  يروخن  هودنا  فسات و  هک  دیاب  سپ  کتوفی ) ام  فسات  الف   ) هیواعم يوس  هب  کی  کی 
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ثیح زا  ار  ناشیا  تسا  سب  سپ  ایغ ) مهل  یفکف   ) ناشیا ددم  وت  زا  دور  یم  هچنآ  و  مهددـم ) نم  کنع  بهذـی  و   ) ناشیا ددـع  زا 
نم  ) ناشیا نتخیرگ  مهرارف )  ) هدـنهراو ناشیا  مغ  زا  هدنهدافـش و  ناشیا  زا  ار  وت  رم  تسا  یفاـک  و  اـیفاش ) مهنم  کـل  و   ) یهارمگ

( مه امنا  و   ) تسا ینادان  يروک و  هب  لهجلا ) یمعالا و  یلا   ) ناشیا نتفاتـش  و  مهعاضیا ) و   ) تسرد تسار و  هار  زا  قحلاو ) يدهلا 
دنناگدنباتش اهیلا ) نوعطهم  و   ) ایند رب  دنا  هدروآ  ور  اهیلع ) اولبقم   ) دنتـسه یند  يایند  نابحاص  ایندلا ) لها   ) ناشیا هک  یتسرد  هب  و 

( هوعو و   ) ار نآ  دنا  هدینش  و  هوعمـس ) و   ) ار نآ  دنا  هدید  و  هوار ) و   ) ار لدع  دنتخانـش  هک  قیقحت  هب  لدعلا ) اوفرع  دق   ) نآ يوس  هب 
دـنربارب و قح  رد  هوسا ) قحلا  یف   ) ام دزن  ناـمدرم  هکنآ  اندـنع ) ساـنلا  نا   ) دـنا هتـسناد  و  اوملع ) و   ) ار نآ  دـنا  هتفرگ  شوگ  رد  و 

مهل ادعبف   ) لالقتسا هب  لاوما  ذخا  رد  دننکب  هک  دنـشاب  دوخ  رـس  هب  هچنآ  يوس  هب  قح  زا  دنتخیرگ  سپ  هرثالا ) یلا  اوبرهف   ) ناسکی
هب ناشیا  هک  یتسرد  هب  هللاو ) مهنا   ) راگدرورپ ترـضح  تمحر  زا  رایـسب  يرود  ینعی  يرود ، ار و  ناشیا  داب  يرود  سپ  اقحـس ) و 
انا و   ) داد لدع و  هب  دنا  هدشن  هتسویپ  و  لدعب ) اوقحلی  مل  و   ) داسف روج و  هطساو  هب  دندشن  نوریب  روج ) نم  اورفنی  مل   ) دنگوس ادخ 

( هبعـص  ) ار ام  یلاعت  يادخ  دنادرگ  مار  هک  انل ) هللا  للذـی  نا   ) راک نیا  رد  میراد  یم  عمط  ام  هک  یتسرد  هب  و  رمالااذـه ) یف  عمطنل 
و کیلع ) مالـسلاو   ) ادـخ دـهاوخ  رگا  هللا ) ءاشنا   ) ار راک  نآ  یتخـس  هنزح )  ) ام يارب  دزاس  ناسآ  و  اـنل ) لهـسی  و   ) ار نآ  يراوشد 

دابع بر  لبق  از  داب  وت  رب  تیحت  مالس و 

یلمآ

ینیوزق

هیواعم هب  هک  هنیدم  لها  زا  یموق  هرابرد  هنیدم  رب  دوب  ترضح  نا  لماع  وا  تسا و  هتشون  فینح  نب  نامثع  ردارب  لهـس  هب  همان  نیا 
یم هیواعم  هب  دنور و  یم  رد  هب  هدیـشوپ  وت  بناج  زا  دنچ  یمدرم  هک  دیـسر  نم  هب  هدومن : رایتخا  قح  رب  لطاب  دندوب و  هدـش  قحلم 

زا دوریم  دوش و  یم  مک  وت  تیعر  رکـشل و  ینعی  .ناـشیا  رامـش  زا  وت  زا  دوش  یم  توف  هک  هچنآ  رب  يروـخن  فساـت  سپ  دـندنویپ 
تسار هار  زا  ناشیا  نتخیرگ  یلست  افـش و  ناشیا  بناج  زا  ار  وت  یهارمگ و  نیا  ار  ناشیا  تسا  یفاک  سپ  .ناشیا  ددم  زا  وت  بناج 

هب نآ ، يوس  هب  ناگدنباتش  ایند و  رب  ناگدنروآ  يور  دنا  يوه  ناعبات  ایند و  لها  ناشیا  لهج و  يروک و  يوس  هب  نتفاتـش  قح و  و 
ربارب و قح  رد  ام  دزن  نامدرم  هک  دنتـسناد  دـنتفرگ و  شوگ  رد  دندینـش و  دـندید و  و  اـم ، زا  ار  لدـع  دنتـسناد  دنتخانـش و  قیقحت 

لخدم نآ  رد  ار  ناکیرـش  و  دنوش ، بحاص  لالقتـسا  هب  هک  تلود  تمعن و  ینعی  هکرحم ) هرثا   ) يوس هب  دـنتخیرگ  سپ  دـنناسکی 
دنتخیرگ لدع  زا  هکلب  یلدع  هب  دنتـسویپ  هن  يروج و  زا  دندیمر  هن  مسق  ادخ  هب  ار  ناشیا  يرود  ار و  ناشیا  داب  يرود  سپ  دـنهدن 

، ار نآ  رتراوشد  ام  يارب  يادخ  دـنادرگ  ناسآ  هک  تما  تفالخ  رما  ینعی  رما  نیا  رد  میراد  عمط  ام  دـنتخیوآرد و  روج  نماد  رد  و 
زاس راومه  و 

.تسا عقاو  هنزح  هبعص و  هنزحا  هبعصا و  ياج  هب  ياهخسن  یضعب  رد  .وت و  رب  مالس  و  دهاوخ ، رگا  ار  نآ  رتاومهان  د 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هیواعمب اوقحل  اهلها  نم  موق  ینعم  یف  هنیدملا ، یلع  هلماع  وه  يراصنالا و  فینح  نب  لهس  یلا 
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رد هنیدـم ، لها  رب  دوب  ترـضح  مکاح  وا  يراصنا و  فینح  نب  لهـس  يوس  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
.هیواعم هاپس  هب  دندوب  هدش  قحلم  هک  هنیدم  لها  زا  یتعامج  تفص 

، مهددم نم  کنع  بهذی  مهددع و  نم  کتوفی  ام  یلا  فسات  الف  هیواعم ، یلا  نوللـستی  کلبق  نمم  الاجر  نا  ینغلب  دقف  دعب ، اما  »
اهیلع و نولبقم  ایندـلا  لها  مه  امنا  لهجلا و  یمعلا و  یلا  مهعاضیا  قحلا و  يدـهلا و  نم  مهرارف  ایفاش  مهنم  کل  اـیغ و  مهل  یفکف 
مهل و ادـعبف  هرثالا ، یلا  اوبرهف  هوسا ، قحلا  یف  اندـنع  سانلا  نا  اوملع  هوعو و  هوعمـس و  هوار و  لدـعلا و  اوفرع  دـق  اـهیلا ، نوعطهم 

ءاش نا  .هنزحا  انل  لهـسی  هبعـصا و  انل  هللا  للذی  نا  رمالا  اذه  یف  عمطنل  انا  لدعب و  اوقحلی  مل  روج و  نم  اورفنی  مل  هللا  مهنا و  اقحس !
« .کیلع مالسلا  .هللا و 

هک یناسک  زا  رفن  دنچ  هکنیا  ربخ  نم  هب  دیـسر  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اما  ینعی 
زا تفر  ناشیا و  زا  يدودعم  زا  ار  وت  دش  توف  هک  يزیچ  رب  شابم  كانهودنا  سپ  هیواعم ، يوس  هب  ناشیا  دنتفر  نوریب  دناوت  شیپ 

صالخ نتفای و  افـش  وت  يارب  زا  ناشیا و  ندش  هارمگ  رد  ناشیا  يارب  زا  ناشیا  نتفر  تسا  یفاک  سپ  ناشیا ، کمک  دادـما و  زا  وت 
.تسا و یناداـن  يروک و  يوس  هب  ناـشیا  نتفر  دـنت  تسا و  قح  تسار و  هار  زا  ناـشیا  ندرک  رارف  ناـشیا ، ترارـش  جـنر  زا  ندـش 

دندوب هدید  ار و  لدع  دندوب  هتخانش  هک  یتلاح  رد  ایند ، يوس  هب  دنا  هدنناود  ایند و  رب  دنا  هدروآ  يور  ایند ، لها  رگم  ناشیا  دنتسین 
سپ دـنناسکی ، نتـشاد  قح  رد  اـم  دزن  رد  ناـمدرم  هک  دـندوب  هتـسناد  ار و  نآ  دـندوب  هدرک  ظـفح  ار و  نآ  دـندوب  هدینـش  ار و  نآ 
يارب زا  داب  باذع  يوس  هب  ندـنار  ناشیا و  يارب  زا  داب  باوث  زا  يرود  سپ  يرگید ، زا  اطع  رد  نتـشاد  یتدایز  يوس  هب  دـنتخیرگ 

هنیآ ره  اـم  هک  قیقحت  هب  یلدـع و  هب  دـندشن  قحلم  یمتـس و  زا  دـندرکن  چوک  هک  - ادـخ هب  دـنگوس  - ناـشیا هک  قـیقحت  هب  .ناـشیا 
رگا .ار  نآ  راسهوک  ام  يارب  زا  دنادرگ  لهـس  ار و  نآ  راوشد  ام  يارب  زا  ادخ  دـنادرگ  ناسآ  هکنیا  تفالخ  راک  نیا  رد  میراودـیما 

.کیلع مالسلاو  ادخ ، دهاوخب 

یئوخ

، عارـسالا عاضیالا ،) ، ) لالـضلا یغلا :) ، ) نزحت ال  فسات :) الف  ، ) راتتـسا هیفخ و  یف  نیبراه  هیواـعم  یلا  نوجرخی  نوللـستی :) : ) هغللا
ردـصم مهرارف : زیمت ، ایغ : ضیعبتلل ، ءاـبلا  کـلبق : نمم  بارعـالا : .دادبتـسالا  هرثـالا :) ، ) نیوتـسم هوسـالا :) ، ) نیعرـسم نیعطهم :) )
ءاعدلا دیفی  اقحـس ، اوقحـسا  ادعب و  اودعباف  يا  فوذحم  لعفل  قلطملا  لوعفملا  یلع  نابوصنم  اقحـس : ادعبف و  لعافلا ، یلا  فاضم 
هنومری ثیح  فیرـشلا  هبلق  یلع  هایاعر  هفلاـخم  تاـباصا  نم  لعتـشت  سدـقملا  هبلق  تاـبهل  نم  بیهل  باـتکلا  اذـه  ینعملا : .مهیلع 

نمم مج  هنع  فلخت  هتعیب و  نع  هباحصلا  رابک  نم  عمج  دعق  دقف  هیندلا ، هیویندلا  مهلامآ  ءارو  نوعاس  هنع  مهفلخت  مهقافن و  ماهسب 
بقاوعلا ءوساب  نیفـص  برح  یهتنا  املف  .هیواعم  فالخ  للخ  دـسل  نیفـص  یلا  لمجلا و  هروث  دامخال  هرـصبلا  یلا  هتلحر  دـعب  هعیاب 

نسحا هلئاهلا و  رابخالا  هذه  عاش  و  لاطبالا ، نیصلخملا  هبحاصا  هلج  مه  ههجو و  یلع  ناورهنلا  لها  مایق  لالضلا و  لها  همواقم  نم 
عرـش هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع لاـم  نمل  هلئاـطلا  لاومـالا  لذـب  هدـئاکمب و  هـیلع  هیواـعم  هرـصن  هـعم  رفنلا  هعیبـلا و  نـع  نودـعاقتملا 
یلعلا يدش  هبرض  هتموکح و  دضع  یف  اتف  کلذ  ناک  يدارف و  ینثم و  هیواعم  یلا  للستلا  یف  هنع  نوفلختملا  راصنالا  نورجاهملا و 

مهل و ضرعتلا  مدعب  هیلا  بتکف  مالـسلا .) هیلع   ) هآر امب  لاضعلا  ءادلا  اذه  هجلاعم  مالـسلا ) هیلع   ) هنم بلط  هناکف  .هنیدملا  یف  هلماع 
مهئازج نم  ناک  نا  .دبالا و  كاله  لالضلا و  یغلا و  نم  مهسفنال  مهوراتخا  یتلا  مهتبقاع  ءوس  یلا  مهضیوفت  مهنع و  رظنلا  فرص 
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هذـه نع  هلماـع  يزع  مالـسلا ) هیلع   ) هنکل .مهرود و  مدـه  مهلاوما و  هرداـصمب  سبحلاـب و  مهیلع  هبوـقعلا  طـسب  تاـموکحلا  دـنع 
هنجلا نم  لطابلا و  یلا  قحلا  نم  هلالضلا و  یلا  يدهلا  نم  مظنلا و  یلا  لدعلا  نم  نورفی  سانا  مهنا  نم  هیلع  هبن  امب  هلئاهلا  هبیصملا 
فینح نب  لهـس  هب  ترـضحنآ  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : لالـضلا .) الا  قحلا  دـعب  اذام  و   ) نایبلا حوضو  هجحلا و  مامت  دـعب  راـنلا  یلا 

زا ینادرم  هک  هدیسر  نمب  دعب ، اما  دنتسویپ : هیواعمب  هنیدم  لها  زا  هک  یمدرم  هرابرد ي  تشاگن  هنیدم  رد  دوخ  رازگنامرف  يراصنا 
یب اهنآ  کمک  زا  یهد و  یم  تسد  زا  هک  نانآ  هرامش ي  رب  دنتـسسگ ، ار  ام  دهع  دنتـسویپ و  هیواعمب  یناهن  وت  يرازگنامرف  ورملق 

تیادـه و هارهاـش  زا  هک  سب  وت  رطاـخ  یفـشت  اـهنآ و  يازـس  يارب  ینادرگرـس  یهارمگ و  نیمه  روخم ، سوـسفا  يوـش  یم  هرهب 
هدروآ يور  نادب  هک  دنیایند  لها  نانآ  هک  انامه  رتدب )؟ نیا  زا  هجنکـش  هچ   ) دنا هتفاتـش  ینادان  يروک و  هب  دنا و  هتخیرگ  تقیقح 

همه هک  دنا  هتسناد  دنا و  هدرک  رواب  دنا و  هدینش  ارنآ  شرازگ  هدید و  هتخانش و  ار  تلادع  یبوخب  هکنیا  اب  دنباتـش  یم  نآ  يوسب  و 
هتفر یبلطزایتما  یهاوخدوخ و  لابندب  هتخیرگ و  يردارب  يربارب و  نیا  زا  دـنراد و  ربارب  قوقح  ام  تموکح  نیئآ  رد  ام و  دزن  مدرم 

رد هک  میراودیما  ام  دنا و  هتسویپن  داد  لدعب و  دنا و  هتخیرگن  متس  زا  نانیا  ادخب - دنگوس  هک - یتسارب  .دنشاب  دوبان  دنشاب ، مگ  دنا 
.مالسلاو .هللا  ءاشنا  دنک  راومه  ار  اه  یتخس  دزاس و  ناسآ  ام  رب  ار  اه  يراوشد  دنوادخ  راک  نیا 

يرتشوش

و مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع بتک  و  لاقف : فالتخا  عم  هخیرات )  ) یف یبوقعیلا  هاور  و  لوقا :
نمف هیواعم ، یلا  اوجرخ  هنیدـملا  لـها  نم  ـالاجر  نا  ینغلب  دـقف  دـعب  اـما  : ) هنیدـملا یلع  وه  و  لهـس ، یلا  ایندـلا ) …  نع  هضارعا 

نم مهلادب  دقل  موصخلا ، تعمتجا  روبقلا و  ترثعب  ول  اما  ایغ ، نوقلی  فوسف  مهل ، ادـعبف  هیلع ، سات  الف  کتاف  نم  و  هعنماف ، هتکردا 
لوق .هللا  ءاش  نا  اللخ  رذـت  و ال  کنع - انع و  هللا  افع  لـبقاف - نذـالا ، ینلاـسی  کـلوسر  ینئاـج  دـق  و  نوبـستحی ، اونوکی  مل  اـم  هللا 

.ابیقن و ایبقع ، ایدحا ، ایردب ، ناک  الهس  نا  خیـشلا  يور  يراصنالا ) فینح  نب  لهـس  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا
هعضی لهس ، یلع  هالصلا  كردن  مل  اولاق : سانلا و  هکردا  املک  تاولـص ، سمخ  هیلع  ع )  ) یلـص یفوت  امل  الهـس  نا  ینیلکلا ، يور 

یف يرزجلا  يور  .دحا و  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  تبث  نمم  الهـس  نا  هباعیتسا :)  ) یف رمعوبا  يور  .اسمخ و  هیلع  ربکیف 
( هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ( ) مالسلا هیلع   ) یلع یف  هلوق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هعامس  یلع  دهش  نمم  الهـس  نا  هدسا :) )

يرونیدلا يور  و  هنیدملا ) یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلماع وه  و   ) .بردبع نمحرلادـبع  یف  هاور  کلذ - هبحرلا  یف  سانلا  یلع  دـشنا  امل 
ضرا موخت  یه  و  كوبت - یلا  یهتنا  املف  ماشلا ، یلع  الهـس  لمعتـسا  و  هلامع ، لمعتـسا  سانلا  هعیاب  اـمل  ع )  ) اـیلع نا  هلاوط :)  ) یف

هیلع ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) .فلاخ دق  هیواعم  نا  کلذ  دنع  ملعف  یلع  یلا  فرـصناف  هودرف ، هیواعمل  لیخ  هلبقتـسا  ماشلا -
هبیتق نبا  یف  يور  و  هیواعمب ) اوقحل   ) هنیدـملا لها  يا : اـهلها ) نم  موق   ) دـصقم يا : ینعم ) یف   … ( ) ایندـلا نع  هضارعا  و  مالـسلا )

نیعبرا نم  وحن  یف  حرس  یبا  نبا  يار  هنا  هکم ، نم  هیلا  لیقع  بتک  هرصبلا  یلا  هنیدملا  نم  صخش  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا هخیرات :) )
الاجر نا  ینغلب  دقف  دـعب  اما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق . 1 هللا !) رون  ءافطا  نودـیری  هیواعمب  نوقحلی  هیما  ینب  نم  ءاقلطلا  ءاـنبا  نم  اـبکار 

فـسات الف  هیواعم ، یلا  ( ) حاحـصلا  ) لاق امک  جورخلا ، قلطم  هیفخ ال  نوجرخی  يا : نوللـستی )  ) کتیحان یف  اوناـک  و  کـلبق ) نمم 
مهنم کل  ایغ و  مهل  یفکف  (. ) نیرفاکلا موقلا  یلع  سات  الف  : ) یلاعت لاق  مهددم ) نم  کنع  بهذی  و  مهددع ، نم  کتوفی  ام  یلع 

: يا مهعاضیا ) و  (. ) ائیش هللا  اورـضی  نل  مهنا  رفکلا  یف  نوعراسی  نیذلا  کنزحی  و ال  : ) یلاعت لاق  قحلا ) يدهلا و  نم  مهرارف  ایفاش 
اهیلا  ) نوعرسم يا : نوعطهم ) اهیلع و  نولبقم  ( ) ایندلا ( ) مثیم نبا   ) هخـسن یف  و  ایند ) لها  مه  امنا  و  لهجلا ، یمعلا و  یلا   ) مهعارـسا

ءالیتسا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتبطخ رکذ  دعب  ءافلخلا - ) خیرات   ) یف ءاج  .هوعمتـسا و  يا : هوعا ) هوعمـس و  هوار و  لدعلا و  اوفرع  دق  و 
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بلق هیعاو و  نذا  هل  تناک  نم  عمسا  دق  هللا  همرکا  نینموملاریما  نا  لاقف : يراصنالا  بویاوبا  ماق  مث  مهلذاختب - هدعب  مهیلع  هیما  ینب 
ریخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر مع  نبا  مکرهظا  نیب  لزن  ثیح  اـهلوبق  قـح  اـهومتلبق  اـم  همارک  هب  مکمرکا  دـق  هللا  نا  ظـیفح ،

مکبولق و  نوعمست ، مص ال  مکناکل  هللا ! وف  نیلحملا ، داهج  یلا  مکوعدی  نیدلا و  یف  مکهقفی  هدعب ، مهدیس  مهلضفا و  نیملسملا و 
امنا سیلا  هللا ! داـبع  نوبیجتـست ، ـالف  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لـصفلا   ) اـهیلع عوبطم  فلغ 

و هرهظ ، بورـضم  و  هضرع ، موتـشم  و  مورحم ، قح  وذف  مالـسالا ! یف  عاش  دابعلا و  لمـش  دـق  و  سما ، ناودـعلا  روجلاب و  مکدـهع 
لمع و  لدـعلاب ، رـشن  و  قحلاـب ، عدـص  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مکئاـج  اـملف  ئارعلاـب ، یقلم  و  هنطب ، ءوـطوم  و  ههجو ، موـطلم 

سانلا نا  اوملع  و   ) .نوعمـسی مه ال  انعمـس و  اولاق  نیذـلاک  اونوکت  ـال  و  نیمرجم ، اولوتت  ـال  مکیلع و  هللا  همعن  اورکـشاف  باـتکلاب ،
مهنا (. ) ءاودلا قحس   ) نم الماک  اقد  يا : اقحس ) مهل و  ادعبف   ) دادبتسالا يا : هرثالا ) یلا  اوبرهف   ) نوواستم يا : هوسا ) قحلا  یف  اندنع 

، قحلا نم  هرفنلا  و  نیرئاـجلا ، نوبحیف  روجلا ، ساـنلا  هعیبط  یف  اـمنا  و  لدـعب ) اوقحلی  مل  روج و  نم   ) اوبرهی مل  يا : اورفنی ) مل  هللا  و 
( هنزح انل  لهـسی  و  ( ) هبعـصا ( ) مثیم نبا   ) هخـسن یف  و  هبعـص ،) انل  هللا  للذـی  نا  رمالا  اذـه  یف  عمطنل  انا  و   ) .نیقحملا نع  نوضرعیف 

نبا  ) یف داز  و  مالسلا ) و  هللا ، ءاش  نا  ( ) هنزحا ( ) مثیم نبا   ) هخسن یف  و  لهسلا ، لابق  یف  ضرالا  نم  ظلغ  ام  نوکسلاف ، حتفلاب  نزحلا 
(. هتاکرب هللا و  همحر  کیلع و  ( ) دیدحلا یبا 

هینغم

راـیتخالا و هرنـالا : .نوعرـسم و  نوعطهم : .مهعارـسا و  مهعاـضیا : .نوعلا و  ددـملا : .نوـبرهی و  نوللـستی : .كدـنع و  کـلبق : هغللا :
ایغ و بارعالا : .ضرالا  نم  ظلغ  ام  يازلا  نوکـس  ءاحلا و  حـتفب  نزحلا - .كالهلا و  وه  ینعمی و  قحـسلا : دـعبلا و  .صاـصتخالا و 

نب لیهـس  ینعملا : .هفوذحم  یفب  رورجم  للذی  نا  نم  ردصملا  و  هیردـصملا ، یلع  بصن  اقحـس  ادـعب و  و  زییمتلا ، یلع  بصن  ایفاش 
.اولثم و هب و  اولکن  و  لمجلا ، باحصا  اهازغ  نیح  هرـصبلا  یلع  مامالل  ایلاو  ناک  يذلا  فینح  نب  نامثع  وخا  وه  يراصنالا  فینحلا 

نم لیهـس  ناک  هباصالا : باتک  یف  ینالقـسعلا  رجح  نبا  لاق  و  نیبرقملا ، هباحـصلا  لجا  نب  لیهـس  ناک  و  کلذ ، نع  مـالکلا  قبس 
، هفوکلاب تام  و  توملا ، یلع  ذئموی  عیاب  و  هللا - لوسر  نع  اومزهنا  يا  سانلا - فشکنا  نیح  دحا  موی  تبث  و  اردب ، دهش  نیقباسلا ،

.ادیدش اعزج  هیلع  عزج  و  هتزانج ، یف  جرخ  تام  امل  و  مامالا ، یلا  سانلا  بحا  لیهس  ناک  راحبلا : هنیفـس  یف  .مامالا و  هیلع  لص  و 
و ملات ، فساف و  و  هنیدملا ، یلع  ایلاو  لیهـس  ناک  و  هایند ، نم  اعمط  هیواعمب  اوقحل  هنیدملا  لها  نم  هعامج  نا  مامالا  غلب  دق  ناک  و 

یلع نیهاربلا  هلدالا و  نومیقی  .قحلا و  هوعد  نوعدی  ءایبنالا  ناک  خـلا ..) مهددـع  نم  کتوفی  ام  یلع  فسات  الف  : ) هماما هیلا  بتکف 
256 یغلا - نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  هارکا : ربج و  الب  هتعاـنق  ملع و  نع  اـهب  ناـمیالا  یلا  ساـنلا  نوعدـی  و  اهقدـص ،

اذاف ناسنا ، لکل  قح  یه  و  هماتلا ، هیرحلا  لظ  یف  الا  نوکت  نل  نوکت و  نیدـلا ال  هسرامم  هدـیقعلا و  نال  یعیبط ، رما  اذـه  .هرقبلا و 
یلع ادـحا  هرکی  مل  اذـل  و  مامالا ، لوسرلا و  نآرقلا و  ادـبم  وه  اذـه  .هیلووسملا  تاعبتلا و  هدـحو  لمحت  اهلامعتـسا  ءاـسا  يدـتعا و 

فارتعالا یلع  ادحا  ص )  ) میرکلا یبنلا  هرکتی  مل  امک  امامت  ءاشی  ثیح  یلا  باهذلا  ثکنلا و  نع  هعیاب  نمم  ادحا  دـص  و ال  هتعیب ،
امب اوئاسا  نیذلا  هللا  يزجیـس  و  يدهلا ، قحلا و  یلع  هورثآ  و  لالـضلا ، یغلا و  قیرط  مهـسفنال  اوراتخا  دقل  ایغ ) مهل  یفکف   ) .هتوبنب
نم مهرارف  : ) هلوقب كالهلا  نع  مامالا  ربع  و  نیکلاهلا ، نم  مهنا  مهنم  کلظیغل  ءافـش  یفک  يا  ایفاش ) مهنم  کـل  و   ) نولمعی اوناـک 

ایندلا لها  مه  امنا  و   ) .باذـعلا بابـسا  يوقا  نم  لطابلا  یلا  قحلا  نم  رارفلا  نال  لهجلا ) یمعلا و  یلا  مهعاضیا  و  قحلا ، يدـهلا و 
کـسفن بهذت  مالعف  ..مهـسفنا  الا  نورـضی  ام  ..روجلا و  ایندلا و  یلا  اوبهذ  و  هیوسلاب ، مسقن  و  هیعرلا ، یف  لدعن  انال  انوکرت  خلل ..)

تقولا یف  و  یلاعت ، هتمحر  نم  ساین  نحن ال  و  یلاعتهللا ، دیب  یه  و  هفالخلا ، يا  خلا ..) رمالا  ذه  یف  عمطنل  انا  و  ( ؟ تارـسح مهیلع 
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.هئالب یلع  ربصن  و  هئاضقب ، یضرت  هسفن 

هدبع

الالض و ایغ  ایفاش : مهنم  کل  ایغ و  دحاو …  دعب  ادحاو  نوبهذی  نوللـسنی  كدنع و  يا  حتفف  رـسکب  کلبق  کلبق : نمم  الاجر  … 
یف فاک  مهرارفف  اهدسفیف  هررـض  يرـسی  امبر  هعامجلا  هینب  یف  دـیدش  ضرم  نولاضلا  مهلالـض و  یلع  هلالدـلا  یف  فاک  مهرارف 

و عارـسالا …  عاضیالا  لهجلا : یمعلا و  یلا  مهعاضیا  هیلا …  ءافـشلا  بسن  اذـهل  اهلک  هناک  هعاـمجلا  سیئر  مهـضرم و  نم  اـهافش 
هدئافلاب اهریغ  یلع  اهلیضفت  هعفنملاب و  سفنلا  صاصتخا  کیرحتلاب  هرثالا  هرثالا : یلا  اوبرهف  نوعرـسم …  نوعطهم  اهیلا : نوعطهم 

هنشخ يا  نوکسف  حتفب  هنزح  هنزح : انل  لهسی  و  اضیا …  دعبلا  نیسلا  مضب  قحسلا  و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

و میدومن ، دیا  ار  وا  یکین  مجنپ  لهچ و  همان  حرش  رد   ) هک يراصنا  فینح  نبا  لهس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياه  همان  زا 
نیا هک   ) دـندوب هدـش  قحلم  هیواعم  هب  هک  ناـماس  نآ  لـها  زا  یهورگ  هراـبرد  دوب  اـمرفمکح  هنیدـم  رب  راوگرزب  نآ  بناـج  زا  وا )

وت دزن  هک  یمدرم  دیسر  ربخ  نم  هب  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعتیادخ و  دمح  زا  سپ  دوشن :) هدرسفا  هتـشادنپ  تیمها  یب  ار  دماشیپ 
( تتیعر رگـشل و  ندـش  مک   ) وت زا  اهنآ  کمک  نتـساک  ناشیا و  نتفر  تسد  زا  اب  سپ  دـندنویپ ، یم  هیواـعم  هب  یناـهنپ  رد  دنتـسه 

ناـنآ جـنر  زا  هک   ) هدنهدءافـش اـهنآ  زا  وت  يارب  یهارمگ و  يراـمیب )  ) ناـشیا رفیک )  ) يارب تسا  سب  هدـم ، هار  دوخ  هب  یگدرـسفا 
زا ار  تیعمج  هدرک  تیارـس  نآ  نایز  اسب  هک  تیعمج  هینب  رد  دـشاب  یم  یتخـس  يرامیب  دوخ  ناهارمگ  دوجو  نوچ  یتفای ، یئاـهر 
نآ يارب  هداد  مکاـح  هب  ار  يدوبهب  تبـسن  هکنیا  و  تسا ، رثوم  يراـمیب  نآ  زا  تیعمج  يدوبهب  رد  اـهنآ  زیرگ  سپ  دـشاپ ، یم  مه 

و ینادان ، یهارمگ و  هب  ناشنتفاتش  و  تسا ، يراگتسر  تیاده و  زا  ناشیا  زیرگ  تسا ) تیعمج  همه  دننام  تعیمج  سیئر  هک  تسا 
رد دندینـش و  دندید و  هتخانـش  ام ) شور  زا   ) ار یتسرد  لدع و  و  دـنا ، هدروآور  باتـش  اب  نآ  هب  هک  دنتـسه  ایند  نارادتـسود  نانآ 

دنتسناد و  دنراد ، شوگ 

هب ار  يدوس  هکنیا  ات  دـنتخیرگ  هیوسلاب ) رگم  مینک  یمن  میـسقت  يزیچ  اـهنآ  نیب   ) سپ دـنربارب ، قح  رد  دنتـسه  اـم  دزن  هک  یمدرم 
متـس روج و  زا  ناشیا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـنادرگ !! رود  شتمحر  زا  ار  اهنآ  ادـخ  دـنیامن ، هرهب  یب  ار  نآ  رگید  هداد  صاصتخا  دوخ 

راومه شیراومهان  ناسآ و  ام  يارب  نآ  يراوشد  ادخ  هک  تفالخ  رما  نیا  رد  میراودیما  ام  و  دنتـسویپن ، داد  لدع و  هب  دنتخیرگن و 
.داب وت  رب  دورد  و  دهاوخب ، رگا  دزاس ،

ینامز

مالـسلا هیلع  ماما  نادـنمقالع  زا  يراصنا  فینح  نب  نامثع  ردارب  يراصنا  فینح  نب  لیهـس  قاـفن  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  شور 
دنروآرد ازع  زا  یمکـش  دـننک و  يرادرب  هرهب  هیواعم  هجدوب  زا  ات  هتفرگ  شیپ  ار  ماش  هار  شناـکیدزن  زا  يا  هدـع  هک  نیا  زا  .تسا 

ماما .درک  رداص  ار  همان  نیا  يو  هب  تیلست  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  شوگ  هب  یتحاران  نیا  ربخ  .دوب  تحاران 
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هک دندوب  هدرک  كرد  دـندوب و  هتخانـش  ار  ام  مه  اهنآ  میتسه ، دوخ  هفیظو  ریـسم  رد  ام  هک  دزاس  یم  رادـیب  ار  لیهـس  مالـسلا  هیلع 
هب قشع  دنتـسناوت  یمن  رگید  فرط  زا  دنهد و  رارق  دوخ  هبعلم  ار  ام  نید  دـنناوت  یمن  رگید  ریبعت  هب  دـنربب و  یلام  هرهب  دـنناوت  یمن 
هک دنک  یم  یبایزرا  ار  هفیظو  هثداح  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتفر  دنتفر و  تاهج  نیمه  هب  دـنربب  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  لام 

مالسلا هیلع  ماما  مود  راک  .درادن  روصت  وا  ياه  هتساوخ  رب  ینایاپ  طخ  تسین و  عناق  تقو  چیه  رـشب  دشابن  لوئـسم  ادخ  هاگـشیپ  رد 
هک یموس  عوضوم  .میشاب  ناما  رد  سفن  ياوه  رش  زا  هک  دنک  کمک  دیاب  ادخ  دنک  دزشوگ  دوخ  رادنامرف  لیهـس  هب  هک  تسا  نیا 

متـس ملظ و  دـننک و  كرد  ار  تقیقح  رگا  دـنا و  هدربن  هانپ  تیونعم  هب  نانیا  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هدنامیقاب هک  تسا  یفاک  اه  نآ  يارب  رفیک  نیمه  دنتشگنزاب  رگا  دندرگ و  یم  زاب  دوخ  نید  ظفح  يارب  دندومن  یـسررب  ار  هیواعم 

فـسات اهنآ  هرابرد  دـیابن  میرادـن و  یتیلوئـسم  ام  دـنا  هدـش  جراخ  اـم  لرتنک  تحت  زا  هک  ـالاح  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نید 
ندمآ رد  ياپ  زا  تسا ، هجوت  لباق  تعاجش  ربص و  هوک  زا  دهد و  یم  هجوت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمراهچ  عوضوم  .میروخب 

اب هک  هیواعم  یناطیـش  ياه  هشقن  ربارب  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زجع  تیاهن  نیا  .تسا و  ندرک  نیرفن  نازجاع  دننامه  و 
اب هک  تسا  دربـن  نادـیم  هن  دـنک ، یم  نیرفن  هدـمآ و  هوتـس  هب  دـنک  یم  بذـج  ار  هقطنم  راوخمکـش  ناگدـنرپ  هـناد ، ندرک  شخپ 
نآ نامرهق  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  رفک  قافن و  نادـیم  هکلب  دوش ، دراو  نایب  اب  هک  تسا  نخـس  نادـیم  هن  دوش و  دراو  تعاجش 

.دننیب یم  ار  دوخ  يازج  جـیردت  هب  هداتفا و  راوخنوخ  يدایـص  ماد  رد  دوخ  ياپ  اب  هک  دنتـسه  یئاهدیـص  لیهـس  ماوقا  يراب  .تسین 
زا ار  نارفاک  لسن  ایادخ  دیوگ : یم  هدمآ و  گنت  هب  مه  حون  مزعلاولوا  ربمایپ  تسین ، يا  هزات  بلطم  مالـسلا  هیلع  ماما  ندرک  نیرفن 

ناهج مامت  هک  یئادخ  .دنیآ  یم  ایندب  فرحنم  مه  ناشنادنزرف  دننک و  یم  هارمگ  ار  همه  یتشاذگ  دازآ  ار  نانیا  رگا  .زادنارب  نیمز 
هب دندرگ  وزرآ  ریـسا  دنربب و  تذـل  دـنروخب ، نک ، لو  ار  اهنآ  دـیوگ : یم  دوخ  ربمایپ  هب  يدرـسنوخ  لامک  اب  تسوا  لرتنک  تحت 

دیما هک  ار  یناسک  دیامن  یم  شرافس  دنک و  یم  زیوجت  ار  هخـسن  نیمه  نآرق  رگید  دروم  تفه  رد  زیزع  يادخ  .دنمهف  یم  يدوز 
تامدـخ رگید و  ياهراک  زا  دـنامب ، نانیا  هصغ  رد  دـهاوخب  یبهذـم  ربهر  هاگ  ره  یتسار  .دـیریگب  هدـیدان  تسین  اهنآ  رد  حالـصا 

.درواین وربا  هب  مخ  دنور  یم  تسین و  حالصا  هب  يدیما  هک  اجنآ  دیاب  تهج  نیمه  هب  دنام  یم  زاب  یهلا 

يزاریش دمحم  دیس 

باتکلا نا  يا  ینعم )  ) یف هلوق  و  هیواعمب ) اوقحل  اهلها  نم  موق  ینعم  یف  هنیدـملا  یلع  هلماع  وه  يراصنالا و  فینح  نب  لهـس  یلا  )
ننم الاجر  نا  ینغلب  دقف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما   ) .ددـصلا اذـه  یف  يا  دـصقلا ، ینعمب  یمیم  ردـصم  وه  و  دـصقملا ، اذـه  یف 

مهددع و نم  کتوفی  ام  یلع  فسات  الف  هیواعم  یلا   ) رذح ءافخ و  یف  دحاو  دعب  ادحاو  نوبهذی  يا  نوللستی )  ) كدنع يا  کلبق )
و)  ) .هیواعم لثمب  اوقحتلا  ذا  الالـض  و  ایغ ) مهل   ) مهللـست یفکف )  ) كایا مهترـصن  کل و  مهدادـما  يا  مهددـم ) نم  کنع  بهذـی 

اما هسوسولا ، لالضالاب و  سانلا  رئاس  یلا  يرسی  یقب  اذا  يذلا  ضرملاک  نوکی  هیواعم  عم  هاوه  ناک  نم  ذا  ایفاش ) مهنم  کل   ) یفک
( یمعلا یلا   ) مهعارسا يا  مهعاضیا ) قحلا و  يدهلا و  نم  ( ) یفک  ) لعاف مهارف )  ) هلالـضا هلتخ و  فاخت  هنم و ال  حیرتستف  بهذ  اذا 

اوفرع دق  اهیلا و   ) نوعرـسم يا  نوعطهم ) و   ) مهئارو قحلا  نیکرات  اهیلع ) نولبقم  ایند  لها  مه  امنا  و   ) .قحلاب لهجلا ) و   ) نیدـلا یف 
سانلا نا  اوملع  و   ) مهبولق یف  لخد  ناب  هیلع  اولمتـشا  يا  هوعو ) هوعمـس و  و   ) مالـسلا هیلع  مامالا  بناج  یف  مهنیعاب  هوار ) لدعلا و 
یطعی ناک  هیواعم  ناف  هعفنملاـب ، صاـصتخالا  يا  هرثـالا ) یلا  اوبرهف   ) دـحا یلع  ادـحا  لـضفن  ـالف  ءاوس  يا  هوسا ) قحلا  یف  اندـنع 

- هللا و  مهنا -  ) هتمحر نع  هللا  مهدعبی  ناب  مهیلع  ءاعد  اذه  دعبلا و  ینعمب  قحـسلا  اقحـس ) مهل و  ادعبف   ) .ءافعـضلا نم  رثکا  ءایوقالل 
هیواعم اهثدحا  یتلا  هنتفلا  رما  يا  رمالا ) اذه  یف  عمطنل  انا  و   ) هیواعم دنع  لدع  ذا ال  لدعب ) اوقحلی  مل  و   ) ملظ و   ) روج نم  اورفنی  مل 
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(. مالسلا و   ) یلاعت هللا ) ءاش  نا   ) هتنوشخ يا  هنزح ) انل  لهسی  و   ) هیواعم هفاش  لاصئتسا  نع  هیانک  هبعص ) انل  هللا  للذی  نا  )

يوسوم

.نزحت ال  فسات : .هیفخ ال  راتتـسا و  یف  رخآ  دعب  ادحاو  نوجرخی  نوللـستی : .کتیحان  یف  كدـنع و  يا  حـتفف  رـسکب  کلبق : هغللا :
همزل هیف و  ذخا  یشلا ء : یلع  لبقا  .مهعارسا  مهعاضیا : .مهبوره  مهرارف : .ءربلا  وه  ءافشلا و  نم  ایفاش : .لالضلا  یغلا : .نوعلا  ددملا :

: هرثالا .نییوتسم  هوسالا : .هظفح  هربدت و  ثیدحلا  هاوح و  هعمج و  یـشلا ء : یع  .نوعرـسم و  نوعطهم : .هنع  ربدا  ضیقن  هیلع  لبقا  و 
دض ضرالا ، نم  بعصلا  نزحلا : .ملظلا  روجلا : .اکاله  ادعب و  اقحس : .ء  یـشلاب  دادبتـسالا  هدئافلاب ، اهلیـضفت  سفنلل و  صاصتخالا 

بهذـی مهددـع و  نم  کتوفی  ام  یلع  فسات  الف  هیواعم  یلا  نوللـستی  کلبق  نمم  الاجر  نا  ینغلب  دـقف  دـعب  اما  : ) حرـشلا .لهـسلا 
هذـهب مامالا  ثعب  لهجلا ) یمعلا و  یلا  مهعاضیا  قحلا و  يدـهلا و  نم  مهرارف  ایفاش  مهنم  کل  ایغ و  مهل  یفکف  مهددـم  نم  کنع 

ینتلصو .بورهلا  یعاود  اهیف  هل  نیبی  هیواعم و  یلا  سانلا  ضعب  بوره  هیلع  نوهی  فینح  نب  لهـس  هنیدملا  یلع  هیلا  یلا و  هلاسرلا 
ددـعلا اذـه  كدـضع  یف  تفی  کلذ و ال  کنزحی  الف  هیواعم  یلا  مکدـنع  نوشیعی  نیذـلا  لاجرلا  ضعب  بوره  لمحت  یتلا  ءابنالا 

يدهلا و نم  اورف  مهنا  انل  هحار  مهسفنال و  الالض  مهیفکی  هنا  مهلالض و  نیب  مث  .انل  انواعم  اقیرف  اولکشی  نا  نکمی  نیذلا  براهلا و 
ملظ نم  نوبغری  اـم  یلا  هتاواـسم  یلع و  لدـع  نم  ـالا  اوبرهی  مل  مهنا  .هیواـعم  هیف  يذـلا  لـهجلا  یمعلا و  یلا  هیف  نحن  يذـلا  قحلا 

مه امنا  و   ) .هشحو ینع  مهقرفت  هزع و ال  یلوح  ساـنلا  هرثک  یندـیزی  ـال  لوقی : هتـالاح  عیمج  یف  یلع  وه  یلع  هفارحنا و  هیواـعم و 
اوبرهف هوسا  قحلا  یف  اندـنع  سانلا  نا  اوملع  هوعو و  هوعمـس و  هوار و  لدـعلا و  اوفرع  دـق  اهیلا و  نوعطهم  اهیلع و  نولبقم  ایند  لها 

نم مهبوره  نکی  مل  هیواعم …  یلا  مهمامضنا  هناطلس و  تحت  نم  مهبوره  بابـسا  مالـسلا  هیلع  نیب  اقحـس ) مهل و  ادعبف  هرثالا  یلا 
اهنوبحی و ایندلا  لها  نم  مهنال  اوبره  امنا  نیدلا و  لها  نم  وا  يده  قیرط  یلع  هنا  وا  قح  بحاص  هیواعم  نوری  مهنال  نیدلا و  لجا 
هوار و انلدـع و  اوفرع  دـق  و  اهلجا ، نم  مهـسفنا  نولذـی  و  اهل ، نوعرـسی  مهنا  مهعم …  نوکت  نم  عم  اهعم و  نولیمی  اهنع و  نوثحبی 

یتلا هصاخلا  تازایتمالا  یلا  کلذ  نم  اوبرهف  ءاوس  دـح  یلع  اندـنع  سانلا  هیوسلاـب و  مسقن  هیعرلا و  یف  لدـعن  اـننا  اوملع  اوشاـع و 
دعبلاب مهیلع  یعد  مث  .اندنع  نوکی  کلذ ال  مهریغ و  قوقح  مهقوقح و  اوذخایف  سانلا  نع  اوزاتمی  نا  نودـیری  مهنا  اهنودـیری … 

مل هللا - و  مهنا -  … ) مهتفاش لاصئتسا  توملا و  كالهلاب و  مهیلع  یعد  امک  اـهل  ـالها  اوسیل  مهنـال  مهلاـطت  ـال  نا  هللا و  همحر  نع 
هیلع مسقا  مالسلا ) هللا و  ءاش  نا  هنزح  انل  لهسی  هبعص و  انل  هللا  للذی  نا  رمالا  اذه  یف  عمطنل  انا  لدعب و  اوقحلی  مل  روج و  نم  اورفنی 

هنودشنی لدع  یلا  نیملسملا - نم  دحا  هشیعی  وا  ایـصخش  هنوشیعی - اندنع  ملظ  نم  اوبرهی  مل  مهنا  مهبوره و  ببـس  رـصحیل  مالـسلا 
دعب عناوملا و  عفری  تابقعلا و  للذی  تابوعـصلا و  نوهی  نا  هفالخلا و  هللا  نم  لمای  هنا  هللا …  نم  هب  عمطی  امب  هدعو  مث  .هیواعم  دنع 

نب بهاو  نب  فینح  نب  لهـس  .فینح  نب  لیهـس  همجرت  .ریدـق  یـش ء  لک  یلع  وه  هردـق و  هللا و  ءاـضقب  نوضار  اـنناف  هلبق  اذـه و 
ینکی یـسوالا  يراـصنالا  سوا  نب  کـلام  نب  ورمع  نب  فوـع  نب  شنح  نب  ورمع  نب  هعدـجم  نب  ثراـحلا  نب  هـبلعث  نـب  مـیکعلا 
ذئموی عیاب  سانلا و  فشکنا  نیح  یلع  مامالا  عم  دحا  موی  تبث  اردب و  دهش  نیقباسلا و  نم  ناک  ردب و  لها  نم  هللادبع  ابا  دعـسابا و 

اهلک و دـهاشملا  عیمج  قدـنخلا و  اضیا  دهـش  و  لهـس …  هناف  الهـس  اولبن  لوقیف : لـبنلاب  هللا  لوسر  نع  حـفنی  ناـک  توملا و  یلع 
یلع و ماـمالا  هیلع  یلـص  هفوکلا و  یف  هنس 38  یف  لهس  یفوت  .نیفـص  هعم  دهـش  مث  لمجلا  هعقوم  دعب  هرـصبلا  یلع  یلع  هفلختـسا 

.هنفد

یناغماد

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4990 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َهَیِواعُِمب اوُقَِحل  اِهلْهأ  ْنِم  ٍمْوَق  يانْعَم  یف  ِهَنیدَْملا  یلَع  ُُهِلماع  َوُهَو  يِراْصنْألا  ِْفیَنُح  ِْنب  ِلْهَس  یلإ 

 { دشاب یم  « هطبار رد  » ای « هرابرد » ریبعت اجنیا  رد  هژاو  نیا  لداعم  « يانعم ( .» 1}

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

ار همان  نیا  همان : دنـس  ( . 2  } .دـندوب هتـسویپ  هیواعم  هب  هک  اجنآ  مدرم  زا  تسا  یهورگ  هرابرد  هنیدـم  رادـنامرف  فینح  نب  لهـس  هب 
تسا و هدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لاح  حرـش  رد  فارـشالا  باسنا  باتک  رد  يافوتم 279 )  ) يرذالب ، یضر دّیـس  زا  شیپ 

( { ،ج 3،ص 496 هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  ار  نآ  زا  یشخب  زین  يافوتم 284 )  ) یبوقعی

هاگن کی  رد  همان 

یلع نانمؤمریما  يوس  زا  « يراصنا فینح  نب  لهـس   » هک ینامز  رد  هنیدم  لها  زا  یهورگ  ، تسا هدمآ  همان  ناونع  رد  هک  هنوگ  نامه 
نارگن « فینح نب  لهس  » ارهاظ دندوب و  هتسویپ  ماش  رد  هیواعم  هب  ایند  عفانم  لام و  يارب  دوب  اجنآ  رادنامرف  مالسلا  هیلع 

يارب اریز  ، دـشابن تحاراـن  هورگ  نآ  رارف  زا  هک  دـش  روآداـی  وا  هب  تشوـن و  وا  هب  ار  هماـن  نیا  وا  ینارگن  عـفر  يارب  ماـما.دوب  هدـش 
يارب هک  دنک  یم  یفرعم  یناتـسرپایند  ار  اهنآ  ماما.دـندرب  هانپ  يروک  یهارمگ و  هب  قح  تیادـه و  زا  هک  سب  نیمه  نانآ  یهارمگ 

هک دـنک  یم  يراودـیما  راهظا  ماما  هاـگ  نآ.دنتخانـش  یم  ار  لدـع  زکرم  هک  یلاـح  رد  دنتـسویپ  هیواـعم  هب  ، اـیند تاذـل  هب  ندیـسر 
.دیامرف لح  ار  تالکشم  شفطل  هب  دنوادخ 

***

ْنِم َکـْنَع  ُبَهْذَـیَو  ، ْمِهِدَدَـع ْنـِم  َکـُتوُفَی  اَـم  یَلَع  ْفَسْأَـت  اَـلَف  ، َهَیِواَـعُم َیلِإ  َنُولَّلـَـسَتَی  َکَـلَِبق  ْنَّمِم  ًـالاَجِر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ، ُدــَْعب اَّمَأ 
َنُوِلبْقُم اَْینُد  ُلْهَأ  ْمُه  اَمَّنِإَو  ؛ ِلـْهَْجلاَو یَمَْعلا  َیلِإ  ْمُهُعاَـضیِإَو  ، ِّقَْحلاَو يَدُْـهلا  َنِم  ْمُهُراَِرف  ، ًاـِیفاَش ْمُْهنِم  َکـَلَو  ، ًاـّیَغ ْمَُهل  یَفَکَف  ، ْمِهِدَدَـم

ْمَُهل ًادُْعبَف  ، ِهََرثَْألا َیلِإ  اُوبَرَهَف  ، ٌهَوْسُأ ِّقَْحلا  ِیف  اَنَْدنِع  َساَّنلا  َّنَأ  اوُِملَعَو  ، ُهْوَعَوَو ُهوُعِمَـسَو  ، ُهْوَأَرَو َلْدَْعلا  اُوفَرَع  ْدَـقَو  ، اَْهَیلِإ َنوُعِطْهُمَو  ، اَْهیَلَع
ْنِإ ، ُهَنْزَح اََنل  َلِّهَُـسیَو  ، ُهَبْعَـص اََـنل  ُهّللا  َلِّلَذـُی  ْنَأ  ِْرمَأـْلا  اَذَـه  ِیف  ُعَمْطََنل  اَّنِإَو  ، ٍلْدَِـعب اوُقَْحلَی  َْملَو  ، ٍرْوَج ْنِم  اوُرِْفنَی  َْمل  ِهّللاَو  ْمُهَّنِإ  ًاقْحُـسَو !!

.ُماَلَّسلاَو ، ُهّللاَءاَش

همجرت

زا هک  دادعت  نیا  زا  زگره  ؛ دندنویپ یم  هیواعم  هب  هنایفخم  وت  ورملق  زا  يدارفا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما 
تـسا یفاک  وت  رطاخ  شمارآ  يارب  سب و  نانآ  يارب  یهارمگ  نیا.روخم  فسأت  يا  هدش  هرهب  یب  نانآ  کمک  زا  يا و  هداد  تسد 

يور نآ  هب  دنتسه و  ایند  لها  طقف  اهنآ  اریز ) روخم  مغ   ) ور نیا  زا  دنا ، هتفاتش  لهج  یلدروک و  يوس  هب  قح  تیاده و  زا  اهنآ  هک 
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هب هدینش و  ار  نآ  شرازگ  دندوب و  هدید  هتخانش و  یبوخ  هب  ار  تلادع  هک  یلاح  رد  دنباتش  یم  نآ  يوس  هب  تعرس  اب  دنا و  هدروآ 
« اوران ياه  ضیعبت  » يوس هب  « يربارب » نیا زا  اـهنآ  سپ  ، دـنراد ربارب  قوقح  اـم  دزن  مدرم  همه  هک  دنتـسناد  یم  دـندوب و  هدرپس  رطاـخ 
ام دنتسویپن و  لدع  هب  دنتخیرگن و  متس  زا  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  ؛ دنک كاله  دزاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دنوادخ.دنتخیرگ 

.مالسلا هّللاءاش و  نإ  ، دنک راومه  ام  رب  ار  اه  یتخس  دزاس و  ناسآ  ام  رب  ار  تالکشم  دنوادخ  ، هار نیا  رد  هک  میراودیما 

تسرپایند نایرارف  ریسفت : حرش و 

مالسلا هیلع  ماما  همان  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدمآ  همان  نیا  لیذ  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هک  یفاضا  ياه  هلمج  زا  يا  هراپ  زا 
هدرک رارف  ماش  هب  هک  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  زا  دوب و  هتـشون  ماـما  تمدـخ  « فینح نب  لهـس  » هک يا  هماـن  هب  دوب  یخـساپ  عقاو  رد 

: دیامرف یم  تسخن  هداد  يرادلد  ار  وا  شخساپ  رد  ماما.دوب  هدرک  تیاکش  دندوب 

زا هک  دادعت  نیا  زا  زگره  ؛ دندنویپ یم  هیواعم  هب  هنایفخم  وت  ورملق  زا  يدارفا  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  »
یناعم « لَِبق ( .» 1  } َکَـلَِبق ْنَّمِم  ًـالاَجِر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» روخم فسأـت  يا  هدـش  هرهب  یب  ناـنآ  کـمک  زا  يا و  هداد  تسد 

(2  } َنُولَّلَـسَتَی  { تسا هدـش  هدارا  لّوا  يانعم  اـجنیا  رد  هدـمآ و  ییاـناوت  ياـنعم  هب  نینچمه  روضح و  ، دزن ياـنعم  هب  ؛ دراد يددـعتم 
تـسا هدش  هتفرگ  نتخاسادج  ندـنکرب و  يانعم  هب  « ّلس » هشیر زا  تسا و  هنایفخم  ندـش  جراخ  يانعم  هب  « لّلـست » هشیر زا  « َنُولَّلَـسَتَی .»

( . ْمِهِدَدَم ْنِم  َْکنَع  ُبَهْذَی  ،َو  ْمِهِدَدَع ْنِم  َُکتوُفَی  اَم  یَلَع  ْفَسْأَت  اَلَف  ، َهَیِواَعُم َیلِإ  {

دامتعا نانآ  رب  تسج و  يرای  تالکـشم  رد  نانآ  زا  ناوتب  هک  دنتـسین  یناسک  دارفا  هنوگ  نیا  دزاس  نشور  هکنیا  يارب  ماما  هاگ  نآ 
یفاـک وـت  رطاـخ  شمارآ  يارب  سب و  ناـنآ  يارب  یهارمگ  نیا  :» دـیازفا یم  تسین  فّسأـت  هیاـم  زگره  اـهنآ  نتفر  تـسد  زا  درک و 

يَدُْـهلا َو َنِم  ْمُهُراَِرف  ، ًاِیفاَش ْمُْهنِم  ََکل  ،َو  ًاـّیَغ ْمَُهل  یَفَکَف  ( ؛» دـنا هتفاتـش  لـهج  یلدروک و  يوس  هب  قح  تیادـه و  زا  اـهنآ  هک  ، تسا
تسا و هدـمآ  مه  ندرک  دـساف  يانعم  هب  هژاو  نیا.تسا  يراک  ماجنا  رد  ندرک  تعرـس  ياـنعم  هب  « عاـضیا ( .» 3  } ْمُهُعاَضیِإ ،َو  ِّقَْحلا

( . ِلْهَْجلا یَمَْعلا َو  َیلِإ   { تسا هدش  هدارا  تعرس  ینعی  لّوا  يانعم  نامه  اجنیارد 

تالکـشم لح  هب  اهنت  هن  دندنام  یم  وت  رانک  رد  رگا  هک  دندوب  يدسفم  دـساف و  لدروک و  ، تیـصخش یب  دارفا  اهنآ  هکنیا  هب  هراشا 
هیام اسب  هچ  هکلب  ، دندرک یمن  کمک 

.دندش یم  وت  تموکح  هقطنم  رد  داسف 

: دنک یم  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يارب  ناقفانم  ینکـشراک  هب  تبـسن  دیجم  نآرق  هک  تسا  یبلطم  هیبش  يرادـلد  نیا 
یم جراخ  داهج ) نادیم  يوس  هب   ) امش هارمه  اهنآ  رگا  ؛ » َهَْنتِْفلا ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَضْوََأل  ًالابَخ َو  ّالِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  »»

(1 «. } دـنتخادرپ یم  يزیگنا  هنتف  هب  امـش  نیب  رد  تعرـس  هب  دـندوزفا و  یمن  امـش  رب  يزیچ  داـسف  دـیدرت و  بارطـضا و  زج  دـندش 
هیآ 47} ، هبوت .

وت و رطاخ  شمارآ  يارب  : دـیامرف یم  ماما  هک  دـنا  هتـسناد  انعم  نیا  هب  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یعمج  ار  ًاِیفاَش » ْمُْهنِم  َکـَل  َو   » هلمج
نیا هب  هراشا  هلمج  نیا  دندقتعم  رگید  یـضعب  یلو  ؛ دننک یم  رارف  تلالـض  هب  تیادـه  زا  اهنآ  ینادـب  هک  سب  نیمه  تنورد  يافش 
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افش اهنآ  دوجو  يرامیب  نیا  زا  هعماج  رکیپ  دننک و  رارف  هک  رتهب  هچ  دنتسه ؛ يرامیب  ياه  هموثرج  نوچمه  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دراد 
تحت هک  تسا  یمدرم  ماـمت  هدـنیامن  تموکح  سیئر  هک  تسا  نآ  يارب  « تسافـش بابـسا  وـت  يارب  :» دـیامرف یم  ماـما  رگا  دـبای و 

.دنتسه وا  نامرف 

.تساور میناد  یم  زیاج  انعم  کی  زا  رثکا  رد  ار  ظفل  لامعتسا  هک  ام  داقتعا  هب  انعم  ود  ره  نایم  عمج  هتبلا 

هب تعرـس  اب  دنا و  هدروآ  يور  نآ  هب  دنتـسه و  ایند  لها  طقف  اهنآ  اریز ) روخم  مغ  :») دـیامرف یم  يرتشیب  حیـضوت  رد  ماما  هاگ  نآ 
یم دندوب و  هدرپس  رطاخ  هب  هدینش و  ار  نآ  شرازگ  دندوب و  هدید  هتخانش و  یبوخ  هب  ار  تلادع  هک  یلاح  رد  دنباتش  یم  نآ  يوس 

زا ار  اهنآ  دنوادخ.دنتخیرگ  « اوران ياه  ضیعبت  » يوس هب  يربارب » » نیا زا  اهنآ  سپ  ، دـنراد ربارب  قوقح  ام  دزن  مدرم  همه  هک  دنتـسناد 
هک تسا  یناسک  يانعم  هب  « َنوُعِطْهُم ( .» 2  } َنوُعِطْهُم ،َو  اَْهیَلَع َنُوِلبْقُم  اَْینُد  ُلْهَأ  ْمُه  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» دـنک كاله  دزاـس و  رود  دوخ  تمحر 

اُوفَرَع ْدَق  ،َو  اَْهَیلِإ  { سرت اب  هتخیمآ  یتعرس  ؛ دننک یم  تعرس  يراک  ماجنا  رد 

َیلِإ اُوبَرَهَف   {، تسا يواسم  يانعم  هب  اجنیا  رد  « هوسأ ( » 1  } ٌهَوْسُأ ِّقَْحلا  ِیف  اَنَْدنِع  َساَّنلا  َّنَأ  اوُِملَع  ،َو  ُهْوَعَو ُهوُعِمَـس َو  ،َو  ُهْوَأَر َلْدَْعلا َو 
ًادـُْعبَف  {، دور یم  راک  هب  اوران  تاضیعبت  دروم  رد  هاگ.تسا  يرگید  رب  يزیچ  ای  صخـش  نداد  يرترب  ياـنعم  هب  « هرثـألا ( » 2  } ِهََرثَْألا

ادخ تمحر  زا  ندنام  رود  ای  ندنامرود و  يانعم  هب  سپـس  تسا  ندرک  مرن  ندییاس و  يانعم  هب  لصا  رد  « قحـس ( » 3  } ًاقْحُس ْمَُهل َو 
 {( . تسا هدمآ 

تیب میسقت  رد  وا  دنتسناد  یم  اهنآ  ؛ تفر یمن  هیواعم  يوس  هب  مالـسا  تقیقح  كرد  تیاده و  قح و  يارب  سک  چیه  تسا  یهیدب 
هنیـس هب  ار  وا  گنـس  دـننک و  یم  راک  وا  يارب  هک  ار  یهورگ  هکلب  ، دـنک یمن  مدرم  داحآ  نایم  رد  ار  تاواسم  تیاعر  زگره  لاملا 

بحاص دنورب  هیواعم  دزن  رگا  دسر و  یم  اهنآ  هب  یمک  مهس  دننامب  ماما  دزن  رگا  بیترت  نیا  هب.دراد  یم  مدقم  نارگید  رب  دننز  یم 
.دنوش یم  فولا  فالآ و 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلادع  اهنآ  همه  دنـشاب  ربخ  یب  تلادـع  قح و  زا  هک  دـندوبن  ینالهاج  اهنآ  هک  دوب  نیا  اهنآ  رگید  لکـشم 
رارف زگره  نیاربانب  ، دندیـشوپ مشچ  قح  زا  دنتفر و  لطاب  يوس  هب  یهاگآ  ملع و  نیا  اب  دـندوب و  هدینـش  ای  هدـید و  ای  ار  هلآ  هیلع و 

ُتاثِیبَْخلا  » ياضتقم هب  هک  رتهب  هچ  دش و  یم  یمالـسا  هعماج  رد  داسف  ببـس  اهنآ  ندنام  اسب  هچ  دـشاب و  فسأت  بابـسا  دـیابن  اهنآ 
.دنتفر ماش  هب  اه  نآ  ِتاثِیبَْخِلل » َنُوثِیبَْخلا  َنِیثِیبَْخِلل َو 

يوس هب  ملظ  زا  قح و  يوس  هب  لطاب  زا  اهنآ  هک  دـنک  یم  دـیکأت  تقیقح  نیا  رب  زاب  هماـن  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
دنوادخ ، هار نیا  رد  هک  میراودیما  ام  دنتـسویپن و  لدع  هب  دنتخیرگن و  متـس  زا  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  :» دیامرف یم.دـنتخیرگن  تلادـع 
اوُقَْحلَی َْمل  ،َو  ٍرْوَج ْنِم  اوُرِْفنَی  َْمل  ِهّللا  ْمُهَّنِإ َو  ( ؛» مالسلا هّللاءاش و  نإ  ، دنک راومه  ام  رب  ار  اه  یتخـس  دزاس و  ناسآ  ام  رب  ار  تالکـشم 

تسا و راومهان  زیچ  ياـنعم  هب  « نتم » نزو رب  « نْزَح ( .» 4  } ُهَنْزَح اََنل  َلِّهَُـسی  ،َو  ُهَبْعَـص اََنل  ُهّللا  َلِّلَُذی  ْنَأ  ِْرمَْألا  اَذَه  ِیف  ُعَمْطََنل  اَّنِإ  ،َو  ٍلْدَِـعب
هک دـنیوگ  یم  « دزم » نزو رب  « نزُح » تهج نیا  زا  ار  هودـنا  مغ و  دـمان و  یم  « نْزَح » تسا راومهاـن  هک  ار  نـیمز  زا  ییاـه  شخب  برع 

( . ُماَلَّسلا ،َو  ُهّللا َءاَش  ْنِإ   {، تسا ناسنا  حور  رد  يراومهان  تنوشخ و  یعون 
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زا یـضعب  يارب  یتالکـشم  رظن  نیا  زا  رگا  هدرک و  هئارا  نامیا  یب  تسرپایند و  هورگ  نیا  رارف  زا  ینـشور  لیلحت  ماما  بیترت  نیا  هب 
.دبلط یم  گرزب  دنوادخ  زا  ار  نآ  لح  تسا  هدروآ  دوجو  هب  نانآ  رد  یلزلزت  هداد و  يور  نالد  هداس 

اه هتکن 

؟ تسیک يراصنا  فینح  نب  لهس  -1

هب.دوب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صاخ  نارای  زا  هک  سب  نیمه  فینح  نب  لهـس  تمظع  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  یمالـسا  تاوزغ  ماـمت  ردـب و  گـنج  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  وا  باـعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  هتفگ 

.دومن تعیب  گرم  دح  رس  ات  ربمغیپ  اب  درکن و  رارف  دحا  زور  هک  دوب  یصاخشا  دودعم  زا  تسج و  تکرش 

هب لمج  نایـشروش  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  تساوخ  یم  ماما  دـندرک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هنیدـم  مدرم  هک  یماگنه 
هیلع یلع  تمدخ  هب  نیفص  گنج  رد  سپس  دوب  هنیدم  رد  اه  تدم  وا.دومرف  باختنا  هنیدم  رادنامرف  ناونع  هب  ار  لهس  ، دیایب هرـصب 

تفگ و تایح  دوردب  هفوک  رد  يرجه  تشه  یـس و  لاس  رد  ماجنارـس  درک و  سراف  یلاو  ار  وا  ماما  نیفـص  زا  دعب  دمآ و  مالـسلا 
 { ،ج 2،ص 662 و 663 باعیتسا ( . 1  } .تفگ ریبکت  شش  وا  زامن  رد  دناوخ و  زامن  وا  رب  ماما 

تفگ و وا  رب  ریبکت  جنپ  ماما  هک  تسا  هدمآ  هدرک  لقن  یفاک  زا  ار  نآ  فینح ) نب  لهس  لاح  حرش   ) لاجرلا سوماق  هک  یتیاور  رد 
.تفگ یم  ریبکت  جنپ  هلحرم  ره  رد  درک و  رارکت  هبترم  جنپ  ات  ار  زامن  مه  زاب 

ماما تفگ  تایح  دوردـب  نیفـص  زا  تشگزاب  رد  يراصنا  فینح  نب  لهـس  هک  یماگنه  : میناوخ یم  هغالبلا  جـهن  راصق  تاملک  رد 
َْول : » دومرف دش و  تحاران  تخس 

111، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  ( . 1 «. } دزیر یم  ورف  دفاکـش و  یم  مه  زا  درادب  تسود  ارم  یهوک  رگا  یتح  َتَفاهََتل ؛ ٌلَبَج  ینَّبَحأ 
{

تیاور قـبط  رفن  هدزاود  نیا  ( . 2  } دـندرک داریا  رکبوبا  تعیب  رب  هک  دوب  يرفن  هدزاود  زا  لهـس  هک  تسا  هدـمآ  يربـخ  رد  نینچمه 
ُناَْملَـس «،» ُّيِراَـفِْغلا ٍّرَذ  وـُبَأ  «،» ٍرِـساَی ُْنب  ُراَّمَع  «،» ٍْبعَک ُْنب  َُّیبُأ  «،» ِدَوْـسَأ ُْنب  ُداَدـْقِم  «،» ِصاَـع ِْنب  ِدیِعَـس  ِنـْب  ُدـِلاَخ  :» زا دـنترابع  لاـصخ 

ُوبَأ »َو« ُّيِراَْصنَأ َبوُّیَأ  ُوبَأ  «،» ٍْفیَنُح ُْنب  ُلْهَـس  «،» ِْنیَتَداَهَّشلا وُذ  ٍِتباَث  ُْنب  ُهَْمیَزُخ  «،» ُّیِمَلْـسَْألا ُهَدـْیَُرب  «،» ٍدوُعْـسَم ُْنب  ِهّللا  ُدـْبَع  «،» ُّیِـسِراَْفلا
(3  } دوب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صاخ  ناظفاحم  سیمخلا و  هطرش  ءزج  و  «{ ،ج 28،ص 208،ح 7 راونالاراحب «) ِناَهِّیت ُْنب  ِمَْثیَه 

يارب ار  تشهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدمآ  لاجرلا  ملع  تاکردتـسم  باتک  رد  و   { ،ج 5،ص 354 لاجرلا سوماق  .
 { ،ج 5،ص 213 ثیدحلا لاجر  ملع  تاکردتسم  ( . 4  } .دومرف نیمضت  لهس 

هب ماش  یلاو  ناونع  هب  ار  فینح  نب  لهس  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  زین 
دنتفرگ ار  وا  يولج  هیواعم  نارادفرط  دنچره  ، دوب ماما  دامتعا  هقالع و  دروم  هداعلا  قوف  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  داتسرف و  اجنآ  يوس 

 { ،ج 6،ص 457 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 5  } .تشگرب وا  دوش و  ماش  دراو  دندادن  هزاجا  و 
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هب هکم  زا  ترجه  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  نیا  تسا  هدمآ  لهـس  هرابرد  یخیرات  عبانم  رد  هک  یبلاج  تاکن  زا 
تسد زا  ار  دوخ  تسرپرس  هک  تفر  يا  هداوناخ  ینامهم  هب  ، دش قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دمآ و  ابق  هب  نوچ  هنیدم 

یم وا  هب  يزیچ  دـیآ و  یم  یـسک  دور و  یم  هناـخ  رد  هـب  بـش  فـصن  هناـخ  نآ  نز  درک  هظحـالم  مالـسلا  هـیلع  ماما.دـندوب  هداد 
تب زا  یتمـسق  دور  یم  هناـیفخم  زور  ره  هک  تسا  « فـینح نب  لهـس  » وا : تفگ يریگ ؟ یم  وا  زا  زیچ  هچ  : درک لاؤـس  ترـضح.دهد 

هدافتـسا نازوسب و  مزیه  تروص  هب  ار  اـهنیا  : دـیوگ یم  دروآ و  یم  نم  يارب  ار  نآ  ياـه  هتـسکش  دنکـش و  یم  ار  دوخ  هلیبق  ياـه 
دینک عوـجر  ( . 1  } .دـش لـئاق  وا  يارب  یـصاخ  مارتـحا  دینـش  « فینح نب  لهـس  » هراـبرد ار  بلطم  نیا  ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه.نک 

.دوب دیحوت  قفاوم  یتسرپ و  تب  اب  فلاخم  ادتبا  نامه  زا  « فینح نب  لهس  » هک دهد  یم  ناشن  نیا  و   { ،ج 19،ص 79 راونالاراحب : هب

؟ دندوب یناسک  هچ  ماش  هب  نایرارف  -2

یم لیکشت  راصنا  رجاهم و  هباحص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایاور  یخیرات و  بتک  زا 
اقلط ًابلاغ  هیواعم  هب  ناکیدزن  نایفارطا و  دنتشاد و  نیفص  ناورهن و  ، لمج نادیم  رد  يریگمشچ  روضح  هک  دندوب  اه  نامه  دنداد و 

عومجم رد  اقلط و  نادـنزرف  و  دـنتفریذپ ) ارهاظ  ار  مالـسا  دـندش و  دازآ  تازاجم  زا  ربمغیپ  ناـمرف  هب  هکم  حـتف  رد  هک  یناکرـشم  )
.دندوب لوغشم  ماش  مدرم  بیرف  هب  دنتشاد و  يا  هدرتسگ  تیلاعف  وا  يارب  هک  یناسک  ، دندوب تیلهاج  نارود  ناگدنامزاب 

اهنآ حور  بلق و  لاملا  تیب  لاوما  زا  وا  باسح  یب  ياه  شـشخب  لذب و  هیواعم و  يایند  هک  هباحـص  زا  یمک  هدـع  نایم  نیا  رد  اما 
ریـشب نب  ناـمعن  » اـهنآ هلمج  زا.دنتـسویپ  وا  هب  نیفـص  لـمج و  ماـیا  رد  یتـح  هفوک و  زا  هک  هنیدـم  زا  اـهنت  هن  دوـب  هدرک  ریخـست  ار 

یماگنه دوب و  نامثع  هاـگرد  نیبرقم  زا  وا.تخورف  یم  داد  یم  یتفگنه  لاـم  وا  هب  هک  یناطیـش  ره  هب  ار  شنید  هک  تسا  « يراـصنا
رد ار  اهنآ  زین  هیواعم  تخورف ، هیواـعم  هب  درب و  ماـش  هب  ار  « هلئاـن » شرـسمه هدـش  عطق  ناتـشگنا  وا و  نهاریپ  دـش  هتـشک  ناـمثع  هک 

.دناروشب مالسلا  هیلع  یلع  دض  رب  ار  ماش  مدرم  ات  تخیوآ  دجسم 

اما ؛ دوب ریما  دیزی  فرط  زا  زین  هیواعم  زا  سپ.درک  هفوک  ریما  ار  يو  داد و  شاداپ  ار  « نامعن » دش ّطلسم  عاضوا  رب  هیواعم  هک  یماگنه 
، هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  دورو  اب 

،ج هغالبلا جهن  لالظ  یف  ( . 1  } .دیزگرب وا  ياج  هب  دوب  يزیرنوخ  كافس و  درم  هک  ار  « دایز نب  هّللا  دیبع  درک و« لزع  ار  نامعن  دیزی 
 { تسا هدمآ  ریشب  نب  نامعن  يارجام  زا  یشخب  زین  ج 3،ص 561 )  ) يربط خیرات  رد  1،ص 247.

مالسلا هیلع  ماما  هارمه  هباحص  زا  رفن  دصتشه  رازه و  ود  نیفص  نادیم  رد  : دسیون یم  دوخ  باتک  زا  رگید  ياج  رد  هدنـسیون  نیمه 
(2  } .دندوب هدرک  كرد  ار  ناوضر  تعیب  هک  دندوب  یناسک  زا  رفن  دصهن  نییردـب و  زا  رفن  تفه  داتـشه و  اهنآ  نایم  رد  هک  دـندوب 

 { ،ج 3،ص 36 يربط خیرات  .

هب دـندش و  ادـج  ماما  رکـشل  زا  نیفـص  يارجام  رد  هک  ار  یناـسک  زا  یـضعب  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  ققحم  موحرم 
«. يدنک دیز  نب  سیق  و« يدبع » ساون  وذ  »و« یمیمتلا هرق  نب  سیق  »و« ینزملا همصع  نب  رشب  :» هلمج زا.تسا  هدرب  مان  دنتسویپ  هیواعم 
نب رـصن  مه  ار  یتمـسق  دوخ و  خـیرات  رد  يربـط  ار  دارفا  نیا  زا  یـشخب  ،ج 10،ص 273. يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( . 3}
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 { تسا هدروآ  نیفص  باتک  رد  محازم 

يوس هب  هرمع  يارب  هنیدم  زا  نم  : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  هب  لیقع  زا  ار  يا  همان  رگید  ياج  رد  هدنسیون  نیمه 
اهنآ هب.دیراب  یم  موش  راثآ  اهنآ  هفایق  زا  هک  مدید  اقلط  نادـنزرف  زا  ناوج  لهچ  دودـح  اب  ار  « حرـس یبا  نب  هّللادـبع  » .متفر یم  هکم 
هماّلع هغالبلا  جهن  حرش  ( . 4 (. } دنداد همادا  دوخ  هار  هب  دنتفگن و  یخساپ  دندرک و  توکس  اهنآ  ( ؟ دیور یم  هیواعم  يوس  هب  : متفگ
لیقع شردارب  هب  ماما  هک  یخـساپ  زا   { تسا هدروآ  دوخ ج 2،ص 118 حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  ارجام  نیا  ،ص 607. يرتشوش

(5  } .دندوب هتفریذپ  ار  مالسا  رهاظ  رد  طقف  هک  دندوب  مالسا  هدروخ  مسق  نانمـشد  نامه  زا  اهنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  دهد  یم 
،ج 2،ص 119} دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .

يداصتقا تنایخ  زا  شنزرس  : 71 همان

عوضوم

هلامعأ نم  هالوام  ضعب  یف  ناخو  يدبعلا ، دوراجلا  نب  رذنملا  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دش بکترم  یتنایخ  دوخ  يرادنامرف  رد  هک  يدبع ، دوراج  نب  رذنم  هب  همان  )

همان نتم 

ُِعبّتَت َّکنَأ  ُتنَنَظ  َکنِم َو  ِّینَرغ  َکِیبَأ  َحاَلَص  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 

461 ص :
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ِباَرَِخب َكاَـینُد  ُرُمعَت  ًاداَـتَع  َکـِتَرِخِآل  ِیُقبت  اـَل  ًاداَـیِقنا َو  َكاَوَِهل  ُعَدَـت  اـَل  َکـنَع    ّ َِیلإ   َ ُّیقر اَـمِیف  َتنَأ  اَذِإَـف  ُهَلِیبَس  ُُکلـسَت  ُهَیدَـه َو 
َناَک نَم  َکنِم َو  ٌریَخ  َِکلعَن  ُعسِـش  َِکلهَأ َو  ُلَمََجل  ًاّقَح  َکـنَع  ِیَنَغَلب  اَـم  َناَـک  ِنَئل  َکـِنیِد َو  ِهَعیِطَِقب  َکَتَریِـشَع  ُلِـصَت  َکـِتَرِخآ َو 

ُلِصَی َنیِح    ّ َِیلإ ِلبقَأَف  ٍهَیاَبِج  یَلَع  َنَمُؤی  وَأ  ٍهَناَمَأ  ِیف  َكَرُشی  وَأ  ٌردَق  َُهل  یَلُعی  وَأ  ٌرمَأ  ِِهب  َذَفُنی  وَأ  ٌرغَث  ِِهب  ّدَُسی  نَأ  ٍلهَِأب  َسیَلَف  َِکتَفِِـصب 
ُهّللا َءاَش  نِإ  اَذَه  ِیبَِاتک  َکَیلِإ 

هیکارش یف  لافت  هیدرب  یف  لاتخم  هیفطع  یف  راظنل  هنإ  نینمؤملا ع  ریمأ  هیف  لاق  يذلأ  وه  اذه  دوراجلا  نب  رذنملاو  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

ردپ دوراج  ، } یشاب یم  تردپ  دننامه  مدرک  نامگ  و  نیبشوخ ، وت  هب  تبسن  ارم  تردپ  یگتـسیاش  انامه ، دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
رختـسا یلاو  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب  هتـسیاش  حلاص و  يدرف  و  دـش ، ناملـسم  دـمآ و  ربمایپ  تمدـخ  ترجه  مهن  لاس  رد  رذـنم 

یتسرپاوه رد  هک  دنداد ، ربخ  نم  هب  ناهگان  يور .  یم  هار  وا  هار  و  .دش } دیهـش  سراف  ياه  گنج  رد  لاس 21  رد  هک  درک  سراف 
و ینک ، یم  نادابآ  ترخآ  ندرک  هابت  اب  ار  دوخ  يایند  يا ، هتـشاذگن  یقاـب  دوخ  ترخآ  يارب  يا  هشوت  و  هدرکن ، راذـگورف  يزیچ 

شفک دنب  و  تا ، هناخ  رتش  دشاب ، تسرد  هدیسر ، شرازگ  نم  هب  هچنآ  رگا  يا ،  هدیرب  ادخ  نید  زا  تنادنواشیوخ  اب  نتسویپ  يارب 
ار يراک  دناوت  یم  هن  و  دراد ، ار  روشک  ياهزرم  زا  يرادساپ  تقایل  هن  دـشاب ، وت  دـننامه  هک  یـسک  و  تسا ،  رت  شزرا  اب  وت  زا  وت ،

دزن دسر ، وت  تسد  هب  همان  نیا  نوچ  سپ  دنام  رود  یتنایخ  زا  ای  دـشاب  تناما  رد  کیرـش  ای  دور ، الاب  وا  شزرا  ای  دـناسر ، ماجنا  هب 
 . هّللا ءاش  نا  .ایب  نم 

نت رب  هک  هماـج  ود  رد  و  درگن ، یم  دوخ  بناـج  ود  هب  تسا ، يّربکتم  مدآ  دومرف : وا  هراـب  رد  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  یـسک  رذـنم  )
( . دنیشنن نآ  رب  يدرگ  هک  دمد  یم  دوخ  شفک  دنب  رب  هتسویپ  و  دمارخ ، یم  دراد 

يدیهش

و تفیرف ، وت  هراب  رد  ارم  تردـپ  ییاسراپ  دـعب ، اما  درک  تنایخ  دوب  هداد  تیـالو  نآ  رب  ار  وا  ماـما  هچنآ  زا  يا  هراـپ  رد  هک  يدـبع 
يرادربناـمرف زا  هک  تسا  نیا  دـنا ، هداد  ربخ  نم  هب  وت  هراـب  رد  هچنآ  نکیل  يور ،  یم  وا  هار  هب  یتسه و  تردـپ  وریپ  مدرک  ناـمگ 

اب و  تترخآ ، ندرک  ناریو  اـب  ینک  یم  ناداـبآ  ار  دوخ  ياـیند  .يراذـگ  یمن  تترخآ  يارب  یتریخذ  يراد و  یمن  رب  تسد  تیاوه 
ياپ دنب  و  رابت ، شیوخ و  رتش  دـشاب  تسرد  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا  .تنید  زا  ندـیرب  تمیق  هب  يدـنویپ  یم  تنادـنواشیوخ 

ای .دناسر  ماجنا  هب  ار  يراک  ای  دـناوت  ار  يزرم  يرادـساپ  هک  تسین  نآ  روخ  رد  دـشاب  وت  نوچ  هک  نآ  و  تسا ،  رتهب  وت  زا  وت  رازفا 
ریما هک  تسا  یـسک  رذنم   ] .هّللا ءاش  نا  ایب ، نم  دزن  دسر  وت  هب  همان  نیا  نوچ  .دنزاس  شکیرـش  یتناما  رد  ای  دـنزارفارب ، ار  وا  تبتر 

دـمارخ و یم  دراد  نت  رب  هک  هماـج  ود  رد  درگن و  یم  دوخ  بناـج  ود  هب  هتـسویپ - ینیبدوخ  زا  دوـمرف -« : وا  هراـب  رد  ع )  ) ناـنمؤم
«[! .دمد یم  دوخ  ياهشفک  دنب  رب  هتسویپ 

یلیبدرا

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 4997 

http://www.ghaemiyeh.com


سپ تاولـص  دـمح و  زا  سپ  اـما  دوخ  ياـهلمع  زا  ار  وا  دوب  هدـینادرگ  یلاو  هچنآ  زا  یـضعب  رد  دوـب  هدرک  تناـیخ  هک  قـیقحتب  و 
رد يور  یم  ار و  دوخ  ردپ  هیداه  هقیرط  ینکیم  يوریپ  وت  هک  مدرک  نامگ  سپ  وت  زا  ارم  داد  بیرف  وت  ردپ  تیحالص  هک  یتسردب 

عبات هتـسویپ  هکلب  ار  نداهن  تدوخ  ياوه  سفن و  يارب  يراذگ  یمن  وت  زا  نم  يوسب  دـش  هدـیناسر  هچنآ  رد  ماگنه  نیا  سپ  وا  هار 
ترخآ یبارخ  يارب  ار  دوخ  ياـیند  ینکیم  تراـمع  هشوـت  يزاـس و  یم  دوـخ و  ترخآ  يارب  يراذـگ  یمن  یقاـب  يدوـخ و  سفن 

هنیآ ره  تسرد  تسار و  وت  بناج  زا  نمب  دیـسر  هچنآ  دـشاب  رگا  دوخ و  نید  زا  ندـیربب  تدوخ  ناشیوخب  يدـنویپ  یم  تدوخ و 
ای يراصح  هنخر  واب  دوش  هتـسب  هکنآ  لـباق  وا  تسین  سپ  وت  تفـصب  دـشاب  هک  ره  وت و  زا  تسا  رتهب  وت  نیلعن  لاود  وت و  لـها  رتش 
رب دوش  هتـشاذگ  نیما  ای  یتناما  رد  دوش  هدرک  کیرـش  ای  هبترم  يرادـقم و  وا  يارب  دوش  هدرک  دـنلب  ای  يراـک  واـب  دوش  هدرک  ناور 

ناـمه دوراـج  نب  رذـنم  نیا  ارنآ و  ندیـسر  ادـخ  دـهاوخ  رگا  نم  هماـن  نیا  وتب  دـسرب  هک  یتقو  نم  يوسب  روآ  يور  سپ  یتناـیخ 
ههج دوخ  شود  ود  ره  رد  تسا  هدننک  رظن  رایسب  وا  هک  یتسردب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  وا  ناش  رد  دومرف  هک  تسیـسک 

دوخ نیلعن  دنب  رد  تسا  هدنمد  داب  و  دوخ ؟؟؟؟؟ رب  ود  ره  رد  تسا  هدننک  ربکت  رتخبت  ربکت و 

یتیآ

: درک تنایخ  دوب ، هداد  تیالو  نآ  رب  ار  وا  هچنآ  زا  يا  هراپ  رد  يدبعلا  دوراجلا  نب  رذنم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  همان  زا 

، یلو .يور  یم  وا  هار  هب  ینک و  یم  يوریپ  وا  شور  زا  وت  هک  متـشادنپ  تفیرفب و  وت  باصتنا  رد  ارم  تردـپ  يراکتـسرد  دـعب ، اما 
ناریو اـب  یهن و  یمن  يا  هتخودـنا  تترخآ  يارب  یله و  یمن  ورف  ار  دوخ  سفن  زا  يرادربناـمرف  وت  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  هک  ناـسنآ ،

ربخ ارم  هچنآ  رگا  .يدـنویپ  یم  دوخ  هریـشع  هب  تنید  زا  ندـیرب  ياهب  هب  يزاس و  ناداـبآ  ار  تیاـیند  یهاوخ  یم  تترخآ  نتخاـس 
دنناوتن راوتـسا  ار  يزرم  چیه  وت  دـننامه  یناسک  .دوب  دـنناوت  رتهب  وت  زا  تشفک  دـنب  تا و  هلیبق  رتشا  سپ  دـشاب ، تسرد  دـنا ، هداد 

نیا .دوب  دناوت  ناما  رد  ناشتنایخ  زا  ای  دنزاس  ناشکیرـش  یتناما  رد  ای  دوش  هدوزفا  ناشماقم  هبتر و  رب  هک  دنتـسین  نآ  قیال  تشاد و 
.هللا ءاش  نا  .يآ  تکرح  رد  نم  دزن  هب  روف  رب  دیسر  وت  هب  هک  نم  همان 

: دیوگ یضر  فیرش 

درب ود  رد  درگن و  یم  دوخ  تسار  پچ و  هب  هتـسویپ  يدنـسپدوخ  يور  زا  دومرف  وا  هرابرد  نینم  ؤملاریما  هک  تسا  نامه  رذنم  نیا 
.دیادزب اهنآ  زا  درگ  هک  دنک  یم  توف  ار  دوخ  ياهشفک  دمارخ و  یم  دوخ  ياهبنارگ 

نایراصنا

شرازگ نم  هب  هاگان   ، يور یم  وا  شور  هب  و  یتسه ، وا  وریپ  مدرک  رکف  ،و  دومن نیبشوخ  وت  هب  تبـسن  ارم  تردـپ  یتسرد  ، دـعب اـما 
، یتسین رادرب  تسد  سفن  ياوه  زا  تیعبت  رد  هک  دیسر 

هب تنید  زا  ندـش  ادـج  تمیق  هب  ،و  ینک یم  دابآ  ار  تیایند  تترخآ  ندرک  ناریو  اب  ، يراذـگ یمن  یقاب  تترخآ  يارب  يا  هریخذ  و 
یـسک  ! تسا رتهب  وت  زا  تشفک  دنب  تا و  هداوناخ  رتش  دـشاب  تسرد  هدـش  شرازگ  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا   . يدـنویپ یم  تناشیوخ 

، دنرب الاب  ار  شماقم  ای  ،و  ددرگ ارجا  وا  طسوت  هب  يا  همانرب  هن  ،و  دوش هتسب  وا  هلیـسو  هب  يزرم  هک  دراد  تیلها  هن  دشاب  وت  دننام  هک 
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ءاش نا  نک  تکرح  نم  فرط  هب  دسر  تتـسد  هب  همان  نیا  هک  ینامز.دنـشاب  ناما  رد  وا  تنایخ  زا  ای  ، دـنیامن شکیرـش  یتناما  رد  ای 
 . هّللا

نآ فرط و  نیا  هب  بترم  يدنـسپدوخ  ینیب و  دوـخ  زا  : دوـمرف شا  هراـب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  یـسک  رذـنم  نـیا 
 .« دیامن یم  كاپ  ار  شیاهشفک  رابغ  درگ و  هتسویپ  ،و  دمارخ یم  دوخ  هماج  ود  رد  ، دنک یم  رظن  شفرط 

حورش

يدنوار

: لمجلا .هدـعلا و  داتعلا : .لاقی و  هوحن  هیلا و  عفترا  یـش ء  هاتا  اذاـف  لاـع  عضوم  یف  ناـسنا  نوکی  نا  هلـصا  و  ینغلب ، يا  یلا : یقرو 
لعنلا عسش  هراقح  .مهنیب و  امیف  لیلذ  وهف  هتجاح ، یف  هفرصی  مهنم و  دحاو  لک  هقوسی  مهل ، اثاریم  ریصی  مث  هلیبقلا  بال  نوکی  يذلا 
ینعی نوخی ، نا  نم  انومام  نوکی  يا  نمویب ، قلعتی  لیق  رمـضم و  لعفب  یلع  قلعتی  هنایخ  یلع  نموی  هلوق و  .هل و  همیق  اذا ال  همولعم ،
یلاعت هللا  نا  وه  .هنامالا  یف  كارتشالا  .سمخلا و  لاصخلا  هذـه  يدـحاب  صخی  نا  لهاتـسی  بطاخملا ال  تافـص  لثم  هل  ناـک  نم 

، هیفطع یف  اریثک  رظنی  هناف  هسفنب  ابجعم  لک  نم  و  مهتناما ، یف  هوکرشا  دقف  عضوم  یف  ادحاو  اولو  اذاف  همئالا ، دنع  هناما  دالبلا  لعج 
یلا دـشی  یتلا  لعنلا  عوسـش  دـحاو  عسـشلا  .اتریغت و  اذا  هیلعن  نم  هدـحاو  لـک  كارـش  یف  لـقنی  ءـالیخ و  هبوث  رجی  و  هیبناـجب : يا 

اهرفـشم اهروک و  اهکارـش  هلوقب : لعنلا  رویـس  نیب  قرفلا  یبنتملا  نیب  دق  و  مدقلا ، رهظ  یلع  نوکی  يذلا  ریـسلا  كرـشلا : و  اهمامز ،
اهدوقم عوسشلا  اهمامز و 

يردیک

هلوق هیکارکـش  یف  لافت  هیدرب  یف  لاتخم  هیفطع  یف  راظنل  هنا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هیف  لاق  يذلا  وه  اذه  رذنملا  یـضرلا و  لاق 
یبیلک لک  و  قدزرفلا : لاق  ناوهلا ، هلذملا و  یف  هب  لثمتی  امم  مالا  لمج : لعنلا و  .یلا و  یهنا  عفر و  يا  یلا  یقر  امیف  مالـسلا : هیلع 

هیلع هلوق  لمج و  مهمـال  یناـک  ینودـحت  هعازخ  تبراـح  اـملکا  یـسامحلا : لاـق  لـعنلا و  نم  ناوهلا  لوط  یلع  لذا  ههجو  هفیحص 
راظنل کنا  مالسلا : هیلع  هلوق  .هجوزلا  لهالاب  دیری  نا  لمتحی  تیبلا و  لها  نم  اهریغ  مالا و  لمـشی  دق  لهالا  کلها : لمج  مالـسلا :
رتخبتی هیبکنم و  يا  هیفطع  یف  اریثک  رظنی  هناف  لاتخملا  بجعملا  تامالع  هذـه  لـک  .هیکارـش  یف  لاـفت  هیدرب  یف  لاـتخم  هیفطع  یف 
نوکی ام  كارشلا  و  لعنلا ، مامز  یلا  دشی  يذلا  ریسلا  عسشلا : .اتریغت و  اتربغا و  اذا  هیلعن  كارـش  یف  لفتی  ءالیخ و  هبوث  رجی  هتیـشم 

اهدوقم عوسشلا  اهمامز و  اهرفشم  اهروک و  اهکارش  هلوقب : امهنیب  یبنتملا  قرف  دق  و  مدقلا ، رهاظ  یلع 

مثیم نبا 

، هقوذآ داتع : .دوب  هدرک  تنایخ  شیوخ  فیاظو  زا  يا  هراپ  رد  هک  يدبع  دوراج  نب  رذنم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
وریپ یتسار  رد  مه  وت  مدرب  نامگ  تفیرف و  ارم  تردپ  يراکتسرد  دعب ، اما   ) یبرع ياهشفک  رد  تشگنا  ود  طسو  دنب  عسـش : هشوت 

يا هشوت  یـسانش و  یمن  يدنب  دـیق و  سوه ، اوه و  زا  يوریپ  رد  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  هبترم ، کی  يور و  یم  ار  وا  هار  یتسه و  وا 
یم تنادـنواشیوخ  هب  نید  زا  ندـیرب  ياـهب  هب  ینک و  یم  داـبآ  تترخآ  یناریو  تمیق  هـب  ار  تیاـیند  يراذـگ  یمن  تـترخآ  يارب 
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وت ناس  هب  هک  ره  و  دنرتهب ، وت  زا  تشفک  دنب  تلها و  رتش  دـشاب ، تسار  دـنا  هدرک  لقن  نم  يارب  وت  زا  هچنآ  رگا  یتسارب  .يدـنویپ 
دنوش و لئاق  شیارب  یتلزنم  ای  دریگ و  ماجنا  وا  طسوت  يراک  ای  و  دوش ، تظفاحم  وا  هلیـسو ي  هب  يزرم  هک  درادن  یگتـسیاش  دشاب 
- ادخ تساوخ  هب  تتـسد - هب  همان  نیا  هک  یتقو  شدـنرامگب ، یتنایخ  زا  يریگولج  روظنم  هب  ای  دـنهد و  تکرـش  تناما  رد  ار  وا  ای 

تمس ود  هب  تسا : هدومرف  وا  هرابرد ي  ع )  ) نانمومریما هک  تسا  یـسک  نامه  رذنم  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس  ایب .) نم  دزن  دیـسر 
نخـس روحم  .دیادز  یم  ندرک  توف  اب  ار  شـشفک  رابغ  دور و  یم  هار  ربکت  اب  دوخ  ینامی  درب  ود  رد  و  دـنک ، یم  هاگن  هدایز  دوخ 

- يدبع دوراج  شردپ - یتسرد  اب  هسیاقم  نامه  هک  ار  دوخ  ندروخ  بیرف  تلع  .دشاب  یم  شنایخ  رطاخ  هب  يو  شنزرس  همان  نیا 
روط هب  ار  شردپ  زا  يو  ییادـج  دروم  راهچ  هاگنآ  .دریگ  یم  یپ  ار  شردـپ  تسرد  هار  مه  وا  هک  تهج  نیا  رد  تسا ، هدرک  نایب 

لاـمعا زا  وا  تلفغ  .دـشاب 2 - دوـمنهر  ار  وا  هـک  يزیچ  ره  رد  شـسفن  ياوـه  زا  وا  يوریپ  - 1 تسا : هدرک  ناشنرطاخ  صخـشم ،
لام زا  هدافتـسا  ینعی  تسا ، ترخآ  هناخ ي  یناریو  ثعاب  هک  هچنادب  ار  شیایند  .دراد 3 - تیمها  شترخآ  ملاع  يارب  هک  هتـسیاش 

ار عجـس  تیاعر  ناسمه ، هلمج ي  ود  ره  رد  .ددـنویپ  یم  دوخ  ناشیوخ  اـب  شنید  زا  نتـسسگ  ياـهب  هب  .دزاس 4 - یم  داـبآ  مارح ،
تبسن يو  هب  ار  هچنآ  رگا  هک  بیترت  نیدب  تسا ، هدومن  يو  تراقح  یتساک و  هب  مکح  شنزرـس و  هب  عورـش  هاگنآ  .تسا  هدومرف 

يراوخ و رد  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  لها  رتش  نیا  .دنراد و  ناحجر  وا  رب  ار  ششفک  دنب  و  وا ، لها  رتش  دشاب ، تسار  .دنا  هداد 
هب ثرا  هب  دوب ، يا  هلیبق  ردـپ  نآ  زا  يرتش  هک  تسا  نآ  .دـنا  هدرک  لقن  هک  يروط  هب  لـثم  نیا  لـصا  و  تسا ، لـثملا  برـض  یتسپ 

لیلذ و ناویح  نیا  و  درک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  دیـشک و  یم  شدوخ  دوصقم  هار  هب  ار  نآ  راسفا  اهنآ  زا  مادـک  ره  دیـسر ، هلیبق  دارفا 
هدرک مکح  نینچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  وا  یگژیو  هک  سک  ره  هب  تبـسن  شنزرـس  خـیبوت و  هنیمز ي  رد  سپـس  .دوب  اـهنآ  تسد  راوخ 

تیاعر ار  يزاوتم  عجس  ناسمه  هلمج  راهچ  ره  رد  .درادن و  یگتـسیاش  تسا ، یلاو  رظن  دروم  هک  يراک  يدصت  يارب  وا  هک  تسا 
رد ای  تسا : هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  و  تسا ، هدمآ  تناما ، لباقم  رد  تنایخ  و  رما ، ربارب ، رد  ردـق ، تاملک : تسا ، هدرک 

فرط زا  هک  یـسک  ره  هب  نانآ  نیاربانب  دننیما ، نیمز  يور  رد  دنوادخ  فرط  زا  ءافلخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنهد  تکرـش  تناما 
رد ینعی  هتنایخ  یلع  نموی  وا  ترابع : .دنا  هدرک  دوخ  تناما  کیرـش  ار  وا  تقیقح  رد  دننک ، یم  راذگاو  ار  ییاج  یتسرپرـس  دوخ 
دزن هب  ار  وا  نتخاس  رانکرب  روظنم  هب  شنزرـس ، زا  سپ  .تسا و  تیفیک  تلاح و  دـیفم  یلع  هملک ي  اریز  يراکتنایخ ، وت  هک  یلاح 
هیانک تسا  هدرک  لقن  رذنم  زا  ع )  ) نانمومریما یفرعم  هرابرد ي  دزرمایب - شیادخ  هک  یـضردیس - هک  ار  هچنآ  .تسا  هدیبلط  دوخ 
نوچ تسا  همان  اب  بسانم  ترابع  نیا  تسا و  شفک  يور  زا  راـبغ  درگ و  ندودز  كرـشلا ، یف  لـفتلا  .تسا  رذـنم  یهاوخدوخ  زا 

.تسادخ تسد  رد  قیفوت  .تسا  تمذم  شهوکن و  رب  لمتشم 

دیدحلا یبا  نبا 

ُْتنَنَظ َْکنِم َو  ِینَّرَغ  َکِیبَأ  َحَالَـص  َّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  هلامعأ  نم  هالو  ام  ضعب  یف  هنامألا  ناخف  یحاونلا  ضعب  یلع  هلمعتـسا  ناک  دـق  و 
َكاَْینُد ُرُمْعَت  ًاداَتَع  َکـِتَرِخِآل  یِْقُبت  َـال  ًاداَـیِْقنا َو  َكاَوَِهل  ُعَدَـت  َـال  َکـْنَع  ََّیلِإ  َیِّقُر  اَـمِیف  َْتنَأ  اَذِإَـف  ُهَلِیبَس  ُُکلْـسَت  ُهَیْدَـه َو  ُِعبَّتَت  َکَّنَأ 

ْنَم َْکنِم َو  ٌْریَخ  َِکْلعَن  ُعْسِـش  َِکلْهَأ َو  ُلَمََجل  ًاّقَح  َْکنَع  ِینَغََلب  اَم  َناَک  ِْنَئل  َِکنیِد َو  ِهَعیِطَِقب  َکَتَریِـشَع  ُلِـصَت  َکـِتَرِخآ َو  ِباَرَِخب 
َنیِح ََّیلِإ  ِْلْبقَأَف  ٍهَیاَبِج  یَلَع  َنَمُْؤی  ْوَأ  ٍهَناَمَأ  ِیف  َكَرُْـشی  ْوَأ  ٌرْدَق  َُهل  یَْلُعی  ْوَأ  ٌْرمَأ  ِِهب  َذَْفُنی  ْوَأ  ٌْرغَث  ِِهب  َّدَُـسی  ْنَأ  ٍلْهَِأب  َْسیَلَف  َِکتَفِِـصب  َناَک 

.ُهَّللا َءاَش  ْنِإ  اَذَه  ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُلِصَی 

[ دوراجلا نب   ] رذنملا هنع : هللا  یضر  یضرلا  لاق  ]
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[ يذلا وه  اذه  .ا }  نم  ( 1 } 

.هیکارش یف  لافت  هیدرب  یف  لاتخم  هیفطع  یف  راظنل  هنإ  نینمؤملا ع  ریمأ  هیف  لاق 

 [ دوراجلا هیبأ  رذنملا و  رکذ  ]

همیذـج نب  هبلعث  نب  هیواعم  نب  هثراح  نب  دـیز  نب  ثراحلا  وه  یلعملا و  نب  سینخ  نب  رـشب  دوراجلا  مسا  دوراجلا و  نب  رذـنملا  وه 
رازن نب  هعیبر  نب  دسأ  نب  هلیدج  نب  یمعد  نب  یصفأ  نب  سیقلا  دبع  نب  یصفأ  نب  زیکل  نب  هعیدو  نب  ورمع  نب  رامنأ  نب  فوع  نب 

.هرخآ یف  هیف  ءارعشلا  ضعب  هلاق  تیبل  دوراجلا  یمس  امنإ  سیقلا و  دبع  یف  فرشلا  تیب  مهتیب  ناندع  نب  دعم  نب 

*. { . بناج ّلک  نم  لیخلاب  مهانسد  و  : * هردص ( 1 لئاو {  نب  رکب  دوراجلا  درج  امک 

 . رشع هنس  یف  لیق  عست و  هنس  یف  یبنلا ص  یلع  دوراجلا  دفو  و 

نـسح ملـسأف و  اینارـصن  ناک  هنأ  . { 264-262( رـصم هضهن  ) باعیتسالا ( 2 باـعیتسإلا {  باـتک  یف  ربـلا  دـبع  نب  رمع  وـبأ  رکذ  و 
یف فلتخا  دق  لاق و  تحماس  قح و  هللا  نأب  تدهـش  لاق  سیقلا و  دبع  نم  هعامج  یف  يواس  نب  رذنملا  عم  دفو  دق  ناک  همالـسإ و 
نب رشب  لیق  ءالعلا و  نب  ورمع  نب  رـشب  لیق  یلعملا و  نب  سینخ  نب  رـشب  لیق  سینخ و  نب  یلعملا  نب  رـشب  لیقف  اریثک  افالتخا  هبـسن 

 . رذنملا ابأ  اضیأ  ینکی  باتع و  وبأ  هتینک  یلعملا و  نب  ورمع 

دوراجلا ثعب  صاعلا  نب  نامثع  نإ  لیق  نرقم و  نب  نامعنلا  عم  دنواهنب  لتق  لب  لیق  سراف و  ضرأب  لتق  هرـصبلا و  دوراجلا  نکـس  و 
لتقف سراف  لحاس  وحن  ثعب  یف 

هنس یف  کلذ  دوراجلا و  هبقعب  سانلا  هفرع  هیف  دوراجلا  لتق  املف  نیطلا  هبقعب  فرعی  کلذ  لبق  ناک  دوراجلا و  هبقعب  فرعی  عضومب 
 . نیرشع يدحإ و 

 . هینابیشلا میور  تنب  هکمیرد  همأ  هنع و  يور  ثیداحأ و  یبنلا ص  نع  يور  دق  و 

اوموق راصنألل  لاق  هیلإ و  ادفو  نیح  سیقلا  دبع  دوراجلا و  مرکأ  هللا ص  لوسر  نإ  جاتلا  باتک  یف  ینثملا  نب  رمعم  هدیبع  وبأ  لاق  و 
 . مکب سانلا  هبشأ  مکناوخإ و  یلإ 

هدیبع وبأ  لاق  همامیلا  نیرحبلا و  مهنکسم  لخن و  باحصأ  جرزخلا  سوألا و  نأ  امک  لخن  باحصأ  مهنأل  لاق 

نع هفـالخلاب  تلدـع  اـمل  شیرق  یف  ـالإ  نوکی  ـال  رمـألا  اذـه  نإ  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمـس  ینأ  ـال  ول  باـطخلا  نب  رمع  لاـق  و 
.رومألا کلذ  یف  ینجلاخت  یلعملا و ال  نب  رشب  نب  دوراجلا 

.هدلو وه و  دوراجلا  اطهر  مهفرشأ  اتیب و  برعلا  دوسأ  اهنم  برعلا  یلع  اهب  تقاف  لاصخ  تس  سیقلا  دبعل  هدیبع و  وبأ  لاق 
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ای لوقی  وه  هلتق و  یتح  اهب  هبرـضف  هلتاق  یلع  فحز  هدـیب و  اهذـخأف  لمجلا  موی  هلجر  تعطق  هلبج  نب  میکح  برعلا  عجـشأ  اهنم  و 
.یعارذ یعم  نإ  یعارک  تعطق  نإ  یعارت  سفن ال 

.هعینص عنص  دحأ  برعلا  یف  فرعی  الف 

 . ینرقلا سیوأ  بحاص  نایح  نب  مره  برعلا  دبعأ  اهنم  و 

الجر نأ  هغلبف  الفاق  ابهاذ و  هلک  شیجلا  معطأ  اهحتفف و  فالآ  هعبرأ  یف  دنـسلا  ازغ  مامه  نب  داوس  نب  هللا  دـبع  برعلا  دوجأ  اهنم  و 
اصیبخ یهتشاف  ضرم  شیجلا  نم 

.هران عم  هرکسع  یف  ماعطل  اران  مهنم  دحأ  دقوی  الأ  مهیلإ  مدقت  لضف و  یتح  مهمعطأف  ناسنإ  فالآ  هعبرأل  صیبخلا  ذاختاب  رمأف 

 . هلقصم نم  بطخأ  لاقیف  لثملا  برضی  هب  هبقر  نب  هلقصم  برعلا  بطخأ  اهنم  و 

.سوماقلا رظنا  و  «، صیمعد ب: ( 1 صیمیعد {  وه  هودع و  یف  ضرألا  یف  ارثأ  اراغم و  مهدعبأ  هیلهاجلا و  یف  برعلا  يدـهأ  اهنم  و 
.هجرختسیف هیلإ  دوعی  مث  ءام  اءولمم  لمرلا  یف  ماعنلا  ضیب  نفدی  اطقلا  نم  يدهأ  ناک  هیاده و  موجنلاب  فرعی  ناک  لمرلا  { 

لوسر يأر  هباحـصلا و ال  یف  دودعم  ریغ  رذنملا  فرـشلا و  یف  هولتی  رذنملا  نب  مکحلا  هنبا  افیرـش و  ناکف  دوراجلا  نب  رذـنملا  امأف 
داوجلا تنأ  دوراجلا  نب  رذـنملا  نب  مکح  ای  زجارلا  لوقی  هنبا  مکحلا  یف  هسفنب و  ابجعم  اهئات  ناک  هماـیأ و  یف  هل  دـلو  ـال  هللا ص و 

.دودمم کیلع  دجملا  قدارس  دومحملا  داوجلا  نبا 

سانلا اهیأ  لاقف  هموق  بطخ  برعلا  تدتراف  هللا ص  لوسر  ضبق  امل  یلعملا  نب  رشب  نب  دوراجلا  هموق  یف  سانلا  عوطأ  لاقی  ناک  و 
هاش وأ  هرقب  وأ  مهرد  وأ  رانید  هنتفلا  هذـه  یف  هل  بهذ  نم  مکنیدـب و  اوکـسمتساف  تومی  یتح ال  هللا  نإف  تام  دـق  دـمحم  ناک  نإ 

 . دحأ سیقلا  دبع  نم  هفلاخ  امف  هالثم  یلعف 

نأ نظیف  ءابآلا  لاحب  ناسنإلا  رتغی  ام  اریثک  هحالـص و  هتبحـص و  دوراجلا و  لاح  اـنرکذ  دـق  کـنم  ینرغ  کـیبأ  حالـص  نإ  هلوق ع 
 . ِّیَْحلا َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  کلذک  رمألا  نوکی و  الف  مهجاهنم  یلع  ءانبألا 

لاع عضوم  یف  ناسنإلا  نوکی  نأ  هلصأ  یلإ و  عفر  امیف  يأ  دیدشتلاب  یقر  امیف  هلوق 

رومأملا و یلع  رمآلا  هبتر  ولع  رابتعاب  لاـعت  مهلوق  هوحن  ریمـألا و  ماـمإلا و  نیب  هبترملا  ولع  وه  اـنهاه  ولعلا  ناـک  ءیـش و  هیلإ  یقریف 
نأ زوجی  ردـصملاب ال  رجلا  فورح  نم  قلعتملا  نـأل  داـیقنا  سفنب  قلعتی  ـال  اداـیقنا و  هیلع  لد  فوذـحمب  هقلعتم  كاوهل  یف  مـاللا 

.ردصملا یلع  مدقتی 

.هدعلا داتعلا  و 

 . هبرآم هتاذل و  یف  هضعب  جرخی  هموق و  هطهر و  یلع  هضیفی  لاملا و  عطتقی  هنأ  هنع  هیلإ  یقر  امیف  ناک  کتریشع  لصت  هلوق و 
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بل ریغب  ریعبلا  مظع  دقل  لاق  ناوهلا  یف  لثملا  لمجلاب  برضت  برعلا  کلهأ  لمجل  هلوق 

 . بارتلا یف  مادقألا  اهئطو  اهلاذتبال و  روهشم  هناهتسالا  یف  اهب  لثملا  برضف  لعنلا  عسش  امأف 

هنامأ ایاعرلا  دالبلا و  یلاعت  هللا  لعج  دق  هنامأ و  یف  كرـشی  وأ  لاق  نأ  یلإ  اذک  اذـکل و ال  لهأب  سیلف  هتفـصب  ناک  نم  هنأ  رکذ  مث 
.هنامألا کلت  یف  مهکرش  دقف  ایاعرلا  دالبلا و  یلع  لامعلا  لمعتسا  اذإف  مامإلا  همذ  یف 

اذکه هنایخ و  یلع  اهیوری  نم  سانلا  نم  اهانعمـس و  یتلا  هیاورلا  هذه  هعمج و  جارخلا و  ءابجتـسا  یلع  يأ  هیابج  یلع  نمؤی  وأ  لاق 
دـیعب و وه  اهـسفن و  نمؤیب  وأ  فوذـحمب  هقلعتم  یلع  نوکی  لاق  نحن و  اهانرکذ  یتلا  هحیحـصلا  هیاورلا  وری  مل  يدـنوارلا و  اـهاور 

.فلکتم

 . لزعلا نع  هیانک  هذه  هیلإ و  لبقی  نأ  هرمأ  مث 

هیبناج يأ  هیفطع  یف  راظن  لاقف  بجعلا  هیتلا و  یلإ  هبـسن  هنأ  یلع  هلاد  یهف  رذنملا  رمأ  یف  هنع ع  یـضرلا  اهرکذ  یتلا  تاملکلا  امأف 
امک هتلازإب  هکردتسیف  بیع  وأ  کلذ  یف  صقن  هدنع  له  رظنی  هتسبل و  هتئیه و  نسحتسی  هسفنل و  رظنی  اذکه  هرات  اذکه و  هرات  رظنی 

.هحالملا نسحلا و  هسفنل  یعدی  نم  وهزلا و  بابرأ  لعفی 

کتءاج نیأ  نم  لاقف  اندف  ندا  هل  درب  یف  لاتخی  هآر  دـق  هل و  نبال  عساو  نب  دـمحم  لاق  ابجع  ءالیخلا  یـشمی  هیدرب  یف  لاتخم  لاق 
.هلاثمأ سانلا  یف  هللا  رثکأ  الف  كوبأ  امأ  مهرد و  یتئامب  اهتعتبا  همأف  کمأ  امأ  کلیو  ءالیخلا  هذه 

.مدقلا رهظ  یلع  لعنلا  یف  نوکی  يذلا  ریسلا  كارشلا  هیکارش  یف  لافت  هلوق 

رابغلا امهنع  بهذیل  هیکارش  یف  هئاتلا  بجعملا و  هلعفی  امنإ  هسفن و  قاصبلا  اکرحم  لفتلا  قصب و  يأ  لفت  ردصم  نوکـسلاب  لفتلا  و 
نیدیدجلاک ادوعیل  امهحسمی  امهیف و  لفتی  خسولا  و 

یناشاک

ام ضعب  یف  ناخ  دق  و   ) يدبع دوراج  نب  رذنم  يوس  هب  داتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  زا  و  يدبعلا ) دوراجلا  نب  رذـنملا  یلا  )
اما  ) .دالب زا  ضعب  رد  دوخ  ياهلمع  زا  هلامعا ) نم   ) ار وا  دوب  هتخاس  یلاو  هچنآ  زا  یـضعب  رد  دوب  هدرک  تنایخ  هک  ینیح  رد  هالو )
هب وت  ردپ  حالص  هک  یتسرد  هب  سپ  کیبا ) حالص  ناف   ) یبتجم لوسر  رب  تاولـص  الع و  لج و  ترـضح  شیاتـس  زا  سپ  اما  دعب )

ینک یم  يوریپ  هک  هیدـه ) عبتت  کـنا   ) مدرب ناـمگ  سپ  تننظف )  ) وت بناـج  زا  ار  اـم  داد  بیرف  کـنم ) ینرغ  دـق   ) وا عرو  اوـقت و 
یلا یقر  امیف   ) وت ماگنه  نیا  سپ  تنا ) اذاف   ) ار وا  تریـس  هار و  ییامن  یم  كولـس  و  هلیبس ) کلـست  و   ) ار دوخ  ردـپ  هیداـه  قیرط 

ار نداهن  ندرگ  تدوخ  سفن  يارب  يراذگ  یمن  و  ادایقنا ) كاوهل  عدت  ال   ) وت بناج  زا  نم  يوس  هب  دش  هدـیناسر  هچنآ  رد  کنع )
ار يا  هشوت  زاـس و  دوخ ، ترخآ  يارب  يراذـگ  یمن  یقاـب  و  اداـتع ) کـترخال  یقبت  ـال  و   ) يدوخ هراـما  سفن  عیطم  هتـسویپ  هکلب 

یم و  کتریـشع ) لـصت  و   ) دوـخ ترخآ  یبارخ  هطـساو  هـب  کـترخا ) بارخب   ) ار دوـخ  ياـیند  ینک  یم  تراـمع  كاـیند ) رمعت  )
زا نم  هب  هدیـسر  هچنآ  دـشاب  رگا  و  کنع ) ینغلب  ام  ناک  نئل  و   ) دوخ نید  زا  ندـیرب  هب  کنید ) هعیطقب   ) دوخ ناشیوخ  هب  يدـنویپ 
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سرد تسار و  اقح )  ) وت بناج 

نیا وا  يارب  زا  دومرف  لیثمت  وت  زا  تسا  رتهب  کنم ) ریخ   ) وت نیلعن  لاود  و  کلعن ) عسش  و   ) وت لها  رتش  هنیآ  ره  کلها ) لمجل   ) ت
دسی نا  لهاب  سیلف   ) وت تفص  هب  دشاب  هکره  و  کتفصب ) ناک  نم  و   ) وا تراقح  تراغـص و  يراوخ و  تلذ و  تهج  هب  ار  زیچ  ود 
يراک وا  هب  ددرگ  هدوشگ  دوش و  هدرک  ناور  ای  رما ) هب  ذـفنی  وا   ) يراصح هنخر  وا  هب  دوش  هتـسب  هکنآ  لـباق  وا  تسین  سپ  رغث ) هب 
نموی وا   ) یتناما رد  دوش  هدرک  کیرـش  ای  هناما ) یف  كرـشی  وا   ) يا هبترم  يرادقم و  وا  يارب  دوش  هدرک  دـنلب  ای  ردـق ) هل  یلعی  وا  )
دسرب هک  یتقو  اذه ) یباتک  کیلا  لصی  نیح   ) نم يوس  هب  روآ  يور  سپ  یلا ) لبقاف   ) یتنایخ رب  دوش  هتـشاذگ  نیما  ای  هنایخ ) یلع 

هیف لاق  يذلا  وه   ) دش روکذم  هک  رذنم  نیا  و  اذه ) دوراجلا  نب  رذـنملاو   ) .ادـخ دـهاوخ  رگا  هللا ) ءاشنا   ) نم باتک  نیا  وت  يوس  هب 
یتسرد هب  هیفطع ) یف  راظنل  هنا  : ) هک مالسا  هیلع  نینموملاریما  وا  ناش  رد  دومرف  هک  تسا  یسک  نآ  مالسلا ) هیلع  یلع  نینموملاریما 
نیدرب رد  تسا  هدـننک  ربکت  هیدرب ) یف  لاتخم   ) رتخبت تهج  هب  دوخ  بناج  ود  ره  شود و  ود  ره  رد  تسا  هدـننکرظن  رایـسب  وا  هک 

تسا هدنمد  داب  هیکارش ) یف  لافت   ) دوخ ساسا  سابل و  هب  تسا  هدنزان  ینعی  دشاب - یتمیق  رایـسب  هک  تسا  ینمی  هماج  درب  و  دوخ -
.تسا نانیبدوخ  ناگدنمارخ و  لعف  هکنانچمه  دوخ  نیکارش  زا  ار  رابغ  كاخ و  تسا  هدنناشفا  ینعی  .دوخ  نیلعن  دنب  رد 

یلمآ

ینیوزق

هیلا یقر   ) دوب هتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  هک  لامعا  زا  یـضعب  رد  ترـضح  نآ  اب  دوب  هدرک  تناـیخ  وا  تسا  هتـشون  رذـنم  هب  ار  هماـن  نیا 
لیبس كولس  وا و  تریس  تعباتم  وت  هک  مدرب  نامگ  وت و  زا  داد  بیرف  ارم  وت  ردپ  حالـص  ینعی  سوماقلا ) یف  اذک  عفر  هیقرت  امالک 

نداـهن و ندرگ  سفن  ياوه  يارب  ینک  یمن  اـهر  وت  بناـج  زا  نم  هب  دـش  هدـیناسر  هچنآ  رارق  زا  وت  هکنآ  لاـح  دومن و  یهاوـخ  وا 
لمهم ترخآ  راک  يا و  هدش  سفن  ياوه  عبات  هلمجلاب  .ار و  یگرب  زاس و  دوخ  ترخآ  يارب  يراذـگ  یمن  یقاب  و  ار ، یندـش  عیطم 

نامیا و نید و  عطق  هب  ناشیوخ  اب  ینکیم  هلـص  و  دوخ ، ترخآ  نتخاس  بارخ  هب  ار  دوخ  يایند  يزاس  یم  رومعم  يا  هتـشاذگ  ورف 
دشاب وت  تفص  هب  هک  ره  وت و  زا  تسا  رتهب  تنیلعن ) لاود   ) تلها و رتش  هنیآ  ره  وت  تنایخ  ربخ  زا  نم  هب  دیسر  هچنآ  دشاب  قح  رگا 

ار وا  دوش  هدینادرگ  دـنلب  ای  ار  يرما  وا  هب  دـننادرگ  ذـفان  ای  ار ، يدحرـس  یتکلمم و  هنخر  وا  هب  دـنزاس  دودـسم  هک  تسین  نآ  لها 
دنتـسین نآ  هتـسیاش  ناسکان  وت  لثم  هلمجلاب  .یتنایخ و  رب  وا  زا  دنوش  نمیا  ای  یتناما ، رد  دوش  هدینادرگ  کیرـش  ای  یتلزنم  يردق و 
ناـشیا تیاـفک  نسح  هب  اـیند  نید و  روما  زا  يراـک  ددرگ و  سورحم  ناـشیا  یعـس  هب  یتـکلمم  هنخر  يراـصح و  يدحرـس و  هک 

هب روآ  يور  سپ  دنشاب  نمیا  ناشتنایخ  زا  دنهد و  لخدم  اهتناما  رد  دنیازفیب و  تبترم  رد  دنیامرف و  تیبرت  ار  ناشیا  دوش و  لوکوم 
هک تسا  صخش  نآ  رذنم  نیا  هک : دیوگیم  هنع ) هللا  یضر  دیس   ) دنوادخ دهاوخ  رگا  نم  همان  نیا  وت  هب  دسریم  هک  یتقو  نم  يوس 

هدـننکربکت و  درگن ، یم  دوخ  بناج  ود  هب  رتخبت  هب  ینعی  دوخ ، شود  ود  رد  تسا  هدـننکرظن  رایـسب  وا  هرابرد  تفگ  ترـضح  نآ 
هماـج شیارآ  هب  ناـنز  وچمه  و  دـمارخ ، ناربکتم  وچمه  ینعی  دـنیوگ : ار  تمیق  رایـسب  ینمی  هماـج  درب  شیوخ و  درب  ود  رد  تسا 

.دیامن نآ  نییزتب  مامتها  و  دناشف ، نآ  زا  رابغ  ینعی  دوخ  نیلعن  دنب  ود  رد  تسا  هدنمد  داب  و  دزان ،

یجیهال
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مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هلامعا نم  هالو  ام  ضعب  یف  ناخ  دق  يدبعلا و  دوراجلا  نب  رذنملا  یلا 

زا یـضعب  رد  دوب  هدرک  تنایخ  هکنآ  لاح  يدبع و  دوراج  رـسپ  رذنم  يوس  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
.وا ياهراک  زا  نآ  رب  ار  وا  دوب  هدینادرگ  رایتخا  بحاص  هک  ییاهزیچ 

كاوهل عدـتالف  کنع  یلا  یقر  امیف  تنا  اذاف  هلیبس ، کلـست  هیدـه و  عبتت  کنا  تننظ  کنم و  ینرغ  کیبا  حالـص  ناف  دـعب ، اـما  »
، اقح کنع  ینغلب  ام  ناک  نئل  .کنید و  هعیطقب  کتریـشع  لصت  کترخآ و  بارخب  كایند  رمعت  اداتع ، کترخال  یقبت  ادایقنا و ال 

یف كرشی  وا  ردق ، هل  یلعی  وا  رما ، ذفنی  وا  رغث ، هب  دسی  نا  لهاب  سیلف  کتفصب  ناک  نم  کنم و  ریخ  کلعن  عسش  کلها و  لمجل 
« .هللا ءاش  نا  .اذه  یباتک  کیلا  لصی  نیح  یلا  لبقاف  .هیابج  یلع  نموی  وا  هناما ،

وت بناج  زا  ارم  داد  بیرف  وت  ردپ  دادس  حالص و  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  ینعی 
هدـیناسر هک  یتنایخ  رد  وت  يدوب  هاـگان  سپ  ار ، وا  هار  يور  یم  ار و  وا  هقیرط ي  تریـس و  ینک  یم  يوریپ  وت  هک  مدرک  ناـمگ  و 

يارب زا  يراذگ  یمن  یقاب  ار و  یندرک  يوریپ  وت  سفن  شهاوخ  يارب  زا  يراذگ  یمناو  هک  یتلاح  رد  وت ، لاح  زا  نم  يوس  هب  دش 
هب ار  وت  هلیبـق ي  لـها و  ینک  یم  ناـسحا  وت و  ترخآ  ندرک  بارخ  هب  ار  وت  ياـیند  ینک  یم  داـبآ  ار ، یهار  هشوـت ي  وـت  ترخآ 

لاود وت و  لها  رتش  هنیآ  ره  تسار ، قح و  وت  زا  تسا  هدیـسر  نم  هب  هک  يزیچ  نآ  دـشاب  رگا  هنیآ  ره  .وت و  نید  هب  ناسحا  ندـیرب 
هکنیا هب  راوازس  تسین  سپ  وت ، تفص  هب  دشاب  هک  یـسک  .دوب و  دهاوخ  وت  زا  رتهب  دامج  مئاهب و  ینعی  .وت  زا  دشاب  رتهب  وت  لعن  دنب 

ار يا  هبترم  وا  يارب  زا  دوش  هدرک  دنلب  ای  ار و  یمکح  وا  ببس  هب  دوش  هدرک  يراج  ای  ار و  ینمشد  هنخر ي  وا  ببـس  هب  دوش  هتـسب 
نیا وت  هب  دـسر  یم  هک  یتـقو  رد  نم  يوس  هب  اـیب  سپ  .یتناـیخ  زا  دوـش  هدرک  نمیا  اـی  یتناـما و  رد  دوـش  هدـینادرگ  کیرـش  اـی  و 

.ادخ دهاوخب  رگا  نم  بوتکم 

.هیکارـش یف  لافت  هیدرب ، یف  لاتخم  هیفطع ، یف  راظنل  هنا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  هیف  لاق  يذـلا  وه  اذـه ، دوراجلا  نب  رذـنملا  «و 
« .هللا همحر  دیس 

هب : » هک مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسا  هتفگ  وا  تمذم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  دوراجلا  نب  رذنم  نیا  دـیوگ : یم  هللا ، همحر  دـیس ،
دـنک و یم  هاـگن  دوخ  تسار  فرط  هب  یهاـگ  هزمغ  زاـن و  زا  ینعی  دوخ ، بناـج  ود  ره  هب  تسا  هدـننک  هاـگن  رایـسب  وا  هک  قـیقحت 

رخاف ياهسابل  ببـس  هب  ینعی  تسا ، هدیـشوپ  هک  دوخ  ینامی  درب  هماج ي  ود  تلع  هب  تسا  هدننکرخف  دوخ و  پچ  فرط  هب  یهاگ 
.تسا رورپزان  نامارخ و  ینعی  دوخ ، نیلعن  لاود  زا  تسا  رابغ  درگ و  هدننک ي  فپ  دوخ و 

یئوخ

نیب ریـس  عسـشلا :) ، ) هدـعلا داتعلا :) ، ) یـش ء هیلا  یقریف  لاع  عضوم  یف  ناسنالا  نوکی  نا  هلـصا  و  یلا ، عفر  دـیدشتلاب : یقر ) : ) هغللا
نم قلعتملا  نال  ادایقنا )  ) هیلع لد  فوذحمب  هقلعتم  كاوهل  یف  ماللا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  بارعالا : .یبرعلا  لعنلا  یف  نیعبصالا 
وه ریدقتلا و  فلکت  یلا  جاتحی  الف  عدت ) ال   ) هلوقب قلعتت  نا  حصی  لوقا : .ردـصملا  یلع  مدـقتی  نا  زوجی  ردـصملاب ال  رجلا  فورح 
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بسنی فرشلا  یف  یهانلا  سیقلادبع  نم  برعلا و  فارـشا  نم  دوراجلا  نب  رذنملا  ینعملا : .هیلاتلا  همجلا  یف  اذک  اضیا و  انعم  حضوا 
ملساف و هرجهلا  نم  رشع  وا  عست  هنس  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  دقوف  اینارـصن  دوراجلا  ناک  ناندع ، نب  دعم  نب  رازن  یلا 

یف مالسلا ) هیلع   ) یلع غلاب  دق  .نرقملا و  نب  نامعنلا  عم  دنواهن  وا  سراف  ضراب  لتق  هرصبلا و  یف  کلذ  دعب  نکس  همالـسا و  نسح 
نوقحتسی ام  یلع  ادئاز  هتریشع  هتاوهش و  یف  اهفرص  نیملـسملا و  لاوما  یف  هتنایخ  نم  هدنع  تبث  امل  باتکلا  اذه  یف  هخیبوت  همذ و 

هنع یـضرلا  اهرکذ  یتلا  تامکلا  اـما  و  رـصم :) ج 18 ط  ص 59   ) یف یلزتعملا  حراشلا  لاق  مالـسلا .) هیلع   ) هلمحتی ـال  اـمم  اذـه  و 
هرات اذکه و  هزات  رظنی  هیبناج ، يا  هیفطع ) یف  راظن  : ) لاقف بجعلا ، هیتلا و  یلا  هبـسن  هنا  یلع  هلاد  یف  رذـنملا  رما  یف  مالـسلا ) هیلع  )

وهزلا و بابرا  لعفی  امک  هتلازاب ، هکردتسیف  بیع  وا  کلذ  یف  صقن  هدنع  له  رظنی  و  هتسبل ، هتئیه و  نسحتسی  هسفنل و  رظنی  اذکه ،
ریسلا كارـشلا : هیکارـش ) یف  لافت   ) لاق نا  یلا  ابجع - ءالیخلا  یـشمی  هیدرب ) یف  لاتخم  : ) لاق .هحالملا  نسحلا و  هسفنل  یعدی  نم 

بجعملا هلعفی  امنا  هسفن و  قاصبلا  اکرحم : لفتلا  و  قصب ، يا  لفت  ردصم  نوکسلاب  لفتلا  و  مدفلا ، رهظ  یلع  لعنلا  یف  نوکی  يذلا 
ترضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .نیدیدجلاک  ادوعیل  امهحـسمی  امهیف و  لفتی  خسولا ، رابغلا و  امهنع  بهذیل  هیکارـش  یف  هئاتلا  و 

یبوخ و هک  یتسار  دـعب ، اـما  دوب : هدرک  تناـیخ  دوخ  يرازگناـمرف  راـک  رد  هک  تشاـگن  يدـبع  دوراـج  نب  رذـنمب  مالـسلا ) هیلع  )
هرـسکی وـت  هک  دیـسر  نمب  نینچ  هاـگانب  يور ، یم  وا  هارب  یتـسه و  وا  یتـسرد  وریپ  مدرب  ناـمگ  تـفیرف و  ارم  تردـپ  یگتـسیاش 
یناریوب ار  تیایند  .یتسین  رگید  يارـس  رکف  رد  يریگ و  یمنرب  يا  هشوت  تترخآ  يارب  يور و  یم  سفن  ياوه  لابند  يزابـسوه و 

نمب وت  زا  هک  یتاشرازگ  نآ  هچنانچ  رگا  .ینک و  یم  کمک  اهناب  ینز و  یم  هلـصو  تناشیوخب  تنید  اب  ینک و  یم  داـبآ  تترخآ 
ای دنک و  يرادزرم  هک  دشابن  هتسیاش  دشاب  وت  نوچ  هک  یسک  و  تسا ، وت  زا  رتهب  تشفک  دنب  تنادناخ و  رتش  دشاب  تسرد  هدیـسر 
ای دـشاب  هدوب  تسا  یهلا  تناما  هک  تفالخ  يرازگراک  رد  کیرـش  ای  دورلا  اب  وا  زا  يا  هجرد  ای  دوش و  ماجنا  وا  هلیـسوب ي  يراـک 

.هللا ءاشنا  ایب ، نم  يوسب  دیسر  وتب  نم  همان ي  نیا  هکنیا  ضحمب  دوش ، هدرمش  نیما  تایلام  جارخ و  عمج  رب  هکنآ 

يرتشوش

نینموملاریما هیف  لاق  يذلا  وه  اذه  رذـنملا  و  یـضرلا : لاق  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  )
بتک و  لاقف : فالتخا ، تادایز و  عم  یبوقعیلا  هاور  لوقا : .هیکارـش  یف  لافت  هیدرب ، یف  لاتخم  هیفطع ، یف  راظنل  هنا  مالـسلا :) هیلع  )

ادایقنا عدـت  تنا ال  اذاف  کنم ، ینرغ  کیبا  حالـص  ناف  دـعب ، اما  رخطـصا : یلع  وه  دوراـجلا و  نب  رذـنملا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ناک نئل  مسقا  بالکلاب ، بعلت  و  دیـصلا ، بلطت  اهزنتم ، ایهال  جرخت  و  اریثک ، کلمع  عدـت  کنا  ینغلب  .کـب  کـلذ  يرزا  كاوهل 

اهکرت مث  افلا ، نیثالث  همرغا  هلزعف و  لـبقاف ، .یباـتک  یف  رظنت  نیح  یلا  لـبقاف  کـنم ، ریخ  کـلها  لـهاج  و  کـلعف ، کـنبیثنل  اـقح 
فیفخ هنوعملا  نسح  تملع  ام  کنا  هل : لاق  هدوعی و  هعـصعص  یلع  لخد  ایلع  نا  کـلذ  و  فلحف ، اـهیلع  هفلحا  نا  دـعب  هعـصعصل 

یلع ههبا  اهلعجت  ال  یلع : هل  لاقف  .میظع  كردـص  یف  هللا  نا  و  میلع ، هللا  تاذـب  نینموملاریما  ای  هللا  تنا و  و  هعـصعص : لاقف  .هنوملا 
یلع هللا  نم  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نم هنکل  ال و  لاق : .کماما  كداع  نا  کموق 

اهاخا کسبحل  موی  لک  اهینیع  رـصعت  دوراـجلا  هنبا  هذـه  هعـصعص : هل  لاـقف  .نیملاـعلا  بر  لوسر  مع  نبا  تیبلا و  لـها  ینداـع  نا 
فلحیلف و اهذخای ، مل  هنا  انل  معز  اهنمـضت و  مل  و  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .هعیبر  تایطعا  نم  هیلع  ام  نمـضا  انا  هجرخاف و  رذنملا ،
، هیدرب یف  لاتخم  هینطع ، یف  راظن  هنا  اما  کلذ ، نظا  هللا  انا و  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .فلحیـس  هللا  هارا و  هعـصعص : هل  لاقف  .هجرخن 
هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .اضیا  حضاو  نبا  خیرات  نع  لقن  .هلیبس و  یلخف  فلحف ، .عدـیل  وا  دـعب  فلحیلف  هیکارـش ، یف  لافت 

دبعل هجات : یف  هدیبعوبا  لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  سیقلا ، دـبع  یلا  بوسنملا  يا : يدـبعلا ) دوراجلا  نب  رذـنملا  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
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نب میکح  برعلا  عجـشا  اهنم  .هدـلو و  وه و  دوراجلا  اطهر  مهفرـشا  و  اتیب ، برعلا  دوسا  اـهنم  برعلا : اـهب  قاـف  لاـصخ  تس  سیقلا 
تعطق نا  یعارت  سفن ال  اـی  لوقی : وه  هلتق و  یتح  اـهب  هبرـضف  هلتاـق ، یلع  فحز  هدـیب و  اهذـخاف  لـمجلا ، موی  هلجر  تعطق  هلبج ،

اهنم و  ینرقلا ، سیوا  بحاص  نایح  نب  مره  برعلا  دـبعا  اـهنم  و  هعینـص ، عنـص  دـحا  برعلا  یف  فرعی  ـالف  یعارذ  یعم  نا  یعارک 
نم الجر  نا  هغلبف  الفاق ، ابهاذ و  هلک  شیجلا  معطا  اـهحتفف و  فـالآ ، هعبرا  یف  دنـسلا  ازغ  ماـمه ، نب  راوس  نب  هللادـبع  برعلا  دوجا 

مهنم دحا  دـقوی  الا  مهیلا  مدـقت  و  لضف ، یتح  مهمعطاف  ناسنا ، فالآ  هعبرال  صیبخلا  ذاختاب  رماف  اصیبخ ، یهتـشاف  ضرم ، شیجلا 
يدـها اهنم  و  هلقـصم ، نم  بطخا  لاقیف  لثملا ، برـضی  هب  هیقر  نب  هلقـصم  برعلا  بطخا  اهنم  .هراـن و  عم  هرکـسع  یف  ماـعطل  اراـن 

یف ضرالا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) یف ارثا  ارفن و  مهدـعبا  و  هیلهاـجلا ، یف  برعلا 
دوعی مث  ءام  اولمم  لمرلا  یف  ماعنلا  ضیب  نفدـی  اطقلا ، نم  يدـها  ناک  و  هیادـه ، موجنلاب  فرعی  ناک  لـمرلا  سیمیعد  وه  و  هودـع ،

هانبا ناک  ابیطخ  هلقصم  ناک  امکف  ناک  فیک  .هنم و  بطخا  دحا  نکی  ملف  هعصعص  مهبطخا  یف  رکذی  مل  مل  تلق : .هجرختـسیف  هیلا 
نم هالو  ام  ضعب  یف  ناخ  دـق  و   ) .زوجعلا اهل  لاقی  هبطخ  زرکل  ناک  و  لاـق : هبیتق ، نبا  فراـعم  یف  اـمک  نیبیطخ  اـضیا  هبقر  زرک و 

و هنامالا ،) ناخف  یحاونلا  ضعب  یلع  هلمعتـسا  ناک  دق  و  (: ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هلامعا )
هلوق .رخطصا  یلع  هلمعتسا  مالسلا ) هیلع   ) هنا یبوقعیلا  هیاور  نم  تفرع  دقف  ناک  فیک  و  هلامعا .) نم  هالو  ام  ضعب  یف   ) لوالا داز 
یبنلا یلع  رشع  هنس  یف  ورمع  نب  دوراجلا  مدق  قاحسا : نبا  لاق  هباعیتسا  یف  رمعوبا  لاق  کیبا ) حالـص  ناف  دعب  اما  ( ) مالـسلا هیلع  )

ول ال رمع : لاق  هدیبعوبا  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .همالـسا  نسح  ملـساف و  اینارـصن ، ناک  سیقلا و  دبع  دف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
دوراجلا یف  رمع  لوق  تلق : .ربخلا  - دوراجلا نع  هفالخلاب  تلدـع  امل  شیرق  یف  الا  نوکی  رمالا ال  اذـه  نا  لوقی : یبنلا  تعمـس  ینا 

هعم لمعی  يرخا  اذـکه و  هیف  لوقی  هراتف  ضارتعا ،) نولت و  سامـش و  طبخب و  هللا  رمعل  ساـنلا  ینمف  : ) هیف مالـسلا ) هیلع   ) لاـق اـمم 
( مالـسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لبقا ذا  هلوح  سانلا  هعم و  هردـلا  ادـعاق و  ناک  رمع  نا  اـضیا  اوورف  اـططش ،
: لاقف هردلاب ، هقفخ  هنم  اند  املف  دوراجلا ، اهعمس  هلوح و  نم  رمع و  اهعمسف  هعیبر ، دیس  اذه  لجر : لاقف  دوراجلا ، مهریغ ) هلامعل و 
.کنم و یطاطا  نا  تببحاف  ریما ، اذه  لاقی  موقلا و  طلاخت  نا  تیشخ  لاق : همف ؟ اهتعمس  و  لاق : اهتعمـس ؟ کلیو  لاق : کل ؟ یلام و 

دوراجلا هل  لیق  باعیتسالا : یفف  دوراجلاب ، هبیقلت  هجو  یف  اوفلتخا  و  ورمع ، نب  رـشب  لاق : يرهوجلا  و  هیبا ، مسا  همـسا و  یف  فلتخا 
نم لیخلاب  مهانسد  و  لاقف : هرعـش  یف  يدبعلا  لضفلا  کلذ  رکذ  دق  و  مهدرجف ، مهباصاف  لئاو ، نب  رکب  یلع  هیلهاجلا  یف  راغا  هنال 

اـشفف ءاد ، هلباب  نابیـش و  ینب  هلاوخا  یلا  هلباب  رف  هنال  دوراجلا  یمـس  حاحـصلا :)  ) یف لئاو و  نب  رکب  دوراجلا  درج  امک  بناج  لـک 
دوراجلا لاوخا  نابیـش  و  یناثلا ، هحـص  دعبی  و ال  لئاو ) نب  رکب  دوراجلا  درج  امک  : ) لاق هیف  و  اهکلهاف ، هلاوخا  لبا  یف  ءادـلا  کلذ 

هنا ال الا  يرکنلا ، لضفملل  رعـشلا  دیرد : نبا  لاق  ،و  يدبعلا لضفلل  رعـشلا  لاق  لوالا  نا  مث  .هیفانی  رعـشلاف ال  لئاو ، نب  رکب  نم  اضیا 
نبا لاقف  ناک  فیک  .رخالا و  فیحـصت  امهدـحا  لـضفملا  لـضفلا و  و  سیقلا ، دـبع  نم  هرکن  نـال  يدـبعلا ، يرکنلا و  نیب  یفاـنت 
لتقف سراف ، لحاس  یلا  ثعب  یف  دوراجلا  ثعب  صاعلا  یبا  نب  نامثع  نا  لیق  و  دسالا : یف  و  ادیهش ، نیطلا  هبقعب  سرافب  لتق  دیرد :

و هیرصملا ،)  ) یف اذکه  ام ) ( ) مهریغ هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .دوراجلا هبقعب  فرعی  عضومب 
يدـه اودـها  و  : ) ربخلا یف  و  هتریـس ، يا : هیدـه ) عبتت  کنا  تننظ  کنم و  ینرغ   ) اهل ینعم  هنال ال  و  اـهنع ، اـهریغ  ولخل  هدـئاز  یه 

نم تیارفا  : ) یلاعت لاق  هلصخ  رش  وه  و  ادایقنا ) كاوهل  عدت  کنع ال  یلا   ) عفر يا : یقر ) امیف  تنا  اذاف  (. ) هلیبس کلست  و  (. ) رامع
کئلوا : ) مهیف یلاعت  لاق  نیذلا  نم  نوکتف  کترخآ ) بارخب  كایند  رمعت   ) هدـع يا : اداتع ) کترخال  یقبت  و ال  ( ) هاوه ههلا  ذـختا 

ناک امک  کنید ) هعیطقب  کتریـشع  لصت  و  (. ) نورـصنی مه  ـال  باذـعلا و  مهنع  ففخی  ـالف  هرخـالاب  ایندـلا  هاـیحلا  اورتشا  نیذـلا 
نوشخت هراـجت  اـهومتفرتقا و  لاوما  مکتریـشع و  مکجاوزا و  مکناوـخا و  مکواـنبا و  مکواـبآ و  ناـک  نا  لـق  : ) یلاـعت لاـق  ناـمثع ،
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ینغلب ام  ناک  نئل  و  (. ) هرماـب هللا  یتاـی  یتح  اوصبرتف  هلیبس  یف  داـهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلا  بحا  اـهنوضرت  نکاـسم  اـهداسک و 
نوها هنال  کلها ) لمج  (: ) مالسلا هیلع   ) لاق کلها )  ) اهریغ یف  امک  لمجل ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  لمحل ) اقح  کنع 

مل بل و  ریغب  ریعبلا  مظع  دـقل  رعاشلا : لاق  ناوهلا ، یف  لمجلاب  لـثملا  برـضی  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  و  دـحا ، لـک  هلمعتـسی  لـمج 
( مالسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ریرجلا فسخلا  یلع  هسبحی  هجو و  لکب  یبصلا  هفرصی  ریعبلا  مظعلاب  نغتـسی 

یف رعشلا  ماقم و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نال  يرت ، امک  وه  ریکن و  هیدل و ال  ریغ  الف  يوارهلاب  هدیلولا  هبرـضت  و  مهریغ ) هلامعل و 
وهف ضیرعلا ، لیوطلا  ریعبلاک  بلب  انیرق  نکی  مل  اذا  نغمب  سیل  مسجلا  یف  ضرعلا  لوطلا و  نا  لوقی  نا  دارا  امنا  رعاشلا  ناف  ماـقم ،

و هیناس ) ریعب  نم  لذا   ) مهلاثما نم  و  ءاقتـسالا ، ریغب  ناوهلا  یف  لهالا  لمج  لثمف  ناک  فیک  .لقع و  ـالب  مسجلا  يذ  ناـسنالل  لـثم 
و کنم ) ریخ  کلعن  عسـش  و   ) .اهیلع یقتـسی  یتلا  هقانلا  یه  و  هحـضانلا ، هیناسلا  يرهوجلا : لاق  عطقنیال .) رفـس  یناوسلا  ریـس   ) اضیا

نم ناوهلل  فرعا  یناوسلا و  نم  لذا  هتلیبـق  حاـمرطلا : لوـق  ناوـهلا  یف  لـعنلا  لـمجلا و  نیب  عـمجلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک ریظن 
لعنلا و نم  ناوهلا  سم  یلع  لذا  ههجو  هحیفـص  یبیلک  لک  و  ثیعبلا : لوق  طقف  لعنلاب  هیبشتلا  یف  و  لعنلا ، فاـصخلا  فاـصخلا - 

رامح ناوهلا  نا  رعاشلا : لاق  دـتولا ، لهالا و  رامحب  برـضی  کلذـک  لعنلا ، عسـش  لهالا و  لـمجب  ناوهلا  یف  لـثملا  برـضی  اـمک 
سوکعم فسخلا  یلع  اذـه  دـتولا  لهالا و  ریغ  نالذالا  الا  اهفرعی  لذـلا  رادـب  میقی  دـجالا و ال  هرحلا  هرکنی و  رحلا  هفرعی و  لـهالا 

لاق مالسلا ) هیلع   ) هنا اوورف  قالطلاب ، اهلاصفنا  هلوهس  یف  هارملل  اضیا  لعنلا  عسشب  لثملا  برضی  دحا و  هل  یثری  الف  جشی  اذ  هتمرب و 
( مالسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) کلعن عسـش  الا  یه  نا  : ) تیمر امل  هشئاع  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل

لاجرلاب انوکی  امنا  رومالا  ذافنا  روغثلا و  دادس  ناف  رما ) هب  ذقنی  وا  رغث  هب  دسی  نا  لهاب  سیلف  کتفصب  ناک  نم  و  ( ) مهریغ هلامعل و 
لاجرل نوکی  امنا  ردـقلا  ءالعا  ناف  ردـق ) هل  یلعی  وا   ) رغث دادـس  ههیرک و  مویل  اوعاضا  یتف  يا  ینوعاضا و  یجرعلا : لاـق  نیقئـاللا ،

یلع  ) دیدحلا یبا  نبا  هلقن  و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  هنایخ ) یلع  نموی  وا  هناما  یف  كرشی  وا   ) .هل نیروهقم  مهاوه ال  یلع  نیطلـستم 
لثم اضیا  مثیم  نبا  و  تلق : .اهانرکذ  یتلا  هحیحـصلا  هیاورلا  وری  مل  و  هنایخ ) یلع   ) يدـنوارلا هلقن  لاق : و  جارخلا ، هیابج  نم  هیاـبج )

کیلا لصی  نیح  یلا  لبقاف  (. ) هبا یلع  ماعطلا  نومعطی  و   ) یلاعت هلوقک  عم  ینعمب  یلع )  ) هیلع و  فنصملا ، طخب  هتخسن  يدنوارلا و 
نم مالکلا  سیل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  یـضرلا ) لاق  : ) فنـصملا لوق  لبقا .)  ) ال لصی )  ) دـیق هللا  ءاش  نا  هللا ) ءاش  نا  اذـه  یباـتک 
نب رذـنملا  و  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  رذـنملا ) و   ) هنع هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) وـلخل دـیدحلا ، یبا  نبا  نم  لـب  فنـصملا 

لئاقلا نوک  نم  فنـصملا  عم  قحلا  نینموملاریما ) هیف  لاق  يذلا  وه  اذه  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  دوراجلا )
هعـصعص فصو  هنایب : یف  لاقف  هعـصعص ، رذنملا  یف  لئاقلا  نا  ظحاجلا  مهوت  و  رذنملا ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) وه یتای  ام  رذـنملا  یف 

عم هنا  هللا  اما و  : ) لاقف ههجو ، هللا  مرک  یلع  دـنع  رذـنملا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
ندـل نم  هابناج  لجرلا  افطع  يرهوجلا : لاق  هیفطع ) یف  راظنل  هنا  (. ) هیدرب هرمح  هبجعت  هیکارـش ، یف  لافت  هیفطع ، یف  راـظنل  کـلذ 
نالف  ) مهلوق ربکلا  نع  هیانکلا  یف  هریظن  و  هفطع .) یناث   ) یلاـعت هلوقک  هربک  نع  هیاـنک  هیفطع  یف  اراـظن  هنوک  .هیکر و  یلا و  هسار 
لکلا و  لاق : هیتیحان ، يا : هیروذـم ) ضفنی  نالف   ) مهلوق .دـحاوب و  هنم  ملکتی  ال  هلماک : یف  دربملا  لاق  هیردزا .) هیردـصا و  برـضی 

لاق .نتملاک  هلقن  یبوقع  یلا  نا  ـالا  هیدرب ،) هرمح  هبجعت   ) هلوقب هلدـب  ظـحاجلا  نا  تفرع  دـق  هیدرب ) یف  لاـتخم   ) .ءـالیخلا فصو 
(: یفاکلا  ) یف و  لاهجلا .) بایث  نم  بوث  لاخلا  و  : ) جاجعلا لاق  و  لاتخا ، هنم  لوقت  ربکلا ، ءـالیخلا  و  ءـالیخلا ، لاـخلا و  يرهوجلا :

بحی هللا ال  و  هلیخملا ، نم  کلذ  ناف  صیمقلا ، رازالا و  لابسا  كایا و  هل : لاقف  میمت ، نم  الجر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یصوا 
: يا هیکارـش ) یف   ) .حـفنلا مث  ثفنلا ، مث  لـفتلا ، مث  قزبـلا ، هلوا  هنم ، لـقا  وه  قزبلاـب و  هیبـش  لـفتلا  حاحـصلا : یف  لاـفت )  ) .هلیخملا

هیلع  ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ام یلع  فنصملا  مالک  یف  ارـصتقا  دیدحلا ) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) نا مث  .هلعن  یکارش 
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سبل ام  ربخلا : یف  و  اذـه ، راـبغلا .) اـمهباصا  اذا  هیکارـش  نم  بارتلا  ضفنی  هنا  ینعی   ) مثیم نبا  داز  و  رم ، مهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا )
هیلا بتک  نمیف  هیلا  بتک  امل  هیلا  ع )  ) نیـسحلا باتکب  یتا  يذـلا  وه  اذـه  دوراجلا  نب  رذـنملا  .اهیف و  لاتخا  الا  دـحا  ءادوسلا  لعنلا 

نیسحلا بتک  يربطلا :) خیرات   ) یفف .دایز  نبا  هلتقف  مالسلا ) هیلع   ) هلوسر عم  دایز  نبا  یلا  هترصن - یلا  مهوعدی  هرصبلا  فارشا  نم 
و سیق ، نب  فنحالا  و  يرکبلا ، عمـسم  نب  کلام  هرـصبلاب  سامخالا  سوور  یلا  هخـسنب  بتک  نامیلـس ، هل  لاقی  مهل  یلوم  عم  (ع )

اما  ) اهفارشا یلا  هدحاو  هخسن  هنم  تءاجف  رمعم ، نب  هللادیبع  نب  ورمع  و  مثیهلا ، نب  سیق  و  ورمع ، نب  دوعسم  و  دوراجلا ، نب  رذنملا 
حـصن دـق  و  هیلا ، هللا  هضبق  مث  هتلاـسرل ، هراـتخا  و  هتوبنب ، همرکا  و  هقلخ ، یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم یفطـصا  هللا  ناـف  دـعب 

، کلذـب انموق  انیلع  رثاتـساف  سانلا ، یف  هماقمب  سانلا  قحا  و  هتثرو ، و  هءایـصوا ، هءایلوا و  هلها و  اـنک  و  هب ، لـسرا  اـم  غلب  و  هداـبعل ،
تثعب دـق  و  لاق - نا  یلا  هالوت - نمم  انیلع  قحتـسملا  قحلا  کلذـب  قحا  انا  ملعن  نحن  و  هیفاـعلا ، اـنببحا  و  هقرفلا ، اـنهرک  و  انیـضرف ،

، تییحا دق  هعدبلا  تتیما و  دق  هنسلا  ناف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن هنس  هللا و  باتک  یلا  مکوعدا  انا  و  باتکلا ، اذهب  مکیلا  یلوسر 
هناف دوراجلا ، نب  رذنملا  ریغ  همتک  سانلا  فارشا  نم  باتکلا  ارق  نم  لکف  داشرلا ) لیبس  مکدها  يرما  اوعیطت  یلوق و  اوعمـست  نا  و 
هارقا هفوکلا و  یلا  قبـسی  نا  اهتحیبص  یف  دـیری  یتلا  هیـشعلا  نم  لوسرلاب  هءاـجف  هللادـیبع ، لـبق  نم  اسیـسد  نوکی  نا  همعزب  یـشخ 
.ایزخ کلذب  هافک  و  هقنع ، برـضف  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) لوسرلا مدـقف  هباتک ،

: لوقی يذلا  نم  قدزرفلل  رذنملا  لاقف  دوراجلا ، نب  رذـنملا  اهیف  عماجلا و  دجـسملا  یف  هقلح  یف  قدزرفلا  ناک  یناغالا : یف  و  اذـه ،
هتوسنل يدـبعا  ریز  نیدـخ  هوهق و  براشل  لوقی : يذـلا  قدزرفلا : هل  لاقف  راعملا  ضکرلاب  لیخلا  قحا  میمت  ینب  باـتک  یف  اندـجو 

( مالـسلا هیلع   ) هباتع رکذ  .مالکلا و  یلع  ردـق  ام  یتح  رذـنملا  لجخف  راقو  بشخ  مهلیخ  لضفا  رکب و  ءانبا  یف  لیخلا  اندـجو  راخی 
.برحلا بادآ  لصف  یف  لیمکل 

هینغم

و هیئاجف ، اذا  بارعالا : .یبرعلا  لعنلا  نم  نیعبـصا  نیب  لخدی  ام  لعنلا : عسـش  .هریخذلا و  داتعلا : .عفر و  یقرو : .هتریـس  هیدـه : هغللا :
هیلع تلد  يذـلا  مسقلا  باوج  یف  ماللا  لمجل  و  هئطوتلل ، مـاللا  نئل  و  عدـتب ، قلعتم  یقر  اـمیف  و  ریخ ، عدـت  ـال  هلمج  و  ادـتبم ، تنا 

و هفوذحم ، مالب  رورجم  دسی  نا  نم  ردصملا  و  هدـئاز ، ءایلا  و  سیل ، ربخ  لها  ناک و  نم  یلا  دوعی  رتتـسم  ریمـض  سیل  مسا  و  واولا ،
لاوما یلع  ظافحلا  یف  هتدش  و  مامالا ، لدع  نع  خیراتلا  ثدحت  ینعملا : .هنایخ  عفد  یلع  يا  فاضم  فذـح  یلع  هنایخ  یلع  نموی 

هظعی و وه  و  لاق ، و  همیلو ، روضح  یلع  فینح  نب  نامثع  هلماع  بساح  نیح  هجاحلا  تعد  ثیح  هسفن  وه  ثدحت  اضیا  ..هلودـلا و 
هلاسرلا 44. یف  ءاج  امک  هربد  ناتا  توقک  الا  لاملا  نم  ذخا  ام  ..هیصرقب و  همعط  نم  و  هیرمطب ، هایند  نم  یفتکا  مکماما  نا  هفوخی :

هثالث دعب  هدودرم  هنومـضم  هیراعک  لاملا  تیب  نم  دـقعب  تلمجت  اهنال  موثلک ، ما  هدیـسلا  هتنبا  سار  یلع  اهدـعقی  مل  ایندـلا و  ماقا  و 
.؟ هلامع عم  حماستی  لهف  هلها  هسفن و  عم  هباد  اذـه  ناک  اذا  و  نیملـسملا .؟ نوختا  دـقعلا : اهراعا  يذـلا  عفار  یبا  نزاخلل  لاق  و  مایا ،

نحن یتلا  هلاسرلا  هلاسرلا 39 و 42 و 44 و  اهلثم  و  هلاسرلا 5 ، یف  امک  هددـهی  سراف  یـشلا ء  ضعب  ناجیبرذا  یلع  هلماع  نع  هغلب 
ناک کنم ) ینرغ  کیبا  حالص  ناف  : ) هل لاق  لامعالا و  ضعب  یلع  مامالل  ایلاو  ناک  و  دوراجلا ، نب  رذنملل  اهلـسرا  یتلا  و  اهددصب ،
نم ریثک  دترا  لوسرلا ، ضبق  امل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دی  یلع  ملـساف  اینارـصن ، سینخ ، نب  دوراجلا  وه  و  رذـنملاوبا ،
نم .هحـصنب و  اولمع  و  هل ، اوعمتـساف  اعاطم ، مهیف  ناک  و  کنیدب ، اوکـسمتسا  مهل : لاق  و  دادترالا ، نم  هموق  دوراجلا  رذـح  برعلا 
نا دـعب  لمالا  عطقنا  و  نظلا ، باخف  خـلا ..) هیدـه  عبتت  کنا  تننظ  و   ) کنم ینرغ  کیبا  حالـص  نا  ردـنملا : هدـلول  مامالا  لاق  اـنه 
ریخ کلعن  عسـش  کلها و  لمجل  اقح  کنع  ینغلب  اـم  نا  کـناف   ) كایندـب کـنید  عیبت  کـنا  و  كاوه ، کـلمت  ـال  کـنا  تعمس 
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هئورم دادجالا و  مرک  اعفن  کیدجی  و ال  ناوهلا ، لذلا و  اهل  ترتخا  و  کسفن ، کنید و  تدسفا  دقف  کنع  لیق  ام  حص  نا  کنم .)
( اذـه یباتک  کیلا  لصی  نیح  یلا  لبقاف   ) اهرقحا و  رومالا ، رـسی  لهاب ال  وه  امف  هناـیخلا ، نم  خـلا ..) کتفـصب  ناـک  نم  و   ) .ءاـبالا

هیفطع یف  رظانل  هنا  (: ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریما هیف  لاق  يذلا  وه  اذه  رذنملا  و  یضرلا : فیرشلا  لاق  .باسحلا و  شاقن  قیقحتلل و 
لـسغی هکارـش ) یف  لافت   ) هیحانج هبنذ و  حفـصتی  سوواطلاک  هبایث  هسهفنب و  اباجعا  الامـش  انیمی و  هیبنج  رظن  يا  هیدرب ) یف  لاـتخم 

.عدخی بوث  وا  عملی ، ءادخب  غارف  نم  هسفن  یف  ام  دسی  فوجم  فیخس  لک  اذکه  و  هیدربب ..؟ زتعا  امک  هب  زتعیل  هقاصبب  هئاذح 

هدبع

یقبت ـال  و  یلا …  یهنا  عـفر و  یلا  یقر  کـنع : یلا  یقر  هریـسلا …  هقیرطلا و  نوکـسف  حـتفب  يدـهلا  هلیبـس : کلـست  هیدـه و  … 
لهجلا و هلذلا و  یف  لثملا  هب  برـضی  لمجلا  کنم : ریخ  کلعن  هجاحلا …  تقول  هدودمملا  هریخذلا  حتفلاب  داتعلا  اداتع : کترخال 

يا هنایخ : یلع  نموی  وا  باتکک …  الابق  یمسی  مامز و  هناک  یبرعلا  لعنلا  یف  اهیلت  یتلا  یطسولا و  عبصالا  نیب  ریس  رسکلاب  عسـشلا 
ءابلا مضب  درب  هیثنت  نادربلا  ءالیخ و  ابجع و  هیبناج  یف  رظنلا  ریثک  يا  بناجلا  رـسکلاب  فطعلا  هیدرب : یف  لاتخم  هناـیخ …  عفد  یلع 
امهیف خـفنلا  يا  لفتلا  ریثک  لافت  هلک و  لعنلا  ریـس  وه  باتکک و  كارـش  هینثت  ناکا  رـشلا  بجعملا و  لاتخملا  ططخم و  بوث  وه  و 

بارتلا نم  امهضفنیل 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

( سراف  ) اهرهـش زا  یـضعب  رب  ار  وا  هک  سیقلادبع ) هلیبق  زا   ) يدبع دوراج  نبا  رذنم  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
لاـم زا  مهرد  رازه  راـهچ   ) درک تناـیخ  دوب  هتـشامگ  نآ  رب  ار  وا  هک  یئاـهراک  زا  یـضعب  رد  راوگرزب  نآ  اـب  وا  هداد و  ینارمکح 

سیقلادبع دوخ  هلیبق  هب  هک   ( ار دوراج  شردپ  هدـیبلط ، دوخ  دزن  هدومن و  شهوکن  همان  نیا  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوبر ، جارخ 
(: دنرادن نانیمطا  شتایاور  هب  هتسناد و  فیعـض  ار  رذنم  ناسیون  لاجر  هصالخ  هدوتـس ، دروآ ( مالـسا  هدمآ و  مرکا  ربمغیپ  تمدخ 

یم وا  هار  هب  ینک و  یم  يوریپ  وا  شور  زا  مدرک  نامگ  داد و  بیرف  ارم  تردـپ  یکین  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ 
تترخآ يارب  و  ینک ، یمن  اـهر  ار  يربناـمرف  دوخ  سفن  ياوـه  يارب  و  يا ، هدرک  تناـیخ  هک  دیـسر  ربـخ  نم  هب  هاـگان  سپ  يور ،

دیاش  ) يدنویپ یم  تناشیوخ  هب  تنید  زا  ندـیرب  اب  و  يزاس ، یم  دابآ  تترخآ  یناریو  اب  ار  شیوخ  يایند  يراذـگ ، یمن  يا  هشوت 
یم لقن  همحرلا ( هیلع   ( سواط نبا  دیـس  زا  راونالاراحب  باتک  مهد  دلجم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  دشاب ، هدـنیآ  زا  ربخ  هلمج  نیا 

زا یهورگ  يوس  هب  دوب  نیرزابا  شا  هینک  نامیلـس و  شمان  هک  دوخ  مالغ  اب  هتـشون و  يا  همان  مالـسلا - هیلع  نیـسح - ماما  هک  دنک 
دندوب يدبع  دوراج  نبا  رذنم  یلشهن و  دوعسم  نبا  دیزی  اهنآ  زا  هک  تساوخ  يوریپ  کمک و  هب  ار  ناشیا  داتـسرف و  هرـصب  ناگرزب 

زا يرکم  هعدخ و  همان  هک  دیـسرت  اریز  دروآ ، دایز  نبا  هللادیبع  دزن  ار  روآ  ماغیپ  همان و  دوراج  نبا  رذنم  اما  و  دـیامرف : یم  هکنآ  ات 
هب نآ  زا  دعب  دیشک و  راد  هب  ار  روآ  ماغیپ  هللادیبع  سپ  دوب ، دایز  نبا  هللادیبع  رـسمه  دوراج  نبا  رذنم  رتخد  هیرحب  و  دشاب ، هللادیبع 

هدیسر ربخ  نم  هب  وت  زا  هک  تنایخ (  ( هچنآ رگا  و  دنیامیپن ( تفلاخم  هار  هک  دومن  دیدهت  ار  هرصب  مدرم  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم 
ياهشفک رد  اپ  گرزب  تشگنا  هک  یئاج   ( تشفک لاود  وت و  لها  رتش  ینعی ( کنم  ریخ  کلعن  عسـش  کلها و  لمج   ( دشاب تسار 

هک یـسک  و  تسا ( رتـشیب  وت  زا  داـمج  ناویح و  دوس  هکنیا  هب  هراـشا  تسا  یلثم  هلمج  نیا   ( تسا رتـهب  وـت  زا  دریگ ( یم  رارق  یبرع 
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شکیرـش تناما  رد  ای  دنرب ، الاب  ار  وا  ماقم  ای  دریگ ، ماجنا  يرما  ای  دوش ، هتـسب  يا  هنخر  وا  هلیـسو  هب  تسین  هتـسیاش  دشاب  وت  دننام 
وت هب  ار  يراک  تسایر  ای  رهـش  تموکح  ای  زرم  ظفح  تسین  راوازـس   ( شدـنرامگب یتسردان  تنایخ و  زا  يریگولج  يارب  ای  دـننک ،

، دومن ینادنز  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ  نوچ   ( تساوخ ادخ  رگا  ایب  نم  دزن  دسر  یم  وت  هب  ما  همان  نیا  هک  یماگنه  سپ  دنرازگ (
شیئاهر هدرک  تعافـش  وا  هرابرد  هدوب  سیقلادـبع  هلیبق  ناگرزب  زا  نینموملاریما و  باحـصا  ناکین  زا  هک  ناـحوص  نبا  هعـصعص  و 

یم رایـسب  دوخ  بناج  ود  هب  وا  دومرف : وا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  تسا  یـسک  رذـنم  نیا  و  دـیامرف (: یـضردیس  .داد 
درم  ( دـنک یم  كاـپ  شیاهـشفک  يور  زا  كاـخ  درگ و  رایـسب  و  دـمارخ ، یم  شیوخ  ياـهب ( رپ  ینمی  هماـج   ( درب ود  رد  و  درگن ،

). دزادرپ یم  شیارآ  هب  دزان و  یم  شسابل  دوخ و  هب  هک  تسا  یشکندرگ  ربکتم و 

ینامز

برع ناریا و  گنج  رد  درک و  یم  یگدنز  هرصب  نیمزرس  رد  .دوب  ص )  ) ادخ لوسر  مارتحا  دروم  دوراج  دوشن  طولخم  ياهدنورپ 
رگا تسا : هتفگ  وا  هراـبرد  رمع  .تسا  فورعم  دوراـج  هندرگ  ماـن  هب  هدـش  هتـشک  نآ  يور  سراـف  رد  هک  يا  هندرگ  دـش و  هتـشک 
نایم رد  دوراج  .متـشادن  دوخ  ياجب  دوراج  باختنا  رد  يدیدرت  نم  دـشاب  شیرق  رد  دـیاب  تفالخ  دوب  هدومرفن  ص )  ) ادـخ لوسر 

ایند زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رگا  تفگ : دوخ  هفئاط  هب  تفر  ایند  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هاگنآ  دوب و  مرتحم  دوخ  هفئاـط 
واگ یمهرد ، يرانید ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تشذگ  رد  اب  سک  ره  .دینک  ظفح  مکحم  ار  دوخ  نید  تسا  هدنز  ادـخ  هتفر 

مالـسلا هیلع  ماما  دوب و  مارتحا  دروم  یئاهزایتما  نینچ  نتـشاد  اب  دوراج  .دریگب  نم  زا  ربارب  ود  دـیایب  داد  تسد  زا  يدنفـسوگ  اـی  و 
دـسر تابثا  هب  هیآ  نیا  تقیقح  ات  دـیناسر ، تسایر  هب  ار  دوراج  رـسپ  رذـنم ، دوخ  مدرم و  يارب  تقیقح  فشک  رهاظ و  ظفح  يارب 
دندرگ یم  دساف  اهتیصخش  نادنزرف  دیآ و  یم  دوجوب  تیصخش  فیعض  هقبط  نایم  زا  هدنز  زا  هدرم  دوش و  یم  دیلوت  هدرم  زا  هدنز 

دیدحلا یبا  نبا  .دننک  باسح  شدوخ  هدنورپ  يور  ار  یسک  ره  دنشابن ، رورغم  دنزرف  ای  ردپ  هب  مدرم  هک  تسا  تمکح  کی  نیا  و 
.دوب و برع  دمآرـس  یگداوناخ  تمظع  تفارـش و  رظن  زا  شنادنزرف  دوراج و  دسیون : یم  نینچ  برع  نازایتما  بحاص  فیرد  رد 

ياپ اب  ردـقنآ  تشادرب و  ار  شا  هدـش  عطق  ياپ  میکح  .دـندرک  عطق  ار  وا  ياـپ  لـمج  گـنج  رد  .تعاجـش  رظن  زا  هلبج  نب  میکح 
ياپ رگا  نکن ، تشحو  سفن  يا  دـناوخ : یم  ار  زجر  نیا  هلمح  لاح  رد  .دـیناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  دـیبوک  دوخ  لتاق  رکیپ  رب  هدـیرب 

هدیسر تسایر  هب  شردپ  رابتعا  زا  هک  دنامهفب  رذنم  هب  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تروص  ره  رد  .تسه  میوزاب  دیدرگ  عطق  نم 
هب ایند  لام  ندروآ  تسدب  يارب  ناتسود  لوپ  دیشورفن  ایند  هب  ار  نید  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  رابتعا  نآ  یگتسیاش  نتـشادن  رثا  رب  و 

دـشکب تمحز  دنکب ، ناج  ناسنا  هک  تسا  یتقو  تبیـصم  دشاب و  دوخ  نید  شورف  اب  دنچ  ره  دنوش  یم  لسوتم  يا  هژوس  رد و  ره 
نید تنادنواشیوخ  عفن  يارب  وت  هک  دنک  یم  هراشا  رذنم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .دنسرب و  دوسب  نارگید  ات  دراذگب  اپ  ریز  ار  دوخ  نید 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  راـبتعا  شزرا و  يدرف  نینچ  يداد و  رارق  فارحنا  طوقـس و  ریـسم  رد  يا و  هتـشاذگ  اـپ  ریز  ار  دوـخ 
یناویح شزرا  رتش  هکلب  درادـن ، یقرف  هراپ  ياهـشفک  ياه  هزیر  اب  دـنک و  یمن  توافت  نارگید  رتش  اب  هفئاـط  ناـیم  رد  يدرف  نینچ 

تسا كاشاخ  ناویح و  زا  رتشزرا  یب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نید  هکیسک  اما  تسا  دیفم  یعفانم  يارب  شفک  دنب  دراد و 

ماما هکنیا  اب  يا  هیانک  زردنا  .دنارت  تسپ  مه  ناویح  زا  ناهارمگ  تسا : هدرک  هراشا  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  يا  هتکن 
تـسین هتـسیاش  هدرک و  طوقـس  يونعم  رظن  زا  دوخ  ماوـقا  نتـشاد  مدـقم  مدرم و  ناـیم  ضیعبت  رثا  رب  رذـنم  دراد  نیقی  مالـسلا  هیلع 
حیحـص رگا  دنا  هتفگ  نانچ  نینچ و  تا  هرابرد  دیامرف  یم  هیانک  روط  هب  دروآ و  یمن  وا  يورب  زاب  دشاب ، مالـسلا  هیلع  ماما  هدنیامن 
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ار فرط  عضوم  تردـق و  هک  تسادـخ  نادرم  صوصخم  شور  نیا  ایب و  نم  شیپ  رتدوز  یـشاب و  نم  رومام  تسین  هتـسیاش  تسا ،
اب یتقو  دیوگ : یم  نوراه  یسوم  هب  رداق  دنمورین و  يادخ  .دنیوگ  یم  نخس  يو  اب  فرط  تیصخش  دودح  رد  دننک و  یم  یبایزرا 

رگا ات  دشاب  هناعضاوتم  دیاب  هاوخدوخ  اب  تبحص  تسا و  رورغم  نوعرف  .دینک  تبحص  وا  اب  شوخ  نابز  اب  دیریگ  یم  سامت  نوعرف 
هرهب ضرعم  رد  دهاوخ  یم  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یبلطم  نیرتمهم  نالوئسم  اهتیلوئـسم و  .دنامب  ظوفحم  تسه  رثا  هنیمز 

هب یـسایس و  ياوقت  نامیا ، رظن  زا  هک  نانآ  زا  دنراد و  یگتـسیاش  هک  دهدب  يدارفا  هب  ار  اهتیلوئـسم  هک  تسا  نیا  دـهد  رارق  يادرب 
روطب قلخ ، زا  هن  دسرت و  یم  ادخ  زا  هن  تسین و  نمیا  یلام  روما  رد  هک  یسک  .دریگب  ار  اهتسپ  دنا  هرهب  یب  يونعم  ياوقت  صوصخ 

دناد یم  هتفای  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوخ و  سیئر  هب  هن  ادخب و  هن  دنک و  یم  تمدـخ  مدرم  هب  هن  متح 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هک  یتقو  .تسین  هتـسیاش  دننک  یم  تنایخ  دوخ  سیئر  هب  نید و  هب  مدرم ، هب  دوخب ، هکنانآ  يارب  تسایر  هک 

ار ضیعبت  ریـسم  شرادنامرف ، اما  دوشن  لئاق  يو  يارب  يزایتما  دراذگن و  یقرف  نارگید  اب  ار  انیبان  لیقع  دننام  دوخ  ناکیدزن  نیرتهب 
هام و  زور ، دراد و  دای  هب  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  يرآ  .تسین  بیوصت  روصت و  لباق  مدرم  مالـسلا و  هیلع  ماما  يارب  دریگ  شیپ 

ایادخ درک  ضرع  دیـسر  تماما  ماقم  هب  دمآ و  نوریب  ملاس  شیامزآ  زا  ادخ  ربمایپ  میهاربا  هک  هاگنآ  .دنک  یم  همزمز  ار  نآ  لاس  و 
تبسن هک  رما  نالوئسم  يارب  تسا  یگرزب  سرد  نیا  .دسر و  یمن  ناراکمتس  هب  نم ) تماما  و   ) دهع داد : خساپ  ادخ  نم ؟ نادنزرف 

یم يدارفا  هچ  تسدب  ار  قلخ  سومان  لام و  ناج و  دننک و  یم  طلـسم  مدرم  رب  ار  یناسک  هچ  دننیبب  دننک و  تقد  دوخ  نایفارطا  هب 
.دـنا هدرک  مهارف  ناشدوخ  تسد  اـب  هک  یعاـمتجا  طوقـس  مه  دراد و  ناـنآ  يارب  یئاـیند  باذـع  مه  تقد  رد  یهاـتوک  دـنراپس و 

هک دراد  یم  نایب  رذنم  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  هتکن  هس  همان  نایاپ  رد  یضر  دیـس  موحرم  مالـسلا  هیلع  یلع  یعقاو  هدنیامن 
فیثک هکنیا  ای  دنرگنب و  ار  وا  مه  نارگید  ات  درگن  یم  ار  دوخ  سابل  مب  ریز و  نتفر  هار  ماگنه  هب  .تسا  رذنم  یهاوخدوخ  رب  لیلد 
اهشفک .دشاب  رتبسانم  نتفرگ  هفایق  یهاوخدوخ و  اب  هک  دزود  یم  داشگ  ار  سابل  .دریگب  هفایق  دناوتب  دورب و  وا  يوربآ  ات  دشاب  هدشن 

هب هشیمه  زاس  رهاظ  يدرف  نینچ  .دنراذگب و  مارتحا  وا  هب  رتشیب  دنک و  هولج  ون  هک  نهد  بآ  اب  یتح  دـنک ، یم  رت  بآ  اب  هشیمه  ار 
یئاهراک يارب  صوصخب  تسین  یعامتجا  ياهراک  هتـسیاش  دـسر و  یم  رتمک  قلخ  ادـخب و  تسا و  نتفرگ  هفاـیق  يرورپ و  نت  رکف 

نآ اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دریگ  یم  هوشر  مدرم  زا  اـی  درب و  یم  قودنـص  زا  اـی  دوب ، دـهاوخن  نیما  تسا  مزـال  يراد  تناـما  هک 
.دریگب مارآ  ات  دشاب  هتشاد  دیاب  دوخ  لثم  یناگدنیامن  یسابرک  نهاریپ  راد و  هلصو  ياهشفک 

يزاریش دمحم  دیس 

ینرغ ام  کیبا  حالـص  ناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما  ( ) هلامعا نم  هالو  ام  ضعب  یف  ناخ  دـق  و  يدـبعلا ، دوراجلا  نب  رذـنملا  یلا  )
تناک همئالا  لامعا  نا  یفخی  حالـصلا و ال  یف  کیبا  لـثم  کـنا  تننظف  کـنم  ینرغ  يذـلا  یـشلا ء  وه  يا  هلوصوم  اـم ) ( ) کـنم

يا هیدـه ) عبتت  کنا  تننظ  و   ) رغی سیل  عقاولا و  ملعی  مامالاف  الا  هباثملا و  کلتب  تناک  مهلاوقا  نا  اـمک  رهاـظلا  بسح  یلع  هیراـج 
ال  ) کبناج نم  یلا  عفر  يا  کنع ) یلا  یقر  امیف  تنا - اذاف   ) هیف راس  يذلا  ریسملا  یف  ریـست  يا  هلیبس ) کلـست  و   ) هحلاصلا هتقیرط 

الا دایقنالا  دارفا  نم  درف  يا  كانه  سیل  يا  درف ، لک  یفنل  اذـه  و  هب ، كرمای  ام  لک  یف  يوهلا  یلا  داقنت  لب  اداـیقنا ) كاوهل  عدـت 
کترخآ یف  کل  یقبی  امب  لمعت  يا ال  هجاحلا ، تقول  هدودـعملا  هریخذـلا  وه  داتعلا  اداتع ) کترخال  یقبت  ـال  و   ) هعدـت ـال  هعبتت و 

لـصت و   ) .هرخـالا بارخ  بجوی  لـعافلا - معزب  ایندـلا - رمعت  یتلا  همرحملا  ذـئاذللاب  عتمتلا  ناـف  کـترخآ ) بارخب  كاـیند  رمعت  )
لهجل اقح  کـنع  ینغلب  اـم  ناـک  نئل  و   ) نیدـلل هعیطق  وهف  مرحم  کـلذ  و  مههاـج ، ساـنلا و  لاـمب  يا  کـنید ) هعطیقب  کتریـشع 

( کلعن عسـش  و   ) مهیدیا یف  لیلذ  وهف  عاتملا ، لمحی  و  هب ، حضنی  و  هیلع ، لمحی  هنال  هلذلل ، برـضی  لثم  وه  و  مهریعب ، يا  کلها )
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و  ) .داعملا رانلا و  ناقحتسی  امهنال ال  کنم ) ریخ   ) هل هدتعم  همیق  و ال  هیبرعلا ، لعنلا  یف  اهیلت  یتلا  یطـسولا و  عبـصالا  نیب  ری  عسـشلا 
يا رما ) هب  ذفنی  وا   ) ءادعالا دالب  نیب  هلودلا و  دلب  نیب  دـحلا  رغثلا  رغث ) هب  دـسی  نا  لهاب  سیلف   ) کلاح لثم  يا  کتفـصب ) ناک  نم 

و هنایخ ، عفد  یلع  يا  هنایخ ) یلع  نموی  وا   ) انیما نوکی  ناب  هناما ) یف  كرـشی  وا   ) هناش عفری  ناب  ردـق ) هل  یلعی  وا   ) هل اذـفنم  نوکی 
وا رمالا  مامتال  لاقت  كربت  هملک  هللا ) ءاشنا  اذه  یباتک  کیلا  لصی  نیح  یلا  لبقاف   ) هیابج عمج  يا  میجلاب  هیابج )  ) خسنلا ضعب  یف 

.هجاحلا ءاضق 

يوسوم

: داتعلا .یلا  یهنا  عفر و  یلا : یقر  .هقیرط  هلیبس : .لخدت  کلـست : .هریـسلا  هقیرطلا و  نوکـسف  حـتفب  يدـهلا : .ینعدـخ  ینرغ : هغللا :
لعنلا یف  اهیلت  یتلا  یطسولا و  عبـصالا  نیب  ریـس  رـسکلاب  عسـشلا : .اهیطعت  اهمرکت و  کتریـشع : لصت  .ینبت  رمعت : .هریخذلا  هدعلا و 

یف یعاسلا  وه  یباجلا و  لمع  هیابجلا : .هناش  عفترا  هردق : الع  .هنم  ودعلا  لوخد  یـشخی  يذلا  ناکملا  رغثلا : .ءاذحلا  لعنلا : .یبرعلا 
.بجعملا لاتخملا : .بناجلا  رـسکلاب  فطعلا : .رظنلا  ریثک  راظن : .یلع  مدـقا  یلا : لبقا  .هریغ  جارخلا و  نم  هلودـلا  بئارـض  لیـصحت 

باتکک و كارـش  هینثت  ناک : ارـشلا  .قاصبلا  کیرحتلاب  لفتلا  لفتلا و  ریثک  لافت : .ططخم  بوث  وه  ءاـبلا و  مضب  دربلا  هینثت  نادربلا :
یلا یقر  امیف  تنا  اذاف  هلیبس  کلست  هیده و  عبتت  کنا  تننظ  کنم و  ینرغ  کیبا  حالص  ناف  دعب  اما  : ) حرـشلا .هلک  لعنلا  ریـس  وه 
هذـه کنید ) هعیطقب  کتریـشع  لصت  کترخآ و  بارخب  كایند  رمعت  اداـتع  کـترخال  یقبت  ـال  اداـیقنا و  كاوهل  عدـت  ـال  کـنع 

هرایتخا ببـس  اهیف  هل  حرـش  دـق  هلامعا و  نم  هالو  ام  ضعب  یف  ناخ  دـق  يدـبعلا و  دوراجلا  نب  رذـنملا  یلا  مامالا  اـهب  ثعب  هلاـسرلا 
اذه رایتخا  یلا  هاعد  يذلا  یعادلاب  مالسلا  هیلع  ادتبا  هتلکاش …  یلع  ناک  نم  لکل  هل و  راع  همص  یقبت و  تاملکب  هخب  مث و  هلمعل 

امدنع هدرلا  نم  مهمـصع  هللا و  لوسر  هافو  دـعب  مهظعو  دـق  هموق و  یف  اعاطم  ناک  يذـلا  يدـبعلا  دوراجلا  هیبا  حالـص  هنا  لجرلا -
تننظ دقف  لمعلا  اذه  کیلوا  نا  یف  ینعمطا  يذلا  وه  دیجلا  كولـسلا  مازتلالا و  نم  هیلع  ناک  ام  کیبا و  حالـص  برعلا - تدـترا 

هذه رکذ  مث  ایاضق  کنع  ینغلب  رما و  کنع  یلا  لصو  دقل  فسالل  نکل  هب و  يدتقت  هتقیرط و  کلـست  هتریـس و  یلع  یـشمت  کنا 
الیبس و ال هیلع  کل  لعجت  مل  ءاشی  ثیح  كدوقی  كاوه  نیهر  کنا  اداـیقنا : كاوهل  عدـت  ـال  - 1 یه : هنع و  هتلـص  یتلا و  رومالا 

احلاص المع  لمعت  مل  اداتع : کترخال  یقبت  ـال  هدرت 2 - هیف و ال  هل  بیجتـسی  کنم  هبلطی  امف  لالـضلا  يدرلا و  نع  هدر  یلع  ردقت 
لاوما لکات  تامرحملاب  ذذـلتت  تناـف  کـترخآ : بارخب  كاـیند  رمعت  .باسحلا 3 - موی  کـتجاحل  همدـقت  هماـیقلا و  موی  هب  دـتعت 

.كراظتنا 4- یف  رانلا  باذعلا و  ثیح  کترخآ  کلذـب  برخت  هافرلا و  خذـبلا و  ءاطعلا و  ءانبلا و  یف  هصاخلا  کنووش  یف  ءارقفلا 
کل یقبتل  کلذ  امنا  قح و  نود  قزرلا  یف  مهیلع  عسوت  ءاطعلا و  کلها  کتریـشع و  یلع  قدـغت  کنید : هعیطقب  کتریـشع  لصت 

ءاطعلا اذه  نوکی  کنید  باسح  یلعف  هیلع  درمتت  هللا و  یصعت  هیداعت و  کنید و  فلاخت  کلذب  مهیف و  فرـشلا  مهدنع و  هوظحلا 
هذـه نم  اقدـص  اقح و  کنع  یلا  لصو  ام  ناک  اذا  کنم ) ریخ  کلعن  عسـش  کلها و  لمجل  اقح  کـنع  ینغلب  اـم  ناـک  نئل  و  … )

- مادـقالا هسودـت  کیلجر  یعبـصا و  یب  يذـلا  کلعن  عسـش  لافطالا و  رغـصا  هرجی  لاقثالا و  لمحی  يذـلا  کلها  لـمجف  هناـیخلا 
هناسل ریغـصلا  رقتحی  ریبک و ال  ماقم  یعاری  یلع ال  هنا  .هلذملا  هناهتـسالل و  نابرـضی  نالثم  ناذه  افرـش و  المع و  کنم  ریخ  ناذه -
قیدص ءافج  شخی  مل  افیرـش و  اهیف  عاری  مل  تاملک هللا …  روفکلا …  ماثالا  الا  لاطی  قحتـسملا و ال  یلع  الا  عقی  هفیـسک ال  مراص 

یلع نموی  وا  هناما  یف  كرـشی  وا  ردق  هل  یلعی  وا  رما  هب  ذفنی  وا  رغث  هب  دسی  نا  لهاب  سیلف  کتفـصب  ناک  نم  و   … ) یلو هوادع  وا 
هذه نم  هتفصب  ناک  نم  نا  مالـسلا : هیلع  لاقف  هتفـصب  وه  نم  مذب  همذ  مث  هللا ) ءاش  نا  اذه  یباتک  کیلا  لصی  نیح  یلا  لبقاف  هیابج 

ءادعالا هب  هجاوی  یتلا  همهملا  عضاوملا  یف  لعجی  نا  حصی  يذلا  نمتوملا  عاجشلا  کلذب  سیلف  رغث : هب  دسی  نا  لهاب  سیلف  هنایخلا 
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 … هب مایقلا  وا  هذیفنت  عیطتـسی  هب و ال  فلک  ام  یـضقی  يا ال  رما : هب  ذـفنی  نا  لهاب  سیل  .مهموجه و  اهنع  عفدـی  ناطوالا و  یمحیف 
هناوه هعبط و  هساسخل  عفتری  نا  عیطتـسی  عیـضو ال  وهف  ردـق : هل  یلعی  نا  لهاب  سیل  .کلذ و  نم  زجعا  هنا  هتمه و  روصق  یلع  لیلد 

هللا و ضرا  نم  هیلع  نمتوا  امیف  هفیلخلا  کیرـش  نوکی  وا  رما  یلع  یلوی  نا  حـصی  الف  هناما : یف  كرـشی  نا  لـهاب  سیل  .هتعـضو و 
هنال ال هیمالسالا  هلودلا  بئارض  عمج  یف  انیما  نوکی  نا  ریدج  وا  قیقحب  سیل  هتنایخل  وهف  هیابج : یلع  نموی  نا  لهاب  سیل  .هدابع و 

وه اذـه  دوراجلا  نب  رذـنملا  یـضرلا و  لاق  هلاثما …  لامعلا  بدوی  هباسح و  یفـصیل  هباتک  هلـصو  یتم  هیلا  هاـعد  مث  .اـهیلع  نمتوی 
له هیبناج  یف  رظنلا  ریثک  هنا  يا  هیکارـش  یف  لاـفت  هیدرب  یف  لاـتخم  هیفطع  یف  راـظنل  هنا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  هیف  لاـق  يذـلا 

لفتی يا  هیکارش  یف  لافت  ینعم  اهیت و  ابجع و  ءالیخلا  یشمی  يا  هیدرب  یف  لاتخم  ینعم  هولع و  هوهزل و  هلیزی  هیوسیف و  صقن  امهیف 
هذخا يذـلا  هسفنب  بجعملا  کلذ  لعفی  امنا  افیظن و  دوعیل  نیطلا  رابغلا و  نم  هیلع  قلع  ام  لیزیل  هحـسمی  هئاذـح و  رهظ  یلع  قصبی 
سیقلا دبع  ینب  نم  یلعملا  نب  سینخ  نب  رـشب  نب  دوراجلا  .انم  هصخلم  ام  دیدحلا  یبا  نبا  رکذ  .يدـبعلا  دوراجلا  همجرت  وهزلا … 

.لئاو و نب  رکب  دوراجلا  درج  امک  هرخآ : یف  هیف  ءارعشلا  ضعب  هلاق  تیبل  دوراجلا  یمس  امنا  سیقلادبع و  یف  فرـشلا  تیب  مهتیب  و 
ناک هنا  باعیتسالا : یف  ربلادبع  نب  ورمعوبا  رکذ  .رشع و  هنس  یف  لیق : عست و  هنس  یف  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - یلع  دوراجلا  دف 
لتق لب  لیق : سراف و  ضراب  لتق  هرـصبلا و  دوراجلا  نکـس  .رذنملاابا  اضیا  ینکی  باتعوبا و  هتینک  .همالـسا  نسح  ملـساف و  اینارـصن 

هبقعب فرعی  عضومب  لتقف  سراـف  لـحاس  وحن  ثعب  یف  دوراـجلا  ثعب  صاـعلا  نب  ناـمثع  نا  لـیق : نرقم و  نب  ناـمعنلا  عم  دـنواهنب 
و هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  ضبق  امل  هناف  هموق  یف  سانلا  عوطا  نم  دوراجلا  ناک  .نیرشع و  يدحا و  هنـس  کلذ  دوراجلا و 
افیرـش و ناکف  دوراجلا  نب  رذنملا  اما  .دحا و  مهنم  دترا  امف  نامیالا  یف  تابثلا  یلع  مهـضح  هموق و  دوراجلا  بطخ  برعلا  تدترا 

یف دلو  و ال  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  يار  هباحـصلا و ال  یف  دودعم  ریغ  رذنملا  فرـشلا و  یف  هولتی  رذنملا  نب  مکحلا  هنبا 
.هسفنب ابجعم  ناک  همایا و 

یناغماد

نیا رد  .درک  تناما  رد  تنایخ  وا  دوب و  هداد  تموکح  يا  هیحان  رب  ار  وا  هک  يدـبع  دوراج  نب  رذـنم  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
بیرف وت  دروم  رد  ارم  تردپ ، ییاسراپ  هک  انامه  دعب ، اما  «، » کنم ینّرغ  کیبا  حالـص  ّناف  دعب ، اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان 

: تسا هدروآ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  .داد ،»

: دوراج شردپ  رذنم و  ربخ 

نب هثراح  نب  دـیز  نب  ثراح  نامه  یلعم  یّلعم ، نب  سینخ  نب  رـشب  هک  تسا  نینچ  دوراج  بسن  ماـن و  تسا و  دوراـج  رـسپ  رذـنم 
نب یمعد  نب  یـصفا  نب  سیقلا  دـبع  نب  یـصفا  نب  زیکل  نب  هعیدو  نب  ورمع  نب  راـمنا  نب  فوـع  نب  همیذـج  نب  هـبلعث  نـب  هیواـعم 

و دنا ، هدوب  مرتحم  فیرـش و  سیقلا  دبع  ینب  هلیبق  نایم  ناشیا  نادناخ  .تسا  ناندع  نب  دـعم  نب  رازن  نب  هعیبر  نب  دـسا  نب  هلیدـج 
تسا هدش  هتفگ  مهن و  لاس  هب  دوراج  .تسا  هدش  روهشم  بقل  نامه  هب  تسا  هداد  بقل  دوراج  ار  وا  دوخ  هدیصق  رد  يرعاش  نوچ 

.دش ناملسم  دمآ و  ربمایپ  روضح  هب  مهد  لاس  هب 

نب رذنم  هارمه  وا  .تشاد  هدیدنسپ  یمالسا  دش و  ناملسم  دوب و  یحیسم  دوراج  هک  تسا  هدروآ  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا 
هک مهد  یم  یهاوـگ  : » دورـس نینچ  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  روـضح  هب  سیقلا  دـبع  هلیبـق  زا  یهورگ  يواـس و 
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هب یماـیپ  نم  زا  کـنیا  دـنروآ ، یم  دورف  میلـست  رـس  تضهن  یهاوگ و  نیا  رب  یگمه  ما  هشیدـنا  ياـه  هناوج  تسا و  قح  دـنوادخ 
« .متسه فینح  نیئآ  وریپ  مشاب  نیمز  ياجک  ره  رد  هک  ناسرب  ادخ  لوسر 

نب رشب  سینخ و  نب  یلعم  نب  رشب  تروص  هب  ار  وا  بسن  مان و  تسا ، فالتخا  رایسب  دوراج  بسن  دروم  رد  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
.تسا هدوب  رذـنملا  وبا  باتع و  وبا  وا  هینک  .تسا  هدـش  هتفگ  یلعم  نب  ورمع  نب  رـشب  ءـالع و  نب  ورمع  نب  رـشب  یلعم و  نب  سینخ 

و دش ، هتشک  دوب و  نرقم  نب  نامعن  هارمه  دنواهن  رد  تسا  هدش  هتفگ  دش و  هتشک  سراف  نیمزرس  رد  دش و  نکاس  هرصب  رد  دوراج 
هندرگ هب  هک  ییاج  رد  وا  درک و  مازعا  سراف  ياـه  هنارک  زا  یکی  هب  یهورگ  هارمه  ار  دوراـج  صاـع  نب  ناـمثع  هک  دـنا  هتفگ  مه 

اج نآ  دوراج  نوچ  دوب و  فورعم  يال  لگ و  هندرگ  هب  دوراج  ندش  هتـشک  زا  شیپ  هندرگ  نآ  .دش  هتـشک  تسا ، فورعم  دوراج 
.دوب ترجه  مکی  تسیب و  لاس  هب  نیا  دش و  فورعم  وا  مان  هب  هندرگ  نآ  دش ، هتشک 

ینابیـش میور  رتخد  هکمیرد  دوراج  ردام  دـنا ، هدرک  لـقن  ار  اـهنآ  وا  لوق  زا  نارگید  هدرک و  تیاور  ربماـیپ  زا  ار  یتاـیاور  دوراـج 
ار سیقلا  دـبع  هلیبق  دارفا  دوراج و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیوگ : یم  جاتلا  باـتک  رد  ینثم  نب  رمعم  هدـیبع  وبا  .تسا 
، دنیامـش هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  ناتناردارب  زا  لابقتـسا  يارب  : » دومرف راـصنا  هب  تشاد و  یمارگ  دـندمآ ، شروضح  هب  هک  یماـگنه 

مه جرزخ  سوا و  ياه  هلیبق  و  دندوب ، همامی  نیرحب و  نانکاس  ناتسلخن و  ياراد  مه  ناشیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  .دیزیخرب »
.دندوب ناتسلخن  ياراد 

: دومرف یم  ما  هدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  تسا  نیا  هن  رگا  تسا  هتفگ  یم  باطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  هدیبع  وبا 
ناجلخ ما  هنیس  رد  يرما  چیه  مدیـشیدنا و  یمن  يرگید  سک  هب  دوراج  زا  هفیلخ  نییعت  يارب  دوب ، دهاوخن  شیرق  رد  زج  تموکح 

.درک یمن 

زا هکنآ  هلمج  زا  دنا ، هتـشاد  يرترب  بارعا  رب  تهج  نآ  زا  هک  هدوب  تلـصخ  شـش  ياراد  سیقلا  دـبع  هلیبق  دـیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
عاجـش .دنا  هدوب  شنادـنزرف  دوراج و  هلیبق ، نآ  ياه  هداوناخ  نیرت  فیرـش  دـندوب و  رترب  برع  ياهنادـناخ  همه  زا  تدایـس  ظاحل 

رد ار  شیوخ  هدـش  عطق  ياپ  دـش ، عطق  شیاپ  لمج  گـنج  رد  هک  تسا  هلبج  نب  میکح  وا  تسا و  هلیبق  نآ  زا  مه  برع  درم  نیرت 
نینچ لاح  ناـمه  رد  تشک و  دروآ و  رد  ياـپ  زا  ار  وا  هک  دـیبوک  دوب  هدرک  عطق  ار  نآ  هک  دوخ  نمـشد  رب  ناـنچ  تفرگ و  تسد 

ار وا  راک  هک  رگید  یـسک  برع  ناـیم  و  .تسا » نم  هارمه  نم  دـعاس  هک  سرتم  دـش  عطق  وت  ياـپ  رگا  سفن  يا  : » دـناوخ یم  زجر 
.تسا هلیبق  نیمه  زا  تسا  تدابع  هب  هرهش  نرق و  سیوا  نیشنمه  رای و  هک  مه  نایح  نب  مره  .تسا  هدشن  هتخانش  دشاب ، هداد  ماجنا 

، تسا هلیبق  نیمه  زا  تسا  بارعا  نیرت  هدنشخب  هک  ماّمه  نب  داوس  نب  هللا  دبع 

كاروخ تشگرب  تفر و  تدـم  مامت  رد  دوشگ و  ار  نآ  تفر و  دنـس  هیحان  هب  داهج  يارب  نت  رازه  راـهچ  هارمه  داوس  نب  هللا  دـبع 
 - درآ اب  هتخیمآ  يامرخ  ياولح  سوه  هدـش و  رامیب  نایهاپـس  زا  یکی  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  .تخادرپ  دوخ  هنیزه  هب  ار  رکـشل  مامت 

دـناروخ و امرخ  ياولح  نانآ  همه  هب  دـنروآ و  مهارف  نت  رازه  راـهچ  همه  يارب  داد  ناـمرف  داوس  نب  هللا  دـبع  .تسا  هدرک  هشورفا -
كاروخ هیهت  يارب  درادن  قح  یـسک  تسا  هتخورفا  رب  وا  شتآ  هک  یماگنه  ات  هک  دوب  هداد  روتـسد  نایهاپـس  هب  وا  .دـمآ  مه  هفاضا 
يرونخس هب  هرهش  نادنچ  وا  .تسا  هلیبق  نیمه  زا  تسا  نیـشن  هیداب  بارعا  رادمان  بیطخ  هک  مه  هبقر  نب  هلقـصم  .دزورفا  رب  شتآ 
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یـسک یلهاج و  هرود  رد  برع  روهـشم  يامنهار  .تسا  رترونخـس  مه  هلقـصم  زا  نالف  دنتفگ  یم  دش و  یم  هدز  لثم  وا  هب  هک  دوب 
دوب بش  رد  هار  ندرک  ادیپ  ناگراتس و  تخانـش  هب  فورعم  تفر و  یم  هداتفا  رود  ياهنابایب  هب  دیود و  یم  رت  عیرـس  ناگمه  زا  هک 
بآ زا  ار  غرم  رتـش  مخت  صمیعد  دوـب ، رتاـمنهار  رت و  كریز  مه  اـطق  هدـنرپ  زا  وا  .تسا  هلیبـق  نیمه  زا  مه  لـمرلا  صمیعد  ینعی 

یگنـشت زا  نابایب  رد  هک  دروآ - یم  نوریب  درک و  یم  ادـیپ  ار  نآ  موزل  ماگنه  هب  درک و  یم  ناهنپ  گـیر  ياـه  هدوت  ریز  هتـشابنا و 
.دریمن

ار ربماـیپ  تسین و  هباحـص  هرمز  رد  رذـنم  .دوب  وا  ياـتمه  فرـش  رد  مه  مکح  شرـسپ  دوـب و  فیرـش  يدرم  مه  دوراـج  نب  رذـنم 
هتفیش يدرم  رذنم  .تسا  هدشن  هداز  مه  يدنزرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راگزور  رد  وا  يارب  و  تسا ، هدرکن  مه  تاقالم 

هدنشخب و وت  دوراج  نب  رذنم  نب  مکح  يا  : » تسا هدورـس  نینچ  يرعاش  رذنم  رـسپ  مکح  دروم  رد  .دوب  هدننز  فال  نتـشیوخ و  هب 
دوراج دوخ ، موق  نایم  سک  نیرت  عاطم  تسا  هدش  یم  هتفگ  .تسا » هتشارفا  رب  وت  رب  دجم  ياه  هدرپارس  يا و  هدوتس  هدنشخب  رـسپ 

يارب وا  دنتشگرب ، نید  زا  دندش و  دترم  بارعا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  .تسا  هدوب  یّلعم  نب  رـشب  نب 
نادواج هدنز  دنوادخ  تسا  هتـشذگرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  هک  کنیا  مدرم  يا  تفگ : درک و  ینارنخـس  دوخ  موق 

هک تسا  نم  هدهع  رب  دورب  نایم  زا  يدنپـسوگ  واگ و  ای  یمهرد  رانید و  هنتف  نیا  رد  سک  ره  زا  دـینز و  گنچ  دوخ  نید  هب  تسا ،
راـختفا لاـح و  حالـص  هب  هجوـت  اـب  نیا  رباـنب  درکن ، تفلاـخم  وا  اـب  سیقلا  دـبع  هلیبـق  دارفا  زا  سک  چـیه  .مزادرپـب  ار  نآ  ربارب  ود 

دوش یم  نشور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نخس  تسا  هتشاد  دوراج  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  تبحاصم 
یم لوگ  نارـسپ  دروم  رد  ناردپ  هدیدنـسپ  شور  زا  یمدآ  هک  اسب  هچ  داد و  بیرف  وت  رد  ارم  تردپ  حالـص  تسا  هدومرف  ارچ  هک 

ِءامَّسلا َو َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ْلـُق   » هک تسین  هنوگ  نادـب  راـک  هکنآ  لاـح  دنتـسه و  ناردـپ  شور  هب  ناـنآ  هک  درب  یم  ناـمگ  دروخ و 
 ...« ُِکلْمَی ْنَّمَأ  ِضْرَْألا 

ریما لوق  زا  یضر  دیس  هک  ینانخس  دیوگ  یم  تسا و  هتخادرپ  همان  تاحالطصا  تاغل و  هراب  رد  حیضوت  هب  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
، تسا هتـشاد  بوسنم  ندز  فال  دوخ و  هب  یگتفیـش  هب  ار  وا  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هدرک ، لـقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

رگا تسا و  هدوتـس  یم  ار  دوخ  ياه  هماج  تأیه و  هتـسیرگن و  یم  رگید  يوس  هب  هاگ  شیوخ و  ياـه  هماـج  يوس  نیدـب  هاـگ  هک 
.تسا هدرک  یم  تکرح  رورغ  زان و  اب  دوخ  ياه  هماج  رد  تسا و  هدرک  یم  حالصا  ار  نآ  هدید  یم  یبیع 

نوچ و  ایب ، نم  شیپ  تفگ : وا  هب  دـمارخ ، یم  دوخ  ياه  هماج  رد  رورغ  زان و  اـب  هک  دـید  ار  دوخ  نارـسپ  زا  یکی  عساو  نب  دـمحم 
هب ار  نآ  هک  تسا  هدوب  يزینک  تردام  اما  تسا ، هدش  مهارف  وت  يارب  اجک  زا  رورغ  زان و  نیا  وت  رب  ياو  يا  تفگ : .دمآ  وا  کیدزن 

.دانک نوزفا  مدرم  نایم  ار  وا  ریظن  دنوادخ  هک  تسا  نانچ  مه  تردپ  ما ، هدیرخ  مهرد  تسیود 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِِهلامْعأ ْنِم  ُهّالَو  ام  ِضَْعب  یف  َناخَو  ، يْدبَْعلا ِدوُراْجلا  ِْنب  ِرِْذنُْملا  َیلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 
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زین ار  همان  نیا  همان : دنس  ( . 1  } .دوب هدرک  تنایخ  روما  زا  یـضعب  رد  دوخ  يرادنامرف  هزوح  رد  هک  تسا  يدبع  دوراج  نب  رذنم  هب 
خیرات رد  یبوقعی  لّوا  : دنا هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  دنتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  لبق  هک  یناخروم  زا  رفن  ود  قباس  همان  دـننام 
تروص هب  هماـن  نیا  ناـیاپ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  ییاـه  هلمج  هکنیا  هّجوت  لـباق  فارـشالا و  باـسنا  رد  يرذـالب  مود  دوخ و 

( { ،ج 3،ص 472 هغالبلا جهن  رداصم   ) دوش یم  هدید  زین  باتک  ود  نامه  رد  همان ) تروص  هب  هن   ) تسا هدروآ  هناگادج 

هاگن کی  رد  همان 

لاوما زا  يو  هدافتـسا  ءوس  زا  يرابخا  دوب و  سراف ) یحاون  زا   ) رخطـصا یلاو  هک  دـش  هتـشون  « دوراج نب  رذـنم  » هب یناـمز  هماـن  نیا 
یتسرد : دومرف درک و  شنزرس  ار  دنزرف  نیا  « يدبع دوراج  » شردپ زا  دیجمت  اب  ماما.دیسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  تموکح 

وت هک  دوب  منامگ  دش و  وت  هب  نم  ینیب  شوخ  ببس  تردپ  یکاپ  و 

یم زیگنا  تفگـش  يریبعت  رد  هاگ  نآ.يا  هتخورف  ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  يا و  هدش  سفن  ياوه  عبات  دش  مولعم  یلو  ؛ یتسه وا  وریپ 
نامرف همان  نایاپ  رد.تسا  رت  شزرااب  وت  زا  تشفک  دنب  هداوناخ و  رتش  ، دشاب حیحص  هدیـسر  نم  هب  وت  هرابرد  هک  یلاوقا  رگا  : دیامرف

.درگزاب ام  يوس  هب  دیسر  وت  هب  نم  همان  هک  یماگنه  : دیامرف یم  هدرک و  رداص  ار  وا  لزع 

***

َكاَوَِهل ُعَدَـتَال  َکـْنَع  ََّیلِإ  َیِّقُر  اَـمِیف  َْتنَأ  اَذِإَـف  ، ُهَلِیبَس ُُکلْـسَتَو  ، ُهَیْدَـه ُِعبَّتَت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظَو  ، َکـْنِم ِینَّرَغ  َکـِیبَأ  َحاَلَـص  َّنِإَـف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
َْکنَع ِینَغََلب  اَـم  َناَـک  ِْنَئلَو.َکـِنیِد  ِهَـعیِطَِقب  َکَتَریـِـشَع  ُلِـصَتَو  ، َکـِتَرِخآ ِباَرَِخب  َكاَْـینُد  ُرُمْعَت.ًاداَـتَع  َکـِتَرِخِآل  یِْقُبت  اـَلَو  ، ًاداـَـیِْقنا

ْوَأ ، ٌرْدَـق َُهل  یَْلُعی  ْوَأ  ، ٌْرمَأ ِِهب  َذَْـفُنی  ْوَأ  ، ٌْرغَث ِِهب  َّدَُـسی  ْنَأ  ٍلْهَِأب  َْسیَلَف  َِکتَفِِـصب  َناَک  ْنَمَو  ، َْکنِم ٌْریَخ  َِکْلعَن  ُعْسِـشَو  َکـِلْهَأ  ُلَـمََجل  ، ًاّـقَح
.ُهّللاَءاَش ْنِإ  اَذَه ، ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُلِصَی  َنیِح  ََّیلِإ  ِْلْبقَأَف  ، ٍهَیاَبِج یَلَع  َنَمُْؤی  ْوَأ  ، ٍهَناَمَأ ِیف  َكَرُْشی 

یف ٌلاّفَت  ، ِْهیَدُْرب یف  ٌلاتُْخم  ، ِْهیَفْطِع یف  ٌراّظَنل  ُّهنإ  : مالـسلا هیلع  نینمؤملاُریمأ  ِهیف  َلاق  يذَّلا  َوُه  اذـه  دوُراـْجلا  ُْنب  ُرِذـْنُْملاَو  : یـضَّرلا َلاـق 
.ِْهیَکارِش

همجرت

تیادـه و وریپ  مه  وت  مدرک  نامگ  تخاس و  ینیب  شوخ  ِراتفرگ  وت  هرابرد  ارم  ، تردـپ یگتـسیاش  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
يزیچ تـسفن  ياوـه  زا  يوریپ  رد  وـت  هـک  دــش  هداد  شرازگ  نـم  هـب  ناـهگان.ینک  یم  لاـبند  ار  وا  مـسر  هار و  یتـسه و  وا  هریس 
ياهب هب  يزاس و  یم  دابآ  ار  تیایند  تترخآ  یناریو  اـب  ، يراذـگ یمن  یقاـب  يا  هریخذ  ترگید  يارـس  يارب  ینک و  یمن  راذـگورف 

هدیـسر نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا  ینک ) یم  محر  هلـص  دوخ  نامگ  هب  و   ) يزاس یم  رارقرب  دنویپ  تنادنواشیوخ  اب  تنید  اب  هطبار  عطق 
نیا یگتسیاش  هن  دشاب  وت  تافص  ياراد  هک  یـسک  تسا و  رتهب  وت  زا  تشفک  دنب  تا و  هداوناخ  شکراب )  ) رتش دشاب  تسرد  تسا 

ردق هن  ، دوش ارجا  وا  هلیسو  هب  یمهم  راک  هن  دنراپسب و  وا  هب  ار  يزرم  ظفح  هک  دراد  ار 

نیا ندیسر  ضحم  هب.دننک  دامتعا  وا  هب  لاملا  تیب  قوقح  يروآ  عمج  رد  هن  دنزاس و  شکیرـش  تناما  ظفح  رد  هن  ، دنربب الاب  ار  وا 
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.هّللاَءاش ْنإ  نک ! تکرح  نم  يوس  هب  همان 

يربکتم مدآ  وا  : دومرف شا  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  یسک  نامه  دوراج  نب  رذنم  : دیوگ یم  یضر  دیس  موحرم 
ناربکتم نوچمه  هدیشوپ  هک  یتمیق  نارگ  سابل  رد  درگن و  یم  دوخ  تماق  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ربکت ) يور  زا   ) هتـسویپ ؛ تسا

! دنیشنن رابغ  درگ و  ششفک  رب  یتح  تسا  بقارم  دراد و  یم  رب  ماگ 

یتسین ماقم  نیا  هتسیاش  وت  ریسفت : حرش و 

هدش بوصنم  ناریا  قطانم  زا  یـضعب  يرادنامرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  « يدبع دوراج  نب  رذـنم  » دـمآ الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
عفادم تماقتـسا و  اب  رایـسب  دارفا  زا  هک  دوب  « يدبع دوراج  » شردـپ بوخ  رایـسب  هقباس  ، رهاظ نسح  رب  نوزفا  وا  باختنا  لیلد  دوب و 

زا ، دننک یم  مگ  ار  دوخ  دنـسر  یم  یماقم  هب  یتقو  هک  دارفا  زا  يرایـسب  دننام  « رذنم » یلو ؛ دوب دعب  راصعا  ربمغیپ و  رـصع  رد  مالـسا 
یم جرخ  باتک  باسح و  یب  ار  لاملا  تیب  لاوما  دـش و  لفاغ  دوخ  تیعقوم  زا  تخادرپ و  سوه  اوه و  هب  دـش و  جراخ  قح  ریـسم 

درک و خیبوت  تدش  هب  ار  وا  داتسرف و  وا  يارب  ار  ثحب  دروم  نحللا  دیدش  همان  ، دیسر مالسلا  هیلع  ماما  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه.درک 
.دومن لزع  شماقم  زا 

ینیب شوخ  ِراتفرگ  وت  هرابرد  ارم  ، تردپ یگتسیاش  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  نینچ  همان  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
َّنِإَف ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» ینک یم  لابند  ار  وا  مسر  هار و  یتسه و  وا  هریس  تیاده و  وریپ  مه  وت  مدرک  نامگ  تخاس و 

( . ُهَلِیبَس ُُکلْسَت  َو   {، تسا شور  هقیرط و  يانعم  هب  « يدَه ( .» 1  } ُهَیْدَه ُِعبَّتَت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  َْکنِم َو  ِینَّرَغ  َکِیبَأ  َحاَلَص 

ماـگنه هـب  دــنک و  یم  لــمع  نآ  قـبط  رب  تـسا و  رهاــظ  هـب  رومأــم  یگدــنز  هـب  طوـبرم  روـما  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما  نـیقی  هـب 
يا هداوناخ  وزج  مه  هقباـس و  ءوس  نودـب  دوب و  حالـصلارهاظ  وا  مه  ؛ تشادـن دوجو  یفـالخ  نیارق  ، ماـقم نیا  يارب  « رذـنم » باـختنا
لاح رد  هک  دنتسه  يدارفا  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  یلو  ؛ دوب یفاک  وا  باختنا  يارب  رادقم  نیا  يراکتسرد و  حالـص و  هب  فورعم 
روط هب  ناشیگدـنز  ریـسم  هاگ  دـننک و  یم  مگ  ار  دوخ  دنـسرب  یماقم  لام و  هب  هک  یماگنه  اما  ؛ دنراکتـسرد حـلاص و  ارهاظ  يداع 

.دوب دارفا  نیا  زا  « رذنم دوش و« یم  نوگرگد  لماک 

یمن راذگورف  يزیچ  تسفن  ياوه  زا  يوریپ  رد  وت  هک  دش  هداد  شرازگ  نم  هب  ناهگان  :» دیامرف یم  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  سپس 
اب هطبار  عطق  ياهب  هب  يزاـس و  یم  داـبآ  ار  تیاـیند  تترخآ  یناریو  اـب  ، يراذـگ یمن  یقاـب  يا  هریخذ  ترگید  يارـس  يارب  ینک و 
زا « یّقُر ( .» 2  } َیِّقُر اَـمِیف  َْتنَأ  اَذِإَـف  ( ؛») ینک یم  محر  هلـص  دوـخ  ناـمگ  هـب  و   ) يزاـس یم  رارقرب  دـنویپ  تنادـنواشیوخ  اـب  تـنید 

قالطا دوش  یم  هداد  الاب  تاماقم  هب  نییاپ  تاماقم  زا  هک  ییاه  شرازگ  هب  سپس.تسا  نتفر  الاب  يانعم  هب  « یعس » نزو رب  « ْیقَر » هشیر
يانعم هب  « داتَع ( .» 3  } ًاداَتَع َِکتَرِخِآل  یِْقُبت  َال  ،َو  ًاداَیِْقنا َكاَوَِهل  ُعَدَت  َال  َْکنَع  ََّیلِإ   { تسا هدش  هدارا  انعم  نیمه  الاب  هلمج  رد  هدـش و 

( . َِکنیِد ِهَعیِطَِقب  َکَتَریِشَع  ُلِصَت  ،َو  َِکتَرِخآ ِباَرَِخب  َكاَْینُد  ُرُمْعَت   {. تسا هدامآ  ءیش  هریخذ و 

فرط کی  زا  : يا هدش  تشز  رایسب  راک  راهچ  بکترم  وت  هک  دنامهف  یم  رذنم  هب  انعم  رپ  هاتوک و  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدناسر العا  دح  هب  ار  ینارذگـشوخ  مایا  نآ  رد  وا  تسا  هدمآ  شتالاح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  سوه  اوه و  زا  طرـش  دیق و  یب  يوریپ 
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،ص 815 هغالبلا جهن  مامت  ( . 4  } دوب لیبق  نیا  زا  ییاهراک  اه و  گس  اب  يزاب  يوهل و  دیص  حیرفت و  شدرگ و  لوغشم  هتسویپ  ؛ دوب
يا هرهب  تسا  ترخآ  هعرزم  هک  ایند  زا  هکنیا  رگید  }و 

دابآ ياـهب  هب  ار  دوخ  ترخآ  هکلب  ، يزودـنا یمن  ترخآ  يارب  يزیچ  اـیند  نیا  زا  اـهنت  هن  هکنیا  موس  ینک و  یمن  هریخذ  دوخ  يارب 
اب دــنویپ  ینک و  یم  میــسقت  دوـخ  نادــنواشیوخ  نـیب  رد  ار  لاـملا  تـیب  لاوـما  هـکنیا  مراـهچ  يزاـس و  یم  ناریو  اـیند  نتخاــس 

.ینک یم  لابند  تنید  اب  هطبار  عطق  ياهب  هب  ار  نادنواشیوخ 

هدیسر نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا  :» دیامرف یم  دنک و  یم  ریقحت  ًادیدش  شلامعا  تلع  هب  طورشم  روط  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
َِکلْهَأ َو ُلَمََجل  ، ًاّقَح َْکنَع  ِینَغََلب  اَم  َناَک  ِْنَئل  َو  ( ؛» تسا رتهب  وت  زا  تشفک  دـنب  تا و  هداوناـخ  شکراـب )  ) رتش دـشاب  تسرد  تسا 

َِکْلعَن  { تسا شفک  دنب  يانعم  هب  « لْعَّنلا عْسِـش  دـنرب و« یم  مرچ  زا  هک  تسا  یکیراب  تاعطق  همـست و  يانعم  هب  « عْسِـش ( .» 1  } ُعْسِش
( . َْکنِم ٌْریَخ 

.دنک یم  تابثا  شتنایخ  ببس  هب  ار  « رذنم » تراقح تیاهن  ریبعت  ود  نیا 

هب دوخ  زا  يرتش  تفر و  ایند  زا  يا  هداوناخ  ردـپ  هک  دـش  یـشان  اجنیا  زا  « لـها رتش  » هب هیبشت  هک  تسا  هدـمآ  اـه  لـقن  زا  یـضعب  رد 
اونیب رتش  نیا.دندرک  یم  هدافتـسا  نآ  دننام  ندیـشک و  راب  يارب  نآ  زا  هتفرگ و  ار  رتش  راسفا  مادک  ره  وا  هداوناخ.تشاذـگ  راگدای 

يراوخ تیاهن  يارب  تسا  یلاثم  زین  « شفک دنب  لْعَن ؛ ُعْسِش   » هب ریبعت.تلذ  يارب  تسا  یلثملا  برـض  نیا  دوب و  یـسک  تسد  زور  ره 
(2  } هدرک سـالتخا  ار  لاـملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دـصراهچ  وا  دیـسر  ربخ  ماـما  هب  هک  دـش  یـشان  اـجنآ  زا  اـهریبعت  نیا.تراـقح  و 
ار دوخ  هک  یلاح  رد  ، تسا نآ  دـننام  يزاب و  گس  یـشایع و  لوغـشم  - تشذـگ هک  هنوگ  نامه  و-  { ،ج 34،ص 323 راونالاراحب .

.دناد یم  ناناملسم  قح  رب  هفیلخ  موصعم و  ماما  هدنیامن 

وت تافص  ياراد  هک  یسک  :» دیامرف یم  دنک و  یم  یفن  مهم  عوضوم  جنپ  يارب  ار  وا  تیلها  تقایل و  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  سپس 
هک دراد  ار  نیا  یگتسیاش  هن  دشاب 

هن دنزاس و  شکیرش  تناما  ظفح  رد  هن  ، دنربب الاب  ار  وا  ردق  هن  ، دوش ارجا  وا  هلیسو  هب  یمهم  راک  هن  دنراپـسب و  وا  هب  ار  يزرم  ظفح 
هب اجنیا  رد  « رغثلا ( .» 1  } ٌْرغَث ِِهب  َّدَُـسی  ْنَأ  ٍلْهَِأب  َْسیَلَف  َِکتَفِِـصب  َناَـک  ْنَم  َو  ( ؛» دـننک داـمتعا  وا  هب  لاـملا  تیب  قوقح  يروآ  عمج  رد 

ٍهَیاَبِج یَلَع  َنَمُْؤی  ْوَأ  ، ٍهَناَمَأ ِیف  َكَرُْـشی  ْوَأ  ، ٌرْدَق َُهل  یَْلُعی  ْوَأ  ، ٌْرمَأ ِِهب  َذَْـفُنی  ْوَأ   {، تسا فاکـش  هنوگره  يانعم  هب  لصا  رد  زرم و  يانعم 
عمج يانعم  هب  « هوادـع » نزو رب  « هوابِج » زا لصا  رد  تسا و  نآ  دـننام  لاملا و  تیب  لاوما  تاکز و  يروآ  عمج  دـننام  هب  « هیابِج ( .» 2}
یمن روصت  نآ  يارب  یتسرد  يانعم  هک  هدمآ  « هنایخ «» هیابِج » ياج هب  هغالبلا  جهن  خسن  زا  یـضعب  رد.تسا  هدش  هتفرگ  ندرک  يروآ 

 {( . دوش

ساپـس ، مهم ياهراک  ماجنا  ، اهزرم ندرک  ظفح  : تسا مالـسا  فلتخم  قطانم  نارادـنامرف  نایلاو و  مهم  فیاظو  زا  هناگجنپ  روما  نیا 
زا کی  چیه  هتسیاش  دشاب  تسرپاوه  شایع و  نئاخ و  هک  یـسک.لاملا  تیب  لاوما  يروآ  عمج  تاناما و  ندرپس  ، وا مهم  ياهراک  زا 

.درک دامتعا  وا  رب  ناوت  یمن  زگره  تسین و  روما  نیا 
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نإ نک ! تکرح  نم  يوس  هب  هماـن  نیا  ندیـسر  ضحم  هب  :» دـیامرف یم  هدرک  رداـص  ار  وا  لزع  روتـسد  ، ناـیاپ رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُهّللا َءاَش  ْنِإ  ، اَذَه ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُلِصَی  َنیِح  ََّیلِإ  ِْلْبقَأَف  ( ؛» هّللاءاش

.تسالاو ماقم  نیا  زا  شا  يریگ  هرانک  وا و  لزع  تیروف  رب  دیکأت  اَذَه » ِیباَتِک  َْکَیلِإ  ُلِصَی  َنیِح   » هب ریبعت 

***

: دیوگ یم  دنک و  یم  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  نایاپ  رد  یضر  دّیس  موحرم 

يور زا   ) هتـسویپ ؛ تسا يربکتم  مدآ  وا  : دومرف شا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دوراـج  نب  رذـنم  »
دراد و یم  رب  ماـگ  ناربکتم  نوچمه  هدیـشوپ  هک  یتـمیق  نارگ  ساـبل  رد  درگن و  یم  دوخ  تماـق  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ربـکت )

هیلع نینمؤملاُریمأ  ِهیف  َلاق  يذَّلا  َوُه  اذـه  دوُراْجلا  ُْنب  ُرِذـْنُْملا  :َو  یـضَّرلا َلاق  ( ؛»! دنیـشنن راـبغ  درگ و  شـشفک  رب  یتح  تسا  بقارم 
فرط و نیا  هب  هتسویپ  هک  یـسک  تسا و  بناج  ولهپ و  يانعم  هب  « ربک » نزو رب  « فطِع » هینثت « ِْهیَفْطِع ( .» 3  } ِْهیَفْطِع یف  ٌراّظَنل  ُّهنإ  : مالسلا

 {، تسا ربکتم  یضاردوخ و  زا  ًالومعم  دنک  یم  هاگن  دوخ  فرط  نآ 

دوخ نآ  رثا  رب  ناسنا  هک  تسا  یتالیخت  يانعم  هب  « ءالهج » نزو رب  « ءالَیُخ » هشیر زا  تسا  رورغم  ربکتم  يانعم  هب  « لاتُْخم ( .» 1  } ٌلاتُْخم
(2  } ِْهیَدُْرب یف   { دوش یم  نیبرتربدوخ  تالایخ  اب  هک  تسا  یـسک  هب  هراـشا  هدـش و  هتفرگ  لاـیخ  زا  نآ  هشیر  دـنیب و  یم  گرزب  ار 

رایسب هک  یسک  « لاّفت ( .» 3  } ٌلاّفَت  {، تسا راد  طخ  ابیز و  سابل  يانعم  هب  هدـش و  ریمـض  هب  هفاضا  هک  « ملظ » نزو رب  « درب » هینثت « هیدرب .»
توف هب  « لفط » نزو رب  « لفت » هک تسا  هدـمآ  تغل  بتک  زا  یـضعب  رد.هدـش  هتفرگ  « لمع » نزو رب  « لـفت » هشیر زا  دزادـنا  یم  نهد  بآ 

ار دوخ  شفک  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  « هیکارـش یف  لافت  » هلمج نیاربانب  دوش  یم  قالطا  دشاب  قازب  زا  یمک  اب  هتخیمآ  هک  یندرک 
شفک دنب  يانعم  هب  « كارش » هینثت « هیکارش ( .» 4  } ِْهیَکارِـش یف   { دشابن نآ  رب  يرابغ  ات  دـنک  یم  زیمت  ناهد  بآ  اب  ای  دـنک  یم  توف 

 {( . تسا

وا ترضح  دش  یم  هدید  وا  زا  یتافص  نینچ  نآ  زا  لبق  رگا  هدومرف و  رذنم  هرابرد  ارجام  نیا  زا  دعب  ماما  ار  نخس  نیا  تسا  یهیدب 
.درک یمن  باختنا  مهم  ماقم  نیا  يارب  ار 

یفارـشا يا  هداوناـخ  رد  نوچ  تسوا و  ینیب  رتربدوخ  ینیبدوخ و  ، بجع تیاـهن  رب  لـیلد  هدومرف  وا  هراـبرد  ماـما  هک  هلمج  هس  نیا 
.دوب هدرب  ثرا  هب  اهنآ  زا  ار  تلاح  نیا  دوب  هتفای  شرورپ 

نیا دورو  نأش  دروم  رد   { ،ج 2،ص 204 یبوقعی خیرات  ( . 5  } یبوقعی خیرات  زا  شا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  هماّلع  موحرم 
( ترـضح نآ  صاخ  ناتـسود  زا  یکی  (؛» هعـصعص » ندید هب  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  نانمؤمریما  ار  نخـس  نیا  هک  دـنک  یم  لقن  هلمج 
( رذنم ردارب   ) دوراج رتخد  : تفگ « هعصعص » دش لدب  در و  « هعصعص مالـسلا و« هیلع  ماما  نیب  هک  یفلتخم  نانخـس  نمـض  رد  دوب  هتفر 

یهدب نم  نک  شدازآ  ینادب  تحلـصم  رگا.دزیر  یم  کشا  يا  هدرک  ینادـنز  ار  شردارب  هکنیا  يارب  دـیآ و  یم  نم  دزن  زور  همه 
تیب زا  تقرس  رکنم  وا  هک  یلاح  رد  ینک  یم  نیمضت  ار  وا  وت  هنوگچ  : دومرف ماما.منک  یم  دهعت  لاملا ) تیب  سالتخا  باب  زا   ) ار وا 

نم : دومرف ماما.دروخ  یم  دنگوس  : تفگ « هعصعص » .مینک دازآ  ار  وا  ام  ات  تسا ) هدرکن  سالتخا  هک   ) دروخب مسق.تسا  لاملا 
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هماّلع هغالبلا  جـهن  حرـش  ( . 1  } .دوـمرف وا  هراـبرد  ار  هلمج  نـیا  ماـما  هاـگ  نآ.دـنک  داـی  دـنگوس  غورد ) هـب   ) مـنک یم  ناـمگ  مـه 
 { ،ج 8،ص 108 يرتشوش

؟ تسیک « يدبع دوراج  نب  رذنُم  : » هتکن

نییآ زا  ًالبق  هک  وا.دوب  حـلاص  هتـسیاش و  يدرم  هدومرف  هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم  همان  رد  ماما  هک  هنوگ  ناـمه  « رذـنم » ردـپ « دوراـج »
لماک روط  هب  ار  مالـسا  دیـسر و  ربمغیپ  تمدخ  « سیق دـبع  » هفیاط زا  یهورگ  اب  يرجه  مهد  ای  مهن  لاس  رد  درک  یم  يوریپ  حیـسم 
کی تسیب و  لاس  رد  تفرگ  تروص  سراف  هیحان  رد  هک  یمالسا  ياه  گنج  زا  یکی  رد  دش و  نکاس  هرصب  رد  سپس  تفریذپ و 

.دیدرگ لئان  تداهش  راختفا  هب  درک و  تکرش  يرجه 

دترم بارعا  زا  یهورگ  دومرف و  تلحر  اـیند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یماـگنه  دوب و  یـصاخ  مارتحا  دروم  شا  هلیبـق  ناـیم  رد  « دوراـج »
رگا دیـشاب و  مکحم  دوخ  نید  رد  هدرمن  شیادخ  تسا  هتفر  ایند  زا  دّـمحم  رگا  :» تفگ درک و  ینارنخـس  دوخ  هلیبق  يارب  وا  ، دـندش
دبع » هفیاـط زا  لـیلد  نیمه  هب  «. منک یم  نیمـضت  ار  نآ  ربارب  ود  نم  دـسرب  يا  همدـص  یناـسک  هـب  هدـش  اـپ  رب  هـک  يا  هـنتف  نـیا  رد 

.درکن تفلاخم  یسک  « سیق

دهاوخ شیرق  رد  تفالخ  : دومرف یم  هک  مدوب  هدینـشن  ربمغیپ  زا  رگا  : تفگ یم  « دوراج » هرابرد هدـش  لـقن  رمع  زا  هکنیا  بیاـجع  زا 
مدرم تشاد و  تسد  رد  يا  هنایزات  دوب و  هتـسشن  رمع  يزور  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ مدیزگ یمرب  ربمغیپ  تفالخ  يارب  ار  « دوراج » نم دوب 

« دوراج شنایفارطا و« رمع.تسا و  « هعیبر » هفیاط گرزب  نیا  : تفگ دنلب  يادص  اب  یسک.دش  دراو  « دوراج » ناهگان.دندوب وا  فرطا  رد 
وا هلاوح  ار  هنایزات  دش  کیدزن  رمع  هب  « دوراج » هک یماگنه  دندینش و  ار  نخس  نیا 

نایم رد  مدیـسرت  : تفگ.مدینـش يرآ  : تفگ دـنا ؟ هتفگ  وت  هرابرد  ار  هچنآ  يدینـش  : تفگ ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  : تفگ « دوراج » .درک
.منکشب ار  وت  تهبا  متساوخ  اذل  ییوت  ریما  دنیوگب  دننیشنب و  یتیعمج 

درم ًارهاظ  تشاد و  تکرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  رد  لمج  گنج  رد  دش  دـلوتم  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  « رذـنم » شدـنزرف اما 
بح لیلد  هب  هنافـسأتم  یلو  ؛ دومن سراف ) یحاون  زا  یکی  (؛» رخطـصا » رادنامرف ار  وا  ماما  شردپ  ندوب  حلاص  لیلد  هب  دوب و  یحلاص 

.درک لزع  ار  وا  ماما  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  دش و  تافارحنا  عاونا  هدولآ  ایند  تاذل  تورث و  لام و  هب  قشع  ماقم و  هاج و 

.دش یمالسا  قطانم  زا  یکی  رادنامرف  هیواعم  نب  دیزی  فرط  زا  اهدعب  هک  اجنآ  ات  داد  همادا  ار  دوخ  تسردان  ریسم  درم  نیا 

تشون « رذنم » هب زین  يا  همان  ، تشون هفوک  لها  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  همان  نایم  رد  هک  دوب  نیا  وا  تشز  رایـسب  ياهراک  زا 
همان هکلب  ، دادن تبثم  خساپ  اهنت  هن  « رذنم » اما درک  توعد  دوخ  يرای  هب  ار  وا  داتسرف و  وا  يارب  نامیلـس » » مان هب  یـصخش  هلیـسو  هب  و 

دنناما و رد  یتلم  موق و  ره  رد  ناروآ  همان  نالوسر و  هک  یلاح  رد  ، دومن راد  هبوچ  میلـست  ار  ماما  هداتـسرف  داد و  « هّللادیبع » هب ار  ماما 
.دش هتخیوآ  راد  هب  مالسا  رد  هک  دوب  یلوسر  نیتسخن  نیا 

زا ات  هداتـسرف  « دایز نبا  » ار لوسر  نیا  درک  یم  لایخ  « رذـنم » هک دـننک  هیجوت  هنوگ  نیدـب  ار  لمع  نیا  دـنا  هتـساوخ  یـضعب  دـنچره 
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یم وا  اریز  ، تسا یتسرداـن  رایـسب  هیجوت  نیا  هک  یلاـح  رد  دوش  هاـگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  يراـکمه  دروـم  رد  وا  دـیاقع 
هب ار  دروخرب  نیا  ، دشاب مه  دایز  نبا  هداتـسرف  صخـش  نآ  رگا  ات  دیوگب  نخـس  وا  اب  يدنت  اب  دنادرگرب و  لوسر  هب  ار  همان  تسناوت 

.دناسرب دوخ  ریما  عالطا 

زا وا  هک  دش  ربخ  اب  « دایز نبا  » اریز ، دهد راد  هبوچ  لیوحت  سپـس  دایز و  نبا  لیوحت  همان  هارمه  دنک و  ریگتـسد  ار  وا  تشادن  یموزل 
.تسا ماما  يوس 

هغالبلا جهن  حرش  ( . 1  } .دروآرد « دایز نبا  » يرـسمه هب  ار  دوخ  رتخد  مایا  نامه  رد  هک  دوب  نیا  « رذـنم » ياه یتخبدـب  زا  رگید  یکی 
 { ،ج 8 ص 109 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش  ،ج 3 ص 470. هغالبلا جهن  رداصم  ات 57؛ ،ج 18،ص 55  دیدحلا یبا  نبا 

ربک سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تلع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  اب  دوخ  نیتسخن  یهارمه  شردپ و  هقباس  نآ  اب  رذنم  ، لاح ره  هب 
.درک هابت  ار  دوخ  تبقاع  ، رورغ و 

یهلا تارّدقم  ناسنا و  : 72 همان

عوضوم

سابعلا نب  هللا  دبع  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( سابع نب  هّللا  دبع  هب  همان  )

همان نتم 

ٍلَوُد ُراَد  اَینّدـلا  ّنَأ  َکیَلَع َو  ٌموَی  ََکل َو  ٌموَی  ِناَموَی  َرهّدـلا  ّنَِأب  مَلعا  ََکل َو  َسَیل  اَم  ٍقوُزرَم  َال  َکَلَجَأ َو  ٍِقباَِسب  َتَسل  َّکنِإَف  ُدـَعب  اـّمَأ 
َِکتّوُِقب ُهعَفدَت  َمل  َکیَلَع  اَهنِم  َناَک  اَم  َکِفعَض َو  یَلَع  َكاَتَأ  ََکل  اَهنِم  َناَک  اَمَف 

462 ص :
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اه همجرت 

یتشد

هک نادـب  و  دیـسر ،  دـهاوخن  وت  هب  تسین  وت  يزور  هک  هچنآ  و  تفرگ ، یهاوخن  یـشیپ  دوخ  لجأ  زا  وت  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ 
: تسا زور  ود  راگزور 

ناوتان دنچ  ره  تسا  وت ) نآ  زا  و   ) وت دوس  هب  هک  هچنآ  و  تساه ، ینوگرگد  هناخ  ایند  انامه  و  وت ، نایز  هب  يزور  و  دوس ، هب  يزور 
 . درک یهاوخن  نآ  عفد  یشاب  اناوت  دنچ  ره  تسا  وت  نایز  هب  هک  هچنآ  و  دناسر ، دهاوخ  وت  هب  ار  دوخ  یشاب 

يدیهش

، تسا زور  ود  راگزور  هک  نادب  .داد و  دـنهاوخن  وت  هب  تسین  وت  يزور  ار  هچنآ  و  داتفا ، یهاوخن  شیپ  شیوخ  لجا  زا  وت  دـعب ، اما 
ره تسوت  نآ  زا  هچنآ  .نآ  تسد  هب  نیا  تسد  زا  نادرگ ، تسا  يا  هناخ  ایند  هک  نیا  وت و  ناـیز  هب  يزور  تسوت و  دوس  هب  يزور 

 . دنادرگ یناوتن  شزاب  دوخ  يورین  هب  تسوت  نایز  هب  نآ  زا  هچنآ  و  دناسر ، دهاوخ  وت  هب  ار  دوخ  یشاب  ناوتان  دنچ 

یلیبدرا

ار و وت  رم  تسین  هچنآ  هدش  هداد  يزور  هن  دوخ و  لجا  رب  هدنریگ  یـشیپ  یتسین  وت  هک  یتسردب  سپ  دمح  تاولـص و  زا و  سپ  اما 
شدرگ يارـس  هک  یتسردب  حزن و  هودناب و  وت  رب  يزور  حرف و  يداشب و  وت  يارب  زا  يزور  تسا  زور  ود  راگزور  راگزور  هکنادـب 
توقب ارنآ  ینکن  عفد  وت  رب  ایند  زا  تسه  هچنآ  وت و  یتسـس  فعـض و  رب  دیآ  یم  معن  زا  تسار  وت  رم  ایند  زا  هچنآ  سپ  تساهتلود 

دوخ

یتیآ

دوس هب  يزور  تسا  زور  ود  ایند  هک  نادب  دـنهدن و  شاوت  هب  تسین  وت  يزور  هچنآ  تفرگ و  یهاوخن  یـشیپ  تلجا  رب  وت  دـعب ، اما 
دهاوخ وت  هب  ماجنارـس ، دـشاب ، وت  نآ  زا  هچنآ  .ددرگ  یم  تسد  هب  تسد  هتـسویپ  هک  تسا  ییارـس  اـیند  .وت و  ناـیز  هب  يزور  وت و 

.یشاب دنمورین  دنچ ، ره  درک ، یناوتن  شعفد  تسوت ، نایز  رب  هچنآ  یشاب و  ناوتان  دنچ ، ره  دیسر ،

نایراصنا

 . داد دنهاوخن  وت  هب  تسین  وت  يزور  هک  یقزر  ،و  تسج یهاوخن  یشیپ  تگرم  رب  وت  ، دعب اما 

هچنآ ددرگ ، یم  تسد  هب  تسد  هک  تسا  يا  هناخ  ایند  ،و  وت ررـض  هب  يزور  وت و  عفن  هب  يزور  : تسا زور  ود  راگزور  شاـب  هاـگآ 
تشاد یهاوخن  ار  شعفد  تردق  دوخ  يورین  اب  تسوت  ررض  هب  هچنآ  ،و  یشاب ناوتان  دنچ  ره  دسر  یم  وت  هب  تسوت  بیـصن  ایند  زا 

.

حورش
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يدنوار

يردیک

تعزن .عزاون  ینم  کیلا  تلـص  ول  مالـسلا : هیلع  هلوق  .قاش  يا  ظـهاب  رما  اذـه  .هنع و  زجع  و  هلقثا ، يا  اـظهب  هظهبی ، لـمجلا : طـهب 
هموصخ يا  هعازن  مهنیب  و  بهذ ، يا  هبشلا  یف  هیبا  یلا  عزن  و  هایحلا ، علق  یف  يا  عزنلا  یف  نالف  و  هتعلق ، يا  اعزن  هناکم  نم  یـشلا ء :

هبلـست و يا  محللا : سلهت  .تینب و  ام  مدـهت  و  کتموثرج ، ثنخت  و  کماقم ، نع  کجعزت  ءایـشا  ینم  کیلا  تلـصول  يا  قح ، یف 
عامـس یف  رعاشلا : لاق  عامتـسالا  نذالا : و  هئطبتلا ، طیبثتلا : .هبولـسم و  يا  لقعلا  سولهم  نالف  هب و  اذا  يا  ضرملا  هسله  لاقی  هیبذـت 

ینب نیب  و  ناطق ، ینب  نیب  ینعی  هعیبر  نمیلا و  نیب  دـهع  يا  فلح : نم  و  یـضرلا : لوق  راشم  يذ  ام  لثم  ثیدـح  هل و  خیـشلا  نذاـی 
.سرفلا هعیبر  هل  لاقی  يذلا  رازن  نب  هعیبر  ینب  نیب  ءابس و 

مثیم نبا 

، هدشن يزور  هچنآ  و  يریم ، یمن  لجا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  وت  دعب ، اما   ) .سابع نب  هللادبع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
هک تسا  يا  هناخ  ایند  هک  یتسارب  .وت  ناـیز  هب  يزور  وت و  دوس  هب  زور  کـی  تسا : زور  ود  راـگزور  هک  نادـب  .دـسر و  یمن  وت  هب 
ره تسا ، وت  ررض  هب  هچنآ  زا  و  یشاب ، ناوتان  هچ  رگا  دسر  یم  وت  هب  دشاب  وت  دوس  هب  ایند  زا  هچنآ  سپ  ددرگ ، یم  تسد  هب  تسد 
دنچ هظعوم  نیا  رد  .تسا و  هظعوم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا  شخب  نیا  .ینک ) يریگولج  یناوت  یمن  زین  یـشاب  دنمورین  هچ 
دناد یم  دـنوادخ  هک  تسا  ینیعم  تقو  نامه  لجا  نوچ  .دریم  یمن  لجا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  - 1 تسا : هتخاس  ناشنرطاخ  ار  هتکن 

نآ تسا و  لهج  هب  دنوادخ  ملع  لیدبت  نآ  همزال ي  اریز  دریمب ، نآ  زا  شیپ  دـیز ، درادـن ، ناکما  و  دریم ، یم  تقو  نآ  رد  يدـیز 
تـسین يو  يزور  هک  دناد  یم  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ینعی  دـنهد : یمن  وا  هب  هدـشن ، وا  يزور  هک  ار  هچنآ  .تسا 2 - نکممریغ  مه 

يزور تسا : زور  ود  راگزور  هک  تسا  هداد  یهاـگآ  يو  هب  .میدرک 3 - نایب  هک  یلیلد  نامه  هب  دوشب ، وا  بیـصن  هک  تسا  لاـحم 
هک تسا  يزور  نآ  تسوا و  ناـیز  هب  هک  يزور  و  دراد ، تـالامک  تذـل و  نوچ  یعفاـنم  هک  تسا  يزور  نآ  تسوا و  دوس  هب  هک 

مایپ يراتفرگ و  درد و  نوچمه  ییاهنایز  وا  يارب 

دنوادـخ هک  يروطنامه  ددرگ ، یم  تسد  هب  تسد  هک  تسا  يا  هناخ  ایند  هک  نیا  ياـنعم  تسا  نیمه  .دراد و  هارمه  ار  نآ  ياـهد 
اب دـشاب  وا  مهـس  ایند  یبوخ  زا  هچنآ  هک  نیا  رب  تسا  هتخاس  هاگآ  ار  وا  .سانلا 4 - نیب  اهلوادـن  مایالا  کلت  و  تسا : هدومرف  لاعتم 

دـسرب و وا  هب  هک  تسا  هتـشاذگ  دـنوادخ  ملع  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  دـنهد ، یم  وا  هب  دـشاب  ینارگ  زیچ  دـنچ  ره  شا  یناوتان  همه ي 
دای ییاناوت  یناوتان و  زا  .دنک  عفد  دوخ  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  دشاب ، دـنمناوت  دـنچ  ره  دـشاب ، طوبرم  وا  هب  ایند  رـش  زا  هچنآ  نینچمه 

هب دـنک و  یم  هضافا  ار  اهنیا  مامت  هک  تسوا  تساـناد ، ربدـم  هب  طوبرم  اـهیزور  همه ي  روما و  یماـمت  هک  دـنامهفب  اـت  تسا  هدرک 
هب رـش  ای  ریخ و  لامک  هدنـشخب ي  تالامک و  هدـننک ي  تمـسق  تسوا ، اهنیا  یمامت  دوجو  مظان  همه و  لـئاسو  هدـنروآ ي  دوجو 

نیمه .ددرگ و  یم  شبیصن  ناوارف  يزور  هک  یتروص  رد  تسا  ناوتان  يا  هدنز  دوجوم  یهاگ  تسوا  شدادعتسا ، رادقم  هب  یـسک 
يدـنمورین نیمه  اما  تسا  دـنمورین  یهاـگ  سکع  هب  و  دوش ، یم  شا  يزور  يداـیز  يارب  زاـس  هنیمز  بابـسا  زا  یکی  شا  یناوتاـن 
.تساناوت رایسب  هدنهد و  يزور  وا  دراد و  هطاحا  ناگمه  رب  تسا و  همه  قوفام  دنوادخ  .ددرگ و  یم  شتیمورحم  لیاسو  زا  یکی 

دیدحلا یبا  نبا 
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ٍلَوُد ُراَد  اَْینُّدـلا  َّنَأ  َْکیَلَع َو  ٌمْوَی  ََکل َو  ٌمْوَی  ِناَمْوَی  َرْهَّدـلا  َّنَِأب  ْمَلْعا  ََکل َو  َْسَیل  اَم  ٍقوُزْرَم  َکَلَجَأ َو َال  ٍِقباَِسب  ُتَْسل  َکَّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
 . َِکتَّوُِقب ُهْعَفْدَت  َْمل  َْکیَلَع  اَْهنِم  َناَک  اَم  َکِفْعَض َو  یَلَع  َكاَتَأ  ََکل  اَْهنِم  َناَک  اَمَف 

ام فیعضلا و  زجاعلا  قزری  دق  رعاشلا  لاق  اورثکأف  هیف  سانلا  لاق  دق  قورطم  ینعم  اذه  مالکلا و  اذه  لثم  حرش  مدقت  دق 

لدبع نبا  یلإ  ( یساس -15:21) یناغألا بحاص  اهبسن  تایبأ  نم  ( 1 یمیرخلا {  بوقعی  یبأ  لوق  ینعملا  اذه  یف  لیق  ام  دـیج  نم  و 
هبئاون هفرص و  الإ  رهدلا  له  .هفلاخم }  هیاورب  يدسألا 

هتایح یف  هسفن  هیف  بساحی 

یناشاک

دماـحم زا  سپ  اـما  دـعب ) اـما   ) .هداتـسرف ساـبع  نب  هللادـبع  بناـج  هب  هک  تسا  یبوـتکم  نیا  هللا ) هـمحر  ساـبعلا  نـب  هللادـبع  یلا  )
لجا رب  هدـنریگ  یـشیپ  یتسین  کلجا ) قباـسب  تسل   ) وت هک  یتسرد  هب  سپ  کـناف )  ) راـتخم لوسر  رب  تیحت  دورد و  راـگدرورپ و 

هک یتـسرد  هب  و  ناـموی ) رهدـلا  ناـب  ملعا  و   ) وـت يارب  تسین  هک  يزیچ  هدـش  هداد  يزور  هن  و  کـل ) سیل  اـم  قوزرم  ـال  و   ) دوـخ
هک تسا  اجنیا  زا  حرت و  هودـنا و  هب  يزور  و  کیلع ) موی  و   ) حرف يداش و  هب  وت  يارب  زا  يزور  کـل ) موی   ) تسا زور  ود  راـگزور 

سپ کل ) اهنم  ناک  امف   ) تسا اهتلود  شدرگ  يارـس  ایند  هک  یتسرد  هب  و  لود ) راد  ایندـلا  نا  و   ) انل موی  اـنیلع و  موی  هک  دـنا  هتفگ 
ناک ام  و   ) نآ لیـصحت  رد  وت  یتسـس  فعـض و  دوجو  اب  کفعـض ) یلع   ) وت هب  دیآ  یم  كاتا )  ) معن زا  تسا  وت  يارب  ایند  زا  هچنآ 
.نآ عنم  رب  یتسین  رداق  ینعی  دوخ  توق  هب  ار  نآ  ینک  یمن  عفد  کتوقب ) هعفدت  مل   ) مقن زا  تسا  وت  رب  ایند  زا  هچنآ  و  کیلع ) اهنم 

یلمآ

ینیوزق

.دوبن و ردـقم  دـشاب و  هداـهنن  وـت  يارب  هچنآ  ددرگ  وـت  يزور  هکنآ  هن  شیوـخ و  لـجا  رب  يریگ  یـشیپ  هک  یتـسین  وـت  یتـسرد  هب 
هک نادـب  ندومن و  لصاح  ناوتن  یعـس  هب  تسا  هدـشن  يزور  ار  وت  هچنآ  و  ندرک ، ناوتن  سپ  زاـب  ار  وا  دـیایب  لـجا  نوچ  لـصاحلا 

يارـس اـیند  تسا و  یخلت  هودـنا و  يزور  تـسا و  یـشوخ  يزور  تسوـت و  رب  يزور  تسوـت و  زا  يزور  تـسا : زور  ود  راـگزور 
اب ار  وت  دـیایب  تسوت  يارب  ردـقم  تسوت و  زا  هچنآ  ایند  زا  سپ  دـسر ، تبون  ار  سک  ره  دور و  تسد  هب  تسد  ینعی  .تسا  اهتلود 

.دوخ توق  روزب و  ندرک  عفد  دوخ  زا  یناوتن  مه  تست  رب  هچنآ  دوخ و  توق  مدع  هب  نآ  زا  ینامن  مورحم  و  وت ، يزجاع  فعض و 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.سابعلا نب  هللادبع  یلا 

.سابع رسپ  هللادبع  يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
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، لود راد  ایندلا  نا  کیلع و  موی  کل و  موی  ناموی : رهدلا  ناب  ملعا  کل و  سیل  ام  قوزرم  کلجا و ال  قباسب  تسل  کناف  دعب ، اما  »
« .کتوقب هعفدت  مل  کیلع  اهنم  ناک  ام  کفعض و  یلع  كاتا  کل  اهنم  ناک  امف 

ینعی وت ، ندرم  تقو  رب  هدنریگ  یـشیپ  وت  یتسین  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دـعب  اما  ینعی 
هک نادب  وت و  يارب  زا  تسا  هدشن  ردقم  هک  يزیچ  هب  هدـش  هداد  يزور  وت  یتسین  درک و  ناوت  یمن  نآ  زا  زواجت  تسا ، ردـقم  لجا 

يارس ایند  هک  قیقحت  هب  .تسا و  وت  ترـضم  رب  هک  تسا  يزور  تسا و  وت  تعفنم  يارب  زا  هک  تسا  يزور  تسا : زور  ود  راگزور 
فعـض و تلاح  رد  وت  هب  دـسر  یم  ایند  زا  تسا  وت  تعفنم  يارب  زا  هک  يزیچ  نآ  سپ  یلاـح ، هب  یلاـح  زا  تسا  لـیوحت  لاـقتنا و 

رداق ینعی  وت ، تردق  توق و  هب  درک  نآ  عفد  وت  یناوت  یمن  وت ، ترـضم  رب  ایند  زا  دشاب  هک  يزیچ  نآ  نآ و  لیـصحت  رب  وت  یناوتان 
.نآ ندرک  عفد  رب  وت  یتسین 

یئوخ

لیـصحت لاومالا و  راخدا  یلا  هباحـصلا  نم  عمج  لام  زاجحلا ، یلا  لیـسلاک  مئانغلا  جارخلا و  درو  مالـسالا و  رـشتنا  ام  دعب  ینعملا :
اذه اهنم  بتکلا و  بطخلا و  یف  هیفاشلا  ظعاوملاب  مهعامـسا  الم  اهفراخز و  ایندلاب و  رارتغالا  نم  ع )  ) مهرذح دق  و  هاجلا ، هورثلا و 
نا ناقوزرم و  ناردـقم  نارما  لجالا  قزرلا و  نا  یلع  اهیف  هبن  و  سانلل ، داـشرا  هظع و  نوکیل  ساـبع  نبا  یلا  هلـسرا  يذـلا  باـتکلا 

ترـضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .بیرق  تآ  وه  ام  لک  نا  دـهجلا و  بسکلاب و  نوکی  دـحا ال  لـک  یلع  اـهرابدا  ایندـلا و  لاـبقا 
هکنادب يریگن ، يزور  تسین  تنآ  زا  ار  هچنآ  و  یناوتن ، یتسدشیپ  ردقم  لجا  زا  وت  هک  یتسارب  دعب ، اما  تشاگن : سابع  نب  هللادبعب 

وت نآ  زا  هک  هماگنه  نآ  ددرگ  یم  تسدـب  تسد  هک  تسیا  هناخ  ایند  تنایزب ، يزور  وت و  دوسب  يزور  تسا ، هماگنه  ود  راگزور 
.يریگب ار  شولج  دوخ  يورینب  یناوتن  دخرچ و  ترس  رب  تسا  وت  نایز  رب  هک  هماگنه  نآ  یشاب و  اونیب  هچرگ  دیآ  ار  وت  تسا 

يرتشوش

هعاس و ال نورخاتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذاف  لجا  هما  لکل  و  : ) یلاعت لاق  کـنع ، فلختی  یتح  کـلجا ) قباـسب  تسل  کـناف  دـعب  اـما  )
مهـضعب انعفر  ایندلا و  هایحلا  یف  مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  کبر  همحر  نومـسقی  مها  ( ) کل سیل  ام  قوزرم  و ال  (. ) نومدقتـسی

نا و   ) .هقوس ما  تنک  اکلم  کیلم ) موی  کل و  موی  ناموی : رهدـلا  ناـب  ملعا  و  (. ) ایرخـس اـضعب  مهـضعب  ذـختیل  تاـجرد  ضعب  قوف 
اهنم ناک  ام  و   ) .یطعا امل  عنام  هنال ال  کفعض ) یلع  كاتا  کل  اهنم  ناک  امف  (. ) سانلا نیب  اهلوادن  مایالا  کلت  و  ( ) لود راد  ایندلا 

نیدلا و حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) فشاک الف  رـضب  هللا  کسـسمی  نا  و  ( ) کتوقب هعفدـت  مل  کیلع 
: یلاکیملا لاق  همیتیلا )  ) یف و  میحرلا .) روفعلا  وه  هدابع و  نم  ءاشی  نم  هب  بیصی  هلـضفل  دار  الف  ریخب  كدری  نا  وه و  الا  هل  ایندلا )

اکبیصن ودعت  نیح  ودعت  کنا  ادعاق و  تنک  نا  كودعی  کظح ال  اکبیصی و  نل  هضقی  مل  يذلا  ناب  انیقی  ملعا  ءادعالا و  هللا ال  قت 

هینغم

یلا انیدـیاب  یقلن  سرتحن و ال  نا  انیلع  کـلذ  عم  و  بیر ، کـلذ  یف  اـم  باـتک ، لـجا  لـکل  خـلا ..) کـلجا  قباـسب  تسل  : ) ینعملا
یلع سانلا  نمآ  ..تارم و  تارم و  کلذ  نع  مالکلا  قبـس  و  ریبدـتلا ، لـمعلا و  قیرط  نع  نکل  و  بوتکم ، قزرلا  اـضیا  ..هکلهتلا و 

هبطخلا یف  هلثم  نع  مالکلا  مدـقت  .یتوا و  امب  مهعنقا  ینغ  مهعـسوا  و  يذالا ، رـشلا و  نع  مهدـعبا  و  ساـنلل ، هملاـسم  مهرثکا  هسفن 
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نکل و  لجا ، .اورثکاف  هیف  سانلا  لاق  و  قورطم ، ینعم  وه  و  مالکلا ، اذه  لثم  حرش  مدقت  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  هلاسرلا 21 ، 112 و 
.هالصلاک امامت  هدابع  مامالا  دنع  اهنم  ریذحتلا  ایندلا و  مذ 

هدبع

دی یلا  دی  نم  لقتنی  ایندلا  یف  هداعسلا  نم  لوادتی  ام  مضلاب  هلود  عمج  لود : راد  ایندلا  نا  … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا سپ  دهد :) یم  زردنا  دنپ و  وا  هب  نآ  رد  هک   ) دزرمایب شیادخ  سابع ، نبا  هللادبع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
رایتخا  ) هتشگ يزور  دسر  یمن  وت  هب  هچنآ  و  يریگ ، یمن  یشیپ  دوخ  گرم  رب  وت  یفطصم ، ترضح  رب  دورد  یلاعتیادخ و  شیاتس 

دوس و هب  يزور  تسا : زور  ود  راـگزور  نادـب  و  يروآ ) تسد  هب  ناوـت  یمن  دـسرب  وـت  هب  دـیابن  هچنآ  و  تسین ، وـت  تسد  تگرم 
زا هچنآ  سپ  دراد ) یتبون  سک  ره   ) ددرگ یم  تسد  هب  تسد  هک  تسا  یئاهیـشوخ  شدرگ  يارـس  ایند  و  تسا ، وت  نایز  هب  يزور 
دنچ ره   ) تسا وت  نایز  هب  نآ  زا  هچنآ  و  دـنریگب ) ار  نآ  ولج  نارگید   ) یـشاب ناوتان  دـنچ  ره  دـسر  یم  وت  هب  تسا  وت  دوس  هب  ایند 
هللا کسـسمی  نا  و  دیامرف : یم  میرک س 10 ي 107  نآرق  رد  هکنانچ   ) يریگولج نآ  زا  یناوت  یمن  تیئاـناوت  روزب و  یـشاب ) اـنوت 
ادـخ رگا  ینعی و  میحرلا  روفغلا  وه  هدابع و  نم  ءاـشی  نم  هب  بیـصی  هلـضفل  دارـالف  ریخب  كدری  نا  و  وه ، ـالا  هل  فشاـکالف  رـضب 
دناوت یمن  عنام  یسک  ار  وا  ششخب  لضف و  دهاوخ  یئوکین  ریخ و  وت  يارب  رگا  و  دریگ ، یمن  ولج  ار  نآ  یسک  وا  زج  دناسر  ینایز 

(. تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  دهاوخب و  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  دناسر  یم  دش ،

ینامز

لغش ناتـسرامیب و  اود ، رتکد ، اه : هشقن  مامت  .تسا  مکـش  گرم و  يرـصع  ره  رد  خیرات  هلئـسم  نیرتگرزب  تردق  مکـش و  گرم ،
رطاخ هب  همه  یـشورف و …  هویم  یئاونان ، یطایخ ، اه : لغـش  رتشیب  .تسا  گرم  اب  هزرابم  يریگـشیپ و  هراـبرد  نآ ، هب  طوبرم  ياـه 

شوـج و همه  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  .تسا و  گرم  زا  يریگـشیپ  تقیقح  رد  یتمالـس و  ظـفح  ندـب و  هـب  ندـیناسر  ورین 
چیه گرم  نآرق : هیآ  ود  نیا  زا  تسا  یتـشادرب  هک  .يوش  زوریپ  گرم  رب  یناوت  یمن  دـیامرف  یم  گرم  اـب  هزراـبم  يارب  اهـشورخ 

یم هلمح  هناکاب  یب  نمشد  ربارب  رد  هتشاد  هدیقع  نینچ  نیا  گرم  هب  تبـسن  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  .بقع و  هن  دتفا  یم  ولج  هن  یتلم 
مالسلا هیلع  ماما  يارب  دننکش و  یم  تسد  ورـس  نآ  يارب  همه  هک  ایند  مود  عوضوم  .تسا  هدوب  نانچنآ  مه  یگدنز  عضو  رد  هدرک 
تـسدب رطاخ  هب  همه  همه و  اهندرک ، لالح  مارح و  اهندنک ، ناج  اهیراک ، هفاضا  اهلغـش ، رییغت  تسا : قزر  عوضوم  تسا  هدش  لح 

یمن تسین  وت  قزر  هچنآ  يزودـب  مه  هب  هک  ار  نامز  نیمز و  دـیوگ : یم  سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  رتشیب  ناـن  ندروآ 
زا یلیخ  تسا : هدـیدرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  شخب  ماهلا  هتـشاد و  نایب  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  هک  تسا  يا  هتکن  .يروخب  یناوت 

دوخ قزر  دنرادن  تردق  تاناویح 

روبنز و ای  ایرد و  رعق  رد  ار  زیر  مرک  نآ  قزر  ادخ  یتقو  .تساناد  ياونـش  ادخ  .دهد  یم  قزر  ار  امـش  اهنآ و  ادـخ  دـننک  میظنت  ار 
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ادـخ هک  تسین  دـیدرت  ياج  .تسا  لفاغ  ام  كاروخ  زا  ایآ  دـنک  یم  میظنت  کـیرات  بش  رد  ار  یـشافخ  قزر  اـی  اوه و  رد  ار  هشپ 
ام نوچ  هکنیا  نآ  تسه و  هلمک  کی  اهنت  دهد  یم  رارق  ام  رایتخا  رد  دهدب  صیخـشت  بسانم  دنادب و  حالـص  هچنآ  تسین و  لفاغ 
رد دناسرن  نایز  هعماج  ام و  هب  هک  يدح  رد  تسا  هتخانش  ار  ام  هک  ادخ  یلو  میراد  اضاقت  تیفرظ  زا  شیب  میا  هتخانـشن  ار  نامدوخ 

حالـص هک  يرادقم  هب  ادخ  اذل  دـنوش  یم  یغای  دـهد ، رارق  یکاروخ  رد  قرغ  ار  دوخ  ناگدـنب  ادـخ  رگا  دـهد : یم  رارق  ام  رایتخا 
یم یـسک  تسد  زور  ره  تسا  شخرچ  هناخ  ایند  هک  دـنک  یم  هفاضا  بلطم  لیمکت  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـهد  یم  قزر  دـنادب 

اب هزرابم  بیترت  نیدـب  .دـشوپ  یم  لـمع  هماـج  هک  تسادـخ  تساوخ  نیا  درادـن  دارفا  يارب  یـشقن  مه  فعـض  تردـق و  دـخرچ ،
تـسا زیچان  ادخ  تساوخ  ربارب  رد  همه  همه و  ندیـسر  تردق  هب  يارب  شورخ  شوج و  رتشیب ، دوس  يارب  يزادنا  مه  تشپ  گرم ،

.تسا هدش  مامت  نایز  هب  هک  اهتیلاعف  اسب  هچ  و 

يزاریش دمحم  دیس 

و ال  ) کقحلی الف  هنم  رفت  ناب  کلجا ) قباـسب  تسل   ) ساـبع نباـی  کـناف )  ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اـما  ( ) ساـبعلا نب  هللادـبع  یلا  )
حارفا و اهیف  کلف  کیلع ) موی  و  کل ، موی  ناموی : رهدلا  ناب  ملعا  و   ) کل ردقی  مل  يذـلا  قزرلا  قزرت  يا ال  کل ) سیل  ام  قوزرم 
-. نیحرعلا بحی  هللا ال  ناف  اریثک - حرفی  همعنلا و ال  دنع  رطبی  و ال  سایی ، همقنلا و ال  دـنع  نزحی  ناسنالا ال  اذـه ، ملع  اذا  و  نازحا ،

یلع كاتا  کـل  اـهنم  ناـک  اـمف   ) دـی یلا  دـی  نم  لوادـتت  ایندـلا  یف  هداعـسلا  ناـف  لادـلا ، مضب  هلود ، عمج  لود ) راد  ایندـلا  نا  (و 
نوکی و ال ائیـش ال  لواحت  الف  کتوقب ) هعفدـت   ) نا نکمتت  مل )  ) كررـض یف  و  کیلع ) اهنم  ناـک  اـم  و   ) کـتلیح هلق  و  کـفعض )

-. یئالقع ردقب  الا  متهت - نزحت و 

يوسوم

تـسل کناف  دعب  اما  : ) حرـشلا .دـی  یلا  دـی  نم  رادـی  لوادـتی و  ام  مضلاب  هلود  عمج  لود : .ناسنالا  رمع  هیاهن  تقولا ، لجالا : هغللا :
کل اهنم  ناک  امف  لود  راد  ایندـلا  نا  کیلع و  موی  کل و  موی  ناموی  رهدـلا  ناب  ملعا  کـل و  سیل  اـم  قوزرم  ـال  کـلجا و  قباـسب 

هیلع لبقت  امدـنع  ناسنالا  اهجاتحی  هلیلج  هفقو  هغیلب و  هظعوم  هذـه  کتوقب ) هعفدـت  مل  کیلع  اهنم  ناک  اـم  کفعـض و  یلع  كاـتا 
هتیـصخش و نزاوت  هل  دیعت  هقیقر  هسمل  یلا  جاتحیف  اهبئاصم  اهبعاتم و  اهمومه و  اهلقثب و  هایحلا  یمرت  امدنع  وا  هرخالا  یـسنیف  ایندلا 

هردق يذلا  تقولاف  هلجا  قبسی  نل  هنا  یلوالا : نیتقیقح : هل  نیب  دق  سابع و  نبا  یلا  هلاسرلا  هذهب  مامالا  ثعب  هماقتسالا …  وحن  هدرت 
نومدقتـسی الف  مهلجا  ءاج  اذاف  : ) یلاعت لاـق  هیلع  مدـقتی  نا  عیطتـسی  ـال  بوتکم  تقوم  هیف  هرود  ءاـهتنا  ایندـلا و  نم  هجورخل  هل  هللا 

هل بوتکملا  هقزر  یلع  الا  لصحی  نلف  برغت  رجاه و  دهتجا و  دج و  امهمف  بوتکم  ردـقم  هقزر  نا  هیناثلا : نورخاتـسی .) هعاس و ال 
هلودلا و مکحلا و  هطلسلا و  هیف  کل  نوکت  کحلاصل  کل و  موی  ناموی  رهدلا  نا  یه  ایندلا و  قئاقح  نم  هقیقح  ماما  هعـضو  مث  … 

دق لب  هتجاح  هتقاف و  هضرم و  هئاقـش و  هتـساعت و  هسوبب و  کیلع  موی  کلامج و  یلا  هفاضا  كریغ  لامج  کـیطعیف  هورثلا  لاـملا و 
اکلم و هقوسلا  حبـصا  امبرف  رخال  دحاو  نم  دی و  یلا  دی  نم  لقتنت  يدیالا  اهلوادتت  راد  ایندلا  نا  ربخا  مث  .کسفن  نساحم  کبلـسی 

ناک ام  میکحلا و  زیزعلا  ریدقت  کلذف  لاحلا  فیعـض  تنک  نا  کیلا و  لصی  نا  دبال و  کل  هللا  هبتک  امف  هقوس  کلملا  لوحت  امبر 
.کتکوش تیوق  کیلح و  ترثک  امهم  تلمع و  امهم  هعفر  وا  هعفد  عیطتست  الف  کیلع  اهنم 

یناغماد
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يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِساّبَْعلا ِْنب  ِهّللا  ِْدبَع  یلإ 

زا تما و  گرزب  نادنمـشناد  زا  ، مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدازومع  ، سابع نب  هّللادبع  ( . 1}
 { میا هدروآ  همان 41  لیذ  طوسبم  روط  هب  ار  وا  لاح  حرش.تسا  ماما  هب  نادنم  هقالع 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

ار مالک  نیا  راصق 396  تاملک  لیذ  رد  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  بحاص  هتفگ  هب  هماـن : دنـس  ( . 2  } .تسا سابع  نب  هّللادـبع  هب 
رداصم  ) تسا هدروآ  یتوافت  اب  هتـسیز ) یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  یمک  هک  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح   ) لوقعلا فحت  باتک  بحاـص 

مامت باتک  رد  .تسا  هدمآ  رد  برع  يابدا  نایم  رد  یلثملا  برـض  تروص  هب  « ...ناموی رهدـلا  » هلمج و  ،ج 4،ص 284 ) هغالبلا جهن 
رد نآ  زا  يرگید  شخب  یبآ و  ققحم  ّردـلا  رثن  باتک  رد  تافاضا  نیا  زا  یـشخب  هک  تسا  هدـمآ  یتافاضا  اب  همان  نیا  هغالبلا  جـهن 

({ ،ص 771 هغالبلا جهن  مامت   ) تسا هدش  پاچ  ، هدمآ یجنلبش  راصبالارون  باتک  هیشاح  رد  هک  نیبغارلا  فاعسا  باتک 

هاگن کی  رد  همان 

رد تسا و  یمهم  حیاصن  يواح  ، تشاد موقرم  سابع ) نب  هّللادبع   ) يارب ار  نآ  یطیارش  هچ  رد  ماما  تسین  مولعم  ًاقیقد  هک  همان  نیا 
یتسرپایند زآ و  صرح و  زا  دنتسه  اه  ناسنا  همه  عقاو  رد  هک  نآ  بطاخم  نتشادزاب  نآ  فده  عومجم 

.تسام تردق  زا  نوریب  هتساوخان و  ثداوح  ربارب  رد  ندرکن  عزف  عزج و  یبات و  یب  ندوب و  تاردقم  میلست  نآ  مایپ  زین  تسا و 

***

اَمَف ، ٍلَوُد ُراَد  اَْینُّدلا  َّنَأَو  ، َْکیَلَع ٌمْوَیَو  ََکل  ٌمْوَی  : ِناَمْوَی َرْهَّدلا  َّنَِأب  ْمَلْعاَو  ؛ ََکل َْسَیل  اَم  ٍقوُزْرَم  َالَو  ، َکَلَجَأ ٍِقباَِسب  َتَْسل  َکَّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
.َِکتَّوُِقب ُهْعَفْدَت  َْمل  َْکیَلَع  اَْهنِم  َناَک  اَمَو  ، َکِفْعَض یَلَع  َكاَتَأ  ََکل  اَْهنِم  َناَک 

همجرت

وت يزور  تسین  وت  تمـسق  هچنآ  زین ) و   ) يریگ یمن  یـشیپ  تدمآرـس  لجا و  رب  زگره  وت  نادـب ) یهلا  ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما 
هب زور  ره  و   ) تسا یلوحتم  ریغتم و  يارـس  ایند  نیا.وت  نایز  هب  يزور  تسوت و  دوس  هب  يزور  : تسا زور  ود  ایند  نادب.دش  دهاوخن 

تـسوت نایز  رب  هچنآ  یـشاب و  فیعـض  دنچره  ، دیآ یم  وت  غارـس  هب  تسوت  تمـسق  ، ایند بهاوم  زا  هچنآ  دـتفا ) یم  یهورگ  تسد 
.يزاس رود  دوخ  زا  ار  نآ  تتردق  اب  یناوت  یمن  و  یشاب ) يوق  دنچره   ) تفرگ دهاوخ  ار  تنابیرگ 

شابم نیگمغ  سابع ! نبا  ریسفت : حرش و 
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تهج نیا  زا  هدشن و  هدروآرب  هتـشاد و  یمهم  راظتنا  ای  هدوب و  هداد  يور  « سابع نب  هّللا  دبع  » يارب يراوگان  هثداح  دسر  یم  رظن  هب 
یم یهلا  تاردـقم  اـیند و  یگدـنز  تعیبـط  هب  شنداد  هّجوت  وا و  يرادـلد  يارب  ار  هماـن  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ؛ تسا هدوـب  نیگمغ 

.دنک ادیپ  شمارآ  ات  دراگن 

: دنک یم  هراشا  مهم  هتکن  جنپ  هب  هاتوک  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

لجا رب  زگره  وت  نادب ) یهلا  يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  تسخن 

( . َکَلَجَأ ٍِقباَِسب  َتَْسل  َکَّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ  ( ؛» يریگ یمن  یشیپ  تدمآرس  و 

دـسر ارف  هک  یماگنه  درب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  وا  دـناوت  یمن  كانرطخ  ثداوح  ، دـسرن ارف  ناـسنا  یعطق  لـجا  اـت  هکنیا  هب  هراـشا 
لجا زا  یهورگ  چـیه  ؛ » َنوُرِخْأَتْـسَی ام  اهَلَجَأ َو  ٍهَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  ام  : »» تسا هدومرف  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه.تسین  نکمم  نآ  رد  ریخأـت 

هیآ 5} ، رجح ( . 1 «. } داتفا دهاوخن  بقع  نآ  زا  دریگ و  یمن  یشیپ  دوخ 

راتفرگ ار  دوخ  دـهد و  جرخ  هب  ییاورپ  یب  قلعم  لجا  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  تسا و  یمتح  لجا  هب  هراـشا  نیا  هتبلا 
.دور ورف  رطخ  ماک  رد  لیلد  یب  دنک و 

( . ََکل َْسَیل  اَم  ٍقوُزْرَم  َال  َو  ( ؛» دش دهاوخن  وت  يزور  تسین  وت  تمسق  هچنآ  زین ) و  :») دیامرف یم  هتکن  نیمود  رد 

تسا و هدوبن  وت  يزور  نوچ  ، شابن نارگن  يدش  مورحم  نآ  زا  هتساوخان  لماوع  ببس  هب  یتشاد و  یتمعن  راظتنا  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
.دراد دوجو  نآ  هب  لوصو  ناکما  يدرک  یم  نامگ  دنچره  ، يدیسر یمن  نآ  هب  مه  ششوک  شالت و  اب  یتح 

هحفـص اسب  هچ  دنوش و  یم  یگدـنز  رد  هتـساوخان  ییاه  تیمورحم  راتفرگ  هک  یناسک  مامت  يارب  تسا  يرطاخ  یلـست  نخـس  نیا 
.دزاس یم  رات  هریت و  ار  اهنآ  یگدنز 

لـصاح نآ  هـب  یـسرتسد  ناـکما  هدوـب و  هدـشن  ررقم  اـهنآ  يارب  زگره  يزیچ  نـینچ  هـک  دنــشاب  هتــشاد  هّجوـت  هـتکن  نـیا  هـب  رگا 
يارب ار  ریبدـت  تیریدـم و  شالت و  یعـس و  ناـسنا  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نخـس  نیا  دـنچره  ، دوش یم  فرطرب  اـهنآ  ینارگن  ، هدوبن

.دنک شومارف  رتشیب  ياه  تمعن  هب  ندیسر 

تراگدرورپ تمحر  نانآ  ایآ  ؛ » اْینُّدلا ِهایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 
هیآ 32} ، فرخز ( . 2 «. } میدرک میسقت  اهنآ  نایم  رد  ایند  یگدنز  رد  ار  اهنآ  تشیعم  ام  دننک !؟ یم  میسقت  ار 

نایز هب  يزور  تسوت و  دوس  هب  يزور  : تسا زور  ود  ایند  نادـب  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  يرت  مهم  هتکن  هب  زردـنا  نیموس  رد 
( . َْکیَلَع ٌمْوَی  ََکل َو  ٌمْوَی  : ِناَمْوَی َرْهَّدلا  َّنَِأب  ْمَلْعا  َو  ( ؛» وت

یفلتخم ياه  نارود  هتسجرب  تاماقم  نابحاص  اه و  تیصخش  صوصخ  هب  اه  ناسنا  بلاغ  هک  تسانعم  نیا  هاوگ  رشب  خیرات  رسارس 
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زگره دندوب  تردق  جوا  رد  هک  یماگنه  هب.یناوتان  فعض و  تیاهن  رد  هاگ  دندوب و  تردق  جوا  رد  یهاگ  دنا ؛ هتـشاد  یگدنز  رد 
درک یمن  روطخ  ناشرکف  هب  دندوب  ناوتان  فیعـض و  هک  هاگ  دـنوش و  يراب  تبکن  یگدـنز  نانچ  راتفرگ  يزور  دـندرک  یمن  رواب 

.دننیشنب تردق  جوا  رب  يزور  هک 

زیربل شربص  هساـک  دوشن و  نارگن  زگره  نآ  بیـشن  زارف و  راـگزور و  ثداوح  زا  ناـسنا  هک  دوش  یم  ببـس  تقیقح  نیا  هب  هّجوت 
.تسین رادیاپ  راگزور  ثداوح  زا  کی  چیه  هک  دنادب  دهدن و  تسد  زا  رایتخا  مامز  ددرگن و 

.تسا هدمآ  رد  یلثملا  برض  تروص  هب  هک  هدش  روهشم  ابدا  نادنمشناد و  تاملک  رد  يردق  هب  هلمج  نیا 

: دیوگ یم  نابز  یسراف  رعاش 

دراد رایسب  اه  هچیزاب  نیا  زا  رگیزاب  خرچ  دراد  راوخ  هگ  دهد  تزع  هگ  هک  نآ  تسا  راگزور 

: دیوگ یم  رگید  هزاوآدنلب  رعاش 

روخم مغ  نودرگ  لاح  دنامن  ناسکی  ًامئاد  تشگن  وت  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  خرچ 

: تسا نیا  شعلطم  هک  دراد  يراعشا  هنیمز  نیا  رد  یمیرخ  بوقعیوبا 

ُُهِبئاصَم ٍِلئاز َو  ٍْشیَع  ُءاّرَس  ُُهِبئاَون َو  ُهفْرَص َو  ّالإ  ُرْهَّدلا  ِلَه 

ُُهبِساک َلاْملا  َرَّمَث  ام  ِِهثِراِول  امَّنإ  یلام َو  ُتْرَّمَث  یتَْفلا  ُلوُقَی 

ُُهبِساُحی ْنَِمل ال  ًابْهَن  ُهُکُْرتَی  ِِهتایَح َو  یف  ُهَسْفَن  ِهِیف  ُبِساُحی 

؟ تسه يرگید  زیچ  اه  تبیصم  ریذپ و  لاوز  ياه  يداش  راوگان و  ثداوح  تارییغت و  زج  یگدنز  نارود  ایآ 

.دهن یم  ثراو  يارب  هدناسر  رمث  هب  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  مدناسر  رمث  هب  ار  ملاوما  : دیوگ یم  ناوج 

دراذگ یم  یناسک  يارب  يا  هدش  تراغ  يایشا  تروص  هب  ار  نآ  یلو  ؛ دنک یم  هبـساحم  ار  شلاوما  دوخ  تایح  رد  تقد  اب  شدوخ 
 { ،ج 18،ص 60 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1  } .دنرادن نآ  رد  یباتک  باسح و  هک 

یهورگ تسد  هب  زور  ره  و   ) تسا یلوحتم  ریغتم و  يارـس  ایند  نیا  :» دـیامرف یم  لبق  هتکن  رب  دـیکأت  يارب  هتکن  نیمراـهچ  رد  سپس 
هب یـسک  زا  لاـقتنا  شدرگ و  رییغت و  لاـح  رد  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  « هلوَد » عمج « لَوُد ( .» 2  } ٍلَوُد ُراَد  اَْینُّدـلا  َّنَأ  َو  ( ؛») دـتفا یم 

 {( . تسا یصاخشا  ای  صخش  تسد  یحابص  دنچ  ره  هک  دنا  هتفگ  تلود  تهج  نیا  زا  ار  تموکح  تسا و  يرگید 

نایم رد  ار  تسکـش ) يزوریپ و  ي   ) اهزور نیا  ام  و  ؛ » ِساّنلا َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماّیَْألا  َْکِلت  َو  : »» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه 
هیآ 140} ، نارمع لآ  ( . 3 («. } تسایند یگدنز  تعیبط  نیا  و   ) مینادرگ یم  مدرم 
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غارـس ار  ییاهدرمریپ  ؛ تسانعم نیا  هاوگ  میا  هدید  نامهاتوک  یگدنز  رد  دوخ  مشچ  اب  هچنآ  رـصاعم و  خیرات  یتح  ناهج و  خـیرات 
هیکت تردق  هکیرا  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دنا  هدید  دوخ  رمع  رد  ار  روهمج  سیئر  ریزو و  تسخن  هاش ، نیدنچ  هاگ  هک  میراد 

.دنا هدز 

یشاب و فیعض  دنچره  ، دیآ یم  وت  غارـس  هب  تسوت  تمـسق  ، ایند بهاوم  زا  هچنآ  :» دیامرف یم  زردنا  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  هاگ  نآ 
تنابیرگ تسوت  نایز  رب  هچنآ 

یَلَع َكاَـتَأ  َکـَل  اَْـهنِم  َناَـک  اَـمَف  ( ؛» يزاـس رود  دوخ  زا  ار  نآ  تتردـق  اـب  یناوت  یمن  و  یـشاب ) يوـق  دـنچره   ) تفرگ دـهاوخ  ار 
( . َِکتَّوُِقب ُهْعَفْدَت  َْمل  َْکیَلَع  اَْهنِم  َناَک  اَم  ،َو  َکِفْعَض

ٍْریَِخب َكْدُِری  ْنِإ  َوُه َو  ّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  : » دیامرف یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
وت هب  یناـیز  نآ ) دـننام  ناـحتما و  يارب   ) دـنوادخ رگا  و  ؛ » ُمیِحَّرلا ُروـُفَْغلا  َوُـه  ِهِداـبِع َو  ْنـِم  ُءاـشَی  ْنَـم  ِهـِب  ُبیُِـصی  ِِهلْـضَِفل  َّداَر  ـالَف 
نآ ، دش دهاوخن  وا  لضف  عنام  سک  چیه  دنک  وت  يارب  يریخ  هدارا  رگا  ،و  دنک فرطرب  ار  نآ  دـناوت  یمن  وا  زج  سک  چـیه  ، دـناسر

 { هیآ 107 ، سنوی ( . 1 «. } تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  دناسر و  یم  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار 

يرادـلد وا  هب  اه  تیمورحم  رد  دـنک و  يریگ  شیپ  ناسنا  يدـنمزآ  صرح و  زا  هک  تسا  نیا  يارب  تاریبعت  نیا  همه.دوشن  هابتـشا 
زا يا  هراـپ  رب  فسأـت  فرـص  يرگید  شخب  دوش و  یم  فرـص  زآ  صرح و  ریـسم  رد  ناـسنا  یگدـنز  زا  یمهم  شخب  اریز  ، دـهد

.تسا تالاح  نیا  ربارب  رد  يا  هدنرادزاب  لماع  حیاصن  نیا.ددرگ  یم  اه  تیمورحم 

رد ترـضح  راصق  تاملک  رد  هلمج  زا  هدومرف  نایب  یفلتخم  ياه  تروص  هب  ار  اـنعم  نیمه  زین  يرگید  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
غارـس هب  وت  هک  يزور  : تسا هنوگ  ود  يزور  َكاَتَأ ؛ ِِهتْأَت  َْمل  ْنِإَف  َُکُبلْطَی  ٌقْزِر  ُُهُبلْطَت َو  ٌقْزِر  ِناَقْزِر  ُقْزِّرلا  : » تسا هدمآ  هغالبلا  جهن 

تاملک ، هغالبلا جهن  ( . 2 «. } دمآ دهاوخ  وت  غارـس  هب  يورن  وا  يوس  هب  رگا  یتح  دیآ  یم  وت  يوس  هب  نآ  هک  يزور  يور و  یم  نآ 
{379، راصق

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  برع  رعاش 

،ج 18،ص 61} دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 3  } ُُهِبتاک َّطَخ  ام  َءرَْملا  ُتوُفَی  َْسَیل  ٌِبلاج َو  ِقْزِّرِلل  ٌقْزِر َو  ٍئِْرما  ِّلُِکل 

وا هب  تفر و  دـهاوخن  نیب  زا  تسا  هتـشون  ناـسنا  يارب  ریدـقت  تـسد  ار  هـچنآ  ناـسر و  يزور  يزور  ره  دراد و  يزور  یناـسنا  ره 
.دیسر دهاوخ 

توعد یگدنز  ياه  يدنمزاین  نیمأت  يارب  هنالقاع  لدتعم و  شـشوک  شالت و  هب  رگید  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
زا تسد  دـنهدن و  یگداداو  يراکیب و  هب  نت  تسا  نآ  يارب  یقیقد  میـسقت  هدـش و  ردـقم  يزور  هکنیا  دـیما  هب  دارفا  ات  تسا  هدـش 

.دنناشکن یگداتفا  بقع  دوکر و  هب  ار  هعماج  دنوشن و  هعماج  رابرس  ، دنرادن زاب  ششوک  شالت و 

(1 «. } تسین وا  شـشوک  یعـس و  لصاح )  ) زج يزیچ  ناسنا  يارب  هکنیا  ؛ » یعَـس ام  ّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 
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هیآ 39} ، مجن .

دنیشنب هناخ  رد  ، دشاب رداق  ملاس و  هک  تسا  یـسک  دوش  یمن  باجتـسم  ناشیاعد  هک  یناسک  زا  :» تسا هدمآ  زین  یفورعم  تیاور  رد 
َو...ْمُُهتْوَعَد ْمِْهیَلَع  ُّدَُرت  ٌهَثاََلث  « ؛ دشن هداد  شاعم  شالت  روتـسد  وت  هب  رگم  : دوش یم  هتفگ  وا  هب.هد  يزور  نم  هب  ایادـخ  دراد  هضرع  و 

 { ،ج 2،ص 511،ح 3 یفاک ( . 2 « . } ِقْزِّرلا ِبَلَط  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ََکل  ْلَعْجَأ  َْمل  َُهل َأ  ُلاَُقیَف  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَی  َلاَق  ِِهْتَیب َو  ِیف  َسَلَج  ٌلُجَر 

هیواعم نیغورد  يامیس  ياشفا  : 73 همان

عوضوم

هیواعم یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هیواعم هب  همان  )

همان نتم 

ِینُعِجاَُرتَو َرُومُْألا  ِیُنلِواَُحت  ْذِإ  َکَّنِإَو.ِیتَساَِرف  ٌئِّطَُخمَو  ِییْأَر ، ٌنِّهَوَُمل  ، َِکباَتِک َیلِإ  ِعاَِمتْـسِالاَو  ، َِکباَوَج ِیف  ِدُّدَرَّتلا  یَلَع  یِّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
َِکب ُهَّنَأ  َْریَغ  ، ِِهب َتَْسلَو  ، ِْهیَلَع ْمَأ  ِیتْأَـی  اَـم  ُهـَل  يِرْدَـیَال َأ  ، ُهُماَـقَم ُهُـظَْهبَی  ِِمئاَْـقلا  ِرِّیَحَتُْملاَو  ، ُهُماَـلْحَأ ُُهبِذْـکَت  ِمـِئاَّنلا  ِلِْقثَتْـسُْملاَک  َروُـطُّسلا ،

ْنَع َکَطَّبَث  ْدَـق  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  َمْحَّللا ! ُسِلْهَتَو  َمْظَْعلا  ُعَْرقَت  ، ُعِراَوَق یِّنِم  َْکَیلِإ  ْتَلَـصََول  ، ِءاَْقِبتْـسِالا ُضَْعبَال  َْول  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ُمِْسقُأَو.ٌهِیبَش 
.ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلاَو  َِکتَحیِصَن ، ِلاَقَِمل  َنَذْأَتَو  ، َكِرُومُأ َنَسْحَأ  َعِجاَُرت  ْنَأ 

اه همجرت 

یتشد

دوخ یکریز  و  تسس ، ار  دوخ  يأر  تیاه ، هتشون  بلاطم  ندینش  و  تیاه ، همان  هب  یپایپ  ياه  خساپ  اب  نم  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
هب هک  ینام  یـسک  هب  یـسیون ، یم  ناوارف  ياه  همان  يراد و  نم  زا  ییاه  هتـساوخ  مادـم  هک  وت  انامه  و  مهد ،  یم  تبـسن  اطخ  هب  ار 
وا رب  ینالوط  نداتـسیا  هک  یتسه  ینادرگرـس  نوچ  ای  دنک ، یم  بیذـکت  ار  وا  شنیغورد  ياه  باوخ  و  هتفر ، ورف  ینیگنـس  باوخ 

؟ دوب دهاوخ  شنایز  هب  ای  وا  دوس  هب  هدنیآ  ایآ  .دناد  یمن  و  دشاب ، یم  راوشد 

هبرـض دوبن ، هدـش  نییعت  تلهم  رد  يزیرنوـخ  زا  زیهرپ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دراد .  تهابـش  وـت  هب  اـّما  یتـسین  سک  نآ  وـت  هچرگ 
ار ناوختسا  هک  يدرک  یم  تفایرد  يا  هدنبوک 

 ، دنازیرب ار  تشوگ  و  درخ ،

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  تعاطا  نامه  راک ، نیرتوکین   } تراک نیرتوکین  هب  ات  دراذگ  یمن  ار  وت  ناطیـش  هک  نادب  هیواعم !
نانآ رب  دورد  .يونشب  تسا  وت  دوس  هب  هک  يزردنا  و  يزادرپب ، .تسا } مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  قحب  ماما  مّلس و  هلآ و  و 
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 . دندورد راوازس  هک 

يدیهش

هب ار  دوخ  یکریز  مرامش و  یم  تسس  ار  دوخ  يأر  تیاه ، همان  نومضم  ندینش  و  تیاه ، هتفگ  هب  یپایپ  ییاهخـساپ  اب  نم  دعب ، اما 
هب هک  ینام  ار  یـسک  يراد ،- راظتنا  خـساپ  و  یـسیون - یم  همان  يراتـساوخ و  ار  ییاهزیچ  نم  زا  هک  وت  و  مراد ،  یم  بوسنم  اطخ 

تقو رس  هب  هچنآ  .هداتفا  راوشد  يو  رب  شنداتـسیا  هک  هداتـسیا  ینادرگرـس  نوچ  ای  دنیب ، ساسا  یب  ییاهباوخ  و  دور ، نارگ  باوخ 
تندنام هک  دوب  نآ  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دنام  وت  هب  وا  هکلب  یتسین  نآ  وت  دـناد و  یمن  يو ، نایز  هب  ای  تسوا  دوس  هب  هدـمآ  يو 

یمن ار  وت  ناطیـش  هک  نادـب  و  دـنک ،  بآ  ار  تشوگ  دـبوکب و  ار  ناوختـسا  هک  دیـسر  یم  وـت  هب  نم  زا  ییاـهالب  متـساوخ ، یم  ار 
رد هکنانآ  رب  دورد  و  يزاـس .- شوگ  هزیوآ  و  يونـشب - تسوت  دوس  هب  هک  ار  يزردـنا  يزادرپب و  تراـک  نیرتوکین  هب  اـت  دراذـگ 

.دندورد روخ 

یلیبدرا

رکف تسا  هدننک  تسس  هنیآ  ره  وت  همانب  نتشاد  ارف  شوگ  وت و  همان  باوج  رد  مددرت  رب  نم  هک  یتسردب  تاولص  دمح و  زا  دعب  اما 
اهرطـس و رد  نم  اب  يدرگ  یم  زاب  اهراک و  نم  زا  یهاوخ  یم  هک  یتقو  وت  هک  یتسردـب  ارم و  تسارف  تسا  هدـنکفا  اـطخ  رد  ارم و 
هک هداتـسیا  هدنام  ناریح  دننام  وا و  ياهباوخ  ار  وا  دراد  غوردب  هک  هدننک  باوخ  دشاب  دوخ  هدننک  رایـسب  هک  یـسک  وچمه  اه  همان 

تفالخ راک  رد  ینعی  وا  رب  تسا  رضم  ای  دیآ  یم  هچنآ  ار  وا  تسا  عفان  ایآ  هک  دنادن  باوص  كاردا  رب  وا  نداتسیا  ار  وا  دنک  نارگ 
یم دـنگوس  تسا و  هیبش  وتب  وا  هکلب  دـننام  هیبش و  میاـق  ریحتم  میاـن و  لقثتـسم  نآـب  وت  یتـسین  یناد و  یمن  ارنآ  تبقاـع  یناریح و 

هدنبوک نم  زا  وت  يوسب  دیسر  یم  هنیآ  ره  یضقنم ؟؟ وت  اب  نم  هبراحم  تدم  نتشاذگ  یقاب  زا  یضعب  دوب  یمن  رگا  هک  ادخب  مروخ 
يدرگ زاـب  هکنآ  زا  ار  وت  تشادزاـب  ناطیـش  هکنادـب  ار و  تشوگ  دوبر  یم  ار و  ناوختـسا  تفوـک  یم  هک  تسبرح  دـیادش  هک  اـه 

دوخ هدننک  تحیصن  راتفگ  دوخ  شوگب  يونش  وت و  ياهراک  دوب  رتوکین 

یتیآ

يار تسـس  يدرم  هک  مرادـنپ  مراپـس  یم  شوگ  تیاه  هتفگ  هب  مهد و  یم  خـساپ  تیاه  همان  هب  یپ ، رد  یپ  هکنیا ، زا  نم  دـعب ، اما 
یم یسک  هب  یبلط  یم  يزیچ  یسیون و  یم  نم  هب  يا  همان  هک  یماگنه  وت  .ما  هتـشگ  اطخ  راتفرگ  يرایـشوه  تسارف و  رد  ما و  هدش 

هب نداتسیا  زا  هداتـسیا و  نادرگرـس  هک  یتسه  يا  هدز  تریح  دننامه  ای  .دنیب  یم  غورد  ياهباوخ  تسا و  نارگ  باوخ  رد  هک  ینام 
.تسوت دننامه  وا  یتسین ، وا  دننامه  وت  هتبلا  .تسوا  نایز  هب  ای  تسوا  دوس  هب  دیآ  یم  شغارس  هب  هچنآ  دناد ، یمن  هداتفا و  تقـشم 

ار تنت  تشوگ  دزاس و  درخ  ار  تناوختسا  هک  دیـسر  یم  وت  هب  نم  زا  ییاهالب  ینامب ، هدنز  هک  متـساوخ  یمن  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
.يراپـسب و تحیـصن  هب  شوگ  يدرگ و  زاب  تیاهراک  نیرتهب  هب  دراذگ  یمن  هتـشاد و  ياج  رب  ار  وت  ناطیـش  هک  نادـب ، .دـنک  بآ 

.تسا مالس  هتسیاش  هکنآ  هب  مالس 

نایراصنا
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يروما رد  وت   . منک یم  هئطخت  ار  متسارف  ،و  هتـسناد هجیتن  یب  ار  میأر  تا  همان  هب  نداد  شوگ  ،و  وت هب  یپایپ  ياهباوج  رد  نم  ، دعب اما 
نیگنـس باوخ  هب  هک  ینام  یم  ار  یـسک  ، یتسرف یم  نم  بناج  هب  نتفرگ  خساپ  يارب  هک  ییاه  همان  و  يراد ، تساوخرد  نم  زا  هک 

ینیگنـس و هب  ار  وا  شنداتـسیا  هک  يا  هداتـسیا  اپ  هب  نادرگرـس  نوچ  ،و  دـیآ یم  رد  بآ  زا  غورد  شا  هیاپ  یب  ياهباوخ  هتفر و  ورف 
هیبش وا  یلو  یتسین  یـسک  نینچ  دـننامه  وت.وا  نایز  هب  اـی  تسوا  دوس  هب  اـیآ  دـیآ  یم  شیپ  ار  وا  هچنآ  دـناد  یمن  هتخادـنا  یتخس 

ناوختـسا هک  دیـسر  یم  وت  هب  نم  فرط  زا  يا  هدنبوک  تابرـض  دوبن  نمؤم  مدرم  ندنام  یقاب  هب  ما  هقالع  رگا  مسق  ادخ  هب  تسوت ! 
دوخ هدننک  تحیـصن  راتفگ  ،و  يدرگ زاب  تروما  نیرتهب  هب  هکنیا  زا  ار  وت  ناطیـش  هک  شاب  هاگآ   . دنک بآ  ار  تشوگ  ،و  دبوکب ار 

 . شلها رب  مالس  و.هتشاد  زاب  يونشب  ار 

حورش

يدنوار

هراماب نسح  نظ  هسارفلا : .توکـسلا و  کباوج  لـعجا  مل  اذا  ییار  فعـضا  يا  ییار  نهومل  کـباوج  یف  ددرتلا  یلع  یناـف  هلوق  و 
همالحا هایور و  نوکت  هلقثا ال  مونلا و  هیلع  بلغ  مئان  لثم  اعجارم  يرخا  دـعب  .هرم  ینم  هبلطی  هلواحی و  امیف  هیواعم  نا  لاق : مث  .هیوق 

هلقثا و يا  هظهبی : رمالا  هظهب  .کتلفغ و  هدشل  کهبشی  مئانلا  کلذ  لب  لاقف : هلهج ، رکذ  یف  هغلابم  كاذ  نع  برضا  مث  .هبذاک  الا 
یشلا ء تعزن  لاقی : هلصال ، هعلاق  ءایشا  يا  عزاون ، هتباصال  ءاقتالا  ءاقبتـسالا و  ول ال  هناب  فلح  مث  .هلمحب  ظوهبم  نالف  و  هنع ، زجع 

سلهت يور و  و  محللا ، سلهت  .فویـسلا و  برـض  نم  نوکی  اذه  و  مظعلا ، عرقت  اهناب  عزاونلا  کلت  فصو  مث  .هتعلق  يا  هناکم  نم 
: لاقی نانـسالا ، مدقمب  هذخا  وه  سهنت و  يور  .محللا و  نم  هیلع  ام  عیمج  ندبلا  بلـست  هبهذـت و  يا  دـحاو ، امهانعم  بلقلا و  یلع 

.حصانملا حیصنلا : .مالکلا و  هعجار  لاقی : هدواعملا ، هعجارملا : .هنع و  هلغش  اطیبثت : رمالا  نع  هطبث  .محللا و  تسهن 

يردیک

ادتبم ربخ  وا  مهنال  ربخ  دعب  ربخ  وا  هدحاو  دی  هلوق  نم  لدب  وا  راصنا  عمتجا  ام  هلوق  نم  لدب  هللا : باتک  یلع  مهنا  مالسلا : هیلع  هلوق 
یف كرت  بلاطوبا : نب  یلع  بتک  .يور و  هیلع و  وه  لدی  امل  وا  هیلا : نوعدـی  هلوقل  ردـصم  هدـحاو  هوعد  راصنا  مه  يا  فوذـحم ،
هللا لوسر  بتک  ثیدـحلا  یف  ریغی و  يذـلا ال  لثملا  يرجم  يرجف  فرع  و  کلذـب ، رهتـشا  هنال  عفرلا  لاح  یف  هظفل  یلع  رجلا  لاح 

هوجوب ریغی  هب ال  یمس  اذا  نالف  وبا  انلوق  نا  لیق  و  هیماوبا ، نب  رجاهملا  یلا  هللا  لوسر  دمحم  نم  رجح  نب  لئاول  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.هینک هنوک  امسا و  هنوک  یتلاح  نیب  اقرف  ریغ  هب  ینک  اذا  و  هدحاو ، هملک  مکح  یف  هنوکل  بارعالا ،

مثیم نبا 

: محللا سلهت  اه  یتخس  عراوق : درک  نیگنـس  ار  نآ  هظهب : هدننک  فیعـضت  نهوم : .هیواعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
نخـس یپایپ  اب  نم  دـعب ، اما   ) تشادزاب راک  نالف  زا  ار  وا  اذـک : نع  هطبث  دـماجنا  يرغـال  هب  دـنک و  بآ  ار  نآ  دـیادزب ، ار  تشوگ 
هابتشا راتفرگ  ار  دوخ  یمهفزیت  یکریز و  منادرگ و  یم  تسـس  ار  شیوخ  هشیدنا ي  يار و  تا ، همان  هب  نداد  شوگ  وت و  هب  نتفگ 

یم یـسک  هب  یتسرف  یم  باوج  نتفرگ  يارب  ییاه  همان  یبلط و  یم  ییاهزیچ  یگنرز  اب  نم  زا  هک  عقوم  نآ  رد  وت  .منک  یم  اطخ  و 
ینادرگرـس زا  ردـق  نآ  هک  ینام  یم  ینادرگرـس  مدآ  هب  زین  دـنیب و  یم  ناشیرپ  ياهباوخ  هتفر و  ورف  ینیگنـس  باوخ  رد  هک  یناـم 
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هکلب یتسین  وا  دننام  وت  .شنایز  هب  ای  تسوا  دوس  هب  ایآ  دیآ  یم  شیپ  هچنآ  دـناد  یمن  تسا ، هدرک  هراچیب  ار  نداتـسیا  هک  هداتـسیا 
تفایرد نم  بناج  زا  يا  هدنبوک  تابرـض  نانچ  ینامب  وت  متـساوخ  یمن  یحلاصم ) هب  انب   ) رگا ادخ  هب  دـنگوس  تسوت و  ناس  هب  وا 

کین و ياهراک  هب  تشگزاب  زا  ار  ناطیش  هک  نادب  درک و  یم  بآ  ار  تتشوگ  تسکش و  یم  مه  رد  ار  تناوختـسا  هک  يدرک  یم 
یتشز و رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  هماـن  زا  شخب  نیا  روحم  دراد .) یم  زاـب  دـهد  یم  دـنپ  ار  وت  هک  یـسک  نخـس  هب  نداد  شوگ 

یم تسس  فیعضت و  وت  هرابد ي  ار  ما  يدنمشوه  یکریز و  هشیدنا و  نم  ینعی  یتسارف ، دعب … اما  ترابع : .تسا  هیواعم  شنزرس 
ییاورنامرف ینعی  دوخ  دوصقم  رد  ار  يو  هاـگنآ  .تسا  هدـیاف  یب  وت  هب  خـساپ  يراـگن و  هماـن  هک  مراد  يوق  نظ  هک  نیا  يارب  منک ،

هب دروم ، نیا  رد  ار  شیاهیراگن  همان  و  دراپـسب ، وا  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  رما  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  شا  يراکبیرف  رد  و  ماـش ،
هب بوصنم   ) رج فرح  فذح  هب  بوصنم  روطسلا  هملک ي : .تسا  هدرک  هیبشت  دشاب  هتفر  ورف  ینیگنس  باوخ  رد  هک  یـسک  يایور 

هیلع  ) ماما دوصقم  .تسا  هدومرف  هراشا  هبـش  هجو  هب  همالحا ، هبذـکت  هلمج ي  اب  .تسا و  ءاـب - اـی  و  یف ، رج : فرح  ضفاـخ -) عزن 
هبلغ ي زا  هک  تسا  یـساسا  یب  تالایخ  وا ، طسوت  تفالخ ، هب  ندیـسر  يارب  هیواعم  ياهوزرآ  اـهیفابلایخ و  هک  تسا  نیا  مالـسلا )
، دوش یم  رادـیب  باوخ  زا  هک  یماگنه  دـنیب و  یم  باوخ  رد  قرغ  صخـش  هک  ینیغورد  يایور  ناـس  هب  هتفرگ ، همـشچرس  یناداـن 
اب نآ  هبـش  هجو  هب  تسا و  هدومن  هیبشت  هداتـسیا  اـجکی  رد  هک  ینادرگرـس  صخـش  هب  ار  وا  نینچمه  و  درادـن ، دوجو  اـهنآ  زا  يرثا 
نآ ندروآ  تسد  هب  هار  رد  اما  دوب  اشوک  رایـسب  تفـالخ  رما  رد  هیواـعم  هک  حیـضوت  نیا  اـب  هدرک ، هراـشا  هیلع  هظهبی …  تراـبع :
نآ یپ  رد  هناکاب  یب  دـب ، ای  تسا ، بوخ  شراک  هجیتن  هک  تسناد  یمن  تشادـن و  دوخ  شـالت  هجیتن ي  هب  ملع  نوچ  و  نادرگرس ،

.تسا هداتسیا  ارچ  هک  دناد  یمن  هدش و  هتسخ  دایز ، نداتـسیا  زا  هک  راک  کی  رد  نادرگرـس  هداتـسیا ي  صخـش  دننامه  تفر ، یم 
ورف هیواعم و  ینادرگرس  تلفغ و  رد  هغلابم  باب  زا  هکلب  هدشن ، یضار  هیواعم  يارب  هیبشت  زا  رادقم  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ 
هیبش وا  هکلب  تسین  لصا  وت  هب  تبسن  تهابـش  رد  وا  یتسین و  وا  دننامه  وت  ینعی  هب ) تسل  و  : ) دیوگ یم  شیوخ ، كال  رد  وا  نتفر 
اهنآ ربانب  هک  یتاهج  یـضعب  دوبن  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  سپـس ، .یـشاب  یم  لصا  هیبشت  نیا  رد  وت  یتسارب  ینعی  تسا ، وت 

هک دیسر  یم  وا  هب  ع ))  ) ماما فرط  زا   ) هدنبوک تابرـض  هنیآ  ره  دوبن  اهتحلـصم  يا  هراپ  هظحالم  يارب  ینعی  ینامب ، وت  مهاوخ  یم 
هدروآ هیانک  دیادز ، یم  ار  تشوگ  دنکش و  یم  مه  رد  ار  ناوختسا  نآ  ياهیتخس  هک  نیا  و  تسا ، گنج  ياهیتخس  نآ  زا  دوصقم 

رد رـس  ینعی  کین ، ياهراک  هب  تشگزاب  زا  ار  وا  ناطیـش  هک  هداد  ربخ  وا  هب  شنزرـس  ناونع  هب  هاگنآ  .گـنج  یتخـس  تدـش و  زا 
تسا هدش  عنام  دهدارف  شوگ  زیمآدنپ  نخـس  هب  هک  نیا  زا  نینچمه  بوشآ و  هنتف و  كرت  نداهن و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامرف  طخ 

رد قیفوت  .تسا  هدرک  ناشکرت  ناطیـش  عنم  هسوسو و  لـیلد  هب  يو  هک  لاـمعا  نیا  هب  تسا  هیواـعم  ندـناوخارف  یعون  نخـس  نیا  و 
.تسادخ تسد 

دیدحلا یبا  نبا 

َرُومُأـْلا َو ِیُنلِواَُـحت  ْذِإ  َکَّنِإ  ِیتَـساَِرف َو  ٌئِّطَُخم  ِییْأَر َو  ٌنِّهَوَُـمل  َکـِباَتِک  َیلِإ  ِعاَِمتـْـسِالا  َکـِباَوَج َو  ِیف  ِدُّدَرَّتـلا  یَلَع  یِّنِإَـف  ُدــَْعب  اَّمَأ 
ُهَّنَأ َْریَغ  ِِهب  َتَْسل  ِْهیَلَع َو  ْمَأ  ِیتْأَی  اَم  َُهل  يِرْدَـی َأ  ُهُماَقَم َال  ُهُظَْهبَی  ِِمئاَْقلا  ِرِّیَحَتُْملا  ُهُمَـالْحَأ َو  ُُهبِذْـکَت  ِِمئاَّنلا  ِلِْقثَتْـسُْملاَک  َروُطُّسلا  ِینُعِجاَُرت 

[ َْکَیلِإ یِّنِم   ] ْتَلَصََول ِءاَْقِبتْسِالا  ُضَْعب  َْول َال  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  ٌهِیبَش َو  َِکب 

[ ُسَْهنَت  ] َمْظَْعلا َو ُعَْرقَت  ُعِراَوَق  یِّنِم  َْکَیلِإ 
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[ َکِحیِصَن  ] ِلاَقَِمل َنَذْأَت  َكِرُومُأ َو  َنَسْحَأ  َعِجاَُرت  ْنَأ  ْنَع  َکَطَّبَث  ْدَق  َناَْطیَّشلَا  َّنَأ  ْمَلْعا  َمْحَّللا َو  ُسِلْهَت 

 . ِِهلْهَِأل ُمَالَّسلا  َِکتَحیِصَن َو 

هب ندبک  ریصی  یتح  هبیذت  ماللا  رسکب  سلهت  ماللا و  میدقتب  سهلت  محللا و  سلهت  يور  هعلاق و  هبذاج  يأ  هعزان  عمج  عزاون  يور 
یلع یتأت  يأ  هسحلأ  رـسکلاب  یناسلب  اذـک  تسحل  نع  وه  ءاه و  ءاحلا  تلدـبأ  سحلت  ینعمب  وهف  سهلت  امأ  لسلا و  وه  سـالهلا و 

 . قرتعی هانعمف  هروهشملا  هیاورلا  یه  سهنی و  امأ  هرثأ و  یقب  بهذ و  اذإ  سحلی  امنإ  ءیشلا  نأل  اسحل  هسحلت  یتح  محللا 

نذأت و 

 . عمست يأ  لاذلا  حتفب 

بـتکت و ینبیجت و  بـتکأ و  اریظن  کـتلعج  نأ  یف  ییأر  فعـضتسم  یــسفن و  مئـال  ینإ  يأ  دـیدشتلاب  ییأر  نهوـمل  ینإ  هلوـق ع 
.کناوهل توکسلا  کلثم  باوج  نوکی  نأ  یغبنی  ناک  امنإ  کبیجأ و 

 . ددرتلا یلع  هلوق  ینعم  امف  تلق  نإف 

لاق و مث  هبتکت  امع  کتبوجأ  هرات  دـعب  هرات  ررکأ  ینأ  یلع  یـسفن  مئال  انأ  يأ  رارکتلا  دادرتلا و  هانعم  لـب  فقوتلا  هاـنعم  سیل  تلق 
يدـی نیب  اماقم  ماق  نمک  وأ  هبذاک  امالحأ  يری  مئانلاک  اهبتکت  یتلا  بتکلا  اهلواحت و  یتلا  رومألاب  یتمواـقم  یترظاـنم و  یف  کـنإ 

وه مالکب  قطنی  له  يردی  وهف ال  هلقثأ  يأ  کلذ  هماقم  هظهب  دق  هسفن  یف  رمأب  بطخیل  وأ  رمأ  نع  رذتعیل  ءالقع  موق  نیب  وأ  ناطلس 
.رصحلا یمعلا و  هکردی  دلبتی و  ریحتیف و  هیلع  مأ  هل 

لوسر هایح  یف  مانملا  یف  يأر  ول  هیواعم  نإف  مالحألا  يذ  مث  مئانلاب  ههیبشت  امأ  هب  هیبش  کنإف  لجرلا  کلذـب  تسل  تنک  نإ  لاق و 
کلذـل بلط  امل  هللا ص  لوسر  ماقم  نیملـسملا  یف  موقی  هفالخلا و  یلع  ایلع  براحی  نینمؤملا و  هرمإـب  بطاـخی  هفیلخ  هنأ  هللا ص 

هنم و قلخلا  دعبأ  وه  هلابب و  اذه  رطخی  نأ  هل  ینأ  فیک و  مالحألا و  ثاغـضأ  لایخلا و  سواسو  نم  هدعل  اریبعت و  الیوأت و ال  مانملا 
هیشاح ( 2 بقانملا {  یف  هبـسن  یلإ  نرظنت  اکلم و ال  نوکی  نأ  .تیزلا }  وه  ؛و  طفنلا جرختـسم  : طافنلا ( 1 طافنلل {  رطخی  امک  اذه 
رـضی « باـقن یف  ناـخرف  :» هـنم ،و  نـطبلا همـالعلا و  لـجرلا  : رـسکلاب ، باـقنلا :» سوماـقلا یف  لاـق  ؛» بقاـنملا یف  نرظنت  ـال  هلوـق و  :» ب

نأ یلإ  رظنا  لب  .بسنلاب }  ههباشملا  هبقانملاب  دیری  اذه  یلعف  ؛ نیهباشتملل

نیملـسملا دـنع  هلزنملا  صقانلا  هناسلب  رقأ  نأ  هبلقب و  بذـکملا  مهبولق  هفلؤملا  نم  دودـعملا  قیلطلا  نأ  هرـصتخم و  هوبن  یه  همامإلا 
اهکلمی و هیف و  ریـصت  اهنأ  دحأ  لابب  رطخی  فیک  نیرجاهملا  نم  قباوسلا  لهأ  هیف  سلجم  یلإ  لخد  اذإ  فصلا  تایرخأ  یف  دعاقلا 

بجعأ اذه  -و  لضفلا نیدلا و  لهأ  نم  ءامظعلا  کئلوأ  باقر  یف  مکاحلا  وه  ریصی  اریمأ و  نینمؤملل  نوکی  اهمسو و  سانلا  همـسی 
مهنعل و مهمذب و  نآرقلا  لزنی  هنع و  مهدعبی  مهنعلی و  -و  هنـس نیرـشع  اثالث و  هناسل  هفیـسب و  اموق  یبنلا ص  دهاجی  نأ  بجعلا  نم 

هباحصأ نم  نوحلاصلا  هنید  دیشف  تام  همکحم  هینید  هعیرش  تراص  ایندلا و  یلع  نیدلا  بلغ  هلودلا و  هل  تدهمت  املف  مهنم  هءاربلا 
اهیف و اومکح  اهوکلمف و  یبنلا ص  مهدهاج  نیذلا  ءادعألا  کئلوأ  مهنم  اهملـستف  سوفنلا  یف  اهردـق  مظع  هتلم و  هعقر  اوعـسوأ  و 
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ناک نأ  یلإ  قباسلا  داهتجالا  کلذ  یلوألا و  هکرحلا  کلت  تلآ  هتعاـط و  نورهظی  نیذـلا  مهیبن  براـقأ  راربـألا و  ءاحلـصلا و  اولتق 
هیواعم نأ  حـضوف  نیملـسملا  یلع  نومکحی  هماقم  یف  ءافلخ  هنبا  ناورم و  هنبا و  قیلطلا و  هیواـعم  يریف  ثعبی  ناـک  هتیلف  مهل  هترمث 

.مالحألا بحاصک  هب  هبتاکی  هعجاری و  امیف 

توبکنعلا جـسن  نم  نهوأ  هبتک  یف  هیواعم  اهرکذـی  یتلا  ریذاعملا  هبـشلا و  جـجحلا و  نألف  هظهب  دـق  اماقم  مئاقلاب  هایإ  ههیبشت  امأ  و 
.لطاب هفس و  هنأ  سانلا  نم  ءالقعلا  وه و  ملعی  ام  بتکی  ءاوشعلا و  طبخ  طبخی  ماقملا  کلذ  مئاقلاک  بتکی  ام  لاح  وهف 

.اهیلإ راشأ  یتلا  عراوقلا  کلت  ام  یقبتسی و  نأ  یضتقت  لاحلا  تناک  له  ءاقبتسالا و  ضعب  ول ال  هلوق ع  ینعم  امف  تلق  نإف 

یلإ ترظن  اذإ  .هنکل  هبارقلا و  هیـشرقلا و  ثیح  نم  مالـسلا  هیلع  هبـسنب  ههباشملا  ضعب  هل  بسنلا  یف  ناک  نإ  هیواعم و  نأ  ینعی  (- 2
ءاقلطلا و اّمأ  ،و  اهولتت قباوس  اهعراضت و  بقانم  هّوبنلا و  نم  لئاضف  هیف  تعمتجا  نم  ّالإ  اهل  حلـصی  هرـصتخم ال  هوبن  یه  هماـمإلا  نأ 

«. اهبابرأ یلاوم  یندأ  نم  اونوکی  نأل  اوضرعتی  نأ  مهل  سیلف  ءاقلطلا  ءانبأ 

هباحـصلا نم  هل  کلذ و  يأر  اذإ  ءاش  نهتیأ  همـصع  عطقی  نأ  هیلإ  لعج  هتوم و  دعب  هئاسن  رمأ  هیلإ  ضوف  یبنلا ص  نإ  لیق  دـق  تلق 
اهنإف اهیخأ  هیواعمل  اهل و  هبوقع  لاجرلا  اهحاکن  حیبی  هبیبح و  مأ  همـصع  عطقی  نأ  یلع  ارداق  ناک  دقف  کلذـب  هل  نودهـشی  هعامج 

هـشئاع ددهت  هنأ ع  مهلاجر  نع  اوور  دق  هیمامإلا و  لوق  اذـه  همحل و  سهتنال  کلذ  لعف  ول  اهوخأ و  هضغبی  امک  ایلع  ضغبت  تناک 
نوریثک موق  هباحـصلا  نم  هعم  ناک  دق  هنأ  وه  رخآ و  ینعم  یلع  همالک  رـسفن  ربخلا و  اذه  قدصن  الف  نحن  امأ  کلذ و  نم  برـضب 

ءاش ولف  هروهشم  کلذ  یف  رابخألا  رانلا و  لهأ  نم  هنإ  رفاک و  قفانم  هنإ  لوقی  همالـسإ و  دعب  هیواعم  نعلی  هللا ص  لوسر  نم  اوعمس 
کلذ نع  لودـعلا  يأر  هنکل  لعفل و  ههفاشم  هظفالم و  مهلوق  مهعمـسی  کلذـب و  مهتاداهـش  مهطوطخ و  ماشلا  لهأ  یلإ  لمحی  نأ 

.هیلع یقبأ  امنإ  همحل و  سهتنال  کلذ  لعف  ول  وه ع و  هملعی  رمأل  هحلصم 

ورمعل لوقیف  هلعفک  لعفی  نأ  فاخ  هنکل  هب و  اقفر  هل و ال  هاعارم  هیلع  یقبأ  ام  هللا  لاقف و  هیلع  یقبأ  مل  يرـصبلا  دـیز  یبـأل  تلق  و 
رانلا لهأ  نم  قفانم  ایلع ع  نأ  یبنلا ص  نع  متنأ  اوورا  مهلاثمأ  روعألا و  یبأ  هاطرأ و  یبأ  نب  رسب  هملـسم و  نب  بیبح  صاعلا و  نب 

هیلع یقبأ  ببسلا  اذهلف  قارعلا  لهأ  یلإ  کلذ  لمحی  مث 

یناشاک

تزع و ترـضح  سایق  یب  ساپـس  زا  سپ  اما  دـعب ) اما   ) هیواعم يوس  هب  هداتـسرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  تباـتک  نیا  هیواـعم ) یلا  )
عامتسالا و   ) وت باوج  رد  مددرم  ینعی  مددرت  هب  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  کباوج ) یف  ددرتلا  یلع  یناف   ) تلاسر ترضح  رب  تاولص 

رد و  یتسارف ) یطخم ء  و   ) ارم يار  تسا  هدننک  تسـس  هنیآره  ییار ) نهومل   ) وت تباتک  يوس  هب  نتـشادارف  شوگ  و  کباتک ) یلا 
و  ) ار اهراک  نم  زا  یهاوخ  یم  هک  یتقو  رومالا ) ینلواحت  ذا   ) وت هک  یتسرد  هب  و  کنا ) و   ) ارم یکریز  تسارف و  تسا  هدنکفا  اطخ 
( مئانلا  ) دشاب دوخ  هدننک  نارگ  رایسب  هک  یسک  وچمه  لقثتسملاک )  ) اه همان  اهرطس و  رد  نم  اب  يدرگ  یمزاب  و  روطـسلا ) ینعجارت 

دننام و  مئاقلا ) ریحتملا  و   ) وا ياهباوخ  ار  وا  دراد  غورد  هب  هک  همالحا ) هبذکت  : ) دیامرف یم  هک  تسا  نیا  هبـش  هجو  هدننک و  باوخ 
ایآ هک  دنادن  هیلع ) ما  یتای  ام  هلا  يردی  ال   ) باوص كاردا  رب  وا  نداتسیا  ار  وا  دنک  نارگ  هک  هماقم ) هضهبی   ) هداتـسیا هدنام  ناریح 
هب درادـن  ملع  تماما و  تفالخا و  رما  بلط  رد  تسا  ریحتم  هیواعم  هک  تسا  نآ  دارم  تسا  رـضم  ای  دـیآ  یم  هچنآ  ار  وا  تسا  عفان 
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هنا ریغ   ) دننام هیبش و  مئاق ، ریحتم  مئان و  لقتسم  نآ  هب  وت  یتسین  و  هب ) تسل  و   ) وا رب  رـش  ای  تسا  ریخ  وا  هب  تسبن  نآ  تبقاع  هکنآ 
و هللااـب ) مسقا  و   ) هبـشم زا  دـشاب  یم  يوقا  هب  هبـشم  هچ  .نآ  زا  رتدـب  نآ و  رد  یلـصا  وت  ینعی  تسا  هیبش  وت  هب  وا  هکلب  هیبـش ) کـب 
وت و اب  نم  هبراحم  تدـم  نتـشاذگ  یقاـب  زا  یـضعب  دوب  یمن  رگا  ءاقبتـسالا ) ضعب  ـال  ول   ) یلاـعت يادـخ  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس 

تسا برح  دیادش  هک  اه  هدنبوک  نم  بناج  زا  وت  يوس  هب  دیسر  یم  هنیآره  عراوق ) ینم  کیلا  تلصول   ) تدم نآ  ندشن  یـضقنم 
و ناطیـشلا ) نا  ملعا  و   ) ار نادـبا  تشوـگ  دـندرب  یم  و  محللا ) سلهت  و   ) ار ناوختـسا  دـنتفوک  یم  هک  مظعلا ) عرقت   ) نحم عاوـنا  و 

نیرتوکین هب  كروما ) نسحا   ) يدرگزاب هکنآ  زا  عجارت ) نا  نع   ) ار وت  تشادزاب  کطبـس ) دـق   ) نیعل ناطیـش  هک  یتسرد  هب  نادـب 
و  ) ار دوخ  تحیـصن  راتفگ  دوخ  شوگ  هب  يونـشب  و  کتحیـصن ) لاقمل  نذات  و   ) تسا ترـضح  نآ  تعاطا  دارم  تدوخ  ياـهراک 

( مالسلا

یلمآ

ینیوزق

تـسس فیعـض و  هنیآ  ره  وت  باوصاـن  لاوـقا  هماـن و  هب  نتـشاد  شوـگ  و  وـت ، باوـج  رد  میاـمن  یم  هک  يددرت  رب  نم  دـیوگ : یم 
زا يادـتها  میوقت و  حالـصا و  هار  وت  رد  چـیه  منک  یم  رکف  دـنچ  ره  ینعی  .ار  دوخ  تسارف  منادـیم  اـطخ  ار و  دوخ  يار  مرامـشیم 

تسارف فیعض و  راکنیا  رد  دوخ  يار  سپ  میاپ ، یمن  لیـسارم  تدواعم  بیتاکم و  تالـسارم  رد  يدوس  و  منیب ، یمن  میدق  لالض 
ار اه  هتـشون  اه و  همان  نم  اب  ینادرگ  یم  زاب  اهراک و  نم  زا  ینک  یم  دصق  ییوجیم و  هک  یتقو  وت  یتسرد  هب  .مبای و  یم  اطخ  دوخ 

غورد ياهباوخ  ینعی  .وا  ياهباوخ  وا  ای  دیوگ  غورد  تسا ، هدرب  شنارگ  باوخ  ای  تسا  هتفخ  نارگ  هدعم  رب  هک  یصخش  نآ  دننام 
، دراد نداتـسیا  ياپ  هن  دناد و  نتفر  هار  هن  وا ، نداتـسیا  ار  وا  دنک  نارگ  ددرتم  هداتـسیا و  ریحتم  صخـش  دننام  دـنیب و  یم  ناشیرپ  و 

نکیلو صخـش ، نآ  وت  یتسین  تسا و  وا  ررـض  تسا و  وا  رب  ای  دنک  یم  دروآ و  یم  هچنآ  تسا  وا  عفن  تسا و  وا  يارب  ایآ  دنادیمن 
هلمجلا یف  نکیل  دـیآ و  تسرد  هیبـشت  نینچ  هب  هک  تسا  رتـعیظف  نآ  زا  وـت  بارخ  لاـح  هک  تسا  نیا  دارم  اـبلاغ  .دـنامیم  وـت  هب  وا 

تموکح و بلط  رد  وا  مامتان  تاریبدـت  و  هیواعم )  ) ماخ يوزرآ  .دـنامیم  يزیچ  وت  لاح  هب  صخـش  نآ  لاح  و  دـیامنیم ، یتهباـشم 
نادرگرـس ددرتـم  ناریح  صخـش  ناـشیرپ  باوخ  هب  تضراـعم  تقاـط  تیلها و  مدـع  هب  وا  ملع  ترـضح و  نآ  دوـجو  اـب  تفـالخ 

نآ قباس  ياضق  قفاومان و  باحـصا  دـعاسمان و  راگزور  هرخالاب  نکلو  دومنیمن ، باوصاـن  لاـیخ  نآ  هب  هار  لـقع  چـیه  و  دومنیم ،
مهاوخ یمن  هک  تسا  نآ  هن  رگا  هک  ادـخ  هب  مروخ  یم  دـنگوس  .دومن و  ماـمت  ماـخ  يوزرآ  نآ  تخاـس و  تسار  ناـشیرپ  باوخ 

ناوختسا دبوکب  هک  هدنیوگ  دنچ ، یئتخس  نم  بناج  زا  وت  هب  دیـسریم  هنیآ  ره  مدنبب ، هرابکی  حالـص  حلـص و  هار  منک و  يور  کی 
تسا و یقاب  تقو  زونه  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدومن  لمح  برح  دئادش  رب  ار  عراوق )  ) ینارحب لضاف  ارنآ و  دـبا  تشوگ  دربب  ار و 

زاب ناطیـش )  ) هک نادب  دزیرب و  ار  تشوگ  دـبوکب و  ار  ناوختـسا  هک  مدرک  یم  يرازراک  وت  هب  هن  رگا  تسه و  لاهما  ربص و  لاجم 
.ار دوخ  رگ  تحیصن  راتفگ  ینک  شوگ  دوخ و  روما  رتهب  هب  يدرگ  زاب  هکنیا  زا  ار  وت  تسا  هتشاد 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 
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.هیواعم یلا 

.هیواعم يوس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

رومالا و ینلواحت  ذا  کـنا  .یتسارف و  یطخم ء  ییار و  نهومل  کـباتک ، یلا  عامتـسالا  کـباوج و  یف  ددرتلا  یلع  یناـف  دـعب ، اـما  »
هنا ریغ  هب  تسل  .هیلع و  ما  یتای  ام  هلا  يردی  ال  هماقم ، هظهبی  مئاقلا  ریحتملا  همالحا و  هبذکت  مئانلا ، لقثتـسملاک  روطـسلا ، ینعجارت 

« .هیبش کب 

وت و بیتاکم  باوج  ندرک  ررکم  ببـس  هب  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اما  ینعی 
یکریز مشاـب  هدـننک  هئطخت  وت و  هراـبرد ي  ار  مداـقتعا  مشاـب  هدـینادرگ  تسـس  هک  مراوازـس  هنیآ  ره  وت ، بوتکم  هب  نداد  شوگ 

دوخ لهج  رب  وت  هک  مراد  وت  ناش  رد  هک  یتسارف  داقتعا و  اب  تسا  یفاـنم  وت  اـب  نم  كولـس  تلاـح  نیا  ینعی  .وت  ناـش  رد  ار  مدوخ 
داقتعا دیاب  ای  وت ، اب  نم  راتفر  هب  رظن  سپ  .داسف  هنتف و  زا  دش  دهاوخن  عونمم  دیـشخب و  دهاوخن  یعفن  وت  رد  دنپ  دوب و  یهاوخ  یقاب 

داقتعا و نکیلو  مشاب ، هدرک  تجح  مامتا  هلهاسم و  هاشامم و  دیاب  ای  مشاب و  هدرک  دوخ  تسارف  ياطخ  هب  مکح  دشاب و  تسـس  نم 
رد وت  هک  قیقحت  هب  تجح و  مامتا  رگم  وت  اب  نم  راتفر  تسین  سپ  .تماما  ملع  هب  رظن  تسا ، نیقی  تباث و  وت  هرابرد ي  نم  یکریز 

هدنراد باوخ  تلاسک  نیگنس  صخش  لثم  وت  یشاب  ار ، تاجتـشون  يراد  یم  عوجرم  ار و  اهراک  نم  هب  يراد  یم  لوحم  هک  یتقو 
هک يا  هداتـسیا  هدز ي  تریح  صخـش  دـننام  دـشاب و  هدـید  ناشیرپ  غورد  ياـهباوخ  ینعی  وا ، ياـهباوخ  ار  وا  دـیوگ  غورد  هک  يا 
وا ررـض  رب  ای  دمآ و  دهاوخ  شـشیپ  هک  هچنآ  تسا  وا  تعفنم  يارب  زا  ایآ  هک  دنادن  شتریح ، رب  وا  نداتـسیا  ار  وا  دـنادرگ  نیگنس 

هب درک  هیبشت  ار  وت  ناوت  یمن  ینعی  .تدوخ  هب  يدننام  هیبش و  هکنیا  رگم  نتشاد  تهابش  رد  وت  یتسین  هکنآ  لاح  تسا و 

.وت هب  رگم  یسک 

نا نع  کطبث  دـق  ناطیـشلا  نا  ملعا  و  محللا ! سلهت  مظعلا و  عرقت  عراوق  ینم  کیلا  تلـصول  ءاقبتـسالا ، ضعب  ـالول  هللااـب ، مسقا  «و 
(.« هلهال  ) مالسلاو .کتحیصن  لاقمل  نذات  كروما و  نسحا  عجارت 

دبوـکب هک  هدـنبوک  ياـهگنج  نم  بناـج  زا  وـت  هب  دیـسر  یم  هنیآ  ره  یـضعب ، ياـقب  بلط  دوـبن  رگا  هک  ادـخ  هـب  دـنگوس  ینعی و 
ینک تعجارم  هکنیا  زا  ار  وت  تسا  هتخاس  نادرگور  لوغشم و  ناطیش  هک  قیقحت  هب  نادب  .ار و  تشوگ  دنادرگ  رغال  ار و  ناوختـسا 
يارب  ) مالـس .ار و  وت  هدنهد ي  دـنپ  راتفگ  رم  يریگ  شوگ  دـشاب و  قح  هفیلخ ي  يرادربنامرف  تعاطا و  هک  وت  ياهراک  نیرتهب  هب 

(. شراوازس لها 

یئوخ

اما و  لسلا ، وه  سالهلا و  هب  ندبک  ریصی  یتح  هبیذت  ماللا  رـسکب  سلهت  ماللا و  مدقتب  سهلت  محللا و  سلهت  يور  و  یلزتعملا : لاق 
، اسحل هسحلت  یتح  محللا  یلع  یتات  يا  هسحلا ، رـسکلاب ، یناسلب  اذک  تسحل  نم  وه  اءاه و  ءاحلا  تلدـبا  سحلت  ینعمب  وهف  سهلت 

لاق و  فعـضم ، نهوم :) : ) هغللا .قرتعی  هانعمف  هروهـشملا  هیاورلا  یه  و  سهنی )  ) اما هرثا و  یقب  بهذ و  اذا  سحلی  امنا  یـشلا ء  نال 
(: عراوـقلا ، ) هلقثا هظهب :) ، ) لـئاسرلا بـتکلا و  هبواـجم  یف  رارکنلا  دادرتـلا و  ددرتـلا ) ، ) ییار فعـضتسم  یـسفن و  مئـال  یلزتـعملا :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5040 

http://www.ghaemiyeh.com


، کنا ربخ  لقثتـسملاک : هلوعفم ، ییار  یناف و  ربخ  نهومل : بارعالا : .عمـست  لاذلا : حتفب  نذات ) ، ) هلغـش اذک : نع  هطبث ) ، ) دـئادشلا
ثیح هیواعم  عم  هلـسارملاب  هئالتبا  یلع  اذه  باتک  یف  ع )  ) فسای ینعملا : .يردی  هلمج ال  اذـک  و  مئانلا )  ) نع هیلاح  هلمج  هبذـکت :

هرهاظت لب  هیقارت ، زوجی  ناسللا و ال  هقلقل  فرـص  هلوسر  هللااب و  داقتعالا  راهظا  نم  هبتک  نمـضتی  ام  هیف و  رثوت  ـال  ظـعاوملا  نا  ملعی 
نیذـلا هیقفاوم  هراصنا و  بولق  بلج  یلا  هلیـسو  هلعج  لب  هیف  قح  هل  هیلع و  بجی  امم  هناب  هداقتعا  نع  نوکی  ناـمثع ال  مد  هبلاـطمب 

يذلا ال هلامعا  یف  لهاجلا  هلمح و  ردقی  يذلا ال  ماقملا  یف  ریحتملا  هبذاک و  امالحا  يری  يذلا  لیقثلا  مئانلاب  ههبشف  اولـضا ، اولض و 
هیـضتقی امل  لب  هرهق  هعمق و  نع  هزجعل  نوکت  ـال  هعم  هتارادـم  نا  یلع  هبن  مث  .هرـضی  وا  هعفنی  هلاـمعا  بقع  یف  هیتاـی  اـم  نا  يردـی 

هناف .نآرقلا  نیدلا و  قئاقحل  نیلماحلا  هترتع  تیبلا و  لها  دوجوب  نیدـلا  ملعلا و  هیزکرم  ظفح  مالـسالا و  رهاظ  ءاقبا  نم  هحلـصملا 
رکیف مالـسالاب ، نیکـستملا  هیواعم  راصنا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هراـصنا كـالخ  یلا  رجنی  هتفاـش  نم  هلـصاتسیل  هعم  برحلا  یف  دـجی  ول 

همامالا عطقنیف  هرهاطلا  هرتعلا  هیقب  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  لتق  یلا  رجنی  امبر  نیدـلا و  رهاظ  یف  مهنورهقی  نیملـسملا و  یلع  رافکلا 
وه مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  ءاقبتـسالا  ضعب  نم  دوصقملاف  نیفـص  ههبج  یف  حلـصلا  لوبق  حارتقا  یلا  مالـستسالا  یف  هب  حرـص  امک 

باحـصا عم  هبراحملا  كرت  یف  اهاعر  یتلا  هحلـصملا  وه  اذـه  مانالا و  ریخل  هرهاطلا  هرتعلا  ظـفح  مالـسالا و  رهاـظ  یلع  ءاقبتـسالا 
، دعب اما  هتشاگن : هیواعمب  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  دعب  هیفلاخم  هفیقسلا و 

دیابن میامن و  یم  شنزرـس  ار  دوخ  مرامـش و  یم  تسـس  ار  دوخ  يار  اهنآ  ندینـش  وت و  ياه  همان  خـساپ  رارکت  رد  نم  هک  یتسارب 
امن یم  رارکت  هعجارم و  روطـس  شراگن  رد  ینک و  یم  دتـس  داد و  نم  اب  اهراک  رد  هک  وت  مهد و  همادا  دـح  نیا  ات  ار  وت  اـب  هلـسارم 

رب هداتـسیا و  دوخ  زا  رترب  یماقم  رد  هک  یـسک  ای  دـنیب و  نیغورد  ياهایور  تسا و  ردـنا  ینیگنـس  باوخ  رد  هک  ینام  هک  یـسکلا 
يارب رگا  دنگوس ، ادخب  .یتسه  وا  دننام  یتسین  وا  دوخ  وت  وا ، نایز  ای  تسا  وا  دوسب  هدنیآ  دناد  یمن  دـنک و  یم  ینیگنـس  وا  شود 

درخ ار  تناوختسا  هک  دیسر  یم  وتب  نم  زا  هدنبوک  ياهتبرض  دوبن  لدکاپ  نینموم  مانالاریخ و  ترتع  هیقب  مالسا و  رهاوظ  هیقب  ظفح 
ياهراکب هکنیا  زا  هتشادزاب  یلکب  ار  وت  تسا و  وت  هار  رـس  رب  ناطیـش  هکنادب  دومن ، یم  ادج  نآ  زا  همه  ار  تنت  تشوگ  درک و  یم 

یهدـب شوـگ  دوـخ  يوگزردـنا  ياـه  هتفگب  یئوـپب و  ار  تقیقح  نید و  هار  يدرگرب و  ینک  یم  هـچنآ  زا  رت  شخب  هجیتـن  رتـهب و 
(. نآ لها  رب  دورد  )

يرتشوش

یلا عامتـسالا  کباوج و  یف  ددرتلا  یلع  یناف  دـعب  اما   ) لوالا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق لوقا : هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
هرات دـعب  هرات  ررکا  ینا  یلع  یـسفن  مئـال  اـنا  يا : .رارکتلا  ددرتلا و  هاـنعم  لـب  فقوتلا  هاـنعم  سیل   ) دـیدحلا یبا  نبا  لاـق  کـباتک )

و ما ال ، کبیجا  له  يددرت  و  یفقوت ، عم  یننا  ینعملا ، نوکی  ناب  فقوتلا  ددرتلاب  داری  نا  نع  عنام  و ال  تلق : هبتکت .) امع  کتبوجا 
، اتب باطخلا  کنم  عمسی  و ال  الصا ، باجت  الا  فعض  هب  سیل  يذلا  يارلا  یضتقم  نال  ییار  فعضم  ما ال ، کباتک  یلا  عمتسا  له 

قلعتم لب  ربخب ، سیل  ددرتلا ) یلع   ) هلوقف ناک ، فیک  .باوصلا و  نع  جراخ  اتنعتم  اقفانم و  کنوک  هیمولعم  دـعب  کـیلا  باـتکلا  ذا 
(. هبح یلع  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) ماـعطلا نومعطی  و   ) یلاـعت هلوقک  عم )  ) ینعمب هیف  یلع )  ) نهومل و يا : .ربخلاـب 

.کناوهل توکـسلا  کلثم  باوج  نوکی  نا  یغبنی  ناک  يا : دیدشتلاب : نهوم  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  یتسارف ) یطخم  ییار و  نهومل  )
نهو و  يدـعتی ، يدـعتی و ال  هریغ  هنهو  ناسنالا و  نه  دـق و  فعـضلا و  نهولا  يرهوجلا : لاق  حیحـص  اضیا  فیفختلاب  نهوم  تلق :

سیبلتلا و ناک  امنا  هضرغ  نال  توکسلا ، هیواعم  باوج  نا  مالسلا ) هیلع   ) هدارم .انیهوت و  هتنه  اضیا و و  هتنهوا  و  فعـض ، يا  اضیا :
و همالحا ، هبذکت  مئانلا  لقلتـسملاک  روطـسلا  ینعجارت  رومالا و  ینلواحت  ذا  کنا  و   ) .هناوه نم  دـیدحلا  یبا  نبا  هلاق  ام  هبغاشملا ال 
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مئانلاک یلا ، کبتک  و  یترظانم ، یف  کنا  يا : دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هیلع ) ما  یتای  ام  هلا  يردـی  ـال  و  هماـقم ، هظهبی  مئاـقلا  ربحتملا 
: يا هظهبا - دـق  هسفن  یف  رماب  بطخیل  وا  رما ، نع  رذـنعیل  ءالقع  موق  وا  .ناطلـس  يدـی  نیب  اماقم  ماـق  نمک  وا  هبذاـک ، اـمالحا  يری 

یبنلا هایح  مانملا  یف  يار  ول  هیواعم  ناف  .مالحالا  يذ  مئانلاب  ههیبشت  اـما  .هیلع  ما  هل  وه  همـالکب  يردـی  ـال  وهف  کـلذ  هماـقم  هلقثا -
یلص  ) یبنلا ماقم  نیملـسملا  یف  موقی  و  هفالخلا ، یلع  ع )  ) ایلع براحی  و  نینموملا ، هرماب  بطاخی  هفیلخ  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
اذه رطخی  ینا  فیک و  و  مالحالا ، ثاغـضا  و  لایخلا ، سواس  نم و  هدـعل  و  الیوات ، اریبعت و  مانملا  کلذـل  بلط  امل  هلآ ) هیلع و  هللا 
هوبن یه  هماـمالا  نا  یلا  رظنا  لـب  هبـسن ، یلا  نرظنی  ـال  و  اـکلم ، نوکی  نا  طاـفنلل  رطخی  اـمک  اذـه  و  هنم ، قـلخلا  دـعبا  وـه  و  هلاـبب ،

صقانلا هناسلب ، رقا  نا  هبلقب و  بذـکملا  مهبولق  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) هفلوملا نم  دودـعملا  قیلطلا  نا  و  هرـصتخم ،
اهنا دحا  لابب  رطخی  فیک  نیرجاهملا  نم  قباوسلا  لها  هیف  سلجم  یلا  لخدا  ذا  فصلا ، تایرخا  یف  دعاقلا  نیملسملا ، دنع  هلزنملا 

نیدلا لها  نم  ءامظعلا  کئلوا  باقر  یف  مکاحلا  وه  ریصی  و  اریما ، نینموملل  نوکی  و  اهمس ، سانلا و  همسوی  اهکلمی و  و  هیف ، ریصت 
یبنلا مهنعلی  و  هنس ، نیرشع  اثالث و  هناسل  هفیـسب و  اموق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دهاجی  نا  بجعلا  نم  بجعا  اذه  و  لضفلا ، و 

، ایندلا یلع  نیدلا  بلغ  و  هلودلا ، هل  تمت  املف  .مهنم  هءاربلا  مهنعل و  مهمذب و  نآرقلا  لزنی  هنع و  مهدعبی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
اهملستف .سوفنلا  یف  اهردق  مظع  و  هتلم ، هعقر  اوعـسوا  و  هباحـصا ، نم  نوحلاصلا  هنید  دیـشف  .تام  همکحم  هینید  هعیرـش  تراص  و 

مهیبن براقا  و  راربالا ، ءاحلصلا و  اولتق  و  اهیف ، اومکح  اوکلمف و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهدهاج  نیذلا  ءادعالا  کئلوا  مهنم 
ناک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتیلف مهل ، هترمث  ناک  نا  یلا  قباسلا  داـهتجالا  یلوـالا و  هکرحلا  کـلت  تلآ  و  هتعاـط ، نورهظی  نیذـلا 

و هبتاکی ، ام  یف  هیواعم  نا  حـضوف  .نوملـسملا  یلع  نومکحی  .هماقم  یف  ءافلخ  هءاـنبا  ناورم و  و  هنبا ، قیلطلا و  هیواـعم  يریف  ثعبی 
هبتک یف  هیواعم  اهرکذـی  یتلا  ریذاعملا  هبـشلا و  حـجحلا و  نالف  هظهب ، اماقم  مئاـقلاب  هاـیا  ههیبشت  اـما  .مـالحالا و  بحاـصک  هعجاری 
هفـس هنا  ءالقعلا  وه و  ملعی  ام  بتکی  ءاوشعلا و  طبخ  طبخی  ماـقملا  کـلذ  مئاـقلاک  بتکی  اـم  لاـح  وهف  .توبکنعلا  جـسن  نم  نهوا 

نم هدـعی  هفیلخ  ریـصی  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نامز  یف  همون  یف  ياا  ناک  ول  هیواعم  نا  نم  هلاق  اـم  اـما  تلق : .خـلا  لـطاب -
لـصفلا  ) هلوسر مایا  رثکا  ابراحم هللا  ناک  نا  و  وه ، هرظتنی و  ناک  لب  لاـق  اـمک  سیلف  هنم ، قلخلا  دـعبا  ناـک  هنـال  مـالحالا  ثاغـضا 

نیذللا مهقوراف  و  مهقیدـص ، دـعاسی  نا  وه  و  هدـنع ، جالع  اذ  ناک  رمالا  هلوصو  نا  الا  هللا  هلذا  نا  یلا  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهقوراف  عنم  هتدعاسمب  هدحاو و  سفنک  دـحاو و  سنج  نم  اوناک  مهعیمج  نال  نیلوالا  مهیرجاهم  نم 
و هتعضب ، همطاف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  لها  قارحا  ادارا  هب  و  هماسا ، شیج  نع  هبحاص  وه و  فلخت  هب  و  هیـصولا ، نع 

يردا ال  لاق : مکنم  مکموق  عنم  لوقت  امف  همعونب ، هلآ و  هللا و  لوسر  لـها  متنا  : ) ساـبع نبـال  مهقوراـف  لاـقف  .هتطـساوب  رمـالا  ـالان 
اخمش و ءامسلا  یف  اوبهذتف  هفالخلا  هوبنلا و  مکل  عمتجی  نا  اوهرک  مکموق  نا  ارفغ ، مهللا  لاق : .اریخ  الا  مهل  انرمـضا  ام  هللا  و  اهتلع ،
.لعف و امم  مزحا  هترـضحب  نکی  ملارما  رـضح  نکل  و  کلذ ، دـصقی  مل  هنا  اـما  مکرخا ، نم  لوا  رکباـبا  نا  نولوقت  مکلعل  و  اخذـب ،

.ربخلا هرزاج -) یلا  روثلا  رطن  مکیلا  نورظنی  مهنا  مکموق  عم  مکانه  ام  لعف  ول  و  ابیـصن ، رمالا  نم  مکل  لعجل  یف  رکب  یبا  يارـالول 
رمع لاق  .مهنم و  نامثع  نوک  هطـسب  مهداز  و  هیبا ؟ ینب  و  هیبا ، هیواعم و  ریغ  شیرق  سیئر  لـه  و  شیرق ؟ ریغ  مشاـه  ینب  موق  لـهف 

وا مهلواب  موق  مرک  نم  سمشلا  قوف  دعقی  ناک  ول  نانس : ینب  یف  هلوقل  ریهز  هل : لاقف  .ءارعـشلا  رعـشا  نع  هلاس  امل  سابع  نبال  اضیا 
نبا لاق  مکنم ؟ سانلا  عنم  ام  يردتا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  مهتبارقل  مشاه  ینب  یف  الا  تیبلا  اذه  حلـصی  ال   ) اودعق مهرخآ 

- نماثلا لصفلا   ) تراتخاف اهـسفنال  شیرق  ترظنف  افحج ، اوفحجتف  هفالخلا  هوبنلا و  مکل  عمتجت  نا  شیرق  تهرک  لاق : .ـال  ساـبع :
هالعج اناک  يذـلا  نامثع  لامعا  نم  نیلوالا  عابتاب  مهاـطخل  ساـنلا  هبنت  اـمل  هنا  اـمک  تباـصاف .) …  تقفو  و  هصاـخلا ) هماـمالا  یف 
فصو امک  اقشع  مالـسلا ) هیلع   ) هوحن نامثعل  مهلتق  دعب  اولبقا  رمالا  بحاص  نیدلا  ءادعا  هیما  ینب  العج  امهناک  یتح  رمالا  بحاص 
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قلخاف .یعرملا  رـصبا  دارجلا  ءافکنا  بلاط  یبا  نبا  لبق  نیئفکنم  : ) هلوق یف  نامثع  لتق  هرکذ  دـعب  هیواعم  یلا  هباتک  یف  رمالا  ناورم 
ع)  ) نینموملا ریما  لابق  یف  ریبزلا  هحلط و  ضاهناب  هیواعم  لسوت  رئاث ) هراثی  مل  نا  قویعلا  يرجمب  رمالا  اذـه  نم  اونوکی  نا  هیما  ینبب 
و رکب ، یبا  رهـص  و  هفلـس ، و  هیراوح ، و  لوسرلا ، همع  نبا  و  هجیدـخ ، یبا  نب  ماوـعلا  نب  ریبزلا  کـناف  دـعب ، اـما  : ) ریبزلا یلا  بتکف 

فیـسلاب خلـسنملا  نابعثلاک  تجرخف  ثعبنملا  کثعب  ناطیـشلا ، هحیـص  دـنع  هکمب  هتجهم  هللا  یف  لذاـبلا  تنا  و  نیملـسملا ، سراـف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نم  کل  تقبـس  و  نیقی ، قدـص  و  نامیا ، هوق  کـلذ  لـک  عیدرلا ، لـمجلا  طـبخ  طـبخت  تلـصنملا ،
، یعارلا هبیغل  هقرفتملا  منغلاک  تحبـصا  هیعرلا  نا  هللادبع ! ابا  ای  ملعا  و  همالا ، یلع  نیفلختـسملا  دـحا  رمع  کلعج  و  هنجلاب ، هراشبلا 

یلع سانلا  حبصا  دقف  همالا ، راشتنا  و  رمالا ، مقافت  لبق  تیبلا  تاذ  حالص  و  هملکلا ، عمج  و  ثعـشلا ، مل  و  ءامدلا ، نقح  یلا  عراسف 
کبحاصل کل و  یلبق  نم  رمالا  تمکحا  دـقف  الیبس ، کبر  یلا  غتبا  و  همالا ، فیلاتل  رمـشف  .باری  مل  نا  راهنی  لیلق  امع  فرج  افش 

لقا کـناف  هحلط : یلا  بتک  .يوقتلا و  ریخلا و  هاـغب  و  يدـهلا ، همئا  نم  هللا  کـلعج  هدـعب ، نم  هبحاـصل  مث  مدـقملل ، رمـالا  نا  یلع 
سماخ و  هقباسلا ، یف  کمدـقت  نم  ءازاب  تناف  کناسل ، هحاصف  و  کفک ، هحامـس  و  کهج ، هحابـص و  عم  ارت  شیرق و  یف  شیرق 
.اهرما نم  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هیعرلا كدلقت  ام  یلا  عراسف  هلـضف ، هفرـش و  دـحا و  موی  کل  و  هنجلاب ، نیرـشبملا 

و لضفب ، کیلع  مدقتم  ریغف  ریبزلا  و  یلبق ، رمالا  کل  تمکحا  دقف  هب ، مایقلاب  الا  کنم  هللا  یضری  و ال  هنع ، فلختلا  کعسی  امم ال 
و رمع ، نعط  املف  رمعا ، رکب  یبا  زارط  یف  اناک  ریبزلا  هحلط و  و  هل .) مدـقملل  هدـعب  نم  رمالا  مامالا و  مدـقملاف  هبحاص ، مدـق  اـمکیا 
و شیرق ، یف  کنود  انسل  اهنم و  اندعبی  يذلا  ام  : ) ریبزلا هل  لاق  يدعب ؟ هفالخلا  یف  عمطی  مکلکا  لاق : اورضحاف  هتسلا  یل  اوعدا  لاق :

مث مهقوراف  مث  مهقیدص  دعاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  رمالا  اذـه  یعدـی  نا  هنکمی  مل  املف  هبارقلا .) یفال  هقباسلا و  یف  ال 
ریما یلع  رمالا  لزلزیل  هبحاص  مهیراوح و  مدق  .هباصن  یلا  قحلا  عوجر  و  مهبحاص ، کته  دعب  و  مهتنطلـس ، هتنطلـس  يذـلا  مهبحاص 

و لطابلا ، قحلا و  نیب  نوقرفی  ماغط ال  هلها  و  هدـیب ، هبحاـص  مهقوراـف و  لـبق  نم  ماـشلا  نوکل  هسفنل ، رمـالا  متی  یتح  ع )  ) نینموملا
ثحب مهروما  نع  ثحبا  - ) هنیدـملاب ناـک  و  ریبزلا - هحلط و  یلا  هباـتک  دـعب  ناورم  یلا  بتکف  .رمـالا  هل  متف  هیما  ینب  یقاـب  هدـعاس 

هیلع بتع  نامثع  نا  : ) صاعلا نب  دیعـس  یلا  بتک  و  ماشلا .) لغنم  یناـف  زاـجحلا  لـغنا  و  اهـساقف ، دـنع  نخدـلا  بح  نع  هجاجدـلا 
، مامغلا تحت  موجنلا  ریس  رس  و  فیحنلا ، دسجلا  یف  ءربلا  بیبد  بدف  اذه  یباتک  تارق  اذاف  دوعقلا !؟ میفف  مکلیبس  یف  لتق  و  مکیف ،

هریـسک سلطالا  بئذـلا  هرواسم  رمالا  رواس  و   ) رماـع نبا  یلا  بتک  و  درـصلا .) یف  اـهراحجنال  فیـصلا  یف  هرذـلا  دـشح  دـشحا  و 
و بقنلا ، عضاوه  ءاـنهلا  عضو  نکمت ، نع  مرا  و  كرـشلا ، بصنا  و  يارلا ، لزاـن  و  عیطقلا ، هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )

نیال و  دراـشلا ، فطعتـسا  و  جوجللا ، حـماس  و  ءاروعلا ، نع  ضـضغا  و  ضیرحتلا ، کحالـس  دـحا  و  رذـحلا ، کتدـع  ربکا  لـعجا 
، هدیرمل رمالا  اذه  بتتـسا  دق  ولف  : ) هبقع نب  دـیلولا  یلا  بتک  و  هیحلا .) فحز  فحزا  و  هبقعلا ، رداب  و  دـیرملا ، مزع  وق  و  سوشالا ،

کتیال و  هب ، هوباع  و  نامثع ) يا   ) هیلع اومقن  ام  مطعا  ناک  : ) هینم نب  یلعی  یلا  بتک  و  رئاطلا .) لظ  نم  عزفی  ماـعنلا  دیرـشک  تیفلا 
عمتجی یتح  هکمب  كاقلی  نا  هحلط  یلا  تبتک  دق  اهرما و  تمکحا  و  اهلها ، کتیفک  دقف  ماشلا ، اماف  قارعلا ، لوخدـل  رمـشف  .نمیلا 

بقرت ریجهلا  یف  بسبـسلا  ءابرحک  انا  : ) ناورم هیلا  بتکف  .هتدـعاسمب  هوباجاف  نامثع .) مدـب  بلطلا  و  هوعدـلا ، راـهظا  یلع  اـمکیار 
لثم اوبتک  مهیقاب  کلذک  و  نامثع ) هلتق  جادوا  يرفا  یتح  قمرلا  هکـسم  الا  مارح  یلع  ینطب  هالم   ) دـیلولا هیلا  بتک  و  هلازغلا .) نیع 
هوبن یه  یتـلا  هماـمالا  کـلمی  هنا  دـحا  لاـبب  رطخی  فیک  هفلوملا  نم  ناـک  يذـلا  قیلطلا  نا  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لوـق  اـما  .کـلذ و 

جرفلا وبا  يورف  .مهق  راف و  مهقیدص و  رما  یلع  هرما  ءانتباب  هباجاف  .هسفن  هیواعم  یلع  رکب  یبا  نب  دـمحم  هریظن  ضرتعاف  هرـصتخم )
،و بانا باجا و  نم  لوا  نا  هتلمج ، یف  اباتک و  هیواعم  یلا  بتک  رکب  یبا  نب  دـمحم  نا  مهریغ  و  محازم ، نب  رـصن  و  يدوعـسملا ، و 

همامالا یف  نماثلا - لـصفلا   ) یبا نب  یلع  همع  نبا  هوخا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هثعب  دـعب  ملـس ، ملـسا و  و  قفاو ، قدـص و 
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و هبرح ، براحف  فوخ ، لک  یف  هسفنب  هاساو  و  لوه ، لک  هاقوف  میمح ، لک  یلع  هرثآ  و  موتکملا ، بیغلاب  هقدـصف  بلاط ، هصاخلا )
یف هل  براقم  و ال  هداهج ، یف  هل  ریظن  اقباس ال  رزی  یتح  عورلا ، تاماقم  و  لذالا ، تاـعاس  یف  هسفنل  الذـتبم  جربی  ملف  هملـس ، ملاـس 

سانلا بیطا  و  هین ، سانلا  قدصا  امالـسا و  سانلا  لوا  .ریخ  لک  یف  قباسلا  زربملا  وه  وه  و  تنا ، تنا  و  هیماست ، کتیار  دـق  و  هلعف ،
و هللا ، نیدـل  لئاوغلا  ناـیغبت  كوبا  تنا و  لزت  مل  مث  نیعللا ، نبا  نیعللا  تنا  و  مع ، نبا  ساـنلا  ریخ  و  هجوز ، ساـنلا  لـضفا  و  هیرذ ،
و كوبا ، تام  کلذ  یلع  .لئابقلا  هیف  نافلاحت  و  لاملا ، هیف  نالذـبت  و  عومجلا ، کلذ  یلع  ناعمجت  و  هللا ، رون  ءافطا  یلع  نادـهجت 
و ع ،)  ) یبنلل قاقـشلا  قافنلا و  سوور  و  بازحالا ، هیقب  نم  اجلی  و  کـیلا ، يواـی  نم  کلذـب  کـیلع  دـهاشلا  و  هتفلخ ، کـلذ  یلع 

نم مهیلع  هللا  ینثاـف  نآرقلا ، یف  مهلـضفب  اورکذ  نیذـلا  هراـصنا  میدـقلا  هقبـس  و  نیبـملا ، هلـضف  عـم  مالـسلا ) هـیلع   ) یلعل دـهاشلا 
و هعابتا ، یف  لضفلا  نوری  هنود ، مه  ءامد  نوقیرهی  و  مهفایساب ، نودلاجی  بئاتک ، هلوح  و  بئاصع ، هعم  مهف  راصنالا ، نیرجاهملا و 

سانلا لوا  و  هدلووبا ، هیصو و  و  هللا ، لوسر  ثراو  وه  و  مالسلا ،) هیلع   ) یلعب کسفن  لدعت  لیولا  کل  ای  فیکف  هفالخ ، یف  ءاقـشلا 
صاعلا نبا  کل  ددمیل  و  کلطابب ، تعطتـسا  ام  عتمتف  هودع ، تنا  و  هرما ، یف  هکرـشی  و  هرـسب ، هربخی  ادـهع ، هب  مهرخآ  و  اعابتا ، هل 

کبر دیاکت  کنا  ملعا  و  ءایلعلا ، هبقاعلا  نوکت  نمل  نیبتـسی  فوس  و  یه ، دق و  كدیک  و  یـضقنا ، دـق  کلجا  ناکف  کتیاوغ ، یف 
: اولاق ءانغلا .) کـنع  هلوسر  لـها  هللااـب و  و  رورغ ، یف  هنم  تنا  و  داـصرملاب ، کـل  وه  و  هحور ، نم  تسیا  و  هدـیک ، تنما  دـق  يذـلا 
و فیعضت ، هیف  کیارل  هتفلا  مالک  عم  هیبن  هب  یفطـصا  ام  و  هناطلـس ، هتردق و  یف  هلها  هللا  ام  رکذت  کباتک  یناتا   ) هیواعم هیلا  بتکف 
و هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  ، ) هل هترـصن  و  یبنلا ، نم  هتبارق  و  هقباوس ، میدق  و  بلاط ، یبا  نبا  قح  رکذ  فینعت  هیف  کیبال 
و کنع ، لضفلا  فرـص  اهلا  دـمحاف  .کلـضفب  كریغ ال  لـضفب  یل  کـبتع  و  یلع ، کـجاجتحا  و  فوخ ، لـک  یف  هاـیا  هتاـساوم 
ام هیبنل  هللا  راتخا  املف  .انیلع  ازربم  هلـضف  و  انل ، امزال  بلاط  یبا  نبا  قح  يرن  انیبن  نم  هایح  یف  انعم  كوبا  انک و  دـق  و  هریغل ، کلعج 

اقفتا و کلذ  یلع  هفلاخ ، هزتبآ و  نم  لوا  هقوراف  كوبا و  ناکف  هیلا ، هضبق  .هتجح  جـلفا  هتوعد و  رهظا  و  هدـع ، ام و  هل  متا  هدـنع و 
امهرما یف  هناکرشی  ال  امهل ، ملس  عیابف و  میظعلا ، هب  اداراو  مومهلا ، هب  امهف  .امهیلع  اکلت  امهنع و  اطباف  مهسفنا  یلا  هاوعد  مث  .اقـستا 

.امهتریسب ریـسی  و  امهیدهب ، يدتهی  نافع  نب  نامثع  امهثلاث  امهدعب  ماق  مث  امهرما ، یـضقنا  اضبق و  یتح  امهرـس ، یلع  هناعلطی  و ال 
كرذح ذخف  .امکانم  هنم  امتغلب  یتح  .امکلغ  امکتوادع و  امترهظا  و  هل ، امتنطب  و  یـصاقالا ، هیف  عمط  یتح  .کبحاص  و  تنا ، هتبعف 

و هتانق ، رصق  یلع  نیلت  ال  هملح ، لابجلا  نزت  نم  يزاوت  نا  نم  رـصقت  .كرتفب  كربش  سق  و  كرما ، لاب  يرتسف و  .رکب  یبا  نبا  ای 
كوباف اروج  کی  نا  و  هلوا ، كوباف  اباوص  هیف  نحن  ام  نکی  ناف  .هداش  هکلم و  ینب  و  هداهم ، دهم  كوبا  هتانا  يدـم  وذ  كردـی  ال 

انیار انکل  و  هل ، انملـسا  بلاط و  یبا  نبا  انفلاخ  ام  .كوبا  هیلا  انقبـس  ام  الول  و  انیدتقآ ، هلعفب  و  انذخا ، هیدـهب  هواکرـش ، نحن  و  هسا ،
ایاضق نم  و  رمالا ، هقیقح  نیع  هباوج  نا  يرمعل  .عد و  وا  کل  ادب  ام  كابا  بعف  هلاعفب ، انیدتقا  و  هلاثمب ، انیذـتحاف  کلذ  لعف  كابا 
حوضو عم  اقح ، اضیا  هیواعم  هفالخ  تناک  اـقح  مهقیدـص  هفـالخ  تناـک  ولف  .موزلملا  نـالطب  یلع  لدـی  مزـاللا  نـالطب  نا  لوقعلا 
هماـمالا یف  نماـثلا - لـصفلا   ) .کلذـکاضیا رکب  یبا  هفـالخف  هیبـن ، نیعل  و  هنید ، ودـع  و  هلوـسر ، ودـع  هللا و  ودـع  هنوـکل  اـهنالطب 
بابلالا ولوا  هلمتحی  ال  لاق : ناک  ول  و  هماعلا ، هلمتحت  هناب ال  رذتعا  و  هلقنی ، مل  و  يربطلا ، هیلا  راشا  يذلا  وه  باتکلا  اذه  و  هصاخلا )

هناسل هفیـسب و  اموق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهاجی  نا  بجعلا  نم  بجعا  اذـه  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لوق  اما  .باوصلاب و  یتـال 
یبنلا یلع  هضرتعم  هشئاع  نکت  ملا  .لاق  نمب  اـصتخم  بجعلا  سیلف  خـلا - مهمذـب - نآرقلا  لزنی  مهنعلی و  و  هنـس ، نیرـشع  اـثالث و 

یف اهیف و  لج - زع و  لقی - ملا  تایاورلا ؟ هب  ترتاوت  تاـیالا و  هیف  تلزن  امبـسح  هعم  اهترـشاعم  یف  هجاوزا و  یقاـب  یف  هماـیا  لوط 
طول هارما  حون و  هارما  اورفک  نیذـلل  الثم  هللا  برـض  (- ) نینموملا حـلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  و  : ) اهتبحاص

اهل یلاعت  لقی  ملا  نیلخادـلا ؟) عم  رانلا  الخدا  لیق  ائیـش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امهاتناخف  نیحلاص  اندابع  نم  نیدـبع  تحت  اـتناک 
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کلذ ناک  نیفعـض و  باذـعلا  اهل  فعاضی  هنیبم  هشحافب  نکنم  تای  نم   ) و یلوالا ) هیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  (و 
دزالا رشعمای  نولوقی : لمجلا  یف  هبحاص  مهیراوح و  باحصا  ناک  و  هقیدص ، اهنوک  هتلحن  لها  دقتعی  کلذ  عم  و  اریـسی .) هللا  یلع 

نا هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  : ) ریهطتلا هیآ  مهیف  تلزن  نم  یف  نولوقی  اوناـک  مکموص و  مکتالـصاهناف و  مکما  مکیلع 
ءزج اهیبا  هیالوک  مهدـنع  اهتیال  و  کـلذ ، عم  تناـک  نزح و  مه و  لوطب  تمن  نذا  نسح  نیـسح و  هاـنبا  اـنتاف  وا  نبغلاـف  یلع  اـنتاف 
عدن اولاعت  لقف   ) هنجلا لها  بابش  يدیـس  و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیـس  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یف  یلاعت  هلوق  اوعمـسی  ملا  .نیدلا 

عم و  المع ، الوق و  مهیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  رتاوت  ام  يوس  مکـسفنا ) انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءاـنبا و  اـنءانبا و 
هباحـصا حـلاصب  دارا  ناف  هباحـصا ) نم  نوحلاصلا  هنید  دیـش  یبنلا  کلذ  تام  امل  و  : ) هلوق اما  .سانلا و  ضرعک  مهدـنع  مه  کلذ 

قارحا مهتدارا  هنید  مهدییـشتب  دارا  نا  و  مهنم ، احوتف  رثکا  اوناک  هیما  ونبف  امهتاحوتف  هنید  مهدییـشتب  دارا  و  مهقوراف ، و  مهقیدـص ،
ام نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  مهیبن  هعـضب  عم  مهتلماعم  و  زیهجت ، ـالب  ص )  ) مهیبن هزاـنج  مهکرت  و  مهعم ، هعیبللا  ورـضحی  مل  ول  هتیب  لـها 

هیلع فاضا  هتیل  ءادعالا ) کئلوا  مهنم  اهملستف  : ) دیدحلا یبا  نبا  لوق  و  اهتوم ؟ ببست  امم  کلذ  ریغ  و  اهنم ، كدف  ذخا  نم  اولماع 
هنا هیف  مهل ) هترمث  ناک  نا  یلا  قباسلا  داهتجالا  کلذ  و  یلوالا ، هکرحلا  کلت  تلآو  : ) هلوق .مهیلا و  رمـالا  ءاـیلوالا  کـئلوا  میلـستب 
هللا یلص   ) یبنلل هفیلخ  يروشلا  مساب  نامثع  لعج  لهف  كاذ  نیع  کلت  مهتکرح  تناک  لب  لاق ، ام  یلا  کلت  مهتکرح  لام  نکی  مل 
هیما ینب  لامعا  نکت  مل  و  الماک ، کلذ  فرعی  رمع  ناک  و  هیما ؟ ینب  هفالخ  ریغ  نامثع  هفالخ  تناـک  لـه  و  رمع ؟ ریغ  هلآ ) هیلع و 

نم برـش  نمف  هعاظف  رثکا  تناک  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) لب هیواعم  مایا  یف  مهلامعا  نم  هعانـش  لقا  ناـمثع  ماـیا  یف 
غزولا ال نبا  غزولا  دـیرطلا  ناورم  قیلطلا و  هیواعم  لـه  و  هیواـعم ؟ ماـیا  اـهیف  مهل  ینغت  و  اـعبرا ، حبـصلا  ساـنلاب  یلـص  و  هیما ، ینب 

رامع و  رذ ، یبا  عم  هتلماعم  الا  نامثعل  نکی  مل  و  اءاش ؟ امک  امهاوهب  مهیدـشار  ثلاث  مهیرون و  وذ  وه  يذـلا  نامثع  ماـیا  ناـمکحی 
کب هنا  ریغ  هب  تسل  و   ) .هیما ینب  ءافلخ  نم  ریثک  لامعال  هلداعم  ایزخ و  هافکل  مهنتـس  مهترـشع و  لاجرک  اـمهلالج ال  یلع  قفتملا 
مئانلا لقثتـسملا  تاطبخ  قوف  هتالز  هتاطبخ و  رمالل و  هیواعم  يدصت  دسافم  نا  یلع  هلالدـلل  هیبش ) هب  کنا  ریغ  ( ) ع  ) لقی مل  هیبش )

نبا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدـعل  هدـئاز  هنا )  ) هملک و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هنا ) هللااب  مسقا  و   ) .بتارمب مئاـقلا  ریحتملا  و 
هاقبتـسالا ضعب  الول   ) .امهنیب هیرـصملا )  ) تعمجف خـسنلا  ضعب  یف  هللااـب )  ) نم هیلدـب  هخـسن  تناـک  اـهنا  رهاـظلا  و  هیطخلا ،) مثیم و 

ذخا وه  سهنلا و  شهنلا  يرهوجلا : لاق  محللا ) شهنت  مظعلا و   ) .رسکت يا : عرقت )  ) .هرساک دئادش  يا : عراوق ) ینم  کیلا  تلـصول 
هئاسن رما  هیلا  ضوف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یه  اهیلا  راشا  یتلا  عراوقلا  نا  لیق : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .نانـسالا  مدقمب  محللا 

یلع ارداق  ناک  دقف  کلذب ، هل  نودهشی  هعامج  هباحصلا  نم  هل  و  کلذ ، يار  اذا  ءاش  نهتیا  همصع  عطقی  نا  هیلا  لعج  و  هتوم ، دعب 
( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) تناک اـهناف  اـهیخا  هیواـعمل  اـهل و  هبوقع  لاـجرلا  اـهحاکن  حـیبی  و  هییبح ، ما  همـصع  عطقی  نا 
( مالـسلا هیلع   ) هنا مهلاجر  نع  اوور  دـق  و  هیمامالا ، لوق  اذـه  و  همحل ، شهتنال  کلذ  لعف  ول  و  اهوخا ، هضغبی  امک  ع )  ) اـیلع ضغبت 

هباحصلا نم  هعم  ناک  دق  هنا  وه  و  رخآ ، ینعم  یلع  همالک  رسفن  و  ربخلا ، اذه  قدصن  الف  نحن  اما  و  کلذ ، نم  برضب  هشئاع  ددهت 
رابخالا و  رانلا ، لها  نم  هنا  و  رفاک ، قفانم  هنا  لوقی : و  همالسا ، دعب  هیواعم  نعلی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  اوعمس  نوریثک  موق 

و لعفل ، ههفاشم  هظفالم و  مهلوق  مهعمـسی  و  کلذب ، مهتاداهـش  و  مهطوطخ ، ماشلا  لها  یلا  لمحی  نا  ءاش  ولف  .هروهـشم  کلذ  یف 
مل يرصبلا : دیز  یبال  تلق  .هیلع و  یقبا  امنا  همحل و  شهتنال  کلذ  لعف  ول  و  وه ، هملعی  رمال  هحلـصم  کلذ  نع  لودعلا  يار  هنکل 
نب بیبح  صاعلا و  نب  ورمعل  لوقیف  هلعفک ، لعفی  نا  فاـخ  هنکل  و  هب ، اـقفر  ـال  و  هل ، هاـعارم  هیلع  یقبا  اـم  هللا  و  لاـقف : .هیلع  یقبا 
لها یلا  کلذ  لمحی  مث  رانلا  لـها  نم  قفاـنم  ع )  ) اـیلع نا  یبنلا  نع  متنا  اوورا  مهلاـثما  روعـالا و  یبا  و  هاـطرا ، نب  رـسب  ،و  هملـسم

امب مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  عراوقلا  ریـسفت  یلا  هب  راشا  ناک  نا  هیمامالا ) لوق  اذه  و   ) هلوق تلق : .هیلع  یقبا  ببـسلا  اذـهلف  قارعلا ،
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و مهیفورعم ، نم  مهریغ  ما  ینیلکلا  ما  قودصلا  ما  دیفملا  ما  یـضترملا  ما  کلذ  لاق  یـضرلا  له  کلذ ؟ لاق  هیمامالا  نم  نمف  .رکذ 
ملف هشئاع  کلذب  دده  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا هئاسن  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضیوفت  لصا  یلا  هب  راشا  نا 
ماب نهباطخ  و  نهتمرح ، طوقس  دارملا  نکل  .نیمدقالا  مهلاجر  نم  یفوکلا  مثعا  نبآ  کلذ  يور  دقف  .هیمامالاب  اصتخم  کلذ  نکی 

همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) مل هارما  قلط  ول  هسفن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناب  نولئاق  هیمامالاف  .نهحاـکن  هحاـبا  نود  نینموملا 
نع هداـتق  نع  هورع ، یبا  نب  دعـس  نع  هنیذا ، نبا  نع  بوقعی ، نب  دـمحم  يور  .اـهب  لخدـی  مل  تناـک  ول  اـهحاکن و  زجی  هصاـخلا )

کنم يری  ال  اهل : اتلاقف  .هذه  انبلغت  ال  هصفح : هشئاع و  تلاقف  هلیمج ، هیرماع  جوزت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يرـصبلا  نسحلا 
املف .هیدـنک  جوزت  و  اهقلط ، هدـی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضبقناف  کنم ) هللااب  ذوعا   ) تلاـق .هیلع  تلخدا  اـملف  .اـصرح  یبنلا 

.اهب لخدی  نا  لبق  اضیا  اهقلطف  هنبا ) تام  ام  ایبن  ناک  ول   ) تلاق .میهاربا  هنبا  تام 

اترانخاف .هابلا  امتئش  نا  و  باجحلا ، امتئـش  نا  اراتخا  امهل : رمع  وه و  لاقف  .اتبطخ  دق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  رکبابا  اتناف 
یهنام هنا  ع )  ) رفعج یبا  نع  ایورف  لیـضفلا  و  هرارز ، ثیدحلا  اذهب  تثدحف  هنیذا ، نبا  لاق  رخالا - نج  نیلجرلا و  دحا  مذـجف  .هابلا 

ناک هنا  نم  هلاق  ام  اما  .هیدنکلا و  هیرماعلا و  نیتاه ، رک  و ذ  دعب ه - هجاوزا  اوحکن  یتح  هیف  یصع  دق  الا و  یـش ء  نع  لج  زع و  هللا 
یف محازم  نب  رـصن  يورف  حیحـصف ، رفاک ، قفانم  هنا  و  هیواعم ، نعل  ع )  ) یبنلا نماوعمـس  ریثک  موق  هباحـصلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هعم
نبا نع  و  اـناوعا .) هیلع  اودـجو  یتـح  رفکلا  اورـسا  اوملـستسا و  نکل  و  موقلا ، ملـسا  اـم  هللا  و  : ) لاـق .رـسای  نب  راـمع  نع  هنیفـص ) )

مل لعفن و  ملف  دیعسوبا : لاق  .هولتقاف  يربنم  یلع  بطخی  هیواعم  متیار  اذا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  دیعـس  یبا  و  دوعـسم ،
همالا هذه  نم  لجر  و  لاق - نا  یلا  هسمخ - هللا  قلخ  رـش  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  لاق : یماش  لجر  نع  .حلفن و 
یلعب تقحلف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  ترکذ  دـل  باب  دـنع  عیاب  هیواعم  تیار  امل  ینا  لاق : .دـل  باب  دـنع  هرفک  یلع  عیابی 

یف نماـثلا - لـصفلا   ) عباـتلا نعلا  مهللا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  لاـق : بزاـع  نب  ءاربلا  نع  .هعم و  تنکف  مالـسلا ) هیلع  )
هیواعم تومی  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يراصنالا  رباج  نع  .هیبا و  هیواعم و  یلا  راشا  و  عوبتملا .) و  هصاـخلا ) هماـمالا 

انا : ) لاق هنا  الا  هجردـلا  کـلت  تضفخنا  اـم  و  هجرد ، ـالا  نوعرف  توباـت  هیواـعم و  توباـت  نیب  اـم   ) رمع نبا  نع  و  یتلم .) ریغ  یلع 
، هیواعم رفک  یف  نوماملا  هعمج  اباتک  يربطلا  يور  .مقرا و  نب  دیز  نع  یملـسالا و  هزرب  یبا  نع  کلذ  ریظن  يور  و  یلعالا .) مکبر 

هنوک هیواعم  یلع  ءاقبنسالا  ضعبب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دارم  نوکی  نا  دعبی  و ال  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هنعل  یف  و 
متا یلاعت  هللا  نا  اـمک  .اهـسفن  هیواـعم  لاـمعا  هیف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاوقا  نم  مهیلع  هجحلا  ماـمتا  دـعب  ساـنلل  اـناحتما 
هللا نا  امک  .هتانیب  رئاس  و  هباتکب ، هلوسر  هیقح  یف  يراصنلا  و  دوهیلا ، یلع  و  لوقعلا ، هرطف  یف  هدوجو  دهاوشب  هیرهدـلا  یلع  هجحلا 
هرما رقتـسی  مل  و  ایناث ، عوجرلا  دارا  امل  ع )  ) لتق الوا و  نیفـص  یف  هل  هتمیزه  عم  هیواعمب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رفطی  مل  یلاعت 
ردص ام  و  نیقفانملا ، کئلوا  نطاوب  یف  ام  رهظ  امل  هرما  رقتسا  ناک  ول  مالـسلا ) هیلع   ) هناف .سانلا  ناحتمال  همایا  لوط  مالـسلا ) هیلع  )

بجعا نم  نا  و  : ) هتبطخ هلمج  یف  لاـق  نیفـص و  یف  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا محازم  نب  رـصن  يور  و  مالـسلا .) هیلع   ) هدـعب مـهنم 
طق هما  فلتخا  ام  هللا  میا  و  لاق - نا  یلا  امهمعزب - نیدلا  بلط  یلع  سانلا  ناضرحی  احبصا  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  نا  بئاجعلا 

تعمسف یملـسالا : هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) نانـسوبا لاقف  هللا .) ءاش  ام  الا  اهقح  لها  یلع  اهلطاب  لها  رهظ  الا  اهیبن  دعب 
و اذه ، .مهرئاصب  تذفن  دق  و  سانلا ، قرفت  مث  هیلع .) میقتست  نل  همالا  نا  مکملعا  دقف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اما  : ) لوقی ارامع 

یلا هنیدـملا  نم  لحترا  دـیزی ، هعیب  یلا  هتباجا  نم  رمع  نبا  ریبزلا و  نبا  و  ع )  ) نیـسحلا عنتما  اـمل  هیواـعم  نا  هییتق :) نبا  ءاـفلخ   ) یف
هزئاـج و ال مشاـه  ینبل  جرخی  مل  و  اـهتایطعا ، اـهزئاوج و  هلیبق  لـک  یلا  جرخا  و  ءاـطعلا ، لزجا  و  مهتاـیطعا ، ساـنلا  یطعا  و  هکم ،
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نب هللادـبع  لاقیف : بابلاب ؟ نم  لوقی : هیواعم  لعجف  هباب ، یلع  سلجف  ءاـج  ءاـحورلاب و  هقحل  یتح  هرثا  یف  ساـبع  نبا  جرخف  .ءاـطع 
هیلا بثوف  ابکار  جرخ  مث  .هیلا  تلخداف  .هتبادـب  اعدـف  .سابع  نبا  لیقف : بابلاب ؟ نم  لاق : ظقیتسا  املف  .مان  دـحال و  نذای  ملف  .سابع 
عیابی یتح  هزئاج  يدـنع  مکلام  هللا  و  لاقف : انزئاوج ؟ نیاف  لاق : .هکم  یلا  لاق : بهذـت ؟ نیا  لاق : مث  .هتباد  ماـجلب  ذـخاف  ساـبع  نبا 

یبا نا  انلامف  يدع ، ینب  هزئاج  تجرخا  و  رمع ، نبا  یبا  و  دسا ، ینب  هزئاج  تجرخا  ریبزلا و  نبا  یبا  دـقف  سابع : نبا  لاق  .مکبحاص 
اما سابع ، نبا  لاقف  .مکبحاص  عیابی  یتح  امهرد  مکیطعا  هللا ال  .مکریغک ال و  منسل  هیواعم : لاقف  انریغ ؟ بحاص  یبا  دق  و  انبحاص ،

.مهیلا و اهب  ثعبف  .مکزئاوج  مکیطعا  لب  ال  هیواعم : لاقف  .ملعت  ام  نلوقال  مث  .ماشلا  لحاوس  نم  لحاسب  نقحل  لعفت ال  مل  نئل  هللا  و 
اوناک امنا  و  هللا ، ودع  هنا  هیواعم  نوفرعی  اوناک  امک  هللا  یلو  هنا  الماک  هنوفرعی  قارعلا  لها  ناف  يدر ، طقاسف  .دیز  یبا  نع  هلقن  ام  اما 

ءادـتبا رظتنی  مل  هیواـعم و  هلعفل  اـنکمم  ارما  هلاـق  اـم  ناـک  وـل  و  هئیطخ ، لـک  سار  ایندـلا  بح  و  اـهبح ، مهیلع  بلغ  و  ایندـلا ، لـها 
هعینش لک  باکترا  نم  هدوصقم  لین  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) یف لابی  مل  ناک  هناف  کلذب ، مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

کنذا لعجت  يا : نذات ) كروما و  نسحا  عجارت  نا  نع   ) .کلغـش کفقوا و  يا : کطبث ) دـق  ناطیـشلا  نا  ملعا  و   ) .هل ترـسعیت  ول 
.هلبقتف کحیصن ) لاقمل  (. ) تقح اهبرل و  تنذا  و  : ) یلاعت هلوق  ریظن  .هعماس 

هینغم

: کطبث .فعـضت و  سلهت : .دـئادشلا و  عراوقلا : .هلقثی و  هظهبی : .کیبلا و  نا  لواحت  وا  ینبلاـطت  ینلواـحت : .دادرتلا و  ددرتلا : هغللا :
و روطـسلاب ، يا  ضفاـخلا  عزنی  هبوصنم  روطـسلا  و  یطخم ء : لـنعفم  یـسارف  و  نهوـم ، لوـعفم  ییار  بارعـالا : .کـعنم  وا  كرخا 

نع مامالا  هبوجا  یلا  اندع  ینعملا : .ءانثتسالا  یلع  بصن  ریغ  و  رخوم ، ادتبم  ام  مدقم و  ربخ  هل  یتای ، ام  هلا  و  کنا ، ربخ  لقثتسملاک 
ام ضعب  نع  اباوج  هیلا  بتک  اذل  و  يدانت ، نمل  هایح  نکل ال  و  هرـشع ، هعبارلا  هلاسرلا  هذـه  هدـکارلا و  هلاح  تداع  هیواعم و  لئاسر 

ینـال کـلذ ، یف  اهبتـشم  ینارا  و  کـلئاسر ، بوج  یف  مـالکلا  هئارق  نم  ترثکا  دـقل  خـلا ..) کـباوج  یف  ددرتلا  یلع  یناـف  : ) رطس
و بیجا ، بتکت و  اریظن  کتلعج  ثیح  ییار  فعـضتسا  و  یـسفن ، مولا  دـیدحلا : یبا  نبا  ریبعتب  .عمـس و  بلق و  الب  ارادـج  بطاخا 
و ماشلا ، هیالو  انه  رومالاب  دارملا  هیبش .) یلا - رومالا - ینلواحت  ذا  کنا  و   ) .کناوهل کـبیجا  ـال  نا  لوـالا  ناـک  و  بتکا ، بیجت و 
کترجز و دـق  و  کتینما ، يدـنع  دـجت  کلعل  روطـسلا  بتکت  .رودـت و  فلت و  هیواعم  ای  کنا  ینعملا  و  دـهعلا ، هیالوب  هیلع  صنلا 

کباصعا تمطح  کبلق و  تمعا  دق  مکحلا  هرطیـسلا و  هوهـش  نا  یلع  لدی  امناف  یـش ء  یلع  اذـه  لد  نا  ..سایت و  ملف  کترذـح 
وا هدشر ، دقف  .هباوص و  راطف  ائیـش  دجی  مل  ظقیتسا  اذا  یتح  ..ینمت  ام  لان  هنا  همانم  یف  يار  دـق  و  اقیمع ، امون  مئانلاک  ترـص  یتح 
هب تسل  و  ( ؟ هل همحر  وا  هیلع  هنعل  رـش ، وا  ریخ  هنم  ثدح  يذلا  له  يردی : و ال  لعفی ، لوقی و  هسار  یلع  بورـضملا  هئاتلا  قلقلاک 

کیلع ءاـضقلا  تدرا  وـل  خـلا ..) هللااـب  مسقا  و   ) .ریحتملا مئاـنلاب و  هیبـش  کـنکل  و  هقیقح ، کلذـک  تنا  اـم  يا  هیبـش ) کـب  هنا  ریغ 
کحور صمقت  خلا ..) کطبث  دق  ناطیشلا  نا  ملعا  و   ) اهارجم ذخات  رومالا  عدا  نکل  و  هیاغلا ، هذهل  هلیسو  نم  رثکا  يدل  و  کلعفل ،

.كاوس ادحا  کلذب  رضت  و ال  هیادهلا ، ریخلل و  لما  يا  کیف  قبی  مل  و  کمسج ، و 

هدبع

کـتبواجم و یلا  عوجرلل  یباـکترا  یف  ینا  يا  يرخا  دـعب  هرم  هیلا  تعجر  نـالف  یلا  تددرت  کـلوق  نم  کـباوج : یف  ددرتـلا  … 
 … کتباجا نع  توکسلا  یب  ردجالا  ناک  ینظ و  قدص  يا  رسکلاب  یتسارف  یطخم ء  ییار و  فعـضم  يا  نهوم  هبتکت  ام  عامتـسا 
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عجرا نا  ینم  بلطت  يا  ینعجارت  اهوحن و  ماشلا و  هیالوک  کتایاغ  ضعبب  ینبلاطت  يا  همارو  هبلط  رمالا  لواح  رومـالا : ینلواـحت  ذا 
هیلع تبذک  يا  هتبذک  ایورلا  دـجو  هبتنا  اذاف  ائیـش  لان  هنا  ملحی  همون  لیقثلا  مئانلاک  کتلواحم  یف  تنا  لوقی  روطـسلاب  کباوج  یلا 

هدـصق یلا  وطخی  هکـش ال  یف  مئاقلا  هرما  یف  ریحتملاک  اضیا  تنا  هلطاب و  تالایخ  الا  یه  نا  مالحالاب  ههیبش  بلطت  اـمیف  کـیناماف 
هنم دـشا  تناف  کب  هیبش  ریحتملا  نکل  انعم و  قحلا  کتفرعمل  ریحتملاب  تسل  کـنا  هریحلا و  نم  هماـقم  هیلع  قشی  هلقثی و  يا  هظهبی 
يا عراوق  کیلا  تلـصوال  ککالهال  یتدارا  مدـع  کل و  یئاقبا  الول  يا  ءاقبالا  ءاقبتـسالا  ءاقبتـسالا : ضعب  ـال  ول  اـبعت …  ءاـنع و 

هعجارم نع  كدعقا  يا  کطبث  كروما : نسحا  عجارت  هکهنت …  هبیذـت و  يا  محللا  سلهت  هرـسکتف و  همدـصت  مظعلا  عرقت  یهاود 
کتحیصن یف  انلاقمل  عمست  يا  نذای  نا  نع  انل و  هعاطلا  وه  کل و  رومالا  نسحا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا سپ  تسا :) هدومن  دـیدهت  شنزرـس و  ار  وا  شا  همان  یتسردان  يارب  هک   ) هیواعم هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  زا 
يار و تا  هماـن  هب  نداد  شوگ  وـت و  هب  نتفگ  خـساپ  یپ  رد  یپ  اـب  نم  ءاـیبنالا ، متاـخ  ترـضح  رب  دورد  یلاـعت و  يادـخ  شیاـتس 

تـسد يراـکهابت  هنتف و  زا  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوـس  وـت  هب  زردـنا  دـنپ و  زگره  یهارمگ و  ناداـن و  وـت  هکنیا  رد   ) ار ما  هشیدـنا 
خساپ هک  یتروص  رد   ) مزادنا یم  هابتشا  ءاطخ و  هب  ار  دوخ  رواب ) نیقی و   ) یکریز تسارف و  و  منادرگ ، یم  تسس  دیشک ) یهاوخن 

هلیح و هب  هک  یماـگنه  وت  و  سب ) تسا و  تجح  ماـمتا  تاـشامم و  تهج  زا  نم  نداد  خـساپ  سپ  دـشاب ، توکـس  دـیاب  وـت  دـننام 
یم يا  هتفر  باوخ  هب  نیگنـس  صخـش  هب  یتسرف  یم  نم  هب  نتفرگ  باوج  يارب  یئاـه  هماـن  و  یبـلط ، یم  نم  زا  یئاـهزیچ  یگنرز 

هراچیب هدـناماو و  ار  وا  شنداتـسیا  هک  ینام  یم  يا  هداتـسیا  نادرگرـس  صخـش  هب  و  دـنیب ، یم  ناشیرپ  غورد و  ياهباوخ  هک  ینام 
( دراد نداتسیا  یئاناوت  هن  دناد و  نتفر  هار  هن   ) هدرک

نآ زا  رتدب  وت  لاح   ) دنام یم  وت  هب  وا  هکلب  یتسین  وا  دننام  وت  و  دشاب ، یم  شنایز  هب  ای  تسا  وا  دوس  هب  دـیآ  شیپ  هچنآ  دـناد  یمن 
ادخ هب  دنگوس  و  سب ( ینام و  یم  دوخ  هب  وت  یتسه ، هناگی  یگراچیب  یتخبدب و  رد  اریز  یشاب ، هتشاد  تهابش  يرگید  هب  هک  تسا 
نم بناج  زا  متشاد ( ار  تنتخاس  هابت  هدارا  رگا  و  میامن ، راتفر  نآ  قبط  دیاب  هک  یتحلـصم  تهج  هب   ( ینامب یقاب  متـساوخ  یمن  رگا 

و دربب ( نیب  زا  ار  وت   ( دنک بآ  ار  تشوگ  دنکـشب و  ار  ناوختـسا  هک  دروخ ( دز و  گنج و  ياهیتخـس   ( اه هدنبوک  دیـسر  یم  وت  هب 
نامز ماما  هب   ( یهد شوگ  تا  هدـنهددنپ  راـتفگ  هب  يدرگ و  زاـب  تیوکین  ياـهراک  هب  هکنیا  زا  هتـشاد  زاـب  ناطیـش  ار  وت  هک  نادـب 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  یئامن ( ارجا  ار  شروتسد  يورگب و  شیوخ 

ینامز

يو كانرطخ  ياه  هشقن  هیواعم و  دوجو  يرادمامز  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درد  نیرتگرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  رتبیرغ 
.دهد شرتسگ  یمالسا  روشک  مامت  رب  ار  دوخ  تسایر  ات  دور  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  گنج  هب  هدیـشوپ و  نت  رب  نید  سابل  .دوب 
تقو رگید  يوس  زا  درادن ، رثا  هیواعم  زغم  رد  يو  بلاطم  دناد  یم  هتفرگ و  رارق  یکانرطخ  درف  نینچ  ربارب  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

ءوس دروم  ار  ترـضح  نآ  ياه  همان  هیواـعم  رگید ، يوس  زا  تسین و  روصتم  نآ  زا  یهدزاـب  هک  دـنک  يراـک  فرـص  دـیاب  ار  دوخ 
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ربص و شور  هیواعم ، هکنیا  يارب  .دـهد  یم  خـساپ  هیواـعم  هب  ارچ  هک  دـنک  یم  تمذـم  دوخ  زا  دـهد ، یم  رارق  دوخ  يارب  هدافتـسا 
تسا راک  رد  رگید  یحلاصم  تاعالطا و  هک  دنک  یم  دزشوگ  وا  هب  دنکن  ترـضح  نآ  سرت  رب  لمح  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  توکس 

هیلع یلع  ماما  یلو  میناوخ  یم  البرک  بیرغ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هچ  رگا  .دـیایب  هاـتوک  تسا  ریزگاـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک 
مالعا شنارای  زا  نت  یـس  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اریز  دوب ، شدنزرف  زا  رتبیرغ  البرک ) نیمه  کیدزن   ) نیفـص رد  مالـسلا 

اعمج دندرک و  تداهش  زرم  ات  يرادافو  مالعا  ترضح  نآ  هب  هفوک  نایرکشل  زا  مه  دادعت  نیمه  هب  دندرک ، تداهش  يارب  یگدامآ 
زا سپ  نیفص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارادفرط  عمج  رد  اما  دندش  تداهـش  هدامآ  ترـضح  باکر  رد  هتخاب  كاپ  نت  ود  داتفه 

مالـسلا هیلع  ماما  یطئارـش  نینچ  .درک  یفرعم  هتـشذگ  ناـج  زا  رفن  تفه  زا  شیب  ناوتن  دـیاش  نآ  زاـغآ  زا  لـبق  نیمکح و  ناتـساد 
هیلع ماما  رگا  .دنـسانشب  بوخ  ار  شنارازگراک  هیواعم و  مدرم  ات  دزاسب  دوخ  فسات  اب  دراذـگب و  رگج  يور  نادـند  تسا  ریزگاـن 

زورنآ دریگ ، راکب  ار  نآ  دناوت  یمن  هدیسر  تردق  هب  هک  الاح  .تشادن  یسایس  تردق  تسشن و  هناخ  رد  لاس  جنپ  تسیب و  مالسلا 
بجوم یئوجگنج  تیعطاق و  دیوگب  یسک  رگا  .مالسا  ندیناود  هشیر  بجوم  توکس  مه  اجنیا  دوب و  مالـسا  دشر  بجوم  توکس 

نیفـص و گنج  عضو  هب  دـشاب  هدومن  هرـسکی  ار  هیواعم  راک  هدرک و  بیقعت  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیاب  دـش و  یم  مالـسا  دـشر 
هیلع یلع  هیواعم و  نارادـفرط  نایم  كرتشم  هاگداد  لیکـشت  يارب  ترـضحنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارادـفرط  راـشف  نآ و  ضراوع 

طرـش مه  مدرم  شریذپ  ءارجا و  تردـق  اما  داد  ماجنا  يرـصع  ره  رد  ار  دوخ  هفیظو  مالـسلا  هیلع  ماما  .درادـن  یفاک  عالطا  مالـسلا 
هک منک  یمن  دربن  وت  اب  یحلاصم  رطاـخ  هب  هک  هیواـعم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیدهت  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا  تسایـس  شدرگ 

لوسر تسا و  هدوب  هیواـعم  رهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  رـسمه  هبیبـح  ما  هک  هدرک  ناونع  ینعم  نیاـب  دوش  مرن  تناوختـسا  تشوگ و 
ار نانآ  تمصع  تسناد  حالـص  ار  مادک  ره  هک  دومن  راذگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  دوخ  نانز  رایتخا  مه  ص )  ) ادخ

دزاس مورحم  ار  نانآ  ترـضح  نآ  مان  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم اب  طابترا  زا  رگید  ریبعت  هب  دهد و  رهوش  ار  نانآ  هدز و  رانک 
ءوس نآ  زا  هیواـعم  هک  ینیواـنع  زا  یکی  میناد  یم  .دوب  هیواـعم  رهاوخ  هبیبـح  ما  .دـیدن  حالـص  ار  راـک  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو 

يروطنامه دوب  نینموم ) یئاد   ) نینموملا لاخ  هملک  دندوب  هتخاس  ارنآ  ص )  ) ادخ لوسر  نابز  زا  مه  نازاس  هعیاش  هدرک و  هدافتـسا 
اما دنک ، بلـس  هیواعم  زا  ار  ناونع  نیا  تسناوت  یم  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  هدـش  یفرعم  نینموم ) ردام   ) نینموملا ما  هشیاع  هک 

یعوضوم نینچ  راب  ریز  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش و  هتـشاذگ  رانک  المع  هیآ  کی  حول  هداـس  مدرم  زا  يا  هدـع  رظن  رد  دـش  یم  ببس 
نآ ناـنز  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم گرم  زا  سپ  دـیرادن  قح  امـش  تسا : هدومرف  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تفر  یمن 

تـسد رد  ار  اهنآ  رایتخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نانز  یتسرپرـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اـب  و  دـینک …  جوادزا  ترـضح 
هبیبح ما  نداد  رهوش  اب  تسناوت  یم  دوب و  هتشاذگ  مالسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  نانآ  جیورت  هزاجا  مه  ص )  ) ادخ لوسر  تشاد و 

درک باسح  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دنک  يریگولج  هیواعم  هدافتـسا  ءوس  زا  ودرادرب  وا  يور  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مان 
ضراوع دنیامن و  زاغآ  ار  هدافتسا  ءوس  فلتخم  ياه  هناهب  اب  دننک و  يزاب  نآرق  تایآ  اب  مه  نارگید  دوش  یم  بجوم  راک  نیا  هک 

وت اب  یحلاصم  يور  دیوگ  یم  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  تسا ، ناوارف  تسا  مالسا  یلـصا  هتـسه  هک  زیزع  نآرق  يارب  راک  نیا 
زا ار  هبرض  دیآ و  یم  هاتوک  زاب  دنزب ، هبرض  هیواعم  هب  دراد  تردق  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  اب  .متفا  یمن  رد  دیاب  دیاش و  هک  روطنآ 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  صوصخم  تسایس  نیا  هک  دنک  یم  یسررب  تهج  دنچ 

يزاریش دمحم  دیس 

ینعمب نالف ) یلا  تددرت   ) نم هبتکت ، باتک  لکل  يدر  يا  کباوج ) یف  ددرتلا  یلع  یناف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب ) اما  ( ) هیواعم یلا  )
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نا ال ردـجالا  ناـف  یئارل ، فعـضم  يا  یبار ) نهوـمل   ) هب ءاـنتعالا  و  کـباتک ) یلا  عامتـسالا   ) یلع و )  ) يرخا دـعب  هرم  هیلا  تعجر 
( ددرتلا یلع  : ) هلوق و  یئار ، تنهوا  ناف  یببسب ، نوکی  کلذ  و  يارلا ، فعـض  یلا  ینوبـسن  کبیجا  ینا  اوار  اذا  سانلا  ناف  کبیجا ،

يدـل رهاظلا  ناک  کیلا ، تبتک  اذاـف  باـتکلا ، مـالکلا و  کـعم  عفنت  ـال  کـنا  یتسارف  ناـف  یتسارف ) یطخم  و  نهوم )  ) هلوقل ربخ ،
اذـه و  لدـعلل ، اراهظا  و  هجحلل ، امامتا  هیلا  بتکی  ناک  مامالا  نکل  ءاطخلا ، یلا  یتسارف  نوبـسنیف  کیف ، وجرا  ینا  کلذ  نم  سانلا 
قیرط سامتلا  و  هبلاطملا ، هلواحملا  رومالا ) ینلواحت  ذا  کنا  و   ) .هل لباق  ریغ  هنال  هیواعم ، هیاده  یف  هدـئافلا  مدـع  نع  هیانک  مالکلا 

نا ینم  بلطت  يا  روطـسلا ) ینعجارت  و   ) اههبـشا اـم  ماـشلا و  هیـالوک  کـتایاغ ، ضعب  ینم  بلطت  ذا  ینعملا  و  هیاـغلا ، یلا  لوـصولا 
ائیش لان  هنا  يری  ملحی و  يذلا  مئانلاک  يا  همالحا ) هبذکت   ) الیقث امون  مئانلاک  يا  مئانلا ) لقثتـسملاک   ) روطـسلاب کباوج  یلا  عجرا 

( مئاقلا ریحتملا   ) لثم و )  ) .جراخلا ملاع  یف  اهل  رثا  یتلا ال  هبوذـکملا  مالحالاب  ههیبش  کیناماف  ابذـک ، ناک  هنا  يار  هبتنا  اذاف  ابولطم 
و یتای ) ام  هلا  يردی  ال   ) عنـصی اذام  يردی  هنال ال  هریحلا  یف  هنوک  هیلع  قشی  هلقثی و  يا  هماقم ) هظهبی   ) هریحت یف  فقاولا  مئاقلا  يا 
( هنا ریغ   ) کیلع ام  کلام و  يردت  کنال  ریحتلاب ، هب ) تسل   ) کنا لاحلا  و )  ) کلامعا یف  ریحتملاک  تنا  اذکه  و  هیلع ؟) ما   ) لعفی
و همیخ ، هتبقاع و  يذـلا  هیواعم  لثم  نم  هبقاع  نوها  ریحتملا  نا  باـب  نم  وا  هیبشتلا ، سکع  نم  اـما  اذـه  و  هیبش ) کـب   ) ریحتملا يا 

ینم کیلا  تلـصول   ) کلاله یتدارا ال  مدـع  و  کل ، یئاقبا  يا  ءاقبتـسالا ) ضعب  ول ال  هنا  هللااـب  مسقا  و   ) .يوقـالاب هبـشی  فعـضالا 
و  ) هرـسکت يا  مظعلا ) عرقت   ) باـبلا عرقی  اـمک  هعرقت  اـهناک  و  هدـشب ، ناـسنالا  یلع  لزنت  یتلا  هبیـصملا  یه  هعراـق و  عمج  عراوق )

نسحا هعجارم  نم  يا  كروما ) نسحا  عجارت  نا  نع   ) كدعقا يا  کطبث ) دق  ناطیشلا  نا  ملعا  و   ) هکهنت هبیذت و  يا  محللا ) سلهت 
مالـسلا و   ) كداشرا کتحیـصن و  یف  انلاقمل  عمـست  نا  نعو  يا ، کتحیـصن ) لاقمل  نذات  و   ) رمالا یلول  هعاطلا  یه  و  کل ، رومالا 

.هیلع مالسلا  حصی  اذل ال  و  برحلا ، لهاف  هیواعم  اما  مالسلا ، لها  يا  هلهال )

يوسوم

يا روطسلا : ینعجارت  .ینم  اهمورت  اهبلطت و  رومالا : ینلواحت  .ینظ  قدص  یتسارف : .فعـضم  نهوم : .رارکتلا  دادرتلا و  ددرتلا : هغللا :
هکرت يا  ءاقبالا  ءاقبتسالا : .هیلع  قشی  هلقثی و  هظهبی : .لیقث  همون  يذلا  مئانلا : لقثتـسملا  .روطـسلاب  کباوج  یلا  عجرا  نا  ینم  بلطت 

.كدعقا کطبث : .هبیذت  هبهذت و  يا  محللا : سلهت  .هرـسکتف  همدصت  يا  مظعلا : عرقت  .یهاودـلا  دـئادشلا و  عراوقلا : .هذـخا  مدـع  و 
مامالا فسای  یتسارف ) یطخم ء  يار و  نهومل  کباتک  یلا  عامتسالا  کباوج و  یف  ددرتلا  یلع  یناف  دعب  اما  : ) حرشلا .عمـست  نذات :

يار فعضتسم  یسفن و  مئال  اناف  هل  بتکی  ام  یلا  عامتـسالا  هیلع و  باوجلا  درو  هیواعمل  هتبتاکم  یلع  فسالا  دشا  هلاسرلا  هذه  نم 
رغـص کناوهل و  توکـسلا  فکلا و  کلثم  باوج  نوکی  نا  یغبنی  امنا  کـبیجاف و  بتکت  ینبیجت و  بتکا و  یل  اریظن  کـلعجا  نا 

طوشلا لامکاب  یناکف  یتابتاکم  یظعاوم و  یلئاسرب و  عفتنت  نل  کنا  نالوقی : یتسارف  بئاـصلا و  يار  نا  يرخا : هراـبعب  .کـناش و 
يوطنی امب  يردا  هسفنب و  فرعا  مالـسلا  هیلع  هنا  هیواعمل و  نایب  اذـه  هسارفلا و  يارلا و  کلذـل  یطخملاک ء  کلذ  لاحلا  کـعم و 

مئانلا لقثتـسملاک  روطـسلا  ینعجارت  رومالا و  ینلواحت  ذا  کنا  و   … ) هللا یلا  هرذعملا  هیلع و  هجحلا  ءاقلال  هبتاکی  نکل  هبلق و  هیلع 
کلذب کلئاسر  یف  ینعجارت  يدـعب و  نم  هفالخلا  کل  نوکت  ماشلا و  هیال  کل و  نوکت  نا  یعم  لواحت  اذا  کنا  همالحا ) هبذـکت 
دیدحلا یبا  نبا  لاق  .ائیـش  دجی  ملف  هظقیلا  قئاقح  هتبذـک  ظقیتسا  اذا  یتح  هینمت  مالحالا و  هدوارت  همون  یف  قرغتـسملا  مئانلاک  کنا 

هرماب بطاخی  هفیلخ  هنا  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  هایح  یف  مانملا  یف  يار  ول  هیواعم  ناف  هفیرشلا : هملکلا  هذه  یلع  هقیلعت 
الیوات و مانملا  کلذل  بلط  امل  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  ماقم  نیملـسملا  یف  موقی  هفالخلا و  یلع  ایلع  براحی  نینموملا و 

رطخی امک  اذه  هنم و  قلخلا  دعبا  وه  هلابب و  اذه  رطخی  نا  هل  ینا  فیک و  مالحالا و  ثاغـضا  لایخلا و  سواسو  نم  هدـعل  اریبعت و  ال 
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هفلوملا نم  دودعملا  قیلطلا  نا  هرـصتخم و  هوبن  یه  همامالا  نا  یلا  رظنا  لب  بقانملا  یف  هبـسن  یلا  نرظنت  اکلم و ال  نوکی  نا  طافنلل 
لها هیف  سلجم  یلا  لـخد  اذا  فصلا  تاـیرخا  یف  دـعاقلا  نیملـسملا  دـنع  هلزنملا  صقاـنلا  هناـسلب  رقا  نا  هبلقب و  بذـکملا  مهبولق 

وه ریـصی  اریما و  نینموملل  نوکی  اهمـس و  سانلا و  همـسی  اهکلمی و  هیف و  ریـصت  اهنا  دـحا  لابب  رطخی  فیک  نیرجاهملا  نم  قباوسلا 
اموق هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - دهاجی  نا  بجعلا  نم  بجعا  اذـه  لضفلا و  نیدـلا و  لها  نم  ءامظعلا  کئلوا  باقر  یف  مکاحلا 
بلغ هلودلا و  هل  تدهمت  املف  مهنم  هئاربلا  مهنعل و  مهمذب و  نآرقلا  لزنی  مهدعبی و  مهنعلی و  هنس و  نیرـشع  اثالث و  هناسل  هفیـسب و 

یف اهردـق  مظع  هتلم و  هعقر  اوعـس  وا  هباحـصا و  نم  نوحلاصلا  هنید  دیـشف  تام  همکحم  هینید  هعیرـش  تراص  ایندـلا و  یلع  نیدـلا 
ءاحلـصلا و اولتق  اهیف و  اومکح  اـهوکلمف و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - مهدـهاج  نیذـلا  ءادـعالا  کـئلوا  مهنم  اهملـستف  سوفنلا 

ناک هتیلف  مهل  هترمث  ناک  نا  یلا  قباسلا  داهتجالا  کلذ  یلوالا و  هکرحلا  کلت  تلآ  هتعاط و  نورهظی  نیذلا  مهیبن  براقا  راربالا و 
هبتاکی هعجاری و  امیف  هیواعم  نا  حـضوف  نیملـسملا  یلع  نومکحی  هماقم  یف  ءافلخ  هنبا  ناورم و  هنبا و  قیلطلا و  هیواـعم  يریف  ثعبی 
هلئاسر یف  هفـصو  هیبش ) کب  هنا  ریغ  هب  تسل  هیلع و  ما  یتای  ام  هلا  يردـی  ماقم ال  هظهبی  مئاـقلا  ریحتملا  و   … ) مـالحالا بحاـصک 

هلهاک تلقثا  مهتبیه و  هتذـخا  دـق  ءاغلبلا و  ءاحـصفلا و  يدـیا  نیب  ابیطخ  مئاقلاک  وا  دـیری  بلطی و  اذاـم  فرعی  ـال  يذـلا  ریحتملاـب 
هل نوکی  همالک  له  يردی  ملکت ال  اذا  ملکتی  وهف  هراکفا  تعاض  عضعضت و  برطـضا و  لب  کسامتی  مل  اعاعـش و  هبل  راطف  مهتعلط 

هبـشملا كاذ  هب و  هبـشملا  هیواعم  ای  تناف  هب  اهیبش  اعرف و  ریحتملا  لـعج  الـصا و  هلعج  لـب  مئاـقلا  ریحتملاـب  ههیبشت  یفن  مث  هیلع  ما 
مظعلا عرقت  عراوق  ینم  کیلا  تلصول  ءاقبتسالا  ضعب  ول ال  هنا  هللااب  مسقا  و   … ) قحلا قیرط  نع  هبکنت  هتریح و  هلالـض و  یف  هغلابم 

دئادـشلا مئاظع  بورحلا و  دـئادش  هیلا  تلـصول  هواقب  بلطتت  یتلا  همهملا  رومالا  ضعب  ول ال  هنا  مالـسلا  هیلع  مسقا  محللا ) سلهت  و 
مالسلا کتحیصن و  لاقمل  نذات  كروما و  نسحلا  عجارت  نا  نع  کطبث  دق  ناطیشلا  نا  ملعا  و   ) .همحل لیزت  هماظع و  نحطت  ثیحب 
عمـست هرخالا و  یف  کعفنی  امع  ثحبت  هحلاص  هیعر  نوکت  نا  نم  کیلع  بجی  ام  نسحا  لمع  نع  كدعقا  دق  ناطیـشلا  نا  هلهال )

.فارحنالا هلیذرلا و  قیرط  یف  ریسلا  رشلا و  یف  ککولس  لدب  ریخلا  وحن  ککرحت  یتلا  هحیصنلل 

یناغماد

یلا عامتـسالا  کباوج و  یف  ددرتلا  یلع  ّیناف  دـعب ، اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  هیواعم  هب  تسا  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
یبا نبا  .مرامش » یم  تسس  ار  دوخ  يار  تیاه  همان  نومضم  ندینش  تیاه و  هتفگ  هب  یپایپ  ياه  خساپ  اب  نم  دعب ، اما  «، » ...کباتک

نانخس دوب ، یمن  مرزآ  تیاعر  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » تسا هتشون  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  همان  نیا  زا  هلمج  نیا  حرـش  نمـض  دیدحلا 
دوصقم یسرپب  رگا  دسیون  یم  .درک ،» یم  بآ  ار  تشوگ  تسکش و  یم  مه  رد  ار  ناوختسا  هک  دیـسر  یم  وت  هب  نم  زا  يا  هدنبوک 

تسا هدش  هتفگ  دروم  نیا  رد  میوگ : یم  تسیچ ؟ هدنبوک  نانخـس  نآ  هن و  ای  تسا  هدوب  مرزآ  تیاعر  لاح  ياضتقم  ایآ  تسیچ و 
مالّـسلا هیلع  یلع  هدـهع  هب  دوـخ  زا  سپ  ار  شنارـسمه  ياـهراک  هراـب  رد  نتفرگ  میمـصت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـک 

يارب ندوب  ردام  ادخ و  لوسر  يرسمه  فرش  دهاوخب  هک  ناشیا  زا  کی  ره  زا  هک  دوب  هداد  رارق  ار  قح  نیا  وا  يارب  دوب و  هتشاذگ 
مالّـسلا هیلع  یلع  يارب  نیا  رباـنب  .دـنداد  یم  یهاوگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  دروـم  نیا  رد  هباحـص  زا  یهورگ  درادرب و  ار  ناـنمؤم 
شردارب هبیبح و  ما  يارب  یتبوقع  راک  نیا  دیامرف و  لالح  نادرم  اب  ار  وا  جاودزا  دـهد و  نایاپ  هبیبح  ما  فرـش  هب  هک  تشاد  ناکما 

يراک نانچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  و  تشاد ، یم  نمـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردارب ، نوچمه  مه  هبیبح  ما  هک  تسا  هدوب  هیواعم 
شیوخ لاجر  لوق  زا  ناشیا  تسا و  هیماما  راتفگ  نیا  هتبلا  دش ، یم  بآ  وا  تشوگ  هدیبوک و  مه  رد  هیواعم  ياهناوختسا  درک ، یم 

.دوب هدومرف  دیدهت  راک  نیا  هب  مه  ار  هشیاع  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دننک  یم  تیاور 
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مییوگ یم  مینک و  یم  ریـسفت  يرگید  هنوگ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  مینک و  یمن  قیدـصت  ار  ربـخ  نیا  ناـیلزتعم - اـم -  یلو 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  دندوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هارمه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  زا  يرایسب  هورگ 
نیا رد  رابخا  .تسا  یخزود  رفاک و  یقفانم  هیواعم  دومرف : یم  درک و  یم  نعل  وا  ندش  ناملـسم  زا  سپ  ار  هیواعم  هک  دندوب  هدـینش 

ار ناشیا  راتفگ  دناسرب و  ماش  مدرم  شوگ  هب  ار  نانآ  ياهیهاوگ  اه و  هتشون  تساوخ  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  تسا و  روهشم  هراب 
رگا و  دومرف ، يراد  دوخ  راک  نآ  زا  دوب  اناد  نآ  رب  دوخ  هک  یتحلـصم  هب  یلو  دـهد  ماجنا  تسناوت  یم  دـناسرب ، ناـیماش  عـالطا  هب 

.درک یم  بآ  ار  هیواعم  تشوگ  دوب  هدرک  نانچ 

هیواعم تاعارم  باب  زا  ار  عوضوم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درکن  ار  راک  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  متفگ : يرـصب  دیز  وبا  هب  نم 
هملـسم و نب  بیبح  صاع و  ورمع  هب  دـنک و  لثم  هب  هلباقم  غورد  هب  مه  هیواعم  هک  تشاد  نآ  میب  هکلب  دادـن  ماجنا  وا  اب  يارادـم  و 

نآ تسا و  یخزود  یقفانم  یلع  هک  دـینک  تیاور  ربمایپ  لوق  زا  مه  امـش  دـیوگب : ناشیا  ریاـظن  روعـالا و  وبا  هاـطرا و  یبا  نب  رـسب 
.دومرف يراد  دوخ  راک  نآ  زا  ببس  نیدب  دتسرفب ، قارع  هب  ار  لوعجم  رابخا 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

َهَیِواعُم یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

ییحیریما زارطلا  باتک  هدرک  لقن  نآ  زا  ار  همان  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  هک  یعبنم  اهنت  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هیواعم  هب 
ریغ یعبنم  زا  ار  نآ  يو  هک  دهد  یم  ناشن  تاریبعت  زا  یضعب  رد  توافت  یلو  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  دعب  هچرگ  هک  تسا  يولع 

( { ،ج 3،ص 463 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا 

هاگن کی  رد  همان 

هتـشاذگن وا  رد  يریثأت  تسا و  هتـشون  هیواعم  ياه  همان  هب  خـساپ  رد  هک  يررکم  ياـه  هماـن  زا  سپ  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
سپس دنیب  یم  بذاک  ياهایؤر  هتفر و  ورف  ینیگنـس  باوخ  رد  هک  دیامرف  یم  هیبشت  یـسک  هب  ار  وا  هاگ  نآ.دنک  یم  ینارگن  راهظا 

.یهد ارف  شوگ  نم  ياهزردنا  هب  ای  يزادرپب  ریخ  ياهراک  هب  دهد  یمن  هزاجا  وت  هب  ناطیش  هک  دهد  یم  رادشه  وا  هب  ماما 

ِینُعِجاَُرتَو َرُومُْألا  ِیُنلِواَُحت  ْذِإ  َکَّنِإَو.ِیتَساَِرف  ٌئِّطَُخمَو  ِییْأَر ، ٌنِّهَوَُمل  ، َِکباَتِک َیلِإ  ِعاَِمتْـسِالاَو  ، َِکباَوَج ِیف  ِدُّدَرَّتلا  یَلَع  یِّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ 
َِکب ُهَّنَأ  َْریَغ  ، ِِهب َتَْسلَو  ، ِْهیَلَع ْمَأ  ِیتْأَـی  اَـم  ُهـَل  يِرْدَـیَال َأ  ، ُهُماَـقَم ُهُـظَْهبَی  ِِمئاَْـقلا  ِرِّیَحَتُْملاَو  ، ُهُماَـلْحَأ ُُهبِذْـکَت  ِمـِئاَّنلا  ِلِْقثَتْـسُْملاَک  َروُـطُّسلا ،

ْنَع َکَطَّبَث  ْدَـق  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  َمْحَّللا ! ُسِلْهَتَو  َمْظَْعلا  ُعَْرقَت  ، ُعِراَوَق یِّنِم  َْکَیلِإ  ْتَلَـصََول  ، ِءاَْقِبتْـسِالا ُضَْعبَال  َْول  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ُمِْسقُأَو.ٌهِیبَش 
.ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلاَو  َِکتَحیِصَن ، ِلاَقَِمل  َنَذْأَتَو  ، َكِرُومُأ َنَسْحَأ  َعِجاَُرت  ْنَأ 

همجرت
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یم شنزرـس  ار  دوخ  ما  هداد  ارف  نآ  هب  شوگ  هتخادرپ و  وت  ياه  همان  خساپ  هب  ررکم  هکنیا  رد  نم  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اما 
نوچمه ای  دور و  یمن  ورف  گنـس  رد  هک  تسا  ینینهآ  خیم  نوچمه  منانخـس  هک  ارچ   ) میامن یم  هئطخت  ار  دوخ  يرایـشوه  منک و 

مکح ای  ماش  تموکح  دـننام   ) ییاه هتـساوخ  نم  زا  وت  هک  ماـگنه  نآ  رد  (. تسا حور  یب  ناـج و  یب  يایـشا  اـهراوید و  هب  باـطخ 
یم هتفـشآ )  ) ياهایؤر هتفر و  ورف  ینیگنـس  باوخ  هب  هک  ینام  یم  یـسک  هب  ینک  یم  يراگن  همان  هتـسویپ  يراد و  يدهع ) تیالو 

یمن اریز   ) هدنکفا تقـشم  هب  ار  وا  شنداتـسیا  تسا و  هداتـسیا  هک  ینادرگرـس  صخـش  نوچمه  ای  دیوگ و  یم  غورد  وا  هب  هک  دنیب 
يا هتفشآ  باوخ  نینچ  هک   ) یتسین صخش  نآ  وت  هچرگ.شنایز  هب  ای  تسوا  دوس  هب  هدنیآ  هک  دناد  یمن  و  دورب ) هار  مادک  هب  دناد 

راثآ لد و  كاپ  نانمؤم   ) ندنام یقاب  هب  هقالع  دوبن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسوت ! هب  هیبش  وا  هکلب  هدش ) نادرگرس  دشاب و  هدید 

یم بآ  ار  وت  تشوگ  درُخ و  ار  تناوختسا  هک  دیسر  یم  وت  هب  نم  زا  يا  هدنبوک  ياه  هبرض  مرکا ) ربمغیپ  تامحز  هجیتن  مالـسا و 
دوس هب  هک  ییاهزردـنا  هب  دـهد  یمن  هزاجا  وت  هب  هتـشاد و  زاـب  ار  وت  يزادرپب  بوخ  ياـهراک  هب  هکنیا  زا  ناطیـش  هک  نادـب  درک و 

.دنمالس هتسیاش  هک  اهنآ  رب  مالس  یهد و  ارف  شوگ  تسوت 

! ینیب یم  هتفشآ  باوخ  ریسفت : حرش و 

دمآ دهاوخ  ادـعب  هک  همان 75  هفاـضا  هب  تسا و  هدـش  لـقن  هیواـعم  هب  ماـما  زا  هغـالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  يا  هماـن  نیمهدزیـس  نیا 
زا  ) دـعب اما  :» دـیامرف یم  تسوا  هب  ماما  ياه  همان  نیرخآ  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  هماـن  نیا  تاریبعت.دوش  یم  هماـن  هدراـهچ  اـعومجم 

منک و یم  شنزرـس  ار  دوـخ  ما  هداد  ارف  نآ  هب  شوـگ  هتخادرپ و  وـت  ياـه  هماـن  خـساپ  هب  ررکم  هکنیا  رد  نم  یهلا ) ياـنث  دـمح و 
باطخ نوچمه  ای  دور و  یمن  ورف  گنس  رد  هک  تسا  ینینهآ  خیم  نوچمه  منانخـس  هک  ارچ   ) میامن یم  هئطخت  ار  دوخ  يرایـشوه 

هاگ تسا و  دـیدرت  کش و  يانعم  هب  هاگ  « دُّدرَتلا ( .» 1  } ِدُّدَرَّتلا یَلَع  یِّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛») تسا حور  یب  ناج و  یب  يایـشا  اهراوید و  هب 
َیلِإ ِعاَِمتْـسِالا  ،َو  َِکباَوَج ِیف   { تسا هدـش  هدارا  مود  يانعم  تسا  مالک  رد  هک  ینئارق  هب  اـجنیا  رد  رارکت و  دـمآ و  عفر و  ياـنعم  هب 

( . ِیتَساَِرف ٌئِّطَُخم  ،َو  ِییْأَر  { تسا هدمآ  ندرک  تسس  يانعم  هب  « نیهوت » هشیر زا  « ْنِّهَُوم ( .» 2  } ٌنِّهَوَُمل ، َِکباَتِک

یتْوَْملا َو ال ُعِمُْست  َکَّنِإ ال  : »» دیامرف یم  هدرک  نایب  ناکرـشم  هب  ربمغیپ  حیاصن  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  تسا  يریبعت  هیبش  هلمج  نیا 
شوگ هب  ار  تنخـس  هن  یناسرب و  ناگدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  يادـص  یناوت  یمن  وت  ًاملـسم  َنیِِربْدـُم ؛ » اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدـلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست 

هیآ 80} ، لمن ( . 3 !«. } دنوش رود  دننادرگرب و  يور  هک  نارک 

لباق ریغ  نابلط  قح  نانخـس  ربارب  رد  وا  حور  دـنک  رپ  ار  ناسنا  دوجو  سوه  اوه و  یناطیـش و  ياه  هزیگنا  هک  یماگنه  تسا  یعیبط 
دراذگ یمن  رثا  وا  رد  اهنآ  نانخس  زا  يزیچ  دوش و  یم  ذوفن 

تیالو نامرف  نتـشون  ای  وا  هب  ماش  تموکح  ندرپس  هرابرد  هیواعم  ياه  تساوخرد  هب  يا  هدـنبوک  خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
وت هک  ماگنه  نآ  رد  :» دـیامرف یم  دزاس  یم  سویأم  لوقعمان  ياه  تساوخرد  نیا  زا  هیبشت  ود  اب  ار  وا  دـهد و  یم  يو  يارب  يدـهع 
هب هک  ینام  یم  یـسک  هب  ینک  یم  يراگن  همان  هتـسویپ  يراد و  يدهع ) تیالو  مکح  ای  ماش  تموکح  دننام   ) ییاه هتـساوخ  نم  زا 

تسا هداتسیا  هک  ینادرگرس  صخش  نوچمه  ای  دیوگ و  یم  غورد  وا  هب  هک  دنیب  یم  هتفشآ )  ) ياهایؤر هتفر و  ورف  ینیگنـس  باوخ 
َو ( ؛» شنایز هب  ای  تسوا  دوس  هب  هدـنیآ  هک  دـناد  یمن  و  دورب ) هار  مادـک  هب  دـناد  یمن  اریز   ) هدـنکفا تقـشم  هب  ار  وا  شنداتـسیا  و 
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تسا و هدـمآ  « هلیح » اـب مأوـت  ندرک  بلط  اـی  يزیچ  ندرک  بـلط  ياـنعم  هـب  « هلواـُحم » هـشیر زا  « یُنلِواـُحت ( .» 1  } ِیُنلِواـَُـحت ْذِإ  َکَّنِإ 
تسا و همان  ياهرطس  يانعم  هب  « رْطَـس » عمج « روُطُّسلا ( .» 2  } َروُطُّسلا ِینُعِجاَُرت  َرُومُْألا َو   { تسا رت  بسانم  مود  يانعم  ـالاب  تراـبعرد 

ِِمئاَّنلا ِلِْقثَتْـسُْملاَک   {، يراد تاماقم  هبلاطم  ینک و  یم  هعجارم  نم  هب  هتـسویپ  دوخ  همان  روطـس  اب  ینعی  ؛ تسا ریدـقت  رد  « اب » اـجنیا رد 
تـسا ندروآ  راشف  ندرک و  نیگنـس  ياـنعم  هب  « ضحم » نزو رب  « ظـَْهب » هشیر زا  « ُهُظَْهبَی ( .» 3  } ُهُظَْهبَی ِِمئاَْقلا  ِرِّیَحَتُْملا  ،َو  ُهُماَـلْحَأ ُُهبِذْـکَت 

( . ِْهیَلَع ْمَأ  ِیتْأَی  اَم  َُهل  يِرْدَی َأ  َال  ، ُهُماَقَم {

رگم.نیغورد ناـشیرپ و  یباوخ  ؛ تسین شیب  یلاـیخ  باوخ و  یهاوخ  یم  نم  زا  وـت  هچنآ  هک  دـنامهف  یم  وا  هب  لّوا  هیبـشت  رد  ماـما 
.یتیارد هن  مالسا و  رد  يا  هقباس  هن  ، یتلادع هن  دراد و  ییاوقت  هن  هک  دوش  هدرپس  یسک  هب  نیملسم  مامز  تسا  نکمم 

رب تردـق  هن  دراد و  ار  شیاـج  رد  تماـقا  ناوت  هن  ؛ هداتـسیا نادرگرـس  هک  هدوـمرف  هیبـشت  هار  هدرک  مگ  درف  هب  ار  وا  مود  هیبـشت  رد 
راـظتنا رد  هک  یتشونرـس  زا  تسا و  كاـنمیب  نارگن و  زین  هدـنیآ  زا  نیا  رب  هفاضا.يدـصقم  يوـس  هب  تکرح  تهج  يریگ  میمـصت 

.ربخ یب  تسوا 

دـشاب و هدـید  يا  هتفـشآ  باوخ  نینچ  هک   ) یتـسین صخـش  نآ  وـت  هچرگ  :» دـیامرف یم  تاـهیبشت  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ٌهِیبَش َِکب  ُهَّنَأ  َْریَغ  ، ِِهب َتَْسل  َو  ( ؛»! تسوت هب  هیبش  وا  هکلب  هدش ) نادرگرس 

هراشا.تسوت هب  هیبش  وا  : دیامرف یم  یتسه  یـصخش  نینچ  هیبش  وت  دیوگب  هکنیا  ياج  هب  ؛ هدومرف نایب  ماما  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  نیا 
.دناوت هیبش  ناهارمگ  يوش و  یم  بوسحم  ساسا  لصا و  ماخ  تالایخ  ینادرگرس و  یهارمگ و  نیا  رد  وت  هکنیا  هب 

ربمایپ هک  دراد  یهورگ  هب  قلعت  وا  ؛ دشاب هتشاد  ار  ربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  راظتنا  هیواعم  دننام  یـصخش  هک  تسا  بیجع  یتسار 
فـص رد  سفن  نیرخآ  اـت  هک  یناـسک  اـیآ.دروآ  ناـمیا  ارهاـظ  هک  دوب  یناـسک  نیرخآ  زا  درک و  هزراـبم  اـهنآ  اـب  شرمع  رخآ  اـت 

ياه هیاپ  میکحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزوریپ  زا  دعب  تسا  راوازس  دنا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانمشد 
تیاهن اب  یلو  ددنـسپ ؟ یم  ار  يزیچ  نینچ  لقاع  مادک  دننک ؟ تموکح  وا  مان  هب  دننیـشنب و  وا  ياج  رب  دـنهاوخب  یمالـسا  تموکح 

رگم دوبن  نیا  داد و  خر  يرما  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  مالـسا و  ردص  رد  فسأت 
.نامز نآ  نیملسم  زا  یعمج  یهاگآان  یتسس و  رطاخ  هب 

رد دشاب  هدروآ  نامیا  رگا  تسا و  هکم  حتف  رد  ناگدـش  دازآ  اقلط و  زا  هک  یـسک  تسین  روآ  بجعت  ایآ  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  هب 
ار همه  دـهاوخب  دنـشاب  هتـشاد  روضح  اجنآ  رد  راصنا  نارجاهم و  ناگرزب  هک  دوش  دراو  یـسلجم  رد  هاگره  ، دراد رارق  طخ  نیرخآ 

 { ،ج 18،ص 64 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 { ؟ دنیشنب - همه زا  رتالاب  - سلجم يالاب  رد  دنزب و  بقع 

نانمؤم  ) ندنام یقاب  هب  هقالع  دوبن  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  دـیدهت  ادـیدش  ار  وا  ماما  يرگید  شخب  رد  سپس 
درُخ ار  تناوختسا  هک  دیسر  یم  وت  هب  نم  زا  يا  هدنبوک  ياه  هبرض  مرکا ) ربمغیپ  تامحز  هجیتن  مالسا و  راثآ  لد و  كاپ 

هب هاگ  تسا و  يزیچ  نتشاذگ  یقاب  يانعم  هب  « ءاقِبتْسا ( .» 1  } ِءاَْقِبتْـسِالا ُضَْعب  َال  َْول  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ُمِْسقُأ  َو  ( ؛» درک یم  بآ  ار  وت  تشوگ  و 
زا ، تسا هدنبوک  تخس و  هثداح  يانعم  هب  « هعراق » عمج « عِراوَق ( .» 2  } ُعِراَوَق یِّنِم  َْکَیلِإ  ْتَلَصََول   {، تسا هدمآ  زین  ندرک  محر  يانعم 
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يرامیب يانعم  هب  « سرد » نزو رب  « ْسلَه » هشیر زا  « ُسِلْهَت ( .» 3  } ُسِلْهَت َمْظَْعلا َو  ُعَْرقَت   {، تسا هدش  هتفرگ  هدنبوک  يانعم  هب  « عرق » هشیر
يرامیب هک  ییاجنآ  زا  دنا و  هتفرگ  دوش  یم  يرغال  ببس  هک  ییاه  يرامیب  يانعم  هب  ار  « ساله » زین تغل  بابرا  زا  یضعب  ، تسا لس 

( . َمْحَّللا  { تسا هتفر  راک  هب  يرامیب  نیا  دروم  رد  ، دنک یم  رغال  ًالماک  ار  التبم  صخش  لس 

هب هکلب  ، مرادـن یفاک  هّدُـع  هّدِـع و  هک  تسا  نآ  يارب  هن  منک  یم  ارادـم  ًالعف  مشوپ و  یم  مشچ  وت  اب  گـنج  زا  رگا  هکنیا  هب  هراـشا 
هللا یلص  ربمغیپ  تامحز  دوش و  لزلزتم  مدرم  داقتعا  دنورب و  نایم  زا  یشزرااب  نانمؤم  يریگرد  نیا  رد  مراد  میب  هک  تسا  نآ  تلع 

.تسا نیمه  ِءاَْقِبتْسِالا » ُضَْعب  َال  َْول   » هلمج زا  روظنم.ددرگ  گنر  مک  هلآ  هیلع و 

زا روظنم  هکنیا  نآ  دنا و  هدرک  رکذ  يرگید  لامتحا  هلمج  نیا  يارب  دـیدحلا  یبا  نبا  دـننام  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  رگید  یـضعب 
ینب عیاجف  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینانخس  دنک  یم  بآ  ار  تشوگ  درُخ و  ار  ناوختسا  هک  هدنبوک  تابرض  نیا 

.دیبوک یم  مه  رد  ار  اهنآ  درک  یم  شاف  ماما  رگا  هک  تسا  نانآ  ياه  ییاوسر  هّیما و 

یلع تسد  هب  دوخ  تلحر  زا  دعب  ار  شنانز  هب  طوبرم  روما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـندقتعم  هیماما  : دـیازفا یم  سپس 
نانآ طابترا  ، دید تحلصم  ترضح  نآ  دندومیپ و ) ار  یفالخ  ریـسم   ) هک نانآ  زا  مادک  ره  هک  داد  هزاجا  وا  هب  درپس و  مالـسلا  هیلع 

زا دـنک و  عطق  ربمغیپ  زا  ار  هیواـعم ) رهاوخ  ربمغیپ و  رـسمه  (؛» هبیبـح ما  » طاـبترا تسناوت  یم  هلمج  زا.دـنک  عطق  مرکا  ربـمغیپ  اـب  ار 
یتازاجم شردارب و  هیواعم  يارب  یتازاـجم  ار  نیا  دـشاب و  زیاـج  تما  نادرم  يارب  وا  اـب  جاودزا  دوش و  جراـخ  نینمؤملا  ما  تلاـح 

نیا مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  تشاد و  لد  رد  ار  یلع  ضغب  هیواعم  شردارب  دـننامه  « هبیبح ما  » اریز ، دـهد رارق  هبیبح ) ما   ) شدوخ يارب 
.دیبوک یم  مه  رد  مومع  راظنا  رد  ار  هیواعم  درک  یم  ار  راک 

دیدهت يزیچ  نینچ  هب  زین  ار  هشیاع  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هدرک  لقن  زین  دوخ  تاور  زا  هیماما  : دـیازفا یم  دـیدحلا  یبا  نبا  سپس 
یم مینک و  یم  ریـسفت  يرگید  روط  ار  ثحب  دروم  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالک  میریذـپ و  یمن  ار  يراـبخا  نینچ  اـم  یلو  ؛ درک
نعل تفریذپ  ار  مالـسا  هک  ینآ  زا  دـعب  یتح  ار  هیواعم  مرکا  ربمغیپ  هک  دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هباحـص  زا  يریثک  هورگ  : مییوگ
ناونع هب  دیناوت  یم  ار  روبزم  تایاور  ( . 1  } .تسا روهـشم  هنیمز  نیا  رد  رابخا  تسا و  خزود  لها  رفاک و  قفانم  وا  دومرف  یم  درک و 

نیا یهاوگ  طخ و  تسناوت  یم  ماما   { دییامرف هعلاطم  تسا ص216  روهشم  ناخروم  زا  هک  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  رد  هنومن 
نیا رگا  تسنادن و  تما )  ) تحلصم هب  ار  راک  نیا  یلو  ؛ دناسرب نایماش  شوگ  هب  دتـسرفب و  ماش  هب  هراب  نیا  رد  ار  هباحـص  زا  هورگ 

 { ،ج 18،ص 65 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .دیبوک یم  مه  رد  ار  هیواعم  درک  یم  ار  راک 

یلع هک  تسین  دـقتعم  هیماما  زا  کی  چـیه  هک  دـنک  یم  ضارتعا  دـیدحلا  یبا  نبا  هب  ًادـیدش  مالک  نیا  لقن  زا  دـعب  يرتشوش  هماّلع 
اهنت هکلب  ، دـشاب زیاج  تما  نادرم  يارب  اهنآ  حاکن  هک  دـنک  عطق  نانچ  ربمغیپ  زا  ار  هشیاـع  اـی  هبیبح  ما  هطبار  دوب  رداـق  مالـسلا  هیلع 

هیماما ياملع  اهنت  هک  تسین  يزیچ  بلطم  نیا  دـنک و  عطق  تسناوت  یم  ربمغیپ  زا  ار  اـهنآ  يونعم  هطبار  ندوب و  نینمؤملا  ّما  مارتحا 
،ج 2،ص مثعا نبا  حوـتف  ( . 3  } حوتفلا باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  لقن  قباطم  ّتنـس  لها  ياـملع  زا  یـضعب  هکلب  ؛ دنـشاب لـئاق  نآ  هب 

 { ،ج 4،ص 286 هغابصلا جهب  ( . 4  } .دوب هداد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هزاجا  نیا  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یتیاور  نینچ  زین   { 340

.تسا لّوا  ریسفت  نامه  همان  نیا  رد  ماما  مالک  يارب  بسانم  ریسفت  دمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو 
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هیواعم هب  ًاحیرص  همان  نیا  رد  دوخ  ياه  هلمج  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

دوس هب  هک  ییاهزردنا  هب  دهد  یمن  هزاجا  وت  هب  هتشاد و  زاب  ار  وت  يزادرپب  بوخ  ياهراک  هب  هکنیا  زا  ناطیـش  هک  نادب  :» دیامرف یم 
يانعم هب  « طیبثت » هشیر زا  « َطَبَث ( .» 1  } َکَطَّبَث ْدَـق  َناَْطیَّشلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» دنمالـس هتـسیاش  هک  اهنآ  رب  مالـس  یهد و  ارف  شوگ  تسوت 

( . ِِهلْهَِأل ُماَلَّسلا  ،َو  َِکتَحیِصَن ِلاَقَِمل  َنَذْأَت  َو  َكِرُومُأ ، َنَسْحَأ  َعِجاَُرت  ْنَأ  ْنَع   { تسا يراک  ماجنا  زا  يریگولج 

ریثأت نیرتشیب  دناوت  یم  وا  ياه  همان  اه و  هبطخ  نوچمه  ینانخـس  بلاط و  یبا  نب  یلع  نوچمه  يا  هدنیوگ  هک  تسین  دـیدرت  ياج 
رد نینهآ  خـیم  ایآ  دـنیور و  یم  راز  هروش  رد  اه  لگ  ایآ.دوس  هچ  دـشابن  لـباق  لـحم  هک  یماـگنه  یلو  دراذـگب ؛ ناـبطاخم  رد  ار 

؟ دور یم  ورف  گنس 

ٌءاوَس َو  : »» دیوگ یم  قوف  هیآ  رد  اتحارـص  نآرق  رد  دنوادخ  یلو  ؛ دوش یمن  تفای  مالـسا  ربمایپ  نانخـس  زا  رترثؤم  ینانخـس  نیقی  هب 
هیآ ، سی ( . 2 «. } دـنروآ یمن  نامیا  ، ینکن ای  ینک  ناشراذـنا  ، تسا ناسکی  نانآ  يارب  ؛ » َنُونِمُْؤی ْمُهْرِذـُْنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  ْمِْهیَلَع َأ 

{10

هیواعم هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ياه  ییوگشیپ  هتکن :

لباق هباحص و  ءزج  ار  هیواعم  زونه  ناشدوخ  عبانم  هب  یسرتسد  مدع  ای  یهاگآ  مدع  تلع  هب  ّتنس  لها  ناردارب  زا  یضعب  هنافّـسأتم 
نبا ترابع  نیع  اجنیا  رد  ام.دنرب  یم  یپ  رکف  ندوب  هابتـشا  هب  دـننک  یـسررب  ار  دوخ  ياملع  راثآ  رگا  هک  یلاح  رد  دـنناد  یم  عافد 

نودـب قشمد و  خـیرات  باتک  زا  تسا  مشـش  نرق  فورعم  ياملع  زا  دـننک و  یم  ریبعت  « خِّرَوَملا ُِظفاْحلا  ُمامإلا  » هب وا  زا  هک  ار  رکاسع 
: مینک یم  لقن  تساک  مک و 

هیواعم هک  یماگنه  ُهُوُلْتقاَف ؛ يرَْبنِم  یلَع  َهَیِواعُم  ُْمْتیَأَر  اذإ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  دیعسوبا  زا  وا  .1
«. دیناسرب لتق  هب  ار  وا  دینیبب  نم  ربنم  رب  ار 

یماگنه ُهوُمُجْراَف ؛ يرَْبنِم  یلَع  َهَیِواعُم  ُْمْتیَأَر  اذإ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  يو  زا  يرگید  ثیدـح  رد  .2
«. دینک راسگنس  ار  وا  دینیبب  ربنم  رب  ار  هیواعم  هک 

 { دعب هب  ،ج 59،ص 155  قشمد هنیدم  خیرات  ( . 1  } .دنک یم  لقن  ُهُوُلْتقاَف »  » ریبعت اب  هّللا  دبع  زا  ار  ثیدح  نیمه  .3

نیا هب  اهنآ  زا  یـضعب  دانـسا  فیعـضت  ثیداحا و  نیا  رکذ  زا  دعب  لماک  باتک  رد  « يدـع نب  هّللادـبع  » ّتنـس لها  فورعم  یلاجر  .4
ِداوْعْألا ِهِذه  یلَع  َهَیِواعُم  ُْمْتیَأَر  اذإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیعـسوبا  هک  دهد  یم  ّتیّمها  ثیدح 

ار ثیدح  نیا  دیعس  وبا  هک  یماگنه  «. دیناسرب لتق  هب  ار  وا  دیدید  تسا ) ربنم  هب  هراشا   ) اهبوچ نیا  رب  ار  هیواعم  هک  یماگنه  ُهُوُلْتقاَف ؛
هک دیشک  ار  دوخ  ریشمش  تساوخرب و  راصنا  زا  يدرم.دناوخ  یم  يا  هبطخ  ربنم  رب  رمع ) رصع  رد   ) هیواعم هک  دوب  ینامز  درک  لقن 

یلو ما  هدینـش  مه  نم  : تفگ دیعـسوبا.مدینش  ربـمغیپ  زا  نم  ار  تیاور  نیا  : تفگ ینک ؟ یم  هچ  : تفگ دیعـس  وبا.دـنک  هـلمح  وا  هـب 
دنسیونب رمع  هب  يا  همان  هراب  نیا  رد  هک  دندرک  لوبق.میشکب  یسک  رب  ریشمش  وا  هزاجا  نودب  رمع  تفالخ  رـصع  رد  میرادن  تسود 
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 { ،ج 5،ص 200 يدع نب  هّللادبع  ، لماک ( . 2  } .دمآ رمع  گرم  ربخ  دیایب  همان  باوج  هکنآ  زا  شیپ  اما 

هب ،ج 10،ص 57  يربط خیرات  ( . 3  } .تسا هدروآ  یسابع  دضتعم  همان  نمـض  هدرتسگ  روط  هب  دوخ  خیرات  رد  ار  تایاور  نیا  يربط 
 { دعب

مامز هیواعم  تسا و  یغالا  رب  راوس  هک  دید  ار  نایفـسوبا  يزور  مرکا  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  خیرات  مهدزای  دلج  رد  يربط  .5
نآ دنوادخ  َِقئاّسلاَو ؛ َبِکاّرلاَو  َدـِئاْقلا  ُهّللا  َنََعل  : » دومرف ربمغیپ.دـنار  یم  رـس  تشپ  زا  ار  ناویح  نآ  شدـنزرف  دـیزی  هتفرگ و  ار  نآ 

(4 «. } دنک نعل  ار  همه  دنار  یم  ار  ناویح  رس  تشپ  زا  هک  سک  نآ  تسا و  راوس  هک  سک  نآ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  مامز  هک  سک 
 { ،ج 11،ص 357 كردم نامه  .

یثیدـح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغپ  هک  دـنک  یم  لـقن  هباحـصلا  هفرعم  یف  هباغلادـسا  باـتک  رد  ریثا  نبا  ، فورعم خروم  .6
نیا هک  دنک  یم  هفاضا  دعب.دسر  یمن  دندروآ  نامیا  هکم  حـتف  لاس  رد  هک  یناسک  اهنآ و  نادـنزرف  اقلط و  هب  زگره  تفالخ  : دومرف

( رخص نب  هیواعم  لاح  حرش  .) ،ج 4،ص 387 هباغلادسا ( . 1  } .دنا هدرک  لقن  ّربلادبع ) نبا  میعنوبا و  ، هدنم نبا   ) رفن هس  ره  ار  ثیدـح 
{

نآ هرابرد  ینس  هعیش و  زا  معا  یمالـسا  خیراوت  رد  هچنآ  هدش و  لقن  فلتخم  بتک  رد  هیواعم  شهوکن  رد  هک  یتایاور  زا  هصالخ 
دنناوت یمن  يداع  دارفا  یتح  ققحم و  ناسنا  چیه  هک  دوش  یم  نشور  ، میدروآ مهن  دلج  رد  همان 16  لیذ  ار  نآ  زا  یشخب  هک  هدمآ 

اه تیعقاو  مامت  رب  مشچ  هک  دنـشاب  بصعتلادیدش  ، نیبصعتم زا  یـضعب  دننام  هکنآ  رگم  دـننک  دـیدرت  وا  لامعا  داسف  فارحنا و  رد 
!! دنا تسادق  ياراد  هباحص  همه  تسا و  هباحص  زا  وا  هک  : دننک یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  دندنب و  یم 

نیملسم شزاس  حلص و  ینابم  : 74 همان

عوضوم

یبلکلا نب  ماشه  طخ  نم  لقنو  نمیلاو  هعیبر  نیب  هبتک  هل ع  فلح  نم  و 

حلص يارب  .دوب } باسنا  ملع  ياراد  نآرق و  رّسفم  خّروم و  مالّسلا و  هیلع  ماما  نایعیش  زا   } یبلک نب  ماشه  طخ  اب  هک  يا  همان  دهع  )
( دومرف میظنت  نمی »  » و هعیبر »  » هلیبق نایم 

همان نتم 

َنُوبیُِجی ِِهب َو  َنوُُرمأَی  ِهَیلِإ َو  َنوُعدَی  ِهّللا  ِباَتِک  یَلَع  مُّهنَأ  اَهیِدَاب  اَهُرِضاَح َو  ُهَعِیبَر  اَهیِدَاب َو  اَهُرِـضاَح َو  ِنَمَیلا  ُلهَأ  ِهیَلَع  َعَمَتجا  اَم  اَذَه 
َنوَضرَی َال  ًانَمَث َو  ِِهب  َنوُرَتشَی  َال  ِِهب  َرَمَأ  ِهَیلِإ َو  اَعَد  نَم 

463 ص :
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َال ٍِبتاَع َو  ِهَبَتعَِمل  مُهَدهَع  َنوُضُقنَی  َال  ٌهَدِحاَو  مُُهتَوعَد  ٍضعَِبل  مُهُضَعب  ٌراَصنَأ  ُهَکَرَت  َِکلَذ َو  ََفلاَخ  نَم  یَلَع  ٌهَدِحاَو  ٌدَی  مُّهنَأ  ًالََدب َو  ِِهب 
مُهُمِیلَح َو مُهُِملاَع َو  مُهُهیِفَـس َو  مُُهِبئاَغ َو  مُهُدِـهاَش َو  َکـِلَذ  یَلَع  ًاـموَق  ٍموَق  ِهّبَـسَِمل  اـَل  ًاـموَق َو  ٍموَق  ِلَالِذتـسِال  اـَل  ٍبِضاَـغ َو  ِبَضَِغل 

ٍِبلاَط ِیبَأ  ُنب  ِّیلَع  َبَتَک  ًالُوئسَم َو  َناَک  ِهّللا  َدهَع  ّنِإ  ُهَقاَثیِم  ِهّللا َو  َدهَع  َِکلَِذب  مِهیَلَع  ّنِإ  ُّمث  مُُهلِهاَج 

اه همجرت 

یتشد

نابایب رد  هک  نانآ  هچ  دـنراد  روضح  رهـش  رد  هک  نانآ  هچ  دـنا ، هتفریذـپ  ار  نآ  هعیبر »  » و نمی »  » مدرم هک  تسا  يا  همان  نامیپ  نیا 
.دننک یم  یگدنز 

باتک هب  ار  نانآ  هک  سک  ره  و  دنهد ، یم  نامرف  نآ  تاروتـسد  ماجنا  هب  و  دـننک ، یم  توعد  ادـخ  باتک  هب  و  دـننآرق ، وریپ  نانآ 
نیا فالخ  هک  یـسک  ربارب  رد  و  دنریذپب ،  يرگید  زیچ  نآ  ياج  هب  هن  و  دنهاوخ ، يدزم  نآ  ربارب  هن  دنهد ، یم  خساپ  دناوخب  ادـخ 

.درک دنهاوخ  یگداتسیا  دراذگاو ، ار  نآ  ای  دهاوخ ، نامیپ 

ندرک راوخ  ای  يا ، هدنریگ  مشخ  مشخ  ای  يا ، هدننک  شنزرـس  رطاخ  هب  هدوب و  دّحتم  همه  دنهد ،  یم  يرای  ار  رگید  ضعب  یـضعب 
.دننکش یمن  ار  نامیپ  نیا  یموق ، نداد  مانشد  ای  یضعب ،

رب زین  یهلا  نامیپ  دـهع و  و  دنراوتـسا ،  همه  نالهاج ، نارابدرب و  ناهاگآان ، نایاناد و  دـنبیاغ ، هک  اهنآ  نارـضاح و  ناـمیپ ، نیا  رب 
 . تشون ار  نآ  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دش » دهاوخ  شسرپ  ادخ  نامیپ  زا  انامه   » هک تسا  هدیدرگ  بجاو  نانآ 

يدیهش

هک تسا  يا  همان  نامیپ  نیا  .تسا  هدش  لقن  یبلک  نب  ماشه  طخ  زا  تشون  نمی  هعیبر و  نایم  هک  ترـضح  نآ  زا  تسا  ینامیپ  زا  و 
باتک وریپ  نانآ  .دنرب  یم  رـس  هب  نابایب  رد  هک  نانآ  هچ  و  دنرـضاح ، رهـش  رد  هک  نانآ  هچ  دـنا ، هتفریذـپ  ار  نآ  هعیبر  نمی و  مدرم 
نامرف نادب  دناوخب و  ادخ  باتک  هب  ار  هک  ره  و  دنراد ، یم  او  نآ - نتفریذـپ  هب  دـنناوخ و - یم  ادـخ  باتک  هب  ار - مدرم  دـنیادخ -

ای دوب  نامیپ  نیا  فالخ  هک  یـسک  ربارب  نانآ  و  دنریذپ ،  ار  يزیچ  نآ  ياج  هب  هن  دنریگ و  ییاهب  نآ  ربارب  هن  .دنراد  هتفریذـپ  دـهد 
هن و  دننکـشن ، ار  دوخ  نامیپ  نآ  مشخ  نیا و  شنزرـس  رطاخ  هب  و  دـنروای ،  ار  رگید  ضعب  یـضعب  .دننخـس  کـی  دراذـگاو ، ار  نآ 

هاوگ تسین  رضاح  هک  یسک  تسا و  رضاح  هک  نآ  .درآ  مهارف  ار  نانآ  مانـشد  بجوم  دراد و  راوخ  ار  رگید  موق  یموق  هکنآ  يارب 
رب ادـخ  قاثیم  دـهع و  .نادان و  هک  نآ  تساناد و  هک  نآ  تسا و  یهت  درخ  زا  هک  نآ  تسا و  راـبدرب  هک  نآ  و  ناـمیپ ، نیا  رب  تسا 

.تشون بلاط  یبا  نب  یلع  و  دش ، دهاوخ  شسرپ  ادخ  نامیپ  زا  انامه  .تساهنآ  هدهع  رب  هلمج  نیا 

یلیبدرا

نمی لها  نآ  رب  دـنا  هدـش  عمج  هک  تسیا  همان  دـنگوس  نیا  یبلک  نب  ماشه  طخ  زا  دـش  هدرک  لقن  هعیبر و  نایم  نمی و  لـها  ناـیم 
ار نامدرم  دـنناوخ  ادـخ  باتک  رب  دنـشاب  ناشیا  هکنآ  نارـضاح  ریغ  نارـضاح و  زا  هعیبر  هیداب و  لها  زا  نآ  نابیاغ  نآ و  نارـضاح 
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ریخب ارنآ  ینعی  ار  یئاهب  نآب  دنرخن  هک  نآب  دننک  رما  نآب و  ار  نامدرم  دناوخ  هک  ار  یـسک  دننک  تباجا  نآب و  دنیامرف  نآ و  يوسب 
ارنآ و دنک  تفلاخم  هک  ره  رب  مه  اب  دنا  قفتم  دنتـسد و  کی  ناشیا  هک  یتسردب  یـضوعب و  نآب  دنوشن  یـضار  دننکن و  لدـب  رگید 
هدننک و باتع  ههجب  ار  دوخ  دهع  دننکشن  تسیکی  ناشیا  ندناوخ  ار  رگید  یضعب  ناشیا  زا  یـضعب  دنناگدنهد  يرای  ارنآ  دراذگاو 

یهورگ نداد  مانـشد  ههجب  هن  ار و  رگید  یهورگ  یهورگ  يراوـخ  ههجب  هن  هدـننک و  بضغ  بـضغ  هـهجب  هـن  هدـنیامن و  شنزرس 
ناشیا ياناد  ناشیا و  دنمدرخ  ناشیا و  بیاغ  ناشیا و  رضاح  دنطورش  نیا  رب  ار  رگید  هورگ 

دش و هدیـسرپ  تسه  ادخ  دهع  هک  یتسردب  وا و  نامیپ  ادخ و  دهع  دش  روکذم  هچنآ  تسناشیا  رب  هک  یتسردب  سپ  ناشیا  نادان  و 
بلاط یبا  نب  یلع  ار  همان  نیا  تشون 

یتیآ

هدرک قفاوت  نآ  رب  دنا ، نیشن  نابایب  هک  اهنآ  هچ  و  دنا ، نیـشنرهش  هک  اهنآ  هچ  هعیبر ، مدرم  نمی و  لها  هک  تسا  يا  همان  نامیپ  نیا 
باتک هب  هک  ار  سک  ره  .دنریذپب و  ار  نآ  هک  دنهاوخب  مدرم  زا  دنناوخ و  ارف  نآ  هب  ار  مدرم  دـننک و  يوریپ  ادـخ  باتک  زا  هک  دـنا 

رب .دنوشن و  دنسرخ  رگید  راک  هب  نآ  هب  زج  دنبلطن و  يدزم  راک  نیا  ربارب  رد  .دننک و  تباجا  دهد ، نامرف  نادب  دنک و  توعد  ادخ 
یکی ناشنخس  دنشاب و  رگیدکی  راکددم  رای و  .دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  دیوگ ، كرت  ار  نآ  ای  دنکشب  نامیپ  نیا  هک  یسک  دض 

.دننکشن ار ، رگید  هورگ  یهورگ  نداد  مانشد  نتخاس و  راوخ  ببس  هب  ای  نآ  نیا و  مشخ  ای  شنزرس  ببـس  هب  ار  دوخ  دهع  و  دوش ،
هک ره  تسا و  رابدرب  هک  ره  تساـناد و  اـی  تسا  هیفـس  هک  ره  تسا و  بیاـغ  اـی  تسا  رـضاح  ناـشیا  زا  هکنآ  تسا ، هاوگ  نآ  رب  و 

یبا نب  یلع  ار  نآ  تشون  .درک  دنهاوخ  لا  ؤس  ادخ  نامیپ  زا  تسامـش و  هدهع  رب  همان  دهع  نیا  رد  ادخ  نامیپ  دهع و  .تسا  نادان 
.بلاط

نایراصنا

ادخ باتک  هکنیا  هب  ، دنا هدرک  قافتا  نآ  رب  هعیبر  هلیبق  درگ  نابایب  میقم و  ،و  نمی لها  نیشن  هیداب  نیشن و  رهش  هک  تسا  يدهع  نیا 
لوبق داد  نامرف  نآ  هب  دومن و  توعد  نآرق  هب  سک  ره  زا  ،و  دنهد روتـسد  نآ  هب  ار  مدرم  و  دننک ، توعد  نآ  هب  ،و  دنیامن يوریپ  ار 

ار نآ  هدرک و  تفلاخم  نآرق  اب  هک  یـسک  هیلع  رب  و   ، دـنریذپن ار  يزیچ  نآ  ياـج  هب  ،و  دـننکن هلماـعم  یتمیق  چـیه  هب  ار  نآ  دـننک ،
 . دنشاب ادصمه  رگیدکی و  رای  دحتم و  دیامن  كرت 

نیا رب.دننکـشن  رگید  هورگ  هب  یهورگ  نتفگ  ازـسان  ندومن و  راوخ  ای  یـصخش ، ، مشخ ای  ، یـسک شنزرـس  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناـمیپ 
ناشیا هدـهع  رب  همان  نامیپ  نیا  اـب  شناـمیپ  ادـخ و  دـهع   . دـندهعتم ناـشلهاج  لـقاع و  ، اـناد ناداـن و  ، بیاـغ رـضاح و  هماـن  ناـمیپ 

.دش دهاوخ  شسرپ  ادخ  دهع  زا  انامه  ، تسا

تشون بلاط  یبا  نب  یلع  ار  همان  نامیپ  نیا  و 

حورش

يدنوار
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وه و  اذه ، ماشه  دلاو  مسا  یبلکلا  و  هعاضق ، نم  یح  بلک  .سبایلا و  یـشلا ء  رـسک  مشهلا : و  هتمـش ، اهردـصم  لصالا  یف  ماشه  و 
یلع مهنا  هلوقل  لصف  مث  .هیلع  عمتجا  ام  اذه  هلوق  یف  امم  لدـب  هللا  باتک  یلع  مهنا  هلوق  .دـهعلا و  فلحلا : .خـیراوتلاب و  املاع  ناک 

راصنا .هللا و  یلا  وا  هللا  باتک  یلا  نوعدی  يا  هیلا ، نوعدی  هلوقل  ردصم  هدحاو  هوعد  هلوق  .هینامث و  لیصفتلا  ماسقا  رکذ  هللا و  باتک 
کلذ یلع  هلوق  .اهلـصف و  ءایـشا و  هعبرال  مهدـهع  نوضقنی  ال  لاق : مث  .هدـحاو  مهتوعد  يور  .راـصنا و  مه  يا  رمـضم ، ادـتبم  ربخ 

.بلاطوبا نب  یلع  بتک  يور و  و  هحیحـص ، بلاط  یبا  نب  یلع  بتک  هیاور و  .ادتبم و  مهدهاش  ادتبملا و  ربخ  کلذ  یلعف  مهدهاش 
، هدحاو هملک  لثم  هتلمجب  هنال  رجلا ، بصنلا و  عفرلا و  هیف  يوتسی  بارعالا و  هیلع  ریغی  هتینکب ال  یمـس  اذا  لجرلا  نا  نویوحنلا : لاق 

لاح یف  نوکی  نا  نم  دبالف  هینک  ناک  اذاف  صخـشل ، امـسا  دیزوبا  ناک  اذا  دیزوباب ، تررم  دیزوبا و  تیار  دـیزوبا و  اذـه  نولوقی :
.ءایلاب رجلا  لاح  یف  فلالاب و  بصنلا  لاح  یف  واولاب و  عفرلا 

يردیک

ادتبم ربخ  وا  مهنال  ربخ  دعب  ربخ  وا  هدحاو  دی  هلوق  نم  لدب  وا  راصنا  عمتجا  ام  هلوق  نم  لدب  هللا : باتک  یلع  مهنا  مالسلا : هیلع  هلوق 
یف كرت  بلاطوبا : نب  یلع  بتک  .يور و  هیلع و  وه  لدی  امل  وا  هیلا : نوعدـی  هلوقل  ردـصم  هدـحاو  هوعد  راصنا  مه  يا  فوذـحم ،
هللا لوسر  بتک  ثیدـحلا  یف  ریغی و  يذـلا ال  لثملا  يرجم  يرجف  فرع  و  کلذـب ، رهتـشا  هنال  عفرلا  لاح  یف  هظفل  یلع  رجلا  لاح 

هوجوب ریغی  هب ال  یمس  اذا  نالف  وبا  انلوق  نا  لیق  و  هیماوبا ، نب  رجاهملا  یلا  هللا  لوسر  دمحم  نم  رجح  نب  لئاول  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.هینک هنوک  امسا و  هنوک  یتلاح  نیب  اقرف  ریغ  هب  ینک  اذا  و  هدحاو ، هملک  مکح  یف  هنوکل  بارعالا ،

مثیم نبا 

.تسا هدش  لقن  یبلک  نب  ماشه  تشونتسد  يور  زا  هتشون و  نمی  مدرم  هعیبر و  هلیبق  يارب  هک  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  نامیپ  زا 
هچ نیـشناجکی و  هچ  هعیبر  هلیبق ي  لـها  ناشدرگارحـص و  هچ  نیـشناجکی و  هچ  نمی  مدرم  هک  تسا  یناـمیپ  نیا  ، ) ناـمیپ فلح :
هک ار  یـسک  نخـس  دنیامن و  رما  نآ  قباطم  دننک و  توعد  ادخ  باتک  يوس  هب  یگمه  هک  دندرک  قفاوت  نآ  رـس  رب  ناشدرگارحص 
نآ ندرک  ضوع  هب  دنـشورفن و  ییاهب  لباقم  رد  ار  نآ  دـنریذپب و  دـیامن  رما  نآ  ساـسا  رب  دـنک و  توعد  ادـخ  باـتک  هب  ار  ناـنآ 

وسمه و ناشتوعد  دنـشاب ، رگیدکی  روای  رای و  تسدـمه و  نآ  هدـنراذگورف ي  فلاخم و  ربارب  رد  هک  نیا  رگید  دـنوشن و  یـضار 
نداد مانـشد  ار و  رگید  هورگ  یهورگ ، نتخاس  راوخ  تهج  هب  زین  هدنریگـشمخ  مشخ  ای  رگتمالم و  شنزرـس  رطاخ  هب  دشاب ، یکی 

.دنتـسه دـنبیاپ  ناشنادان  هتخپ و  درخ ، مک  اناد و  بیاغ ، رـضاح و  هماـن ، ناـمیپ  نیا  هب  دننکـشن ، ار  ناـشنامیپ  رگید  عمج  هب  یعمج 
ار همان  نامیپ  نیا  .دنوش و  یم  هذـخاوم  ادـخ  نامیپ  زا  هتبلا  و  تشگ ، راوتـسا  اهنآ  رب  ادـخ  نامیپ  دـهع و  هماندـهع ، نیا  اب  یهگناو 

يارب تفـص  لوصوم و  ام ، ادتبم و  اذـه ، هملک ي  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  هتکن  دـنچ  هماندـهع  نیا  رد  تشون .) بلاط  یبا  نب  یلع 
، اذـه يارب  ریـسفت  مهنا  نآ و  ربخ  هیلع  عمتجا  اـم  هلمج ي  ادـتبم و  اذـه  هملک ي  تسا  نکمم  تسا و  ادـتبم  ربخ  مهنا ،…  ادـتبم و 

ساسا رب  تسا : هدش  هتفگ  خـساپ  رد  دـنا ؟ هدـش  نامیپ  مه  دـحتم و  مه  اب  زیچ  هچ  رـس  رب  نانآ  هک  تسا  هتفگ  یـسک  ایوگ  دـشاب ،
راج قلعتم  لماع و  مه  و  لاح ، نوعدی  هلمج ي  و  تسا ، مهنا  يارب  ربخ  هللا  باتک  یلع  .دنا  هدرک  قفاوت  عامتجا و  نانآ  ادخ  باتک 

: ترابع .دشاب 2 - یم  هعیبر  هلیبق  زا  نینچمه  نمی و  مدرم  زا  درگارحص  يداب  و  ینیـشناجکی )  ) رـضاح .دشاب و  یم  هیلا )  ) رورجم و 
رای و نآرق ، نافلاخم  ربارب  رد  ینعی  دحاو ، دـی  مهنا  و  هلمج : .تسا 3 - نآرق  هب  ناشیا  لمع  يدـنبیاپ و  زا  هیانک  انمث  هب  نورتشی  ال 
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هملک ي: و  تسا ، هدرک  قالطا  راک  مک  صخش  رب  زاجم  روطب  ببسم  رب  ببـس  مان  قالطا  باب  زا  ار  تسد  دی  مان  .دنرگیدکی  روای 
، رگید هلیبق ي  هک  تهج  نادب  ینعیاموق ، موق  لالدتـسال  ترابع و ال  .تسا 4 - راصنا  يارب  ربخ  مهـضعب  نا و  يارب  مود  ربخ  راصنا 

لقن اموق  موق  هئیشمل  ار : ترابع  یـضعب  .دننک و  یمن  ینکـش  نامیپ  تسا ، هداد  مانـشد  ای  هدرمـش و  راوخ  ار  نانآ  هلیبق  موق و  دارفا 
اب وـبا ،  ) تیاور نیمه  و  بلاـطوبا ، نب  یلع  بتک  تسا : هدـمآ  یتـیاور  رد  .رگید و  هورگ  هب  یهورگ  تدارا  يارب  ینعی  دـنا ، هدرک 

هلزنم ي هب  ملع ، ار  بلاطوبا )  ) هینک نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نآ  شتهج  و  تسا ، روهـشم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما لوق  زا  واو )
.دنک یمن  رییغت  نآ  بارعا  هک  هتشاد  بوسحم  ظفل  کی 

دیدحلا یبا  نبا 

ِهَّللا ِباَتِک  یَلَع  ْمُهَّنَأ  اَهیِدَاب  اَهُرِـضاَح َو  ُهَعِیبَر  اَهیِدَاب َو  اَهُرِـضاَح َو  ِنَمَْیلَا  ُلْهَأ  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  اَم  اَذَـه  یبلکلا  نب  ماشه  طـخ  نم  لـقن  و 
ْنَم یَلَع  ٌهَدِـحاَو  ٌدَـی  ْمُهَّنَأ  ًالَدـَب َو  ِِهب  َنْوَضْرَی  ًالِیلَق َو َال  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  ِِهب َال  َرَمَأ  ِْهَیلِإ َو  اَعَد  ْنَم  َنُوبیُِجی  ِِهب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْهَیلِإ َو  َنوُعْدَـی 

[ ْمُهَّنَأ َو   ] ُهَکَرَت َِکلَذ َو  ََفلاَخ 

ٍمْوَق ِهَّبَسَِمل  ًامْوَق َو َال  ٍمْوَق  ِلَالِْذتْسِال  ٍبِضاَغ َو َال  ِبَضَِغل  ٍِبتاَع َو َال  ِهَبَتْعَِمل  ْمُهَدْهَع  َنوُضُْقنَی  ٌهَدِحاَو َال  ْمُُهتَوْعَد  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٌراَْصنَأ 
ِهَّللا َدْهَع  َّنِإ  ُهَقاَثیِم  ِهَّللا َو  َدْهَع  َِکلَذـِب  ْمِْهیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمُُهلِهاَج  ْمُهُمِیلَح َو  ْمُهُِملاَع َو  ْمُهُهیِفَـس َو  ْمُُهِبئاَغ َو  ْمُهُدِـهاَش َو  َِکلَذ  یَلَع  ًامْوَق 

 . ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َبَتَک  ًالُوئْسَم َو  َناَک 

دزألا و هدنک و  ماذج و  کع و  ریمح و  وحن  ناطحق  هدلو  نم  لک  نمیلا  فاضملا و  فذـحف  فلح  باتک  نم  يأ و  دـهعلا  فلحلا 
.مهریغ

 . سیقلا دبع  بلغت و  رکب و  مه  ناندع و  نب  دعم  نب  رازن  نب  هعیبر  وه  هعیبر  و 

 . هیبأ نع  يوری  وه  هنم و  ملعأ  هوبأ  اهرابخأ و  برعلا و  مایأب  ملاع  هباسن  نبا  هباسن  یبلکلا  بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشه  وه  ماشه  و 

.عمجلا ینعملا  درفملا و  ظفل  ظفللا  هیدابلا و  ونکاس  يدابلا  رضحلا و  ونکاس  رضاحلا  و 

.نوعمتجم يأ  فوذحمب  قلعتی  رجلا  فرح  هللا  باتک  یلع  مهنإ  هلوق 

نمثلا نمثلاب ال  ءیـشلا  يرتشی  نأ  وه  لصألا  ءارتشا و  ضوعتلا  یمـسف  نمثلاـب  هنع  نوضوعتی  ـال  يأ  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  هب  نورتشی  ـال  هلوق 
 . { . ًالِیلَق ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  یلاعت : هلوق  وه  و  ( 1 زیزعلا {  نآرقلا  ظافلأ  نم  وه  برعلا و  عاستا  باب  نم  هنکل  ءیشلاب 

هدحاو دی  مهنإ  و 

 . مهنیب فلخ  يأ ال 

وأ هدـجی  ملف  هادجتـسا  هنأل  مهـضعب  یلع  مهنم  دـحأ  بتعی  نأ  هضقنی  فلحلا و ال  دـهعلا و  اذـه  یف  رثؤی  يأ ال  بتاـع  هبتعمل  هلوق 
نأل مهنم و ال  الیلذ  لذتـسا  مهنم  ازیزع  نأل  هبحاـص و ال  نم  ردـص  رمأ  نم  بضغ  مهنم  ادـحأ  نـأل  ـال  هب و  مقی  ملف  ارمأ  هنم  بلط 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5061 

http://www.ghaemiyeh.com


.الصأ فلح  ناک  امل  فلحلا  ضقنت  تناک  ول  سانلا و  نیب  اهعافترا  رذعتی  رومألا  هذه  لاثمأ  نإف  مهضعب  اجه  وأ  بس  مهنم  اناسنإ 

درو دق  هنأ  ملعا  و 

.هدش الإ  مالسإلا  هدیزی  الف  هیلهاجلا  یف  ناک  فلح  لک  یبنلا ص  نع  ثیدحلا  یف 

دارأ نم  ارارم و  مالـسإلا  یف  برعلا  تفلاحت  دق  دحاولا و  ربخ  نم  عابتالاب  یلوأ  نینمؤملا ع  ریمأ  لعف  نکل  مالـسإلا  یف  فلح  و ال 
خیراوتلا بتک  نم  هبلطیلف  کلذ  یلع  فوقولا 

یناشاک

دعم نب  رازن  نب  هعیبر  نایم  دـنناطحق و  هک  نمی  لـها  ناـیم  هدـش  عقاو  هک  تسا  ترـضح  نآ  هماندـنگوس  نیا  هعیبر ) نمیلا و  نیب  )
يا هماندنگوس  نیا  نمیلا ) لها  هیلع  عمتجا  ام  اذه   ) یبلک نب  ماشه  طخ  زا  دشاب  هدرک  لقن  یبلکلا ) نب  ماشه  طخ  نم  لقن   ) ناندع

زا هعیبر  و  اهیداب ) اهرـضاح و  هعیبر  و   ) نآ نارـضاح  ریغ  نارـضاح و  اهیداب ) اهرـضاح و   ) نمی لها  وا  رب  دـنا  هدـش  عمج  هک  تسا 
نآ يوس  هب  ار  نامدرم  دـنناوخ  هیلا ) نوعدـی   ) ادـخ باتک  رب  دنـشاب  ناـشیا  هکنآ  هللا ) باـتک  یلع  مهنا   ) نارـضاح ریغ  نارـضاح و 

يوس هب  ار  نامدرم  دناوخ  هک  ار  یـسک  هیلا ) اعد  نم   ) دننک تباجا  و  نوبیجی ) و   ) نآ نومـضم  هب  دننک  رما  و  هب ) نورمای  و   ) باتک
يزیچ هب  ار  نآ  دـننکن  لدـب  ینعی  ار ، ییاهب  نآ ، هب  دـنرخن  و  انمث ) هب  نورتشی  ـال   ) نآ رماوا  هب  دـیامرف  رما  و  هب ) رما  و   ) باـتک نآ 

اب دنقفتم  ینعی  .دنتسد  کی  ناشیا  هک  یتسرد  هب  و  هدحاو ) دی  مهنا  و   ) ضوع هب  نآ  هب  دنوشن  دونشخ  و  الدب ) هب  نوضری  ال   ) رگید
دنناگدـنهد يرای  ضعبل ) مهـضعب  راصنا   ) ار نآ  دراذـگاو  و  هکرت ) و   ) ار نآ  دـنک  تفلاخم  هک  ره  رب  کلذ ) فلاخ  نم  یلع   ) مه

هبتعمل  ) ار دوخ  دهع  دننکـشن  مهدهع ) نوضقنی  ال   ) تسا یکی  ناشیا  ندناوخ  هدـحاو ) مهتوعد   ) ار رگید  یـضعب  ناشیا  زا  یـضعب 
و ال  ) يا هدـننک  بضغ  ندرک  بـضغ  يارب  زا  هـن  و  بضاـغ ) بـضغل  ـال  و   ) هدـنیامن باـتع  شنزرـس  باـتع و  تـهج  هـب  بتاـع )

موق یموق  نداد  مانشد  تهج  هب  هن  و  اموق ) موق  هبسمل  و ال   ) ار رگید  هورگ  یهورگ  ندرک  راوخ  تهج  هب  هن  و  اموق ) موق  لالذتسال 
دنمدرخ و  مهلهاج ) مهملاع و  و   ) ناشیا بیاغ  ناـشیا و  رـضاح  مهبئاـغ ) مهدـهاش و   ) دنتـسه طرـش  نیا  رب  کـلذ ) یلع   ) ار رگید 

ادخ و دهع  هقاثیم ) هللا و  دهع   ) دش روکذـم  هچنآ  هب  تسا  ناشیا  رب  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذـب ) مهیلع  نا  مث   ) ناشیا نادان  ناشیا و 
تشون و  بلاطوبا ) نب  یلع  بتک  و   ) ازج زور  رد  دش  دهاوخ  هدیـسرپ  ادخ  دهع  هک  یتسرد  هب  الوئـسم ) ناک  هللا  دهع  نا   ) وا نامیپ 
.فیرش مسا  نآ  ترهش  ببس  هب  هتـشون  عفر  هب  رج ، تلاح  رد  ار  بلاطوبا  ترـضح  نآ  هکنادب  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  هماندهع  نیا 

.دوخ لاح  هب  تسا  یکحم  ینبم و  هک  تسا  یملع  يارجم  يراج  سپ 

یلمآ

ینیوزق

هماندنگوس نیا  تسا  هدوب  نامز  همالع  هباسن و  تسا  یبلکلا ) بیاسلا  نب  دـمحم  نب  ماشه   ) نیا هماندـنگوس و  هماندـهع و  فلح ) )
دنا و هدش  دراو  اجنآ  ای  دنددرتم ، رفاسم و  هک  نانآ  و  دنمیقم ، رـضاح و  هک  نانآ  نمی )  ) لها نآ  رب  دـنا  هدرک  عامتجا  هک  تسا  يا 
هب دننک  رما  نآ و  هب  ار  نامدرم  دنناوخ  ادخ ، باتک  تعباتم  رب  مه  اب  دنـشاب  قفتم  هک  لوق  نیا  رب  يداب  رـضاح و  زا  زین  هعیبر )  ) لها
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و ار ، ینمث  نآ  ياـج  هب  دـنرخن  دـیامن ، رما  نآ  هب  دـناوخ و  نآ  توعد  ادـخ و  باـتک  هب  هک  ار  سک  ره  لوـق  دـننک  تاـبجاو  نآ ،
( اذه  ) .دنراد ياپ  نامیپ  دـهع و  نآ  رب  هلمجلاب  دـننام و  اج  هب  ار  دـهع  نآ  هک  دنناتـسن  نمث  ینعی  ار ، یلدـب  نآ  هب  دـندرگن  یـضار 

تسا نیا  دنا  هدرک  عامتجا  نآ  رب  هک  يدهع  نیا  ینعی  تسا  ءادتبم ) تفـص  ( ) عمتجا ام   ) هلمج و  مهنا ) ( ) شربخ  ) تسا و ءادتبم ) )
تسا لاح ) نوعدی   ) تسا و مالک  نیا  ریسفت  مهنا )  ) تسا و ربخ ) ءادتبم و  ( ) عمتجا ام  اذه   ) ای دنشاب  قفتم  ادخ  باتک  رب  ناشیا  هک 

دهد كرت  ار و  نامیپ  نیا  دـنک  تفلاخم  هک  سک  نآ  عفد  رب  قفتم  دنـشاب و  تسد  کی  ناـشیا  هکنیا  تسا و  زیاـج  قلعتم  لـماع  و 
.دنناوخ رما  کی  هب  و  دنـشاب ، نخـس  کی  لوق و  کی  رب  ینعی  دوب ، یکی  ناشتوعد  و  ار ، ضعب  یـضعب  دنـشاب  رـصان  ار و  دهع  نیا 

، ار یموق  یموق  نتخاس  راوخ  يارب  هن  و  يا ، هدنوش  بضغ  رد  بضغ  يارب  هن  و  يا ، هدننک  باتع  باتع  يارب  ار  دوخ  دهع  دننکشن 
، دنهد مانمشد  ای  دنناسر  يراوخ  ار  رگیدکی  هلیبق  ود  نآ  زا  یضعب  لاهج  قافتا  زا  رگا  ینعی  ار  یموق  یموق  نداد  مانـشد  يارب  هن  و 

ناشیا زا  یـضعب  هلیبق  ود  نیا  زا  جراخ  مدرم  هک  ار  یتروص  دشاب  لماش  دیاش  و  دننکن ، نامیپ  خسف  دهع و  ضقن  ببـس  دیاب  ار  نآ 
( نیش  ) هب هیشم ) ( ) هبـسم  ) ياج هب  خسن  یـضعب  رد  و  دننک ، دهع  ضقن  و  دنوش ، بضغ  رد  سپ  دنهد ، مانـشد  ای  دنناسر  يراوخ  ار 
رـضاح و تسا  دهع  لوق و  نیا  رب  دننکـشب  دـهع  رذـگهر  نیا  زا  دـنهاوخ  ار  موق  نآ  رطاخ  موق  نیا  ینعی  تسا  عقاو  ای )  ) همجعم و

دهع یتسرد  هب  ادـخ ، قاثیم  دـهع و  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  تسا  مزال  ناشیا  رب  نآ  زا  دـعب  ناشیا  لهاج  لقاع و  ملاع و  هیفـس و  بیاغ 
هک تسا  نآ  روهشم  تسا و  عقاو  بلاطوبا )  ) خسن یـضعب  رد  و  بلاط ) یبا  نب  یلع   ) ار نیا  تشون  و  نآ ، زا  دوش  هدرک  لاوس  ادخ 

دوش ملع )  ) نوچ یفاضا ) بکرم   ) هکنآ ربانب  ای )  ) هب هن  یتشون  واو )  ) هب تسا  هیلا ) فاضم   ) هک نآ  اب  ماقم  نیا  لثم  رد  ترضح  نآ 
( مالسلا هیلع  يوضر  سدقم  دهشم   ) رد هک  یفحصم )  ) دنیوگ دباین و  رییغت  دیاین و  رد  نآ  طسو  رد  بارعا )  ) دراد ظفل  کی  مکح 

.تسا بوتکم  بلاطوبا ) نب  یلع   ) اجنآ تسا  دوجوم  ترضح  نآ  طخ  هب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هبتک  فلح  نم  و 

.یبلکلا نب  ماشه  طخ  نم  لقن  .هعیبر  نمیلا و  نیب 

طخ زا  دـش  لـقن  .هعیبر  هفیاـط ي  نمی و  لـها  ناـیم  رد  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  ار  نآ  تشوـن  هک  تسا  يا  هماندـهع  زا  ینعی و 
.یبلک رسپ  ماشه 

هب و نورمای  هیلا و  نوعدـی  هللا ، باتک  یلع  مهنا  اـهیداب ، اهرـضاح و  هعیبر ، اـهیداب و  اهرـضاح و  نمیلا ، لـها  هیلع  عمتجا  اـم  اذـه  »
مهـضعب راصنا  هکرت ، کلذ و  فلاخ  نم  یلع  هدحاو  دی  مهنا  الدب و  هب  نوضریال  انمث و  هب  نورتشیال  .هب  رما  هیلا و  اعد  نم  نوبیجی 

یلع .اموق  موق  هبـسمل  اموق و ال  موق  لالذتـسال  بضاغ و ال  بضغل  بتاع و ال  هبتعمل  مهدـهع  نوضقنیال  هدـحاو ، مهتوعد  ضعبل :
نب یلع  بتک  و  الووسم .) ناک  هللادـهع  نا   ) .هقاثیم هللادـهع و  کلذـب  مهیلع  نا  مث  .مهلهاج  مهمیلح و  مهبئاغ و  مهدـهاش و  کلذ 

« .بلاط یبا 

ناشیا و يارحـص  رد  بئاغ  ناشیا و  رهـش  رد  رـضاح  مدرم  نمی ، لها  نآ  رب  دـنا  هدرک  قاـفتا  هک  تسا  یناـنچ  نآ  دـهع  نیا  ینعی 
دنناوخب ادخ ، باتک  ماکحا  رب  تباث  ناشیا  دنشاب  هکنیا  رب  ناشیا ، يارحص  رد  بئاغ  ناشیا و  رهش  رد  رـضاح  مدرم  هعیبر ، هفیاط ي 
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نآ دنشورفن  .نآ  هب  دنک  رما  نآ و  يوس  هب  ار  ناشیا  دناوخب  هک  ار  یسک  دننک  تباجا  نآ و  هب  دننکب  رما  نآ و  يوس  هب  ار  نامدرم 
ناشیا دنـشاب  هکنیا  رب  .ار و  ندرک  لیدـبت  نآ  يارب  زا  دـندرگن  یـضار  ایند و  عاتم  بیرقت  هب  دـننکن  زواجت  وا  زا  ینعی  ییاهب ، هب  ار 

يرای توق و  رد  هناگی  دحتم و 

زا ناشیا  زا  یـضعب  ناروای  دنـشاب  هکنیا  ار و  نآ  دراذگاو  ار و  ادخ  باتک  دننک  تفلاخم  هک  یـسک  هعفادـم ي  رب  رگیدـکی  ندرک 
مشخ تهج  زا  هن  يا و  هدننک  باتع  ندرک  باتع  تهج  زا  ار  دوخ  دهع  دننکشن  دشاب ، هناگی  دحتم و  ناشیا  ندناوخ  یـضعب : يارب 

مزال تباث و  .ار  یتعامج  یتعامج  نداد  مانشد  تهج  زا  هن  ار و  یتعامج  ندرک  راوخ  لیلذ و  تهج  زا  هن  يا و  هدننک  مشخ  ندرک 
دهع نآ  ببس  هب  ناشیا  رب  دش  مزال  هک  قیقحت  هب  سپ  ناشیا ، نادان  ناشیا و  ياناد  ناشیا ، بئاغ  ناشیا و  رضاح  دهع  نآ  رب  دندش 

ار هماندهع  نیا  تشون  .ترخآ و  ایند و  رد  ینعی  دوش ، یم  هدرک  تساوخزاب  ادخ  نامیپ  دـهع و  هک  قیقحت  هب  ادـخ ، نامیپ  ادـخ و 
.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  رسپ  یلع 

روهشم تیاور  نیا  بلاط و  یبا  ياج  هب  تسا ، دراو  بلاطوبا  نب  یلع  یتیاور  رد  هک  تسا  روکذم  هللا ، همحر  مثیم ، نبا  حرش  رد  و 
کی هلزنم ي  لزان  ملع  ار  بلاطوبا  هینک  نیا  تسا  هدش  هدینادرگ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  هیجوت  .مالسلا و  هیلع  ترـضح  زا  تسا 

یبا ادـی  تبت  هروس ي  ریـسفت  رد  يواضیب  یـضاق  .هللا و  همحر  وا ، مـالک  دـش  ماـمت  .نآ  بارعا  دوش  یمن  لدـبتم  ریغتم و  هک  هملک 
هاش هب  هروهشم  هعقب ي  رد  نیلقالا  لقا  .بلاطوبا و  نبا  یلع  تسا  هدش  هتفگ  هکنانچ  بهلوبا ، تسا  هدش  تئارق  هک  دیوگ  یم  بهل 
هک نآ  قدص  دوب  نونظم  تامالع  زا  یـضعب  زا  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  طخ  هب  روهـشم  یلحر  دـید  ینآرق  زاریـش ، رهـش  غارچ 

.تسا ظوفحم  دوجوم و  فیرش  ناکم  نآ  رد  لعفلاب  نآرق  نآ  و  بلاطوبا » نب  یلع  هبتک  : » نآرق نآ  رخآ  رد  دوب  هدش  هتشون 

یئوخ

هدنک ماذج و  کع و  ریمح و  وحن  ناطحق  هدلو  نم  لک  نمیلا :) ، ) فاضملا فذحف  فلح ، باتک  نم  يا و  دهعلا  فلحلا :) : ) هغللا
دمحم نب  ماشه  وه  ماشه :)  ) و سیقلا ، دبع  بلغت و  رکب و  مه  ناندـع و  نب  دـعم  نب  رازن  نب  هعیبر  وه  هعیبر :)  ) .مهریغ و دزالا و  و 

: بارعالا .ودبلا  ناکـس  يدابلا ) ، ) ندـملا يرقلا و  لها  رـضاحلا :)  ) .اهرابخا برعلا و  مایاب  ملاع  هباسن  نبا  هباسن  یبلکلا  بئاسلا  نب 
ام هربخ  ءدـتبم و  اذـه  نوکی  نا  زوجی  و  مهنا ، هربخ  ءدـتبملا و  هفـص  یه  هلوصوم و  ام  ءدـتبم و  اذـه  مثیم : نبا  لاق  عمتجا : ام  اذـه 

.نوعمتجم يا  فوذحمب  قلعتی  رجلا  فرح  یلزتعملا : حراشلا  لاق  هللا : باتک  یلع  مهنا  .اذهل  اریـسفت  مهنا  هلوق  نوکی  هیلع و  عمتجا 
لها هیلع  عمتجا  ام   ) هلوق یف  راشا  ینعملا : .هللا  باتک  یلع  نوتباث  مهنا  يا  نال  ربخ  ماع  لـعفب  قلعتم  رقتـسم  فرظ  هنا  رهاـظلا  لوقا :
هعجر اهایحا  مالـسالا و  اـهتاماف  هیلهاـجلا  ماـیا  یف  یناندـعلا  یناـطحقلا و  نیتئفلا  نیب  تناـک  داـقحا  تاـبراحم و  یلا  خـلا - نمیلا )

نوضقنی ال   ) هلوق یف  ع )  ) راشا .مهیلع و  ءالیتسالا  ضرغل  نیملـسملا  نیب  فالخلل  هریثملا  هیما  ینب  هسایـس  اـهجوا  اـهغلب  مث  هفیقـسلا 
دـصق و  بضغلا ، و  هبتاعملا ، هعبرالا : اهعمج  تالـضانملا و  بورحلل و  یناجلا  برعلا  لئابق  ریثی  ام  یلا  خلا - بتاع ) هبتعمل  مهدهع 

(: رصم 67 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .ضعب  عم  مهضعب  مهنیب  لدابتملا  متشلا  بسلا و  و  ضعبل ، مهضعب  لالذتسالا  طلـستلا و 
و ال هدش ) الا  مالـسالا  هدـیزی ) الف  هیلهاجلا  یف  ناک  فلح  لک  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ثیدـحلا  یف  درو  دـق  هنا  ملعا  و 

هرکذ اـم  نا  یلع  لدـت  هلمجلا  هذـه  لوقا : .خـلا  دـحاولا - ربـخ  نم  عاـبتالاب  یلوا  ع )  ) نینموملا ریما  لـعف  نکل  مالـسالا ، یف  فلح 
: همجرتلا ربدتف  نینرق  نم  برقی  امب  هرصع  نع  رخاتملا  دیدحلا  یبا  لاثما  دنع  یتح  رودصلا  مولعم  ناک  هجهن  یف  هللا  همحر  یضرلا 
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همه هچنآ  تسنیا  تسا : هدش  لقن  یبلک  ماشه  نبا  طخ  زا  هتـشون و  دوخ  طخب  نمی  هعیبر و  هلیبق  نایم  ترـضحنآ  هک  يا  هماندـهع 
توعد نادب  دـننآ و  وریپ  نآرق و  نوناق  رب  همه  - 1 دندرک : قافتا  نآ  رب  ینابایب  يرهـش و  زا  هعیبر  ینابایب و  يرهـش و  زا  نمی  لها 
ياجب دنریگن و  یلدب  نآ  زا  دنـشورفن و  اهب  چیهب  ارنآ  دننک ، تباجا  ار  وا  دنک  توعد  نادب  سک  ره  دنهد و  روتـسد  نادب  دـننک و 

نیا رد  دنشاب  رگیدمه  روای  دهناو و  ارنآ  دشاب و  رارق  نیا  فلاخم  هک  یسک  ربارب  رد  دنشاب  قفتم  تسدمه و  همه  .دندنسپب 2 - نآ 
مدرم یمدرم  ندرک  راوخ  دصق  ای  یسک  مشخ  اب  رگیدمه  زا  هلگ  رطاخب  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  .دشاب 3 - یکی  اهنآ  هملک ي  هراب و 
مادک ره  دنتسه و  سلجم  رضاح  مادک  ره  تسنامیپ  دهع و  نیا  لوئـسم  .دننکشن 4 - رگیدمهب  نداد  مانـشد  یئوگدب و  اب  ار  رگید 

، دـننک تیاعر  دـیاب  هک  تسا  اهنآ  هدـهعب ي  دـنوادخ  قاثیم  دـهع و  سپـس  .نانآ  لهاج  رابدرب و  اناد و  ناداـن و  زا  دنتـسه  بئاـغ 
.تسا هتشون  بلاطیبا  نب  یلع  .تسا  یسرپزاب  دروم  دراد و  تیلوئسم  دنوادخ  دهع  هک  یتسارب 

يرتشوش

و یبـلکلا : ماـشه  طـخ  نم  لـقن  نمیلا و  هعیبر و  نیب  هبتک  مالـسلا  هیلع  هل  فلح  نم  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
لاـق مالـسلا ) هیلع  هل  فـلح  نم  و   ) فنـصملا لوـق  لوـقا : هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) .بلاـط یبا  نب  یلع  بـتک :
نایبذ اهشرع و  لث  دق  فالحالا  امتکرادت  ریهز : رعش  یف  فالحالاب  دارملا  و  موقلا ، نیب  نوکی  دهعلا  رسکلاب - فلحلا -  يرهوجلا :

کلامونب و ناتقرف : افیقث  نال  فیقث  نم  موق  اضیا  فالحالا  و  فلاحتلا ، یلع  اورـصانت  مهنال  نافطغ  دسا و  لعنلا  اهمادقاب  تلز  دـق 
مرحلا و نع  دـسا  ینب  تلجا  امل  هعازخ  نال  ناـفیلح  دـسا : هرازفل و  اـضیا  لاـقی  و  ناـفیلحلا ، یط : دـسا و  ینبل  لاـقی  و  فـالحالا ،

لاـق و  برعلا : تارمج  یف  بعک  نب  برحلا  ینب  هبـض و  ینب  دـع  دـعب  دـقعلا )  ) یف .هرازف و  ینب  تفلاـح  مث  اـئیط  تفلاـح  تجرخ 
هعیبر نیب  هبتک  .اهتفلاحف  جحذم  یلا  تراص  اهنال  ثرحلاونب  اهتفلاحف و  بابرلا  یلا  تراص  اهنال  هبـضونب  ناترمج : تئفط  هدیبعوبا 

دارملا مث  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هعیبر ) نمیلا و  نیب  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  نمیلا  و 
رضم هینب  نیب  هلاا  مسق  هافولا  هترضح  امل  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نا  مهضعب  رکذ  هریغ : و  يربطلا )  ) یف .هونب و  يا : هتفئاط  انه  هعیبرب 

لصفلا - ) ءارمحلا رـضم  یمـسف  رـضمل - یلام  نم  اههبـشا  ام  و  ءارمح - مدآ  نم  تناک  و  هبقلا -  هذه  لاقف : رامنا ، دایا و  هعیبر و  و 
هعیبر یمـسف  هعیبرل - امهد - الیخ  فلخ  ناک  و  یلاـم - نم  ههبـشا  اـم  دوسـالا و  ءاـبخلا  اذـه  و  هفلتخم ،) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا -

یـش ء یف  متفلتخا  ناف  رامنال ، سلجملا  هردبلا و  هذـه  و  دایال ، یلام  نم  اههبـشا  ام  و  ءاطمـش - تناک  و  مداخلا - هذـه  و  سرفلا ،-
، یعر دـق  الک و  رـضم  يار  ذا  مهریـسم  یف  نوریـسی  مه  انیبف  یعفالا ، یلا  اوهجوتف  همـسقلا  یف  اوفلتخاف  یمهرجلا ، یعفالاب  مکیلعف 

مهیقل یتح  الیلق  الا  اوریـسی  ملف  .دورـش  وه  رامنا  لاق  و  رتبا ، وه  دایا  لاق  و  روزا ، وه  هعیبر  لاق  و  روعال ، هاعر  يذـلا  ریعبلا  نا  لاقف :
وه رامنا : لاق  معن ، لاق  رتبا ؟ وه  دایا : لاق  معن ، لاق  روزا ؟ وه  هعیبر : لاـق  معن ، لاـق  روعا ؟ وه  رـضم : لاـقف  ریعب ، نع  مهلاـسف  لـجر 

اوراسف هتفصب ؟ يریعب  نوفصت  متنا  مکقدصا و  فیک  لاق : مهمزلف و  هوار  ام  اوفلحف  هیلع ، ینولد  يریعب  هفـص  هذه  معن ، لاق  دورش ؟
.هرن مل  اولاق : مث  هتفص  یلاوفـص  يریعب و  باحـصا  ءالوه  ریعبلا : بحاص  يدانف  یمهرجلا ، یعفالاب  اولزنف  نارجن  اومدق  یتح  اعیمج 

يدحا تیار  هعیبر : لاق  و  روعا ، هنا  تفرعف  ابناج  عدـی  ابناج و  یعری  هتیار  رـضم : لاق  هورت ؟ مل  هومتفـص و  فیک و  یمهرجلا  لاقف 
بنذا ناک  ول  هرعب و  عامتجاب  رتبا  هنا  تفرع  دایا : لاق  و  هراروز ، هئطو ال  هدـشب  هدـسفا  هنا  تفرعف  هدـساف  يرخالا  رثالا و  هتباث  هیدـی 
لاـقف .ثبخا  اـتبن و  هنم  قرا  رخآ  ناـکم  یلا  هزوجی  مث  هتبن  فتلملا  ناـکملا  یعری  هنـال  دورـش  هنا  تفرع  راـمنا : لاـق  و  هب ، عـصمل 

مهل اعدف  .يرا  امک  متنا  یلا و  نوجاتحتا  لاق : مهب و  بحرف  هوربخاف ، مه  نم  مهلاس  مث  هبلطاف ، كریعب  باحـصاب  اوسیل  یمهرجلا :
الول امحل  مویلاک  را  مل  هعیبر : لاق  و  ربق ، یلع  تتبن  اهنا  الول  ارمخ  مویلاک  را  مل  رـضم : لاقف  برـش ، اوبرـش و  لکا و  اولکاف و  ماعطب 
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نوک الول  ادهـش  مویلاک  را  مل  رامنا : لاق  و  هیلا ، یعدـی  يذـلا  هیبا  ریغل  هنا  الول  الجر  مویلاـک  را  مل  داـیا : لاـق  و  بلک ، نبلب  یبر  هنا 
اهنا هتربخاف  اهلاسف  هما  یتا  بجعتف و  مـالکلا  یمهرجلا  عمـس  .راـبج و  هماـه  یف  هلحن  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )

نع نامرهقلا  لاس  و  هب ، تلمحف  اهـسفن  نم  اهب  لزن  ناک  الجر  تنکماف  کلملا  بهذـی  نا  تهرکف  هل  دـلوی  کلم ال  تحت  تناـک 
منغلا و یف  دـلو  نکی  مل  هبلک و  نبلب  اهتعـضرا  هاش  لاقف : محللا  نع  یعارلا  لاس  و  کـیبا ، ربق  یلع  اهتـسرغ  هلبح  نم  لاـقف : رمخلا 
: یعفالا لاقف  هلثم ، لسع  ری  مل  اهنم  همجمج  یف  تلـسع  دا  لحنلا  اذاف  هرخن  ماظع  یلع  اومجه  لیقف : دهـشلا  نع  لاس  و  اهما ، تتام 

یـضق و  رـضمل ، رمح - یه  و  لبالا - ریناندـلا و  ءارمحلا و  هبقلاب  یـضقف  مهتـصق  هیلع  اوصقف  مهرـضحا  مث  .نیطایـش  ـالا  ءـالوه  نا 
مهاردـلا ضرالاب و  یـضق  و  دایال ، قلبلا  هیـشاملا  و  ءاطمـش - تناک  و  مداخلاب - یـضق  و  هعیبرل ، مهدـالا  لـیخلا  دوسـالا و  ءاـبخلاب 

ابـس و نب  نالهک  ابـس و  نب  ریمح  نمیلا  نم  ناک  و  ناندـع ، نم  هعیبر  ناـطحق و  نم  مه  و  اـهلها ، اـضیا  نمیلا  نم  دارملا  .راـمنال و 
امل و  هیلهاجلا ، نم  نیتفلاحتم  نمیلا  هعیبر و  تناک  .ابس و  نب  رم  ابـس و  نب  هلماع  ابـس و  نب  رامنا  ابـس و  نب  رعـشالا  ابـس و  نب  ورمع 
دارا و  هیرـضملا - نم  وه  و  هیومالا - رخآ  دـمحم  نب  ناورم  لماع  رایـس  نب  رـصن  یلع  جورخلا  هینامیلا - نم  وه  و  یناـمرکلا -  دارا 

یف اـمهفلح  هخـسنب  هیلا  ثعبف  ریمح - كوـلم  رخآ  ههربا  دـلو  نم  وـه  و  میهاربا - نب  رمع  یلا  بتک  کـلذ ، یف  هل  هـعیبر  هدـضاعم 
فارـشا هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هیلا یناـمرکلا  عمج  لاوطلا :) هراـبخا   ) یف يرونیدـلا  هفینحوبا  لاـق  .هیلهاـجلا و 

لآ هیلع  فلتحا  ام  اذـه  معنملا ، دـجاملا  میظعلا  یلعلا  هللا  مسب  هخـسنلا : تناک  و  فلحلا ، هخـسن  مهیلع  ارق  هعیبر و  ءاـمظع  نمیلا و 
هلمحی يدـتغا ، بکار و  حار  ام  اذـح و  لجر  يذـتحا  ام  ءاخالا ، رـصاوالا و  ءاوسلا و  ءاوسلا  یلع  اوفلتحا  ناوخالا ، هعیبر  ناطحق و 

بثی اطوی و  فلح  دلولا ، ءابالا و  ضارقنا  دمالا و  هدم  ءاضقنا  یلا  دبالا  رهدـلا و  رخآ  رایخالا ، یلع  رارـشالا  رابکلا و  یلع  راغـصلا 
مهلمانا نع  ملق  مهراعـشا و  مهیـصاون  نم  زج  مهاقـس ، رمخب و  اهطلخ  مهاضرا  کلم  دنع  مهامد  هیلع  اوطلخ  برغ ، مجن و  علط  ام 

، نالذخ ردغ و ال  نایسن و ال  هیف و ال  وهـس  ال  رهدلا ، رخآ  رحب  رعق  فوج  یف  رمغ  ءام  تحت  هنفد  ربص و  یف  کلذ  عمجف  مهرافظا 
ام لباوقلا ، هیلع  لبقت  لماوحلا و  هیلع  لمحت  هانا ، یف  دبع  بلح  ام  هابا و  یبص  اعد  ام  دـیبالا ، رهدـلا  رخآ  یلا  دـیدش  دـکوم  دـقعب 

برکیکلم نب  عبت  ممذ  یخا  کلم  دـنع  مصالا  رهـش  یف  بتک  و  تارفلا ، سبیی  یتح  تاـمملا  اـیحملا و  هیلع  لـباق ، ماـع  دـعب  لـح 
مهیلع يرق  املف  .لهج  نم  هلهج  لقع و  نم  هلقع  لعف ، ءاش  ام  يذلا  لجالا  هللا  دهش  لفک و  اعیمج  مهیلع  بسحلا ، لضفلا و  ندعم 

نیب هیبصعلا  لوصحب  هعیبر  نمیلا و  نیب  فالتخالا  عقو  .ادحا و  مهرما و  نوکی  اضعب و  مهـضعب  رـصنی  نا  یلع  اوقفاوت  باتکلا  اذـه 
نا تیار  تیمکلل : لاق  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هیواعم  نب  هللادبع  نا  هجورم :)  ) یف يدوعـسملا  لاق  مهنم ، هعیبر  ناندـع و  ناطحق و 

رکذی یتلا  هتدیـصق  لاق  تیمکلا و  ادتباف  بحی ، ام  ضعب  اهعباصا  نیب  نم  جرخیف  ثدحت  هنتف  لعل  سانلا  نیب  هب  بصعت  ائیـش  لوقت 
مهنا مهفـصو و  یف  بنطی  مهلیـضفت و  نم  اهیف  رثکی  ناندـع و  نب  دـعم  نب  رازن  ینب  رامنا  دایا و  هعیبر و  رـضم و  هموق  بقاـنم  اـهیف 

ءامسلارمق و انل  هتدیـصق : یف  لوقی  هیرازنلا  هینامیلا و  نیب  اهب  بصعف  ناطحق ، هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نم لضفا 
افقلا و سانلل  تاصلاخ و  مراکملا  لعج  انل  انینطاق  هکمب  مهنکسا  ارازن و  یمـسا  دق  هللا  تدج  انیدتهملا و  يدیا  هیلا  ریـشت  مجن  لک 

تدـجو ام  انیلغبم و  اوفلیف  هرهظم  قاتع  یلع  ریمحلا  اولمح  ام  انیمجعالا و  لوحف  نم  حـلاوث  رازن  نم  نئاجه  تبرـض  ام  انیبجلا و  انل 
یلدا و  رازن ، یلع  نمیلا  نمیلا و  یلع  رازن  ترختفا  و  هینامیلا ، هیرازنلا و  یف  هلوق  یمن  اـنیرمحا و  نیدوسا و  لـئالح  رازن  ینب  تاـنب 

يدعجلا و دمحم  نب  ناورم  رما  کلذب  جتنف  رضحلا ، ودبلا و  یف  هیبصعلا  تراث  سانلا و  تبزحت  و  بقانملا ، نم  هلامب  هنم  قیرف  لک 
الت ام  مث  .هیما  ینب  نع  هلودلا  لاقتنا  نع  رمالا  لغلغت  هیسابعلا و  هوعدلا  یلا  هنع  نمیلا  فرحنا  و  نمیلا ، یلع  رازن  نم  هموقل  هبـصعت 

نمیلا و نیب  ناک  يذـلا  فلحلا  هعطق  و  رازن ، نم  اهریغ  هعیبر و  نم  هموقل  ابـصعت  اهلها  هلتق  نمیلاب و  هدـئاز  نب  نعم  هصق  نم  کلذ 
.ناطحق هموقل  هنم  ابـصعت  نعمل و  ادایک  هعیبر  نم  مهریغ  سیقلادبع و  هلتق  نیرحبلا و  نامعب و  ملاس  نب  هبقع  لعفا  مدقلا ، یف  هعیبر 
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طـسباف نمیلا  کتیلو  لاق : .بحت  اـمک  لاـق : هیف ؟ نوکت  فیکف  رمـال  کـتلما  دـق  هدـئاز : نب  نعمل  روصنملا  لاـق  یناـغالا :)  ) یف و 
.فرـسا یتح  مهیف  فیـسلا  طـسبف  نمیلا  یلا  هجوت  هـالوف و  کـلذ ، نم  غلبا  لاـق : .نمیلا  هعیبر و  فلح  ضقنت  یتـح  مهیف  فیـسلا 

عم اوناک  مهرثکاف  نمیلا  اما  و  هتاوزغ ، یف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  عم  اوناـک  هعیبر  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
هیلع یلع  عمج  رـصن :) نیفـص   ) یف و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا عم  راـصنالاک  مالـسلا  هیلع  هعم  اوناـک  مهنم  نادـمه  و  هیواـعم ،

ول و  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  مویلا  اذـه  یف  و  هریغ ، متبجا  هللا و ال  الا  مترـصن  ام  یحمر  یعرد و  مصـصصنا  لاـق : نادـمه و  مالـسلا 
مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  نکلو  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  لقن  مالـسب و  یلخدا  نادـمهل  تلقل  هنج  باب  یلع  اـباوب  تنک 

همیظع هلع  تللتعا  لاق : روهشملا  ثیدحلا  هل  یـشاجنلا و  لاقف  ماشه  اما  یبلکلا ) نب  ماشه  طخ  نم   ) حیحـصلا وهف  واو  نودب  لقن ) )
: لاق هنا  هنع  بیطخلا  يور  .یملع و  یلا  داـعف  ساـک  یف  ملعلا  یناقـسف  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  یلا  تسلجف  یملع ، تیـسن 
و مایا ، هثالث  یف  هتظفحف  نآرقلا  ظفحا  یتح  هنم  جرخا  الا  تفلح  اتیب و  تلخد  دحا ، هسنی  مل  ام  تیسن  دحا و  هظفحی  مل  ام  تظفح 

باتک يدهملا  یلع  درو  يربطلا :)  ) یف .هضبقلا و  قوف  ام  تذخاف  هضبقلا  نود  ام  ذخال  یتیحل  یلع  تضبقف  هآرملا  یف  اموی  ترظن 
مث .هتاهما  هئابآ و  یف  هیف و  بلثلا  ماشه : هل  لاقف  اـماشه  هاراـف  اـبیجع ، اـبلث  هیف  هبلث  يومـالا - هفیلخلا  ینعی  سلدـنالا - بحاـص  نم 

بیجیل هبتاک  یلع  بلاثملا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) یلمی نا  هرما  کلذـب و  يدـهملا  رـسف  مهبلاثم ، رکذـی  اردـنا 
نب دـمحم  وه  و  یبلکلا - هوبا  اما  و  اریثک ، هفئارط  یف  سواـط  نب  یلع  هنع  لـقنی  شیرق  بلاـثم  یف  باـتک  هل  .سلدـنالا و  بحاـص 
هیلع هلوق  .ثعـشالا  نبا  عم  مجامجلا  دهـش  برعلا ، ثیداحا  باسنالا و  ریـسفتلاب و  اـملاع  ناـک  هلیذ :) یف  يربطلا   ) لاـقف بئاـسلا -

، يودب نالف  يرضح و  نالف  لاقی : يرهوجلا : لاق  اهیداب  اهرضاح و  هعیبر  اهیداب و  اهرضاح و  نمیلا  لها  هیلع  عمتجا  ام  اذه  مالسلا 
.فوذحم نوعمتجمب  قلعتم  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  هللا  باتک  یلع  مهنا  .کلذ  فالخ  هیدابلا  فیرلا و  يرقلا و  و  ندـملا ، هرـضاحلا 

یبا نبا  لاق  هب  رما  هیلا و  اعد  نم  نوبیجی  هب و  نورمای  هیلا و  نوعدـی  .رکذ  ام  یلا  جاتحی  یتح  وغل  فرظب  سیل  هللا  باتک  یلع  تلق :
لعف نکل  .مالسالا  یف  فلح  هدش و ال  الا  مالسالا  هدیزی  الف  هیلهاجلا  یف  ناک  فلح  لک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  دیدحلا :
ناک اذا  فلحلا  تلق : .دحاولا  ربخ  نم  عابتالاب  یلوا  مالـسالا - یف  هعیبر  نمیلا و  نیب  فلحلا  هتباتک  يا : مالـسلا - هیلع  نینموملاریما 

تاذـلاب و ابجاو  نوکی  هب  رما  هیلا و  اعد  نم  نوبیجی  هب و  نورمای  هیلا و  نوعدـی  هللا  باـتک  یلع  مهنوک  نم  مالـسلا  هیلع  هلعج  لـثم 
اذـه نوکیف  مالـسلا ، هیلع  لاق  امک  هب  لمعلا  هللا و  باتک  یلع  اونوکی  نا  یلع  نوفلکم  مهعیمج  رـشبلا  ناـف  ادـیکات ، فلحلا  هدـیزی 

نیرجاهملا عم  مهتعیب  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) هبقعلا یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل راصنالا  هعیب  ریظن  فلحلا 
نا لثم  و  نیمکحلا ، میکحت  دـعب  هثالثلا و  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریمال  سانلا  هعیب  و  هرجـشلا ، تحت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل

روما یلع  هلمتشم  تناک  اذا  هیلهاجلا  فالحالا  و  تامرحملا ، كرت  تابجاولا و  لعف  یلع  هب  فلحی  وا  یلاعت  هللا  دهعی  وا  دحا  رذنی 
هللا یلـص   ) یبنلا لاس  هنا  مصاع  نب  سیق  یف  جرفلاوبا  يورف  هظفل ، ریغب  هتدـج  ربخلا و  .اهدـکوی و  مالـسالا ال  اهلحی  هعورـشم ، ریغ 

، لوضفلا فلح  هیلهاجلا  فالحا  لضفا  .هیلهاجلا و  فلحب  اوکـسمت  نکلو  مالـسالا  یف  فلح  ال  لاـقف : فلحلا  نع  مل  هلآ ) هیلع و 
و سیبق - یبا  لبج  العف  سئی ، یتح  نمثلاب  هلطمف  یمهـسلا  لئاو  نب  صاعلا  نم  هل  هعلـس  عاب  دـیبز  نم  لجر  ناک  يدوعـسملا : لاـق 

رفنلا یحلا و  يدان  هکم  نطبب  هتعاضب  مولظمل  لاجرلل  ای  هتوص : اعفار  هتمالظ  فصی  رعشب  يدانف  هبعکلا - لوح  اهـسلاجم  یف  شیرق 
ه کلذ ، یف  یعـس  نم  لوا  ناـک  و  ضعب - یلا  اهـضعب  شیرق  تشمف  ردـغلا  سبـال  یمویک  مارحـال  هتمارح و  تمت  نمل  مارحلا  نا 
مشاهونب و شیرق  نم  اهب  عمتجا  نمم  ناک  و  دـقعلا - لـحلل و  تناـک  و  هودـنلا - راد  یف  شیرق  تعمتجا  و  بلطملادـبع - نب  ریبزلا 

نوفـصنی مهنا  یلع  اوقفتاف  رهف ، نب  ثرحلاونب  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) بـالک نب  میت  هرهزونب و  بلطملاونب و 
لاـق و  بلطملا …  دـبع  نب  ریبزلا  لوـقی  کـلذ  یفف  کـلانه ، اوفلاـحتف  ناعدـج  نب  هللادـبع  راد  یلا  اوراـسف  ملاـظلا ، نـم  موـلظملا 
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یمهرجلا و هلاضف  نب  لضفملا  یمهرجلا و  ثرحلا  نبا  لیـضفلا  مهل  لاـقی  اروطق  مهرج و  نم  رفن  ناـک  قاحـسا  نبا  لاـق  يرزجلا :
اوفلاحت و لوضفلا  نا  یمهرجلا : فوع  نب  ورمع  لاقف  املاظ ، هکم  نطبب  اورقی  نا ال  اوفلاحت  اوعمتجا و  يروطقلا  هعادو  نب  لیضفلا 

.شیرق یف  هرکذ  الا  قبی  ملف  کلذ  سرد  مث  ملاس  مهیف  رتعملا  راجلاف و  اوقثاوت  اودهاعت و  هیلع  رما  ملاظ  هکم  نطبب  رقی  الا  اودـقاعت 
میت هرهز و  يزعلادبع و  نب  دسا  ینب  بلطملا و  ینب  مشاه و  ینب  اوناک  اوفلاحتف و  فلحلا  کلذ  یلا  تعادت  شیرق  نم  لئابق  نا  مث 

، هتملظم هیلع  درت  یتح  هملاظ  یلع  اوناک  هعم و  اوماق  الا  مهریغ  نم  وا  اهلها  نم  امولظم  هکمب  اودجی  الا  اودـقاعت  اوفلاحتف و  هرم ، نب 
افلح یتمومع  عم  تدهش  دقل  ثعب : نیح  لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هدهـش  لوضفلا و  فلح  فلحلا ، کلذ  شیرق  تمـسف 

نا قاحسا  نبا  مالک  نم  دافتسملا  و  تبجال …  مالـسالا  یف  هب  تیعد  ول  معنلا و  رمح  هب  یل  نا  بحا  ام  ناعدج  نب  هللادبع  راد  یف 
ذا و  : ) یلاعت هلوق  هیف  لصالا  انمث  هب  نورتشیال  .لیضف  لضفم و  لیضفب و  نیمسم  اوناک  نیلوالا  هیدقاع  نال  لوضفلا  فلحب  هتیمـست 

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هب اورتشا  مهروهط و  ءارو  هوذـبنف  هنومتکت  سانلل و ال  هننیبتل  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  قاثیم  هللا  ذـخا 
مهنوک هفلاخ  کلذ و  كرت  نم  یلع  هدحاو  دی  مهنا  .لوالا و  ینعم  یف  الدـب  هب  نوضری  و ال  نورتشی .) ام  سئبف  الیلق  انمث  هفلتخم )
رسکلاب ابابر  اومـس  هدحاو و  ادی  اوراصف  اوعمجت  يدع  میت و  لکع و  روث و  هبـض و  يرهوجلا : لاق  .مهقافتا و  نع  هیانک  هدحاو  ادی 

قاس هدـحاو و  دـی  یلع  موقلا  يرـشخمزلا : لاق  و  اذـه ، .اوعمجت  يا : اوببرت  مهنال  لـیق  و  بر ، یف  مهفلاـحتل  مهیدـیا  اوسمغ  مهنـال 
هعیبر نم  ناـک  فسوی و  نب  دـمحم  دیعـس  یبا  یف  نمیلا - نم  یط  نم  ناـک  و  يرتحبلا - لاـق  و  هتوادـع ، یلع  اوعمتجا  اذا  هدـحاو 

تاماقملا و یف  اراید  انلـصتاف  فلحلا  انمـض  انیمی  لامـش  تفطـصا  نیدـیلاک  متنا  ءافـصلا و  هلخ  یف  نحن  فلحلا : اذـه  یلا  اریـشم 
راصنا مهنا  و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف ضعبل و  مهـضعب  راصنا  انیدـیا  ابـس  يدـیا  تسیل  ءاجیه و  موی  اـنبولق  بلقت  مل  اـنوصغ  اـنففتلا 
.دهعلا یمـسی  موقلا  نیب  بتکی  باتک  و  هرهمجلا :)  ) یف مهدهع  نوضقنی  .همکح ال  باتکلا و  یلا  هدحاو  مهتوعد  .ضعبل  مهـضعب 

بـضغل .هدـجوملا و ال  هرکاذـم  لالدالا و  هبطاخم  باتعلا  لـیلخلا : لاـق  بتاـع  هبتعمل  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
لیلذتلا لالذتسالا و  اموق  موق  لالذتسال  .اتیم و ال  ناک  اذا  نالفب  ایح و  نالف  ناک  اذا  نالفل )) تبضغ   ) لاقی يرهوجلا : لاق  بضاغ 

.اموق و موق  هیـشمل  يور و ال  و  مثیم ) نبا   ) لاق مث  اموق  موق  هبـسمل  و ال  مثیم :) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) داز و  اذه ، .ینعمب  لالذالا  و 
هانثملا هافوطعم  وه و  مهبئاغو  مهدهاش  کلذ  یلع  .هیشمل  وا  هبـسمل  ظفلب  هیرـصملا ) هعبطلا   ) نم هرقف  طوقـس  نم  دبالف  ناک  فیک 

یف نکلو  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  مهلهاج  مهمیلح و  مهملاع و  مههیفس و  .ءانثتـسا و  الب  لکلا  و  عیمجلا ، نع  هیدیکات  تایانک 
لصالا نوکی  نا  دعبی  و ال  مهلهاج ، مهمیلح و  و  مثیم ) نبا   ) هخـسن یف  مهلهاج و  مهملاع و  مهمیلح و  و  دیدحلا :) یبا  نبا   ) هخـسن

( دـیدحلا یبا  نبا   ) هخـسن یف  هقاثیم و  هللا و  دـهع  کلذـب  مهیلع  نا  مث  .یفخی  اـمک ال  مهلهاـج  مهملاـع و  مههیفـس و  مهمیلح و  و 
یف نوتـسلا - لصفلا   ) دـهع ناک  و   ) یلاعت هلوق  هیف  لـصالا  ـالووسم  ناـک  هللا  دـهع  نا  .هقاـثیم  هللا و  دـهع  لدـب  هدـهع  هللا و  قاـثیم 

دنع و هدقع  انالوم  مسر  يذلا  فلحلا  رکذـب  انالوم  باتک  لصو  بحاصلا :) لئاسر   ) یف و  اذـه ، الوئـسم .) هللا  هفلتخم ) تاعوضوم 
يذلا باتکلا  و  هنیدملا ، یفاو  نیح  جرزخلا  سوالا و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنـسب  اذـخا  هعیبر  دعـس و  نیب  هرـصبلا  هدور 
نقتا نم  لوق  ازوجتم  اققحتم ال  کلذ  لوقا  باطخلا ، لصف  باقحالا و  هدـبز  و  لضفلا ، همیتی  هلیقعف و  رهدـلا ، هلیقع  يـالوم  هاـشنا 
فلح شیباـحالا و  فلح  لوضفلا و  فـلح  نیبـیطملا و  فـلح  ناـک  فـیک  يردـف  فـالخالا ، فالـسالا و  نیب  فـالحالا  طورش 

و مالـسلا ، هیلع  هنع  هروهـشملا  یه  بلاطوبا و  نب  یلع  بتک  و  هیاور : یف  و  مثیم :) نبا   ) لاق بلاـط  یبا  نب  یلع  بتک  .فـالحالا و 
مالـسلا هیلع  هنع  ریبعتلا  فیک و  هذاش ، هیاور  هلاق  ام  لب  تلق : .اهبارعا  ریغتی  هدحاو ال  هظفل  هلزنمب  املع  هینکلا  هذـه  لعج  هنا  اههجو 

: يدقاولا نع  یبا )  ) یف هباغلا ) دسا   ) یف و  اذه ، .رتاوتم  بلاط  یبا  نباب  هل  نیفلاخملا  باطخ  بلاط و  یبا  نب  یلعب 
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یلع نیبظاوملا  نم  ناک  و  تباث ، نب  دیز  بتک  رـضحی  مل  اذاف  یبا ، هنیدملا  همدقم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل بتک  نم  لوا  ناک 
یبا نب  یلع  حلاص  اذا  هحلص  دهاع و  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دوهعل  بتاکلا  ناک  و  يرهزلا ، مقرا  نب  هللادبع  لئاسرلا  باتک 
اذـه اباتک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنبـال  هل و  بتک  میمت  ینب  دـفاو  ناـک  هیواـعم : نب  رمحا  یف  هیف ) و   … ) مالـسلا هیلع  بلاـط 

هللا همذـف  مهاذآ  نمف  مهلاوما ، و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) مهلاحر یف  رمحا  نب  لبعـش  هیواعم و  نب  رمحال  باتک 
هللادبع دلاو  لیدب  یف  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا متاخب  باتکلا  متخ  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  بتک  و  نیقداص - اوناک  نا  هیلخ  هنم 

يرذعلا مادر  نب  لیمج  یف  کلذـک  و  مالـسلا ، هیلع  هطخب  ناک  هل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  باتک  نا  یعازخلا  لیدـب  نب 
.ءامدرلا یبنلا  هعطقا  يذلا 

هینغم

نم ردـصملا  و  ربخ ، عمتجا  ام  و  ادـتبم ، اذـه  بارعالا : .همالملا  هبتعملا : .هیدابلا و  نکاس  يدابلا : .رـضحلا و  نکاـس  رـضاحلا : هغللا :
ضعبل و  مدقم ، ربخ  راصنا  و  رخوم ، ادتبم  مهـضعب  و  مهنال ، اریخ  فوذحمب  قلعتم  هللا  باتک  یلع  ام و  نم  لدب  هللا  باتک  یلع  مهنا 

اهرضاح و هعیبر  و  اهیداب ، اهرـضاح و  نمیلا  لها  هیلع  عمتجا  ام  اذه  : ) ینعملا .ضعبل  راصنا  مهـضعب  مالکلا  لصا  و  راصناب ، قلعتم 
امهنیب ناک  .هعیبر و  یمست  رازن  نب  هعیبر  یلا  بستنت  یتلا  .نمیلا و  یمـست  رماع  نب  ناطحق  یلا  یهتنت  یتلا  نوطبلا  لک  خلا .) اهیداب 

نا هنومضم  و  دهعلا ، اذه  مهنیب  بتک  و  مامالا ، دی  یلع  هفلالا  هذه  تدکات  و  مالـسالا ، امهنیب  فلاف  هیلهاجلا ، یف  ناغـضا  بورح و 
یلا وعدـی  نم  عم  مهفویـس  مهبولقب و  ادـحاو  افـص  اوفقی  نا  و  هب ، لـمعلا  و  هیلا ، هوعدـلا  .مالـسالا و  هرـصن  یف  هدـحاو  ادـی  اونوکی 

نم لمکا  رهظا و  اهنال  هفیرـشلا ، هسفن  اذـهب  ینعی  هناک  و  هیلا ) اعد  نم  نوبیجی  و  : ) لاق امک  هنع  عفادـی  هب و  رمای  قحلا و  مالـسالا و 
ءافولا یلع  نونواعتی  و  اریثک ، الیلق و ال  خـلا ..) انمث  هب  نورتشی  ال  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـعب  فصولا  اذـه  هیلع  قبطنی 

نیب ثدحت  رومالا  هذه  نال  هملظ ، وا  هیلع ، بضغ  و  رخالا ، یلع  مهنم  دحاو  بتع  ول  یتح و  المع  الوق و  هنوسدـقی  و  دـهعلا ، اذـهب 
کلذ یلع   ) برـض برح و  الب  ملـسلا  بحلاب و  اـهتیوست  نکمی  و  بلاـغلا - یف  اـهنع - باـنتجالا  رذـعتی  و  ءاقدـصالا ، ماـحرالا و 

نا ملاعلل  و  راتخی ، نا  لهاجلل  و  دری ، نا  بئاغلل  سیل  ..ءانثتـسا و  الب  عیمجلا  لمـشی  معی و  دـهعلا  اذـه  خـلا ..) مهبئاـغ  مهدـهاش و 
هب ءافولا  نع  نولووسملا  مهدحو  مه  و  مهقنع ، یف  دهعلا  اذه  هقاثیم ) هللا و  دـهع  کلذـب  مهیلع  نا  مث   ) لهاجتی نا  میلحلل  و  لواتی ،

.للعتم نم  رذع  عمسی  و ال  سانلا ، هللا و  ماما 

هدبع

ظیغلا هبطصملاک  هبتعملا  بضاغ : بضغل  و ال  هیدابلا …  یف  ددرتملا  يدابلا  هنیدملا و  نکاس  رضاحلا  اهیداب : اهرضاحلا و  هعیبر  … 
یلع ضعبل و  مهـضعب  بس  وا  ضعبل  مهـضعب  لالذتـسا  وا  ضعب  نم  مهـضعب  بضغ  دـنع  لتاقتلل  نودوعی  يا ال  ظاتغملا  بتاعلا  و 

لاتق الب  مولظملل  قحلا  يدوی  نا  يدتعملا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

نآرق زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  نآ  رد   ) و هتشون ، نمی  لها  هعیبر و  هلیبق  يارب  ار  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  هماندهع  زا 
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ياملع ناگرزب  زا  هفوک و  لها  زا   ) یبلک بئاس )  ) نبا ماشه  رذـنملاوبا )  ) طخ زا  و ) هداد ، رارق  نامیپ  مه  یگناگی  داـحتا و  میرک و 
دوردـب يرجه  شـش  تسیود و  لاس  رد  هدوب و  برع  ياهتـشذگرس  باسنا و  هب  يانـشآ  رایـسب و  تاـفیلات  ریـسفت و  ياراد  هیماـما 

نکاس هعیبر  هلیبق  نآ و  درگ  نابایب  نکاس و  نمی  لها  نآ  رب  دنا  هدمآ  درگ  هک  تسا  ینامیپ  نیا  تسا : هدـش  لقن  هتفگ ) یناگدـنز 
يوس هب  هک  ار  یـسک  راتفگ )  ) و دنیامن ، رما  نآ  قبط  و  دـننک ، توعد  نآ  يوس  هب  هک  ادـخ  باتک  زا ) يوریپ   ) رب ناشدرگ  نابایب  و 

رادـیاپ نامیپ  نیا  رب   ) دـنوشن یـضار  نآ  ندرک  ضوع  هب  و  دنناتـسن ، یئاهب  نآ  ربارب  رد  دـنریذپب ، دـنک  یم  رما  هدرک و  توعد  نآ 
یب فلاخم و  زا  يریگولج  يارب  ناشیا  هکنیا  و  دنرادنرب ) تسد  نآرق  زا  ایند  يالاک  ندروآ  تسد  هب  رثا  رب  هدروخن  بیرف  دنشاب و 

، مشخ هدـننک و  شنزرـس  شنزرـس ، تهج  هب  و  دـشاب ، یکی  ناشراتفگ )  ) ناشتوعد دنـشاب : رای  مه  اب  هدوب  هناگی )  ) تسدـکی انتعا 
هلیبـق ود  نیا  ناـنادان  زا  یـضعب  رگا   ) دننکـشن ار  ناـشنامیپ  ار  رگید  هورگ  یهورگ  نداد  مانـشد  نتخاـس و  راوـخ  هدـنریگ و  مشخ 

رب دنهد ( رارق  ینکـش  نامیپ  دهع و  ضقن  ببـس  ار  نآ  دیابن  داد  مانـشد  ای  دروآ  راب  یئوربآ  یب  تخاس و  راوخ  ار  ناشیا  يریگدای 
رارقرب ناشیا  رب  ادـخ  نامیپ  هماندـهع  نیا  هب  سپ  دـنرادیاپ ، ناـشنادان  راـبدرب و  اـناد و  درخ و  مک  بئاـغ و  رـضاح و  هماندـهع  نیا 

رد  ( تشون بلاطیبا  نبا  یلع  ار ( هماندهع  نیا   ( و دوش ، یم  یـسرپزاب  لاوس و  ادخ  نامیپ  زا  اریز ( دنـشاب ، رادیاپ  نآ  رب   ( هک تشگ 
نآ طخ  هب  هکیئاـهنآرق   ) مه نآ  دـننام  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنا : هتفگ  هدـش و  هدـید  بلاـطوبا  نبا  یلع  هغـالبلا  جـهن  خـسن  ضعب 

یفاضا بکرم  هکنآ  يارب  دشاب ، یم  هیلا  فاضم  هکنیا  اب  هتشون  واو  هب  تسا ) دوجوم  گرزب  ياه  هناخباتک  رد  روهـشم و  ترـضح 
). دوشن هداد  رییغت  دیاین و  رد  نآ  طسو  رد  بارعا  سپ  دراد ، ار  ظفل  کی  مکح  دوش  ملع  نوچ 

ینامز

اهرهـش اه و  هفئاط  نایم  دننک ، یم  اضما  نامیپ  اهروشک  نایم  تسا  موسرم  هک  ایند  یلعف  عضو  دننامه  مالـسا  زا  لبق  نامیپ  هب  يافو 
یفارحنا ياه  همانرب  مالـسا ، هک  اجنآ  زا  دوب و  تراغ  لتق و  يزیرنوخ ، زواجت ، هلمح و  يارب  اهنامیپ  مه  یهاگ  .دنتـسب  یم  هدهاعم 

هک ینامیپ  ددنب  یم  نامیپ  هفئاط  دنچ  نایم  مالسلا  هیلع  ماما  درک  یم  ظفح  یعرش  لرتنک  اب  ارنآ  دروآ و  یمرد  یمالسا  گنر  هب  ار 
، کع ریمح ، ناطحق ، هفئاط  نمی : مدرم  نایم  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـهد  یم  لیکـشت  یعامتجا  تامدـخ  يونعم و  لـئاسم  ار  نآ  داوم 

هدهاعم رگید  يوس  زا  دندوب و  هتفای  لیکـشت  سیقلادبع  بلغت و  رکب ، هفئاط  زا  هک  هعیبر  مدرم  وس و  کی  زا  دزا و …  هدنک  ماذج ،
هب عجار  مالـسا  ددرگ و  ارجا  دیاب  دش  هتـسب  هدـش  نایب  دوخ  عضوم  رد  هک  مالـسا  تاررقم  قبط  هدـهاعم  نامیپ و  هاگره  .ددـنب  یم 
زا ادخ  هک  دـینک  افو  دـهع  هب  هک : هداد  هجوت  نآ  هیآ  کی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدرک  ناوارف  شرافـس  نآرق  رد  دـهع  يافو 
رد نانکـش  نامیپ  .دـنرادافو و  دوخ  دـهع  هب  دـننک و  یم  ظفح  ار  تناما  هک  دنتـسه  یناسک  نینموم  .دـنک  یم  لاوئـس  دـهع  ياـفو 

.دنا هدش  یفرعم  ناقساف  فیدر 

يزاریش دمحم  دیس 

نب ماشه  طخ  نم   ) باتکلا اذـه  لقن ) و   ) نییـسابعلا نمز  یلا  تلاط  هسفانم و  اـهنیب  تناـک  ناـتلیبق  اـمه  و  نمیلا ) هعیبر و  نیب  هبتک  )
ءارحـصلا لها  اهنم و  ندملا  لها  يا  اهیداب ) اهرـضاح و   ) مهنم دقعلا  لحلا و  لها  دارملا  نمیلا ) لها  هیلع  عمتجا  ام  اذـه  (. ) یبلکلا

هب و نورماـی  هیلا و  نوعدـی   ) میکحلا نآرقلا  هللا ) باـتک  یلع   ) نوریـسی مهنا )  ) مهنیب فـالخ  ـالب  يا  اـهیداب ) اهرـضاح و  هعیبر  (و 
نآرقلا نوکرتی  يا ال  انمث ) هب  نورتشی  ال   ) باـتکلا فـالخب  نولمعی  ـال  و  یعادـلا ، نع  نوفلختی  ـال  هب ) رما  هیلا و  اـعد  نم  نوبیجی 
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یتلا ال هدـحاولا  دـیلاک  يا  هدـحاو ) دـی  مهنا  و   ) باتکلا مکحل  فلاخم  مکح  یلا  اولدـعی  ناب  الدـب ) نوضری  و ال   ) هاجر ام  لـجال 
لمعلا کـلذ ) فلاـخ  نم  یلع  ( ) هوقلا  ) دـیلاب دارملا  وا  تکرت ، تکرت  اذا  و  تضبق ، تضبق  اذا  اـهنا  لـب  اـهلمع ، یف  قرفتلا  نکمی 

نوضقنی ال   ) هنسلا باتکلا و  یلا  هدحاو ) مهتوعد   ) قحلا یف  ضعبل ) مهـضعب  راصنا   ) ادض ابرح و  هیلع  نونوکی  هکرت ) و   ) .باتکلاب
ناف بضاغ ) بضغل  و ال  ( ؟ ئانحـشلا وادـعلا و  نم  مهنیب  ام  عم  اودـهاع  فیک  مهناب  مهل : دـحا  باـتع  يا  بتاـع ) هبتعمل  مه  دـهع 

مهدـهع نوـضقنی  ـال ) و   ) ءاـضغبلا هوادـعلا و  یلا  عوـجرلا  دـهعلا و  ضقنل  هبـضغ  ببـسی  ـال  يرخـالا  هلیبـقلا  یلع  مهدـحا  بضغ 
يا اموق ) موق  هبسمل  و ال   ) .مهدهع ضقن  کلذ  ببسی  لمع ال  وا  مالک  یف  رخالا  لیبقلا  نیلیبقلا  دحا  لذا  اذاف  اموق ) موق  لالذتسال  )
يا مههیفـس ) و  مهیئاـغ ، و   ) هدـهاعملا دـنع  مهرـضاح  يا  مهدـهاش )  ) بتک يذـلا  دـهعلا  کـلذ ) یلع   ) رخـالل نیلیبقلا  دـحا  بس 

بیترتـل مث )  ) و دـهعلا ، کلذـب ) مهیلع  نا  مث   ) .هلباـقملا هنیرقب  هل ، ملح  ـال  يذـلا  يا  مهلهاـج ) مـهمیلح و  مهملاـع و  و   ) مهلهاـج
دهعلا وه  قاثیملا  و  هللا ، دـهعل  اضقن  ضقنلا  نوکی  یتح  دـهعلا  فرط  هناحبـس  هللااف  هقاثیم ) هللا و  دـهع   ) جراـخلا بیترتل  ـال  مـالکلا ،

نا رهاظلا  و  بلاط ) یبا  نب  یلع   ) دهعلا اذه  بتک ) و  ( ؟ ما ال هب  یف  له و  همایقلا ، موی  هنع  لئـسی  الوئـسم ) ناک  هللا  دهع  نا   ) دیکالا
.هبتک هررق و  يا  ینعملا ، یلع  فطع  بتک ) و   ) لثملا یف  واولا ) )

يوسوم

.هیدابلا نکاس  يدابلا : .ندملا  یه  رضحلا و  نکاس  رضاحلا : .ناطحق  هدلو  نم  لک  یلا  عجرت  هلیبق  مسا  نمیلا : .دهعلا  فلحلا : هغللا :
.ظـیغلا همـالملا و  هبتعملا : .هلطبا  هثکن و  دـهعلا : ضقن  .ضوعلا  لدـبلا : .دـعم  نب  رازن  نب  هعیبر  یلا  اـهداخفا  عجرت  هلیبق  مسا  هعیبر :
اهرضاح نمیلا  لها  هیلع  عمتجا  ام  اذه  : ) حرشلا .دهعلا  قاثیملا : .میلحلا  ریغ  لهاجلا ، هیفسلا : .مهرضاح  مهدهاش : .همیتشلا  هبـسملا :

انمث و هب  نورتشی  هب ال  رما  هیلا و  اعد  نم  نوبیجی  هب و  نورمای  هیلا و  نوعدی  هللا  باتک  یلع  مهنا  اهیداب  اهرـضاح و  هعیبر  اهیداب و  و 
هیلع عمتجا  ام  وه  هرطسن  هلوقن و  ام  لوقیف : نمیلا  هعیبر و  یتلیبق  نیب  ادهع  نوکیل  مالسلا  هیلع  هبتک  باتکلا  اذه  الدب ) هب  نوضری  ال 

يذـلا وا  ندـملا  نکاس  هعیبر  کلذـک  لحرلا و  ودـبلا  عم  يراربلا  فوطی  نم  وا  ندـملا  نکاس  ناک  نم  مهتاـئف  عیمجب  نمیلا  لـها 
میرحت هرماوا و  مازتلا  هماکحا و  قیبطت  هب و  لمعلا  یلا  هیلا  نوعدـی  هللا  باتک  یلع  مهلک  اوقتلا  اعیمج و  اوقفتا  ءارحـصلا  یف  فوطی 

يا ال ایلاغ  ناک  امهم  نمثب  هنولدبی  هیعرلا ال  نیملسملا و  ءارما  نم  هب  رمای  هماکحا و  یلا  هیلا و  وعدی  نم  نوبیجی  کلذک  و  همارح ،
هوذـختا مهنا  ناطلـس …  هاج و  لام و  هماعز و  نم  تاـیرغملا  تناـک  اـمهم  هریغ  یلا  هنع  لودـعلا  همکح و  نآرقلا و  نع  نولزاـنتی 

اعیمج نوعمتجی  مهنا  هکرت ) کلد و  فلاخ  نم  یلع  هدـحاو  دـی  مهنا  و   … ) انمث هب  نولبقی  الدـب و ال  هنع  نوضری  الیلد ال  ادـئاق و 
هدـحاو ال مهتوعد  ضعبل : مهـضعب  راصنا   … ) هب مزتلی  مل  هکرت و  کلذ و  نع  جرخ  نم  اهب  نوبرـضی  هدـحاو و  ادـی  ادـحا و  ابلق و 

يوقی ضعبلا و  مهـضعب  رـصنی  اموق ) موق  هبـسمل  اموق و ال  موق  لالذتـسال  بضاغ و ال  بضغل  بتاـع و ال  هبتعمل  مهدـهع  نوضقنی 
یتلا ال رومالا  هذه  رکذ  دق  هداع و  ثدحت  نا  نکمی  هریغص  هوفهل  هب  اومزتلا  مهسفنا و  یلع  هوذخا  يذلا  مهدهع  نوتفاکتی  هبناج و 

یف هدجنی  مل  هل  خا  یلع  بتع  نمف  بتاع : هبتعمل  مهدـهع  نوضقنی  ال  .اهنم 1 - یـش ء  لصح  نا  هضقنت  نا  بجی  دهعلا و ال  ضقنت 
کفی نا  نکمی  الف  ثدح  رمال  رخالا  یلع  مهدـحا  بضغ  اذاف  بضاغ : بضغل  و ال  .دـهعلل 2 - اضقان  کلذ  نوکی  هنم ال  هبلط  رما 
اـضقان کلذ  نوکی  دحا ال  یلع  لالذالا  رهقلا و  سرام  ادحا  نا  ول  اموق : موق  لالذتـسال  و ال  .ضقنی 3 - هارع و  لحت  وا  دهعلا  اذـه 
رومالا هذه  .هونبت و  هوبتک و  يذلا  دهعلا  طقـسی  مل  اوعزانت  ادحا و  مهنم  دحا  متـش  ولف  اموق : موق  هبـسمل  و ال  .هل 4 - الطبم  دهعلل و 

متت مل  ادهع  ضقنت  مهتدحاو  تناک  ولف  تاعمجتلا  تاعمتجملا و  یف  رومالا  هذـه  لثم  ثودـحب  هیراج  هداعلا  نال  دـهعلا  ضقنت  مل 
هللا و دهع  کلذب  مهیلع  نا  مث  مهلهاج  مهمیلح و  مهملاع و  مههیفـس و  مهبئاغ و  مهدهاش و  کلذ  یلع   ) .لمتکت مل  ادبا و  دوهعلا 
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مهنم رـضاحلا  هنع  جورخلا  مدع  هذیفنت و  مهیلع  بجی  دهعلا  اذهب  نومزلم  نیتریـشعلا  دارفا  عیمجف  الووسم ) ناک  هللا  دهع  نا   ) هقاثیم
همایقلا موی  یف  هنع  ناک  دـهعلا  نا  هقیبطت  هب و  مازتلالا  بجی  ءاوس  دـهعلا  اذـه  یف  مهلک  هیفـسلا  میلحلا و  ملاعلا  لهاجلا و  بئاغلا  و 

.هنجلا هلخدا  هرما و  رسیف  هللا  عاطا  هذفن  نم  اریسع و  اباسح  هبساح  هللا و  یصع  دحا  هضقن  ناف  ابساحم ، هیلع  الووسم و 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

یْبلَْکلا ِْنب  ماشِه  ِّطَخ  ْنِم  َلُِقن  ِنَمَْیلا َو  َهَعیبَر َو  َْنَیب  ُهَبَتَک 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  هماندهع  زا 

نیا هدمآ  ناونع  رد  هک  هنوگ  نامه  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هدـش  لقن  یبلک  نب  ماشه  طخ  زا  هک  دـشاب  یم  نمی  هعیبر و  هلیبق  يارب 
رداصم باتک  بحاص.تسا  هتـشاگن  برع  لیابق  زا  هلیبق  ود  يارب  ترـضح  هک  تسا  ینامیپ  نتم  هکلب  ، تسین ماـما  هماـن  زا  تمـسق 

يارب ار  همان  نامیپ  نیا  یلصا  ردصم  هرابرد  وگو  تفگ  ثحب و  لکـشم  یـضر  دیـس  هک  دسیون  یم  نینچ  نآ  لیذ  رد  هغالبلا  جهن 
ماشه » شباتک یقرواپ  رد  روبزم  هدنـسیون  .تسا  هدرک  لقن  « یبلک نب  ماشه  » طخ زا  ار  نآ  : دـیوگ یم  تحارـص  اب  اریز  ، هدرک لح  ام 

وا.تساهنآ ياه  بسن  رابخا و  برع و  خـیرات  هب  ناملاع  زا  تسا و  « دـمحم نب  ماشه  » وا ماـن  هک  دـنک  یم  یفرعم  نینچ  ار  « یبلک نب 
هنس رد  دوب و  هدرک  يروآدرگ  یضر  دّیس  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  هبطخ  نانخـس و  هک  تسا  یناسک  زا  یکی 

رداصم (،) تسا هدوب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نارـصاعم  زا  وا  عقاو  رد   ) تسا هتـسب  ورف  ناهج  زا  مشچ  ای 206   205
( { ،ج 3،ص 465 هغالبلا جهن 

هاگن کی  رد  همان 

هتشاگن هعیبر  هفیاط  نمی و  لها  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  يا  همان  نامیپ  نتم  ، مالک نیا  دش  هراشا  البق  هنوگ  نامه 
دیاب اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  دافم  و 

دنـشاب و دـحتم  نافلاخم  ربارب  رد  مه  اب  همه  دـننک و  تباـجا  دـناوخ  ارف  نآرق  يوس  هب  ار  اـهنآ  سکره  دـنریذپب و  ار  نآرق  توعد 
اجنآ رد  هک  دندوب  ناطحق  هفیاط  نامه  نمی  لها  زا  روظنم.دننکـشن  ار  نامیپ  نیا  يا  هناهب  رذع و  چیه  اب  دنهد و  يرای  ار  رگیدـکی 

.دندوب ناندع  هفیاط  زا  هعیبر  دنتسیز و  یم 

ِهَِّیلِهاْجلا ِیف  َناک  ٍفلِح  ُّلُک  : » تسا هدش  دراو  یثیدح  رد  دیوگ  یم  وا.تسا  تقد  نایاش  هک  دراد  ینخس  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
مالسا رد  تشاد ) رب  رد  ار  ییالاو  فده  و   ) دش هتسب  تیلهاج  رد  هک  ینامیپ  ره  مالـسْإلا ؛ ِیف  َْفلِح  الَو  ًهَّدِشّالإ  ُمالْـسإلا  ُهُدیزَی  الَف 

«. درادن دوجو  ینامیپ  مالسا  رد  یلو  ؛ دوب دهاوخ  رت  يوق  هکلب  ، یقاب دوخ  توق  هب 
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هیلع یلع  نانمؤمریما  راک  :» دـیازفا یم  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  یلو  ؛ دور یم  لاؤس  ریز  ثحب  دروم  همان  ناـمیپ  نخـس  نیا  قباـطم 
رارقرب ییاه  نامیپ  اهراب  مالـسا  زا  دعب  برع  هکنیا  صوصخ  هب.دومن  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  دراد و  حـیجرت  دـحاو  ربخ  نیا  رب  مالـسلا 

 { ،ج 18،ص 67 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 1 «. } تسا هدمآ  نآ  حرش  خیرات  بتک  رد  هک  تخاس 

ناکرـشم اب  ینامیپ  هیبیدـح  رد  ربماـیپ  هک  میناد  یم  همه  اریز  ، تسین راـگزاس  زین  مرکا  ربمغیپ  لـعف  اـب  روبزم  ثیدـح  ، نیا رب  نوزفا 
نیا لاح  ره  هب.تسا  هدوب  هکم  حتف  نایرج  زا  دعب  روبزم  ثیدح  دنیوگ  یم  یـضعب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  تخاس و  رارقرب 

نامیپ هب  ریزگان  ار  اهنآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  یثداوح  اه  تلم  اه و  تما  مامت  خـیرات  رد  اریز  ، دـسر یمن  رظن  هب  دامتعا  لـباق  ثیدـح 
.دنک یم  دوخ  نافلاخم  اب  نتسب 

***

ْنَم َنُوبیُِجیَو  ، ِِهب َنوُُرمْأَیَو  ، ِْهَیلِإ َنوُعْدَی  ِهّللا  ِباَتِک  یَلَع  ْمُهَّنَأ  ، اَهیِدَابَو اَهُرِضاَح  ُهَعِیبَرَو  ، اَهیِدَابَو اَهُرِضاَح  ِنَمَْیلا  ُلْهَأ  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  اَم  اَذَه 
ْمُُهتَوْعَد.ٍضْعَِبل ْمُهُضَْعب  ٌراَْصنَأ  ، ُهَکَرَتَو َِکلَذ  ََفلاَخ  ْنَم  یَلَع  ٌهَدِحاَو  ٌدَی  ْمُهَّنَأَو  ، ًالََدب ِِهب  َنْوَضْرَی  َالَو  ، ًانَمَث ِِهب  َنوُرَتْشَیَال  ، ِِهب َرَمَأَو  ِْهَیلِإ  اَعَد 

ْمُهُدِـهاَش َِکلَذ  یَلَع  ًامْوَق ! ٍمْوَق  ِهَّبَـسَِمل  َالَو  ، ًاـمْوَق ٍمْوَق  ِلَالِْذتْـسِال  اـَلَو  ، ٍبِضاَـغ ِبَضَِغل  اـَلَو  ، ٍِبتاَـع ِهَبَتْعَِمل  ْمُهَدـْهَع  َنوُضُْقنَیاـَل  ، ٌهَدِـحاَو
ُْنب ُِّیلَع  َبَتَکَو.ًالُوئْـسَم  َناَک  ِهّللا  َدْهَع  َّنِإ  ُهَقاَثیِمَو  ِهّللا  َدـْهَع  َِکلَذـِب  ْمِْهیَلَع  َّنِإ  َُّمث.ْمُُهلِهاَجَو  ْمُهُمِیلَحَو  ْمُهُِملاَعَو ، ْمُهُهیِفَـسَو  ، ْمُُهِبئاَغَو

.ٍِبلاَط ِیبَأ 

همجرت

قافتا نآ  رب  درگ  ناـبایب  نیـشنرهش و  زا  معا  هعیبر  هلیبق )  ) شیاـه و نیـشن  ناـبایب  اـه و  نیـشنرهش  ؛ نمی لـها  هک  تسا  یناـمیپ  نیا 
ارف نآرق  هب  ار  اـهنآ  سکره  دـنیامن و  رما  نآ  هب  دـننک و  توـعد  نآ  يوـس  هب  دنـشاب و  دـنبیاپ  تسا  نآرق  رد  هچنآ  هب  هک  دـندرک 

.دنریذپن نآ  ياج  هب  ار  يزیچ  دنشورفن و  ییاهب  چیه  هب  ار  نآ.دنیامن  تباجا  ار  وا  توعد  دنک  رما  دناوخ و 

( نینچمه  ) دننک يرای  ار  رگیدکی  زین )  ) دنیوگ و كرت  ار  وا  دنشاب و  دحتم  دنک  تفلاخم  نامیپ  نیا  اب  هک  یسک  ربارب  رد  دیاب  اهنآ 
ندرک و راوخ  ای  یسک و  مشخ  ای  يا و  هدننک  شنزرس  شنزرس  ببس  هب  ار  دوخ  نامیپ  زگره  تیاهن ) رد   ) دنـشاب و ادص  کی  همه 

دحتم همه  نـالهاج  نـالقاع و  ، ناـملاع نادرخ و  مک  ، ناـبئاغ نارـضاح و  ، ناـمیپ دـهع و  نیا  رب.دننکـشن  رگیدـکی  هـب  نداد  مانـشد 
یهلا نامیپ  :(» دـیوگ یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه   ) دـنا لوئـسم  وا  قاثیم  یهلا و  نامیپ  ربارب  رد  نامیپ  نیا  اب  اـهنآ.دوب  دـنهاوخ 

.تسا هتشون  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  هماندهع  نیا  «. تفرگ دهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم 

گرزب هلیبق  ود  اب  ینامیپ  ریسفت : حرش و 

یتافالتخا هب  نداد  نایاپ  يارب  نیقی  هب  هتخاس  رارقرب  ناناملـسم  زا  گرزب  هلیبق  ود  نیا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  همان  نامیپ  نیا 
تکاس هتفرگ  همشچرس  اجک  زا  فالتخا  نیا  هک  هکنیا  هرابرد  هغالبلا  جهن  نارّسفم  یلو  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  هک  هدوب 

هب مالسا  هک  دوب  ییاه  گنج  اه و  ینمـشد  تیلهاج  نامز  رد  هلیبق  ود  نیا  نیب  هک  تسا  هتـشون  لالظ  یف  رد  هینغم  موحرم  اهنت.دنا 
یلو ،ج 4،ص 196} هغالبلا جـهن  لالظ  یف  ( . 1  } .داهن دـیکأت  نآ  رب  همان  نامیپ  نیا  اب  ماما  درک و  بولق  فیلأـت  داد و  ناـیاپ  اـهنآ 
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.دشاب ینامیپ  نینچ  نتشون  هب  زاین  ات  دنا  هتشاد  ییاه  يریگرد  زین  مالسا  زا  سپ  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب 

شیاه و نیشن  نابایب  اه و  نیشنرهش  ؛ نمی لها  هک  تسا  ینامیپ  نیا  :» دیامرف یم  هماندهع  نیا  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
توعد نآ  يوس  هب  دنـشاب و  دـنبیاپ  تسا  نآرق  رد  هچنآ  هب  هک  دـندرک  قاـفتا  نآ  رب  درگ  ناـبایب  نیـشنرهش و  زا  معا  هعیبر  هلیبق ) )

دنـشورفن ییاهب  چیه  هب  ار  نآ.دنیامن  تباجا  ار  وا  توعد  دنک  رما  دناوخ و  ارف  نآرق  هب  ار  اهنآ  سکره  دنیامن و  رما  نآ  هب  دننک و 
لحم هک  برعلا  هریزج  بوـنج  رد  تسا  ینیمزرـس  « نمی ( .» 2  } ِنَمَْیلا ُلْهَأ  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  اَم  اَذَـه  ( ؛» دـنریذپن نآ  ياـج  هب  ار  يزیچ  و 

یم قالطا  زین  دنهد  یم  لیکـشت  ار  هلیبق  دـنچ  هک  « ناطحق » نادـنزرف مامت  هب  هژاو  نیا.تسا  نهک  رایـسب  ياه  ندـمت  زا  یکی  روهظ 
دارفا هب  « رضاح ( .» 3  } اَهُرِـضاَح  { تسا هتفرگ  رارق  « هعیبر » هلیبق لـباقم  رد  اریز  ، تسا مود  ياـنعم  هب  رظاـن  رتشیب  ـالاب  تراـبع  دوش و 

 { دنراد روضح  رهش  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  نیشنرهش 

نب دـعم  نب  رازن  » دـنزرف ماـن  « هعیبر ( .» 2  } ُهَعِیبَر َو   {، ددرگ یم  قـالطا  اـه  نیـشن  ناـبایب  هیداـب و  ناـنکاس  هـب  « يداـب ( .» 1  } اَـهیِدَاب َو 
ْنَم َنُوبیُِجی  َو  ِِهب ، َنوُُرمْأَی  ،َو  ِْهَیلِإ َنوُعْدَی  ِهّللا  ِباَتِک  یَلَع  ْمُهَّنَأ  ، اَهیِدَاب اَهُرِـضاَح َو   { دـنا هتفرگ  همـشچرس  وا  زا  یلیابق  تسا و  « ناندـع

( ًالََدب ِِهب  َنْوَضْرَی  َال  ،َو  ًانَمَث ِِهب  َنوُرَتْشَی  َال  ، ِِهب َرَمَأ  ِْهَیلِإ َو  اَعَد 

چیه هک  يزیچ  ؛ تسا هدرمـش  دـیجم  نآرق  ار  داـحتا  تدـحو و  یلـصا  لـماع  هماندـهع و  نیا  ياـنبریز  مالـسلا  هـیلع  ماـما  عـقاو  رد 
.درادن وگو  تفگ  فالتخا و  ثحب و  نآ  رد  یناملسم 

اریذپ ار  نآ  رب  يزیچ  ندادن  حـیجرت  نآ و  رماوا  هب  نداهن  ندرگ  نآرق و  توعد  شریذـپ  هکلب  ، نآرق ظافلا  ندـناوخ  اب  اهنت  هن  یلو 
.دنشاب

هکنیا تسخن  : دـنک یم  دـیکأت  بلطم  جـنپ  رب  دـیجم  نآرق  ینعی  ؛ ناناملـسم لاصتا  هقلح  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  ریبعت  هب 
نآرق و هب  ار  ام  یـسک  رگا  موس  يوس  زا  مییامن و  رما  نآرق  هب  ندرک  لـمع  هب  هکنیا  رگید  میناوخب و  ارف  نآرق  يوس  هب  ار  ناـگمه 

دوخ یصخش  عفانم  يادف  ار  نآرق  دوبن  گنهامه  نآرق  اب  ام  یـصخش  عفانم  رگا  هکنیا  مراهچ  میوش و  اریذپ  دناوخ  ارف  نآ  هب  لمع 
.مینادن نآرق  نیشناج  ار  زیچ  چیه  هکنیا  مجنپ  مینکن و 

هب ار  نآرق  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  یلاـح  رد  دـنرخن  نآرق  اـب  ییاـهب  هک  تسا  نیا  نآ  يرهاـظ  ياـنعم  ًاـنَمَث » ِِهب  َنوُرَتْشَی  اـَل   » هلمج
اجنآ تسا  هدش  دراو  زین  دیجم  نآرق  رد  هدش و  هدید  برع  تاملک  رد  نمثم  نمث و  نیب  ییاجباج  نیا  ریبعت و  نیا.دنـشورفن  ییاهب 
نیا شا  یلصا  موهفم  هک  هیآ 41} ، هرقب ( . 3 «. } دیشورفن يزیچان  ياهب  هب  ارم  تایآ  ؛ » ًالِیلَق ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  : »» دیامرف یم  هک 

.دیرخن یکدنا  ياهب  هب  ارم  تایآ  هک  تسا 

ربارب رد  دیاب  اهنآ  :» دـیامرف یم  دـهن و  یم  دـیکأت  رما  راهچ  رب  تدـحو  یلـصا  لماع  ناونع  هب  نآرق  هب  توعد  زا  دـعب  ماما  هاگ  نآ 
ادص کی  همه  نینچمه )  ) دننک يرای  ار  رگیدکی  زین )  ) دنیوگ و كرت  ار  وا  دنـشاب و  دـّحتم  دـنک  تفلاخم  نامیپ  نیا  اب  هک  یـسک 

هب نداد  مانشد  ندرک و  راوخ  ای  یسک و  مشخ  ای  يا و  هدننک  شنزرس  شنزرس  ببس  هب  ار  دوخ  نامیپ  زگره  تیاهن ) رد   ) دنـشاب و
ْمُهَدْهَع َنوُضُْقنَی  َال  ، ٌهَدِـحاَو ْمُُهتَوْعَد  : ٍضْعَِبل ْمُهُـضَْعب  ٌراَْصنَأ  ، ُهَکَرَت َِکلَذ َو  ََفلاَخ  ْنَم  یَلَع  ٌهَدِـحاَو  ٌدَـی  ْمُهَّنَأ  َو  ( ؛» دننکـشن رگیدـکی 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5074 

http://www.ghaemiyeh.com


َال ،َو  ٍبِضاَغ ِبَضَِغل  َال  ،َو  ٍِبتاَع  { تسا هدـش  هتفرگ  ندرک  شنزرـس  يانعم  هب  « باتع » هشیر زا  شنزرـس  يانعم  هب  « هَِبتْعَم ( .» 1  } ِهَبَتْعَِمل
یَلَع ًامْوَق  ٍمْوَق   { تسا هدش  هتفرگ  ییوگدب  مانشد و  يانعم  هب  « دح » نزو رب  « ّبس » هشیر زا  « هَّبَـسَم ( .» 2  } ِهَّبَسَِمل َال  ،َو  ًامْوَق ٍمْوَق  ِلَالِْذتْسِال 

( . َِکلَذ

: تسا دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  روتسد  راهچ  نیا  مامت 

[ یهلا تدحو  هلیـسو  هنوگره  نآرق و  ادخ [  نامـسیر  هب  یگمه  ؛ » اُوقَّرَفَت ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  : »» دیامرف یم  اجکی  رد 
هیآ 103} ، نارمع لآ  ( . 3 «. } دیوشن هدنکارپ  ،و  دینز گنچ 

(4 «. } دـینک کمک  رگیدـکی  هب  يراـگزیهرپ  یکین و  هار  رد  هراومه ) (؛ » يْوقَّتلا ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواـعَت  : »» دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
هیآ 2} ، هدئام .

َِکئلوُأ اوُرَـصَن  اْوَوآ َو  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَأـِب َو  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  اوـُنَمآ َو  َنـیِذَّلا  َّنِإ  : »» دـیامرف یم  نـینچمه 
هب  ) هک یناسک  دندرک و  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  دندومن و  ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ؛ » ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب 

هیآ 72} ، لافنا ( . 5 «. } دنرگیدکی نابیتشپ  اهنآ  ، دندومن يرای  دنداد و  هانپ  رجاهم ) نانمؤم 

افو وا  دهع  هب  دیتسب  دهع  ادخ  اب  هک  یماگنه  و  اهِدیِکْوَت ؛ » َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  ُْمتْدَهاع َو ال  اذِإ  ِهّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  : »» دیامرف یم  زین 
هیآ 91} ، لحن ( . 6 «. } دینکشن نتخاس  مکحم  زا  دعب  ار  اهدنگوس  ،و  دینک

يدارفا مشخ  ، ناگدننک شنزرس  شنزرس  : تسا هدومرف  هصالخ  زیچ  راهچ  رد  ار  دهع  ضقن  ياه  هزیگنا  مالسلا  هیلع  ماما  نمض  رد 
دوش یم  عقاو  ناتـسود  نایم  رد  هک  یمـشخ  ای  دنا و  گنج  فالتخا و  رادفرط  دنتـسه و  نیگمـشخ  تدحو  ِنامیپ  نیا  ربارب  رد  هک 

ینکش نامیپ  أشنم  دیابن  دنرمشب  راوخ  ار  رگید  هورگ  یهورگ  رگا  ای  دوش و  نامیپ  ندز  مه  رب  أشنم  دیابن  ، روما نیا  زا  کی  چیه  هک 
هب دوش و  دراو  نامیپ  میرح  هب  دیابن  روما  هنوگ  نیا  دنداد  مانشد  رگید  هورگ  هب  یهورگ  ، یصخش یلیاسم  ببـس  هب  رگا  زین  ددرگ و 

.دنزب يا  همطل  نآ 

دهع و نیا  رب  :» دیامرف یم  تسارجالا  بجاو  تجح و  همه  يارب  نامیپ  نیا  هک  دزرو  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ْمُهُهیِفَـس َو ،َو  ْمُُهِبئاَغ ْمُهُدِـهاَش َو  ( ؛» دوب دـنهاوخ  دـحتم  همه  نالهاج  نـالقاع و  ، ناـملاع نادرخ و  مک  ناـبئاغ ، نارـضاح و  ، ناـمیپ
َو  { تسا هدـش  هتفرگ  لقع  يانعم  هب  « مهن » نزو رب  « ُملُح »و« ملظ » نزو رب  « ملُح » هشیر زا  ، لقاع يانعم  هب  « میلح ( .» 1  } ْمُهُمِیلَح ،َو  ْمُهُِملاَع

( . ْمُُهلِهاَج

يارب هماندهع  نیا  دنتشون  يا  هماندهع  دندرک و  قفاوت  یبلطم  رب  دندمآ و  هفیاط  ود  سانـشرس  دارفا  ناگبخن و  یتقو  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا لمعلا  مزال  همه 

دارفا همه  هک  تسین  نانچ  ؛ دوش یم  دـقعنم  تروص  نیمه  هب  اه  نامیپ  دـهع و  ماوقا  مامت  ناـیم  رد  اـیند و  ماـمت  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دننک اضما  ار  نآ  ياپ  دنوش و  رضاح 
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نامه  ) دـنا لوئـسم  وا  قاثیم  یهلا و  نامیپ  ربارب  رد  نامیپ  نیا  اب  اهنآ  :» دـیامرف یم  هماندـهع  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
َّنِإ ُهَقاَثیِم  ِهّللا َو  َدْهَع  َِکلَذـِب  ْمِْهیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( ؛» تفرگ دـهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  یهلا  نامیپ  دـیوگ ): یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ 

( . ًالُوئْسَم َناَک  ِهّللا  َدْهَع 

هاگـشیپ رد  اهنآ  اریز  ، تسا یهلا  نامیپ  یعون  عقاو  رد  یلو  ؛ هدش دقعنم  « نمی »و« هعیبر » هلیبق ود  نایم  نامیپ  نیا  هچرگ  هکنیا  هب  هراشا 
نیا هک  دنا  هدش  دهعتم  ادخ 

.دنشاب رادافو  نآ  هب  دننکشن و  ار  نامیپ 

ُْلبَق ال ْنِم  َهّللا  اوُدَهاع  اُوناک  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  بازحا  هروس  هیآ 15  زا  هتفرگرب  ًالوئـسم » ناک  هّللادهع  ّنإ   » هلمج
یهلا دهع  ،و  دننکن نمـشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  نیا  زا  لبق  نانآ  هکنیا  اب  ًالُؤْسَم ؛ » ِهّللا  ُدـْهَع  َناک  َرابْدَْألا َو  َنوُّلَُوی 
تسا هدمآ  هیآ  رد  هکنیا  تسا و  ناسنا  هدهع  رب  دهع  تیلوئسم  ( . 1 («. } دنا لوئسم  نآ  ربارب  رد  و   ) تفرگ دهاوخ  رارق  لاؤس  دروم 

( { هنع لوؤسم  :) تسا « هنع » ریدقت هب  تسا  لوئسم  دهع 

بلاط یبا  نب  یلع  ار  هماندهع  نیا  :» دـیامرف یم  نآ  ياه  هیاپ  میکحت  دـیکأت و  يارب  هماندـهع  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َبَتَک  َو  ( ؛» تسا هتشون 

اه هتکن 

یماـگنه روشک  ود  اـی  یعاـمتجا  هورگ  ود  اـی  هلیبق  ود  ناـیم  رد  ناـمیپ  لاـح  هتـشذگ و  رد  اـه  ناـمیپ  نتخاـس  رارقرب  یگنوگچ  -1
ریغ ًاتداع  نامیپ  داقعنا  ماگنه  هب  اهنآ  همه  روضح  هک  اـجنآ  زا.دوش  هتفریذـپ  هورگ  ود  نآ  داـحآ  همه  يوس  زا  هک  تسا  ینتفریذـپ 

.دنریگ هدهع  هب  ار  راک  نیا  ناشناگدنیامن  دیاب  تسا  نکمم 

روضح دنوش و  یم  نامیپ  دقع  راد  هدهع  دنا  هدش  باختنا  اه  تیلوئـسم  هنوگ  نیا  يارب  تاباختنا  قیرط  زا  هک  یناگدـنیامن  هزورما 
لـیابق و ياـسؤر  دوبن  یتاـباختنا  نینچ  هک  هتـشذگ  رد  یلو  ؛ دنتـسه ناـمیپ  فرط  رد  هک  تسا  يدارفا  عیمج  روـضح  هلزنم  هب  اـهنآ 

راد هدـهع  دـندوب  هدـش  رهاظ  هورگ  نآ  نایم  رد  یعیبط  باختنا  عون  کی  تروص  هب  هک  اهنآ  ربتعم  هتـسجرب و  دارفا  اه و  سانـشرس 
لها مامت  لوبق  دروم  نامیپ  نیا  :» دیامرف یم  همان  نامیپ  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دندش و  یم  نامیپ  دقع 

یم بوسحم  یمدرم  یهلا و  نامیپ  عون  کـی  بیترت  نیا  هب  »و  دریگ یم  ارف  ار  لـهاج  لـقاع و  اـهنآ و  نارـضاح  تسا  هعیبر  نمی و 
.تسا ینید  يرالاس  مدرم  یعون  عقاو  رد  دوش و 

اه نامیپ  هب  مارتحا  -2

هاگ اه و  يرهم  یب  کچوک و  تافّلخت  زا  هک  دراد  دوجو  ییاه  شنت  فلتخم  لیابق  ماوقا و  نایم  رد  هشیمه  هک  تسا  هّجوت  ناـیاش 
ینامیپ چـیه  دزاس  لزلزتم  ار  اه  نامیپ  روما  نیا  دـشاب  انب  رگا.دوش  یم  یـشان  اه  نظ  ءوس  یهاـگ  یتح  دارفا و  زا  یـضعب  يریگرد 

.درک دهاوخن  ادیپ  ماود 
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اه و مشخ  اه و  شنزرـس  هک  تسا  هداد  هّجوت  هلأسم  نیا  هب  ًاصوصخم  هماندـهع  نیا  رد  ، دراد هک  ییالاو  ریبدـت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
لئاسم نیا  ربارب  رد  دنشاب و  هتشاد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  مدرم  همه  رگا  ددرگ و  اه  نامیپ  ندش  تسس  ببـس  دیابن  زگره  اوران  نانخس 

.دش دهاوخن  هتسکش  یناسآ  نیا  هب  اه  نامیپ  دننک  لمحت  يراد و  نتشیوخ  تشاد  دهاوخ  هتشاد و  دوجو  هشیمه  هک  یئزج 

میا هتـشون  ناـمیپ  دـهع و  هب  ياـفو  ناونع  تحت  رتشا  کـلام  هماـن  زا  مشـش  تسیب و  شخب  لـیذ  هک  يا  هتکن  هب  رتشیب  عـالطا  يارب 
.دوش هعجارم 

هیواعم هب  تعاطا  نامرف  : 75 همان

عوضوم

 « لمجلا  » باتک یف  يدقاولا  هرکذ  هل  عیوبام  لوأ  یف  هیواعم  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( دروآ ار  نآ  لمجلا  باتک  رد  يدقاو  هک  يرجه  لاس 36  رد  تعیب ، نیزاغآ  ياهزور  رد  هیواعم  هب  همان  )

همان نتم 

َُّدبَال اَم  َناَک  یَّتَح  ، ْمُْکنَع یِـضاَرْعِإَو  ، ْمُکِیف يِراَذْعِإ  َتِْملَع  ْدَقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  : َناَیْفُـس ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
ْنِم ٍدـْفَو  ِیف  ََّیلِإ  ْلـِْبقَأَو  ، َکَـلَِبق ْنَـم  ِْعیاَـبَف.َلَْبقَأ  اَـم  َلَْـبقَأَو  ، ََربْدَأ اَـم  ََربْدَأ  ْدـَـقَو  ، ٌرِیثَـک ُماَـلَْکلاَو  ، ٌلـیِوَط ُثیِدـَْـحلاَو  ُهـَل ؛ َعـْفَد  اـَلَو  ُهـْنِم 

.ُماَلَّسلاَو.َِکباَحْصَأ

464 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5077 

http://www.ghaemiyeh.com


اه همجرت 

یتشد

هچنآ زا  و  روذعم ، امـش  هراب  رد  نم  هک  یناد  یم  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا 
نآ نتـشادزاب  و  دش ، یم  دیاب  هک  هچنآ  دش  ات  منادرگ ، يور  .نامثع } لتق  نادهاجم و  شروش  يارج  ام  ینعی   } تشذگ هنیدـم  رد 

.دوبن نکمم 

یهورگ اب  و  دینک ، تعیب  تناهارمه  وت و  تسا ،  هدرک  يور  هدنیآ  و  تشذگ ، اه  هتشذگ  تسا و  ناوارف  نخـس  ینالوط و  ناتـساد 
 . دورد اب  ایب ، نم  دزن  تنارای  زا 

يدیهش

رد نم  هک  یناد  یم  دعب ، اما  نایفـس : وبا  رـسپ  هیواعم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ ، هدنب  زا  .تسا  هدروآ  لمج  باتک  رد  ار  نآ  يدقاو 
.دومن یمن  نکمم  نآ  نتشادزاب  دوب و  دیاب  هچنآ  دش  ات  .رود  هب  نادرگیور و  داد - خر  هچنآ  زا  و  مروذعم - امش  هراب 

یم رس  هب  وت  دزن  هک  نانآ  زا  سپ ، راچان .  هب  دمآ ، دومن  يور  هچنآ  تشذگ و  تشذگ ، هچنآ  .رایـسب  نخـس  تسا و  زارد  ناتـساد 
! .ایب نم  دزن  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  ریگ و  تعیب  دنرب 

یلیبدرا

یلع ادـخ  هدـنب  زا  لمج  باتک  رد  يدـقاو  ار  بوتکم  نیا  هدرک  رکذ  تفالخب و  ار  وا  رم  دـندرک  هعیابم  هک  لاح  لوا  رد  هنیدـم  زا 
لیلد ارم و  تسرد  رذع  ندرک  اراکشآ  هتسناد  هک  قیقحتب  سپ  تاولص  دمح و  زا  سپ  اما  نایفـس  وبا  نب  هیواعم  يوسب  نانمؤم  ریما 
ینک راک  دش  عقاو  هکنآ  ات  امش  زا  نم  ندینادرگ  ور  نامثع و  تحیـصن  باب  رد  امـش  نایم  رد  ارم  ندرک  میب  ارم و  نشور  تجح  و 

داد تشپ  هک  قیقحتب  رایـسب و  باـب  نآ  رد  نخـس  تسا و  زارد  نآ  رد  راـتفگ  ارنآ و  رم  دوبن  یعفد  چـیه  نآ و  عوقو  زا  دوب  راـچان 
؟؟؟ نایم رد  نم  يوسب  يآ  شیپ  تست و  دزن  هک  یسک  اب  نک  تعیابم  سپ  دروآ  ور  هک  یسک  دروآ  ور  داد و  تشپ  هک  یسک 

یتیآ

لمجلا باتک  رد  ار  نآ  يدقاوتسا  هتـشون  هیواعم  هب  تفالخ  هب  وا  اب  تعیب  زاغآ  رد  هنیدم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  يا  همان 
: تسا هدروآ 

نایفس یبا  نب  هیواعم  هب  نینم ، ؤملاریما  ادخ ، هدنب  زا 

، دتفیب دیاب  هک  قافتا  نآ  ات  .ما  هدوب  روذعم  ما ، هدینادرگ  يور  امـش  زا  ای  ما  هتفگ  امـش  هرابرد  يزیچ  رگا  نم  هک  یناد  یم  دعب ، اما 
وت دزن  رد  هک  نانآ  زا  سپ  .دمآ  یندمآ  تشذـگ و  هتـشذگ  .رایـسب  فرح  تسا و  زارد  نخـس  نیا  .دوبن و  هراچ  ار  نآ  عفد  داتفا و 

.مالسلاو .يآ  نم  دزن  هب  تنارای  عمج  اب  ناتسب و  تعیب  دنتسه ،
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نایراصنا

 : نایفس وبا  رسپ  هیواعم  هب  ، نانمؤم ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  هدرک  تیاور  لمج  باتک  رد  ار  نآ  يدقاو 

دوبن و يا  هراچ  نآ  زا  هک  هچنآ  تسویپ  عوقو  هب  ات  ، یهاگآ امـش  زا  ار  مینادرگ  يور  امـش و  اب  هطبار  رد  ار  متجح  رذـع و  ، دـعب اما 
دناوت دزن  هک  نانآ  زا   ، دمآ هچنآ  دمآ  ،و  تشذگ هتـشذگ  تسا ، رایـسب  نخـس  ینالوط و  ناتـساد  ، تشادـن ناکما  نآ  زا  يریگولج 

 . مالسلاو.ایب نم  يوس  هب  تنارای  زا  یهورگ  اب  ،و  ریگ تعیب  نم  يارب 

حورش

يدنوار

.رذعلا و یف  هل  هقیقح  ریغ  نم  لالتعا  رذعتلا  و  رذـع ، هسفن  یف  وه  يذـلا  رذـعلا  راهظلا  راذـعالا  مکیف  يراذـعا  تملع  دـقف  هلوق  و 
لعفی لوقی و  ناک  ام  هرم  لوا  هتافاکم  نع  ضرعی  هیلا و  رذـعی  ناک  کلذ  هیواعم  یبا  هیلا و  رمالا  عجر  اـمل  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـک 

نا هعم  بتک  اناسنا و  مالـسلا  هیلع  ثعب  هتعفادـم  الا  دـب  نکی  مل  نیملـسملا و  یلع  هراـغلا  اونـش  دـالبلا و  یلع  نییماـشلا  يرغا  یتح 
لجرلا رذعا  نم  انهه  راذعالا  نوکی  نا  نسحالا  .راذـعا و  کلذ  لک  یلع ، هرـضح  یلا  ییجی ء  مث  مالـسلا  هیلع  یلعل  هیواعم  هعیابی 

امهنم دحاو  لکل  لاقی  و  اهیطعی ، نم  نیب  هعیبلا و  ذخای  نم  نیب  نینثا  نیب  هعیابملا  .رذـنا و  نم  رذـعا  لثملا  یف  و  رذـع ، اذ  راص  يا 
.کلملا یلع  دراولا  وه  و  دفاو ، عمج  دفولا  .عیاب و 

يردیک

مثیم نبا 

: دـفو تسا : هدرک  لقن  لمج  باتک  رد  يدـقاو  ار  نآ  راوگرزب ، نآ  اب  مدرم  تعیب  زاغآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياـه  هماـن  هلمج  زا 
دوخ و دروم  رد  ارم  رذع  دعب  اما  نایفـس : یبا  نب  هیواعم  هب  نانمومریما  یلع ، ادـخ ، هدـنب ي  زا   ) دـنوش دراو  ناطلـس  رب  هک  یهورگ 

ناـکما نآ  زا  يریگوـلج  و  ناـمثع ) لـتق   ) دوـبن نآ  زا  يا  هراـچ  هک  داـتفا  یقاـفتا  لاـح  ره  هب  .یناد  یم  امـش ، زا  ار  مندرک  يرود 
وت دزن  هک  یناسک  زا  نیاربانب  دمآ ، هک  نآ  دمآ  دنادرگ و  ور  هک  نآ  دـنادرگ  ور  .تسا  ناوارف  نخـس  ینالوط و  ناتـساد  تشادـن ،

لاعتم يادـخ  دزن  ناشیا  دروم  رد  ار  دوخ  رذـع  ع ،)  ) ماما تسخن  ایب .) نم  دزن  تنارای  زا  یهورگ  اب  زین  دوخ  و  ریگب ، تعیب  دنتـسه 
هیما ینب  يرای  رد  و  الوا ، نامثع  تحیـصن  رد  ار  دوخ  شـشوک  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  هدومن  راهظا  ار  دوخ  رذع  ینعی  هتـشاد ، نایب 

زا مالسلا ) هیلع   ) ماما یناوتان  نامثع و  يریذپ  تحیصن  زا  يدیمون  زا  سپ  ناشیا  زا  شا  ینادرگ  يور  و  ایناث ، يو  زا  عافد  هب  تبسن 
: دـیامرف یم  هاـگنآ  .دوب  نکممریغ  شیارب  نآ  زا  يریگولج  و  دوشب ، دـیاب  ریزگاـن  هک  هچنآ  دـش  هک  نیا  اـت  يو ، زا  عاـفد  يراـی و 

لامتحا لبقا  ربدا …  دق  ترابع و  .تسا  دایز  فرح  وا  فرط  زا  ماما و  تشذگرس  هرابرد ي  تسا : ناوارف  نخس  ینالوط و  ناتساد 
، دندنادرگ ور  يو  زا  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  دننام  مدرم ، زا  یـضعب  هک  هدمآ  هیواعم  عالطا  تهج  هک  دـشاب ) هیربخ  هلمج   ) دراد

يدارفا و  نم ، زا  نانادرگور  عمج  رد  یناسک  ینعی  دـشاب  ییاشنا  هلمج ي  هک  دراد  لامتحا  و  دـندروآ ، ور  وا  هب  مدرم  زا  یـضعب  و 
ترـضح نآ  دزن  دریگب و  تعیب  مدرم  زا  يو  فرط  زا  اـت  تسا  هدرک  رما  ار  وا  سپـس  .دـندش  دراو  نـم  رب  ناگدـنروآور  هورگ  رد 
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اب ینعی  دشاب ، هلگ  شاخرپ و  هار  زا  ناناملسم  ریاس  هیواعم و  هب  باطخ  مکنع ، مکیف و  ترابع : رد  ریمـض  هک  دراد  لامتحا  .دورب و 
هک اجنآ  ات  مدیـشوپ  مشچ  امـش  ياطخ  رب  و  مدرکن ، تازاجم  ار  امـش  ناراکهنگ  متفریذـپ و  ار  امـش  رذـع  نم  يدـیمهف  وت  هک  نیا 

عمق علق و  ینعی   ) ناشیا هب  تبسن  ثداوح  نآ  عوقو  زج  مه  يا  هراچ ه  داتفا و  قافتا  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  جورخ  نوچ  یثداوح 
.تسا و ناوارف  ناشیا  ههبـش ي  دروم  رد  نخـس  ینالوط و  نآ  هرابرد ي  ناتـساد  و  دوبن ، نکمم  مه  نآ  زا  يریگولج  دوبن و  اـهنآ )

ینعی  ) تساجب تسرد و  نخـس  مامت  دنیایب و  دیاب  هک  یناسک  دندمآ  و  ناگدـننک ، جورخ  نیا  ینعی  دـنورب  دـیاب  هک  ییاهنآ  دـنتفر 
.تسا رتاناد  دنوادخ  و  تساجب .) حیحص و  هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  ار  هچنآ 

دیدحلا یبا  نبا 

ْمُکِیف َو يِراَذْعِإ  َتِْملَع  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم  لمجلا  باتک  یف  يدـقاولا  هرکذ 
ْنَم ِْعیاَبَف  َلَْبقَأ  اَم  َلَْبقَأ  ََربْدَأ َو  اَم  ََربْدَأ  ْدَـق  ٌرِیثَک َو  ُمَالَْکلا  ٌلیِوَط َو  ُثیِدَْـحلا  َُهل َو  َْعفَد  َـال  ُْهنِم َو  َّدـُب  َـال  اَـم  َناَـک  یَّتَح  ْمُْکنَع  یِـضاَرْعِإ 

 . ُمَالَّسلا َِکباَحْصَأ َو  ْنِم  ٍْدفَو  ِیف  ََّیلِإ  ِْلْبقَأ  َکَلَِبق َو 

مایأ یف  ینعی  مکتممذ  وأ  مکتمل  ول  رذع  اذ  ینوک  يأ  مکیف  يراذعإ  تملع  دق  لاق و  اعیمج  هیمأ  ینبل  هتبطاخم  هیواعم و  یلإ  هباتک 
 . نامثع

احفـص مکنع  تبرـض  یلإ و  مکتءاسإ  نع  تضرعأ  لب  هلعفأ  ملف  کـلذ  تلعف  ول  رذـع  اذ  ینوک  عم  يأ  مکنع  یـضارعإ  لاـق و  مث 
 . هنیدملاب هبجرلا  نم  يرج  ام  نامثع و  لتق  ینعی  هنم  دب  ام ال  ناک  یتح 

عیابی ملف  مدقأ  عیابف و  رخآ  نامز  لبقأ  نامزلا و  کلذ  ربدأ  دق  ریثک و  مالکلا  لیوط و  ثیدحلا  هل و  لاق  هعطاقم و  مالکلا  هعطاق  مث 
عیابی فیک  مدق و  و ال 

ایلع و عیطی  فیک  رومألا و  یلاـعم  یلإ  اـقاوت  همهلا  یلاـع  ناـک  ماـشلا و  یلع  رمع  هرمأ  ذـنم  هساـئرلا  کـلملا و  یلإ  هحماـط  هنیع  و 
یـضم نإ  کمأب  دنه  ام  هللا  وف  هلوق  عمـسی  فیک  یفکل و  هبقع  نب  دیلولا  الإ  نکی  مل  ول  یـصحلا و  ددـع  هبرح  یلع  هل  نوضرحملا 

راهنلا

هل عوطأ  مه  مارت و  هرح ال  مهنم  هنود  ناطحق و  طسو  یف  ماشلاب  لزان  وه  هیلإ و  هسفن  ملـسی  هیلع و  مدـقی  هل و  عیاـبی  اـیلع و  عیطی  و 
ذحش هکرحل و  همه  مهـصقنأ  اسفن و  مهفعـضأ  سانلا و  نبجأ  ضیرحتلا  اذه  عمـس  ول  هللاات  هیف و  عورـشلا  هنکمأ  دق  رمألا  هلعن و  نم 

مانی نم ال  هرعشب  دیلولا  ظقیأ  دق  هیواعم و  فیکف  همزع  نم 

یناشاک

یلاح لوا  رد  هفالخلاب ) هل  عیوب  ام  لوا  یف   ) هنیدم زا  هیواعم  هب  هتـشون  هک  تسا  ترـضح  نآ  بوتکم  نیا  هنیدـملا ) نم  هیوعم  یلا  )
یمـسم هک  دوخ  باتک  رد  ار  بوتکم  نیا  يدـقاو  هدرک  رکذ  لمجلا ) باتک  یف  يدـقاولا  اهرکذ   ) تفالخ هب  دـش  هدرک  هعیابم  هک 

یلا  ) ناشیا ياوشیپ  تسا و  نانموم  ریما  هک  تسا  یلع  ادخ  هدـنب  زا  همان  نیا  نینموملاریما ) یلع  هللادـبع  نم   ) .لمج باتک  هب  تسا 
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يراذعا تملع  دقف   ) يوبن تعن  يدزیا و  يانث  زا  سپ  اما  دعب ) اما   ) تسا نایفس  یبا  رسپ  هک  هیواعم  يوس  هب  نایفس ) یبا  نب  هیواعم 
نامثع تحیصن  باب  رد  امـش  نایم  رد  ارم  نشور  تجح  ارم و  تسرد  رذع  ندرک  اراکـشآ  یتسناد  هک  یتسرد  هب  مکیف ) يراذنا  و 

هکنآ ات  ناک ) یتح   ) ترـصن زا  زجع  تحیـصن و  لوبق  زا  امـش  ندش  دیمون  زا  دعب  امـش  زا  نم  ندینادرگ  ور  و  مکنع ) یـضارعا  (و 
( لیوط ثیدحلا  و   ) هجو چیه  هب  ار  نآ  رم  دوبن  یعفد  چیه  و  هل ) عفد  و ال   ) نآ عوقو  زا  دوب  راچان  هک  يراک  هنم ) دبال  ام   ) دـش عقاو 
هب و  ربدا ) نم  ربدا  دـق  و   ) تسا اهتیاکح  وا  لتق  رد  رایـسب و  باب  نآ  رد  نخـس  و  ریثک ) مالکلا  و   ) تسا زارد  راک  نآ  رد  راـتفگ  و 

حرـش لمج و  لها  هب  تسا  تراش  نیا  داهن  ور  هک  یـسک  داـهن  ور  و  لـبقا ) نم  لـبقا  و   ) داد تشپ  هک  یـسک  داد  تشپ  هک  قیقحت 
لوسر هک  دوب  یلجب  هللادـبع  نب  ریرج  نآ  تسا و  وت  دزن  هک  یـسک  اب  نک  هعیابم  سپ  کلبق ) نم  عیابف   ) لـمجم لـیبس  رب  نآ  هصق 

زا نم  بناـج  هب  ناگدـنیآ  تعاـمج  ناـیم  رد  کباحـصا ) نم  دـفو  یف   ) نم يوـس  هـب  يآ  شیپ  و  یلا ) لـبقا  و   ) دوـب ترـضح  نآ 
( مالسلا و   ) تدوخ باحصا 

یلمآ

ینیوزق

امش ات  امش  رد  مدرک  رهاظ  دوخ  رذع  نم  هک  هتسناد  قیقحت  هب  دوب  یلوا  میدقت  هب  همان  نیا  دومنیم  تیاعر  بیترت  یـضردیس )  ) رگا
هچنآ رب  امـش  تبوقع  هضراـعم و  كرت  زا  اـی  امـش  تموکح  امـش و  زا  مدومن  ضارعا  و  دـنامن ، نم  دزن  يرذـع  نم و  رب  یتجح  ار 

ریاس ای  نامثع )  ) اب تما  هعقاو  زا  ناوتن  نآ  عفد  نآ  زا  دوبن  هراچ  هچنآ  دش  عقاو  ات  دیتخورفارب  قح  فالخ  ملع  دیتخاس و  دـیدرک و 
قیقحت هب  تسا و  یلوا  ضامغا  ندرک و  یطب  اـی  تسین  نآ  تقو  تسا  رایـسب  نخـس  و  تسا ، زارد  تیاـکح  و  نآ ، زا  شیپ  عیاـقو 

یب ناربدم  قلطم  ای  دنیوا ، باحـصا  و  ریبز )  ) و هحلط )  ) دارم رگم  داد  تشپ  هکنآ  حاجن  تداعـس و  حالف  زوف و  قح و  رب  داد  تشپ 
، دروآ يور  هکنآ  قافو  حالف و  قیرط  قح و  هب  دروآ  يور  و  نآ ، زا  شیپ  تقو و  نآ  رد  دندوب  ترـضح  نآ  دـهع  رد  هک  تداعس 
ای هعقاو  نیا  رد  قح  هب  دومن  لابقا  هکنآ  تسویپ  نالبقم  اب  قح و  زا  دومن  رابدا  هکنآ  دـش  لـخاد  ناربدـم  رد  هک  دـشاب  نآ  دارم  اـی 

.وت نارای  زا  دنا  هدمآ  وت  هب  هک  یجوف  رد  نم  يوس  هب  رآ  يور  و  دناوت ، بناج  رد  هک  نانآ  زا  ناتسب  تعیب  سپ  قلطم ،

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.هفالخلاب هل  عیوب  ام  لوا  یف  هنیدملا  نم  هیواعم  یلا 

«. لمجلا  » باتک یف  يدقاولا  هرکذ 

وا رم  دش  هدرک  تعیب  هک  ینامز  يادتبا  رد  هفرـشم ، هنیدم ي  زا  هیواعم  يوس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
.دوخ فیلات  لمج » برح   » باتک رد  يدقاو  ار  بوتکم  نیا  تسا  هدرک  روکذم  .وا  تفالخ  هب  ار 

.نایفس یبا  نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما ، یلع  هللادبع  نم  »
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ربدا دق  ریثک و  مالکلا  لیوط و  ثیدحلا  هل و  عفد  هنم و ال  دبال  ام  ناک  یتح  مکنع ، یـضارعا  مکیف و  يراذتعا  تملع  دقف  دعب ، اما 
« .مالسلاو .کباحصا  نم  دفو  یف  یلا  لبقا  کلبق و  نم  عیابف  .لبقا  ام  لبقا  ربدا و  ام 

.نایفس یبا  رسپ  هیواعم  يوس  هب  تسا ، نانمومریما  یلع  ادخ  هدنب ي  بناج  زا  ینعی 

ندرک و تاـشامم  رد  ارم  نتـشاد  رذـع  وت  یتـسناد  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  تعن  ادـخ و  دـمح  زا  دـعب  اـما 
ات ارم ، راصنا  ناوعا و  نتـشادن  تحلـصم و  ندـیدن  ینعی  تعیب ، هب  امـش  ندرک  توعد  زا  نم  ندززاب  رـس  امـش و  اب  ندرک  هلهاـسم 
نآ هصق ي  نامثع و  ندـش  هتـشک  رد  ادـخ ، تاردـقم  زا  نآ  يارب  زا  یعفد  دوبن  نآ و  زا  دوب  راـچان  هک  يزیچ  نآ  دـش  عقاو  هکنیا 
هک هچنآ  دروآ  يور  قحان و  تفالخ  نامز  زا  تشذگ ، هک  هچنآ  تشذـگ  درک و  تشپ  هک  قیقحت  هب  رایـسب و  نخـس  تسا و  زارد 
هب وش  هناور  دنـشاب و  وـت  شیپ  رد  هک  یناـسک  زا  نم ، تفـالخ  رب  ینعی  ریگب ، تعیب  سپ  .قـح  هب  تفـالخ  راـگزور  زا  دروآ ، يور 

.مالسلاو .وت  نابحاصم  زا  یعمج  اب  نم  يوس 

یئوخ

لها نم  هل  هعیبلا  ذخا  هنم  بلطی  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلـسرا بوتکم  لوا  اذه  ینعملا : .کلملا  یلع  نودراولا  دـفولا :) : ) هغللا
ع)  ) ناک و  هعم ، راصنالا  نیرجاهملا و  هعیابمب  افرع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  صنلاـب  اـنعم  هتفـالخ  توبث  یـضتقمب  ماـشلا 

کلذ هرذـع و  راهظا  يا  مکیف ) يراذـعا  تملع  دـقف   ) هلوق یف  هرما  صخلف  .ناـمثع  لـتق  یلع  همقنلا  نم  هیواـعم  بلق  یف  اـم  ملعی 
ع)  ) ضرعا و  هیلع ، تراد  هروثلا  نکلو  هنع  عافدـلل  نینـسحلا  ثعب  یتح  هیلع  سانلا  موجه  نع  هبذ  ناـمثع و  هحیـصن  یف  هداـهتجاب 

زاغآ رد  ترضحنآ  هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .ماقملا  هعسی  لیوط ال  حرـش  یلا  جاتحی  عوضوملا  نا  یلا  راشا  هیما و  ینبل  ضرعتلا  نع 
اما .نایفس  یبا  نب  هیواعب  نانمومریما  ادخ  هدنب  زا  تسا : هدرک  طبض  دوخ  لمج  باتک  رد  ارنآ  يدقاو  تشاگن ، هیواعمب  يواب  تعیب 

هچنآ اـت  مدرک  هراـنک  اهامـش  زا  دادـن  هجیتن  نوچ  مدروآ و  ياـجب  ار  تحیـصن  قح  اهامـش  هراـبرد  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  دـعب ،
دمآ درادن و  یتشگرب  تشذگ و  اه  هتـشذگ  رایـسب ، نخـس  تسا و  زارد  ناتـساد  اجنیا  رد  تشادن  مه  يا  هراچ  دـش و  دوب  یندـش 

هب تناراـکمه  ناراـی و  زا  یعمج  اـب  نک و  تعیب  نم  ماـنب  يراد  دوخ  ناـمرفب  دوخ و  شیپ  رد  سک  ره  اـب  وـت  دوـب ، یندـمآ  هچنآ 
.روآ ياجب  تعاط  طرش  ایب و  نم  هاگشیپ 

يرتشوش

اهیف و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هیواعم ) یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  )
یف (. ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هنیدـملا ) نم  هیواعم  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  : ) لـصالا و  طـقس ،
نبا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هفالخلاب ) هل  عیوب  ام  لوا  یف  : ) لصالا طقـس و  اضیا  اهیف  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هل ) عیوب  ام  لوا 

هل و  لمجلا ))  ) باتک یف   ) .دقاو نب  رمع  نب  دمحم  يدـقاولا ) (. ) هرکذ و  (: ) مثیم نبا   ) هخـسن یف  و  هرکذ )  ) .اضیا هیطخلا )  ) و مثیم )
نبا لاق  هل ) عفد  هنم و ال  دبال  ام  ناک  یتح  مکنم ، یغارعا  مکیف و  يراذـعا  تملع  دـقف  دـعب  اما  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هریثک  بتک 
یف مکتممذ  مکتمل و  ول  رذعاذ  ینوک  تملع  ینعملا  و  اعیمج ، هیما  ینبل  هتبطاخم  نکلو  هیواعمل  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک دـیدحلا : یبا 
یلا هنیدملا  لها  بتک  يربطلا )  ) یف تلق : .نامثع  لتق  نم  هنم  دبال  ام  ناک  یتح  یلا  مکتءاسا  نع  تضرعا  کلذ  عم  و  نامثع ، مایا 
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رواش لتقلا  فاخ  املف  .هللا  قح  نم  همزلی  ام  مهیطعی  وا  هولتقی ، یتح  ادبا  هنع  نوکـسمی  هل ال  نومـسقی  و  هبوتلا ، یلا  هنوعدـی  نامثع 
اولبقی نل  مهنا  نامثع : مهل  لاقف  دادـما ، هیتای  یتح  هنع  مهدریل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لسری  نا  هیلع  اوراشاف  هتیب ، لها  هءاحـصن و 
يوقت یتح  مهتبراقم  ناورم : لاقف  .ناک  ام  یلوالا  مهتمدـق  یف  ینم  ناک  دـق  و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) لـیلعتلا

ای هل : لاق  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لسراف  .مهل  دهع  الف  کیلع ، اوغب  مهناف  كولواط ، ام  مهلواطق  برقلا ، یلع  مهترثاکم  نم  لثما 
یـسفن نم  قحلا  مهیطعا  نا  مهل  ناق  ینع ، مهددراف  مهنمآ  تسل  و  تملع ، دق  ام  ینم  ناک  و  تیار ، ام  سانلا  نم  ناک  دق  نسحلاابا 

مهتددرف اومقن  ام  عیمج  نع  نعجرتل  هللا  نم  ادهع  یلوالا  مهتمدـق  یف  مهتیطعا  تنک  دـق  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .يریغ  نم  و 
یلع جرخف  .مایا  هثالث  هنیدـملاب  ام  یف  ینلجا  نامثع : هل  لاقف  لاق :- نا  یلا  هرملا - هذـه  ینرغت  ـالف  یـشب ء  مهل  فت  مل  مث  کـنع ،
قیقر نم  امیظع  ادـنج  ذـختا  ناـک  دـق  و  لاـتقلل ، بهاـتی  لـعجف  اوعجر ، هنع و  اوفکف  کلذـب ، مهربخاـف  ساـنلا  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
بشخ يذب  نییرصملا  یلا  اوجرخ  سانلا و  هب  راث  الماع  لزعی  ملو  ائیـش ، ریغی  مل  هلاح  یلع  وه  هثالثلا و  مایالا  تضم  املف  سمخلا ،

ام هل : لاق  هتیحلب و  ذـخا  و  نامثع ، یلا  یهتنا  یتح  هعامج  رکب و  یبا  نب  دـمحم  ءاج  و  لاـق :- نا  یلا  هنیدـملا - اومدـقف  مهوربخاـف 
مث هسار  یف  هب  اج  یتح و  صقـشمب  موقلا  نم  لجر  ماقف  .کبتک  کنع  تنغا  اـم  رماـع ، نبا  کـنع  ینغا  اـم  هیواـعم ، کـنع  ینغا 

ربدا دق  و   ) .هلتق یلا  اورطضا  یتح  سانلا  عم  هتلماعم  نامثع و  لتق  یف  يا : ریبک ) مالکلا  لیوط و  ثیدحلا  و   ) .هولتق یتح  هیلع  اوداغت 
نبا  ) هلقن و  رخآ ، نامز  لبقا  نامزلا و  کلذ  ربدا  هناب  هرسفف  دیدحلا  یبا  نبا  اهقدص  و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  لبقا ) ام  لبقا  ربدا و  ام 

اذ راص  ینعملا  نوکی  نا  و  ریبزلا ، هحلط و  جورخ  دارملا  نوکی  نا  نکمی  هناب  هرـسف  و  لـبقا ) نم  لـبقا  ربدا و  نم  ربدا  دـق  و  (: ) مثیم
( مثیم نبا   ) یق ام  هحیحص  نا  رهاظلا  و  یلع .) لبقا  نم   ) لابقا اذ  و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  ( ) ینع ربدا  نم   ) رابدا
عیابی و ال مل  هیواعم  نکل  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  کباحـصا ) نم  دـف  یف و  یلا  لبقا  کلبق و  نم  عیابف   ) .هفنـصم طخب  هتخـسن  نوکل 

 … رومالا یلاعم  یلا  اقاوت  همهلا  یلاع  ناک  و  ماشلا ؟ یلع  رمع  هرما  ذـنم  هسایرلا  کلملا و  یلا  هحماـط  هنیع  عیاـبی و  فیک  و  مدـق ،
نا و  اموی ، هیلا  رمالا  لصو  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لابق  یف  موقی  نا  کلذب  عیطتـسیل  رمع  هرما  لوقی و  نا  هیلع  ناک  و  تلق :
هنا و  اضرلا ، یلع  الا  ماـنی  ـال  يذـلا  اـهمیرک  نبا  شیرق و  یتف  هناـب  هفـصی  ناـکف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  لـها  لصاتـسی 

هرکـش دـق  و  ءاهدـلاب ، سانلا  هفـصی  رـصیق ، يرـسک و  لک  نم  یمدا  هنا  و  هتحت ، نم  هقوف  اـم  لواـنتی  هنا  و  بضغلا ، دـنع  کحـضی 
ریبزلا هحلط و  لعج  هاروشب  هنا  کحضملا  نم  .نامثعل و  يروشلا  هریبدتب  رمالا  هل  لمکا  لب  هریماتب  فتکی  ملو  هتیلوت ، یف  نایفـسوبا 

ول و  ثلاثلا ، هنع  فلخت  نالوالا و  هیلع  ماقف  يروشلا ، یف  هریظن  مهلعجب  مالسلا ،) هیلع   ) هیلع فالخلل  نیدعتسم  فوع  نبا  ادعسو و 
هیبا نع  نامیلـس  نب  رمعم  يور  .هیواعم  مکبلغ  يروشلا  رما  یف  متفلتخا  نا  مهل : لوقی  کلذ  عم  و  اضیا ، هنع  فلختل  ایح  عبارلا  ناک 

اهومتلکا و متحـصانت  مترزاوت و  متنواعت و  نا  مکنا  يروشلا : لهال  لوقی  رمع  تعمـس  لاق : ساـبع  نبا  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  نع 
ریما ذـئنیح  هیواعم  ناک  و  هیواعم - رمالا  اذـه  یلع  مکبلغ  متـضغابت  متربادـت و  متعطاقت و  متدـعاقت و  متدـساحت و  نا  و  مکدـالوا ،

هقفاوم ناک  هنا  ملعی  رمع  ناک  و  هیواعمل ، رخآ  اکرحم  ناک  اضیا  اذـه  همالک  و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .ماـشلا
هیلع  ) هلباـقم یف  مهلعج  نیذـلا  هعاـمجلا  نا  ملعی  هنا  اـمک  ـالاحم ، مهعم  هللا  ریغ  یعری  ـال  ناـک  يذـلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما

مهنیب ناـک  نا  و  مهباـقع - ـال  و  مهل ، همعط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هفـالخ  نوـکب  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع مهـضرح  و  مالـسلا -)
ناک و  دـیدحلا : یبا  نبا  لوق  اما  .هیواعمل و  ابـصن  الا  هلوق  هلعق و  ناک  لهف  مالـسلا ،) هیلع   ) هفـالخ یلع  نوقفتم  مهنا  ـالا  فـالتخا ،

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا عم  هیباک  هتبراحم  تناک  هبرح ، هتمم  ولع  نمف  رکذ ، امک  رمالاف  رومالا ، یلاعم  یلا  اقاوت  همهلا ، یلاع  هیواعم 
وذ مهقوراف و  مهقیدـص و  هل  دـهم  اـمم  اـناوعا  دـجو  یتح  هرفک  رـسا  و  ارارطـضا ، ملـستسا  نکلو  ملـسا  اـم  و  هماـیا ، رخآ  یلا  هلآ )

.دحا ردبب و  مهنم  لتق  نم  راث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  اوذخاف  مهیرون ،
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هینغم

عیوب موی  مامالا  اهبتک  دـق  و  هغالبلا ، جـهن  یف  اهنیودـت  اهبیترت و  یلا  هبـسنلاب  هریخـالا  هرـشع و  هسماـخلا  هلاـسرلا  یه  هذـه  ینعملا :
یبا نامثع  مایا  مکیف ) يراذعا  تملع  دقف  دـعب  اما  نایفـس ، نب  هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  : ) هلوقب اهادـتبا  و  هفالخلا ،

نع يا  مکنع ) یـضارعا  و   ) نیـسحلا نسحلا و  يدـلوب  یـسفنب و  رـصوح  نیح  هـنع  عافدـلاب  و  هتاـطخا ، نـع  عـجری  نا  هـل  حـصنلاب 
یتعیابم یلع  هباحـصلا  عاـمجا  نم  هل ) عفاد  ـال  و   ) ناـمثع لـتق  نم  هنم ) دـبال  اـم  ناـک  یتح   ) .يریغ یلا  یلا و  هررکتملا  مکتاـئاسا 

ینوعد و تلق : امیف  مهل  تلق  و  تعنام ، تضفر و  ینا  نوملعی  سانلا  لک  تنا و  و  دـشنم ، ـالا  نیملـسملا  روهمج  مهعم  هفـالخلاب و 
و  ) هیما ینب  ای  نامثع  یف  مکیف و  ریثک ) مالکلا  و  لیوط ، ثیدحلا  و   ) هبطخلا 90 یف  حرشلا  عم  مدقت  .اورصا و  اوباف و  يریغ  اوسمتلا 
رـضاحلا و مهملا  لبقا ) ام  لـبقا  و   ) هدـحو هباـسح هللا  عدـنلف  ناـک ، ربخ  یف  حبـصا  اـمع  مـالکلا  نم  يودـج  ـال  و  ربدا ) اـم  ربدا  دـق 

نم هعیبلا  یل  ذخات  و  ینعیابت ، ناب  کلذ  .هملکلا و  دیحوت  لمـشلا و  عامتجاب  نتفلا  یلع  ءاضقلا  نیملـسملا و  حالـصا  و  لبقتـسملا ،
یف یلا  لبقا  و   ) حالصوریخ همالا  هذهل  و  یضر ، هیف  امب هللا  هدحاو  ادی  لمعن  یتح  نیملسملا  روهمج  هباحصلا و  لعف  امک  ماشلا  لها 
هنیع هیواعم و  عیابی  فیکف  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هدابع  هصلاخ هللا و  هین  و  عمط ، اهیف و ال  شغ  هقداص ال  حورب  کباحـصا ) نم  دفو 

و یلع ، ناکم  ناک  ول  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم نا  کش  نم  سیل  و  ماشلا .؟ یلع  رمع  هرما  ذـنم  هسایرلا  کلملا و  یلا  هحماط 
عم هلعف  يذلا  یـشلا ء  سفن  لعفل  دـیدحلا - یبا  نبا  ریبعت  دـح  یلع  هلعن  نم  هیلا  عرطا  مه  نیذـلا  ماشلا  لها  نم  هعـضو  یف  هیواعم 

.بازحالا دحاو و  ردب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم  هوبا  وه و  اهلعف  نا  قبس  لب  ..بلاط  یبا  نب  یلع 

هدبع

یتح ءوسب  هل  ضرعتلا  مدـعب  هنع  یـضارعا  مکبحاص و  نامثع  رما  یف  رذـعلا  یلع  یتماـقا  يا  يراذـعا  مکنع : یـضارعا  مکیف و  … 
يا کلبق  نیذـلا  عیابف  هانلبقتـسا  ام  هفالخلا  رما  نم  انیلع  لبقا  نامثع و  رما  نم  بهذ  ام  بهذ  کـلبق : نم  عیاـبف  لـبقا  هلتق …  ناـک 

نومداقلا يا  نودفاولا  هعامجلا  نوکسف  حتفب  دفولا  كدنع و 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

وا و ترـضح   ) دـندرک تعیب  راوگرزب  نآ  هب  مدرم  هک  یئادـتبا  رد  هیواعم  هب  هنیدـم  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
یعیـش گرزب و  ياملع  زا  هک   ) يدقاو رمع ) نبا  دـمحم  هللادـبعوبا   ) ار همان  نیا  و  دـیامرف ) یم  رما  دوخ  ندومن  تعیب  هب  ار  شنارای 

( دشاب یم  شدج  مان  دقاو  و  هدومن ، تلحر  ایند  زا  يرجه  تفه  تسیود و  لاس  هب  دادغب  رد  هدوب و  هرونم  هنیدـم  لها  زا  بهذـم و 
ربمغیپ رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  نایفـس : یبا  نبا  هیواعم  هب  نینموملاریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  تسا : هدرک  نایب  لـمج  باـتک  رد 

اب تعیب  هب  نیا  زا  شیپ   ) امش توعد )  ) زا ار  مندرک  يرود  یهاگآ و  امـش  اب ) يراگنا  لهـس  تاشامم و  هراب   ) رد نم  رذع  هب  مرکا ،
يارب يریگولج  تشادن و  يا  هراچ  هک  نآ ) زا  شیپ  رگید  ياه  هعقاو  ای  نامثع  ندش  هتـشک   ) هچنآ دش  عقاو  هکنیا  ات  یناد  یم  نم )
هچنآ تشذـگ  و  تسا ، راوازـس ) نآ  زا  یـشوپ  مشچ  اـی  تـسین ، لاـجم  ار  اـهنآ  نـتفگ   ) رایـسب نخـس  زارد و  ناتـساد  و  دوـبن ، نآ 

( میارب  ) دنتسه وت  دزن  هک  یناسک  زا  سپ  دیسر ) قح  هب  تفالخ  راگزور  تشذگ و  شیپ  يافلخ  هرود   ) دمآ هچنآ  دمآ  و  تشذگ ،
.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  ایب ، نم  دزن  هب  تنارای  زا  یهورگ  رد  دوخ  ریگب و  تعیب 
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ینامز

دروآرد و دوخ  نامرف  تحت  ار  یتکلمم  نالوئسم  روشک و  دیاب  دنز  یم  هیکت  تسایر  دنـسم  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تسایر ! تذل 
هیواعم و اب  دحا  ردـب و  صوصخ  هب  مالـسا  ردـص  ياهگنج  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .ار  هیواعم  ار  نآ  لوئـسم  ماش و  هلمج  زا 

لمع دوخ  يرادناتـسا  فئاظو  هب  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  هک  ماش  رد  هیواعم  تسایر  نامز  رد  مه  هتـشاد و  يزیوـالگ  شناـمدود 
هیواعم رگید  يوس  زا  .تسا  هتشاد  هیواعم  هب  یئاهضارتعا  هدوب ، رمع  هب  کمک  هرواشم و  ماقم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  هدرک و  یمن 
مالسا تکلمم  مامت  هب  تسناوت  هاگره  هک  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تسایر  يزیر  هیاپ  هدش  بوسنم  ماش  يرادناتسا  هب  رمع  فرط  زا  هک 

ود ره  رد  ار  هیواعم  هیحور  هکنیا  نیع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دشاب  هتشاد  دوخ  لرتنک  تحت  ار  ماش  ناتسا  تسناوتن  رگا  دبای و  تسد 
هنیدم هب  شناکیدزن  اب  دریگب و  تعیب  مدرم  زا  هک  دنکیم  توعد  هنیدـم  هب  ار  وا  دـناد  یم  مالـسا ) زا  دـعب  مالـسا و  زا  لبق   ) عوضوم

یم رارق  هناهب  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  هک  تسا  هاگآ  شنارکفمه  هیواعم و  ياه  هشقن  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـیامن  تکرح 
ماش تسایر  ظفح  يارب  یئاهنت  هب  هیواعم  دـیاش  .دوبن  نآ  يریگـشیپ  يارب  یهار  هداتفا و  قافتا  يا  هثداح  هک  دـنک  یم  هراشا  دـنهد 
درک ارجا  سراف  رد  دوخ  رادناتسا  هیبا  نب  دایز  اب  هک  ار  یشور  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هدوبن  لیم  یب 

بنج و هب  دـننک  يزیر  هیاپ  ار  هیما  ینب  نامدود  تسایر  ات  دـندوب  تصرف  رظتنم  اه  هنـال  رد  هک  یناـگرگ  یلو  درب  یم  راـکب  يواـب 
هبقع نب  دیلو  همان  اه  همان  هلمج  زا  .دیـسر  یم  هیواعم  يارب  هیما  ینب  ياه  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  نامزمه  دیاش  دنداتفا و  شوج 
نوخ رگا  تشون : رعـش  هس  یط  شا  همان  رد  دـیلو  .دوب  یفاک  هیواـعم  کـیرحت  يارب  هماـن  نیمه  دـیدحلا  یبا  نبا  ریبعت  هب  هک  تسا 

هیواعم .دیآ  یم  دورف  ترـس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ثداوح  يا و  هدـیباوخ  ماش  رد  وت  .یتسین  دـنه  دـنزرف  ینکن  هبلاطم  ار  نامثع 
هیلع هکلب  تفرگن  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  اهنت  هن  تسا  طلـسم  عاضوا  رب  هدرک و  تسایر  ماش  رد  لاس  تسیب  کـیدزن  هک  مه 

هدیدان ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  تذل  دناوت  یمن  دناد و  یم  دوخ  قوشعم  ار  تسایر  هیواعم  اریز  تساخرب  تفلاخم  هب  مه  ترضح  نآ 
يا هرهب  ترخآ  رد  داد و  میهاوخ  واـب  دـشاب  بلاـط  ار  اـیند  دوـس  سک  ره  هداد  هدـعو  میرک  نآرق  رد  هک  مه  زیزع  يادـخ  .دریگب 

.دشاب هتشادن  تشهب  رد  یئاج  دور  یم  ایند  زا  هک  هاگنآ  ات  داد  رارق  هزور  دنچ  تسایر  ار  هیواعم  دوس  .درادن 

يزاریش دمحم  دیس 

نود رداصملا ، ضعب  هرـس  سدـق  فیرـشلا  رکذ  نا  یفخی  و ال  لمجلا ) باتک  یف  يدـقاولا  هرکذ  هل ، عیوب  ام  لوا  یف  هیواعم ، یلا  )
نبا هیواعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم   ) .هدـیعب اهراصم  تناک  ذا  لقالا ، فالخب  هروهـشم  هروشنم  تناک  رثکالا  نال  رثکـالا ،
یف یلع ، موللا  عقوی  ینرذعی و ال  ام  یلع  یتماقا  مکیف ) يراذعا  تملع  دقف   ) هالـصلا دمحلا و  دعب  وا  همدقملا  دعب ) اما  نایفـس ، یبا 
یتح  ) کلذ نع  تضرعا  لب  نامثع ، لتق  یلع  نیـضرحملا  هلمج  یف  نکا  ملف  مکنع ) یـضارعا  و   ) نامثع هصق  یف  هیما ، ینب  مکرما 
لوح ریثک ) مالکلا  و  لیوط ، ثیدحلا  و   ) .رودـقملا عفد  نم  ناسنالا  نکمتی  ذا ال  هل ) عفد  و ال   ) هلتق نم  ردـق  امم  هنم ) دـبال  ام  ناک 

یل سانلا  هعیب  نم  لبقا ) ام  لبقا  و   ) هنتفلا یف  ردص  امم  یضم  ام  یضم  يا  ربدا ) ام  ربدا  دق  و   ) هدرس یلا  انه  یعاد  و ال  نامثع ، هصق 
نم هعاـمج  یف  يا  کباحـصا ) لـها  نم  دـفو  یف  یلا  لـبقا  و   ) ماـشلا لـها  نم  كدـنع  نمم  یل  هعیبلا  ذـخ  يا  کـلبق ) نم  عیاـبف  )

.کتصاخ کتیشاح و 

يوسوم
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.یلو بهذ و  ربدا : .هلدر  ال  هل : عفد  .احفص ال  هنع  برضا  هکرتا و  هنع : ضرعا  .رذعلا  یلع  یتماقا  وا  رذع ، اذ  ینوک  يراذعا : هغللا :
نودراولا نوکـسف  حتفب  دفولا : .ربدا  دض  لبقا  يوحن و  یلا و  لاعت  یلا : لبقا  .کتهج  کتیحان و  یف  كدنع و  حتفف  رـسکب  کلبق :

دقف دـعب  اـما  نایفـس : یبا  نب  هیواـعم  یلا  نینموملاریما  یلع  هللادـبع  نم  : ) حرـشلا .ءاـمظعلا  كولملا و  یلع  ساـنلا  نم  نومداـقلا  و 
لبقا ربدا و  ام  ربدا  دق  ریثک و  مالکلا  لیوط و  ثیدحلا  هل و  عفد  هنم و ال  دبال  ام  ناک  یتح  مکنع  یـضارعا  مکیف و  يراذـعا  تملع 

نیملـسملا رومالا  هیلوت  مامالا و  هعیب  دعب  تناک  هلاسرلا  هذـه  مالـسلا ) کباحـصا و  نم  دـفو  یف  یلا  لبقا  کلبق و  نم  عیابف  لبقا  ام 
ناکف ریخلا  وحن  ههجوی  نامثع و  اهب  حـصنی  ناک  یتلا  هتحیـصن  یف  رذـعلا  یلع  میقم  هناب  اهادـتبی  ماشلا  یلا  هیواعم و  یلا  اـهب  ثعبی 

دعب امالک و  هل  نوعمـسی  ارما و ال  هل  نوعیطی  امدـنع ال  مهرجهی  مهکرتی و  هیما و  ینب  نع  ضرعی  ناـک  فیک  کـلذ  دـعب  ضفری و 
کلت یف  ثیدحلا  یهتنا و  عقو و  دق  عقو  امف  هدر  وا  عقو  ام  عفد  نکمی  مل  هتفالخ و  مایا  تهتنا  نامثع و  لتق  ءاضقلا و  عقو  دق  اذـه 

هب و لبقا  امب  دـیدج  موی  لبقا  لکاشملا و  کلت  تلو  مایالا و  کلت  تبهذ  دـق  لاح  لک  یلع  ریثک و  هیف  مالکلا  لیوط و  ثادـحالا 
ماشلا ضرا  نم  کتیحان  یف  كدنع و  مه  نمم  یل  هعیبلا  ذخف  یتعیب  قانعالا  یف  تدقعنا  نیمدـقتملا و  اوعیاب  نیذـلا  سانلا  ینعیاب 
هعضو سردیل  هیلا  یتای  ماشلا و  لها  نم  هعیبلا  هل  ذخایل  هیلا  هوعد  اهتیاغ  هلاسرلا و  نومضم  کباحصا و  نم  هعامج  عم  یلا  لبقا  مث 

 … نامثع راثب  ذخالل  درجت  هیلع و  درمت  لب  هفیلخلا  رمال  بجتسی  مل  هیواعم  نکل  هقح و  بسانملا  رارقلا  ذختی  و 

یناغماد

لمج باتک  رد  ار  نآ  يدـقاو  تسا و  هتـشون  وا  هب  تفالخ  يارب  وا  اب  مدرم  تعیب  زاغآ  رد  هک  تسا  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  همان  زا 
ارم ندوب  روذعم  دوخ  وت  انامه  دـعب ، اما  « » مکیف يراذـعا  تملع  دـقف  دـعب ، اما  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  .تسا  هدروآ 
همه هب  باطخ  عقاو  رد  یلو  تسا  هیواعم  يارب  هچ  رگا  همان  نیا  تسا : هدروآ  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  .یناد » یم  ناـتدوخ  دروم  رد 

نم اب  قح  مدرک  یم  شهوکن  شنزرس و  ار  امش  نامثع  تموکح  راگزور  هب  رگا  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  ینعی  تسا ، هیما  ینب  دارفا 
نآ ماجنارس  ات  مدنادرگرب  يور  ییوج  ماقتنا  زا  مدرک و  تشذگ  دوخ  هب  تبسن  امش  ياهیدب  زا  لاح  نیع  رد  و  مدوب ، روذعم  دوب و 

سپـس مالّـسلا  هیلع  یلع  .داتفا  قافتا  عیاقو  نآ  هنیدـم  رد  تفرگ و  تروص  ناـمثع  ندـش  هتـشک  ینعی  دوبن  يزیرگ  نآ  زا  هک  راـک 
، تسا هدیسر  ارف  يرگید  نامز  تسا و  هتشذگ  هتـشذگ  تسا و  زارد  نخـس  لصفم و  ثیدح  تسا : هدومرف  هدیرب و  ار  دوخ  نخس 

نآ زا  هکنآ  لاح  دـنک و  تعیب  تسا  هدوب  نکمم  هنوگچ  درکن ، مه  تعیب  دـماین و  هیواعم  .اـیب  نم  شیپ  نک و  تعیب  نم  اـب  کـنیا 
نارگ ياهراک  هب  ندیـسر  ناهاوخ  دـنلب و  یتمه  ياراد  وا  .دوب  هتخود  تموکح  هب  مشچ  تخاس ، ماـش  یلاو  ار  وا  رمع  هک  ماـگنه 

یم ضیرحت  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  گـنج  هب  ار  وا  هک  یناـسک  هکنآ  لاـح  دـنک و  يوریپ  یلع  زا  تسا  هتـشاد  ناـکما  هنوگچ  دوب و 
، تشادن هبقع  نب  دیلو  زج  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  يارب  يا  هدننک  ضیرحت  چـیه  رگا  دیـسر و  یم  اهگیر  هب  ناشرامـش  دـندرک 

نامثع ناهاوخ  نوخ  درذگب و  زورما  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دورـس یم  نینچ  هک  داد  یم  شوگ  ار  دیلو  راعـشا  وا  .درک  یم  تیافک 
شاک يا  دیـشکن ، ار  وا  امـش  دـشکب و  ار  شیوخ  لـها  رورـس  یموق  هدرب  هک  تسا  تسرد  اـیآ  تسین ، وت  رداـم  دـنه  دـننکن ، ماـیق 

 - وا رـس  رب  هک  اهیراتفرگ  هچ  هکنآ  لاح  یـشاب و  نشور  مشچ  هدوسآ و  ماش  رد  وت  هک  تساهیتفگـش  زا  نیا  دوب ، یم  ازان  ترداـم 
رد هکنآ  لاح  دنک و  وا  میلست  ار  دوخ  دورب و  وا  شیپ  دنک و  تعیب  وا  اب  تعاطا و  یلع  زا  هیواعم  دوبن  نکمم  .تسا » هدمآ  نامثع -

شفک زا  وا  هب  تبسن  دنتخادرپ و  یم  وا  زا  عافد  هب  ذوفن  لباق  ریغ  خالگنس  نوچمه  یهورگ  تشاد و  تنوکـس  اهیناطحق  نایم  ماش 
ار قـیوشت  ضیرحت و  نـیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هـب  .دوـب و  هدـش  مـهارف  نـکمم و  وا  يارب  تموـکح  تامدـقم  دــندوب و  رت  عـیطم  وا 
ات درک  یم  مایق  فده  هب  لصو  يارب  زیت  دنت و  دش و  یم  کیرحت  دینش ، یم  صاخشا  نیرت  تمه  نود  نیرت و  تسس  نیرتوسرت و 
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.دوب هدرک  رادیب  ار  يا  هتفخ  ره  شیوخ  رعش  اب  دیلو  هکنآ  لاح  و  هیواعم ، هب  دسر  هچ 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

« لَمَْجلا » ِباتِک یف  يِدقاْولا  ُهَرَکَذ  َُهل  َِعیُوب  ام  ِلَّوَأ  یف  َهَیِواعُم  یلإ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

دنس ( . 1  } .تسا هدروآ  « لمجلا » باتک رد  يدـقاو  ار  همان  نیا.تشاگن  هیواعم  يارب  ترـضح  نآ  اـب  مدرم  تعیب  زاـغآ  رد  هک  تسا 
دقاو نب  رمع  نب  دـمحم   ) يدـقاو لـمجلا  باـتک  زا  ار  هماـن  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  تسا  هدـمآ  ناونع  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  هماـن :

نانخس مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياه  هبطخ  هک  تسا  یناسک  زا  « يدقاو » هکنیا هّجوت  لباق.تسا  هتفرگ  يافوتم 207 ) ینئادملا 
ربارب رد  دنچره  ، دوب هعیـش  يدقاو  « میدن نبا  » هتفگ هب  (. ،ج 3،ص 477 هغالبلا جـهن  رداصم   ) تسا هدرک  يروآدرگ  ار  ترـضح  نآ 

یسوم و يارب  اصع  نوچمه  ، تسادخ لوسر  تازجعم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا.درک  یم  هیقت  بصعتم  نافلاخم 
تواضق بصنم  هب  نومأم  رـصع  رد  دـش و  لقتنم  دادـغب  هب  سپـس  دوب  هنیدـم  لـها  وا.میرم  نب  یـسیع  يارب  ناـگدرم  ندرک  هدـنز 

( { ،ج 1،ص 57 هغالبلا جهن  رداصم   ) تشاد رابخا  ماکحا و  هقف و  ثیدح و  نینچمه  مالسا و  خیرات  زا  یعیسو  تاعالطا  وا.دیسر 

هاگن کی  رد  همان 

زا فده  هدش  هتشون  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يرهاظ  تفالخ  زاغآ  رد  همان  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
هچره هیواعم  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  نآ 

.دوب دهاوخ  شیپ  رد  يرت  مهم  تالکشم  دشک  ازارد  هب  راک  رگا  اریز  ، دوش هتفرگ  تعیب  رتدوز 

***

َُّدبَال اَم  َناَک  یَّتَح  ، ْمُْکنَع یِـضاَرْعِإَو  ، ْمُکِیف يِراَذْعِإ  َتِْملَع  ْدَقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  : َناَیْفُـس ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
ْنِم ٍدـْفَو  ِیف  ََّیلِإ  ْلـِْبقَأَو  ، َکَـلَِبق ْنَـم  ِْعیاَـبَف.َلَْبقَأ  اَـم  َلَْـبقَأَو  ، ََربْدَأ اَـم  ََربْدَأ  ْدـَـقَو  ، ٌرِیثَـک ُماَـلَْکلاَو  ، ٌلـیِوَط ُثیِدـَْـحلاَو  ُهـَل ؛ َعـْفَد  اـَلَو  ُهـْنِم 

.ُماَلَّسلاَو.َِکباَحْصَأ

همجرت

.نایفسوبا دنزرف  هیواعم  هب  نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  يوس  زا  تسا  يا  همان  نیا 

نآ هک  اجنآ  ات  يراد  یهاگآ  یبوخ  هب  امـش  زا  مضارعا  امـش و  هرابرد  متجح  مامتا  زا  هیواعم ) يا  ( ) یهلا يانث  دمح و  زا   ) دـعب اما 
ینالوط ناتـساد ، نیا  (. تسا نامثع  لتق  يارجام  هب  هراشا   ) دوبن نآ  عفد  يارب  یهار  دـش و  عقاو  دوبن  نآ  زا  يا  هراچ  هک  يا  هثداـح 
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( راذگب ار  لئاسم  هنوگ  نیا  هرابرد  نخس  نیاربانب   ) هدروآ يور  هدنیآ  تسا و  هتشذگ  هتشذگ.تسا  ناوارف  اجنیا  رد  نخـس  تسا و 
تغل رد  تعیب  هک  تسا  هّجوـت  لـباق  هتکن  نیا  ( . 1  } يریگب تعیب  نم  يارب  دنتـسه  وت  دزن  هک  یناـسک  ماـمت  زا  يرومأـم  وت  نونکا 
يوس زا  ندرک  تعیب  ، هدـش حرطم  نآرق  رد  مرکا  ربـمغیپ  اـب  مدرم  يوس  زا  ندرک  تعیب  هک  هنوـگ  ناـمه  ؛ تسا ینیفرط  يرما  برع 
هروس هیآ 12  رد  اـنعم  نیا.تسا  هدـش  قـالطا  ندرک  تعیب  ود  ره  تعیب  لوـبق  هب  مه  تعیب و  هب  مـه  ینعی  ؛ تـسا حرطم  زین  ربـمغیپ 
تعیب يارب   ) تناراـی زا  یهورگ  اـب  و   { تسا سکعنم  یبوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  اـب  ناـنز  تعیب  دروـم  رد  هنحتمم 

.مالسلا ایب و  نم  يوس  هب  نم ) اب  میقتسم 

ماما اب  تعیب  لوبق  ریسفت : حرش و 

رد هیواعم  توعد  نآ  زا  فدـه  تسا و  هدـمآ  هیواعم  هب  باطخ  هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  يا  هماـن  نیرخآ  نیمهدزناـپ و  هماـن  نیا 
.تسا هدوب  ماما  اب  تعیب  لوبق  هب  تصرف  نیلّوا 

ِریِمَأ ٍِّیلَع  ِهّللا  ِدـْبَع  ْنِم  ( ؛» نایفـسوبا دـنزرف  هیواعم  هب  نانمؤمریما  یلع  ادـخ  هدـنب  يوس  زا  تسا  يا  همان  نیا  :» دـیامرف یم  زاـغآ  رد 
( . َناَیْفُس ِیبَأ  ِْنب  َهَیِواَعُم  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا 

یهاگآ یبوخ  هب  امـش  زا  مضارعا  امـش و  هرابرد  متجح  مامتا  زا  هیواعم ) يا  ( ) یهلا ياـنث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما  :» دـیامرف یم  سپس 
؛») تسا نامثع  لتق  يارجام  هب  هراشا   ) دوبن نآ  عفد  يارب  یهار  دش و  عقاو  دوبن  نآ  زا  يا  هراچ  هک  يا  هثداح  نآ  هک  اجنآ  ات  يراد 
َْعفَد َال  ُْهنِم َو  َّدـُب  َال  اَم  َناَک  یَّتَح  ، ْمُْکنَع یِـضاَرْعِإ  ،َو  ْمُکِیف  { تسا تجح  مامتا  يانعم  هب  « راذـعإ ( .» 1  } يِراَذْعِإ َتِْملَع  ْدَقَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  )

( . َُهل

نادـناخ هّیما و  ینب  مامت  دـنک و  یم  هراشا  نامثع  لتق  هب  طوبرم  لئاسم  هب  هتـسبرس  روط  هب  هماـن  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
خر يا  هثداـح  نـینچ  مدرک  شــشوک  شـالت و  متــسناوت  یم  هـک  اـجنآ  اـت  نـم  : دــیامرف یم  دــهد و  یم  رارق  بطاـخم  ار  ناـمثع 
اهر ار  وا  مدـش  سویأم  نم  تفریذـپن و  هک  یماگنه  مداد و  رادـشه  وا  هب  ارارک  مدرک و  يروآدای  وا  هب  ار  نامثع  تاهابتـشا  ، دـهدن

یمن ادـیپ  نآ  زا  يریگوـلج  يارب  یهار  هک  دوـب  دـیدش  ناـنچ  شدـض  رب  شروـش  تـفرگ و  ار  وا  ناـماد  شلاـمعا  هجیتـن  ؛ متخاـس
نم اب  شنایفارطا  ناـمثع و  هک  دوس  هچ  یلو  دوشن  عقاو  هثداـح  نیا  هک  مداد  ماـجنا  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  هفیظو  نم  نیارباـنب  ، دـش

.دندرکن يراکمه 

زا ناـمثع  نوخ  هناـهب  هب  هیواـعم  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ  ، تسا لْـخَد  عـفد  لـیبق  زا  حالطـصا  هب  نخـس  نیا 
هکنآ یب  ؛ دش دراو  يرگید  قیرط  زا  ًادـعب  هیواعم  دـنچره  ، داد نایاپ  وا  ياه  هناهب  هب  نخـس  نیا  اب.دـنک  رظن  فرـص  تعیب  نتفریذـپ 

ار نآ  درک و  هبلاطم  ماما  زا  ار  نامثع  نالتاق  دنک  مهتم  نامثع  نوخ  رد  ار  ماما  ادتبا 

.داد رارق  تعیب  زا  ندز  زاب  رس  يارب  يا  هناهب 

.تسا ناوارف  اجنیا  رد  نخس  تسا و  ینالوط  ، ناتساد نیا  :» دیازفا یم  سپس 
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یناسک مامت  زا  يرومأم  وت  نونکا  راذگب ) ار  لئاسم  هنوگ  نیا  هرابرد  نخـس  نیاربانب   ) هدروآ يور  هدـنیآ  تسا و  هتـشذگ  هتـشذگ 
ُثیِدَْحلا َو  ( ؛» مالسلاو.ایب نم  يوس  هب  نم ) اب  میقتسم  تعیب  يارب   ) تنارای زا  یهورگ  اب  يریگب و  تعیب  نم  يارب  دنتـسه  وت  دزن  هک 

ْنِم  { تسا هورگ  يانعم  هب  « دفو ( .» 1  } ٍدـْفَو ِیف  ََّیلِإ  ِْلْبقَأ  َو  َکَلَِبق ، ْنَم  ِْعیاَبَف.َلَْبقَأ  اَم  َلَْبقَأ  ،َو  ََربْدَأ اَم  ََربْدَأ  ْدَـق  ،َو  ٌرِیثَک ُماَلَْکلا  ،َو  ٌلیِوَط
( . ُماَلَّسلا َو.َِکباَحْصَأ 

تقو يارب  دیاب  ار  یعرف  لئاسم  ؛ تسا یمالسا  تموکح  ياه  هیاپ  میکحت  تعیب و  هلأسم  ناناملسم  مهم  لکـشم  العف  هکنیا  هب  هراشا 
.دندرک تعیب  نم  اب  یکدنا ) زج   ) همه هک  يدنویپب  ناناملسم  فوفص  هب  یعمج  هتسد  روط  هب  تنارای  اب  دیاب.دراذگ  رگید 

لئاسم تسا  مهم  هچنآ  ؛ ددرگ یمن  زاب  هتشذگ و  اه  هتشذگ  : مییوگ یم  ام  هک  تسا  يزیچ  هیبش  َلَْبقَأ » اَم  َلَْبقَأ  ََربْدَأ َو  اَم  ََربْدَأ   » هلمج
.درک يرکف  نآ  يارب  دیاب  هک  تسا  هدنیآ  زورما و 

.نک تعیب  تنارای  اب  نم  فرط  زا  وت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َکَلَِبق » ْنَم  ِْعیاَبَف   » هلمج

یهدنامرف قالخا  : 76 همان

عوضوم

هرصبلا یلع  هایإ  هفالختسادنع  سابعلا  نب  هللا  دبعل  هل ع  هیصو  نم  و 

( دومرف بصن  هرصب  يرادنامرف  هب  يرجه  لاس 36  رد  ار  وا  هک  یماگنه  سابع ، نب  هّللا  دبع  هب  همان  )

همان نتم 

َنِم َكُدِـعاَُبی  ِهّللا  َنِم  ََکبّرَق  اَم  ّنَأ  مَلعا  ِناَطیّـشلا َو  َنِم  ٌهَریَط  ُّهنِإَف  َبَضَغلا  َكاّیِإ َو  َکِمکُح َو  َکِِـسلجَم َو  َکِـهجَِوب َو  َساـّنلا  ِعَس 
ِراّنلا َنِم  َُکبّرَُقی  ِهّللا  َنِم  َكَدَعَاب  اَم  ِراّنلا َو 

اه همجرت 

یتشد

کیرحت هب  يزغم ، کبس  هک  زیهرپب ، مشخ  زا  شاب و  ور  هداشگ  يرواد ، ماقم  رد  یمـسر و  سلاجم  رد  رادید و  ماگنه  هب  مدرم ، اب 
شتآ هب  دزاس ، یم  رود  ادـخ  زا  ار  وت  هچنآ  و  رود ، مّنهج  شتآ  زا  دزاس ، یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  وت  هچنآ  نادـب ! و  تسا ،  ناـطیش 

 . دنک یم  کیدزن  مّنهج 

يدیهش

یهد یمکح  نانآ  هراب  رد  ای  ینیبب ، ار  نانآ  هک  هاگ  نآ  شاب  ور  هداشگ  مدرم  اب  درامگ  دوخ  ياـج  هب  هرـصب  رد  ار  وا  هک  یماـگنه 
ادـخ هب  ار  وت  هچنآ  نادـب  .تسا و  ربهار  ار  نآ  ناطیـش  تسا و  رـس  یکبـس  هناشن  هک  زیهرپب  مشخ  زا  .ینیـشن  ناـشیا  سلجم  رد  اـی 
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.دزادنا رد  تشتآ  هب  دزاس  رود  ادخ  زا  ار  وت  هچنآ  و  دزاس ، رود  شتآ  زا  دنک  کیدزن 

یلیبدرا

وزا دوخ  سلجمب  هدنخ و  هجو و  تقالط  يور  زا  دوخ  يورب  نامدرم  اب  شاب  هداشگ  هرصب  رب  ار  وا  ترـضح  نآ  نتخاس  هفیلخ  دزن 
ناطیـش و زا  تسا  موش  دب و  لاف  بضغ  هک  یتسردب  سپ  ندرک  بضغ  زا  شاب  رذح  رب  یتسار و  لدع و  رد  دوخ  مکحب  ینتورف و 
ار وت  دنادرگ  یم  کیدزن  ادخ  زا  ار  وت  دراد  رود  هچنآ  شتآ و  زا  ار  وت  دنادرگ  یم  رود  ادخ  زا  ارت  دنادرگ  کیدزن  هچنآ  هکنادـب 

شتآ زا 

یتیآ

ناشن مشخ  هک  زیهرپب  مشخ  زا  .ینک  یمکح  اهنآ  هراـبرد  هک  هاـگنآ  دـنیآ و  رد  تسلجم  هب  هک  هاـگنآ  شاـب ، ور  هداـشگ  مدرم  اـب 
رود ادخ  زا  هچنآ  دزاس و  یم  رود  شتآ  زا  دنک ، یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  هچ  ره  هک  نادـب  تسا و  ناطیـش  يوس  زا  يزغم  کبس 

.دنک یم  کیدزن  شتآ  هب  دزاس  یم 

نایراصنا

هزیگنا يرـسکبس و  نآ  هک  نک ، رذـح  مشخ  زا  ، شاب ور  هداشگ  ناـنآ  ناـیم  يرواد  ناـشیا و  اـب  نتـسشن  رد  مدرم و  اـب  دروخرب  رد 
شتآ هب  دنک  رود  ادخ  زا  ار  وت  هچنآ  ،و  دـیامن یم  رود  مّنهج  شتآ  زا  دـنک  کیدزن  ادـخ  هب  ار  وت  هچنآ  شاب  هاگآ   . تسا یناطیش 

 . دومن دهاوخ  کیدزن 

حورش

يدنوار

راهظا و  قلخلا ، نسح  و  هجولا ، هرـشبلا و  هقـالط  و  رـشابتلا ، لذـب  و  نسحلا ، مـالکلاب  مهقیاـضت  ـال  يا  کـهجوب  ساـنلا  عس  هلوق  و 
كایا و هلوق و  .دحا و  لک  عم  هارادملا  لمعتـست  همـصاخملا و  همکاحملا و  كرتت  نا  و  نیملـسملل ، سلجملا  حسفت  نا  و  هشاشبلا ،
- ریغلا یلع  ریغت  ناسنالا  یف  وه  و  بضغلا - ناف  یتحیـصنب ، صخا  كایا  و  بضغلا ، كرذـحا  يا  ناطیـشلا  نم  هریط  اـهناف  بضغلا 
.هل و تابث  امیف ال  لمعتسی  و  ریطی ، راط  نم  هلعف  هریطلا  .هکرحی و  هریطی و  ناطیشلا  ناکف  ناطیشلا ، ساوسو  نم  هیلا  هئاسالا  یـضتقی 

.يدرلا لافلاب  ماشتلا  وه  يذلا  ریطتلا  نم  وه  لیق 

يردیک

مکحلا و  سلجملا ، هحسف  و  هجولا ، هقالط  رـشبلاب و  مهقیاضت  يا ال  .کمکح  کسلجم و  کهجوب و  سانلا  عس  مالـسلا : هیلع  هلوق 
رذـحا ینعی  .ناطیـشلا  نم  هریط  هناـف  بضغلا ، كاـیا و  .عـمجا و  کلذـب  مهعیمج  عـست  نا  یغبنی  و  لـیملا ، كرت  و  لدـعلاب ، مهنیب 

مد نایلغ  بضغلا  لـظنحلا و  باـصلا و  کـتریط  تمکح و  اـم  اذا  زع  کـمکح  و  تیمکلا : لاـق  شیطلا  هفخلا و  هریطلا : بضغلا و 
هریطی و ناطیـشلا  ناکف  ناطیـشلا ، ساوسو  نم  هیلا ، هتئاسا  یـضتقی  ریغلا  یلع  ناسنالا  يرتعی  ریغت  وه  لیق : و  ماـقتنالل ، اراـثیا  بلقلا 
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.هکرحی

مثیم نبا 

زا هلعف : نزو  رب  هریط  درامگ : دوخ  ياج  هب  هرصب  رد  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نب  هللادبع  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياهـشرافس  هلمج  زا 
رد  ) .تسا هدـمآ  زین  ندوب  نومیماـن  ياـنعم  هب  ریطت  زا  هریط  و  دوش ، یم  هدرب  راـک  هب  تسا  رارق  یب  هچنآ  یکبـس و  دروم  رد  ناریط 

لاـمعا يدرخ و  مک  زا  نآ  اریز  ینک  راـتفر  ادـخ  مشخ  هب  اداـبم  شاـب ، ور  هداـشگ  دوخ  تموکح  تسلاـجم و  مدرم و  اـب  دروـخرب 
شتآ هب  ار  وت  دزاس  ترود  ادخ  زا  هچنآ  و  دنک ، یم  ترود  شتآ  زا  دنک  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  هچنآ  ره  هک  نادب  و  تسا ، ناطیش 

.دـشاب ور  هداـشگ  مدرم  اـب  - 1 تسا : هدرک  رما  یقـالخا  تلیـضف  دـنچ  هب  ار  ساـبع  نـبا  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما دـنک .) یم  کـیدزن 
، تسا يرگداد  زا  هیانک  يرواد ، مکح و  ینتورف و  زا  هیانک  ینیشنمه ، تسا و  ییور  هداشگ  يدروخرب و  شوخ  نآ ، زا  شدوصقم 

رذحرب مشخ  زا  ار  وا  .تسین 2 - اریذپ  ار  نآ  سک  همه  هک  تسا  ییانگنت  يراکمتس ، اما  دوش ، یم  مدرم  مامت  لماش  يرگداد  اریز 
رذحرب مشخ  زا  ناطیشلا  نم  هریط  هناف  ترابع : اب  ار  وا  .تسا و  يرابدرب  يرادیاپ و  تلیضف  نتشاد  هب  روتسد  دوخ  نیا  تسا ، هتشاد 

ار نآ  بحاص  مدرم ، هک  تسا  یتافص  زا  ای  و  دریگ ، یم  هشیر  ناطیش  زا  هک  تسا  يزغم  کبـس  رثا ) رد  مشخ   ) ینعی تسا ، هتـشاد 
نیا تسا و  دروم  یب  مشخ  دوصقم  هتبلا  دننک ، يرود  نآ  زا  ات  تسا  هداد  تبسن  ناطیش  هب  ار  مشخ  .دنرامش  یم  دنـسپان  نومیمان و 
ماما هاگنآ  .تسا  مزال  نآ  زا  يرود  دشاب  روطنآ  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  ترابع 

، تسا هتخاس  راداو  ددرگ ، یم  منهج  شتآ  زا  وا  يرود  ثعاب  هجیتن  رد  و  ادخ ، هب  يو  یکیدزن  ثعاب  هچنآ  رب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  )
.تسا و هتـشاد  رذحرب  تسا  خزود  شتآ  هب  يو  یکیدزن  ثعاب  هجیتن  رد  دـنک و  یم  رود  دـنوادخ  زا  ار  وا  هک  هچنآ  زا  نینچمه  و 

يرود ثعاب  هچ  ره  و  تسا : نینچ  سایق  نیتسخن  ردقم  ياربک  هک  دنتسه  يرمضم  سایق  ود  يارب  ارغص  ترابع  تمسق  ود  ره  نیا 
شتآ هب  وت  یکیدزن  ثعاب  هچنآ  ره  تسا و  نینچ  زین  مود  سایق  ردقم  ياربک  و  یـشاب ، دـنبیاپ  نادـب  دـیاب  تسا  خزود  شتآ  زا  وت 

.تسادخ تسد  هب  قیفوت  .ینک  يرود  نآ  زا  دیاب  تسا  خزود 

دیدحلا یبا  نبا 

َنِم َكُدِـعاَُبی  ِهَّللا  َنِم  ََکبَّرَق  اَم  َّنَأ  ْمَلْعا  ِناَْطیَّشلَا َو  َنِم  ٌهَْریَط  ُهَّنِإَـف  َبَضَْغلا  َكاَّیِإ َو  َکِـمْکُح َو  َکِِـسلْجَم َو  َکِـهْجَِوب َو  َساَّنلا  ِعَس 
 . ِراَّنلَا َنِم  َُکبِّرَُقی  ِهَّللا  َنِم  َكَدَعَاب  اَم  ِراَّنلَا َو 

.امهیفانتل سکعلاب  باقعلا و  نم  دعاب  باوثلا  نم  برق  ام  نأ  ههبش  هباوث و ال  نم  برقلا  وه  هللا  نم  برقلا  کملح و  يور و 

.بضغلا یف  لوقلا  کلذک  هلثم و  حرش  مدقت  دقف  همکح  هسلجم و  ههجوب و  سانلا  عسی  نأ  هل  هتیصو  امأف 

باصلا و کـتریط  تملح و  اـم  اذإ  زع  کـملح  تیمکلا و  لاـق  شیط  هفخ و  يأ  ءاـیلا  نوکـس  ءاـطلا و  حـتفب  ناطیـشلا  نم  هریط  و 
. { حاحصلا 4:728 ( 1 لظنحلا { 

یناشاک

ماگنه هرصبلا ) یلع  هایا  هفالختسا  دنع   ) ار سابع  نب  هللادبع  رم  دومرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  تیـصو  نیا  سابع ) نب  هللا  دبعل  )
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تقالط هب  تسا  تیانک  نیا  دوخ  يور  هب  نامدرم  اب  شاب  هداشگ  کهجوب ) سانلا  عس   ) هرـصب رب  ار  وا  ترـضح  نآ  نتخاـس  هفیلخ 
و کمکح ) و   ) یئوخـشوخ ینتورف و  زا  تسا  تراشا  نیا  دوخ و  سلجم  هب  شاب  هداشگ  رگید  کـسلجم ) و   ) یئور هدـنخ  هجو و 
( هناف  ) نامدرم رب  ندرک  بضغ  زا  شاب  رذح  رب  و  بضغلا ) كایا و  و   ) یتسار لدع و  هب  تسا  ءامیا  نیا  دوخ و  مکح  هب  شاب  عیسو 

نا ملعا  و   ) شکرـس وید  بناج  زا  ناطیـشلا ) نم   ) تسا تماش  ینعی  تسا  نتفرگ  دـب  لاف  هریط )  ) ندومن بضغ  هک  یتسرد  هب  سپ 
شتآ زا  ار  وت  دنادرگ  رود  و  رانلا ) نم  كدعابی  و   ) راگدیرفآ ترـضح  هب  ار  وت  دنادرگ  کیدزن  هچنآ  هکنادب  و  هللا ) نم  کبرق  ام 
شتآ زا  ار  وت  دنادرگ  کیدزن  رانلا ) نم  کبرقی   ) راگدرک تمحر  زا  ار  وت  دـنادرگ  رود  هچنآ  و  هللا ) نم  كدـعاب  ام  و   ) رارقلاراد

رامش زور 

یلمآ

ینیوزق

رب مدرم  همه  يارب  شاب  عساو  هد و  یئاجنگ  هرصب .)  ) رب تخاس  دوخ  نیشناج  ار  وا  هک  یتقو  دومن  ار  هللا ) دبع   ) هک یتیصو  هلمج  زا 
سلجم رد  نینچمه  و  اـمنب ، لد  يور  دوـخ و  يور  همه  هب  نک و  یئور  هتفکـش  سک  هـمه  اـب  ینعی  .شیوـخ  مـکح  سلجم  يو و 

ره مارتحا  ساپ  و  نک ، تفطالم  سک  همه  اـب  سلجم  رد  اـی  دنـشاب ، هتـشاد  هار  وت  هب  همه  هک  نیـشنب  یئاـج  اـی  هد  هار  ار  همه  دوخ 
ناسکی همه  اب  تایاکـش  تاجاح و  بابرا  تاموصخ و  بابرا  نایم  ءاضق  مکح و  رد  نینچمه  و  رادهاگن ، وا  ردق  هزادنا و  هب  سک 

تهج همه  زا  مدرم  بناج  ساپ  و  راذگب ، یگلصوح  گنت  يرابج و  یئوخ و  گنت  هلمجلاب  .رآ و  شیپ  داعسا  قفر و  داد و  لدع و 
و ءاط )  ) حتفب هریط )  ) تسا عقاو  مال  هب  ملح  مکح  ياج  هب  خسن  یضعب  رد  .زاس  دونـشخ  ار  ناشیا  و  رآ ، رب  ار  ناشیا  جیاوح  و  رادب ،

اما لـظنحلا و  باـصلا و  کـتریط  تلمح و  اـم  اذا  زع  کـملح  و  تیمکلا : لاـق  تسا  ذوخاـم  ناریط )  ) زا شیط  تـفخ و  هروریط ) )
یلص هنا   ) تسیورم .ماشت و  ودب  لاف  ینعی  ریطت )  ) زا تسا  مسا  تسا  عقاو  خسن  یضعب  رد  هچنانچ  ءای )  ) حتف و  ءاط )  ) رـسکب هریط ) )

بضغ زا  نک  رذح  ینعی  .تسا  بسنا  حصا و  لوا  هخـسن  حاحـصلا ) یف  اذک  هریطلا  هرکی  لافلا و  بحی  ناک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
شتآ و زا  دنادرگ  یم  رود  ادخ  هب  ار  وت  دزاس  یم  کیدزن  هچنآ  هک  نادـب  ناطیـش و  بناج  زا  تسا  يزغم  کبـس  شیط و  نآ  هک 

.شتآ هب  دزاس  یم  کیدزن  ادخ  زا  دزاس  یم  رود  هچنآ 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

.هرصبلا یلع  هایا  هفالختسا  دنع  سابعلا  نب  هللادبعل 

.هرصب تیالو  رب  ار  وا  دوخ  نیشناج  ندینادرگ  دزن  رد  سابع  رسپ  هللادبع  يارب  زا  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیصو  زا  ینعی 

نم كدـعابی  هللا  نم  کبرق  ام  نا  ملعا  ناطیـشلا و  نم  هریط  هناف  بضغلا ، كایا و  کمکح و  کسلجم و  کـهجوب و  ساـنلا  عس  »
« .رانلا نم  کبرقی  هللا  نم  كدعاب  ام  رانلا و 

تعسو وت و  تاقالم  زا  ار  ناشیا  نکم  عنم  ینعی  وت ، اب  ندرک  تاقالم  ندش و  هجاوم  رد  نامدرم  رب  ریگم  گنت  هدب و  تعـسو  ینعی 
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رد ناشیارب  هد  تعسو  نکب و  ناشیا  میظعت  ریقوت و  .وت و  سلجم  رد  ار  ناشیا  ناشنب  ینعی  وت ، سلجم  رد  نتسشن  رد  نامدرم  رب  هدب 
، ندرک مشخ  هک  قیقحت  هب  سپ  مدرم ، اب  ندرک  مشخ  زا  ار  وت  سفن  راد  رود  .نکم و  ناـشیا  رب  هقاـش  فیلاـکت  ینعی  ندرک ، مکح 

رود ادـخ ، هب  ار  وت  دـنادرگ  کیدزن  هک  يراـک  ره  هک  قیقحت  هب  نادـب  تسا و  یناطیـش  ترارـش  ترـضم و  يارب  زا  ندز  دـب  لاـف 
.منهج شتآ  هب  ار  وت  دنادرگ  کیدزن  ادخ ، زا  ار  وت  دنادرگ  رود  هک  يراک  ره  .منهج و  شتآ  زا  ار  وت  دنادرگ 

یئوخ

هفخ و يا  ءایلا  نوکـس  ءاطلا و  حتفب  ناطیـشلا  نم  هریط  و  لاق : کملح ) و   ) يور رـصم :) ص 76 ج 18 ط  : ) یلزتعملا حراشلا  لاق 
هتلماعم هترـشاعم و  یف  هاواسملا  مالـسلا ) هیلع   ) هدوصقم .قاصلالل و  کهجوب  یف  ءاـبلا  و  عسی ، عسو  نم  رما  عس : بارعـالا : .شیط 

اریذپ همه  ار  مدرم  هتـشامگ : هرـصب  رد  ار  وا  هکیماگنه  هتـشاگن  سابع  نب  هللادبع  يارب  همجرتلا : .اعیمج  مهلمـشی  ثیحب  سانلا  نیب 
ره هکنادب  .ناطیش و  زا  تسا  یـشرپ  شهج و  مشخ  هک  يریگ  مشخ  ادابم  .دوخ  تواضق  رد  دوخ و  سلجم  رد  زاب و  هرهچ  اب  شاب 

.دزاس کیدزن  تخزودب  دنک  رودب  ادخ  زا  ار  وت  هچ  ره  دزاس و  رود  تخزود  زا  دنک  کیدزن  دنوادخب  ار  وت  هچنآ 

يرتشوش

سابع و نبا  اهیلع  لمعتـسا  لمجلا  نم  هغارف  دـعب  هرـصبلا  نم  راس  امل  ع )  ) ایلع نا  اورکذ  لاقف : هئافلخ )  ) یف هبیتق  نبا  اـهاور  لوقا :
نحالا كایا و  و  کملح ، کملع و  کهجوب و  سانلا  عس  .هرما  هللا  كال  نم و  یلع  لدعلا  لج و  زع و  هللا  يوقتب  کیصوا  هل : لاق 

اریثک و ال هللا  رکذا  هنجلا ، نم  كدعب  رانلا  نم  کبرق  ام  و  رانلا ، نم  كدعب  هللا  نم  کبرق  ام  نا  ملعآ  و  قحلا ، بلقلا و  تیمت  اهناف 
هنا تفرع  دق  هرصبلا ) یلع  هایا  هفالختسا  دنع  سابعلا  نب  هللا  دبعل  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .نیلفاغلا  نم  نکت 
هیلع  ) هلوق ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هفوکلا یلا  هصوخـش  دـنع  لـمجلا  دـعب  ناـک 

.اهیلا و بودـنملا  هقالخا  مئارک  نم  وا  هیلع  بجاولا  یلاولا  لدـع  نم  هنال  کمکح ) کسلجم و  کـهجوب و  ساـنلا  عس  (: ) مالـسلا
یف هسلجم  لها  نیب  يواسی  ع )  ) یبنلا ناک  .مکقالخاب و  مهوعسف  مکلاوماب ، سانلا  اوعست  نل  مکنا  بلطملادبع : ینبل  ع )  ) یبنلا لاق 

ابضغم یناتا  ام  اذا  هعاس  لک  هتاریط  نع  ملحا  و  ینامعلا : لاق  اهب ، ریطی  نا  دیری  هفخ  يا : هریط ) هناف  بضغلا  كایا و  و   ) .مهیلا رظنلا 
( یفاکلا  ) یف ناطیشلا ) نم   ) لظنحلا باصلا و  کتریط  تملح و  ام  اذازع  کملح  و  تیمکلا : لاق  ملحلا ، لباقم  یف  هریطلا  مدهتی و 
هاـنیع و ترمحا  بضغ  اذا  مکدـحا  نا  و  مدآ ، نبا  بلق  یف  دـقوت  ناطیـشلا  نم  هرمج  بـضغلا  اذـه  نا  مالـسلا :) هـیلع   ) رقاـبلا نـع 
.کلذ و دنع  بهذی  ناظیـشلا  سجر  ناف  ضرالا  مزلیلف  هسفن  نم  کلذ  مکدـحا  فاخ  اذاف  هیف ، ناطیـشلا  لخد  هجاد و  وا  تخفتنا 

اذا و  قحما ، نمیف  کـقحما  ـالف  یبضغ  نیح  كرکذا  بضغت  نیح  ینرکذا  مدآ ! نبا  اـی  هاروتلا :)  ) یف مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع 
هیلع  ) یبنلل لجر  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .کسفنل و  كراصتنا  نم  ریخ  کل  يراصتنا  ناـف  کـل  يراـصتناب  ضراـف  هملظمب  تملظ 

یسبال افوفص  اوماق  برح  هموق  نیب  اذاف  هلها  یلا  یضمف  کلذب ، تیفتکا  دق  لجرلا  لاقف  .بضغت  بهذا و ال  لاق : .ینملع  مالسلا :)
هموق ودـع  موق  یلا  یـشم  مث  حالـسلا  یمرف  بضغت ، ال  ع )  ) یبنلا لوق  رکذ  مث  مهعم  ماق  هحالـس و  سبل  کلذ  يار  اـملف  حالـسلا ،

- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) امف کلذب  یلوا  نحن  اولاقف : .یلام  یف  یلعف  برض  وا  لتق  وا  هحارج  نم  مکل  تناک  ام  ءالوه ! ای  لاقف :
هتعاط و وه  و  هللا ) یلا  کبرق  ام  نا  ملعا  و   ) .بضعلا بهذف  اوحلطـصاف  كا ، وهف  ناک  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

راهنالا اهتحت  نم  يرجت  تانج  هلخدـی  هلوسر  هللا و  عطی  نم  و  : ) یلاـعت لاـق  هنجلا  کلخدـی  و  راـنلا ) نم  كدـعابی   ) .هلوسر هعاـط 
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هللا و صعی  نم  و  ( ) رانلا نم  کبرقی   ) .هلوسر نایـصع  هنایـصع و  وه  و  هللا ) نا  كدـعاب  ام  و  (. ) میظعلا زوفلا  کلذ  اهیف و  نیدـلاخ 
: ینادمهلا ثراحلا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هل باتک  نم  و  نیهم .) باذع  هل  اهیفادلاخ و  اران  هلخدی  هدودح  دعتی  هلوسر و 

هینغم

ابحر ال اهجو  مهل  طسبا  يا  کـهجوب ) ساـنلا  عس  : ) هلوقب هاـصوا  ساـبع  نب  هللادـبع  یلا  هرـصبلا  هیـالو  ماـمالا  دنـسا  نیح  ینعملا :
یف لدـعا  يا  کمکح ) و   ) کتاکرح عیمج  کیـشم و  یف  عضاوتت  امک  کسولج  یف  عضاوت  کسلجم ) و   ) بوطق هیف و ال  سوبع 

ینعملا و  نزولا ، لقثلا و  مدع  هفخلا و  ءاطلا - رسکب  هریطلا - و  ناطیشلا ) نم  هریط  هناف   ) قحلا الا هللا و  بضغلا ) كایا و  و   ) کمکح
هللا نم  کبرق  ام  نا   ) هدارا القع و ال  هوق و ال  هل  عدی  و ال  هنم ، نکمتی  هکلمی و  ناطیـشلا  دیب  هبوعلا  ریـصی  بضغلا  دـنع  ناسنالا  نا 
یلا هتابثا  جاتحی  و ال  لهجلا ، نع  تدـعب  ملعلا  یف  تمدـقت  املک  کلوقک : امامت  ناـکمب  ههادـبلا  نم  اذـه  و  راـنلا .) نم  كدـعابی 

.نیحراشلا ضعب  لعف  امک  يربک ، يرغص و  نم  فلوم  سایق 

هدبع

نابضغلا نم  هبرام  لین  یف  ناطیشلا  هب  لئافتی  بضغلا  موشلا و  لافلا  هلجف  هبنعک و  هریطلا  ناطیشلا : نم  هریط  … 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

هب ار  وا  نآ  رد   ) دینادرگ دوخ  نیشناج  هرصب  رب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادبع  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
شیوخ تاقالم  زا  ار  یسک   ) شاب راکتسرد  سلجم و  مه  ور و  هداشگ  مدرم  اب  دهد :) یم  زردنا  مشخ  زا  يرود  مدرم و  اب  ینابرهم 
تخـس ياـهراکب  ار  اـهنآ  رادـهاگن و  ار  سک  ره  مارتحا  ساـپ  دنـشاب و  هتـشاد  هار  وت  هب  همه  هک  نیـشنب  یئاـج  نکم و  يریگولج 
هدیـسر وت  هب   ) ناطیـش زا  تسا  يزغم  کبـس  نآ  هک  زیهرپب  مدرم ) اب   ) ندومن مشخ  زا  و  نک ) مکح  ناشنیب  داد  لدع و  هب  رادماو و 

يراک ره  و  دیامن ، یم  ترود  زیختـسر ) زور  رفیک   ) شتآ زا  دنادرگ  کیدزن  ادـخ  تمحر )  ) هب ار  وت  هک  يراک  ره  نادـب  و  تسا )
.دنادرگ یم  تکیدزن  شتآ  هب  دزاس  رود  ادخ  زا  ار  وت  هک 

ینامز

هدـش رداص  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  بلطم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هداد  بلطم  هب  یـضردیس  موحرم  هک  یناونع  زا  یئوخمرن 
هب هرصب  رد  ار  یـسک  دیاب  یعیبط  نایرج  قبط  ددرگ و  هنیدم  هفوک و  مزاع  دهاوخ  یم  هدرک و  جراخ  نایغای  تسد  زا  ار  هرـصب  هک 

هدش ثداوح  شوخ  تسد  نانآ  لام  نوخ و  دنتـسه و  هدزگنج  هرـصب  مدرم  هک  یطئارـش  نآ  رد  .دراذگب  یقاب  دوخ  هدنیامن  ناونع 
زاب شوخ  يوراب  لاح  ره  رد  دنک  یم  شرافس  مالسلا  هیلع  ماما  دنراد و  شوخ  قالخا  حیحص و  دروخرب  هب  زاین  تقو  همه  زا  شیب 

تینابـصع یقالخا و  دب  هک  اجنآ  تسادخ و  اب  ندـش  کیدزن  تدابع و  همه  هک  امنزیهرپ ، ندرک  بضغ  زا  نک و  دروخرب  مدرم  اب 
هب دیامن : یم  شرافس  میرک  نآرق  رد  شربمایپ  هب  زیزع  يادخ  هک  يا  هتکن  .دوب  دهاوخ  باذع  بجوم  ادخ  زا  نتفرگ  هلـصاف  دشاب 

تسود هک  مالسلا  هیلع  ماما  و  دندش …  یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  مدرم  يدوب  لد  تخـس  نشخ و  رگا  .يا  هدش  وخمرن  ادخ  فطل 
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وا هب  هدومن  شربمایپ  هب  ادخ  هک  ار  یشرافس  دندرگ ، انشآ  دوخ  فئاظو  هب  رتهب  دنریگب و  ار  شا  هدنیامن  فارطا  رد  مدرم  دراد  یم 
.دیامن یم 

يزاریش دمحم  دیس 

نـسحا و  کهجو ، قلطا  يا  کمکح ) کسلجم و  کهجوب و  سانلا  عس  ( ) هرـصبلا یلع  هایا  هفالختـسا  دـنع  سابعلا ، نب  هللا  دـبعل  )
و  ) نوربجتملا هلعفی  امک  هصاخ ، هعامجب  هثالثلا  نم  یـش  صتخیـال  و  اـعیمج ، ساـنلا  عست  یتح  کـمکح  یف  لدـعا  و  کـسلجم ،

لامعالا نم  هللا ) یلا  کبرق  ام  نا  ملعا  و   ) هببسی يذلا  وهف  ناطیشلا ) نم   ) موش يا  هریط ) هناف   ) بضغلا نم  رذحاف  بضغلا ) كایا و 
كاردا هب  نایتالا  یفف  رانلا ) نم  کبرقی  هللا  نم  كدـعاب  اـم  و   ) ءاقـش هکرت  یف  هداعـس و  هلعف  یفف  راـنلا ) نم  كدـعابی   ) هحلاـصلا

.رانلا یلا  برقلا  و  هناحبس ، هاضر  نع  دعبلا  نیتوقشلا 

يوسوم

کسلجم کهجوب و  سانلا  عس  : ) حرشلا .شیطلا  هفخلا و  ءابلا  نوکس  ءاطلا و  حتفب  هریط : .قیـضلا  دض  عسی  عسو  نم  رما  عس : هغللا :
کبرقی هللا  نم  كدـعاب  ام  رانلا و  نم  كدـعابی  هللا  نم  کبرق  ام  نا  ملعا  ناطیـشلا و  نم  هریط  هناف  بضغلا  كایا و  کـمکح و  و 

يا ههجوب  سانلا  عسی  نا  هرمای  هنیمث  هیلاغ  حـئاصنب  اهیف  هحـصنی  هرـصبلا  هال  نیح و  سابع  نبا  یلا  مامالا  نم  هیـصو  هذـه  رانلا ) نم 
یف مهل  هتعـس  اما  .سوبعلاب و  مهیقالی  مههوجو و ال  یف  هنیبج  بطقی  الف  هیلع  هیداب  امئاد  رـشبلا  هقالطلا و  نکتل  مهل و  ههجو  طسبی 
ربک اعـضاوتم ال  مهعم  هسفن  لعجی  ناف  هسلجم  هعـس  اما  .ملظ و  هیف و ال  روج  افـصنم ال  الداع  مهنیب  مهل و  همکح  لـعجی  يا  همکح 

ناطیـشلا و تاثفن  نم  هناب  هنم  هرفن  بضغلا و  هرذح  مث  .سانلا  هاشاحتی  فارـشالا و  هبنتجی  الئل  هیف  هئاذب  وا  شحف  مالک  هدـنع و ال 
دق کلذب  اهیلع و  هرطیس  هل  قبی  مل  هباصعا و  دقف  بضغ  یتم  هنال  قحلا  قیرط  نع  هب  لدعی  هماقتـسالا و  نع  ناسنالا  فرحی  هتاغزن 

هبرق ام  لک  نا  یلا  ههبن  اریخا  مث  یعرش …  نذا  قح و ال  ریغب  هلک  کلذ  لعفی  نیهی  بسی و  برـضی و  لتقیف و  هللا  تامرح  يدعتی 
- لطابلا عفد  ملظلا و  عفر  جاتحم و  زوع  دـس  ریقف و  هناعا  هقدـص و  هاکز و  اجح و  اموص و  هالـص و  هحلاـصلا - لاـمعالا  نم  هللا  نم 

هیـضقلا و  هاصع …  نمل  اهدعا  یتلا  رانلا  نع  دـعتبا  هاضر  هللا و  نم  برتقا  املک  هللا و  اضر  هیف  نال  رانلا  نع  هدـعابی  کلذ  لک  ناف 
هللا و نع  هدعبم  اهدارفا  عیمجب  هیـصعملا  اهفانـصا و  عیمجب  هلیذرلاف  رانلا  نم  هبرقت  هللا  نع  هدعبت  یتلا  لامعالا  لک  نوکت  سکعنت و 

.رانلا نع  هدعبی  هللا و  نم  هبرقی  ام  راتخی  يذلا  وه  لقاعلا  رانلا و  یلا  برقا  تنک  هللا  نع  تدعب  یتم 

یناغماد

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِهَرْصَْبلا یَلَع  ُهایإ   ِ ِهفالِْختْسا َْدنِع  ِساّبَْعلا  ِْنب  ِهّللا  ِْدبَِعل 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  هیصوت  زا 
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رداصم هدنسیون  هتفگ  هب  هیصوت : نیا  دنس  ( . 1  } .درک بوصنم  هرـصب  يرادنامرف  هب  ار  يو  هک  یماگنه  تسا  سابع  نب  هّللا  دبع  هب 
باتک رد  دیفم  خیـش  موحرم  هسایـسلاو و  همامالا  باتک  رد  يرونید  هبیتق  نبا  ، یـضر دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ار  همان  نیا  هغالبلا  جـهن 

دهد یم  ناشن  هک  هدروآ  يددعتم  ياه  توافت  اب  زارطلا  باتک  رد  يولع  ییحی  ریما  دّیـس  یـضر  دّیـس  زا  دعب  دـنا و  هدروآ  لمجلا 
نیا زاغآ  : هدمآ هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  هچنآ  قباطم  (. ،ج 3،ص 478 هغالبلا جـهن  رداـصم   ) تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ 
هلمج نیا  ، نآ رخآ  رد  و  «. ُهَْرمَأ ُهّللا  َكاـّلَو  ْنَم  یلَع  ِلْدَْـعلاَو  - َّلَـجَو َّزَع  - ِهّللا يَْوقَِتب  َکیـصوُأ  ٍساـّبَع  َْنبا  اَـی  :» تسا هدوب  نینچ  هماـن 
مامت  ) تسا هدرک  لقن  هسایـسلاو  همامالا  زا  ار  نآ  هک  رگید  ياه  توافت  اـب  و  «. َنیِلفاَْـغلا َنِم  ْنُکَت  اـَلَو  ، ًاریثَک َهّللا  ِرُکْذاَو  :» تسا هدـمآ 

({ ،ص 743 هغالبلا جهن 

هاگن کی  رد  هیصوت 

لمج و گنج  نایاپ  زا  سپ  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هسایـسلا  همامالا و  باتک  زا 
سابع نبا  هک  یلاح  رد  هرصب  ریخست 

تامیالمان و ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  مدرم و  اب  يارادم  وا  هب  عومجم  رد  دومرف و  وا  هب  دوب  هدرک  باختنا  رهش  نآ  يرادنامرف  هب  ار 
.دهد یم  سرد  ار  لاح  ره  رد  ادخ  هب  هّجوت 

***

َنِم َكُدِـعاَُبی  ِهّللا  َنِم  َکـَبَّرَق  اَـم  َّنَأ  ْمَلْعاَو.ِناَْـطیَّشلا  َنِم  ٌهَْریَط  ُهَّنِإَـف  َبَـضَْغلاَو  َكاَّیِإَو  ، َکِـمْکُحَو َکِِـسلْجَمَو  َکِـهْجَِوب  َساَّنلا  ِعَـس 
.ِراَّنلا َنِم  َُکبِّرَُقی  ِهّللا  َنِم  َكَدَعَاب  اَمَو  ، ِراَّنلا

همجرت

مشخ و زا.رگنب  ناسکی  ار  همه  يرواد  مکح و  رد  راد و  هداشگ  ماع  صاخ و  يارب  تسلجم  ،و  وش ور  هبور  مدرم  اب  زاب  يا  هرهچ  اب 
زا دزاس  یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  هچنآ  نادب  تسا و  یناطیـش  ياه  يزغم  کبـس  زا  یکی  هک  ارچ  ، شاب رذحرب  تدـش ) هب   ) بضغ

.دزاس یم  کیدزن  خزود  شتآ  هب  دزاس  یم  رود  ادخ  زا  ار  وت  هچنآ  دنک و  یم  رود  منهج  شتآ 

رگنب مشچ  کی  اب  ار  همه  ریسفت : حرش و 

هدـش و رداص  ماما  يوس  زا  هرـصب  يرادـنامرف  هب  سابع  نبا  ندـش  بوصنم  لمج و  گنج  نایاپ  زا  سپ  همان  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
رهـش و هب  ار  شمارآ  دـهاوخ  یم  هدـش  باسح  قیقد و  ياه  هیـصوت  نیا  اب  ماما  ، تسا هدوب  ماقتنا  مشخ و  تینابـصع و  ياـضف  اـضف 

.دهد یم  سابع  نبا  هب  مهم  زردنا  هس  اجنیا  رد.دنک  يریگولج  هدنیآ  یلامتحا  ياه  تنوشخ  زا  دنادرگ و  زاب  هقطنم 

ار همه  يرواد  مکح و  رد  راد و  هداشگ  ماـع  صاـخ و  يارب  تسلجم  ،و  وش ور  هبور  مدرم  اـب  زاـب  يا  هرهچ  اـب  :» دـیامرف یم  تسخن 
َساَّنلا ِعَس  ( ؛» رگنب ناسکی 
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( . َکِمْکُح َکِِسلْجَم َو  َکِهْجَِوب َو 

رد هک  هنوگ  نامه.تساه  هنتف  شتآ  ندـش  شوماخ  ببـس  تیقفوم و  تفرـشیپ و  زمر  مدرم  همه  هب  ّتبحم  راـهظا  ییور و  هداـشگ 
؛ ْمُِکقالْخِأب ْمُهوُعَـسَف  ْمُِکلاْومِأب  َساّنلا  اوُعَـسَت  َْنل  ْمُکَّنإ  : » دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یفورعم  ثیدح 
( تسا دودـحمان  مدرم  ياه  هتـساوخ  دودـحم و  امـش  لاوما  اریز   ) دـینک یـضار  ار  مدرم  همه  دوخ  لاوما  اب  دـیناوت  یمن  زگره  امش 
،ج هیقفلا هرضحیال  نم  ( . 1 «. } دینک یضار  دوخ  زا  تسا ) ریذپان  انف  يا  هیامرـس  هک   ) ییور هداشگ  کین و  قالخا  اب  اراهنآ  نیاربانب 

 { 4،ص 394،ح 5839

همه دیاب  هکلب  ، دشاب هدوشگ  یـصاخ  هورگ  يور  هب  اهنت  تتموکح  لحم  ای  هناخ  ِرد  دیابن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زین  سلجم  هعـسوت 
.دنیاشگب وت  شیپ  ار  دوخ  لد  هرفس  دننک و  ادیپ  هار  نآ  هب  نامولظم  هژیو  هب  مدرم 

: دومرف داد و  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يروتسد  نامه  هیبش  نخس  نیا 

يارب یناگمه  یمومع و  سلجم  کی  ینک و  یگدیـسر  اهنآ  زاین  هب  اصخـش  هک  نک  ررقم  یتقو  دـنراد  زاین  وت  هب  هک  یناسک  يارب  »
َکَصْخَش َو ِهِیف  ْمَُهل  ُغِّرَُفت  ًامِْسق  َْکنِم  ِتاَجاَْحلا  يِوَِذل  ْلَعْجا  َو  ( ؛») نک لح  ار  اهنآ  تالکشم  نیشنب و  اجنآ  رد  و   ) هد لیکشت  اهنآ 

( . ًاّماَع ًاِسلْجَم  ْمَُهل  ُسِلْجَت 

عفن هب  وت  تواضق  يرواد و  دیابن  زگره  هک  تسا  نآ  روظنم  هدومرف  هراشا  نآ  هب  الاب  ترابع  رد  ماما  هک  مکح  هعـسوت  دروم  رد  اما 
.دنشاب رادروخرب  هنالداع  مکح  زا  دیاب  اهرشق  همه  هکلب  ، دشاب یصاخ  هورگ 

کبس زا  یکی  هک  ارچ  ، شاب رذحرب  تدش ) هب   ) بضغ مشخ و  زا  :» دیامرف یم  دهد و  یم  يرگید  زردنا  ، روتسد نیا  لابند  هب  سپس 
تسا لقع  تفخ  یناطیش و  ، يزغم کبـس  يانعم  هب  تغل  رد  « هَْریَط ( .» 2  } ٌهَْریَط ُهَّنِإَف  َبَضَْغلا  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» تسا یناطیـش  ياه  يزغم 
کبـس تلاح  ناسنا  بضغ  لاح  رد  اریز  ، تسا لّوا  يانعم  ناـمه  بساـنم  اـجنیا  رد  ندز و  دـب  لاـف  ياـنعم  هب  « هریز » نزو رب  « هَریط و«

( . ِناَْطیَّشلا َنِم   { دنک یم  ادیپ  یناطیش  يزغم 

اب نامولظم  تجاح و  بابرا  هاگ  دـنوش و  یم  ور  هبور  فلتخم  ياـه  هنحـص  اـب  هعماـج  رد  روما  رداـصم  ناـبحاص  هک  تسا  نشور 
نیا ربارب  رد  دنـشاب و  راد  نتـشیوخ  دیاب  تموکح  ناریدم  نارادنامرف.تناها و  اب  یهاگ  یتح  دـننک و  یم  دروخرب  اهنآ  اب  تنوشخ 
نیا رد  تسا  نکمم  دـنک و  یم  نوریب  تلادـع  قح و  ریـسم  زا  ار  اـهنآ  بضغ  مشخ و  اریز  ، دـنوشن نیگمـشخ  زگره  اـه  تنوـشخ 

.دشاب ینامیشپ  هیام  اه  لاس  هک  دنز  رس  ناسنا  زا  يراک  تلاح 

نامیا بضغ  َلَسَْعلا ؛ ُّلَْخلا  ُدِسُْفی  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُدِسُْفی  ُبَضَْغلا  : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا 
 { ،ج 2،ص 302،ح 1 یفاک ( . 1 «. } درب یم  نیب  زا  ار  لسع  راثآ  هکرس  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  دساف  ار 

ُهاَْنیَع ْتَّرَمْحا  َبِضَغ  اَذِإ  ْمُکَدَحَأ  َّنِإ  َمَدآ َو  ِْنبا  ِْبلَق  ِیف  ُدَقُوت  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ٌهَرْمَج  َبَضَْغلا  اَذَه  َّنِإ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
زا دشک ، یم  هنابز  مدآ  نادنزرف  بلق  رد  هک  تسا  ناطیش  يوس  زا  یشتآ  هلعـش  بضغ  نیا  ِهِیف ؛ ُناَْطیَّشلا  َلَخَد  ُهُجاَدْوَأ َو  ْتَخَفَْتنا  َو 
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لخاد ناطیـش  دوـش و  یم  نوـخ  رپ  شندرگ  ياـه  گر  خرـس و  شنامـشچ  دـنک  یم  بـضغ  امـش  زا  یکی  هـک  یماـگنه  ور  نـیا 
 { ،ص 304،ح 12 كردم نامه  ( . 2 «. } ددرگ یم  شدوجو 

زا َسِیْلبِإ ؛ ِدُونُج  ْنِم  ٌمیِظَع  ٌْدنُج  ُهَّنِإَف  َبَضَْغلا  ِرَذْحاَو  : » دومرف تشون  ینادْمَه  ثراح  هب  هک  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
«. تسا سیلبا  نایرکشل  زا  یمیظع  رکشل  هک  زیهرپب  بضغ 

یگناوید و شلّوا  هک  زیهرپب  مشخ  زا  ٌمَدـَن ؛ ُهُرِخآ  ٌنُونُج َو  ُُهلَّوَأَف  َبَضَْغلا  َكاَّیِإ َو  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  زین  مکحلا  ررغ  رد 
،ص 303،ح 6839} مکحلاررغ ( . 3 «. } تسا ینامیشپ  شرخآ 

وت هچنآ  دنک و  یم  رود  منهج  شتآ  زا  دزاس  یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  هچنآ  نادب  :» دیامرف یم  زردنا  نیرخآ  نیموس و  رد  هاگ  نآ 
ِهّللا َنِم  َكَدَعَاب  اَم  ،َو  ِراَّنلا َنِم  َكُدِعاَُبی  ِهّللا  َنِم  ََکبَّرَق  اَم  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ( ؛» دزاس یم  کیدزن  خزود  شتآ  هب  دزاس  یم  رود  ادـخ  زا  ار 

( . ِراَّنلا َنِم  َُکبِّرَُقی 

اه و هتساوخ  راتفر و  راتفگ و  ، فراعم زا  معا  دنک  یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  يروما  مامت  ؛ بلاج عماج و  رایـسب  تسا  يریبعت 
ادـخ زا  ار  ناسنا  هک  یتاین  رادرک و  راتفر و  لامعا و  ، سکع هب  دزاس و  یم  رود  خزود  زا  ار  يو  نیقی  هب  اـه  شـشوک  اـه و  شـالت 

ار نخـس  نیا  دـیاب  دـنکانمیب  منهج  رد  وا  دـیدش  ياـهرفیک  یهلا و  باذـع  زا  هک  اـهنآ.درب  یم  منهج  يوـس  هب  ار  وا  دـنک  یم  رود 
یم هصـالخ  هلمج  ود  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  توـعد  ماـمت  رگید  ناـیب  هب.دـنزاس  دوـخ  شوـگ  هزیوآ  هـشیمه 

هدرک یهن  نآ  زا  دزاـس  یم  رود  ادـخ  زا  ار  وا  هچنآ  ،و  تـسا هداد  ناـمرف  نآ  هـب  دـنک  یم  کـیدزن  ادـخ  هـب  ار  ناـسنا  هـچنآ  : دوـش
ْدَق اَّلِإ َو  ِراَّنلا  َنِم  ْمُکُدِـعاَُبی  ِهَّنَْجلا َو  َنِم  ْمُُکبِّرَُقی  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  ِهّللا  ُساَّنلا َو  اَهُّیَأ  اَـی  : » دومرف عادولا  هجح  روهـشم  هبطخ  رد  اذـل  ، تسا

 { ،ج 2،ص 74،ح 2 یفاک ( . 1 « . } ُْهنَع ْمُُکْتیَهَن  ْدَق  اَّلِإ َو  ِهَّنَْجلا  َنِم  ْمُکُدِعاَُبی  ِراَّنلا َو  َنِم  ْمُُکبِّرَُقی  ٍءْیَش  ْنِم  اَم  ِِهب َو  ْمُُکتْرَمَأ 

ناملسم نمشد  اب  هرظانم  شور  : 77 همان

عوضوم

جراوخلا یلع  جاجتحالل  هثعب  امل  سابعلا  نب  هللا  دبعل  هل ع  هیصو  نم  و 

( داتسرف جراوخ  اب  وگتفگ  يارب  يرجه  لاس 38  رد  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  ساّبع  نب  هّللا  دبع  هب  همان  )

همان نتم 

ًاصیِحَم اَهنَع  اوُدِجَی  َنل  مُّهنِإَف  ِهّنّسلِاب  مُهجِجاَح  نَِکل  َو  َنُولوُقَی ...  ُلوُقَت َو  ٍهوُجُو  وُذ  ٌلاّمَح  َنآرُقلا  ّنِإَف  ِنآرُقلِاب  مُهمِصاَُخت  َال 

اه همجرت 

یتشد
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و ییوگ ، یم  يزیچ  وت  دراد ، ینوگاـنوگ  ياهریـسفت  و  هدوب ، یّلک  هاگدـید  ياراد  نآرق  اریز  زادرپم ، لدـج  هب  جراوخ  اـب  نآرق  هب 
زج یهار  نآ  ربارب  رد  هک  زادرپب ، وگتفگ  ثحب و  هب  ناـنآ  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ّتنـس  اـب  نکیل  رگید ، زیچ  اـهنآ 

 . دنرادن شریذپ 

يدیهش

، روایم تجح  نانآ  رب  نآرق  هب  داتسرف  جراوخ  اب  يوگتفگ  يارب  ار  وا  نوچ  سابع  رـسپ  هّللا  دبع  هب  تسا  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  و 
اب تنـس  هب  نکیل  رگید - هیآ  زا  يزیچ - وت  مصخ  و  ییوگ ، یم  يا - هیآ  زا  يزیچ - وت  .دراد  نوگ  هنوـگ  ياـهینعم  باـت  نآرق  هک 

.نآ نتفریذپ  زج  دوبن  یهار  ار  ناشیا  هک  نک ، وگتفگ  نانآ 

یلیبدرا

نکیل ناشیا و  دـنیوگ  یم  وت و  یئوگیم  تسناوارف  یناعم  هدـنراد  رب  رد  نآرق  هک  یتسردـب  سپ  نآرقب  ناـشیا  اـب  نکم  تمـصاخم 
یلودع ياج  يزیرگ و  ّتنس  زا  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  رونب  هرهطم  تنسب  ناشیا  اب  رآ  تّجح 

یتیآ

، دـنیوگ یم  يزیچ  اهنآ  ییوگ و  یم  يزیچ  وت  .دـنک  لمحت  ار  نوگانوگ  ياهانعم  راب  نآرق  اریز  نکم ، هرظاـنم  نآرق  هب  ناـشیا  اـب 
.دنباین زیرگ  هار  هک  نک  هرظانم  تنس  هب  ناشیا  اب  هکلب 

نایراصنا

اب یلو  ، رگید زیچ  نانآ  ییوگ  یم  نآرق  زا  يزیچ  وت  ، دراد نوگانوگ  یناعم  لمحت  نآرق  هک  ارچ  ، زیخنرب هرظانم  هب  نآرق  اب  ناـنآ  اـب 
 . دنرادن يریزگ  شریذپ  زج  نآ  ربارب  رد  هک  ، نک جاجتحا  نانآ  اب  (ص) ربمایپ ّتنس  کمک 

حورش

يدنوار

اذا مالکلا  و  لقعلا ، لـیلد  یـضتقم  یلع  لـمحی  نا  یغبنیف  لـیواتلا  یلا  جاـتحی  نآرقلا  نم  ریثک  يا  هوجو  وذ  لاـمج  نآرقلا  هلوق  و 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هنس  نم  مهیلع  هجحلا  رکذا  يا  مهججاح : .رخآ و  هجو  یلع  هرـسفی  نا  كریغ  نکمیف  هجو  یلع  هترـسف 

.لدعملا صیحملا : .اهیلع و  عمجملا  هلآ 

يردیک

نم لمتحی  باتکلا  نال  کلذ  .هنـسلاب و  مهججاح  نکل  هوجو و  وذ  لاـمح  نآرقلا  ناـف  نآرقلاـب  مهمـصاخت  ـال  مالـسلا : هیلع  هلوق 
رهظا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هنـس  و  برقا ، هب  جاجتحالاف  هلئاق ، دارم  نم  نیبا  فشکا و  ناک  ام  و  هنـسلا ، هلمتحی  ام ال  هوجولا 

نم نینموملا  مکح  مهیف  ماقا  هانجلا و  .قاسفلا و  یلع  دودحلا  ماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنال  نآرقلا  نم  جراوخلا  بهذـم  لاطبا  یف 
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.لدعملا صیحملا : .يوقا  هدهاشملاب  جاجتحالا  و  هدهاشملا ، عوقول  هیف ، عازن  همالا و ال  یلع  کلذ  یفخی  و ال  دودحلا ،

مثیم نبا 

: داتـسرف جراوخ  بناج  هب  تجح  مامتا  يارب  ار  وا  هک  یعقوم  ساـبع  نب  هللادـبع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياهـشرافس  هلمج  زا  اـضیا 
یم زیچ  کی  وت  دراد ، یفلتخم  یناعم  تالیوات و  نآرق  اریز  نکن ، هرظانم  ثحب و  نآرق  هلیـسو ي  هب  نانآ  اب   ) فارحنا هار  صیحم :

زا ار  سابع  نبا  ع ،)  ) ماما دنرادن .) تنـس  زا  يزیرگ  هار  نانآ  اریز  وگب  نخـس  ص )  ) ربمایپ تنـس  اب  هکلب  رگید ، زیچ  اهنآ  ییوگ و 
ناف نآ : يارغص  هک  تسا  هداد  هجوت  ار  وا  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  بلطم  نیا  رب  و  تسا ، هدرک  عنم  جراوخ  اب  نآرق  هب  جاجتحا 

هتشادن دوصقم  رد  تحارص  تسا  نکمم  ینک  یم  جاجتحا  ناشیا  اب  اهنآ  هلیـسو ي  هب  هک  یتایآ  ینعی : تسا ، نولوقی  و  نآرقلا … 
و دریگب ، رارق  نانآ  زیواتـسد  لدـج ، ماقم  رد  تسا  نکمم  هک  يدـنچ  یلامتحا  ياهلیوات  دـنراد و  يرهاظ  تایآ ، نیا  هکلب  دنـشاب ،

هداد روتـسد  هاگنآ  .دسر  یمن  هجیتن  هب  نانآ  اب  يوگتفگ  ثحب و  رد  دشاب ، نانچ  نآ  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک 
مهناف ترابع : نآ  يارغص  هک  تسا  هداد  هجوت  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  بلطم  نیا  رب  و  دنک ، لالدتسا  ناشیا  اب  تنس  هب  ات  تسا 

نم اب  گنج  یلع  ای  وت  اب  گنج  يوبن  ثیدح  دننام  دراد  دوصقم  رد  تحارـص  تنـس ، هک  ور  نآ  زا  تسا ، الدـعم  اهنع  نودـجی  ال 
رتهب اهنآ  اـب  لالدتـسا  يارب  دنـشاب ، هتـشادن  نآ  زا  زیرگ  هار  جراوخ  هک  هچنآ  ره  و  تسا : نینچ  ردـقم  ياربک  .نآ و  لاـثما  تسا و 

.میا هدرک  هراشا  جراوخ  اب  سابع  نبا  هرظانم ي  هلداجم و  هب  البق  ام ، .تسا 

دیدحلا یبا  نبا 

 . ًاصیِحَم اَْهنَع  اوُدِجَی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  ِهَّنُّسلِاب  ْمُهْجِجاَح  ْنَِکل  َو...َنُولوُقَی  ُلوُقَت َو  ٍهوُجُو  وُذ  ٌلاَّمَح  َنآْرُْقلَا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلِاب  ْمُهْمِصاَُخت  َال 

وحن هیفانتم  هضقانتم  اهنأ  رهاظلا  یف  نظی  عضاوم  هیف  هابتـشالا  ریثک  نآرقلا  نأ  کلذ  هانعم و  ولع  هفرـش و  یف  هل  ریظن  مالکلا ال  اذـه 
ِْنَیب ْنِم  اـْنلَعَج  هلوق َو  وحن  و  همایقلا 23 } . هروس  ( 2 ٌهَرِظاـن {  اـهِّبَر  یلِإ  هلوق  و  ماعنألا 103 } . هروس  ( 1 ُراْصبَْألا {  ُهُکِرْدـُت  هلوق ال 
یَلَع یمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاْنیَدَهَف  ُدوُمَث  اّمَأ  هلوق َو  و  سی 9 } . هروس  ( 3 َنوُرِْصُبی {  ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ 

لوسر لأست  تناک  هباحصلا  نأل  کلذ  کلذک و  تسیلف  هنسلا  امأ  ادج و  ریثک  وه  کلذ و  وحن  و  تلصف 17 } . هروس  ( 4 يدُْهلا { 
الإ نآرقلا  یف  هنوعجاری  اونوکی  مل  هیف و  هنوعجاری  مهمالک  نم  مهیلع  هبتشی  هاسع  ام  عئاقولا و  یف  ماکحألا  هنم  حضوتـست  هللا ص و 

هانعم مهفی  مهرثکأ ال  افقلت و  هنم  هنوذخأی  اوناک  لب  لق  امیف 

هفیرـشلا ءامـسألا  يرجم  هنورجی  وأ  هنع  هولأسی  نأ  هللا  لوسرل  وأ  هل  الالجإ  امإ  همهف  نوطاعتی  اوناک  ام  مهنأل  لب  موهفم  ریغ  هنأل  ـال 
هنسلا خسان  نم  رثکأ  هخوسنم  هخسان و  نإف  اضیأ  نآرقلا و  یف  فالتخالا  رثک  کلذلف  اهانعمب  هطاحإلا  اهتکرب ال  اهنم  داری  امنإ  یتلا 

امل مهفلا  لک  هل  لصحی  الف  ازجوم  اریـسفت  هل  اهرـسفی  نآرقلا  یف  هملک  نع  لوسرلا  لأسی  نم  هباحـصلا  یف  ناک  دـق  اهخوسنم و  و 
ُهّللا ُنِّیَُبی  اهرخآ  یف  لاق  و  .خـلا }   « َِهلالَْکلَا نع  کنولاسی  :» ءاسنلا هروس  نم  هیآ  رخآ  یف  یلاعت  هلوق  دـیری  ( 1 هلالکلا {  هیآ  تلزنأ 

. { ءاسنلا 12 هروس  ( 2 اوُّلِضَت {  ْنَأ  ْمَُکل 

یقب هدارم و  مهفی  ملف  هنع  فرصنا  رمع و  هعجاری  ملف  کلذ  یلع  دزی  مل  فیصلا  هیآ  کیفکی  هل  لاقف  وه  ام  هلالکلا  نع  رمع  هلأس 
 . نیبتی مل  رمع  نإف  تنیب  امهم  مهللا  کلذ  دعب  لوقی  ناک  تام و  نأ  یلإ  کلذ  یلع  رمع 
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نأ یلع ع  هاصوأ  کلذـلف  هدـعاقلا  هذـه  فالخ  یلع  لوسرلا  هبطاخم  هنـسلا و  یف  اوناک  اوُّلِـضَت و  ْنَأ  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  هلوق  یلإ  ریـشی 
 . نآرقلاب هنسلاب ال  مهجاحی 

.هتیصوب مهجاح  لهف  تلق  نإف 

دیـص یف  هلوق  لـثم  و  ءاـسنلا 35 } . هروس  ( 3 اِهلْهَأ {  ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَـف  هلوق  لـثم  نآرقلاـب  مهجاـح  لـب  ـال  تلق 
رفن هجاجتحاب  عجر  اـمنإ  برحلا و  تمحتلا  اوعجری و  مل  کلذـل  و  هدئاملا 95 } . هروس  ( 4 ْمُْکنِم {  ٍلْدَـع  اوَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  مرحملا -

.مهنم

.اهب مهجاحی  نأ  هرمأ  یتلا  هنسلا  یه  امف  تلق  نإف 

مهل لوقی  نأ  دارأ  هنأ  کلذ  موحی و  فوطی و  ناک  هلوح  راشأ و  هیلإ  حیحص و  ضرغ  کلذ  یف  نینمؤملا ع  ریمأل  ناک  تلق 

هللا ص لوسر  لاق 

.راد امثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

هلوق و 

 . هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 

یتلا رابخألا  نم  کلذ  وحن  و 

جراوخلا یلع  اهب  جتحا  ول  مهلقنب و  تبثت  هجحلا و  موقت  هعامج  اهعمس  نمم  یقب  دق  هیف ص و  قلف  نم  اهتعمـس  دق  هباحـصلا  تناک 
مهنم یلعأ  عفرأ و  يرخأ  ضارغأ  مهتجاحم و  یف  نینمؤملا  ریمأ  ضرغ  کلذ  نم  لصحل  لاحب  هنع  لودـعلا  هتفلاخم و  لحی  ـال  هنأ 

ًالوُعْفَم ِهّللا  ُْرمَأ  َناک  مهرخآ َو  نع  مهتلکأ  یتح  برحلاب  مهیلع  یضق  دارأ و  ام  بجومب  رمألا  عقی  ملف 

یناشاک

یلع جاجتحالل   ) ار وا  داتـسرف  هک  یتقو  رد  هثعب ) امل   ) ار سابع  نب  هللادبع  رم  تسا  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  و  سابعلا ) نب  هللا  دبعل  )
سپ لامح ) نارقلا  ناف   ) نآرق هب  ناشیا  اب  نکم  همـصاخم  نآرقلاب ) مهمـصاخت  ال   ) .نایجراخ رب  ندروآ  تجح  تهج  هب  جراوخلا )

رد تسین  صن  نآرق  رثکا  هچ  تسا  نایاپ  یب  ياـه  هجو  دـنوادخ  هوجو ) وذ   ) تسا ناوارف  یناـعم  هدـنرادربرد  نآرق  هک  یتسرد  هب 
ناشیا اب  روآ  تجح  نکیلو  هنـسلاب ) مهجاح  نکلو   ) ناشیا دنیوگ  یم  وت و  ییوگ  یم  نولوقی ) لوقت و   ) نآ زا  تسا  بولطم  هچنآ 
لاطبا رد  دشاب  رهظا  نآ  هب  جاجتحا  سپ  نآ ، لیاق  دارم  زا  زا  نیبا  تسا و  فشکا  تنـس ، هک  اریز  هیوبن  ثیداحا  هرهطم و  تنـس  هب 

هب نآ  عوقو  رد  تسین  عازن  نآ و  ریغ  هانز و  هانج و  قاسف و  رب  درک  یم  دـح  هماـقا  تلاـسر  ترـضح  هچ  نآرق ، زا  جراوخ  بهذـم 
دنتفاین اصیحم ) اهنع  اودجی  نل   ) ناشیا هک  یتسرد  هب  سپ  مهناف )  ) .نآ ریغ  زا  تسا  يوقا  هدهاشم  هب  جاجتحا  نآ و  هدـهاشم  تهج 

یلودع ياج  یهاگزیرگ و  تنس ، زا 
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یلمآ

ینیوزق

یجیهال

( سابعلا نب  هللادبعل   ) مالسلا هیلع  هل  هیصو  نم  و 

.جراوخلا یلع  جاجتحالل  هثعب  امل 

رب ندرک  جاـجتحا  يارب  زا  ار  وا  داتـسرف  هک  یتـقو  رد  ار  ساـبع  نب  هللادـبع  رم  تسا  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  تیـصو  زا  ینعی و 
.جراوخ تعامج 

« .اصیحم اهنع  اودجی  نل  مهناف  هنسلاب ، مهججاح  نکلو  نولوقی ، لوقت و  هوجو ، وذ  لامح  نآرقلا  ناف  نآرقلاب ، مهمصاخت  «ال 

ییوگ یم  وت  تسا ، رایـسب  تاهیجوت  تالامتحا و  هدـنرادرب ي  نآرق  هک  قیقحت  هب  هک  اریز  نآرق ، اب  ناـشیا  اـب  نکم  هجاـحم  ینعی 
وا لوق  لثم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، ثیدـح  اب  ناشیا  اب  نک  هجاحم  نکیلو  ار  رگید  لامتحا  ناشیا  دـنیوگ  یم  ار و  یلاـمتحا 
زا ناشیا  دـنبای  یمن  هک  قیقحت  هب  سپ  نآ ، دـننام  و  تسا ) نم  اـب  هبراـحم ي  یلع ، اـی  وت ، اـب  هبراـحم ي   ) هک هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

.یندش صالخ  ياج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، ثیدح  بناج 

یئوخ

دحا کسمت  اذاـف  هدـیدع  هوجو  هفلتخم و  ناـعم  یلع  لـمحت  نا  صاـخلا  هقایـسب  هظاـفلا  لـمحتی  هوجو : وذ  لاـمح  ینعملا : هغللا و 
تاهباشتم یلا  هبـسنلاب  مالکلا  اذـه  و  مصخی ، الف  هفلاخی  ریـسفت  رخآ و  هجوب  مصخلا  کمـست  هدوصقم  قفاوی  امب  اهرـسف  ینعمب و 
نیمـسقلا یف  روصحم  هب  جـتحی  نا  سابع  نبا  دـیری  اـم  لـعل  و  هنیبلا ، هحـضاولا  هتاـمکحم  یلا  هبـسنلاب  ـال  هقداـص  هتاـیلک  نآرقلا و 

ماحفا یف  هیفاک  هضان  هحیرصف  لمعی  ام  لک  یف  قح  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  یلع  هلادلا  هاعدم  هحـص  یف  هدراولا  ننـسلا  اما  و  نیلوالا ،
یلع ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  مهل : لوقی  نا  دارا  هنا  کلذ  و  رصم :) ص 72 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  .جراوخلا 

( هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا   ) هلوق و  راد ) امثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم 
هللادبعب ترـضحنآ  هک  یـشرافس  زا  همجرتلا : .اهیف  ضوخلل  باتکلا  عمـسی  هقیمع ال  ثاحبا  ماقملا  یف  و  لوقا : خلا - کلذ - وحن  و 

درادرب و رد  رایـسب  یناعم  نآرق  هک  نکم  هجاحم  اهنآ  اب  نآرق  تایآ  هب  داتـسرف : جراوخ  دزن  جاـجتحا  يارب  شنوچ  درک  ساـبع  نب 
یباوج نآ  ربارب  رد  هک  نک  هجاـحم  اـهنآ  اـب  ربمغیپ  ثیدـح  اـب  یلو  دـنیوگ ، یم  باوج  یئوگ و  یم  دوش ، یم  ریـسفت  هجو  دـنچب 

.دنرادن

يرتشوش

( جاجتحالل هثعب  امل  سابعلا  نب  هللادـبعل  مالـسلا ) هیلع   ) هل هتیـصو  نم  و  : ) فنـصملا لوق  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لـصفلا  )
نیفـص و نم  عجر  امل  ع )  ) ایلع نا  نیرز : یبا  نع  يربطلا  يورف  هفلتخم ، جراوخلا  یلا  سابع  نبال  مالـسلا ) هیلع   ) هثعب یف  تایاورلا 
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هیلع  ) یلع ثعب  هعیبر : نب  هرامع  نع  و  ائیـش …  عنـصی  مل  عجرف و  ساـبع ، نبا  مهیلا  ثعب  ءارورحب  جراوخلا  تلزن  هفوکلا و  لـخد 
ربصی ملف  هنوملکی  اولبقاف  مهاتا  یتح  مهیلا  جرخف  .کیتآ  یتح  مهتموصخ  مهباوج و  یلا  لجعت  ال  لاق : و  مهیلا ، سابع  نبا  مالسلا )

هیلع هللا  یلص   ) دمحم هماب  فیکف  امهنیب ) هللا  قفوی  احالـصا  ادیری  نا  : ) یلاعت لاق  دق  نیمکحلا و  نم  متمقن  ام  لاقف : مهعجار ، یتح 
مکح ام  و  هب ، رما  اـمک  مهیلا  وهف  هل ، حالـصالا  هیف و  رظنلاـب  رما  ساـنلا و  یلا  همکح  لـعج  اـم  اـما  اـنلق : جراوخلا : تلاـقف  هلآ ؟) و 
یلاعت هناف  لاق : .هیف  اورظنی  نا  دابعلل  سیلف  هدـی ، عطقب  قراسلا  یف  هدـلج و  هئام  ینازلا  یف  مکح  هیف ، اورظنی  نا  دابعلل  سیلف  هاضماف 

یف مکحلاک  اهجوز  هارملا و  نیب  نوکی  ثدحلا  و  دیـصلا ، یف  مکحلا  لعجت  وا  اولاقف : مکنم .) …  لدـع  اوذ  هب  مکحی  لوقی … ( :
انـسلف الدع  ناک  ناف  انءامد ؟ کفـسی  انلتاقی و  سمالاب  وه  صاعلا و  نبا  كدـنع  لدـعا  کنیب ، اننیب و  هیالا  هذـهف  نیملـسملا ؟ ءامد 

، اوعجری وا  اولتقی  نا  هبزح  هیواعم و  یف  همکح  لج  زع و  هللا  یضما  دق  و  لاجرلا ، هللا  رما  یف  متمکح  دق  و  هبرح ، لها  نحنا  لودعب 
نیملـسملا نیب  هعداوم  و ال  هعداوملا ، هنیب  مکنیب و  متلعج  اباتک و  هنیب  مکنیب و  متبتک  مث  هوباف ، هللا  باتک  یلا  مهانوعد  کلذ  لـبق  و 

هیلع  ) یلع جرخ  مث  لاق - نا  یلا  هیزجلاب - نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) رقا نم  ـالا  هءارب )  ) تلزن ذـنم  برحلا  لـها  و 
نم مهل : لاـق  لاـق : مث  هللا ؟ کـمحر  کـهنا  ملا  مهمـالک ، نع  هتنا  لاـقف : ساـبع ، نبا  نومـصاخی  مه  مهیلا و  یهتنا  یتح  مالـسلا )

ثیح نوملعتا  هللااب  مکدشنا  لاق : .نیفص  موی  مکتموکح  اولاق : انیلع ؟ مکجرخا  امف  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .ءاوکلا  نبا  اولاق : مکمیعز ؟
ینا نآرق ، ـال  نید و  باحـصاب  اوـسیل  مهنا  مکنم ، موقلاـب  ملعا  ینا  مـکل : تـلق  .هللا  باـتک  یلا  مـهبیجن  مـتلقف : فحاـصملا  اوـعفر 

فحاصملا هذه  موقلا  عفر  امناف  مکقدص ، مکقح و  یلع  اوضما  لاجر ، رش  لافطا و  رـش  اوناکف  الاجر ، الافطا و  مهتفرع  مهتبحص و 
الا متیبا  املف  .يایا  مکتیـصعم  مکل و  یلوق  اورکذا  مکل : تلقف  .مهنم  لبقن  لب  ال  متلق : ییار و  یلع  متددرف  .هدیکم  انهد و  هعیدخ و 

فلاخن نا  انل  سیلف  نآرقلا  مکحب  امکح  ناف  نآرقلا ، تاما  ام  اتیمی  نا  نآرقلا و  ایحا  ام  اییحی  نا  نیمکحلا : یلع  تطرتشا  باتکلا 
انـسل انا  لاقف : ءامدـلا ؟ یف  لاجرلا  میکحت  الدـع  يرتا  هلاولاـق : ءآرب - اـمهمکح  نم  نحنف  اـیبا  نا  و  نآرقلا ، یف  اـمب  مکحی  اـمکح 
انربخف اولاق : .لاجرلا  هب  ملکتی  امنا  قطنی ، نیتفدـلا ال  نیب  روطـسم  طخ  وه  امناف  نآرقلا  اذـه  و  نآرقلا ، انمکح  امنا  لاجرلا  اـنمکح 

هذـه هندـهلا  هذـه  یف  حلـصی  لج  زع و  هللا  لعل  و  ملاعلا ، تبثتی  لهاجلا و  ملعیل  لاق : مهنیب ؟ کـنیب و  اـم  یف  هتلعج  مل  لـجالا : نع 
متمقن يذـلا  ام  مهل : لاق  مهرظانیل  سابع  نبا  مهیلا  هجو  امل  اـیلع  نا  هجو : ریغ  نم  ملعلا  لـها  رکذ  دربملا :) لـماک   ) یف و  همـالا … 
رفکلاب هرارقا  دـعب  بتیلف  نامیالا ، نم  جرخ  هللا  نید  یف  مکح  املف  اریما  نینموملل  ناک  دـق  اولاق : مالـسلا ؟) هیلع   ) نینموملاریما یلع 

لج زع و  هللا  نا  لاق : .مکح  دق  هنا  اولاق : .رفکلاب  هسفن  یلع  رقی  ناب  کش  هنامیا  بشی  مل  نمومل  یغبنی  ال  سابع : نبا  لاقف  .هل  دـعن 
یف فیکف  مکنم ) لدـع  اوذ  هب  مکحی  : ) لجوزع لاقف  دیـس ، لتق  یف  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) میکحتلاب اـنرما  دـق 

تبجو ماـمالا  قسف  یتـم  هماـمالاک و  هموکحلا  نا  لاـقف : .ضری  ملف  هیلع  مکح  دـق  هنا  اولاـقف : نیملـسملا ؟ یلع  تلکـشا  دـق  هماـما 
نم اذه  ناف  مکیلع  هجح  شیرق  جاجتحا  اولعجت  ال  ضعبل : مهـضعب  لاقف  .امهلیواقا  تذـبن  افلاخ  امل  نامکحلا  کلذـک  و  هتیـصعم ،

هللاابعلا نبا  مهیلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هجو  هیف  و  ادل .) اموق  هب  رذـنت  و   ) لاق و  نومـصخ ،) موق  مه  لب  : ) مهیف یلاعت  لاق  نیذـلا  موقلا 
نم و  هیبن ، هنـس  هبرب و  انملعا  همع و  نبا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رهـص  دـنع  نم  مکتئج  لاق : کب ؟ ءاج  ام  اولاق : هب و  اوبحرف 
هللا مکتدـشن  مهل : لاقف  .انعجر  انبت  امک  بات  ناف  هللا  نید  یف  لاجرلا  انمکح  نیح  امیظع  انیتا  انا  اولاقف : .راصنالا  نیرجاهملا و  دـنع 

کسما هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  و  هتارما ، لجر و  قاقش  یف  و  امهرد ، يواسی  بنرا  یف  لاجرلا  میکحتب  رما  هللا  نا  متملع  اما 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا احم  دق  و  مهل : لاقف  .هرامالا  نم  هسفن  احم  نکلو  معن  اولاق : هیبیدحلا ؟ لها  نیب  هنیب و  هندهلل  لاتقلا  نع 

هیلع  ) هنا يربطلا :) ریرج  نب  دمحم  دشرتسم   ) يور و  اروجی …  الا  نیمکحلا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ذـخا  دـق  و  هوبنلا ، نم  همـسا 
لاق ثیح  هسفن  یف  کش  و  نینموملا ، هراما  نم  همـسا  اـحم  ـالاصخ : کـبحاص  یلع  اـنمقن  هل : اولاـق  ساـبعلا  نبا  ثعب  اـمل  مالـسلا )
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لاجرلا مکح  و  سانلا ، مکحا  نم  اندنع  ناک  دـق  هریغ و  هیلا  مکحلا  لعج  و  هاتبثاف ،) ینم  اهب  قحا  هیواعم  ناک  نا  ارظنا  : ) نیمکحلل
ءاسنلا انعنم  و  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هرصبلا موی  حالـسلا  عارکلا و  اننیب  مسق  و  هیلا ، كاذ  نکی  مل  هللا و  نید  یف 

( مالسلا هیلع   ) لاقف .باوجلاب  قحا  تنا  مهتلاقم و  تعمس  مالسلا :) هیلع   ) هل سابع  نبا  لاقف  .هیصولا  عیضف  ایصو  ناا  هنا  و  هیرذلا ، و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل بتکا  تنک  متادب : ام  یلع  ادبا  لاقف : .معن  اولاق : هلوسر ؟ مکح  هللا و  مکحب  نوضرت  متـسلا  مهل : لق  هل :
ورمع و نب  لیهس  هللا و  لوسر  دمحم  هیلع  حلاص  ام  اذه  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : ) تبتکف ورمع ، نب  لهـس  نایفـسابا و  حلاص  موی 

توحمف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ینرماف  .هللا  لوسر  کنا  رقن  و ال  میحرلا ) نمحرلا   ) فرعن انا ال  لیهـس : لاقف  برح ) نب  رخص 
یلا یعدت  کنا  یلع  ای  یل : لاقف  هللادبع ) نب  دمحم  : ) تبتک و  هللا ) لوسر   ) توحم و  مهللا ) کمـساب  : ) تبتک و  میحرلا ) نمحرلا  )

: نیمکحلل تلق  ثیح  یـسفن  یف  تککـش  ینا  مکلوق : اما  و  لاقف : .اهنم  تجرخ  دـق  کـل  هذـه  اولاـقف : .هرکم  تنا  بیجتف و  اـهلثم 
وا يده  یلعل  مکایا  وا  انا  و  : ) یلاعت لاق  دق  و  لوقلا ، نم  افصن  هنکلو  اکـش  نکی  مل  کلذ  ناف  ینم ، اهب  قحا  هیواعم  ناک  ناف  ارظنا 

يریغ و یلا  مکحلا  تلعج  ینا  مکلوق : اما  و  لاق : .اضیا  کل  هذـه  و  اولاق : .قحلا  یلع  ناک  هیبن  نا  هللا  ملع  دـق  و  نیبم ،) لالـض  یف 
مکحا ناـک  دـق  هظیرق و  ینب  موی  ذاـعم  نب  دعـس  یلا  مکحلا  لـعج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اذـهف  ساـنلا ، مکحا  نم  تنک  دـق 

نا یلا  اضیا - کل  هذـها  اولاق  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هب تیـساتف  هنـسح ) …  هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  و  : ) یلاعت لاق  دـق  و  سانلا ،
یبنلا نم  امک  هرصبلا  لها  یلع  تننم  یناف  هیرذلا ، ءاسنلا و  مکتعنم  حالسلا و  عارکلا و  هرـصبلا  موی  تمـسق  ینا  مکلوق : اما  و  لاق -

یف هشیاع  ذخای  مکیاف  دعب  و  ریبکب ، اریغـص  ذخان  مل  مهبونذب و  مهانذخاف  انیلع ، اودـع  دـق  هکم و  لها  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
( نیقراملا یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) تعیـضف ایـصو  تنک  ینا  مکلوق : اما  و  لاق : .اضیا  اهنم  تجرخ  دـق  هذـه  و  اولاق : همهس ؟

وعدـت امنا  مهـسفنا و  یلا  ءاعدـلا  ءایـصوالا  یلع  سیل  و  مکب ، ترفک  انا  كا  مل  يریغ و  یلع  متمدـق  یب و  مترفک  متناف  هیاـصولا ،
و هللا یلاعت … ( : لاق  دق  و  هلوسر ، هللااب و  نمآ  نمل  کلذ  هسفن ، یلا  ءاعدلا  نع  نغتسم  هیلع  لولدم  یصولا  و  مهـسفنا ، یلا  ءایبنالا 

هکرتب نورفکی  نکلو  هایا ، مهکرتب  رفکی  تیبلا  نکی  مل  جحلا  سانلا  كرت  ولف  الیبس ،) …  هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جـح  سانلا  یلع 
هعم جرخف  .هبعکلا  هلزنمب  تنا  لاق : ثیح  املع  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینبـصن  کلذـک  و  املع ، مهل  هبـصن  دـق  یلاعت  هللا  نال 
یف امک  جراوخلا ) یلع  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  جراوخلا ) یلا   ) .ناصقن هدایز و  عم  یبوقعیلا  هاور  .فـالآ و  هعبرا  مهنم 

نآرقلا ناـف  نآرقلاـب  مهمـصاخت  ـال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .جاـجتحالاب  قلعتم  وهف  ذـئنیح  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  )
: مهل لاقف  سانلا  عم  مالـسلا - ) هیلع   ) قداصلا باحـصا  هلجا  دـحا  وه  و  مزاح - نب  روصنم  جاح  نولوقی ) لوقت و  هوجو ، وذ  لامح 

لب يردـقلا  یجرملا و  هب  مصاـخی  نآرقلا  مهل : لاـقف  .نآرقلا  هل : اولاـقف  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دـعب  قلخلا  یلع  هجحلا  نم 
لاق یـش ء  لک  نوکی  میقب  الا  هجح  نوکی  نآرقلا ال  نا  دبالف  هتموصخب ، لاجرلا  بلغی  یتح  هب  مصاخی  هب ، نموی  يذلا ال  قیدـنزلا 

.ال اولاق : هلک ؟ نوملعی  مهل : لاقف  .ملعی  دـق  هفیذـح  و  ملعی ، دـق  رمع  و  ملعی ، ناک  دـق  دوعـسم  نبا  اولاق : همیق ؟ نمف  اقح ، نوکی  هیف 
نا و  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) نآرقلا میق  هنا  دبالف  مالسلا ) هیلع   ) یلع الا  هلک  نآرقلا  فرعی  دحا  سیلف  مهل : لاق 

( نولوقی لوقت و  هوجو ، وذ  لامح  نآرقلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دیدحلا  یبا  نبا  لاق  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاک هضورفم  هتعاط 
 … راصبالا هکردت  ال  : ) هلوق وحن  هضقانتم  اهنا  رهاظلا  یف  نظی  عضاوم  هیف  نآرقلا  نا  کلذ  و  هانعم ، ولع  هفرش و  یف  هل  ریظن  مالک ال 

اما و  : ) هلوق عم  نورـصبی ،) مهف ال  مهانیـشغاف  ادس  مهفلخ  نم  ادـس و  مهیدـیا  نیب  نم  انلعج  و  : ) هلوق و  هرظان ،) اهبر  یلا   ) هلوق عم  ( 
نم هباحصلا  یف  ناک  دق  و  لاق - نا  یلا  کلذک - تسیلف  هنـسلا  اما  و  اهرئاظن ، و  يدهلا ) …  یلع  یمعلا  اوبحتـساف  مهانیدهف  دومث 

- هلالکلا هیآ  تلزن  امل  و  مهفلا ، لک  هل  لصحی  الف  ازجوم  اریسفت  هل  هرـسفا  نآرقلا  یف  هملک  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاسی 
، کلذ یلع  دزی  مل  .فیصلا  هیآ  کیفکی  هل : لاقف  وه ؟ ام  هلالکلا : نع  رمع  هلاس  اولضت - ) …  نا  مکل  هللا  نیبی  اهرخآ … (  یف  و 
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ناف تنیب  امهم  مهللا  کلذ : دـعب  لوقی  ناـک  و  تاـم ، نا  یلا  کـلذ  یلع  رمع  یقب  و  هدارم ، مهفی  مل  فرـصنا و  رمع و  هعجاری  ملف 
(. نایبتلا  ) هاور امک  فیصلا ، یف  تلزن  هیآ  يا : فیصلا ، هیآ  نایب : اولضت … ) نا  مکل  هللا  نیبی  : ) یلاعت هلوق  یلا  ریشی  .نیبتی  مل  رمع 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا اهرسف  و  اولضت ، الئل  مکل  اهنیب  اهیف : یلاعت  لاق  هیآ  یف  نآرقلا  نم  دارملا  مهفی  مل  هسفن  مهقوراف  ناک  اذا  تلق :
ثلاـثلا و لـصفلا  ( ؟ هتیـصو یلا  جـتحن  مل  نآرقلا و  انبـسح  لاـق : هیـصولا و  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا عنم  فـیک  هل  هلآ ،) و 
، سابع نبا  نع  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  نع  ایبصان - ناک  و  يدقاولا - ) بتاک  تاقبط   ) یفف نیقراملا ) یف  نوثالثلا -
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  باطخلا ، نب  رمع  مهیف  لاجر  تیبلا  یف  هافولا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ترـضح  امل  لاـق :

لها فلتخاف  .هللا  باتک  انبـسح  نآرقلا  مکدـنع  و  عجولا ، هبلغ  دـق  هللا  لوسر  نا  رمع : لاقف  .هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  مله 
یبنلا رمغ  فالتخالا و  طغللا و  رثک  املف  رمع ، لاق  ام  لوقی  نم  مهنم  و  یبنلا ، مکل  بتکی  اوبرق  لاـق : نم  مهنمف  اومـصتخا ، تیبلا و 

هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا نیب  لاح  ام  هیزرلا  لک  هیزرلا  نا  لوقی : سابع  نبا  ناکف  هللادیبع : لاق  .ینع  اوموق  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ساـبع : نبا  نع  همرکع  نع  يور  .مهطغل و  مهفـالتخا و  نم  باـتکلا  کـلذ  مهل  بتکی  نا  نیب  و  هلآ ) و 
- هنالف هنالفل و  نم  رمع : لاقف  .ادـبا  هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  هفیحـص  هاودـب و  ینوتیا  هیف : تام  يذـلا  هضرم  یف  لاق  هلآ )

یبنلا جوز  بنیز  تلاقف  .یـسوم  لیئارـساونب  ترظتنا  اـمک  هاـنرظتنال  تاـم  ول  و  اـهحتتفن ، یتح  تیمب  سیل  یبنلا  نا  مورلا - نئادـم 
یلص  ) یبنلا ضبق  اوماق  املف  .ینع  اوموق  لاقف : اوطغلف  مکیلا ؟ دهعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نوعمست  الا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  )

باجح ءاسنلا  نیب  اننیب و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دنع  انک  لاق : رمع  نع  هیبا  نع  ملـسا  نب  دـیز  نع  .هناکم و  هلآ ) هیلع و  هللا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا اوتیا  هوسنلا : لاقف  .ادبا  هدعب  اولضت  اباتک ال  مکل  بتکا  هاود  هفیحصب و  ینوتئا  و  برق ، عبـسب  ینولـسغ  لاقف :
.مکنم و ریخ  نه  لاقف : .هقنعب  نتذخا  حص  ذا  نکنیعا و  نترـصع  ضرم  اذا  هبحاوص ، نکلاف  نتکـسا  تلقف : رمع : لاق  .هتجاحب  هلآ )
- ولوللا ماظن  اهناک  هعومد  یلا  رظنا  یناک  و  سیمخلا -؟ موی  ام  سیمخلا و  موی  لوقی : ناـک  ساـبع  نبا  نا  لاـق : ریبج  نب  دیعـس  نع 

یف نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .ادـبا هدـعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  هاودـلا  فتکلاـب و  ینوتیا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق 
مهفی مهقوراف ال  ناک  يذلا  وه  و  فیک ال ، و  سانلا ، یفکی  نآرقلا ال  نا  ملعی  مهقوراف  ناک  .هللا  لوسر  رجهی  امنا  اولاقف : نیقراملا )

دارا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  ملع  هنال  هعاسلا ، کلت  یف  هیـصولا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دص  هنا  الا  هفراعم  نم  ائیش 
هباتکلا نال  اهیف  کیکـشتلا  هنکمی  الف  هریغ ، مخ و  ریدـغ  موی  هتالاقم  یف  هنیع  امک  هباتکلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نیعی  نا 

هتفالخ لوا  یف  رمع  یلع  تلخد  لاق : سابع  نبا  نع  ادنـسم  هباتک  یف  دادغب ) خـیرات   ) بحاص رهاط  یبا  نب  دـمحا  يورف  تباث ، رما 
دارا دـقل  لاق : .معن  تلق : هیلع ؟ صن  یبنلا  نا  معزیا  لاق : .معن  تلق : هفـالخلا ؟ رما  نم  یـش ء  کـمع  نبا  سفن  یف  یقب  لـه  لاـقف :

و ادبا ، شیرق  هیلع  عمتجت  هینبلا ال  هذه  بر  ال و  مالسالا ، یلع  هطیح  اقافـشا و  کلذ  نم  تعنمف  همـساب  حرـصی  نا  هضرم  یف  یبنلا 
هتنطلس یلع  هطیح  اقافشا و  هنم  عنم  امنا  کسماف …  هسفن  یف  ام  تملع  ینا  یبنلا  ملعف  اهراطقا ، نم  برعلا  هیلع  تضقتن  اهیلو ال  ول 

اذا هتلاسر ، لعجی  ثیح  ملعی  هللا ال  ناکف  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  مالسالا  یلع  قفشا  وه  ناک  له  و  هبحاص ، هنطلس  و 
یبنلا ءادعا  اوناک  شیرقف  هظلاغم ، برعلا  ضاقتناک  هیلع  شیرق  عامتجا  مدعب  هلوق  و  هیبن ! قفـشی  مل  مالـسالا و  یلع  قفـشا  وه  ناک 

، مهرفک نورسی  هل و  نوملستسی  اوناکل  امه  الول  و  هبحاص ، هتدعاسم  هدعاسمب و  اولصو  ام  یلا  اولص  امنا و  )و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناطلـس  وه  لعجی  مل  ثیح  هبحاص  یلع  تضقتنا  امنا  برعلا  و  مهرفک ، اورـسا  یبنلل و  اوملـستسا  امک 

مل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  به  .هبحاص و  ببس  هببسب و  شیرق  نم  ناک  امنا  هیلع  نیفـص  لمجلا و  لها  مایق  و  هتیب ، لها  یف 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلل رمع  عنم  نم  جراوخلا - اهنم  و  مالسالا - یف  هلاضلا  قرفلا  هذه  ثودح  نکی  ملا  نینموملاریما ، یلع  صنلا  دری 
هعنم عم  هنا  مث  ادبا ؟ هدـعب  اولـضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  مهل : لقی  ملا  هیـصولا ؟ نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نع هلآ ) و 
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ام و  : ) هیبن یف  لاق  یلاعت  هللا  سیلا  هیلا ؟ رجهلا  بسن  مل  ـالیلق - ناـک  اـهنم  مدـلا  یکب  ول  یتلا  یمطعلا  هیزرلا  یه  و  هیـصولا - نع  هل 
اببـس ریـصیف  عجری ،) تام  هنا  ول  تومی و  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  : ) لاـق مل  و  یحوی ؟) یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی 

تدلوت یتلا  هدسافلا  بهاذملا  تاهبـش  اشنم  سیلف  اهریغ ، هیلیعامـسالا و  هیفقاولا و  هیـسوانلا و  هیناسیکلاک و  هدساف ، بهاذم  دلوتل 
نتذخا حص  اذا  و  نکنیعا ، نترصع  ضرم  اذا  نتکسا ، : ) هئاسنل لوقی  مل  .مهنم و  یناتسرهشلا  هب  فرتعا  امک  هلثم ، تاهبـش  الا  هدعب 

ناک امنا  هئاسن  یلا  هبسن  ام  .نهیلع و  تابلاغ  ءاسنلاا  يریز ، لجر  هنا  و  هیلباق ، هل  سیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ینعمب  هقنعب )
نود نینموملا ) …  حـلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  هیلع  رهاـظت  نا  و  اـمهیف … ( : یلاـعت  لاـق  نیتللا  هبحاـص  تنب  هتنب و  لـمع 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نا  افرش  هیفکی  نکل  .هتجاحب  هللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اوتیا  هملس :- ما  بنیزک و  نلق - یتلا  هوسنلا 
مک یطوقلا : ماشهل  لاق  الجر  نا  درو : ام  هوجو ) وذ  لامح  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق بساـنی  اـمم  اذـه و  .کـنم  ریخ  نه  هل : لاـق  هلآ )

تـس یلعا و  نم  هرـشع  تس  نیثالث ، نیتنثا و  لاق : نسلا ؟ نم  دعت  مک  اذه ، درا  مل  لاق : .رثکا  فلا و  فلا  یلا  دحاو  نم  لاق : دعت ؟
یف نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نونـسلا یـش ء  اـهیف  یل  اـم  هللا  و  لاـق : نینـسلا  نم  کـل ؟ مک  اذـه ، درا  مل  لاـق : .لفـسا  نم  هرـشع 

؟ کیلع یتا  مک  لاق : .هارما  لجر و  نینثا : نبا  لاق : تنا ؟ مک  نبا  لاق : .مظع  لاق : کنـس ؟ ام  اذـه  ای  لاق : .یلاعت  اهلک هللا  نیقراملا )
اودـجی نل  مهناف  هنـسلاب ، مهججاح  نکلو  ( ؟ كرمع نم  یـضم  مک  لوقت : لاق : لوقا ؟ فیکف  لاق : .ینلتقل  یـش ء  یلع  یتا  ول  لاق :

لب تلق : .اوعجری  مل  کلذـل  و  نآرقلاب ، لب  هنـسلاب  مهجاحی  ملف  هاصوا  امب  سابع  نبا  لمعی  مل  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  اصیحم ) اـهنع 
مهجورخ مهعوجر و  دـعب  و  ءارورح ، یلا  مهجورخ  لوا  یف  نیترم : مهجاح  لب  هتایاور ، نم  تفرع  امک  هنـسلا  باتکلاب و  مهجاـح 

اذا هل : اولاق  ناورهنلا و  دـعب  اضیا  هلیخنلا  جراوخ  یلا  هثعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا دربملا : لاق  لب  یناثلا ، دربملا  ربخ  نم  رهظی  اـمک  اـیناث ،
یف باوجلا  متعمـس  سابع : نبا  مهل  لاقف  بسی ؟ مل  لمجلا  یف  رفظ  ثیح  هلاب  امف  ارطـضم ، مکح  کـشی و  مل  قح  یلع  یلع  ناـک 
نب ای  کناسل  برغ  انع  کسما  اولاق  مهناذآ و  یف  مهعباصا  اوعـضوف  هشیاع ؟ مکما  نیباس  متنکفا  ءابـسلا ، یف  مکلوق  اـماف  میکحتلا ،
هللا یلص   ) یبنلا میکحت  یف  هل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما میلعتب  هنـسلاب  مهجاح  .هجحلا و  عضوم  یلع  صاوغ  قلز  قلط  هناف  سابع ،

ع)  ) رما یتلا  هنـسلا  ام  لیق  نا  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .رابخالا  کلت  یف  رم  امم  کلذ  ریغ  و  هظیرق ، ینب  موی  ذاعم  نب  دعـس  هلآ ) هیلع و 
و مرحی ، فوطی و  ناک  هلوح  راشا و  هیلا  حیحـص و  ضرغ  کـلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل ناـک  تلق : جراوخلا ؟ جاـحی  نا  ساـبع  نبا 

عم قحلا  و  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) قحلا عم  یلع  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  مهل : لوقی  نا  دارا  هنا  کلذ 
و هلذخ ) نم  لذخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  راد ،) امثیح  هعم  رودی  یلع 
هجحلا و مهب  موقت  هعامج  اهعمس  نمم  یقب  دق  و  مالسلا ) هیلع   ) هیف قلف  نم  اهتعمس  دق  هباحـصلا  تناک  یتلا  رابخالا  نم  کلذ  وحن 

هیلع  ) نینموملاریما ضرغ  کلذ  نم  لصحل  لاحب  هنع  لودعلا  هتفلاخم و  لحی  هنا ال  یف  جراوخلا  یلع  اهب  جـتحا  ول  و  مهلقنب ، تبثت 
نع مهتلکا  یتـح  برحلاـب  مهیلع  یـضق  دارا و  اـم  بجوـمب  عـقی  ملف  مهنم ، ـالعا  عـفرا و  يرخا  ضارغا  و  مهتجاـحم ، یف  مالـسلا )

مهقیدـص و رما  راـصل  هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاوقاـب  مهجاـح  ع )  ) ناـک وـل  تلق : ـالوعفم .) هللا  رما  ناـک  و  مهرخآ … ( 
لثم یف  لوقی  یش ء  يا  ناسنالا  ردی  مل  .کلذب و  هیواعم  هضقان  کلذب  هیواعم  جاح  امل  رکب  یبا  نب  دمحم  نا  امک  الطاب ، مهقوراف 

نکلو نآرقلا ، تمکح  لـب  لاـجرلا  تمکح  اـم  یناـب  هسفنب : مهیلع  هجحلا  متا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نکی  ملا  رومـالا ؟ هذـه 
امکح العجی  مل  و  امهـسار ، یلع  امهمکح  برـضیف  الا  لبقی و  هیف  امب  امکح  ناف  لاجرلا ، هنع  قطنی  قطنی ، روطـسم ال  طـخ  نآرقلا 

هنا الا  هدیکم  ناک  هنا  هباحـصا - یفراعل  و  مالـسلا ) هیلع   ) هل انیبتم  ناک  امک  جراوخلل - نیبت  نا  هنا و  و  نادـیری ، امب  نامکحی  اقلطم 
للم عیمج  ناک  و  لقعلا ، هب  مکحی  دهعلاب  ءافولا  بوجو  لب  هنـسلا ، باتکلا و  یـضتقمب  هب  لمعلا  بجو  دـهع  باتک  بتک  ناک  امل 

نا اوفرعی  ملا  هللا ؟) باـتک  مکنیب  اـننیب و  -: ) فحاـصملا عفرب  رما  اـمل  هیواـعم - لوق  یف  اوروـصت  یـش ء  يا  مث  هیلع ؟ مهلمع  ایندـلا 
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 … ( هللا رما  یلا  یفت ء  نیقراـملا ) یف  نوثـالثلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) یتح یغبت  یتلا  اولتاـقف  یلاـعت … ( : هلوق  یف  لوقی  هللا  باـتک 
؟- هیمکحلا اورکنا  امل  کلذ  اولاق  امک  مالسلا - ) هیلع   ) نینموملاریمال امیلـست  ریـصی  هللا و  رما  یلا  یفی ء  یتح  هیواعم  لاتق  بوجوب 
عفر لـیبق  لـتق  ناـک  دـق  و  هیغاـبلا ) هئفلا  هلتقت  راـمع  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوق  عم  هیغاـبلا  هئفلا  نم  هیواـعم  نا  اوملعی  ملا 

يذـلا یلع  هلتق  امنا  هانلتق و  ام  انا  : ) هیواعم مهل  لاق  ءایبغا  الا  ماشلا ، لها  نم  ریثک  نطفت  دـق  اونطفتی و  مل  مه  فیک  و  فحاـصملا ؟
اذـه هعئاش  ءابنالا  عمـسا و  تنک  دـق  لاق : و  کلذـل ، یـسنعلا  رمع  نب  هللادـبعک  مهـضعب  مالـسلا ) هیلع   ) هب قحل  و  اـنبرحل ؟) هب  ءاـج 

نم هتعیـش و  ورمع و  نم  اربا  موـیلا  رورغم و  رورغملا  عـجرا و  مویلاـف  هتبیع  لـها  نم  هتیقلت  یتـح  روزلا  بذـکلا و  تـلقف : ثیدـحلا 
ملا ءاقلطلا ؟ نم  هلعجف  اریسا  راص  یتح  هلتاق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ودع  ناک  هیواعم  نا  اوملعی  ملا  ریعلا  هب  ودحملا  هیواعم 
نا اوـملعی  ملا  روـجف ؟ رفک و  لـک  رهظم  ناـک  هـنا  و  نطوـم ، ریغ  یف  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نـیعل  ناـک  هیواـعم  نا  اوـملعی 

و مالسالا ، لیبس  یف  هدئادش  یف  هکیرـش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بورح  عیمجل  يدصتملا  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
سانلا ملعا  ناک  هنا  و  يوقتلا ، عرولا و  هلادعلا و  نامیالا و  رهظم  ناک  هنا  و  هسفن ، هلزنمب  هلعجی  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا 

( مالسلا هیلع   ) هنم اولبقی  الا  بجعلا  نم  نکی  ملا  و  مهقوراف ؟ مهقیدص و  نم  یتا  همالا  عامجاب  مالـسالا  هعیرـش  هنـسلا و  باتکلاب و 
- نوثالثلا ثلاثلا و  لصفلا  ( ؟ ورمع هیمکح  هیواعم  نم  اولبقی  و  یـسوم ، یبا  یلع  هوربجی  و  فنحالا ، رتشالا و  ساـبع و  نبا  هیمکح 

مدـقت نا  الا  کلذ ، عیمج  اوور  اوار و  لب  هیف ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلاق  ام  اوعمـس  اونوکی  مل  مهنا  نیا  نم  مث  نیقراملا ) یف 
هللادبع نا  ادنسم : هتضور  یف  بوقعی  نب  دمحم  يور  ایسنم - ایـسن ، هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاوقا  عیمج  لعج  هیلع  نیلجرلا 

مهل وه  ناورهنلا و  لها  لتق  ایلع  نا  ینمـصخی : ایاطملا ، هیلا  ینغلبت  ادـحا  اهیرطق  نیب  نا  تملع  ینا  ول  لوقی : ناک  قرزـالا  عفاـن  نب 
نمف لاق : ملاع ؟ نم  نولخی  مه  وا  کلهج ، لوا  اذـه  هل : لیقف  ملاع ؟ هدـلو  یفا  لاقف : هدـلو ؟ و ال  هل : لـیقف  .هیلا  تلحرل  ملاـظ ، ریغ 

هیلع  ) هیلع نذاتـساف  هنیدـملا  یتا  یتح  هباحـصا  دیدانـص  یف  هیلا  لحرف  .یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  لـیق : مویلا ؟ مهملاـع 
رمق و هقلف  هناک  نیرغمم  نیبوث  یف  جرخ  مث  مهعمجف ، راصنالا  نیرجاهملا و  ءانبا  عیمج  یلا  مالسلا ) هیلع   ) رفعجوبا ثعب  و  مالسلا ،)

بلاط یبا  نب  یلع  یف  هبقنم  هدـنع  تناک  نم  راصنالا  نیرجاهملا و  ءانبا  رـشعم  ای  ءاـنثلا :- دـمحلا و  دـعب  لاـق - ساـنلا و  یلع  لـبقا 
امنا و  ءالوه : نم  بقانملا  هذهل  يورا  انا  عفان : نب  هللادبع  لاقف  بقانملا ، کلت  اودرسف  سانلا  ماقف  .ثدحیل  مقیلف و  هیلع  هللا  تاولص 

هلوسر و هللا و  بحی  الجر  ادغ  هیارلا  نیطعال  : ) ربیخ ثیدح  یلا  بقانملا  یف  اوهتنا  یتح  نیمکحلا  میکحت  دعب  رفکلا  یلع  ثدـحا 
قح ال وه  لاقف : ثیدحلا ؟ اذه  یف  لوقت  ام  رفعجوبا : هل  لاقف  هیدی ) یلع  هللا  حتفی  یتح  عجری  ال  رارف ، ریغ  ارارک  هلوسر ، هللا و  هبحی 

وه هبحا و  موی  ایلع  بحا  یلاعت : هللا  نع  ینربخا  کما  کتلکث  هل : مالسلا ) هیلع   ) رفعجوبا لاقف  .دعب  رفکلا  ثدحا  نکلو  هیف ، کش 
دق لاقف : .ملع  دق  لقف : لاق : .ترفک  دقف  ال ، تلق : نا  لاقف : هداعاف ، .یلع  دعا  عفان : نبا  لاق  ملعی ؟ مل  ما  ناورهنلا  لها  لتقی  هنا  ملعی 
یتح : ) لوقی وه  عفان و  نبا  ماقف  .اموصخم  مق  لاقف : .هتعاطب  لب  لاقف : هتیـصعمب ؟ لمعی  وا  هتعاطب  لمعی  نا  یلع  هللا  هبحاف  لاـق  .ملع 

(. هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  ( ) رجفلا نم  دوسالا  طیخلا  نم  ضیبالا  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) طـیخلا مکل  نیبتی 
هنـس مالـسلا ) هیلع   ) هنم نودیری  اوناک  مه  .مهوبلغت و  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنـسب  مهوجاح  مالـسلا :) هیلع   ) لاق و  اذه ،

: اولاق هوعیابف و  هتعیـش  هباحـصا و  ع )  ) ایلع یتا  هفوکلا  نم  جراوخلا  تجرخ  اـمل  يربطلا :)  ) یف و  مهنم ، اـهلبقی  ـالف  رمع  رکب و  یبا 
و یمعثخلا - دادش  یبا  نب  هعیبر  هءاجف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هنس  هیف  مهل  طرـشف  .تیداع  نم  ءادعا  تیلاو و  نم  ءایلوا  نحن 
: هعیبر لاقف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر هنـس  هللا و  باتک  یلع  عیاب  هل  لاقف  معثخ - هیار  هعم  نیفـص و  لـمجلا و  هعم  دهـش  ناـک 

هیلع هللا  یلص   ) هلوسر هنس  هللا و  باتک  ریغب  المع  رمع  رکبابا و  نا  ول  کلیو ! مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لقف  .رمع  رکب و  یبا  هنـس  یلع 
هذـه عم  ترفن  دـق  کب و  یناکل  هللا  اما و  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلارظن  هعیبر و  هعیاـبف  .قحلا  نم  یـش ء  یلع  اـنوکی  مل  هلآ ) و 
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ثادحا یف  جراوخلا  نوجاحی  هنـسلا  انناوخا  ناک  و  رهنلا …  موی  لتقف  .اهرفاوحب  لیخلا  کتئطو  دق  کب و  یناک  تلتقف و  جراوخلا 
لاق هورع : نب  ماشه  لاق  هشیرق :) بسن   ) یف يریبزلا  بعـصم  لاق  کلذب ، مهنوبلغیف  رمع  رکب و  یبا  هنـسب  اهیف - حانج  مدعب  نامثع -
هللا وف  نآرقلاب ، ینوجاح  مهیار و  یف  ینوعجارف  جراوخلا ، يار  يری  نمم  نامثع  یلع  نعطی  ناک  نمم  سان  ینیقل  ریبزلا : نب  هللادبع 

، هیلع هولمح  مهیار و  یلع  موق  لک  هلوات  نآرقلا  نا  لاقف : هل  کلذ  ترکذف  ارـسکنم  ریبزلا  یلا  تعجرف  تدـعق ، مهعم و ال  تمق  ام 
، رمع رکب و  یبا  یف  نونعطی  مهناف ال  سانلا  نم  هیلع  اونعط  نم  و  مهلبق ، نم  الا  ریـصقتلا  ام  میقتـسم و  لدتعمل  نآرقلا  نا  هللا  رمعل  و 

مهتججاحف مهتیقلف  کلذـب ، ینطقیا  امناکف  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لـصفلا  : ) هللادـبع لاـق  .امهتریـس  امهتنـسب و  مهذـخف 
اوناک ام  مهنید  یف  مهرغ  و  نوثغمی … ( …  ناـیبص  مهناـک  یتح  مهلوق  فعـض  و  مهترهق ، کلذـب  مهتذـخا  اـملف  رکب ، یبا  ننـسب 

يرطف هرکنم  اروما  نامثع  ثادحا  نوکف  هیلقعلا ، دعاوقلا  هیرطفلا و  رومالا  نورکنی  انناف  نیح ) یتح  مهترمغ  یف  ممرذـف  (، ) نورتفی
يذ هنـس  نالطبل  مهقوراف  مهقیدص و  هنـس  نالطبب  اولوقی  نا  مهیلعف  موزلملا ، نالطب  یلع  لدی  مزاللا  نالطب  و  دحلم ، دـحوم و  لک 

و رامع ، علض  رـسک  رذ و  یبا  یفن  مهیرون : يذ  لامعا  نمف  مهقوراف ! مهقیدص و  هنـسب  اقح  مهیرون  يذ  هنـس  اولعجی  نا  ال  مهیرون ،
حبـصلا یلـص  يذلا  دیلولا  هیلوت  .امهیلا و  هقاتـشمل  هنجلا  نا  و  امهبحب ، یلاعت  هللا  ینرما  امهیف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دـق 

یبنلا هافن  يذـلا  مکحلا  هدر  .همد و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ردـها  يذـلا  حرـس  یبا  نبا  هیلوت  .ینغت و  اعبرا و  نارکـس  ساـنلاب 
حاـبا نینموملاریما  نا  یتح  و  هلتق ، یلع  راـصنالا  نورجاـهملا و  عمجا  یتح  نینموملا  نم  عمج  لـتقب  هرما  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص  )

: لیبحرش لاقف  .دهشا  ال  لاقف : امولظم ؟ لتق  نامثع  نا  دهـشتا  هل :- مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هیواعم  هلـسرا  يذلا  لیبحرـش - لاق  املف  هلتق ،
ءاعدلا مصلا  عمست  یتوملا و ال  عمست  کنا ال  (: ) مالسلا هیلع   ) لاقف فرـصنا  ءآرب و  هنم  نحنف  امولظم  لتق  نامثع  نا  معزی  مل  نمف 

هبتع نب  مشاـه  لاـق  یتح  و  نوملـسم .) مهف  اـنتایاب  نموی  نم  ـالا  عمـسا  نا  مهتلالـض  نع  یمعلا  يداـهب  تنا  اـم  نیربدـم و  اولو  اذا 
هلتق امنا  نافع ؟ نبا  تنا و  ام  انتفیلخ ) لتق  مکبحاص  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نا : ) هل لاـق  يذـلا  یماـشلل  لاـقرملا 

نب ورمع  هل  لاق  امل  ارامع  نا  یتح  .باتکلا و  مکح  فلاخ  ثادحالا و  ثدحا  نیح  سانلا ، ءارق  هباحـصا و  ءانبا  دمحم و  باحـصا 
كارا یناک  هل : لاـق  یتح  ناـمثع  فرعی  رمع  .هعم و  یلع  هلتق و  هللا  نا  و  اـننید ، ریغی  نا  دارا  هنـال  لاـق : ناـمثع ) متلتق  مل  : ) صاـعلا

امکح فوع  نبا  هرهـص  لعجب  هل  رمالا  ربد  کلذ  عم  .کتبقر و  برـض  یلا  سانلا  رطـضی  یتح  سانلا  باقر  یلع  کـیبا  ینب  یلوت 
ریغ اناک  باتکلا  رهاظ  یف  نیب  ام  لثم  ادودحم  اهیف  نیب  ام  ناک  امل  هنا  الا  باتکلا ، نم  حـضوا  تناک  نا  هنـسلا و  اذـه و  هتـسلا ! نم 

اذ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاک نوکی  هجح  سانلل  امهعم  لعجی  نا  میکحلا  هللا  یلع  ابجاو  ناکف  سانلا ، فالتخا  عفر  یف  نییفاـک 
تنک یفاکلا - )  ) یف امک  بوقعی - نب  سنوی  لاق  هیآ ، هلالد و  هیلع  لعجی  نا  و  یلاعت ، هنع  الا  لوقی  ام  لوقی  ـال  یلاـعت ، هب  لاـصتا 

دق ضئارف و  هقف و  مالک و  بحاص  لجر  ینا  مالسلا :) هیلع   ) هل لاق  ماشلا و  لها  نم  لجر  هیلع  دروف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  دنع 
- اذـه هماما  یف  ینلـس  مالغای  هل : لاقف  مکحلا .- نب  ماشه  ینعی  مالغلا - اذـه  ملک  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .کباحـصا  هرظاـنمل  تئج 

لب لاقف : مهسفنال ؟ مه  ما  هقلخل  رظنا  کبرا  اذه  ای  ینربخا  هل : لاق  مث  دعترا ، یتح  ماشه  بضغف  مالـسلا :- ) هیلع   ) هللادبع ابا  ینعی 
کلذ یف  حازا  و  مهفلک ، اـم  یلع  ـالیلد  هجح و  مهل  ماـقا  مهفلک و  لاـق : اذاـم ؟ مهنید  یف  مهل  هرظنب  لـعفف  لاـق : .هـقلخل  رظنا  یبر 
.هنسلا باتکلا و  لاق : هدعب ؟ نمف  لاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا وه  لاق : مهل ؟ هبصن  يذلا  لیلدلا  اذه  امف  ماشه : هل  لاقف  .مهللع 
انفلتخا ملف  لاق : .معن  لاق : قافتالا ؟ نم  اننکمی  فالتخالا و  انع  عفری  یتح  هیف ، انفلتخا  ام  یف  هنـسلا  باتکلا و  مویلا  انعفنی  لهف  لاـق :

یف نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) عمجی يارلا ال  نابرقت  تنا  نیدـلا و  قیرط  يارلا  نا  معزت  و  انفلاخت ، ماشلا  نم  اـنتئج  تنا و  نحن و 
ام انا  تلق : نا  لاق : ملکتت ؟ کل ال  ام  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  هل  لاقف  رکفملاک  تکـسف  دحاولا ؟ لوقلا  یلع  نیفلتخملا  نیقراملا )

لاقف .کلذ  لثم  هیلع  یل  نکلو  هوجولا ، نالمتحی  امهنال  تلطبا  فالتخالا  ناعفری  هنـسلا  باتکلا و  نا  تلق : نا  و  ترباـک ، اـنفلتخا 
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مهل ماقا  لهف  لاقف : .مهبر  لب  ماشه : لاق  مهـسفنا ؟ ما  مهبر  قلخلل  رظنا  نم  ماشهل : یماشلا  لاقف  .ایلم  هدـجت  هلـس  هل : مالـسلا ) هیلع  )
اما و  یبنلاف ، هعیرـشلا  ءادتبا  یف  اما  لاق : وه ؟ نم  لاق : .معن  لاق : مهلطاب ؟ نم  مهقح  مهل  نیبی  مهفالتخا و  عفری  مهتملک و  عمجی  نم 

- سلاجلا اذه  ماشه : لاق  .اذه  انتقو  یف  لب  لاق : هلبق ؟ ما  اذه  انتقو  یف  لاق : هریغ ؟ نم  و  لاق : .هریغف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب 
: لاق کلذ ؟ ملعب  یل  فیک  و  یماشلا : لاق  .دـج  با و  نع  هثارو  ءامـسلا  رابخاب  انربخی  لاحرلا و  هیلا  دـشی  يذـلا  هللادـبع - ابا  ینعی 

كربخا یماش ، ای  هلاسملا  کیفکا  انا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  هل  لاق  .لاوسلا  یلعف  يرذع  تعطق  یماشلا : لاق  .کل  ادب  امع  هلس 
ع)  ) فصو املک  یماشلا  لبقا  .اذک و  کب  رم  اذک و  یلع  تررم  اذک و  کقیرط  ناک  اذک و  موی  تجرخ  كرفس : كریـسم و  نع 

نا هعاسلا ، هب  تنمآ  لب  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  هل  لاقف  .هعاسلا  تملـسا هللا  یماشلا : لاق  مث  .هللا  تقدص و  لوقی : هرما  نم  ائیـش  هل 
نا هللا و  الا  هلا  الا  دهشا  هعاسلا  اناف  تقدص ، یماشلا : لاق  .نوباثی  نامیالا  یلع  و  نوحکانتی ، نوثراوتی و  هیلع  نامیالا و  لبق  مالسالا 

.ءایصوالا یصو  کنا  هلوسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم

هینغم

هبطخلا حرـش  یف  مهل  انـضرعت  اضیا  و  مهفادـها ، نع  مهنع و  انملکت  جراوخلا  نم  ماـمالا  فقوم  هرقف  هبطخلا 40  حرـش  یف  ینعملا :
و موی ، تاذ  یف  مهیلا  جرخ  و  ادلاجم ، و ال  الداجم ، مهاقلی  نا  رثآ  و  سایلا ، دعب  الا  جراوخلا  لاتق  یبای  مامالا  ناک  و  اهریغ ، 123 و 

همقلا مامال و  هاوکف  ءاوکلا ، نبا  مهماما  اوراتخاف  .باـت  فرتعا و  هجحلا  هتمزل  نم  و  بیجا ، اـنا  ینلاـسی و  ـالجر  اوراـتخا  مهل : لاـق 
، نآرقلاب مهمصاخت  ال  : ) هل لاق  هجحلاب و  مهیلع  ذخای  مهرظانیل و  سابع  نبا  مهیلا  ثعب  اضیا  و  دانعلا ، یلع  اورـصا  مهنکل  و  ارجح ،

دق هبطخلا 18 و  یف  مامالا  هفصو  امک  هبئارغ ، ینفت  و ال  هبئاجع ، یضقنت  قیمع ال  هنطاب  و  قینا ، هرهاظ  هوجو ) وذ  لامح  نآرقلا  ناف 
نولدتـسی نیرخآ  و  لاعفالا ، نم  لعف  بوجو  یلع  میکحلا  رکذـلا  يآ  نم  هیاب  نولدتـسی  هبهاذـم  هقفلا و  خویـش  نم  هعاـمج  اـنیار 

یف هدراولا  ءاـسنلا  هروس  نم  هیالا 24  و  ءوضولا ، یف  هدراولا  هدـئاملا  هروس  نم  هسداسلا  هیالاک  بوجولا ، مدـع  یلع  اهـسفن  هیـالاب 
( اصیحم اهنع  اودـجی  نل  مهناف  هنـسلاب  مهججاح  نکل  و   ) .تایالا نم  نیتاه  ریغ  یلا  هعاضرلا ، هرهاصملا و  بسنلاب و  جاوزلا  میرحت 
: ثیدح .راد و  امثیح  هعم  رودـی  یلع  عم  قحلا  و  قحلا ، عم  یلع  ثیدـحب  مهیلع  جـتحیل  اذـهب  راشا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .ابرهم  يا 

دق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مف  نم  باحصلا  اهعمـس  یتلا  رابخالا  نم  کلذ  وحن  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لا  مهللا و 
امک هنس 1292ه  قالوب  هعبط  هحیحـص ج 2 ص 298  یف  يذمرتلا  هاور  قحلا  عم  یلع  ثیدح  .هجحلا و  مهب  تبثت  هعامج  مهنم  یقب 
اما .رـصمب  هثیدـحلا  بتکلا  راد  هداعـسلا  هعبطم  رطاـخلا ص 385  دیـص  یف  يزوجلا  نب  نمحرلادـبع  هسمخلا و  لـئاضف  باـتک  یف 

.مهریغ یئاسنلا و  لبنح و  نبا  هجام و  نبا  يذـمرتلا و  مهنم  و  هنـسلا ، هعیـشلا و  دـنع  تارتاوتملا  نم  وهف  ..هالوم  بتنک  نم  ثیدـح 
.ینیمالل ریدغلا  باتک  رظنا 

هدبع

اـصیحم اصیحم : اهنع  اودجی  نل  رخالاب …  مصخلا  جـتحا  اهدـحاب  تذـخا  نا  هریثک  یناعم  لمحی  يا  لامح  لامح : نآرقلا  ناف  … 
ابرهم يا 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 
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یتسردان يارب   ) ات هداتسرف  جراوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادبع  هب  زین  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
زا  ) نک هرظانم  نآرق  هب  ناشیا  اـب  هدومرف :) یهن  نآرق  هب  لالدتـسا  زا  ار  وا  نآ  رد  و   ) دروآ ناـهرب  تجح و  ناـشراتفگ ) هشیدـنا و 

ار اهنآ  زا  یکی   ) دراد رب  رد  يرهاظ ) ینلطاب و  دارم  ریسفت و  لیوات و  زا   ) رایسب تاهیجوت  تالامتحا و  نآرق  اریز  رواین ) لیلد  نآرق 
مرکا ربمغیپ  ياهـشیامرف   ) تنـس هب  نانآ  اب  هکلب  ددرگ ) یم  زارد  هثحابم  سپ   ) دنیوگ یم  ناشیا ) ار  اهنآ  زا  یکی   ) یئوگ و یم  وت )
قحلا قحلا و  عم  یلع  شرگید : شیامرف  .تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع  يا  ینعی  یبرح  یلع  ای  کبرح  دومرف : هکنیا  دـننام 

- یلع ینعی  دنز  یم  رود  وا  اب  قح  دورب  دـنز و  رود  یلع  اج  ره  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ینعی  راد  امثیح  هعم  رودـی  یلع  عم 
تنـس هب  لالدتـسا  زا  زگره  اهنآ  اریز  روآ ، لیلد  نک و  جاجتحا  تسا ) یتسرد  قح و  يور  زا  دـنکب  دـیوگب و  هچ  ره  مالـسلا  هیلع 

(. دنریذپب ار  راتفگ  نیا  یتسرد  یتسار و  هکنآ  زج  دنرادن  يا  هراچ   ) دنبای یمن  یهاگزیرگ 

ینامز

لباق تسین و  حیرـص  نآرق  تایآ  زا  یتمـسق  دراد و  هباشتم  مکحم و  دراد ، خوسنم  خـسان و  نآرق  هک  میناد  یم  یعاـمتجا  یحارج 
رفاک هللااب ) ذایعلا   ) ار ترـضح  نآ  هک  دندوب  هدش  نیبدب  اجنآ  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  هک  جراوخ  تسا و  یفلتخم  ياهریـسفت 
مرو اهنآ  هدجـس  ياضعا  هک  دندوب  هدرک  تدابع  ردقنآ  اهنآ  زا  یلیخ  دندوب و  رظن  بحاص  نآرق  رد  ناشدوخ  یهاگ  دنتـسناد  یم 
ماما اب  تفلاخم  هب  درک  راداو  ار  اهنآ  مه  تجاجل  تخادـنا و  مادـب  ار  نانآ  تیونعم  ملع و  قیرط  زا  ناطیـش  .دوب  هتـسب  هنیپ  هدرک و 

نآ زا  یماـن  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تفارـش  تفـالخ و  تماـما ، هب  طوبرم  هک  یتاـیآ  هک  رظن  نیا  زا  .دـنزیخرب  مالـسلا  هیلع 
اب دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیمه  هب  تسین ، لوبق  لباق  نآرق  ینانچنآ  ینافلاخم  يارب  هدرواـین  ناـیم  هب  ترـضح 

.دنرادرب و فارحنا  زا  تسد  دنیآ و  دوخب  ات  دنک  قحب  هدـش  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يو  تماما  تلیـضف و  هرابرد  هک  یئاهتیاور 
رگا دیآ و  دوخب  دیاش  درک  یئامنهار  تسار  هار  هب  داد و  زردنا  دـیاب  ار  فرحنم  یمادـقا  ره  زا  لبق  هک  تسا  یهلا  هفیظو  کی  نیا 

اب مه  تفگ و  نخـس  هیآ  اب  مه  سابع  نب  هللادبع  .ددرگ  يراج  شا  هرابرد  یمالـسا  تاررقم  قبط  یهلا  دـح  تقونآ  دـشن  حالـصا 
دـش ریزگاـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماجنارـس  دـندرک و  یگداتـسیا  دوخ  فرح  يور  دـندادن و  يو  فرح  هب  شوگ  جراوخ  اـما  تیاور 
تقد دـندوب  هدینـش  ص )  ) ربمایپ صخـش  زا  اهنآ  زا  اه  یلیخ  هک  تیاور  نیا  لاثما  هب  جراوخ  هاگره  .دزاـس  یلمع  ار  مادـقا  نیرخآ 

هعم رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  .دیـشخبن  یتیـصاخ  اما  درک  دزـشوگ  اهنآ  هب  مه  سابع  نبا  دندمآ و  یم  دوخب  دندرک  یم 
قح دنک  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  اجک  ره  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  قح  تسا و  قح  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  .راد  امثیح 

فارحنا درک  ناوت  یم  هچ  .دـنارذگب  ریـشمش  مد  زا  ار  نانآ  دـش  ریزگان  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارـس  .دـیامن و  یم  تکرح  وا  اب  مه 
راتفرگ یـسوم  موق  هک  دـندرگ  راتفرگ  یئالب  ناـمه  هب  دـندرگ و  فرحنم  قـالخا  رکف و  رظن  زا  مدرم  دـش ، بجوم  تفـالخ  ریـسم 

، دیا هدرک  ملظ  ناتدوخب  یتسرپ  هلاسوگ  رثا  رب  تفگ  دوخ  تلم  هب  یسوم  ددرگ : ءارجا  نانیا  هرابرد  مه  اهنآ  هبوت  دیاب  یم  دندش و 
نیمز زا  نانآ  لـسن  دـیاب  دریگب  ار  یتسرپ  نوعرف  یتسرپ و  تب  ياـج  یتسرپ  هلاـسوگ  یتقو  دیـشکب …  ار  دوخ  دـینک و  هبوت  دـیاب 

ناورهن نیفص و  و  لمج ، گنج  لوبق  زمر  تسا  نیمه  ددرگ و  نانآ  نیزگیاج  دنا  هدش  حالـصا  هک  يدیدج  لسن  ات  دوش  هتـشادرب 
مالـسلا هیلع  ماما  ناتـساد  رد  دنوش و  حالـصا  هدنامیقاب  ات  دندیناسر  لتق  هب  ار  رگیدکی  مدرم  یـسوم  ناتـساد  رد  .مالـسلا  هیلع  ماما 

ای هدرکن و  كرد  ار  تقیقح  هک  یمدرم  ندیـسر  لـتق  هب  نآ  دوب و  یکی  هجیتـن  دـنداتفا  مه  ناـجب  يا  ههبج  ود  گـنج و  تروـصب 
دندیسر یم  لتق  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  هکنیا  نآ  تسه و  توافت  کی  اهنت  دنتفر  یمن  نآ  راب  ریز  دندوب و  هدرک  كرد 

.هعماج يزاس  ملاس  يارب  دوب  یعامتجا  یحارج  کی  عمج  رد  یلو  دندوب  ادهش  فیدر  رد 
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يزاریش دمحم  دیس 

هتایاب لدتـست  ناب  نآرقلاب )  ) سابع نبای  مهججاحت ، و ال  مهمـصاخت ) ال  ( ) جراوخلا یلا  جاجتحالل ، هثعب  امل  ساـبعلا ، نب  هللا  دـبعل  )
وذ  ) هفلتخم یناعمل  لامتحالا  ریثک  يا  لامح ) نآرقلا  ناـف   ) هناحبـس تاـضرم هللا  ناـک  هب  یتا  اـم  نا  و  هفـالخلاب ، ماـمالا  هیقحا  یلع 

، رمالا یلوا  نم  مامالا  نا  نایبب  الثم : مکنم ) رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) مهل ب تللدتـسا  اذاف  تـالامتحا ، يا  هوجو )
رخآ ینعم  مه  نولوقی ) و   ) ینعم تنا  لوقت )  ) ـالثم ف هللا ، نید  یف  مکحی  ـال  يذـلا  وـه  رمـالا  یلو  ناـب  كودر  هتعاـطا ، مزـاللاف 

اودجی نل  مهناف  ( ) یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع   ) لثم لوسرلا ، نع  هدارولا  هنـسلاب ) مهججاح  نکل  و   ) .مهئاوها مهراکفا و  بسح 
و  ) لاق امک  سانلا ، ناحتمال  تاهباشتم )  ) هناحبـس هیف  لعج  دـقف  نآرقلا ، نود  یناعملا ، یف  هنـسلا  هحارـصل  ابرهم  يا  اصیحم ) اـهنع 

(. هلیوات ءاغتبا  و  هنتفلا ، ءاغتبا  هباشت ، ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف  تاهباشتم ، رخا 

يوسوم

مهمصاخ و مهججاح : .هددعتم  اهوجو  لمحی  يا  لامح  نآرقلا  لمحلا و  ریثک  لامح : .مهلداجت  مهعزانت و  ال  مهمـصاخت : ال  هغللا :
مهججاح نکل  نولوقی و  لوقت و  هوجو  وذ  لامح  نآرقلا  ناف  نآرقلاب  مهمـصاخت  ال  : ) حرـشلا .هل  برهم  ال  هل : صیحم  .مهلداج ال 

هلاح یف  مهف  حاتفنالا  ملعلا و  یعولا و  مدع  هجیتن  نودقعم  مهنید  یف  مهنا  جراوخلا  هلکـشم  اصیحم ) اهنع  اودـجی  نل  مهناف  هنـسلاب 
اهـساسا یلع  نونبی  اوحارف  اهلح  یف  طاشن  وا  لمع  مهرکفل  دعی  مل  مهماما و  باوبالا  تدسنا  مهیلع  ههبـش  تلخد  اذا  هبیهر  قالغنا 

لکب مامالا  حار  مهناهذا  یف  میکحتلا  اطخ  هرکف  تشاع  نا  دعب  سانلا و  لتق  ءامدلا و  کفـس  اهیف  ناک  نا  مهتکرح و  مهلمع و  لک 
اهب هجوی  یتلا  تارملا  يدحا  هذه  سابع و  نبا  لسری  يرخا  مهترواحم و  یف  هسفنب  وه  موقی  هرتف  مهراکفا  نم  اهعالتقا  دیری  هلیسو 

لامح هناب  کلذ  للع  هتایاب و  هقح  یلع  لدتسی  وا  نآرقلاب  مهیلع  جتحی  نا ال  هیصوی  هنا  اهکلـسی  یتلا  قیرطلاب  هیـصوی  سابع و  نبا 
اذکه رخآ و  هجوب  اهنورـسفی  اهب و  هیلع  نودری  هجوب  اهرـسف  هیالاب و  جتحا  اذاف  ینعم  نم  رثکا  لمحتت  دق  هدـحاولا  هیالاف  هوجو  وذ 

باب هل  حـتفی  نآرقلاب  مهتلداجم  مدـعب  هحـصنی  نا  دـعب  همـساح و  هجیتن  یلا  مهعم  لصی  نولوقی و ال  لوقی و  یقبی  لاـحلا و  مودـی 
یف ددعتلا  لیواتلا و  لبقت  هنیب ال  صوصن  هرهاظ و  هحضا  یه و  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  لاوقا  نم  اهناف  هنـسلاب  هجاحملا 
ناک تلق : اهب .؟ مهجاحی  نا  هرما  یتلا  هنسلا  یه  امف  تلق : ناف  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .اجرخم  اهنم  وا  ابرهم  اهنع  اودجی  نل  ریسفتلا و 
لاق مهل : لوقی  نا  دارا  هنا  کلذ  موحی و  فوطی و  ناـک  هلوح  راـشا و  هیلا  حیحـص و  ضرغ  کـلذ  یف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریمـال 
هاداع نم  داع  هالا و  نم و  لا  مهللا و  هلوق : راد و  امثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  هلآ :- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر 

دق هیلع و  هللا  تاولـص  هیف  قلف  نم  اهتعمـس  دق  هباحـصلا  تناک  یتلا  رابخالا  نم  کلذ  وحن  هلذخ و  نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  و 
لاحب هنع  لودـعلا  هتفلاـخم و  لـحی  ـال  هنا  یف  جراوخلا  یلع  اـهب  جـتحا  ول  مهلقنب و  تبثت  هجحلا و  موقت  هعاـمج  اهعمـس  نمم  یقب 
مهیلع یضق  دارا و  ام  بجومب  رمالا  عقی  ملف  اهنم  یلعا  عفرا و  يرخا  ضارغا  مهتجاحم و  یف  نینموملاریما  ضرغ  کلذ  نم  لصحل 

 … الوعفم هللا  رما  ناک  مهترخآ و  نع  مهتلکا  یتح  برحلاب 

یناغماد

هک شرافـس  نیا  رد  تشاد  لیـسگ  جراوخ  اب  جاجتحا  يارب  ار  وا  هک  یماگنه  سابع  نب  هللا  دـبع  هب  تسا  ترـضح  نآ  شرافـس  زا 
اهنع اودجی  نل  مّهناف  هّنـسلاب ، مهججاح  نکل  و  نولوقی ، لوقت و  هوجو ، وذ  لاّمح  نآرقلا  ّناف  نآرقلاب ، مهمـصاخت  ال  : » تسا نینچ 
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هب رگید ، يزیچ  ناـنآ  ییوگ و  یم  يزیچ  وت  تسا ، نوگاـنوگ  یناـعم  ياراد  نآرق  هک  نکم  جاـجتحا  ناـنآ  اـب  نآرق  هب  «، » اـصیحم
يدـنلب فرـش و  ظاحل  زا  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـنبای » یمن  نآ  زا  يزیرگ  هار  هک  وگب  نخـس  ناـنآ  هب  تنس 

هکنآ لیبق  زا  دـسر ، یم  رظن  هب  ضقانتم  رگیدـکی  اـب  رهاـظ  هب  نآرق  زا  یعـضاوم  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  تسین و  يریظن  تبترم 
نینچ نیا  تنـس  یلو  .تسا  رایـسب  نیا  ریظن  و  ٌهَرِظان » اهِّبَر  یلِإ   » دـیامرف یم  رگید  ياج  و  ُراـْصبَْألا » ُهُکِرْدـُت  ـال   » دـیامرف یم  ییاـج 

یم حیضوت  دندیسرپ و  یم  ربمایپ  زا  تنـس  هراب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  باحـصا  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  تسین و 
نآرق دروم  رد  هکنآ  لاح  دندیسرپ و  یم  دندرک و  یم  هعجارم  ادخ  لوسر  هب  دش  یم  هبتـشم  ناشیا  رب  مه  ینخـس  رگا  دنتـساوخ و 

دنمهفب ار  نآ  قیقد  یناعم  ناشیا  رتشیب  هکنآ  نودـب  تروص و  نامه  هب  ار  نآ  دوب و  كدـنا  دـش ، یم  مه  یلاؤس  رگا  دوبن و  ناـنچ 
مارتحا يارب  نانآ  یهگناو  .دشاب  موهفم  ریغ  نآ  لها  يارب  نآرق  هکنیا  هن  دوب ، هدشن  هداد  ناشیا  هب  نآ  مهف  تردـق  دـنتفریذپ و  یم 
تکرب بسک  روظنم  هب  سدقم  ياهمان  تاملک و  زا  يرایـسب  نوچمه  ار  ینآرق  تایآ  دندیـسرپ و  یم  رتمک  ادـخ  لوسر  نآرق و  هب 

.دننک ادیپ  نآ  يانعم  هب  هطاحا  هکنآ  نودب  دنتفریذپ ، یم 

رظن فالتخا  نآرق  دروم  رد  تسا ، ثیدـح  تنـس و  خوسنم  خـسان و  زا  شیب  بتارم  هب  نآرق  خوسنم  خـسان و  نوچ  رگید  يوس  زا 
نآ دندیـسرپ و  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  يا  هملک  دروم  رد  هاـگ  هک  دـندوب  يدارفا  باحـصا ، ناـیم  .دـش  رایـسب 
هیآ هک  یماـگنه  .دـش  یمن  لـصاح  لـماک  مهف  هدـننک  لاؤس  يارب  هک  دومرف  یم  يزجوـم  ریـسفت  ناـشیا  يارب  ار  نآ  مه  ترـضح 

هک دنک  یم  نایب  امـش  يارب  دنوادخ   » دیامرف یم  مه  نآ  نایاپ  رد  دـش و  لزان  تسا - ءاسن  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  هلالک - هب  طوبرم 
تیافک ار  وت  فیص  هیآ  دومرف : وا  خساپ  رد  ربمایپ  تسیچ و  نآ  ینعم  هک  دیسرپ  ربمایپ  زا  هلالک  هراب  رد  رمع  .دیوش ،» هارمگ  ادابم 

ات دـنام  یقاب  لاـح  ناـمه  رب  دـیمهفن و  ار  نآ  موهفم  دیـسرپن و  رگید  تشگرب و  مه  رمع  .دادـن  يرگید  حیـضوت  چـیه  دـنک و  یم 
دروم رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـیمهفن  رمع  هک  يدوـمرف  یم  رت  نشور  شاـک  ایادـخ  راـب  تفگ : یم  نآ  زا  سپ  رمع  .تشذـگرد 

مالّسلا هیلع  یلع  ببس  نیمه  هب  .دندرک  یم  راتفر  شور  نیا  فالخ  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  يوگتفگ  تنس و 
.نآرق اب  هن  دنک  جاجتحا  تنس  اب  جراوخ  اب  هک  دومرف  شرافس  سابع  نبا  هب 

هیآ نیا  ریظن  درک ، هثحابم  ناشیا  اب  نآرق  اب  وا  هن ، میوگ : یم  درک  راتفر  نینمؤملا  ریما  شرافـس  قبط  سابع  نبا  ایآ  هک  یـسرپب  رگا 
راکش هرافک  دروم  رد  دنوادخ  راتفگ  و  .دیراد ،» لیسگ  نز  نادنواشیوخ  زا  یمکح  درم و  نادنواشیوخ  زا  یمکح   » دیامرف یم  هک 

شیوخ هدیقع  زا  جراوخ  هک  دوب  ببس  نیمه  هب  و  .دننک ،» مکح  دروم  نآ  رد  امش  زا  لداع  ود   » دیامرف یم  هک  مرحم  صخش  يارب 
.دنتشگرب دوخ  هدیقع  زا  جراوخ  زا  دنچ  ینت  طقف  سابع  نبا  جاجتحا  نیا  اب  هتبلا  دش ، هتخورفارب  گنج  شتآ  دنتشگنرب و 

ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میوگ : یم  تسیچ  دنک  جاجتحا  نآ  اب  سابع  نبا  تسا ، هداد  نامرف  هک  یتنـس  زا  دوصقم  ییوگب : رگا 
: دیوگب جراوخ  هب  سابع  نبا  تسا  هتساوخ  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  .تسا  هتشاد  هجوت  تنـس  هب  هدوب و  یحیحـص  ضرغ  دروم  نآ  رد 
« .تسا هارمه  وا  اب  مه  قح  دشاب ، یلع  اجک  ره  تسا و  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

سک ره  رادب  نمـشد  دراد و  یم  تسود  ار  وا  هک  ار  سک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  : » تسا هدومرف  هک  ادـخ  لوسر  راتفگ  نیا  و 
و .دهدن ،» ترصن  ار  وا  هک  ار  سک  ره  يامرف  نوبز  راوخ و  دهد و  يرای  ار  وا  هک  ار  سک  ره  هدب  يرای  دراد ، یم  نمشد  ار  وا  هک 

ماگنه نآ  رد  دـندوب و  هدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناهد  زا  دوخ  ار  نآ  باحـصا  هک  رابخا  نیا  ریظن  يرگید  راـبخا 
اب دوب و  هدرک  نانچ  سابع  نبا  رگا  .دش  یم  تباث  جراوخ  رب  تجح  ناشیا  دییأت  لقن و  اب  دندوب و  رـضاح  هدنز و  ناشیا  زا  یهورگ 
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، تسین تسرد  يور  چیه  هب  وا  نامرف  زا  یچیپ  رس  یـصخش و  نینچ  اب  تفلاخم  تفگ : یم  درک و  یم  جاجتحا  جراوخ  اب  رابخا  نآ 
وا هک  نانچ  نآ  راک  یلو  دـش ، یم  لصاح  مه  يرگید  رترب  فادـها  جراوخ و  اب  لادـج  یگنوگچ  رد  نینمؤملا  ریما  یلـصا  ضرغ 

.دریگ یم  تروص  لاح  ره  هب  دنوادخ  ریدقت  درب و  نایم  زا  ار  ناگمه  هک  دش  ردقم  نانآ  رب  گنج  دشن و  ماجنا  تساوخ  یم 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِجِراوَْخلا یَلَع  ِجاِجتْحِْاِلل  ُهَثََعب  اَّمل  ِساّبَْعلا  ِْنب  ِهّللاِْدبَِعل 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  هیصوت  زا 

جهن رداصم  باتک  هدنسیون  هیصوت : دنس  ( . 1  } .داتسرف جراوخ  دزن  وگو  تفگ  يارب  ار  يو  هک  یماگنه  تسا  سابع  نب  هّللا  دبع  هب 
یتوافت اب  ار  نآ  « لاّمح » هژاو تبـسانم  هب  هیاهن  باـتک  رد  ریثا  نبا  ؛ تسا روهـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مـالک  نیا  : دـیوگ یم  هغـالبلا 

عباـنم ناـنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهنیا  همه  هدرک و  رکذ  يرگید  فـالتخا  اـب  ار  نآ  راربـالا  عـیبر  رد  زین  يرـشخمز  تـسا و  هدروآ 
({ ،ج 3،ص 467 هغالبلا جهن  رداصم   ) دنا هتشاد  تسد  رد  هغالبلا  جهن  زج  يرگید 

هاگن کی  رد  هیصوت 

اب نتفگ  نخـس  يارب  ار  وا  هک  ناـمز  نآ  رد  هدوـمرف  ناـیب  ساـبع  نبا  هب  باـطخ  هک  هیـصوت  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
ریـسافت تسا  نکمم  هک  نآرق  هباشتم  تاـیآ  هب  : دـیامرف یم  دـهد و  یم  داـی  وا  هب  ار  ناـنآ  ربارب  رد  لالدتـسا  شور  داتـسرف  جراوخ 

تسا نشور  فافش و  رایسب  هک  ّتنس  اب  هکلب  ، دنکن جاجتحا  دنشاب  هتشاد  نآ  يارب  یفلتخم 

.دنک لالدتسا  اهنآ  اب 

لباـقم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تیمکح  دـنتفگ  یم  دـندوب و  هدرک  هناـهب  ار   1 ِهِّلل » ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ   » هفیرـش هیآ  جراوـخ  میناد  یم 
رظان هیآ  میناد  یم  هک  یلاح  رد.دـناد  یم  ادـخ  يارب  طقف  ار  تیمکح  هیآ  نیا  اریز  ، تسا هیآ  نیا  فالخ  رب  هتفریذـپ  ار  نآ  نایماش 
دراوم رب  تایلک  نآ  قیبطت  یـصخش و  یئزج و  دراوم  هن  دـنک  یم  نایب  یّلک  ماکحا  رد  ار  دـنوادخ  تیمکاـح  تسین و  اـنعم  نیا  هب 

فورعم ثیدح  هب  ًالثم  سابع  نبا  رگا  اما  دنتشاد  رارصا  دوخ  لطاب  رادنپ  رب  اهنآ  یلو  دریگ ؛ ماجنا  نیمکح  هلیسو  هب  دیاب  یصخش 
ُهاَداَع ْنَم  ِداَع  ُهَالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا   » ثیدح ای   { ،ج 10،ص 450 راونالاراحب ( . 2 « } َراَد اَُمْثیَح  ُروُدَـی  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلاَو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع  »

روط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  ،ج 23،ص 103،ح 11} كردم نامه  ( . 3 « } َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْـصنا  َو 
.دنیوگب نآ  هب  یخساپ  دنناوت  یمن  اهنآ  رگید  ، دنک لالدتسا  هدش  لقن  ملسم 

***

.ًاصیِحَم اَْهنَع  اوُدِجَی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  ، ِهَّنُّسلِاب ْمُهْجِجاَح  ْنَِکلَو  ، َنُولوُقَیَو ُلوُقَت  ، ٍهوُجُو وُذ  ٌلاَّمَح  َنآْرُْقلا  َّنِإَف  ، ِنآْرُْقلِاب ْمُهْمِصاَُخت  َال 
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همجرت

وت دراد  نوگانوگ  ياهریسفت  ناکما  فلتخم و  یناعم  بات  نآرق  تایآ ) زا  یضعب   ) اریز ، نکن هّجاحم  ثحب و  اهنآ  اب  نآرق  تایآ  اب 
هک نک  هجاحم  وگو و  تفگ  اهنآ  اب  ربمایپ )  ) حیرص ّتنس  اب  یلو  دسر ) یمن  ییاج  هب  نخس  و   ) رگید زیچ  اهنآ  ییوگ و  یم  يزیچ 

(. دنتسه نآ  ربارب  رد  میلست  هب  راچان  و   ) تفای دنهاوخن  نآ  زا  يرارف  هار 

نک لالدتسا  ربمایپ  تنس  اب  جراوخ  ربارب  رد  ریسفت : حرش و 

يارب ار  شـشوک  رثکا  دـح  هکلب  ، دنـسرب لـتق  هب  جراوخ  دوبن  لـیام  زگره  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  خـیراوت  زا 
لطاب لابند  هب  سفن  ياوه  يور  زا  ادـمع و  اهنآ  ؛ دنتـشاد ینـشور  توافت  شنارای  هیواعم و  اب  اهنآ  اریز  ، درک لاـمعا  ناـنآ  تیادـه 

ماما دوخ  مه  ور  نیا  زا  ، دندش لطاب  راتفرگ  بصعت  ینادان و  رثا  رب  دنتفر و  یم  قح  لابند  هب  جراوخ  یلو  ؛ دندیـسر نآ  هب  دـندوب و 
تیرثکا تشاذگ و  يدایز  ریثأت  ماما  نانخس  میناد  یم  داتسرف و  ناشیا  اب  نتفگ  نخس  يارب  ار  سابع  نبا  مه  درک و  تبحص  اهنآ  اب 

.دنتفر نیب  زا  دنتساخرب و  هزرابم  هب  دندنام و  یتیلقا  دنتشگرب و  لطاب  هار  زا  اهنآ 

، نکن هّجاحم  ثحب و  اهنآ  اب  نآرق  تایآ  اب  :» دیامرف یم  نخس  نیا  زاغآ  رد  ماما 

و  ) رگید زیچ  اهنآ  ییوگ و  یم  يزیچ  وت  دراد  نوگانوگ  ياهریـسفت  ناـکما  فلتخم و  یناـعم  باـت  نآرق  تاـیآ ) زا  یـضعب   ) اریز
وُذ  { دراد یفلتخم  یناـعم  باـت  هک  يزیچ  « لاّـمح ( .» 1  } ٌلاَّمَح َنآْرُْقلا  َّنِإَف  ، ِنآْرُْقلاـِب ْمُهْمِـصاَُخت  اـَل  ( ؛») دـسر یمن  ییاـج  هب  نخس 

( َنُولوُقَی ُلوُقَت َو  ، ٍهوُجُو

یلاح رد  درک  لمح  داضتم  هاگ  فلتخم و  یناعم  رب  ناوت  یم  ار  اهنآ  هک  دنا  هباشتم  نآرق  تایآ  یـضعب  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
تایآ هب  هعجارم  نودـب  دنتـسه  یـصاخ  ضارغا  لابند  هک  يدارفا  یلو  ؛ درک ریـسفت  ناوت  یم  ار  هباشتم  ریغ  تاـمکحم و  تاـیآ  هک 

: دـیامرف یم  تمایق  هروس  هیآ 22 و 23  رد  دـیجم  نآرق  ًالثم  ؛ دـننک یم  قیبطت  دوخ  یفارحنا  فادـها  رب  ار  هباشتم  تایآ  ، تاـمکحم
یم ناشراگدرورپ  فاطلا )  ) هب دنارورـسم و  باداش و  ییاه  تروص  زور  نآ  رد  يرآ ) (؛ » ٌهَرِظان اـهِّبَر  یلِإ  ٌهَرِـضان * ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  »»
هیآ رد  نآرق  هک  یلاح  رد  دـید  ناوت  یم  رـس  مشچ  اـب  ار  ادـخ  تماـیق  زور  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  هیآ  نیا  یهورگ  « دـنرگن

هک نآ  زا  سپ  یـسوم  ناتـساد  رد  هیآ 103}و  ، ماعنا ( . 2 «. } دـننیب یمن  ار  وا  اه  مشچ  ؛ » ُراْصبَْألا ُهُکِرْدـُت  ـال  : » دـیوگ یم  شمکحم 
یهاوخن ارم  زگره  ؛ » ِینارَت َْنل  : » دومرف « مینبب ار  وت  ات  هد  ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ! ؛ » َکـَْیلِإ ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  : » تشاد هضرع 

هیآ 143} ، فارعا ( . 3 «. } دید

يور تسد  ًابلاغ  دراد و  تیلک  تیمومع و  هبنج  نآرق  تایآ  هک  اـجنآ  زا  یلو  هدـش  لزاـن  نیبم  یبرع  ناـسل  هب  نآرق  کـش  نودـب 
دننک یم  لمح  دوخ  دصاقم  رب  ار  نآ  يأر  هب  ریسفت  شور  زا  هدافتسا  اب  دنراد  یـصاخ  فادها  هک  ضرغم  دارفا  هتـشاذگن  قیداصم 

قادـصم ؛ هدراذـگ اه  قادـصم  يور  تشگنا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ربمغیپ  ّتنـس  یلو  ؛ دـنوش یم  نارگید  دوخ و  یهارمگ  ببـس  و 
نیمه نایاپ  رد  ار  نآ  هنومن  هک  دنریگب  هدرخ  نآ  رب  دنناوت  یمن  وج  هناهب  جوجل و  دارفا  یتح  هک  ییاه 

.درک میهاوخ  هظحالم  همان  تیصو 
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زا يرارف  هار  هک  نک  هجاحم  وگو و  تفگ  اهنآ  اب  ربمایپ )  ) حیرص ّتنس  اب  یلو  :» دیامرف یم  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اذل 
(1  } ًاـصیِحَم اَْـهنَع  اوُدِـجَی  ْنـَل  ْمُهَّنِإَـف  ، ِهَّنُّسلاـِب ْمُهْجِجاَـح  ْنَِـکل  َو  ( ؛») دنتـسه نآ  ربارب  رد  میلــست  هـب  راـچان  و   ) تفاـی دـنهاوخن  نآ 

مـسا « صیحم تسا و« يزیچ  زا  لودـع  تشگزاـب و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « فیح » نزو رب  « صیح » هشیر زا  رارف  هار  ياـنعم  هب  « صیِحَم .»
 {( . تسا هاگهانپ  ای  رارف  ناکم  يانعم  هب  ناکم 

هراصع تسا و  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  دشرتسملا ) باتک  هدنـسیون   ) يربط هک  تسا  یناتـساد  نخـس  نیا  دـهاش 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  داریا  دـنچ  ام  : دـنتفگ اهنآ  داتـسرف  جراوخ  اب  وگو  تفگ  يارب  ار  سابع  نبا  ماـما  هک  یماـگنه  : تسا نینچ  شا 

: میراد

.درک وحم  ار  نآ  دومن  ضارتعا  صاع  ورمع  دنتشون و  وا  يارب  ار  نینمؤملا  ریما  ناونع  نیمکح  همان  حلص  رد  هک  یماگنه  .1

.دینک تیبثت  ار  وا  تسا  تفالخ  هب  رتراوازس  نم  زا  هیواعم  رگا  دینک  هاگن  : تفگ نیمکح  هب  .2

؟ درپس نیمکح  تسد  هب  ار  راک  ارچ  ، دوب رت  هاگآ  همه  زا  تواضق  رد  شدوخ  وا  .3

.تسادخ طقف  مکاح  ؛ تفریذپ ادخ  نید  رد  ار  تیمکح  ارچ  ًالوصا  .4

میـسقت هدرب  ناونع  هب  ار  اهنآ  نادـنزرف  نانز و  یلو  درک  میـسقت  ام  نایم  رد  هرـصب  گنج  زور  ار  اهنآ  تاناویح  اـه و  حالـس  ارچ  .5
؟ درکن

؟ دومنن دوخ  يوس  هب  توعد  ار  مدرم  درک و  عیاض  ار  دوخ  ماقم  ارچ  دوب  یصو  ربمغیپ  يوس  زا  وا  .6

.درک وگزاب  ار  اهنآ  نانخس  دمآ و  نانمؤمریما  تمدخ  سابع  نبا 

نیا هب  ار  اهنآ  ياهداریا  مامت  سپس.يرآ  : دنیوگ یم  اهنآ  هن ؟ ای  دیتسه  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  یـضار  ایآ  وگب  اهنآ  هب  وت  : دومرف ماما 
: وگب خساپ  قیرط 

همان حلـص  رد  هیبیدح  زور  رد  هک  دوب  مرکا  ربمغیپ  هب  ادتقا  عقاو  رد  نیا  دننک  فذـح  ار  نانمؤمریما  ناونع  مداد  هزاجا  نم  هکنیا  اما 
یمن ادخ  لوسر  ار  وا  ام  درک  داریا  ناکرـشم  هدـنیامن  ِهّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َحـَلاص  ام  اذـه  : » متـشون نم  میتشاد  ناکرـشم  اب  هک  يا 

مه وت  یلع  يا  : دوـمرف نم  هب  دـش و  وـحم  ناوـنع  نیا  نک و  نینچ  دوـمرف  رما  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نک  فذـح  میناد 
.دنتفریذپ اهنآ  دش و  حرطم  جراوخ  يارب  خساپ  نیا.دش  یهاوخ  عوضوم  نیمه  هیبش  راتفرگ 

هیبش نیا  ، دینک تیبثت  دـیناد  یم  رت  حـلاص  امـش  هک  ار  سک  نآ  : متفگ نیمکح  هب  نوچ  مدرک  کش  مدوخ  رد  نم  : دـیتفگ هکنیا  اما 
ٍلالَـض ِیف  ْوَأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاّیِإ  ْوَأ  ّانِإ  : »» دیوگب هک  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ 

قح رب  ربـمغیپ  نیقی  هب  هک  یلاـح  رد  هیآ 24} ، أبس ( . 1 «. } میتسه يراکـشآ  یهارمگ  رد  ای  تیادـه  قیرط )  ) رب امـش  ای  اـم  و  ؛ » ٍنِیبُم
.دنتفریذپ دندینش و  ار  نیا  جراوخ.دوب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  راک  دننامه  نیا  ، متفریذپ ار  نیمکح  يرواد  ارچ  مرترب  همه  زا  يرواد  رد  هکنیا  اب  نم  : دیتفگ هکنیا 
یم نآرق  دوب و  رترب  همه  زا  يرواد  رد  شدوخ  هک  یلاـح  رد  داد  ذاـعم  نب  دعـس  هب  ار  تیمکح  هظیرق  ینب  دوـهی  هراـبرد  هک  تسا 

(2 «. } دوـب ییوـکین  قشمرـس  ادـخ  ربماـیپ  یگدـنز  رد  امـش  يارب  نیقی  هب  ؛ » ٌهَنَـسَح ٌهَوْـسُأ  ِهّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  : »» دـیوگ
.دنتفریذپ دندینش  ار  نیا  جراوخ  هک  یماگنه.مدرک  یسأت  ترضح  نآ  هب  نم  هیآ 21} ، بازحا .

ار ناشنادـنزرف  نانز و  اما  مدرک  میـسقت  لمج  گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ  ار  نمـشد  تاناویح  اه و  حالـس  ارچ  : دـییوگ یم  هکنیا  اما 
هب.درک هکم  لها  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  يراک  نامه  مراذگب  هرصب  لها  رب  یتّنم  متساوخ  نم  ، متخاسن امش  هدرب 

دندینش ار  نیا  جراوخ  هک  یماگنه  دینادب ؟ دوخ  زینک  دیریذپب و  دوخ  مهـس  ءزج  ار  هشیاع  دیدوب  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک  هوالع 
.دنتفریذپ

هب ار  مدرم  ارچ  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  بوصنم  یـصو  نم  دـینک  یم  داریا  نم  هب  هکنیا  : دومرف لاکـشا  نیرخآ  رد  سپس 
عیاض ارم  ندوب  یصو  ماقم  امـش  دیتشاد  مدقم  نم  رب  ار  يرگید  دیتفریذپن و  ارم  امـش  هک  دوب  نیا  شلیلد  مدرکن  توعد  دوخ  يوس 

هب توعد  زا  زاـین  یب  ربـمغیپ  نییعت  زا  دـعب  وا  دـنک  شیوـخ  هب  توـعد  هک  تسین  ناربـمغیپ  نوـچمه  یـصو  ماـما و  ؛ نم هن  دـیدرک 
.دیایب اهنآ  يوس  هب  هبعک  هکنآ  هن  دنورب  وا  غارس  هب  دیاب  مدرم  هک  تسا  هبعک  نوچمه  عقاو  رد  وا  تسا  نتشیوخ 

یتیاور قبط  و   ) دنتـشگزاب اهنآ  زا  رفن  رازه  راهچ  لـیلد  نیمه  هب  دـنتفریذپ و  زین  ار  نآ  دندینـش  ار  خـساپ  نیا  جراوخ  هک  یماـگنه 
اهنآ مالسلا  هیلع  یلع  هاپـس  هک  دندنام  یقاب  يرفن  رازهراهچ  تیلقا  دنتـشگزاب و  اهنآ  زا  رفن  رازه  تشه  هک  دندوب  رفن  رازه  هدزاود 

،ج یبوقعی خـیرات  رد  ییاه  توافت  اـب  ثیدـح  نیا  ،ج 10،ص 423، يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( . 1 (. } دـندیبوک مهرد  ار 
 { تسا هدمآ  2،ص 192 

؟ ّتنس هب  لالدتسا  ارچ  هتکن :

اهنآ هب  ّتنـس  اب  ییوگب  نخـس  جراوخ  اب  یهاوخ  یم  هک  یماـگنه  :» دـیامرف یم  ساـبع  نبا  هب  هماـن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا 
: دشاب بلطم  ود  هب  هراشا  تسا  نکمم  « تسا نوگانوگ ) ياهریسفت  ياراد   ) هوجو وذ  نآرق  اریز  ، نآرق تایآ  اب  هن  هد  باوج 

هاگره.دوش رکذ  نآ  يارب  فلتخم  یناعم  تسا  نکمم  هک  یتایآ  نشور و  ًالماک  یتایآ  ینعی  ؛ دراد تاهباشتم  تاـمکحم و  نآرق  .1
؛» ِهِّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ   »» هیآ ًالثم  ؛ دراد نشور  ًالماک  یمیهافم  تسا و  نیبم  یبرع  دوش  هدیچ  مه  رانک  رد  تایآ  نیا 

2 اِهلْهَأ » ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف   » هفیرـش هیآ  راـنک  رد  هک  یماـگنه  هیآ 40} ، فسوی ( . 1 « } تسادـخ ِنآ  زا  اهنت  مکح 
نآرق و قبط  دیاب  دنک  تیمکح  دهاوخ  یم  سکره  هک  تسا  نیا  ادخ  ِيرواد  تیمکاح و  يانعم  هک  دوش  یم  مولعم  دوش  هدراذـگ 

.دنک لزان  يا  هیآ  يا  هیصخش  هیضق  ره  هرابرد  دنوادخ  تسین  مزال  دشاب و  ادخ  نامرف 

یم اهر  ار  تامکحم  دـنریگ و  یم  ار  تاهباشتم  دنـشاب  یم   3 ٌْغیَز » ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا   » نآرق ریبعت  هب  هک  یناـسک  نـالدرامیب و  یلو 
یم ساّبع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب.دـنیامن  یم  ریـسفت  دوخ  تسردان  هتـساوخ  لـیم و  قباـطم  ار  نآرق  تاـیآ  دـننک و 
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یم شیپ  هباشتم  مکحم و  ِراد  هنماد  ياه  ثحب  اریز  ، دورن نآرق  غارـس  هب  نالدروک  ناـقفانم و  ياـه  ثحب  زا  ییاـهر  يارب  :» دـیامرف
«. دنسر یم  دوخ  هتساوخ  هب  دنا  تاهباشتم  لابند  هب  طقف  هک  اهنآ  دیآ و 

اه قادصم  رب  تایلک  قیبطت  دـنک و  یم  نایب  یلک  تروص  هب  ًابلاغ  ار  لئاسم  اعبط  تسا  مالـسا  یـساسا  نوناق  هلزنم  هب  نوچ  نآرق  .2
لعف تروص  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ّتنـس  هک  یلاـح  رد  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  یمهف  جـک  اـی  تجاـجل و  رثا  رب  هاـگ 

نب دعـس  » هب ار  يرواد  ربمایپ  « هظیرق ینب  » ناتـساد رد  هکنیا  لثم  تسین  نآ  رد  وگو  تفگ  راکنا و  ياج  چیه  تسا و  ربمایپ  یـصخش 
.تسادخ صوصخم  يرواد  : دنتفگ یم  هک  تسا  جراوخ  يارب  ینکش  نادند  باوج  دوخ  نیا  داد ! « ذاعم

نانخـس اهنت  نآرق  هک  یلاح  رد  دز  یم  رـس  ترـضح  نآ  زا  یـصاخ  دراوم  رد  هک  تسوا  لاعفا  ربماـیپ  ّتنـس  زا  یمهم  شخب  يرآ 
.تسا هدافتسا  ءوس  لباق  جوجل  ضرغم و  دارفا  يارب  یلو  درادن  یماهبا  نایوج  قح  يارب  دنچره  نانخس  نیا  تسادخ و 

هعماج طوقس  للع  : 78 همان

عوضوم

«. يزاغملا  » باتک یف  يومألا  ییحی  نب  دیعس  هرکذ   ، نیمکحلا رمأ  یف  اباوج  يرعشألا  یسوم  یبأ  یلإ  هل ع  باتک  نم  و 

( هدروآ ار  نآ  يزاغملا  باتک  رد  يوما  ییحی  نب  دیعس  هک  ّتیمکح  نوماریپ  يرعشا ، یسوم  وبا  همان  باوج  )

همان نتم 

ًابِجعُم ًالِزنَم  ِرمَألا  اَذَه  نِم  ُتلََزن  ِّینإ  يَوَهلِاب َو  اوُقَطَن  اَینّدلا َو  َعَم  اُولاَمَف  مِهّظَح  نِم  ٍرِیثَک  نَع  مُهنِم  ٌرِیثَک  َّریَغَت  دَق  َساّنلا  ّنِإَف 

465 ص :
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ٍدّمَُحم ِهّمُأ  ِهَعاَمَج  یَلَع  َصَرحَأ  مَلعاَف  ٌلُجَر  َسَیل  ًاقَلَع َو  َنوُکَی  نَأ  ُفاَخَأ  ًاحرَق  مُهنِم  ِيوَاُدأ  اَنَأ  مُهُـسُفنَأ َو  مُهتَبَجعَأ  ٌماَوقَأ  ِِهب  َعَمَتجا 
ِیَنتَقرَاف اَم  ِحـِلاَص  نَع  َتّریَغَت  نِإ  ِیـسَفن َو  یَلَع  ُتیَأَو  ِيّذـلِاب  ِیَفَأس  ِبآَملا َو  َمَرَک  ِباَّوثلا َو  َنسُح  َِکلَذـِب  ِیَغَتبأ  ِّینم  اَِـهتَفلُأ  ص َو 

عَدَف ُهّللا  ُهَحَلـصَأ  دَق  ًارمَأ  َدِسفُأ  نَأ  ٍلِطاَِبب َو  ٌِلئاَق  َلوُقَی  نَأ  ُدَبعََأل  ِّینإ  َِهبِرّجتلا َو  ِلقَعلا َو  َنِم    َ ِیتُوأ اَم  َعفَن  َمِرُح  نَم    ّ ِیّقـشلا ّنِإَف  ِهیَلَع 
ُماَلّسلا ِءوّسلا َو  ِلیِواَقَِأب  َکَیلِإ  َنوُِرئاَط  ِساّنلا  َراَرِش  ّنِإَف  ُفِرعَت  َال  اَم 

اه همجرت 

یتشد

هعماج طوقس  للع 

سفن ياوه  يور  زا  و  هدروآ ، يور  یتسرپ  ایند  هب  دندنام ، هرهب  یب  يراگتسر  تداعس و  زا  و  دندرک ، رییغت  مدرم  زا  يرایـسب  انامه 
مخز متـساوخ  یم  دـندمآ ، درگ  يزیچ  رد  دنـسپدوخ  یمدرم  هک  تسا ، هتـشاد  او  یتفگـش  هب  ارم  قارع  لها  رادرک  .دـنتفگ  نخس 

 . ددرگ جالع  لباق  ریغ  هک  نآ  زا  شیپ  منک ، اوادم  ار  اهنآ  نورد 

تدحو قّقحت  رد  ماما  شالت 

سنا هب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  تدحو  هب  هک  درادن  دوجو  نم  دـننامه  سک  چـیه  مالـسا ، تّما  رد  نادـب  سپ 
هچنآ هب  و  مبلط ،  یم  ادخ  زا  ار  هتـسیاش  ماجنارـس  کین و  شاداپ  راک  نیا  رد  نم  .دـشاب  رتزوسلد  نم  زا  رگیدـمه ، هب  نانآ  نتفرگ 

.یشابن يدش  ادج  نم  زا  هک  يزور  دننامه  و  هدش ، نوگرگد  وت  دنچ  ره  مراد ، افو  متس  هب  نامیپ 

مـــسیلانویسریا رّکفت : ّدر   } دـــنام مورحم  هدـــش ، وا  بیـــصن  هــک  يا  هــبرجت  لـــقع و  زا  هــک  تــسا  یـــسک  زور  هریت  اـــنامه 
هـچنی و رواـهنپوش و  فرط  زا  نرق 19  رد  هک  لـقع  دـض  رب  شروی  اـی  يزیرگدرخ ) یلقع ، ریغ  هفـسلف   ( IRRATIONALISM
 . مرازیب دنز ، مه  رب  هدرک  حالـصا  ادـخ  هک  ار  يراک  ای  دـیوگ  نخـس  لطاب  هب  هک  سک  نآ  زا  نم  و  .درک ،} ادـیپ  جاور  نوسیرگ ،

 . دورد اب  تفاتش ، دنهاوخ  وت  يوس  هب  تسردان  ینانخس  اب  رادرک ، دب  نادرم  اریز  راذگاو ، یناد  یمن  ار  هچنآ 

يدیهش

تسا هدروآ  يزاغم  باتک  رد  ار  نآ  يوما  ییحی  نب  دیعس  نیمکح  راک  خساپ  رد  يرعشا  یسوم  وبا  هب  تسا  ترضح  نآ  همان  زا  و 
نخس اوه  يور  زا  و  دنداهن ، يور  ایند  هب  .دندنام  هرهب  یب  دوخ  تداعس - بیصن - زا  دنتفریذپ و  ینوگرگد  مدرم  زا  يرایـسب  انامه 

یم ار  دوـخ  هـک  دـندمآ  مـهارف  نآ  رب  یمدرم  .ما  هدــش  تفگــش  يراـک  راـتفرگ  قارع - مدرم  راـتفر  راـک - نـیا  رد  نـم  .دــنتفگ 
نوخ و اب  هدشن  هب  و  دیاشگن ، نآ  رس  مسرت  هک  ما  هتساخرب  یشیر  نامرد  هب  نونکا  نم  دندید - یمن  يزیچ  دوخ  زج  و  دندیدنـسپ -

نم .تسین  رتصیرح  نم  زا  یـسک  رگیدـکی ، اب  نانآ  يراوزاس  و  ص )  ) ربمایپ تما  نتخاس  مهارف  رد  هک  نادـب  دـیآ .  مه  هب  كرچ 
وت دنچ  ره  منادنیاپ ، ار  نآ  منک و  افو  يدوز  هب  متفریذـپ  دوخ  رب  هچنادـب  مناهاوخ و  ار  ونیم  هب  تشگزاب  وکین و  شاداپ  راک  نیدـب 
دنا هداد  ار  وا  هک  یتبرجت  درخ و  دوس  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدب  انامه  .یـشابن  يدش  ادج  نم  زا  هکنانچ  یـشاب و  هدش  نوگرگد 

هب هدروآ  حالـص  هب  ادـخ  هک  ار  يراـک  و  مناوتن ، ندرک  راومه  دوخ  رب  دـیوگ  لـطاب  هک  ار  یـسک  نآ  نخـس  نم  و  دـنام ،  مورحم 
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نانع دنهاوخ  و  دنباتـش - رد  وت  يوس  هب  باوصان  ياهراتفگ  اب  رادرکدـب  مدرم  هک  راذـگب ، یناد  یمن  ار  هچنآ  سپ  .مناشکن  یهابت 
.مالّسلا و  دنباترب - تسرد  هار  زا  ار  وت  هشیدنا 

یلیبدرا

نیا هدرک  دای  نیمکح و  باب  رد  ینعی  تموکح  يارب  نآ  رد  دندش  هدیناشن  هک  یلزنم  زا  ترضح  نآ  هب  ارنآ  دوب  هتشون  هک  همان  زا 
ناشدوخ هرهب  يرایسب  زا  ناشیا  زا  يرایسب  دنا  هدش  ّریغتم  نامدرم  هک  یتسردب  سپ  يزاغم  باتک  رد  يوما  ییحی  نب  دیعـس  ار  همان 

تفالخ رما  نیزا  ما  هدـمآ  دورف  نم  هک  یتسردـب  هراّما و  سفن  يوزرآ  اوهب و  دـنا  هدـش  اـیوگ  ایندـب و  دـنا  هدرک  لـیم  سپ  ندرک 
ناشیا زا  مدرک  یم  اود  نم  سپ  ناشیا  ياهـسفن  ار  ناشیا  هدروآ  بجعت  رابتعا  یب  دنچ  یموق  دنا  هدـش  عمج  هدـنرآ  بجع  یلزنمب 
قافتا عامتجا و  رب  رت  صیرح  یلو  تسین  هکنادب  سپ  دشاب  رتدب  هک  ظیلغ  نوخب  شیر  نآ  ددرگزاب  هک  مدیـسرت  یم  هک  ار  یـشیر 

هب منک  افو  هک  دـشاب  دوز  ار و  تشگزاب  يراوگرزب  ار و  باوث  یئوکین  عامتجا  نیاب  مبلط  یم  نم  زا  ناشیا  تفلا  رب  دّـمحم و  تسا 
رمع و لوقب  يدـش  هتفیرف  نم و  زا  يدرک  تقراـفم  هچنآ  هتـسیاش  زا  وت  يدـش  ّریغتم  هچ  رگا  دوـخ و  سفن  رب  مدرک  هدـعو  هچ  نآ 
زا مراد  گنن  نم  هک  یتسردب  مولع و  تبرجت  لقع و  زا  واب  هدش  هداد  هچنآ  عفن  زا  تشگ  مورحم  هک  تسیسک  تخبدب  سپ  صاع 

لئاسم زا  یـسانش  یمن  هچنآ  راذـگب  سپ  ادـخ  ارنآ  هدروآ  حالـصب  هک  ار  يراک  منادرگ  هابت  هکنآ  لطابب و  هدـنیوگ  دـیوگب  هکنآ 
دب ياهراتفگب  وت  يوسب  دنا  هدنباتش  نامدرم  نیرتدب  هک  یتسردب  سپ 

یتیآ

لقن يزاغملا  باتک  رد  يومالا  ییحی  نب  دیعس  ار  نآ  نیمکح  رما  خساپ  رد  يرعشا  یسوم  وبا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  همان  زا 
: تسا هدرک 

نیا رد  نم  .دنتفگ و  اوه  يور  زا  نخـس  دندیورگ و  ایند  هب  .دـندنام  هرهب  یب  دوخ  بیـصن  زا  يرایـسب  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هنیآ  ره 
هب مسرت  هک  درک  مهاوخ  هجلاعم  ار  یمخز  نونکا  نم  دـندمآ و  درگ  دنـسپ  دوخ  مدرم  یهورگ  اجنآ  رد  .ما  هدـش  تفگـش  رد  راک 

تفلا و و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تما  ندـمآ  درگ  هب  نم  زا  رتدـنمزآ  سکچیه  هک  نادـب ، .دـیآ و  رد  هتخل  نوـخ  تروـص 
دوخ رب  هچنآ  رب  يدوزب  .متسه  وکین  هاگیاج  هب  تشگ  زاب  وکین و  شاداپ  راتساوخ  راک  نیا  رد  نم  .تسین  رگیدکی  اب  اهنآ  ینابرهم 

تخبدب .یـشاب  هداد  تسد  زا  یتشاد ، ندش  ادج  ماگنه  هب  هک  ار  یگتـسیاش  نآ  وت  هک  دـنچ ، ره  درک ، مهاوخ  افو  ما ، هتـشاد  ررقم 
ار يراک  ای  منک ، لمحت  ار  تسردان  لطاب و  نخـس  مناوت  یمن  نم  .دـنام  هرهب  یب  دـنا ، هداد  ار  وا  هک  یتبرجت  لـقع و  دوس  زا  هکنآ 
وت هناراکبان  نانخـس  نیا  اب  رادرک  دب  مدرم  اریز  نک ، اهر  تسیچ  یناد  یمن  هک  ار  هچنآ  سپ  .مزاس  هابت  هدروآ ، حالـص  هب  ادخ  هک 

.مالسلاو .تفاتش  دنهاوخ  وت  يوس  هب 

نایراصنا

نآ هب  دندوب  هدش  هدناشن  يرواد  يارب  نآ  رد  هک  یلحم  زا  يرعشا  یـسوم  وبا  هک  يا  همان  خساپ  رد  تسا  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
تشون ترضح 
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راـچد دوخ  ترخآ  ناوارف  بیـصن  هب  تبـسن  مدرم  زا  يرایـسب  اـنامه  هدروآ  يزاـغم  باـتک  رد  يوما  ییحی  نب  دیعـس  ار  هماـن  نیا  ،
هک ما ، هدش  زیگنا  تفگـش  يا  همانرب  راچد  نم.دـنتفگ  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  ،و  دـندروآ يور  ایند  هب  سپ  ، دـندش ینوگرگد 

دنام جالع  نودب  دوش و  هتسب  نوخ  مسرت  یم  هک  منک  یم  نامرد  نانآ  زا  ار  یتحارج  نم  ، دنا هدمآ  درگ  نآ  رب  دنـسپ  دوخ  یمدرم 
وکین و شاداپ  راک  نیا  رد  نم  ، تسین رت  صیرح  نم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  تفلا  تدـحو و  هب  يدـحا  ، شاـب هاـگآ  .
هک دوخ  یگتـسیاش  زا  وت  هچ  رگا  منک  یم  افو  ما  هتفرگ  هدهع  رب  هداد و  هدـعو  هچنآ  هب  يدوز  هب  مناهاوخ و  ار  يا  هتـسیاش  تبقاع 

مورحم هدش  تیانع  وا  هب  هک  يا  هبرجت  لقع و  دوس  زا  هک  تسا  یسک  تخبدب  اریز  ، یشاب هتـشگرب  ینتـشاد  نم  زا  ییادج  تقو  رد 
ار هچنآ  سپ   . مرازیب رّفنتم و  هدروآ  حالـص  هب  ادخ  هک  يراک  ندرک  دساف  زا  و  دیوگ ، لطاب  هب  نخـس  هک  يا  هدنیوگ  زا  نم   . دـنام

 . مالسلا و.دنباتش  یم  وت  يوس  هب  اوران  لطاب و  نانخس  اب  نارادرک  دب  هک  نک ، اهر  يرادن  تفرعم  هک 

حورش

يدنوار

يرادا یناف  يور  .وه و  امک  بسنی  امبر  هربکم و  یلا  در  بسن  اذا  رغـصملا  و  اهمـض ، هزمهلا و  حتفب  هیما  ینب  یلا  هبـسنلا  يومالا : و 
ینا .تدعو و  يا  یـسفن : یلع  تیاو  .ظیلغلا و  مدلا  قلعلا : .هاوادـملا و  نم  واولاب  و  هلهاسملا ، هنیالملا و  یه  و  هارادـملا ، نم  ءارلاب 

.هئیسلا لاوقالاب  کیلا  هعرس  یف  نوثیجی  يا  ءوسلا : لیواقاب  کیلا  نورئاط  .فکنتساو و  بضغا  كدبعا :

يردیک

.نوعرسم يا  نورئاط : .بصغا  فنآ و  يا  دبعال : تدعو ، يا  تیا : .يرادا و  يور  و  احرق : مهنم  يوادا  هلوق 

مثیم نبا 

يزاغملا باتک  رد  يوما  ییحی  نب  دیعس  ار  همان  نیا  نیمکح ، هرابرد ي  يرعشا  یسوموبا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  زا 
یب دوخ  داـیز  ياـه  هرهب  زا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  هچ   ) منک یم  راـکنا  دـبعا : مداد  هدـعو  تیاو : هتـسب  نوخ  قلع : تسا : هدرک  لـقن 

هدیسر يروآ  تفگش  ياج  هب  تفالخ  رما  رد  نم  و  دنتفگ ، نخـس  سفن  ساوه  يور  زا  دندروآ و  ایند  هب  ور  سپ  دندنام ، بیـصن 
یم هجلاعم  ار  اهنآ  زا  یمخز  نم  و  تسا ، هتـشاداو  ینیبدوخ  هب  ار  اهنآ  سفن  ياوه  هک  دـنا  هدـمآ  درگ  ییاههورگ  اـجنآ  رد  هک  ما 

هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم تما  راک  نداد  ناماس  رـس و  رب  يدرم  چـیه  هک  نادـب  سپ  .دوش  لیدـبت  هتـسب  نوخ  هب  مسرت  یم  هک  منک 
و مراتسراوخ ، وکین  هجیتن ي  بوخ و  شاداپ  هلیسو  نیدب  نم  و  تسین ، نم  زا  رت  قاتـشم  نانآ  نیبام  یتسود  تبحم و  داجیا  و  هلآ )
، يدرگرب یتشاد  نم  زا  ییادـج  ماگنه  هب  هک  هتـسیاش  عضو  نآ  زا  وت  هچ  رگا  درک ، مهاوخ  افو  ما  هتفرگ  هدـهع  رب  هچنآ  هب  يدوزب 

دیوگ نخس  هدوهیب  هک  یسک  زا  نم  و  دریگن ، هرهب  دراد ، رایتخا  رد  هک  يا  هبرجت  لقع و  دوس  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  تخبدب  اریز 
یمن ار  هچنآ  مه  وـت  سپ  .منادرگ  يور  منزب  مه  رب  تسا  هدرک  حالـصا  هداد و  ناـماس  دـنوادخ  هک  ار  يراـک  هک  نـیا  زا  مرازیب و 

تناید و هک  يا  هرهب  ینعی  مهظح ، ..سانلا  ناف  تراـبع : دنباتـش .) یم  وتب  ناـج  هب  اوراـن  نانخـس  اـب  ناراکدـب  اریز  نک  كرت  یناد 
اذه نم  تلزن  ینا  و  ترابع : .تساهنآ و  ياهینوگرگد  عاونا  يارب  یحیضوت  يوهلا ، اولامف …  ترابع : .دوب و  نانآ  راوازس  تیاده 

و دش ، یهتنم  اج  نادب  شنارای  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما راک  هک  یتلاح  نامه  ما ، هدیـسر  یبیجع  عضوم  هب  تفالخ  رما  رد  ینعی : رمالا 
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هلمج .اهدادیور و  رگید  دنداد و  حلص  هب  نت  دنتشگ و  روبجم  تیمکح ، لوبق  هب  هنوگچ  هک  دش  نانآ  لمع  هب  تبـسن  بجعت  ياج 
مه رکفمه و  نم  اـب  ییاـههورگ  هک  مراد  تفـالخ  رما  زا  هک  یهاـگیاج  نـیا  ینعی : تـسا ، لزنم  يارب  تفـص  ماوـقا  هـب  عـمتجا  ي :
یم هجلاعم  ار  اهنآ  مخز  نم  و  دـندرک ، هابت  ار  راک  دـناشک و  يدنـسپدوخ  هب  ار  نانآ  ناشراکفا  سفن و  ياوه  اـما  دـندش ، هشیدـنا 

هراعتسا هاوادم  ظفل  .تسا و  هدش  يو  عضو  یبارخ  ببـس  تیمکح  رب  نانآ  عامتجا  هک  نیا  زا  تسا  هراعتـسا  حرق  هملک ي : .منک و 
زا سرت  يارب  هراعتـسا  قـلع  هـملک ي  نـینچمه  .دـنا و  هدرک  لـقن  يرادا ، یـضعب ، .تـسا و  ناـنآ  حالــصا  رد  يو  شــشوک  يارب 

هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم هما  هفلا  یلع  هنم  صرحا  لجر  سیل  و  ترابع : .تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبـسن  نانآ  راک  یناماسبان 
یبوخ هضرتعم ي  ملعاف ، هلمج ي : .درادن و  دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  رتدنم  هقالع  یـسک  رظن  دروم  فده  هب  تبـسن  ینعی  هلآ )

رد هک  يروطنامه  تسا - یفن  قایـس  رد  نوچ  تسا ، هرکن  درفم  هک  دـنچ  ره  لـجر ، هملک ي  و  تسا ، نآ  ربخ  سیل و  هملک  ناـیم 
قباطم حلص - طرش  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هدرک  مالعا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دنک  یم  مومع  هدافا ي  هدش - تباث  هقف  لوصا 

رد تسا  هدرک  دیدهت  یتخب  نوگن  رب  ار  يرعشا  درک و  دهاوخ  افو  يدوزب  هدرک ، هک  يدهعت  ساسا  رب  تسا - هدمآ  شیپ  هک  هچنآ 
يرود و  سفن ، ياوه  زا  ینادرگیور  ادخ و  باتک  يرواد  هب  يدنبیاپ  هتـشاد  يو  زا  ییادج  ماگنه  هک  یبسانم  عضو  زا  هک  یتروص 

لقع و دوس  زا  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  یـسک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ار  تخب  نوگن  .دوش و  نوگرگد  ناراکدـب ، یمدـمه  بیرف  زا 
زا ار  دوخ  دهد ، تهج  رییغت  يرگید  تمـس  هب  ای  دروخب و  لوگ  وا  رگا  هک  نیا  رب  دراد  هراشا  هلیـسو  نیدب  دریگن ، هرهب  شا  هبرجت 

هداد رادـشه  یـسوموبا  هب  هاگنآ  .تسا  هتخاس  تخب  نوگن  هتـسویپ  هجیتن  رد  هتخاس و  مورحم  شا  هبرجت  هنیـشیپ ي  لقع و  هرهب ي 
نادب ات  تسا ، رازیب  نید ، رما  ینعی  تسا  هدرک  حالصا  دنوادخ  هک  يراک  نتخاس  هابت  زا  و  هدوهیب ، نخس  زا  ع ))  ) ماما  ) وا هک  تسا 

نیا و  ددرگ ، دـنبیاپ  وا  هرابرد ي  ییادـخ  بناج  ظـفح  یتسار و  یتسرد و  هب  هدـش و  رذـحرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما مشخ  زا  هلیـسو 
.نک يراددوخ  ههبش  داجیاو  هیضق  نیا  هب  تبـسن  يرواد  رد  ینعی  فرعت ، ام ال  عدف  تسا : هدومرف  دیکات  رگید  ینخـس  اب  ار  بلطم 

نیغورد تاهبش  اه و  هسوسو  ياقلا  اب  هک  تسوا  لاثما  صاع و  نب  ورمع  سانلا ، رارش  ناف  ترابع : زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  و 
.دنباتش یم  وا  بناج  هب  دنسپان  نانخس  نامه  ینعی 

دیدحلا یبا  نبا 

َّنِإَف يزاغملا  باتک  یف  يومألا  ییحی  نب  دیعـس  باـتکلا  اذـه  رکذ  هموکحلل و  هیف  اودـعتا  يذـلا  ناـکملا  نم  هیلإ  هبتک  باـتک  نع 
ِِهب َعَمَتْجا  ًابِْجعُم  ًـالِْزنَم  ِْرمَأـْلا  اَذَـه  ْنِم  ُْتلََزن  یِّنِإ  يَوَْهلاـِب َو  اوُقَطَن  اَْینُّدـلا َو  َعَم  اُولاَـمَف  ْمِهِّظَح  ْنِم  ٍرِیثَک  ْنَع  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َرَّیَغَت  ْدَـق  َساَّنلا 

[ ُدوُعَی ًاقَلَع  َدوُعَی   ] ْنَأ ُفاَخَأ  ًاحْرَق  ْمُْهنِم  يِواَدُأ  اَنَأ  ْمُهُسُْفنَأ َو  ْمُْهتَبَجْعَأ  ٌماَْوقَأ 

[ ِساَّنلَا  ] َصَرْحَأ ْمَلْعاَف  ٌلُجَر  َْسَیل  ًاقَلَع َو  َنوُکَی 

َتْرَّیَغَت ْنِإ  یِـسْفَن َو  یَلَع  ُْتیَأَو  يِذَّلِاب  ِیفَأَس  ِبآَْملا َو  َمَرَک  ِباَوَّثلا َو  َنْسُح  َِکلَذـِب  یِغَْتبَأ  یِّنِم  اَِهتَْفلُأ  ٍدَّمَُحم ص َو  ِهَّمُأ  ِهَعاَمَج  یَلَع 
ًاْرمَأ َدِْسفُأ  ْنَأ  ٍلِطاَِبب َو  ٌِلئاَق  َلوُقَی  ْنَأ  ُدَـبْعََأل  یِّنِإ  َِهبِرْجَّتلا َو  ِلْقَْعلا َو  َنِم  َِیتوُأ  اَم  َعْفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ِینَْتقَراَف  اَم  ِحـِلاَص  ْنَع 

[ َْکنَع  ] ْعَدَف ُهَّللا  ُهَحَلْصَأ  ْدَق 

 . ُمَالَّسلا ِءوُّسلا َو  ِلیِواَقَِأب  َْکَیلِإ  َنوُِرئاَط  ِساَّنلا  َراَرِش  َّنِإَف  ُفِْرعَت  اَم َال 
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.يوهلا عم  نیلئام  يأ  يوهلا  عم  اوقطن  يور و 

 . هلهاسملا هنیالملا و  یه  هارادملا و  نم  ءارلاب  يرادأ  انأ  يور و  و 

 . افورعم هتیلوأ  لوقی  ماللاب  یلوأ  ام  عفن  يور  و 

 { [. .د نم  ( 1 هللا {  هحلصأ  دق   ] ارمأ دسفی  لطابب و  لئاق  لاق  نإ  يور  و 

امإ اقدص و  امإ  امالک  یـسوم  یبأ  یلإ  هنع  لقن  دـق  نم  هنم و  شحوتـسا  یـسوم و  یبأ  یف  کش  نم  باتک  باتکلا  اذـه  نأ  ملعا  و 
 { [ .د نم  ( 2 ابذک {  امإ  اضیأ و  اقدص  امإ  امالک  هیلإ  یسوم  یبأ  نع  لقن  دق  و   ] ابذک

يأ میجلا  رـسکب  ابجعم  الزنم  رمألا  اذه  نم  تلزن  ینإ  ایندـلا و  عم  اولامف  هرخآلا  نم  مهظح  نع  مهنم  ریثک  ریغت  دـق  سانلا  نإ  لاق ع 
.هنم ابجعتم  هلعجی  يأ  هآر  نم  بجعی 

لوزنلا لزنملا و  ادج و  ادیدش  مهبارطضا  هیلع و  مهفالتخا  ناک  مهنإف  قارعلا  لهأ  نم  هراصن  هباحـصأ و  نم  يوکـش  مالکلا  اذه  و 
موق نیب  تلـصح  ینأل  اهلمأت  نمل  هبجعم  لاح  یلع  هیف  تلـصح  يذلا  رمألا  اذـه  یف  تلـصح  ینأ  ینعملا  هراعتـسا و  زاجم و  انهاه 

انأ هارأ  يأرب  مهیلع  تمکح  نإ  رمأ و  مهل  قثوتـسی  هملک و ال  مهل  مظتنت  الف  هبحاص  يأر  هیف  فلاخی  يأرب  دبتـسم  مهنم  دحاو  لک 
دعب لمدنت  مل  لامدنالا و  تبراق  دق  هحارج  يأ  احرق  يوادی  يذـلا  بیبطلاک  مهعم  انأ  هل و  يأر  الف  عاطی  نم ال  هوصع و  هوفلاخ و 

 . امد يأ  اقلع  دوعی  نأ  فاخی  وهف 

.نیملسملا رشن  مض  همألا و  هفلأ  یلع  صرحأ  ملعاف  دحأ  سیل  هل  لاق  مث 

سیل يأ  افوذـحم  ربخلا  نوکی  سیل و  مسال  هفـص  هلعجب  صرحأ  عفر  زوجی  هحاصف و  اهربخ  سیل و  مسا  نیب  ملعاـف  هلوق  لـخدأ  و 
.لجر دوجولا  یف 

تریغت دق  تنأ  تنک  نإ  کنیب و  ینیب و  رقتـسا  ام  تدعو و  امب  یفأ  فوسف  انأ  امأ  هل  لاق  ادعو  تدـعو  يأ  ایأو  تیأو  دـق  لوقت  و 
 . هیلع ینتقراف  ام  حلاص  نع 

فلاخی نم  یقشلا  نإف  ینتفلاخ  نإ  لوقت  امک  یقـشلا  نإف  دعب  امیف  هلوق  هلمج  نم  تریغت  نإ  هلوق و  نوکی  نأ  زوجی  لهف  تلق  نإف 
.قحلا

بلـسلا هنـسحی  باجیإلا  یفت و  تنک ال  نإ  یفأ و  انأ  لوقی  هنأـک  نینمؤملا ع  ریمأ  حدـم  یف  لـخدأ  هنـأل  نسحأ  لوـألا  معن و  تلق 
.دضلا هنسح  رهظی  دضلا  هتلباقم و  یف  عقاولا 

لوقی کلذب  فرخزلا 81 } . هروس  ( 1 َنیِِدباْعلا {  ُلَّوَأ  اَنَأَف  هلوق  اورـسف  فنأ و  يأ  رـسکلاب  دبع  نم  فنآ  يأ  دـبعأل  ینإ  لاق و  مث 
 . انرکذ امک  اهدعب  هظفللا  یف  تایاورلا  فلتخت  مث  یسفنل  کلذ  نم  انأ  فنآ  فیکف ال  الطاب  الوق  يریغ  لوقی  نأ  نم  فنآل  ینإ 
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نإف ثیدـحلا  هلقن  هاشولا و  لاوقأ  یلإ  غصت  یعطقلا و ال  ملعلا  نیقیلا و  یلع  الإ  كرمأ  نبت  يأ ال  فرعت  ام ال  کـنع  عدـف  لاـق  مث 
مهیف لئاقلا  نسحأ  دقل  ءوسلا و  لیواقأ  یلإ  عارس  مهنإف  سانلا  رارـش  ینع  کغلبی  هاسع  ام  قدصت  الف  اریثک  مهلاوقأ  طلاخی  بذکلا 

.اوبذک اوعمسی  مل  نإ  اوعاذأ و  ارش  اوعمس  نإ  هوفخی و  ریخلا  اوعمسی  نأ 

نبا تاراـتخم  ، بحاـص مأ  نب  بنعقل  ( 2 اونفد {  مهدـنع  ریخب  ترکذ  نإ  اـحرف و  اـهب  اوراـط  هبیر  اوعمـسی  نإ  رخـآلا  لوـق  وـحن  و 
. { يرجشلا 1:7

یناشاک

هک یتباتک  نیمکحلا ) رما  یف  اباوج   ) يرعشا یسوم  یبا  يوس  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترضح  نآ  همان  نیا  يرعشالا ) یسوم  یبا  یلا  )
باتک یف   ) يوما ییحی  نب  دیعس  ار  همان  نیا  هدرک  رکذ  يومالا ) ییحی  نب  دیعس  هرکذ   ) نیمکح رما  رد  ترـضح  نآ  هب  دوب  هتـشون 

هدش ریغتم  نامدرم  هک  یتسرد  هب  سپ  مهنم ) ریثک  ریغت  دـق  سانلا  ناف   ) .يزاغم باتک  هب  تسا  موسوم  هک  دوخ  باتک  رد  يزاغملا )
لیم سپ  ایندـلا ) عم  اولامف   ) ناـمیا تسا و  نید  نآ  هک  ناـشدوخ  هرهب  زا  يرایـسب  زا  مهظح ) نم  ریثک  نع   ) ناـشیا زا  يرایـسب  دـنا 

نم هک  یتسرد  هب  و  رمالا ) اذه  نم  تلزن  ینا  و   ) هراما سفن  يوزرآ  يوه و  هب  دنا  هدش  ایوگ  و  يوهلاب ) اوقطنا  و   ) ایند هب  دنا  هدرک 
مکح موکحم  هنوـگچ  هک  ار  راـگزور  ياـنبا  تسا  هدـنروآ  بجع  هک  یلزنم  هب  اـبجعم ) ـالزنم   ) تفـالخ رما  نیا  رد  ما  هدـمآ  دورف 

دنچ یموق  لزنم ، نآ  رد  دنا  هدش  عمج  ماوقا ) هب  عمتجا   ) ناشیا هدومرف  هب  ما  هدش  میکحت  هب  یضار  مکح و  لوبق  رد  ما  هدش  تیعر 
هب سپ  یناف )  ) دـنداتفا تهامع  يداو  رد  نآ  هطـساو  هب  ناـشیا و  ياهـسفن  ار  ناـشیا  دروآ  بجع  هب  مهـسفنا ) مهتبجعا   ) راـبتعا یب 
نا فاخا   ) رارشا نآ  اب  تسا  نم  لاح  داسف  نآ  هک  ار  یـشیر  ناشیا  زا  مدرک  یم  اود  احرق ) مهنم  يوادا   ) میکحت هب  نم  هک  یتسرد 
هک نادب  سپ  ملعاف ) لجر  سیلف   ) تلاح نآ  زا  دـشاب  رتدـب  هک  ظیلغ  نوخ  هب  شیر  نآ  ددرگزاب  هک  مدیـسرت  یم  هک  اقلع ) نوکی 

هیلع هللا  یلص   ) دمحم تما و  قافتا  عامجا و  رب  رت  صیرح  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هما  هعامج  یلع  صرحا   ) يدرم چیه  تسین 
ییوـکین باوـثلا ) نسح   ) تفلا عاـمتجا و  نآ  عاـقیا  هب  مبلط  یم  کلذـب ) یغتبا   ) نم زا  ینم )  ) ناـشیا تفلا  رب  و  اـهتفلا ) و  ( ) هلآ و 

هچنآ هب  یـسفن ) یلع  تیا  يذـلاب و   ) منک افو  هک  دـشاب  دوز  و  یفاـس ) و   ) ار داـعم  عجرم و  يراوگرزب  و  باـملا ) مرک  و   ) ار باوث 
هتـسیاش زا  هیلع ) ینتقراف  ام  حلاص  نع   ) وت يدـش  ریغتم  هچ  رگا  و  تریغت ) نا  و   ) نسحا هجو  رب  دوخ  سفن  رب  نم  مدرک  یم  هدـعو 

هب سپ  مرح ) نم  یقـشلا  ناـف   ) صـالخا یب  صاـعورمع  لوق  هب  یتشگ  هتفیرف  نسحتـسم و  رما  نآ  رب  نم  زا  يدرک  تقراـفم  هچنآ 
لـقع و زا  هبرجتلا ) لـقعلا و  نم   ) وا هب  هدـش  هداد  هچنآ  عفن  زا  یتوا ) اـم  عفن   ) تشگ مورحم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  هک  یتـسرد 
ار وا  دشاب  هدـش  تباث  صن  هب  وا  تماما  تفالخ و  هک  یـصخش  دوجو  اب  هک  تسین  یـسک  نآ  زا  رت  لهاج  عقاو  رد  هچ  مولع  هبرجت 

هکنآ زا  لطابلا ) لئاق  لوقی  نا   ) مراد یم  گنن  نم  هک  یتسرد  هب  دبعال ) ینا  و   ) دیامن بصن  ار  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  دـنک و  لزع 
هب هک  ار  يراک  هللا ) هحلـصا  دق  ارما   ) لطاب رما  نآ  ببـس  هب  منادرگ  هابت  نم  هکنآ  و  دسفا ) نا  و   ) ار یلطاب  رما  يا  هدـنیوگ  دـیوگب 
هب سپ  سانلا ) رارـش  ناف   ) لئاسم زا  یـسانش  یمن  هچنآ  زا  راذگب  سپ  فرعت ) ام ال  عدف   ) یلاعت يادـخ  ار  نآ  دـشاب  هدروآ  حالص 

هکنانچ لیاطال  نانخـس  دـب و  ياهراتفگ  هب  ءوسلا ) لیواقاب   ) وت يوس  هب  دـنا  هدنباتـش  کیلا ) نورئاط   ) نامدرم نیرتدـب  هک  یتسرد 
( مالسلا و   ) تلالض تهج  هب  يدش  ناشیا  عبات  وت  دندرک و  دساف  ار  وت  يار  تلالض  باحصا  هک  اریز  .لقاع  چیه  رب  تسین  یفخم 

یلمآ
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ینیوزق

تجح و هب  ناشیا  رب  دزاس  رهاظ  و  ناورهن ) جراوخ   ) رب دنک  جایتحا  ات  ار  وا  داتـسرف  نوچ  ار  سابع ) نبا   ) درک هک  تسا  یتیـصو  زا 
نآ زا  یـضعب  ینعی  نآرق  هک  اریز  .نکم  نآرق  هب  ناشیا  اب  همـصاخم  هرظانم و  ینعی  لدـع ) يا  صاح   ) ار ناـشیا  يار  نـالطب  ناـیب 

، ناشیا دنیوگ  یم  وت و  یئوگ  یم  درادیم ، رب  يرهاظ  ینطاب و  دارم  و  ریـسفت ، لیوات و  زا  فلتخم  یناعم  و  دراد ، هددعتم  تالامتحا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  لعف  لوق و  تنسب و  تجح  ناشیا  اب  نکیل  و  ناقیا ، تریصب و  لها  زا  دنتـسین  نوچ  عازن  دوش  یمن  عطق  و 
همان باوج  رد  همان  نیا  .یندرک  لطاب  لیوات  و  یهاگزیرگ ، یندش و  نوریب  ياج  نآ  زا  دـنبای  یمن  هک  اریز  رآ ، شیپ  ملـس  هلآ و  و 
نیا و  دنیامن ، تما  هفیلخ  رایتخا  دننک و  تموکح  ات  دندوب  هتشاد  او  صاعورمع )  ) اب ار  وا  هک  اجنآ  زا  هتشون  یـسوموبا )  ) هک تسیا 

یتسرد هب  .تسا  هدوب  هیما  ینب  زا  وا  يزاغم و  هب  یمسم  دوخ  باتک  رد  تسا  هدرک  رکذ  خسن  فالتخا  ربانب  دعس  ای  دیعس و  ار  همان 
نخس ایند و  اب  دندرک  لیم  سپ  تسا ، ناشیا  هرهب  ریخ و  هچنآ  و  دوخ ، بیصن  زا  يرایـسب  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  دنتـشگ  نامدرم  هک 
هدنهد تریح  و  يا ، هدـنروآ  بجع  لزنم  رد  فالخ  راک  نیا  زا  مدـمآ  دورف  نم  یتسرد  هب  ایند و  بلاطم  سفن و  ياوه  هب  دـندرک 

هکنآ ضرغ  .دـنیاردوخ  دنـسپدوخ و  ینعی  .ناشاهـسفن  ار  ناشیا  هتخادـنا  بجع  رد  هک  دـنچ  یموق  لزنم  نآ  هب  دـندش  عمتجم  هک 
دادبتـسا و ملع  و  دنتـشادن ، شوـگ  نم  لوـق  هک  ياردوـخ  یعمج  تسد  رد  ما  هداـتفا  نم  هک  راـک  نیا  تسا  تریح  بجع و  ياـج 
تموکح و هب  راک  و  مزاـس ، كرتشم  یغاـط  هیواـعم  دوخ و  ناـیم  تفـالخ  رما  هکنیا  هب  مدـش  رطـضم  نم  اـت  دنتـشارفارب ، لالقتـسا 

مسرتیم هک  یـشیر  ياوادم  رد  ناشیا  راک  زا  مشوک  یم  نم  هک  اریز  دنیوگ  قلع  ار  هتـسب  نوخ  مزادنا  تریـصب  یب  موق  نیا  یجنایم 
هلمج ملعاـف   ) تسا هدوـبن  ربـخیب  میکحت )  ) تبقاـع داـسف  زا  ترـضح  نآ  هک  دوـشیم  یئارتـم  یتاـملک  نـیا  زا  .ددرگ  نوـخ  راـبکی 

فالخ و قاقش و  عفر  تفلا و  تما و  نیا  رما  ماظتنا  رب  رت  یعاس  رتصیرح و  یـسک  تسین  .تسا و  هدمآرد  نایم  رد  تسا  هضرتعم )
هک دشاب  دوز  و  تدعو ) يا  تیا  و   ) ننملاوذ دنوادخ  دزن  بوخ  تشگزاب  وکین و  باوث  دج  یعس و  نیا  هب  میوجیم  نم ، زا  نایصع 

نافلاخم ام و  هنایم  رد  ادخ  باتک  هچنآ  هب  لمع  و  نیمکح )  ) راک رد  ینعی  .دوخ  رب  ما  هدرک  رارق  ما و  هداد  هدـعو  هچنآ  هب  منک  افو 
باتک قباطم  قح و  هب  ندرک  مکح  هدارا  ینعی  .لاح  نآ  رب  نم  زا  يدش  ادج  هک  هتـسیاش  لاح  نآ  زا  وت  يدرگب  رگا  .دنک و  مکح 

عفن زا  دنام  مورحم  هک  تسا  یـسک  راک  نایز  تخبدب  یتسرد  هب  سپ  تخاسیم  رهاظ  دوخ  زا  هک  ایند  يوه و  هب  لیم  مدـع  ادـخ و 
ردـغب و تسا  راعـشا  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  زا  تسا  يزجعم  مکح  رد  زین  مـالک  نیا  و  دـنا ، هداد  ار  وا  هک  يا  هـبرجت  لـقع و 
رد اهتلفغ  نیا  لاثما  و  طرش )  ) هن تسا  هدرک  نامگ  لصو )  ) ار نا ) و  هلوق :  ) یشاک حراش  .نامیا و  فیعض  تداعـس  یب  نآ  عادتخا 

هتـشون یم  لمات  یب  حرـش  نیا  وا  ای  دنا  هتـسب  وا  رب  ناتهب  نیدنچ  نابتاک  رگم  تسیچ ، تهج  تسین  مولعم  و  تسا ، رایـسب  وا  باتک 
و دراد ، ینارحب  لـضاف  مـالک  رد  رظن  همه  وا  هک  تسا  نآ  بجع  تسا و  هدرک  همجرت  نیا  لاـمک  زا  شیپ  لاـح  لوا  رد  اـی  تـسا ،

مالک یهاگ  دشاب  دراگنیم و  وا  لوق  فالخرب  باوصان  یلوق  انایحا  کلذ  عم  نامجرتم و  رگید  وچمه  دراد ، یمنرب  وا  مدق  زا  مدـق 
ابیلک وجها  نادبعا  مهلثمب و  ینئجف  یسالحا  کئلوا  تفگ : قدزرف ) ( ) بضغ فکنتـسا و  يادبع   ) دیامن مهوت  رگید  یلمحم  ار  وا 

نم رب  و  مرادـیم ، گنن  موشیم و  مهرد  نم  ینعی و  نیفکنتـسملا ) يا   ) دـنا هتفگ  نیدـباعلا ) لوا  اناف  یلاعت ..(  قح  لوق  رد  مرادـب و 
نآ تسا  هدروآ  حالـصاب  هک  ار  يرما  منادرگ  دساف  هکنیا  و  دیوپن ، قح  باوص و  هار  و  دیوگ ، لطاب  ینخـس  یلئاق  هکنیا  تسا  افج 
رد و  منکن ، لدب  داسف  هب  تما  حالـص  و  مدرگنرب ، نآ  زا  نم  دوش  باوص  قح و  رب  لمع  میکحت  نیا  رد  رگا  ینعی  .یلاعت  يادخ  ار 

سب امامت  همان  نیا  هتـسبرس  تاملک  لطاب و  لوق  زا  بانتجا  قح و  تمزالم  رب  ار  یـسوموبا )  ) تسا فیطل  یئارغا  يدیدهت و  مالک 
هلطاب و لیواقا  زا  یـسانشیمن  ینادـیمن و  ار  هچنآ  نک  اهر  سپ  تسا  هزجعم  بانم  بیاـن  همه  نآ  تاراـشا  و  تسا ، فیطل  یلاـع و 
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( صاعورمع  ) لیطابا و زا  بیرف  هکنآ  ضرغ  .طلغ  دب و  ياهراتفگ  هب  وت  ياوه  هب  دنیاشگ  یم  لاب  دب  مدرم  هک  اریز  هغیاز ، تاهبش 
مالسلاو دروخ ، هچنانچ  يروخن  ماش )  ) نایصاع نامیا و  یب 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

يومالا ییحی  نب  دیعس  باتکلا  اذه  رکذ  .هموکحلل و  هیف  اودعتا  يذلا  ناکملا  نم  هیلا  هبتک  باتک  نع  يرعشالا  یـسومابا  هب  باجا 
«. يزاغملا  » باتک یف 

زا مالسلا  هیلع  ترضح  هب  دوب  هتـشون  هک  يرعـشا  یـسومابا  بوتکم  باوج  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 
ار بوتکم  نیا  تسا  هدرک  رکذ  .هیواعم و  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نایم  ندرک  مکح  يارب  زا  نآ  رد  دـندوب  هدرک  هدـعو  هک  ییاج 

«. يزاغم باتک   » هب یمسم  باتک  رد  هیما ، هب  بوسنم  ینعی  يوما ، ییحی  نب  دیعس 

عمتجا ابجعم ، الزنم  رمالا  اذه  نم  تلزن  ینا  .يوهلاب و  اوقطن  ایندلا و  عم  اولامف  مهظح ، نم  ریثک  نع  مهنم  ریثک  ریغت  دق  سانلا  ناف  »
یلـص دمحم ، هما  هعامج  یلع  صرحا  - ملعاف - لجر سیل  اقلع و  دوعی  نا  فاخا  احرق  مهنم  يوادا  یناف  مهـسفنا ، مهتبجعا  ماوقا  هب 

« .باملا مرک  باوثلا و  نسح  کلذب  یغتبا  ینم ، اهتفلا  هلآ و  هیلع و  هللا 

لیم سپ  ناشیا ، ترخآ  هرهب ي  بیـصن و  زا  يرایـسب  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  دـندش  مورحم  ریغتم و  نامدرم  هک  قیقحت  هب  سپ  ینعی 
قافتا هک  یبجع  لزنم  هب  تفـالخ  راـک  زا  مدـش  لزاـن  نم  هک  قیقحت  هب  سفن و  شهاوخ  هب  دـنتفگ  نخـس  اـیند و  يوس  هب  دـندرک 

هیلع وا  نایم  رد  نیمکح  ندرک  همکاحم  ینعی  ناشیا ، ياهـسفن  ار  ناشیا  دوب  هتخادـنا  ربک  بجع و  هب  هک  یتعاـمج  نآ  رد  دـندرک 
هب تحارج  نآ  دـنک  دوع  هک  مسرت  یم  هک  یتـحارج  ناـشیا  زا  منک  یم  هجلاـعم  اوادـم و  نم  هک  قیقحت  هب  سپ  .هیواـعم  مالـسلا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ، تما  ندرک  قافتا  رب  رت  صیرح  يدرم  تسین  هک  نادـب  سپ  تحارج ، لوا  تلاح  هب  ینعی  ندوب ، نوخ 

.ار تمارک  اب  عجرم  ار و  کین  باوث  نآ  رد  منک  یم  بلط  هک  یتلاح  رد  نم ، زا  ناشیا  نتشاد  تفلا  و 

هبرجتلا و لقعلا و  نم  یتوا  ام  عفن  مرح  نم  یقـشلا  ناف  هیلع ، ینتقراف  ام  حلاص  نع  تریغت  نا  یـسفن و  یلع  تیا  يذلاب و  یفاس  «و 
.ءوسلا و لیواقاب  کیلا  نورئاط  سانلا  رارـش  ناف  فرعت ، ام ال  عدـف  .هللا  هحلـصا  دـق  ارما  دـسفا  نا  لطابب و  لئا  لوقی  نا  دـبعال  ینا 

« .مالسلا

هک یکین  تلاح  زا  وت  يدش  ریغتم  هچ  رگا  مدوخ و  سفن  رب  ما  هدرک  هدعو  هک  يزیچ  نآ  هب  منک  یم  افو  نم  هک  تسا  دوز  ینعی و 
تسا هدش  هداد  هک  يزیچ  نآ  تعفنم  زا  دشاب  مورحم  هک  تسا  یسک  تخبدب  هک  قیقحت  هب  سپ  تلاح ، نآ  رب  ارم  يدرک  تقرافم 
منادرگ دـساف  هکنیا  زا  ار و  یلطاـب  لوق  يا  هدـنیوگ  دـیوگب  هکنیا  زا  موش  یم  مشخ  رد  نم  هک  قیقحت  هب  هبرجت و  لـقع و  زا  وا  هب 

هک قیقحت  هب  سپ  ماکحا ، زا  یـسانش  یمن  وت  هک  ار  يزیچ  راذگب  سپ  .ریخ  حالـصا و  هب  ار  نآ  ادـخ  تسا  هدـینادرگ  هک  ار  يرما 
.ار دب  ياهراتفگ  وت  هب  دنناسر  یم  دوز  وت و  يوس  هب  دنهد  یم  زاورپ  نامدرم  ناراکدب 

یئوخ
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، ماللاب یلوا  ام  عفن  يور  و  هارادملا ، نم  ءارلاب  يرادا  انا  يور و  و  هنع ، نیلئام  يا  يوهلا ، عم  اوقطن  يور و  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق 
، ظیلغلا مدـلا  قلعلا :) : ) هغللا .کنع  عدـف  اقلع ، دوعی  نا  يوادا ، انا  و  ارما ، دـسفی  لطابب و  لـئاق  لاـق  نا  يور  اـفورعم و  هتیلوا  لوقی :

لوسرلا هنـس  نع  مهفارحنا  یلا  ریـشی  مهنم ) ریثـک  ریغت  دـق   ) هلوق ینعملا : .فکنتـسا  فنآ و  دـبعا :) ، ) تدـهعت تدـعو و  تیاو :) )
تافف مالـسلا ) هیلع   ) یلع هماعزب  ایندلا  نوئـش  یف  دهزلا  یلع  ثعابلا  داعملا  ادبملاب و  هدیقعلا  میکحت  سوفنلا و  بیذهت  یلا  هیمارلا 
هرامالا ماقم  یلا  هصوصنملا  هفالخلا  ههیلالا و  هیـالولا  ماـقم  نع  تلزن  يا  اـبجعم ) ـالزنم   ) هلوق .ینعملا  يورخـالا و  مهظح  نم  ریثک 

هعم هیف  عمط  رمع و  رکب و  یباک  هلبق  ماقملا  اذه  یلا  اولصو  موق  لزانلا  ماقملا  اذه  یف  هعم  عمتجا  دق  سانلا و  نم  باختنالاب  هیداعلا 
ع)  ) رهظاف يرعـشالا ، یـسوم  یبا  بناج  نم  حـشرملا  رمع  نب  هللادـبع  صاع و  نب  ورمع و  هیواعم و  ریبزلا و  هحلطک و  نورخآ  موق 

هعم اوعیاـب  نیذـلا  هناوـعا  راـصناب و  لزنملا  اذـه  یف  هعم  عـمتجملا  موـقلا  ناـحراشلا  رـسف  دـق  .ماـقملا و  اذـه  یلا  هلزنت  نم  بجعلا 
.مهئارآ فالتخا  یلع  مهعم  روشلاب  رومالا  ءاضما  نوکی  نا  هفـالخلا و  رما  هیـشمت  یف  هعم  هکرـشلا  یف  اوعمط  مهـسفنا و  مهتبجعاـف 

.ادیدش مهبارطـضا  هیلع و  مهفالتخا  ناک  مهناف  قارعلا ، لها  نم  هراصن  هباحـصا و  نم  يوکـش  مالکلا  اذه  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق 
لمجلا برحل  هفوکلا  لها  هب  ادتنا  نیح  هنم  ردص  نا  نکل  و  نیمکحلا ، رارق  دعب  هیلا  هنم  ردص  باتکلا  اذـه  نا  یلع  ءانب  اذـه  لوقا :

فارحنالا هیمالسالا و  هدیقعلا  فعـض  وه  حرقلا  نا  رهاظلا  احرق ) مهنم  يوادا  انا  و   ) هلوق .میقتـسی  الف  هنع  مهطبثی  یـسوموبا  ناک  و 
عم هلـضانملا  یف  هداهـشلا  بلط  قحلا و  لیبس  یف  هیحـضتلا  نم  یـسفن ) یلع  تیاو  يذـلاب  یفاس  و   ) هلوق مالـسلا .) هیلع   ) هتیالو نع 

ترضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : هللا ) هحلصا  دق  ارما  دسفا  نا  لطابب و  لئاق  لوقی  نا  دبعال  ینا  و   ) هلوق کلذ  دیوی  و  قحلا ، ءادعا 
هک یتسارب  هدروآ : يزاغم  باتک  رد  ارنآ  يوما  ییحی  نب  دیعـس  نیمکح ، هرابرد ي  وا  همان  خساپ  رد  هتـشاگن  يرعـشا  یـسوم  یباب 

نایم نیا  رد  نم  دنیوگ ، نخـس  سفن  ياوه  زا  هداد و  ایندب  لد  دنا و  هدـش  نادرگور  دوخ  ياهیرو  هرهب  يرایـسب  زا  مدرم  يرایـسب 
مسرت یم  دنراد و  لد  رد  هک  یشیر  مهاوخ  یم  نم  دنا ، هدمآ  درگ  نآ  رد  دنسپدوخ  یمدرم  هک  ما  هداتفاورف  يروآ  تفگـش  ماقمب 

فتا رب  رتفوور و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تما  رب  هک  تسین  يدرم  هکنادب  و  منک ، نامرد  دشکب ) ار  اهنآ  و   ) دوش هتـسب  ینوخ 
ما هدرک  دهعت  شیوخ  اب  هچنادب  .کین و  ماجنارس  میوج و  یم  بوخ  شاداپ  هراب  نیا  رد  نم  دشاب و  رتصیرح  نم  زا  نانآ  تفلا  ولا 

تخبدب یتسارب  هچ  يزاس ، هشیپ  ار  یئافو  یب  يدرک و  نوگرگید  يدـش  ادـج  نم  زا  نآ  اب  هک  یگتـسیاش  زا  وت  هچرگ  مراد و  افو 
.ددنبن و راکب  ارنآ  دربن و  دوس  هتخودـنا  هک  يا  هبرجت  زا  دـنام و  مورحم  هدـش  هداد  واب  هک  یلقع  زا  يرو  هرهب  زا  هک  تسا  سکنآ 
هتخاـس و دوـبهب  دـنوادخ  هک  ار  يرما  مزاـس  هاـبت  هکنیا  زا  دـیوگ و  اوراـن  هدوـهیب و  يا  هدـنیوگ  هکنیا  زا  منازیرگ  نم  هک  یتـسارب 
زا اوران  دب و  ياهراتفگ  دب  نامدرم  اریز  نک ، راک  نیقی  شناد و  يور  زا  درگم و  شنوماریپ  هناو و  ینادن  ار  هچنآ  هدروآ ، حالـصب 

(. دنزاس یم  فرحنم  ار  وت  و   ) دننارپ یم  وت  بناجب  وس  ره 

يرتشوش

رما یف  اباوج  يرعـشالا  یـسوم  یبا  یلا  : ) فنـصملا لوق  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
هیف اودـعتا  يذـلا  ناـکملا  نم  هیلا  هبتک  باـتک  نع  يرعـشالا  یـسومابا  هب  باـجا  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  نـیمکحلا )

فـصنملا وه  و  لدنجلا ، همود  وه  هموکحلل  هیف  اودعتا  يذلا  ناکملا  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هموکحلل )
نبا  ) یف امک  باتکلا ) اذه  رکذ  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  هرکذ ) (. ) هرابخا  ) یف يرونیدلا  لاق  امک  ماشلا ، قارعلا و  نیب 
یف  ) .هیما نب  صاعلا  نب  دیعس  نبا  نابا  نب  دیعس  نب  ییحی  نب  دیعس  وه  يومالا ) ییحی  نب  دیعس  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا 
امک ( 249  ) هنـس تام  يوغبلا ، يراخبلا و  ملـسم و  هنع  يوری  و  قاحـسا ، نب  دمحم  يزاغم  باتک  هیبا  نع  يوری  و  يزاغملا ) باتک 
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ریثک ریغت  دق   ) باتکلا ردـص  طقـسا  فنـصملا  نا  رهاظلا  سانلا ) ناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هیبا  یف  هیف و  دادـغب ،) خـیرات   ) نم رهظی 
رثکا مهلبق  لض  دقل  و  : ) یلاعت لاق  اذـکه ، هنمزالا  رثکا  یف  سانلا  رثکا  يوهلاب ) اوقطن  ایندـلا و  عم  اولامف  مهظح  نم  ریثک  نع  مهنم 

- نورـشعلا ثلاثلا و  لصفلا   ) تحت نم  مهقوف و  نم  اولکال  مهبر  نم  مهیلا  لزنا  ام  لـیجنالا و  هاروتلا و  اوماـقا  مهنا  ول  و  (، ) نیلوـالا
مل ما  (، ) نوقـسافلا مهرثکا  و  (، ) نولمعی ام  ءاس  مهنم  ریثک  هدصتقم و  هما  مهنم  مهلجرا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف 

الزنم رمالا  اذـه  نم  تلزن  ینا  و  (. ) نوهراـک قحلل  مهرثکا  قحلاـب و  مهءاـج  لـب  هنج  هب  نولوقی  ما  نورکنم  هل  مهف  مهلوسر  اوفرعی 
اهیلا ع )  ) یهتنا یتلا  لاحلا  دارملا  و  هیار ، مهریغ و  حـصن  نولبقی  الف  مهـسفنا ) مهتبجعا  ماوقا   ) لزنملا كاذـب  يا : هب ) عمتجا  ابجعم 

نال حرقلا ) وذ   ) سیقلا يرمال  لیق  يرهوجلا : لاـق  اـحرق ) مهنم  يوادا  اـناف   ) .جراوخلا ثعـشالا و  نم  هموکحلا  رما  یف  هباحـصا  عم 
امک دوعی ) نا  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  نوکی ) نا  فاخا   ) .تامف هدسج  هنم  حرقتف  امومسم ، اصیمق  هیلا  ثعب  مورلا  کلم 
یلع مث  میکحتلا ، یلع  ـالوا  مالـسلا ) هیلع   ) هوربجا اـظیلغ ، اـمد  يا : اـقلع )  ) .دـیدحلا یبا  نبا  نم  هخـسن  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف

( هما یلع  صرحا  ملعاف - لاجر - سیل  و   ) .هورفک هیلع و  اوجرخ  اورفکف و  مهحالـصتس ، ـال  مهنم  لـبقف  اـمکح ، یـسوم  یبا  لـعج 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هما ) هعامج  یلع  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه 

موی یضر  هلملا  یلع  همالا  ءاقب  یلع  مالسلا ) هیلع   ) همامتهال و  عجرملا ، يا : باملا ) مرک  باوثلا و  نسح  کلذب  یغتبا  ینم  اهتفلا  و 
هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) امتهم نوکی  فیک ال  و  هیلک ، مالسالا  لحمضی  اسار و  سانلا  دتری  الئل  هقح  كرتب  هفیقـسلا 

ناـک مالـسالا  رارقتـسا  نآرقلا و  حیرـصب  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا سفنک  وـه  کلذـک و  مـهریغ ) هلاـمعل و  مالـسلا ) هـیلع  )
مکحب امکح  اذا  نیمکحلا  مکح  لوبق  نم  یـسفن ) یلع   ) تدعو يا : تیا ) يذلاب و  یفاس  و   ) .نایعلا هداهـشب  هیعاسم  هتادـهاجمب و 

باتک یف  ناک  لاوطلا :) رابخالا   ) یفف هیعطقلا ، هنسلا  وا  باتکلا  مکحب  مکحلا  نم  هیلع ) ینتقراف  ام  حلاص  نع  تریغت  نا  و   ) نآرقلا
و ال اماما ، نآرقلا  اذـختی  نا  هلوسر  همذ  هتمذ و  هقاثیم و  هللا و  دـهع  سیق  نب  هللادـبع  صاـعلا و  نب  ورمع  یلع  ذـخا   ) میکحتلا دـقع 
و ال افالخ ، اهل  نادمعتی  ال  هعماجلا ، لوسرلا  هنـس  یلا  هادر  باتکلا  یف  هادـجی  مل  ام  و  اروطـسم ، هیف  هادـجو  امب  هریغ  یلا  هب  اودـعی 

کمدـقتا تنک  ام  هل : لاق  صاعلا و  نب  ورمع  هعدـخف  هبرجتلا ) لقعلا و  نم  یتوا  ام  عغن  مرح  نم  یقـشلا  ناف  (. ) ههبـشب اهیف  نایغبی 
: يا ءابلا  يا : نیعلا  حتفب  دبعال ) ینا   ) .هیلا تننامطاف  ورمع  ردـغ  سابع  نبا  ینرذـح  یـسوموبا : لاقف  .ینم  لضفا  تنا  مکحلا و  یف 
( دسفا نا  و   ) یف لطابب ) لئاق  ( ) لاق نا   ) يور و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقی ) نا   ) مرادـب ابیلک  وجها  نا  دـبعا  .قدزرفلا و  لاق  فنآ ،

رارـش ناف   ) لقاع لک  یلع  بجاو  هناف  فرعت ) ام ال   ) كرتا يا : عدف ) هللا ، هحلـصا  دق  ارما  ( ) دسفی و   ) يور و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق 
یف نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) لاق نم  نسحا  دـق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  ءوسلا .) لیواقاب  کیلا   ) نولجعتـسم يا : نورئاط ) ساـنلا 

اوعمسی نا  لاق : نم  اوبذک و  اوعمسی  مل  نا  اوعاذا و  ارش  اوعمس  نا  هوفخی و  ریخلا  اوعمسی  نا  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع
اونفد مهدنع  ریخب  ترکذ  نا  احرف و  اهب  اوراط  هبیر 

هینغم

: دـبعا .تدـهعت و  تدـع و  و  تیاو : .عجرملا و  باملا : .ادـساف و  اظیلغ و  امد  اقلع : .احرج و  احرق : .بجعتلل و  وعدـی  ابجعم : هغللا :
، سابع نب  هللادـبع  میکحتلل  مامالا  حـشر  ینعملا : .صرحاب  قلعتم  ینم  و  هضرتعم ، هلمج  ملعا  و  سیل ، ربخ  صرحا  بارعالا : .فنآ 

یف میکحتلا و  یلا  بهذ  هیواعم ، عم  همینغلا  یف  کیرـش  صاعلا  نبا  نا  ملعلا  عم  اذه  ..یلع  نم  هبیرق  هبارق  هل  نا  الک ، هیواعم : لاقف 
عم نیرماتم  سوورلا  ضعب  نوکی  نا  الا  مهللا  کلذ ..؟ نع  مامالا  باحصا  تکس  فیک  يردا  ..هیواعم و ال  نم  رـصمب  کص  هبیج 

یضری و ال  هیواعم ، هدیری  يذلا  يرعشالا  حیشرت  یلع  مهماما  اوهرکا  و  سابع ، نبا  مامالا  باحصا  ضفر  دقف  نکی  امهم  ..هیواعم و 
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یبا یلع  قاـفتالا  مث  نکل  .يرعـشالا و  ساـبع و  نبا  نع  لدـبک  میکحتلل  یلودـلا  دوسـالا  یبا  مسا  رکذ  ضعبلا  نا  لاـقی : .هریغب و 
هل ماقتـسا  نا  دـعب  اموی  هیواعم  یلع  لخد  هباوج .! رـضحا  دوسالا و  با  فارطا  فعا  ناک  اـم  لاـق : هنا  یبعـشلا  نع  يور  .یـسوم و 
نم افلا  و  مهئانبا ، نیرجاهملا و  نم  افلا  عمجا  تنک  لاق : اعناص ؟ تنک  ام  لاق : .معن  لاق : هموکحلل .؟ ترکذ  تنکا  هل : لاـقف  رمـالا ،

يذلا دمحلا هللا  هیواعم : هل  لاقف  ئاقلطلا .؟ نم  لجر  ما  قحا  نیرجاهملا  نم  لجرا  رضح  نم  رـشعم  ای  لوقا : مث  و  مهئانبا ، راصنالا و 
ریغت دق  سانلا  ناف  : ) لوقی يرعشالا و  یـسوم  یبال  مامالا  بتک  مکحلا  نالعا  لبق  صاعلا و  نبا  يرعـشالا و  عامتجا  دعب  .كافک و 
ریشی مهنم ، ریثک  ریغت  مامالا : لوق  و  يرعشالا ، مهنم  .هباحصلا و  انه  سانلاب  دارملا  و  مهنید ، نم  يا  مهظح ) نم  ریثک  نع  مهنم  ریثک 

یبر يا  همایقلا : موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  نتفلا : باـتک  هحیحـص  نم  عساـتلا  ءزجلا  یف  يراـخبلا  هاور  اـم  یلا 
نم تلزن  ینا  و   ) .يدعب لدب  نمل  اقحس  اقحـس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقیف  كدعب ، اولدب  ام  يردت  ال  هل : لوقیف  یباحـصا :

( مهـسفنا مهتبجعا  ماوقا  هب  عمتجا   ) دق هنال  کلذ  و  بجعتلل ، وعدـی  يا  ابجعم  و  هفالخلا ، رمالا  اذـهب  دارملا  ابجعم ) الزنم  رمالا  اذـه 
نیرورغم ال باحصاب  ینالتبا  دق  هناحبس  هللا  نکل  .هیف و  ینوعیطی  نا  ارما  تمربا  اذا  ینا  .نیملـسملا  هفیلخ  انا  و  ضورفملا ، ناک  يا 

یناف  ) .يرعـشالا یـسومابا  الا  اوباف  میکحتلل ، سابع  نبا  ترتخا  نیح  ثدـح  امک  ایار ، تیار  املک  نوضرتعیف  مهوارآ ، ـالا  مهبجعت 
ینـسحلاف ال مهرورغ ؟ نم  مهجلاعا  فیک  يردا  ـال  باحـصالا  ءـالوه  رما  یف  رئاـح  اـنا  اـقلع ) نوکی  نا  فاـخا  اـحرق  مهنم  يوادا 

جلاعی نا  لواحی  يذـلا  بیبطلا  لاحک  امامت  مهعم  یلاح  نا  ..مهعمج  تتـشت  و  ادانع ، اداسف و  مهدـیزت  هوقلا  و  اـعفن ، مهعم  يدـجت 
ال باـملا ) یلا  لـجر - سیل  و   ) .هلماـکب ندـبلا  ممـسی  قلع  یلا  لوحتی  نا  اـنکاس  هنم  كرح  اذا  یـشخی  هسفن  تقولا  یف  و  اـحرج ،

ماعلا حلاصلا  یلع  نواعتلا  هفلالا و  یلع  صیرح  انا  و  نیملـسملا ، نیب  هملکلا  فالتخا  هنتفلا و  نم  افوخ  یباحـصا  عم  هوقلا  لمعتـسا 
ریغا و ال  کل ، یفاس  کلذ  عم  و  یسوم - یبا  ای  اهرکم - کب  تیـضر  یـسفن ) یلع  تیاو  يذلاب  یفاس  و   ) .هباوث هللا و  هاضرمل  ابلط 

، هرکم صاعلا و  نبا  دیک  نم  كرذح  کتظقی و  نم  هیلع ) ینقراف  ام  حلاص  نع  تریغت  نا  و   ) تقرحنا تنا و  تریغ  اذا  الا  لدـبا  و 
یه هذـه  و  کنال ، اهیلع  نم  یقـشا  تناف  صاعلا  نبا  کعدـخ  نا  خـلا ..) مرح  نم  یقـشلا  ناف   ) هلها قحلا و  بناج  یلا  کفوقو  و 

ههالبلل و الثم  یـسوموبا  حبـصا  و  مامالا ، هلاق  ام  ثدـح  دـق  ..صاعلا و  نبال  هبوعلا  هکوحـضا و  و  ملع ، لقع و  ـالب  نوکت  کـلاح ،
دسفا نا  و  ( ؟ یـسفن نم  هرکنا  هلعفا و ال  فیکف  يریغ ، نم  لطابلا  هرکا  انا  لطابب ) لئاق  لوقی  نا  دبع  ینا ال  و   ) .رهدلا يدم  هلاهجلا 

، کضفل نیرکاشلا  کلمعل و  نیرقملا  لوا  اناف  یسومابا - ای  نیملسملا - حالص  تیخوت  و  تصلخا هللا ، تنا  اذا  هللا ) هحلـصا  دق  ارما 
وا و  هملکب ، هوفنت  يا ال  فرعت  ام  یلا  فرعت ) ام ال  عدـف   ) هلوسر هللا و  یـضر  هیف  و  نیملـسملل ، حالـصلا  حلـصلا و  ضفرا  فیک  و 

نورئاط سانلا  رارـش  ناف   ) کبیری ام ال  یلا  کبیری  اـم  عد  هلثم  و  اـهب ، هللا  یـضر  اـهباوص و  نم  نیقی  یلع  تنا  ـالا و  هکرحب  یتاـت 
بیذاکالاب و كردـص  یف  نوسوسوی  ءـالوه  نا  ینعملا  و  هبارـضا ، صاـعلا و  نبا  اـنه  ساـنلا  رارـشب  دارملا  ءوسلا ) لـیواقاب  کـیلا 

.مهرذحاف لیلاضالا 

هدبع

 … قحلا هرـصنب  هیدـبالا  هداعـسلا  ظوظح  یه  هیقیقحلا و  مهظوظح  نع  اوبلقنا  دـق  ساـنلا  نم  اریثک  نا  يا  مهظح : نم  ریثک  نع  … 
احرق هیلع …  مهنم  هفئاط  جورخ  مث  هل  سانلا  هعیب  هفالخلا  نم  هلزنم  هفالخلا و  وه  رمالا  بجعتلل و  ابجوم  يا  ابجعم : الزنم  رمالا  اذه 

ظیلغلا مدـلا  حرجلا  یف  راص  یتم  دـماجلا و  ظیلغلا  مدـلا  کیرحتلاب  قلعلا  مهنطاوب و  داسف  نع  زاجم  حرقلا  اـقلع : نوکی  نا  فاـخا 
 … هضرتعم ملعاف  هلمج  سیل و  ربخ  صرحا  ینم : اهتفلا  هلآ و  هیلع و  هلک …  ندـبلا  یف  هداـسف  برـض  هتاوادـم و  تبعـص  دـماجلا 

ام یـسفن …  یلع  تذـخا  تدـعو و  يا  تیا  اـمب و  یفواـس  یـسفن : یلع  تیاو  هللا …  یلا  عجرملا  باـملا  باـملا : مرک  باوـثلا و 
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دنع فوقولا  رذحلاب و  ذخالا  وه  هیلع و  انقرافت  يذلا  حـلاصلا  يارلا  نع  تبلقنا  اذا  لوقی  یـسوم  یبال  باطخ  تریغت  هیلع : ینتقراف 
دبعی دـبع  لطابب : لئاق  لوقی  هعیدـخلاب …  سانلا  هذـخاف  هبرجتلا  عفن  هللا  همرح  نم  یقـشلا  نـال  ایقـش  نوکت  کـناف  حیرـصلا  قحلا 

داسفالا هبسن  هعیبلاب و  هللا  هحلـصا  يذلا  هفالخلا  رمال  يداسفا  لطابلا و  لوق  ینبـضغی  نا  ینعم  انز و  ابـضغک و  ادبع  بضغی  بضغک 
هکرتاف ههبشلا  هبیرلا و  هیف  ام  يا  فرعت : ام ال  عدف  لیصالا …  نع  عقی  امک  بئانلا  نع  عقی  ام  هنع و  بئان  یسومابا  نال  هسفنل 

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

حرش رد  هک  لدنحلا  همود   ) هک یئاج  زا  ار  نآ  وا  هک  يرعشا  یسوموبا  همان  خساپ  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياهتیـصو  زا 
دندوب هدومن  نییعت  هفیلخ ) ندومن  باختنا   ) تموکح يارب  اجنآ  رد  ار  صاع ) نبا  ورمع  وا و   ) ناشیا تشذـگ ) مجنپ  یـس و  هبطخ 

زا اسب  هچ  هدرک : نایب  تسا )  ) يزاغم شمان ) هک  دوخ   ) باتک رد  يوما  ییحی  نبا  دیعـس  ار  هماـن  نیا  و  دوب ، هتـشون  راوگرزب  نآ  هب 
، دنداهن نوریب  اپ  قح  هار  زا   ) دندروآور و ایند  هب  سپ  دـندش ، هرهب  یب  ترخآ ) ایند و  رد   ) دوخ هرهب  بیـصن و  زا  يرایـسب  زا  مدرم 
( تفالخ  ) راک نیا  زا  نم  و  دندیشوپ ) مشچ  دوخ  نامز  ماما  زا  يوریپ  رد  لوسر  ادخ و  راتفگ  زا  و   ) دنتفگ نخس  سفن  ياوه  هب  و )

ياج  ) هتـشاداو يدنـسپدوخ  ربک و  هب  ار  اهنآ  ناشاهـسفن  هک  دنا  هدمآ  درگ  دنچ  یهورگ  اجنآ  رد  هک  روآ  تفگـش  ما  هدمآ  یئاج 
دادبتسا و مچرپ  هدومنن  راتفر  مروتسد  هب  هک  ما  هتفرگ  رارق  دنسپدوخ  يار و  دوخ  یهورگ  نیب  نم  هک  تسا  یتفگش  تریح و  یسب 

یجنایم مکح و  ار  صاع  نبا  ورمع  وت و  دـننام  هیواعم  نم و  نیب  تفالخ  رما  يارب  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  اـت  دنتـشارفارب  تفلاـخم 
( هرابکی  ) مسرت یم  هک  منک  یم  هجلاعم  ار  اهنآ  زا  یـشیر  لمد و  هک ) تسا  نآ  دـننام  اـهنآ  اـب  تاـشامم  رد   ) نم سپ  دـنداد ) رارق 

قح زا  لفاغ  يا   ) نادب هک ) تسا  نآ  مدرک  تاشامم  اهنآ  اب  هکنیا  ببس   ) و دوش ) تخس  نآ  ياوادم  هاگنآ   ) ددرگ هدش  هتسب  نوخ 
( نادان يا  تقیقح و  و 

اب و  تسین ، رت ) هدنشوک   ) رت صیرح  نم  زا  يدرم  ناشیا  نیب  یتسود  تفلا و  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  دمحم - تما  رما  ماظتنا  يارب 
هچ رگا  منک و  یم  افو  ما  هدرازگ  رارق  هداد و  هدـعو  هک  هچنآ  هب  يدوز  هب  و  مشاب ، یم  وکین  تشگزاب  شاداپ و  ناـهاوخ  راـک  نیا 

نآرق فالخرب  و   ) يدرگرب يدنایامن ) کین  كاپ و  ار  دوخ  هک  يروطنامه   ) یتشاد نم  زا  ندـش  ادـج  ماگنه  هک  یگتـسیاش  زا  وت 
تـسا هدش  هداد  وا  هب  هک  يا  هبرجت  لقع و  دوس  زا  هک  تسا  یـسک  راکنایز  تخبدب و  اریز  ینک ) مکح  سفن  ياوه  يور  زا  میرک 

تخبدـب يدرگرب  يداد  ناـشن  هک  دوخ  یگتـسیاش  زا  وت  رگا  منک ، یم  اـفو  ماـگداد  هدـعو  هچنآ  میئوگب : هکنآ  اـی   ) دـنام هرهب  یب 
نم و  تسا ) رتـهب  لوا  ینعم  یلو  هدـنام ، هرهب  یب  هدـش  ءاـطع  وا  هب  هک  یـشیامزآ  دوس و  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  اریز  یتـسه ،

ار يراک  هکنیا  زا  و  دیوگ ، نخس  یتسردان  لطاب و  هب  هک  يا  هدنیوگ  زا  موش ) یم  مه  رد  میآ و  یم  مشخ  هب  ای   ) میوج یم  يرازیب 
داسف هب  ار  تما  حالص  مهارمه و  نآ  اب  نم  دوش  راتفر  میرک  نآرق  روتسد  قبط  راک  نیا  رد  رگا   ) مزاس هابت  هدومرف  حالصا  ادخ  هک 

اریز هدـم ) تـسد  زا  ار  هشیدـنا  طاـیتحا و  درگن و  یناد  یمن  هـک  يزیچ  درگ   ) نـک اـهر  یـسانش  یمن  ار  هـچنآ  سپ  مناـشک ) یمن 
هتفرگ هجیتن  وت  يدرخ  مکح  زا  ات   ) دنباتـش یم  وت  يوس  هب  تقیقح ) قح و  فالخرب  نانخـس   ) اوران ياهراتفگ  اب  مدرم  نارادرکدـب 
دهدن تبیرف  ماش  مدرم  صاع و  نبا  ورمع  راتفگ  هصالخ  دننادرگ ، هراچیب  تخبدب و  هدرب  یهارمگ  تلالـض و  هار  هب  ار  ناناملـسم 

.نآ هتسیاش  رب  دورد  و  داد ) یهاوخ  تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  یتخبکین  تداعس و  هک 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5129 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامز

رکشل ود  فرط  زا  صاع  نب  ورمع  یسوموبا و  .تسا  هتفرگ  رارق  یساسح  طئارـش  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناراکهانگ ؟ گرزب و  هانگ 
تیلوئسم رفن  ود  نیا  رگید  ریبعت  هب  .دنهدب  رظن  تفالخ  گنج و  تشونرـس  هرابرد  هک  دنا  هدش  باختنا  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  ماما 

ره ای  هیواعم و  ای  هدرک و  اطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  هک  دننک  تواضق  نآ  هرابرد  یسررب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا  هک  دنا  هتفای 
یئاسوموبا اب  هدـش  یفرعم  هیواعم  رکـشل  فرط  زا  تسا و  داتـسا  یگنرز  رد  هک  صاع  نب  ورمع  هکنیا  زا  رتالاب  یتبیـصم  هچ  و  ود ؟

ار راکاطخ  دننک و  یسررب  ار  گنج  هدنورپ  هدش  باختنا  مالسلا  هیلع  یلع  رکـشل  فرط  زا  تسا و  حول  هداس  دنتـسناد  یم  همه  هک 
فرط زا  هک  یسک  دنک ، یمن  اطخ  تسا و  موصعم  هک  یـسک  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  درد  نیرتگرزب  هنحـص  نیا  .دنیامن و  یفرعم 
المع دورب و  شراک  رد  اطخ  لامتحا  هک  دسرب  یئاج  هب  شراک  هبرجت ، ملع و  همه  نآ  اب  هدش  باختنا  تسایر  هب  ص )  ) ادخ لوسر 
.دوب خساپ  نیمه  داد  یم  جنر  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  عوضوم  .يدارفا  نینچ  رظن  تحت  مه  همکاحم  دوش  هدیشک  همکاحمب 

ار یـسوموبا  دروآ ، تسدب  یـسوموبا  باختنا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یبتک  كردـم  هکنیا  يارب  صاع  نب  ورمع  دـیاش  اریز 
هک دنک  تیوقت  دوخ  رکشل  بناج  زا  ار  یسوموبا  یگدنیامن  ترضح ، نآ  هک  دسیونب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  یبلاطم  هدرک  ریزگان 

دهد یم  هجوت  یـسوموبا  هب  همان  نیا  رد  تسا  هاگآ  اه  هشقن  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  دنزب و  هبرـض  ترـضح  نآ  هب  دناوتب  رتهب  دـعب 
رد منک  تقفاوم  اهنآ  اب  مدش  ریزگان  هک  مه  نم  دـندوب  ایند  لام  سفن و  ياوه  رورغ ، راتفرگ  دـندرک  باختنا  ار  وت  هک  یمدرم  هک :

تدـحو ظـفح  يارب  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  واـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنادرگ  یم  رت  تخـس  ار  ضرم  هک  متخادرپ  یئاوادـمب  تقیقح 
مولعم همان  نایاپ  زا  .يروخن  هبرض  یشاب  بظاوم  دیاب  يراد  عالطا  هبرجت و  هک  وت  اما  مریذپب  ار  تا  یگدنیامن  مدش  ریزگان  عامتجا 
تبسن ار  وا  ات  دنا  هتفگ  واب  هتخاس و  یسوموبا  هیلع  یئاهداقتنا  مالسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  هداتفا و  لالخا  رکف  رد  يدارفا  هک  دوش  یم 
هشیمه لذر  دارفا  هک  دهد  یم  هجوت  مالسلا  هیلع  ماما  دیامن و  رداص  مالسلا  هیلع  یلع  ررض  رب  يار  ات  دنزاس  نیبدب  ترـضح  نآ  هب 
سکع هتفاـین  تسد  تقیقح  هب  اـت  دـنک و  كرد  ار  تقیقح  دـیاب  هک  تسا  لـقاع  نیا  دنتـسه و  ندز  تفم  فرح  لـالخا و  رکف  هب 

رب دوش  یمالـسا  روشک  يزاسزاب  فرـص  دیاب  هک  یئورین  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  گرزب  درد  دوب  هچ  ره  .دهدن  ناشن  یلمعلا 
هب يدامتم  ياهلاس  هکلب  درک  فقوتم  اهنت  هن  ار  مالـسا  دـشر  گنهآ  دـش و  عافد  هلمح و  مجاـهت ، فرـص  يا ، هدـع  یبلط  هاـج  رثا 

تمحر ددرگ و  ریگناـهج  دـیاب  مود  لوا و  نرق  ناـمه  رد  ادـخ  هدــع  قـبط و  هـک  ینیئآ  .داد  قوـس  درگبقع  ندز و  اـج  رد  يوـس 
زا دـعب  زونه  دوش  اپرب  تسا  هدرک  یفرعم  نآ  نامرهق  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم زیزع  يادـخ  هک  یناـهج  حلـص  ناـیناهج و 
هانگ نیا  .تسا و  هدرکن  هنخر  دـحتم  مجـسنم و  تروص  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ایند  تلم  مراهچ  کی  ناـیم  رد  نرق ، هدزناـپ 

حلـص و رد  ناهج  ددرگن و  هدایپ  یعقاو  مالـسا  هک  يزور  ات  دراد ، نایرج  ناـهج  رد  هک  اـهیزیر  نوخ  تاـیانج و  همه  نیا  گرزب ،
نآ گرم  ماگنه  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  رـصع  رد  هکنانآ  هچ  تسا : كاپ  نیئآ  نیا  ناگدـننک  تسـس  هدـهع  هب  دـننک  یگدـنز  افص 
اما دنتـشاد  نآ  جـیورت  مالـسا و  زا  نخـس  سابع  ینب  هیما و  ینب  نارود  رد  هکنانآ  هچ  دـندرک و  يراذـگ  هیاپ  ار  یتسـس  ترـضح ،
همه دنیامیپب ، سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  سپ  ار  ریسم  نیمه  هک  يدارفا  هچ  دندرک و  یم  دیعبت  نادنز و  نیـشن ، هناخ  ار  یهلا  ناربهر 

.دنتسه میهس  هانگ  رد  همه  و 

يزاریش دمحم  دیس 

هباجاف هیضقلا ، لصفل  مهت  دعق  لحم  نم  اباتک  مامالا  یلا  يرعـشالا  بتک  دقف  نیمکحلا ) رما  یف  اباوج  يرعـشالا ، یـسوم  یبا  یلا  )
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يا مهظح ) نم  ریثک  نع  مهنم  ریثک  ریغت  دـق  سانلا  ناف  (. ) يزاغملا باتک  یف  يومالا  ییحی  نب  دیعـس  هرکذ   ) باوجلا اذـهب  ماـمالا 
اوقطن و   ) هرخالا نع  نیـضرعم  ایندلا ) عم  اولامف   ) ءاوهالا ذبن  نیدـلا و  هرـصنب  هیدـبالا  هداعـسلا  یه  هیقیقحلا و  مهظوظح  نع  اوبلقنا 

یف سانلا  لخد  فیک  بجعتلل ، ابجوم  يا  ابجعم ) الزنم   ) هفالخلا رما  يا  رمـالا ) اذـه  نم  تلزن  ینا  و   ) نیدـلا نیزاومب  ـال  يوهلاـب )
ام یلا  دـئاع  ریمـضلا  و  رمالا - اذـه  صقنب  يا  هب ) عمتجا  ( ؟ ببـس الب  هعاطلا  نع  اوجرخ  مهنم و  عمج  بلقنا  مث  نیراـتخم ، یتعاـط 
یف هحارج  يا  احرق ) مهنم  يوادا  یناـف   ) .مهئارآـب نولمعی  مهف  مهئارو ، قحلا  نیکراـت  مهـسفنا ) مهتبجعا  ماوقا  - ) مـالکلا نم  مهفی 

، هجالع بعـص  مدـلا  اذـه  لثم  حرجلا  یف  راص  یتم  و  دـماجلا ، ظیلغلا  مدـلا  وه  قلعلا  اقلع ) نوکی  نا  فاخا   ) قافنلا وه  و  مهنطاـب ،
یـسومابا ای  ملعاف ) لجر - سیل  و   ) هجالع نکمی  نیملـسملا ال  نیب  لئاه  قاقـشنا  ثودـح  نم  فاخی  مالـسلا  هیلع  ماـمالا  نا  ینعی 

( ملعاف  ) هلمج ینم )  ) اهتملک داحتا  و  اهتفلا )  ) یلع و )  ) مهتداعـسل اصرح  رثکا  يا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هما  یلع  صرحا  )
( باملا مرک  و   ) نسحلا باوثلا  يا  باوثلا ) نسح   ) همالا یلع  صرحلا  کلذـب )  ) بلطا يا  یغتبا )  ) .اهربخ و  سیل ، مسا  نی  هضرتعم 
تدـعو و يا  تیا ) يذـلاب و   ) ءاـفولا نم  یفاـس ) و   ) هناحبـس هللا  یلا  عوـجرلا  دارملا  و  عـجر ، ینعمب  بآ  نم  مـیرکلا ، عـجرملا  يا 

يا هیلع ) انتقراف  ام  حلاص  نع   ) یسومابا ای  تریغت ) نا  و   ) رمالا فلکت  امهم  هنسلا  باتکلا و  عابتا  نم  یـسفن ) یلع   ) تررق تفلح و 
انا يا  هیلـصو ، نا )  ) و قحلا - دـنع  فوقولا  و  رذـحلاب ، ذـخالا  نم  هب - لمعت  نا  اررقم  راـص  يذـلا  حـلاصلا  ياربلا  نع  تنا  تبلقنا 

نوکت يا  یتوا ) ام  عفن  مرح  نم  یقـشلا  ناف   ) .کعدـخ یـصاعلا و  نبای  كزع  ناب  دـهعلا ، یف  تنا  تنخ  نا  و  اندـهع ، یلع  نوقاب 
الف سانلا ، تبرج  و  رومالا ، تفرع  دقف  هبرجتلا ) لقعلا و  نم   ) هللا كاطعا  ام  عفن  نم  تمرح  دـق  ذا  حـلاصلا - تقراف  ذا  تنا - ایقش 

دیکات هنا  وا  تنا  لوقت  امک  لطابب ) لئاق  لوقی  نا   ) ینعم الفا و  بضغک ، دبع )  ) نم بضغا  يا  دبعال ) ینا  و   ) یـصاعلا نباب  عدـخت 
هناحبـس هللا  ماکحا  ناف  عرـشلا ، قیرط  ریغ  یف  یـشما  ناب  هنیب ، و  هللا ) هحلـصا  دـق  ارما  دـسفا  نا  و   ) .لطابلا لوقا  يا ال  یفاس )  ) هلوقل

رارش ناف   ) ههبـشلاب لمعت  ملعت و ال  امب ال  ملکتت  يا ال  فرعت ) ام ال   ) یـسومابا ای  عدف )  ) سانلل داسفا  اهتفلاخمف  عامتجالل ، حالـصا 
.مالسلا لهال  مالسلا ) و   ) لوق عمج  ءوسلا ) لیواقاب   ) رمالا مهتوفی  الئل  هعرسلا ، یف  ریطلاک  نوتآ  يا  کیلا ) نورئاط  سانلا 

يوسوم

ظیلغلا مدلا  قلعلا : .حرجلا  حرقلا : .جلاعا  يوادا : .هل  ابجوم  بجعلل و  ایعاد  ابجعم : .اوفرحنا  اولام : .مهبیـصن  مهمهـس و  مهظح : هغللا :
تدع و  تیآ : .عجرملا و  باملا : .بلطا  یغتبا : .هعامجلا  هفلالا : .هب  لخبلا  یـشلاب ء و  کسمتلا  وه  صرحلا و  نم  صرحا : .دسافلا 

ریغت دق  سانلا  ناف  : ) حرشلا .فنا  يا  ءابلا  رسکب  دبع  نم  فکنتـسا  فنآ و  دبعا : .دیعـسلا  دض  یقـشلا : .تلدبت  تریغت : .تدهعت  و 
حشر يذلا  يرعشالا  یـسوم  یبا  یلا  مامالا  اهب  ثعب  هلاسرلا  هذه  يوهلاب ) اوقطن  ایندلا و  عم  اولامف  مهظح ، نم  ریثک  نع  مهنم  ریثک 
دیری و  هسفن - يرعـشالا  مهنم  و  سانلا - نم  ریثک  .هفرـصتب  هباـیترا  هیف و  ماـمالا  کـشب  هقطاـن  یه  میکحتلل و  ماـمالا  یـضر  نودـب 
نیدلا اولدبتساف  حلاصلا  لمعلا  يوقتلا و  نیدلا و  نم  مهمهسا  تطقس  همیرکلا و  مهفقاوم  تریغت  دق  یبنلا  اورصاع  نیذلا  هباحـصلا 

اوناک نا  اهلها و  عم  اوراس  هب و  اولغتـشاف  ایندـلا  عم  اولاـم  دـقل  بیـصن ، وا  رود  مهدـنع  قحلل  دـعی  مل  يوهلا و  يارلاـب و  هعیرـشلا  و 
 … مهتابغر ققحی  مهحلاصم و  مدـخی  ام  نوبغری و  نوهتـشی و  مل  صوصنلا  اوعوط  يوهلاب و  اوقطن  فارحنالا و  لها  نم  ـالالض و 

یف ترـص  اقلع ) نوکی  نا  فاخا  احرق  مهنم  يوادا  انا  مهـسفنا و  مهتبجعا  ماوقا  هب  عمتجا  ابجعم  الزنم  رمـالا  اذـه  نم  تلزن  ینا  (و 
یعم نوقتلی  وا  ییار  لثم  یلع  مه  نم  يراصنا و  نم  هعامج  یلوح  فتلا  دقف  بجعتلا  قحتـسی  لزنم  یف  هیف  انا  يذـلا  هفالخلا  لزنم 

یهجوت و دض  یفالخ و  یلع  نوقفتی  هاجتا  یف  دحاو  لک  يار و  یلع  مهنم  دحاو  لکف  مهـسفنا  مهتبجعا  دق  هدیعبلا و  طوطخلا  یف 
لامدنالا و تبراق  دق  هحارج  يوادـی  يذـلا  بیبطلاک  مهعم  اناف  دـیرا  ام  یلع  مهلمح  وا  مهرهق  وا  مهرابج  یلع  ردـقا  دـیرا و ال  ام 
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مهلماعا کلذ و  عفنی  الف  داشرالا  حـصنلاب و  مهلماعا  اناف  اعیمج  ندـبلا  ممـسی  داسف  یلا  دوعی  نا  فاـخی  وهف  لمدـنت  اـمل  ءافـشلا و 
داسف نم  بیبطلا  فاخی  امک  کلذ  هبقاع  نم  فاـخا  اـفارحنا و  نودتـشی  اـئوس و  نودادزی  اذـکه  اـضیا و  عفنی  ـالف  هوقلا  هدـشلاب و 

- دمحم هما  هعامج  یلع  صرحا  ملعاف - لجر - سیل  و   … ) ندبلا دسفی  اددجتم  امد  دوعی  نا  فاخیف  لمدنی  مل  دـعب  يذـلا  حرجلا 
یف لجر  سیل  هنا  ملعی - وه  و  یـسومابا - ای  ملعا  و  باـملا ) مرک  باوثلا و  نسح  کلذـب  یغتبا  ینم  اـهتفلا  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلص 
هافو ذنم  مامالا  فقاوم  یلا  هدحاو  هرظن  ناف  اهتملک  عمج  اهلمـش و  مل  اهقافتا و  همالا و  هدحو  یلع  مامالا  نم  اصرح  دشا  دمحم  هما 

عم ابرح  نلعی  مل  افیس و  رهشی  مل  هفیقـسلا و  هعیب  یف  هقح  نع  تکـس  هناف  مالکلا  اذه  قدص  دجی  هفالخلا  هیلا  تلآ  نا  یلا  یبنلا و 
صنلا و هیولوالاب و  قحلا  بحاص  وه  هنا  نالعا  هعیبلا و  یف  نعطلا  ضارتعـالا و  لیجـست  ـالا  هنم  رهظی  مل  قحلا و  بحاـص  ناـک  هنا 

لکشب اهلکش  نامثع و  لها  نا  دعب  نوری - نم  نوبختنی  نیملسملا  نم  تس  حشر  امدنع  رمع  يروش  یف  تکس  و  لدعلا …  قحلا و 
هکولس اذه  ناک  اذاف  اهتملک  هدحو  اهنیصحت و  همالا و  ظفحب  هتنایـص  مالـسالا و  ظفح  همه  ناک  اذکه  و  هفیلخ - نامثع  هعم  نیعتی 

هللا دـنع  ام  نسحال  ابلط  الا  کلذ  ناک  ام  لیبس و  یف  اعافدـنا  يوقا  کلذ و  یلع  اصرح  دـشا  همایا  یف  وهف  نیقباسلا  هفالخ  ماـیا  یف 
يذـلاب و یفاس  و   … ) اهیف ام  تابیط  اهمیعن  هنجلا و  یلا  هدوع  نم  هقلاـخ  هبر و  دـنع  هیلا  ناـسنالا  دوعی  اـم  مرکا  رجا و  باوث و  نم 

یسفن یلع  هتذخا  ام  هبرجتلا ) لقعلا و  نم  یتوا  ام  عفن  مرح  نم  یقشلا  ناف  هیلع  ینتقراف  ام  حلاص  نع  تریغت  نا  یسفن و  یلع  تیا 
املظ نمضتی  مل  هنسلا و  باتکلا و  قفاو  نا  حلـصلاب  لوبقلا  نیملـسملا و  هملک  عمج  همالا و  هدحو  یلع  ظافحلا  نم  هیلع  اهتدهاع  و 

کیلع رم  ام  رذحلا و  هظقیلا و  نم  کنم  هدهعن  ام  یلع  تیقب  ناف  یـسومابا  ای  تنا  اما  یتهج و  نم  اذـه  هزجنا  هب و  یفاسف  اروج  وا 
كرمحتـسا هغبانلا و  نبا  کلغتـسا  اذا  اما  وهف و  هیلع  تیقب  کلذ و  تفرع  نا  اهجراخم  اهلیخادمب و  کتفرعم  هایحلا و  براجت  نم 

هعفنم مرحف  هلقع  لمعتسی  مل  نم  سیعتلا  یقـشلا  نیلفغملا و  عم  خیراتلا  كرکذی  ءایبغالا  ءاهلبلل و  ازمر  یقبتـس  يذلا  یقـشلا  تناف 
نا یـسوم  یبا  یلا  مامالا  نم  هراشا  اذه  ناک  نیرخالا و  براجت  وا  هایحلا  یف  هتبرجت  نم  عفتنی  وا  دفتـسی  مل  هنونکملا و  هردلا  هذه 

قطنی نا  فنال  ینا  لطابب ) لئاق  لوقی  نا  دبعال  ینا  و   … ) ءاهدـلا ثبخلا و  نم  هیلع  وه  ام  هدـئاکم و  هلیح و  هغبانلا و  نبا  یلا  هبنتی 
یضرا یسفنل و ال  لبقا  و ال  هللا ) هحلصا  دق  ارما  دسفا  نا  و   … ) اهل هیـضترا  وا  یـسفنل  هفنآ  فیکف ال  هنم  هاضرا  لطابلاب و ال  يریغ 

نیفرتعملا و نیرقملا و  لوا  اناف  مهلمـش  مل  نیملـسملا و  هدحو  یف  تیعـس  دق  یـسومابا  ای  تنا  اذاف  هللا  هحلـصا  دق  ارما  دسفت  نا  اهل 
لبقی نا ال  مالـسلا  هیلع  هرمای  مالـسلا ) و  ئوسلا ، لیواقاب  کیلا  نورئاط  سانلا  رارـش  ناف  فرعت  ام ال  عدـف   … ) نیلماعلا نیعاسلا و 

لاوقالاب هیلا  نولمحیـس  هبارـضا - ورمع و  مه  و  سانلا - رارـش  نا  نم  هرذـح  مث  نیقیلا  هجو  یلع  ناک  اـم  ـالا  راـبخالا  ءاـبنالا و  نم 
لجا نم  بیرقلا  هنع  نودـعبی  دـیعبلا و  هیلا  نوبرقیف  اـهل  هحـص  ـال  یتلا  هحیبقلا  راـبخالا  نم  هل  نولوقتی  اـمب  هیلا  نوسوسویف  هئیـسلا 

قیفـشلا و حـصانلا  بوثب  یـسوم  یبا  ورمع و  نم  لک  لخد  دـقف  ناک  اذـکه  باوصلا و  نع  هب  فارحنـالا  هللا و  لـیبس  نع  هلالـضا 
 … کلذب امهسفنا  افص  امک و  بلک  رخالا  رامح و  امهدحا  اهنم و  اجرخ 

یناغماد

- لدنجلا همود  دوب - هتفر  تیمکح  يارب  هک  یلحم  زا  وا  يارب  يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  يا  همان  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  زا  يا  همان  زا 
دق ساّنلا  ناف  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  همان  نیا  رد  .تسا  هدروآ  يزاغم  باـتک  رد  يوما  ییحی  نب  دیعـس  ار  هماـن  نیا  .دوب  هتـشون 
نبا .دنا » هدـنام  مورحم  اه  هرهب  زا  يرایـسب  زا  دـنا و  هدـش  نوگرگد  مدرم  زا  يرایـسب  انامه  «، » مهّظح نم  ریثک  نع  مهنم  ریثک  ریغت 

.تسا دنمدوس  نآ  همجرت  هک  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  دنچ  هب  دیدحلا  یبا 
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نامرف زا  یچیپرس  رظن و  فالتخا  هک  تسا  هدومرف  حرط  دوخ  یقارع  باحصا  نارای و  زا  هک  تسا  یتیاکـش  نخـس  نیا  دیوگ : یم 
کی ره  هک  ما  هداتفا  یموق  نایم  نم  دتفا ، یم  یتفگـش  هب  دنک  تقد  نآ  رد  سک  ره  دیامرف : یم  دوب و  جـیار  ناشیا  نایم  تدـش  هب 

یمظن ناشیا  نخـس  چـیه  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دـنک و  یم  تفلاخم  دوخ  تسود  يأر  اب  تسا و  شیوخ  يأر  هب  دبتـسم  ناشیا  زا 
یم یچیپرـس  تفلاخم و  میوگ ، یم  منیب و  یم  تحلـصم  هک  ار  دوخ  رظن  يأر و  هاگ  ره  و  دریذپ ، یمن  يراوتـسا  ناشراک  درادن و 
مراد نآ  میب  منک و  یم  اوادم  ار  یمخز  هک  متسه  یـسک  نوچمه  نانآ  اب  نم  تسین و  ییأر  دوشن ، تعاطا  هک  ار  سک  نآ  دننک و 

.دتفا یم  يزیرنوخ  هب  يا  همدص  كدنا  هب  تسا و  هدشن  بوخ  زونه  هک  یمخز  ینعی  دتفا ، يزیرنوخ  هب  زاب  هک 

نانخـس اب  هک  ونـشم  ار  نانیچ  نخـس  نخـس  و  رادم ، راوتـسا  یعطق  ملع  نیقی و  رب  زج  ار  دوخ  راک  دیامرف : یم  یـسوم  وبا  هب  سپس 
قیدـصت دـننک ، لقن  وت  يارب  نم  لوق  زا  غورد  هب  هیامورف  دـب و  مدرم  تسا  نکمم  هک  ار  هچنآ  تسا و  هتخیمآ  رایـسب  غورد  ناـشیا 

رگا : » تسا هدورـس  ناشیا  هراب  رد  نینچ  هک  يرعاش  تسا  هتفگ  وکین  هچ  دـنا و  ناباتـش  شوخان  نانخـس  لـقن  يارب  ناـنآ  هک  نکم 
، دنونـشن يزیچ  رگا  دنزاس و  یم  هدـنکارپ  ار  نآ  دنونـشب ، يرـش  رگا  دـنراد و  یم  هدیـشوپ  ار  نآ  دنونـشب ، ریخ  هدیدنـسپ و  نخس 

همه ار  نآ  ناداش  دنونشب ، کش  اب  هتخیمآ  تسردان و  نخـس  رگا  : » دیوگ یم  هک  رگید  رعاش  نآ  نخـس  نوچ  و  .دندنب » یم  غورد 
« .دنراپس یم  كاخ  هب  ار  نآ  دوش ، هتفگ  يریخ  هدیدنسپ و  نخس  ناشیا  شیپ  نم  هراب  رد  رگا  دنروآ و  یم  زاورپ  هب  اج 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

یَیْحَی ُْنب  ُدیعَس  ُهَرَکَذ  ، ِْنیَمَکَْحلا ِْرمأ  یف  ًاباوَج  يرَعْشْألا  یَسُوم  یبأ  یلإ 

« يزاغَملا » ِباتِک یف  يوَمُألا 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

.تسا نیمکح  هرابرد  وا  لاؤس  خساپ  رد  يرعشا  یسوموبا  هب 

نب دیعـس  دمآ  همان  ناونع  رد  هک  هنوگ  نامه  همان : دنـس  ( . 1  } .تسا هدروآ  « يزاغملا » باتک رد  « يوما ییحی  نب  دیعـس  » ار هماـن  نیا 
رداصم باـتک  رد  تسا و  هدروآ  يزاـغملا  ماـن  هب  دوخ  فورعم  باـتک  رد  ار  نآ  ، هدوب يرجه  موس  نرق  ياـملع  زا  هک  يوما  ییحی 

 { تسا هدشن  رکذ  نآ  يارب  يرگید  دنس  هغالبلا  جهن 

هاگن کی  رد  همان 

هتشون وا  هب  تیمکح  ماجنا  زا  شیپ  ماما  هک  يرعشا  یسوم  وبا  همان  هب  تسا  یخساپ  دش  دهاوخ  هراشا  ادعب  هک  هنوگ  نامه  همان  نیا 
دهدن و ارف  شوگ  تاعیاش  هب  ، دریگب رظن  رد  تسادـخ  ياضر  هچنآ  دوشن و  فرحنم  قح  قیرط  زا  ات  تسا  هداد  وا  هب  ییاهزردـنا  و 

دیوگب ار  قح  دراذگن و  رثا  وا  رد  هیواعم  عیمطت  ای  دیدهت 
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ماما اب  ربمغیپ  باحـصا  ًاصوصخم  مدرم  یمومع  تعیب  ، مالـسلا هیلع  یلع  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  صوصن  زا  رظن  عطق  اـب  تسا  نشور  و 
هدنامن موتکم  یسوم  وبا  لثم  يارب  یتح  تیعقاو  نیا  تسیاب  یم  تیمکح  ناتـساد  رد  هدوبن و  موتکم  یـسک  يارب  قح  مالـسلا  هیلع 
.دنک عافد  قح  زا  تسناوتن  ، تشاد مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  يا  هنیک  ضغب و  اب  دش و  راتفرگ  صاعورمع  ماد  رد  يو  دنچ  ره  ، دشاب

***

ِِهب َعَمَتْجا  ، ًابِْجعُم ًالِْزنَم  ِْرمَْألا  اَذَه  ْنِم  ُْتلََزن  یِّنِإ  َو.يَوَْهلِاب  اوُقَطَن  َو  اَْینُّدلا ، َعَم  اُولاَمَف  ، ْمِهِّظَح ْنِم  ٍرِیثَک  ْنَع  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َرَّیَغَت  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإَف 
هّللا یلص  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ِهَعاَمَج  یَلَع  َصَرْحَأ  ْمَلْعاَف  ٌلُجَر  َْسَیل  َو.ًاقَلَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  ًاحْرَق  ْمُْهنِم  يِواَدُأ  اَنَأ  ،َو  ْمُهُسُْفنَأ ْمُْهتَبَجْعَأ  ٌماَْوقَأ 

اَم ِِحلاَص  ْنَع  َتْرَّیَغَت  ْنِإَو  ، یِسْفَن یَلَع  ُْتیَأَو  يِذَّلِاب  ِیفَأَسَو.ِبآَْملا  َمَرَکَو  ، ِباَوَّثلا َنْسُح  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  ، یِّنِم اَِهتَْفلُأَو  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ُهَحَلْـصَأ ْدَـق  ًاْرمَأ  َدِْـسفُأ  ْنَأَو  ، ٍلِطاَِبب ٌِلئاَق  َلوُقَی  ْنَأ  ُدَـبْعََأل  یِّنِإَو  ، َِهبِرْجَّتلاَو ، ِلْقَْعلا َنِم  َِیتوُأ  اَـم  َعْفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَـف  ، ِْهیَلَع ِینَْتقَراَـف 

.ُماَلَّسلاَو ، ِءوُّسلا ِلیِواَقَِأب  َْکَیلِإ  َنوُِرئاَط  ِساَّنلا  َراَرِش  َّنِإَف  ، ُفِْرعَتَال اَم  ْعَدَف.ُهّللا 

همجرت

زاب ددرگ ) یم  اهنآ  بیـصن  ترخآ  رد  حـلاص  لامعا  رثا  رب  هک   ) دوخ ياه  هرهب  زا  يرایـسب  زا  مدرم  زا  يدایز  هورگ  شاـب ) هاـگآ  )
درگ نآ  رد  دنسپدوخ  یماوقا  هک  تشاد  او  بجعت  هب  ارم  راک  نیا  دنا و  هتفگ  نخـس  سفن  ياوه  اب  هدروآ و  يور  ایند  هب  ؛ دنا هدنام 
یم نم  دـننک ) تکرح  سوه  اوه و  لاـبند  هب  هنوـگ  نیا  دـننز  یم  مالـسا  ناـمیا و  زا  مد  هک  يدارفا  تسا  نکمم  هنوـگچ   ) دـندمآ

( دنزیرگ یم  هجلاعم  زا  اهنآ  فسألا  عم  یلو   ) ددرگ جالع  لباق  ریغ  نمزم و  مسرت  یم  اریز  منک ، اوادم  ار  اهنآ  نورد  مخز  مهاوخ 
کین و شاداپ  راک  نیا  رد.تسین  رتاشوک  رت و  صیرح  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تما  تفلا  داحتا و  رب  سک  چـیه  نادـب 

.مبلط یم  ادخ  زا  ار  هتسیاش  ماجنارس 

ینک يرواد  ّتنس  باتک و  قبط  رب  رگا  و   ) مرادافو ما  هدرک  دهعت  دوخ  اب  هچنآ  هب  نم 

قح و فـالخ  رب  و   ) ینک ادـیپ  رییغت  یتشاد  نم  دزن  زا  نتفر  ماـگنه  هب  هک  یگتـسیاش  نآ  زا  وت  رگا  و  درک ) مهاوخ  یناـبیتشپ  وت  زا 
بیصن هک  يا  هبرجت  لقع و  زا  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  اریز  يا ) هدییوپ  تواقـش  هار  ییامن  مکح  ّتنـس  باتک و  تلادع و 
مرازیب منز  مه  رب  هدرک  حالصا  ادخ  هک  ار  يراک  هکنیا  زا  رفنتم و  دیوگب  هدوهیب  نخس  یـسک  هکنیا  زا  نم  دنامب و  مورحم  هدش  وا 

ارف شوگ  رارشا  نانخـس  تاعیاش و  هب  و   ) نک اهر  یناد  یمن  ار  هچنآ  ما ) هنتف  شتآ  یـشوماخ  مالـسا و  تما  تدحو  ناهاوخ  نم  )
.مالسلا و  (. دنزاس فرحنم  قح  هار  زا  ار  وت  ات   ) دنیوگ یم  وت  هب  ار  یتسردان  نانخس  رورش  مدرم  اریز  هدم )

نک شوماخ  ار  هنتف  شتآ  وشم و  فرحنم  قح  هار  زا  ریسفت : حرش و 

نک شوماخ  ار  هنتف  شتآ  وشم و  فرحنم  قح  هار  زا 

هتـشادن رب  يرثؤم  ماگ  اهنآ  لح  تاماهبا و  نیا  فشک  يارب  هغالبلا  جـهن  ناـحراش  هنافّـسأتم  تسین و  یتاـماهبا  زا  یلاـخ  هماـن  نیا 
يروما هچ  هب  ماما  همان  تاراشا  هتساوخ و  یم  هچ  ماما  زا  وا  دوش  مولعم  ات  هدماین  يرعشا  یسوم  وبا  همان  نتم  زین  خیرات  بتک  رد.دنا 
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هب عورش  زا  لبق  یسوم  وبا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  درب  یپ  همان  لصا  هب  الامجا  ناوت  یم  اه  باوج  زا  ًابلاغ  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ تسا
ناتسود تسا  نکمم  هک  هدوب  نارگن  دوخ  تشونرـس  زا  هتـشون و  ماما  هب  يا  همان  ، ناونع نیا  هب  ندش  باختنا  زا  دعب  نیمَکَح و  راک 

ياه هدـعو  ، درواین يور  یتسرپایند  هب  هک  دـنک  یم  تحیـصن  ار  وا  همان  نیا  رد  مه  ماما  ؛ دـننک داـجیا  ییاـه  تمحازم  وا  يارب  ماـما 
.دننک تیذا  ار  وا  دهد  یمن  هزاجا  هک  دشخب  یم  نیمأت  وا  هب  رگید  يوس  زا  دراذگن و  رثا  وا  لد  رد  هیواعم 

.درک رکذ  ناوت  یم  همان  نیا  زا  ماهبا  عفر  تهج  رد  هک  تسا  يزیچ  هصالخ  نیا 

عقاو رد  هدرک و  يا  هراشا  نامز  نآ  دوجوم  ياضف  هب  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 

رد حـلاص  لامعا  رثا  رب  هک   ) دوخ ياه  هرهب  زا  يرایـسب  زا  مدرم  زا  يدایز  هورگ  شاـب ) هاـگآ  :») هک دـهد  یم  رادـشه  یـسوموبا  هب 
او بجعت  هب  ارم  راک  نیا  دـنا و  هتفگ  نخـس  سفن  ياوه  اـب  هدروآ و  يور  اـیند  هب  ؛ دـنا هدـنام  زاـب  ددرگ ) یم  اـهنآ  بیـصن  ترخآ 

لابند هب  هنوگ  نیا  دننز  یم  مالسا  نامیا و  زا  مد  هک  يدارفا  تسا  نکمم  هنوگچ   ) دندمآ درگ  نآ  رد  دنـسپدوخ  یماوقا  هک  تشاد 
ْنِم ُْتلََزن  یِّنِإ  ،َو  يَوَْهلِاب اوُقَطَن  ،َو  اَْینُّدلا َعَم  اُولاَمَف  ْمِهِّظَح  ْنِم  ٍرِیثَک  ْنَع  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َرَّیَغَت  ْدَـق  َساَّنلا  َّنِإَف  ( ؛») دـننک تکرح  سوه  اوه و 

( . ْمُهُسُْفنَأ ْمُْهتَبَجْعَأ  ٌماَْوقَأ  ِِهب  َعَمَتْجا  ، ًابِْجعُم ًالِْزنَم  ِْرمَْألا  اَذَه 

ماما نماد  زا  تسد  هک  يا  هنوگ  هب  درک  يرادـیرخ  نالک  ای  مک  غلابم  اب  ار  اهنآ  هیواعم  هک  تسا  يدارفا  هب  هراشا  نخـس  نیا  اـیوگ 
نیا زا  ماما  دـندوب و  نیتسار  ناـنمؤم  فص  رد  ارهاـظ  هک  یلاـح  رد  دـنتخورف  اـیند  هب  ار  دوخ  نید  دنتـسویپ و  لـطاب  هب  دندیـشک و 

.دور یم  ورف  یتفگش  رد  تخس  عوضوم 

ددرگ جالع  لباق  ریغ  نمزم و  مسرت  یم  اریز  ، منک اوادم  ار  اهنآ  نورد  مخز  مهاوخ  یم  نم  :» دـیازفا یم  نخـس  نیا  همادا  رد  سپس 
ندب رب  جراخ  زا  هک  تسا  یمخز  « درف » نزو رب  « حْرَق ( .» 1  } ًاحْرَق ْمُْهنِم  يِواَدُأ  اَنَأ  َو  ( ؛») دـنزیرگ یم  هجلاعم  زا  اهنآ  فسألا  عم  یلو  )

روظنم تسا  نکمم  یلو  ؛ دوش یم  ثداح  ندب  لخاد  زا  لمد  تروص  هب  هک  تسا  ینیکرچ  مخز  « لفق » نزو رب  « حُْرق دوش و« یم  دراو 
هاگ ره  هک  تسا  هدـش  هتـسب  ظیلغ  نوخ  ياـنعم  هب  « قَلَع ( .» 2  } ًاقَلَع َنوُکَی  ْنَأ  ُفاَخَأ   { دـشاب انعم  ود  ره  قوف  تراـبع  رد  ترـضح 

ار مخز  هک  دـنراد  یعـس  زورما  ور  نیا  زا  دوش و  یم  لکـشم  مخز  ياوادـم  دـشک و  یم  تنوفع  هب  نآ  ریز  دوش  رهاـظ  مخز  يور 
 {( . دوشن ادیپ  نآ  يور  يرشق  نینچ  ات  دنهد  وشتسش  ًابترم 

دوش و یم  ینوفع  رت و  قیمع  قیمع و  مخز  دـتفیب  ریخأت  هب  رگا  هک  دومن  نامرد  تصرف  نیلّوا  رد  دـیاب  ار  اـه  مخز  هکنیا  هب  هراـشا 
ناملسم مدرم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  روظنم.دوش  یم  لکـشم  رایـسب  نآ  جالع  دناشوپ و  یم  ار  نآ  تحارج  نوخ و  زا  يرـشق 

یب ملظ و  عاونا  ناـحلاصان و  تموکح  ، اـه یتلادـع  یب  ، اوراـن ياـه  ضیعبت  ؛ دـندش یتخـس  تاـفارحنا  راـتفرگ  موس  هفیلخ  دـهع  رد 
میمصت نم  ؛ یتلادع

.دهد یمن  هزاجا  ایند  هب  لیامت  اه و  یتسرپاوه  هک  دوس  هچ  اما  ؛ مهد نایاپ  روما  نیا  هب  رتدوز  هچره  هک  متفرگ 

یضار زگره  دراد و  ناناملسم  قافتا  داحتا و  هب  يراشفاپ  رتشیب  همه  زا  وا  هک  دور  یم  بلطم  نیا  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
رتاشوک رت و  صیرح  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  تفلا  داحتا و  رب  سک  چیه  نادب  :» دیامرف یم  تسین  اه  فاکش  نیا  هب 
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( . یِّنِم اَِهتَْفلُأ  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ِهَعاَمَج  یَلَع  َصَرْحَأ  ْمَلْعاَف  ٌلُجَر  َْسَیل  َو  ( ؛» تسین

نیا يارب  زاب  متفریذـپ  هارکا  هب  ار  تیمکح  رگا  مربب و  نایم  زا  ار  هقرفت  لـماع  هک  دوب  نیا  يارب  مداد  نیفـص  گـنج  هب  نت  رگا  نم 
ییاه شخب  دنهاوخ  یم  دنراد و  یم  رب  ماگ  هقرفت  يوس  هب  نارگید  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش  زاب  تدحو  هب  یهار  دیاش  هک  دوب 

.دنهد لیکشت  نآ  رد  دوخ  يارب  هماکدوخ  یتموکح  هتخاس و  ادج  ار  مالسا  روشک  زا 

( ِبآَْملا َمَرَک  ،َو  ِباَوَّثلا َنْسُح  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  ( ؛» مبلط یم  ادخ  زا  ار  هتسیاش  ماجنارـس  کین و  شاداپ  راک  نیا  رد  :» دیامرف یم  هاگ  نآ 
.

تـسا نیا  يارب  هن  مشوک  یم  اهنآ  دسافم  حالـصا  رد  ای  منک  یم  تما  تفلا  تدـحو و  يارب  شـشوک  شالت و  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا راگدرورپ  ياضر  بلط  يارب  هکلب  ، منک تموکح  نانآ  رب  هک 

وت زا  ینک  يرواد  ّتنـس  باتک و  قبط  رب  رگا  و   ) مراداـفو ما  هدرک  دـهعت  دوخ  اـب  هچنآ  هب  نم  :» دـیازفا یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
( . یِسْفَن یَلَع   { تسا نداد  هدعو  يانعم  هب  « يأر » نزو رب  « يأو » هشیر زا  « ُْتیَأَو ( .» 1  } ُْتیَأَو يِذَّلِاب  ِیفَأَس  َو  (« ) درک مهاوخ  ینابیتشپ 

هکنیا تسخن  : دراد دوجو  یفلتخم  تالامتحا  دـیامرف  یم  هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدوب  هدرک  وا  اب  يدـهع  هچ  ماما  هکنیا  رد 
رگا : دوب هدومرف  وا  هب 

دننک يرواد  ربمغیپ  ّتنس  نآرق و  ساسا  رب  دنتـساوخ  یم  رگا  نیقی  هب.مدنبیاپ  نآ  هب  نم  دشاب  ّتنـس  نآرق و  ساسا  رب  وت  تیمکح 
تحارص اب  نآرق  دوب و  یغاب  مکح  رد  هیواعم  دوب و  هدرک  تعیب  ترضح  نآ  اب  مالـسا  تما  هک  ارچ  ، دوب بلاط  یبا  نب  یلع  اب  قح 

شیاـج رـس  رب  ار  وا  دـیاب  دریگ  شیپ  یغب  هار  دراد و  رب  شروـش  هـب  رـس  یمالــسا  قـح  تموـکح  ربارب  رد  یــسک  رگا  : دـیوگ یم 
رگا و  ؛ » ِهّللا ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  : »» دشاب هتـشادن  گنج  زج  یهار  دنچره  ، دـناشن

هیآ 9} ، تارجح ( . 1 «. } ددرگزاب ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  راکیپ  زواجتم  هورگ  اب  دنک  زواجت  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی 

و  { ،ج 10،ص 450 راونـالاراحب ( . 2 « } َراَد اَُـمْثیَح  ُروُدَـی  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلاَو  ِّقَْـحلا  َعَـم  ٌِّیلَع  : » دوـب هدوـمرف  هک  ربـمغیپ  ّتنـس  نینچمه 
دنا هدرک  لقن  ار  نآ  همه  ریدـغ  ناتـساد  رد  هک  هاَداَـع » ْنَم  ِداَـع  ُهاـَلاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهاـَلْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم   » هلمج نینچمه 

رب یمکح  دـبایرد و  ار  قیاقح  نیا  هک  دوب  نآ  زا  رت  قمحا  يرعـشا  یـسوم  وبا  دـنچره  ، دوب ترـضح  نآ  تیناقح  رب  ینـشور  لـیلد 
.درک هئارا  ّتنس  نآرق و  فالخ 

یهلا و نامیپ  دـهع و  هک  دوب  هدـمآ  ترابع  نیا  نیمکح  میکحت  همان  نامیپ  رد  هک  تسا  هدروآ  لاوطلا  راـبخا  باـتک  رد  « يرونید »
يوس هب  نآ  زا  دنهد و  رارق  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  نآرق  هک  هدش  هتفرگ  يرعـشا  یـسوموبا  صاع و  نب  ورمع  زا  ادخ  لوسر  نامیپ 

رب نآ  فالخ  رب  یماگ  ادمع  دننک و  هعجارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هعماج  ّتنـس  هب  دنباین  نآرق  رد  ار  هچنآ  دـنورن و  نآ  ریغ 
.دننکن يرواد  تاهبش  اب  دنرادن و 

دنوش و وا  ضرعتم  مدرم  دهدن  هزاجا  دشاب  هچره  شمکح  ربارب  رد  هک  دوب  هداد  هدعو  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رگید  لامتحا 
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بسانم ِْهیَلَع » ِینَْتقَراَف  اَم  ِِحلاَص  ْنَع  َتْرَّیَغَت  ْنِإ  َو   » هلمج اب  لامتحا  نیا  دشاب و  هدش  فرحنم  قح  هار  زا  دنچره  ، دنناسرب وا  هب  یبیسآ 
.تسا رت 

نیشناج  ...« ّیقـشلا ّناف   » هلمج دشاب و  هیطرـش  هیـضق  تروص  هب  ِْهیَلَع » ِینَْتقَراَف  اَم  ِِحلاَص  ْنَع  َتْرَّیَغَت  ْنِإ  َو   » هلمج هکنیا  موس  لامتحا 
و  ) ینک ادـیپ  رییغت  یتشاد  نم  دزن  زا  نتفر  ماگنه  هب  هک  یگتـسیاش  نآ  زا  وت  رگا  و  :» دوش یم  نینچ  انعم  تروص  نیا  رد.نآ  يازج 
لقع و زا  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  یقـش و  اریز  يا ) هدـییوپ  تواقـش  هار  ییامن  مکح  ّتنـس  باتک و  تلادـع و  قح و  فالخ  رب 
،َو ِلْقَْعلا َنِم  َِیتوُأ  اَم  َعْفَن  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَف  ، ِْهیَلَع ِینَْتقَراَف  اَم  ِِحلاَص  ْنَع  َتْرَّیَغَت  ْنِإ  َو  ( ؛» دنامب مورحم  هدش  وا  بیصن  هک  يا  هبرجت 

( . َِهبِرْجَّتلا

یم ادـج  دـعب  ياه  هلمج  زا  « منک یم  لمع  ما  هداد  هک  يا  هدـعو  هب  نم  یِـسْفَن ؛ یَلَع  ُْتیَأَو  يِذَّلِاب  ِیفَأَس  َو   » هلمج اـنعم  نیا  قباـطم 
.دوب دهاوخ  میلست  نآ  ربارب  رد  دننک  مکح  ّتنس  باتک و  قفو  رب  نیمکح  رگا  هکنیا  زج  دوب  هدادن  هدعو  يزیچ  مه  ماما  دوش و 

ّتنس نآرق و  زا  دوب  هداد  لوق  ترـضح  تمدخ  رد  یـسوم  وبا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ِْهیَلَع » ِینَْتقَراَف  اَم  ِِحلاَص   » هب ریبعت 
.داهن ياپ  تواقش  يداو  رد  دش و  فرحنم  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه  یلو  دوشن  فرحنم  دوخ  تیمکح  رد 

: دنک یم  دزشوگ  يرعشا  یسوموبا  هب  ار  هتکن  ود  همان  نیا  نایاپ  رد  ماما  هاگ  نآ 

َو ( ؛» مرازیب منز  مه  رب  هدرک  حالصا  ادخ  هک  ار  يراک  هکنیا  زا  رفنتم و  دیوگب  هدوهیب  نخس  یسک  هکنیا  زا  نم  :» دیامرف یم  تسخن 
دراد يرگید  هشیر  هژاو  نیا.تسا  يزیچ  هب  تبـسن  بضغ  يرازیب و  ، رفنت يانعم  هب  « دبأ » نزو رب  « دبع » هشیر زا  « دَبْعَأ ( .» 1  } ُدَبْعََأل یِّنِإ 

ْنَأ ،َو  ٍلِطاَِبب ٌِلئاَق  َلوُقَی  ْنَأ   { تسا هدش  هدارا  لّوا  يانعم  الاب  هلمج  رد  تسا و  عوضخ  میلست و  یگدنب و  يانعم  هب  تدابع  نامه  هک 
( . ُهّللا ُهَحَلْصَأ  ْدَق  ًاْرمَأ  َدِْسفُأ 

ار حالـصا  هار  ییوگب و  قح  هب  نخـس  ییامیپب و  تیمکح  هلأـسم  رد  ّتنـس  باـتک و  قبط  رب  ار  حیحـص  هار  وت  رگا  هکنیا  هب  هراـشا 
.یناشکن داسف  هب  ار  نیملسم  رما  ییوگن و  لطاب  شاب  بقارم  منک ؛ یم  عافد  نآ  زا  نم  يریگ  شیپ 

هب و   ) نک اـهر  یناد  یمن  ار  هچنآ  ما ) هـنتف  شتآ  یـشوماخ  مالـسا و  تـما  تدـحو  ناـهاوخ  نـم  :») دـیامرف یم  هـکنیا  رگید  هـتکن 
فرحنم قح  هار  زا  ار  وت  اـت   ) دـنیوگ یم  وـت  هب  ار  یتسرداـن  نانخـس  رورـش  مدرم  اریز  هدـم ) ارف  شوـگ  رارـشا  نانخـس  تاـعیاش و 

یـسک هب  تسا و  هدـنرپ  يانعم  هب  لصا  رد  « رئاط » عمج « نورئاط ( » 1  } َنوُِرئاَط ِساَّنلا  َراَرِـش  َّنِإَف  ، ُفِْرعَت َال  اَم  ْعَدَف  ( ؛» مالـسلاو (. دنزاس
اجنیا رد  »و  لوق » عمج زین  « لاوقأ »و« لاوقأ » عمج « لیواقأ ( » 2  } ِلیِواَقَِأب َْکَیلِإ   { دوش یم  قالطا  زین  دنک  یم  باتش  يراک  ماجنا  رد  هک 
( . ُماَلَّسلا ،َو  ِءوُّسلا  { غورد ای  دشاب  تسار  هاوخ  ؛ دوش یم  هتفگ  ینخس  ره  هب  الومعم  « لوق » دنچ ره  ، تسا نیغورد  نانخس  يانعم  هب 

هاگ هک  تسا  ساـسا  یب  تاـعیاش  تسخن  : ددرگ داـسف  ببـس  لـماع  ود  تسا  نکمم  يا  هعماـج  ره  رد  هک  تسا  یمهم  هلأـسم  نیا 
تاهابتـشا و رثا  رب  هاگ  دوش و  یم  رـشتنم  بآ  ندرک  دولآ  لگ  هعماج و  مظن  ندز  مهرب  يارب  نکفا  هعیاش  ناضرغم  يوس  زا  ادـمع 

تذل يا  هدع  دنونـشب و  يا  هزات  ربخ  دـنراد  راظتنا  هراومه  مدرم  زا  يرایـسب  هکنیا  صوصخ  هب  ندرک  یهوک  ار  یهاک  اه و  هغلابم 
.دوش یم  رابنایز  تاعیاش  شخپ  ثعاب  رما  نیمه  دننک و  وگزاب  نارگید  يارب  بیرغ  بیجع و  لئاسم  هکنیا  زا  دنرب  یم 
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شوشم دنتـسه  يراک  ردصم  رد  هعماج  رد  هک  ار  یناسک  نهذ  دـننک  یم  یعـس  ینیچ  نخـس  تمهت و  ، غورد اب  رارـشا  هکنیا  رگید 
؛ دنریگ هرهب  فالتخا  نظ و  ءوس  ینیبدب و  داجیا  نیا  زا  دننک و  نیبدب  یصاخ  دارفا  ای  مدرم  هب  ار  اهنآ  دنزاس و 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  برع  رعاش 

اُوبِذَک اوُعَمْسَی  َْمل  ْنإ  اوُعاذأ َو  ًاّرَش  اوُعِمَس  ْنإ  ُهوُفُْخی َو  َْریَْخلا  اوُعَمْسَی  ْنإ 

اقلطم رگا  دنزاس و  یم  رشتنم  دنونشب  يدب  نخسرگا  دننک و  یم  ناهنپ  دنونشب  یسک  هرابرد  یبوخ  نخس  هاگره  ناتریـس ) دب   ) نیا
.دنفاب یم  غورد  دنونشن  ینخس 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش 

اُونَفَد ْمُهَْدنِع  ٍْریَِخب  ُتْرِکُذ  ْنإ  ًاحَرَف َو  اِهب  اوُراط  ًهَبیر  اوُعَمْسَی  ْنإ 

اجنامه ار  نآ  دوش  هتفگ  اهنآ  دزن  نم  زا  یبوخ  بلطم  رگا  دننک و  یم  زاورپ  یلاحـشوخ  زا  دنونـشب  يزیگنا  هدـسفم  نخـس  هاگره 
.دننک یم  نفد 

نآ زا  ناناملـسم  عماوج  یناماسبان  زا  یمهم  شخب  دراد و  همادا  تدش  هب  زین  نونکا  مه  هدوب و  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ییالب  نیا 
شخب تاجن  حیاصن  نیا  هک  دوب  نیا  زا  رت  نادان  وا  دنچره  ، دهد یم  رادشه  یسوم  وبا  هب  اهنیا  مامت  هرابرد  ماما.دریگ  یم  همشچرس 

.دوش اریذپ  ار 

؟ تسیک يرعشا  یسوموبا  هتکن :

هب ربیخ  گنج  رد  تفر و  هشبح  هب  نارجاهم  اب  هارمه  دروآ و  نامیا  هکم  رد  ناخروم  زا  یضعب  هتفگ  هب.دوب  سیق  نب  هّللادبع  وا  مان 
.دش قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

تفالخ موس  لاس  رد  دـیدرگ و  بوصنم  هرـصب  يرادـنامرف  هب  مود  هفیلخ  نامز  رد.دوش  یم  بوسحم  هباحـص  ءزج  لـیلد  نیمه  هب 
شدوخ دـناوخارف و  نایـشروش  زا  یعمج  داهج  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  شلزع  ّتلع.دـش  لزع  لماک  رد  ریثا  نبا  هتـشون  قبط  نامثع 

(1  } درک لزع  ار  وا  دیـسر و  نامثع  هب  ربخ  نیا  دـندرک  تراغ  ار  شلاوما  دـنتخیر و  مدرم  هک  يروط  هب  دومن  راـتفر  نآ  فـالخرب 
نب دیعـس  » يرادـنامرف زا  هفوـک  مدرم  یتدـم  زا  دـعب   { میا هتـشون  همان 63  لـیذ  ار  ارجاـم  نیا  حرـش  ص 99. ،ج 3، ریثا نـبا  لـماک  .

مالـسلا هیلع  یلع  تفالخ  نارود  رد  تفریذـپ و  وا  دـنک و  اجنآ  رادـنامرف  ار  یـسوموبا  دنتـساوخ  ناـمثع  زا  دـندز و  زابرـس  « صاـع
رب ار  وا  ترضح 

تساوخ هفوک  مدرم  زا  دمآ و  هرصب  يوس  هب  هرـصب  نایـشروش  بوکرـس  يارب  ماما  هک  یماگنه  اما  تشاذگ  یقاب  هفوک  يرادنامرف 
زا ار  وا  دـمآ و  هفوک  هب  رتشا  کلام.دـینکن  تکرح  دینیـشنب و  دوخ  ياج  رد  تفگ  دـش و  عنام  یـسوموبا.دندنویپب  ترـضح  نآ  هب 

هفرعم یف  هباـغلا  دـسا  ( . 1  } .دومن جیـسب  لـمج ) گـنج   ) هرـصب نایـشروش  اـب  راـکیپ  يارب  ار  هفوـک  مدرم  درک و  لزع  يرادـنامرف 
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.دوب امن  سدقم  یمالسا و  بادآ  هب  رهاظتم  يدرم  وا  ( { يرعشا یسوموبا  لاح  حرش   ) ریثا نبا  لماک  باعیتسالا و  ؛ هباحصلا

ات.دریگب ماقتنا  ات  دوب  یتصرف  رظتنم  تفرگ و  لد  هب  ار  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هنیک  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  وا  نیقی  هب 
تخس قارع  مدرم  يوس  زا  تیمکح  ناونع  هب  وا  باختنا  اب  ماما  هکنیا  اب  دمآ و  شیپ  نیمکح  هلأسم  نیفـص  گنج  زا  دعب  هک  اجنآ 
وا.دـنک تقفاوم  وا  باختنا  اب  ماما  دـش  ببـس  ناقفانم  ای  هیواعم و  زومرم  لـماوع  اـی  ناـحول  هداـس  زا  یهورگ  رارـصا  ، دوب فلاـخم 

ار يو  تیمکح  يارجام  رد  صاع  ورمع  هک  تسا  فورعم  هچنآ  فـالخ  رب  دروآ و  تسد  هب  ییوج  ماـقتنا  يارب  ار  تصرف  نیرتهب 
یکرتشم هئطوت  راک  نیا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  دش  یندوک  تهالب و  رد  لثملا  برـض  لیلد  نیمه  هب  داد و  بیرف  درک و  لافغا 

هار هیواـعم  تموـکح  رد  یلو  درب  یمن  ییاـج  هـب  هار  یلع  تموـکح  رد  دوـب  نـئمطم  وا.دـشاب  صاـع  ورمع  یـسوموبا و  يوـس  زا 
.تسا زاب  شیور  هب  يدام  یقرت  تفرشیپ و 

.دوب يراکتیانج  ثیبخ و  رایسب  درم  دهد  یم  ناشن  هک  هدش  دراو  وا  تمذم  رد  يدیدش  تایاور  لیلد  نیمه  هب 

تنعل ار  یهورگ  برغم  حبص و  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هلمج  زا 
 { ،ج 2 ص 260 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( . 2  } .دوب يرعشا  یسوموبا  اهنآ  هلمج  زا  درک  یم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  رذوبا  زا  لاصخ  باتک  رد  قودص  موحرم 

زا رفن  شش  ناینیشیپ و  زا  رفن  شش  : دندوب سک  هدزاود  نیرخآ  نیلّوا و  نیرتدب 

.درک فصو  تما  نیا  يرماس  هب  ار  وا  درمش و  رفن  شش  نیا  زا  ار  يرعشا ) یسوموبا   ) سیق نب  هّللادبع  نیرخآ و 

.تسا هدوب  يراکبیرف  كانرطخ و  زومرم و  درم  وا  هک  دهد  یم  ناشن  هیبشت  نیا 

صلاخ مالسا  زا  يرعشا  یسوموبا  زا  نتسج  يرازیب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
 { ،ج 10،ص 358،ح 1 راونالاراحب ( . 1  } .تسا خزود  ياه  گس  زا  وا  تسا و 

ثیدحلا لاجر  مجعم  باتک  رد  ییوخ  هّللا  هیآ  موحرم  هتفگ  هب  تسا و  هدش  دراو  وا  دیدش  تمذـم  رد  زین  يرگید  ددـعتم  تایاور 
هک سب  نیمه  وا  ییاوسر  رد  دـنامب و  یفخم  یـسک  رب  هک  تسا  نآ  زا  رت  حـضاو  ناـنمؤمریما  هب  تبـسن  وا  توادـع  تنیط و  ثبخ 

 { ،ج 10،ص 287 ثیداحالا مجعم  ( . 2  } .درک لزع  تفالخ  زا  شدوخ ) رادنپ  هب   ) تیمکح يارجام  رد  ار  نانمؤمریما 

ره هکنیا  دندرک و  تعیب  ترضح  نآ  اب  ناناملـسم  هماع  تسناد  یم  دوب و  هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دوخ  وا  هکنیا  رت  بیجع 
نیا همه  سفن  ياوـه  یتسرپاـیند و  ینمـشد و  داـنع و  تلع  هب  لاـح  نیا  اـب  تـسا  هارمگ  دـنک  ماـیق  ترـضح  نآ  فـالخ  رب  سک 

هیواعم هب  ار  دوخ  يرادافو  صاع  ورمع  هک  یلاح  رد  دومن  تفالخ  زا  ترـضح  نآ  علخ  هب  مکح  تخاس و  اـهر  ار  دوخ  تاـمولعم 
.داد تفالخ  رد  وا  تیبثت  هب  يأر  داد و  ناشن 

یم لـقن  دوخ  خـیرات  رد  يربـط  هک  تسا  یناتـساد  هدوب  هئطوت  نیمکح  هلأـسم  رد  یـسوم  وبا  راـک  دـهد  یم  یهاوگ  هک  ینئارق  زا 

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5139 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دوب  هدرک  نت  رب  یهایس  هبج  هک  یلاح  رد  دش  دراو  هیواعم  رب  يرعـشا  یـسوم  وبا  دسیون  یم  يرجه  هنس 60  ثداوح  رد  وا.دنک 
هیواعم دـمآ  نوریب  هیواعم  دزن  زا  هک  یتقو  تفگ  باوج  ار  وا  مالـس  هیواعم  « ِهّللا َنیمأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  :» تفگ درک و  مالـس  هیواعم 

نم دزن  درمریپ  نیا  : تفگ

رد وا  تسناد  یم  اریز   ) درک مهاوخن  ار  راک  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  مراپـسب  وا  هب  ار  تاـیالو  زا  یکی  يرادـنامرف  هک  دوب  هدـمآ 
 { ،ج 4،ص 12 ریثا نبا  لماک  ،ج 4،ص 245 و  يربط خیرات  ( . 1 (. } تسا روفنم  مدرم  نایم 

اه تّلم  يدوبان  للع  : 79 همان

عوضوم

دانجألا ءارمأ  یلإ  فلختساامل  هبتک ع  باتک  نم  و 

( تفالخ نتفرگ  تسد  هب  زا  سپ  رکشل ، ناهدنامرف  هب  همان  )

همان نتم 

ُهوَدَتقاَف ِلِطاَبلِاب  مُهوُذَخَأ  ُهوَرَتشاَف َو  ّقَحلا  َساّنلا  اوُعَنَم  مُّهنَأ  مُکَلبَق  َناَک  نَم  َکَلهَأ  اَّمنِإَف  ُدَعب  اّمَأ 

466 ص :
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اه همجرت 

یتشد

اب ار  ایند  سپ  دنتخادرپن ، ار  مدرم  قح  هک  تهج  نادب  دندیـسر ، تکاله  هب  امـش  زا  شیپ  ياه  ّتلم  انامه  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ 
 . دندرک تعاطا  نانآ  دندرب و  لطاب  هار  هب  ار  مدرم  و  دندروآ ، تسد  هب  نداد  هوشر 

يدیهش

ناشلطاب هار  هب  دـندیرخ و  توشر - هب  ار - نآ  ات  دـندادن  ار  مدرم  قح  نوچ  دـندیدرگ ، هابت  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  دـعب ، اما 
.دندیدرگ نآ  وریپ  نانآ  و  دندرب ،

یلیبدرا

نامدرم دندرک  عنم  ناشیا  هک  یتسردب  امش  زا  شیپ  دندوب  هکنانآ  دندش  كاله  هک  یتسردب  سپ  تاولـص  ادخ و  دمح  زا  سپ  اما 
هک داب  یـسک  رب  مالـس  ار و  لطاب  دـندرک  يوریپ  سپ  لطابب  ار  ناـشیا  دـنتفرگ  ارف  راـبتعا و  یب  عاـتمب  دـنتخورف  سپ  قح  هار  زا  ار 

نانمؤم ریما  ام  يالوم  ياه  همان  زا  دـش  هدرک  رایتخا  هچنآ  زا  میتفای  هک  تسیزیچ  نآ  رخآ  نیا  ار  تسار  هار  تیادـه و  درک  يوریپ 
داعم زورب  تاولص  مالس و  ورب  داب  بلاط و  وبا  نب  یلع 

یتیآ

تـسد هب  توشر  نداد  اب  ار  نآ  ات  دـندومن  مورحم  ناشقح  زا  ار  مدرم  اریز  دـندش ، كاله  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  .دـعب  اـما 
.دنتفر ناشیا  یپ  زا  مه  مدرم  دندیناشک و  لطاب  هار  هب  ار  مدرم  .دندروآ 

نایراصنا

هب ار  مدرم  هکنآ  رگید  ، دنتخورف ایند  هب  ار  قح  مه  اهنآ  ، دنتشاد زاب  ّقح  زا  ار  مدرم  هک  دیشک  یهابت  هب  ینعم  نیا  ار  ناینیشیپ  ، دعب اما 
 . دندرک يوریپ  ار  لطاب  مه  اهنآ  ، دندرب لطاب 

حورش

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

زا امش  ناینیشیپ  تکاله  يدوبان و  دعب ، اما  : ) دیـسر تفالخ  هب  هک  یعقوم  اهرکـشل  نارـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  هلمج  زا 
نانآ دنتـشاداو و  لطاب  هب  ار  مدرم  هک  نیا  رگید  و  دـنتخورف ، ار  نآ  مه  مدرم  و  دنتـشادزاب ، دوخ  قح  زا  ار  مدرم  هک  دوب  تهج  نآ 
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هتـشاد رذحرب  نانآ  اب  لطاب  هب  راتفر  قح و  زا  دوخ ، دارفا  نتـشادزاب  زا  ار  ناهدنامرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـندرک .) يوریپ  نآ  زا  زین 
ار قح  مدرم  ینعی  هورتشاف  ترابع : .تسا  هدوب  ناشیا  نیـشیپ  نانگمه  يدوبان  ثعاـب  رما  نیمه  هک  تسا  هدرک  ناـشنرطاخ  تسا و 

نمثب هورـش  و  یلاعت : يادخ  نخـس  دـننام  دـنتفرگ ، ار  لطاب  قح  ياج  هب  دنتـشادزاب و  قح  زا  ار  نانآ  نوچ  ضوع ، رد  دـنتخورف و 
يوریپ لطاب  زا  زین  نانآ  دـندرک ، راتفر  لطاب  رب  مدرم  اـب  نیـشیپ  ناـیاورنامرف  ینعی  لـطابلاب ، مهوذـخا  و  تراـبع : نینچمه  سخب و 

مهیدـهبف یلاعت : يادـخ  لوق  دـننام  .دـندوب  هدرب  نآ  هب  ار  اهنآ  هک  دـنتفر  ار  یناسک  هار  و  دـندرک ، يوریپ  لـطاب  زا  ینعی  دـندومن ،
تـسوا راوازـس  هک  نانچ  ار  ادـخ  تفرگ  نایاپ  اه  همان  نامیپ  اهتیـصو و  اه ، همان  شخب  .تسادـخ  بناج  زا  قیفوت  .هدـتقا  مهیدـهبف 

.مییوگ یم  ساپس 

دیدحلا یبا  نبا 

 . ُهْوَدَْتقاَف ِلِطاَْبلِاب  ْمُهوُذَخَأ  ُهْوَرَتْشاَف َو  َّقَْحلا  َساَّنلا  اوُعَنَم  ْمُهَّنَأ  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلْهَأ  اَمَّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

اهیقحتـسم و تایالولا  اولو  اهعـضاوم و ال  رومألا  اوعـضی  مل  يأ  لاومألا  یـشرلاب و  مهنم  قحلا  سانلا  يرتشاف  قحلا  سانلا  اوعنم  يأ 
يرتشت امک  قوقحلا  ثاریملا و  مهنم  سانلا  يرتشاـف  دـسافلا  ضرغلا  يوهلا و  قفو  یلع  يرجت  هیوایندـلا  هینیدـلا و  مهرومأ  تناـک 

.لاملاب علسلا 

باکترا یف  مهفالـسأ  مهئابآب و  اودتقاف  فلـسلا  دعب  نم  فلخلا  ءاجف  لطابلا  یلع  مهولمح  يأ  هودتقاف  لطابلاب  مهوذـخأ  لاق و  مث 
.هیلع اوبر  اوئشن و  هوفلأ و  دق  امل  قح  هنأ  انظ  لطابلا  کلذ 

سانلا یلإ  هملظلا ال  یلإ  ادـئاع  ریمـضلا  نوکی  هترتخا و  يأ  لاملا  رایخ  تیرتسا  لاقی  هوراتخا  يأ  هلمهملا  نیـسلاب  هورتساف  يور  و 
هب اورثأتسا  مهسفنأل و  هوراتخا  لاملا و  نم  مهقح  سانلا  اوعنم  يأ 

یناشاک

اما دعب ) اما   ) .دش هفیلخ  هک  یتقو  اهرکشل  ناریما  يوس  هب  هداتسرف  هک  تسا  ترضح  نآ  همان  زا  و  دانجالا ) ءارما  یلا  فلختسا  امل  )
دندوب هک  یناسک  نآ  دـندش  كاله  هک  یتسرد  هب  سپ  مکلبق ) ناک  نم  کـلها  اـمناف   ) .ءاـیبنا دیـس  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ 

هب ار  قح  دـنتخورف  سپ  هورتشاف )  ) قح هار  زا  ار  نامدرم  دـندرک  عنم  ناشیا ، هک  یتسرد  هب  قحلا ) ساـنلا  اوعنم  مهنا   ) امـش زا  شیپ 
ار نآ  ار و  لطاب  دندرک  يوریپ  سپ  هودتقاف )  ) نآ ضوع  هب  ار  لطاب  رما  ناشیا  زا  دنتفرگارف  و  لطابلاب ) مهوذخا  و   ) رابتعا یب  عاتم 

.ناهج نآ  رد  دندش  بذعم  نآ ، هطساو  هب  ناهج و  نیا  رد  دندینادرگ  دوخ  عوبتم  هودق و 

یلمآ

ینیوزق

( عاب  ) يا تسا  يرش  ینعم  هب  يرتشا )  ) دیوگ مثیم ) نبا   ) اهرکشل يارما  هب  تفالخ  ءدبم  رد  تسا  هتـشون  هک  تسا  يا  همان  هلمج  زا 
هک ینعم  نیا  ار  ناشیا  يایند  نید و  درک  هابت  ار و  ناینیشیپ  درک  كاله  هک  تسین  نیا  زج  ینعی  .سخب ) نمثب  هورش  و  یلاعت ، لاق  )
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مدرم دنتفرگ  ار و  لطاب  هار  دنتفرگ  و  ار ، قح  دنتخورف  زین  ناشیا  سپ  دندربن ، قح  هار  رب  ار  ناشیا  و  دندرکن ، قح  هب  هلماعم  مدرم  اب 
نآ هب  دندومن  ءادتقا  سپ  باوصان ، کلسم  هب  دنتفر  و  لطاب ، هب  ار 

یجیهال

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

.دانجالا ءارما  یلا  فلختسا  امل 

.نایهاپس ناگدرکرس  يوس  هب  دش  هفیلخ  هک  یماگنه  رد  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بوتکم  زا  ینعی و 

«. هودتقاف لطابلاب  مهوذخا  هورتشاف و  قحلا  سانلا  اوعنم  مهنا  مکلبق  ناک  نم  کلها  امناف  دعب ، اما  »

امـش زا  شیپ  دندوب  هک  ار  یناسک  درکن  كاله  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تعن  ادخ و  دـمح  زا  دـعب  اما  ینعی 
دنتفرگ قح و  قاـقحا  رد  اـهنآ  هب  نداد  هوشر  هب  ینعی  ار ، قـح  ناـمدرم  دـندیرخ  سپ  ار ، قـح  ناـمدرم  زا  دـندرک  عـنم  هکنیا  رگم 

.ار لطاب  ناشیا  دندرک  يوریپ  سپ  لطاب ، هب  ار  ناشیا  دنتشاداو  ار و  نامدرم 

دمحم یلع  یلصن  هرکشن و  هللادمحن و  هقیفوت  نسح  هللا و  نوعب  هغالبلا ، جهن  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بتک  همجرت ي  دش  مامت 
.نیرهاطلا هلآ  و 

یئوخ

عجراف لاومالا ، اشرلاب و  مهنم  قحلا  سانلا  يرتشاف  .قحلا  سانلا  اوعنم  يا  رـصم :) ص 79 ج 18 ط   ) یلزتعملا حراشلا  لاق  ینعملا :
نوکی و  هترتخا ، يا  لاملا : رایخ  تیرتسا  لاقی : هوراتخا و  يا  هلمهملا  نیسلاب  هورتساف  يور  و  لاق : نا  یلا  سانلا - یلا  اورتشا  ریمض 

و  ) یلاعت هلوقک  هنم  اوعنم  امل  لطابلاب  هنع  اوضوعت  هوعابف و  يا  دورتساـف  مثیم : نبا  لاـق  .ساـنلا و  یلا  ـال  هملظلا  یلا  ادـئاع  ریمـضلا 
اورتشا  ) یلاعت هلوقک  قحلا  نم  الدـب  قحب  سیل  ام  ذـخا  اـنه  ءارتشـالا  نم  دوصقملا  لوقا : (. 20 فسوی - هروـس  سخب - نمثب  هورش 

مهیلع لمحی  قح  ریغ  اما  و  یهلا ، قح  اـما  وهف  هلظ  یف  نوشیعی  ماـظنب  مازتلـالا  نم  ساـنلل  دـبال  هناـف  هرقبلا ) - 17 يدهلاب - هلالضلا 
هب يدتقی  سانلا  نیب  الومعم  الوادتم و  لدبلا  اذه  راص  اذاف  يرشب ، یباختنا  نوناقب  یهلالا  نوناقلا  اولدب  اذه  اننامز  یف  هنا  امک  ارـسق 

لطابلا رییف  مهدـعب  نم  یتای  نم  مهفالخا و  هب  يدـتقی  سنلا  نیب  الومعم  الوائتم و  لـطابلا  ریـصیف  مهدـعب  نم  یتاـی  نم  مهفـالخا و 
هفیلخ نوچ  تشاگن  دوخ  نوشق  ناهدنامرفب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  يا  همان  زا  همجرتلا : .هب  يدـتقی  امم  مهیلع  لمح  يذـلا 

دنتخورف و قحانب  ار  نانآ  ودنتـشادزاب  قح  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  دندش  كاله  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  انامه  دعب ، اما  دش :
.دندومن يوریپ  نآ  زا  دندرک و  ءادتقا  نادب  همه  ات  دنتشاداو  هدوهیب  لطابب و  ار  مدرم 

يرتشوش

قح عنم  یلع  نیردـتقم  نامثع  مایا  اوناک  دانجالا  ءارما  نال  مهیلا  کلذ  ع )  ) بتک قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  )
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نوکلهت کلذـک ، متنک  نا  ینعی  هورتشاف ) قحلا  سانلا  اوعنم  مهنا  مکلبق  ناک  نم  کلها  امناف  دـعب  اما   ) .لـطابلاب مهذـخا  ساـنلا و 
( هودـتقاف لطابلاب  مهوذـخا  و   ) .مهنم مهقوقح  ءارـش  یلا  نیرطـضم  اوراص  سانلا  نا  دارملا  .کلذـب و  مکلبق  ناـک  نم  کـله  اـمک 

باکترا یف  لطابلاب  اوذـخا  نیذـلا  مهئاباب  اودـتقا  فلخلا  نا  دارملا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  و  خـسنلا ، یف  فاـقلاب  هودـتقاف )  ) اذـکه
نود ءارمالا  مذ  ماقم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنال هزیجیـال ، ینعملا  لاـق و  اـم  دـیفی  ـال  ظـفللا  تلق : .هیلع  اووشن  اـمل  قح  هنا  اـنظ  لـطابلا 
لوق یف  ام  اضیا  رهظی  هنم  .لطابلاب و  ذـخوی  الئل  هیدـفلا  اوطعا  يا : ءافلاب ، هودـتفا )  ) فرحم هودـتقا ) : ) لاقی نا  باوصلا : و  اـیاعرلا ،
ناف مهسفنال ، هوراتخا  لاملا و  نم  مهقح  سانلا  اوعنم  يا : .هملظلا  لعافلا  هوراتخا و  يا : نیـسلاب  هورتساف )  ) يور دیدحلا و  یبا  نبا 

هل لماع  نم  باتک  هاتا  ذا  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـنع  اموی  تنک  يرهزلا : لاق  یبوقعیلا :)  ) یف و  اذـه ، .مارملا  مالکلل و  هلثملاک  هلاق  ام 
( مالـسلا هیلع   ) یلع لامع  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) ضعب نا  هل : تلقف  همرم ، یلا  جاـتحت  هتنیدـم  نا  بتک 

کلذ اضیا  زیزعلادبع  نب  رمع  بتکف  روجلا ) نم  اهقرط  قن  لدعلاب و  اهنـصحف  دـعب  اما  : ) هباوج یف  ع )  ) بتکف اذـه ، لثمب  هیلا  بتک 
.هلماع باوج  یف 

هینغم

: نیرمال لاکنلاب  هتغب  مهذـخا  هیـضاملا ، ممالا  نم  ءایوقالا  هداقلا  ذـخا  هناحبـس  هللا  نا  ارذـحم : اوخم و  هداـقلل  ماـمالا  لوقی  ینعملا :
نوضرفی امب  هیرتشی  وه  و  مهل ، قحلا  ناک  یتح  ..هوشر  عفد  اذا  الا  هنم  هنونکمی  و ال  هبحاص ، قحلا و  نیب  نولوحی  اوناک  مهنا  لوـالا 

اوضفری و نا  مهیلع  ناک  و  نوملـستسی ، نوبیجتـسیف و  هلعفب ، سانلا  نورمای  رکنملا و  نولعفی  اوناک  هداقلا  نا  یناـثلا  .نمثلا  نم  هیلع 
انولـضاف انئاربک  انتاداس و  انعطا  انا  انبر  نوعباتلا - يا  اولاق - و  دحاو : يوتـسم  یف  عوبتملا  عباتلا و  ادغ  هناحبـس  عضی  کلذـل  .اوروثی 

نکل ال فعـض و  لـکل  هیناـث : هیآ  یف  هناحبـس  لاـقف  .بازحـالا   68 الیبو - اـنعل  مهنعلا  باذـعلا و  نم  نیفعـض  مهتآ  اـنبر  لـیبسلا ،
.نوبسکی اوناک  ام  هناحبس  مهقاذا  دوقعلاب  اوضر  امل  ..اوملستسی و  اوروثی و ال  نا  نیفعضتسملا  یلع  ناک  يا  .فارعالا   48 نوملعت -

.نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  هلآ  دمحمب و  طارصلا  ءاوس  انیدهی  نا  لووسملا  هتملک ، تلج  وه ، و 

هدبع

نیعناملا کئلوا  نع  هلودلا  تبلقناف  هوشرلاب  مهنم  قحلا  ءارـشل  سانلا  رطـضاف  مهقح  سانلا  نع  اوبجح  يا  هورتشاف : قحلا  سانلا  … 
دعب ءانبالا  اهعبتی  هودـق  راص  هوتاف و  لطابلا  نایتاب  مهوفلک  يا  هودـتقاف : لطابلاب  مهوذـخا  و  کـلها …  لـعاف  اوعنم  مهنا  اوکلهف و 

ءابالا

يرفعج همالع 

مالسالا ضیف 

زا زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ   ) دیسر تفالخ  هب  رهاظ ) رد   ) هک یماگنه  اهرگشل  نارادرـس  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  همان  زا 
نیا هب  امـش  ناینیـشیپ  ندش  هابت  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  یلاعتیادخ و  شیاتـس  زا  سپ  هدـناسرت :) یتسردان  لطاب و  زا  هتـشاداو و  قح 

دنتخورف ای  دـنتفر ، راب  ریز  هتفریذـپ   ) دـندیرخ ار  نآ  مه  مدرم  دنتـشاد و  زاب  يراگتـسر ) تیادـه و   ) قح زا  ار  مدرم  هک  دوب  تهج 
يوریپ ار  نآ  مه  ناـشیا  دنتـشاداو و  یهارمگ ) تلالـض و   ) لـطاب هب  ار  اـهنآ  هکنیا  و  دـندش ) اـنتعا  یب  نآ  هـب  هداد  تـسد  زا  ینعی 
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.دندومن

ینامز

هک ار  رکشل  ناهدنامرف  تساوخ  یم  تسناد ، یم  ار  هتشذگ  ياهتلم  تکاله  نامثع و  طوقس  زمر  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  لوپ  تردق 
لماوع نآ  زا  دنیآ و  دوخب  ات  دزاس  هاگآ  نآ  لماوع  طوقـس و  زا  ار  نانآ  دـهد و  هجوت  بیع  هب  دنتـسه  تکلمم  هرادا  یلـصا  نکر 

دنچ رد  ار  مارح )  ) لـطاب قیرط  زا  لاـم  نردوخ  زا  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـننک  زیهرپ  دوب  ضیعبت  ملظ و  يراوخ ، هوشر  هک 
دوخ همان  رد  حالطـصا  نیا  زا  تسا  هتفاـی  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماـماو  تسا  هدومن  عنم  نآ  زا  هدرک و  حرطم  هیآ 
شیپ نآ  هلیـسوب  دـیروخم و  قح  انب  ار  رگیدـکی  لاوما  دـیوگ : یم  نینچ  هیآ 188  هرقب  هروـس  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  هـتفرگ  هرهب 
نیمه میدید  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  تموکح  رد  .دیربب و  هرهب  رتشیب  مارح  قیرط  زا  مدرم  لاوما  زا  هک  دیئوجم  برقت  نارادمتـسایر 
خیرات ردـص  زا  .دـندروآ  مالـسا  مالـسلا و  هیلع  ماما  زورب  هچ  هیواعم  ياهلوپ  ریثاـت  تحت  هک  دـندوب  ترـضحنآ  رکـشل  ناهدـنامرف 
فعـض رد  هشیمه  دنا  هدوب  یهلا  تاررقم  دنب  ياپ  هک  شنارادفرط  قح و  دنا و  هدوب  مه  ربارب  رد  هشیمه  لطاب  قح و  ههبج  نونکات 

مه نوچ  دنا  هدـش  زوریپ  هشیمه  دـنا  هتـشادن  هدـیقع  لوپ  زج  یبهذـم  نوناق و  چـیه  هب  هک  لطاب  نارادـفرط  دـنا و  هدوب  تسکـش  و 
رصع ره  رد  اه  یناطیش  ندش  زوریپ  هک  تسادیپ  هتفگان  .تشاد  دهاوخ  دوجو  هاوخ  ناطیش  مه  دراد و  دوجو  تمایق  زور  ات  ناطیش 

.ددرگ ناتفص  ناطیشاب  دربن  دراو  گرزب  رطخ  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  هکلب  درادنرب  ماگ  هفیظو  ریسم  رد  ناسنا  هک  تسین  نآ  لیلد 

يزاریش دمحم  دیس 

قحلا و عابتاب  مهل  هیـصو  هبتک  امنا  و  هفالخلاب ، سانلا  هعیاب  امل  باتکلا  اذـه  مالـسلا  هیلع  بتک  داـنجالا ) ءارما  یلا  فلختـسا ، اـمل  )
مهقوقح يا  قحلا ) ساـنلا  اوعنم  مهنا   ) ممـالا نم  مکلبق ) ناـک  نم   ) هللا کـلها ) اـمناف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اـما   ) .لـطابلا كرت 

اودتقا يا  هودـتقاف )  ) قحلا و اوکرت  ناب  هوعابف ، هورتشاف  ینعم  وا  نایـصعلا ، هوشرلاب و  هنم  قحلا  ءارـشل  سانلا  رطـضاف  يا  هورتشاف ) )
نـسح و  ءاقبلا ، متببحا  نا  لطابلاب ، سانلا  اوربجت  و ال  قحلاب ، اولمعت  نا  دانجالا ، ءارما  ای  مکل  ببـسی  اـمم  اذـه  و  هوعبتا ، لـطابلاب و 

.نیکلاهلا ممالاب  ارابتعا  رکذلا ،

يوسوم

.هاوس وا  لامب  هذقنتسا  یـشلا ء : يدف  .اهب  لمعی  هنـس  هلعف  ذخا  هلعف  لعف  هب : يدتقا  .ءانفلا  توملا و  وه  كالهلا و  نم  کلها : هغللا :
نا مالـسلا  هیلع  نیبی  هودـتفاف ) لطابلاب  مهوذـخا  هورتشاف و  قحلا  سانلا  اوعنم  مهنا  مکلبق  ناک  نم  کـلها  اـمناف  دـعب  اـما  : ) حرـشلا

اوعنم رمالا  هالو  ماکحلا و  هداقلا و  مهنا  کلذل  رکذ  لالـضلا و  قیرط  مهذخا  قحلا و  نع  مهفارحنال  ناک  امنا  هقباسلا  ممالا  كاله 
الا هیلا  لوصولا  نوکلمی  مهقح و ال  نودـیری  مهنال  هئیندـلا  تاطاسولا  تاعافـشلا و  اشرلاب و  مهقح  اورتشاف  مهل  يذـلا  قحلا  سانلا 

ذخا مهیلع و  روجلا  سانلا و  ملظ  نم  لطابلا  یلع  مهولمح  يا  هودتقاف  لطابلاب  مهوذخا  کلذک  .مرحملا و  لطابلا  قیرطلا  اذـه  نع 
هللا یکحی  امک  نیلئاق  مهتریـس  یلع  اوشم  مهفالـسا و  مهئاباب و  اودـتقاف  مهدـعب  نم  فلخلا  ءاجف  هلطاـبلا  تاعافـشلا  لوبق  هوشرلا و 
مهب ءادتقا  مهل و  ادیلقت  اهیلع  فلخلا  مهعبتا  ءوسلا  هنـس  فلـسلا  نسف  نودتقم ) مهراثآ  یلع  انا  هما و  یلع  انئابآ  اندجو  انا  : ) مهلوق

یف بیطخلاب  بقلملا  یلعوبا )  ) يوسوملا یلع  سابع  هللا  یلا  ریقفلا  دـبعلا  دـیب  همیرکلا  هلئاسر  مامالا و  بتک  حرـش  مت  اـنه  یلا  … 
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نم الا  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  نیدلا  موی  یتلیـس  اهلعجی و  نا  یلاعت  هللا  الئاس  توریب  یحاوض  نم  کیرح  هراح  یف  هعقاولا  هتقش 
هیدالیم هنس 1992  نم  یناث  نیرشت  قفاوملا 17  هیرجه  هنس 1413  نم  یلوالا  يدامج  رهش  نم  یف 23  کلذ  .میلس و  بلقب  هللا  یتا 

 … نیملاعلا بر  دمحلا هللا  و 

یناغماد

اما  » تسا نینچ  دراد و  رطـس  کی  طقف  هک  همان  نیا  هراب  رد  .دیـسر  تفالخ  هب  هک  ینامز  رد  رکـشل  ناریما  هب  ترـضح  نآ  هماـن  زا 
یم نآ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .هودـتقاف » لطابلاب  مهوذـخا  هورتشاف و  قحلا  سانلا  اوعنم  مّهنأ  مکلبق  ناک  نم  کلها  اـّمناف  دـعب 

لاوما و تخادرپ  هب  ناـشیا  زا  ار  دوخ  قح  مدرم  دـندادن و  ار  مدرم  قح  هک  دوب  نیا  ناـشیا ، يدوباـن  كـاله و  ببـس  ینعی  دـیوگ :
همه دنتـشاذگ و  او  دـندوبن  شا  هتـسیاش  راوازـس و  هک  يدارفا  هب  ار  تاـیالو  دـنداهنن و  دوخ  هاـگیاج  رب  ار  راـک  دـندیرخ و  هوـشر 
دوخ قوقح  ثاریم و  دـنرخ ، یم  ار  الاک  هک  هنوگ  نامه  مدرم  دوب و  دـساف  ضرغ  دوخ و  سوه  قبط  نانآ  ییایند  ینید و  ياهراک 

لطاب و نآ  باکترا  رد  دـمآ  ناشیا  زا  سپ  هک  یلـسن  هجیتن  رد  دـندناشک  لـطاب  هار  هب  ار  مدرم  یهگناو  .دـندیرخ  یم  ناـشیا  زا  ار 
.دندوب هتفای  شرورپ  نآ  رب  هدید و  ناشیا  زا  ار  نآ  هک  دندرک  يوریپ  شیوخ  ناکاین  ناردپ و  زا  قحان 

يزاریش مراکم 

مالسلا هیلع  هل  باتک  نم  و 

ِدانْجَألا ِءارَمُأ  یلإ  َِفلُْختْسا  اَّمل 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  همان  زا 

یکردم اهنت  رداصم  باتک  بحاص  همان : دنس  ( . 1  } .تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  هک  ماگنه  نآ  رد  ، تسا رکـشل  ناهدنامرف  هب 
هجهب باـتک  رد  یـضر ) دّیـس  موـحرم  نارـصاعم  زا   ) ربلادـبع نبا  هک  تسا  ناـمه  هدرک  رکذ  هغـالبلا  جـهن  زج  هماـن  نیا  يارب  هـک 

( { مراهچ پاچ  ،ج 3، هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هدروآ  توافت  یمک  اب  سلاجملا 

هاگن کی  رد  همان 

یم زیچ  ود  ار  نآ  لماع  دـنک و  یم  هراشا  نیـشیپ  ماوقا  زا  ییاه  هورگ  تکاله  لماوع  هب  اـنعمرپ  هاـتوک و  رایـسب  هماـن  نیا  رد  ماـما 
.لطاب هب  اهنآ  قیوشت  قح و  زا  مدرم  نتشاد  زاب  : درمش

***

.ُهْوَدَْتقاَف ِلِطاَْبلِاب  ْمُهوُذَخَأَو  ُهْوَرَتْشاَف ، َّقَْحلا  َساَّنلا  اوُعَنَم  ْمُهَّنَأ  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلْهَأ  اَمَّنِإَف  ، ُدَْعب اَّمَأ 

همجرت
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اهنآ هکنیا  تسخن  : دش اهنآ  یتخبدب  تکاله و  هیام  زیچ  ود  اهنت  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ییاه  تما  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما 
هب ار  مدرم  هکنیا  رگید  دنن و  دـنروآ  تسد  هب  هوشر ) قیرط  زا   ) ار دوخ  قح  دـندش  راچان  ور  نیازا  دنتـشاد ، زاب  ناشقح  زا  ار  مدرم 

.دندرک يوریپ  نآ  زا  زین  نانآ  دنداد و  قوس  لطاب 

یتخبدب لماع  ود  ریسفت : حرش و 

زیچ ود  رد  اهنآ  يارب  ار  نیـشیپ  ياه  تما  لاوز  لماوع  دهد و  یم  رادشه  شرکـشل  ناهدنامرف  هب  انعم  رپ  هاتوک و  همان  نیا  رد  ماما 
تکاله و هیام  زیچ  ود  اهنت  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ییاه  تما  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اـما  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هصـالخ 

تـسد هب  هوشر ) قیرط  زا   ) ار دوخ  قح  دندش  راچان  ور  نیازا  دنتـشادزاب ، ناشقح  زا  ار  مدرم  اهنآ  هکنیا  تسخن  : دـش اهنآ  یتخبدـب 
ْمُهَّنَأ ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلْهَأ  اَمَّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـندرک يوریپ  نآ  زا  زین  نانآ  دـنداد و  قوس  لـطاب  هب  ار  مدرم  هکنیا  رگید  دـنروآ و 

( . ُهْوَدَْتقاَف ِلِطاَْبلِاب  ْمُهوُذَخَأ  ،َو  ُهْوَرَتْشاَف َّقَْحلا  َساَّنلا  اوُعَنَم 

هب ندیسر  يارب  مدرم  ، دسرب اهنآ  هب  حیحـص  قیرط  زا  مدرم  قح  دنوشن  رـضاح  ناهدنامرف  دالب و  ناریما  هک  یماگنه  هکنیا  هب  هراشا 
دراو دساف  قرط  زا  دوخ  قح 

رد اه  تما  دریگ و  یم  ارف  ار  اج  همه  ملظ  يداـمتعا و  یب  داـسف و  ددرگ و  یم  غاد  يراوخ  هوشر  رازاـب  تروص  نیا  رد.دـنوش  یم 
.دنوش یم  دراو  طوقس  یبیشارس 

یلَع ُساّنلا  » مکح هب  زین  مدرم  دنوش  دراو  تسردان  لطاب و  قیرط  زا  ناشفادها  هب  ندیـسر  يارب  نارادـمامز  ارما و  نوچ  هکنیا  رگید 
یم لطاب  يوس  هب  رگدـکی  اب  ناـشدوخ  هطبار  تموکح و  اـب  اـهنآ  هطبار  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  هدرک و  ادـتقا  ناـنآ  هب  « ْمِهِکُوُلم ِنید 
یم قوس  هاـگترپ  هب  ار  ناـسنا  تسا و  ههاریب  لـطاب  هک  اـجنآ  زا  دریگ و  یم  لـطاب  لکـش  دوخ  هب  یعاـمتجا  طـباور  ماـمت  دـنور و 

.دور یم  انف  هب  ور  هعماج  ، دهد

هن دنریگ  شیپ  حیحـص  هار  ناشفادها  هب  ندیـسر  يارب  دنناسرب و  فیعـض  ای  دـشاب  يوق  هاوخ  ، رادـقح هب  ار  قح  نارادـمامز  رگا  اما 
.دتفا یم  لطاب  ریسم  رد  ناشدوخ  اب  تموکح و  اب  مدرم  ياه  هطبار  هن  دریگ و  یم  ارف  ار  هعماج  ، داسف يراوخ و  هوشر 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یقرت  تفرشیپ و  ریسم  رد  دوش و  یم  ناما  نما و  زین  هعماج 

بلطم نیمه  زین  دوخ  رصع  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم  نایدورمن  هنعارف و  نوچمه  ناینیـشیپ  یناگدنز  رد  اهنت  هن  ار  بلطم  نیا  هنومن 
تما هب  « ُهْوَدَْتقا »و« ُهوُرَتْشا » عمج ریمض  دمآ  الاب  رد  هک  يریـسفت  قباطم  ( . 1  } .مینک یم  هظحالم  اهروشک  نایم  طباور  رد  مشچ  اـب  ار 

رب نارادمامز  ارما و  هب  ریمـض  ود  نیا  هک  دنا  هداد  زین  يرگید  لامتحا  ناحراش  زا  یـضعب  دنچره  سانلا )  ) ددرگ یم  زاب  مدرم  اه و 
هدـمآ فسوی  ناردارب  هراـبرد  نآرق  رد  هچنآ  هیبـش  تسا  « اوُعاـب » ياـنعم هب  « ُهْورَتْـشا » تروص نیا  رد  تسا و  دـیعب  رایـسب  یلو  ددرگ 

({ هیآ 20 ، فسوی  «) ٍهَدوُدْعَم َمِهارَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَش  َو  : » تسا

***
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اه همان  شخب  ینایاپ  نخس 

دریگ یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  ياه  همان  شخب  ریسفت  حرش و  هک  نونکا 

ادا اجنیدـب  اـت  ار  ْنید  نیا  میتـسناوت  درک و  اـم  هعومجم  لاـح  لـماش  ار  یهلا  قـیفوت  هک  مییوـگ  یم  رکـش  ار  ادـخ  دوـجو  ماـمت  اـب 
ام هچ  زیزع  ناگدنناوخ  دشاب و  دنمدوس  دیفم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  مالـسا و  هب  نادنم  هقالع  همه  يارب  میراودیما.مینک 

.دننک اعد  ام  قح  رد  دای و  ام  زا  میشابن  ای  میشاب 

***

تایح ياه  همانرب  اهبنارگ و  تاروتـسد  نیا  هب  لمع  قیفوت  هد و  رارق  داعم  زور  هریخذ  ریذـپب و  اـم  زا  ار  زیچاـن  تمدـخ  نیا  اـهلاراب 
اجنیا رد  و  ریِدَج » َِهباَجِْإلِاب  ٌریِدَق َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ   » امرف تمحرم  نارگید  ام و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  الوم  شخب 

(. دندروآ اجب  رکش  هدجس  اجنیا  رد  ناردارب  همه  ) .میراذگ یم  رکش  هدجس  هب  رس  تهاگشیپ  رد 

مهدزای دلج  نایاپ 

دنفسا 1387 قباطم  لّوألا 1430  عیبر 

467 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5148 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

468 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5149 

http://www.ghaemiyeh.com


469 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5150 

http://www.ghaemiyeh.com


470 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5151 

http://www.ghaemiyeh.com


471 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5152 

http://www.ghaemiyeh.com


472 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5153 

http://www.ghaemiyeh.com


473 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5154 

http://www.ghaemiyeh.com


474 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5155 

http://www.ghaemiyeh.com


475 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5156 

http://www.ghaemiyeh.com


476 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5157 

http://www.ghaemiyeh.com


477 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5158 

http://www.ghaemiyeh.com


478 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5159 

http://www.ghaemiyeh.com


479 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5160 

http://www.ghaemiyeh.com


480 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5161 

http://www.ghaemiyeh.com


481 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5162 

http://www.ghaemiyeh.com


482 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5163 

http://www.ghaemiyeh.com


483 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5164 

http://www.ghaemiyeh.com


484 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5165 

http://www.ghaemiyeh.com


485 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5166 

http://www.ghaemiyeh.com


486 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5167 

http://www.ghaemiyeh.com


487 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5168 

http://www.ghaemiyeh.com


488 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5169 

http://www.ghaemiyeh.com


489 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5170 

http://www.ghaemiyeh.com


490 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5171 

http://www.ghaemiyeh.com


491 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5172 

http://www.ghaemiyeh.com


492 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5173 

http://www.ghaemiyeh.com


493 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5174 

http://www.ghaemiyeh.com


494 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5175 

http://www.ghaemiyeh.com


495 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5176 

http://www.ghaemiyeh.com


496 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5177 

http://www.ghaemiyeh.com


497 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5178 

http://www.ghaemiyeh.com


498 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5179 

http://www.ghaemiyeh.com


499 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5180 

http://www.ghaemiyeh.com


500 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5181 

http://www.ghaemiyeh.com


501 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5182 

http://www.ghaemiyeh.com


502 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5183 

http://www.ghaemiyeh.com


503 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5184 

http://www.ghaemiyeh.com


504 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5185 

http://www.ghaemiyeh.com


505 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5186 

http://www.ghaemiyeh.com


506 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5187 

http://www.ghaemiyeh.com


507 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5188 

http://www.ghaemiyeh.com


508 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5189 

http://www.ghaemiyeh.com


509 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5190 

http://www.ghaemiyeh.com


510 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5191 

http://www.ghaemiyeh.com


511 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5192 

http://www.ghaemiyeh.com


512 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5193 

http://www.ghaemiyeh.com


513 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5194 

http://www.ghaemiyeh.com


514 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5195 

http://www.ghaemiyeh.com


515 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5196 

http://www.ghaemiyeh.com


516 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5197 

http://www.ghaemiyeh.com


517 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5198 

http://www.ghaemiyeh.com


518 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5199 

http://www.ghaemiyeh.com


519 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5200 

http://www.ghaemiyeh.com


520 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5201 

http://www.ghaemiyeh.com


521 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5202 

http://www.ghaemiyeh.com


522 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5203 

http://www.ghaemiyeh.com


523 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5204 

http://www.ghaemiyeh.com


524 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5205 

http://www.ghaemiyeh.com


525 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5206 

http://www.ghaemiyeh.com


526 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5207 

http://www.ghaemiyeh.com


527 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5208 

http://www.ghaemiyeh.com


528 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5209 

http://www.ghaemiyeh.com


529 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5210 

http://www.ghaemiyeh.com


530 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5211 

http://www.ghaemiyeh.com


531 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5212 

http://www.ghaemiyeh.com


532 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5213 

http://www.ghaemiyeh.com


533 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5214 

http://www.ghaemiyeh.com


534 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5215 

http://www.ghaemiyeh.com


535 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5216 

http://www.ghaemiyeh.com


536 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5217 

http://www.ghaemiyeh.com


537 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5218 

http://www.ghaemiyeh.com


538 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5219 

http://www.ghaemiyeh.com


539 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5220 

http://www.ghaemiyeh.com


540 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5221 

http://www.ghaemiyeh.com


541 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5222 

http://www.ghaemiyeh.com


542 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5223 

http://www.ghaemiyeh.com


543 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5224 

http://www.ghaemiyeh.com


544 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5225 

http://www.ghaemiyeh.com


545 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5226 

http://www.ghaemiyeh.com


546 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5227 

http://www.ghaemiyeh.com


547 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5228 

http://www.ghaemiyeh.com


548 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5229 

http://www.ghaemiyeh.com


549 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5230 

http://www.ghaemiyeh.com


550 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5231 

http://www.ghaemiyeh.com


551 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5232 

http://www.ghaemiyeh.com


552 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5233 

http://www.ghaemiyeh.com


553 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5234 

http://www.ghaemiyeh.com


554 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5235 

http://www.ghaemiyeh.com


555 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5236 

http://www.ghaemiyeh.com


556 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5237 

http://www.ghaemiyeh.com


557 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5238 

http://www.ghaemiyeh.com


558 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5239 

http://www.ghaemiyeh.com


559 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5240 

http://www.ghaemiyeh.com


560 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5241 

http://www.ghaemiyeh.com


561 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5242 

http://www.ghaemiyeh.com


562 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5243 

http://www.ghaemiyeh.com


563 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5244 

http://www.ghaemiyeh.com


564 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5245 

http://www.ghaemiyeh.com


565 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5246 

http://www.ghaemiyeh.com


566 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5247 

http://www.ghaemiyeh.com


567 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5248 

http://www.ghaemiyeh.com


568 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5249 

http://www.ghaemiyeh.com


569 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5250 

http://www.ghaemiyeh.com


570 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5251 

http://www.ghaemiyeh.com


571 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5252 

http://www.ghaemiyeh.com


572 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5253 

http://www.ghaemiyeh.com


573 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5254 

http://www.ghaemiyeh.com


574 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5255 

http://www.ghaemiyeh.com


575 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5256 

http://www.ghaemiyeh.com


576 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5257 

http://www.ghaemiyeh.com


577 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5258 

http://www.ghaemiyeh.com


578 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5259 

http://www.ghaemiyeh.com


579 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5260 

http://www.ghaemiyeh.com


580 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5261 

http://www.ghaemiyeh.com


581 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5262 

http://www.ghaemiyeh.com


582 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5263 

http://www.ghaemiyeh.com


583 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5264 

http://www.ghaemiyeh.com


584 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5265 

http://www.ghaemiyeh.com


585 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5266 

http://www.ghaemiyeh.com


586 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5267 

http://www.ghaemiyeh.com


587 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5268 

http://www.ghaemiyeh.com


588 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5269 

http://www.ghaemiyeh.com


589 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5270 

http://www.ghaemiyeh.com


590 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5271 

http://www.ghaemiyeh.com


591 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5272 

http://www.ghaemiyeh.com


592 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5273 

http://www.ghaemiyeh.com


593 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5274 

http://www.ghaemiyeh.com


594 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5275 

http://www.ghaemiyeh.com


595 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5276 

http://www.ghaemiyeh.com


596 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5277 

http://www.ghaemiyeh.com


597 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5278 

http://www.ghaemiyeh.com


598 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5279 

http://www.ghaemiyeh.com


599 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5280 

http://www.ghaemiyeh.com


600 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5281 

http://www.ghaemiyeh.com


601 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5282 

http://www.ghaemiyeh.com


602 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5283 

http://www.ghaemiyeh.com


603 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5284 

http://www.ghaemiyeh.com


604 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5285 

http://www.ghaemiyeh.com


605 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5286 

http://www.ghaemiyeh.com


606 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5287 

http://www.ghaemiyeh.com


607 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5288 

http://www.ghaemiyeh.com


608 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5289 

http://www.ghaemiyeh.com


609 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5290 

http://www.ghaemiyeh.com


610 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5291 

http://www.ghaemiyeh.com


611 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5292 

http://www.ghaemiyeh.com


612 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5293 

http://www.ghaemiyeh.com


613 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5294 

http://www.ghaemiyeh.com


614 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5295 

http://www.ghaemiyeh.com


615 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5296 

http://www.ghaemiyeh.com


616 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5297 

http://www.ghaemiyeh.com


617 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5298 

http://www.ghaemiyeh.com


618 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5299 

http://www.ghaemiyeh.com


619 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5300 

http://www.ghaemiyeh.com


620 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5301 

http://www.ghaemiyeh.com


621 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5302 

http://www.ghaemiyeh.com


622 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5303 

http://www.ghaemiyeh.com


623 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5304 

http://www.ghaemiyeh.com


624 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5305 

http://www.ghaemiyeh.com


625 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5306 

http://www.ghaemiyeh.com


626 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5307 

http://www.ghaemiyeh.com


627 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5308 

http://www.ghaemiyeh.com


628 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5309 

http://www.ghaemiyeh.com


629 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5310 

http://www.ghaemiyeh.com


630 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5311 

http://www.ghaemiyeh.com


631 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5312 

http://www.ghaemiyeh.com


632 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5313 

http://www.ghaemiyeh.com


633 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5314 

http://www.ghaemiyeh.com


634 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5315 

http://www.ghaemiyeh.com


635 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5316 

http://www.ghaemiyeh.com


636 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5317 

http://www.ghaemiyeh.com


637 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5318 

http://www.ghaemiyeh.com


638 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5319 

http://www.ghaemiyeh.com


639 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5320 

http://www.ghaemiyeh.com


640 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5321 

http://www.ghaemiyeh.com


641 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5322 

http://www.ghaemiyeh.com


642 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5323 

http://www.ghaemiyeh.com


643 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5324 

http://www.ghaemiyeh.com


644 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5325 

http://www.ghaemiyeh.com


645 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5326 

http://www.ghaemiyeh.com


646 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5327 

http://www.ghaemiyeh.com


647 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5328 

http://www.ghaemiyeh.com


648 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5329 

http://www.ghaemiyeh.com


649 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5330 

http://www.ghaemiyeh.com


650 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5331 

http://www.ghaemiyeh.com


651 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5332 

http://www.ghaemiyeh.com


652 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5333 

http://www.ghaemiyeh.com


653 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5334 

http://www.ghaemiyeh.com


654 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5335 

http://www.ghaemiyeh.com


655 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5336 

http://www.ghaemiyeh.com


656 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5337 

http://www.ghaemiyeh.com


657 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5338 

http://www.ghaemiyeh.com


658 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5339 

http://www.ghaemiyeh.com


659 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5340 

http://www.ghaemiyeh.com


660 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5341 

http://www.ghaemiyeh.com


661 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5342 

http://www.ghaemiyeh.com


662 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5343 

http://www.ghaemiyeh.com


663 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5344 

http://www.ghaemiyeh.com


664 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5345 

http://www.ghaemiyeh.com


665 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5346 

http://www.ghaemiyeh.com


666 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5347 

http://www.ghaemiyeh.com


667 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5348 

http://www.ghaemiyeh.com


668 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5349 

http://www.ghaemiyeh.com


669 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5350 

http://www.ghaemiyeh.com


670 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5351 

http://www.ghaemiyeh.com


671 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5352 

http://www.ghaemiyeh.com


672 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5353 

http://www.ghaemiyeh.com


673 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5354 

http://www.ghaemiyeh.com


674 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5355 

http://www.ghaemiyeh.com


675 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5356 

http://www.ghaemiyeh.com


676 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5357 

http://www.ghaemiyeh.com


677 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5358 

http://www.ghaemiyeh.com


678 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5359 

http://www.ghaemiyeh.com


679 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5360 

http://www.ghaemiyeh.com


680 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5361 

http://www.ghaemiyeh.com


681 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5362 

http://www.ghaemiyeh.com


682 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5363 

http://www.ghaemiyeh.com


683 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5364 

http://www.ghaemiyeh.com


684 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5365 

http://www.ghaemiyeh.com


685 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5366 

http://www.ghaemiyeh.com


686 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5367 

http://www.ghaemiyeh.com


687 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5368 

http://www.ghaemiyeh.com


688 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5369 

http://www.ghaemiyeh.com


689 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5370 

http://www.ghaemiyeh.com


690 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5371 

http://www.ghaemiyeh.com


691 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5372 

http://www.ghaemiyeh.com


692 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5373 

http://www.ghaemiyeh.com


693 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5374 

http://www.ghaemiyeh.com


694 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5375 

http://www.ghaemiyeh.com


695 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5376 

http://www.ghaemiyeh.com


696 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5377 

http://www.ghaemiyeh.com


697 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5378 

http://www.ghaemiyeh.com


698 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5379 

http://www.ghaemiyeh.com


699 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5380 

http://www.ghaemiyeh.com


700 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5381 

http://www.ghaemiyeh.com


701 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5382 

http://www.ghaemiyeh.com


702 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5383 

http://www.ghaemiyeh.com


703 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5384 

http://www.ghaemiyeh.com


704 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5385 

http://www.ghaemiyeh.com


705 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5386 

http://www.ghaemiyeh.com


706 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5387 

http://www.ghaemiyeh.com


707 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5388 

http://www.ghaemiyeh.com


708 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5389 

http://www.ghaemiyeh.com


709 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5390 

http://www.ghaemiyeh.com


710 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5391 

http://www.ghaemiyeh.com


711 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5392 

http://www.ghaemiyeh.com


712 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5393 

http://www.ghaemiyeh.com


713 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5394 

http://www.ghaemiyeh.com


714 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5395 

http://www.ghaemiyeh.com


715 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5396 

http://www.ghaemiyeh.com


716 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5397 

http://www.ghaemiyeh.com


717 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5398 

http://www.ghaemiyeh.com


718 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5399 

http://www.ghaemiyeh.com


719 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5400 

http://www.ghaemiyeh.com


720 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5401 

http://www.ghaemiyeh.com


721 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5402 

http://www.ghaemiyeh.com


722 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5403 

http://www.ghaemiyeh.com


723 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5404 

http://www.ghaemiyeh.com


724 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5405 

http://www.ghaemiyeh.com


725 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5406 

http://www.ghaemiyeh.com


726 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5407 

http://www.ghaemiyeh.com


727 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5408 

http://www.ghaemiyeh.com


728 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5409 

http://www.ghaemiyeh.com


729 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5410 

http://www.ghaemiyeh.com


730 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5411 

http://www.ghaemiyeh.com


731 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5412 

http://www.ghaemiyeh.com


732 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5413 

http://www.ghaemiyeh.com


733 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5414 

http://www.ghaemiyeh.com


734 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5415 

http://www.ghaemiyeh.com


735 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5416 

http://www.ghaemiyeh.com


736 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5417 

http://www.ghaemiyeh.com


737 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5418 

http://www.ghaemiyeh.com


738 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5419 

http://www.ghaemiyeh.com


739 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5420 

http://www.ghaemiyeh.com


740 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5421 

http://www.ghaemiyeh.com


741 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5422 

http://www.ghaemiyeh.com


742 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5423 

http://www.ghaemiyeh.com


743 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5424 

http://www.ghaemiyeh.com


744 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5425 

http://www.ghaemiyeh.com


745 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5426 

http://www.ghaemiyeh.com


746 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5427 

http://www.ghaemiyeh.com


747 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5428 

http://www.ghaemiyeh.com


748 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5429 

http://www.ghaemiyeh.com


749 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5430 

http://www.ghaemiyeh.com


750 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5431 

http://www.ghaemiyeh.com


751 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5432 

http://www.ghaemiyeh.com


752 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5433 

http://www.ghaemiyeh.com


753 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5434 

http://www.ghaemiyeh.com


754 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5435 

http://www.ghaemiyeh.com


755 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5436 

http://www.ghaemiyeh.com


756 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5437 

http://www.ghaemiyeh.com


757 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5438 

http://www.ghaemiyeh.com


758 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5439 

http://www.ghaemiyeh.com


759 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5440 

http://www.ghaemiyeh.com


760 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5441 

http://www.ghaemiyeh.com


761 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5442 

http://www.ghaemiyeh.com


762 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5443 

http://www.ghaemiyeh.com


763 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5444 

http://www.ghaemiyeh.com


764 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5445 

http://www.ghaemiyeh.com


765 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5446 

http://www.ghaemiyeh.com


766 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5447 

http://www.ghaemiyeh.com


767 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5448 

http://www.ghaemiyeh.com


768 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5449 

http://www.ghaemiyeh.com


769 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5450 

http://www.ghaemiyeh.com


770 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5451 

http://www.ghaemiyeh.com


771 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5452 

http://www.ghaemiyeh.com


772 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5453 

http://www.ghaemiyeh.com


773 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5454 

http://www.ghaemiyeh.com


774 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5455 

http://www.ghaemiyeh.com


775 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5456 

http://www.ghaemiyeh.com


776 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5457 

http://www.ghaemiyeh.com


777 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5458 

http://www.ghaemiyeh.com


778 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5459 

http://www.ghaemiyeh.com


779 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5460 

http://www.ghaemiyeh.com


780 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5461 

http://www.ghaemiyeh.com


781 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5462 

http://www.ghaemiyeh.com


782 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5463 

http://www.ghaemiyeh.com


783 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5464 

http://www.ghaemiyeh.com


784 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5465 

http://www.ghaemiyeh.com


785 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5466 

http://www.ghaemiyeh.com


786 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5467 

http://www.ghaemiyeh.com


787 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5468 

http://www.ghaemiyeh.com


788 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5469 

http://www.ghaemiyeh.com


789 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5470 

http://www.ghaemiyeh.com


790 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5471 

http://www.ghaemiyeh.com


791 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5472 

http://www.ghaemiyeh.com


792 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5473 

http://www.ghaemiyeh.com


793 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5474 

http://www.ghaemiyeh.com


794 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5475 

http://www.ghaemiyeh.com


795 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5476 

http://www.ghaemiyeh.com


796 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5477 

http://www.ghaemiyeh.com


797 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5478 

http://www.ghaemiyeh.com


798 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5479 

http://www.ghaemiyeh.com


799 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5480 

http://www.ghaemiyeh.com


800 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5481 

http://www.ghaemiyeh.com


801 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5482 

http://www.ghaemiyeh.com


802 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5483 

http://www.ghaemiyeh.com


803 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5484 

http://www.ghaemiyeh.com


804 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5485 

http://www.ghaemiyeh.com


805 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5486 

http://www.ghaemiyeh.com


806 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5487 

http://www.ghaemiyeh.com


807 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5488 

http://www.ghaemiyeh.com


808 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5489 

http://www.ghaemiyeh.com


809 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5490 

http://www.ghaemiyeh.com


810 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5491 

http://www.ghaemiyeh.com


811 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5492 

http://www.ghaemiyeh.com


812 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5493 

http://www.ghaemiyeh.com


813 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5494 

http://www.ghaemiyeh.com


814 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5495 

http://www.ghaemiyeh.com


815 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5496 

http://www.ghaemiyeh.com


816 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5497 

http://www.ghaemiyeh.com


817 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 24  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comهمان  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5538زکرم  هحفص 5498 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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